ΠΡΟΚΛΗΗ
Τπεξθπζηθά ζηνηρεία ζηε ξωκαϊθή ινγνηερλία:
θαληάζκαηα, ζηνηρεηωκέλα ζπίηηα θαη καγηθέο ηειεηέο
«Η παξνπζία ηνπ θαληάζκαηνο ζηελ θσκσδία ηνπ Πιαύηνπ
Mostellaria (=Το Σηοιτειωμένο Σπίηι) εδξάδεηαη ζηε δεηζηδαηκνλία,
ζξεζθνιεςία θαη ρεηξαγώγεζε ησλ καδώλ ζηε Ρώκε. Οη
κεηαθπζηθέο ηνπο αλεζπρίεο εθδειώλνληαλ κε αλάκηθηα
ζπλαηζζήκαηα, από ηνλ ζαπκαζκό γηα ηα κπζηήξηα ηεο θύζεο κέρξη
ηνλ απίζηεπην θόβνπ πνπ εκθνξνύληαη νη άλζξσπνη γηα ην
άγλσζην» Δ. Μαληδίιαο Πλαύηος, Το «ζηοιτειωμένο» ζπίηι, Ισάλληλα 2014,
ζει. 154-5.
Με αθνξκή ηελ παξνπζία/απνπζία ηνπ ππεξθπζηθνύ ζηνηρείνπ
ζηε ξσκατθή θσκσδία ε δηάιεμε απηή ζα
θσηίζεη ελδηαθέξνπζεο, αλαπάληερεο θαη,
σο επί ην πιείζηνλ, άγλσζηεο πηπρέο γηα
ηε καγεία ζηελ αξραία Ρώκε.
Η δηάιεμε ζα πξαγκαηνπνηεζεί:


ηελ Σεηάξηε, 25 Ιαλνπαξίνπ 2017, 10.30 π.κ. ζηελ
Αίζνπζα Α΄ ζηα Πξνθάη ηνπ Σκήκαηνο Ειιεληθήο
Φηινινγίαο.

Αο ζεκεηωζεί όηη κνινλόηη ε δηάιεμε απεπζύλεηαη ζηνπο
πξνπηπρηαθνύο θνηηεηέο ηεο β΄ δώλεο είλαη αλνηρηή θαη γηα ηνπο
κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο.
Σε όζοσς ηο επιθσμούν, θα δοθεί βεβαίωζη παρακολούθηζης.

Λίγα ιόγηα γηα ηνλ νκηιεηή
 Ο Δεκήηξηνο Μαληδίιαο νινθιήξσζε ηηο
πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Παλεπηζηήκην
Αζελώλ θαη ηηο κεηαπηπρηαθέο ηνπ ζπνπδέο (κε
ππνηξνθία
ηνπ
Ιδξύκαηνο
Κξαηηθώλ
Υπνηξνθηώλ-Ι.Κ.Υ.) ζην Université de ParisSorbonne (Paris IV), U. F. R. de Latin, όπνπ
απέθηεζε ην Δηδαθηνξηθό ηνπ Δίπισκα
(Diplôme de Docteur) ζηε Λαηηληθή Kιαζηθή Φηινινγία κε βαζκό «Très
Honorable, avec les félicitations du jury» (Άξηζηα κεηά ζπγραξεηεξίσλ)
θαη ηίηιν Les Divinités dans l’OEuvre Poétique d’Ovide (= Οι Θεόηηηες
ζηο ποιηηικό έργο ηοσ Οβιδίοσ). Έρεη δηαθξηζεί κε ην βξαβείν ηεο
Ειιεληθήο Εηαηξείαο Μεηαθξαζηώλ Λνγνηερλίαο γηα ην έξγν ηνπ
Καλλιμάτοσ Επιγράμμαηα. Έρεη δηδάμεη καζήκαηα ζην γλσζηηθό
αληηθείκελν ηεο Λαηηληθήο Φηινινγίαο ζε πξνπηπρηαθό επίπεδν ζηα
Παλεπηζηήκηα Παηξώλ, Ισαλλίλσλ θαη ζην Δεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην
Θξάθεο θαη κεηαπηπρηαθά ζεκηλάξηα ζην Δεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην
Θξάθεο. ήκεξα δηδάζθεη κε ζύκβαζε σο λένο επηζηήκσλ καζήκαηα ηεο
εηδηθόηεηάο ηνπ ζην Εζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλ/κην Αζελώλ. ηα
εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα πεξηιακβάλνληαη: ξσκατθό ζέαηξν (κε
έκθαζε ζηελ Κσκσδία), θηινζνθία, ξεηνξηθή θαη πνίεζε (π.ρ. Κηθέξσλ,
Οβίδηνο), ιαηηληθή κνπζηθή, ξσκατθή ζξεζθεία θαη θνηλσλία, λενιαηηληθέο
κεηαθξάζεηο αξραίσλ ειιεληθώλ θεηκέλσλ θαη πξόζιεςε ηνπ ιαηηληθνύ
πνιηηηζκνύ. Έρεη δεκνζηεύζεη ηέζζεξηο κνλνγξαθίεο θαη πνιιά άξζξα ζε
ειιεληθά θαη δηεζλή πεξηνδηθά
Με ηηκή
Επ. Καζ. Ισάλλα Παπαδνπνύινπ

