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ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
ΑΝΟΗΓΔΣΑΗ ΣΟ ΚΟΗΝΟ ΣΖ ΠΟΛΖ
ΜΑΘΖΜΑ 1Ο: ΣΡΗΣΖ 4 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ, 6:30κκ
Ο Ρσκαλόο ν Μεισδόο θαη ην θνληάθηό ηνπ Εις την Σαμαρείτιδα
ΓΡΖΓΟΡΖ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ, ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
Ο Ρσκαλόο: έλα όλνκα ηεο παγθόζκηαο ινγνηερλίαο μεραζκέλν από ηνπο πνιινύο ζήκεξα. Ζ θξηηηθή
έθδνζε ησλ θεηκέλσλ ηνπ: παξαδείγκαηα από ην Κνληάθην εηο ηελ ακαξείηηδα. Σν πεξηερόκελν θαη ε
πνηεηηθή αμία ηνπ θνληαθίνπ Εις την Σαμαρείτιδα.

ΜΑΘΖΜΑ 2Ο: ΣΔΣΑΡΣΖ 5 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ, 6:30κκ
Δμπκλώληαο Πηνιεκαίεο βαζίιηζζεο: Θεόθξηηνο, Πνζείδηππνο, Καιιίκαρνο
ΦΛΩΡΑ ΜΑΝΑΚΗΓΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
Ζ νκηιία ζα αζρνιεζεί κε ηξεηο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ειιεληζηηθνύο πνηεηέο θαη ζα εζηηάζεη ζην
εξώηεκα πώο απηνί ζέηνπλ ηελ πνίεζή ηνπο ζηελ θαηαζθεπή ηεο δπλαζηηθήο εηθόλαο ησλ βαζηιηάδσλ
νπ

νπ

ηεο επνρήο ηνπο (ηέιε 4 -πξώην κηζό 3 αη. π.Υ.).
Οη δπλαζηείεο ηεο ειιεληζηηθήο επνρήο είλαη ε άκεζε ζπλέρεηα ησλ Μαθεδνληθώλ δνκώλ. Δηδηθά νη
Πηνιεκαίνη ηεο Αηγύπηνπ ζπλδένληαη βηνγξαθηθά κε ζπγθεθξηκέλα κέξε, ιαηξείεο θαη πξόζσπα ηεο
βόξεηαο Διιάδαο. Αληίζηνηρα νη γπλαίθεο ηεο δπλαζηείαο ρξνληθά θαη ηνπηθά βξίζθνληαλ πνιύ θνληά
ζηηο βαζηιηθέο γπλαίθεο ησλ Αξγεαδώλ θαη ζηηο ηζηνξίεο πνπ θπθινθνξνύζαλ ζρεηηθά κε απηέο. Οη
πεγέο ηηο παξνπζηάδνπλ πάληα σο ζπγαηέξεο, αδειθέο, ζπδύγνπο θαη κεηέξεο, θαη ζπλεπώο ε
βηνγεσγξαθία ηνπο εληάζζεηαη ζηε δπλαζηηθή γελεαιόγεζε θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πάιε γηα
πξσηνθαζεδξία ζηνλ κεηά Αιέμαλδξνλ θόζκν. Ζ δσή ηνπο επεξεαδόηαλ άκεζα ή έκκεζα από κηα ζεηξά
γάκσλ ή ρσξηζκώλ θαη ελδννηθνγελεηαθώλ αληηκαρηώλ πνπ ελέπιεθαλ ηηο άιιεο εγεκνληθέο νηθνγέλεηεο.
Ζ πην ζεκαληηθή ελδννηθνγελεηαθή ζρέζε ήηαλ απηή κεηέξαο θαη γηνπ/γησλ, ζπρλά έλαληη άιισλ
ακθηκήηξησλ ηνπ ίδηνπ ζπδύγνπ (ζεζκόο πνιπγακίαο), επεηδή απηή νξηνζεηνύζε ηε δπλαζηηθή δηαδνρή.
Ζ νκηιία ζα επηθεληξσζεί ζηηο δύν πξώηεο βαζίιηζζεο ηεο πηνιεκατθήο δπλαζηείαο θαη ζηελ εμύκλεζή ηνπο από ηνλ Θεόθξηην, ηνλ Πνζείδηππν θαη ηνλ Καιιίκαρν. Καηαξράο ζα αζρνιεζεί κε ηελ
Βεξελίθε Α, ηελ Μαθεδόληζζα ζύδπγν ηνπ πξώηνπ Πηνιεκαίνπ, θαη θαηά δεύηεξνλ, κε ηελ θόξε ηεο
Αξζηλόε Β ηε Φηιάδειθν πνπ ηελ δηαδέρζεθε. ηόρνο ηεο νκηιίαο είλαη λα δείμεη αλ θαη κε πνηόλ ηξόπν
ε πξώηε Πηνιεκαία βαζίιηζζα καδί κε ην ζύδπγό ηεο ζηεξίρζεθε ζηελ καθεδνληθή θαηαγσγή θαη βαζηιηθή παξάδνζε θαη πξνεηνίκαζε ην έδαθνο γηα ηα παηδηά θαη δηαδόρνπο ηνπο ζηνλ πηνιεκατθό ζξόλν.

ΜΑΘΖΜΑ 3Ο: ΠΑΡΑΚΔΤΖ 7 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ, 6:30κκ
Ζ καγεία ηεο βπδαληηλήο επηζηνινγξαθίαο
ΜΑΡΗΑ ΣΕΗΑΣΕΖ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ 4Ο: ΣΡΗΣΖ 11 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ, 6:30κκ
Ρσκύινο θαη Ρέκνο: 2.500 ρξόληα έκπλεπζεο θαη δεκηνπξγίαο
ΓΗΑΝΝΖ ΝΣΔΛΖΓΗΑΝΝΖ: ΛΔΚΣΟΡΑ ΛΑΣΗΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
Με αθνξκή ηνλ κύζν ηνπ Ρσκύινπ θαη ηνπ Ρέκνπ, όπσο παξαδίδεηαη από ηνλ ηζηνξηθό Σίην Λίβην
(A.U.C. 1.4.2-1.7.3), παξνπζηάδνληαη πνηθίιεο κνξθέο ηεο πξόζιεςήο ηνπ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ
εηθαζηηθή απόδνζή ηνπ. Κπξηαξρεί ε εηθόλα ηεο ιύθαηλαο θαη ησλ δηδύκσλ, ε νπνία παξαδνζηαθά
ν

ηνπνζεηείηαη ήδε ζηνλ 5 αη. π.Υ. θαη ζπλερίδεη λα εκπλέεη θαιιηηέρλεο θαη δεκηνπξγνύο κέρξη θαη
ζήκεξα. ηελ παξνπζίαζε εμεηάδνληαη δείγκαηα απόδνζεο-πξόζιεςεο ηνπ κύζνπ από ηνλ ρώξν ηεο
λνκηζκαηηθήο, ηεο γιππηηθήο (θαιιηηερληθήο, αιιά θαη ζε αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο), ηνπ
ςεθηδσηνύ, ηεο κηθξνγξαθίαο ρεηξνγξάθσλ, ηεο ραξαθηηθήο, ηεο δσγξαθηθήο, θ.ά. Γίλεηαη επίζεο
αλαθνξά ζηε ρξήζε ηνπ κύζνπ σο πνιηηηθνύ κέζνπ, σο θσκηθνύ ζηνηρείνπ ζε ζθίηζα ρηνπκνξηζηηθνύ
πεξηερνκέλνπ, αιιά θαη πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο θύζεο, ζηε κίκεζή ηνπ ή ζηελ έκπλεπζε πνπ κπνξεί
λα παξείρε ζε λεόηεξνπο θαιιηηέρλεο, ζηε δηαθήκηζε θ.α. Σέινο ζα πξνβιεζνύλ ζύληνκα, αιιά
ραξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα από θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο εκπλεπζκέλεο από ηνλ κύζν ή
βαζηζκέλεο ζε απηόλ, όπσο θαη απνζπάζκαηα από ζύγρξνλα κνπζηθνρνξεπηηθά έξγα (κηνύδηθαι θαη
όπεξα) κε ζρεηηθό ζέκα.

ΜΑΘΖΜΑ 5Ο: ΣΔΣΑΡΣΖ 12 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ, 6:30κκ
Δηζαγσγή ζην αξραίν ζέαηξν
ΗΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ, ΔΠΗΚΟΤΡΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΚΛΑΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ
Γηαηί ην αξραίν ζέαηξν ζεσξείηαη αηηηθό δεκηνύξγεκα; Ση αθξηβώο ζήκαηλαλ νη όξνη θέατρον θαη
δράμα γηα ηνπο αξραίνπο Αζελαίνπο; Πώο θαη γηαηί ζπλδέζεθαλ νη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο κε ηηο
θξαηηθέο ενξηέο πξνο ηηκήλ ηνπ ζενύ Γηνλύζνπ; Δίραλ πξάγκαηη νη παξαζηάζεηο παηδεπηηθό ραξαθηήξα;
Μηα ζεηξά από εξσηήκαηα πνπ δηεπθξηλίδνπλ γλσζηέο θαη ιηγόηεξεο γλσζηέο πηπρέο θαη γλσξίζκαηα
ηνπ ζεαηξηθνύ θαηλνκέλνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ ζε απηή ηελ εηζαγσγήο πθήο πξνζέγγηζε ηνπ
αξραίνπ ζεάηξνπ. Με ηε βνήζεηα νπηηθνύ πιηθνύ ζα γίλεη κηα πεξηήγεζε ζην ηόηε, ζηνλ ρξόλν θαη ζηνλ
ρξόλν, ζηηο απαξρέο θαη ζηελ πξαθηηθή ησλ ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ θαη ελ ζπλερεία ην αξραίν ζέαηξν
ζα ζπλδεζεί κε ην παξόλ, ώζηε λα δηαιεπθαλζεί (θαη κέζσ ζπδήηεζεο) ε απνξία: γηαηί δίλεηαη ηόζε αμία
ζηηο παξαζηάζεηο αξραίνπ δξάκαηνο ζήκεξα;

ΜΑΘΖΜΑ 6Ο: ΠΑΡΑΚΔΤΖ 14 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ, 6:30κκ
Γισζζηθόο δαλεηζκόο
ΕΩΖ ΓΑΒΡΗΖΛΗΓΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΓΛΩΟΛΟΓΗΑ, ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΜΖΜΑΣΟ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ

Ο γισζζηθόο δαλεηζκόο απνηειεί κηα εκπινπηηζηηθή δηαδηθαζία ησλ δσληαλώλ γισζζώλ
πξνθεηκέλνπ λα θαιύςνπλ ηα ιεμηινγηθά ηνπο θελά θαη ην δάλεην είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο
απηήο. ηελ παξνύζα νκηιία ζα αλαθεξζώ ζηα είδε ηνπ γισζζηθνύ δαλεηζκνύ, ηνπο ιόγνπο δαλεηζκνύ,
ηηο θύξηεο δαλείζηξηεο γιώζζεο πξνο ηελ ειιεληθή θαη αληίζηξνθα, ηηο γιώζζεο δειαδή ζηηο νπνίεο ε
ειιεληθή έρεη δαλείζεη ιέμεηο θαη ζα επηρεηξήζσ λα δείμσ πσο θάζε γιώζζα δαλείδεηαη από κηα άιιε
ιέμεηο αλάινγα κε ηα ζηεξεόηππα πνπ ππάξρνπλ ζηελ θνηλσλία γηα ηνπο νκηιεηέο πνπ κηινύλ ηε
δαλείζηξηα γιώζζα.
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