
Χορη γο ς  ε π ι κο ι νω ν ι α ς

αϊναλής Ζήσης 
ςυγγραφέας – Μεταφραστής

αλεξίου Χρίστος  
τ. καθηγητής νεοελληνικής Φιλολογίας,
πανεπιστήμιο Birmingham

Βασιλειάδης Βασίλης  
ερευνητής, Τμήμα γλώσσας και
Λογοτεχνίας, κέντρο ελληνικής γλώσσας –
Διδάσκων στο Τμήμα ελληνικής Φιλολογίας, Δ.π.Θ.

κατσαρή-Βαφειάδη Τζένη 
Φιλόλογος 

κούγκουλος Θανάσης 
ε.Δι.π., Τμήμα ιστορίας και εθνολογίας, Δ.π.Θ.

Μαυρέλος νίκος  
αν. καθηγητής νεοελληνικής Φιλολογίας,  
Τμήμα ελληνικής Φιλολογίας Δ.π.Θ.

ςταυροπούλου ερασμία Λουίζα  
ομότιμη καθηγήτρια νεοελληνικής Φιλολογίας, εκπα

Ψάχου Μαρία 
Διδάκτωρ νεοελληνικής Φιλολογίας, Φιλοσοφική ςχολή, 
πανεπιστήμιο ιωαννίνων

Καταλογος  
ομιλητών

ΔηΜοκρ ι Τε ιο  πανεπ ιςΤηΜιο  Θρακης
ςχολή κλασικών και ανθρωπιστικών ςπουδών 
Τμήμα ελληνικής Φιλολογίας 
εργαστήρι νεοελληνικής και ςυγκριτικής Φιλολογίας

ΜηΤςος αΛεξανΔροπουΛος 
(10 χρόνια απουσίας)

και  
ςονια ιΛινςκαγια

(προς τιμήν)

9 Μαΐου 2018 

Ώρα έναρξης 16:00

Κεντρικό αμφιθέατρο  
Πανεπιστημιούπολης Δ.Π.Θ. || Κομοτηνή

η μ Ε Ρ ι Δ α

ένα ζευγάρι στη ζωή, τη λογοτεχνία και τη φιλολογία

ειδικός Λογαριασμός
κονδυλίων Έρευνας (ε.Λ.κ.ε.) Δ.π.Θ. 

Χ ο ρη γο ι

εταιρεία αξιοποίησης και Διαχείρισης περιουσίας (ε.α.Δ.π.) Δ.π.Θ.



προγραΜΜα 
ηΜεριΔας

16:00  εγγραφές

16:15  Χαιρετισμοί επισήμων

 Χαιρετισμός ςόνιας αλεξανδροπούλου-ιλίνσκαγια

16:35  «οι αλεξανδρόπουλοι κομοτηνής (και αμαλιάδας)»: μνήμες  
 και στιγμιότυπα από μια εκδήλωση του 2002 στην κομοτηνή

16:45  Χρίστος αλεξίου  
 αυτά που μένουν: Βίωμα και έκφραση του έπους και  
 της τραγωδίας του ανθρώπου στον εικοστό αιώνα

17:05  ερασμία-Λουίζα ςταυροπούλου  
 η πινακοθήκη των ρώσων  
 συγγραφέων στο έργο του Μήτσου αλεξανδρόπουλου

17:25  ςυζήτηση

17:35  Μαρία Ψάχου 
 από τα αρματωμένα χρόνια στην Ένατη 
 πληγή:  κλήσεις στη γλώσσα - μέσα από τη μνήμη:  
 ιδεολογικές και αισθητικές επισημάνσεις  
 στη διηγηματογραφία του Μήτσου αλεξανδρόπουλου

17:55  Θανάσης κούγκουλος 
 από το στουρνάρι στο ριζιμιό λιθάρι:  
 η ιστορία ως αλληγορία του μετεμφυλιακού παρόντος  
 στα διηγήματα «ςάντα Μαρία» του Δ. Χατζή και  
 «ευτυχείτε...» του Μήτσου αλεξανδρόπουλου

18:15  Βασίλης Βασιλειάδης  
 Μικρό όργανο για τον  
 επαναπατρισμό: μια μακρόθυμη χειρονομία στην πατρίδα 

18:35  ςυζήτηση

18:50  Ζήσης αϊναλής  
 παγιδευμένοι στο διάσελο της ιστορίας:   
 για τις νύχτες και αυγές του Μήτσου αλεξανδρόπουλου
 
19:10  Τζένη κατσαρή-Βαφειάδη  
 νύξεις περί του τριπτύχου  
 ιστορία-εκκλησία-ορθοδοξία στo μυθιστόρημα  
 ςκηνές από τον βίο του Μάξιμου του γραικού

19:30  νίκος Μαυρέλος  
 ςόνια ιλίνσκαγια: ο καβάφης  
 και τα ελληνορωσικά συναπαντήματα

19:50  ςυζήτηση

20:05  απολογισμός - Λήξη

ςτο χώρο της ημερίδας  
θα υπάρχει έκθεση βιβλίων  

του Μ. αλεξανδρόπουλου και της ς. ιλίνσκαγια


