
 

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η 

Σο γέλιο, ηα δάκπςα και η ζιωπή ζηη 

ζςλλογή ηων αποθθεγμάηων ηος Ποπλιλίος, ζςπιακήρ 

καηαγωγήρ ηθοποιού και ζςγγπαθέα λαηινικών μίμων. 

 

Λίγα λόγια από ηον ομιληηή για ηο θέμα ηηρ διάλεξηρ 

 

Ο ηίηινο ηεο νκηιίαο κνπ είλαη ηξηκειήο: “Σν γέιην, ηα δάθξπα θαη ε 

ζησπή ζηε ζπιινγή ησλ απνθζεγκάησλ ηνπ Πνπιηιίνπ, ζπξηαθήο 

θαηαγσγήο εζνπνηνύ θαη ζπγγξαθέα ιαηηληθώλ κίκσλ”. Θ’ αξρίζσ 

από ην ηειεπηαίν κέξνο θαη ζα εμεηάζσ πξώηα ηί ιέλε νη πεγέο καο 

γηα ηνλ Πνπιίιην. Καηόπηλ ζα ζπδεηήζσ πώο θαη γηαηί δηαζώζεθαλ 

ηα απνθζέγκαηα· θαη ζα ηειεηώζσ κε ηελ παξνπζίαζε ησλ 

δαθξύσλ, ηνπ γέιηνπ θαη ηεο ζησπήο ζηε ζπιινγή ησλ Γνωμών. 

Γηαηί επέιεμα απηέο ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο κε-ιεθηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο; Πξώηνλ, επεηδή έπαηδαλ ζπνπδαηόηαην ξόιν ζηελ 

θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη πνιηηηζκηθή δσή ησλ Ρσκαίσλ θάζε 

επνρήο· δεύηεξνλ, επεηδή νη ζύγρξνλεο κειέηεο ζρεηηθά κε ηε 

ζησπή, ηνλ γέισηα θαη ηε δαθξπνινγία αγλννύλ ζρεδόλ 

νινθιεξσηηθά ηε καξηπξία ησλ ιαηηληθώλ Γνωμών· ηξίηνλ, επεηδή 

ην γέιην, ηα δάθξπα θαη ε ζησπή θαηέρνπλ εμέρνπζα ζέζε θαη ζηε 

ζπιινγή ησλ ειιεληθώλ κνλόζηηρσλ Γνωμών πνπ απνδίδνληαη ζηνλ 

ζεαηξηθό ζπγγξαθέα ηεο ειιεληζηηθήο πεξηόδνπ, ηνλ Μέλαλδξν· 

είλαη ινηπόλ πνιύ ελδηαθέξνλ λα δνύκε πνύ νκνηάδνπλ θαη σο πξνο 

ηί δηαθέξνπλ νη δύν ζπιινγέο, ε ειιεληθή ηνπ «Μελάλδξνπ» θαη ε 

ιαηηληθή ηνπ «Πνπιηιίνπ», όζνλ αθνξά απηέο ηηο ηξεηο ζεκαηηθέο 

ελόηεηεο. Θα κηιήζσ επίζεο γηα απνζπάζκαηα πνπ δηαζώδνληαη ζε 

Λαηίλνπο γξακκαηηθνύο, γηα ηε θηινζνθηθή ζθέςε ηνπ ελέθα ηνπ 

Νεώηεξνπ θαη γηα θξηηηθή ησλ ιαηηληθώλ θεηκέλσλ.   

Η διάλεξη θα ππαγμαηοποιηθεί: 

 

 ηην Σπίηη, 24  Μαΐος 2016, 14.00 μ.μ., 

 ζηην Αίθοςζα εμιναπίων Μεηαπηςσιακού 

(Νέο Πποκάη, Σμήμα Ελληνικήρ Φιλολογίαρ) 

 

 

Λίγα λόγια για ηον ομιληηή 

 

   Ο Κώζηαο Παλαγησηάθεο είλαη 

Professor of Latin θαη Chief Adviser 

of Studies (Arts College Academic 

and Student Administration) ζηε 

ρνιή Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ 

(School of Humanities) ηνπ 

Παλ/κίνπ ηεο Γιαζθόβεο.  

Σα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα 

είλαη  ε Λαηηληθή Μπζηζηνξία, θπξίσο ηεο Νεξώλεηαο πεξηόδνπ, θαη ην 

Ρσκατθό Κσκηθό Θέαηξν ηεο Δεκνθξαηηθήο Πεξηόδνπ. Όζνλ αθνξά 

ηε Ρσκατθή Κσκσδία, ην ελδηαθέξνλ ηνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζηα έξγα 

ησλ Πιαύηνπ θαη Σεξεληίνπ, αιιά εζηηάδεηαη εηδηθά ζηνλ ινγνηερληθό 

κίκν θαη ζηελ Αηειιαλή θσκσδία ηνπ 1
νη
 αη. π.Χ., ζηνπο ηύπνπο ηεο 

«ρακεινύ επηπέδνπ» θαη ιατθήο δεκνθηινύο ζεαηξηθήο δηαζθέδαζεο 

πνπ άλζηζε ηελ επνρή ηνπ Κηθέξσλα θαη ηνπ Καίζαξα, αιιά δελ έρεη 

αθόκε ηύρεη ηεο επηζηεκνληθήο πξνζνρήο πνπ αμίδεη. 

Οη δεκνζηεύζεηο ηνπ ζπλδπάδνπλ ηηο παξαδνζηαθέο θηινινγηθέο 

κεζόδνπο κε ηε ινγνηερληθή πξνζέγγηζε θαη εμεηάδεηαη ηόζν ε 

ζεαηξηθή όζν θαη ε θνηλσληθν-πνιηηηθή πιεπξά· σο εθ ηνύηνπ 

πξνζθέξνπλ ηηο βάζεηο γηα κηα πιήξε απνηίκεζε ηεο επηξξνήο ηνπ 

ιατθνύ ζεάηξνπ ζε άιια ινγνηερληθά είδε θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο 

ηνπο κε ηε Ρσκατθή Δεκνθξαηία θαη ηελ Απηνθξαηνξία. 

Με ηηκή 

Επ. Καζ. Ισάλλα Παπαδνπνύινπ 


