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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
20 Νοεμβρίου 2013 (Τετάρτη)
Ανδρέας Σεραφείμ (University College London)
Ο Καβαλιέρος και η Ντάμα: έκφρασις και ρητορική στρατηγική στον Περί
του Στεφάνου

Το Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του Ανοικτού
Πανεπιστημίου Κύπρου εγκαινιάζει σειρά διαλέξεων με θέματα από την
ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα. Ομιλητές από την Κύπρο και το εξωτερικό θα
παρουσιάσουν σημεία της σύγχρονης έρευνας μέσα από διαλέξεις για την
αρχαία ελληνική και λατινική λογοτεχνία, την αρχαία ελληνική φιλοσοφία
και σκέψη, το ελληνικό θέατρο και την ελληνορωμαϊκή ιστορία και
αρχαιολογία.
Οι διαλέξεις απευθύνονται σε όλα τα μέλη του προγράμματος, φοιτητές και
διδακτικό προσωπικό, ενώ είναι συγχρόνως ανοικτές για το κοινό. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν και διαδικτυακά, μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας σύγχρονης επικοινωνίας του ΑΠΚΥ.
Οι διαλέξεις φιλοδοξούν να παρουσιάσουν ενδιαφέρουσες πτυχές του
ελληνορωμαϊκού κόσμου με τρόπο επιστημονικό και συνάμα προσιτό στο
ευρύ κοινό, ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος
ενεργά στη συζήτηση μετά το πέρας των διαλέξεων.
Χώρος διεξαγωγής: Θεατράκι «Ανδρέας Χριστοφίδης», ΡΙΚ
Οι διαλέξεις αρχίζουν στις 7 μ.μ. και είναι διάρκειας περίπου 40 λεπτών.
Ακολουθεί συζήτηση.
Για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση διαδικτυακά ακολουθήστε τον
παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s1/programme/elp/classicseminar

12 Δεκεμβρίου 2013 (Πέμπτη)
Μαγδαλένα Ζήρα (King’s College, London)
Βάτραχοι στην Κύπρο και Εκάβη στη Νέα Υόρκη: Δύο σύγχρονες
παραστάσεις αρχαίου δράματος στο κοινωνικό και πολιτικό τους
πλαίσιο
15 Ιανουαρίου 2014 (Τετάρτη)
Δέσποινα Κεραμιδά (University of Leeds)
Η ιστορία της Αριάδνης στον Οβίδιο: η φωνή και η οπτική μιας
μυθολογικής ηρωίδας
26 Φεβρουαρίου 2014 (Τετάρτη)
Ελένη Κακλαμάνου (Πανεπιστήμιο Κύπρου)
«Είμαι ο άρχοντας και ξέρω το καλό σου»: Άρχοντες, αρχόμενοι και
ψεύδη στην πλατωνική Πολιτεία
19 Μαρτίου 2014(Τετάρτη)
Θεόδωρος Μαυρογιάννης (Πανεπιστήμιο Κύπρου)
Οι ρωμαϊκοί ναοί στο Κούριον και την Αμαθούντα και η ανατολική
πολιτική του Τραϊανού
9 Απριλίου 2014 (Τετάρτη)
Amelia Brown, (University of Queensland)
The Conversion of Temples to Churches in Late Antiquity: Practicality or
Ideology?
30 Απριλίου 2014 (Τετάρτη)
Robert Maltby (University of Leeds)
The Vindolanda Tablets: Letters from Rome's most northerly frontier

