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ΕΠΙΤΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ JAEWON - ΑΓΓΕΛΟΥ YU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο καθηγητής Jaewon - Άγγελος Yu γεννήθηκε στη Σεούλ της
Κορέας το 1950. Σπούδασε Γλωσσολογία στο Seul National
University, από όπου αποφοίτησε το 1974 με τον βαθμό
«Άριστα». Ακολούθως ήρθε στην Ελλάδα, για μεταπτυχιακές
σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών,
και εκπόνησε διδακτορική διατριβή με τίτλο Η ἀκολουθία των
χρόνων στη Νέα Ελληνική, που υποβλήθηκε το 1983 και βαθμολογήθηκε ομοφώνως με «Άριστα». Ο καθηγητής Jaewon Yu είναι ένας διαπρεπής
γλωσσολόγος, γνωστός διεθνώς για τις επιστημονικές μελέτες του, οι οποίες κατά ένα
μεγάλο μέρος τους επικεντρώνονται στη μελέτη της κορεατικής γλώσσας. Μια μεγάλη
ομάδα μελετών του όμως, θέμα τους έχουν τη μελέτη του Ελληνισμού και την προβολή
του στην Κορέα. Μελέτησε διάφορα θέματα του ελληνικού πολιτισμού και της
ελληνικής γραμματείας από την επική εποχή έως και σήμερα και συνέγραψε μελέτες,
οι οποίες συνετέλεσαν στην ευρύτατη διάδοση της ελληνογνωσίας στην πατρίδα του.
Δειγματοληπτικά μνημονεύονται το δημοσίευμά του για τα χαρακτηριστικά των
ηρώων στους αρχαίους Έλληνες επικούς ποιητές, καθώς και μια σειρά άρθρων του για
την αρχαία ελληνικὴ Μυθολογία· το ενδιαφέρον του αυτό βρήκε την ολοκλήρωσή του
στο δίτομο ἔργο Ο κόσμος της ελληνικής Μυθολογίας· σε άλλο δημοσίευμά του εξετάζει
από μια ιδιαίτερη άποψη τη σχέση του Λόγου και του Μύθου (Η αποτυχία του Λόγου
και η επιστροφή του Μύθου)· ενδιαφέρουσα είναι και η μελέτη του Σχετικά με το
κοινωνικο-ιστορικό υπόβαθρο της εξέλιξης της αρχαίας Τραγωδίας. Κάποια άλλα άρθρα
του είναι αποτέλεσμα των κοινωνικο-ανθρωπολογικών ενδιαφερόντων του, ενώ την
ελληνική Γλωσσολογία αφορά μια σειρά άλλων μελετημάτων του.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου καθηγητής κ. Περικλής Α. Μήτκας
και ο Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας
καθηγητής κ. Αιμίλιος Δημ. Μαυρουδής
έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν
στην τελετή αναγόρευσης σε επίτιμο διδάκτορα
του καθηγητή
κ. Jaewon - Άγγελου Yu,
η οποία θα γίνει την Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019, ώρα 12.00 μ.
στην Αίθουσα Τελετών του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής.
Τον έπαινο του τιμωμένου
θα εκφωνήσει o καθηγητής κ. Αιμίλιος Δημ. Μαυρουδής.
Μετά την αναγόρευσή του
ο κ. Jaewon - Άγγελος Yu θα μιλήσει με θέμα:

Η Επιβίωση ενός λαού εξαρτάται
από την Επιβίωση της γλώσσας του
Ο Πρύτανης

Ο Πρόεδρος

καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας

καθηγητής Αιμίλιος Δημ. Μαυρουδής

