
 

 

Με ηηκή 

Επηθ. Καζ. Ι. Παπαδνπνύινπ 

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η 

«Πλαύηος, Το «Σηοισειωμένο» Σπίηι: 

παπαζηαηικά ζηηήμαηα» 

 

«Η ιέμε Mostellaria είλαη έλα επίζεην ζειπθνύ γέλνπο, ην νπνίν 

πξνέξρεηαη από ηε ιέμε *mo(n)stellum, ππνθνξηζηηθό ηνπ monstrum 

(=ηέξαο). Επνκέλωο, Mostellaria (ελλνείηαη fabula ή comoedia) ζεκαίλεη 

αθξηβώο: «Ιζηνξία γηα έλα θάληαζκα», «Η θάξζα ηνπ θαληάζκαηνο», 

«Κωκωδία γηα έλα ζηνηρεηό», «Μηα κηθξή ηζηνξία θαληάζκαηνο» ή –ζε πην 

ειεύζεξε κεηάθξαζε-: «Σν ζηνηρεηωκέλν ζπίηη», δεδνκέλνπ πωο ην ζπίηη 

έρεη πξωηαγωληζηηθό, ιεηηνπξγηθό θαη ζπκβνιηθό ξόιν.» Δ. Μαληδίιαο 

Πλαύτος, Το «στοιχειωμένο» σπίτι, Ιωάλληλα 2014, ζει. 78-79. 

Με αθνξκή ηελ παξνπζία/απνπζία ηνπ ππεξθπζηθνύ ζηνηρείνπ ε 

δηάιεμε απηή ζα θωηίζεη ελδηαθέξνπζεο, αλαπάληερεο θαη, ωο επί ην 

πιείζηνλ, άγλωζηεο πηπρέο γηα ηελ παξάζηαζε απηήο ηεο θωκωδίαο ζηελ 

αξραία Ρώκε. 

 

Η διάλεξη θα ππαγμαηοποιηθεί: 

 ηην Πέμπηη, 7 Ιανοςαπίος 2021, 6 μ.μ.  με ηηλεδιάζκεψη 

 ύνδεζμορ: 

https://zoom.us/j/93740012094?pwd=VWFSMVFvb2RQcUcwQWxoZTNl

NFdydz09 

Meeting ID: 937 4001 2094  /  Passcode: raTB7X 

 

Αρ ζημειωθεί όηι, μολονόηι η διάλεξη απεςθύνεηαι ζηοςρ πποπηςσιακούρ 

θοιηηηέρ ηηρ καηεύθςνζηρ θεαηπολογίαρ, είναι ανοισηή και για ηοςρ θοιηηηέρ 

ηηρ καηεύθςνζηρ ηηρ θεαηπικήρ ππακηικήρ και ηοςρ μεηαπηςσιακούρ θοιηηηέρ. 

Λίγα λόγια για ηον ομιληηή 

 

  Ο Δεκήηξηνο Μαληδίιαο, κεηαδηδαθηνξηθόο 

εξεπλεηήο ζην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, 

νινθιήξωζε ηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ηνπ ζην 

Παλεπηζηήκην Αζελώλ θαη ηηο κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο ηνπ (κε ππνηξνθία ηνπ Ι.Κ.Τ.) ζην Université de Paris-Sorbonne 

(Paris IV), U., όπνπ απέθηεζε ην Δηδαθηνξηθό ηνπ Δίπιωκα (Diplôme de 

Docteur) ζηε Λαηηληθή Φηινινγία κε βαζκό «Très Honorable, avec les 

félicitations du jury» θαη ηίηιν Les Divinités dans l’OEuvre Poétique 

d’Ovide. Έρεη δηδάμεη καζήκαηα ζην γλωζηηθό αληηθείκελν ηεο Λαηηληθήο 

Φηινινγίαο ζε πξνπηπρηαθό ή κεηαπηπρηαθό επίπεδν ζηα Παλεπηζηήκηα 

Παηξώλ, Ιωαλλίλωλ, ζην Δεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, ζην Ε-Κ. 

Παλεπηζηήκην Αζελώλ, ζην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ θαη ζην 

δηεπηζηεκνληθό εξεπλεηηθό θέληξν «Δεκόθξηηνο». ηα εξεπλεηηθά ηνπ 

ελδηαθέξνληα πεξηιακβάλνληαη ε ξωκαϊθή θωκωδία θαη ηξαγωδία, ε ιπξηθή 

θαη επηγξακκαηηθή πνίεζε, ε ηζηνξηνγξαθία θαη ξεηνξεία, ηα ηαηξηθά θαη 

κνπζηθά επηζηεκνληθά θείκελα, νη ζπνπδέο θύινπ, νη κεηεμειίμεηο θαη 

επηβηώζεηο ηεο Λαηηληθήο, ε δηδαζθαιία ηωλ Λαηηληθώλ κε ζύγρξνλεο 

κεζόδνπο θαη πξνζεγγίζεηο. Όζνλ αθνξά ζην ζέαηξν, έρεη δεκνζηεύζεη 

ζρνιηαζκέλεο εθδόζεηο ηεο Mostellaria ηνπ Πιαύηνπ θαη ηεο Medea ηνπ 

ελέθα, θαζώο θαη δηάθνξα άξζξα γηα ηε Mostellaria, ηε Nervolaria θαη ηελ 

Aulularia ηνπ Πιαύηνπ θαη ηνπο κηκεηέο-δηαζθεπαζηέο ηεο ηειεπηαίαο, γηα 

«ηξαγωδίεο-κηληαηνύξεο», όπωο ε Orestes Tragoedia ηνπ Δξαθόληηνπ ή ε 

αλώλπκε Alcestis Barcinonensis θαη ηέινο γηα ηνπο Όρνιθες ηνπ Αξηζηνθάλε. 

https://zoom.us/j/93740012094?pwd=VWFSMVFvb2RQcUcwQWxoZTNlNFdydz09
https://zoom.us/j/93740012094?pwd=VWFSMVFvb2RQcUcwQWxoZTNlNFdydz09

