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Με ηηκή 

Επηθ. Καζ. Ι. Παπαδνπνύινπ 

 

«Η Ππόκνη από ηη λόσμη και άλλα κοπίηζια ηος Απιζηοθάνη» 

Τν αμίσκα naturalia non sunt turpia (ηα θπζηθά δελ είλαη αηζρξά) 

εδξάδεηαη ζε αξρέγνλεο ηειεηέο πξνο ηηκή ηνπ ζενύ ηεο γνληκόηεηαο. 

Οη ἐξάπσοντερ τὰ υαλλικά ηξαγνπδνύζαλ πεξηπαηθηηθά πεξηθέξνληαο 

έλαλ ηεξάζηην θαιιό σο ζύκβνιν ηεο γνληκόηεηαο∙ Απηνθάβδαινη, 

Γεθπξηζηέο, Ιζύθαιινη, Ιακβηζηέο, όινη «ππεξεηνύλ» ηε κέζε, ην 

ζθώκκα, ηηο ύβξεηο πξνάγνληαο ηνλ εξσηηζκό σο ζπζηαηηθό ζηνηρείν 

ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο θαη νινθιήξσζεο. Τα κπνπινύθηα απηά, 

όκσο, ράλνπλ ηνλ ἀγποίκο ραξαθηήξα ηνπο θαη «εθπνιηηίδνληαη», 

θαζώο ελζσκαηώλνληαη ζην ζύζηεκα ενξηώλ ηεο πόιεο. Σε πείζκα 

κηαο κνξθήο πνιηηηθήο νξζόηεηαο ηεο επνρήο, ελόο είδνπο εξέλιξηρ, 

δελ εμαθαλίδνληαη εληειώο. Τα ζηνηρεία ηνπ εξσηηζκνύ, ηεο 

γπκλόηεηαο, ηνπ πνλεξνύ ινγνπαίγληνπ είλαη -σζεί- παξόληα θαη, σο 

εθ ηνύηνπ, θνξίηζηα in puris naturalibus, δειαδή εληειώο γπκλά, 

εκθαλίδνληαη ζηηο θσκσδίεο ηνπ Αξηζηνθάλε, έλα από απηά είλαη θαη 

ε Πξόθλε-Αεδόλα ζηνπο Όπνιθερ. 

 

Η διάλεξη θα ππαγμαηοποιηθεί: 

 Τη Δεςηέπα, 31 Μαΐος 2021, 5 μ.μ.  με ηηλεδιάζκετη 

 Σύνδεζμορ:https://zoom.us/j/94724158212?pwd=UWRmNWdrSm

w0dzR1OEhjdkQvdzBPQT09 

Meeting ID: 947 2415 8212   Passcode: he70wf 

 

Η διάλεξη ππαγμαηοποιείηαι ζηο πλαίζιο ηος μαθήμαηορ «Απσαίο Δπάμα 

ΙΙΙ: Απσαία και Νέα Κωμωδία», αλλά είναι ανοικηή και για ηοςρ 

πποπηςσιακούρ θοιηηηέρ (και ηων δύο καηεςθύνζεων) και ηοςρ 

μεηαπηςσιακούρ θοιηηηέρ. 

Λίγα λόγια για ηον ομιληηή 

 

 Ο Χαξίζηνο Επζηξαηίνπ, θηιόινγνο, ζεαηξηθόο 

παξαγσγόο θαη ζθελνζέηεο, είλαη θάηνρνο BΑ 

από ην Trinity Saint David ηνπ University of 

Wales, όπννπ νινθιήξσζε ηηο ζπνπδέο ηνπ κε 

εηδίθεπζε ζηελ θιαζηθή θηινινγία (Hons. 

Classics with Greek). Η πηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ είρε ηίηιν: 

Oedipus: Sophocles and P.P. Pazolini. Πξνρώξεζε ζε κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο ζην Δ.Π.Θ., ζηελ εηδίθεπζε ηεο Λαηηληθήο Φηινινγίαο (ηίηινο 

κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο Ο Σενέκαρ σε Σκηνική Παποςσίαση: 

Oedipus). Από ην 2016 είλαη ππνςήθηνο δηδάθηνξαο ζηελ Αξραία 

Ειιεληθή Φηινινγία ηνπ Τκήκαηνο Ειιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Δ.Π.Θ. 

κε ζέκα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ Ο Απιστουάνηρ σε Σκηνική 

Παποςσίαση. Έρεη ζπκκεηάζρεη κε αλαθνηλώζεηο ζε παλειιήληα θαη 

δηεζλή ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο, ελώ έρεη δηδάμεη σο ζπλεπηθνπξία θαη 

σο αθαδεκατθόο βνεζόο καζήκαηα ηεο εηδηθόηεηάο ηνπ (π.ρ. 

κπζνινγία θαη ηξαγσδία, αξραίν κέηξν) ζην ΔΠΘ θαη ζην ζεξηλό 

ζρνιείν γηα ην αξραίν δξάκα σο παξαζηαηηθή ηέρλε πνπ δηνξγαλώλεη 

ην Π.Μ.Σ. ηνπ Τ.Ε.Φ.  
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