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«Μίμορ και Πανηομίμορ» 

 
«Σύκθσλα κε έλαλ αξραίν νξηζκό, «ν κίκνο είλαη κίκεζε ηνπ βίνπ πνπ 

πεξηέρεη θαη απηά πνπ είλαη απνδεθηά θαη απηά πνπ δελ είλαη» (μῖμός 

ἐστιν μίμησις βίοσ τά τε σσγκετωρημένα καὶ τὰ ἀσσγτώρητα περιέτων,)-

ζα ιέγακε όηη ν κίκνο κηκείηαη πξσηίζησο «απηά πνπ δελ είλαη 

απνδεθηά», δει. ηηο πνηθίιεο απνθιίζεηο ή παξεθηξνπέο από ηνπο 

εζηθνύο, θνηλσληθνύο θαη άιινπο θαλόλεο. Σπλήζσο αλαπαξηζηά, κε 

ηξόπν ξεαιηζηηθό, ζθελέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, κε ηδηαίηεξε 

πξνηίκεζε ζην άζεκλν. Μπνξεί λα ππάξρεη γξαπηό θείκελν, ζπρλά όκσο 

νη ζπληειεζηέο απηνζρεδηάδνπλ. Η παξάζηαζε δίλεηαη από νιόθιεξν 

ζίαζν ή θαη από έλαλ κόλν εξκελεπηή, άληξα ή (πξώηε θνξά ζην 

ζέαηξν) γπλαίθα. Οη εζνπνηνί (κίκνη) θαηά θαλόλα παίδνπλ ρσξίο 

πξνζσπείν.»  
Σηεθαλόπνπινο Θ.Κ., Τζηηζηξίδεο Ση. Αληδνπιή Λ., Κξηηζέιε Γ. (2012), Ανθολόγια 

Αρταίας Ελληνικής Γλώσσας (Ψεθίδεο γηα ηελ Ειιεληθή Γιώζζα, https://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id

=395) 

 

Τη ήηαλ ν μίμος ζηελ αξραηόηεηα; Πόζα γλσξίδνπκε πξαγκαηηθά γηα ηε 

γέλεζε θαη εμέιημε απηνύ ηνπ ζεαηξηθό είδνο; Πνηα ε ζρέζε ηνπ κε ηνλ 

παντομίμο θαη πνηεο κνξθέο πήξε ε πξόζιεςε απηνύ ηνπ αξραίνπ 

ειιεληθνύ θαη ξσκατθνύ είδνπο ηε λεόηεξε επνρή; 

 

Αρ ζημειωθεί όηι, μολονόηι η διάλεξη απεςθύνεηαι ζηοςρ πποπηςσιακούρ 

θοιηηηέρ και ππαγμαηοποιείηαι ζηο πλαίζιο ηος μαθήμαηορ «Δπάμα ΙΙ: 

Εςπιπίδηρ, Σαηςπικό Δπάμα και Μίμοι», είναι ανοισηή για ηοςρ θοιηηηέρ ηηρ 

θεαηπολογικήρ καηεύθςνζηρ και ηηρ καηεύθςνζηρ ηηρ θεαηπικήρ ππακηικήρ, 

αλλά και για ηοςρ μεηαπηςσιακούρ θοιηηηέρ. 
 

 

 

 

 

Η διάλεξη θα ππαγμαηοποιηθεί: 

 

 ηην Σεηάπηη, 20 Ιανοςαπίος 2021, 6.00 μ.μ. με ηηλεδιάζκεψη 

 

 ύνδεζμορ: 

https://zoom.us/j/98012024977?pwd=NUtzR1lUbjdDbERjN0RpQ

lRQT2tpZz09 

       Meeting ID: 980 1202 4977 

       Passcode: QKA6Bh 

 

 

Λίγα λόγια για ηον ομιληηή 

 

  O Άγηο Μαξίλεο είλαη Επίθνπξνο Καζεγεηήο 

Αξραίαο Ειιεληθήο Φηινινγίαο – Αξραίνπ Θεάηξνπ 

ζην Τκήκα Θεαηξηθώλ Σπνπδώλ ηνπ Παλεπηζηήκην 

Παηξώλ. Έρεη ζπνπδάζεη θιαζηθή θηινινγία ζηελ 

Αζήλα θαη ζην Cambridge, όπνπ θαη εθπόλεζε ηε 

δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή. Αζρνιείηαη εξεπλεηηθά 

κε ηε ιπξηθή θαη δξακαηηθή πνίεζε ηεο 

αξραηόηεηαο, θαζώο θαη κε ηελ πξόζιεςε ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ζηε λεόηεξε 

θαη ζύγρξνλε επνρή. 

Γηα ην έξγν ηνπ βι.: https://upatras.academia.edu/AgisMarinis 
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