
 

 

Με ηηκή 

Επηθ. Καζ. Ι. Παπαδνπνύινπ 

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η 

 

H MΗΔΕΙΑ ΣΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΣΡΑΓΩΔΙΑ 
 

 Μεηά από κία ζύληνκε επηζθόπεζε ηνπ ππνβάζξνπ πίζω από 

ηνλ κύζν ηεο Μήδεηαο, θαζώο θαη ηωλ ζηνηρείωλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ 

πνιπδηάζηαηε πξνζωπηθόηεηά ηεο (παιαηά ζεόηεηα, γπλαίθα θαη 

κάγηζζα, βαζηινπνύια, εμόξηζηε, βάξβαξε, καληαθή), ζα εμεηάζνπκε 

ηηο ξωκαϊθέο ηξαγωδίεο, ζηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη. Από ηα 

απνζπαζκαηηθά ζωδόκελα  δξάκαηα ηωλ πξνγελέζηεξωλ πνηεηώλ 

(Έλληνο, Παθνύβηνο, Άθθηνο θαη Οβίδηνο), ζα θηάζνπκε ζηε Medea 

ηνπ Σελέθα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νπνίαο ζα αλαιύζνπκε, θαη ζα 

νινθιεξώζνπκε κε δύν κεηαγελέζηεξα δείγκαηα, ηνπ Οζίδηνπ Γέηε 

θαη ηνπ Δξαθόληηνπ, πνπ αλήθνπλ ζηε ιεγόκελε «ηξαγωδία-

κηληαηνύξα». 

 

Σο ζεμινάριο θα πραγμαηοποιηθεί: 

 Σην Παραζκεσή, 21/1/22 και ώρα 7 μ.μ. 

 ύνδεζμος: https://hou.webex.com/meet/papadopoulou.ioanna 

 

Ας ζημειωθεί όηι, μολονόηι ηο ζεμινάριο απεσθύνεηαι ζηοσς προπηστιακούς 

θοιηηηές ηης καηεύθσνζης θεαηρολογίας, είναι ανοιτηή και για ηοσς θοιηηηές 

ηης καηεύθσνζης ηης θεαηρικής πρακηικής και ηοσς μεηαπηστιακούς θοιηηηές. 

 

Θα δοθούν βεβαιώζεις παρακολούθηζης ζε όζοσς/ες ηο επιθσμούν. 

Λίγα λόγια για ηον ομιληηή 

 

  Ο Δεκήηξηνο Μαληδίιαο, κεηαδηδαθηνξηθόο 

εξεπλεηήο ηνπ  Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ 

(νινθιήξωζε ηεο έξεπλαο 2021), 

πξαγκαηνπνίεζε ηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ηνπ 

ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ θαη ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ηνπ (κε ππνηξνθία 

ηνπ Ι.Κ.Υ.) ζην Université de Paris-Sorbonne (Paris IV), 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». 

Σηα 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 Σελέθα, 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://hou.webex.com/meet/papadopoulou.ioanna

