
Ο καθηγητής Γιάννης Παπαδόπουλος διδάσκει στο Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. του Πανεπιστήμιου 

Αιγαίου, το γνωστικό αντικείμενο «Θεατρική Παιδεία και Αγωγή – Θέατρο και 

Κοινωνία». Είναι Διευθυντής του Π.Μ.Σ. «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό», 

καθώς και του Εργαστηρίου «Παιδικού Βιβλίου, Λόγου και Θεατρικού Παιχνιδιού». 

Επίσης είναι θεατρικός συγγραφέας (1ο Πανελλήνιο Βραβείο στο διαγωνισμό 

συγγραφής θεατρικού έργου, ΥΠ.ΠΟ. 1984). Αφενός βάσει της ιδιότητας του 

καθηγητή έχει συγγράψει οκτώ βιβλία, το σύνολο των οποίων εστιάζει στο 

επιστημονικό πεδίο της Κοινωνιολογίας του Θεάτρου με έμφαση στην κλασική 

αρχαιοελληνική δραματουργία και, ιδιαίτερα, την τραγική ποίηση. Επί πλέον έχει 

δημοσιεύσει πλήθος επιστημονικών άρθρων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, και 

έχει λάβει μέρος σε πολυάριθμα επιστημονικά συνέδρια, στην Ελλάδα και την Ευρώπη. 

Αφετέρου βάσει της ιδιότητας του θεατρικού συγγραφέα, εκτός από το βραβευμένο 

δράμα «Ο Α΄, ο Β΄ και ο Γ΄» (Νέα Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου της Ελλάδος, 1986), 

έχει οργανώσει ομάδες μελέτης δραμάτων από το διεθνές ρεπερτόριο και σύνθεσης 

διακειμένων, τα οποία έχει διδάξει από σκηνής με τη μορφή θεατρικού αναλογίου. 

Πολλές από αυτές τις διδασκαλίες έλαβαν χώρο στην Ρόδο, στο πλαίσιο συνεργασιών 

του με τον Δήμο Ρόδου.  

Professor Yannis Papadopoulos teaches “Theatre Education and Pedagogy – Theatre 

and Society” in the Department of Preschool Education Sciences and Educational 

Design, of University of the Aegean. He is Director both of the Postgraduate Studies 

Program "Children’s Book and Educational Material" and the Laboratory “Children’s 

Book, Discourse and Theatre Game”. Also, he is a play write (1st prize in the National 

playwriting competition, Ministry of Culture, 1984). As professor, on the one hand, he 

has written eight books, all of which are focused on the scientific area of Sociology of 

the Theatre, emphasising on the classic Ancient Hellenic dramaturgy and especially on 

the tragic poetry. Furthermore, many scientific articles of him have been published, in 

Greek and English language. He has taken part in many scientific congresses, in Greece 

and Europe. As a play write, on the other hand, more than his prized drama “The A, the 

B and the C” (New Scene of National Theatre of Greece, 1986), he has organised 

studding groups of plays belonging to the international repertoire and composing 

intertextual dramatic syntheses which have been performed as theatre analogues. Many 

of these “didaskalies” took place in Rhodes, as part of collaborations with Rhodes 

Municipality.   



 


