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Δελτίο Τύπου – Πρόσκληση

Την Παρασκευη�  2 Απριλι�ου 2021 και ώ� ρα 18.00 - 19.00 θα πραγματοποιηθει�
διαδικτυακη�  δια� λεξη με θε�μα: 

Το Φιλοσοφικό Θέατρο:
200 χρόνια μετά τη δημιουργία του Νεοελληνικού κράτους.

Ομιλητη� ς: Θεοδόσης Πελεγρίνης, Ομότιμος Καθηγητής, συγγραφέας και
ηθοποιός, π. Πρύτανης ΕΚΠΑ.

Συντονι�στρια: Δρ. Δέσποινα Κοσμοπούλου, διδάσκουσα Τμήματος
Θεατρικών Σπουδών Παν/μίου Πελοποννήσου.

με αφορμη�  τους εορτασμου� ς για  τα  200  χρο� νια  απο�  την  Ελληνικη�
Επανα� σταση. 

Η εκδη� λώση θα πραγματοποιηθει� διαδικτυακα�  στον συ� νδεσμο Ζoom:
https://zoom.us/j/7932494883?pwd=UVVYakZ1dVVVc2xpZjE5ZVExcUgzZz09
Meeting ID: 793 249 4883
Passcode: E6eJd1

Περίληψη Διάλεξης:

Δεν ει�ναι σπα� νιο οι συγγραφει�ς  θεατρικώ� ν ε�ργών να παρεμβα� λλουν στην
πλοκη�  του  μυ� θου  ιδε�ες  με  φιλοσοφικο�  βα� ρος.  Στην  περι�πτώση  αυτη�
προ� κειται  για  ε�ργα  που  ανη� κουν  στο  φιλοσοφημε�νο  ει�δος  θεα� τρου.  Κατ΄
αντιδιαστολη�  προς το φιλοσοφημε�νο ει�δος θεα� τρου, το "Φιλοσοφικο�  Θε�ατρο"
παραπε�μπει στο ει�δος εκει�νο του θεα� τρου στο οποι�ο ει�τε αναπλα� θονται με
δερματουργικο�  τρο� πο η ζώη�  και το ε�ργο φιλοσο� φών ει�τε εμπλε�κονται κατα�
τρο� πον ρητο�  και α� μεσο ώς βασικα�  συστατικα�  του μυ� θου διακριτα�  στοιχει�α

https://zoom.us/j/7932494883?pwd=UVVYakZ1dVVVc2xpZjE5ZVExcUgzZz09


διαφο� ρών  φιλοσοφικώ� ν  θεώριώ� ν  και  αναφορώ� ν  στην ζώη�  και  την  δρα� ση
φιλοσο� φών. 

Στις πρώ� τες δεκαετι�ες μετα�  το Β' Παγκο� σμιο Πο� λεμο ανε�βηκαν στις Σκηνε�ς
της χώ� ρας μας  ̶  του Εθνικου�  Θεα� τρου και του Θεα� τρου Τε�χνης ώς επι�  το
πλει�στον   ̶  ε�ργα  που  ξε�φραζαν  ο� λες  σχεδο� ν  τις  τα� σεις  της  συ� γχρονης
δραματουργι�ας.  Οι Έλληνες θεατρικοι�  συγγραφει�ς  κατα�  το δια� στημα αυτο� ,
τών  οποι�ών  η  συμμετοχη�  η� ταν  σποραδικη� ,  ακολουθου� σαν,  με  ελα� χιστες
εξαιρε�σεις,  τις  τα� σεις  που  ει�χαν  χαραχθει�  στην  διεθνη�  δραματουργι�α.  Τις
τελευται�ες  δεκαετι�ες,  ο� μώς,  η  παραγώγη�  θεατρικώ� ν  ε�ργών  Ελλη� νών
συγγραφε�ών με διαρκώ� ς μα� λιστα εντεινο� μενη πρώτοτυπι�α, ο� πώς συμβαι�νει
με το φιλοσοφικο�  θε�ατρο, διαρκώ� ς διευρυ� νεται ε�τσι, ώ� στε 200 χρο� νια μετα�
την δημιουργι�α του Νε�ου Ελληνικου�  Κρα� τους να μπορου� με να ατενι�ζομε με
αισιοδοξι�α την εξε�λιξη της ελληνικη� ς δραματουργι�ας στο με�λλον. 

Σε  κα� θε  θεατρικο�  ε�ργο,  αποτυπώ� νεται  περισσο� τερο  η�  λιγο� τερο,  ο
φιλοσοφικο� ς  στοχασμο� ς  του  συγγραφε�α.  Η  χρη� ση  του  ο� ρου  αυτου�
παραπε�μπει  εδώ�  στο  ει�δος  εκει�νο  του  θεα� τρου  που  υπαγορευ� ει  την
προ� σληψη  διακριτώ� ν  στοιχει�ών  διαφο� ρών  φιλοσοφικώ� ν  θεώριώ� ν  και  (η� )
αναφορώ� ν στην ζώη�  και την δρα� ση φιλοσο� φών, ώς βασικώ� ν συστατικώ� ν του
δραματικου�  μυ� θου.

Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ναυπλιέων.


