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                   «Μονολογώντας, στην εποχή της καραντίνας» 
 
 

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σας 
προσκαλεί στην ανοιχτή παρουσίαση των εξετάσεων των φοιτητών/τριών του 
3ου και 4ου έτους της κατεύθυνσης Θεατρικής Πρακτικής στο μάθημα: 
ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΙΙ  
(Υπεύθ. καθηγητής: Γιάννης Λεοντάρης - Διδάσκων Ενισχυτικής 
Διδασκαλίας: Στέλιος Χλιαράς) 
 
Σε συνθήκες πρωτόγνωρες για την διδακαλία της Υποκριτικής τέχνης, με 
απόντα τον σκηνικό χώρο, τη σωματική επαφή, την απεύθυνση του 
βλέμματος, την αύρα των ηθοποιών, την τρισδιάστατη πρόσληψη του 
χώρου και του ήχου, την ηχητική και σωματική ενέργεια και 
θερμοκρασία, οι φοιτητές και οι φοιτήτριές μας αναμετρώνται με τα 
κείμενα μέσα στη μοναχική συνθήκη της κάμερας ενός υπολογιστή ή ενός 
κινητού τηλεφώνου και παρουσιάζουν τους καρπούς μιας εντατικής 
δουλειάς πάνω σε θεατρικούς μονολόγους των: Μολιέρου, Γκολντόνι, 
Σάιξπηρ, Λόρκα, Γκόργκι, Τσέχωφ, Γκόγκολ, Μπύχνερ, Κοκτώ, Ντάριο 
Φο, Ντε Χάρτογκ, Ουίλιαμς. 
 
 



 
 

Η παρουσίαση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Zoom και είναι ανοιχτή σε όσες 
και όσους επιθυμούν να την παρακολουθήσουν. Ας ξορκίσουμε τη συνθήκη 
της απουσίας με τη συμμετοχή μας.  Η θεατρική συγκίνηση φαίνεται πως 
αντιστέκεται και παραμένει ανθεκτική μέσα από τις εργασίες των 
φοιτητών/τριών μας. 
 
ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΩΡΑ 20.00 
(ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: 70 ΛΕΠΤΑ) 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (Παρακαλούμε θερμά, συνδεθείτε 5 
λεπτά πριν, δηλαδή στις 19.55 ώστε να ξεκινήσει η παρουσίαση εγκαίρως): 
 
https://zoom.us/j/91222562611?pwd=cE5KSUZGUUZTZVRjZWV0c1F0
eFovZz09 
ID Συνάντησης : 912 2256 2611 
Κωδικός πρόσβασης : JUCdc3  
 
Οδηγίες: 
 
1. Μπαίνοντας στην πλατφόρμα παρακολούθησης θα μπορείτε να 
«κατεβάσετε» το συνημμένο αρχείο με το πρόγραμμα της παρουσίασης στο 
οποίο θα περιέχονται όλα τα κείμενα με τη σειρά παρουσίασής τους καθώς και 
τα ονόματα των φοιτητών/τριών που συμμετέχουν. 
2. Παρακαλούμε μπείτε με κλειστό μικρόφωνο και κάμερα. Θα σας ζητηθεί, 
μόνο αν θελήσετε, να ανοίξετε την κάμερά σας και το μικρόφωνό σας κατά τη 
διάρκεια των παρουσιάσεων και να συμμετάσχετε στη συζήτηση μετά τα 
δρώμενα. 
3. Επιλέξετε την επιλογή gallery view πάνω δεξιά για να βλέπετε όλα τα 
εικονίδια. 
4.  Σημαντικό: Ενεργοποιήστε μόλις μπείτε τη λειτουργία hide non video 
participants, για να παρακολουθήσετε τις παρουσιάσεις. Σε ένα εικονίδιο δικό 
σας ή άλλο, με κλειστή κάμερα, πατήστε τις τρεις τελιτσες στο πανω μέρος του 
εικονιδίου, Στο μενού που εμφανίζεται επιλέξτε την επιλογή  hide non video 
participants για να βλέπετε στην οθόνη σας μονο όσους έχουν την καμερα τους 
ανοιχτή, δηλαδή τους ηθοποιούς. 
5. Σε περιπτωση που συνδεθείτε κατά τη διάρκεια μίας παρουσίασης, 
φροντίστε να κλείσετε αμέσως την κάμερα και το μικρόφωνο για να μην 
ενοχλήσετε. 
5. Διευκρινίζεται ότι θα πραγματοποιηθεί καταγραφή της παρουσίασης.   
  
  
Με εκτίμηση 
 
Γιάννης Λεοντάρης 
Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΘΣ 
 

 
 


