ΠΡΟΚΛΗΗ
Περίληψη της ομιλίας Από τουσ Γάλλουσ φιλζλλθνεσ ξεχωρίηει ο Σατωβριάνδοσ
(François-René, vicomte de Chateaubriand), περιθγθτισ και ςυγγραφζασ, ο οποίοσ μζςα
από τα οδοιπορικά του δίνει εξαίςιεσ περιγραφζσ τθσ φυςικισ ομορφιάσ τθσ Ελλάδασ, των
παραμελθμζνων ιςτορικϊν μνθμείων που μαρτυροφν το μεγαλείο του ελλθνικοφ
πολιτιςμοφ, αλλά και ρεαλιςτικζσ εικόνεσ από τισ απαίςιεσ ςυνκικεσ ηωισ των υπόδουλων
Ελλινων. Τον τίτλο του φιλζλλθνα ο Σατωβριάνδοσ τον οφείλει κυρίωσ ςτο «Υπόμνθμα περί
τθσ Ελλάδοσ» (Note sur la Grėce, 1825), το οποίο αποτζλεςε φιλελλθνικό μανιφζςτο κατά
τθ διάρκεια τθσ Επανάςταςθσ. Αφορμι τθσ ανακοίνωςθσ αποτελεί το κεατρικό ζργο του
Γ.Κωνςταντινίδθ: «Σατωβριάνδου και Γ’ Σεπτεμβρίου». Τζςςερισ νζοι του 2015 ςυναντοφν
κάτω από περίεργεσ ςυνκικεσ το είδωλο τουσ, τον Σατωβριάνδο, ςε ζνα εςτιατόριο τθσ
Ακινασ του 1974. Εκεί αναρωτιοφνται για τθν ζννοια του κφρουσ και πϊσ κα το
κατακτιςουν, ο Σατωβριάνδοσ ωσ γνιςιοσ ρομαντικόσ προςφζρεται να τουσ το "διδάξει",
μζςα από τα αλθκινά περιςτατικά που βίωςε και κατζγραψε ςτο οδοιπορικό του ςτθν
Ελλάδα του 1806. Οι νζοι δζχονται και το ταξίδι ξεκινά. Ζνα ταξίδι με προοριςμό τθν
αλικεια. Θα το πετφχουν ι θ φανταςίωςθ (θ οποία ςϊηει όταν θ πραγματικότθτα
απογοθτεφει) κα τουσ παραςφρει ςτον κάνατο; Αλλά όπωσ γράφει και ο Σατωβριάνδοσ "Αν
είςαι αρκετά δυςτυχισ γιατί να κζλεισ να πεκάνεισ.
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ςποφδαςε ςτθ Φιλοςοφικι Σχολι του Ε.-Κ.Π.Α. Το 2004 υποςτιριξε με
επιτυχία τθ Διδακτορικι τθσ Διατριβι με τίτλο «Οι κεωρθτικζσ αντιλιψεισ
περί τθσ πολιτικισ και του πολιτικοφ των Νεοελλινων διανοθτϊν και
φιλοςόφων» ςτθν ίδια ςχολι. Από το Φεβρουάριο του 2020 εκπονεί τθ
μεταδιδακτορικι τθσ διατριβι με τίτλο «Η ελλθνικι κεατρικι κίνθςθ κατά
ο
ο
το 18 -19 αιϊνα. Η πρόςλθψθ τθσ τραγωδίασ και τθσ κωμωδίασ τθν
προεπαναςτατικι περίοδο» ςτο Τμιμα Θεατρικϊν Σπουδϊν του
Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου. Ζχει διατελζςει επιςτθμονικι ςυνεργάτιδα ςτο Υπουργείο
Ψθφιακισ Πολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ. Τα τελευταία είναι επιςτθμονικι
ςυνεργάτιδα ςτο Εκνικό Κζντρο Τεκμθρίωςθσ και Ηλεκτρονικοφ Περιεχομζνου (ΕΚΤ) με αντικείμενο
τισ ςφγχρονεσ και ολοκλθρωμζνεσ υπθρεςίεσ για τθν οργάνωςθ και διάχυςθ τθσ γνϊςθσ και
ηθτιματα επιςτθμονικισ επικοινωνίασ.

υμμετοχή: Ο Γιάννθσ Κωνςταντινίδθσ ςποφδαςε Βιολογία και

Βαςιλική Αποςτολοποφλου, Μεταδιδακτορικι ερευνιτρια του Τμιματοσ
Θεατρικϊν Σπουδϊν Παν/μίου Πελοποννιςου.
υντονιςμόσ: Ιωάννα Παπαδοποφλου, Επίκουρθ Κακθγιτρια Τμιματοσ
Θεατρικϊν Σπουδϊν Παν/μίου Πελοποννιςου.

Γεωλογία ςτθ Γαλλία και ςτο Ε.-Κ.Π.Α. και μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ
ςτθν Παλαιοντολογία ςτο Ινςτιτοφτο Αλβζρτοσ ο 1οσ και ςτο
Πανεπιςτιμιο Pierre & Marie Curie ςτο Παρίςι. Το 1992, εγκατζλειψε
τθν επιςτιμθ του για να αςχολθκεί κυρίωσ με μεταφράςεισ και
επιμζλειεσ λογοτεχνικϊν κειμζνων. Από το 1999, αρκρογραφεί ωσ
ανεξάρτθτοσ δθμοςιογράφοσ.
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