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Αθήνα, Ιούνιος 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ποιός ήταν ο πραγματικός Σωκράτης; Ποιός είναι ο δικός μας Σωκράτης; Μπορεί η τέχνη να
διδάξει τη φιλοσοφία; Μπορεί η φιλοσοφία να θεραπεύσει τη βαρβαρότητα του ανθρώπινου
πολιτισμού; Μια φιλοσοφία ανθρωπολογική, καλλιτεχνική, δημιουργική; Χρειάζεται να
επαναπροσδιορίσουμε εκ νέου την έννοια της θεραπείας;
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ που απασχολούν τους ερευνητές του Πανεπιστημίου Αθηνών μαζί με ένα
πείραμα καλλιτεχνικής πράξης και δημιουργίας που συγκεντρώνει μαζί καθηγητές Πανεπιστημίων
Ελλάδας κι εξωτερικού, ερασιτέχνες, σπουδαστές, καλλιτέχνες και γιατρούς όλων των ειδικοτήτων με
αφορμή της σχέση ΤΕΧΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ,
- ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΝ να συμμετάσχετε, μικροί και μεγάλοι, και όχι μόνο σαν ακροατές και θεατές,
σε ένα πολυδιάστατο πολιτισμικό γεγονός κάτω από τη φιλόξενη στέγη του Πολιτιστικού Φεστιβάλ
Δήμου Γαλατσίου που ξεκινά και αυτό το καλοκαίρι στον ατμοσφαιρικό χώρο του ΚΑΜΙΝΙΟΥ
(Βαλτετσίου 4) του Δήμου στις 21 Ιουνίου - Ευρωπαϊκή Ημέρα της Μουσικής - και ώρα 6μμ, για να
απλωθεί μέχρι το Φθινόπωρο σε πολλούς χώρους της πόλης, σε πλατείες και ανοιχτά θέατρα.
Σ' αυτό το πρώτο και μοναδικό γεγονός που αποδεικνύει την επιβίωση και ανάπτυξη της έρευνας και
της διεθνούς εμβέλειας πρωτότυπης σύζευξης τέχνης και επιστήμης, στην Ελλάδα της κρίσης,
μπορείτε:
- ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ για τις ερευνητικές εργασίες αλλά και για το θεατρικό έργο του Andrew D.
Irvine, Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ, που περιλαμβάνονται στην πρόσφατη έκδοση του δίτομου
καλαίσθητου συλλογικού έργου ΤΕΧΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, από τις εκδόσεις ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ,
Αθήνα 2016, σε επιμ. Άννας Λάζου και Γιώργου Πατιού, και θα παρουσιάσουν γνωστοί και
σημαντικοί εκπρόσωποι του πνεύματος, της επιστήμης και της τέχνης,
- ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ μουσικά δρώμενα στο πνεύμα του εορτασμού της Ευρωπαϊκής ημέρας
μουσικής,
- ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ως σύγχρονοι Ηλιαστές στην αναβίωση της ΔΙΚΗΣ ΤΟΥ
ΣΩΚΡΑΤΗ, σε μια πρωτότυπη αναπαράσταση με βάση το έργο του Andrew D. Irvine,
- ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΤΕ τον ίδιο το συγγραφέα της ΔΙΚΗΣ που θα παρευρίσκεται εκτάκτως
διανύοντας το υπερατλαντικό ταξίδι του από το Πανεπιστήμιο British Columbia του Καναδά για να
απαντήσει στα ερωτήματά σας και να σχολιάσει την έκδοση της μετάφρασης του έργου στα ελληνικά
από τον Γιάννη Σπυρίδη, υποψ. διδάκτορα φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής
Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών,
- ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕΤΕ στο προαύλιο του ΚΑΜΙΝΙΟΥ και με ένα ποτήρι κρασί να ευχηθείτε για
ένα ειρηνικό θεραπευτικό κι ελληνικό καλοκαίρι, στην καρδιά του θερινού ηλιοστασίου, παρέα με τους
ορχηστές της ερευνητικής και καλλιτεχνικής ομάδας της Άννας Λάζου και του Θεάτρου Δόρα
Στράτου.
ΙΔΟΥ ΛΟΙΠΟΝ.... σας περιμένουμε!
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
6μμ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ
6.15 μμ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Κωνσταντίνα Γογγάκη, επίκ. καθηγήτρια Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ
Θανάσης Δρίτσας, MD, FESC, καρδιολόγος, συνθέτης
Ντόρα Ψαλτοπούλου, Λέκτορας Τμήματος Μουσικών Σπουδών - ΑΠΘ Μουσικοψυχοθεραπεύτρια
7.00 μμ ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
7.30 μμ ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ με τον Θανάση Δρίτσα και την Ξανθούλα Ντακοβάνου
8.00μμ Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ του Andrew Irvine (εκτενές θεατρικό απόσπασμα) με την
ερευνητική και καλλιτεχνική ομάδα της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών δρΥός ΤόΠοι και την ομάδα
μελέτης αρχαίας όρχησης του θεάτρου Δόρα Στράτου.
Μεταφραστής Γιάννης Σπυρίδης
Σκηνοθεσία Άννα Λάζου
Μουσική σύνθεση Χρήστος Πάντας
Σκηνική Παρέμβαση Χάρης Σεπεντζής
Κοστούμια – μάσκες Κατερίνα Μπιλλίνη
Αρχαία Λύρα – Κληρωτήριον Δημήτρης Νόσσης
Βοηθός σκηνοθέτη – φώτα Γιάννης Σπυρίδης
Συμμετέχουν μέλη της ερευνητικής ομάδας και το κοινό!
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