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Το Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) συμμετείχε στο πλαίσιο των 

3μερων εκδηλώσεων που διοργάνωσε η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Παν/μίου Αιγαίου, με το 

Φιλοσοφικό Αναλόγιο1: …χρεῖος εἶ ξένη φυγάς… Καθ. Έλενα Κ. Θεοδωροπούλου, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Έλενα 

Νικολακοπούλου, Mphil, Ε.Κ.Π.Α. (ηχογραφημένη φωνή: Ηλίας Βάκης, ηθοποιός, τελειόφοιτος Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.). 

  

Με φωνή, λόγο, εικόνα, ήχο, μέσα από μία αντιφωνική υφή, φιλοσοφία, ποίηση & θεατρική ποίηση 

συνομίλησαν μεταφέροντας, ανταλλάσσοντας και διαπλέκοντας σκέψη, επιχείρημα, συν-αίσθημα, 

θεωρητικά σκευάσματα & κινήσεις παράφορες ζωής σε θραύσματα, αφηγήσεις & ερμηνείες, ονειρισμοί και 

κραυγές: ο ξένος/η ξένη/το ξένο, η μορφή που ξενοπατεί & και άλλο-φρονεί. Η θλίψη της σκέψης που 

τον/την/το χάνει & της ζωής που δεν τον/την/το αντέχει. Η ξενότητα, ένα νήμα που διατρέχει την ιστορία. 

Ένα νοητικό χάσμα, μία πληγή που περιφέρεται.  Το «φιλοσοφικό αναλόγιο» προκύπτει ως σχεδιασμός 

σχετικός με την προσπάθεια να διερευνηθούν και να δοκιμαστούν οι τρόποι έκφρασης που εμπεριέχουν και 

φέρουν τη φιλοσοφία ξεκινώντας από την απλή εκδοχή των θεματικών ή νοηματικών κέντρων και 

προχωρώντας σε εκδοχές πιο περίπλοκες,  με αναδυόμενες, διασταυρούμενες θεματικές που όσο 

αναδύονται, τόσο είναι δυνατόν να θολώνουν ή και να εξουδετερώνονται. Στην προκειμένη περίπτωση, το 

ζητούμενο ήταν να φανεί με ποιον τρόπο/εάν  τα κείμενα (αυτά τα κείμενα, σε αυτήν την περίπτωση) και οι 

φωνές τους (οι ανασυρμένες, έτσι, εκείνη τη στιγμή, φωνές τους), είναι δυνατόν να αναδείξουν μέσα από μία 

πιθανή λογική σύμπλεξής τους συνομιλούσες εκδοχές της ξενότητας παράγοντας, ενδεχομένως,  με αυτόν 

τον τρόπο, μία ιδιαίτερη αποτύπωσή της, Άλλοι συνδυασμοί κειμένων φωνών και διαδράσεων, 

πιθανολογείται ότι παράγουν άλλης μορφής επιτελεστικότητα και άλλες αποτυπώσεις. Αντίστροφα, πώς η 

ξενότητα, να είσαι ξένος/η/ο, έννοια με πολλαπλές εμφανίσεις στο φιλοσοφικό λόγο, παράγει, κάθε φορά,  

έννοιες, κείμενα, φωνές που την εμπεριέχουν με κάποιον τρόπο επαναπροσδιορίζοντάς την εσαεί; Το 

«φιλοσοφικό αναλόγιο», ως performance, ανά-γνωση, εντάσσεται στο ερευνητικό project των ΦιλοσοφAlia 

και διερευνά από μία ιδιαίτερη σκοπιά τις φιλοσοφικές ενέργειες, την έννοια της φιλοσοφίας στην πράξη  



(βλ.  

http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff?Language=EL&ReadArticle=269  

http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff?Language=EL&ReadArticle=270 ) 

 

 

Καθ. Έλενα K. Θεοδωροπούλου,  

Διευθύντρια του Ε.Ε.Π.Ε.Φ. 
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