
 

 

  

 
 

 
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 

O Σύνδεσμος Υποτρόφων του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη στα πλαίσια του 

διημέρου εκδηλώσεων με θέμα: «Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ», παρουσιάζει την θεατρική παράσταση “Απολογία 

του Σωκράτη” στις 27 Οκτωβρίου 2009 – 7.μ.μ., στο ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΚΡΟ 

ΠΑΛΛΑΣ (Αμερικής 2 και Στοά Σπυρομήλιου, CityLink 2), με πρωταγωνιστή 

τον βραβευμένο με ΕΜΜΥ και Πρέσβη του Ελληνισμού για το 2009 λόγω της 

μακρόχρονης συμβολής του στην ελληνική γραμματεία, Γιάννη Σιμωνίδη. 

Η παράσταση αυτή είναι μία σόλο -one man show- παράσταση του Γιάννη 

Σιμωνίδη, διευθυντή του Ελληνικού Θεάτρου Νέας Υόρκης, που έχει διατελέσει 

καθηγητής και διευθυντής του Τμήματος Δραματολογίας του Πανεπιστημίου της 

Νέας Υόρκης (NYU). Η σκηνοθεσία είναι του Λουκά Σκιπητάρη, τα κοστούμια 

της Θεώνης Βαχλιώτη – Ώλντριτζ, η μετάφραση της Ηλέκτρας Ανδρεάδη και 

η μουσική επιμέλεια της Caryn Heilman. 

Ο Γιάννης Σιμωνίδης επανέρχεται στη γενέτειρά του με ένα έργο βαθύτατα 

κοινωνικό, πολιτικό, αλλά προπάντων ανθρώπινο. Μια παράσταση που 

εκπλήσσει ευχάριστα τους θεατές ανεξαρτήτως εθνικότητας για το χιούμορ, την 

αμεσότητα και τη λιτότητα της σκηνικής της μεταφοράς. Η Απολογία του 

Σωκράτη, έργο του Πλάτωνα, απεικονίζει την υπεράσπιση του Σωκράτη ενώπιον 

του Αθηναϊκού δικαστηρίου και την προσπάθειά του να αντικρούσει τις 

κατηγορίες, ώστε μην τιμωρηθεί με την εσχάτη των ποινών, τη θανατική. Μέσα 

από τη δύναμη και την παραστατικότητα του πλατωνικού κειμένου, ο θεατής 

μεταφέρεται από τον αρχαίο στο σημερινό κόσμο, επιβεβαιώνοντας με αυτόν 

τον τρόπο πόσο σύγχρονη και διαχρονική παραμένει η σκέψη του μεγάλου 

Έλληνα φιλοσόφου.  

Η παράσταση Απολογία του Σωκράτη έχει τιμηθεί με τεράστια διεθνή 

καταξίωση, και τελευταία έχει παρουσιαστεί στα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια και 

πνευματικά κέντρα της Αμερικής, Αγγλίας, Κύπρου, Ελλάδας, Καναδά, 

Λουξεμβούργου, μεταξύ των οποίων στην Οξφόρδη, Cambridge, Yale και 

Columbia. Επίσης έχει παρουσιαστεί στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων στην 

Πάτρα, στο Θέατρο Μιμή Ντενίση στην Αθήνα αλλά και στον κήπο Δώρας 

Στράτου στην Πλάκα, στο Κέντρο Τεχνών στην Αγ. Παρασκευή, στο Ευρωπαϊκό 

Κέντρο Δελφών, σε καλοκαιρινά φεστιβάλ στην Χίο, Σκύρο, Ύδρα, Κέα, Ρόδο, 

Κύθνο και Κύθηρα υπό την αιγίδα των Νομαρχιών Αθηνών, Πειραιώς και 

Κυκλάδων, και σε διεθνή συνέδρια φιλοσοφίας και ψυχολογίας στην Αθήνα και 

στην Κρήτη. Παραστάσεις έχουν επίσης φιλοξενηθεί στο Μοντεβίδεο 

Ουρουγουάης, στα ελληνικά με ισπανικούς υπέρτιτλους αλλά και στο Ντουμπάι 

στα Αγγλικά, ενώ προγραμματίζονται άμεσα για τη Μόσχα, Μόντρεαλ, Λονδίνο, 

Τόκιο, Μαδρίτη, Φιλαδέλφεια, Νέα Υόρκη, Πίτσμπουργκ, Αλεξάνδρεια 

Αιγύπτου και Λος Άντζελες. 

       Η συνολική διάρκεια της παράστασης υπολογίζεται στη 1 ώρα και 20 λεπτά 

(κατά προσέγγιση), χωρίς ενδιάμεσο διάλειμμα. 

       Η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και γίνεται 

με την υποστήριξη της Κυπριακής Πρεσβείας-Σπίτι της Κύπρου και του 

Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικής Ηθικής. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α.Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ 

(ΕΛΛΑΔΑΣ) 



 

 

  

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται με την Ανοιχτή Συζήτηση περί Ηθικής με τίτλο «Η 

Σωκρατική πρόκληση για την σύγχρονη Ελλάδα» η οποία θα 

πραγματοποιηθεί στις 29 Οκτωβρίου 2009 – 7.μ.μ. στο Σπίτι της Κύπρου 

(Ηρακλείτου 10, 106 73 Κολωνάκι, Αθήνα), με συντονιστή τον Γιάννη Σιμωνίδη και 

ομιλητές τους…….. 
Βασικός στόχος της ανοιχτής συζήτησης περί ηθικής είναι να διαπραγματευτεί 

την έννοια της Ηθικής, όπως αυτή προσδιορίστηκε από την αρχαία ελληνική φιλοσοφική 

σκέψη, μέσα από διάφορα πρίσματα της σύγχρονης εποχής, ώστε να γίνει αντιληπτή η 

σημασία της σε όλους τους συμμετέχοντες. Θα εξεταστούν έννοιες όπως η 

Επιχειρηματική Ηθική και θα συζητηθεί η διάσταση της ηθικής στην πολιτική και τον 

πολιτισμό. Επιπλέον, θα εξεταστεί η σχέση της Σωκρατικής και Πλατωνικής διδασκαλίας 

περί ηθικής με την θρησκεία και την Ορθοδοξία.   
 

 



 

 

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

«Η Απολογία του Σωκράτη» 
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ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΚΡΟ ΠΑΛΛΑΣ 

Αμερικής 2 και Στοά Σπυρομήλιου, CityLink 2 

 

 

 
με πρωταγωνιστή 

τον βραβευμένο με ΕΜΜΥ 

και Πρέσβη του Ελληνισμού για το 2009 

Γιάννη Σιμωνίδη 

 

 

Σκηνοθεσία:                Λουκάς Σκιπητάρης 

     Ενδυματολόγος:          Θεώνη Βαχλιώτη – Ώλντριτζ 

Mετάφραση:           Ηλέκτρα Ανδρεάδη 

                           Μουσική επιμέλεια:             Caryn Heilman 

 
 
* Τα εισιτήρια της παράστασης κοστίζουν € 20 και διατίθενται από τα ταμεία του Μικρού Παλλάς, ώρες 
λειτουργίας 10.00-21.00 (Δευτέρα-Κυριακή) 

 

* Για τηλεφωνική κράτηση εισιτηρίων παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κ. Παλαιολόγο Οικονόμου στο τηλ. 210-

6165207.  Κατόπιν της κρατήσεως των εισιτηρίων παρακαλείσθε όπως καταθέσετε το αντίτιμο στον Τραπεζικό 
Λογαριασμό του Συνδέσμου Υποτρόφων στην Alpha Bank. Αριθμός Λογαριασμού: 124 00 200 200 3438 
Τα εισιτήρια μπορείτε να τα παραλάβετε από το Μικρό Παλλάς την ημέρα της παράστασης. 

 
 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ  
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

 

 
 

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

                  
                                                     ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

  

 

 
 

 

 
 

 
 


