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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην εκδίπλωση των απόψεων που εκθέτουμε αναζητούμε τους 

τρόπους, τις προϋποθέσεις και τις συγκεκριμένες μορφές όπου φιλοσοφία 

και τέχνη πλησιάζουν κοντά η μία την αλλη, έχοντας ως αφετηρία και 

αρχή μας ότι η τραγωδία όχι μόνο ως αντικείμενο φιλοσοφικής εξέτασης 

αλλά και ως διαδικασία και σκηνική πράξη, όπως και η φιλοσοφία, ως 

διαδικασία και διαλεκτική πράξη, αποτελούν φορέα η μία της άλλης. Η 

φιλοσοφία μάλιστα θεωρούμε ότι μπορεί να συνδράμει την τέχνη και 

                                                             

1  Αφορμή για την πραγμάτευση του μύθου του Οιδίποδα σε σχέση με τη δραματουργία του 

Beckett και την τομή που επέφερε στα φιλοσοφικά τεκταινόμενα ο  Wittgenstein, υπήρξε η ομότιτλη 

διάλεξή μου στο Κέντρο Σημειολογίας του θεάτρου, υπό τη διεύθυνση της Μαρίκας Θωμαδάκη, το 

2013, όπου μέσα από το σύγχρονο χοροθέατρο Butoh, το χορό του σκοταδιού, προσπάθησα να δείξω τη 

σκηνική συμπύκνωση των τραγικών αληθειών του μύθου και της αναλυτικής σκέψης. Στη συνέχεια, 

στο άρθρο μου “Αντί επιλόγου: είναι διδακτή η φιλοσοφία μέσω της τέχνης;” συζητώ τη σχέση Beckett 

– Wittgenstein, ως προς το σωματικό θέατρο και τη σημασία της σιωπής τόσο για το θέατρο όσο και για 

τη φιλοσοφία. Σχετικά ζητήματα για τη σχέση φιλοσοφίας και σύγχρονου χοροθεάτρου εξετάζονται στα 

άρθρα: Άννα Λάζου: «Πέρα από το χορό: σύγχρονες αισθητικοθεραπευτικές χρήσεις του χορού στο 

φως της νιτσεϊκής σκέψης», Φιλοσοφείν, τ. 8, 2013, σελ. 89 – 106 και «Ancient Myths, Traditional 

Civilization and Contemporary Dance  Theatre», 2009, στο Όρχησις και Άθληση. Δοκίμια Φιλοσοφίας, 

Ιστορίας και Παιδείας, επιμ.  Ά. Λάζου – Ι. Μάστορα, Αρναούτης, Αθήνα, 2015, σελ. 199 – 217.  Πρβλ. 

Άννα Λάζου: “Αντί επιλόγου: είναι διδακτή η φιλοσοφία μέσω της τέχνης;”, Τέχνη, φιλοσοφία, 

θεραπεία, (επιμ.) Ά. Λάζου – Γ. Πατιός, Αρναούτης, 2016, σελ. 117 – 162.  

2  Ο Γιάννης Σπυρίδης είναι υποψήφιος διδάκτορας Φιλοσοφίας του  Εθνικού και 

Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών. 



μέσω της διεργασίας αυτής να την προφυλάσσει από την σκληρή 

πραγματικότητα που ενίοτε λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας για 

την πρόοδό της. Ενώ ο Nietzsche αποτελεί τη διανοητική γεφύρωση του 

αρχέγονου βιώματος του μύθου με τη σύγχρονη εκδοχή κριτικής της 

φιλοσοφίας – όπως συμβαίνει π.χ. με την ψυχανάλυση – και αναβίωσης 

του διονυσιακού πνεύματος της τραγωδίας μέσω του σωματικού θεάτρου 

και του θεάτρου της σιωπής, Beckett και Wittgenstein εμφανίζονται τα 

φωτεινά σημεία σύζευξης του θεατρικού με το φιλοσοφικό βίωμα – αλλά 

στην προοπτική της κριτικής ματιάς προς τον άνθρωπο και τα 

δημιουργήματά του, που εξέπεμψε ο  νιτσεϊκός Οιδίποδας.  
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Δήμητρα Δήμου MA, υποψ. Διδάκτωρ φιλοσοφίας ΕΚΠΑ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στο πλαίσιο της παρουσίασης θα παρατεθούν σκέψεις για το μηχανισμό 

της αδράνειας του Άμλετ από ιστορική, ανθρωπολογική, ψυχαναλυτική 

σκοπιά: θα επιχειρηθεί μια περιγραφή του κοινωνικοπολιτικού 

υποβάθρου που δόμησε τον άνθρωπο Άμλετ (δια χειρός Σαίξπηρ), καθώς 

και μια θεώρηση της προβληματικής της εκδίκησης ως αντικειμένου του 

φιλοσοφικού πεδίου. 

Η παρουσίαση ουσιαστικά αφορά τη συνάντηση του μοντέρνου 

ανθρώπου Άμλετ με το «βορειοευρωπαίο Οιδίποδα», του οποίου η 

αδράνεια –και όχι η δράση- καθορίζεται από την κοινή αρχαϊκή 

ορμητήρια δύναμη.  

Κατόπιν, υπό μια άλλη εκδοχή, θα επιχειρηθεί η αποσύνδεση του μύθου 

του Οιδίποδα από τον Άμλετ, και η διατύπωση της θεωρίας της επιθυμίας 

της προσανατολισμένης στη μίμηση, με εργαλείο το στοχασμό του René 

Girard περί εξιλαστήριου θύματος. 
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