
 
 
 
 
 

 
 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

                            4ΧΘεατρο 2018 
 

 
 
Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ διοργανώνει για έκτη συνεχή χρονιά τη σειρά 
διαλέξεων 4ΧΘεατρο. Οι διαλέξεις αυτές που έχουν σχέση με διάφορα ιδιαίτερα και 
ενδιαφέροντα θέματα σε σχέση με το θέατρο θα πραγματοποιηθούν από τον 
Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούνιο.  
 
Πρώτη διάλεξη  
Θέατρο , γιόγκα και φιλοσοφία της Ανατολής – πως το Θέατρο μπορεί να 
συμβάλει στην αυτογνωσία και βελτίωση της ζωής.  
Εισηγήτρια: Κορίνα Κονταξάκη 
Ηθοποιός- σκηνοθέτης- συγγραφέας-δασκάλα Γιόγκα και προσωπικής Ανάπτυξης.  
 
Όλοι γνωρίζουμε ότι το Θέατρο ήταν ένα εργαλείο αυτογνωσίας και κάθαρσης στην 
αρχαία Ελλάδα. Τα αρχαία δράματα αποδεικνύουν τη γνώση των προγόνων μας για τη 
δύναμη του υποσυνείδητου και την επιρροή της εικόνας/ήχου/συναισθήματος /ιστορίας 
στους νοητικούς μας προγραμματισμούς. Σιγά σιγά , το Θέατρο χάνει την ιδιότητα του 
να συμβάλει στην εξέλιξη του νου και έμεινε να διεγείρει τα συναισθήματα μας χωρίς 
συγκεκριμένο στόχο. Πως μπορούμε να κρατήσουμε τη δύναμη του Θεάτρου και πως 
μπορούμε να εκπαιδευτούμε σαν δημιουργοί αλλά και σαν θεατές ώστε το Θέατρο να 
συνεχίσει να «πλάθει ήθος» (=καλό χαρακτήρα). Στην διάλεξη θα προσπαθήσουμε με 
πρακτικά παραδείγματα να αναβιώσουμε την δύναμη του Θεατρικού δρώμενου.  
 
Κορίνα Κονταξάκη (www.theatrotranscendental.com/ www.yogalifecyprus.org)  
Δημιουργός του Υπερβατικού Θεάτρου που παρουσιάζει παραστάσεις για προσωπική 
ανάπτυξη και αυτογνωσία. Ταυτόχρονα δίνει σεμινάρια Ολιστικής Πνευματικής 
Εκπαίδευσης. Τελευταία παρουσίαση στο Θέατρο το έργο «Ποιο Σώμα» της ίδιας και 
της Ελένης Κοσμά, που σκηνοθέτησε στον ΘΟΚ τη σαιζόν 2015-16. Ακολούθησε το 
έργο «Δε θα το Βρεις» της Ελένης Κοσμά από το Υπερβατικό Θέατρο.  
 
 
Η διάλεξη θα γίνει τη Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου, στις 7.00μ.μ. στο οίκημα της 
ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (πίσω από τα Κεντρικά Κτίρια του  
Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού στην οδό Γλάδστωνος).   

4ΧΘΕΑΤΡΟ 2018 

http://www.theatrotranscendental.com/
http://www.yogalifecyprus.org/


Θα ακολουθήσουν οι διαλέξεις: 
 
Δευτέρα  5-3-18 
"Η μεταμόρφωση του ηθοποιού" 
 
Εισηγητής: Παναγιώτης Λάρκου 
Ηθοποιός/Σκηνοθέτης  
 
 
Δευτέρα  7-5-18 
«Το Θέατρο Παραβιάζει Τα Σύνορα» Παρουσίαση βιβλίου. 
 
Εισηγητές:  
Κώστας Καυκαρίδης  
Ηθοποιός/Σκηνοθέτης  
 
Γιασάρ Έρσοϋ 
Ηθοποιός/Σκηνοθέτης  
Καλλιτεχνικός διευθυντής του Τ/κ Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας 
 
 
Σάββατο 2-6-18 
«Ο μαγικός κόσμος του κουκλοθέατρου» 
Εισηγήτρια: Άντζελα Ριζάκη 
Σκηνοθέτης/Θεατρολόγος/Κουκλοπαίκτρια 
 
 
 
ΩΡΑ: 7.00μ.μ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. 
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