Κώστας Γεωργοσσόποσλος.
O Κώζηαο Γεσξγνπζόπνπινο γελλήζεθε ζηε Λακία
ην 1937. πνύδαζε ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (Σκήκα Ιζηνξίαο θαη
Αξραηνινγίαο) θαη ζέαηξν ζηε Γξακαηηθή ρνιή ηνπ
Ωδείνπ Αζελώλ, κε δαζθάινπο ηνλ Γεκήηξε Ρνληήξε
θαη ηνλ Γηάλλε ηδέξε. Δξγάζηεθε ζηε δεκόζηα θαη
ηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε γηα 35 νιόθιεξα ρξόληα,
από ην 1964 σο ην 1999. Μπήθε ζην ζηίβν ηεο
ζεαηξηθήο θξηηηθήο ην 1971 θαη εξγάδεηαη σο θξηηηθόο
ζεάηξνπ θαη επηθπιιηδνγξάθνο κέρξη θαη ζήκεξα,
ελώ εθηάθησο ζπλεξγάδεηαη κε δηάθνξα ινγνηερληθά πεξηνδηθά.
Κξηηηθά δνθίκηα, επηθπιιίδεο θαη ζρόιηά ηνπ έρνπλ θπθινθνξήζεη ζηνπο εμήο
ηόκνπο: "Κιεηδηά θαη Κώδηθεο Θεάηξνπ: Ι. Αξραίν Γξάκα (1982) ΙΙ. Διιεληθό
ζέαηξν (1984)", "Οη πιάγηεο εξσηήζεηο ηνπ Πνξθύξηνπ" (1984), "Σα κεηά ην
ζέαηξν" (1985) (Α΄ Κξαηηθό Βξαβείν Γνθηκίνπ), "Πξνζσπνιαηξία" (1992),
"Θίαζνο Πνηθηιηώλ" (1993), "Σν λήκα ηεο ζηάζκεο" (1996), "Παγθόζκην
ζέαηξν: Ι. Από ηνλ Μέλαλδξν ζηνλ Ίςελ (1998) ΙΙ. Από ηνλ ηξίληκπεξγθ θαη
ηνλ Σζέρσθ ζηνλ Πηξαληέιιν θαη ηνλ Μπξερη (1999) (Βξαβείν Οπξάλε ηεο
Αθαδεκίαο Αζελώλ) ΙΙΙ.Από ηνλ Μίιιεξ ζηνλ Μύιιεξ (2000)" Με ην
ςεπδώλπκν Κ. Υ. Μύξεο έρεη εθδώζεη ηελ πνηεηηθή ζπιινγή "Ακήραλνλ
Σέρλεκα" (1971 & 1980), "Παξάβαζε" (1980), ηα δηεγήκαηα "Κακπάλα θαη
Οδάμ" (1985), θαη ηε ζπιινγή ηξαγνπδηώλ, ηα νπνία έρνπλ κεινπνηήζεη
γλσζηνί ζπλζέηεο ("Υξνληθό", "Ιζαγέλεηα", "Η κεγάιε αγξππλία", "Αλεμάξηεηα
Σξαγνύδηα", "Μεηαθπζηθή Σνπνινγία"). Κύξηνο άμνλαο ηνπ κεηαθξαζηηθνύ ηνπ
έξγνπ είλαη, ην αξραίν δξάκα. Έρεη κεηαθξάζεη ηα αθόινπζα έξγα: "Ιθέηηδεο",
"Οξέζηεηα", "Πξνκεζεύο Γεζκώηεο", "Δπηά επί Θήβαο" (Αηζρύινπ),
"Ηιέθηξα", "Αληηγόλε", "Αίαο", "Σξαρίληεο", "Οηδίπνπο Σύξαλλνο", "Οηδίπνπο
επί Κνισλώ" (νθνθιή), "Ιθηγέλεηα ελ Απιίδη", "Ιθηγέλεηα ελ Σαύξνηο",
"Βάθρεο", "Ηιέθηξα", "Οξέζηεο", "Δθάβε", "Κύθισς", "Σξσάδεο", "Διέλε",
"Αλδξνκάρε", "Φνίληζζεο" (Δπξηπίδε), "Λπζηζηξάηε", "Πινύηνο", "Νεθέιεο",
"Δθθιεζηάδνπζεο", "Θεζκνθνξηάδνπζεο", "Ιππήο", "Όξληζεο" (Αξηζηνθάλε),
"Σαξηνύθνο", "Αζπιιόγηζηνο", "Γηαηξόο κε ην δόξη" (Μνιηέξνπ). πλέπξαμε θαη
ζπλεξγάζηεθε, επίζεο, κε ηνλ θαζεγεηή - αξραηνιόγν θ. άββα Γώγν θαη
νκάδα ζεαηξνιόγσλ γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ ιεπθώκαηνο "Δπίδαπξνο: ην αξραίν
ζέαηξν, νη παξαζηάζεηο" (2002). Αθόκα, ην ζρνιηθό εγρεηξίδην "Γξακαηηθή
Πνίεζε" δηδάρζεθε επί 25 έηε ζηα ειιεληθά Γπκλάζηα, ελώ δηδαθηέα ύιε ζε
ζρνιηθά βηβιία ηνπ Λπθείνπ είλαη νη κεηαθξάζεηο ηνπ ηεο "Αληηγόλεο" θαη ηνπ
"Οηδίπνδα
Σπξάλλνπ".
Από ην 1990 δηδάζθεη σο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο
Θεαηξηθώλ πνπδώλ. Έρεη δηαηειέζεη κέινο, αιιά θαη Πξόεδξνο ηνπ Γ.. ηνπ
Δζληθνύ Θεάηξνπ θαη επί κία εηθνζαεηία Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
Δπηρνξεγήζεσλ Θεάηξνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ. Δίλαη ηδξπηηθό κέινο
ηνπ "Κέληξνπ Έξεπλαο & Πξαθηηθώλ Δθαξκνγώλ ηνπ Αξραίνπ Διιεληθνύ
Γξάκαηνο ΓΔΜΟΙ", ηνπ νπνίνπ ζήκεξα είλαη Πξόεδξνο ηνπ Γ.., είλαη
Αληηπξόεδξνο ηεο "Δηαηξείαο πγγξαθέσλ", κέινο ηεο "Δηαηξείαο Διιήλσλ
Θεαηξηθώλ πγγξαθέσλ" θαη από ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2003 Πξόεδξνο ηνπ Γ..
ηνπ "Κέληξνπ Μειέηεο & Έξεπλαο ηνπ Διιεληθνύ Θεάηξνπ - Θεαηξηθνύ
Μνπζείνπ".

Σν 2000 ηνπ απελεκήζε ην Υξπζό Μεηάιιην ηεο Πόιεσο ησλ Αζελώλ, ελώ
ηνλ Ινύλην ηνπ 2006 αλαγνξεύηεθε Δπίηηκνο Γηδάθησξ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελώλ. Σν Μάξηην ηνπ 2009 ηηκήζεθε κε ην Μεγάιν Κξαηηθό Βξαβείν
Λνγνηερλίαο 2008, από ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ γηα ην ζπλνιηθό ηνπ έξγν.

