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ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

1η Εγκύκλιος 
Aθήνα 25/4/2013 

 
Οργάνωση E´ Πανελληνίου Θεατρολογικού Συνεδρίου µε θέµα 

Θέατρο  και  Δηµοκρατία  
 

Αθήνα, Κεντρικό κτήριο Πανεπιστηµίου Αθηνών, 5-8 Νοεµβρίου 2014 
 
 
Tο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
διοργανώνει το Ε´ Πανελλήνιο Θεατρολογικό Συνέδριο, µε τίτλο Θέατρο και Δηµοκρατία, 
µε αφορµή τη συµπλήρωση 40 ετών από την αποκατάσταση της δηµοκρατίας (1974).  
Το Συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα στις 5-8 Νοεµβρίου 2014, προς τιµήν του 
καθηγητή Βάλτερ Πούχνερ, που είναι ιδρυτικό στέλεχος του Τµήµατος, διετέλεσε επί πολλά 
χρόνια Πρόεδρός του, είναι Διευθυντής του Επιστηµονικού Δελτίου Παράβασις (εκδίδεται 
από το Τµήµα Θεατρικών Σπουδών) και ο οποίος αφυπηρετεί κατά το τρέχον ακαδηµαϊκό 
έτος.  
 
Στόχος του Συνεδρίου είναι η µελέτη και ανάδειξη των σχέσεων του θεάτρου µε όψεις της 
πολιτικής, η διερεύνηση των κοινωνικοπολιτικών συνθηκών που επηρέασαν τη σκηνική 
πράξη, τη δραµατική γραφή και την καλλιτεχνική δηµιουργία σε διάφορες ιστορικές χρονικές 
περιόδους και η συνδυαστική τους προσέγγιση. Απώτερος σκοπός είναι, µέσα από µια 
συνολική προσέγγιση, η πρόκληση ενός ανανεωµένου ενδιαφέροντος και µιας ευρύτερης 
συζήτησης σχετικά µε τον κοινωνικό ρόλο του Θεάτρου, τη σχέση του µε τη Δηµοκρατία και 
τις µεταξύ τους αλληλεπιδράσεις.  
 
Οι Θεµατικές Ενότητες που θα προσφέρουν πεδίο προβληµατισµού, µε βάση και τις 
επιµέρους εξειδικεύσεις τους, είναι, ενδεικτικά, οι εξής: 
 

Θέατρο και Δηµοκρατία: Κοινές ιστορικές ρίζες και αναφορές 

1. Από την αρχαία πόλη στο έθνος-κράτος. 
2. Πολιτικές µεταφορές και θεατρικοί µετασχηµατισµοί στον 20ό αιώνα. 
3. Το θέατρο ως παράγοντας αµφισβήτησης: Οι δεκαετίες πριν από και µετά τον Μάη 

του ’68. 
4. Το θέατρο στην εποχή του παγκόσµιου ιστού. 
5. Το θέατρο υπό το πρίσµα της κρίσης των συλλογικοτήτων. 

 
Το ελληνικό ιστορικό παράδειγµα 
6. Το θέατρο και η ανάδυση της εθνικής συνείδησης: Όροι, συνέχειες και ρήξεις. 
7. Το ελληνικό θέατρο στην εποχή της καχεκτικής δηµοκρατίας των µεταπολεµικών 

χρόνων. 
8. Το θέατρο από τη Μεταπολίτευση ώς την κρίση του 21ου αιώνα. 

 
Η πολιτική του θεάτρου και το θέατρο της πολιτικής 
9. Κοινό, θεατές ή λαός; 
10. Δηµοκρατία και αµφισβήτηση: Η πολεµική του πολιτικού θεάτρου. 
11. Το θέατρο ως παράγοντας ελέγχου: Η δηµοκρατία πάνω στη σκηνή και κάτω από τη 

σκηνή. 
12. Θέατρο και δηµοκρατική αγωγή. 
13. Θεατρικότητα και δηµοκρατικότητα: Πολλαπλές εικόνες και ανακλάσεις. 
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14. Η πολιτική της δηµοκρατίας ως performance. 
15. Θέατρο του ακτιβισµού. 
16. Δηµιουργία, διάδοση και κατανάλωση της θεατρικής αναπαράστασης. 
17. Θεατρικά Φεστιβάλ: Πρόταση δηµοκρατικής τέχνης ή προϊόν µιας νέας ελίτ; 

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα οργανωθούν ειδικές συνεδρίες που απευθύνονται σε νέες/ους 
ερευνητές ενώ προγραµµατίζονται και παράλληλες εκδηλώσεις για τις οποίες θα υπάρξουν 
ειδικές ανακοινώσεις µε σχετικές εγκυκλίους. 
 
Υποβολή συµµετοχής 
Εάν επιθυµείτε να λάβετε µέρος στο Συνέδριο µε ανακοίνωση, θα πρέπει να µας αποστείλετε 
συµπληρωµένο το συνηµµένο έντυπο εγγραφής και περίληψη (έως 300 λέξεις) µέχρι τις 
30/6/2014, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: iremedia@theatre.uoa.gr 
Σηµειωτέον ότι η διάρκεια της εισήγησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20΄ λεπτά 
παρουσίασης προκειµένου να υπάρχει χρόνος για συζήτηση. 
Η υποβολή των περιλήψεων πρέπει να γίνει ταυτόχρονα µε την υποβολή της αίτησης 
συµµετοχής. 
Μετά την υποβολή της αίτησης και της περίληψής σας, θα ενηµερωθείτε έως 30/7/2014 για 
την έγκριση της πρότασής σας και τη δυνατότητα συµµετοχής σας στο Συνέδριο. 
Κόστος συµµετοχής: 50 ευρώ. Ειδικά για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές και τους 
υπόψηφιους διδάκτορες: 30 ευρώ. 
 
Ενηµέρωση / Επικοινωνία 
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Iωάννα Ρεµεδιάκη 
e-mail: iremedia@theatre.uoa.gr 
 
Για τακτική ενηµέρωση και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε το Συνέδριο µπορείτε να 
επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα: http://theatredemocracy.wordpress.com/ 
     

Με τιµή 
Για την Οργανωτική Επιτροπή 
 
Καθηγητής Πλάτων Μαυροµούστακος 
Πρόεδρος Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 

 
 
 
 
 
 
 
Οργανωτική Επιτροπή 

Πρόεδρος:  Πλάτων Μαυροµούστακος 
Αντιπρόεδρος: Χρυσόθεµις Σταµατοπούλου-Βασιλάκου 
Γραµµατέας: Ιωσήφ Βιβιλάκης 
Ταµίας: Κωνστάντζα Γεωργακάκη 
Μέλη: Αλεξία Αλτουβά, Καίτη Διαµαντάκου-Αγάθου, Ιωάννα Ρεµεδιάκη 

 
Επιστηµονική επιτροπή 

Πρόεδρος: Πλάτων Μαυροµούστακος 
Αντιπρόεδρος: Άννα Ταµπάκη 
Μέλη: Μηνάς Ι. Αλεξιάδης, Γωγώ Βαρζελιώτη, Γρηγόρης Ιωαννίδης, Άννα Καρακατσούλη, 
Κυριακή Πετράκου, Γιώργος Πεφάνης, Ευανθία Στεφανή, Μάνος Στεφανίδης, Ευανθία 
Στιβανάκη, Σοφία Φελοπούλου 

 


