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Ελληνικό θέατρο ςκιών – ΄Αυλη πολιτιςτική κληρονομιά 
 

(Προσ τιμήν του Βάλτερ Πούχνερ)  
 

* 
Αθήνα, 27-28 Νοεμβρίου 2015  

 
 

 
Το Κϋντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών τησ Γρανϊδασ (Κ.Β.Ν.Κ.Σ.) 
[www.centrodeestudiosbnch.com] και η Ερευνητικό Ομϊδα του Πανεπιςτημύου Γρανϊδασ: 
“Estudios de la civilización griega medieval y moderna” (HUM 728 ), ςε ςυνεργαςύα με την 
Ευρωπαώκό Εταιρεύα Νεοελληνικών Σπουδών, την Ιςπανικό Εταιρεύα Νεοελληνικών 
Σπουδών και το Εθνικϐ Ιςτορικϐ Μουςεύο, οργανώνουν ςτην Αθόνα, ςτισ 27 και 28 
Νοεμβρύου 2015, Διεθνϋσ Επιςτημονικϐ Συνϋδριο με θϋµα «Ελληνικϐ θϋατρο ςκιών - ΄Αυλη 
πολιτιςτικό κληρονομιϊ». 
 

Το ςυνϋδριο αφιερώνεται ςτον καθηγητό Walter Puchner, διαπρεπό θεατρολϐγο και 
μελετητό του ελληνικοϑ θεϊτρου ςκιών, και καλϑπτει ϐλεσ τισ πτυχϋσ του νεοελληνικοϑ 
πολιτιςμοϑ που επηρεϊςτηκαν απϐ το ύδιο κατϊ τη διϊρκεια τησ ιςτορύασ του. Συνεπώσ, 
περιλαμβϊνει ϋνα ευρϑ φϊςµα γνωςτικών πεδύων: θεατρολογύα, φιλολογύα, αρχειονομύα, 
μουςειολογύα, κοινωνιολογύα, ανθρωπoλογύα, γλωςςολογύα, ιςτορύα, ιςτορύα τησ τϋχνησ, 
εκπαύδευςη, μουςικολογύα, κ.λπ. 

 
 
Κύριοι ςτόχοι του ςυνεδρίου είναι να προωθηθεί:  
α) Η ϋρευνα και η μελϋτη του Θ. Σ. ςε ϐλα τα φϊςματα τησ ιςτορύασ του και ςε ϐλεσ τισ 
πτυχϋσ του  
β) Η διερεϑνηςη των επιρροών που δϋχτηκε και τησ επιρροόσ που ϊςκηςε ςτισ εκφϊνςεισ 
του νεοελληνικοϑ πολιτιςμοϑ  
γ) Η διερεϑνηςη των ςτοιχεύων που προϒποθϋτουν την αναγνώριςό του ωσ ϊυλη πολιτιςτικό 
κληρονομιϊ 
 
 
Θεµατικέσ ενότητεσ του ςυνεδρίου: 
 Το θϋατρο ςκιών και η διατόρηςό του ωσ πολιτιςτικό κληρονομιϊ: μουςεύα, ςυλλογϋσ, 

εκθϋςεισ, φορεύσ, ςϑλλογοι, ςωματεύα, εκδηλώςεισ. 
 Κοινωνικό και πολιτικό διϊςταςη του Θ. Σ. 
 Θ. Σ. και τϋχνεσ 
 Θ. Σ. και λογοτεχνύα 
 Θ. Σ. και εκπαύδευςη 
 Θ. Σ. και ερευνητικό δραςτηριϐτητα 
 Το Θ. Σ. ςόμερα: παρϊδοςη και νϋεσ τϊςεισ 
 Το ελληνικϐ Θ. Σ. εκτϐσ Ελλϊδασ 
 
 
 
 
 
 
 



Οργανωτική επιτροπή ςυνεδρίου 
 

Πρόεδρος: Δρ. Μϐςχοσ Μορφακύδησ-Φυλακτϐσ (Πανεπιςτόμιο Γρανϊδασ, Κ.Β.Ν.Κ.Σ.) 
 

Συντονιστής: Παναγιώτα Παπαδοποϑλου (Πανεπιςτόμιο Γρανϊδασ, Κ.Β.Ν.Κ.Σ.) 
 

Μέλη:  
Δημότρησ Αγγελόσ (Διδϊκτωρ ΕΚΠΑ και ςυγγραφϋασ) 
Σοφύα Ιακωβύδου (Δημοκρύτειο Πανεπιςτόμιο Θρϊκησ) 
Θανϊςησ Κουτςογιϊννησ (Ερευνητόσ θεϊτρου ςκιών) 
Παναγιώτησ Μαζαρϊκησ (Ερευνητόσ θεϊτρου ςκιών) 
Αρετό Μαθιουδϊκη (Υποψόφια Διδϊκτωρ) 
Δημότρησ Φανϊρασ (Ερευνητόσ θεϊτρου ςκιών) 
Μιχϊλησ Χατζϊκησ (Ερευνητόσ θεϊτρου ςκιών και καραγκιοζοπαύκτησ) 
 
Επικοινωνία µε τη διοργάνωςη του ςυνεδρίου: 
Τηλ. 0034 958220874 
Φαξ 0034 958220874 
Ηλεκτρονικό διεϑθυνςη: skiontheatro@gmail.com 

 
Επιςτηµονική επιτροπή ςυνεδρίου 
Ιωςόφ Βιβιλϊκησ (Εθνικϐ και Καποδιςτριακϐ Πανεπιςτόμιο Αθηνών) 
Κωνςταντύνοσ Δημϊδησ (Freie Universität Berlin, Πρϐεδροσ ΕΕΝΣ)  
Ζωό Διονυςύου (Ιϐνιο Πανεπιςτόμιο) 
Μιχϊλησ Ιερωνυμύδησ (Ερευνητόσ θεϊτρου ςκιών) 
Δημότρησ Κϐκορησ (Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ) 
Francisco Morcillo (Κϋντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών) 
Μϐςχοσ Μορφακύδησ-Φυλακτϐσ (Πανεπιςτόμιο Γρανϊδασ, Κ.Β.Ν.Κ.Σ.) 
Αικατερύνη Μυςτακύδου (Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ) 
Άννα Σταυρακοποϑλου (Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ) 
Πηνελϐπη Σταυριανοποϑλου (Πανεπιςτόμιο Complutense Μαδρύτησ) 
Irina Tresorukova (Πανεπιςτόμιο Lomonosov Μϐςχασ) 

 
 
Σόποσ διεξαγωγήσ του ςυνεδρίου 
Οι εργαςύεσ του ςυνεδρύου θα διεξαχθοϑν ςτην αύθουςα ςυνεδριϊςεων του Εθνικοϑ 
Ιςτορικοϑ Μουςεύου (Μϋγαρο Παλαιϊσ Βουλόσ, Πλατεύα Κολοκοτρώνη, Σταδύου 13, 
Αθόνα, 10561). 

 
Δήλωςη ςυµµετοχήσ 
Ωσ τελευταύα ηµεροµηνύα για τη δόλωςη ςυµµετοχόσ και αποςτολόσ τησ περύληψησ των 
ανακοινώςεων ορύζεται η 30η ΜαϏου 2015.  
 

Η μϋγιςτη διϊρκεια κϊθε ανακούνωςησ εύναι εύκοςι λεπτϊ. 
 
Γλώςςεσ του ςυνεδρίου: ελληνικό, αγγλικό. 
 

Η ενημϋρωςη για την πορεύα τησ διοργϊνωςησ του ςυνεδρύου θα γύνεται μϋςω του ιςτϐτοπου 
του Κϋντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών:  
http://www.centrodeestudiosbnch.com/gr/teatro 
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