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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το Θέατρο και η Αισθητική Αγωγή, με τη Λογοτεχνία και τη Γλώσσα, αποτελούν βασικούς 

τομείς διδασκαλίας και έρευνας στο Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

Σπουδών του Τομέα Ανθρωπιστικών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τα προσφερόμενα μαθήματα, οι φοιτητές, 

μελλοντικοί αλλά και εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της α/βάθμιας εκπαίδευσης, αποκτούν 

γνώσεις και κατάρτιση απαραίτητες για την επιτυχή άσκηση του επαγγέλματός τους. 

Σε μεγάλο όμως μέρος, η θεωρητική γνώση οφείλει να συνδυάζεται με την πρακτική της 

εφαρμογή και η διδασκαλία με την αντίστοιχη εμπειρία, προκειμένου να υπάρξει μια 

ολοκληρωμένη παιδεία και εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών 

του Τμήματος. Αυτό το ρόλο αναλαμβάνουν να επιτελέσουν τα Εργαστήρια, τα οποία 

δημιουργήθηκαν σε όλους τους επιμέρους Τομείς του Π.Τ.Δ.Ε., οι δραστηριότητες των 

οποίων επικεντρώνονται στην πρακτική άσκηση των φοιτητών και την εφαρμογή των 

γνώσεων που αποκομίζουν από τα διδασκόμενα μαθήματα. Το Εργαστήριο Τέχνης και 

Λόγου, με κατεξοχήν πρακτικό πεδίο αναφοράς την ανάπτυξη εμπειρίας και πρακτικής εκ 

μέρους των φοιτητών στα πεδία έρευνας και διδασκαλίας του Τομέα Ανθρωπιστικών 

Σπουδών, από την ίδρυσή του επικεντρώθηκε σε ενέργειες βιωματικής μάθησης και 

εφαρμογής του Θεάτρου στην Εκπαίδευση, αξιοποίησης των τεχνικών του δράματος στη 

διδασκαλία, ανάπτυξης σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας της Λογοτεχνίας, σε συνάρτηση 

πάντα προς τη γλωσσική και αισθητική εκπαίδευση των φοιτητών. 

Παράλληλα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας, με τη 

διοργάνωση πανελληνίων και διεθνών συνεδρίων, συμποσίων και ημερίδων, σε 

συνεργασία με Εργαστήρια άλλων Α.Ε.Ι. και με επιστημονικούς οργανισμούς και φορείς, 

ενώ δραστηριοποιήθηκε και στο χώρο των καθαρά καλλιτεχνικών και πολιτιστικών 

εκδηλώσεων, ενεργοποιώντας το έμψυχο δυναμικό του Τμήματος, αλλά κυρίως τους 

προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τέλος, υλοποιώντας τη θεωρητική γνώση 

για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, διοργάνωσε συστηματικά βιωματικά επιμορφωτικά 

σεμινάρια θεατρικής αγωγής για εκπαιδευτικούς, με στόχο την εφαρμογή και τη διάχυση 

της επιστημονικής γνώσης στην Εκπαίδευση, με φορείς τους άμεσα ενδιαφερόμενους, 

εκπαιδευτικούς της α/βάθμιας και β/βάθμιας εκπαίδευσης. 
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Με τις δραστηριότητές του αυτές, που καταγράφονται στην παρούσα έκδοση, το 

Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου υπηρέτησε με συνέπεια τους λόγους που το δημιούργησαν, 

αλλά και έθεσε τις βάσεις για τη μελλοντική του πορεία. 

 

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου 

 

Θόδωρος Γραμματάς 
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Ιστορικό της ίδρυσης του Εργαστηρίου Τέχνης και Λόγου του Π.Τ.Δ.Ε 

Το Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου του Τομέα Ανθρωπιστικών Επιστημών του Π.Τ.Δ.Ε. 

του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 2002 (ΦΕΚ: αρ. 213 τεύχος Α΄23/9/2002) με 

στόχο «την εφαρμογή και την υλοποίηση της αντίστοιχης θεωρητικής γνώσης  και τη  

συμπλήρωση της  κατάλληλης  εκπαίδευσης των φοιτητών»  στη  Γλώσσα, τη  

Λογοτεχνία,  το  Θέατρο,  τα  Εικαστικά και τη Μουσική. Από το ακαδημαϊκό έτος 2005-

2006, μετά την ίδρυση και αυτονόμηση των  Εργαστηρίων  Γλώσσας  και  Εικαστικών,  

το  Εργαστήριο  Τέχνης  και Λόγου επικεντρώνει τις δραστηριότητές του στους τομείς 

του   Θεάτρου, της Λογοτεχνίας και της Μουσικής. 

Ο χώρος του Εργαστηρίου μέχρι το 2017 βρισκόταν στο κτήριο επί της Ιπποκράτους 31 

στον πρώτο όροφο, ενώ ένας δεύτερος χώρος υπήρχε στο υπόγειο της φοιτητικής 

Εστίας επί της οδού Ούλαφ Πάλμε 2, Ιλίσια. Πλέον, το εργαστήριο στεγάζεται στο 

Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μαρασλή 4. 

Στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται συνέδρια, ημερίδες, 

πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, ερευνητικά προγράμματα, σεμινάρια και 

πρακτική  άσκηση των  φοιτητών  του  προπτυχιακού  και μεταπτυχιακού 

προγράμματος του Τμήματος.  
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Διευθυντής του Εργαστηρίου, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, είναι ο 

Θόδωρος Γραμματάς, Kαθηγητής Θεατρολογίας 

Στο δυναμικό του Εργαστηρίου ανήκουν οι: 

Θόδωρος Γραμματάς, Καθηγητής Θεατρολογίας, Διευθυντής 

Μαρία Δημάκη Ζώρα, Λέκτορας Θεατρολογίας 

Τάκης Τζαμαργιάς, Ε.Ε.ΔΙ.Π., Σκηνοθέτης 

Βίκυ Πάτσιου, Kαθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας 

Γεωργία Καλογήρου, Kαθηγήτρια Διδακτικής της  Λογοτεχνίας 

 

Εξωτερικοί Συνεργάτες: 

Fabio Tolledi, Σκηνοθέτης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Salento 

Σίμος Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικής του Θεάτρου (ΠΤΔΕ-ΔΠΘ) 

Παναγιώτης Μανιάτης, Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών 

Αλεξία Παπακώστα, Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών 

Αλίκη Θώμου, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια 

Αιμιλία Καραντζούλη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια 

 

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του από το 2002 μέχρι το 2017 έχουν 

πραγματοποιηθεί οι ακόλουθες δραστηριότητες: 
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Πανελλήνια & Διεθνή Συνέδρια και Ημερίδες 

1. Α΄ Διεθνής Συνάντηση Λαϊκού Θεάτρου Συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια 

Ιονίων Νήσων  

(Ζάκυνθος, 27- 29/09/2002) 

Η συνάντηση είχε ως θέμα την παρουσία του Λαϊκού 

Θεάτρου και των μορφών έκφρασης του λαϊκού στοιχείου 

στο ελληνικό και στο παγκόσμιο θέατρο. Μέσα από 

θεωρητικές εισηγήσεις και πρακτικά εργαστήρια που 

έγιναν από έλληνες και ξένους επιστήμονες, ερευνητές και 

καλλιτέχνες του θεάτρου, αναπτύχθηκαν θέματα όπως η 

παράδοση και ο μοντερνισμός από τη λαϊκή στην έντεχνη 

θεατρική δημιουργία, η προφορικότητα του λαϊκού 

θεάτρου,το λαϊκό θέατρο στην Αγιάσο της Λέσβου κ.ά. 

 

2. Ημερίδα: Αφιέρωμα στον Παύλο Μάτεσι  

(Αθήνα, 18/4/2003) 

Συμμετείχαν: η καθηγήτρια Άντα Κατσίκη- Γκίβαλου, οι 

καθηγητές Θόδωρος Γραμματάς και Χριστόφορος 

Χαραλαμπάκης και ο σκηνοθέτης 

Ν. Διαμαντής, που την περίοδο εκείνη παρουσίαζε στο 

θέατρο «Σημείο» το καινούριο έργο του Π. Μάτεσι «Ζητείται 

φύλακας άγγελος». Οι εισηγητές ανέλυσαν το έργο του 

τιμώμενου συγγραφέα, ο οποίος παρευρέθηκε στην ημερίδα 

και ανέπτυξε τις απόψεις του για το σύγχρονο ελληνικό 

θέατρο. Οι εισηγήσεις που έγιναν δημοσιεύτηκαν στο 

περιοδικό Θέματα Λογοτεχνίας (τευχ. 25, 2004, σσ.65-105). 
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3. Ημερίδα για τον Κωστή Παλαμά 

(Αθήνα, 3/11/2003) 

Με αφορμή το έτος Παλαμά, το οποίο εορτάστηκε το 2003 

πανελληνίως, με πρόταση της καθηγήτριας Άντας Κατσίκη-

Γκίβαλου, διοργανώθηκε ημερίδα στην οποία συμμετείχαν 

με εισηγήσεις η καθηγήτρια Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου, ο 

καθηγητής Θανάσης Νάκας, ο επικ. Καθηγητής Ευριπίδης 

Γαραντούδης, η επικ. Καθηγήτρια Τζίνα Καλογήρου, ο 

λέκτορας Θεοδόσης Πυλαρινός και η υποψήφια διδάκτωρ 

Βάσω Οικονομοπούλου. Τα πρακτικά της εκδήλωσης 

εκδόθηκαν το 2004 σε έναν τόμο με τίτλο «Κωστής 

Παλαμάς. Μελετήματα» με τη χορηγία της Τραπέζης Αττικής. Τη φιλολογική επιμέλεια 

των πρακτικών είχε ο κ. Θεοδόσης Πυλαρινός. 

 

4. Ε΄ Πολιτιστική Συνάντηση Ναυπάκτου με θέμα «Δημήτρης Αχ. Ροντήρης. Ο 

μεγάλος Δάσκαλος του θεάτρου» 

Συνδιοργάνωση με την Εταιρεία Ναυπακτιακών Μελετών 

 (Ναύπακτος,8-9/11/2003) 

Επιστημονική και καλλιτεχνική συνάντηση για τον 

κορυφαίο έλληνα σκηνοθέτη και δάσκαλο του Θεάτρου 

Δημήτρη Ροντήρη που διοργανώθηκε στη Ναύπακτο, 

ιδιαίτερη πατρίδα του. Συμμετείχαν πανεπιστημιακοί 

δάσκαλοι και θεατρολόγοι, όπως οι κ.κ. Θ. Γραμματάς, Σ. 

Πατσαλίδης, Τ. Μουδατσάκις, Ι. Παπαδόπουλος, Τ. 

Τζαμαργιάς και ηθοποιοί που μαθήτευσαν κοντά του, όπως 

οι κυρίες Ρ. Σηφάκη και Ηλ. Κωνσταντίνου. Αναπτύχθηκαν 

διεξοδικά απόψεις για τη σκηνική ερμηνεία του αρχαίου 

δράματος από τον Δ. Ροντήρη, τις επιδράσεις που δέχτηκε 
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από τον Μ. Ράινχαρντ, την αξιοποίηση των ανοιχτών χώρων, το «σύστημα» 

εκπαίδευσης του ηθοποιού που εφάρμοζε κ.λπ. Τα πρακτικά του Συνεδρίου εκδόθηκαν 

το 2005 από την Εταιρεία Ναυπακτιακών Μελετών. 

5. Β΄ Διεθνής Συνάντηση Λαϊκού Θεάτρου: «Η έννοια του Λαϊκού στη σύγχρονη 

κοινωνία του θεάματος. Θέατρο - Κινηματογράφος - Τηλεόραση» 

Συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

 (Ζάκυνθος, 21-23/11/2003) 

Η συνάντηση, προέκταση της προηγούμενης (Α' Διεθνούς 

Συνάντησης Λαϊκού Θεάτρου, Ζάκυνθος, 27-29/9/2002), 

είχε ως θέμα τη διερεύνηση της ύπαρξης ή μη «Λαϊκού 

Θεάτρου» μέσα στη σύγχρονη κοινωνία του θεάματος. 

Πανεπιστημιακοί καθηγητές από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη 

Γαλλία, την Αυστραλία, καθώς και τις Η.Π.Α. κατέθεσαν τις 

απόψεις τους για το θέμα, ενώ θεατρικοί και 

κινηματογραφικοί κριτικοί, σκηνοθέτες και ηθοποιοί 

παρουσίασαν τις δικές τους προτάσεις, που πλαισιώθηκαν 

από εργαστήρια εφαρμογής. Η Συνάντηση ολοκληρώθηκε με παράσταση σύγχρονου 

λαϊκού θεάτρου («ομιλία») που δόθηκε στην Πλατεία της πόλης με το έργο «Οι 

λοβιτούρες του έρωτα και τση πολιτικής» της συγγραφέως και εκπαιδευτικού Μιμίκας 

Σταμίρη. Παράλληλα λειτούργησαν εργαστήρια πειραματικής εφαρμογής από τους: 

Eberhard Schei- ffele, Wiesna Mond- Kozlowska, Άννα Λάζου και Σοφία Μάντη, Μάρω 

Γαλάνη. Τα πρακτικά της Συνάντησης εκδόθηκαν από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων το 

2004. 

6. Διημερίδα: Μπουλούκια. Η εποποιία μιας «ανυπόληπτης» μορφής θεάτρου  

Συνδιοργάνωση με την Καλλιτεχνική Ομάδα «Θεώρηση» 

(Αθήνα,  15-16/6/2004) 

Η διημερίδα αφορούσε την Ιστορία των Μπουλουκιών. Σ’ 

αυτήν έλαβαν μέρος επιστήμονες του θεάτρου, αλλά και 

ηθοποιοί που μετείχαν οι ίδιοι στα συγκεκριμένα θεατρικά 
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σχήματα και κατέθεσαν τις μαρτυρίες τους. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από μουσικό και 

θεατρικό πρόγραμμα, και κατεγράφη σε video και D.V.D. 

7. Διεθνές συνέδριο: «Διασκευές έργων του Σαίξπηρ για παιδιά και νέους. 

Θέατρο - Λογοτεχνία» 

Συνδιοργάνωση με τη Σχολή Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου (Αθήνα, 15- 17/4/2005) 

Στο Συνέδριο μετείχαν Έλληνες και ξένοι πανεπιστημιακοί 

καθηγητές, συγγραφείς και καλλιτέχνες που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο του θεάτρου και της 

λογοτεχνίας, αφού το αντικείμενο είχε σχέση με τον τρόπο 

που το έργο του Σαίξπηρ αποδίδεται, ώστε να γίνει 

κατανοητό  από τα παιδιά και τους νέους (θεατρικές 

διασκευές, λογοτεχνικές εικονογραφημένες ή μη αποδόσεις, 

κ.ά.). Τις εργασίες παρακολούθησαν πολλοί εκπαιδευτικοί 

από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, οι οποίοι έλαβαν 

μέρος και στα εργαστήρια που έγιναν από τους κ.κ. Τ. 

Τζαμαργιά, Γ. Καλατζόπουλο και M. Bogdanov. Τα πρακτικά του συνεδρίου 

κυκλοφόρησαν το 2006 από τις εκδόσεις της Σχολής Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου. 

 

8. Ημερίδα: Φιλαναγνωσία και Σχολείο 

(Αθήνα, 10/4/2006) 

Στην ημερίδα επιστήμονες από την ακαδημαϊκή 

κοινότητα κατέθεσαν τις απόψεις και τους 

προβληματισμούς τους για την καλλιέργεια της 

φιλαναγνωσίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ 

εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο ερευνητικό 

πρόγραμμα πολλαπλών δράσεων για την καλλιέργεια 

της φιλαναγνωσίας «Όταν ο Ροβινσώνας Κρούσος 

συνάντησε το Χάρυ Πότερ» παρουσίασαν στιγμιότυπα 

από την υλοποίησή του στα σχολεία. Στο πλαίσιο της 

ημερίδας ο κ. Χριστόφορος Βερναρδάκης (Λέκτορας στο 
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Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου 

Κρήτης) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έρευνας: 

«Παιδική και εφηβική αναγνωστικότητα γονέων 

μαθητών του Δημοτικού», η οποία πραγματοποιήθηκε 

από το ίδιο ερευνητικό πρόγραμμα. Η ημερίδα 

ολοκληρώθηκε με συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, 

στην οποία πήραν μέρος οι συγγραφείς Αγγελική 

Βαρελλά, Άλκη Ζέη, Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Μάνος  Κοντολέων, Χρήστος Μπουλώτης, 

Λότη Πέτροβιτς- Ανδρουτσοπούλου και Ζωρζ Σαρή. Τη συζήτηση συντόνισε η 

δημοσιογράφος και συγγραφέας Πόλυ Μηλιώρη. Τα πρακτικά της ημερίδας 

κυκλοφόρησαν το 2008 από τις εκδόσεις Πατάκη. 

9. Ημερίδα: «Όταν … η Ζωρζ Σαρή: Σαράντα χρόνια προσφοράς στη λογοτεχνία 

για παιδιά και νέους»  

(Κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Αμφιθέατρο «Ι. Δρακόπουλος» 20/05/2008) 

Τιμητική ημερίδα για τα σαράντα χρόνια προσφοράς της 

Ζωρζ Σαρή στο παιδικό και εφηβικό βιβλίο. Καθηγητές 

Πανεπιστημίου που διδάσκουν Λογοτεχνία για Παιδιά και 

Νέους σε Παιδαγωγικά Τμήματα της χώρας, μέσα από 

διαφορετικές μεθοδολογικές και επιστημονικές θεωρήσεις, 

όπως είναι οι θεωρίες της αφήγησης, οι πολιτισμικές 

σπουδές, οι σπουδές του φύλου, η ιστορία της λογοτεχνίας, η 

κοινωνιολογία, καθώς και νέοι επιστήμονες, ανέδειξαν με τις 

ανακοινώσεις τους σημαντικές πλευρές του έργου της. Η 

συγγραφέας Άλκη Ζέη μοιράστηκε με το πολυπληθές 

ακροατήριο προσωπικές στιγμές από τη μακρόχρονη φιλία 

της με τη Ζωρζ Σαρή, ο εκδότης Στέφανος Πατάκης 

αναφέρθηκε στη συνεργασία αλλά και στην προσωπική τους 

σχέση και η ίδια η τιμώμενη παρακολούθησε με μεγάλο 

ενδιαφέρον τις εργασίες της ημερίδας και παρενέβη με 

μνήμες, σχόλια και παρατηρήσεις σε αρκετές από τις 

επιστημονικές ανακοινώσεις. Η ημερίδα πλαισιώθηκε με την 



13 
 

παρουσίαση δραματοποιημένων αποσπασμάτων από το έργο της και δύο εκθέσεις 

εικαστικών. Η επιτυχία της ημερίδας ήταν εντυπωσιακή, όπως απέδειξε  η αθρόα 

συμμετοχή πανεπιστημιακών, στελεχών της εκπαίδευσης, προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών φοιτητών, κυρίως όμως εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα πρακτικά της ημερίδας εκδόθηκαν από τις εκδόσεις 

Πατάκη το 2009. 

 

10. Πανελλήνιο Συνέδριο: Forum Νέων Επιστημόνων 

(Κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών και Ναυαρίνου 13Α: 4-7Δεκεμβρίου 2008 & 

Μαράσλειο Διδασκαλείο: 25 Ιανουαρίου 2009) 

Forum στους τομείς της Λογοτεχνίας, του Θεάτρου, του 

Κινηματογράφου, της Μουσικής, της Αισθητικής Αγωγής 

και της Γλωσσολογίας στο οποίο, νέα μέλη ΔΕΠ, 

διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί 

φοιτητές, διακεκριμένοι καλλιτέχνες και νέοι ερευνητές 

παρουσίασαν την εργασία και την πορεία των ερευνών 

τους και οργάνωσαν βιωματικά εργαστήρια με τη 

συμμετοχή περιορισμένου αριθμού ατόμων. Ειδικότερα 

συμμετείχαν εβδομήντα (70) νέοι επιστήμονες: εννέα (9) 

διδάκτορες, είκοσι έξι (26) υποψήφιοι διδάκτορες, εφτά 

(7) κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, είκοσι δύο (22) μεταπτυχιακοί φοιτητές 

και πέντε (5) νέοι ερευνητές. Οι συμμετέχοντες εργάζονται στη μεγάλη τους 

πλειοψηφία στην εκπαίδευση (65 άτομα) και δραστηριοποιούνται κυρίως στην Αθήνα 

(64 άτομα). Πραγματοποιήθηκαν πενήντα μία (51) προφορικές 

ανακοινώσεις (Θέατρο: 23, Λογοτεχνία: 17, Μουσική -

Κινηματογράφος: 5, Γλωσσολογία: 5, Εικαστικά: 1) σε δέκα 

(10) συνεδρίες και διεξήχθησαν έντεκα (11) βιωματικά και 

οκτώ (8) υποδειγματικά εργαστήρια. Το επίπεδο των 

ανακοινώσεων και των εργαστηρίων ήταν αντάξιο των 

προσδοκιών τόσο των μελών της Επιστημονικής και 

Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, όσο και των 
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συμμετεχόντων, οι οποίοι παρακολουθούσαν μαζικά και με ενδιαφέρον τις εργασίες 

του. Τα τραγικά γεγονότα που μεσολάβησαν από το βράδυ του Σαββάτου με τη 

δολοφονία του ανήλικου μαθητή Αλέξη Γρηγορόπουλου σε χώρο κοντά σ’ αυτόν που 

διεξαγόταν το Συνέδριο και τα όσα επακολούθησαν το βράδυ του Σαββάτου προς 

Κυριακή και την ίδια την Κυριακή, οδήγησαν τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του 

Συνεδρίου να πάρουν την απόφαση να ματαιώσουν τις εργασίες της Κυριακής 7 

Δεκεμβρίου, αφού δεν μπορούσε να υπάρξει διασφάλιση όχι μόνο για την ομαλή 

διεξαγωγή τους, αλλά πολύ περισσότερο για τη σωματική ακεραιότητα των συνέδρων. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, τα εργαστήρια (βιωματικά και εφαρμογών) και οι 

εισηγήσεις που θα γίνονταν τη συγκεκριμένη ημέρα μεταφέρθηκαν ακριβώς ως είχαν με 

την ίδια διάταξη την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2009. Τα πρακτικά του FORUM 

κυκλοφόρησαν σε ηλεκτρονική μορφή το 2010. 

 

11. Ημερίδα «Η Πολιτεία…της Μάρως Λοΐζου» (9/05/2009) 

Συνδιοργάνωση με το Εργαστήριο Γλώσσας και Λογοτεχνίας 

του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής 

στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Επιστημονική τιμητική ημερίδα για το έργο της Μάρως 

Λοΐζου. Η συμμετοχή των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών 

φοιτητών αλλά και εκπαιδευτικών ήταν μεγάλη, ενώ το 

πλούσιο έργο της που είναι γεμάτο φαντασία, ποιητικότητα 

και γνώση, ανέλυσαν διεξοδικά τα μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν 

Λογοτεχνία για Παιδιά και Νέους σε Παιδαγωγικά Τμήματα 

της χώρας (Άντα Κατσίκη – Γκίβαλου, Αλεξάνδρα 

Ζερβού, Γεώργιος Παπαντωνάκης, Δημήτρης Πολίτης, 

Διαμάντη Αναγνωστοπούλου, Αγγελική Γιαννικοπούλου, 

Σούλα Οικονομίδου, Γιάννης Σ. Παπαδάτος). Η ημερίδα 

έκλεισε με την παρουσίαση ενός σκηνικού δρώμενου 

από την Ομάδα Τέχνης«Πάροδος» σε επιμέλεια Ηλία 

Πίτσικα, με αφορμή κείμενα της Μάρως Λοΐζου. 
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12. Διημερίδα: Θέατρο για ανήλικους θεατές. Γνωριμία με τους δημιουργούς  

(8 και 9 Νοεμβρίου 2010) 

Διοργάνωση από κοινού με τον φιλολογικό σύλλογο 

«ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ», στη μεγάλη αίθουσα τελετών καθώς 

και στην αίθουσα Κ. Παλαμά του κτηρίου, επί της οδ. 

Καρύτση 8, Πλ. Αγ. Γεωργίου. Στη διημερίδα αυτή για 

το Θέατρο για ανήλικους θεατές, το πρόγραμμα 

περιελάμβανε εισήγηση του καθηγ. Θ. Γραμματά με 

τίτλο «Από το Παιδικό Θέατρο του 20ού αι. στο Θέατρο για Ανήλικους Θεατές του 21ου 

αι.», γνωριμία του κοινού με τους δημιουργούς Δημήτρη Σεϊτάνη (Θέατρο Νέων), 

Γιώργο Φρατζεσκάκη (Παιδική Σκηνή Κιβωτός), Νίκο Καμτσή (Θέατρο Αερόπλοιο), 

Βαλεντίνα Παπαδημητράκη (Θέατρο του Παπουτσιού πάνω στο Δέντρο) και Τάκη 

Τζαμαργιά (Εθνικό Θέατρο), καθώς και Εργαστήριο (από τον Λάκη Κουρετζή). 

 

13. Διεθνές Συνέδριο: «Τέχνες και Εκπαίδευση. Δημιουργικοί τρόποι εκμάθησης 

των γλωσσών» (6-8 Μαΐου 2011) 

Διοργάνωση από κοινού με την Ένωση Εκπαιδευτικών 

Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο 

Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέματα 

όπως οι σύγχρονες μέθοδοι εκμάθησης της μητρικής και της 

ξένης γλώσσας και η γλωσσική καλλιέργεια των νέων, η 

αισθητική αγωγή και η ευαισθητοποίηση στις τέχνες, η 

δημιουργική γραφή και η καλλιτεχνική έκφραση, η 

διασύνδεση της παιδαγωγικής και του θεάτρου και η 

ανάπτυξη νέων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης δια του 

θεάτρου και των άλλων τεχνών, αποτέλεσαν μερικούς από τους θεματικούς άξονες του 

Συνεδρίου. Με εισηγήσεις, εργαστήρια εφαρμογής, καλλιτεχνικές δράσεις, παρουσίαση 

πρωτότυπου διδακτικού υλικού, στρογγυλά τραπέζια, οι πολυάριθμοι Έλληνες και ξένοι 

ειδικοί επιστήμονες, οι ακροατές και συμμετέχοντες στις εργασίες του, αντάλλαξαν 

απόψεις και διατύπωσαν προτάσεις για την αναγκαιότητα αλλαγών στα εκπαιδευτικά 

προγράμματα, ώστε να στοχεύεται η ουσιαστική παιδεία και αγωγή των νέων, μέσα 
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από μια «Πάμμουσο Παιδαγωγία». Η δημοσίευση των 

Πρακτικών του Συνεδρίου έγινε σε ηλεκτρονική μορφή, 

ύστερα από σχετική κρίση της Επιστημονικής Επιτροπής, 

το 2011. 

 

14. 2η Επιστημονική και Καλλιτεχνική Διημερίδα: «Διαχρονικότητα και 

Επικαιρότητα του Μύθου. Αρχαιοελληνικοί Μύθοι και Σύγχρονη 

Πραγματικότητα. Θέατρο - Λογοτεχνία - Θεατρικό Παιχνίδι 

Διοργάνωση από κοινού με το “Θέατρο της Ημέρας” Κέντρο Έρευνας 

Παιδαγωγικής – Θεάτρου και Θεατρικού Παιχνιδιού 

(Αμπελόκηποι,10 - 11 /12/ 2011). 

Σ’ αυτή συμμετείχαν Έλληνες και ξένοι πανεπιστημιακοί ερευνητές 

και καλλιτέχνες του θεάτρου, που παρουσίασαν εισηγήσεις για το 

θέμα και πραγματοποίησαν εργαστήρια εφαρμογής στα οποία 

συμμετείχαν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΤΔΕ 

και εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

 

15. Διεθνές Συνέδριο: «Πάμμουσος Παιδαγωγία: Η Παιδαγωγική του Θεάτρου», 

(22-24 Νοεμβρίου 2013, Αθήνα, Πρόγραμμα «ΘΑΛΗΣ») 

  

Διεξήχθη στην αίθουσα τελετών του Ωδείου Αθηνών, με 

συμμετοχή καταξιωμένων ελλήνων και ξένων ακαδημαϊκών 

καθηγητών, αλλά και νέων ερευνητών. Το θέμα του 

αφορούσε την παιδαγωγική διάσταση του θεάτρου και 

συγκεκριμένα την «δια θεάτρου παίδευση». 

 

 

 

 



17 
 

16. Επιστημονική Διημερίδα: «Η Σύνοδος των Τεχνών στο σημερινό Σχολείο» 

(Αλεξανδρούπολη, 31 Μαΐου-1 Ιουνίου 2014) 

Η επιστημονική αυτή διημερίδα που εντάσσεται στα πλαίσια 

των δράσεων του Προγράμματος «ΘΑΛΗΣ» έγινε στις 31 

Μαΐου-1 Ιουνίου 2014 στην Αλεξανδρούπολη, σε συνεργασία 

του Εργαστηρίου Τέχνης και Λόγου του ΠΤΔΕ και του ΠΤΔΕ 

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Σε αυτήν, έλαβαν 

μέρος γνωστοί και καταξιωμένοι πανεπιστημιακοί 

καθηγητές, αλλά και νέοι ερευνητές μεταπτυχιακοί φοιτητές 

και καλλιτέχνες του θεάτρου. Οι εργασίες της αναπτύχθηκαν 

σε επιστημονικό επίπεδο με εισηγήσεις, σε καλλιτεχνικό επίπεδο με θεατρικές δράσεις 

και σε παιδαγωγικό επίπεδο με βιωματικά εργαστήρια εφαρμογής. Τα πρακτικά 

κυκλοφόρησαν σε ηλεκτρονική μορφή το 2014 με επιμέλεια του επικ. καθ. Σίμου 

Παπαδόπουλου. 

 

 

 

17. 2ο Forum Νέων Επιστημόνων με τίτλο «Θέατρο και  θεατρικές τεχνικές στην 

αγωγή και την εκπαίδευση»   

(21-23/11/2014) 

 

Διοργανώθηκε στο Μαράσλειο Διδασκαλείο. Σε αυτό 

έλαβαν μέρος πάνω από εκατό νέοι ερευνητές, υποψήφιοι 

διδάκτορες και διδάκτορες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να 

παρουσιάσουν τα πορίσματα των ερευνών τους. Τα 

πρακτικά κυκλοφόρησαν ηλεκτρονικά σε μορφή CD. 
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18. Επιστημονική Ημερίδα: «Τέχνη & Πολιτισμός στο Σχολείο του 21ου αιώνα» 

(Αθήνα, 13-14 Ιουνίου 2015) 

Η επιστημονική αυτή ημερίδα που εντάσσεται στα πλαίσια 

των δράσεων του Προγράμματος «ΘΑΛΗΣ» έγινε στις 13-14 

Ιουνίου 2015 στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, σε συνεργασία 

του Εργαστηρίου Τέχνης και Λόγου του ΠΤΔΕ και του ΠΤΔΕ 

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Σε αυτήν, έλαβαν 

μέρος γνωστοί και καταξιωμένοι πανεπιστημιακοί 

καθηγητές, αλλά και νέοι ερευνητές μεταπτυχιακοί 

φοιτητές και καλλιτέχνες του θεάτρου. Οι εργασίες της 

αναπτύχθηκαν σε επιστημονικό επίπεδο με εισηγήσεις, σε 

καλλιτεχνικό επίπεδο με θεατρικές δράσεις και σε παιδαγωγικό επίπεδο με βιωματικά 

εργαστήρια εφαρμογής. Τα πρακτικά κυκλοφόρησαν σε ηλεκτρονική μορφή το 2016 με 

επιμέλεια του επικ. καθ. Σίμου Παπαδόπουλου. 

 

 

19. Επιστημονική Ημερίδα: «Τέχνη & Πολιτισμός στο Σχολείο του 21ου αιώνα» 

(Αλεξανδρούπολη, 21 Ιουνίου 2015) 

Η επιστημονική αυτή ημερίδα που εντάσσεται στα πλαίσια 

των δράσεων του Προγράμματος «ΘΑΛΗΣ» έγινε στις 21 

Ιουνίου 2015 στην Αλεξανδρούπολη, σε συνεργασία του 

Εργαστηρίου Τέχνης και Λόγου του ΠΤΔΕ και του ΠΤΔΕ του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Σε αυτήν, έλαβαν 

μέρος γνωστοί και καταξιωμένοι πανεπιστημιακοί 

καθηγητές, αλλά και νέοι ερευνητές μεταπτυχιακοί φοιτητές 

και καλλιτέχνες του θεάτρου. Οι εργασίες της αναπτύχθηκαν 

σε επιστημονικό επίπεδο με εισηγήσεις, σε καλλιτεχνικό 

επίπεδο με θεατρικές δράσεις και σε παιδαγωγικό επίπεδο με βιωματικά εργαστήρια 

εφαρμογής. Τα πρακτικά κυκλοφόρησαν σε ηλεκτρονική μορφή το 2016 με επιμέλεια 

του επικ. καθ. Σίμου Παπαδόπουλου. 
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20. Διήμερο Σεμινάριο: «Από τον λόγο στην εικόνα. Σχέσεις Λογοτεχνίας και 

Κινηματογράφου»  (2-3 Απριλίου 2016) 

 

Πραγματοποιήθηκε στο Μαράσλειο Διδασκαλείο σε συνεργασία με 

την ενότητα Ελληνικός Πολιτισμός (ΕΛΠ 44) του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έλαβαν μέρος 

διδάσκοντες του ΠΤΔΕ και του ΕΑΠ, όπως οι 

Θ. Γραμματάς, Β. Πάτσιου, Μ. Δημάκη-Ζώρα, 

Χρ. Σωτηροπούλου, Ι. Αθανασάτου, οι οποίοι 

ανέλυσαν περιπτώσεις κινηματογραφικής 

μεταφοράς λογοτεχνικών έργων από την ελληνική («Η τιμή της 

αγάπης» της Τώνιας Μαρκετάκη) και την παγκόσμια («Θάνατος 

στη Βενετία» του Τόμας Μαν και του Λουκίνο 

Βισκόντι)λογοτεχνία. 

 

 

21. Ημερίδα: «Η εξέλιξη της νεοελληνικής δραματουργίας στην εποχή της 

παγκοσμιοποίησης» (Μαράσλειο Διδασκαλείο, 3/12/2016) 

 

Πραγματοποιήθηκε στο Μαράσλειο Διδασκαλείο 

σε συνεργασία με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών 

του ΕΚΠΑ. Σε αυτήν έλαβαν μέρος οι: Θ. 

Γραμματάς, Κ. Διαμαντάκου, οι οποίοι ανέπτυξαν 

θέματα σχετικά με την πορεία και τη σύγχρονη 

παρουσία της νεοελληνικής δραματουργίας. Το 

επιστημονικό μέρος, πλαισιώθηκε και με θεατρικό αναλόγιο με έργα σύγχρονων 

Ελλήνων θεατρικών συγγραφέων, το οποίο επιμελήθηκε ο σκηνοθέτης και μέλος ΕΕΔΙΠ 

του ΠΤΔΕ – ΕΚΠΑ, κ. Τάκης Τζαμαργιάς με τη συμμετοχή προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών ηθοποιών-φοιτητών του ΠΤΔΕ. 
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Καλλιτεχνικές Δραστηριότητες 

 

1. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών τιμά τον Αριστείδη Βασιλάρη (Παλιό Πανεπιστήμιο, 

Πλάκα, Αθήνα, 20/5/2003) 

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα με δημοτική μουσική προς τιμήν του 

Αριστείδη Βασιλάρη, δεξιοτέχνη οργανοπαίχτη δημοτικής 

μουσικής. Συμμετείχαν οι Χρ. Αηδονίδης, Γ. Βέη, Μ. 

Αχαλινωτόπουλος με το συγκρότημά του και ο τιμώμενος 

καλλιτέχνης. 

 

2. Έκθεση εικαστικών έργων φοιτητών του ΠΤΔΕ Αθηνών 

(Αθήνα, 26-29/5/2004) 

Τα έργα δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος της 

Εικαστικής Αγωγής. Διδασκαλία - Επιμέλεια έκθεσης: Λουίζα 

Κακίση - Παναγοπούλου. 

 

3. Συμμετοχή σε πολυεθνικό πρόγραμμα θεάτρου με άξονα τις «Τρωάδες» του 

Ευριπίδη, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Κουλτούρα 2000» 

(Αθήνα 2005) 

Το σύγχρονο θέαμα που παρουσιάστηκε είχε ως 

τίτλο «Τα Δώρα του Πολέμου». Σ’ αυτό συμμετείχε 

ως βασικός συντελεστής το θέατρο Astragali του 

Lecce και ο σκηνοθέτης και καθηγητής στο 

Πανεπιστήμιο της ίδιας πόλης κ. Fabio Tolledi, ενώ 

την ελληνική συμμετοχή εκπροσωπούσε το 

Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου και ο Διευθυντής του 

καθηγητής Θόδωρος Γραμματάς. Στην παράσταση που δόθηκε με μεγάλη επιτυχία στην 

Αθήνα (12/11/2005) έλαβαν μέρος, εκτός από τους Ιταλούς ηθοποιούς του θιάσου, 
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δώδεκα Έλληνες ηθοποιοί, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε και 

νέοι ερασιτέχνες. Προηγήθηκε εντατικό βιωματικό εργαστήριο δύο εβδομάδων.  

Το ίδιο θέαμα επαναλήφθηκε στην Ungarit της Συρίας (20/4/2005), στη Λευκωσία 

(19/11/2005) και τελικώς παρουσιάστηκε στο Lecce (21-23/1/2006) σε μια 

πολυεθνική παράσταση, στην οποία έλαβαν μέρος πέντε ηθοποιοί από την Ελλάδα, 

τρεις από την Κύπρο, δύο από την Τουρκία και ένας από τη Μάλτα, μαζί με τους Ιταλούς 

ηθοποιούς του θιάσου Astrag- ali. Το «Doni di Guerra» ήταν ένα διακειμενικό και 

πολυπολιτισμικό έργο, που ανταποκρινόταν πιστά στις αρχές του σύγχρονου θεάτρου. 

Η παράσταση πλαισιώθηκε από Επιστημονική Συνάντηση με θέμα «La Ferita del 

Contem- poraneo. Dialoghi sul teatro nel Mediterraneo», στην οποία έλαβαν μέρος οι 

κ.κ. Θ. Γραμματάς, Τ. Τζαμαργιάς, Μ. Μαρμαρινός, Τ. 

Μουδατσάκις, Κ. Καποδίστριας, ο πρόεδρος του 

Κυπριακού Κέντρου Θεάτρου κ. Νεόφυτος Νεοφύτου, ο 

καθηγητής John Schranz από το Πανεπιστήμιο της 

Μάλτας, ο κ. Fabio Tolledi και Ιταλοί πανεπιστημιακοί, 

κριτικοί θεάτρου και σκηνοθέτες. 

 

4. Συμμετοχή σε πολυεθνικό πρόγραμμα θεάτρου Οδυσσέας «Ulyss- es’ routes –

for a critique of violence» (2007 Ζάκυνθος, Λευκωσία, Λέτσε) 

Εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

«Cultura 2000» και στοχεύει στην καταγγελία και κριτική 

της βίας, μέσα από τη θεατρική δημιουργία. Στηρίζεται σε 

μια διακειμενική σύνθεση της Οδύσσειας του Ομήρου, του 

Οδυσσέα του Τζ. Τζόυς και άλλων κειμένων με τον ίδιο 

ήρωα (Οδύσσεια του Ν. Καζαντζάκη) που έγινε κάτω από την 

επιστημονική επίβλεψη του Θόδωρου Γραμματά. Ως 

αποτέλεσμα προέκυψαν παραστάσεις ερευνητικού και 

πειραματικού χαρακτήρα που δόθηκαν στη Ζάκυνθο και το 

Lecce της Ιταλίας. 
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5. Συμμετοχή σε πολυεθνικό πρόγραμμα θεάτρου με άξονα τους «Πέρσες» του 

Αισχύλου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Κουλτούρα 2007» 

(28/3/2008) 

Η παράσταση παρουσιάστηκε σε επίσημη πρεμιέρα στην 

Αθήνα με τίτλο «Πέρσαι» σε διασκευή, σκηνική σύνθεση και 

σκηνοθεσία του Fabio Tolledi και του ιταλικού θιάσου 

«Astragali» του Lecce το οποίο διευθύνει, στο θέατρο 

«Δίπυλον». Σ’ αυτήν έλαβαν μέρος εκτός από τους Ιταλούς 

επαγγελματίες ηθοποιούς του θιάσου Astragali και έλληνες 

προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί 

φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. 

Προηγήθηκε εντατικό βιωματικό 

σεμινάριο δημιουργικής γραφής, με συμμετοχή του 

Διευθυντή του Εργαστηρίου Τέχνης και Λόγου καθ. κ. 

Θόδωρου Γραμματά, του σκηνοθέτη καθ. κ. Fabio Tolledi 

και των ηθοποιών. Το ίδιο θέαμα επαναλήφθηκε στο Lecce 

(5/06/08) και στην Κύπρο (Λευκωσία, Κούριο, Πάφο 18-

21/06/08). 

 

6. Θεατρικές παραστάσεις του φοιτητικού θιάσου «ΠΛΟΥΣ»: 

Στο πλαίσιο των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Εργαστηρίου, εντάσσεται και η 

θεατρική δραστηριότητα, τόσο στη μορφή της προετοιμασίας του ηθοποιού, της 

σωματικής του άσκησης, της ορθοφωνίας και γενικότερα της ανάδειξης των κωδίκων 

υποκριτικής των φοιτητών / μεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε., όσο και στην 

παραγωγή του τελικού αισθητικού προϊόντος, που είναι η θεατρική παράσταση. 

Ο κ. Τάκης Τζαμαργιάς, σκηνοθέτης, μέλος του Εργαστηρίου και ΕΕΔΙΠ του Τμήματος, 

έχει τη γενική ευθύνη στην προετοιμασία των φοιτητών για το θεατρικό τους ρόλο, 

ενώ ο κ. Θόδωρος Γραμματάς έχει την επιστημονική και δραματουργική επιμέλεια των 

εκδηλώσεων.  Η θεατρική ομάδα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του 

Π.Τ.Δ.Ε. με την επωνυμία «ΠΛΟΥΣ» δημιουργήθηκε το 2004 και σε συνδυασμό με τις 

γενικότερες δράσεις του Εργαστηρίου Τέχνης και Λόγου και του Τομέα 
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Ανθρωπιστικών Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. προσανατολίζεται στην έρευνα και την ανάδειξη 

νέων μορφών θεατρικής έκφρασης και επικοινωνίας, όπως η διακειμενική σύνθεση, το 

επινοημένο θέατρο, το δραματοποιημένο θέατρο, το πολυθέαμα κ.α. 

 “Έρωτος Φύσις” (26-27.05.04) 

 

Η πρώτη του εμφάνιση, ενταγμένη στο πλαίσιο των 

εορτασμών για τα 20 χρόνια λειτουργίας του Π.Τ.Δ.Ε., έγινε 

με την παράσταση «Έρωτος Φύσις» που παρουσιάστηκε 

στο χώρο του Παλιού Πανεπιστημίου στις 26 και 27 Μαΐου 

2004. Πρόκειται για μια διακειμενική σύνθεση βασισμένη 

στις όψεις του έρωτα (Η πρώτη συνάντηση, Το ξύπνημα της 

νιότης, Τα μάγια του έρωτα, Ο αποχωρισμός, Το χορικό του 

υμέναιου, Το πάθος του έρωτα, Πλάνος έρωτας) και 

προέρχεται από αντιπροσωπευτικά κείμενα των: Σαίξπηρ, 

Κορνάρου, Σαπφούς, Ελύτη, Λόρκα, Σινόπουλου. Ο θίασος 

συμμετείχε με την ίδια παράσταση στην 1η Πανελλήνια Συνάντηση Φοιτητικών 

Θιάσων στις Σέρρες (23/5 έως 1/6/2004). 

 

 “Οι « Μπαλάντες του Μπραμς» και η σύγχρονη θεατρική γραφή”  

(Μάιος 2007)  

 

Η δεύτερη παρουσία του ίδιου θιάσου έγινε το Μάιο του 

2007 με το έργο «Μπαλάντες του Μπραμς» που 

παρουσιάστηκε στο χώρο του Παλιού Πανεπιστημίου 

αλλά και στο υπαίθριο θέατρο του Δήμου Αθηναίων, 

στην πλατεία Κουμουνδούρου. Πρόκειται για 

διακειμενική σύνθεση με θέμα τους πρόσφυγες, τους 

μετανάστες, τους «ξένους» που στηρίζεται στις 

«Τρωάδες» του Ευριπίδη και περιλαμβάνει 

αποσπάσματα από κείμενα των Γ. Σεφέρη, Μ. Δούκα, Κ. 

Καβάφη και των ίδιων των φοιτητών που συμμετείχαν 

στην ομάδα. Πώς διαμορφώνεται και επικαθορίζεται η «ταυτότητα» σε σχέση με την 

«ετερότητα», ο «εαυτός», απέναντι στον «άλλο», τον ξένο, στη συνείδηση ατόμων για 
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τα οποία η έννοια «πατρίδα» έχει περισσότερο μια βιωματική, παρά γεωγραφική 

διάσταση, μετατρεπόμενη σε «εικόνα-ανάμνηση» της χαμένης παιδικότητάς τους; Πολύ 

περισσότερο, πώς πραγματικά προσδιορίζεται το εθνο-φυλετικό «εγώ», απέναντι σε 

εκφάνσεις που του είναι συχνά ανοίκειες, αφού (όπως κάθε«άλλο») μπορεί κι 

«αυτό»να διαθέτει πολλαπλά πρόσωπα, σε τρόπο ώστε τελικά τα ζητούμενα όρια 

μεταξύ «ταυτότητας» και «ετερότητας» να καθίστανται εξαιρετικά επισφαλή; Αυτά 

είναι μερικά από τα ερωτήματα που απασχολούν το σύγχρονο προβληματισμένο 

άτομο, που αναρωτιέται για τη θέση του μέσα στην πολυπολιτισμική, 

παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, όπως αυτή που ζει στην καθημερινότητά του. Αυτός 

ήταν και ο τρόπος που δούλεψε η θεατρική ομάδα «Πλους» των φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε. 

Με βάση τις «Τρωάδες» του Ευριπίδη, αλλά και άλλα αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα 

από τη σύγχρονη νεοελληνική ποίηση δημιουργήθηκαν κείμενα που εμβολίζουν το 

αρχικό σώμα του έργου και δημιουργούν το σκηνικό λόγο που προσλαμβάνεται ως μια 

ετερογενής ενότητα θραυσματικού (κάποτε και προβληματικού) λόγου που 

προκλήθηκε με ερέθισμα τον «ξένο» και την «μοναξιά» μέσα στο πολυεθνικό 

περιβάλλον του σύγχρονου κόσμου εκφράζοντας την προσωπικότητα ενός εκάστου 

μέλους της ομάδας που τον δημιούργησε. Ο κειμενικός αυτός λόγος μεταβολίσθηκε 

μέσα από τη διαδικασία της πρόβας και των αυτοσχεδιασμών και κατέληξε στο θέαμα 

που τελικά αποδόθηκε ως σκηνική πράξη. 

 

7. «Όταν η Επιστήμη και η Φιλοσοφία ανεβαίνουν στο θεατρικό σανίδι» 

(07/12/2008) 

Με ένα σύνθετο απαιτητικό πολυθέαμα μικτού 

τύπου, έκλεισαν οι εκδηλώσεις του FORUM ΝΕΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ που διοργάνωσε το Εργαστήριο 

Τέχνης και Λόγου του Π.Τ.Δ.Ε. την Κυριακή 7 

Δεκεμβρίου 2008. Η Αντιγόνη Παρούση, λέκτορας 

του ΤΕΑΠΗ και μια ομάδα μεταπτυχιακών 

φοιτητριών του Π.Τ.Δ.Ε.στην κατεύθυνση «Θέατρο 

και Εκπαίδευση», οι κ.κ. Ελένη Φραγκούλη, Αφροδίτη Σακελλαρίδου, Ελένη Μαυρίδου, 

Φανή Μυρωνάκη, Αφροδίτη Σορώτου, Ηλέκτρα Μήτσουρα και η προπτυχιακή 

φοιτήτρια του ΤΕΑΠΗ Αθανασία Σοπίδη, παρουσίασαν τη δουλειά τους που ξεκίνησε 
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στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών μαθημάτων «Κουκλοθέατρο και Μαριονέτες» και 

«Θεατρική Εμψύχωση» Οι τεχνικές του «Μαύρου θεάτρου» συνδυάζονταν αρμονικά με 

το κουκλοθέατρο και κάποτε με το θέατρο σκιών, ενώ διαρκής ήταν η παρουσία των 

ηθοποιών-δρώντων προσώπων σε ιδιαίτερα απαιτητικούς ρόλους, άμεσα 

συναρτώμενους με το θέμα της παράστασης, τη σχέση του θεάτρου με την Επιστήμη 

και τη Φιλοσοφία ή μάλλον την αξιοποίηση των θεατρικών κωδίκων στην προσέγγιση, 

κατανόηση και μετάδοση επιστημονικών και φιλοσοφικών εννοιών. Με άξονα το 

χιούμορ και την έκπληξη, που προερχόταν 

τόσο από το καλογραμμένο σενάριο των 

αυτοτελών επεισοδίων, από τα οποία 

σπονδυλωτά απαρτιζόταν η παράσταση («Η 

γη γυρίζει», «Πειράματα σε ευτυχισμένα 

ποντίκια», «Φιλοσοφία να φαν και οι κότες», 

«Το πείραμα του Mil- gram», «Ο άσπρος, ο 

μαύρος και ο Πόπερ», «Συστημική θεωρία»), 

όσο και το στοιχείο του εντυπωσιασμού και 

της θεαματικότητας, που προέκυπταν από την άρτια αξιοποίηση των τεχνικών των 

συγκεκριμένων ειδών που συνυπήρχαν, οι θεατές-σύνεδροι του FORUM αλλά και κοινό 

προσκεκλημένων εκτός αυτού, απόλαυσαν ένα ομολογουμένως εντυπωσιακό θέαμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Σεμινάρια 

1. Η προετοιμασία της σχολικής θεατρικής παράστασης «Ματωμένος Γάμος» 

του Φ. Γκ. Λόρκα 

Συνδιοργάνωση με το Μαράσλειο Διδασκαλείο και το 2ο Γυμνάσιο Βούλας  

(Μαράσλειο Διδασκαλείο, Αθήνα, 18/3/2003) 

Σεμινάριο θεωρητικού και βιωματικού χαρακτήρα για το ανέβασμα θεατρικής 

παράστασης στο σχολείο. Συμμετείχε ο Διευθυντής του Εργαστηρίου καθ.Θ. Γραμματάς 

ο οποίος ανέλυσε δραματουργικά το έργο του Φ. Γκ. Λόρκα και τόνισε τα σημεία που 

πρέπει να αναπτυχθούν σκηνικά, ώστε το θέαμα να «περάσει» στο κοινό. Ο κ. Τ. 

Τζαμαργιάς, σκηνοθέτης και μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. του Π.Τ.Δ.Ε. «δίδαξε» σκηνές του έργου 

στους μαθητές του 2ου Γυμνασίου Βούλας που με τη σειρά τους παρουσίασαν στο 

κοινό αποσπάσματα του έργου. 

2. Όταν ο Ροβινσώνας Κρούσος συνάντησε το Χάρυ Πότερ… 

(Αθήνα, 23/10/2003 – 27/11/2003) 

Σχεδιασμός – διδασκαλία: Άβα Χαλκιαδάκη 

Οι συμμετέχοντες προσέγγισαν βιωματικά ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα (18 ωρών), συνεκτικός 

ιστός του οποίου ήταν το λογοτεχνικό βιβλίο, ως 

αντικείμενο που διεγείρει τον ψυχικό κόσμο των 

παιδιών, τους δίνει αφορμές να στοχαστούν, να 

ονειρευτούν, να συγκινηθούν, να δημιουργήσουν, 

αλλά και ως αντικείμενο που ανοίγει νέους διαύλους επικοινωνίας και οδηγεί σε 

«συναντήσεις» με τους συμμαθητές και τους φίλους αλλά και με τον κόσμο των 

ενηλίκων. Το υλικό που προέκυψε από τη διεξαγωγή του σεμιναρίου και οι 

παρατηρήσεις και επισημάνσεις των συμμετεχόντων, αξιολογήθηκαν από τον Τομέα 

Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΠΤΔΕ και χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για το ομότιτλο – 

αλλά πολύ ευρύτερο – Ερευνητικό Πρόγραμμα, που υλοποιήθηκε κατά το ακαδ. έτος 

2005-2006 σε 25 σχολεία της Αττικής με την επιστημονική ευθύνη της Καθηγήτριας 

Άντας Κατσίκη – Γκίβαλου.  
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3. Διαπολιτισμική προσέγγιση της παιδικής Λογοτεχνίας 

(Αθήνα, 18/11/2003- 29/1/2004) 

Σχεδιασμός – διδασκαλία: Παναγιώτης Μανιάτης 

Το πρόγραμμα περιελάμβανε μια σειρά μαθημάτων 

θεωρητικής κατάρτισης και την πρακτική 

εφαρμογή αυτών σε σχολεία των Αθηνών. Το 

σεμινάριο αποτελείτο από δύο φάσεις. Στην πρώτη 

φάση, οι στόχοι των μαθημάτων ήταν η 

ευαισθητοποίηση των φοιτητών και των μαθητών 

στο δικαίωμα της διαφορετικότητας του «άλλου», η 

εξέταση της ύπαρξης και της φύσης των στερεοτύπων απέναντι στο διαφορετικό, του 

τρόπου δόμησης και αλλαγής αυτών, η μελέτη των ιδεολογικών διαστάσεων της 

παιδικής λογοτεχνίας, καθώς και η διδακτική 

προσέγγιση του λογοτεχνικού κειμένου εν γένει, 

με σκοπό την ανάδειξη των ιστορικών, 

κοινωνικών και ιδεολογικών του συνισταμένων. 

Κατά τη δεύτερη φάση σχεδιάσθηκε και 

υλοποιήθηκε η διδασκαλία συγκεκριμένων έργων 

παιδικής λογοτεχνίας σε δημοτικά σχολεία από 

τους φοιτητές του Τμήματος. 

 

4. Θέατρο: τέχνη και τεχνική / Τα μυστικά της Commedia dell’ Arte 

(Θέατρο Σχεδία, Αθήνα, 9,10, 11 Μαρτίου 2004) 

Βιωματικό σεμινάριο με υπεύθυνο τον κο Fabio Tolledi, σκηνοθέτη και συνεργάτη του 

Πανεπιστημίου του Lecce, Ιταλίας. Συνδιοργάνωση με τη Δ’ Διεθνή Συνδιάσκεψη για το 

Θέατρο στην Εκπαίδευση. Συμμετείχαν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του 

Π.Τ.Δ.Ε. 
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5. Το αρχαίο δράμα στο σύγχρονο κόσμο. Παιδαγωγικές και σκηνικές 

προσεγγίσεις. 

(Αθήνα, 12/5/2006-13/5/2006) 

Μεταπτυχιακό Σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Προπυλαίων του 

Κεντρικού Κτηρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σ’ αυτό έλαβαν μέρος 

πανεπιστημιακοί καθηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό (Θ. Γραμματάς, Μ. 

Τζάνη, Σ. Πατσαλίδης, Ι. Παπαδόπουλος, Τηλ. Μουδατσάκις, Μ.Θωμαδάκη, Αθ. Παπάς, P. 

Thiercy, A. Melero-Bellindo κ.ά.) και καλλιτέχνες του θεάτρου (Τ. Τζαμαργιάς, Τ. 

Καλατζόπουλος, Μ.Λ. Παπαδοπούλου) οι οποίοι προσέγγισαν το αρχαίο δράμα από 

θεατρολογική, παιδαγωγική και σκηνική άποψη, επισημαίνοντας την επικαιρότητα και 

τη συμβολή του στη δημιουργία των συνειδήσεων στις νέες γενιές μέσα στo πλαίσιo 

της πολυπολιτισμικής και παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας. 

 

6. Θεατρικοί Διάλογοι. Συνάντηση με τους δημιουργούς 

(25 Ιανουαρίου, 22 Φεβρουαρίου, 22 Μαρτίου 2010) 

Συνδιοργάνωση με τον φιλολογικό σύλλογο «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ», στην αίθουσα Κ. Παλαμά 

του κτηρίου επί της οδ. Καρύτση 8, Πλ. Αγ. Γεωργίου, σειράς τριών σεμιναριακών 

εκδηλώσεων για το Θέατρο 

-Στην πρώτη συνάντηση για το Θέατρο, με θέμα «Σκηνοθεσία Αρχαίου Δράματος» 

συμμετείχαν οι Γιώργος Μιχαηλίδης (σκηνοθέτης), Μαρίκα Θωμαδάκη (καθ. 

Θεατρολογίας, Παν. Αθηνών), Τηλέμαχος Μουδατσάκις (καθ. Θεατρολογίας Παν. 

Κρήτης, σκηνοθέτης), Θόδωρος Γραμματάς (καθ. Θεατρολογίας Παν Αθηνών). 

-Στην δεύτερη συνάντηση για το Θέατρο, με θέμα «Θέατρο και κινηματογράφος» 

συμμετείχαν οι Χρυσάνθη Σωτηροπούλου (επικ. Καθηγήτρια, Παν. ΠατρώνΑθηνών), 

Βαρβάρα Γεωργοπούλου (λέκτορας Θεατρολογίας Παν. Πελοποννήσου), Δημοσθένης 

Παπαδόπουλος (ηθοποιός), Θόδωρος Γραμματάς (καθ. Θεατρολογίας Παν Αθηνών). 

-Στην Τρίτη Συνάντηση για το Θέατρο, με θέμα «Θεατρική Κριτική και Κώδικες της 

Παράστασης» συμμετείχαν οι Σάββας Πατσαλίδης, (καθ. Θεατρολογίας, Παν. Θεσ/κης, 

θεατρικός κριτικός), Γιώργος Πεφάνης (επικ. Καθ. Θεατρολογίας Παν Αθηνών, 
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θεατρικός κριτικός), Βαρβάρα Γεωργοπούλου (λέκτορας Θεατρολογίας Παν. 

Πελοποννήσου), Τάκης Τζαμαργιάς (ΕΕΔΙΠ Παν. Αθηνών, σκηνοθέτης), Γεράσιμος 

Γενατάς (ηθοποιός). 

Αναπτύχθηκαν θέματα όπως οι διαδικασίες σκηνικής μεταφοράς του δραματικού 

κειμένου και ο ρόλος του σκηνοθέτη, οι κώδικες της θεατρικής παράστασης και ο 

ρόλος τους στην επικοινωνία της σκηνής με την πλατεία, οι μηχανισμοί διαμόρφωσης 

της κοινής γνώμης και η θέση του θεατρικού κριτικού στη σύγχρονη κοινωνία του 

θεάματος και της πληροφορίας. Τη συζήτηση διηύθυνε ο Θόδωρος Γραμματάς 
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Προγράμματα Επιμόρφωσης 

Θεατρική Παιδεία και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών 

Από το 2005 μέχρι και το 2015 πραγματοποιούνταν Σεμιναριακός Κύκλος Βιωματικών 

Μαθημάτων Θεατρικής Παιδείας που απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητές, νέους ηθοποιούς και 

γενικότερα κάθε ενδιαφερόμενο για τη διδασκαλία και την εφαρμογή του θεάτρου 

στην εκπαίδευση. 

Τα μαθήματα κατανέμονταν σε τρεις αυτοτελείς κύκλους διάρκειας σαράντα ωρών ο 

καθένας, στο τέλος των οποίων χορηγούνταν «Βεβαίωση Παρακολούθησης», ενώ 

όσοι συμμετείχαν και στους τρεις κύκλους συνολικής διάρκειας εκατόν είκοσι ωρών, 

λάμβαναν «Πιστοποιητικό Σπουδών». 

Διδάσκονταν αντικείμενα όπως σκηνοθεσία, κινησιολογία, μουσική, ορθοφωνία, 

αυτοσχεδιασμός, παντομίμα, θεατρική εμψύχωση, θεατρικό παιχνίδι, δραματοποίηση, 

διακειμενική σύνθεση, παραμυθιακή αφήγηση, υποκριτική, μάσκες κ.α., κατανεμημένα 

σε τρεις κύκλους: «Υποκριτική και Σκηνοθεσία», «Διδακτική του Θεάτρου και 

Θεατρική Αγωγή», «Η τέχνη της θεατρικής εμψύχωσης». 

Οι διδάσκοντες ήταν πανεπιστημιακοί και καλλιτέχνες του θεάτρου εγνωσμένου 

κύρους, με πείρα στη διδασκαλία των αντικειμένων τους σε ποικίλα επιμορφωτικά 

προγράμματα, όπως οι Τ. Τζαμαργιάς, Θ. Γραμματάς, Α. Παρούση, Γ. Μπινιάρης, Ζ. 

Χατζηαντωνίου, Ολ. Ποζέλη, Μ. Παπαδημητρίου, Αντ. Κουτρουμπής, Τηλ. Μουδατσάκις, 

Ολ. Λαζαρίδου, Λ. Κουρετζής, Σ. Παπαδόπουλος, Γ. Μπινιάρης, M. Scharnhorst, κ.α. 
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Ερευνητικά Προγράμματα 

1. Όταν ο Ροβινσώνας Κρούσος συνάντησε το Χάρυ Πότερ … Ερευνητικό 

πρόγραμμα πολλαπλών δράσεων για την Καλλιέργεια της Φιλαναγνωσίας 

(Οκτώβριος 2005-Απρίλιος 2006) 

Σεμινάριο 30 ωρών για εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Υλοποίηση 

εκπαιδευτικού προγράμματος σε 38 τάξεις. Διεξαγωγή της έρευνας «Παιδική και 

εφηβική αναγνωστικότητα γονέων μαθητών του Δημοτικού». Επιστημονική ευθύνη: 

Άντα Κατσίκη – Γκίβαλου. Συμμετέχουν 25 δημοτικά σχολεία της Αττικής, 38 

εκπαιδευτικοί και 850 μαθητές. 

 

2. Θεατρική Χαρτογράφηση της Αθήνας 

(2005-2008) 

Καταγραφή των θεάτρων και των θεατρικών χώρων. Ανάλυση τεχνικών 

χαρακτηριστικών. Παρουσίαση βασικών συντελεστών και ρεπερτορίου της περιόδου 

1995-2005. Επισήμανση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του χώρου. Προσέλευση – 

υποδοχή του κοινού. Ρόλος στη θεατρική κίνηση της Αθήνας. Επιστημονική ευθύνη: 

Θόδωρος Γραμματάς. Συμμετέχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές της κατεύθυνσης «Θέατρο 

και Εκπαίδευση». Αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Φουαγιέ, 

17, Ιούλιος- Αύγουστος 2007: 33-35 

 

3. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «IDEOGRAM» στο πλαίσιο του Προγράμματος “Culture” 

2011-2013 (Γαλλία, Τουρκία, Ελλάδα) 

Το IDEOGRAM είναι ερευνητικό πρόγραμμα που εντάσσεται στο 

ευρύτερο Πρόγραμμα ΄΄Πολιτισμός 2007-2013΄΄ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, το οποίο υλοποιείται από τέσσερις φορείς: Centre de 

Recherches Théâtrales St. Blaise (Παρίσι), Centre de formation 

Ayn Seyir (Παρίσι), Zonaras Productions (Αθήνα) και Asso- 

ciation pour la Culture de Göreme (Τουρκία). Η έρευνα 

επικεντρώνεται στις παραδοσιακές κοινωνίες της Ανατολής, 
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όπου οι τέχνες έχουν διατηρήσει την προφορική μετάδοση, σε αντίθεση με το δυτικό 

θέατρο του οποίου η μορφή δεν είναι πια παρά λογοτεχνική. 

Το πεδίο έρευνας, σε πρακτικό επίπεδο, υλοποιείται τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία 

(Καππαδοκία), όπου αναπτύσσεται θεατρική δραστηριότητα ως προς την εκπαίδευση 

του ηθοποιού. Με την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά συνεργασία και 

συγκεκριμένα με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ΄΄Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου΄΄ του 

ΠΤΔΕ. Προσεγγίζεται η σωματικότητα του ηθοποιού, γιατί το σώμα του ηθοποιού είναι 

φορέας συμβόλων, κατά τον ίδιο τρόπο όπως η έννοια του Ιδεογράμματος 

(΄΄Ideogram΄΄) που αποτελεί τον εμβληματικό τίτλο του όλου ερευνητικού 

Προγράμματος. 

 

4. «Το Θέατρο ως Μορφοπαιδευτικό  αγαθό και καλλιτεχνική έκφραση στην 

Εκπαίδευση και την Κοινωνία» (Πρόγραμμα «Θαλής» - ΕΣΠΑ,2012-2015) 

Μέσα στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ερευνητικού 

Προγράμματος, με υπεύθυνο τον καθ. Θόδωρο 

Γραμματά, το Εργαστήριο Τέχνης του Λόγου συμμετέχει, 

συνεισφέροντας στην υλοποίηση ερευνητικών και 

εκπαιδευτικών δράσεων όπως αυτές παρουσιάζονται 

στην ιστοσελίδα www.thedu- arte.org. Το Πρόγραμμα 

«Θαλής» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς 

πόρους. 

5. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Theatrum Mundi»   

(2016-2017) 

 

Το πρόγραμμα εντάσσεται στις επιμέρους ενέργειες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

«Creative Europe» 2016-2017. Σε αυτό συμμετέχουν η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ολλανδία και 

η Γαλλία, με αντίστοιχες δράσεις που αναπτύσσονται στις  συγκεκριμένες χώρες. Ο 

χαρακτήρας του είναι θεωρητικός, αλλά και πρακτικός, με στόχο να φέρει σε επαφή 
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διαφορετικές θεατρικές παραδόσεις και να αναπτύξει 

ένα ουσιαστικό διαπολιτισμικό διάλογο, ανάμεσα σε 

παραδόσεις, όπως η Commedia dell” Arte για την 

Ιταλία, το Αρχαίο Δράμα για την Ελλάδα, η 

παραμυθιακή αφήγηση για την Ολλανδία. Στο 

Πρόγραμμα η ελληνική συμμετοχή εκπροσωπείται από το Εργαστήριο Τέχνης και 

Λόγου του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ και το επιστημονικό προσωπικό 

του, τον Διευθυντή καθηγ. Θ.Γραμματά και τα μέλη κα 

Μ.Δήμακη- Ζώρα (επίκ. καθηγ.) και  κ. Τ.Τζαμαργιά (ΕΕΔΙΠ, 

σκηνοθέτη). Παράλληλα, μετέχουν και οι μεταπτυχιακές 

φοιτήτριες του προγράμματος «Θέατρο και Εκπαίδευση» 

του ΠΤΔΕ Αλίκη Θώμου και Αιμιλία Καραντζούλη και ο επικ. 

καθηγ. ΠΤΔΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κ. 

Σίμος Παπαδόπουλος. 

http://theatrumundi.eu/index.html 

http://theatrummundi.altervista.org 

https://www.facebook.com/theatrummundigr/?ref=ts&fref=ts&qsefr=1 
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Δημοσιεύσεις 

1. Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Συνάντησης Λαϊκού Θεάτρου- Συνδιοργάνωση με την 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  

Πρακτικά της Α΄ Διεθνούς Συνάντησης Λαϊκού Θεάτρου 

που διεξήχθη στην Ζάκυνθο στις 27- 29/09/2002 με θέμα 

την παρουσία του Λαϊκού Θεάτρου και των μορφών 

έκφρασης του λαϊκού στοιχείου στο ελληνικό και στο 

παγκόσμιο θέατρο. Σε αυτά περιλαμβάνονται άρθρα 

πανεπιστημιακών καθηγητών και ερευνητών που 

αναλύουν θέματα όπως η παράδοση και ο μοντερνισμός 

από τη λαϊκή στην έντεχνη θεατρική δημιουργία, η 

προφορικότητα του λαϊκού θεάτρου,το λαϊκό θέατρο στην 

Αγιάσο της Λέσβου κ.ά. 

 

2.«Αφιέρωμα στον Παύλο Μάτεσι», Θέματα Λογοτεχνίας, τευχ. 25, 2004, σσ. 65-105. 

Δημοσίευση των εισηγήσεων των Θ. Γραμματά, Χ. Χαραλαμπάκη 

και Ν. Διαμαντή που πραγματοποιήθηκαν στην ημερίδα για τον 

Παύλο Μάτεσι στις 18/4/2007 

 

 

 

3.«Κωστής Παλαμάς. Μελετήματα», (φιλ. επιμ.) Θεοδόσης Πυλαρινός, Τράπεζα 

Αττικής, 2004. Πρακτικά της ημερίδας για τον Κωστή Παλαμά.  

Πρακτικά της επιστημονικής ημερίδας που έγινε στις3/11/2003 

για τον εορτασμό του έτους Παλαμά. Δημοσιεύθηκαν το 2004 σε 

έναν τόμο με τίτλο «Κωστής Παλαμάς. Μελετήματα» με τη 

χορηγία της Τραπέζης Αττικής. Τη φιλολογική επιμέλεια των 

πρακτικών είχε ο κ. Θεοδόσης Πυλαρινός. 



35 
 

4. «Η έννοια του Λαϊκού στη σύγχρονη κοινωνία του θεάματος. Θέατρο-

Κινηματογράφος - Τηλεόραση», Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 2004 

Πρακτικά της Β΄ Διεθνούς Συνάντησης Λαϊκού Θεάτρου που έγινε 

στη Ζάκυνθο στις 21-23/11/2003 με άρθρα Ελλήνων και ξένων 

Πανεπιστημιακών και ειδικών ερευνητών που αναλύουν την 

έννοια του λαϊκού θεάτρου και την παρουσία του στη σύγχρονη 

κοινωνία του θεάματος, με ιδιαίτερη αναφορά στις ζακυνθινές 

ομιλίες 

 

5.«Δημήτρης Αχ. Ροντήρης. Ο μεγάλος Δάσκαλος του θεάτρου», Πρακτικά της Ε΄ 

Πολιτιστικής Συνάντησης Ναυπάκτου (Ναύπακτος,8-9/11/2003) 

Πρακτικά της επιστημονικής και καλλιτεχνικής συνάντησης 

για τον κορυφαίο έλληνα σκηνοθέτη και δάσκαλο του 

Θεάτρου Δημήτρη Ροντήρη που διοργανώθηκε στη 

Ναύπακτο, στις 8-9/11/2003. Περιλαμβάνονται άρθρα 

πανεπιστημιακών δασκάλων και μελετητών του θεάτρου 

όπως Θ. Γραμματάς, Σ. Πατσαλίδης, Τ. Μουδατσάκις, Ι. 

Παπαδόπουλος, Τ. Τζαμαργιάς και ηθοποιών που 

μαθήτευσαν κοντά του, όπως οι κυρίες Ρ. Σηφάκη και Ηλ. 

Κωνσταντίνου. 

6.«Διασκευές έργων του Σαίξπηρ για παιδιά και νέους. Θέατρο - Λογοτεχνία», 

εκδ. Σχολή Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, 2006.  

Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου που διεξήχθη στην Αθήνα στις 15- 

17/4/2005. Περιέχονται δημοσιεύσεις Ελλήνων και ξένω 

επιστημόνων και καλλιτεχνών που δραστηριοποιούνται στο 

χώρο του θεάτρου και της λογοτεχνίας που αναλύουν το έργο 

του Σαίξπηρ σε σχέση με το κοινό ανηλίκων θεατών (θεατρικές 

διασκευές, θεατρικές παραστάσεις, λογοτεχνικές 

εικονογραφημένες ή μη αποδόσεις, κ.ά.) 
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7.«Φιλαναγνωσία  και Σχολείο», εκδ. Πατάκης, 2008.  

Δημοσίευση των πρακτικών της ημερίδας που 

πραγματοποιήθηκε στις 10/4/2006 που περιλαμβάνουν 

απόψεις για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

 

 

8.Θεατρική Χαρτογράφηση της Αθήνας, Φουαγιέ, 17,  

Ιούλιος-Αύγουστος 2007: 33- 35 

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της σχετικής έρευνας (2005-2008 ) 

 

9.«Όταν … η Ζωρζ Σαρή: Σαράντα χρόνια προσφοράς στη λογοτεχνία για παιδιά 

και νέους», (επιμ.) Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου, εκδ. Πατάκης, 2008.  

Πρακτικά ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 

20/5/2008 για τα σαράντα χρόνια προσφοράς της Ζωρζ Σαρή 

στο παιδικό και εφηβικό βιβλίο. Περιλαμβάνουν δημοσιεύσεις 

Καθηγητών Πανεπιστημίου που διδάσκουν Λογοτεχνία για 

Παιδιά και Νέους σε Παιδαγωγικά Τμήματα της χώρας και 

μέσα από διαφορετικές μεθοδολογικές και επιστημονικές 

θεωρήσεις, όπως είναι οι θεωρίες της αφήγησης, οι 

πολιτισμικές σπουδές, οι σπουδές του φύλου, η ιστορία της λογοτεχνίας, η 

κοινωνιολογία αναδεικνύουν σημαντικές πλευρές του έργου της.  

 

10.FORUM Νέων Επιστημόνων, 2010. Κυκλοφόρησαν σε 

ηλεκτρονική μορφή τα Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου 4-

7/12/2008 & 25/1/2009  
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11.«Τέχνες και Εκπαίδευση. Δημιουργικοί τρόποι εκμάθησης των γλωσσών», 

2011. Ηλεκτρονική δημοσίευση 

http://primarymusic.primarymusic.gr/primarymusic/images/stories

/Eggrafa/Kampylis_Argyriou_2011_ ArtsEdu_A_VOL.pdf και σε 

έκδοση ψηφιακού δίσκου ακτίνας (cd). 

Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου (6-8 Μαΐου 2011) 

 

 

12.«Τραγικό και τραγωδία στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης», 2011, (επιμ.) Θ. 

Γραμματάς, Γ. Παπαδόπουλος, εκδ. Διάδραση 

 

Σε συνεργασία με το Π.Μ.Σ. «Φύλο και Νέα Εργασιακά 

Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας», ΤΕΠΑΕΣ Παν. 

Αιγαίου. 

 

 

 

13.«Διαχρονικότητα  και Επικαιρότητα του Μύθου. Αρχαιοελληνικοί Μύθοι και 

Σύγχρονη Πραγματικότητα. Θέατρο - Λογοτεχνία - Θεατρικό παιχνίδι», 2013, 

(επιμ.) Θ. Γραμματάς, εκδ. Ταξιδευτής Σε συνεργασία με το «Θέατρο της ημέρας».  

Πρακτικά της επιστημονικής ημερίδας με άρθρα των Θ. 

Γραμματά, Α. Κατσίκη-Γκίβαλου, Σ. Πατσαλίδη, Λ. Κουρετζή, 

Κ. Πετράκου, Γ. Πεφάνη, Κ. Καραμήτρου, Β. Γεωργοπούλου, Γ. 

Πυργιωτάκη, Μ. Μοντζολή, G. Tentorio, J. Razgonnikoff, που 

αναλύουν τις παραμέτρους και την επικαιρότητα του μύθου 

στο Θέατρο και το Θεατρικό παιχνίδι.  

14. Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου: «Πάμμουσος 

http://primarymusic.primarymusic.gr/primarymusic/images/stories/Eggrafa/Kampylis_Argyriou_2011_%20ArtsEdu_A_VOL.pdf
http://primarymusic.primarymusic.gr/primarymusic/images/stories/Eggrafa/Kampylis_Argyriou_2011_%20ArtsEdu_A_VOL.pdf
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Παιδαγωγία: Η Παιδαγωγική του Θεάτρου», (Αθήνα, Ταξιδευτής, 2014) 

Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου που διεξήχθη στις 22-24.11.13 

στην αίθουσα τελετών του Ωδείου Αθηνών, με συμμετοχή 

καταξιωμένων ελλήνων και ξένων ακαδημαϊκών καθηγητών, 

αλλά και νέων ερευνητών. Οι εισηγήσεις του δημοσιεύθηκαν 

από τις εκδόσεις «Ταξιδευτής», εντασσόμενες μέσα στον 

ευρύτερο κύκλο των επιστημονικών δραστηριοτήτων του 

Ερευνητικού Προγράμματος «ΘΑΛΗΣ – Το Θέατρο ως 

Μορφοπαιδευτικό Αγαθό και Καλλιτεχνική Έκφραση στην 

Εκπαίδευση και την Κοινωνία» που υλοποιήθηκε στο 

διάστημα 2012-2015 με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθ. Θ. Γραμματά και φορέα το 

Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου του ΠΤΔΕ. 

 

15. Πρακτικά επιστημονικής διημερίδας: «Η Σύνοδος των 

Τεχνών στο σημερινό Σχολείο», (Αλεξανδρούπολη, 2014, 

Πρόγραμμα «ΘΑΛΗΣ») 

Πρακτικά της επιστημονικής ημερίδας που εντάσσεται στα 

πλαίσια των δράσεων του Προγράμματος «ΘΑΛΗΣ» και 

πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουνίου 2015 στην Αλεξανδρούπολη, 

σε συνεργασία του Εργαστηρίου Τέχνης και Λόγου του ΠΤΔΕ 

και του ΠΤΔΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.  

Επιμέλεια έκδοσης: Επικ. καθ. Σίμος Παπαδόπουλος 

16. Πρακτικά επιστημονικής διημερίδας:  «Τέχνη και Πολιτισμός στο Σχολείο του 21ου 

αιώνα» (Αθήνα, 2016) 

Πρακτικά της επιστημονικής διημερίδας που εντάσσεται στα 

πλαίσια των δράσεων του Προγράμματος «ΘΑΛΗΣ» και 

πραγματοποιήθηκε στις 13-14 Ιουνίου 2015 στην Αθήνα, σε 

συνεργασία του Εργαστηρίου Τέχνης και Λόγου του ΠΤΔΕ και του 

ΠΤΔΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.  

Επιμέλεια έκδοσης: Επικ. καθ. Σίμος Παπαδόπουλος 
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17. Πρακτικά επιστημονικής διημερίδας:  «Τέχνη και Πολιτισμός στο Σχολείο του 21ου 

αιώνα» (Αθήνα, 2016) 

Πρακτικά της επιστημονικής διημερίδας που εντάσσεται στα 

πλαίσια των δράσεων του Προγράμματος «ΘΑΛΗΣ» και 

πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουνίου 2015 στην 

Αλεξανδρούπολη, σε συνεργασία του Εργαστηρίου Τέχνης και 

Λόγου του ΠΤΔΕ και του ΠΤΔΕ του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης.  

Επιμέλεια έκδοσης: Επικ. καθ. Σίμος Παπαδόπουλος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Ποικίλες Δραστηριότητες 

1. Εργαστήριο θεατρικής εμψύχωσης με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Γιάννη 

Καλαντζόπουλο (2006-2007) 

2. Παρακολούθηση παραγωγής του θεατρικού έργου «Αντιγόνη» του Σοφοκλή 

σε σκηνοθεσία Γιώργου Μπινιάρη και μουσική Σμαρώς Γρηγοριάδη και Εργαστήριο για 

την αρχαία μετρική και τη σκηνοθεσία αρχαίου δράματος απευθυνόμενο σε 

προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές (2006-2007) 

3. Θεατρικές δραστηριότητες στην Ευέλικτη Ζώνη και το ΟλοήμεροΣχολείο 

(Αθήνα, Χημείο, Ναυαρίνου 13Α, Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2006) 

Ημερίδα με αντικείμενο τις Θεατρικές δραστηριότητες στην Ευέλικτη Ζώνη και το 

Ολοήμερο Σχολείο, το οποίο απευθυνόταν σε Μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς 

φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε., του ΤΕΑΠΗ, των Καθηγητικών Σχολών, των Τμημάτων 

Θεατρικών Σπουδών, τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς α/ βάθμιας εκπαίδευσης. 

Συμμετείχαν οι Θόδωρος Γραμματάς, Μαρία Τζάνη, Τάκης Τζαμαργιάς, Βασίλης 

Πανόπουλος, Στέλιος Βγαγκές, Μαρία Αργυρίου 

4. Διεθνές Συνέδριο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση 

(Συνεργαζόμενος φορέας του συνεδρίου που διοργάνωσε τον Μάρτιο 2008 το 

Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση) 

5. «Όταν οι τέχνες συνομιλούν στο σχολείο…»  

(Αθήνα, 8-10 Ιανουαρίου2010) 

Διοργάνωση - 1ου Πανελλήνιου Συμποσίου σε συνεργασία με το Σύλλογο 

Εκπαιδευτικών Πολιτιστικών Θεμάτων. 
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