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Περιεχόμενα 

> Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει ως στόχο να 
καταστεί ένα ποιοτικό ευέλικτο και ελκυστικό, με 
ιδιαίτερη φυσιογνωμία Πανεπιστήμιο, αξιοποιώντας 
τη θέση του (γεωγραφική, οικονομική, εκπαι-
δευτική και ερευνητική) στον ελληνικό, ευρωπαϊκό 
και διεθνή χώρο. 

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου μας 
(Ε.Λ.Κ.Ε.), επιτελεί σημαντικό έργο για την 
επίτευξη αυτού του στόχου, υποστηρίζοντας και 
υλοποιώντας εκπαιδευτικές και ερευνητικές 
δραστηριότητες του Πανεπιστημίου, παρακο-
λουθώντας παράλληλα τις αντίστοιχες εξελίξεις σε 
Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής. 

Το ποικίλο, καινοτόμο και ανταγωνιστικό έργο του 
Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου αποτυπώνεται στο ενημερωτικό 
Φυλλάδιο, τα τεύχη του οποίου αναδεικνύουν το 
έργο αυτό σε ένα ευρύτερο κοινό, πέραν από τα 
όρια της ακαδημαϊκής κοινότητας. 
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Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας



Από την Eπίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Έλενα Παπαλεξίου στο Μουσείο 
της Ακρόπολης, στο πλαίσιο της Πρώτης Ελληνο-Ιταλικής Πλατφόρμας Καλλιτεχνικών Διευθυντών 
Φεστιβάλ και Θεάτρου.


Η επίσημη έναρξη της πρώτης Ελληνοϊταλικής Πλατφόρμας καλλιτεχνικών διευθυντών φεστιβάλ και 
θεάτρου πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης, το Σάββατο 26 Μαΐου 2018, από το 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Παραστατικών Τεχνών 
του Υπουργείου Πολιτισμού της Ιταλίας. Στο παραπάνω πλαίσιο, η Έλενα Παπαλεξίου, Επίκουρη 
Καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως προσκεκλημένη 
της Υπουργού Πολιτισμού, κ. Λυδίας Κονιόρδου και του ειδικού συμβούλου επί πολιτιστικών θεμάτων κ. 
Olivier Descotes, συμμετείχε με την παρουσίαση «Μια ελληνοϊταλική συνεργασία στα πεδία της 
επιστήμης και της τέχνης του θεάτρου. Tο Αρχείο του Romeo Castellucci και της Socìetas Raffaello 
Sanzio».  
Το Ερευνητικό Έργο «Το Αρχείο του Romeo Castellucci και της Socìetas Raffaello Sanzio» υλοποιείται 
από το 2012 έως σήμερα, με τη συμβολή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και άλλων ακαδημαϊκών 
ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού, υπό τον συντονισμό της Έλενας Παπαλεξίου, που είναι και 
ακαδημαϊκή υπεύθυνη του αρχείου. Η κυρία Παπαλεξίου παρουσίασε την επταετή πλέον εργασία της 
ομάδας της και τα απορρέοντα ερευνητικά αποτελέσματα πάνω στο έργο και το αρχείο του 
κορυφαίου και πολυβραβευμένου Ιταλού σκηνοθέτη Romeo Castellucci και του διεθνώς 
αναγνωρισμένου καλλιτεχνικού οργανισμού Socìetas Raffaello Sanzio.  
Καρπός της εργασίας αυτής ήταν η ανακήρυξη του αρχείου της Socìetas Raffaello Sanzio ως 
πολιτιστικής συλλογής «μείζονος ιστορικού ενδιαφέροντος» από Υπουργείο Πολιτισμού της Ιταλίας 
[Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza Archivista dell’Emilia-Romagna, 
Prot.n. 2152-24.08.2015]. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου συμμετέχει ενεργά στο Έργο από το 2014, 
ως ερευνητικός εταίρος, ενώ συνεχίζει να συμβάλλει έως σήμερα με την ερευνητική συνεισφορά 
ομάδας φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών. 

Παρουσίαση των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 
του Έργου: «Το Αρχείο του Romeo Castellucci  
και της Socìetas Raffaello Sanzio»
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Περισσότερα για το Ερευνητικό Έργο «Το Αρχείο της Socìetas Raffaello Sanzio» 

Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Η Υπουργός Πολιτισμού 
Λυδία Κονιόρδου 

προλογίζει τις εργασίες 
της συνάντησης.

http://www.arch-srs.com/the-project
http://www.arch-srs.com/the-project



