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«Η επίδραση του 1821 στη λογοτεχνία και στην
τέχνη»
Αυτοκέφαλες Εκκλησίες / Εκκλησία της Ελλάδος

H Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, προσευχομένη για την υγεία
του σύμπαντος κόσμου, συνεχίζει την πραγματοποίηση των Διεθνών
Επιστημονικών Συνεδρίων για την επέτειο των 200 χρόνων από της
Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821 και ανακοινώνει ότι την 27η και 28η
Νοεμβρίου 2020 θα διεξαχθεί το 10ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο,
στην Αθήνα, το οποίο έχει ως θέμα: «Η επίδραση του 1821 στη λογοτεχνία
και την τέχνη».
Το 10ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της
Ελλάδος ολοκληρώνει το πρόγραμμα των δέκα Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων,
που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα Αυτής από το έτος 2012.
Κεντρικό θέμα του Συνεδρίου αποτελεί η επίδραση της Επαναστάσεως του 1821,

των γεγονότων και των προσωπικοτήτων της στην τέχνη, και ειδικότερα στην
λογοτεχνία, αλλά και στις εικαστικές τέχνες, την μουσική, το θέατρο, ακόμη δε
και στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.
Το Συνέδριο επιθυμεί να αναδείξει το αποτύπωμα τόσο των επιδράσεων, όσο και
των μηνυμάτων του 1821 στην τέχνη και στη κοινωνική, πνευματική και
καθημερινή ζωή, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Το 1821 υπήρξε πηγή εμπνεύσεως σε διάφορες πτυχές της ζωής των Ελλήνων, με
πιο χαρακτηριστικό, ίσως, παράδειγμα τους Αγωνιστές της Εθνικής Αντιστάσεως,
καθώς και για ανάλογα κινήματα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Αμερική.
Με το 10ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο επιθυμούμε να χαρτογραφήσουμε το
εύρος

και

την

ποιότητα

των

επιδράσεων

αυτών,

συνεχίζοντας

και

συστηματοποιώντας τη σχετική έρευνα.
Πιο συγκεκριμένα, οι παρουσιάσεις καλούνται να κινηθούν γύρω από τους
θεματικούς άξονες:
Η επίδραση του 1821 στις εικαστικές τέχνες.
Η

επίδραση

του

1821

στη

λογοτεχνία

(ποίηση,

πεζογραφία)

–

στα

απομνημονεύματα και τις ιστορικές βιογραφίες.
Η επίδραση του 1821 στη μουσική, το θέατρο, τον κινηματογράφο και την
τηλεόραση.
Η επίδραση του 1821 στη λαϊκή τέχνη και στις επιμέρους εκφράσεις και
κατηγορίες της.
Η επίδραση του 1821 στα ιδεολογικά και καλλιτεχνικά ρεύματα της Δυτικής και
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων (υπό μορφή περιλήψεων, όχι εκτενέστερων των
300 λέξεων), καθώς και ένα σύντομο βιογραφικό αυτών(όχι εκτενέστερο των 200
λέξεων)

δέον

όπως

κατατεθούν

στην

Επιστημονική

Επιτροπή

της

Ειδικής

Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος έως την 15η Μαΐου 2020,
ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση της Ιεράς Συνόδου (Ιωάννου Γενναδίου 14 και Ιασίου
1 Τ.Κ. 11521) ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: [email protected] – [email
protected]
Επειδή προγραμματίζεται η έκδοση των Τόμων των Πρακτικών του 9ου Διεθνούς
Επιστημονικού Συνεδρίου έως το τέλος του 2020, ώστε η σειρά των δέκα Τόμων
να

είναι

έτοιμη

προς

διάθεση

καθ’

όλο

το

επετειακό

έτος

του

2021,

παρακαλούνται θερμώς οι εισηγητές του Συνεδρίου να καταθέσουν τα πλήρη
κείμενά τους σε δημοσιεύσιμη μορφή (δηλαδή με παραπομπές, βιβλιογραφικές
αναφορές κ.λπ.) έως την 15η Σεπτεμβρίου 2020, ώστε να συμπεριληφθούν οι
εισηγήσεις τους στον υπό έκδοση Τόμο.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-7272268, 6983772240

