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ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΛΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ 

 
 

Ο Βάλτερ Πούχνερ γεννήθηκε στη Βιέννη το 1947. Σπούδασε Επιστήμη του Θεάτρου 
(Θεατρολογία) στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης και το 1972 απέκτησε τον τίτλο του Διδάκτορα 
της Φιλοσοφικής Σχολής, με μια εργασία για το Νεοελληνικό Θέατρο Σκιών. Το 1977 
ανακηρύχθηκε Υφηγητής, στο ίδιο Πανεπιστήμιο, και αμέσως μετά εγκαταστάθηκε στην 
Ελλάδα, όπου πρώτος εισήγαγε την επιστήμη της Θεατρολογίας, για δώδεκα χρόνια στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, ενώ από το 1989 διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο οποίο από 
το 1991 οργάνωσε το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, στο οποίο προέδρευε σχεδόν 2 δεκαετίες.  
 
Παράλληλα εξακολουθούσε να διδάσκει Θεατρολογία στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης από το 
1977 ως το 2006. Έχει μετακληθεί πάρα πολλές φορές ως Επισκέπτης Καθηγητής σε 
φημισμένα Ευρωπαϊκά και Αμερικανικά Πανεπιστήμια.  
 
Το 1994 εξελέγη Αντεπιστέλλον Μέλος της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών και το 2001 ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Αυστρίας τον παρασημοφόρησε με τον «Αυστριακό Σταυρό 
Τιμής για την Επιστήμη και την Τέχνη» για τις επιστημονικές του επιδόσεις. Το 1995 έλαβε το 
Βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών για το βιβλίο του «Ανιχνεύοντας τη θεατρική παράδοση», 
το 2000 το Βραβείο Παναγιώτη Φωτέα για το δοκίμιο του «Ο μίτος της Αριάδνης», το 2008 το 
Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου της Ένωσης Θεατρικών-Μουσικών Κριτικών. θεωρίας του θεάτρου 
και του δράματος ενώ το 2017 ανακηρύχθηκε ως Επίτιμος Καθηγητής του ΕΚΠΑ. 
 
Καθηγητής και ποιητής, έχει δημοσιεύσει 125 βιβλία (100 στα ελληνικά, 25 στα γερμανικά 
και αγγλικά) και 450 μελετήματα για θέματα θεωρίας του θεάτρου και του δράματος, 
ιστορίας του ελληνικού και βαλκανικού θεάτρου, συγκριτικής λαογραφίας, βυζαντινών και εν 
γένει νεοελληνικών σπουδών. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 1000 βιβλιοκρισίες σε 
επιστημονικά περιοδικά και 17 τόμους λογοτεχνικού περιεχομένου. Το περιοδικό Θέματα 
Λογοτεχνίας συμπληρώνει, το 2021, αφιέρωμα στην ποίησή του. Στην ποίησή του το λίκνο 
της ψυχής είναι ο ουρανός και το ηλιόφως η πεμπτουσία του.  
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΛΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ 
 

 
Ο Αυστριακός Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων στην ΕΕ, Βάλτερ Πούχνερ, 
αποτελεί για μισό περίπου αιώνα μία από τις πιο σημαντικές παρουσίες στον ελληνικό και 
ευρωπαϊκό χώρο της θεατρολογίας με εξίσου θαυμαστή παρουσία στην ποίηση. Αμφότερες 
τις δύο τέχνες του τις διακρίνει ένα καθαρό φως και ενέχουν ήθος, όραμα με στόχο την 
ειρήνη, ενώ παράλληλα ενισχύουν το πνεύμα των αρχών της Διακήρυξης της Διεθνούς 
Ανθρωπιστικής και Ηθικής Ένωσης. Το έργο του, σε θεατρολογία και ποίηση έξει και ειδική 
παιδαγωγική Αξία αφού με αυτό έχει διδάξει χιλιάδες νέους - στην Ελλάδα, στην πατρίδα του 
και διεθνώς – αξίες του αρχαίου πνεύματος και ήθους, τα δικαιώματα του ανθρώπου, την 
αξιοπρέπεια, την ελευθερία. Στους νέους δίδασκε για δεκαετίες να είναι γενναιόδωροι, 
προσφέροντας κομμάτια της ψυχής τους, προσφορά που επιστρέφει στον δίδοντα.   
 
Ως ποιητής θεωρεί την ποίηση ιερή, ως άρτο θείας μετάληψης και διδάσκει τον άνθρωπο να 
μη φοβάται τον θάνατο, να διαλογίζεται και να θεάται το κάλλος της ζωής.  Ως Ανθρωπιστής 
εξυμνεί τη γυναίκα ως ιδανικό σύντροφο, με τρυφερότητα και ιδέες. Το όλο φως έργο του 
είναι η δύσκολη πορεία προς την ήλιο της ελευθερίας του ατόμου.  
 
Με προσφορά ποιότητας, διάρκειας και όγκου ενέργησε ως Ανθρωπιστής, μέσα από δύο 
τέχνες και για τον Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου αποτελεί ένα ιδεώδες υπόδειγμα-
φάρο για τις νέες γενεές εκτός Ελλάδας και Κύπρου αφού εκπέμπει φως από το σοφό Αρχαίο 
πνεύμα των Ελλήνων, αλλά και του σύγχρονου ουμανισμού. 
 
Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου, αναγνωρίζοντας την αξία της επιστήμης 
και της τέχνης του Βάλτερ Πούχνερ ως δικών του δάδων για τη μεταλαμπάδευση του 
Ανθρωπιστικού Πνεύματος, του απονέμει το «Βραβείο Ανθρωπισμού» (2021). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


