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Τον Νοέμβριο του 2019 η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ κλείνει 10 χρόνια ζωής. Η επιβίωσή της σε 
μια περίοδο τρομακτικών κλυδωνισμών τής ελληνικής 
κοινωνίας, μιας υλικής και πνευματικής αιμορραγίας 
που δεν άφησε κανένα στρώμα ανεπηρέαστο, ήταν 
ένα επίτευγμα το οποίο χρωστά στην ανυποχώρητη 
συμπαράσταση των μελών, των συνεργατών, των φίλων 
και των μαθητών της, προς τους οποίους οφείλει ένα 
θερμό ευχαριστώ. Σε αντάλλαγμα, δίνει την υπόσχεση 
να συνεχίσει το έργο της με την ίδια προσήλωση και 
συνέπεια, σύμφωνα με την δηλωμένη της πρόθεση να 
παραμείνει ένα εναλλακτικό, ανεξάρτητο τόσο από την 
αγορά όσο και από το κράτος, ανάχωμα του πολιτισμού: 
μια νησίδα ψυχικής και πνευματικής αντίστασης στην 
επελαύνουσα βαρβαρότητα. Με τα περιορισμένα της 
μέσα θα συνεχίσει τις προσπάθειες να καλύψει όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερο μέρος τού πεδίου των λεγόμενων 
Ανθρωπιστικών Σπουδών, που βρίσκονται σε διαρκή 
συρρίκνωση παγκοσμίως στα πλαίσια του τεχνοκρατικά 
προσανατολισμένου «δημόσιου» πανεπιστημίου, και 
παραμένει ανοιχτή σε νέες δραστηριότητες και ιδέες οι 
οποίες θα μπορούσαν να προταθούν καθ’ οδόν και να 
υλοποιηθούν από τα μέλη της ή από νέους συνεργάτες. 
Τέτοιες δραστηριότητες, τα προγράμματα και συνοδευτικό 
επιμορφωτικό υλικό αναρτώνται σε όλη τη διάρκεια της 
χρονιάς μέσ’ από το blog της (ediasp.blogspot.com).

Ξεκινώντας και φέτος, όπως συνήθως, τον ετήσιο κύκλο 
των επιμορφωτικών της δραστηριοτήτων στη έδρα της 
Αριστοτέλους 47-49, 2ος όροφος, γρ. 14 (Πλατεία 
Βικτωρίας), προγραμματίζει για την περίοδο 2019-20 τις 
ακόλουθες σειρές: 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΦΩΤΗΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ
210.3459578, fterzakis@hotmail.gr

Ι. Εισαγωγή στην ιστορία τής φιλοσοφίας – 
κύκλος α΄: αρχαία φιλοσοφία

1-2. Εισαγωγικά στο ερώτημα Τί είναι η 
φιλοσοφία; 

3. Ελληνικός αποικισμός και η κοινωνική 
σύσταση της πόλεως.

4. Οι Ίωνες: Θαλής-Εκαταίος-Αναξίμανδρος-
Αναξιμένης.

5. Οι Ίωνες: Ξενοφάνης-Αλκμαίων-
Αναξαγόρας-Ιπποκράτης.

6. Οι Ίωνες: Ηράκλειτος. Ο Ορφισμός.
7. Πυθαγόρας και Πυθαγόρειοι. Η Ελεατική 

σχολή. 
8. Ύστερες συνθέσεις: Εμπεδοκλής και 

Δημόκριτος.
9. Στοιχεία για την Αθήνα. Δράμα και 

ιστοριογραφία.
10. Οι σοφιστές· Σωκράτης.
11-13. Πλάτων.
14-15. Αριστοτέλης.
16. Ο «αρνητικός σωκρατισμός»: Κυνικοί-

Κυρηναϊκοί-Μεγαρικοί-Σκεπτικοί.
17. Επικουρισμός. Η αλεξανδρινή επιστήμη.
18. Στωικισμός. 
19. Ρωμαϊκή παιδεία και 

φιλοσοφικοθρησκευτικά ρεύματα στην 
ύστερη αρχαιότητα.

20. Νεοπυθαγορισμός, Ερμητισμός, 
Γνωστικισμός. 

21. Πλωτίνος και Νεοπλατωνισμός.
22. Μια χριστιανική φιλοσοφία; 

 Κάθε Δευτέρα,  
από 4-11-2019,  
ώρα 8.00΄-10.00΄μ.μ. 
Διάρκεια: 
22 συναντήσεις  
(44 ώρες). 
Προτεινόμενο ύψος 
συνδρομής: 400 ευρώ
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 ΙΙ. Η ψυχανάλυση και η κρίση τού ιατρικού 
θεραπευτικού μοντέλου*

1. Στοιχεία για μιαν ανθρωπολογία τής 
ιατρικής.

2. Αρχαϊκά θεραπευτικά μοντέλα.
3. Ψυχή, Λόγος και Συναίσθημα: μια 

παρέκβαση στη φιλοσοφία, την ψυχανάλυση 
και τη θρησκεία.

4-6. Ο Ζίγκμουντ Φρόυντ και η ψυχανάλυση. 
7. Οι «αποστάτες» του φροϋδισμού: Άντλερ 

και Γιουνγκ.
8. Οι επίγονοι του Φρόυντ. 
9. Ο φροϋδομαρξισμός.
10. Η εθνοψυχανάλυση. 
11. Βίλχελμ Ράιχ.
12. Μέλανι Κλάιν.
13. Ζακ Λακάν. 
14. Θεραπεία Gestalt· Μπηχεβιορισμός & 

λογοθεραπεία· η «επικοινωνιακή» σχολή  
τού Πάλο Άλτο.

16. Τί είναι η υπαρξιακή ανάλυση;
17-18. Η βρετανική «αντιψυχιατρική». 
19. Ο Μισέλ Φουκώ και η γαλλική 

επιστημολογική σχολή.
20. Πειραματισμοί με ψυχεδελικά στις δεκαετίες 

τού ’50 και του ’60.
21. Ο Stanislav Groff και η «ολοτροπική 

αναπνοή»· H «πρωτογενής κραυγή» τού 
Arthur Janov.

22. Παράρτημα: Η βρετανική θεωρία των 
αντικειμενοτρόπων σχέσεων και η ομαδική 
ανάλυση

 (προσκεκλημένη ομιλήτρια: ΠΕΠΗ 
ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ, ψυχαναλύτρια  ομάδας)

* Αν υπάρξει αρκετός 
αριθμός ενδιαφερομέ-
νων, ο κύκλος μπορεί να 
μεταδοθεί και διαδικτυ-
ακώς. 

Κάθε Τρίτη,  
από 5-11-2019,  
ώρα 8.00΄-10.00΄μ.μ.  
Διάρκεια:  
22 συναντήσεις  
(44 ώρες). 
Προτεινόμενο ύψος 
συνδρομής: 400 ευρώ

ΙΙΙ. Η ένσταση της υποκειμενικότητας: 
Φαινομενολογία και υπαρξισμοί στον  

εικοστό αιώνα*

1. Οι πρόγονοι - 1: Σέλλινγκ και Κίρκεγκωρ. 
2. Οι πρόγονοι - 2: Ο Ντιλτάυ και η 

ερμηνευτική παράδοση. 
3. Μια γνωσιοθεωρητική ανησυχία: Έντμουντ 

Χούσερλ.
4. Η αναφορικότητα, το βίωμα, η 

διυποκειμενικότητα και ο «βιωμένος 
κόσμος». 

5. Η πραξεολογική μετατόπιση: Μαξ Σέλερ.  
Η ανταπόκριση των «επιστημών τής ψυχής»: 
Καρλ Γιάσπερς. 

6. Η οντολογική μετατόπιση: Μάρτιν 
Χάιντεγκερ. 

7. Από την αναλυτική τού Dasein στην «κλήση 
τού Είναι». 

8. Περσοναλισμοί και υπαρξισμοί: ανανέωση 
της θεολογίας και άθεος ουμανισμός.

9. Φαινομενολογία και μαρξισμός: ο ύστερος 
Σαρτρ και ο Μ. Μερλώ-Ποντύ.

10. Οι επίγονοι (Αλμπέρ Καμύ, Τραν-Ντουκ-
Τάο, Ζ.Τ. Ντεσαντί, Γιαν Πατότσκα). 

Κάθε Τετάρτη, 
από 8-1-2020,  
ώρα 8.00΄-10.00΄μ.μ.  
Διάρκεια:  
10 συναντήσεις  
(20 ώρες).  
Προτεινόμενο ύψος 
συνδρομής: 180 ευρώ

* Αν υπάρξει αρκετός 
αριθμός ενδιαφερομέ-
νων, ο κύκλος μπορεί να 
μεταδοθεί και διαδικτυ-
ακώς. 

Ο ΦΩ ΤΗΣ ΤΕΡ ΖΑ ΚΗΣ γεν νή θη κε 
το 1959 στην Πά τρα. Το 1977-78 
πα ρα κο λού θη σε μα θή μα τα κινημα-
το γρά φου στη Σχο λή Σταυ ρά κου και 
την περίοδο 1980-81 ορ γά νω σε έ ναν 
χώ ρο αυ το σχε δια ζόμε νης μου σι κής 
στην Πά τρα. Το 1982 ί δρυ σε στην 
Α θή να τις εκ δό σεις Praxis τις ο ποί ες 
διη ύ θυ νε ως το 1990, και την περίοδο 
1990-94 συνεργάστηκε με τις εκ δό-
σεις Πρί σμα· από το 1998 ως το 2004 
σχε δί α ζε τη σει ρά «Ι στάρ. Αν θρω-
πο λο γί α τής Σεξουα λι κό τη τας» στις 
εκδό σεις Ο ξύ, και το 2008 ξεκίνησε τη 
σειρά «Ιανός. Πολιτισμικές Διασταυ-
ρώσεις» στις εκδόσεις futura. Από το 

2015 επιμελείται τη σειρά «Επιστή-
μες του Ανθρώπου» στις εκδόσεις 
Ηριδανός. 

Έχει εργαστεί ερευνητικά, 
στα πλαίσια σεμιναρίων, σε ποι-
κίλους τομείς των Επιστημών του 
Ανθρώπου (φιλοσοφία, πολιτική 
ψυχολογία, ομαδική ανάλυση και 
κοινωνική ανθρωπολογία). Από το 
1992 ως το 2001 συνδιοργάνωνε, με 
τον Μάριο Μπέγζο, το ανεξάρτητο 
Θρησκειολογικό Σεμινάριο που το 
1997 οδήγησε στη δημιουργία της 
Εταιρείας Θρησκειολογικών Ερευ-
νών (της οποίας χρημάτισε διαδο-
χικά γραμματέας και πρόεδρος), και 
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Τα κείμενα, οι στοχαστές, οι διαμάχες 
Όπου παρουσιάζονται, διαβάζονται και συζητιούνται 
κλασικά και πρωτοποριακά κείμενα φιλοσοφίας και 

ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστημών

ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ
6955 471893, liviergr@yahoo.gr

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ:  
ΣΕ(ΜΙ)ΝΑΡΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Το μέλλον είναι εδώ – μπορεί να μεταμφιέζεται με τις 
μάσκες του παρελθόντος, μπορεί να συμπιέζεται από 
τις εντυπώσεις και τις προτεραιότητες του παρόντος, 
ωστόσο τα σπέρματά του εκκολάπτονται ήδη στη σκιά 
της τρέχουσας πολιτικής, κοινωνικής και πολιτισμικής 
ζωής. Για να τα ανιχνεύσουμε, μπορούμε να βοηθη-
θούμε από τη μελλοντολογία, μια γοητευτική όσο και 
επισφαλή επιστήμη, που διατυπώνει εναλλακτικά σε-
νάρια για το μέλλον και παρουσιάζεται με δύο τρόπους: 
από τη μια, με τη συστηματική προβολή εμπειρικών 
στοιχείων και την προσομοίωση μεταβλητών σε μελλο-
ντικούς χρόνους προκειμένου να διαγνωστούν τάσεις` 
κι από την άλλη, με ορισμένες πιο ενδιαφέρουσες, στο-
χαστικές προσεγγίσεις που αναζητούν τη γενική προο-
πτική και το νόημα των εξελίξεων, φτάνοντας κάποτε 
στα όρια της επιστημονικής φαντασίας, με την οποία 
μοιράζονται άλλωστε το ενδιαφέρον για πολιτισμικές 
και τεχνολογικές καινοτομίες. Δεν πρόκειται όμως για 
ανώφελα παιχνίδια του νου: γιατί δεν μπορούμε να 
καταλάβουμε το εδώ και τώρα, τις κατευθύνσεις, τα 
όρια και τις δυνατότητες του κόσμου που ζούμε, αν 
δεν αναγνωρίσουμε μέσα του τα σημάδια του πριν και 
του μετά – γιατί, από μια άποψη, το σήμερα είναι το 
χθες του αύριο.

1. Η αλληλεξάρτηση παρελθόντος/παρόντος/
μέλλοντος – Οι αρχές της πολυαιτιότητας και 
της αβεβαιότητας (Εντγκάρ Μορέν)

ήταν από τους βασικούς συντάκτες 
του Θρησκειολογικού Λεξικού στις 
εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Την 
περίοδο 2001-2 συνδιοργάνωσε, με 
τον Γιώργο Σαγκριώτη, για το Ίδρυμα 
Τάκη Σινόπουλου στη Νέα Ιωνία τους 
κύκλους διαλέξεων πάνω στη θεωρία 
της λογοτεχνίας, «Ποίηση: λόγος και 
τέχνη». Από το 2005 παραδίδει σειρές 
μαθημάτων στη φιλοσοφία, πολιτική 
θεωρία, αισθητική, συγκριτική θρη-
σκειολογία και ψυχαναλυτική/αν-
θρωπολογική θεωρία στο πλαίσιο της 
Εταιρείας Διαπολιτισμικών Σπουδών. 

Έχει δημοσιεύσει εκτεταμένο αριθ-
μό δοκιμίων και κριτικών σε πολλά 
έντυπα (είναι σταθερός συνεργάτης 
των περιοδικών Σημειώσεις και Πα-
νοπτικόν) κι έχει συνεργαστεί κατά 
καιρούς ως βιβλιοκριτικός ή πολιτικός 
αρθρογράφος με τις εφημερίδες Κα-
θημερινή, Ελευθεροτυπία, Αυγή και Ο 
Δρόμος τής Αριστεράς. Έχει δημοσιεύσει 
μια εκτενή σειρά προσωπικών έργων 
—δοκίμια, ποίηση, ταξιδιωτική πρόζα— 
και μεγάλο αριθμό μεταφράσεων σε 
συναφή πεδία (βλ. αναλυτική εργοβιο-
γραφία στο www.fotisterzakis.gr).

Κάθε Τρίτη, 
από 5-2-2020,  
ώρα 7.00-10.00 μμ. 
Διάρκεια:  
10 συναντήσεις  
(30 ώρες). 
Προτεινόμενο ύψος 
συνδρομής: 150 ευρώ.
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2. Μεγα-τάσεις: εκθετικές προβολές και 
προγνώσεις με τα δεδομένα του σήμερα 
(Το Κέντρο Μεγα-τάσεων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής)

3. Από τα όρια της ανάπτυξης (Λέσχη της 
Ρώμης) στην κλιματική αλλαγή: αλλοίωση και 
εξάντληση των φυσικών πόρων; 

4. Οι τεχνικές προεκτάσεις του ανθρώπου: από 
τα μαζικά μέσα στο παγκόσμιο χωριό (Μάρσαλ 
ΜακΛούαν)

5. Το σοκ του μέλλοντος και η στρατηγική του 
κοινωνικού φουτουρισμού (Άλβιν Τόφλερ)

6. Δρομοκρατία και μιλιταρισμός – η ταχύτητα του 
φωτός και η πληροφορική βόμβα (Πωλ Βιριλιό)

7. Προσομοίωση, δυνητική πραγματικότητα και 
πραγματοποιημένη ουτοπία (Ζαν Μπωντριγιάρ)

8. Από τον «πόλεμο των άστρων» του Ρήγκαν 
στον διαστημικό τουρισμό των εταιρειών

9. «Κυβόργια»: παραβιάζοντας τα σύνορα φύσης/
πολιτισμού, αρσενικού/θηλυκού, επιστήμης/
μυθοπλασίας (Ντόνα Χάραγουεϊ)

10. Βιοτεχνολογική αναβάθμιση και τεχνητή 
νοημοσύνη – Υπεράνθρωποι και Μεγάλα 
Δεδομένα: δύο ζοφερά σενάρια (Γιούβαλ Νώε 
Χαράρι).

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ  
2019-2020: ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΣΑΒΒΑΤΗΣ
210.8655421, nikos.savvatis@gmail.com

Μπροστά στο παγκόσμιο κινηματογραφικό τοπίο, 
ένα μεγάλο μέρος του οποίου έχουμε εξερευνήσει στα 
προηγούμενα σεμινάρια, τί θα θέλαμε να ξαναβρούμε, 
να συζητήσουμε και να αναλύσουμε; Μήπως μετά 
από τόσες ριζικές αλλαγές και κυρίως την επικράτη-
ση νέων τρόπων διανομής, το δίλημμα για την πολύ 
μεγάλη πλειοψηφία των θεατών δεν βρίσκεται ούτε 
ανάμεσα στον «εμπορικό» και τον «καλλιτεχνικό», 
ούτε ανάμεσα στον οικείο «κλασικό» και τον περιπε-
τειώδη «σύγχρονο» κινηματογράφο, αλλά ανάμεσα 
στην ταινία και μια μορφή που την «απειλούσε» εδώ 
και πολλές δεκαετίες: την τηλεοπτική σειρά της ψη-
φιακής εποχής; 
Αν οι τρόποι χρηματοδότησης, παραγωγής και δια-
νομής του οπτικοακουστικού προϊόντος έχουν ήδη 
διαμορφώσει νέες συνθήκες, η κινηματογραφική θε-
ωρία, η οποία ξεκίνησε και διαμορφώθηκε σε τελείως 
διαφορετικό κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό 
πλαίσιο (από τα γραπτά του Αϊζενστάιν ως τις ριζο-
σπαστικές μελέτες των θεωρητικών της δεκαετίας του 
’60) πρέπει να βρει άλλους τρόπους προσέγγισης των 
καινούργιων ειδών που δημιουργούνται. Πέρ’ από 
τη σημειωτική, τον ιστορικό υλισμό και την ψυχα-
νάλυση, υπάρχει άραγε νέο θεωρητικό μοντέλο που 
θα μπορούσε να βοηθήσει ώστε να απολαμβάνουμε 
σήμερα τις ταινίες και να αντιλαμβανόμαστε το εύ-
ρος των νοημάτων τους; Ποια είναι η νέα οπτική που 
θα μπορούσε εντέλει να επιδράσει στην πράξη του 
κινηματογράφου;
Στις φετινές συναντήσεις μας θα αποπειραθούμε να 
διερευνήσουμε αυτήν την εξέλιξη της αντίληψής μας 
για το κινηματογράφο, ένα μέσο με απολύτως ιδιότυ-
πη γλώσσα και αισθητική. Ξεκινώντας και πάλι από 
τα θέματα της «κλασικής» φιλμικής θεωρίας, όπως τα 

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ γεννήθηκε 
το 1955 στην Αθήνα. Σπούδασε πολε-
οδομία, χωροταξία και περιφερειακή 
ανάπτυξη στο Λονδίνο (PCL – σήμε-
ρα University of Westminster) και την 
Αθήνα (ΙΠΑ Παντείου), και γεωγρα-
φία (Université de Paris I, Sorbonne) 
και νεοελληνική γραμματεία 
(Université de Paris IV – Institut Néo-
hellénique) στο Παρίσι. Την περίοδο 
1982-86 εργάστηκε στο Κέντρο Με-
λετών και Αυτομόρφωσης, οργανώνο-
ντας προγράμματα κι εμψυχώνοντας 
σεμινάρια επιμόρφωσης επιμορφωτών 
και προκατάρτισης ενηλίκων. Έλαβε 

επίσης μέρος σε ερευνητικά προ-
γράμματα αστικής ανάπτυξης (ΓΓΕΤ, 
1988) και κοινοτικής οργάνωσης 
(ΜΙΑΤΕ, 1991). Το 1989 συνίδρυσε 
τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια, όπου είναι 
υπεύθυνος σειρών και επιμελητής 
βιβλίων. Έχει δημοσιεύσει άρθρα για 
την πόλη, την πολιτική, τον πολιτισμό 
και την επικοινωνία σε εφημερίδες, 
περιοδικά και συλλογικούς τόμους κι 
έχει επιμεληθεί την έκδοση Χρήστος 
Βακαλόπουλος, Η ονειρική υφή της 
πραγματικότητας. Κείμενα για την 
επικοινωνία και τον πολιτισμό (Εστία, 
Αθήνα 2005).

Κάθε Πέμπτη, 
από 14-11-2019,  
ώρα 7.00-9.00 μμ. 
Διάρκεια:  
16 συναντήσεις 
(32 ώρες). 
Προτεινόμενο ύψος 
συνδρομής: 240 ευρώ
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κινηματογραφικά είδη, η φύση του δημιουργού και η 
θέση του θεατή, θα προχωρήσουμε σε έννοιες όπως 
η σχέση της πολιτιστικής βιομηχανίας με την πολι-
τική, τη διανομή, την τηλεόραση, την αβαν-γκάρντ 
και τον μεταμοντερνισμό. Επειδή ο κινηματογράφος 
των τελευταίων δεκαετιών εμπνέεται τόσο από την 
πραγματικότητα όσο και από την ίδια την ιστορία του, 
την οποίαν ανακυκλώνει ξαναδιαβάζοντας ακόμη και 
«υποσημειώσεις» της (περιθωριακά φιλμ), θα ανα-
λύσουμε σύγχρονους πρωτοποριακούς σκηνοθέτες, 
απωθημένους κινηματογραφιστές από το παρελθόν, 
μοντέρνους κλασικούς και καινούργια ή παλιότερα 
κινηματογραφικά κινήματα. 
Όπως πάντα, στις διαλέξεις συμπεριλαμβάνονται 
προβολές αποσπασμάτων ταινιών.

Τα θέματα των συναντήσεων θα είναι: 

1. Τα κινηματογραφικά είδη: Ποια επιβιώνουν; 
Ποια είναι σε εξαφάνιση; 

2. Το σενάριο: από τη δραματουργία των 
χαρακτήρων και της δράσης στην ανάμειξη 
των κινηματογραφικών ειδών. 

3. Ο κινηματογράφος στον καθρέφτη: η 
ανακύκλωση του μύθου και η ανατροπή 
της ιστορίας με αφορμή την τελευταία 
ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο (Κάποτε 
στο Χόλυγουντ). Μια μεταμοντέρνα 
νεκρανάσταση του «καλτ» στην τελευταία 
ταινία του Τζιμ Τζάρμους (Οι νεκροί δεν 
πεθαίνουν). 

4. Η απροσδόκητη επιστροφή του 
κινηματογράφου της «παραίσθησης»: με 
αφορμή τις ταινίες Η Άλλη πλευρά του 
ανέμου του Όρσον Γουέλς και Η τελευταία 
ταινία του Ντένις Χόπερ. 

5. Μάρτιν Σκορσέζε: το παιχνίδι του 
κινηματογράφου με το ροκ του μέλλοντός 
μας; 

6. Κινηματογράφος και μπητ λογοτεχνία: 
ειδική αναφορά στον ντοκιμενταρίστα 

Ρόμπερτ Φρανκ και σε ταινίες βασισμένες 
σε βιβλία μπητ συγγραφέων ή επηρεασμένες 
από το πνεύμα τους. 

7. Οι επίμονοι δημιουργοί : η σχολή τής 
κομεντί του Γούντι Άλεν. 

8. Αναδρομή στους βασιλιάδες της κωμωδίας: 
Τζέρι Λιούις και Ζακ Τατί, και οι πολύ 
σημαντικές επιδράσεις τους. 

9. Η ευρωπαϊκή κινηματογραφοφιλία: Πέδρο 
Αλμοδόβαρ. Κωμωδίες και μελοδράματα. 

10. Μεγάλες προσωπικότητες στην ιστορία του 
γυναικείου βλέμματος. 

11. Ποιες είναι οι νέες μορφές της πολιτικής 
ταινίας; Μυθοπλασίες και ντοκιμαντέρ. 

12. Κινηματογράφος από τα άκρα της Ευρώπης 
– Α΄: Ρουμανία. Τοπίο στην ομίχλη της 
ηθικής. 

13. Κινηματογράφος από τα άκρα της Ευρώπης 
– Β΄: Πορτογαλία. Η νοσταλγία ενός άλλου 
σινεμά. 

14. Οι νέοι βραζιλιάνοι κινηματογραφιστές στις 
συμπληγάδες της ακροδεξιάς πολιτικής. 

15. Έχουμε πράγματι φτάσει στο τέλος της 
πολιτικής των δημιουργών; 

16. Τί θα υπερισχύσει στις συνήθειες του θεατή; 
Η προσωπική μυθολογία της ταινίας ή η 
μυθοπλασία της κρίσης στις σειρές;

Ο ΝΙΚΟΣ ΣΑΒΒΑΤΗΣ γεννήθηκε και 
ζει στην Αθήνα. Σπούδασε νομικά και 
κινηματογράφο. Μιλάει αγγλικά, γαλ-
λικά και πορτογαλικά. Έχει εργαστεί 
ως μεταφραστής, δημοσιογράφος και 
παραγωγός ραδιοφωνικών εκπομπών. 
Με διάφορες ιδιότητες έχει συνεργα-
στεί στην παραγωγή κινηματογραφι-
κών ταινιών (σεναριογράφος, βοηθός, 
επιμελητής μουσικής, σκηνοθέτης, 
παραγωγός) και είναι συνδημιουργός, 
από κοινού με τη Μαριτίνα Πάσ-
σαρη, της μεγάλου μήκους ταινίας 
Η γυναίκα που επιστρέφει το 1994. 

Από το 1975 άρχισε να ασχολείται 
με την κινηματογραφική θεωρία 
αρχικά ως συντάκτης και αργότερα 
ως αρχισυντάκτης του περιοδικού 
Σύγχρονος κινηματογράφος. Επί 
δεκαοκτώ χρόνια συνεργάστηκε με το 
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ως σύμ-
βουλος προγράμματος, αναγνώστης 
σεναρίων κι επιμελητής εκδόσεων. Με 
την τελευταία του ιδιότητα υπογρά-
φει 11 μονογραφίες για σκηνοθέτες 
και μία έκδοση για τον βραζιλιάνικο 
κινηματογράφο. Από το 1994 ως το 
2001 δίδαξε «Ιστορία και αισθητική 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

ΕΛΣΑ ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
6973 740363, el_liar@yahoo.gr

Η λειτουργία εργαστηρίου δημιουργικής γραφής είναι 
μια δραστηριότητα που οργανώνεται με κριτήριο αφ’ 
ενός την πολύχρονη εμπειρία και σχέση της διδάσκουσας 
με την διαδικασία της γραφής, καθώς και με αντίστοιχα 
εργαστήρια και σεμινάρια, αφ’ ετέρου την επιθυμία, 
όσων δηλώσουν συμμετοχή, να δοκιμασθούν στη 
γραφή, να ενημερωθούν για το τοπίο της συγγραφής, 
να οργανώσουν τις ιδέες τους, να αποκτήσουν νέες, 
να θητεύσουν στη γλώσσα και την αισθητική και να 
αποκτήσουν κίνητρο για την επιτυχία του συγγραφικού 
τους τολμήματος. 

Προς το σκοπό αυτό διοργανώνονται δίωρα μαθή-
ματα με εστίαση στη γραπτή δοκιμασία και στην από-
κτηση και κατανόηση των τεχνικών και των αισθητικών 
τρόπων που θα διευκολύνουν την προσπάθεια των συμ-
μετεχόντων. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην παρουσίαση 
των ασκήσεων και των κειμένων στην ομάδα η οποία 
ασκεί τεκμηριωμένη κριτική, καθώς και στην διερεύ-
νηση των δυνατοτήτων, των δυσκολιών και των προ-
οπτικών που έχει το αφηγηματικό υλικό το οποίο είναι 
κάθε φορά υπό κρίση. Η φόρμα, η γλώσσα, το περιεχό-
μενο, η αφηγηματική δομή, εξετάζονται διεξοδικά και 
γίνονται κάποιες εναλλακτικές προτάσεις με στόχο να 
αναδειχθεί η πολυσημία της γλώσσας, η πολυμορφία, η 
σημασία της οπτικής γωνίας και της επιλογής αφηγητή, 
η ποικιλία των αποτυπωμάτων που αφήνει ο διαφορετι-
κός ψυχισμός των ατόμων τα οποία εμπλέκονται στην 
περιπέτεια της γραφής. Η θεωρία και η πράξη, προπά-
ντων, θα εναλλάσσονται όπως το απαιτούν οι ασκήσεις, 
το αφηγηματικό υλικό και οι ανάγκες και απορίες των 
συμμετεχόντων. Πρέπει βεβαίως να καταδειχθεί με κάθε 
τρόπο ότι δεν υπάρχει μια μεθοδολογία κοινή για όλους 
η χρήση της οποίας φέρνει πιο κοντά στη συγγραφή τον 
χρήστη της. Θεμελιώδες χαρακτηριστικό κάθε αφήγη-
σης πρέπει να θεωρείται η υποκειμενική ματιά με την 
οποία συνθέτει καθείς το υλικό του, το διαμορφώνει 
και το διαχειρίζεται.  

Κάθε Τρίτη, 
από 12- 11- 2019,  
ώρα 7-9 μ.μ. 
Διάρκεια  
15 συναντήσεις  
(30 ώρες).  
Προτεινόμενο ύψος 
συνδρομής: 150 ευρώ 
 
Όσοι θέλουν να 
δηλώσουν συμμετοχή 
ή να ζητήσουν 
διευκρινήσεις, μπορούν 
να επικοινωνήσουν με 
τη διδάσκουσα.

του κινηματογράφου» και «Φιλμική 
ανάλυση» στο Πανεπιστήμιο Πατρών 
(Τμήμα Θεατρικών Σπουδών). Έχει 
συνεισφέρει πολλά δοκίμια και 
μελέτες σε ειδικές εκδόσεις για τον 
κινηματογράφο, έχει συμμετάσχει 
σε πλήθος εκδηλώσεων και υπήρξε 
συνδιοργανωτής με τον Γιάννη Παπα-
δάκη των Εβδομάδων Βραζιλιάνικου 
Σινεμά στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. 

Συνεργάζεται με την ΕΔΣ από τον 
φθινόπωρο του 2011. Στα πλαίσια 
αυτής της συνεργασίας πραγματοποί-
ησε το 2017 το σεμινάριο «Κινηματο-
γράφος και φιλοσοφία» και το 2018 
το σεμινάριο «Κινηματογράφος 2018: 
Θεωρία, ιστορία, γεωπολιτική». Το 
καλοκαίρι του 2018 συνεργάστηκε με 
την Ταινιοθήκη στο μεγάλο αφιέρωμα 
στον Πιερ Πάολο Παζολίνι.
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Η ΕΛΣΑ ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ γεννήθηκε 
στην Κόρινθο. Είναι φιλόλογος κι έχει 
εργασθεί στη Μέση Εκπαίδευση. Έχει 
δημοσιεύσει τις συλλογές διηγημάτων 
Οι Άλλες ( Νεφέλη: Αθήνα 1991), 
Πλην Ενός ( Ίνδικτος: Αθήνα 1998), 
και το μυθιστόρημα ο Σύλλογος (Ίν-
δικτος: Αθήνα 2001). Με τον Γιάννη 
Πατίλη έχει επιμεληθεί την συγκε-
ντρωτική έκδοση των ποιημάτων του 
Άγγελου Σημηριώτη (Πνευματικό 
Κέντρο Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής, 
Νέα Ιωνία 1995). Συμμετείχε στη 
συλλογική έκδοση κειμένων για την 

εκπαίδευση με τον τίτλο Αναπνέο-
ντας κιμωλία - γραφές εκπαιδευτικών 
(Σαββάλας, Αθήνα 1996 ).
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και διευθύ-
ντρια του Ποιητικού Εργαστηρίου 
στο Ίδρυμα «Τάκης Σινόπουλος 
– Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Ποί-
ησης». Είναι ιδρυτικό μέλος της Εται-
ρείας Διαπολιτισμικών Σπουδών όπου 
οργανώνει Λέσχη Ανάγνωσης και 
διδάσκει Δημιουργική Γραφή. Άρθρα, 
κριτικές και σχόλιά της έχουν δημοσι-
ευθεί σε εφημερίδες και περιοδικά.

ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Η «Λέσχη Ανάγνωσης» είναι μια προσφορά της Εται-
ρείας Διαπολιτισμικών Σπουδών προς τα μέλη και τους 
συμμετέχοντες στις δραστηριότητές της, καθώς και 
προς όσους επιθυμούν να ενημερωθούν γι’ αυτές και να 
την γνωρίσουν. Πρωταρχικός στόχος είναι η δημιουργία 
μιας ομάδας που θα μυηθεί στην απόλαυση του λογο-
τεχνικού κειμένου και της ανάγνωσης, θα ανταλλάξει 
απόψεις, θα ενημερωθεί πάνω σε ζητήματα αισθητικών 
θεωριών και τεχνικών της γραφής, θα γοητευθεί από 
την δυναμική της γλώσσας και την πολυπλοκότητά της, 
θα αφεθεί στην παντοδυναμία και την παρηγορητική 
δύναμη της λογοτεχνίας. 

Στον φετινό, τέταρτο κύκλο, θα γίνουν 3 συναντήσεις, 
οι ακόλουθες:

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 7 μ.μ.: 
Εισαγωγή στο έργο της Σαπφούς. Τα ποιήματα.

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 7 μ.μ.: 
Εισαγωγή στο έργο της Βιρτζίνια Γουλφ. Ορλάντο.

Παρασκευή, 3 Απριλίου 2020, ώρα 7μ.μ.:  
Εισαγωγή στο γοτθικό μυθιστόρημα. Έμιλυ Μπροντέ, 
Ανεμοδαρμένα ύψη.

Υπεύθυνη, οργανώτρια 
και συντονίστρια της 
Λέσχης είναι η  
ΕΛΣΑ ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, 
συγγραφέας-φιλόλογος.  
 
Ο αριθμός τηλεφώνου 
για να επικοινωνήσετε 
μαζί της, να πείτε τις 
προτάσεις σας και να 
δηλώσετε τη συμμετοχή 
σας, είναι το  
6973-740363.  
 
Είσοδος ελεύθερη 
(θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας).

ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
Ετερότητες… στη μουσική: εθνομουσικολογικές προσεγγίσεις 

στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο 

Στο πλαίσιο των ανοιχτών διαλέξεων με προσκεκλημένους ομιλητές που διορ-
γανώνει τακτικά η Εταιρεία Διαπολιτισμικών Σπουδών, παρουσιάζει φέτος στους 
φίλους της έναν κύκλο που σκοπός του είναι η γνωριμία με την πολιτισμική ετε-
ρογένεια σε αυτό που ονομάζουμε παραδοσιακή μουσική μέσ’ από την επιτόπια 
έρευνα πληθυσμιακών ομάδων και των μουσικών τους εκφράσεων έξω από την 
κυρίαρχη επίσημη καταγραφή. Οι διαλέξεις θα γίνουν από πρόσωπα που εκκι-
νούν από διαφορετικά πεδία (κοινωνική ανθρωπολογία, ιστορία, μουσικολογία, 
κλπ.) και από περιοχές όπου ο καθένας έχει κάνει επιτόπια έρευνα. Μέσ’ από την 
αφήγηση του ερευνητή, την παράθεση ηχητικού και οπτικού υλικού αλλά και 
τη «ζωντανή» σε κάποιες περιπτώσεις εκτέλεση μουσικού υλικού, και βέβαια τη 
συζήτηση με το κοινό, θα επιχειρήσουμε μια πρώτη μικρή προσέγγιση της έννοι-
ας του διαφορετικού στη μουσική παράδοση του ευρύτερου ελλαδικού χώρου.

Οι διαλέξεις αυτές, ανοιχτές στο κοινό, θα γίνονται πάντα Κυριακή βράδυ, ώρα 
7 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας μας, και είναι οι εξής: 

24 Νοεμβρίου 2019: 
Μουσικές πρακτικές και επιτήρηση: η 
περίπτωση της Ανατολική Μακεδονίας
(ΜΑΡΙΚΑ ΡΟΜΠΟΥ-ΛΕΒΙΔΗ, 
κοινωνική ανθρωπολόγος) 

15 Δεκεμβρίου 2019: 
Θέματα και παραλλαγές στη 
σλαβομακεδονική μουσική τής 
Κεντρικής Μακεδονίας
(ΚΩΣΤΑΣ ΝΟΒΑΚΗΣ, λαογράφος-
ερευνητής)

2 Φεβρουαρίου 2020:
Ηχογραφώντας γλώσσες που δεν 
υπάρχουν: έρευνες σε ποικίλες 
εθνοτικές ομάδες (Σλάβοι, Βλάχοι, 
Αρβανίτες) στη Μακεδονία
(ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ, ιστορικός)

15 Μαρτίου 2020:
Encardia – η «άγνωστη πέτρα» των 
ελληνοφώνων τής Κάτω Ιταλίας
(ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ, 
μουσικός-ιδρυτικό μέλος Encardia)

5 Απριλίου 2020:
Η έννοια της ετερότητας στη μουσική
Μουσικές πρακτικές ανάμεσα σε 
ταυτότητες και ετερότητες
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ, 
αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα 
Μουσικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων)

Τον κύκλο διοργανώνει και συντονίζει ο συνεργάτης μας  
ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΗΣ (τηλ. 6973-979883).
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αριστοτέλους 47-49, 2ος όροφος, γρ. 14 

(κοντά στην Πλατεία Βικτωρίας) 
Αθήνα 104 34

τηλ. 210.3613855 
transcultural@outlook.com.gr

ediasp.blogspot.com


