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ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πρόγραµµα δραστηριοτήτων 2017-18

Συντονισµός:  
ΦΩΤΗΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ



Τον Νοέµβριο του 2017, όπως κάθε χρόνο, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ξεκινά τον ετήσιο κύ-
κλο των επιµορφωτικών της δραστηριοτήτων, στη νέα 
της έδρα, Αριστοτέλους 47-49, 2ος όροφος, γρ. 14 
(κοντά στην Πλατεία Βικτωρίας). Μέσα σε συνθήκες 
αληθινής υλικής και πνευµατικής αιµορραγίας για την 
ελληνική κοινωνία, συνεχίζει απτόητα το έργο της ελ-
πίζοντας να επιβιώσει σαν 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 πασχίζει διαρκώς να καλύψει 
ολόκληρο το πεδίο των λεγόµενων Ανθρωπιστικών 
Σπουδών, που βρίσκεται σε διαρκή συρρίκνωση πα-
γκοσµίως στα πλαίσια του τεχνοκρατικά προσανατο-
λισµένου «δηµόσιου» πανεπιστηµίου. 

Εκτός από τις δραστηριότητες που εµφανίζονται στο 
πρόγραµµά της, η Εταιρεία 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 δραστηρι-
ότητες θα ανακοινώνονται στη διάρκεια της χρονιάς 
µέσ’ από το blog της (ediasp.blogspot.com).

Για την περίοδο 2017-18 προγραµµατίζονται οι ακό-
λουθοι κύκλοι: 
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΦΩΤΗΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ
210.3459578, fterzakis@hotmail.gr

Ι. Εισαγωγή στην ιστορία τής φιλοσοφίας 
– κύκλος β΄: νεότερη φιλοσοφία*

1-2. Αραβικός πολιτισµός και φιλοσοφία.
3. Σχολαστική, και η νοµιναλιστική 

επανάσταση.
4. Νοµιναλισµός. Η έννοια της Αναγέννησης.
5. Αναγεννησιακός ουµανισµός.
6. Φιλοσοφικά και κοσµολογικά ρεύµατα  

στην Αναγέννηση.
7. Η νέα επιστήµη. Η Μεταρρύθµιση.
8. Πολιτικές φιλοσοφίες στον 17ο αιώνα. 

Χοµπς. 
9. Καρτέσιος και Πασκάλ.
10-11. Σπινόζα.
12. Μαλµπράνς και Λάιµπνιτζ.
13. Βρετανικός εµπειρισµός.
14. Γαλλικός διαφωτισµός.
15. Ρουσσώ.
16-18. Καντ.
19. Φίχτε – Σέλλινγκ.
20-22. Χέγκελ. 

ΙΙ. Η Σχολή τής Φραγκφούρτης και η Κριτική 
Θεωρία: η συνάντηση µαρξισµού  

και ψυχανάλυσης

1. Ευρωπαϊκός µαρξισµός: ένα ιστορικό 
περίγραµµα. 

2. Η δηµιουργία τού «Ινστιτούτου Κοινωνικών 
Ερευνών» και η πρώιµη ιστορία του ως το 
1930.

3. Το διεπιστηµονικό πρόγραµµα µιας Κριτικής 
Θεωρίας και ο αξιακά εµποτισµένος υλισµός 
τού Max Horkheimer.

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

Κάθε Δευτέρα, 
από 6-11-2017, 
ώρα 8.00΄-10.00΄µ.µ. 
Διάρκεια: 
22 συναντήσεις 
(44 ώρες) 
Προτεινόµενο ύψος 
συνδροµής: 400 ευρώ

Kάθε Τρίτη, 
από 7-11-2017, 
ώρα 8.00΄-10.00΄ µµ. 
Διάρκεια: 
12 συναντήσεις 
(24 ώρες).  
Προτεινόµενο ύψος 
συνδροµής: 200 ευρώ
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4. Κριτική τού επιστηµονισµού και του 
βουλησιαρχικού ανορθολογισµού.  
H κοινωνιολογία τής λογοτεχνίας τού  
Leo Löwenthal. 

5. Η φιλοσοφία τής µουσικής και τα πρώιµα 
γραπτά τού Theodor W. Adorno. Τα 
φιλοσοφικά γραπτά τού Herbert Marcuse. 

6. H σκέψη τού Walter Benjamin. 
7. Οι πολιτικές αναλύσεις τής Σχολής.  

Οι εµπειρικές κοινωνιοψυχολογικές έρευνες.
8. Η ενσωµάτωση της ψυχανάλυσης. 
9. Η ∆ιαλεκτική τού διαφωτισµού  

(M. Horkheimer/ T.W. Adorno). 
10. Το φιλοσοφικό έργο τού Theodor  

W. Adorno µετά το 1950. 
11. Ο Jürgen Habermas και η λεγόµενη 

«δεύτερη γενιά» τής Σχολής.
12. Η κληρονοµιά τής Σχολής – κριτικές 

αποτιµήσεις. 

ΙΙΙ. Μορφές και θέµατα της κοινωνικής 
ανθρωπολογίας (α΄ µέρος)

1. Εισαγωγή: Το ταξίδι και ο «άλλος».
2. Μια ανθρωπολογική πρωτοϊστορία:  

ο ∆ιαφωτισµός και οι «άγριοι». 
3. Η παλαιοανθρωπολογία και το πρόβληµα 

της καταγωγής τού ανθρώπου.
4. Ο Lewis Henry Morgan και η κατασκευή  

τής συγγένειας. 
5. O Edward Tylor και ο φάκελος «θρησκεία»· 

Sir J.G. Frazer. 
6. Ο Franz Boas και η ποικιλοµορφία  

των πολιτισµών. 
7. Ο Bronislaw K. Malinowski και η καθιέρωση 

της επιτόπιας έρευνας. 
8-9. Η γαλλική κοινωνιολογική σχολή  

(Emil Durkheim, Marcel Mauss). 
10. Η Ruth Benedict και τα «πολιτισµικά 

πρότυπα»· η Margaret Mead και  
η ανθρωπολογία τού φύλου. 

Κάθε Τρίτη,  
από 27-2-2018,  
ώρα 8.00΄-10.00΄µ.µ. 
Διάρκεια:  
10 συναντήσεις  
(20 ώρες).  
Προτεινόµενο ύψος 
συνδροµής: 180 ευρώ
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Ο ΦΩΤΗΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ γεννήθηκε 
το 1959 στην Πάτρα. Το 1977-78 
παρακολούθησε µαθήµατα κινηµατο-
γράφου στη Σχολή Σταυράκου και την 
περίοδο 1980-81 οργάνωσε έναν χώ-
ρο αυτοσχεδιαζόµενης µουσικής στην 
Πάτρα. Το 1982 ίδρυσε στην Αθήνα 
τις εκδόσεις Praxis τις οποίες διηύθυ-
νε ως το 1990, και την περίοδο 1990-
94 συνεργάστηκε µε τις εκδόσεις 
Πρίσµα· από το 1998 ως το 2004 σχε-
δίαζε τη σειρά «Ιστάρ. Ανθρωπολογία 
τής Σεξουαλικότητας» στις εκδόσεις 
Οξύ, και το 2008 ξεκίνησε τη σειρά 
«Ιανός. Πολιτισµικές ∆ιασταυρώσεις» 
στις εκδόσεις futura. Από το 2015 
επιµελείται τη σειρά «Επιστήµες του 
Ανθρώπου» στις εκδόσεις Ηριδανός. 

Έχει εργαστεί ερευνητικά, στα 
πλαίσια σεµιναρίων, σε ποικίλους 
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 Θρησκειολο-
γικό Σεµινάριο που το 1997 οδήγησε 
στη δηµιουργία της Εταιρείας Θρη-
σκειολογικών Ερευνών (της οποίας 
χρηµάτισε διαδοχικά γραµµατέας 

και πρόεδρος), και ήταν από τους 
βασικούς συντάκτες του Θρησκειολο-
γικού Λεξικού στις εκδόσεις Ελληνικά 
Γράµµατα. Την περίοδο 2001-2 συνδι-
οργάνωσε, 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 θρησκειολογία 
και ψυχαναλυτική/ανθρωπολογική 
θεωρία στο πλαίσιο της Εταιρείας 
∆ιαπολιτισµικών Σπουδών. 

Έχει δηµοσιεύσει εκτεταµένο 
αριθµό δοκιµίων και κριτικών σε 
πολλά έντυπα (είναι σταθερός συ-
νεργάτης των περιοδικών Σηµειώσεις 
και Πανοπτικόν και της εφηµερίδας 
Ο ∆ρόµος τής Αριστεράς) κι έχει συ-
νεργαστεί κατά καιρούς ως βιβλιοκρι-
τικός µε τις εφηµερίδες Καθηµερινή, 
Αυγή και Ελευθεροτυπία. Έχει εκδώσει 
µια εκτενή σειρά προσωπικών έργων 
–ποίηση, ταξιδιωτική πρόζα, δοκί-
µια– και µεγάλο αριθµό µεταφράσεων 
σε συναφή πεδία (βλ. αναλυτική εργο-
βιογραφία στο www.fotisterzakis.gr).



6ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ  

Τα κείµενα, οι στοχαστές, οι διαµάχες 

ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ
6955 471893, liviergr@yahoo.gr

Οι πολιτισµικές σπουδές (cultural studies) εµφανί-
στηκαν πριν από πενήντα περίπου χρόνια ως διακριτό 
πεδίο όπου συρρέουν ποικίλα ρεύµατα φιλοσοφικής 
και επιστηµονικής σκέψης και κοινωνικής κριτικής. 
∆ιαµόρφωσαν έτσι µια πλούσια ύλη που κάνει δυ-
νατή την περιήγηση στα κοινωνικά, πολιτισµικά και 
πνευµατικά τοπία της εποχής µας. Τέτοιες περιηγή-
σεις αναλαµβάνει αυτό το πρωτότυπο εργαστήριο ή 
«αναγνωστήριο πολιτισµικών σπουδών», που εισά-
γει µια νέα ζώνη µαθηµάτων, µε ξεχωριστή µέθοδο 
και χαµηλότερο κόστος, στις δραστηριότητες της 
Εταιρείας ∆ιαπολιτισµικών Σπουδών. ∆εν πρόκειται 
για διαλέξεις γύρω από γνωστά πρόσωπα και έργα, 
αλλά για σεµινάρια ανάγνωσης και συζήτησης των 
ίδιων των πρωτότυπων κειµένων, που φέρνουν τους 
συµµετέχοντες σε άµεση επαφή µε τη σκέψη και το 
ύφος των συγγραφέων. Στις συναντήσεις (τρίωρες 
λόγω του χαρακτήρα της δουλειάς) παρουσιάζονται 
πρωτοποριακά ή κλασικά πλέον κείµενα από διάφο-
ρες γλώσσες και εθνικότητες, ακαδηµαϊκούς κλάδους 
και πνευµατικές διαµάχες. Συνυφαίνοντάς τα σε µιαν 
ανοιχτή προβληµατική και ακολουθώντας τα νήµατα 
που τα διατρέχουν, µπορεί κανείς να κινηθεί µέσα στο 
λαβύρινθο των σηµερινών συζητήσεων και να µοι-
ραστεί τις περιπέτειες της παλαιάς και της νεότερης 
σκέψης. 

Το Αναγνωστήριο θα προσφέρει εφέτος τους ακό-
λουθους δύο κύκλους:
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Ι. ΝΙΤΣΕ ΚΑΙ ΕΠΙΓΟΝΟΙ: 
Η αµφισβήτηση του Δυτικού πολιτισµού

Οι κεντρικές ιδέες του µεγάλου φιλόσοφου της αµφι-
βολίας, καθώς και κορυφαίων στοχαστών που εµπνεύ-
στηκαν απ’ αυτόν για µια ριζική κριτική στις έννοιες, 
τις αξίες και τους θεσµούς τού ∆υτικού κόσµου.

1. ∆ιόνυσος, Απόλλων, Σωκράτης. 
2. Αλήθεια και προοπτικισµός.
3. Ηθική των κυρίων και ηθική των δούλων.
4. Ο θάνατος του Θεού και ο υπεράνθρωπος. 
5. Αιώνια επιστροφή και θέληση για δύναµη.
6. ΧΑΪΝΤΕΓΚΕΡ: η καµπή της δυτικής 

µεταφυσικής.
7. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: θεατροκρατία και ∆ίκη.
8. ΜΠΑΤΑΪΓ: ο ερωτισµός, το ιερό και το κακό.
9. ΦΟΥΚΩ: τρέλα, πανοπτισµός, βιοπολιτική.
10. ΝΤΕΛΕΖ: νοµαδολογία και 

απεδαφικοποίηση.
 

ΙΙ. ΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

Εννέα και πλέον «-ισµοί», ιστορικοί αλλά πάντα επί-
καιροι, όπου αποκρυσταλλώνονται οι σκέψεις και οι 
προτάσεις εµβληµατικών πολιτικών και πνευµατικών 
προσωπικοτήτων για την τύχη του νεότερου ελλη-
νισµού.

1. ∆ιαφωτισµός και Αγώνας: Ρήγας Φεραίος, 
Κοραής, Καποδίστριας.

2. Ροµαντισµός και ιστορική συνέχεια: 
Σολωµός, Ζαµπέλιος, Παπαρρηγόπουλος. 

3. Χριστιανισµός και παράδοση: 
Μακρυγιάννης, Παπαδιαµάντης, Γιανναράς.

4. ∆ηµοτικισµός και γλωσσικό ζήτηµα: 
Ψυχάρης, Παλαµάς. 

5. Εθνικισµός και Μεγάλη Ιδέα: Γιαννόπουλος, 
∆ραγούµης.

Κάθε Πέµπτη, 
από 9-11-2017, 
ώρα 7.00-10.00 µµ. 
Διάρκεια: 
10 συναντήσεις 
(30 ώρες). 
Προτεινόµενο ύψος 
συνδροµής: 130 ευρώ

Κάθε Πέµπτη, 
από 15-2-2018, 
ώρα 7.00-10.00 µµ. 
Διάρκεια: 
10 συναντήσεις 
(30 ώρες). 
Προτεινόµενο ύψος 
συνδροµής: 130 ευρώ
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6. Σοσιαλισµός και κοινωνικό ζήτηµα: 
Σκληρός, Γληνός, Μοσκώφ.

7. Κοινοτισµός και αυτοδιοίκηση: Καραβίδας, 
Κοντογιώργης.

8. Φιλελευθερισµός και εκσυγχρονισµός: 
Βενιζέλος, Θεοτοκάς. 

9. Μοντερνισµός και ελληνικότητα: Σικελιανός, 
Σεφέρης, Αξελός. 

10. Μετα- και νεο- «ισµοί» στον 21ο αιώνα: 
Κονδύλης, Ράµφος, Καραµπελιάς.

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ γεννήθηκε 
το 1955 στην Αθήνα. Σπούδασε 
πολεοδοµία, χωροταξία και 
περιφερειακή ανάπτυξη στο 
Λονδίνο (PCL – σήµερα University 
of Westminster) και την Αθήνα 
(ΙΠΑ Παντείου), και γεωγραφία 
(Université de Paris I, Sorbonne) και 
νεοελληνική γραµµατεία (Université 
de Paris IV - Institut Néohellénique) 
στο Παρίσι. Την περίοδο 1982-86 
εργάστηκε στο Κέντρο Μελετών 
και Αυτοµόρφωσης, οργανώνοντας 
προγράµµατα κι εµψυχώνοντας 
σεµινάρια επιµόρφωσης επιµορφωτών 
και προκατάρτισης ενηλίκων. 
Έλαβε επίσης µέρος σε ερευνητικά 
προγράµµατα αστικής ανάπτυξης 
(ΓΓΕΤ, 1988) και κοινοτικής 

οργάνωσης (ΜΙΑΤΕ, 1991). Το 1989 
συνίδρυσε τις Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 
όπου είναι υπεύθυνος σειρών και 
επιµελητής βιβλίων φιλοσοφίας 
και ανθρωπιστικών και κοινωνικών 
επιστηµών. Έχει δηµοσιεύσει άρθρα 
για την πόλη, την πολιτική, τον 
πολιτισµό και την επικοινωνία σε 
περιοδικά έντυπα 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). Πρώην µέλος 
του ∆.Σ. του Ελληνικού Κέντρου 
Κινηµατογράφου, είναι σήµερα 
µέλος της Επιτροπής Καλλιτεχνικής 
Αξιολόγησης Σεναρίων του 
οργανισµού.
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KINHMATOΓΡAΦOΣ KAI ΦIΛOΣOΦIA

ΝΙΚΟΣ ΣΑΒΒΑΤΗΣ
210.8655421, nikos.savvatis@gmail.com

Ανάµεσα στον κινηµατογράφο και τη φιλοσοφία 
υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν ουσιώδεις δι-
αφορές, αλλά όχι αγεφύρωτες αποστάσεις. Αν και 
ακαδηµαϊκοί και φιλόσοφοι αρχικά αντιµετώπισαν 
τον κινηµατογράφο ως «αγοραίο» και «ετερόφωτο» 
µαζικό µέσο, ένα «συνονθύλευµα παλιότερων τε-
χνών», ήδη οι πρωτοπόροι δηµιουργοί του τολµούσαν 
να επεξεργάζονται θέµατα κατ’ εξοχήν φιλοσοφικά. 
Ο άνθρωπος ενάντια στο ιστορικό πεπρωµένο και 
τον νόµο (Μισαλλοδοξία τού Γκρίφιθ), η υπαρξιακή 
ταυτότητα του ήρωα (Ο Τελευταίος Άνθρωπος του 
Μουρνάου), το µέλλον τής ταξικής κοινωνίας (Μη-
τρόπολη του Λανγκ) είναι παραδείγµατα που εύκολα 
έρχονται στη µνήµη από τρεις µεγάλες µυθοπλασίες 
του βωβού. Εκτός από τη θεµατική των ταινιών, η 
φύση και η γλώσσα τής κινηµατογραφικής αφήγησης 
µπορούσαν επίσης να εµπνεύσουν φιλοσοφικές συζη-
τήσεις και ο γερµανοαµερικανός ψυχολόγος Χούγκο 
Μύνστερµπεργκ (1863-1916) ήταν ο πρώτος που απο-
πειράθηκε να τις µελετήσει. Ωστόσο, όταν ο κινηµα-
τογράφος έπαψε να είναι κυρίως εικαστικό γεγονός 
και άρχισε να τελειοποιεί την τέχνη τής αφήγησης µε 
εικόνες και ήχους, οι ασταθείς βεβαιότητες των πρώ-
των θεωρητικών του κλονίστηκαν. Ο ψυχολόγος και 
ιστορικός τής τέχνης Ρούντολφ Άρνχαϊµ θεωρούσε 
ότι µε το πέρασµα στον οµιλούντα, ο κινηµατογράφος 
είχε γλιστρήσει στην παρακµή. Ευτυχώς διαψεύστη-
κε και ο κινηµατογράφος πορεύθηκε προς τη χρυσή 
εποχή τού κλασικισµού του. Άλλοι, σηµαντικότεροι, 
θεωρητικοί ακολούθησαν διαφορετικούς δρόµους. 
Ο Ζίγκφριντ Κρακάουερ –ανάµεσα στον Μαρξ, τον 
Μπένγιαµιν και τον Αντόρνο– ανέδειξε τις κοινωνικές 
διαστάσεις του κινηµατογράφου και έβαλε τα θεµέλια 
της µοντέρνας θεωρίας του. Και κυρίως µελέτησε τον 
ρεαλισµό του, θεωρώντας τον ως την αποτύπωση της 
µνήµης τής υλικής πραγµατικότητας. 

Κάθε Τετάρτη, 
από 8-11-2017, 
ώρα 7.00-9.00 µµ. 
Διάρκεια: 
20 συναντήσεις 
(40 ώρες). 
Προτεινόµενο ύψος 
συνδροµής: 300 ευρώ
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Με τις ραγδαίες µεταπολεµικές αλλαγές στη σκέ-
ψη και τη µορφή τού κόσµου κι ενώ το σώµα τού 
κινηµατογράφου έµοιαζε πιο «γιγάντιο» από τη ζωή, 
η φιλµική θεωρία, ή αν προτιµάτε η άτυπη, πρώιµη, 
«εµπειρική» φιλοσοφία τού κινηµατογράφου ενισχύ-
θηκε κι επηρέασε άµεσα τα νέα κινηµατογραφικά κύ-
µατα, αρχικά της Ευρώπης και πολύ γρήγορα όλου 
τού κόσµου. Πρώτ’ απ’ όλα έβαλε οριστικό τέλος στη 
συζήτηση αν η ταινία είναι έργο τέχνης ή όχι, ανυψώ-
νοντάς την στο επίπεδο του σοβαρού, λογοτεχνικού 
έργου. Με κορυφαίο τον Αντρέ Μπαζέν, οι γάλλοι 
θεωρητικοί µελέτησαν τη «διαφάνεια» του σινεµά και 
πρότειναν την «πολιτική των δηµιουργών» – δύο από 
τις θεµελιώδεις αρχές τής αισθητικής και της πράξης 
του σινεµά στις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες τού 
20ού αιώνα. Κι επιπλέον άνοιξαν τη συζήτηση για την 
«ταύτιση» του θεατή µε τους ήρωες της ταινίας και 
τη διαλεκτική πραγµατικού/φαντασιακού που µέχρι 
σήµερα αποτελεί τη µήτρα οποιασδήποτε σηµαντικής 
κινηµατογραφικής µορφής. Σε µία από τις πιο θεαµα-
τικές και σηµαντικές στιγµές τής ιστορίας του σινεµά 
οι πιο ταλαντούχοι από τους µαθητές τού Μπαζέν 
ξανοίχτηκαν στην περιπέτεια της σκηνοθεσίας και 
υλοποίησαν τις θεωρίες τους µε µια ηδονική αποδό-
µηση του κλασικού κινηµατογράφου µοντέλου χωρίς 
προηγούµενο. «Το σινεµά είναι 24 φορές αλήθεια το 
δευτερόλεπτο» ήταν η πολεµική κραυγή τού Ζαν-Λυκ 
Γκοντάρ στη δεκαετία τού ’60, στα χρόνια των εξε-
γέρσεων. Εικοσιτέσσερις αστραπιαίες αποτυπώσεις σε 
φιλµ τής αναταραχής ενός ολόκληρου πλανήτη: της 
«Γης σε έκσταση», όπως συµπλήρωνε ο αντάρτης τού 
βραζιλιάνικου σινεµά Γκλάουµπερ Ρόσα.

Αυτά τα επαναστατικά ρεύµατα παρέσυραν και τη 
φιλµική θεωρία προς τον µαρξισµό, τη γλωσσολογία, 
τον στρουκτουραλισµό, την ψυχανάλυση. Αργότε-
ρα, όταν οι κινηµατογραφικές σπουδές οργανώθηκαν 
και θεωρητικοί τού σινεµά γίνονταν πανεπιστηµιακοί 
δάσκαλοι, τα σύνορα της φιλµικής θεωρίας µε τη φι-
λοσοφία έγιναν περισσότερο ασαφή. Ωστόσο ακόµη 
και όταν οι φιλόσοφοι άρχισαν να δηµοσιεύουν βιβλία 
για το σινεµά –π.χ. ο αµερικανός Στάνλεϋ Καβέλ στο 
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τέλος τής δεκαετίας τού ’70, ο γάλλος Ζιλ Ντελέζ 
στην αρχή τής δεκαετίας τού ’80– ο όρος «φιλοσοφία 
τού κινηµατογράφου» δεν είχε καθιερωθεί ακόµα και 
αυτά τα έργα αφοµοιώθηκαν από την ανεξέλεγκτη 
βουλιµία τής φιλµικής θεωρίας. Σήµερα η φιλοσοφία 
τού κινηµατογράφου είναι µια διακριτή, οργανωµένη 
και χαρτογραφηµένη περιοχή τής φιλοσοφίας. Είναι η 
κυρίως αµερικανοβρετανική απάντηση στην κυρίως 
γαλλοευρωπαϊκή φιλµική θεωρία: η συστηµατοποί-
ηση της αταξίας της, η διόρθωση της υπερβολής της, 
η επανεξέταση των βασικών αρχών της (π.χ. «Η πολι-
τική των δηµιουργών»). Για µας που η θέση µας είναι 
από την πλευρά τού κινηµατογράφου, η γεωπολιτική 
και οι ακαδηµαϊκές αντιπαραθέσεις στους κόλπους 
της µας αφορούν πολύ λιγότερο από το αδιαµφισβή-
τητο γεγονός ότι η φιλοσοφία τού κινηµατογράφου 
είναι το παρελθόν και το µέλλον τής φιλµικής θεω-
ρίας: η ανοιχτή λεωφόρος ενός αναστοχασµού τής 
σαγήνης και του µυστηρίου τού κινηµατογράφου που 
για πολλούς είναι η εκκίνηση για ένα αποκαλυπτικό 
ταξίδι προς το νόηµα της ζωής.

Από αυτή την άποψη προτείνουµε λοιπόν έναν 
κύκλο συναντήσεων όπου θα δούµε (και θα συζητή-
σουµε) φιλοσοφίες που γίνονται κινηµατογραφικές 
µυθολογίες. Και ακόµα στοχαστές που γίνονται ήρωες 
µυθοπλασιών, καθηγητές φιλοσοφίας που γίνονται 
σεναριογράφοι, σκηνοθέτες ή παρουσιαστές οπτι-
κοακουστικών υβριδίων περί φιλοσοφίας και σινεµά. 
Προβολές αποσπασµάτων ή ολόκληρων ταινιών και 
αναλύσεις θα δώσουν τον τόνο σε αυτή τη σπουδή και 
γιορτή των εικόνων, των ήχων και των ιδεών. 

1. Από τη φιλµική θεωρία στη φιλοσοφία του 
κινηµατογράφου.

2. Η φύση του κινηµατογραφικού βλέµµατος 
κατά τον Ντελέζ.

3. Ο Αριστοτέλης στο Χόλλυγουντ (ή η 
µέθοδος της σεναριακής αφήγησης).

4. O Aϊζενστάιν στο Γουαναχάτο: Η διαλεκτική 
τής φόρµας και της επανάστασης

5. Ο Χίτσκοκ και οι φροϋδοµαρξιστές.
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6. Κωµωδία και µελόδραµα, δύο κλασικά, 
αµερικανικά κινηµατογραφικά είδη ιδωµένα από 
τον φιλόσοφο Στάνλεϋ Καβέλ.

7. Η πρακτική της αποξένωσης: οι ταινίες του 
Μικελάντζελο Αντονιόνι.

8. Αλµπέρ Καµύ και Λουκίνο Βισκόντι: Ο ξένος.
9. Ροµπέρ Μπρεσσόν: η οπτική τού Ιανσενισµού 

και το πρώτο εγχειρίδιο φιλοσοφίας τού σινεµά.
10. Ο Λουίς Μπουνιουέλ και το ερωτηµατικό του 

ονείρου.
11. Η νοσταλγία µιας άλλης προϊστορίας: ο 

αρχαιοελληνικός µύθος και ο Πιέρ-Πάολο 
Παζολίνι.

12. Ερίκ Ροµέρ και Πασκάλ: Μια νύχτα µε  
τη Μωντ/ οι κύκλοι περί ηθικής.

13. Ζαν-Λυκ Γκοντάρ και η ποιητική τής 
αποδόµησης.

14. Κρις Μαρκέρ: ένας ριζοσπάστης του 
ντοκιµαντέρ φιλοσοφεί.

15. Η αισθητική τής πείνας/ η αισθητική τού 
ονείρου, ή το κατά Γκλάουµπερ Ρόσα ευαγγέλιο.

16. Ουσµάν Σεµπέν: η αποαποικιοποίηση του 
βλέµµατος.

17. Ντέιβιντ Λυντς: Η αυτοκρατορία τού 
ηλεκτρισµού και η υπερβατική φιλοσοφία  
τού Έµερσον στο Twin Peaks.

18. Ταρκόφσκι, Σοκούροφ, Μάλικ:  
ο κινηµατογράφος των µυστών.

19. Ο Νίτσε και ο Βιτγκενστάιν στο 
κινηµατογραφικό στερέωµα.

20. Η κάµερα σε χέρια φιλοσόφων (το σινεµά 
των: Μάρκο Μπελλόκιο, Αδελφών Νταρντέν, 
Μπρούνο Ντυµόν, Ζαν-Λυκ Νανσύ, Σλαβόι 
Ζίζεκ, Ζιλ Ντελέζ).
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Ο ΝΙΚΟΣ ΣΑΒΒΑΤΗΣ γεννήθηκε 
και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε 
νοµικά και κινηµατογράφο. Μιλάει 
αγγλικά, γαλλικά και πορτογαλικά. 
Έχει εργαστεί ως µεταφραστής, 
δηµοσιογράφος και παραγωγός 
ραδιοφωνικών εκποµπών. Με 
διάφορες ιδιότητες έχει συνεργαστεί 
στην παραγωγή κινηµατογραφικών 
ταινιών (σεναριογράφος, βοηθός, 
επιµελητής µουσικής, σκηνοθέτης, 
παραγωγός) και είναι συνδηµιουργός, 
από κοινού µε τη Μαριτίνα Πάσσαρη 
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 αρχισυντάκτη του περιοδικού 
Σύγχρονος κινηµατογράφος. Επί 
δεκαοκτώ χρόνια συνεργάστηκε 
µε το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 

ως σύµβουλος προγράµµατος, 
αναγνώστης σεναρίων και επιµελητής 
εκδόσεων. Με την τελευταία του 
ιδιότητα υπογράφει 11 µονογραφίες 
για σκηνοθέτες και µία έκδοση για 
τον βραζιλιάνικο κινηµατογράφο. 
Από το 1994 ως το 2001 δίδαξε 
«Ιστορία και αισθητική 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 Παπαδάκη των 
Εβδοµάδων Βραζιλιάνικου Σινεµά 
στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. 
Συνεργάζεται µε την Ε∆Σ από τον 
φθινόπωρο του 2011.
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

ΕΛΣΑ ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
6973-740363, el_liar@yahoo.gr

Η λειτουργία εργαστηρίου δηµιουργικής γραφής εί-
ναι µια δραστηριότητα που οργανώνεται µε κριτήριο 
αφ’ ενός την πολύχρονη εµπειρία και σχέση τής δι-
δάσκουσας µε αντίστοιχα εργαστήρια και σεµινάρια, 
αφ’ ετέρου την επιθυµία, όσων δηλώσουν συµµετοχή, 
να δοκιµαστούν στη γραφή, να ενηµερωθούν για το 
τοπίο τής 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 τον σκοπό αυτό διοργανώνονται δίωρα µα-
θήµατα µε εστίαση στη γραπτή δοκιµασία και στην 
απόκτηση και κατανόηση των τεχνικών και των αισθη-
τικών τρόπων που θα διευκολύνουν την προσπάθεια 
των συµµετεχόντων. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην 
παρουσίαση των ασκήσεων και των κειµένων στην 
οµάδα η οποία ασκεί τεκµηριωµένη κριτική, καθώς 
και στην διερεύνηση των δυνατοτήτων, των δυσκο-
λιών και των προοπτικών που έχει το αφηγηµατικό 
υλικό που τίθεται κάθε φορά υπό κρίσιν. Η φόρµα, η 
γλώσσα, το περιεχόµενο, η αφηγηµατική δοµή εξετά-
ζονται διεξοδικά και γίνονται κάποιες εναλλακτικές 
προτάσεις µε στόχο να αναδειχθεί η πολυσηµία τής 
γλώσσας, η σηµασία τής οπτικής γωνίας και της επι-
λογής αφηγητή, η ποικιλία των αποτυπωµάτων που 
αφήνει ο διαφορετικός ψυχισµός των ατόµων τα οποία 
εµπλέκονται στην περιπέτεια της γραφής. Η θεωρία 
και η πράξη, προπάντων, θα εναλλάσσονται όπως 
το απαιτούν οι ασκήσεις, το αφηγηµατικό υλικό και 
οι ανάγκες και απορίες των συµµετεχόντων. Πρέπει 
βεβαίως να επισηµανθεί ότι δεν υπάρχει µία µεθοδο-
λογία, κοινή για όλους, η χρήση τής οποίας φέρνει 
πιο κοντά στη συγγραφή τον χρήστη της. Θεµελιώδες 
χαρακτηριστικό κάθε αφήγησης πρέπει να θεωρείται η 
υποκειµενική µατιά µε την οποία συνθέτει καθένας το 
υλικό του, το διαµορφώνει και το διαχειρίζεται. 

Κάθε Τρίτη,  
από 14-11-2017, 
ώρα 7.00-9.00 µµ. 
Διάρκεια: 
15 συναντήσεις 
(30 ώρες). 
Προτεινόµενο ύψος 
συνδροµής: 150 ευρώ 
 
Όσοι θέλουν να 
δηλώσουν συµµετοχή 
ή να ζητήσουν 
διευκρινίσεις, να 
επικοινωνήσουν µε  
τη διδάσκουσα στο 
6973-740363. 
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Η ΕΛΣΑ ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ είναι 
φιλόλογος και έχει εργαστεί στη 
Μέση Εκπαίδευση. Έχει δηµοσιεύσει 
τις συλλογές διηγηµάτων Οι Άλλες 
(Νεφέλη: Αθήνα 1994), Πλην Ενός 
(Ίνδικτος: Αθήνα 1998), και το 
µυθιστόρηµα Ο σύλλογος (Ίνδικτος: 
Αθήνα 2001).

Με τον Γιάννη Πατίλη έχει 
επιµεληθεί την συγκεντρωτική 
έκδοση των ποιηµάτων τού Άγγελου 

Σηµηριώτη (Πνευµατικό Κέντρο 
∆ήµου Νέας Ιωνίας Αττικής, Νέα 
Ιωνία 1995).

Άρθρα, κριτικές και σχόλιά της 
έχουν δηµοσιευθεί σε εφηµερίδες και 
περιοδικά.

Υπήρξε ιδρυτικό µέλος και 
διευθύντρια του Ποιητικού Εργαστη-
ρίου στο Ίδρυµα «Τάκης Σινόπουλος 
– Σπουδαστήριο Νεοελληνικής 
Ποίησης». 
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ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Η «Λέσχη Ανάγνωσης» είναι µια προσφορά της Εται-
ρείας ∆ιαπολιτισµικών Σπουδών προς τα µέλη και τους 
µαθητές της καθώς και προς όσους επιθυµούν να ενη-
µερωθούν για τις δραστηριότητές της. Πρωταρχικός 
στόχος είναι η δηµιουργία µιας οµάδας που θα µυηθεί 
στην απόλαυση του λογοτεχνικού κειµένου και της ανά-
γνωσης, θα ανταλλάξει απόψεις, θα ενηµερωθεί πάνω 
σε ζητήµατα αισθητικών θεωριών και τεχνικών της γρα-
φής, θα γοητευθεί από την δυναµική της γλώσσας και 
την πολυπλοκότητά της, θα αφεθεί στην παντοδυναµία 
και την παρηγορητική δύναµη της µυθιστορίας. Η επι-
λογή για τον φετινό, δεύτερο κύκλο συναντήσεων είχε 
ως βασικό στόχο την γνωριµία ή την επανασύνδεση 
των συµµετεχόντων µε το έργο τού Ντοστογιέφσκι. 
Κριτήριο της επιλογής είναι προπάντων, η σπουδαιό-
τητα του έργου τού κορυφαίου συγγραφέα (από πολ-
λούς κριτικούς και θεωρητικούς της λογοτεχνίας έχει 
υποστηριχθεί ότι κανείς συγγραφέας δεν έχει ερευνήσει 
την ανθρώπινη ψυχή σε βάθος όπως ο Ντοστογιέφσκι), 
καθώς και ο αντίκτυπος του έργου του στη λογοτεχνική 
παραγωγή, στην θεωρία της λογοτεχνίας, στην αισθη-
τική, στην ψυχολογία, στην κοινωνιολογία, ακόµη και 
στην καθηµερινή ζωή και στις ανθρώπινες σχέσεις. 
Θα γίνουν 5 συναντήσεις, οι ακόλουθες:

Παρασκευή, 10 Νοεµβρίου 2017, ώρα 7 µ.µ.: 
Εισαγωγή στο έργο τού Ντοστογιέφσκι. Η ζωή  
του, οι αισθητικές και θεωρητικές προσεγγίσεις  
στο έργο του, ο διάλογος που έχει προκύψει από 
αυτό, ο αντίκτυπος.
Παρασκευή, 22 Δεκεµβρίου 2017, ώρα 7 µ.µ.: 
Έγκληµα και τιµωρία.
Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 7 µ.µ.: 
Αδελφοί Καραµάζοφ.
Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2018, ώρα 7 µ. µ.:  
Οι δαιµονισµένοι. 
Παρασκευή, 29 Απριλίου 2018, ώρα 7 µ.µ.:  
Ο ηλίθιος.

Υπεύθυνη, οργανώτρια 
και συντονίστρια 
της Λέσχης είναι 
η συγγραφέας και 
φιλόλογος ΕΛΣΑ 
ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ.  
 
Ο αριθµός τηλεφώνου 
για να επικοινωνήσετε 
µαζί της, να πείτε 
τις προτάσεις σας 
και να δηλώσετε τη 
συµµετοχή σας, είναι 
το 6973-740363.  
 
Η συµµετοχή είναι 
ελεύθερη (θα τηρηθεί 
σειρά προτεραιότητας).
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ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως απειλή για τις κοινωνίες τής Ευρώπης

Στο πλαίσιο των ανοιχτών διαλέξεων που κάθε χρόνο η Εταιρεία ∆ιαπολιτισµικών 
Σπουδών προσφέρει στους µαθητές και στους φίλους της, µε προσκεκληµένους 
οµιλητές-ειδικούς πάνω σε φλέγοντα θέµατα συλλογικού ενδιαφέροντος, τη 
χρονιά αυτή οργανώνει έναν µικρό κύκλο που επιδιώκει να φωτίσει τις σκοτεινές 
πλευρές τής Ευρωπαϊκή Ένωσης, στους µηχανισµούς της οποίας µοιάζει ανέλ-
πιδα παγιδευµένη αυτή τη στιγµή η Ελλάδα. Στην περίοδο 2017-18, λοιπόν, θα 
παρουσιαστεί ένας µικρός κύκλος 3 διαλέξεων –περίπου µία κάθε µήνα– στην 
παραπάνω επίκαιρη θεµατική. Οι διαλέξεις αυτές, ανοιχτές στο κοινό, θα γί-
νονται πάντα Κυριακή βράδυ, ώρα 7 µ.µ., στα γραφεία της Εταιρείας µας, και 
είναι εξής: 

4 Φεβρουαρίου 2018: 
Ιστορίες για το µέλλον τής Ευρώ-
πης. Μπορεί η τεχνοκρατική εξουσία 
να διαµορφώσει το µέλλον τής ΕΕ 
χωρίς να σκοτώσει την δηµοκρατία; 
(ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ) 

 

4 Μαρτίου 2018: 
Τί µε παρακινείς περί των Ευρωπαίων;
(ΠΕΤΡΟΣ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ)

1 Απριλίου 2018:
Τί εννοούµε όταν λέµε πως είµαστε 
Ευρωπαίοι;
(ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ)

Τις οµιλίες συντονίζει ο συνεργάτης µας ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ. 
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ

Τη χρονιά αυτή η Εταιρεία ∆ιαπολιτισµικών Σπουδών αποφάσισε να λειτουργή-
σει και πάλι την κινηµατογραφική της λέσχη, που είχε λειτουργήσει µε επιτυχία 
επί τέσσερα χρόνια στο παρελθόν. Στο πλαίσιο αυτό οργανώνει 5 κυριακάτικες 
προβολές µε γενικό θέµα Κινηµατογράφος και αποικιοκρατία, που θα πλαισι-
ώνονται –όπως πάντα– από παρουσίαση και συζήτηση. Οι επιλεγµένες ταινίες 
είναι: 

12 Νοεµβρίου 2017:
Gillo Pontecorvo,  
Quemada! (1969) 
Παρουσιάζει ο ΦΩΤΗΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ

17 Δεκεµβρίου 2017:
Werner Herzog,  
Η πράσινη κόµπρα (1987) 
Παρουσιάζει η  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

21 Ιανουαρίου 2018: 
David Lean,  
Το πέρασµα στην Ινδία (1984) 
Παρουσιάζει η  
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

18 Μαρτίου 2018:
Ousmane Sembene,  
Το στρατόπεδο Τσιαρόυ (1988)
Παρουσιάζει ο ΝΙΚΟΣ ΣΑΒΒΑΤΗΣ

29 Απριλίου 2018: 
Phillip Noyce,  
Ο ήσυχος Αµερικανός (2003) 
Παρουσιάζει ο  
ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

Οι προβολές θα γίνονται στο µπαρ Match Point, Αινιάνος 1, Πλατεία Βικτω-
ρίας, ώρα 6 µµ. Η χωρητικότητα είναι περιορισµένη, και η είσοδος θα γίνει µε 
την ενιαία κάρτα πέντε προβολών, που µπορεί να προµηθευτεί κανείς από τα 
γραφεία τής Εταιρείας µας. 
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