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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, αποκρυστάλ-
λωμα της τετράχρονης επιτυχούς λειτουργίας του ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά 
φέτος, στα δικά της γραφεία, Βουλγαροκτόνου 23 και Μαυρομι-
χάλη, 2ος όροφος, τις επιμορφωτικές της δραστηριότητες. Την 
περίοδο 2010-11, θα δοθούν οι ακόλουθοι κύκλοι διαλέξεων: 

ÖÉËÏÓÏÖÉÊÏ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÏ
ÖÙÔÇÓ ÔÅÑÆÁÊÇÓ
210.3459578, fterzak@otenet.gr

É. ÌáèÞìáôá óõãêñéôéêÞò èñçóêåéïëïãßáò
Κάθε Δευτέρα, από 15-11-2010, ώρα 8.00΄-10.00΄μ.μ.
Διάρκεια: 25 συναντήσεις (50 ώρες). Κόστος συμμετοχής: 500 ευρώ
 

  1. Το αντικείμενο μιας θρησκειολογικής επιστήμης:  
η ανθρωπολογική κατηγορία του ιερού. 

  2. Στοιχειώδεις δομές του ιερού: η σαμανική έκσταση 
και το γονιμικό όργιο. 

  3. Πατέρες της θρησκειολογικής έρευνας – I:  
Max Müller και Rudolf Otto.

  4. Πατέρες της θρησκειολογικής έρευνας – II:  
Mircea Εliade και Georges Dumézil.

  5. Η θρησκεία υπό το πρίσμα της κοινωνικής 
ανθρωπολογίας – I (Βικτωριανή ανθρωπολογία· 
 η γαλλική κοινωνιολογική σχολή).

  6. Η θρησκεία υπό το πρίσμα της κοινωνικής 
ανθρωπολογίας – II (Max Weber· Boas, Malinowski 
και η παράδοση του δομολειτουργισμού).

  7. Η θρησκεία υπό το πρίσμα της κοινωνικής 
ανθρωπολογίας – IΙI (στρουκτουραλιστική 
ανθρωπολογία· αμερικανικός κουλτουραλισμός· 
μαρξιστική ανθρωπολογία).

  8. Ο William James και η ψυχολογία της θρησκείας. 
Carl G. Jung. 

  9. H κριτική της θρησκείας στην ψυχανάλυση.
10. Μύθος και τελετουργία.
11. Θυσία, η βία του ιερού.
12. H γενεαλογία των Αγγέλων και η καταγωγή  

της μονοθεϊστικής ιδέας.
13. Για τη θρησκεία του Ισραήλ. 
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14. Στοιχεία για την προϊστορία και τις μεταμορφώσεις 
του Μεσσιανισμού.

15. Παράδοση θρησκευτικής ανταρσίας, από την ύστερη 
αρχαιότητα ως τη μεταμεσαιωνική Ευρώπη. 

16. Ισλάμ: δογματική διαμόρφωση και ιστορική 
ανάπτυξη.

17. Για τη δομή και την ιστορία των δερβίσικων 
ταγμάτων. 

18. Εσχατολογία και κατασκευές του μεταθανάτιου – I 
(Ελλάδα, Αίγυπτος και Μέση Ανατολή).

19. Εσχατολογία και κατασκευές του μεταθανάτιου – II 
(Ινδία, Θιβέτ, Κίνα). 

20. To διττό πρόσωπο της σινικής θρησκευτικότητας: 
Ταοϊσμός και Κομφουκιανισμός. 

21. Ουπανισάδες: το αποκορύφωμα του ινδικού 
στοχασμού.

22. Οι μεταμορφώσεις του Βουδισμού και  
το ιαπωνικό Ζεν.

23. Τι είναι εκκοσμίκευση; 
24. Θρησκευτικές αναβιώσεις στα τέλη του εικοστού 

αιώνα – I: οι θρησκευτικοί φονταμενταλισμοί.
25. Θρησκευτικές αναβιώσεις στα τέλη του εικοστού 

αιώνα – II: νεοπαγανισμός και το κίνημα  
της «Νέας Εποχής».

ÉI. ÅéóáãùãÞ óôçí éóôïñßá ôÞò öéëïóïößáò – 
êýêëïò ã´: óýã÷ñïíç öéëïóïößá
Κάθε Τρίτη, από 16-11-2010, ώρα 8.00΄-10.00΄μ.μ.
Διάρκεια: 25 συναντήσεις (50 ώρες ). Κόστος συμμετοχής: 500 ευρώ

  1. Ιστορικά για τον δέκατο ένατο αιώνα.
  2. Η εγελιανή αριστερά και ο Λουδοβίκος Φώυερμπαχ. 

Η ένσταση του Στίρνερ. 
  3. Μαρξ.

  4. Κίρκεγκωρ.
  5. Σοπενχάουερ.
  6. Νίτσε. 
  7. Μπεργκσόν και βιταλισμός.
8-9-10. Ο Φρόυντ και η ψυχανάλυση.
11. Μετά τον Φρόυντ. 
12. Ο Αύγουστος Κοντ και ο θετικισμός στα τέλη του 

δέκατου ένατου αιώνα: βρετανικός εξελικτισμός, 
αμερικανικός πραγματισμός και ο γερμανικός 
νεοκαντιανισμός.

13. Η «στροφή» του Φρέγκε και ο θετικισμός στον 
εικοστό αιώνα: λογικισμός, λογικός εμπειρισμός, 
αναλυτική φιλοσοφία, Popper. 

14. Η χουσερλιανή φαινομενολογία και η ερμηνευτική 
παράδοση. 

15. Μαξ Σέλερ· Μάρτιν Χάιντεγκερ.
16. Υπαρξισμοί και περσοναλισμοί· Ζαν-Πωλ Σαρτρ  

και Μ. Μερλώ-Ποντύ. 
17. Ευρωπαϊκός μαρξισμός: Καρλ Κορς, Γκέοργκ 

Λούκατς, Αντόνιο Γκράμσι και ο Ερνστ Μπλοχ.
18. Η Σχολή της Φραγκφούρτης και η Κριτική Θεωρία.
19. Βάλτερ Μπένγιαμιν. Η διαλεκτική του διαφωτισμού.
20. Το «γλωσσολογικό μοντέλο» και ο γαλλικός 

στρουκτουραλισμός.
21. Μεταστρουκτουραλισμοί Ι: Φουκώ, Ντελέζ. 
22. Μεταστρουκτουραλισμοί ΙΙ: Ντεριντά, Λυοτάρ.
23. Πέρ’ από τον μαρξισμό: Παπαϊωάννου, Καστοριάδης, 

Αξελός. 
24. Γιούργκεν Χάμπερμας, και η επικοινωνιακή θεωρία 

της δημοκρατίας. 
25. Προς τον εικοστό πρώτο αιώνα: κριτικές αποτιμήσεις 

από τη σκοπιά του παρόντος.
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ÉÉÉ. Ç åîÝëéîç ôùí ðïëéôéêþí èåùñéþí óôç Äýóç 
Κάθε Τετάρτη, από 17-11-2010, ώρα 8.30΄-10.30΄μ.μ.
Διάρκεια: 20 συναντήσεις (40 ώρες ). Κόστος συμμετοχής: 400 ευρώ

  1. Η έννοια του πολιτικού και οι απαρχές της πολιτικής 
δραστηριότητας στο πλαίσιο της ελληνικής πόλεως. 
Οι Σοφιστές. 

  2. Πλάτων, Θουκυδίδης, Ξενοφών και η παρακμή  
του πολιτικού παραδείγματος. 

  3. Η πολιτική ως αξιακή-κανονιστική θεωρία: 
Αριστοτέλης και Aλ-Φάραμπι. 

  4. Η νεωτερική αντίληψη της πολιτικής:  
Μακιαβέλι, Λούθηρος και οι πρώιμες θεωρίες  
του φυσικού δικαίου. 

  5. Τόμας Χομπς και Μπαρούχ Σπινόζα. 
  6. Τζων Λοκ. Από την Ένδοξη Αγγλική στην 

Αμερικανική Επανάσταση. 
  7. Ο Ζ.Ζ. Ρουσσώ και η Γαλλική Επανάσταση. 
  8. Η διαμάχη για τον ρεπουμπλικανισμό.  

Ιμμάνουελ Καντ.
  9. Φίχτε, Χέγκελ και η Γερμανική ενοποίηση. 
10. Ο Μαρξ και το εργατικό κίνημα.
11. Εξελίξεις στο εσωτερικό του μαρξισμού: στρατηγικές 

και φιλοσοφικές ερμηνείες. 
12. Η αναρχική κληρονομιά. 
13. Το πρόβλημα των αξιών στην πολιτική: Μαξ Βέμπερ 

και Βιλφρέντο Παρέτο. 
14. Κρίση του φιλελευθερισμού και ολοκληρωτική 

θεωρία: Καρλ Σμιτ και Τζοβάνι Τζεντίλε.  
Όσβαλντ Σπένγκλερ. 

15. Κριτική του ολοκληρωτισμού και η Σχολή  
της Φραγκφούρτης. 

16. Πέρ’ από τον μαρξισμό: Κ. Παπαϊωάννου,  
Κ. Καστοριάδης και η θεωρία της αυτονομίας.

17. Ο Αλτουσέρ και η «ευρωκομμουνιστική» 

συνθηκολόγηση. Ο Μισελ Φουκώ και  
η «μικροφυσική της εξουσίας».

18. Χάνα Άρεντ, Γιούργκεν Χάμπερμας και η 
αναδιαπραγμάτευση της δημοκρατίας. Τζων Ρόουλς, 
Τζόρτζο Aγκάμπεν.

19. Παγκοσμιοποίηση και κρίση στη μετάβαση προς τον 
21ο αιώνα. Οι επίγονοι της ιταλικής «αυτονομίας» 
(Νέγκρι, Βίρνο).

20. Αντι-παγκοσμιοποίηση, και το πρόβλημα μιας 
θεωρίας των σύγχρονων κοινωνικών κινημάτων.

Ο ΦΩΤΗΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ γεννήθηκε το 1959 στην Πάτρα. Το 1977-78 παρακο-
λούθησε μαθήματα κινηματογράφου στη Σχολή Σταυράκου και την περίοδο 
1980-81οργάνωσε έναν χώρο αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής στην Πάτρα. Το 1982 
ίδρυσε στην Αθήνα τις εκδόσεις Praxis τις οποίες διηύθυνε ως το 1990, ενώ από 
το 1990 ως το 1994 υπήρξε συνεργάτης των εκδόσεων Πρίσμα· από το 1998 
ως το 2004 σχεδίαζε κι επιμελείτο τη σειρά «Ιστάρ. Ανθρωπολογία της Σεξουα-
λικότητας» στις εκδόσεις Οξύ, και από το 2008 τη σειρά «Ιανός. Πολιτισμικές 
Διασταυρώσεις» στις εκδόσεις futura. 

Έχει εργαστεί ερευνητικά, στα πλαίσια σεμιναρίων, σε ποικίλους τομείς 
των επιστημών του ανθρώπου (φιλοσοφία, πολιτική ψυχολογία, ομαδική ανά-
λυση 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 Ερευνών (της οποίας 
χρημάτισε διαδοχικά γραμματέας και πρόεδρος), και 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 λογοτε-
χνίας, «Ποίηση: λόγος και τέχνη». Από το 2005 παραδίδει σειρές διαλέξεων στη 
φιλοσοφία, αισθητική και συγκριτική θρησκειολογία στο πλαίσιο της Εταιρείας 
Διαπολιτισμικών Σπουδών την οποία διευθύνει. 

Έχει δημοσιεύσει εκτεταμένο αριθμό δοκιμίων και κριτικών σε έντυπα 
όπως τα Ιδεοδρόμιο, Ο Πολίτης, Σημειώσεις, Λεβιάθαν, Ήχος, Σήμα, Ανθρω-
ποθεωρία, Εθνολογία, Δημοκρατία και Φύση, Διαβάζω, Θεός και Θρησκεία, 
Πλανόδιον, Εποχή, futura, Διάπλους, Κριτική Διεπιστημονικότητα, Βαβυλωνία, 
Πανοπτικόν, κ.ά. και συνεργαστεί ως βιβλιοκριτικός με τις εφημερίδες Καθη-
μερινή, Αυγή και Ελευθεροτυπία. Έχει εκδόσει μία σειρά προσωπικών έργων, 
δοκιμιακού κυρίως χαρακτήρα, και μεγάλο αριθμό μεταφράσεων σε συναφή 
πεδία (βλ. αναλυτική εργοβιογραφία στο www.fotisterzakis.gr). 
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Θα επικεντρωθούμε κυρίως στον παραδοσιακό πολιτισμό της 
Ιαπωνιας, με αναφορές στο σύγχρονο κόσμο και έμφαση στην 
μετάβαση απο την προνεωτερική στη σύγχρονη εποχή. Τέλος, 
θα λάβουν μέρος και δύο εργαστήρια παραδοσιακής τέχνης με 
ειδικούς καλεσμένους.

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΛΩΝΟΣ είναι διδάκτωρ θρησκειολογίας του Πανεπιστημίου του 
Stanford των ΗΠΑ. Έχει διδάξει μαθήματα με θέμα τις θρησκευτικές παραδό-
σεις της Άπω Ανατολής στα πανεπιστήμια Yale και Stanford. Το πρώτο πτυχίο 
του ήταν στα Ιαπωνικά (Stanford). Ακολούθησε Μάστερ στις θρησκείες της 
Άπω Ανατολής (Σχολή Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών SOAS, Πανεπι-
στήμιο του Λονδίνου). Η διδακτορική του διατριβή είχε ως θέμα την παράδοση 
του ορεσίβειου ασκητισμού της Ιαπωνίας (Σουγκέντο). Έχει επίσης διεξαγάγει 
επανειλημμένη επιτόπια έρευνα στην Ιαπωνία και διατελέσει ερευνητής στα 
Βουδιστικά πανεπιστήμια Κομαζάουα και Οτάνι. 

ÓÕÍÏÐÔÉÊÇ ÅÐÉÓÊÏÐÇÓÇ  
ÔÏÕ ÉÁÐÙÍÉÊÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ 
ÃÉÙÑÃÏÓ ÊËÙÍÏÓ
210.8071054, 6948-948666, vidyaloca@gmail.com

Kάθε Τρίτη, από 16-11-2010, ώρα 8-10 μ.μ. 
Διάρκεια: 12 συναντήσεις (24 ώρες). Kόστος συμμετοχής: 240 ευρώ

  
1. Ιδεογράμματα και κοινωνία: μελετώντας τις 

κοινωνικές δομές μέσ’ από την ιαπωνική γλώσσα 
  2. Συνοπτική ιστορία και γεωγραφία της Ιαπωνίας 
  3. Κοινωνία - Ι 
  4. Κοινωνία - ΙΙ 
  5. Σαμουράι: Μύθοι και πραγματικότητα 
  6. Λογοτεχνία και ποίηση: χαϊκού, Σέι Σοναγκόν, 

Μίσιμα, Καουαμπάτα, Τανιζάκι
  7. Ποπ κουλτούρα: Οτάκου, Μάνγκα, Άνιμε 
  8. Η Κουλτούρα της Εποχής Εντό (1600-1868): 

Σαμουράι και έμποροι 
  9. Εποχή Μέιτζι (1868-1912) και δυτικοποίηση
10. Μοναχοί, τέχνες, και αισθητική: Εσωτερικός 

Βουδισμός και Ζεν
11. Μορφές του θεάτρου: Νο, Καμπούκι, Κιόγκεν, 

Μπούνρακου, Μπούτο
12. Ο κινηματογράφος στη μεταπολεμική εποχή

Η Ιαπωνία και ο πολιτισμός της μας είναι ταυτόχρονα οικεία 
(σαμουράι, χαικού, Ζεν) αλλά και άγνωστη, λόγω της αποσπα-
σματικής φύσης των εικόνων που λαμβάνουμε. Είναι μια χώρα 
όπου συμβιώνουν σήμερα το παραδοσιακό, το σύγχρονο και 
το μεταμοντέρνο. Οι παραδόσεις έχουν ως σκοπό την παρου-
σίαση της κοινωνίας, της ιστορίας, και των τεχνών της χώρας. 
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ÔÏ ÅËËÇÍÉÊÏ ÁÓÔÉÊÏ ËÁÚÊÏ ÔÑÁÃÏÕÄÉ: 
ÑÅÌÐÅÔÉÊÏ, ÓÌÕÑÍÁÉÉÊÏ ÊÁÉ ÓÕÃÃÅÍÉÊÁ. ÌÉÁ 
ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÌÅ ÉÓÔÏÑÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ, ÊÁÔÇÃÏÑÉÅÓ, 
ÐÅÑÉÏÄÏËÏÃÇÓÇ, ÅÎÅËÉÎÇ, ÅÐÉÄÑÁÓÅÉÓ
ÍÉÊÏÓ ÐÏËÉÔÇÓ
210.9333354, 6944-565878, nikapol@otenet.gr

Κάθε Δευτέρα, από 22-11-2010, ώρα 8-10μ.μ 
Διάρκεια: 12 συναντήσεις (24 ώρες) Κόστος συμμετοχής: 240 ευρώ

1ο μάθημα: Απαρχές του αστικού λαϊκού τραγουδιού (Κων/
λη, 16ος αιώνας). Η εξέλιξη του δημοτικού και του αστικού 
τραγουδιού κατά τους επόμενους αιώνες. Πόλοι μέσα στους 
οποίους διαμορφώνεται το αστικό τραγούδι (Κων/λη, Γιάννενα, 
άλλες περιοχές). Η πρώτη αποκρυστάλλωση του αστικού λαϊκού 
τραγουδιού μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Τα μάγκικα, 
μόρτικα, μουρμούρικα τραγούδια στην εποχή του Όθωνα. Η 
συμβολή συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού στη διαμόρφωση 
και τη διάδοσή τους, καθώς και οι κοινωνιολογικές παράμετροι 
αυτών των ομάδων. Παράλληλες δημιουργίες παρόμοιων τρα-
γουδιών σε άλλα αστικά κέντρα, εντός ή εκτός Ελλάδας. Οι 
κυριώτερες διαφορές με το δημοτικό τραγούδι. Οργανολογική 
προσέγγιση. Παραδείγματα από τη δισκογραφία.

2ο μάθημα: Τα μεγάλα αστικά κέντρα της «καθ’ ημάς 
Ανατολής» στον μέσο και ύστερο 19ο αιώνα, καθώς και στις 
αρχές του 20ού. Η μουσική ζωή σε Κων/λη και Σμύρνη, αλλη-
λοεπιδράσεις μεταξύ των δύο πόλεων, εξελίξεις. Η «αυλική» 
λόγια σχολή της Κων/λης και η σμυρναίικη «παραφυάδα» της. 
Ανατολικές και δυτικές επιδράσεις. Ενσωμάτωση «ντόπιων» 
δημοτικών και «ρεμπέτικων». Η περίπτωση του «σμυρναίικου 
μινόρε μανέ» και η προβολή της από τη σύγχρονη έρευνα. Η 
δημιουργία κέντρων διασκέδασης με ανατολίτικα μουσικά 
συγκροτήματα στην Αθήνα και άλλες ελληνικές πόλεις («καφέ-
αμάν»). Παραδείγματα από τη δισκογραφία.

Η δισκογραφία από τις απαρχές της (τεχνολογία κυλίνδρου) 
με επικέντρωση στις ελληνικού ενδιαφέροντος ηχογραφήσεις 
διεθνών και επιτόπιων δισκογραφικών εταιριών στα αστικά 
κέντρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (Κων/λη, Σμύρνη, 
Θεσ/κη, Κάϊρο, κλπ.). 

3ο, 4ο και 5ο μάθημα: Η εγκατάσταση των προσφύγων 
και ανταλλαξίμων στην Ελλάδα, μετά τους πολέμους και τη 
μικρασιατική καταστροφή. Η «μετεγκατάσταση» της Σμυρ-
ναίικης Σχολής στην Αθήνα του μεσοπολέμου. Παρουσίαση 
και διερεύνηση των χαρακτηριστικών της σχολής. Περίοδος 
μεγάλης καλλιτεχνικής και εμπορικής επιτυχίας, τόσο στις 
«ζώσες» μουσικές σκηνές όσο και στη δισκογραφία. Η διάδοση 
του γραμμοφώνου ως φορέα εξάπλωσης της μουσικής αυτής. 
Παρουσίαση των κυριότερων συντελεστών.

6ο μάθημα: Τα διαδοχικά μεταναστευτικά κύματα προς την 
Αμερική και η μουσική ζωή των μεταναστών. Δισκογραφική 
δραστηριότητα με μετανάστες μουσικούς αλλά κι επανεκτυ-
πώσεις δίσκων από την (ελληνικού ενδιαφέροντος) ευρωπαϊκή 
δισκογραφική δραστηριότητα. Παρουσίαση των συντελεστών 
και εξέταση ιδιαιτεροτήτων.

7ο και 8ο μάθημα: Οι πρώτες ηχογραφήσεις με μπουζούκι. 
Η έλευση και «ανακάλυψη» του Μάρκου Βαμβακάρη. Το «Πει-
ραιώτικο ρεμπέτικο». Η μεγάλη ανατροπή, με την οριστική 
επικράτηση μπουζουκομπαγλαμάδων. Εμφάνιση και εξέλιξη 
νεώτερων συνθετών. Η επιβολή λογοκρισίας από το καθεστώς 
Μεταξά και οι συνέπειες. Παρουσίαση συντελεστών. 

9ο και 10ο μάθημα: Το αστικό λαϊκό τραγούδι κατά τη 
διάρκεια της Κατοχής. Μεταπολεμική περίοδος μπουζουκο-
μπαγλαμάδων. Εξελίξεις και σταθεροποίηση του ύφους. Τα 
νέα «μεγαθήρια» της δισκογραφίας. Σαρωτική επικράτηση 
του καινούργιου ύφους. Αντιδράσεις τμημάτων της κοινωνίας. 
Παρουσίαση συντελεστών. 

11ο μάθημα: Η υιοθέτηση από τον Μανώλη Χιώτη του 
τετράχορδου μπουζουκιού και οι πρώτες συνέπειες. Φαινόμε-
να μετάλλαξης του ύφους. «Δεύτερη καριέρα» του Μάρκου 
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ÅÑÃÁÓÔÇÑÉ ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÇÓ ÃÑÁÖÇÓ
ÅËÓÁ ËÉÁÑÏÐÏÕËÏÕ
210.2012621, 6973-740363, el_liar@yahoo.gr

Κάθε Πέμπτη, από 18-11-2010, ώρα 8.30΄-10.30΄μ.μ. 
Διάρκεια: 20 συναντήσεις (40 ώρες) Κόστος συμμετοχής: 400 ευρώ

Το Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής είναι ένας τόπος όπου 
ενθαρρύνεται, καλλιεργείται και αναπτύσσεται η αυτόνομη έκ-
φραση των συμμετεχόντων με επιδιωκόμενο και επιθυμητό στό-
χο την παρουσίαση σε αυτό προσωπικής τους δημιουργίας. Οι 
συμμετέχοντες εθίζονται στην κοινοποίηση των εκφραστικών 
τους αναζητήσεων καθώς και στην ελεύθερη συζήτηση και εκ-
δήλωση απόψεων γύρω από αυτές. Η αναζήτηση, η παρουσία-
ση, οι παρεμβάσεις, η αντιπαράθεση, η εκδήλωση αναγνωστι-
κών ενδιαφερόντων, η άσκηση κριτικής, είναι κάποιες από τις 
επιδιώξεις του Εργαστηρίου.

Παράλληλα στο Εργαστήριο επιδιώκεται η ανάπτυξη προ-
σωπικού γούστου, η διαχρονική λογοτεχνική καλλιέργεια, η 
προσέγγιση των πολύπλοκων μεταμορφώσεων της λογοτεχνίας 
στο πλαίσιο των ριζικών πολιτικών, τεχνολογικών και κοινωνι-
κών αλλαγών, η απόλαυση που προκύπτει από την επαφή με 
λογοτεχνικά κείμενα.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα θα αποφασίζεται κάθε φορά με 
κριτήριο τις επιθυμίες των μελών, τις ανάγκες που προκύπτουν 
από τα μαθήματα, τα ερεθίσματα που δημιουργήθηκαν στην 
ομάδα καθώς και τα δεδομένα που προκύπτουν κάθε φορά από 
τη βιωματική και θεωρητική σχέση των μελών του Εργαστηρί-
ου με την λογοτεχνική δημιουργία. 

Βαμβακάρη. Παραδείγματα. Το κλείσιμο του δημιουργικού 
κύκλου των τραγουδιών που από πολλούς ονομάστηκαν «ρε-
μπέτικα».

12ο μάθημα: Ανακεφαλαίωση, συμπεράσματα.

Ο ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ είναι συνταξιούχος μηχανικός. Έχει σπουδάσει την ελληνική 
(βυζαντινή) μουσική σε εξαετή κύκλο σπουδών στη σχολή Σίμων Καράς και είναι 
μουσικός με εξειδίκευση στο πολίτικο λαούτο και το μπουζούκι. Τα τελευταία 
χρόνια ασχολείται με την έρευνα στην ελληνική παραδοσιακή μουσική και το 
αστικό λαϊκό τραγούδι. Οι τομείς με τους οποίους έχει ασχοληθεί είναι η μουσικο-
λογική και εθνομουσικολογική προσέγγιση, η έρευνα στις ρίζες, η οργανολογία, 
η μεθοδολογία περιοδολόγησης και ταξινόμησης του αστικού λαϊκού τραγουδιού 
καθώς και η έρευνα πολιτικών/κοινωνιολογικών παραμέτρων στην εξέλιξή του. 
Επίσης, η εξέταση των κυριοτέρων χορών που συνδέονται με το αστικό λαϊκό 
τραγούδι, ειδικότερα οι ιστορικές και εθνολογικές τους διαστάσεις.

Έχει παρουσιάσει πρωτότυπες εργασίες σε διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό και έχει κάνει δημοσιεύσεις σε εξειδικευμένα περιοδικά και 
παρουσιάσεις σε σεμινάρια. Έχει επίσης συμμετάσχει σε σεμινάρια πρακτικής 
εξάσκησης στην παραδοσιακή και την αστική λαϊκή μουσική.
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Á. ÐÏÉÇÓÇ
Πιο συγκεκριμένα στο Εργαστήρι Ποίησης γίνονται:
• Παρουσίαση μικρών θεματικών κύκλων από όλες τις 

περιόδους της ποίησης, ελληνικής και ξένης, και από όλα 
τα καλλιτεχνικά ρεύματα. Στο πλαίσιο αυτό θα καλούνται 
έλληνες ποιητές οι οποίοι θα παρουσιάζουν τη δουλειά 
τους και θα συνομιλούν με τα μέλη του Εργαστηρίου.

• Διδασκαλία του μέτρου, γλωσσικές ασκήσεις με τη 
δηλωτική και συνυποδηλωτική χρήση της γλώσσας, 
ασκήσεις γραφής. 

• Συζήτηση και άσκηση κριτικής πάνω σε συγκεκριμένα 
ποιήματα των μελών του Εργαστηρίου.

• Αναφορά στο πεδίο της λογοτεχνίας διεθνώς, στα 
λογοτεχνικά ρεύματα, στις θεωρίες της Λογοτεχνίας.

• Αναφορά σε συγκεκριμένα βιβλία και ποιητές που 
κίνησαν το ενδιαφέρον των μελών και επιθυμούν  
να συνομιλήσουν γι’ αυτά.

• Ποιητικοί διαγωνισμοί ανάμεσα στα μέλη του  
Εργαστηρίου.

• Δοκιμές μετάφρασης ποιημάτων που προτείνονται  
στο Εργαστήρι από μέλη του. 

• Η καλλιέργεια της τέχνης της απαγγελίας.
• Παρεμβάσεις από τα μέλη του Εργαστηρίου με προτάσεις, 

αναγνώσεις ποιημάτων και με οποιαδήποτε έκφραση 
εντάσσεται στο πλαίσιο της ποιητικής δημιουργίας  
και της κριτικής.

Â. ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ
Το εργαστήρι πεζογραφίας θα ασχοληθεί με θέματα θεωρίας 
της λογοτεχνίας καθώς και με την ίδια την πράξη της γραφής. 
Θέματα που θα αναλυθούν και θα εξεταστούν είναι:
• Αφηγηματική Οπτική-Εστίαση.
• Περιγραφή, Διήγηση, Μίμηση.
• Αφηγηματικές Τεχνικές.
• Χαρακτήρες, κεντρικός ήρωας, δευτερεύοντες.

• Μύθος, Πλοκή, Δράση, Λύση.
• Λειτουργία χρόνου, χρονικά επίπεδα.
• Διάλογος.
• Συγγραφή θεατρικού έργου ή σεναρίου από την ομάδα 

του εργαστηρίου.
• Αναφορές σε αποσπάσματα ή ολόκληρα αφηγήματα.
• Αναφορές σε σύγχρονα πεζογραφικά ρεύματα.
• Σύνθεση διηγήματος, μυθιστορήματος (Μονοκεντρισμός 

- Πολυμορφία).

Η ΕΛΣΑ ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ είναι φιλόλογος και εργάζεται στη Μέση Εκπαί-
δευση. Έχει δημοσιεύσει τις συλλογές διηγημάτων Οι Άλλες (Νεφέλη, Αθήνα 
1994), Πλην Ενός (Ίνδικτος, Αθήνα 1998), και το μυθιστόρημα Ο σύλλογος (Ίν-
δικτος, Αθήνα 2001). Με τον Γιάννη Πατίλη έχει επιμεληθεί την συγκεντρωτική 
έκδοση των ποιημάτων του Άγγελου Σημηριώτη (Πνευματικό Κέντρο Δήμου 
Νέας Ιωνίας Αττικής, Νέα Ιωνία 1995). Άρθρα, κριτικές και σχόλιά της έχουν δη-
μοσιευθεί σε εφημερίδες και περιοδικά. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και διευθύντρια 
του Ποιητικού Εργαστηρίου στο Ίδρυμα «Τάκης Σινόπουλος - Σπουδαστήριο 
Νεοελληνικής Ποίησης».
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ËÏÃÏÔÅ×ÍÉÊÇ ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ
ÊÁÔÅÑÉÍÁ Ó×ÉÍÁ
210.6755778, 6978-541097, kschina@otenet.gr

Κάθε Πέμπτη, από 18-11-2010, ώρα 8.00΄-10.00΄μ.μ. 
Διάρκεια: 12 συναντήσεις (24 ώρες) Κόστος συμμετοχής: 240 ευρώ

Σ’ ένα παλιό του ποίημα ο πολωνός ποιητής Ζ. Χέρμπερτ παρο-
μοιάζει τον μεταφραστή με μιαν αδέξια μέλισσα που «εφορμά 
στο λουλούδι» παλεύοντας «να χωθεί εκεί που βρίσκεται το 
άρωμα και η γλύκα», επιμένοντας, ώσπου να κουτουλήσει σε 
κάποιο κίτρινο ύπερο. Κι «εδώ τελειώνουν όλα», γράφει ο 
ποιητής, «είναι απλώς αδύνατο να φτάσει κανείς στη ρίζα του 
λουλουδιού από το κεφάλι». 

Ιδού το μικρό δράμα του μεταφραστή, κατά Χέρμπερτ: να 
εφορμά στο άνθος –στο προς μετάφραση έργο– πάλι και πάλι, 
να πασχίζει ν’ αγγίξει την πεισματικά διαφεύγουσα ουσία, αλλά 
να απέρχεται απλώς με τη μύτη κίτρινη απ’ τη γύρη. Όπως και 
πολλοί άλλοι πριν απ’ αυτόν, από τον Δάντη ως τον Λεοπάρ-
ντι, τον Ρίλκε και τον Ναμπόκωφ, ο Χέρμπερτ αμφισβητεί τη 
μεταφραστική πράξη, επιμένοντας πως η πνευματική ουσία 
ενός έργου ανακοινώνεται αποκλειστικά και μόνο μέσα στη 
γλώσσα που γράφτηκε και πως κάθε απόπειρα μεταφοράς του 
σε άλλη γλώσσα αναπόφευκτα αλλοιώνει, παραφθείρει, παρα-
φράζει αυτή την ουσία. 

Αναμφίβολα υπάρχει θρυμματισμός και διασπορά όταν το 
περιεχόμενο αποσπάται και απομακρύνεται από την ιθαγένεια 
της πρωτότυπης μορφής· ταυτόχρονα, όμως, η μετάφραση 
δίνει, υπομονετικά, νέα και μεγαλύτερη ζωή στο πρωτότυπο. 
Χαλαρώνει τα σχοινιά που, εξ ορισμού, προσδένουν τις λογο-
τεχνικές δημιουργίες στον τόπο και τον χρόνο της σύλληψής 
τους· γίνεται ένα δώρο της ύπαρξης πέρα από τον χώρο και 
τον χρόνο, η εναντίωση στην Βαβέλ, χωρίς την οποία ο πολι-
τισμός, τα «μνημεία του πνεύματος», οι τέχνες του λόγου θα 
ήταν καταδικασμένα σε απομόνωση. 

Πώς λοιπόν, ο μεταφραστής θα κατορθώσει να αποκατα-
στήσει τη ζωτική ισοδυναμία μεταξύ πρωτότυπου κειμένου και 
μετάφρασης; Πώς μπορεί η «αντι-δημιουργία» του, η μεταμορ-
φωτική του επανάληψη να είναι αληθινά ανταποκρίσιμη προς 
το πρωτότυπο και να αναδεικνύει την υπαρξιακή της εξάρτηση 
από το πρωτότυπο; Ποια ανιδιοτέλεια από την πλευρά του 
μεταφραστή μπορεί να διασφαλίσει ότι το πρωτότυπο είναι, 
λογίζεται και βιώνεται ως το raison d’ etre, η επακριβής πηγή 
και αυθεντία της ύπαρξης εκτός και εντός της μετάφρασης; 
Πώς με δυο λόγια, θα ανταποκριθεί ο μεταφραστής σε ό, τι ο 
Τζωρτζ Στάινερ ονομάζει τεχνική και ηθική της πιστότητας; 

Έχοντας και η ίδια κονταροχτυπηθεί με τη μετάφραση 
επί πολλά χρόνια, ξέρω πόσο δύσκολη, πόσο άχαρη, πόσο 
εξαντλητική είναι η προσπάθεια να ψηλαφίσεις νοήματα, να 
διεισδύσεις στον ανοίκειο κόσμο της ξένης δημιουργίας, ν’ 
«ακούσεις» τη γλώσσα, να αναπλάσεις το ύφος. Το ξένο κεί-
μενο είναι, με τα λόγια του Πας, «μια ρηματική τοπογραφία, 
στην οποία όλα επικοινωνούν, όλα είναι μετάφραση: οι φράσεις 
είναι μια οροσειρά και τα βουνά είναι τα σημεία, τα ιδεογράμ-
ματα ενός πολιτισμού». Το παιχνίδι των αντηχήσεων και των 
ρηματικών αναλογιών προκαλεί ίλιγγο, κρύβει κινδύνους· δεν 
υπάρχει, όμως, τίποτε πιο συναρπαστικό. Οσο πιο κοντά στο 
κείμενο παραμένει ο μεταφραστής, τόσο μεγαλύτερη η γοητεία· 
όσο δραστικότερα αποσυναρμολογήσει τα στοιχεία του κει-
μένου, για να τα χρησιμοποιήσει εκ νέου και να τα αποδώσει 
στη γλώσσα, τόσο συναρπαστικότερη η περιπέτεια. Αυτή η 
εναλλαγή εγγύτητας και απόστασης, δίνει στη μεταμορφωτική 
διαδικασία της μετάφρασης την δημιουργική της πνοή.

Ο σεμιναριακός αυτός κύκλος με θέμα τη λογοτεχνική 
μετάφραση, θα διαρθρωθεί σε δεκαπέντε συναντήσεις και θα 
επιχειρήσει να απαντήσει σε γενικά ερωτήματα που θέτει η 
μεταφραστική πράξη. «Πιστή» ή «ωραία» μετάφραση; Τι είναι 
προτιμότερο, η διατήρηση της «ξενότητας» στο μετάφρασμα 
ή η προσοικείωσή του στη γλώσσα μας; Μεταφράζεται η 
ποίηση; Πού κινείται σήμερα η σύγχρονη μεταφραστική θε-
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ωρία; Ποιες είναι οι βασικές δυσκολίες και τα διλήμματα του 
μεταφραστή; Πώς λύνονται τα πραγματολογικά προβλήματα 
της μετάφρασης;

Ωστόσο, οι συναντήσεις αυτές θα έχουν και ένα «εφαρμο-
σμένο» σκέλος. Οι συμμετέχοντες θα επιχειρήσουν να κατα-
πιαστούν με τη μετάφραση, με τη βοήθεια της διδάσκουσας, 
ώστε να διαπιστώσουν στην πράξη τα στάδια της διαδικασίας, 
τα προβλήματα που εγείρει και τις λύσεις που από κοινού θα 
επιλεγούν. Η γλώσσα από την οποία θα μεταφραστούν τα κεί-
μενα θα είναι η αγγλική, γι’ αυτό και απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι η πολύ καλή γνώση της γλώσσας. 

Ειδικότερα, θα συζητηθούν οι ιδιομορφίες της αγγλικής 
γλώσσας, οι παγίδες και τα κοινά ολισθήματα στα οποία ενδέ-
χεται να μας παρασύρει, οι διαφορές ανάμεσα στην πεζογραφία 
και την ποίηση, ενώ θα επιχειρηθεί μια πολύ γενική εισαγωγή 
σε συγγραφείς και λογοτεχνικά ρεύματα. Συγκεκριμένα :

• Διαφορές ανάμεσα στην αγγλική και την αμερικανική 
πεζογραφία και πεζογραφία του 19ου αιώνα. Συγκρίσεις. 
Έντγκαρ Άλαν Πόου ≠ Άρθουρ Κόναν Ντόυλ. Χέρμαν 
Μέλβιλ ≠ Τζόζεφ Κόνραντ. Τσαρλς Ντίκενς. Ρομαντικοί 
και βικτωριανοί ποιητές ≠ Γουώλτ Γουίτμαν και Έμιλι 
Ντίκινσον.

• Μετάφραση σύντομου διηγήματος του Έντγκαρ Άλαν 
Πόου. Ανάλυση και εργασία στην τάξη. Συγκριτική με-
λέτη παλαιότερων μεταφράσεων (Κοσμάς Πολίτης και 
νεώτεροι).

• Μετάφραση αποσπασμάτων από τον Ντίκενς, και συ-
γκεκριμένα από το έργο του Bleak House.

• Λογοτεχνία του 20ού αιώνα. Μοντερνισμός. Ανάλυση 
των ιδιαιτεροτήτων του ρεύματος. Τζέημς Τζόυς, Βιρ-
τζίνια Γουλφ, Τζον Ντος Πάσος. Έζρα Πάουντ και Τ.Σ. 
Έλιοτ. 

• Τζέιμς Τζόυς, Το πορτρέτο του καλλιτέχνη. Συζήτηση και 
ανάλυση. Μετάφραση στην τάξη. 

• Η πεζογραφία του Αμερικανικού Νότου. Εισαγωγή στον 
Γουίλιαμ Φώκνερ. Μετάφραση εκτενούς αποσπάσματος 
από το έργο του Αβεσσαλώμ, Αβεσσαλώμ. 

• Σύγκριση Φώκνερ και επιγόνων του. Η ιδιοτυπία της 
Κάρσον ΜακΚάλερς και της Φλάνερυ Ο’ Κόνορ.

• Τόνυ Μόρισον. Μύθοι και αρχέτυπα στο πεζογραφικό 
της έργο. Η μουσικότητα της γραφής και η σχέση της με 
την τζαζ. Μετάφραση αποσπασμάτων από τα μυθιστο-
ρήματά της. 

Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΧΙΝΑ, κριτικός και μεταφράστρια, γεννήθηκε στην Αθήνα το 
1956. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και μουσική (πιάνο, ανώ-
τερα θεωρητικά) στο Εθνικό Ωδείο και πλάι στον Αλέξανδρο Αινιάν. Εργάστηκε 
ως κριτικός κι επιφυλλιδογράφος στις εφημερίδες Αυγή (1983-1987), Καθημερινή 
(1987-1999 και από το 2009) και Ελευθεροτυπία (1999-2009), διετέλεσε μέλος 
της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Το Τέταρτο (1985-1988), μουσικός 
παραγωγός στο Γ΄ και Β΄ Πρόγραμμα της Κρατικής Ραδιοφωνίας (1983-1994), 
συνεργάτης των τηλεοπτικών εκπομπών «Βιβλιόραμα» (ΕΡΤ, 1987-1990) και 
«Βιβλία στο κουτί» (ΕΡΤ1 από το 2005 ως σήμερα). Δίδαξε πολιτιστικό ρεπορ-
τάζ στο τμήμα ΜΜΕ του Παντείου Πανεπιστημίου (1994-2004), ενώ από το 
2003 διδάσκει λογοτεχνική μετάφραση στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασης 
(ΕΚΕΜΕΛ).

Έχει μεταφράσει στα ελληνικά έργα της Toni Morrison (The bluest eye, Sula, 
Jazz, Paradise, Love, A Mercy), του Philip Roth (Shop Talk, Reading myself and 
others, Exit Ghost, The humbling), του Ian McEwan (Solar), του George Steiner 
(No passion spent), των Said-Barenboim (Parallels and paradoxes), του Roland 
Barthes (Journal de Deuil, Carnets du voyage en Chine), του Witold Gombrowich 
(Cours de philosophie en six heures et quart) καθώς και των Byron, Shelley, 
Worsdworth, R.L. Stevenson, Jack London, William Hazlitt, Hilda Doolittle, 
Wallace Stevens, Anne Sexton, Willa S. Cather, Roddy Doyle, Malcolm Bradbury, 
Helene Hanff, , Ben Scott, κ.ά. 

Έχει γράψει το βιβλίο Όπερες του κόσμου που εκδόθηκε από την Εταιρεία για 
τη δημιουργία νέου κτιρίου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, το λεύκωμα Η Ελλάδα 
του μόχθου που εκδόθηκε από το Ριζάρειο Ίδρυμα, ενώ η ανθολογία της με θέμα 
την ημερολογιακή γραφή και τίτλο Μυστικά του συρταριού είναι υπό έκδοσιν. Το 
1997 βραβεύτηκε από την Ελληνική Εταιρεία Μεταφραστών Λογοτεχνίας για τη 
μετάφραση του μυθιστορήματος της Toni Morrison, Γαλάζια μάτια. 



ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÄÉÁÐÏËÉÔÉÓÌÉÊÙÍ ÓÐÏÕÄÙÍ
Βουλγαροκτόνου 23 & Μαυρομιχάλη, 2ος όροφος 
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