
  

 Δελτίο τύπου ( Πρόσκληση σε σεμινάριο ποίησης) 

Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, το Πνευματικό Κέντρο Χανίων και ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού              
Χανίων συνδιοργανώνουν σεμινάριο με τίτλο "Πέντε μαθήματα για την ποίηση". Τη σειρά αυτή των              
μαθημάτων θα προσφέρει ο Σ.Ν. Φιλιππίδης, ομότιμος καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας στο           
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τα μαθήματα έχουν στόχο να εξοικειώσουν το ακροατήριο α) με τον             
προβληματισμό γύρω από το νόημα και την ουσία της ποίησης, και β) με λιγότερο γνωστές σε αυτό                 
ποιητικές περιοχές, που έχουν συντελέσει στη διαμόρφωση της σύγχρονης δυτικοευρωπαϊκής λυρικής           
ποίησης, και, τέλος, απώτερο στόχο γ) να το οδηγήσουν σε μια περισσότερο ευαισθητο-ποιημένη             
ανάγνωση του ποιητικού κειμένου. 

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου αναλυτικότερα έχει ως εξής: 

Τετάρτη, 10/01/18: 
 Το πλασματικό στη ζωή όλων των ανθρώπων. Γιατί κάποιοι άνθρωποι γράφουν και διαβάζουν             
ποίηση; Ο ποιητικός λόγος μπορεί να προσδιοριστεί μόνο σε αντιδιαστολή από όλα τα άλλα είδη λόγου                
(καθημερινός-προφορικός, επιστημονικός, κλπ., αλλά και πεζογραφικός.). 

Τετάρτη, 17/01/18: 
 Πώς γίνεται η διαδικασία της ανάγνωσης του ποιητικού λόγου: το πρώτο επίπεδο της             
κατανόησης των σημασιών και το δεύτερο επίπεδο νοήματος στον ποιητικό λόγο. 

Τετάρτη, 24/01/18: 
 Είναι το ποίημα αποτέλεσμα έμπνευσης ή συνειδητής γραφής; Κάποια «εμπνευσμένα» ποιήματα           
(ραβίνων· ινδουιστών, βουδιστών, μουσουλμάνων μοναχών) ως ποιητικός λόγος. Αποκαλύπτει το          
ποιητικό κείμενο μια «επέκεινα» εμπειρία; Είναι η πηγή του πέρα από την ανθρώπινη εμπειρία;  

Τετάρτη, 7/02/18: 
 Οι καταβολές & οι χρήσεις του λυρικού ποιήματος: από την αραβική, εβραϊκή, και             
προκαστιλιάνικη μεσαιωνική ποίηση στην Ισπανία και των τροβαδούρων στη Νότια Γαλλία έως το             
συμβολιστικό και το μοντερνιστικό ποίημα. 

Τετάρτη, 14/02/18: 
 Από τις μεσαιωνικές αυστηρές μορφές (ωδή, τετράστιχο, τερτσίνα, σονέτο, κλπ.) έως το            
σημερινό ελεύθερης μορφής ποίημα. Ποιητικοί τρόποι: η μετωνυμία, η ποιητική μεταφορά ως ειδική             
μεταφορά και η ποιητική εικόνα. Συμπερασματικές παρατηρήσεις. 

 Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στο Πνευματικό Κέντρο (1ος όροφος) στις 6.30 μ.μ. 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείου του           
Συνδέσμου (syndesmosfilologonchanion@gmail.com)  έως τις 9 Ιανουαρίου.  
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                                                                          Χανιά, 5/1/2018 

                              Εκ μέρους του Δ.Σ. του Συνδέσμου Φιλολόγων Νομού Χανίων 

Η Πρόεδρος                                                                                                   Ο Γενικός Γραμματέας 

Μ. Αρετάκη                                                                                                   Δ. Βλαχοδήμος 

 


