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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 2019 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ  

ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ: 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 

ΕΝΑΡΞΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 23/2 

10.30 π.μ. – 12.30 μ.μ. 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Διδάσκει: Γεωργία Σερμαμόγλου, Δρ. Κλασικής Φιλολογίας 

 

12.30 μ.μ. – 2.30 μ.μ. 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ: 

Η Γυναικεία Μορφή στην Τέχνη του 19ου αιώνα 

Διδάσκει: Nάνση Ζωγράφου, Αρχαιολόγος 

 

3.00 μ.μ. – 5.00 μ.μ. 

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΣΥΧΡΟΝΗΣ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

Διδάσκει: Ευφροσύνη Σπανέα, Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας 

 

5.30 μ.μ. – 7.30 μ.μ. 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Διδάσκει: Παυλίνα Μάρβιν, Συγγραφέας 

 

Κύκλοι συναντήσεων που θα ξεκινήσουν τον Απρίλιο: 

 

*Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ 

Διδάσκει: Θωμάς Ματσούκας, Ψυχίατρος 

*ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ 

Διδάσκει: Γεωργία Σερμαμόγλου 

 

 



 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Διδάσκει: Γεωργία Σερμαμόγλου 

Στις φιλοσοφικές συναντήσεις της φετινής άνοιξης θα συζητήσουμε κάποια κείμενα-

σταθμούς στη φιλοσοφική σκέψη της νεότερης εποχής. Θα εστιάσουμε σε ζητήματα 

ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας, εξετάζοντας τόσο τις απόψεις και τα 

επιχειρήματα των στοχαστών όσο και τη σχέση τους με τη σύγχρονη 

πραγματικότητα. 

Συγκεκριμένα, θα μελετηθούν έργα των Macchiavelli, Hobbes, Spinoza, John Locke, 

Joseph Butler, David Hume, Adam Smith, Montesquieu και Rousseau, δηλαδή 

Ευρωπαίων στοχαστών που έζησαν από το 16ο έως το 18ο αιώνα. 

Στην πρώτη συνάντηση, για παράδειγμα, με θέμα τον «Ηγεμόνα» του Νικολό 

Μακιαβέλλι, θα αναρωτηθούμε αν είναι προτιμότερο να είμαστε δίκαιοι ή αν η αδικία 

είναι ο μόνος τρόπος αυτοπροστασίας σε έναν άγριο κόσμο. Θα εξετάσουμε τη σκέψη 

του Μακιαβέλλι μέσα στο ιστορικό της πλαίσιο, δηλαδή τη Φλωρεντία των αρχών 

του 16ου αιώνα. 

 

*Η Γεωργία Σερμαμόγλου ολοκλήρωσε τις διδακτορικές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο 

της Virginia το 2012. Έχει διδάξει στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών 

και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δημοσιεύει επιστημονικά άρθρα για την 

πλατωνική ηθική φιλοσοφία. Το βιβλίο της, με τίτλο “Playful Philosophy and Serious 

Sophistry: A Reading of Plato’s Euthydemus,” πραγματεύεται, μεταξύ άλλων, τη σχέση 

αρετής και ευδαιμονίας.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ: 

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

Διδάσκει: Nάνση Ζωγράφου 

 

Πέντε συναντήσεις για την κατασκευή της ανθρώπινης ταυτότητας. Η Ιστορία και μαζί 

της οι σιωπηλές ιστορίες στην τέχνη του 19ου  αιώνα. Η δημόσια και η ιδιωτική ζωή, ο 

εθνικισμός και το γυναικείο ιδεώδες, η εκπαίδευση και η επιστήμη. Η ανθρώπινη 

ταυτότητα και η άλλη. Η ιερή και η βέβηλη. 

Συνάντηση 1η  (23.02.2019) 

1875-1909: Η  Δημόσια και η ιδιωτική ζωή μέσα από την ιστορία και την τέχνη.  

Συνάντηση 2η  (02.03.2019) 

Ο εθνικισμός και το γυναικείο ιδεώδες.  

Συνάντηση 3η (09.03.2019) 

Η εκπαίδευση στο πλαίσιο του γυναικείου ιδεώδους.  

Συνάντηση 4η (16.03.2019) 

Οι γυναίκες στην επιστήμη και την τέχνη  

Συνάντηση 5η ( 23. 03. 2019) 

Η γυναικεία μορφή ως ιερή και βέβηλη.  

Συνάντηση 6η (30.03.2019) 

Η ζωή και το έργο γυναικών ζωγράφων. 

 

* H Νάνση Ζωγράφου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. Σπούδασε Αρχαιολογία και 

Ιστορία Τέχνης στη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Ολοκλήρωσε  το 

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Γυναίκες και Φύλα: 

Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις» (Παν. Αιγαίου) και στη συνέχεια 

το  Διατμηματικό – Διαπανεπιστημιακό (ΠΜΣ) «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, 

Πόλη και Αρχιτεκτονική» (ΕΚΠΑ). Έχει παρακολουθήσει  προγράμματα επιμόρφωσης, 

πρακτικής άσκησης και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 

στη  Μουσειολογία  και έχει εργαστεί σε προγράμματα σχετικά με την ισότητα, την 

αρχαιολογική έρευνα και την Ιστορία της Τέχνης. Διδάσκει από το 2005 θεωρητικά 

μαθήματα δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εστιάζοντας στα 

μαθήματα «Ιστορία της Τέχνης» και «Αρχαία Ελληνικά, Φιλοσοφικός Λόγος». Είναι 

υποψήφια διδάκτορας στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών (ΕΚΠΑ).  

   



Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΑΠ’ ΤΗΝ ΜΑΤΙΑ 

ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ.   

Διδάσκει: Ευφροσύνη Σπανέα 

Οι συναντήσεις αυτές είναι αλληλεπιδραστικές και στοχεύουν στο να δημιουργήσουν 

ερωτήσεις και να οξύνουν το ενδιαφέρον και τον προβληματισμό των συμμετεχόντων 

πάνω στον πλούτο και το μυστήριο του ανθρώπινου ψυχισμού και των ανθρώπινων 

σχέσεων. 

1η και 2η συνάντηση. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ:   

Πώς εξηγούνται οι αντιφάσεις που έχουμε ως άνθρωποι; Μπορεί να λαχταράμε να 

κάνουμε κάτι, σχεδόν παρορμητικά, και ταυτόχρονα να γνωρίζουμε ότι δεν πρέπει να 

το κάνουμε, και να αποδοκιμάζουμε τον εαυτό μας που τελικά ενδίδει. Η εισήγηση θα 

εστιαστεί σε τέσσερις αναλύσεις του ψυχισμού στην σύγχρονη ψυχολογική έρευνα 

προκειμένου να εξηγηθεί το φαινόμενο της εσωτερικής σύγκρουσης και αντίφασης 

στον άνθρωπο, ενώ θα παρουσιαστούν τρόποι που φαίνεται ότι βοηθούν στην 

καλλιέργεια του αυτοελέγχου.  

3η και 4η συνάντηση. ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΕΡΩΤΑΣ:  

Πώς μαθαίνουμε την αγάπη; Πώς επιδρούν οι πρωταρχικές μας σχέσεις με τους 

φροντιστές μας στην επιλογή των ερωτικών μας συντρόφων; Στο μάθημα θα 

παρουσιαστεί η θεωρία του συναισθηματικού δεσμού μεταξύ του παιδιού και των 

γονέων του και η επίδρασή του στις ενήλικες ερωτικές σχέσεις.  

5η και 6η συνάντηση: ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΑΚΟ: ΠΩΣ ΚΑΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 

ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΥΝ ΚΑΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. 
Είναι η σκόπιμη χρήση της δύναμης για καταστροφή και πρόκληση οδύνης 

αποτέλεσμα της προδιάθεσης του χαρακτήρα κάποιων ανθρώπων ή απόρροια 

χαρακτηριστικών του πλαισίου; Έρευνες και πειράματα της κοινωνικής ψυχολογίας.  

7η και 8η συνάντηση: Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ.  

Στην καρδιά του ψυχικού μας κόσμου υπάρχει μια ισχυρή αντίφαση: από τη μία οι 

αισθήσεις μας δίνουν μια λεπτομερή εικόνα του κόσμου, από την άλλη όταν οι 

πληροφορίες αυτές φτάνουν στον εγκέφαλό μας προκαταλαμβάνονται και 

παραμορφώνονται από την συνείδηση. Γιατί αρνούμαστε την αλήθεια στον εαυτό 

μας; Με ποιον τρόπο γίνεται αυτή η παραμόρφωση; Τι εξυπηρετεί; Θα 

παρουσιαστούν δεδομένα από τη σύγχρονη εξελικτική και κοινωνική ψυχολογία 

καθώς και από την ψυχαναλυτική προσέγγιση.  

9η και 10η συνάντηση: Ο ΠΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΨΥΧΙΣΜΟ: ΨΥΧΙΚΗ 

ΑΣΘΕΝΕΙΑ.  

Παρουσίαση του πώς η σύγχρονη κλινική ψυχολογία προσδιορίζει και αντιμετωπίζει 

τις διάφορες ψυχικές διαταραχές. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις διαταραχές της 

διάθεσης, όπως η κατάθλιψη και η διπολική διαταραχή, στα σύγχρονα διαγνωστικά 

κριτήρια και στις πρακτικές αντιμετώπισης.  

11η και 12η συνάντηση: Ο ΠΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΨΥΧΙΣΜΟ: ΤΟ 

ΨΥΧΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ.  

Ποια είναι τα συμπτώματα των ανθρώπων που έχουν υποστεί ψυχικό τραύμα; 



Ανάλυση των ιδιαιτεροτήτων της τραυματικής μνήμης και της διπλής σκέψης και του 

διπλού εαυτού που αναπτύσσουμε για να αντιμετωπίσουμε το χρόνιο τραύμα. Θα 

παρουσιαστούν επίσης τα στάδια ανάνηψης από το ψυχικό τραύμα. 

13η και 14η συνάντηση:ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. 
Αυτή η συνάντηση στοχεύει στο να παρουσιάσει στους εκπαιδευόμενους τις θέσεις 

και έρευνες της θετικής ψυχολογίας πάνω στην ευτυχία των ανθρώπων και  στους 

παράγοντες που συμβάλλουν σ’ αυτήν.  

15η και 16η εισήγηση: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΜΠΟΝΙΑ. 

Γιατί είναι τόσο κεντρική για το ανθρώπινο είδος η συμπόνια προς τον ξένο; Έχουν 

τα βρέφη την τάση να βοηθούν τον ξένο; Η εισήγηση θα εστιαστεί στις συνθήκες και 

στα χαρακτηριστικά προσωπικότητας που ευνοούν ή δυσκολεύουν την εκδήλωση της 

συμπόνιας προς τον άγνωστο.   

 

*H Eυφροσύνη Σπανέα έχει σπουδάσει κοινωνιολογία και ψυχολογία στο Πάντειο 

Πανεπιστήμιο και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές της 

σπουδές στην Κλινική Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει εκπαιδευθεί στην 

συμπεριφορική θεραπεία, στην θεραπεία σχημάτων και στην συστημική θεραπεία. Τα 

τελευταία εννιά έτη εργάζεται σε συμβουλευτικό κέντρο για γυναίκες θύματα βίας.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

Διδάσκει: Παυλίνα Μάρβιν 

Πέντε συναντήσεις με ποιήματα άγραφα, ποιήματα γραμμένα και ποιήματα που θα 

γραφτούν. Ποιήματα από τα παλιά τα χρόνια και ποιήματα σημερινά. Ένα εργαστήρι 

για την μελέτη, τη δημιουργία και τις ευεργετικές ιδιότητες της ποίησης.  

Συνάντηση 1η  (23.02.2019) 

«Εγώ», «ο άλλος», «η ομάδα»:  Ποίηση και παιχνίδι 

Συνάντηση 2η  (02.03.2019) 

Το ελληνικό λαϊκό παραμύθι ως ποίηση και γιαγιά λογοτεχνία 

Συνάντηση 3η (09.03.2019) 

Ελευθερία της έκφρασης μέσα από την αυστηρότητα της φόρμας: Η περίπτωση 

του σονέτου 

Συνάντηση 4η (15.03.2019) 

Φιλοσοφία και Ποίηση  

Συνάντηση 5η (23.03.2019) 

Η δύναμη της σάτιρας: Λίμερικ, βωμολοχικό ποίημα, παρωδία 

Συνάντηση 6η ( 30. 03. 2019) 

Το ελάχιστο και το παν στο ιαπωνικό παράδειγμα: Χαϊκού 

 

 

 

*Η Παυλίνα Μάρβιν γεννήθηκε στην Αθήνα το 1987. Μεγάλωσε στην Ερμούπολη της 

Σύρου. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών (ΕΚΠΑ) 

και είναι υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών με θέμα την εθνική 

πολιτική βιβλίου. Παρακολούθησε το διετές εργαστήρι ποίησης του Ιδρύματος Τάκης 

Σινόπουλος (2007-2009) και το εργαστήρι εκπαίδευσης εμψυχωτών της Κόκκινης 

Κλωστής. Το πρώτο της βιβλίο, "Ιστορίες από όλον τον κόσμο μου", κυκλοφορεί από 

τις Εκδόσεις Κίχλη (2017) και έλαβε το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου ποιητή "Γιάννης 

Βαρβέρης" της Εταιρείας Συγγραφέων. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του περιοδικού Τεφλόν. 

Ανήκει στη συντακτική ομάδα του περιοδικού Άνω Κάτω Τελεία (ΑΚΤ): Σημεία για το 

βιβλίο και την ανάγνωση. Εμψυχώνει εργαστήρια λογοτεχνικών και θεατρικών 

πειραμάτων και συνδημιούργησε  την Κοιν.Σ.Επ. «Τώρα Παίζουμε». Εργάζεται στο 

Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, στην οργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου 

Θεσσαλονίκης καθώς και της ελληνικής παρουσίας σε διεθνείς εκθέσεις βιβλίου στο 

εξωτερικό. 

 

 



ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ: 

 

Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ 

Διδάσκει: Θωμάς Ματσούκας 

 

Πολλοί σήμερα υποστηρίζουν ότι ο ψυχικός κόσμος είναι παράγωγο του εγκεφάλου. 

Είναι έτσι, ή τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά και πιο σύνθετα; Έξι συναντήσεις 

με θέμα την φύση της σχέσης μεταξύ εγκεφάλου και ψυχικού κόσμου. 

 

*Ο Θωμάς Ματσούκας έχει σπουδάσει Ιατρική, έχει εξειδικευθεί στην Ψυχιατρική, 

ασκεί κλινική Ψυχιατρική και Ψυχοθεραπεία και ασχολείται με την Φιλοσοφία του Νου. 

 

 

 

 

ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ 

Διδάσκει: Γεωργία Σερμαμόγλου 

 

Σε αυτό τον κύκλο συναντήσεων στρέφουμε το βλέμμα μας στην ιστορία και την 

τέχνη μεγάλων πολιτισμών πέραν του ελληνικού. Μετά από μια σύντομη ματιά στην 

προϊστορική εποχή, εστιάζουμε στους πρώτους πολιτισμούς της Μεσοποταμίας, στον 

πολιτισμό της αρχαίας Αιγύπτου, της Ινδίας και της Κίνας. 

Οι συναντήσεις περιλαμβάνουν μια συνοπτική εισήγηση και στη συνέχεια συζήτηση 

πάνω σε αντιπροσωπευτικά κείμενα και έργα τέχνης του εκάστοτε πολιτισμού, όπως 

το Έπος του Γκιλγκαμές ή η διδασκαλία του Κομφούκιου. 

 

 

 


