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Διεπιστηµονική  Ηµερίδα  

H  Λυ ρ ι κ ή  δ ι ά σ τ α σ η   
σ τ η ν  π ο ί η σ η  

τ ο υ  Τ ά κ η  Βα ρ β ι τ σ ι ώ τ η   
Πέµπτη, 22 Νοεµβρίου 2012 

Ώρα  06:00 το απόγευµα  
  

Συµµετέχουν : 
 

Λένα Αραµπατζίδου 
Αλέκος Δαφνοµήλης 
Κωνσταντίνος Ηροδότου 
Ηλίας Κεφάλας 
Δηµήτρης Κόκορης 
Γιώργος Φρέρης 
 

Ποιήµατα διαβάζει η ποιήτρια 

Ευτυχία-Αλεξάνδρα Λουκίδου   
  

 

 
 

Κεν τ ρ ι κή  Δηµο τ ι κή  
Β ιβ λ ιο θή κη  

Εθν ι κή ς  Αµ ύ νη ς  2 7  

Χορηγοί : Ειδικός  Λογαριασµός  Κονδυλίων  Έρευνας   
             Αντιδηµαρχία Πολιτισµού 
 
                                        
                                                                    
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
18:00 -18:10  Χαιρετισµοί 
18:10 -18:30 Δηµήτρης Κόκορης: Το ποιητικό ξεκίνηµα του Τάκη Βαρβιτσιώτη (1936-

1937) 
18:35 -18:55 Αλέκος Δαφνοµήλης : Τάκης Βαρβιτσιώτης: ο µουσουργός της σιωπής 

19:00 - 19:20 Λένα Αραµπατζίδου: «Ποίηση καλός αγωγός της σιωπής»: εσωτερισµός και 
αντιτεχνοκρατία στην ποιητική του Τάκη Βαρβιτσιώτη 

19:20 -19:35 Διάλειµµα - Καφές 
19:40 -20:00 Κωνσταντίνος Ηροδότου: Για τη µεταφορά και τη µετωνυµία στην ποίηση του 

Τάκη Βαρβιτσιώτη  
20:05 -20:25 Ηλίας Κεφάλας: Λυγµοί από φαγιάντσα 

20:30 -20:50 Γιώργος Φρέρης: Η κοινωνική  λυρική  όψη  της ποίησης του Τάκη 
Βαρβιτσιώτη 

ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 

Λένα Αραµπατζίδου : Λέκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 
Έχει διδάξει στα Πανεπιστήµια του Amsterdam, Birmingham, Eötvös Loránd της Βουδαπέστης και King’s 
College London. Έχει συµµετάσχει σε συνέδρια στην Ελλάδα, Κύπρο, Βρετανία και Σουηδία. Μελέτες και 
άρθρα της έχουν δηµοσιευτεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα 
περιλαµβάνονται το κίνηµα του αισθητισµού στη νεοελληνική και ευρωπαϊκή του εκδοχή, η ποιητική του 
Κ.Π. Καβάφη, το έργο του Ν. Καζαντζάκη µε έµφαση στην ταξιδιωτική λογοτεχνία, η µίξη ειδών και γενών 
λόγου, καθώς και η σύγκλιση της λογοτεχνίας µε άλλους χώρους, όπως η επιστήµη και, ειδικότερα, η 
ιατρική. 
Αλέκος Δαφνοµήλης: Συγγραφέας µεγάλων επικολυρικών έργων, που µελοποιήθηκαν από διακεκριµένους 
µουσουργούς, παρουσιάστηκαν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και µεταφράστηκαν. Έχει επίσης συγγράψει 
µια µελέτη, ένα δοκίµιο, µια ποιητική συλλογή και πέντε βιβλία αναφερόµενα σε θέµατα επικοινωνίας. 
Κωνσταντίνος Ηροδότου: Σπούδασε Ιστορία στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας και, σε µεταπτυχιακό επίπεδο, 
Φιλοσοφία και Ψυχανάλυση, στο Πανεπιστήµιο Paris 8, όπου σήµερα είναι υποψήφιος διδάκτορας 
Φιλοσοφίας. 
Ηλίας Κεφάλας: Σπούδασε Πολιτικές Επιστήµες στην Αθήνα, όπου και έζησε από το 1969 έως το 1992. 
Σήµερα ζει και πάλι στον γενέθλιο τόπο, καλλιεργώντας την ποίηση και παρακολουθώντας τη φύση να 
επιµένει στην αέναη ανθοφορία της. Ασκεί λογοτεχνική και εικαστική κριτική, συνεργαζόµενος µε περιοδικά 
λόγου και τέχνης. Σε στήλη του περιοδικού Ευθύνη δηµοσιεύει κριτικές αποτιµήσεις προσώπων και κειµένων 
της νεοελληνικής γραµµατείας. Σε πολλές εφηµερίδες και άλλα περιοδικά  παρουσιάζει τις εντυπώσεις του  
από τα θέµατα της σύγχρονης λογοτεχνικής δηµιουργίας.  Παλαιότερα διακόνησε επισταµένως την κριτική 
βιβλίου στα περιοδικά Τοµές, Νέες Τοµές, Διαβάζω και Οδός Πανός, όπου φιλοξενήθηκαν περισσότερα από 
χίλια κείµενά του. Εξέδωσε συνολικά 25 βιβλία, από τα οποία τα 10 ποιητικά, 4 πεζογραφικά, 5 δοκιµιακά, 5 
παιδικά και µία ποιητική ανθολογία. Ποιήµατά του έχουν µεταφραστεί στα αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, 
ισπανικά, ιταλικά και πολωνικά. 
Δηµήτρης Κόκορης: Σπούδασε φιλολογία και ειδικεύτηκε στη µελέτη της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Δίδαξε 
επί αρκετά χρόνια ως ειδικός επιστήµονας στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. και τον Ιούνιο του 2010 
εκλέχτηκε επίκουρος Καθηγητής. Συµµετείχε ως εισηγητής σε επιστηµονικά συνέδρια και έχει δηµοσιεύσει 
µελετήµατα και βιβλιοκρισίες. Τα βιβλία του αφορούν τις σχέσεις της Αριστεράς µε τη λογοτεχνία κατά την 
περίοδο του Μεσοπολέµου (1999), το έργο του Γιάννη Ρίτσου (2003, 2009), το έργο του Ντίνου 
Χριστιανόπουλου (2003, 2011), τον ποιητικό ρυθµό (2006) και τη λογοτεχνική µετάφραση (2007). 
Γιώργος Φρέρης : Καθηγητής Συγκριτικής Γραµµατολογίας στο Τµήµα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
του Α.Π.Θ. Δηµοσίευσε πολλά άρθρα για το έργο του Τάκη Βαρβιτσιώτη και διετέλεσε επί σειρά ετών 
Πρόεδρος του Οµίλου «Οι Φίλοι του Τάκη Βαρβιτσιώτη». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      
 

 

 

 

 


