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Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου 

Η Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου είναι ομότιμη καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σπούδασε φιλολογία και ιστορία στην 
Αθήνα, στη Νέα Υόρκη και στο Παρίσι. Έχει διδάξει νεοελληνική λογοτεχνία σε πανεπιστήμια της 
Ελλάδας και του εξωτερικού. Από το 2010 έως το 2012 ήταν επισκέπτρια καθηγήτρια στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει γράψει μελέτες για τον ελληνικό υπερρεαλισμό και τη νεοτερική 
ποίηση και πεζογραφία. Έχει επίσης ασχοληθεί με ζητήματα ιστορίας και μυθοπλασίας και με τη 
λογοτεχνική αναπαράσταση του Άλλου στην ελληνική και διεθνή λογοτεχνία. Ένα από τα κύρια 
ενδιαφέροντά της είναι η λογοτεχνική μετάφραση και έχει τιμηθεί με το κρατικό βραβείο 
μετάφρασης το 2001 για την μετάφραση των Εξομολογήσεων του Αγίου Αυγουστίνου.  

Τα κυριότερα βιβλία της είναι: «Δεν άνθησαν ματαίως...», Aνθολογία Yπερρεαλισμού, Nεφέλη, 
Aθήνα 1980·Le surréalisme en tant que  courant poétique en Grèce des années '30. Παρίσι 1980, 
διδακτορική διατριβή· Nίκος Eγγονόπουλος. H ποίηση στον καιρό "του τραβήγματος της ψηλής 
σκάλας",  Στιγμή, Aθήνα 1987· Tο ολοκαύτωμα στις μαρτυρίες των Eλλήνων Eβραίων, 
Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1993· H λογοτεχνία ως μαρτυρία. Έλληνες πεζογράφοι για τη 
γενοκτονία των Eβραίων, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1995· O Άλλος εν διωγμώ. Zητήματα 
λογοτεχνικής αναπαράστασης, Θεμέλιο, Aθήνα 1998· H γραφή και η βάσανος. Ζητήματα ιστορίας 
και μυθοπλασίας, εκδ. Πατάκη, 2001· Εισαγωγή στην ποίηση του Εγγονόπουλου, Επιλογή κριτικών 
κειμένων, (επιμ.), Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2008· Πετράρχη, Η Ανάβαση στο 
όρος Βεντού, μετάφραση και σχόλια, εκδόσεις Άγρα, 2006· Pico della Mirandola, Λόγος για την 
αξιοπρέπεια του ανθρώπου, μετάφραση, εκδόσεις Άγρα, 2014. 
 
«Διδάσκοντας το μυθιστόρημα εφηβείας» 
Θα παρουσιάσω το μυθιστόρημα εφηβείας (Bildungsroman) του 20ού αιώνα στη θεωρία και στη 
διδακτική πρακτική και τα οφέλη που παρουσιάζει για τους μαθητές. Θα εστιάσω σε συναφή 
θέματα όπως η ταυτότητα, ο πόλεμος, ο ρατσισμός, το φύλο. 

 
* 

Λάκης Παπαστάθης:  

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1943. Σπούδασε στο Κέντρο Σπουδών Κινηματογράφου (1963). Ο Λάκης 
Παπαστάθης έχει ενισχύσει την αγορά του πολιτισμού με σημαντικά δείγματα δημιουργικής 
παραγωγής. Το έργο του διαθέτει τη διάσταση της παραστατικής έκφρασης και τεκμηρίωσης, που 
αντιπροσωπεύουν οι κινηματογραφικές ταινίες του Τον καιρό των Ελλήνων (1981), Θεόφιλος (1987), 
Το μόνον της ζωής του ταξείδιον (με αφορμή τον βίο και το έργο του Γεωργίου Βιζυηνού, 
2001), Ταξίδι στη Μυτιλήνη (2010), με τις οποίες θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και η μικρού 
μήκους Γράμματα από την Αμερική (1972), η οποία βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Την 
περίοδο 1968-1971 εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη, κυρίως στην Ευδοκία του Αλέξη Δαμιανού. 
Καθοριστική υπήρξε και η εμπλοκή του στις τηλεοπτικές εκπομπές «Παρασκήνιο» και «Ιστορικό 
Αρχείο», στις οποίες συνεργάστηκε με τον Τάκη Χατζόπουλο. Παράλληλα με το σκηνοθετικό του 
έργο ο Λάκης Παπαστάθης έχει να παρουσιάσει και λογοτεχνικό έργο, στο οποίο ανήκουν οι 
συλλογές διηγημάτων Η νυχτερίδα πέταξε (2002), Η ήσυχη και άλλα διηγήματα (2005), Το 
καλοκαίρι θα παίξει την Κλυταιμνήστρα (2011),  Όταν ο Δαμιανός γύριζε την Ευδοκία (2006), Ο 
δάσκαλος αγαπούσε το βωβό σινεμά (2014). 

«Ο κινηματογράφος καταγράφει τους λογοτέχνες» 
Μεταφέροντας τη λογοτεχνία στον κινηματογράφο είχαμε την άποψη ότι θα έπρεπε να 
διαφυλάττουμε τους λογοτέχνες, κυρίως τους ποιητές, απ’ τους επαγγελματίες συζητητές, που 
συνήθως τους τρομοκρατούν και τους βγάζουν έξω από τα νερά τους. Για να ακούσουμε τους 
ποιητές, τη φωνή τους ή τη σιωπή τους, χρειάζεται ο οικείος χώρος, η αβίαστη επικοινωνία, ο 
σεβασμός και η επάρκεια του σκηνοθέτη, η γνώση του έργου τους, η βαθιά προσωπική ανάγνωση 
των κειμένων, η υπομονή και ο απεριόριστος χρόνος στην προετοιμασία και στο γύρισμα.  
 

http://lakispapastathis.gr/project/%ce%bf-%ce%b4%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%82-%ce%b1%ce%b3%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%b2%cf%89%ce%b2%cf%8c-%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%b5%ce%bc%ce%ac
http://lakispapastathis.gr/project/%ce%bf-%ce%b4%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%82-%ce%b1%ce%b3%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%b2%cf%89%ce%b2%cf%8c-%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%b5%ce%bc%ce%ac
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Αλέξανδρος Μπαζούκης  

Γεννήθηκε στη Βέροια το 1975. Αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Α.Π.Θ., συνέχισε στο ίδιο τμήμα τις πρώτες μεταπτυχιακές του σπουδές με ειδίκευση στη 
Νεοελληνική Φιλολογία και τη Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία. Ακολούθως, εκπόνησε τη 
διδακτορική του διατριβή στο Τμήμα ΒΝΕΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου με θέμα τη ζωή, τη δράση 
και το έργο του διπλωμάτη-συγγραφέα Ρόδη Ρούφου. Έχει δημοσιεύσει ποικίλα άρθρα για 
πρόσωπα και ζητήματα της νεοελληνικής φιλολογίας (Α. Παπαδιαμάντης, Β. Μιχαηλίδης, Σ. Δούκας, 
Μ. Καραγάτσης, Μ. Αναγνωστάκης, Ρ. Ρούφος κ.ά.), καθώς και για τη διδακτική της λογοτεχνίας, σε 
επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Υπήρξε μέλος των συντακτικών επιτροπών των 
σχολικών εγχειριδίων για τη Μέση Εκπαίδευση, Κείμενα Κυπριακής Λογοτεχνίας (τόμοι Α΄ και Β΄, 
για το Λύκειο) και Ο λόγος ανάγκη της ψυχής (τρία τεύχη, για το Γυμνάσιο, με αντίστοιχα βιβλία 
εκπαιδευτικού), τα οποία εκδόθηκαν από την Υ.Α.Π./Π.Ι.Κ. 

«Νεοτερικότητα, πόλεμος και πρόωρη ενηλικίωση στη νεοελληνική πεζογραφία του 
20ού αιώνα: κάποια παραδείγματα» 
Η ανακοίνωση επιχειρεί να αποδώσει συνοπτικά και σχεδιαγραμματικά την εξέλιξη του 
νεανικού/εφηβικού μυθιστορήματος (που δεν ταυτίζεται υποχρεωτικά με το Bildungsroman) στην 
ελληνική πεζογραφία του 20ού αιώνα, εστιάζοντας περισσότερο σε αντιπροσωπευτικά έργα-
σταθμούς και σε συγγραφείς, οι οποίοι ανανέωσαν, εμπλούτισαν ή και υπονόμευσαν τα τυπικά 
χαρακτηριστικά του είδους. 

* 

Σωτηρία Παπαμαργαρίτη 

Γεννήθηκε στην Κρανέα Ελασσόνας το 1975 κι  ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές της στην 
Κατερίνη. Σπούδασε Κλασική Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου και 
ακολούθως παρακολούθησε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του τμήματος Βυζαντινών και 
Νεοελληνικών Σπουδών στο ίδιο Πανεπιστήμιο με θέμα: «Ο μοντερνισμός στο περιοδικό Νέα Εστία 
(1927-1940)». Παρακολούθησε επίσης το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Καθηγητών Μέσης 
Εκπαίδευσης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.) του Πανεπιστημίου Κύπρου (2006-2007). Από το 2001 εργάζεται στη 
Μέση Εκπαίδευση.  

«Η τραγικότητα της ενηλικίωσης σε συνθήκες κρίσης και διάψευσης. Η περίπτωση του 
Άγγελου στην Αστροφεγγιά του Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου» 
Η ανακοίνωση εστιάζει στη σημασία που έχει ο πρόλογος στην Αστροφεγγιά του Ι.Μ.Π. για μια πιο 
«αντικειμενική» ανάγνωση του μυθιστορήματος. Μέσα από την εξέταση του προλόγου και 
αντιπροσωπευτικών αποσπασμάτων του βιβλίου επιδιώκεται να αναδειχθεί ότι η  Αστροφεγγιά δεν 
είναι απλά η «ψυχογραφία μιας εποχής», αλλά ένα μυθιστόρημα φορτισμένο με πολλαπλές 
ιδεολογικές και άλλες αντιπαραθέσεις, οι οποίες προσωποποιούνται στις επιλογές και τις 
συγκρούσεις του τραγικού πρωταγωνιστή, του Άγγελου.    


