Ηµερίδα για τη Ρητορική
Σάββατο 22 Μαρτίου 2014

Πρόγραµµα
9.30 – 10.30

Υποδοχή συµµετεχόντων στην γραµµατεία, παραλαβή σηµειώσεων – καφές.

10.30 – 10.45

Έναρξη ηµερίδας από τους διοργανωτές.
Χαιρετισµοί από εκπροσώπους ενώσεων, οµίλων και θεσµών που ασχολούνται
µε την Ρητορική τέχνη.

10.45- 11.30

Christian Kock, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Κοπενχάγης, Δανία
«Ορίζοντας και υποστηρίζοντας τη Ρητορική την ίδια Στιγµή: Ένας απόκρυφος
διάλογος µεταξύ Γοργία και Σωκράτη που «ανακαλύφθηκε» πρόσφατα.»

11.30 – 12.15

Lisa Villadsen, Λέκτορας Πανεπιστηµίου Κοπεγχάγης, Δανία
«Γιατί να σπουδάσω «Ρητορική» όταν η «Επικοινωνία» ακούγεται πολύ πιο
σύγχρονη; Η θέση των σπουδών ρητορικής στη σύγχρονη τριτοβάθµια
εκπαίδευση και όχι µόνο.»

12.15 – 12.30

Διάλειµµα

12.30 – 13.30

Κεντρικός Οµιλητής:
David Zarefsky, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Northwestern, ΗΠΑ
«Οι Ρητορικές Σπουδές στις Ηνωµένες Πολιτείες: Δανεισµένες,
τροποποιηµένες και αναθεωρηµένες εκ νέου»

13.30 – 14.15

Διάλειµµα για γεύµα

14.15 – 15.00

Απόστολος Δοξιάδης, Συγγραφέας, µελετητής.
«Η Γεωµετρία του Gettysburg: H ρητορική του Αβραάµ Λίνκολν ως εφαρµογή
των αρχών της Ευκλείδειας µεθόδου γεωµετρικής απόδειξης.»

15.00 – 15.45

Ελένη Καλλία, Ηθοποιός, εκπαιδεύτρια υποκριτικής και ρητορικής, συγγραφέας,
µεταξύ άλλων, του «Η Ρητορική Τέχνη στην καθηµερινή ζωή»
«Ρητορική και Θέατρο» µία έντονη σχέση αγάπης-µίσους.»

15.45 - 16.30

Γιάννης Ανδριανάτος, Εκπαιδευτής Ρητορικής-Διαλεκτικής, Διευθυντής του
Ρητορικού Κύκλου
«Η Φιλοσοφική Ρητορική στην πράξη σήµερα. Η Διπλή Ρητορική. Μια
συνάντηση µε τους άλλους - µία συνάντηση µε τον εαυτό µας. Η κρυφή
αλληλεπίδραση του εσωτερικού διαλόγου και της επικοινωνίας µας µε τον
περίγυρο.»

16.30 - 17.00

Διάλειµµα για καφέ

17.00 – 18.00

Οι οµιλητές στο πάνελ: Ανοιχτή συζήτηση των οµιλητών µεταξύ τους και
αλληλεπίδραση µε τους συµµετέχοντες και µε τους εκπροσώπους των ενώσεων
και των οµίλων που ασχολούνται µε τη ρητορική τέχνη.
Συντονισµός: Απόστολος Δοξιάδης.
«Τρόποι διάδοσης της Ρητορικής Τέχνης»

18.00 – 19.00

Καλλιτεχνική εκδήλωση
§ Χορευτική παράσταση «Το ταγκό της Ρητορικής» από την σχολή Gene Kelly
Γέρακα
§ Σπύρος Παν: σόλο µουσική παρουσίαση του πρωτότυπου µουσικού οργάνου
Ηang και συνοδεία απαγγελίας ποιηµάτων Καβάφη από Ελένη Καλλία, Νικολέττα
Καπογιάννη και Μανώλη Πολυχρονίδη. (Το 2013 γιορτάστηκαν τα 150 χρόνια
από τη γέννηση του ποιητή)
§ Christian Kock: βιολί

19.00

Τέλος της Ηµερίδας

