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Taller de cultura 
Recorridos por la literatura española y 

latinoamericana 

Περιήγηση στην ισπανική και λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία 
 

Presentación / Παρουσίαση 
Este curso ofrece un amplio recorrido histórico y geográfico por la literatura escrita en 
español. A lo largo de quince encuentros, nos acercaremos a autores, obras literarias y 
problemáticas estéticas y sociales que han marcado nuestro tiempo. Juntos 
analizaremos cuentos, poemas, fragmentos de novelas y ensayos, destacando el valor 
artístico de esas creaciones; a su vez, discutiremos cómo esos textos “reflejan” la 
realidad social y política de los países de habla hispana. 
Το παρόν μάθημα προσφέρει μια ευρεία ιστορική και γεωγραφική περιήγηση στην 
ισπανόφωνη λογοτεχνία. Κατα τη διάρκεια 15 συναντήσεων θα προσεγγίσουμε 
συγγραφείς, λογοτεχνικά έργα και κοινωνικούς προβληματισμούς που σημάδεψαν την 
εποχή μας. Θα αναλύσουμε παραμύθια, ποιήματα και αποσπάσματα από 
μυθιστορήματα και δοκίμια επισημαίνοντας την αισθητική αξία αυτών των 
δημιουργιών. Παράλληλα θα συζητήσουμε το πως αυτά τα κείμενα αντικατοπτρίζουν 
την κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα των Ισπανόφωνων χωρών. 
 

Objetivos específicos / Στόχοι 
• Profundizar en la historia de la literatura y en las tendencias literarias actuales en 

nuestra lengua, resaltando sus particularidades. 
• Brindar información sobre la realidad española y latinoamericana. 
• Adquirir destrezas y capacidades en lo que respecta al análisis y la interpretación 

de los textos literarios. 
• Desarrollar competencias lingüísticas específicas, como el vocabulario, la 

comprensión lectora y la expresión oral. 
• Να εμβαθύνουμε στις τάσεις της σύγχρονης λογοτεχνικής παραγωγής, 

επισημαίνοντας τις ιδιαιτερότητες της.  
• Να δώσουμε πληροφορίες για την Ισπανική και Λατινοαμερικάνικη 

πραγματικότητα.  
• Να αποκτήσουμε ικανότητες και δεξιότητες σχετικά με την ανάλυση και 

ερμηνεία των λογοτεχνικών κειμένων.  
• Να αποκτήσουμε συγκεκριμένες γλωσσικές δεξιότητες όπως λεξιλόγιο, 

κατανόηση ανάγνωσης και προφορική έκφραση.  
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Programa del curso y modalidad de trabajo 
Πρόγραμμα και τρόπος εργασίας 

El curso consistirá en 15 encuentros, de dos horas cada uno. Cada encuentro estará 
dedicado a un autor o un tema que el docente seleccionará previamente. Los 
participantes recibirán por email el material de lectura y discusión. Las clases consistirán 
fundamentalmente en el análisis de los textos seleccionados, en un clima abierto que 
propiciará la interacción continua entre el docente y todos los asistentes. Los alumnos 
también podrán proponer autores y temas para el análisis grupal. 
Nota: debido a la situación actual, el curso se dictará en modalidad virtual (mediante 
Zoom). 
Το εργαστήριο θα γίνει σε 15 δίωρες συναντήσεις. Κάθε συνάντηση θα είναι 
αφιερωμένη σε έναν συγγραφέα ή ένα θέμα που ο καθηγητής θα έχει προεπιλέξει. Οι 
μαθητές θα έχουν λάβει με email το υλικό για να προετοιμαστούν. Το μάθημα 
συνίσταται κυρίως στην ανάλυση των επιλεγμένων κειμένων, σε πνεύμα ανοιχτό που 
ευνοεί την διαρκή διάδραση μεταξύ καθηγητή και μαθητών. Οι μαθητές μπορούν 
επίσης να προτείνουν συγγραφείς και θέματα προς ομαδική ανάλυση. 
Σημείωση: Δεδομένης της κατάστασης με τον Covid, το μάθημα για γίνει με 
τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας Zoom. 
 

Idioma / Γλώσσα 
El curso estará dictado íntegramente en español. Los participantes podrán ser hablantes 
nativos de español o estudiantes de la lengua que tengan un nivel intermedio (B2) o 
superior. 
Το μάθημα θα γίνεται εξ ολοκλήρου στα ισπανικά. Οι συμμετέχοντες μπορεί να είναι 
ισπανόφωνοι ή μαθητές της ισπανικής γλώσσας που κατέχουν επίπεδο B2 ή 
υψηλότερο. 
 

Fechas y horario/ Ημερομηνίες και ωράριο 
El curso consistirá en 15 encuentros semanales, de dos horas cada uno, con un total de 
30 horas, cada martes, de 18.00 a 20.00 h., a partir de 9 de febrero y hasta el 25 de 
mayo. 
Το εργαστήριο αποτελείται από 15 δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις (σύνολο 30 
ώρες). Γίνεται κάθε Τρίτη, 18.00-20.00 h., από τις 9 Φεβρουαρίου ως τις 25 Μαΐου 
2021. 

Precio / Τιμή 
300 €. Se aplican los descuentos vigentes para el resto de cursos.  
300 €. Ισχύουν οι εκπτώσεις που ισχύουν και για τα υπόλοιπα μαθήματα. 
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Docente / Ο καθηγητής 

 
 
Marcos G. Breuer estudió Filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y 
obtuvo su doctorado en la Universidad de Düsseldorf, Alemania. Desde 2009 reside en 
Atenas y dicta cursos de cultura en el Instituto Cervantes. Su página web es 
www.marcos-breuer.com 
 
Ο Μάρκος Γκ. Μπρόγερ σπούδασε Φιλοσοφία στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Κόρδομπα 
(Αργεντινή) και απέκτησε το Διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο του Ντίσελντορφ της 
Γερμανίας. Από το 2009 κατοικεί στην Αθήνα και παραδίδει μαθήματα σχετικά με τον 
πολιτισμό στο Ινστιτούτο Θερβάντες. Η σελίδα τους στο ίντερνετ είναι www.marcos-
breuer.com 
 


