
πέμπτη & παρασκευή, 18 & 19 οκτωβρίου 2018
πνΕΥματικO κEντρο τοΥ δhμοΥ αθηναiων
Αμφιθέατρο Αντώνη τρίτση (ακαδημίας 50)
γλώσσες: ελληνικά & αγγλικά, συμμετοχή ελεύθερη

διεθνές συμπόσιο της Εταιρείας Συγγραφέων

γιατί διαβάζουμε; ο ρόλος του συγγραφέα
και του βιβλίου τον 21ο αιώνα

Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018
Χ Α ι ρ ε τ ι σ μ ο ι
ΣΥΓΓΡΑφΕΙΣ & ΑΝΑΓΝωΣτΕΣ
11:00 - 13:30 1η συνεδρία
ΕιςηγητEς (αλφαβητικά): αναστάσης Βιστωνίτης, ςτάθης γουρ-
γουρής, κρίστοφερ μέριλ, Φωτεινή τσαλίκογλου.

ςΥντονιζΕι: Εριφύλη μαρωνίτη

ΓΛωΣΣΑ & ΜΕτΑφΡΑΣΗ
16:00 - 18:30 2η συνεδρία
ΕιςηγητEς (αλφαβητικά): γιώργος-Ίκαρος μπαμπασάκης, ανα-
στασία παπακωνσταντίνου, αλίσια ςτόλινγκς, χριστόφορος χα-
ραλαμπάκης ςΥντονιζΕι: κώστας αθανασίου

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018
ΣΥΓΓΡΑφΕΙΣ & ΒΙΒΛΙΑ
11:00 - 13:30 3η συνεδρία
ΕιςηγητEς (αλφαβητικά): τάσος γουδέλης, Φ.δ. δρακονταειδής,
αμάντα μιχαλοπούλου, γιάννης τροχόπουλος.

ςΥντονιζΕι: αγγελική ςτρατηγοπούλου

το ΜΕΛΛοΝ τΗΣ ΓΡΑφΗΣ
16:00 - 18:30 4η συνεδρία
ΕιςηγητEς (αλφαβητικά): ρέα γαλανάκη, γιώργης γιατρομανω-
λάκης, μιχάλης μοδινός, κρίστοφερ μπάκεν

ςΥντονιζΕι: λιάνα ςακελλίου

ΓΙΑτΙ ΔΙΑΒΑΖοΥΜΕ;
19:00 - 21:00 στρογγυλή τράπεζα
ΕιςηγητEς: θανάσης Βαλτινός, Βασίλης Βασιλικός, τίτος πα-
τρίκιος, τζίνα πολίτη & εισηγητές από προηγούμενες συνεδρίες.

ςΥντονιζΕι: γιώργος χουλιάρας

το πρόγραμμα της διοργάνωσης αθήνα 2018 – παγκόσμια πρω-
τεύουσα Βιβλίου του δήμου αθηναίων υλοποιείται με τη στήριξη δω-
ρητών. μέγας δωρητής είναι το Ίδρυμα ςταύρος νιάρχος. χρυσοί
δωρητές είναι το Ίδρυμα ι. λάτση και η εταιρία Core α.Ε. δωρητές είναι
το Ίδρυμα ωνάση, το κοινωφελές Ίδρυμα κοινωνικού & πολιτιστικού
Έργου (κικπΕ), το Ίδρυμα α. κ. λασκαρίδη και ο οργανισμός ςυλλο-
γικής διαχείρισης Έργων λόγου (οςδΕλ). πολύτιμοι υποστηρικτές
είναι η Aegean Airlines, ο διεθνής αερολιμένας αθηνών και η εταιρία
ςταθερές ςυγκοινωνίες (ςταςΥ).

«γιατί διαβάζουμε; ο ρόλος του συγγραφέα
& του βιβλίου τον 21ο αιώνα» αποτελεί το
γενικό θέμα διεθνούς συμποσίου της Εται-
ρείας ςυγγραφέων, που διεξάγεται στο πνευ-
ματικό κέντρο του δήμου αθηναίων στις 18
και 19 οκτωβρίου 2018. γιατί και πώς διαβά-
ζουμε; γιατί γράφουμε; γιατί μεταφράζουμε;
γιατί δημοσιεύουμε; πτυχές των ερωτημάτων
αυτών απασχολούν διακεκριμένους Έλληνες
και ξένους συγγραφείς, κριτικούς, μεταφρα-
στές και πανεπιστημιακούς που συμμετέχουν
στο συμπόσιο, το οποίο διοργανώνεται από
την Εταιρεία ςυγγραφέων, σε συνεργασία με
το ινστιτούτο ςυγκριτικής λογοτεχνίας &
κοινωνίας του πανεπιστημίου κολούμπια
και το τμήμα αγγλικής γλώσσας & Φιλολο-
γίας της Φιλοσοφικής ςχολής του Εθνικού &
καποδιστριακού πανεπιστημίου αθηνών,
στο πλαίσιο της ανάδειξης από την UNESCO
της αθήνας ως παγκόσμιας πρωτεύουσας
του Βιβλίου. οι εργασίες του συμποσίου διε-
ξάγονται σε 4 συνεδρίες (πέμπτη και παρα-
σκευή) και στρογγυλή τράπεζα.

Ποιο είναι το μέλλον της γραφής; Πώς εξε-
λίσσονται οι σχέσεις συγγραφέων, βιβλίων &
αναγνωστών, γλώσσας & μετάφρασης;
Έχουν κοινά κίνητρα οι συγγραφείς όλων
των εποχών; Ποιοι είναι οι μελλοντικοί ανα-
γνώστες; Πώς προκύπτουν φιλαναγνωσία
και εχθραναγνωσία; Πώς επιμερίζονται προ-
φορικός, γραπτός και ηλεκτρονικός λόγος;
Πώς διαπλέουν γραφή & λογοτεχνία τον
ωκεανό της προφορικότητας; Πώς συναρ-
τώνται από υλικούς όρους παραγωγής &
κυκλοφορίας, κοινωνικό & πολιτικό περι-
βάλλον, διεθνείς καταμερισμούς στον χώρο
του πολιτισμού; Ποιες σχέσεις διαμορφώ-
νονται ανάμεσα σε «μικρές» και «μεγάλες»
γλώσσες, από πλευράς αριθμών, σε συνθή-
κες πολυγλωσσίας, μονογλωσσίας, αγλωσ-
σίας; Πού βρίσκονται τα ελληνικά; Πώς
υπεισέρχεται η κριτική; υπάρχει λογοτεχνία
χωρίς μετάφραση;

πρόκειται για ερωτήματα η διερεύνηση των
οποίων διευρύνει τη συμβολή του κόσμου
του βιβλίου στην αυτογνωσία, στον πολιτι-
σμό, στη χώρα. διαρθρωμένο σε τέσσερις
συνεδρίες (ςυγγραφείς & αναγνώστες,
γλώσσα & μετάφραση, ςυγγραφείς & βι-
βλία, το μέλλον της γραφής) και στρογ-
γυλή τράπεζα (γιατί διαβάζουμε;), το διε-
θνές συμπόσιο πραγματοποιείται υπό την
αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και του
Υπουργείου πολιτισμού & αθλητισμού και
με τη στήριξη της διοργάνωσης αθήνα
2018–παγκόσμια πρωτεύουσα Βιβλίου του
δήμου αθηναίων –με μέγα δωρητή το
Ίδρυμα ςταύρος νιάρχος– του οργανισμού
πολιτισμού, αθλητισμού & νεολαίας του
δήμου αθηναίων (οπανδα), του οργανι-
σμού ςυλλογικής διαχείρισης Έργων του
λόγου (οςδΕλ) και άλλων σταθερών υπο-
στηρικτών της Εταιρείας ςυγγραφέων, ό-
πως το Ίδρυμα κώστα & Ελένης ουράνη
της ακαδημίας αθηνών, ενώ θερμές ευχα-
ριστίες οφείλονται στο Ξενοδοχείο κίμων
και την εταιρεία δημοσίων σχέσεων ArtsPr.
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Υπό την αιγiδα της ΒοΥλhς των Ελλhνων και τοΥ ΥποΥργΕiοΥ πολιτιςμοΥ & αθλητιςμοΥ ςτο πλαιςιο της διοργανωςης
ΑθηνΑ 2018 – ΠΑγκοσμιΑ ΠρωτευουσΑ ΒιΒλιου τοΥ δημοΥ αθηναιων μΕ μΕγα δωρητή το ιδρΥμα ςταΥρος νιαρχος


