
 

 

 

  

ΠΡΟΚΛΗΗ 

  

Τν Βηβιηνηξόπην  

δηνξγαλώλεη 

  

Τνανηήζεις Τγγραθέων 

  

Κάλλια Παπαδάκη         Λοσίζα Παπαλοίζοσ  

  

Γιώργος Παναγή  

  

Γράυοντας τον τρόνο  

  

  

Σετάρτη 3 Οκτωβρίοσ 2018 στις 19:30 

Κέντρο Λόγοσ και Σετνών ΣΕΥΝΟΔΡΟΜΙΟ, Μοσσείο «Σο Πλοσμιστό Φωμί», 
Λεμεσός 



  

  

Αλ ε γιώζζα είλαη ην ζεκείν κεδέλ ηεο ινγνηερλίαο – ην ζεκείν από όπνπ μεθηλά θαη 
θαηαιήγεη ε ινγνηερλία - ηόηε ν ρξόλνο είλαη ν ιόγνο ηεο ύπαξμεο ηεο. Χωξίο ηνλ ρξόλν δελ 
ππάξρεη γέλλεζε νύηε ζάλαηνο. Ο ρξόλνο είλαη ην πνηεηηθό αίηην ηεο ινγνηερλίαο. Η θύξηα 
αηηία πνπ πνηεί ηε ινγνηερλία.  

  

Πώο νη ζπγγξαθείο γξάθνπλ ηνλ ρξόλν; Πωο ηνλ ζπκππθλώλνπλ, πώο ηνλ επηκεθύλνπλ θαη 
πώο ηνλ ζηακαηνύλ; Πνίεο είλαη νη δπζθνιίεο ηνπ λα γξάθεηο ηνλ ρξόλν; Να ηνλ κεηαπιάζεηο 
ζε γιώζζα; Τα ινγνηερληθά θείκελα γξάθνπλ ηνλ ρξόλν ή ν ρξόλνο ηα γξάθεη;  

  

Τει. Δπηθνηλωλίαο 99667599 

https://www.facebook.com/bibliotropioorg/ 

  

  

Λίγα λόγια για ηοσς ζσνηελεζηές 

  

Κάλλια Παπαδάκη (Διιάδα) – Σπγγξαθέαο  

Η Κάιιηα Παπαδάθε γελλήζεθε ην 1978 ζην Γηδπκόηεηρν θαη κεγάιωζε ζηε 
Θεζζαινλίθε. Σπνύδαζε νηθνλνκηθά ζηηο ΗΠΑ, ζην Bard College θαη ην Παλεπηζηήκην 
Brandeis. Τν πξώην ηεο βηβιίν, ε ζπιινγή δηεγεκάηωλ Ο ήρνο ηνπ αθάιππηνπ, 
Δθδόζεηο Πόιηο δηαθξίζεθε κε ην βξαβείν πξωηνεκθαληδόκελνπ ζπγγξαθέα ηνπ 
πεξηνδηθνύ Δηαβάδω, ην 2010. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε ζπιινγέο δηεγεκάηωλ ζηελ Διιάδα 
θαη ην εμωηεξηθό θαη πνηήκαηά ηεο έρνπλ δεκνζηεπηεί ζηα πεξηνδηθά Νέα Εζηία θαη 
Πνηεηηθή. Αζρνιείηαη επαγγεικαηηθά κε ηε ζπγγξαθή ζελαξίωλ γηα ηαηλίεο κεγάινπ 
κήθνπο. Τν πξώην ηεο ζελάξην ήηαλ γηα ηελ ηαηλία ηεο Πέλλπο Παλαγηωηνπνύινπ, 
September. Τν κπζηζηόξεκά ηεο Δελδξίηεο (2015), ηηκήζεθε κε ην βξαβείν European 
Union Prize for Literature ην 2017 θαη πξόθεηηαη λα κεηαθξαζηεί ζε 9 γιώζζεο. 

  

Λοσίζα Παπαλοΐζοσ (Κύπξνο) - Σπγγξαθέαο  
Η Λνπίδα Παπαινΐδνπ γελλήζεθε ζηε Μόξθνπ ην 1972, κεγάιωζε ζηε Λεκεζό, 
ζπνύδαζε ζηελ Αγγιία θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε Νέα Υόξθε όπνπ έδεζε γηα 11 ρξόληα. 

https://www.facebook.com/bibliotropioorg/


Απνθνίηεζε από ηε Σρνιή Κνηλωληθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηήκηνπ ηνπ Kent ζην 
Ηλωκέλν Βαζίιεην κε πηπρίν ζηηο Δξγαζηαθέο Σρέζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα από ηε Σρνιή 
Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ LongIsland ηεο Νέαο Υόξθεο κε κεηαπηπρηαθό ζηε 
Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεωλ. Παξάιιεια ζπνύδαζε Φηινζνθία ζην ίδην παλεπηζηήκην, ελώ 
ζηε ζπλέρεηα παξαθνινύζεζε καζήκαηα Αγγιηθήο Λνγνηερλίαο ζην Παλεπηζηήκην 
Columbia ηεο Νέαο Υόξθεο.  Γηα ην βηβιίν ηεο «Απεηινύκελα Δίδε» (Δθδόζεηο Αθή) 
ηηκήζεθε κε ην Κξαηηθό Βξαβείν Λνγνηερλίαο Πξωηνεκθαληδόκελνπ Λνγνηέρλε ην 2010. 
Δδώ θαη κεξηθά ρξόληα εξγάδεηαη πάλω ζηε ζπγγξαθή ηνπ δεύηεξνύ ηεο βηβιίνπ, 
κπζηζηόξεκα, ην νπνίν επειπηζηεί όηη ζα νινθιεξωζεί κέζα ζην 2018. 

  

Γιώργος Παναγή (Κύπξνο) – Σπγγξαθέαο  

Ο Γηώξγνο Παλαγή γελλήζεθε ην 1987. Σπνύδαζε Κιαζηθή Φηινινγία ζην Αξηζηνηέιεην 
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο ελώ ηώξα ζπλερίδεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηηο Κιαζηθέο 
Σπνπδέο  ζε κεηαπηπρηαθό επίπεδν ζην Βεξνιίλν. Τν βηβιίν ηνπ «Οη κύζνη» απέζπαζε 
ην Κξαηηθό Βξαβείν γηα λένπο ινγνηέρλεο ην 2015 θαη κεηαθξάζηεθε πξόζθαηα ζηα 
ζεξβηθά. Τνλ Μάην ηνπ 2017 ζπκκεηείρε ζηε 18ε Μπηελάιε λέωλ θαιιηηερλώλ Μεζνγείνπ 
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα Τίξαλα ηεο Αιβαλίαο.   

  

Δθ κέξνπο ηνπ Βηβιηνηξνπίνπ  

  

Παληειήο Μάθε  

 


