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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Όκηινο γηα ηελ UNESCO, γηα ηελ Δθπαίδεπζε, ηελ Δπηζηήκε θαη
ηνλ Πνιηηηζκό ζπλερίδνληαο γηα ην έηνο 2018 ηηο εθδειώζεηο κε άμνλα
ην βηβιίν, ηελ πνίεζε θαη ηε ινγνηερλία παξνπζηάδεη ζε ζπλεξγαζία
κε ηηο εθδόζεηο ΠΝΟΗ ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ 2018 θαη ώξα 18:00
ην ζπγγξαθέα θαη πνηεηή Αιέμαλδξν Γακνπιηάλν.
Ο ζπγγξαθέαο ζα παξνπζηάζεη ην λέν ηνπ βηβιίν κε ηίηιν:
«ΟΑ ΑΣΔΡΙΑ ΓΔΝ ΦΟΒΗΘΗΚΑΝ ΣΟ ΞΗΜΔΡΩΜΑ».
Πξόθεηηαη γηα ηέζζεξηο ηζηνξίεο. Σέζζεξηο βαζηέο βνπηηέο, κε κία κόλν
αλάζα, ζηνλ ςπρηζκό καο, όπνπ ζπλαληάκε όιεο ηηο ράξεο ηνπ θόζκνπ
ηνύηνπ κα θαη ηνπο ρεηξόηεξνπο εθηάιηεο ηνπ. Σέζζεξηο άλζξσπνη
απνδεηθλύνπλ κε ηηο δσέο ηνπο πσο ππάξρνπλ αζηέξηα πνπ δελ
θνβνύληαη ην μεκέξσκα.
Ο Αιέμαλδξνο Γακνπιηάλνο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1990.
Δίλαη απόθνηηνο ηνπ ηκήκαηνο θηινινγίαο ηνπ Δζληθνύ
Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Σν 2007, ζην πξώην δηεζλέο
θεζηηβάι Αζελώλ, «EMOTION PICTURES – Νηνθηκαληέξ θαη
Αλαπεξία», πξνβιήζεθε ε κηθξνύ κήθνπο ηαηλία κε ηίηιν «Θεόο
ζηνλ νξίδνληα», δηθνύ ηνπ ζελαξίνπ θαη ζθελνζεζίαο Λέλαο Βνπδνύξε.
Σν 2010 ζπκκεηείρε ζην δηεζλέο ζπλέδξην TEDx Athens 2010.
Αξζξνγξαθεί ζηνπο «Θεκαηνθύιαθεο ιόγσ ηερλώλ» θαη ζην «Envivlio», ελώ έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πιήζνο
ινγνηερληθώλ εθδειώζεσλ, ζπλέδξηα, παξνπζηάζεηο, θ.ι.π.
Σν “ΟΑ ΑΣΔΡΙΑ ΓΔΝ ΦΟΒΗΘΗΚΑΝ ΣΟ ΞΗΜΔΡΩΜΑ” είλαη ην έλαην βηβιίν ηνπ.
Γηα ην λέν ηνπ βηβιίν ζα κηιήζνπλ:
Θαλάζεο Νηάξρνο, Πνηεηήο-πγγξαθέαο,
Γηάλλεο Παληαδόπνπινο, Γεκνζηνγξάθνο,
Κάξκελ Ρνπγγέξε, Ηζνπνηόο-θελνζέηεο,
Θνδσξήο Ρνπζόπνπινο, πξώελ Τπνπξγόο, Καζεγεηήο ζην Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην ηεο Κύπξνπ,
Αιέμεο ηακάηεο, πγγξαθέαο,
Απνζπάζκαηα ηνπ βηβιίνπ ζα δηαβάζνπλ νη εζνπνηνί Αξηέηηα Μνπηνύζε θαη Θσκάο Υαβηαλίδεο.
Η εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ Οκίινπ, Βαζηιέσο Γεσξγίνπ 2-4, 1νο
όξνθνο, Μαξνύζη. Σειεί ππό ηελ αηγίδα ηνπ Κνηλσθεινύο Ιδξύκαηνο Ισάλλε . Λάηζε θαη ηεο Αδειθόηεηαο
Κεθαιιήλσλ θαη Ιζαθεζίσλ Πεηξαηά.
Δπηπιένλ, ζα θαιπθζεί από ην Κνηλσληθό δίθηπν γηα ηα βηβιία θαη ηνπο αλαγλώζηεο BOOKIA.
Υνξεγόο επηθνηλσλίαο: Θεκαηνθύιαθεο ιόγσ Σερλώλ
Η είζνδνο ζηελ εθδήισζε είλαη ειεύζεξε. Γηα θξαηήζεηο ζέζεσλ παξαθαιείζηε λα ηειεθσλείηε ζηα:
210-6147002 & 212-1000-250.
Η παξνπζία ζαο ζα καο ηηκήζεη ηδηαίηεξα.
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