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ΠΡΟ: Όλεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ Δευτεροβάθμιασ Ανατ. Αττικήσ
Κοιν.: Γραφείο υμβοφλων,
Τπουργείο: Γενική Διεφθυνςη πουδών Δευτ/θμιασ Εκπαίδευςησ

ΘΕΜΑ: 3η υνάντηςη του Λογοτεχνικοφ Εργαςτηρίου για το 2018
“Open mic“ – Αναγνϊςεισ λογοτεχνικϊν κειμζνων από τουσ ςυμμετζχοντεσ
εκπαιδευτικοφσ & επιςκζπτεσ νζουσ ςυγγραφείσ
Σα Πολιτιςτικά Θζματα ΔΔΕ Ανατολικήσ Αττικήσ ςε ςυνεργαςία με τον ποιητή
Αλζξιο Μάινα διοργανώνουν τη ςειρά «με» (Συναντήσεις με Συγγραφείς) ςτα
πλαίςια του Λογοτεχνικοφ Εργαςτηρίου 2017-2018.
Η επόμενη (3η) υνάντηςη (ςτισ 2.2.2018) θα είναι μια βραδιά ελεφθερων
αναγνϊςεων λογοτεχνικϊν κειμζνων (ποιημάτων και διηγημάτων) από τουσ
ςυμμετζχοντεσ του ςεμιναρίου και φίλουσ επιςκζπτεσ. Η ςυνάντηςη είναι ανοιχτή ςε
όςουσ θζλουν: είτε απλώσ να ακοφςουν τισ –δημοςιευμζνεσ ή όχι– λογοτεχνικζσ
απόπειρεσ των ςυναδζλφων εκπαιδευτικών ή φίλων τουσ, είτε και να διαβάςουν
κάποιο δικό τουσ λογοτεχνικό κειμζνο.
Ο ποιητήσ Αλζξιοσ Μάινασ, που θα ςυντονίςει τη ςυνάντηςη, θα ζχει καλζςει και
κάποιουσ νζουσ λογοτζχνεσ, που θα διαβάςουν ποιήματα ή διηγήματά τουσ ςε μια
ατμόςφαιρα απλήσ φιλικήσ λογοτεχνικήσ ανταλλαγήσ.
κοπόσ εν προκειμζνω δεν είναι η κρίςη/αξιολόγηςη ή η ανάλυςη των κειμζνων, αλλά
το μοίραςμά τουσ με φίλουσ του ςεμιναρίου, που θα παραβρεθοφν και η ενθάρρυνςη
για περαιτζρω εναςχόληςη (και) με τη δημιουργική/εκφραςτική διάςταςη τησ
λογοτεχνίασ.

Η ςυνάντηςη “open mic” (ελεφθερων αναγνώςεων) θα γίνει την Παραςκευή 2
Φεβρουαρίου 2018, ϊρα 19:00, ςτον Άνω Χολαργό, οδόσ Σερψιχόρησ 11 (ιςόγειο) –
ςτον χώρο και των λοιπών ςυναντήςεων «με» (Συναντήσεις με Συγγραφείς) του
λογοτεχνικοφ εργαςτηρίου.
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