
 
 

ΣΤΗ ΦΕΤΙΝΗ, ΕΚΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 

 

22 ποιητές και πεζογράφοι  

στη Λογοτεχνική Σκηνή 2017 

 

1-2 Δεκεμβρίου, στο θέατρο «Άνετον» 

 

Συνδιοργάνωση του «Εντευκτηρίου» και του Δήμου Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση 

Πολιτισμού & Τουρισμού και Α΄ Δημοτική Κοινότητα) 

 

 

Είκοσι δύοκαταξιωμένοι, νεότεροι αλλά και πρωτοεμφανιζόμενοι ποιητές και πεζογράφοι 

από τηΘεσσαλονίκη, από τηνΑθήνα και από άλλες πόλεις, καθώς και από τηνΚύπρο και 

τηΣουηδία, και μαζί τουςμουσικοί και ερμηνευτές, σκηνοθέτες/χορογράφοι, και 

ηθοποιοί/χορευτέςσυμμετέχουνστηφετινή6ηΛογοτεχνικήΣκηνή, που θα 

πραγματοποιηθείστοθέατρο «Άνετον» (Παρασκευοπούλου 42 και Δελφών), στις 1 και 2 

Δεκεμβρίου (έναρξη 19.30 ακριβώς), μεελεύθερηείσοδο.  

 

Συγκεκριμένα, διαβάζουν (με αλφαβητικήσειρά ―όπουδεν αναφέρεται πόληεννοείται η 

Θεσσαλονίκη): Ιωάννα Αβραμίδου, Πολυξένη (Τζένη) Βελένη, Αναστασία Γκίτση, 

ΓιώργοςΓκόζης, Κατερίνα Δασκαλάκη (Αθήνα), Μαρία Λάτσαρη, ΓιώργοςΛιόλιος (Βέροια), 

Ευφροσύνη Μαντά-Λαζάρου (Κύπρος), ΒασίληςΜόσχος, ΓιάσιμΜοχάμεντ (Σουηδία), Βάση 

Μπέκα, Λεβή Μπενουζίλιο, Αλεξάνδρα Μυλωνά, Θανάσης Θ. Νιάρχος (Αθήνα), Κάλλια 

Παπαδάκη, Άκης Παραφέλας, ΈρηΡίτσου (Σάμος), Άννα Στεφούλη, ΚωνσταντίνοςΤζαμιώτης 

(Αθήνα), ΧρήστοςΤζιώκος, Μαρία Τσιμά, Χρύσα Φάντη (Αθήνα). 

 

Τις αναγνώσειςλογοτεχνικώνκειμένωνσυμπληρώνουν περφόρμανς, μουσική και προβολές. 

Τοφετινό πρόγραμμα περιλαμβάνειμικρά αφιερώματα στονΓιώργοΙωάννου (1927-1985), 

τηνΚλαρίσεΛισπέκτορ (1920-1997), τονΝίκο Μπακόλα (1927-1999), τονΤάκηΣινόπουλο 

(1917-1981), και τονΚώστα Ταχτσή(1927-2008). 

 

Στα μουσικάμέρητης πρώτης βραδιάςεμφανίζονταιο κιθαρίστας ΆλκηςΚυρτσόγλου και η 

ερμηνεύτρια Αλεξάνδρα Ραπτοπούλου.Τηδεύτερη βραδιά, υπό τοντίτλο «Η μουσικήως 

ανθρώπινοδικαίωμα», προσφυγόπουλα από κέντρο προσφύγωντραγουδούν και 

παίζουνφλάουτο, και ενήλικες πρόσφυγες παίζουνκρουστά, χρησιμοποιώντας 
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