
ΕΛΛΗΝΟ-ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 

Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου 

 

Creative Writing: How to Speak to Each Other - literary trends, 
experimentations and conversations 

«Δημιουργική Γραφή:  Διαπολιτισμικές προσεγγίσεις» 

Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου , στις 18:30 

Βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ, Πλατεία Αριστοτέλους 7 

Ανοιχτή συζήτηση με τους  

Fiona Sampson (ποιήτρια), Adam Baron (συγγραφέα), 

Θεόδωρο Γρηγοριάδη (συγγραφέα) και Don Schofield (συγγραφέα, ποιητή και 
μεταφραστή).  

Συντονισμός συζήτησης:  Suzanne Joinson, Σύμβουλος Λογοτεχνίας, 
Βρετανικό Συμβούλιο Λονδίνου 

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά και τα ελληνικά με διαδοχική 
μετάφραση.  Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.  

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Ελληνο-Βρετανικής Ανταλλαγής 
Δημιουργικής Γραφής του Βρετανικού Συμβουλίου, διοργανώνουμε σε 
συνεργασία με το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ 
στη Θεσσαλονίκη μια παρουσίαση και συζήτηση με θέμα τη δημιουργική 
γραφή στην Ελλάδα και τη Βρετανία. 

Δύο βραβευμένοι βρετανοί λογοτέχνες από το Πανεπιστήμιο του Kingston, η 
Fiona Ruth Sampson (ποιήτρια, πρώην διευθύντρια του Poetry Review, του 
πλέον καταξιωμένου περιοδικού ποίησης στη Μεγάλη Βρετανία) και ο Adam 
Heath Baron (συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων), ο έλληνας 
συγγραφέας Θεόδωρος Γρηγοριάδης και ο Αμερικανός ποιητής, 
συγγραφέας και μεταφραστής Don Schofield που ζεί εδώ και χρόνια στην 
Ελλάδα, θα μιλήσουν για τη δουλειά τους, τους λογοτεχνικούς δεσμούς 
ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βρετανία, καθώς και τις προκλήσεις και τις 
ευκαιρίες που παρουσιάζει η δημιουργική γραφή στις δύο χώρες σήμερα. 

 



Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής 

Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου, Βρετανικό Συμβούλιο, Τσιμισκή 43, Εμπορικό 
Κέντρο Πλατεία   

15:00-17:00  Εργαστήριο ποίησης με την Fiona Sampson "Adventures in 
Estrangement: techniques to keep your poetry fresh”  (Ποιητικές 
περιπέτειες:  Πώς να κρατήσετε την ποίησή σας ζωντανή) 

 

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου Βρετανικό Συμβούλιο, Τσιμισκή 43, Εμπορικό 
Κέντρο Πλατεία   

14:00-16:00 Εργαστήριο ποίησης με την Fiona Sampson "Adventures in 
Estrangement: techniques to keep your poetry fresh”  (Ποιητικές 
περιπέτειες:  Πώς να κρατήσετε την ποίησή σας ζωντανή) 

19:30- 21:30 Εργαστήριο αστυνομικής λογοτεχνίας με τον Adam Baron “The 
Philosophical Structure of the Classic Urban Crime Novel” (Η Φιλοσοφική 
Δομή του Κλασικού Αστυνομικού Μυθιστορήματος) 

 

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά και είναι δωρεάν. Η 
δήλωση συμμετοχής στα εργαστήρια είναι απαραίτητη καθώς υπάρχει 
περιορισμένος αριθμός θέσεων. Για δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε 
με την κα Χρυσούλα Μελίδου (Βρετανικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκη) στο 2310 
378314 & chrysoula.melidou@britishcouncil.gr 

Chrysoula Melidou | Partnerships and Programmes Co-ordinator 

British Council | PO Box 12004 | 541 01 Thessaloniki | Greece  T +30 2310 378 314 | F +30 
2310 282 498 | M +30 6978484525 

E chrysoula.melidou@britishcouncil.gr | www.britishcouncil.org/greece 

Cultural relations promotes equality and values diversity 

Find us on Facebook 

www.facebook.com/BritishCouncilGreece 

 
The British Council is the United Kingdom's international organisation for cultural relations 
and educational opportunities. We are a registered charity; 209131 (England and Wales) 
SC037733 (Scotland). We create international opportunities for the people of the UK and 
other countries and build trust between them worldwide. 
 
This message is for the use of the intended recipient(s) only. If you have received this 
message in error, please notify the sender and delete it. The British Council accepts no 
liability for loss or damage caused by software viruses and you are advised to carry out a 
virus check on any attachments contained in this message. 
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