
 

Ενημερωτικό Δελτίο – Δράσεις Κ.Ελ.Α.Λ.Π. 

 
Η Ομάδα του Κ.Ελ.Α.Λ.Π. / CulturePolis ξεκινά την επικοινωνία μαζί σας με την έκδοση ενός 
ενημερωτικού φυλλαδίου και σας καλωσορίζουμε στο νέο αυτό «ταξίδι» εξερεύνησης του 
αραβικού πολιτισμού και των σχέσεών του με τον ελληνικό πολιτισμό. 
Στο φυλλάδιο αυτό θα αναγγέλλονται οι δράσεις του Κ.Ελ.Α.Λ.Π. και θα γίνεται ο 
απολογισμός για αυτές. 
 

Η ομάδα Κ.Ελ.Α.Λ.Π. 

 
Τι είναι το Κ.Ελ.Α.Λ.Π. 

Το Κέντρο Ελληνικής και Αραβικής 
Λογοτεχνίας και Πολιτισμού 
(Κ.Ελ.Α.Λ.Π.), ξεκίνησε από την Κέρκυρα 
ως μια νέα, αυτόνομη, πρωτοβουλία υπό 
την φροντίδα της αστικής μη 
κερδοσκοπικής εταιρίας CulturePolis.  

Σκοπός του Κ.Ελ.Α.Λ.Π. είναι η προώθηση 
και η ενίσχυση μίας ανοικτής σε όλους 
προσπάθειας ανάλυσης και μελέτης των 
δυο πολιτισμών για την καλύτερη 

κατανόηση «του τι μας ενώνει, παρά 
εκείνων που μας χωρίζουν» και η 
περαιτέρω προώθηση των λογοτεχνικών 
και πολιτιστικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας 
και του Αραβικού Κόσμου. 

Το Κ.Ελ.Α.Λ.Π. φιλοδοξώντας να 
αποτελέσει ένα σημαντικό φόρουμ για 
όσους ασχολούνται με τα θέματα 
ενδιαφέροντος του Κέντρου θα 
ανακοινώσει σύντομα το πρόγραμμα 
δράσεων 2020-2021. 

Πρόγευση της εστίασης των δράσεων παρουσιάζεται στον παρακάτω 
πίνακα:

 

Πρόγραμμα δράσεων Κ.Ελ.Α.Λ.Π. 2020-2021 
Περίγραμμα 

 
Α. ΟΜΙΛΙΕΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΛΟΓΟΙ 

 Σε συνεργασία με Λέσχες Ανάγνωσης, Εκδοτικούς Οίκους και Συγγραφείς, 
Ιδρύματα, Φορείς       

Ενδεικτικά θέματα 
·        Γνωριμία μας με τον πολιτισμό του άλλου μέσω της 
λογοτεχνίας (πεζογραφία/ ποίηση) 
·        Συνάντηση Ελλήνων και Αράβων ποιητών με θέμα τη Μεσόγειο  
·        Μια χώρα - μια λογοτεχνία 
·        Ιστορίες, αφηγήσεις και παραμύθια της Ανατολής 

Με μετάδοση Ψηφιακά/Διαδικτυακά/Τηλεοπτικά 
  
 

https://culturepolisngo.wixsite.com/kelalp
https://culturepolisngo.wixsite.com/kelalp
https://culturepolisngo.wixsite.com/kelalp
https://culturepolis.org/en/


 
Β. ΕΚΔΟΣΕΙΣ μονογραφιών / βιβλίων / μεταφράσεων       

Ενδεικτικά:  
·        1η Σειρά: Η σύγχρονη λογοτεχνία της Μέσης Ανατολής 
·        Μεταφράσεις επιλεγμένων κειμένων / έργων 

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                    
              ·        Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο χώρο του βιβλίου (οργανωτικά, 
ψηφιοποίηση κ.ά.) 

 
Δ. ΔΙΑΜΟΝΕΣ για βιωματικές εμπειρίες     
 
Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
  
ΣΤ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ – ΔΙΕΘΝΗ  - ΕΘΝΙΚΑ ΕΡΓΑ / ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 
  

 

Εκδηλώσεις – Συναντήσεις: Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2020 
1η εκδήλωση 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Η πρώτη δράση του Κέντρου για τη νέα 

προγραμματική περίοδο 2020-2021 

πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία 

από την Κέρκυρα σε συνεργασία με το 

Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και 

Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) του Ιονίου 

Πανεπιστημίου. 

 

 

Κεντρική ομιλήτρια η κα Πέρσα 

Κουμούτση: 

 Συγγραφέας και μεταφράστρια 

αραβικής λογοτεχνίας 

 Συντονίστρια περιεχομένου του 

Κ.Ελ.Α.Λ.Π. 

 

ΘΕΜΑ: «Ο ρόλος της λογοτεχνικής 

μετάφρασης στην προώθηση του 

διαπολιτισμικού διαλόγου και της 

κατανόησης του «Άλλου»: Η περίπτωση 

της αραβικής λογοτεχνίας». 

Την εκδήλωση χαιρέτισαν οι: 

 Δρ. Βασίλειος Λαοπόδης, Ιδρυτής και Πρόεδρος CulturePolis/ που παρουσίασε 

το σκεπτικό δημιουργίας και των δράσεων του, 

 Καθ. Σωτήριος Λίβας, Πρόεδρος ΤΞΜΔ Ιονίου Παν., που παρουσίασε τις 

εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες του Ιονίου Παν. & τις δυνατότητες συνεργασιών με 

το Κ.Ελ.Α.Λ.Π., 

Κέρκυρα,   
30 Σεπτεμβρίου 2020 στις 18:00   

(Διαδικτυακά) 

 

Στιγμιότυπο από την 

εκδήλωση 

 



 
 Νίκος Κούκης, Πρόεδρος Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, που παρουσίασε τις 

δραστηριότητες του Ε.Ι.Π κυρίως στο θέμα του βιβλίου. 

 

ΕΔΩ - Πρόσκληση της εκδήλωσης  

ΕΔΩ - Βίντεο της εκδήλωσης 

 

 
 

2Η εκδήλωση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Η δεύτερη δράση που υποστηρίχθηκε 

από το Κ.Ελ.Α.Λ.Π. πραγματοποιήθηκε 

στην Κέρκυρα  κατόπιν πρόσκλησης της 

κας Κουμούτση από τον διευθυντή του 

Σχολείου κ. Κυριάκο Κωλέση και του 

εκπαιδευτικού προσωπικού. 

 

 

Η κα Κουμούτση συναντήθηκε με 
εκπαιδευτικούς και μαθητές και μίλησε 

για  τον κοινωνικό  ρόλο της λογοτεχνίας, 

επισημαίνοντας ότι η διαλογικότητα 

συνθέτει ένα από τα σημαντικά στοιχεία 

της, ενώ στηρίζεται ανάμεσα σε άλλα στην 

ετερότητα που ανέκαθεν στόχευε στην 

κατανόηση της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς, όποια η προέλευση ή η 

συνθήκη. 

Στη συνέχεια το προσωπικό του Σχολείου 

και η ομιλήτρια είχαν συνάντηση 

εργασίας με τον Πρόεδρο της 

CulturePolis Β. Λαοπόδη, όπου 

συζητήθηκαν τρόποι περαιτέρω 

ενίσχυσης του υποδειγματικού έργου του 

σχολείου. 

Κέρκυρα, 1 Οκτωβρίου 2020 στις 

18:00 Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας των 

φυλακών Κέρκυρας 

 

Κεντρική ομιλήτρια κα Πέρσα 

Κουμούτση: 

 Συγγραφέας και μεταφράστρια 
αραβικής λογοτεχνίας 

 Συντονίστρια περιεχομένου του 

Κ.Ελ.Α.Λ.Π. 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1bLCm7D7YI8QmOyd-lkGmC9rYBlE_GPTN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q5RRAsdiY7VgtU8HaGgmHo19C6hgu7AM/view?usp=sharing


3η εκδήλωση 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

 

 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 

διαδικτυακά (φυσική παρουσία μόνο των 

μελών της Λέσχης και στελεχών της 

CulturePolis),  όπου η κα Κουμούτση 

παρουσίασε το πλούσιο συγγραφικό και 

μεταφραστικό της έργο και συζήτησε 

ειδικότερα για το βιβλίο της 

"Αλεξανδρινές φωνές στην οδό 

Λέψιους" (Εκδόσεων ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ), που 

είναι υπό έκδοση και στην αραβική 

γλώσσα. 

 

Κέρκυρα, 2 Οκτωβρίου 2020, ώρα 

20:00, Ξενοδοχείο Corfu Palace 

 

Κεντρική ομιλήτρια κα Πέρσα 

Κουμούτση: 

 Συγγραφέας και μεταφράστρια 

αραβικής λογοτεχνίας 

 Συντονίστρια περιεχομένου του 
Κ.Ελ.Α.Λ.Π. 

 

 

Η τρίτη δράση του Κέντρου 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 

συνεχιζόμενης συνεργασίας της 

CulturePolis με την Λέσχη Ανάγνωσης 

Κέρκυρας.  

 

Απουσία Βίντεο λόγω τεχνικού 
προβλήματος. 

 

Φωτογραφία από την Εκδήλωση 


