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«Λογοηετνικοί Περίπαηοι»: Νέος θεζμός από ηα Public
Περιηγηθείηε ζηην Αθήνα & ανακαλύυηε ηο έργο γνφζηών
ζσγγραθέφν: Πρώηος περίπαηος αθιερφμένος ζηο Γιώργο Σεθέρη!
Τα Public, ν λνύκεξν 1 πξννξηζκόο γηα ην βηβιίν, ελώλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο κε
ηελ εηαηξεία πνιηηηζηηθνύ ηνπξηζκνύ, Discover Greek Culture, θαη εγθαηληάδνπλ έλαλ
λέν ζεζκό ηνπο «Λνγνηερληθνύο Πεξηπάηνπο»!
Είλαη δπλαηόλ λα αλαθαιύςνπκε ην έξγν ελόο πνηεηή ή ζπγγξαθέα θάλνληαο
βόιηα από ην Καιιηκάξκαξν σο ηελ Πιάθα θη από εθεί ζην Σύληαγκα; Μπνξνύλ νη
ζηίρνη ή νη ζειίδεο ελόο βηβιίνπ λα γίλνπλ ε θαιύηεξε παξέα γηα έλα μερσξηζηό
πξσηλό Σαββάηνπ ζηελ θαξδηά ηεο Αζήλαο;
Πην ζπγθεθξηκέλα, ιίγνη ηπρεξνί αλαγλώζηεο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία ένα Σάββαηο
ηο μήνα λα πεξηεγεζνύλ καδί κε ζπγγξαθείο, εηδηθνύο ζηνλ ρώξν ηνπ βηβιίνπ θαη
εμέρνπζεο πξνζσπηθόηεηεο ησλ γξακκάησλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο πόιεο ηεο
Αζήλαο αλαθαιύπηνληαο ζπγρξόλσο ηελ ηζηνξία, ηα κπζηηθά θαη ην έξγν
γλσζηώλ ζπγγξαθέσλ θαη πνηεηώλ.
Ο πξώηνο «Λνγνηερληθόο Πεξίπαηνο» μεθηλάεη ηο Σάββαηο, 21 Μαρηίοσ κε
αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Ηκέξα Πνίεζεο θαη ζαο πξνζθαιεί ζε κηα ηδηαίηεξε
πεξηήγεζε ζηελ Αζήλα θαη ζηα κνλνπάηηα ηεο πνίεζεο κε «μελαγό» έλαλ από ηνπο
ζεκαληηθόηεξνπο Έιιελεο πνηεηέο, ηνλ λνκπειίζηα Γηώξγν Σεθέξε.
Τν λήκα ζα αξρίζεη λα μεηπιίγεηαη ζηελ οδό Άγρας 20, ζην ζπίηη πνπ ν Γηώξγνο
θαη ε Μαξώ Σεθέξε έρηηζαλ σο κόληκε θαηνηθία ηνπο, κεηά ην πέξαο ηεο καθξάο
δηακνλήο ηνπ πνηεηή ζην εμσηεξηθό ιόγσ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο.
Μηα αλάζα από ην Παλαζελατθό ζηάδην θαη αθνινπζώληαο ην λεζηώηηθν ζηπι, ην
δηώξνθν ζπίηη κε ηα αλαξίζκεηα ελζπκήκαηα, θαζέλα κε κηα μερσξηζηή ηζηνξία
ζπλδεδεκέλε κε ηνλ λνκπειίζηα πνηεηή, έρεη πνιιά λα απνθαιύςεη.
Η επόμενη ζηάζη ζα είλαη ζηελ νδό Κσδαθηναίφν 9 ζηελ Πιάθα. Εθεί, πάλσ
ζηνλ ήζπρν πεδόδξνκν, ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπκε ηελ νηθία
Σεθεξηάδε, έλα από ηα πην θνξησκέλα κε Ιζηνξία ζπίηηα ηεο πξσηεύνπζαο, θαζώο
όρη απιώο απνηέιεζε ην παηξηθό ζπίηη ηνπ πνηεηή, αιιά ην ηζόγεην δηακέξηζκα
ήηαλ ε έδξα ηνπ όηαλ εξρόηαλ ζηελ Αζήλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηπισκαηηθήο
ηνπ θαξηέξαο. Σην ίδην θηίξην δνύζε θαη ε αδειθή ηνπ θαη πνηήηξηα Ισάλλα κε ηνλ
ζύδπγό ηεο θαη πξόεδξν ηεο Δεκνθξαηίαο, αθαδεκατθό, Κσλζηαληίλν Τζάηζν.
Η ηρίηη ζηάζη είλαη πξνγξακκαηηζκέλε γηα ηνλ ηζηνξηθό εθδνηηθό νίθν Ίθαξν,
ζηελ οδό Βοσλής 4, ν νπνίνο είλαη θαη ν απνθιεηζηηθόο εθδόηεο ησλ έξγσλ ηνπ
Γηώξγνπ Σεθέξε, ηνπ πνηεηή πνπ ηηκήζεθε κε ην βξαβείν Νόκπει ην 1963.
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Τέινο, ε δηαδξνκή ζα θιείζεη ζην Public Σπληάγκαηνο όπνπ ν επίζεο πνηεηήο θαη
βηβιηνγξάθνο, κεηαμύ άιισλ, ηνπ Γηώξγνπ Σεθέξε, Δεκήηξεο Δαζθαιόπνπινο ζα
είλαη δηαζέζηκνο γηα κηα αλνηρηή ζπδήηεζε κε ην θνηλό.
Θα αληηζηαζείηε;
Πόηε: Σάββαην, 21 Μαξηίνπ
Ώρα: 11:00- 13:30
Πού: Έλαξμε από Σπίηη Σεθέξε (νδό Άγξαο 20)- νινθιήξσζε δηαδξνκήο Public
Σπληάγκαηνο
Γίζοδος: Πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο ζέζεσλ- Είζνδνο κε δήισζε ζπκκεηνρήο ζην
blog.public.gr
Για να ενημερφθείηε για ηη θεμαηολογία και ηις διαδρομές ηφν επόμενφν
«Λογοηετνικών Περιπάηφν», επιζκεθηείηε ηο blog.public.gr

Περιζζόηερες πληροθορίες για ηο Discover Greek Culture
Η Discover Greek Culture είλαη κηα εηαηξεία ζην ρώξν παξνρήο
ππεξεζηώλ ελεκέξσζεο επηζθεπηώλ, ε νπνία εμεηδηθεύεηαη ζην
ζρεδηαζκό θαη ηελ πξνζθνξά νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηώλ
πνιηηηζηηθνύ ηνπξηζκνύ ζηελ Ειιάδα.
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