
 

 

 

BookEat now! | Τί γεύση έχει η λογοτεχνία; 

Παρασκευή 9 Ιουνίου | 19.00 

Μία εκδήλωση της Λέσχης Ανάγνωσης του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του 

ΑΠΘ με θέμα τη γαστρονομία στη λογοτεχνία 

Με αφορμή το τέλος της φετινής αναγνωστικής χρονιάς και τη συμπλήρωση έξι 

ετών από την δημιουργία της Λέσχης μας, σας προσκαλούμε με ιδιαίτερη χαρά σε 

μία εκδήλωση που αποδεικνύει ότι η λογοτεχνία μπορεί και να περνά από… το 

στομάχι.  

Στο ‘’BookEat now!’’ θα διαβάσουμε λογοτεχνικά αποσπάσματα που 

περιστρέφονται γύρω από το φαγητό, την κουζίνα, τη γαστρονομία, θα 

μοιραστούμε  μαζί σας εύγευστες «μερίδες» από τα έργα σπουδαίων συγγραφέων 

και – ελπίζουμε – θα σας ανοίξουμε την όρεξη για ακόμη περισσότερες αναγνώσεις! 

Μπορείτε να συμμετέχετε με τρεις τρόπους: 

α) Διαλέξτε ένα λογοτεχνικό απόσπασμα 2-3 λεπτών από το έργο του αγαπημένου 

σας συγγραφέα που μιλά για το φαγητό, το τραπέζι, τις τροφές και ελάτε να μας το 

σερβίρετε. Δεκτά πεζά, αλλά και ποιήματα ή θεατρικά έργα. 

β)Ελάτε ως ακροατές και ακούστε τους άλλους να διαβάζουν λογοτεχνικές 

«νοστιμιές». 

γ) Γράψτε οι ίδιοι ένα μίνι λογοτεχνικό κείμενο για το φαγητό (flash fiction 50-70 

λέξεων) και ελάτε να μας το διαβάσετε στο πλαίσιο της εκδήλωσης.  

Σας περιμένουμε στο BookEat now με πολλές «ορεκτικές» εκπλήξεις! 

Η Λέσχη Ανάγνωσης του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ 

Η Λέσχη ονομάζεται «Ο κύκλος των χαμένων φοιτητών» και δημιουργήθηκε το 

2011. Λειτουργεί στη βάση μηνιαίων συναντήσεων και αποτελείται από 

προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και αποφοίτους 

του Τμήματος. Ενδιαφέρεται τόσο για την ελληνική όσο και την παγκόσμια 

λογοτεχνία, παλαιότερη και σύγχρονη, καθώς και για όλα τα είδη του έντεχνου 

λόγου (πεζογραφία, ποίηση, θέατρο).  



Βασικός στόχος της - πέρα από τη μοιρασμένη φιλαναγνωστική απόλαυση - 

παραμένει η γνωριμία με σημαντικές αλλά και πολύ διαφορετικές μεταξύ τους 

συγγραφικές φωνές, η καλλιέργεια ερμηνευτικής και κριτικής σκέψης και άποψης, 

καθώς και η διακαλλιτεχνική προσέγγιση. 

Επικοινωνία: readingclub.mme@gmail.com, Facebook page: Λέσχη Ανάγνωσης του 

τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ 

INFO 

Πότε: Παρασκευή 9 Ιουνίου, στις 19.00 

Πού: Εγνατία 46, 4ος όροφος – αίθουσα 4Α (στο κτίριο του Τμήματος) 

Είσοδος ελεύθερη 
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