
 

 Εδώ πάντα μια σελίδα θα σε περιμένει… 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Κέντρα Πολιτισμού ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ–Βιβλιοπωλεία 

 
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013 

 

Ο συγγραφέας Δημήτρης Νόλλας παρουσιάζει το νέο του βιβλίο με τίτλο: 

 

«Το ταξίδι στην Ελλάδα»  (εκδ. Ίκαρος) 

 

Για το βιβλίο θα μιλήσουν επίσης:  

Πόπη Διαμαντάκου (δημοσιογράφος),  Κώστας Καλημέρης (κριτικός Λογοτεχνίας) 

 

Αποσπάσματα θα διαβάσει η ηθοποιός, σκηνοθέτις και συγγραφέας Αναστασία Παπαστάθη 

 

Διεύθυνση: Αστυδάμαντος 11, Παγκράτι 

 

Ώρα έναρξης: 7.30μμ  -  Είσοδος ελεύθερη 

 

 
 

Βιογραφικά σημειώματα: 

 

Δημήτρης Α. Νόλλας 

Γεννήθηκε το 1940 στην Αδριανή Δράμας από γονείς Ηπειρώτες. Η οικογένεια του εκτοπίστηκε από τα βουλγαρικά στρατεύματα 

κατοχής και εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα το 1943. Σπούδασε στην Αθήνα και την Φρανκφούρτη νομικά και κοινωνιολογία, χωρίς να 

ολοκληρώσει τις σπουδές του καθώς η χρεοκοπία της οικογενειακής επιχείρησης, απ' την οποία αντλούσε το εισόδημά του, τον 

υποχρέωσε να οδηγηθεί αρκετά νωρίς στην βιοπάλη. Έκτοτε έζησε και εργάστηκε για μεγάλα διαστήματα στην πάλαι ποτέ Δ. 

Ευρώπη (1962-1975). Έγραψε και ραδιοσκηνοθέτησε παιδικές εκπομπές για το ραδιόφωνο και σκηνοθέτησε για την κρατική 

τηλεόραση ενημερωτικές εκπομπές (1975-97). Δίδαξε τεχνική σεναρίου στο τμήμα επικοινωνίας του Παντείου Πανεπιστημίου 

(1993-95). Στην δεκαετία του '80 συνεργάστηκε σε σενάρια κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών με τους σκηνοθέτες 

Χατζή, Παναγιωτόπουλο, Αγγελόπουλο, Σμαραγδή, Λαμπρινό και Βούλγαρη. Μεταξύ 2004-2007 διετέλεσε πρόεδρος του Δ.Σ. του 

Εθνικού Κέντρου Βιβλίου. Διηγήματά του έχουν μεταφραστεί σε διάφορες ανθολογίες (γερμανικά, αγγλικά, ολλανδικά, σερβικά, 

τσέχικα και γαλλικά). 

_____________ 

 

Πόπη Διαμαντάκου 

Η Πόπη Διαμαντάκου είναι δημοσιογράφος. Έχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες, Ιστορία στη Σορβόνη και έχει διδακτορικό στην 

Επικοινωνία. Έχει διδάξει στο μεταπτυχιακό τμήμα ΜΜΕ του Παντείου Πανεπιστημίου, έχει εργαστεί ως κριτικός των μίντια στις 

εφημερίδες Καθημερινή και Νέα και σήμερα είναι αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή. 

 

Κώστας Καλημέρης 

Ο Κώστας Καλημέρης γεννήθηκε το 1950 στην Αθήνα. Μεγάλωσε και τελείωσε το σχολείο στο Βύρωνα. Πέρασε στην Πάντειο μέσα 

στη δικτατορία όπου πολιτικοποιήθηκε. Ειδικεύτηκε στο σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό. Ως κριτικός λογοτεχνίας υπήρξε 

για πολλά χρόνια συνεργάτης του περιοδικού Διαβάζω και μέλος της συντακτικής επιτροπής. Συνεργάστηκε ακόμα με τα περιοδικά 

Γράμματα και Τέχνες, Δρώμενα, Εντευκτήριο, Οκτάβα, Δίφωνο, Ηριδανός και την εφημερίδα Μακεδονία. 

 

Αναστασία Παπαστάθη 

Ηθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας. Σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πρώτη δουλειά της με τον θίασο Καρέζη-

Καζάκου στη Μήδεια του Ευριπίδη, σκηνοθεσία Μ. Βολανάκη. Το 2000 βραβεύτηκε από το Διεθνές Ινστιτούτο θεάτρου για το έργο 

της Ανώνυμη Ωδή. Τελευταία δουλειά της, 2013 Η Ζάκυνθος Ομιλεί στο Παλαιό Πανεπιστήμιο και θεατρική διασκευή-ερμηνεία στην 

Πτώση του Albert Camus στα πλαίσια του φεστιβάλ “Petit Paris d’ Athenes”. 

 

 



Κέντρα Πολιτισμού ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ-Βιβλιοπωλεία                                                                                                                          

Υποκατάστημα: Αστυδάμαντος 11, 11634 Αθήνα              

Κεντρικό: Φορμίωνος 107, 16121 Αθήνα                            

Τηλ.: 6937 50 71 31 

 

http://kentavrosbooks.weebly.com/ 

https://www.facebook.com/events/232547233576005/ 

 

twitter: @kentavrosbooks 

 

 
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:    

   

        

http://kentavrosbooks.weebly.com/
https://www.facebook.com/events/232547233576005/
http://4myhouse.gr/

