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Στις 20 Σεπτεμβρίου 2002 διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Αστρονομίας και Αστροφυσικής του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του British Council μία πρωτότυπη βραδιά Ποίησης και Αστρονομίας στο Λόφο 
των Νυμφών, στον υπαίθριο χώρο του Αστεροσκοπείου του Θησείου. Μέσα σε μια υποβλητική ατμόσφαιρα κάτω 
από τον σεληνόφωτο ουρανό, τους διακριτικά φωτισμένους θόλους του κτιρίου Σίνα και του τηλεσκοπίου του 
Δωρίδη και με υπόβαθρο το φως της Ακρόπολης, διαβάστηκαν ποιήματα Ελλήνων και Βρετανών ποιητών σχετικά 
με τα άστρα και τον κόσμο τους. Τα ποιήματα απήγγειλαν ο γνωστός πρωταγωνιστής του θεάτρου Γιώργος 
Κιμούλης και η διακεκριμένη Βρετανίδα ποιήτρια και κριτικός του γνωστού λογοτεχνικού περιοδικού Times Literary 
Supplement, Lavinia Greenlaw που ήρθε στην Αθήνα ειδικά γι΄αυτή την εκδήλωση. Την παρουσίαση συντόνιζε με 
σύντομες λογοτεχνικές παρεμβάσεις του ο Διευθυντής του ΙΑΑ Χρήστος Γούδης. Ακούστηκαν ποιήματα, από 
ελληνικής πλευράς των Κωστή Παλαμά, Οδυσσέα Ελύτη, Γιώργου Σεφέρη, Ανδρέα Εμπειρίκου, Νίκου 
Εγγονόπουλου, Τίτου Πατρίκιου και Χρήστου Γούδη, ενώ από βρετανικής, των T. S. Eliot, W. H. Auden, Gerald 
Manley Hopkins, Robert Garioch και της Lavinia Greenlaw. Το πολυπληθές ακροατήριο μετά το πέρας της 
εκδήλωσης σχημάτισε ουρά επί ώρες, περιμένοντας υπομονετικά να επισκεφθεί το τηλεσκόπιο Δωρίδη που άνοιξε 
για το κοινό για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Την ξενάγηση των επισκεπτών έκανε με συναρπαστικό τρόπο 
ο Νίκος Ματσόπουλος ο οποίος έδειχνε στους επισκέπτες τον χειρισμό του τηλεσκοπίου και έλυνε πολυάριθμες 
απορίες τους μετά την εντυπωσιακή θέα της Σελήνης που είχαν την ευκαιρία να δουν μέσα από το τηλεσκόπιο. Την 
βραδιά στήριξαν καθοριστικά επίλεκτοι ερασιτέχνες οι οποίοι με τα ευέλικτα τηλεσκόπιά τους ενθουσίασαν το κοινό 
που είχε την ευκαιρία να δει μία σειρά ουρανίων σωμάτων και να ακούσει τις εξηγήσεις τους. Την εκδήλωση 
χαιρέτισε ο Διευθυντής του British Council στην Ελλάδα Chris Hickey ενώ καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της 
είχαν οι Κώστας Καλδής, Μαίρη Χαρόγιαννη και Χάρις Καρνέζη του British Council. Τα ποιήματα και τα κείμενα της 
εκδήλωσης, καθώς και σχετικά άρθρα της Lavinia Greenlaw και του Χρήστου Γούδη αλλά και ποιήματα Βρετανών 
ποιητών σε δίγλωσση έκδοση μεταφρασμένα από τον Χρήστο Γούδη κυκλοφορούν τον Ιανουάριο του 2003 σε μία 
καλαίσθητη έκδοση του πολιτιστικού κέντρου της Πάτρας "Περί Τεχνών" με τίτλο "Ποίηση και Αστρονομία" και 
επιμέλεια Χρήστου Γούδη.  
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Ευχαριστήριο γράμμα

 

Ευχαριστήριο γράμμα 
από τον κ. Chris Hickey, 

Διευθυντή του  
British Council στην Ελλάδα

(κάντε κλίκ πάνω στο γράμμα 
για να το εμφανίσετε σε 

μεγέθυνση)

Η Ποιητική Βραδιά

 

Η ποιήτρια Lavinia Greenlaw, ο Καθηγητής Χρήστος Γούδης και ο ηθοποιός  
Γιώργος Κιμούλης σε ένα στιγμιότυπο της βραδιάς "Ποίηση και Αστρονομία"

    

Το Αφιέρωμα

 

Το Αφιέρωμα  
"Ποίηση και Αστρονομία" 
θα διατίθεται δωρεάν στις 

21 Μαρτίου 2003 
(Διεθνής Ημέρα Ποίησης) 
από τη Βιβλιοθήκη του 

BRITISH COUNCIL 
Πλατεία Κολωνακίου 17. 

Πληροφορίες: 
κα Μαίρη Χαρόγιαννη 
(τηλ. 2103692318)
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