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Βιογραφικά Συντονιστών

Παναγιώτης Ιωαννίδης
Ο Παναγιώτης Ιωαννίδης έχει εκδώσει δύο βιβλία
ποιημάτων – «Το σωσίβιο» (2008) και «Ακάλυπτος»
(2013) – ενώ ένα τρίτο, «Πολωνία», βρίσκεται υπό
έκδοση. Έχει επίσης δημοσιεύσει μεταφράσεις
ποιημάτων των Ρ. Κρήλυ, Τ. Γκανν, Ντ. Χάρσεντ, Σ.
Χήνυ, Α. Μόσιον, και άλλων. Δικά του ποιήματα
έχουν δημοσιευθεί σε αγγλική, σουηδική και τουρκική
μετάφραση. Είναι υπεύθυνος για την ποίηση στο
περιοδικό «The Books’ Journal», μέλος της
συντακτικής επιτροπής του περιοδικού «Φάρμακο»,
εμπνευστής και επιμελητής των μηνιαίων ποιητικών
αναγνώσεων «Με τα λόγια (γίνεται)», και συνεργάτης
του Αρχείου Καβάφη (Ίδρυμα Ωνάση) στα
εκπαιδευτικά του προγράμματα. Συντονίζει την
«Ομάδα Συγγραφής Ποίησης» του British Council
από το 2013.
http://xylokopoi.blogspot.gr/2008/09/blogpost_2189.html

Βαγγέλης Προβιάς
Η συλλογή διηγημάτων του Βαγγέλη Προβιά «Τα
Μαύρα Παπούτσια της Παρέλασης» κυκλοφόρησε από
τις εκδόσεις ΟΛΚΟΣ το 2014 και σε λιγότερο από ένα
χρόνο έφτασε στην Γ’ έκδοση της. Ο Βαγγέλης είναι
εισηγητής σεμιναρίων δημιουργικής γραφής και
συντονιστής της «Ομάδας Συγγραφής Πεζογραφίας»
του προγράμματος «Greece-UK Creative Writing
Exchange», που διοργανώνει το British Council σε
συνεργασία με το Kingston Writing School του
Λονδίνου. Tο 2015, με ανάθεση από την Πρεσβεία των
Η.Π.Α. στην Ελλάδα, παρουσίασε το project «Ίχνη»,
που αποτυπώνει τον δεσμό Ελλήνων μεταναστών στην
Αμερική με τον τόπο καταγωγής τους. Αυτήν την
περίοδο ολοκληρώνει το πρώτο του μυθιστόρημα.
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Greece-UK Creative Writing Exchange
Moderator CVs

Panayotis Ioannidis
Panayotis Ioannidis has published two books of poems
in Greek: To sossivio [The Lifesaver] (2008), Akalyptos
[Uncovered] (2013), and he has a third, forthcoming
book, Polonia [Poland]. He has also published
translations of poems by R. Creeley, T. Gunn, D.
Harsent, S. Heaney, A. Motion and others in journals.
Translations of his own poems have appeared in
English, Swedish and Turkish. He is poetry editor for
the monthly The Books’ Journal, on the editorial board
of the bi-annual poetry journal Farmako [Drug], founder
and curator of the monthly poetry readings Me ta loyia
(yinete) [Words (can) do it]; and on the faculty of the
Cavafy Archive/Onassis Foundation’s educational
programmes. He has been moderating the British
Council Poetry Writing Group since 2013.
http://springstreefellers.blogspot.gr/2008/11/so-far.html

Vangelis Provias
Vangelis Provias’ first book, The Black Shoes for the
School Marching Parade, a collection of short stories,
was published in 2014 by OLKOS and reached its third
reprint in less than a year. Vangelis is a creative writing
instructor and moderator on the Fiction Writing Group
in the Greece-UK Creative Writing Exchange
programme, organised in Athens by the British Council
in collaboration with London’s Kingston Writing School.
His 2015 project Traces, commissioned by the US
Embassy in Greece, depicts the bonds between people
who have migrated to the US from Greece and their
places of origin. He is currently working on his first
novel.
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