Χριστόφορος Μηλιώνης

Γεννήθηκε στο Περιστέρι Πωγωνίου (του Νομού Ιωαννίνων) το
1932.
Τελείωσε το Γυμνάσιο στη Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων και σπούδασε κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Διετέλεσε μέλος των εκδοτικών
ομάδων των περιοδικών Ενδοχώρα (Γιάννενα 1959-1967) και Δοκιμασία (Γιάννενα 1973-1974).
Συνεργάστηκε με τα εγκυρότερα
περιοδικά και εφημερίδες, καθώς
και (επί δεκαετίαν) ως επιφυλλιδογράφος στην εφημερίδα Τα Νέα.
Τιμήθηκε με το Α’ Κρατικό Βραβείο διηγήματος για το βιβλίο του
Καλαμάς κι Αχέροντας (1986), με το
Βραβείο Διηγήματος του περιοδικού ΔΙΑΒΑΖΩ (2000) για το βιβλίο
του Τα φαντάσματα του Γιορκ και
με το Βραβείο Κώστα και Ελένης
Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών
(2005) για το βιβλίο του Το Μοτέλ,
Κομμωτής κομητών.
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ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ηπειρώτες δημιουργοί
στις Τέχνες, τα Γράμματα, τις Επιστήμες
Γα καρπούς ανίει1
Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος
κατανοώντας το χρέος της προς ανάδειξη της
πλούσιας ηπειρωτικής πολιτιστικής δημιουργίας καθιερώνει μια σειρά εκδηλώσεων που
αφορούν σε σύγχρονους συμπατριώτες μας δημιουργούς, όπως συνολικά και στο έργο τους.
Αρχής γενομένης από το Νοέμβριο 2009
επιχειρεί την παρουσίαση εκείνων, που διακρίθηκαν στο γραπτό λόγο, λογοτέχνες ή ποιητές,
γενικότερα στις τέχνες, το θέατρο και τις επιστήμες, που σημάδεψαν με την παρουσία και το
έργο τους, τους αντίστοιχους τομείς του πολιτισμού όπου διέπρεψαν.
Ακόμη σ’ ό,τι αφορά ιδιαίτερα στην παρουσίαση σύγχρονων λογοτεχνών, ποιητών και
ιστορικών, αλλά και ευρύτερα, η συνδρομή του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πιο συγκεκριμένα του Φιλοσοφικού τμήματος κρίθηκε περισσότερο αναγκαία, ώστε τόσο η επιλογή, όσο και
η παρουσίαση να γίνει κατά το δυνατόν πληρέστερη και πλέον αντικειμενική από κάθε πλευρά, χωρίς να αφήνονται αισθητά κενά ή περιθώρια αμφισβήτησης.
Η ουσιαστική και διεξοδικότερη αναφορά
στους δημιουργούς ως φυσικούς συντελεστές,
όσο και η συνολική και συνοπτική αποτίμηση
του έργου τους, ώστε τούτο να καταστεί και κατανοηθεί ευρύτερα, έχει ανατεθεί σε έγκριτους
ειδικούς στον τομέα που αναφέρονται, οι οποίοι και φωτίζουν κάθε πτυχή τόσο της προσωπικότητας του δημιουργού, όσο και του έργου
του συνολικά. Την εκδήλωση συμπληρώνουν
εκάστοτε σχετικές προβολές, μουσικά ακούσματα, απαγγελίες ποιημάτων, ανάγνωση κειμένων, όπως και η απονομή αναμνηστικής
πλακέτας στον τιμώμενο.
1. Από το δίστιχο της ιέρειας (που μιλούσε ελληvικά) στη Δωδώνη (Ήπειρος, 4.000 χρόvια Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού. Eκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1997, σ. 46).

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Πρόσκληση
Tο Διοικητικό Συμβούλιο
της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Eλλάδος
σας προσκαλεί
να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση
για τον ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΜΗΛΙΩΝΗ
που εντάσσεται στις Δράσεις Πολιτισμού της Π.Σ.Ε.
για τους Ηπειρώτες Δημιουργούς
Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2010, ώρα 19:30
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
O Πρόεδρος
KΩΣΤΑΣ AΛΕΞIΟΥ
O Γεν. Γραμματέας
IΠΠΟΚΡAΤΗΣ ΜΙΧ. KΑΤΣEΝΗΣ

ΜΗΛΙΩΝΗΣ
Πρόγραμμα
- ΕΝΑΡΞΗ
- Προσφώνηση ΚΩΣΤΑ ΑΛΕΞΙΟΥ, Προέδρου ΠΣΕ
- Χαιρετισμός εκπροσώπου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
- Το Λογοτεχνικό του έργο παρουσιάζουν:
- ο ΑΛΕΞΗΣ ΖΗΡΑΣ, Πρόεδρος Εταιρείας Συγγραφέων
- η ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ,
Επ. Καθηγήτρια του Πανεπ. Ιωαννίνων, τμήματος Φιλολογίας
- Το Φιλολογικό του έργο παρουσιάζει
ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, φιλόλογος

- Την εκδήλωση συντονίζει
η ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ,
Επ. Καθηγήτρια του Πανεπ. Ιωαννίνων, τμήματος Φιλολογίας

Ευχαριστούμε τον Ναπολέοντα Ροντογιάννη
για την ευγενική συμβολή του στη διοργάνωση της εκδήλωσης

Με την ευγενική Χορηγία
των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ
που ιδρυτής και διευθυντής
είναι ο εκλεκτός εκπαιδευτικός
και συμπατριώτης μας
κ. ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ

