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«Γιατί μιλάμε και από πότε;» 
Μια ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον συγγραφέα Βασίλη Αλεξάκη 

την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014, στο Ίδρυμα Ευγενίδου 
 
 
 
Έχοντας ως θέμα το: «Γιατί μιλάμε και από πότε» και με αφορμή το βιβλίο του, «Η 
ΠΡΩΤΗ ΛΕΞΗ» ο συγγραφέας Βασίλης Αλεξάκης συνομιλεί με το κοινό, την Τετάρτη 
19 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 19:00 στο Ίδρυμα Ευγενίδου (Λεωφ. Συγγρού 387, 
175 64 Π. Φάληρο, είσοδος από οδό Πεντέλης 11).  
 
Ο Βασίλης Αλεξάκης, ο οποίος έχει τιμηθεί με το μετάλλιο του Ταξιάρχη Γραμμάτων 
και Τεχνών για τη συμβολή του στον τομέα του πολιτισμού στη Γαλλία και στην 
Ελλάδα, θα μιλήσει για τις πρώτες μορφές επικοινωνίας αναζητώντας την Πρώτη 
Λέξη.  
 
Είναι άραγε η νοηματική η πρώτη γλώσσα στην οποία μίλησε ο άνθρωπος; Είναι 
ένας από τους προβληματισμούς που θέτει το μυθιστόρημα του Βασίλη 
Αλεξάκη «Η ΠΡΩΤΗ ΛΕΞΗ» (Εξάντας, 2011). Ο Μιλτιάδης, ένας καθηγητής 
συγκριτικής γραμματολογίας, πεθαίνει και η αδελφή του δίνει την υπόσχεση, την 
ημέρα της ταφής του, να βρει την απάντηση στο ερώτημα που τον βασάνιζε: Ποια 
ήταν η πρώτη λέξη που ξεστόμισε ποτέ ο άνθρωπος; Ποια σχέση υπάρχει μεταξύ 
γλώσσας και μουσικής; Ποιο ημισφαίριο του εγκεφάλου συμμετέχει στην παραγωγή 
της προφορικής γλώσσας και της οπτικής γλώσσας; 
 

 
Oι δράσεις συντονίζονται από τον Διεθνή Οργανισμό: 

 
DANA ALLIANCE FOR BRAIN 

 
 



 
Αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα θα συζητηθούν στην ενδιαφέρουσα συνάντηση, 
με το συναρπαστικό τρόπο που προσεγγίζει ο συγγραφέας όλα τα θέματα, τα οποία 
τον απασχολούν. 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ενδιαφέρουσα αυτή παρουσίαση, εντάσσεται  στο πλαίσιο 
του αφιερώματος στις Νευροεπιστήμες που πραγματοποιείται για άλλη μια χρονιά 
στο Ίδρυμα Ευγενίδου και που φέτος έχει ως κεντρικό θέμα: «Εγκέφαλος και 
Γλώσσα». Οι δράσεις οργανώνονται από το Ίδρυμα Ευγενίδου, την Ελληνική 
Εταιρεία για τις Νευροεπιστήμες και την  Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων και 
συντονίζονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Dana Alliance for Brain. 
 
Σημειώνεται ότι η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, απαραίτητη είναι όμως η 
κράτηση θέσης στα τηλέφωνα της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Ευγενίδου: 210 
9469631 και 632 (Δευτέρα έως Πέμπτη: 8.30-20.00, Παρασκευή και Σάββατο: 8.30-
15.30). 
 
Οι χώροι του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι προσβάσιμοι σε ανθρώπους με κινητική 
αναπηρία, ενώ υπάρχει η δυνατότητα διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική 
Γλώσσα κατόπιν έγκαιρης επικοινωνίας με γραπτό μήνυμα στο τηλέφωνο 6936 
177143 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lib@eugenfound.edu.gr 
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