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Τhe Hellenic American Union & Katoptro Publications
cordially invite you to a lecture
by Professor at Harvard University and author

H Ελληνοαμερικανική Ένωση & οι Εκδόσεις Κάτοπτρο
σας προσκαλούν στη διάλεξη
του Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Harvard και συγγραφέα

Nicholas A. Christakis

Νίκου Α. Χρηστάκη

on the occasion of the publication of his new book

με την ευκαιρία έκδοσης του νέου του βιβλίου

Connected:

Συνδεδεμένοι:

The Surprising Power of Our Social Networks and How They Shape Our Lives

Η εκπληκτική δύναμη των κοινωνικών δικτύων και πώς αυτά διαμορφώνουν τη ζωή μας

Panel of commentators:

Συμμετέχουν και σχολιάζουν οι:

Leonidas-Phoebus Koskos, Executive Director of the Hellenic American Union
Apostolos Doxiadis, Author
Dimitris Linos, Professor of Surgery

Λεωνίδας-Φοίβος Κόσκος, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης
Απόστολος Δοξιάδης, συγγραφέας
Δημήτρης Λινός, Καθηγητής Χειρουργικής

Monday, March 15, 2010, 20:00

Δευτέρα 15 Μαρτίου 2010, 20:00

• the lecture will be delivered in English with simultaneous interpretation into Greek

• η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά με ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά

Admission is free upon presentation of a seating ticket
Tickets will be given out from 7:30 a.m. on the day of the lecture

Είσοδος ελεύθερη με δελτίο προτεραιότητας
Η διανομή των δελτίων ξεκινά στις 7:30 το πρωί στην Ελληνοαμερικανική Ένωση

For information
Hellenic American Union: 210 3680900 (ext.147), www.hau.gr/culture
Katoptro Publications: 210 9244827, 210 9244852, www.katoptro.gr

Πληροφορίες
Ελληνοαμερικανική Ένωση: 210 3680900 (εσωτ.147), www.hau.gr/culture
Εκδόσεις Κάτοπτρο: 210 9244827, 210 9244852, www.katoptro.gr

Hellenic American Union, Massalias 22, Kolonaki

Each year Time magazine publishes a list of the 100 most influential men and women on the planet,
people who, with their ideas, inventions, talent and example have changed our world. Among the names
that figured in the 2009 catalogue, alongside those of Barack Obama, Edward Kennedy, Hollywood stars
and scientists, was that of the Greek American internist, social scientist and Professor of Medicine at
Harvard University, Nicholas A. Christakis.
Sartre said that “hell is other people”. According to Nicholas Christakis, other people –who belong
to the same social network as we do– may indeed affect us quite a bit, making us miserable or increasing
our well being. Other people, including many who we do not know personally, such as our friends’
friends’ friends, influence our lives profoundly. Christakis’s new book, Connected: The Surprising Power
of Our Social Networks and How They Shape Our Lives, which he co-authored with James H. Fowler
(Associate Professor of Political Science at the University of California at San Diego) sheds new light
on the influence that social networks have –how we feel, whether we’re overweight or thin, whether we
get sick, even whether we go out and vote. Our ideas, actions, choices and feelings are affected by and
connected to those of a broad group of persons; they acquire collective character and particular features
depending on the social network to which we belong. Even happiness and unhappiness, Christakis
argues, is contagious, and can spread from person to person like a virus.
Leonidas-Phoebus Koskos
Executive Director of the Hellenic American Union

Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22, Κολωνάκι

Ο κατάλογος των εκατό προσωπικοτήτων με τη μεγαλύτερη επιρροή στον πλανήτη, που κάθε χρόνο
δημοσιεύει το περιοδικό Time, περιλαμβάνει ανθρώπους που με τις ιδέες τους, το παράδειγμά τους, το
ταλέντο τους και τις ανακαλύψεις τους αλλάζουν τον κόσμο μας. Για το 2009, στον κατάλογο αυτό ανάμεσα
σε ονόματα, όπως του Barack Obama, του Edward Kennedy, αστέρων του Χόλιγουντ και γνωστών
καλλιτεχνών και επιστημόνων, συμπεριλήφθηκε και αυτό του ελληνοαμερικανού επιστήμονα και
καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Harvard, Nicholas A. Christakis.
Σύμφωνα με τον Sartre «η κόλαση είναι οι άλλοι». Σύμφωνα με τον Nicholas Christakis οι άλλοι
–ως μέρος του ίδιου κοινωνικού δικτύου– μπορεί πράγματι να μας επηρεάσουν αρκετά, να μας κάνουν
δυστυχισμένους ή να ενισχύσουν την ευημερία μας. Οι άλλοι και μάλιστα ακόμη και όσοι δεν γνωρίζουμε
προσωπικά, όπως οι φίλοι των φίλων των φίλων μας, επιδρούν σημαντικά στη ζωή μας. Στο νέο του βιβλίο
με τίτλο Συνδεδεμένοι, που συνυπογράφει με τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν
Ντιέγκο James H. Fowler, παρουσιάζεται με νέα οπτική η επίδραση των κοινωνικών δικτύων: στο πώς
αισθανόμαστε, αν είμαστε υπέρβαροι ή αδύνατοι, αν θα αρρωστήσουμε, ακόμη κι αν τελικά θα πάμε να
ψηφίσουμε. Οι ιδέες, οι δράσεις, οι επιλογές και τα συναισθήματά μας επηρεάζονται και σχετίζονται με εκείνα
μίας ευρύτερης ομάδας ανθρώπων και αποκτούν συλλογικό χαρακτήρα και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ανάλογα
με το κοινωνικό δίκτυο στο οποίο ανήκουμε. Ακόμη και η ευτυχία ή η δυστυχία, σύμφωνα πάντοτε με τον
Christakis, είναι μεταδοτικές: μεταδίδονται από μέλος σε μέλος του δικτύου σαν ιός.
Λεωνίδας-Φοίβος Κόσκος
Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης

