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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑ΄ Πολιτιστικό Συμπόσιο Δωδεκανήσου
που διοργανώνεται στην Κάλυμνο

από τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδ/σου.

27, 28, 29 και 30 Ιουνίου 2019



     Για τη μεταφορά των εισηγητών και ακροατών  στο Συνεδριακό Κέντρο
του Αγίου Σάββα θα υπάρχει λεωφορείο της δημοτικής συγκοινωνίας.
Το Σάββατο 29 Ιουνίου, θα έχει αναχώρηση στις 9:00 π.μ. από Πόθια
(έξω απο το Δημαρχιακό Μέγαρο) και επιστροφή στις 1:45 μ.μ. Το απόγευμα
αναχώρηση στις 6:00 μ.μ. από Πόθια και επιστροφή στις 10:15 μ.μ.
     Την Κυριακή, 30 Ιουνίου, το λεωφορείο θα έχει αναχώρηση και πάλι στις
9:00 π.μ. από Πόθια και επιστροφή στις 2:00 μ.μ.
     Επειδή  δεν έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθούμε συχνά τέτοιες
εκδηλώσεις στο νησί μας, (το προηγούμενο Πολιτιστικό Συμπόσιο Δωδ/σου
στην Κάλυμνο έγινε πριν 36 χρόνια -τέλη Αυγούστου 1983-), ας δώσουμε
το παρόν στις ενδιαφέρουσες εργασίες του. 
     Θα παρουσιαστούν 78 δεκαπεντάλεπτες εισηγήσεις με θέματα που
αφορούν στη Δωδ/σο, τα περισσότερα απο τα οποία στην Κάλυμνο και
είναι θέματα ιστορικά, αρχαιολογικά, κοινωνικά, λογοτεχνικά, οικονομικά,
καλλιτεχνικά κλπ. 
     Το αναλυτικό πρόγραμμα του Συμποσίου -κατά ημέρα- μπορείτε να το
δείτε και στις τοπικές ηλεκτρονικές μας εφημερίδες, στην ιστοσελίδα του
Αναγνωστηρίου μας : www.mousai.gr αλλά και στις αφίσες μας στο
Αναγνωστήριο και στο Συνεδριακό Κέντρο του Αγίου Σάββα.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναγνωστηρίου

                                             Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
   

     Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο ΚΑ΄ Πολιτιστικό Συμπόσιο
Δωδεκανήσου, που διοργανώνεται από τη ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ φέτος στο νησί μας, από 27 μέχρι και 30 Ιουνίου.
   Η έναρξη του Συμποσίου θα γίνει την Πέμπτη, 27 Ιουνίου, στο ισόγειο του
Πνευματικού μας Κέντρου και ώρα 6:30 μ.μ.
     Την Παρασκευή, 28 Ιουνίου, η πρωινή συνεδρίαση θα αρχίσει στις 9:30 π.μ.,
στο ισόγειο του Πνευματικού μας Κέντρου  και θα τελειώσει στις 1:15  μ.μ.
Η απογευματινή θα αρχίσει στις 6:30 μ.μ., στο ισόγειο του Πνευματικού μας
Κέντρου και θα ολοκληρωθεί στις 10:00 μ.μ.
     Το Σάββατο, 29 Ιουνίου, η πρωινή συνεδρίαση θα αρχίσει στις 9:30 π.μ.,
στο Συνεδριακό Κέντρο του Αγίου Σάββα και θα ολοκληρωθεί στις 1:30 μ.μ.
Η απογευματινή  θα αρχίσει στις 6:30 μ.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο του
Αγίου Σάββα και θα ολοκληρωθεί στις 10:00 μ.μ.
     Την Κυριακή, 30 Ιουνίου η πρωινή συνεδρίαση θα αρχίσει στις 9:30 π.μ.,
στο Συνεδριακό Κέντρο του Αγίου Σάββα και θα ολοκληρωθεί στις 1:45 μ.μ.
     Το βράδυ της ίδιας ημέρας, στις 8:00 μ.μ., στο ισόγειο του Πνευματικού μας
Κέντρου, θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του κ. Μιλτιάδη Λογοθέτη,
επίτιμου Προέδρου της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου,
με τίτλο: «Οι Κοινοτικοί Θεσμοί στα Δωδεκάνησα κατά τα χρόνια
της δουλείας (1522-1945)  . Την παρουσίαση θα κάνει ο φιλόλογος,
τ. Γυμνασιάρχης  κ. Γεώργιος Θανάτσης.
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