ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ 04/4 Ώρα 18.00 εγκαίνια , ομιλία του προέδρου Δημήτρη Παυλόπουλου ,
ιστορική αναφορά για την συμβολή του αλόγου στην ανθρώπινη εξέλιξη . προβολή βίντεο με
την ευγενική χορηγία της Ε.Ρ.Τ. απονομή επαίνων συμμετοχής .
ΤΡΙΤΗ 05/4 .έναρξη 19.00 παρουσίαση βιβλίου του Δρ. Παύλου Κλιματσάκη καθηγητή
φιλοσοφίας πανεπιστημίου Βόνης, Αθηνών.
Με τίτλο {{ θεός και κόσμος }}
Θα ακολουθήσουν , ερωτήσεις / απαντήσεις

ΤΕΤΑΡΤΗ 06/4

έναρξη 19.00

ΘΕΜΑ
{{ Η νύχτα της Πηνελόπης }}
Με την Πηνελόπη Σταυροπούλου ( Ηθοποιός )
Με ένα 15λεπτο TEDx βίντεο θα μας ταξιδέψει στον κίβδηλο κόσμο της κραιπάλης μέθης με
ότι αυτή συνεπάγεται . Η ηθοποιός θα κάνει ενημέρωση , προληπτικού & κατασταλτικού
χαρακτήρα . Για το βιβλίο της
{{ Η νύχτα της Πηνελόπης }} θα μιλήσει ο Μηνάς Παπαγεωργίου εκδότης.

ΠΕΜΠΤΗ 07/4

έναρξη

19.00

ΘΕΜΑ
{{ Η φυσική της ποίησης }}
Με τον Σωτήρη Παστάκα
Ο Δρ. Σωτήρης Παστάκας είναι ψυχίατρος / αρθρογράφος .Στο έργο που θα παρουσιάσει
αναφέρεται κατά κύριο λόγο στις προκλήσεις που οδηγούν στην κρίση του πολιτισμού και
της τέχνης επισημαίνοντας τις βασικότερες αιτίες .
Για το βιβλίο του με τίτλο {{ Ο Δόκτωρ Ψ . και οι ασθενείς του }} θα μιλήσει .ο Δρ.
Χαράλαμπος Τουλούμης ψυχίατρος, διευθυντής ψυχ. Κλινικής Ψ.Ι.Ν.Α. με προβολή βίντεο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/4

έναρξη 19.00

ΘΕΜΑ
{{ ΠΕΛΚΑ κάστρα και μονολιθικά μνημεία της άνω Μακεδονίας }}
Με την Θεοδώρα Λειψιστινού ( φιλόλογος , πρόεδρος εθελοντικής ομάδος (Ελλήνιον
)Συντονίζει : η Βασιλική Σκορδάκη , δικηγόρος . Για το βιβλίο της Θα μιλήσουν, ο Σπύρος
Καβουνίδης Π. Μηχανικός & Νίκος Μοσχοβάκης , δικηγόρος- . . Βίντεο , Βασίλης Λάππας
ΣΑΒΒΑΤΟ 09/4

Έναρξη 19.00
ΘΕΜΑ

{{ Το άλογο της αυγής }}
Με την Αθηνά Ωκεανίς Τσιρίκα Λον
Η κυρία Αθηνά Τσιρίκα είναι δασκάλα και συγγραφέας παιδικών βιβλίων Θα κάνει σύντομη
ιστορική αναφορά για το άλογο και στο βιβλίο της ,με τίτλο {{ το άλογο της αυγής }}
ενσαρκώνει την ιδέα της αγάπης και του έρωτα . Θα μιλήσει ο Δημήτρης Παυλόπουλος.
ΣΥΜΕΤΕΧΟΥΝ οι εικαστικοί καλλιτέχνες με θεματικά έργα κ.α
Κατερίνα Κουτσιανίκα , Λίτσα Καραχάλιου ,Δώρα Χρυσομύτη ,Ρένα Μανταλοπούλου,
Χρυσούλα Σταμάτη , Νίκος Νταφός , Λιλίκα Αρνάκη, Στρατής Ζαμπέλης , Γιούλη Βρανά ,
Ευφροσύνη Ζαγορίτη , Μανάνα Τσερβαντζέ , Σπύρος Ζαχαρόπουλος , Πασχάλης Σκαρλίδης ,
Σοφία Ιωαννίδου , Τάκης Καρατζάς , Αθηνά τσιρίκα , Πανωραία Βάσση ., Έλσα Καλατζή ,
Βικτώρια Ζαφειροπούλου , Όλγα Καρακοζίδου , Ανδρομάχη Αποστόλου , Γιούλη Φαρατζή ,
Lydia Caczianow , Νίκος Σπανός , Χρυσαυγή Τοπάκα , Ιωάννα Δημητρακοπούλου , Έφη
Αλεξανδρή , Δημήτριος Παυλόπουλος .
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Πληρ. 2111114847 κιν. 6975766868
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