ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Κόρινθος , 8-10-2018
Αριθμ.Πρωτ.: 991

Τηλ.επικοινωνίας :
Μ.Ρουμπέκα:6932206526
Βογιατζή Αντιγόνη 6932343231(1ο Γυμνάσιο Κιάτου),
e-mail: antigonivogiatzi@gmail.com
ΘΕΜΑ: «Επιφορφωτική συνάντηση των μελών του Συνδέσμου

Φιλολόγων Ν.Κορινθίας».
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας υπενθυμίζουμε το Σεμινάριο –Ημερίδα που διοργανώνουμε για τη
δημιουργική γραφή . Η Ημερίδα / Σεμινάριο θα είναι διάρκειας 10 ωρών και θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018 από τις 9 π.μ. μέχρι 6 μ.μ. στο
Κιάτο στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Σικυωνίων (Κλεισθένους 57). Θα δοθούν
επίσημες βεβαιώσεις παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
Η ημερίδα/σεμινάριο έχει τίτλο « Δημιουργική Γραφή » με κύριο ομιλητή
τον εξαίρετο σεναριογράφο Γιώργο Φειδά, γνωστό από την παραγωγή πολλών
επιτυχημένων τηλεοπτικών σεναρίων (singles, Συμμαθητές κλπ.) και το
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημιουργική Γραφή του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας.
Η διοργάνωση αυτού του σεμιναρίου θα επισφραγίσει και τη λήξη της
θητείας του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας για τη διετία 2016-2018. Σας προσκαλούμε,
λοιπόν, να έλθετε στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και
στον ίδιο χώρο με την Ημερίδα, και ώρα 9π.μ -11π.μ , για να συζητήσουμε για το
μέλλον του Συνδέσμου, ο οποίος το 2018 συμπλήρωσε 31 χρόνια αδιάλειπτης
παρουσίας στον Νομό μας με σπουδαίο έργο.

Επίσης, θα είναι για μας μία

ευκαιρία συγκέντρωσης των μελών μας, απολογισμού των πεπραγμένων μας
δημόσια και κατάθεσης υποψηφιοτήτων για τις επερχόμενες εκλογές.
Παρακαλούμε, λοιπόν, να έλθετε και να θέσετε την υποψηφιότητά σας για το νέο
Δ.Σ. του Συνδέσμου μας, αφενός για να στηρίξετε το έργο του Συνδέσμου
Φιλολόγων στον Νομό μας σε χαλεπούς καιρούς και αφετέρου για την ανανέωση της
σύνθεσης του Δ.Σ.
Το πρόγραμμα της συνάντησής μας έχει ως εξής:

9π.μ.-9:20π.μ.
Έναρξη εργασιών και χαιρετισμοί
9:20π.μ. – 11 π.μ.
Γενική Συνέλευση και απολογισμός παρουσίαση των
πεπραγμένων της διετία 2016-2018
11 π.μ.-11:30
Γνωριμία με τον Γιώργο Φειδά
11:30 π.μ. – 14:30 μ.μ.
1Η Συνεδρία του Σεμιναρίου με Πρόεδρο την Ελένη Βλάχου ,
Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Φιλολόγων
14:30 μ.μ. -15:00 μ.μ.
Διάλειμμα
15:00-18:00 μ.μ
2η Συνεδρία του Σεμιναρίου με Πρόεδρο την Σοφία Σκάζα ,Ταμία του
Συνδέσμου Φιλολόγων
Θα υπάρχουν και ενδιάμεσα διαλείμματα .
Σας επισυνάπτουμε πίνακα με τα ονόματα όσων έχουν δηλώσει συμμετοχή
στο σεμινάριο .
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα, όπως κάθε φορά άλλωστε!
Παρακαλούμε οι κ.κ. διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν τους
συναδέλφους φιλολόγους .

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η πρόεδρος

Η γραμματέας
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