
          
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΠΥΡΓΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2013-14 

  8/9/13: θεατρική εκδρομή στο Αρχαίο Ωδείο της Πάτρας για την παράσταση του Εθνικού 
Θεάτρου «Τραχίνιες» του Σοφοκλή (συνεργασία με τη ΘΟΠ). 

  25/9/13: καφές στο «Επαρχείον», πρώτη συνάντηση για τη νέα σχολική χρονιά.  

  5/10/13: εορτασμός της Ημέρας του Εκπαιδευτικού με ξενάγηση στο Νέο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Πύργου από την προϊσταμένη της Ζ’ ΕΠΚΑ Γεωργία Χατζή-Σπηλιοπούλου. 

  16/10/13: παρουσίαση του βιβλίου της Αθηνάς Κακούρη «1821, η αρχή που δεν 
ολοκληρώθηκε» στο βιβλιοπωλείο Lexis. 

  31/10-2/11/13: συμμετοχή μελών στο ετήσιο συνέδριο της ΠΕΦ στη Σπάρτη με θέμα τον 
Ευριπίδη και εισήγηση του γεν. γραμματέα Γιώργου Αγγελόπουλου. 

  11/12/13: βραδιά φιλοσοφίας αφιερωμένη στον Αριστοτέλη στη Δημόσια Βιβλιοθήκη 
Πύργου με εισηγήσεις από τη Γεωργία Φωτιάδη και τη  Γεωργία Ταγαρίδη.     

  14/12/13: θεατρική εκδρομή στην Αθήνα για την παράσταση του Εθνικού Θεάτρου «Η 
γειτονιά των αγγέλων» του Ι. Καμπανέλλη.  

  21/12/13: παρουσίαση του βιβλίου του Ηλείου δημοσιογράφου και συγγραφέα Παύλου 
Ανδριά «Τα μανταλωμένα παραθύρια» από τον πρόεδρο Παναγιώτη Γεωργακόπουλο στο 
πολιτιστικό κέντρο του Δ. Νέου Ηρακλείου. 

  24/1/14: κοπή πρωτοχρονιάτικης  πίτας στο εστιατόριο ΡΟΤΟΝΤΑ με τιμώμενο πρόσωπο 
τον Παύλο Ανδριά. 

  8/3/14: παρουσίαση του βιβλίου του Ηλείου δημοσιογράφου Δημήτρη Τερζή «Το τέλος 
μιας τέλειας μέρας» από τον πρόεδρο στο πνευματικό κέντρο του Δ. Πύργου. 



  21/3/14: σεμινάριο δημιουργικής γραφής σε συνεργασία με τις σχολικές συμβούλους 
φιλολόγων και τη Δ/νση  Β/θμιας  Εκπ/σης. Εισηγήσεις και βιωματικό εργαστήριο από τον 
Τριαντάφυλλο Κωτόπουλο και την Άννα Βακάλη. Βραδιά αφιερωμένη στην Παγκόσμια 
Ημέρα Ποίησης  με μελοποιημένη ποίηση στη μουσική σκηνή ΤΕΤΡΑΣΤΙΧΟ LIVE. 
Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Τριαντάφυλλου Κωτόπουλου «Άνω τελείες και 
τέτοια». 

  23/3/14: παρουσίαση του βιβλίου της δημοσιογράφου Ελένης Παπαδοπούλου «Η Ιθάκη 
στο πιάτο μας» από τον πρόεδρο στο πνευματικό κέντρο του Δ. Πύργου. 

  28-30/3/14: τριήμερη εκδρομή Πρέβεζα, Ζάλογγο, Πάργα, Λευκάδα. 

  13/4/14: ομιλία για τον Γιάννη Ρίτσο στην εκδήλωση της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος 
από την αντιπρόεδρο Γιολάντα Αποστολοπούλου. 

  28/5-10/6/14: σχολιασμός των θεμάτων των Πανελληνίων Εξετάσεων από μέλη του 
Συνδέσμου. 

 

  25-26/6/14: συμμετοχή στις δράσεις εκπαιδευτικών στο πολιτιστικό κέντρο της 
Δεξαμενής Πύργου. Συντονισμός παρουσίασης από την έφορο βιβλιοθήκης Αιμιλία 
Νικολακοπούλου. 

  30/6/14: ανακοίνωση-κριτική του Συνδέσμου για την Τράπεζα Θεμάτων της Α’ Λυκείου. 

       

  

    


