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Δραστηριότητες του Διεθνούς
Κέντρου Συγγραφέων Ρόδου
To Διεθνές Κέντ ;)ο Συγγραφέων και
μια λέξη» (εκδόσεις
Πατάκη). To Σκανδαλίδης, Σακελλάρης Τρικοίλης,
Μεταφραστών Γόδου στα πλαίσια
βιβλίο, best seller, παρουσίασε n ροδίτισσα
Κώστας Τσαλαχούρης, τους οποίους
προλόγισε, κάνοντας παράλληλα μια
των δραοτηριοτ ίτων του ολοκλήρωσε
συγγραφέας και μέλος του διοικητικού
με μεγάλι επιτυχία το διήμερο
συμβουλίου του Δ.Κ.Σ.M.Ρ. κα. αναδρομή στη δωδεκανησιακή ιστορία,
εκδηλώσεων του, την Παρασκευή
Τιτσα Πιπίνου. Στη συνέχεια, ο κ. Δημήτρηςο εκπαιδευτικός και μέλος του διοικητικού
Μπουραντάς, άμεσος, επικοινωνιακός συμβουλίου του Δ.Κ.Σ.M.Ρ. κ. Γρηγόρης
3 Ιουλίου και το Σάββατο 4
και καταδεκτικός, μίλησε για
Ιουλίου 2009, n,)U πραγματοποιήθηκε
Τσιόγκας.
τους λόγους που τον ώθησαν να συγγράψειΣτο δεύτερο μέρος της Λογοτεχνίας
στις εγκοτ :ιστάσεις του
το βιβλίο και απάντησε στις συμμετείχαν οι κ.κ. Γεωργία Καρδούλια
Κέντρου (Αντ. Λοσκου ιοΑ).
Την Παρασκευή 3 Ιουλίου οε μια πολυποίκιλες ερωτήσεις του ακροατηρίου - Τσουρουνάκη, Σπύρος Κατσούρης,
και συνάμα αναγνωστικού κοινού.
Φανή Κυριακίδου - Ευσταθίου, Γιάννης
κατάμεστη αίθουοα το κοινό ιης Ρόδου
Την επόμενη μέρα, το Σάββατο 4 ΙουλίουΜηνατσής, τους οποίους παρουσίασε ο
υποδέχτηκε Oepua το γνωστό και καταξιωμένο
2009, ολοκληρώθηκε με την ίδια Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου
συγγραφέα και καθηγητή του
επιτυχία και ανταπόκριση n 3η Ημερίδα
Μάνατζμεντ του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αιγαίου
και
αντιπρόεδρος
του
Αθηνών, κ. Δημήτρη Μπουραντά,Δωδεκανησίων Συγγραφέων, n οποία Δ.Κ.Σ.M.Ρ. κ. Σπύρος Συρόπουλος αναφερόμενος
με αφορμή n βράβευση του με το χωριζόταν οε δύο μέρη. Στο πρώτο,
στη οημασία της Δωδεκανησιακής
Λογοτεχνίας και τη συμΡολή
Βραβείο Αναγναι των απθ το Ε.ΚΕ.ΒΙ. Ιστορία & Λαογραφία, συμμετείχαν οι
για το έτος 2oo8, για το βιβλίο του με κ.κ. Μαρία Καραγιάννη - Μαρμαροκόπου,της στη διαμόρφωση της δωδεκανησιακής
Κώστας Κογιόπουλος, Μιχάλης
τίτλο «Όλα σου τα 'μαθα, μα ξέχασα
ιδιοσυγκρασίας.

www.clipnews.gr

