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Πξνο -Γήκαξρν Σθνπέινπ θν Βαζηινύδε
-Κέληξν Κνηλόηεηαο Σθνπέινπ
ΘΔΜΑ : Πξόζθιεζε ζηελ εθδήιωζε“Από τε Σκόπελο...παντού!”
Με ην παξόλ ζα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε γηα κηα ηδησηηθή πξσηνβνπιία
απόδεκσλ θνπειηηώλ ζε ζπλεξγαζία κε ην “Κέντρο Μελετών Νήσου Σκοπέλου”.
Η πξσηνβνπιία απηή απνζθνπεί αθελόο ζηε ζπζπείξσζε πξώηεο θαη δεύηεξεο γεληάο
θνπειηηώλ πνπ δηαβηνύλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Αηηηθήο.
Αθεηέξνπ ζηελ πξνβνιή, δηάζεζε θαη δηάδνζε ηεο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο αιιά θαη ηεο ζύγρξνλεο δσληαλήο πνιηηηζηηθήο θαη θνηλσληθήο
δξαζηεξηόηεηαο απηώλ πνπ κεηαθέξνπλ ζηελ θαξδηά ηνπο ηε θόπειν παληνύ.
αλ πξώηε θίλεζε κε γλώκνλα ηα παξαπάλσ δηνξγαλώλνπκε ζηηο 25 Ννεκβξίνπ
2017 ζηνλ Παληνθαθελέ* ηεο Κνηλ..Επ. ΤΝ-ΕΡΓΑΖΟΜΑΘ** έλα νινήκεξν
πξόγξακκα πνπ θνπειίηεο δεκηνπξγνί εθζέηνπλ θαη παξνπζηάδνπλ ηα έξγα ηνπο.
Θα ήηαλ κεγάιε καο ηηκή θαη ραξά λα ζπκκεηάζρεηε έζησ θαη από καθξπά ζηελ ελ
ιόγσ εθδήισζε απεπζύλνληαο έλα γξαπηό ραηξεηηζκό ή θαη αθόκα βηληενθιήζε ή
ζρεηηθό βίληεν πνπ ζα κπνξνύζε λα παξνπζηαζηεί θαηά ηελ έλαξμε ηεο εθδήισζεο.
Παξαθάησ παξαηίζεηαη ην Πξόγξακκα ηεο εθδήισζεο.
“Από τε Σκόπελο...παντού!”
Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017
Πρόγραμμα
- 16.00 Δγθαίληα θαη νινήκεξε έθζεζε Εωγξαθηθήο από Πνιπμέλε
Μαξιίηζε θαη Αληώλε Χαηδεηξαθόζα
- 17.30 Παξνπζίαζε ηνπ θνξέα “Κέντρο Μελετών Νήσου Σκοπέλου”
Κωλζηαληίλνο Σύξνο

- 18.30 Αλαθνξά ζηε ινγνηερλία θαη παξνπζίαζε ζπγγξαθηθνύ έξγνπ
Γηάλλεο Χαηδεηξαθόζαο
-20.00 Εωληαλή κνπζηθή από ηνπο Αληώλε θαη Θνδωξή Ξεληάξε
Θα ραξνύκε λα ζαο δνύκε!
Γηα όπνηα δηεπθξίλεζε παξαθαιώ θαιέζηε ζην 6937170292, Γηώξγνο Τδώηεο

Με ηηκή,
Γηώξγνο Τδώηεο
Δθ κέξνπο ηνπ Γ.Σ. +εξγάδνκαη!

Κωλ/λνο Σύξνο
Πξόεδξνο Γ.Σ. “Κέληξν Μειεηώλ
Νήζνπ Σθνπέινπ”

*Σν αθίλεην αλήθεη ζε θνπειίηε θαη ε επηρείξεζε πνπ θηινμελεί αλήθεη πάιη ζε θνπειίηε
**Η Κνηλσληθή πλεηαηξηζηηθή Επηρείξεζε Έληαμεο Επάισησλ Οκάδσλ ΤΝ-ΕΡΓΑΖΟΜΑΘ
πξόθεηηαη γηα ζπιινγηθή πξνζπάζεηα 7 ηδξπηηθώλ κειώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ςπρηθή πγεία θαη
απνζθνπεί ζηε θνηλσληθή έληαμε αηόκσλ κε αλαπεξίεο κέζσ ηεο εξγαζηαθήο απαζρόιεζεο.
Λεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ 4430/2016 σο θνξέαο ηεο Κνηλσληθήο θαη
Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Εξγαζίαο θαη από ην θαινθαίξη ηνπ 2016 σο ζήκεξα
εμαζθεί ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα κε ηε κνξθή Παξαδνζηαθνύ θαθελείνπ-Παληνπσιείνπ
(«Παληνθαθελέο») ζηε πεξηνρή ηνπ Π.Φαιήξνπ (Μεηζόβνπ θαη Πηθξνδάθλεο).
Οη εξγαδόκελνη ηνπ «Παληνθαθελέ» είλαη λένη κε απηηζκό, λνεηηθή πζηέξεζε θαη άιια ςπρηαηξηθά
πξνβιήκαηα πνπ κε ηε θαηάιιειε εθπαίδεπζε , πξνεηνηκαζία θαη ππνζηήξημε από ηε δηεπηζηεκνληθή
νκάδα εμαζθνύλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηζάμηα κε αληίζηνηρεο θνηλέο επηρεηξήζεηο.

