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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η "Στέγη Γραμμάτων Κωστής Παλαμάς", συνεχίζοντας  τις  εκδηλώσεις που άρχισαν  

στο πλαίσιο της συνεργασίας με την οργανωτική Επιτροπή των φετινών  Παράκτιων 

Μεσογειακών αγώνων, σας προσκαλεί  την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019, 

ΩΡΑ 8 μ.μ. στην ομιλία τού ομότιμου καθηγητή  Λαυρέντιου  Γ. Δελλασούδα με θέμα: 
"Τα κοινωνικά μηνύματα των Παραολυμπιακών αγώνων". 
 

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ "ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ" 

Η «Στέγη Γραμμάτων Κωστής Παλαμάς» (ΣΓΚΠ) είναι ο φορέας που διαχειρίζεται, ως 
πολιτιστικό κέντρο, το σπίτι που γεννήθηκε ο Εθνικός Ποιητής στην Πάτρα. 
 
 Η ΣΓΚΠ,  στο πλαίσιο της διεξαγωγής των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων του 2019 στην 
Πάτρα (την τελευταία εβδομάδα τού Αυγούστου) και έχοντας ως γνώμονα  την άποψη, ότι οι 
φορείς τού πολιτισμού πρέπει να αναπτύσσουν τις μέρες  αυτές συνέργειες και δράσεις που θα 
αφήνουν στους επισκέπτες έντονη τη μνήμη τού γεγονότος αυτού και της πόλης που το 
φιλοξενεί, αποφάσισε την πραγματοποίηση μιας σειράς εκδηλώσεων.  
 
Με την προοπτική αυτή πραγματοποιήσαμε, συνεργατικά ή αυτοτελώς οργανωμένες, τις  εξής 
εκδηλώσεις: 
 

- Σε συνεργασία με την Επιτροπή Διοργάνωσης των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων, 
υποστηρίξαμε επισκέψεις των αθλητικών αποστολών και των επίσημων προσκεκλημένων στο 
χώρο μας κατά την διάρκεια των αγώνων.  
 
-Από κοινού με το «Γραφείο Ποιήσεως» οργανώσαμε  στο σπίτι που γεννήθηκε ο Κωστής 

Παλαμάς, στην οδό Κορίνθου 241, έκθεση με θέμα «Η εποχή του Ολυμπιακού Ύμνου – 

Ολυμπιακοί Αγώνες στο σπίτι του Κωστή Παλαμά».  
Το περιεχόμενο της έκθεσής μας, που προέρχεται από ιδιωτικές συλλογές και το αρχείο του  
ΠΕΑΚ Πατρών, αφορά σε εκείνα τα Ολυμπιακά και Αθλητικά κειμήλια που δίνουν στον 
επισκέπτη την αίσθηση της περιρρέουσας ατμόσφαιρας  στη χώρα κατά την περίοδο 1896 – 
1906.  
Πιστεύουμε ότι η έκθεση αυτή αποτελεί ισχυρό κρίκο σύνδεσης του στιχουργού του 
Ολυμπιακού Ύμνου, με το Διεθνές Αθλητικό Κίνημα και τους Παράκτιους Μεσογειακούς 
Αγώνες του 2019.  
 
- Την Κυριακή 25 Αυγούστου 2019 επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν στη Στέγη Γραμμάτων και 
την έκθεση ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και μέλος της Διεθνούς 
Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρος Καπράλος  και το μέλος της ΕΟΕ Κυριάκος Γιαννόπουλος. 
 
- Τη Δευτέρα 26 Αυγούστου εγκαινίασε την Έκθεση η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λ. 
Μενδώνη, παρόντος και του υφυπουργού Λευτέρη Αυγενάκη. 
 

- Την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019 συνδιοργανώσαμε με το «Γραφείο Ποιήσεως»                  

το 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας Mediterranean 2019, φιλοξενώντας μάλιστα στους 
χώρους μας μία από τις συνεδριάσεις του. 


