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δρόμος

Κάστρα της Πελοποννήσου
Εκδρομή του Δρόμου στις 22-23 ΦεβρουαρίουΣτις 22-23 Φεβρουαρίου ο Δρόμος διοργανώνει διήμερη 

εκδρομή στα κάστρα της Πελοποννήσου (Μυστράς, Με-

θώνη, Κορώνη). Μια εκδρομή που απευθύνεται στους 

φίλους και τους αναγνώστες μας με σκοπό να γνωρίσουμε 

σημαντικά μέρη του τόπου μας, να μάθουμε την ιστο-

ρία τους αλλά και να περάσουμε μαζί μερικές στιγμές.

Θα ξεκινήσουμε το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου από την 

Αθήνα (ραντεβού στο Άγαλμα της Αθηνάς-Πεδίο του 

Άρεως, 8:30 προσέλευση και 9:00 αναχώρηση) και θα 

πάμε στον Μυστρά. Κατόπιν για φαγητό και μετά στην 

Καλαμάτα όπου θα διανυκτερεύσουμε στο ξενοδοχείο 

Galaxy. Θα υπάρχει αρκετός χρόνος για βόλτα στην πόλη 

και ό,τι άλλο θέλει ο καθένας. 

Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου θα πάρουμε πρωινό στο 

ξενοδοχείο και θα επισκεφτούμε τα κάστρα της Μεθώ-

νης και της Κορώνης. Μετά το φαγητό θα ξεκινήσει το 

ταξίδι της επιστροφής για την Αθήνα. Άφιξη στις 18:30.

Τιμή συμμετοχής 

ανά άτομο: 

70 ευρώ 

(περιλαμβάνονται μεταφορικά, 

διανυκτέρευση και πρωινό)

Δηλώστε συμμετοχή στο 

info@edromos.gr 

και στα τηλέφωνα 

210-3468282 και 6956302771 (Ελένη)

 4 Πρόγραμμα 

πολύμορφων συζητήσεων, εργαστηρίων 

και σεμιναρίων

Πρόγραμμα Φεβρουαρίου 2020 • Κτίριο 11δ Ρεθύμνου 11 - Αθήνα

ή εφημερίδα Δρόμος διοργανώνει δύο 

διαλέξεις με θέμα: «Η χρεοκοπία και το 

πολιτισμικό μας πρόβλημα». Ομιλητής 

ο Λαοκράτης Βάσσης. Δύο διαλέξεις 

άκρως επίκαιρες και σχετιζόμενες με τις 

τελευταίες εξελίξεις στη χώρα μας.

Την Κυριακή 9/2/2020, στις 17:30, θα 

πραγματοποιηθεί το Α΄ μέρος και την 

Κυριακή 16/2/2020, στις 17:30, το Β΄ μέρος.

Στο κτίριο 11δ, Ρεθύμνου 11 και Ιουλιανού, 

πεδίο του Άρεως.

Οι διαλέξεις θα μεταδοθούν μέσω 

livestreaming από το κανάλι

 του Δρόμου στο youtube.

«Η χρεωκοπία και το πολιτισμικό μας πρόβλημα»

Δύο διαλέξεις – Ομιλητής ο Λαοκράτης Βάσσης

Κυριακή 9/2, 17:30

Κτίριο 11δ, 1η διάλεξη

Κι όμως γυρίζει: Μία 25ετία κινημάτων που διαψεύδουν 

το «τέλος της Ιστορίας» – Δ΄ Μέρος

Κυριακή 8/3/2020, 17:30: Στο τέταρτο μέρος θα συζητηθούν 

ορισμένες γενικότερες εκτιμήσεις για τα 25 χρόνια των κινημά-

των διεθνώς. Εισηγητής: Ερρίκος ΦΙνάλης.

Προετοιμασία - προϋποθέσεις και αποτελέσματα της 

επανάστασης του 1821 

Τετάρτη 18/3/2020: ή φιλική εταιρεία, εισηγητής Νίκος 

Σταθόπουλος

Τετάρτη 1/4/2020: Ο επτανησιακός ριζοσπαστισμός, εισηγη-

τής Νίκος Σταθόπουλος

Τετάρτη 8/4/2020: Ορισμένα συμπεράσματα από τα αποτελέ-

σματα της επανάστασης, εισηγητής κώστας Δημητριάδης

Πρόγραμμα 

Μαρτίου-Απριλίου 2020

Αθήνα – Κτίριο 11δ

Επικοινωνία

Κτίριο 11δ – Αθήνα Ρεθύμνου 11, Πεδίο του Άρεως.

info@edromos.gr, 

210-3468282, 6956302771

Για livestreaming live@edromos.gr

Αναζητήστε τα βίντεο του Δρόμου
Στην ιστοσελίδα μας (www.edromos.gr) μπορείτε να βρείτε 

τα βίντεο των εκδηλώσεων και συζητήσεων που διοργανώνει 

το τελευταίο διάστημα ο Δρόμος.

Επίσης τα βίντεο μπορείτε να τα βρείτε και στο κανάλι του 

Δρόμου στο youtube. Πληκτρολογήστε στην αναζήτηση του 

youtube: «Εφημερίδα Δρόμος» και θα το βρείτε με ευκολία.


