Υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών

Συνάντηση των Απανταχού
Καλυμνίων 2017

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Για ακόμα ένα καλοκαίρι ο Δήμος της Καλύμνου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση
να προσκαλέσει και να καλωσορίσει όλους τους απόδημους συμπατριώτες μας στις
εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν στο νησί μας το τριήμερο 22-24 Ιουλίου
2017 στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Καλοκαιριού 2017.
Στις εκδηλώσεις αυτές θα έχουμε τη χαρά να συναντηθούμε με εκπροσώπους των
Καλυμνιακών Συλλόγων της Χώρας μας αλλά και του Εξωτερικού.
Είναι κάθε φορά ιδιαίτερη χαρά για όλους μας να συναντιόμαστε μέσα από αυτές
τις εκδηλώσεις, να ανταλλάσουμε βιώματα και εμπειρίες με τους ξενιτεμένους συμπατριώτες μας.
Και είναι κάτι πολύτιμο, αυτοί οι άρρηκτοι συνεκτικοί δεσμοί που μας ενώνουν, να
ανανεώνονται να επαναβεβαιώνονται και να σφυρηλατούνται κάθε χρόνο μέσα από
αυτές τις συναντήσεις των απανταχού Καλυμνίων, οι οποίες έχουν γίνει πλέον θεσμός.
Έχουμε και φέτος διαμορφώσει ένα πολιτιστικό πρόγραμμα με διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις, οι οποίες θα δώσουν την ευκαιρία στους επισκέπτες μας
να συναντηθούν μεταξύ τους, να διασκεδάσουν και να απολαύσουν όμορφες καλοκαιρινές στιγμές στην πατρίδα τους.
Ανυπομονούμε λοιπόν, να βρεθούμε πάλι μαζί με όλους τους ξενιτεμένους συμπατριώτες μας και να μοιραστούμε ευχάριστες, δημιουργικές στιγμές και το φετινό
καλοκαίρι.
Ο Δήμαρχος
Ιωάννης Αντ. Γαλουζής

Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017


Συνάντηση των σωματείων/συλλόγων των απόδημων Καλυμνίων – Εναρκτήρια εκδήλωση

Ώρα 7.30 μμ, στο Ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου
Πρόγραμμα Εκδήλωσης
- Χαιρετισμοί








Δήμαρχος Καλυμνίων, κ. Ιωάννης Γαλουζής
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας, κ.κ. Παΐσιος
Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό κ. Τέρενς Κουίκ
Γενικός Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Μιχάλης Κόκκινος
Βουλευτές του Νομού Δωδεκανήσου
Έπαρχος Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, κ. Ιωάννης Θεμέλαρος
Δήμαρχος Τάρπον Σπρινγκς κ. Κρις Αλαχούζος

- Ομιλία από τον πρόεδρο του Αναγνωστηρίου Καλύμνου «ΑΙ ΜΟΥΣΑΙ» κ. Παναγιώτη Γιαμαίο με θέμα «Η διαχρονική
συμβολή του Απόδημου Ελληνισμού στην αναπτυξιακή πορεία της Μητροπολιτικής Ελλάδας»
- Χαιρετισμοί-Προτάσεις από τους/τις προέδρους των Παροικιακών Σωματείων
Στην είσοδο θα υπάρχει Έκθεση Φωτογραφίας (ώρα έναρξης 6.00μμ) με δύο θεματικές:
α) Η Κάλυμνος κατά την Ιταλοκρατία μέχρι την Ενσωμάτωση στη μητέρα Ελλάδα
β) Η Κάλυμνος της διασποράς
Την επιμέλεια της Έκθεσης θα έχουν οι κ.κ. Μιχάλης Κυράννης και Νικόλαος Κουτελλάς.

Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017


Επίσκεψη στα Μουσεία της πόλης

Ώρα 10.30 πμ, με αφετηρία την αυλή του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Σωτήρος Χριστού
Επίσκεψη σε μουσεία και συλλογές (Ναυτικό-Λαογραφικό, Αρχαιολογικό, Νεοκλασικό Μιχάλη Κυράννη) συνοδεία ξεναγού.


Εκδήλωση για τους απανταχού Καλυμνίους στην πλατεία Χριστού.

Ώρα 8.30 μμ, στην Πλατεία Χριστού
Το καθιερωμένο ετήσιο γλέντι, που θα περιλαμβάνει τα εξής:
- Εμφάνιση του Λυκείου Ελληνίδων (παράρτημα Καλύμνου), με παραδοσιακούς χορούς
- Εμφάνιση της διακεκριμένης συμπατριώτισσάς μας Καίτης Κουλλιά
- Παραδοσιακά μουσικά συγκροτήματα

Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017


Βόλτα με ταχύπλοο σκάφος της ΑΝΕΚ

Ώρα 10.30 πμ, με αφετηρία το Κεντρικό Λιμάνι
Βόλτα στην Πλάτη και Καλόλιμνο, στάση στο λιμάνι του Βαθέος για χαλάρωση, επίσκεψη στην Παναγιά τη Χωστή και καφεδάκι/
ουζάκι στη Ρίνα.



Παρουσίαση του βιβλίου του κ. Μιχάλη Κώτη με τίτλο «Ο Ελληνοαυστραλός με το ψευδώνυμο Ζορμπάς»

Ώρα 8.00μμ, στο Ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου
H «Συνάντηση των Απανταχού Καλυμνίων 2017» διοργανώνεται από το Δήμο Καλυμνίων, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας
Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και με τη στήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Χορηγός η ΑΝΕΚ.

