
 

 

 
Ο ποταµός Ιορδάνης αγάλλεται παρακολουθώντας την Βάπτιση 

και την κηρύσσει στα πέρατα της Οικουµένης  

(Καππαδοκία, Άγιος Ιωάννης / Καρσί Κιλισέ, νωπογραφία του 1212) 

  

 

 

Το Αρχείο της Πολιτιστικής Εταιρείας Πανόραµα (ΑΠΑΝ)  

οργανώνει: 

 

Τρεις  Κύκλους  ∆ιαλέξεων 

στη  Θεσσαλονίκη 

 

Φεβρουάριος – Απρίλιος  2016 

 

Οµιλήτρια:  

η ιστορικός Μαριάννα Κοροµηλά, υπεύθυνη του ΑΠΑΝ 

 

 



 

    

 

 

 

 

Πρώτος  Κύκλος  ∆ιαλέξεων 

στη  Θεσσαλονίκη 

 

Κ Α Π Π Α ∆ Ο Κ Ι Α 

Ο τόπος, οι άνθρωποι, οι πολιτισµοί 

 

Τρεις δίωρες διαλέξεις 

τον Φεβρουάριο 

 

 

Παρασκευή απόγευµα (19.00 µε 21.15) στις 5, 12 και 19/2 

 

 

apan.gr 

Οι διαλέξεις θα γίνονται 

στην αίθουσα εκδηλώσεων   

του Ξενοδοχείου DAIOS  

Λεωφόρος Νίκης 59 

 

 

Οργανωτική και 

γραµµατειακή υποστήριξη:  

VOYA Travel  

Βενιζέλου 1 

Τηλέφωνα: 2310-272.830 

και 277.132 



   
 

 

 

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Η 

Ιστορική  γεωγραφία  και  τοπογραφία  του  ευρύτερου  χώρου 

 

∆ύο δίωρες διαλέξεις τον Φεβρουάριο – Μάρτιο 

Παρασκευή απόγευµα (19.00 µε 21.15) στις 26/2 και 4/3 

 

 

 

 

∆εύτερος  Κύκλος  

∆ιαλέξεων   

στη  Θεσσαλονίκη  

 

 
apan.gr 

 



 

 
 

 

Τρίτος  Κύκλος  ∆ιαλέξεων 

στη  Θεσσαλονίκη 

 

 

 

 

Η   Μ Ο Ν Η   Τ Η Σ   Χ Ω Ρ Α Σ 

Ιστορική εξέλιξη, ο παλαιολόγειος ναός και τα ψηφιδωτά του,  

το ταφικό παρεκκλήσι και οι τοιχογραφίες του 

 

Μάρτιος – Απρίλιος 

 

Τρεις κυριακάτικες απογευµατινές διαλέξεις (18.00 µε 20.15)  

στις 20/3, 3/4 και 10/4/2016 

 

 

apan.gr 



Πληροφορίες  για  τη  συµµετοχή  

Κόστος 

Καππαδοκία (τρεις διαλέξεις): 22 ευρώ. Για νέους µέχρι 25 χρονών και εκπαιδευτικούς 

εν ενεργεία: 18 ευρώ.  

Κωνσταντινούπολη (δύο διαλέξεις): 16 ευρώ. Για νέους και εκπαιδευτικούς εν 

ενεργεία: 12 ευρώ 

Μονή της Χώρας (τρεις διαλέξεις την Κυριακή το απόγευµα): 22 ευρώ. Για νέους µέχρι 

25 χρονών και εκπαιδευτικούς εν ενεργεία: 18 ευρώ.  

 

>>>>> Για τους τρεις κύκλους (οκτώ διαλέξεις, εγγραφή έως και την Παρασκευή 5/2): 

52 ευρώ. Νεανικό και εκπαιδευτικό: 38 ευρώ.  

  

 

Κάθε διάλεξη συνοδεύεται από πλούσιο εικονογραφικό υλικό. ∆ιαρκεί δύο ώρες µε 

σύντοµο διάλειµµα 15΄ ανάµεσα στο πρώτο και το δεύτερο µέρος. Επειδή θα αρχίζουµε 

χωρίς καθυστέρηση, παρακαλούµε να φροντίζετε να είστε λίγο νωρίτερα. Η αίθουσα 

εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου ∆άιος (DAIOS) βρίσκεται στον πρώτο όροφο (πρόσβαση 

και µε ασανσέρ).  

 

Εγγραφές: Από την Πέµπτη 7 Ιανουαρίου και µέχρι την πρώτη διάλεξη κάθε κύκλου 

(εφόσον υπάρχουν θέσεις). Μπορείτε να εγγραφείτε είτε πηγαίνοντας στο Τουριστικό 

Γραφείο Βόγια, Βενιζέλου 1 (τις καθηµερινές 10.00-17.00, το Σάββατο 10.30-13.30)  

είτε στέλνοντας µέιλ γράφοντας τον κύκλο που σας ενδιαφέρει και τα στοιχεία σας 

(ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο και, εάν δικαιούστε έκπτωσης, είτε ηλικία, για το νεανικό, 

είτε σε ποιο σχολείο εργάζεστε και τι διδάσκετε) στις παρακάτω διευθύνσεις:  

E-mail: eva@voyatravel.gr   

E-mail: info@apan.g   

Στην περίπτωση που εγγραφείτε µε µέιλ, θα καταβάλετε το ποσό της συµµετοχής πριν 

αρχίσει η πρώτη διάλεξη του κύκλου που σας ενδιαφέρει. Το ΑΦΜ είναι απαραίτητο, 

για να γραφτεί σωστά η απόδειξη.  

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  

 

 

 

Αναλυτικότερες πληροφορίες για τα θέµατα των διαλέξεων, ακόµα και µερικά εισαγω-

γικά, θα δηµοσιεύονται από την αρχή του χρόνου στην Ιστοσελίδα http://www.apan.gr 

Και στο Face Book: Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραµα  

 

Στην Ιστοσελίδα µας θα βρείτε πολλά και ενδιαφέροντα θέµατα. Από εκεί µπορείτε να 

συνδεθείτε και µε το ψηφιακό µας Αρχείο. Αν πλοηγηθείτε από τώρα στον Τόπο: 

Καππαδοκία και στο Συνοδευτικό Υλικό που εµπλουτίζει την ταυτότητα κάθε τόπου, 

µπορείτε να δείτε χάρτες, να ακούσετε παλαιές ραδιοφωνικές εκποµπές, να διαβάσετε 

διάφορα άρθρα κλπ, κλπ. Αλλά ταξιδέψτε µε το φωτογραφικό, εικονογραφικό, 

χαρτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό µας και στη Θάλασσα του Μαρµαρά, και 

στον Βόσπορο, και στη Μαύρη Θάλασσα. Μόλις χτες ανεβάσαµε και δύο εκποµπές από 

τη σειρά «Ταξιδεύοντας στον χώρο και τον χρόνο» µε θέµα την Έφεσο. Θα ανέβουν και 

οι υπόλοιπες πέντε, ενώ επεξεργαζόµαστε και την Προποντίδα.  



Ευχαριστούµε θερµά, θερµότατα, την Εύα Βόγια και τη µικρή οµάδα  

των πανοραµικών  φίλων που ανέλαβαν τα οργανωτικά στη Θεσσαλονίκη 

 

 

 

 
 

 

 

Με µια καππαδοκική εικόνα σας ευχόµαστε 

Καλά Χριστούγεννα 

κι ελπίζουµε το νέο έτος να είναι πιο ήπιο και ειρηνικό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΑΝ (Αρχείο της Πολιτιστικής Εταιρείας Πανόραµα) apan.gr 
 


