
 

Δελτίο τύπου 

Ο Σύλλογος των Αποφοίτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

και η Ομοσπονδία Λεσβιακών Σωματείων 

σας προσκαλούν στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου 

 

 Από τα κόκκινα φανάρια στο περιβόλι της Παναγιάς 

Η ζωή και το έργο του Αλέκου Γαλανού  

του   Γιώργου Καμβυσέλλη 

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 19.00 

στο Αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου   

του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

(κτίριο Γεωργικού Μουσείου) 

Ιερά οδός 75 - Βοτανικός – Αθήνα 
--------------------- 

Την εκδήλωση θα προλογίσουν ο Πρόεδρος του Συλλόγου των 

Aποφοίτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΣΑΓΠΑ), Ομoτ. 

Καθηγητής ΓΠΑ κ. Ι. Χρονόπουλος και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας 

Λεσβιακών Σωματείων δικηγόρος κ. Χ. Τσακιρέλης. 

Η παρουσίαση του συγγραφέα κ. Γ. Καμβυσέλλη θα γίνει από τον Ομοτ. 

Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης και Αντεπιστέλλον Μέλος της 

Ακαδημίας Αθηνών κ. Λ. Ζούρο και θα ακολουθήσει η παρουσίαση του 

βιβλίου από τον φιλόλογο κ. Ε. Γδοντέλη. 

 

Στη συνέχεια ο συγγραφέας θα αναφερθεί στη συγγραφή του βιβλίου του 

ενώ παράλληλα θα αναγνωσθούν αποσπάσματα του βιβλίου και θα 

αποδοθούν σκηνές των ¨Κόκκινων Φαναριών¨ από τους δημοφιλείς 

ηθοποιούς Κατερίνα Χέλμη, Φαίδωνα Γεωργίτση, Γκέλυ Μαυροπούλου, 

Βαγγέλη Βουλγαρίδη, Άννα Φόνσου, Ελένη Ανουσάκη κ.ά. οι οποίοι 

είχαν πρωταγωνιστήσει στο ομώνυμο θεατρικό ή κινηματογραφικό έργο.  

 

Ο συντονισμός της εκδήλωσης θα γίνει από τον κ. Ι. Σπαντιδάκη -

γεωπόνο, μέλος του ΔΣ του ΣΑΓΠΑ 

 

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει το μουσικό – χορευτικό τμήμα 

«Γλεντιστάδες» του Συλλόγου Μεσοτοπιτών Λέσβου «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»  

και θα ακολουθήσει  παραδοσιακό Μυτιληνιό κέρασμα ! 



   

ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΣΣΣΚΚΚΛΛΛΗΗΗΣΣΣΗΗΗ   

ΟΟΟ    ΣΣΣύύύλλλλλλοοογγγοοοςςς   τττωωωννν    ΑΑΑππποοοφφφοοοίίίτττωωωννν    τττοοουυυ    ΓΓΓεεεωωωππποοονννιιικκκοοούύύ    ΠΠΠααανννεεεπππιιισσστττηηημμμίίίοοουυυ   ΑΑΑθθθηηηνννώώώννν    

κκκαααιιι    ηηη   ΟΟΟμμμοοοσσσππποοονννδδδίίίααα    ΛΛΛεεεσσσβββιιιααακκκώώώννν    ΣΣΣωωωμμμααατττεεείίίωωωννν   

σσσαααςςς   πππρρροοοσσσκκκαααλλλοοούύύννν   σσστττηηηννν   εεεκκκδδδήήήλλλωωωσσσηηη    γγγιιιααα   τττηηηννν   πππαααρρροοουυυσσσίίίααασσσηηη   τττοοουυυ    βββιιιβββλλλίίίοοουυυ   

   

   ΑΑΑπππόόό   τττααα   κκκόόόκκκκκκιιινννααα   φφφααανννάάάρρριιιααα   σσστττοοο   πππεεερρριιιβββόόόλλλιιι   τττηηηςςς   ΠΠΠαααννναααγγγιιιάάάςςς   
ΗΗΗ   ζζζωωωήήή    κκκαααιιι    τττοοο   έέέρρργγγοοο    τττοοουυυ    ΑΑΑλλλέέέκκκοοουυυ    ΓΓΓαααλλλααανννοοούύύ       

τττοοουυυ          ΓΓΓιιιώώώρρργγγοοουυυ   ΚΚΚαααμμμβββυυυσσσέέέλλλλλληηη    

   

ΗΗΗ   εεεκκκδδδήήήλλλωωωσσσηηη    θθθααα    πππρρραααγγγμμμααατττοοοππποοοιιιηηηθθθεεείίί   σσστττιιιςςς    111000   ΟΟΟκκκτττωωωβββρρρίίίοοουυυ    222000111222   κκκαααιιι   ώώώρρρααα    111999...000000   

σσστττοοο    ΑΑΑμμμφφφιιιθθθέέέααατττρρροοο   τττοοουυυ   ΣΣΣυυυνννεεεδδδρρριιιααακκκοοούύύ    ΚΚΚέέέννντττρρροοουυυ         

τττοοουυυ    ΓΓΓεεεωωωππποοονννιιικκκοοούύύ   ΠΠΠααανννεεεπππιιισσστττηηημμμίίίοοουυυ   ΑΑΑθθθηηηνννώώώννν   

(((κκκτττίίίρρριιιοοο    ΓΓΓεεεωωωρρργγγιιικκκοοούύύ    ΜΜΜοοουυυσσσεεείίίοοουυυ)))   

ΙΙΙεεερρράάά    οοοδδδόόόςςς    777555   ---   ΒΒΒοοοτττααανννιιικκκόόόςςς    –––   ΑΑΑθθθήήήνννααα   

  



ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  

1199..0000  ––  1199..1100  ΠΠρροολλοογγίίζζοουυνν  ττηηνν  εεκκδδήήλλωωσσηη  οοιι  κκ..  κκ..  ΙΙ..  ΧΧρροοννόόπποουυλλοοςς  ––  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ΣΣΑΑΓΓΠΠΑΑ,,  ΟΟμμοοττ..  ΚΚααθθηηγγηηττήήςς  
ΓΓΠΠΑΑ  κκααιι  ΧΧ..  ΤΤσσαακκιιρρέέλληηςς  --  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ΟΟμμοοσσπποοννδδίίααςς  ΛΛεεσσββιιαακκώώνν  ΣΣωωμμααττεείίωωνν,,  δδιικκηηγγόόρροοςς..  

1199..1100  ––  1199..2200    ΟΟ  ΟΟμμοοττ..  ΚΚααθθηηγγηηττήήςς  ττοουυ  ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ  ΚΚρρήήττηηςς  κκααιι  ΑΑννττεεππιισσττέέλλλλοονν  ΜΜέέλλοοςς  ττηηςς  ΑΑκκααδδηημμίίααςς  
ΑΑθθηηννώώνν  κκ..  ΛΛ..  ΖΖοούύρροοςς  θθαα  ππααρροουυσσιιάάσσεειι  ττοονν  σσυυγγγγρρααφφέέαα  ττοουυ  ββιιββλλίίοουυ..  

1199..2200  ––  1199..3355    ΟΟ  φφιιλλόόλλοογγοοςς  κκ..  ΕΕ..  ΓΓδδοοννττέέλληηςς  θθαα  ππααρροουυσσιιάάσσεειι  κκααιι  ααννααλλύύσσεειι  ττοο  ββιιββλλίίοο  ««ΑΑππόό  τταα  κκόόκκκκιινναα  

φφααννάάρριιαα  σσττοο  ππεερριιββόόλλιι  ττηηςς  ΠΠααννααγγιιάάςς..  ΗΗ  ζζωωήή  κκααιι  ττοο  έέρργγοο  ττοουυ  ΑΑλλέέκκοουυ  ΓΓααλλααννοούύ»»..  

1199..3355  ––  2200..1155      ΟΟ  σσυυγγγγρρααφφέέααςς  --  γγεεωωππόόννοοςς  κκ..  ΓΓ..  ΚΚααμμββυυσσέέλλλληηςς  θθαα  ααννααφφεερρθθεείί  σσττηη  σσυυγγγγρρααφφήή  ττοουυ  ββιιββλλίίοουυ  ττοουυ  

μμεε  ππααρράάλλλληηλληη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  σσττηηνν  ααννάάγγννωωσσηη  ααπποοσσππαασσμμάάττωωνν  κκααιι  ααππόόδδοοσσηη  σσκκηηννώώνν  ααππόό  ττοο  έέρργγοο  

ααππόό  κκααττααξξιιωωμμέέννοουυςς  ηηθθοοπποοιιοούύςς..  

2200..1155  ––  2200..3300    ΣΣυυμμμμεεττοοχχήή  ττοουυ  μμοουυσσιικκοούύ--χχοορρεευυττιικκοούύ  ττμμήήμμααττοοςς  ««ΓΓλλεεννττιισσττάάδδεεςς»»  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  

ΜΜεεσσοοττοοππιιττώώνν  ΛΛέέσσββοουυ  ««ΑΑΝΝΑΑΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΣΣΗΗ»»..  

ΟΟ  σσυυννττοοννιισσμμόόςς  θθαα  γγίίννεειι  ααππόό  ττοονν  κκ..  ΙΙ..  ΣΣππααννττιιδδάάκκηη  --  γγεεωωππόόννοο,,  μμέέλλοοςς  ττοουυ  ΔΔΣΣ  ττοουυ  ΣΣΑΑΓΓΠΠΑΑ  

ΘΘαα  αακκοολλοουυθθήήσσεειι    ππααρρααδδοοσσιιαακκόό  ΜΜυυττιιλληηννιιόό  κκέέρραασσμμαα  !!  


