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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Εργαστήριο δημιουργικής γραφής «Στεριές Θαλασσινών» 

 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων ως εταίρος του Δικτύου «Νήσων Περίπλους», στο οποίο συμμετέχει 
και η Αναπτυξιακή Λασιθίου, διοργανώνει εργαστήριο δημιουργικής γραφής «Στεριές Θαλασσινών» το 
οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Σύρο από τις 6-8 Νοεμβρίου 2015 και θα περιλαμβάνει εργαστήρια και 
παραγωγή λογοτεχνικών κειμένων.  

Το εργαστήριο απευθύνεται σε ενήλικες που ασχολούνται με τη λογοτεχνία και ειδικά με την πεζογραφία, την 
ποίηση και την παιδική και νεανική λογοτεχνία και κατοικούν ή συνδέονται με τα νησιά της Λήμνου, της Λέσβου, 
των Δωδεκανήσων, των Κυκλάδων, της Εύβοιας, της Κρήτης (Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χανιά), της 
Ζακύνθου και της Κέρκυρας που συμμετέχουν στο Δίκτυο «Νήσων Περίπλους».  

Η παρακολούθηση της εκδήλωσης του σεμιναρίου είναι δωρεάν (διατροφή, διαμονή, μετακίνηση) για τους 
συμμετέχοντες.  

Η αναλυτική περιγραφή της δράσης, το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (φόρμα καταχώρησης) και το 
απαιτούμενο υλικό για την επιλογή βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων www.e-
cyclades.gr.  

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπεύθυνη επικοινωνίας της Αναπτυξιακής 
Εταιρείας Κυκλάδων κα Νατάσα Κλήμη τηλ. 22810 88834, fax. 22810 87982 και στο email: info@e-
cyclades.gr. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το ζητούμενο υλικό μέσω της φόρμας εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, μέχρι τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 (με πιθανή μικρή παράταση). 

Το εργαστήριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του σχεδίου διατοπικής συνεργασίας «Ο Πολιτισμός ως εργαλείο 
ανάπτυξης της νησιωτικής Ελλάδας», στο οποίο συμμετέχουν 11 Αναπτυξιακές Εταιρίες που εκπροσωπούν 
το σύνολο της νησιωτικής Ελλάδας και υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρου 421α «Διατοπική συνεργασία» των 
τοπικών προγραμμάτων προσέγγισης LEADER του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδας 2007-2013. 

Περισσότερες πληροφορίες:  

Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε.ΟΤΑ (Αργυροπούλου 3 - Αγιος Νικόλαος)  

Τηλέφωνο 28410 91110 - Fax: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr  

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Κατερίνα Μενεγάκη 
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