Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο
της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών

Νικηφόρος Βρεττάκος, ο φιλοξενούμενος
της ερημιάς
Το Επιστημονικό συνέδριο της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών με θέμα:
«Νικηφόρος Βρεττάκος, ο φιλοξενούμενος της ερημιάς», που δεν είχε
πραγματοποιηθεί τον περσινό Νοέμβριο (2020) λόγω των υγειονομικών
περιορισμών, θα πραγματοποιηθεί φέτος (12, 13 και 14 Νοεμβρίου 2021)
διαδικτυακά, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών υγειονομικών συνθηκών.
Τα ετήσια επιστημονικά συνέδρια της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών
ξεκίνησαν το 2005, με πρώτο συνέδριο ένα συνέδριο για τον ποιητή Γιάννη
Δάλλα, και συνεχίστηκαν μέχρι τώρα με αναμφισβήτητη ανελικτική πορεία
(Σολωμός, 150 χρόνια από τον θάνατό του), Πλασκοβίτης, Ελύτης, Σεφέρης,
Εμπειρίκος–Εγγονόπουλος, Γαλανάκη–Δούκα–Καρυστιάνη, Αναγνωστάκης–
Πατρίκιος–Σαχτούρης, Βαγενάς–Γκανάς–Πρατικάκης, Σαμαράκης,
Δρακονταειδής–Νόλλας–Σκαμπαρδώνης, Θεοτοκάς–Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος–
Τερζάκης, Καρυωτάκης, κ.ά.
Η εναρκτήρια συνεδρία του συνεδρίου για τον Νικηφόρο Βρεττάκο θα
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 18.00 μ.μ., ενώ
οι δύο συνεδρίες του Σαββάτου 13 Νοεμβρίου 2021 θα ξεκινήσουν στις 10.00
(πρωινή συνεδρία) και στις 18.00 (απογευματινή συνεδρία). Τιμώμενη στο
συνέδριο αυτό είναι η κ. Τζένη Βρεττάκου-Παπαδημητρίου, κόρη του ποιητή,
ενώ στους 38 σύνεδρους περιλαμβάνονται πανεπιστημιακοί καθηγητές, άλλοι
εκπαιδευτικοί διαφόρων βαθμίδων, διδάκτορες και υποψήφιοι διδάκτορες,
μεταπτυχιακοί, συγγραφείς κ.ά.
Την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021 και από ώρα 11.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ.
θα πραγματοποιηθεί ρεσιτάλ σόλο βιολί (από την κ. Μαρία-Μποζένα Σουέρεφ)
και αναγνώσεις ποίησης του Νικηφόρου Βρεττάκου (από τον κ. Σπύρο Βέργη),
με εισαγωγή παρουσίαση και επίλογο του κ. Κώστα Σουέρεφ,σε διαδικτυακή
μετάδοση από την Ιερά Μονή Παναγίας (Καρμήλου) της Τενέδου (Σπηλιά)
Μπορείτε να παρακολουθήσετε το συνέδριο ακολουθώντας τους παρακάτω
συνδέσμους καθώς και στη ζωντανή ροή του καναλιού μας στο youtube.
Για την καλύτερη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων έχετε τη δυνατότητα να
συνδέεστε έως και μισή ώρα πριν την έναρξη κάθε συνεδρίας, κάτι το οποίο
προτείνουμε.
Οι ψηφιακοί σύνδεσμοι και ιστότοποι για την παρακολούθηση του συνεδρίου,
είναι οι εξής:
https://www.youtube.com/channel/UCtBA3dtIPWaUF8xyvYiyD2A/featured
Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021, εναρκτήρια απογευματινή συνεδρία
(18.00):
Σύνδεσμος: https://us02web.zoom.us/j/88923630104?
pwd=UUdpeGFibEkwUnVkSGJEd3dCZHVDdz09
Meeting ID: 889 2363 0104

Passcode:439869
Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021, πρωινή συνεδρία (10.00):
Σύνδεσμος: https://us02web.zoom.us/j/89233723067?
pwd=QWVnTUFycFRFWG1hTHhTSXE1aTNoQT09
Meeting ID : 892 3372 3067

Passcode : 102993
Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021, απογευματινή συνεδρία (18.00):
Σύνδεσμος: https://us02web.zoom.us/j/86810052354?
pwd=bUxLSEg4VWJDRFRMSkt3STRMTkdydz09
Meeting ID : 868 1005 2354

Pascode : 716996
Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021, ρεσιτάλ σόλο βιολί και ανάγνωση ποίησης:
Σύνδεσμος: https://us02web.zoom.us/j/89571490962?
pwd=UHBQYVNFdzhrakNHcFBUR0wwTEt6dz09
Meeting ID: 895 7149 0962

Passcode: 071712
Ο πρόεδρος Περικλής Παγκράτης
Ο γεν. γραμματέας Δημήτρης Κονιδάρης
Η συντονίστρια της γραμματείας του συνεδρίου Ναυσικά-Μαρία Φρόνιμου

