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Αγαπητές μου συμπολίτισσες και αγαπητοί μου συμπολίτες
Αγαπητές Φίλες και αγαπητοί φίλοι επισκέπτες της Λαυρεωτικής

Με ιδιαίτερη χαρά και παρά τους χαλεπούς καιρούς που διανύ-
ουμε, παρουσιάζουμε και φέτος έναν θεσμό για τον δήμο μας, το 
πολιτιστικό φεστιβάλ «Θορίκια 2017» .

Συνεχίζοντας αυτήν την προσπάθεια, την οποία αγκαλιάσατε με 
όλη σας την αγάπη, θα θέλαμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας και να σας 
προσφέρουμε καλλιτεχνικά, χορευτικά σύνολα, θεατρικές παραστάσεις μουσικά και 
άλλα ακούσματα, ικανά να σας ευχαριστήσουν και παράλληλα να σας εντυπωσιά-
σουν για την καλλιτεχνική τους αξία. Η συμβολή και η συμμετοχή των πολιτιστικών 
συλλόγων του δήμου μας στις τρέχουσες πολιτιστικές εκδηλώσεις υπήρξε καθο-
ριστική και λειτούργησε ως αντίδοτο στα οικονομικά προβλήματα της εποχής μας.

Η τοπική κοινωνία χαίρεται πραγματικά που καταξιωμένοι στο χώρο τους καλλι-
τέχνες, αλλά και καλλιτέχνες που η ίδια η πόλη έχει γεννήσει θα λάβουν μέρος σε 
μια πανδαισία εκδηλώσεων, συναυλιών, παραστάσεων, προβολών και εκθέσεων που 
θα διοργανωθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού στην πόλη μας και θα προ-
σφέρουν στον επισκέπτη, αλλά και στο γηγενή κάτοικο της περιοχής μας ποιότητα 
και ψυχαγωγία.

Ιδιαίτερα μας χαροποιεί το γεγονός ότι μέσα από αυτό το πολιτιστικό φεστιβάλ 
θα δοθεί η δυνατότητα σε όσους επισκεφθούν την περιοχή μας να γνωρίσουν από 
κοντά τον αδιαμφισβήτητο ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο που διαθέτει, καθώς 
και τα μεγάλα έργα που υλοποιούνται, στοχεύοντας συνεχώς στην πρόοδο και την 
ανάπτυξη με αναβάθμιση που αποτελούν και το βασικό στόχο της δημοτικής αρχής.

Ελπίζουμε ότι θα ανταποκριθούμε στις προσδοκίες όλων και ευελπιστούμε ότι 
μέσα από τις μικρές και μεγάλες «αποδράσεις» που επιλέξαμε να σας προσφέρου-
με, θα συμβάλουμε στο μέτρο του δυνατού στην πολιτιστική αναβάθμιση του τόπου 
μας.

Με ιδιαίτερα αισθήματα εκτίμησης
 Δημήτρης Λουκάς

 Δήμαρχος Λαυρεωτικής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ
Χορηγός προγράμματος εκδηλώσεων:



4 5

Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι 

Είναι γεγονός, ότι σε περιόδους οικονομικής κρίσης και ανέχειας όλοι μας 
έχουμε ανάγκη από τέτοιου είδους καλλιτεχνικές πολιτιστικές διεξόδους, που 
προσφέρουν ποιότητα και ψυχαγωγία και που κατ΄ αυτόν τον τρόπο μας απομα-
κρύνουν από τη στείρα και πολλές φορές ζοφερή καθημερινότητά μας. 

Με σύμμαχο τη δική σας ανταπόκριση που κάθε χρόνο είναι δυναμική και 
με γνώμονα την προσπάθεια για αναβάθμιση, ποιοτική ψυχαγωγία, δημιουργι-
κή ανανέωση και διάθεση για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, ευελπιστούμε και 
φέτος οι καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχουμε επιλέξει για εσάς 
να αποτελέσουν μια όαση δροσιάς, χαράς, απόλαυσης και κυρίως ξεκούρασης, 
ώστε να βιώσουμε δροσερές νύχτες καλοκαιριού, που ίσως να έχουν ακόμη λίγο 
άρωμα από αγιόκλημα και γιασεμί…

Θα ήθελα εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου 
«Θορικός» του Δήμου Λαυρεωτικής, αλλά και όλων των συνεργατών, να ευχα-
ριστήσω θερμά τους πολιτιστικούς συλλόγους, τις θεατρικές ομάδες και τα 
χορευτικά και μουσικά σύνολα του Δήμου μας, καθώς και όλους τους καλλιτέ-
χνες που θα τιμήσουν με την παρουσία τους και την ευγενική συμμετοχή τους 
το πολιτιστικό φεστιβάλ «Θορίκια 2017» και να σας ζητήσω να είστε όλοι εκεί 
για να τους δώσετε το πιο ζεστό σας χειροκρότημα που όλοι επιθυμούν και 
κυρίως αξίζουν.

Καλό καλοκαίρι 
Ευαγγελία Βελετάκου

Πρόεδρος ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ»

ΜΕΛΗ Δ.Σ. TOY N.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

 Πρόεδρος Δ.Σ.:  Βελετάκου Ευαγγελία
 Αντιπρόεδρος Δ.Σ.:  Παπαθανασίου Σταμάτης 

 Μέλος:  Αδάμης Ιωάννης
 Μέλος:  Τσίκλος Παναγιώτης
 Μέλος:  Αποστολίδης Ιωάννης
 Μέλος:  Κωστάλας Αντώνης
 Μέλος:  Κουλουβράκη Ιωάννα
 Μέλος:  Μακρή Αρετούσα
 Μέλος:  Παρασκευής Ιωάννης
 Μέλος:  Σπύρου Αλίκη
 Μέλος:  Μανιάτης Γεώργιος



6 7

Χρειάζεται, επομένως, να αποκρυπτογραφήσουμε την περιοχή μας (και για να γίνει αυτό πρέπει να δούμε τι 
έχουν να μας προσφέρουν τα μνημεία της, οι ιστορικοί και πολιτιστικοί της χώροι, γιατί πρέπει και χρειάζεται 
να μας ενδιαφέρουν), να ανιχνεύσουμε κρυμμένους κώδικες και δυνατότητες που υπάρχουν και που εμείς δεν 
έχουμε καταφέρει να φέρουμε ακόμη στην επιφάνεια και κατ΄ αυτόν τον τρόπο να την προσεγγίσουμε και να 
τη μάθουμε, ανακαλύπτοντας ποικίλες πτυχές της, οι οποίες στη συνέχεια θα μας επιτρέψουν να γνωρίσουμε 
το «θησαυρό», τις αξίες και τα μηνύματα που υποκρύπτονται και που, σαφώς, χρειάζονται περαιτέρω διερεύ-
νηση και αποσαφήνιση.

Αν καταφέρουμε να «γνωρίσουμε» το παρελθόν αυτής της πόλης, να δεθούμε μαζί της μέσα από τη γνώση 
και το βίωμα που θα έχουμε αισθανθεί και το οποίο απορρέει από τα κτήριά της, τα μνημεία της, τεχνικά και 
μη, από τα θραύσματα και την κουλτούρα της παράδοσης, θα έχουμε επιτύχει εν μέρει το στόχο μας. 

Υπ’ αυτές, λοιπόν, τις σκέψεις, οδηγούμαστε σε διαπιστώσεις, οι οποίες μας επιτρέπουν να πιστέψουμε στις 
δυνατότητες της Λαυρεωτικής, αν με προσεκτικά βήματα στραφούμε προς την κατεύθυνση αποκατάστασης και 
επίλυσης από τη μια πλευρά - όσο αυτό είναι εφικτό - των προβλημάτων που απασχολούν την περιοχή και 
από την άλλη στην αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που η ίδια η περιοχή διαθέτει.

Αναδεικνύοντας τον ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο της, μέσα από σημαντικούς χώρους, όπως είναι ο 
Ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο, το Αρχαίο Θέατρο του Θορικού, τα μεταλλευτικά εργαστήρια της αρχαιότητας 
και τους αρχαίους οικισμούς, τα βιομηχανικά κτήρια της νεότερης εποχής, με τον πρωτοποριακό τεχνολογικό 
εξοπλισμό που σώζεται μέσα σ’ αυτά, όπως το ιστορικό βιομηχανικό συγκρότημα της Γαλλικής Εταιρείας 
Μεταλλείων (σημερινό Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου),τα εν ενεργεία και υπό σύσταση Μουσεία, τα 
εκατοντάδες μεταλλευτικά φρέατα και τις πολλές δεκάδες χιλιομέτρων γαλαρίες της αρχαίας και νεότερης 
εποχής, που αποτελούν σημαντικότατους πολιτιστικούς πόρους για την ευρύτερη περιοχή και την χώρα ολό-
κληρη, η Λαυρεωτική θα αποτελέσει ιδανικό χώρο υποδοχής ερευνητικών δραστηριοτήτων και τεχνολογικών 
καινοτομιών και θα καταστεί χώρος επίσκεψης, αναψυχής, αλλά και έρευνας και μελέτης από συγκεκριμένες 
κατηγορίες πληθυσμού. 

Παράλληλα η ψυχαγωγική και μορφωτική προσφορά, ήδη από το 19ο αιώνα, των διαφόρων μουσικών και 
καλλιτεχνικών συνόλων της πόλης μας, αλλά και η μετέπειτα συνέχιση των δραστηριοτήτων τους και η αδιαμ-
φισβήτητη συμβολή τους στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου, αποτελούν αδιάψευστους μάρτυρες 
της κουλτούρας που είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη ζωή των ανθρώπων της Λαυρεωτικής και υποδηλώνει με 
κάθε τρόπο την ανάγκη δημιουργίας ενός «παναττικού» κέντρου προβολής και δημιουργίας.

Γιατί εάν ο Παρθενώνας αντιπροσωπεύει τη δόξα του ανθρώπινου πνεύματος, η Λαυρεωτική θα συνεχίζει 
ν’ αντιπροσωπεύει στο μέλλον την ανθρώπινη εργασία, την παραγωγή και την πολιτιστική ανάπτυξη, θα συ-
νεχίζει την πορεία της, κάνοντας αυτό που πάντα γνωρίζει καλά να επιμένει, να παλεύει, να ελπίζει και να 
χαμογελά, αποτελώντας από μόνη της ένα μάθημα ιστορίας για τις νεότερες γενιές7. 

 Μέσα σε αυτόν, λοιπόν, το διάσπαρτο με ιστορικές μνήμες, χώρο της Λαυρεωτικής, γίνεται αντιληπτό ότι 
ο στόχος του πολιτιστικού μας φεστιβάλ που είναι ποιότητα στην ψυχαγωγία, αλλά και αναβάθμιση στην 
πολιτιστική δημιουργία βρίσκει άμεση ανταπόκριση. Σας καλούμε να επισκεφθείτε την περιοχή μας και σας 
ευχόμαστε ν’ απολαύσετε όμορφες, ξεχωριστές και πλούσιες καλλιτεχνικές βραδιές, «γεμάτες» από το αυ-
γουστιάτικο φεγγάρι.

Δρ. Μαριλένα Μαρμάνη
Ιστορικός - Αρχαιολόγος

Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,

Πολιτισμού, Αθλητισμού & Ν. Γενιάς
Δήμου Λαυρεωτικής

Η αξία της Λαυρεωτικής ως τόπος ιστορίας, πολιτισμού, παιδείας και αναψυχής. 
Οι κρυμμένες δυνατότητες και η δυναμική της.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής

Ο Δήμος Λαυρεωτικής, ως καλλικρατικός Δήμος, ύστερα από τη συνένωση του Δήμου Λαυρεωτικής με το 
Δήμο Κερατέας και την Κοινότητα του Αγ. Κωνσταντίνου έχει έκταση εκατόν ογδόντα (180.000) στρεμμάτων 
και πληθυσμό είκοσι πέντε (25.000) χιλιάδων κατοίκων1. Απέχει πενήντα δύο (52) χιλιόμετρα από το κέντρο 
της Αθήνας, ενώ βρίσκεται πολύ κοντά στα Σπάτα, όπου έχει κατασκευασθεί το νέο αεροδρόμιο της χώρας. 
Το μεγάλο μήκος των ακτών του αποτελεί, κατά ένα μεγάλο μέρος, σημαντικό φυσικό πόρο, το ίδιο και ο 
Εθνικός Δρυμός του Σουνίου που εμπίπτει στα όρια του Δήμου. Το λιμάνι με την επιβατική, κυρίως, κίνηση, 
οι τουριστικές δραστηριότητες και η μεγάλη ανάπτυξη της παραθεριστικής κατοικίας διαμορφώνουν τα νέα 
δεδομένα σήμερα2.

Η Λαυρεωτική
Η Λαυρεωτική, είναι ιστορική και γεωγραφική έννοια, που αναφέρεται στην περιοχή της νότιας Αττικής, 

στην οποία υπάρχουν ίχνη ανθρώπινης δραστηριότητας σχετικής με την εξόρυξη και επεξεργασία μεταλλευ-
μάτων, κυρίως του αργυρούχου μολύβδου3.

Η περιοχή αυτή ορίζεται προς Βορρά από μια νοητή γραμμή που ενώνει τους όρμους Κακιάς Θάλασσας, 
Κερατέας και Αναβύσσου και περιλαμβάνει τις περιοχές Αναβύσσου, Λεγραινών, Σουνίου, Λαυρίου, Καμάριζας, 
Θορικού και τη γύρω ακτογραμμή. Αντιστοιχεί, δε στους αρχαίους Δήμους Αναφλύστου, Σουνίου, Θορικού, 
Βήσας και Αμφιτροπής.

Το όνομα αναφέρεται στην περιοχή που εκτείνεται περίπου από τον όρμο του Δασκαλιού μέχρι τον όρμο 
της Αναβύσσου ανεξάρτητα από τις σημερινές διοικητικές κατανομές4.

Το Λαύριο5 και εν γένει η περιοχή της Λαυρεωτικής συνδέθηκε με τη μεταλλευτική και μεταλλουργική 
τεχνολογία σε δύο απομακρυσμένες μεταξύ τους ιστορικές περιόδους.

Μετά την ακμή της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων αργυρούχου μολύβδου, κατά την κλασική αρχαιότητα, 
μόλις στα μέσα του 19ου αιώνα - το Λαύριο, αναδεικνυόμενο σε σπουδαίο μεταλλευτικό-μεταλλουργικό κέ-
ντρο - αποτέλεσε το κατ’ εξοχήν πρόσωπο της νεοτερικής ταυτότητας της Ελλάδας. Τόσο η πόλη, όσο και η 
Λαυρεωτική ενδοχώρα είναι σήμερα ένας τόπος διάσπαρτος από κτήρια και εγκαταστάσεις που μαρτυρούν το 
απώτερο και κυρίως το πρόσφατο τεχνολογικό τους παρελθόν.

Ως γνωστόν, η Λαυρεωτική γη, η γνωστή «αργυρίτις γη» «υπήρξε ένα τεράστιο μεταλλείο, το μεγαλύτερο, 
το σπουδαιότερο από τεχνολογική άποψη και το πλέον μακρόβιο όλου του Ελλαδικού χώρου»6. Αλλά η Λαυ-
ρεωτική δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν παράλληλα ένας ολόκληρος κόσμος, ο οποίος διαρκώς μπορεί να μεταβαλ-
λόταν, ωστόσο δεν έπαυε να διατηρεί σταθερά ορισμένα διαχρονικά χαρακτηριστικά, με τα οποία συνέχιζε να 
πορεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια των αιώνων.

Σήμερα, η Λαυρεωτική μετά από μια μεγάλη περίοδο κρίσης και συστηματικών προσπαθειών ανασυγκρότη-
σης, βρίσκεται σε πορεία ανάκαμψης και προσαρμογής στις νέες προτεραιότητες της βιώσιμης ανάπτυξης. Τα 
ποικίλα έργα, που είτε σχεδιάζονται, είτε βρίσκονται σε εξέλιξη, μας επιτρέπουν να μιλάμε για μια δυναμική 
ανάπτυξης της περιοχής, η οποία με σωστό και πετυχημένο χειρισμό των «πλουτοπαραγωγικών» της πηγών, 
θα πετύχει να αναδειχθεί τόσο σε εθνική, όσο και σε διεθνή κλίμακα.

1Σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2011 ο πληθυσμός ανέρχεται σε 24.883 κατοίκους ΦΕΚ με αρ. φύλλου 630/Β/20.3.2013.
2Δρ. Μαριλένα Μαρμάνη, Διδακτορική Διατριβή, με τίτλο «Αξιοποίηση Παλαιών Μεταλλευτικών Χώρων στην Περιοχή της Λαυρεωτικής, Μάιος 2016.
3Μαίρη Οικονομάκου, Αρχαιολόγος, «Το Αρχαίο Λαύριο», άρθρο, αφιέρωμα στο Λαύριο, στο Δελτίο Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, τεύχος 3 Περίοδος Β’, 
Ιούνιος 1992, σελ. 31
4Μαρία Οικονομάκου, Αρχαιολόγος, επιμελήτρια Κλασικών Αρχαιοτήτων, Αρχαιότητες της Λαυρεωτικής, πρόσφατα ευρήματα, ανάδειξη και προστα-
σία των αρχαίων, Η΄ Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής, «Χρυσή τομή», Σύνδεσμος Πνευματικής και Κοινωνικής Δραστηριότητας 
Κερατέας, Κερατέα σελ. 163
5Μαριλένα Μαρμάνη, Ιστορικός –Αρχαιολόγος, Δρ. ΕΜΠ, ομιλία με θέμα : «Η αργυρίτις γη του Λαυρίου μέσα στο πέρασμα των αιώνων: από την 
ιστορική συνεισφορά της λαυρεωτικής Μαρώνειας στην ανάπτυξη του αθηναϊκού πολιτισμού στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου» στις 
7.12.2014 στο ΤΠΠΛ.
6Ευάγγελος Κακαβογιάννης, Το Μουσείο Λαυρείου, ανακοίνωση στα Πρακτικά της Δ’ Επιστημονικής Συνάντησης Ν. Α. Αττικής, Επιμορφωτικός 
Σύλλογος Καλυβίων, Καλύβια Αττικής 1998, σ. 111-112 7Μαριλένα Μαρμάνη, Διδακτορική Διατριβή, με τίτλο «Αξιοποίηση Παλαιών Μεταλλευτικών Χώρων στην Περιοχή της Λαυρεωτικής, Μάιος 2016.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ «Η ΜΙΚΡΑΣΙΑ»
 

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΕΘΙΜΟΥ ΤΟΥ ΚΛΗΔΟΝΑ

«ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΛΗΔΟΝΑ ΜΕ Τ’ ΑΓΙΑΝΝΙΟΥ ΤΗ ΧΑΡΗ 
ΚΙ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΚΑΛΟ ΡΙΖΙΚΟ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΕΙ!»

Ο Σύλλογος Μικρασιατών - Κωνσταντινουπολιτών Λαυρεωτικής, όπως κάθε χρόνο, 
έτσι κι εφέτος αναβιώνει το έθιμο του Κλήδονα και τις φωτιές του Άι - Γιάννη.
Θα κάψουμε τα μαγιάτικα στεφάνια και θα χορέψει το χορευτικό τμήμα του 
Συλλόγου με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής. 
Για να θυμηθούν οι μεγαλύτεροι και να γνωρίσουν οι νεότεροι…..

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 20:30
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ - ΛΑΥΡΙΟ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟ ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
 

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΟΠΕΡΕΤΑ ΜΕ ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ 

ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ. 

Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΕΓΙΝΕ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΑΝΔΡΕΑ ΛΑΖΑΡΟΥ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 20:30
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΚΕΡΑΤΕΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 21:00
ΛΙΜΑΝΙ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
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Λίγα λόγια για το έργο...
Τρεις θεοί έρχονται στη γη με σκοπό να βρουν έστω έναν καλό άνθρωπο. Μετά από πολλές δυσκο-
λίες, εντοπίζουν έναν: μια πόρνη στην επαρχία Σετσουάν της Κίνας, τη Σεν Τε. Οι θεοί την αντα-
μείβουν με ένα αξιοπρεπές χρηματικό ποσό κι εκείνη ανοίγει ένα μικρό καπνοπωλείο. Όμως δεν 
λειτουργεί ως τυπικός επιχειρηματίας, βοηθάει με κάθε τρόπο όποιον συμπολίτη της έχει ανάγκη. 
Όμως δεν αγνοεί πως πολλοί εκμεταλλεύονται τη διάθεσή της για αγαθοεργίες. Τότε εφευρίσκει 
ένα alterego, έναν υποτιθέμενο εξάδελφο, τον μοχθηρό Σουί Τα, ο οποίος βάζει τα πράγματα σε 
τάξη. Πόσο καιρό, όμως, θα αντέξει να παίζει αυτό το διπλό ρόλο; Είναι ένα παραμύθι, μια παρα-
βολή για τη δύναμη ή την «αδυναμία» της καλοσύνης.
Πώς είναι δυνατόν να είναι κάποιος καλός με τους άλλους και παράλληλα με τον εαυτό του;
Γιατί η καλοσύνη να εκλαμβάνεται ως «αδυναμία; Πώς είναι δυνατό να παραμείνει κάποιος καλός 
όταν ζει σε μία κοινωνία αδικίας και εκμετάλλευσης; Το έργο δεν προσφέρει λύσεις. Την απάντη-
ση θα πρέπει να την δώσουν οι θεατές.

Συντελεστές:
Συγγραφέας: Μπέρτολτ Μπρεχτ

Μετάφραση: Άννυ Κολτσιδοπούλου 
Σκηνοθεσία / Διδασκαλία / Σκηνογραφία: Δρίβα Στέλλα
Βοηθός σκηνοθέτη: Ευριδίκη Καββαδία
Τεχνική Διευθ/ση: Peter Strecker

Μουσική Σύνθεση: Σαλβατόρε Μπέτσι | Ενδυματολογία: Κέλλυ Σταματοπούλου
Κατασκευή Σκηνικών: Peter Strecker, Νίκος Μαμάης, Στέφανος Μινόγιαννης, Γιώργος Γιαχάεβ.

Φωτισμοί: Ηλιάννα Δρίβα | Videotrailer - μικρά φίλμ: Γιάννης Βάκρινος

Παίζουν 20 ηθοποιοί

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ & 01 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 20:30
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Δημοτική 
θεατρική 
ομάδα 
Λαυρεωτικής 
«Εξόρυξη» 
Κεντρική Σκηνή

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ: «Ο ΚΑΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΤΣΟΥΑΝ» 
του Μπέρτολτ Μπρεχτ

Είδος: Επικό Θέατρο
“ΝΑΥΤΙΛΟΣ” - FESTIVAL ΤΕΧΝΩΝ “ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ”

Το ιστορικό κτιριακό συγκρότημα της «ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ” και τα κτίρια «Μήτρου» με-
τατρέπονται για 3 συνεχόμενες μέρες, σε ένα πολυχώρο τεχνών. Το κοινό θα έχει την 
ευκαιρία να περιπλανηθεί στα παλιά κτίρια και να έρθει σε επαφή με εκθέσεις ζωγρα-
φικής, γλυπτικής, κεραμικής και φωτογραφίας όλων των καλλιτεχνών της Κερατέας, 
των εργαστηρίων του Συνδέσμου αλλά και των ομάδων ζωγραφικής που φιλοξενούνται 
στο Σύλλογο. Οι εκθέσεις θα πλαισιώνονται από workshops, θεατρικά παιχνίδια και 
ποικίλες άλλες δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Τα βράδια θα είναι γεμάτα 
με μουσική νέων συγκροτημάτων, παραστάσεις και Dj Sets. 

Ωράριο λειτουργίας εκθέσεων 10:00πμ. - 11:00μμ. 

Πρόγραμμα εκδηλώσεων:
Παρασκευή 30 Ιουνίου 
20:30 - Εγκαίνια των εκθέσεων 
21:30 - Συναυλία του συγκροτήματος “Uncensored Tr.i.o” 

Σάββατο 1 Ιουλίου 
21:30 - Συναυλία του συγκροτήματος “LostWallet”

Κυριακή 2 Ιουλίου
20:30 - Παράσταση αφήγησης “Διγενής Ακρίτας” της Μάγδας Κοσσίδα με συνοδεία από σαντούρι.
21:30 - To Φεστιβάλ θα κλείσει με ένα μεγάλο πάρτι με τον DJ - Παναγιώτη Βελισσαρόπουλο

Φωτογραφία: Γιάννης Γιατίλης

30 ΙΟΥΝΙΟΥ - 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, 

ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ» - ΚΤΗΡΙΑ «ΜΗΤΡΟΥ»
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ «Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ» 
ΕΝΩΣΗ ΘΗΡΑΙΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» 

«Ο Κρητικός παντρεύεται Σαντορινιά έχει ταίρι και ούλα τα αστέρια τα ουρανού 
γίνουνται συμπεθέροι» 

O σύλλογος Κρητών Λαυρίου «Η Μεγαλόνησος» και η Ένωση Θηραίων Λαυ-
ρεωτικής «Η Αγία Ειρήνη» σας καλούν στο «πάντρεμα» τους! Ελάτε να γνωρί-
σετε τα έθιμα του Γάμου των δύο νησιών και να ταξιδέψετε σε μια άλλη εποχή, 
παραδοσιακά, μαζί με τη νύφη και το γαμπρό, τα συμπεθέρια και όλους τους 
καλεσμένους σε μια εντυπωσιακή μουσικοχορευτική παράσταση. Οι δύο οικογέ-
νειες θα ξεκινήσουν από τους συλλόγους τους με τη συνοδεία παραδοσιακής 
μουσικής και θα φτάσουν στο χώρο της , όπου θα γίνουν οι ετοιμασίες της 
νύφης και του γαμπρού, ο γάμος και τελικά το τραπέζι. 

Είστε όλοι καλεσμένοι!

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 21:00
 ΑΚΕΛ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Ο σύλλογος Κρητών Λαυρίου «Η Μεγαλόνησος» ιδρύθηκε το 1983 και από την επόμενη 
κιόλας χρονιά συμμετέχει ενεργά σε πολιτιστικά και άλλα δρώμενα της πόλης του 
Λαυρίου. Η δράση του συλλόγου δε περιορίζεται, όμως, μόνο στη πόλη μας καθώς έχει 
συμμετάσχει σε δραστηριότητες σε όλη την Ελλάδα. Στο σύλλογο λειτουργούν δωρεάν 
μαθήματα χορών καθώς και επίσης τμήμα εκμάθησης κρητικών οργάνων. Σήμερα, 34 
χρόνια μετά, το χορευτικό μας, με χοροδιδάσκαλο τον Νίκο Τζωρτζινάκη, αριθμεί πε-
ρίπου 100 μέλη όλων των ηλικιών. Επίσης, υπάρχει σημαντική προσέλευση στο τμήμα 
εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων με δάσκαλο τον Μανώλη Ψαλίδη. Όπως κάθε χρόνο 
έτσι και φέτος θα σας παρουσιάσουμε μια εντυπωσιακή μουσικοχορευτική παράσταση 
και σας περιμένουμε να σας μυήσουμε στις τέχνες της Κρήτης. Και αν ποτέ το ζάλο σας, 
σας βγάλει από τα γραφεία του συλλόγου μας στη πλατεία Λαυρίου, τότε μια τσικουδιά 
και μια καλή παρέα σας περιμένει. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 21:00
ΑΚΕΛ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ 
ΛΑΥΡΙΟΥ 

"Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ"
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Ο Πολιτιστικός & Λαογραφικός Σύλλογος Κερατέας «ΗΓΕΧΟΡΟΣ», συστάθηκε στις 28 
Φεβρουαρίου 2015. 
Ξεκίνησε με ενθουσιασμό και μεράκι, μετά από πρωτοβουλία μιας ομάδας ανθρώπων 
που αγαπούν την παράδοση και την ιστορία του τόπου μας.
Κύριος σκοπός του Συλλόγου είναι η εκμάθηση Ελληνικών παραδοσιακών χορών, 
παραδοσιακής μουσικής, χορωδίας & οργάνων, η διάδοση, η διάσωση, η διατήρηση και η 
αναβίωση των εθίμων του τόπου μας, της λαϊκής παράδοσης και λαογραφίας μας, ώστε 
να μη χαθούν στη λήθη του χρόνου οι ηθικές αξίες, τα ήθη, και τα έθιμα της περιοχής 
μας, αλλά και γενικά της πατρίδας μας.
O Σύλλογός μας αριθμεί περίπου 200 χορευτές και 70 μέλη και έχει λάβει μέρος σε 
αρκετές εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα, καθώς και σε εθελοντικές δραστηριότητες.

Στην φετινή μας εκδήλωση θα παρουσιάσουμε ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 
ΧΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 20:30
2O ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

«ΗΓΕΧΟΡΟΣ»

ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ 
ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Το Λύκειο των Ελληνίδων – Παράρτημα Κερατέας αποτελεί μέλος της οικογέ-
νειας του Λυκείου των Ελληνίδων (ίδρυση 1911) και λειτουργεί αδιάλειπτα από 
το έτος 1990, προσφέροντας στα παιδιά και τους νέους της περιοχής μας μία 
μοναδική ευκαιρία να βιώνουν την ελληνική παράδοση μέσα από τις τέχνες της 
μουσικής, του χορού και του τραγουδιού.
Η βασική δραστηριότητά του Λυκείου Ελληνίδων Κερατέας είναι η παροχή μα-
θημάτων παραδοσιακών ελληνικών χορών σε όλες τις ηλικιακές ομάδες καθώς 
και η εκμάθηση κρουστών οργάνων. 
Ο σύλλογός μας οργανώνει εκδηλώσεις, εργαστήρια, σεμινάρια, συμμετέχει σε 
πολιτιστικές δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και σε δράσεις κοι-
νωνικής ευθύνης, και προάγει τα τοπικά ήθη και έθιμα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 20:30
 ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
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Ο ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ
τον ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΓΑΜΟ

Σε κάθε χωριό του θεσσαλικού κάμπου το γεγονός του γάμου αποτελούσε μια 
από τις σημαντικότερες ειδήσεις για αυτό και όλο το χωριό λάμβανε μέρος στην 
ευχάριστη αυτή διαδικασία. Για τους ίδιους λόγους ο Πανθεσσαλικός Σύλλογος 
Λαυρίου καλεί όλους εσάς να δώσετε το παρόν στον δικό μας γάμο…
Θα παρακολουθήσετε - με παράλληλες περιγραφές από τον αφηγητή- την ανα-
παράσταση των γαμήλιων εθίμων και παραδόσεων από την προετοιμασία έως 
και την ημέρα του γάμου, που κορυφώνονται τα εθιμοτυπικά και το γλέντι . 
Τα μέλη των χορευτικών μας τμημάτων θα «πρωταγωνιστήσουν» συνδυάζοντας 
φυσικά τον χορό και το τραγούδι. Θα υπάρχει ζωντανή ορχήστρα και με την βο-
ήθεια ενός προτζέκτορα θα προβληθούν σχετικές φωτογραφίες και βίντεο και 
όλα αυτά θα παρουσιαστούν μπροστά σε ένα όμορφο λιτό σκηνικό που ευελπι-
στούμε να σας μεταφέρει σε μια άλλη εποχή.

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 21:00
 ΑΚΕΛ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
«Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ»

Το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου μας παρουσιάζει 
τη μουσικό - χορευτική εκδήλωση 
«Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 1821» 
μέσα από το Δημοτικό τραγούδι, με αφήγηση, δρώμενο και χορό.

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 21:00
 ΑΚΕΛ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
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ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΗ ΠΡΕΒΕΝΑ

Ο Αλέξης Πρεβενάς γεννήθηκε στις 19 -11-1985 στο Λαύριο.
Από τα πρώτα χρόνια της ζωής του ήταν μαγεμένος με την μουσική.
Την Δευτέρα 10 Ιουλίου θα σας ταξιδέψει σ’ ένα μουσικό πρόγραμμα τραγουδώ-
ντας διαχρονικές μουσικές νότες !!!

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 21:00
 ΑΚΕΛ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

«ΕΜΠΑΤΕ ΑΓΟΡΙΑ ΣΤΟΝ ΧΟΡΟ, ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ»

Μουσικοχορευτική Παράσταση Λαογραφικού Συλλόγου Κερατέας «ΑΠΟΛΛΩΝ»

250 χορευτές, 12 μουσικοί και 20 χορωδοί, χορεύουν και τραγουδούν σκοπούς 
από την Κρήτη έως τον ακριτικό Πόντο.
 
Χοροδιδάσκαλοι: Μαρίνα Χριστοφάκη, Χρήστος Τόλιας
Χοράρχης: Μάνος Σύριος

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 20:30
 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
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Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ «Ο ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ» 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΚΩΜΩΔΙΑ

«ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ»
σε σενάριο και σκηνοθεσία Σιαμίδη Δημήτρη

Υπόθεση: Δύο πόντιοι φίλοι, ο Πάντζο και ο Τάκον αποφασίζουν να καλέσουν τον 
παλιό καθηγητή τους για να θυμηθούν τα παλιά.
Φτάνοντας όμως ο καθηγητής, θα αντικρίσει την Κερέκη - γυναίκα του Πάντζου- 
η οποία είναι προσκολλημένη φανατικά στην ποντιακή παράδοση, αγνοώντας 
το ρητό που συχνά τους επαναλάμβανε ο καθηγητής στα σχολικά τους χρόνια, 
«ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ».

Λαμβάνουν μέρος:
Κερέκη: Ελευθεριάδου Λίζα
Πάντζο: Σιαμίδης Δημήτρης
Καθηγητής: Σιαμίδης Λευτέρης
Παρέσα: Κόκκορη Σταματίνα
Τάκο: Τιλαβερίδης Πολυχρόνης
Σοφία: Σιαμίδου Αθηνά
Ταχυδρόμος: Τσαλίδης Σάββας
Γιατρός: Μιχαηλίδης Κυριάκος

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 21:00
ΑΚΕΛ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ
«Ο ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ»

Ιούλιος μήνας και… μέσα στη θέρμη του Καλοκαιριού, όαση πολιτισμού - θύμη-
σης και αντάμωμα ψυχής, ο Σύλλογος Ποντίων Λαυρίου «Ο Μιθριδάτης» πιστός 
στο ραντεβού του με την Παράδοση, για μία ακόμη χρονιά παρουσιάζει πολιτι-
στικά δρώμενα μέσα από ήχους και κινήσεις πανάρχαιων διαδικασιών, έχοντας 
φυλαχτό του τις ρίζες των προγόνων του, κάνοντάς ’τες σημαία για το παρόν 
και ελπίδα για το μέλλον.

«ΘΥΜΗΣΕΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ:
ΠΟΝΤΟΣ - ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ»

«Ο ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ ΓΗ»

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 20:30
 ΑΚΕΛ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 20:30
 ΑΚΕΛ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ «Ο ΠΥΡΡΟΣ» 

Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Δήμου Λαυρεωτικής « Ο ΠΥΡΡΟΣ», ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 
2009 από απόδημους Ηπειρώτες που διαμένουν στη Λαυρεωτική, από το περίσσευμα 
ψυχής και αγάπης για την ιδιαίτερη πατρίδα, την Ήπειρο. Πρωταρχικό μέλημα του Συλ-
λόγου είναι η συσπείρωση των 350 και πλέον οικογενειών Ηπειρωτών που κατοικούν 
στο Δήμο Λαυρεωτικής, με απώτερο σκοπό και στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ 
των μελών, καθώς και την ανάπτυξη πνεύματος φιλίας και αλληλεγγύης. Ακόμη την πα-
ροχή βοήθειας υλικής και ηθικής σε όποιον συμπατριώτη, αλλά και συνδημότη μας την 
έχει ανάγκη. Την διοργάνωση Πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων. Χορευτικά Τμήματα 
παιδιών και ενηλίκων λειτουργούν , κάθε Σάββατο πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
Γενικού Λυκείου Λαυρίου. Είμαστε παρόν σε κάθε κάλεσμα του Δήμου Λαυρεωτικής. 
Κορυφαία ετήσια εκδήλωσή μας αποτελεί η Καλοκαιρινή Χορευτική Εκδήλωση Παραδο-
σιακών Χορών της Ηπείρου στην ΑΚΕΛ.

Ο σύλλογος θα παρουσιάσει παραδοσιακούς συγκαθιστούς χορούς της Βοβούσας Ιωαν-
νίνων και της Κόνιτσας, με συνοδεία ζωντανής παροδοσιακής Ηπειρώτικης μουσικής με 
Ζηγιά του Τάσου Μαγλάρα.
Το παιδικό τμήμα θα παρουσιάσει χορούς από την Ήπειρο και την Λευκάδα.
Προσκεκλημένος θα είναι ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Νεροτριβιάς Εύβοιας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 21:00
 ΑΚΕΛ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
«Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ»

Ο Σύλλογος μας παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ποίηση, μουσική και τραγούδι 
αφιερωμένη στον ποιητή της Ρωμιοσύνης Γιάννη Ρίτσο.
Συμμετέχει η Υψίφωνος ΒΙΒΙΑΝ ΝΤΑΓΛΑ και για πρώτη φορά η Χορωδία του 
Συλλόγου μας υπό την διεύθυνση του Μαέστρου Χρήστου Πάντα

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 21:00
ΑΚΕΛ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
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Η Δημοτική θεατρική ομάδα Λαυρίου «ΕΞΟΡΥΞΗ»
και η πειραματική της σκηνή «Λάκης Καραλής»

παρουσιάζουν το σύγχρονο ελληνικό έργο «Βασιλικώ Καρπώ»
της Ελβίνας Μποτονάκη.

Περίληψη:
Κρήτη 1960. Μια οικογένεια, εναρμονισμένη στην κοινωνική ηθική, ζει μόνο για την τιμή 
της, θυσιάζοντας τα πάντα για την υπόληψη της. Ένα χωριό που βλέπει αλλά δεν μιλάει.
Μια κοινωνία που συναινεί σε όσα γίνονται. Δυο κόρες που ψάχνουν το δικό τους δρόμο 
διαφυγής. Η επανάσταση και η σιωπή. Η ελευθερία και η υποταγή. Η ελπίδα για ένα 
καλύτερο μέλλον.

Συντελεστές:
Συγγραφέας: Ελβίνα Μποτονάκη
Σκηνοθεσία - Διδασκαλία: Γιώργος Δρίβας
Μουσική Σύνθεση: Salvatore Bezzi | Λύρα: Nικόλας Πετρίδης
Σκηνογραφία: OhmDavid - Γιώργος Δρίβας | Φωτισμός: Ηλιάνα Δρίβα | Μακιγιάζ - κομμώσεις: Silvia Cardullo
Ενδυματολογία: Πειραματική Σκηνή «Λάκης Καραλής»
Κατασκευή Σκηνικών: Βάσω Τεκέρταλη - Kώστας Λαζαρίδης - Γιώργος Δρίβας
Σκηνοθεσία Βίντεο: Γιώργος Δρίβας | Kάμερα βίντεο :ΓιάννηςΒακρινός - Ηλιάνα Δρίβα
Videotrailer: Γιάννης Βακρινός
Καλλιτεχνικά υπεύθυνη: Στέλλα Δρίβα

Παίζουν:
Πατέρας: Παντελής Δρίβας | Μητέρα: Αγγελική Κατσιβαρδά | Βασιλική: Βανέσσα Παπαρούνη
Ελένη: Φρόσω Τεκέρταλη | Γιώργης: Ηρακλής Σιαμίδης
Κορίτσια του χωριού: Ασημίνα Συρίγου - Λένα Οικονόμου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 21:15
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΝΩΣΗ ΘΗΡΑΙΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
« Η ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» SANTORINI 

Ο πολιτιστικός σύλλογος Θηραίων ιδρύθηκε το 2010 με έδρα το Λαύριο. Σκοπός 
του συλλόγου μας είναι να διατηρήσει τα ήθη και έθιμα του όμορφου νησιού 
μας. Ένας ακόμη σκοπός μας είναι να ενώσουμε όλους τους Σαντορινιούς και 
όχι μόνο της πόλης μας και να τους φέρουμε πιο κοντά στις μνήμες του τόπου 
μας. Όλα αυτά τα πετυχαίνουμε μέσω των εκδηλώσεων του συλλόγου όπου 
ανάλογα την εποχή αναβιώνουμε τα αντίστοιχα έθιμα. Ένας άλλος τρόπος για 
να έρθουμε όλοι εμείς οι Σαντορινιοί κοντά είναι μέσω των παραδοσιακών μας 
χορών οι οποίοι διδάσκονται στην αίθουσα του συλλόγου μας. 

Στην ετήσια εκδήλωσή μας θα παρουσιάσουμε το ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΔΡΩΜΕ-
ΝΟ «ΤΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ» ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΑ-
ΝΤΟΡΙΝΗΣ .
Στην εκδήλωση θα συμμετέχει και ζωντανή ορχήστρα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 21:00
 ΑΚΕΛ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
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ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ "ΑΝΕΜΗ" ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΛΟΥΚΑ
Ο ΛΥΚΟΣ ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΕ 

Βασισμένο στο παραμύθι του Geoffrogde Pennart τα παιδιά θα δουν ένα έργο 
με μια τελείως διαφορετική εκδοχή του λύκου. Ένας λύκος ανοιχτόκαρδος και 
γενναιόδωρος που αγαπάει τα παιδιά τα λουλούδια και τα χαρούμενα τραγού-
δια.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 20:30
 ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΜΑΡΙΖΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

«ΠΑΜΕ ΣΑΝ ΑΛΛΟΤΕ………….ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΜ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ»
 ΣΥΝΑΥΛΙΑ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΙΧΑΛΗ ΣΟΥΓΙΟΥΛ

Με τους:
ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΗ - ΝΕΑΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: MΠΑΜΠΗΣ ΤΣΕΡΤΟΣ
Mουσική συνοδεία μελών της Ορχήστρας Νέων Δήμου Λαυρεωτικής
ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΥΤΥΧΗΣ ΖΑΡΜΠ

Σε αυτό το αφιέρωμα που φέρει τον τίτλο «Πάμε σαν άλλοτε» η Χορωδία ΚΑΠΗ 
και η Παιδική - Νεανική Χορωδία Δήμου Λαυρεωτικής με την φιλική συμμετοχή 
του Μπάμπη Τσέρτου και τη μουσική συνοδεία μελών της Ορχήστρας Νέων θα 
ερμηνεύσουν τα πιο γνωστά τραγούδια του Μιχάλη Σουγιούλ του συνθέτη των 
περισσοτέρων διαχρονικών και πολυαγαπημένων τραγουδιών που παραμένουν 
ολοζώντανα στο πέρασμα του χρόνου (Άστα τα μαλλάκια σου, το τραμ το τελευ-
ταίο, ο μήνας έχει εννιά και άλλα πολλά!!)

ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 21:00
 ΑΚΕΛ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
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ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

ΛΑΜΠΡΟ ΚΑΡΕΛΑ
ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΙΔΟΥ

Ο Χρήστος Παπαδόπουλος και ο Λάμπρος Καρελάς από τα παιδιά από την Πάτρα 
φρέσκοι όσο ποτέ, σε ένα διασκεδαστικό πρόγραμμα με καλό ελληνικό τραγούδι 
και τις τελευταίες συνθέσεις του Χρήστου Παπαδόπουλου. 
Μαζί τους η Ειρήνη Χαρίδου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 21:30
 ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΛΑΥΡΙΟΥ
 
Η Δημοτική Φιλαρμονική Λαυρίου τιμά τον Αρχιμουσικό Ιωάννη Γλατζή.
Με τη συμπλήρωση των 20 χρόνων από τον θάνατο του Αρχιμουσικού Ιωάννη Γλα-
τζή, η δημοτική φιλαρμονική του Λαυρίου θα παρουσιάσει, έργα Ελλήνων και ξένων 
συνθετών που ο ίδιος ενορχήστρωσε και διεύθυνε κατά την περίοδο της θητείας 
του ως Αρχιμουσικός.
Ο αείμνηστος Ιωάννης Γλατζής για μεγάλο χρονικό διάστημα διετέλεσε παιδαγωγός 
αλλά και μαέστρος, με μεγάλο ενορχηστρωτικό έργο (διασκευές μουσικών κομμα-
τιών). 
Σημαντικό έργο του, ήταν η παρουσίαση μουσικών κομματιών προσαρμοσμένα για 
τη φιλαρμονική και τη συμμετοχή τραγουδιστών, αλλά και χορωδιακών συνόλων.
Η συναυλία αυτή περιλαμβάνει αυτά τα διασκευασμένα μουσικά έργα Ελλήνων και 
ξένων δημιουργών και πραγματοποιείται με τη συμμετοχή καταξιωμένων λυρικών 
τραγουδιστών και της Ανδρικής χορωδίας Λαυρίου. 

Συμμετέχουν: 
Κάτια Πάσχου (σοπράνο)
Λυδία Αγγελοπούλου (μέτζο) 
Σταμάτης Μπερής (τενόρος)
Αντώνης Κορωναίος (τενόρος)
Ανδρική χορωδία Λαυρίου
 
Διευθύνει ο Θεόδωρος Γ. Λεμπέσης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 21:00
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
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ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Όταν συνυπάρχουν ‘’ΑΝΘΡΩΠΟΙ’’ η ΠΟΛΗ γίνεται πιο ΟΜΟΡΦΗ
Η Δημοτική Φιλαρμονικής Κερατέας θα παρουσιάσει μια συναυλία με μουσική 
Ελλήνων συνθετών.

Διευθύνει ο Ιωάννης Οικονομάκης
Συμμετέχουν οι Σταμάτης Βασιλείου, Κων/νος Λιάγκης

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 21:00
 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΚΕΡΑΤΕΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Η Ορχήστρα Νέων Δήμου Λαυρεωτικής ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2005 υπό τη δι-
εύθυνση του Ευτύχη Ζάρμπ. Από την ίδρυσή της έως και σήμερα έχει σημαντική και 
συνεχή παρουσία στα καλλιτεχνικά δρώμενα της πόλης μας.
Έχει συμπράξει σε συναυλίες με τη Παιδική - Νεανική Χορωδία Δήμου Λαυρεωτικής, τη 
χορωδία ΚΑΠΗ Λαυρίου και τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου. 

Και φέτος το καλοκαίρι η ορχήστρα νέων θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που 
θα κινηθεί γύρω από την έντεχνη και ροκ μουσική 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΥΤΥΧΗΣ ΖΑΡΜΠ

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΩΡΑ 21:00
 ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΚΤΗΡΙΟ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΩΡΑ 21:00
 ΑΚΕΛ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
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ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Ένα ξεχωριστό live κάτω από τ’ αστέρια, γεμάτο ευαισθησία, ερωτισμό και κέφι! 
Αυτό υπόσχονται να μας χαρίσουν ο Σωτήρης Καρυστινός και ο Πάνος 
Σμυρναίος, δύο νέοι τραγουδιστές που με τις μελωδικές φωνές τους έκλεψαν 
τις εντυπώσεις και μπήκαν στις καρδιές του κοινού μέσα από το τηλεοπτικό 
σόου του Αντέννα «Rising Star». 
Ο Σωτήρης και ο Πάνος τραγουδούν με τις ιδιαίτερες φωνές τους, τραγούδια 
που μας έχουν ταξιδέψει και έχουμε αγαπήσει και υπόσχονται μια μοναδική 
βραδιά στον Δήμο μας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΩΡΑ 21:30
 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΣΟΥΝΙΟΥ, ΚΕΡΑΤΕΑ

(πλησίον 1ου Δημοτικού Σχολείου)
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 

Μία από τις πιο σημαντικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού 
παρέα με τις Κέλλυ Βουδούρη, Γιάννα Φαφαλιού 

και έξι εξαιρετικούς μουσικούς. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΩΡΑ 21:00
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
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ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΩΡΑ 21:00
ΑΚΕΛ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΗΣ ΛΙΛΙΑΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

«ΠΟΙΟΣ ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΟΝ ΟΥΙΛΙΑΜ»
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΧΟΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΟΥΡΤΖΗ - ΣΙΑ ΔΡΑΚΟΥ
ΣΚΗΝΙΚΑ: ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΑΝΔΙΝΟΣ
ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ: 
ΝΑΣΤΑΖΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΟΥΡΤΖΗ
ΙΟΥΛΙΕΤΑ: ΠΕΡΣΗ ΠΥΡΝΟΚΟΚΗ
ΜΗΤΣΟΣ - ΠΑΤΗΡ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΟΥΡΤΖΗ
DJ ΚΩΣΤΑΣ: ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΑΝΔΙΝΟΣ

ΑΛΙΚΗ: ΣΙΑ ΔΡΑΚΟΥ
ΤΖΕΝΗ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΝΟΝΙΚΑ: ΜΑΡΙΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥΛΟΥΜΑ
ΜΠΕΝΒΟΛΙΟ - ΤΥΠΑΛΔΟΣ - ΚΑΠΟΥΛΕΤΟΣ - ΠΑΡΗΣ: 
ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΝΔΙΝΟΣ
ΡΩΜΑΙΟΣ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΡΑΓΑΝΟΣ
ΕΥΤΥΧΗΣ - ΑΦΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ, 
ΑΓΑΛΜΑ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΚΗΝΗΣ: ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ.
Υπόθεση: Μία πωλήτρια καλλυντικών, ένας αδέξιος μάστορας, μία δευτεροκλασάτη ηθοποιός, ένας 
φαντασμένος γόης, μια οξύθυμη αναρχική και ένας αγαθός γίγαντας αποτελούν το καστ όπου υπό τον ρυθμό 
ενός ανίδεου DJ κινούνται ανάμεσα σε ένα ετοιμόρροπο σκηνικό.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΤΑ- ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ
«Στο Σούνιο με Πανσέληνο»

Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΤΑ και ο συνθέτης ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ με αφορμή τη συναυλία 
«Στο Σούνιο με Πανσέληνο» στο Ναό του Ποσειδώνα, σε μία ειδική βραδιά μας 
ταξιδεύουν με τους ήχους του δικού τους ensemble, στους μουσικούς δρόμους 
που αγαπούν και αγαπάμε. Οι ερμηνείες της Καλλιόπης Βέττα φωτίζουν, αποκα-
λύπτουν κι αναδεικνύουν, τις λεπτές εσωτερικές πτυχές, τις κρυμμένες πολλές 
φορές μέσα σε περίτεχνα ενορχηστρωτικά μοτίβα, ουσιώδεις λεπτομέρειες που 
μας κάνουν να αγαπάμε τα τραγούδια. Αυτή είναι η τέχνη της και είναι απόλυτα 
αναγνωρίσιμη μέσα από την αισθαντική χροιά της φωνής της, την ζεστασιά και 
τα έντονα συναισθήματα που φέρνει στην επιφάνεια. 
Ο Γιάννης Κ. Ιωάννου στο πιάνο και την ενορχηστρωτική φροντίδα, με την μεγά-
λη του πείρα, την ευαισθησία, το γούστο και τις συνθέσεις που πρωτοτραγού-
δησε η Καλλιόπη, δημιουργεί την ατμόσφαιρα μέσα στην οποία εξελίσσεται η 
συναυλία.
Το ensemble συμπληρώνουν ο βιολιστής Κυριάκος Γκουβέντας και ο πολυμου-
σικός Φώτης Μυλωνάς.
Η μουσική διαποτίζεται με έθνικ χρώματα και new age αποχρώσεις και μας πα-
ραπέμπει στο επίπεδο και τα μουσικά είδη της LOREENA McKENNITT, του NICOLA 
PIOVANI, αλλά και των ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ.
Τραγούδια με θέμα το φεγγάρι, τη θάλασσα, τον έρωτα... που μας συγκινούν και 
μας μαγεύουν ενώ γίνονται το αόρατο ‘νήμα’ μιας ορατής, ουσιαστικής, θερμής 
επικοινωνίας με τους ακροατές.

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΩΡΑ 21:00
 ΝΑΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ, ΣΟΥΝΙΟ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
«ΠΕΤΡΕΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΝΕ»

Κοινό: Παιδιά και έφηβοι ηλικίας 5 έως 15 ετών 
με τις οικογένειές τους

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΩΡΑ 17:00 - 20:00
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ, ΚΑΤΩ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
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ΛUNATICS THE GREEK PINK FLOYD TRIBUTE BAND 

Οι Λunatics είναι μια Tribute μπάντα, που σκοπό έχει να παρουσιάσει 
ζωντανά διάφορα έργα των Pink Floyd, με σεβασμό στο ύφος και το στυλ 
των δημιουργών. 
Παρουσιάζουν ένα αφιέρωμα που περιλαμβάνει στην φετινή του version 
επιλογές από τα έργα των Pink Floyd, «The Piper At The Gates Of Dawn - 
Obscured By Clouds - Meddle - A Saucerful Of Secrets – The Dark Side Of 
The Moon - Wish you Were Here – Animals – The Wall », που όλοι έχουμε 
αγαπήσει.
To τελικό αποτέλεσμα είναι μοναδικό, ενώ μας φέρνουν κοντά στην πιο 
αγαπημένη ροκ μπάντα όλων των εποχών. 
Σε ειδικές περιπτώσεις παρευρίσκεται και απευθύνει χαιρετισμό στο live 
η σύζυγος του Ρίτσαρντ Ράιτ, Φράνκα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΩΡΑ 21:30
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΧΟΡΗΓΟΙ

«ΜΠΑΜΠΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ…»

Μία από τις μεγαλύτερες καλλιτεχνικές και εμπορικές θεατρικές επιτυχίες της 
σύγχρονης Αθήνας ταξιδεύει αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα, για 9η σαιζόν 
σπάζοντας όλα τα ρεκόρ. Με έναν εξαιρετικά επιλεγμένο θίασο που προσφέρει 
άφθονο γέλιο και διασκέδαση.
Δύο αδελφές (κανονικές) και τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες ταξιδεύουν στο 
χωριό της καταγωγής τους για να κηδέψουν τον πατέρα τους! Οι συγγενείς που 
τις συντρέχουν παρουσιάζουν όμως περίεργες και λανθάνουσες συμπεριφορές… 
Την παράσταση έχουν παρακολουθήσει και αγαπήσει πάνω από 1,5 εκατομμύριο 
θεατές. Ένα νούμερο ρεκόρ που προβλέπεται να συνεχίζει να αυξάνεται.
Πρωταγωνιστούν αλφαβητικά οι:
Μπέσυ Μάλφα, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Σοφία Μουτίδου,
Άννα Παναγιωτοπούλου, Θωμάς Πανδής, Νίκος Πολυδερόπουλος,
Αλέξανδρος Ρήγας, Πρόδρομος Τοσουνίδης, Θανάσης Τούμπουλης, 
Παύλος Χαϊκάλης, Παρθένα Χοροζίδου, Κωνσταντία Χριστοφορίδου

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Κείμενο: Αλέξανδρος Ρήγας - Δημήτρης Αποστόλου
Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας | Κοστούμια: Ελένη Μπλέτσα
Σκηνικά: Αλανιάδη Μαρία - Στασινού Αγνή
Βοηθός Σκηνοθέτη: Αντώνης Αντωνίου | Παραγωγή: Κατσιβαρδέλος Γιώργος

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΩΡΑ 21:00
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

Τιμές Εισιτηρίων: Μειωμένα 12 Euro (Άνεργοι, Φοιτητές, Πολύτεκνοι, Συνταξιούχοι) 
Προπώληση: 12 Euro | Γενική Είσοδος: 15 Euro | ΑΜΕΑ ΔΩΡΕΑΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
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ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
«O Καραγκιόζης και το Τζίνι της συμφοράς»

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Ποιος είπε ότι δεν υπάρχει Τζίνι και μαγεμένα λυχνάρια. 
Και ο Καραγκιόζης δεν το πίστευε αλλά να που του έλαχε να του δώσουν ένα μπουκάλι 
με ένα παράξενο τζίνι και μία περίεργη φωνή, που υπόσχεται να κάνει πλούσιο όποιον 
καταφέρει να εξηγήσει το αίνιγμά του. Όποιος όμως δεν τα καταφέρει τρώει ξύλο που 
του χάλασε την ησυχία.

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΩΡΑ 20:45
 ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (ΚΑΜΑΡΙΖΑ)

Μουσική λαϊκή βραδιά στον Αγ. Κωνσταντίνο 
με ζωντανή ορχήστρα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΩΡΑ 21:30
 ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ, ΚΑΜΑΡΙΖΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΙΦΙΦΕΝΕΙΑ ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ»

Η Ιφιγένεια, παρά το νεαρό της ηλικίας της, θυσιάζεται για να πνεύσουν οι ούριοι άνε-
μοι στον Ευβοϊκό κόλπο, εκεί στο λιμάνι της Αυλίδας. Ο λόγος; Πρέπει να σταματήσει 
η αδικία που έγινε εις βάρος της πατρίδας. Μια ελεύθερη έφηβη ελληνίδα αποφασίζει 
αυτόβουλα να δώσει τη ζωή της για την Ελλάδα, το ατομικό υποχωρεί μπροστά στο 
συλλογικό.
Ο στόχος της σκηνοθεσίας είναι να οδηγήσει τους θεατές σε μια «αγχολυτική» -«αντι-
καταθλιπτική» κάθαρση, ενάντια στην μεμψιμοιρία και το εμμονικό ερώτημα σε κάθε 
αντιξοότητα «Γιατί σ’ εμάς;» «Γιατί να συμβαίνει αυτό στη χώρα μας;» 

Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί:
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ - Κώστας Δράκος
ΜΕΝΕΛΑΟΣ - Γιάννης Παπαθύμνιος
ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ - Αλεξία Πετροπούλου
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ - Βίβιαν Ιωάννου
ΑΧΙΛΛΕΑΣ - Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΧΟΡΟΥ - Δανάη Καλαχώρα 
ΑΓΓΕΛΟΣ - Γιάννης Κωσταράς 
ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ - Αντώνης Μουλάς 
ΧΟΡΟΣ - Αρσινόη Λίλυ Καραδήμα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ - Βίβιαν Ιωάννου
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - Αλεξία Πετρoπούλου
ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ - Αρετή Κοκκίνου
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ - Αλέξανδρος Μπουρλάκης
SPECIAL EFFECTS - Αλέξανδρος Λόγγος
ΜΑΚΙΓΙΑΖ - Κωνσταντίνα Τσιάκα 
VIDEO ART - Λίνα Δαμασκοπούλου
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - Δέσποινα Ερρίκου
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ - Αελλα
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - Αλφάβητο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - Ασπασία Χαραλαμπάκου
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - Κώστας Τοπούζης

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΩΡΑ 21:00
 ΑΚΕΛ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 10€  ΠΑΙΔΙΑ - ΜΑΘΗΤΕΣ - ΑΝΕΡΓΟΙ - ΑΜΕΑ 5€
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ «ΜΝΗΣΙΜΑΧΗ»
ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ ΤΟΥ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ

Αναβίωση του εθίμου του Αι Γιάννη με ζωντανή μουσική 
και χορούς γύρω από τις φωτιές.

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΩΡΑ 20:00
 ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
 Η Ωραία Κοιμωμένη σε θερινή περιοδεία!

Σε σκηνοθεσία Γιώργου Γιανναράκου 
Yπό την Αιγίδα Περιφέρειας Αττικής

 Το κλασσικό, αγαπημένο παραμύθι Ωραία Κοιμωμένη, έρχεται το καλοκαίρι να 
κερδίσει το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων, προσφέροντας θέαμα, διασκέδα-
ση, αλλά και σύγχρονα μηνύματα, ειδικά στα παιδιά. Ενα παιδικό έργο με συ-
ναρπαστική πλοκή, που μεταμορφώνεται ταυτόχρονα σε ένα μουσικό παραμύθι 
πλημμυρισμένο από τις υπέροχες μελωδίες του μοναδικού, γνωστού συνθέτη 
Δημήτρη Μπουζάνη. (Α΄ βραβείο καλύτερης χορωδίας το 1998 και το Α΄ βρα-
βείο καλύτερου μαέστρου στο διαγωνισμό Hessen Chorwettbewerb το 2000, 
παραστάσεις «MammaMia»).

Παίζουν και τραγουδούν οι ηθοποιοί: Κατερίνα Αθανασιάδη, 
Αλέξανδρος Βάρθης, Αφροδίτη Βραχοπούλου, Λευτέρης Παπακώστας, 
Νικόλας Φραγκιουδάκης, Ελενα Χαραλαμπούδη.

Συντελεστές 
Σκηνοθεσία: Γιώργος Γιανναράκος
Βοηθός σκηνοθέτη: Λευτέρης Παπακώστας
Θεατρική διασκευή: Αγαθή Δημητρούκα
Μουσική σύνθεση και διδασκαλία: Δημήτρης 
Μπουζάνης
Φωτογραφίες-trailer: Αντώνης Morgan - Κων-
σταντουδάκης

Χορογραφίες: Βασίλης Σκαρμούτσος
Σκηνογράφος/ενδυματολόγος: Βάλη Μαυρίδου
Βοηθός Σκηνογράφος/Ενδυνατολόγος: 
Zωή Αρβανίτη
Σχεδιαστής φωτισμού: Αργύρης Θέος
Γραφιστικά: Κατερίνα
Ηχολήπτης: Κωνσταντίνος Λιώλης
Παραγωγή: Αrt&Press

ΤΡΙΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΩΡΑ 20:30
 ΑΚΕΛ 

Τιμές εισιτηρίων
Γενική Είσοδος: 10 ευρώ | Φοιτητικό, ανέργων: 8 ευρώ
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Ο Μπάμπης Στόκας, ένας από τους πιο ταλαντούχους ‘Ελληνες τραγουδοποιούς, με εφό-
διο τη σπουδαία φωνή του και την ξεχωριστή ερμηνεία του, συναντάει τη Βίκυ Καρατζό-
γλου, την πιο φωτεινή, γλυκιά και ταυτόχρονα δυναμική ερμηνεύτρια της νέας γενιάς, 
για να μας παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα βασισμένο στην πολύχρονη μουσική διαδρο-
μή του Μπάμπη, από τους Πυξ Λαξ, μέχρι τα τραγούδια του από τις «Φυλακή Υψίστης 
Ασφαλείας».
Η Βίκυ Καρατζόγλου μετά την αξιοσημείωτη ραδιοφωνική επιτυχία του τραγουδιού «Το 
Όνειρο» και λίγο πριν τη νέα δισκογραφική δουλειά της, έχει την τιμή να συνεργαστεί 
με τον Μπάμπη και να αποκτήσει ακόμη ένα εφόδιο στην καλλιτεχνική της πορεία.
Μαζί τους οι μουσικοί: Άκης Κατσουπάκης- Ενορχηστρώσεις/Πλήκτρα, Ντίνος Χατζηιορ-
δάνου - Ακορντεόν, Δημήτρης Καρασούλος - Ηλεκτρική Κιθάρα, Αλέξης Αποστολάκης 
- Τύμπανα, Σταμάτης Σταματάκης – Μπάσο

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΓΙΟΡΤΗ ΜΕΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Η Γιορτή Μελιού στην Κερατέα ξεκίνησε το 1999 με πρωτοβουλία του 
Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Κερατέας και του Δήμου Κερατέας.
Από την πρώτη χρονιά συγκέντρωσε το ενδιαφέρον παραγωγών από όλη 
την Ελλάδα και προσέλκυσε επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή των 
Μεσογείων και από άλλες πόλεις της Αττικής.

Ο Κώστας Κόλλιας γεννήθηκε το 1945 στα Καλύβια της Αττικής. 
Με την πρώτη του δισκογραφική δουλειά «Αν σε χάσω αν», 
το 1976, προκάλεσε αίσθηση, κυρίως με την αυθεντική λαϊκή 
φωνή του. Ακολούθησε το LP «Οι καρδιές που αγαπάνε». Το 
μεγάλο «μπάμ» όμως ήρθε το 1980 με το «έρωτα μου αγιάτρευ-
τε» των Τάκη Σούκα - Ηρακλή Παπασιδέρη, που εκτόξευσε την 
καριέρα του. Όλοι τότε μιλούσαν με κολακευτικά λόγια για το 
νεαρό, ραγδαία ανερχόμενο τραγουδιστή.
Ο Κώστας Κόλλιας είχε αρχίσει να ηχογραφεί τα καινούρια του 
τραγούδια. Δυστυχώς, δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τη δου-
λειά του, καθώς σκοτώθηκε στις 4 Ιουνίου του 1980, σε τροχαίο 
δυστύχημα στο δρόμο Λαγονησίου - Καλυβίων.

 Είχε προλάβει να ηχογραφήσει έξι εξαιρετικά τραγούδια, σε μουσική Αντώνη Ρεπάνη, 
τα οποία συμπεριλήφθηκαν, μαζί με άλλα έξι, που ερμήνευσε η Έλενα Κωστή, στο δίσκο 
με τίτλο «Τα τελευταία μου τραγούδια. Κι όμως μ΄αρέσει». 
Ίσως οι στίχοι του Κ. Καπλάνογλου «... απ’ της ζωής τα σύνορα εγώ θα φύγω σήμερα...», 
από το τραγούδι «Έριξες λάδι στη φωτιά», που περιλαμβάνεται σε αυτό το δίσκο, να 
ήταν προφητικά.
Την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου στην Γιορτή Μελιού Κερατέας θα τιμήσουμε για πρώτη φορά 
τον λαϊκό μας τραγουδιστή που όλοι αγαπήσαμε.
Η εκδήλωση θα παρουσιαστεί από τους συμπατριώτες μας Βασίλη Τούντα, Δημήτρη 
Ράπτη, Κώστα Θηβαίο μαζί με την ορχήστρα τους.
Μαζί τους θα παίξουν και θα ερμηνεύσουν τα τραγούδια τους γνωστοί καλεσμένοι 
μουσικοί και τραγουδιστές που συνεργάστηκαν μαζί του και όχι μόνο, με κορυφαίο τον 
μεγάλο μας συνθέτη Τάκη Σούκα που έγραψε και την μεγαλύτερη επιτυχία του «έρωτα 
μου αγιάτρευτε».

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΚΟΛΛΙΑ

Με πρωτοβουλία του Δήμου, που υπήρξε ο βασικός χρηματοδότης της 
προσπάθειας, η Γιορτή πλαισιώθηκε με σημαντικές διήμερες μουσικές 
εκδηλώσεις, εκθέσεις ζωγραφικής και λαογραφίας και περίπτερα παρου-
σίασης της δραστηριότητας συλλόγων της κερατέας και άλλων τοπικών 
προϊόντων.

ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΤΟΚΑΣ - ΒΙΚΥ ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ
«Μ´Αγγίζεις και Xαμογελάς»
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΚΑΛΤΣΑ

Το θεατρικό έργο ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΚΑΛΤΣΑ είναι μια σπαρταριστή σάτιρα που προκα-
λεί αβίαστα το γέλιο. Μέσα από τις κωμικές καταστάσεις και τούς πιπεράτους 
διαλόγους βλέπουμε την υπεροψία να καταβαραθρώνεται και το ψέμα να τιμω-
ρείται.
Ένα έργο που με μια εύθυμη και ανάλαφρη διάθεση περιγράφει τον σύγχρονο 
άνθρωπο με τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα του και παράλληλα δίνει 
μηνύματα στον θεατή.
Παιζουν: ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΝΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΥΡΙΝΗΣ, 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ, ΝΤΙΝΑ ΒΟΥΡΤΣΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΥΡΙΝΗ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΗΣ ΕΡΤ

Το δημοτικό θεατρικό εργαστήρι ΘΕΣΠΙΣ εφήβων και ενηλίκων με τη συνεργα-
σία της Φιλαρμονικής Κερατέας, καθώς και του Λ.Σ. «Απόλλωνα» Κερατέας, θα 
παρουσιάσει στις 22-23-24 Σεπτεμβρίου το έργο «Το μεγάλο μας Τσίρκο» του 
Ιάκωβου Καμπανέλλη. Μέσα από μια εξαιρετικά καυστική σάτιρα ο Ιάκωβος Κα-
μπανέλλης, διακωμωδεί τη διαχρονική εθνική μας τραγωδία. Μια παράσταση με 
τραγούδι και χορό!
Διδασκαλία - Σκηνοθεσία: Πετρινόλης Γεώργιος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 20:00
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

22-23-24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 20:15
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 20:30
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΘΕΣΠΙΣ
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ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΣΤΟ ΧΥΤΗΡΙΟ 27-7 έως 01-8
ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΡΙΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «Η ΕΥΡΩΠΗ» 04-8 έως 13/08
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΧΥΤΗΡΙΟ  18-08 έως 28/08

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΖΩΡΓΑΦΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Η Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής συμμετέχει στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του 
Δήμου Λαυρεωτικής «Θορίκια 2017» με δύο παράλληλες εκδηλώσεις που θα 
γίνουν στο διάστημα 2 - 15 Σεπτεμβρίου 2017 και θα στεγαστούν στο κτήριο 
του πρώην Ξενοδοχείου «Η Ευρώπη» (οδός Κ. Πλειώνη 33 και Ε.Βογιατζή), που 
ευγενώς διέθεσε ο ιδιοκτήτης του κ. Αθ. Μαρτίνος.

Έκθεση και παρουσίαση τεχνικής κατασκευής βιολιού με θέμα:
«Βιολί - Κατασκευή και παράδοση: 
από την Κρεμόνα του 1500 μέχρι σήμερα - 
Ο Λαυριώτης κατασκευαστής Γιώργος - Ανδρέας Θεοχάρης»

Αναδρομική έκθεση ζωγραφικής 
του Κωστή Ζερβογιάννη - Χαιρέτη με θέμα:
«Υπάρχει ένα καταφύγιο μόνο, ένα φάρμακο: 
η τέχνη και η δημιουργία»
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