
Παρασκευή 27.09.2019 
Σθν πρϊτθ μζρα τθσ επίςκεψθσ Ο Διμαρχοσ του Αλζξινατσ κοσ Νζναντ 
τάνκοβιτσ μαηί με τον Πρόεδρο του Δθμοτικοφ υμβουλίου κο Γκροφγιτςε 
Βζλκοβιτσ υποδζχτθκαν ςτο Δθμαρχείο τθν αποςτολι του Διμου 
Λαυρεωτικισ θ οποία αποτελοφνταν από τον Πρόεδρο Δθμοτικοφ 
υμβουλίου κο Αδάμθ Ιωάννθ, τθν πρόεδρο του ΝΠΔΔ “ΘΟΡΙΚΟ” κα 
Βελετάκου Ευαγγελία, τον πρϊθν αντιδιμαρχο κο Σςίκλο Παναγιϊτθ, τον 
πρϊθν Διμαρχο Παπαςταυρόπουλο ταφρο, τον πρόεδρο του “υνδζςμου 
Φιλίασ και Αλλθλεγγφθσ των λαϊν Λαφριο – Αλζξινατσ” κο Αντϊνθ 
Μϊρογλου και ςτελζχθ πολιτιςτικϊν φορζων. τισ ομιλίεσ που 
πραγματοποιικθκαν τθν πρϊτθ μζρα τθσ επίςκεψθσ οι εκπρόςωποι των 
δφο Διμων και των πολιτιςτικϊν φορζων ςυηιτθςαν για τουσ ςτόχουσ του 
ζργου και τθ ςθμαςία τθσ αδελφοποίθςθσ ωσ γζφυρα επικοινωνίασ και 
ςυνεργαςίασ για τουσ δφο λαοφσ.  
Σο βράδυ τθσ ίδιασ μζρασ πραγματοποιικθκε θ πρϊτθ εκδιλωςθ ςτθν 
οποία ςυμμετείχαν από το Διμο Λαυρεωτικισ θ Φιλαρμονικι Λαυρίου 
μαηί με μουςικοφσ τθσ Δθμοτικισ Φιλαρμονικισ Κερατζασ. Παρουςίαςαν 
ζνα απολαυςτικό πρόγραμμα με γνωςτά ευρωπαϊκά και ελλθνικά μουςικά 
κομμάτια. Από το Διμο του Αλζξινατσ ςυμμετείχε θ χορωδία “Sumatovac” 
θ οποία εντυπωςίαςε το κοινό και θ ορχιςτρα του μουςικοφ ςχολείου 
“Vladimir Djordjevic”.  

 

Friday 27.09.2019 
During the first day of the visit, the Mayor of Aleksinac, Mr. Nenad 
Stanković, together with the President of the Municipal Council Mr. 
Grugitse Velkovits, welcomed at the Town Hall the visiting group of 
the Municipality of Lavreotiki, which consisted of the President of the 
Municipal Council Mr. Adamis Ioannis, the President of “Thorikos” 
Public Entity Mrs. Veletakou Evangelia, the former Vice Mayor Mr. 
Tsiklos Panagiotis, the former Mayor Mr. Papastavropoulos Stavros, 
the President of the "Friendship and Solidarity League of the Lavrio - 
Aleksinac" Mr. Moroglou Antonis and officials of cultural institutions. 
In the speeches held on the first day of the visit, representatives of 
the two Municipalities and cultural institutions discussed the 
objectives of the project and the importance of twinning as a bridge 
of communication and cooperation for both peoples. 
In the evening of the same day, the first event was organized in which 
the Lavrion Philharmonic Orchestra along with musicians of the 
Municipal Philharmonic Orchestra of Keratea participated 
representing the Municipality of Lavreotiki. They presented a 
delightful program with well-known European and Greek music 
tracks. From the Municipality of Aleksinac participated the choir 
“Sumatovac” which impressed the audience and the orchestra of the 
music school “Vladimir Djordjevic”. 

 
 

 

 



Σάββατο 28.09.2019 
Σθ δεφτερθ μζρα τθσ επίςκεψθσ θ αποςτολι από το Λαφριο 
επιςκζφκθκε τθν κοντινι πόλθ τθσ Νισ όπου είχε τθν ευκαιρία να 
απολαφςει τα αξιοκζατα και ιςτορικά μνθμεία που υπάρχουν ςτθν 
πόλθ. Σο βράδυ τθσ ίδιασ μζρασ ιταν θ ςειρά των χορευτικϊν 
ςυνόλων των δφο αδελφοποιθμζνων διμων να παρουςιάςουν 
παραδοςιακοφσ ελλθνικοφσ και ςζρβικουσ χοροφσ. Σο Λφκειο 
Ελλθνίδων Κερατζασ με τισ εντυπωςιακζσ ςτολζσ προςζφερε ςτο 
κοινό μια μοναδικι εμφάνιςθ, ενϊ τα χορευτικά ςφνολα “KUD 
Merak” Vukasinovac  και “Gkud Aleksinac” ξεςικωςαν τουσ 
παρευριςκόμενουσ με τα χορευτικά τουσ που ιταν γεμάτα ηωντάνια.  
το τζλοσ τθσ βραδιάσ θ Πρόεδροσ του Λυκείου Ελλθνίδων Κερατζασ 
κα. Πετρολιάγκθ εξζφραςε τισ ευχαριςτίεσ τθσ για τθν ευκαιρία που 
τουσ δόκθκε να ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα και προςζφερε δϊρα 
ςτουσ εκπροςϊπουσ του Διμου του Αλζξινατσ κακϊσ και ςτουσ 
προζδρουσ των χορευτικϊν ςυνόλων που ςυμμετείχαν. Μετά το 
τζλοσ τθσ μουςικοχορευτικισ εκδιλωςθσ τα μζλθ τθσ αποςτολισ του 
Διμου Λαυρεωτικισ ανταποκρίκθκαν ςτθν πρόςκλθςθ των νζων που 
ςυμμετείχαν από τθν πόλθ του Αλζξινατσ να ςυναναςτραφοφν, να 
ανταλλάξουν ιδζεσ και μα ενιςχφςουν τθν επικοινωνία μεταξφ τουσ.  

 

Saturday 28.09.2019 
On the second day of the visit the delegation from Lavrio visited the 
nearby city of Nis where they had the opportunity to enjoy the sights 
and historical monuments in the city. In the evening of the same day it 
was the turn of the dance groups of the two twin municipalities to 
perform traditional Greek and Serbian dances. The spectacular 
costumes of the Keratea Lyceum of Greek Women gave the public a 
unique performance, while the dance ensembles "KUD Merak" 
Vukasinovac and "Gkud Aleksinac" roused the audience with their 
vibrant dances. 
At the end of the evening, the President of the Keratea Lyceum of 
Greek Women Mrs. Petroliagki expressed her gratitude for the 
opportunity to participate in the program and offered gifts to the 
representatives of the Municipality of Aleksinac as well as to the 
presidents of the dance groups involved. At the end of the music and 
dance event, the members of the Lavreotiki Municipality Mission 
responded to the invitation of the young people from the city of 
Aleksinac to come together, exchange ideas and enhance 
communication. 

 

 

 


