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Αγαπητές μου συμπολίτισσες και αγαπητοί μου συμπολίτες
Αγαπητές φίλες και αγαπητοί μου φίλοι, επισκέπτες της Λαυρεωτικής

Έχουμε και φέτος τη χαρά να σας παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του 
καλοκαιρινού μας Πολιτιστικού Φεστιβάλ «Θορίκια 2019», το οποίο έχου-
με την τιμή να διοργανώνουμε με πολλή αγάπη και ενθουσιασμό, ώστε η 
Λαυρεωτική να απολαύσει και αυτό το καλοκαίρι τα αγαθά του Πολιτισμού. 

Τη φετινή χρονιά, το Πολιτιστικό Φεστιβάλ «Θορίκια 2019» είναι αφιε-
ρωμένο στη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων με αφορμή 
τη συμπλήρωση των εκατό χρόνων από τη σφαγή και τον ξεριζωμό του 
ποντιακού ελληνισμού, του εγκλήματος αυτού κατά της ανθρωπότητας που 

αποτελεί μία από τις πιο μαύρες στιγμές της Ιστορίας.
Σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, στη Λαυρεωτική θα λάβει χώρα πλήθος εκδηλώσεων, 

συναυλιών, παραστάσεων, πολυθεαμάτων και εκθέσεων, με σκοπό την ψυχαγωγία των πολι-
τών και την ποιοτική αναβάθμιση του τόπου μας.

Πολύτιμοι αρωγοί στις τρέχουσες Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στάθηκαν για ακόμη μία χρο-
νιά οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι της Λαυρεωτικής, οι οποίοι με τη συμμετοχή τους στο Φεστι-
βάλ αναδεικνύουν την ελληνική παράδοση και την πολιτιστική μας κληρονομιά, η οποία 
αποτελεί κοινωνικό αγαθό και διαμορφώνει την καθημερινή μας ζωή και κατ’ επέκταση 
συμβάλλει στη βελτίωσή της.

Το Πολιτιστικό Φεστιβάλ «Θορίκια 2019» έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να απευθύνεται σε 
μικρότερες αλλά και μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, σε Δημότες της Λαυρεωτικής αλλά και 
σε επισκέπτες και καλοκαιρινούς θαμώνες.

Ιδιαίτερα για τους επισκέπτες μας, το Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Δήμου μας μπορεί να 
αποτελέσει μια πολύ σημαντική ευκαιρία για να έρθουν σε επαφή με το Δήμο της Λαυρεωτι-
κής και να γνωρίσουν από κοντά, όχι μόνο τη φυσική ομορφιά του τόπου μας, αλλά και τον 
ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο που διαθέτει, καθώς και τα μεγάλα έργα που υλοποιούνται, 
με στόχο την πρόοδο και την ανάπτυξη, στοιχεία που αποτελούν και τον βασικό στόχο της 
δημοτικής αρχής.

Σας περιμένουμε, λοιπόν, μικρούς και μεγάλους, να περάσουμε όμορφα, να διασκεδάσουμε 
και να αποβάλλουμε το άγχος της εποχής με τον πιο όμορφο, ευχάριστο και δημιουργικό 
τρόπο. Η συμμετοχή σας θα ολοκληρώσει την προσπάθειά μας και η ικανοποίησή σας θα 
είναι η ανταμοιβή μας

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Δημήτρης Λουκάς

Δήμαρχος Λαυρεωτικής

Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι

Στα τόσα χρόνια ενασχόλησής μου με τα κοινά, ο πολιτισμός υπήρξε πά-
ντα προτεραιότητα, καθώς κύριος σκοπός του πολιτισμού είναι ο άνθρωπος 
και εμείς ενδιαφερόμαστε τόσο για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 
των συμπολιτών μας, όσο και για το εσωτερικό ταξίδι τους στην αυτογνω-
σία. Παράλληλα, ο πολιτισμός αποτελεί πηγή αισιοδοξίας και ελπίδας, μία 
ανάσα χαλάρωσης, ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης, δημιουργικής ανανέω-
σης και απομάκρυνσης από το άγχος της τρέχουσας καθημερινότητας.

Για τον λόγο αυτόν, συνεχίζουμε και φέτος την προσπάθεια για ανάδειξη, 
προβολή και διάδοση των πολιτισμικών και ιστορικών αξιών του τόπου 

μας και της ευρύτερης ελληνικής παράδοσης και ιστορίας. Στόχος μας είναι, μέσω του 
Πολιτιστικού Φεστιβάλ «ΘΟΡΙΚΙΑ 2019» η ποιοτική ψυχαγωγία, η αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής και η υιοθέτηση πολιτισμικής συνείδησης από τους συντοπίτες μας, αλλά και τους 
επισκέπτες του Δήμου Λαυρεωτικής, χωρίς την ύπαρξη ηλικιακών ορίων. 

Για τη βοήθεια και τη στήριξη ως προς την υλοποίηση του οράματός μας για ένα Δήμο 
που προάγει και στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό, δεν θα μπορούσα παρά να εκφράσω τις 
θερμές ευχαριστίες, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ», όλων 
των συνεργατών, αλλά και εμού προσωπικά, στους Πολιτιστικούς Συλλόγους, τις Θεατρικές 
Ομάδες και τα Μουσικά και Χορευτικά Σύνολα του Δήμου μας.

Ταυτόχρονα, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους καλλιτέχνες που θα ομορφύνουν 
με την παρουσία τους το Πολιτιστικό μας Φεστιβάλ «ΘΟΡΙΚΙΑ 2019», το οποίο φέτος είναι 
αφιερωμένο στη Γενοκτονία των Ποντίων, θέλοντας έτσι να τιμήσουμε τα θύματα αυτής της 
αποτρόπαιης κι απάνθρωπης πράξης, την οποία δεν πρέπει να λησμονούμε. 

Ελπίζουμε οι επιλογές μας να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας και να σας παρα-
κινήσουμε να απολαύσετε ένα ξέγνοιαστο, χαλαρό και χαρούμενο καλοκαίρι, μέσα από ένα 
μοναδικό ψυχαγωγικό ταξίδι στην Τέχνη, τον Πολιτισμό και τη Λαϊκή παράδοση.

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.:  Δράκου Ευαγγελία

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

Διαχ/στής: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ

Χορηγός προγράμματος 
εκδηλώσεων:

Ευχαριστούμε το Δημήτρη Δράκο
για την παραχώρηση φωτογραφικού υλικού
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Το Δημοτικό Ωδείο Δήμου Λαυρεωτικής «Δημήτρης Νικολάου» 
διοργανώνει καλοκαιρινή συναυλία, με τη συμμετοχή 

των μαθητών και καθηγητών του.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
«ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΩΡΑ 20:00
ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

1919 - 2019
Εκατό χρόνια πέρασαν από τότε που η ιστορία άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι 
με τα οδυνηρά και βίαια γεγονότα που σηματοδότησαν την τελευταία και πλέον 

αιματηρή φάση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
Ένας αιώνας συμπληρώθηκε και όμως οι μνήμες είναι ακόμη νωπές, όπως και το 
αίμα των αδικοχαμένων προγόνων μας που πότισε τα πατρογονικά χώματα του 

Ιστορικού Πόντου.
Οι Έλληνες του Πόντου δημιούργησαν πολιτισμό που στις αρχές του 20ου αιώνα, 

λίγο πριν ξεσπάσει η καταιγίδα, αποτυπωνόταν σε αριθμούς από στοιχεία που 
καταθέτει ο αρχιμανδρίτης Πανάρετος Τοπαλίδης, ως εξής: Στον Πόντο ζούσαν 

697.000 Έλληνες σε 11 πόλεις, 41 κωμοπόλεις, 1.013 χωριά, είχαν 1.131 εκκλησί-
ες, 1.647 παρεκκλήσια, 22 μοναστήρια, 1.459 ιερωμένους, 2 νοσοκομεία, 1 Λύκειο, 
3 Γυμνάσια, 7 Ημιγυμνάσια, 1.047 Σχολαρχεία και Δημοτικά, 1.236 εκπαιδευτικοί 

και 75.953 μαθητές.
Αυτό είναι τα χνάρι που άφησε στο διάβα της η Ιστορίας των Ελλήνων, στα μα-
τωμένα χώματα του Μαρτυρικού Πόντου, σε μια διαδρομή περίπου 3.000 ετών, 

ώσπου να φτάσουμε στο 1923 και ο Μουσταφά Κεμάλ να δηλώσει υπερήφανα στο 
κοινοβούλιο της νεοσύστατης Τουρκίας: «επιτέλους τους ξεριζώσαμε».

Οι ψυχές των 353.000 προγόνων μας, ζητούν δικαίωση. Είμαστε αποφασισμένοι 
να συνεχίσουμε τον αγώνα, μαζί με τους απόγονους και των υπολοίπων γενοκτο-
νημένων χριστιανικών λαών της Μικράς Ασίας, Αρμενίων και Ασσυρίων, για την 
Αναγνώριση της Γενοκτονίας από την Διεθνή Κοινότητα. Είμαστε εδώ για να φω-

νάξουμε δυνατά «όχι άλλες γενοκτονίες, φτάνει πια».
Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανένας και δεν πρέπει να μείνει κανένας 

αναξιοποίητος. Όλοι μπορούμε να προσφέρουμε ανάλογα με τις δυνάμεις μας, ο 
καθένας πρέπει να έχει τη δική του συμβολή.

Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο Λαυρεωτικής και ιδιαίτερα τον Δήμαρχο
κ. Λουκά Δημήτρη και την Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «Θορικός» κα Βελετάκου Ευαγγε-
λία για την αφιέρωση όλων των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Δήμου Λαυρεωτικής 
«Θορίκια» στη Μνήμη των Γενοκτονηθέντων προγόνων μας, μπαίνοντας και οι 

ίδιοι συμπαραστάτες στον Αγώνα για την Διεθνή Αναγνώριση.

Γεώργιος Βαρυθυμιάδης
Πρόεδρος Συλλόγου Ποντίων Λαυρίου «Ο Μιθριδάτης»

&
Πρόεδρος Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Νοτίου Ελλάδος & Νήσων

της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος

Λίγα λόγια για το έργο….
Ο Όθων Μολοχάνθης, ένας άλλοτε οικονομικά ισχυρός βιοτέχνης, πτωχεύει και 
βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να αποχαιρετήσει την πολυτελή μεζονέτα του 
στα βόρεια προάστια και να εγκατασταθεί με τη γυναίκα του και την κόρη του, 
στο προικώο της πρώτης, στο Κουκάκι.
Μετακομίζοντας εκεί, θα βρεθούν εντελώς αναπάντεχα να συγκατοικούν μα την 
Ποθούλα Ραρράκου, Κυρίου των Τιμών της Βασίλισσας Αμαλίας και πνεύμα 
ατίθασο και ανυπότακτο, έναν Αξιωματικό της Χωροφυλακής, ορκισμένο 
εχθρό της Βαυαροκρατίας και έναν νεαρό Εαμίτη, ο οποίος είναι έτοιμος για 
το αντάρτικο. Έτσι, ο καταχρεωμένος και απελπισμένος Όθωνας, χωρίς να το 

καταλάβει, θα μετατραπεί σε ηγέτη μιας παράδοξης επανάστασης, η οποία θα κρίνει την τύχη και το μέλλον 
της Ελλάδας.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Διδασκαλία - Σκηνοθεσία: Γεωργία Αθανασιάδου, Φώτα - Ήχος: Νίκος Ζαννής
ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ:
Σπύρος Κορώνης,Βασιλική Βήχου,Αλεξάνδρα Μαυροειδάκου, Χριστίνα Μπατζιοπούλου, Πάνος Μυλωνόπουλος

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥNΙΟΥ 2019 ΩΡΑ 21:00
ΑΚΕΛ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ:

 «Όθων και Ποθούλα» 
του Άκη Δήμου 
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Ο σύλλογος Μικρασιατών - Κωνσταντινουπολιτών Λαυρεωτικής θα παρουσιάσει αναπαράσταση του 
εθίμου, παραδοσιακούς χορούς με το Χορευτικό Τμήμα του Συλλόγου με την συνοδεία παραδοσια-
κού συγκροτήματος και θα κάψει τα μαγιάτικα στεφάνια.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ:

«ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΚΛΗΔΟΝΑ»

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΩΡΑ 20:30
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ - ΛΑΥΡΙΟ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Λίγα λόγια για το έργο…
Η παράσταση ανοίγει με κέφι και χορό, υποδέχεται τον μεγαλύτερο συγγρα-
φέα της Ρωσίας τον Αντον Τσέχωφ, «μόνο στα ταξίδια του είδε τόσο μεγάλη 

ομορφιά», οι ήρωες του έργου, είναι εμπνευσμένοι από την παρακμιακή περίοδο της Ρωσίας...
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Διασκευή κειμένου: Μυλωνά Αρχοντία - Βασίλης Βασιλόπουλος - Αγγελική Λέκκα 
Σκηνοθεσία: Αρχοντία Μυλωνά, Κίνηση - Χορογραφία: Ναταλία Φεντόροβα - Βέρδου
Μουσική Επιλογή: Ναταλία Φεντόροβα - Μυλωνά Αρχοντία, 
Σκηνικά: Βασίλης Χαραλαμπόπουλος - Αποστόλης Πολυχρονιάδης
ΠΑΙΖΟΥΝ: Κοσμάς Βασιλάκη, Βασίλης Βασιλόπουλος, Θόδωρος Βασιλόπουλος, Βίκυ Δεϊμέζη, 
Μάρω Ζαρίκου, Δήμητρα Κωτσόβουλου, Αγγελική Λέκκα, Γιάννης Μακαλιάς, Γιάννης Μαρινίτσης, 
Μαρία Μαχαίρα, Κυριάκος Παναγάκης, Βασίλης Πετσόγλου, Νικολέττα Σαμοϊλη, Μαίρη Σαμπατάκου, 
Βασιλική Σκανδάλη, Αργυρώ Τσιρίτα, Γαλάτεια Φίλη-Μπαλτζα, Δέσποινα Χάλαρη

Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ:
«VIVA ΤΣΕΧΩΒ» 

ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΣΕ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΑ ΤΟΥ Α.ΤΣΕΧΩΒ

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΩΡΑ 21:00
ΑΚΕΛ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Πειραματική Θεατρική Σκηνή Δήμου Περιστερίου
“Ανδρέας Βαρούχας”

Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π. | Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

«ΕΞΟΡΥΞΗ»
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ:

«ΕΝΑ ΚΑΠΕΛΟ 
ΑΠΟ ΨΑΘΑ ΙΤΑΛΙΑΣ» 

ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΛΑΜΠΙΣ

Λίγα λόγια για το έργο…
Ο Φαντινάρ επιστρέφει στο Παρίσι για την τελετή του γάμου του. Στο δάσος της Βενσέν, το άλογό 
του τρώει το ψάθινο καπέλο μιας παντρεμένης κυρίας που κρύβεται στους θάμνους με τον εραστή 
της. Η κυρία δεν μπορεί να επιστρέψει στο ζηλιάρη σύζυγό της χωρίς καπέλο και ο Φαντινάρ 
υποχρεώνεται να της βρει ένα όμοιο. Η αγωνιώδης αναζήτηση του σπάνιου καπέλου, ο γάμος που 
συνεχώς κινδυνεύει να ματαιωθεί, η καταδίωξη του Φαντινάρ από τη νύφη, τον πεθερό και όλο 
τους το σόι στους δρόμους του Παρισιού, η οργή του απατημένου συζύγου, τα λάθος πρόσωπα 
στη λάθος στιγμή, πλέκουν μια από τις απολαυστικές κωμωδίες του αστικού γαλλικού θεάτρου.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Συγγραφέας …………………………………Ευγένιος Λαμπίς
Μετάφραση ……………………….……Μαριάννα Κάλμπαρη
Σκηνοθεσία …………..………Στέλα Δρίβα - Γιώργος Δρίβας
Βοηθός σκηνοθέτη ……………………Ευρυδίκη Καββαδία
Σκηνογραφία …….....…..…………………….Ohm David
Μουσική σύνθεση …….……………………Salvatore Bezzi
Φωτισμοί…………….……………....………… Ηλιάνα Δρίβα

ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ:
Ηρακλής Σιαμίδης , Στέφανος Μινόγιαννης , Μελίντα Κοκοτσάκη ,Δημήτρης Νάσης, Νάντια Τσώνου 
,Έφη Χριστούλια , Παντελής Δρίβας, Λένα Οικονόμου, Σοφία Μπίτζη, Γιάννης Δεγρές, Δημήτρης 
Σιαμίδης , Βάσω Τεκέρταλη

ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΩΡΑ 21:00
ΑΚΕΛ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
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Λίγα λόγια για το έργο…
Οι φασουλήδες του Κατσιπόρα γράφτηκαν από τον Λόρκα αρχικά για να 
παιχτούν σε κουκλοθέατρο. Με δάνεια απ ‘το παραδοσιακό Ανδαλουσιανό 
κουκλοθέατρο, το οποίο ο συγγραφέας αγαπούσε από παιδί, αλλά και 
την αναγεννησιακή Commedia dell’ Arte, ο Λόρκα δημιουργεί μια 
κωμικοτραγωδία γεμάτη με καταστάσεις φάρσας, χρησιμοποιώντας 
το γνωστό μοτίβο της νέας, όμορφης κοπέλας που αναγκάζεται να 
παντρευτεί έναν πλούσιο γέρο...... Μετά από πολλές κωμικοτραγικές 
καταστάσεις ο βάρβαρος Κριστομπίτα σκάει μπροστά στην αληθινή 
αγάπη των δύο νέων, στο μοναδικό έργο του Λόρκα που νικάει ο έρωτας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Σκηνοθέτης … Εύη Σιδέρη - Μουσική … .. Βάιος Πράπας.

ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ:
Ηρώ Θυμάκη, Μιχάλης Θωμάς, Χρύσα Ιωάννου, Δήμητρα Καραμανλή, Μάριος Λύσανδρος,Κατερίνα Μπάϊλα, 
Αγγελική Μπήτρου, Δέσποινα Νικολαΐδου, Βασίλης Παπαχατζής, Ιωάννα,Παρασκευοπούλου , Μάρη Σερφιώτη, 
Στέλιος Σταυριανουδάκης, Δανάη Τσιρώνη, Λένα Φιορεντή.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
Στα έργα του Τσέχωφ δεν θα συναντήσουμε τον λεγόμενο ‘’μύθο’’ του 
έργου. Φαινομενικά μας παρουσιάζεται η απλή καθημερινή ζωή που 
κυλάει. Αυτή η ανιαρή, η κουτή επαρχιακή ζωή της εποχής εκείνης. 
Έτσι και στον ‘’Γλάρο’’ απλοί καθημερινοί άνθρωποι σέρνοντας την 
ανιαρή και ανούσια ζωή τους φιλοσοφούν, ερωτεύονται, εκδηλώνουν 
τα πάθη τους έχοντας σχεδόν όλοι ένα κρυφό όνειρο που ποτέ δεν έχει 
ανταπόκριση και ουσιαστικά ποτέ δεν πραγματοποιείται.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Σκηνοθεσία: Γιάννης Δεγαϊτης, Σκηνικά - κοστούμια: Άρης 

Γεωργακόπουλος, Μουσική επιμέλεια: Γιάννης Δεγαίτης, Φωτισμοί: Άρης Γεωργακόπουλος, Κατασκευή 
σκηνικών: Χρήστος Χαμζαλάρης, Ενοικίαση κοστουμιών: Βεστιάριο ΣΥΡΟ
ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ: Άκης Λιακόπουλος, Σοφία Νατσουλη, Βασίλης Κοζάκης, Νίκος Πολύζος, Ευγενία Τσούτη, Φωτεινή 
Μπανιά, Δημήτρης Αλιφραγκής, Βασίλης Ζορμπαλής, Σοφία Μάνεση, Βιτόριο Χρηστάρας, Μιχάλης Μωραίτης.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΩΡΑ 21:00
ΑΚΕΛ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 
 «Ρενδία Λέξις» ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ: 

 «Οι φασουλήδες του Κατσιπόρα» 
του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα.

Η ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΥ «ΘΕΑΤΡΟΠΟΙ» 
του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ:

«Ο ΓΛΑΡΟΣ» 
του Άντον Τσέχωβ

ΤΡΙΤΗ 25 ΙΟΥNΙΟΥ 2019 ΩΡΑ 21:00
ΑΚΕΛ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Λίγα λόγια για το έργο…
O Τιμόθεος Τιμολέοντας είναι ένας καθημερινός απλός άνθρωπος που 
άθελά του μπλέκεται σε μια μαγική περιπέτεια. Όταν εξαφανίζεται από τη 
χώρα του το Πετράδι της γνώσης, οι άνθρωποι αρχίζουν να ξεχνούν ό,τι 
γνώριζαν μέχρι τότε και ο Διάσημος Κακοποιόςπου εξουσιάζει την χώρα, 
πλέον μπορεί να τους έχει υπό τον έλεγχό του… 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Ναρλής, Παναγιώτης Περλέγκας
Μουσική: Σταύρος Τσουμάνης
Σκηνικά - κοστούμια: Αγγελίνα Παγώνη

Κατασκευή σκηνικών: Κώστας Αβραμιώτης
Αφίσα/εξώφυλλο προγράμματος: Μάρθα Γιαννακοπούλου
Βοηθός σκηνογράφου - κατασκευές: Κατερίνα Χατζοπούλου
Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Λυμπεράκου
Οι στίχοι του τραγουδιού είναι της Βίβιαν Κοντομάρη
ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ:
Τάσος Στέλλας, Μαρία Λυμπεράκου, Αιμιλία Αποστολίδου, Δημήτρης Κατσίμπας, Σοφία Κουρουνιώτου, Ιωάννα 
Καρναχωρίτη, Κλειώ Σιδέρη, Σταυρούλα Αφεντάκη, Μάρθα Γιαννακοπούλου, Νίκη Δεληγιάννη, Νατάσα Τσιλίκη.

Λίγα λόγια για το έργο….
Το κεντρικό θέμα είναι η αποθέωση των παρεξηγήσεων στη σχέση του 
ζευγαριού. Από μια λέξη ξεκινάει μια απρόβλεπτη χιονοστιβάδα κωμικών 
συγκρούσεων. Ο Φεντώ οδηγεί την κωμική φάρσα σε μια αριστουργηματική 
μορφή. Καυτηριάζει την κατάσταση της κοινωνίας του 1900, που οι άνθρωποι 
ήταν μπερδεμένοι ανάμεσα στον καθωσπρεπισμό του παρελθόντος και σε 
μια υπερβολική αίσθηση ελευθερίας του παρόντος, διαμάχη που «διέκοψε» 
ο Α’ Παγκόσμιος πόλεμος. 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Μετάφραση: Βίκυ Λιακοπούλου, Σκηνοθεσία: Παναγιώτης 
Ναρλής, Σκηνικά - κοστούμια: Αγγελίνα Παγώνη, Μουσική επιμέλεια: 
Τάσος Ρούσσης, Κατασκευή σκηνικών: Κώστας Αβραμιώτης, Αφίσα - 
εξώφυλλο προγράμματος: Τάσος Ρούσσης, Μάρθα Γιαννακοπούλου, Βοηθός 

σκηνογράφου - κατασκευές: Κατερίνα Χατζοπούλου, Βοηθοί σκηνοθέτη: Χαρά Φυσέκη, Θεοδώρα Φατσέα.
ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ: Μαίρη Καραθανάση, Χαρά Φυσέκη, Μαριέττα Ζαχαρίου, Τάσος Ρούσσης, Παναγιώτης Μαστοράκος, 
Δημήτρης Καλλίγερος, Θεοδώρα Φατσέα, Μαρίνα Χουδετσανάκη, Ιωάννα Χούντα, Γιάννης Μπάιλας, Χριστίνα 
Ιωακειμίδου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΩΡΑ 21:00
ΑΚΕΛ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ «Εν Δράσει» 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ:
«Ο Τιμόθεος και το χαμένο πετράδι 

της γνώσης» 
του Στέφανου Κοσμίδη

ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ «Εν Δράσει»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ: 
«Από τον γάμο στο διαζύγιο»

του Ζωρζ Φεντώ

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΟΥNΙΟΥ 2019 ΩΡΑ 21:00
ΑΚΕΛ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
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Λίγα λόγια για το έργο…. 
Μια ομάδα ερασιτεχνών κακοποιών ληστεύει με απόλυτη επιτυχία (κατά την 
άποψή τους), ένα κοσμηματοπωλείο σε μια επαρχιακή πόλη της Ελλάδας.
Απόλυτα ικανοποιημένοι από την αίσια έκβαση της παράνομης 
δραστηριότητάς τους, επιστρέφουν στη γιάφκα της συμμορίας στην Αθήνα 
προκειμένου να σχεδιάσουν την επόμενη κίνησή τους.
Απρόσμενες εξελίξεις και ανατροπές τους αναγκάζουν να αντιμετωπίζουν τα 
πάντα και τους πάντες με επιφυλακτικότητα και καχυποψία...
Μια κωμωδία που κεντρίζει το ενδιαφέρον, γεμάτη κωμικά στοιχεία, αλλά 
και τρομερή αγωνία. 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Σκηνοθεσία Παναγιώτη Ναρλή , μουσική επιμέλεια Άννας Λυμπεράτου. 
ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ:
Μιχάλης Πεφάνης, Μήτσος Σερέτης, Άννα Λυμπεράτου, Ειρήνη Ραψομανίκη, Αλέξανδρος Τριγωνάκης, Γκέλλυ 
Αυγερινοπούλου, Κλαίρη Παπαδοπούλου, Αργυρώ Μάνθου, Αντωνία Θεοδώρου.

Λίγα λόγια για το έργο….
Σε μια πλακιώτικη αυλή λίγο καιρό πριν από την Μικρασιατική καταστροφή, 
η Τούλα, (το νεαρό φιντανάκι), φτωχή μοδίστρα, κόρη του ταχυδρόμου 
κυρ- Αντώνη, θα γνωρίσει τον έρωτα στο πρόσωπο του Γιάγκου, ενός νέου 
άνεργου μάγκα (κουτσαβάκης). Ο Γιάγκος θα προδώσει τον έρωτά της για 
χάρη της Εύας, που εκτός από όμορφη έχει και πολλές γνωριμίες που ίσως 
φανούν χρήσιμες στον Γιάγκο.....
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: 
Συγγραφέας: Παντελής Χορν
Σκηνοθεσία: Βασίλης Μήλιος
Βοηθος Σκηνοθέτη: Λαμπρινή Μίχου
Κοστούμια: Μάρσια Δαραμούσκα
Κατασκευή σκηνικών: Τεχν.τμήμα Δ.Αλίμου
ΠΑΙΖΟΥΝ:
Σία Βαγενά, Άγγελος Γκουβέρος, Νίκος Δαμουλής, Μάρσια Δαραμούσκα, 
Μαρία Καρακωνσταντή, Τζίνα Κόγιου, Γιώτα Μπρατσιάκου

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΩΡΑ 21:00
ΑΚΕΛ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ «Ρενδία Λέξις» 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ:
«Ο Θεός μαζί μας» 

του Πάνου Νικολάου

Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΙΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 

 «ΤΟ ΦΙΝΤΑΝΑΚΙ» 
του Παντελή Χόρν

Θεατρική Ομάδα Δήμου Αλίμου  2019 
 

   
 

 

        

                                            

               Παντελή Χορν 
 

 

                                   Σκηνοθεσία Βασίλης Μήλιος 

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥNΙΟΥ 2019 ΩΡΑ 21:00
ΑΚΕΛ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Λίγα λόγια για το έργο…
Το δημοτικό θεατρικό εργαστήρι «ΘΕΣΠΙΣ» παρουσιάζει την περσινή του επιτυχία 
«Μπαμπάδες με Ρούμι». Μια κωμωδία με μαύρο χιούμορ και σπαρταριστές ατάκες, που 
οι πρωταγωνιστές της είναι έτοιμοι να σπάσουν κάθε ηθικό φραγμό για το κέρδος τους! 
Ένα ξαφνικό εγκεφαλικό του πατέρα, φέρνει στο πατρικό σπίτι τους δυο γιούς με τις 
γυναίκες τους. Οι ελπίδες για μια κληρονομιά, που θα τους εξασφαλίσει μια καλύτερη 
ζωή αναζωπυρώνονται. Όμως δεν έχουν υπολογίσει τη Βέσκα, καθώς και την γειτόνισσά 
τους την κυρία Βάσω.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Σκηνοθεσία - Διδασκαλία: Γιώργος Πετρινόλης
Σκηνογραφία: Ηλίας & Δημήτρης Αβραμίδης
Κοστούμια: Αναστασία Βαλαχή 
Επιμέλεια Σκηνής: Λίνα Κοντογιάννη
Μουσική επιμέλεια: Γιούλη Μακρή
Κομμώσεις: Ελευθερίου «Νέα Γενιά»
Επιμέλεια Αφίσας - Προγράμματος: Κρίνα Αναγνωστοπούλου

ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ:
Χρήστος Σιδηρόπουλος: Πέτρος Τριχάς, Βάσω: Αναστασία Βαλαχή, Βέσκα: Πέρσα 
Κουκουνάρη, Τζένη Σιδηροπούλου: Μαρίνα Κρίκου, Ρόη Σιδηροπούλου: Ιωσηφίνα 
Ατζεμιάν, Παναγιώτης Σιδηρόπουλος: Κωνσταντίνος Ελευθερίου

ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΩΡΑ 21:00
ΑΚΕΛ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Το Δημοτικό Θεατρικό Εργαστήρι Ενηλίκων «ΘΕΣΠΙΣ» 
του Δήμου Λαυρεωτικής ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 

«ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΜΕ ΡΟΥΜΙ» 
Του Θανάση Παπαθανασίου - Μιχάλη Ρέππα
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΩΡΑ 20:30
 ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΩΡΑ 21:00
 ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ «ΗΓΕΧΟΡΟΣ»
Ο Πολιτιστικός & Λαογραφικός Σύλλογος Κερατέας «ΗΓΕΧΟΡΟΣ» θα παρουσιάσει μου-
σικοχορευτική παράσταση με χορούς και τραγούδια απ’ όλες τις γωνιές της Ελλάδας.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ «ΗΓΕΧΟΡΟΣ»
4Ο ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΗΓΕΧΟΡΟΥ

Σας προσκαλούμε, στο 4ο χορευτικό αντάμωμα του συλλόγου μας.
Καλεσμένοι μας, όπως κάθε χρόνο, χορευτικά συγκροτήματα από διάφορες περιοχές 
του τόπους μας

“Ναυτίλος” - 3ο Festival Τεχνών 
“ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ”

Το ιστορικό κτιριακό συγκρότημα της «ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ» και τα κτίρια «Μήτρου», 
«Θηβαίου», «Παναγιωταράκου» μετατρέπονται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε 
έναν πολυχώρο τεχνών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να περιπλανηθεί στα πα-
λιά κτίρια και να έρθει σε επαφή με εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής, κεραμικής, 
ψηφιδωτού και φωτογραφίας των εικαστικών-καλλιτεχνών της Κερατέας, των 
εργαστηρίων του Συνδέσμου, των ομάδων ζωγραφικής που φιλοξενούνται στον 
Σύλλογο αλλά και άλλων ομάδων της Λαυρεωτικής. Τις εκθέσεις θα πλαισιώ-
σουν εκδηλώσεις, προβολές και άλλες δραστηριότητες για μικρούς και μεγά-
λους. Τα βράδια θα συνοδεύονται από συναυλίες ελληνικής και ξένης μουσικής.

Ωράριο λειτουργίας εκθέσεων 11:00 π. μ. - 11:00 μ.μ.

5 ΙΟΥΛΙΟΥ - 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

 ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ»
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
«Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ»

«Η ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΑΙΝΑ»
Το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου μας, παρουσιάζει τη μουσικοχορευτική 
παράσταση «Η Παπαλάμπραινα ».
Μέσα από το θεατρικό δρώμενο, αφήγηση και χορό θα σας μεταφέρουμε 
την ιστορία του ομώνυμου τραγουδιού.

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΩΡΑ 21:00
ΑΚΕΛ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΕΝΩΣΗ ΘΗΡΑΙΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
«Η ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» - SANTORINI

Η Ένωση Θηραίων Λαυρεωτικής Μεσογαίας Αττικής «Η Αγία Ειρήνη» 
Santorini, σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό ταξίδι στα νησιά του Αιγαίου 
πελάγους μέσα από τους ήχους του βιολιού και τους ιδιαίτερους χορούς 
κάθε νησιού. Συνταξιδιώτες μας θα είναι ο Μαυρουδής Αντωνίου (βιολί) 
και Στέλιος Μανωλάς (λαούτο).

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΩΡΑ 21:00
ΑΚΕΛ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
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ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ 
ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
«Από τον Σπανό στον Ανδριόπουλο»

Το Λύκειο των Ελληνίδων Παράρτημα Κερατέας, με συνεχή και αδιάλει-
πτη παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας διοργανώνει την 
ετήσια μουσικοχορευτική του εκδήλωση. Οι χορευτικές ομάδες του Λυ-
κείου των Ελληνίδων σε συνεργασία μα το Δημοτικό Θεατρικό Εργαστήρι 
Κερατέας «Θέσπις» του Δήμου Λαυρεωτικής θα παρουσιάσουν χορούς, 
τραγούδια και δρώμενα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας σε ένα μου-
σικοχορευτικό ταξίδι στο χώρο και το χρόνο. Την εκδήλωση θα πλαισιώ-
σει ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής.

Οι διάσημοι συνθέτες θα τιμήσουν με την παρουσία τους μια καλλιτεχνι-
κή βραδιά αφιερωμένη στο πλούσιο έργο τους, που οργανώνει ο Επιμορ-
φωτικός & Εκδρομικός Όμιλος Λαυρίου (Ε.Ε.Ο.Λ) με την υποστήριξη του 
Ν.Π.Δ.Δ «ΘΟΡΙΚΟΣ». 
Τραγουδούν οι καλλιτέχνες: Γιώργος Αρμενιάκος, Χριστιάνα Γαλιάτσου, 
Κατερίνα Παράβαλου, Πάνος Τσίρος πλαισιωμένοι από την Μικτή Χορω-
δία του Ομίλου.
Διευθύνει: ο Δημήτρης Παπαδημητρίου

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΩΡΑ 20:30
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΩΡΑ 21:00
ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΡΕΜΙΖΑΣ, ΛΑΥΡΙΟ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
«ΑΠΟΛΛΩΝ»

Ο Λαογραφικός Σύλλογος Κερατέας σας καλεί στην ετήσια μουσικοχο-
ρευτική παράσταση λήξης. Η παράστασή μας έχει στόχο να αναδείξει 
την μουσικοχορευτική παράδοση της Ελλάδας, μέσα από αντιπροσωπευ-
τικούς χορούς και τραγούδια της πατρίδας μας.
Στην παράσταση συμμετέχει το σύνολο των χορευτικών τμημάτων του 
Απόλλωνα, συνοδεία μουσικών συγκροτημάτων που εκπροσωπούν με 
τρόπο αυθεντικό την παράδοση.
Ο Λαογραφικός Σύλλογος Κερατέας Απόλλων διανύει φέτος τον 29ο χρό-
νο λειτουργίας του με μοναδικό σκοπό του, την διάδοση, εκμάθηση παρα-
δοσιακών τραγουδιών και χορών καθώς και την διάσωση των εθίμων του 
τόπου μας. Αριθμεί 250 χορευτές από ηλικίας 4χρόνων και 20 χορωδούς.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΩΡΑ 21:00
 ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΩΡΑ 21:00
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ)

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΑΝΤΡΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΕΝΑ ΡΕΣΤΙΤΑΛ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ WOMENSING 

και της ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
Η Ανδρική χορωδία Λαυρίου ιδρύθηκε το έτος 1937 από μουσικούς και φίλους της Μου-
σικής ( χορωδούς ) ως Εκκλησιαστική Χορωδία , τραγουδώντας κυρίως εκκλησιαστικούς 
ύμνους των Σακελλαρίδη ,Πολυκράτους ,Κατακουζηνού, Λομπόφ και Τσαϊκόφσκι.
 Έγινε ανεξάρτητο Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το 1980 και μέχρι σήμερα 
συνεχίζει να συμμετέχει σε λειτουργίες και πανηγυρικές εκκλησιαστικές εκδηλώσεις 
(Λειτουργίες- Χριστουγέννων – Μ. Εβδομάδας – Εθνικών Επετείων κλπ). 
Η Τετράφωνη Ανδρική Χορωδία Λαυρίου σήμερα απαρτίζετε από 53 μέλη ενεργούς 
Λαυριώτες χορωδούς με αγάπη και ζήλο γιαυτό που προσφέρουν υπό την μουσική δι-
εύθυνση του Μαέστρου Θεόδωρου Λεμπέση.
Η αμερικανική γυναικεία χορωδία Womensing, ιδρύθηκε το 1965 και διακρίθηκε άμεσα 
σε ένα ρεπερτόριο που περιλαμβάνει όλα τα είδη της μουσικής για γυναικεία χορωδία, 
από τα παραδοσιακά μέχρι τα σύγχρονα και από τα μεγάλα κλασικά έργα μέχρι την ποπ. 
Στις συναυλίες τους έχουν συμπράξει με πλήθος διάσημων ορχηστρών και σολίστ, 
έχουν παρουσιάσει έργα γραμμένα ειδικά γι αυτές και εμφανιστεί σε μεγάλες αίθουσες 
σε όλη την Ευρώπη, τη Βόρεια και Νότια Αμερική και την Ασία. Καλλιτεχνικός τους 
διευθυντής είναι ο Ofer dal Lal και υπέυθυνος για την προετοιμασία ο πιανίστας Paul 
Caccam

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
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Λίγα Λόγια για το έργο…
Το θρυλικό παραμύθι του Σαρλ Περώ μεταφέρεται στη θεατρική σκηνή σε διασκευή και 
σκηνοθεσία της δημοφιλούς δημιουργού παιδικών θεαμάτων Γιούλης Ηλιοπούλου και 
ντύνεται με τις μαγευτικές μελωδίες των σπουδαίων κλασσικών δημιουργών. Με μια 
ομάδα εξαιρετικά ταλαντούχων ηθοποιών GUEST STAR : ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΛΟΒΟΣ- ΖΟΥ-
ΒΑΣ, τραγουδιστών και χορευτών με κουστούμια εποχής , παραμυθένια σκηνικά , 3 D 
ΑNIMATION και πολλά εφέ συνθέτουν μια φαντασμαγορική παράσταση για μικρούς και 
μεγάλους. 
Μετά τη γέννηση της μικρής πριγκίπισσας Αυγούλα οι σοφές νεράιδες κατέφθασαν στο 
κάστρο του Αρκάντας και πρόσφεραν στο κορίτσι χίλιες μαγικές ευχές και τη προικί-
ζουν με όλες τις χάρες και τις αρετές ευγένεια , εργατικότητα , ομορφιά και καλοσύνη. 
Η μάγισσα Μέαντρες όμως που μισούσε το βασιλιά έφτασε απρόσκλητη και φώναξε 
δυνατά τη δική της ευχή. Όταν η πριγκίπισσα γίνει δεκαέξι ετών θα τρυπηθεί με ένα 
αδράχτι και θα κοιμηθεί για 100 χρόνια μαζί με όλο το βασίλειο. Δυστυχώς η ευχή της 
πραγματοποιήθηκε........ Θα τα καταφέρει άραγε με το θάρρος και την επιμονή του να 
νικήσει τη μαγεία να μπει στο κάστρο , να ξυπνήσει όλο το βασίλειο και να σώσει τη 
μαγεμένη πριγκίπισσα;

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 
ΓΙΟΥΛΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

« Η ΩΡΑΙΑ ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ»
Του Σάρλ Περώ

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΩΡΑ 21:00
 ΑΚΕΛ 

ΤΙΜEΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ:10€ - ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 9€
ΑΝΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ, ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ, ΑΜΕΑ, ΣΥΝ/ΧΟΙ: 8€

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ: ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ
«Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ»

Μουσικοχορευτική παράσταση Σεργιάνι στην Κρητική παράδοση με τα πολυάριθμα χο-
ρευτικά συγκροτήματα και το τμήμα εκμάθησης Κρητικής Λύρας του Συλλόγου Κρητών 
Λαυρίου.
Ο Σύλλογος Κρητών Λαυρίου είναι ένα αφιλοκερδές σωματείο που ιδρύθηκε το 1983 
με αναγνωρισμένη προσφορά στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας και αριθμεί έως 
σήμερα πάνω από διακόσια πενήντα μέλη που στηρίζουν και προάγουν διαρκώς τη 
λειτουργία του.
Στόχος του Συλλόγου είναι να διατηρήσει ζωντανή την πολιτιστική κληρονομιά ,τα ήθη 
και τα έθιμα της ιδιαίτερης πατρίδας μας ,της Κρήτης. 
Σε αυτή την 36χρονη πορεία του, ο σύλλογός μας παρέχει μαθήματα κρητικών παραδο-
σιακών χορών, σε τέσσερα διαφορετικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Τα έμπειρα χο-
ρευτικά μας συγκροτήματα ,συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις της ευρύτερης 
περιοχής της Λαυρεωτικής συνεχίζοντας την κρητική παράδοση.
Στο χώρο του συλλόγου μας παραδίδονται επίσης, μαθήματα κρητικής λύρας. Τα μα-
θήματα δεν απευθύνονται μόνο σε άτομα με κρητικές ρίζες αλλά και σε όλους όσους 
θέλουν να γνωρίσουν την ιδιαίτερη κουλτούρα της Κρήτης.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΩΡΑ 20:30
ΑΚΕΛ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ «ΘΕΣΠΙΣ» ΚΕΡΑΤΕΑΣ
10 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΝΟΛΟΓΩΝ

Ο Θεατρικός μονόλογος, ΤΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΌ «θέατρο του ενός», βρίσκει μοναδική 
ανταπόκριση από το κοινό. Ηθοποιοί, διαφορετικών ηλικιών και αναφορών, μα-
τουσιώνουν ήρωες που αναμετρώνται με τα πάθη και τις επιθυμίες τους και 
μεταμορφώνουν τη σκηνή σε καταφύγιο εξομολόγησης εμπειριών. Σε μια ανα-
μέτρηση με το τόσο ενδιαφέρον και απαιτητικό είδος θεάτρου, κερδισμένο ανα-
δεικνύεται πάντα το κοινό της πόλης.
ΜΟΝΟΛΟΓΟΙ:
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΑΖΙΖ ΝΕΣΙΡ - «σώπα μη μιλάς», Ερμηνεύει: Σουρτζή Αναστασία
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:Γ. ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ «Ο Οδυσσέας», Ερμηνεύει: Σουρτζής Κωνσταντίνος
Μουσική: Κωνσταντόπουλος Αλκιβιάδης, ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΖΑΝ ΚΟΚΤΩ «Η ψεύτρα»
Ερμηνεύει: Γεωργιάδου Ευαγγελία, ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γ. ΓΑΛΙΤΗΣ «Ραδίκια ανάποδα»
Ερμηνεύουν: Πυρνοκόκη Πέρση, Τσουκαλά Χρύσα, Κοκολάκης Γιώργος, Πρίφτης 
Σταύρος
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΚΗΣ - Γ. ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ «Το κομμωτριάκι», Ερμηνεύ-
ει: Σουρτζή Αναστασία, ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΖΑΝ ΚΟΚΤΩ «Τα πανηγύρι», Ερμηνεύει: Ρί-
στο Μαρία, Σκηνοθεσία: Σουρτζή Αναστασία Σκηνογραφία-Σκηνικά: Καρανδινός 
Φώτης- Μουσική επιμέλεια - Κοστούμια: Δράκου Σία

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 - ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΩΡΑ 21:00
ΑΚΕΛ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 - ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΩΡΑ 21:00
ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

O ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ «Ο ΠΥΡΡΟΣ» ΚΑΙ Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Ο ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΤΗΝ 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Σύλλογος Ηπειρωτών «Ο ΠΥΡΡΟΣ» 
Η κοινή καταγωγή και αγάπη για την ιδιαίτερη πατρίδα μας και συνείδηση, μας ώθησε 
στην ίδρυση το 2009 του Συλλόγου Ηπειρωτών Δήμου Λαυρεωτικής «Ο ΠΥΡΡΟΣ» . Το 
περίσσευμα ψυχής και η αγωνιά να διατηρηθούν τα ήθη και τα έθιμα της ιδιαίτερης 
πατρίδας μας. Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών κι η ανάπτυξη γνωριμίας, φι-
λίας, αλληλεγγύης και η ανάγκη συνύπαρξης ήταν πρωτεύων στόχος, ώστε όλοι μαζί να 
διαφυλάξουμε και να διαδώσουμε την ιστορία μας, τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα 
της Ηπείρου στα παιδιά μας, αλλά και ευρύτερα στους κατοίκους του Δήμου με πολι-
τιστικές δράσεις, χοροεσπερίδες, παρουσιάσεις βιβλίων, δημιουργία χορών και άλλων 
εκδηλώσεων.
Μακεδονικός Σύλλογος «Ο Μεγαλέξανδρος»
Ο Μακεδονικός Σύλλογος «Ο Μεγαλέξανδρος» ετοιμάζεται να σας πλημμυρίσει με τα 
αρώματα, τα χρώματα, τους ρυθμούς και την περήφανη παράδοση της Μακεδονίας. Στη 
Μακεδονία απαντάται μεγάλη ποικιλία από χορούς, μουσική και ρυθμούς που ανήκουν 
στην χορευτική παράδοση είτε των γηγενών πληθυσμών είτε των προσφύγων που ήρ-
θαν από την Βόρεια Θράκη και τη Μ. Ασία και εγκαταστάθηκαν σ’ αυτήν μετά το 1923. 
Συναντούμε χορούς κυκλικούς και αντικριστούς. Ακόμη, στα όριά της είναι εμφανής η 
επιρροή από τη Θράκη, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τα νησιά του Αιγαίου, καθώς και από 
τις σλάβικες φυλές των βορείων συνόρων της.
Φέτος, ο Σύλλογος Ηπειρωτών «Ο ΠΥΡΡΟΣ» και ο Μακεδονικός Σύλλογος «Ο Μεγαλέ-
ξανδρος» συνδιοργανώνουν γλέντι με χορό, μουσική και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του τόπου τους και σας υπόσχονται ένα αξέχαστο βράδυ με πολύ κέφι και όμορφες 
στιγμές.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΩΡΑ 21:00
ΑΚΕΛ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
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Ήχοι της θάλασσας

FULL MOON

Συναυλία με τους

ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΩΡΑ 21:30
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

χορηγός:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ
«Ο Μιθριδάτης»

Το χρονολόγιο της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου 
και η Νομική αυτονόμηση του όρου το 1948»

Παράθεση του Ιστορικού της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, 
πλαισιωμένη από οπτικοακουστικό υλικό, ανάγνωση μαρτυριών και πα-
ραδοσιακά άσματα του Πόντου. Ειδική μνεία στον νομικό Raphael Lemkin, 
θεμελιωτή του όρου «Γενοκτονία».
Επιμέλεια - Παρουσίαση
Ένωση Ποντιακής Νεολαίας ττικής
Ενορχήστρωση μουσικών έργων και Διεύθυνση ορχήστρας: Θεόδωρος Γ. 
Λεμπέσης
Συνοδεύει ορχήστρα μουσικής δωματίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΩΡΑ 20:45
ΑΚΕΛ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ
«Ο Μιθριδάτης»

« Αχ! Πατρίδα μ’ - Πατρίδα μ’ »
Δρώμενο για την Γενοκτονία
των Ελλήνων του Πόντου

του Ηλία Τ. Υφαντίδη

 Θύμησες…! μιας Πατρίδας που ενώ δεν γνώρισα, καθημερινά νο-
σταλγώ... Είχα όμως την τύχη να την αφουγκραστώ μέσα από τα λόγια 
των μεγάλων, να την δω μέσα από τα μάτια των παππούδων και να την 
νιώσω μέσα από τη θέρμη ενός ολόκληρου λαού. Ενός λαού που πέρασε 
το γεφύρι και κατάφερε να σταθεί στα πόδια του, να θεμελιώσει και να 
θεμελιωθεί.... Από Θεού άρξασθαι, υπάρχει ελπίδα !

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΩΡΑ 20:45
ΑΚΕΛ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ
«Ο Μιθριδάτης»

«…και συνεχίζουμε ! ! !»
Δρώμενο 

του Ηλία Τ. Υφαντίδη

Έναν αιώνα μετά από την δεύτερη και σκληρότερη φάση της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων του Πόντου και είμαστε εδώ! και συνεχίζουμε ! ! ! Πατώντας 
τον πόδα μας στη γη και με το βλέμμα μας ψηλά στον ουρανό ατενίζουμε 
το μέλλον, νουθετώντας και προσκαλώντας τις επόμενες γενιές να στα-
θούν στο ύψος τους! Κρατώντας σφιχτά και ουσιαστικά ο ένας το χέρι 
του άλλου, αφηνόμαστε στη ρίζα μας και στο κάλεσμα της Ιστορίας!

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΩΡΑ 20:45
ΑΚΕΛ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
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«ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΜΕ»
 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ - ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΑΠΗ ΛΑΥΡΙΟΥ
 συμμετέχει η ΠΑΙΔΙΚΗ - ΝΕΑΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ 

συνοδεία ορχήστρας. Διευθύνει ο Ευτύχης Ζαρμπ

Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος από τους από τους πιο χαρακτηριστικούς τρα-
γουδιστές της εποχής του, μια γνήσια λαϊκή φωνή που ξεχωρίζει για 
τις εξαιρετικές του ερμηνείες αλλά και για τις αυστηρές και συνεπείς 
καλλιτεχνικά επιλογές του με μια μεγάλη προσωπική δισκογραφία στο 
χώρο της έντεχνης λαϊκής μουσικής. Ο Γεράσιμος θα τραγουδήσει μαζί με 
τις χορωδίες μας τραγούδια μεγάλων συνθετών και ποιητών καθώς και 
τραγούδια της προσωπικής του δισκογραφίας.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΩΡΑ 21:00
ΑΚΕΛ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΩΡΑ 21:30
ΛΑΥΡΙΟ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΕΙΚΤΑ

ΓΙΩΡΓΟ ΑΡΜΕΝΙΑΚΟ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥΣ

Ανήμερα της Αγίας Παρασκευής, η Μαρία Δεικτά με το Γιώργο Αρμενιάκο 
θα μας κρατήσουν συντροφιά και θα μας διασκεδάσουν, με μουσική και 
τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε.
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ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
Ο Πανθεσσαλικός Σύλλογος Λαυρίου ύστερα από 37 χρόνια έντονης πο-
λιτιστικής παρουσίας στο Λαύριο, θα παρουσιάσει μια βραδιά γεμάτη 
χορό και τραγούδι από την ιδιαίτερη πατρίδα του τη Θεσσαλία και μικρά 
παραδοσιακά δρώμενα που θα χαρίσουν ευχάριστες δόσεις γέλιου……

Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος 
Διψέλιζας Λαυρεωτικής «Η Αναγέννηση»

ΘΕΑΤΡΟ ΣΙΚΩΝ ΠΑΝΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ
 «Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ & ΤΟ ΤΖΙΝΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ»

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΩΡΑ 21:00
ΑΚΕΛ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΩΡΑ 20:45
ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΛΑΥΡΙΟΥ
«Αναμνήσεις από το χθες και το σήμερα»

Η Δημοτική φιλαρμονική Λαυρίου, με τους διακεκριμένους ερμηνευτές 
Ευδοκία Μωυσίδου και Χρήστο Δεληζώνα, επιχειρούν ένα μουσικό ταξίδι 
στην αθωότητα και την νοσταλγία με τραγούδια που όλοι σιγοτραγουδά-
με. Ξετυλίγοντας το κουβάρι των μουσικών αναμνήσεων του τόπου μας 
αλλά και γνωστών μελωδιών από όλο τον κόσμο θα σας ταξιδέψει δια-
σχίζοντας το χθες φθάνοντας στο σήμερα.
Τραγουδούν η σοπράνο Ευδοκία Μωυσίδου και ο τενόρος Χρήστος Δελη-
ζώνας
Διευθύνει: Λεμπέσης Γ. Θεόδωρος

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΩΡΑ 21:00
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ



32 33

ΑΝΤΡΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ
«Άξιον Εστί»

Οδυσσέας Ελύτης - Μίκης Θεοδωράκης
Η Χορωδία Λαυρίου, για την καλοκαιρινή της συναυλία και στα πλαίσια των 
εορταστικών εκδηλώσεων της για τα 80 χρόνια από την ίδρυσή της, σε συνερ-
γασία με τον Δήμο Λαυρεωτικής και το Ν.Π.Δ.Δ «ΘΟΡΙΚΟΣ» θα αποδώσει το λαϊκό 
ορατόριο για λαϊκό τραγουδιστή, ψάλτη, αφηγητή, και Χορωδία, με τη συνοδεία 
μικρής συμφωνικής ορχήστρας και λαϊκή ορχήστρα, σε ποίηση Οδυσσέα Ελύτη 
και μουσική Μίκη Θεοδωράκη. 

Λαϊκός τραγουδιστής: Κώστας Μακεδόνας
Ψάλτης: Γιώργος Ματθαιακάκης
Αφηγητής: Χριστόδουλος Στυλιανού
Αντρική Χορωδία Λαυρίου
Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα
Διεύθυνση ορχήστρας: Θεόδωρος Γ. Λεμπέσης
Συνοδεύει μικρή συμφωνική και λαϊκή ορχήστρα

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΩΡΑ 21:00
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Συναυλία Γιώργου Ανδρέου με την Φιλαρμονική Κερατέας 
Eρμηνεύουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Κορίνα Λεγάκη

Κάθε ορχήστρα είναι ένα μικρό θαύμα: Ανθρώπων που συνυπάρχουν, συνεργά-
ζονται αρμονικά και λειτουργούν από κοινού με σκοπό την μουσική ερμηνεία. Οι 
ορχήστρες είναι ένα από τα λαμπρότερα και πιο συγκινητικά δείγματα πολιτι-
σμού της ανθρώπινης περιπέτειας. Νιώθω χαρά και συγκίνηση που μια λαμπρή 
ορχήστρα - η Φιλαρμονική της Κερατέας - μου κάνει την τιμή να ερμηνεύσει σε 
μια μουσική συναυλία ένα σημαντικό αριθμό συνθέσεών μου, τραγουδιών που 
έγραψα σε όλη τη διάρκεια της συνθετικής μου διαδρομής, και που αγαπήθηκαν 
από το ελληνικό ακροατήριο. Η χαρά μου είναι εξίσου μεγάλη που τα τραγούδια 
αυτά θα ερμηνεύσουν η καταξιωμένη και αγαπητή Ελένη Τσαλιγοπούλου και η 
νέα και ταλαντούχα Κορίνα Λεγάκη. Θα είμαι στη σκηνή με το πιάνο μου, όποτε 
χρειαστεί, θα είμαι κι από κάτω, θεατής και ακροατής των εξαιρετικών μουσι-
κών της Φιλαρμονικής και του δημιουργικού τους μαέστρο Γιάννη Οικονομάκη. 
Ευχαριστώ τον Δήμο Λαυρεωτικής και το «Ν.Π.Δ.Δ. Θορικός» για την τιμητική 
προς το πρόσωπό μου πρωτοβουλία του. 
Διευθύνει ο Ιωάννης Οικονομάκης

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΩΡΑ 21:00
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΚΕΡΑΤΕΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
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Ο ΠΛΟΥΤΟΣ του Αριστοφάνη
 ΔΙΑΣΚΕΥΗ - ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟ ΕΣΚΕΝΑΖΗ

Λίγα λόγια για το έργο…
Αλήθεια.. αν ρωτούσα οποιονδήποτε θεατή μικρό ή μεγάλο: «Υπάρχει σήμερα η σύγκρου-
ση της φτώχειας με τον πλούτο;» θα έπαιρνα από όλους την ίδια απάντηση: «Φυσικά». 
Πόσο επίκαιρη είναι η κωμωδία του Αριστοφάνη!!! Γραμμένη πριν 25 Αιώνες!!! Θέλοντας 
να κάνω πιο κατανοητό το έργο για πιο μικρές ηλικίες έκανα μια ελεύθερη διασκευή στα 
βασικά χνάρια του μεγάλου ποιητή. Μια ανοικτή γελαστική πρόταση με βαθιές κοινωνι-
κές θέσεις για μικρούς και μεγάλους θεατές. Η τιμιότητα , η εργατικότητα , η φιλία , η 
οικογένεια , η μάθηση και η πνευματικότητα αγκαλιά με την αρχαία ρήση «Πάν μέτρον 
Άριστον» και «νούς Υγιής εν σώματι υγιεί» είναι το υλικό που μπορεί να επεξεργασθεί 
ο θεατής αφού χορτάσει άφθονο γέλιο… 

Διασκευή - Στίχοι - Σκηνοθεσία: Αλμπέρτο Εσκενάζη 
Σκηνικά-Κοστούμια: Μιχάλης Σδούγκος
Πρωτότυπη Μουσική: Γιούρι Στούμπελ
Χορογραφίες: Νίκος Καραστέργιος 
Βοηθός Σκηνοθέτη: Σαββίνα Πετρίδου 

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ: Σάρα Εσκενάζη, Δημήτρης Μαργαρίτης, Νίκος Κραστέργιος, Σαβ-
βίνα Πετρίδου, Γιώργος τριανταφύλλου και άλλοι ταλαντούχοι ηθοποιοί

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ
«Απόψε, ολόκληρος ο Σάιξπηρ!»

Άντ. Λονγκ, Τζ. Ουίνφιλντ, Ντ. Σίνγερ

Με φρέσκια ματιά, η νέα γενιά καταξιωμένων κωμικών (Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης 
Ρούμπος, Σταύρος Σβήγκος) αναμετράται με ολόκληρο τον Σαίξπηρ σε μια παράσταση 
και τα δίνει όλα επί σκηνής. Κι όταν λέμε όλα, εννοούμε ΟΛΑ! Η ξεκαρδιστική κωμωδία 
Απόψε, ολόκληρος ο Σαίξπηρ! η οποία έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία σε Ελλάδα κι 
εξωτερικό, επιστρέφει μετά από δέκα χρόνια στη σκηνή και υπόσχεται γέλιο…μέχρι δα-
κρύων!Καταιγιστικός ρυθμός, εναλλαγές ρόλων, αστείρευτος αυτοσχεδιασμός, ανατρε-
πτικές καταστάσεις, οδηγούν σε μια αξέχαστη εμπειρία κατά την οποία το κοινό γίνεται 
κυριολεκτικά παρτενέρ του θιάσου και συμμετέχει με τον παλμό και το κέφι του στη 
σκηνική δράση. Με αφετηρία τον ευφάνταστο κόσμο του Σαίξπηρ, η παράσταση Απόψε, 
ολόκληρος ο Σαίξπηρ! μετατρέπεται σε ένα απολαυστικό παιχνίδι απίστευτου γέλιου 
για όλη την οικογένεια!
Μετάφραση-σκηνοθεσία: Δημήτρης Μυλωνάς ,Σκηνικά-κοστούμια:Αγγελική Αθανασιά-
δου, Λήδα Σπερελάκη,Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης,Μουσική: Παύλος Κατσιβέλης,Επι-
μέλεια κίνησης: Χρυσηίς Λιατζαβίρη,Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Σιαμάτρα
Παίζουν: Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Σταύρος Σβήγκος
 
Βοηθός Σκηνοθέτη: Σαββίνα Πετρίδου 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ: Σάρα Εσκενάζη, Δημήτρης Μαργαρίτης, Νίκος Κραστέργιος, Σαββί-
να Πετρίδου, Γιώργος τριανταφύλλου και άλλοι ταλαντούχοι ηθοποιοί

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΩΡΑ 21:00
ΑΚΕΛ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 10€ - ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 8€ 
ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΟΜΑΔΙΚΑ: 6€

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ: ΚΑΦΕ - ΣΤΟΑ ΛΑΥΡΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΩΡΑ 21:15
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Γενική Είσοδος 15€, ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 12€
ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ: Viva gr, ΦΥΛΑΚΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
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Λίγα λόγια για το έργο…
Οι πρώτοι μεταπολεμικοί συγγραφείς της ελληνικής κωμωδίας ήταν όλοι «παιδιά του πολέμου». 
Αγαπούσαν με πάθος τη ζωή. Το θέατρο ήρθε και ακούμπησε αργότερα σαν μεγάλη παρηγοριά.
Το έργο τους μας ακολουθεί μέχρι σήμερα σε πείσμα της εποχής μας που ντρέπεται για το παρελ-
θόν της γιατί πολύ απλά, δεν το γνωρίζει!!
Η ελληνική φαρσοκωμωδία δοξάστηκε και θα μας αποκαλύπτει πάντα ένα κομμάτι του εαυτού μας 
που παραφυλάει κρυφογελώντας για να τρομάξει την περιβόητη στις μέρες μας «σοβαρότητά» μας.

Οι συντελεστές:
Κείμενο: Νίκος Τσιφόρος - Πολύβιος Βασιλειάδης
Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος
Μουσική & Τραγούδια: Φοίβος Δεληβοριάς
Σκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη
Κοστούμια: Νικόλ Παναγιώτου
Χορογραφίες: Σοφία Καλπενίδου
Φωτισμοί: ΧρήστοςΤζιόγκας
Βοηθός σκηνοθέτη: Ντένια Στασινοπούλου
Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού
Οργάνωση Παραγωγής: Ντόρα Βαλσαμάκη
Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη
Τους ρόλους ερμηνεύουν:
Γιάννης Μπέζος, Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γιάννης Στόλλας, Γιάννα Παπαγεωργίου, Ντένια 
Στασινοπούλου, Παναγιώτης Κατσώλης, Κωνσταντίνα Νταντάμη, Θανάσης Ισιδώρου.

ΤΡΙΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΩΡΑ 21:30
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€ - ΜΕΙΩΜΕΝΟ:15€ (φοιτητικό, άνεργοι, 
πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ και παιδικό από 6 έως 12 ετών)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: Viva.gr - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΔΑΦΝΗ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΟΙ ΓΑΜΠΡΟΙ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ 
Νίκος Τσιφόρος - 

Πολύβιος Βασιλειάδης
Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος

Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ ΣΤΟ ΣΟΥΝΙΟ, 
ΣΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Μετά τις sold out εμφανίσεις τον φετινό χειμώνα, η Ευανθία Ρεμπούτσικα προ-
σκαλεί και πάλι τους φίλους της σε μία μοναδική παράσταση, με τις πολυαγα-
πημένες μελωδίες της να μας μεταφέρουν από τους πολυσύχναστους δρόμους 
της Κωνσταντινούπολης, στα ονειρικά σοκάκια του Παρισιού και από κει σε μια 
φεγγαρόλουστη βραδιά στην έρημο.  
Ένα μουσικό ταξίδι βασισμένο στις αξέχαστες επιτυχίες της “Πολίτικης Κουζί-
νας” καθώς και σε άλλα πολυβραβευμένα soundtracks της Ευανθίας Ρεμπού-
τσικα.
Η ενέργεια που δημιουργείται επί σκηνής μεταξύ της Ευανθίας και του κοινού 
είναι γνωστή και μαζί με τους ταλαντούχους μουσικούς – σολίστες που φέρ-
νουν ο καθένας το μοναδικό του στυλ στη συναυλία, κάθε παράσταση γίνεται 
μία μοναδική εμπειρία!

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΩΡΑ 21:00
ΝΑΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ, ΣΟΥΝΙΟ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
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Η Ορχήστρα Νέων Δήμου Λαυρεωτικής ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 
2005 υπό τη διεύθυνση του Ευτύχη Ζαρμπ. Από την ίδρυσή της έως 
και σήμερα έχει σημαντική και συνεχή παρουσία στα καλλιτεχνικά 
δρώμενα της πόλης μας. Έχει συμπράξει σε συναυλίες με την Παι-
δική-Νεανική Χορωδία Λαυρίου, τη Χορωδία ΚΑΠΗ και τον Βασίλη 
Παπακωνσταντίνου.
Τη Δευτέρα 19 Αυγούστου στο θέατρο της Ρεμίζας, η Ορχήστρα 
Νέων θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που θα κινηθεί γύρω από την 
έντεχνη και ροκ μουσική.
ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΥΤΥΧΗΣ ΖΑΡΜΠ

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΩΡΑ 21:00
ΘΕΑΤΡΟ ΡΕΜΙΖΑΣ, ΛΑΥΡΙΟ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΔΗ. ΠΕ. ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΚΩΜΩΔΙΑ:
«ΤΟ ΤΑΒΛΙ» του Δημήτρη Κεχαίδη 

 Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης και ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης σε μια παρτίδα δεξιοτεχνίας 
σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη παρουσιάζουν ΤΟ ΤΑΒΛΙ του Δημήτρη Κεχαΐδη. Μια 
κωμωδία χαρακτήρων, που αποδίδεται γλαφυρά η νεοελληνική πραγματικότητα και το 
ενδόμυχο όνειρο του νεοέλληνα «να πιάσει την καλή».
Ο Φώντας (Γεράσιμος Σκιαδαρέσης) και ο Κόλιας (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) δυο φίλοι και 
κουνιάδοι, κάθονται ένα ζεστό αυγουστιάτικο απόγευμα μετά από ένα μεσημεριανό ύπνο, 
την ώρα του ιερού απογευματινού καφέ στη βεράντα τους και συζητούν πως θα πιάσουν 
την καλή και θα γλυτώσουν από τη φτώχεια τους. Το σχέδιο «όπως πάντα» καλά οργα-
νωμένο και σίγουρο, μας δείχνει όλο το νεοελληνικό όνειρο που πλάθεται από ευτελή 
υλικά.....
Συντελεστές: Κείμενο: Δημήτρης Κεχαΐδης, Σκηνοθεσία: Λευτέρης Γιοβανίδης, Σκηνι-
κά: Πουλχερία Τζόβα, Κοστούμια: Μαρία Παπαδοπούλου, Μουσική: Θοδωρής Οικονό-
μου, Φωτισμοί: Νίκος Σωτηρόπουλος
ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ: Ιεροκλής Μιχαιλίδης , Γεράσιμος Σκιαδαρέσης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΩΡΑ 21:15
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ, ΜΑΘΗΤΙΚΟ, ΑΜΕΑ,ΑΝΕΡΓΩΝ:10€

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: Viva.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

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

Η Ένωση Θηραίων Μεσογαίας Αττικής «Αγία Ειρήνη» 
Santorini, σας προσκαλεί σε μια αξέχαστη νησιώτικη βραδιά 

με τον μεγάλο δεξιοτέχνη του βιολιού Νίκο Οικονομίδη. 
Μαζί του η Κυριακή Σπανού και το Μουσικό του συγκρότημα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΩΡΑ 21:00
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 10€
ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ: ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟ κ. ΣΑΚΙΩΤΗ (ΟΞΥΓΟΝΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΩΡΑ 20:00
ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ «ΜΝΗΣΙΜΑΧΗ»

ΕΝΩΣΗ ΘΗΡΑΙΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
«ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» SANTORINI»

Λίγα έργο για το έργο….
«Η Μάσα και ο αρκούδος» είναι ένα κλασσικό 
παραμύθι για παιδιά, όπου μέσα από την δράση, 
τις διάφορες κωμικές καταστάσεις, τη μουσική, τα 

τραγούδια και με όλο το σκηνικό διάκοσμο βγαίνει όλη εκείνη η ομορφιά των αισθημάτων που 
γεννά ένα παραμύθι. Μέσα από τον κόσμο του παραμυθιού δίνετε η ευκαιρία στα παιδιά να ανα-
καλύψουν αυτές τις αξίες όπως αγάπη, η ελπίδα, η φιλία, η ειρήνη, η οικολογική συνείδηση και 
να τις διαφυλάξουν...
ΣΚΗΝΙΚΑ - ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ: Γεώργιος Λαμπριανίδης 
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: Τζένη Αρκούδη
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: Ειρήνη Κοτζάσοβα
ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ: Βαλερή Παπαδημητρίου
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ: Ειρήνη Κοτζάσοβα
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γεώργιος Γρηγοριάδης
ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ: Σοφιάννα Γρηγοριάδη, Γιάννης Κωστάρας, Ειρήνη Κοτζάσοβα, Ιωάννα Προσμίτη, Πά-
τρικ Τοχουμίδης και ο Θανάσης Λιούνης .

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΩΡΑ 20:30
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 8€
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙ
«Η Μάσα και ο αρκούδος»
(παραδοσιακό ρωσικό παραμύθι)
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Μετά από 60 soldout συναυλίες σε 
Ελλάδα και Κύπρο με το προσωπι-
κό της project «Φύλλο Ανδρικό», 
η Γιώτα Νέγκα ξεκινάει τα καλο-
καιρινά της μελωδικά ταξίδια σε 
όλη την Ελλάδα.
  Γνωστή για την αυθεντικότητά 
της, το λαϊκό πυρήνα του ρεπερ-
τορίου της και με παρακαταθήκη 

τις μεγάλες της επιτυχίες «Το δίκιο μου», «Με τα μάτια κλειστά» και τους 
«Ανοιχτούς λογαριασμούς», η Γιώτα Νέγκα μια από τις μεγαλύτερες λαϊκές 
φωνές της εποχής μας, φτιάχνει ένα πρόγραμμα που τα περιλαμβάνει όλα: τα 
αγαπημένα της κομμάτια, τις ρίζες της, τις επιτυχίες της αλλά και τα νέα της 
τραγούδια «Οξυγόνο» και «Βρες μου έναν άλλον» προπομπούς του δίσκου 
που ετοιμάζει με τον Νίκο Μωραΐτη και τον Νίκο Μερτζάνο.
H Γιώτα Νέγκα μας υπόσχεται μια εκρηκτική , δυνατή & συναισθηματική βραδιά 
όπως είναι και η ίδια.Κάτω από τα αστέρια του καλοκαιρινού ουρανού, θα μοι-
ραστεί μαζί μας την αλήθεια της και θα τραγουδήσει για όσα την συγκινούν & 
μας συγκινούν,οδηγώντας μας στα μουσικά της μονοπάτια…

Από τα «Κρύσταλλα Κόκκινα Φι-
λιά» στο «να ‘ρχεται η άνοιξη». 
Η Ζωή Παπαδοπούλου διαλέγει 
τις καλύτερες στιγμές της από 12 
χρόνια δισκογραφίας. 
Από το νέο της, πρόσφατο δίσκο 
«να *ρχεται η άνοιξη», σε μουσι-
κή Χρήστου Νικολόπουλου και 

στίχους Λίνας Νικολακοπούλου, ως τα αγαπημένα της τραγούδια χάρις στην 
οποία τη γνωρίσαμε, όπως το ντουέτο με τη Χάρις Αλεξίου «Αχ! Και να σε είχα 
εδώ», και άλλα που ξεχωρίζει από συνεργασίες της με μεγάλους δημιουργούς 
όπως τον Δημήτρη Μητροπάνο, τη Χάρις Αλεξίου, τον Μανώλη Ρασούλη, τον 
Μίκη Θεοδωράκη, τον Δήμο Μούτση, τον Γιώργο Κατσαρό και τον Χρήστο 
Νικολόπουλο... σ’ ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, αμεσότητα, ενέργεια και 
δύναμη, σαν γιορτή.
Με τη βαθιά, ζεστή φωνή της, τα συναισθήματα που προκαλεί στα λάιβ της, το 
πηγαίο της ταλέντο, την λαμπερή της σκηνική παρουσία η Ζωή Παπαδοπούλου 
περιοδεύει στην Ελλάδα με μια ομάδα ταλαντούχων μουσικών και απογειώνει 
τα βράδια μας!

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.

ΓΙΩΤΑ ΝΕΓΚΑ ΖΩΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΓΙΟΡΤΗ ΜΕΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
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.

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
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Η Δημοτική Χορωδία Κερατέας γιορτάζει τα τριάντα χρόνια της, με μια συναυλία προ-
οίμιο των φετινών εορτασμών που θα πραγματοποιήσει την σαιζόν 2019-2020. Θα ερ-
μηνεύσει μια επιλογή χορωδιακών κομματιών από το ευρύ ρεπερτόριο της , ξεκινώντας 
από την Ιταλική Αναγέννηση, τους Κλασσικούς και την Όπερα, μέχρι τους μεγάλους 
συνθέτες που όλοι αγαπήσαμε.

Η Χορωδία του ΚΑΠΗ Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής φέτος συμπληρώνει είκοσι χρόνια 
διαρκούς παρουσίας στην τέχνη, την προσφορά και τον πολιτισμό, δημιουργώντας έναν 
διαχρονικό θεσμό για την Τρίτη ηλικία, μέσα από την καλλιτεχνική ενασχόληση και 
τη χορωδιακή πράξη. Θέλοντας να τιμήσει τον Νίκο Γούναρη (1915-1965) έναν μεγάλο 
του ελληνικού πενταγράμμου, θα ερμηνεύσει αξέχαστες επιτυχίες του, σε ένα μοναδικό 
αφιέρωμα.
Μουσική Διεύθυνση: Αναστάσιος Λαζάρου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΩΡΑ 20:00
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ, ΚΕΡΑΤΕΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΩΡΑ 20:00
ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Λίγα λόγια για το έργο…
Το θεατρικό εργαστήρι «ΘΕΣΠΙΣ» τιμά τα 40 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου κωμωδιογράφου 
μας Δημήτρη Ψαθά παρουσιάζοντας την γνωστή κωμωδία «Ζητείται Ψεύτης». Η κωμωδία αυτή 
πρωτοπαίχτηκε απ’ το θίασο Κοτοπούλη στις 21 Αυγούστου 1953, στο θερινό θέατρο «Σαμαρτζή». 
Ο βουλευτής Θεόφιλος Φερέκης προσλαμβάνει τον Θεόδωρο Πάρλα ως γραμματέα του. Ο γνωστός 
και ως «ψευτο-Θόδωρος», κρατά ικανοποιημένους τους ψηφοφόρους του Φερέκη, τάζοντάς τους 
λαγούς με πετραχήλια. Οι ψευτιές του Θεόδωρου δεν αργούν να γίνουν μπελάς για τον Φερέκη, 
ειδικά όταν η γυναίκα του βουλευτή στήνει παγίδα στον ψευτο-Θόδωρο, ο οποίος τσιμπάει νομί-
ζοντας πως είναι ερωτευμένη μαζί του.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Σκηνοθεσία - Διδασκαλία: Γιώργος Πετρινόλης
Σκηνογραφία: Ηλίας & Δημήτρης Αβραμίδης
Κοστούμια: Αναστασία Βαλαχή 
Επιμέλεια Σκηνής: Λίνα Κοντογιάννη
Μουσική επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ελευθερίου
Κομμώσεις: Ελευθερίου «Νέα Γενιά»
Επιμέλεια Αφίσας - Προγράμματος: Κρίνα Αναγνωστοπούλου

ΠΑΙΖΟΥΝ οι:
Γιώργος Μιχάλης, Μαρίνα Κρίκου, Κωνσταντίνος Ελευθερίου, Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος, Κατερίνα 
Αγγελή, Στέφανος Τραγανός, Μαρία Αγγελή, Λεοντής Χατζηρουσέας, Ευαγγελία Τραγανού, Λουκία 
Μιχαηλίδη, Λίτσα Γκιτζού, Ελένη Δημητρίου, Μάκης Κρίκος, Σπύρος Χριστοδούλου, Πέρσα Κουκου-
νάρη, Ιωσηφίνα Ατζεμιάν

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
«ΘΕΣΠΙΣ» ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ 

ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ζητείται Ψεύτης» του Δημήτρη Ψαθά.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27, ΣΑΒΒΑΤΟ 28, ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΩΡΑ 20:00 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
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«Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ & ΤΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΔΕΝΤΡΟ» (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΩΡΑ:20:45
ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

«Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ & ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ»
ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΩΡΑ:20:45

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

 «ΕΠΤΑ ΓΑΜΠΡΟΙ ΜΙΑ ΝΥΦΗ»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΩΡΑ:20:45

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΥ 
& ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

«Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΤΟ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟ ΦΙΔΙ»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΩΡΑ:20:45

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΜΑΡΙΖΑΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

«Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ & ΤΟ ΞΩΤΙΚΟ»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΩΡΑ:20:45

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΣΟΝΙΜΑΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΠΑΝΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΨΗΦΙΔΩΝ

16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΕΣ: 21:00-22:00 
ΧΥΤΗΡΙΟ (ΛΙΜΑΝΙ ΛΑΥΡΙΟΥ)

ΕΝΩΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΡΙΣ
7 - 8 - 9 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ

1 ΙΟΥΛΙΟΥ - 7 ΙΟΥΛΙΟΥ, 
ΧΥΤΗΡΙΟ (ΛΙΜΑΝΙ ΛΑΥΡΙΟΥ)

ΩΡΕΣ: 19:30 - 22:00

ΕΚΘΕΣΗ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ
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