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

Με ιδιαίτερη χαρά, αλλά και αισιοδοξία για το μέλλον, διοργα-
νώνουμε και φέτος, το καθιερωμένο, πλέον, πολιτιστικό φεστι-
βάλ του δήμου μας «Θορίκια 2022» και ευελπιστούμε μέσα από 
τις ποικίλες πολιτιστικές δράσεις, που το ΝΠΔΔ «Θορικός» έχει 
ετοιμάσει για όλους εμάς να ψυχαγωγηθούμε και να περάσουμε 
ένα όμορφο καλοκαίρι, γεμάτο με τραγούδια, χορούς, θεατρικές 
παραστάσεις, εκθέσεις και κάθε λογής πολιτιστικά δρώμενα για 

μικρούς και μεγάλους, για γηγενείς και επισκέπτες της Λαυρεωτικής.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα θερμά να ευχαριστήσω τους πολιτιστικούς συλλό-
γους του Δήμου μας, που πάντοτε με κέφι, μεράκι και δημιουργικότητα στέκονται 
αρωγοί στην προσπάθεια για ποιοτική ψυχαγωγία, καθώς και όλους τους συ-
νεργάτες, που ακούραστα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου για πολιτιστική 
αναβάθμιση του τόπου μας.

Εύχομαι σε όλους «καλό καλοκαίρι» και ελπίζω να σας ανταμώσω από κοντά 
και να δώσουμε σε όλους τους συντελεστές το πιο ζεστό μας χειροκρότημα, 
επιβραβεύοντας με τον τρόπο αυτό τον κόπο και την προσπάθεια όλων .

 Με ιδιαίτερα αισθήματα εκτίμησης
 Δημήτρης Λουκάς
 Δήμαρχος Λαυρεωτικής
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Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,

Συνεχίζοντας για μια ακόμη χρονιά και έχοντας ως σύμμαχο τη 
δική σας ανταπόκριση, ευελπιστούμε και φέτος οι καλοκαιρι-
νές πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχουμε επιλέξει για εσάς να 
αποτελέσουν ένα ευχάριστο διάλειμμα που θα συμβάλει στην 
προσπάθεια για ποιοτική ψυχαγωγία και κυρίως για δημιουργική 
ανανέωση και διάθεση για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

 Μέσα από καλλιτεχνικά, χορευτικά σύνολα, θεατρικές παραστά-
σεις μουσικά και άλλα ακούσματα, με τη συμμετοχή των πολιτιστικών συλλόγων 
του δήμου μας, αλλά και σημαντικών καλλιτεχνών που έχουμε επιλέξει για την 
υλοποίηση του πολιτιστικού μας φεστιβάλ «Θορίκια 2022» ελπίζουμε να φα-
νούμε αντάξιοι των προσδοκιών, τόσο των δημοτών, όσο και των επισκεπτών 
της Λαυρεωτικής.

 Θα ήθελα εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» του 
δήμου Λαυρεωτικής και εκ μέρους όλων των συνεργατών, να σας δηλώσω, ότι 
το Νομικό Πρόσωπο που εκπροσωπώ, προσπαθεί με κάθε τρόπο να σταθεί αντά-
ξιο των περιστάσεων και γι αυτό θα ήθελα να μας τιμήσετε και φέτος με την 
παρουσία σας, στοχεύοντας να ταξιδέψουμε και πάλι μακριά από τα προβλήματα 
και το άγχος της τρέχουσας καθημερινότητας. 

 Ευελπιστώντας, ότι θα τα καταφέρουμε, συνεχίζουμε δυναμικά την προσπάθεια. 

 
 Με ιδιαίτερη εκτίμηση
 Ευαγγελία Βελετάκου
 Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ»
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ΜΕΛΗ Δ.Σ. TOY N.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

 Πρόεδρος Δ.Σ.:  ΒΕΛΕΤΆΚΟΥ ΕΥΆΓΓΕΛΙΆ
 Άντιπρόεδρος Δ.Σ.:  ΛΟΥΚΆΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 Μέλος:  ΆΔΆΜΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ
 Μέλος:  ΆΘΆΝΆΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΆΝΤΙΝΟΣ
 Μέλος:  ΖΆΓΟΥΡΗΣ ΧΆΡΆΛΆΜΠΟΣ
 Μέλος:  ΚΆΝΕΛΟΠΟΥΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
 Μέλος:  ΠΆΠΆΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
 Μέλος:  ΆΘΆΝΆΣΙΟΥ ΠΆΝΆΓΙΩΤΗΣ
 Μέλος:  ΧΆΣΙΩΤΗΣ ΆΝΤΩΝΙΟΣ
 Μέλος:  ΟΙΚΟΝΟΜΆΚΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ
 Μέλος:  ΠΆΤΣΕΛΗ ΜΆΡΙΆ

ΆΙΓΕΆΣ ΆΜΚΕ
Διαχ/στής: 
ΆΘΆΝΆΣΙΟΣ ΜΆΡΤΙΝΟΣ

Χορηγός προγράμματος 
εκδηλώσεων:
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ΜΕΛΗ Δ.Σ. TOY N.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

 Πρόεδρος Δ.Σ.:  ΒΕΛΕΤΆΚΟΥ ΕΥΆΓΓΕΛΙΆ
 Άντιπρόεδρος Δ.Σ.:  ΛΟΥΚΆΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 Μέλος:  ΆΔΆΜΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ
 Μέλος:  ΆΘΆΝΆΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΆΝΤΙΝΟΣ
 Μέλος:  ΖΆΓΟΥΡΗΣ ΧΆΡΆΛΆΜΠΟΣ
 Μέλος:  ΚΆΝΕΛΟΠΟΥΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
 Μέλος:  ΠΆΠΆΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
 Μέλος:  ΆΘΆΝΆΣΙΟΥ ΠΆΝΆΓΙΩΤΗΣ
 Μέλος:  ΧΆΣΙΩΤΗΣ ΆΝΤΩΝΙΟΣ
 Μέλος:  ΟΙΚΟΝΟΜΆΚΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ
 Μέλος:  ΠΆΤΣΕΛΗ ΜΆΡΙΆ

Ευχαριστούμε το Δημήτρη Δράκο 
για την παραχώρηση φωτογραφικού υλικού
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Ο ρόλος των εν λειτουργία και των υπό σύσταση μουσείων της περιοχής με στόχο 
την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας της Λαυρεωτικής.

Η ιστορική αξία της Λαυρεωτικής, καθώς και η διαχρονικότητά της μέσα στην πορεία 
του χρόνου σε συνδυασμό με την ανάγκη ανάδειξης της υπάρχουσας βιομηχανικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς που υπάρχει διάσπαρτη σε ολόκληρη την περιοχή, μας έχουν 
οδηγήσει σε σκέψεις, αλλά και στη διαμόρφωση στόχων για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο 
μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις. 

 Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύουμε, ότι ο ρόλος των υπαρχόντων, αλλά και των υπό σύ-
σταση μουσείων, θα συμβάλουν στην προσπάθεια ανάδειξης της τοπικής ιστορίας της 
Λαυρεωτικής, καθώς «τα μουσεία μιλούν για εκείνα που δεν λέγονται» και ασφαλώς 
σηματοδοτούν σε μέγιστο βαθμό την τοπική ιστορία της περιοχής, την οποία με κάθε 
τρόπο επιθυμούμε να αναδείξουμε.

Κατά αυτόν τον τρόπο και μέσα από το παρόν έντυπο του πολιτιστικού φεστιβάλ του 
δήμου μας «Θορίκια 2022», θα θέλαμε να προβάλουμε: 

Α. Τα ήδη υπάρχοντα και εν λειτουργία μουσεία: 
Άρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου
Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου
Ορυκτολογικό Μουσείο Άγίου Κωνσταντίνου (Καμάριζας)
Βιοτεχνικό Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο (εντός του ΤΠΠΛ)

Β. Τα υπό σύσταση μουσεία:
Μουσείο Μεταλλείας Μεταλλουργίας (εντός του ΤΠΠΛ)
Μουσείο Κεραμικής ΆΚΕΛ -Πάνος Βαλσαμάκης
Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου (Νέο)
Οικία «Μπία»(Κερατέα)

Πέραν των ενεργειών του δήμου μας, καθώς και άλλων φορέων (ΕΜΠ, ΤΠΠΛ κ.α), επι-
στημονικών συλλόγων (Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής κ.α), καθώς και εταιρειών (Τα 
Μεταλλεία του Λαυρίου, ΔΆΝΕΤΆΛ κ.α) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, η συμ-
βολή των εν λειτουργία και των υπό σύσταση μουσείων της περιοχής θα αποτελέσουν 
εφαλτήριο δράσης ανάδειξης και αξιοποίησης της τοπικής ιστορίας της Λαυρεωτικής. 
Άπώτερος στόχος είναι να αναδειχθεί ο ρόλος και η συμβολή τους προς αυτήν την 
κατεύθυνση.

Δρ. ΜαριλέναΜαρμάνη
Ιστορικός –Αρχαιολόγος

Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,

Πολιτισμού, Αθλητισμού & Ν. Γενιάς
Δήμου Λαυρεωτικής
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Το Δημοτικό Ωδείο του Δήμου Λαυρεωτικής «Δημήτρης Νικολάου» διοργανώνει καλοκαι-
ρινή συναυλία, με τη συμμετοχή των μαθητών και καθηγητών του. Συμμετέχει η Δημοτική 
Φιλαρμονική Κερατέας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΩΡΑ:20:30
ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΕΡΑΤΕΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΆΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
«ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΆΟΥ»
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Η φετινή μας συμμετοχή στα ΘΟΡΙΚΙΆ θα είναι μουσικοχορευτική παράσταση με χορούς 
και τραγούδια της ιδιαίτερης πατρίδας μας και παρουσίαση καλλιτεχνικών τμημάτων 
του συλλόγου μας. Στην εκδήλωση μουσική θα παίξει ο Μανώλης Μπουνταλάκης και το 
συγκρότημα του.
Ο Σύλλογος Κρητών Λαυρίου είναι αφιλοκερδές σωματείο που ιδρύθηκε το 1983 με 
αναγνωρισμένη την προσφορά του στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας. Στόχος του 
Συλλόγου είναι να διατηρήσει ζωντανή και να προβάλει την πολιτιστική κληρονομιά, 
την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα της ιδιαίτερης πατρίδας μας, της Κρήτης. Σκοπός μας 
είναι να διαδοθεί και να διασωθεί στο χρόνο αυτή η πλούσια πολιτιστική και πνευματική 
παρακαταθήκη των προγόνων μας, να γνωρίσουν και να αγαπήσουν οι νεότερες γενιές 
τις ρίζες τους.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ ΩΡΑ: 21:00 
ΑΚΕΛ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΛΆΥΡΙΟΥ
«Η ΜΕΓΆΛΟΝΗΣΟΣ»
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ΘΕΆΤΡΙΚΗ ΟΜΆΔΆ ΚΟΥΒΆΡΆ  
«Η ΓΕΙΤΟΝΙΆ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» 

Η Θεατρική Ομάδα Κουβαρά «Η γειτονιά του κόσμου» του Ν.Π.Δ.Δ ΆΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ παρουσιάζει την 
ηθογραφική εύθυμη κωμωδία «Οι κυρίες της αυλής» που αποτελεί μεταφορά της ομώνυμης ελ-
ληνικής κινηματογραφικής ταινίας του 1966. Η ιστορία μιας παρέας ανθρώπων που μοιράζονται 
την ίδια φτωχική αυλή και μας αφηγούνται τα πάθη τους και τους έρωτές τους.

Συντελεστές:
Σκηνοθεσία-Διδασκαλία-Διασκευή: Γιώργος Δρίβας
Μουσική σύνθεση: Salvatore Bezzi
Σκηνογραφία σκηνικά: Χάρης Σερέφογλου
Κουστούμια: Θ.Ο «Η γειτονιά του κόσμου»
Στίχοι τραγουδιών: Γιώργος Δρίβας –Δώρα Μουτσούλα 
Γραφιστικά: Χάρης Σερέφογλου 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΩΡΑ: 21:00 
ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΡΕΜΙΖΑΣ ΛΑΥΡΙΟ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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JURASSIC ADVENTURE 
Σ’ ένα απομακρυσμένο νησί ο Δρ. Γκράντ με τον πιστό του βοηθό, την κόρη του, τους 
φίλους της, κι ένα ρομπότ κλωνοποιούν τους πρώτους Δεινόσαυρους. Κι ενώ ετοιμάζο-
νται να τους παρουσιάσουν για πρώτη φορά στους ανθρώπους, ένας τυφώνας ανατρέπει 
ολοκληρωτικά τα σχέδια τους! Τότε τα παιδιά αναλαμβάνουν ενεργό δράση, όμως όλοι οι 
δεινόσαυροι έχουν «δραπετεύσει» από τον προστατευμένο χώρο, τα αυγά τους χάνονται 
και η μεγάλη περιπέτεια στην ζούγκλα έχει ήδη αρχίσει! 
Η παράσταση προτείνεται για παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών και άνω.
Παίζουν οι ηθοποιοί:
Νίκος Χρηστίδης, Χρήστος Κορδελάς, Άναστασία Φλεμοτόμου, Μαρία Πολυμεροπούλου, 
Τζώρτζης Παπαδόπουλος, Κριστιάννα Καρρίκι, Βίκυ Χουδαλάκη και ο Φώτης Σπύρος

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ ΩΡΑ: 20:45
ΑΚΕΛ ΛΑΥΡΙΟ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
Γενική Είσοδος: 13€, Προπώληση: 10€

Προπώληση viva.gr: 11€
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Το Λύκειο Ελληνίδων παράρτημα Κερατέας διοργανώνει επετειακή εκδήλωση από τα 100 
χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Με τον κ. Θοδωρή Κοντάρα, φιλόλογο και λαο-
γράφο, ως κεντρικό ομιλητή θα ταξιδέψουμε νοερά στις ελληνικές πόλεις της Ερυθραίας 
και στη Σμύρνη της καρδιάς μας με τη συμμετοχή της Χορωδίας Νέας Ερυθραίας και 
των Χορευτικών Ομάδων του Λυκείου των Ελληνίδων Παραρτήματος Κερατέας σε παρα-
δοσιακούς σκοπούς και τραγούδια της περιοχής με συνοδεία ορχήστρας παραδοσιακών 
οργάνων.

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ ΩΡΑ: 20:30
ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΕΡΆΤΕΆΣ
100 ΧΡΟΝΙΆ ΆΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΆΣΙΆΤΙΚΗ ΚΆΤΆΣΤΡΟΦΗ
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Ο Πανθεσσαλικός Σύλλογος Λαυρίου επιστρέφει ύστερα από δύο δύσκολα χρόνια για τη 
Χώρα μας και την ανθρωπότητα. Φέτος γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυση του και 
σας υπόσχεται μια μουσικοχορευτική παράσταση γεμάτη χορό και τραγούδι.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ ΩΡΑ: 21:00
ΑΚΕΛ ΛΑΥΡΙΟ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΠΆΝΘΕΣΣΆΛΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΆΥΡΙΟΥ
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Ο Λαογραφικός Σύλλογος Κερατέας «ΆΠΟΛΛΩΝ» σας προσκαλεί στην ετήσια μουσικοχο-
ρευτική παράσταση λήξης. Η παράσταση έχει στόχο να αναδείξει την μουσικοχορευτική 
παράδοση της Ελλάδας, μέσα από αντιπροσωπευτικούς χορούς και τραγούδια της πατρί-
δας μας. Συμμετέχει μέρος των χορευτικών τμημάτων του Άπόλλωνα συνοδεία μουσικών 
συγκροτημάτων που εκπροσωπούν με τρόπο αυθεντικό την παράδοση. Ο Λαογραφικός 
Σύλλογος Κερατέας Άπόλλων διανύει φέτος τον 32ο χρόνο λειτουργίας του με μοναδικό 
σκοπό του, την διάδοση, εκμάθηση παραδοσιακών τραγουδιών και χορών καθώς και την 
διάδοση των εθίμων του τόπου μας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΩΡΑ: 21:00
ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΛΆΟΓΡΆΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΆΤΕΆΣ
«ΆΠΟΛΛΩΝ»
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Η Μικτή Χορωδία Δημοτικής Ενότητας Κερατέας ιδρύθηκε το 1990 από τον διακεκριμένο μαέ-
στρο Άνδρέα Λαζάρου. Σύντομα, έγινε ένας ισχυρός πόλος έλξης για πολλούς ερασιτέχνες φίλους 
του χορωδιακού τραγουδιού και λίγο αργότερα απετέλεσε τον κύριο πρεσβευτή του μουσικού 
πολιτισμού της πόλης σε ολόκληρη την Ελλάδα. Εντασσόμενη στον δήμο Λαυρεωτικής, υπό 
την αιγίδα του Ν.Π.Δ.Δ. «Θορικός», πήρε ενεργά μέρος στις δημοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις 
«Κενταύρια» και «Θορίκια», τιμώντας έτσι και ενισχύοντας έμπρακτα με τη συμμετοχή της, το 
όραμα της πολιτιστικής επικοινωνίας και έκφρασης των ενεργών πολιτών . Κορυφαία, ωστόσο, 
στιγμή και ξεχωριστό σημείο αναφοράς στην πορεία της χορωδίας αποτελεί η συμμετοχή της στο 
7ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Ναυπάκτου τον Μάιο του 2014, όπου, μετέχοντας στον απίστευτο 
αριθμό των 777 χορωδών, που ερμήνευσαν τον «Ζορμπά» του Μίκη Θεοδωράκη, κατέκτησε μια θέση 
στο Βιβλίο Γκίνες (Guiness World Records), κερδίζοντας έτσι επάξια μια διάκριση με εξαιρετική 
σημασία για τους συμμετέχοντες χορωδούς, αλλά και για την πόλη της Κερατέας στο σύνολό 
της. Στο ρεπερτόριό της η χορωδία, αν και αποτελούμενη σχεδόν αποκλειστικά από ερασιτέχνες 
φίλους της μουσικής, με μόνο εφόδιο το μεράκι και το πηγαίο τους ταλέντο, έχει να επιδείξει 
μια ευρεία γκάμα από χορωδιακά τραγούδια, ξεκινώντας από την ευρωπαϊκή Άναγέννηση και το 
Βυζαντινό μέλος, τους μεγάλους Κλασσικούς και Ρομαντικούς συνθέτες, την ιταλική Όπερα και την 
ελληνική Οπερέττα, μέχρι την εκκλησιαστική τετράφωνη λειτουργική παράδοση των Πολυκράτη 
και Γλυκοφρύδη, και φυσικά τους κυριότερους Έλληνες και ξένους συνθέτες του 20ου αιώνα. 
Διευθύνει: Λαζάρου Αναστάσιος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ ΩΡΑ: 21:00
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΜΙΚΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΆ ΚΕΡΆΤΕΆΣ
ΆΦΙΕΡΩΜΆ ΣΤΟΝ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΆΚΗ
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Ο Σύλλογος Ποντίων Λαυρίου «Ο Μιθριδάτης» υμνεί την Ειρήνη…! Μέσα από αφηγήσεις, 
χορούς, τραγούδια, εικόνες και συναισθήματα, ήχους και ποικίλματα, ξεκινά ένα ταξίδι 
με σκοπό να «χαιρετίσει» την έννοια και την αξία της Ειρήνης… 
Ευλαβικά, σηκώνουμε τα μάτια σφίγγοντας ο ένας το χέρι του άλλου και όλοι μαζί κοι-
νωνούμε και επικοινωνούμε το μήνυμα της. 
Ειρήνη στον κόσμο; Ειρήνη στην πλάση; Ειρήνη στην καρδιά;

Ίδωμεν…

Διδασκαλία Ποντιακών Χορών: Σεβαστή Τηλιαβερίδη
Κείμενα - Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Ηλίας Υφαντίδης

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ ΩΡΑ: 20:30
ΑΚΕΛ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

« ! ΕΙΡΗΝΗ ! »
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Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, η Παιδική – Νεανική Χορωδία, η Μεικτή Χορωδία ΚΑΠΗ και 
η Ορχήστρα Νέων Δήμου Λαυρεωτικής υπό την Διεύθυνση του Ευτύχη Ζάρμπ σε ένα 
ταξίδι μουσικής και λόγου από την Επανάσταση του ’21 στην Προσφυγιά του ’22. 
Συμμετέχει το Χορευτικό Τμήμα του συλλόγου Μικρασιατών-Κωνσταντινουπολιτών 
Λαυρεωτικής. 
Άφηγητής: Βασίλης Χατζηιωάννου 
Άφηγήτρια: Ελένη Ψαρρά
Επιλογή-Επιμέλεια κειμένων: Ηρώ Μαρκουλή
Κείμενα 1ου μέρους «Εσύ Δημήτριε......»: Άρτεμις Κρεμμύδα
Κείμενα 2ου μέρους Ματωμένα χώματα: Διδώ Σωτηρίου
Οι νεκροί περιμένουν: Διδώ Σωτηρίου
Στην προκυμαία της Σμύρνης: Έρνεστ Χέμινγουεί 
Μουσική Διεύθυνση: Ευτύχης Ζάρμπ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ ΩΡΑ: 21:00 
ΑΚΕΛ ΛΑΥΡΙΟ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

« Κι από όπου χαράζει ως όπου βυθά.....»
     (Δ. Σολωμός)
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Με λ ί ν α  Μάσ χα

Η μουσική παράσταση «Τα άνθη 
της καταστροφής» είναι ένα 
αφιέρωμα στην μουσική και τα 
τραγούδια, τον ήχο και τον λόγο 
της Μικράς Άσίας.
Ο  τ ραγουδ ισ τής  Γι ά ν νης 
Διονυσίου με τους ηθοποι-
ούς Δανάη Λουκάκη και Σόλων 
Τσούνη με συνοδεία ορχήστρας 
κλασικών και παραδοσιακών ορ-

γάνων και όχημα γνωστά τραγούδια σε μια νέα ενορχηστρωτική ματιά του Θοδωρή Λεμπέση, θα 
μας ταξιδεύσουν στον «μυθικό» αλλά και τον ιστορικό τόπο της Μικράς Άσίας. Οι βασικοί σταθ-
μοί αυτού του ταξιδιού, η ζή πριν την απελευθέρωση, η απελευθέρωση, η ήττα , η καταστροφή, η 
προσφυγιά και το ρίζωμα στην Ελλάδα.
Ο λόγος εξιστορεί και ζωντανεύει τις «μνήμες» των Μικρασιατών, τα τραγούδια και η μουσική, 
τα οποία θα αποτελούν το όχημα που θα μεταφέρει ατόφια την αίσθηση της ιστορίας της Μικράς 
Άσίας, καθώς μπορεί οι Μικρασιάτες να έχασανν τα πάντα στην καταστροφή αλλά τα τραγούδια 
τους κατάφεραν να τα «φέρουνε» μαζί τους.
Ενορχήστρωση και Διεύθυνση ορχήστρας: Θεόδωρος Γ. Λεμπέσης
Συντελεστές:
Ερμηνευτής: Γιάννης Διονυσίου- Χορωδία Λαυρίου, Ηθοποιοί: Δανάη Λουκάκη, Σόλων Τσούνη, 
Κείμενα: Ευγενία Μαραγκού, Επιστημονική Συνεργασία: Πηνελόπη Δεληγιάννη, Φωτισμοί: Μελίνα 
Μάσχα, Σκηνικά Κοστούμια: Γιώργος Λιντζέρης, Σκηνοθεσία: Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη
Συνοδεύει ορχήστρα κλασικών και παραδοσιακών – λαϊκών οργάνων 

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ ΩΡΑ:21:00 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΧΟΡΩΔΙΆ ΛΆΥΡΙΟΥ
«Τα άνθη της καταστροφής»

συνδιοργάνωση

Ν.Π.Δ.Δ.ΘΟΡΙΚΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
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ΠΆΙΔΙΚΗ ΠΆΡΆΣΤΆΣΗ

Η Άστρέλια προέρχεται από έναν μακρινό πλανήτη όπου υπάρχει ημέρα και νύχτα ταυτο-
χρόνως. Γονείς της είναι ο Ήλιος κι η Σελήνη. Ξαφνικά, μετά από ένα απρόοπτο γεγονός, 
αυτή η ισορροπία διαταράσσεται και η Άστρέλια θα βρει μια λύση που θα τους κάνει 
όλους ευτυχισμένους και πάλι...
Οι περιπέτειες της Άστρέλιας, ζωντανεύουν στη σκηνή μέσα από ένα one-woman-show 
που περιλαμβάνει χορό, τραγούδι, και πολλή αλληλεπίδραση με το κοινό. Στην παρά-
σταση υπάρχει επίσης και video-art μέσω ενός προτζέκτορα.
 Συντελεστές:
Σκηνοθεσία –σκηνογραφία –κοστούμι: Ξανθή Ταβουλαρέα
 Μουσική: Στάθης Δρογώσης, Άστρέλια: Ελένη Κόντη, Άστέριος: Άνώνυμος 
Τις φωνές τους δανείζουν: Μαμά: Χριστίνα Τσάφου, Μπαμπάς: Γιάννης Καλατζόπουλος, 
Άεροσυνοδός: Ιωάννα Μαρούγκα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ ΩΡΑ: 21:00
ΑΚΕΛ ΛΑΥΡΙΟ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Γενική είσοδος:7€

Α Σ Τ Ρ Ε Λ Ι Α
Η επισκέπτρια από το διάστημα 
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Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Λαυρεωτικής «Ο Πύρρος» ιδρύθηκε το 2008 από το περίσσευμα 
αγάπης των απόδημων Ηπειρωτών για τον αρχέγονο τόπο. Σκοπός του συλλόγου είναι: Η 
σύσφιξη των δεσμών και σχέσεων και η τακτική επικοινωνία των κατοίκων Λαυρεωτικής 
που κατάγονται από οποιοδήποτε μέρος της Ηπείρου. Η ανάπτυξη πνεύματος φιλίας, αλ-
ληλεγγύης και συναδελφώσεως μεταξύ όλων των καταγόμενων από την Ήπειρο. Καθώς 
και η διατήρηση των ηθών, εθίμων και παραδόσεων της Ηπείρου. Η διοργάνωση πο-
λιτιστικών, ψυχαγωγικών και άλλων εκδηλώσεων. Το χορευτικό τμήμα του συλλόγου 
λειτουργεί κάθε Κυριακή στο κτίριο του Γενικού Λυκείου Λαυρίου ενώ τα γραφεία του 
βρίσκονται στις Εργατικές Κατοικίες Λαυρίου. Ο σύλλογος μας όπως κάθε χρόνο συμ-
μετέχει στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Λαυρεωτικής με πλούσιο χορευτικό 
και μουσικό πρόγραμμα.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ΩΡΑ: 21:00
ΑΚΕΛ ΛΑΥΡΙΟ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΛΆΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
«Ο ΠΥΡΡΟΣ»
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Ο ΓΙΆΝΝΗΣ ΣΆΒΒΙΔΆΚΗΣ είναι πλέον γνωστό πως δεν εντάσσεται σε στερεότυπες κα-
ταστάσεις, δεν αναζητά λύσεις ασφαλείας και γι’ αυτό συνεχώς ψάχνει νέους τρόπους 
καλλιτεχνικής έκφρασης και όχι μόνο. Είναι γνωστός για δύο πράγματα. Για τα αυθεντικά, 
μελωδικά και δυναμικά του τραγούδια και για το αυθεντικό - ανατρεπτικό του χιούμορ. 
Έτσι αποφάσισε και φέτος, με οδηγό την εξωστρέφειά του, να ταξιδέψει το ταλέντο 
του σε μια αυθεντική παράσταση με τις μεγάλες του επιτυχίες και με τραγούδια που 
του σημαδεύουν τη ζωή. Τραγούδια Ελληνικά και ξενόγλωσσα που συνυπάρχουν τόσο 
αρμονικά κάτω από τις δικές του πρωτότυπες ερμηνείες, αφού, όπως λέει και ο ίδιος « 
είναι παιδιά της ίδιας μάνας, της ΜΟΥΣΙΚΗΣ» . Το χιούμορ βέβαια δεν λείπει - αντιθέτως 
- λόγω του επικοινωνιακού χαρακτήρα του ΓΙΆΝΝΗ ΣΆΒΒΙΔΆΚΗ, υπάρχει άφθονο κι έτσι 
ο καλλιτέχνης κρατάει το κοινό του καθηλωμένο μέχρι το τέλος.

ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ ΩΡΑ: 22:00
ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΆΥΛΙΆ 
ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΆΝΝΗ ΣΆΒΒΙΔΆΚΗ

με τη συνδιοργάνωση 
της Περιφέρειας Αττικής
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Για άλλη μια χρονιά μια παρέα μουσικών ταξιδεύει και δημιουργεί ένα ξεχωριστό μου-
σικό πρόγραμμα.Οι βαλίτσες τους είναι γεμάτες μελωδίες και τραγούδια που όλοι αγα-
πάμε, όλοι τραγουδάμε και όλοι χορεύουμε. Οι σύγχρονες μελωδίες συναντούν την 
παράδοση και τα λαϊκά ακούσματα, δημιουργώντας ένα μουσικό ταξίδι που απευθύνεται 
σε όλες τις ηλικίες.
Σας περιμένουμε στην πλατεία Λεγραινών για να τραγουδήσουμε παρέα. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ ΩΡΑ: 21:00
ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

« Μια αγκαλιά τραγούδια »
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Ένα Μιούζικαλ για όλη την Οικογένεια 

Λίγα λόγια για το έργο...
Το πιο feelgood musical όλων των εποχών, 
μία ανεπανάληπτη εμπειρία για μικρούς και μεγάλους. Μία Μεγάλη θεατρική παραγωγή με ανεπα-
νάληπτα κοστούμια και σκηνικά. 
Άυτή είναι η Μαδαγασκάρη, η ταινία που αγαπήσαμε στο σινεμά για τα αξιολάτρευτα και τόσο 
ανθρώπινα ζωάκια της, που αποφασίζουν να το σκάσουν από το ζωολογικό κήπο όπου ζουν και να 
επιστρέψουν στην άγρια φύση, με οδηγό μία δαιμόνια συμμορία πιγκουίνων!
 Κάπως έτσι ξεκινά μία ιστορία γεμάτη ευτράπελα, με τετράποδους ήρωες που μοιάζουν όλο και 
πιο ανθρώπινοι, γεμάτοι με τις εμμονές και τις φοβίες μας, και τόσο αστείοι στη διαδρομή τους 
προς το δικό τους παράδεισο. 
Ένα καστ από φοβερούς ηθοποιούς και ερμηνευτές αναλαμβάνει να ζωντανέψει στη σκηνή, 
την ωραιότερη αλληγορία που γράφτηκε ποτέ για την ανάγκη να ξεφύγεις και να βρεις τον εαυτό 
του. 
Ο Ίαν Στρατής είναι ο Άλεξ το αναποφάσιστο λιοντάρι, ο Άρσένιος Γαβριηλίδης είναι ο Μέλμαν η 
φοβική καμηλοπάρδαλη,
η Έμιλυ Λυμπεροπούλου η σέξι και πληθωρική Γκλόρια η ιπποπόταμος, 
και ο Γιάννης Ζαραγκάλης ο υπέρτατος βασιλιάς Τζούλιαν…

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ ΩΡΑ: 21:30
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
ΠΆΙΔΙΚΟ: 15€

ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 18€

Άυτό το καλοκαίρι πάμε όλοι στη…

«ΜΆΔΆΓΆΣΚΆΡΗ»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
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Η ένωση Θηραίων Λαυρεωτικής «Η Άγία Ειρήνη» συστάθηκε το 2010, αποσκοπώντας να 
αναδείξει τα ήθη και έθιμα των νησιών Θήρας και Θηρασιάς καθώς και να ενώσει τους 
εν καταγωγή Θηραίους ως συλλογικότητα. 
Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Λαυρεωτικής «ΘΟΡΙΚΙΆ 2022», 
η Ένωση Θηραίων θα παρουσιάσει μουσικοχορευτική εκδήλωση με πρωταγωνιστές τα 
χορευτικά τμήματα του συλλόγου, υπό τη συνοδεία παραδοσιακής ορχήστρας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ ΩΡΑ: 20:30 
ΑΚΕΛ ΛΑΥΡΙΟ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΕΝΩΣΗ ΘΗΡΆΙΩΝ ΛΆΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
«Η ΆΓΙΆ ΕΙΡΗΝΗ»
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Η Ορχήστρα Νέων Δήμου Λαυρεωτικής ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2005 υπό την δι-
εύθυνση του Ευτύχη Ζάρμπ. Άπό την ίδρυσή της έως και σήμερα έχει σημαντική και 
συνεχή παρουσία στα καλλιτεχνικά δρώμενα της πόλης μας. Έχει συμπράξει σε συ-
ναυλίες με την Παιδική – Νεανική Χορωδία Λαυρίου, τη Χορωδία ΚΆΠΗ και τον Βασίλη 
Παπακωνσταντίνου.
Την Δευτέρα 1 Άυγούστου 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 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ: 21:00
ΑΚΕΛ ΛΑΥΡΙΟ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΟΡΧΗΣΤΡΆ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΛΆΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
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Λίγα λόγια για το έργο.... 
Στη Μήδεια ο έρωτας ανατρέπει τη λογική, μεταμορφώνει τους ανθρώπους, πολιορκεί ακόμη και 
τις πιο ιερές σχέσεις όπως αυτή ανάμεσα στη μητέρα και τα παιδιά της. Η ερωτική προδοσία 
μετατρέπεται σε αβυσσαλέο μίσος και κατευθύνει τη μοίρα όλων. Η Μήδεια - που για χάρη του 
Ιάσονα πρόδωσε την οικογένειά της, έκλεψε το Χρυσόμαλλο Δέρας και εγκατέλειψε την πατρίδα 
της - βρίσκεται απομονωμένη στην Κόρινθο ανάμεσα σε ανθρώπους που την θεωρούν ξένη, βάρ-
βαρη. Όταν ο Ιάσονας της ανακοινώνει ότι θα παντρευτεί την Γλαύκη, την κόρη του βασιλιά της 
Κορίνθου Κρέοντα, η πληγωμένη και περιφρονημένη Μήδεια μεταμορφώνεται σε σκοτεινό και 
εκδικητικό αγρίμι. «Μπορεί η γυναίκα να μην αντέχει ν’ ακούει για μάχες και σπαθιά, μα όταν 
πολιορκηθεί ο έρωτάς της, δεν υπάρχει πιο πολεμόχαρη ψυχή», γράφει ο ποιητής και βάζει τη 
Μήδεια να εξοντώσει τη νεαρή αντίζηλό της στέλνοντάς της δηλητηριασμένα δώρα που προκαλούν 
το φρικιαστικό θάνατό της. Η προδομένη Μήδεια δεν σταματάει εκεί. Διαπράττει το αδιανόητο: 
σκοτώνει τα παιδιά της με τα ίδια της τα χέρια.
Παίζουν οι ηθοποιοί :
ΜΗΔΕΙΆ | Άθηνά Μαξίμου
ΙΆΣΩΝ – ΚΡΕΩΝ – ΠΆΙΔΆΓΩΓΟΣ | Άιμίλιος Χειλάκης
ΆΙΓΕΆΣ – ΤΡΟΦΟΣ – ΆΓΓΕΛΟΣ | Άναστάσης Ροϊλός
ΚΟΡΥΦΆΙΕΣ ΧΟΡΟΥ | Μυρτώ Άλικάκη, Γιώτα Νέγκα
ΜΟΥΣΙΚΟΣ – ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ | Δημήτρης Καμαρωτός
ΧΟΡΟΣ: Πετρίνα Γιαννάκου, Μάιρα Γραβάνη, Άλεξάνδρα Δρανδάκη, Γιώργος Ζυγούρης, Ελευθερία 
Κοντογεώργη, Εριέττα Μανούρη, Βασίλης Μπούτσικος, Γιώργος Νούσης, Δάφνη Σταθάτου
Σκηνοθεσία - Διασκευή: Άιμίλιος Χειλάκης – Μανώλης Δούνιας

ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ: 21:00 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Προπώληση: viva.gr
Γενική είσοδος: 20€

Φοιτητικό, Άνέργων, Άμεα, άνω των 65 ετών: 17€

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
Μ Η Δ Ε Ι Ά

26



ΘΕΆΤΡΟ ΤΟΥ ΒΟΡΡΆ
«ΆΛΆΝΤΙΝ»

ΤΡΙΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ: 20:45
ΑΚΕΛ ΛΑΥΡΙΟ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
Γενική είσοδος: 13€

Προπώληση: 11€

Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα, ένα μαγευτικό show με ιπτάμενα μαγικά χαλιά, εναέριους ακροβά-
τες, μυστηριώδεις μάγους, circus performers και πολλές ακόμη εκπλήξεις που θα μαγέψουν τους 
θεατές. Μία παράσταση γεμάτη χιούμορ, μαγεία και μυστήριο. Ένα έργο της Παγκόσμιας λογοτε-
χνίας που έχει συγκινήσει και εξάψει την ανθρώπινη φαντασία, σε μία θεατρική υπερπαραγωγή 
που θα συναρπάσει μικρούς και μεγάλους. Ένα έργο που εξυμνεί την ανθρώπινη θέληση και μιλά 
για την αιώνια μάχη του δίκαιου με το άδικο, της αγάπης με το μίσος. Τίποτα δεν είναι ακατόρ-
θωτο.Άν η Μάγια η Μέλισσα σας ενθουσίασε, φέτος ετοιμαστείτε για την έκπληξη του καλοκαιριού.
Πρωταγωνιστούν : Βαγγέλης Δαλλές, Λευτέρης Κωνσταντίνου, Όλια Μήτσιου, Σάββας 
Τραπεζάνογλου, Ευτυχία Ψωμά, μαζί η circus performer Στέλλα Δροσινού και οι ακροβάτες 
Χριστίνα Γιαννιώτη και Λουσία Λονέγκρο
Συντελεστές: Σκηνοθεσία: Μπίλιω Κωνσταντοπούλου, Κείμενο: Μπίλιω Κωνσταντοπούλου, 
Μουσική: Χάρης Γκατζόφλιας, Σκηνογραφία, Ενδυματολογία: Δανάη Πανά, Χορογραφίες: Λευτέρης 
Κωνσταντίνου, Άκροβατικές χορογραφίες: Daniel Arrando, Υπεύθυνος Κατασκευής Σκηνικών: 
Άλέξανδρος Παπαϊωακείμ, Φωτισμοί: Τρύφωνας Κεχαγιάς, Επιμέλεια Μαγικών: Λένιος Καραμελένιος
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Η Δημοτική Φιλαρμονική Λαυρίου ιδρύθηκε το έτος 1962 με αρχιμουσικό τον Νικόλαο Ζάρμπ. Το 
διάστημα 1967 έως 1974 η Φιλαρμονική υπολειτουργεί και σταματά την λειτουργία της. Το 1979 
επαναλειτουργεί με αρχιμουσικό τον Γιάννη Γλαντζή, ενώ το 1997 μετά το θάνατο του Γιάννη 
Γλαντζή, αρχιμουσικός αναλαμβάνει ο Θεόδωρος Λεμπέσης. Το 2019 την φιλαρμονική αναλαμβάνει 
ο αρχιμουσικός Παντελής Πνευματικός. Το έργο της Δημοτικής Φιλαρμονικής είναι πολύπλευρο 
καθώς συμμετέχει σε όλες τις θρησκευτικές και εθνικές εορτές της πόλης και παράλληλα πα-
ρουσιάζει μουσικά προγράμματα στο Λαύριο αλλά και σε άλλες πόλεις. Έχει συνεργαστεί με 
αξιόλογους τραγουδιστές και μουσικά σύνολα. Στόχος είναι η διαρκής εξέλιξή της, η συνέχιση 
της παροχής δωρεάν εκπαίδευσης με σύγχρονες μεθόδους από διπλωματούχους καθηγητές και η 
συγκέντρωση και αξιοποίηση αρχειακού υλικού σχετικά με τις Φιλαρμονικές του Λαυρίου.
Συνοδοιπόροι μαζί με την Φιλαρμονική οι τραγουδιστές: Γιάννης Κότσιρας και η Δήμητρα 
Μπουλούζου.
Διευθύνει: Ο Παντελής Πνευματικός 

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ: 21:00 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΆΡΜΟΝΙΚΗ ΛΆΥΡΙΟΥ
Η Δημοτική Φιλαρμονική Λαυρίου γιορτάζοντας τα εξήντα 
χρόνια από την ίδρυση της συναντά τον Γιάννη Κότσιρα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
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Τον Κινηματογράφο τον είπαν «7η Τέχνη», αλλά στην Φιλαρμονική της Κερατέας, υπη-
ρετούμε την Μουσική! Ποιός είπε όμως ότι οι Τέχνες δεν μπορούν να συνεργαστούν; 
Έτσι, μια δροσερή βραδιά σας περιμένει στην αυλή της Φιλαρμονικής στην Κερατέα ( 
προαύλιο κτιρίου Βρανά). 
Μια βραδιά, που θα μυρίζει «αστέρια», θα πετούν οι νότες και θα θυμηθούμε μαζί, απο-
λαμβάνοντας τα μουσικά θέματα από γνωστές ταινίες που άφησαν εποχή. 

Διευθύνει: ο Ιωάννης Οικονομάκης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ 21:00
ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ- ΚΤΙΡΙΟ ΒΡΑΝΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΆΡΜΟΝΙΚΗ ΚΕΡΆΤΕΆΣ
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ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ: 21:30 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Προπώληση: ticketservices.gr
Γενική είσοδος: 15€ - Μειωμένο: 10€

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

 «Ο κατά φαντασίαν ασθενής» είναι το εμβληματικό και τελευταίο έργο του δημοφιλούς δημι-
ουργού και παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Παρίσι το 1673, με τον ίδιο το συγγραφέα στο ρόλο 
του πρωταγωνιστή. 
Μία από τις πιο διάσημες κωμωδίες του παγκόσμιου θεάτρου, μια αξεπέραστη δημιουργία χαράς, 
με υπέροχους χαρακτήρες και μνημειώδεις στιγμές, παρουσιάζεται για πρώτη φορά από το ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ. Ρούμελης, σε πρωτότυπη σκηνοθεσία και μουσική του Κώστα Γάκη, με πολλούς ταλαντούχους 
νέους πρωταγωνιστές, ζωντανή μουσική και έναν νεανικό, υψηλής ενέργειας θίασο.
Η υπόθεση:
Ο Άργκάν είναι κατά φαντασία άρρωστος. Πιστεύει ότι πάσχει από αναρίθμητες ασθένειες και 
θέλει συνεχώς να μπαινοβγαίνουν στο σπίτι του γιατροί και να τον εξετάζουν. Έτσι γίνεται θύμα 
επιτήδειων που τον εκμεταλλεύονται………..
Παίζουν οι Ηθοποιοί: 
Άργκάν, ο κατά φαντασίαν ασθενής, Μπεζάρ ηθοποιός της εποχής: Θανάσης Τσαλταμπάσης,Μπελίν, 
δεύτερη γυναίκα του Άργκάν, πρώτη κόρη του Μπεζάρ: Άγοραστή Άρβανίτη,Άνζελίκ, πρώτη κόρη 
του Άργκάν, δεύτερη κόρη του Μπεζάρ: Νάστια Βραχάτη,Λουϊζόν, δεύτερη κόρη του Άργκάν, τρίτη 
κόρη του Μπεζάρ: Στεφανία Καλομοίρη,Τουανέτ, υπηρέτρια του Άργκάν, σύζυγος του Μπεζάρ: 
Μαρία Παπαφωτίου,Μπεράλντ, αδερφός του Άργκάν, Φιλίπ σωματοφύλακας του Μπεζάρ: Δημήτρης 
Καλαντζής Κλεάντ, ερωτευμένος με την Άνζελίκ, Ιππότης της Μοντένα: Ορφέας Παπαδόπουλος, 
Γιατρός Ντιαφουαρύς, Πουντσινέλο, αφηγητής: Νίκος Ορφανός,Τομά Ντιαφουαρύς, Μολιέρος: 
Άλέξανδρος Ζουριδάκης

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης 
Μολιέρου 

«Ο ΚΆΤΆ ΦΆΝΤΆΣΙΆΝ ΆΣΘΕΝΗΣ»
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Ωραία που είναι λίγο – λίγο τα παιδιά να γνωρίζουν την μυθολογία μας μέσα από το θέατρο.
Λίγα λόγια για το έργο....
Με αυτή τη σκέψη, φέτος η παιδική σκηνή Κάρμεν Ρουγγέρη θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα με 
την πιο παραμυθένια ιστορία της Μυθολογίας μας.
Ένα παραμύθι που ξεκινάει από τον Δία μεταμορφωμένο σε χρυσή βροχή! Το αγκάλιασμα της χρυ-
σής αυτής βροχής με τη Δανάη, την πεντάμορφη βασιλοπούλα απ’ το Άργος, θα φέρει στον κόσμο 
ένα μωρό. Ένα θεϊκό μωρό, που μεγαλώνοντας θα γίνει ένας από τους πιο ξακουστούς ήρωες της 
ανθρωπότητας………….
Μια παράσταση με πανέμορφα σκηνικά και κοστούμια, με παραδοσιακή μουσική και τραγούδια, 
με προβολές.
Μια παράσταση προσεγμένη στη λεπτομέρεια, φτιαγμένη με πολλή αγάπη και σεβασμό για τα 
παιδιά
Παίζουν οι ηθοποιοί: Χάρης Άγγέλου, Κατερίνα Γεωργάκη, Ηλέκτρα Θεολόγη, Έλενα Μιχαλάκη, 
Γιώργος Μπανταδάκης, Γιάννης Νικολάου, Νεκτάριος Φαρμάκης
Κείμενο-Σκηνοθεσία: Κάρμεν Ρουγγέρη
Σκηνικά-Κουστούμια: Χριστίνα Κουλουμπή
Κίνηση-Χορογραφίες-Φωτισμοί: Πέτρος Γάλλιας
Μουσική-Ενορχήστρωση-VideoArt: Αντώνης Δελαπόρτας
Στίχοι-Μουσικές Επιλογές: Ανδρέας Κουλουμπής
Βοηθός Σκηνοθέτη: Κατερίνα Γεωργάκη
Υπεύθυνη περιοδείας: Ελένη Καρτάση

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ:21:00 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Γενική είσοδος: 12€

ΚΆΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ
«ΠΕΡΣΕΆΣ ΚΆΙ ΆΝΔΡΟΜΕΔΆ»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
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ΆΝΤΙΓΟΝΗ - ΣΟΦΟΚΛΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ:21:30 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Προπώληση: ticketservices.gr
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 20€ - ΜΕΙΩΜΕΝΟ:17€

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Η Άντιγόνη του Σοφοκλή, αποτελεί για πολλούς το κορυφαίο κείμενο της αρχαίας ελληνικής 
γραμματείας και ένα από τα κορυφαία κείμενα όλων των εποχών. Tο ρόλο του Κρέοντα ερμηνεύει 
ο Βασίλης Μπισμπίκης και της Άντιγόνης η Έλλη Τρίγγου. 
Λίγα λόγια για το έργο...
Το θέμα της τραγωδίας προέρχεται από τον Θηβαϊκό κύκλο, απ’ όπου ο Σοφοκλής άντλησε υλικό 
για δύο ακόμη τραγωδίες του, τον Οιδίποδα Τύραννο και τον Οιδίποδα επί Κολωνώ. Η Άντιγόνη 
είναι ένα από τα τέσσερα παιδιά που ο Οιδίποδας απέκτησε με την Ιοκάστη, βασίλισσα της Θήβας, 
χωρίς να γνωρίζει πως εκείνη ήταν η φυσική μητέρα του. Άδέλφια της η Ισμήνη, ο Ετεοκλής και ο 
Πολυνείκης. Όταν ο Οιδίποδας ανακάλυψε την αλήθεια για την καταγωγή του, αυτοεξορίστηκε και 
τα δύο αδέρφια συμφώνησαν να κυβερνούν εναλλάξ τη Θήβα ανά έναν χρόνο...
Παίζουν οι ηθοποιοί:
ΒΆΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ, ΕΛΛΗ ΤΡΙΓΓΟΥ, ΙΕΡΟΚΛΗΣ ΜΙΧΆΗΛΙΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΆΠΆΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΔΆΝΆΗ 
ΜΙΧΆΛΆΚΗ, ΣΤΡΆΤΗΣ ΧΆΤΖΗΣΤΆΜΆΤΙΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΆΠΟΥΝΤΖΗΣ, ΜΆΡΙΆ ΆΡΓΥΡΙΆΔΟΥ, ΚΩΣΤΆΣ 
ΚΟΡΩΝΆΙΟΣ, ΤΆΣΟΣ ΣΩΤΗΡΆΚΗΣ, ΓΙΆΝΝΗΣ ΜΆΣΤΡΟΓΙΆΝΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ 21:00
ΝΑΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ, ΣΟΥΝΙΟ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

 Ο ΝΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΚΆΛΟΓΛΟΥ ΣΤΟ ΣΟΥΝΙΟ
ΣΤΟ ΦΕΓΓΆΡΙ ΤΟΥ ΆΥΓΟΥΣΤΟΥ
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Η Λαμπρινή Καρακώστα παρέα με τον εξαιρετικό ηλεκτρικό κιθαρίστα Άντώνη Πρίφτη, καλωσορί-
ζουν το καλοκαίρι και μας προσκαλούν σε μια βραδυά γεμάτη χρώματα και μουσική! 
Η τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, χρησιμοποιώντας μια παλέτα διαφορετικών ηχοχρωμάτων, 
φτιάχνει ηχοτοπία με τις λούπες της, την κιθάρα της, το μεταλλόφωνο, τα κρουστά και το μπαγλα-
μαδάκι της, μεταφέροντάς μας στο δικό της τρόπο που συναντά το κάθε τραγούδι, ως ιστορία. Οι 
ερμηνείες της, θεατρικές και άμεσες, μας ταξιδεύουν σ' έναν κοινό προορισμό και μας φέρνουν 
πιο κοντά. Τραγούδια από τον πρώτο της δίσκο "Άκουγομαι;", συμμετοχές της στη δισκογραφία, 
ακυκλοφόρητο καινούριο υλικό, αλλά και αγαπημένα της τραγούδια παλιά μα πάντα νέα, χορεύουν 
προς τον ίδιο σκοπό! Σε μια εποχή που οι φυσικές αποστάσεις μεταξύ μας έχουν μεγαλώσει, ας 
αφήσουμε τη μουσική να ενώσει τις καρδιές μας, γεμίζοντάς τις με Φως!

ΤΡΙΤΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ: 21:30
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

MEΓΆΣ ΧΟΡΗΓΟΣ 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΛΆΜΠΡΙΝΗ ΚΆΡΆΚΩΣΤΆ 

ΚΆΙ ΤΟΝ ΆΝΤΩΝΗ ΠΡΙΦΤΗ
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Λίγα λόγια για το έργο..... 
Μοραλέχα, πλούσιο προάστιο της Μαδρίτης. Ο Ισίδρο Γκαλιάνα (Λεωνίδας Κακούρης), μέχρι πρό-
σφατα Υπουργός Βιομηχανίας και Ενέργειας και υπόλογος ενός εξωφρενικού σκανδάλου περί 
χρηματισμού, είναι έτοιμος να εκπληρώσει την τελευταία του επιθυμία πριν αυτοκτονήσει να 
κάνει σεξ με μια πόρνη. Όταν όμως ξαφνικά χτυπάει το κουδούνι και εμφανίζεται μπροστά του η 
εκρηκτική Βισέντα (Δήμητρα Ματσούκα) για να ελέγξει τη διαρροή αερίου στη βίλα του, τα σχέδια 
του για αυτοκτονία και σεξ πάνε περίπατο… Είναι οι ήρωες της πολύ έξυπνης κωμωδίας του Jordi 
Galceran Η ΜΕΓΆΛΗ ΠΛΕΚΤΆΝΗ (FUGA), σε σκηνοθεσία Σταύρου Στάγκου. 
Παίζουν οι ηθοποιοί: Λεωνίδας Κακούρης, Δήμητρα Ματσούκα, Θανάσης Πατριαρχέας, Χάρης 
Γρηγορόπουλος και Κατερίνα Νικολοπούλου 

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ: 21:15 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 15€ ΤΆΜΕΙΟ: 20€

ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ: 15€ (ΆΝΕΡΓΟΙ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΠΆΙΔΙΆ, ΆΜΕΆ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Η ΜΕΓΆΛΗ ΠΛΕΚΤΆΝΗ
του Jordi Galceran

Μια ανατρεπτική κωμωδία 
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Ένα μαγικό μουσικό ταξίδι με τα ωραιότερα κλασσικά λαϊκά τραγούδια των μεγάλων 
δημιουργών: Μάνο Λοΐζο και τους Βαμβακάρης, Τσιτσάνης, Θεοδωράκης, Καλδάρας, 
Ξαρχάκος κ.α. Τραγούδια επηρεασμένα από τη Μικρασιατική καταστροφή, αλλά και τα 
ρεμπέτικα του Πειραιά, τιμώντας έτσι τους Μικρασιάτες πρόσφυγες μουσικούς και τρα-
γουδιστές οι οποίοι με την κοσμοπολίτικη κουλτούρα τους έδωσαν μια νέα κατεύθυνση 
στη λαϊκή ψυχαγωγία της χώρας μας. 
Ερμηνεύει η Στέλλα Καρύδα
Συμμετέχουν: Δημήτρης Κανέλλος & Δημήτρης Ρέππας 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΆ ΤΗΣ
ΆΙΓΕΆΣ ΆΜΚΕ

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ: 21:00
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΚΕΡΑΤΕΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΗ
ΣΤΕΛΛΆ ΚΆΡΥΔΆ
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Λίγα λόγια για το έργο... 
Μια ξέφρενη κωμωδία με τρομερούς ρυθμούς και με τόσο περίπλοκες απρόσμενες και διασκεδα-
στικές ιστορίες να διαδραματίζονται επάνω στην σκηνή πού σου κόβεται η ανάσα από το ….γέλιο.
 Πρόκειται για μια εκπληκτική κωμωδία που έχει να κάνει με τις ανησυχίες που φέρνει στον άνδρα 
και την γυναίκα η -κρίσιμη ηλικία- αλλά και την ανωτερότητα και τον αυθορμητισμό της νιότης.O 
θεατής, παρακολουθεί ένα συνεχόμενο γελαστικό γαϊτανάκι έως ότου επικρατήσει η λογική και το 
μέτρο, πράγμα καθόλου σίγουρο σε μια κωμωδία. 
Ο έρωτας με άλλα λόγια ενώ δείχνει να είναι ο από μηχανής θεός εντούτοις δεν είναι καθόλου 
απλός και εύκολος αντιθέτως ….
θέλει τέχνη…πολύ τέχνη.

Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί: Πέτρος Ξεκούκης - Νέλλη Γκίνη – Άσπασία Κοκόση- Ηλίας 
Παπακωνσταντίνου – Ειρήνη Άμανατίδου- Σταυρούλα Kαμνή και ο Γιώργος Ματαράγκας 
Συντελεστές: Διασκευή –Σκηνοθεσία: Γιώργος Ματαράγκας
Σκηνικά –Κοστούμια: Παναγιώτης Μανίκας
 Μουσική επιμέλεια : Πέτρος Ζουμπούλης 
Φωτισμοί : Παναγιώτης Ψύχας
Β. σκηνοθέτη : Χριστιάννα Άποστολοπούλου
Φωτογραφίες : Κώστας Δέλχας

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 ΩΡΑ: 21:00
ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

«ΘΕΛΕΙ ΤΕΧΝΗ Ο ΕΡΩΤΆΣ»                                                                   
  ΤΟΥ ΆΛΆΙΝ ΛΆΜΠΕΡΤ      

συνδιοργάνωση

Ν.Π.Δ.Δ.ΘΟΡΙΚΟΣ
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΆ ΓΥΝΆΙΚΩΝ ΚΕΡΆΤΕΆΣ 
«ΜΝΗΣΙΜΆΧΗ»

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ: 20:00
ΠΑΡΚΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Άναβίωση του εθίμου του Άη- Γιάννη με ζωντανή μουσική και χορούς γύρω από 
τις φωτιές.

συνδιοργάνωση

Ν.Π.Δ.Δ.ΘΟΡΙΚΟΣ
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Λίγα λόγια για το έργο.....
Η δημοτική θεατρική ομάδα Λαυρίου «Εξόρυξη» παρουσιάζει το σουρεαλιστικό έργο του 
Dylan Thomas «Kάτω απο το Γαλατόδασος».
Το έργο περιγράφει με ανεπανάληπτο τρόπο, μέσα από αφηγήσεις, διαλογικές σκηνές 
και τραγούδια, μια μέρα από τη ζωή των κατοίκων ενός φανταστικού, παραθαλάσσιου 
ουαλικού χωριού, του Χλαρέγκιμπ. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη πλοκή, δεν υπάρχουν πρω-
ταγωνιστές. Το μάτι του θεατή μεταφέρεται, σαν κινηματογραφικός φακός, από σπίτι σε 
σπίτι, από δρόμο σε δρόμο, από κάτοικο σε κάτοικο, και καλείται να παρατηρήσει -με 
έναν τρόπο ποιητικό, άμεσο, απελευθερωμένο και οικείο- με πόση τρέλα, πάθος, έρωτα 
και εκκεντρικότητα ζούνε οι κάτοικοι αυτού του χωριού. 
Συντελεστές:
Διασκευή - Σκηνοθεσία: Γιώργος Δρίβας
Πρωτότυπη μουσική σύνθεση - επιμέλεια ηχογραφήσεων: Salvatore Bezzi Σκηνογραφία: 
Νατάσα Τσιντικίδη Κοστούμια: Kέλλυ Σταματοπούλου 
Χορογραφίες: Ευριδίκη Καββαδία Μακιγιάζ: Θ.Ο «εξόρυξη» Διασκευή στίχων: Πάρις 
Περάκης - Γιώργος Δρίβας Σχεδιασμός φωτισμού: Ηλιάνα Δρίβα Γραφιστικός σχεδια-
σμός: Λάμπρος Πρέντζας 

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΩΡΑ:21:00
ΑΚΕΛ ΛΑΥΡΙΟ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΘΕΆΤΡΙΚΗ ΟΜΆΔΆ ΛΆΥΡΙΟΥ 
«ΕΞΟΡΥΞΗ»

ΚΆΤΩ ΆΠΟ ΤΟ ΓΆΛΆΤΟΔΆΣΟΣ
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Η Γιορτή Μελιού στην Κερατέα ξεκίνησε το 1999 με πρωτοβουλία του Η Γιορτή Μελιού στην Κερατέα ξεκίνησε το 1999 με πρωτοβουλία του 
Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Κερατέας και του Δήμου Κερατέας.Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Κερατέας και του Δήμου Κερατέας.

Άπό την πρώτη χρονιά συγκέντρωσε το ενδιαφέρον παραγωγών από όλη Άπό την πρώτη χρονιά συγκέντρωσε το ενδιαφέρον παραγωγών από όλη 
την Ελλάδα και προσέλκυσε επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή των την Ελλάδα και προσέλκυσε επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή των 
Μεσογείων και από άλλες πόλεις της Άττικής.Μεσογείων και από άλλες πόλεις της Άττικής.

ΓΙΟΡΤΗ ΜΕΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣΓΙΟΡΤΗ ΜΕΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Άφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση με αφορμή την συμπλήρωση 100 χρόνων από τη 
γέννησή του (1922-2022) με την μουσική παράσταση των Γρηγόρη και Άννας Μπιθικώτση, 
τη συμμέτοχη των Σωτήρη Δογάνη, Σταυρούλας Εσαμπαλίδη και της Λαϊκής Ορχήστρας 
«Μπιθικώτση». 

“100 Χρόνια Μπιθικώτσης 1922- 2022”
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ΓΙΟΡΤΗ ΜΕΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣΓΙΟΡΤΗ ΜΕΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Με πρωτοβουλία του Δήμου, που υπήρξε ο βασικός χρηματοδότης της Με πρωτοβουλία του Δήμου, που υπήρξε ο βασικός χρηματοδότης της 

προσπάθειας, η Γιορτή πλαισιώθηκε με σημαντικές διήμερες μουσικές προσπάθειας, η Γιορτή πλαισιώθηκε με σημαντικές διήμερες μουσικές 
εκδηλώσεις, εκθέσεις ζωγραφικής και λαογραφίας και περίπτερα παρου-εκδηλώσεις, εκθέσεις ζωγραφικής και λαογραφίας και περίπτερα παρου-
σίασης της δραστηριότητας συλλόγων της κερατέας και άλλων τοπικών σίασης της δραστηριότητας συλλόγων της κερατέας και άλλων τοπικών 
προϊόντων.προϊόντων.

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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Λίγα λόγια για το έργο......
Η Ιφιγένεια εν Άυλίδι είναι ένα βαθιά πολιτικό έργο. 
Η Ιφιγένεια θυσιάζεται για έναν μάταιο και καταστροφικό επεκτατικό πόλεμο. Όμως η μεγαλύτερη 
θυσία είναι η βίαιη ωρίμανση της ηρωίδας, που αδυνατεί να κατανοήσει τους λόγους που οδήγη-
σαν τον πατέρα της να την προσφέρει στο μαχαίρι του μάντη. 
Έπειτα από είκοσι χρόνια Πελοποννησιακού Πολέμου, ο Ευριπίδης μοιάζει να αναρωτιέται: “είναι 
δυνατή μια αλλαγή παραδείγματος”;
Δυόμιση χιλιάδες χρόνια αργότερα, και ενώ βιώνουμε τα πρώτα συμπτώματα ενός δυστοπικού 
μέλλοντος, που εμείς απεργαστήκαμε, αναρωτιόμαστε ακόμη: “είναι άραγε δυνατή μια αλλαγή 
παραδείγματος”;
Σε ολόκληρο το έργο το παρελθόν στοιχειώνει το παρόν, προμηνύοντας τα τρομερά μελλούμενα. 
Παρόν, παρελθόν και μέλλον συγχωνεύονται μέσα στο έργο, σε μια και μόνη ματωμένη πραγμα-
τικότητα.
Παίζουν οι ηθοποιοί: Στο ρόλο της Ιφιγένειας η Μαρία Πετεβή, μια από τις σημαντικότερες εκ-
προσώπους της νεότερης γενιάς ηθοποιών. Λάζαρος Γεωργακόπουλος (Άγαμέμνων), Παντελής 
Δεντάκης (Πρεσβύτης - Άγγελιαφόρος), Ιωάννα Παππά (Κλυταιμνήστρα), Άκης Σακελλαρίου 
(Μενέλαος), Γιώργος Χρυσοστόμου (Άχιλλέας), Ιουλία Γεωργίου, Σοφία Κουλέρα, Ειρήνη Λαφαζάνη, 
Ιωάννα Λέκκα, Λένα Μποζάκη, Άγγελική Νοέα, Δανάη Πολίτη, Βικτώρια Φώτα.

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΩΡΑ: 21:15
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ:20€

ΜΕΙΩΜΕΝΟ: 17€ (ΆΝΕΡΓΟΙ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΆΜΕΆ)
 ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: viva.gr

ΕΥΡΙΠΙΔΗ 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΆ ΕΝ ΆΥΛΙΔΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΩΡΑ: 20:30
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Σας προσκαλούμε στο 5ο Χορευτικό Άντάμωμα του συλλόγου μας.
Καλεσμένοι μας, όπως κάθε χρόνο, χορευτικά συγκροτήματα από διάφορες περιοχές του 
τόπου μας.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΛΆΟΓΡΆΦΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΆΤΕΆΣ

«ΗΓΕΧΟΡΟΣ»
5Ο ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΆΝΤΆΜΩΜΆ 
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Ο Δήμος Λαυρεωτικής, το Ν.Π.Δ.Δ «ΘΟΡΙΚΟΣ» και το Δημοτικό Θεατρικό Εργαστήρι 
«ΘΕΣΠΙΣ» τιμούν με μια μουσικοχορευτική παράσταση, τον βραβευμένο τραγουδιστή-η-
θοποιό Γιάννη Βογιατζή.

Διδασκαλία- Επιμέλεια- Σκηνοθεσία: Γιώργος Πετρινώλης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

ΩΡΑ: 20:30
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΆΤΡΙΚΟ ΕΡΓΆΣΤΗΡΙ 

«ΘΕΣΠΙΣ» 
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Λίγα λόγια για το έργο...
Λίγο πριν την παράσταση τίποτα δεν βρίσκεται στη θέση του 
και τίποτα δεν φαίνεται να λειτουργεί σωστά, καθώς τα μέλη του θιάσου δεν καταφέρνουν να 
σταθούν στο ύψος των περιστάσεων του βικτωριανού δράματος, αλλά και των απαιτήσεων της 
σκηνοθέτιδος, η οποία μετά από απανωτούς νευρικούς κλονισμούς το ρίχνει στο ποτό. 
Μια ‘ώριμη» Ιουλιέτα, ένας αργόστροφος Ρωμαίος, μια αναρχική παραμάνα, μια μητέρα 
Καπουλέτου-πλασιέ καλλυντικών, ένας γόης της συμφοράς που ερμηνεύει όλους σχεδόν τους 
αντρικούς ρόλους, ένας ταλαίπωρος ξυλουργός κι ένας τεχνικός σκηνής ελαφρώς πειραγμένος 
αποτελούν τον αλλοπρόσαλλο θίασο που παρά τις αντιξοότητες και τις εσωτερικές συγκρούσεις 
αγωνίζεται σθεναρά για να ολοκληρωθεί το διπλό δράμα, αυτό που παίζεται όπως-όπως στη σκηνή 
κι εκείνο το άλλο που διαδραματίζεται στα παρασκήνια. Θα καταφέρει η ανισόρροπη σκηνοθέτις 
να σώσει τα προσχήματα ή όλα τα παραπάνω θα μετατρέψουν την πιο θλιβερή ιστορία αγάπης που 
γράφτηκε ποτέ σε μία καταστροφική παράσταση; Η συνέχεια επί της σκηνής!!!!
Συγγραφέας : Λίλιαν Δημητρακοπούλου
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Διδασκαλία : Δημήτρης Παπασχοινόπουλος, Σκηνοθεσία: Άναστασία Σουρτζή 
,Σκηνικά- Φωτισμός: Φώτης Καρανδινός, Μουσική επιλογή: Άναστασία Σουρτζή-Ρεφενέ Πάτρας, 
Κοστούμια:
ΟΛΟΙ Η ΟΜΆΔΆ, Χορογραφία: Σοφία Σαντή, 
Παίζουν οι ηθοποιοί: Σκηνοθέτης: Άναστασία Σουρτζή, Ιουλιέτα: Σαπφώ Βλαστού
Μήτσος: Ρώμας Δημήτρης, DJ:Φώτης Καρανδινός, Άλίκη: Ματίνα Μαθιού- Μαργαρίτα 
Κορογιάννου,Τζένη:Ευαγγελία Γεωργιάδου, Νόνικα: Ευφροσύνη Άναστασοπούλου-Μαργαρίτα 
Κορόγιαννου, Ρωμαίος: Γιώργος Κοκολάκης , Μπενβόλιο/Τυπάλδος/Καπουλέτος/Πάρις:Θωμάς 
Καρανδινός, Ευτύχης:Νίκος Πρέντα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14, ΣΑΒΒΑΤΟ 15, ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΩΡΑ: 20:30
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΘΕΆΤΡΙΚΗ ΟΜΆΔΆ 
ΘΕΣΠΙΣ ΚΕΡΆΤΕΆΣ

«Ο ΟΥΙΛΙΆΜ 
ΞΆΝΆΧΤΥΠΆ»
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΡΙΣ

ΓΛΥΠΤΙΚΗ – ΕΚΘΕΣΗ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΨΗΦΙΔΩΤΟ
13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΚΤΙΡΙΟ ΜΆΡΤΙΝΟΥ- ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «Η ΕΥΡΩΠΗ»
ΩΡΕΣ: 19:30-22:00

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
 15 ΙΟΥΛΙΟΥ - 30 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΚΤΙΡΙΟ ΜΆΡΤΙΝΟΥ - ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «Η ΕΥΡΩΠΗ»
ΩΡΕΣ: 18:00 έως 22:00
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ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ

 

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΩΡΑ: 20:30

ΠΛΆΤΕΙΆ ΛΕΓΡΆΙΝΩΝ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΑΝΘΟΠΩΛΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΩΡΑ: 20:30

ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΡΟΣΙΆΣ 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

 
Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΩΡΑ: 20:30
ΘΕΆΤΡΆΚΙ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΡΆΤΕΆΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

«Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΝΥΦΗ» 
ΤΡΙΤΗ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΩΡΑ: 20:30

ΘΕΆΤΡΆΚΙ ΡΕΜΙΖΆΣ – ΛΆΥΡΙΟ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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