Απνινγηζκόο Πεπξαγκέλσλ Γξαθείνπ Πνιηηηζκνύ γηα ην 2021

ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2021

Σε ζςνέσεια ηηρ μέπιμναρ ηος Γήμος, ππογπαμμαηίζηηκαν ζε ζςνεπγαζία με ηην Τεσνική Υπηπεζία
ηος Γήμος εξυηεπικέρ επγαζίερ ζςνηήπηζηρ και καλλυπιζμού ηος Θεάηπος Απόλλυν, (μαπμάπινα
θοςπούζια - ημήμαηα ηυν οποίυν έσοςν απσίζει να αποκολλώνηαι από ηιρ θέζειρ ηοςρ, βατίμαηα κηλ)
01/01/2021

Λέα Ηζηνζειίδα ηνπ
Θεάηξνπ Απόιισλ
Δηθόλα 1

Ρν Θέαηξν Απόιισλ «θνξάεη ηα επίζεκα ηνπ» θαη
ππνδέρεηαη ηε λέα ρξνληά αλαλεσκέλν, κε ηε λέα
ηνπ ηζηνζειίδα https://apollontheater.gr
εληζρύνληαο ηελ ςεθηαθή ηνπ παξνπζία.
Πθνπόο καο είλαη, λα ηαμηδέςνπκε ηνλ επηζθέπηε
ζηε καγεία ηνπ Θεάηξνπ απ' όπνπ θαη αλ
βξίζθεηαη, παξέρνληαο ηνπ κηα θηιηθή εκπεηξία
πινήγεζεο, εμππεξέηεζεο θαη επηθνηλσλίαο ζε
πιαίζην αλαβαζκηζκέλεο αηζζεηηθήο πξνζέγγηζεο.

13/01/2021

Έγθξηζε ηνπ
ζρεδίνπ ηεο
Πξνγξακκαηηθήο
ύκβαζεο κεηαμύ
ηνπ Γήκνπ ύξνπ –
Δξκνύπνιεο θαη ηεο
Πεξηθέξεηαο Λνηίνπ
Αηγαίνπ

Έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ ηεο Ξξνγξακκαηηθήο
Πύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Πύξνπ –
Δξκνύπνιεο θαη ηεο Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ
γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Ξξάμεο «Ξξνκήζεηα
Δμνπιηζκνύ Θεάηξνπ Απόιισλ».
Ζ ζύκβαζε αθνξά Ξξνκήζεηα ζύγρξνλνπ
εμνπιηζκνύ ώζηε λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο πνπ
ππάξρνπλ θαη λα θαηαζηεί αθόκα πην ιεηηνπξγηθή
θαη αζθαιή ε ρξήζε ηνπ Θεάηξνπ
Ζ ζύκβαζε αλαιπηηθόηεξα ζα πεξηιακβάλεη:
- Ρελ πξνκήζεηα ζύγρξνλνπ πξνβνιέα (Projector)
γηα λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο εθδειώζεσλ,
πξνβνιήο θιπ.
- Ρελ αληηθαηάζηαζε ηεο Ζιεθηξνινγηθήο
Δγθαηάζηαζεο θαη ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ, πνπ
έρνπλ ππνζηεί θζνξέο ιόγσ παιαηόηεηαο θαη
ρξήζεο, γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ Θεάηξνπ.
- Ρελ πξνκήζεηα λέσλ επίπισλ γηα ηελ
ζπκπιήξσζε ηνπ εμνπιηζκνύ.
- Ρελ ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ αζθαιείαο.

ΦΔΒΟΝΑΟΗΝΠ 2021

21/02/2021
15/03/2021

πξηαλό Θαξλαβάιη
«Γεώξγηνο νπξήο»
2021

Πε ζπκβνιηθέο δξάζεηο πεξηνξίζηεθε ην πξόγξακκα ηνπ Γηαδηθηπαθνύ «πξηαλνύ Θαξλαβαιηνύ
«Γεώξγηνο νπξήο» 2021 ην νπνίν πεξηιάκβαλε ζπλνιηθά 10 δξάζεηο, δηαηεξώληαο ηνπο ζηόρνπο
θαη ηε θαληαζία κε αμηνπνίεζε ηεο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, πξνζαξκνζκέλν κε αζθάιεηα ζηηο
απαηηήζεηο ηεο λέαο πξαγκαηηθόηεηαο, ζεσξώληαο σο πξώηηζην θαζήθνλ ηνπ Γήκνπ ηελ πξνζηαζία
ηεο δεκόζηαο πγείαο.

21/02/2021
15/03/2021

21/02/2021

Αλαδξνκηθή
πξνβνιή Θπλεγηνύ
Θξπκκέλνπ
Ινπθνπκηνύ

Πξνβνιή video
“To Θαξλαβάιη πάεη
Θέαηξν”

Ζ ληθήηξηα νκάδα ηνπ 6νπ Θπλεγηνύ Θξπκκέλνπ
Ινπθνπκηνύ «Ινπθνπκόζθνλε» ζε ζπλεξγαζία κε
ηνλ Γήκν Πύξνπ – Δξκνύπνιεο δηνξγάλσζαλ κία
αλαδξνκηθή πξνβνιή απνζπαζκάησλ
πξνεγνύκελσλ δηαγσληζκώλ.
Κέζα από αλαξηήζεηο ηεο νκάδαο ζηηο ζρεηηθέο
ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο, ζπκεζήθακε όινη
καδί ηε ραξά, ηελ αλεκειηά θαη ηελ νκαδηθόηεηα
πνπ καο πξνζθέξεη ην Θπλήγη Θξπκκέλνπ
Ινπθνπκηνύ.

Ρελ Θπξηαθή, 21 Φεβξνπαξίνπ 2021, κέζσ ησλ
social media ησλ ζειίδσλ Ππξηαλό Θαξλαβάιη
“Γεώξγηνο Πνύξεο” θαη «Πύξνο Ξνιηηηζκόο»
πξνβιήζεθε ε ζπνλδπισηή ζαηηξηθή παξάζηαζε
πνπ παξνπζηάζηεθε ζην Θέαηξν Απόιισλ, ζην
πιαίζην ηνπ «Ππξηαλνύ Θαξλαβαιηνύ» 2017.
Πηελ παξάζηαζε ζπκκεηείραλ νη εξαζηηερληθνί
ζεαηξηθνί όκηινη ηεο Πύξνπ «Απόιισλ», «Πνπξήο»
θαη «Κπαζηηάο», ε ζεαηξηθή νκάδα ηνπ
Ξνιηηηζηηθνύ Ππιιόγνπ Γαιεζζά θαη ε ζεαηξηθή
νκάδα Ρήλνπ ''Θεαηξνπνηείν'', πξνζθέξνληαο κηα
ώξα γέιηνπ, δηαζθέδαζεο, πξνβιεκαηηζκνύ θαη
αλαηξνπήο.

Φεθηαθή έθζεζε θσηνγξαθίαο

21/02/2021
15/03/2021

21/02/2021
15/03/2021

28/02/2021

Φεθηαθή έθζεζε
θσηνγξαθίαο, ζε
ζπλεξγαζία κε ηε
Ιέζρε Φσηνγξαθίαο
Πύξνπ

«Φαληάζνπ ην
θαξλαβάιη ζνπ»
Δηθόλα 4

Γηαδηθηπαθό
εξγαζηήξη
θαηαζθεπήο
ραξηαεηνύ

Τεθηαθή έθζεζε θσηνγξαθίαο, κέζσ ησλ social
media ζηηο ζειίδεο Ππξηαλό Θαξλαβάιη “Γεώξγηνο
Πνπξήο” θαη ΠΟΝΠ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝΠ κε αλάξηεζε
θσηνγξαθηθνύ πιηθνύ κε ζέκα ην «Ππξηαλό
Θαξλαβάιη».

Ρν Ρκήκα Ξνιηηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Πύξνπ –
Δξκνύπνιεο, πξνζθάιεζε ηα παηδηά λα θαληαζηνύλ
θαη λα απνδώζνπλ θαιιηηερληθά ην Ππξηαλό
Θαξλαβάιη θαη ηηο Απνθξηέο.
Νη δεκηνπξγίεο ηνπο ζηάιηζαλ, ζην email
politismos@syros-ermoupolis.gr θαη αλαξηήζεθαλ
κέζσ ησλ social media ζηε ζειίδα Ππξηαλό
Θαξλαβάιη “Γεώξγηνο Πνύξεο”.

Ρελ Θπξηαθή 28 Φεβξνπαξίνπ 2021, παξνπζηάζηεθε
κέζσ βίληεν ζηελ ζειίδα «Πύξνο Ξνιηηηζκόο» ζην
Youtube, θαζώο θαη ζηα θνηλσληθά δίθηπα, ε ηζηνξία
θαη ν ηξόπνο θαηαζθεπήο ηνπ Ππξηαλνύ Πηεθαλσηνύ
(ραξηαεηνύ) από ηνλ πξόεδξν ηνπ Ξαξαδνζηαθνύ
Δξγαζηεξίνπ Πύξνπ «Άξσκα Ξαξάδνζεο» θ. Λίθν
Πνιάξε θαη ηνλ άλζξσπν πνπ βνήζεζε ζηελ έξεπλα,
θ. Διεπζέξην Βιάρν.

ΚΑΟΡΗΝΠ 2021
Ππλερίδεηαη ην ηαμίδη δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο, πξνθεηκέλνπ ν πνιηηηζκόο λα κείλεη ελεξγόο.





Ρν Γηαδηθηπαθό παηδηθό εηθαζηηθό εξγαζηήξη ώζηε κε ηε βνήζεηα γηα άιιε κηα θνξά
εζεινληώλ εηθαζηηθώλ λα πξνζεγγίζεη ηα παηδηά θαη λα ηνπο πξνζθέξεη ραξά θαη πεξαηηέξσ
θαιιηέξγεηα ηεο αηζζεηηθήο θαη ηεο νπηηθήο ηνπο σο θξίθνο ζπλέρεηαο ηεο αιπζίδαο ησλ
ηεζζάξσλ ζπκβαηηθώλ παηδηθώλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Γήκνπ καο.
Ππλερίδνληαη νη δηαδηθηπαθέο μελαγήζεηο από ηελ ζειίδα Facebook ηνπ
Βηνκεραληθνύ Κνπζείνπ

Έγινε ζηιρ η οπιζηική καηακύπυζη ηος αναδόσος για ηην ψηυιακή έκθεση του Μάρκου
Βαμβακάρη
Το έπγο ζηοσεύει ζηην αξιοποίηζη ηυν ΤΠΔ και ειδικόηεπα ηυν τηθιακών εθαπμογών, για ηην
ενίζσςζη ηος πολιηιζμού ηηρ εμπειπίαρ μέζυ ηηρ ανάπηςξηρ και εγκαηάζηαζηρ ενόρ
τηθιακού / πολςμεζικού βιυμαηικού δπώμενος, ηο οποίο με αθοπμή ηον Βίο και ηο Έπγο ηος
Σςπιανού ζςνθέηη Μάπκος Βαμβακάπη, θα αναπαπιζηά εικονικά ζηο κοινό μία ολόκληπη
εποσή ηηρ ππόζθαηηρ κοινυνικήρ και πολιηιζηικήρ ιζηοπίαρ ηηρ Δλλάδαρ. Το τηθιακό αςηό
δπώμενο θα εγκαηαζηαθεί ζε δημοηικά ακίνηηα, 80 η.μ., ζηην Άνυ Σύπο, ζηον κενηπικό δπόμο
ηος οικιζμού (Πιάηζα). Παπάλληλα, ηο έπγο θα δημιοςπγήζει ζςμπληπυμαηικέρ δπάζειρ ζηο

ςθιζηάμενο Μοςζείο Βαμβακάπη, ηο οποίο λειηοςπγεί ζε μικπή απόζηαζη από ηη θέζη
εζηίαζηρ ηος έπγος.

04/03/2021

Ππλδηνξγάλσζε ηνπ Γήκνπ Πύξνπ – Δξκνύπνιεο κε ην
Γηεζλέο Φεζηηβάι Θηλεκαηνγξάθνπ Πύξνπ (SIFF) ελόο
SIFF – Mέξα Γηνξηήο online εξγαζηεξίνπ, δηάξθεηαο δύν σξώλ γηα παηδηά
ειηθίαο 8-12 εηώλ, ελώ πξνεγήζεθε θαη ε πξνβνιή ηεο
ηαηλίαο «Κέξα Γηνξηήο» ηνπ Εαθ Ρηηί πνπ ηαμίδεςε ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζε κηα κεγάιε γηνξηή, γεκάηε θσκηθέο
ζηηγκέο, πεηξάγκαηα, ξπζκό, κνπζηθή.
Ν Γήκνο Πύξνπ – Δξκνύπνιεο θαη απηέο ηηο Απνθξηέο,
αζθαιώο, θξόληηζε λα εμαζθαιίζεη ηε δηαζθέδαζε,
ηελ ςπραγσγία θαη ηε ραξά ησλ Απνθξηάηηθσλ Γηνξηώλ
γηα κηθξνύο θαη κεγάινπο, πξνζθέξνληαο δσξεάλ έλα
Δνξηαζηηθό, Απνθξηάηηθν – Τπραγσγηθό, Γηαδηθηπαθό
πξόγξακκα γηα όιε ηελ νηθνγέλεηα.
Ρν πξόγξακκα πεξηιάκβαλε:

Πάββαην & Θπξηαθή, 6
& 7 Καξηίνπ 2021

Τπραγσγηθέο – δηαδξαζηηθέο εθπνκπέο, γηα ηα παηδηά
θαη όιε ηελ νηθνγέλεηα, δηάξθεηαο κηαο ώξαο, κε ηνπο
αγαπεκέλνπο ήξσεο ησλ παηδηώλ.

Ρα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο εθπνκπέο είλαη ηα
Πάββαην, Θπξηαθή & Διεύζεξεο Απνθξηέο εμήο: Νιπκπηαθνί Αγώλεο, Κεηαθνξηθά κέζα,
Θαζαξά Γεπηέξα,
Θαηνηθίδηα, Γεηλόζαπξνη, Ξιαλήηεο Γε, Ιενλάξλην Ληα
13,14, & 15 Καξηίνπ Δηθόλα 5
Βίληζη, Θηλεκαηνγξάθνο, Θεζαπξνί, Έληνκα,
2021
Ρζηθλνπέκπηε, Απόθξηεο, Θαζαξά Γεπηέξα.
Δηδηθό αθηέξσκα ζηα έζηκα θαη ηηο παξαδόζεηο, ησλ
Απνθξηώλ από όιε ηελ Διιάδα.
-«Νινθαίλνπξγηα» καζήκαηα καγηθώλ ηξηθ.
-Καζήκαηα απνθξηάηηθνπ Face Painting.
-Θνπθινζέαηξν κε απνθξηάηηθεο ηζηνξίεο.
-Καζήκαηα θαηαζθεπήο απνθξηάηηθεο κάζθαο.

Ππλδηνξγάλσζε δηαδηθηπαθήο δξάζεο ηνπ Γήκνπ κε ην
Γηεζλέο Φεζηηβάι Θηλνπκέλσλ Πρεδίσλ «Animasyros».

07/03/2021

Animasyros –
Απνθξηάηηθεο κάζθεο
Ρν εξγαζηήξην θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ γηα παηδηά
παληνύ
«Απνθξηάηηθεο κάζθεο παληνύ» κε ηε ρξήζε zoom θαη
live video ζηε ζειίδα ηνπ ΑNIMASYROS ζην facebook,
Δηθόλα 6
δηεμήρζε ηελ Θπξηαθή 7 Καξηίνπ 2021 από ηηο 14:00 –
17:00.

12/03/2021

14/03/2021

83 ρξόληα από ηε Ν Γήκνο ηηκά ηνλ Κάλν Διεπζεξίνπ κε δηαδηθηπαθέο
γέλλεζε ηνπ Κάλνπ αλαξηήζεηο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο.
Διεπζεξίνπ
Ξαξαγσγή Γήκνπ Πύξνπ - Δξκνύπνιεο

«Καηηέο ζην ρζεο»

Ρν ληνθηκαληέξ «Καηηέο ζην ρζεο», πξνβιήζεθε ηελ
ηειεπηαία Θπξηαθή ηεο Απνθξηάο κέζσ ησλ social
media ηνπ Ππξηαλνύ Θαξλαβαιηνύ θαη ηνπ «Πύξνο –
Ξνιηηηζκόο» θαη ήηαλ αθηεξσκέλν ζηελ ηζηνξία ηνπ
Ππξηαλνύ Θαξλαβαιηνύ, από ηνλ ηέσο Γήκνπ Άλσ
Πύξνπ κέρξη θαη ζήκεξα.
Ρν ηζηνξηθό απηό αθηέξσκα δηελεκήζε επίζεο ζε
γεξνθνκεία ηεο Πύξνπ, θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηα
Γηνηθεηηθά ηνπο Ππκβνύιηα.

Πην πιαίζην ηεο Δζληθήο καο Δπεηείνπ θαη ηεο έλαξμεο
ησλ εθδειώζεσλ ζην λεζί καο γηα ηα 200 ρξόληα από
ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε, ν Γήκνο Πύξνπ –
Δξκνύπνιεο, αθνινπζώληαο πηζηά ηα πγεηνλνκηθά
πξσηόθνιια, πξαγκαηνπνίεζε δηαδηθηπαθέο
εθδειώζεηο κέζσ ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ
(www.syros-ermoupolis.gr) θαζώο θαη ζηα κέζα
θνηλσληθήο δηθηύσζεο.

25/03/2021

ΓΗΑΓΗΘΣΤΑΘΔ
ΔΘΓΖΙΧΔΗ
ΓΖΚΟΤ ΤΡΟΤ ΔΡΚΟΤΠΟΙΖ ΓΗΑ
ΣΖΛ ΔΘΛΗΘΖ
ΔΠΔΣΔΗΟ ΣΖ 25εο
ΚΑΡΣΗΟΤ
Δηθόλα 7

Πηόρνο ήηαλ ε αλάδεημε αθελόο ηεο έλδνμεο δξάζεο
ηνπ Διιεληθνύ Δπαλαζηαηηθνύ Πηόινπ θαηά ηελ
Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 θαη αθεηέξνπ ν πνιύπιεπξνο
ξόινο θαη πξνζθνξά ηεο πεξεζίαο Ηζηνξίαο Λαπηηθνύ
ζηελ Διιεληθή Θνηλσλία.
Αλήκεξα ηεο 25εο Καξηίνπ 2021 θαη ώξα 12:00
πξνβιήζεθε video ηεο Φηιαξκνληθήο ηνπ Γήκνπ Πύξνπ
– Δξκνύπνιεο, κε ηελ επηκέιεηα ηεο Αξρηκνπζηθνύ ηνπ
Γήκνπ θαο Αιίο Ιακπάξο.
Πηε ζπλέρεηα ζηηο 18:00 αθνινύζεζε ε νκηιία ηνπ
Ξισηάξρε (Ν) Ξαλαγηώηε Γέξνληα ΞΛ, Ηζηνξηθνύ
πεξεζίαο Ηζηνξίαο Λαπηηθνύ, κε ζέκα “Ρν Ξνιεκηθό
Λαπηηθό 1821-1862”, θαη ζηηο 18:20 νη επεηεηαθέο
δηαδηθηπαθέο εθδειώζεηο νινθιεξώζεθαλ κε μελάγεζε
ηεο πεξεζίαο Ηζηνξίαο Λαπηηθνύ από ηνλ Γηεπζπληή θ.
Ησάλλε Γηακαληάθε Ξινίαξρν ηνπ Ξ.Λ.

25/03/2021

ME TH ΓAΙANOΙEYKH "NTYΘHKE" TO ΓHMAPXIAKO
MAΠ MEΓAPO!
Ξξνβνιή ηεο δξάζεο ζε θεληξηθνύο ηειενπηηθνύο
ζηαζκνύο

27/03/2021

Πε ζπλεξγαζία κε ηελ Νκνζπνλδία Δξαζηηερληθώλ
Θεάηξσλ Αηγαίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε δηαδηθηπαθόο
Παγθόζκηα Ζκέξα ενξηαζκόο ηεο Ξαγθόζκηαο Ζκέξαο Θεάηξνπ, κε ηελ
Θεάηξνπ
ζύκπξαμε δεθαεπηά ζεαηξηθώλ νκάδσλ. Δπηκέιεηα
δξάζεο θαη παξνπζίαζε : Διέλε Ρζηγηάλλε (Ιήκλνο) –
Γεκήηξεο Βακβαθνύζεο (Πύξνο)

Πε ζπλεξγαζία κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, έγηλαλ εξγαζίεο θαζαξηζκνύ από δηάθνξα
αληηθείκελα πνπ ππήξραλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ζηνλ Ξνιηηηζηηθό Σώξν "Κάλν Διεπζεξίνπ".
Αθαηξέζεθαλ επίζεο δηάθνξα αληηθείκελα πνπ είραλ δνζεί πξνο ην Βηνκεραληθό Κνπζείν, αθνύ
αμηνινγήζεθαλ πξώηα, κε ηε ζύκθσλε γλώκε θαη ηνπ πιιόγνπ Σερληθνύ Πνιηηηζκνύ θαη όζα
επηιέρηεθαλ σο θαηάιιεια γηα λα απνηειέζνπλ θνκκάηη ηεο ζπιινγήο ηνπ Βηνκεραληθνύ Κνπζείνπ
κεηαθέξζεθαλ θαη ζπγθεληξώζεθαλ ζηηο απνζήθεο ηνπ.

ΑΞΟΗΙΗΝΠ 2021
1.
Yπεγξάθε ε ζύκβαζε αλάζεζεο ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε ςεθηαθώλ εθαξκνγώλ γηα ηελ
επαθή κε ηνλ θόζκν ηνπ Κάξθνπ Βακβαθάξε», ζπλνιηθνύ πνζνύ 198.301,30 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α.
Ρν ζπγθεθξηκέλν έξγν, αμηνπνηώληαο ςεθηαθέο εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο, ζα αλαδείμεη αθόκε
πεξηζζόηεξν ηνλ βίν θαη ην έξγν ηνπ κεγάινπ Ππξηαλνύ δεκηνπξγνύ Κάξθνπ Βακβαθάξε, αιιά θαη
ζα εληζρύζεη ηνλ πνιηηηζκό ηεο εκπεηξίαο, κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαη εγθαηάζηαζεο ελόο ςεθηαθνύ /
πνιπκεζηθνύ βησκαηηθνύ δξώκελνπ, ην νπνίν ζα αλαπαξηζηά εηθνληθά κία νιόθιεξε επνρή ηεο
πξόζθαηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο ηζηνξίαο.
Ρν ςεθηαθό απηό δξώκελν, ην νπνίν πξόθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ζε δεκνηηθά αθίλεηα, ζηνλ
θεληξηθό δξόκν ηνπ νηθηζκνύ ηεο Άλσ Πύξνπ, ζα πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά ηηο εμήο ελόηεηεο:
α. ην θαηλόκελν ηνπ «ξεκπεηηζκνύ» (ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα - Β‟ Ξαγθόζκην Ξόιεκν),
β. ηνλ Βίν θαη ην Έξγν ηνπ Κάξθνπ Βακβαθάξε (βαζηζκέλν ζηνλ απηνβηνγξαθηθό ζηίρν ησλ
ηξαγνπδηώλ ηνπ) θαη
γ. ηελ ςεθηαθή πνιπκεζηθή απόδνζε ζεκαληηθώλ έξγσλ ηνπ Κάξθνπ Βακβαθάξε κε ζύγρξνλα
ςεθηαθά νπηηθναθνπζηηθά κέζα.
Ξαξάιιεια, ην έξγν ζα δεκηνπξγήζεη ζπκπιεξσκαηηθέο ςεθηαθέο δξάζεηο ζην πθηζηάκελν
Κνπζείν Βακβαθάξε πνπ ιεηηνπξγεί ζε κηθξή απόζηαζε από ηε ζέζε εζηίαζεο ηνπ έξγνπ, ζηηο
νπνίεο πεξηιακβάλεηαη ν εκπινπηηζκόο κε ςεθηαθέο νπηηθναθνπζηηθέο εθαξκνγέο θαη ε
παξνπζίαζε ησλ ελνηήησλ θαη ησλ πιηθώλ εθζεκάησλ κε ςεθηαθή ππεξεζία αθνπζηηθήο
μελάγεζεο.
2.
Yπεγξάθε ε ζύκβαζε γηα ηελ πξνκήζεηα θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ γηα ην Θέαηξν
Απόιισλ θαη ςπθηηθήο κνλάδαο γηα ην Δλπδξείν ζην Θίλη, ζπλνιηθνύ πνζνύ 61.442,00 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α.
Ζ παξνύζα ζύκβαζε αθνξά:

Α. ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ θεληξηθώλ θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ (ΘΘΚ) αέξα-λεξνύ, ςύμεοζέξκαλζεο, ηνπ Θεάηξνπ «ΑΞΝΙΙΥΛ» κε λέεο, ιόγσ εθηεηακέλεο βιάβεο ησλ πθηζηάκελσλ θαη
ηελ αλάγθε ζπκκόξθσζεο ζύκθσλα κε ηελ 26635/23-04-2020 εγθύθιην ηνπ πνπξγείνπ γείαο
“Ιήςε κέηξσλ δηαζθάιηζεο ηεο Γεκόζηαο γείαο από ηνγελείο θαη άιιεο ινηκώμεηο θαηά ηε ρξήζε
θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ“.
Β. ζηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αληιίαο ζεξκόηεηαο ζην Δλπδξείν πνπ βξίζθεηαη ζην Θίλη, γηα
ηελ ςύμε ηνπ ζαιαζζηλνύ λεξνύ πνπ ηξνθνδνηεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ.
Αμίδεη λα ηνληζηεί όηη ε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα ρξεκαηνδνηήζεθε από ην πνιηηηζηηθό ηέινο, ην
νπνίν πξνέθπςε από ηνλ ππνρξεσηηθό πεξηνξηζκό ησλ πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ ιόγσ ησλ
ζπλζεθώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ από ηελ παλδεκία γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκόζηαο πγείαο.
3.
Νινθιεξώζεθε ε ζηεγαλνπνίεζε ηεο ζηέγεο ηνπ ελπδξείνπ. Ζ δαπάλε ηνπ έξγνπ
θαιύθζεθε από ην θνλδύιη ζπληήξεζεο δεκνηηθώλ θηεξίσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ρερληθή
πεξεζία ηνπ Γήκνπ.

01/04/2021

14 & 15/04/2021

Γσξήζεθε ζην Γήκν κηα απζεληηθή θσηνγξαθία ηεο
Γσξεά ζην Γήκν παγθνζκίνπ θήκεο εζνπνηνύ Πάξα Κπεξλάξ, ε νπνία
ύξνπ Δξκνύπνιεο πξνζηέζεθε ζηε ζπιινγή ηνπ Γήκνπ καο θαη
ελόο έξγνπ ηέρλεο ηνπνζεηήζεθε ζηελ έθζεζε ησλ αλακλήζεσλ ηνπ
Θεάηξνπ Απόιισλ

Ζ Νξρήζηξα ησλ Θπθιάδσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην
Γξαθείν Ξνιηηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Πύξνπ - Δξκνύπνιεο
θαη κε αθνξκή ηα 10 ρξόληα από ηε δηεμαγσγή ηεο
Οξρήζηξα ησλ
ζπλαπιίαο – αθηέξσκα ζην έξγν ηνπ Κάλνπ
Θπθιάδσλ ζε
ζπλαπιία αθηέξσκα Διεπζεξίνπ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Θέαηξν
ζην έξγν ηνπ Κάλνπ Απόιισλ ηεο Πύξνπ ζηηο 14 & 15/5/2011, κεηέδσζε
δηαδηθηπαθά ηε ζπλαπιία κε ειεύζεξε πξόζβαζε γηα ην
Διεπζεξίνπ
θνηλό.
Δηθόλα 9

23/04/2021

Ζ ζπλαπιία ήηαλ δηαζέζηκε γηα ην θνηλό έσο ηηο
15/5/2021.

πλάληεζε ηεο
Αληηδεκάξρνπ
Ππλάληεζε ηεο Αληηδεκάξρνπ Ξνιηηηζκνύ κε ηελ
Πνιηηηζκνύ κε ηελ Βνπιεπηή Θπθιάδσλ θ. Θαηεξίλα Κνλνγπηνύ θαη
Βνπιεπηή Θπθιάδσλ ζπδήηεζε θαη ζπλεξγαζία γηα ζέκαηα πνιηηηζκνύ κε
θ. Θαηεξίλα
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο επηπηώζεηο ηεο παλδεκίαο
Κνλνγπηνύ

Πε ζπλεξγαζία κε ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο θαη ηελ ππεξεζία θαζαξηόηεηαο, έγηλε ζπληήξεζε θαη
αλαβάζκηζε θαη εμσξατζκόο ησλ ρώξσλ ηνπ ελπδξείνπ ζην Θίλη.
Ππλερίδνληαη νη δηαδηθηπαθέο αλαξηήζεηο ηνπ Θεάηξνπ Απόιισλ, θαζώο θαη ηνπ Βηνκεραληθνύ
Κνπζείνπ ζηα θνηλσληθά δίθηπα ηνπ Γήκνπ καο

ΚΑΦΝΠ 2021
Ππλερίδεηαη ην ηαμίδη ηεο δηαδπθηηαθήο επηθνηλσλίαο ζηα θαλάιηα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ηνπ
Ρκήκαηνο Ξνιηηηζκνύ.

05/05/2021

Πην πιαίζην ησλ εθδειώζεσλ «Πύξνο – Ξνιηηηζκόο
2021» θαη ησλ ενξηαζκώλ γηα ηα 200 ρξόληα από ηελ
Διιεληθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, εγθαηληάζηεθε
δηαδηθηπαθά (live streaming), ζηελ Ξηλαθνζήθε
Θπθιάδσλ, παξνπζία ηνπ Γεκάξρνπ Πύξνπ«ΘΑΣΑΓΡΑΦΔ» ηεο Δξκνύπνιεο θ. Ληθόιανπ Ιεηβαδάξα, ηεο
Ιηδέηαο Βαζηιεηάδε. Αληηδεκάξρνπ Ξνιηηηζκνύ θ. Αιίθεο Ιενληαξίηε θαη ηνπ
εηθαζηηθνύ επηκειεηή Γηώξγνπ Αιηνπβά ε εηθαζηηθή
έθζεζε «ΘΑΡΑΓΟΑΦΔΠ» ηεο Θεζζαινληθηάο δσγξάθνπ
Δηθόλα 10
κε πνιπεηή παξνπζία εληόο θαη εθηόο ζπλόξσλ Ιηδέηαο
Βαζηιεηάδε.
Ζ ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε άλνημε ηελ απιαία ηνπ
πνιηηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Πύξνπ –
Δξκνύπνιεο «Πύξνο – Ξνιηηηζκόο».

10/05/2021

14/05/2021

116 από ηε γέλλεζε Ν Γήκνο ηηκά ηνλ παηξηάξρε ηνπ ξεκπέηηθνπ κε
ηνπ Κάξθνπ
δηαδηθηπαθέο αλαξηήζεηο ζηα κέζα θνηλσληθήο
Βακβαθάξε
δηθηύσζεο. Ξαξαγσγή Γήκνπ Πύξνπ - Δξκνύπνιεο

Δπαλαδηάζεζε
πνιηηηζηηθώλ
ρώξσλ ηνπ Γήκνπ
ζην θνηλό

Δπαλαιεηηνπξγνύλ νη Ξνιηηηζηηθνί ρώξνη ηνπ Γήκνπ
Πύξνπ-Δξκνύπνιεο από Ξαξαζθεπή 14 Καΐνπ 2021.

Παγθόζκηα Ζκέξα
Κνπζείσλ
18/05/2021
Δηθόλα 11

Ρν Γξαθείν Ξνιηηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Πύξνπ
Δξκνύπνιεο αληαπνθξηλόκελν ζηελ πξόζθιεζε ηνπ
Γηεζλνύο Ππκβνπιίνπ
Κνπζείσλ (ICOM), κέζσ ηνπ Διιεληθνύ Ρκήκαηνο
θαη ηεο Γηεύζπλζεο Λεόηεξεο Ξνιηηηζηηθήο
Θιεξνλνκηάο, παξνπζίαζε έλα κίλη θνλζέξην πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ
Βηνκεραληθνύ Κνπζείνπ Δξκνύπνιεο θαζώο θαη ζηνλ
πξναύιην κε θόλην ηνλ επηβιεηηθό ηξνρό ηνπ
αηκόπινηνπ «Ξαηξίο», ην νπνίν βπζίζηεθε ην 1868.
Ρν βίληεν πξνβιήζεθε από ηελ ζειίδα "Πύξνο
Ξνιηηηζκόο" ζην YouTube, ζηε ζειίδα fb ηνπ
Βηνκεραληθνύ Κνπζείνπ Δξκνύπνιεο θαη ηαμίδεςε ζε
145 ρώξεο δηεζλώο κέζσ ηνπ δηαδξαζηηθνύ ράξηε
ηνπ Γηεζλνύο Ππκβνπιίνπ Κνπζείσλ (ICOM).
Δξκήλεπζαλ: Ιέλα Σαηδεγξεγνξίνπ, άιην θαη ηελόξν
θινγέξα/βηνιί
Susan Norton, βηνινληζέιν.

19/05/2021

Ζκέξα Κλήκεο
Γελνθηνλίαο ησλ
Πνληίσλ

Ν Γήκνο καο ηίκεζε ηελ Ζκέξα Κλήκεο ηεο
Γελνθηνλίαο ησλ Ξνληίσλ, κε κηα δηαδηθηπαθή
εθδήισζε, πξνβάιινληαο κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Θέαηξν Απόιισλ από ην
Πύιινγν Βνξεηνειιαδηηώλ Πύξνπ ζηηο 24/05/2016

ΗΝΛΗΝΠ 2021

Ζ Διιεληθή Δπαλάζηαζε «δσληάλεςε» ζε όιε ηελ
Διιάδα, ζην πιαίζην κίαο θεληξηθήο δξάζεο ηεο
Δπηηξνπήο «Διιάδα 2021».
Πε ραξαθηεξηζηηθά θηίξηα 18 πόιεσλ, πξνβιήζεθε
κε ηελ ηερληθή ηνπ projection mapping ε
«ΔΞΗΘΚΗΑ ΔΙΔΘΔΟΗΑΠ», κηα νπηηθνπνηεκέλε
αθήγεζε ηνπ Αγώλα ηνπ 1821, κέζα από έξγα
ηέρλεο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηόλ.

12 & 13/6/2021

«ΔΠΗΘΤΚΗΑ
ΔΙΔΤΘΔΡΗΑ»
Δηθόλεο 12,13

Ζ πξνβνιή έγηλε ηαπηόρξνλα ζηηο όςεηο θαη ησλ 18
επηιεγκέλσλ θηηξίσλ, κε πξνεμάξρνλ ην θηίξην ηεο
Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. Πηε Πύξν ε απνηύπσζε
πξαγκαηνπνηήζεθε κε πξνβνιή ζην ηζηνξηθό
Θέαηξν Απόιισλ.
Δθηόο από ηελ ηζηνξία ηεο Δπαλάζηαζεο, νη
πξνβνιέο ζπλδένληαη θαη κε ζηνηρεία ηεο λεόηεξεο
ηζηνξίαο θάζε πόιεο.
Ξξόθεηηαη γηα ην κεγαιύηεξν εγρείξεκα projection
mapping πνπ έρεη γίλεη πνηέ ζηελ Διιάδα, ελώ ε
δεκηνπξγία ηνπ θαιιηηερληθνύ αθεγήκαηνο ηνπ
πιηθνύ θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ πάλσ ζηα θηίξηα
έγηλε από ην Δξγαζηήξην Κεηαβαιιόκελσλ Δπθπώλ
Ξεξηβαιιόλησλ (TUCTIELab) ηεο Αξρηηεθηνληθήο
Πρνιήο ηνπ Ξνιπηερλείνπ Θξήηεο.

16/06/2021

Φηινμελία ηεο
Αληηδεκάξρνπ
Πνιηηηζκνύ, ζηε
ξαδηνθσληθή
εθπνκπή «Πξσηλή
γξακκή»

Πηε ξαδηνθσληθή εθπνκπή «Ξξσηλή γξακκή»,
θηινμελήζεθε ε Αληηδήκαξρνο Ξνιηηηζκνύ θ. Αιίθε
Ιενληαξίηε, ε νπνία θαη κίιεζε γηα ζέκαηα ηα νπνία
αθνξνύλ ηνλ πνιηηηζκό.

“1821 – 2021”
19/06 -31/07/2021
Δηθόλα 14

18/06/2021

Πξόγξακκα «ύξνο
– Πνιηηηζκόο 2021»

19/06/2021

Δλπδξείν ζην Θίλη

20/06-25/07/2021

Λεόηεξεο
Δπαλαζηαηηθέο
Αθεγήζεηο –
Κεηαβάζεηο ελόο
Ηδαληθνύ Έζλνπο

Κε αθνξκή ηνλ ενξηαζκό ησλ 200 ρξόλσλ από ηελ
έλαξμε ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο, ηo Ίδξπκα
Αληώληνο Δ. Θνκλελόο παξνπζίαζε ζηελ
Ξηλαθνζήθε Θπθιάδσλ έξγα από ηελ Φηιειιεληθή
ζπιινγή ηνπ.
Ζ έθζεζε “1821 – 2021” πεξηιάκβαλε
ραξαθηεξηζηηθά δείγκαηα θηιειιεληθήο δσγξαθηθήο
ηνπ 19νπ αηώλα, θηινηερλεκέλα από μέλνπο
θαιιηηέρλεο πνπ βξέζεθαλ ζηε ρώξα κεηά ηελ
απειεπζέξσζε.

Ρν «Πύξνο – Ξνιηηηζκόο 2021» δόζεθε ζηε δηάζεζε
ηνπ θνηλνύ ζε ειεθηξνληθή θαη όρη ζε έληππε
κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα επηθαηξνπνηείηαη έγθαηξα
θαη άκεζα ζε πεξίπησζε αλαγθαίσλ κεηαβνιώλ,
ιόγσ ησλ εηδηθώλ πγεηνλνκηθώλ ζπλζεθώλ.

Άλνημε ηηο πόξηεο ηνπ ην Δλπδξείν ζην Θίλη
πεξηκέλνληαο κηθξνύο θαη κεγάινπο γηα κηα κηθξή
εμεξεύλεζε ζηνλ καγηθό θόζκν ηεο ζάιαζζαο.

Νη Αιέμαλδξνο Βαζκνπιάθεο, Ζιίαο Θαθνύξνο,
Οαιινύ Ξαλαγηώηνπ θαη Ξάλνο Ρζαγθάξεο,
ζύγρξνλνη έιιελεο εηθαζηηθνί, πξνζαξκνζκέλνη
ζηηο δηεζλείο ηάζεηο κε δηαθνξεηηθέο όκσο
πξνζεγγίζεηο, κεηαθέξνπλ ηελ έλλνηα ηεο
Δπαλάζηαζεο δπλακηθά ζην παξόλ, ζε κηα θξίζηκε
πεξίνδν κεηάβαζεο, θξίζεο θαη αλακνλήο,
ακθηζβήηεζεο θαη έθπησζεο ησλ θνηλσληθώλ
ηδενινγηώλ.
Αίζνπζα Ρέρλεο Γ. & Δ. Βάηε

20/06/2021

Ο βνκβαξδηζκόο
ηνπ Πισηνύ
Λνζνθνκείνπ
«Καθεδνλία» ζην
ιηκάλη ηεο
Δξκνύπνιεο

Ππλδηνξγάλσζε ηνπ Γήκνπ κε ηνλ Ξνιηηηζηηθό θαη
Δμσξατζηηθό Πύιινγν Ιαδαξέησλ θαη ηελ Νκάδα
Φίισλ ηεο Ηζηνξίαο ηεο Πύξνπ, ζην αλνηρηό Θέαηξν
Δπαλζία Θατξε

24/06/2021

Κλεκόλην
πλεξγαζίαο κεηαμύ
Γεκνηηθώλ Θεάηξσλ
ηνπ Πεηξαηά θαη
«Απόιισλ» ηεο
ύξνπ
Δηθόλεο 16,17,18

Πε πνιύ επράξηζην θιίκα ππεγξάθε ζηελ Αίζνπζα
Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γεκαξρείνπ Ξεηξαηά, ην
Κλεκόλην Ππλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ δύν ηζηνξηθώλ
Γεκνηηθώλ Θεάηξσλ ηνπ Ξεηξαηά θαη «Απόιισλ»
ηεο Πύξνπ από ηνλ Γήκαξρν Ξεηξαηά θ. Γηάλλε
Κώξαιε θαη ηνλ Γήκαξρν Πύξνπ – Δξκνύπνιεο θ.
Ληθόιαν Ιεηβαδάξα, παξνπζία ηεο Αληηδεκάξρνπ
Ξνιηηηζκνύ θαο Αιίθεο Ιενληαξίηε θαη ηνπ
Αληηδεκάξρνπ Ρερληθώλ πεξεζηώλ θ. Κελά
Αιεθξαγθή, ζε ζπλέρεηα ηεο ππ‟ αξηζκ. 60/22-042021 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ
Νξγαληζκνύ Ξνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ, Λενιαίαο ηνπ
Γήκνπ Ξεηξαηά θαη ηεο ππ‟ αξηζκ. 115/07-06-2021
απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Πύξνπ –
Δξκνύπνιεο.

Ππλερίδνληαη νη δηαδηθηπαθέο μελαγήζεηο από ηελ ζειίδα Facebook ηνπ Βηνκεραληθνύ
Κνπζείνπ

ΗΝΙΗΝΠ 2021

01 – 25/07/2021

Ο Θνινθνηξώλεο
ζηε ρώξα ησλ
ζαπκάησλ

Φαληαζηείηε γηα κηα ζηηγκή ηνλ εζληθό καο
ήξσα, βπζηζκέλν ζηνλ ζύγρξνλν θόζκν. Γύξσ
ηνπ: απινί άλδξεο θαη γπλαίθεο ρσξίο ηελ αίγιε
ησλ εζληθώλ καο εξώσλ, πνπ πνιεκνύλ ζηνλ
αγώλα ηεο δσήο, ζηε ρώξα ησλ ζαπκάησλ.
Δίλαη ε Διιάδα ε ρώξα ησλ ζαπκάησλ;
Λαη είλαη, δηόηη είλαη ε ρώξα όισλ ησλ
δπλαηνηήησλ.
Ξλεπκαηηθό Θέληξν Άλσ Πύξνπ

2 – 12/07/2021

Δηθαζηηθή
Έθζεζε"ΓΤΛΑΗΘΔ
ΣΖ ΑΦΡΗΘΖ ΚΔΑ
ΑΠΟ ΥΡΧΚΑΣΑ
ΘΑΗ ΘΗΔ"

Ζ πξώηε δνπιεηά ηεο Πηαπξνύιαο Γεξίθε, κε
ηίηιν " ΓΛΑΗΘΔΠ ΡΖΠ ΑΦΟΗΘΖΠ ΚΔΠΑ ΑΞΝ
ΣΟΥΚΑΡΑ ΘΑΗ ΠΘΗΔΠ", απνηειείηαη από 22
έξγα, ζηα νπνία εθθξάδεη ηνλ ζαπκαζκό ηεο γηα
ηελ νκνξθηά γπλαηθώλ πξνεξρόκελεο από
πνιηηηζκνύο ηόζν καθξηλνύο πξνο εθείλε θ
ηαπηόρξνλα ηόζν αλεμήγεηα νηθείνπο...
Ν ηξόπνο γηα λα απνηππώζεη, απηό ηεο ην
ζπλαίζζεκα ηελ νδεγεί ζηελ ρξήζε έληνλσλ θ
θσηείλσλ ρξσκάησλ, όπσο άιισζηε είλαη θαη ν
ηξόπνο, απηώλ ησλ γπλαηθώλ λα"ζηνιίδνπλ",
ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο.

2 -3/07/2021

3ν Φεζηηβάι
Παξαδνζηαθώλ
Υνξώλ γηα λένπο &
ελήιηθεο
"ζπξηαλνπαηώ"!
Δηθόλα 19

Ν Ιανγξαθηθόο – Υνξεπηηθόο Όκηινο «ε
ζνθία ηεο παξάδνζεο», ην Σκήκα
Πνιηηηζκνύ ηνπ Γήκνπ ύξνπ –
Δξκνύπνιεο θαη ην Σκήκα Πνιηηηζκνύ
Θπθιάδσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ,
ζπλδηνξγάλσζαλ ζηε Πύξν ην 3ν Φεζηηβάι
Παξαδνζηαθώλ Υνξώλ «ζπξηαλνπαησ»
Ρν θεζηηβάι απεπζύλεηαη ζε παηδηθέο θαη
εθεβηθέο ρνξεπηηθέο νκάδεο από 6 έσο 18 εηώλ
θαη ρνξεπηηθέο νκάδεο ελειίθσλ από 18 εηώλ
θαη άλσ από όιε ηελ Διιάδα, νη νπνίεο, θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ θεζηηβάι, ζα έξζνπλ θνληά, ζα
γλσξηζηνύλ θαη ζα παξνπζηάζνπλ ζην θνηλό έλα
δείγκα από ηελ πνιηηηζηηθή θαη
κνπζηθνρνξεπηηθή ηνπο παξάδνζε.
Ρν θεζηηβάι πιαηζίσζε ε νξρήζηξα
παξαδνζηαθήο κνπζηθήο “Σνξνζηαιίηεο”.

7 – 20/07/2021

Ζ Λίθε Γξάθνπ παξνπζηάζε κηα ζεηξά
ειαηνγξαθίσλ κε ζέκα ηελ Δξκνύπνιε ηελ
επνρή ηνπ θνξνλστνύ, όπνπ είλαη έληνλε ε
απνπζία ησλ αλζξώπσλ ηεο. Κέλνπλ κόλν ηα
θηίξηα ηεο πνπ θαζξεπηίδνληαη ζηα λεξά ηεο θαη
"Δηθαζηηθή πλάληεζε" ηνλίδνπλ ην κνλαδηθό ρξώκα ηεο.
H Γέζπνηλα Ινπθή ζπκκεηέρεη γηα πξώηε θνξά
κε έξγα ηεο ζε έθζεζε δσγξαθηθήο.
Αίζνπζα Ρέρλεο Δκκ. Ονΐδε - Ξλεπκαηηθό
Θέληξν - Δξκνύπνιε

10-23/07/2021

8th Akropoditi
DanceFest 2021
Δηθόλα 20

12/07/2021

Παξνπζίαζε ηνπ
βηβιίνπ ιεπθώκαηνο
“Σζε λεξατδέληαο” ηεο
πγγξαθέσο
Αηθαηεξίλεο Γηαλλαθά

Ν ζεζκόο ηνπ δηεζλνύο Φεζηηβάι ρνξνύ θαη
ρνξνζεάηξνπ"Akropoditi DanceFest"
θαζηεξώζεθε ηνλ Ηνύιην ηνπ 2013 απόην Θέληξν
Σνξνύ θαη Ξαξαζηαηηθώλ Ρερλώλ Αθξνπνδεηί.
ΡνΦεζηηβάι πξαγκαηνπνηείηαη θάζε θαινθαίξη
ζηε Πύξν. Έρεηδηάξθεηα δύν εβδνκάδεο θαη
πεξηιακβάλεη:
- Ξελζήκεξα θαη δηήκεξα εθπαηδεπηηθά
εξγαζηήξηα θαη παξνπζηάζεηο
- Ξαξαζηάζεηο
- Αλνηρηνύο απηνζρεδηαζκνύο (Jams)
- Ξξνβνιέο θαη παξάιιειεο δξάζεηο ζε όιν ην
λεζί

Ξαξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ιεπθώκαηνο “Ρζε
λεξατδέληαο” ηεο Ππγγξαθέσο Αηθαηεξίλεο
Γηαλλαθά από ηνπο θ. Αλδξέα Ρδίλε θαη Αληώλε
Γηαλλαθά ζηελ Έπαπιε Ρζηξνπηλά

«ΣΟ ΑΥΖΚΟΠΑΠΟ»
14/07/2021
Δηθόλα 21

H παηδηθή ζθελή ηνπ Φώηε Ππύξνπ θαη ε Long
Vehicle Productions ζπλεξγάδνληαη κε ην
ζέαηξν Οένλ απηό ην θαινθαίξη γηα λα
παξνπζηάζνπλ ζε όιε ηελ Διιάδα ην καγηθό
παξακύζη ηνπ Σαλο Θξίζηηαλ Άληεξζελ «ΡΝ
ΑΠΣΖΚΝΞΑΞΝ».
Ξνιηηηζηηθόο Σώξνο “Έπαπιε Ρζηξνπηλά”

16/07/2021

Φσηνγξαθίεο: Υιόε
Αθξηζάθε

Ν θσηνγξαθηθόο θόζκνο ηεο Σιόεο Αθξηζάθε
παξνπζηάδεηαη κέζα από κηα ζεηξά
θσηνγξαθηώλ πινύζηα ζε ζεκαηνινγία, κε
δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο αιιά θαη ηερληθέο. Ζ
Σιόε Αθξηζάθε, καο θαιεί ζε έλαλ θόζκν
αηζηνδνμίαο, ρξώκαηνο, ηδεώλ αιιά θαη
δξάζεο, ζπκπιεξώλνληαο κε άιιε κηα
παξάκεηξν ην εγρείξεκα απηό, κε ηελ ζπλδξνκή
ηεο ινγνηερλίαο.
Έπαπιε Ρζηξνπηλά - Ξνζεηδσλία, Πύξνο

17/07/2021

πλαπιία -αθηέξσκα
ζηνλ Ινπθηαλό
Θειαεδόλε... "Σα
θαιύηεξα καο ρξόληα

22/07/2021

Έλαξμε εξγαζηώλ
απνθαηάζηαζεο ησλ
θεληξηθώλ
θιηκαηηζηηθώλ
κνλάδσλ ηνπ Θεάηξνπ
Απόιισλ

22-26/07/2021

9ν Γηεζλέο Φεζηηβάι
Θηλεκαηνγξάθνπ ηεο
ύξνπ (SIFF) «Δθηόο
επνρήο»

Έλα εμαηξεηηθό νπηηθναθνπζηηθό ζέακα, ζην
νπνίν πξσηαγσληζηεί ν ίδηνο ν Ινπθηαλόο, κηα
θαη κέζα από κηα ζεηξά πξνβνιώλ
παξνπζηάδεηαη έλα ζεκαληηθό κέξνο από ην
αλέθδνην αξρεηαθό ηνπ πιηθό, ελώ δσληαλά ηα
ηξαγνύδηα ηνπ εξκελεύνπλ ε Καξία Θειαεδόλε
θαη ν Καλώιεο Φάκειινο.

Πην πιαίζην ηεο έλαηεο δηνξγάλσζεο, ην SIFF
ζπλερίδεη ηε δηεξεύλεζε ηεο «Off season /
Δθηόο επνρήο» ζεκαηηθήο, παξνπζηάδνληαο έλα
πινύζην πξόγξακκα πνπ πεξηιάκβαλε ηξηάληα
(30) πεξίπνπ κηθξνύ, κεζαίνπ θαη κεγάινπ
κήθνπο ηαηλίεο, αθηεξώκαηα ζε θαηαμησκέλνπο
ζθελνζέηεο θαη θαιιηηέρλεο, πξνβνιή βσβώλ
ηαηληώλ ζπλνδεία δσληαλήο κνπζηθήο, κνπζηθέο
πεξθόξκαλο θαη νπηηθναθνπζηηθέο
εγθαηαζηάζεηο, νκηιίεο, εξγαζηήξηα γηα παηδηά,
λένπο θαη επαγγεικαηίεο αιιά θαη πξνθεζηηβαιηθέο εθδειώζεηο

Ρν παηδηθό θεζηηβάι ησλ Θπθιάδσλ Ξαηρλίδη,
Παηδηθό Φεζηηβάι ησλ Γεκηνπξγία, Ξνιηηηζκόο
22/07 – 22/08/2021
Θπθιάδσλ Syroskidz
Βάξε
Κε αθνξκή έλα ζεκεδάθη* πνπ κνπ δόζεθε, (εηο
κλήκε αγαπεκέλνπ πξνζώπνπ) δεκηνύξγεζα
κηα κηθξή ζπιινγή ρξεζηκνπνηώληαο ην ζαλ
ζθξαγίδα.
Απνηύπσζα έηζη ην απζεληηθό ζρέδην θαη ηελ
πθή ηνπ πάλσ ζηνλ πειό. Ρα θεξακηθά, κε ηελ
ιεπθή αλάγιπθε επηθάλεηα ηνπο, κεηαθέξνπλ
ίρλε από ην παξειζόλ ζηε ζεκεξηλή επνρή.
Ρν βίληεν είλαη κία ζπνπδή, γηα ην πσο ην θσο
αληαλαθιάηαη επάλσ ζηελ θεξακηθή επηθάλεηα,
πσο κεηαθέξεηαη κέζσ ηνπ θαθνύ θαη πσο
εξβάλ* / Θεξακηθά – ηειηθά θαηαιήγεη λα θαηαγξαθεί από ηνλ
23/07 – 02/08/2021
αηζζεηήξα κηαο θάκεξαο.
Βίληεν
*Πεξβάλ / ζεξβάληα: „παιηνκνδίηηθν‟ βνεζεηηθό
έπηπιν ηξαπεδαξίαο γηα ζεξβίηζηα.
*Πεκεδάθη: πιεθηό δηαθνζκεηηθό πεηζεηάθη, από
ιεπηό λήκα, κε βεινλάθη.
Βαγγέιεο Ρδαλλήο – Βίληεν Kind of Soθia Θεξακηθή
Άλσ Πύξνο | Αίζνπζα “ΞΟΥΖΛ ΓΖΘΔΓΑΠ

Κνλνπάηηα δσήο, κνλνπάηηα δύζβαηα πνπ όκσο
δε ιείπεη ην ρακόγειν θαη ε πίζηε ζπλζέηνπλ ην
ηαμίδη ηεο δσήο κε ζπληξνθηά ην θσηνγξαθηθό
θαθό. ιε καο ε δσή κηα δηαδξνκή πξνο ην
άγλσζην, κε εηθόλεο πνπ ελαιιάζζνληαη θαη καο
εκπινπηίδνπλ κε αλακλήζεηο.

24/07 – 02/08/2021

Aλλίηα Υξηζηνθίδνπ
«Path to light»

Ραμηδεύνληαο ζε ρώξεο άγλσζηεο θαη καθξηλέο,
αλαθαιύπηνληαο πόιεηο απνκνλσκέλεο θαη
ζπρλά από ην ράξηε μεγξακκέλεο, ζπλαληάκε
κνξθέο επηβιεηηθά εθθξαζηηθέο, κε ρξώκαηα
ζαγελεπηηθά, κε κπξσδηέο δηαπεξαζηηθά
κεζπζηηθέο αλαδεηώληαο ηα κνλνπάηηα πνπ
νδεγνύλ ζην θσο, ζηελ εζσηεξηθή γαιήλε…
Κέζα από ηα κνλνπάηηα δσήο ζα αλαθαιύςνπκε
δηαθνξεηηθέο θαζεκεξηλέο ηζηνξίεο θαη ζα
αθήζνπκε ηα ζπλαηζζήκαηα λα μερεηιίζνπλ.
Θάζε εηθόλα κηα ηζηνξία, θάζε ηζηνξία κηα
εηθόλα...
Αίζνπζα Ρέρλεο Δκκ. Ονΐδε. Ξλεπκαηηθό Θέληξν

24/07/2021

Ζ Αιίθε Ιενληαξίηε
ζηελ ΔΣ 3 γηα ηηο
θαινθαηξηλέο
εθδειώζεηο ηεο
ύξνπ

Ζ αληηδήκαξρνο πνιηηηζκνύ Αιίθε Ιενληαξίηε
εκθαλίζηεθε ζηελ εθπνκπή «Ξεξίκεηξνο» ηεο
ΔΡ 3, ηελ νπνία παξνπζηάδνπλ νη δεκνζηνγξάθνη
Θαηεξίλα Οεληέξε θαη Γεκήηξεο
Θνπγηνπκηδόπνπινο, μεδηπιώλνληαο ην
πξόγξακκα ησλ θαινθαηξηώλ εθδειώζεσλ ζηε
Πύξν.

“O ΑΟΚΔΛΖΠ” ηεο Σαξάο Θνζεγηάλ είλαη ε
δξακαηνπνίεζε ηνπ νκόηηηινπ ινγνηερληθνύ
δηεγήκαηνο ηεο Σαξάο Θνζεγηάλ ( από ην βηβιίν
"Ζ ΙΝΣΔΗΑ ΡΖΠ ΑΞΝΠΗΑΠ", εθδ."ΝΓΝΠ
ΞΑΛΝΠ" ), κε ηελ ρξήζε απζεληηθνύ ερεηηθνύ
θαη κνπζηθνύ πιηθνύ.
25/07/2021

“O ΑΡΚΔΛΖ” ηεο
Υαξάο Θνζεγηάλ

Ρν έξγν παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ελόο Αξκέλε
πξόζθπγα , ηνπ Θαξακπέη, από ηελ ζηηγκή πνπ
παηάεη ην πόδη ηνπ , κηθξό παηδί αθόκα, ζηα
ειιεληθά ρώκαηα, κέρξη ηνλ ζάλαηό ηνπ, θαη
κεηά ζάλαηνλ, όηαλ από έλα γξάκκα
απνθαιύπηεηαη ζ‟όιν ηεο ην κέγεζνο ε
ηξαγσδία ηεο δσήο ηνπ.
Έπαπιε Ρζηξνπηλά
Πηελ έθζεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ
Θακάξα ηεο Άλσ Πύξνπ από 26/7 έσο 1/8 ηνπ
2021 παξνπζηάζηεθαλ κε θαιιηηερληθό πιηθό
ζρεηηθό κε ηελ πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή ηεο
Απάλσ Κεξηάο ηεο Πύξνπ.

26/07/2021

Πθνπόο ηεο έθζεζεο είλαη ε αλάδεημε ηεο
ζεκαζίαο θαη ηεο κνλαδηθόηεηαο ησλ θπζηθώλ
«Απάλσ Κεξηά ύξνπ: θαη γεσινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο Απάλσ
Φύζε θαη Άλζξσπνο Κεξηάο θαζώο θαη ηνπ έξγνπ ηεο ΘΝΗΛΠΔΞ καο.
Θα κπνξεί θαλείο λα δεη θσηνγξαθίεο, έξγα
κέζα ζην ρξόλν»
δσγξαθηθήο θαη άιια εηθαζηηθά έξγα
εκπλεπζκέλα από ηελ Απάλσ Κεξηά θαζώο θαη
θαιαίζζεηα t-shirt θαη ηζάληεο, ελεκεξσηηθά
βηβιία, πεδνπνξηθνύο ράξηεο ηεο Πύξνπ θαη
ινηπό πιηθό
Δθζεζηαθνί Σώξνη Άλσ Πύξνπ | Αίζνπζα
“ΘΑΚΑΟΑ”

27-31/07/2021

Πε αλνηρηνύο ρώξνπο θηινμελήζεθαλ νη θεηηλέο
27ν Φεζηηβάι Θηζάξαο εθδειώζεηο ηνπ Φεζηηβάι Θηζάξαο Δξκνύπνιεο,
ηεο καθξνβηόηεξεο πνιηηηζηηθήο δηνξγάλσζεο
Δηθόλα 22
ζηελ πξσηεύνπζα ησλ Θπθιάδσλ

28/07 – 02/08/2021

29/07 – 31/08/2021

Θνκςέο ζεξησδίεο |
Ιάκπξνο Κπνκπόξεο

Δθζεζηαθνί Σώξνη Άλσ Πύξνπ | Ξλεπκ. Θέληξν
Άλσ Πύξνπ

"Σεο Διίδαο ηα
Αζεκέληα Θακώκαηα"

"Ρεο Διίδαο ηα Αζεκέληα Θακώκαηα", είλαη
αζεκέληα, ρεηξνπνίεηα, κνλαδηθά θνζκήκαηα,
θηηαγκέλα κε έκπλεπζε, θέθη θαη κεξάθη.
Έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε 6 νκαδηθέο εθζέζεηο θαη
2 αηνκηθέο ζηε Πύξν, 1 ζε Γθαιεξί ζηελ Ξιάθα
ηεο Αζήλαο θαη έρνπλ δειώζεη παξνπζία ζε
Βόιν, Ιάξηζα, Θεζζαινλίθε, Θαζηνξηά, Ξάξν,
Ρήλν, Παληνξίλε, Θξήηε, θαη Θύπξν.
Δπίζεο έρνπλ πξνβιεζεί ζε εβδνκαδηαία
παλειιαδηθά πεξηνδηθά θαη sites.
Ρν θάζε θόζκεκα, έρεη ηε κνλαδηθή δηθή ηνπ
πξνζσπηθόηεηα, δελ είλαη αληίγξαθν θαη
πεξηέρεη κπόιηθε αγάπε!
Δθζεζηαθνί Σώξνη Άλσ Πύξνπ |Αίζνπζα “ΞΟΥΖΛ
ΞΝΗΘΗΙΝΞΥΙΔΗΝ”

«Κηα Διιάδα Φσο»
31/07/2021
Δηθόλα 23

Ζ θαηαμησκέλε θαη δηαρξνληθή εξκελεύηξηα
Θσλζηαληίλα απηό ην θαινθαίξη παίξλεη ηηο
πνιύηηκεο κνπζηθέο απνζθεπέο ηεο θαη καο
ηαμηδεύεη ζε «Κηα Διιάδα Φσο», κε κηα
ζάιαζζα ηξαγνύδηα από ηελ πινύζηα
δηζθνγξαθία ηεο αιιά θαη κε αγαπεκέλεο
επηηπρίεο ζπνπδαίσλ Διιήλσλ δεκηνπξγώλ.
"Από Γιπθάδα Καξαθέο" καο αλεβάδεη "Πηνπο
πέληε αλέκνπο" θη αο ιέεη "Θα θύγσ κε ηνπο
θίινπο κνπ γηα Θάτξν", "Πηνλ επόκελν ηόλν"
έξρεηαη αλζηζκέλε "Παλ ηξηαληάθπιιν" γηα λα
θάλεη δηθό καο "Θη απηό ην βξάδπ" κέζα ζηε
"Εάιε" ηνπ θαινθαηξηνύ θαη λα καο αθήζεη ην
δηθό ηεο "Πεκάδη".
Ξνιηηηζηηθόο Σώξνο “Έπαπιε Ρζηξνπηλά”

Ππλερίδνληαη νη δηαδηθηπαθέο μελαγήζεηο από ηελ ζειίδα Facebook ηνπ Βηνκεραληθνύ
Κνπζείνπ

ΑΓΝΠΡΝΠ 2021
"Μεθίλεζε ζαλ κηα έθζεζε πεξηζζόηεξσλ από
εμήληα έξγσλ κνπ πνπ έλαο ζπιιέθηεο
ζπγθέληξσζε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ νθηώ
ηειεπηαίσλ ρξόλσλ από δηάθνξεο πεγέο!
Αιιά όπσο είκαζηε αβέβαηνη εάλ ην lockdown ζα
ηειείσλε εληειώο ε ζα ππήξραλ αθόκα
πεξηνξηζκνί ζηα εγθαίληα ε όρη, ν ζπιιέθηεο
απέζπξε ηελ ππνζηήξημε ηνπ θαη έκεηλα κε ηελ
αίζνπζα Γ. θαη Δ. Βάηε δηαζέζηκε, πνπ είρα
θιείζεη ηελ θαιύηεξε θαινθαηξηλή εκεξνκελία!
Έθζεζε δσγξαθηθήο
Κηράιε Καθξνπιάθε
01/08 – 24/08/2021
Δηθόλα 24

Ήκνπλ ζε αγσλία , ληξνπηαζκέλνο πνπ ζα
έπξεπε λα δεηήζσ αθύξσζε δπν κήλεο πξηλ ηα
εγθαίληα , αιιά κε ηελ ελζάξξπλζε ηεο θ. Α.
Ιενληαξίηε θαη κε ηελ βνήζεηα πνιύ θαιώλ
θίισλ πνπ έρνπλ ελδηαθέξνληα θαη κεγάια
πξόζθαηα έξγα κνπ θαη κε έλαλ ηθαλνπνηεηηθό
αξηζκό από ηηο ηειεπηαίεο κνπ πξνζπάζεηεο
θαηαλόεζεο ηεο δσγξαθηθήο κπνξνύζα λα
νξγαλώζσ ελ ηέιεη κηα έθζεζε !
Λνκίδσ όηη έηζη έπξεπε λα γίλεη κε έξγα πνπ
δύζθνια ζα είραλ εθηεζεί δεκόζηα,
ελδηαθέξνπζα έθζεζε θαη ίζσο ε ηειεπηαία
κνπ....ε κηα από ηηο ηειεπηαίεο."
Αίζνπζα Ρέρλεο Γ. & Δ. Βάηε - Ξιαηεία Κηανύιε
- Δξκνύπνιε

02-14/08/2021

03–31/08/2021

Immersion | Coralie
Naigard

Vernalagnia Γηάλλεο
Γαλέιεο | Yiannis
Danelis

Ζ παξνύζα έθζεζε πξνέξρεηαη από έλα κείγκα
εξεπλώλ πνπ έρσ θάλεη ηα ηειεπηαία 5 ρξόληα
ζηα λεζηά ηεο Ακνξγνύ Ηθαξίαο θαη ηεο Πύξνπ
θαη έρεη λα θάλεη κε ην πώο αιιεινεπηδξνύλ ηα
νξπθηά θαη ηα θπηά ζε απηά ηα πεξηβάιινληα
ιεο νη εξγαζίεο γίλνληαη ζε εθιεθηά ηαπσληθά
ραξηηά θαη είλαη κνλόηππα ρξεζηκνπνηώληαο
κειάλη ιαδηνύ θαη ηερληθέο ιαδηνύ γηα ηα
ρξώκαηα.
Ξνιηηηζηηθόο Σώξνο “Έπαπιε Ρζηξνπηλά” Ξνζεηδσλία
Έξρεηαη ε Άλνημε, αθνινπζεί ε Αθξνδίηε πνπ
ηελ αλαγγέιιεη ηνπ Έξσηα ε θηεξσηή κνξθή,
ζηνπ Εέθπξνπ βαδίδνληαο η΄αρλάξηα ε
αλζνθόξα κάλα θαη ζεά, ε Φιώξα, ζηξώλεη
νιόγπξα ινπινύδηα, πνιύρξσκνπο εμαίζηνπο
αλζνύο θη αξώκαηα ζην δξόκν πνπ πεξλάλε.
Ρίηνο Ινπθξήηηνο Θάξνο ( Titus Lucretius Carus,
94 – 55 π.Σ.) "Γηα ηελ Φύζε ησλ Ξξαγκάησλ",
ίζσο ε πνηεηηθή εθδνρή ηνπ ρακέλνπ ειιεληθνύ
έξγνπ Ξεξί Φύζεσο ηνπ Δπίθνπξνπ.
Αίζνπζα “ΘΑΚΑΟΑ” | Άλσ Πύξνο

04/08/2021

Ζ Νξρήζηξα ησλ Θπθιάδσλ παξνπζηάδεη
ηξαγνύδηα από ηνλ ειιεληθό θαη μέλν
θηλεκαηνγξάθν. Κε ζπλζέζεηο ειιήλσλ θαη
"Σξαγνπδώληαο ηε
μέλσλ δεκηνπξγώλ πνπ αγαπήζεθαλ, ζα
κεγάιε νζόλε" κε ηελ
ηαμηδέςνπκε ζην καγηθό θόζκν ηεο κεγάιεο
Οξρήζηξα ησλ
νζόλεο. Ππκκεηέρεη ε Ξαηδηθή - Λεαληθή
Θπθιάδσλ
Σνξσδία ηεο Νξρήζηξαο ησλ Θπθιάδσλ.
Ξνιηηηζηηθόο Σώξνο “Έπαπιε Ρζηξνπηλά”

05-17/08/2021

Δξκήο | Δξκνύπνιε
2021
Φηεξά Αλαγέλλεζεο
Φαίεο Παπαλίθνπ

Νη Ππιινγέο θνζκεκάησλ ηεο Φαίεο Ξαπαλίθνπ
έρνπλ σο αθεηεξία ηε γεσκεηξία θαη έρνπλ
δεκηνπξγεζεί ζαλ κηα ζύλδεζε ηεο
Αξρηηεθηνληθήο θαη ηεο ηέρλεο ηνπ Θνζκήκαηνο.
Έκπλεπζε αληιείηαη από ηελ αξρηηεθηνληθή, ηελ
ηέρλε, ηα ηαμίδηα, ην θπζηθό ή αζηηθό ηνπίν, ηελ
ηζηνξία θαη ηελ παξάδνζε.
Ξλεπκ. Θέληξν Άλσ Πύξνπ
Ξόξηεο ηεο Δξκνύπνιεο.

06-17/08/2021

Ζ ύξα έρεη ζηπι:
Πόξηεο ηεο
Δξκνύπνιεο
Υαξίθιεηα Παμηκάδα

Ξόξηεο θαινζπληεξεκέλεο κε έληνλα ρξώκαηα
ζηα παιηά αξρνληηθά, αιιά θαη πόξηεο
αθεκέλεο, έξκαηα ηνπ ακείιηθηνπ ρξόλνπ. Ρα
κηζνθαγσκέλα μύια, ηα μεθηηζκέλα ρξώκαηα,
έλα πξάζηλν θιαξάθη ζηνλ δηπιαλό ηνίρν, αιιά
θαη αιπζίδεο κε ινπθέηα ζε κηζνγθξεκηζκέλα
ζπίηηα, όια απηά έρνπλ λα πνπλ κηα μερσξηζηή
ηζηνξία.
Αίζνπζα Ρέρλεο Δκκ. Ονΐδε - Ξλεπκαηηθό
Θέληξν - Δξκνύπνιε

Ππλδηνξγάλσζε ηνπ Γήκνπ Πύξνπ Δξκνύπνιεο κε ηελ Βνπιή ησλ Διιήλσλ
Ξαξνπζηάδεηαη ε «αλαγέλλεζε» ηεο Διιάδαο –
κεηά ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, ηελ
θαηάθηεζε ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηελ ίδξπζε ηνπ
λενειιεληθνύ θξάηνπο – όπσο απηή
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο εκβιεκαηηθέο
λενθιαζηθέο πόιεηο ηεο, ηελ Αζήλα θαη ηελ
Δξκνύπνιε.
Ξξνβάιιεηαη ε Διιάδα πξνεπαλαζηαηηθά,
εζηηάδνληαο ζε εηθόλεο ηνπ λεζησηηζκνύ ηεο,
ηνπ ηόπνπ θαη ησλ αλζξώπσλ ηεο, θαζώο
Κέζα από ηηο θιόγεο
επίζεο θαη ζε ζθελέο θαη κνξθέο ηνπ Αγώλα. Ρν
ηνπ Αγώλα
θπξίσο ελδηαθέξνλ ηεο έθζεζεο εζηηάδεηαη ζηελ
Αζήλα - Δξκνύπνιε: Ζ
Αζήλα, κε ηελ θιεξνλνκηά ησλ θιαζηθώλ
08/08 – 20/10/2021
αλαγέλλεζε ηεο
κλεκείσλ ηεο, ηα νπνία ζα ηελ «επηβάιινπλ»
Διιάδαο
ηδενινγηθά σο πξσηεύνπζα θαη θαηόπηλ ζα
ιεηηνπξγήζνπλ σο πξόηππα θαη γηα ηε
Δηθόλα 25
λενθιαζηθή επίζεκε αξρηηεθηνληθή ηεο.
Ππγθξηηηθά, αλαδεηθλύνληαη ηα αξρηηεθηνληθά
θαη γιππηά κλεκεία ηεο λενθιαζηθήο
Δξκνύπνιεο – απόηνθεο ηνπ Αγώλα θαη ησλ
πξνζθύγσλ πνπ θαηέθπγαλ ζε απηή, ιόγσ ηνπ
πνιέκνπ – σο πεξίπησζεο όκνξεο ηεο Αζήλαο.
Ζ έθζεζε βαζίδεηαη ζε πξσηόηππα εηθαζηηθά
έξγα ηέρλεο ηνπ 19νπ αηώλα (ειαηνγξαθίεο,
πδαηνγξαθίεο, ραξαθηηθά), θαζώο θαη ζε
επνπηηθά κέζα θαη θσηνγξαθηθό πιηθό.
Ξηλαθνζήθε Θπθιάδσλ - Δξκνύπνιε

09/08/2021

¨Πσο λα
θαηαζηξέςεηε ηε δσή
ζαο¨ κε ηνλ Γηώξγν
Ζιηόπνπιν

Ν Γηώξγνο Ζιηόπνπινο κε θαηαηγηζηηθνύο
ξπζκνύο δεκηνπξγεί ζηε ζθελή έλα ζύκπαλ 30
ραξαθηήξσλ. Ρν ρηνύκνξ θαη ε ζπγθίλεζε
ελαιιάζζνληαη κε θηλεκαηνγξαθηθνύο ξπζκνύο
ζηελ παξάζηαζε πνπ έρεη ζηήζεη ε Βαζηιηθή
Αλδξίηζνπ.
Ξνιηηηζηηθόο Σώξνο “Έπαπιε Ρζηξνπηλά” Ξνζεηδσλία

11/08/2021

Ν Σξήζηνο Θεβαίνο παξνπζηάδεη ηηο θαιύηεξεο
ζηηγκέο ηνπ θαη ηηο κεγαιύηεξεο επηηπρίεο ηνπ.
Υξήζηνο Θεβαίνο Live Έλα κνπζηθό ηαμίδη ζηε γεηηνληά ηνπ, ζηα
ηξαγνύδηα πνπ αγαπήζακε όια απηά ηα ρξόληα
Δηθόλα 26
θαη λεόηεξεο θπθινθνξίεο.
Δπαπιε Ρζηξνπηλά

12-14/08/2021

16-21/08/2021

Ρν Γηεζλέο Φεζηηβάι Θιαζηθήο Κνπζηθήο
Θπθιάδσλ, ππό ηελ θαιιηηερληθή θαζνδήγεζε
ηνπ βηνινλίζηα Γηάλλνπ Καξγαδηώηε, θέξλεη
θνληά παγθνζκίνπ θήκεο ζνιίζηεο θαη ζύλνια,
παξέρνληαο έλα ζηέξεν έδαθνο γηα ηε
δεκηνπξγηθόηεηα ηεο κνπζηθήο δσκαηίνπ
δηεζλνύο επηπέδνπ, ελώ παξνπζηάδεη
17ν Γηεζλέο Φεζηηβάι masterclasses θαη ζπλαπιίεο ζε έλα επξύ θνηλό
Θιαζηθήο Κνπζηθήο
από όινλ ηνλ θόζκν, ππεξεηώληαο κία
Θπθιάδσλ
ζπνπδαία απνζηνιή, ηελ πξνώζεζε ηεο ηέρλεο
ηεο θιαζηθήο κνπζηθήο. Ρν Φεζηηβάι
εγθαηληάζηεθε ην 2004 θαη δηνξγαλώλεηαη
έθηνηε από ην Γίθηπν Θιαζζηθήο Κνπζηθήο
ΑΚΘΔ, ππό ηελ νξγαλσηηθή επηκέιεηα ησλ
κειώλ ηνπ Φώηε Θαξαγηαλλόπνπινπ, Θώζηα
Φσηόπνπινπ, Γηώξγνπ Φνπθόπνπινπ θαη
Γηάλλνπ Καξγαδηώηε.

5ν Γηεζλέο Φεζηηβάι
Δθθιεζηαζηηθνύ
Οξγάλνπ ΑΛΧ
Δηθόλα 27

17/08/2021

Παξνπζίαζε βηβιίνπ
ΛηειιαγθξάηζηαΠνζεηδσλία.
Αθνύγνληαο ηνλ ηόπν
κνπ ηεο Ρόδαο Η.
Φξέξε

Νη ηέζζεξηο ζπλαπιίεο ηεο θεηηλήο δηνξγάλσζεο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ρσξίο ηελ παξνπζία θνηλνύ
εληόο ηνπ λανύ, αιιά κε απεπζείαο δηαδηθηπαθή
κεηάδνζε (live streaming) κέζα από ηηο ζειίδεο
ηνπ Φεζηηβάι ζε YouTube θαη Facebook.
Δπηπιένλ, ε πξώηε θαη ε ηειεπηαία ζπλαπιία
ηνπ Φεζηηβάι πξνβιήζεθαλ δσληαλά ζε
αλνηρηνύο ρώξνπο ηνπ λεζηνύ κε δπλαηόηεηα
πξόζβαζεο όισλ ησλ αηόκσλ κε θηλεηηθά
πξνβιήκαηα.

Ππώην Γημαπσείο ηηρ Ποζειδυνίαρ (Έπαυλη Τζιποπινά)

Δηθόλα 29

19-20/08/2021

Ζ ζεαηξηθή δηαζθεπή ηνπ νκώλπκνπ δηεγήκαηνο
ηνπ Έιιελα ιόγηνπ Γεκεηξίνπ Βηθέια είλαη κηα
Ινπθήο Ιάξαο ηνπ
πξνζσπηθή εμνκνιόγεζε, πνπ απνθαιύπηεη ζην
Γεκεηξίνπ Βηθέια από
ζύγρξνλν ζεαηή ηηο ιηγόηεξν έλδνμεο θαη
ην Γεκνηηθό Θέαηξν
ιακπεξέο πηπρέο ηεο πεξηόδνπ ηνπ 1821
Πεηξαηά
ζπζηήλνληαο ηνπ ηα πξόζσπα πνπ ε Ηζηνξία
παξακεξίδεη: ηνπο αληί-ήξσεο
Δηθόλα 28
Δπαπιε Ρζηξνπηλά

20/08 – 06/09/2021

asaroton

Αηνκηθή έθζεζε ηεο Πνθίαο Θπξηαθνύ ζην
Ξλεπκαηηθό Θέληξν Πύξνπ - Δξκνύπνιεο,
Αίζνπζα Δκκ. Ονΐδε

20/08-03/09/2021

21-29/08/2021

Έθζεζε δσγξαθηθήο
Γέζπνηλαο Ινπθή "αλ Ξλεπκαηηθό Θέληξν Άλσ Πύξνπ
πλνή"

Οκαδηθή έθζεζε
δσγξαθηθήο
"...Ζ Εσ(γξαθηθή)
ζπλερίδεηαη..."

Ζ παξνύζα έθζεζε είλαη ην απνηέιεζκα ησv
δηαδηθηπαθώλ καζεκάησλ δσγξαθηθήο θαζώο
εκείο ζπλερίζακε, κεηά από ηελ δηαθνπή ησλ
καζεκάησλ δηα δώζεο πνπ γίλνληαλ ζηνλ
Ξνιπρώξν, „‟Γίθηπν Ξνιηηηζκνύ & Γεκηνπξγίαο
Πύξνπ‟‟, ζηα Ράιαληα, κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο
δσγξάθνπ θαη δαζθάιαο καο, Διπίδαο Γαδ.
Ξνιηηηζηηθόο Σώξνο “Έπαπιε Ρζηξνπηλά” Ξνζεηδσλία

21/08/2021

Παξνπζίαζε βηβιίνπ
“Ζ ΤΡΟ, ζηνπο
αηώλεο ηεο
Σνπξθνθξαηίαο”
Δηθόλα 30

21-25/08/2021

ηεο Γξ. Διπίδαο Ξξίληεδε Θακπέιε, ζην
πνηκαληηθό θέληξν Αγηνο Ξαπινο.
Ρν βηβιίν πξνιόγηζε, ε Αληηδήκαξρνο
Ξνιηηηζκνύ θ. Αιίθε Ιενληαξίηε. Θεληξηθόο
νκηιεηήο, ν νκόηηκνο θαζεγεηήο ηνπ ΔΚΞ θ.
Ησζήθ Πηεθάλνπ

Έλα έξγν νξόζεκν ηεο κεηαπνιεκηθήο
ειιεληθήο δξακαηνπξγίαο, ηνπ Ηάθσβνπ
Ζ Απιή ησλ Θαπκάησλ
Θακπαλέιιε. Νη ήξσεο ηνπ, απινί θαζεκεξηλνί
The Courtyard of
άλζξσπνη, παζρίδνπλ λα επηβηώζνπλ κέζα ζε
Miracles (ηνπ Ηάθσβνπ
αληίμνεο ζπλζήθεο θηώρεηαο θαη αλεξγία, γηα
Θακπαλέιιε) έλα θαιύηεξν αύξην
Θ.Δ.Π.Ο.. "Απόιισλ"
Θέαηξν Απόιισλ

25-28/08/2021

5ν Φεζηηβάι
Ρεκπέηηθνπ «Ζ ύξα
ηνπ Κάξθνπ
Βακβαθάξε»

Ρν Φεζηηβάι Οεκπέηηθνπ «Ζ Πύξα ηνπ Κάξθνπ
Βακβαθάξε» αλνίγεη ηελ απιαία ηνπ γηα πέκπηε
ρξνληά. ζεζκόο γηα ηα πνιηηη ζηηθά δξώκελα ηνπ
λεζηνύ, κε ζηόρν ηε δηαηήξεζε θαη πξνώζεζε
ηεο ιατθήο κνπζηθήο καο παξάδνζεο θαη ηελ
αλάδεημή ηνπ ζε βαζηθό ζηνηρείν ηεο
πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο. Ρν ξεκπέηηθν
γελλήζεθε ζε δύζθνιεο επνρέο θαη θέξεη κέζα
ηνπ ηελ έθθξαζε απηώλ ησλ δπζθνιηώλ, κε κηα
ηδηαίηεξε αηζζεηηθή θαη ύθνο, καδί κε ηε δύλακε
θαη ηελ ειπίδα γηα κηα θαιύηεξε δσή.

27-29/08/2021

27/08-07/09/2021

Syros Jazz Festival

Πηελ 9ε θαηά ζεηξά δηνξγάλσζή ηνπ ην
πξόγξακκα ηνπ Syros Jazz Festival
πεξηιακβάλεη ζπλαπιίεο κε ζπνπδαίνπο
θαιιηηέρλεο (Αλδξέαο Ξνιπδσγόπνπινο, Δηξήλε
Θσλζηαληηλίδε, Frog String Trio, Θαλάζεο
Βαιζακήο Area Libera θ.ά.), θαζώο θαη
παξάιιειεο εθδειώζεηο

Έθζεζε θσηνγξαθίαο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ
Δπηζθνπείνπ θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπ, ηόζν ζηνπο
επηζθέπηεο ηνπ λεζηνύ, όζν θαη ζηνπο
Ππξηαλνύο. Ζ εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε
ηε ζπλεξγαζία ηεο Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ
θαη ηεο Ιέζρεο Φσηνγξαθίαο-Θηλεκαηνγξάθνπ
Πύξνπ, πνπ ζα αλαδείμεη κέζα από ηνλ
«Σν Πηζθνπεηό ηνπ
ρζεο θαη ηνπ ζήκεξα» θσηνγξαθηθό θαθό ηεο, ην παιαηό -από
θσηνγξαθίεο ηηο νπνίεο καο δηέζεζαλ νη
θάηνηθνη- θαη ην ζύγρξνλν πξόζσπν
ηνπ Ξηζθνπεηνύ.

"Γιπθεξία Live"
30/08/2021
Δηθόλα 31

Αίζνπζα Ρέρλεο Γ. & Δ. Βάηε - Ξιαηεία Κηανύιε
- Δξκνύπνιε
Ζ ραξηζκαηηθή εξκελεύηξηα Γιπθεξία, πνπ
δηαθξίλεηαη γηα ηε γλεζηόηεηα, ηε δεζηαζηά θαη
ηελ απζεληηθή ςπραγσγία πνπ ραξίδεη ζην θνηλό
ηεο, παξνπζηάδεη έλα πξόγξακκα πνπ
επηκειείηαη ν Πηέιηνο Φσηηάδεο, κε γλσζηά
ηξαγνύδηα ιαïθά - έληερλα - παξαδνζηαθά, θαη
όιεο ηηο επηηπρίεο ηεο («Κέρξη λα βξνύκε
νπξαλό», «Γελ έρσ πνιιά», «,ηη αγαπώ είλαη
δηθό ζνπ», «Ξάξε κε απόςε πάξε κε», «Ζ λύρηα
κπξίδεη γηαζεκί», θ.ά.), πιαηζησκέλε από ηνπο
λένπο ηαιαληνύρνπο ηξαγνπδηζηέο Σάξε Καθξή
θαη Σξηζηηάλα Γηαιηάηζνπ, θαη κία νξρήζηξα
απνηεινύκελε από εμαίξεηνπο κνπζηθνύο.
Ξνιηηηζηηθόο Σώξνο “Έπαπιε Ρζηξνπηλά” Ξνζεηδσλία

ΠΔΞΡΔΚΒΟΗΝΠ 2021

01/09/2021

Νκηιία ηζηνξηθνύ πεξηερνκέλνπ ζε
Σν Ακεξηθαληθό
ζπλδηνξγάλσζε κε ηνλ Ξνιηηηζηηθό θαη
Οξθαλνηξνθείν Near
Δμσξατζηηθό Πύιινγν Ιαδαξέησλ
East Relief ζηε ύξν
Θέαηξν Δπαλζία Θατξε

Κηα πνιππνιηηηζκηθή κνπζηθή παξάζηαζε κε
ζέαηξν, ιόγν, ρνξό, εηθαζηηθό πεξηβάιινλ
απνηεινύκελν από γιππηέο κνξθέο κε ζέκα ηελ
Ηλδηθή Θιαζζηθή Κνπζηθή θαη ηελ
αιιειεπίδξαζε ηεο κε ηνλ δπηηθό πνιηηηζκό
(ηελ κνπζηθή θαη ηηο παξαζηαηηθέο ηέρλεο).
3-5/09/2021

"Tales of Sitar"

Κηα κνπζηθή - ρνξνζεαηξηθή παξάζηαζε κε
ήρνπο, εηθόλεο, ρνξό, ρξώκαηα, ιόγν, ξπζκνύο
θαη εηθαζηηθέο γιππηέο κνξθέο, πνπ ζα καο
κεηαθέξνπλ ζηε καθξηλή Αλαηνιή κέζα από ην
θάηνπηξν ηνπ δπηηθνύ πνιηηηζκνύ, πέξα από ηα
όξηα ηνπ ρξόλνπ θαη ησλ απνζηάζεσλ.
Θεάηξν Απόιισλ

03-13/09/2021

ΔΡΚΑΦΡΟΓΗΣΟ |
micio ό micio

Ρα αξζεληθό ήηαλ απόγνλνο ηνπ Ήιηνπ, ην
ζειπθό ηεο Γεο θαη ην εξκαθξόδηην θύιν
απόγνλνο ηεο Πειήλεο. Ήζαλ ζαλ ζθαίξεο ζε
ζρήκα θαη βάδηδαλ πεξηζηξνθηθά, ζαλ ηνπο
γνλείο ηνπο.
Κε ηα πνιιά ν Γίαο είρε κία έκπλεπζε…”Κνπ
θαίλεηαη, είπε, πσο βξήθα ηξόπν θαη άλζξσπνη
λα ππάξρνπλ θαη ε απζαηξεζία ηνπο λα
ζηακαηήζεη. Θα θόςσ ηνλ θάζε άλζξσπν ζηα
δύν”...!
Δθζεζηαθνί Σώξνη Άλσ Πύξνπ | Αίζνπζα
“ΞΟΥΖΛ ΓΖΘΔΓΑΠ”

04/09/2021

Πε ζπλεξγαζία κε ην Πύιινγν Κηθξαζηαηώλ
Δξκνύπνιεο Πύξνπ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ
Παξνπζίαζε Βηβιίνπ Κηθξαζηάηε δεκνζηνγξάθνπ θαη πνιεκηθνύ
«Ζ Κηθξαζηαηηθή
αληαπνθξηηή ζην Κέησπν, Θώζηα Κηζαειίδε
Δθζηξαηεία ηνπ Θώζηα «Κηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία ηνπ Θώζηα
Κηζαειίδε»
Κηζαειίδε: Νη αληαπνθξίζεηο ηνπ από ην
Κέησπν (1919-1922).
Ξλεπκαηηθό Θέληξν / Αίζνπζα Γ. Οίηζνο

04-21/09/2021

Λίθε Γξπιιάθε +
Αγγειηθή
Κπξηζλόβαιε
«Απνζπάζκαηα
Φσηόο»

Γπν εηθαζηηθνί, εκπλένληαη από ην κπζηήξην θαη
ην άπιεην θσο ησλ Θπθιάδσλ. Κέζα από ηε
θσηνγξαθία θαη ηε δσγξαθηθή εθθξάδνπλ
ξσγκέο ζηα βξάρηα, καιαθέο θακπύιεο ηνπ
γπλαηθείνπ ζώκαηνο θαη ησλ ινπινπδηώλ,
θαζώο ηηο ελώλεη ε έκπλεπζε ηεο δσήο ζην
λεζί, λόζηνο θαη επηζπκία, έλαο ζπγρξνληζκόο
πξνζσπηθώλ ηζηνξηώλ.
Ξνιηηηζηηθόο Σώξνο “Έπαπιε Ρζηξνπηλά” –
Ξνζεηδσλία

05/09/2021

«Βήκαηα ηζηνξίαο»
ΙΤΘΔΗΟΛ ΣΧΛ
ΔΙΙΖΛΗΓΧΛ ΤΡΟΤ

Κηα ηζηνξηθή ζπλαηζζεκαηηθή αλαδξνκή
δσληαλεύεη κέζα από ηηο ειιεληθέο ελδπκαζίεο
θαη ρνξνύο δεπγαξσηνύο θαη αληηθξηζηνύο από
όιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ Διιεληθνύ Θξάηνπο, έηζη
όπσο ζηαδηαθά γελλήζεθε θαη αλαπηύρζεθε
κεηά από 400 ρξόληα ζθιαβηάο. Κηα «ρνξεπηηθή
παξέιαζε» από ηηο πεξηνρέο ηεο Ονύκειεο θαη
ηνπ Κνξηά πνπ πξώηεο ζήθσζαλ ην ιάβαξν ηεο
ειεπζεξίαο, σο ηηο ρακέλεο παηξίδεο ηεο Κηθξάο
Αζίαο θαη ηνπ Ξόληνπ είλαη ην ρξένο θαη ε
πξνζθνξά ηνπ Ιπθείνπ ησλ Διιελίδσλ ζηνλ
θύθιν εθδειώζεσλ γηα ηνλ ενξηαζκό ησλ 200
ρξόλσλ από ηελ θήξπμε ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ
1821.
Ξνιηηηζηηθόο Σώξνο “Έπαπιε Ρζηξνπηλά”

Γηα ηα παξαθάησ κνπζηθά όξγαλα:

07/09/2021

Ρνύκπα Φιάνπην
Ρξνκπόλη Θιαξηλέην
Έλαξμε εγγξαθώλ ζηε
Παμόθσλν Ρξνκπέηα
Φηιαξκνληθή ηνπ
Θόξλν Θξνπζηά
Γήκνπ ύξνπ –
Δξκνύπνιεο
Ρα καζήκαηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηεξώληαο ηα
κέηξα πξνζηαζίαο θαη ηνπο θαλόλεο ιεηηνπξγίαο
εθπαίδεπζεο, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία.

8-18/09/2021

Λήζνο Γπάξνο – Σόπνο Έθζεζε Φσηνγξαθίαο Ιέζρε Φσηνγξαθίαο εμνξίαο
Θηλεκαηνγξάθνπ Πύξνπ
Δηθόλα 32

10/09/2021

10, 11 θαη
12/09/2021

26ν Θνηλό
Παλειιήλην
πλέδξην ηεο Διιεληθή
ο Δηαηξείαο
Υεηξνπξγηθήο Υεξηνύ
& Άλσ Άθξνπ θαη
ηεο Διιεληθήο
Δηαηξείαο
Δπαλνξζσηηθήο
Κηθξνρεηξνπξγηθήο

Stray Art Festival
2021
Δηθόλα 33

10-12/09/2021

3ε Έθζεζε Hellas
Playmobil
Customizers - Syros
2021.

Ξλεπκαηηθό Θέληξν Άλσ Πύξνπ

Ρελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ, ηνπ ζπλεδξίνπ, πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Θέαηξν Απόιισλ,
ηίκεζε κε ηελ παξνπζία ηνπ ν Αζηξνθπζηθόο,
Δπίηηκνο Θαζεγεηήο ηνπ Δπγελίδεηνπ
Ξιαλεηαξίνπ θ. Γηνλύζεο ηκόπνπινο κε ηε
δηάιεμε ηνπ:«Ζ απνθάιπςε ηνπ Πύκπαληνο :
Ξσο θαη ηη κάζακε γηα ην Πύκπαλ»

Ζ 5ε Ξεξηπιαλώκελε Γηνξηή ηεο Ρέρλεο ηνπ
Γξόκνπ, γλσζηή ζε όινπο σο Stray Art
Festival, επηζηξέθεη ζηηο γεηηνληέο ηεο Πύξνπ
ζηηο 10, 11 θαη 12 Πεπηεκβξίνπ ηνπ 2021. Πε
κία θνκβηθή ρξνληθή ζπγθπξία όπνπ
ζπκπιεξώλνληαη 200 έηε από ηελ Διιεληθή
Δπαλάζηαζε θαη ελώ ε αλζξσπόηεηα ζπλερίδεη
λα κάρεηαη ελάληηα ζηελ παλδεκία, ε θεληξηθή
ζεκαηηθή ηνπ Stray Art Festival αθνξά ηελ
δηαηήξεζε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηελ αξκνληθή ζπλύπαξμε κε
ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο ηνπ πιαλήηε

Ζ νκάδα Hellas Playmobil Customizers
απoηειείηαη από ζπιιέθηεο ηνπ αγαπεκέλνπ
παηρληδηνύ ηεο παηδηθήο καο ειηθίαο. Γηα αθόκε
κηα ρξνληά, όινη καδί εθζέηνπλ ζην θνηλό ηηο
ζπιινγέο ηνπο, ηα δηνξάκαηα ηνπο, όπσο
ιέγνληαη, κε πνιιαπιή ζεκαηνινγία,
μεηπιίγνληαο έλα καγηθό θόζκν πνπ ζηόρν έρεη
λα «ηαμηδέςεη» ηε θαληαζία κηθξώλ θαη
κεγάισλ.
Αίζνπζα Ρέρλεο Γ. θαη Δ. Βάηε

13/09/2021

17/09-02/10/2021

Οκηιία «1821:
πλέρεηεο θαη
Αζπλέρεηεο»

"ΓΙΤΘΔ
ΑΛΑΚΛΖΔΗ "

Νκηιία κε ζέκα «1821: Ππλέρεηεο θαη
Αζπλέρεηεο» ζε ζπλεξγαζία κε ην Πύιινγν
Κηθξαζηαηώλ Δξκνύπνιεο Πύξνπ, ζην ζέαηξν
Απόιισλ. Νκηιήηξηα ε θαηαμησκέλε θαζεγήηξηα
Ηζηνξίαο θ. Καξία Δπζπκίνπ.

Κέζα από ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, εθείλν πνπ
κέλεη ηειηθά θαη γιπθαίλεη ηηο ςπρέο, είλαη νη
αλακλήζεηο. Απηέο νη γιπθέο εηθόλεο, πνπ είλαη
δσγξαθηζκέλεο ζην κπαιό, κε αόξαηα αλεμίηεια
ρξώκαηα. Πηελ λέα καο έθζεζε, πνπ
ηηηινθνξείηαη: Sweet Memories, Νη θαιιηηέρλεο
καο ζα παξνπζηάζνπλ ηα έξγα ηνπο, πνπ κε
πεξίηερλν ηξόπν αλαπαξηζηνύλ ηνπο κηθξνύο
γιπθνύο ζεζαπξνύο πνπ έρνπλ θιεηδσκέλνπο
ζην ζεληνύθη ηεο θαξδηάο ηνπο.
Αίζνπζα Ρέρλεο Γ. θαη Δ. Βάηε
Ρν Animasyros Γηεζλέο Φεζηηβάι Θηλνπκέλσλ
Πρεδίσλ, ην κεγαιύηεξν Φεζηηβάι Animation
ηεο ρώξαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ζε
ζπλδηνξγάλσζε κε ην Γήκν Πύξνπ –
Δξκνύπνιεο θαη ηελ Αληηπξνζσπείαο ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ Διιάδα θαη ππό
ηελ αηγίδα ηεο Δπηηξνπήο «Διιάδα 2021».

Animasyros 2021
22-26/09/2021
Δηθόλα 34

Ζ ηειεηή έλαξμεο ηνπ κεγάινπ ζεζκνύ ηνπ
animation πξαγκαηνπνηήζεθε παξνπζία ηεο
πνπξγνύ Ξνιηηηζκνύ, θ. Ιίλαο Κελδώλε, ηνπ
Γεληθνύ Γξακκαηέα ηνπ ΔΝΡ, θ. Γεκήηξε
Φξαγθάθε, εθπξνζώπνπ ηεο Δπηηξνπήο "Διιάδα
1821-2021", θαζώο θαη ππεξεζηαθώλ ζηειερώλ
ηνπ πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνύ, ελώ ηε ζεξκή
ζηήξημε ηνπο ζηελ δηνξγάλσζε πνπ θάλεη
πεξήθαλε ηε Πύξν παλειιαδηθά θαη δηεζλώο,
έδεημαλ κεηαμύ άιισλ ν Ξεξηθεξεηάξρεο Λόηηνπ
Αηγαίνπ, θ. Γηώξγνο Σαηδεκάξθνο θαη ν
Γήκαξρνο Πύξνπ - Δξκνύπνιεο, θ. Λίθνο
Ιεηβαδάξαο.

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο έγηλε ζπδήηεζε
γηα εηδηθόηεξα ζέκαηα πνπ ρξήδνπλ επηηάρπλζεο
ησλ δηαδηθαζηώλ θαη αλάιεςεο δξάζεο από
πιεπξάο πνπξγείνπ, όπσο:
Α. Ζ έγθξηζε ηεο κειέηεο απνθαηάζηαζεο ησλ
όςεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ Πύξνπ – Δξκνύπνιεο.
Β. Ζ νινθιήξσζε ησλ ζσζηηθώλ αλαζθαθώλ
ζην Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Ξεπθαθίσλ,
πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ην έξγν.
Γ. Ζ ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε ησλ Ραθηθώλ
Κλεκείσλ ηνπ Θνηκεηεξίνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ.
Γ. Ζ έγθξηζε ηεο κειέηε γηα ηελ αλαθαηαζθεπή
ηνπ θηηξίνπ ηνπ Ρεισλείνπ (Elysee), ην νπνίν
έρεη παξαρσξεζεί από ηνλ Γήκν ζην
Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ.
Δ. Ζ έγθξηζε ηεο κειέηεο γηα ην ζηέγαζηξν ζηελ
είζνδν ηνπ Θεάηξνπ Απόιισλ ζηελ Ξιαηεία
Βαξδάθα.
ΠΡ. Ζ επέθηαζε ηνπ Αξραηνινγηθνύ Κνπζείνπ
Πύξνπ.
Ε. Ζ δηεξεύλεζε ηεο δπλαηόηεηαο λα
παξαρσξεζεί ην Θηίξην Ξξνβειέγγηνπ ζηελ Άλσ
Πύξν ζην πνπξγείν Ξνιηηηζκνύ γηα ζπληήξεζε
θαη αμηνπνίεζε.

23/09/2021

Δπίζθεςε ηεο
Τπνπξγνύ Πνιηηηζκνύ
θαη Αζιεηηζκνύ θαο
Ζ θα Κελδώλε, από ηελ πιεπξά ηεο, καο
Ιίλαο Κελδώλε
πιεξνθόξεζε όηη ηα πεξηζζόηεξα αηηήκαηα ηνπ
Γήκνπ καο βξίζθνληαη ζε πνιύ θαιό δξόκν,
Δηθόλα 35
σζηόζν ην κείδνλ δήηεκα ηεο δηάζσζεο ησλ
ηζηνξηθώλ καο θηηξίσλ απαηηεί ηε ζπλέξγεηα θαη
ησλ ηξηώλ θνξέσλ –πνπξγείνπ, Ξεξηθέξεηαο
θαη Γήκνπ - πξνθεηκέλνπ λα ζπληεξεζνύλ,
αιιά θαη λα αμηνπνηεζνύλ.

Πην ζεκείν πνπ ζηάζεθε κε ηδηαίηεξε έκθαζε
ήηαλ ην ζέκα ηνπ Αξραηνινγηθνύ Κνπζείνπ,
αλαθέξνληαο πσο ε επέθηαζή ηνπ απνηειεί κηα
ιύζε άκεζε θαη πινπνηήζηκε. Ξξνρώξεζε,
σζηόζν, θαη ζε επράξηζηεο δειώζεηο,
απνθαιύπηνληαο πσο ζηα καθξνπξόζεζκα
ζρέδηα ηεο είλαη θαη ε δεκηνπξγία ελόο
δηαρξνληθνύ Κνπζείνπ ζηε Πύξν, πνπ ζα
πεξηθιείεη όιε ηελ ηζηνξία ηνπ λεζηνύ. Γηα ηνλ
ζθνπό απηό, ζηόρνο ηνπ πνπξγείνπ είλαη λα
αμηνπνηήζεη ην Ινηκνθαζαξηήξην ζηα Ιαδαξέηηα,
έλα θηίξην ηζηνξηθά θνξηηζκέλν θαη ζε
εκβιεκαηηθή ζέζε ζηελ είζνδν ηνπ ιηκαληνύ.
Θαη‟ απηό ηνλ ηξόπν, δηαζώδεηαη έλα ζεκαληηθό
θηίξην θαη παξάιιεια δίλεηαη ζηε Πύξν κηα λέα
πξννπηηθή.
(πεγή : αλάξηεζε Γεκάξρνπ ζηα social media)

24/09/2021

πλάληεζε
αληηδεκάξρνπ
πνιηηηζκνύ κε ηε
βνπιεπηή Θπθιάδσλ
θπξία Αηθαηεξίλε
Κνλνγπηνύ

Ππλάληεζε αληηδεκάξρνπ πνιηηηζκνύ κε ηε
βνπιεπηή Θπθιάδσλ θπξία Αηθαηεξίλε Κνλνγπηνύ
θαη μελάγεζε ηεο ζηελ έθζεζε “Κέζα από ηηο
θιόγεο ηνπ Αγώλα | Αζήλα – Δξκνύπνιε: Ζ
αλαγέλλεζε ηεο Διιάδαο”.

Δλδηαθέξνπζα θαη πνιύ νπζηαζηηθή ζπλάληεζε
είρε ε Αληηδήκαξρνο Ξνιηηηζκνύ, ζην
Βηνκεραληθό Κνπζείν κε ζηειέρε ηνπ Γξαθείνπ
ηνπ Δπξσπατθνύ Θνηλνβνπιίνπ ζηελ Διιάδα.

25/09/2021

πλάληεζε
Αληηδεκάξρνπ
Πνιηηηζκνύ κε ζηειέρε
ηνπ Γξαθείνπ ηνπ
Δπξσπατθνύ
Θνηλνβνπιίνπ ζηελ
Διιάδα
Δηθόλα 36

28/09-03/10/2021

Alice in Covid-land

Ππδεηήζεθαλ ηξόπνη αλάπηπμεο θαη
θαιιηέξγεηαο ζπζηεκαηηθώλ ζπλεξγαζηώλ θαη
δηεύξπλζεο δξάζεσλ πνπ απνζθνπνύλ ζηελ
αλάδεημε θαη πξνώζεζε ηνπ πνιηηηζηηθνύ καο
πξντόληνο ζε επίπεδν επξσπατθό.
Αθνινύζεζαλ μελαγήζεηο ζην Βηνκεραληθό
Κνπζείν όπσο θαη ζηελ εκβιεκαηηθή έθζεζε
«Από ηηο θιόγεο ηνπ Αγώλα. Αζήλα Δξκνύπνιε: ε αλαγέλλεζε ηεο Διιάδαο» ε
νπνία θηινμελείηαη ζηελ Ξηλαθνζήθε Θπθιάδσλ.
Κηα έθζεζε ε νπνία ζηνλ ηίηιν ηεο έρεη
παξάθξαζε ην αμηαγάπεην θαη κνλαδηθό " Alice
in wonderland " εκπλένληαο ηνπο θαιιηηέρλεο
λα δεκηνπξγήζνπλ αμηόινγα θαη πξσηόηππα
έξγα ζπλδένληαο ηελ πξσηαξρηθή ηζηνξία ηεο
Αιίθεο ζηελ ρώξα ησλ ζαπκάησλ κε ηελ ησξηλή
δύζβαηε επνρή βάδνληαο έηζη κε πεξίηερλν
ηξόπν ηνλ εαπηό ηνπο ζηελ ζέζε ηεο Αιίθεο θαη
ησλ ππόινηπσλ ραξαθηήξσλ αλάινγα κε ηελ
εηθαζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θάζε θαιιηηέρλε
μερσξηζηά.
Αίζνπζα Ρέρλεο Δκκ. Ονΐδε - Ξλεπκαηηθό
Θέληξν - Δξκνύπνιε

ΝΘΡΥΒΟΗΝΠ 2021
Πρεδηαζκόο θαη έγθαηξε πξνεηνηκαζία γηα ηελ
εκβιεκαηηθή έθζεζε «ΘΑΙΑΠΠΝΓΟΑΦΗΔΠ» ηεο
Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο ε νπνία ζε
ζπλδηνξγάλσζε κε ην Γήκν καο ζα θηινμελεζεί
ζηελ Ξηλαθνζήθε Θπθιάδσλ θαη έρεη εληαρζεί
ζην πξόγξακκα ησλ πνιηηηζηηθώλ καο
εθδειώζεσλ ΠΟΝΠ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝΠ 2022.

01/10/2021

ρεδηαζκόο θαη
έγθαηξε πξνεηνηκαζία
γηα ηελ εκβιεκαηηθή
έθζεζε
«ΘΑΙΑΟΓΡΑΦΗΔ»
ηεο Σξάπεδαο ηεο
Διιάδνο.
Δηθόλα 46

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο
επίζθεςεο ηνπ ζηε Πύξν, ν Γηεπζπληήο ηνπ
Θέληξνπ Ξνιηηηζκνύ, Έξεπλαο θαη Ρεθκεξίσζεο
ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο θ. Ξαλαγηώηεο
Ξαλαγάθεο κεηά ηηο ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο
κε ηνλ Σσξηθό Αληηπεξηθεξεηάξρε Θπθιάδσλ
θ.Γηώξγν Ιενληαξίηε θαη ηνλ Γήκαξρν Πύξνπ Δξκνύπνιεο θ. Λίθν Ιεηβαδάξα,
πξαγκαηνπνίεζε απηνςία ζην ρώξν ηεο
Ξηλαθνζήθεο Θπθιάδσλ ζπλνδεπόκελνο από
ηνπο θ.Κάλν Θνξδάθε, πνδηεπζπληή ηνπ
ΘΔΞΝΔΡ, θ.Λίθν Γνπγέθν, Γηεπζπληή ηνπ
Κνπζείνπ, θ.Σάξηο Θαλειινπνύινπ, Δπηκειήηξηα
-Ηζηνξηθό Ρέρλεο θαη θ.Αληώλε Ξαληειηό,
Ξξντζηάκελν αζθαιείαο ηεο Ρξάπεδαο ηεο
Διιάδνο.
Πρέδηα, πίλαθεο δσγξαθηθήο, πξνηάζεηο γηα
εγθαηαζηάζεηο θαη άιια αληηθείκελα, έξεπλα θαη
κειέηεο εκπλεπζκέλεο από ηνλ ειιεληθό
πνιηηηζκό θαη ηζηνξία.

03-29/10/2021

Ζ πινθή | Κία άηππε
εηθαζηηθή δηήγεζε

Κηα αλαζθόπεζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ πνπ ήηαλ
ζηε δηάζεζε ησλ Διιήλσλ γηα λα
επεμεξγαζηνύλ θαη αμηνπνίεζαλ γηα ηηο
δεκηνπξγηθέο ηνπο αλάγθεο.
Ηζηνξηθνί ράξηεο δηαθόξσλ πεξηόδσλ πνπ
πεξηγξάθνπλ ην θνηλσληθνπνιηηηθό ππόβαζξν
ζηηο πεξηνρέο πνπ επλόεζαλ απηήλ ηελ
πξνζπάζεηα.
Έπαπιε Ρζηξνπηλά

06-20/10/2021

Ρα έξγα ηέρλεο θαηαζθεπαζκέλα από δειαηίλα
πεξηηπιίγκαηνο, κεηαηξέπνληαη ζε γιππηά.
Απαιιαγκέλα από ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε
ηνπο, ηα απνθαιπθζέληα έξγα ηέρλεο
Isabelle Derigo
αληαλαθινύλ ηαπηόρξνλα ηε δύλακε θαη ηελ
Mirror, mirror on the
εππάζεηα. Κεηά ηελ "εκθάληζή" ηνπο, ηα έξγα
wall,
σζνύλ ηνπο ζεαηέο λα θνηηάμνπλ κέζα από
who is the fairest one
απηά, πξόζσπν κε πξόζσπν, κε κηα
of all
παηρληδηάξηθε δηάζεζε.
Αίζνπζα Ρέρλεο Γ. & Δ. Βάηε - Ξιαηεία Κηανύιε
- Δξκνύπνιε

08-31/10/2021

"Ζ ΛΗΘΖ ΑΗΧΛΗΟ
ΤΚΒΟΙΟ ΣΧΛ
ΔΙΙΖΛΧΛ " | Γηνύιε
Φαξαηδή

Ρα ρξώκαηα ζπκπιέθνληαη, απνθηνύλ θίλεζε
από ην ρέξη ηεο θαιιηηέρληδνο θαη καο δίλνπλ
κία εμπξεζζηνληζηηθή ηάζε απειεπζέξσζεο από
ηνλ Αθαδεκατθό ξεαιηζκό απεηθνλίδνληαο ηε
δσή όπσο ζα έπξεπε λα είλαη γη' απηό ε ηέρλε
ηεο νλνκάδεηαη "ΗΓΑΛΗΘΝΠ ΟΔΑΙΗΠΚΝΠ".
Κεγάιε έκπλεπζε ηεο δσγξάθνπ είλαη " Ζ
ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ" πνπ είλαη ε πεγή ηνπ
πνιηηηζκνύ γηά όια ηα κέξε ηεο γήο.
Αίζνπζα Ρέρλεο Δκκ. Ονΐδε, Ξλεπκαηηθό Θέληξν

Κεηά ηελ Θαιακάηα, ηελ Θνδάλε, ηα Ρξίθαια,
ηελ Ξάηξα, ηα Ησάλληλα, ηελ Αιεμαλδξνύπνιε
θαη ηελ Ιακία, ηα CodeGirls επηζηξέθνπλ θαη
πεγαίλνπλ ζηελ όκνξθε Πύξν!

9-10 & 1617/10/2021

CodeGirls

Έλα πξόγξακκα από ην Mataroa, κε ηελ
ππνζηήξημε ηεο U.S. EMBASSY ATHENS, πνπ
απνθαιύπηεη ηνλ θόζκν ηνπ web-making θαη
ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ζε θνξίηζηα 10-16 εηώλ!
4 εκέξεο, 2 ειηθηαθέο νκάδεο, 20 CodeGirls ζε
θάζε νκάδα
Αίζνπζα Γ. Οηηζνο, Ξλεπκαηηθό Θέληξν

14/10/2021

15/10/2021

16,17,18/10/2021

Ζ Ππξηαλή βηνκεραλία, πξσηνπνξία θαη
To ENFIELD 8000
θαηλνηνκία κε πξσηαγσληζηή γηα άιιε κηα θνξά
ζηελ εθπνκπή
ην ιακπεξό ENFIELD 8000 ζηελ εθπνκπή
«πλδέζεηο» ηεο ΔΡΣ1 «Ππλδέζεηο» ηεο ΔΟΡ1.

Σν Βηνκεραληθό
Κνπζείν ζην
ΒΔΡΓΗΛΑ TV

Ρν Βηνκεραληθό Κνπζείν ζην ΒΔΟΓΗΛΑ TV πνπ
εθπέκπεη ςεθηαθά ζηε Θεζζαινλίθε θαη ηελ
επξύηεξε πεξηνρή ηεο Βνξείνπ Διιάδνο.

Έλα έξγν νξόζεκν ηεο κεηαπνιεκηθήο
ειιεληθήο δξακαηνπξγίαο, ηνπ Ηάθσβνπ
Ζ Απιή ησλ Θαπκάησλ Θακπαλέιιε. Νη ήξσεο ηνπ, απινί θαζεκεξηλνί
(ηνπ Ηάθσβνπ
άλζξσπνη, παζρίδνπλ λα επηβηώζνπλ κέζα ζε
Θακπαλέιιε) αληίμνεο ζπλζήθεο θηώρεηαο θαη αλεξγία, γηα
Θ.Δ.Π.Ο.. "Απόιισλ" έλα θαιύηεξν αύξην.
Θέαηξν Απόιισλ

23/10/2021

Ν Ιανγξαθηθόο Σνξεπηηθόο κηινο «ε ζνθία
ηεο παξάδνζεο» παξνπζηάδεη ην Πάββαην 23
Νθησβξίνπ 2021 ζην Θέαηξν Απόιισλ ηελ
κνπζηθή παξάζηαζε «ιε ε Διιάδα ζ‟ έλαλ
Όιε ε Διιάδα ζ’ έλαλ θύθιν» ηεο νξρήζηξαο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο
θύθιν
«Σνξνζηαιίηεο».
πλδηνξγάλσζε

Ζ ζπλαπιία δηνξγαλώλεηαη γηα θηιαλζξσπηθό
ζθνπό. Ρα έζνδα ζα δηαηεζνύλ ζην Πύιινγν
Ξαξνρήο Φξνληίδαο & Θαη' Νίθνλ Λνζειείαο
Πύξνπ.

24/10 – 2/11/2021

«Δύδσλεο / Οη
θύιαθεο ησλ
αθαλώλ»

Ρν πνιηηηζηηθό γεγνλόο απνηειεί δεκηνύξγεκα
καθξόρξνλεο εξγαζίαο ηεο θσηνγξάθνπ πνπ
από ην 2013 κέρξη θαη ην 2016, εξγάζηεθε
αθνύξαζηα κε πάζνο θαη όξακα γηα λα
θαηαγξάςεη ηελ αζέαηε όςε ηνπ ζώκαηνο ησλ
Δπδώλσλ. Δηζρώξεζε ζην ζηξαηόπεδν ηεο
Ξξνεδξηθήο Φξνπξάο αθνινπζώληαο ηνπο
απαξάβαηνπο θαλόλεο πνπ ην νξίδνπλ, θαη
απαζαλάηηζε αζέαηεο ζηηγκέο, γεκάηεο
ζπλαίζζεκα θαη δένο.
Κία θσηνγξαθηθή πεξηήγεζε πνπ μεθίλεζε από
ηελ δεκηνπξγηθή πεξηέξγεηα ηεο θσηνγξάθνπ
θαη κε θαζεκεξηλή ηξηβή θαηέιεμε λα είλαη έλα
έξγν δσήο. Κε ηνλ θαθό ηεο ζηξακκέλν ζην
Ηεξό ζύκβνιν ηνπ Δύδσλα, αλέδεημε ηνλ
άλζξσπν πίζσ από απηό, πνπ έρεη όλνκα, θσλή
θαζώο ην ζηξαηόπεδν ησλ Δπδώλσλ, όπσο
δειώλεη θαη ε ίδηα, απνηειεί έλα ζηξαηόπεδν
έληνλσλ ζπλαηζζεκάησλ.
Αίζνπζα Γ. & Δ. Βάηε

31/10/2021

The Choros Project

Ν ρνξόο, απνηειεί έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα
κέζα έθθξαζεο θαη δεκηνπξγίαο, άκεζα
ζπλδεδεκέλνο κε ηε κνπζηθή. Απνηέιεζε δε, έλα
ηεξάζηην θνκκάηη ζηε κνπζηθή ζεκαηνινγία ησλ
ζπλζεηώλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εηώλ. Σνξνί
παξαδνζηαθνί, ζύγρξνλνη, πνηθίιια είδε (Tango,
Waltz θ.α.) ζπλαληώληαη αλά ηνλ θόζκν κε
πιεζώξα ζπλζέζεσλ θαη εθηειέζεσλ. Ρν “The
Choros Project” απνηειεί κηα πξνζέγγηζε ζηελ
ηόζν ελδηαθέξνπζα απηή ζεκαηνινγία, κέζα
από ηδηαίηεξεο εθηειέζεηο.
Θέαηξν "Απόιισλ"
Βηνιί: Αιέμαλδξνο Γθέιηαο
Ξηάλν: Πηέιια Γηαιόγινπ
Θηζάξα/Καληνιίλν: Γηώξγνο Θξησλάο

ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ 2021
Ππλερίδνληαη νη δηαδηθηπαθέο μελαγήζεηο από ηελ ζειίδα Facebook ηνπ Βηνκεραληθνύ
Κνπζείνπ
πλεξγαζία ηνπ Γήκνπ ύξνπ - Δξκνύπνιεο κε ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Σκήκα
Κεραληθώλ ρεδίαζεο Πξντόλησλ θαη πζηεκάησλ
Πην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Γήκνπ Πύξνπ – Δξκνύπνιεο κε ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ,
Ξαξάξηεκα Πύξνπ, Ρκήκα Κεραληθώλ Πρεδίαζεο Ξξντόλησλ θαη Ππζηεκάησλ έρνπλ αξρίζεη νη
εξγαζίεο ςεθηνπνίεζεο πνπ αθνξνύλ ην έξγν Virtual Historic Sailing Ships (VHSS) θαη ην
νκνίσκα ηνπ ηζηηνθόξνπ “Έιιελ” πνπ εθηίζεηαη ζην Βηνκεραληθό Κνπζείν θαη έρνπλ ζηόρν ηε
δηάζσζε, πξoβνιή θαη αλάδεημε ηεο μπινλαππεγηθήο παξάδνζεο θαη ηεο ηζηηνθόξνπ λαπηηιίαο
ηνπ 19νπ αηώλα, κε ηελ αλάπηπμε λέσλ κεζόδσλ πνπ εθκεηαιιεύνληαη ηα ζύγρξνλα ςεθηαθά
εξγαιεία κειέηεο, πξνβνιήο θαη αμηνπνίεζεο.
Ρν έξγν ζηνρεύεη επίζεο ζηελ αλάπηπμε κηαο πιαηθόξκαο εηθνληθήο θαη επαπμεκέλεο
πξαγκαηηθόηεηαο πνπ ζα επηηξέπεη ηελ αθξηβή αλαπαξάζηαζε ηεο κνξθήο θαη ηεο θαηαζθεπήο
πινίσλ παιαηνηέξσλ επνρώλ. Ζ πξόηαζε αλαδεηθλύεη ηελ μπινλαππεγηθή καο παξάδνζε θαη
αθνξά ηελ απόπεηξα ςεθηαθήο “αλαθαηαζθεπήο” ηνπ θαξαβόζθαξνπ “Έιιελ”, ελόο κνληέινπ –
νκνηώκαηνο πνπ είρε πάξεη κέξνο θαη βξαβεπηεί ην 1907 ζηε Γηεζλή Λαπηηθή Έθζεζε, ζην
Κπνξληό ηεο Γαιιίαο. Ρν κνληέιν είρε θαηαζθεπαζηεί από ηνλ λαππεγό Κ. Π. Θνπθνπδάθε ζηε
Πύξν θαη ζήκεξα εθηίζεηαη ζην Βηνκεραληθό Κνπζείν Δξκνύπνιεο.
Έλα αθόκε ηζηηνθόξν ζπκκεηέρεη ζην έξγν θαη πξόθεηηαη λα ςεθηνπνηεζεί, ην εκβιεκαηηθό
κπξίθη “Άξεο” ηνπ Ρζακαδνύ, ην νπνίν είρε ζπκκεηάζρεη ζηελ Δπαλάζηαζε ηνπ ´21 θαη ζηε
ζπλέρεηα έγηλε ηηκεηηθά ε λαπαξρίδα ηνπ Διιεληθνύ Πηόινπ γηα νιόθιεξε ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ
αηώλα.
Θαη ηα δύν νκνηώκαηα ζα απνηππσζνύλ ςεθηαθά ζε πςειή πηζηόηεηα, ηόζν εμσηεξηθά όζν θαη
εζσηεξηθά, γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε ιεπηνκεξεηαθή “αλαθαηαζθεπή” ηνπο. Γηα ηελ ςεθηαθή
απνηύπσζε ηνπ ηζηηνθόξνπ “Έιιελ” άξρηζαλ ήδε εξγαζίεο ζην Βηνκεραληθό Κνπζείν
Δξκνύπνιεο από ηνλ 3D Animator ηεο εηαηξείαο Tetragon (Θεζζαινλίθε), θύξην Αιέμαλδξν
Αξαπαληώλε, ζπλεξγάηε ηνπ Αλαπιεξσηή Θαζεγεηή (αληηθείκελν: Δηθνληθή Ξξαγκαηηθόηεηα)
ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (Ξαξάξηεκα Πύξνπ, Ρκήκα Κεραληθώλ Πρεδίαζεο Ξξντόλησλ θαη
Ππζηεκάησλ) θπξίνπ Ππύξνπ Βνζηλάθε.
Πε ζπλεξγαζία κε ηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ πξαγκαηνπνηνύληαη νη εηήζηεο εξγαζίεο
ζπληήξεζεο ζηνλ εζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό ρώξν ηνπ Θεάηξνπ Απόιισλ (Ηλεκηπολογικόρ

ηεσνικόρ έλεγσορ, βάτιμο ζκηνήρ, ζςνηήπηζη επίπλυν, επισπίζμαηα και άλλα)

5-6/11/2021

ΟΚΑΓΑ ΖΚΔΗΟ
ΚΖΓΔΛ | ΑΛΣΗΓΟΛΖ
ηνπ νθνθιή
(Δθδνρή β)
Δηθόλα 45

Ζ Νκάδα Πεκείν Κεδέλ θαη ν ζθελνζέηεο
Πάββαο Πηξνύκπνο, νινθιήξσζαλ ηεο
θαινθαηξηλήο πεξηνδείαο γηα ηελ «Αληηγόλε»
ηνπ Πνθνθιή, ζε έλα ππέξνρν θαη ηζηνξηθό
ζέαηξν, ην Θέαηξν «Απόιισλ» ζηε Πύξν.

Ζ αθαδεκία ηνπ ζεάηξνπ Πθάια ηνπ Κηιάλνπ
ζην ηζηνξηθό ζέαηξν Απόιισλ ηεο Δξκνύπνιεο.
Ζ θνξπθαία πνιηηηζηηθή ζπλάληεζε ηεο
Αθαδεκίαο ηνπ ζεάηξνπ Πθάια ηνπ Κηιάλνπ ζην
ηζηνξηθό Θέαηξν Απόιισλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο
11 Λνεκβξίνπ 2021, 157 ρξόληα κεηά ηελ
πξώηε όπεξα Οηγθνιέηην ηνπ Ρδηνπδέπε Βέξληη
ζηα εγθαίληα ηνπ Θεάηξνπ Απόιισλ (1864).
Γθαιά Όπεξαο

11/11/2021

θνξπθαία πνιηηηζηηθή
ζπλάληεζε ηεο
Αθαδεκίαο ηνπ Θεάηξνπ
Πθάια ηνπ Κηιάλνπ ζην
ηζηνξηθό Θέαηξν
Απόιισλ
Δηθόλεο 37,38

13-17/11/2021

ΠΔΡΗΟΓΗΘΖ ΔΘΘΔΖ
«Σν Κνπζείν Πάεη
ρνιείν»
Δηθόλα 39

Ξξόθεηηαη γηα κηα ζπλδηνξγάλσζε ηνπ Γήκνπ
Πύξνπ-Δξκνύπνιεο θαη ηνπ Ηηαιηθνύ
Κνξθσηηθνύ Ηλζηηηνύηνπ ζηελ Αζήλα, κε ηελ
ππνζηήξημε ηεο Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ θαη
ηεο Ηηαιηθήο Ξξεζβείαο ζηελ Διιάδα,
ιακβάλνληαο παξάιιεια ραξαθηήξα επεηεηαθό,
ζην πιαίζην ηνπ ενξηαζκνύ ησλ 200 εηώλ από
ηελ θήξπμε ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο.
Ρν ζπνπδαίν απηό θαιιηηερληθό γεγνλόο κε ηνπο
αξηζηνύρνπο θαιιηηέρλεο ηεο αθαδεκίαο, Noemi
Muschetti, πςίθσλνο Paolo Antonio Nevi,
ηελόξνο Paul Grant , βαξύηνλνο Αζαλάζηνο
Ξαπαΐζίνπ, πηάλν, νη νπνίνη ιακβάλνπλ κέξνο
ζηηο θεληξηθέο παξαζηάζεηο ηνπ Θεάηξνπ Πθάια
ηνπ Κηιάλνπ, απνηειεί ηζηνξηθό ζηαζκό γηα ηνλ
πνιηηηζκό ηεο Πύξνπ, θηινδνμώληαο ζηελ
αλάπηπμε ηζρπξώλ δεζκώλ κεηαμύ ησλ δπν
ιακπξώλ ιπξηθώλ ζεάηξσλ.
Mε ηελ ζπκπιήξσζε 200 εηώλ από ηελ θήξπμε
ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο θαη ζην πιαίζην
δηαηήξεζεο ηεο ηζηνξηθήο εζληθήο κλήκεο ην
πνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο πινπνηεί ηε δξάζε
κε ηίηιν «Ρν Κνπζείν Ξάεη Πρνιείν» ππό ηελ
αηγίδα ηεο Δπηηξνπήο Διιάδα 2021, ζε
ζπλεξγαζία κε ην πνπξγείν Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ, ην πνπξγείν Ξνιηηηζκνύ θαη
Αζιεηηζκνύ, ηε ζπλδξνκή ηεο Θεληξηθήο
Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο (ΘΔΓΔ), κε ππεύζπλν
θνξέα νξγάλσζεο-πινπνίεζεο ην Ξνιεκηθό
Κνπζείν θαη ηε ζηήξημε ηνπ Γήκνπ Πύξνπ Δξκνύπνιεο.
Ζ δξάζε πινπνηήζεθε από ην Ξνιεκηθό Κνπζείν
κε ηελ έθζεζε επηιεγκέλσλ θεηκειίσλ, εηδηθώλ
πηλάθσλ «k – Fix», νπηηθό – έληππν πιηθό θαη
ινηπό εμνπιηζκό ζπλαθή κε ηε δξάζε
Ζ έθζεζε ζα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρώξν
πεξηνδηθώλ εθζέζεσλ ηνπ Βηνκεραληθνύ
Κνπζείνπ Δξκνύπνιεο.

18/11/2021

Ππλεξγαζία ησλ ΖΑΔ, ηνπ Γήκνπ ΠύξνπΔξκνύπνιεο κέζσ ηεο Αληηδεκάξρνπ
Ξνιηηηζκνύ θ. Αιίθε Ιενληαξίηε, θαζώο θαη ηεο
πλεξγαζία κε ηα ΖΑΔ θ. Θαηεξίλαο Κνλνγηνύ, βνπιεπηή Θπθιάδσλ θαη
ζην πιαίζην ηνπ
κέινο ηεο Θνηλνβνπιεπηηθήο Νκάδαο Φηιίαο
Πξνγξάκκαηνο
ΖΑΔ-Διιάδαο πνπ άλνημε ην δξόκν γηα απηή ηελ
«ύξνο Πνιηηηζκόο» πξόηαζε ζην πιαίζην εμσζηξέθεηαο
θαη πξνβνιή
θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο θαη ζπκκεηνρήο ησλ
δηαδπθηηαθνύ
ΖΑΔ έζησ θαη δηαδηθηπαθά (ιόγσ παλδεκίαο
αθηεξώκαηνο Σέρλε
COVID19), ζην πξόγξακκα πςεινύ επηπέδνπ
θαη πνιηηηζκόο ησλ
πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ ΠΟΝΠ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝΠ
Ζλσκέλσλ Αξαβηθώλ 2021 ώζηε λα γλσξίζνπλ θάηνηθνη θαη
Δκηξάησλ
επηζθέπηεο ηεο Πύξνπ ηελ Αξαβηθή ηέρλε θαη
δεκηνπξγνύο ηεο, επειπηζηώληαο δε θαη ζε
άιιεο κειινληηθέο πνιηηηζηηθέο ζπλεξγαζίεο.

Ζ έθζεζε ηειεί ππό ηελ Αηγίδα ηνπ «Διιάδα
2021» θαη ππό ηελ Αηγίδα ηεο Ξεξηθέξεηαο
Λνηίνπ Αηγαίνπ – Ξεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο
Θπθιάδσλ.

20/11/2021 –
20/02/2022

ΣΟ ΥΡΖΚΑΣΟΘΗΒΧΣΗΟ
ΑΠΟ ΣΖΛ ΗΣΟΡΗΑ
ΚΗΑ ΟΗΘΟΓΔΛΔΗΑ
ΣΖΛ ΗΣΟΡΗΑ ΚΗΑ
ΔΠΟΥΖ

Ζ έθζεζε παξνπζηάζηεθε γηα πξώηε θνξά ην
2018 ζηελ Αίζνπζα Ρέρλεο Γ. & Δ. Βάηε ζηε
Πύξν, ζε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ ΠύξνπΔξκνύπνιεο, ηνπ Κνξθσηηθνύ Ηδξύκαηνο
Δζληθήο Ρξαπέδεο θαη ηνπ Ρκήκαηνο Ξνιηηηζκνύ
ηεο Ξεξηθέξεηαο Λνηίνπ Αηγαίνπ. Δπίζεο
παξνπζηάζηεθε ζηε Θεζζαινλίθε ην 2019.
Ξηλαθνζήθε Θπθιάδσλ - Δξκνύπνιε

ΓΔΘΔΚΒΟΗΝΠ 2021

04/12/2021

Φσηαγώγεζε ηνπ
Υξηζηνπγελληάηηθνπ
Γέληξνπ
Δηθόλεο 40,41

Φσηαγώγεζε ηνπ Υξηζηνπγελληάηηθνπ
Γέληξνπ ζην θέληξν ηεο Ξιαηείαο Κηανύιε,
κπξνζηά από ην εκβιεκαηηθό Γεκαξρείν
καο, ρσξίο ηε ζπκκεηνρή θνηλνύ.
Ρελ ίδηα εκέξα αλαξηήζεθε ζηα ςεθηαθά κέζα
βίληεν ηεο θσηαγώγεζεο κε ηε ζπκκεηνρή ηεο
Ξαηδηθήο-Λεαληθήο Νξρήζηξαο ησλ Θπθιάδσλ
ην νπνίν ηαμίδεςε δηαδηθηπαθά ζε 150
πιαηθόξκεο θαη ην ρξηζηνπγελληάηηθν κήλπκα
ηνπ Γεκάξρνπ Πύξνπ – Δξκνύπνιεο θ.
Ληθόιανπ Ιεηβαδάξα
Ζ δεκηνπξγηθή ζπλύπαξμε ηνπ ξεκπέηηθνπ
θόζκνπ ηνπ Οεκπώ κε ηνλ πνηεηηθό θόζκν ηνπ
ξεκπέηηθνπ. Κηα ζπλνκηιία ηεο ζπειιώδνπο
απηήο ζρέζεο θαη ηνπ ξεκπέηηθνπ ηξαγνπδηνύ.

04/12/2021

Ρεκπώηηθα: Κηράιεο &
Πηαζκνί ηεο παξάζηαζεο απηήο είλαη ηα
Παληειήο
ξεκπέηηθα ηξαγνύδηα όπσο “Ιόγηα αληαιιάμακε
Θαινγεξάθεο
βαξηά”, “Ν Αληώλεο ν Βαξθάξεο”, “Κνλά δπγά”
θαη άιια ζε δηάινγν κε ηηο εξσηηθέο επηζηνιέο
πνπ αληάιιαμαλ ν Οεκπώ κε ηνλ Βεξιαίλ
Θέαηξν Απόιισλ
Κηθξά «καξγαξηηάξηα» δηάζπαξηα ζην
πεξηβάιινλ… Ζ ρξήζε ηνπο ηαπεηλή, έθθξαζε όκσο- ζπάληαο ιατθήο ηέρλεο. Έξγα κηθξήο
θιίκαθαο αληηζηξόθνπ αλάινγεο αμίαο
παξαδνκέλα ζην ρξόλν θαη ζην ρώξν.

11-18/12/2021

Έλαλ ρώξν πνπ εθπιήζζεη ηόζν επράξηζηα κε
12 λαπηηθά κίιηα |
Έθζεζε θσηνγξαθίαο ηηο ελαιιαγέο ηνπ ηνπίνπ θαη ηελ πάιε απηνύ κε
έλα από ηα ζηνηρεία ηεο θύζεο πνπ θάλεη
Γεκ. Θξακπνβίηε
έληνλα αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ... ηνλ αέξα!
Δηθόλεο θνληηλέο, όζν θαη ηα δώδεθα λαπηηθά
κίιηα πνπ ρσξίδνπλ ηε Πύξν από ηελ Ρήλν.
Ξλεπκαηηθό Θέληξν Δξκνύπνιεο
Αίζνπζα Δκκ. Ονΐδε

Κηα ρξηζηνπγελληάηηθε δηαδξαζηηθή παξάζηαζε ζεαηξηθό παηρλίδη βαζηζκέλε ζε ιατθά θαη
ζύγρξνλα παξακύζηα.
11,12/12/2021

ρνιείν
Θαιηθαληδάξσλ | γηα
παηδηά από 4 έσο 10
εηώλ

Πην ηέινο ηνπ ζρνιείνπ ηα παηδηά ζα πάξνπλ ην
δίπισκα ηνπο θαη νη ηνικεξνί ίζσο δνθηκάζνπλ
θαη ην καγηθό θίιηξν πνπ κεηακνξθώλεη ηνπο
αλζξώπνπο ζε θαιηθάληδαξνπο!
Θέαηξν Δπαλζία Θαΐξε

16-18/12/2021

Ζ πείξα ηνπ Κάθε
Αξβαληηάθε

Ζ ηξειή θσκσδία ηνπ Κάθε Αξβαληηάθε
ζθελνζεηεκέλε ππν ηελ εμαηξεηηθή θαζνδήγεζε
ηνπ Ράθε Θηελά ππόζρεηαη αζηείξεπην γέιην θαη
κνλαδηθέο ζηηγκέο δηαζθέδαζεο.
Θέαηξν Απόιισλ

16,17/12/2021

Ληέηβηλη Θόπεξθηιλη
ηνπ Θάξνινπ Ληίθελο

Ν Ληέηβηλη Θόπεξθηιλη είλαη νινκόλαρνο,
σζηόζν δελ απειπίδεηαη. Θη αλ ζην πξόζσπν ηνπ
παηξηνύ ηνπ γλσξίδεη ηελ αδηθία, ζηελ πνξεία
ζπλαληά αλζξώπνπο πνπ ζα ηνπ δείμνπλ
θαινζύλε θαη κεγαινςπρία.
Κηα παξάζηαζε Θεαηξηθνύ Αλαινγίνπ γηα παηδηά
από 9 εηώλ.
Θέαηξν Δπαλζία Θαΐξε

19/12/2021

Animated Santa
Online εξγαζηήξην
animation γηα παηδηά
Δηθόλα 42

Ρν γξαθείν Ξνιηηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Πύξνπ –
Δξκνύπνιεο αθνινπζώληαο ηελ επηηπρεκέλε
ζπληαγή ηεο πξνεγνύκελεο ρξνληάο, ζε
ζπλεξγαζία κε ην Animasyros, εληζρύεη ηηο
ρξηζηνπγελληάηηθεο εθδειώζεηο ηνπ Γήκνπ
Πύξνπ – Δξκνύπνιεο κε έλα λέν δηαδηθηπαθό
ενξηαζηηθό εξγαζηήξη.
Κε ζεκαηηθή αλαθνξά ζηηο γηνξηέο ησλ
Σξηζηνπγέλλσλ & ηεο Ξξσηνρξνληάο, νη
ζπκκεηέρνληεο ζα θιεζνύλ κε ηε ρξήζε ηεο
ηέρλεο ηνπ animation λα δεκηνπξγήζνπλ ην
δηθό ηνπο ςεθηαθό γξάκκα πξνο ηνλ αγαπεκέλν
άγην ησλ παηδηώλ πνπ δελ είλαη άιινο από ηνλ
Άγην Βαζίιε.

Άιιν έλα Υξηζηνπγηελληάηηθν δώξν γηα ην Θέαηξν ΑΠΟΙΙΧΛ!
Δηθόλα 43
Κεηά ηελ αλαβάζκηζε ηνπ Θεάηξνπ Απόιισλ κε ηελ πξόζθαηε πξνκήζεηα ζύγρξνλνπ
ειεθηξνληθνύ θαη ειεθηξνινγηθνύ εμνπιηζκνύ κέζσ ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο ηνπ Γήκνπ
καο κε ηελ Ξεξηθέξεηα Λ.Αγαίνπ, έξρεηαη από ην Ρνπηθό Ππκβνύιην Λενηέξσλ Κλεκείσλ ε
έγθξηζε ηεο κειέηεο «Πηέγαζηξν εηζόδνπ Θεάηξνπ Απόιισλ, Ξιαηεία Βαξδάθα, Δξκνύπνιε
Πύξνπ».
Έγηλε ην πξώην ζεκαληηθό βήκα γηα επαλαηνπνζέηεζε ζηεγάζηξνπ ζύκθσλα κε ην πξσηόηππν.
Κηα αληίζηνηρε κειέηε ε νπνία είρε θαηαηεζεί πξηλ από 30 ρξόληα καδί κε ηα ζρέδηα
αλαζηήισζεο ηνπ Θεάηξνπ, ε νπνία δπζηπρώο είρε απνξξηθζεί.

19-20/12/2021

Υξηζηνπγελληάηηθεο
αλακλήζεηο

Ν Ξνιηηηζηηθόο θαη Δμσξατζηηθόο Πύιινγνο
Ιαδαξέηησλ θέηνο ηα Σξηζηνύγελλα γπξίδεη ην
ρξόλν ζην παξειζόλ θαη εθθξάδεη ηηο πην
όκνξθεο Σξηζηνπγελληάηηθεο αλακλήζεηο από
κέιε ηνπ Ππιιόγνπ, κε ηελ επηκέιεηα ηεο Ιίαο
Κπάξκπα.
Θέαηξν Δπαλζία Θαΐξε

22/12/2021

Έιζα ΗΗ: Πεξηπέηεηα
ζην καγεκέλν δάζνο
Θέαηξν γηα παηδηά

Ζ Έιζα ζαο πξνζθαιεί λα παίμεηε, λα ρνξέςεηε
θαη λα ηξαγνπδήζεηε ζην ρηνληζκέλν δάζνο.
Ξξαγκαηηθό ρηόλη επί ζθελήο, παγόβνπλα,
κπαιόληα, επθάληαζηα θαη εληππσζηαθά
θνζηνύκηα θαη καγηθά θόιπα ζπλζέηνπλ κηα
παξακπζέληα ηζηνξία.
Θέαηξν Απόιισλ

23/12/2021

Πξνγξακκαηηζκόο
Φεζηηβάι

Δγθξίζεθε από ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην ηνπ
Γήκνπ Πύξνπ-Δξκνύπνιεο ν έγθαηξνο
πξνγξακκαηηζκόο ησλ 16 Φεζηηβάι πνπ
απνηεινύλ ηνλ βαζηθό θνξκό ηνπ πξνγξάκκαηνο
πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ
«Πύξνο Ξνιηηηζκόο 2022».

28-30/12/2021

«Θαιεζπέξα, Θύξηε
Ηάθσβε» κηα
κνπζηθνζεαηξηθή
παξάζηαζε

Έλα αθηέξσκα ζηα ππέξνρα ηξαγνύδηα ηνπ
Ηάθσβνπ Θακπαλέιιε ζε κνπζηθή Κίθε
Θενδσξάθε, Κάλνπ Σαηδεδάθε θαη Πηαύξνπ
Μαξράθνπ, δηαλζηζκέλε κε θνκκάηηα από
ζεαηξηθά έξγα ηνπ.
Ππκκεηέρεη ε Κηθηή Σνξσδία ηνπ Κνπζηθνύ
Νκίινπ Πύξνπ, 15 εζνπνηνί ηνπ Θεαηξηθνύ
Ξνιηηηζηηθνύ Νκίινπ Πύξνπ “Ν ΠΝΟΖΠ”, κε
ζπλνδεία δσληαλήο νξρήζηξαο.
Έξγα γηα εθθιεζηαζηηθό όξγαλν θαη λπθηά
έγρνξδα.

25/12/2021

ΑΛΧ Υξηζηνύγελλα
2021
Δηθόλα 44

Ξξνβνιή δσξεάλ ηνπ Γηεζλνύο Φεζηηβάι
Δθθιεζηαζηηθνύ Νξγάλνπ ΑΛΥ θαη θέηνο ηα
Σξηζηνύγελλα από ηηο ζειίδεο ηνπ ζε YouTube &
Facebook, θαζώο θαη ζε πεξηθεξεηαθνύο
ηειενπηηθνύο ζηαζκνύο, ζε δηαδηθηπαθή
κεηάδνζε από ηνλ Θαζεδξηθό Λαό Αγίνπ
Γεσξγίνπ Άλσ Πύξνπ.

πλεξγαζίεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηζκνύ ηνπ Γήκνπ ύξνπ - Δξκνύπνιεο θαη ηνπ
Βηνκεραληθνύ Κνπζείνπ κε ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Σκήκα Κεραληθώλ ρεδίαζεο
Πξντόλησλ θαη πζηεκάησλ, θαζώο θαη κε άιια Παλεπηζηεκηαθά Ηδξύκαηα ηεο ρώξαο
γηα ην έηνο 2021.
1.Ππλεξγαζία κε ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Ξνιπηερληθή Πρνιή – Ρκήκα Κεραληθώλ Πρεδίαζεο
Ξξντόλησλ θαη Ππζηεκάησλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ [e-Aegean CulTour]
Γηαπεξηθεξεηαθόο Τεθηαθόο Κεηαζρεκαηηζκόο Αηγαίνπ Αξρηπειάγνπο ζηνλ Ξνιηηηζκό θαη
Ρνπξηζκό.
Ρν θπζηθό αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη ζπλεξγαζία ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο κε ηνλ
Γήκν Πύξνπ – Δξκνύπνιεο γηα παξνρή πξόζβαζεο ζε εθζέκαηα θαη αξρεηαθό πιηθό ηνπ
Βηνκεραληθνύ Κνπζείνπ Δξκνύπνιεο κε ζηόρν ηελ ηξηζδηάζηαηε ςεθηνπνίεζή ηνπο θαη ηελ
παξαγσγή πιηθώλ αληηγξάθσλ επαπμεκέλσλ κε ςεθηαθά θαη δηαδξαζηηθά ζηνηρεία.
Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ηνπ έξγνπ είλαη ν θαζεγεηήο Φίιηππνο Αδαξηάδεο – Ρνπάινγινπ.
2. Πην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Γήκνπ Πύξνπ – Δξκνύπνιεο κε ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ,
Ξαξάξηεκα Πύξνπ, Ρκήκα Κεραληθώλ Πρεδίαζεο Ξξντόλησλ θαη Ππζηεκάησλ έρνπλ αξρίζεη νη
εξγαζίεο ςεθηνπνίεζεο πνπ αθνξνύλ ην έξγν Virtual Historic Sailing Ships (VHSS) θαη ην
νκνίσκα ηνπ ηζηηνθόξνπ “Έιιελ” πνπ εθηίζεηαη ζην Βηνκεραληθό Κνπζείν. Ρν έξγν ζηνρεύεη
επίζεο ζηελ αλάπηπμε κηαο πιαηθόξκαο εηθνληθήο θαη επαπμεκέλεο πξαγκαηηθόηεηαο πνπ ζα
επηηξέπεη ηελ αθξηβή αλαπαξάζηαζε ηεο κνξθήο θαη ηεο θαηαζθεπήο πινίσλ παιαηνηέξσλ
επνρώλ.
Γηα ηελ ςεθηαθή απνηύπσζε ηνπ ηζηηνθόξνπ “Έιιελ” άξρηζαλ ήδε εξγαζίεο ζην Βηνκεραληθό
Κνπζείν Δξκνύπνιεο από ηνλ 3D Animator ηεο εηαηξείαο Tetragon (Θεζζαινλίθε), θύξην
Αιέμαλδξν Αξαπαληώλε, ζπλεξγάηε ηνπ Αλαπιεξσηή Θαζεγεηή (αληηθείκελν: Δηθνληθή
Ξξαγκαηηθόηεηα) ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (Ξαξάξηεκα Πύξνπ, Ρκήκα Κεραληθώλ Πρεδίαζεο
Ξξντόλησλ θαη Ππζηεκάησλ) θπξίνπ Ππύξνπ Βνζηλάθε.

3. Ππκκεηνρή ηνπ Ρκήκαηνο Ξνιηηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Πύξνπ – Δξκνύπνιεο θαη ηνπ Βηνκεραληθνύ
Κνπζείνπ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS + KEY ACTION 2 – COOPERATION FOR
INNOVATION AND THE EXCHANGE OF GOOD PRACTICES.
Πηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνύ είλαη ε ρξήζε ξνκπνηηθνύ ζπζηήκαηνο (ξνκπνηηθνύ
μελαγνύ) ρακεινύ θόζηνπο, ην νπνίν ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιεηηνπξγεί είηε απηόλνκα είηε
απνκαθξπζκέλα, ώζηε καζεηέο όισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο λα κπνξνύλ λα πεξηεγεζνύλ
ζηνπο ρώξνπο ηνπ κνπζείνπ απνκαθξπζκέλα.
Πρεηηθά κε ην πξόγξακκα ην Ρκήκα Ξνιηηηζκνύ επηθνηλσλεί κε ηνπο Δπίθνπξνπο Θαζεγεηέο ηνπ
Ρκήκαηνο Κεραληθώλ Πρεδίαζεο Ξξντόλησλ θαη Ππζηεκάησλ θ. θ. Ζιία Μπδηά θαη Βαζίιε
Κνπιηαλίηε.
4. Πηα πιαίζηα ηεο παξνρήο πιεξνθνξηώλ, βηβιηνγξαθίαο θαη ελεκέξσζεο ζε εξεπλεηέο από
δηάθνξα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηεο ρώξαο, ην έηνο 2021 δήηεζαλ θαη έιαβαλ πιεξνθνξίεο,
ζηνηρεία θαη δεδνκέλα νη παξαθάησ εξεπλεηέο:





Ζ θπξία Ξαπηνπνύινπ Άλλα, θνηηήηξηα ηνπ ηκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ ηνπ
Αξηζηνηειείνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο δηπισκαηηθήο ηεο
εξγαζίαο κε ζέκα ηε βηνκεραληθή δώλε ηεο Δξκνύπνιεο
θαη ην εξγνζηάζην ησλ αδειθώλ Βειηζζαξόπνπισλ (19 Καξηίνπ 2021).
Ζ θπξία Σξύζα Θαξαθσηηά, ζηα πιαίζηα ηνπ Κεηαπηπρηαθνύ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδώλ ηνπ
Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Ξαλεπηζηεκίνπ “Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ” γηα ηελ
εθπόλεζε ηεο δηπισκαηηθήο ηεο εξγαζίαο κε ζέκα “Ζ αμηνπνίεζε ηεο βηνκεραληθήο
θιεξνλνκηάο σο εθαιηήξην ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ελόο ηόπνπ. Κειέηε πεξίπησζεο:
Δξκνύπνιε Πύξνπ” (7 Καξηίνπ 2021).




Ζ θπξία Έιελα Ιπδίνπ, θνηηήηξηα ζην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, ζην Ρκήκα Κεραληθώλ
Πρεδίαζεο Ξξντόλησλ θαη Ππζηεκάησλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θύξην Ξαύιν
Σαηδεγξεγνξίνπ δήηεζαλ θαη έιαβαλ πιεξνθνξίεο γηα θάπνηα ηαθηθά κλεκεία ηνπ
Θνηκεηεξίνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ (25 Καξηίνπ 2021).




Ζ θπξία Καξηάλζε Ιηάπε από ην Ξνιπηερλείν Θξήηεο δήηεζε θαη έιαβε πιεξνθνξίεο γηα
ζπγθεθξηκέλα εθζέκαηα ηνπ Βηνκεραληθνύ Κνπζείνπ γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ
“Θαιιηηερληθή Δμηζηόξεζε ηνπ Ρνπηθνύ Αθεγήκαηνο ζηελ πόιε ηεο Δξκνύπνιεο (6
Απξηιίνπ 2021).

