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ÊυριακÞ 4 Éουëßου

Όταν θέλεις κάτι πολύ… οι δυνάµεις του σύµπαντος συνωµοτούν για να το αποκτήσεις ή µένουν παγερά αδιάφορες αφήνοντάς 
σε στην τύχη σου;
Μία παράσταση των Αλέξανδρου Ρήγα – ∆ηµήτρη Αποστόλου εµπνευσµένη από το µυθιστόρηµα «Ο Αλχηµιστής» του Πάολο 
Κοέλιο και από ένα πολύ όµορφο µπουλβαρ του ’80, το “It Had to Be You”.
Μία κωµωδία που διερωτάται µέχρι πού µπορεί να φτάσει ο καθένας µας µε τη θέλησή του. Ποια είναι τα όρια της θέλησης, του 
πείσµατος, του αναπάντεχου, του αλλοπρόσαλλου. Πόσο απέχει το ταλέντο από την τρέλα; Πόσο κοντά βρίσκεται, άραγε, το 
σύµπαν για να µπορέσει να µας βοηθήσει;
Μία ηθοποιός µε το «σταυρό» (µόνο κυριολεκτικά…) και τον «Αλχηµιστή» στο χέρι, διεκδικεί όλα όσα η ζωή δεν της έφερε µέχρι 
στιγµής… αποφασίζει ότι τα όνειρά της µπορούν και θα γίνουν πραγµατικότητα µόνο και µόνο από την πίστη της σε αυτό… γιατί, 
όπως της ψιθυρίζει στο αυτί ο Κοέλιο, ολόκληρο το σύµπαν θα γίνει σύµµαχος της. Στην προσπάθειά της αυτή βρίσκεται σε µία 
οντισιόν για ένα µιούζικαλ. Και παρόλο που µε την πρώτη µατιά δε δείχνει να πείθει τον γνωστό σκηνοθέτη για το ταλέντο της, 
αποφασίζει να τον πείσει µέχρι τελικής πτώσεως…
Τι θυσίες κάνει ένας σκηνοθέτης για να πληρώσει τα νοίκια του;
Πόσους ατάλαντους ηθοποιούς µπορεί να αντέξει και πόσο µπορεί να αντισταθεί σε σεξουαλικές παρενοχλήσεις… προτού 
µονολογήσει: «Αυτός ο αλήτης ο Κοέλιο έχει πάρει πολύ κόσµο στον λαιµό του...».
Το «Αυτός ο αλήτης ο Κοέλιο... έχει πάρει πολύ κόσµο στον λαιµό του...» είναι µία κωµωδία που µαζί της γελάς, αναρωτιέσαι, 
ερωτεύεσαι, ελπίζεις…

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας, Σκηνικά: Λία Ασβεστά, Φωτισµοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη,
Βοηθοί Σκηνοθέτη: Φαίη Τζανετοπούλου - Γιώργος Σεϊταρίδης, Ενδυµατολόγος: Μαρία Καραπούλιου, Πρωταγωνιστούν: 
Εβελίνα Παπούλια - Αλέξανδρος Ρήγας

21.30 | Τιµές εισιτηρίων: 20 και 16 €

óõíôåëåóôÝò

èÝáôñï «ΑΥΤΟΣ Ο ΑΛΗΤΗΣ Ο ΚΟΕΛΙΟ... ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΠΟΛΥ ΚΟΣΜΟ ΣΤΟΝ ΛΑΙΜΟ ΤΟΥ…»
Αλέξανδρου Ρήγα- ∆ηµήτρη Αποστόλου

ÐáñáóêåõÞ 9 Éουëßου

Ο Παύλος Παυλίδης έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό έγινε µέσα από τη συµµετοχή του στις ελληνικές ροκ µπάντες Μωρά στη 
Φωτιά αρχικά και µετέπειτα ως frontman και στιχουργός στα Ξύλινα Σπαθιά. Μετά το «χωρισµό» του από τα Ξύλινα Σπαθιά, ο 
Παυλίδης συγκροτεί µια νέα οµάδα τους B-movies οι οποίοι θα είναι στο εξής οι συνοδοιπόροι του. 
Σε όλη του την πορεία ο Παύλος Παυλίδης είναι ένας καλλιτέχνης που πειραµατίζεται, ρισκάρει στον ήχο του αλλά πάντα 
διατηρεί µια υψηλή αισθητική στο έργο του.
Ôç óõíáõëßá áíïßãïõí ïé ‘‘Τhe Gang’’.

Έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του ΑΟΠ

21.30 | Åßóïäïò: 15 €

óõíáõëßá ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ + Β MOVIES
Οργάνωση: Αθλητικός Όµιλος Πολυγύρου και Τοπικό Συµβούλιο Νέων



AλÝκου ÓακελλÜριου

ÓÜββατο 17 Éουλßου

AλÝκου ÓακελλÜριου

Σε διασκευή: Μιχάλη Ρέππα - Θανάση Παπαθανασίου. Μια κεφάτη ελληνική κωµωδία που επιφυλάσει θερινές εκπλήξεις. 
Μια ελληνική κωµωδία για όσους απατούν τη γυναίκα τους, για όσους δεν την απατούν και για όσους σκοπεύουν να την 
απατήσουν.
Ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο Μιχάλης Ρέππας, αυτό το καλοκαίρι τιµάνε τον µεγάλο δάσκαλο του ελληνικού γέλιου! Τον 
Αλέκο Σακελλάριο. Ανεβάζουν την θρυλική κωµωδία του «Ο φίλος µου Λευτεράκης» που τόσο αγάπησαν οι Έλληνες από 
την ταινία µε τους Ντίνο Ηλιόπουλο, Μάρω Κοντού, Κώστα Βουτσά, Γιώργο Κωσταντίνου και Καίτη Πάνου. Οι Ρέππας και 
Παπαθανασίου ανανεώνουν το έργο προσαρµόζοντας το σε µια παρέα νέων ηθοποιών από τους καλύτερους της καινούργιας 
γενιάς: Γιάννης Τσιµιτσέλης, Βασιλική Ανδρίτσου, Πέτρος Μπουσουλόπουλος, Σοφία Βογιατζάκη, Βάσω Λασκαράκη, Φώτης 
Σπύρος, Τάσος Αλατζάς. Με απόλυτο σεβασµό στο χιούµορ του αξεπέραστου Σακελλάριου, προσθέτουν την δική τους µατιά 
στο έργο του πιο κεφάτου δηµιουργού της ελληνικής κωµωδίας και φτιάχνουν µια παράσταση για τον έρωτα και τη χαρά 
της ζωής. Καλοκαιρινές βραδιές λοιπόν µε φεγγαράδα και Αλέκο Σακελλάριο! Αλλά και επιστροφή σε µια δεκαετία όπου 
οι γυναίκες φορούσαν φουρό, οι άντρες λινά κοστούµια και γραβατούλα και ο έρωτας ήταν ένα παιχνίδι µε κρυφές µατιές, 
µυστικά ραντεβού και πονηρά χαµόγελα.

διασκευή: ÌιχÜληò ÑÝππαò – ÈανÜσηò Ðαπαθανασßου, σκηνοθεσία: ÌιχÜληò ÑÝππαò – ÈανÜσηò Ðαπαθανασßου
σκηνικά: Áντþνηò Äαγκλßδηò, Κοστούµια: Åβελýν Óιοýπη, Φωτισµοί: Âασßληò  Ìυλωνüπουλοò, Μουσική Επιµέλεια: 
ÌιχÜληò ÑÝππαò – ÈανÜσηò Ðαπαθανασßου, πρωταγωνιστοýν: µε αλφαβητική σειρά:ΤÜσοò ÁλατζÜò: τόλης, ÂασιλικÞ 
Áνδρßτσου: Φωφώ, Óοφßα ÂογιατζÜκη: ελένη, ÂÜσω ËασκαρÜκη: ντόλυ, ÐÝτροò Ìπουσουλüπουλοò: λευτεράκης, Öþτηò 
Óπýροò: θανάσης,ÃιÜννηò ÔσιµιτσÝληò: θοδωράκης

21.30 | Γενική Είσοδος: 17  €

óõíôåëåóôÝò

èÝáôñï «Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΛΕΥΤΕΡΑΚΗΣ»
ÁλÝκου ÓακελλÜριου

ÔετÜρτη 21 Éουλßου

Ένα έργο «επίκαιρο όσο ποτέ» µε τον Θύµιο Καρακατσάνη 
Σε σκηνοθεσία Γιάννη Ιορδανίδη
O Γιάννης Ιορδανίδης, στην νέα του συνεργασία µε τον Θύµιο Καρακατσάνη, σκηνοθετεί τον γνωστό ηθοποιό στο ρόλο του 
Γουίλλυ Λόµαν, ενός ανθρώπου που πίστεψε πως εκείνος µόνον δεν µπόρεσε να ικανοποιήσει τα κριτήρια που έθεσαν για 
όλη την ανθρωπότητα κάποιοι «ευυπόληπτοι» κύριοι που παροικούν σήµερα την κορυφή της πολιτικής και του επιχειρηµατικού 
κόσµου. Εξήντα χρόνια µετά τη συγγραφή του, το έργο παραµένει επίκαιρο όσο ποτέ, αφού το ποσοστό της φτώχειας σε 
παγκόσµια κλίµακα ακολουθεί σήµερα ανοδική πορεία και αποτελεί πλέον εν δυνάµει απειλή για όλο τον κόσµο. Πηγή 
έµπνευσης του έργου στάθηκε για τον Μίλλερ, ο πατέρας του που ήταν εµποράκος. Πουλούσε γυναικεία ρούχα στη Νέα 
Υόρκη. Στη µεγάλη οικονοµική ύφεση στην Αµερική το 1929, καταστράφηκε. Από εκείνη την ηµέρα έπαψε να κοιτάει το γιο του 
στα µάτια. Και έτσι, ντροπιασµένος, πέθανε. Ο Γουίλλυ Λόµαν, ο εµποράκος, ζει την τελευταία ηµέρα της ζωής του. Χωρίς 
δουλειά, χωρίς όνειρα, και µε τον τρόµο ότι στα µάτια των άλλων του θα είναι ένας αποτυχηµένος. Μέσα από τη ζωή του 
Λόµαν, ο Μίλλερ εξετάζει το µύθο του Αµερικανικού ονείρου, που σήµερα έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσµο – τις ελπίδες και 
τους φόβους της µέσης κοινωνικής τάξης. Ο Θάνατος του Εµποράκου πρωτοανέβηκε στο Μπρόντγουαιη το 1949 και χάρισε 
στον Μίλλερ το βραβείο Πούλιτζερ καλύτερου έργου την ίδια χρονιά. Ο Εµποράκος όχι µόνο πρόσφερε στον τριαντατριάχρονο 
τότε Μίλλερ παγκόσµια αναγνώριση, αλλά αποτέλεσε επίσης και τον ακρογωνιαίο λίθο του σύγχρονου Αµερικανικού θεάτρου. 
Ας σηµειωθεί πως ο Θύµιος Καρακατσάνης έρχεται αντιµέτωπος για δεύτερη φορά µε το ρόλο του Γουίλλυ Λόµαν, αφού τον 
είχε ερµηνεύσει και πάλι, το 1985.

Ðáßæïõí: Γουίλυ Λόµαν:Θύµιος Καρακατσάνης, Λίντα: Ελευθερία Ρήγου, Μπιφ:Μιχάλης Μαρκάτης , Χάπι: Φίλιππος 
Φιλόγλου,Μπέρναρντ:Γιώργος Ρούφας, Γυναίκα της Βοστόνης:Μαρία Συκιανάκη, Τσάρλι: Χάρης Εµµανουήλ , Θείος Μπεν: Στάθης 
Κακαβάς, Χάουαρντ Βάγκνερ Κωνσταντίνος Καρβέλης, Τζένι: Ελευθερία Ευθυµιάτου, Στάνλεϊ Κωνσταντίνος Καρβέλης ∆ις Φορσαϊθ: 
Ελευθερία Ευθυµιάτου, ÓõíôåëåóôÝò: Μετάφραση: Αλέξανδρος Κοέν, Σκηνοθεσία: Γιάννης Ιορδανίδης, Σκηνικά- κοστούµια: Γιώργος 
Πάτσας, Μουσική: Θοδωρής Οικονόµου, Φωτισµοί: Λευτέρης Παυλόπουλος, Βοηθός σκηνοθέτη: Ντένις Μεταξάς

21.30 | Τιµές εισιτηρίων: 20 & 15  €

èÝáôñï «Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΑΚΟΥ»
¢ρθουρ Ìßλλερ



ÓÜββατο 24 Éουλßου

Ένας βιωµατικός Έλληνας τραγουδοποιός από τη Θεσσαλονίκη. Κατ’ εξοχήν συναυλιακός καταθέτει µια ζωντανή πολυµορφία 
ήχων και χρωµάτων µε την µουσική και τα τραγούδια του, µα και µια ζωντανή στάση και θέση για την ίδια τη ζωή τελικά , µέσα 
από αυτά. 
Έχοντας µαζί του µια σταθερή οµάδα φίλων µουσικών, διεγείρει το συναίσθηµα και την επικοινωνία, µε τραγούδια πού 
αγαπήθηκαν µέσα στα χρόνια. Ο έρωτας εναλλάσσεται µε την αµφισβήτηση, η λύπη µε τη χαρά, το ταξίδι µε τον προορισµό! 
Γράµµα σε έναν ποιητή, Πλατεία Ναβαρίνου, Νεράιδες, Αµερικάνος, Θεωρία και πράξη, Σεντόνια δίχτυα, Βαριά ποτά, 
Σκέφτοµαι να αλλάξω συµπεριφορά, Όχι και να κλαίµε, Άνοιξη, Τα ανείπωτα, Πώς να αναπνεύσω, Λήθη κ.ά.
Μαζί του η νέα ταλαντούχα δηµιουργός µα και ερµηνεύτρια Σοφία Γεωργαντζή.

21.30 | ΤιµÞ εισιτηρίïõ: 15 €

óõíáõëßá ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΒΟΥ∆ΑΚΗΣ

ÓÜββατο 31 Éουλßου

Ο Γύρος του Κόσµου µε Τρεις Φωνές!
Μια σπουδαία µουσική συνάντηση µετά από 10 χρόνια!
Η Μαρία Φαραντούρη, η Έλλη Πασπαλά και η Σαβίνα Γιαννάτου, µε ιδιαίτερη διαδροµή η καθεµιά στη world µουσική, 
συναντιούνται αυτό το καλοκαίρι, για να κάνουν τον γύρο του κόσµου µε το ρεπερτόριο, τις εικόνες, τις διαφορετικές 
εµπειρίες, τις νέες εντυπώσεις, τις καινούργιες αισθητικές που έχει αποκοµίσει η καθεµιά, 10 χρόνια µετά την πρώτη τους 
συνεργασία. 
Οι τρεις µεγάλες φωνές, ενώνουν το ιδιαίτερο ύφος, τη λυρικότητα, το πάθος και τις ερµηνείες τους σε µία παράσταση 
– πανδαισία φωνητικών αποχρώσεων και µαγευτικών ήχων. Με καλλιτεχνική ανάγκη να ξαναβρούνε τις µελωδίες και τη 
µουσική ψυχή κάθε χώρας, συλλέγουν ηχοχρώµατα διαφορετικών πολιτισµών και συνταξιδεύουν µαζί στις εθνικές µουσικές 
του κόσµου.
Σ’ αυτό το µαγευτικό ταξίδι για τον γύρο του κόσµου, ξεκινάνε από την Ελλάδα, τη δηµοτική και τη βυζαντινή παράδοση, τα 
ρεµπέτικα, το έντεχνο, και περνώντας από Βαλκάνια, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, φτάνουν ως τη Βόρεια Αµερική µε 
τα spiritual και τα gospel, την Καραϊβική και τη Λατινική Αµερική. 
Συνταξιδιώτες τους, ο σπουδαίος πιανίστας Τάκης Φαραζής (Ενορχήστρωση, Πιάνο, Ακορντεόν) και µια ορχήστρα µε 
εξαίρετους σολίστ: David Lynch (Πνευστά, Κρουστά), Θωµάς Κωνσταντίνου (Νυκτά έγχορδα), Τάσος Μισυρλής (Τσέλο), 
Mikhail Smirnov (Βιολί), Πέτρος Βαρθακούρης (Μπάσο), Γιάννης Αγγελόπουλος (Ντραµς).

21.30 | ΤιµÞ εισιτηρίïõ: 15 €

óõíáõëßá ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ – ΕΛΛΗ ΠΑΣΠΑΛΑ – ΣΑΒΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ



ÄευτÝρα 2 Áυγοýστου

Πρόκειται για µια καταπληκτική κωµωδία που διασκεύασε ο Νίκος Καµπάνης µεταφέροντάς την στην Αθήνα τού 1930.
Ασχολείται µε τα παθήµατα ενός χαρούµενου ανυποψίαστου πενηντάρη που µπαίνει στην «ανδρική κλιµακτήριο». Όλοι 
πέφτουν επάνω του να τον καθοδηγήσουν για το δικό τους βέβαια συµφέρον µε αποτέλεσµα ο ήρωάς µας να αποκτήσει 
προβλήµατα που δεν είχε…
Φυσικά όταν ανοίξουν οι ασκοί… της κωµωδίας δεν µένει κανένας όρθιος και το αποτέλεσµα είναι µια παράσταση µε πολύ 
– πολύ γέλιο, ανατροπές, ευρήµατα και εκπλήξεις µέχρι το απροσδόκητο φινάλε.

Πρωταγωνιστούν: Νέλη Γκίνη, Πέτρος Ξεκούκης, Αθηνά Μαυροµάτη, Ιωάννα ∆ηµακοπούλου, Ρόµυ Βασιλειάδη και ο
Γιώργος Ματαράγκας, Σκηνοθεσία: Βασίλη Τσιβιλίκα, Μετάφραση: Νίκου Καµπάνη, Σκηνικά – κοστούµια: Μιχάλη Σδούγκου

21.00 | Γενική Είσοδος: 10  €

óõíôåëåóôÝò

èÝáôñï «ΘΕΛΕΙ ΤΕΧΝΗ Ο ΕΡΩΤΑΣ»
Βιτόριο Κανούτσι

ÔετÜρτη 18 Áυγοýστου

Μια µουσικοχορευτική παράσταση βασισµένη σε ένα παραδοσιακό ρεπερτόριο τραγουδιών και χορών από διαφορετικές 
περιοχές της Ελλάδος από την Μακεδονία ως τη Θράκη, από τη Νησιώτικη Ελλάδα ως την Καππαδοκία. Οι χοροί των 
µαντηλιών απεικονίζουν πρόσωπα και δρώµενα, συνδέουν και καθορίζουν τη ροή της ιστορίας. Τα κείµενα, η µουσική, 
διαµάντια του παρελθόντος, ζωγραφίζουν ένα µωσαϊκό που θα συντεθούν µε τη φωνή, τα όργανα, τη χορογραφία... 

21.00 | ΤιµÞ εισιτηρίïõ: 10 €

óõíáõëßá ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΛΑΧΟΥ: «Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΜΑΝΤΗΛΙΩΝ»

Κατερίνα Βλάχου: τραγούδι - χορός - αφήγηση, Αστέριος Τράκας:  βιολί, Emek Evci: κοντραµπάσσο, ∆ηµήτρης Τσικούρης: 
κιθάρες -  ούτι, Γιώργος Κιουρτζής: χορός

óõíôåëåóôÝò



παρÜλληλεò εκδηλþσειò

åêèÝóåéò

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ | 20.30
ÓυνÜντηση ×ορωδιþν στο Áνοιχτü 
ÈÝατρο Ðολυγýρου
Συµµετέχουν: 
Η Χορωδία του ΚΑΠΗ Πολυγύρου (ΚΑΠΗ 
Πολυγύρου, Βραστάµων, Ολύνθου, Ταξιάρχη)
Η Χορωδία του ∆ήµου Ορµύλιας
Η Ðáíæåñâï÷ùñßôéêç Χορωδία 

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Ðαραλßα ÃερακινÞò

ÔουρνουÜ beach volley  
3ο TEEN WAVE – συνÜντηση νεανικþν συγκροτηµÜτων

Οργάνωση Αθλητικός Όµιλος Πολυγύρου και 
Τοπικό Συµβούλιο Νέων ∆ήµου Πολυγύρου

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
Ταξιάρχηò (Êεντρική Ðλατεία)

Εµφάνιση χορευτικού συγκροτήµατος από την Ιταλία
Οργάνωση Ëáïãñáöéêüò ¼ìéëïò Ðïëõãýñïõ

∆ΕΥΤΕΡΑ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Πολύγυροò (Ðροαύλιο Äηµαρχείου)

Εµφάνιση χορευτικού συγκροτήµατος από την Ιταλία

Οργάνωση Ëáïãñáöéêüò ¼ìéëïò Ðïëõãýñïõ

ΤΡΙΤΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Καλύβες (παραλία)

Εµφάνιση χορευτικού συγκροτήµατος από την Ιταλία

ÊÕÑÉÁÊÇ 4 ÉÏÕËÉÏÕ | 11.00
Áíïéãìá Ïéêßáò ÌáêåäïíïìÜ÷ïõ É. ÐáñëéÜñç óôïí ÔáîéÜñ÷ç. 
Ðáñïõóßáóç Êåéìçëßùí Ìáêåäïíéêïý Áãþíá

ΠΑΡΑΣΚΕΥÇ 13 ΑΥΓΟÕΣΤΟΥ
Παζάρι µε χειροποίητες δηµιουργίες των µελών του Κέντρου Ηµέρας “ΑΝΑΤΟΛΗ”

Το Κέντρο Ηµέρας «ΑΝΑΤΟΛΗ» της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «ΣΥΝΘΕΣΗ» πραγµατοποιεί παζάρι µε 
χειροποίητες δηµιουργίες στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του ∆ήµου Πολυγύρου.
Το παζάρι µε τις χειροποίητες δηµιουργίες στοχεύει στην προβολή της προσπάθειας των µελών του Κέντρου 
Ηµέρας και στη συµµετοχή στα δρώµενα της τοπικής κοινωνίας.
Τα εγκαίνια του παζαριού θα γίνουν την Παρασκευή 13 Αυγούστου στις 11:00 π.µ. στo χώρο του Κέντρου Ηµέρας, 
Γαληνού 25, στον Πολύγυρο. Θα παραµείνει ανοιχτό για το κοινό και το απόγευµα της ίδιας µέρας από τις 6:00 
έως τις 9:00 µ.µ. 

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Ðαραλßα ÃερακινÞò

Óõíáõëßá áöéÝñùìá óôï Íßêï Êáââáäßá

ÔÅÔÁÑÔÇ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | 21.00
Ïé ìïõóéêïß ôçò ðüëçò (Ðåæüäñïìïò)

ÁöéÝñùìá óôïí ÔÜêç ÔåñêåìÝ

ÈåáôñéêÞ ðáñÜóôáóç

Káëýâåò



εκδηλþσειò τοπικþν διαµερισµÜτων

∆ΕΥΤΕΡΑ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Εµφάνιση χορευτικού συγκροτήµατος από την Ιταλία

Οργάνωση Ëáïãñáöéêüò ¼ìéëïò Ðïëõãýñïõ

ΤΡΙΤΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Καλύβες (παραλία)

Εµφάνιση χορευτικού συγκροτήµατος από την Ιταλία

Παζάρι µε χειροποίητες δηµιουργίες των µελών του Κέντρου Ηµέρας “ΑΝΑΤΟΛΗ”

ÐÅÌÐÔÇ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ

ÅìöÜíéóç ×ïñåõôéêþí ÓõãêñïôçìÜôùí

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ
«ΤΟ ΣΩΣΕ»

ÈεατρικÞ παρÜσταση αðü το Èεατρικü ÅργαστÞρι Ðολυγýρου

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ

ËáúêÞ ÂñáäéÜ ìå ôç Ïñ÷Þóôñá ôïõ Á. Ôóßêïõëá

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΒΑΣÉΛΗÓ  ΛÅΚΚΑÓ 

Συναυλία µε τον Βασίλη Λέκκα στο προαύλιο του  Σχολείου
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ÐÅÌÐÔÇ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
«Ο ΕΥΑΤΟΥΛΗΣ ΜΟΥ» 

Θεατρική παράσταση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πολυγύρου

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Γλέντι µε λαϊκή ορχήστρα

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Εµφάνιση χορευτικού συγκροτήµατος από την Ιταλία, παραδοσιακό κουρµπάνι, προσφορά κούµαρου
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Οι κάτοχοι εισιτηρίων έχουν 10% έκπτωση 
σε καταστήµατα - µέλη του Συλλόγου 
Εστίασης & ∆ιασκέδασης Πολυγύρου, 

πριν και µετά από κάθε εκδήλωση.

Kαταστήματα Forthnet
Ν. Μουδανιά: Εμπορικό Κέντρο Αγ. Γεωργίου, τηλ.: 23730 21860
Πολύγυρος: Γ. Κατσώνης, 22ας Απριλίου 1, τηλ.: 23710 24123


