
 
   

ΠΠΠΟΟΟΛΛΛ ΙΙΙ ΤΤΤ ΙΙΙ ΣΣΣ ΤΤΤ ΙΙΙ ΚΚΚ ΕΕΕ ΣΣΣ       ΕΕΕΚΚΚΔΔΔΗΗΗΛΛΛΩΩΩΣΣΣ ΕΕΕ ΙΙΙ ΣΣΣ    
   

   ΠΠΠΕΕΕΜΜΜΠΠΠΤΤΤΗΗΗ   222000ηηη   ΙΙΙΟΟΟΥΥΥΛΛΛΙΙΙΟΟΟΥΥΥ      στο γραφικό εκκλησάκι του Αι Λιά, μετά την Θεία Λειτουργία, μια 

μικρή γιορτή με γουρνοπούλα, κρασί, κ.ά, θα μας περιμένει    (Προσφορά του Συλλόγου).     

   
   

   ΠΠΠΕΕΕΜΜΜΠΠΠΤΤΤΗΗΗ   111ηηη   ΑΑΑΥΥΥΓΓΓΟΟΟΥΥΥΣΣΣΤΤΤΟΟΟΥΥΥ   Βραδιά Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής  στη  πλατεία 

του χωριού με Γιώργο Βελισσάρη, Γιάννη Κατσίγιαννη και Τζένη Κατσίγιαννη στο τραγούδι, στο 

δε κλαρίνο ο Πάνος Πλακιάς. 
  

   
 

 ΤΤΤΕΕΕΤΤΤΑΑΑΡΡΡΤΤΤΗΗΗ      777ηηη         ΑΑΑΥΥΥΓΓΓΟΟΟΥΥΥΣΣΣΤΤΤΟΟΟΥΥΥ         κκκαααιιι   ώώώρρρααα   999:::000000   μμμ...μμμ...   
Ένα μοναδικό σόου κλασσικής μαγείας, για μικρούς  και  μεγάλους,  από τον βραβευμένο μάγο 

OSKAR       Είσοδος ελεύθερη 

 
 

 ΠΠΠΑΑΑΡΡΡΑΑΑΣΣΣΚΚΚΕΕΕΥΥΥΗΗΗ      999      ΑΑΑΥΥΥΓΓΓΟΟΟΥΥΥΣΣΣΤΤΤΟΟΟΥΥΥ   κκκαααιιι   ώώώρρρααα      999:::000000   μμμ...μμμ... 

 Ένα μοναδικό Ντοκιμαντέρ στην αίθουσα του Συλλόγου.    Είσοδος ελεύθερη 

                                     «ΝΕΡΟ:  Το Μεγάλο Μυστήριο» 

(Υπάρχει ένα μυστικό μήνυμα που φέρει το νερού. Το νερό είναι ζωντανό! Για πρώτη φορά, μέσα από 

έγκυρα επιστημονικά πειράματα, αποδεικνύεται η εκπληκτική ανταπόκριση του νερού στο Λόγο, γενικά 

στους ήχους και στα ανθρώπινα συναισθήματα. Ο Ιάπωνας επιστήμονας Dr. Masaru Emoto επιχειρεί κάτι, 

που μέχρι σήμερα φαινόταν αδιανόητο: να αποδείξει ότι το νερό είναι μια ζωντανή οντότητα που 

ανταποκρίνεται συνειδητά όχι μόνο στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος του αλλά και στις ανθρώπινες 

ψυχικές ενέργειες!. Το νερό αποτυπώνει, αντιδρά και μεταφέρει τις αόρατες ψυχικές ενέργειες καθώς και 

τα συναισθήματα των ανθρώπων. Έτσι αποδεικνύεται πλέον επιστημονικά ότι η ενέργεια του 

περιβάλλοντος, η μουσική, αλλά και τα λόγια, οι σκέψεις και τα συναισθήματα των ανθρώπων, 

επηρεάζουν άμεσα τη δομή των κρυστάλλων του νερού, το οποίο κυριολεκτικά αισθάνεται και αντιδρά σαν 

μια ζωντανή οντότητα! Δηλαδή: Πώς αντιδρά όταν του μιλήσουμε με αγάπη; Πώς ανταποκρίνεται στις 

σκέψεις και τις προθέσεις μας; Πόσο υποφέρει το νερό από την ρύπανση του περιβάλλοντος; Ποιες είναι 

οι μουσικές προτιμήσεις του νερού; Και ποια διαφορετικά πρόσωπα εμφανίζει στην πόλη ή την ύπαιθρο;) 
 

 

 ΚΚΚΥΥΥΡΡΡΙΙΙΑΑΑΚΚΚΗΗΗ      111111      ΑΑΑΥΥΥΓΓΓΟΟΟΥΥΥΣΣΣΤΤΤΟΟΟΥΥΥ      κκκαααιιι      ώώώρρρααα      999:::000000   μμμ...μμμ...   
Στην πλατεία, θέατρο σκιών. Μια μοναδική παράσταση καραγκιόζη    Είσοδος ελεύθερη 

 
   

 ΔΔΔΕΕΕΥΥΥΤΤΤΕΕΕΡΡΡΑΑΑ      111222      ΑΑΑΥΥΥΓΓΓΟΟΟΥΥΥΣΣΣΤΤΤΟΟΟΥΥΥ         κκκαααιιι      ώώώρρρααα      777:::000000   μμμ...μμμ... 
Στο γήπεδο του Λεβιδίου θα διεξαχθεί το καθιερωμένο  ποδοσφαιρικό ντέρμπι  μεταξύ των 

παλαιμάχων  και των νέων του χωριού  
 
 

 ΠΠΠΑΑΑΡΡΡΑΑΑΣΣΣΚΚΚΕΕΕΥΥΥΗΗΗ   111666      ΑΑΑΥΥΥΓΓΓΟΟΟΥΥΥΣΣΣΤΤΤΟΟΟΥΥΥ      κκκαααιιι      ώώώρρρααα      999:::000000   μμμ...μμμ... 
Πάρτι για νέους και όσοι νοιώθουν νέοι, στον υπέροχο κήπο του ξενώνα του χωριού, μοναδικός 

για τέτοιες εκδηλώσεις, κάτω από το φως της Αυγουστιάτικης  Πανσελήνου. Μια ξεχωριστή 

βραδιά υπό τους ήχους σύγχρονης μουσικής  από τον γνωστό  DJ  Δημήτρη  Κατσιμάλη. 

 

 ΚΚΚΥΥΥΡΡΡΙΙΙΑΑΑΚΚΚΗΗΗ      111888      ΑΑΑΥΥΥΓΓΓΟΟΟΥΥΥΣΣΣΤΤΤΟΟΟΥΥΥ      κκκαααιιι      ώώώρρρααα      999:::000000   μμμ...μμμ... 
Ο Σύλλογος Αθηνών διοργανώνει την καθιερωμένη  Λαϊκή και όχι μόνο βραδιά  στο κήπο του 

ξενώνα.  Η ορχήστρα θα μας ταξιδεύσει, θα μας διεγείρει αναμνήσεις και θα μας ξεσηκώσει να 

χορέψουμε στο όμορφο περιβάλλον του ξενώνα, υπό τη ζεστή και καταπληκτική φιλοξενία των 

μελών του Συλλόγου των Αθηνών, που θα έχουν φροντίσει να μας προσφέρουν και ωραία 

εδέσματα, φυσικά δωρεάν. 

 


