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ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ,  21.30 

Σχολεία και δάσκαλοι τον 19ο αιώνα στη βόρεια Άνδρο 

Ο Σύλλογος Φίλων Καϊρείου Βιβλιοθήκης και ο Φιλοπρόοδος 
Όµιλος «Το Γαύριο» οργανώνουν ενηµερωτική εκδήλωση µε 
θέµα «Σχολεία και δάσκαλοι τον 19ο αιώνα στη βόρεια Άνδρο». 
Για την Καΐρειο Βιβλιοθήκη και το έργο της θα µιλήσει ο 
Δηµήτρης Ι. Κυρτάτας. Το κεντρικό θέµα θα παρουσιάσει ο Γιάννης Πίππας. Η 
βραδιά θα κλείσει µε µουσικό πρόγραµµα από το Duo Capriccioso, που το αποτελούν 
η Κλεοπάτρα Κυρτάτα στο φλάουτο και η Αθανασία Νικολακοπούλου στην κιθάρα. 
Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στο βιβλιοπωλείο «Λογάρι». 
 
 
ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ,  22.00  

Βραδιά jazz 
Η τραγουδίστρια, πιανίστρια και συνθέτρια Tamuz Nissim, µε 
τη ζεστή και αισθαντική φωνή της, τη µαγευτική σκηνική 
παρουσία της και τις εξαιρετικές δεξιότητες αυτοσχεδιασµού 
έρχεται στην Άνδρο για µία µοναδική συναυλία. Μαζί της η 
καταπληκτική Ιταλίδα πιανίστρια Francesca Tandoi και τρεις 
από τους πιο καταξιωµένους έλληνες µουσικούς της jazz, ο 
Γιώργος Νάζος στην κιθάρα, ο Βασίλης Στεφανόπουλος στο 
κοντραµπάσο και ο Γιώργος Πολυχρονάκος στα τύµπανα. Στο 
προαύλιο του Δηµοτικού Σχολείου Γαυρίου. 
 
 
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

EΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ο φακός του ποιητή... 
Από το Αρχείο του Ανδρέα Εµπειρίκου 
1-15 Αυγούστου (απέναντι από την κεντρική προβλήτα Γαυρίου) 
Η επιλογή των φωτογραφιών της έκθεσης έχει γίνει µε γνώµονα 
τη φωτογραφική αξία του υλικού, το οποίο χρονολογικά καλύπτει 
όλο το φάσµα της φωτογραφικής δράσης του Εµπειρίκου. Τα 



θέµατα που επιλέχθηκαν είναι ανθρωποκεντρικά και αφορούν στιγµιότυπα και 
εικόνες δρόµου. Οι λήψεις του είναι πρωτοπόρες για την εποχή που τραβήχτηκαν και 
τις διακρίνει προφανής διαχρονικότητα. «Τις φωτογραφίες –έργο των χειρών του– τις 
έφερνε σε πέρας µε τη δεξιοτεχνία και την επιµονή µανιακού», γράφει ο στενός φίλος 
του Οδυσσέας Ελύτης.  
 
 
ΤΡΙΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, 21.30 

Αντριοµαχαλάς 
Η ανδριώτικη γειτονιά στη Χάλκη των Πριγκηπονήσων 

Στο βιβλιοπωλείο «Λογάρι» θα µιλήσουν για 
τον Αντριοµαχαλά της Χάλκης ο Ακύλας 
Μήλλας, χαλκινός συνταξιούχος 
ορθοπεδικός µε καταγωγή από την Άνδρο, 
και ο Γιάννης Πίππας, φιλόλογος. 

Κορθιανοί µαστόροι, πετροχτιστάδες, 
µετανάστευσαν στα τέλη του 18ου αιώνα στη 
νήσο Χάλκη των Πριγκηπονήσων προς 
αναζήτηση καλύτερης ζωής. Εκεί, 
προσκεκληµένοι του κορθιανού ηγούµενου 
της Μονής της Αγίας Τριάδος, του Σαµουήλ 
του Κωφού, εργάστηκαν στην ανακαίνιση της Μονής όπου σήµερα στεγάζεται η 
Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Κάτω από τη Μονή έχτισαν τον οικισµό τους, τον 
Αντριοµαχαλά. Ο Σύλλογος του Γαυρίου αυτό ακριβώς προσπαθεί: να επανασυνδέσει 
τους Αντριοµαχαλιώτες και τους εξ Άνδρου Κωνσταντινουπολίτες µε τη γη των 
προγόνων τους. 
  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, 21.30 

Ανδριώτικο παραδοσιακό γλέντι  
Στο λιµάνι του Γαυρίου διοργανώνεται το 
παραδοσιακό ανδριώτικο γλέντι µε τους 
λαϊκούς οργανοπαίχτες συµπατριώτες µας 
Σταύρο Λαρίο στο βιολί, Γιώργο Ρέρρα στο 
λαούτο και Γιώργο Κατσίκη στην κιθάρα. Θα 
παρουσιαστούν παραδοσιακοί χοροί από το 
παιδικό και το τµήµα ενηλίκων του χορευτικού 
τού Συλλόγου µας. Η χοροδιδασκαλία είναι της 
Ελένη Αθανασίου.  
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, 22.00 

Συναυλία µε τον Χρήστο Θηβαίο 
Ερµηνευτής σπάνιας ευαισθησίας και υψηλών αξιώσεων, ο Χρήστος Θηβαίος έχει 
αναδειχθεί σε έναν από τους σηµαντικότερους εκπροσώπους της «γενιάς των 
τραγουδοποιών». Έχοντας γράψει και ερµηνεύσει µερικά από τα πιο γνωστά 
τραγούδια των τελευταίων χρόνων, έχει καθιερώσει ένα µοναδικό και ιδιαίτερο ύφος, 



µε τον συναισθηµατισµό και την ποιητικότητα να είναι 
κυρίαρχα χαρακτηριστικά σε τραγούδια όπως «Ηµερολόγιο», 
«Περικοπές ενός  Aπόκρυφου Ευαγγελίου», «Μέρες 
αδέσποτες» κ.ά.     

Στον Χρήστο Θηβαίο σηµαντικοί συνθέτες βρήκαν τον 
ιδανικό εκφραστή των τραγουδιών τους, χαρίζοντάς µας 
µερικές από τις µεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων δύο 
δεκαετιών,  όπως «Πόσο πολύ σ’ αγάπησα» του Βασίλη 
Δηµητρίου, «Μικρή πατρίδα» του Γιώργου Ανδρέου και 
φυσικά «Άµλετ της Σελήνης» και «Δεν είµαι άλλος» του Θάνου 
Μικρούτσικου. Στο Προαύλιο του Δηµοτικού Σχολείου 
Γαυρίου. 
 
 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, 21.30 

Εθελοντισµός 
Στο βιβλιοπωλείο «Λογάρι», σε µια βραδιά αφιερωµένη στον 
Εθελοντισµό, θα µιλήσουν ο Στέλιος Βερνίκος, επιστηµονικός 
υπεύθυνος του Εθνικού Προγράµµατος Διαχείρισης Κρίσεων, 
µε θέµα «Ο εθελοντισµός ως µια διαχρονική κοινωνική και 
αναπτυξιακή πολιτική», και ο Γιάννης Καπάκης, Αξιωµατικός 
Π.Σ. ε.α., µε θέµα «Η ζωή µας στην Άνδρο µε τις δασικές 
πυρκαγιές: Αντιµέτωποι µε νέες προκλήσεις». Χαιρετισµό θα 
απευθύνει ο πρόεδρος του ΣΕΔΑ Νίκος Χαζάπης και θα 
βραβευθούν οι εθελοντές πυροσβέστες του Γαυρίου. 


