
«Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» 

Εκδηλώσεις του ΥΠΠΟΑ στο Λαύριο-Σούνιο-Θορικό 

 

Φίλες και φίλοι, 

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοίνωσε σειρά 270 πολιτιστικών 
εκδηλώσεων με τίτλο «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός», που θα γίνουν σε όλες τις 
περιοχές της Ελλάδας από τις 18 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου και θα φιλοξενηθούν σε 
122 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. 

Στην πόλη του Λαυρίου και στους αρχαιολογικούς χώρους Σουνίου και Θορικού θα 
φιλοξενηθούν 11 σημαντικές εκδηλώσεις. 

Συνοπτικό Πρόγραμμα: 

19 Ιουλίου: Το αμάρτημα της μητρός μου (στην αγγλική γλώσσα) | Αρχαίο Θέατρο 
Θορικού - Αττική | 19.30 

23 Ιουλίου: Συναυλία Αρχαίας Ελληνικής μουσικής με το σύνολο Χρυσέα Φόρμιγξ | Ιερό 
Ποσειδώνος Σουνίου - Αττική | 19.30 

25 Ιουλίου: Συναυλία της χορωδίας της ΕΛΣ| Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου 
(Προαύλιο) - Αττική | 19.30 

25 Ιουλίου: Χορευτικά Σόλι από το Μπαλέτο της ΕΛΣ | Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου 
- Αττική | αναμένεται ο καθορισμός της ώρας έναρξης 

31 Ιουλίου: Κόρη Αδάμαστη | Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου - Αττική | 19.30 



2 Αυγούστου: Πανσέληνος Αυγούστου στο Σούνιο – Κουαρτέτο Aenaon| Ιερό 
Ποσειδώνος Σουνίου - Αττική | 20.30 

4 Αυγούστου: Ανδρικό Φωνητικό Σύνολο Meizon Ensemble | Ιερό Ποσειδώνος Σουνίου 
- Αττική | 19.30 

7 Αυγούστου: Αθηναίων Πολιτεία - από τον Θησέα στον Σόλωνα | Ιερό Ποσειδώνος 
Σουνίου - Αττική | 19.30 

22 Αυγούστου: Georg Benda «Μήδεια» / Καμεράτα, Κ. Καραμπέτη - Μ. Χρυσικόπουλος 
| Ιερό Ποσειδώνος Σουνίου - Αττική |  19.30 

4 Σεπτεμβρίου: LAURIUM της Αργυρώς Χιώτη - ΕΜΣΤ | Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου 
- Αττική | αναμένεται ο καθορισμός της ώρας έναρξης 

18 Σεπτεμβρίου: Σπουδαία Ερείπια - Η Ελλάδα με τα μάτια των ξένων ταξιδιωτών (16ος-
19ος αιώνας) | Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου - Αττική |19.00 

Χρήσιμες πληροφορίες 

Οι εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
Το μόνο αντίτιμο είναι το εισιτήριο για την είσοδο σε κάθε χώρο, όπου υπάρχει.  

Είναι υποχρεωτική η προκράτηση θέσης. 

Σημειώνουμε ότι οι θεατές θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες και συστάσεις της 
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων COVID-19 του Υπουργείου Υγείας για την ασφαλή 
προσέλευση στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία. Ισχύει ο κανόνας της 
απόστασης των 1,5 μέτρων κατ’ ελάχιστον για ανοικτούς χώρους και 2 μέτρων για 
κλειστούς χώρους. Στα μουσεία είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας. 

Για λόγους ασφαλείας και για την αποφυγή καθυστερήσεων και συνωστισμού 
συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση, 1 – 1, 5 ώρα πριν από την έναρξη της εκδήλωσης. Η 
προσέλευση και η αποχώρηση από το χώρο των εκδηλώσεων γίνεται με τη χρήση μη 
ιατρικής μάσκας. 

Για προκράτηση θέσεων και αναλυτικό πρόγραμμα στον ιστότοπο του ΥΠΠΟΑ: 

https://digitalculture.gov.gr/2020/07/oli-i-ellada-enas-politismos/ 

Δείτε το διαφημιστικό «σποτάκι» του ΥΠΠΟΑ 

https://www.youtube.com/watch?v=S8n0iSxoA4U      (ελληνικά) 

https://www.youtube.com/watch?v=dD0D6K8EAlI      (αγγλικά) 

(Σημ. Ζητάμε συγγνώμη για την καθυστέρηση στην ενημέρωση, ήδη η πρώτη εκδήλωση 

πραγματοποιήθηκε) 

Λαύριο, 23 Ιουλίου 2020 

Το Δ.Σ. της Ε.ΜΕ.Λ. 
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