
 
  
Πρόγραμμα 
 
Παρασκευή 23/08 
 

19.00 - “Έγινα κιόλας δέκα χρονών!”, εργαστήριο για παιδιά δημοτικού με την Ελένη 

Σβορώνου, συγγραφέα - υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης WWF Ελλάς 

[Πλατεία Αριστοτέλη] 

 

19.00 - “Φωτογραφίζοντας τη γιορτή”, εργαστήριο φωτογραφίας για εφήβους με την 

Αθανασία Παναγέα, φωτογράφο – εκπαιδεύτρια φωτογραφίας – πολιτισμική 

διαχειρίστρια 

[Αυλή Ι.Ν. Γέννησης, Αγίου Ευσταθίου] 

 

19.30 - “Η φυσιογνωμία της Μάρπησσας μέσα από την ανάγνωση των τοπίων της”, 

διαδρομή παρατήρησης με την Δρ. Αρχοντούλα Βασιλαρά, Ε.ΔΙ.Π. Τομέα 

Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, αρχιτέκτονα 

μηχανικό ΕΜΠ 

[Σημείο έναρξης Πλατεία «Χριστού»] 

 

21.45 - “(Re)Related”, παράσταση σύγχρονου χορού.  

Σύλληψη/ χορογραφία: Άννα Ανουσάκη. Ερμηνεύουν: Αναστασία Βαλσαμάκη, 

Δημήτριος Μυτιληναίος, Νεφέλη Καδινοπούλου – Αστερίου. Μουσική: Κωνσταντίνος 

Μπακογιάννης. 

[Πλατεία Ευστρατίου Αλιπράντη] 

 

22.15 - Συναυλία Gadjo Dilo 

10 Χρόνια Gadjo Dilo,10 Χρόνια Gypsy Swing!  

[Αύλειος χώρος Κοινότητας Μάρπησσας] 

 

24.00 - “Η Ξυλουκανίκα και άλλα παραμύθια νυχτερινά”, αφήγηση για μεγάλους και 

μεγάλα παιδιά. 

Αφήγηση: Λίλη Λαμπρέλλη. Μουσική: Γιάννης Ψαριώτης 

[Πλατεία «Χριστού»] 



 

Σάββατο 24/8/2019 

 

Πρωινή Δράση 

09.30 - “O αθέατος κόσμος των σπηλαίων”,  

Επίσκεψη στο σπήλαιο του Αγίου Γεωργίου – Αγίου Νικολάου με τον Γιώργο 

Ανουσάκη, σπηλαιολόγο της Ε.Σ.Ε. 

Βαθμός δυσκολίας ανάβασης Β (μέτριος), διάρκεια ανάβασης: 10 λεπτά 

(απαιτούνται κλειστά παπούτσια) 

[Ώρα συνάντησης 09:00 στο Δημοτικό Γήπεδο Μάρπησσας ή 09:30 στην Ι. Μ. Αγίου 

Γεωργίου Λαγκάδας Μαρπήσσης] 

 

19.00  - “Από-τυπώματα γιορτής”, εργαστήριο για παιδιά δημοτικού με τις MUMS – 

Graphic Design Studio, Μαρίνα Μάντζαρη και Κατερίνα Φωτεινοπούλου 

[Πλατεία Αριστοτέλη] 

 

19.00 – “Χορέψτε δυο μου μάτια... Συνθέσεις και ανασυνθέσεις της χαράς και του 

γλεντιού, στον ελληνικό παραδοσιακό χορό”,  εργαστήριο για εφήβους και ενήλικες με 

τον Βασίλη Καρφή, εκπαιδευτικό φυσικής αγωγής - δάσκαλο ελληνικού 

παραδοσιακού χορού 

[Πλατεία «Χριστού»] 

 

20.30  -  “Όσα τα οστά χρωστούνε στην πέτρα”, απαγγελία με τον Θωμά Τσαλαπάτη 

στο πλαίσιο της ομαδικής έκθεσης “Το καλοκαίρι είναι το αντίθετο της ιστορίας” 

[Μνημείο Νικολάου Στέλλα] 

 

21.00 - Προβολές ταινιών κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους για όλη την οικογένεια 

από το βραβευμένο πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων 

Animasyros 

Τις προβολές θα ανοίξει η ταινία μικρού μήκους που δημιούργησαν μαθητές και 

μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου - Μάρπησσας τον Απρίλιο του 2019, 

με την καθοδήγηση του Ιταλού animator Thomas Künstler. 

[Πλατεία «Χριστού»] 

 

22.00 – Συναυλία 10 χρόνια Διαδρομές στη Μάρπησσα 

10 μουσικοί επιστρέφουν στις Διαδρομές στη Μάρπησσα και συμπράττουν για 

πρώτη φορά σε μία μοναδική, εορταστική συναυλία.  



Βαγγέλης Καρίπης, Πέτρος Κλαμπάνης, Γιώργος Κοντογιάννης, Σταύρος Λάντσιας, 

Σπύρος Μάνεσης, Μάρθα Μαυροειδή, Σπυριδούλα Μπάκα, Αλέξανδρος Μποτίνης, 

Γιώργης Ξυλούρης (Ψαρογιώργης), Σωκράτης Σινόπουλος. 

[Πλατεία Ευστρατίου Αλιπράντη] 

 

Κυριακή 25/8/2019 
 

19.00 - “Σβούροι παριανοί”, κατασκευή ξύλινων σβούρων από τον Φανούρη 

Πετρόπουλο, ξυλοτορνευτή - μουσικό 

[Αύλειος Χώρος Μουσείου Γλυπτικής Ν. Περαντινού] 

 

19.30 - “Πρωτάθλημα σβούρων” για ενήλικες (κατηγορίες: έμπειροι, αρχάριοι)  

[Αύλειος Χώρος Μουσείου Γλυπτικής Ν. Περαντινού] 

 

19.30 – “Γιορτή με τα κυκλαδικά ειδώλια” εργαστήριο για παιδιά δημοτικού 

[Αγροτολέσχη Μάρπησσας] 

 

21.15 – “Με τσαμπούνες και τουμπάκια”, πατινάδα με μουσικούς από την Πάρο και 

την Αντίπαρο 

[Σημείο έναρξης Πλατεία Μύλων] 

 

22.00 – Νησιώτικο γλέντι με τον Νίκο Οικονομίδη και την Κυριακή Σπανού. Μαζί τους 

ο Παναγιώτης Βέργος, ο Γιώργος Γαβράς και ο Νίκος Τσαντάνης. 

[Πλατεία Παπα-Γιώργη Στάμενα] 

 

Παράλληλα με το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το τριήμερο 23-25/8/2019, 19.00 – 22.00 

μπορείτε να επισκεφθείτε: 

● Τους σταθμούς και τις θεματικές διαδρομές βιωματικών δραστηριοτήτων που 
έχουν σχεδιαστεί από την εθελοντική ομάδα διοργάνωσης των «Διαδρομών 
στη Μάρπησσα» για τη γιορτή των δέκα χρόνων του φεστιβάλ μέσα στον 
παραδοσιακό οικισμό 

 
● Την οικία Ασπροπούλου, την οικία Ανουσάκη και τον μύλο Άγουρου 

 
● Την έκθεση σύγχρονης τέχνης “Το καλοκαίρι είναι το αντίθετο της ιστορίας”  

 
Συμμετέχουν: Ναταλί Γιαξή, Ανθή Δαουτάκη, Γιάννης Παπαδόπουλος, Θωμάς 
Τσαλαπάτης. 
Επιμέλεια: Δέσποινα Ζευκιλή 

 
● Την προβολή φωτογραφιών με θέμα το φεστιβάλ Διαδρομές στη Μάρπησσα 

της Αθανασίας Παναγέα  
[Πλατεία Πεύκου] 



 
 

Χώρος διεξαγωγής: Μάρπησσα Πάρου 
 
Ελεύθερη είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις 
 
Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα αλλαγών στο πρόγραμμα. 
 
www.stimarpissa.gr  

 

http://www.stimarpissa.gr/

