Εορταστικές Εκδηλώσεις Χριστουγέννων
Το Ίδρυμα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης
«Ανδρέας Λεντάκης»
σας προσκαλεί, παράλληλα με την εορταστική μας αγορά (bazaar),
στις ακόλουθες εκδηλώσεις:

Εγκαίνια Παρασκευή,
7 Δεκεμβρίου στις 16:00 μ.μ.
Και στις 18:00 μ.μ.
Ζωντανή μουσική,
χορός και τραγούδι
με το Αφρικάνικο
Συγκρότημα
‘’Dauda Conteh’’.
Θα προκληθείτε
σίγουρα να συμμετάσχετε κι εσείς.

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου στις 17:00 μ.μ.
‘’Πανοραμικό της
παλαιάς Αθήνας.
Σεργιάνι στις γειτονιές
των Θεών’’ από τη
γνωστή ξεναγό και
συγγραφέα, Άρτεμις
Σκουμπουρδή.

Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου
στις 12:00 μ.μ.
Χριστουγεννιάτικο
πάρτι για παιδιά
και ενήλικες με την
Yana Kolesnikova,
που συνοδεύεται
από κομπανία
παιδιών και
επαγγελματιών
χορογράφων.
Αρχίζουμε
το πάρτι με
παιδικούς χορούς,
ακολουθούν
χορογραφίες latin,
RnΒ και
hiphop.

Η χορταστική εορταστική αγορά μας (BAZAAR) 7-12 Δεκεμβρίου
Νέοι δημιουργοί και καλλιτέχνες με πρωτότυπες δημιουργίες σε κοσμήματα,
πλεκτά, δερμάτινα, διακοσμητικά, δώρα και πλείστα χρηστικά αντικείμενα
για το σπίτι, καθώς και γλυκά, μέλια, λικέρ και πάσης φύσεως σπιτικές
λιχουδιές από την Δήμητρα Τσιάνου. Ο συνεταιρισμός Αρκαδιανή μάς
ετοιμάζει χειροποίητα ζυμαρικά, ποτά, παραδοσιακά γλυκίσματα κ.ά.
Η ζαχαροκαλλιτέχνης Αντωνία Λαουρέτι μας φέρνει κέικς χάρμα οφθαλμών.

Εννοείται ότι κερνάμε καφέ, αναψυκτικά, κρασάκι και φιλική κουβεντούλα.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ BAZAAR 7-12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ:
Εγκαίνια Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου:
Σάββατο και Κυριακή 8 & 9 Δεκεμβρίου:
Δευτέρα- Τετάρτη, 10-12 Δεκεμβρίου:

16:00 μ.μ. - 20:00 μ.μ.
11.00 π.μ. - 17.30 μ.μ.
11.00 π.μ. - 18.00 μ.μ.

Οδός Αγίων Ασωμάτων 47 (& Πειραιώς) - Κεραμεικός (πλησίον Σταθμού ΗΣΑΠ Θησείου)
Τηλ.: 210-3226054 και 210-3226075, ledakis@ath.forthnet.gr

«Τι θα ‘τανε η ζωή, ποια τέρψη δίχως έρωτα;» αρχίζει ένα ποίημα του Μίμνερμου.
Το Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 11.00πμ - 17.30μμ και μόνο για μία μέρα στα πλαίσια
της εορταστικής μας αγοράς ( BAZAAR),ο Α’ τόμος από το 4τομο πολύτιμο έργο
του Ανδρέα Λεντάκη «Ο Έρωτας στην Αρχαία Ελλάδα», θα βρίσκεται στη τιμή των
15€ αντί 35€ της αρχικής του πώλησης. Ο εξαντλημένος αυτός τόμος πωλείται σε
κάποια παλαιοπωλεία σε 4πλάσια τιμή. Ένας απέραντος πλούτος γνώσης, η
ανειρήνευτη σύγκρουση της αρχαίας ελληνικής θρησκείας με τον Χριστιανισμό,
εκτενές το μέγα θέμα της Αγάπης και του Έρωτα. Ανάμεσα σε άλλα εξετάζονται
τρεις γιορτές, στις οποίες η λατρεία συνδέεται με τη σεξουαλικότητα:
«Θεσμοφόρια», «Διονύσια και φαλλοφορίες» και ο « Ιερός Γάμος», όπως και το
ερωτικό ποίημα της Παλαιάς Διαθήκης, το περίφημο «Άσμα Ασμάτων»

