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Σάββατο 4/5 ώρα 17.30 ( Είσοδος ελεύθερη)
           
17.30  Περιήγιση στους κήπους του Κέντρου. 
20.00  Θεατρική Παράσταση «Η Τελετή»
          του συγγραφέα Παύλου Μάτεσι (Καυστική σάτιρα) 
          από την Θεατρική ομάδα του Συλλόγου 
          Γυναικών Μαγούλας.

Κυριακή 5/5 ( Είσοδος ελεύθερη )

10.00-13.00     Απόσταξη ροδοστάγματος.  
 
11.00 Καλωσόρισμα από τον κ.Δαμιανό Κωνσταντίνου
          Πρόεδρο του Κέντρου Ελληνισμού Ιδρ. Δαμιανού.
          Χαιρετισμοί από επισήμους
          Κεντρική ομιλία  από τον Πρέσβη επί τιμή 
          κ.Περικλή Νεάρχου με θέμα τα Ανθεστήρια.

11.30 Μουσική από την Φιλαρμονική του Δήμου Λουτρακίου 
          
12.15 Χοροί από τον Λαογραφικό Χορευτικό ΄Ομιλο
          «Εναλία Γη»της Ομοσπονδίας Κυπριακών 
           Οργανώσεων Ελλάδας

12.45 Χορωδία «Η Κύπρος»

13.15 Χοροί από το Λύκειο Ελληνίδων Μεγάρων

14.00 Πολυφωνική Χορωδία Αιγιαλείας 

14.30 Χοροί από την χορευτική ομάδα της Ελένης Γκόγκου

15.00 Χοροί από τον Σύλλογο Γυναικών Μαγούλας
          
15.30 Μουσική και χορός από την ΄Ενωση Κρητών
          Κορινθίας «Ο Ψηλορείτης»
          Θα πραγματοποιηθεί διάλεξη για τα Ρόδα από τον κ.Μενέλαο  
           Παπαδημητράτο στο χώρο του Ροδόκηπου, η ώρα της οποίας 

ς           θα ανακοινωθεί κατά την διάρκεια της εκδήλωση

Στο χώρο  υπάρχουν περίπτερα με προϊόντα από τριαντάφυλλο, βιβλία,φυτά, 
 και αναψυκτικά. Επίσης  υπάρχει καντίνα με εδέσματα σε προσιτές τιμές

 
   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Το Κέντρο Ελληνισμού διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος

Διοργανωτές- Χορηγοί Εκδήλωσης  
                        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
                        ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ



Οι δραστηριότητες του Κέντρου περιλαμβάνουν:

Την προώθηση και εδραίωση των δεσμών του απόδημου
Ελληνισμού με την Μητροπολιτική Ελλάδα και Κύπρο.

Την οργάνωση ποικίλων εκδηλώσεων με κύριους θεματικούς
άξονες τον απόδημο Ελληνισμό, τα Ελληνικα ήθη και έθιμα
την Ιστορία της Ελλάδας και της Κύπρου.

Την αρωγή στη διάσωση και προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος της χώρας μας.  

Ένα από τα μεγάλα έργα του Ιδρύματος είναι ο «Κήπος
 Ελληνικής Παιδείας & Πολιτισμού» που περιλαμβάνει  έντεκα 
θεματικές ενότητες :  Η εκστρατεία του Μεγάλου Αλέξανδρου -
Ομήρου Ιλιάς και Ομήρου Οδύσσεια - Αρχαία Ελληνική Λυρική 
Ποίηση - Αρχαίο Ελληνικό Δράμα - Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία- 
Ασκληπιός και Αρχαία Ελληνική Ιατρική  - Πανελλήνιοι  
Αθλητικοί και Καλλιτεχνικοί Αγώνες - Η χιλιόχρονη Βυζαντινή 
Ιστορία - Κύπρος και Ελληνική Μυθολογία, Ιστορία  Πολιτισμός - 
Μεγάλοι Σταθμοί της  Ελληνικής Ιστορίας - ΄Ηρωες και Ημίθεοι
Απευθύνεται στη νέα γενιά,τους μαθητές, και φοιτητές 
επιδιώκοντας να σκιαγραφήσει μιά αυθεντική και κυρίως
μια παναθρώπινη εικόνα του Αρχαίου Ελληνικού
 Πολιτισμού.

Κατά καιρούς το Κέντρο  επισκέφτηκαν ξεχωριστές 
προσωπικότητες όπως η ΑΘΠ ο Οικ. Πατριάρχης 
κ.κ. Βαρθολομαίος, ο Υπ. Εξωτερικών της Κύπρου 
Γ. Ιακώβου, πρεσβευτές ξένων χωρών, ο σκηνοθέτης 
Μ. Κακογιάννης, οι Δήμαρχοι Λευκωσίας, Λουτρακίου
και Μεγάρων, προσωπικότητες της Κύπρου, υπουργοί και
βουλευτές.

Το Κέντρο στεγάζει τον μοναδικό στην Ελλάδα
«ΡΟΔΟΚΗΠΟ»και έναν από τους μεγαλύτερους σε 
ποικιλία ειδών στα  Βαλκάνια. Περιλαμβάνει 700 
ποικιλίες τριανταφυλλιάς από το Ρόδο της Κνωσού 
μέχρι και την σπάνια τριανταφυλλιά  της Κίνας  
Chinensis Viridiflorame  με πράσινα τριαντάφυλλα.
.
  

Η στήριξη των Μελών του Συλλόγου όλα αυτά τα χρόνια 
είναι διαρκής.Στη μακραίωνη ιστορία του, ο Σύλλογος 
έχει να επιδείξει ένα τεράστιο έργο. 
Στο ιδιόκτητο  διόροφο κτίριό του, στεγάζεται η 
αίθουσα και το γραφείο συνεδριάσεων του Δ.Σ 
και η Βιβλιοθήκη. 
Στο ισόγειο στεγάζονται το παράρτημα Σχίνου των 
εθελοντών δασοπυροσβεστών,η Φιλοζωική επιτροπή, 
η Πυροσβεστική από το Κλιμάκιο Περαχώρας 
την αντιπυρική περίοδο, ο Ιατρός που επισκέπτεται 
το Σχίνο , καθώς και τα μαθήματα Ζωγραφικής κάθε
 Κυριακή για τα παιδιά
 
Σήμερα  τα εγγεγραμμένα Μέλη στο Σύλλογο αριθμούν 
τα 450 και δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι όσοι που 
κατοικούν ή έχουν ιδιοκτησία στο Σχίνο.      

Τηλ.:27440 57221
Εmail: shinos@gmx.com
www.shinos.gr

O Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος 
Σχίνου Κορινθίας «Τα ΓΕΡΑΝΕΙΑ» ιδρύθηκε από 
μιά μικρή ομάδα ανθρώπων που μαγεύτηκε από
την ομορφιά του τόπου, με όραμα και στόχο τον 
εξωραϊσμό και το πολιτισμό του.
Ο στόχος αυτός παραμένει αναλλοίωτος από
όλα τα Δ.Σ. μέχρι σήμερα
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