
 

 

 
  

 
         Λαμία, 22 Ιουλίου 2021 

 

 
ΘΕΜΑ:  «Γέφυρα Πολιτισμού: η γιορτή που μας ενώνει»  

 

 

 Ο Δήμος Λαμιέων σας προσκαλεί την Τετάρτη, 28 Ιουλίου και ώρα 20:30, 

στον πεζόδρομο της Τ.Κ. Γοργοποτάμου που οδηγεί στην ιστορική Γέφυρα, να 

παρευρεθείτε στη μουσική εκδήλωση «Γέφυρα Πολιτισμού: η γιορτή που μας 

ενώνει». 

Η «Γέφυρα Πολιτισμού: η γιορτή που μας ενώνει» είναι ένα ταξίδι με το 

ανατρεπτικό δίδυμο βιολιστών DuoViolins και τη μοναδική περφόρμερ 

Κατερίνα Σολδάτου, με στόχο να αναδειχθεί μια σύγχρονη πολιτιστική διάσταση 

του εμβληματικού τοπόσημου. 

Οι DuoViolins, κατά κόσμον Δημήτρης Ίσαρης και Γιώργος Γαϊτάνος, 

είναι δύο νέοι, εμπνευσμένοι καλλιτέχνες, που αποφάσισαν να μας συστήσουν 

ανατρεπτικά τον ήχο του βιολιού. Οι δύο μουσικοί έχουν ετοιμάσει ειδικά για 

την βραδιά ένα ατμοσφαιρικό πρόγραμμα με μοναδικές διασκευές και δικές 

τους επιτυχίες. 

Η Κατερίνα Σολδάτου, εκπαιδεύτρια, χορογράφος και περφόρμερ 

εναέριου χορού, είναι η δημιουργός της ιδέας "Greece has Soul", ενός έργου που 

αναδεικνύει την Ελλάδα μέσω του εναέριου χορού με πανιά σε μεγάλα ύψη. Το 

έργο συμβολίζει την εξέλιξη του ατόμου μέσα από δύσκολες και αντίξοες 



 

 

συνθήκες καθώς και τη μέγιστη σημασία του χαρακτήρα, της τέχνης και της 

περιβαλλοντικής συνείδησης στις ημέρες μας. Οι εντυπωσιακές χορογραφίες 

συνδέονται με την ανάδειξη ιστορικών μνημείων και τόπων απαράμιλλης 

ομορφιάς ενώ πρωταγωνιστικό ρόλο έως τώρα έχουν οι γέφυρες με το ιστορικό 

τοπόσημο του Γοργοποτάμου να λειτουργεί ως μοναδικού φυσικού κάλλους 

σκηνικό. 

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν και μόνο με δελτίο εισόδου για 

την αποφυγή συνωστισμού, αποκλειστικά για καθήμενους. Η προκράτηση 

θέσης είναι υποχρεωτική. 

Τα δελτία εισόδου διατίθενται στο γραφείο Πολιτισμού του Δήμου 

Λαμιέων (Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού, Λαμία, τηλ. 2231351073, 2231351037) 

καθώς και στα γραφεία της Δημοτικής Πινακοθήκης Λαμίας (Αινιάνων 6, Λαμία, 

τηλ. 2231046887). 

Σημειώνουμε ότι οι θεατές θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες και 

συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων COVID-19 του Υπουργείου Υγείας 

για την ασφαλή προσέλευση σύμφωνα με τις ισχύουσες Κ.Υ.Α. 

        Για λόγους ασφαλείας και για την αποφυγή καθυστερήσεων και 

συνωστισμού, συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση, 1 ώρα πριν από την έναρξη 

της εκδήλωσης.  

 

 

 


