
 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
20Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 

«Στη Σκιά των Βράχων 2007» 
22 Αυγούστου – 30 Σεπτεμβρίου 

 
Το Φεστιβάλ του Δήμου Βύρωνα συμπληρώνει είκοσι χρόνια 

λειτουργίας και το πρόγραμμα που παρουσιάζει τεκμηριώνει την πορεία του 
ως σήμερα με εκδηλώσεις που υπηρετούν και αναδεικνύουν την τέχνη. Σε 
αυτά τα χρόνια το Φεστιβάλ  έχει αποκτήσει την δική του ταυτότητα και έχει 
δώσει το πολιτιστικό του στίγμα στην Αττική.  

Το 20ο Φεστιβάλ Δήμου Βύρωνα «Στη Σκιά των Βράχων» είναι 
αφιερωμένο στον Μίνω Βολανάκη, στον Έλληνα Σκηνοθέτη που το 1981  
ζωντάνεψε τα νταμάρια της Εργάνης  με Λόγο και Μουσική.  Στο πλαίσιο αυτό 
διοργανώνει έκθεση με τίτλο « Μίνως Βολανάκης: Το φως των Βράχων». 

«... Ο Μίνως Βολανάκης ήταν ένας μάγος, που είχε τη δύναμη να 
μεταδίδει σαν φλόγα τα οράματα του στους άλλους, μαζί με τη σοφία, την 
τόλμη, το πείσμα και τη θέληση να τα κάνουν πραγματικότητα...» (Γιάννης 
Βόγλης, «Μια μικρή ιστορία για κάτι πολύ μεγάλο. Τα αδρανή λατομεία» 
πρόγραμμα Φεστιβάλ, σελ.22). Το αφιέρωμα παρουσιάζει φωτογραφικό υλικό 
από τις παραστάσεις του σκηνοθέτη στα νταμάρια του Βύρωνα το 1981 και 
στο θέατρο Πέτρας το 1986 που ευγενικά παραχώρησε το Σωματείο «Φίλοι 
Μίνου Βολανάκη».  (Επιστημονική επιμέλεια Γρηγόρης  Ιωαννίδης, Εικαστική 
επιμέλεια: Κώστας Βελλινόπουλος).  

Σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να φανεί μέσα από την παρουσίαση 
τεκμηρίων και φωτογραφικού υλικού η προσφορά του σπάνιου δημιουργού, 
που η ζωή του ήταν ταυτόσημη με τον πολιτισμό, την πρόοδο και την 
καινοτομία.  

Κάθε χρόνο το Φεστιβάλ ανεβάζει τον πήχη, ανοίγει νέους δρόμους και 
κατευθύνσεις. Είναι ένας οργανισμός που εξελίσσεται. Στόχος του είναι να 
παραμείνει ζωντανός. Η πόλη του Βύρωνα να αποτελεί σημείο αναφοράς 
πολιτισμού της Αττικής και τα νταμάρια της Εργάνης χώρο κοινωνικής 
συνάθροισης και επικοινωνίας των ανθρώπων μέσα από την Τέχνη.  

«Στη Σκιά των Βράχων 2007»  τα Θέατρα «Μελίνα Μερκούρη» και 
«Άννα Συνοδινού» θα υποδεχθούν για ακόμη μια χρονιά καταξιωμένους 
καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής και θεατρικής σκηνής, σε 23 
παραστάσεις υψηλής ποιότητας, που φιλοδοξούν να μας χαρίσουν 
καλοκαιρινές βραδιές ψυχαγωγίας και διασκέδασης από 22 Αυγούστου έως 
30 Σεπτεμβρίου. 
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