
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ	  ΠΑΝ.	  Α.	  ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ	  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	  ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΒΑΛΛΙΑΝΕΙΟ	  ΓΥΜΝΑΣΙΟ	  ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΒΑΛΛΙΑΝΕΙΟ	  ΓΥΜΝΑΣΙΟ	  –	  ΛΥΚΕΙΟ	  ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ
ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΕΙΟ	  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ	  ΚΕΝΤΡΟ

20	  –	  25	  Απριλίου	  2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ,	  25	  ΑΠΡΙΛΙΟΥ

19.00	   –	   19.30	   	  Ομιλία	   από	   την	   κ.	  Δώρα	  Μαρκάτου,	  Επίκουρη	  Καθηγήτρια	  

Πανεπιστημίου	  Ιωαννίνων,	  με	  θέμα:	  Οι	  Αδελφοί	  Βαλλιάνου	  και	  η	  Τέχνη.

19.30	   –	  20.00	   Χορωδιακά	   τραγούδια	   από	   τμήμα	   της	  Χορωδίας	   Λειβαθούς	  
υπό	  τη	  διεύθυνση	  του	  μαέστρου	  κ.	  Βασίλη	  Καλογηρά.

20.00	  –	  20.15	  	  Κλείσιμο	  εκδηλώσεων.

Παράθεση	   μπουφέ	   –	   Προσφορά	   του	   Συλλόγου	   Γονέων	   και	   Κηδεμόνων	  

Βαλλιανείου	  Λυκείου	  Κεραμειών.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ	  

-‐-‐	  τις	  ομιλήτριες	  των	  εκδηλώσεων,

-‐-‐	  τους	  μαθητές	  για	  την	  παρουσίαση	  του	  ερευνητικού	  τους	  προγράμματος,

-‐-‐	  τους	  χορωδούς	  της	  Χορωδίας	  Λειβαθούς	  και	  το	  μαέστρο	  τους,

-‐-‐	  τους	  παλιούς	  μαθητές	  -‐	  αποφοίτους	  του	  Βαλλιανείου	  Γυμνασίου	  –	  Λυκείου	  

Κεραμειών,	  που	  έπαιξαν	  και	  τραγούδησαν,

-‐-‐	  τη	  Δημοτική	  Κοινότητα	  Λειβαθούς	  του	  Δήμου	  Κεφαλονιάς	  για	  τα	  ταμπλώ,

-‐-‐τους	  παλιούς	  καθηγητές	  και	  μαθητές	  του	  Βαλλιανείου	  Γυμνασίου	  –	  Λυκείου	  

Κεραμειών,	  που	  μας	  	  διέθεσαν	  φωτογραφικό	  και	  άλλο	  υλικό	  για	  την	  Εκθεση,

-‐-‐	  τους	  Συλλόγους	  Γονέων	  και	  Κηδεμόνων	  του	  Βαλλιανείου	  Γυμνασίου	  –	  Λυκείου	  

Κεραμειών	  για	  τα	  κεράσματα,

-‐-‐	  τους	  συμπολίτες	  μας,	  που	  είτε	  με	  προσωπική	  εργασία	  είτε	  με	  άλλης	  μορφής	  

χορηγία	  συνέβαλαν	  στην	  πραγματοποίηση	  των	  εκδηλώσεων.

ΙΣΤΟΡΙΑ	  ΚΑΙ	  ΜΝΗΜΕΣ



	  Η	  Διαχειριστική	  Επιτροπή	  του	  Κληροδοτήματος	  Παν.	  Α.	  Βαλλιάνου

και	  

οι	  Διευθύνσεις	  των	  Σχολείων	  της	  Εκπαιδευτικής	  Κοινότητας	  των	  Κεραμειών

(Νηπιαγωγείο	  –	  Δημοτικό	  Σχολείο	  –	  Βαλλιάνειο	  Γυμνάσιο	  –	  Βαλλιάνειο	  

Λύκειο)	  

Σας	  προσκαλούν

στον	  κύκλο	  εκδηλώσεων	  που	  διοργανώνουν	  για	  να	  τιμήσουν	  

την	  ιστορία	  και	  την	  προσφορά	  

του	  Βαλλιανείου	  Γυμνασίου	  Κεραμειών,

στο	  χώρο	  του	  Βαλλιανείου	  Γυμνασίου	  –	  Λυκείου	  

(Λυκιαρδοπούλειο	  Πνευματικό	  Κέντρο	  -‐	  Κλειστό	  Γυμναστήριο)

από	  το	  Σάββατο,	  20	  Απριλίου,	  έως	  την	  Πέμπτη,	  	  25	  Απριλίου	  2013.

Με	  τιμή

Η	  Οργανωτική	  Επιτροπή	  των	  εκδηλώσεων:	  

Αργεντάκη	  Μαγδαληνή,	  Διευθύντρια	  Βαλλιανείου	  Γυμνασίου	  Κεραμειών

Βλάχου	  Μαρία,	  Προϊσταμένη	  Νηπιαγωγείου	  Κεραμειών

Λιοσάτου	  Χρυσάνθη,	  Επίτιμος	  Διευθύντρια	  Βαλλιανείου	  Λυκείου	  Κεραμειών

Μεταξά	  Ευφροσύνη,	  Πρόεδρος	  Επιτροπής	  Κηδεμόνων	  Ι.	  Ν.	  Αγίου	  Βασιλείου	  

Κεραμειών

Μοσχόπουλος	  Παναγής,	  Διευθυντής	  Βαλλιανείου	  Λυκείου	  Κεραμειών

Πετράτος	  Πέτρος,	  Πρόεδρος	  Διαχειριστικής	  Επιτροπής	  Κληροδοτήματος	  Παν.	  

Α.	  Βαλλιάνου

Στυλιανέσης	  Γεράσιμος,	  Διευθυντής	  Δημοτικού	  Σχολείου	  Κεραμειών

Φαραντάτος	  Σπύρος,	  τ.	  καθηγητής	  Βαλλιανείου	  Λυκείου	  Κεραμειών,	  

υπεύθυνος	  Εκθεσης	  φωτογραφικού	  και	  άλλου	  υλικού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ,	  20	  ΑΠΡΙΛΙΟΥ

19.	  00	  –	  19.30	  	  Χαιρετισμοί

19.30	   –	   19.50	   	   Ομιλία	   από	   την	   κ.	   Ουρανία	   Χ.	   Καλούρη,	   Καθηγήτρια	  

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,	   Επισκέπτρια	   Καθηγήτρια	   Πανεπιστημίου	  Anzers	   -‐	  Γαλλία,	   με	  

θέμα:	  Βαλλιάνειο	  Κληροδότημα	  και	  Τοπική	  Κοινωνία.

19.50	  -‐	  20.20	  	  Ομιλία	  από	  την	  κ.	  Βασιλική	  Μακρυδήμα,	  Επίτιμο	  Διευθύντρια	  

Βαλλιανείου	   Λυκείου	   Κεραμειών,	   με	   θέμα:	   Η	   ιστορία	   του	   Βαλλιανείου	  

Γυμνασίου	  Κεραμειών.

Παράθεση	   μπουφέ	   – 	   Προσφορά	   του	   Συλλόγου	   Γονέων	   και	   Κηδεμόνων	  

Βαλλιανείου	  Γυμνασίου	  Κεραμειών.

ΔΕΥΤΕΡΑ,	  22	  ΑΠΡΙΛΙΟΥ

19.00	   –	   19.30	   Παρουσίαση	   της	   ερευνητικής	   εργασίας	   της	   Β΄	   τάξης	   του	  

Βαλλιανείου	  Λυκείου	  Κεραμειών	  με	  θέμα:	  Ο	  ευεργέτης	  Παν.	  Α.	  Βαλλιάνος.

19.30	   –	   20.00	   	   Αναμνήσεις	   και	   βιωματικές	   μαρτυρίες	   από	   παλιούς	  

καθηγητές	  και	  μαθητές	  του	  Βαλλιανείου	  Γυμνασίου	  –	  Λυκείου	  Κεραμειών.

20.00	   –	   20.45	   Μουσικό	   πρόγραμμα	   απο	   δυο	   σχήματα	   αποφοίτων	   του	  

Βαλλιανείου	  Γυμνασίου	  -‐	  Λυκείου	  Κεραμειών.	  1ο	  σχήμα:	  	  	  Αναγνωστόπουλος	  

Νίκος,	   Γεωργάτος	   Πιέρος,	   Δίλαλος	   Χρήστος,	   Φραντζής	   Κώστας	   -‐	   2ο	   σχήμα:	  

Γερασιμάτος	   Χριστόφορος,	   Ρεματήσιος	   Παναγιώτης,	   Φωτεινάτος	  Παναγής,	  

Φωτεινόπουλος	  Χρήστος.	  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κατά	  τη	  διάρκεια	  των	  εκδηλώσεων	  θα	  λειτουργήσει	  Έκθεση	  φωτογραφικού	  
και	  άλλου	  υλικού	  στο	  χώρο	  του	  Κλειστού	  Γυμναστηρίου.

Ώρες	  λειτουργίας:	  10.00	  	  –	  13.00	  και	  19.00	  	  –	  21.00	  


