
 
 

λίγα λόγια για το έργο… 
 
 
 

“ TΟ ∆ΕΝΤΡΟ  F.G. LORCA “ 

Ο �ολυταξιδεµένος, �ολυτραγουδισµένος και �ολυαγα�ηµένος 
λόγος του "δικού µας" Λόρκα, έδωσε αφορµή σε συνθέτες και 
�οιητές να δηµιουργήσουν τα δικά τους έργα.            

Το "δέντρο F. G. Lorca" είναι ένα λιόδεντρο µε βαθιά ρίζα στο 
µατωµένο χώµα της ισ�ανικής υ�αίθρου. Ο �οιητής, ως φυσικό 
�ρόσω�ο, η µουσική �ου συνέθεσε και τα κείµενά του - µαχαίρι 
και βάλσαµο για τον ακροατή και αφετηρία σκέψης για τις 
ε�όµενες γενιές- είναι ο όµορφος, δυνατός κορµός. Οι συνειρµοί 
του ισ�ανικού εµφυλίου, οι αναγωγές στους δικούς µας µάρτυρες 
της τέχνης, οι µεταφράσεις και οι µελο�οιήσεις των στίχων του κι 
ότι ενέ�νευσε στους άλλους δηµιουργούς είναι τα κλαδιά.            

H µουσική �αράσταση "Το δέντρο F.G. Lorca" είναι α�οτέλεσµα 
της συνεργασίας της σ�ουδαίας ερµηνεύτριας Καλλιό%ης 
Βέττα µε τον συνθέτη και καταξιωµένο κιθαριστή Μανόλη 

Ανδρουλιδάκη. Στη συναυλία θα ακουστεί ολόκληρο το έργο 
"Romancero Gitano" σε µουσική του Μ. Θεοδωράκη,  τραγούδια 
α�ό τον κύκλο “Αχ, έρωτα!” σε µουσική του Χρ. Λεοντή και δύο 
σε µουσική του ίδιου τουΛόρκα. Ανάµεσα τους, το οµώνυµο έργο 
"Un árbol llamado Lorca "σε µουσική του Μανόλη Ανδρουλιδάκη 
και �οίηση του Χιλιανού �οιητή Jaime Svart ..            

Τη φωνητική αρτιότητα και ερµηνεία της Καλλιό�ης Βέττα και την 
υψηλού ε�ι�έδου κιθαριστική δεξιοτεχνία του Μανόλη  
Ανδρουλιδάκη, �άνω στην ο�οία στηρίζεται η ενορχήστρωση για 
Quinteto εγχόρδων, ολοκληρώνει η καλοδουλεµένη 
ανδρική χορωδία του Λαυρίου (διδασκαλία κ. 
Λεµ�έση) υ�ηρετώντας την τέχνη του  �οιητή και �ροσφέροντας 
στον ακροατή τους γλυκό�ικρους καρ�ούς α�ό "Το δέντρο 
F.G.Lorca"  

 

 



 

 
λίγα λόγια για το θέατρο… 

 

 

 

 

 

Το Αρχαίο Θέατρο Θορικού 
Το θέατρο του Θορικού θεωρείται το αρχαιότερο στον ελλαδικό 

χώρο και µοναδικό για το ιδιόµορφο ελλειψοειδές σχήµα του. 
Κατασκευάστηκε στη φυσική αµφιθεατρική �λαγιά στη νότια 
�λευρά του λόφου Βελατούρι στα τέλη του 6ου αιώνα �.Χ. Στα µέσα 
του 5ου αιώνα �.Χ. η ορχήστρα ε�εκτάθηκε και στα µέσα του 4ου 
αιώνα �.Χ. κατασκευάστηκε το άνω διάζωµα µε ένα µνηµειώδη 
αναληµµατικό τοίχο.  

Έχει 21 σειρές µε καθίσµατα και η χωρητικότητά του φτάνει 
�ερί�ου τα 4.000 άτοµα. Κλίµακες (σκάλες) χωρίζουν την κατασκευή 
σε δύο κερκίδες άνισου µεγέθους. Είχε ξύλινη σκηνή, η ο�οία δεν 
αντικαταστάθηκε �οτέ α�ό λίθινη, ό�ως στα υ�όλοι�α θέατρα. 

∆ί�λα στη δυτική �άροδο ιδρύθηκε ο µικρός ναός του 
∆ιονύσου. Στην ανατολική �λευρά του υ�άρχει µία µεγάλη αίθουσα 
µε θρανίο λαξευµένο στον βράχο, �ου ήταν �ιθανώς τό�ος 
συγκέντρωσης. ∆ί�λα στο δυτικό διάζωµα του θεάτρου υ�ήρχε ένα 
σ�ίτι µε �εντάκλινο ανδρώνα (δωµάτιο συµ�οσίων) και αυλή. Το 
χωρίζει α�ό το θέατρο ένα στενό µονο�άτι �ου ανηφορίζει στην 
�λαγιά. 

Εντύ�ωση �ροκαλεί το γεγονός, ότι ακριβώς νότια της 
ορχήστρας του θεάτρου και σύγχρονα µε αυτό δηµιουργήθηκε ένα 
νεκροταφείο �ου ήταν σε χρήση α�ό τον 6ο αιώνα �.Χ. έως τα µέσα 
του 4ου αιώνα �.Χ. . 

Σ�ίτια, εργαστήρια και στοές γύρω α�ό το θέατρο α�οτελούν 
έναν οικισµό και δείχνουν την �υκνότητα της κατοίκησης και την 
�οικιλία των δραστηριοτήτων των αρχαίων κατοίκων του Θορικού. 

Στην �εδιάδα νότια του οικισµού, σώζεται ένα µεγάλο 
µαρµάρινο δωρικό οικοδόµηµα σε σχήµα δι�λής στοάς, του 5ου 
αιώνα �.Χ., �ου έχει γίνει γνωστό ως "ναός της ∆ήµητρας και Κόρης" 
α�ό ε�ιγραφή �ου βρέθηκε στην �εριοχή.  

 


