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   Χαιρετισμός  Δημάρχου Αιγιαλείας 

      Μήνυμα Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.

μ ρ η η μ γ
ζει με τις εκδηλώσεις τους, βάζοντας μας σε ένα άλλο κλίμα. Το σίγουρο
είναι, ότι η Αιγιάλεια έχει μπει για τα καλά στο χάρτη των πολιτιστικών 
καλοκαιριών που ξεχωρίζουν, τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό
επίπεδο. 
Επιπλέον, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι ο δήμος μας, είναι ένας ανοιχτός 
τόπος και στις πιο ενδιαφέρουσες καλλιτεχνικές προτάσεις, γιατί οι δη-
μότες του ξέρουν να τις εκτιμούν και να τις διακρίνουν. Τα πολιτιστικά
καλοκαίρια ταιριάζουν στην Αιγιάλεια.
Είμαι βέβαιος, ότι θα απολαύσετε και το φετινό με την καρδιά σας, γιατί 
το αξίζετε και σας αξίζει.

Καλό καλοκαίρι σε όλους σας!
Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας

Αθανάσιος Παναγόπουλος 

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνδημότες,
Φίλες και Φίλοι Επισκέπτες,

Πυλώνας της πολιτιστικής ζωής της πόλης, το «Πολιτιστικό Καλοκαίρι»,
έρχεται και φέτος με διακριτικά ποιοτικά χαρακτηριστικά και με σημα-
ντικό εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό ρόλο να κρατήσει συντροφιά σε μι-
κρούς και μεγάλους, αξιοποιώντας τις δυνατότητές μας, τους χώρους 
που προσφέρονται μέσα και έξω από την πόλη, στους χώρους πολιτι-
σμού, στις πλατείες, στα πάρκα από τη μία ως την άλλη άκρη του Δήμου 
μας. 
Ας αφεθούμε στην ομορφιά του θεάτρου, της μουσικής, του χορού, του
κινηματογράφου, κι ας συναντηθούμε όλοι στους ανοιχτούς χώρους 
του τόπου μας και της ψυχής μας. Εξάλλου ο πολιτισμός σημαίνει ελευ-
θερία, είναι δικαίωμα, είναι δρόμος προς την παιδεία, την ενδυνάμωση 
και εμψύχωση.
Το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2019 άνοιξε την αυλαία του και σας περιμένει.

Καλό Καλοκαίρι!

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.
Μαρία Παπαχριστοπούλου - Κοσσαρά
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ΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019

ΙΟΥΝΙΟΣ

Υπαίθριο Θέατρο

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

Παρασκευή 21/06/2019 
ώρα 21:00 Στην Κρήτη, όπου διαδραματίζεται 

η ιστορία μας, οι βεντέτες έχουν την 
τιμητική τους. Έτσι λοιπόν δύο γνω-
στές και εύπορες οικογένειες οι Φουρ-
τουνάκηδες και οι Βροντάκηδες είναι 
στα μαχαίρια. Οι Βροντάκηδες έχουν 
ένα γιο τον Μανούσο και οι Φουρ-
τουνάκηδες έχουν μια μοναχοκόρη 
το Κατερινιώ. Σε ένα γλέντι μέλλει να 
συναντηθούν για πρώτη φορά και 
εκεί με την πρώτη ματιά ανθίζει ένας 
έρωτας μεγάλος! Όλα αλλάζουν όμως 
όταν αποκαλύπτεται η πραγματική 
ταυτότητα των δύο νέων, με ανατρο-
πές, κωμικές και δραματικές εξελίξεις, 
μέχρι να φθάσει η στιγμή που θα πού-
με «και έζησαν αυτοί καλά και εμείς 
καλύτερα», σε ένα κρητικό γλέντι με 
τη λύρα του Κρητικού καλλιτέχνη Νί-
κου Ζωϊδάκη!

Παναγιώτης Πετράκης, Σταύρος Νικο
λαίδης, Ευτυχία Φαναριώτη, Ανδρέας 
Κωνσταντινίδης, Κοσμάς Ζαχάρωφ.
Φιλική συμμετοχή: Πέτρος Ξεκούκης.
Στο ρόλο της μητέρας Φουρτουνάκη
η Όλγα Πολίτου και στο ρόλο του πα-
τέρα Φουρτουνάκη  ο Τάσος Κωστής.
Την παραδοσιακή Κρητική μουσική
και τα τραγούδια της παράστασης 
ερμηνεύει ζωντανά με την ορχήστρα
του ο δημοφιλής Κρητικός λυράρης 
Νίκος Ζωιδάκης
Συμμετέχουν: Κων/νος Φρίγγας, Χρή-
στος Ιντζέογλου και ο Χορευτικός 
Όμιλος Αιγίου. Σκηνικά: Λία Ασβεστά.
Κουστούμια: Έλενα Παπανικολάου
Προπώληση: GLAVAS MINIBUS  15€
Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 18€, 
φοιτητικό-ανέργων-παιδικό-ΑΜΕΑ 
15€ και παιδιά έως 12 ετών 12€.

ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ

Σάββατο  22/06/19 
ώρα 21:00

Ένα ταξίδι στον κόσμο της μελωδί-
ας και του στίχου, σε μια συνάντηση 
πέντε Χορωδιακών συνόλων της Αι-
γιαλείας στα πλαίσια του εορτασμού 
των 20 χρόνων της Ευρωπαϊκής 
Ημέρας Μουσικής. 

Συμμετέχουν: Παιδική-Νεανική Χο-
ρωδία Αιγιαλείας «Ακούγοντας την 
καρδιά της μουσικής», Μαέστρος: 
Βασιλική Νάσση και ορχήστρα . 
Χορωδία Ενηλίκων Διακοπτού και 
Χορωδία ΚΑΠΗ Αιγίου «Σάββατο κι 
απόβραδο..», Μαέστρος: Βασιλική 
Νάσση και ορχήστρα. Πολυφωνι-

κή Χορωδία Ανατολικής Αιγιαλείας 
«Με φάρο το φεγγάρι…», Μαέστρος:
Κορνέλια Βολοσένκο - Γκολφίνου
και πιάνο: Άρης Πιστόλας. Πολυ-
φωνική Χορωδία Αιγιαλείας «Λίγα
τραγούδια… πολλά χρόνια μετά»,
Μαέστρος: Αλίκη Ζαφείρη και πιάνο:
Ανδρέας Αδαμόπουλος. Χορωδία Αι-
γίου 1933 «Χρώματα και αρώματα
καλοκαιριού», Μαέστρος: Λεωνίδας 
Χαραλαμπόπουλος, πιάνο: Χριστίνα
Αποστολοπούλου, σολίστ: Μαρία Πε-
τεμερίδου.

Είσοδος Ελεύθερη

 ΧΟΡΩΔΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΑΙΓΙΟ 2019

Υπαίθριο Θέατρο

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

Κυριακή 23/06/2019 
ώρα 21:00

«…..Και όταν σου χορεύω» - Dancing Club Αιγίου
Μικρές αυτοτελείς χορογραφημένες ιστορίες που  παρουσιάζουν την μεταμόρ-
φωση των ανθρώπων την ώρα που χορεύουν. Θα παρουσιαστούν παραδοσι-
ακοί, ευρωπαϊκοί, latin, μοντέρνοι, zumba, oriental και reggaeton χοροί από
παιδικά τμήματα και τμήματα ενηλίκων. Τιμές εισιτηρίων: 5€
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ΜΕΡΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ – 5ος χρόνος
ΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019

ΙΟΥΛΙΟΣ

Υπαίθριο Θέατρο

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

Τρίτη 02/07/2019 
ώρα 21:00

«Της μάνας σου... η σύνταξη»

Ο Γιώργος, ετών 50 ,είναι άνεργος
και παντρεμένος με τη Μαρία, ετών
45. Έχουν μια κόρη, τη Λίτσα, ετών
23, που αν και φοιτήτρια, δεν πα-
τάει στη σχολή της ποτέ γιατί το
όνειρο της είναι να γίνει μια μεγάλη
ηθοποιός.  Τα οικονομικά της οικο-
γένειας είναι σε μαύρα χάλια μιας
και χρωστάνε και ένα σωρό δόσεις
στην τράπεζα για το απλήρωτο
στεγαστικό τους δάνειο. Η μόνη
λύση είναι να φέρουν ο Γιώργος
τον πατέρα του και η Μαρία την
μητέρα της, να ζήσουν μαζί τους
για να τους βοηθάνε οικονομικά.

Κανείς όμως από τους δύο δε θέλει
κάτι τέτοιο, γιατί ο ένας δεν συμπα-
θεί το γονιό του άλλου. Να όμως 
που τελικά για κάποιους λόγους
βρίσκονται στο σπίτι τους. Κι εκεί 
αρχίζουν τα προβλήματα...

Παίζουν: Δεληγάκης Απόστο-
λος, Γεωργοπούλου Αικατερίνη,
Προδρομάκη Αικατερίνη, Στα-
θούλια Μαρία, Γεωργακοπούλου
Μαγδαληνή, Γκολόης Αντώνιος, 
Μουτζουρούλιας Τάσος, Κυρια-
κοπούλου Αντιγόνη, Ανδρικόπου-
λος Γεράσιμος, Κυρίτση Χριστίνα. 
Σκηνοθεσία: Χριστίνα Κυρίτση.

Είσοδος Ελεύθερη

Υπαίθριο Θέατρο

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

Τετάρτη 03/07/2019 
ώρα 21:00

«ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΔΥΟ ΑΦΕΝΤΑΔΩΝ»

Βρισκόμαστε στη Βενετία του 18ου
αιώνα. Τη Βενετία των τεχνών και
του εμπορίου, του Libro d΄oro, των
πατρικίων, του «πόπολου», του
έρωτα και της Commedia dell΄Arte.
Δημιουργός ο Carlo Goldoni, πρω-
ταγωνιστής ο έρωτας και άνθρω-
πος-κλειδί, ο Υπηρέτης δύο Αφε-
ντάδων, το ζιζάνιο που ανακατεύει
τα πράγματα, τις ιστορίες και συμ-
βάλλει ακόμα και χωρίς να το θέλει
στην εξέλιξη του παραμυθιού. Ένας
υπηρέτης, δύο αφεντάδες, ένας
θάνατος και μία μικρή απάτη για
«ιερό» σκοπό, μας φέρνουν μέσα
από περιπέτειες στο ευτυχισμένο

τέλος. Σε μια ιστορία που χορεύει
στους ρυθμούς της βενετσιάνικης
κοινωνίας εκείνη την εποχή.

Παίζουν: Μαρία Παλαιολογοπού-
λου, Ντορίτα Σταματέλου, Δη-
μήτρης Μπαρμπούνης, Κυριακή
Κουρπουανίδη, Κωνσταντίνα Μα-
γκλάρα, Ρίκα Χωριανοπούλου, Θο-
δωρής Μαραγκόπουλος, Μαρία
Θεοχαρίδη, Παναγής Μιχαλάτος, 
Βασίλης Κυριαζόπουλος. Αφηγή-
τρια: Ντομινίκ Παντερή. Σκηνοθε-
σία: Αναστασία Πετρίδη . Μουσική
Επιμέλεια: Μαρία Παλαιολογοπού-
λου - Αναστασία Πετρίδη.

Είσοδος Ελεύθερη

ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ
 «Θεατρική Ομάδα Επί Σκηνής»
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ΜΕΡΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ – 5ος χρόνος
ΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019

ΙΟΥΛΙΟΣ

Υπαίθριο Θέατρο

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

Πέ�πτη  04/07/2019 
ώρα 21:00

«Κέικ», του Βαγγέλη
Χατζηγιαννίδη  
Καθημερινά προβλήματα, δυσε-
πίλυτες κοινωνικές πληγές που 
αδυνατούν να χτυπηθούν στη 
ρίζα τους και ένα γλύκισμα που σι-
γοψήνεται την κατάλληλη στιγμή 
για να καταναλωθεί κατευναστικά 

από τους μαινόμενους χαρακτή-
ρες.

Παίζουν:ίί Γιάννης Μαλαβέτας,
Κέλλυ Λεπενιώτη, Σπήλιος Ζιδρό-
πουλος, Πάνος Βασιλόπουλος.
Σκηνοθεσία: Πάνος Βασιλόπουλος.
Είσοδος Ελεύθερη

Συλλόγου Ακράτας - «Αναγέννησις»

Υπαίθριο Θέατρο

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

Παρασκευή 05/07/2019
ώρα 21:00

«Υπάρχει και Φιλότιμο»

Η ταινία «Υπάρχει και Φιλότιμο»
είναι μια κινηματογραφική δια-
σκευή των Αλέκου Σακελάριου και 
Χρήστου Γιαννακόπουλου. Έργο 
μεγαλοφυές, εμβληματικό για τη 
σημασία της πολιτικής και τη σχέ-
ση της πολιτικής, με τη διαφάνεια ή 
τη μη διαφάνεια. Έργο σπαρακτικά 
επίκαιρο, καταγεγραμμένο στη συ-
νείδησή μας, με χαρακτήρες άκρως 
ευανάγνωστους και καταστάσεις 
αναγνωρίσιμες με σκηνές ανθολο-
γίας και με ατάκες πανέξυπνες και 
διαχρονικές.

Παίζουν: Αντώνης Μιχαλόπου-
λος, Ρομπέρτα Ποπέσκου, Ανέτα
Παπαδοπούλου, Γρηγόρης Τσου-
ρουφλής, Ευτυχία Παπαναγιώτου,
Μαρία Τσενέ, Δημήτρης Καλού-
τσης, Νίκος Τερζής, Γεωργία Γι-
αννακαρίου, Μαρία Κώστογλου,
Δημήτρης Δημακόπουλος, Αλέξης 
Τερζής, Ανδρέας Καραμούζης,
Ελένη Βουκελάτου. Σκηνοθετική
καθοδήγηση και Μουσική Επιμέλεια:
Κώστας Κλάγκος. Επιμέλεια κου-
στουμιών και Μακιγιάζ: Η θεατρική
Ομάδα Σκεπαστού.

Είσοδος Ελεύθερη

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ
 «Θεατρική Ομάδα Σκεπαστού»
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ΜΕΡΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ – 5ος χρόνος
ΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019

ΙΟΥΛΙΟΣ

Υπαίθριο Θέατρο

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

�ευτέρα 08/07/2019 
ώρα 21:00

ΕΙΡΗΝΗ  του Αριστοφάνη

Φέτος μικροί – μεγάλοι αποφασί-
σαμε να βιώσουμε το ταξίδι του
Τρυγαΐου στον ουρανό ως τον Όλυ-
μπο καθώς παλεύει να φέρει την
Ειρήνη στους ανθρώπους, σε μια
εποχή που τα σκιάχτρα του πολέ-
μου-κάθε πολέμου- έχουν καταβα-
ραθρώσει τα όνειρα…. Παράλληλα
στην γη ένα σκιάχτρο ονειρεύεται
και παλεύει να φέρει την ειρήνη
στις καρδιές, σε μια εποχή που για
κάθε μια από αυτές ετοιμάζεται κι
ένα κλουβί. Ο Τρυγαΐος πετώντας
επιστρέφει στην γη κι ελευθερώ-
νει... Το σκιάχτρο πετώντας, ταξι-
δεύει στον ουρανό κι ελευθερώνε-
ται….
Ο Αριστοφάνης κι ο Ευγένιος Τρι-

βιζάς μας κλείνουν το μάτι από την
κουίντα και μας προσκαλούν μέσα
από τον Τρυγαΐο και το σκιάχτρο
να ελευθερώσουμε κι εμείς το παι-
δί που κρύβουμε μέσα μας…..
Να ταξιδέψουμε…. Να παλέψου-
με…… Να θυμηθούμε πως κάποτε
κι εμείς κάναμε τέτοια όνειρα και
δίναμε τέτοιες μάχες…

Καθοδηγητής-Εμψυχωτής: Kώστας
Κλάγκος. Σκηνοθετική Επιμέλια:
Γιάννης Καυκάς, Διονυσία Ρηγο-
πούλου – Γκλαβά. Κοστούμια: Ίνα
Καραγιαννίδου, Σύλλογος Γονέ-
ων και  Κηδεμόνων 7ου Δημοτι-
κού Σχολείου. Κατασκευή Σκαθα-
ρίου: Σαράντης Μπαλής. Έντυπα: 
Γιώργος Βαγενάς.

Είσοδος Ελεύθερη

Υπαίθριο Θέατρο

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

Τρίτη 09/07/2019
ώρα 21:00

«Ο ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΑΤΗΣ»
του Μολιέρου

Ο αστός έμπορος ονειρεύεται
έναν καλύτερο κόσμο. Ο κύριος
Ζουρνταίν, διεκδικεί το δικαίωμά
του στο όνειρο. Να κατακτήσει τη
γνώση, να γίνει αποδεκτός, να ανέ-
βει κοινωνικά στα μάτια των αν-
θρώπων που τον περιβάλλουν. Στο
όνειρό του, σαν πλούσιος αστός,
μεταμορφώνεται σε ένα παιδί που
διψά για μάθηση και αναγνώριση.
Η αθωότητά του αλλά και ο ναρκισ-
σισμός και η μεγαλομανία του, τον
κάνουν υποχείριο του ονείρου του
και μας καταδεικνύουν ότι η ευτυ-
χία δεν κρύβεται στο πορτοφόλι

αλλά στην ψυχή μας και στους αν-
θρώπους που στα δύσκολα στέκο-
νται δίπλα μας.

Παίζουν: Δημήτρης Παπακυριά-
κης, Γιώτα Μπουρλετίδου, Πα-
ναγιώτα Τσουνάκα, Βαγγέλης 
Αναγνώστου, Έφη Κριθαρίδου, 
Ελένη Πατρικοπούλου, Σταμάτης 
Σουρμελής, Μαργαρίτα Λουκά,
Σαμάνθα Καραγεώργου, Δημή-
τρης Ποθητός. Χορεύουν: Άντα Πα-
πακυριάκη, Άντα Κανταράκη, Έφη
Τζερεμέ.
Σκηνοθεσία – Διασκευή: Γιώργος 
Ρούφας. Μουσική: Χορωδία Δ.Σ.Π.

Είσοδος Ελεύθερη

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ  «Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά»
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ΜΕΡΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ – 5ος χρόνος
ΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019

ΙΟΥΛΙΟΣ

Υπαίθριο Θέατρο

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

Τετάρτη  10/07/2019
ώρα 21:00

«ΔΕΙΠΝΟ ΗΛΙΘΙΩΝ»  
του Φρανσίς Βεμπέρ

Η κωμωδία του Φρανσίς Βεμπέρ 
εξυμνεί τη διαφορετικότητα με ει-
λικρίνεια και συγκινητική ευγένεια. 
Ξεπερνά τα στενά όρια του «νέο- 
μπουλβάρ» και θίγει ένα αρκού-
ντος σοβαρό ζήτημα, το φασισμό 
που εμφιλοχωρεί ακόμη και στους 
«καλύτερους» αστικούς κύκλους. 
Διότι ο καλοκάγαθος αλλά «δια-
φορετικός» Φρανσουά, γίνεται το 
θύμα ενός ενήλικου bullying, απο-
καλυπτικού της κακοήθειας, της 
υφέρπουσας βίας και του ενδόμυ-
χου ρατσισμού του οικοδεσπότη 

θύτη του. Ωστόσο, αυτός με τις
αθέλητες γκάφες του, θα φέρει τον
οικοδεσπότη αυτόν σε μια πρωτό-
γνωρη αυτογνωσία.

Παίζουν: Γεώργιος Γεωργόπουλος,
Ηλιάνα Τσαλαπάτη, Κυριακή Χρι-
στοπούλου, Ανδρέας Τσέκενης,
Άρης Μούστουλας, Σπυριδούλα
Παυλοπούλου, Βασιλική Βασιλεί-
ου, Αρίστος Αλευρίτης, Παναγιώ-
της Κόσσυφας. Σκηνοθεσία - Δια-
σκευή: Κώστας Κλάγκος. Σκηνικά
– Κουστούμια: Θεατρική Ομάδα
Διακοπτού. Μουσική Επιμέλεια:
Κώστας Κλάγκος

Είσοδος Ελεύθερη

Υπαίθριο Θέατρο

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

Πέ�πτη  11/07/2019
ώρα 21:00

«Πρόκειται περί λάθους»
του Μάνου Παναγόπουλου

Σε μια φτωχογειτονιά του Κερα-
τσινίου, που είναι το κέντρο του 
κόσμου για τους ανθρώπους που 
ζουν εκεί, προσπαθώντας με κάθε 
τρόπο να ξεφύγουν από τη φτώ-
χεια, την ανεργία και την ανέχεια, 
έρχεται να ταράξει τα νερά ένας 
παλιός γνώριμος, που τους γεμίζει 
ελπίδα για το μέλλον. Νέα όνειρα 
γεννιούνται που θα τους κάνουν να 
ξεχάσουν προσωρινά τις ταλαιπω-
ρίες τους και τις προσδοκίες, που 

δεν ευοδώθηκαν ποτέ, μα ένα τρα-
γικό γεγονός θα τους αναγκάσει να
συμβιβαστούν με την ωμή πραγμα-
τικότητα…

Παίζουν: Γιάννης Τζόβολος, Νάν-
συ Ζεντέφη, Αθηνά Τζαβέλα, Βα-
σίλης Σπανός, Γιάννης Γκολόης,
Ανδρέας Σπυρόπουλος, Λευτέρης 
Λιακόπουλος, Αποστόλης Μαμ-
τσαδέρης, Γρηγορία Ζιάκα. Σκηνο-
θεσία: Κώστας Κλάγκος, Ανδρέας 
Σπυρόπουλος.
Είσοδος Ελεύθερη

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
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ΜΕΡΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ – 5ος χρόνος
ΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019

ΙΟΥΛΙΟΣ

Υπαίθριο Θέατρο

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

Παρασκευή 12/07/2019 
ώρα 21:00

«ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΗΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ»
του Σπύρου Γεωργίου

Μια εξαμελής οικογένεια και η
ιστορία της με αφορμή τα γενέθλια
της Ιφιγένειας. Η Ιφιγένεια εγκατα-
λείπει τις πολυπόθητες σπουδές
στο Παρίσι και εργάζεται πια σε
έναν καταυλισμό προσφύγων στην
Αθήνα.  Την ημέρα των γενεθλίων
της οι άνθρωποί της, αυτοί που
αγαπά, θα έρθουν πάλι κοντά μετά

από πολύ καιρό...

Παίζουν: Υρώ Καραμανόγλου, 
Αγγέλικα Αλεξανδροπούλου, Γι-
ώργος Σεφέρης, Νάσος Λιβάνης,
Γιώργος Παπαδόπουλος, Μαρία
Αγιάννη, Θεόδωρος Μανεσιώτης,
Μιχάλης Γεωργίου, Βιβή Κλώτσα, 
Πόπη Μανεσιώτη, Διονυσία Τζό-
βολου, Κάτια Φάκου.  Σκηνοθεσία: 
Βαρβάρα  Σεφέρη.

Είσοδος Ελεύθερη

Υπαίθριο Θέατρο

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

Κυριακή 14/7/2019
ώρα 21:00

Ο Φώντας και ο Κόλιας, δυο φίλοι
και κουνιάδοι, κάθονται ένα ζεστό
Αυγουστιάτικο απόγευμα μετά από
ένα μεσημεριανό ύπνο, την ώρα
του ιερού απογευματινού καφέ
στη βεράντα τους και συζητούν
πώς θα πιάσουν την καλή και θα
γλυτώσουν από τη φτώχεια τους. Ο
Φώντας, άνθρωπος της πιάτσας και
ο Κόλιας, πρώην αντιστασιακός και
νυν λαχειοπώλης, ονειρεύονται να
στήσουν μαζί μια κομπίνα με στό-
χο τα μεγάλα κέρδη και την είσοδο

στην υψηλή κοινωνία. Δύο χαρα-
κτήρες αυθεντικοί, λαϊκοί, οικείοι, 
αναγνωρίσιμοι, τραγικοί και κωμι-
κοί συνάμα, συνοψίζουν την ουσία
της νεοελληνικής φιλοσοφίας.

Παίζουν: Ιεροκλής Μιχαηλίδης,
Γεράσιμος Σκιαδαρέσης. Σκηνοθε-
σία: Λευτέρης Γιοβανίδης

Προπώληση: viva.gr 
και στα σημεία της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α  
Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 
12€, φοιτητικό-μαθητικό-ΑΜΕΑ-
ανέργων 10€ 

«ΤΟ ΤΑΒΛΙ» - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  ΚΟΖΑΝΗΣ
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ΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019

ΙΟΥΛΙΟΣ

Υπαίθριο Θέατρο

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

�ευτέρα 15/7/2019 
ώρα 21:00

Ο Μπαμπάς Σπουργίτης προσπα-
θεί να ξεπεράσει την προδοσία της 
σπουργιτίνας, να βρει καινούργια 
σύντροφο και να χαλιναγωγήσει 
το «τέρας» που έχει για γιο. Ο Ισο-
βίτης βρίσκει παρηγοριά στο μο-
ναδικό πλάσμα που του προσφέρει 
τη φιλία του με το αζημίωτο, τον 
βρωμερό ποντικό Μοντεχρήστο, 
ενώ ο Θανατοποινίτης γράφει την 
αυτοβιογραφία του περιμένοντας 
χάρη. Η Λουκρητία θέλει απελ-
πισμένα σεξ, μα η σκληρή μοίρα 
είναι το μόνο σκληρό πράγμα που 
συναντά, καθώς συγκάτοικος της 
είναι ο ευνούχος Καστράτο. Σε ένα 
κομμωτήριο, οι γλώσσες κόκαλα 
δεν έχουν και κόκαλα σπάνε. Στην 
κόλαση και στον παράδεισο τα 
πράγματα δεν είναι έτσι όπως μας 

τα είπαν. Ζωή μετά υπάρχει αλλά
κάτι μας θυμίζει από τα πριν. Μια
παράσταση για όσους δεν φοβού-
νται να κοιτάξουν με σαρκασμό το
πρόσωπό τους στον καθρέφτη.

Παίζουν: Θανάσης Βισκαδουρά-
κης, Σοφία Βογιατζάκη, Γιώργος 
Γαλίτης, Μάρα Δαρμουσλή, Χρή-
στος Τριπόδης, Γιώργος Χατζής.
Συμμετέχουν: Δημήτρης Αγοράς,
Αλέξης Βιδαλάκης. Σκηνοθεσία:
Δημήτρης Αγοράς. Συγγραφέας:
ΑΡΚΑΣ

Προπώληση: viva.gr και 
στα σημεία της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α  12€ 
Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 
15€, φοιτητικό-ανεργίας-άνω 
των 65-πολύτεκνοι  12€ , παιδικό 
10€ (από 2 ετών), ΑΜΕΑ 6€.

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΑΙΓΕΙΡΑΣ

�ΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ

Τετάρτη 17/07/19
ώρα 20:30

Σε ένα μαγικό χώρο, το «Αρχαίο 
Θέατρο Αιγείρας», ο διεθνούς 
φήμης Μάριος Φραγκούλης πα-
ρουσιάζει στο κοινό της Αιγιάλει-
ας τη «Γαλάζια Λίμνη» του και 
μας προσκαλεί σε μια υπέροχη 
μουσική «βόλτα». Θα μας παρου-
σιάσει τραγούδια από το νέο του 
άλμπουμ «Γαλάζια Λίμνη», αλλά 
και αγαπημένα τραγούδια από το 
τεράστιο ρεπερτόριο του, ελληνικό 
και ξένο, φτιάχνοντας μια ιστορία 
με κινηματογραφική πλοκή που θα 
μας συναρπάσει.

Μαζί του οι εκλεκτοί μουσικοί: Στο 
πιάνο  ο Στάθης Σούλης, στην κι-

θάρα ο Δημήτρης Στασινός, στο
μπάσο ο Αλέξανδρος Τράμπας,
στα drums ο Κώστας Μυλωνάς
και κρουστά ο Αλέξης Κώστας.
Συμμετέχει η ταλαντούχα νέα ερ-
μηνεύτρια: Μυρτώ Βασιλείου.

Συνδιοργάνωση: ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α –
Αντιδημαρχία  Αιγείρας – Ακρά-
τας – Τοπική Κοινότητα Αιγών
– Περιβαλλοντικός και Πολιτιστι-
κός Σύλλογος Αιγών – Βλοβοκάς
«Ο βράχος» - Φιλοπροοδευτικός
και Εκπολιτιστικός Όμιλος Βλο-
βοκάς «Η Oμόνοια»

Τιμές εισιτηρίων: 
Γενική είσοδος 10€

ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ - “ΓΑΛΑΖΙΑ ΛΙΜΝΗ”
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ΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019

ΙΟΥΛΙΟΣ

Υπαίθριο Θέατρο

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

Παρασκευή   19/7/2019 
ώρα 21:00

Η «Μαρία Πολυδούρη» είναι μια
παράσταση αφιερωμένη στην με-
γάλη Ελληνίδα ποιήτρια και μιλά
για την απίστευτη δύναμή της να
ενθουσιάζεται και παράλληλα να
υποφέρει. Να αγαπά και παράλλη-
λα να απορρίπτει. Να ψηλώνει την
αλήθεια της μέχρι να ακουστεί και
να ταπεινώνει το ψέμα μέχρι να το
αφανίσει. Να είναι επαναστατημένη
ακόμη και μέσα στην επίθεση της
αρρώστιας της. Να υπερβαίνει με
τόλμη ό,τι η εποχή της αδυνατούσε
να δεχτεί και να κατανοήσει παράλ-

ληλα τον μεγάλο της έρωτα με τον 
ποιητή Κώστα Καρυωτάκη.

Παίζουν: Φωτεινή Φιλοσόφου, Κώ-
στας Καρυωτάκης. Αφηγητής: Γιάν-
νης Νικολαΐδης. Το έργο έχει γράψει
η γνωστή ποιήτρια και φιλόλογος 
Βιβή Κοψιδά-Βρεττού. Σκηνοθε-
σία: Γιάννης Νικολαΐδης. Μουσική 
επιμέλεια: Στέφανος Νικολαΐδης.  

Προπώληση: viva.gr και 
στα σημεία της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α  10€ 
Τιμές εισιτηρίων: 
Γενική είσοδος 12€ 

Υπαίθριο Θέατρο

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

Σάββατο 20/7/2019
ώρα 21:00

Στο χωριό του Ντο οι άνθρωποι
περπατάνε σκυφτοί και ο βασιλιάς
βγάζει τον ίδιο λόγο κάθε πρωί,
από τότε που το ρολόι σταμάτησε
να λειτουργεί. Ήταν τότε που έχτι-
σε τείχη για να μην μπορεί κανείς
από το χωριό να βγει. Ήταν όμως
πάντα έτσι;….. Ο Βακάϊ, ένας νεα-
ρός, εύχεται να μπορούσε να βρει
τρόπο για να μην είναι πια δυστυ-
χισμένο το Ντο. Βγαίνει από το
τείχος και ένα ταξίδι, γεμάτο νέους
κόσμους και εμπειρίες, ξεκινάει. Το
Τικ Τακ Ντο είναι ένα ανατρεπτικό
παραμύθι που αντλεί στοιχεία από
την παράδοση τεσσάρων διαφο-
ρετικών πολιτισμών, θίγοντας το
ζήτημα του φυλετικού ρατσισμού,
της ελευθερίας της γνώμης, του

εκφοβισμού και την σημασία της 
προσπάθειας για την επίτευξη των 
προσωπικών στόχων. Επίσης συ-
στήνει με ευφάνταστο τρόπο στο
κοινό, τους: Μπαχ, Μότσαρτ, Μπε-
τόβεν.

Παίζουν: Γεωργία Γρίβα, Χρήστος 
Καπενής, Ευτέρπη Κατσαμάτσα,
Έλενα Γεωργίου, Αρμάν Εδου-
άρδος Μενετιάν, Στρατής Στηλ, 
Αργυρώ Ταμβάκου. Σκηνοθεσία: 
Παναγιώτης Αδάμ. Μουσική Διδα-
σκαλία: Ευτέρπη Κατσαμάτσα και
Στρατής Στηλ.

Προπώληση: 
Στα σημεία της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α 7€ 
Τιμές εισιτηρίων: 
Γενική είσοδος 8€, 
ομαδική κράτηση 6€ 

«ΤΙΚ ΤΑΚ ΝΤO »
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ΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019

ΙΟΥΛΙΟΣ

Υπαίθριο Θέατρο

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

�ευτέρα 22/7/2019
ώρα 21:00

«Η Πεντάμορφη και το Τέρας»
είναι μια υπέροχη ιστορία ΑΓΑ-
ΠΗΣ που διαδραματίζεται σε ένα 
μικρό χωριό της Γαλλίας. Πότε έχει 
μεγαλύτερη αξία η ομορφιά; Όταν 
βρίσκεται στη ψυχή και το σώμα ή 
στην ψυχή και την καρδιά; Τι είναι 
όμορφο και τι άσχημο; Τις απαντή-
σεις θα ανακαλύψουν τα παιδιά 
μέσα από την παράσταση. 

Παίζουν: Νίκος Αναδιώτης, Ευγε-

νία Τσαούση, Στέλλα Μπονάτσου,
Αντώνης Τάμβακας, Αργύρης 
Σαζακλής. Σκηνοθεσία: Μπάμπης 
Κλαλιώτης. Μουσική Επιμέλεια: Γι-
άννης Ζουγανέλης.

Προπώληση: Στα σημεία της 
ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α  8€, 
Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ.
Τιμές εισιτηρίων: 
Γενική είσοδος 10€

Υπαίθριο Θέατρο

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

Παρασκευή 26/7/2019 
ώρα 21:00

Οι πρώτοι μεταπολεμικοί συγγρα-
φείς της ελληνικής κωμωδίας ήταν 
όλοι «παιδιά του πολέμου». Αγα-
πούσαν με πάθος τη ζωή. Το θέα-
τρο ήρθε και ακούμπησε αργότερα 
σαν μεγάλη παρηγοριά. Η ελληνική 
φαρσοκωμωδία δοξάστηκε και θα 
μας αποκαλύπτει πάντα ένα κομμά-
τι του εαυτού μας που παραφυλάει 
κρυφογελώντας για να τρομάξει 
την περιβόητη στις μέρες μας «σο-
βαρότητά» μας. Οι Γαμπροί της  
Ευτυχίας είναι ένα στοίχημα κοι-
νού ρυθμού ηθοποιών και θεατών. 
Το μεγάλο και πηγαίο γέλιο είναι ο 
στόχος. Η προϋπόθεση είναι η χαρά 

των ανθρώπων της σκηνής.

Παίζουν: Γιάννης Μπέζος, Δάφνη
Λαμπρόγιαννη, Γιάννη Στόλλα,
Γιάννα Παπαγεωργίου, Ντένια
Στασινοπούλου, Παναγιώτης Κα-
τσώλης, Κωνσταντίνα Νταντάμη,
Θανάσης Ισιδώρου. Σκηνοθεσία:
Γιάννης Μπέζος. Μουσική και Τρα-
γούδια: Φοίβος Δεληβοριάς.

Προπώληση: viva.gr 
και στα σημεία της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.  
Τιμές εισιτηρίων: 
Γενική είσοδος 20€, φοιτητικό-
ΑΜΕΑ-ανέργων-πολύτεκνοι και 
παιδικό από 6 έως 12 ετών 15€ 

«ΟΙ ΓΑΜΠΡΟΙ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ» 
των Νίκου Τσιφόρου – Πολύβιου Βασιλειάδη.
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ΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019

ΙΟΥΛΙΟΣ

Πλατεία Υψηλών

Αλωνίων

Κυριακή  28/07/2019
ώρα 21:00

«Η γυναίκα στο χοροστάσι»

Πότε με σείισμα του μαντηλιού συ-
νοδεύει τη μουσική φράση ωσάν
πρωτοχορεύτρια, πότε με τον εντυ-
πωσιακό κεφαλόδεσμο – πολύπλο-
κο στην κατασκευή – με λογιών
κεντήματα λουλούδια και κοσμή-
ματα, σε κυκλωτικούς και αντικρι-
στούς χορούς, κάνει αισθητή η
γυναίκα την παρουσία της στο χο-
ροστάσι, με μια εσωτερικότητα και
ταπεινότητα άρρηκτα δεμένη με
τον εθιμικό βίο. Γυναικεία χοροπα-
τήματα αλλά και χοροί με ονόματα

γυναικών, παραδοσιακά τραγούδια 
από κορυφαίες ερμηνεύτριες.

Συμμετέχουν: Πανηπειρωτική Αδελ-
φότητα Αιγιαλείας, Πολιτιστικός 
Σύλλογος Τέμενης «Η Ένωση», Χο-
ρευτικό Εργαστήρι Αιγίου, Χορευ-
τικός Όμιλος Αβύθου «Οι Αχαιοί», 
Χορευτικός Όμιλος Αιγίου, Χορευ-
τικός Όμιλος Καμαρών «Οι Αρχαί-
ες Ρύπες».
Συνδιοργάνωση: ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α,
Δημοτική Κοινότητα Αιγίου.

Είσοδος Ελεύθερη

ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

Υπαίθριο Θέατρο

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

�ευτέρα  29/7/2019 
ώρα 21:00

Οι μύθοι του Αισώπου μετρούν
αιώνες ιστορίας και δεν παύουν
ποτέ να αποτελούν την επιτομή
της ηθικοδιδαχής. Μέσα από τον
συμβολικό και αλληγορικό τους
χαρακτήρα, οι μύθοι του Αισώπου
έχουν ιδιαίτερη χάρη, θαυμαστή
απλότητα κι άφταστη διδακτικότη-
τα. Με τη μοναδική ικανότητα του
Αισώπου να δίνει στα ζώα των μύ-
θων του ανθρώπινη ιδιότητα, ψυχή
και λαλιά αλλά και το επιμύθιο που
ήταν πάντοτε απλοϊκό κι εύληπτο
για τα παιδιά. Έτσι και στην παρά-

σταση οι εξανθρωπισμένοι ήρωες 
διδάσκουν αλλά πρώτα μαθαίνουν 
και οι ίδιοι από τα παθήματά τους.

Παίζουν: Γιώργος Πούλης, Γιάννης 
Παπαευθυμίου, Δανιήλ Τίφανη, 
Ευδοκία Βοϊνά, Φανούρης Κορ-
ρές. Σκηνοθεσία: Γιώργος Πούλης.
Μουσική Επιμέλεια: Χρύσα Καζά-
κου. 

Προπώληση: viva.gr 
και στα σημεία της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α  8€
Τιμές εισιτηρίων: 
Γενική είσοδος 10€ 

«Ο Λαγός και η Χελώνα» 
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ΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019

ΙΟΥΛΙΟΣ

Υπαίθριο Θέατρο

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

Τρίτη  30/7/2019 
ώρα 21:00

# Αγάπη _ρε….

Η επιτυχημένη ψυχοθεραπευτική 
κωμωδία Toc Toc που από το 2013 
παίζεται στην Αθήνα στο ίδιο θέα-
τρο, συγκινεί, ψυχαγωγεί και χαρί-
ζει άφθονο γέλιο στους θεατές… 
αποδομώντας τις ιδεοψυχαναγκα-
στικές διαταραχές και τις ιδεολη-
ψίες… μέσα από τον μόνο δρόμο 
που μας έχει απομείνει… τον δρό-
μο της αγάπης. 
Στο έργο, άγνωστοι μεταξύ τους 
άνθρωποι  συναντώνται στον προ-
θάλαμο του παγκοσμίου φήμης 
γιατρού, στον οποίον έχουν ενα-
ποθέσει όλες τις ελπίδες τους για 
οριστική θεραπεία .Ο γιατρός όμως 
λείπει και οι ήρωες περιμένουν και 
όσο περιμένουν κουβεντιάζουν και 
όσο κουβεντιάζουν οδηγούνται 

μοιραία σε group therapy αυτοδί-
δακτο, λόγω έλλειψης γιατρού. Τα
αποτελέσματα του, άκρως απρό-
σμενα, ανατρεπτικά, ξεκαρδιστικά
και συγκινητικά. TOC TOC  μία πα-
ράσταση ….ψυχοθεραπεία!!!!!

Παίζουν: Κώστας Σπυρόπουλος,
Δημήτρης Σταρόβας, Ναταλία
Δραγούμη, Νίκος Πολυδερόπου-
λος, Φωτεινή Ντεμίρη, Αποστολία
Ζώη. Σκηνοθεσία: Κώστας Σπυρό-
πουλος. Το τραγούδι της παρά-
στασης «Αγάπη ρε…..» ερμηνεύει
ο Πάνος Κιάμος.

Προπώληση: viva.gr 
και στα σημεία της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.  
Τιμές εισιτηρίων: 
Γενική είσοδος 20€, 
φοιτητικό-ΑΜΕΑ-ανέργων 15€ 

Παραλία

Σελιανιτίκων
�ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗ-

ΤΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Τετάρτη 31/7/2019 
ώρα 21:00

Η Μιρέλα Πάχου παίρνει το ακορ-
ντεόν της και ξεκινάει μαζί με τη 
μπάντα της ένα μεγάλο «πάρτι» σε 
σταθμούς σε Ελλάδα και Κύπρο. Εί-
ναι έτοιμη να μας παρασύρει σε ένα 
ατέλειωτο ξεφάντωμα, μέσα από 
το φρέσκο και νεανικό πρόγραμ-
μα που θα μας παρουσιάσει. Eπι-
τυχίες από τους δύο προσωπικούς 
της δίσκους, «Μιρέλα» και «Λίγο 
χρώμα», και το ολοκαίνουργιο 
καλοκαιρινό single με τίτλο «Έρω-
τας παρωδία» σε συνεργασία με 
την Πέννυ Μπαλτατζή αλλά και 
ιδιαίτερες διασκευές αγαπημένων 

καλλιτεχνών. Η Μιρέλα έρχεται με
μια ανανεωτική διάθεση, έχοντας
βάλει στόχο να μας κάνει να χορεύ-
ουμε ασταμάτητα! Σ΄αυτό το πάρτι
είστε όλοι καλεσμένοι!

Μαζί της οι μουσικοί: Δημήτρης Σι-
νογιάννης ηλεκτρική κιθάρα,ς Δημή-
τρης Μουτάφης ηλεκτρικό μπάσο,ς
Παύλος Λογαράς τύμπανα.
Συνδιοργάνωση : ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α – Αντι-
δημαρχία Δυτικής Αιγιαλείας – Το-
πική Κοινότητα Σελιανιτίκων.

Είσοδος Ελεύθερη

«ΜΙΡΕΛΑ ΠΑΧΟΥ»  Live



14

ΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Υπαίθριο Θέατρο

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

Παρασκευή 02/08/2019 
ώρα 21:00

η ρχ ς
Μια μεσοαστική ελληνική οικογέ-
νεια της Κωνσταντινούπολης ζει
τις μικρές και τις μεγάλες στιγμές
της καθημερινότητάς, με φόντο
τα ιστορικά γεγονότα της εποχής.
Η κοκόνα Λωξάντρα μια λαϊκή γυ-
ναίκα που έχει αγάπη για τη ζωή και
τους γύρω της, είναι το κεντρικό
πρόσωπο της οικογένειας. Πανέξυ-
πνη, στοργική, αλλά και χαρισμα-
τική μαγείρισσα. Η Λωξάνδρα δεν
είναι γέννημα συγγραφικής φα-
ντασίας αλλά πρόσωπο υπαρκτό.
Συγκεκριμένα είναι η γιαγιά της
συγγραφέως Μαρίας Ιορδανίδου
που μας μεταφέρει στο ομώνυμο
μυθιστόρημα την ιστορία αυτής
της δυναμικής γυναίκας, περιγρά-
φοντας παράλληλα με χιούμορ και
ζηλευτή ζωντάνια τα έθιμα και τη

ζ ή ή ης ης

Παίζουν: Ελένη Κοκκίδου, Γιώρ-
γος Αρμένης, Μιχάλης Μητρού-
σης, Ευαγγελία Μουμούρη, Χρύ-
σα Παπά. Συμμετέχουν: Κατερίνα
Αντωνιάδου, Χρήστος Ζαχαριά-
δης, Αλεξάνδρα Καρακατσάνη, 
Κωνσταντίνος Κυριακού, Γιάννης 
Κουκουράκης, Αλεξία Μουστάκα, 
Κοραλία Τσόγκα, Σόλων Τσούνης,
Αλμπέρτο Φάις, Μαρία Χάνου, 
Χριστίνα Ψάλτη. Σκηνοθεσία: Σω-
τήρης Χατζάκης. «Τραγουδίστρια
Ευθαλία» η Σοφία Παπάζογλου.
Μουσική: Ανδρέας Κατσιγιάννης. 
Προπώληση: viva.gr 
και στα σημεία της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.  
Τιμές εισιτηρίων: 
Γενική είσοδος 20€, φοιτητικό-
ΑΜΕΑ-ανέργων-πολύτεκνοι και 
παιδικό από 6 έως 12 ετών ,15€ 

Υπαίθριο Θέατρο

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

Σάββατο 03/08/2019
ώρα 21:00

Στην βάπτιση του παιδιού του βασι-
λιά και της βασίλισσας που για χρό-
νια επιθυμούσαν, επτά καλές νερά-
ιδες καλούνται να γίνουν νονές της
μικρής πριγκίπισσας. Προσφέρουν
τα δώρα τους για ομορφιά, σπιρ-
τάδα, χάρη, χορό, τραγούδι και
καλοσύνη στο βρέφος. Όμως μια
γριά νεράιδα που παραμελείται,
θυμώνει και σαν δώρο κάνει ξόρκι,
ώστε η πριγκίπισσα όταν μεγαλώ-
σει να τρυπήσει το δάχτυλο της σε
αδράχτι και να πεθάνει. Η έβδομη
νεράιδα όμως επιχειρεί με το δώρο
της να ανατρέψει την κατάρα της
κακιάς νεράιδας και αντί να πε-

θάνει η Πριγκίπισσα, θα πέσει σε
βαθύ ύπνο για 100 χρόνια και θα
ξυπνήσει από το φιλί του γιου του 
βασιλιά.

Παίζουν: Κώστας Ρωμαίος, Γιάννης 
Χριστοφάνης, Δέσποινα Κασιώτη,
Πέτρος Τσαπαλιάρης, Γιώργος 
Χουσάκος, Γιώτα Βάμβακα, Δέ-
σποινα Σταυρίδη, Ιωάννα Ευαγγέ-
λου. Σκηνογράφος: Μιχάλης Σδού-
γκος. Μουσική επένδυση: Κριστέλ
Καπερώνη.

Προπώληση: 
Στα  σημεία της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α  8€
Τιμές εισιτηρίων: 
Γενική είσοδος 10€ 

«Η ΩΡΑΙΑ ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ» του Σάρλς Περώ
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ΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

�ιακοπτό, Παραλία

Αγίου Νικολάου

�ΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 

�ΙΑΚΟΠΤΟΥ

Κυριακή 04/08/2019 
ώρα 21:00

τριες ενώνουν τις δυνάμεις τους 
και μας παρουσιάζουν μια ξεχω-
ριστή μουσική παράσταση – ανα-
δρομή στα λαϊκά τραγούδια που 
αγαπήσαμε με τον τίτλο Σερσέ Λα 
Φαμ. Ένα πρόγραμμα με ….άρωμα 
γυναίκας και διάθεση γλεντιού. Το 
λαϊκό τραγούδι σε όλες του τις εκ-
φάνσεις. Από το ρεμπέτικο στα λαϊ-
κά του ́ 60, του ́ 70, του ́ 80, με ενδι-
άμεσες στάσεις στην παράδοση και 
τα αρχοντορεμπέτικα. Τραγούδια 
που λατρέψαμε με την υπογραφή 
κορυφαίων λαϊκών συνθετών, σε 
ένα πρόγραμμα καθαρόαιμης λαϊ-
κής διασκέδασης.
Η Δήμητρα Σταθοπούλου, η Μυρ-
τώ Καμβυσίδη και η Επιστήμη 

κέφι με ένα μουσικό παιχνίδι που
συνεχώς αλλάζει χρώματα, εποχές
και συναισθήματα.

Συμμετέχουν: η Ράνια Γκικοπούλου
στην κιθάρα, η Ιωάννα Πάλλα στο
ακορντεόν, η Αντωνία Οικονομο-
πούλου στο μπάσο και ο Στρατής 
Σκουρκέας στα κρουστά. Ο Βαγγέ-
λης Ζαρμπούτης στο μπουζούκι καις
τις ενορχηστρώσεις και ο Δημήτρης 
Χαλιώτης στην επιμέλεια του προ-ς
γράμματος.

Συνδιοργάνωση: ΔΗΚΕΠΑ - Αντι-
δημαρχία Δημοτικής Ενότητας 
Διακοπτού – Δημοτική Κοινότητα
Διακοπτού.

Είσοδος Ελεύθερη

Υπαίθριο Θέατρο

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

�ευτέρα 05/08/2019 
ώρα 21:00

Η  ιστορία του μικρού πρίγκιπα εί-
ναι ένα μαγικό παραμύθι γραμμένο 
για μικρούς και μεγάλους. Ο μικρός 
πρίγκιπας, μέσα από τις δροσε-
ρές αναμνήσεις του ταξιδιού του, 
ξετυλίγει μπροστά στα μάτια του 
πιλότου όλη την επιπολαιότητα, 
την υπεροψία, τη μιζέρια, τη δίψα 
για εξουσία και λεφτά, τη μοναξιά 
των ανθρώπων. Απλά, χωρίς ίχνος 
διδακτικού τόνου, κάθε περιγραφή 
του μικρού πρίγκιπα είναι μάθημα 
ζωής. Μια συνεχής αναζήτηση για 
την «αλήθεια».

Ακούγονται οι ηθοποιοί: Πάνος 

Μουζουράκης, Χρυσούλα Παπα-
δοπούλου, Σόλων Τσούνης, Διο-
νύσης Κλάδης, Μαρίλια Νομικού,
Παναγιώτα Μωυσιάδου. Σκηνο-
θεσία: Θανάσης Γκότσης. Μουσική:
Πάνος Μουζουράκης, Μιχάλης 
Κατσαρός.

Προπώληση: 
καταστήματα  PUBLIC, online στο 
TicketServices.gr  και 
στα σημεία της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α  6€.
Τιμές εισιτηρίων: 
Γενική είσοδος 7€, ανέργων
πολύτεκνοι και ομαδικά 5€ .

«Ο Μικρός Πρίγκιπας» του Αντουάν Ντε Σαιντ Εξυπερύ
Θέατρο Μαριονέτας «ΓΚΟΤΣΗ»
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ΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Υπαίθριο Θέατρο

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

Τρίτη  06/08/2019
ώρα 21:30

Η Μαρία Πενταγιώτισσα, πραγματι
κό πρόσωπο από τους Πενταγιούς
Φωκίδας, υπήρξε το αντικείμενο
του πόθου για πολλούς επίδοξους
εραστές που δημιουργούσαν συ-
χνά επεισόδια, ενώ δείχνει να ήταν
και από τις πρώτες φεμινίστριες.
Μέσω της ιστορίας της θρυλικής
Μαρίας, ο Μποστ σαρκάζει τους
θεσμούς αμφιβάλλοντας γι’ αυ-
τούς, σε ένα από τα πιο αστεία έργα
του νεοελληνικού ρεπερτορίου,
ακολουθώντας τον προσφιλή του
15σύλλαβο. Είναι μια παράσταση
με άφθονο γέλιο και μουσική που
βασίζεται στην παράδοση. Τα σκη-
νικά και τα κουστούμια ανατρέχουν

στον Τσαρούχη και στον Μόραλη. 

Στο ρόλο της “Πενταγιώτισσας” ο 
Χρήστος Χατζηπαναγιώτης.
Παίζουν: Βίκυ Σταυροπούλου, Δη-
μήτρης Μαυρόπουλος, Αργύρης 
Αγγέλου, Ηλίας Μελέτης, Χάρης 
Γρηγορόπουλος.  Σκηνοθεσία: Μά-
νος Καρατζογιάννης. Μουσική: 
Θύμιος Παπαδόπουλος

Προπώληση:  15€ στα σημεία 
της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α (για περιορισμένο 
αριθμό εισιτηρίων).
Τιμές εισιτηρίων: 
Γενική είσοδος 18€, φοιτητικό-
μαθητικό-άνω των 65 ετών 15€ 
ανέργων με κάρτα 12€ 

Υπαίθριο Θέατρο

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

Πέ�πτη   08/08/2019
ώρα 21:30

Η Μαρίζα Ρίζου σε ένα σόλο πρό-
γραμμα με τραγούδια που αγαπά
πολύ και που έχει “πειράξει”, σε ένα
live πρόγραμμα που μας επιφυλάσ-
σει πολλές εκπλήξεις. 
Στο πρόγραμμα θα υπάρχουν τρα-
γούδια από τη μέχρι τώρα δισκο-
γραφία της, αλλά και από τον τρίτο
της δίσκο που σύντομα θα κυκλο-
φορήσει.

Μαζί της οι μουσικοί: Άγγελος Αϊβά-
ζης κιθάρες-γιουκαλίλι-φωνητικά,ς

Βαγγέλης Κατσαρέλης τρομπέτα,ς
Γιώργος Κωστελέτος τύμπανα,ς  Γι-
ώργος Μουχτάρης κοντραμπάσο,ς
Μάρκος Χαϊδεμένος πιάνο-επιμέ-ς
λεια ενορχηστρώσεων.

Προπώληση: viva.gr και στα 
σημεία της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α  10€ 
Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 
13€, παιδικό από 5 έως 15 ετών 
7€ μόνο από την είσοδο 
του Υπαίθριου Θεάτρου.

«ΜΑΡΙΖΑ ΡΙΖΟΥ»  Live



17

ΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Υπαίθριο Θέατρο

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

Παρασκευή  09/08/2019
ώρα 21:15

ρ η ρ ρ ής
νυκτός» είναι μια γιορτινή κωμω-
δία, ένα ερωτικό γαϊτανάκι που 
σοβαρολογεί χωρίς ποτέ να σο-
βαρεύεται. Είναι μια σπαρταριστή 
κωμωδία που όμως έχει σκοτει-
νό και βίαιο υπόβαθρο. Στο έργο 
αυτό που υμνεί την φύση και τον 
έρωτα, το όνειρο μπλέκεται με την 
πραγματικότητα, η φαντασίωση με 
τον εφιάλτη, η αγνή αγάπη με την 
ερωτική μανία. Ο μηχανισμός που 
πυροδοτεί τα πάντα είναι ο έρω-
τας. Ο έρωτας ανατρέπει την κοινή 
λογική, μεταμορφώνει, προκαλεί 
το χάος, πολιορκεί ανθρώπους και 
θεούς, καθώς οι κρυφές επιθυμίες 
και τα ερωτικά απωθημένα κατευ-
θύνουν τη μοίρα των προσώπων. 
Άνθρωποι και ξωτικά, πραγματι-
κότητα και φαντασία γίνονται ένα, 

μ ρ μ
θιού και του ονείρου.

Παίζουν: Αιμίλιος Χειλάκης, Βλα-
δίμηρος Κυριακίδης, Αθηνά Μα-
ξίμου, Μιχάλης Σαράντης, Αλέ-
ξανδρος Βάρθης, Λένα Δροσάκη,
Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Χρι-
στίνα Χειλά-Φαμέλη, Κρις Ραντά-
νοφ, Παναγιώτης Κλίνης, Τίτος 
Λίτινας, Μιχάλης Πανάδης, Κων-
σταντίνος Μουταφτσής.
Σκηνοθεσία: Αιμίλιος Χειλάκης-
Μανώλης Δούνιας. Μουσική: Κων-
σταντίνος Βήτα.

Προπώληση: viva.gr και 
στα σημεία της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α  
Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 
20€, φοιτητικό-ΑΜΕΑ-ανέργων-
πολύτεκνοι και παιδικό
έως 12 ετών 15€ .

ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ ΣΤΟ “ΑΙΓΙΟ”
Την Παρασκευή 9 Αυγούστου το 
Αίγιο βάζει τα καλά του και προ-
σκαλεί ντόπιους και επισκέπτες σε 
μια γιορτή που θα διαρκέσει μέχρι 
τις πρώτες πρωινές ώρες.
Μουσική παντού, φώτα και τα κα-
ταστήματα ανοιχτά με εξαιρετικές 

τιμές στην πρώτη «Λευκή Νύχτα»
στο Αίγιο. Μια νύχτα που δεν πρέ-
πει να χάσει κανείς...
Συνδιοργάνωση: ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α., 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ  & 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ.

Παρασκευή 09/08/2019
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Πλατεία Ακράτας

�ΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ

Κυριακή  11/08/2019
ώρα 21:00

Η Μελίνα Κανά αυτό το καλοκαίρι
απλώνει τα χέρια και διαλέγει τα
πολυτιμότερα τραγούδια, για να τα
φέρει δίπλα σε μουσικές-ορόσημα
του ελληνικού πενταγράμμου. Από
το υλικό των Θανάση Παπακων-
σταντίνου και Σωκράτη Μάλαμα
μέχρι επιλογές που όρισαν το συ-
γκινησιακό τραγούδι, η αισθαντική
ερμηνεύτρια χτίζει ένα πρόγραμμα
που εκφράζει με λεπτομέρεια το
καλλιτεχνικό της παρόν. Η μου-
σική παράσταση «Όταν τραγου-
δάω….» αποτελεί μια εξερεύνηση
συναισθημάτων που έχουμε βιώσει
όλοι.
Πάντα δυναμική, ευαίσθητη και

τρυφερή αγγίζει απαλά τους προ
βληματισμούς μας και μας δείχνει 
τον δρόμο για να αφήσουμε πίσω 
τον πόνο και την κούραση, έστω
και για δύο μόνο ώρες.

Μαζί της: ο Χρυσόστομος Καρα-
ντωνίνου στην ενορχήστρωση και
τις κιθάρες, ο Μάριος Ιβάν Παπού-
λιας στο βιολί και το φλάουτο, ος Ζα-
χαρίας Γερασκλής στο μπουζούκι 
και το λαούτο, ο Ηλίας Παρασκευό-
πουλος  στα κρουστά και ης Αντωνία 
Τσολάκη στο μπάσο.
Συνδιοργάνωση: ΔΗΚΕΠΑ-Αντιδη-
μαρχία Αιγείρας-Ακράτας – Τοπι-
κή Κοινότητα Ακράτας.

Είσοδος Ελεύθερη
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ΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Υπαίθριο Θέατρο

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

�ευτέρα 12/08/2019
ώρα 21:15

μη γ ή
θηκε από τα ίδια τα παιδιά που 
συμμετέχουν ενεργά και δεν είναι 
απλοί θεατές σε αυτή τη μαγική 
παράσταση. Είναι ένα υπέροχο 
ταξίδι στην φαντασία, την γνώση, 
την ιστορία μας, στα όνειρα των 
παιδιών… στην αυτοπεποίθηση 
και στην τόλμη.  Μουσικές πρω-
τότυπες, ονειρικά κοστούμια και 
ατμοσφαιρικοί φωτισμοί περι-
κλείουν την τρυφερή ιστορία που 
απευθύνεται στο κάθε παιδί αλλά 
και στους μεγάλους θεατές.

ζ y , ζ ρ
κά, Νικορέστης Χανιωτάκης, Δη-
μήτρης Πιέτρης. Κείμενο- Σκηνοθε-
σία: Δημήτρης Πιέτρης. Μουσική:
Ειρήνη Τριανταφυλλίδη – Αλέξαν-
δρος Τριανταφυλλίδης. Αφήγηση:
Βίκυ Τσιανίκα.

Προπώληση: 8€ 
στα σημεία της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.  
Τιμές εισιτηρίων: 
Γενική είσοδος 10€,  ΑΜΕΑ  και 
συνοδός : Ελεύθερη είσοδος. 

Υπαίθριο Θέατρο

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

Τρίτη  13/08/2019
ώρα 21:00

Ο Αργκάν είναι ένας υποχόνδριος, 
φιλάργυρος και αρρωστοφοβικός 
ηλικιωμένος, εξαρτημένος από τους 
γιατρούς και τα φάρμακα. Αισθάνε-
ται συνεχώς ασθενής, αν και στην 
πραγματικότητα χαίρει άκρας υγεί-
ας. Αυτή η εμμονή του τον καθιστά 
εύκολο θύμα και οι γύρω του τον 
εκμεταλλεύονται. Μάλιστα, φτάνει 
στο σημείο να θέλει να παντρέψει 
την κόρη του Ανζελίκ με γιατρό, 
προκειμένου να έχει δωρεάν ιατρι-
κή φροντίδα. Ο αδελφός του όμως, 
σε συνεργασία με την υπηρέτρια 
του Αργκάν, θα προσπαθήσουν να 
τον θεραπεύσουν από τις φαντα-
σιοπληξίες του και ταυτόχρονα να 
τον οδηγήσουν να ανακαλύψει ποι-
ος πραγματικά τον αγαπά και του 
είναι πιστός. Ο Μολιέρος μέσα από 
τη συγκεκριμένη κωμωδία ασκεί με 
οξυδέρκεια, κριτική στην κοινωνία 

και στα ήθη, ενώ παράλληλα παρα-
τηρεί την αιώνια διαμάχη των δυο
φύλων για την «πρωτοκαθεδρία»
μέσα στο σπίτι.

Παίζουν: Πέτρος Φιλιππίδης, Μυρ-
τώ Αλικάκη, Τάκης Παπαματθαί-
ου, Τάσος Γιαννόπουλος, Αντίνοος 
Αλμπάνης, Λαέρτης Μαλκότσης,
Ιωάννα Ασημακοπούλου, Νεφέλη
Κουρή, Ρένος Ρώτας, Θάλεια Στα-
ματέλου, Χάρης Χιώτης, Βαγγέλης 
Κυπαρίσσης. Σκηνοθεσία: Πέτρος 
Φιλιππίδης. Σκηνικά- κοστούμια: Γι-
άννης Μετζικώφ. Μουσική: Θέμης 
Καραμουρατίδης. 

Προπώληση: viva.gr και στα 
σημεία της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.  
Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 
20€, φοιτητικό-ΑΜΕΑ-ανέργων-
πολύτεκνοι και παιδικό έως 12 
ετών 15€ .

«Κατά φαντασία Ασθενής», του Μολιέρου
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ΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Υπαίθριο Θέατρο

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

Τετάρτη  14/08/2019
ώρα 21:30

ης ,
ο αιώνιος έφηβος, έρχεται για μια
μοναδική συναυλία στο Αίγιο. Αυ-
θεντικός, συναισθηματικός, εκρη-
κτικός, ο Βασίλης μετράει περισ-
σότερα από 45 χρόνια πορείας,
αμέτρητους δίσκους, τεράστιες
επιτυχίες και θρυλικές συναυλίες.
Το Υπαίθριο Θέατρο Αιγίου τον
υποδέχεται σε μια μεγάλη συναυ-
λία όπου  πέρα από μια επιλογή
από τα αγαπημένα μας διαχρονικά
τραγούδια-σταθμούς, θα μας τρα-
γουδήσει και κομμάτια από το νέο
του δίσκο «Μπλέξαμε….».  Αυτό
το βράδυ μας δίνεται η ευκαιρία
να ακούσουμε το δικό μας Βασίλη,
με την τρυφερή ροκ φωνή και την
ηλεκτρισμένη σκηνική παρουσία
και να ταξιδέψουμε μαζί του σε μο-

ς μ ς ρ ρ μ ς
που μιλούν για τον έρωτα, την 
κοινωνία, τους φόβους μας και τα
όνειρά μας.

Μαζί του οι μουσικοί: Μαίρη Μπρό-
ζη βιολί, Αντρέας Αποστόλου πιά-
νο-Keyboards, Βαγγέλης Πατερά-
κης ηλεκτρικό μπάσο, Στέφανος 
Δημητρίου τύμπανα, Γιάννης Αυ-
γέρης κιθάρες. Επιμέλεια ήχου:ς Αλέ-
ξανδρος Μπίτος, Λυσιέν Κλίμης.

Προπώληση: viva.gr και στα 
σημεία της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α 13€ 
Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 
15€, παιδικό από 5 έως 15 ετών 
10€ μόνο από την είσοδο του 
Υπαίθριου Θεάτρου

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

Για 7η συνεχόμενη χρονιά από 18 – 30 Αυγούστου, η Αιγιάλεια
προσκαλεί ντόπιους και επισκέπτες στις πολύπλευρες εκδηλώσεις, του

θεσμού «ΟΙΝΟΞΕΝΕΙΑ» που φέτος αναδεικνύουν τους εκλεκτούς
οίνους της ορεινής Αιγιάλειας και μας ταξιδεύουν σε απρόσμενες

γαστρονομικές εμπειρίες με τα θαλασσινά του Κορινθιακού.

Για τα ΟΙΝΟΞΕΝΕΙΑ 2019 θα δημοσιοποιηθεί ξεχωριστό αναλυτικό Πρόγραμμα

“Η Δική μας θάλασσα”
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ΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Υπαίθριο Θέατρο

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

Τρίτη 03/09/2019
ώρα 21:00

Η Κάρμεν Ρουγγέρη και ο θίασός 
της για μια ακόμα φορά, μας ταξι-
δεύουν και αυτό το καλοκαίρι στις 
γειτονιές της Ελλάδας. 
Σκοπός  του ταξιδιού αυτή τη φορά 
είναι να γνωρίσουν τα παιδιά τον 
πατέρα του βαλς, τον Γιόχαν Στρά-
ους και την υπέροχη μουσική του. 
Έξι υπέροχα παραμύθια ντύνονται  
με τις μελωδίες και τα τραγούδια 
του Γιόχαν Στράους, μαγεύοντας 
μικρούς και μεγάλους.

Παίζουν: Χάρης Αγγέλου, Αθηνά 

Δημητρακοπούλου, Μάιρα Γε
ωργάρου, Ιουστίνα Μάτσιασεκ,
Γιάννης Νικολάου, Νικόλας Παπα-
κωνσταντίνου, Ορφέας Τσαρέκας.
Κείμενο-Σκηνοθεσία: Κάρμεν Ρουγ-
γέρη. Σκηνικά-Κοστούμια: Χριστίνα
Κουλουμπή.

Προπώληση: viva.gr 
και στα σημεία της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. 
Τιμές εισιτηρίων: 
Γενική είσοδος 10€

Υπαίθριο Θέατρο

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

Σάββατο 07/9/2019
ώρα 20:30

Ο Μολιέρος πραγματεύεται έναν 
από τους μεγαλύτερους σύγχρο-
νους μύθους, δίνοντας την ισχυ-
ρότερη λογοτεχνική ενσάρκωση 
του θρυλικού ήρωα και ένα από τα 
πιο γοητευτικά όσο και αινιγματικά 
έργα της παγκόσμιας δραματουρ-
γίας.
Ο Μολιέρος οδηγεί στα άκρα το 
προφίλ του ήρωα του. Μετατοπί-
ζει το ενδιαφέρον από τα ερωτικά 
επιτεύγματα του Δον Ζουάν στη φι-
λοσοφία του. Τον προικίζει με οξύ-
νοια που του επιτρέπει να δικαιο-
λογεί τις πράξεις του μέσα από τον 
αδιαφιλονίκητο ορθολογισμό ενός 
ελεύθερα σκεπτόμενου ανθρώ-
που, ενώ ταυτόχρονα αποκαλύπτει 
την υποκρισία της κοινωνίας που 
τον περιβάλλει.
Συνθέτει το απόλυτα σαγηνευτικό 
αλλά και επίφοβο πορτρέτο ενός 

ανθρώπου που υπονομεύει θε-
σμούς, κανόνες και αξίες και παρα-
βιάζει κοινωνικά ταμπού, προκα-
λώντας τη συντηρητική κοινωνία
κάθε εποχής.

Παίζουν: Νίκος Κουρής, Ζέτα Μα-
κρυπούλια, Μάκης Παπαδημητρί-
ου. Συμμετέχουν: Δημήτρης Καρα-
μπέτσης, Ηρώ Μπέζου, Γιάννης 
Σοφολόγης, Μιχάλης Τιτόπουλος,
Ιωάννης Καπελέρης, Ελίζα Σκολί-
δη. Σκηνοθεσία: Θέμης Μουμουλί-
δης. Μουσική: Κατερίνα Πολέμη.

Προπώληση: viva.gr και στα 
σημεία της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α 15€ 
Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 
18€,  άνεργοι-ΑΜΕΑ-παιδικό από 
7 έως 17 ετών 12€ ,μόνο από την 
είσοδο του Υπαίθριου Θεάτρου. 
Φοιτητικό και άνω των 65 ετών  
15€ ,μόνο από την είσοδο του 
Υπαίθριου Θεάτρου.

«ΔΟΝ ΖΟΥΑΝ», του Μολιέρου



   ΣΗΜΕΙΑ  ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ
ΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019

Το πρόγραμμα επιμελήθηκε η Έφη Ρουμελιώτη, συνεργάτης της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.

το
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