


Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτισσες,

Ξεφυλλίζοντας το πρόγραμμα για το Πολιτιστι-
κό Καλοκαίρι 2016, θα αντιληφθείτε αμέσως ότι 
το όραμα του Δήμου μας να καταστήσει την 
Αιγιαλεία σοβαρό πολιτιστικό προορισμό, είναι 
γεγονός.
Σημαντικές συνεργασίες, αυτόνομες παραγω-
γές και νέοι θεσμοί που σχεδιάστηκαν, αναδει-
κνύουν με σύγχρονη ματιά τις πολύπλευρες 
δυνατότητες του τόπου μας.
Για άλλη μια χρονιά, ξεκινάμε ένα ταξίδι στη 
μουσική, το θέατρο, τις παιδικές παραστάσεις, 

τα κλασικά έργα, την παράδοση, τα έθιμα του 
τόπου μας και πολλά άλλα που θα μας δώσει 
χαρά, συγκίνηση, θα διασκεδάσει τα παιδιά μας 
και θα γεμίσει τις ψυχές μας με φως.
Σας καλώ, να απολαύσουμε μαζί όλα αυτά που 
σχεδιάστηκαν με πολύ αγάπη για να πάρουμε 
δύναμη και να αντιμετωπίσουμε τα όποια προ-
βλήματα με αισιοδοξία.
Καλό καλοκαίρι σε όλους.

Θανάσης Παναγόπουλος
Δήμαρχος Αιγιαλείας

Μήνυμα  ΔΣ  ΔΗ.Κ.ΕΠ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Άλλο ένα Πολιτιστικό καλοκαίρι  φτιαγμένο 
με μεράκι, πολύ δουλειά και στόχο πάντα την 
ποιότητα, την προβολή και ανάδειξη του τό-
που μας, αλλά και τη διασκέδασή σας, ξεκινά 
τη διαδρομή του σε όλη την Αιγιάλεια.
Πολυάριθμες εκδηλώσεις για όλα τα γούστα, 
μας καλούν να συναντηθούμε, να συμμετέ-
χουμε, να χαρούμε  και να συγκινηθούμε.
Σε μια περίοδο δύσκολη οικονομικά, εμείς 
προσπαθήσαμε να μετατρέψουμε την κρίση 
σε ευκαιρία, πήραμε  δύναμη από την αγά-
πη σας και δημιουργήσαμε ένα πρωτοπόρο 
πρόγραμμα εκδηλώσεων, αντίστοιχο των 
μεγαλύτερων δήμων της χώρας.
Ξεκινώντας από τις «Γιορτές του Οδοντω-

τού» το Μάιο, που διαφήμισαν την Αιγιάλεια 
σε όλο τον κόσμο, συνεχίζουμε  την προσπά-
θεια και δημιουργήσαμε το πρόγραμμα για 
το Πολιτιστικό καλοκαίρι, φιλοδοξώντας  να 
αφήσουμε το αποτύπωμά μας στο πολιτιστι-
κό γίγνεσθαι της χώρας, με θεσμούς όπως 
τα «Οινοξένεια», που αναγνωρίζεται ήδη ως  
μια από τις σημαντικότερες δράσεις προβο-
λής  του οίνου. 
Αυτό το καλοκαίρι, «μένουμε όλοι Αιγιάλεια», 
συμμετέχουμε σε κάθε δράση και όλοι μαζί, 
δημιουργούμε ένα καλύτερο μέλλον.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗΚΕΠΑ 

Χαιρετισμός 
Δημάρχου Αιγιαλείας



Τρίτη 21 Ιουνίου 
ώρα  21.00 Παγκόσμια Ημέρα μουσικής «100 χρόνια 

από τη γέννηση του Βασίλη Τσιτσάνη»
Μουσική εκδήλωση, αφιερωμένη στο  έργο και την προσφορά  του 
Βασίλη Τσιτσάνη, του σπουδαίου Τρικαλινού δημιουργού, που έκα-
νε τραγούδια τις χαρές και τις λύπες των ανθρώπων και παραμέ-
νουν βαθιά ριζωμένα στο νου και την καρδιά του λαού μας μέχρι 
σήμερα.
Συνδιοργάνωση: Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 1ου Δημοτικού 
Σχολείου Αιγίου, ΔΗΚΕΠΑ.
Συμμετέχουν: Χορωδία 1ου Δημοτικού σχολείου Αγίου, Δημοτική 
Παιδική-Νεανική Χορωδία Αιγιαλείας  και 7μελής ορχήστρα.
Είσοδος Ελεύθερη

Σάββατο 25 Ιουνίου, 
ώρα  21:00 ΛΕΣΧΗ ΧΟΡΟΥ DANCINGCLUB 

«ΟΤΑΝ ΧΟΡΕΥΩ…ΤΑΞΙΔΕΥΩ»
Σε ένα ονειρικό ταξίδι του μυαλού, στην ιστορία του χορού και 
στις χώρες που γεννήθηκαν οι μεγάλοι διαχρονικοί χοροί, θα τα-
ξιδέψει το κοινό η λέσχη χορού DancingClub, προσφέροντας ψυ-
χαγωγία και χαρά.
Κατόπιν προσκλήσεως
Επικοινωνία με τη σχολή χορού Dancing Club

Κυριακή 26 Ιουνίου, 
ώρα  21:00 «Τραγουδάμε για τα παιδιά» 

Φιλανθρωπική Μουσική Συναυλία
Αφιέρωμα στο Έντεχνο Ελληνικό τραγούδι και αναδρομή στο παλιό Λα-
ϊκό τραγούδι, ορχηστρικά κομμάτια, Ευρωπαϊκοί και Ελληνικοί ρυθμοί 
που θα δημιουργήσουν μια ατμοσφαιρική βραδιά με φιλανθρωπικό 
σκοπό.  Διοργάνωση: Πρότυπο Ωδείο Αιγίου και Χορωδιακά σύνολα 
της ΔΗΚΕΠΑ Συμμετέχουν: Η χορωδία και ορχήστρα του Πρότυπου 
Ωδείου Αιγίου, Δημοτική Παιδική-Νεανική Χορωδία Αιγιαλείας, Χορω-
δία ΚΑΠΗ Αιγίου, Χορευτικός Όμιλος Αιγίου, Λέσχη Χορού Dancing 
Club, Σχολή χορού Salon de Ballet, Φιλαθλητική Λέσχη Αιγίου.
Τιμή εισιτηρίου 5€ 
Τα εισιτήρια διατίθενται υπέρ του Οργανισμού « το Χαμόγελο του Παιδιού».

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

Σάββατο 2 Ιουλίου, 
ώρα 22.00 Φίλιππος Πλιάτσικας «το Rock της Δυτικής Όχθης»

O Φίλιππος Πλιάτσικας θα ταξιδέψει παρέα με όλες εκείνες τις μουσι-
κές και τους ανθρώπους, με τραγούδια των Πυξ Λαξ και της προσω-
πικής του πορείας και με ιδιαίτερα τραγούδια και άλλων μουσικών 
συνοδοιπόρων.Διασκευασμένα με τον ήχο που ξεκίνησε λίγο πριν 
τη δεκαετία του ’90 κι έφτασε μέχρι σήμερα αναπνέοντας κι αλλάζο-
ντας χωρίς να χρειάζεται συνθήματα, μια μοναδική παράσταση που 
δεν πρέπει να χάσετε!
Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 12 €, μειωμένο 10 €

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»



Κυριακή 3 Ιουλίου, 
ώρα 20:30 Γιορτή Σαρδέλας – Παραλία Διγελιωτίκων

Μέλη του συλλόγου και εθελοντές θα προσφέρουν σε όλους τους 
επισκέπτες, ψητή σαρδέλα και ντόπιο κρασί.
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : 
Προοδευτικός Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Διγελιωτίκων 
«Ο Άγιος Ανδρέας».
Τοπική Κοινότητα Διγελιωτίκων, ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.
Είσοδος Ελεύθερη

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΓΕΛΙΩΤΙΚΩΝ

Δευτέρα 4 Ιουλίου, 
ώρα 21:15

Θεατρική ομάδα Αποφοίτων «Οι Γερμανοί Ξανάρχονται»
Ο Θόδωρος, ένας φιλήσυχος νοικοκύρης που αγανάκτησε από την εμ-
φύλια φαγωμάρα που διαδέχθηκε την απελευθέρωση από τους Γερ-
μανούς, πέφτει για έναν μεσημεριανό υπνάκο και βλέπει στον ύπνο 
του, ότι οι Γερμανοί ξανάρχονται. Ένα ολοζώντανο όνειρο που θα εξε-
λιχθεί σε εφιάλτη και θα τον ξαναγυρίσει στις μέρες της πείνας και της 
ανέχειας που κυριαρχούσε ο φόβος για τον Γερμανό κατακτητή. Μια 
τέτοια μέρα, Γερμανοί θα μπουκάρουν στην αυλή του σπιτιού του και 
θα τον συλλάβουν μαζί με άλλους άντρες του σπιτιού…
Σκηνοθετική Καθοδήγηση- Μουσική Επιμέλεια: Κώστας Κλάγκος, 
Διανομή: ΣΙΑ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΤΙΝΑ ΚΛΑΓΚΟΥ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΛΙΑΚΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ, ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΛΑΖΑΡΟΣ 
ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΑΝΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ  ΚΑΥΚΑΣ, 
ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΜΠΑΛΤΗΜΑΣ, ΑΘΗΝΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΚΛΑΓΚΟΥ.
Είσοδος Ελεύθερη

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»
Μέρες Θεατρικών Συναντήσεων ΙΙ

Τρίτη 5 Ιουλίου, 
ώρα 21:15

Θεατρική Ομάδα Εκπολιτιστικού 
Συλλόγου Σκεπαστού «Μπαμπάδες με ρούμι»
Μιχάλη Ρέππα – Θανάση Παπαθανασίου
Μια μαύρη κωμωδία σπινθηροβόλα, με ανατροπές, συναρπαστική 
πλοκή και καταιγισμό από ξεκαρδιστικές ατάκες, που κρατά αδιάπτωτο 
το ενδιαφέρον. Εκεί όπου έξι άνθρωποι μετατρέπονται σε εγκληματί-
ες με μια ευκολία που θα σόκαρε αν δε δίνονταν μέσα από τη μορφή 
της κωμωδίας… Μια επίθεση στην υποκρισία και μια καταγγελία στην 
ηθική και κοινωνική κατάπτωση, καμουφλαρισμένη επιδέξια και με τε-
χνική ακρίβεια πίσω από τις προσφιλείς μάσκες της σάτιρας, της φαινο-
μενικής ελαφρότητας και της επικαιρότητας. 
Σκηνοθετική καθοδήγηση :  Κώστας  Κλάγκος
ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:(με τη σειρά που εμφανίζονται) Ανέττα  Παπαδο-
πούλου, Δημήτρης Καλούτσης, Ευτυχία Παπαναγιώτου, Πηνελόπη 
Πιρπιρή, Χριστίνα Παγκάκη, Νίκος Τερζής.
Είσοδος Ελεύθερη

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»
Μέρες Θεατρικών Συναντήσεων ΙΙ



Τετάρτη 6 Ιουλίου, 
ώρα 21:30 ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας«Η ζωή του ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ»

Η ζωή του Γαλιλαίου του Μπέρτολτ Μπρέχτ, είναι ένα σημαντικό 
βοήθημα για κάθε ανήσυχο πνεύμα που πρέπει να αντιμετωπίζει 
την τέχνη και την επιστήμη με τον ίδιο σεβασμό. 
Η ζωή του πολύπαθου επιστήμονα, το πάθος του για την έρευνα και 
την αλήθεια, η πεποίθηση του ότι η Επιστήμη πρέπει να κατακτά τη 
γνώση αυστηρά και μόνο για το καλό της ανθρωπότητας, μπορεί να 
γίνει ένας αξιόπιστος οδηγός για το σημερινό άνθρωπο. 
Σκηνοθετεί και ερμηνεύει το ρόλο του Γαλιλαίου ο Κώστας Καζάκος, 
με μια πλειάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσική  του Διονύση 
Τσακνή.
Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 15€, μειωμένο 10 €

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

Πέμπτη 7 Ιουλίου, 
ώρα 21:15

Θεατρική Ομάδα Διακοπτού «ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΤΑ  ΚΑΜΩΜΑΤΑ»
Η σύγχρονη ελληνική κωμωδία  «ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΤΑ ΚΑΜΩΜΑΤΑ» είναι 
μια διασκευήτου Θεατρικού έργου  ΡΑΟΥΣ // (2010) του γνωστού 
θεατρικού δίδυμου του Θ.Παπαθανασίου -Μ.Ρέππα.Είναι η ιστορία 
οχτώ χαρακτηριστικών νεοελλήνων που προσπαθούν με χίλιους 
τρόπους να εξαπατήσουν το Δημόσιο και να αποσπάσουν εύκολο 
χρήμα. Μια ξεκαρδιστική ,αλληγορική σατιρική φάρσα για τη «δια-
στροφή της φυλής μας».
Θεατρική διασκευή, Σκηνοθετική καθοδήγηση και Μουσική 
επιμέλεια: Κώστας Κλάγκος. Τα πρόσωπα με την σειρά εμφάνισης: 
Γιώργος Σπανός, Σπυριδούλα Παυλοπούλου– Μακρή, Στέλλα Τσε-
σμετζόγλου, Σπήλιος Ρουφογάλης, Λίνα Καρρά, Κυριακή Χριστο-
πούλου, Παναγιώτης Κόσσυφας, Γεώργιος Γεωργόπουλος
Είσοδος Ελεύθερη

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»
Μέρες Θεατρικών Συναντήσεων ΙΙ

Παρασκευή 8 
Ιουλίου, ώρα 21:15 

Θεατρικό εργαστήρι Αιγείρας «Εχθροί εξ αίματος»
Η άμβλυνση των αντιθέσεων, το διαρκές ζητούμενο για να επιτευ-
χθεί η ΑΡΜΟΝΙΑ. Το σώμα καταρρέει όταν ο νους δεν δουλεύει 
αρμονικά με την καρδιά, η καρδιά με το νεφρό, το λεπτό έντερο 
με το παχύ έντερο. Και όταν χάνεται η αρμονία; Χάνονται όλα; Ποι-
ος πεθαίνει μετά των αλλοφύλων? Σε αυτή την κωμωδία του Αρκά 
ρίχνουμε πραγματικά μια πιο εσωτερική ματιά στο σώμα και στην 
αδιάκοπη αγωνία του για ισορροπίες. Όργανα - χαρακτήρες υπολει-
τουργούν, συνωμοτούν, αγωνιούν με στόχο τη ζωή. Θα τα καταφέ-
ρουν; Και με ποιο τρόπο;
Σκηνοθεσία -  Ζωή Ηλιοπούλου. Παίζουν οι : Παναγής Κιζήλος, Γι-
άννης Μαλαβέτας, Μένια Φιλίππου.
Σε συνεργασία με το ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΙΜΟΔΩΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ «Ο ΔΕΣΜΟΣ»   
Είσοδος Ελεύθερη

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»
Μέρες Θεατρικών Συναντήσεων ΙΙ



Σάββατο 9 Ιουλίου, 
ώρα 21:15

Θεατρική Έκφραση Αιγίου «Φωνάζει ο Κλέφτης»
Η Θεατρική Έκφραση Αιγίου (Θ.Ε.Α.) πρότεινε για φέτος την ηθογρα-
φική κωμωδία του Δ. Ψαθά «Φωνάζει ο Κλέφτης» σε σκηνοθεσία Βαρ-
βάρας Σεφέρη επιδιώκοντας με αυτό το δροσερό και απόλυτα χιουμο-
ριστικό κείμενο να υπογραμμίσει  την αέναη τάση των ανθρώπων να 
εκμεταλλεύονται τους συνανθρώπους τους, να πλουτίζουν εις βάρος 
κάποιων, να προβαίνουν σε ιδεολογικές και πολιτικές ακρότητες και να 
αφανίζουν με κάθε τρόπο όποιον τους σταθεί εμπόδιο. 
Παίζουν με σειρά εμφάνισης: Κάτια Φάκου, Κατερίνα Ασπρούκου, 
Σοφία Βασιλείου, Γιώργος Παπαδόπουλος, Γιώργος Σεφέρης, Θεόδω-
ρος Μανεσιώτης, Κωνσταντίνα Βαλλιανάτου, Δημήτρης Γαλάνης, Μιχά-
λης Γεωργίου.   Σκηνοθεσία: Βαρβάρα Σεφέρη.
Είσοδος Ελεύθερη

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»
Μέρες Θεατρικών Συναντήσεων ΙΙ

Κυριακή 10 Ιουλίου, 
ώρα 21:30

Προοδευτικός Σύλλογος Καμαρών Απόλλων
«Το Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα»
Το θεατρικό τμήμα του Προοδευτικού Συλλόγου Καμαρών «ΑΠΟΛ-
ΛΩΝ», παρουσιάζει το  θεατρικό δράμα: «Το σπίτι της Μπερνάρντα 
Άλμπα», του Ισπανού συγγραφέα και ποιητή FedericoGarciaLorca. 
Πέντε γυναίκες μαραίνονται σαν λουλούδια μέσα στο σκοτεινό 
σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα, υποτάσσονται στις προκαταλήψεις 
και υποδουλώνονται σε μια ανδροκρατούμενη πραγματικότητα. 
Έξω από το σπίτι ο κάμπος γεμίζει γέλια, τραγούδια, έρωτες.  Όμως, 
μέσα στο σπίτι της Μπερνάρντα επικρατεί η καταπίεση, η τυραννία, 
ο φασισμός, ο απολυταρχισμός, η καταπίεση.
Σκηνοθεσία:  Ρομίνα και Επαμεινώνδας Δούλος.
Είσοδος Ελεύθερη

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»
Μέρες Θεατρικών Συναντήσεων ΙΙ

Δευτέρα 11 Ιουλίου, 
ώρα 21:15 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΜΟΝΟΛΟΓΟΙ» - «ΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ»
Ο δάσκαλος Λέων Τολτσίνσκυ, καταφθάνει στο μικρό χωριό της Ου-
κρανίας, Κουλιέντσικωφ, όπου πρόκειται να εργαστεί στο σπίτι της οι-
κογένειας Ζουμπρίτσκυ. Αντιλαμβάνεται πολύ γρήγορα όμως, πως όλοι 
οι κάτοικοι του χωριού, διακατέχονται από ένα πνεύμα…. ηλιθιότητας! 
ερωτεύεται την κόρη του γιατρού Ζουμπρίτσκυ, Σοφία, κι ανακαλύπτει 
πως η ηλιθιότητα των κατοίκων, δεν είναι συμπτωματική, αλλά το απο-
τέλεσμα μιας κατάρας που βασανίζει το χωριό εδώ και 200 χρόνια, και 
πως αν δεν καταφέρει να εκπαιδεύσει τη Σοφία μέσα σε 24 ώρες ή η 
ίδια να παντρευτεί απόγονο της οικογένειας του ανθρώπου που έριξε 
την κατάρα, θα πέσει και ο ίδιος θύμα της…
ΔΙΑΝΟΜΗ: Πρίντζιος Λάμπρος, Πρίντζιου Μαρία, Παγώνης Μιχαήλ, 
Πλατάνου Φιλιώ, Γιαννόπουλος Μιχάλης, Παγώνη Άννα-Λυδία, Τρια-
νταφυλλοπούλου Ευγενία Πλατάνου Μάιρα, Τριανταφυλλόπουλος Πα-
ναγιώτης , Τσιώκου Αγγελική.   Σκηνοθεσία: Μαριάννα Κωστάκη
Είσοδος Ελεύθερη

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»
Μέρες Θεατρικών Συναντήσεων ΙΙ



Τετάρτη 13 Ιουλίου, 
ώρα 21:15 «BlackOut  - ένας και μισός φόνος»

Μια μαύρη αστυνομική κωμωδία του Jack Sharkey σε μετάφραση 
του Ερρίκου Μπελλιέ, από τη Θεατρική Ομάδα του 1ου Λυκείου Αι-
γίου “Απόψε Αυτοσχεδιάζουμε”. 
Συνδιοργάνωση: ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α, 1ο Γενικό Λύκειο Αιγίου, Πολιτιστικός 
Σύλλογος Βαλιμητίκων «ο Αίολος». Είσοδος ελεύθερη

ΒΑΛΙΜΗΤΙΚΑ - ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΒΑΛΙΜΗΤΙΚΩΝ

Τετάρτη 13 Ιουλίου, 
ώρα 21:00 Παιδική Θεατρική παράσταση 

«Πιάνω παπούτσι…. πάνω στο Πιάνο»
Μια εξαιρετική παράσταση για ΟΛΗ την οικογένεια, που όλο το χειμώ-
να στο Θέατρο ΠΟΡΤΑ έκανε συνεχή και επαναλαμβανόμενα soldout, 
βασισμένη στη Σταχτοπούτα του SergeiProkofiev και σε μια ιδέα του 
Θωμά Μοσχόπουλου. Μια διαφορετική φρέσκια  ματιά πάνω στο μύθο 
της Σταχτοπούτας. Μια παράσταση σύγχρονη, διασκεδαστική γεμάτη 
μουσική και φαντασία. Με έναν τρόπο αφήγησης και παρουσίασης 
πρωτότυπο, γεμάτο χιούμορ αλλά και συγκίνηση, μαγεία αλλά και αλή-
θεια. Σκηνοθεσία: Σοφία Πάσχου Ηθοποιοί: Γιάννης Γιαννούλης, Θεο-
δόσης Κώνστας, Θάνος Λέκκας, Κατερίνα Μαυρογεώργη, Αλέξανδρος 
Χρυσανθόπουλος, Αποστόλης Ψυχράμης.
Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 10 €, παιδικό 8 €, προπώληση 6€.

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

Παρασκευή 15 
έως Κυριακή 17 

Ιουλίου
3η Συνάντηση Θεραπειών μέσω Τέχνης στο Αίγιο
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιείται στο Αίγιο η Συνά-
ντηση Θεραπειών μέσω Τέχνης, ένα τριήμερο συνέδριο με στόχο να 
έρθουν σε επαφή οι θεραπείες μέσω Τέχνης με το κοινό αλλά και 
μεταξύ τους.
Συνδιοργανωτές του συνεδρίου είναι η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ Αλυκών Φως και 
το Εργαστήρι Δημιουργικής Έκφρασης Εκπαίδευσης και Ψυχοθε-
ραπείας “Η Μηλιά”. Για περισσότερες πληροφορίες: Κα Κατερίνα 
Κιλιτζιράκη 6932187146, email:katerinakilit@gmail.com

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ»

Δευτέρα 18 Ιουλίου, 
ώρα 21:00 Παιδική παράσταση «Τα Ψηλά Βουνά», 

του Ζαχαρία Παπαντωνίου
Με μια εξαιρετική σκηνοθεσία του Βασίλη Μαυρογεωργίου, ένα 
από τα πιο σημαντικά έργα της ελληνικής λογοτεχνίας, το πρώτο 
Αναγνωστικό που γράφτηκε στη δημοτική γλώσσα, γίνεται μια μα-
γευτική παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Μια παρέα παιδιών 
του δημοτικού, μετά από προτροπή του δασκάλου τους, περνούν 
το καλοκαίρι τους στα βουνά της Ευρυτανίας. Μέσα από τις ιστορίες 
και τις εμπειρίες τους, μαθαίνουν τη φύση, την επιβίωση, την ομα-
δικότητα και κυρίως την προσφορά. Μαθαίνουν την αξία της φύ-
σης και την ευθύνη της προστασία της για το κοινό καλό.Παίζουν:
Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Μάνος Στεφανάκης, Δόβρης Θανάσης, 
Ποιµενίδης Γρηγόρης, Μάρκου Κλεοπάτρα, Μεντζέλος Σωτήρης, 
Σύρµας Γιώργος, Φλατσούσης Παντελής, Φλωράτος Γιώργος.
Τιμές εισιτηρίων:10 € παιδικό, 12 € ενηλίκων.

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»



Σάββατο 16 και 
Κυριακή 17 Ιουλίου Φεστιβάλ Πολιτισμού Λαδιού και Ελιάς

Μια  γιορτή για την προώθηση των προϊόντων του ελαιολάδου με 
εκθεσιακά περίπτερα παραγωγών, ομιλίες, γευσιγνωσία, παραδο-
σιακούς χορούς & μουσική βραδιά.
Δημοτική Ενότητα Διακοπτού
Συνδιοργάνωση: ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α - Αντιδημαρχία Ανατολικής Αιγιαλεί-
ας - Τοπική Κοινότητα Ελαιώνα.

ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ

«Οι δρόμοι της Ξενιτιάς»
Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016, Παραλία Αβύθου, Ώρα 21:00
Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016, Παραλία Συλιβαινιωτίκων, Ώρα 21:00
Σάββατο 23 Ιουλίου 2016, Πλατεία Υψηλών Αλωνίων, Ώρα 21:00
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά οι χορευτικοί σύλλογοι της Αιγιάλειας 
αναδεικνύουν το μεγαλείο του παραδοσιακού χορού και πολιτισμού. 
‘Ένα τριήμερο ταξίδι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, με τραγούδια, χορούς 
δρώμενα και μουσικές από διάφορα μέρη του Ελλαδικού χώρου, όπου 
θα γνωρίσουμε τους «δρόμους της ξενιτιάς» για να αμβλύνουμε τις πο-
λιτισμικές διαφορές και αντιπαραθέσεις. Χορεύουμε για τον πόνο της 
ξενιτιάς, για τα έθιμα και τις παραδόσεις κάθε τόπου.
Συμμετέχουν: 
Πανηπειρωτική Αδελφότητα Αιγιαλείας
Πολιτιστικός Σύλλογος Τέμενης «Η Ένωση»
Χορευτικό Εργαστήρι Αιγίου
Χορευτικός Όμιλος Αβύθου «Οι Αχαιοί»
Χορευτικός Όμιλος Αιγίου
Χορευτικός Όμιλος Καμαρών «Οι Αρχαίες Ρύπες»
Δημοτικές Ενότητες Συμπολιτείας, Ακράτας, Αιγίου
Συνδιοργάνωση: ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α,  Οικισμός Αβύθου Δημοτικής Κοινότητας Ρο-
δοδάφνης, Τοπική Κοινότητα Συλιβαινιώτικων, Δημοτική Κοινότητα Αιγίου.

ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Τρίτη 19 Ιουλίου, 
ώρα 21:00 «ΠΛΟΥΤΟΣ» του Αριστοφάνη

Σε μετάφραση Χ.Κ. Μύρη, σε σκηνοθεσία και διασκευή του Γιώργου Κι-
μούλη, οι θεατρικές επιχειρήσεις Τάγαρη, παρουσιάζουν ένα νέο φιλόδο-
ξο ανέβασμα του έργου του Αριστοφάνη «Πλούτος».
Σκηνοθεσία - Διασκευή: Γιώργος Κιμούλης. Πρωταγωνιστούν:  Ο Γιώργος 
Κιμούλης, ο Γιάννης Μπέζος, ο Πέτρος Φιλιππίδης, ο Παύλος Χαϊκάλης και 
20μελής θίασος.   Τιμές εισιτηρίων: από 15 ευρώ

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

Πέμπτη 21 Ιουλίου, 
ώρα 21:30 Προμηθέας Δεσμώτης

Το TEATER TETAS είναι ένα σύγχρονο θεατρικό σύνολο με βάση την Τζα-
κάρτα. Ιδρύθηκε το 1978 από μια ομάδα θεατρικών ακτιβιστών στο κέντρο 
νεότητας Bulungan Youth Centre στη νότια Τζακάρτα. Η ομάδα είναι γνω-
στή για την «απτή» και «σωματική» αντίληψη του θεάτρου. Από το 2012 
ο Αυστριακής καταγωγτής Werner Schulze είναι καλλιτεχνικός διευθυντής 
του σχήματος TEATER TETAS.  Στην τρέχουσα περίοδο με την παραγωγή 
του σατυρικού δράματος ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ του Αισχύλου στοχεύει 
στη σύνδεση των πολιτισμών και των τεχνών Ελλάδας και Ιάβας.
Είσοδος Ελεύθερη

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»



Παρασκευή 22 
Ιουλίου, ώρα 21:00 Του Κουτρούλη ο Γάμος

Ένα έργο που γράφτηκε το 1843 από τον Αλέξανδρο Ραγκαβή, αμέ-
σως μετά το «μνημόνιο» με τους δανειστές εκείνης της εποχής και 
την επιβολή στη χώρα μας δυσβάστακτων όρων, που οδήγησαν 
στην εξέγερση της 3ης Σεπτέμβρη. Μέσα από την ξεκαρδιστική 
ιστορία  του Κουτρούλη, του καλοκάγαθου ράφτη από τη Σύρο, που 
για να τον  παντρευτεί  η ωραία Ανθούσα, πρέπει να γίνει ..υπουρ-
γός, αποκαλύπτονται όσα ταλανίζουν το πολιτικό μας σύστημα, στο 
συμβολικό πλαίσιο του ξενοδοχείου «Ελλάς», όπου διαδραματίζεται 
η πλοκή του έργου. Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Βούρος, Τάνια Τρύ-
πη, Γιώργος Γιαννόπουλος, Νίκη Παλληκαράκη και άλλοι ηθοποιοί. 
Σκηνοθέτης , ο Γιάννης Καλατζόπουλος.
Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 15€, μειωμένο / προπώληση 12€

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

Σάββατο 23 Ιουλίου, 
ώρα 19:30 «Το Αμάρτημα της Μητρός μου» του Γεωργίου Βιζυηνού 

Ο πρωταγωνιστές του έργου(ο Βιζυηνός με την Μητέρα του),έχουν 
όλα τα στοιχεία των αρχετυπικών ηρώων που εμπλέκονται σε ένα 
τραγικό συμβάν από τη Μοίρα. Το μόνο που μπορούν να πράξουν 
οι ίδιοι συνειδητά, είναι να κατανοήσουν ο ένας τον άλλο,για να 
επέλθει στο τέλος η συγχώρηση, σαν λύση και σαν κάθαρση.
Διδασκαλία ερμηνείας, σκηνική όψη, Δραματουργία, Σκηνο-
θεσία : Δήμος Αβδελιώδης. Ερμηνεύουν: Θεμιστοκλής Καρποδί-
νης, Αγάπη Μανουρά.
Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 12€, μειωμένο10 €

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ

Κυριακή 24 Ιουλίου, 
ώρα 21:30  «Η Ερωφίλη», του Γεωργίου Χορτάτση

Μια τραγωδία έρωτα και θανάτου, αλλά ταυτόχρονα ένας ύμνος 
στη ζωή και στον άνθρωπο. Η Ερωφίλη, η φίλη του έρωτα, υπερα-
σπίζεται την επιλογή της να ζήσει ελεύθερη και εναντιώνεται στους 
νόμους μιας ψεύτικης και αυταρχικής κοινωνίας. Σκηνοθεσία Γιάν-
νης Νικολαΐδης, μουσική Ανακρέων Παπαγεωργίου και η Φωτεινή 
Φιλοσόφου, στο ρόλο της Ερωφίλης.
Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 15 €, Μειωμένο 10 €, 
Προπώληση, 12 €, viva.gr

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

Δευτέρα 25 Ιουλίου, 
ώρα 21:00 Παιδική Θεατρική Παράσταση «Ο Παπουτσωμένος Γάτος»

Η παιδική σκηνή του Χρήστου Τριπόδη και η θεατρική εταιρία «Μέ-
θεξις» παρουσιάζουν τον Παπουτσωμένο Γάτο. Μια διαδραστική πα-
ράσταση σε σκηνοθεσία του Μάνου Τσότρα, που δίνει την ευκαιρία 
στα παιδιά να βοηθήσουν τον παπουτσωμένο γάτο να φέρει εις πέ-
ρας το σχέδιο του. Ο παπουτσωμένος γάτος δίνει ένα μάθημα ελπί-
δας, σκέψης, επιτυχίας, αγάπης, αλληλεγγύης  προς τον διπλανό μας 
και ειλικρίνειας. Τους ρόλους ερμηνεύουν με ανεβασμένη ενέργεια 
οι γνωστοί ηθοποιοί από το θέατρο και την τηλεόραση, Δημήτρης 
Ζωγραφάκης, Χρήστος Τριπόδης, Κατερίνα Ζιώγου, Παναγιώτης 
Καρμάτης, Ειρήνη Ψυχράμη και ο Αλέξανδρος Σαριπανίδης.
Τιμές εισιτηρίων: γενική είσοδος 7€, προπώληση  6,5€ και viva.gr

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»



Τρίτη 26 Ιουλίου, 
ώρα 21:15 Θεατρική παράσταση «Κόκο Μπλόκο»

Τι συμβαίνει όταν έξι φίλοι βρίσκονται στη Φολέγανδρο; Αστα-
μάτητες παρεξηγήσεις μέχρι τέλος, σε μια θεότρελη ανατρεπτική 
κωμωδία που έρχεται να ταράξει τα ήσυχα βράδια του καλοκαι-
ριού μας. 
Πρωταγωνιστούν: Νίκος Μουτσινάς, Βασιλική Ανδρίτσου, Πηνε-
λόπη Αναστασοπούλου, Αντώνης Κρόμπας, Σοφία Μανωλάκου και 
η Ματίνα Νικολάου. Μετάφραση, σκηνοθεσία, Νίκος Μουτσινάς.
Τιμές Εισιτηρίων: Γενική Είσοδος 15 €, Μειωμένο 12 €.

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

Παρασκευή 29 
Ιουλίου, ώρα 21:30  ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗ ΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ «Το ένα φέρνει τ’ άλλο»

Η Ρίτα Αντωνοπούλου, μια από τις σπουδαιότερες ερμηνεύτριες 
της γενιάς της, αποφασίζει να μας μιλήσει σε πρώτο πρόσωπο, σε 
μια μοναδική εμφάνιση, με τραγούδια από το Ελληνικό και Διεθνές 
ρεπερτόριο. Μια μουσική ιστορία που στο τέλος της, θα νιώθουμε 
ότι τα είπαμε όλα, ότι φτάσαμε λίγο πιο κοντά στον προορισμό μας. 
Μαζί της οι καταξιωμένοι μουσικοί, ο Σταύρος Καβαλιεράτος στο 
κοντραμπάσο, ο Θύμιος Παπαδόπουλος στα πνευστά και ο σπου-
δαίος  σολίστ και συνθέτης Μανόλης Ανδρουλιδάκης, στις κιθάρες 
και την ενορχήστρωση.
Είσοδος Ελεύθερη 
Δημοτική Ενότητα Διακοπτού  
Συνδιοργάνωση: ΔΗΚΕΠΑ, Τοπική Κοινότητα Νικολαιΐκων

ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΙΚΑΛΑΙΪΚΩΝ

Σάββατο 30 Ιουλίου, 
ώρα 21:00 Russian Ballet Theater “Η Λίμνη των Κύκνων»

Το Russian Ballet Theater, που διαπρέπει παγκοσμίως και είναι μια 
από τις πιο αναγνωρίσιμες δυνάμεις κλασικού χορού της Μόσχας, 
παρουσιάζει και στο Αίγιο, το αριστούργημα του Τσαϊκόφσκι «η 
Λίμνη των Κύκνων»,την πιο συγκινητική ιστορία αγάπης του κλα-
σικού μπαλέτου.
Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 20 €, μειωμένο 15 €, 
προπώληση viva.gr, artinfo.gr

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

Δευτέρα 1 Αυγούστου, 
ώρα 21:00 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Γαμπροί για πούλημα»

Μια ξεκαρδιστική κωμωδία των Θ. Παπαθανασίου και Μ. Ρέππα, 
που εκτυλίσσεται στην Ελλάδα της κρίσης, με ήρωες που έχουν 
προτερήματα και ελαττώματα και οι συμπεριφορές τους αντανα-
κλούν αυτές της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Και αυτές τις συμπε-
ριφορές πρέπει να διορθώσουμε, γιατί ο εχθρός είναι μέσα μας 
και η λύση θα έρθει από εμάς, όπως λένε και οι συγγραφείς του 
έργου.
Πρωταγωνιστούν: Κ. Ευρυπιώτης, Κ. Κόκλας, Γ. Τσιμιτσέλης, Ν. 
Βλαβιανού, Σ. Βογιατζάκη, Σπ. Πούλης, Μ. Ιωάννου, Ν. Λάμη κ.α.
Τιμές εισιτηρίων: από 13 €

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»



Τετάρτη 3 Αυγούστου, 
ώρα 21:00  ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ«ΠΙΝΟΚΙΟ»

Η ιστορία του πιο μικρού και ανυπάκουου διάσημου ψεύτη, που 
φτιάχτηκε από το μαστρο -Τζεπέτο από ένα κούτσουρο, με την 
υπέροχη ζεστή καρδιά και το κοφτερό μυαλό. Ο ξύλινος κούκλος 
που γελάει και κλαίει σαν παιδί, το σκάει από το σπίτι και βρίσκε-
ται στο δρόμο που είναι γεμάτος πειρασμούς. Δίπλα του βρίσκεται 
πάντα η φωνή της λογικής και της συνείδησης, ένας Γρύλλος. Θα 
ζήσει απίστευτες περιπέτειες, ώσπου στο τέλος με τη βοήθεια της 
Γαλάζιας Νεράιδας θα μεταμορφωθεί σε αληθινό αγόρι, έτοιμο να 
περάσει στον κόσμο της ενήλικης ζωής. Διασκευή – σκηνοθεσία: 
Δημήτρης  Αδάμης.
Τιμές εισιτηρίων: προπώληση 8€, Γενική είσοδος10 €, μειωμένο 6€.

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

Κυριακή 7 Αυγούστου, 
ώρα 21:30 ΣΥΝΑΥΛΙΑ «ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ»

Η αγαπημένη και τόσο χαρακτηριστική φωνή του Κώστα Μακε-
δόνα, θα μας παρασύρει σε δυνατές μουσικές στιγμές που δεν θα 
αφήσουν κανέναν ασυγκίνητο. Τραγούδια από τη δισκογραφία 
του, κλασικά λαϊκά, αρχοντορεμπέτικα, παραδοσιακά και τραγού-
δια-σταθμός της Ελληνικής  δισκογραφίας των Μίκη Θεοδωράκη, 
Μάνου Χατζιδάκι, Χρήστου Νικολόπουλου, Μάνου Λοΐζου και άλ-
λων σπουδαίων δημιουργών, θα συνυπάρξουν αρμονικά δίπλα στο 
κύμα, προσφέροντάς μας μια μοναδική μουσική εμπειρία.Μαζί του 
επί σκηνής, η ΣουσάναΤρυφιάτη, μια αυθεντική λαϊκή ερμηνεύτρια 
που η πορεία της στο χώρο του καλού τραγουδιού αφήνει πολλές 
υποσχέσεις.
Συμμετέχει: η Δημοτική Παιδική-Νεανική Χορωδία Αιγιαλείας και 
διευθύνει η κα. Βασιλική Νάσση.
Δημοτική Ενότητα Διακοπτού 
Συνδιοργάνωση: ΔΗΚΕΠΑ, Αντιδημαρχία Ανατολικής Αιγιαλείας, 
Δημοτική Κοινότητα Διακοπτού.
Είσοδος Ελεύθερη 

ΔΙΑΚΟΠΤΟ,ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δευτέρα 8 Αυγούστου, 
ώρα 21:00 Παιδική παράσταση «Τα γενέθλια της Κοκκινοσκουφίτσας»

Η παιδική σκηνή του Χρήστου Τριπόδη και η θεατρική εταιρία «Μέ-
θεξις» σας προσκαλούν στα πιο συναρπαστικά  γενέθλια της χρονι-
άς, «ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑΣ».
Στην παράστασή μας, που ακολουθεί την κλασική ιστορία του πα-
ραμυθιού,  τα παιδιά συμμετέχουν, χορεύουν και τραγουδούν στο 
πάρτι για τα γενέθλια της κοκκινοσκουφίτσας και μετά τη βοηθούν 
να γλιτώσει από τα δόντια του πεινασμένου κακού  λύκου και να 
πάει στο σπίτι της γιαγιάς της.
Διασκευή Σκηνοθεσία : Μάνος Τσότρας, ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Χρή-
στος Τριπόδης, Κατερίνα Ζιώγου, Δημήτρης Ζωγραφάκης, Ειρήνη 
Ψυχράμη, Αλέξανδρος Σαριπανίδης και ο Παναγιώτης Καρμάτης.
Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 7€, προπώληση 6,5 €.

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»



Τετάρτη 17 
Αυγούστου, ώρα 21:30 

Συναυλία: Θάνος Μικρούτσικος
Μίλτος Πασχαλίδης
Σε πείσμα των καιρών ο Θάνος και ο Μίλτος, μαζί αυτό το καλο-
καίρι ενώνουν τις δυνάμεις τους και θέλουν να συναντήσουν τους 
φίλους τους και να τραγουδήσουν μαζί τους. Κάπως έτσι το απο-
φάσισαν ένα απόγευμα.
«Στα είπα όλα» λέει ο Μίλτος. Βιάζεσαι γιατί είσαι «Αγύριστο κεφά-
λι» του λέει ο Θάνος. Έλα μαζί μου να δούμε τη «Ρόζα», το «Γουίλυ», 
τους «7 νάνους» πάνω σε μια «Πιρόγα» να σηκώσουν τις «Βυθισμέ-
νες άγκυρες» σε μια «Λίμνη».
Έτσι με τρόπο μαγικό ο Θάνος και ο Μίλτος, θα ξετυλίγουν το κου-
βάρι των τραγουδιών τους, με σκηνικό το πανέμορφο νέο λιμάνι 
του Αιγίου, που φέτος καλωσορίζει τα «Οινοξένεια», παντρεύοντας 
τα αρώματα του οίνου με την αύρα της θάλασσας. Μαζί τους η Μι-
ρέλα Πάχου και μια εξαιρετική ορχήστρα.

*Γευστική υποδοχή κοινού από τα συμμετέχοντα οινοποιεία 
στα Οινοξένεια 2016, από τις 20:00
Δημοτική Κοινότητα Αιγίου
Συνδιοργάνωση: ΔΗΚΕΠΑ, Λιμενικό Ταμείο Αιγίου

ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΙΓΙΟΥ

17-28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Εκδήλωση 
έναρξης 

«ΟΙΝΟΞΕΝΕΙΑ 
2016»

Για τα ΟΙΝΟΞΕΝΕΙΑ 2016 θα δημοσιοποιηθεί ξεχωριστό αναλυτικό Πρόγραμμα.



Σάββατο 20 Αυγούστου, 
ώρα 21:00

Μια υποβλητική και συμβολική παράσταση που θα περιλαμβάνει 
μελοποιημένα ποιήματα μεγάλων Ελλήνων ποιητών (Ο. Ελύτη, Γ. 
Σεφέρη, Γ.Ρίτσου, Ν. Γκάτσου, κ.α) από τους μεγαλύτερους Έλλη-
νες συνθέτες (Θεοδωράκη, Χατζιδάκι, κ.α ) καθώς και ένα από-
σπασμα από τη μελοποιημένη συλλογή της Κικής Δημουλά «Το 
τελευταίο σώμα μου» από τον συνθέτη  Σάκη Παπαδημητρίου. 
Στην εκδήλωση θα τιμηθεί η διεθνώς βραβευμένη ποιήτρια και 
ακαδημαϊκός Κική Δημουλά.
Συντελεστές:
Ερμηνεία: Μαρία Φαραντούρη
Απαγγελία: Εύα Κοταμανίδου
Ορχήστρα: Μουσικό Σύνολο «Ηδύφωνο»
Ενορχηστρώσεις-παρτιτούρες: Άσπα Παπαδημητρίου
Στο πιάνο ο Αχιλλέας Γουάστωρ
Μουσική επιμέλεια: Σάκης Παπαδημητρίου 
Τιμή Εισιτηρίου 7 €

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

Η ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής εκδηλώσεων 
του προγράμματος λόγω έκτακτων συνθηκών

Μια μοναδική συνάντηση 
της μουσικής και του λόγου.

Η κορυφαία βραβευμένη 
ερμηνεύτρια  

Μαρία Φαραντούρη
 και η  σπουδαία ηθοποιός 

Εύα Κοταμανίδου 
συναντούν τη μελοποιημένη 
ποίηση της Κικής Δημουλά



Παρασκευή 26 
Αυγούστου, ώρα 21:15 «ΣΥΡΑΝΟ»

Η μεγάλη επιτυχία που μονοπώλησε δύο θεατρικές περιόδους και 
γνώρισε την ανταπόκριση κοινού και κριτικών,η ηρωική κωμωδία 
του ΕντμόνΡοστάν «Συρανό ντε Μπερζεράκ», σε σκηνοθεσία Γιάν-
νη Κακλέα με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον ομώνυμο ρόλο 
και την Δήμητρα Ματσούκα στον ρόλο της Ρωξάνης. Ένα από τα 
πιο συναρπαστικά και δημοφιλή έργα του παγκόσμιου δραματο-
λογίου, που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για κινηματογραφικές 
ταινίες, έργα όπερας και μπαλέτου, μουσικές συνθέσεις, ακόμη 
και σειρές κόμικ, ζωντανεύει ξανά σε μια παράσταση που σημείω-
σε τεράστια επιτυχία με ρεκόρ εισιτηρίων.
ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Δήμητρα 
Ματσούκα, Γιώργος Παπαγεωργίου, Κώστας Μπερικόπουλος, 
Ιφιγένεια Αστεριάδη, Βαγγέλης Χατζηνικολάου, Στέλιος Ξανθου-
δάκης, Θάνος Κοντογιώργης, Αγγελική Τρομπούκη, Στράτος Τρο-
γκάνης, Λάμπρος Κτεναβός, Θάνος Μπίρκος, Κωστής Μπούντας, 
Αλέξιος Φουσέκης.
Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 16€, Μειωμένο 13€

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

Παρασκευή 2
Σεπτεμβρίου, ώρα 21:00 Παιδική θεατρική παράσταση «Ο Κουρέας της Σεβίλλης»

Ο ΚΟΥΡΕΑΣ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ δεν είναι παραμύθι. Είναι όμως ένα 
έργο που περιέχει όλα τα υλικά μιας  συνταγής για ένα τέλειο Μου-
σικό Παραμύθι. Έχει δηλαδή  μαγεία και  ρεαλισμό, χιούμορ  και 
μια πολύ   ενδιαφέρουσα  υπόθεση. Η ιδέα  μου  ήταν  να μετα-
τραπεί η όπερα  σε ένα θεατρικό έργο   για παιδιά  με τραγούδια  
βγαλμένα από τις όμορφες μελωδίες του Ροσσίνι, έτσι ώστε να 
προσφερθούν στα παιδιά  ακούσματα κλασσικής μουσικής!
Κείμενο - Σκηνοθεσία:  Κάρμεν Ρουγγέρη.
Τιμή εισιτηρίου 10 €

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»

Σάββατο 10
Σεπτεμβρίου, ώρα 21:00 «Η Παγωμένη Πριγκίπισσα» Παιδική Σκηνή Ροντίδη

Σε μια μακρινή και παγωμένη χώρα διαδραματίζεται η ιστορία της 
παράστασης, ύμνος στις αδελφικές και ανθρώπινες σχέσεις που 
συνεχώς δοκιμάζονται. Το καλό όμως είναι τελικά ο νικητής, με 
ισχυρούς συμμάχους την οικογένεια, τη φιλία και την αγάπη. 
Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί: Μαρία Χειμώνα, Δέσποινα Τσαχουρί-
δου, Σωτηρία Αϊβαζίδη, Μελίνα Βαμπούλα, Μάριος Τσικές, Ζαχα-
ρίας Γουέλα, Χριστίνα Ντούκα, σε διασκευή και σκηνοθεσία του 
Κώστα Μελίδη.  
Τιμή εισιτηρίου 6 €

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ»
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