
ΚΤΡΗΑΚΖ 1 ΗΟΤΛΗΟΤ 2018, 21:00 

 ΦΟΤΓΑΡΟ 

ΔΚΘΔΖ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ 

ηνπ Ζιία Πνιπρξνλόπνπινπ, ηεο Βαζηιηθήο Υξνλνπνύινπ θαη ηεο 

Δπγελίαο Γξίηζα – Καινγεξάθε. 

 

Η έθζεζε ζα δηαξθέζεη κέρξη ηηο 15 Ινπιίνπ θαη ζα είλαη αλνηθηή θαηά ηηο 

ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Φνπγάξνπ. 

 

ΗΠΣΑΜΔΝΟΗ 

Ζ ρνξεπηηθή - αθξνβαηηθή νκάδα ηνπ Αζιεηηθνύ πιιόγνπ Αξγνιίδαο 

ΗΠΣΑΜΔΝΟΗ καο καγεύεη κε κηα κνλαδηθή ελαέξηα αθξνβαηηθή 

ρνξεπηηθή παξάζηαζε κε aerial yoga θαη aerial dance κε ηε ρξήζε 

αηώξσλ, αθξνβαηηθώλ παληώλ, ελαέξησλ ζηεθαληώλ θαη Bungee dance. 

Μηα παξάζηαζε ηόζν θαληαζκαγνξηθή πνπ ηα αθξνβαηηθά ηεο θόβνπλ 

ηελ αλάζα! 

 

 ΑΡΥΑΗΑ ΠΟΛΖ ΑΛΗΔΧΝ, ΠΟΡΣΟ ΥΔΛΗ 

 

«ΥΟΡΩΓΗΔ ΑΠΟ ΠΟΛΖ Δ ΠΟΛΖ- ΥΟΡΩΓΗΟΓΡΑΦΗΔ» 

 

Πέληε ρνξσδίεο, πεξπαηνύλ ζηα ζηελά, ηξαγνπδνύλ θαη παξαζύξνπλ ηνπο 

ζεαηέο κε έξγα Υαηδηδάθη, Θενδσξάθε, Ξαξράθν θ.α. Οη καέζηξνη 

Γηάλλεο Κόληεο, Γηάλλεο Νηθνιόπνπινο, Γηάλλεο Νόλεο θαη Αληώλεο 

Ρεκνύλδνο ζα δηεπζύλνπλ αληίζηνηρα ηηο ρνξσδίεο, "Σειέζζηια" ηνπ 

Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ Άξγνπο,  Υνξσδηαθό Δξγαζηήξη Ναππιίνπ, 

Υνξσδία Πνιηηηζηηθήο Αξγνιηθήο Πξόηαζεο θαη "Φάξνο" ηνπ 

Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ Πνξηνρειίνπ ελώ ζην ηέινο ζα ζπκπξάμνπλ 

δεκηνπξγώληαο έλα ρνξσδηαθό ππεξζέακα κε ηνπο καέζηξνπο λα 

ελαιιάζζνληαη θαη καδί ηνπο λα κεηαιιάζζεηαη ν ήρνο ησλ ρνξσδώλ.  

 

 

 



 

ΓΔΤΣΔΡΑ 2 ΗΟΤΛΗΟΤ 2018, 21:00 

 ΔΡΓΟΣΑΗΟ ΠΔΛΑΡΓΟ 

«Μνπζηθέο ξίκεο» 

Μία ζπλαπιία πέληε θσλεηηθώλ κνπζηθώλ ζρεκάησλ θαη ζνιίζη, κε 

ζέκαηα από ην θιαζζηθό, ην έληερλν θαη ην  ζύγρξνλν ξεπεξηόξην ηεο 

ειιεληθήο αιιά θαη παγθόζκηαο κνπζηθήο ζθελήο. Δθαηόλ πελήληα 

ρνξσδνί- κία κπαθέηα, ζε κηα μερσξηζηή βξαδηά πιεκκπξηζκέλε από 

καγεπηηθέο κεισδίεο! 

ςμμεηέσοςν : Μεηθηό Πνιπθσληθό ρήκα Υνξσδίαο ΓΟΠΠΑΣ 

Ναππιίνπ, Γεκνηηθή Υνξσδία Δπηδαύξνπ, Υνξσδία Νέαο Κίνπ Γήκνπ 

Άξγνπο- Μπθελώλ , Γπλαηθείν Φσλεηηθό ύλνιν Ναππιίνπ 

«ΤΜΦΧΝΗΑ», Νεαληθή Υνξσδία ΓΟΠΠΑΣ Ναππιίνπ 

«CHOIROBICS» 

πλνδεύεη νξρήζηξα 

Πιάνο: Διέλε Μπέιεζε  

Γιδαζκαλία Γιεύθςνζη: Μαέζηπορ-Απσιμοςζικόρ Θεοδόζηρ 

Ανηωνιάδηρ 

 

ΣΡΗΣΖ 3 ΗΟΤΛΗΟΤ 2018, 21:00 

 

 ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΑΓ.ΗΧΑΝΝΖ , ΑΡΓΟ 

ΜΟΤΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ 

«Aπό ηελ Θεζζαινλίθε (αββόπνπινο) ζην Αηγάιεσ (Εακπέηαο)» 

ςμμεηέσοςν οι καθηγηηέρ: Αιέμαλδξνο Φσκόπνπινο, Ζιίαο 

Γεκόπνπινο, Μηράιεο Σεηώξνο, πύξνο Μαξίλεο, Ράληα Κνπηξνύιε, 

Θέκεο Μαξηέθαο. 

ςμμεηέσοςν οι μαθηηέρ: Κπξηάθνο ηαηεξιήο, Παλαγηώηεο Αξγέληνο, 

Κσλζηαληίλνο Γξνύγθαο, Κσλζηαληίλνο Κπξηάθνπ, Γήκεηξα 

Πξνθνπίνπ, σθξάηεο Καπιάλνγινπ, Γεκήηξεο Αιεμίνπ, Βαγγέιεο 



Αξγπξάθεο , Διηζζάβεη ρνηλνρσξίηε, Νηθόιανο Κηληήο, Νεθέιε 

Σδάλνπ- Κόθθνηνπ 

 

 ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΕΧΟΓΟΥΟΤ ΠΖΓΖ, ΚΔΦΑΛΑΡΗ 

«Σαμίδη κε ηνπο πνηεηέο» 

Πιάνο – Δπμηνεία: Φώληαο Γαγξέο 

Κιθάπα – Δπμηνεία: Κ. Κνπκάθεο,  Γ. Αξγπξάθεο 

Φςζαπμίνικερ: Κ. Γεινγηάλλεο 

Κποςζηά: Β. Αξγπξάθεο 

 

19:00 

 

 ΑΡΑΥΝΑΗΟ 

ΚΗΝΖΣΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ 

Ζ Γεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Ναππιίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Έλσζε πγγξαθέσλ θαη Λνγνηερλώλ Αξγνιίδαο, ζα πξαγκαηνπνηήζεη 

δξάζε, κε αλάγλσζε απνζπαζκάησλ από επηιεγκέλα βηβιία, ε νπνία ζα 

απεπζύλεηαη ζε ελήιηθεο θαη παηδηά, ζην πιαίζην ηεο παξνπζίαο ηεο 

Κηλεηήο Βηβιηνζήθεο ζε επηιεγκέλα ρσξηά ηεο Αξγνιίδαο. 

 

 

ΣΔΣΑΡΣΖ 4 ΗΟΤΛΗΟΤ 2018, 21:00 

 ΦΟΤΓΑΡΟ 

ΤΛΛΟΓΟ Α.μ.Δ.Α «Οδύζζεια» 

Γελ θνβάκαη ηίπνηα ….. παξά κόλν «ηα αλάπεξα όλεηξα» 

Πξνβνιή ληνθηκαληέξ «Εηθόλεο από ηε δωή ελόο άιινπ»                                                 

ζε ζθελνζεζία Φιώξαο Αζνπκηλάθε, 13΄ 

Πξνβνιή ηαηλίαο κηθξνύ κήθνπο  «Ο ρξνλνπεηξαηήο»                                                                  

ζε ζθελνζεζία Μαξίλαο Γαλέδε, 20΄ 



Θεαηξηθή παξάζηαζε «ΓΗΑΓΡΟΜΔ»  από ηελ νκάδα play back Φ.  

Οη ζεαηέο αθεγνύληαη ηζηνξίεο από ηε δσή ηνπο θαη νη εζνπνηνί 

θαινύληαη λα ηηο παξνπζηάζνπλ ζηε ζθελή. 

 

 

 ARTIKI, ΚΡΑΝΗΓΗ 

ΒΑΓΓΔΛΖ ΣΡΗΓΚΑ 

«Άθνπζε ην ηξαγνύδη κνπ……» 

Ρνκαληηζκόο θαη ν έξσηαο, όπσο εθθξάζηεθαλ θαη απνηππώζεθαλ ζηα 

ηξαγνύδηα πνπ έγξαςαλ νη ιατθνί ζπλζέηεο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

ξεκπέηηθνπ θαη ηνπ κεηαπνιεκηθνύ ιατθνύ ηξαγνπδηνύ (1930 – 1955 ). 

Δπιλογή Κειμένων -κηνοθεζία: Γηώξγνο Εέξβαο  

Μποςζούκι - Σπαγούδι: Βαγγέιεο Σξίγθαο 

Σπαγούδι: Μαξγαξίηα Καξακνιέγθνπ 

Μοςζικοί: Θόδσξνο Μπξνπηδάθεο , Έξζε Νόλε, Γηάλλεο Πιαγηαλάθνο, 

Αληώλεο  ίδεξεο (θσλή) 

  



 

ΠΔΜΠΣΖ 5 ΗΟΤΛΗΟΤ 2018, 21:00 

 ΚΑΡΤΑ 

«ΥΟΡΩΓΗΔ ΑΠΟ ΠΟΛΖ Δ ΠΟΛΖ- ΥΟΡΩΓΗΟΓΡΑΦΗΔ» 

 

Πέληε ρνξσδίεο, πεξπαηνύλ ζηα ζηελά, ηξαγνπδνύλ θαη παξαζύξνπλ ηνπο 

ζεαηέο κε έξγα Υαηδηδάθη, Θενδσξάθε, Ξαξράθν θ.α. Οη καέζηξνη 

Γηάλλεο Κόληεο, Γηάλλεο Νηθνιόπνπινο, Γηάλλεο Νόλεο θαη Αληώλεο 

Ρεκνύλδνο ζα δηεπζύλνπλ αληίζηνηρα ηηο ρνξσδίεο, "Σειέζζηια" ηνπ 

Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ Άξγνπο,  Υνξσδηαθό Δξγαζηήξη Ναππιίνπ, 

Υνξσδία Πνιηηηζηηθήο Αξγνιηθήο Πξόηαζεο θαη "Φάξνο" ηνπ 

Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ Πνξηνρειίνπ ελώ ζην ηέινο ζα ζπκπξάμνπλ 

δεκηνπξγώληαο έλα ρνξσδηαθό ππεξζέακα κε ηνπο καέζηξνπο λα 

ελαιιάζζνληαη θαη καδί ηνπο λα κεηαιιάζζεηαη ν ήρνο ησλ ρνξσδώλ.  

 

 

 ΔΡΓΟΣΑΗΟ ΠΔΛΑΡΓΟ, NEA KIO 

 

ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΝΔΑ ΚΗΟΤ 

«Δθθιεζηάδνπζεο» ηος Απιζηοθάνη 

Με αθνξκή ηα 40 Υξόληα από ηελ ίδξπζε ηνπ Μνξθσηηθνύ 

πιιόγνπ Νέαο Κίνπ ε Θεαηξηθή Οκάδα ηνπ πιιόγνπ παξνπζηάδεη ηηο 

«Εθθιεζηάδνπζεο» ηνπ Αξηζηνθάλε. Έλα από ηα ειάρηζηα έξγα ηνπ, όπνπ 

ηα πξάγκαηα «θεύγνπλ» κε ηαρύηεηα πξνο ηα εκπξόο ρσξίο λνζηαιγίεο 

γηα ην παξειζόλ, όπνπ ε εμέιημε ηεο πινθήο νδεγεί ζε κία θαηάιεμε 

απειεπζεξσηηθή θαη αηζηόδνμε.  

 

Τπεύθςνορ Δπγαζηηπίος / κηνοθεηική επιμέλεια: Γηάλλεο 

Λενληάξεο 

Δνδςμαηολογική Δπιμέλεια: Αηκηιία Βάιβε 

Μοςζική Δπιμέλεια: Γηάλλεο Λενληάξεο 

Καηαζκεςή κηνικού: Θύκηνο Κέςνο, Υάξεο Γθνιέζεο 

 

  



19:00 

 

 ΓΖΜΑΗΝΑ 

 

ΚΗΝΖΣΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ 

Ζ Γεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Ναππιίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Έλσζε πγγξαθέσλ θαη Λνγνηερλώλ Αξγνιίδαο, ζα πξαγκαηνπνηήζεη 

δξάζε, κε αλάγλσζε απνζπαζκάησλ από επηιεγκέλα βηβιία, ε νπνία ζα 

απεπζύλεηαη ζε ελήιηθεο θαη παηδηά, ζην πιαίζην ηεο παξνπζίαο ηεο 

Κηλεηήο Βηβιηνζήθεο ζε επηιεγκέλα ρσξηά ηεο Αξγνιίδαο. 

 

 

 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 6 ΗΟΤΛΗΟΤ 2018, 21:00 

 

 ΗΥΘΤΟΚΑΛΑ ΚΟΗΛΑΓΑ 

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΦΡΑΓΥΘΗ 

Ο Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Φξάγρζη νξγαλώλεη κνπζηθή ειιεληθή βξαδηά 

κε έληερλν θαη ιατθό πξόγξακκα κε ηηο νξρήζηξεο ηνπ Υξήζηνπ 

Σνπηνπλδή θαη ηνπ Θαλάζε θαλδάιε. 

 

 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ AKS, ΠΟΡΣΟ ΥΔΛΗ 

ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΔΡΜΗΟΝΗΓΑ 

«Δξκηνληδέσλ  Έξγα» 

Έθζεζε δσγξαθηθήο, αγηνγξαθίαο, μπινγιππηηθήο, θνζκήκαηνο θαη  

ρεηξνηερλίαο από εξαζηηέρλεο  δεκηνπξγνύο  πνπ δνπλ θαη 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ Δξκηνλίδα. 

Η έθζεζε ζα δηαξθέζεη κέρξη ηηο 20 Ινπιίνπ. 

 



19:00 

 ΑΥΛΑΓΟΚΑΜΠΟ 

 

ΚΗΝΖΣΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ 

Ζ Γεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Ναππιίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Έλσζε πγγξαθέσλ θαη Λνγνηερλώλ Αξγνιίδαο, ζα πξαγκαηνπνηήζεη 

δξάζε, κε αλάγλσζε απνζπαζκάησλ από επηιεγκέλα βηβιία, ε νπνία ζα 

απεπζύλεηαη ζε ελήιηθεο θαη παηδηά, ζην πιαίζην ηεο παξνπζίαο ηεο 

Κηλεηήο Βηβιηνζήθεο ζε επηιεγκέλα ρσξηά ηεο Αξγνιίδαο. 

 

 

ΑΒΒΑΣΟ 7  ΗΟΤΛΗΟΤ 2018 

 

11:00 

 ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΜΟΤΔΗΟ, ΑΡΓΟ 

 

ΔΚΘΔΖ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ ηος Γημήηπη Μισαλόποςλος 

 

«ΜΟΝΑΣΗΚΟ ΒΗΟ» 

ΜΟΝΑΣΖΡΗΑ ΑΡΓΟΛΗΓΑ 

Ο κνλαζηηθόο βηνο είλαη έλα project πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε ζηα 

κνλαζηήξηα ηεο Αξγνιίδαο. Με ηελ απόζηαζε πνπ επηηξέπεη ν θαθόο 

παξαηεξεί ηελ βαζεηά πίζηε θαη ην επίπνλν ηαμίδη ησλ αλζξώπσλ πξνο ην 

ζείν. 

Η έθζεζε ζα δηαξθέζεη κέρξη ηηο 30 Ινπιίνπ θαη ζα είλαη αλνηθηή θαηά ηηο 

ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κνπζείνπ. 

 

  



21:00 

 ΑΤΛΔΗΟ ΥΧΡΟ ΜΟΤΔΗΟΤ ΔΡΜΗΟΝΖ 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΔΡΜΗΟΝΖ 

- Γιάλεξη: «Αξηζηνθάλεο θαη Καξαγθηόδεο. Όςεηο ηεο 

παξαδνζηαθήο ειιεληθήο θσκσδίαο.» 

Οκηιεηήο ν Κώζηαο Σζαηζάλεο, η. ρνιηθόο ύκβνπινο Φηινιόγσλ. 

- Θέαηπο ζκιών: «Ο Καξαγθηόδεο γξακκαηηθόο» 

ςμμεηέσοςν: Μάθεο Βνγαλάηζεο θαη Γεκήηξεο Γξεγνξόπνπινο. 

Εσληαλή κνπζηθή από ηνλ ηακάηε Βιαρνδεκήηξε. 

 

 

 

 

ΚΤΡΗΑΚΖ  8 ΗΟΤΛΗΟΤ 2018, 21:00 

 

 ΗΥΘΤΟΚΑΛΑ ΚΟΗΛΑΓΑ 

 

ΔΡΓΑΣΖΡΗ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΠΡΑΞΖ – ΘΔΑΣΡΟΓΡΟΜΗΟ 

ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

     

Θεαηξηθό κνλόπξαθην ησλ Κπξηάθνπ άκηνπ θαη Νηθόιανπ 

Μεηξόπνπινπ, βαζηζκέλν ζε πιηθό ηεο «Βάξδηαο» ηνπ Ν. Καββαδία, ζε 

ζπλεληεύμεηο λαπηηθώλ θαη ζε αιεζηλέο ηζηνξίεο ηνπ θαπεηάληνπ 

Μεηξόπνπινπ. 

 

κηνοθεζία: Κπξηάθνο  άκηνο 

σεδιαζμόρ  θωηιζμού: Θάιεηα   Βειεγξάθε 

Δνδςμαηολογική επιμέλεια: Θάιεηα  Βειεγξάθε - Θεαηξηθή νκάδα  

Οπηικοποίηζη-ησογπαθήζειρ: Αλδξέαο Μαλνύρνο 

Ππωηόηςπη Μοςζική ύνθεζη: Βαζίιεο Καηζαξόο  

Μοςζικοί:  Μηράιεο Μπειεζηώηεο, Βαζίιεο  Καηζαξόο  

 

Η  παξάζηαζε  αθηεξώλεηαη  ζε  όινπο ηνπο λαπηηθνύο  θαη ζηηο νηθνγέλεηεο 

ηνπο. 

 



 ΔΡΓΟΣΑΗΟ ΠΔΛΑΡΓΟ, ΝΔΑ ΚΗΟ 

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ Ν.ΚΗΟΤ 

«Σ» 

Έξσηαο, δήιηα, θζόλνο, απάηε, ςέκα, θαςνύξα γηα απηά πνπ… γηα όια 

όζα…. Κάπνηεο θνπβέληεο θάπνηεο ζηηγκέο θαη όιε ε θόιαζε μαθληθά 

έρεη λόεκα! Μηα ηζηνξία… Μηα ηζηνξία γηα ηνλ άλζξσπν… Μηα ηζηνξία 

ππό εμαθάληζε. Μηα παξάζηαζε ρνξνζεάηξνπ  κε  15 εζνπνηνύο, 150 

ραξαθηήξεο θαη  1500 ηξόπνπο αλάγλσζήο ηνπο. 

κηνοθεζία-ύνθεζη κειμένων: σηήξεο ηαζαθόπνπινο 

Υοπογπαθίερ: Δηξήλε Λάκπξνπ, σηήξεο ηαζαθόπνπινο 

Δπιμέλεια Μοςζικήρ: Δύε ηαζαθνπνύινπ 

Γιαζκεςή κομμαηιού «Ζ κάζθα πνπ θξύβεηο»( ζε ζηίρνπο Γηάλλε 

Αγγειάθα θαη κνπζηθή Γηώξγνπ Καξξά):  Βαγγέιεο Κηληήο, Κσλ/λνο 

Βιάρνο 

 

 

ΓΔΤΣΔΡΑ 9 ΗΟΤΛΗΟΤ 2018, 21:00 

 ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΥΧΡΟ ΜΤΚΖΝΧΝ 

ΠΟΤΓΑΣΔ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

«Βάθρεο» ηος Δςπιπίδη 

Μηα μελάγεζε ζηηο ηξεηο Μπθελατθέο Αθξνπόιεηο ηεο Αξγνιίδαο 

(Σίξπλζα, Μηδέα, Μπθήλεο). Σν έξγν ηνπ Δπξηπίδε μεδηπιώλεηαη ζηνλ 

αξραηνινγηθό ρώξν ησλ Μπθελώλ θαη δηεγείηαη ηηο πξαθηηθέο ησλ 

εθζηαζηαζκέλσλ, από ζετθή καλία, Βαθρώλ. Μηα παξάζηαζε πνπ 

εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ ζπλζήθε ηεο ηειεηνπξγίαο θαη ηνπ 

κπζηεξίνπ.  

κηνοθεζία: Aγγειηθή Πνπιεκά 

κηνικά: Γεκήηξεο Βεθόπνπινο 

Κοζηούμια: Αγγειηθή Πνπιεκά 

Μοςζική Δπιμέλεια: Umbra Project 

Υοπογπαθία: Αγγειηθή Πνπιεκά 



Καηαζκεςέρ:Γεώξγηνο Καινγεξόπνπινο 

Καηαζκεύη κοζηοςμιών: Μαξία Γαξνπληάηε, Υξηζηίλα Κπξίηζε 

 

* Τν ιεωθνξείν ζα αλαρωξήζεη γηα ηελ μελάγεζε από ηα Κηει Ναππιίνπ 

ζηηο 20:45. Γηα ζπκκεηνρή ζηείιηε κήλπκα κε ην νλνκαηεπώλπκν ζαο ζην 

6945182264 κέρξη ηηο 6/7.  

 

 

ΣΡΗΣΖ 10 ΗΟΤΛΗΟΤ 2018 

 

19:00 

 

 ΠΛ. ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ, ΝΑΤΠΛΗΟ 

 

#5Buildings_ArtProject 

«Σν  #5Buildings_ArtProject , δεκηνύξγεκα 5 ζύγρξνλσλ 

εηθαζηηθώλ θαιιηηερλώλ: ηεο Μάγδαο Μάξα, ηνπ Νίθνπ Μαξίλε, 

ηεο Δηξήλεο Μώξνπ, ηνπ Γεκήηξε Παπαρξήζηνπ θαη ηεο 

Βαζηιηθήο αγθηώηε, θηινδνμεί λα δώζεη ζε επηιεγκέλα, ηζηνξηθήο 

ζεκαζίαο, θηήξηα ηεο παιηάο πόιεο ηνπ Ναππιίνπ, κηα λέα 

λνεκαηνδόηεζε. Οη θαιιηηέρλεο, έρνληαο εκπλεπζζεί από ηα ίδηα 

ηα θηήξηα θαζώο θαη από ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν πνπ ηα 

πιαηζηώλεη, ληύλνπλ ηηο πξνζόςεηο ηνπο κε κεγάινπ κεγέζνπο 

κνπζακάδεο/εηθαζηηθά έξγα πνπ ε ζεκαηνινγία θαη ε ηερληθή 

απόδνζε ηνπο αθνινπζεί ηελ μερσξηζηή, πξνζσπηθή εηθαζηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ θάζε δεκηνπξγνύ». 

 

Δπιμέλεια: Νηθνιέλα Καιατηδάθε, Ηζηνξηθόο Σέρλεο 

Καλλιηέσνερ: Μάγδα Μάξα , Νίθνο Μαξίλεο , Δηξήλε Μώξνπ , 

Γεκήηξεο Παπαρξήζηνο , Βαζηιηθή αγθηώηε 

 

 

  



 

21:00 

 ΛΤΓΟΤΡΗΟ 

 

«ΥΟΡΩΓΗΔ ΑΠΟ ΠΟΛΖ Δ ΠΟΛΖ- ΥΟΡΩΓΗΟΓΡΑΦΗΔ» 

 

Πέληε ρνξσδίεο, πεξπαηνύλ ζηα ζηελά, ηξαγνπδνύλ θαη παξαζύξνπλ ηνπο 

ζεαηέο κε έξγα Υαηδηδάθη, Θενδσξάθε, Ξαξράθν θ.α. Οη καέζηξνη 

Γηάλλεο Κόληεο, Γηάλλεο Νηθνιόπνπινο, Γηάλλεο Νόλεο θαη Αληώλεο 

Ρεκνύλδνο ζα δηεπζύλνπλ αληίζηνηρα ηηο ρνξσδίεο, "Σειέζζηια" ηνπ 

Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ Άξγνπο,  Υνξσδηαθό Δξγαζηήξη Ναππιίνπ, 

Υνξσδία Πνιηηηζηηθήο Αξγνιηθήο Πξόηαζεο θαη "Φάξνο" ηνπ 

Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ Πνξηνρειίνπ ελώ ζην ηέινο ζα ζπκπξάμνπλ 

δεκηνπξγώληαο έλα ρνξσδηαθό ππεξζέακα κε ηνπο καέζηξνπο λα 

ελαιιάζζνληαη θαη καδί ηνπο λα κεηαιιάζζεηαη ν ήρνο ησλ ρνξσδώλ.  

 

 

ΣΔΣΑΡΣΖ 11 ΗΟΤΛΗΟΤ 2018  

20:00 

 ΦΟΤΓΑΡΟ 

ΤΝΓΔΜΟ ΦΗΛΟΛΟΓΧΝ ΑΡΓΟΛΗΓΑ 

Παποςζίαζη ηηρ έκδοζηρ: «Βελεηηθνί ράξηεο ηεο Πεινπνλλήζνπ, ηέιε 

17νπ – αξρέο 18νπ αηώλα. Από ηε πιινγή ηνπ Πνιεκηθνύ Αξρείνπ ηεο 

Απζηξίαο» ΑΘΖΝΑ, ΜΗΔΣ, 2018 

Ζ επηζηεκνληθή επηκειήηξηα Όιγα Καηζηαξδή-Hering, κεηά ην πνιύηηκν 

πιηθό πνπ εληόπηζε ζηα Κξαηηθά Αξρεία ηεο Απζηξίαο παξνπζηάδεη θαη 

αλαιύεη ζε ζπλεξγαζία κε ηζηνξηθνύο θαη αξραηνιόγνπο, ράξηεο από ηελ 

επνρή ηεο Β΄ Βελεηνθξαηίαο ζηελ Πεινπόλλεζν (1685–1715). Πξόθεηηαη 

γηα δώδεθα ράξηεο κεγάισλ δηαζηάζεσλ ζε κηα έθδνζε πνπ  επηκειήζεθε 

ε Κσζηνύια θιαβελίηε, ε νπνία ζπλέηαμε θαη ηα αλαιπηηθά επξεηήξηα, 

πξνζώπσλ θαη ηνπσλπκίσλ (βελεηηθά θαη ειιεληθά). 



Ομιληηέρ: Καηεξίλα Κσλζηαληηλίδνπ,  Δπίθνπξνο θαζεγήηξηα ηεο 

Ηζηνξίαο ηνπ Νένπ Διιεληζκνύ ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 

Αλαζηαζία Παπαδία-Λάια, Καζεγήηξηα ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Νένπ 

Διιεληζκνύ ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. 

Όιγα Καηζηαξδή-Hering, Δπηζηεκνληθή επηκειήηξηα ηεο έθδνζεο. 

 

21:00 

 

 CINE VALIA, ΑΡΓΟ 

 

Πξνβνιή ληνθηκαληέξ θαη παξνπζίαζε ζπληειεζηώλ. 

 

 

«Ζ ηζηνξία ηεο Κξαληδηώηηθεο θνξεζίαο» 

 από ην Λανγξαθηθό Κέληξν Κξαληδίνπ 

κηνοθεζία: Γηάλλεο Ραπηόπνπινο 

 

 

«Σξία Όγδνα» 

Σξεηο δηαθνξεηηθέο ηζηνξίεο νξγαλνπνηώλ ηεο Αξγνιίδαο  πνπ κε πνιύ 

ππνκνλή θαη κεξάθη δίλνπλ ήρν ζε θνκκάηηα μύινπ θαη αθεγνύληαη ηηο 

δπζθνιίεο θαη ην πάζνο πνπ απαηηείηαη γηα λα θάλεη θαλείο απηή ηελ 

ηέρλε πνπ ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ ράλεηαη θαη ζπαλίδεη. 

κηνοθεζία: Κξίζηηαλ Ξππνιηάο 

Γιεύθςνζη θωηογπαθίαρ: Βηληζεληζν ηειιόλε, Κξίζηηαλ Ξππνιηάο 

 

 

 

 

«Καιώο αληακώζακε» 

Παλεγύξηα. Έλαο ηόπνο θνηλσληθήο ζπλεύξεζεο . Κάπνηα ράλνληαη ζην 

πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, άιια κεηαθέξνληαη ζε άιιν κέξνο, άιια αιιάδνπλ 

ραξαθηήξα. Παξ’ όιεο ηηο κεηαβνιέο, ην θαινθαηξηλό αεξάθη ζα καο 

πξνζθαιεί ζην παλεγύξη ηνπ δηπιαλνύ ρσξίνπ ή ίζσο θαη ιίγν πην 



καθξηά. Έλα ηαμίδη από ηα παλεγύξηα ηνπ ρζεο ζηα παλεγύξηα ηνπ 

ζήκεξα. Σξαγνπδηζηέο θαη ζακώλεο καο αθεγνύληαη γηα ηόηε θαη ην 

ζήκεξα. 

κηνοθεζία: Θενδνζία Γξακκαηηθνύ 

 

 

«Πνιύ κηιάο… πνιύ θιαηο» 

Ο ύλλογορ Θπακών Απγολίδαρ «Ζ Θξάθε» παξνπζηάδεη ην 

βξαβεπκέλν ληνθηκαληέξ παξαγσγήο 2007 ζην νπνίν ηξεηο 

αλζξσπνιόγνη, έλαο ηζηνξηθόο, έλαο ηζιακνιόγνο θαη πνιινί Πνκάθνη 

κάο μελαγνύλ ζηα βνπλά ηεο Ρνδόπεο -ζηα Βαιθάληα- γηα λα γλσξίζνπκε 

από θνληά ηνλ πιεζπζκό ησλ Πνκάθσλ, ηελ ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκό ηνπο, 

ηα πξνβιήκαηα, ηνπο θόβνπο θαη ηηο ειπίδεο ηνπο.  

Φωηογπαθία: Άιθεο σηεξηάδεο, Κώζηαο Πνηακηάλνο. 

Μονηάζ: Κσζηήο Αλησλόπνπινο, Γηώξγνο Γηδπκηώηεο, εξαθείκ 

Κόληνο. 

Ήσορ: Γεκήηξεο Γηαθνπξίδεο, Γεκήηξεο Βαθεηάδεο. 

Μοςζική: Πεξηθιήο Υεηιάο, Σάζνο Καξαθαηζάλεο. 

Παπαγωγόρ: Νίθνο Βεξγέηεο. Γιάπκεια: 75΄ 

 

ΠΔΜΠΣΖ 12 ΗΟΤΛΗΟΤ 2018, 21:00 

 ΠΑΡΑΛΗΑ ΚΗΒΔΡΗΟΤ 

ςναςλία - παπάζηαζη : «Άλζξσπνο θαη κνπζηθή»   

Σπαγοςδούν: Υνξσδηαθό Δξγαζηήξη Ναππιίνπ, Παηδηθή Υνξσδία 

ΓΟΠΠΑΣ Γήκνπ Ναππιηέσλ, Παηδηθή Δθεβηθή Υνξσδία 

Δπηκνξθσηηθνύ πιιόγνπ Λπγνπξηνύ «ν Καββαδίαο».   

Ο Σελόξνο Νηίλνο Καιύβαο, ε Σάλπα Νηθνινύδε 

ςμμεηέσοςν: Κνπαξηέην εγρόξδσλ 

Πιάνο: Μαξία Εαξθάδα  

Γιδαζκαλία-Γιεύθςνζη: Γηάλλεο Νηθνιόπνπινο. 

 

  



ΠΑΡΑΚΔΤΖ 13 ΗΟΤΛΗΟΤ 2018, 21:00 

 

 ΜΟΝΑΣΖΡΑΚΗ, ΑΡΓΟ 

 

Ο Αλαζηάζεο Κνπινύξεο έξρεηαη ζηελ Αξγνιίδα ζε κία 

θαινθαηξηλή βξαδηά γηα λα καο παξνπζηάζεη ηξαγνύδηα από ηηο 3 

δηζθνγξαθηθέο δνπιεηέο ηνπ θαη θάπνηα αθπθινθόξεηα ηξαγνύδηα, 

θαζώο θαη ηξαγνύδηα άιισλ δεκηνπξγώλ. Ο ηξαγνπδηζηήο, 

ζπλζέηεο θαη ζηηρνπξγόο, ζα πιαηζηώλεηαη από δύν θαηαμησκέλνπο 

κνπζηθνύο, ηνλ πηαλίζηα θαη καέζηξν σηήξε αξαληάθν θαη ζην 

κπνπδνύθη ηνλ εμαηξεηηθό Λνπθά Λεκλαίν. 

 

 

 

ΑΒΒΑΣΟ 14 ΗΟΤΛΗΟΤ 2018, 21:00 

 ΚΑΡΤΑ 

FORMIX 

Σν κνπζηθό ζπγθξόηεκα Formix ζα παξνπζηάζεη ζηε πιαηεία ηνπ ρσξηνύ 

κηα κνλαδηθή ζπλαπιία κε ηξαγνύδηα ησλ Πιέζζα, Υαηδηδάθη, 

Θενδσξάθε, Μπηζηθώηζε, Καδαληδίδε, Υηώηε, Νηαιάξα, παλνύ, 

Εακπέηα θ.α. 

Σπαγούδι: ίκνο Γθάηζεο  

Σπαγούδι, Κιθάπα: Θάλνο Γθάηζεο  

Μποςζούκι: Κώζηαο Κνύηξνο   

Πιάνο:  Αλδξέαο Μπνγάο 

 

 

  



ΚΤΡΗΑΚΖ 15 ΗΟΤΛΗΟΤ 2018, 21:00 

 ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΡΑΝΗΓΗΟΤ 

ΔΝΧΖ ΚΡΖΣΧΝ ΚΑΗ ΦΗΛΧΝ ΚΡΖΣΖ «Ο ΜΗΝΧΑ» 

«Αθηέξσκα ζηνλ Αξράγγειν ηεο Κξήηεο, Νίθν Ξπινύξε» 

Μέζα από ηνπο Γξόκνπο Πνιηηηζκνύ ζε έλα κνπζηθό αθηέξσκα γεκάην 

κλήκεο θαη κεισδίεο πνπ έκεηλαλ αλαιινίσηεο ζην ρξόλν, ε Έλσζε 

Κξεηώλ θαη Φίισλ Κξήηεο Ν. Αξγνιίδαο «Ο Μίλσαο» καο ηαμηδεύεη ζηε 

ζπνπδαία δηαδξνκή ηνπ αζύγθξηηνπ Νίθνπ Ξπινύξε, πνπ κε ηε κνλαδηθή 

αγέξσρε θσλή ηνπ έβαιε ηε ζθξαγίδα ηνπ ζε κεγάιεο ζηηγκέο ηνπ 

ειιεληθνύ ηξαγνπδηνύ. 

 

ΓΔΤΣΔΡΑ 16 ΗΟΤΛΗΟΤ 2018, 21:00 

 ΘΔΑΣΡΑΚΗ ΑΚΡΟΝΑΤΠΛΗΑ 

ΜΑΝΑΚΗΝ 

«Να ηνικάο λ΄αγαπάο» 

Ζ ζεαηξηθή παξάζηαζε ηεο νκάδαο ΜΑΝΑΚΗΝ απνηειείηαη από 

απνζπάζκαηα ησλ Μ. Μ. Κνιηέο, . Μπέθεη, . Κέηλ, Σ. Μπάξηνλ θαη 

Απνζηόινπ Παύινπ  πνπ θσηίδνπλ ην ζέκα ηεο αγάπεο από ηελ κεξηά 

απηώλ πνπ ηελ έδεζαλ «εθηόο ησλ ηεηρώλ» θαη ηε βίσζαλ ζύκθσλα κε ηε 

δηθή ηνπο αμηαθή θιίκαθα θαη ζε αληίζεζε κε ηα ζηεξεόηππα ηεο επνρήο 

ηνπο. 

ύνθεζη- κηνοθεζία: Βάιηα Ρεληνύιε 

κηνικά –Κοζηούμια – Βίνηεο: Υξηζηίλα Παλαγησηάξα 

σεδιαζμόρ Φωηιζμού: Λνπθάο Οηθνλνκόπνπινο 

Κείμενο ειζαγωγήρ: Γεκήηξεο Γεξδέθνο 

 

 

  



ΣΡΗΣΖ  17 ΗΟΤΛΗΟΤ 2018, 20:00 

 ΦΧΣΟΝΗΟ 

ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΓΗΑΝΝΔΛΟΤ 

Ζ βξαβεπκέλε από ηελ Αθαδεκία Αζελώλ πνηήηξηα Αγγειηθή Γηαλλέινπ 

απαγγέιιεη πνηήκαηά ηεο, εξαληζκέλα από ηηο πέληε – έσο ηώξα – 

εθδνζείζεο πνηεηηθέο ηεο ζπιινγέο. 

 

ΑΝΣΡΔΑ ΣΗΑΚΟ 

«Πξνϋπάξρνπλ ηνπ αξώκαηνο ηα ινπινύδηα» 

 

Γεθαπέληε πνηήκαηα ηνπ Αλδξέα Σζηάθνπ ζε κηα νπηηθναθνπζηηθή 

παξνπζίαζε. 

 

Απαγγελία: Αλδξέαο Σζηάθνο  

Μοςζική: Γεκήηξεο Μεηξόπαπαο 

Φωηογπαθίερ: Καηεξίλα ηακαηνπνύινπ 

 

 

22:00 

 «ΓΔΤΣΔΡΟ ΠΛΟΤ» 

Μηα κνπζηθή δξάζε κε αθεηεξία κνπζηθά ζέκαηα θαη ζηίρνπο ηνπ Γ. 

ηξώλε. Σξεηο κνπζηθνί επηρεηξνύλ κηα επί ηόπνπ πξνζέγγηζε ηνπ πιηθνύ 

παξνπζηάδνληαο θάζε θνξά κηα λέα κνλαδηθή εθδνρή ηνπ. Μηθξέο 

ηζηνξίεο ζπλζέηνπλ επί ζθελήο έλα εληαίν κνπζηθό αθήγεκα. 

Σενόπο και ζοππάνο ζαξόθωνο, Φωνή: Γηώξγνο ηξώλεο 

Κιθάπα, Δθέ: πύξνο Σζάξαο   

Σύμπανα, Κποςζηά:  Ηάθσβνο Παπιόπνπινο     

 

  



ΣΔΣΑΡΣΖ 18 ΗΟΤΛΗΟΤ 2018, 

21:00 

 ΦΟΤΓΑΡΟ 

ΔΝΧΖ ΤΓΓΡΑΦΔΧΝ & ΛΟΓΟΣΔΥΝΧΝ ΑΡΓΟΛΗΓΑ 

Ζ ινγνηερληθή θαη γεληθόηεξα θαιιηηερληθή δεκηνπξγία ζηελ Αξγνιίδα 

ραξαθηεξίδεηαη από έλαλ εθθξαζηηθό δπλακηζκό πνπ θάλεη ην Ννκό λα 

μερσξίδεη. Πξόζσπα θαη έξγα παξνπζηάδνληαη ζε κηα θνηλή ζύλζεζε πνπ 

αγθαιηάδεη δεκηνπξγηθά ηελ πνίεζε, ηε ινγνηερλία, ηελ ηζηνξία, ηε 

ιανγξαθία, ηε δσγξαθηθή, ηε θσηνγξαθία θαη όια ηα πεδία έθθξαζεο 

ελόο μερσξηζηνύ πνιηηηζκηθνύ δπλακηζκνύ. 

22:00 

πλαπιία κε ηνπο X Darawish 

Μνπζηθό ζπγθξόηεκα ηεο world music  πνπ απνηειείηαη από ηνπο: 

ηξάην Γηακαληή, Έληζν Λεόλε ,Γεκνζζέλε Σζάκε θαη Σδηνπδέπε 

Μπέξιελ. Ζ δηαθνξεηηθή ηνπο θαηαγσγή ζπλδπάδεη ζηα ηξαγνύδηα ηνπο 

θαηλνκεληθά εηεξόθιεηα ζηνηρεία αλάκεζα ζε αλαηνιή θαη δύζε έρνληαο 

ζαλ θνηλό ζεκείν αλαθνξάο ηα κνπζηθά ηδηώκαηα ηεο κεζνγείνπ.  

 

ΠΔΜΠΣΖ 19 ΗΟΤΛΗΟΤ 2018, 21:30 

 ΦΟΤΓΑΡΟ 

«Σαμίδη κε ηνπο πνηεηέο» 

Μνπζηθή ζπλαπιία κε ζπληξνθηά πνηεηέο όπσο ν Κ. Βάξλαιεο, Σ. 

Λεηβαδίηεο, Ν. Γθάηζνο, Κ. Καξπσηάθεο θ.α  

Πιάνο- Δπμηνεία: Φώληαο Γαγξέο                 

Κιθάπα – Δπμηνεία: Κ. Κνπκάθεο  

Φςζαπμόνικερ: Κ. Γεινγηάλλεο 

Κιθάπα- Δπμηνεία: Γ. Αξγπξάθεο         

Κποςζηά: Β. Αξγπξάθεο        

 

  



ΠΑΡΑΚΔΤΖ 20 ΗΟΤΛΗΟΤ 2018, 21:00 

 ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ΠΤΡΓΔΛΛΑ, ΑΡΓΟ 

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ  ΤΛΛΟΓΟ  ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΠΤΡΓΔΛΛΑ 

«ΑΘΖΝΑ» 

Μνπζηθνρνξεπηηθή Παξάζηαζε : «Γηώξγνο Εακπέηαο & ηαύξνο Κνπγηνπκηδήο: 

Παξάιιεινη δξόκνη δύν θνξπθαίσλ ζπλζεηώλ ζε κεγάια ηξαγνύδηα» 

Δπιμέλεια παποςζίαζηρ, Δπμηνεία, Κιθάπα : Γηάλλεο Ναλόπνπινο 

Μποςζούκι: Υξηζηόθνξνο Παπαζαρόπνπινο  

Παπαδοζιακά Σύμπανα: Βαζίιεο Μαηδνύλεο  

 

ΑΒΒΑΣΟ 21 ΗΟΤΛΗΟΤ 2018, 21:00 

 ΘΔΑΣΡΑΚΗ ΑΚΡΟΝΑΤΠΛΗΑ 

ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΔΡΜΗΟΝΗΓΑ 

«Έξσηα εζύ….                                                                                                                             

.. Πξναλαγγέιινληαο  ηε  Μήδεηα» 

Ο  έξσηαο πνπ ζπγθινλίδεη γίλεηαη ε αθνξκή γηα ηε δεκηνπξγία  κηαο 

παξάζηαζεο πνπ ζέιεη λα θαζξεθηίζεη ηηο πην δπλαηέο πηπρέο ηνπ.                                                                        

Σξεηο  ηξαγσδίεο (Αληηγόλε ηνπ νθνθιή – Ηππόιπηνο θαη Μήδεηα ηνπ 

Δπξηπίδε),  ηξεηο ήξσεο, ηξία ρνξηθά θαη ζπαξάγκαηα πνηεκάησλ ηεο 

απθνύο ζπλζέηνπλ κηα ρνξνζεαηξηθή  performance  πνπ καο θάλεη λ’ 

αλαξσηεζνύκε πόζε δύλακε έρεη ηειηθά ν έξσηαο;                                                                                                                                      

κηνοθεζία- κηνικά - Κοζηούμια: Μόληθα  Κνινθνηξώλε 

Ππωηόηςπη Μοςζική: Λόιεθ (Γηάλλεο Αλαγλσζηάηνο) 

Φωηιζμοί:  Ίσλ  Ξππνιηάο 

Πιάνο :  Αλδξέαο  Ρεληνύιεο 

Δπιμέλεια παπαγωγήρ : Γεκήηξεο  ίδεξεο 

  



 ΠΑΡΑΛΗΑ ΚΑΡΑΘΧΝΑ 

ΠΤΛΖ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

ROCKFESTIVAL 

Γηα 9ε ρξνληά ε Πύιε Πνιηηηζκνύ Ναππιίνπ θέξλεη θνληά καο ην Rock 

Festical Καξαζώλαο πνπ είλαη πιένλ ζεζκόο ζηα κνπζηθά δξώκελα ηνπ 

λνκνύ. Σν Rock Μνπζηθό ηίγκα ηνπ θαινθαηξηνύ,  παξαδνζηαθά ζηε 

Καξαζώλα ζα δώζνπλ 7 ζπγθξνηήκαηα. ηελ άκκν .... πιάη ζην θύκα 

...... Rockάξνληαο κε κπύξεο, αλαςπθηηθά, ζλαθο θαη άιια! 

Τα έζνδα από ηηο θαηαλαιώζεηο ηεο βξαδηάο ζα δηαηεζνύλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ηνπ Κνηλωληθνύ Παληνπωιείνπ - Πύιε ηεο Αγάπεο. 

 

 

ΚΤΡΗΑΚΖ 22 ΗΟΤΛΗΟΤ 2018, 21:00 

 ΑΤΛΔΗΟ ΥΧΡΟ ΑΓ.ΜΑΡΗΝΑ, ΛΤΓΟΤΡΗΟ 

ΘΔΑΣΡΟζεΦΟΡΜΑ 

«Όιηβεξ Σνπίζη» 

Μηα παξάζηαζε κε ζεκαηηθό  ππξήλα ηε παηδηθή βία, ηε παηδηθή 

θαθνπνίεζε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε. σκαηηθή, ιεθηηθή, ςπρνινγηθή βία, 

πνπ αζθείηαη από ελήιηθεο ζε παηδηά ή από παηδηά ζε παηδηά (bullying). 

ηνηρεία, ηδέεο θαη αθνξκέο από ηηο ηερληθέο ηνπ ζεάηξνπ forum κε ζηόρν 

λα ζπκβάινπλ ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο αληίδξαζεο ηνπ παηδηνύ – ζεαηή 

απέλαληη ζην θαηλόκελν ηεο βίαο.  

κηνοθεζία: Σάθεο Σζαξζηηαιίδεο 

Γιαζκεςή: Διηζάβεη Λνπκπαξδηα, Σάθεο Σζαξζηηαιίδεο 

κηνικά: Υαξάιακπνο Υαξαιακπίδεο 

Δνδςμαηολογική Δπιμέλεια: Margo 

Μοςζική: Γεκήηξεο Κειέζεο 

ηίσοι ηπαγοςδιών: Βάλα Υαξακή 

Κινηζιολογία: Μαξγαξίηα Παπινπνύινπ 

Φωηιζμοί-Σεσνικόρ ήσος: Νίθνο Γιέδνο 

Καηαζκεςή ζκηνικού: Γξεγόξεο Κόθθηλνο 

Καηαζκεςέρ: Ρνύια Καξαληθόια 



Γπαθιζηικά: Elsa Sturm 

 

ΓΔΤΣΔΡΑ 23 ΗΟΤΛΗΟΤ 2018, 21:00 

 ΛΗΜΑΝΗ ΠΟΡΣΟ ΥΔΛΗΟΤ 

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ &ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ «ΦΑΡΟ» 

«Σζέηα ζην Πόξην Υέιη» 

Μηα ξνκαληηθή θαη ζπλάκα δύζθνιε επνρή πνπ αθνξά κηα άγλσζηε 

ηζηνξηθή πιεπξά ηνπ Πόξην-Υειίνπ. Έλα δξώκελν βαζηζκέλν ζηελ 

βησκαηηθή αθήγεζε ζπνπδαίσλ Πνξηνρειησηώλ ςαξάδσλ, κε ηελ 

ζπκβνιή ζύγρξνλσλ ςαξάδσλ θαη ρνξεπηηθώλ νκάδσλ. θεληθό πνπ 

ζπκίδεη ηνλ παιηό εθείλν θαηξό όπνπ όια νδεγνύλ ζε έλα λεζηώηηθν 

γιέληη κε δσληαλή κνπζηθή θαη ηνπο ζεαηέο λα γίλνληαη κέξνο απηνύ.   

 

 ΓΡΟΜΟΚΑΛΑ, ΠΑΛΗΑ ΠΟΛΖ ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

(Οδόρ Παπανικολάος) 

 

ΠΡΟΒΟΛΖ ΝΣΟΚΗΜΑΝΣΔΡ 

 

«Ζ ηζηνξία ηεο Κξαληδηώηηθεο θνξεζίαο» 

                            «Καιώο αληακώζακε» 

«Πνιύ κηιάο… πνιύ θιαηο» 

«Σξία Όγδνα» 

 

 

 

ΣΡΗΣΖ 24 ΗΟΤΛΗΟΤ 2018, 21:00 

ΘΔΑΣΡΟ Ο..Δ, ΝΑΤΠΛΗΟ 

ΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΛΤΓΟΤΡΗΟΤ  «Ο ΚΑΒΒΑΓΗΑ» 

«Γείπλν ειηζίσλ» 



Μηα ζπαξηαξηζηή θσκσδία πνπ βαζίδεηαη ζηηο γθάθεο ηνπ θαιεζκέλνπ 

γηα ην απνςηλό δείπλν. Μηα κεγάιε επηηπρία  ηνπ Φξαλζίο Βεκπέξ  όπνπ 

θπξηαξρεί ε αλαηξνπή θαη ην εξώηεκα, πνηνο είλαη ν ειίζηνο; 

κηνοθεζία: Σξηαληάθπιινο Κξέηζεο        

κηνικά – Κοζηούμια: Καίηε ηαπξνπνύινπ    

Ήσορ – Φωηιζμόρ: Ίσλ Ξππνιίαο      

Καηαζκεςή ζκηνικών: Γηώξγνο Μάγθιαξεο   

  

  

 

 

 

ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΗΟΤΛΗΟΤ 2018, 21:00 

 ΦΟΤΓΑΡΟ 

ΥΟΡΧΓΗΑ ΝΔΑ ΚΗΟΤ 

«Αο εξρόζνπλ γηα ιίγν» 

Μηα κνπζηθνζεαηξηθή παξάζηαζε –αθηέξσκα ζηνλ Μηράιε νπγηνύι, 

έλαλ από ηνπο πην αγαπεκέλνπο ζπλζέηεο ηνπ κεζνπνιέκνπ θαη ηεο 

κεηεκθπιηαθήο Διιάδαο, από ηε Γεκνηηθή Υνξσδία Ν.Κίνπ. 

κηνοθεζία: Αρηιιέαο Μπαληαλάο 

Γ/νζη Οπσήζηπαρ και Υοπωδίαρ: Θενδόζεο Αλησληάδεο 

 

 

ΠΔΜΠΣΖ 26 ΗΟΤΛΗΟΤ 2018, 21:00 

 ΦΟΤΓΑΡΟ 

ΛΤΚΔΗΟ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΓΧΝ 

«Σν Άξγνο κέζα από ηελ ελδπκαζία θαη ηελ παξάδνζε» 

Ζ ελδπκαζία σο θαζξέθηεο ηεο ιανγξαθίαο, ηεο νηθνλνκίαο, ηεο 

πθαληηθήο, ηεο ηέρλεο ησλ πιηθώλ θαη ηεο νηθνγέλεηαο κέζα από νκηιίεο, 

πξνβνιέο θαη ηξαγνύδηα. 



 

 

 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 27 ΗΟΤΛΗΟΤ 208, 21:00 

 

 ΟΗΚΔΗΑ ΝΗΚΟΤ ΚΑΡΟΤΕΟΤ 

 (Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ 35, Ναύπιην) 

 

«Πνίεζε ηνπ Νίθνπ Καξνύδνπ» 

  

Γεθαηέζζεξα κεινπνηεκέλα πνηήκαηα ηνπ Νίθνπ Καξνύδνπ ζε κνπζηθή 

θαη εξκελεία ηνπ Μηράιε Πξεπόλε, παξνπζηάδνληαη κπξνζηά ζην ζπίηη 

πνπ γελλήζεθε ν Ναππιηώηεο πνηεηήο. Έλα κνπζηθό ηαμίδη κε ιπξηθό, 

ηδαδ, ηάλγθν, κπινπδ, ξνθ, ξπζκηθό θαη αξκνληθό ύθνο πνπ ήηαλ θαιά 

θξπκκέλν κέζα ζηα πνηήκαηά ηνπ. 

 

Βιολί: Απόζηνινο Πξεπόλεο 

Βιόλα: Θάλνο Αλαγλσζηόπνπινο 

Κονηπαμπάζο: Γηώξγνο κπξλήο 

Σύμπανα: Αιέμεο Μαθαηζέινο 

Πιάνο, ζαξόθωνο, επμηνεία: Μηράιεο Πξεπόλεο 

πκκεηνρή νιηγνκεινύο ηνπηθήο ρνξσδίαο 

 

 

 

 ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ΛΗΜΝΧΝ   

ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΛΗΜΝΧΝ 

                   «Σώξα ην βξάδπ κε δξνζηό λα ηξαγνπδήζσ ζέισ» 

 

Σελ πνιηηηζηηθή αξβαλίηηθε θιεξνλνκηά θαζώο θαη ηελ θαζεκεξηλή θαη 

λπθηάηηθε ελδπκαζία ηνπ ρσξηνύ ζα παξνπζηάζεη ν Μνξθσηηθόο 

ύιινγνο Ληκλώλ ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηνπ ρσξηνύ κε ηελ 

παξαδνζηαθή νξρήζηξα ηνπ Γ. Γαιηάλε θαη κε αξβαλίηηθα εδέζκαηα 

(γθηόζα, γαιόπηηα, ληξέδνπξεο) γηα όιν ηνλ θόζκν .  

 



 

 ΠΡΟΤΜΝΖ  18:00      /       ΛΗΜΝΔ   19:30 

ΚΗΝΖΣΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ 

Ζ Γεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Ναππιίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Έλσζε πγγξαθέσλ θαη Λνγνηερλώλ Αξγνιίδαο, ζα πξαγκαηνπνηήζεη 

δξάζε, κε αλάγλσζε απνζπαζκάησλ από επηιεγκέλα βηβιία, ε νπνία ζα 

απεπζύλεηαη ζε ελήιηθεο θαη παηδηά, ζην πιαίζην ηεο παξνπζίαο ηεο 

Κηλεηήο Βηβιηνζήθεο ζε επηιεγκέλα ρσξηά ηεο Αξγνιίδαο. 

 

 

ΑΒΒΑΣΟ 28 ΗΟΤΛΗΟΤ 2018, 21:00 

 ΠΛΑΣΔΗΑ ΔΘΝΟΤΝΔΛΔΤΔΧ, ΝΑΤΠΛΗΟ 

ΠΡΟΚΖΝΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ 

«θηώλ Εσληάλεκα - ν Μέγαο Αιέμαλδξνο θαη ην θαηαξακέλν θίδη» 

Ζ παξάζηαζε βαζίδεηαη ζηελ θιαζηθή ηδέα ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ αιιά 

ηαπηόρξνλα νη εζνπνηνί κεηαθέξνπλ ηνπο ήξσεο από ην παλί ζηε ζθελή. 

Σν ζέαηξν ζθηώλ «κπιέθεηαη» κε ην θιαζηθό ζέαηξν θαζώο νη εζνπνηνί 

ζπλερίδνπλ ηε δξάζε από εθεί πνπ ηελ αθήλνπλ νη ζθηέο, ζε έλα 

ζπλερόκελν θαη αδηάθνπν πέξαζκα ηεο δξακαηνπξγηθήο ζθπηάιεο από 

ηνλ έλα ζηίβν ζηνλ άιιν. 

κηνοθεζία: Μηράιεο δνύγθνο 

Μοςζική:  Νίθνο Καπεηάληνο 

Κινηζιολογία: Λνπΐδα Καξαγηάλλε 

Βοηθοί ζκηνοθέηη: Κσλζηαληίλνο πειηώηεο, Ρνύια αιηαπήδα 

Βοηθοί παπαγωγήρ: Μαξία-Αγγειηθή πειηώηε, Διέλε ηνπξνύλε 

  



ΚΤΡΗΑΚΖ 29 ΗΟΤΛΗΟΤ 2018, 21:00 

 ΔΡΓΟΣΑΗΟ ΡΔΑ 

ΟΦΗΑ ΚΑΦΟΤΡΟΤ 

«Ζ έμηνλ θαη ηα Κνγηόη» 

Ζ νθία Καςνύξνπ κεηά ην έξγν ηεο «νύκαλ» ζην Δζληθό Θέαηξν, 

παξνπζηάδεη ην ηξίην ζεαηξηθό ηεο έξγν κε ηίηιν «Η Σέμηνλ θαη ηα 

Κνγηόη». Έλα έξγν γηα ηελ θόξε πνπ έγηλε κεηέξα, γηα ηε κεηέξα πνπ 

έγηλε λνηθνθπξά, γηα ηε λνηθνθπξά πνπ έγηλε πνηήηξηα, γηα ηελ πνηήηξηα 

πνπ έγηλε θαπλόο. Μηα παξάζηαζε γηα ηηο γπλαίθεο πνπ παληξεύνληαη 

ζπίηηα θαη ηνπο άληξεο πνπ κπαίλνπλ κε ηε βία.  

 

Κείμενο - κηνοθεζία: νθία Καςνύξνπ 

Δικαζηικόρ σώπορ - επιμέλεια κοζηοςμιών: Γέζπνηλα Βηιιηώηε 

Μοςζική - σεδιαζμόρ ήσος: Dance with Invisible Partners 

Φωηογπαθίερ: Υξηζηίλα Φπιαθηνπνύινπ 

Μακιγιάζ: Γηάλλα Μαξκαηάθε 

Βοηθόρ ζκηνοθέηη: Γαλάε Μπαξνύρνπ 

 

ΓΔΤΣΔΡΑ 30 ΗΟΤΛΗΟΤ 2018 

 

19:00 

 ΓΗΓΤΜΑ 

 

ΚΗΝΖΣΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ 

 

Ζ Γεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Ναππιίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Έλσζε πγγξαθέσλ θαη Λνγνηερλώλ Αξγνιίδαο, ζα 

πξαγκαηνπνηήζεη δξάζε, κε αλάγλσζε απνζπαζκάησλ από 

επηιεγκέλα βηβιία, ε νπνία ζα απεπζύλεηαη ζε ελήιηθεο θαη παηδηά, 

ζην πιαίζην ηεο παξνπζίαο ηεο Κηλεηήο Βηβιηνζήθεο ζε 

επηιεγκέλα ρσξηά ηεο Αξγνιίδαο. 

 



21:00 

 ΑΡΥΑΗΟ ΘΔΑΣΡΟ ΑΡΓΟΤ 

«αλ ηεο Διηάο νη ξίδεο καο....» 

Μία παξάζηαζε ύκλνο ησλ παξαδόζεσλ ηνπ ηόπνπ καο πνπ εμαιείθνπλ 

θάζε ράζκα γελεώλ θαη πνπ απνηεινύλ πεγή δύλακεο , πίζηεο , 

ηαπηόηεηαο θαη λνήκαηνο γηα θάζε άλζξσπν. Μηα παξάζηαζε ύκλνο ησλ 

εζώλ θαη ησλ εζίκσλ καο πνπ ζαλ ηηο ξίδεο ηεο ειηάο, όζα ρξόληα θη αλ 

πεξάζνπλ, ζα παξακείλνπλ δσληαλά θη αθέξαηα, θύιαθεο ηεο 

πνιηηηζκηθήο καο θιεξνλνκηάο, άγξππλνη θξνπξνί ηεο εζληθήο καο 

ζπλείδεζεο, αξσγνί  γηα ηα λέα βήκαηά καο ζην κέιινλ... 

κηνοθεζία - Ηδέα: Μόληθα Κνινθνηξώλε 

Υοπεύοςν: ύιινγνο ειιεληθώλ ρνξώλ  & εζλνγξαθηθώλ εξεπλώλ 

«Διιεληθή Παξάδνζε», Υνξεπηηθόο Όκηινο Κηβεξίνπ, Δξγαζηήξη 

Διιεληθνύ Υνξνύ, Υνξόζεκν, Υνξεπηηθό ύιινγνο Αξγνιίδαο, 

Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Ν. Κίνπ, Μνξθσηηθόο & Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο  

Ν. Ρνεηλνύ «Αγία Μαξίλα», Λύθεην ησλ Διιελίδσλ (πεξηθεξεηαθό ηκήκα 

Κνπηζνπνδίνπ) 

 

 CINE VALIA, ΑΡΓΟ 

 

Πάξηπ ιήμεο ησλ Γξόκσλ Πνιηηηζκνύ Αξγνιίδαο κε ηνπο  

 

X Darawish 

Μνπζηθό ζπγθξόηεκα ηεο world music  πνπ απνηειείηαη από ηνπο: 

ηξάην Γηακαληή, Έληζν Λεόλε ,Γεκνζζέλε Σζάκε θαη Σδηνπδέπε 

Μπέξιελ. Ζ δηαθνξεηηθή ηνπο θαηαγσγή, ζπλδπάδεη ζηα ηξαγνύδηα ηνπο 

θαηλνκεληθά εηεξόθιεηα ζηνηρεία αλάκεζα ζε αλαηνιή θαη δύζε έρνληαο 

ζαλ θνηλό ζεκείν αλαθνξάο ηα κνπζηθά ηδηώκαηα ηεο Μεζνγείνπ.  

 

 

 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


