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 Γηα 31ε ρξνληά ην αϊλνπνύιεην Ίδξπκα ζπλερίδεη ηελ πνιηηηζηηθή ηνπ 

πξνζθνξά θαη ην θεηηλό θαινθαίξη κε ζπνπδαίεο παξαζηάζεηο έρνληαο ζην πιεπξό 

ηνπ ωο ζπλδηνξγαλωηή θαη πνιύηηκν αξωγό ηνπ ην Ννκηθό Πξόζωπν Πνιηηηζκνύ 

θαη Πεξηβάιινληνο Γήκνπ πάξηεο.  

 Αλαιπηηθά ην πξόγξακκα ηωλ εθδειώζεωλ έρεη ωο εμήο: 

 

 

Σεηάξηε 27 Ινπλίνπ & ώξα 9.15κ.κ. 

 

Παηδηθή Θεαηξηθή Παξάζηαζε 

«Υέλζει & Γθξέηει» ηωλ αδειθώλ Γθξηκ από ηελ Κάξκελ Ρνπγγέξε  

 
 

 
Φέηνο ε Κάξκελ Ρνπγγέξε αλνίγεη ηηο εθδειώζεηο ηνπ 31

νπ
 Φεζηηβάι ηνπ 

ατλνπνπιείνπ κε έλα αθόκα κνπζηθό έξγν, βαζηζκέλν ζην παζίγλσζην παξακύζη ησλ 

αδειθώλ Γθξηκ «Υέλζει θαη Γθξέηει» . Σν παξακύζη απηό κεηακνξθώλεηαη, 

δηαζθεπάδεηαη θαη παξνπζηάδεηαη ζε κία ηξπθεξή εθδνρή πινύζηα ζε κελύκαηα.  

Η παξάζηαζε γεκάηε ρξώκαηα θαη θσο, πιεκκπξηζκέλε από ππέξνρεο κεισδίεο θαη 

ηξαγνύδηα θαη όπσο πάληα κε παξακπζέληα ζθεληθά θαη θνζηνύκηα, είλαη ζίγνπξν  όηη 

ζα νδεγήζεη ηνπο κηθξνύο καο ζεαηέο ζε νλεηξεκέλνπο θόζκνπο. 

ΓΔΝΙΚΗ ΔΙΟΓΟ:8€ 

 



Σεηάξηε  4 Ινπιίνπ & ώξα 9.30κ.κ. 

 

πλαπιία Φηιαξκνληθήο Οξρήζηξαο Γήκνπ πάξηεο 

 
Η Γεκνηηθή Φηιαξκνληθή Οξρήζηξα 

πάξηεο παξνπζηάδεη έλα αθηέξσκα ζε 

Έιιελεο κνπζηθνζπλζέηεο. 

Γηεπζύλεη ν Αξρηκνπζηθόο αξάληνο 

Καλειιάθνο 

 

Σξαγνύδη:  

Αιεμάθεο Παλαγηώηεο  

Βειδέθε Σδίλα 

Γαιηάηζνπ Αηκηιία 

Καππάθνο Ηιίαο 

 

ΔΙΟΓΟ ΔΛΔΤΘΔΡΗ 

 

 

 

Παξαζθεπή 13 Ινπιίνπ & ώξα 9.30 κ.κ. 
 

Μνπζηθνζεαηξηθή Παξάζηαζε   

 «ΜΑΜΜΑ ΜΙΑ» ηωλ Benny 

Andersson, Bjorn Ulvaeus & 

Catherine Johnson  
Η  κεγάιε ειιεληθή παξαγσγή ηνπ 

πεξίθεκνπ κηνύδηθαι «Mamma Mia» ζην 

ατλνπνύιεην Ακθηζέαηξν. Σν 1999 έθαλε 

ζξαύζε ζην West End ε ππέξνρε ηζηνξία 

αγάπεο θαη αλζξσπηάο ζε θείκελν ηεο 

Κάζξηλ Σδόλζνλ, πνπ ζηήλεηαη πάλσ ζηα 

ζξπιηθά ηξαγνύδηα ησλ ABBA. Κάπνηεο 

από ηηο επηηπρίεο ηνπ ρξπζνύ 

ζπγθξνηήκαηνο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 

ζπλνδεύνπλ ηελ ηζηνξία ηεο όθη πνπ 

αλαδεηά ηνλ πξαγκαηηθό ηεο παηέξα γηα λα 

ηνλ θαιέζεη ζην γάκν ηεο. Ση ζα ζπκβεί 

όηαλ αληί γηα έλαλ αλαθαιύςεη ηξεηο ππέξνρνπο κπακπάδεο? Η ζπλέρεηα ζηε ζθελή ηνπ 

ζεάηξνπ..... 



ε απηήλ ηελ απιντθή αιιά γιπθηά ηζηνξία ε δύλακε ησλ ηξαγνπδηώλ είλαη παλίζρπξε, 

ν ξπζκόο ηνπο ζε πηάλεη από ηελ πξώηε λόηα θαη ζε νδεγεί ζε απηό πνπ νη 

πεξηζζόηεξνη αλαδεηνύλ ζε κηα παξάζηαζε κηνύδηθαι: ηελ αλαδεκηνπξγία κηαο 

ςεπδαίζζεζεο μελνηαζηάο, άιινηε θαη πνιπηέιεηαο, κέζα από ηε κεισδία, ην ρνξό θαη 

ηηο αθεγήζεηο κηαο δσήο… 

Η ζθελνζέηηο  Θέκηο Μαξζέιινπ γέκηζε κε ληάηα θη ελέξγεηα ηε ζθελή θη εκπηζηεύηεθε 

γηα ηε ζύλζεζε ηνπ 45κεινύο ζηάζνπ θαιιηηέρλεο κε ηαιέλην ζην ηξαγνύδη ..  

ΠΡΧΣΑΓΧΝΙΣΟΤΝ 

Γέζπνηλα Βαλδή, Άθεο αθειιαξίνπ, Αιέμαλδξνο Μπνπξδνύκεο, Αξγύξεο Αγγέινπ, 

Μπέηηπ Μαγγίξα, Μαξηέιια αββίδνπ, Δύα Σζάρξα θαη ν Άξεο Μαθξήο. 

 

ΔΙΙΣΗΡΙΑ 25€ θαλνληθό , 20€ θνηηεηέο, άλεξγνη, πνιύηεθλνη  θαη  15€ παηδηά έσο 12 

εηώλ 

 
 

Σξίηε 24  Ινπιίνπ & ώξα 9.30 κ.κ. 

 

Θεαηξηθή Παξάζηαζε   

«Μαληάκ νπζνύ»  ηνπ Γεκήηξε Φαζά 

 
 

 

 

Η δεκνθηιήο, δηαρξνληθή θσκσδία ηνπ Γεκήηξε Φαζά, «Μαληάκ  νπζνύ», πνπ ζηελ 

θεηηλή ζεαηξηθή ηεο επαλαθνξά ζπλάξπαζε ην  Αζελατθό θνηλό  μεθηλά αλαλεσκέλε 

ηε  κεγάιε ηεο θαινθαηξηλή πεξηνδεία. 



Μηα ππεξπαξαγσγή πνπ κάγεςε ην θνηλό ζην Θέαηξν Παιιάο, ε «Μαληάκ νπζνύ» ζε 

ζθελνζεζία  Γηάλλε Καθιέα θαη απόδνζε θεηκέλνπ ηεο Γήκεηξαο 

Παπαδνπνύινπ, εηνηκάδεη βαιίηζεο γηα λα πξνζθέξεη αθόκε πεξηζζόηεξν γέιην, 

αλαηξνπέο θαη εθπιήμεηο, θέθη, ζπγθίλεζε, λνζηαιγία, ζάηηξα θαη ηελ ππέξνρε 

κνπζηθή ηεο Μαξίδαο Ρίδνπ, ζε ρηιηάδεο ζεαηξόθηινπο αλά ηελ Διιάδα. 

Σνλ πξσηαγσληζηηθό ξόιν εξκελεύεη ε αγαπεκέλε Γήκεηξα Παπαδνπνύινπ, ε νπνία 

επέζηξεςε ζηε ζθελή κεηά από θαηξό απνρήο, γηα λα ελζαξθώζεη ηε κεγαινκαλή 

εξσίδα ηνπ Γεκήηξε Φαζά θαη ελζνπζίαζε ην θνηλό!  

Σελ εξσίδα έξρεηαη λα ζαγελεύζεη ν γνεηεπηηθόο Kώζηαο ππξόπνπινο σο δαηκόληνο 

Μελάο Καληαθνπδελόο, ελώ ζην ξόιν ηνπ ζηαζεξνύ , επζπλείδεηνπ αιιά θησρνύ 

Παλαγησηάθε, ν κνλαδηθόο Σάζνο Υαιθηάο. Καη νη δύν εζνπνηνί ζπλαληνύλ γηα πξώηε 

θνξά ζηε ζθελή ηε Γήκεηξα Παπαδνπνύινπ θαη ε ρεκεία ηνπο αλακέλεηαη 

εθξεθηηθή. Μαδί ηνπο 15 αθόκα ηαιαληνύρνη εζνπνηνί. 

 

ΔΙΙΣΗΡΙΑ:15€, κεηωκέλν 12€  

 

 

 

Σεηάξηε  1 Απγνύζηνπ & ώξα 9.30 κ.κ. 

 

 

Θεαηξηθή παξάζηαζε 
 «Αγακέκλωλ» ηνπ Αηζρύινπ 

 

 
 

Ο Σζέδαξηο Γθξανπδίληο, κεηά ηελ επηηπρία ηνπ «Δπηά επί Θήβαο», ζθελνζεηεί ην 

πξώην έξγν ηεο ηξηινγίαο ηεο «Οξέζηεηα»ο ηνπ Αηζρύινπ, «Αγακέκλσλ». Η 

παξάζηαζε ζα παξνπζηαζηεί ζηελ Δπίδαπξν θαη ζε επηιεγκέλνπο ζηαζκνύο ζηελ 

Αζήλα θαη ηελ πεξηθέξεηα. 



εκείωκα ηνπ ζθελνζέηε: 

«Απηή ε ηζηνξία ηνπ Αηζρύινπ εθθξάδεη κε εθπιεθηηθή δύλακε ην παξάινγν ηεο 

αλζξώπηλεο κνίξαο. Πξάγκαηη, ράλνπκε αέλαα ζηνλ αγώλα κε ην θόβν καο. Πξάγκαηη, 

θηηάρλνπκε πνιηηείεο αζηακάηεηα θαη είκαζηε αηρκάισηνη ζηηο θπιαθέο πνπ ρηίδνπκε 

εθνύζηα κε ηα ίδηα καο ηα ρέξηα. Πξάγκαηη, πεξηκέλνπκε ζσηήξεο θαη όηαλ ηειηθά 

εκθαληζηνύλ ζπλεηδεηνπνηνύκε όηη δελ αμίδνπλ παξά ηνλ νίθην καο. Πξάγκαηη, απηό 

πνπ νλνκάζακε "δηθαηνζύλε", καο νδεγεί αξγά ή γξήγνξα ζην έγθιεκα. Όινη είκαζηε 

έλνρνη. Η ηηκσξία είλαη αλαπόθεπθηε. Δπηπρηζκέλνο είλαη εθείλνο πνπ θαηάθεξε λ' 

απαιιαγεί απ' ηηο ειπίδεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θαη έκαζε ηελ ππνκνλή. Ο θόζκνο ηνπ 

"Αγακέκλνλα" είλαη δνθεξόο. Αιιά επηηξέςηε ην ηαμίδη καο ζηνλ θόζκν ηνπ λα είλαη 

νπζηαζηηθό θαη ζπλαξπαζηηθό, γηαηί πηζηεύσ όηη ε νδεγόο καο - ε Πνίεζε - γλσξίδεη ην 

δξόκν πξνο ηε ραξά.» 

Σζέδαξηο Γθξανπδίληο 

 

Παίδνπλ νη: Μαξία Πξσηόπαππα, Γηάλλεο ηάλθνγινπ, Θνδσξήο Καηζαθάδνο, 

Αξγύξεο Παληαδάξαο, Ιώβε Φξαγθάηνπ  θ.ά 

 

 

ΔΙΙΣΗΡΙΑ:17€, κεηωκέλν 12€  

 
 

 

Σεηάξηε 8 Απγνύζηνπ & ώξα 9.30κ.κ. 

 

 «Δθθιεζηάδνπζεο» ηνπ Αξηζηνθάλε 
  

Μία από ηηο εκβιεκαηηθόηεξεο 

πνιηηηθέο ζάηηξεο ηεο παγθόζκηαο 

ινγνηερλίαο, ηηο «Δθθιεζηάδνπζεο» ηνπ 

Αξηζηνθάλε, παξνπζηάδεη  θέηνο ην 

θαινθαίξη ζην ζεαηξηθό θνηλό ν 

Αιέμαλδξνο Ρήγαο. Γηαηεξώληαο ην 

ιόγν θαη ην ύθνο ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ, 

εληάζζεη ηε ζύγρξνλε καηηά ζην 

αγαπεκέλν έξγν ηνπ Αξηζηνθάλε  κε 

θάζε ζεβαζκό ζην εηθαζηηθό θαη 

δξακαηνπξγηθό πιαίζην ηνπ πξσηόηππνπ 

έξγνπ.  

Οη «Δθθιεζηάδνπζεο» πνπ καο 

παξνπζηάδνληαη από ηνλ Αιέμαλδξν 

Ρήγα, έξρνληαη θαηεπζείαλ από ηελ 



αξραία Αζήλα ηνπ 400π.Υ. κε ηε κνλαδηθή δηαθνξά όηη είλαη δηαλζηζκέλεο κε κνπζηθέο 

από όιε ηελ Διιάδα.  

 Οη «Δθθιεζηάδνπζεο»  ζηήλνπλ έλα ρνξό γεκάην θέθη θαη όξεμε θαη δίλνπλ ζηε 

δσή ην ρώξν θαη ην ρξώκα πνπ ηεο αλήθεη θέξλνληαο ζην πξνζθήλην ηηο γπλαίθεο θαη 

πξνπαγαλδίδνληαο θαη’ νπζίαλ ηελ ίδηα ηε δύλακε ηεο Γεκνθξαηίαο σο ηαπηόρξνλε 

αδπλακίαο ηεο. 

 

Παίδνπλ νη: 

Αληώλεο Λνπδάξνο, Μειέηεο Ηιίαο, Γεκήηξεο ηαξόβαο, Γηώξγνο Κσλζηαληίλνπ, 

νθία Μνπηίδνπ, Ηζαΐαο Μαηηάκπα, Ιβάλ βηηάηιν , Υάξεο Γξεγνξόπνπινο , Γηάλλεο 

Κξεηηθόο ,Σάθεο Βακβαθίδεο, Θαλάζεο Παηξηαξρέαο ,Βαζίιεο Παπαδόπνπινο 

 

ΔΙΙΣΗΡΙΑ:15€, κεηωκέλν 12€  

 

 

Γεπηέξα 20 Απγνύζηνπ & ώξα 9.30κ.κ. 

 

Θεαηξηθή παξάζηαζε 

 «Η Νεξάηδα ηνπ Φεγγαξηνύ»  

 
 Μία παξάζηαζε γηα παηδηά θαη 

επαίζζεηνπο ...κεγάινπο. 

 

Μία λεξάηδα πνπ μαλαγελληέηαη 

κε ηελ αλζξώπηλε κνξθή καο 

καζαίλεη πνηα πξάγκαηα θέξλνπλ 

ηελ πξαγκαηηθή επηπρία.  

 

Λίγα ιόγηα γηα ην έξγν: 

Μηα λύρηα κε παλζέιελν ε 

όκνξθε λεξάηδα ηνπ θεγγαξηνύ 

θνίηαμε θάησ ζηε γε θαη είδε ην 

θησρό γέξν-Σαθηηόξη λα είλαη 

απνγνεηεπκέλνο από ηε δσή ηνπ. 

Σνλ ιππήζεθε θαη ηνπ έζηεηιε 

όλεηξα ηόζν γιπθά πνπ ν γέξνο 

μαλαβξήθε ηε ραξά θαη ηελ 

αηζηνδνμία ηνπ. Αιιά ν κεγάινο Άξρνληαο ηνπ Φεγγαξηνύ ζύκσζε κε ηε λεξάηδα θαη 

ηελ θαηαδίθαζε λα μαλαγελλεζεί ζαλ άλζξσπνο. 



ηελ θαηλνύξγηα ηεο δσή ε κηθξή Φεγγαξέληα ζα αληηκεησπίζεη ηηο πίθξεο θαη ηηο 

δπζθνιίεο ησλ αλζξώπσλ , ηελ πιενλεμία ηνπ πινύζηνπ εκπόξνπ , ηελ αλνεζία ηνπ 

πξίγθεπα αιιά θαη ηελ αγάπε ηνπ γεξν-Σαθηηόξη θαη ηνπ γελλαίνπ ακνπξάη Οθηλόη. 

Ο αηξόκεηνο ακνπξάη γηα ράξε ηεο ζα ληθήζεη ηνλ αλζξσπνθάγν ηεο πξάζηλεο 

θνηιάδαο, ην κάγν ηεο αλαβξνρηάο θαη ηνλ ηξνκεξό δξάθν Σέγθνπ θαη ύζηεξα από 

πνιιέο πεξηπέηεηεο ζα θέξεη ζηελ αγαπεκέλε ηνπ Φεγγαξέληα ηα ηξία δώξα πνπ 

θέξλνπλ ηελ πξαγκαηηθή επηπρία. 

Πνηα είλαη απηά; 

Υκ... γηα λα δνύκε!!! 

 

ΠΡΧΣΑΓΧΝΙΣΟΤΝ 

Κώζηαο Λάζθνο, Βαζίιεο Κακίηζεο, αββίλα Πεηξίδνπ, Γηάλλεο Απέξγεο, Θσκάο 

Κνηδακάλεο, Σάζνο Σζώλεο  

Καη ζηνλ ξόιν ηεο Φεγγαξέληαο : 

ε  άξα Δζθελάδε 
 

ΔΙΙΣΗΡΙΑ: Γεληθή Δίζνδνο 10 €, Πξνπώιεζε:  8€, Οκαδηθό – 

ύιινγνη (άλω ηωλ 20 αηόκωλ) 7€ 

 

 

Σεηάξηε 22 Απγνύζηνπ & ώξα 9.30κ.κ. 

 

 πλαπιία Μειίλαο Αζιαλίδνπ  
Μεηά ηελ άθξσο επηηπρεκέλε παλεπξσπατθή 

πεξηνδεία θαη ηηο ζπλαπιίεο ηεο ζηε Λαηηληθή 

Ακεξηθή, ε Μειίλα Αζιαλίδνπ ζπλερίδεη ην κνπζηθό 

ηεο ηαμίδη. Έρνληαο ζηηο απνζθεπέο ηεο ην λέν ηεο 

άικπνπκ «Ξεκεξώλεη Κπξηαθή» κε δηαζθεπέο ζε 

ηξαγνύδηα ηνπ Μίκε Πιέζζα, ε αγαπεκέλε 

εξκελεύηξηα ηαμηδεύεη ζε όιε ηελ Διιάδα, γηα λα 

βξεζεί θνληά ζηνλ θόζκν πνπ ηελ αγαπά θαη καδί λα 

ηξαγνπδήζνπλ αγαπεκέλα ηξαγνύδηα από ηελ 

πνιύρξνλε πνξεία ηεο αιιά θαη ηξαγνύδηα - ζηαζκνύο 

ζπνπδαίσλ Διιήλσλ δεκηνπξγώλ. 

Φέηνο ην θαινθαίξη ε Μειίλα Αζιαλίδνπ ζηήλεη έλα 

δπλαηό κνπζηθό πξόγξακκα γεκάην κε ιατθέο, 

έληερλεο θαη παξαδνζηαθέο κεισδίεο,  

πνπ ζα νκνξθύλνπλ ηηο θαινθαηξηλέο καο λύρηεο θαη 

ζα καο ηαμηδέςνπλ ζην ρηεο θαη ζην ζήκεξα.  

 

ΔΙΙΣΗΡΙΑ:15€, κεηωκέλν 12€  



Σεηάξηε 3  επηεκβξίνπ & ώξα 9.00κ.κ. 
 

πλαπιία Πάλνπ Μπνύζαιε  «Αθηέξωκα ζην Νίθν Ξπινύξε» 

 

             
 

Αθηέξσκα ζηνλ αξράγγειν ηεο Κξήηεο, Νίθν Ξπινύξε, κε ηνλ Λάθσλα ηξαγνπδνπνηό 

θαη εξκελεπηή Πάλν Μπνύζαιε . Έλα αθηέξσκα αληηπξνζσπεπηηθό ηεο ζπνπδαίαο 

δηαδξνκήο ηνπ αζύγθξηηνπ Νίθνπ Ξπινύξε ζηελ ειιεληθή κνπζηθή: από ηελ παξάδνζε, 

ηνπο κεγάινπο πνηεηέο θαη ζπλζέηεο πνπ ηξαγνύδεζε. Ο Πάλνο Μπνύζαιεο έρεη 

ζπλεξγαζηεί κε ζπνπδαίνπο ζπλζέηεο όπσο ν ηαύξνο Ξαξράθνο, ν Υξήζηνο Λενληήο, 

ν Λίλνο Κόθνηνο κε ηνπο νπνίνπο είρε κεγάιεο επηηπρίεο ν Νίθνο Ξπινύξεο. ηε κλήκε 

ηνπ ζπνπδαίνπ απηνύ θαιιηηέρλε ζα αθνπζηεί θαη έλα ηξαγνύδη (ηίρνη- κνπζηθή: 

Πάλνο Μπνύζαιεο) γηα ηνλ κνλαδηθό Φαξνλίθν πνπ ζεκάδεςε θαζνξηζηηθά ηε ρώξα 

θαη ηνλ πνιηηηζκό καο κε ηελ παξνπζία ηνπ θαη ηελ θσλή ηνπ.  

ΤΝΣΔΛΔΣΔ: 

Αθνξληεόλ-Πηάλν  : Νίθνο Παπαλαζηαζίνπ   

Λύξα – Λανύην: Αληξέαο Αξβαλίηεο 

Κξνπζηά- Σύκπαλα: Αληξέαο Νηθνιήο 

Μπνπδνύθη-Σδνπξάο: Κώζηαο Βέηαο 

Κηζάξα- ηξαγνύδη θαη επηκέιεηα: Πάλνο Μπνύζαιεο 

ΓΔΝΙΚΗ ΔΙΟΓΟ:10€ 


