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Σας καλωσορίζω στο 8ο φεστιβάλ του Θεάτρου Αρχαίων Κλεωνών 
Νεμέας που και αυτό το καλοκαίρι ανοίγει τις πόρτες του φιλοξενώντας 
εξαιρετικές θεατρικές παραστάσεις και μουσικές συναυλίες. Το φετινό 
φεστιβάλ γίνεται  σε πείσμα των καιρών και  μέσα σε συνθήκες που μας 

θέλουν άλαλους και εμβρόντητους μπροστά σε καταστροφικές οικονομικές και πολιτικές 
αποφάσεις που πήραν  κάποιοι ερήμην του  λαού μας. Ενός λαού  που πάντα βρίσκει τον 
τρόπο εδώ και χιλιάδες χρόνια να μεταφέρει τον πολιτισμό του από γενιά σε γενιά και  
αποτελεί πηγή έμπνευσης για την επιστήμη και την τέχνη σε όλο τον κόσμο .
Κλείνοντας το «γκρινιάρικο» σημείωμα μου, σας παραθέτω αγαπημένες φράσεις του 
Μάνου Χατζιδάκι, ο οποίος με κάνει  πάντα να νοιώθω παιδί να ερωτεύομαι  και να 
ξεπερνώ τους ξιπασμένους και καιροσκόπους της εποχής μας….
Καλό καλοκαίρι !!

Ειρήνη Βελιμαχίτη

Μάνος Χατζιδάκις
«Ότι έχω ιερό: Να περιφρονώ τις συνήθειες των πολλών, τη λογική του κράτους και την 
«ηθική» των συγγενών μου. Να αγαπώ με πάθος τους κυνηγημένους, τους ανορθόδοξους 
και τους αναθεωρητές».
«Δύο είναι οι εχθροί της πολιτικής και του πολιτισμού: ο λαϊκισμός και ο ελιτισμός».

GREENTHEATER FESTIVAL 2017

ΘΕΑΤΡΟ
ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΛΕΩΝΩΝ

ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΛΙΜΑΧΙΤΗ

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Βιβλιοπωλείο Οικονόμου - Εθν. Αντιστάσεως τηλ. 27410 24448
ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Seventy Three - Κύπρου 73 τηλ. 27410 40004
ΛΟΥΤΡΑΚΙ: Κέντρο Τύπου Πλατεία - 25ης Μαρτίου τηλ. 27440 22447
ΒΡΑΧΑΤΙ: Βιβλιοπωλείο Μπιτσάκου, τηλ. 27410 51133
ΝΕΜΕΑ: Πρακτορείο Δαλιβίγκα τηλ. 27460 22972
ΆΡΓΟΣ: Μουσικά Όργανα Ηλιόπουλος - Βας. Κων/νου 29 τηλ 27510 24318
ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ: Βιβλιοπωλείο Μπαλάφα τηλ 27410 99100
ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΧΑΙωΝ ΚΛΕωΝωΝ: τηλ. 27410 40004 & 6945 228428
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Ο Κωστής Μαραβέγιας έχει 
αποδείξει ότι είναι από εκείνους 
τους καλλιτέχνες που αγαπάει να 
εκφράζεται μέσα από τη μουσική 
και χαίρεται τις συναυλίες όσο και 
το κοινό που τον παρακολουθεί.
Οπλισμένος με το χαμόγελο, την 
ευγένεια και τη γοητεία του αλλά 
κυρίως την μουσική του, θα μας 
φέρει όλους και πάλι κοντά, 
να τραγουδήσουμε αγαπημένα 
τραγούδια, παλιά και καινούργια, 
σε μία υπέροχη καλοκαιρινή 
βραδιά.

Τραγούδια από το ξεκίνημά του μέχρι το τελευταίο του album με τις 
ιστορίες του “Καταστρώματος”. Αλλά όχι μόνο. Ένα μουσικό παιχνίδι 
με αυτά τα  τραγούδια  που ο Κωστής αγαπά πολύ,  ερμηνευμένα με 
το μοναδικό του τρόπο.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΚΩΣΤΗΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΘΕΑΤΡΟ
ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΛΕΩΝΩΝ

ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΛΙΜΑΧΙΤΗ



Μια κωμωδία βασισμένη  στο 
“Nosfemmes” του πολυβραβευμένου 
Γάλλου συγγραφέα Ερίκ Ασούς. 

Άμα την πνίξεις... την έπνιξες! Το 
θέμα είναι σε καλύπτουν οι φίλοι 
σου; Η ανδρική φιλία έχει Ομερτά;
Το βράδυ εκείνο που ο Μάξιμος 
Μαντάς και ο Παύλος Μπατσαφλιάς 
περιμένουν χαλαροί στο σπίτι του 
πρώτου τον Σίμο Σίμου στις 9 και 
αυτός έρχεται 10 παρά δέκα... γίνεται 
έγκλημα; 
Η Ομερτά των τριών ανδρών 
κινδυνεύει; Ο συντηρητικός γυναι-
κολόγος  που είναι παντρεμένος με 
την Κορίνα και έχουν δυο παιδιά 
θα καλύψει τον κομμωτή φίλο του, 
όπως λέει;
‘Η θα υπερισχύσει η άποψη του 
εναλλακτικού «μπάκουρου», πρώην 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«ΟΜΕΡΤΑ: Η σιωπή των Ανδρών»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΜΙΑ φΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΗ 
ΜΟυΣΙΚΟθΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟυ ΜΑΚΗ ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ.
Η μεγάλη επιτυχία του χειμώνα, 
που έσπασε τα ταμεία σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη τώρα και σε 
πανελλήνια περιοδεία!
Ένα υπέροχο νοσταλγικό ταξίδι, στα 
καλύτερά μας χρόνια!
Μια φαντασμαγορική μουσικό 
θεατρική  παράσταση με υπέροχες 
εικόνες, νότες, μελωδίες, κείμενα, 
εντυπωσιακά σκηνικά και φώτα, 
εμπλουτισμένη με 150 κοστούμια, 
εκπληκτικές χορογραφίες και ένα 
μοναδικό μπαλέτο. 
Ο Μάκης Δελαπόρτας αφηγείται 
και ταξιδεύει το κοινό σε εκείνα τα 
αγαπημένα χρόνια, που ένα πικ-
απ, μερικά σαραπεντάρια και λίγο 
βερμούτ ήταν αρκετά για στηθεί ένα 

πάρτυ, που ξεκινούσε με ξέφρενες χορευτικές φιγούρες «made in 
London», για να καταλήξει σε ένα γλυκό, ρομαντικό μπλουζ, στο 
σαλόνι κάποιου σπιτιού, στην εξοχή ή σ’ ένα ήσυχο ακρογιάλι.
Τότε που κάποιο «Τρελοκόριτσο» με μίνι-ζιπ, έφερνε «Τρικυμία» 
στην καρδιά ενός «Καζανόβα» της εποχής! Κάποιοι το φώναζαν 
«Κορίτσι του Μάη», και κάποιοι άλλοι «Μπάμπολα»... Τι κι αν... 
«Είναι εννιά κι ακόμα περιμένει»; Εκείνος της λέει  «Κορίτσι 
στάσου να σου πω». Γι’ αυτό τον φωνάζουνε... «Τζίνι»...

ΤΡΑΓΟυΔΟυΝ:
ΔΑΚΗΣ, ΜΠΕΣΣΥ ΑΡΓΥΡΑΚΗ, ΡΟΜΠΕΡΤ ΟΥΙΛΙΑΜΣ,
ΓΙωΡΓΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ, ΛΑΚΗΣ ΤΖΟΡΝΤΑΝΕΛΙ
ΣυΜΜΕΤΕΧΟυΝ:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΓΙΑΛΑΣ, ΕΒΕΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΙΖΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ  ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ,  ΜΑΡΙΑ ΚΟΣΜΑΤΟΥ,  ΓΕωΡΓΙΑ ΚΟΥΚΑ,  
ΠΑΝΟΣ ΜΑΛΙΚΟΥΡΤΗΣ,  ΗΛΙΑΣ ΞΕΝΟΣ,  ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΡΟΥΣΣΟΥ.
ΣΚΗΝΟθΕΣΙΑ: ΜΑΚΗΣ ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ
ΚΕΙΜΕΝΑ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΚΗΣ ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ
ΧΟΡΟΓΡΑφΙΕΣ: ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
ΚΟΣΤΟυΜΙΑ: ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΠΑΡΤΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ



Μια κωμωδία βασισμένη  στο 
“Nosfemmes” του πολυβραβευμένου 
Γάλλου συγγραφέα Ερίκ Ασούς. 

Άμα την πνίξεις... την έπνιξες! Το 
θέμα είναι σε καλύπτουν οι φίλοι 
σου; Η ανδρική φιλία έχει Ομερτά;
Το βράδυ εκείνο που ο Μάξιμος 
Μαντάς και ο Παύλος Μπατσαφλιάς 
περιμένουν χαλαροί στο σπίτι του 
πρώτου τον Σίμο Σίμου στις 9 και 
αυτός έρχεται 10 παρά δέκα... γίνεται 
έγκλημα; 
Η Ομερτά των τριών ανδρών 
κινδυνεύει; Ο συντηρητικός γυναι-
κολόγος  που είναι παντρεμένος με 
την Κορίνα και έχουν δυο παιδιά 
θα καλύψει τον κομμωτή φίλο του, 
όπως λέει;
‘Η θα υπερισχύσει η άποψη του 
εναλλακτικού «μπάκουρου», πρώην 

ποδοσφαιριστή Μάντ Μαξ ο οποίος ισχυρίζεται πως η φιλία δεν 
σκεπάζει εγκλήματα;
Και όταν η  σχέση εμπιστοσύνης των τριών φίλων κλονίζεται 
που πάει η Ομερτά; 
Ομερτά ρε... τι άλλο μας έμεινε;;;;!!!!

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟυΝ:
Κώστας Σπυρόπουλος ,Πέτρος Λαγούτης , Γιώργος Γαλίτης
ΑΠΟΔΟΣΗ-ΔΙΑΣΚΕυΗ: Κώστας Σπυρόπουλος, Κατερίνα Μπέη 
ΣΚΗΝΟθΕΣΙΑ: Κώστας Σπυρόπουλος 
ΣΚΗΝΙΚΑ: Γιάννης Μουρίκης
ΚΟΣΤΟυΜΙΑ: Νικόλ Παναγιώτου
ΜΟυΣΙΚΗ: Γιώργος Σαμπάνης
ΣΤΙΧΟΙ: Ελένη Γιανατσούλια

Το τραγούδι ερμηνεύει ο Πάνος Κιάμος

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«ΟΜΕΡΤΑ: Η σιωπή των Ανδρών»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΑΤΡΟ
ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΛΕΩΝΩΝ

ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΛΙΜΑΧΙΤΗ

πάρτυ, που ξεκινούσε με ξέφρενες χορευτικές φιγούρες «made in 
London», για να καταλήξει σε ένα γλυκό, ρομαντικό μπλουζ, στο 
σαλόνι κάποιου σπιτιού, στην εξοχή ή σ’ ένα ήσυχο ακρογιάλι.
Τότε που κάποιο «Τρελοκόριτσο» με μίνι-ζιπ, έφερνε «Τρικυμία» 
στην καρδιά ενός «Καζανόβα» της εποχής! Κάποιοι το φώναζαν 
«Κορίτσι του Μάη», και κάποιοι άλλοι «Μπάμπολα»... Τι κι αν... 
«Είναι εννιά κι ακόμα περιμένει»; Εκείνος της λέει  «Κορίτσι 
στάσου να σου πω». Γι’ αυτό τον φωνάζουνε... «Τζίνι»...

ΤΡΑΓΟυΔΟυΝ:
ΔΑΚΗΣ, ΜΠΕΣΣΥ ΑΡΓΥΡΑΚΗ, ΡΟΜΠΕΡΤ ΟΥΙΛΙΑΜΣ,
ΓΙωΡΓΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ, ΛΑΚΗΣ ΤΖΟΡΝΤΑΝΕΛΙ
ΣυΜΜΕΤΕΧΟυΝ:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΓΙΑΛΑΣ, ΕΒΕΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΙΖΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ  ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ,  ΜΑΡΙΑ ΚΟΣΜΑΤΟΥ,  ΓΕωΡΓΙΑ ΚΟΥΚΑ,  
ΠΑΝΟΣ ΜΑΛΙΚΟΥΡΤΗΣ,  ΗΛΙΑΣ ΞΕΝΟΣ,  ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΡΟΥΣΣΟΥ.
ΣΚΗΝΟθΕΣΙΑ: ΜΑΚΗΣ ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ
ΚΕΙΜΕΝΑ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΚΗΣ ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ
ΧΟΡΟΓΡΑφΙΕΣ: ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
ΚΟΣΤΟυΜΙΑ: ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΠΑΡΤΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ



Από την Αθήνα μέχρι το Λονδίνο 
η εμβληματική βραδιά ζωής του 
Σταμάτη Κραουνάκη, ξαναχτυπά κατ’ 
ευθείαν στην καρδιά.

«Όλοι Ένα» Φίλα με… κ άλλο, με το 
τραγούδι «Φίλα Με» που λατρεύτηκε 
και κορυφαίο απάνθισμα απ’ όλη του 
την εργογραφία.
Ένας μεγάλος καλλιτέχνης στην 
καλύ τερή του στιγμή.

«‘Εχω πάντα τ αυτί μου στην καρδιά 
των ανθρώπων..»  

Σ.Κ.

Η ΒΑΒΕΛ 2 - βασισμένη στην 5η 
δισκογραφική συνάντηση της 
Νατάσσας Μποφίλιου με το Θέμη 
Καραμουρατίδη και το Γεράσιμο 
Ευαγγελάτο - ανανεώνει τον ήχο και 
το ύφος της και μετά τις συνεχόμενες 
sold out παραστάσεις του χειμώνα 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ταξιδεύει 
στην καλοκαιρινή της εκδοχή σε 
ολόκληρη την Ελλάδα.

Η ΒΑΒΕΛ2 είναι μια ολοκαίνουρια, 
αστραφτερή παράσταση υψηλής 
αισθητικής και άρτιας παραγωγής. 
Σε αυτήν υπάρχουν όλα: οι μεγάλες 
τους επιτυχίες αλλά και απρόσμενα 
περάσματα σε αγαπημένες στιγμές 
από το παρελθόν. Μία εξαιρετική, 
καλοκουρδισμένη μπάντα με πρω τό-
τυπες, διονυσιακές ενορ χηστρώσεις. 

Οι εικόνες, τα αι σθή ματα, οι αφορμές που δίνουν υπόσταση στα 
τραγούδια τους.

ΜΟυΣΙΚΟΙ:
Θέμης Καραμουρατίδης (πιάνο, ενορχηστρώσεις)
Άρης Ζέρβας (τσέλο, βοηθός ενορχηστρωτή)
Γιάννης Δημητριάδης (πλήκτρα)
Γιώργος Μπουλντής (μπάσο ηλεκτρικό και κοντραμπάσο)
Μανώλης Γιαννίκιος (τύμπανα)
Βαγγέλης Κατσαρέλης (τρομπέτα)
Γιώργος Κάστανος (κλαρινέτο-σαξόφωνο)
Nίκος Μέρμηγκας (λαούτο, λάφτα, μπουζούκι, μαντολίνο)

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ
ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΕΙΣ: ΘΕΜΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
ΑΚΟυΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ:  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΞΕΒΑΝΗΣ  

& ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ φΩΤΙΣΜΩΝ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
HΧΟΛΗΨΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΞΕΒΑΝΗΣ – ΑΝΤωΝΗΣ ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

NATAΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ - ΒΑΒΕΛ 2 SummerEdition!
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Σταμάτης Κραουνάκης 
«ΟΛΟΙ ΕΝΑ» Φίλα με... κ άλλο
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ



Από την Αθήνα μέχρι το Λονδίνο 
η εμβληματική βραδιά ζωής του 
Σταμάτη Κραουνάκη, ξαναχτυπά κατ’ 
ευθείαν στην καρδιά.

«Όλοι Ένα» Φίλα με… κ άλλο, με το 
τραγούδι «Φίλα Με» που λατρεύτηκε 
και κορυφαίο απάνθισμα απ’ όλη του 
την εργογραφία.
Ένας μεγάλος καλλιτέχνης στην 
καλύ τερή του στιγμή.

«‘Εχω πάντα τ αυτί μου στην καρδιά 
των ανθρώπων..»  

Σ.Κ.

ΣυΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Χρήστος Γεροντίδης
Σάκης Καραθανάσης
Κώστας Μπουγιώτης
Γιώργος Στιβανάκης
Και ο Χάρης Φλέουρας

ΜΟυΣΙΚΟΙ:
ΠΙΑΝΟ: Βασίλης Ντρουμπόγιαννης
ΜΠΟυζΟυΚΙ ΚΑΙ ΚΙθΑΡΕΣ: Βάιος Πράπας 
ΤΣΕΛΟ: Γιώργος Ταμιωλάκης

Οι εικόνες, τα αι σθή ματα, οι αφορμές που δίνουν υπόσταση στα 
τραγούδια τους.

ΜΟυΣΙΚΟΙ:
Θέμης Καραμουρατίδης (πιάνο, ενορχηστρώσεις)
Άρης Ζέρβας (τσέλο, βοηθός ενορχηστρωτή)
Γιάννης Δημητριάδης (πλήκτρα)
Γιώργος Μπουλντής (μπάσο ηλεκτρικό και κοντραμπάσο)
Μανώλης Γιαννίκιος (τύμπανα)
Βαγγέλης Κατσαρέλης (τρομπέτα)
Γιώργος Κάστανος (κλαρινέτο-σαξόφωνο)
Nίκος Μέρμηγκας (λαούτο, λάφτα, μπουζούκι, μαντολίνο)

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ
ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΕΙΣ: ΘΕΜΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
ΑΚΟυΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ:  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΞΕΒΑΝΗΣ  

& ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ φΩΤΙΣΜΩΝ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
HΧΟΛΗΨΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΞΕΒΑΝΗΣ – ΑΝΤωΝΗΣ ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

NATAΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ - ΒΑΒΕΛ 2 SummerEdition!
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Σταμάτης Κραουνάκης 
«ΟΛΟΙ ΕΝΑ» Φίλα με... κ άλλο
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΑΤΡΟ
ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΛΕΩΝΩΝ

ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΛΙΜΑΧΙΤΗ



Η  Παιδική Σκηνή του Γυάλινου 
Μουσικού Θεάτρου παρουσιάζει 
τη μεγάλη επιτυχία της χειμερινής 
σεζόν 
«Σέρλοκ Χολμς - Ένα Μυστήριο 
με Νόημα» σε κείμενο και 
σκηνοθεσία Ντίνας Σταματοπούλου 
και πρωτότυπη μουσική  Κωστή 
Μαραβέγια!
Το έργο, βασισμένο στην κλασική 
δομή των αστυνομικών μυστηρίων 
του Άρθουρ Κόναν Ντόυλ,  πλέκει 
στοιχεία της βικτωριανής εποχής 
με σύγχρονα, σ’ ένα μυστήριο με 
Νόημα…!  Επάνω στη σκηνή και 
δίπλα στα παιδιά, εκτυλίσσεται η πιο 
ανατρεπτική υπόθεση που είχε ποτέ 
να αντιμετωπίσει ο Σέρλοκ Χολμς! 
Ο λατρεμένος ήρωας των ιστοριών 
του Άρθουρ Κόναν Ντόυλ, με τον 
θαυματουργό μεγεθυντικό φακό του,

 τον πιστό του φίλο δρ. Γουότσον και ένα επιτελείο οκτώ ταλαντού-
χων ηθοποιών, μουσικών και χορευτών παροτρύνουν τα παιδιά 
να ακονίσουν την παρατηρητικότητά τους, να οξύνουν την κριτική 
τους ικανότητα και να γίνουν χαρούμενοι «συνένοχοι» στη λύση του 
μυστηρίου.

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟυΝ: 
Πατρίκιος Κωστής, Δημήτρης Λιακόπουλος, Alex de Paris, Βασίλης 
Ζώης, Ιωάννα Μάντζαρη, Αναστασία Στυλιανίδη, Ράνια Φουρλάνου… 
κι ο άνθρωπος ορχήστρα Λήδα Μανιατάκου

ΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΗΝΟθΕΣΙΑ: Ντίνα Σταματοπούλου
ΠΡΩΤΟΤυΠΗ ΜΟυΣΙΚΗ: Κωστής Μαραβέγιας
ΣΤΙΧΟΙ: Ντίνα Σταματοπούλου
ΣΚΗΝΙΚΑ-ΚΟΣΤΟυΜΙΑ-ProPs: Κωνσταντίνα Μαρδίκη-Μάριος 
Ράμμος
φΩΤΙΣΜΟΙ: Αργύρης Καλοπήτας

Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας είναι 
μία από τις σημαντικότερες προσω-
πικότητες του σύγχρονου ελληνικού 
τραγουδιού. Με το μοναδικό και 
εκλεκτό μουσικό του γούστο, 
συμφιλιώνει τον ηλεκτρικό ήχο 
με τη μελωδία και τον λυρισμό. Το 
πρόγραμμα των τραγουδιών του 
βασίζεται στην νέα δισκοφραφική 
δουλειά «ΑΛΛΑΞΑΝ ΠΟΛΛΑ», στις 
αμοιβαίες εκμυστηρεύσεις με το 
κοινό αλλά και τις διαχρονικές 
επιτυχίες του όπως: 
«Πεθαίνω για Σένα», «Ο Σουλτά-
νος της Βα βυλώνας», «Τιτανικός», 
«Ε φά παξ», «Μάτια δίχως λογική», 
«Έλα ψυχούλα μου», «Διδυμότειχο 
Blues», «Νότος», «Ένας Τούρκος 
στο Παρίσι», «Πόσο σε θέλω» κ.α. 
Ο Γιάννης Ζουγανέλης είναι ένας 
από τους απαράμιλλους Έλ λη νες 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΣΕΡΛΟΚ ΧΟΛΜΣ ΕΝΑ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΝΟΗΜΑ
ΤΡΙΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ
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καλλιτέχνες με πολυδιάστατη προσωπικότητα. 
Συνθέτης, τραγουδιστής, στιχουργός, ηθοποιός, κωμικός, 
παρουσιαστής και διδάσκαλος παίζει, σατιρίζει & τραγουδά 
διασκεδάζοντας το κοινό με τον δικό του μοναδικό τρόπο…! 
Ο «Ζούγας» (όπως τον αποκαλούν οι περισσότεροι αφού τον 
αισθάνονται δικό τους άνθρωπο) εκτός από το επιτυχημένο stand 
up comedy συγκινεί κι εντυπωσιάζει παίζοντας τραγούδια του 
όπως: «Στέλλα», «Φοβάμαι όλα αυτά», «Έρωτας είναι ο Γιάννης», 
«Μακρυμάλλης», «Γιαννάκη Ομορφόπαιδο» κ.α.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΣΕΡΛΟΚ ΧΟΛΜΣ ΕΝΑ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΝΟΗΜΑ
ΤΡΙΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΑΤΡΟ
ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΛΕΩΝΩΝ

ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΛΙΜΑΧΙΤΗ

ΣυΜΜΕΤΕΧΕΙ Ο ΙΤΑΛΟΣ ΚΙθΑΡΙΣΤΑΣ steve tesser



Μια μυστηριώδης κωμική περιπέ-
τεια για παιδιά, ιδιαίτερα διασκεδα-
στική αλλά και διδακτική, με 
υπέροχη μουσική, φαντασμαγορικά 
σκηνικά και τους πρωταγωνιστές 
από την αγαπημένη σειρά «Το σόι 
σου» του Alpha
O Τιμόθεος Τιμολέοντας είναι ένας 
καθημερινός απλός άνθρωπος 
που άθελά του μπλέκεται σε μια 
μαγική περιπέτεια. Οι κάτοικοι της 
χώρας του έχουν ξεχάσει χάρη στο 
πετράδι της γνώσης που κρατεί 
φυλακισμένο  ο άρχοντας της 
χώρας και έτσι μπορεί και τους 
εξουσιάζει. Ο κύριος Τιμόθεος ,αν 
και θα ήθελε να ξαπλώνει στον 
καναπέ του ,μπλέκεται σε ένα ταξίδι 
στον χωροχρόνο για να φέρει πίσω 
το πετράδι της γνώσης.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΠΕΤΡΕΣ ΣΤΙΣ ΤΣΕΠΕΣ ΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟυΝ: 
Μελέτης Ηλίας
Βίβιαν Κοντομάρη
Ιωάννα Ασημακοπούλου
Σόλων Τσούνης
Χρυσάνθη Γεωργαντίδου

ΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΗΝΟθΕΣΙΑ: Στέφανος Κοσμίδης
ΜΟυΣΙΚΗ: Σταύρος Τσουμάνης
ΣΚΗΝΙΚΑ – ΚΟΣΤΟυΜΙΑ: Μαρία Καραθάνου
ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ: Μαρίνα Μαυρογένη
φΩΤΙΣΜΟΙ: Γιάννης Κωνσταντακόπουλος
φΩΤΟΓΡΑφΙΕΣ: Γιούλη Γεωργαντίδου

Ύστερα από πέντε μήνες καθημε-
ρινών sold out στο Θέατρο του Νέου 
Κόσμου, η παράσταση «Πέτρες στις 
τσέπες του», ένα απολαυστικό 
ρεσιτάλ εναλλαγής ρόλων με τον 
Μάκη Παπαδημητρίου και τον 
Γιώργο Χρυσοστόμου, ταξιδεύει το 
καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα.

Μια «κωμικοτραγωδία» που εκτυ-
λίσσεται στο Κέρι της Ιρλανδίας, 
όπου κινηματογραφείται μια χολυ-
γουντιανή υπερπαραγωγή. Ο 
Τσάρλι κι ο Τζέικ είναι δυο ντόπιοι 
βοηθητικοί ηθοποιοί, δηλαδή ex-
tras… δηλαδή κομπάρσοι… δηλαδή 
οι άνθρωποι δεν έχουν στον ήλιο 
μοίρα… και συμμετέχουν στην 
ταινία. Το ίδιο και ο Σων. Που 
αυτοκτόνησε. Έβαλε πέτρες στις 
τσέπες του κι έπεσε στο νερό. 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΤΡΑΔΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΤΡΙΤΗ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
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καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα.

Μια «κωμικοτραγωδία» που εκτυ-
λίσσεται στο Κέρι της Ιρλανδίας, 
όπου κινηματογραφείται μια χολυ-
γουντιανή υπερπαραγωγή. Ο 
Τσάρλι κι ο Τζέικ είναι δυο ντόπιοι 
βοηθητικοί ηθοποιοί, δηλαδή ex-
tras… δηλαδή κομπάρσοι… δηλαδή 
οι άνθρωποι δεν έχουν στον ήλιο 
μοίρα… και συμμετέχουν στην 
ταινία. Το ίδιο και ο Σων. Που 
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τσέπες του κι έπεσε στο νερό. 

Κρίμα.
Ο ψεύτικος κόσμος του Χόλυγουντ σε σύγκρουση με τη σκληρή 
πραγματικότητα μιας επαρχιακής πόλης, μέσα από τα μάτια 2 
ανθρώπων, μέσα από τις ζωές 15 χαρακτήρων, μέσα από την 
απαξίωση και την καταξίωση, μέσα… μαζικής ενημέρωσης και 
μεταφοράς. Κρίμα.

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟυΝ: Μάκης Παπαδημητρίου, Γιώργος Χρυσοστόμου
ΜΕΤΑφΡΑΣΗ: Αγγελική Κοκκώνη 
ΣΚΗΝΟθΕΣΙΑ: Γιώργος Χρυσοστόμου, Μάκης Παπαδημητρίου
ΣΚΗΝΙΚΑ: Μαγδαληνή Αυγερινού
ΚΟΣΤΟυΜΙΑ: Ιωάννα Τσάμη 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ φΩΤΙΣΜΩΝ: Σάκης Μπιρμπίλης
ΜΟυΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Φωτεινή Γαλάνη

ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΤΡΑΔΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΤΡΙΤΗ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΘΕΑΤΡΟ
ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΛΕΩΝΩΝ

ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΛΙΜΑΧΙΤΗ



ΣΥΝΑΥΛΙΑ 

ΖΗΤΩ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Αφιέρωμα στην κυρία ΦΙΛΙΩ ΠΥΡΓΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Το όνομά της είναι θρύλος, το 
χάρισμα της φωνής της μια ατόφια 
πηγαία δύναμη. 
Η Φιλιώ Πυργάκη έχει σφραγίσει με 
την παρουσία της τη δημοτική μας 
μουσική παράδοση. 
Ο Κώστας Πίτσος ένας από τους 
σημαντικότερους συνθέτες του εί-
δους και εξαιρετικός κιθαρίστας 
ενώνει τους καλύτερους οργανο-
παίχτες και τραγουδιστές  και δη-
μιου ργεί ένα πρόγραμμα – ποταμό 
αφιέρωμα στην μεγάλη κυρία του 
δημοτικού τραγουδιού.
Συμμετέχουν σύλλογοι παραδο-
σιακών χορών της περιοχής.

Στο τέλος της βραδιάς  το τμήμα 
μουσικολογίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, ο δήμαρχος Νεμέας και 
η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα 
τιμήσουν την Φιλιώ Πυργάκη για 
την συνεισφορά της στην δημοτική 
μουσική.



ΣΥΝΑΥΛΙΑ 

ΖΗΤΩ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Αφιέρωμα στην κυρία ΦΙΛΙΩ ΠΥΡΓΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
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