
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:

ΙΟΥΝΙΟΣ

                                                         

ΤΑ ΚΛΕΦΤΙΚΑ 

                                                                                                    παραγωγή  Δη.Πε.Θε. Αγρινίου

«Και στη δεξιά μου τη μεριά ν΄αφήστε παραθύρι,

να μπαίνει ό ήλιος το πρωϊ και το δροσό το βράδυ,

να μπαινοβγαίνουν τα πουλιά, της άνοιξης τ΄αηδόνια,

και να περνούν οι γέμορφες, να με καλημεράνε».

«ΤΟΥ ΚΛΕΦΤΗ ΤΟ ΚΙΒΟΥΡΙ»

   Τα  κλέφτικα τραγούδια εγκωμιάζουν τη ζωή, τα κατορθώματα, τη νικηφόρα μάχη ή

τον ένδοξο θάνατο. Μολονότι αναφέρονται σε  ιστορικά γεγονότα δεν περιλαμβάνουν

ακριβή  διήγηση  ούτε  προσήλωση  σε  συγκεκριμένα  πρόσωπα.  Εδώ  οι  ήρωες,  σε

αντίθεση από τα ακριτικά, δεν έχουν υπερφυσικές ικανότητες και είναι απλοί θνητοί.

Στα ολιγόστιχα λιτά, χωρίς εξηγήσεις και περιγραφές περιστατικών, κλέφτικα τραγούδια

η μετάβαση από την μια εικόνα στην άλλη γίνεται γρήγορα. Σε όλα σχεδόν απαντάται

ζωντανός διάλογος μεταξύ προσώπων, ενώ ενίοτε, όταν δεν υπάρχει δεύτερο πρόσωπο,

ο  δημιουργός  εισάγει  μια  συμβατική εικόνα,  όπως   ένα  πουλί  με  ανθρώπινη λαλιά

προκειμένου να παραχθεί ο διάλογος.

με την ΑΡΕΤΗ ΚΕΤΙΜΕ



μαζί της ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

παίζουν οι μουσικοί:

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΗΣ: κλαρίνο   

ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ: λαούτο  

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: κρουστά 

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ: βιολί   

σκηνοθεσία: ΜΑΙΡΗ ΤΣΙΡΩΝΗ 

videoart: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΤΕΡΗΣ    

φωτισμοί: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ηχητική επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

στις απαγγελίες  των κειμένων ακούγονται οι φωνές των ΜΑΙΡΗ ΤΣΙΡΩΝΗ και ΗΛΙΑ

ΚΑΡΕΛΛΛΑ

στις  29 Ιουνίου 2021,

στον κινηματογράφο «Ελληνίς»,  στις 9.30 μ.μ.

*ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:

30 ΙΟΥΛΙΟΥ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΑΤΟΣ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ στις 9.30 μ.μ.

31 ΙΟΥΛΙΟΥ: ΠΑΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΠΑΤΡΑ στις 9.30 μ.μ.

1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: ΚΑΣΤΡΟ, ΒΟΝΙΤΣΑ στις 9.30 μ.μ.

ΙΟΥΛΙΟΣ                                                                                                            



ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΥΡΗ

 ΕΛΛΑΣ, ΗΡΩΩΝ ΧΩΡΑ… 

                                                                                    παραγωγή  Δη.Πε.Θε. Αγρινίου

   Ο Γιώργος Σουρής ήταν πολυγραφότατος χρονικογράφος, εξαιρετικά ταλαντούχος και

ευφυής.  Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το 1906 είχε προταθεί για Νόμπελ Λογοτεχνίας

με πρωτοβουλία της Βουλής.  Ο Γιώργος Σουρής στο έργο του αντικατοπτρίζει όλα τα

ελαττώματα της φυλής με απαράμιλλο σαρκασμό, αυτογνωσία και γλυκόπικρο χιούμορ.

Η παράσταση βασίζεται στα εξαιρετικά επίκαιρα μονόπρακτά του.

σύνθεση κειμένων / σκηνοθεσία: ΑΝΤΩΝΗΣ  ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

σκηνικά: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΑΣ

κοστούμια: ΕΛΛΗ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

φωτισμοί: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΜΠΟΣ

βοηθός σκηνοθέτη: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΩΖΟΥ

παίζουν:

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΛΕΑΝΘΗ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΩΖΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΝΤΙΝΟΥ

ΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΟΛΟΒΟΣ

από 5 έως 25 Ιουλίου 2021,

στην ΤΑΡΑΤΣΑ του ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ δωρεάς ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ, στις 9.30 μ.μ.

*Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ ΘΑ ΔΟΘΕΙ στον ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ των

ΚΑΠΑΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ προς διευκόλυνση ηλικιωμένων και Α.Μ.Ε.Α. 

**ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ



ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:

27 ΙΟΥΛΙΟΥ: ΑΙΤΩΛΙΚΟ στις 9.30 μ.μ.

28 ΙΟΥΛΙΟΥ: ΟΙΚΙΑ ΤΑΤΑΝΗ,  ΑΜΑΛΙΑΔΑ  στις 9.30 μ.μ.

29: ΚΑΣΤΡΟ, ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ στις 9.30 μ.μ.

                                                          ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ                                                                        

Δη.Πε.Θε. ΠΑΤΡΑΣ,  Άρμα Θέσπιδος

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Ο ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

                                                                                            μετάκληση θεατρικού σχήματος

Στο πλαίσιο της επετείου  για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, το

Άρμα Θέσπιδος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας θα παρουσιάσει το έργο «Ελευθερία, ο ύμνος

των Ελλήνων».

Η παράσταση εγκρίθηκε και από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στηρίζεται στα

κείμενα  του  Διονύσιου  Σολωμού:  «Ελεύθεροι  Πολιορκημένοι»  και  «’Ύμνος   στην

Ελευθερία», καθώς και στα απομνημονεύματα του οπλαρχηγού Σπυρομήλιου.

συγγραφή θεατρικού κειμένου / σκηνοθεσία:  ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΡΕΠΚΟΣ  

σκηνογραφία  / ενδυματολογία: KENNY MACLELLAN

χορογραφία: ΜΑΡΙΜΙΛΛΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

παίζουν:

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 

ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΚΑΛΟΥΣΗΣ -ΦΟΙΒΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΝΑΤΣΗ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΚΙΑΣ 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΙΧΑΣ 



Η παράσταση:

Πέντε ηθοποιοί επί σκηνής ζωντανεύουν τις μεγάλες στιγμές της δεύτερης πολιορκίας

του Μεσολογγίου.  Βασισμένοι  στην συνταρακτική περιγραφή των γεγονότων από τα

απομνημονεύματα του στρατηγού Σπύρου  Μήλιου που έζησε  την πολιορκία μέσα από

τα τείχη, οι ηθοποιοί της παράστασης αφηγούνται και αναπαριστούν όλη την  ένδοξη

και ηρωική αντίσταση των πολιορκημένων του Μεσολογγίου  μέχρι τον αποκλεισμό του

από το οθωμανικό στόλο. 

Η  παράσταση «Ελευθερία.  Ο Ύμνος  των  Ελλήνων» είναι   μια  παράσταση –πρόταση

επικού  θεάτρου   από  το  Άρμα  Θέσπιδος  -  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  Πάτρας,  που  επιθυμεί  να

συνταιριάξει  τα  ιστορικά  στοιχεία  του  Μεσολογγίου  με  την  ποίηση  του  Διονύσιου

Σολωμού,   να  ψυχαγωγήσει  τον  θεατή  κάνοντάς  τον   μάρτυρα  όχι  μόνο  των

πραγματικών  γεγονότων  αλλά  και  της  εσωτερικής  πορείας  των  αγωνιστών,  από τον

τρόμο  της σκληρότητα του πολέμου, στην αυταπάρνηση και τον ηρωισμό.

στις 4 Αυγούστου,

 στον Αύλειο Χώρο των Καπναποθηκών Παπαστράτου, στις 9.30 μ.μ.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

JEEPERS CREEPERS BAND

Οι "Jeepers Creepers Band" είναι μια ορχήστρα η οποία δραστηριοποιείται στην Αθήνα και  τη

Νέα Υόρκη. Χάρη στην αφοσίωση τους στο ιδίωμα της Swing Jazz, έχουν καταφέρει να

εμφανιστούν  σε  πάμπολλους  χώρους  εντός  και  εκτός  συνόρων.  To  2021  είχαν  την

μεγάλη τιμή να κατακτήσουν την πρώτη θέση στον Πανευρωπαικό Διαγωνισμό Swinging

Europe,  διάκριση σημαντική τόσο  για τους  ίδιους  όσο και  για την Ελλάδα,  μιας  και

αποτελεί θεσμό χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση.

 Έχουν  συνεργαστεί  με  εξαίρετους  σολίστες  (Χάρης  Ιωάννου,Stefan  Vasnier,Katie

Cosco,Μarc Devine,Dan  Block,Gilad  Atzmon)  και  με  πολλές  ομάδες  χορευτών  στην

Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ο χορός συμπεριλαμβάνεται στα πλαίσια της εκδήλωσης κάνοντας τη διαδραστική. Δύο

χορευτές θα δείχνουν τα βήματα και θα κάνουν ένα μάθημα κατά την διάρκεια της

συναυλίας έτσι ώστε όσοι παρακολουθούν να μπορούν να χορέψουν ή   να κάνουν και

ένα μικρό show με την μπάντα.

παίζουν οι μουσικοί:



ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΗΤΣΟΥ: κιθάρα, φωνή

ΑΛΕΞΗΣ ΣΤΕΝΑΚΗΣ: κλαρινέτο

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ: τενόρο σαξόφωνο

ΧΑΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ: κοντραμπάσο

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥΡΙΚΑΣ: τύμπανα

οι χορευτές της ομάδας χορού Rhythm Hoppers είναι οι:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

4 Σεπτέμβρη: πλατεία Δημάδη στις 9.00 μ.μ.

5 Σεπτέμβρη: πεζόδρομος Χ.Τρικούπη στο ύψος του Δημαρχείου στις 9.00 μ.μ.

ΜΑΝΟΥ ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ

ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 

                                            συμπαραγωγή του Δη.Πε.Θε. Αγρινίου με το θέατρο Σταθμός

«Έτσι, ήταν όλη η κοινωνία τότε.

Μετά την Επανάσταση…

Κέρδισε τα μεγάλα κι έπρεπε τώρα να παλέψει για τα μικρά…»

 «Καταγραφέας»  της  Επανάστασης  ο  Βλαχογιάννης  διέσωσε  και  ανέδειξε,  μεταξύ

πολλών άλλων, τα απομνημονεύματα του Στρατηγού Μακρυγιάννη.

Στο  πρωτότυπο  κείμενο  του  Μάνου  Καρατζογιάννη  με  τον  τίτλο  «Φύλακας  μιας

Επανάστασης»  ο  Γιάννης  Βλαχογιάννης  που  δημοσίευσε τα  πρώτα  του  λογοτεχνικά

κείμενα  με  το  ψευδώνυμο  «Γιάννης  Επαχτίτης»  παραδίδει,  κάνοντας  έναν  ποιητικό

απολογισμό της ζωής του, ένα σύγχρονο μάθημα ελληνικής ιστορίας: από τη φτώχεια

των πρώτων χρόνων της ζωής του όπου η ελληνική κοινωνία, αφού «κέρδισε τα μεγάλα,

έπρεπε  να παλέψει για τα μικρά» μέχρι την ίδρυση των Γενικών Αρχείων του Κράτους

των οποίων υπήρξε διευθυντής για περισσότερα από είκοσι χρόνια.

Μέσα από τις  διηγήσεις του «Άγνωστου Ιστορικού», εμπλουτισμένες με στίχους από

τους μεγαλύτερους Έλληνες ποιητές, ξεπροβάλλει η Ελλάδα ως πηγή νοσταλγίας, ή ως

ιστορική  σύνθεση  ζωντανεύοντας  μορφές  μιας  άλλης  εποχής  όπως  ο  Αλέξανδρος

Παπαδιαμάντης,  ο  Ιωάννης  Καποδίστριας,  ο  Γιάννης  Μακρυγιάννης,  ο Γεώργιος

Καραϊσκάκης και ο Ελευθέριος Βενιζέλος.



Κυρίως όμως αποδίδεται η αξία της παιδείας, ως κύριο στοιχείο κάθε δημοκρατικής

πολιτείας. Της παιδείας, που τόσο λείπει πια από τον τόπο μας στις μέρες μας.

κείμενο - σκηνοθεσία: ΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ

μουσική: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΚΑΣ

επιμέλεια σκηνικού χώρου: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

κοστούμι: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΡΜΑ

φωτισμοί: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

στο ρόλο του Γιάννη Βλαχογιάννη ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ 

Συμπαραγωγή του Θεάτρου Σταθμός με το ΔΗ. ΠΕ. ΘΕ Αγρινίου, την Αδελφότητα

Ναυπακτίων Νομού Αττικής “Ο Έπαχτος” και το Διεθνές Φεστιβάλ Αναλόγιο.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:

7, 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ, ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ, στις 8.30 μ.μ.

18 και 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ,

ΑΓΡΙΝΙΟ στις 9.30 μ.μ.

26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: ΑΘΗΝΑ, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Αναλόγιο, στις 8.30 μ.μ.

Το  Δη.Πε.Θε.  Αγρινίου τιμώντας  την  επέτειο  των  200  χρόνων  από  την

Ελληνική Επανάσταση και παράλληλα κατανοώντας την ανάγκη του κοινού

και  των  καλλιτεχνών  για  επικοινωνία  επέλεξε  να  υπάρχει  ΕΛΕΎΘΕΡΗ

ΕΊΣΟΔΟΣ   στις  παραστάσεις  του.  

 Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θέλουν να παρακολουθήσουν τις

παραστάσεις μας με ΔΩΡΕΝ ΕΙΣΟΔΟ, θα πρέπει να επικοινωνούν τις

εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα του θεάτρου 26410 – 21158 &

46452 από τις 9.00 π.μ – 13.00 μ.μ.  για κρατήσεις θέσεων. Θα

τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

    Επισημαίνεται  ότι  θα  τηρηθούν  όλοι  οι  υγειονομικοί  κανόνες

ασφαλείας για την προφύλαξη από τον covid 19 και η χρήση μη ιατρικής

μάσκας  από  τους  θεατές  είναι  υποχρεωτική  καθ’  όλη  τη  διάρκεια

παραμονής  τους  στο  χώρο  της  παράστασης  (είσοδος  στο  χώρο,

τοποθέτηση στις θέσεις, παραμονή στο χώρο και έξοδος από αυτόν).

* Θα ακολουθήσουν  έγκυρα αναλυτικά ξεχωριστά  Δελτία Τύπου του αναφερόμενου

προγράμματος .

**Το  Δημοτικό  Περιφερειακό  Θέατρο Αγρινίου διατηρεί το δικαίωμα οποιασδήποτε

αλλαγής στο πρόγραμμα του

Από το Δη.Πε.Θε.Αγρινίου


