
Τελευταία ενημέρωση 29/7/09 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009  
 

Σάββατο, 1 Αυγούστου 2009 21:30 Παράλιο Άστρους Κυνουρίας  

2ο Φεστιβάλ παραδοσιακού Χορού με συμμετοχή χορευτικών ομάδων από διάφορες γωνιές της 

πατρίδας μας όπως το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ασπροπύργου, ο Πνευματικός Πολιτιστικός Οργανισμός 

Δήμου Νίκαιας Λάρισας και η Ένωση Ποντίων. 

Η εκδήλωση θα αρχίσει στις 9:30 το βράδυ και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.  

 

*Διοργανώνει και συμμετέχει ο Σύλλογος Ελληνικών Χορών και Εθνογραφικών Ερευνών «Ο ΘΥΡΕΑΤΗΣ».  

 

Κυριακή, 2 Αυγούστου 2009  21:30 Παράλιο Άστρος Κυνουρίας  

Θεατρική Παράσταση Ο «ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ» του Σοφοκλή από τον Οργανισμό Ελληνικού Θεάτρου 

ΑΙΧΜΗ. Ο «ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ» αποτελεί το εντελέστερο δείγμα του τραγικού είδους. Τούτο οφείλεται 

κυρίως στην Αυστηρότητα της καλλιτεχνικής μορφής του έργου, στο φιλοσοφικό υπόβαθρο του μύθου και 

στην πολυσημία των συμβόλων του. 

Ο ΣΟΦΟΚΛΗΣ όμως παραμένει πάντα σύγχρονος και επίκαιρος, γιατί εκφράζει το μεγαλειώδες φρόνημα του 

ανθρώπου, όταν συγκρούεται με τη μοίρα του και αρνείται να αποδεχθεί τα όριά του. 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: Μετάφραση: Κ. ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, Σκηνοθεσία: Γ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, 
Μουσική: Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, Σκηνικά: Μ.ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, Κοστούμια: ΟΛ. ΣΧΟΙΝΑ, Φωτισμοί - Τεχνική 
διεύθυνση: Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ. 
 
ΔΙΑΝΟΜΗ: 
ΟΙΔΙΠΟΥΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 
ΙΟΚΑΣΤΗ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ 
ΚΡΕΩΝ:       ΑΚΙΣ ΔΡΑΚΟΥΛΙΝΑΚΟΣ 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΣΚΟΣ 
ΕΞΑΓΓΕΛΟΣ:ΤΑΣΟΣ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΒΟΣΚΟΣ:     ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΥ 
ΘΕΡΑΠΩΝ:  ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ 
ΙΕΡΕΑΣ:        ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΕΛΛΗΣ 
ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ: ΤΖ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δ. ΚΑΛΑΧΩΡΑ, ΑΛ. ΜΑΧΑΙΡΑΣ, Μ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ. 
 

Τιμή Εισόδου 20€ & 15.€ φοιτητικά - παιδικά  

 

Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2009  21:15 Θέατρο Π. Άστρος 

Το Θέατρο του Παιδιού θα παρουσιάσει φέτος την μικρή ιστορία του Όσκαρ Ουάιλντ για τα παιδιά σχολικής 

ηλικίας «Ο ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ» .  

Τιμή Εισόδου 12€  

 

Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2009  21:15 Θέατρο Π. Άστρος 

Το Θέατρο ΖΗΝΑ θα παρουσιάσει την κωμωδία του Αριστοφάνη "Λυσιστράτη" σε σκηνοθεσία του Θύμιου 

Καρακατσάνη, Μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου με τους Θύμιο Καρακατσάνη, Στάθη Ψάλτη, Ρίγου, 

Μαρκάτη, Εμμανουήλ, Κακαβά και ακόμα 15 ηθοποιούς επί σκηνής.  

Τιμή Εισόδου 22€ & 17€ παιδικά  
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Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2009  Σίταινα Κυνουρίας  

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΨΩΜΙΟΥ «εν αρχή ην ... ο άρτος» στην ελατοσκέπαστη Σίταινα. Λειτουργία του 

αλευρόμυλου, αναπαραστάσεις (σπορά, λίχνισμα, αλώνισμα, άλεσμα), έκθεση λαογραφικού υλικού, 

παραδοσιακό ζύμωμα ψωμιού, φούρνισμα, μεζέδες, μουσική, χορός, όπως τον παλιό καλό καιρό... 

 

*Διοργάνωση: - Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας, Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (ΔΗΚΕΔΗΒΚ) – Πολιτιστικοί Σύλλογοι Σίταινας. 

 

Σάββατο, 8 Αυγούστου 2009  22:00 Ορεινή Μελιγού Κυνουρίας  

ΤΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΤΩΝ ΜΕΛΙΓΙΩΤΩΝ Λαϊκή Ρεμπέτικη Βραδιά με το μουσικό συγκρότημα του Θεόφιλου 

στην Ορεινή Μελιγού στον προαύλιο χώρο του Ι.Ν. Παναγίας. 

Η εκδήλωση θα αρχίσει στις 10 το βράδυ και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. 

 

*Διοργάνωση: Δήμος Βόρειας Κυνουρίας –– Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 

(ΔΗΚΕΔΗΒΚ) - Σύλλογος Φίλων Ορεινής Μελιγούς. 

 

Σάββατο, 8 Αυγούστου 2009  22:00 Αγιάννης Κυνουρίας  

ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ Λαϊκή Ρεμπέτικη Βραδιά με ζωντανή μουσική στην πλατεία του χωριού. 

Η εκδήλωση θα αρχίσει στις 10 το βράδυ και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. 

 

*Διοργάνωση: Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου Ιωάννη Κυνουρίας - Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 

Βόρειας Κυνουρίας (ΔΗΚΕΔΗΒΚ)  

 

Κυριακή, 9 Αυγούστου 2009  22:00 Αγιάννης Κυνουρίας – Κουτρί  

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΙΝΟΣ» 22:00 Αγιάννης Κυνουρίας 

Συνεχίζοντας την παράδοση και έχοντας ως κύριο σκοπό τη διάσωση και διάδοση της πολιτισμικής μας 

κληρονομιάς το Θέατρο Σκιών του Χρήστου Πατρινού περιοδεύει σ’ όλη την Ελλάδα για να θυμηθούν οι 

παλιοί και να μάθουν οι νεότεροι την λαϊκή μας παράδοση με ξεκαρδιστικές κωμωδίες.  

 

Στο Κουτρί του Αγιάννη θα παρουσιάσει για τους μικρούς και τους μεγάλους φίλους την παράσταση με 

τίτλο:  

 

« Τα ογδόντα τρία εντάλματα του Καραγκιόζη » 

 

Η παράσταση θα αρχίσει στις 10 το βράδυ και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. 

 

*Διοργάνωση: Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου Ιωάννη Κυνουρίας - Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 

Βόρειας Κυνουρίας (ΔΗΚΕΔΗΒΚ)  
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Κυριακή, 9 Αυγούστου 2009  21:15 Άγιος Ανδρέας Κυνουρίας  

ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ με το μουσικό σχήμα «Το όνειρο» στην κεντρική πλατεία Αγίου Ανδρέα.  

 

Διοργάνωση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας  

Είσοδος κοινού Ελεύθερη  

 

Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2009 21:30 Άστρος Κυνουρίας 

Γιορτές Πάρνωνα 2009  

Μουσική βραδιά με την ορχήστρα του Χρήστου Εικοσιπένταρχου 

 

Ο Χρήστος Εικοσιοπένταρχος, συνεπής στα καλλιτεχνικά δρώμενα της Αρκαδίας από το έτος 1976 και μέχρι 

σήμερα, αδιάκοπα και με πολύ κέφι προχωρά στο δύσκολο δρόμο της μουσικής παρέμβασης και συνεχίζει 

με εμμονή στην ποιότητα και την καθαρότητα των ήχων.  

Η ορχήστρα, εμπνευσμένη από τα δημιουργήματα των μεγάλων καλλιτεχνών της χώρας, την μουσική 

παιδεία και τα ακούσματα όλων μας, παρουσιάζει το έργο της δίνοντας έμφαση στην δημιουργία, αλλά και 

στον ψυχαγωγικό χαρακτήρα του κοινού.  

Η Ορχήστρα που περιοδεύει και έχει ήδη παρουσιαστεί κατά καιρούς στους μεγάλους Δήμους της 

Πελοποννήσου, της Εύβοιας, της Τροιζηνίας, αποτελείται από δέκα (10) μέλη και περιλαμβάνει  μπουζούκι, 

αρμόνιο, ντραμς κιθάρα και μπάσο.- κ.α.  

Η μουσική βραδιά που θα παρουσιαστεί στο κοινό του Δήμου μας, θα περιλαμβάνει όλες τις θεματικές  

μουσικές ενότητες και θα έχει διάρκεια  2 – 2,5 ώρες σε ένα άρτια δομημένο πρόγραμμα έντεχνων, λαϊκών, 

ρεμπέτικων, διασκεδαστικών και χορευτικών τραγουδιών και μεγάλων επιτυχιών. 

 

*Διοργάνωση: Δήμος Βόρειας Κυνουρίας –– Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 
(ΔΗΚΕΔΗΒΚ)  

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.  

 

Τρίτη 11 Αυγούστου 2009  21:15 Θέατρο Π. Άστρος  

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ – Για μία δελεαστική παράσταση θα φιλοξενήσει το θεατράκι του 

Παραλίου Άστρους τον θεσσαλονικιό τραγουδοποιό και ερμηνευτή Δημήτρη Ζερβουδάκη.  
Κατεξοχήν καλλιτέχνες «συναυλίας», καταθέτουν μια ζωντανή πολυμορφία ήχων και χρωμάτων με 

τη μουσική και τα τραγούδια τους, μα και μια ζωντανή στάση και θέση για την ίδια τη ζωή τελικά μέσα από 
αυτά… 

Έχοντας μαζί τους μια σταθερή ομάδα φίλων μουσικών, διεγείρουν το συναίσθημα και την 
επικοινωνία με τραγούδια που αγαπήθηκαν μέσα στα χρόνια. 
 

Στα χαμηλά και στα ψηλά … 
Ο έρωτας εναλλάσσεται με την αμφισβήτηση, 

η χαρά με τη λύπη ... 
 

Πανδαισία ηχοχρωμάτων σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση που διεγείρει το συναίσθημα  και 
την επικοινωνία με τραγούδια  που αγαπήθηκαν μέσα στο χρόνο. 
Από το «Γράμμα σε ένα ποιητή», τις «Νεράιδες», τα «Σεντόνια δίχτυα», τα «Βαριά ποτά» στο «Με το ίδιο 
μακό», στη «Σκόνη»,  στο «Φύλακα άγγελο». 
 

Η διάρκεια της συναυλίας αγγίζει τις τρεις ώρες. 
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Περιλαμβάνει τραγούδια από το σύνολο των δισκογραφικών τους προτάσεων καθώς και επιλεγμένες 
διασκευές και αποδόσεις τραγουδιών που αντιλαμβάνονται σαν σημεία αναφοράς από την αρχή της πορείας 
τους μέχρι και σήμερα. 

Το μουσικό σχήμα ελίσσεται με ευκολία και αβίαστα από τον ακουστικό, χαμηλών τόνων ήχο, σε 
εκείνον του ηλεκτρικού και του ρυθμού. 

Από την Ανατολή στη Δύση, με τελικό προορισμό και αφετηρία ταυτόχρονα, την Ελλάδα! 
Ρυθμός και μελωδία σε μια τρίωρη γιορτή….ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΚΕΙ! 

 
Μαζί τους: 
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (πλήκτρα) 
ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (μπουζούκι) 
ΤΣΑΠΡΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Μπάσο) 
ΤΟΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Τύμπανα) 
 

Τιμή εισιτηρίου: 15 ευρώ 

 

Πέμπτη 13 Αυγούστου 2009  21:15 Θέατρο Π. Άστρος  

Η ΚΟΥΛΑ Η ΚΑΤΣΙΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΕΜΜΕΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ του Ευγένιου Τριβιζά.  

 

« Η Κούλα η κατσικούλα » του Ευγένιου Τριβιζά είναι πλέον μια παράσταση που έγραψε ιστορία. Με δύο 

επιτυχημένες χρονιές στην Αθήνα και μία δεύτερη θερινή περιοδεία φέτος. Το κείμενο της « Κατσικούλας » 

ταράζει τα ύδατα με το θέμα και την τεχνική του. Και η παράσταση των « ΣΚΑΡΑΒΑΙΩΝ » απογειώνει 

μικρούς και μεγάλους σε παραλήρημα ενθουσιασμού.  

Η παράσταση μιλάει για την αξία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την αλληλεγγύη και τη χαρά της ζωής.  

Γνωρίζοντας ότι τα παιδιά αποστρέφονται το διδακτισμό, ο μέγας παιδαγωγός Ευγένιος Τριβιζάς, μεταφέρει 

όλα τα μηνύματα μέσα από ένα ξεκαρδιστικό παιχνίδι παραμυθένιας σάτιρας. 

Η Κούλα η κατσικούλα γίνεται τραγούδι. Όχι όμως ένα οποιοδήποτε τραγούδι. Γίνεται το μεγαλύτερο σουξέ 

και τραγουδιέται στα πέρατα της γης, σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Έχει πουλήσει δισεκατομμύρια 

δίσκους και CD. Έχει γίνει μπλουζάκι, καπέλο, μπρελόκ, λούτρινο κουκλάκι. Από την Ελλάδα μέχρι την Κίνα 

και από την Αμερική μέχρι την Αραβία όλοι τραγουδούν και χορεύουν την Κούλα την κατσικούλα. Όλοι οι 

παράγοντες έχουν γίνει δισεκατομμυριούχοι. Όλοι...όχι. Εκτός από τους νόμιμους δικαιούχους οι οποίοι 

αγνοούν την επιτυχία που γνωρίζει το τραγούδι τους. Το αγνοούν μέχρι τη στιγμή που θα λάμψει η αλήθεια. 

Διοργάνωση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας  

Είσοδος κοινού Ελεύθερη  

 

Παρασκευή 14 Αυγούστου 2009 22:00 Βέρβενα  

Λαϊκό πανηγύρι στην πλατεία του Χωριού.   

Συμμετέχουν καλλιτέχνες: Καρκούλης Σπύρος (κλαρίνο), Πέρρος Θεόδωρος (τραγούδι), Μύρτα Σακελλαρίου 

(τραγούδι), Παπαντώνης Γρηγόρης (πλήκτρα) Τάκης Κουτούζος (κιθάρα) Πέτρος Χορμής (ντράμς)  

Η εκδήλωση θα αρχίσει στις 9:30 το βράδυ και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. 

*Διοργάνωση: Δήμος Βόρειας Κυνουρίας – Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 

(ΔΗΚΕΔΗΒΚ)  - Τοπικό Συμβούλιο Βερβένων - Σύλλογος Φυσικής & Εθνικής Αγωγής Βερβένων «ΗΡΑΚΛΗΣ»   
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Σάββατο 15 Αυγούστου 2009 22:00 Άνω Δολιανά  

Εκδήλωση με παραδοσιακή μουσική και δημοτικά τραγούδια στα Άνω Δολιανά.  

Συμμετέχουν καλλιτέχνες: Καρκούλης Σπύρος (κλαρίνο), Πέρρος Θεόδωρος (τραγούδι), Μύρτα Σακελλαρίου 

(τραγούδι), Παπαντώνης Γρηγόρης (πλήκτρα) Τάκης Κουτούζος (κιθάρα) Πέτρος Χορμής (ντράμς)  

 

Η εκδήλωση θα αρχίσει στις 22:00 το βράδυ και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. 

*Διοργάνωση: Δήμος Βόρειας Κυνουρίας – Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 

(ΔΗΚΕΔΗΒΚ)   - Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Δολιανών Ο ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ. 

 

Κυριακή, 16 Αυγούστου 2009  21:15 Παράλιο Άστρος  

«Παν μέτρον άρχρηστον» με τον Μάρκο Λεζέ και Χρήστο Κάλλοου 

Επιθεώρηση που σατιρίζει την καθημερινότητα του Κώστα Παπαπέτρου με πρωταγωνιστή τον Μάρκο Λεζέ 

και σόου - τραγούδι τον Χρήστο Κάλοου. Συμμετέχουν ακόμα άλλοι 7 ηθοποιοί επί σκηνής.  

Τιμή Εισόδου 15€ και με εκπτωτικό κουπόνι 10 €  

 

Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2009  21:15 Παράλιο Άστρος  

ΕΝΑΣ ΗΡΩΑΣ ΜΕ ΠΑΝΤΟΥΦΛΕΣ του Χάρρυ Κλίνν 

Ο Χάρρυ Κλυνν με τον θίασό του παρουσιάζει την κλασσική κωμωδία «Ένας ήρωας με παντούφλες» μια 

από τις μεγαλύτερες θεατρικές επιτυχίες της χρονιάς, των Σακεκελλαρίου – Γιαννακόπουλου. 

Τιμή Εισιτηρίου με προπώληση 18€, παιδικό 12€ και τιμή θεάτρου 22€.  

 

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2009 21:15 Θεατράκι Παράλιο Άστρος  

Τραγουδώντας τη θάλασσα και τον έρωτα. Μια ξεχωριστή παράσταση με τραγούδια της θάλασσας. Με 

οδηγό μας το καλοκαιρινό αεράκι και τη θαλασσινή αύρα και με συντροφιά μας τον δικό μας «Κώστα 

Παυλόπουλο» και την παρέα του, θα ταξιδέψουμε στα απόκρυφα ακρογιάλια της πατρίδας μας, γνωρίζοντας 

μέσα από το τραγούδι και τη μουσική τα ήθη και τα έθιμα τους, με γνωστά αλλά και άγνωστα τραγούδια, 

τραγουδώντας τον πόνο, τη λύπη το μισεμό τη χαρά τον έρωτα και την αγάπη. 

Διοργάνωση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας. 

Είσοδος κοινού Ελεύθερη. 

 

Σάββατο 22 Αυγούστου 21:15 Θεατράκι Παράλιο Άστρος  

Η Ιφιγένεια εν λυξουρίω  από τον Καλλιτεχνικό Οργανισμό ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ. Συγγραφέας: Πέτρος 

Κατσαΐτης., Διασκευή, επιμέλεια Σπύρος Ευαγγελάτου.  

Διοργάνωση: Καλλιτεχνικός Οργανισμός ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ. 

Τιμή Εισόδου 15 €  

 


