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καλοκαίρι στη Χαλκιδική μας



Φεστιβάλ
∆ΙΕΘΝΕΣ

ΚΙΘΑΡΑΣ 
“ROLAND DYENS”

7o

Πρόγραμμα του Φεστιβάλ

 Σάββατο 5 Ιουλίου
Recital Roland Dyens 
(Αμφιθέατρο Σίβηρης)

 Κυριακή 6 Ιουλίου
Jazz Concert από τους “Sax Voyage” 
(Βυζαντινός Πύργος Ν. Φώκαιας)

 Δευτέρα 7 Ιουλίου
Συναυλία από το Τρίο κιθάρας “Quitartetto”
(Αμφιθέατρο Κρυοπηγής)

 Τρίτη 8 Ιουλίου
Resital Πιάνου για 4 χέρια 
(Κουτσόμηλος Άφυτος)

 Τετάρτη 9 Ιουλίου
Συναυλία ensemble κιθαριστών και των σπουδαστών 
των master classes του Roland Dyens
(Πεζόδρομος Κασσανδρείας)

Συμμετέχει η Νεανική Χορωδία του Ωδείου Τούμπας Κ. Ματσίγκου

Ώρα έναρξης: 21.00
Είσοδος ελεύθερη

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΩΔΕΙΟ  ΤΟΥΜΠΑΣ Κ. ΜΑΤΣΙΓΚΟΥ

Με τη συνεργασία του ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣΑστέριος Ζωγράφος 
Νομάρχης Χαλκιδικής 

«2008 - Καλοκαίρι στη Χαλκιδική μας», στη Χαλκιδική της καρδιάς μας, που σας προσκα-

λεί σε μουσικές συναντήσεις, θεατρικές παραστάσεις και νεανικά Beach parties κάτω 

από τον έναστρο ουρανό. 

Για δεύτερη χρονιά, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής με τον Πολιτιστικό Οργανι-

σμό της, παρεμβαίνει δυναμικά στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου παρουσιάζοντας ένα 

ενδιαφέρον και φιλόδοξο πρόγραμμα εκδηλώσεων σε όλους τους Δήμους της Χαλκιδι-

κής.

Με ευαισθησία και ποιότητα στα θέματα πολιτισμού, σας καλούμε όλους σ’ αυτό το μο-

ναδικό ταξίδι στην τέχνη της μουσικής και του θεάτρου, που θα κάνει πιο όμορφες, ίσως 

και μαγικές, τις καλοκαιρινές σας νύχτες κοντά μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Πολιτιστικού Οργανισμού Χαλκιδικής (Π.Ο.Χ.)

Πρόεδρος:  Σωτήριος Σαπουντζής

Αντιπρόεδρος:  Δημήτριος Δήμητσας

Γεν. Γραμματέας:  Ελένη Τριανταφύλλου

Ταμίας:   Ιωάννης Μόσχος

Μέλη:    Αστέριος Ζωγράφος, Νομάρχης Χαλκιδικής

Μέλη:   Δημήτριος Μήτσιου

Μέλη:   Ιφιγένεια Κυριάκου

   



Πρόγραμμα Συναυλιών

 Πέμπτη 17 Ιουλίου
Βασίλης Λέκκας
(Χανιώτη)

 Παρασκευή 18 Ιουλίου
Βασίλης Λέκκας
(Καλλικράτεια)

 Δευτέρα 18 Αυγούστου
Βασίλης Λέκκας
(Γαλάτιστα)

 Τρίτη 19 Αυγούστου
Βασίλης Λέκκας
(Ψακούδια Ορμύλιας)

Ώρα έναρξης: 21.00
Είσοδος ελεύθερη

Ο Βασίλης Λέκκας, ένας από τους σημαντικότε-
ρους ερμηνευτές της ελληνικής μουσικής, σε μια 
σειρά τεσσάρων ανοικτών συναυλιών με τη Μεικτή 
Χορωδία Σταγείρων – Ακάνθου,  παρουσιάζει τρα-
γούδια από τις δισκογραφικές του δουλειές αλλά 
και έργα των Χατζιδάκι, Θεοδωράκη και άλλων 

συνθετών.

ανοικτές συναυλίες με τον

“Βασίλη Λέκκα”
& την Μικτή Χορωδία
Σταγείρων-Ακάνθου

διευθύνει ο 
Σταύρος Καραμάνης
παίζει το κουαρτέτο του 

Μανόλη Ανδρουλιδάκη

ανοικτή συναυλία με τον

“Γεράσιμο Ανδρεάτο”
παίζει το κουαρτέτο του 

Μανόλη Ανδρουλιδάκη

σε συνεργασία με τον
ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΙΛΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
& ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΦΥΤΟΥ
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 

Με τη συνεργασία των Δήμων Παλλήνης, Καλλικράτειας, Ανθεμούντα & Ορμύλιας

0 
Γεράσιμος Ανδρεάτος γεννήθηκε στην Αθή-

να το 1962. Παρακολούθησε μαθήματα 

θεωρίας της μουσικής και φωνητικής. Παί-

ζει μπουζούκι και μπαγλαμά. Ξεκίνησε το τραγούδι 

επαγγελματικά το 1985 και από τότε έχει συνεργα-

στεί με τους: Δήμητρα Γαλάνη, Χάρις Αλεξίου, Χρό-

νη Αϊδονίδη, Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα, Ελευθερία 

Αρβανιτάκη, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Βαγγέλη Κορα-

κάκη, Αναστασία Μουτσάτσου, Μελίνα Κανά, Αλκί-

νοο Ιωαννίδη, Χρήστο Νικολόπουλο, Γιάννη Σπανό, 

Κατερίνα Κούκα, Γιάννη Μαρκόπουλο, Παντελή θα-

λασσινό και άλλους.

Πρόγραμμα Συναυλίας

Πέμπτη 31 Ιουλίου
“Γεράσιμος Ανδρεάτος”
(Άφυτος)

Ώρα έναρξης: 21.00
Είσοδος ελεύθερη



Η 
ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας είναι η 

αναβίωση ενός τύπου ορχήστρας που έδρασε 

έντονα στα τέλη του 19ου αιώνα και στο πρώ-

το τέταρτο του 20ου, διαδόθηκε στην Κωνσταντινούπολη 

και στη Σμύρνη ενώ σταμάτησε να υπάρχει λίγο μετά την 

καταστροφή της. Πρόκειται για μια πρωτόγνωρη ορχή-

στρα για τα σημερινά κοινωνικά δεδομένα που δεν αρκεί-

ται στην μίμηση των προτύπων της αλλά αφομοιώνοντας 

νέα στοιχεία, δημιουργεί και προτείνει νέες μουσικές φόρ-

μες με σκοπό την προσέλκυση ολοένα και περισσότερων 

νέων στην γνήσια Ελληνική μουσική, στόχος που μετά από 

σκληρή δουλειά επετεύχθη μέσα σε σύντομο χρονικό δι-

άστημα.

Πρόγραμμα Συναυλίας

Πέμπτη 24 Ιουλίου
“Εστουδιαντίνα”

(Αρναία)

Ώρα έναρξης: 21.00
Είσοδος ελεύθερη

Πρόγραμμα Συναυλίας

Παρασκευή 15 Αυγούστου
“Δημήτρης Μπάσης”
(Πολύγυρος)

Ώρα έναρξης: 21.00
Είσοδος ελεύθερη

Τ
α πολλά πρόσωπα, η ομορφιά και η συνέχεια της ελ-

ληνικής μουσικής είναι το περιεχόμενο και ταυτόχρονα 

το ζητούμενο  του προγράμματος που παρουσιάζει με 

τους συνεργάτες του ο Δημήτρης Μπάσης.

Οι δύο ώρες του προγράμματος ξετυλίγουν μια διαδρομή 

που μας ταξιδεύει από το βυζαντινό μέλος στα ηχοχρώμα-

τα της δημοτικής μουσικής κι από τους δρόμους του λαϊκού 

τραγουδιού, στα έργα των μεγάλων μας συνθετών και την 

σύγχρονη τραγουδοποιία.

Το όχημα για την παρουσίαση των τραγουδιών είναι λιτό. 

Πιάνο, τσέλο, παραδοσιακά έγχορδα και φωνή. Η επιλογή 

αυτής της απλότητας κάθε άλλο από συμπτωματική  είναι. 

Προσπάθεια όλων των συντελεστών είναι η κατάδυση στην 

βαθιά ουσία κάθε τραγουδιού  και η απόδοση της με σύγ-

χρονη, κατανοητή και συνάμα πρωτότυπη ματιά. Το μικρό και 

ιδιαίτερο σύνολο αφουγκράζεται τις αναπνοές των τραγου-

διών και αποκαλύπτει την σχέση της μιας μουσικής «εποχής» 

με την άλλη.

Δημήτρης Μπάσης

Με τη συνεργασία του Δήμου Αρναίας

Με τη συνεργασία του Δήμου Πολυγύρου στο 

πλαίσιο των εκδηλώσεων του ”Φεστιβάλ Λαογραφίας“ 

του ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Συμμετέχει η Χορωδία του

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
του Δήμου Αρναίας



Το μουσικό σχήμα «Αυτοί κι Εμείς»  δημιουργήθηκε από την 
αγάπη που τρέφουν τα μέλη του για το αυθεντικό ρεμπέτικο και 
λαϊκό τραγούδι. Όλοι οι μουσικοί είναι καταξιωμένοι και έχουν 

συνεργαστεί με πολλά μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. 
Στόχος είναι η πλήρης ορχήστρα να αποδώσει με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο τις μελωδίες της εποχής εκείνης, ώστε το κοινό που θα 
παρευρεθεί να περάσει ένα ευχάριστο τρίωρο και οι μεν μικρότεροι 
να γευτούν, οι δε μεγαλύτεροι να αναπολήσουν τις πιο σημαντικές 
μουσικές στιγμές του παρελθόντος.

«Τραγούδια αφιέρωμα στον Βασίλη Τσιτσάνη και στο ρεμπέτι-
κο τραγούδι»

Παίζουν:

Γιώργος Καραμφίλλης - μπουζούκι

Μιχάλης Καλαϊτζής - μπουζούκι

Θοδωρής Χριστόπουλος - πιάνο, ακορντεόν

Κώστας Βαβάλας - κιθάρα

Τραγουδούν:

Δημήτρης Τριανταφυλλίδης

Έλενα Δεληχρήστου

Χρήστος Τελιούσης

Επιμέλεια προγράμματος: Γιώργος Καραμφίλλης

Επιμέλεια ορχήστρας:  Θοδωρής Χριστόπουλος

Πρόγραμμα Συναυλιών

 Κυριακή 3 Αυγούστου
Αφιέρωμα «Τσιτσάνης»
(Τορώνη)

 Παρασκευή 8 Αυγούστου
Αφιέρωμα «Τσιτσάνης»
(Ιερισσός)

 Πέμπτη 14 Αυγούστου
Αφιέρωμα «Τσιτσάνης»
(Μ. Παναγία)

 Παρασκευή 22 Αυγούστου
Αφιέρωμα «Τσιτσάνης»
(Μαραθούσα)

Ώρα έναρξης: 21.00
Είσοδος ελεύθερη

Πρόγραμμα Συναυλιών

 Τετάρτη 16 Ιουλίου
DILEK KOTS
(Ν. Πλάγια)

 Κυριακή 24 Αυγούστου
DILEK KOTS
(Σάρτη)

 Τετάρτη 27 Αυγούστου
DILEK KOTS
(Ν. Μαρμαράς)

Ώρα έναρξης: 21.00
Είσοδος ελεύθερη

Αφιέρωμα “Βασίλης Τσιτσάνης”
“Αυτοι κι Εμείς”

& Σόλωνας Λέκκας

Η Τουρκάλα τραγουδίστρια Dilek Kots, γνωστή στο ελληνικό κοινό από 

τη συμμετοχή της στο Soundtrack της ταινίας «Πολίτικη Κουζίνα» και ο 

Μυτιληνιός τραγουδιστής Σόλων Λέκκας παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα με 

αμανέδες και με τραγούδια από την κοινή παράδοση των Τούρκων και των 

Ελλήνων της Μικράς Ασίας, της Καππαδοκίας και της Κωνσταντινούπολης 

και τραγούδια από τα καφέ αμάν.

Τα τραγούδια αυτά, άλλοτε ζωηρά – χορευτικά, και άλλοτε αργά – μακρό-

συρτα, αγαπήθηκαν εξίσου από τους δυο λαούς και τραγουδηθήκαν στις 

δυο γλώσσες, γεγονός που αποδεικνύει πως ο λαϊκός πολιτισμός αποτελεί 

κοινό σημείο αναφοράς και όχι πεδίο αντιπαραθέσεων στην πολυτάραχη 

ιστορία της περιοχής. 

Την Dilek Kots και τον Σόλωνα Λέκκα πλαισιώνει μια ομάδα καταξιωμένων 

Ελλήνων μουσικών που ζουν και εργάζονται στη Θεσσαλονίκη και στην 

πλειοψηφία τους είναι απόγονοι προσφύγων.

Dilek Kots

Με τη συνεργασία των Δήμων Τρίγλιας, Τορώνης & Σιθωνίας
Με τη συνεργασία των Δήμων Τορώνης, Σταγείρων-Ακάνθου
Παναγίας & Ζερβοχωρίων

Με τη συμμετοχή χορευτών του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ»



Το μουσικό συγκρότημα «Παλιοί Διαβάτες» δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 

1997 από μουσικούς της πόλης. Μουσικούς που έχουν συνεργαστεί με γνωστούς 

έλληνες καλλιτέχνες όπως οι Μ. Μητσιάς, Μαριώ, Αγάθωνας, Γ. Καζαντζής, Ν. Πα-

πάζογλου, Θ. Παπακωνσταντίνου, Ν. Βενετσιάνου, Π. Γαϊτάνο κ.α., και έχουν πλούσια 

συμμετοχή στα δισκογραφικά δρώμενα της θεσσαλονίκης. 

Το ρεπερτόριο του συγκροτήματος αποτελείται από έντεχνα, λαϊκά και ρεμπέτικα 

τραγούδια. Στη μικρή τους πορεία οι Παλιοί Διαβάτες έχουν εμφανιστεί στο Μέγαρο 

Μουσικής, στη Μονή Λαζαριστών, σε συναυλιακούς χώρους της Βόρειας Ελλάδας 

και έχουν πάρει μέρος σε δεκάδες εκδηλώσεις φορέων, Δήμων, Φεστιβάλ, πολιτι-

στικών φορέων. 

Πρόγραμμα Συναυλίας

Κυριακή 31 Αυγούστου
“Παλιοί Διαβάτες”
(Ριζά)

Ώρα έναρξης: 21.00
Είσοδος ελεύθερη

Πρόγραμμα Παράστασης

Τετάρτη 9 Ιουλίου
“Όπερα της Πεντάρας”
(Αμφιθέατρο Αγ. Παρασκευής - Ν. Τρίγλια)

Ώρα έναρξης: 21.00
Είσοδος ελεύθερη

“Παλιοί  Διαβάτες” 

Σκηνοθεσία: Κυριακή Μάλαμα

Επιμέλεια σκηνικού: Νίκος Χαλκιάς – Κων/νος Τσιπέλης

Κοστούμια: Σουζάνα Τζιρήτη

Το «Θεατρικό Εργαστήρι Πολυγύρου» παρουσιάζει το αριστούργημα του Μπέρτολτ 

Μπρεχτ σε μουσική Κουρτ Βάιλ, ένα από τα ωραιότερα έργα του μουσικού θεάτρου 

που γράφτηκαν ποτέ.

Στην Όπερα της πεντάρας ο Μπρεχτ αξιοποιεί το θέμα και την κεντρική ιδέα του αγγλι-

κού έργου του 18ου αιώνα «Η όπερα του ζητιάνου» του John Gay.

Η Όπερα της Πεντάρας απευθύνεται στο συνηθισμένο θεατρικό κοινό, το αστικό κοινό. 

Όπως γράφει ο Μπρεχτ είναι «συμπυκνωμένη η εκδοχή για τη ζωή που ο θεατής θέλει 

να δει στο θέατρο». Το έργο είναι μία πολύπλοκη σάτιρα που λειτουργεί σε πολλά 

επίπεδα και μας μεταφέρει στον εγκληματικό υπόκοσμο των προαστίων του Λονδίνου, 

καταφύγιο των φτωχότερων κοινωνικών στρωμάτων της πόλης. Έκανε πρεμιέρα στις 

31 Αυγούστου 1928 στο Θέατρο του Βερολίνου κι από την πρώτη στιγμή προκάλεσε 

αίσθηση στο ευρύ κοινό κι είχε μεγάλο αντίκτυπο στο χώρο του μιούζικαλ. Γνώρισε 

παγκόσμια επιτυχία, μεταφράστηκε σε 18 γλώσσες, ενώ εξακολουθεί και παίζεται από 

επαγγελματικούς και ερασιτεχνικούς θιάσους.

Ο Μπέρτολτ Μπρεχτ γεννήθηκε στις 

10 Φεβρουαρίου του 1898 στο Άου-

γκσμπουργκ. Το 1917 γράφτηκε στην 

ιατρική σχολή του πανεπιστημίου 

του Μονάχου, αλλά εγκατέλειψε τις 

σπουδές του, ξαναγύρισε στο Άου-

γκσμπουργκ, και υπηρέτησε για ένα 

διάστημα σε στρατιωτικό νοσοκομείο. 

Οι θεατρικές του αναζητήσεις γνώ-

ρισαν πολύ γρήγορα την καταξίωση, 

με το βραβείο Κλάιστ (1922). Αντι-

κομφορμιστής, ορκισμένος εχθρός 

του πολέμου και του καπιταλισμού, 

βρίσκεται ήδη από το 1923 πέμπτος 

στον μαύρο πίνακα του Εθνικοσοσιαλι-

στικού Κόμματος της Γερμανίας. Όταν 

οι Εθνικοσοσιαλιστές καταλαμβάνουν 

την εξουσία το 1933, ο Μπρεχτ παίρνει 

το δρόμο της εξορίας: Ελβετία, Δανία, 

Φινλανδία, Ρωσία, και τέλος Αμερική, 

όπου συνεργάζεται στην Καλιφόρνια 

με τον Τσάρλι Τσάπλιν και τον Τσαρλς 

Λώτον. Το 1949 εγκαθίσταται οριστικά 

στο Ανατολικό Βερολίνο, όπου πεθαί-

νει το 1956. Η αφίσα της πρώτης παρουσίασης της «Οπερας της πεντάρας» (1928)

Bertold Brecht
Kurt Weill

Όπερα της 
     Πεντάρας

Με τη συνεργασία του Δήμου Ζερβοχωρίων

Με τη συνεργασία του Δήμου Τρίγλιας



Σοφοκλέους, 

Μετάφραση: Ι. Γρυπάπη

Σκηνοθεσία: Μιλτιάδης Π. Μαρέτας

Σκηνογραφία: Αμαλία Αλειφέρη

Ενδυματολογία: Μελπομένη Χριστολιάκου

Μελωδική προσαρμογή: Μιλτιάδης Π. Μαρέτας

Θεατρική Ομάδα 
Πολιτιστικού Συλλόγου “Πολυγύρου”

Οι ήρωες του Σοφοκλή απαλλαγμένοι από υπερφυσικές 
διαστάσεις, πιο κοντά στα ανθρώπινα πάθη και τις 
συγκρούσεις, διαθέτουν ανάστημα μεγαλύτερο των 
κοινών ανθρώπων. Ο άνθρωπος βρίσκεται στο κέντρο 
των πάντων και η γυναίκα με απόλυτο κύρος δίπλα στον 
άντρα, Ιοκάστη, Ηλέκτρα, Δηιάνειρα, ΑΝΤΙΓΟΝΗ.

Πρόγραμμα Παραστάσεων

 Σάββατο 19 Ιουλίου
Σοφοκλέους, Αντιγόνη
(Παλιούρι)

 Σάββατο 2 Αυγούστου
Σοφοκλέους, Αντιγόνη
(Κρήνη)

 Δευτέρα 4 Αυγούστου
Σοφοκλέους, Αντιγόνη
(Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Πάρκου Σημάντρων)

Ώρα έναρξης: 21.00
Είσοδος ελεύθερη

Πρόγραμμα Παράστασης

Σάββατο 26 Ιουλίου
“Νυφικό Κρεβάτι”
(Στάγειρα)

Ώρα έναρξης: 21.00
Είσοδος ελεύθερη

ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Το «Νυφικό κρεβάτι» γράφτηκε στις αρχές του προηγούμενου αιώ-
να από τον Jan de Hartog. Σημείωσε μεγάλη επιτυχία το 1948, όταν 
ανέβηκε στο Μπρόντγουεϊ γεγονός που χάρισε στον Ολλανδό συγ-

γραφέα το βραβείο «Antoinette Perry». Στο έργο περιγράφεται η πορεία της 
σχέσης ενός ζευγαριού από την πρώτη στιγμή που συναντιέται, στο νυφικό 
κρεβάτι, μέχρι τη στιγμή της δύσης του. Σκηνές καθημερινές συνηθισμένες, 
που στους παντρεμένους θυμίζουν κάτι από τη ζωή τους, ενώ στους ανύπα-
ντρους αυτό που θα μπορούσαν να έχουν ζήσει ή που πρόκειται να ζήσουν. 
Το έργο αποτελείται από έξι σκετσάκια στα οποία απεικονίζονται έξι διαφο-
ρετικές φάσεις από τη ζωή του ζευγαριού, με χρονολογική σειρά. Παράλ-
ληλα με τη φυσική εξέλιξη της ζωής, καθώς τα χρόνια περνούν οι ήρωες 
βιώνουν διαφορετικά προβλήματα και προβληματισμούς, όπως η χαρά του 
πρώτου παιδιού, η αγωνία της ανατροφής των παιδιών, οι μεταξύ τους ζή-
λιες, η ανασφάλεια των γηρατειών. Μηνύματα σοβαρά, ζητήματα λεπτά και 
ευαίσθητα τα οποία εκφράζονται με άπλετο χιούμορ. Σε όλη τη διάρκεια του 
έργου υπάρχει αγάπη και ανθρωπιά κάτι που μιλάει κατευθείαν στις καρδιές 
των θεατών.

Θεατρική Ομάδα 
Πολιτιστικού Συλλόγου Μουδανιών “ο Φάρος”

Παίζουν οι ηθοποιοί (με σειρά εμφάνισης):

Βασίλης Στούλος, Γιάννα Θωμοπούλου, Δημήτρης Σούρλας, Μαρία Ταυ-
λαρίδου, Νίνα Αγκόρτζα, Τάσος Ζαχαρόπουλος, Κατερίνα Σολομωνίδου, 
Τάσος Δαμάσκος.

Σκηνοθεσία: Χριστίνα Χατζηβασιλείου

Σκηνικά-Κουστούμια: Αλεξάνδρα Μπουσουλέγκα, Ράνια Υφαντίδου

Μουσική Επιμέλεια: Χριστίνα Χατζηβασιλείου

το «Νυφικό 
            Κρεβάτι» 

Με τη συνεργασία των Δήμων Παλλήνης, Τρίγλιας &  Μουδανιών
Με τη συνεργασία του Δήμου Σταγείρων - Ακάνθου



Το σατιρικό έργο του Σωτήρη Πατατζή "Δον Καμίλο" παρουσιάζει η 
θεατρικό ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ιερισσού «ΚΛΕΙ-
ΓΕΝΗΣ»  
Σκηνοθεσία: Μιλτιάδης Π. Μαρέτας. 

Ο "Δον Καμίλο" είναι μία απολαυστική κωμωδία με ξέφρενους ρυθμούς, 
γρήγορες εναλλαγές, απρόβλεπτες διασκεδαστικές ανατροπές και εκ-
πληκτικές κωμικές καταστάσεις. Είναι ένα πολιτικο-κοινωνικό μιούζικαλ 
της εποχής του 1950 που διαδραματίζεται στη γειτονική μας Ιταλία. 

Ο συγγραφέας Σωτήρης Πατατζής δανείστηκε τους ήρωες του έργου: 
τον παπά Δον Καμίλο και το Δήμαρχο Πεπόνε, από τα γνωστά χιουμορι-
στικά σκίτσα του Ιταλού συγγραφέα Γκουαρέσκι, αλλά δημιούργησε δικό 
του μύθο, πλοκή, χαρακτήρες, διάλογους, κωμικές καταστάσεις, μια εντε-
λώς πρωτότυπη σύλληψη, με στόχο την πολιτική σάτιρα και το φανατισμό 
που φέρνουν πάντα οι όποιες εκλογές. 

Η υπόθεση
Ο εν ενεργεία Δήμαρχος Φλουράτος, του χριστιανοδημοκρατικού κόμ-
ματος, διεκδικεί γι' άλλη μια τετραετία το δημαρχιακό θώκο με αντίπαλό 
του τον -αριστερών πεποιθήσεων- υποψήφιο Δήμαρχο, Πεπόνε. Κινδυνεύ-
οντας να χάσουν τις εκλογές, οι χριστιανοδημοκράτες μηχανεύονται και 
θέτουν σε εφαρμογή διάφορα πολιτικά κόλπα... 
Συμπαρασύρουν με το μέρος τους και τον Δον Καμίλο, εκπρόσωπο της 
εκκλησίας, ώστε να συμβάλλει στη νίκη τους, επισείοντας τον κίνδυνο της 
από βορράν εισβολής. Τα γεγονότα και οι κωμικές καταστάσεις εναλλάσ-
σονται τόσο ραγδαία και απρόβλεπτα, που για πρώτη φορά, Δήμαρχος 
εκλέγεται ο Πεπόνε. Αποτέλεσμα όλων αυτών των εχθροτήτων και αντι-
παλοτήτων είναι να γεννηθεί ένας μεγάλος έρωτας ανάμεσα στο γιο του 
Πεπόνε και στην ανιψιά του Δον Καμίλο. Και ότι δεν καταφέρνει να κάνει 
η πολιτική και κομματική αντιπαλότητα, το πετυχαίνει ο έρωτας των δύο 
παιδιών.

Πρόγραμμα Παράστασης

Σάββατο 9 Αυγούστου
“Δον Καμίλο”
(Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Πάρκου Σημάντρων)

Ώρα έναρξης: 21.00
Είσοδος ελεύθερη

DJ
MORODER

Πρόγραμμα Παραστάσεων

 Πέμπτη 10 Ιουλίου
DJ MORODER
(Πυργαδίκια)

 Δευτέρα 28 Ιουλίου
DJ MORODER
(Ν. Μουδανιά)

 Τετάρτη 30 Ιουλίου
DJ MORODER
(Καλλικράτεια)

Ώρα έναρξης: 21.00
Είσοδος ελεύθερη

Με τη συνεργασία του Δήμου Μουδανιών

Με τη συνεργασία των Δήμων 
Παναγίας, Μουδανιών & Καλλικράτειας

ΔΟΝ ΚΑΜΙΛΛΟ
ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΤΑΤΖΗ



ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ράδιο
Κασσάνδρας

98.4

ΧΟΡΗΓΟΙ


