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Φίλες και φίλοι, 

Είναι απογοητευτικό να διαπιστώνει κανείς το σοβαρότατο πλήγμα που 
έχει καταφέρει η κρίση στον πολιτισμό της χώρας. Είναι απογοητευτικό να 
διαπιστώνει κανείς ότι φορείς που παραδοσιακά παράγουν πολιτισμό, όπως 
τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα, τα «παιδιά» της Μελίνας Μερκούρη, 
αργοσβήνουν, ενώ όσα μένουν, προχωρούν πια με φειδώ σε παραγωγές. 
Παραγωγές δυσκολεμένες. 
Για κάποιους, δυστυχώς, το θέατρο, ο πολιτισμός μας είναι παντεσπάνι. 
Αδυνατούν να δουν ότι ο πολιτισμός μας είναι η ίδια η ταυτότητά μας, είμαστε 
εμείς, και αν τον χάσουμε, θα χαθούμε. «Ο πολιτισμός είναι η ψυχή της 
κοινωνίας», έλεγε η μεγάλη Ελληνίδα και σήμερα, περισσότερο από ποτέ, 
πρέπει να διαφυλάξουμε αυτή την ψυχή, τις αξίες και τα ιδεώδη που μόνο ο 
πολιτισμός μπορεί να μεταδώσει. 
Κι έλεγε κι άλλα αυτή η αγαπημένη των Ελλήνων, η Μελίνα Μερκούρη, που 
σήμερα ακούγονται το ίδιο επίκαιρα, αρκεί κάποιος να τ’ ακούσει:  «Η φωνή 
μας είναι καιρός να ακουστεί με την ίδια δύναμη όπως αυτή των τεχνοκρατών. 
Ο πολιτισμός, η τέχνη και η δημιουργία, δεν είναι λιγότερο σημαντικά από το 
εμπόριο, την οικονομία, την τεχνολογία».
Για μας, βέβαια, ορισμένα πράγματα είναι αδιαπραγμάτευτα. 
Ένα από αυτά είναι η επιμονή μας να διοργανώνουμε τα «Μερκούρεια», τον 
θεατρόφιλο αυτό θεσμό που εδώ και δεκαετίες (φέτος φτάσαμε αισίως στην 
22η διοργάνωση) στηρίζει και προβάλλει τις θεατρικές σκηνές, στηρίζει και 
προβάλλει το ίδιο το θέατρο. Το θέατρο που επιμένει. 
Με πείσμα… Μερκουρικό, με μια διάθεση αστείρευτη, με ενθουσιασμό σχεδόν 
παιδικό και με γνώμονα τη «διδαχή» της Μελίνας ότι η «βαριά βιομηχανία της 
Ελλάδας είναι ο πολιτισμός», ο δήμος Νεάπολης-Συκεών σάς καλεί και πάλι, 
εκτός των Τειχών, στην κορυφαία αυτή θεατρική συνάντηση του καλοκαιριού. 
Είμαστε σίγουροι ότι η Μελίνα, αλλά και ο αγαπημένος της «Τζούλης», ο Ζιλ 
Ντασέν, που αγάπησε τόσο τα «Μερκούρεια» και όσο ζούσε, έστελνε πάντα 
μηνύματα στήριξης, θα χαμογελούν από κει ψηλά ικανοποιημένοι.

Ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών
Σίμος Δανιηλίδης
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»

Λίγα λόγια για το έργο…
Λονδίνο. Ο επικεφαλής συμμορίας απατεώνων και κλεπταποδόχος κύριος Πήτσαμ, ανακαλύπτοντας 
τη σχέση της κόρης του Πόλυ, με έναν διακεκριμένο ληστή, τον Μακήθ, θέτει σε εφαρμογή ένα 
σχέδιο εξόντωσής του, ώστε να επωφεληθεί.
Ενώνει τις δυνάμεις του με το διευθυντή της αστυνομίας, Λόκιτ, πατέρα ενός ακόμη ερωτικού 
θύματος του Μακήθ. Με τη βοήθεια μίας γυναίκας ελεύθερων ηθών, της Τζένη, τον παγιδεύουν 
και τον καταδικάζουν σε θάνατο.
Όμως, οι σκοτεινοί δρόμοι του χρήματος, του έρωτα και της εξουσίας, δεν έχουν χαρτογραφηθεί 
επαρκώς από τους διώκτες του, έτσι ο Μακήθ θα έχει ακόμη μία ευκαιρία.....

Μετάφραση-Διασκευή: Γλυκερία Καλαϊτζή
Σκηνοθεσία: Σταμάτης Στάμογλου
Μουσική: Κώστας Βόμβολος
Χορογραφίες: Κωνσταντίνα Καστέλλου
Σκηνογραφία: Μαγδαλινή Σίγα
Βοηθός Σκηνογράφου: Αναστασία Γυλλού 
Φωτισμοί: Ιωάννα Γεωργαντά και Ανέστης 
Αμανατίδης 

Παίζουν: Σταμάτης Στάμογλου, Σωτήρης 
Γκουντσούδης, Αναστασία Τσακίρη, Καίτη 
Λάζου, Ζωή Στερικλή, Μαίρη Σαμανάδη, Σάββας 
Παντελίδης, Ορέστης Πρεφτίτσης, Στέλλα 
Γιαλετζή, Σοφία Φραγγή, Εμμανουέλα Ζαφειρέλη, 
Ζουμπούλης Παπαπαρασκευάς, Γιώργος Πάνος, 
Χρήστος Μιχάκης, Παναγιώτης Διμπιτούζης, Κλεβί 
Γιάννης Κόντρα, Χαράλαμπος Γκατζώλας, Πόπη 
Κατράνα, Πασχαλίνα Γρούτκα, Εύα Παναγιωτίδου, 
Μαρία Χρήστου, Ράνια Παπαγιάγκου. 
Συμμετέχουν και οι μικρές Βαρβάρα Γκουντσούδη 
και Άννα-Χριστίνα Στάμογλου.

Τιμή εισιτηρίων: 5€ γενική είσοδος 
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ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Λίγα λόγια για το έργο ...
Επιστρέφοντας από μακρά απουσία εκτός Αθηνών, ο νιόπαντρος Χαρίσιος ανακαλύπτει ότι η 
γυναίκα του γέννησε παιδί, το οποίο προφανώς δεν μπορεί να είναι δικό του. Αγανακτισμένος, 
εγκαταλείπει τη συζυγική εστία και περνά τον καιρό του μπεκρολογώντας και ασωτεύοντας στο 
σπίτι του φίλου του Χαιρέστρατου. Ο πεθερός του Σμικρίνης, αγανακτισμένος επίσης από τις 
σπατάλες του γαμπρού του, τις οποίες θεωρεί απειλή για την προίκα της κόρης του, αποφασίζει 
να εξασκήσει το δικαίωμα της ἀφαιρέσεως που του παρείχε ο αθηναϊκός νόμος και να χωρίσει την 
κόρη του από τον άντρα της, έστω και παρά τη θέλησή της (ἀφαίρεσις ονομάζεται το δικαίωμα 
του κυρίου της νύφης, εν προκειμένω του πατέρα, να διαλύσει τον γάμο, αν θεωρεί ότι αντιβαίνει 
με τα συμφέροντα της γυναίκας). Εν τω μεταξύ, δύο δούλοι φιλονικώντας για τα χρυσαφικά 
που συνόδευαν ένα έκθετο παιδί (δηλαδή παιδί που ουσιαστικά το είχαν εγκαταλείψει κάπου να 
πεθάνει) καλούν τον Σμικρίνη να λειτουργήσει ως διαιτητής στη διαφορά τους (ἐπιτρέπω τινί τι 
σημαίνει εμπιστεύομαι υπόθεσή μου σε κάποιον). Το παιδί, βεβαίως, είναι ο γιος της Παμφίλης, 
τον οποίο είχε εκθέσει, προκειμένου να μην εκτεθεί η ίδια στα μάτια της κοινωνίας… 

Μετάφραση: Τάσος Ρούσσος
Σκηνοθεσία: Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη
Μουσική (πρωτότυπη): Στάθης Δρογώσης
Σκηνικά - κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη
Επιμέλεια κίνησης: Χρυσάνθη Παπαγεωργίου

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Ζωή Ιωαννίδη, 
Μαρία Κατσουλίδη, Γιάννης Κοτσαρίνης, Γιώργος 
Κρήτος, Κατερίνα Μπιλάλη, Άρης Τσαμπαλίκας

Τιμή εισιτηρίων: 10€  και 5€ παιδικό, ανέργων, 
πολύτεκνων, ΑμεΑ και άνω των 65 χρόνων 
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“Αριστοφανιάδα” 

ένας ξεκαρδιστικός ύμνος στο συνολικό έργο του Αριστοφάνη

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΡΗΤΗΣ σε συνεργασία με την ομάδα ΙΔΕΑ

Λίγα λόγια για το έργο..
Ο Αριστοφάνης πεθαίνει πάνω σε μια πρόβα τη στιγμή ενός έντονου διαπληκτισμού με τους 
ηθοποιούς του. Κατεβαίνει λοιπόν στον Άδη κι εκεί προσπαθεί να πείσει τους θεούς του κάτω 
κόσμου να του χαρίσουν μια εβδομάδα ζωής, ως τα επόμενα Διονύσια, ώστε να ανεβάσει το 
τελευταίο έργο του. Εκείνοι δέχονται με τον όρο να μην χρησιμοποιήσει στην παράστασή του 
αυτή ούτε μια βωμολοχία, ούτε ένα φαλλικό σύμβολο, ούτε ένα χυδαίο αστείο. Ο Αριστοφάνης 
αρνείται κάτι τέτοιο πεισματικά φέρνοντας διάφορα ξεκαρδιστικά παραδείγματα από τα έργα του 
και αντιπροτείνει στους θεούς του κάτω κόσμου να κάνει μια παράσταση για τους κατοίκους του 
Άδη κι αν οι εκείνοι πειστούν και τον κρίνουν άξιο, τότε να κερδίσει την πολυπόθητη εβδομάδα 
του. Οι Θεοί δέχονται και το πανηγύρι αρχίζει. Δημιουργείται ένα θέατρο εν θεάτρω με μια 
επιτομή από όλες τις υπέροχες στιγμές των έργων του, μια Αριστοφανιάδα! Έργα και ημέρες 
του μεγάλου κωμικού συγγραφέα παρελαύνουν μπροστά στα μάτια μας σε ένα ξεκαρδιστικό, 
δροσερό αλλά και συγκινητικό έργο που ανακατεύει με μαεστρία όλα τα ύφη της κωμωδίας!

Δραματουργική επεξεργασία – 
σύνθεση κειμένων: Ομάδα ΙΔΕΑ 
(Κώστας Γάκης, Κωνσταντίνος Μπίμπης, 
Αθηνά Μουστάκα)
Σκηνοθεσία – Μουσική: Κώστας Γάκης
Μουσικός επί Σκηνής: Στέφανος 
Τορτόπογλου 
Σκηνικά -Κοστούμια: Ξανθή Κοντού
Φωτισμοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη 

Παίζουν: Αντώνης Καφετζόπουλος, 
Γεράσιμος Γεννατάς, Γιώργος 
Πυρπασόπουλος, Ευαγγελία Μουμούρη, 
Γιάννης Δρακόπουλος, Θάνος Τοκάκης 

Τιμή εισιτηρίων: 10€  και 5€ παιδικό, ανέργων, 
πολύτεκνων, ΑμεΑ και άνω των 65 χρόνων 
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ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ

Λίγα λόγια για το έργο..
«Τα σαράντα κλειδιά» είναι μια πρόταση θεάτρου για όλη την οικογένεια, βασισμένη σε ένα 
υπέροχο λαϊκό παραμύθι που δίνει αυτή τη δυνατότητα. Πρόκειται για μια ιστορία αγάπης με 
πολλές περιπέτειες: η ζωή και οι δυσκολίες της, η αγάπη, η αγωνιστικότητα, η ζήλεια και το μίσος, 
η καλοσύνη και η κακία είναι ορισμένα μόνο από τα θέματα αυτού του ξεχωριστού παραμυθιού. Οι 
ηθοποιοί το αφηγούνται και ταυτόχρονα το παίζουν, εκτελούν τα τραγούδια, φτιάχνουν μπροστά 
μας τα σκηνικά, κατεβαίνουν στην πλατεία και συνεργάζονται με τους θεατές. Επτά ηθοποιοί 
ερμηνεύουν δεκάδες ρόλους σε μια παράσταση όπου η δημιουργική φαντασία συγκατοικεί με το 
χιούμορ, την ευαισθησία, τη θεατρική μαγεία. Με τα πιο απλά υλικά, οι ηθοποιοί μετατρέπουν τη 
σκηνή σε δάσος, θάλασσα, κάστρο και ταξιδεύουν μικρούς και μεγάλους, εξοικειώνοντας τους 
νεαρούς θεατές με τη γλώσσα του θεάτρου και τους κώδικες της αφήγησης και κινητοποιώντας 
τη σκέψη αλλά και την ενσυναίσθηση. 

Σκηνοθεσία: Ελένη Δημοπούλου
Μουσική: Κώστας Βόμβολος
Κίνηση: Μέλπω Βασιλικού 

Παίζουν: Σοφία Αντωνίου, 
Θέμης Θεοχάρογλου, Σοφία 
Βούλγαρη, Κυριάκος Δανιηλίδης, 
Γιώργος Δημητριάδης, Δημήτρης 
Φράγκογλου

Τιμή εισιτηρίων: 5€ γενική είσοδος 
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ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΘΕΣΠΙΣ»

Λίγα λόγια για το έργο...
Οι «Όρνιθες» είναι κωμωδία του Αριστοφάνη που παρουσιάσθηκε το 414 π. Χ. στα Διονύσια, 
χαρίζοντας στο δημιουργό της το δεύτερο βραβείο. Ο Αριστοφάνης έγραψε τους «Όρνιθες» 
απογοητευμένος από την τροπή του Πελοποννησιακού πολέμου. Με το μεγάλο αυτό έργο, ο 
Αριστοφάνης βρίσκει την ευκαιρία να διακωμωδήσει τους συκοφάντες και τους κόλακες του 
δήμου, καθώς και τις θεωρίες για νέα πολιτεύματα. Το έργο πραγματεύεται τη φυγή δυο 
ανθρώπων από την τυραννία του κόσμου στο βασίλειο του παραμυθιού και συνενώνει την πιο 
τολμηρή φαντασία με την πιο ανάερη ποίηση.

Σκηνοθεσία – Διασκευή: Γιώργος Κιουρτσίδης 
Σκηνικά – Κοστούμια: 
Αννα – Μαρία Αγγελίδου 
Μουσική: Κώστας Βόμβολος
Μουσική διδασκαλία: Αγγελική Καραγιώργη, 
Αλίκη Παπαδοπούλου
Φωτισμοί: Γιώργος Κιουρτσίδης, Ανέστης 
Αμανατίδης
 
Παίζουν (με αλφαβητική σειρά):  Νάνσυ 
Αλεξανδράκη, Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, 
Κωνσταντίνος Αυγητίδης, Δημήτρης Βαλιώτης, 
Γιώργος Βαρθόπουλος, Μαρία Βουλγαρίδου,  
Ειρήνη Γεωργιάδου, Μαρία Γεωργιάδου,  
Αστέριος Ζώττης, Γιώτα Καραβασίλη,  
Λαμπρινή Καραντινού, Αναστασία 
Κουγιουμτζίδου, Όλγα Μανωλοπούλου, 
Θανάσης Παπαδόπουλος, Πασχάλης Ρετζέπης, 
Σειτανίδου Διάνα, Γιάννης Τούλας, Εύα 
Τσούκα

Τιμή εισιτηρίων: 5€ γενική είσοδος 
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σύνθεση από τις παραλογές του δημοτικού μας τραγουδιού

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ 

Λίγα λόγια για το έργο...
Το έργο βασίζεται στις υπέροχες παραλογές του δημοτικού μας τραγουδιού που η καταγωγή του 
χάνεται στους αρχαίους μύθους, στα μεγάλα έργα του Ομήρου και των αρχαίων τραγικών μας 
ποιητών.
Είναι μικρά δράματα που αφηγούνται με ποιητικό τρόπο, σημαντικές ιστορικές στιγμές, γνωστούς 
μύθους, δραματικές αλλά και κωμικές περιπέτειες του ανθρώπινου βίου που ισχύουν μέχρι 
σήμερα.
Το ανέβασμα της παράστασης βασίζεται στις συγκλονιστικές παραλογές «Της Αρετής και του 
Κωνσταντή», «Του γιοφυριού της Άρτας», «Του Μαυριανού και της αδερφής του», «Για ένα 
ζευγάρι ρόδα», « Η κουμπάρα που έγινε νύφη», «Η καλογριά και ο νιός τραγουδιστής» και άλλα.

Σκηνοθεσία, Σύνθεση παραλογών, 
μουσικές επιλογές: 
Κώστας Τσιάνος 
Ενδυμασίες: Ελένη Ψύρρα
Φωτισμοί: Μάκης Παπατριανταφύλλου
Βοηθός σκηνοθέτη: Νίκος Ζαρκογιάννης

Παίζουν: Χριστίνα Βρακά, Νίκος 
Ζαρκογιάννης, Χρήστος  Κορδελάς, 
Ανδρομάχη Μακρίδου, Γιάνης 
Μπουραζάνας,  Δημήτρης Όντος, Τζίνη 
Παπαδοπούλου, Πόπη Πελτεκοπούλου,  
Αριστέα Στεργιούλη,   Χρήστος 
Χαλβατζάρας

Τιμή εισιτηρίων: 10€  και 5€ παιδικό, ανέργων, 
πολύτεκνων, ΑμεΑ και άνω των 65 χρόνων 



27/8 “Το αγόρι με τη βαλίτσα” του Κένι Μάικ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Λίγα λόγια για το έργο...
Ο μικρός Ναζ ζει σε μια χώρα της Μέσης Ανατολής. Ξεσπά πόλεμος και η οικογένειά του 
αναγκάζεται να φύγει για να σωθεί. Ωστόσο τα χρήματα δεν αρκούν για να ταξιδέψουν όλοι και 
οι γονείς του τον στέλνουν μόνο του στον αδερφό του στο Λονδίνο. Ο Ναζ φαντάζεται ότι είναι 
ο Σεβάχ ο Θαλασσινός και διασχίζει ερήμους, βουνά και θάλασσες,  με μόνη του συντροφιά την 
Κρίσια - ένα κορίτσι που έχει κι αυτό τον ίδιο προορισμό. Στη βαλίτσα έχει τις ιστορίες που του 
έλεγε ο πατέρας του.

Μετάφραση: 
Ξένια Καλογεροπούλου 
Σκηνοθεσία - Φωτισμοί: Μιχάλης 
Σιώνας 
Σκηνικά – Κοστούμια: Κατερίνα Κ. 
Παπαγεωργίου 
Μουσική: 
Δημήτρης Τασούδης 
Χορογραφία: Έντι Λάμε 
Βοηθός σκηνοθέτη: 
Στεφανία Ζώρα 

Παίζουν: Λίλα Βλαχοπούλου,  
Μαρία Καραμήτρη, Δημήτρης 
Καρτόκης, Άγγελος Νεράντζης, 
Τιμολέων Παπαδόπουλος 

Τιμή εισιτηρίων: 8€ γενική είσοδος 
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“Απολογία του Σωκράτη” του Πλάτωνα 
στα αρχαία ελληνικά, με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους

ΟΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ υπό την αιγίδα του ΚΘΒΕ

Πρόκειται για την αυθεντική Αναπαράσταση της πιο συγκλονιστικής δίκης στην ιστορία του 
πολιτισμού, στην ίδια ακριβώς γλώσσα που μιλήθηκε από τον Σωκράτη και καταγράφηκε με 
ακρίβεια από τον παρόντα νεαρό μαθητή του, Πλάτωνα, και κάνει την παρακολούθησή της για 
τους θεατές - δικαστές μια μοναδική βιωματική εμπειρία, έχοντας την αίσθηση ότι ζουν μέσα 
στην πραγματική ατμόσφαιρα εκείνης της μέρας της δίκης, κι όπου ο Σωκράτης και ο Μέλητος 
ενσαρκώνονται μπροστά τους ζωντανά.                                                                                                                                       
Είναι  η  πρώτη  φορά  στην  ιστορία  του θεάτρου,  αλλά και για τα φιλολογικά δεδομένα, 
που επιχειρείται και υλοποιείται πρακτικά, να μιλιέται  η αρχαία ελληνική γλώσσα έτσι, ώστε 
ν’ ακούγεται με έναν φυσικό, άμεσο και οικείο τρόπο  χωρίς χαρακτήρα πειραματισμού, 
αναδεικνύοντας την αδιάλειπτη ενότητα όλων των μορφών της ελληνικής γλώσσας από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Διδασκαλία Ερμηνείας Αρχαίου 
Κειμένου, Σκηνικός χώρος, 
Σκηνοθεσία, Μετάφραση: 
Δήμος Αβδελιώδης
Μακέτες, Κοστούμια: 
Αριστείδης Πατσόγλου
Σκηνογραφικός σχεδιασμός 
κλεψύδρας: 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
Κώστας Κοτσανάς 
Μεταγραφή στην Αγγλική γλώσσα- 
επιμέλεια υποτιτλισμού: 
Αμαλία Κοντογιάννη

Σωκράτης: Βασίλης Καραμπούλας 
Μέλητος: Γιάννης Κολόι

Τιμή εισιτηρίων: Προπώληση 12€ και 10€ φοιτητικό και ανέργων. 
Είσοδος 15€ και 12 φοιτητικό και ανέργων



Σαράντα χρόνια πέρασαν από το καλοκαίρι του 1976 που παρουσιάστηκε στο υπαίθριο θέατρο 
ΕΗΜ των Ιωαννίνων το πρώτο έργο που παράχθηκε επαγγελματικά στην Ήπειρο. Από τον ίδιο 
χώρο το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων, ξεκινάει το φετινό καλοκαίρι με την 109η επαγγελματική θεατρική 
παραγωγή του, τους «Επιτρέποντες» του μεγάλου αρχαίου ποιητή Μενάνδρου. Παρά τις 
δυσκολίες που καθημερινώς αυξάνονται και τα εμπόδια που ξεπηδούν, εμείς πεισμώνουμε και 
συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε να κάνουμε θέατρο. Συνοδοιπόρος μας ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών 
με το δικό του θεσμό, τα «Μερκούρεια». Το μοναδικό θεατρικό θεσμό που τιμά συνεχώς τα 
ΔΗΠΕΘΕ και την εμπνεύστριά τους Μελίνα Μερκούρη. Προχωράμε λοιπόν σε πείσμα των καιρών 
συμβάλλοντας στην ενίσχυση της πολιτιστικής ανάδειξης του τόπου μας με δουλειές υψηλού 
επιπέδου. Εύγε κ. Δήμαρχε που συνεχίζετε να προσφέρετε στους συμπολίτες σας δρώμενα με 
άρτιο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. 

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχει φέτος στις εκδηλώσεις 
του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, «22α ΜΕΡΚΟΥΡΕΙΑ 2016» ενός θεσμού που κάθε χρόνο εμπλουτίζει 
το περιεχόμενό του και ξεχωρίζει για την ποιότητά του.  
Η παράσταση «ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΙΑΔΑ» που παρουσιάζει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης το φετινό καλοκαίρι, 
είναι ένας ξεκαρδιστικός ύμνος στο συνολικό έργο του Αριστοφάνη. Έργα και ημέρες του μεγάλου 
μας κωμικού παρελαύνουν επί σκηνής, σε ένα ξεκαρδιστικό, δροσερό αλλά και συγκινητικό 
έργο, ανακατεύοντας με μαεστρία όλα τα ύφη της κωμωδίας! Το θέατρο και οι άλλες μορφές των 
τεχνών σε δύσκολες εποχές παγκοσμίως έχουν παίξει σημαντικό ρόλο. Ο σκοπός της ύπαρξης 
και της ανάγκης του θεάτρου είναι να ερεθίζει τις ψυχές των ανθρώπων που το παρακολουθούν. 
Είναι μέσα από την τέχνη του θεάτρου, που είναι η συμπύκνωση όλων των τεχνών, να μας κάνει 
καλύτερους ανθρώπους. Είναι να μας βάζει σε μία διαρκή σκέψη. 
Παρά τις δύσκολες συγκυρίες της εποχής μας, αξίζει να συγχαρούμε την προσπάθεια του Δήμου 
Νεάπολης-Συκεών και των συνεργατών του, για τη διατήρηση του θεσμού, όλα τα τελευταία 
χρόνια, προσφέροντας ψυχαγωγία και επαφή με την τέχνη στους συμπολίτες τους. 
Συγχαρητήρια σε όλους σας.

Μιχάλης Αεράκης Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Kρήτης

Αλεξάνδρα Βακαλοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων



Ελένη Δημοπούλου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης

Κώστας Τσιάνος, Σκηνοθέτης

Γιάννης Αναστασάκης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος

…Έχουμε πλέον γίνει φίλοι με όλους όσους εργάζονται στο Δήμο Νεάπολης - Συκεών για τα 
«ΜΕΡΚΟΥΡΕΙΑ» και είναι ιδιαίτερη η χαρά μας να επικοινωνούμε κάθε Καλοκαίρι μέσω της 
παράστασης μας. Φέτος η παράστασή μας έχει τίτλο: «ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ». Είναι 
μια θεατρική σύνθεση 14 παραλογών του Δημοτικού μας τραγουδιού.Ανάμεσά τους είναι: «Η 
Αρετή και ο Κωνσταντής», «Το γιοφύρι της Άρτας», «Του Μαυριανού και της αδελφής του», «Η 
κουμπάρα που έγινε νύφη» κ.α
Στην παράστασή μας ακούγονται πολλές μουσικές και τραγούδια και ανάλογοι χοροί.
Θα περάσετε καλά!

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλη χαρά συμμετέχει στα  “Μερκούρεια”, έναν 
πετυχημένο θεσμό που διοργανώνει ο Δήμος Νεάπολης–Συκεών και που ήδη μετράει   πολλά 
χρόνια ζωής και προσφοράς στον πολιτισμό, την παιδεία και την καλλιτεχνική αποκέντρωση. 
Η καθιερωμένη πλέον συνάντησή μας, ειδικότερα, φέτος, έχει ξεχωριστή σημασία καθώς η 
συνεργασία των δύο φορέων διευρύνθηκε με μια πρωτοποριακή δράση για την προώθηση της 
θεατρικής παιδείας και αγωγής στα σχολεία.  
Το ΚΘΒΕ συμμετέχει στα  “Μερκούρεια” με το έργο του πολυβραβευμένου βρετανού θεατρικού 
συγγραφέα Μάικ Κένι «Το αγόρι με τη βαλίτσα» που αγγίζει το εξαιρετικά επίκαιρο θέμα της 
προσφυγιάς, έχοντας ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τους θεατές κάθε ηλικίας για το μεγάλο 
πρόβλημα της αναγκαστικής και βίαιης μετανάστευσης. Ένα έργο - ύμνος στην ανθρώπινη 
θέληση και επινοητικότητα, όπου η φαντασία και η αισιοδοξία θριαμβεύουν, μια παράσταση που 
συγκίνησε το κοινό όπου κι αν παρουσιάστηκε.
Εύχομαι να αντλούμε όλοι μας την έμπνευση  που χρειάζεται για να ονειρευτούμε και να ελπίσουμε 
σε ένα καλύτερο αύριο, μέσα από ανάλογες δράσεις τέχνης & πολιτισμού και τη  δημιουργική 
δύναμη του Θεάτρου. 
Καλό Θεατρικό Καλοκαίρι… 

22 χρόνια “Μερκούρεια”, ένας θεσμός που έχει χαρίσει στιγμές θεατρικής μαγείας, καλοκαιρινές 
θεατρικές βραδιές γεμάτες φώτα, ήχους, φωνές, χρώματα, μας έχει γνωρίσει σπουδαίους 
συγγραφείς, σκηνοθέτες και ηθοποιούς που καταθέτουν την καλλιτεχνική τους αγωνία και την 
αγάπη τους για την τέχνη. Ως ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης, σε πείσμα των καιρών, χαιρόμαστε ιδιαίτερα 
που συμμετέχουμε ξανά σ ‘ αυτήν τη γιορτή και φέτος με την παράσταση «Τα σαράντα κλειδιά» 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Απ’ άκρη σ’ άκρη». «Τα Σαράντα κλειδιά», μια παράσταση 
για θεατές κάθε ηλικίας, βασίζονται σε ένα υπέροχο λαϊκό σκυριανό παραμύθι. Η ζωή και οι 
δυσκολίες της, η αγάπη, η αγωνιστικότητα, η ζήλεια και το μίσος, η καλοσύνη και η κακία είναι 
ορισμένα μόνο από τα θέματα αυτού του ξεχωριστού παραμυθιού. Οι ηθοποιοί μετατρέπουν τη 
σκηνή σε δάσος, θάλασσα, κάστρο για να ταξιδέψουν τους θεατές σε άλλες πολιτείες... 





ΧΟΡΗΓΟΣ

ΜΕ ΤΗN ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ



ΑΣΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΥΚΕΩΝ
“ΜΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΚΗΣ”

28  στάση Δεδέογλου 
23 στάση Βίτσι

18 στάση Νηπιαγωγείο

2313 313 125
2313 329 540

2310 631 305
(ισχύει τις ώρες των παραστάσεων)

www.dimosneapolis-sykeon.gr
keyns2012@gmail.com

dimarhos.sykies@n3.syzefxis.gov.gr
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