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ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ



«Όλος ο κόσμος είναι μια σκηνή θεάτρου… και όλοι, άντρες και γυναίκες, απλώς ηθοποιοί…»
Ουίλιαμ Σαίξπηρ 

‘ Όπως σας αρέσει’, πράξη 2η, σκηνή 7η

Η αλήθεια είναι ότι τους τελευταίους μήνες, όλοι μας, λίγο πολύ, αισθανθήκαμε πρωταγωνιστές σε ένα 
έργο με δυνατές συγκινήσεις και … άγραφο σενάριο. 
Τώρα, στην εποχή της μάσκας και των αντισηπτικών, που μάθαμε πλέον να ζούμε τηρώντας κανόνες 
και μέτρα προστασίας, η ζωή συνεχίζεται και όλοι προσπαθούμε να βρούμε τους ρυθμούς μας…
Έτσι και στο δήμο μας, σε ένα διαφορετικό σκηνικό, αλλά πάντα πιστοί στο ραντεβού μας με τα θερινά 
πολιτιστικά δρώμενα, επιμένουμε να επενδύουμε στη δύναμη του Πολιτισμού, μεταδίδοντας το μήνυμα 
ότι αποτελεί αναγκαίο συστατικό στοιχείο της ζωής μας, της ύπαρξής μας, της δυνατότητας να στα-
θούμε όρθιοι και να εμπνευστούμε, και δεν πρέπει να παραγκωνίζεται, ιδιαίτερα μάλιστα σε περιόδους 
κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε.
Στο μονοπάτι της κοινωνικής ευθύνης που έχουμε συνειδητά επιλέξει να υπηρετούμε, δίνοντας το 
αδιάλειπτο δυναμικό μας «παρών» στο πολιτισμικό γίγνεσθαι της Θεσσαλονίκης αλλά και ολόκληρης 
της Βορείου Ελλάδας, συνεχίζουμε και το φετινό καλοκαίρι να προσφέρουμε στους δημότες μας, αλλά 
και το κοινό ολόκληρη της πόλης, ουσιαστικές στιγμές Τέχνης και ψυχαγωγίας, προάγοντας με αξι-
οπρέπεια την καλλιτεχνική καλλιέργεια, στηρίζοντας, παράλληλα, τους ανθρώπους του Πολιτισμού. 
Τηρώντας, φυσικά, όλα τα προβλεπόμενα και επιβεβλημένα μέτρα για την ασφάλεια και προστασία 
μας, διοργανώνουμε και φέτος τον αγαπημένο και ξεχωριστό θεατρικό θεσμό των «Μερκουρείων», 
με πανελλήνιο εκτόπισμα, που εδώ και 26 συναπτά χρόνια αποτελεί τη μοναδική ετήσια, πανελλήνια 
γιορτή των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων της χώρας, ως ελάχιστος φόρος τιμής και στα βήματα 
του πάντα σύγχρονου και διαχρονικού στίγματος της μεγάλης Ελληνίδας Μελίνας Μερκούρη.
Γιατί στον δήμο μας, στο δήμο Νεάπολης-Συκεών, έχουμε συνειδητά επιλέξει και επιμένουμε να τι-
μούμε κάθε χρόνο αυτή τη «γυναίκα-σύμβολο». Ιδιαίτερα μάλιστα φέτος, με την ανακήρυξη του έτους 
2020 ως «Έτος Μελίνα Μερκούρη», με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση της σπουδαίας Ελλη-
νίδας ηθοποιού, αγωνίστριας και πολιτικού, η συγκίνηση είναι ξεχωριστή...
Σας περιμένουμε, λοιπόν, να απολαύσουμε παρέα προσεγμένες θεατρικές παραγωγές, που θα μας 
συντροφεύσουν γλυκά και θα δώσουν και φέτος μια καλαίσθητη πνευματική ανάταση και μια ξεχωρι-
στή πνοή στα αυγουστιάτικα βράδια μας.

Σίμος Δανιηλίδης 
Δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών



22ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
“Ανθισμένες Μανόλιες” του Robert Harling

Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές
Σκηνοθεσία: Σταμάτης Στάμογλου
Σκηνικά - Κοστούμια: Αναστασία Γυλλού
Επιμέλεια Μουσικής - Ήχων: Νίκος Παστουρματζής
Φροντιστής: Σάββας Παντελίδης
Δημιουργία Αφίσας - Προγράμματος: Αργυρώ Τσιώμου

Παίζουν: 
Ελευθερία Τσαρτσαράκη  (Αννέλ) 
Ιωάννα Μαρίνη (Τρούβυ)
Ελένη Σεραφειμίδου  (Κλαίρη)
Πασχαλίνα Γρούτκα   (Μαλλύν)
Στέλλα Γιαλετζή   (Σέλμπυ)
Γιώτα Κραβασίλη   (Γουίζερ)

Με λίγα λόγια...
Η υπόθεση του έργου εκτυλίσσεται σε ένα κομμωτήριο 
μιας μικρής πόλης. Οι γυναίκες που πηγαίνουν εκεί, 
συζητούν ελεύθερα και αναπτύσσουν έναν κοινό κώδικα 
επικοινωνίας.
Τα προβλήματα που τις χωρίζουν, με τον καιρό τις ενώνουν 
και διαπιστώνουν ότι ο κόσμος της ανήκει αφού μπορούν 
να του ξαναδώσουν ζωή και ελπίδα. Έτσι καταφέρνουν να 
νικήσουν την μοναξιά και να ανθίσουν.
Στην παράσταση οι κωμικές καταστάσεις μπλέκονται με 
δραματικές εξάρσεις, η τρυφερότητα επικαλύπτει τον 
πόνο και στο τέλος όλες έχουν κερδίσει την φιλία και την 
συμπαράσταση των άλλων.

Σάββατο

Αυγούστου

Είσοδος Ελεύθερη





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

23ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΣΕΡΡΩΝ
“Από Θέση Ισχύος/Η δύναμη του δημόσιου λόγου”

Σύλληψη - Σκηνοθεσία: Ένκε Φεζολλάρι
Δραματουργία - Έρευνα - Επιλογή Κειμένων:
Κάτια Σωτηρίου, Ενκε Φεζολλάρι
Μουσική: Γιώργος Ανδρέου
Σκηνικός Χώρος - Κοστούμια: Γιώργος Λυντζέρης
Συγγραφική Επιμέλεια: Σοφία Καψούρου
Βοηθός Σκηνοθέτη: Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος
Φωτογραφίες: Ελπίδα Μουμουλίδου

Παίζουν: 
Φιλαρέτη Κομνηνού
Αλέκος Συσσοβίτης
Άννα Μάσχα
Καλλιόπη Ευαγγελίδου

Με λίγα λόγια...
Λόγοι και διαγγέλματα που εκφωνήθηκαν σε κρίσιμες καμπές της Ελληνικής 
Ιστορίας, από ανθρώπους σε θέση ισχύος. Στο επίκεντρο ο δημόσιος χώρος 
και ο δημόσιος λόγος. Πολίτες και Πολιτικοί μέσα στην ιστορία. Αψιμαχίες, 
λόγοι που δίχασαν και ένωσαν, που ανέστησαν το ηθικό και κατακεραύνωσαν 
αντιπάλους. Λόγοι που ενίοτε καθοδηγούν επιμελώς το κοινό αίσθημα  και 
φλερτάρουν με τη δημαγωγία.  Ο πολίτης στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
και της ιστορίας. 
Λόγοι αστικής δημοκρατίας και στρατηγικής ευφυΐας. Ηγέτες με πολιτικές 
αρετές και Ηθική. Αλαζονικοί και στοργικοί, συναισθηματικοί ενίοτε και ψυ-
χροί λόγοι που εκφωνήθηκαν στις πιο κρίσιμες καμπές του Αρχαίου Κόσμου. 
Θρυλικές μάχες μιας ιστορικής πραγματικότητας που μας περικλείει
Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος, η Σικελική εκστρατεία, ο Μέγας Αλέξανδρος, 
ο Περικλής, ο Θεμιστοκλής, ο Αλκιβιάδης, παρελαύνουν και εφορμούν, 
καθοδηγούν και υποδεικνύουν την ατομική ευθύνη στην συλλογική δράση. 
Φιλοδοξίες και όνειρα, ήρωες και αποστάτες.
Η παράσταση με άξονα τους λόγους αυτούς όπως μας παραδοθήκαν από τον 
Ηρόδοτο, τον Θουκυδίδη, τον Αρριανό κ.ά.  και με την φόρμα της Αρχαίας 
Τραγωδίας γίνεται μια εποποιΐα ιστορικής αναζήτησης  στο επίκεντρο της 
οποίας είναι ο Άνθρωπος-Πολίτης, η αρετή, η συμμετοχή στα κοινά, η ανά-
γκη για συλλογικότητα.   Οι λόγοι των αρχαίων μας δίνουν τις απαντήσεις που 
αναζητούμε ακόμα και σήμερα, για τον άνθρωπο, τη δημοκρατία, την αρετή, 
την ελευθερία. Μας προσφέρουν γνώση ακριβή, και ματιά κριτική απέναντι 
στην ιστορία και τους κύκλους της, για να φτάσουμε στο σήμερα και να ανα-
ρωτηθούμε, τι έχει αλλάξει γύρω μας, τι μάθαμε τι ενστερνιστήκαμε και τι όχι.

Κυριακή

Αυγούστου





24ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ
“Αχ έρωτα…!”

Σύνθεση Κειμένων - Σκηνοθεσία: Νανά Νικολάου
Σκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη
Χορογραφίες: Αρετή Μώκαλη
Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα
Ενδυματολογική Επιμέλεια: Χαρά Τσουβαλά

Παίζουν: 
Νάντια Μπουλέ
Παναγιώτης Πετράκης
Γιάννης Καλατζόπουλος
Δήμητρα Στογιάννη
Πελαγία Αγγελίδου
Χρήστος Ντόβας
Έφη Σισμανίδου
Δημήτρης Συνδουκάς

Στο πιάνο: ο Κωνσταντίνος Κωτούλας
Στο ρόλο της Μπερνάρντα Άλμπα ακούγεται
η Λήδα Πρωτοψάλτη

Με λίγα λόγια...
Μία παράσταση-σύνθεση τεσσάρων έργων του μεγάλου 
ποιητή και δραματουργού Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Την 
τριλογία του «Ματωμένος Γάμος», «Γέρμα» και «Το σπίτι 
της Μπερνάντα Άλμπα», μαζί με την λαϊκή κωμωδία «Η 
Μπαλωματού».
«Αχ Έρωτα…!». Ο άνθρωπος μπροστά στις πραγματικότη-
τες που τον τυλίγουν: τη Φύση, τον Έρωτα, την Ζωή και 
τον Θάνατο! Ένα σεργιάνι στα σοκάκια της Σεβίλιας και 
της Γρανάδας, που άλλοτε τα φωτίζει ο ήλιος και άλλοτε τα 
σκοτεινιάζει ο θάνατος. Αλλά πάντα έρχεται το τραγούδι. 
Παθιασμένο, λυπητερό, ρομαντικό, παιχνιδιάρικο, γιορτα-
στικό. Όπως ο Έρωτας. Γι’ αυτό και στην παράστασή μας 
ακούγονται τραγούδια μεγάλων ελλήνων συνθετών, πάνω 
στην ποίηση του Λόρκα.
«Αχ Έρωτα…!» μία παράσταση – σύνθεση όλων των τεχνών 
με οδηγό ένα συγγραφέα που σε όλες τις τέχνες εντρυφού-
σε, για να τραγουδήσει τον Έρωτα και τον Άνθρωπο, όπως 
τον πλησίασε, τον παρατήρησε και τον αγάπησε.

Δευτέρα

Αυγούστου

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





25ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
“Καλιφόρνια Ντρίμιν” του Βασίλη Κατσικονούρη

Σκηνοθεσία: Λευτέρης Πλασκοβίτης -
Χρήστος Χρήστου 
Σκηνικά: Αντώνης Χαλκιάς
Κοστούμια: Ειρήνη Γεωργακίλα 
Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαρία Κεβρεκίδου

Παίζουν: 
Μιχάλης Παπαδημητρίου (Άρης)
Δανάη Σταματοπούλου (Κική)
Αναστασία Τζελέπη (Γιούλη)
Χρήστος Χρήστου (Ντίνος)

Με λίγα λόγια...
Στη σημερινή καταναλωτική κοινωνία, που όλα θεωρούνται 
«καθοδηγούμενα» και «προκατασκευασμένα», τέσσερα 
νέα παιδιά (δύο αγόρια και δύο κορίτσια) κωμικά, αφασι-
κά, απελπισμένα, χαμένα κάπου σε μια μετεφηβική ηλικία, 
ψάχνουν τρόπο να ξεφύγουν από τη σκληρή πραγματικό-
τητα και  να βρουν την δική τους «Ιθάκη»! Με αφορμή ένα 
έγγραφο της στρατολογίας που καλεί τα δύο αγόρια να 
παρουσιαστούν στο στρατό, αποφασίζουν να φύγουν εκτός 
Ελλάδος για να βιώσουν το δικό τους όνειρο ή …μια ακόμα 
αυταπάτη; 
Το ταξίδι είναι δύσκολο και η μόνη βοήθειά τους είναι οι 
εαυτοί τους. Έτσι ο ένας συλλαμβάνει το σχέδιο «απόδρα-
σης» και παρασύρει τους άλλους τρεις της παρέας σε τρα-
γελαφικές περιπέτειες, όπου το κωμικό εναλλάσσεται με το 
τραγικό, δοκιμάζεται η φιλία τους, οι ερωτικές σχέσεις τους 
και στο τέλος …

Τρίτη

Αυγούστου

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





27-28ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Θ.Β.Ε.)
“H Γκόλφω” του Σπυρίδωνος Περεσιάδη

Σκηνοθεσία - Δραματουργική Επεξεργασία:
Χρήστος Παπαδημητρίου 
Σκηνικά - Κοστούμια: Μαρία Καβαλιώτη
Μουσική: Άλκης Κανίδης
Κίνηση: Θάνος Φερετζέλης
Φωνητική Διδασκαλία: Χρύσα Τουμανίδου
Φωτιστικός Σχεδιασμός: Δήμητρα Αλουτζανίδου
Βοηθός Σκηνοθέτη: Τατιάνα Νικολαΐδου
Φωτογράφιση Παράστασης: Τάσος Θώμογλου
Οργάνωση Παραγωγής: Marleen Verschuuren

Μουσικός επί Σκηνής: Μανώλης Σταματιάδης

Παίζουν: 
Δάφνη  Λαμπρόγιαννη
Δημήτρης Μορφακίδης
Χρήστος Παπαδημητρίου
Χρύσα Τουμανίδου
Θάνος Φερετζέλης

Με λίγα λόγια...
Είναι η Γκόλφω μια ακόμη ιστορία έρωτα και προδοσίας ή μια 
διαχρονική αλήθεια που μαρτυρά ότι το τέλος της αγάπης σημαί-
νει θάνατο; Σε ένα ορεινό χωριό της ελληνικής υπαίθρου ξεκινά 
ένα βουκολικό παραμύθι, ένα «δράμα ειδυλλιακόν», μια ιστορία 
έρωτα, λαχτάρας για ζωή, για μοιρασιά, για ένωση. Η πλοκή του 
ξεδιπλώνεται με σύμμαχο τη φύση και ακροβατεί ανάμεσα σε 
ευχές και σε κατάρες, σε υποσχέσεις και προδοσίες, σε αποφά-
σεις της καρδιάς και σε άλλες πιο «μυαλωμένες». 
Ο Σπυρίδων Περεσιάδης έγραψε τη Γκόλφω το 1893. Το έργο 
έκανε μεγάλη επιτυχία και βρισκόταν σταθερά «στις αποσκευές» 
των θιάσων που περιόδευαν στην ελληνική επαρχία. Το κείμενο 
αποτελεί σταθμό στη νεοελληνική δραματουργία και «συναντά» 
τις εποχές μέσα από τα ανθρώπινα πάθη των ηρώων του.
Η ιστορία ενός έρωτα που «τσαλακώνεται» από συμφέροντα και 
συμβάσεις αλλά που τελικά καταφέρνει να διασώσει το ιδανικό 
του, μας επιστρέφει σε μια κοινωνία όπου το συναίσθημα μοιάζει 
τόσο ανόθευτο, αγνό και ακατέργαστο, που φαντάζει μακρινό και 
ταυτόχρονα σαγηνευτικό μέσα στην αποξένωση της σύγχρονης 
εποχής. Τα στοιχεία της Φύσης που εναρμονίζονται με τα συναι-
σθήματα των ηρώων, τα «κρυσταλλωμένα» δάκρυα της Γκόλφως 
που γεμίζουν με χαλάζι τη σκηνή, οι μελοδραματικές πινελιές 
που ερεθίζουν τα πάθη, όλα αυτά μαζί, καταφέρνουν κάθε φορά 
να παρασύρουν το κοινό σε ένα δυνατό ταξίδι –σε μια διαδρομή 
από τον έρωτα στον θάνατο και πάλι προς τη ζωή.

Πέμπτη - Παρασκευή

Αυγούστου

Τιμή εισιτηρίων:
10€ και 8€ παιδικό, ανέργων, πολύτεκνων,
ΑμεΑ και άνω των 65 χρόνων





29ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας
“Τα Αγάλματα” του Ανδρέα Φλουράκη

Δραματουργία - Σκηνοθεσία: Κυριακή Σπανού
Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαρία Παπουτσή
Σκηνικά: Άση Δημητρολοπούλου
Κοστούμια: Ολυμπία Σιδερίδου
Κίνηση: Αναστασία Μπρουζιώτη 
Μουσική: Δεσποινίς Τρίχρωμη
Φωτογραφία - Βίντεο - Τρέιλερ: Γιάννης Χατζηαντωνίου
Φωτισμοί: Γιώργος Τέλλος
Βοηθός Φωτιστή: Φωτεινή Ματζοπούλου
Υπεύθυνος Παραγωγής: Νίκος Γεωργάκης

Παίζουν: 
Θανάσης Ζέρβας
Χρήστος Κορδελάς
Μαρσέλα Λένα
Ανδρομάχη Μακρίδου
Αθηνά Σακαλή
Βάνα Σλέιμαν
Ηρακλής Τζαφέτας
Παναγιώτης Τόλιας

Με λίγα λόγια...
Το έργο είναι εμπνευσμένο από την μεγάλη επιχείρηση Απόκρυ-
ψης των αρχαιοτήτων όλων των Μουσείων της χώρας το 1940, 
για να προστατευθούν από τους βομβαρδισμούς, τις μάχες και 
τις λεηλασίες των Ναζί. Πρόκειται για ένα μοναδικό ιστορικό γε-
γονός, για μια εποποιία των αρχαιολόγων και των αρχαιοφυλά-
κων όλων των Μουσείων της χώρας που συστηματικά και απο-
τελεσματικά έκρυψαν σε ειδικά διαμορφωμένα υπόγεια όλους 
τους αρχαιολογικούς θησαυρούς των Μουσείων. 
Με αναφορά σ’ αυτό το ιστορικό γεγονός, μέσα από μια σειρά 
κωμικοτραγικών σκηνών της σύγχρονης ζωής, τίθεται το ερώ-
τημα: «Τι πολύτιμο διασώζω σε συνθήκες απειλής και κινδύνου. 
Εμείς σήμερα θα σώζαμε τα αγάλματα και την αρχαία κληρονο-
μιά». Αυτούς τους καιρούς, που όλος ο πλανήτης βρίσκεται σε 
τρομερή αναστάτωση, πολιτική, κοινωνική, και κλιματική είναι 
κρίσιμο να αναρωτηθούμε πάλι, τι αξίζει να διασώσουμε για τις 
επόμενες γενιές. 
Αφετηρία της παράστασης είναι η στιγμή ενός υπέρτατου κιν-
δύνου.   Υπάρχει μια μεγάλη «απειλή».  Μια ιδιότυπη επιχείρη-
ση απόκρυψης πολύτιμων αρχαιοτήτων αλλά και προσωπικών 
αντικειμένων βρίσκεται σε εξέλιξη.  Για κάποιους είναι ευκαιρία 
πλουτισμού,  για άλλους μια σωστική επιχείρηση, πολλοί  δεν 
καταλαβαίνουν το νόημά της, ενώ άλλοι θάβονται οικειοθελώς 
μαζί με τ΄ αγάλματα.  Εν τω μεταξύ ένα πρόσωπο ανακαλεί τη 
μεγάλη επιχείρηση απόκρυψης του 1940.

Σάββατο

Αυγούστου

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





30ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
“Οδυσσέως σχεδία”

Μετάφραση: Δημήτρης Μαρωνίτης
Δραματουργική Επεξεργασία - θεατρική διασκευή: 
Πλάτων Μαυρομούστακος, Γιάννης Μαργαρίτης
Σκηνοθεσία: Γιάννης Μαργαρίτης 
Πρωτότυπη Μουσική: Δημήτρης Οικονομάκης
Κοστούμια: Ελένη Μανωλοπούλου
Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Παίζουν: 
Κώστας Αρζόγλου
Χρυσάνθη Δούζη
Νίκος Καρδώνης
 Στάθης Κόικας

Με λίγα λόγια...
Η  “Οδυσσέως σχεδία” είναι βασισμένη σε ραψωδίες της Οδύσσειας του Ομήρου, 
σε μετάφραση Δημήτρη Μαρωνίτη. Η Οδύσσεια είναι ένα άκρως γοητευτικό παρα-
μύθι με φιλοσοφικά και μυστικά μονοπάτια, που εύκολα διαβαίνει όποιος ταξιδευ-
τής επιθυμεί, μέσα από την αφήγηση, να γίνει συνοδοιπόρος του Οδυσσέα. Είναι 
ένα κείμενο αρχετυπικό, ποιητικό, που μπορεί να διαβαστεί σε πολλαπλά επίπεδα. 
Μύηση στην ενήλικη ζωή. Επώδυνη διαδρομή προς τη γνώση, πορεία προς την ου-
σιαστική ενηλικίωση, καταγραφή ενός περάσματος από την προϊστορία των ηρώων 
και των κατορθωμάτων τους όπως καταγράφονται στα Έπη, στην εποχή της ιστο-
ρίας του νοήμονος όντος. Πέρασμα από τη βουκολική οικονομία του ανταλλάξιμου 
προϊόντος στην πρώιμη καπιταλιστική οικονομία του οικογενειακού ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος και δικαίου. Αγώνας για την επιστροφή στη μήτρα και την αναγέννηση. 
Στην πρωτόγνωρη συνθήκη της πανδημίας, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας προτείνει την 
παράσταση “Οδυσσέως σχεδία”, το  εγγενώς αυτό διαχρονικό έργο με τους βαθείς 
συμβολισμούς για “τη συνεχή πάλη με τις δοκιμασίες στη ζωή του ανθρώπου, που 
με επιμονή και υπομονή καταλήγει σοφότερος στην αγκαλιά της γενέθλιας γης και 
πατρίδας”. Ένα ξεχωριστό ανέβασμα στους μαγευτικούς χώρους της αρχαιότητας 
που βρίσκονται στην Πελοπόννησο: στα θέατρα, τα στάδια, τα εκκλησιαστήρια, τις 
αγορές, τα κάστρα. Ένα ταξίδι ενηλικίωσης μέσα από τον ποιητικό λόγο του Ομή-
ρου, σε μια παράσταση όπου η αφήγηση, η μουσική και η εικόνα θα συνθέσουν μια 
μοναδική θεατρική εμπειρία.
Ο τίτλος της παράστασης “Οδυσσέως σχεδία” είναι αναφορά στην πρώτη παρουσί-
αση της ραψωδίας E, με τη μορφή θεατρικού αναλογίου, από τον μεταφραστή του 
έργου, Δημήτρη Μαρωνίτη, και τη Μάγια Λυμπεροπούλου, στο Διεθνές Φεστιβάλ 
Πάτρας το 1988.

Κυριακή

Αυγούστου

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





31ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
“Μια Ιλιάδα” της Λίζα Πήτερσεν και του Ντένις Ο’ Χέαρ

Σκηνοθεσία: Βαρβάρα Δούκα
Μουσική Σύνθεση: Γιώργος Βασιλαντωνάκης 
Σκηνικό Περιβάλλον - Κοστούμια: Ακης Χειρδάρης 
Μετάφραση: Μαρίτα Αρβανίτη

Ερμηνευτής: Νίκος Αρβανίτης
Μουσικός επί Σκηνής: Νίκος Μεταλλληνός

Με λίγα λόγια...
Το έργο παντρεύει με τον απλούστερο τρόπο την αφήγηση 
της Ιλιάδας, από έναν αφηγητή-ραψωδό (μια μεταφορι-
κή παρουσία του ίδιου του Ομήρου) με το σήμερα, για να 
καταλήξει σε μία ατελείωτη, εντυπωσιακή ονοματολογία 
όλων των πολέμων που έζησε ποτέ η ανθρωπότητα. 
Τον συγκλονιστικό μονόλογο, συνοδεύει ένας μουσικός- 
ορχήστρα εν είδει «Μούσας» μεταμορφώνοντας με τη 
ζωντανή μουσική την αφήγηση σε ένα ζωντανό ποίημα.
Το έργο διαχειρίζεται με τον πιο σύγχρονο  τρόπο το μεγα-
λείο  της αρχετυπικής αφήγησης του Ομήρου, αποδεικνύ-
οντας τη διαχρονικότητα του πολέμου και του πόνου που 
προξενεί ανά τους αιώνες.

Δευτέρα

Αυγούστου

Τιμή εισιτηρίων:
10€ και 5€ παιδικό, ανέργων, πολύτεκνων,
ΑμεΑ και άνω των 65 χρόνων
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Σκηνοθεσία: Γιώργος Κιουρτσίδης
Μουσική: Κώστας Βόμβολος
Σκηνικά - Κοστούμια: Άννα-Μαρία Αγγελίδου
Επιμέλεια Κίνησης: Άννα-Μαρία Αγγελίδου
Φωτισμοί: Γιώργος Κιουρτσίδης

Παίζουν: 
Αντώνης  Τσιγερίδης                      
Βασιλική Τσέκου                            
Μαρία Φαρμάκη                             
Ελπίδα Σαββίδου                          
Θεοδώρα Πολυμέρη                     
Χριστίνα Ζαχαροπούλου               
Ευστρατία Καλογερούδη        
Κατερίνα Ζεφτερίδου             
Κατερίνα Καρακάση  
Κορνηλία Κορφίτη
Δανάη Κυριακίδου
Έλλη Συμεωνίδου
Σοφία Τσουβαλτζή
Γιώργος Βαρθόπουλος

Με λίγα λόγια...
Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μποστ είναι ίσως η πιο ξε-
καρδιστική κωμωδία του συγγραφέα. Με όπλο το χιού-
μορ, την σάτιρα και την ειρωνεία, ξεδιπλώνει τον «αθώο» 
έρωτα των δυο νέων μέσα σε μια διεφθαρμένη κοινωνία. 
Πρωταγωνιστής του έργου είναι  ο δεκαπεντασύλλαβος, 
ο οποίος υψώνει το έργο σε μια αριστοφανική διάσταση, 
καταδεικνύοντας  τα «στραβά» της κοινωνίας . Στην παρά-
σταση γίνεται μια καυστική κριτική στα κακώς κείμενα της 
σύγχρονης εποχής, διατηρώντας ταυτόχρονα τον σουρε-
αλισμό του συγγραφέα, την ρομαντική αθωότητα, αλλά 
και την αυθεντική λαϊκότητα του έργου.

Τρίτη

Σεπτεμβρίου

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ/ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΘΕΣΠΙΣ»
“Ρωμαίος και Ιουλιέτα” του Μποστ

Είσοδος Ελεύθερη
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Σκηνοθεσία - Επιμέλεια Κειμένου:
Άννα Μαχαιροπούλου
Σκηνογραφία - Κοστούμια:
Ιωάννης Ν. Καραγκιουλμέζης
Φωτισμοί: Γιάννης Τζατζανάς
Μουσικοί: Βασίλης Φλώρος, Γιώργος Κελεσίδης

Παίζουν: 
Γιώργος Κουκαλιώτης
Άννα Μαχαιροπούλου
Βούλα Παναγιωτίδου

Με λίγα λόγια...
Τρείς ηθοποιοί και δύο μουσικοί, καταπιάνονται με μια 
ξεχασμένη γλώσσα, μια αρχαία γραφή, έναν παλιό κόσμο  
που είναι όμως ακόμα παρόν. 
Σαν σύγχρονοι αοιδοί μιας αρχαίας ιστορίας, πλέκουν ο 
καθένας την τέχνη του και την παρουσία του, με την τέχνη 
του άλλου σε έναν διάλογο τόσο μεταξύ τους όσο και με το 
κείμενο και με το κοινό.
Πόσο μας αφορά η Ιλιάδα; Μπορούμε άραγε να διακρί-
νουμε τον μικρό ανθρώπινο κόσμο μας μέσα εκεί; 
Δεν υμνεί καμιά  νίκη του καλού πάνω στο κακό η Ιλιάδα, 
ή κάποιο τρόπαιο που κατακτήθηκε μετά από νικηφόρο 
αγώνα, μόνο ξεσκεπάζει την ανθρώπινη αδυναμία που 
είναι η πηγή όλων των κακών και καταστρέφει τον κόσμο 
ολόκληρο γύρω της. 
Οργή, θυμός, αλαζονεία, τιμή, κατάχρηση εξουσίας…  
σπέρνουν μόνο πόνο, για να μάθουμε ότι τίποτα δεν είναι 
πιο πολύτιμο από την ανθρώπινη ζωή.

Τετάρτη

Σεπτεμβρίου

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
“ΜΗΝΙΣ”
Project στην Ιλιάδα του  Ομήρου

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



Χαιρετίζουμε για ακόμη μία φορά τα Μερκούρεια ! Ίσως 
πολλοί δεν γνωρίζουν τις δυσκολίες που ελλοχεύουν όταν 
κανείς επιχειρεί ένα τέτοιο εγχείρημα. Άλλα το να διοργανώ-
νει κάποιος θεατρικό φεστιβάλ και μάλιστα με τόση επιμονή, 
επιτυχία και διάρκεια, αποδεικνύει όχι μόνον την ικανότητα 
αλλά κυρίως την αγάπη του για τις τέχνες και το θέατρο. 
Ευχόμαστε να συμβάλουμε στην επιτυχία της διοργάνωσης 

για πολύ καιρό ακόμη και στο Δήμαρχο να έχει πάντα την ίδια όρεξη και αγάπη 
για ένα θεσμό πού τιμά το δήμο των Συκεών και την πολυσχιδή πολιτιστική του 
δραστηριότητα.

Το ΚΘΒΕ συμμετέχει φέτος  με το γνωστό έργο του Σπυρίδωνος Περεσιάδη  
«Γκόλφω»  το οποίο αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη καλοκαιρινή παραγωγή του 
Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Η παράσταση θα παρουσιαστεί σε σκηνο-
θεσία-δραματουργική επεξεργασία Χρήστου Παπαδημητρίου. 
Ελπίζουμε να απολαύσετε  την  εξιστόρηση μιας θρυλικής αγάπης. Η ακλόνητη 
πίστης  της κεντρικής ηρωίδας σε ένα ιδανικό, συγκινεί και μιλάει στις καρδιές 
όλων με την καθαρότητα και την ποιητικότητά της.

 
Νίκος Κολοβός

Καλλιτεχνικός Διευθυντής Κ.Θ. Β. Ε.

Μόνο συγκίνηση και ευγνωμοσύνη μπορούμε να νιώθου-
με όλοι όσοι δουλεύουμε κι αγωνιούμε για τον Πολιτισμό 
στην Περιφέρεια με την θαυμαστή πρωτοβουλία που εδώ 
και τόσα χρόνια αναλαμβάνει με μεγάλη επιτυχία ο Δήμος 
Νεάπολης- Συκεών, να προβάλει το καλλιτεχνικό έργο των 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, να στηρίζει κάθε καλοκαίρι τις παραστάσεις τους 
και να τις προσφέρει με είσοδο ελεύθερη στους δημότες του 

και όχι μόνο, μέσα στα πλαίσια του σπουδαίου αυτού Φεστιβάλ Θεάτρου.
Ειδικά φέτος, που οι πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώσαμε έκαναν επιτακτική 
την ανάγκη για συστράτευση των πολιτιστικών φορέων και αλληλεγγύη προς τον 
καλλιτεχνικό κόσμο, τα «Μερκούρεια» επιβεβαιώνουν περίτρανα ότι στέκονται 

άξιοι πρεσβευτές της βαριάς κληρονομιάς του ονόματος που φέρουν.
Εκ μέρους του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Σερρών εκφράζω ένα μεγάλο ευχαριστώ για ακόμη μια 
χρονιά στον Δήμο Νεάπολης-Συκεών και στους Δημότες για την αγάπη και την 
υποστήριξη προς το θέατρο των Σερρών, τον θεσμό των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και το όραμα 
της Μελίνας για το αγαθό του δημόσιου πολιτισμού.
Από πλευράς μας καταβάλλαμε κάθε δημιουργική προσπάθεια για ένα καλλιτε-
χνικό αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής, που θα αντιπροσωπεύει τις Σέρρες και θα 
σταθεί στο ύψος της φιλοξενίας που μας προσφέρατε.

 
Ευαγγελίδου Καλλιόπη

Καλλιτεχνική Διευθύντρια ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Σερρών

«Μερκούρεια 2020». Το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης και φέτος παρόν 
στη μεγάλη γιορτή του δήμου Νεάπολης-Συκεών, τα «Μερ-
κούρεια 2020». Στο τέλος κάθε καλοκαιριού μαζευόμαστε 
όλοι εκεί για να συμμετάσχουμε σε ένα φεστιβάλ, που πια 
έχει γίνει θεσμός. 
Ακολουθώντας το δρόμο που χάραξε η αείμνηστη Μελίνα. 

Με συνέπεια και πίστη στο όραμά της. 
«Μερκούρεια 2020». Σημείο αναφοράς στα πολιτιστικά δρώμενα της Θεσσαλο-
νίκης.

 
Νικόλαος Κέφαλος

Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης

Με την παρουσίαση σημαντικών θεατρικών παραστάσεων, ο 
Δήμος Νεάπολης - Συκεών με τα «Μερκούρεια», συνεχίζει 
να προσφέρει τα μέγιστα στο χώρο του πολιτισμού και της 
Αυτοδιοίκησης.
Ο θεσμός αυτός, αποτελεί μια ξεχωριστή και μεγάλη γιορ-
τή του πολιτισμού, που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Δήμος 
Νεάπολης - Συκεών, ενσαρκώνοντας το όραμα της Μελίνας 

Μερκούρη για επένδυση στον πολιτισμό και την καλλιτεχνική αποκέντρωση. 
Ο Δήμος Ιωαννιτών και το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων συμμετέχουν κάθε χρόνο στα 
«Μερκούρεια», και φέτος παρουσιάζουν στο κοινό το βραβευμένο έργο του 
Βασίλη Κατσικονούρη «Καλιφόρνια Ντρίμιν», σε σκηνοθεσία των Λευτέρη Πλα-

σκοβίτη και Χρήστο Χρήστου. 
Μια εξαιρετική κωμωδία που θα απολαύσουν οι θεατές σε όλη την Ελλάδα, με τη 
φετινή περιοδεία της παράστασης από το Δημοτικό μας Θέατρο.
Ευχόμενη σε όλους να απολαύσετε και φέτος τα «Μερκούρεια», παρά τις αντι-
ξοότητες και τις δυσκολίες που υπάρχουν για όλους μας λόγω της πανδημίας, 
εκφράζω την πεποίθησή μου πως τα ΔΗΠΕΘΕ με την ενεργή συμμετοχή μας στο 
θεσμό, προχωράμε σε πείσμα των καιρών, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της πο-
λιτιστικής ανάδειξης του τόπου μας με ποιοτικά έργα υψηλού επιπέδου.

 
Χριστίνα Κωτσαντή

Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων



Τα «Μερκούρεια» έχουν καταφέρει μετά από τόσα χρόνια, 
να αποτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό θεσμό θεατρικής 
γιορτής, που διατηρεί  το όραμα της αείμνηστης Μελίνας. 
Τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ πυρήνες πολιτισμού και θεατρικής πράξης 
στις περιφέρειες της χώρας, έχουν την ευκαιρία κάθε 
χρόνο να παρουσιάσουν την δουλειά τους και να συνο-
μιλήσουν καλλιτεχνικά. Ο Δήμαρχος Νεάπολης Συκεών 

κύριος Σίμος Δανιηλίδης ακόμα και τώρα, μετά το πρόβλημα της πανδημίας, 
εξακολουθεί να τιμά τον θεσμό των ΔΗΠΕΘΕ. Ευχαριστούμε για την ετήσια 
αυτή γιορτή του θεάτρου.

 
Γιάννης Μαργαρίτης

Καλλιτεχνικός Διευθυντής, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Καλαμάτας

Η Μελίνα Μερκούρη υπήρξε μια πληθωρική προσωπι-
κότητα  και ένας άνθρωπος με όραμα και επιμονή. Στις 
μέρες μας χρειάζεται ψυχή και θέληση για να λάβει ο πο-
λιτισμός το χώρο που του ανήκει. Ελπίζουμε να βρεθού-

νε αντάξιοι οραματιστές-πολιτικοί σαν την Μελίνα Μερκούρη να συνεχίσουν 
και να βελτιώσουν τους θεσμούς που εκείνη ίδρυσε.

 Βαρβάρα Δούκα
Καλλιτεχνικός Διευθυντής, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κέρκυρας

Τα ΔΗΠΕΘΕ, πολιτιστικά μορφώματα και «πνευματικά τέ-
κνα» της αείμνηστης Μελίνας Μερκούρη, δημιουργήθη-
καν πριν από τριάντα έξι (36) χρόνια για να συμβάλλουν 
στην αποκέντρωση της τέχνης του θεάτρου και του πολι-
τισμού εν γένει και τη διάχυσή του στη περιφέρεια της 
Ελλάδος. Η πορεία τους όλα αυτά τα χρόνια, απέδειξε, 
αφενός μεν το «ορθόν» αυτής της πολιτικής επιλογής, 

αφετέρου δε την καταλυτική τους συμβολή στη πολιτιστική ανάπτυξη της 
περιφέρειας (όντας πυλώνας πολιτιστικής ανάπτυξης). Τον θεσμό αυτό των 
ΔΗΠΕΘΕ αγκάλιασε στοργικά και του έδωσε βήμα στη πολιτιστική δημιουρ-
γία, το φεστιβάλ των «Μερκουρείων» του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, με την 
αμέριστη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, αποδεικνύοντας ότι η τοπική 
κοινωνία στηρίζει τους αξιόλογους θεσμούς, τους αφομοιώνει και τους ανα-
πτύσσει προς όφελος των δημοτών. 

Με μεγάλη ικανοποίηση και χαρά το ΔΗΠΕΘΕ Κομοτηνής επανέρχεται στη 
σπουδαία αυτή μάζωξη των ανθρώπων του πολιτισμού της περιφέρειας, με 
μία μουσικοθεατρική παράσταση, μια σπουδή στο αρχαίο έπος της Ιλιάδας 
του Ομήρου. Μία αφηγηματική παράσταση του έπους, όπου η θεατρική αφή-
γηση συνομιλεί επί σκηνής με τη μουσική. 
Το ΔΗΠΕΘΕ Κομοτηνής ευχαριστεί το Δήμο Νεάπολης-Συκεών, το δήμαρχο 
κ. Σίμο Δανιηλίδη και τους συντελεστές και υπεύθυνους του φεστιβάλ των 
«Μερκουρίων» για την επικείμενη φιλοξενία μας και εύχεται να είναι πάντα 
εκεί, θεσμός στέρεος και με συνεπή παρουσία στο χρόνο, αλλά και να απο-
τελεί διαρκή αφορμή και κίνητρο και για άλλες, τέτοιου είδους συναντήσεις.

 
Ιωάννης Κυριαζής

Πρόεδρος του ΔΣ του ΔΗΠΕΘΕ Κομοτηνής

Ενώ δεν το περιμέναμε, νάμαστε πάλι στην Ετήσια Θεατρι-
κή Συνάντηση των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων της 
χώρας και του ΚΘΒΕ στα  ΜΕΡΚΟΥΡΕΙΑ 2020, που με τόση 
επιμονή και πίστη στη θεατρική τέχνη, οργανώνει ο Δήμος 
Συκεών.  Ιδιαίτερα εφέτος, που η μεγάλη περιπέτεια που 
ζήσαμε από την πανδημία του κορονωιού, έφερε στο προ-
σκήνιο τον ευάλωτο και πολύτιμο χαρακτήρα του θεάτρου. 

Η βάση του θεάτρου είναι η ζωντανή επαφή ηθοποιών και θεατών και αυτό δεν 
μπορεί να υποκατασταθεί από κανένα άλλο μέσον. 
Τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα που συνέβαλαν στη διάχυση της θεατρικής 
τέχνης στην περιφέρεια εδώ και τριανταπέντε χρόνια, βρίσκονται μπροστά σε 
νέες προκλήσεις. Είναι οι χώροι εκείνοι που αναλαμβάνουν να υποστηρίξουν 
την εργασία των καλλιτεχνών που βάλλεται ιδιαίτερα και να προστατέψουν τους 

καλλιτέχνες του θεάτρου που πρώτοι απ΄ όλους βρέθηκαν έξω από το φυσικό 
χώρο εργασίας τους, δηλαδή τις θεατρικές αίθουσες. Ο δημόσιος χαρακτήρας 
τους, τους επιτρέπει να σταθούν όρθια και να βάλουν πλάτη σ αυτούς  τους δύ-
σκολους και αβέβαιους καιρούς.
Το Θεσσαλικό Θέατρο έχει τη χαρά και την τιμή να φιλοξενείται στα ΜΕΡΚΟΥΡΕΙΑ 
2020  με μια ιδιαίτερη παράσταση, μια μαύρη κωμωδία με τον τίτλο ΤΑ ΑΓΑΛ-
ΜΑΤΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ του Ανδρέα Φλουράκη. Το Θεσσαλικό Θέατρο ευχαριστεί 
το Δήμο Νεάπολης-Συκεών, το Δήμαρχο Σίμο Δανιηλίδη και όλη την ομάδα των 
ΜΕΡΚΟΥΡΕΙΩΝ 2020 για τη φιλοξενία και ευχόμαστε πολλές τέτοιες θεατρικές 
συναντήσεις.

 
Κυριακή Σπανού

Καλλιτεχνική Διευθύντρια Θεσσαλικού Θεάτρου




