


Πρόεδρος  
Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος Λευκάδας

Αντιπρόεδρος
Χαρά Σαΐτη

Γενική Γραμματέας
Αθανασία Καζολή

Γενικός ‘Εφορος 
Αναστάσιος Γαζής

‘Εφορος Αιθουσών Τέχνης
 Μίρκα Ζακυνθινού

‘Εφορος Βιβλιοθηκών
 Νίκη Κατωπόδη

‘Εφορος Υλικού 
 Γεώργιος Γεωργάκης

Μέλη:
Ιωάννης Λιβιτσάνος

Νίκος Τυπάλδος
Θανάσης Περδικάρης

Νίκος Γαζής
Ειρήνη Βονιτσάνου
Παναγιώτης Φέξης

Θεοδώρα Βασιλείου
  Νικήτας Ζαβιτσάνος

ΓΙΟΡΤΕΣ ΛΟΓΟΥ & ΤΕΧΝΗΣ
66η περίοδος

ΔΙοΙΚηΤΙΚο ΣυΜΒουΛΙο ΠΝΕυΜΑΤΙΚου ΚΕΝΤρου 
ΔηΜου ΛΕυΚΑΔΑΣ

Φωτο εξωφύλλου:  Θεόδωρος Παπατρέχας
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ΧΑΙρΕΤΙΣΜοΣ Του ΔηΜΑρΧου ΛΕυΚΑΔΑΣ 
Προέδρου του Πνευματικού Κέντρου 

ΧΑρΑΛΑΜΠου ΚΑΛου 

Συμπληρώνονται φέτος εξήντα έξι χρόνια από την έναρξη των 
αγαπημένων σε Λευκαδίτες και επισκέπτες Γιορτών Λόγου & Τέ-
χνης . 
Ο ιστορικός θεσμός του καλοκαιριού πορεύεται μέσα στην πρω-
τόγνωρη παγκόσμια συγκυρία της πανδημίας του κορονοϊού και 
καταφέρνει  να βρει δημιουργικές λύσεις τόσο για τους καλλιτέ-

χνες όσο και για το κοινό.
Στο ατμοσφαιρικό Κηποθέατρο «Άγγελος Σικελιανός» και στην ανακαινισμένη Αίθουσα 
Τέχνης «Θεόδωρος Στάμος» τηρώντας τα πρωτόκολλα υγιεινής που ορίζει η πολιτεία,  φι-
λοξενείται μια πλειάδα εκδηλώσεων όλων των μορφών Τέχνης. 
Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας αναδεικνύει τη δύναμη της ζωντανής καλλιτε-
χνικής εμπειρίας που τόσο μας είχε λείψει, παρουσιάζοντας θέατρο, μουσική , χορό, λόγο, 
εικαστικά, παιδική ψυχαγωγία.    
Η πρόκληση του σχεδιασμού και υλοποίησης ενός πολιτιστικού προγράμματος δεν ήταν 
ποτέ άλλοτε πιο δύσκολη. Παρόλα αυτά τολμάμε και κινητοποιούμαστε για να αποκατα-
στήσουμε  τον «τραυματισμένο» σύγχρονο πολιτισμό.  Η εποχή του κορονοΐού μας έκανε 
να ανακαλύψουμε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς πολιτισμό. 
Το 2021 οι Ελληνίδες και οι ‘Ελληνες τιμούν τα 200 χρόνια  ελευθερίας και ανεξαρτησίας 
του Ελληνικού Κράτους.  Η επέτειος αυτή είναι ένα κορυφαίο γεγονός που γιορτάζουμε 
πανηγυρικά, αφιερώνοντας τις Γιορτές Λόγου & Τέχνης σε αυτό.   
Χαιρετίζω την 66η περίοδο των Γιορτών Λόγου & Τέχνης και σας προσκαλώ όλους να συμ-
μετέχετε στην πολιτιστική ζωή του τόπου μας.
 
Χαράλαμπος Καλός
Δήμαρχος Λευκάδας
Προέδρος Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας
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ΠροΛοΓΙΚο ΣηΜΕΙωΜΑ
ΤηΣ ΑΝΤΙΠροΕΔρου Του

 ΠΝΕυΜΑΤΙΚου ΚΕΝΤρου ΔηΜου ΛΕυΚΑΔΙωΝ

Η φετινή περίοδος των Γιορτών Λόγου και Τέχνης αναφέρεται σε μια 
χρονιά πολιτιστικά φορτισμένη, καθώς σηματοδοτούνται 200 χρόνια 
από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Η επετειακή αυτή χρονιά 
έδωσε από μόνη της το στίγμα του πολιτιστικού προσανατολισμού 
των Γιορτών Λόγου και Τέχνης 2021. Σημείο αναφοράς των εκδηλώ-
σεων, το μεγάλο επιστημονικό συνέδριο “Από εδώ που ξεκίνησαν όλα: 
στου Μαγεμένου 1807”, που θα φωτίσει άγνωστες πτυχές της τοπι-

κής ιστορίας, αναγνωρίζοντας τον σημαντικότατο ρόλο της Λευκάδας στην Επανάσταση 
και  αναφέρεται στα χρόνια της προετοιμασίας του Αγώνα. Η συνδρομή της Εταιρείας 
Λευκαδικών Μελετών με το τριήμερο συνέδριο - αφιέρωμα στο 1821,  έρχεται για να  
ολοκληρώσει την επιστημονική προσέγγιση του θέματος,  καλύπτοντας την ιστορική πε-
ρίοδο της Επανάστασης. Παράλληλα πολλές άλλες εκδηλώσεις - θέατρο, μουσική, χορός, 
βιβλιοπαρουσιάσεις, εκθέσεις, εργαστήρια - θα συμπληρώσουν την εικόνα της πολιτιστι-
κής γιορτής και τιμής στον αγώνα των Ελλήνων για την ελευθερία. Αξιοσημείωτη μεταξύ 
πολλών άλλων, η εικαστική έκθεση “Επαναπατρισμός” με έργα από τη συλλογή Δημήτρη 
και Άννας Φατούρου, θα παρουσιάσει 200 χρόνια ελληνικής τέχνης, υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Πολιτισμού και της Επιτροπής “Ελλάδα 2021”.  Κάτω από την ίδια αιγίδα είναι 
και η παρουσίαση   της συλλογής νομισμάτων του συλλέκτη και δωρητή Ανδρέα Λάζαρη, 
τα οποία καταδεικνύουν την αδιάλειπτη ιστορία του νέου Ελληνικού Κράτους στα 200 
χρόνια της ιστορίας του. 
Μέσα στις πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις που θα φιλοξενηθούν και φέτος στον ιστορικό 
χώρο του “Κηποθεάτρου Άγγελος Σικελιανός”,  η έλλειψη για μία ακόμη χρονιά του Διε-
θνούς Φεστιβάλ Φολκλόρ αφήνει ένα μεγάλο κενό. Τόσο μεγάλο, όσο για να μας θυμίζει 
ότι διανύουμε ακόμα μια χρονιά υπό το φάσμα της πανδημίας, με αξεπέραστους περιορι-
σμούς και απαγορευτικά προβλήματα διοργάνωσης. Αρκετό όμως για να μας δώσει χρόνο 
και ωριμότητα για τη μέγιστη αξιοποίησή και διαχείρισή του στο μέλλον. 
 

Καλό  καλοκαίρι! 
 
                                                                                                                     
                                                                                                                      

Χαρά Σαΐτη
Αντιπρόεδρος Πνευματικού Κέντρου

 Δήμου Λευκαδίων
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Αφιέρωμα ΑΓΓΕΛοΣ-ΣΙΚΕΛΙΑΝοΣ 
70 ΧροΝΙΑ Αίθουσα Τέχνης «Θεόδωρος Στάμος»

Με αφορμή τη συμπλήρωση εβδομήντα χρόνων από τον θάνατο του ποιητή Άγγελου Σικε-
λιανού, το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκαδίων διοργανώνει έκθεση φωτογραφίας 
και φωτογραφική προβολή του καλλιτέχνη - φωτογράφου Θεοδώρου Παπατρέχα. Η έκθε-
ση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα τέχνης “Θεόδωρος Στάμος”, στην πλατεία Μαρκά, 
από τις 13 έως τις 22 Ιουνίου 2021. 
Πρόκειται για τη  διλογία  «Σικελιανός - 70 Χρόνια», ένα φωτογραφικό δοκίμιο, αφιερω-
μένο στην συμπλήρωση των εβδομήντα χρόνων από  τον θάνατο του κορυφαίου Έλληνα 
ποιητή. Το φωτογραφικό αφήγημα περιλαμβάνει εικόνες του γενέθλιου τόπου  του ποι-
ητή, που πλαισιώνονται από τους στίχους του και παρουσιάζονται υπό τους ήχους της 
μουσικής του Νίκου Σκαλκώτα και του Διονυσίου Γράψα, από τη μαντολινάτα του Ορφέα 
και με τη διεύθυνση του Κωσταντίνου Τσίντζα.
Ο φωτογραφικός φακός του Θεοδώρου Παπατρέχα, διυλίζει την πραγματικότητα για να 
κρατήσει συμπυκνωμένο το απόσταγμα μιας άλλης κρυμμένης αθωότητας, προικισμέ-
νης με ποιητική ευαισθησία και απλότητα αφοπλιστική. Είναι η ίδια εκείνη  συγκινητική 
λιτότητα των ανθρώπων της, που αντίκριζε ο ποιητής από το μπαλκόνι του σπιτιού του 
στην παλιά πόλη. Όπου η φθαρτότητα των ταπεινών υλικών, καθαίρεται από το βάρος 
της και ανάγεται σε καθαρή ποίηση. Η ποιητική της εικόνας ανταμώνει την ποίηση του 
λόγου. Ένα παλιό σκουριασμένο μάνταλο, μια χιλιοβαμμένη ξύλινη πόρτα, ένα τοιχάκι, 
δυο σκαλοπατάκια παστρικά, στολισμένα με αυτοσχέδιες γλάστρες, ίσως είναι η ίδια η 
ψυχή της Λευκάδας. Ο καλλιτέχνης τα προσεγγίζει με δέος και τα αποτυπώνει με τον φακό 
του, ως  θησαυρούς ανεκτίμητους. Στην καρδιά του οι στίχοι του Σικελιανού και στα μάτια 
του η πόλη του.  Το αποτέλεσμα είναι μια διλογία με φωτογραφική αφήγηση, στίχους και 
μουσική, ικανά να μας ταξιδέψουν σε μια διαφορετική Λευκάδα. Στη Λευκάδα που όσοι 
αγαπούν, κουβαλούν για πάντα μέσα τους. Στη Λευκάδα του Άγγελου Σικελιανού.
                                                                                                       
                                                                                                  

                                                             Χαρά Σαΐτη
 Εικαστικός - θεωρητικός της τέχνης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Π.Κ.
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ηΜΕρΕΣ ΛΕυΚΑΔΙου ΧΕρΝ                                                                                                       
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EΠΙΣΤηΜοΝΙΚο 
ΣυΝΕΔρΙο
ΕΔω ΑΠο οΠου ΞΕΚΙΝηΣΑΝ οΛΑ
ΣΤου ΜΑΓΕΜΕΝου 1807

Στόχος του συνεδρίου είναι, μέσα από τις 
εισηγήσεις επιστημόνων, να διερευνήσουμε 
το ιστορικό πλαίσιο (Επτάνησος Πολιτεία) στο 
οποίο εγγράφεται η οργάνωση της επίθεσης 
των στρατευμάτων του Αλή πασά εναντίον 
της Λευκάδας, τα γεγονότα της άνοιξης και 
του καλοκαιριού του 1807, την οργάνωση της 
απόκρουσης των οθωμανικών στρατευμάτων από 
μία πανστρατιά τακτικών και άτακτων ενόπλων 
υπό τις οδηγίες του Ιωάννη Καποδίστρια, τη 
σύναξη των κλεφταρματολών στο Μαγεμένο, τα 
ιστορικά και πολιτικά-διπλωματικά γεγονότα που 
έλαβαν χώρα στο ελλαδικό και τον ευρωπαϊκό 
χώρο και τελικά οδήγησαν στην Επανάσταση 
του 1821. Για πρώτη φορά θα παρουσιαστούν 
ανέκδοτα έγγραφα, τα οποία απόκεινται στα 
ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λευκάδας.

2-3-4 Ιουλίου 2021
 

Πέμπτη 1η Ιουλίου

Με τί έγραφαν οι ήρωες του ‘21? 
Πως έφτιαχναν τα εργαλεία γραφής, 
τι μελάνι χρησιμοποιούσαν και τι 
χαρτί? Στο σχολείο είχαν τετράδια? 
Τι είναι το καλαμάρι? Όλα αυτά 
στην παρουσίαση - εργαστήρι της 
εικαστικού καλλιγράφου Μαρίας 
Γενιτσαρίου. Μετά την παρουσίαση 
θα δοκιμάσουμε να γράψουμε όπως 
τότε, σε ένα εργαστήρι που θα μας 
φέρει πιο κοντά στο 1821 και τους 
ήρωές του. 

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ “ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ”  
 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  19.00 
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 Πρόγραμμα 
Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021
Πρόεδρος Ξενοφών Βεργίνης, οικονομολόγος – 
καθηγητής Οικονομικών Νομικής Σχολής Πανεπι-
στημίου Αθηνών

19.00-19.30     Χαιρετισμοί / Έναρξη συνεδρίου
19.30-19.55     Πέτρος Πετράτος, φιλόλογος – δρ. 
                           Ιστορίας, Από το “Κράτος της  
                           Θάλασσας” στο “Επτανησιακό 
                           Έθνος”. Αναδιαμορφώσεις και 
                           νεωτερισμοί στο Ιόνιο.
19.55-20.20     Γεράσιμος Παγκράτης, Καθηγητής 
                           Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών, 
                           Τα Ιόνια Νησιά στους χρόνους 
                           της Επτανήσου Πολιτείας (1800-
                           1807)
20.20-20.45     Σεβαστή Λάζαρη, δρ. Ιστορίας, Η 
                           Λευκάδα στο πλαίσιο της Επτανή-
                           σου Πολιτείας
20.45-21.10     Παναγιώτης Δ. Μιχαηλάρης, ομ. 
                           Διευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ, Τα 
                           ιόνια οράματα του Αλή πασά και 
                           η Λευκάδα
21.10 -21.30    Παρεμβάσεις – Συζήτηση

Σάββατο 3 Ιουλίου 2021
Πρόεδρος Γιάννης Πολίτης, δημοσιογράφος

19.00-19.25     Χριστίνα Παπακώστα, ιστορικός             
                          - υπ. διδ. Ιονίου Πανεπιστημίου – 
                           Σπυρίδων Φλογαΐτης, καθηγητής 
                           Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου 
                           Αθηνών, Ο Ιωάννης Καποδίστριας 
                           και η Λευκάδα: γεγονότα και υπο- 
                           θέσεις εργασίας
19.25-19.50      Νικόλαος Κουρκουμέλης, δρ. 
                           Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – 
                           υποστράτηγος ε.α., Επιχειρησια
                           κές δυνατότητες, εμπειρογνωσία  
                           και δίκτυα στην Άμυνα της Λευκά  
                           δας
19.50-20.15     αρχιμ. Ιωαννίκιος  Ζαμπέλης, δρ.  
                           Νομικής –   Θεολόγος, Ιεροκή-
                           ρυκας Μ. Λευκάδος και Ιθάκης, 
                           Ναυπάκτου & Άρτης   Ιγνάτιος και 
                           Λευκάδος  & Αγίας Μαύρας Παρ      

                            θένιος Β΄: Δυο δυναμικοί 
                            εκκλησιαστικοί ηγέτες 
                            στην άμυνα της Λευκά-
                            δας (1807)
20.15-20.40       Στέλιος Αλειφαντής,  
                            Πολιτικός επιστήμονας – 
                            Διεθνολόγος, Καποδί
                            στριας και Διεθνής  
                            Ρευστότητα: Διεθνείς 
                            διαστάσεις της Άμυνας 
                            της Λευκάδας 
20.40-21.10       Παρεμβάσεις - Συζήτηση

Κυριακή 4 Ιουλίου 2021
Πρόεδρος: ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπού-
λου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

19.00-19.25      Νάσια Γιακωβάκη, επικ. 
                            Καθηγήτρια Ιστορίας Πα-
                            νεπιστημίου Αθηνών, 
                            Οι Ναπολεόντειοι πόλε-                               
                            μοι και η Φιλική Εταιρεία
19.25-19.50      Γ. Καλπαδάκης, ΚΕΙΝΕ      
                            - Ακαδημία Αθηνών, Η 
                            ρωσο-οθωμανική διέ-                             
                            νεξη το 1807 ως καταλύ-
                            της της εθνικής αφύπνι
                           σης  
19.50-20.15      Μαρία Σαμπατακάκη,   
                           ιστορικός,  Οι Οπλαρχη
                            γοί στα Επτάνησα: πρα-
                            κτικές ευρωπαϊκές επι-
                            δράσεις στην προετοιμα-
                           σία της Επανάστασης 

Διάλεξη από τον επίτιμο καθηγητή της 
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και τέως Πρόεδρο της Ελληνικής 
Δημοκρατίας 
κ. Προκόπιο Παυλόπουλο
με τίτλο «η ιστορική διαδρομή του 
Ιωάννη Καποδίστρια»

21.15-21.40      Παρεμβάσεις – Συζήτηση
21.40-22.00      Σπυρίδων Φλογαΐτης, 
                            Συμπερασματικές πα
                           ρατηρήσεις / Λήξη των  
                            εργασιών του συνεδρίου
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ΘΕΑΤρο
ΓΕΛωΝΤΑΣ ΑΓρΙΑ 
 CHRISTOPHER DURANG 
(μαύρη κωμωδία)

ΘΕΑΤρΙΚο ΕρΓΑΣΤηρΙ
ΠΝΕυΜΑΤΙΚου ΚΕΝΤρου

Μια Γυναίκα και ένας Άντρας, γνήσια τέκνα 
της Νέας Υόρκης,  συναντιούνται τυχαία σε 
ένα σουπερμάρκετ, μπροστά στο ράφι με 
τις κονσέρβες τόνου. Αυτή η συνάντηση θα 
πυροδοτήσει την εκ βαθέων εξομολόγηση των δυο 
ηρώων, αναφορικά με την ζωή. Μια πυρετώδης 
εξομολόγηση σαν από αυτές που συμβαίνουν 
μόνο στο ντιβάνι του ψυχαναλυτή ή σε κάποιο 
μπαρ αργά τη νύχτα παρέα με ένα ποτήρι ουίσκι. 
Οι  σχέσεις, η καριέρα,η πίστη, η οικογένεια, με 
τρόπο αστείο και προβοκατόρικο, μπαίνουν στο 
μικροσκόπιο του  Durang, που καυτηριάζει τα 
προβλήματα και τις νευρώσεις της μεταμοντέρνας 
εποχής. Το έργο φωτίζει την άγρια μοναξιά 
στην μεγαλούπολη  και την αγωνιώδη ανάγκη  
συνάντησης με τον σημαντικό ή ασήμαντο Άλλον. 

9-10-11 Ioυλίου 
2021

Σκηνοθεσία : 
ΛουΚΙΑ ΚΑΤωΠοΔη

Παίζουν:
ΓΥΝΑΙΚΑ:  
ΣΠυρΙΔουΛΑ ρΑΜΑΝΤΑΝ

ΑΝΤΡΑΣ :  
ΣΤΕΦΑΝοΣ ΜΑΝωΛΙΤΣηΣ
 

Τιμή εισόδου: 5€ 

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ “ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ”  
 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21.30
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ZωΓρΑΦΙΚη

ΣΠυροΣ ΜΕΣΣηΝηΣ

Ατελείωτα Ανεκπλήρωτα Όνειρα
Γεννήθηκα τον Αύγουστο του έτους 1955 στη 
Λευκάδα. Ανήσυχος από μικρός σε ηλικία 17 ετών, 
έφυγα στον Καναδά και μετά στην Αμερική. Στη 
συνέχεια περιπλανήθηκα σε πολλά μέρη του κόσμου, 
αποκομίζοντας πλούσιες εμπειρίες και μεταφέροντας 
πλήθος από διαφορετικές εικόνες και παραστάσεις. 
Επιστρέφοντας στην Ελλάδα το έτος 1981, άρχισα 
να ζωγραφίζω συστηματικά, προσπαθώντας να 
αποτυπώσω τον παράδεισο που γεννήθηκε η διαδρομή 
μου και να βρίσκομαι μέσα σ΄αυτόν.

Η πρώτη μου ατομική έκθεση έγινε το έτος 1986 στην 
αίθουσα «Θεόδωρος Στάμος» στο Πνευματικό Κέντρο 
του Δήμου Λευκάδας. Τα επόμενα χρόνια συμμετείχα 
με έργα μου σε αρκετές ομαδικές εκθέσεις στην 
Λευκάδα και την Αθήνα καθώς η κύρια επαγγελματική 
μου απασχόληση περιόρισε αναγκαστικά τον οίστρο 
μου για δημιουργία. Ακολούθησαν το έτος 2015 και το 
έτος 2018, ατομικές εκθέσεις έργων μου στην  αίθουσα 
«Θεόδωρος Στάμος» με μεγάλη επιτυχία, ενώ τον Μάιο 
του έτους 2019 ατομική έκθεση των νεώτερων έργων 
μου στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών που 
είχε επίσης μεγάλη απήχηση.

10-20 Ioυλίου 2021

Ώρες επισκέψεως
11.30 - 13.00  και 19.00-22.00

Η τεχνική «abstract» που εφαρμόζω, έχει 
την ιδιαιτερότητα ότι με την ζωγραφική 
δεν αναπαράγεται αυτό που βλέπουμε, 
αλλά αυτό που μας δίνει το έναυσμα να 
το αναζητήσουμε και να το δούμε.

Οι πίνακές μου, θεωρώ, ότι μέσα στην 
απληστία του χάους, φυλακίζουν την  
ροή του χρόνου, συνεχίζοντας το ταξίδι 
τους και προσφέροντας την ευκαιρία 
στους νέους θεατές να ανασύρουν 
εικόνες από το χθες.

Μετά από σαράντα σχεδόν χρόνια, έχω 
καταλήξει ότι η ζωγραφική είναι για μένα 
το αποτέλεσμα συχνών επισκέψεων 
του μυαλού και της ψυχής στο χώρο 
της φαντασίας. Η ζωγραφική αποτελεί 
για μένα μια πηγἠ ατελείωτης χαράς 
και εσωτερικής ευδαιμονίας που σε 
συνάρτηση με την δημιουργική αγωνία 
των νέων εικόνων, με κρατάει ζωντανό 
και ευτυχή.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ “ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΜΟΣ”
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ΘΕΑΤρο

ΕΛΕυΘΕρΙΑ, ο υΜΝοΣ ΤωΝ 
ΕΛΛηΝωΝ 
 
 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.
Με την παράσταση αυτή το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας θα 
οργανώσει καλοκαιρινή περιοδεία σε φεστιβάλ, 
πόλεις και χωριά της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας, σε συνεργασία με τους αρμόδιους 
φορείς.
 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. 

 

14 Ioυλίου 2021

Επί σκηνής  βλέπουμε την αγωνία και το 
πάθος των ηρώων, να δίνουν μάχες σώμα με 
σώμα, παιδιά να  συμμετέχουν στις μάχες 
με πετροπόλεμο,  γυναίκες να βοηθούν  την 
νύχτα στην επισκευή των προμαχώνων και 
όλοι μαζί να αρνούνται να συνθηκολογήσουν 
στις δελεαστικές προτάσεις των πολιορκητών 
για  προσκύνημα και υποταγή στον τουρκικό 
ζυγό.  Μετά από υπεράνθρωπη προσπάθεια, 
κερδίζοντας  όλες σχεδόν τις συμπλοκές με 
τους εχθρούς σε στεριά και σε θάλασσα,  οι 
πολιορκημένοι λυγίζουν  από το καθεστώς 
του αποκλεισμού και της πείνας. Τότε, 
κάνοντας  Δεύτερη Παναγιά τους την 
Ελευθερία,  αψηφούν τις κακουχίες και το 
θάνατο και αποφασίζουν την Ένδοξη Έξοδό 
τους.

Συντελεστές:
Συγγραφή θεατρικού κειμένου 
ΧρηΣΤοΣ ΣΤρΕΠΚοΣ  

Σκηνοθεσία: ΧρηΣΤοΣ ΣΤρΕΠΚοΣ

Σκηνογραφία -Ενδυματολογία: 
KENNY MACLELLAN

Σχεδιασμός Φωτισμών 
Χορογραφία :
ΜΑρΙΜΙΛΛη ΑΣηΜΑΚοΠουΛου
 
Ηθοποιοί:
ΒΑΣΙΛηΣ ΚοΚΚΑΛηΣ 
ΜΑρΚΙΑΝοΣ-ΠΑΠΑΚΑΛουΣηΣ 
-ΦοΙΒοΣ-ΣΠυρΙΔωΝ
ΝΑΤΣη ΕΛΕΝη
ΚουΚΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔροΣ
ΤρΙΧΑΣ ΒΑΣΙΛηΣ

Τιμή εισόδου 5€

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ “ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ”  
 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21.30
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ΘΕΑΤρο
η ΠοΛυΖηΛΕυΤη  “ΑΝΔροΜΑΧη”
Ευριπίδη  Ανδρομάχη
 
Η “Ανδρομάχη” είναι ένα κατά βάση αντιπολεμικό έργο. 
Μέσα από τα δεινά που αντιμετώπισε και εξακολουθεί να 
αντιμετωπίζει η ηρωίδα διαφαίνονται οι καταστρεπτικές 
συνέπειες του πολέμου: ο χαμός των αγαπημένων προσώπων, 
ο ξεριζωμός, η σκλαβιά και η αλαζονεία των νικητών.
Η αιχμαλωσία της Ανδρομάχης….. η αιχμαλωσία της αρετής 
και της αξιοπρέπειας της  Ανδρομάχης… η πορεία της και η 
συντροφικότητά της…το αντίπαλον δέος της  “Ωραίας” Ελένης.
Η “Ωραία” Ανδρομάχη, θα λέγαμε ωραία αλλά και με αρετή 
και σκέψη, αρετές που δίνει απλόχερα ο Όμηρος στους 
αμυνόμενους υπέρ πατρίδος, διαφύλαξης των αγαθών της 
τιμής, της αξιοπρέπειας, της Γνώσης και της ουσιαστικής 
Ηθικής.
Έκλεισε τυπικά και μόνο τη σελίδα “Έκτωρ”, και τη 
διαφυλάσσει στην υπόλοιπη ζωή της, σαν τα Άγια των Αγίων. 
Πορεύεται στον υπόλοιπο βίο της και νικά τελικά, μέσω των 
απογόνων της.
Η Ανδρομάχη γνώρισε το σκληρό πρόσωπο του πολέμου 
και της αιχμαλωσίας, την κατάλυση της αξιοπρέπειας που 
καθορίζει η ελευθερία, γι αυτό καταριέται τους αίτιους 
κατονομάζοντάς τους άμεσα και σκληρά.
Το ένστικτο και η γνώση της την οδηγούν στο σωστό δρόμο και 
ζητάει βοήθεια από τον ευπατρίδη Πηλέα, για να γλυτώσει το 
γιό της.
 Μετά την Άλωση της Τροίας……μετά την Άλωση της Πόλης….
Μετά την Άλωση……. Η διαφύλαξη της πορείας του 
ανθρώπινου είδους, είναι στα χέρια και στην εσωτερική 
ικανότητα ορισμένων “σημαδεμένων” ανθρώπων. Αυτοί με 
τη στάση τους, με τον “ίσκιο” τους που λέει ο λαός, χαράζουν 
το δρόμο για μια νέα αρχή, έχοντας δεδομένο το ιστορικό 
παρελθόν και την ουσιαστική αξιοπρέπεια της Γνώσης.
Ο Ομηρος πολύ σωστά τοποθετεί την Ανδρομάχη δίπλα στον 
Έκτορα, υπογραμμίζοντας έτσι, ότι η αξιοπρέπεια η ανδρεία 
και η φιλοπατρία μπορεί να ταυτίζονται!!
“ Και των καλών δεν τα σβήνει τα χνάρια ο καιρός. Και να 
πεθάνουνε, λάμπ’ η αρετή τους”. (Ευριπίδης)
 

 

18  Ioυλίου 2021

Συντελεστές:
Σκηνοθεσία-Φωτισμοί-Κίνηση: 
Γιάννης Νικολαϊδης

Μετάφραση: 
Κώστας Πολιτόπουλος

Μουσική επιμέλεια: 
Στέφανος Νικολαϊδης

Σκηνικά:
Μιχάλης Αγγελάκης

Κοστούμια: 
‘ολγα Σχοινά

Ανδρομάχη: 
Φωτεινή Φιλοσόφου
Πηλέας: 
Γιάννης Νικολαϊδης
Μενέλαος:  
Νίκος Γιάννακας
Ερμιόνη: 
Γεωργία Αμπουράντυ
Ορέστης- Αγγελιαφόρος:
Γιάννης Τσιώμου
Τροφός-Κορυφαία: 
Έφη Θανοπούλου

Τιμή εισόδου:12€ 

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ “ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ”  
 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21.30
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ΖωΓρΑΦΙΚη
ΕΚΘΕΣη ΖωΓρΑΦΙΚηΣ ΚΑΙ 
ΧΑρΑΚΤΙΚηΣ 
ρΕΝΑΣ ΑΝουΣη -ηΛΙΑ
 

“ η ΛΕυΚΑΔΑ ΕΝΤοΣ Μου” 
 
 
“Η σχέση της Ρένας Ανούση - Ηλία με τη Λευκάδα 
ξεκίνησε από την περιπέτεια μιας οριζόντιας 
γραμμής. Αυτή η γραμμή των οριζόντων της, που 
έπαιζε παιχνίδια φωτός, έτοιμη κάθε στιγμή να 
εξαφανιστεί μεταξύ γης και ουρανού, να τρέξει 
ξυπόλητη στην άμμο, να χορέψει με τα σύννεφα 
της δύσης, να μπερδευτεί με τον πρωινό ουρανό, 
να βουτήξει στα νερά για να βρει τις νεράιδες 
αντανακλάσεις της. Άλλοτε σε ταξίδι θαλασσινό, 
ξεδιψούσε την αλμύρα της στο χρώμα κι άλλοτε 
στεκόταν σαν δροσοσταλίδα στα ανεμοδαρμένα 
λουλούδια της ακτής, ακουμπώντας στο πλάι 
το ψαθάκι της κι ανασαίνοντας δρυμές ευωδιές 
από τα νωπά φύκια. Στην πραγματικότητα η 
ζωγράφος, ατένιζε την ομορφιά της ψυχής της, 
ακολουθώντας ένα προσωπικό φωτεινό μονοπάτι 
κι έγραφε ότι είδε, για να μη λησμονηθεί. Όταν 
αργότερα τα έργα της ήρθαν στο φως, ήταν 
σαφώς αναγνωρίσιμες οι περιγραφές της. Ήταν 
η Λευκάδα; Ήταν τα εσωτερικά τοπία απατηλών 
ονείρων; Τι παράξενο! Αλλά ποιος μπορεί να τα 
βάλει με τα μυστήρια της τέχνης; Ήταν η Λευκάδα 
εντός της... “. 

21 Ioυλίου  - 
5 Aυγούστου 2021

Ώρες επισκέψεως
 10.00.-13.00 και 19.00-23.00

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΧΑρΑ ΣΑΪΤη

AIΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ “ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΜΟΣ”
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ΘΕΑΤρο

“ΣΙΚΕΛΙΑΝοΣ ο ΑΓΓΕΛοΣ ΤηΣ 
ΠοΙηΣηΣ” 
 
Φέτος συμπληρώνονται 70 χρόνια από τον 
θάνατο του ποιητή Άγγελου Σικελιανού (1884-
1951). Mε αφορμή την σημαντική αυτή επέτειο,  
πραγματοποιείται  το Διεθνές Φεστιβάλ «Άγγελος 
Σικελιανός» στο πλαίσιο ενός νέου, φιλόδοξου 
πολιτιστικού θεσμού που τιτλοφορείται “Ημέρες 
Δελφικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς” και στοχεύει 
να γίνει ένα Διεθνές Πνευματικό Φόρουμ. Τόποι 
διεξαγωγής: Δελφοί, Συκιά, Λευκάδα, Σαλαμίνα, 
Αίγινα & Αθήνα. https://delphicheritage.eu/

Υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της 
Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.  

Θεατρικό έργο που διατρέχει την ζωή, το όραμα 
και το έργο του Άγγελου Σικελιανού, από την 
γέννηση του στην Λευκάδα έως την εξέλιξή του 
σε πανανθρώπινο  Ποιητή! Συνοδοιπόροι του «οι 
πνοές της καθάριας του αγάπης», η Εύα και η 
Άννα Σικελιανού με τις μοναδικές προσωπικότητες 
τους και τα πρόσωπα της  οικογένειάς του.
Η διαχρονική ποιητική δημιουργία του Άγγελου 
Σικελιανού, του πρώτου Έλληνα που προτάθηκε 
για το βραβείο Nobel, και παράλληλα οι 
κορυφαίες πράξεις του αγώνα του για την 
απελευθέρωση της Ελλάδας και του Κόσμου από 
τους Ναζί, ζωντανεύουν στη σκηνή.
Ξετυλίγεται το πνευματικό υφάδι της ζωής του 
με την πολυδιάστατη συνοδοιπόρο του “Δελφικού 
Οράματος” Εύα Σικελιανού  και την πολύτιμη 
σύντροφο της ζωής του Άννα Σικελιανού,  
με απόλυτη πιστότητα ως προς τα αληθινά 
γεγονότα.  Φωτίζονται γνωστές και άγνωστες 
πτυχές της ζωής και του έργου του « Άγγελου 
της Ποίησης » μεταλαμπαδεύοντας στους 
θεατές το πνεύμα του οικουμενικού οράματος 
των «Δελφικών Εορτών», της Πανανθρώπινης 
Αμφικτιονίας και της Παγκόσμιας Ειρήνης.

 

21  Ioυλίου 2021

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: 
Γιάννης Φαλκώνης
ΗΘΟΠΟΙΟΙ με σειρά εμφανίσεως:
Γεωργία Ζώη, Αλέξανδρος Νταβρής
Ιωάννα Δαρμή, Πέτρος Τσαπαλιάρης, 
Σίλια Κατραλή Μινωτάκη , Όλγα 
Νικολαΐδου, Τέλης Ζώτος  
ΜΟΥΣΙΚΗ: 
Μίκης Θεοδωράκης 
ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ: 
Διονύσης Γράψας 
ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ: 
Πάττυ Καλού 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ: 
Σάκης Παπαδημητρίου 
ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ: 
Μιρέλα ρούτση
ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ: 
Σέβη Κινδύνη  
ΣΚΗΝΙΚΑ : 
Γιάννης Βλάχος
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ - ΨΙΜΥΘΙΑ: 
Μπέττυ Λυρίτη
ΦΩΤΙΣΜΟΙ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 
Γιάννης Φαλκώνης
ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: 
Ελένη Καταλιακού

Είσοδος ελεύθερη

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ “ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ”  
 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21.00



15

 22-23-25-26 
Ιουλίου 2021
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : 
ΒΑΝΕΣΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙου

Στη φετινή διοργάνωση διδάσκει η 
η διακεκριμένη υψίφωνος Μυρτώ 
Παπαθανασίου.Στο πλαίσιο της 
διοργάνωσης πραγματοποιούνται 
συναυλίες κλασικής μουσικής.
Από το 2007 μέχρι και σήμερα 
σημαντικοί καλλιτέχνες και 
καθηγητές πραγματοποίησαν 
σεμινάρια και συναυλίες με 
μεγάλη ανταπόκριση από την 
τοπική κοινωνία και τους θερινούς 
επισκέπτες. Μερικές παραστάσεις 
λυρικών έργων που έχουν δοθεί 
είναι : «Διδώ και Αινείας» του H.Pur-
cell (2014), «Η στέψη της Ποππαίας» 
του C.Monteverdi (2015), «Οι γάμοι 
του Φίγκαρο» του W.A.Mozart 
(2016), « Έτσι κάνουν όλες» του W.A 
Mozart (2017), «Το Μέντιουμ» του 
G.Menotti (2018) και «Δάφνις και 
Χλόη» του C.Offenbach (2019). 

η ΜουΣΙΚη ΕΒΔοΜΑΔΑ ΛΕυΚΑΔΑΣ 
πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και 
με την οικονομική υποστήριξη του 
υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ

22 και 23 Ιουλίου 
Τιμή εισόδου: 8 ευρώ

25 και 26 Ιουλίου 
Είσοδος ελεύθερη

ΜουΣΙΚη 
15η ΜουΣΙΚη ΕΒΔοΜΑΔΑ 
ΛΕυΚΑΔΑΣ

Η Μουσική Εβδομάδα πραγματοποιείται εδώ και 
15 χρόνια στη Λευκάδα. Πρόκειται για σεμινάρια 
κλασικής μουσικής και συναυλίες που γίνονται 
τον Ιούλιο. Από το 2007 μέχρι σήμερα έχουν 
πραγματοποιηθεί σεμινάρια, συναυλίες και 
παραστάσεις λυρικών έργων με διακεκριμένους 
καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
22 και 23 Ιουλίου
Σύγχρονη Ελληνική Μουσική Δημιουργία
Συναυλίες μουσικής δωματίου για έγχορδα, πιάνο 
και φωνή με έργα Σκαλκώττα, Κωνσταντινίδη, 
Κουρουπού, Κυπουργού, Σφέτσα, και Τσαλαχούρη
25 και 26 Ιουλίου 
Συναυλίες μουσικής δωματίου με έργα της 
κλασικής και της ρομαντικής περιόδου.

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ “ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ”  
 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21.30
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ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ “ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ”  
 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21.30

ΕΠΕΤΕΙΑΚη ΕΚΔηΛωΣη 
ΓΙορΤΕΣ ΠοΛΕωΝ

Δράση της Επιτροπής «Ελλάδα 21»
51 πόλεις-πρωτεύουσες νομών  τιμούν τα 200 
χρόνια από την απελευθέρωση της Ελλάδας με 
εορταστικά δρώμενα

«ΧΑΡΑ ΠΟΥ ΤΟ ‘ΧΟΥΝ ΤΑ ΒΟΥΝΑ…» ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΚΛΕΦΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ. 

Ένα μουσικό οδοιπορικό που καλύπτει την 
περίοδο από την Άλωση της Πόλης από τους 
Τούρκους το 1453 μέχρι την Επανάσταση του 
1821 και τη δημιουργία του πρώτου ανεξάρτητου 
Ελληνικού Κράτους. Στην εκδήλωση γίνεται 
αναφορά στα σημαντικότερα γεγονότα και σε 
πρόσωπα που διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο 
την περίοδο αυτή, όπως έχουν αποτυπωθεί, 
καταγραφεί και παραδοθεί σε μας μέσα από 
τα ιστορικά και κλέφτικα δημοτικά τραγούδια: 
-Θρήνοι για την Άλωση της Πόλης -Θρύλοι 
και παραδόσεις για την άλωση -Κλέφτες και 
Αρματολοί -Προεπαναστατικά κινήματα-
εξεγέρσεις -Γεγονότα από την επανάσταση του 21.
 Κάθε τραγούδι συνοδεύεται από συνοπτικό 
επεξηγηματικό κείμενο. Δίνεται  έμφαση στην 
τοπική ιστορία με ξεχωριστή αναφορά στη 
συνάντηση στου Μαγεμένου το 1807 καθώς και 
στη σύσκεψη που οργανώθηκε στη Λευκάδα τον 
Ιανουάριο του 1821, με σκοπό την οργάνωση του 
Αγώνα στη Ρούμελη. Κάποια από τα τραγούδια θα 
τα χορέψουν χορευτές. 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

24 Ioυλίου 2021

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2:30΄ ΩΡΕΣ 
ΣυΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: 
ΚΕΙΜΕΝΑ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ορΓΑΝωΣη: 
ΓΙωρΓοΣ ΚΑρΑΝΑΣοΣ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
ΓΙωρΓοΣ ΚοΤΣΙΝηΣ

ΟΡΧΗΣΤΡΑ: 
Κοτσίνης Γιώργος, Κλαρίνο 
Κατσούρας Σωτήρης, βιολί
Βαλάση Στέλλα, σαντούρι 
Νικόπουλος Γιώργος, Λαούτο 
Ζαβιτσάνος Στέλιος, κρουστά 
Αγγελακόπουλος Παναγιώτης 
ΤρΑΓουΔΙ: 

Κακλαμάνη Μαρία
Καρανάσος Γιώργος

ΑΦηΓηΤΕΣ:
Βερύκιος Δημήτρης
Ρέγκου Ντομένικα

Είσοδος ελεύθερη
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ΘΕΑΤρο
ο ΚηΠοΣ
του Bruce Gooch

Ο Μπάρι, βετεράνος του Βιετνάμ και οικοδό-
μος τώρα στο επάγγελμα, αναρρώνει μετά από 
εγχείρηση στο γόνατό του όταν ξαφνικά εμφανί-
ζεται στο σπίτι του η Λουίζ. Καθώς πρέπει, άψογη 
επαγγελματίας και με ποιητικές ανησυχίες, έχει 
προσληφθεί από τον ανιψιό της πρώην γυναί-
κας του Μπάρι για να τον φροντίζει. Ο άξεστος 
χαρακτήρας του την τρέπει σε άτακτη φυγή όμως 
η συνέχεια τούτης της γνωριμίας κάθε άλλο παρά 
αναμενόμενη αποδεικνύεται. Ο Μπάρι δείχνει 
αποφασισμένος να γίνει καλύτερος άνθρωπος 
ενώ η Λουίζ, στο πρόσωπο του, θα αναζητήσει 
απεγνωσμένα τη βοήθεια.
Δύο μοναχικοί άνθρωποι συναντιούνται σε μια 
προσπάθεια να γεφυρώσουν δύο εντελώς διαφο-
ρετικούς κόσμους και να βρουν, ο καθένας με τον 
τρόπο του, τη σωτηρία. Η διαδρομή που πρέπει να 
διανύσουν είναι μεγάλη.

 

29  Ioυλίου 2021

Συντελεστές:
Στέλιος Μάινας & Κάτια Σπερελάκη

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μυλωνάς

Κείμενο: Bruce Gooch

Μετάφραση: Κάτια Σπερελάκη

Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης

Σκηνικά-Κοστούμια: Λήδα Σπερελά-
κη- Αγγελική Αθανασιάδου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Βίκη Παναγιωτο-
πούλου

B΄ Βοηθός Σκηνοθέτη:Xρήστος Καρα-
νικόλας

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Επιμέλεια Κίνησης και Χορογραφίες: 
Χρυσηίς Λιατζιβίρη

Τιμή εισόδου : Τιμή εισόδου 15€ 
(προπώληση 12€).

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ “ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ”  
 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21.30
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STAND UP 
COMEDY 
Ο Γιώργος Χατζηπαύλου επιστρέφει με την νέα 
stand-up comedy παράστασή του, η οποία έχει τον 
τίτλο «Τάιμινγκ».
 
Ο κορυφαίος Έλληνας stand-up κωμικός 
είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Καινοτόμος, 
ακούραστος κι ευρηματικός: Εμπνευστής και 
διοργανωτής του Stand up for U, του μεγαλύτερου 
φιλανθρωπικού θεσμού κωμωδίας. Δημιουργός 
του Comedy Club, της πρώτης stand-up comedy 
ειδικά σχεδιασμένης για παιδιά και τους γονείς 
τους. Ο πρώτος Έλληνας κωμικός, ο οποίος έκανε 
την μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή περιοδεία που έγινε 
ποτέ. 
Ε, μοιραία ξέρει πότε είναι το σωστό «Τάιμινγκ» 
για το καθετί. Έτσι, λοιπόν, ο Γιώργος 
Χατζηπαύλου κλείνει τον κύκλο του «Σχεδόν 
Σαράντα», της 3ης solo παράστασης που ήταν sold 
out για τέσσερις χρονιές όπου κι αν παίχτηκε, κι 
ανοίγει έναν καινούριο.
 

31 Ioυλίου 2021

Στο «Τάιμινγκ» ο Γιώργος αναζητά, 
εντοπίζει και καταγράφει όλα 
τα αστεία και παράλογα που 
υπάρχουν, τόσο στις μικρές όσο 
και στις μεγάλες στιγμές της ζωής 
μας σήμερα. Όλα όσα ζούμε, όσα 
βλέπουμε και όσα σκεφτόμαστε, 
λογικά ή παράλογα, σημαντικά 
ή ασήμαντα σατιρίζονται με 
καταιγιστικό ρυθμό. Αυτή η 
παράσταση stand-up κωμωδίας 
έχει στόχο να αποκαλύψει πώς 
μπορεί ο καθένας να εντοπίσει τη 
σημαντικότερη μέρα της ζωής του 
αλλά κυρίως να συγχρονιστεί μαζί 
της!

Τιμή εισόδου : Τιμή εισόδου 12€ 
(προπώληση 10€).

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ “ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ”  
 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21.30



19

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ “ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ”  
 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21.30

 ΜουΣΙΚη
 

ΜουΣΙΚο ΣυΝοΛο ΛΕυΚΑΔΑΣ

•     Δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 1994 από 
νέους Λευκαδίτες Μουσικούς, προερχόμενοι 
όλοι από τα φυτώρια της Φιλαρμονικής Εταιρίας 
Λευκάδας.
•     Σκοπός του είναι η ενθάρρυνση των νέων 
και η προσέλευσή τους στην ποιοτική μουσική, η 
αναβάθμιση της μουσικής παιδείας στον τόπο τους 
και γενικότερα. Διαδίδουν τον ήχο των χάλκινων 
πνευστών με έναν διαφορετικό και περίτεχνο 
τρόπο δια μέσου καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και  
συμμετέχοντας  σε συναυλίες και φεστιβάλ στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό.
•     Προωθεί καινούργια έργα γραμμένα για μικρά 
σύνολα από έλληνες και ξένους συνθέτες ( Κ. 
Σφέτσας, Ν. Ντρέλας, Γ. Μεσσήνης, Α. Μούζας, Θ. 
Αντωνίου, Μ. Τραυλό, Ferrante Antrea, Volante 
Ilio κ. α.  ) μεταγράφοντας και διασκευάζοντας 
κομμάτια από το μεσαίωνα, την αναγέννηση και 
το μπαρόκ, έως την σύγχρονη εποχή και από το 
χώρο της δύσης έως την παραδοσιακή και έντεχνη 
ελληνική δημιουργία.
•     Έχει συνεργαστεί με καταξιωμένους 
καλλιτέχνες τόσο του Λυρικού θεάτρου  όσο και με 
καλλιτέχνες του έντεχνου ρεπερτορίου & σολίστες 
•     Αποτελείται από τέσσερα μόνιμα μέλη  και 
η σύστασή του διαφοροποιείται ανάλογα με τις 
ανάγκες και απαιτήσεις του εκάστοτε ρεπερτορίου 
(quartet, quintet, sextet κλπ.).
•     Έχει πραγματοποιήσει συναυλίες στην Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Κεφαλονιά, Κυπαρισσία, Άρτα, 
Ιωάννινα, Αγρίνιο, Βόλο, Πρέβεζα, Κατερίνη 
και Λευκάδα, συμμετέχοντας σε συναυλίες και 
φεστιβάλ.

1 Αυγούστου 2021

Επανένωση…με ήχους χάλκινους!
Reunion…with bronze sounds

Τιμή εισόδου 5€
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ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ “ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ”  
 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21.30

ΘΕΑΤρο

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕρΙΣΤΑΣΕΙΣ

Το “Ειδικές Περιστάσεις” πραγματεύεται τις 
συναντήσεις ενός διαζευγμένου ζευγαριού, στις 
οποίες προκύπτει το ζήτημα για το αν υπάρχει 
φιλία μετά το διαζύγιο.
Η Ειμι και ο Μάικλ Ράσκιν ήταν παντρεμένοι για 
15 χρόνια και έχουν τρία παιδιά. Το έργο ξεκινά 
με ένα πάρτυ εορτασμού της δέκατης πέμπτης 
επετείου γάμου τους μαζί με το διαζύγιό τους. 
Μετά, ο καθένας παίρνει το δρόμο του ενώ 
σε “ειδικές περιστάσεις” -γάμους, βαφτίσια, 
κηδείες, τελετές αποφοίτησης, γιορτές- οι δυο 
τους συναντιούνται ξανά και ξανά και συζητούν 
πράγματα που αφορούν τη σχέση τους, την εικόνα 
που έχουν ο ένας για τον άλλον, προσωπικές 
συνειδητοποιήσεις και  αποκαλύψεις. Οι 
συναντήσεις απλώνονται σε βάθος χρόνου. Οι 
ισορροπίες είναι λεπτές και μέσα από αυτές οι 
δυο τους προσπαθούν να επαναπροσδιορίσουν 
τη σχέση τους, αφού αυτά που τους ενώνουν 
παραμένουν σταθερά παρόλα αυτά που τους 
χωρίζουν. Είναι δύο άνθρωποι που έμαθαν και  
συνήθισαν να έχουν ο ένας τον άλλον και τώρα θα 
πρέπει να δουν τη ζωή διαφορετικά. 
Με έναν έρωτα που πάλιωσε στις βαλίτσες τους 
λοιπόν και με την ψεύτικη υπόσχεση που δίνουμε 
όλοι «θα παραμείνουμε φίλοι», χωρίζουν τους 
δρόμους τους και προσπαθούν να σταθούν στο 
ύψος των περιστάσεων.
Μπορούν όμως δύο άνθρωποι που ερωτεύτηκαν, 
αγαπήθηκαν, παντρεύτηκαν και μοιράστηκαν μαζί 
μια ζωή να παραμείνουν φίλοι μετά το διαζύγιό 
τους;
10 χρόνια μετά θα επανεξετάσουν το ερώτημα και 
ίσως συμφωνήσουν ότι «εκτιμάς κάτι μόνο όταν 
το χάνεις»
 

2 Aυγούστου 2021

Μετάφραση: Δανάη Σταματοπούλου
Σκηνοθεσία: Βασίλης 
Μυριανθόπουλος
Σκηνικά: David Negrin
Κοστούμια: Νικόλ Παναγιώτου
Μουσική: Γιώργος Μυλωνάς
Φωτισμοί: Αργύρης Θέος
 
Παίζουν
Μαριάννα Τουμασάτου και Θύμιος 
Κούκιος
 
Διάρκεια παράστασης: 90 λεπτά

Τιμή εισόδου: 10€
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ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ “ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ”  
 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21.30

ΜουΣΙΚη 

ΦΙΛΑρΜοΝΙΚη ΕΤΑΙρΕΙΑ ΒοΝΙΤΣΑΣ
ΕΤοΣ ΙΔρυΣΕωΣ 2014

Συναυλία – αφιέρωμα, στη μνήμη του Νίκου 
Θάνου (Μορίνα),
ενός σπουδαίου μουσικού και ανθρώπου, που 
«έφυγε» φέτος από τη ζωή, αφήνοντας πίσω στα 
μέρη που αγκάλιασε και διέσπειρε τις γνώσεις 
του και την αγάπη του για τη μουσική, Λευκάδα, 
Βόνιτσα, Αμφιλοχία, Λειβαδιά, Θήβα και Αττική 
μια μεγάλη μουσική παρακαταθήκη.

Η Φιλαρμονική Εταιρία Βόνιτσας ιδρύθηκε τις 
6η Ιουλίου 2014 , όταν μια ομάδα ανήσυχων 
και φιλοπρόοδων Βονιτσάνων αποφάσισαν να 
δημιουργήσουν ένα μουσικό σώμα , που θα 
πλαισίωνε της γιορτές της Βόνιτσας , αλλά και 
να μπορέσει να δώσει μια διαφορετική διέξοδο 
στην νεολαία της πόλης τους.   Ήταν μια  μεγάλη 
απόφαση , μια  σημαντική μέρα, ήταν το ξεκίνημα 
της μουσικής σχολής της Φιλαρμονικής.
Το Δ.Σ ανέθεσε την δημιουργία της Φιλαρμονικής 
στον έμπειρο Αρχιμουσικό Αθανάσιο Μήτσουρα 
, που ξεκίνησε χωρίς υποδομές , χωρίς όργανα , 
χωρίς καμία παράδοση  πάνω στο συγκεκριμένο 
είδος μουσικής , χωρίς κτήριο για να στεγάσει τις 
ανάγκες της μουσικής σχολής  αλλά καταφέραμε 
όλοι μαζί μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα( 
6μήνες)  να στήσουμε κάτι που για άλλους 
φάνταζε αδύνατο, την μπάντα της Φιλαρμονικής 
Εταιρίας Βόνιτσας. 
Με τις συνεχείς προσπάθειες του Συμβουλίου και 
κυρίως της προέδρου κ.  Βρακατσέλη Χριστίνας,  
εξασφαλίστηκαν  όργανα , στολές και έγινε 
εγκατάσταση  πλέον σε δική  μας αίθουσα , 
όπου τα μαθήματα και οι πρόβες μας γίνονται 
απρόσκοπτα και χωρίς τα προβλήματα που 
αντιμετωπίσαμε κατά το ξεκίνημα.
   

3  Αυγούστου 2021

Η Φιλαρμονική Εταιρεία 
Βόνιτσας πραγματοποίησε 
την πρώτη συναυλία της  στις 
Χριστουγεννιάτικες  εκδηλώσεις 
του Δήμου τον Δεκέμβριο του 2014. 
Από τότε συμμετέχει κανονικά σε 
όλες τις εκδηλώσεις ( λιτανείες- 
παρελάσεις – συναυλίες κ. α) . 
Έχει λάβει  μέρος σε 3 Φεστιβάλ . 
Την  πρώτη φορά στο 2Ο Φεστιβάλ 
Ναυπλίου ARTIVA BAND FESTIVAL , 
στην 28η συνάντηση Φιλαρμονικών 
του Δήμου Καλαμαριάς  στις 
εορταστικές εκδηλώσεις για την 
επέτειο των 35 χρόνων από την 
ίδρυση της Φιλαρμονικής Ορχήστρας 
του ομώνυμου Δήμου και στην 
συνάντηση Φιλαρμονικών που 
πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη 
το 2019 , όπου και στις τρεις  
αποκόμισε θερμά σχόλια από τους 
θεατές αλλά και τους διοργανωτές 
των εκδηλώσεων  . 
 Η μπάντα της Φιλαρμονικής 
Εταιρείας Βόνιτσας αποτελείται 
από  30 μαθητές μουσικούς  και στα 
τμήματα υποδομής υπάρχουν άλλοι 
30 περίπου μαθητές, που και αυτοί 
σε λίγο καιρό θα ενσωματωθούν στη 
δύναμη της Φιλαρμονικής και θα 
συμμετέχουν κανονικά σε όλες τις 
υπηρεσίες μας.

Είσοδος ελεύθερη
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ΕΚΘΕΣη 
ΝοΜΙΣΜΑΤωΝ
 Η ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους 
μέσα από τα νομίσματα
Πρόκειται για την αξιοποίηση της πρόσφατα 
αποκτηθείσας συλλογής νομισμάτων από το 
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκαδίων με δωρεά 
του κου Ανδρέα Λάζαρη. Η πλήρης και άρτια 
ολοκληρωμένη συλλογή ελληνικών νομισμάτων 
και χαρτονομισμάτων από την εποχή του 
Καποδίστρια  έως σήμερα, αριθμεί πάνω από 750 
τεμάχια, πολλά μάλιστα εξαιρετικά σπάνια. Ο 
συλλέκτης έχει φροντίσει ώστε όλα τα νομίσματα 
και χαρτονομίσματα να είναι διπλά για να 
μπορούν να εκτεθούν και από τις δύο όψεις τους. 
Το Πνευματικό Κέντρο σχεδιάζει για φέτος έκθεση 
με θέμα “Η σύγχρονη ιστορία του ελληνικού 
κράτους μέσα από τα νομίσματα”  στα πλαίσια 
των εορτασμών του 1821 σε μόνιμο χώρο στον 
πρώτο όροφο του κτιρίου. Η έκθεση σκοπό έχει 
να γνωρίσει στο κοινό την νεώτερη ιστορία της 
Ελλάδας, κάνοντας ένα ταξίδι στα νομίσματα και 
χαρτονομίσματα που εκδόθηκαν από την σύσταση 
του νέου ελληνικού κράτους έως σήμερα,  
καλύπτοντας μια χρονική ενότητα σχεδόν 200 
ετών. Μάλιστα θα υπάρχει επιμέλεια και σχόλια 
για τα σπουδαιότερα νομίσματα που συνδέονται 
με κομβικές ιστορικές στιγμές της χώρας μας. Θα 
εκπονηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες 
τις ηλικίες σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αλλά και συλλόγους 
και σωματεία της Λευκάδας. Επιπλέον θα 
υπάρχει δυνατότητα και ψηφιακής περιήγησης 
στην έκθεση αλλά και ψηφιακών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων. 
Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του “Ελλάδα 
2021”

4 Aυγούστου 2021

AΙΘΟΥΣΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
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ΘΕΑΤρο
η ΓυΝΑΙΚΑ ΤηΣ ΖΑΚυΘοΣ
Διονυσίου Σολωμού

Η παράσταση του Δήμου Αβδελιώδη, που 
διακρίθηκε από το κοινό και την κριτική στο 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ, 2013, επανέρχεται σε νέα 
προσέγγιση με την ηθοποιό Κατερίνα Γκατζόγια.
Το έργο γράφτηκε στη Ζάκυνθο, με αφορμή τα 
αισθήματα που κατέκλυσαν τον Σολωμό, όταν 
είδε γυναίκες από το πολιορκημένο Μεσολόγγι 
να αντιμετωπίζουν κατάμουτρα τη λεκτική βία 
και την ταπείνωση από μια δύσμορφη, εμπαθή 
Γυναίκα του νησιού, επειδή ζητούσαν τρόφιμα 
για τους έγκλειστους άνδρες τους, γεγονός που 
προκάλεσε αρχικά τρόμο στον Ποιητή, που δεν 
μπόρεσε να υπερασπιστεί επί τόπου αυτές τις 
Μεσολογγίτισσες.
Μ’ αυτό το έργο του όμως ανίχνευσε το αίσθημα 
του φόβου για το «κακό» και φέρνοντας στο 
φως τις αιτίες του, μας άφησε μια διαχρονική 
παρακαταθήκη ανθρωπισμού και αυτογνωσίας.
 
 
 

5 Aυγούστου 2021

*Το κείμενο της παράστασης 
είναι ειλημμένο κυρίως από την 
εκδοτική παρουσίαση του καθηγητή 
του Παντείου Πανεπιστημίου, κ. 
Δημήτρη Δημηρούλη.

Συντελεστές
Διδασκαλία Ερμηνείας, 
Δραματουργία–Σκηνοθεσία: Δήμος 
Αβδελιώδης

Μουσική Σύνθεση: Βαγγέλης 
Γιαννάκης

Σχεδιασμός Ενδύματος, Μακέτες: 
Αριστείδης Πατσόγλου
Χειριστής Ήχου – Φώτων: Νίκος 
Επίσκοπος

Σχεδιασμός φωτισμών: Δήμος 
Αβδελιώδης
Φωτογραφίες: Φοίβος Αβδελιώδης, 
Γεωργία Σιέττου, Στέλιος Δανιήλ, 
Ειρήνη Κουνάδη

Ερμηνεύει η Κατερίνα Γκατζόγια

 

Τιμή εισόδου : 8€

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ “ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ”  
 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21.30
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6-19 Aυγούστου 
2021

Ώρες επισκέψεως
11.30 - 13.00  και 19.00-22.00

Ο Κώστας Σκλαβενίτης γεννήθηκε 
και μεγάλωσε στη Λευκάδα. Είναι 
σκιτσογράφος στην εφημερίδα Τα 
Νέα.
Το 2019 κυκλοφόρησε το λεύκωμα 
του Περπατώντας στην παλιά πόλη 
της Λευκάδας από τις εκδόσεις 
Fagottobooks.

ΕΙΚΑΣΤΙΚη ΕΚΘΕΣη 
ΚωΝΣΤΑΝΤΙΝοΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤηΣ 

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ
με σχέδια του Κώστα Σκλαβενίτη

Επιστροφή στην αθέατη πλευρά της Λευκάδας 
μέσα από 30 σχέδια που δημιουργήθηκαν τα 
τελευταία χρόνια, κάποια ειδικά για αυτή την 
έκθεση. 

Μια άλλη ματιά σε γνώριμα μέρη και σοκάκια της 
πόλης, ένα εικαστικό ημερολόγιο όπου το παρόν 
μπλέκεται με τις αναμνήσεις και τα χρώματα με τα 
συναισθήματα.

Τα καντούνια, η Πλατεία, Το Κάστρο, σπίτια 
ταπεινά μα και ‘διάσημα’ αποκτούν νέα ζωή 
καλώντας μας να δούμε ξανά όλα αυτά που 
βλέπουμε μα ποτέ δεν είδαμε. Εδώ όλα αλλάζουν 
μορφή και σχήμα με κάθε ματιά

      Σαν ζωγραφιστά. 

      …………………………………….

AIΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ “ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΜΟΣ”
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ΚΣΤ ΣυΜΠοΣΙο ΤηΣ ΕΤΑΙρΕΙΑΣ 
ΛΕυΚΑΔΙΚωΝ ΜΕΛΕΤωΝ

η ΛΕυΚΑΔΑ ΣΤηΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣη 
Του 1821

ΠροΓρΑΜΜΑ

Παρασκευή  6 Αυγούστου 2021
Ώρες 19:45-22.00

19:45-20:00      Προσέλευση κοινού
                             Πρόεδρος: Δημήτρης  Θ. Φατούρος
                             Υπάλληλος του Ο.Η.Ε
20:00-20:10       Xαράλαμπος Καλός,
                            Δήμαρχος Λευκάδας
                            Χαιρετισμός
20:10-20:20      Aθανάσιος Δ. Μελάς
                            Πρόεδρος  ΕΛΜ.
                            Η θεματική του Συμποσίου
20:20-20:25      Σεβασμιότατος Μητροπολίτης
                            Λευκάδος και Ιθάκης κ.κ. Θεόφιλος
                            Χαιρετισμός
20:25-20:30       Αθανάσιος Ι. Καββαδάς
                            Βουλευτής Λευκάδας
                            Χαιρετισμός
20:30-21:10       Χριστίνα Ε. Παπακώστα
                             Ιστορικός, υποψήφια
                             Δρ. Ιονίου Πανεπιστημίου.
                             Η Λευκάδα στην Επανάσταση του 1821
21:10-21:40       Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης
                            Ιστορικός, Ομότιμος Διευθυντής       
                             Ερευνών, Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
                             Η δράση του Ι. Ζαμπελίου κατά την  
                                 Επανάσταση του 1821 και η μαρτυρία του
21:40-22:00       Συζήτηση

ΣΑΒΒΑΤο 7 ΑυΓουΣΤου 2021
ωρΕΣ 19:45-22:00

19:45-20:00       Προσέλευση κοινού
                             Πρόεδρος:  Nικόλαος Κορδόσης
                             Δικηγόρος, Ιδρυτής και Διευθύνων    
                             Σύμβουλος του Κοινωφελούς Ιδιωτικού
                             Πολιτιστικού Οργανισμού   
                             ΔΙΕΞΟΔΟΣ, Ιεράς πόλεως  Μεσολογγίου
20:00-20:40       Δημήτρης Σπ. Τσερές   
                             Φιλόλογος—Συγγραφέας

6-7-8 Aυγούστου 
2021

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ “ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ”  
 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  19.45

                             Στο σύνορο δύο κόσμων:
                             Λευκάδα και οθωμανική 
                             terra ferma
20:40-21:20        π. Ιωαννίκειος  Ζαμπέλης   
                             Αρχιμανδρίτης, 
                             Ιεροκήρυκας Ι.Μ.     
                             Λευκάδος και Ιθάκης,
                             Δρ. Νομικής, Θεολόγος
                             Τα εκκλησιαστικά  
                             της Λευκάδος επί της   
                             ελληνικής Επαναστάσεως
 21:20-22:00      Συζήτηση 

Κυριακή  8 Αυγούστου 2021
    Ώρες 19:45-22:00                    

19:45-20:00       Προσέλευση κοινού
                             Πρόεδρος: Ευσταθία 
                             Πολίτη ΜΑ Ιστορικός
20:00-20:30       Γιάννης Παπαθεοδώρου  
                             Αναπληρωτής   
                             Καθηγητής Νεοελληνικής
                             Φιλολογίας      
                             Πανεπιστημίου Πατρών
                             Από την επετειακή μνήμη  
                             στην «εθνική ποίηση»: το   
                             ’21 στο έργο του 
                             Αριστοτέλη Βαλαωρίτη
20:30-21:00        Αθηνά Βογιατζόγλου   
                             Καθηγήτρια Νεοελ.  
                             Φιλολογίας 
                             Παν/μίου Ιωαννίνων
                             Ο Αγγελος Σικελιανός και 
                             το 1821
21:00-21:30       Iωάννα Ναούμ
                             Επίκουρη Καθηγήτρια     
                             Συγκριτικής Γραμματολογίας    
                                 Πανεπ/μίου Θεσσαλονίκης
                             Το 1821… αλλιώς. Ο  
                             Νάνος Βαλαωρίτης
                          και τα εθνικά σύμβολα
21:30-21:55     Συζήτηση
21:55-22:00    Eυχαριστίες Αποχαιρετισμοί
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ΜουΣΙΚη
ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

Η Φιλαρμονική Εταιρία Λευκάδος ιδρύθηκε το 
1850 από επιφανείς Λευκαδίτες με επικεφαλής 
την Λαίδη Ντορίνα (Χρυσούλα) Καλκάνη-
Πετριτσοπούλου, γυναίκα φιλόμουση και 
προοδευτική, τον Εθνικό Ποιητή Αριστοτέλη 
Βαλαωρίτη, τον Πάνο Στεφανίτση (εισοδηματία), 
τον Κων/νο Αλβανίτη (γιατρό και Δήμαρχο), τον 
Τζώρτζη Φ. Καλκάνη (εισοδηματία – Δήμαρχο), τον 
Κων/νο Φίλιππα (διαχειριστή κοινής περιουσίας 
του Δήμου Λευκάδας και Αστυνόμο), τον Ευστάθιο 
Πήλλικα (Δημαστυνόμο) και τον Ευστάθιο 
Σούρμπη (εισοδηματία και Πρωτοδίκη).
Είναι το αρχαιότερο σωματείο στην περιοχή 
και η δεύτερη παλαιότερη Φιλαρμονική στην 
Ελλάδα με αδιάλειπτη παρουσία. Στην διάρκεια 
του μακρού της βίου γνώρισε μέρες δόξας και 
απέσπασε πολλές και σπουδαίες διακρίσεις. Το 
1864 παιανίζει για την Ένωση των Επτανήσων, 
το 1896 συμμετέχει στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες της Αθήνας, το 1906 παίρνει μέρος στην 
Μεσολυμπιάδα (μοναδική Φιλαρμονική από τα 
Επτάνησα) και το 1983 της απονέμεται το βραβείο 
Ακαδημίας Αθηνών. Πρώτη η Φιλαρμονική μας, 
τον περασμένο αιώνα, παρουσίασε θέατρο και 
άλλες αξιόλογες εκδηλώσεις. Επωμίσθηκε την 
πνευματική και καλλιτεχνική κίνηση του τόπου της 
και δεν ανέστειλε τις δραστηριότητες της ακόμη 
και σε πολύ δύσκολες για το νησί και την Πατρίδα 
μας περιόδους.
Η παρουσία της είναι πλέον παράδοση ενώ 
έχει συμμετάσχει σε πλήθος εκδηλώσεων σε 
διάφορα μέρη της Ελλάδας και στο εξωτερικό 
(Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Αυστρία) και έχει 
εμφανιστεί στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. 
Τα τμήματα της κάθε χρόνο πραγματοποιούν 
δεκάδες εμφανίσεις (συναυλίες, φεστιβάλ, 
παρελάσεις, σε εθνικές και θρησκευτικές γιορτές). 
Κάθε χρόνο το καλοκαίρι διοργανώνει «Συνάντηση 
Φιλαρμονικών» ενώ τον Δεκέμβριο, στην επέτειο 
της ίδρυσής της (12 Δεκεμβρίου), πραγματοποιεί 
«Τριήμερο Εορταστικών Εκδηλώσεων».

9 Aυγούστου 2020

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ “ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ”  
 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21.30 

Η Φιλαρμονική μας αποτελεί ένα 
μεγάλο κεφάλαιο για την Λευκάδα 
και είναι το αυθεντικότερο κομμάτι 
της παράδοσης του τόπου. Πρόκειται 
για μουσικό οργανισμό, πυρήνα 
της πολιτιστικής δραστηριότητας 
του νησιού, που παράλληλα 
καταρτίζει επαγγελματικά τους 
νέους και μάλιστα με εκπληκτικά 
αποτελέσματα.
Είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα με 1000 μέλη.
Στην Φιλαρμονική λειτουργεί 
Μουσική σχολή, Μπάντα, Μπαντίνα 
και Μουσικά Σύνολα.
Σήμερα η Φ.Ε.Λ συνεχίζει την 
ένδοξη πορεία της, δικαιώνοντας 
τους ιδρυτές της και όσους για 170 
χρόνια την βοήθησαν να τιμήσει 
την Λευκάδα και να συντελέσει 
στην μουσική της ανάπτυξη. Η 
παρέμβαση της είναι ουσιαστική 
και καθοριστική. Οι δυνατότητες, 
οι προοπτικές, η απήχηση και το 
κύρος της, σε συνδυασμό με την 
συνέπεια, την υπευθυνότητα, την 
διαρκή αναζήτηση και την κοινωνική 
ευαισθησία που την διακρίνει, 
σηματοδοτούν μία άλλη περίοδο 
παρουσίας και προσφοράς του 
Σωματείου.
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ΣυΓΧροΝοΣ ΧοροΣ
ΜE ΤΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
SERENDIPITY

Η ομάδα σύγχρονου χορού Serendipity με αφορμή 
την επέτειο των 200 χρόνων από την επανάσταση, 
παρουσιάζει την παράσταση ¨Phoenix ¨ .
Ο Φοίνικας είναι ένα πανίσχυρο σύμβολο το 
οποίο αφομοιώνει τη δύναμη του ανθρώπου να 
αναγεννιέται από τις δυσκολίες του και να γίνεται 
ακόμη πιο δυνατός.
Σύμφωνα με πολλές παραδόσεις, το μυθολογικό 
πτηνό το οποίο ξαναγεννιέται από τις στάχτες του, 
έχει εξαιρετική φωνή και όταν τραγουδάει ακόμα 
και ο Ήλιος σταματάει το άρμα του για να τον 
απολαύσει.
Για ακόμα μία χρονιά η ομάδα Serendipity θα έχει 
την τιμή να συνεργαστεί με τον σολίστ της ΕΛΣ 
Στέλιο Κατωπόδη, καθώς και με τις χορεύτριες 
Έλενα Κέκκου και Μαργαρίτα Κώστογλου (corps 
de Ballet της ΕΛΣ).
 

10-11 Aυγούστου 2021

Συμμετέχουν επίσης: Ιουλία 
Μεσσήνη, Σίμου Ελευθερία, 
Ελπίδα Θερμού, Μελίνα Φούρου, 
Μαρία Σίδερη, Βαγγέλης Κοψιδάς, 
Σπύρος Πετρουλής, Marin Petkov, 
σε χορογραφία της Αλεξάνδρας 
Μπούρα.

Όλα εξαρτώνται από το φως,
Από τον τρόπο που φωτίζονται τα 
πράγματα…
Όλα εξαρτώνται από το σχήμα,
Τα περιγράμματα,
Τις παρεμβολές και
Τις αμφιβολίες.
Όλα εξαρτώνται ακόμη από τον 
χρόνο που μας σημαδεύει
Κι απ’ τα κενά που αφήνουν οι 
ειδήσεις.
Το αληθινό πρόβλημα είναι να 
διαλέξεις
αν θα κυνηγάς τις σκιές
ή θα δεχτείς να είσαι ο κυνηγημένος.
Να βγεις από τις σκιές
ή να κάνεις τις σκιές καθεστώς.
Και στην τελευταία φάση της 
αβύσσου,
αφού ελευθερώσεις τους άλλους,
όλους εκείνους που είναι οι άλλοι,
να θυμάσαι,
χωρίς πίεση,
πως ένας είναι ο φυλακισμένος.
Κι από κει και πέρα…
Να απελευθερωθείς. 
                                                                
Hamlet Lima Quintana.
 

Τιμή εισόδου: 10€ 

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ “ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ”  
 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21.30 
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ΘΕΑΤρο

ΡΕΚΒΙΕΜ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΕΣ 
ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821

Κεντρικό θέμα της παράστασης είναι η ανάδειξη 
της συμμετοχής του νησιού μας στον αγώνα 
ενάντια στον Οθωμανό κατακτητή, μέσα από 
την ονομαστική αναφορά όσων Λευκαδιτών 
συμμετείχαν σ’ αυτόν, έμπρακτα και με 
οποιονδήποτε τρόπο, με συγκεκριμένες αναφορές 
στα γεγονότα και τα μέρη της επαναστατικής 
δράσης τους. 
Η παράσταση βασίζεται στο καινούργιο βιβλίο 
του Θοδωρή Γεωργάκη, που έχει τον ίδιο τίτλο και 
στο οποίο ο συγγραφέας περιγράφει με ιστορική 
ακρίβεια και λογοτεχνική δεινότητα, όλα όσα 
αφορούν τη συμμετοχή των συντοπιτών μας στον 
αγώνα του ’21 αλλά και στον αδιάλειπτο αγώνα 
της Λευκαδίτικης ψυχής, μέσα στους αιώνες, κατά 
οιουδήποτε κατακτητή. 

 

12 Αυγούστου 2021

Ερμηνεία – σκηνοθεσία: ΔηΜηΤρηΣ 
ΒΕρυΚΙοΣ
Παίζουν οι μουσικοί:
ΕΛΕΝη ΦουρΛΑΝου (κλαρίνο, 
βιόλα, κανονάκι)
ΚωΝΣΤΑΝΤΙΝοΣ ΦουρΛΑΝοΣ 
(μαντολίνο, λαούτο, μπουζούκι)
ΣΤΕΛΙοΣ ΖΑΒΙΤΣΑΝοΣ (κρουστά)
ΠΕΤροΣ ΜηΤΣου (κιθάρα, 
μαντολίνο, καβάλι, γκάιντα)

Τραγούδι: Π. ΒΑΣΙΛΕΙοΣ 
ΚΑΚΛΑΜΑΝηΣ και ΕΛΕΝη 
ΦουρΛΑΝου

Μουσική επιμέλεια – ενορχήστρωση: 
ΠΕΤροΣ ΜηΤΣου

Εικαστική σύνθεση: ΠΑΝοΣ ΦΕΞηΣ

Τα κείμενα είναι από το ομώνυμο 
καινούργιο βιβλίο του ΘοΔωρη 
ΓΕωρΓΑΚη

Τιμή εισόδου: 8€

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ “ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ”  
 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21.30 
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ΜουΣΙΚη 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

«ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ: ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΟΥ 
ΕΜΠΝΕΕΙ,  ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΟΥ 
ΕΝΩΝΕΙ»

Ένα μουσικό ταξίδι στις χώρες που αγκαλιάζουν 
τη Μεσόγειο με αντιπροσωπευτικά τραγούδια, 
άριες και ντουέτι από όπερες εμπνευσμένες 
από τα χρώματα, τα αρώματα και τους θρύλους 
της μεσογειακής και αφρικανικής Μεσογείου, 
με ιδιαίτερη αναφορά στον τόπο μας τη 
Λευκάδα, μέσα από μελοποιημένη ποίηση του 
Άγγελου Σικελιανού και τον συνθέτη Κυριάκο 
Σφέτσα. Η διαφορετικότητα των ρυθμών και 
των μελωδιών ενδυναμώνει τη συνύπαρξη 
διαφορετικών πολιτισμών. Θα ερμηνευθούν 
ιταλικές καντσονέτες, μελωδίες με ισπανικούς και 
αφρικανικούς ρυθμούς καθώς και αποσπάσματα 
από ελληνικές οπερέτες εμπνευσμένες από 
διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Ερμηνεύουν καλλιτέχνες της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής και του Δήμου της Αθήνας: η Λευκαδίτισσα 
λυρική μεσόφωνος Ιωάννα Βρακατσέλη και ο 
λυρικός τενόρος Γιάννης Κάβουρας. Στο πιάνο 
συνοδεύει ο εξαιρετικός Δημήτρης Γιάκας.
 

 

14 Αυγούστου 2021

Πρόγραμμα Συναυλίας

1)Gioachino Rossini (1792-1868): “L’Italiana in 
Algeri: Cruda Sorte” (Ιταλία-Αλγέρι)
2)Luciano Berio (1925-2003): “Ballo” (Σικελία)
3)Gioachino Rossini (1792-1868): “La danza” (Taran-
tella napolitana) (Ιταλία)
4)Ernesto de Curtis (1875-1937): “Torna a Surrien-
to” (Neapolitan song) (Ιταλία)
5)Fromental Halévy (1799-1862): “La Reine de Chy-
pre: Duetto Catarina-Gerard” (Γαλλία-Κύπρος)
6)Κυριάκος Σφέτσας (1945-): “Τοπίο-Landscape: Ο 
τρελός λαγός”, (ποίηση Μ. Σαχτούρης) (Ελλάδα-
Λευκάδα)
7)Θεόφραστος Σακελλαρίδης (1883-1950): 
“Περουζέ, Νεράιδα του γιαλού” (Ελλάδα-Αθήνα)
8)Giacomo Meyerbeer (1791-1864): “L’Africaine: O 
paradis sorti de l’onde” (Εξωτική χώρα της Αφρικής)
9)Eduardo di Capua (1865-1917): “O Sole Mio” 
(Ιταλία-Νάπολη)
10)Παύλος Καρρέρ (1829-1896): “Η Κρητικοπούλα: 
Duetto Μιχάλης-Αρετή” (Ελλάδα-Κρήτη)
11)Γιώργος Καζάσογλου (1908-1984): “Ω, μάνα 
μου επταπάρθενη” – ποίηση Άγγελου Σικελιανού 
(Ελλάδα-Λευκάδα)
12)Αντίοχος Ευαγγελάτος (1903-1981): 
“Αναδυομένη” – ποίηση Άγγελου Σικελιανού 
(Ελλάδα-Λευκάδα)
13)Enrique Granados (1867-1916): “Goyescas: La 
Maja y el ruiseñor” (Ισπανία)
14)Xavier Montsalvatge (1912-2002): “Cinco 
canciones negras: Canto negro” (Ισπανία-
Αφρική)
15)Henri Rabaud (1873-1949): “Mârouf, savetier du 
Caire: A travers le désert” (Αίγυπτος)
16)Agustin Lara (1900-1970): “Granada” (Fantasía 
española) (Ισπανία)
17)Σπυρίδων-Φιλίσκος Σαμάρας (1861-1917): “Η 
Πριγκίπισσα της Σάσσωνος: Εν’ άστρο εφανερώθη” 
Duetto Βάγγος-Πριγκίπισσα, (Ελλάδα-Κέρκυρα)

Τιμή εισόδου: 8€

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ “ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ”  
 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21.30
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ΠΑρΑΔοΣΙΑΚοΣ 
ΧοροΣ
ορΦΕΑΣ ΛΕυΚΑΔΑΣ

“Ενθύμιον”.....Πίσω από τη 
φωτογραφία!!!!
 
Μιά θεατρική - μουσικοχορευτική παράσταση με 
θέμα: Μισεμός - προετοιμασία του γάμου - Γάμος 
- Η ζωή της νύφης - Γλέντια (1900 - 1950)

16 -17 Aυγούστου 
2021

 

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ “ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ”  
 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21.30
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ΒΙΒΛΙοΠΑρουΣΙΑΣη
«Δυο ΜΕΓΑΛοΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΤηΣ 
ΣΠΑρΤηΣ»
Δέσπω Καλέζου-Γράψα  

Ο Αγις ο Δ΄ και ο Κλεομένης ο Γ΄ υπήρξαν δύο 
τεράστιες ηθικές, ιστορικές προσωπικότητες που 
με τη στάση τους σημάδεψαν  τον 3ο π.Χ. αιώνα, 
μια εποχή βαθειάς κρίσης σ’όλα τα επίπεδα. 
Με την επαναστατική τους ορμή, τις καινοτόμες 
αλλαγές τους,(αποκοπή χρεών και αναδασμός της 
γης), προσπάθησαν να αντιταχτούν στην ιστορία 
που ολοένα και περισσότερο έφερνε πάνω της τις 
πληγές από την αποσύνθεση του κλασικού κόσμου 
και της επερχόμενης θύελλας από τη Δύση. Δε 
μπόρεσαν να ανακόψουν τη ροή της ιστορίας, 
όμως δε συμβιβάστηκαν με τρόπο άδοξο με τις 
επιταγές της. Και η ιστορία έπαιξε στην περίπτωσή 
τους ένα από τα μεγάλα τραγικά παιγνίδια που 
τροφοδότησαν τη φαντασία των επαναστατών 
όλου του κόσμου. Αναδείχτηκαν έτσι φωτεινοί 
σηματοδότες μιας ορθής πορείας μέσα σε 
σκοτεινές και πολύ δύσκολες εποχές.

18 Aυγούστου 2021

 

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ “ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ”  
 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21.00
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ΕΙΚΑΣΤΙΚη ΕΚΘΕΣη
ΕΠΑΝΑΠΑΤρΙΣΜοΣ

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκαδίων, 
στο πλαίσιο διαχείρισης της αίθουσας τέχνης 
“Θεόδωρος Στάμος”, παρουσιάζει την εικαστική 
έκθεση “Επαναπατρισμός”, με έργα από τη 
συλλογή Δημητρίου και Άννας Φατούρου, 
για την περίοδο από 21 Αυγούστου έως 20 
Σεπτεμβρίου 2021. Μέσα στον μακροπρόθεσμο 
προγραμματισμό της, η έκθεση θα παρουσιαστεί 
και σε άλλες αίθουσες της Ελλάδας και του 
εξωτερικού. Το Πνευματικό Κέντρο εξασφάλισε 
την αιγίδα και την επιχορήγηση του ΥΠΠΟΑ και της 
επιτροπής “Ελλάδα 2021” γι΄αυτή τη δράση.

η έκθεση ΕΠΑΝΑΠΑΤρΙΣΜοΣ πραγματοποιείται υπό 
την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του 
υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

21 Aυγούστου 2021

“Η έκθεση περιλαμβάνει ένα 
αντιπροσωπευτικό δείγμα έργων 
χαρακτικής, ζωγραφικής και 
γλυπτικής από την ιδιωτική συλλογή 
του συλλέκτη. Τα έργα των Ελλήνων 
καλλιτεχνών καλύπτουν διακόσια 
σχεδόν χρόνια νεοελληνικής τέχνης, 
από τον 19ο αιώνα έως σήμερα. 
Οι καλλιτέχνες που έχουν επιλεγεί 
είναι από τους σημαντικότερους 
του είδους τους και καταδεικνύουν 
την εξέλιξη των τεχνών σε σχέση 
με τις ιστορικές, οικονομικές 
και κοινωνικές εξελίξεις στον 
ελλαδικό χώρο αλλά και διεθνώς. 
Μάλιστα, καθώς πολλοί από τους 
καλλιτέχνες σπούδασαν, έζησαν και 
αναγνωρίστηκαν στην αλλοδαπή, 
αλλά και επειδή ο ίδιος ο συλλέκτης 
είναι ένας Έλληνας του εξωτερικού, 
ο τίτλος “Επαναπατρισμός” συνδέει 
το πλαίσιο με το περιεχόμενο και 
αποκαλύπτει την διευρυμένη Ελλάδα 
του πολιτισμού και της τέχνης.”

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΑρΑ ΣΑΙΤη

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΜΟΣ.
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22 Aυγούστου 2021
Παρουσιάζουν οι:
Πάνος Σόμπολος, δημοσιογράφος-
συγγραφέας (πρ. πρόεδρος ΕΣΗΕΑ)

Κων/νος Καρούσος, Πρόεδρος της 
Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, 
Λογοτέχνης-Εικαστικός

Παρασκευή Κοψιδά Βρεττού 
Διδάκτωρ φιλολογίας-Ποιήτρια

Ευγενία Ασημακοπούλου 
Τσαλπαρά,  εκδότρια-φιλόλογος 
(εκδόσεις Βεργίνα)

Απαγγελία ποιημάτων: Πάττυ 
Καλού, Αρχιτέκτων- Μουσικός

Μουσική επένδυση

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ “ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ”  
 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21.00

ΒΙΒΛΙοΠΑρουΣΙΑΣη

“ΔΑΣυΤοΝο ΑΓοΣ”
Βασιλική Πανταζή

Μια προσωπική εξομολόγηση για την «τυραννία 
της ποίησης» είναι το Δασύτονο Άγος, αδιάλειπτη, 
εναγώνια «ανάβαση στο όρος Βεντού», για ν’ 
αγναντέψει από απόσταση το τοπίο της ποίησης 
και να αναμετρηθεί «η ταπεινότητά της» μαζί του: 
«Ανεβαίνω κουβαλώντας τόνους υλικό / και μόλις 
φτάνω στην κορφή / ή θα λείπει ο Σταυρός ή θα 
τον φοβάμαι» (Η κρίση).
Επίμονη στον μοναχικό της αγώνα, αμετακίνητα 
δοσμένη στην «εξουσία των λέξεων», πειθήνια 
στην «αδιάλλακτη πένα» –ένα παιχνίδι ψυχικής 
βασάνου, για να δει να διανοίγεται ως «τέλος» 
της διαδρομής το ηρωικό μανιφέστο της, 
απεύθυνση επικής βούλησης σε κάθε ποιητή: 
«Τολμήστε ποιητές / να ηχήσουν τα μελάνια σας / 
να σπάσουν τις σιωπές... Με ό,τι αθώο έμεινε / να 
χτίσουμε αλήθειες» (Τολμήστε)!
Από το προλογικό σημείωμα  της Παρασκευής 
Κοψιδά-Βρεττού, Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών-
Ποιήτριας
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ΘΕΑΤρο
«ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΑΜΑΛΙΑ» 

Η Ελλάδα κάνει τα πρώτα της βήματα σαν 
ελεύθερο έθνος κι η Αμαλία έρχεται στην Αθήνα 
ως η πρώτη βασίλισσα της χώρας, στο πλευρό του 
Όθωνα.
Ερωτεύεται την νέα της πατρίδα κι αγωνίζεται 
σκληρά για να της προσφέρει την αίγλη και την 
ανεξαρτησία που οραματίζεται.
Έχοντας στο πλευρό της έναν άβουλο, ευάλωτο 
και διστακτικό μονάρχη, αντλεί δυνάμεις από 
το δικό της ισχυρό ταμπεραμέντο ώστε να τον 
στηρίξει στη μάχη του με τους δαίμονες που 
βασανίζουν το νεαρό κράτος. Οι αντίπαλοι του 
θρόνου, οι μεγάλες δυνάμεις, οι φιλόδοξοι 
Φαναριώτες κι οι ισχυροί πολιτικοί υπονομευτές 
του Όθωνα, εξυφαίνουν την μία συνωμοσία μετά 
την άλλη, παρασύροντας το λαό σε εξεγέρσεις και 
διεκδικώντας λυσσαλέα την εξουσία.
Οι παλαιοί αγωνιστές επιθυμούν επίσης να 
κυβερνήσουν την χώρα που απελευθέρωσαν 
κι οι ισχυρές οικογένειες διεκδικούν ακόμα και 
με στυγνές δολοφονίες το δικαίωμα τους να 
ελέγχουν την εξουσία.
Η βασίλισσα ούσα συντηρητικών πεποιθήσεων 
και σε πλήρη ιδεολογική αντίθεση με τους 
δημοκρατικούς θεσμούς, δίνει στους αντιπάλους 
της τα όπλα για να υπονομεύσουν την εξουσία 
της. Και καθώς δεν καταφέρνει να εξασφαλίσει 
ένα διάδοχο που θα ισχυροποιούσε τον θρόνο, 
μετά από πιέσεις, εκβιασμούς και συνωμοσίες, οι 
πρώτοι βασιλείς της Ελλάδας, εκθρονίζονται.

23 Aυγούστου 2021

Eρμηνεύουν οι ηθοποιοί Καλλιόπη 
Ευαγγελίδου και
Αλεξάνδρα Παλαιολόγου.

Τη σκηνοθεσία και την καλλιτεχνική 
σύλληψη υπογράφει ο σκηνοθέτης 
Ένκε Φεζολλάρι.
Ιστορική έρευνα: Δρ Άντα Διάλλα
Κείμενο παράστασης- 
Δραματουργική επεξεργασία: Μαρία 
Κυριάκη σε συνεργασία με την 
ερευνητική ομάδα.
Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: 
Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης
Σύμβουλος δραματουργίας : Ναταλί 
Μηνιώτη
Επιμέλεια σκηνικού χώρου / 
κοστούμια: Γιώργος Λυντζέρης
Φωτογραφίες -Τρέιλερ :  Ξένια 
Τσιλοχρήστου
Βοηθός σκηνοθέτη : Κωνσταντίνος 
Μαυρόπουλος
Παραγωγή:  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Σερρών – 
Κ.Βέρρος

Τιμή εισόδου: 10€

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ “ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ”  
 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21.30
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MOYΣΙΚη
ΣυΝΑυΛΙΑ 
ΜΑΝΤοΛΙΝΑΤΑ Του ορΦΕΑ

Η Μαντολινάτα αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα του Ορφέα. Η πρώτη εμφάνιση της 
πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 1938, 
όταν χαράματα Πρωτοχρονιάς σαράντα νέοι 
με όργανα τραγούδησαν στους δρόμους της 
Λευκάδας «Εμπρός τα όργανα..». Από τότε και 
για 35 χρόνια η Μαντολινάτα αποτέλεσε ένα από 
τα ενεργότερα τμήματα του Ομίλου. Το 1973 
σταματά τη λειτουργία της εξαιτίας δυνατού 
σεισμού που κατέστρεψε το κτίριο του Ορφέα. 
Το 1982 επανεμφανίζεται υπό την διεύθυνση του 
Μαέστρου Διονύση Γράψα. Από το 2000 μέχρι το 
2010 αναστέλλεται και πάλι η λειτουργία της λόγω 
καταστροφής των οργάνων. Την 1η Αυγούστου 
2015 η Μαντολινάτα του Ορφέα με την συμμετοχή 
της Μικτής Χορωδίας κάνει την πανηγυρική της 
επανεμφάνιση υπό την διεύθυνση του νέου 
Μαέστρου του Ομίλου Κωνσταντίνου Τσίντζα.

24 Aυγούστου 2021

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ “ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ”  
 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21.00
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ΑΦΙΕρωΜΑ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦοΛΚΛορ 

Το Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ της Λευκάδας τα 
τελευταία δύο χρόνια έχει αναβληθεί  λόγω της 
πανδημίας του κορονοϊού, όπως άλλωστε τα 
περισσότερα φεστιβάλ ανά τον κόσμο. Ζούμε 
σε απρόβλεπτους καιρούς όπου η ανθρώπινη 
ζωή αναντίρρητα έρχεται πρώτη και το ζωντανό 
πολιτιστικό θέαμα δεύτερο.  Το Πνευματικό 
Κέντρο του Δήμου Λευκάδας επέλεξε  να 
επανα-προγραμματίσει  όλη τη διοργάνωση του 
Φεστιβάλ Φολκλόρ θέτοντάς τη σε νέες βάσεις 
έτσι ώστε όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν , οι 
λάτρεις του φεστιβάλ να έχουν την ευκαιρία να 
απολαύσουν ένα υπέροχο καλειδοσκόπιο χορών 
και μουσικής.

28 Αυγούστου 2021

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ “ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ”  
 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21.30
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30 Αυγούστου 2021

 
Σύλληψη/Σκηνοθεσία/Χορογραφίες : 
Βάσια Βασιλείου
Γραφιστικά/Τρέιλερ : Γιάννης 
Τσούκας
Πρωτότυπη Μουσική : Φίλιππος 
Περιστέρης
Κατασκευή κοστουμιών : Καλίτσα 
Πασχάλη
Τεχνικός σκηνή/ήχου/φώτων: Θάνος 
Φλώρας
Οργάνωση περιοδείας/Υπεύθυνη 
Επικοινωνίας: Βάνα Καταραχιά
Διευθυντής Παραγωγής : Χρήστος 
Δημητριάδης

 
EΠΙ ΣΚηΝηΣ :
ΒΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΑΣ

Τιμή εισόδου: 10€

ΘΕΑΤρο 

Θ Α  Γ Ι Ν Ε Ι  Τ ο υ  Α ρ Ι Σ Τ ο Φ Α Ν η
 
Δύο μόνο ηθοποιοί/performer/διασκεδαστές σε 
9 Αριστοφανικά έργα!
Χορεύουν, τραγουδάνε, παίζουν! Αλλάζουν 
ρόλους, φύλα, έργα! Το κοινό διασκεδάζει και 
παράλληλα έχει την ευκαιρία  να γνωρίσει 
την ευφυία και το τολμηρό χιούμορ του 
μεγάλου μας ποιητή! Μόνο που αυτή τη φορά 
δεν θα παρακολουθεί ένα έργο, αλλά εννιά!
Η εποχή μας έχει απόλυτη ανάγκη την 
πολιτική σοφία του Αριστοφάνη και 
παράλληλα την ευκαιρία να ξεδώσει με μια 
πραγματική Αριστοφανική πανδαισία γεμάτη 
ζωηρούς στίχους, ήχους και χρώματα! 
 

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ “ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ”  
 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21.30
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3-5 Σεπτεμβρίου 
2021

ανατομοφυσιολογίας, ακουστικής 
λειτουργίας και υπολογιστικής 
ανάλυσης με τη χρήση μιας ευρείας 
εργαλειοθήκης που αναδεικνύουν τη 
επιστημονική γνώση.
Μέσω αυτών των καινοτόμων 
εργαλείων και μεθοδολογιών 
η αισθητική προσέγγιση του 
φαινομένου «Τραγουδιστική 
φωνή» οδηγεί σε μία επιστημονική 
προσέγγιση της παιδαγωγικής και 
της ερμηνείας της φωνής μέσω 
της κατανόησης της ακουστικής 
λειτουργίας του φωνητικού οργάνου 
και των γνωσιακών μηχανισμών που 
το διέπουν.
 

ΣυΝΑυΛΙΕΣ
ΚηΠοΘΕΑΤρο

ΑΓΓΕΛου  ΣΙΚΕΛΙΑΝου , 
ωρΑ:  20.00

κλασσικό τραγούδι,  Jazz και 
παραδοσιακή μουσική

Είσοδος ελεύθερη

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ-
ΕρΓΑΣΤηρΙΑ 
ΣυΝΑυΛΙΕΣ 

ΠΕΜΠΤη 2 ΣΕΠΤΕΜΒρΙου 2021
ΑΙΘουΣΑ ΣυΝΕΔρΙωΝ ΠΝΕυΜΑΤΙΚου ΚΕΝΤρου, 

19.00
Παρουσίαση του συλλογικού τόμου « Τεχνικές 
και Τεχνολογίες της άδουσας φωνής» (Επ. Α. 
Γεωργάκη και Ε. Αγγελάκης).Εκδόσεις Κωσταράκη

ΠΑρΑΣΚΕυη 3 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤο 4 ΣΕΠΤΕΜΒρΙου 2021
ΔΙηΜΕρΙΔΑ ΓΙΑ ΤηΝ ΑΝΘρωΠΙΝη ΦωΝη

ΑΙΘουΣΑ ΣυΝΕΔρΙωΝ ΠΝΕυΜΑΤΙΚου ΚΕΝΤρου , 
9.30-14.00

ΑΣΜΑ: Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις για 
την εκπαίδευση της  άδουσας φωνής
Διοργάνωση: Eργαστήριο Μουσικής Ακουστικής 
και Τεχνολογίας ,Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 
ΕΚΠΑ
Yπο την αιγίδα του Πνευματικού Κέντρου του 
Δήμου Λευκάδας
Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού 
Λευκάδας

Η ανθρώπινη φωνή, το εκφραστικότερο και 
πλουσιότερο σε αποχρώσεις μουσικό όργανο, 
έχει χρησιμοποιηθεί με αναρίθμητους τρόπους 
στη μουσική και τα τραγούδια των διαφόρων 
λαών. Από τον απλό αναστεναγμό, το γέλιο και 
την ομιλία με τα εκατοντάδες φωνήματα όλων των 
γλωσσών της υφηλίου έως τη μίμηση των ήχων 
της φύσης και των μηχανών, ακόμη και των άλλων 
μουσικών οργάνων.
Η ραγδαία εξέλιξη των ηλεκτρονικών και 
ψηφιακών τεχνολογιών του 20ου αιώνα έχουν 
καθολικά και ανεπίστρεπτα αλλάξει την σωματική 
αντίληψη  της φωνής μέσω των νέων μέσων και 
των διαδραστικών τεχνολογιών. Η σύγχρονη 
εποχή του διαδικτύου και της πληροφορικής 
δίνει την δυνατότητα στον εκπαιδευτή/δάσκαλο, 
ερευνητή και ερμηνευτή της άδουσας φωνής να 
διερευνήσει τη φωνή μέσα από  το πρίσμα 
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ΘΕΑΤρο 

«ΖωΕΣ ΓΙΑ ΦΑΓωΜΑ»
του ΣΑΚΗ ΣΕΡΕΦΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

«Ιστορίες ανθρώπων που κάποια τροφή 
σημάδεψε μοιραία το μέσα τους. Τα όνειρά 
τους. Το μυαλό τους. Τα πάθη τους. Τα πένθη 
τους. Άνθρωποι στους οποίους κάποιες τροφές 
έχουν ταυτιστεί στην μνήμη τους με κάποιο 
συμβάν. Αγαπημένα πρόσωπα, έρωτες, γενέθλιοι 
τόποι, απόντα σώματα, σβησμένες επιθυμίες, 
σημαδεύονται μέσα στην ψυχή τους από κάποια 
τροφή.
Άλλωστε, σε όλους μας δεν συμβαίνει αυτό; 
Η παρουσία κάποιων προσώπων στη ζωή μας 
δεν συνδέεται με κάποιο συγκεκριμένο φαγητό 
που φάγαμε από τα χέρια τους;  Ή που μας το 
στέρησαν, για πάντα με την απουσία τους;
 

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ “ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ”  
 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21.30

7-8-9 Σεπτεμβρίου 
2021

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:
Λουκία Κατωπόδη

ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ:
Αρετή Κοψιδά
Έλενα Αρβανίτη
Ειρήνη Κατσαρού
Σπύρος Τυπάλδος
Εύη Τσικουρώνα
Αντώνης  Νηφόρος
Σοφία Αθάνατου
Φώτης Βεντούρης
Άννα Βλόντζου
Γιάννης Ψαρράς
Αναστασία Κατωπόδη
Νίκη Φωτεινού
Γιάννης Κανδηλιώτης
Ίνη Νταντάμη
Μάρκος Σφέτσας

Τιμή εισόδου: 5€
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ΒυΖΑΝΤΙΝη 
ΜουΣΙΚη

ΜουΣΙΚο ΒυΖΑΝΤΙΝο ΣυΝοΛο 
Του ΕΛΛηΝΙΚου ΑΝοΙΧΤου 
ΠΑΝΕΠΙΣΤηΜΙου ΠΑΤρωΝ
 
Ορατόριο Εθνεγερσία-Οδοιπορικό
Το ΕΑΠ και το Βυζαντινό Μουσικό Σύνολο τιμούν 
τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821
Τιμή προς τους Λευκάδιους Αγωνιστές.

Το «Βυζαντινό Μουσικό Σύνολο» του Ελληνικού 
Ανοιχτού Πανεπιστημίου , το οποίο διευθύνει 
ο καθηγητής της Εκκλησιαστικής Βυζαντινής 
Μουσικής και πρωτοψάλτης Βασίλης 
Καυκόπουλος , απαρτίζεται από μέλη που, αρκετά 
διακονούν ως Πρωτοψάλτες ή Λαμπαδάριοι, σε 
διαφόρους Ιερούς ναούς των Πατρών και της 
ευρύτερης περιοχής.

11 Σεπτεμβρίου 
2021

 

Είσοδος ελεύθερη

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ “ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ”  
 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 20.00
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ΜουΣΙΚη
ΠΑρουΣΙΑΣη ΔΙΣΚου 
ΠΑΤΤυ ΚΑΛου
«ΝΤυΜΕΝο οΝΕΙρο ΣΤο ΜΠΛΕ»

Την πρώτη της δισκογραφική δουλειά με τίτλο 
«Ντυμένο Όνειρο στο Μπλε» παρουσιάζει η 
Πάττυ Καλού με πρώτο σταθμό την ιδιαίτερη 
πατρίδα της τη Λευκάδα. 
Tο album κυκλοφορεί από τη FRIDA Records 
και περιλαμβάνει οκτώ τραγούδια σε στίχους 
Νόνης Σταματέλου, Ηλία Γεωργάκη, Ιουστίνης 
Φραγκούλη και μουσική της ερμηνεύτριας.
Τα τραγούδια του album μας ταξιδεύουν στη 
Μεσόγειο προτείνοντας φρέσκους μουσικούς 
συγκερασμούς. Τα μαντολίνα του εξαιρετικού 
μουσικού Κώστα Τσίντζα, οι ενορχηστρώσεις 
του Γιώργου Θεοδωρόπουλου και η επιμέλεια 
παραγωγής του Γιάννη Σκουλά, αναδεικνύουν 
κάθε ηχόχρωμα των τραγουδιών.
 

18 Σεπτεμβρίου 
2021

Μουσικοί: 
Γιώργος Θεοδωρόπουλος
Κώστας Τσίντζας
Μάριος Στέρπης
Νίκος Βλάχος
ορέστης Τζανίνης 

 

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ “ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ”  
 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 20.30
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ΒΙΒΛΙοΠΑρουΣΙΑΣη

ΚΑΙ ο ΚΛηροΣ ΕΠΕΣΕ ΣΤΑ 
ΔΑΚρυΑ
π. Βασίλειος Χριστοδούλου

Ένα εξαιρετικό βιβλίο που συνομιλεί θεολογικά 
με τον κινηματογράφο πάνω σ’ ένα θέμα που 
βασανίζει τον άνθρωπο διαιώνια, εκείνο της 
απουσίας και σιωπής του Θεού. Με γλώσσα 
συναρπαστική, ποιητική και άκρως διεισδυτική 
ο συγγραφέας ανατέμνει θεολογικά οκτώ 
κινηματογραφικά έργα δίνοντάς μας την ευκαιρία 
να απολαύσουμε ένα ταξίδι στον υπαρξιακό 
στοχασμό της έβδομης τέχνης αλλά και να 
συνομιλήσουμε με τις βαθύτερες αγωνίες και 
τους φόβους μας, με τα αδυσώπητα «γιατί» που 
στοιχειώνουν τη ζωή μας, όταν το παράλογο και 
το κακό δείχνουν να επικρατούν και ο Θεός να μην 
παίρνει θέση.
 Το συγκεκριμένο βιβλίο συνιστά μία εκδοτική 
πρωτοτυπία, αφού για πρώτη φορά στην ελληνική 
βιβλιογραφία επιχειρείται μια εκτενής θεολογική 
ανάλυση κινηματογραφικών έργων.
Το θέμα πάνω στο οποίο το βιβλίο στοχάζεται 
-της απουσίας και σιωπής του Θεού- συνιστἀ 
εναγώνια αναζήτηση και πάλη του συγγραφέα και 
όχι αποτέλεσμα λογοτεχνικού στοχασμού, όπως ο 
ίδιος ο συγγραφέας επισημαίνει:
παρακαλέσει. 

19 Σεπτεμβρίου 
2021 
«Το θέμα, που ομολογώ πως από 
παιδί με πλήγωνε, είναι εκείνο 
του αναίτιου και πρόωρου χαμού 
των ανθρώπων, το αναπάντεχο 
του θανάτου, ο επώδυνος και 
μαρτυρικός τρόπος της εξόδου 
πολλών ανθρώπων απ’ τη ζωή, 
παρά τις όσες  για ¨ανώδυνα, 
ανεπαίσχυντα και ειρηνικά τέλη¨ 
ικεσίες Τον  είχαμε ανά τους αιώνες 

Μεγαλώνοντας βέβαια και 
παίρνοντας μυρουδιά από τα 
τεκταινόμενα στην παγκόσμια 
ιστορία, ακόμα βασανιστικότερο 
γινόταν για μένα και το θέμα 
της διαφαινόμενης απουσίας 
και σιωπής του Θεού, όταν οι 
δίκαιοι αφανίζονται και η ηχώ των 
κραυγών τους πολλαπλασιάζεται 
ανατριχιαστικά μέσα σ’ένα βουβό 
κενό. Όταν ο Θεός παρακαλείται 
να επέμβει και δεν το κάνει. Όταν 
κάποιοι που υποφέρουν Του 
φωνάζουν και ο ουρανός σιωπά. Τα 
δάκρυα, στοιχείο σωματικό αλλά και 
σημείο πνευματικό, διαρρέουν όλη 
την υπόστασή μας και εκφράζουν τα 
ανείπωτα, όσα ο λόγος και οι λέξεις 
αδυνατούν να μεταφέρουν. Με τα 
δάκρυα Σου μιλάμε καλύτερα, με 
τα δάκρυα Σε αναζητούμε. Με τα 
δάκρυα πιστώνουμε την παρουσία 
Σου μέσα μας και με τα ίδια δάκρυα  
σπαράζουμε την απουσία Σου. Οι 
ειλικρινείς πάντοτε θα κλαίνε, με τον 
έναν ή τον άλλο τρόπο».

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ “ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ”  
 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 20.00



ΕΚΔηΛωΣΕΙΣ ΣΤη 
ΛΕυΚΑΔΙΤΙΚη υΠΑΙΘρο
ΚΑρυΑ 
ΣυΛΛοΓοΣ ΚΑρΣΑΝωΝ ΛΕυΚΑΔΑΣ-ΑΘηΝΑΣ & ΑΠοΛΛωΝ ΚΑρυΑΣ
9/8 Ημερίδα «Οι επιπτώσεις της πανδημίας στη ζωή μας»

ΣυΒροΣ 
ΑΝΤΕΛΙΚοΣ ΣυΒρου
20/6 Περιπατητική Διαδρομή στο Μονοπάτι των Πηγών
18/8 «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» Πολιτιστική, Μουσική και Λογοτεχνική Βραδιά 
8/9 Γιορτή Τρύγου αναπαράσταση 

ΝΕοΧωρΙ
ΣυΛΛοΓοΣ «ΜΕΛΑΝυΔροΣ» 
1/7 Μουσική βραδιά με τον Αποστόλη Παπουτσάκη στο Παλιό Δημοτικό Σχολείο 
Νεοχωρίου.
21 και 24 Ιουλίου συναυλία της Μουσικής Εβδομάδας Λευκάδας
21- 26 Ιουλίου Έκθεση φωτογραφίας Θεόδωρου Παπατρέχα “70 χρόνια Άγγελος 
Σικελιανός”

ΠΑΙΔΙΚη ΨυΧΑΓωΓΙΑ
12 Ιουλίου, Καραγκιόζης (Θέατρο Σκιών Αθανασίου)

13 Ιουλίου, Ο Παπουτσωμένος Γάτος (Παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου)

27 Ιουλίου , Ο Μάγος του Οζ  (Παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου)

26 Αυγούστου Καραγκιόζης (Θέατρο Σκιών Αθανασίου)

14 & 15 Σεπτεμβρίου Το Μεγάλο Ταξίδι του Τουρτουρί του Ευ. Τριβιζά (Σωματείο 
Παλεστρίνα)

OΛΕΣ ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ “ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ”  
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21.00
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