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Ο Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης επενδύει συνειδητά σε καινοτό-
μες εξωστρεφείς πολιτιστικές εκδηλώσεις, έχοντας την πεποίθηση ότι 
σημαντικές πολιτιστικές δράσεις αναβαθμίζουν το επίπεδο ζωής μας, 
αλλά και  συμβάλουν καθοριστικά στην ανάδειξη της τουριστικής ταυ-
τότητας του τόπου μας.
 Το νέο  Φεστιβάλ ΑΡΙΣΤΟΝΑΥΤΕΣ αντλεί την ονομασία του από το 
ομώνυμο ακμάζον λιμάνι της αρχαίας Πελλήνης και αποτελεί το πρώ-
το βήμα προβολής μιας σημαντικής ιστορικής περιοχής του Δήμου 
μας, φιλοδοξώντας να εξελιχθεί σε πολιτιστικό θεσμό.
 Με την διοργάνωση του Φεστιβάλ το οποίο συνδυάζει δημιουργικά 
διαφορετικές μορφές τέχνης, στοχεύουμε να επιτύχουμε την ενεργό 
συμμετοχή των κατοίκων σε βιωματικές δράσεις, αλλά και να ανα-
δείξουμε μέσα από θεματικές εκδηλώσεις σημαντικά τοπόσημα της 
περιοχής μας στους επισκέπτες. 
 Ο Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης αξιοποιώντας δυναμικές πολι-
τιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες ξεπερνούν τα τοπικά όρια, φιλοδοξεί 
να ανανεώσει το στίγμα της περιοχής στον πολιτιστικό και τουριστικό 
χάρτη της χώρας με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία.

Με το Φεστιβάλ «Αριστοναύτες» που θα λάβει χώρα από 7 έως 10 
Ιουλίου, ο Δήμος μας σε συνεργασία με το ΝΠΔΔ Ηλίας Κατσούλης και 
τη δημιουργική ομάδα Animasyros σηκώνει αυλαία στις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού. 
 Πρόκειται για ένα νέο Φεστιβάλ που εγκολπώνει και προωθεί ποικί-
λες μορφές τέχνης ενώ συνάμα έρχεται να αναδείξει σημαντικά τοπό-
σημα της περιοχής μας.
 Εκτός από τις συναυλίες, τις εκθέσεις, τις προβολές animation, τα 
εργαστήρια, φιλοξενούνται και πρωτότυπες δημιουργικές δράσεις 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για παιδιά, νέους και ανθρώπους 
της τρίτης ηλικίας που θα πραγματοποιηθούν σε σημεία μοναδικής 
ομορφιάς. 
 Προσκαλούμε όλους τους δημότες και επισκέπτες μας να αγκαλιά-
σουν το πολυθεματικό αυτό δρώμενο και ευελπιστούμε τη δυναμική 
ένταξή του στο χάρτη των περιφερειακών Φεστιβάλ της χώρας.

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ηλίας Κατσούλης» θέλοντας να προσφέρει καινοτόμα πο-
λιτιστικά δρώμενα σας καλωσορίζει στο πολυθεματικό - πολιτιστικό 
φεστιβάλ «ΑΡΙΣΤΟΝΑΥΤΕΣ 2022», ένα γεγονός που απλώνεται σε όλο 
το Δήμο και στοχεύει να προκαλέσει πανελλήνιο & διεθνές ενδιαφέρον, 
αποβλέποντας στη δημιουργία μιας ετήσιας δράσης ανάπτυξης που 
συνδέει τους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού & της ποιότητας 
ζωής της περιοχής.
 Με δύο μουσικές συναυλίες, προβολές ταινιών, εκπαιδευτικό εργαστή-
ριο και μια εικαστική έκθεση, στοχεύουμε στην πυροδότηση του ενδια-
φέροντος τόσο των κατοίκων της περιοχής όσο και των επισκεπτών της. 
 Ελπίζουμε στη θετική ανταπόκριση του κοινού και στην εδραίωση 
ενός νέου πολιτιστικού θεσμού.

Βλάσης Τσιώτος 
δήμαρχος
ξυλοκαςτρου
ευρωςτίνής

Ελίνα Μενούνου
αντίδήμαρχος 
πολίτίςμου

Ιωάννης Σκέρος
προεδρος νπδδ 
«ήλίας Κατςουλής»

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ
Λυρική βραδιά με αποσπάσματα από όπερες & οπερέτες
Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022, 21:00
πλατεία αγίου βλασίου,  ξυλοκαστρο
Η επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ Αριστοναύτες θα γίνει με μια συναυλία λυρικού τραγουδιού, με απο-
σπάσματα από γνωστές και αγαπημένες όπερες και οπερέτες. Συμμετέχουν η κορυφαία ελληνίδα με-
σόφωνος Άρτεμις Μπόγρη, η υψίφωνος Χρύσα Μαλιαμάνη και ο πιανίστας Σπύρος Σουλαδάκης.
Διάρκεια 70’
είςοδος ελευθερή

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & PERFORMANCE
σε συνεργασία με την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών: «Nouveau Regime»
ΕΚΘΕΣΗ: 7-10 Ιουλίου, 11:00-20:00
PERFORMANCE: 9 & 10 Ιουλίου, 20:00
οίκία Σίκελίανου, ξυλοκαστρο
Η δράση της ΑΣΚΤ «Nouveau Regime» είναι εμπνευσμένη από την ιστορική μνήμη του σπουδαίου 
Έλληνα ποιητή, Άγγελου Σικελιανού, αλλά και από τη ζωή του στην περιοχή του Ξυλοκάστρου. 
επίμελεία
Γιώργος Καζάζης, (Καθηγητής, Διευθ. ΣΤ’ εργ.)  και Γιάννης Σκαλτσάς (Αν. Καθηγητής, Διευθ. Ε’ εργ ), με 
την υποστήριξη των Τζίμη Ευθυμίου (Μέλος Ε.Δ.Ι.Π.), Παναγιώτη Σιάγκρη (Μέλος Ε.Δ.Ι.Π.), Κατερίνας 
Μπότσαρη (Υπ. Διδάκτορας), Παρασκευής Τεκτονίδου (Υπ. Διδάκτορας).
ςυμμετεχουν με εργα τους οί  φοίτήτες (αλφαβήτίκα)
Ελευθερία Αμολοχίτη, Αλεξάνδρα Αψωκάρδου, Θεοδώρα Βασιλειάδου, Αναστασία Γεωργίτση, Ελισά-
βετ Γκολφινοπούλου, Λένα Δουρμούσογλου, Φαιδρά Καράντζου, Κατερίνα Κορρέ, Παναγιώτης Μεϊντά-
νης, Αικατερίνη Μπόθου Βουτεράκου, Ευάγγελος Νάνος, Γιάννης Ξέρας, Κατερίνα Σκόρδου, Μαριτίνα 
Τσελέπη, Γιώργος Τσιάκος
Περφόρμανς: Άρτεμις Σαρτζετάκη, Ευάγγελος Νάνος
είςοδος ελευθερή
Τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 8 Ιουλίου, σε μία ιδιαίτερη 
βραδιά υπό τους ήχους της άρπας της Clio K. 

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ANIMATION
σε επιμέλεια του ANIMASYROS Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων
Σάββατο 9 Ιουλίου, 21:00 / πρώην είρηνοδίκείο,  δερβενί
Κυριακή 10 Ιουλίου, 21:00 / παλίο μουραγίο,  ξυλοκαστρο
Προβολές βραβευμένων ταινιών κινουμένων σχεδίων από όλο τον κόσμο, για όλη την οικογένεια. Σε 
πρώτη προβολή για το ευρύ κοινό. 
Σάββατο 9 Ιουλίου, εξωτερικός χώρος πρώην Ειρηνοδικείου /  Δερβένι, 21:00
Animasyros KIDS προβολή ταινιών μικρού μήκους.
Κυριακή 10 Ιουλίου, Παλιό Μουράγιο / Ξυλόκαστρο, 21:00
Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary
Rémi Chayé, France/Denmark, 85’, 2020  σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο
είςοδος ελευθερή

ARISTONAUTES FESTIVALS LAB
Δράση δημιουργικής δικτύωσης πολιτιστικών φορέων
Σάββατο 9 & Κυριακή 10 Ιουλίου
ξενοδοχείο sikyon coast hotel & resort,  ξυλοκαστρο
Εκπρόσωποι από κορυφαία φεστιβάλ και πολιτιστικούς φορείς της χώρας συναντιούνται στο Ξυλό-
καστρο για να συζητήσουν τις εξελίξεις στο πολιτιστικό πεδίο, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και 

προτάσεις για την οργάνωση, εκτέλεση, προώθηση πολιτιστικών προγραμμάτων. Κεντρικός θεματικός 
άξονας του πρώτου Festivals Lab θα είναι οι μετασχηματισμοί που προέκυψαν στο πολιτιστικό πεδίο 
με την πανδημία και η πολιτιστική δράση στη μετα-covid εποχή.
ςυμμετεχουν 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, Ελευσίνα 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2023, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά,  Ziria Festival, Φεστιβάλ Ναυπλίου, Loutraki 
Festival, Animasyros, Electric Nights Festival, Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, Young Artists 
Festival, Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων, Dance Days Chania, Φεστιβάλ Πριμαρόλια

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΙΑ
Παρασκευή 8 Ιουλίου, 11:00-14:00 / πευκίασ,  ξυλοκαστρο
Σάββατο 9 Ιουλίου, 11:00-14:00 / ρεμα τών μυλών
Το εργαστήριο αυτό προσκαλεί άτομα της τρίτης ηλικίας μαζί με τα εγγόνια τους, να συμμετάσχουν σε 
δύο πρωτότυπες δημιουργικές δράσεις, που εμπνέονται από την ποίηση και το περιβάλλον. Θα πραγ-
ματοποιηθεί στο Ρέμα των Μύλων, στα ορεινά του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και στο αστικό 
δάσος του Πευκιά στο Ξυλόκαστρο, με εκπαιδεύτρια τη Μαρία-Λουκία Μητράκου και με στόχο την 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και προώθηση της ανακύκλωσης. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Σάββατο 9 Ιουλίου / συκία kορίνθίασ 
Κυριακή 10 Ιουλίου / δερβενί ,  δημοτίκο σχολείο
Το εργαστήριο έχει ως θεματικό άξονα την Αργοναυτική Εκστρατεία γίνεται με τη συνεργασία της 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αξιοποιεί μικτές τεχνικές animation. Τα εργαστήρια, με 
εκπαιδεύτερια την Έλενα Παυλάκη, θα πραγματοποιηθούν στη Συκιά και στο Δερβένι και θα καταλή-
ξουν στη δημιουργία μιας πρωτότυπης ταινίας κινουμένων σχεδίων. 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΟΥΛΗ
Σάββατο 9 Ιουλίου, 21:00
παρκο κυκλοφορίακησ αγώγησ,  ξυλοκαστρο
Ο Γιάννης Χαρούλης και οι μουσικοί του συνεχίζουν τις καλοκαιρινές συναυλίες και υπόσχονται να 
μοιραστούν μαζί μας τραγούδια, μουσικές και χαρές που όλοι έχουμε ανάγκη. Παλιά και νέα τραγούδια 
θα γίνουν ένα το φετινό καλοκαίρι, όπως ακριβώς μια καλή παρέα που δεν κοιτά ηλικίες, χρώματα και 
διακρίσεις. Ο Γιάννης Χαρούλης υπόσχεται να μας παρασύρει με όσα τραγούδια έχουμε αγαπήσει και 
να μας συστήσει και καινούργια, από το νέο του δίσκο «ΚΟΛΙΜΠΡΙ». Ένα άλμπουμ γεμάτο με σκέψεις 
και συναισθήματα που μας θυμίζουν ότι όσες δυσκολίες και αν βιώνουμε όταν «μοιραζόμαστε», «εκ-
φραζόμαστε» και «επικοινωνούμε» η δύναμή μας πολλαπλασιάζεται.
Μαζί του οι μουσικοί: Λευτέρης Ανδριώτης λυρα, Βασίλης Μπαχαρίδης κρουςτα,
  Θανάσης Dzingovic ήλεκτρίκή κίθαρα, Ορέστης Μπενέκας πλήκτρα 
Σχεδιασμός Ήχου:   Παναγιώτης Ριζόπουλος - Νίκος Κωνσταντάκης
Σχεδιασμός Φωτισμού: Περικλής Μαθιέλλης

Γενική Είσοδος: €15, Εκπτωτικό: €12 
Οι πόρτες ανοίγουν: 19.30, Έναρξη: 21.00  
Προπώληση ticketservices.gr και στα βιβλιοπωλεία: Βιβλιοχαρτοπωλείο Θ. Δ. Αδαλάκης, π. 
τςαλδαρή 41, ξυλοκαςτρο, 2743 028350 / Μαρία Παπακώστα ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, π. τςαλδαρή 43, 
ξυλοκαςτρο, 2743 024828 / Μάριος Δ. Τριτάκης, π. τςαλδαρή 34, ξυλοκαςτρο, 27430 22354 / 
Βιβλιοπωλείο Αναλόγιον, αδαμοπουλου 7, ξυλοκαςτρο, 2743 302458 / Παναγιώτα Φιδάκη, 
δερβενί, 27430 32842
Πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα στο aristonautes.eu

aristonautesfestival
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