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Ένας θεσμός σημαντικός, ένα από τα μεγαλύτερα Φεστιβάλ της χώρας, το Φεστιβάλ Φιλίππων - Θάσου,

55 χρόνια από την πρώτη παράσταση αρχαίου δράματος στη σύγχρονη εποχή, στο εμβληματικό αρχαίο

θέατρο της Βορείου Ελλάδος, ανοίγει εφέτος το πρόγραμμα του στις 7 Ιουλίου. 

Το φετινό Φεστιβάλ με σημείο αναφοράς – αιχμής την Ποίηση, περιλαμβάνει παραγωγές πρώτης 

γραμμής, που αφορούν κυρίως, στο θέατρο και τη μουσική, παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου, του 

Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, Δημοτικών Περιφερειακών

Θεάτρων και θιάσων του ελεύθερου θεάτρου. 

Αναδεικνύοντας τους τόπους που συγκροτούν τη γεωγραφία της Καβάλας, το Φεστιβάλ ανιχνεύεται, 

όχι μόνο στα ερείπια της αρχαίας και της βυζαντινής πόλης των Φιλίππων, αλλά και στην πόλη της 

Καβάλας, μιας ιδιαίτερα εύρωστης πόλης με σκορπισμένες παντού ακόμη τις μνήμες ενός ακμαίου 

πολιτισμού.

ΕφΤΑ 
γιατί η ποίηση 
είναι ένα από 

τα θαύματα του κόσμου 

+ ΔυΟ
γιατί είναι 

η παντοτινή μας 
συντροφιά-παρηγοριά
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Το στίγμα του 55ου Φεστιβάλ Φιλίππων – Θάσου 

Το φετινό μας ραντεβού, θέλουμε να είναι η Ποίηση. 
Από κει θα κλέψουμε θάρρος, αναπνοή, κουράγιο, βηματισμό, 
θάλασσα, βουνό, πίστη.
Θα ξαναβρεθούμε στα εφτά σημεία του φεστιβάλ με εφτά + δυο ποιητές. 
Στους Φιλίππους, στην Καβάλα, στη Θάσο. 
Θα φτιάξουμε εφτά + δυο προσωπογραφίες, εφτά + δυο πορτρέτα ποιητών. 

1 Μίλτος Σαχτούρης 

2 Νίκος Καρούζος

3 Νίκος Αλέξης Ασλάνογλου

4 Μανόλης Αναγνωστάκης

5 Μάτση Χατζηλαζάρου

6 Γιάννης Βαρβέρης

7 Αργύρης Χιόνης

+2 Γιάννης Κωνσταντινίδης - Γ.Ξ. Στογιαννίδης

Δώσαμε το «θέμα» μας σε συγγραφείς, ηθοποιούς, ποιητές, σκηνοθέτες, μουσικούς, κινηματογραφιστές. 
Ο καθένας, θα αναλάβει και μια προσωπογραφία, η δραματική σχολή του ΚΘΒΕ θα αναλάβει το πορτρέτο του Αλέξη
Ασλάνογλου, ο Βασίλης Παπαβασιλείου του Νίκου Καρούζου, η Ολία Λαζαρίδου και Lost Bodies του Μίλτου Σαχτούρη
κλπ.  Παραγωγές πολύ «φτωχές», «αρχοντικές» -δεν θα έχουν καν τα μέσα να ψευτίσουν- όχι μόνο λόγο εποχής, αλλά
και λόγω του θέματος, της φύσης τους, της «απαίτησης» των ιδίων των ποιητών. 

Η εφετινή διοργάνωση «εμπλέκει» στο Φεστιβάλ Φιλίππων «πρόσωπα» και «πρόσωπα» από το χώρο του θεάτρου, 

όπως ο Βασίλης Παπαβασιλείου, η Όλια Λαζαρίδου, αλλά και η Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου 

Ελλάδος, Μιχάλης Βιρβιδάκης (Εταιρία θεάτρου ΜΝΗΜΗ), Σταύρος Ψυλλάκης, Αλεξία Καλτσίκη, Μισέλ Φάις,

Δήμητρα Κονδυλάκη μαζί με σπουδαία τέκνα της πόλης της Καβάλας Αργύρης Μπακιρτζής, Κοσμάς 

Χαρπαντίδης, Kώστας Καναβούρης, Γεωργία Τριανταφυλλίδου, Δέσποινα Παπάζογλου κ.ά.



    Νίκος Καρούζος
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Μανόλης Αναγνωστάκης

Μάτση Χατζηλαζάρου

Νίκος Αλέξης Ασλάνογλου

Μίλτος Σαχτούρης

Γιάννης Κωνσταντινίδης

Αργύρης Χιόνης

Γιάννης Βαρβέρης

Γ.Ξ. Στογιαννίδης
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 Σε τίτλους

* Εισαγωγή - Παρουσίαση:    Kώστας Καναβούρης

1. Mίλτος Σαχτούρης: «To Bαπόρι» 
Περφόρμανς βασισμένη σε ποιήματα του Μ. Σαχτούρη
Mουσική-Εικόνα: Lost Bodies (Θάνος Κόης, Αντώνης Παπασπύρου)
Ερμηνεία: Όλια Λαζαρίδου, Θάνος Κόης, Αντώνης Παπασπύρου

2. Νίκος Καρούζος: «Η έλαφος των άστρων »
Σκηνοθεσία και Ερμηνεία: Βασίλης Παπαβασιλείου

3. Νίκος-Aλέξης Ασλάνογλου: Δραματική Σχολή Κ.Θ.Β.Ε.
Σκηνοθετική επιμέλεια: Γιάννης Ρήγας 

4. Μανόλης Αναγνωστάκης: «Είμαι αριστερόχειρ ουσιαστικά»
Παράσταση βασισμένη σε ποιήματα του Μ. Αναγνωστάκη 
Σκηνοθετική επιμέλεια: Αλεξία Καλτσίκη 
Δραματουργική επεξεργασία: Μισέλ Φάις
Ερμηνεία: Θανάσης Δόβρης, Αλεξία Καλτσίκη 

5. Μάτση Χατζηλαζάρου: «Σβήσε το πρόσωπό μου και ξαναρχίζουμε»
Αφιερωμένο στη Μάτση Χατζηλαζάρου
Δραματουργική επεξεργασία-σκηνοθεσία: Δήμητρα Κονδυλάκη
Οπτικό σύμπαν: Αλέξανδρος Μιστριώτης
Ενδυματολογική επιμέλεια: Φωτεινή Γεωργίου
Ερμηνεία: Δέσποινα Παπάζογλου

«Όμως εμείς, αν θέλετε, είμαστε έτοιμοι ακόμα»
Μανόλης Αναγνωστάκης
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6. Γιάννης Βαρβέρης: «...και μέχρι εκεί που πια δεν τον έβλεπε 
ούτε αυτή - η πολυθρόνα του» (από τη συλλογή Ο ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΓΚ)

H παρουσία του απόντος Γιάννη Βαρβέρη: ποιήματα, 
κείμενα σαν ποιήματα και ένα τραγούδι των 
"Χειμερινών Κολυμβητών" από την Γεωργία Τριανταφυλλίδου

7. Αργύρης Χιόνης: «Ακίνητος στου ποταμού την κοίτη» 
Παράσταση βασισμένη σε ποιήματα του Α. Χιόνη 
Σκηνοθεσία και Ερμηνεία: Μιχάλης Βιρβιδάκης 
Παραγωγή βίντεο παράστασης: Σταύρος Ψυλλάκης 

+2 Γιάννης Κωνσταντινίδης
Γ.Ξ. Στογιαννίδης: «Από τις επαναστατικές προπόσεις 

στις εξεγέρσεις της καρδιάς»
Ένα πανόραμα ποιητών της Καβάλας στον 20ο αιώνα
Επιμέλεια: Κοσμάς Χαρπαντίδης

* Συμμετέχουν νέοι του ΚΕΘΕΑ – Κιβωτός με απαγγελίες ποιήματων.
Μέρος των εσόδων των παραστασεων 7+2 ποιητές θα διατεθουν στο ΚΕΘΕΑ – Κιβωτός
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ΕΝΑΡΞΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
7, 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 

ΚΘΒΕ Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, σε συμπαραγωγή με το Θέατρο Ακροπόλ

«Ιππής» του Αριστοφάνη

Μετάφραση: Σταμάτης Φασουλής
Σκηνοθεσία: Σταμάτης Φασουλής
Σκηνικά:  Μανώλης Παντελιδάκης
Κοστούμια: Ντένη Βαχλιώτη
Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος
Μουσική: Γιώργος Χριστιανάκης
Ερμηνεύουν: Πέτρος Φιλιππίδης 

Γιάννης Ζουγανέλης 

Οι «Ιππής» είναι το πρώτο από τα σωζόμενα έργα που φέρει την υπογραφή του Αριστο-
φάνη, μια κατεξοχήν πολιτική κωμωδία που διδάχτηκε το 424 π.Χ. στα Λήναια, κερδίζον-
τας το πρώτο βραβείο. Το έργο ασκεί οξύτατη κριτική προς τον αρχηγό των Δημοκρατικών,
Κλέωνα, ρόλο τον οποίο έπαιξε ο ίδιος ο Αριστοφάνης, καθώς κανένας άλλος δεν τολμούσε.

Οι «Ιππής» περιγράφουν τον αγώνα του Παφλαγόνα ενάντια στον Αλλαντοπώλη, διακωμω-
δώντας τον τρόπο που ασκείται η πολιτική προκειμένου να αποκτηθεί η εύνοια του κό-
σμου.Καθώς ο Παφλαγόνας έρχεται αντιμέτωπος με τον Αλλαντοπώλη, η κωμωδία στρέφει
τα βέλη της στη δημαγωγία των πολιτικών και στη φαυλότητα της εξουσίας, στον λαϊκισμό
και στη ρουσφετολογία, στα μικροκομματικά συμφέροντα αλλά και στην αφέλεια που πολ-
λές φορές διακρίνει τους πολίτες. Πρόκειται για την πιο μαχητική ίσως σάτιρα του Αριστο-
φάνη, η οποία αν και αναφέρεται σε πρόσωπα και καταστάσεις του Πελοποννησιακού
πολέμου, παραμένει ωστόσο δραματικά επίκαιρη.
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ΕΝΑΡΞΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
11 ΙΟΥΛΙΟΥ 

«Καινούργια Φτερά»
Συναυλία Μάριου Φραγκούλη

Ο Μάριος Φραγκούλης τραγουδάει για πρώτη φορά ένα καθαρά Ελληνικό πρόγραμμα, 
θέλοντας να δώσει ένα μήνυμα αγάπης στο κοινό του. Με τον δικό του μοναδικό τρόπο, 
θα ερμηνεύσει τραγούδια της δικής του δισκογραφίας καθώς και τραγούδια μεγάλων 
Ελλήνων συνθετών και ποιητών που έχουν σημαδέψει την ποιότητα και κληρονομιά 
της χώρας μας.

Ο κόσμος θα σιγοτραγουδήσει μαζί του μερικά από τα ομορφότερα κομμάτια του Μάνου
Χατζιδάκι, του Μίκη Θεοδωράκη, του Σταύρου Ξαρχάκου και του Γιάννη Μαρκόπουλου.
Από το πρόγραμμα δεν θα λείπουν πιο σύγχρονοι συνθέτες όπως ο Σταμάτης Κραουνάκης,
ο Στέφανος Κορκολής καθώς και οι δημιουργοί της νέας γενιάς.   

Με τα Καινούργια Φτερά, ο Μάριος δίνει το μήνυμα της ελπίδας, και της αισιοδοξίας και 
εύχεται χαρά και δύναμη σε όλο τον κόσμο μέσα από ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες και όμορφα
συναισθήματα. 
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ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
12, 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 

«Αναζητώντας τον Αττίκ» 
Μουσικοθεατρική Παράσταση του Λάμπρου Λιάβα

Mουσική Έρευνα - Κείμενα:    Λάμπρος Λιάβας
Σκηνοθεσία - Χορογραφία: Σοφία Σπυράτου
Στιχουργικά Ιντερμέδια: Γιάννης Ξανθούλης
Μουσική Διεύθυνση: Θόδωρος Κοτεπάνος
Σκηνικά - Κοστούμια: Λίλη Πεζανού
Φωτισμοί: Γιώργος Τέλλος
Ερμηνεύουν: Νίνα Λοτσάρη

Ευαγγελία Μουμούρη
Αλέξανδρος Μπουρδούμης
Άγγελος Παπαδημητρίου
Άκης Σακελλαρίου
Ιδιαίτερα τιμητική η παρουσία της Ζωζώς Σαπουντζάκη
Μαζί τους οι Ζαφείρης Κουτελιέρης 
Νικορέστης Χανιωτάκης
10μελές μπαλέτο και ορχήστρα.

Ένας 26μελής θίασος από εκλεκτούς ηθοποιούς, τραγουδιστές, μουσικούς και χορευτές με
το έργο  «ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΤΤΙΚ», παρουσιάζει το ύφος και το ήθος μιας ολόκληρης
εποχής, μέσα από μνήμες και αισθήσεις, κείμενα και τραγούδια που σφράγισαν την ευαι-
σθησία μας. 

Μια αναδρομή χωρίς διάθεση «ρετρό», αλλά με πολύ χιούμορ, σαρκασμό, τρυφερότητα και
συγκίνηση. Στο επίκεντρο μια χορταστική επιλογή από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του
Αττίκ και άλλων κορυφαίων συνθετών της εποχής. Μελωδίες και στίχοι που συντρόφεψαν
γενιές ολόκληρες στους έρωτες, τις χαρές και τις λύπες τους, ενώ επηρέασαν όλους τους
κατοπινούς δημιουργούς (Ζητάτε να σας πω, Παπαρούνα, Τα νιάτα, Το οργανάκι, 
Είδα μάτια, Τα τελευταία γιασεμιά κ.ά.). 

Η παράσταση προσκαλεί το σημερινό κοινό να αναβαπτιστεί στην ομορφιά των τραγουδιών
που σημάδεψαν τη ζωή εκατομμυρίων Ελλήνων και να ανακαλύψει τις αξίες ζωής και την
καλλιτεχνική τόλμη μιας εποχής εξίσου δύσκολης και μεταβατικής, όσο η σημερινή. 
Η παράσταση παρακολουθεί το «έπος ζωής» του Κλέωνα Τριανταφύλλου-Αττίκ (1885-
1944) και της γενιάς του. Ξεκινά από την  Αλεξάνδρεια και την Αθήνα του 1900, με τους 
περίπατους στο Ζάππειο, τις καντάδες και τις μουσικές βραδιές στο αρχοντικό της οικογέ-
νειας Τριανταφύλλου. Περνάει στο Παρίσι της Μπελ-επόκ, με την περίφημη Μιστενγκέ να
μεσουρανεί στα Follies Bergères και τον νεαρό Κλέωνα στο Ωδείο, τα μουσικά θέατρα και τα
καμπαρέ να αρχίζει την καριέρα του ως «Αττίκ» - τραγουδοποιός. Τον ακολουθούμε στις γε-
μάτες περιπέτειες περιοδείες του σ’ όλο τον κόσμο, από την Αμερική μέχρι και τη  Ρωσία
της επανάστασης των Μπολσεβίκων!  Για να καταλήξουμε στην Αθήνα της εποχής του Με-
σοπολέμου, με τα «βαριετέ» και την περίφημη «Μάντρα».
Ο Αττίκ δίκαια θεωρείται γεννήτορας όλων των σύγχρονων Ελλήνων τροβαδούρων. Κοσμο-
πολίτης και βαθειά καλλιεργημένος, σπουδαίος συνθέτης και πιανίστας, τραγουδιστής, ποι-
ητής, στιχοπλόκος, ηθοποιός, κονφερανσιέ, ταχυδακτυλουργός, χορευτής και ακροβάτης (!),
υπήρξε μια πολύπλευρη και γοητευτική προσωπικότητα. Τα τραγούδια του, άμεσα και βιω-
ματικά, με βαθύ ρομαντισμό, ευγενική μελαγχολία και λεπτό χιούμορ, έφεραν στο ελληνικό
ρεπερτόριο ένα ξεχωριστό ύφος και ήθος και συχνά αποτελούν ολοκληρωμένα μουσικο-θε-
ατρικά μονόπρακτα. 
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ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
14, 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΘΑΣΟΥ
20, 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 
5η ΕΠΟΧΗ – Θέμης Μουμουλίδης

«Ιφιγένεια εν Αυλίδι» του Ευριπίδη 

Σκηνοθεσία: Θέμης Μουμουλίδης
Σκηνικά - Κοστούμια: Γιώργος Πάτσας
Κινησιολογία: Έλενα Γεροδήμου
Ερμηνεύουν: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη (Κλυταιμνήστρα)

Στέλιος Μάινας (Αγαμέμνονας)
Ρίτα Αντωνοπούλου (κορυφαία Χορού)
Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου
Μάνος Βακούσης
Γιάννης Στάνκογλου
Ιωάννα Παππά
Μηνάς Χατζησάββας 
κά.

Η ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ εν Αυλίδι ένα από τα κορυφαία κείμενα της αρχαίας ελληνικής πραγματείας,
είναι ένα βαθύτατα πολιτικό κείμενο, ένα ειρωνικό και ταυτόχρονα τραγικό σχόλιο πάνω
στο θέμα της πολιτικής σκοπιμότητας. 

Η Ιφιγένεια σύμβολο κάθε θυσίας, είναι το εξιλαστήριο θύμα των πολιτικών σκοπιμοτήτων
της εποχής της.

Οι Έλληνες αποφασίζουν να εκστρατεύσουν στην Τροία. Τα πλοία μένουν καθηλωμένα στην
Αυλίδα λόγω της άπνοιας που επικρατεί. Ο χρησμός λέει πως ο αρχιστράτηγος Αγαμέμνων
πρέπει να θυσιάσει την κόρη του Ιφιγένεια… Η θυσία αποφασίζεται! 
Η εκστρατεία θα ξεκινήσει… Η ιστορία συνεχίζεται…
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55o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΘΑΣΟΥ

7 Ιουλίου – 25 Αυγούστου 2012

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
20, 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 
Εθνικό Θέατρο

«Νεφέλες» του Αριστοφάνη

Σκηνοθεσία - 
Δραματουργική 
επεξεργασία: Νίκος Μαστοράκης
Μετάφραση: Κ.Χ Μύρης   Στο κείμενο της παράστασης έχουν προστεθεί 

αποσπάσματα από Πλατωνικούς Διαλόγους

Σκηνικά - Κοστούμια: Νίκος Μαστοράκης  
Μουσική: Σταύρος Γασπαράτος
Κίνηση: Φωκάς Ευαγγελινός 
Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης
Μουσική Διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου
Βοηθός σκηνοθέτη: Βίκυ Βολιώτη - Μαντώ Αρμένη
Ερμηνεύουν: Γιάννης Μπέζος

Αλέξανδρος Μυλωνάς
Μάκης Παπαδημητρίου
Γιάννης Νταλιάνης
Νίκος Ψαρράς
Προμηθέας Αλειφερόπουλος
Λαέρτης Μαλκότσης
Όμηρος Πουλάκης 
Θάνος Τοκάκης
Μιχάλης Οικονόμου 

Χορός: Τάνια Τρύπη, Κατερίνα Λυπηρίδου, Φοίβος Ριμένας, 
Τζωρτζίνα Παλαιοθοδώρου, Ιωάννης Παπαζήσης, 
Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Αμαλία Τσεκούρα, Χρήστος 
Σπανός, Λήδα Μανουσάκη, Νάντια Κοντογεώργη, 
Μίνως Θεοχάρης, Δανάη Κατσαμένη, 
Γιωργής Τσουρής, Σπύρος Κυριαζόπουλος. 

Το Εθνικό Θέατρο ταξιδεύει και αυτό το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα με τη κωμωδία του
Αριστοφάνη Νεφέλες σε σκηνοθεσία του Νίκου Μαστοράκη.

Ο Στρεψιάδης, ένας απαίδευτος χωριάτης, πνιγμένος στα χρέη εξαιτίας της σπάταλης ζωή
του γιου του αποφασίζει να φοιτήσει στη σχολή του Σωκράτη για να μυηθεί στην μαιευτική
του μέθοδο και να μπορέσει να αντιμετωπίσει τους δανειστές του στα δικαστήρια. Αποδει-
κνύεται όμως…ανεπίδεκτος μαθήσεως και στη θέση του στέλνει το γιο του, μια απόφαση
που θα στραφεί εναντίον του!

Ο Αριστοφάνης στο πρόσωπο του Σωκράτη σατιρίζει τις «προοδευτικές» εκπαιδευτικές
ιδέες που εισήγαγαν οι σοφιστές στην αρχαία Αθήνα. Σε μια εποχή  κοινωνικών και ηθικών
αναζητήσεων και έντονων ανακατατάξεων που τα όρια των ρευμάτων, των ιδεών και της
προόδου βρίσκονται σε σύγχυση και υπό διαπραγμάτευση (όπως και το εκπαιδευτικό σύ-
στημα!) το αριστοφανικό έργο αποδεικνύεται πιο επίκαιρο από ποτέ. Το νήμα του χθες και
του σήμερα ενώνονται σε μια απολαυστική παράσταση που μιλάει απευθείας στον θεατή.
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55o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΘΑΣΟΥ

7 Ιουλίου – 25 Αυγούστου 2012

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
22 ΙΟΥΛΙΟΥ 
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών - Δημοτικό Ωδείο Καβάλας

GALA ΟΠΕΡΑΣ
“Από την Κάρμεν στην Τραβιάτα”

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών συμπράττει με επίλεκτους υποτρόφους του Συλλόγου 
“Οι Φίλοι της Μουσικής” σε ένα απολαυστικό Gala Όπερας με πασίγνωστες μελωδίες από
κορυφαίες όπερες και οπερέτες του ιταλικού, γαλλικού και γερμανικού ρεπερτορίου, πλαι-
σιωμένες από δημοφιλή ορχηστρικά κομμάτια. Σολίστ οι Χριστίνα Πουλίτση (υψίφωνος),
Ινές Ζήκου (μεσόφωνος) και Διονύσης Σούρμπης (βαρύτονος) υπό τη διεύθυνση του μαέ-
στρου Ανδρέα Τσελίκα.

Η εκδήλωση αποτελεί συνεργασία του 13ου Διεθνούς Φεστιβάλ “Γιάννη Α. Παπαϊωάννου”
και του 55ου Διεθνούς Φεστιβάλ Φιλίππων-Θάσου, και πραγματοποιείται χάρη στην ευγε-
νική χορηγία και γενική οργάνωση του Συλλόγου “Οι Φίλοι της Μουσικής”. 
Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Παναγιώτη Δημαρά (Πρόεδρο) και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
για την προσφορά τους!
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55o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΘΑΣΟΥ

7 Ιουλίου – 25 Αυγούστου 2012

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
27, 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης 

«Όρνιθες» του Αριστοφάνη

Σκηνοθεσία-Απόδοση: Γιάννης Κακλέας
Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις
Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης
Κοστούμια: Βάλια Μαργαρίτη\Μανόλης Παντελιδάκης
Χορογραφίες: Κυριάκος Κοσμίδης
Φωτισμοί: Γιώργος Tέλλος    
Ερμηνεύουν: Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος
Κώστας Μπερικόπουλος
Γιώργος Χρυσοστόμου
Βαγγέλης Χατζηνικολάου
Σωκράτης Πατσίκας
Αγάπη Μανουρά 
Αγορίτσα Οικονόμου
Μάρα Βλαχάκη
Προκόπης Αγαθοκλέους.

Χορευτές: Ivan Svitailo, Σοφία Μιχαήλ, Alain Rivero

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης στα πλαίσια της καλλιτεχνικής του 
δραστηριότητας για το καλοκαίρι του 2012 θα παρουσιάσει την κωμωδία του Αριστοφάνη
«ΟΡΝΙΘΕΣ».

Διδάχθηκε στα Μεγάλα Διονύσια του 414 και κέρδισε το δεύτερο βραβείο. 
Θεωρείται η πληρέστερη και αρτιότερη κωμωδία του Αριστοφάνη και μάλλον υπαινίσσεται
την τυχοδιωκτική Σικελική Εκστρατεία (415-413).

Οι Αθηναίοι Ευελπίδης και Πισθέταιρος, για να απαλλαγούν από τους συκοφάντες και τους
δημαγωγούς, πηγαίνουν να ζήσουν στη χώρα τω πουλιών (στους Όρνιθας), που συγκρο-
τούν το χορό, με σκοπό να ιδρύσουν εκεί την ιδανική πολιτεία. 
Τα πουλιά αρχικά τους αντιμετωπίζουν με καχυποψία, αλλά ο Πισθέταιρος τους υπόσχεται
να τους ξαναδώσει την εξουσία του κόσμου, που τους την έχουν υφαρπάσει οι θεοί. Ιδρύει
τη Νεφελοκοκκυγία, επιβάλλει στους θεούς εναέριο αποκλεισμό και υποχρεώνει το Δία να
του παραδώσει την εξουσία και την όμορφη Βασίλεια.
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55o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΘΑΣΟΥ

7 Ιουλίου – 25 Αυγούστου 2012

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΘΑΣΟΥ
27, 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 

Θέατρο Κύκλος

«Καταλόγια»

Σκηνοθεσία: Θοδωρής Οικονομίδης
Βοηθός Σκηνοθέτη: Μελίσσα Κωτσάκη  
Ηθοποιοί: Δήμητρα Μητροπούλου

Θοδωρής Οικονομίδης
Μελίσσα Κωτσάκη
Aγγελική Βλασοπούλου
Φεβρωνία Ρεϊζίδου
Λίνα Καλπαζίδου

Παραγωγή: Θέατρο Κύκλος
Κατασκευή Kούκλας: Ομάδα Κουκλοθεάτρου «Καραμπόλα» 

(Φεβρωνία Ρεϊζίδου & Χριστίνα Στουραϊτη)
Μουσική: Θοδωρής Οικονομίδης
Όργανα: Μαντολίνο: Θ. Οικονομίδης

Κιθάρα: Μελίσσα Κωτσάκη

Μια τελετουργική παράσταση τεσσάρων ελληνικών παραλογών με κοινό θέμα τη θυσία. 
Ένα δρώμενο με τη συμμετοχή κούκλας, ανθρώπου και μουσικής.  
Βασισμένη σε τρία δημοτικά τραγούδια με κοινό άξονα την ανθρωποθυσία,
Με τρεις μάσκες, πέντε κούκλες δύο μουσικά όργανα και αμέτρητα κεριά οι νεαρές κοπέλες
κι ο σκηνοθέτης τους αφηγούνται…..παραλογές από διάφορα μέρη της Ελλάδος….παραμύθια
ανατριχιαστικά…

….η απλότητα της χορωδίας, ο αφηγητής με την κιθάρα ή το μαντολίνο, το λευκό στοιχειό
που ανεμίζει, το διαμελισμένο σώμα να στροβιλίζεται στο σκοτάδι, ένα ένα τα κομμάτια του
παζλ μπαίνουν στη θέση τους πάνω στο μαύρο φόντο….η ομάδα στήνει μια παράσταση λιτή
και ατμοσφαιρική που παρασύρει τον θεατή…..τα Καταλόγια του Οικονομίδη έρχονται να
μας υπενθυμίσουν ότι η θεατρική σύμβαση μπορεί να λειτουργεί με τα ελάχιστα.
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55o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΘΑΣΟΥ

7 Ιουλίου – 25 Αυγούστου 2012

KAΣΤΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
30, 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 
Παραγωγή: Φεστιβάλ Φιλίππων - Θάσου

«Εώς όρθρου βαθέoς» 
Δύο ολονυχτίες με 7+2 ποιητές

15

Μανόλης Αναγνωστάκης

Δυο νύχτες γεμάτες ποίηση στο κάστρο της Καβάλας. 
Δυο νύχτες στους προμαχώνες της ωραιότητας, 
της πάντοτε πολιορκημένης ωραιότητας 
και μηδέποτε κατακτημένης. 
Δυο νύχτες που δεν είναι σαν τις άλλες, 
επειδή είναι όλες οι άλλες. 
Εκείνες οι μέσα νύχτες 
που συναντούν τις έξω και τότε κυματίζει ο εαυτός 
ολόκληρος και ο κόσμος ολόκληρος 
μέσα στο σκοτεινό κι απέραντο ριπίδισμα της ύπαρξης. 
Δυο νύχτες που μας περιέχουν 
όλους για πάντα και δεν τελειώνουν πουθενά. 
Γιατί και αύριο θα γράφονται ποιήματα. 
Γιατί και αύριο θα υπάρχουν κάστρα, 
καμωμένα από νύχτα και από λέξεις.

Κώστας Καναβούρης



55o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΘΑΣΟΥ

7 Ιουλίου – 25 Αυγούστου 2012

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
3, 4 AYΓΟΥΣΤΟΥ 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΘΑΣΟΥ
5 AYΓΟΥΣΤΟΥ 
Θέατρο του Νέου Κόσμου

«Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος
Ελεύθερη 
Απόδοση Κειμένου: Βασίλης Μαυρογεωργίου
Μουσική: Θάνος Μικρούτσικος
Σκηνικά - Κοστούμια: Άγγελος Μέντης
Χορογραφίες: Αγγελική Στελλάτου
Σχεδιασμός 
Φωτισμών: Σάκης Μπιρμπίλης
Βοηθός Σκηνοθέτη: Σπύρος Πίτσος
Δραματολόγος: Μαρία Παπαλέξη
Ερμηνεύουν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη 

Κώστας Κόκλας
Γιώργος Πυρπασόπουλος
Παντελής Δεντάκης
Νίκος Καρδώνης
Στράτος Χρήστου
Γεωργία Γεωργόνη

Χορός: Μαίρη Σαουσοπούλου, Ντίνη Ρέντη, Πολυξένη Ακλίδη, 
Ειρήνη Γεωργαλάκη, Μαρία Γεωργιάδου, 
Γεωργία Γεωργόνη, Άντρη Θεοδότου, 
Κατερίνα Μαούτσου, Σωτηρία Ρουβολή, 
Ειρήνη Φαναριώτη, Έλενα Χατζηαυξέντη, 
Στράτος Χρήστου
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55o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΘΑΣΟΥ

7 Ιουλίου – 25 Αυγούστου 2012

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΘΑΣΟΥ
4 AYΓΟΥΣΤΟΥ

KAΣΤΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 
6 AYΓΟΥΣΤΟΥ 

«Δον Ζουάν - η επιστροφή» του Έντεν φον Χόρβατ

Διασκευή - Σκηνοθεσία: Γιώργος Κιμούλης
Σκηνικά: Pawel Dobrzycki
Φωτισμοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη
Ερμηνεύουν: Γιώργος Κιμούλης

Ταμίλα Κουλίεβα
Nίκη Παλληκαράκη
Ευγενεία Δημητροπούλου
και άλλοι 5 ηθοποιοί.

Μία πικρή κωμωδία που περιγράφει έναν κόσμο, όπου οι αξίες έχουν νοθευτεί πλήρως, 
οι άνθρωποι νιώθουν χαμένοι, μπερδεμένοι, υποτιμημένοι και ακυβέρνητοι. 
Το χρήμα έχει χάσει κάθε αξία. 
Υπάρχει κοινωνική ανασφάλεια και κρίση ταυτότητας.  Βρισκόμαστε στο απόγειο ενός, όχι
μόνον οικονομικού, αλλά πάνω απ’ όλα συναισθηματικού πληθωρισμού. Πόσο διαφορετικές
είναι οι συνθήκες απ’ αυτό που βιώνουμε σήμερα;

Σ’ έναν τέτοιο τόπο, που καταρρέει, επιστρέφει ο Δον Ζουάν, ο κατ’ εξοχήν εκπρόσωπος
|της απελεύθερης νοοτροπίας και του κομφορμισμού, ηλικιωμένος και κουρασμένος απ’
όλες αυτές τις αδηφάγες προσπάθειες, που έχει κάνει, ώστε να μπορέσει να «ζήσει κάθε του
επιθυμία». Συναντάται με όλες τις γυναίκες, που έχει καταστρέψει στο παρελθόν, δηλώνον-
τας, πως έχει αλλάξει και ζητώντας συγχώρεση. Η πραγματικότητα όμως είναι άλλη: κανείς
δεν αλλάζει νοοτροπία και στάση ζωής, αν στην ουσία δε σέβεται και δεν αγαπάει την ίδια
τη ζωή. Όχι μόνον τη δική του, αλλά και όλων των άλλων.
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7 Ιουλίου – 25 Αυγούστου 2012

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
5 AYΓΟΥΣΤΟΥ  

Συναυλία 
Φίλιππος Πλιάτσικας – 
Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Ο Φίλιππος Πλιάτσικας και η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, αγαπημένοι φίλοι και συνεργάτες, 
ενώνουν τις δυνάμεις τους φέτος το καλοκαίρι και θα συναντήσουν μαζί, τους φίλους τους.
Ένα πρόγραμμα που στηρίζεται σε 3 album “Ο Μπαμπούλας τραγουδάει μόνος τις νύχτες”,
“Στίλβη” και “Omnia” αλλά και στις πρόσφατες προσωπικές δισκογραφικές τους δουλειές
“Είπα στους φίλους μου” και “Προσοχή στο κενό”. 

“Ανοίγονται οι δρόμοι με μουσικές και τραγούδια, ξεκινάει το ταξίδι, μια διαδρομή και ένα ευ-
χαριστώ ολόκληρο για όλους όσους θα είναι εκεί. Η μουσική δε είναι μια ύπαρξη η ίδια, αλλά
εμπειρία και δραστηριότητα. Η κίνηση προς την εμπειρία είναι επιλογή. Η επικοινωνία είναι
επιλογή. Κάθε έξοδος είναι επιλογή. Καλό μας ταξίδι Φίλιππε στο μεγάλο ποτάμι της δημι-
ουργίας που φέρνει και από τις δυο του όχθες, μια παραμυθένια ιστορία.”

Ελεωνόρα Ζουγανέλη

“Στίλβη”, είναι η θαμπή λάμψη των αστεριών που το φώς τους ταξιδεύει για χρόνια μέχρι
να φτάσει στα μάτια μας. Ένα τέτοιο ταξίδι στο χρόνο αποφασίσαμε να κάνουμε φέτος το κα-
λοκαίρι με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη. 
1 “Ο Μπαμπούλας τραγουδάει μόνος τις νύχτες”, (1996) 

(Τώρα μη μιλάς η Ευρώπη είναι από πάνω σου)
2 “Στίλβη” (1998) 

(Η θαμπή λάμψη των αστεριών και το ταξίδι της στο χρόνο)
3 “Omnia”

(Σημαίνει όλα. Οι πόλεμοι, η καταστροφή του περιβάλλοντος, ένα κλάμα, ένα γέλιο, η 
δυστυχία, η ευτυχία, από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο)

Τα άλμπουμ αυτά θα παιχτούν αυτόνομα για να μας θυμίσουν όλες τις σημαντικές ή τις 
ασήμαντες μέρες που συνδέσαμε με τα λόγια και τις μουσικές τους, αλλά και να 
ανακαλύψουμε αν έχουν κάτι καινούργιο να μας πουν.
Φυσικά θα συμπεριλάβουμε και τραγούδια από την πρόσφατη προσωπική μας 
δισκογραφία, απ’ το άλμπουμ «Είπα στους φίλους μου…» της Ελεωνόρας Ζουγανέλη 
και απ’ το δικό μου «Προσοχή στο κενό», που είναι απαραίτητα για την σύνθεση των 
θεματολογικών ενοτήτων της παράστασης αυτής. 
Θέλω να πω ότι είναι εξαιρετικά πολύτιμο για μένα που την επαναπροσέγγιση αυτών των
φορτισμένων συναισθηματικά άλμπουμ τη μοιράζομαι με την Ελεωνόρα, που είναι φίλη μου
αγαπημένη και έρχεται σ’ αυτό το ταξίδι να καταθέσει τη βελούδινη φωνή της, αλλά πολύ πε-
ρισσότερο την ξεκάθαρη ψυχή της… Καλή ακρόαση λοιπόν και θα τα πούμε στις συναυλίες…”

Φίλιππος Πλιάτσικας 
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55o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΘΑΣΟΥ

7 Ιουλίου – 25 Αυγούστου 2012

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
7, 8 AYΓΟΥΣΤΟΥ 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΘΑΣΟΥ
9 AYΓΟΥΣΤΟΥ 

Culture Factory 

Παιδική Παράσταση  

«Άθλοι του Ηρακλή» της Κάρμεν Ρουγγέρη

Κείμενο - Σκηνοθεσία: Κάρμεν Ρουγγέρη
Σκηνικά - Κοστούμια: Χριστίνα Κουλουμπή
Μουσική διασκευή – 
Σύνθεση: Γιάννης Μακρίδης  
Κίνηση - Χορογραφία: Πέτρος Γάλλιας
Στίχοι τραγουδιών: Ανδρέας Κουλουμπής
Ερμηνεύουν: Αλέξανδρος Αλεξανδράκης

Ευαγγελία Καρακατσάνη
Πέτρος Κιοσσές
Στέφανος Κοσμίδης
Γιάννης Νικολάου
Τάσος Παπαδόπουλος
Σπύρος Περδίου
Δέσποινα Πολυκανδρίτου
Ελένη Ρουσσινού
Κωνσταντίνα Σαραντοπούλου
Θανάσης Τσιδίμης
Γιάννης Τσουρουνάκης

Παραγωγή: Culture Factory Α.Ε.

Παραμυθένια είναι η αντιμετώπισή μας αλλά συγχρόνως ακριβής. Βασισμένη πάνω σε ότι
έχει γραφτεί για τον ήρωα και τη ζωή του έτσι ώστε τα παιδιά να σχηματίσουν μια σαφή 
εικόνα του Ηρακλή, του ήρωα των ηρώων, που με τους άθλους του έμεινε στην ιστορία 
ως ο πιο ονομαστός και αγαπητός ήρωας της ανθρωπότητας. Μέσα απ’ αυτή την παράσταση
τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν:
τη γέννηση του ήρωα
τη ζωή του
τους άθλους του
την  καθιέρωση των Ολυμπιακών αγώνων
το θάνατό του
και τέλος τη μετάβασή του στον Όλυμπο όπου θα απολαμβάνει όλες τις τιμές και θα ζήσει 
ανάμεσα στους δώδεκα θεούς ίσος με αυτούς.

Κάρμεν Ρουγγέρη

Την παράσταση υπογράφει η Κάρμεν Ρουγγέρη, με το μοναδικό της ταλέντο να εμπνέει στα
παιδιά κάθε ηλικίας την αγάπη για το θέατρο. Είναι μια αφορμή να ξαναθυμηθούμε τους
ήρωες μας σε μια εποχή που τους έχουμε τόση πολλή ανάγκη!
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55o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΘΑΣΟΥ

7 Ιουλίου – 25 Αυγούστου 2012

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΘΑΣΟΥ
8 AYΓΟΥΣΤΟΥ 

Θέατρο Βασιλάκου 

Μουσικοθεατρική παράσταση 

«Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει» του Πέτρου Ζούλια

Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας
Σκηνικά - Κοστούμια: Αναστασία Αρσένη
Μουσική: Μάρω Θεοδωράκη
Φωτισμοί: Ανδρέας Μπέλης
Ερμηνεύουν: Παύλος Χαϊκάλης

Ρένια Λοιζίδου
Τζόυς Ευείδη
Δημήτρης Μαυρόπουλος
Ο θίασος πλαισιώνεται 
από 10 ακόμη γνωστούς ηθοποιούς.

Το σπονδυλωτό έργο διαδραματίζεται στο παρασκήνιο ενός θεάτρου, όπου σημερινοί 
κομπάρσοι, οι Έλληνες, περιμένουν να βγουν και να υποδυθούν επί σκηνής τον ελληνικό
λαό σε διάφορες ιστορικές περιόδους. Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους ως τις 
τελευταίες δεκαετίες των σκανδάλων, της οικονομικής κρίσης και του επιβεβλημένου 
μνημονίου.

Κατά τη διάρκεια του έργου ποτέ δεν βλέπουμε τους πρωταγωνιστές της ιστορίας. 
Το έργο επικεντρώνεται στους δευτεραγωνιστές. Σε όλους αυτούς τους καθημερινούς 
ανθρώπους που πίστεψαν, πολέμησαν, διχάστηκαν, ταυτίστηκαν, έζησαν και πέθαναν για
τους μεγάλους Έλληνες αρχηγούς, τα οράματα και την πολύπαθη πατρίδα.

Το γέλιο εναλλάσσεται με τη συγκίνηση, το τραγούδι με την πρόζα, το χθες με το σήμερα, 
οι ήρωες με τους αντιήρωες, οι πρωταγωνιστές με τους ανώνυμους κομπάρσους-θιασώτες
των ιδεών. Το παρασκήνιο διαδέχεται το προσκήνιο της ιστορίας σε ένα σκηνικό ακροβα-
τικό παιχνίδι που στοχεύει στην εθνική αυτογνωσία και συνείδηση γιατί «για να δει κανείς
μπροστά, πρέπει να γυρίσει να δει πίσω».
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ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
10 AYΓΟΥΣΤΟΥ 
Εθνικό Θέατρο

«Αμφιτρύων» του Μολιέρου 

Μετάφραση: Χρύσα Προκοπάκη
Σκηνοθεσία: Λευτέρης Βογιατζής
Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη
Κοστούμια: Ιωάννα Τσαμη
Μουσική: Δημήτρης Καμαρωτός
Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος
Βοηθοί σκηνοθέτη: Χάρης Φραγκούλης, Ελένη Ευθυμίου
Ερμηνεύουν: Αμαλία Μουτούση (Αλκμήνη)

Γιώργος Γάλλος (Αμφιτρύων)
Νίκος Κουρής (Δίας)
Δημήτρης Ήμελλος (Σωσίας)
Χρήστος Λούλης (Ερμής)
Εύη Σαουλίδου (Κλεάνθη)
Στεφανία Γουλιώτη (Νύχτα),
Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης
Κωνσταντίνος Ασπιώτης
Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος
Ανδρέας Κωνσταντίνου
Χάρης Φραγκούλης
Νικόλας Χανακούλας

Ο Λευτέρης Βογιατζής επανέρχεται στο Εθνικό Θέατρο με ένα κλασικό αριστούργημα, τόσο
ρηξικέλευθο όσο και απολαυστικό που θα παρουσιαστεί για περιορισμένες παραστάσεις, σε
περιοδεία.

Ο Μολιέρος εμπνέεται από την ελληνική μυθολογία, στηρίζεται δεξιοτεχνικά πάνω στον 
Αμφιτρύωνα του Πλαύτου και μεταπλάθει τον μύθο του Αμφιτρύωνα και της Αλκμήνης σε
μια απολαυστική κωμωδία.  Ο Δίας παίρνει τη μορφή του Αμφιτρύωνα για να  τρυπώσει
στο κρεβάτι της γυναίκας του Αλκμήνης και ο Ερμής τη μορφή του κωμικού υπηρέτη του
Σωσία. Όταν όμως εμφανίζεται ο πραγματικός Αμφιτρύωνας, τη θεϊκή παρέμβαση θα 
ακολουθήσει το χάος: άλλοτε διασκεδαστικό και άλλοτε επικίνδυνο, γεμάτο ίντριγκες, 
ανατροπές, πάθη και εξωφρενικό χιούμορ! 

Γραμμένη το 1668, η κωμωδία του Μολιέρου παρουσιάζεται για δεύτερη φορά από το
Εθνικό Θέατρο – η πρώτη ήταν το 1948 σε σκηνοθεσία Δημήτρη Ροντήρη. Ο Γάλλος κω-
μωδιογράφος θίγει έμμεσα τις ερωτικές περιπέτειες του Βασιλιά Λουδοβίκου 14ου ενώ σα-
τιρίζει τον αμοραλισμό των ισχυρών και την δουλική συμπεριφορά όσων τους περιβάλλουν. 

55o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΘΑΣΟΥ

7 Ιουλίου – 25 Αυγούστου 2012
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55o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΘΑΣΟΥ

7 Ιουλίου – 25 Αυγούστου 2012

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΘΑΣΟΥ
11 AYΓΟΥΣΤΟΥ 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 
12 AYΓΟΥΣΤΟΥ  
ΚΘΒΕ-Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, σε συμπαραγωγή με το Θέατρο Ακροπόλ 

«Το μεγάλο μας τσίρκο» τoυ Ιάκωβου Καμπανέλλη

Μουσική: Σταύρος Ξαρχάκος
Σκηνοθεσία: Σωτήρης Χατζάκης
Σκηνικά - Κοστούμια: Έρση Δρίνη
Φωτισμοί: Αντώνης Παναγιωτόπουλος
Ερμηνεύουν: Γιώργος Αρμένης

Τάσος Νούσιας
Μαρίνα Ασλάνογλου 
Μιχάλης Γούναρης 
Νίκος Καπέλιος
Γιάννης Καραμφίλης 
Νίκος Μαγδαληνός 
Δημήτρης Μορφακίδης
Χρήστος Νίνης
Αλέξανδρος Τσακίρης
Γιάννης Χαρίσης
Χρύσα Ζαφειριάδου 
Λίλιαν Παλάντζα 
Στέλλα Ράπτη
Πολυξένη Σπυροπούλου
Ευανθία Σωφρονίδου 
Αμαλία-Ελευθερία Ταταρέα

Πρόκειται για ένα έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη που αποτελεί σταθμό όχι μόνο για το νεοελληνικό
θέατρο, αλλά και για τη σύγχρονη κοινωνική και πολιτική ελληνική ιστορία. Μέσα από τραγούδια και
σατιρικά και δραματικά επεισόδια, το έργο διατρέχει όλες τις σημαντικές στιγμές της σύγχρονης Ελ-
λάδας: η Τουρκοκρατία, η βασιλεία του Όθωνα, η Μικρασιατική καταστροφή, ο πόλεμος του 1940
είναι ορισμένοι μόνο από τους βασικούς σταθμούς της πορείας που περιγράφονται σ’ αυτό το έργο-
ντοκουμέντο, που παραμένει αναλλοίωτο στον χρόνο και επίκαιρο στις μέρες μας όσο ποτέ. 

«Το Μεγάλο μας Τσίρκο» είναι μια μαρτυρία για τη διαχρονία της Εθνικής μας περιπέτειας.
Ένα λαϊκό έπος στο οποίο διαγράφονται ανάγλυφα οι αρετές αλλά και οι παθογένειες της
φυλής, οι ανατάσεις και οι πτώσεις, οι αγώνες και οι αγωνίες ενός λαού, που φορτωμένος τη
βαριά του ιστορία, δοκιμάζει τον βηματισμό του προς τον χρησμό ενός αμφίσημου μέλλοντος.
Μια καταβύθιση του Πατριάρχη της μεταπολεμικής δραματουργίας στη «θεία κωμωδία» του
ανελέητου ελληνικού αφηγήματος. 

Σωτήρης Χατζάκης

«Το Μεγάλο μας τσίρκο» ανέβηκε για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 1973 στο θέατρο Αθήναιον. Ο Σταύρος Ξαρχά-
κος έγραψε τη μουσική της παράστασης και ο Ευγένιος Σπαθάρης επιμελήθηκε τα σκηνικά. Πρωταγωνιστές της πα-
ράστασης ο Κώστας Καζάκος, η Τζένη Καρέζη, ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, ο Χρήστος Καλαβρούζος και ο Τίμος
Περλέγκας. Ερμηνευτής των τραγουδιών ο Νίκος Ξυλούρης. Η μαζική προσέλευση και η μεγάλη ανταπόκριση του κοι-
νού στο πρώτο ανέβασμα του έργου ενόχλησε το δικτατορικό καθεστώς, που επέβαλε τη διακοπή των παραστάσεων.
Μετά την πτώση της δικτατορίας η παράσταση ανέβηκε εκ νέου στο Θέατρο Ακροπόλ.
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ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
18 AYΓΟΥΣΤΟΥ 
Εθνικό Θέατρο

«Περικλής» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ

Μετάφραση: Διονύσης Καψάλης
Σκηνοθεσία Γιάννης Χουβαρδάς
Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη
Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος
Βοηθός Σκηνοθέτη: Νατάσσα Τριανταφύλλη
Μουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου
Δραματολόγος παράστασης: Βιβή Σπαθούλα
Ερμηνεύουν: Κώστας Βασαρδάνης

Γιάννης Βογιατζής 
Γιώργος Γλάστρας 
Στεφανία Γουλιώτη 
Γιώργος Κοτανίδης 
Χρήστος Λούλης 
Μανώλης Μαυροματάκης 
Βασίλης Παπαγεωργίου 
Δημήτρης Πιατάς 
Μαρία Σκουλά 
Λυδία Φωτοπούλου
Μηνάς Χατζησάββας 

Ο Περικλής, η παράσταση του Εθνικού Θεάτρου που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς στο θέ-
ατρο Globe στο Λονδίνο συμμετέχοντας στο διεθνές φεστιβάλ Globe to Globe για τον
William Shakespeare περιοδεύει για περιορισμένες παραστάσεις στην Αθήνα και στην 
περιφέρεια! 

Οι θυελλώδεις περιπέτειες του Περικλή, που εγκαταλείπει το βασίλειο του για να αποφύγει
την οργή του Βασιλιά Αντιόχου, χάνει τη γυναίκα και την κόρη του και ενώνεται και πάλι
μαζί τους αναπάντεχα σε μία εντυπωσιακή παράσταση, που «ταξιδεύει» σε όλη τη Μεσόγειο
και διασχίζει μαγικά το χρόνο. Συλλογική δραματική αφήγηση, συνεχείς μεταμορφώσεις και
εναλλαγές, μία γυμνή αλλά παράλληλα θαυματουργή σκηνή συνθέτουν μία παράσταση που
βασίζεται στην ερμηνευτική δύναμη του συνόλου 12 εξαιρετικών ηθοποιών.

Επιθυμώντας να δημιουργήσει οικογένεια, κι ένα δυνατό κράτος, ο Περικλής, πρίγκιπας 
της Τύρου, έπειτα από περιπλανήσεις και ναυάγια σε στεριά και θάλασσα, παντρεύεται στο 
βασίλειο της Πεντάπολης, τη Θαΐσα. Καρπός του γάμου τους μια κόρη, η Μαρίνα, και μοι-
ραία συνέπεια του τοκετού ο θάνατος της μητέρας. 
Η κοπέλα μεγαλώνει μακριά από τον πατέρα και καταλήγει, με τη βία, σε έναν πορνείο, 
στη Μυτιλήνη. Η έμφυτη αθωότητά της θα την προστατεύσει από τους πελάτες μέχρις 
ότου πατέρας και κόρη ξανασυναντηθούν. Η μοίρα θα τους φέρει τελικά κοντά στη Θαΐσα,
που από θαύμα έχει σωθεί και υπηρετεί στο ναό της Αρτέμιδος στην Έφεσο. 
Έτσι η οικογένεια του Περικλή όπως και το κράτος του, ξαναγεννιούνται από τις στάχτες.

55o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΘΑΣΟΥ

7 Ιουλίου – 25 Αυγούστου 2012
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55o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΘΑΣΟΥ

7 Ιουλίου – 25 Αυγούστου 2012

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
24, 25 AYΓΟΥΣΤΟΥ 
Αρτivities  –  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βόλου

«Οιδίπους Τύραννος» του Σοφοκλή

Μετάφραση: Μίνως Βολανάκης 
Σκηνοθεσία: Τσέζαρις Γκραουζίνις
Κοστούμια - Σκηνικά: Κέννι Μακλίλαν
Μουσική: Τηλέμαχος Μούσας 
Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος. 
Μουσική: Δημήτρης Θεοχάρης
Βοηθός σκηνοθέτη: Μάρω Παπαδοπούλου 
Ερμηνεύουν: Αιμίλιος Χειλάκης

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Χρήστος Σαπουντζής
Κώστας Κορωναίος 
Αλμπέρτο Φάις
Γιάννης Τσεμπερλίδης 
Κώστας Σειραδάκης
Παναγιώτης Εξαρχέας 
Ονίκ Κετσογιάν
Γιώργος Παπανδρέου
Τζεφ Μααράουι

Παραγωγή: Αρτivities - ΔΗΠΕΘΕ ΒΟΛΟΥ 
Υπό την αιγίδα του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Την Θήβα ταλαιπωρεί ένας φοβερός λοιμός. Ο χρησμός ορίζει ότι η πόλη θα σωθεί μόνο αν
τιμωρηθεί ο δολοφόνος του προηγούμενου βασιλιά Λάιου. Ο Οιδίπους, που βασιλεύει τώρα,
ζητά να βρεθεί εκείνος που σκότωσε το Λάιο. Ο μάντης Τειρεσίας κατηγορεί τον Οιδίποδα
ότι εκείνος είναι το μίασμα της πόλης. Ο Οιδίπους εξαγριώνεται υποψιάζεται συνωμοσία
εναντίον του. Στην πορεία αναζήτησης του δολοφόνου αποκαλύπτεται σταδιακά η αλήθεια,
ο ήρωας ανακαλύπτει ποιος πραγματικά είναι. Γιος και φονιάς του βασιλιά Λάιου αλλά και
σύζυγος της μητέρας του Ιοκάστης. Ύστερα από την αποκάλυψη της τραγικής και αναπό-
φευκτης μοίρας η Ιοκάστη απαγχονίζεται. Ο Οιδίπους αυτοτυφλώνεται. 

Στα τελευταία λόγια του χορού ο Σοφοκλής γράφει: «…Για ότι πεθαίνει περίμενε τη στερνή
του μέρα, προτού το μακαρίσεις…» 

Αυτή η υποβλητική ιστορία, που την ωρίμασαν χιλιάδες χρόνια, αποκαλύπτει πόσο εφή-
μερη είναι η ανθρώπινη ευημερία και η δόξα. Πόσο εύθραυστη είναι η ελπίδα μας για την
αιώνια και σταθερή αίσθηση της ασφάλειας και της ειρήνης.
Η πρόθεση όμως του Τσέζαρις Γκραουζίνις στο ανέβασμα της παράστασης αυτής, δεν είναι
η διδακτική (αν και σοφή) διακήρυξη της ανάγκης να υπακούσει κανείς το πεπρωμένο του.
Ειδικά τώρα, ειδικά εδώ, τον ελκύει η ευκαιρία να μιλήσει για το αναφαίρετο δικαίωμα και
την ευκαιρία να παραμείνει ο άνθρωπος περήφανος ακόμα και στην πιο καταστροφική κα-
τάσταση και να αποδεχθεί την όποια κατάρα με αξιοπρέπεια.
Με άλλα λόγια, να αποδοθεί τιμή σε έναν άνθρωπο, που υποκλίνεται στην τρομερή του
μοίρα, χωρίς να ταπεινώνεται. 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

KAΣΤΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΦΥΛΑΚΕΣ
11 AYΓΟΥΣΤΟΥ 
Ομάδα X-οδός

«Την γλώσσα μού έδωσαν ελληνική»
Οδυσσέα Ελύτη, «Άξιον Εστί»

Λαϊκό Ορατόριο του Μίκη Θεοδωράκη. Με τη μικτή πολυφωνική χορωδία του
Μορφωτικού, Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Περάμου Καβάλας.

Σκηνοθεσία: Παύλος Λεμοντζής
Μαέστρος: Μαρία Σγουρίδου.
Μουσική Εναρμόνιση: Θόδωρος Κατάκαλος
Τρομπέτα: Βαγγέλης Παπαδημητρίου
Βαρύτονος Μπάσος: Παντελής Μιχαηλίδης
Ήχος: Βασίλης Αναστασιάδης
Φώτα: Ευθύμης Κυριακίδη
Αφήγηση: Παύλος Λεμοντζής, Εμμανουέλλα Κούβαρη, 

Γιώργος Σαμαράς.
Στη πολυφωνική χορωδία μετέχουν:

Μπάσοι: Παντελής Μιχαηλίδης, Κώστας Πάρσας, 
Μιχάλης Τσαπακίδης, Μπάμπης Εμμανουηλίδης, 
Θανάσης Καρυδάκης, Θανάσης Βαρύτης.

Τενόροι: Βαγγέλης Τσιγγέλης, Μάκης Φλωράς, 
Απόστολος Παπαδημητρίου, Μιχάλης Τσαλίκης, 
Βαγγέλης Παπαδημητρίου, Χρυσούλα Γιαννακοπούλου,
Γιώργος Γεωργιάδης. 

Αλτο: Εύα Δρόσου, Αναστασία Μαυρίδου,
Τασούλα Παρασίδου, Ρίτα Αλησιάνη, 
Σουζάνα Τάσση, Νίκη Γούναρη, Αφεντώ Δραγανίδου, 
Θεοδοσία Παναγιωτίδου, Χρύσα Γεωργιάδου.

Σοπράνο: Χαρίκλεια Πετμεζάκη, Ολυμπία Παντίδου,
Έλενα Νικολάου, Ρίτσα Πετράκη, 

Σταυρούλα Κεσούρη, Αθανασία Κοκκίνη.
Βίντεο: Ευθύμης Κυριακίδης

Οδυσσέας Ελύτης.
Ένας απ' τους σημαντικότερους Έλληνες και όχι μόνο, ποιητές του εικοστού αιώνα. Γεννή-
θηκε το έτος 1911, ξημερώματα της 2ας Νοεμβρίου, στο Ηράκλειο Κρήτης.  Η πρώτη του
προσπάθεια για να γράψει ποιήματα έγινε το 1929 (σε ηλικία 18 ετών). Σ' αυτά τα πρώτα
ποιήματα φαίνεται η επίδραση του Καβάφη πάνω στον Ελύτη.  
Το 1960, το Άξιον Εστί (πρωτοκυκλοφόρησε το 1959) βραβεύεται με το Α΄ Κρατικό Βρα-
βείο Ποίησης. Το 1979, ο Οδυσσέας Ελύτης βραβεύεται με το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας
για την ποίησή του, που με φόντο την ελληνική παράδοση, με αισθηματοποιημένη δύναμη
και πνευματική οξύνοια ζωντανεύει τον αγώνα του σύγχρονου ανθρώπου για ελευθερία και
δημιουργία" κατά το σκεπτικό της βράβευσης. 
Στις 10 Δεκέμβρη παραλαμβάνει το βραβείο από το βασιλιά Κάρολο Γουσταύο. Ακολουθεί
παγκόσμια δημοσιότητα. Ο Οδυσσέας Ελύτης απεβίωσε το έτος 1996 σε ηλικία 85 ετών, μία
μέρα πριν τον ερχομό -σύμφωνα με τη θερινή ισημερία- της άνοιξης.-
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