


ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΠΕΘΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Θοδωρής Γκόνης





Στο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων 
θα βρεθούν και πάλι οι αρχαίοι 
δραματουργοί μας με τους 
παραγωγούς του σύγχρονου 
πολιτισμού.

Σήμερα, 100 χρόνια μετά, 
θυμόμαστε τη Μικρασιατική 
Καταστροφή, την τραγωδία που 
ακολούθησε και το δράμα των 
προσφύγων.

Ο πολιτισμός από τις αλησμόνητες 
πατρίδες, που τον έφεραν μαζί 
τους οι πρόσφυγες, θα πλαισιώσει 
το φετινό Φεστιβάλ, θα βγει απ’ 
την ορχήστρα των Φιλίππων, θα 
γεμίσει με παραστάσεις την παλιά 
πόλη, ζωντανεύοντας μνήμες στη 
νέα τους πατρίδα.

Ευχαριστούμε τον Θοδωρή Γκόνη 
για την πολύχρονη, αξιοζήλευτη 
προσφορά του στην πολιτιστική 
ανάπτυξη της Καβάλας, προσφορά 
που έχει αφήσει τη δική της 
ανεξίτηλη σφραγίδα.

Θόδωρος Μουριάδης
Δήμαρχος Καβάλας

65 ΧΡΟΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

100 χρόνια μνήμης 
από τη Μικρασιατική 
Καταστροφή
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65ο Φεστιβάλ Φιλίππων

6 ΓΑΛΑΖΙΑ ΜΟΛΥΒΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΜΥΡΝΗ

Φέτος το Φεστιβάλ Φιλίππων 
είναι αφιερωμένο στα εκατό 
χρόνια από τη Μικρασιατική Κα-
ταστροφή. Διαλέγει για τίτλο του 
τα έξι γαλάζια μολύβια του Κοσμά 
Πολίτη, αυτά που «χάλασε» γρά-
φοντας σε συνέχειες στο περιοδικό 
Ταχυδρόμος την περίοδο 1962-63 
(στα σαραντάχρονα της χαμένης 
πολιτείας) το σημαντικότερο ίσως 
έργο του, Στου Χατζηφράγκου. 

Μ’ αυτά τα έξι μολύβια –όσα και 
τα γράμματα της απαρηγόρητης 
Σμύρνης– με το χρώμα και το κάρ-
βουνό τους θα προσπαθήσουμε να 
σχεδιάσουμε μέσα από θεατρικές 
παραστάσεις, αναλόγια, μουσικές, 
κείμενα, αναγνώσεις και προβολές 
τα πορτρέτα εμβληματικών προ-
σωπικοτήτων με επίκεντρο το τρα-
γικό αυτό γεγονός.  Οι συγγραφείς 
Στρατής Δούκας, Ηλίας Βενέζης, 
Στράτης Μυριβήλης, Φώτης 
Κόντογλου, Διδώ Σωτηρίου, Κο-
σμάς Πολίτης αλλά και πολιτικοί 
πρωταγωνιστές της ταραγμένης 
αυτής εποχής όπως ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος, ο Νικόλαος Πλαστή-
ρας και ο Παναγιώτης Κονδύλης, 
συνθέτουν την «πινακοθήκη» της 
φετινής θεματικής. 

Τα πορτρέτα των μεγάλων προσω-
πικοτήτων εκείνης της περιόδου 
έχουν αναλάβει να «σκιαγραφή-
σουν» μετά από παραγγελία του 
Φεστιβάλ σημαντικοί καλλιτέ-

χνες, συγγραφείς, ηθοποιοί και 
σκηνοθέτες, μεταξύ των οποίων ο 
Ακύλλας Καραζήσης, ο Έκτορας 
Λυγίζος, ο Θωμάς Κοροβίνης, η 
Αγγέλα Καστρινάκη, ο Κώστας 
Καναβούρης, ο Κυριάκος Συφιλ-
τζόγλου, ο Γιάννης Μπασκόζος 
μαζί  με τους Κώστα Ακρίβο, 
Καρολίνα Μέρμηγκα, Σωτηρία 
Μαραγκοζάκη, Δημοσθένη Πα-
παμάρκο και Αντώνη Νικολόπου-
λο αλλά και νεότεροι δημιουργοί, 
όπως ο Ανδρέας Ανδρέου και ο 
Άρης Νινίκας.

Οι φετινές εκδηλώσεις θα 
απλωθούν μέσα στην πόλη της 
Καβάλας, σε μέρη γνώριμα, που 
αναδείχθηκαν και αγαπήθηκαν 
τα τελευταία δεκατέσσερα χρόνια 
μέσα από το Φεστιβάλ Φιλίππων, 
στο προαύλιο του 7ου Δημοτικού 
Σχολείου, την Παλιά Μουσική, 
την παραλία του Τελωνείου, το 
θεατράκι του Μεχμέτ Αλή, το 
Φρούριο, το Καρνάγιο, την πλα-
τεία Πιπίνου και τους Κήπους της 
Οικίας Μοχάμεντ Άλι. 

Φυσικά, κεντρικό ρόλο και στο 
φετινό πρόγραμμα θα παίξει το 
αρχαίο θέατρο Φιλίππων, ως 
χώρος φιλοξενίας όλων των 
μεγάλων παραστάσεων αρχαίου 
δράματος, σημαντικών παραγω-
γών των κρατικών μας σκηνών 
αλλά και του ελεύθερου θεάτρου, 
με εναρκτήρια παράσταση τα 

Ματωμένα χώματα, βασισμένη στο 
ομώνυμο μυθιστόρημα της Διδώς 
Σωτηρίου. Αποκορύφωμα των 
εκδηλώσεων στο αρχαίο θέατρο 
θα αποτελέσει, και πάλι, το 6ο 
Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος. 
Το πρωτότυπο αυτό camp στην 
περιοχή των Κρηνίδων, που ξεκί-
νησε με αφορμή τη συμπλήρωση 
των 60 χρόνων του Φεστιβάλ το 
2017, επιστρέφει αυτήν τη φορά 
με την παρουσίαση μιας ολοκλη-
ρωμένης παράστασης αρχαίου 
δράματος, για πρώτη φορά πάνω 
σε αριστοφανικό κείμενο. Η 
Γεωργία Μαυραγάνη, μια από τις 
σημαντικότερες σκηνοθέτιδες της 
νεότερης γενιάς, και η ομάδα της 
θα βρεθούν για δύο εβδομάδες 
στην περιοχή των Φιλίππων όπου 
θα παρουσιάσουν το αποτέλεσμα 
της εργασίας τους πάνω τους Βα-
τράχους του σπουδαίου κωμικού 
ποιητή, σε νέα μετάφραση του 
Δημοσθένη Παπαμάρκου, ξεκι-
νώντας με ένα διήμερο σεμινάριο 
με εισηγητή τον μεταφραστή του 
έργου και καταλήγοντας στην 
παρουσίαση της παράστασης με 
ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Θοδωρής Γκόνης
Καλλιτεχνικός Διευθυντής
Φεστιβάλ Φιλίππων



Σάββατο 02.07
GR ENTERTAINMENT WORLD LTD

Ματωμένα χώματα
Διδώς Σωτηρίου

Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Η  Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

Σκηνοθεσία
Γιώργος Παλούμπης

Παρασκευή 08 
& Σάββατο 09.07 
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΑΓΑΡΗ

Ηλέκτρα
Ευριπίδη

Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Η  Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

Σκηνοθεσία
Γιώργος Λύρας

Σάββατο 16.07 
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Μήδεια
Μποστ

Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Η  Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

Σκηνοθεσία
Γιάννης Καλαβριανός

Τετάρτη 20.07 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

«ΛΥΚΟΦΩΣ»

Αντιγόνη
Σοφοκλή

Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Η  Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

Σκηνοθεσία
Τσέζαρις Γκραουζίνις

Σάββατο 23.07 
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑΔΟΣ

Contra Tempo
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ-ΗΡΩΝΔΑΣ
Άκη Δήμου

Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Η  Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

Σκηνοθεσία
Γιάννης Ρήγας

Κυριακή 24.07 
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΑΓΑΡΗ

Θεσμοφοριάζουσες
Αριστοφάνη

Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Η  Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

Σκηνοθεσία
Γιάννης Μπέζος

Τετάρτη 27.07 
ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΡΕΙΑ |  ΔΗΠΕΘΕ ΚΡΗΤΗΣ

Προμηθέας 
Δεσμώτης
Αισχύλου

Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Η  Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

Σκηνοθεσία
Άρης Μπινιάρης

Παρασκευή 29 
& Σάββατο 30.07 
5Η ΕΠΟΧΗ ΤΕΧΝΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ARS AETERNA 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 
ΔΗΠΕΘΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ

Ιφιγένεια εν Αυλίδι
Ευριπίδη
Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Η  Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

Σκηνοθεσία
Θέμης Μουμουλίδης

Παρασκευή 05 
& Σάββατο 06.08 
ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ «ΙΑΣΜΟΣ»

Φιλοκτήτης
Σοφοκλή
Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Η  Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

Σκηνοθεσία
Μαρλέν Καμίνσκυ

Παρασκευή 12 
& Σάββατο 13.08 
ΘΕΑΤΡΙΚΟΧΩΡΟΣ

Μήδεια
Ευριπίδη

Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Η  Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

Σκηνοθεσία
Αιμίλιος Χειλάκης-Μανώλης 
Δούνιας

Τετάρτη 17.08 
ΟΜΑΔΑ ΣΗΜΕΙΟ ΜΗΔΕΝ

Πέρσες
Αισχύλου
Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Η  Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

Σκηνοθεσία
Σάββας Στρούμπος

Κυριακή 28.08 
ΘΕΑΤΡΟ ΑΥΛΑΙΑ |  ΔΗΠΕΘΕ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ο Γαργαληστής
Δημήτρη Μπασλάμ

Π Α Ι Δ Ι Κ Η  Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

Σκηνοθεσία
Δημήτρης Μπασλάμ

Παρασκευή 19 
& Σάββατο 20.08 
ΔΗΠΕΘΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

Η γεωγραφία 
και η μυθολογία 
του Κάτω Κόσμου
Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο

Εισήγηση
Δημοσθένης Παπαμάρκος
Γεωργία Μαυραγάνη

Κυριακή 21.08 
ΔΗΠΕΘΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

Βάτραχοι
ΜΈΡΟΣ Α΄: 
Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΣΤΟΝ ΑΔΗ
Αριστοφάνη

Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Η  Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

Σκηνοθεσία
Γεωργία Μαυραγάνη

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΦΙΛΙΠΠΩΝ

6Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
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Πέμπτη 21.07
Κήποι Οικίας Μοχάμεντ Άλι
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

Ν. Πλαστήρας
/The Black Rider
Α Ν Α Λ Ο Γ Ι Ο

Σκηνοθεσία
Ακύλλας Καραζήσης

Δευτέρα 25.07
Παλιά Μουσική
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Γραφή, μνήμη, 
δημιουργία
Οι συγγραφείς και το 1922

Ο Μ Ι Λ Ι Α

Συντονισμός
Γιάννης Μπασκόζος

Κυριακή 07.08
7ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 

Γείτονες ή She did 
not talk about it
(Σμύρνη 1922 - Κάντον, Οχάιο 1981)

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Ο  Α Ν Α Λ Ο Γ Ι Ο

Σκηνοθεσία
Άρης Νινίκας

Tετάρτη 10.08
Παραλία Τελωνείου Καβάλας
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 

Η Διδώ 
μέσα στον κόσμο 
της ανατολής 
και της προσφυγιάς
Μ Ο Υ Σ Ι Κ Ο  Α Ν Α Λ Ο Γ Ι Ο

Εισήγηση-Απαγγελία-Τραγούδι
Θωμάς Κοροβίνης

Πέμπτη 11.08
Καρνάγιο
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 

Μια ιστορία 
αποχαιρετισμών
Ο Μ Ι Λ Ι Α

Κώστας Καναβούρης

Παρασκευή 12.08
7ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 

1922: Το τέλος 
ενός ονείρου
Θανάση Πέτρου

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Ο  Α Ν Α Λ Ο Γ Ι Ο

Σκηνοθεσία
Ανδρέας Ανδρέου

Πέμπτη 18.08
Παλιά Μουσική
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 

Αντίστροφη Νέκυια
Μ Ο Υ Σ Ι Κ Ο  Α Ν Α Λ Ο Γ Ι Ο

Κυριάκος Συφιλτζόγλου

Τετάρτη 24.08
7ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 

Το νούμερο 31328
Ηλία Βενέζη

Μ Ο Ν Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Σκηνοθεσία-Ερμηνεία
Έκτορας Λυγίζος

Σάββατο 27
& Κυριακή 28.08
Κήποι Οικίας Μοχάμεντ Άλι
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 

6 γαλάζια μολύβια 
για τη Σμύρνη
Αγγέλας Καστρινάκη

Α Ν Α Λ Ο Γ Ι Ο

Σκηνοθεσία
Θοδωρής Γκόνης

6 ΓΑΛΑΖΙΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Παρασκευή 22.07
Πλατεία Πιπίνου, Καμάρες

Έκατό χρόνια 
μνήμης 
και νοσταλγίας
Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η  Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

Χορωδία Συλλόγου Μικρασιατών 
Καβάλας «Μνήμη Μικράς Ασίας»

Ορχήστρα Πολιτιστικού Μουσικού 
Συλλόγου «Αμφίων»

Δευτέρα 22.08
Θεατράκι Μεχμέτ Αλή 

«Τα φώτα 
απέναντι...»
Σ Υ Ν Α Υ Λ Ι Α

Σύλλογος 
Φίλων Μουσικής Καβάλας

Τετάρτη 06.07
ΤΕΧΝΗΧΩΡΟΣ

Το όνειρο ενός 
γελοίου
Φιόντορ Ντοστογιέφσκι

Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Η  Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

Σκηνοθεσία
Έφη Μπίρμπα

Δευτέρα 01.08 
ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟΑ

Ακούω ήχον 
κώδωνος
Θανάση Παπαγεωργίου

Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Η  Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

Σκηνοθεσία
Θανάσης Παπαγεωργίου

Παρασκευή 26.08 
ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Βόυτσεκ
Γκέοργκ Μπύχνερ

Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Η  Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

Σκηνοθεσία
Θανάσης Χαλκιάς

Τρίτη 30.08 
CELESTIAL ARTS 
& ENTERTAINMENT PRODUCTIONS

Tάνια 
Τσανακλίδου
Το μαγικό κουτί

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η  Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

ΦΡΟΥΡΙΟ 
ΚΑΒΑΛΑΣ





Αρχαίο θέατρο Φιλίππων
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65ο Φεστιβάλ Φιλίππων

Θεατρική παράσταση 02.07
Σάββατο

Τιμές εισιτηρίων
20€ Κανονικό, 17€ Φοιτητικό, 

15€ Παιδικό/Ανέργων 

GR ENTERTAINMENT WORLD LTD

Ματωμένα χώματα

Η ζωή του Μικρασιάτη Μανώλη 
Αξιώτη, που αφηγείται τις 
δοκιμασίες του στα Ματωμένα 
χώματα, το εμβληματικό έργο 
της νεοελληνικής λογοτεχνίας, 
μεταφέρεται στη σκηνή σε μια 
ιδιαίτερη θεατρική παράσταση 
σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλού-
μπη, με έναν θίασο εξαιρετικών 
ηθοποιών.

Με έντονο το στοιχείο της μνήμης, 
και μέσα από μία έντονη αλληλουχία 
αφηγήσεων και σκηνών, ο θεατής 
παρακολουθεί τη ζωή του ήρωα από 
την ήρεμη αγροτική ζωή στο χωριό 
Κιρκιντζέ, στα απάνθρωπα τάγματα 
εργασίας Αμελέ Ταμπουρού, το σκλη-
ρό μέτωπο του Αφιόν Καραχισάρ και 
το προσφυγικό ταξίδι στην Ελλάδα. 
«Θηρίο είν’ ο άνθρωπος», μονολογεί 
ο ήρωας, για να περιγράψει όχι μόνο 
το πόσα μπορεί να αντέξει, αλλά και 
το πόσα φριχτά μπορεί να πράξει.

Καθώς έφυγαν και οι τελευταίοι αυ-
τόπτες μάρτυρες της Μικρασιατικής 
καταστροφής, μαζί τους έφυγαν και οι 
ζωντανές μαρτυρίες των γεγονότων. 
Για πολλούς σύγχρονους ανθρώπους 
–ειδικά τους νεότερους– εκείνα τα 
γεγονότα αποτελούν πληροφορίες, 
ημερομηνίες και ονόματα γραμμένα 
σε κάποια βιβλία ιστορίας. Το τι 
πραγματικά βίωσαν οι άνθρωποι 
εκείνον τον καιρό, είναι ελάχιστοι 
αυτοί που μπορούν να το νιώσουν 
και να το καταλάβουν, στο σήμερα. 
Τα σπουδαία Ματωμένα χώματα της 
Διδώς Σωτηρίου είναι μια σημαντική 
κληρονομιά ακριβώς γι’ αυτό τον 
λόγο. Το μυθιστόρημα μεταφέρει τον 
αναγνώστη στην πραγματικότητα 
της εποχής εκείνης, με τον αέρα, 
τους ήχους, τις μυρωδιές, τις εικόνες 
της καθημερινότητας των διαφόρων 
εθνικοτήτων που ζούσαν στα παράλια 
της Μικράς Ασίας, όπως επίσης και 
τον πόνο, τη βία και τις αδυσώπητες 
συνθήκες του πολέμου.

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παλούμπης Θεατρική 
προσαρμογή: Γιώργος Παλούμπης, 
Αντώνης Τσιοτσιόπουλος Σκηνικά: 
Νατάσσα Παπαστεργίου Φωτισμοί: 
Βασίλης Κλωτσοτήρας Μουσική σύνθεση: 
Κώστας Νικολόπουλος Σχεδιασμός ήχου-
ηχοληψία: Χρήστος Λαμπρόπουλος Βοηθός 
Σκηνοθέτη: Γιώργος Λόξας Κοστούμια: 
Έλενα Γιαννίτσα, Νατάσσα Παπαστεργίου 
Βοηθός σκηνογράφου: Μαρία Σιαβίκη 
Επιμέλεια κίνησης: Βρισηίδα Σολωμού
Βοηθός ενδυματολόγου: Τζούλια Κατζηλέλη 
Φιγούρες Θεάτρου Σκιών: Σπύρος 
Αγγελόπουλος Φωτογραφίες: Σταύρος 
Χαμπάκης Βίντεο promo και θεάτρου σκιών: 
Θωμάς Παλυβός Κατασκευή σκηνικών: 
Μιχάλης Λαγκουβάρδος, Παναγιώτης 
Λαλουδάκης

παίζουν

Νικήτας Τσακίρογλου, Μιχάλης Σαράντης, 
Αντίνοος Αλμπάνης, Θάνος Αλεξίου, Στέλιος 
Δημόπουλος, Μαρία Νεφέλη Δούκα, 
Τζένη Κόλλια, Φώτης Λαζάρου, Δάφνη 
Λιανάκη, Ευθύμης Ξυπολιτάς, Παναγιώτα 
Παπαδημητρίου, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, 
Κώστας Φυτίλης, Aντώνης Χρήστου

Το λογοτεχνικό αριστούργημα της Διδώς Σωτηρίου 
μεταφέρεται στη σκηνή σε μια ιδιαίτερη θεατρική παράσταση

Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων



20 21

65ο Φεστιβάλ Φιλίππων

Θεατρική παράσταση 08 & 09.07
Παρασκευή, Σάββατο

Τιμές εισιτηρίων
20€ κανονικό, 

15€ φοιτητικό/ανέργων
/παιδικό/ΑΜΕΑ/πολυτέκνων

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΑΓΑΡΗ

Ηλέκτρα

Η Ηλέκτρα του Ευριπίδη είναι ένα 
από τα λιγότερο παρουσιασμένα 
τραγικά κείμενα εξαιτίας, ίσως, του 
εξαιρετικά ανατρεπτικού και αντισυμ-
βατικού κώδικά της. Κείμενο που 
δίνει μια νέα πνοή στις παραδεδομέ-
νες αρχές του μύθου, αντιδραστικό 
ως προς τις κατεστημένες νόρμες της 
τραγωδίας, εξωθεί στα όριά της την 
παραδοσιακή φόρμα, συστήνοντας 
ξανά από την αρχή την κλασική 
αφήγηση του αρχαίου δράματος 
και προτείνοντας μια αφηγηματική τε-
χνική που όμοιά της δεν έχει έως τότε 
προηγηθεί, συνδυάζοντας το τραγικό 
στοιχείο με τη γνωστή «ευριπίδεια» 
δηκτική ειρωνεία.   

Όταν η Ηλέκτρα παρουσιάζεται 
το 413 π.Χ., η Αθήνα είναι κλονι-
σμένη από τον μακρόχρονο Πό-
λεμο· σε λίγους μήνες θα έρθει 
και η οδυνηρή και ταπεινωτική 
ήττα στη Σικελική Εκστρατεία. 

Η Ηλέκτρα ζει στο περιθώριο της πό-
λης και της ζωής, σε έναν ταπεινωτικό 
γάμο που της επέβαλαν. Ο Ορέστης, 
επικηρυγμένος από το Παλάτι, 
έρχεται για να εκδικηθεί τον θάνατο 
του πατέρα του και τα δεινά του ίδιου 
και της αδελφής του, οδηγημένος 
από τον χρησμό του Απόλλωνα. Τα 
δύο αδέλφια βάζουν σε εφαρμογή το 
σχέδιό τους για να αποκαταστήσουν 
την τάξη και να αποδώσουν, όπως 
πιστεύουν, δικαιοσύνη. Η σκοτεινή 
προσμονή της εκδίκησης και το 
χρέος που οδηγεί στη μητροκτονία 
θα γεννήσουν τη φρίκη και όχι τη 
λύτρωση. Για πρώτη φορά στον Ευ-
ριπίδη, ο φόνος διερευνάται σε σχέση 
με τις ψυχολογικές του συνέπειες. 
Η αναμέτρηση με το παράδοξο της 
ύπαρξης, τα θυελλώδη συναισθή-
ματα, η ανατομία του ψυχισμού των 
ηρώων και τα καίρια και διαχρονικά 
διλήμματα καθιστούν την Ηλέκτρα 
έργο μοναδικά ανατρεπτικό και 
σύγχρονο.

Η τραγωδία του Έυριπίδη που διερευνά τον φόνο 
σε σχέση με τις ψυχολογικές του συνέπειες

Μετάφραση: Στρατής Πασχάλης 
Σκηνοθεσία: Γιώργος Λύρας 
Δραματουργική συνεργασία: Ειρήνη 
Μουντράκη Σκηνικά-Κοστούμια: 
Απόλλων Παπαθεοχάρης Κίνηση: 
Θανάσης Ακοκκαλίδης Μουσική: Αντώνης 
Παπακωνσταντίνου Φωτισμοί: Αλέξανδρος 
Αλεξάνδρου Βοηθός Σκηνοθέτη: Αναστασία 
Πανοπούλου 

διανομή 
Γιώργος Δεπάστας (Γεωργός)
Μαρία Κίτσου (Ηλέκτρα)
Δημήτρης Γκοτσόπουλος (Ορέστης)
Σπύρος Κυριαζόπουλος (Πυλάδης)
Γιώργος Κωνσταντίνου (Γέροντας)
Νίκος Λεκάκης (Άγγελος)
Ιώαννα Μαυρέα (Κλυταιμνήστρα)
Ιάσονας Παπαματθαίου, Αντώνης 
Σταμόπουλος (Διόσκουροι)

χορός  
Φανή Αποστολίδου, Κορίνα Θεοδωρίδου, 
Πίνα Κούλογλου, Άννα Κωνσταντίνου, Γωγώ 
Παπαϊωάννου, Βάσια Χρήστου 

Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων
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65ο Φεστιβάλ Φιλίππων

Θεατρική παράσταση 16.07
Σάββατο

Τιμές εισιτηρίων
18€ κανονικό, 

14€ φοιτητικό/θεατές άνω των 65 ετών

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Μήδεια

Το Εθνικό Θέατρο παρουσιά-
ζει για πρώτη φορά το φετινό 
καλοκαίρι την εκρηκτική κω-
μωδία του Μποστ Μήδεια, ένα 
έργο-σταθμό της νεοελληνικής 
δραματουργίας, σε σκηνοθεσία 
Γιάννη Καλαβριανού. 

Οι ήρωες του έργου ανησυχούν για 
τον πληθωρισμό και την ανεργία, τη 
λιτότητα και τη δημόσια διαφθο-
ρά, τα δάνεια και τα επιδόματα, 
καθυστερούν στα ραντεβού τους 
γιατί πέφτουν πάνω σε πορείες, και 
λατρεύουν τα αρχαία ελληνικά – 
αρκεί, βέβαια, να μη χρειαστεί να τα 
διαβάσουν. Στον κόσμο του Μποστ 
συνυπάρχουν αναπάντεχα και 
αρμονικά η Μήδεια, η Αντιγόνη, ένας 
Ψαράς, ο Ιάσονας, μια Καλόγρια, 
ο Οιδίποδας, ο Ευριπίδης και ένας 
αλλόκοτος Χορός, κατορθώνοντας 
να διαλύσουν κάθε μας βεβαιότητα, 
«να επικρίνουν τους επικριτάς, να 
προβληματίσουν τους κριτάς και να 
ελευθερώσουν τους θεατάς».

Με μια δομή που θυμίζει 
τόσο επιθεώρηση όσο και 
αρχαία τραγωδία, η Μήδεια 
του Μποστ είναι μια σουρεα-
λιστική κατασκευή φτιαγμένη 
από απλά υλικά που αντικα-
τοπτρίζει το παιχνιδιάρικο 
πνεύμα του δημιουργού της. 
Αυτού του πολυπρισματικού 
καλλιτέχνη, που εργάστηκε 
ως σκιτσογράφος, θεατρικός 
συγγραφέας, στιχουργός 
αλλά και ζωγράφος. Αυτό που 
συνδέει όλες τις δημιουρ-
γίες του είναι το ανάγλυφο 
χιούμορ που μοιάζει να έχει 
βαθιές ρίζες στην ιστορία της 
γλώσσας και της χώρας μας. 
Ίσως και γι’ αυτό να έβρισκε 
τόσο φυσικό τον δεκαπεντα-
σύλλαβο, ίσως και γι’ αυτό, τα 
σκίτσα του να συγγενεύουν 
με τη λαϊκή ζωγραφική και τη 
βυζαντινή αγιογραφία.

To έργο-σταθμός του Μποστ που θυμίζει τόσο επιθεώρηση 
όσο και αρχαία τραγωδία

Σκηνοθεσία: Γιάννης Καλαβριανός Δραματουργική 
επεξεργασία: Γιάννης Καλαβριανός, Έρι Κύργια 
Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη Κοστούμια: Βάνα Γιαννούλα 
Μουσική: Θοδωρής Οικονόμου Χορογραφία: 
Μαριάννα Καβαλλιεράτου Φωτισμοί: Νίκος 
Βλασόπουλος Μουσική διδασκαλία: Μελίνα 
Παιονίδου Δραματολόγος παράστασης: Εύα 
Σαραγά Βοηθός σκηνοθέτη: Κέλλυ Παπαδοπούλου 
Β΄βοηθός σκηνοθέτη: Διονυσία Βλαστέλλη Βοηθός 
σκηνογράφου: Κατερίνα Βλάχμπεη Βοηθός 
ενδυματολόγου: Αλέξανδρος Γαρνάβος

διανομή 
Γιώργος Γλάστρας (Τροφός) Θανάσης Δήμου 
(Oιδίποδας) Άνδρη Θεοδότου (Αντιγόνη) Στέλιος 
Ιακωβίδης (Ευριπίδης) Θανάσης Ισιδώρου (Ψαράς) 
Σύρμω Κεκέ (Καλόγρια) Μαρία Κοσκινά (Κορυφαία) 
Φανή Παναγιωτίδου (Εξάγγελος) Γιώργος Σαββίδης 
(Καλόγερος) Σταύρος Σβήγκος (Ιάσονας) Γαλήνη 
Χατζηπασχάλη (Μήδεια)

xoρός

Μαρία Κωνσταντά, Ειρήνη Μακρή, Λυγερή 
Μητροπούλου, Ελπίδα Νικολάου, Κατερίνα 
Πατσιάνη, Ματίνα Περγιουδάκη, Μαριάμ Ρουχάτζε, 
Θεοδοσία Σαββάκη, Νιόβη Χαραλάμπους

μουσικο ί  επ ί  σκηνής

Παρασκευάς Κίτσος (κοντραμπάσο) Θοδωρής 
Οικονόμου (πιάνο–μουσική διεύθυνση) Δημήτρης 
Χουντής (σοπράνο σαξόφωνο) Μαρία Χριστίνα 
Harper (άρπα)

Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων
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65ο Φεστιβάλ Φιλίππων

Θεατρική παράσταση 20.07
Τετάρτη

Τιμές εισιτηρίων
20€ κανονικό, 

17€ φοιτητικό/ανέργων/ΑμεΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΛΥΚΟΦΩΣ»

Αντιγόνη

Tην επόμενη του Εμφυλίου στη 
Θήβα, οι χθεσινοί προστάτες της πό-
λης γιορτάζουν τη νίκη τους, προσπα-
θώντας να σβήσουν από τη μνήμη 
τους τις μέρες της ανασφάλειας και 
της δυστυχίας. Ο νέος ηγεμόνας, ο 
Κρέοντας, συμμετέχει στη γιορτή με 
στόχο να εδραιώσει την εξουσία του, 
εκφοβίζοντας τους συμπολίτες του 
με απειλές. «Γιορτάζει» και η νεαρή 
Αντιγόνη· μια γιορτή ανυπακοής, που 
την φωτίζει ο ενθουσιασμός της αντί-
στασης στον πολιτικό πραγματισμό 
της τυραννίας.  «Η επόμενη μέρα του 
Εμφύλιου Πολέμου στη Θήβα. Η 
πόλη σώθηκε. Μετά την είδηση για 
μια πράξη πρωτοφανούς ανυπακοής 
στις εντολές του Κρέοντα – μια από-
πειρα ταφής του νεκρού σώματος του 
“προδότη” Πολυνίκη, το γλέντι των 
ξέφρενων ανδρών αρχίζει να παίρνει 
μια διάσταση γκροτέσκα, σχεδόν σου-
ρεαλιστική, και μετατρέπεται σε μια 
έρευνα για το έγκλημα της Αντιγόνης, 
μια θανάσιμη σύγκρουση φύλων, 
γενεών, ηθών και ιδεολογιών.

Στο τέλος της τραγωδίας το γλέντι 
συνεχίζεται υπό νέο καθεστώς· τώρα 
οι άντρες της Θήβας γιορτάζουν τον 
γάμο της Αντιγόνης και του Αίμονα 
στον Κάτω Κόσμο και, ταυτόχρονα, 
την ίδια τη ζωή, τη συνέχιση της 
ζωής της πόλης, μιας και άλλος δρό-
μος δεν υπάρχει – μόνο να συνεχίσεις 
να ζεις. Και, προτιμότερο, να ζεις 
χαρούμενα. Αυτό το γλυκόπικρο γλέ-
ντι πλαισιώνει ανελέητα και ειρωνικά 
τη βαθιά οδύνη του Κρέοντα, για την 
όψιμη συνειδητοποίηση της ύβρεως 
που διέπραξε τυφλωμένος.

Το σκεπτικό της παράστασης διαμορ-
φώθηκε με στόχο να αντικατοπτρίσει 
ποιητικά την τρέχουσα νέα πραγμα-
τικότητα της ζωής της κοινωνίας και, 
υπό αυτό το νέο πρίσμα να αναστο-
χαστεί και να εξερευνήσει τις έννοιες 
του Αρχαίου Δράματος, καθώς και 
να εδραιώσει την επικοινωνία με το 
κοινό όχι μόνο σε αισθητικό ή πνευ-
ματικό, αλλά και σε συναισθηματικό 
επίπεδο». 

Μια «ανάγνωση» της τραγωδίας του Σοφοκλή που εδραιώνει την επικοινωνία 
με το κοινό όχι μόνο σε αισθητικό, αλλά και σε συναισθηματικό επίπεδο

Μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας Σκηνοθεσία: 
Cezaris Graužinis Σκηνογραφία-
Ενδυματολογία: Kenny McLellan 
Μουσική σύνθεση: Δημήτρης Θεοχάρης 
Χορογραφία: Edgen Lame Φωτισμοί: 
Αλέκος Γιάνναρος

διανομή 
Έλλη Τρίγγου (Αντιγόνη)
Βασίλης Μπισμπίκης (Κρέων)
Ιεροκλής Μιχαηλίδης (Κορυφαίος του 
Χορού)
Γιώργος Παπαγεωργίου (Άγγελος)
Δανάη Μιχαλάκη (Ισμήνη)
Χρήστος Σαπουντζής (Τειρεσίας)
Κώστας Κορωναίος (Φύλακας)
Στρατής Χατζησταματίου (Αίμων)
Μαρίνα Αργυρίδου (Ευριδίκη)
Τάσος Σωτηράκης (Χορός)
Γιάννης Μαστρογιάννης (Χορός)
Περικλής Σιούντας (Χορός)

Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων
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65ο Φεστιβάλ Φιλίππων

Θεατρική παράσταση 23.07
Σάββατο

Τιμές εισιτηρίων
13€ προπώληση, 16€ κανονικό, 

10€ Ανέργων/ Άνω των 65/Φοιτητικό, 
8€ ΑΜΕΑ & συνοδοί

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Contra Tempo

Μια σύνδεση του γνωστού 
αριστοφανικού έργου με 
τους «μίμους» του ποιητή 
των ελληνιστικών χρόνων, 
Ηρώνδα, συνθέτει τον κόσμο της 
παράστασης που θα επιδιώξει 
να φέρει στη σκηνή με σύγχρονο 
τρόπο ζητήματα της έμφυλης 
ταυτότητας αλλά και την 
αντιπολεμική κραυγή της εποχής 
μας.

Μια πραγματική σκηνική «μάχη» και 
ταυτόχρονα ένας «πόλεμος» ανάμεσα 
στα δύο φύλα θα δοθούν μπροστά τα 
μάτια των θεατών με μοναδικά όπλα 
την τολμηρή και ανελέητη σάτιρα. 

«Τι συμβαίνει όταν ο μεγαλύτερος 
κωμικός ποιητής της Κλασικής Αρχαι-
ότητας συναντά τον παραγνωρισμένο 
κωμωδιογράφο των ελληνιστικών 
χρόνων; Ποια είναι η φύση της κωμω-
δίας και γιατί σήμερα γελάμε όλο και 
λιγότερο; Πού συναντιέται η Αττική 
Κωμωδία του 5ου αιώνα π.Χ. με την 
ελληνική επιθεώρηση; Ποια είναι στην 
πραγματικότητα η Λυσιστράτη, ποια 
η σχέση της με τον Κ. Π. Καβάφη, την 
Τζένη Καρέζη και τον πυροσβέστη 
Λεωνίδα Χασαλεύρη; Γιατί πρέπει να 
πηγαίνουμε στο θέατρο και, κυρίως, 
πώς πρέπει να φεύγουμε από αυτό; 
Πρέπει να λες τα πράγματα με τ’ 
όνομά τους ή μήπως είναι σοφότερο 
να τα υπαινίσσεσαι για να ’χεις το 
κεφάλι σου ήσυχο; Τι απ’ τα δύο σε 
κάνει γοητευτικότερο: να χαμογελάς 
ή να ξεκαρδίζεσαι μέχρι δακρύων; 
Να μερικές κρίσιμες ερωτήσεις που 
θέτει η φετινή καλοκαιρινή παραγωγή 
του ΚΘΒΕ. Και που ακόμα κι αν δεν 
απαντηθούν, το βέβαιο είναι ότι θα το 
διασκεδάσουμε…»

Ο Άκης Δήμου συνδέει το γνωστό αριστοφανικό έργο 
με τους «μίμους» του ποιητή των ελληνιστικών χρόνων, Ηρώνδα

Δημιουργική σύνθεση κειμένων: Άκης 
Δήμου Σκηνοθεσία: Γιάννης Ρήγας 
Μουσική: Γιώργος Χριστιανάκης Σκηνικά-
κοστούμια: Αλεξάνδρα Σιάφακα-Καρανάνος 
Αριστοτέλης Χορογραφία-Κινησιολογία: 
Αναστασία Κελέση Οργάνωση παραγωγής: 
Φιλοθέη Ελευθεριάδου

πρωταγωνιστούν  

Δημήτρης Πιατάς, Τάσος Χαλκιάς,  
Ταξιάρχης Χάνος, Σταμάτης Γαρδέλης, 
Κωνσταντίνος Χατζησάββας

παίζουν  ο ι  ηθοποιο ί

Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Νίκος Βατικιώτης, 
Θαλασσινή Βοσταντζόγλου, Ιωάννα 
Δεμερτζίδου, Αριστοτέλης Ζαχαράκης, 
Τερέζα Καζιτόρη, Παναγιώτης Καμμένος, 
Ηλέκτρα Καρτάνου, Θάνος Κοντογιώργης, 
Μάρα Μαλγαρινού, Λίνος Μάνεσης, Βιβή 
Μιτσίτσκα, Βασίλης Παπαδόπουλος, 
Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Σπύρος 
Σιδέρης, Πολυξένη Σπυροπούλου, Βιργινία 
Ταμπαροπούλου, Θεοφανώ Τζαλαβρά, 
Γιάννης Τσεμπερλίδης, Τάσος Τυρογαλάς

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ-ΗΡΩΝΔΑΣ

Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων
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65ο Φεστιβάλ Φιλίππων

Θεατρική παράσταση 24.07
Κυριακή

Τιμές εισιτηρίων
20€ κανονικό, 15€ φοιτητικό/ανέργων

/παιδικό/ΑΜΕΑ/πολυτέκνων

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΑΓΑΡΗ

Θεσμοφοριάζουσες

Ένα από τα τρία έργα 
γυναικών του ποιητή, μαζί 
με τις Εκκλησιάζουσες και τη 
Λυσιστράτη. 

Μία προσπάθεια του Αριστοφάνη 
να παρωδήσει τον μεγάλο Ευριπίδη, 
με βάση την συμπεριφορά των 
Αθηναίων γυναικών στην διάρκεια 
μιας μεγάλης μυστικιστικής γιορτής 
αποκλειστικά γυναικείας, τα 
Θεσμοφόρια. 

Κατάθεση πολιτική και άκρως 
κωμική ταυτόχρονα.

Ο αριστοφανικός λόγος, πάντα επί-
καιρος και ηθογραφικός, μας θυμίζει 
ότι, ενώ έχουμε προοδεύσει σε διάφο-
ρους τομείς της επιστήμης και της τε-
χνολογίας, ως κοινωνικά και πολιτικά 
όντα υστερούμε ακόμα και σήμερα 
και αναγνωρίζουμε τους εαυτούς μας 
στο σημαντικό κείμενο του. 

Μια πολιτική και ταυτόχρονα άκρως κωμική 
κατάθεση από τον Αριστοφάνη

Μετάφραση: Μύρης (Κ. Γεωργουσόπουλος) 
Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος Πρωτότυπη 
μουσική σύνθεση: Φοίβος Δεληβοριάς 
Ενορχήστρωση: Σταμάτης Σταματάκης 
Σκηνικά: Γιώργος Γαβαλάς Κοστούμια: 
Βασιλική Σύρμα Κίνηση: Σεσίλ Μικρούτσικου 
Φωτισμοί: Χρήστος Τσιόγκας Φωτογραφίες, 
βίντεο: Δημήτρης Μακρής Μουσική 
διδασκαλία: Νεφέλη Φασούλη

διανομή

Γιάννης Μπέζος (Μνησίολοχος)
Βλαδίμηρος Κυριακίδης (Ευριπίδης)
Φωτεινή Μπαξεβάνη (Κρίτυλλα)
Λαέρτης Μαλκότσης (Αγάθωνας/Τοξότης)
Παναγιώτης Κατσώλης (Κλεισθένης)
Αλέξης Βιδαλάκης (Υπηρέτης)
Σταύρος Μαρκάλας (Πρύτανης)

χορός

Νίκη Σερέτη, Γιάννα Παπαγεωργίου, 
Αρετή Πασχάλη, Λήδα Καπνά, Ντένια 
Στασινοπούλου, Κωνσταντίνα Νταντάμη, 
Αγγελική Γρηγοροπούλου, Ελένη 
Ζαχοπούλου, Μανταλένα Καραβάτου

Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων
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65ο Φεστιβάλ Φιλίππων

Θεατρική παράσταση 27.07
Τετάρτη

Τιμές εισιτηρίων
20€ κανονικό, 15€ Άνω των 65/φοιτητικό

/νεανικό (κάτω των 22)/ανέργων/ΑμεΑ
/πολυτέκνων/ομαδικά 
(άνω των 10 ατόμων)

ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΡΕΙΑ |  ΔΗΠΕΘΕ ΚΡΗΤΗΣ

Προμηθέας Δεσμώτης

Μετά από μία συναρ-
παστική περιοδεία με 
33 παραστάσεις που 
είδαν περισσότεροι 
από 50.000 θεατές σε 
όλη την Ελλάδα, παρου-
σιάζεται για δεύτερη 
συνεχή καλοκαιρινή 
περίοδο ο Προμηθέας 
Δεσμώτης του Αισχύλου. 

Στην τραγωδία, ο Αισχύ-
λος πραγματεύεται την 
αντίσταση του αλυσοδεμέ-
νου στον Καύκασο Προ-
μηθέα να υποκύψει στο 
θέλημα του «ανελέητου» 
Διός. Πρόκειται για μία 
σπαρακτική επίκληση του 
πάσχοντος Θεού για τον 
άνθρωπο. Μία επίκληση 
ενιαία, με συνεχή κλιμά-
κωση από την αρχή ως το 
τέλος, για τον άνθρωπο. 
Ένας ασταμάτητος αγώνα 
κατά της δύναμης της 
εξουσίας…

Ο σκηνοθέτης Άρης Μπινιάρης 
σημειώνει: «Στον Προμηθέα Δεσμώτη 
η σύλληψη, η δομή, η επεξεργασία 
του μύθου, έχουν για κέντρο τους την 
μορφή του πάσχοντος θεού-προφήτη 
που ορθώνεται, για τον άνθρωπο, 
απέναντι στον απολυταρχικό μηχανι-
σμό μιας τυραννίδας. Η παράσταση 
αποτελεί ένα ταυτόχρονα θεατρικό και 
μουσικό γεγονός. Οι ηθοποιοί αντλούν 
πληροφορίες από τη ρυθμικότητα 
του κειμένου και μεταβολίζουν, με το 
σώμα και τη φωνή, σε θεατρική δράση, 
τον ήχο και τον ρυθμό του ποιητικού 
λόγου. Με όχημα τη μουσική, δημι-
ουργούν μια δυναμική πλατφόρμα 
αναπαράστασης και αναδεικνύουν 
συγκινησιακά φορτία από το πεδίο της 
αρχαίας τραγωδίας. Χορωδιακά μέρη, 
μελωδίες και δυναμικοί ρυθμοί, δημι-
ουργούν ένα παλλόμενο και ζωντανό 
ηχητικό περιβάλλον, μέσα από το οποίο 
αναδεικνύονται τα πρόσωπα μιας 
παλιάς μα πάντα επίκαιρης ιστορίας. 
Μιας ιστορίας που μπορεί να ακουστεί 
ως σκοτεινό σχόλιο για το παρόν ή ως 
φωτεινή ελπίδα για το μέλλον».

Η τραγωδία του Αισχύλου που συμβολίζει τον ασταμάτητο αγώνα 
κατά της δύναμης της εξουσίας

Μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας Σκηνοθεσία: Άρης 
Μπινιάρης Μουσική Σύνθεση: Φώτης Σιώτας Σκηνικά: 
Μαγδαληνή Αυγερινού Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα 
Σχεδιασμός φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου Επιμέλεια 
κίνησης-Χορογραφίες: Εύη Οικονόμου Σύμβουλος 
δραματουργίας: Έλενα Τριανταφυλλοπούλου Μετρική 
ανάλυση πρωτοτύπου: Καίτη Διαμαντάκου Επιστημονική 
συνεργάτης: Κατερίνα Διακουμοπούλου Βοηθός 
σκηνοθέτη: Δώρα Ξαγοράρη Βοηθός σκηνογράφου: 
Ξένια Παπατριανταφύλλου Βοηθός ενδυματολόγου: 
Αλέξανδρος Γαρνάβος Bοηθός φωτιστή: Ναυσικά 
Χριστοδουλάκου Ειδικές κατασκευές-Γλυπτική: 
Eργαστήριο Δήμητρα Καίσαρη Επιμέλεια μακιγιάζ: Eύη 
Ζαφειροπούλου

διανομή

Γιάννης Στάνκογλου (Προμηθέας) Άρης Μπινιάρης 
(Κράτος) Κωνσταντίνος Γεωργαλής (Βία/Ακόλουθος 
Ωκεανού & Ερμή) Δαυίδ Μαλτέζε (Ήφαιστος / 
Ακόλουθος Ωκεανού & Ερμή) Αλέκος Συσσοβίτης 
(Ωκεανός) Νάνσυ Μπούκλη (Ιώ) Ιωάννης Παπαζήσης 
(Ερμής) Κατερίνα Δημάτη, Γρηγορία Μεθενίτη 
(Ακόλουθοι Κράτους και Βίας)  

χορός

Δήμητρα Βήττα, Ελένη Βλάχου, Φιόνα Γεωργιάδη, 
Κατερίνα Δημάτη, Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Δάφνη 
Νικητάκη, Γρηγορία Μεθενίτη, Αλεξία Σαπρανίδου, 
Θάλεια Σταματέλου

μουσικός  επ ί  σκηνής 
Σταμάτης Φουσέκης 

Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων
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65ο Φεστιβάλ Φιλίππων

Θεατρική παράσταση 29 & 30.07
Παρασκευή, Σάββατο

Τιμές εισιτηρίων
20€ κανονικό, 

17€ φοιτητικό/ανέργων/άνω των 65

5 Η ΕΠΟΧΗ ΤΕΧΝΗΣ |  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ARS AETERNA |  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 
ΔΗΠΕΘΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ

Ιφιγένεια εν Αυλίδι

Η Ιφιγένεια θυσιάζεται για έναν 
μάταιο και καταστροφικό επεκτατικό 
πόλεμο. Όμως η μεγαλύτερη θυσία 
είναι η βίαιη ωρίμανση της ηρωίδας, 
που αδυνατεί να κατανοήσει τους λό-
γους που οδήγησαν τον πατέρα της να 
την προσφέρει στο μαχαίρι του μάντη. 

Έπειτα από είκοσι χρόνια 
Πελοποννησιακού Πολέμου, ο 
Ευριπίδης μοιάζει να αναρω-
τιέται: «είναι δυνατή μια αλλαγή 
παραδείγματος»; Δυόμιση χιλιά-
δες χρόνια αργότερα, και ενώ 
βιώνουμε τα πρώτα συμπτώματα 
ενός δυστοπικού μέλλοντος που 
εμείς απεργαστήκαμε, αναρωτιό-
μαστε ακόμη: «είναι άραγε δυνα-
τή μια αλλαγή παραδείγματος»;

Σε ολόκληρο το έργο το παρελθόν 
στοιχειώνει το παρόν, προμηνύοντας 
τα τρομερά μελλούμενα. Παρόν, 
παρελθόν και μέλλον συγχωνεύο-
νται μέσα στο έργο, σε μια και μόνη 
ματωμένη πραγματικότητα.

Στην παράσταση, η σκηνοθετική ανά-
γνωση επιχειρεί τη δημιουργία δύο 
διαφορετικών χρονικών επιπέδων. 
Υπάρχει ο χρόνος του μέλλοντος, 
όπου διαδραματίζεται για μια ακόμη 
φορά η ίδια ιστορία, με τους ήρωες 
να συγκρούονται ανελέητα, σαν τίπο-
τε να μη διδάχθηκαν, και το σύγχρονο 
παρόν, όπου μια συντροφιά νέων γυ-
ναικών (χορός) συναντιούνται με την 
ιστορία που γνωρίζουν καλά, και που 
αυτή τη φορά έρχεται από το μέλλον, 
σαν εφιάλτης. Όσο προχωρά το έργο, 
τα δύο επίπεδα συγκλίνουν, καθώς 
οι νέες γυναίκες του χορού συνειδη-
τοποιούν ότι ίσως παρακολουθούν 
σκηνές από το δικό τους μέλλον.

Ένα βαθιά πολιτικό έργο του Έυριπίδη σε μια παράσταση που επιχειρεί
τη δημιουργία δύο διαφορετικών χρονικών επιπέδων

Μετάφραση: Παναγιώτα Πανταζή 
Σκηνοθεσία: Θέμης Μουμουλίδης Σκηνικό: 
Γιώργος Γαβαλάς Μουσική: Σταύρος 
Γασπαράτος Κοστούμια: Νίκη Ψυχογιού 
Κίνηση: Σεσίλ Μικρούτσικου Φωτισμοί: Νίκος 
Σωτηρόπουλος Α΄ βοηθός σκηνοθέτη: 
Γεωργία Πιερρουτσάκου Β΄ βοηθός 
σκηνοθέτη: Νικολέττα Μακρυνόρη Βοηθός 
συνθέτη-Μουσική διδασκαλία: Αλεξάνδρα 
Κατερινοπούλου Βοηθός σκηνογράφου: 
Μαριάννα Παπαγεωργίου Βοηθός 
ενδυματολόγου: Σοφία Μπαμπανιώτη 
Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

διανομή

Μαρία Πετεβή (Ιφιγένεια)
Λάζαρος Γεωργακόπουλος (Αγαμέμνων)
Παντελής Δεντάκης (Πρεσβύτης-
Αγγελιαφόρος)
Ιωάννα Παππά (Κλυταιμνήστρα)
Άκης Σακελλαρίου (Μενέλαος)
Γιώργος Χρυσοστόμου (Αχιλλέας)

χορός

Ιουλία Γεωργίου, Άλκηστις Ζιρώ, Σοφία 
Κουλέρα, Ειρήνη Λαφαζάνη, Ιωάννα Λέκκα, 
Λένα Μποζάκη, Αγγελική Νοέα, Σάντυ 
Χατζηιωάννου

Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων
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65ο Φεστιβάλ Φιλίππων

Θεατρική παράσταση 05 & 06.08
Παρασκευή, Σάββατο

Τιμές εισιτηρίων
20€ κανονικό, 15€ φοιτητικό 

Φιλοκτήτης

Γεμάτο συμβολισμούς και 
μια μεταφυσική φόρτιση, 
ο Φιλοκτήτης είναι από τα 
τελευταία και πιο πολυεπίπεδα 
έργα του Σοφοκλή. 

Εξερευνά με τρόπο εντυπωσιακό 
τα ηθικά όρια στην επιδίωξη του 
οφέλους, της αριστείας και της 
δόξας. Σε ένα βαθύτερο επίπεδο, 
αγγίζει το ζήτημα της υποχρέωσης 
του ανθρώπου απέναντι σε μια θεϊκή 
βούληση και στην ίδια του τη μοίρα, 
ενώ μελετά διεξοδικά τον σωματικό 
και συναισθηματικό πόνο και την 
συσχέτισή τους με το μυαλό και το 
πνεύμα.

Ο Σοφοκλής στον Φιλοκτήτη δραμα-
τοποιεί ένα επεισόδιο από τον Τρωικό 
Κύκλο, σύμφωνα με το οποίο ο 
Οδυσσέας και ο νεαρός Νεοπτόλεμος 
στέλνονται από τον Αχαϊκό στρατό 
στη Λήμνο για να φέρουν τον διάση-
μο τοξότη Φιλοκτήτη στην Τροία. Ο 
Φιλοκτήτης είχε εγκαταλειφθεί στο 
νησί πριν από 10 χρόνια εξαιτίας μιας 
ειδεχθούς πληγής που προκλήθηκε 
από δάγκωμα φιδιού. Τώρα όμως οι 
Αχαιοί μαθαίνουν πως σύμφωνα με 
μια προφητεία, εκείνος και το θεϊκό 
του τόξο είναι  απαραίτητοι για την 
άλωση της Τροίας. Ο Οδυσσέας 
έχει ένα σχέδιο, αλλά η επιτυχία του 
εξαρτάται μόνο από τον Νεοπτόλεμο. 
Πρόκειται για ένα τολμηρό σχέδιο, 
με σοβαρές πιθανότητες να αποτύχει. 
Ωστόσο, η αποτυχία δεν αποτελεί 
επιλογή, καθώς για τους τρεις άνδρες 
και τους ναύτες του Νεοπτόλεμου δεν 
υπάρχει διαφυγή από το έρημο νησί 
πριν η αποστολή –μια αποστολή που 
επιτάσσει η μοίρα– εκπληρωθεί.

Ένα από τα τελευταία και πιο πολυεπίπεδα έργα του Σοφοκλή
γεμάτο συμβολισμούς και μια μεταφυσική φόρτιση

Μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας Σκηνοθεσία: 
Μαρλέν Καμίνσκυ Σκηνογράφος: Γιώργος 
Γεωργίου Ενδυματολόγος: Γιάννης 
Μετζικώφ Πρωτότυπη μουσική χορικών 
και διδασκαλία: Ευαγγελία Βελλή-Κοσμά 
Πρωτότυπη μουσική: Constantine Skourlis 
Φωτισμοί: Αλίκη Δανέζη-Knutsen Βοηθός 
σκηνοθέτη: Νατάσα Πετροπούλου

διανομή 
Τάσος Νούσιας (Φιλοκτήτης)
Μαρία Πρωτόπαππα (Οδυσσέας)
Γιώργος Αμούτζας (Νεοπτόλεμος)

χορός 
Αλέξανδρος Φιλιππόπουλος, Παντελής 
Αρουσαλίδης, Μάρκος Γέττος, Βαγγέλης 
Κρανιώτης, Βαγγέλης Μάγειρος, Τάσος 
Θεοφιλάτος

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ « ΙΑΣΜΟΣ»

Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων



36 37

65ο Φεστιβάλ Φιλίππων

Θεατρική παράσταση 12 & 13.08
Παρασκευή, Σάββατο

Τιμές εισιτηρίων
20€ κανονικό, 17€ φοιτητικό/ανέργων

/ Αμεα/ άνω των 65 

Μήδεια

Η Μήδεια είναι ένα έργο για το 
παράφορο ερωτικό πάθος, την 
προδοσία και την εκδίκηση.

Η Μήδεια σκοτώνει τα παιδιά της όχι 
απλώς για να εκδικηθεί τον Ιάσονα, 
αλλά κυρίως για να τα σώσει από τα 
χέρια των εχθρών της, για να μην 
τα εξοντώσει η εξουσία. Γι’αυτό ο 
Ευριπίδης –και παρά την αποτρόπαια 
πράξη της– στο τέλος αντί να την 
τιμωρήσει, την αποθεώνει. 

Η γυναίκα –που για χάρη του 
Ιάσωνα πρόδωσε την οικογένειά 
της και εγκατέλειψε την πατρίδα 
της– βρίσκεται απομονωμένη στην 
Κόρινθο ανάμεσα σε ανθρώπους που 
τη θεωρούν ξένη, βάρβαρη. Όταν 
ο Ιάσωνας τής ανακοινώνει ότι θα 
παντρευτεί την κόρη του βασιλιά της 
Κορίνθου, η Μήδεια από μια πλη-
γωμένη και περιφρονημένη γυναίκα 
μεταμορφώνεται σε ένα σκοτεινό και 
εκδικητικό αγρίμι. Έτσι αποφασίζει να 
εξοντώσει την νεαρή αντίζηλό της και 
να κάνει την πιο αδιανόητη πράξη: να 
σκοτώσει με τα ίδια της τα χέρια τα 
δυο παιδιά τους. 

Ένα έργο του Έυριπίδη για το παράφορο ερωτικό πάθος, 
την προδοσία και την εκδίκηση

Μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας Σκηνοθεσία-
Διασκευή: Αιμίλιος Χειλάκης-Μανώλης 
Δούνιας Πρωτότυπη μουσική-Διδασκαλία 
χορικών: Δημήτρης Καμαρωτός 
Σκηνικά-Κοστούμια: Εύα Νάθενα Κίνηση-
Χορογραφία: Πατρίσια Απέργη Φωτισμοί: 
Νίκος Βλασόπουλος Λογοθεραπεία-Αγωγή 
λόγου: Ηλίας Παπαθανασίου Βοηθός 
σκηνοθετών: Νίκος Τσιμάρας Βοηθός 
σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Δάφνη-
Χρυσή Φωτεινάτου Βοηθός χορογράφου: 
Εμμανουέλα Σακελλάρη Φωτογραφίες: 
Μαριλένα Αναστασιάδου Μακιγιάζ: Σίσσυ 
Πετροπούλου 

δ ιανομή

Αθηνά Μαξίμου (Μήδεια)
Αιμίλιος Χειλάκης (Ιάσων/Κρέων/
Παιδαγωγός)
Αναστάσης Ροϊλός (Αιγέας/Τροφός/Άγγελος)
Μυρτώ Αλικάκη, Γιώτα Νέγκα (Κορυφαίες 
Χορού)
Δημήτρης Καμαρωτός (Μουσικός, μέλος 
του χορού)

χορός

Πετρίνα Γιαννάκου, Μάιρα Γραβάνη, 
Αλεξάνδρα Δρανδάκη, Γιώργος Ζυγούρης, 
Ελευθερία Κοντογεώργη, Εριέττα Μανούρη, 
Βασίλης Μπούτσικος, Γιώργος Νούσης, 
Δάφνη Σταθάτου

ΘΕΑΤΡΟΧΩΡΟΣ 

Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων
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65ο Φεστιβάλ Φιλίππων

Θεατρική παράσταση 17.08
Τετάρτη

Τιμές εισιτηρίων
15€ κανονικό, 10€ μειωμένο

[ Δεκτά εισιτήρια ΟΓΑ, ΙΚΑ, εργ. εστίας 
στην τιμή του μειωμένου εισιτηρίου ]

Πέρσες

Ο Αισχύλος μέσα από τους 
Πέρσες δείχνει τους Αθηναίους, 
και έτσι δημιουργεί ένα ποιητικό 
φίλτρο κριτικής στάσης για 
να εκφράσει την πολιτική, 
κοινωνική και υπαρξιακή του 
αγωνία σε ό,τι αφορά την ίδια τη 
δημοκρατία. 

Ας πράξουμε αναλόγως. Στους 
Πέρσες αντικατοπτρίζεται η κάθε 
αλαζονική, αιμοδιψής κι επεκτατική 
εξουσία. Πόση αλαζονική υπεροψία 
των κάθε φορά υποτιθέμενων 
νικητών, πόση επεκτατική μανία, 
πόσος κενός αγριανθρωπισμός. Ο 
χρόνος του τώρα μας βρίσκει σε ένα 
αντίστοιχο τοπίο Νέμεσης. Όμως, 
για πόσο ακόμα θα συνεχίζεται 
η τραγωδία της χειμαζόμενης 
ανθρωπότητας; 

Η παράσταση της Ομάδας Σημείο 
Μηδέν είναι το αποτέλεσμα 
πολύμηνου εργαστηρίου πάνω 
στην αρχαία τραγωδία. Βάση της 
ερευνητικής διαδικασίας αποτελεί η 
μέθοδος ψυχοφυσικής εκπαίδευσης 
ηθοποιών του Θόδωρου 
Τερζόπουλου. Στην παράσταση 
συμμετέχουν έξι ηθοποιοί. Όλοι 
αποτελούν τον Χορό, μέσα από τον 
οποίο αναδύονται τα πρόσωπα του 
έργου. 

Η τραγωδία του Αισχύλου που εκφράζει την πολιτική, κοινωνική 
και υπαρξιακή του αγωνία σε ό,τι αφορά την ίδια τη δημοκρατία.

Μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας Σκηνοθεσία: 
Σάββας Στρούμπος Σκηνική εγκατάσταση-
Κοστούμια: Κατερίνα Παπαγεωργίου 
Φωτισμοί: Κώστας Μπεθάνης Μουσική: 
Ζήσης Σέγκλιας Δραματολόγος: Μαρία 
Σικιτάνο Βοηθός σκηνοθέτη: Σπύρος 
Μπέτσης Φωτογραφίες: Αντωνία Κάντα

διανομή

Ρόζυ Μονάκη (Κορυφαία χορού)
Έβελυν Ασουάντ (Άτοσσα)
Μπάμπης Αλεφάντης, Άννα Μαρκά-
Μπονισέλ (Αγγελιαφόρος)
Έλλη Ιγγλίζ (Δαρείος)
Ντίνος Παπαγεωργίου (Ξέρξης)

ΟΜΑΔΑ ΣΗΜΕΙΟ ΜΗΔΕΝ

Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων
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65ο Φεστιβάλ Φιλίππων

Παιδική παράσταση 28.08
Κυριακή

Τιμές εισιτηρίων
12€ κανονικό, 

10€ παιδικό/ανέργων/ΑμεΑ

Ο Γαργαληστής

Ο Γαργαληστής ζωντανεύει με 
νέα πλοκή, ενορχήστρωση και 
ευρηματικούς διαλόγους, οι 
οποίοι με δεξιότητα και χιούμορ 
πλέκουν το νήμα της ιστορίας.

Τέσσερις ετερόκλητες επιθεωρήτριες, 
οι οποίες αγνοώντας το σχέδιο του 
Γαργαληστή, τον κυνηγούν κατά 
πόδας με σκοπό να ανακαλύψουν 
τι ακριβώς σκαρώνει. Εκείνος όμως 
τους ξεγλιστράει σαν… σκιά…

Θα τον πιάσουν… Δεν θα τον 
πιάσουν…

Ένας ιδιόμορφος ληστής, ικανός 
να βλέπει με τα μάτια του, το αγνό 
γάργαρο παιδικό γέλιο. Αποφασίζει 
λοιπόν να ταξιδέψει σε όλον τον 
κόσμο, ψάχνοντας για τα παιδιά που 
το γέλιο τους περισσεύει. Στόχος 
του να το «κλέψει» και σαν άλλος 
Ρομπέν των Δασών να το μοιράσει σε 
παιδιά που σπάνια χαμογελούν. Στην 
παράσταση η μοναξιά συνυπάρχει 
με την τρυφερότητα ως αντίθετό της. 
Παρούσα αλλά όχι κυρίαρχη. Ως 
μία υπενθύμιση της ύπαρξης της. 
«Όταν το γέλιο τα παιδιά μοιράζουν, 
τα πάντα στα σίγουρα αλλάζουν», 
γράφει ο γαργαληστής στο γράμμα 
που αφήνει. Εμείς, λέμε πως σήμερα, 
περισσότερο από ποτέ, μοιάζει να 
είναι απαραίτητος ο γαργαληστής 
και εκφράζουμε την ευχή να γίνουν 
πολλοί περισσότεροι.

Η παράσταση του Δημήτρη Μπασλάμ όπου η μοναξιά συνυπάρχει 
με την τρυφερότητα ως αντίθετό της

Σκηνοθεσία-Κείμενο-Μουσική: Δημήτρης 
Μπασλάμ Χορογραφία: Δημήτρης 
Σωτηρίου, Αλέξης Τσιάμογλου Σκηνικά-
Κοστούμια: Αλεξάνδρα Μπουσουλένκα, 
Ράνια Υφαντίδου Φωτισμοί: Αθηνά 
Μπανάβα Μουσική διδασκαλία: Έλσα 
Μουρατίδου Βοηθός σκηνοθέτη: Λυδία 
Ανεστοπούλου

παίζουν  επ ι  σκηνής

Φωτεινή Ευαγγέλου, Μαργαρίτα Νασιούλα, 
Ανδρέας Παράσχος, Κασσιανή Τζιάτζη, 
Σοφία Φραγγή

ακορντεόν

Λυδία Ανεστοπούλου

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΥΛΑΙΑ |  ΔΗΠΕΘΕ ΒΕΡΟΙΑΣ

Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων
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65ο Φεστιβάλ Φιλίππων

Σεμινάριο

19 & 20.08
Παρασκευή, Σάββατο

Έίσοδος ελεύθερη

Η γεωγραφία και η μυθολογία του Κάτω Κόσμου

Την πρώτη μέρα οι συμμετέχοντες 
στο σεμινάριο θα παρακολουθήσουν 
μια εισήγηση από τον ιστορικό και 
συγγραφέα Δημοσθένη Παπαμάρκο 
με θέμα τη γεωγραφία και μυθολογία 
του Κάτω Κόσμου καθώς και μια 
απόπειρα αναπαράστασης σκηνών 
από το έργο του Αριστοφάνη 
Βάτραχοι σε σκηνοθετική 
καθοδήγηση Γεωργίας Μαυραγάνη.

Τη δεύτερη μέρα θα γίνει 
παρακολούθηση της ανοιχτής 
πρόβας του έργου και θα 
ακολουθήσει συζήτηση.

ΔΗΠΕΘΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

Θεατρική παράσταση

21.08
Κυριακή

Έίσοδος ελεύθερη

Βάτραχοι
Ένας θίασος περιπλανόμενων 
ηθοποιών θα αφηγηθεί και θα 
αναπαραστήσει τον μύθο του 
περάσματος  του θεού Διονύσου 
και του θνητού δούλου του από τον 
Άδη, προκειμένου να φέρουν πίσω 
στην πόλη και στη ζωή ό,τι από το 
παρελθόν αξίζει ακόμα να ζει.

ΔΗΠΕΘΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΈΡΟΣ Α΄:  Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΣΤΟΝ ΑΔΗ

Μετάφραση αρχαίου κειμένου-
Δραματολογική ανάλυση: Δημοσθένης 
Παπαμάρκος Σκηνοθεσία: Γεωργία 
Μαυραγάνη Δραματουργία σκηνικής 
απόδοσης-Βοηθός σκηνοθέτης: Ράνια 
Κελαϊδίτη Μουσική Επιμέλεια: Χάρης Νείλας 
Σκηνογραφική επιμέλεια: Λίλη Κυριλή, 
Άρτεμις Φλέσσα

ερμηνευτές 
Κορίνα-Άννα Γκουγκουλή, Νίκη 
Δουλγεράκη, Ράνια Κελαϊδίτη, Μελίνα 
Κοτσέλου, Θανάσης Λυσανδρόπουλος, 
Μαρίνα Παπούλια, Γιώργος Σκαρλάτος, 
Βασίλης Τρυφουλτσάνης

Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων



Φρούριο Καβάλας



48 49

65ο Φεστιβάλ Φιλίππων Φρούριο Καβάλας

Θεατρική παράσταση 06.07
Τετάρτη

Τιμές εισιτηρίων
15€ γενική είσοδος

Το όνειρο ενός γελοίου

Το όνειρο ενός γελοίου, μια 
ιδιότυπη ιλαροτραγωδία, 
ένα φανταστικό αφήγημα-
αριστούργημα του Ρώσου 
δασκάλου της ανθρώπινης 
ψυχολογίας, μας ξεναγεί στην 
ιστορία της ανθρωπότητας, από 
την προπτωτική κατάσταση 
της αθωότητας στον απόλυτο 
εξευτελισμό της ανθρώπινης 
φύσης. 

Ο γελοίος άνθρωπος μάς κάνει 
μετόχους της ιστορίας και πρόσωπα 
του διηγήματος, γινόμαστε θεατές και 
χαρακτήρες του έργου ταυτόχρονα. 
Ένα όνειρο γίνεται αιτία να αλλάξει 
ένας άνθρωπος για πάντα.

Ο Άρης Σερβετάλης υπό την 
καθοδήγηση της Έφης Μπίρμπα 
μας ξεναγεί στον κόσμο του Γελοίου 
του Ντοστογέφσκι οδηγώντας μας 
στα μύχια των σκέψεών του, μεταξύ 
πραγματικού και φανταστικού, 
αλήθειας και ψευδαίσθησης, ορατού 
και αόρατου, κωμικού και τραγικού, 
γελοιότητας και σαλότητας.
Η παράσταση αποπειράται να 
διερευνήσει τ’ αδιέξοδα της 
ανθρώπινης φύσης της οποίας τα 
υλικά είναι ίδια με αυτά των ονείρων…

Επί σκηνής το φανταστικό αφήγημα-αριστούργημα 
του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι

ΤΕΧΝΗΧΩΡΟΣ

Σκηνοθεσία-Εικαστική εγκατάσταση-
Σχεδιασμός κοστουμιών: Έφη Μπίρμπα 
Απόδοση-Δραματουργία: Άρης Σερβετάλης, 
Έφη Μπίρμπα Μουσική: Vangelino 
Currentzis Σχεδιασμός φωτισμού: Γιώργος 
Καρβέλας Καλλιτεχνική συνεργάτις: Βάσια 
Λύρη Sound design: Κώστας Μιχόπουλος

ερμηνεύουν

Άρης Σερβετάλης
Έφη Μπίρμπα
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65ο Φεστιβάλ Φιλίππων Φρούριο Καβάλας

Θεατρική παράσταση 01.08
Δευτέρα

Τιμές εισιτηρίων
20€ κανονικό, 

17€ φοιτητικό/ανέργων/ΑμΕΑ/άνω των 65

Ακούω ήχον κώδωνος

Με μια συρραφή 
αποσπασμάτων από ένα 
μεγάλο μέρος της παραγωγής 
του Μποστ –θεατρικά, πεζά, 
ποιήματα, λεζάντες, διαφημίσεις, 
τραγούδια, επιθεωρησιακά 
νούμερα– που έκανε ο ίδιος ο 
Θανάσης Παπαγεωργίου θα 
γιορτάσει το θέατρο Στοά την 
επέτειο των 50 χρόνων από την 
ίδρυσή του.

Η Λήδα Πρωτοψάλτη και ο Θανάσης 
Παπαγεωργίου θα γιορτάσουν την 
επέτειο της Στοάς μαζί με πολλούς 
από τους βασικούς τους συνεργάτες 
αλλά και νεότερους καλλιτέχνες, 
απαγγέλλοντας, χορεύοντας και 
τραγουδώντας τα κείμενα του 
Μποστ, με μουσικές του αείμνηστου 
συνεργάτη Βασίλη Δημητρίου, αλλά 
και με νέα τραγούδια που έγραψε ο 
Διονύσης Τσακνής, πάντα πάνω σε 
στίχους του Μποστ.

Η Φαύστα, ο Γιάννης, το Ριτσάκι, 
η Μήδεια, ο Ιάσων, η Καλόγρια, η 
Μαρία Πενταγιώτισσα, ο Κολόμβος, 
ο κ. και η κ. Ιατρού, ο πάτερ 
Αμβρόσιος, ο Πάρις, η Μαριάνθη, 
συνολικά 20 ήρωες του Μποστ 
συναντιόνται στους γάμους του 
Ριτσακίου με τον Πάρι, αμφότεροι 
ανευρεθέντες μέσα στην κοιλιά 
ψαριών! 15 ηθοποιοί και μια μικρή 
λαϊκή ορχήστρα αποτελούμενη 
από τους ίδιους τους ηθοποιούς 
του θιάσου με διευθυντή τον 
Διονύση Τσακνή θα παραβρεθούν 
στον γάμο, ο οποίος όμως θα έχει 
τραγική κατάληξη από την ξαφνική 
εμφάνιση του Κολόμβου «που 
πήγε κι ανακάλυψε την Αμερική» 
και καθόρισε το μέλλον ολόκληρης 
της ανθρωπότητας, αλλά και από 
τη γνωστή απόφαση της Μήδειας 
να σφάξει τα παιδιά της, λόγω της 
ερωτικής διαγωγής του Ιάσονα.

Ο Θανάσης Παπαγεωργίου συνθέτει αποσπάσματα 
από ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής του Μποστ

ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟΑ

Σύνθεση κειμένων του Μποστ: Θανάσης 
Παπαγεωργίου Μουσική: Βασίλης 
Δημητρίου-Διονύσης Τσακνής Σκηνικό: Λέα 
Κούση Κοστούμια: Μποστ σε επιμέλεια Λέας 
Κούση

παίζουν

Λήδα Πρωτοψάλτη, Θανάσης 
Παπαγεωργίου, Αργύρης Παυλίδης, 
Γιώργος Ζιόβας,  Ευδοκία Σουβατζή, Άννα 
Μονογιού, Εύα Καμινάρη, Άρης Τρουπάκης, 
Μαρία Νίκα, Αναστασία Κονίδη, Δήμητρα 
Κόκκορη, Μαριάνα Κιμούλη, Γιλμάζ 
Χουσμέν, Χρήστος Καρύπης και ο Διονύσης 
Τσακνής
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65ο Φεστιβάλ Φιλίππων Φρούριο Καβάλας

Θεατρική παράσταση 26.08
Παρασκευή

Τιμές εισιτηρίων
14€ κανονικό, 12€ προπώληση,  

10€ ομαδικό/άνω των 65, 8€ φοιτητικό, 
5€ ανέργων/ΑμΕΑ

Βόυτσεκ

Το Θεσσαλικό Θέατρο 
παρουσιάζει το καλοκαίρι 
του 2022 μια νέα ανάγνωση 
του Βόυτσεκ, δυστυχώς 
«αλλιώς» επίκαιρη μέσα στους 
βομβαρδισμούς που ακούγονται 
από μακριά. Χρειάζεται 
να κοιτάμε κατάματα την 
ανθρώπινη κατάσταση σήμερα.

Μία καινούρια ανάγνωση του 
αριστουργήματος του Γκέοργκ 
Μπύχνερ μέσα σε έναν κόσμο που 
ενώ αλλάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα 
συνεχίζει να διαπράττει τα ίδια λάθη 
με άλλο περιτύλιγμα. Ο στρατιώτης 
Βόυτσεκ βρίσκεται μέσα στη δίνη 
πολλαπλών πολέμων –στο μυαλό 
του, στο σπίτι του, στον στρατώνα 
του, στην κοινωνία, στην υφήλιο– 
που λυγίζουν τους ώμους του και 
καταστρέφουν την ψυχή του. Σε μία 
παράσταση που διατρέχεται από τη 
μουσική και τα τραγούδια του Tom 
Waits που παίζονται ζωντανά επί 
σκηνής, ένας θίασος παίρνει κάθε 
τόσο απόσταση για να σχολιάσει, 
να αναλύσει, να διασκεδάσει 
ακόμη και να χλευάσει τα αδιέξοδα 
του ανθρώπου που αδυνατεί να 
αντιληφθεί πως κατέχει τη δύναμη να 
γκρεμίσει τις χάρτινες φυλακές και τα 
σαθρά τείχη που τον περιβάλλουν.

Μια νέα ανάγνωση του αριστουργήματος του Γκέοργκ Μπύχνερ, 
επίκαιρη μέσα στους βομβαρδισμούς που ακούγονται από μακριά...

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Μετάφραση: Κοραλία Σωτηριάδου 
Σκηνοθεσία-Δραματουργία: Θανάσης 
Χαλκιάς Σκηνικά: Μάρθα Φωκά Κοστούμια: 
Ολυμπία Σιδερίδου Μετάφραση στίχων-
Διασκευή μουσικής: Κώστας Βόμβολος 
Επιμέλεια κίνησης: Αναστασία Μπρουζιώτη 
Φωτισμοί: Δήμητρα Αλουτζανίδου Βοηθός 
σκηνοθέτη: Αναστασία Μπρουζιώτη Φώτα: 
Mάκης Παπατριανταφύλλου-Γιώργος 
Γκόλαντας Μηχανικοί σκηνής-Κατασκευή 
σκηνικού: Χρήστος Καράκης-Νίκος 
Ανδριανόπουλος Φωτογραφίες 
προώθησης:  Παύλος Μαυρίδης 

παίζουν  ο ι  ηθοποιο ί

Θανάσης Ζέρβας, Δημήτρης 
Κουρούμπαλης, Μαρσέλα Λένα, Κώστας 
Μπούντας, Χάρης Φλέουρας, Έλλη 
Χατζεϊπίδου

συμμετέχουν  ο ι  μουσικο ί

Φαίδρα Καρβούνη, Αλέξανδρος Τσιωνάς
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65ο Φεστιβάλ Φιλίππων Φρούριο Καβάλας

Μουσική παράσταση 30.08
Τρίτη

Τιμές εισιτηρίων
17€ κανονικό, 

15€ φοιτητικό/μαθητικό/ανέργων 

Τάνια Τσανακλίδου

Η Τάνια Τσανακλίδου 
παρουσιάζει το καλοκαίρι του 
2022 το δεύτερο μέρος της 
παράστασης «Το Μαγικό Κουτί», 
26 χρόνια μετά την πρώτη της 
πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη. 

Το «Μαγικό κουτί – μέρος δεύτερο» 
είναι ο τόπος όπου κατοικούν 
ατελέσφοροι έρωτες, ματαιώσεις 
και απώλειες, φόβοι και ελπίδες, η 
αποδοχή και η συμφιλίωση.
Μαζί με τους υπέροχους μουσικούς 
που τη συνοδεύουν, με όχημα 
την αγάπη τους για την μουσική 
μεταναστεύουν σε ένα σύμπαν 
ποίησης, ομορφιάς και ελευθερίας.

Η εμβληματική ερμηνεύτρια και οι συνεργάτες της μας μεταφέρουν 
σε ένα σύμπαν ποίησης, ομορφιάς και ελευθερίας

CELESTIAL ARTS & ENTERTAINMENT PRODUCTIONS

Ιδέα-Επιμέλεια προγράμματος-Ερμηνεία
Τάνια Τσανακλίδου 
Πιάνο
Σπύρος Μάνεσης
Κιθάρες
Κώστας Νικολόπουλος
Τσέλο/Μπάσο
Νίκος Παπαϊωάννου
Ηχοληψία
Παναγιώτης Πετρονικολός
Φωτισμοί
Περικλής Μαθιέλλης
Τεχνική διεύθυνση
Δημήτρης Κοντωνής
Φωτογραφίες
Ελίνα Γιουνανλή
Ενδυματολόγος
Γιώργος Σεγρεδάκης

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΚΟΥΤΙ -  ΜΈΡΟΣ ΔΈΥΤΈΡΟ



6 γαλάζια μολύβια για τη Σμύρνη

«...ο άνθρωπος 
που ανέβασε στους ουρανούς 

την πεθαμένη Σμύρνη 
με την πένα του 

και τους χαρταετούς της, 
σε μια γιορτή Αναλήψεως, 

όπως σπάνια έχει χαριστεί σε 
πόλη ζωντανεμένη 

από τη μνήμη κάποιου 
που αγάπησε πολύ».

Νόρα Αγνωστάκη
 - για το μυθιστόρημα του Κοσμά Πολίτη Στου Χατζηφράγκου
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65ο Φεστιβάλ Φιλίππων 6 γαλάζια μολύβια για τη Σμύρνη6 γαλάζια μολύβια για τη Σμύρνη

Αναλόγιο 21.07
Πέμπτη

Κήποι Οικίας Μοχάμεντ Άλι 

Τιμές εισιτηρίων
8€ κανονικό, 5€ φοιτητικό/ανέργων

/ΑμΕΑ/πολυτέκνων/άνω των 65

Ν. Πλαστήρας/The Black Rider

Σημειώσεις, σχέδια, νότες, 
σβησμένα και γραμμένα από 
πάνω, πατιτούρες, φράσεις στο 
περιθώριο, υπογραμμίσεις, 
μουτζούρες, πορτρέτα 
περασμένα με ακουαρέλα 
χωρίς ευκρίνεια, κι ό,τι άλλο 
στοιχειοθετεί μιαν απόπειρα 
περιγραφής ενός ανθρώπου, 
που πέρασε στις ιστορίες, 
που τ’ όνομά του μπλέχτηκε 
με θρυλικούς ιππότες της 
Αποκάλυψης, με τους φοβερούς 
μαύρους βορειογερμανούς 
ιππείς, με τον μαυροντυμένο 
καουμπόη Τζoν Γουέιν, με τον 
ίδιο τον μεταμφιεσμένο θάνατο.

Σπαράγματα ιστοριών που μπλέκουν 
για λίγο, μετά χωρίζουν και χάνονται.
Μια μελαγχολική αθανασία. 

ΥΓ.: «Να ελευθερωθεί η Ιστορία,
ν’ ανοιχτεί στον Μύθο»
Δ. Σαββόπουλος

Ο Ακύλλας Καραζήσης και η ομάδα του παρουσιάζουν σπαράγματα ιστοριών 
για τον «Μαύρο Καβαλάρη» Νικόλαο Πλαστήρα

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

Σκηνοθεσία: Ακύλλας Καραζήσης 
Μουσική: Κώστας Βόμβολος 

παίζουν

Κατερίνα Παπανδρέου, Μάνος Βαβαδάκης, 
Ακύλλας Καραζήσης

[Το κείμενο είναι αποτέλεσμα συλλογικής 
μελέτης (πάντα με ελευθεριακό τρόπο) 
των τεσσάρων συνεργατών.]
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65ο Φεστιβάλ Φιλίππων 6 γαλάζια μολύβια για τη Σμύρνη

Αναλόγιο 25.07
Δευτέρα

Παλιά Μουσική

Έίσοδος ελεύθερη

Έγραφε ο Ηλίας Βενέζης: «Ένα τόσο 
συγκλονιστικό θέμα της ιστορίας 
μας, όπως ήταν η μετανάστευση των 
πληθυσμών της Ανατολής, που θα 
έπρεπε να είχε γίνει θρύλος, δημοτικό 
τραγούδι, παραμύθι, θέατρο, 
μυθιστόρημα, δε βρέθηκε να κινήσει 
παρά το ενδιαφέρον δυο τριών 
συγγραφέων μας. Όταν τέτοια θέματα 
και άλλα ανάλογα της ιστορίας μας 
ήταν παρθένα, η λογοτεχνία μας , σ’ 
ένα σημαντικό τμήμα, απασχολήθηκε 
με χαλασμένα πρόσωπα, τέλος 
πάντων με περιπτώσεις». 

Μετά τη γενιά του ’30 που 
έγραψε για το μικρασιατικό, 
όντας πολλοί από τους 
συγγραφείς μέτοχοι στα 
γεγονότα, οι επόμενες γενιές 
ξέχασαν σε ένα βαθμό το 
τραγικό ’22 και μόνον αργότερα 
στο γύρισμα του αιώνα η 
Μικρασιατική Καταστροφή 
ενέπνευσε και πάλι τη 
λογοτεχνία. 

Εκατό χρόνια μετά τι είναι το 1922; 
Πεδίο εθνικού αναστοχασμού, 
πρόβλημα διαχείρισης του τραύματος 
ή μια εκ νέου διερεύνηση της σχέσης 
με τους γείτονες; To μεγάλο ερώτημα 
είναι αν η ιστορία αλλοτριώνει τον 
άνθρωπο, τον κάνει να συμμετέχει 
εθελούσια ή μη σε πράξεις που δεν 
τις έχει επιλέξει ή δεν συμβαδίζουν 
με τις αξίες του και τελικά μήπως 
ακυρώνεται έτσι ο ρόλος της ύπαρξης 
του; Πώς διαχειρίζονται το ιστορικό 
υλικό οι συγγραφείς με τέτοιο τρόπο 
ώστε να περνούν από την ιστορία στη 
λογοτεχνία;
Τι φρονούν γι’ αυτά και για άλλα 
ερωτήματα οι συγγραφείς που  
παίρνουν μέρος στη συζήτηση; 

Ο Γιάννης Μπασκόζος συντονίζει 
μια συζήτηση μεταξύ συγγραφέων

συμμετέχουν

Κώστας Ακρίβος 
(Καιρός για θαύματα, 2005, Η ιστορία ενός 
οδοιπόρου: Στρατής Δούκας, 2006, 2020)
Σωτηρία Μαραγκοζάκη 
(Ο ύπατος της Σμύρνης, 2012, εύφημος μνεία 
περ. Ο Αναγνώστης)
Καρολίνα Μέρμηγκα 
(Ο Έλληνας γιατρός, 2016, Βραβείο Νίκου 
Θέμελη- περ. Διαβάζω)
Αντώνης Νικολόπουλος (soloup) 
(Αϊβαλί, 2014)
Δημοσθένης Παπαμάρκος  
(Γκιaκ, 2014, Βραβείο περ. Ο Αναγνώστης, 
Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών)

συντονίζει  ο 
Γιάννης Μπασκόζος 
(περιοδικό Ο Αναγνώστης)

Γραφή, μνήμη, δημιουργία

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΈΙΣ ΚΑΙ ΤΟ 1922
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65ο Φεστιβάλ Φιλίππων 6 γαλάζια μολύβια για τη Σμύρνη

Μουσικό αναλόγιο 07.08
Κυριακή

7ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας

«Όπου δυο βλέμματα 
συναντήθηκαν, εκεί το χνάρι της 
μνήμης έμεινε ανεξίτηλο παρά τη 
βροχή και τη φωτιά και όλοι μας, 
άθελά μας, πατάμε στα χνάρια 
αυτά. Ας είμαστε προσεκτικοί και 
ευγενικοί». 

Όλη η ιστορία της ανθρωπότητας, 
μέσα σε ένα βλέμμα και μια βόλτα. 
Η προσωπική μας μυθολογία που 
επιβεβαιώνει ότι κάποτε υπήρξαμε. Η 
προσωπική μας ιστορία που χάνεται 
στην Ιστορία. Θραύσματα μνήμης 
ενός έρωτα που έπεσε στα βράχια 
πριν προλάβει να γίνει τραγούδι 
νεανικών συντροφιών. 

Ο Άρης Νινίκας παρουσιάζει ένα μουσικό αναλόγιο
βασισμένο στο διήγημα Οι γειτόνοι του Θ. Καστανάκη

Σκηνοθετική επιμέλεια: Άρης Νινίκας 
Μουσική σύνθεση: Αλέξανδρος Γκόνης 

μουσικο ί  επ ι  σκηνής 
Στέφανος Παρασκευάς, Αλέξανδρος Γκόνης 

αφήγηση

Δημήτρης Μανδρινός, Μαρίνα 
Πανηγυράκη, Άρης Νινίκας

Γείτονες ή She did not talk about it

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

[  ΣΜΥΡΝΗ 1922 –  ΚΑΝΤΟΝ,  ΟΧΑΙΟ 1981 ]

Τιμές εισιτηρίων
8€ κανονικό, 5€ φοιτητικό/ανέργων

/ΑμΕΑ/πολυτέκνων/άνω των 65
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65ο Φεστιβάλ Φιλίππων 6 γαλάζια μολύβια για τη Σμύρνη

Μουσικό αναλόγιο 10.08
Τετάρτη

Παραλία Τελωνείου Καβάλας

Η εκδήλωση περιλαμβάνει 
εισήγηση στην εργοβιογραφία 
και τη σύνολη προσωπικότητα 
της Σωτηρίου, ανάγνωση 
σύντομων αποσπασμάτων 
ανθολογημένων από τα πεζά της 
σε ανταπόκριση με επιλεγμένα 
μικρασιατικά τραγούδια, από 
εκείνα που η ίδια λάτρευε. Στο 
τελευταίο μέρος δίνεται μικρή 
συναυλία.

Η γενική επιμέλεια είναι του Θωμά 
Κοροβίνη, συγγραφέα, ερευνητή και 
τραγουδοποιού, προσωπικού φίλου 
και μαθητή της Διδώς.

Η Διδώ Σωτηρίου, μια άξια, 
προικισμένη, δοξασμένη και 
πολυφίλητη θυγατέρα της Ανατολής 
και της προσφυγιάς, θα επαινείται 
και θα αναγνωρίζεται πάντοτε 
για την κορυφαία πνευματική και 
γενικότερα πολιτιστική συμβολή 
της στη μικρασιατική πεζογραφία, 
στην ουσιαστική βελτίωση των 
σχέσεων των συμπατριωτών μας με 
τους Τούρκους και στον μοναδικό 
της αγώνα για την ποιοτική ανέλιξη 
του δοκιμαζόμενου ανθρώπου 
της εποχής μας. Η Διδώ είναι η 
δεύτερη μάνα, όχι μόνο του μικρού 
Μπελογιάννη, που τον ανάστησε,  
αλλά και η μάνα και η σύντροφος 
της ψυχής όσων από μας εννόησαν 
το όραμά της και γεύτηκαν την 
μέθεξη του προσφυγικού καημού 
της ανατολίτικης ρωμιοσύνης και 
όσων οσμίστηκαν και διαποτίστηκαν 
από εκείνο το αιθέριο μεθυστικό 
απόσταγμα της παιδεμένης αλλά 
περήφανης ζωής που η ίδια βάφτισε 
«άρωμα των πραγμάτων».

O Θωμάς Κοροβίνης παρουσιάζει την προσωπικότητα της Διδώς Σωτηρίου 
μέσα από τον Λόγο και τη Μουσική

Εισήγηση-Απαγγελία-Τραγούδι: Θωμάς 
Κοροβίνης 

Απαγγελία-Τραγούδι: Ανδρέας Καρακότας 
Τραγούδι: Μαρία Φωτίου 

μουσικο ί

Μπουζούκι: Λάζαρος Χαριτίδης Κιθάρα: 
Σταύρος Κρομμύδας Ακορντεόν: Ηλίας 
Κρομμύδας

Η Διδώ μέσα στον κόσμο 
της ανατολής και της προσφυγιάς

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

Τιμές εισιτηρίων
8€ κανονικό, 5€ φοιτητικό/ανέργων

/ΑμΕΑ/πολυτέκνων/άνω των 65
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65ο Φεστιβάλ Φιλίππων 6 γαλάζια μολύβια για τη Σμύρνη

Ομιλία 11.08
Πέμπτη

Καρνάγιο Καβάλας

Ο άνθρωπος είναι καμωμένος για να 
επιστρέφει. Να επιστρέφει εκεί που 
πρωτομίλησε, εκεί που για πρώτη 
φορά αντίκρισε την ήλιο, εκεί που 
ένιωσε το πρώτο χάδι, εκεί που 
ονειρεύτηκε το πρώτο του όνειρο. Κι 
αυτό που λέμε πατρίδα και μητρίδα 
στην ουσία δεν είναι τόπος. Είναι το 
ζείδωρο αεράκι από λέξεις, μυρωδιές, 
χειρονομίες, ήχους, εικόνες που, ποτέ 
μα ποτέ, δεν θα ξανασυναντηθείς μαζί 
τους πάρα μονάχα εκεί: στον τόπο των 
παιδικών σου ηλικιών, στον τόπο όπου 
η γλώσσα δεν απέχει και πολύ από την 
γλώσσα των πουλιών, της θάλασσας, 
από τον ήχο της πεδιάδας πάνω από 
τα στάχια, από τον ήχο του βουνού 
που κάνει το δέντρο, δάσος και το 
φύλλωμα, χρώμα. Πατρίδα είναι ο 
τόπος της υπομονής. Ένας τόπος που 
σε περιμένει για πάντα. 

Αυτό το «για πάντα» και όλα 
όσα περιέχει χάθηκαν με 
την προσφυγιά. Και είναι 
συγκλονιστικό να ζεις και να 
μεγαλώνεις με ανθρώπους που 
έχασαν τα πάντα. Που έχασαν 
ένα «εκεί» όπου ποτέ δεν θα 
επέστρεφαν. Και πέρασαν τη ζωή 
τους αποχαιρετώντας. Με κάθε 
τρόπο. Γιατί ο αποχαιρετισμός 
ήταν ο δικός τους ομφάλιος 
λώρος που τους συνέδεε με τη 
μήτρα της ζωής. 

Ο Κώστας Καναβούρης μιλά για τους πρόσφυγες του ’22 
και τους πρόσφυγες όπου γης

Αυτό υπήρξαν οι πρόσφυγες κι αυτό 
είναι οι πρόσφυγες όπου γης: οι 
άνθρωποι ενός ατελεύτητου, και γι’ 
αυτό οδυνηρότατου, αποχαιρετισμού. 
Και η ιστορία τους μια ιστορία 
αποχαιρετισμών. Γι’ αυτήν μιλάμε. 

Έίσοδος ελεύθερη

Μια ιστορία αποχαιρετισμών

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
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Ραδιοφωνικό αναλόγιο 12.08
Παρασκευή

7ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας

Το ομώνυμο κόμικ του 
βραβευμένου Θανάση Πέτρου 
μεταφέρεται στη σκηνή με 
αφηγητή τον ίδιο. Η μουσική, ο 
λόγος και τα ζωντανά ηχητικά 
τοπία συμπλέκονται σε ένα 
ζωντανό «στουντιακό» γεγονός. 
Το κοινό προσκαλείται να 
παρακολουθήσει την ιστορία 
όπως θα την άκουγε από το 
ραδιόφωνο. Οι ηθοποιοί 
γίνονται αναγνώστες, ακροατές, 
μουσικοί, foley artists και 
ανασυνθέτουν τον ήχο της 
Ανατολίας, της Σμύρνης και της 
Μεγάλης Ιδέας. Της προέλασης, 
της υποχώρησης και της 
ματαίωσης.

Μάιος 1919. Ο ελληνικός στρατός 
αποβιβάζεται στη Σμύρνη. 
Σκοπός του η υπεράσπιση των 
χριστιανικών πληθυσμών που 
ζουν στα μικρασιατικά παράλια. Ο 
Γιώργης Αμπατζής, Σμυρνιός στην 
καταγωγή, κατατάσσεται το καλοκαίρι 
του 1920 για να λάβει μέρος στην 
πραγματοποίηση της Μεγάλης 
Ιδέας. Προελαύνοντας προς τον 
Σαγγάριο με τη 13η Μεραρχία, η γη 
της Ανατολίας ανοίγεται μπροστά 
του γοητευτική όσο και αφιλόξενη. 
Στην πορεία του συναντά τόπους και 
πρόσωπα βγαλμένα από το ιστορικό 
παρόν, αλλά και από το μυθικό 
παρελθόν, ενώ έρχεται διαρκώς 
αντιμέτωπος με το αμείλικτο γεγονός: 
η μοίρα της εκστρατείας μοιάζει 
προδιαγεγραμμένη. Μια ιστορία 
δοσμένη μέσα από τα μάτια των 
στρατιωτών. Εκείνων που κλήθηκαν 
να υπερασπιστούν και, απότομα, να 
λησμονήσουν, ένα φευγαλέο όνειρο.

Ο Ανδρέας Ανδρέου παρουσιάζει ένα ραδιοφωνικό αναλόγιο 
βασισμένο στο ομώνυμο κόμικ του Θανάση Πέτρου

Ραδιοφωνική σκηνοθεσία: Ανδρέας 
Ανδρέου Ηχητικός σχεδιασμός: Μανώλης 
Μανουσάκης 

επ ί  σκηνής

Κορίνα Λεγάκη, Ντίνος Ψυχογιός, Ανδρέας 
Ανδρέου, Μανώλης Μανουσάκης 
και ο δημιουργός του κόμικ Θανάσης 
Πέτρου

Η προεργασία της παράστασης ανπτύχθηκε στο 
πλαίσιο του Koumaria Residency 2022 (διοργάνωση: 
Medea Electronique)

Το κόμικ κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ίκαρος

1922: Το τέλος ενός ονείρου

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

Τιμές εισιτηρίων
8€ κανονικό, 5€ φοιτητικό/ανέργων

/ΑμΕΑ/πολυτέκνων/άνω των 65
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65ο Φεστιβάλ Φιλίππων 6 γαλάζια μολύβια για τη Σμύρνη

Αναλόγιο 18.08
Πέμπτη

Παλιά Μουσική

Δραμάιλο <  Δραμάγιλο 
< Δραμάγιολου: ο δρόμος για τη 
Δράμα

Μια μικρή παραμυθία για έναν 
περίκλειστο τόπο, όπου οι πρόσφυγες 
πήραν το ’22 τον δρόμο για τη Δράμα 
και τώρα ως νεκροί επιστρέφουν για 
να μιλήσουν. Αφηγήσεις χωρίς αρχή 
και τέλος, γλωσσικά σπαράγματα 
ποντιακής και μικρασιάτικης 
διαλέκτου, ονόματα και χρονολογίες 
–μια συναρμογή με υπόκωφο ρυθμό. 
Μια μνημονική και γλωσσική 
ανασυγκρότηση ενός θραυσματικού 
παρελθόντος. Άνθρωποι 
αναγκεμένοι, ικανοι για το καλύτερο 
αλλά και για το χειρότερο.

Ο Κυριάκος Συφιλτζόγλου ακούει τους πρόσφυγες που πήραν το ’22 
τον δρόμο για τη Δράμα και τώρα ως νεκροί επιστρέφουν για να μιλήσουν

Έίσοδος ελεύθερη

Αντίστροφη Νέκυια

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

Αφήγηση: Kυριάκος Συφιλτζόγλου Μουσική-
Κανονάκι: Μαρία Τσακαλοφίδου 

Βασισμένο στο βιβλίο του Κυριάκου Συφιλτζόγλου, 
Δραμάιλο, εκδ. Αντίποδες
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65ο Φεστιβάλ Φιλίππων

Μονόλογος 24.08
Τετάρτη

7ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας

Στα τέλη Αυγούστου του 1922 ο 
τουρκικός στρατός καταλαμβάνει 
το Αϊβαλί. Ο Ηλίας Βενέζης, 
18 χρονών παιδί τότε, δεν 
καταφέρνει να διαφύγει με την 
υπόλοιπη οικογένειά του, κι 
αφού συλλαμβάνεται, οδηγείται 
αιχμάλωτος σε στρατόπεδο 
καταναγκαστικής εργασίας στο 
εσωτερικό της Μικράς Ασίας. 
Από τους 3.000 Αϊβαλιώτες που 
«στρατολογήθηκαν» στα τάγματα 
εξόντωσης, μόλις 23 επιβίωσαν. 

Αυτούς τους 14 μαρτυρικούς μήνες 
καταγράφει ο Βενέζης στο πρώτο 
του μυθιστόρημα που παίρνει τον 
τίτλο του από το νούμερο που ήταν 
κι η ταυτότητα του συγγραφέα 
ως αιχμαλώτου. Το αποτέλεσμα 
είναι ένα συνταρακτικό χρονικό 
που αποτυπώνει με βασανιστική 
λεπτομέρεια την καθημερινή 
αναμέτρηση με τον θάνατο. Ο 
Βενέζης μεταφέρει σε πρώτο 
πρόσωπο το τραυματικό βίωμα του 
διαρκώς μελλοθανάτου, παλεύοντας 
να διατηρήσει ψήγματα λυρισμού 
μέσα σε μια αποτρόπαιη συνθήκη. 
Η σκηνική σύνθεση θα επιχειρήσει 
να διατρέξει αυτό το μυθιστόρημα-
ντοκουμέντο και να αποδώσει σε 
μορφή μονολόγου τη συγκλονιστική 
αυτοπροσωπογραφία του συγγραφέα, 
καθώς και την προσπάθειά του να 
αναζητήσει ίχνη ανθρωπιάς μέσα στη 
φρίκη.

Ο Έκτορας Λυγίζος «διαβάζει» 
τη συγκλονιστική αυτοπροσωπογραφία του Ηλία Βενέζη

Δραματουργική επεξεργασία-Σκηνοθετική 
επιμέλεια-Ερμηνεία: Έκτορας Λυγίζος

Το νούμερο 31328 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΒΈΝΈΖΗ

Τιμές εισιτηρίων
8€ κανονικό, 5€ φοιτητικό/ανέργων

/ΑμΕΑ/πολυτέκνων/άνω των 65

6 γαλάζια μολύβια για τη Σμύρνη
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65ο Φεστιβάλ Φιλίππων 6 γαλάζια μολύβια για τη Σμύρνη

Αναλόγιο 27 & 28.08
Σάββατο, Κυριακή

Κήποι Οικίας Μοχάμεντ Άλι

Το 6 γαλάζια μολύβια για τη 
Σμύρνη διερευνά τη ζωή του 
πιο χαρισματικού Μικρασιάτη 
συγγραφέα, του Κοσμά Πολίτη, 
που έγραψε το καλλιτεχνικότερο 
έργο για τη Σμύρνη, το 
μυθιστόρημα Στου Χατζηφράγκου. 

Βλέπουμε τον συγγραφέα την 
ώρα που συλλαμβάνει το έργο 
και το σχεδιάζει, φέρνοντας στην 
επιφάνεια παλιά τραύματα και 
απωθημένα γεγονότα της ζωής του. 
Μια ερευνήτρια που έχει αφιερώσει 
πολλά χρόνια της καριέρας της σε 
εκείνον, που τον βλέπει σαν μικρό 
θεό, σχολιάζει τα λεγόμενά του και 
του θέτει ερωτήματα που κάποτε 
πονάνε. Αλλά και ένας ήρωας 
του μυθιστορήματος εμφανίζεται 
με σάρκα και οστά επί σκηνής, 
δίνοντας έναν πιο ανάλαφρο τόνο, 
καθώς μεταφέρει την αισιοδοξία 
από το έπος της ενσωμάτωσης 
των προσφύγων.

Η Αγγέλα Καστρινάκη «συναντιέται»  Στου Χατζηφράγκου 
και συνομιλεί με τους ήρωες του Κοσμά Πολίτη

6 γαλάζια μολύβια για τη Σμύρνη

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

Σκηνοθεσία: Θοδωρής Γκόνης
Σκηνικά-κοστούμια: Ελένη Στρούλια

επ ί  σκηνής

Γιώργος Κέντρος, Ασπασία Αλεξίου
 

Τιμές εισιτηρίων
8€ κανονικό, 5€ φοιτητικό/ανέργων

/ΑμΕΑ/πολυτέκνων/άνω των 65
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65ο Φεστιβάλ Φιλίππων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
«ΜΝΗΜΗ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΜΦΙΩΝ»

Έίσοδος ελεύθερη

Έκατό χρόνια μνήμης και νοσταλγίας
Η ιστορία μας είναι συνυφασμένη 
με τη μουσική. Η λαϊκή μούσα 
των προσφύγων περιέγραψε τα 
ανάκατα συναισθήματα τους με 
τρόπο μοναδικό: τον ξεριζωμό, την 
απόγνωση, την πίκρα της φυγής  
αλλά και την αγιάτρευτη νοσταλγία 
για τις στιγμές χαράς  που έζησαν 
στις πατρίδες της καρδιάς τους.  
Μετά τα δραματικά γεγονότα του 
1922, η μουσική της Μικράς Ασίας 
λειτούργησε ως «κιβωτός» για τη 
συλλογική μνήμη και ως πολύτιμο 
σημείο αναφοράς για την καταγωγή 
και την ταυτότητα των προσφύγων 
που αναζήτησαν την τύχη τους στις 
«νέες» πατρίδες· μια μουσική που 
πατάει στέρεα πάνω στη μελωδική 
και ποιητική δομή του ελληνικού 
παραδοσιακού τραγουδιού και 
προεκτείνεται στο ρεμπέτικο, 
ενώ παράλληλα δεν διστάζει να 
χρησιμοποιήσει με τόλμη και 
φαντασία από το ένα μέρος την
αρμονική γλώσσα της Δύσης κι από 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Τα  φώτα απέναντι...
Με αφορμή τη συμπλήρωση των 
100 χρόνων από τη Μικρασιατική 
Καταστροφή, ο Σύλλογος Φίλων 
Μουσικής Καβάλας παρουσιάζει, 
μετά από πρόσκληση του Φεστιβάλ 
Φιλίππων, συναυλία μνήμης 
με την πολυμελή, τετράφωνη, 
μικτή χορωδία του, με συνοδεία 
πιάνου. Ερμηνεύονται τραγούδια 
παραδοσιακά, έντεχνα και λαϊκά με 
παρεμβολή σχετικών κειμένων.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Διεύθυνση χορωδίας: Μαρία Σγουρίδου 
Πιάνο: Θεόδωρος Κατάκαλος Κείμενα: 
Δημήτρης Λυμπεράκης

το άλλο τα τεχνάσματα και τη γοητεία 
της Ανατολής. Μέσα από τον πόνο 
γεννήθηκαν τραγούδια, τραγούδια με
βαθιά νοσταλγία για τον τόπο 
καταγωγής τους, οδύνη για τις 
χαμένες πατρίδες, τον διωγμό, τον 
εξαναγκαστικό εκπατρισμό, αλλά και 
τραγούδια γεμάτα ελπίδα και χαρά 
για τις καλύτερες ημέρες που σιγά 
σιγά άνθισαν στη ζωή τους. 

Η παράσταση προσδοκά να 
μας «ταξιδέψει», αφενός μεν 
μελωδικά, με τραγούδια από 
τις Αλησμόνητες Πατρίδες της 
Μικράς Ασίας και αφετέρου 
δε, νοερά με κείμενα για τον 
πολιτισμό, την ιστορία, την 
καθημερινότητα των προγόνων 
μας, ούτως ώστε να αποτίσουμε 
τον ελάχιστο φόρο τιμής σε 
αυτούς, εκατό χρόνια μετά…

22.07
Παρασκευή

Πλατεία Πιπίνου

Χοράρχης του Συλλόγου Μικρασιατών: 
Απόστολος Αθιανός 
Διδασκαλία και διεύθυνση της ορχήστρας 
του Συλλόγου «Αμφίων»: Μανώλης 
Παργεντάκης

Παράλληλες εκδηλώσεις

Έίσοδος ελεύθερη

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ

22.08
Δευτέρα

Θεατράκι 
Μεχμέτ Αλή





ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΒΑΛΑ
Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών 
(πρώην ΕΟΤ)
Κεντρική Πλατεία
Τ  2510620566

ΚΡΗΝΙΔΕΣ
Café «Προσκήνιο»
Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων
Τ  2510516090

ΔΡΑΜΑ
Ταξιδιωτικό γραφείο Michailidis Tours 
Σμύρνης 20
Τ  2521045755

Κατάστημα «AMERICANINO»
Γεωργίου Παπανδρέου 30
Τ  2521058206

ΞΑΝΘΗ
Βιβλιοπωλείο «ΔΥΟ»
Βενιζέλου 29
Τ  2541027777

Διαθέσιμη είναι και ηλεκτρονική 
προπώληση εισιτηρίων μέσω viva.gr 
και ticketservices.gr

Για κάποιες παραστάσεις είναι 
επίσης διαθέσιμη προπώληση σε 
συγκεκριμένα βιβλιοπωλεία.

Σε περίπτωση ματαίωσης της 
εκδήλωσης, θα υπάρξει ανακοίνωση 
σχετικά με την επιστροφή του αντίτιμου 
του εισιτηρίου.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Οι κατηγορίες των δικαιούχων 
ορίζονται από το εκάστοτε σχήμα. 
Μειωμένο ισχύει για ηθοποιούς 
με ενημερωμένη κάρτα ΣΕΗ και 
θεατρολόγους με ενημερωμένη κάρτα 
θεατρολόγων. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ιούλιος: 21:30
Αύγουστος: 21:00

* Ενδεχομένως να υπάρξουν μικρές 
αλλαγές σε ημερομηνίες ή σε χώρους 
παραστάσεων.

Μην ξεχνάτε ότι: 

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ
• Η είσοδος στο Θέατρο μετά την 
έναρξη της παράστασης, παρά μόνο στο 
διάλειμμα, εφόσον προβλέπεται.
• Το κάπνισμα και η κατανάλωση 
τροφίμων και ποτών μέσα στο Θέατρο.
• Η λήψη φωτογραφιών με ή χωρίς 
φλας, η μαγνητοφώνηση και η 
μαγνητοσκόπηση κατά τη διάρκεια των 
παραστάσεων.
• Η είσοδος σε παιδιά κάτω των 6 ετών.
• Το φιλοδώρημα.
• Η επιστροφή εισιτηρίων.

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
• Η επίδειξη ταυτότητας κατά την 
είσοδο στο Θέατρο, για φοιτητές, 
νέους έως 18 ετών, πολύτεκνους 
και στρατιώτες, οι οποίοι εκδίδουν 
μειωμένο εισιτήριο.
• Η απενεργοποίηση των κινητών 
τηλεφώνων κατά την διάρκεια της 
παράστασης.

Καλλιτεχνική συντονίστρια 
εκδηλώσεων
Κατερίνα Συμεωνίδου

Δημόσιες σχέσεις
Άρης Ασπρούλης
Ε arisas84@yahoo.gr

Την εικαστική ταυτότητα 
του 65ου Φεστιβάλ Φιλίππων 
ζωγράφισε ψηφιακά 
ο Δημήτρης Χαντζόπουλος

Σχεδιασμός προγράμματος

Ιωάννης Κ. Τσίγκας
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22

23

24

25

27

29 & 30

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

ΚΗΠΟΙ ΟΙΚΙΑΣ ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΑΛΙ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΙΠΙΝΟΥ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

ΠΑΛΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

Ματωμένα χώματα

Το όνειρο ενός γελοίου

Ηλέκτρα

Μήδεια (ΜΠΟΣΤ)

Αντιγόνη

Ν. Πλαστήρας/The Black Rider

100 χρόνια μνήμης και νοσταλγίας

Contra Tempo (ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ-ΗΡΩΝΔΑΣ)

Θεσμοφοριάζουσες

Γραφή, μνήμη δημιουργία

Προμηθέας Δεσμώτης

Ιφιγένεια εν Αυλίδι
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30

ΦΡΟΥΡΙΟ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

7 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ

ΚΑΡΝΑΓΙΟ

7 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

ΠΑΛΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΜΕΧΜΕΤ ΑΛΗ

7 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΦΡΟΥΡΙΟ

ΚΗΠΟΙ ΟΙΚΙΑΣ ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΑΛΙ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

ΦΡΟΥΡΙΟ

Ακούω ήχον κώδωνος

Φιλοκτήτης

Γείτονες ή She did not talk about it

Η Διδώ μέσα στον κόσμο...

Μια ιστορία αποχαιρετισμών

1922: Το τέλος ενός ονείρου

Μήδεια

Πέρσες

Αντίστροφη Νέκυια

Η γεωγραφία και η μυθολογία του Κάτω Κόσμου

Βάτραχοι (ΜΕΡΟΣ Α :́ Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΣΤΟΝ ΑΔΗ)

Τα φώτα απέναντι...

Το νούμερο 31328

Βόυτσεκ

6 γαλάζια μολύβια για τη Σμύρνη

Ο Γαργαληστής

Τάνια Τσανακλίδου
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ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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Κανονικό     Φοιτητικό     Ανέργων

Κανονικό     Φοιτητικό     Ανέργων



ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΘΕΑΤΡΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος 
Σωκράτης Μποζούδης
 
Αντιπρόεδρος
Ευάγγελος Καμπουρίδης
 
Μέλη
Κωσταντίνος Πεφάνης
Μαριέλλα Κωνσταντινίδου
Ζωή Ζαχαριάδου
Στέφανος Ναλμπάντης
Κωσταντίνος Πούλιας
Κυριακή Χιώτη-Πρασσά
Γεώργιος Τσοτσόπουλος
Ευριπίδης Ταρασίδης
Ελένη Σοφιανίδου

Διοικητικοί Υπεύθυνοι
Τόνια Γ. Μανάλη Κερανοπούλου
Βέρα Λαζαρίδου
Έφη Πριμικυρλίδου

Μηχανικοί Σκηνής
Γιάννης Σταυρίδης
Γιώργος Μαστοράκης

Τεχνικός Φωτισμού 
Εκδηλώσεων
Γιώργος Τριανταφυλλίδης

Τεχνική Υποστήριξη 
Εκδηλώσεων    
Κωνσταντίνος Γαρουφαλίδης

Ταμείο
Σταυρούλα Σαββίδου
Δήμητρα Γάιτα
Κική Μπάρμπα

ΔΗΠΕΘΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

Φιλίππου 4 
[κτίριο πρώην Λαογραφικού]
65403, Καβάλα
Τ  2510220876 & 220877
Ε  thkavala@otenet.gr

Το Φεστιβάλ Φιλίππων 
ευχαριστεί τους:

κ. Δημήτρη Χαντζόπουλο

κ. Αγγέλα Καστρινάκη

κ. Γιώργο Καλλίνη

κ. Μαρία Νικολοπούλου

κ. Σπύρο Δημητριάδη

Ιατρικό Σύλλογο Καβάλας

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας

Εθελοντές 65ου Φεστιβάλ Φιλίππων

Περιφερειακό Τμήμα Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού Καβάλας: Σώμα 
Εθελοντών Νοσηλευτών

Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, 
Διασωστών και Ναυαγοσωστών - 
Παράρτημα Καβάλας




