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ΘΕΑΤΡΑ ΒΡΑΧΩΝ
ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ & ΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ

Νατάσα Ζούκα
Δημήτριος Καρακώνης
Αθανάσιος Καράμπαμπας
Δημήτριος Κόκκαλης
Αντιδήμαρχος Βύρωνα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Κωνσταντίνος Λιούτας
Αντιδήμαρχος Δάφνης-Υμηττού

ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΤΡΟΛΕΪ 11, ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 214, 203, 204

τους Δημοτικούς Υπαλλήλους
των Δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού

ΑΠΟ ΜΕΤΡΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ &
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΝΑ (ΑΦΕΤΗΡΙΑ)
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 203, 204

την Τεχνική Υπηρεσία
των Δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού

Πηνελόπη Δάφνη
Δημοτική Σύμβουλος Βύρωνα

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 21:00

Ευχαριστούμε για την προσφορά
και την πολύτιμη βοήθεια τους

την Υπηρεσία Φύλαξης των Δήμων Βύρωνα
και Δάφνης-Υμηττού

Σοφία Δασκαλάκη
Δημοτική Σύμβουλος Βύρωνα

ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΛ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ & ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΗΣΑΠ
ΦΑΛΗΡΟ, ΜΟΣΧΑΤΟ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 232

Αναστασία Μελαχρινίδου
Γεώργιος Μπόκαρης
Δημοτικός Σύμβουλος Δάφνης-Υμηττού
Χαράλαμπος Σαρηγιαννίδης
Γεωργία Σκιαδοπούλου
Δημοτική Σύμβουλος Δάφνης-Υμηττού
Σωτηρούλα Υφαντή
Δημοτική Σύμβουλος Βύρωνα
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ΔΗΜΟΙ

Μήνυμα του Δημάρχου Βύρωνα
Γρηγόρη Κατωπόδη
για το Φεστιβάλ
στη Σκιά των Βράχων 2022!
Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε και φέτος στο
Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων! Φέτος, όπως και πέρυσι,
οι συνθήκες είναι πολύ ιδιαίτερες. Από τη μία γιατί
η πανδημία και τα μέτρα προστασίας που επιβάλλει,
συνεχίζουν να είναι εδώ -αν και σε μικρότερη έκταση και
ένταση- και από την άλλη γιατί συνεχίζει να υφίσταται
η δικαστική διαμάχη για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του
χώρου που φιλοξενεί το Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων,
ύστερα από τις αξιώσεις που έχουν εγείρει 17 ιδιώτες
που διεκδικούν 104 στρέμματα στο λόφο Κοπανά. Αρχές
Μαΐου εξετάστηκε από τον Άρειο Πάγο η αίτηση αναίρεση
της απόφασης που κάναμε ενάντια στην απόφαση του
Εφετείου Αθηνών που παραχωρεί την έκταση αυτή στους
ιδιώτες. Αναμένοντας, λοιπόν, την απόφαση του Ανώτατου
Ακυρωτικού Δικαστηρίου συνεχίζουμε πιο δυναμικά και
με όλους τους τρόπους τον αγώνα μας, μέχρι την τελική
δικαίωση. Μέχρι την οριστική απόφαση ότι ο χώρος
αυτός ανήκει στο δημόσιο, ανήκει στους πολίτες που τον
αξιοποιούν, τον αγαπούν και τον φροντίζουν.
Στον αγώνα αυτό, σας θέλουμε όλους στο πλευρό μας.
Μαζί με την κοινωνία των Δήμων Βύρωνα και ΔάφνηςΥμηττού να διατηρήσουμε τα κεκτημένα και να τα
αναπτύξουμε περαιτέρω.

Μήνυμα του Δημάρχου ΔΑΦΝΗΣΥΜΗΤΤΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟυ ΜΠΙΝΙΣΚΟυ
για το Φεστιβάλ
στη Σκιά των Βράχων 2022!
Να ενώσουμε όλοι μαζί τις φωνές μας και να δείξουμε
σε όλους ότι αυτός ο χώρος εκτός από την ιερότητα
της τέχνης που ακτινοβολεί κάθε καλοκαίρι, δεκαετίες
τώρα, είναι κτήμα της κοινωνίας και των κατοίκων της
Αττικής και όχι βορά των συμφερόντων. Θα ήθελα να σας
διαβεβαιώσω ότι ως δημοτική αρχή Βύρωνα θα κάνουμε
τα πάντα για να μην αλλάξει χέρια η περιοχή και να
συνεχιστεί αυτή η μέθεξη που συντελείται κάθε χρόνο
«Στη Σκιά των Βράχων»!
Την ίδια στιγμή, αξίζει να επισημάνω ότι από την πλευρά
των υπευθύνων του Φεστιβάλ έχουν ληφθεί όλα τα
απαραίτητα μέτρα, για μια άψογη διοργάνωση καθώς
φιλοδοξία μας είναι η καλλιτεχνική δημιουργία να είναι
και πάλι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Αυτό το επιβεβαιώνει
με τον καλύτερο τρόπο το καλλιτεχνικό πρόγραμμα που
κρατάτε στα χέρια σας και θεωρώ ότι ξεπερνάει και
τις υψηλότερες των προσδοκιών! Για τέσσερις μήνες
στη Σκιά των βράχων θα εμφανιστούν κάποιοι από
τους σημαντικότερους δημιουργούς, ερμηνευτές και
ηθοποιούς σε μουσικές και θεατρικές παραστάσεις που
θα απολαύσουμε όλοι.
Καλή διασκέδαση!

Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων και φέτος, με επάνοδο
στην κανονικότητα.
Επανερχόμαστε δυναμικά στο ΔΙΚΟ μας θέατρο, στο
θέατρο των κατοίκων του Υμηττού και της Δάφνης, στο
θέατρο των κατοίκων του Βύρωνα αλλά και όλων των
εκατοντάδων χιλιάδων θεατών που το κατακλύζουν κάθε
καλοκαίρι.
Ένα Φεστιβάλ, πολυσχιδές φέτος αφιερωμένο σ’ έναν
από τους εμβληματικότερους Δημάρχους του Υμηττού,
τον Ανδρέα Λεντάκη, καθώς και στον μεγάλο μας
θεατρικό συγγραφέα, Ιάκωβο Καμπανέλλη, καθότι φέτος
συμπληρώνονται εκατό χρόνια από τη γέννησή του.

Γιατί, όπως έγραψε και ο Λέων Τολστόι: “ Όλες οι
Τέχνες έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, ότι ενώνουν
τους ανθρώπους”.
Άλλωστε αυτό χρειαζόμαστε πάντα στη ζωή μας:
Ενότητα, Αλληλεγγύη, Αλληλοπροσφορά.
Κι ας νιώσουμε μέσω της Τέχνης τον εσωτερικό
μας άνθρωπο να μεγαλουργεί επιτέλους, όπως είπε
και ο Πατριάρχης του ελληνικού θεάτρου Ιάκωβος
Καμπανέλλης, που τιμάμε ιδιαίτερα φέτος: “Το θέατρο
δεν είναι μια έντεχνη αναπαράσταση της εξωτερικής
πραγματικότητας αλλά κυρίως μια παράσταση της
εσωτερικής πραγματικότητας”.

Σε όλο αυτό δεν θα μπορούσε να λείψει και το αφιέρωμα
στην θλιβερή επέτειο των εκατό χρόνων από τη
Μικρασιατική καταστροφή, καθώς και ο Υμηττός και ο
Βύρωνας είναι περιοχές που προήλθαν απ’ τη δική μας
Μικρασία.
Οι μνήμες και τα συναισθήματα και φέτος θα μας
κατακλύσουν, κάτω από τον έναστρο ουρανό της Αττικής,
με αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και μουσικές
συναυλίες. Θα ξεφύγουμε από την καθημερινότητα και τα
προβλήματά της, που δεν θα πάψουν ποτέ να υπάρχουν,
με οδηγό την Τέχνη, η οποία ενυπάρχει με τη ζωή ή
μάλλον η Τέχνη είναι η ίδια η ζωή.

Καλωσορίζουμε, λοιπόν, και φέτος, όλους τους
επισκέπτες του Φεστιβάλ των Βράχων, να διασκεδάσουν,
να ψυχαγωγηθούν αλλά και να ενώσουν τη φωνή τους
με τη δική μας, διατρανώνοντας το μήνυμα για τον
δημόσιο χαρακτήρα αυτού του χώρου, που 45 και πλέον
χρόνια τώρα προάγει τον πολιτισμό, έναν πολιτισμό
που μεταφέραμε από τις Αλησμόνητες Πατρίδες και
μεταλαμπαδεύσαμε σε όλη την Ελλάδα.
Αναστάσιος Μπινίσκος
Δήμαρχος Δάφνης-Υμηττού

Γρηγόρης Κατωπόδης
Δήμαρχος Βύρωνα
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ΙΑΧΕΣ 2022
Ιαχές…

Ιάχω: Κραυγάζω αλλά και βοώ.
Ηχώ, αλλά και αντηχώ,
απηχώ αλλά και υμνώ.
Βρυχώμαι αλλά και θρηνώ. Ανακράζω

Ιαχές για έναν κόσμο που βάλλεται από την «κατασκευή»
της εικόνας, αξιολογείται από την αγοραπωλησία
των «likes», παραμορφώνεται από την κανιβαλική
υπερπαραγωγή της άδολης-άμεσης πληροφορίας
προς κατανάλωση, ενόσω όλα τείνουν προς μια
προσομοιωμένη-εικονική εκδοχή της πραγματικής ζωής
-ρυθμισμένα θνησιγενής και σχολαστικά παραποιημένηπου θρυμματίζεται με ταχύτητα φωτός για να «ανοίξει
χώρο» στην επόμενη εικόνα-προϊόν…
Ιαχές για τον εφιαλτικό χάρτη παραπλάνησης που
απλώνει μπροστά μας μια δυστοπική πραγματικότητα
διακοσμημένη από τον μανδύα του «άμεσουδημοκρατικού» χαρακτήρα των κοινωνικών μέσων
δικτύωσης, υποβάλλοντας και εν πολλοίς κερδίζοντας
την άφεση αμαρτιών -κανένας δεν παίρνει την ευθύνη
στα καθεστώτα μετα-αλήθειας- για όσα συμβαίνουν στην
καθημερινότητα των ανθρώπων.
Ιαχές για τους πολέμους που μαίνονται: πραγματικοί,
οικονομικοί, ενεργειακοί, πολιτισμικοί.
Ιαχές για την ανθρώπινη ζωή που χάνει καθημερινά την
αξία της σε ένα χρηματιστήριο «παράπλευρων απωλειών»
με μηχανικές στατιστικές ρουτίνας σε μικρογράμματες
δημοσιεύσεις, ενώ συγχρόνως ολόκληροι πληθυσμοί
οδηγούνται στην εκμηδένιση και στην απελπισία -τα νέα
κύματα προσφύγων- που σύρονται σε μια ζωή αβίωτη.
Η «εύκολη ζωή με ένα κλικ», οικοδομείται πάνω σε μια
πιο έξυπνη, εύτακτα δομημένη κοινωνία επιτήρησης και
ανθεκτικότητας.

Ιαχές για την αδιαπραγμάτευτη ανάγκη να δούμε όλες
τις όψεις αυτής της νέας κατάστασης πολιορκίας, να
δούμε μέσα από και πέρα από την εναλλασσόμενη εικόνα
ποια είναι η υφή της πραγματικότητας· να σκεφτούμε,
να σκεφτούμε ξανά, να τρυπήσουμε την επιφάνεια της
εικόνας.
Οι Ιαχές του φετινού μας φεστιβάλ είναι ένα σχόλιο για
τη σημερινή ζωή, μια προτροπή αναστοχασμού, ένα νεύμα
αντίστασης, μια πρόσκληση για δράση, αλληλεπίδραση σε
έναν πραγματικό χρόνο. Γι’ αυτό και η πολυσυζητημένη
«αλήθεια του καλλιτέχνη» συμβάλλει με τον πιο
καθοριστικό τρόπο σε όλη αυτήν τη συζήτηση, καθώς
το υλικό από το οποίο προέρχεται αποτελεί τομή και
έκφραση του πραγματικού, στήνοντας γέφυρες ανάμεσα
στο μέσα-έξω της ζωής και όχι απλά της εικόνας της.
Με αυτή την σκέψη, το φετινό μας πρόγραμμά μας
εστιάζει σε μια κουλτούρα του σκέπτεσθαι και
του πράττειν, ως μια αληθινή χρεία της στιγμής,
παρουσιάζοντας νέες θεατρικές παραγωγές. To 1922 και
τα 100 χρόνια που μας χωρίζουν από τη Μικρασιατική
Καταστροφή, αποτελούν έναν ακόμη πόλο εστίασης του
φεστιβάλ, επίκαιρο όσο ποτέ καθώς ο εκπατρισμός, η
ερημιά και ο πόνος κυριαρχούν και σήμερα.
Το φετινό φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στον Ανδρέα
Λεντάκη, μια προσωπικότητα που αποτελεί όχι μόνο
σημείο αναφοράς για το σκέπτεσθαι και το πράττειν αλλά
και πηγή έμπνευσης, καθώς κατόρθωσε με ρηξικέλευθοδημιουργικό τρόπο να σκέπτεται μέσω του πράττειν αλλά
και να πράττει μέσω του σκέπτεσθαι.
Οι Ιαχές 2022 στέλνουν ένα σήμα κινδύνου καθώς
αφουγκραζόμαστε την υστερόβουλη βοή της διεκδίκησης
των θεάτρων και των περίγυρων χώρων από ιδιώτες και
παράλληλα μια στεντόρεια Ιαχή αντίστασης, κατακραυγής
και ετοιμότητας αντιπαραθέτοντας την απόφασή μας
να μην κυριαρχήσει το σαρκοβόρο ίδιον όφελος έναντι
του συλλογικού δικαιώματος, το ατομικό έναντι του
κοινωνικού. Όχι πάλι.
Τασία Σαρρίδου

“Είμαστε αυτοί
που αιώνια πηγαίνουν”

(Οδοιπόροι - Τάσος Λειβαδίτης)
Ο χρόνος που κυλάει αργά πολλές φορές μας παίρνει
ανθρώπους, τόπους και υλικά αγαθά.
Με κάποιο περίεργο και μαγικό τρόπο μέσα στις σελίδες
ενός βιβλίου, σε μια φωτογραφία, ακούγοντας μια
μουσική, προσέχοντας τους στίχους ενός τραγουδιού
συναντιόμαστε και πάλι με ότι έχουμε χάσει...
Συνάντηση με τις χαμένες πατρίδες 100 χρόνια μετά, μία
επέτειος θλιβερή, που ήταν η αιτία για να στηθούν οι
πόλεις μας, του Βύρωνα και του Υμηττού.
Συνάντηση με την μοναδική πένα του Ιάκωβου
Καμπανέλλη, της “Αυλής των θαυμάτων” που γράφτηκε
στη γειτονιά μας για να παίζεται θέατρο μέσα στα σχολεία
μας, στις πλατείες και στα μεγάλα θέατρα.
Συνάντηση με σεβασμό στη μνήμη του Ανδρέα Λεντάκη,
που είχα την τύχη να τον γνωρίσω προσωπικά, μιας
χαρισματικής προσωπικότητας της αυτοδιοίκησης, της
πολιτικής και της τέχνης, με ισχυρό αποτύπωμα στην
διεκδίκηση αυτού του χώρου.
Εδώ λοιπόν συναντιόνται και τα οράματα πολλών
φωτισμένων ανθρώπων της τέχνης και της πολιτικής.
Εδώ έγινε “η ανάγκη ιστορία” για λογαριασμό των πολλών
και κυρίως των αδυνάτων.
Πέρασαν τα χρόνια και βρισκόμαστε σήμερα και πάλι
στους δρόμους για το αυτονόητο, για τον δημόσιο
χαρακτήρα αυτής της έκτασης που φιλοξενεί και τα
θέατρα βράχων.

Είμαστε εδώ για να δηλώσουμε και με το Φεστιβάλ μας
ότι τίποτα δεν μπορεί να μας πάρει πίσω ότι με τόσους
κόπους και αγώνες κερδίσαμε!
Είμαστε παρούσες και παρόντες, είμαστε πολλοί και
πολλές!
Αισθανόμαστε τυχεροί και τυχερές και αυτή την χρονιά,
μέσα στις τόσες δυσκολίες της, μπορούμε να στήσουμε
και πάλι αυτή την μεγάλη γιορτή” στη σκιά των βράχων”.
Σημαντικοί καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό,
εργαζόμενοι στον πολιτισμό με κάθε τρόπο, θα
συναντηθούν και φέτος με το μεγάλο κοινό, την νεολαία
μας που δίνει τον δικό της τόνο στις εκδηλώσεις μας!
Ευχαριστώ θερμά τους/τις συνεργάτες και συνοδοιπόρους
για τις “Ιαχές” του 2022.
Ελένη Βασιλοπούλου

ΙΑΧΕΣ2022 9

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΤΗ
ΣΚΙΑ
ΤΩΝ
ΒΡΑΧΩΝ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΟΝ
ΑΝΔΡΕΑ
ΛΕΝΤΑΚΗ
1935-1997
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Ανδρέας Λεντάκης
(1935-1997)
Μια επαναστατική σκέψη,
Μια αγωνιστική δράση
Και μια αδούλωτη,
ασυμβίβαστη ψυχή.
Τότε που η Δημοκρατία, μέσα σε ένα ομιχλώδες
μεταπολεμικό τοπίο μετρούσε τους ανθρώπους της
και η πλειοψηφία του πνευματικού κόσμου σιωπούσε,
φωνές σαν του Ανδρέα Λεντάκη έδειχναν πως δεν
είχαν στερέψει ακόμα οι αντιστάσεις και πως ο αγώνας
για τα ιδανικά της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της
δικαιοσύνης και της ανθρωπιάς υπερτερούσε σε βαθμό
που εκμηδένιζε την αξία αυτής της ίδιας ζωής.
Μεταπολίτευση και ελπίδες αναγέννησης για την
πολύπαθη χώρα. Ακούστηκε πως “Τα καλύτερα παιδιά
κουράστηκαν και μείνανε στο σπίτι”. Ο Ανδρέας Λεντάκης
όμως ήταν παρών. Με νέες μάχες για την αυτοδιοίκηση,
με συγγραφή κειμένων και μελετών, με δυναμική
παρουσία στην επιστημονική κοινότητα, με έντονη
κοινοβουλευτική δράση. Δίπλα στους προβληματισμούς
της κοινωνίας, δίπλα στη νεολαία της αναζήτησης, δίπλα
στον άνθρωπο. Μέσα στη ζωή. Με ένα έργο πολυσχιδές,
που και σε πνευματικότητα και σε αγωνιστικότητα μένει
παρακαταθήκη για τις επόμενες γενεές.
Και ναι, 25 χρόνια μετά ο Ανδρέας Λεντάκης είναι
παρών στον τόπο, στις καρδιές των απλών ανθρώπων
που γεύονται τους καρπούς του μόχθου του, γιατί
κληροδότησε θεσμούς στο πανελλήνιο, που διευκόλυναν
και αναβάθμισαν την καθημερινή τους ζωή, την έκαναν
ποιοτικότερη και αποδοτικότερη.

Ξεχωρίζουμε τους 5 σπουδαιότερους θεσμούς ανάμεσα
σε ένα πλήθος άλλων, οι οποίοι καταγράφονται σε
προσωπικά του αρχεία, του δήμου Υμηττού και μαρτυρίες
συγχρόνων του πολιτικών, δημάρχων και επιστημόνων.
1. Ε.Α.Π (Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο)
2. Κ.Α.Π.Η (Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων).
Δόθηκαν αργότερα σε δήμους ονομασίες όπως
«Λέσχες Φιλίας» κ.α.
3. Θέατρο Βράχων Υμηττού-Βύρωνα, μετονομασθέν
«Μελίνα Μερκούρη».
4. «Φροντίδα στο Σπίτι», Πρόγραμμα μετονομασθέν
«Βοήθεια στο Σπίτι».
5. 11 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (1979-1989)
6. Πιλοτικά, διακρατικά Προγράμματα Πρόληψης από
τη χρήση τοξικών ουσιών στα γυμνάσια του Δήμου.
Ανάγκη και σκοπός να παραμείνουν στη συλλογική μνήμη
τα έργα αυτά, άφθαρτα κι αλώβητα από σκοπιμότητες
μικροπολιτικής, ζηλοφθονίας και ματαιοδοξίας, γιατί είναι
έργα πολιτισμού, γιατί το κάθε τι ήταν πολιτισμός για τον
Α. Λεντάκη, τα έργα και οι θεσμοποιήσεις τους, τα πεδία
των ιδεών, τα κοινωνικά του οράματα, οι πνευματικές
και οι πολιτικές συγκρούσεις και αναμετρήσεις. Ήθελε
την αριστερά να είναι πολιτισμός, την πολιτική να είναι
πολιτισμός, την Αυτοδιοίκηση, το Κόμμα, τους Θεσμικούς
ρόλους, τη ζωή την ίδια και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Και για έναν όμως ακόμη λόγο, να μην επιτρέψουμε να
τα οικειοποιούνται άλλοι, άσχετοι με τη δημιουργία τους,
στηριζόμενοι στη γενικότερη αρχή περί βραχυπρόθεσμης
μνήμης. Το γεγονός ότι ο Α. Λεντάκης δεν συνήθιζε να
τοποθετεί μαρμάρινες επιγραφές με το όνομά του στα
έργα της πλούσιας, παραγωγικής αυτοδιοικητικής του
περιόδου για λόγους αισθητικής και ιδεολογίας, δεν
επαρκεί για σχέδια.
Αυτό το έργο διαφυλάττουμε, κάνουμε ευρύτερα γνωστό
και αυτόν τον αγώνα συνεχίζουμε στο Ίδρυμα Πολιτισμού
και Εκπαίδευσης «Ανδρέας Λεντάκης», που θεωρεί
χρέος του να υπηρετεί το σκοπό της παιδείας και του
πολιτισμού με τις εύστοχες δράσεις του και να προσφέρει
στο ακέραιο την πολιτική, πνευματική και διαχρονική
συνεισφορά του Ανδρέα στην κοινωνία και τις νέες
γενιές. Τις γενιές που διψούν για πρότυπα σαν αυτό
που ενσαρκώνει ο Λεντάκης με την αδιαπραγμάτευτη
στάση αρχών, την ευαισθησία, την ανθρωπιά, την υψηλή
καλλιέργεια και το αδογμάτιστο.
Και συνεχίζει αυτή η προσωπικότητα, που υπήρξε ένας
σπάνιος συγκερασμός θεωρίας και πράξης, όχι μόνον
με την παρουσία του, αλλά και με την απουσία του να
συνθέτει και να ενώνει, να εμπνέει και να συγκινεί,
γιατί έδειχνε το δρόμο, που είμαστε υποχρεωμένοι να
ακολουθήσουμε, αν θέλουμε την προκοπή του τόπου.
Φωτεινή Σαβουλίδου Λεντάκη
Πρόεδρος Ιδρύματος «Ανδρέας Λεντάκης»
Ψυχολόγος-Φιλόλογος
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Ανδρέας Λεντάκης
(1935-1997)
Όταν θα γράψεις αυτό το επιτύμβιο Μηνά
φρόντισε να ’ναι λιτό, δίχως
επίθετα κοσμητικά κι επαίνους.
Λίγες λέξεις,
κανένα ρήμα ρητορικό και
την αλήθεια πες.
Δεν είναι μείωση αυτό,
ούτε αντιποιητικό.
Μόνο πως είναι δύσκολο πολύ
Παραγγελία,
Ανδρέα Λεντάκη Τοτεμισμός
Τυπωθήτω-Δαρδανός, (1974) 2008
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Ανδρέας Λεντάκης
(1935-1997)
1935-1953
Έλληνας της διασποράς με ρίζες από την Κάρπαθο
και την Κρήτη, γεννήθηκε στην Αντίς Αμπέμπα της
Αιθιοπίας, όπου και τελείωσε το Γυμνάσιο το 1953 έχοντας
αριστεύσει. Υπότροφος της Ελληνικής Κοινότητας, έρχεται
για πρώτη φορά στην Αθήνα στα 18 του χρόνια. Περάτωσε
τις σπουδές του στο Ιστορικό και Αρχαιολογικό τμήμα της
Φιλοσοφικής, διακρινόμενος για την κοινωνική παρουσία
και τους αγώνες στο φοιτητικό κίνημα, (εξαιτίας των
οποίων του αφαίρεσαν σύντομα την υποτροφία), αλλά και
για τους γνωστικούς του προβληματισμούς. Άπταιστος
ομιλητής πέντε γλωσσών -εκτός της ελληνικής- ήταν
βαθύς γνώστης της αρχαιοελληνικής και λατινικής
γραμματείας.
1953-1967 Ηγετικό Στέλεχος των Φ.Κ. του ’50 και ‘60
Του 1-1-4 και του 15% (προίκα στην παιδεία και όχι στη
Σοφία, σύνθημα δικής του έμπνευσης), στο οποίο εμφυσά
χαρακτηριστικά πανελλήνιου κινήματος συγκεντρώνοντας
1.000.000 υπογραφές.
H πολιτική του δραστηριότητα ξεκίνησε με την ένταξή
του στους αγώνες για το Κυπριακό, και παράλληλα με την
δράση του στην παράνομη οργάνωση της ΕΠΟΝ (19551958). Το 1958 που αυτοδιαλύθηκε η ΕΠΟΝ εντάχθηκε στη
Νεολαία της ΕΔΑ, της οποίας υπήρξε ηγετικό στέλεχος.
Γραμματέας του Συλλόγου Φοιτητών της Φιλοσοφικής
Σχολής (1955-1957), ήταν από τους βασικούς διοργανωτές
του Α’ Πανσπουδαστικού Συνεδρίου το 1957 στις εργασίες
του οποίου χρημάτισε Γραμματέας. Υπήρξε επίσης
Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων
Φοιτητών-Σπουδαστών (1958-1962).
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Ανδρέας Λεντάκης
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Ιδρυτικό μέλος και υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων της
ΔΕΣΠΑ (1956-1957), εκπροσώπησε το φοιτητικό κίνημα
σε διεθνή συνέδρια (Μόσχα, Πράγα, Κούβα, Λονδίνο,
Γκάνα), ενώ στο Παγκόσμιο Forum Νεολαίας της Μόσχας,
(1964) εκλέχτηκε Πρόεδρος του Προεδρείου για την
διαμόρφωση του τελικού ανακοινωθέντος και των
αποφάσεων. Στη συνέχεια με τον Τάκη Μπενά (Γραμματέα
της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη), επισκέφτηκε
την Τασκένδη και ξαναγύρισαν στη Μόσχα, όπου
επεξεργάστηκαν το σχέδιο Διακήρυξης της ΔΝΛ.
Από τα Ιδρυτικά Μέλη της Κίνησης Λαμπράκη και στη
συνέχεια της ΔΝΛ (Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη),
της οποίας διατελεί ηγετικό στέλεχος μέχρι το 1967.
Δούλεψε δραστήρια στον τομέα της διαφώτισης και
του εκπολιτισμού. Με τα λεωφορεία των Λαμπράκηδων
μεταφέρονται σε όλη την Ελλάδα τα δημοκρατικά και
πολιτιστικά αιτήματα της εποχής. Το 1963 εκδίδεται από
την Δημοκρατική Κίνηση Νέων «Γρηγόρης Λαμπράκης»
το βιβλίο του Νεοφασιστικές Οργανώσεις στην Νεολαία.
Το καλοκαίρι του ιδίου έτους επιτροπή της Κίνησης με
επικεφαλής τον Μίκη Θεοδωράκη επισκέφθηκε τον
Γεώργιο Παπανδρέου, τον συνεχάρη για την εκλογή του
και κατέθεσε Υπόμνημα για εκδημοκρατισμό, ζητώντας
την άμεση διάλυση των παρακρατικών οργανώσεων
επιδίδοντας ταυτόχρονα το βιβλίο Νεοφασιστικές
Οργανώσεις που παρείχε την αναγκαία τεκμηρίωση.
Από τους πρωτοπόρους της ίδρυσης του Κινήματος
Ειρήνης, που εκφράστηκε με τη δημιουργία του
Συνδέσμου Νέων για τον πυρηνικό αφοπλισμό
«Μπέρτραντ Ράσσελ» (1962) συνδιοργάνωσε τις
απαγορευμένες Μαραθώνιες Πορείες Ειρήνης.

[…] Η βασική Ιδέα που μας ένωνε ήταν οι απόψεις
μας για τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τον ρόλο
του Μαζικού Κινήματος, που το θεωρούσαμε ως τον
μοναδικό μοχλό στα χέρια του Λαού για να κατορθώσει να
διαφεντεύει τη Μοίρα του και να γράψει Ιστορία. Ομολογώ
ότι έναν τέτοιο σύντροφο με τέτοιες ταυτόσημες ιδέες δεν
ξαναβρήκα ως τώρα […]
[…] Κάποτε, στα 1969, και όταν η νεολαία της ΕΔΑ
είχε δεν είχε 2.000 μέλη, εμείς οι δυο βασικά (και
στη συνέχεια μαζί με άλλους 5-6 συντρόφους)
επεξεργαστήκαμε και θέσαμε σε εφαρμογή μια σειρά
πολιτικές πρωτοβουλίες, που μέσα σε έξι μήνες ανέβασαν
τη δύναμή μας σε 70.000 τακτικά μέλη και την επιρροή
μας σε 300.000 νέους και νέες, όπως εξ άλλου το
επιβεβαίωσαν και οι δύο γιγαντιαίες Μαραθώνιες πορείες
στα 1964 και 1965 με ραχοκοκαλιά τους Λαμπράκηδες.
[…]
Μίκης Θεοδωράκης
(Από την ομιλία του στην Κάρπαθο, σε εκδήλωση
αφιέρωμα στον Ανδρέα Λεντάκη, Αύγουστος, 2010)
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1965 ΙΟΥΛΙΑΝΑ
Στην ιστορική διαδήλωση που σκοτώθηκε ο Σωτήρης
Πέτρουλας, στα «Ιουλιανά» (1965), στοχοποιημένος από
την ασφάλεια την ημέρα εκείνη, με την πληροφορία να
έχει διαρρεύσει ότι είχε δοθεί συγκεκριμένη εντολή
«εξουδετέρωσης» του Λεντάκη, δεν εγκατέλειψε τις
πρώτες γραμμές, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε
σε κρίσιμη κατάσταση με ρήξη σπλήνας στο νοσοκομείο.
Τον Φεβρουάριο του 1966 τού αφαιρέθηκε η ελληνική
ιθαγένεια και γίνεται ο πρώτος φοιτητής πολιτικός
κρατούμενος, που εκτοπίζεται στην Άνδρο και την Μήλο
από την κυβέρνηση Στέφανου Στεφανόπουλου με το
πρόσχημα ότι είναι «άπατρις». Ταυτόχρονα του αφαίρεσαν
το laissez passer, ενώ ετοιμαζόταν να φύγει για νέο
κύκλο σπουδών στο Παρίσι. Απολύθηκε στις αρχές του
1967. Υπήρξε ο τελευταίος αρχισυντάκτης της φοιτητικής
εφημερίδας Πανσπουδαστική με την οποία συνεργάστηκε
από το 1956 μέχρι την διάλυσή της από τη Δικτατορία το
1967.
1967-1974 Αντιστασιακή-Αντιδικτατορική Δράση
Γνωστή σε παγκόσμιο επίπεδο η αντιστασιακή του δράση
μέσω της θαρραλέας πολιτικής δραστηριότητας που
ανέπτυξε στο ΠΑΜ από την πρώτη στιγμή ενάντια στην
χούντα των συνταγματαρχών μέχρι την σύλληψή του τον
Οκτώβριο του 1967 που του στοίχισε τέσσερα χρόνια
φυλακής και εξορίας. Βασανίστηκε άγρια στην Γενική
Ασφάλεια, όπου ήταν κρατούμενος σε διπλανό κελί
με το Μίκη Θεοδωράκη. Από τη «συγκατοίκηση» αυτή
εμπνεύστηκε ο συνθέτης τα τραγούδια του Αντρέα.

Ενόσω κρατούμενος, κατήγγειλε τη βαναυσότητα της
χούντας στον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό. Ο βασανισμός του
έγινε θέμα συζήτησης στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
Εκτοπίστηκε στην Άνδρο και τη Μήλο, αλλά και στην Λέρο
(στρατόπεδα Παρθένι και Λακκί) καθώς και στον Ωρωπό.

[…] ΚΕΛΙ ΑΡ.3.
Το κελί των γυναικών. Στον τοίχο κολλημένες
φωτογραφίες παιδιών. Το γυναικείο άρωμα κρέμεται
από το ταβάνι. Πλησιάζω το παράθυρο. Ο φωταγωγός.
Η ταράτσα. Ο θόρυβος των γραφείων. Οι άγριες φωνές.
Χτυπώ. Πλάι στο αποχωρητήριο, το πρώτο μου κελί. Ο
ιούδας ανοιχτός. Βάζω βιαστικά το μάτι. Ο Αντρέας!
Υποχωρώ. Ένα μάτι με παρατηρεί. Μετά μεγαλώνει.
Μπαίνω στο «μέρος». Χτυπώ τον τοίχο συνθηματικά.
Ξαναβγαίνω. Μια γρήγορη ματιά. Ο Αντρέας καθισμένος
κατάχαμα, χορεύει! Μέσα στο κελί ετοιμάζω το Μορς των
φυλακών. ΑΒΓΔ-ΕΖΗΘ-ΙΚΛΜ κ.λπ.. Χτυπάς πρώτα τη σειρά
της ομάδας και στη συνέχεια τη σειρά του γράμματος
μέσα στην ομάδα. Το απόγιομα πετώ το χαρτάκι από
την τρύπα του ιούδα. Μετά ξαπλώνω πλάι στον τοίχο κι
αρχίζουμε το κουβεντολόι. Ο Αντρέας μου διηγήθηκε
τη δράση του και τη σύλληψή του. Τις ανακρίσεις και
το μαρτύριό του πάνω στην ταράτσα. «Με χτυπούσαν
με μικρούς σάκους γιομάτους με άμμο στο κεφάλι,
γιατί γνώριζαν πως είχα μετατραυματική επιληψία…».
Ο Λάμπρου αγαπούσε και θαύμαζε το «κεφάλι» του.
«Θαυμάζω τους Λαμπράκηδές σου, μου έλεγε. Έχουν όλοι
θαυμάσιο μυαλό. Ο Μανωλάκος, ο Λεντάκης…
Την άλλη μέρα μου φέρνουν τον Θέμο, τον πρώτο μου
σύντροφο στην παρανομία. Μεγάλη χαρά. Ως το βράδυ μου
διηγείται. Τα νέα της παρανομίας κι ύστερα τα νέα της
Ασφάλειας δεν έχουν τέλος.

Το βράδυ χτυπούν στην ταράτσα. Ο Αντρέας με ειδοποιεί
πως πρόκειται για κάποιον Λαμπράκη. Ουρλιαχτά. Η
καρδιά μου πάει να σπάσει. Πότε επιτέλους θα γλιτώσω
απ’ το ανθρώπινο σφαγείο; Τότε σαν αστραπή χτύπησε
τη σκέψη μου η ιδέα της απεργίας πείνας. Όχι μόνο
για μένα. Για όλους. Ο Αντρέας συμφωνεί. Τι λέει η
απομόνωση; Συμφωνεί. Ειδοποιώ τους φρουρούς. Έρχεται
ο αξιωματικός. Του αναγγέλλω την απόφασή μου.
- Πόσο; Με ρωτά.
- Έως το τέλος.
- Δεν κάνεις καλά.
- Δικός μου λογαριασμός.
«Να πίνεις νερό με λίγη ζάχαρη», χτυπά ο Αντρέας.
Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη μέρα. Οι πιο
δύσκολες, γιατί ο οργανισμός διαμαρτύρεται, αντιδρά,
πονά. Μετά ζαλάδες. Ξαπλώνω. Ημέρα δωδέκατη. Μεταξύ
φθοράς και αφθαρσίας. Ακούω τη γυναίκα μου να
φωνάζει στους διαδρόμους: «Δολοφόνοι». Θυμάμαι το
τελευταίο μου μήνυμα: «Αρχίζω την τελευταία μου μάχη
για τη Λευτεριά του Λαού μας…».
Ο Αντρέας χτυπά γρήγορα και δυνατά. Διαμαρτύρεται. Και
μετά: «Δεν είναι η τελευταία. Θα δώσουμε μαζί κι άλλες
ως την τελική νίκη…».
Με μεταφέρουν στα χέρια. Αυτοκίνητο. «Άγιος Παύλος…»
[…]
Μίκης Θεοδωράκης, «Το Χρέος»
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Το σφαγείο
Στίχοι-Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης
Το μεσημέρι χτυπάνε στο γραφείο
μετρώ τους χτύπους τον πόνο μετρώ
είμαι θρεφτάρι μ’ έχουν κλείσει στο σφαγείο
σήμερα εσύ αύριο εγώ
Χτυπούν το βράδυ στην ταράτσα τον Ανδρέα
μετρώ τους χτύπους το αίμα μετρώ
πίσω απ’ τον τοίχο πάλι θα ’μαστε παρέα
τακ τακ εσύ τακ τακ εγώ
Που πάει να πει
σ’ αυτή τη γλώσσα τη βουβή
βαστάω γερά, κρατάω καλά
Μες στις καρδιές μας αρχινάει το πανηγύρι
τακ τακ εσύ τακ τακ εγώ
τακ τακ εσύ τακ τακ εγώ

Τα Τραγούδια του Αντρέα

Καιρός να δεις
Στίχοι-Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης
Σου είπαν ψέματα πολλά,
ψέματα σήμερα σου λένε ξανά
κι αύριο ψέματα ξανά θα σου πουν,
ψέματα σου λένε οι εχθροί σου
μα κι οι φίλοι σου, σου κρύβουν την αλήθεια.
Ψεύτικη δόξα σου τάζουν οι ψεύτες
μα κι οι φίλοι σου με ψεύτικες αλήθειες σε κοιμίζουν,
πού πας με ψεύτικα όνειρα;
πού πας με ψεύτικα όνειρα;
Καιρός να σταματήσεις,
καιρός να τραγουδήσεις,
καιρός να κλάψεις και να πονέσεις,
καιρός να δεις.

Είσαι Έλληνας
Στίχοι-Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης

Είμαστε δυο
Στίχοι-Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης

Αυτό που ήσουν κάποτε θα γίνεις ξανά
πρέπει να γίνεις, πρέπει να κλάψεις.

Είμαστε δυο, είμαστε δυο,
η ώρα σήμανε οχτώ
κλείσε το φως, χτυπά φρουρός,
το βράδυ θα ’ρθουνε ξανά
έμπα μπροστά, έμπα μπροστά
και οι άλλοι πίσω ακολουθούν
μετά σιωπή και ακολουθεί
το ίδιο τροπάρι το γνωστό
Βαράνε δυο, βαράνε τρεις,
βαράνε χίλιοι δεκατρείς
Πονάς εσύ, πονάω εγώ,
μα ποιος πονάει πιο πολύ
θα ’ρθει καιρός να μας το πει

Ο εξευτελισμός σου να γίνει τέλειος
Η εκπόρθηση να φτάσει ως τις ρίζες των βουνών
Είσαι Έλληνας, είσαι Έλληνας.
Πίνεις την προδοσία με το γάλα,
πίνεις την προδοσία με το κρασί.
Ο εξευτελισμός σου να γίνει τέλειος,
πρέπει να δεις, πρέπει να γίνεις,
αυτό που ήσουν κάποτε θα γίνεις ξανά

Είμαστε δυο, είμαστε τρεις,
είμαστε χίλιοι δεκατρείς
Καβάλα πάμε στον καιρό
με τον καιρό με την βροχή
το αίμα πήζει στην πληγή
ο πόνος γίνεται καρφί

Μύρισε το σφαγείο μας θυμάρι
και το κελί μας κόκκινο ουρανό
Μύρισε το σφαγείο μας θυμάρι
και το κελί μας κόκκινο ουρανό

Ο εκδικητής ο λυτρωτής
είμαστε δυο, είμαστε τρεις
είμαστε χίλιοι δεκατρείς

| Ο Μίκης με τον Ανδρέα στην πρώτη Μεταπολιτευτική συναυλία του
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Ανδρέας Λεντάκης
(1935-1997)
1978-1989 Δήμαρχος Υμηττού
Εξελέγη τρεις κατά σειράν φορές (1978, 1982 και
1986) δήμαρχος Υμηττού. Εμπνευστής και θεμελιωτής
πανελλήνιων θεσμών και καινοτομιών στην τοπική
αυτοδιοίκηση: Κ.Α.Π.Η. (Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας
Ηλικιωμένων ιδρύοντας το πρώτο ΚΑΠΗ το 1981 στον
μικρό και άπορο τότε Δήμο Υμηττού), Ελεύθερο Ανοιχτό
Πανεπιστήμιο (θεσμός που διευρύνθηκε με την συμβολή
του στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού και
αναπτύχθηκε τη δεκαετία του ’80 σε όλη την Ελλάδα και
τον ελληνισμό της διασποράς (Bέλγιο, Γερμανία, Kύπρο
κ.α.), Θέατρο Βράχων Υμηττού-Βύρωνα (1986), Φεστιβάλ
Λόγου και Τέχνης, 1ο Διεθνές Συμπόσιο υπαίθριας
Γλυπτικής, πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, δωρεάν
θαλάσσια μπάνια, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη απόρων
δημοτών, 22 υποτροφίες εσωτερικού και εξωτερικού
ετησίως σε φοιτητές Έλληνες και Ελληνοκύπριους,
Κ.Ε.Τ.Α. (Κοινωνικό Εργαστήρι Τοπικής Αυτοδιοίκησης),
διακρατικό πρόγραμμα-πιλότο για τη μη χρήση τοξικών
ουσιών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Δανειστική
Βιβλιοθήκη, Λαογραφικό Μουσείο για τις χαμένες
πατρίδες, Μουσείο «Κάστρο του Υμηττού», δυο δημοτικά
πάρκα Άρη Αλεξάνδρου και Πέτρου & Παύλου, ΙΚΑ
Υμηττού, κλειστό γυμναστήριο στην Γυμναστική Ακαδημία.
Εκπροσώπησε την Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση επί
τέσσερα χρόνια στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Εκλέχθηκε
δυο φορές Αντιπρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής των
Δήμων της Ευρώπης.
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνασπισμού,
αναδείχθηκε βουλευτής του το 1989 και το 1990.

| Θέατρο Βράχων. Δημοτικό Στάδιο Υμηττού. Η πρώτη είσοδος του Θεάτρου Βράχων το 1986

• Ε.Α.Π (Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο)
• Κ.Α.Π.Η (Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων)
• Θέατρο Βράχων Υμηττού-Βύρωνα, μετονομασθέν
«Μελίνα Μερκούρη».
• «Φροντίδα στο Σπίτι», Πρόγραμμα μετονομασθέν
«Βοήθεια στο Σπίτι».
• 11 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (1979-1989)
• Πιλοτικά, διακρατικά Προγράμματα Πρόληψης
από τη χρήση τοξικών ουσιών στα γυμνάσια του Δήμου.
• Διεθνή συνέδρια Γλυπτικής και Ποίησης
• Δωρεάν θερινά μπάνια
• Δημοτικό πούλμαν που αγοράστηκε με δωρεές από ιδιώτες
σε μαζική κλίμακα και τοπικές επιχειρήσεις.
• Γήπεδα τένις, μπάσκετ και ποδοσφαίρου.
• Υποτροφίες για φοιτητές εξωτερικού και εσωτερικού.
• Οικονομική βοήθεια στους άπορους δημότες σε μηνιαία βάση.
• Ενίσχυση των Κυπρίων αδελφών μας.
• Πνευματικό Κέντρο Δήμου Υμηττού.
• Δημοτική Πινακοθήκη.
• Μουσείο Χαμένων Πατρίδων.
• Παιδική Κινηματογραφική Λέσχη.
• Δύο Δημοτικές δανειστικές βιβλιοθήκες.
• Καρναβάλι Υμηττού.
• Δημιουργία Παιδικού Σταθμού στο Δημαρχείο
• Πρώτος Βρεφονηπιακός Σταθμός του ΠΙΚΠΑ για 75 παιδιά.
• Δύο μοντέρνα αρχιτεκτονικά και κοινωνικά Άλση,
του Άρη Αλεξάνδρου και του Πέτρου και Παύλου.
• Κλειστό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών
• Κ.Ε.Τ.Α. Προγράμματα Συμβουλευτικής και ψυχολογικής
υποστήριξης
• Δημιουργία ΙΚΑ και 3ος όροφος στο Δημαρχείο Υμηττού.
• Εθνική και υπερκομματική πολιτική χωρίς διαχωρισμούς.

Θέατρο Βράχων Η ιστορία του θεάτρου Βράχων, των
Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης κι ακόλουθα εκείνων «Στη
Σκιά των Βράχων», είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον
οραματιστή, πρωτεργάτη και δημιουργό του Θεάτρου
Βράχων Υμηττού-Βύρωνα, Ανδρέα Λεντάκη, δημάρχου
του Δήμου Υμηττού.
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Ανδρέας Λεντάκης
(1935-1997)
1987-1993 Πρόεδρος ΕΔΑ
Ιδρυτικό μέλος της νέας ΕΔΑ, την Διακήρυξη της οποίας
συνέταξε και διατέλεσε πρόεδρος από το 1987 έως το
1993.

[…πολιτισμός στην καθημερινή ζωή]
[...] Πολίτης του κόσμου, φανατικός θιασώτης των θεσμών
συμμετοχικής δημοκρατίας δεν δίσταζε να δανείζει το
όνομά του, αυτό το μοναδικό κεφάλαιο, στα ιδρυτικά
καταστατικά και στην πολιτιστική δράση μικρών και
μεγάλων συλλόγων στην Ελλάδα, παντού στον κόσμο. Είναι
χαρακτηριστικό ότι έδινε το όνομά του, αρκεί να υπήρχε
η αίσθηση – και το ένστικτό του σπάνια λάθευε – ότι κάτι
θα γινόταν σε μια μικρή γειτονιά. Δεν θα επεκταθώ, διότι
θα αδικήσω πολλές από τις δραστηριότητές του σε αυτό το
θέμα. Αυτό που τονίζει ο Λεντάκης ως πολιτισμό ήταν όχι
ως ένα σημείο στη «γυάλα», αλλά ήθελε να περνάει στην
καθημερινή ζωή του Έλληνα πολίτη.
Θα αναφερθώ σε δυο θεσμούς, στη δημιουργία,
οργάνωση και δράση των οποίων η συμβολή του ήταν
καταλυτική. Ο πρώτος ήταν ο θεσμός των Ελεύθερων
Ανοικτών Πανεπιστημίων. Ξεκίνησε στο δήμο Υμηττού
αλλά γνώρισε τεράστια άνθιση την περίοδο 1982-’89,
Υπουργός Πολιτισμού η Μελίνα Μερκούρη. Τα ΕΑΠ όπως
ήταν γνωστά, λειτούργησαν πολύ γρήγορα, οργανώθηκαν
σε περισσότερους από 70 δήμους στην Ελλάδα με τη
συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
Σε ελάχιστο χρόνο, όσο χρειάζονταν για να υπερκεραστούν
κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες, ο θεσμός
λειτούργησε και στο χώρο του απόδημου ελληνισμού
(Γερμανία, Βέλγιο, Σουηδία, Αλεξάνδρεια, Κάιρομ Καναδά)
αλλά αυτό δεν αρκούσε στον Λεντάκη. Με ευαισθησία
και περίσκεψη ο θεσμός λειτούργησε για έξι ολόκληρα
χρόνιασε χώρους εγκλεισμού. Αρχικά στο σωφρονιστικό
κατάστημα ανηλίκων Κορυδαλλού και αργότερα στις
γυναικείες φυλακές. Εδώ η συμβολή του Λεντάκη ήταν
καταλυτική [...]
Απόσπασμα από την ανακοίνωση του Μανόλη Ν. Σταυρακάκη
υπό τον τίτλο Ανδρέας Λεντάκης, ο πολιτισμός στην καθημερινή ζωή,
στο «1997-2007 Δέκα χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Λεντάκη»,
πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου,
Ίδρυμα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης
«Ανδρέας Λεντάκης», Αθήνα 2010
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1993-1999
Τον Ιούλιο του 1993 παραιτήθηκε από βουλευτής και
από πρόεδρος της ΕΔΑ και προσχώρησε στο νεοσύστατο
κόμμα της Πολιτικής Άνοιξης. Εξελέγη βουλευτής
(πρώτος σε σταυρούς) τον Οκτώβριο του 1993 και
υπήρξε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος.
O απολογισμός του έργου του (1993-1996) ήταν
εντυπωσιακά μεγάλος: 597 ερωτήσεις σε υπουργούς, 73
επίκαιρες ερωτήσεις, 285 αναφορές.
Το 1994 διεκδίκησε τον Δήμο Αθηναίων ως υποψήφιος
καταθέτοντας μέσω του συνδυασμού Δικαίωμα στη Ζωή
ένα ρηξικέλευθο πρόγραμμα που στη συνέχεια βρήκε
πολλούς μιμητές.
Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής του Κοινοβουλίου
στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, της Διακομματικής
Επιτροπής στο Συμβούλιο της Ευρώπης, της
Διακομματικής Επιτροπής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της
Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, της Επιτροπής
Βιβλιοθήκης της Βουλής και της Διεθνούς Ενώσεως
του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής Θρησκευμάτων και
Ορθοδοξίας, της οποίας υπήρξε και Γραμματέας κ.ά.
Συνέβαλε στη θεσμοθέτηση του δεύτερου βαθμού
Αυτοδιοίκησης (Νομαρχιακής), ενώ καταλυτική υπήρξε
η παρέμβασή του για τη διατήρηση της ιερότητας του
περιβάλλοντα χώρου των Μετεώρων, ώστε να μην
επιτραπεί η εμπορική του εκμετάλλευση, ενώ καθοριστική
υπήρξε η συμβολή του στην παρέκκλιση του ΜΕΤΡO στον
Κεραμεικό και την σωτηρία των μνημείων.
Το 1989 πρότεινε με βαθιά δημοκρατική συνείδηση και
μοναδική τόλμη την αποφυλάκιση των απριλιανών για
λόγους ανθρωπιστικούς και πολιτικούς, πρόταση που
επανέλαβε στη Βουλή το 1996.

[…και δικαιώνεται και συνεχίζεται]
[...] Η Αυτοδιοίκηση στον μεταπολιτευτικό κύκλο, έχει
διαγράψει δυο μεγάλους ιστορικούς κύκλους και υπάρχει
ένας τρίτος κύκλος, ο οποίος έχει ανοίξει και είναι
το μεγάλο ζητούμενο, πότε θα τον κατακτήσει αυτόν η
αυτοδιοίκηση της πατρίδας μας. Ο πρώτος ιστορικός
κύκλος ήταν η αλλαγή των χαρακτηριστικών της τοπικής
αυτοδιοίκησης από τα συνδικαλιστικά χαρακτηριστικά που
είχε το 1974 σε χαρακτηριστικά τοπικής λαϊκής εξουσίας.
[...]
[...] Σε αυτόν τον ιστορικό κύκλο, η συμβολή του Ανδρέα
ήταν καθοριστική. Στο να διαμορφωθεί αυτό το μίγμα ,το
οποίο σήμερα είναι ένα πολύ σημαντικό κεκτημένο για
την τοπική αυτοδιοίκηση , η συμβολή του Ανδρέα ήταν
απίστευτη.
Θυμάμαι ακόμα, γιατί συζητάγαμε πολύ συχνά με τον
Ανδρέα, όταν σε διάφορες εκδηλώσεις μαζεύονταν κόσμος
από κάτω και ανάλογα με την πολιτική τοποθέτηση έλεγαν
διάφορα συνθήματα, θυμάμαι λοιπόν να είναι από τη μια
πλευρά η παραδοσιακή αριστερά και από την άλλη το
ΠΑΣΟΚ, και οι μεν φώναζαν «ο αγώνας τώρα δικαιώνεται»,
και οι άλλοι φώναζαν «ο αγώνας τώρα συνεχίζεται»,
και ο Ανδρέας έλεγε: «Ο αγώνας και δικαιώνεται και
συνεχίζεται».
Αυτή ήταν η φιλοσοφία του Ανδρέα, ήταν η ζύμη πάνω
στην οποία ζυμώθηκε πολύ ωραία τότε το κίνημα της
αυτοδιοίκησης που έδωσαν τα χαρακτηριστικά μιας
πραγματικής τοπικής λαϊκής εξουσίας [...]
Απόσπασμα από την ανακοίνωση του Σταύρου Μπένου υπό τον τίτλο
Ανδρέας Λεντάκης, εκ των πρωτοπόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης,
στο «1997-2007 Δέκα χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Λεντάκη»,
πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου, Ίδρυμα Πολιτισμού και
Εκπαίδευσης «Ανδρέας Λεντάκης», Αθήνα 2010
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ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ ΙΙΙ

[…το χάρισμα της χειρονομίας]
[…] Υπήρξε ένας άνθρωπος που έχει το εξής σπάνιο
χάρισμα: να μπορεί και τώρα κανείς να απολαύσει την
ευρύτητα και τη δροσιά της σκέψης του στα βιβλία του ή
σε όσους επίμονα -ελπίζω- συλλέξουν την αρθρογραφία
του.
Αλλά από την άλλη μεριά, είχε αυτό το ανεπανάληπτο
χάρισμα για όσους τον γνωρίσανε: το χάρισμα της
χειρονομίας. Αυτού του πραγματικού ανθρώπου, και
αναφέρομαι πάλι στους νέους που βλέπουν «πολιτικούς»
ή «διανοούμενους» με καρφιτσωμένα χαμόγελα, με
τυποποιημένες στάσεις, μια κατασκευή των Image
Makers. Μια κατασκευή ευπώλητου προϊόντος. Μια
κατασκευή οιονεί διαφημιστική.
Η δύναμη των ανθρώπων σαν τον Ανδρέα ήταν ότι ήταν
διδακτική και η χειρονομία τους. Και το χαμόγελό του αν
μιλούσε στην άκρη των χειλιών του, που νοηματοδοτούσε
τις αποχρώσεις των πραγμάτων. Και πιστεύω ότι ο
Ανδρέας συνέβαλε, ώστε μια μεταπολιτευτική νέα γενιά,
να μην παγιδευτεί στους μύλους είτε της δογματικής
σκέψης, είτε της σκέψης και στάσης ζωής χωρίς αρχές,
έτσι ώστε η συμβολή του να είναι πολύ περισσότερη
από αυτήν που αποτυπώνεται στο έργο που μπορεί να
μετρηθεί.[…
Από τον χαιρετισμό του Πέτρου Ευθυμίου
πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου,
Ίδρυμα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης
«Ανδρέας Λεντάκης», Αθήνα 2010

Το δειλινό κρασί
και τα βουνά της Εύβοιας
λουλάκι.
Ώρα που συναντιόμαστε κρυφά
με την ευαισθησία.
Της φύσης ειδύλλιο
και της καρδιάς
μέσ’ απ’ το σύρμα του Ωρωπού.
Βαδίζουμε προς την πρόοδο
θα φέρουμε τον πολιτισμό
Κλίνατε επί δεξιά
θα κάνουμε
τον άνθρωπο
άνθρωπο
Κλίνατε επ’ αριστερά
Προσφέρουμε την ευημερία
κι εορτασμούς επετείων
Δίνουμε
τάξη κι ασφάλεια
Μεεεεταβολή
Χαρίζουμε ησυχία
Αλτ.
Αναμορφώνουμε
τη χώρα
οικοδομούμε
μια νέα πατρίδα
Εμπρός μαρς
ένα δύο
εν δυο
εν δυο
βαδίζουμε για μια νέα Ελλάδα
Λάβετε θέσιν
για μια νέα Ελλάδα
Σκοπεύσατε
για μια νέα Ελλάδααα
Πυρ.
Ανδρέας Λεντάκης Τοτεμισμός,
Τυπωθήτω-Δαρδανός, (1974) 2008
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| Από την κατάληψη του χώρου της ΕΛΚΟ, του Δημάρχου Υμηττού (Ιαν.1984)

| Ο Ανδρέας Λεντάκης επιβλέπει τις εργασίες εγκατάστασης του Θεάτρου Βράχων «Μελίνα Μερκούρη», καλοκαίρι 1986.
Λίγους μήνες μετά πραγματοποιήθηκε εκεί το 8ο Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης του Δήμου Υμηττού

ΙΑΧΕΣ2022 33

Ανδρέας Λεντάκης
(1935-1997)

Υπήρξε δραστήριος συγγραφέας συμμετέχοντας
παράλληλα σε πανεπιστημιακές διαλέξεις εισηγήσεις
και επιστημονικές διοργανώσεις με αντικείμενο την
πολιτική, την ιστορία, την φιλολογία και την κοινωνική
ανθρωπολογία.
Το συγγραφικό του έργο αριθμεί περισσότερα από
30 βιβλία (ιστορικά, αρχαιολογικά, λογοτεχνικά,

[…Η άλλη όψη της πολιτικής]

εθνολογικά και πολιτικά), καθώς και δεκάδες άρθρα
που δημοσιεύθηκαν σε εφημερίδες και περιοδικά.
Καθηγητής επί χρόνια σε Σχολή Δημοσιογραφίας και
συνεργάτης σε πανεπιστήμια. Δημοσίευσε πάνω από 450
λήμματα στην Μεγάλη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια και στην
Εγκυκλοπαίδεια Υδρία.

[…] Μια προσεκτικότερη ανάλυση του έργου αλλά και των
οραματισμών, δηλαδή των στόχων του Λεντάκη, θέλει την
προσωπικότητά του να έχει σμιλέψει αριστοτεχνικά αυτό
που οι Γάλλοι αποκαλούν formation, δηλαδή κατάρτιση, η
κλασική παιδεία και ειδικά η αρχαία ελληνική γραμματεία
, ως άριστος φιλόλογος που υπήρξε ο ίδιος. Ωστόσο η
ανάλυση αυτή παραμένει απλώς ονομαστική. Δεν αποδίδει
το βάθος και κυρίως το πλάτος των γνώσεών του.
Απαράμιλλη υπήρξε η συνδυαστική ικανότητα που είχε, με
την οποία αξιοποιούσε γνώσεις και θεματικές, γνωστικά
αντικείμενα, συγκείμενες ή και προσκείμενες επιστήμες
των ιστορικών και φιλολογικών επιστημών.
Αυτή η διαρκής αναζήτηση του ενδιάμεσου χώρου
στο επιστητό, όπου συναντώνται, τέμνονται και κάποτε
συγχέονται ή και συμφύονται επιστημονικές γνώσεις,
είναι γνώρισμα ξέχωρων και προικισμένων ατόμων,
ανήσυχων από τη φύση τους. Παράλληλα και επάλληλα,
όποια πρόοδο έχει σημειώσει το ανθρώπινο πνεύμα,
στηρίχθηκε σε αυτό που λέγεται «σπάσιμο του ειδώλου»
που καθιέρωναν οι μέχρι τη στιγμή εκείνη ιεροφάντες της
γνώσης
Τρεις θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι συνιστώσες
που συγκροτούν τον κορμό της πολυδαίδαλης κατά τα
άλλα επιστημονικής σκέψης του Ανδρέα Λεντάκη.
Πρώτον, μια αναζήτηση της παγκοσμιότητας στη βιοψυχική
οντότητα του ανθρώπου, έτσι όπως αυτή προσλαμβάνει
πολιτιστική μορφή και οντότητα. Ο έρωτας και η έμφυλη ή
και διαφυλική σχέση, είναι ένα κύριο στοιχείο που ορίζει
την παγκοσμιότητα αυτή. Η σχέση των δυο φύλων με
πολιτικό σημαινόμενο,

Η αναζήτηση αυτή οδηγεί στη διακρίβωση αρχετυπικών
προτύπων, τα οποία ταυτόχρονα αποτελούν και πρότυπα
συμπεριφοράς.
Δεύτερον, ένας ελληνοκεντρισμός, υπό την έννοια της
αναζήτησης της ιστορικής συνέχειας στη συμπεριφορά
και τις κοινωνικές αναπαραστάσεις του ελληνισμού. Η
αναδίφηση στις πηγές, γίνεται από τον ίδιον άμεσα. Η
βαθιά γνώση της ελληνικής γραμματείας, συνιστά για
τον Λεντάκη ένα δόκιμο, όσο και απαραίτητο όχημα, για
το οποίο πραγματώνει τη μετάβασή του στη σύγχρονη
προβληματική.
Τρίτον, η μέχρι τώρα εδώ θεματολογία στο ριπίδιο των
επιστημονικών ενασχολήσεων του Λεντάκη, έχει έμμεσα
αλλά σαφώς πολιτικό περιεχόμενο. Όχι μόνο γιατί
οποιαδήποτε σχέση ανθρώπου με άνθρωπο κρίνεται από
τη δομή εξουσίας στην οποία αναπαύεται, αλλά στο βάθος
της σκέψης του Ανδρέα διακρίνονται και κυριαρχούν οι
εξισωτικές «ιδέες». Οι σχέσεις κατ’ αυτόν παρατάσσονται
οριζόντια, δεν συντάσσονται κάθετα.[...] Η εξισωτική
αυτή λογική των σχέσεων που καλό θα ήταν να την
αποκαλούσαμε σχέση ισοτιμίας, στην πραγματικότητα
είναι η δημοκρατική αντίληψη όπως αυτή διαποτίζει την
καθημερινή πρακτική. Ο ελληνοκεντρισμός του Ανδρέα
Λεντάκη από τη φύση του, έχει γαλβανιστεί με τις
οικουμενικές αξίες, όχι μόνο γιατί έχει δοκιμαστεί στα
αλώνια της Αριστεράς αλλά γιατί ο ίδιος είναι Έλληνας
της διασποράς. Δηλαδή ανήκει σε αυτό που μπορούμε να
χαρακτηρίσουμε οικουμενικός Ελληνισμός […]
Αποσπάσματα από την ανακοίνωση του Νεοκλή Σαρρή
υπό τον τίτλο Επιστήμη και πολιτισμός: Η άλλη όψη της πολιτικής,
στο «1997-2007 Δέκα χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Λεντάκη»,
πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου, Ίδρυμα Πολιτισμού και
Εκπαίδευσης «Ανδρέας Λεντάκης», Αθήνα 2010
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Ανδρέας Λεντάκης
(1935-1997)
Ανάμεσα στα σημαντικότερα βιβλία του συγκαταλέγονται:
Ο Έρωτας στην Αρχαία Ελλάδα, (Εκδ. Καστανιώτη), Οι
νεοφασιστικές οργανώσεις στην νεολαία, (πρώτη έκδοση,
1963, από τη ΔΚΝ Γρηγόρης Λαμπράκης), οι Παρακρατικές
Οργανώσεις και η 21η Απριλίου, ο Τοτεμισμός, (ποιητική
συλλογή), Η Παλατινή Ανθολογία, η Ιερά Πορνεία,
Ανακρέων και Ανακρεόντεια (ποιητική μετάφραση), Η
καταστροφή της Μήλου το 18ο αιώνα, (Αθήνα 1974) κ.α.
Υπήρξε εκδότης των περιοδικών ΕΝΑ και ΔΥΟ, που
απαγορεύτηκαν από τη δικτατορία και διευθυντής της
εφημερίδας Ελληνική Αριστερά της ΕΔΑ από το 1976
έως το 1978. Δεκάδες άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε
εφημερίδες (Νέα, Ελευθεροτυπία, Έθνος, Βήμα, Αυγή,
Εξόρμηση, Ριζοσπάστης, Καθημερινή, Αδέσμευτος Τύπος
και Πρώτη) και σε περιοδικά (Επιθεώρηση Τέχνης,
Οικονομικός Ταχυδρόμος, ΑΝΤΙ, Πανσπουδαστική,
Αρχαιολογία, Διαβάζω, Η Λέξη, Ομπρέλα) καθώς και σε
Επετηρίδες.

[…] Νομίζω πως σκοπός της ποιητικής μετάφρασης
δεν είναι η απλή μεταφορά ενός έργουσε μια
άλλη γλώσσα, αλλά η μετεμψύχωσή του. Δεν είναι
αντανάκλαση των λέξεων μιας γλώσσας με τις
λέξεις μιας άλλης, αλλά η αναβίωσή του έργου σε
μια νέα εποχή, σε ένα νέο λαό. Αν ένα λογοτεχνικό
έργο της αρχαιότητας έχει κάτι να πει και στην
σημερινή εποχή, αν μπορεί ακόμη να συγκινεί, τότε
σημαίνει πως μέσα του κρύβει την αναγκαιότητα της
μετάφρασης.
Κατά συνέπεια ο σκοπός της μετάφρασης πηγάζει
από αυτή την αναγκαιότητα. Και η επιτυχία της
κρίνεται από το πόσο μετάδωσε την ζωντανή
συγκίνηση που ενυπάρχει στο έργο αυτό και
σήμερα[…]
[…] Τα μεγάλα έργα τέχνης έχουν μια ιδιότητα που
θα την έλεγα ιδιότητα της διαχρονικής προοπτικής.
Αυτή τους η ιδιότητα μεταμορφώνει τις αποστάσεις,
διευρύνοντας συνεχώς τα όρια του ποιητικού,
του τραγικού ή του κωμικού πυρήνα, και έτσι το
έργο σώζεται στη ζωή. Το παλιό κρασί δε χάλασε.
Απεναντίας, μπήκε στα καινούργια μπουκάλια και
εξακολουθεί να ευφραίνει και να μεθάει.
Το γνήσιο έργο τέχνης είναι οργανισμός ζωντανός.
Δεν είναι συντηρημένο πτώμα, ούτε μουσειακό
έκθεμα. Αφού ένα έργο τέχνης είναι διαχρονικό,
ξεπερνάει δηλαδή της εποχής του τα όρια και
συγκινεί και μια άλλη εποχή, τότε η μετάφραση
αυτό ακριβώς έχει να κάνει. Να συλλάβει αυτή τη
ζωντανή ψυχή που κυκλοφορεί από γενιά σε γενιά
και υπερνικά το χρόνο και να τη δώσει, όχι σαν ένα
νεκρό μουσειακό έκθεμα, αλλά έτσι που να κρούσει
τις χορδές της ευαισθησίας μας, μιλώντας στο νου
και στην καρδιά μας.
Ανδρέας Λεντάκης, από τον πρόλογο της Παλατινής Ανθολογίας,
ποιητική μετάφραση από τα αρχαία ελληνικά,
Α΄ Έκδοση Κέδρος 1972, Β΄ Έκδοση Δωρικός 1987.
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Ανδρέας Λεντάκης
(1935-1997)
[…Ο μόνος τρόπος να αγαπά κανείς]
[…] Ο Ανδρέας φαινόταν να έχει αξίες ριζωμένες στην
Ελλάδα και την παράδοσή της, στους ανθρώπους και τους
κοινωνικούς τους αγώνες. Είχε όμως ταυτόχρονα τα μάτια
ανοικτά και άκουε τους απειλητικούς ήχους της εποχής,
τους ήχους από το παρόν και το μέλλον. Οι δεσμοί του
Ανδρέα –και αυτό πρέπει να τονιστεί– με την ελληνική
ας το πούμε ιδιοσυστασία, υπήρξαν δεσμοί συγκρούσεων
και πράξης, και όχι τα παχιά υποκριτικά λόγια, που
συνηθίζουν άλλοι.
Έτσι, ο πολιτισμός του τόπου ή η ανάγκη μιας άλλης
παιδείας, εκτός από τα αιτήματα της πολιτικής του,
αποτελούσαν και στάση ζωής. Και υποθέτω και αίτημα
της ψυχής του. Την Ελλάδα ό,τι ξεπηδά από τους βράχους,
τα μνημεία ή τη μουσική της, ο Λεντάκης φαινόταν να
κουβαλά μέσα του. Με έναν τρόπο όμως περίεργο, σχεδόν
απόμακρο. Σαν να την αγαπούσε πολύ, ενώ ταυτόχρονα την
αρνιόταν. Σαν να της είχε εμπιστοσύνη, ενώ αναγνώριζε
τις αδυναμίες της.
Χρειάζεται να ζήσει πολλά, αγαπητοί φίλοι, ή να έχει
μια σοφία άλλη, για να εννοήσει ότι αυτή η αγάπη η
αντιθετική, είτε για ανθρώπους πρόκειται είτε για τόπους,
είναι ο μόνος τρόπος να αγαπά κανείς.
Ελπίζω, ότι οι εισαγωγικές αυτές παρατηρήσεις θα
βοηθήσουν στην κατανόηση του Ανδρέα Λεντάκη ως όντως
πολιτικού. Διότι ο πολιτικός Ανδρέας είχε χαρακτηριστικά
που σπανίζουν σήμερα. Θα έλεγα μάλιστα, όχι μόνο στον
ελληνικό αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο.
Υπήρξε οραματιστής αλλά ταυτόχρονα νους πρακτικός,
επαναστάτης αλλά και με σεβασμό στις συντηρητικές
αξίες, άνθρωπος της φαντασίας αλλά και ρεαλιστής.

Τον τίτλο του πολιτικού όντος, ο Ανδρέας Λεντάκης
δικαιούται από τα όσα χρόνια τον θυμόμαστε
εμείς οι παλιότεροι. Από τα χρόνια του φοιτητικού
κινήματος ή της δικτατορίας της εξορίας κι αργότερα
της κοινοβουλευτικής του δράσης. Τέλος, από τη
ριζοσπαστική του παρουσία –και αυτό είναι ιδιαίτερα
σημαντικό για τη σημερινή περίσταση– στα πράγματα της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εκεί έδωσε νέα πνοή, άνοιξε
δρόμους δύσκολους και δημιουργικούς.
[…] είχε πάντα ένα δημόσιο λόγο ή, ακόμα περισσότερο,
μια πράξη αντίθετη με την Ελλάδα του συρμού και της
ευκολίας. Η πολιτική του αντίληψη, υπήρξε κατά βάθος
μια ηθική στάση. Μια τέτοια ηθική στάση εκπορεύεται εκ
των ένδον και δεν μετράμε με το υποδεκάμετρο αν αυτή ή
η άλλη έκφρασή της θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα.
Είναι άλλωστε αλήθεια –και εδώ έρχεται ο δεύτερος
χαρακτηρισμός του Ανδρέα Λεντάκη, εκείνος του
πατριώτη– ότι από καιρό τώρα κατέχει εμένα, αλλά
πιστεύω και όλους εσάς η αγωνία για την ελληνική
υπόθεση. Μου φαίνεται ότι η πορεία, που ακολουθούμε,
είναι πορεία άγονη και γεμάτη φτιασίδια. Δεν εννοώ
βέβαια την οικονομική μας πρόοδο, ούτε την εξωτερική
πολιτική ή τη λειτουργία των θεσμών. Εκεί, ο καθένας
έχει τη γνώμη του. Και η δική μου δεν έχει κανένα λόγο
να ζυγίζει περισσότερο.
Εννοώ τα θέματα του πολιτισμού και της παιδείας. Αυτά
που συνιστούν το εθνικό μας ήθος και, όπως λένε οι
σοφοί, είναι προϋπόθεση και κριτήριο για όλα τα άλλα.
Εμείς φτάσαμε να τα θεωρούμε παρένθεση [...]
Απόσπασμα από την ανακοίνωση του Γιώργου Γραμματικάκη υπό τον
τίτλο Ανδρέας Λεντάκης, ο ευρυμαθής,στο «1997-2007 Δέκα χρόνια
χωρίς τον Ανδρέα Λεντάκη», πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου,
Ίδρυμα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης «Ανδρέας Λεντάκης», Αθήνα 2010
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Ανδρέας Λεντάκης
(1935-1997)
[…] Δυστυχώς, δεν προβλέπω τίποτα
το ανθρωπινότερο για το αύριο. Καμία
ημερομηνία δεν φαίνεται πως θα γίνει
ορόσημο, για καλύτερες συνθήκες
ζωής. Δυστυχώς επτωχεύσαμε. Είναι
παρανοϊκό αυτό που συμβαίνει σε
παγκόσμια κλίμακα. Όλοι αυτοί οι
μεγαλοκρετίνοι που σχεδιάζουν και
κατευθύνουν το μέλλον μας, μάς
οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια
και λογική παραφρόνων, στην
καταστροφή. Καμιά αντίσταση
από την πλειοψηφία. Κοπάδια
χορτασμένων προβάτων ή μάζες
δυστυχισμένες και ανήμπορες από την
οικονομική καταπίεση; Η μειοψηφία
διαμαρτύρεται, φωνάζει, καταδικάζει,
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου αλλά
δεν έχει τη δύναμη να εμποδίζει την
επερχόμενη ηθική, ψυχολογική και
βιολογική φθορά, ως θανάτου της
ανθρωπότητας και του περιβάλλοντος.
Η επανάσταση τελείωσε, δυστυχώς!
Ζήτω η συναίνεση του θανάτου! […]
Από άρθρο του Ανδρέα Λεντάκη
στο περιοδικό «Ομπρέλα»,
τευχ. 10, Δεκέμβριος 1990
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ιακωβοσ
καμπανελλησ

πέρασαν τη θάλασσα
και έφτασαν έως εδώ

Ο Ιάκωβος Καμπανέλλης είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους
σπουδαιότερους έλληνες θεατρικούς συγγραφείς και φυσικά
φέτος, που εορτάζεται το έτος Καμπανέλλη, το Φεστιβάλ
«στη σκιά των βράχων» δεν θα μπορούσε να μην τιμήσει τον
συγγραφέα, ο οποίος, στη σκιά αυτών των βράχων, εμπνεύστηκε
και έγραψε το πρώτο σημαντικό έργο που τον καθιέρωσε ως
συγγραφέα, την Αυλή των θαυμάτων.
Σε αυτό το σύντομο σε έκταση αφιέρωμα, έχουμε την τιμή να
φιλοξενούμε δυο θεωρητικούς του θεάτρου, οι οποίοι έχουν
εμβαθύνει και έχουν συμβάλει στην συστηματική σπουδή του
έργου του Καμπανέλλη, τον επίτιμο καθηγητή Βάλτερ Πούχνερ
και τον καθηγητή Γιώργο Π. Πεφάνη. Ο πρώτος μας περέχει μια
επισκόπηση της εκτενούς και πολύπλευρης δραματουργίας του
συγγραφέα, προβάλλοντας τα διαφορετικά είδη με τα οποία
έχει καταπιαστεί ο Καμπανέλλης και εστιάζοντας στο διαρκώς
εξελισσόμενο ύφος της καμπανελλικής γραφής. Ο δεύτερος
αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε για τον δημιουργό
Καμπανέλλη τόσο ο γενέθλιος τόπος του όσο και η εμπειρία στο
στρατόπεδο Μαουτχάουζεν, συνδέοντας έτσι δυο αμφίρροπες
και αντιθετικές διαφυγές, τα χρόνια της αθωότητας με αυτά της
φρίκης.
Πολύτιμη είναι και η προσωπική κατάθεση της Κατερίνας
Καμπανέλλη, όπου μπορούμε να διακρίνουμε την τρυφερότητα
του ανθρώπου Καμπανέλλη. Η Κατερίνα Καμπανέλλη αγκάλιασε
αυτό το εγχείρημα και πρόσφερε φωτογραφικό υλικό από το
αρχείο του πατέρα της· της οφείλουμε ένα θερμό ευχαριστώ για
την υποστήριξη.

Η σύμπτωση του εορτασμού του έτους Καμπανέλλη με την
επέτειο από τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή
μοιάζει να δημιουργεί έναν κοινό τόπο, πραγματικό αλλά και
συναισθηματικό. Ολόκληρο το έργο του Καμπανέλλη διαπνέεται
από μια μεγάλη ευαισθησία για την ανθρώπινη κατάσταση, την
conditio humana, όπως παρατηρεί και ο Βάλτερ Πούχνερ. Αυτή
η ανθρώπινη κατάσταση, που είναι πανταχού παρούσα στις
αμέτρητες ιστορίες των ανθρώπων των έργων του, συνδέεται με
τις αμέτρητες ιστορίες των ανθρώπων που ήρθαν από τη Μικρά
Ασία και, κάποιοι από αυτούς, εγκαταστάθηκαν εδώ στους
πρόποδες του Υμηττού κάπου γύρω στο 1924.
Έχοντας την ανάγκη να αφηγηθούμε ιστορίες ανθρώπων, για
την παράσταση Συναξάρια, μαρτυρίες, μάρτυρες. 1922, η Λίλυ
Αλεξιάδου και εγώ, καταφύγαμε για έμπνευση στην ποίηση
του Σεφέρη και του Ελύτη, στον Θανάση Βαλτινό αλλά και
τον Ηλία Βενέζη. Και δεν θελήσαμε να αφήσουμε απέξω τη
φωνή Τούρκων λογοτεχνών, όπως ο Τζεϊχούν Ατούφ Κανσού,
που διαπνέονται από αυτή την αγάπη για τη ζωή. Φυσικά, η
σκηνική αυτή σύνθεση πρωτίστως μιλάει για το σήμερα και τους
πρόσφυγες κάθε τόπου και χρόνου.
Κλείνοντας, θα ήθελα να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο
Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού των Δήμων Βύρωνα και ΔάφνηςΥμηττού, που πρόσφεραν τη σκέπη τους και τον υπέροχο αυτό
θεατρικό χώρο.
Μιχαέλα Αντωνίου

| Ο Ιάκωβος Καμπανέλλη, Αρχείο Ιάκωβου Καμπανέλλη.
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ιακωβοσ
καμπανελλησ

Οι πολλές γραφές
του Ιάκωβου Καμπανέλλη.
Είδη και ύφη
της δραματουργίας του

Το θέατρο δεν είναι μια έντεχνη
αναπαράσταση της εξωτερικής
πραγματικότητας, είναι κυρίως
μια παράσταση της εσωτερικής.
Κάτι σαν -μεταχειρίζομαι τον
όρο ενδεικτικά- παράσταση
της μεταφυσικής της
πραγματικότητας. [...]
Κατά τη γνώμη μου το θέατρο
είναι δημιούργημα της ίδιας
ανθρώπινης ανάγκης. Είναι κι
αυτό μια δοκιμασία της
συνείδησης σε κάποιο
παράδεισο και κάποια κόλαση,
με τη διαφορά πως σ’ αυτή την
περίπτωση η δοκιμασία είναι
παράσταση θεατρική. Αυτή όμως η
συλλογική παρακολούθηση μιας
δοκιμασίας της συνείδησής μας,
μιας ιχνηλασίας στην αυτογνωσία
προϋποθέτει μια παραπανιστή
ειλικρίνεια. Σαν κοινωνική ομάδα
σκανδαλιζόμαστε με πράγματα
που ωχριούν μπροστά σε ’κείνα
που φανταζόμαστε κατ’ ιδίαν
και που δεν μας σκανδαλίζουν
καθόλου. Τίποτα δεν είναι πιο
τολμηρό και πιο αποτρόπαιο
από τις εξομολογήσεις μας στον
εαυτό μας.

Παρόλο που ο Καμπανέλλης γράφει ουσιαστικά ένα έργο, το
δικό του,1 αυτό αλλάζει συνεχώς μορφή και ως θεατρικός
συγγραφέας έχει υπηρετήσει σχεδόν όλες τις κατηγορίες της
δραματουργίας, εκτός από τις παραδοσιακές της κλασικίζουσας
δραματουργίας και του ρεαλιστικού «καλογραμμένου» έργου·
αν και καμιά φορά τηρούνται κάποιες ενότητες, όπως στην
Ηλικία της νύχτας με τον παράξενο έξω/μέσα, πάνω/κάτω χώρο
και τις ακριβώς δώδεκα ώρες της δράσης από το απόγευμα
ως τα χαράματα, αλλά αυτό το επιβάλλει μάλλον ο συμβολισμός
της «νύχτας». Απουσιάζει, επίσης, η διαίρεση σε πράξεις
και σκηνές -ο Καμπανέλλης προτιμάει μέρη και εικόνες,
χωρίς να δεσμεύεται να ανοίξει, με κάθε αλλαγή στη σύσταση
των σκηνικών προσώπων, νέα σκηνή ή εικόνα. Παρά ταύτα,
υπάρχει κάποια εύλογη έκταση σ’ όλα τα έργα του, έκταση που
υπολογίζει τη θεατρική βραδιά, ή, στο μονόπρακτο, την ανάλογη
διάρκεια. Τα εκτενέστερα έργα είναι τα ανοιχτά σατιρικάπολιτικά, αλλά εκεί υπάρχει η ελευθερία της ανασύστασης του
προγράμματος της βραδιάς με διαφορετικά νούμερα και άλλες
παραλείψεις. Ιδιαίτερα μεγάλη είναι και η ιστορική Ασπασία,
λόγω των αρχαίων κειμένων που χρησιμοποιούνται. Και, για
ακριβώς τον ίδιο λόγο, Η αποικία των τιμωρημένων είναι
ουσιαστικά ένα καμουφλαρισμένο μονόπρακτο, αν αφαιρέσουμε
τα εμβόλιμα εκτενή κείμενα της τελετουργίας: τη νεκρική
ακολουθία και του Άσματος ασμάτων. Ως προς τους εσωτερικούς
ρυθμούς των τμηματικών μεγεθών δεν φαίνεται να μπορεί
να εξαχθεί κάποιο γενικότερο συμπέρασμα. Ο Καμπανέλλης
περιφρονεί τις συμβατικές διαιρέσεις και χωρίζει σύμφωνα με
θεματικές ενότητες. Για παράδειγμα, ενώ στην Τελευταία πράξη
υπάρχει σαφώς μια υπολογισμένη κλιμακωτή επιτάχυνση των
ρυθμών από την αρχή ως το τέλος, με τις τελευταίες εικόνες να
είναι εξαιρετικά σύντομες, στην Κωμωδία δεν συμβαίνει το ίδιο,
η τρίτη εικόνα είναι, με συμβατικά δραματουργικά κριτήρια,
αδικαιολόγητα σύντομη. Επομένως, τέτοιου είδους ποσοτικές
προσεγγίσεις δεν δίνουν καρπούς.

Αρχίζουμε με τα είδη για να καταλήξουμε στα ύφη. Με την
πρώτη ματιά φαίνεται μια ιδιαίτερη στοργή για τις μικρές
φόρμες. Τα μονόπρακτα είναι δώδεκα: Ο γορίλας και η ορτανσία
-στην πρώτη γραφή, Αυτός και το πανταλόνι του, τα τέσσερα
έργα του Πρόσωπα για βιολί και ορχήστρα και σχεδόν όλες οι
«σπουδές», με εξαίρεση το Στη χώρα Ίψεν. Μερικά απ’ αυτά
είναι μονοπρόσωπα (Αυτός και το πανταλόνι του, Γράμμα στον
Ορέστη), άλλα με διαλόγους στην ουσία όμως μονοπρόσωπα (Ο
πιστός άνθρωπος, Ο άνθρωπος και το κάδρο, Ο Κανείς και οι
Κύκλωπες), άλλα με διαλόγους ανάμεσα σε δύο πρόσωπα (Η
γυναίκα και ο Λάθος, Ο διάλογος), άλλα με διαλόγους ανάμεσα
σε πολλά πρόσωπα (Ο γορίλας και η ορτανσία, Ο δείπνος,
Πάροδος Θηβών, Ποιος ήταν ο κύριος;). Η κατηγοριοποίηση δεν
είναι εύκολη, γιατί και στα μονοπρόσωπα μονόπρακτα κυριαρχεί
τελικά ο διάλογος,2 μεταφερόμενος σε αναδιήγηση στη
σκηνή από τον μονολογούντα. Και ο διάλογος μπορεί να είναι
απατηλός, όπως στον Διάλογο, που αποτελείται περισσότερο από
παράλληλους μονολόγους, πραγματικούς και «εσωτερικούς».
Στα πολύπρακτα έργα θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε τα
ολιγοπρόσωπα με κλειστή μορφή από τα πολυπρόσωπα με
ανοιχτή μορφή και χαλαρή δραματουργική δέση. Στην πρώτη
κατηγορία θα συνυπολογίζαμε τα Κρυφός ήλιος, Η οδός..., τα
έργα της τριλογίας της αυλής, Τα τέσσερα πόδια του τραπεζιού,
Ο δρόμος περνά από μέσα, ενώ στη δεύτερη Το παραμύθι χωρίς
όνομα, τα έργα της «πολιτικής» τριλογίας, Ο αόρατος θίασος,
όπου οι αναμνήσεις συνδέονται χαλαρά στο υποσυνείδητο των
κοιμισμένων/επαγρυπνούντων, και Μια συνάντηση αλλού...,
όπου οι δέκα εικόνες με πλήθος πρόσωπα συνδέονται χαλαρά
σε μια αυτοβιογραφική «εικόνα» σταθμών της ζωής. Τα δύο
τελευταία αυτά έργα ίσως να ανήκουν και σε μια ενδιάμεση
μορφή, γιατί λείπουν τα τραγούδια ή η παραβολική δράση. Το
πόσο επισφαλείς είναι τέτοιες κατηγοριοποιήσεις το δείχνει
ήδη το πρώτο του έργο Άνθρωποι και ημέρες, όπου το πρώτο
μέρος της δεύτερη πράξης ξεφεύγει από την κλειστή φόρμα του
υπόλοιπου έργου, ή και το δεύτερο, Ο χορός πάνω στα στάχυα,
που έχει λίγα πρόσωπα αλλά πολλά τραγούδια.

1
Πώς το εννοεί, το έχει εξηγήσει ο ίδιος: “Το θέατρο δεν είναι μια έντεχνη αναπαράσταση
της εξωτερικής πραγματικότητας, είναι κυρίως μια παράσταση της εσωτερικής. Κάτι σαν
–μεταχειρίζομαι τον όρο ενδεικτικά– παράσταση της μεταφυσικής της πραγματικότητας. [...]”
(Από σκηνής και από πλατείας, Αθήνα 1990, σσ. 175 εξ.).

2

Ιάκωβος Καμπανέλλης,
Από σκηνής και από πλατείας, Αθήνα 1990

| Ο Ιάκωβος Καμπανέλλης, Αρχείο Ιάκωβου Καμπανέλλη.

Χ. Μπακονικόλα-Γεωργοπούλου, «Τα μονοπρόσωπα μονόπρακτα του Ιάκωβου Καμπανέλλη»,
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Ο ίδιος ο Καμπανέλλης αποφεύγει τους χαρακτηρισμούς, μόνο
Ο χορός πάνω στα στάχυα αποκαλείται «δράμα» και Ο γορίλας
και η ορτανσία φέρει όψιμα τον υπονομευτικό υπότιτλο: Μια
τρελή κωμωδία ή φάρσα ή παραμύθι ή παραβολή ή ένα παιχνίδι
για τέσσερις ηθοποιούς, και όσους θεατές θέλουν να πάθουν
μαζί του, σε τρεις εικόνες και τρεις εκδοχές για το τέλος,
που φανερώνει ήδη την εναλλακτικότητα των ειδολογικών
χαρακτηρισμών και τη λίγη σημασία που αποδίδει ο συγγραφέας
σε τέτοιες ετικέτες. Όπως βεβαιώνει τελικά η Κωμωδία, για τις
μυθολογικές σάτιρες προτιμά τον γενικό αυτόν χαρακτηρισμό.
Η αυλή των θαυμάτων φέρει τον περίεργο υπότιτλο: Σε τέσσερα
μέρη με ένα μόνο διάλειμμα ανάμεσα στο Β΄ και Γ΄ μέρος,
στρεφόμενο προφανώς ενάντια σε μια επικρατούσα, τότε,
θεατρική πρακτική.
Κατά την ορολογία τού συγγραφέα ξεχωρίζονται λοιπόν μόνο
«κωμωδίες» από «δράματα». Ωστόσο η ίδια η θεματική και η
υφολογία επιτρέπουν περαιτέρω διαχωρισμούς. Στο κωμικό
είδος ξεχωρίζουν οι μυθολογικές και οι πολιτικές σάτιρες: Ο
μπαμπάς ο πόλεμος, Οδυσσέα γύρισε σπίτι, Κωμωδία, από τη μια
(Η τελευταία πράξη έχει μεν μυθολογικό θέμα αλλά ο θεματικός
άξονας είναι τελικά το θέατρο), και Το παραμύθι χωρίς όνομα, Το
μεγάλο μας τσίρκο, Το κουκί και το ρεβύθι και Ο εχθρός λαός.
Στο κωμικό είδος ανήκει και το Βίβα Ασπασία, αν και προκαλεί
τον κλαυσίγελο περισσότερο, και η κοινωνική σάτιρα Τα τέσσερα
πόδια του τραπεζιού. Τραγικωμική είναι και η Πάροδος Θηβών,
γκροτέσκα κωμικότητα βρίσκουμε και στα μονόπρακτα της
ενότητας Πρόσωπα για βιολί και ορχήστρα, όπως και στις
«σπουδές», κυρίως τα τρία τελευταία μονόπρακτα. Θα μπορούσε
να πει κανείς πως ανάμεσα στο κωμικό είδος κυριαρχεί η
σάτιρα, την οποία ο συγγραφέας υπηρετεί με ανεξάντλητη
ευρηματικότητα, που αφορά πάντα ευρύτερα κοινωνικά θέματα
και καταστάσεις. Τα υφολογικά μέσα της σάτιρας εκτείνονται
από το λεπτό χιούμορ, που χαμογελώντας συγχωρεί, έως τον
σαρκασμό και τον χλευασμό, που καταγγέλλει και εκδικείται.
Ο παραλογισμός των καταστάσεων και η γκροτέσκα αντιστροφή
εννοιών και σημασιών κυριαρχούν και δημιουργούν συχνά μια
αριστοφανική ατμόσφαιρα.

Το αστείο απορρέει από τις παράλογες καταστάσεις, στις οποίες
οι άνθρωποι εμπλέκονται (ιστορικές, πολιτικές) ή από την
αντιστροφή του μύθου, γελοιοποιώντας σημερινές καταστάσεις
(ο τουριστικοποιημένος Άδης). Υπάρχει και το κωμικό στοιχείο
στα όρια της τραγικότητας, όπου το γέλιο παγώνει από την
κρυφή φρίκη (Βίβα Ασπασία), και της κακεντρέχειας, όπου
το γέλιο γίνεται δικαστήριο και καταδίκη (Ο εχθρός λαός, Τα
τέσσερα πόδια του τραπεζιού). Υπάρχει ακόμα και ο κυνισμός
του μηδενισμού στην τρελοπαρέα νεαρών στην Ηλικία της
νύχτας ή ο διανοουμενίστικος νιχιλισμός της παντόφλας στον
Διάλογο. Πιο σπάνια εφαρμόζει την καθαρά φαρσική τεχνική
(στερεότυπη επανάληψη λέξεων και καταστάσεων), που
βρίσκουμε στην Αννετώ στην Αυλή των θαυμάτων ή στη Θεία
από Τα τέσσερα πόδια του τραπεζιού. Εν γένει όμως το γέλιο
που παράγει και προκαλεί ο Καμπανέλλης λυτρώνει, κι έχει τη
φιλοσοφική διάσταση του «δείτε, τι γίνεται», η οποία κάνει την
εμφάνισή της ήδη στον τίτλο του πρώτου έργου Άνθρωποι και
ημέρες. Η ακούσια γελοιότητα και ο απρόκλητος αστεϊσμός είναι
χαρακτηριστικά της conditio humana.
Αν βάλουμε τα πράγματα σε μια χρονολογική σειρά, την αρχή
κάνουν οι δυο μυθολογικές σάτιρες, που εμφανίζουν ήδη όλο
το εύρος των κωμικών στρατηγικών του συγγραφέα. Ακολουθεί
Ο γορίλας και η ορτανσία με διαφορετική, πιο γκροτέσκα και
«παράλογη» γραφή, η οποία ωστόσο ενέχει ήδη την παραβολή,
κάποια διδακτικότητα δηλαδή που παρουσιάζει το παράδειγμα
με κωμικό τρόπο, αλλά με φόντο κάποια σοβαρή γενικότερη
κατάσταση. Αυτό γίνεται τελείως κυρίαρχο στοιχείο στο
Παραμύθι χωρίς όνομα, όπου ο πολιτικός διδακτισμός όμως,
αντίθετα με τον Μπρεχτ, παραμένει διακριτικός και περιβάλλεται
από ένα αξεπέραστο χιούμορ. Τη συγχώρεση, εντέλει, του
βασιλιά, την εξασφαλίζει το είδος του παραμυθιού: το παραμύθι
έχει πάντα θετική έκβαση και εκπέμπει αισιοδοξία. Σε άθελα
κωμικές καταστάσεις βρίσκεται και Αυτός και το πανταλόνι του,
όπου η μετάβαση προς το τραγικό είναι εύκολη κι ανεπαίσθητη.
Κωμικά στοιχεία έχει και η ρεαλιστική τριλογία, ο σαρκαστικός
κυνισμός της τρελοπαρέας στην Ηλικία της νύχτας και η Αννετώ
με τη Ραμόνα της και το «εμείς στην Αγγλία...» εισάγει και
φαρσικά στοιχεία. Κωμικής υφής είναι και οι Ιταλοί στο Βίβα
Ασπασία ακόμα και οι τουρίστες στην Αποικία των τιμωρημένων,
η όλη κατάσταση στη Γυναίκα και ο Λάθος και ασφαλώς και στα
άλλα μονόπρακτα του Πρόσωπα για βιολί και ορχήστρα.
| Κώστας Καζάκος και Τζένη Καρέζη, Το μεγάλο μας τσίρκο, Αρχείο Τζένης Καρέζη-Κώστα Καζάκου.

Το φαινόμενο δεν παρατηρείται στον Καμπανέλλη (ίσως με
εξαίρεση τον Εχθρό λαό, που πλησιάζει το σατιρικό χρονικό),
γιατί διαθέτει το έμφυτο δραματικό ένστικτο του ηθοποιού,
που δεν ξεκινάει από το γράψιμο αλλά από την παράσταση και
εντέλει από τον θεατή.

Άφθονο αστείο, πάνω σε φόντο σοβαρό, δημιουργούν και τα
σατιρικά επιθεωρησιακά νούμερα της πολιτικής τριλογίας
αν και στον Εχθρό λαό το γέλιο πλέον παγώνει. Burlesque θα
χαρακτήριζε κανείς την κατάσταση στα Τέσσερα πόδια του
τραπεζιού, ενώ απειλητική είναι η γκροτέσκα κωμικότητα
της Παρόδου Θηβών, όπου η αθυρόστομη γυναίκα, όπως στις
ευτράπελες διηγήσεις, προκαλεί με την κακία της τη δική της
καταστροφή. Αινιγματική είναι η κωμικότητα στο Ποιος ήταν
ο κύριος;, βάναυση και βίαιη στο Ο Κανείς και οι Κύκλωπες,
ανιαρή και τετριμμένη στον Διάλογο. Το χιούμορ δεν λείπει ούτε
από το Μια συνάντηση κάπου αλλού..., ούτε το αστείο από την
Τελευταία πράξη, όπου ο δαιμόνιος θιασάρχης και ο περιοδεύων
θίασός του έχουν σπαρταριστές σκηνές. Η Κωμωδία, τέλος,
επαναλαμβάνει τις στρατηγικές της μυθολογικής σάτιρας. Ο
κίνδυνος του δραματικού αυτού είδους, της σάτιρας, έγκειται
στον εξωκειμενικό στόχο της, την εξάρτηση από κάποιο
πρόσωπο ή κατάσταση εκτός κειμένου, οπότε ο νοητός στόχος
δεν βρίσκεται μέσα στο ίδιο το έργο και δεν είναι αισθητικός,
πράγμα που οδηγεί συχνά στην παραμέληση της δραματικής
φόρμας και στην παραμόρφωση των δραματουργικών μεγεθών
- οι λεπτομέρειες της σάτιρας παρασέρνουν τον συγγραφέα σε
υπερβολική έκταση και στην απώλεια του δραματικού ρυθμού.3
3

Ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία βρίσκει κανείς και στην άλλη
μεγάλη κατηγορία δραματικών έργων, που έχουν «σοβαρό»
θέμα και κάνουν λιγότερη χρήση των κωμικών στρατηγικών
(κωμικά στοιχεία, έστω ακούσια για τα σκηνικά πρόσωπα,
βρίσκονται σχεδόν σε όλα τα έργα του), τα οποία ο Καμπανέλλης
θα τα αποκαλούσε «δράματα». Αν τα πάρουμε με χρονολογική
σειρά, το πρώτο του έργο, Άνθρωποι και ημέρες, θα το
αποκαλούσαμε αστικό ή και οικογενειακό δράμα, αν δεν
υπήρχε το πρώτο μέρος της δεύτερης πράξης, όπου στο δωμάτιο
του Ιωσήφ προτυπώνεται ήδη ο κόσμος της αυλής αν και με
σατιρικά όχι ρεαλιστικά μέσα. Η οδός... διαθέτει, ανάλογα
με το θέμα, μια εξπρεσιονιστική εκφραστικότητα, η οποία
δεν ξαναεμφανίζεται με αυτόν τον τρόπο στη δραματογραφία
του Καμπανέλλη. Βίαιη και σκληρή είναι η γλώσσα στον
Κρυφό ήλιο, ενώ λυρική και ποιητική, υπερβατική ως προς
τη δραματουργική λειτουργικότητα, στον Χορό πάνω στα
στάχυα, που θα μπορούσε, περισσότερο από όλα τα άλλα έργα
του Καμπανέλλη, να την αποκαλέσουμε «τραγωδία», γιατί
διαθέτει τα δομικά της στοιχεία. Πώς να ονομάσουμε όμως
τότε τα έργα της «ρεαλιστικής» τριλογίας; Μάλλον κοινωνικά
δράματα ρεαλιστικής υφής - το «ρεαλιστικό» με την έννοια του
απογειωμένου ρεαλισμού· τα συμβολιστικά συγκείμενα είναι
έκδηλα κυρίως στην Έβδομη μέρα της δημιουργίας και την
Ηλικία της νύχτας. Τέτοιο υπερβατικό νατουραλισμό διαθέτει και
η εσωτερική γραφή του Αυτός και το πανταλόνι του· αντίθετα
τελείως εξωστρεφής είναι ως ιστορική παραβολή Το παραμύθι
χωρίς όνομα. Μια σειρά από μη ρεαλιστικά στοιχεία σ’ ένα
περιβάλλον δήθεν ρεαλιστικό παρουσιάζει και το Βίβα Ασπασία,
ενώ διφορούμενα απειλητική είναι η ατμόσφαιρα στην Αποικία
των τιμωρημένων.
Έξοχα δείγματα πλούσιας εσωτερικής γραφής είναι τα έργα
του Πρόσωπα για βιολί και ορχήστρα, ενώ αντίθετα εξωστρεφή
είναι τα έργα της πολιτικής τριλογίας με την ανοιχτή δομή
επιθεώρησης.
Β. Πούχνερ, «Κληρικές και φαναριώτικες σάτιρες του ελληνικού προεπαναστατικού θεάτρου
(1690-1820). Μια πρώτη συνολική αποτίμηση» στον τόμο: Σταθμίσεις και ζυγίσματα. Δέκα
θεατρολογικά μελετήματα, Αθήνα 2006, σ. 125-156.
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Ο γενέθλιος τόπος, το στρατόπεδο
και η λειτουργία της μνήμης στην
Καμπανελλική σκηνή

Παρόμοια υφή διαθέτει, περιέργως πώς, και η ιστορική
Ασπασία, αν και δεν διαρθρώνεται σε νούμερα αλλά έχει ενιαία
υπόθεση. Το αποκορύφωμα της εσωτερικής γραφής αποτελούν
χωρίς άλλο Ο αόρατος θίασος, Ο δρόμος περνά από μέσα και
Μια συνάντηση κάπου αλλού...: το δεύτερο με μια σπαρακτική
τραγικότητα, τα δύο άλλα με ονειρική δομή και συνειρμική
αλληλουχία σκηνών, το τελευταίο με μια μεταφυσική αύρα της
μεγάλης χρονικής απόστασης, Άνθρωποι και ημέρες και αυτό.
Η αυτοβιογραφική αναφορικότητα κορυφώνεται σ’ αυτό το έργο
«σταθμών» (station drama), που ήταν προσφιλές είδος στον
εξπρεσιονισμό, αλλά διαφέρει υφολογικά πολύ από το μονόδράμα, ήδη με το εύρημα των πολλαπλών εγώ που διαλογίζονται
μεταξύ τους, έργο που είναι δύσκολο να ενταχθεί κάπου.
Αυτό ισχύει ως έναν βαθμό και για άλλα έργα του Καμπανέλλη.
Μπορεί να μην ακολουθεί τη διεθνή τάση για όλο και πιο
οπτικοποιημένο θέατρο, που χειρίζεται τη γλώσσα μόνο
περιστασιακά πια, και την εξέλιξη προς τις performances,
αλλά μέσα στη γλωσσοκεντρική δραματουργία του
-γλωσσοκεντρικοί έχουν παραμείνει οι περισσότεροι Έλληνες
θεατρικοί συγγραφείς- ο λόγος του, μέσα στην αυθεντικότητα
και την εκφραστική ζωντάνια, έχει αποκτήσει τέτοιο βάθος,
που δύσκολα βρίσκει κανείς στη σημερινή δραματολογία. Ο
σκηνικός του διάλογος έχει τέτοιες και τόσες αποχρώσεις
μεταξύ επικοινωνίας και μη-επικοινωνίας, που κάνουν έργα
όπως Μια συνάντηση κάπου αλλού... πρωτοποριακά σε διεθνή
κλίμακα. Μοναδικός είναι και ο εγκιβωτισμός επιπέδων
θεατρικότητας -θέατρο εν θεάτρω εν θεάτρω...- Στη χώρα
Ίψεν. Η λογοκεντρικότητα των έργων του δεν αρνείται τον
προβληματισμό γύρω από την επικοινωνία· η κριτική της
γλώσσας ως μέσο επικοινωνίας, που από τις αρχές του
20ού αιώνα έχει αρχίσει να αμφισβητείται, στον Καμπανέλλη
παίρνει διαστάσεις μιας σχεδόν συστηματικής ανάλυσης: πόσο
πραγματικά συνεννοούνται οι άνθρωποι ακόμα με τη γλώσσα; Ο
διάλογος είναι μια έξοχη «σπουδή» πάνω στο θέμα.

Υπάρχουν συγγραφείς που στιγματίζουν μια περίοδο. Υπάρχουν
και άλλοι που δημιουργούν μια ολόκληρη παράδοση. Σε αυτούς
ανήκει ο Καμπανέλλης. Είναι δημιουργός μιας εποχής και μιας
θεατρικής παράδοσης. Δημιουργός δεν είναι ο οποιοσδήποτε
συγγραφέας ή καλλιτέχνης, όπως εσφαλμένα έχει καθιερωθεί
στις μέρες μας. Δημιουργός, σύμφωνα με τη βαθιά
αρχαιοελληνική σημασία του όρου, είναι αυτός που εργάζεται,
που παράγει ένα σημαντικό έργο για τον δήμο και χάριν του
δήμου. Αυτός που αφοσιώνεται σε μια κοινότητα ανθρώπων και
δημι-ουργεί αντλώντας δυνάμεις από αυτήν την κοινότητα και
επιστρέφοντας σε αυτήν ένα έργο που προάγει τον κοινό βίο.
Με τους όρους ενός δημοσιογραφικού λόγου, ο Καμπανέλλης
είναι ο συγγραφέας 40 θεατρικών έργων, τραγουδιών,
χορικών και ποιημάτων, κινηματογραφικών σεναρίων (όπως
ο Δράκος, η Στέλλα, το Κανόνι και τ’ αηδόνι ή η Αρπαγή της
Περσεφόνης), είναι ο ακαδημαϊκός, ο επίτιμος διδάκτωρ
των πανεπιστημίων Aθηνών, Θεσσαλονίκης και Kύπρου, ο
δραματουργός που, παρά την ακηδία της ελληνικής πολιτείας
ως προς την προβολή του νεοελληνικού θεάτρου στο εξωτερικό,
τιμήθηκε στη Pωσία, στις HΠA, στη Nορβηγία, στην Iσπανία
κ.α. Mεγαλύτερη όμως τιμή γι’ αυτόν είναι η αγάπη που του
δείχνει το ελληνικό κοινό, (αναγνωστικό, θεατρικό, μουσικό
και κινηματογραφικό), οι ακαδημαϊκοί κύκλοι και, βεβαίως,
όλοι οι ομότεχνοί του που, χωρίς καμιά αμφισβήτηση, τον
αναγνωρίζουν ως τον πρωτεργάτη, τον primus inter pares, τον
δραματουργό που παραλληλίζεται με τον Xορτάτση στην όψιμη
κρητική Aναγέννηση και στο Mπαρόκ. Πάντως, όταν μιλάμε
για αυτόν, μιλάμε για τη μεταπολεμική και σύγχρονη ελληνική
δραματουργία στο σύνολό της. Και όταν μελετούμε το σύγχρονο
ελληνικό θέατρο, αναπόφευκτα περνούμε κάποια στιγμή από
έναν δρόμο ή ένα μονοπάτι που άνοιξε αυτός ο σπουδαίος
έλληνας θεατρικός συγγραφέας.
Στους στόχους αυτού του κειμένου δεν συμπεριλαμβάνεται
φυσικά μια γενική ανασκόπηση του καμπανελλικού έργου,
αλλά η σύντομη προσέγγιση της μνημονικής λειτουργίας στη
συγκρότηση αυτού του θεάτρου, μέσα από τις δύο βασικές, κατά
την άποψή μου, πηγές της: τον γενέθλιο τόπο και την εμπειρία
του στρατοπέδου, τον χρόνο του παιδικού βλέμματος και τον
χρόνο της φρίκης, με δυο λόγια, τη Νάξο και το Μαουτχάουζεν.
Η άποψη του Herbert Blau ότι «όπου υπάρχει η μνήμη, υπάρχει
και το θέατρο», βρίσκει ένα εξαιρετικό παράδειγμα στην

Βάλτερ Πούχνερ

(Το άρθρο βασίζεται στο βιβλίο Β. Πούχνερ,
Τοπία ψυχής και μύθοι πολιτείας. Το θεατρικό σύμπαν του Ιάκωβου
Καμπανέλλη, Αθήνα 2010, σ. 883-886).

| Εξώφυλλο από το πρόγραφα της παράστασης Το μεγάλο μας τσίρκο. Αρχείο Τζένης Καρέζη-Κώστα Καζάκου.

ιακωβοσ
καμπανελλησ

περίπτωση του Καμπανέλλη. Αλλά θα πρέπει να διευκρινιστεί
ότι στη θεατρική γραφή και στη σύστοιχη σκηνική πράξη
ο συγγραφέας επιχειρεί το πέρασμα από τον χρόνο της
αναγκαιότητας, που είναι ο χρόνος των ιστορικών γεγονότων,
σε έναν χρόνο των πιθανοτήτων, μια παροντική χρονικότητα
αβέβαιη, ανοιχτή στο καινούργιο. Το εκάστοτε παρόν συνιστά
έτσι μια ιδιάζουσα σύνθετη χρονική στιβάδα, την οποία ο
Walter Benjamin αποκαλεί jetztzeit, έναν επίκαιρο χρόνο
που περιλαμβάνει ένα εκρηκτικό υλικό ικανό να ανασχέσει
το continuum της επίσημης ιστορίας και να ανατρέψει τις
προδηλότητές της. Το θέατρο λοιπόν παρέχει μια μοναδική
ευκαιρία όχι απλής υπενθύμισης, αλλά ουσιαστικής αναβίωσης
και ανάπλασης του παρελθόντος, καθώς, μέσα από τις λέξεις,
τις εικόνες, τις χειρονομίες ή τα τελετουργικά σχήματα,
ανοίγεται στη συλλογική μνήμη την οποία και επανενεργοποιεί.
Θα πρέπει επομένως να κρατήσουμε στο νου μας αυτήν
την απλή παρατήρηση: όπως κάθε γνήσιος δημιουργός, ο
Καμπανέλλης δεν θυμάται, ούτε θυμίζει απλώς το παρελθόν,
αλλά ανακαλύπτει συνεχώς την εικόνα του παρελθόντος και
υπερβαίνει, χωρίς να καταργεί, την απόσταση ανάμεσα στο
βιωμένο παρελθόν και στο θεατρικό παρόν.
Ο γενέθλιος τόπος, η πρώτη και πρωτεύουσα πηγή μνήμης,
είναι η πατρίδα της σύλληψης του εαυτού. Εδώ εκκολάπτεται
το εωθινό βλέμμα του παιδιού και το παιχνίδι του στον κόσμο,
εδώ εκτελούνται τα πρώτα βήματα και οι πρώτοι ρόλοι, εδώ
γεννιούνται ορισμένα ερωτήματα που συντροφεύουν τη
συνείδηση σε όλη της τη ζωή. Μέχρι και το τελευταίο έργο του
Καμπανέλλη, οι Δύσκολες νύχτες του κυρίου Θωμά, ο ήρωας
αναρρωτιέται: «έπρεπε να υπάρχει κάποια επικοινωνία… όπως
άλλοτε […] είχα και τη διεύθυνση του Θεού και της Παναγίας,
ολονών…! Όσον καιρό ήταν άρρωστη η μάνα μου τους έγραφα
τακτικά… άρα άμα ήμουνα οχτώ χρονώ ήξερα πιο πολλά από
τώρα, μπορούσα πιο πολλά… πού να ξαναβρώ τώρα αυτές τις
διευθύνσεις…; Για δες τι απερίσκεπτα που μεγαλώνουμε…
τι ανεκτίμητες γνώσεις αφήνουμε να χαθούνε…». Σε πλείστα
όσα έργα, η πατρίδα της παιδικής ηλικίας εμφανίζεται και
επανεμφανίζεται, παρεισφρέει σε σύντομες εικόνες και σε
υπαινικτικές φράσεις, δημιουργεί ατμόσφαιρες και κλίματα
ή αποκαλύπτει λανθάνουσες νοηματικές πτυχές. Από τα έργα
αυτά θα αναφέρω μόνο τον Αόρατο θίασο και το Μια συνάντηση
κάπου αλλού…. Στο πρώτο, σε ώρες νυχτερινές, ώρες της
αλήθειας, όπως λέει ο ίδιος ο συγγραφέας, ένα ζευγάρι χάνεται
σε μονοπάτια συνειρμών και αναμνήσεων, όπου η φαντασία,
το όνειρο και το αίσθημα συναντούν ή πλάθουν υποσυνείδητες
εικόνες του οικείου παρελθόντος και μορφές από τον γενέθλιο
τόπο. Το παρόν πολιορκείται κυριολεκτικά από παλιά ίχνη, από
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φαντάσματα που στοιχειώνουν την κρεβατοκάμαρα και τραύματα
που δεν έχουν επουλωθεί. Στο δεύτερο έργο, όλα ξεκινούν και
καταλήγουν στο κατώφλι του πατρικού σπιτιού. «Ξυνόν αρχή και
πέρας επί κύκλου περιφερείας», καθώς έλεγε ο Ηράκλειτος
(απόσπ. 103) και ο κύκλος περιφερείας εδώ είναι ολόκληρη η
ανθρώπινη περιπέτεια της ζωής και τα επάλληλα περάσματα
από τις πέντε υπαρξιακές ηλικίες. Το ίδιο παιδί που κοιμάται
στην παραλία στην αρχή του έργου, στο τέλος του κάθεται στο
κατώφλι και περιμένει να δει το φεγγάρι. Η παιδικότητα όμως
δεν αντισταθμίζει απλώς τις ώριμες ηλικίες του ανθρώπου,
όπως το κάνει η αρχική αθωότητα ως προς την ηθική χρέωση·
αντιθέτως, είναι μια πρωταρχική δύναμη που διαπερνά την
ανθρώπινη συνείδηση σε όλη την περιπέτεια της ζωής της.
Η δεύτερη σημαντική πηγή μνήμης είναι για τον Καμπανέλλη η
εμπειρία του στρατοπέδου, η εμπειρία του homo homini lupus
στην πιο εφιαλτική και φρικιαστική εκδοχή της. Το μυαλό μας
πηγαίνει αμέσως στο Μαουτχάουζεν.
Το ομώνυμο αφήγημα του Καμπανέλλη άργησε να γνωρίσει
την επίσημη καθιέρωση στους κόλπους της λογοτεχνίας του
ολοκαυτώματος. Στην Encyclopedia of Holocaust Literature των
David Patterson-Alan L. Berger-Sarita Cargas, δεν αναφέρεται
καν το όνομα του συγγραφέα, αν και το έργο του έχει
δημοσιευθεί σε ενιαία μορφή ήδη από το 1965 και εκδίδεται
ανελλιπώς μέχρι σήμερα. Ασφαλώς, έπαιξαν εδώ σημαντικό
ρόλο οι νόμοι της γλωσσικής πολιτικής και όχι εκείνοι της
λογοτεχνικής ποιότητας. Το αφήγημα του Καμπανέλλη ξεπερνά
κατά πολύ την αυτοβιογραφική μαρτυρία, αλλά και τα στενά όρια
του χρονικού. Η λογοτεχνική υφή του είναι έκδηλη, τόσο στη
δομή του όσο και στο γλωσσικό ύφος, που συχνά ακολουθεί
θεατρικούς βηματισμούς, στις αφηγηματικές τεχνικές αλλά
και στη φιλοσοφική του σκευή. Η διάρθρωσή του σε ξεχωριστά
επεισόδια, σε συνδυασμό με τα διαδοχικά flash back και flash
forward που διενεργούνται, αφ’ ενός επιτρέπουν ποικίλες
εστιάσεις από διαφορετικές οπτικές γωνίες και, αφ’ ετέρου,
αποκαλύπτουν μια ευλύγιστη γραφή που κινείται συχνά με
κινηματογραφικούς ρυθμούς. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι
την εποχή που συγκροτείται το αφήγημα σε ενιαίο σώμα ο
Καμπανέλλης γράφει και τα κινηματογραφικά του σενάρια.
| Επάνω: Γ. Λαζάνης, Δ. Μπάλας, Ν. Αγγελίδου, Μ. Κωνσταντάρου, Λ. Παπαγιάννη, Ε. Σώκου.
Κάτω: Δ. Μπάλας. Ε. Σώκου, Τ. Πανταζοπούλου, Δ. Χατζημάρκος, Λ. Παπαγιάννη, Ν. Μπιρμπίλης, Ν. Αγγελίδου,
Β. Ζαβιτσιάνου, Κ. Καζάκος, Η αυλή των θαυμάτων σκηνοθεσία Κάρολος Κουν, Αρχείο Ιάκωβου Καμπανέλλη.

Από την άλλη μεριά, η διεισδυτική ματιά του έμπειρου
πλέον συγγραφέα, μπορεί και φωτίζει από κοντά τον τρόμο
της στιγμής, ας πούμε τη χαίνουσα πληγή, ενώ παράλληλα
απομακρύνεται για να αποδώσει πιο σφαιρικά την ειρωνεία
της ιστορίας και τη φρίκη με όρους πανανθρώπινους. Τον
ενδιαφέρει λοιπόν τόσο ο συγκεκριμένος μορφασμός του
πόνου όσο και η ιστορική ανθρώπινη χειρονομία. Οι απηχήσεις
της εμπειρίας του στρατοπέδου απλώνονται σε πλήθος άλλων
έργων, με σπαράγματα αναμνήσεων, με έμμεσες αναφορές, με
υπαινιγμούς, με συνειρμικές σχέσεις ή και με υποσυνείδητες,
έστω, συνδέσεις. Πότε ένα δραματικό πρόσωπο παραπέμπει
έμμεσα σε κάποιον «φιλοξενούμενο» του Μαουτχάουζεν, πότε
μια εικόνα του αφηγήματος περνά διαθλασμένη στη θεατρική
σκηνή, πότε ένα περιστατικό του στρατοπέδου παρεισδύει εν
μέρει μετασχηματισμένο στη σκηνική δράση. Μια προσεκτική
μελέτη, όπως αυτή του Βάλτερ Πούχνερ, μπορεί να αποκαλύψει
ένα πλούσιο διακείμενο ανάμεσα στο Ο μπαμπάς ο πόλεμος,
στο Ο γορίλας και η ορτανσία, στη Στέλλα με τα κόκκινα γάντια,
στην Έβδομη μέρα της δημιουργίας, στο Παραμύθι χωρίς
όνομα, στην Αποικία των τιμωρημένων -που εμπνέεται από το
ομώνυμο έργο του Franz Kafka, αλλά απεικονίζει ξεκάθαρα
στιγμές του στρατοπέδου-, στο Βίβα Ασπασία, στο Η γυναίκα
και ο Λάθος, στο Μεγάλο μας τσίρκο ακόμα και στο πρωτόλειο
του συγγραφέα Άνθρωποι και ημέρες, το οποίο εντοπίστηκε
και δημοσιεύτηκε μόλις το 2008, στο περιοδικό Παράβασις
του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Υπάρχουν βεβαίως δυο έργα, όπου η σχέση με την εμπειρία
του στρατοπέδου είναι άμεση και έντονη περισσότερο από
οποιοδήποτε άλλο. Πρόκειται για τον Κρυφό ήλιο, και την Οδό….
Το δεύτερο είναι πιο γνωστό, καθ’ ότι δημοσιευμένο εδώ και
αρκετά χρόνια στην Ελλάδα. Θα σταθώ εδώ στο πρώτο, που είχε
γραφτεί το 1949, αλλά δημοσιεύτηκε το 2005, στο περιοδικό
Παράβασις, και είναι σαφώς ελάχιστα γνωστό, καθώς, αν και
είχε υποβληθεί στο Εθνικό Θέατρο το 1951, δεν ανέβηκε σε
καμία από τις σκηνές του. Μονόπρακτο κλειστής προοπτικής, με
μονοτοπικό σκηνικό: στο στρατόπεδο μεταγωγών στο Inzersdorf
στην Αυστρία, όπου οι κρατούμενοι έμεναν συνήθως για ένα
σύντομο σχετικά διάστημα, έως ότου μεταφερθούν σε κάποιο
άλλο μεγαλύτερο στρατόπεδο ή εκτελεστούν επί τόπου. Ο
Καμπανέλλης παρέμεινε φυλακισμένος στο στρατόπεδο αυτό,
ύστερα από τη φυλάκισή του στη Βιέννη και στο Innsbruck, για
τέσσερις μήνες. Τα πρόσωπα όμως και κυρίως οι σχέσεις τους,
καθώς και επιμέρους αναφορές, όπως η απόπειρα απόδρασης,
το δήθεν νοσοκομείο, τα βασανιστήρια ή οι τεράστιες πέτρες
που μεταφέρονταν από τους κρατούμενους, αφομοιώνουν
πολλές μνήμες από τον εγκλεισμό του στο Μαουτχάουζεν.

Είναι η ιστορία μιας ομάδας φυλακισμένων, ένας εκ των
οποίων έχει προδώσει κάποιους που προσπάθησαν να
αποδράσουν. Η αρχικά διαμορφούμενη ατμόσφαιρα αγωνίας
και σασπένς, σταδιακά δίνει τη θέση της σε μια υπαρξιακή
θεώρηση των ανθρώπινων σχέσεων στα οριακά σημεία αντοχής
τους και σε μια υπαρξιστική, θα έλεγα, σκέψη –μολονότι
ο συγγραφέας αγνοούσε μάλλον τον ισχυρό τότε γαλλικό
υπαρξισμό– διότι σε αυτήν διατυπώνονται ερωτήματα της
ηθικής περιπέτειας που ανέλαβε ο υπαρξισμός. Αν και από τα
πρώτα γραπτά του Καμπανέλλη, το έργο διαθέτει δραματικές
αρετές και στη διαγραφή των προσώπων, και στην οικονομία
της πληροφόρησης και στη διακύμανση των συναισθημάτων,
που από την επιθετικότητα και το μίσος περνούν στην ανοχή,
την κατανόηση και την τρυφερότητα, αλλά και στην ποιητική
εικονοποιία, που εναλλάσσεται εύστοχα με ρεαλιστικές
περιγραφές της δραματικής κατάστασης. Ο Καμπανέλλης, αν και
πολύ νέος, ξέρει να ενορχηστρώνει τη δράση με βάση τα ριζικά
διλήμματα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος όταν απειλείται άμεσα
η ζωή του και αποδιαρθρώνονται όλες οι ηθικές αναφορές.
Δημιουργεί δηλαδή γνήσιες καταστάσεις, όπου ο ηθικός
λόγος φαίνεται πια έωλος και αδέσποτος και οι άνθρωποι
συνειδητοποιούν την τρομερή ελευθερία όχι μόνο να επιλέγουν
τη μία ή την άλλη πράξη, αλλά να θεσπίζουν μόνοι τους το καλό.
Οι δύο κύριες πηγές της μνήμης, ο γενέθλιος τόπος και η
εμπειρία του στρατοπέδου, συμπληρωματικές μεταξύ τους,
μέσα από τις αλλεπάλληλες ενεργοποιήσεις τους μαθαίνουν
στον συγγραφέα να βλέπει τον άνθρωπο με επιείκεια, αλλά
και τρυφερότητα. Το βαθύ αίσθημα του συνανήκειν, της κοινής
μοίρας και ευθύνης, είναι μία κατάκτηση που έγινε μέσα στα
συρματοπλέγματα και μετουσιώθηκε αργότερα σε διαλεκτική
σκέψη και διαλλακτικότητα, που αγκαλιάζει τις αντινομίες και
τις αντιφάσεις, τους εφιάλτες και τις ελπίδες. Μέσα από τα
σκοτάδια της φρίκης και με τη βοήθεια της παιδικής ματιάς,
η μνήμη στον Καμπανέλλη γεννά ένα πικρό χαμόγελο μπροστά
στις οριακές συνθήκες του βίου, μιαν αστείρευτη αγάπη για
τον άνθρωπο που ξεστρατίζει ανάμεσα στις χίμαιρες και τις
αυταπάτες του, μια λεπτή ειρωνεία, μια φιλοσοφική διάθεση
και ορισμένους σπάνιους τόνους στη σκέψη που, χωρίς να το
θέλεις, σε γυρίζουν πίσω στον στωικισμό και στην επικούρεια
διδασκαλία, αλλά και στην τεράστια φιλοσοφική παράδοση
του ανθρωπιστικού προτάγματος από τον Pico della Mirandola
μέχρι τον Sartre και τον Levinas. Ό,τι θυμάται η κοινωνία και ό,τι
αποφασίζει να ξεχάσει είναι με πολύπλοκο τρόπο συνδεδεμένο
με τα θέματα της εξουσίας και της ηγεμονίας.
Γιώργος Π. Πεφάνης
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ιακωβοσ
καμπανελλησ

Θυμάμαι με πολλή αγάπη τον πατέρα μου. Όσο ήμουν στο
σχολείο, αυτό που ρωτούσε πάντα τους δασκάλους μου δεν ήταν
οι βαθμοί μου, οι επιδόσεις μου. Ρωτούσε αν ήμουν χαρούμενη,
αν ήμουν ευτυχισμένη. Αυτό νομίζω τα λέει όλα για το τι πατέρας
ήταν. Παρόλο που περνούσε ατελείωτες ώρες συγγραφής, πάντα
έβρισκε χρόνο για να ασχοληθεί μαζί μου, όταν τον χρειαζόμουν.
Το γραφείο του δεν ήταν ένα κλειστό δωμάτιο, δεν είχε πόρτα.
Επικοινωνούσε με το υπόλοιπο σπίτι. Ήθελε να ακούει τα βήματά
μας, τους ψιθύρους μας, να νιώθει ότι ήμασταν εκεί, κοντά του.
Έτσι και εγώ ένιωθα ότι ο μπαμπάς μου ήταν κοντά μου.
Πέρασε μια ζωή δύσκολη, με πολλή φτώχεια, με εγκλεισμό
στο ναζιστικό στρατόπεδο συγκεντρώσεως και εξοντώσεως
Μαουτχάουζεν, με απορρίψεις στην αρχή της καριέρας του.
Όμως δεν το έβαλε ποτέ κάτω, δεν απογοητεύτηκε. Με πείσμα
και με πάθος έφτασε να γίνει ο σπουδαιότερος έλληνας
θεατρικός συγγραφέας, να ξεδιπλώσει το ταλέντο του και σε
άλλες μορφές τέχνης (ποίηση, πεζογραφία, ζωγραφική).

ήταν το δικό μου κίνητρο να μιλήσω στους πολλούς και αυτό
νομίζω θα πρέπει να διαμορφώθηκε μέσα στο στρατόπεδο. Η
ομαδικότητα που υπήρχε στο στρατόπεδο καθόρισε οπωσδήποτε
τον τρόπο που έγραψα».
Με τον Βύρωνα είχε ισχυρούς δεσμούς από νωρίς. Τα πρώτα
χρόνια του έγγαμου βίου του τα πέρασε εδώ. Από την ταράτσα
του σπιτιού του παρακολουθούσε μια αυλή. Σε πολλές γειτονιές
της Αθήνας τότε υπήρχαν αυλές. Τον εντυπωσίαζε το βουητό
των ανθρώπων, οι δεσμοί που είχαν αναπτυχθεί μεταξύ τους.
Ένιωθε την κοινή τους μοίρα, παρακολουθούσε τις συζητήσεις
τους, ξεδιπλώθηκε μπροστά του ένας ολόκληρος κόσμος. Έτσι
εμπνεύστηκε κι έγραψε ένα από τα σημαντικότερα έργα του, την
Αυλή των θαυμάτων.
Γι’ αυτό θεωρώ ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι σπουδαία. Γιατί, με
αυτόν τον τρόπο, φαίνεται ότι ο Καμπανέλλης ξαναγυρίζει στα
μέρη που ξεκίνησε τη ζωή του σαν συγγραφέας, στη γειτονιά
που έμελλε να γίνει η γειτονιά που τον «έχρισε» Πατριάρχη του
νεοελληνικού θεάτρου.
Κατερίνα Καμπανέλλη

| Μια κωμωδία σκηνοθεσία Γιώργου Μιχαηλίδη, Αρχείο Ιάκωβου Καμπανέλλη.

«Μια μέρα που ο χειμώνας έκλεψε από τον Ιούλιο.» Μια φράση
που έγραψε ο μικρός Ιάκωβος σε μια έκθεση στο Δημοτικό και
που έκανε τον δάσκαλό του να προβλέψει ότι «εσύ μια μέρα
θα γίνεις συγγραφέας». Ο Ιάκωβος, που δεν ήξερε τι σημαίνει
«συγγραφέας», έβαλε τα κλάματα γιατί νόμιζε πως ο δάσκαλος
τον μάλωσε και έφυγε τρέχοντας για το σπίτι του.

Εκφράζω το θαυμασμό και το δέος μου σε αυτό το ταλέντο,
σε αυτό το μυαλό, που είχα την τύχη να είναι ο πατέρας μου.
Ένας άνθρωπος που πέρασε διά πυρός και σιδήρου, βιώνοντας
την τρομακτική εμπειρία του στρατοπέδου συγκέντρωσης και
εξόντωσης Μαουτχάουζεν, μια εμπειρία που τον καθόρισε, όπως
ο ίδιος έχει ομολογήσει: «Το στρατόπεδο είναι η πνευματική
μου καταγωγή.… Μια ομαδική συμπεριφορά, μια κοινή μοίρα
διασπασμένη σε τόσα ανθρώπινα πάθη όσα ήταν οι άνθρωποι
που ζούσαν αυτή τη ζωή…. Νομίζω ότι το θέατρο στηρίζεται
στην επιθυμία μου να μιλήσω σε πολύ κόσμο από κάποιο βήμα.
Ο θεατρικός συγγραφέας μιλάει με λανθάνοντα πολιτικό τρόπο
καλύτερα από ότι μιλάει ο πεζογράφος ή ο ποιητής. Ίσως αυτό
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ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
ΣΑΒΒΑΤΟ 04 ΙΟΥΝΙΟΥ
Συναυλία
Beth Hart
THANKFUL TOUR
Κυριακή 05 ΙΟΥΝΙΟΥ
Συναυλία
Γιάννης Κότσιρας
Γιώτα Νέγκα
ΤΕΤΑΡΤΗ 08 ΙΟΥΝΙΟΥ
Συναυλία
Τάνια Τσανακλίδου
Το Μαγικό κουτί - Μέρος δεύτερο
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ
Συναυλία
Σόνια Θεοδωρίδου
Από τη Μεσόγειο ως
τα πέρατα του κόσμου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ
aφιέρωμα στα 100 χρόνια από
τη Μικρασιατική καταστροφή
Συναυλία
Μπάμπησ Τσέρτοσ
Μελίνα Κανά
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 & ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Ακούω ήχον κώδωνος
Θέατρο Στοά
Σκηνοθεσία Θανάσης Παπαγεωργίου

ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ
Συναυλία
Μιχάλης Χατζηγιάννης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ
Μουσικοθεατρική παράσταση
Συναξάρια, μαρτυρίες,
μάρτυρες. 1922
Σκηνοθεσία Μιχαέλα Αντωνίου
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα
Ματωμένος γάμος
Σκηνοθεσία Νικορέστης
Χανιωτάκης
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ
Συναυλία
Νίκος Σαμαράς
Ασπασία Στρατηγού
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Το όνειρο ενός γελοίου
Φιόντορ Ντοστογιέφσκι
Σκηνοθεσία Έφη Μπίρμπα
ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ
Συναυλία
Αφιέρωμα στον
Λουκιανό Κηλαηδόνη
Σ’ ευχαριστώ Λουκιανέ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 & ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
Rolling Stone Festival on tour
Διήμερο συναυλιών περιοδικου
Rolling Stone Greece
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ
Συναυλία
Ελεονόρα Ζουγανέλη
Ταφ Λάθος Full Band
Good Job Nicky
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
Συναυλία
Αλκίνοος Ιωαννίδης
Bloody Hawk
The Boy

ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Σοφοκλή Ηλέκτρα
Σκηνοθεσία Γιώργος Λύρας
ΔΕΥΤΕΡΑ 04 & ΤΡΙΤΗ 05 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Σοφοκλή Φιλοκτήτης
Σκηνοθεσία Μαρλέν Καμίνσκι
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ
Stand-up Comedy
Χρύσα Κατσαρίνη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΡΑΜΑΓΙΑΝΑ
Θέατρο ΡΟΔΑ
Σκηνοθεσία Μαρία Περετζή
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Αριστοφάνη Θεσμοφοριάζουσες
Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος
ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Διδουσ Σωτηρίου
Ματωμένα Χώματα
Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ
Συναυλία
Ψαραντώνης
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αυγουστοσ 2022
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ
Συναυλία
Solmeister / Marseaux / WNCfam
Hot Hell Summer vol II

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 & ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Ευριπίδη Ιφιγένεια εν Αυλίδι
Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022
ΠΕΜΠΤΗ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Σοφοκλή Αίας
Εθνικό Θέατρο
Σκηνοθεσία Αργύρης Ξάφης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Μποστ Μήδεια
Εθνικό Θέατρο
Σκηνοθεσία ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΙΑΝΟΣ

ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ
μουσικη ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Γιάννη Ρίτσου Επιτάφιος
Πέμη Ζούνη / Ιάκωβος Κολανιάν

Παρασκευή 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Συναυλία
Κοινοί Θνητοί

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ
Συναυλία
Μιθριδάτης

ΔΕΥΤΕΡΑ 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Συναυλία
Ματούλα Ζαμάνη

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Συναυλία
Ομοσπονδίας Προσφυγικών
Σωματείων Ελλάδος
Για όλα εκείνα τζιέρι μου
θε να σου τραγουδήσω
Γεράσιμος Ανδρεάτος
Μελίνα Κανά κ.α.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 & ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Mickael Cooney CASH ON DELIVERY
Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Βύρωνα
Σκηνοθεσία/Διασκευή
Λίλιαν Δημητρακοπούλου

ΠΕΜΠΤΗ 08 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Συναυλία
Νατάσα Μποφίλιου

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Συναυλία
Μαρίζα Ρίζου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Ευριπίδη Ελένη
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
Σκηνοθεσία Βασίλης Παπαβασιλείου

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Αισχύλου Προμηθέας Δεσμώτης
Σκηνοθεσία Άρης Μπινιάρης

ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ
Συναυλία
Ελένη Δήμου
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Μολιέρου
Ο κατά φαντασίαν ασθενής
δηπεθε ρουμελησ
Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 & ΔΕΥΤΕΡΑ 12
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Σοφοκλή Αντιγόνη
Σκηνοθεσία Τσέζαρις Γκραουζίνις
ΤΡΙΤΗ 13 & ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Ευριπίδη Μήδεια
Σκηνοθεσία Αιμίλιος Χειλάκης

ΤΡΙΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Συναυλία
Θανάσης Παπακωνσταντίνου
Μαζί του η Μελίνα Κανά
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Συναυλία
Γιώργος Νταλάρας
Γιάννης Κότσιρας
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ
ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
ΙΑΧΕΣ 2022
ΣΑΒΒΑΤΟ
04 ΙΟΥΝΙΟΥ
Συναυλία
Beth Hart
THANKFUL TOUR
Τιμές εισιτηρίων
Προπώληση: 32€
Ταμείο: 37€
ticketservices.gr
Παραγωγή
MENTA ART EVENTS

THANKFUL TOUR
Πέρασαν τρία χρόνια από την τελευταία της εμφάνιση στην Ελλάδα και όποιος είχε την τύχη να
ζήσει την ανεπανάληπτη εκείνη βραδιά, με την Beth Hart κυριολεκτικά να γίνεται ένα με το κοινό
κατεβαίνοντας από τη σκηνή, το θυμάται ακόμη.
Έχοντας στις αποσκευές της το νέο της album “A Tribute to Led Zeppelin”, το οποίο κυκλοφόρησε
στις 25 Φεβρουαρίου, η Beth Hart, η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική βραχνή
φωνή και τη δυναμική σκηνική παρουσία που μένει αξέχαστη, ξεκινάει την άνοιξη το “Thankful Tour”
από την Αμερική και στο πέρασμά της από την Ευρώπη προσγειώνεται για μια και μοναδική βραδιά
στην Αθήνα!
Διαδοχικές sold out συναυλίες σε Αμερική, Ασία, Αυστραλία και Ευρώπη, υποψηφιότητες grammy,
17 επιτυχημένα άλμπουμ και φυσικά συνεργασίες με τεράστια μουσικά ονόματα συνθέτουν τη
δυναμική πορεία της Beth Hart στον χώρο της blues και της rock μουσικής.
Μετά από την υποχρεωτική συναυλιακή αποχή, διανύει μία από τις πιο δυναμικές περιόδους της
καριέρας της, ταξιδεύει σε ολόκληρο τον κόσμο, καθηλώνοντας το κοινό σε κάθε της εμφάνιση,
όπως μόνο εκείνη ξέρει. Δηλώνει ευγνώμων (thankful) και είναι έτοιμη να μας rockάρει όπως παλιά.
Η Beth Hart, γνωστή για τον δυναμισμό και το πάθος της, για περισσότερο από δύο δεκαετίες δίνει
την ψυχή της πάνω στη σκηνή και μαγεύει με τις δυνατότητες της φωνής της και την αστείρευτη
ενέργειά της, δημιουργώντας κάθε φορά μια ανεπανάληπτη συναυλιακή εμπειρία.
Η εκρηκτική Beth Hart βάζει για μια ακόμη φορά την Ελλάδα στον χάρτη του πολυαναμενόμενου
παγκόσμιου tour της το 2022.
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ
ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
ΙΑΧΕΣ 2022
ΚΥΡΙΑΚΗ
05 ΙΟΥΝΙΟΥ
Συναυλία
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ
ΓΙΩΤΑ ΝΕΓΚΑ
Τιμές εισιτηρίων
Προπώληση: 17€
Ταμείο: 20€
Μειωμένο: 15€
ticketservices.gr

Ο Γιάννης Κότσιρας και η Γιώτα Νέγκα μετά τις επιτυχημένες τους εμφανίσεις στην Αθήνα
συμπράττουν επί σκηνής και το καλοκαίρι, ενώνοντας τις φωνές τους και μας μεταφέρουν μέσα
από ένα μουσικό ταξίδι στο καλό ελληνικό τραγούδι. Γιάννης Κότσιρας και Γιώτα Νέγκα ερμηνεύουν
διαχρονικές επιτυχίες που έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας, σε μία βραδιά γεμάτη συγκίνηση
και χαρά. Τραγούδια από τη δική τους δισκογραφία, από τον «Σασμό» και τον «Φύλακα Άγγελο»,
μέχρι το «Τσιγάρο» και το « Έλα και Κόψε Με στα Δυο» κι από το «Με τα Μάτια Κλειστά» και «Το
Δίκιο μου» μέχρι το «Βρες μου έναν άλλον» και το «Οξυγόνο, οι δύο αγαπημένοι ερμηνευτές
παρουσιάζουν ένα μοναδικό πρόγραμμα ερμηνεύοντας τραγούδια σταθμούς τόσο από την πλούσια
δισκογραφία τους όσο και μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τις οποίες όλοι αγαπάμε.
Γιώτα Νέγκα και Γιάννης Κότσιρας μαζί στη σκηνή, σε ένα πρόγραμμα που δεν πρέπει να χάσετε!
Μουσικοί
Αλέξανδρος Λιβιτσάνος: πλήκτρα/ενορχηστρώσεις
Βαγγέλης Μαχαίρας: μπουζούκι
Κώστας Μιχαλός: κιθάρες
Hρακλής Παχίδης: τύμπανα
Γιάννης Πλαγιανάκος: μπάσο
Νίκος Κατσίκης: μπουζούκι, λαούτο
Κώστας Νικολόπουλος: κιθάρες
Δήμητρα Μπουλούζου: φωνή, βιολί
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Στρατής Καραδημητράκης / Λάμπρος Μπούνας:
Επιμέλεια ήχου

Φίλιππος Τρέπας: Φωτισμοί
Επιμέλεια Παραγωγής: ΜENTA ART EVENTS
Επικοινωνία/Προβολή στα Media: Μαργαρίτα Δρούτσα
Φωτογραφία: Δημήτριος Μασούρας

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ
ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
ΙΑΧΕΣ 2022
ΤΕΤΑΡΤΗ
08 ΙΟΥΝΙΟΥ
Συναυλία
Τάνια
Τσανακλίδου
Τιμές εισιτηρίων
Γενική είσοδος: 17€
Μειωμένο: 15€
ticketservices.gr

Το Μαγικό κουτί - Μέρος δεύτερο
Η Τάνια Τσανακλίδου παρουσιάζει 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 που κατοικούν ατελέσφοροι έρωτες, ματαιώσεις
και απώλειες, φόβοι και ελπίδες, η αποδοχή και η συμφιλίωση.
Μαζί με τους υπέροχους μουσικούς που την συνοδεύουν, τον Σπύρο Μάνεση στο πιάνο, τον Κώστα
Νικολόπουλο στις κιθάρες και τον Νίκο Παπαϊωάννου στο μπάσο και το τσέλο, με όχημα την αγάπη
τους για την μουσική μεταναστεύουν σε ένα σύμπαν ποίησης, ομορφιάς και ελευθερίας.
Συντελεστές
Ιδέα, επιμέλεια προγράμματος, ερμηνεία: Τάνια Τσανακλίδου
Πιάνο: Σπύρος Μάνεσης
Κιθάρες: Κώστας Νικολόπουλος
Τσέλο/Μπάσο: Νίκος Παπαϊωάννου
Ηχοληψία: Παναγιώτης Πετρονικολός, Μάνος Ζανίδης
Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης
Τεχνική διεύθυνση: Δημήτρης Κοντονής
Artwork: Πέτρος Παράσχης
Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή
Διεύθυνση επικοινωνίας: Aντώνης Κοκολάκης
Παραγωγή: Aργύρης Ναστόπουλος / Γιάννης Περίδης

για την Celestial Arts & Entertainment Productions
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ
ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
ΙΑΧΕΣ 2022
ΤΕΤΑΡΤΗ
15 ΙΟΥΝΙΟΥ
Συναυλία
Σόνια
Θεοδωρίδου
Τιμές εισιτηρίων
Γενική είσοδος: 15€
Μειωμένο: 12€
Παιδιά έως 10 ετών: δωρεάν
ticketservices.gr

Από τη Μεσόγειο ως τα πέρατα του κόσμου
Μεσόγειος μήτρα δημιουργίας και λίκνο πολιτισμού.
Η Μεσόγειος θάλασσα γεννά τραγούδια και τα ταξιδεύει ως τα πέρατα του κόσμου.
Ένα ρεσιτάλ από την διεθνούς φήμης σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου που με την υπέροχη φωνή της θα
μας τραγουδήσει σε έντεκα γλώσσες όπως εβραϊκά, πορτογαλικά, αραβικά κ.α., και θα εκφράσει
τους πόθους και τα πάθη, τις μνήμες και τις προσδοκίες, τους έρωτες και τους ξενιτεμούς των
μεσογειακών λαών. Η ζεστή, αισθαντική χροιά της φωνής της μεταλλάσσεται σε κάθε τραγούδι και
σε κάθε γλωσσικό και ψυχικό ιδίωμα.
Με τη συνοδεία ενός εξαίρετου μουσικού σχήματος, η μεγάλη σοπράνο περιδιαβαίνει αισθαντικά
ανάμεσα στα παζάρια της ανατολής, τις ακτές της Κορσικής και τα ενετικά κάστρα, παρασέρνοντάς
μας σε ένα ταξίδι συναισθημάτων και χρωμάτων, διαποτισμένα από τη θαλασσινή αύρα της Μεσογείου.
Στη συναυλία συμμετέχουν

Παίζουν οι μουσικοί

Νεανική Χορωδία Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης
Γυναικεία Χορωδία «Νηρηίδες»
Παιδική/νεανική Χορωδία Δήμου Παλαιού Φαλήρου
Διεύθυνση: Κατερίνα Βασιλικού

Μιχάλης Σουρβίνος: κιθάρα, μαντολίνο
Κώστας Σαρδέλης: κόντρα μπάσο
Νίκος Νταρίλας: κρουστά
Κατερίνα Λιάτα: πιάνο
Αλέξανδρος Χαραλάμπους: τσέλο
Αλέξανδρος Χαλάψης: βιολί
Βασίλειος Μαντούδης: ακορντεόν
Ηλίας Υφαντίδης: ποντιακή λύρα

Νεανική Χορωδία Αθηναϊκού Ωδείου
Διεύθυνση: Αλεξάνδρα Μητσοπούλου
Γυναικείο φωνητικό σύνολο
Ωδείου Νικόλαος Μαντζαρος
Διεύθυνση: Σόνια Θεοδωρίδου
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ
ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
ΙΑΧΕΣ 2022
ΔΕΥΤΕΡΑ
20 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ
21 ΙΟΥΝΙΟΥ
Θέατρο Στοά
Ακούω ήχον
κώδωνος
Σκηνοθεσία
Θανάσης
Παπαγεωργίου
Μουσική
Βασίλης Δημητρίου
Διονύσης Τσακνής
με τη
Λήδα Πρωτοψάλτη

Τιμές εισιτηρίων
Γενική Είσοδος: 20€
Μειωμένο: 17€
viva.gr

Ο Μποστ δια χειρός Θανάση Παπαγεωργίου
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 ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟΑ την επέτειο των 50 χρόνων από την ίδρυσή του.
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. 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.
Ταυτότητα παράστασης

Παίζουν

ΑΚΟΥΩ ΗΧΟΝ ΚΩΔΩΝΟΣ
Σύνθεση κειμένων του Μποστ
από τον Θανάση Παπαγεωργίου

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.

Σκηνοθεσία: Θανάσης Παπαγεωργίου
Μουσική: Βασίλης Δημητρίου, Διονύσης Τσακνής
Σκηνικό: Λέα Κούση
Κοστούμια: Μποστ σε επιμέλεια Λέας Κούση
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ
ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
ΙΑΧΕΣ 2022
ΠΕΜΠΤΗ
23 ΙΟΥΝΙΟΥ
Συναυλία
Μιχάλης
Χατζηγιάννης
Συντελεστές
Σόλωνας Αποστολάκης:
πλήκτρα/ενορχηστρώσεις
Ιάσων Μαυρογεώργος: κιθάρες
Σπύρος Μάζης: μπάσο
Ιάκωβος Αλεφραγκής: τύμπανα
Κυριάκος Πέτρου: βιολί
Τεχνικοί ήχου:

Μωραΐτης Αντώνης
Σταύρος Συκιανάκης

Παραγωγή: 4Seasons

Τιμές εισιτηρίων
Γενική Είσοδος: 16€
early bird: 14€
viva.gr

ΕΚΔΡΟΜΗ 2022
Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ένας από τους πιο εμπνευσμένους και επιτυχημένους δημιουργούς και
ερμηνευτές της γενιάς του ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδεία του όπως κάθε χρόνο.
Την Πέμπτη 23 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη με τραγούδια που έχουν χαραχθεί
βαθιά στην ψυχή μας, θα μας γεμίσει με όμορφα συναισθήματα, μοναδικές μελωδίες και καλή
διάθεση για να συνεχίσουμε όλοι με σθένος το καλοκαίρι μας!
Για φέτος, το δίωρο πρόγραμμα που έχει ετοιμάσει μαζί με την ομάδα των εξαιρετικών μουσικών και
συνεργατών του, μας ταξιδεύει από τα διαχρονικά «Άγγιγμα Ψυχής» και «Πάρτι», μέχρι τα απόλυτα
αγαπημένα «Δεν Φεύγω» και «Βυθός» και από τα ξεσηκωτικά «Για Σένα», «Χωρίς Αναπνοή» και
«Χέρια Ψηλά» μέχρι το «Όλα ή Τίποτα», «το Καλοκαίρι μου» και το «Κομμένα τα πρέπει».
Την υπέροχη «Σαϊτιά» και τη μοναδική «Εκδρομή» μέχρι και τα άλλα πρόσφατα αγαπημένα
τραγούδια «Χορεύω», «Μην αργείς» και «Κανένας μόνος»!
Μαζί του μια σταθερή τα τελευταία χρόνια συνεργάτης και εξαιρετική τραγουδίστρια, η Μελίνα
Μακρή. Η Μελίνα Μακρή έγινε γνωστή με το συγκρότημά της, τους Vegas και πλέον ακολουθεί την
προσωπική της πορεία στο χώρο του τραγουδιού.
Μετά από ένα διάστημα αποχής από τα μουσικά πράγματα, αφού αυτή τη στιγμή βιώνει την πιο
τρυφερή φάση στη ζωή της ως νέα μητέρα, κυκλοφορεί το νέο single “Anoush” σε συνεργασία
με τον Guy Manoukian, τον διεθνούς φήμης μουσικοσυνθέτη και πιανίστα. Αυτό το καλοκαίρι
επιστρέφει στην μουσική σκηνή πλάι στον Μιχάλη Χατζηγιάννη.
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ
ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
ΙΑΧΕΣ 2022
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Συναξάρια,
μαρτυρίες,
μάρτυρες.
1922
Σκηνοθεσία
Μιχαέλα
Αντωνίου

Η Αλάβαστρον, Ομάδα Δράσης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τιμής και μνήμης για τα 100 χρόνια από
τη Μικρασιατική Καταστροφή δημιουργεί για τοΦεστιβάλ «στη σκιά των βράχων» των δήμου Βύρωνα
και Δάφνης-Υμηττού μια παράσταση αφιερωμένη στη Μικρασιατική Καταστροφή.
Η παράσταση Συναξάρια, μαρτυρίες, μάρτυρες. 1922 είναι η ιστορία τριών γυναικών που βρέθηκαν
στη δίνη της Μικρασιατικής Καταστροφής. Είναι εμπνευσμένη από εμβληματικά λογοτεχνικά
μυθιστορήματα, όπως Το νούμερο 31328 του Ηλία Βενέζη και το Συναξάρι Αντρέα Κορδοπάτη. Βιβλίο
δεύτερο: Βαλκανικοί – ’22 του Θανάση Βαλτινού, μαρτυρίες προσφύγων παρμένες από τη Μαύρη
βίβλο. 1922 του Γιάννη Καψή και στίχους ποιητών. Είναι μια σύγχρονη ανάδυση της ιστορικής μνήμης,
που ξεκινά από τα γεγονότα που οδήγησαν στο 1922 και συνομιλεί με το σήμερα, καταδεικνύοντας τη
διαχρονική τραγωδία της ανθρώπινης μοίρας μέσα στη φρίκη του πολέμου.
Το κείμενο ακολουθεί τη ζωή πριν την Καταστροφή αλλά και την περιπέτεια και την αγριότητα
που υπέστη ο άμαχος πληθυσμός κατά τη διάρκεια του διωγμού. Οι μαρτυρίες όσων επέζησαν
του σκληρού ξεριζωμού από τις χαμένες πατρίδες μπλέκονται σε μια σκηνική σύνθεση που θα
συνδυάζει τη δράση και την αφήγηση με παραδοσιακή μουσική και τραγούδια, αξιοποιώντας
αυτοσχεδιασμούς και σκηνικές δράσεις.
Η παράσταση είναι αφιερωμένη στον Ανδρέα Λεντάκη, που υπήρξε στυλοβάτης των δήμων
Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού.
Ταυτότητα παράστασης
Δραματουργία κειμένου:

Συνδιοργάνωση
με την Περιφέρεια Αττικής
ελεύθερη Είσοδος

Μιχαέλα Αντωνίου & Λίλυ Αλεξιάδου
Σκηνοθεσία-φωτισμοί: Μιχαέλα Αντωνίου
Σκηνογραφία-ενδυματολογία: Νίκος Κασαπάκης
Ερμηνεύουν με αλφαβητική σειρά:

Μυρτώ Παγκάλου, Μαρία Πουλιέζου,
Αγγελική Στρατάκη
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Ακούγονται οι φωνές: Αντώνης Αντωνίου,
Νίκος Βλασάκης, Μπάμπης Χατζηδάκης
Κιθάρα-λαούτο-μαντολίνο:
Δημήτρης Κλεισαρχάκης
Βοηθός σκηνοθέτιδας: Βάσια Σκιαδά

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ
ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
ΙΑΧΕΣ 2022
ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΙΟΥΝΙΟΥ
Φεντερίκο
Γκαρθία Λόρκα
Ματωμένος
γάμος
Σκηνοθεσία
Νικορέστης
Χανιωτάκης
Μουσική
Αλκίνοος
Ιωαννίδης
στον ρολο
τησ μανασ η
Μαρία
Τζομπανάκη

Τιμές εισιτηρίων
Γενική Είσοδος: 20€
Μειωμένο: 17€
viva.gr

Μετά την τεράστια επιτυχία που σημείωσε για δύο συνεχόμενα χρόνια η περιοδεία της ανατρεπτικής
κωμωδίας η «Μήδεια» του Μποστ, η θεατρική εταιρεία Μυθωδία παρουσιάζει ένα εντελώς
διαφορετικό έργο. Τον «Ματωμένο Γάμο» του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα σε σκηνοθεσία Νικορέστη
Χανιωτάκη. Τον κεντρικό ρόλο της μάνας ενσαρκώνει η εξαίρετη Μαρία Τζομπανάκη. Η μουσική της
παράστασης είναι πρωτότυπη και φέρει την υπογραφή του Αλκίνοου Ιωαννίδη με τους στίχους του
Νίκου Γκάτσου! Η μουσική θα παίζεται ζωντανά από τους ηθοποιούς. Ένα έργο-πρόκληση με έναν
θίασο που απαρτίζεται από υπέροχους ηθοποιούς-μουσικούς.
Ο «Ματωμένος Γάμος», η τραγωδία του μεγάλου Ισπανού ποιητή Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, αποτελεί
ένα θεατρικό και λογοτεχνικό φαινόμενο. Σήμερα, περίπου έναν αιώνα μετά τη συγγραφή του και
παρά τη δυσκολία προσέγγισης της θεματολογίας του από τη σύγχρονη οπτική, ολοένα διευρύνεται
πλανητικά η φήμη του με νέες παρουσιάσεις στο θέατρο, σε πλήθος χώρες, με καινούργιες μελέτες
γι’ αυτόν και σταθερό το ενδιαφέρον του θεατρικού κοινού. Έχει πάρει τη θέση του δίπλα στα
κορυφαία αριστουργήματα του παγκόσμιου θεάτρου, όπως είναι οι αρχαίες ελληνικές τραγωδίες, τα
έργα του Σαίξπηρ, του Στρίντμπεργκ, του Τσέχωφ ή του Τένεσι Ουίλιαμς.
Ταυτότητα παράστασης

Διανομή

Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης
Μετάφραση: Νίκος Γκάτσος
Πρωτότυπη Μουσική/Σύνθεση/Ενορχήστρωση:

Μάνα: Μαρία Τζομπανάκη
Νύφη: Μαρία Χάνου
Λεονάρδο: Νίκος Πουρσανίδης 		
Γαμπρός: Κωνσταντίνος Ασπιώτης	
Πατέρας της Νύφης: Γιάννης Καλατζόπουλος	
Πεθερά: Χριστίνα Τσάφου		
Γυναίκα του Λεονάρδο: Μαριάννα

Αλκίνοος Ιωαννίδης

Σκηνικά/Κοστούμια: Αρετή Μουστάκα
Χορογραφίες/Επιμέλεια κίνησης: Φαίδρα Δαϊόγλου
Φωτισμοί: Νίκος Βούλγαρης
Μουσική διδασκαλία: Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος

Αλκίνοος Ιωαννίδης
Βοηθός σκηνοθέτη: Ανθούλα Ευκαρπίδου
Διεύθυνση παραγωγής: Αναστασία Γεωργοπούλου
Εκτέλεση παραγωγής: Μαρία Καβαλλάρη
Φωτογραφίες: Αγγελική Κοκκοβέ
Παραγωγή : ΜΥΘΩΔΙΑ σε συνεργασια με την
People Entertainment Group
Επικοινωνία/προβολή: Μαρκέλλα Καζαμία
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Πολυχρονίδη	

Φεγγάρι: Κώστας Βασαρδάνης
Ζητιάνα: Ισιδώρα Δωροπούλου		
Ξυλοκόπος Α’: Κώστας Κοράκης		
Ξυλοκόπος Β’: Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος	
Δούλα: Ιφιγένεια Μακρή

Η μουσική παίζεται ζωντανά από τους ηθοποιούς

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ
ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
ΙΑΧΕΣ 2022
ΚΥΡΙΑΚΗ
26 ΙΟΥΝΙΟΥ
Συναυλία
Νίκος Σαμαράς
Ασπασία Στρατηγού
Δύο νέες λαϊκές φωνές και δημιουργοί μας συστήνονται και οι δρόμοι πλημμυρίζουν από γνήσιο
ηχόχρωμα, μεστωμένο. Ο καθένας τους κουβαλάει μοναδικά χαρίσματα στη μουσική του φαρέτρα.
Συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες μας κερνάνε από το νέκταρ της φωνής τους.
Ο ταλαντούχος δημιουργός Νίκος Σαμαράς, ο οποίος έχει ήδη στο ενεργητικό του δύο προσωπικούς
δίσκους. Συνοδοιπόρος σε αυτήν την κατάθεση ψυχής, είναι η Ασπασία Στρατηγού που ντύνει
και εκείνη με τη φωνή της τις δημιουργίες όλων των λαϊκών συνθετών, αλλά και των εξαίρετων
στιχουργών.
Ο Νίκος Σαμαράς έχοντας στο παρελθόν συνθέσει τόσο ορχηστρική μουσική όσο και τραγούδια,
κινείται σε εξίσου λαϊκό ύφος με τις προηγούμενες δημιουργίες του, συνεκτιμώντας πάντα τις
ιδιαιτερότητες των στίχων και να πετύχει ένα μοναδικό αποτέλεσμα.
Η πορεία της Ασπασίας ξεκινάει με την γνωστή ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Μαγνησίας,
παίρνοντας μέρος σε συναυλίες στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό και τραγουδώντας δίπλα
σε καταξιωμένους τραγουδιστές όπως Γ. Νταλάρας, Γλυκερία, Μ. Μητσιάς, Π. Παπαδοπούλου, Δ.
Μπάσης, Μ. Τσέρτος, Π. Θαλασσινός, Γ. Νέγκα, κ.α.

Συνδιοργάνωση
με την Περιφέρεια Αττικής
ελεύθερη Είσοδος
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ
ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
ΙΑΧΕΣ 2022
ΔΕΥΤΕΡΑ
27 ΙΟΥΝΙΟΥ
Φιόντορ
Ντοστογιέφσκι
Το όνειρο
ενός γελοίου
Σκηνοθεσία
Έφη Μπίρμπα
me ton
Άρη Σερβετάλη

Με «Το Όνειρο ενός Γελοίου» το πιο αισιόδοξο και διορατικό κείμενο του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι
καταπιάνονται αυτή τη φορά η Έφη Μπίρμπα και ο Άρης Σερβετάλης.
Ο ήρωάς μας δεν βρίσκει ενδιαφέρον σε τίποτα, δεν πιστεύει σε τίποτα, δεν προσδοκά τίποτα. Το
βλέμμα του καρφώνεται σ’ ένα αστεράκι. Ήξερε πως εκείνη τη νύχτα η πράξη θα εκτελεστεί. Και
σίγουρα θα είχε σκοτωθεί αν δεν υπήρχε εκείνο το κοριτσάκι… Τη νύχτα εκείνη είδε το όνειρο που
του αποκάλυψε την αλήθεια, το όνειρο που έγινε ο προάγγελος για μια νέα ζωή, ανακαινισμένη…
είναι σε σύγχυση;
«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 προ-πτωτική κατάσταση της αθωότητας στον απόλυτο εξευτελισμό της ανθρώπινης φύσης. Ο
γελοίος άνθρωπος μας 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…
Ταυτότητα παράστασης
Σκηνοθεσία / εικαστική εγκατάσταση / σχεδιασμός
κοστουμιών: Έφη Μπίρμπα
Απόδοση / Δραματουργία:

Φωτογραφίες παράστασης: Γιώργος Καπλανίδης
Υπεύθυνη περιοδείας: Νόρα Φαγά
Social Media / Διαφήμιση:

Μουσική: Vangelino Currentzis
Σχεδιασμός Φωτισμού: Γιώργος Καρβέλας
Καλλιτεχνική συνεργάτις: Βάσια Λύρη
Sound design: Κώστας Μιχόπουλος
Κινηματογράφιση / trailer:

Επικοινωνία / Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη
Παραγωγή: Τεχνηχώρος

Άρης Σερβετάλης - Έφη Μπίρμπα

Τιμές εισιτηρίων

Make Your Own Films - Γρηγόρης Πανόπουλος

Γενική Είσοδος: 15€
viva.gr

ΙΑΧΕΣ2022 80

Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας

Ερμηνεύουν: Άρης Σερβετάλης, Έφη Μπίρμπα

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ
ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
ΙΑΧΕΣ 2022
ΤΡΙΤΗ
28 ΙΟΥΝΙΟΥ
Συναυλία
Αφιέρωμα
στον
Λουκιανό
Κηλαηδόνη
Σ’ ευχαριστώ
Λουκιανέ
Γιάννης
Κότσιρας
Πάνος
Μουζουράκης
Μανώλης
Φάμελλος
Σπύρος
Γραμμένος
χρηστοσ
παπαδοπουλοσ
Μαρία
Κηλαηδόνη

Μια συναυλία αφιέρωμα στον Λουκιανό Κηλαηδόνη
Αν σας έλειψε ένα μεγάλο πάρτι, μία παρέα πρωταγωνιστών της ελληνικής μουσικής σκηνής
αποφάσισε να σας το χαρίσει αυτό το καλοκαίρι αποτίοντας μάλιστα φόρο τιμής στον αγαπημένο
μουσικοσυνθέτη που διοργάνωσε το μεγαλύτερο ανοιχτό πάρτι που έγινε ποτέ στη χώρα.
Τραγουδοποιοί με σημαντική πορεία, μουσικοσυνθέτες και ερμηνευτές που διακρίνονται για
το χιούμορ αλλά και την ευαισθησία τους, διαλέγουν από τον κατάλογο της δισκογραφίας του
Λουκιανού Κηλαηδόνη τα τραγούδια που θα πρωταγωνιστήσουν σε μια πολύχρωμη βραδιά με κέφι
και χορό.
Συμμετέχουν (αλφαβητικά)
Σπύρος Γραμμένος
Μαρία Κηλαηδόνη
Γιάννης Κότσιρας
Πάνος Μουζουράκης
Χρήστος Παπαδόπουλος
Μανώλης Φάμελλος

Ελάτε να απολαύσετε φρέσκιες εκτελέσεις των πάντα επίκαιρων τραγουδιών του μοναχικού
καουμπόι της μουσικής, που πάντα θα εμπνέει και θα κινητοποιεί τις γενιές που έρχονται με το
ανήσυχο και ασυμβίβαστο στιχουργικό ταλέντο και μουσικό ένστικτο.
Μαζί τους οι μουσικοί
Χρήστος Παπαδόπουλος: τραγούδι, κλαρινέτο
Στέφανος Δανιηλίδης: πιάνο, ακορντεόν
Μάνος Λούτας: μπάσο
Βαγγέλης Τσιμπλάκης: ντραμς

Τιμές εισιτηρίων
Προπώληση: 17€
Ταμείο: 20€
viva.gr
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ
ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
ΙΑΧΕΣ 2022
Συναυλία
Rolling
Stone
Festival
on tour
ΤΕΤΑΡΤΗ
29 ΙΟΥΝΙΟΥ
Ελεονόρα
Ζουγανέλη
Ταφ Λάθος
Full Band
Good Job Nicky
ΠΕΜΠΤΗ
30 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αλκίνοος
Ιωαννίδης
Bloody Hawk
The Boy

Διήμερο συναυλιών από το περιοδικό Rolling Stone Greece
Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε.
Ένα διεθνές περιοδικό θρύλος γιορτάζει την παρουσία του στην Ελλάδα μ’ ένα φεστιβάλ που
αγκαλιάζει την εγχώρια σκηνή.
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με την υπογραφή του ιστορικού περιοδικού Rolling Stone, το πρώτο
Rolling Stone Festival μας καλεί στη μεγαλύτερη μουσική γιορτή του φετινού καλοκαιριού.
Συμμετέχουν:
ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ / ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ
BLOODY HAWK / ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ / GOOD JOB NICKY / THE BOY.

Ένα περιοδικό όπως το Rolling Stone, τόσο επιδραστικό για την ιστορία της μουσικής παγκοσμίως,
δεν μπορεί παρά να γεννά ενδιαφέρουσες συνεργασίες και να προκαλεί αναπάντεχες συναντήσεις
μουσικών. Το πιο ζωντανό και ανήσυχο κομμάτι της ελληνικής σκηνής δίνει ραντεβού με το κοινό
και την υπόσχεση να ξεσηκώσει τον κόσμο με μουσική που δε γνωρίζει σύνορα και ταμπέλες.
Το Rolling Stone Festival ξεκινάει την πορεία του με ένα διήμερο φωτιά “Στη Σκιά των Βραχων 2022”
στο Θέατρο Βράχων.
Παραγωγή-Διοργάνωση: People Entertainment Group / Παναγιώτης Ανδρικόπουλος
Επικοινωνία Media: PURE PUBLIC RELATIONS / Άννα Γιώτη

Τιμές εισιτηρίων
προπώληση: 17€
ταμείο: 20€
viva.gr

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ
ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
ΙΑΧΕΣ 2022
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
01 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ
02 ΙΟΥΛΙΟΥ
Σοφοκλή
Ηλέκτρα
Σκηνοθεσία
Γιώργος Λύρας
Μετάφραση
Στρατής
Πασχάλης

Τιμές εισιτηρίων
Γενική Είσοδος: 20€
Μειωμένο: 15€
viva.gr

Η Ηλέκτρα του Ευριπίδη είναι ένα πρωτοποριακό και αμφιλεγόμενο έργο, γέννημα μιας εποχής όπου
όλες οι βεβαιότητες έχουν γίνει αβεβαιότητες.
Ο ποιητής δεν διστάζει να παρουσιάσει επί σκηνής τη δική του εκδοχή του μύθου, με τους ήρωές
του σε έναν κόσμο ρεαλιστικής καθημερινότητας να θέτουν επιτακτικά ζητήματα πάνω στις έννοιες
της εκδίκησης, της δικαιοσύνης, της ηθικής σύγκρουσης, του πάθους. Μια noir εκδοχή του μύθου,
μια τραγωδία εκδίκησης αλλά ταυτόχρονα ένα έργο βαθιά, συγκλονιστικά ανθρώπινο.
Όταν η Ηλέκτρα παρουσιάζεται το 413 π.Χ. η Αθήνα είναι κλονισμένη από τον μακρόχρονο Πόλεμο·
σε λίγους μήνες θα έρθει και η οδυνηρή και ταπεινωτική ήττα στη Σικελική Εκστρατεία. Η Ηλέκτρα
του Ευριπίδη, πρόδρομος των μεγάλων κειμένων του ελισαβετιανού θεάτρου και απαρχή του
ψυχολογικού θεάτρου, βρίσκεται σε ένα επισφαλές σημείο σύγκλισης: εκεί που θεοί και άνθρωποι
πρέπει να αναθεωρήσουν τον κόσμο τους σε μια εποχή αμφιβολίας και απομυθοποίησης.
Η Ηλέκτρα ζει στο περιθώριο της πόλης 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 Ευριπίδη, ο φόνος
διερευνάται σε σχέση με τις ψυχολογικές του συνέπειες. Η αναμέτρηση με το παράδοξο της
ύπαρξης, τα θυελλώδη συναισθήματα, η ανατομία του ψυχισμού των ηρώων και τα καίρια και
διαχρονικά διλήμματα καθιστούν την Ηλέκτρα έργο μοναδικά ανατρεπτικό και σύγχρονο.
Ταυτότητα παράστασης

Πρωταγωνιστούν (με σειρά εμφάνισης)

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
Φωτογραφίες παράστασης: Νίκος Ζήκος
Trailer παράστασης: Άλεξ Κωνσταντινίδης
Poster artwork: Θοδωρής Λαλάγκας
Δημόσιες σχέσεις παράστασης: Μαργαρίτα Δρούτσα
Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

Γεωργός: Γιώργος Δεπάστας
Ηλέκτρα: Μαρία Κίτσου
Ορέστης: Δημήτρης Γκοτσόπουλος
Πυλάδης: Σπύρος Κυριαζόπουλος
Γέροντας: Γιώργος Κωνσταντίνου
Άγγελος: Νίκος Λεκάκης
Κλυταιμνήστρα: Ιωάννα Μαυρέα
Διόσκουροι: Ιάσονας Παπαματθαίου
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Αντώνης Σταμόπουλος
Χορός (αλφαβητικά)
Φανή Αποστολίδου
Κορίνα Θεοδωρίδου
Πίνα Κούλογλου
Άννα Κωνσταντίνου
Γωγώ Παπαϊωάννου
Βάσια Χρήστου

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ
ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
ΙΑΧΕΣ 2022
ΔΕΥΤΕΡΑ
04 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ
05 ΙΟΥΛΙΟΥ
Σοφοκλή
Φιλοκτήτης
Σκηνοθεσία
Μαρλέν
Καμίνσκι
Μετάφραση
Γιώργος
Μπλάνας

Τιμές εισιτηρίων
Γενική Είσοδος: 20€
Μειωμένο: 15€
viva.gr

Δέξου την κατάντια μου, γη… Σε σένα ανήκω,
Αφού τα πόδια μου πια δεν μου ανήκουν Φιλοκτήτης
Ο Σοφοκλής στον «Φιλοκτήτη» δραματοποιεί 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 διάσημο 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.
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.
Σκηνοθετικό σημείωμα
«Στον Φιλοκτήτη υπάρχουν τα προφανή ζητήματα της προσωπικής ηθικής ενάντια στην υποχρέωση
προς μια εξουσία, καθώς και η εξερεύνηση του πόνου. Ωστόσο, αυτό που μου κέντρισε περισσότερο
το ενδιαφέρον ήταν τα μυθικά στοιχεία και τα σύμβολα του τόξου, της σπηλιάς, του φιδιού, ο
περιβάλλοντας χώρος-τα κύματα και οι βράχοι- και το πώς αυτά επιδρούν στον ιστό της ιστορίας και
των χαρακτήρων της. Ο απώτερος στόχος μου δεν είναι μόνο να δώσω τροφή για σκέψη, αλλά και
τροφή για την ψυχή. Οι άνθρωποι του 21ου αιώνα όλη μέρα χρησιμοποιούν ακατάπαυστα το μυαλό
τους, στη δουλειά, στο διαδίκτυο, στις πάσης φύσεως υποχρεώσεις και προβλήματα. Αισθάνομαι,
λοιπόν, την ανάγκη να πω μια ιστορία με τέτοιο τρόπο ώστε το κάλλος και το πνεύμα της να
αναδυθούν στην επιφάνεια. Και δεν εννοώ την ευχάριστη ή την εύκολη ομορφιά, αλλά το κάλλος που
βρίσκεται στην πάλη, στο άγριο, στα πιο σκοτεινά συναισθήματα. Το είδος εκείνης της ομορφιάς και
της υπέρβασης που μπορεί να εμφανιστεί στις πιο τρομακτικές στιγμές».
Μαρλέν Καμίνσκυ
Ταυτότητα παράστασης

Διανομή

Μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας
Σκηνοθεσία: Μαρλέν Καμίνσκυ
Σκηνογράφος: Γιώργος Γεωργίου
Ενδυματολόγος: Γιάννης Μετζικώφ
Πρωτότυπη μουσική χορικών και διδασκαλία:

Φιλοκτήτης: Τάσος Νούσιας
Οδυσσέας: Μαρία Πρωτόπαππα
Νεοπτόλεμος: Γιώργος Αμούτζας

Ευαγγελία Βελλή-Κοσμά
Πρωτότυπη μουσική: Constantine Skourlis
Φωτισμοί: Αλίκη Δανέζη-Knutsen
Βοηθός σκηνοθέτη: Νατάσα Πετροπούλου
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Χορός

Αλέξανδρος Φιλιππόπουλος Κορυφαίος του Χορού
Παντελής Αρουσαλίδης
Μάρκος Γέττος
Βαγγέλης Κρανιώτης
Βαγγέλης Μάγειρος
Τάσος Θεοφιλάτος
Παραγωγή: Θεατρικά Δρώμενα-Ίασμος
Οργάνωση Παραστάσεων: Χρόνος-Δράσεις Πολιτισμού

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ
ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
ΙΑΧΕΣ 2022
ΤΕΤΑΡΤΗ
06 ΙΟΥΛΙΟΥ
Stand-up Comedy
Χρύσα
Κατσαρίνη
Τιμές εισιτηρίων

ΚΟΥΒΕΡΤΑ-ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ

Γενική Είσοδος: 10€
viva.gr
Παραγωγή
Behind the Clouds
Productions

Η βιντεοσκόπηση της δεύτερης παράστασης της Χρύσας Κατσαρίνη, αποτελεί το επιστέγασμα της
δεκαετούς παρουσίας της στον χώρο του ελληνικού Stand Up Comedy. Μετά την πρώτη της σόλο
παράσταση, το “ Ό,τι Πολυτιμότερο Έχω” που είναι η δημοφιλέστερη στην πλατφόρμα του ελληνικού
YouTube, η αγαπημένη κωμικός κάνει το επόμενο βήμα.
Η “Κουβέρτα”, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ολοκληρωμένη στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβρη
του 2021, ξεχειμώνιασε στην Αθήνα, στο θέατρο Αθηναΐς και μετά την περιπλάνησή της σε όλη την
Ελλάδα και την Ευρώπη, στις 6 Ιουλίου επιστρέφει στην Αθήνα, στο Θέατρο Βράχων, προκειμένου να
μείνει για πάντα στην ιστορία. Το βράδυ αυτό, στις 6 Ιουλίου η Χρύσα και το κοινό της γίνονται ένα
και γράφουν μαζί την “Κουβέρτα”, που θα μας κρατάει ζεστούς στις δύσκολες νύχτες που είναι να
έρθουν στο μέλλον. Και είναι όμορφο να είσαι κι εσύ εκεί, στις βραδιές που μένουν ζωντανές.
Παραγωγή: Behind the Clouds Productions
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ
ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
ΙΑΧΕΣ 2022
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08 ΙΟΥΛΙΟΥ
Θέατρο ΡΟΔΑ
ΡΑΜΑΓΙΑΝΑ
Σκηνοθεσία
Μαρία
Περετζή

Τιμές εισιτηρίων

Σαν την Οδύσσεια, η Ραμαγιάνα αφηγείται τις περιπέτειες του μυθικού πρίγκιπα πολεμιστή, του
Ράμα, που περιπλανιέται στα δάση της Ινδίας μέχρι να ξαναβρεί το χαμένο του βασίλειο. Σαν την
Ιλιάδα, περιγράφει τις μάχες και τις περιπέτειες για την ανάκτηση μιας βασίλισσας, της Σίτα,
της ίδιας της ψυχής του. Μέσα από το έντονο στοιχείο της περιπέτειας, δαίμονες προσβάλλουν,
αρπάζουν και σκοτώνουν τους ανθρώπους. Η ισορροπία του κόσμου έχει διαταραχτεί και στο
επίκεντρο είναι η μάχη που δίνει διαρκώς το Καλό ενάντια στο Κακό.
Η λυρικότητα των τραγουδιών ντύνει τις ιστορίες των ηρώων και δείχνει το δρόμο προς το ιερό.
Την ιστορία του Ράμα την έχουν αφηγηθεί ορισμένοι από τους μεγαλύτερους λογοτέχνες της
Ινδίας. Το σήριαλ «Ραμαγιάν» που προβλήθηκε το 1987-89 είχε την μεγαλύτερη ακροαματικότητα
τηλεοπτικού προγράμματος όλων των εποχών σε ολόκληρο τον πλανήτη. Το μόνο σήριαλ που
πλησίασε την επιτυχία του ήταν το ριμέϊκ του έργου, δηλαδή η νέα υπερπαραγωγή της Ραμαγιάνα
που εμφανίστηκε το 2008.
H Ραμαγιάνα προβάλλει τον Ράμα σαν ενσάρκωση του Βισνού, του προεξάρχοντος Θεού του Ινδικού
πανθέου, ο οποίος υπερασπίζεται το «Ντάρμα», την ίδια την Τάξη του Κόσμου. Έτσι, το έπος αυτό έχει
χαρακτηριστεί ως «ευαγγέλιο της λατρείας του Ράμα», και παρέχει μεγάλο μέρος των μύθων και του
θρησκευτικού υλικού που σχετίζεται με τον Ινδουισμό.
Παράλληλα, πέρα από τα μυθολογικά του στοιχεία, το έργο σκιαγραφεί και την Ιστορία της Ινδίας,
καθώς αφηγείται την επέκταση των αρειανών φυλών του Βορρά μέχρι την Κεϋλάνη, όταν αυτές
επέβαλαν τον πολιτισμό στις πρωτόγονες φυλές του Νότου της Ινδικής χερσονήσου.
Ταυτότητα παράστασης

Παίζουν

Σκηνοθεσία: Μαρία Περετζή
Κείμενα: Δημήτρης Περετζής / Μαρία Περετζή
Σκηνικά: Nίκος Τσιουμπλεκτσής
Μουσική ζωντανά σε κρουστά, πλήκτρα ή/και φωνητικά:

Ράμα: Θωμάς Γκότσης
Σίτα: Ίρις Μπαγλανέα
Λαξμάνα: Χρήστος Βελαώρας
Βισβαμίτρα: Σταμάτης Λόγος
Ντασαράτα: Σταύρος Κάππας
Καϊκέγι: Άννα Κυπραίου
Ραβάννα: Nίκος Τσιουμπλεκτσής
Σουρπανάκα: Ιουλία Βεντίκου
Σουγκρίβα: Γιάννης Αγγέλης
Χανουμάν: Γιώργος Κωστογιάννης

Τάκης Πατερέλης, Πία Πιερράκου, Μαρία Θωίδου,
Πάττυ Παπαγεωργίου, Ίρις Μπαγλανέα, Γιώργος
Ντουνης, Σταύρος Κάππας, Κώστας Χριστογιάννης
Μουσική επιμέλεια και χορικά: Μαρία Περετζή
Κουστούμια: Μαρία Περετζή, Ιουλία Βεντίκου,
ΒίκηTσέλιου, Μαρία Λόγια, Βούλη Φωτιάδου
Ηχητικά: Δημήτρης Δημητριάδης
Φωτισμός: Μαρία Περετζή, Δημήτρης Νέλλας,
Φώτης Τραγανουδάκης

Γενική Είσοδος: 15€
Μειωμένο: 12€
viva.gr
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Εύα Αυλίδου, Λένα Κοντοπίδου, Σερίλντα Μακρή,
Μάνια Μεταξά, Δημήτρης Μπόζες, Δημήτρης
Νέλλας, Πάττυ Παπαγεωργίου, Μαρίζα Πελεκάνου,
Ράνια Σπυροπούλου, Βίκυ Τσέλιου, Μαρία Τσούγκα,
Αθηνά Τσιουμπλεκτσή

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ
ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
ΙΑΧΕΣ 2022
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08 ΙΟΥΛΙΟΥ
Αριστοφάνη
Θεσμοφοριάζουσες
Σκηνοθεσία
Γιάννης
Μπέζος
Μετάφραση
Κ.Χ. Μύρης
μουσική
Φοίβος
Δεληβοριάς

Οι Θεσμοφοριάζουσες είναι 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 επίκαιρος και ηθογραφικός, μας θυμίζει ότι, ενώ έχουμε προοδεύσει
σε διάφορους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, ως κοινωνικά και πολιτικά όντα υστερούμε
ακόμα και σήμερα και αναγνωρίζουμε τους εαυτούς μας στο σημαντικό κείμενο του.
Σημείωμα σκηνοθέτη
Θεσμοφοριάζουσες 2022: Σε καιρούς που δοκιμάζεται η δημοκρατία και κινδυνεύει η κοινωνική
συνοχή, ανθίζει η δημιουργικότητα των μεγάλων ποιητών. Η Αθήνα του τέλους του 5ου αιώνα π.Χ.
βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Μέσα από την «θέση» και τις «θέσεις» των γυναικών, με αφορμή
μία γιορτή – τα Θεσμοφόρια – και καυτηριάζοντας την προκλητική στάση ανδρών, διανοουμένων
και πολιτικολογούντων, με όχημα τις δραματουργικές παραξενιές του μεγάλου Ευριπίδη, ο εξίσου
μεγάλος Αριστοφάνης μας αποκαλύπτει τα προτερήματα και τις αδυναμίες των προγόνων μας, που
δεν διαφέρουν και πολύ από τις σημερινές. Όλα αυτά βέβαια, μέσα από την κωμική του καρδιά και
διάθεση. Άλλωστε, το γέλιο είναι η μεγάλη παρηγοριά του λαού και οι μεγάλοι κωμικοί ποιητές είναι
γνήσια λαϊκοί. Δηλαδή, μας κάνουν να θυμόμαστε και να ονειρευόμαστε ταυτόχρονα. Οι ψευτολαϊκοί
απλώς κολακεύουν τις ευτελείς μας συνήθειες.
Γιάννης Μπέζος
Ταυτότητα παράστασης

Διανομή
Μνησίλοχος: Γιάννης Μπέζος
Ευριπίδης: Βλαδίμηρος Κυριακίδης
Κρίτυλλα: Φωτεινή Μπαξεβάνη
Αγάθωνας/Τοξότης: Λαέρτης Μαλκότσης
Κλεισθένης: Παναγιώτης Κατσώλης
Υπηρέτης: Αλέξης Βιδαλάκης
Πρύτανης: Σταύρος Μαρκάλας

Γενική Είσοδος: 20€
Μειωμένο: 15€

Μετάφραση: Κ.Χ. 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
Social media: Δήμητρα Παντελάκη
Φωτογραφίες, βίντεο: Δημήτρης Μακρής
Μουσική διδασκαλία: Νεφέλη Φασουλή
Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη
Οργάνωση παραγωγής: Ντόρα Βαλσαμάκη
Προβολή / επικοινωνία: Μαρκέλλα Καζαμία

viva.gr
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Τιμές εισιτηρίων

Χορός
Νίκη Σερέτη, Γιάννα Παπαγεωργίου, Αρετή Πασχάλ,
Λήδα Καπνά, Ντένια Στασινοπούλου, Κωνσταντίνα
Νταντάμη, Αγγελική Γρηγοροπούλου, Eλένη
Ζαχοπούλου, Μανταλένα Καραβάτου

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ
ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
ΙΑΧΕΣ 2022
ΤΡΙΤΗ
12 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔιδΩ
Σωτηρίου
Ματωμένα
Χώματα
Σκηνοθεσία
Γιώργος
Παλούμπης
Παίζουν
Νικήτας
Τσακίρογλου
Μιχάλης
Σαράντης
Αντίνοος
Αλμπάνης
Τιμές εισιτηρίων
Γενική Είσοδος: 20€
Φοιτητικό: 17€
Παιδικό/Ανέργων: 15€
viva.gr / Public & Media Markt

ΔΙΔΩ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Η Διδώ Σωτηρίου γεννήθηκε στο Αϊδίνι της Μικράς Ασίας στις 18 Φεβρουαρίου 1909, μεγάλωσε
στη Σμύρνη και βίωσε η ίδια τον διωγμό. Πρόσφυγας η ίδια, κατέφθασε στην Ελλάδα όπου
αργότερα αναδείχθηκε σε κορυφαία μορφή της Αντίστασης. Υπήρξε παθιασμένη δημοσιογράφος και
πολυβραβευμένη συγγραφέας. Με τα μυθιστορήματά της (Οι νεκροί περιμένουν, Κατεδαφιζόμεθα, Η
εντολή) καθώς και με τις μελέτες, τα δοκίμια και τα βιβλία που έγραψε για εφήβους, η Διδώ Σωτηρίου
άφησε έντονο το στίγμα της στην ζωή της χώρας μας. Τα Ματωμένα Χώματα εκδόθηκαν το 1962 και
αποτελούν ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα ελληνικά μυθιστορήματα, με 423.000 αντίτυπα και 107
επανεκδόσεις. Αποσπάσματά του έχουν συμπεριληφθεί στα ανθολόγια του Δημοτικού και του Γυμνασίου.
Η παράσταση
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 σκληρό μέτωπο του Αφιόν Καραχισάρ και το
προσφυγικό ταξίδι στην Ελλάδα.
Σημείωμα σκηνοθέτη
Καθώς έφυγαν και οι τελευταίοι αυτόπτες 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 το 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. Μέσα από τον κεντρικό
αφηγητή του βιβλίου, τον Μανώλη Αξιώτη, ερχόμαστε κοντά στους ανθρώπους εκείνων των ημερών,
στα απίστευτα συμβάντα που βίωσαν και στην εσωτερική τους μάχη για τις αξίες της ζωής. Στιγμές
αδικίας, προδοσίας, εκμετάλλευσης και στυγνής βαρβαρότητας περνούν καταιγιστικά στο ανάγνωσμα,
καθώς και στιγμές βαθιάς φιλίας, κατανόησης και αγάπης.
Γιώργος Παλούμπης
Ταυτότητα παράστασης
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
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Φιγούρες Θεάτρου Σκιών: Σπύρος Αγγελόπουλος
Φωτογραφίες: Σταύρος Χαμπάκης
Βίντεο promo και θεάτρου σκιών: Θωμάς Παλυβός
Κατασκευή σκηνικών: Μιχάλης Λαγκουβάρδος,

Παναγιώτης Λαλουδάκης
Παραγωγή: Gr Entertainment World Ltd
Διεύθυνση παραγωγής: Τάκης Γεώργας, Γιώργος Γεώργας
Επικοινωνία-Οργάνωση Περιοδείας:
ECOPOLIS-Μανάφης Σάκης
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

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ
ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
ΙΑΧΕΣ 2022
ΤΕΤΑΡΤΗ
13 ΙΟΥΛΙΟΥ
Συναυλία
Ψαραντώνης

Τιμές εισιτηρίων
Προπώληση: 15€
Ταμείο: 17€
ticketservices.gr

Ο Ψαραντώνης, ένας ζωντανός θρύλος της μουσικής, ο οποίος έχει εμπλουτίσει με τους ήχους και
τις ερμηνείες του την κρητική, τη μεσογειακή και την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά έρχεται για
μια μεγάλη συναυλία στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» την Τετάρτη 13 Ιουλίου.
Ο Ψαραντώνης, ως βαθύς γνώστης και λάτρης της παράδοσης και της φύσης, με την αστείρευτη
δύναμη στον αυτοσχεδιασμό, έρχεται να ζωντανέψει τους μύθους της Κρήτης και να μας αφηγηθεί
αρχέγονες και ταυτόχρονα σύγχρονες μουσικές ιστορίες. Την Τετάρτη 13 Ιουλίου, ο Ψαραντώνης μας
καλεί στο Θέατρο Βράχων για «…να νιώσουμε των παλμό. Αυτό που είναι η Μουσική.»
Μαζί του
Γιώργος Ξυλούρης-Ψαρογιώργης: Λαούτο / φωνή
Λάμπης Ξυλούρης: Ούτι / φωνή
Νίκη Ξυλούρη: Κρουστά / φωνή
Επιμέλεια Ήχου: Γιάννης Παξεβάνης, Μάρκος Πινακουλάκης
Επιμέλεια Φωτισμών: Μαρία Βενετάκη
Οργάνωση Παραγωγής: Art Yard Productions
Πληροφορίες: artyardlive@gmail.com

Ώρα έναρξης: 21:00
Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:30
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ
ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
ΙΑΧΕΣ 2022
ΔΕΥΤΕΡΑ
18 ΙΟΥΛΙΟΥ
Συναυλία
Solmeister+Marseaux+WNCfam
Hot Hell Summer vol II
Τιμές εισιτηρίων

Ο αιώνιος έφηβος Solmeister επιστρέφει, στην πιο γόνιμη φάση της μέχρι στιγμής πορείας του.

Γενική Είσοδος: 15€
viva.gr

Με το “Cool Kids Never Die” του 2016 να έχει σημαδέψει μια ολόκληρη γενιά εφήβων, “Το Χάρτινο
Βασίλειο” του 2019, ως μία πολυδιάστατη ροκ όπερα, να τον βρίσκει σε μία βαθιά σκεπτόμενη
διαδικασία, διαφοροποίησης και πειραματισμού, και το πιο πρόσφατο “Τα Λέμε Στην Κόλαση” να
κάνει μια βουτιά και πάλι στις emo ρίζες του, ο Solmeister μοιάζει να βρίσκεται σε παροξυσμό
έμπνευσης και δημιουργίας. Πέραν των δικών του μουσικών εξορμήσεων, ο Solmeister
συνυπογράφει στιχουργικά, μουσικά και σε επίπεδο παραγωγής τα τραγούδια του WNCfam, και της
pop star Marseaux, που το 2021 κυκλοφόρησε τον δεύτερο σε σειρά προσωπικό της δίσκο, με τίτλο
“Chica”, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια ψηφιακά streams και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον
πυρήνα των οπαδών της νεανικής μουσικής κολεκτίβας.
Σε ένα ξεχωριστό μουσικό show, με συνοδεία full band, ο Solmeister επιχειρεί και πάλι ένα tribute
στα όσα συνέβησαν, μια ωδή στα όσα συμβαίνουν και μια ενδοσκοπική ματιά στα όσα πρόκειται να
συμβούν. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον συναντιούνται σε μία ακόμη ξεχωριστή συναυλιακή
στιγμή του αγαπημένου “Πρίγκηπα” μικρών και μεγάλων, που υπόσχεται ένα και μόνο: Να σας μείνει
αξέχαστη.
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ
ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
ΙΑΧΕΣ 2022
ΤΡΙΤΗ
19 ΙΟΥΛΙΟΥ
Γιάννη
Ρίτσου
Επιτάφιος
Πέμη
Ζούνη
Ιάκωβος
Κολανιάν
Συναυλία
Αφιέρωμα
στον
Μίκη
Θεοδωράκη
Τιμές εισιτηρίων
Γενική Είσοδος: 20€
Μειωμένο: 15€
viva.gr

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ
ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
ΙΑΧΕΣ 2022
Μια συνάντηση-σταθμός για τον ελληνικό Πολιτισμό
Ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Γιάννης Ρίτσος
Ο «Επιτάφιος» του Γιάννη Ρίτσου μελοποιημένος από τον μεγάλο Έλληνα συνθέτη. Το έργο που
άνοιξε τον δρόμο για να κοινωνήσει ο κόσμος με την Ποίηση, μέσα από παραδοσιακά, λαϊκά αλλά
και κλασσικά στοιχεία της μουσικής. Η διασκευή του «Επιτάφιου» για κιθάρα από τον καταξιωμένο
σολίστ Ιάκωβο Κολανιάν, που χαιρετήθηκε με ενθουσιασμό από τον Μ. Θεοδωράκη χαρακτηρίζοντας
την συγκεκριμένη διασκευή ως την πληρέστερη στο πνεύμα του έργου.
Πέμη Ζούνη και Ιάκωβος Κολανιάν. Δύο καταξιωμένοι καλλιτέχνες του χώρου του θεάτρου και της
μουσικής συνομιλούν, αλληλοσυμπληρώνονται και ανακαλύπτουν κοινούς τόπους της αισθητικής και
της παιδείας τους, καταθέτοντας μια μοναδική πρόταση, ένα αρμονικό πάντρεμα του Λόγου και της
Μουσικής.
Η θεατρική ερμηνεία των οκτώ ποιημάτων που μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης εναλλάσσεται με
τη μουσική ερμηνεία, στη μοναδική διασκευή για κιθάρα του Ιάκωβου Κολανιάν:
Μέρα Μαγιού
Πού πέταξε τ’ αγόρι μου
Να’ χα το αθάνατο νερό
Χείλι μου μοσχομύριστο
Ήσουν καλός
Βασίλεψες αστέρι μου
Γλυκέ μου εσύ δε χάθηκες
Στο παραθύρι στέκοσουν
Τα ποιήματα που δεν συμπεριλήφθηκαν στα οκτώ τραγούδια του Μ. Θεοδωράκη, ερμηνεύονται και
από τους δύο καλλιτέχνες μαζί. Εδώ ο Ιάκωβος Κολανιάν ερμηνεύει συνθέσεις των:
Leo Brouwer (“Un dia de Noviembre”)
Fernando Sor (“Largo”)
Francisco Tarrega (“Recuerdos de la Alhambra”)
Jorge Cardoso (“Milonga”)
«Παραδοσιακό της Αρμενίας» (“Νoubar Noubar”)
Frederic Chopin (“Valse No 2”)
J. S. Bach (“Chaconne”)
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ΤΕΤΑΡΤΗ
20 ΙΟΥΛΙΟΥ
Συναυλία
Μιθριδάτης

Τιμές εισιτηρίων
Γενική Είσοδος: 13€
Μειωμένο: 10€
ticketservices.gr

The Boogie Man Experiment
Ο Μιθριδάτης κάνει πράξη το μουσικό project που φανταζόταν χρόνια. “The Boogie Man Experiment”!
Όταν ο Μιθριδάτης συναντάει την Jazz, τότε ένα μοναδικό μουσικό κράμα δημιουργείται.
Ένα υβριδικό Live Show, με τραγούδια από την προσωπική δισκογραφία του Μιθριδάτη, αλλά και από
το γνωστό ρεπερτόριο των Ημισκουμπρίων, σε αμιγώς Jazz εκτελέσεις!
Το Rappin’ παντρεύεται με τους swing ρυθμούς ενός ισχυρού quintet, αποτελούμενο από
ταλαντούχους και καταξιωμένους μουσικούς.
Αν αναρωτιέστε λοιπόν πως ακούγονται οι ρίμες που όλοι ξέρουμε, μπλεγμένες με τρομπόνι, drums,
κιθάρα, μπάσο και πλήκτρα, δεν έχετε παρά να γίνετε μέρος, του πιο ξεχωριστού πειράματος της
πόλης.
Let’s… boogie!
Παραγωγή: GIONIK
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Δέσποινα Κραουνάκη
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ
ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
ΙΑΧΕΣ 2022

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ
ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
ΙΑΧΕΣ 2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ
26 ΙΟΥΛΙΟΥ

Mickael
Cooney
CASH ON
DELIVERY
Θεατρικό
Εργαστήρι
Δήμου
Βύρωνα

Όταν η Δημόσια Εταιρία Ηλεκτρισμού του Ηνωμένου Βασιλείου ιδιωτικοποιείται, γίνονται μαζικές
απολύσεις της τάξεως του 30%. Ανάμεσά τους και ο ένας εκ των ηρώων μας, ο Έρικ Σουάν. Ο
Έρικ φοβάται να πει στη γυναίκα του Λίντα, πως έχει μείνει άνεργος, όταν ξαφνικά έρχεται στο
σπίτι του, μια επιταγή κρατικού επιδόματος αναπηρίας, για έναν πρώην νοικάρη του, τον Ρούπερτ
Τόμσον. Ο Έρικ την κρατάει ως προσωρινή λύση, αλλά η ανεργία έχει χτυπήσει κόκκινο στη χώρα
και ο Έρικ αναγκάζεται να επινοήσει διάφορους δικαιούχους κρατικών επιδομάτων. Ανάμεσά
τους και ο τωρινός του νοικάρης και μελλοντικός του κουμπάρος Νόρμαν Μπάσετ, τον οποίο
δηλώνει παντρεμένο με τρία παιδιά, άνεργο, κουφό… χορδιστή πιάνου. Κάποια στιγμή το ποσό
των επιδομάτων έχει ξεπεράσει το όριο και ο Έρικ φοβούμενος πως η κατάσταση έχει ξεφύγει
επικίνδυνα, αποφασίζει να «σκοτώσει» έναν – έναν τους χαρακτήρες που έχει επινοήσει και να
κόψει τα επιδόματα. Ωστόσο αυτό αποδεικνύεται πολύ πιο δύσκολο απ’ όσο νόμιζε. Όταν δηλώνει
νεκρό τον Νόρμαν, αντί να του κόψουν το επίδομα ανεργίας και αναπηρίας, του βγάζουν άλλα
τρία. Και όταν έρχεται έλεγχος από το Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης, τότε ο Έρικ αναγκάζεται
να παραστήσει τον Ρoύπερτ Τόμσον και να ενημερώσει τον φίλο και νοικάρη του Νόρμαν, ότι έχει
«πεθάνει». Και… η παράνοια ξεκινάει.

Σκηνοθεσία
Διασκευή
Λίλιαν
Δημητρακοπούλου

Ο Cooney σ’ αυτό το έργο εκτός από τα μπερδέματα, που σκοπό έχουν να βγάλουν γέλιο, έχει και
κάποια «μηνύματα». Χτυπάει το σύστημα της πατρίδας του (που πλέον έχει γίνει παγκόσμιο) από τη
μία να δημιουργεί στρατιές ανέργων, κι από την άλλη να βγάζει μια σειρά ανεξέλεγκτων επιδομάτων,
εν ονόματι της ανεργίας που το ίδιο το σύστημα δημιουργεί. Και βέβαια υπάρχει και η ανατροπή του
τέλους, που επίσης κάτι μας λέει! Και είναι γνώριμο!

Μετάφραση
Κυριακή
Δριτσάκου

Ταυτότητα παράστασης

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
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Σκηνοθεσία/Διασκευή: Λίλιαν Δημητρακοπούλου
Μετάφραση: Κυριακή Δριτσάκου

Παίζουν τα μέλη του εργαστηρίου

Ματίνα Κλάγκου, Θύμιος Καραμάνος,
Μίλτος Καρατζήμας, Κατερίνα Ζαχαροπούλου,
Κάτια Τοπίδου, Παύλος Τζαννής,
Θάλεια Ψευτόγιαννη, Ελένη Μπίτα,
Αριστέα Κιουρκτζόγλου, Γιάννης Κύριλλος,
Αννεζίνα Αυγουστίνου, Μαρία Αδαμοπούλου

Συναυλία
Ελένη
Δήμου
Τιμές εισιτηρίων
Γενική Είσοδος: 15€
Μειωμένο: 13€
ticketservices.gr

Θέατρο «Αννα Συνοδινού»
Η φωνή της ιδιαίτερη, η παρουσία της ξεχωριστή.
Αγαπημένη ερμηνεύτρια πολλών γενιών η Ελένη Δήμου, δεν έχει πάψει να εντυπωσιάζει, από το
φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης του 1980 μέχρι και σήμερα. Η μοναδικότητα της φωνής και η ικανότητα
της να αποτυπώνει με ακρίβεια, όσα αποπνέουν οι στίχοι των τραγουδιών της, ενώνει το κοινό
διαφορετικών ηλικιών.
Ας την απολαύσουμε και ας αφήσουμε να μας ταξιδέψει με την υπέροχη φωνή της, σε μια
διαδρομή αγαπημένων τραγουδιών, δικών της και όχι μόνο.
Μεγάλες επιτυχίες, αλλά και τραγούδια που τα ξέρουμε λιγότερο, η Ελένη Δήμου έρχεται σαν
αγκαλιά να μας τα θυμίσει και να μας τα αποκαλύψει, στον υπέροχο αυτό χώρο που αποτελεί
αναφορά για την μουσική.
Παραγωγή: GIONIK
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Δέσποινα Κραουνάκη
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ
ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
ΙΑΧΕΣ 2022
ΠΕΜΠΤΗ
28 ΙΟΥΛΙΟΥ
Μολιέρου
Ο κατά
φαντασίαν
ασθενής
ΔΗΠΕΘΕ
Ρούμελης
Σκηνοθεσία
Κώστας Γάκης
με τον
Θανάση
Τσαλταμπάση

Ένας αγέραστος Ασθενής 350 ετών!
«Ο κατά φαντασίαν ασθενής» είναι το εμβληματικό και τελευταίο έργο του δημοφιλούς δημιουργού
και παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Παρίσι το 1673, με τον ίδιο το συγγραφέα στο ρόλο του
πρωταγωνιστή.
Μία από τις πιο διάσημες κωμωδίες του παγκόσμιου θεάτρου, μια αξεπέραστη δημιουργία χαράς,
με υπέροχους χαρακτήρες και μνημειώδεις στιγμές, παρουσιάζεται σε πρωτότυπη διασκευή,
σκηνοθεσία και μουσική του Κώστα Γάκη, με πολλούς ταλαντούχους νέους πρωταγωνιστές, ζωντανή
μουσική, με έναν νεανικό, υψηλής ενέργειας θίασο.
Η παράσταση
Στη Γαλλία του 1673, ο θίασος του διάσημου ηθοποιού Μπεζάρ βρίσκεται σε αναζήτηση θεατρικής
στέγης και έργου. Ένας νέος συγγραφέας τολμάει να του παρουσιάσει το τελευταίο του έργο. Το
όνομά του: Μολιέρος. Το έργο; μια ιστορία για κάποιον υποχόνδριο φιλάσθενο. Καθώς ο Μολιέρος
διαβάζει το έργο στο θίασο του Μπεζάρ, αυτό ζωντανεύει μαζί με την εποχή του.
Η υπόθεση
Ο Αργκάν είναι κατά φαντασία άρρωστος. Πιστεύει ότι πάσχει από αναρίθμητες ασθένειες
και θέλει συνεχώς να μπαινοβγαίνουν στο σπίτι του γιατροί και να τον εξετάζουν. Έτσι γίνεται
θύμα επιτήδειων που τον εκμεταλλεύονται. Η γυναίκα του τον απατά με ένα γιατρό, απατεώνες
γιατροί απομυζούν τα χρήματά του και όταν αποφασίζει να παντρέψει τη μεγάλη του κόρη με
γιατρό της επιλογής του, εκείνη, που εν τω μεταξύ αγαπάει άλλον, αναγκάζεται να παρουσιάσει
τον αγαπημένο της ως διάσημο γιατρό, προκειμένου να γίνει αποδεκτός από τον πατέρα της. Η
αποθέωση της επιστημονικής αυθεντίας συγκρούεται με τις ανθρώπινες ανάγκες και η επιστήμη
επανατοποθετείται εκεί που της πρέπει: αρωγός και μοναδικό επίτευγμα των ανθρώπων, μακριά από
δογματισμούς που την αδικούν και τη διαστρεβλώνουν.
Ταυτότητα παράστασης

Διανομή

Σκηνοθεσία/μουσική/διασκευή και πρωτότυπο κείμενο:

Αργκάν, ο κατά φαντασίαν ασθενής, Μπεζάρ ηθοποιός
της εποχής: Θανάσης Τσαλταμπάσης
Μπελίν, δεύτερη γυναίκα του Αργκάν, πρώτη κόρη του
Μπεζάρ: Αγοραστή Αρβανίτη
Ανζελίκ, πρώτη κόρη του Αργκάν, δεύτερη κόρη του
Μπεζάρ: Νάστια Βραχάτη
Λουϊζόν, δεύτερη κόρη του Αργκάν, τρίτη κόρη του
Μπεζάρ: Στεφανία Καλομοίρη
Τουανέτ, υπηρέτρια του Αργκάν, σύζυγος του Μπεζάρ:

Κώστας Γάκης

Σκηνικά/κοστούμια: Κωνσταντίνος Ζαμάνης
Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου
Μουσική επιμέλεια και παραγωγή: Κώστας Λώλος
Βοηθός σκηνοθέτη: Νατάσα Κοσμίδου
Παραγωγή: ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης
Επικοινωνία: Κώστας Ντούζγος
Οργάνωση Περιοδείας: ΧΡΟΝΟΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τιμές εισιτηρίων
Γενική Είσοδος: 15€
Μειωμένο: 10€
ticketservices.gr

Νικολέττα Βλαβιανού

Μπεράλντ, αδερφός του Αργκάν, Φιλίπ σωματοφύλακας
του Μπεζάρ: Δημήτρης Καλαντζής
Κλεάντ, ερωτευμένος με την Ανζελίκ, Ιππότης της
Μοντένα: Ορφέας Παπαδόπουλος
Γιατρός Ντιαφουαρύς, Πουντσινέλο, αφηγητής:

Νίκος Ορφανός
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Τομά Ντιαφουαρύς, Μολιέρος:

Αλέξανδρος Ζουριδάκης

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ
ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
ΙΑΧΕΣ 2022
ΔΕΥΤΕΡΑ
29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ
30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Ευριπίδη
Ιφιγένεια
εν Αυλίδι
Σκηνοθεσία
Θέμης
Μουμουλίδης
Μετάφραση
Παναγιώτα
Πανταζή

Την Ιφιγένεια εν Αυλίδι του Ευριπίδη, ένα από τα κορυφαία κείμενα της αρχαίας
ελληνικής γραμματείας, παρουσιάζει η 5η Εποχή Τέχνης σε συνεργασία με την Ars Aeterna.
Την σκηνοθεσία υπογράφει ο Θέμης Μουμουλίδης.
Η παράσταση θα παρουσιαστεί στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου στις 19 και 20 Αυγούστου στο πλαίσιο του
Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου και πραγματοποιεί περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
Το έργο
Η Ιφιγένεια εν Αυλίδι είναι ένα βαθιά πολιτικό έργο.
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 λόγους που οδήγησαν
τον πατέρα της να την προσφέρει στο μαχαίρι του μάντη. Έπειτα από είκοσι χρόνια Πελοποννησιακού
Πολέμου, ο Ευριπίδης μοιάζει να αναρωτιέται: “είναι δυνατή μια αλλαγή παραδείγματος”;
Δυόμιση χιλιάδες χρόνια αργότερα, και ενώ βιώνουμε τα πρώτα συμπτώματα ενός δυστοπικού
μέλλοντος, που εμείς απεργαστήκαμε, αναρωτιόμαστε ακόμη: “είναι άραγε δυνατή μια αλλαγή
παραδείγματος”;
Σε ολόκληρο το έργο το παρελθόν στοιχειώνει το παρόν, προμηνύοντας τα τρομερά μελλούμενα. Παρόν,
παρελθόν και μέλλον συγχωνεύονται μέσα στο έργο, σε μια και μόνη ματωμένη πραγματικότητα.
Η παράσταση
Στην παράσταση, η σκηνοθετική ανάγνωση επιχειρεί τη δημιουργία δυο διαφορετικών χρονικών
επιπέδων. Υπάρχει ο χρόνος του μέλλοντος, όπου διαδραματίζεται για μια ακόμη φορά η ίδια ιστορία, με
τους ήρωες να συγκρούονται ανελέητα, σαν τίποτε να μη διδάχθηκαν, και το σύγχρονο παρόν, όπου μια
συντροφιά νέων γυναικών (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 συνειδητοποιούν ότι ίσως παρακολουθούν σκηνές από το δικό τους μέλλον.
Η νέα μετάφραση του έργου, που υπογράφει η Παναγιώτα Πανταζή, αποσκοπεί σ’ έναν σύγχρονο λόγο,
με έμφαση στην διαβρωτική ειρωνεία και αμφισημία, αλλά και στην ανάδειξη των λυρικών στοιχείων.
Ο συνθέτης Σταύρος Γασπαράτος, στοχεύει στην δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μουσικού έργου,
βασισμένου στην Ιφιγένεια.
Ταυτότητα παράστασης
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

Τιμές εισιτηρίων

Βοηθός σκηνογράφου: Μαριάννα Παπαγεωργίου
Βοηθός ενδυματολόγου: Σοφία Μπαμπανιώτη

Γενική Είσοδος: 20€
Μειωμένο: 17€
viva.gr

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή
Artwork: Ιφιγένεια Βασιλείου
Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού
Διεύθυνση παραγωγής: Σταμάτης Μουμουλίδης
Οργάνωση παραγωγής: Χριστίνα Μπάλλα
Παραγωγή: 5η Εποχή Τέχνης | Εταιρεία Τέχνης

Ars Aeterna | Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου |
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου | Φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας
Διανομή

Ιφιγένεια: ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΕΒΗ
Αγαμέμνων: Λάζαρος Γεωργακόπουλος
Πρεσβύτης-Αγγελιαφόρος: Παντελής Δεντάκης
Κλυταιμνήστρα: Ιωάννα Παππά
Μενέλαος: Άκης Σακελλαρίου
Αχιλλέας: Γιώργος Χρυσοστόμου
Χορός
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Ιουλία Γεωργίου, Άλκηστις Ζιρώ, Σοφία Κουλέρα,
Ειρήνη Λαφαζάνη, Ιωάννα Λέκκα, Λένα Μποζάκη,
Αγγελική Νοέα, Σάντυ Χατζηιωάννου.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ
ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
ΙΑΧΕΣ 2022
ΠΕΜΠΤΗ
01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Σοφοκλή
Αίας
Εθνικό
Θέατρο
Σκηνοθεσία
Αργύρης
Ξάφης
Μετάφραση
Νίκος Α.
Παναγιωτόπουλος

«Ώς πότε γιά πάντα;» Αίας του Σοφοκλή
Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει τον εμβληματικό Αίαντα του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Αργύρη
Ξάφη σε μια παράσταση που αναδεικνύει τη μετωπική σύγκρουση δύο αντίθετων κόσμων.
Ο Αίας, ένας από τους γοητευτικότερους τραγικούς ήρωες πεθαίνει και μαζί του πεθαίνει μια ολόκληρη
εποχή για την ανθρωπότητα. Ο Σοφοκλής καταγράφει στον Αίαντα μια οριακή στιγμή στην ανθρώπινη ιστορία.
Τη στιγμή κατά την οποία ένας νέος κόσμος αναδύεται κι ένας παλιός κατακρημνίζεται, συμπαρασύροντας
με θόρυβο τους παλιούς ήρωες και τα ιδανικά τους στην άβυσσο.
Τροία. Οι Έλληνες στρατιώτες πίστευαν πως εκστρατεύουν για δεκαπέντε μέρες, έχουν περάσει όμως δέκα
χρόνια, δέκα βαρείς χειμώνες του πολέμου και είναι ακόμη εκεί. «Ώς πότε γιά πάντα;» αναρωτιούνται
οι ήρωες του Σοφοκλή, καθηλωμένοι σ’ αυτό το παγωμένο και αφιλόξενο περιβάλλον όπου ο χρόνος
μοιάζει να μην κυλάει. Κι ανάμεσά τους, ο ένδοξος ήρωας και θρυλικός βασιλιάς της Σαλαμίνας: ο Αίας,
ο γενναίος πολεμιστής. Όταν οι συμπολεμιστές του τού στερούν με δόλο τα όπλα του Αχιλλέα, την πιο
μεγάλη αναγνώριση της πολεμικής του αρετής, ο Αίας δεν μπορεί να το δεχτεί, ούτε να το κατανοήσει.
Ένας καινούριος κόσμος έχει αναδυθεί, στον οποίον εκείνος δεν χωρά: ο νέος αυτός κόσμος τιμά την
διαλλακτικότητα και την ευστροφία του Οδυσσέα, αλλά αδιαφορεί για τις αξίες με τις οποίες γαλουχήθηκε ο
Αίας. «Αυτός ο πολύπλοκος ήρωας αντιπροσωπεύει έναν παλιό κόσμο που δεν μπόρεσε να μετασχηματιστεί
και άρα δεν κατάφερε να επιβιώσει. Ο κόσμος του Αίαντα είναι ένα ρέον σύμπαν, μοντέλο ίσως του
Ηρακλείτου, χωρίς την ανακούφιση όμως του φιλόσοφου περί συνέχειας των πραγμάτων. Σε αυτόν τον
κόσμο ένα πράγμα είναι βέβαιο, η αβεβαιότητα. Καμία εξαίρεση από αυτόν τον νόμο. Ο Αίαντας βλέπει
τον κόσμο όπως ακριβώς είναι και, αποφασίζοντας να πάει αντίθετα στη ροή του, γίνεται ο εαυτός του»
σημειώνει ο σκηνοθέτης. Ιδωμένο μέσα από το προσωπικό πρίσμα ενός ήρωα που τον ξεπέρασε η ίδια
του η εποχή, το αγεφύρωτο χάσμα που βλέπουμε να ανοίγει μπροστά στα μάτια μας, μοιάζει ακόμα πιο
συνδεδεμένο με τη δική μας, σύγχρονη πραγματικότητα. Όσες χιλιετίες κι αν μας χωρίζουν από τον Αίαντα
μπορούμε να αντιληφθούμε καλά την αδιαφορία του χρόνου μπροστά στις θνητές μας αγωνίες. Κάτω από τον
έναστρο ουρανό της Επιδαύρου, εκεί που έχουν ακουστεί αμέτρητες φορές οι εκκλήσεις και τα μοιρολόγια
των θνητών, θα αναρωτηθούμε αναπόφευκτα: πλησιάζουμε, άραγε, κι εμείς σε μια εποχή της ανθρωπότητας
που δεν θα μας χωρά; Τα όσα παράλογα μας περιτριγυρίζουν μήπως σηματοδοτούν πως προσεγγίζουμε
ταχύτατα μια εποχή κατά την οποία τα πράγματα δεν θα βγάζουν πια νόημα για εμάς; Κι, αν ναι, πόσο κοντά
βρισκόμαστε στη στιγμή της σύγκρουσης; Πόσο απέχουμε απ’ αυτόν, τον νέο, άγνωστο κόσμο;
Ταυτότητα παράστασης
Μετάφραση: Νίκος Α. Παναγιωτόπουλος
Σκηνοθεσία: Αργύρης Ξάφης
Δραματουργική επεξεργασία:

Ασπασία-Μαρία Αλεξίου, Αργύρης Ξάφης

Γενική Είσοδος: 20€
Μειωμένο: 17€

Σκηνικά: Μαρία Πανουργιά
Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη
Μουσική: Κορνήλιος Σελαμσής
Χορογραφία: Χαρά Κότσαλη
Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου
Βοηθός σκηνοθέτρια: Μαρία Σαββίδου
Μουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου
Φωνητική προετοιμασία: Απόστολος Κίτσος
Δραματολόγος παράστασης: Ασπασία-Μαρία Αλεξίου
Α’ βοηθός σκηνοθέτη: Μάγια Κυριαζή
Β΄ βοηθός σκηνοθέτη: Βασιλική Αθανασοπούλου
Βοηθός σκηνογράφου: Σοφία Θεοδωράκη

viva.gr
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Τιμές εισιτηρίων

Διανομή (αλφαβητικά)
Οδυσσέας Δημήτρης Ήμελλος
Αθηνά Δέσποινα Κούρτη
Ευρυσάκης Τάσος Μικέλης
Μενέλαος Γιάννης Νταλιάνης
Τέκμησσα Εύη Σαουλίδου
Αίας Στάθης Σταμουλακάτος
Τεύκρος Χρίστος Στυλιανού
Αγαμέμνων Νίκος Χατζόπουλος
Χορός (αλφαβητικά)

Ασημίνα Αναστασοπούλου, Δημήτρης
Γεωργιάδης, Αφροδίτη Κατσαρού, Ερατώ
Καραθανάση, Φάνης Κοσμάς, Λάμπρος
Κωνσταντέας, Ευσταθία Λαγιόκαπα, Αλκιβιάδης
Μαγγόνας, Ειρήνη Μπούνταλη, Φώτης Στρατηγός.
Μουσικοί επί σκηνής (αλφαβητικά)
Μάνος Βεντούρας (κόρνο), Σπύρος Βέργης
(τρομπόνι), Μενέλαος Μωραΐτης (τούμπα).
Φωτογράφος παράστασης: Κάρολ Γιάρεκ
Δημιουργία βίντεο: Θωμάς Παλυβός

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ
ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
ΙΑΧΕΣ 2022

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ
ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
ΙΑΧΕΣ 2022

ΤΡΙΤΗ
02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ
05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Συναυλία
Κοινοί
Θνητοί

Συναυλία
Ματούλα
Ζαμάνη

Τιμές εισιτηρίων
Προπώληση: 10€
Γενική Είσοδος: 12€
viva.gr

Κοινοί Θνητοί
Έρχονται από την Εύβοια και για αυτούς η μουσική τους είναι μια μίξη από rock, hip hop, και
ελληνική παραδοσιακή μουσική. Η στιχουργική τους στο μεγαλύτερο μέρος της έχει ανθρωπιστικό
χαρακτήρα και δημιουργεί έναν κοινωνικό προβληματισμό. Δεν πιστεύουν πως η τέχνη θα αλλάξει
τον κόσμο, αλλά πως με σύμμαχο την τέχνη η αλλαγή του κόσμου αποκτά ρυθμό.
Οι Κοινοί Θνητοί θα παρουσιάσουν παλιά και νέα τραγούδια με πλήρη μπάντα, διασκευασμένα σε
rock, funk, reggae και άλλα στοιχεία από μουσικές που τους εμπνέουν.

Τιμές εισιτηρίων
early bird: 13€
Γενική είσοδος: 15€
ticketservices.gr

Μέσα σε όλη τη διαρκώς παρανοϊκή σιτσουασιόν, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια.
Η βόλτα μας ξεκινάει...
Με ανείπωτη λαχτάρα να μοιραστούμε μουσικές και ιστορίες και να ξεφύγουμε απ’ την δυστοπική
καθημερινότητα. Επειδή η ζωή δεν αναβάλλεται, συναντιόμαστε αυτό το καλοκαίρι για να ανθίσουμε
μέσα στα αγκάθια των καιρών.
«Επειδή είμαστε ινδιάνοι ανάμεσα σε καουμπόηδες»

Συντελεστές

Μουσικοί

Μητσοφου: Ραπ
Αντώνης Μεϊμάρης: Μπάσο
Τάσος Μεϊμάρης: Λαούτο, Τρομπέτα, Φωνή
Παναγιώτης Μπαρόλας: Κιθάρα, Φωνή
Κωνσταντίνος Μαργαρίτης: Πλήκτρα
Στέλιος Γκίνης: Τύμπανα

Κυριάκος Ταπάκης: λαούτο, ούτι
Γιάννης Κονταράτος: βιολί, microkorg
Νίκος Αγγούσης: κλαρίνο
Σωτήρης Μαυρονάσιος: pads, loops, τύμπανα
Διονύσης Μακρής: μπάσο

Ηχοληψία: Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος
Οργάνωση Παραγωγής: Action Εστί

Δημήτρης Δημητριάδης: Sound engineer
Βασίλης Φαλάρας: Monitoring
Γιώργος Κλαδούρης: Φωτισμοί

Τεχνικοί

Παραγωγή: Fish Bowl
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ
ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
ΙΑΧΕΣ 2022
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Ευριπίδη
Ελένη
Κρατικό
Θέατρο
Βορείου
Ελλάδος
Σκηνοθεσία
Βασίλης
Παπαβασιλείου
Μετάφραση
Παντελής
Μπουκάλας

Η «Ελένη» του Ευριπίδη στέλνει μήνυμα αλληλεγγύης
Ηχηρή αντιπολεμική κραυγή αποτελεί η «Ελένη» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Βασίλη Παπαβασιλείου που
συγκέντρωσε διθυραμβικές κριτικές, πέρσι το καλοκαίρι, όπου και αν παρουσιάστηκε.
Η παράσταση, όπου τη μετάφραση υπογράφει ο Παντελής Μπουκάλας αποτελεί μια πολύχρωμη γιορτή
Ειρήνης, με συγκίνηση και χιούμορ και καταδεικνύει τη ματαιότητα του πολέμου, αφού τόσο για τους νικητές
όσο και για τους νικημένους οι συνέπειές του διαχρονικά είναι εξίσου ολέθριες.
Υπόθεση
Ο Ηρόδοτος, ιστορώντας τα σχετικά με την Ελένη, ισχυρίζεται ότι εκείνη βρέθηκε όντως στην Τροία και
σε αυτό συμφωνεί και ο Όμηρος, ο οποίος στην Οδύσσεια αφηγείται ότι η Ελένη, φτάνοντας στην Τροία,
προσέφερε στον Τηλέμαχο το φάρμακο της λησμονιάς· της το είχε δώσει η Πολύδαμνα, γυναίκα του Θόωνα,
όχι πάντως στις συνθήκες, που αναφέρει ο Ευριπίδης.
Ο Ευριπίδης, αντίθετα, διατείνεται ότι στην Τροία πήγε μόνο το είδωλο της Ελένης και όχι η πραγματική, την
οποία αφού την έκλεψε ο Ερμής, ακολουθώντας τη βούληση της Ήρας, την παρέδωσε στον Πρωτέα, βασιλιά
της Αιγύπτου, για να την προστατέψει. Ο Θεοκλύμενος, γιος του Πρωτέα, μετά τον θάνατό του τελευταίου,
επιδίωξε να την παντρευτεί, κι εκείνη αναζήτησε προστασία στο μνήμα του Πρωτέα. Εκεί εμφανίστηκε ο
Μενέλαος, ναυαγός, και μετά την αναγνώριση των δύο, αποφάσισαν να επιστρέψουν μαζί στην πατρίδα τους,
εξαπατώντας τον Θεοκλύμενο.
Συντελεστές
Μετάφραση: Παντελής Μπουκάλας
Σκηνοθεσία: Βασίλης Παπαβασιλείου
Συνεργάτης σκηνοθέτης-Δραματουργία:

Νικολέτα Φιλόσογλου

Σκηνικά-Κοστούμια: Άγγελος Μέντης
Μουσική: Άγγελος Τριανταφύλλου
Χορογραφία: Δημήτρης Σωτηρίου
Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος
Ενορχήστρωση-Μουσική διδασκαλία: Γιώργος Δούσος
Moυσική διδασκαλία: Χρύσα Τουμανίδου
Βοηθός χορογράφου: Σοφία Παπανικάνδρου
Βοηθός σκηνοθέτη: Άννα- Μαρία Ιακώβου
Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου:

Μαρίνα Χατζηιωάννου

Χορός
Νεφέλη Ανθοπούλου, Σταυρούλα Αραμπατζόγλου,
Λουκία Βασιλείου, Μομώ Βλάχου, Ελένη
Γιαννούση, Ηλέκτρα Γωνιάδου, Νατάσα Δαλιάκα,
Χρύσα Ζαφειριάδου, Σοφία Καλεμκερίδου, Αίγλη
Κατσίκη, Άννα Κυριακίδου, Κατερίνα Πλεξίδα,
Μαριάννα Πουρέγκα, Φωτεινή Τιμοθέου, Χρύσα
Τουμανίδου
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Μουσικοί επί σκηνής
Γιώργος Δούσος (φλάουτο, κλαρίνο, σαξόφωνο,
καβάλ), Δάνης Κουμαρτζής (κοντραμπάσο), Θωμάς
Κωστούλας (κρουστά), Παύλος Μέτσιος (τρομπέτα,
ηλεκτρική κιθάρα), Χάρης Παπαθανασίου (βιολί),
Μανώλης Σταματιάδης (πιάνο, ακορντεόν)

Έλλη Ναλμπάντη

Οργάνωση παραγωγής: Αθανασία Ανδρώνη
Οδηγοί σκηνής: Γιάννης Παλαμιώτης,

Τιμές εισιτηρίων
Γενική Είσοδος: 20€
Μειωμένο: 17€
viva.gr

Παίζουν
Έμιλυ Κολιανδρή (Ελένη), Θέμης Πάνου
(Μενέλαος), Αγορίτσα Οικονόμου (Θεονόη),
Γιώργος Καύκας (Θεοκλύμενος), Έφη Σταμούλη
(Γερόντισσα), Δημήτρης Κολοβός (Αγγελιοφόρος Α’),
Άγγελος Μπούρας (Αγγελιοφόρος Β’), Δημήτρης
Μορφακίδης (Τεύκρος), Παναγιώτης Παπαϊωάννου
(Θεράπων), Νικόλας Μαραγκόπουλος, Ορέστης
Παλιαδέλης (Διόσκουροι)

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ
ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
ΙΑΧΕΣ 2022
ΠΕΜΠΤΗ
08 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Συναυλία
Νατάσα
Μποφίλιου
Τιμές εισιτηρίων
Προπώληση: 15€
Ταμείο: 17€
ticketservices.gr

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 22. Μια παράσταση των ΘΕΜΗ ΚΑΡΑΜΟΥΡΑΤΙΔΗ & ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ
Η εκρηκτική Νατάσσα Μποφίλιου, πάντα με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο
στο πλευρό της, έχοντας ολοκληρώσει μια σειρά επιτυχημένων παραστάσεων σε Ελλάδα και Κύπρο,
επιστρέφει στην Αθήνα για να γιορτάσει ξανά αυτό που αγαπά περισσότερο: την άμεση επικοινωνία
με το ενθουσιώδες κοινό της, μέσα από τις ανοιχτές συναυλίες. Με την γνωστή κι αγαπημένη “Εποχή
του Θερισμού”, που κατάφερε να κερδίσει τις καρδιές όλων μας, πλήρως αφομοιωμένη στον πυρήνα
του προσωπικού κι αγαπημένου της ρεπερτορίου, η πιο δεμένη καλλιτεχνική τριάδα του ελληνικού
τραγουδιού σας προσκαλεί σε μια ηλεκτρισμένη παράσταση, γεμάτη πάθος, έμπνευση, και ανατροπές.
“Η Εποχή του Θερισμού μας χαρίζει από την πρώτη μέρα της, μεγάλες στιγμές! Είμαστε βαθιά ευγνώμονες
για τον τρόπο που την αγκαλιάσατε αλλά και για την συγκινητική σας προσέλευση στις συναυλίες μας.
Λίγο πριν περάσουμε με φόρα στα επόμενα,
είμαστε έτοιμοι για το πιο ξεχωριστό live!” Νατάσσα/Θέμης/Γεράσιμος
Συντελεστές
Νατάσσα Μποφίλιου
Θέμης Καραμουρατίδης: Ενορχηστρώσεις
Γεράσιμος Ευαγγελάτος: Επιμέλεια προγράμματος
Μουσικοί
Θέμης Καραμουρατίδης: πιάνο
Άρης Ζέρβας: τσέλο
Γιώργος Μπουλντής: κοντραμπάσο,

ηλεκτρικό μπάσο, synth bass
Γιώργος Καρδιανός: ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα
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Μανώλης Γιαννικιός: τύμπανα
Γιώργος Καστανός: σαξόφωνο, κλαρινέτο

Φωνητικό σύνολο

Λητώ Αμπατζή, Έλενα Λεωνή, Steve Bekas,
Αντώνης Παλαμάρης
Ηχοληψία: Γιάννης Παξεβάνης, Αντώνης
Ζαχόπουλος
Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης
Φωτογραφίες: Κώστας Αυγούλης
Artwork: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς
Management: PROSPERO, www.prospero.com.gr

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ
ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
ΙΑΧΕΣ 2022
ΚΥΡΙΑΚΗ
11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ
12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Σοφοκλή
Αντιγόνη
Σκηνοθεσία
Τσέζαρις
Γκραουζίνις
Μετάφραση
Γιώργος
Μπλάνας

Η «Αντιγόνη» του Σοφοκλή δια χειρός Cezaris Grauzinis είναι μια σύγχρονη και επίκαιρη μεταφορά
της σοφόκλειας αντιπολεμικής τραγωδίας. με ένα ανατρεπτικό πρωταγωνιστικό καστ. Αντιγόνη η
Έλλη Τρίγγου. Κρέοντας ο Βασίλης Μπισμπίκης. Και ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης Κορυφαίος του Χορού.
Η παράσταση παρουσιάζεται σε παραγωγή του πολιτιστικού οργανισμού «Λυκόφως» και περιοδεύει
σε όλη την Ελλάδα, με πρώτη παράσταση στις 15 Ιουλίου στο Θέατρο Φρύνιχος στους Δελφούς.
Η ιστορία
Την επόμενη του Εμφυλίου στη Θήβα, οι χθεσινοί προστάτες της πόλης γιορτάζουν τη νίκη τους,
προσπαθώντας 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 αντίστασης στον πολιτικό πραγματισμό της τυραννίας. Το σκεπτικό της
παράστασης κατά τον σκηνοθέτη Cezaris Grauzinis διαμορφώθηκε με στόχο να αντικατοπτρίσει
ποιητικά την τρέχουσα νέα πραγματικότητα της ζωής της κοινωνίας και, υπό αυτό το νέο πρίσμα να
αναστοχαστεί και να εξερευνήσει τις έννοιες του Αρχαίου Δράματος, καθώς και να εδραιώσει την
επικοινωνία με το κοινό όχι μόνο σε αισθητικό ή πνευματικό, αλλά και σε συναισθηματικό επίπεδο.
Ταυτότητα παράστασης

Πρωταγωνιστούν

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

Αντιγόνη: Έλλη Τρίγγου
Κρέων: Βασίλης Μπισμπίκης
Κορυφαίος του Χορού: Ιεροκλής Μιχαηλίδης
Άγγελος: Γιώργος Παπαγεωργίου
Ισμήνη: Δανάη Μιχαλάκη
Τειρεσίας: Χρήστος Σαπουντζής
Φύλακας: Κώστας Κορωναίος
Αίμων: Στρατής Χατζησταματίου
Ευριδίκη: Μαρίνα Αργυρίδου
Χορός: Τάσος Σωτηράκης
Χορός: Γιάννης Μαστρογιάννης
Χορός: Περικλής Σιούντας
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Παραγωγή: Πολιτιστικός Οργανισμός «Λυκόφως»
Οργάνωση περιοδείας: 5η Εποχή Τέχνης

Τιμές εισιτηρίων
Γενική Είσοδος: 20€
Μειωμένο: 17€
ticketservices.gr

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ
ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
ΙΑΧΕΣ 2022
ΤΡΙΤΗ
13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Ευριπίδη
Μήδεια
Σκηνοθεσία
Αιμίλιος
Χειλάκης
Μετάφραση
Γιώργος
Μπλάνας

«Βαθιά κι αγιάτρευτη πληγή
το μίσος της αγάπης»
Ο Αιμίλιος Χειλάκης και ο Μανώλης Δούνιας σκηνοθετούν ένα από τα πιο σπαρακτικά έργα του
παγκόσμιου θεάτρου. Η Μήδεια του Ευριπίδη, όπως την διασκεύασαν και την φαντάστηκαν οι δύο
σκηνοθέτες, ακολουθεί το πρότυπο της αρχαίας τραγωδίας που θέλει τρεις υποκριτές να υποδύονται
όλα τα πρόσωπα του δράματος. Η Αθηνά Μαξίμου, ο Αιμίλιος Χειλάκης και ο Αναστάσης Ροϊλός
αναλαμβάνουν τους ρόλους του έργου (Μήδεια, Ιάσων, Κρέων, Παιδαγωγός, Αιγέας, Τροφός,
Άγγελος), ενώ στο Χορό συναντάμε δύο κορυφαίες: τη Γιώτα Νέγκα και τη Μυρτώ Αλικάκη.
Μαζί τους επί σκηνής ο συνθέτης Δημήτρης Καμαρωτός.
Στη Μήδεια ο έρωτας ανατρέπει τη λογική, μεταμορφώνει τους ανθρώπους, πολιορκεί ακόμη
και τις πιο ιερές σχέσεις όπως αυτή ανάμεσα στη μητέρα και τα παιδιά της. Η ερωτική προδοσία
μετατρέπεται σε αβυσσαλέο μίσος και κατευθύνει τη μοίρα όλων. Η Μήδεια - που για χάρη του
Ιάσονα πρόδωσε την οικογένειά της, έκλεψε το Χρυσόμαλλο Δέρας και εγκατέλειψε την πατρίδα
της - βρίσκεται απομονωμένη στην Κόρινθο ανάμεσα σε ανθρώπους που την θεωρούν ξένη,
βάρβαρη. Όταν ο Ιάσονας της ανακοινώνει ότι θα παντρευτεί την Γλαύκη, την κόρη του βασιλιά της
Κορίνθου Κρέοντα, η πληγωμένη και περιφρονημένη Μήδεια μεταμορφώνεται σε σκοτεινό και
εκδικητικό αγρίμι. «Μπορεί η γυναίκα να μην αντέχει ν’ ακούει για μάχες και σπαθιά, μα όταν
πολιορκηθεί ο έρωτάς της, δεν υπάρχει πιο πολεμόχαρη ψυχή», γράφει ο ποιητής και βάζει τη
Μήδεια να εξοντώσει τη νεαρή αντίζηλό της στέλνοντάς της δηλητηριασμένα δώρα που προκαλούν
το φρικιαστικό θάνατό της. Η προδομένη Μήδεια δεν σταματάει εκεί. Διαπράττει το αδιανόητο:
σκοτώνει τα παιδιά της με τα ίδια της τα χέρια.

« Έχει λυθεί το αγρίμι της και ξέρω
πως δεν θα μαζευτεί, αν δεν χορτάσει αίμα»
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 επιτρέψει στην εξουσία να τα δολοφονήσει. Γι΄ αυτό
ο Ευριπίδης -παρά την αποτρόπαια πράξη της- στο τέλος, αντί να την τιμωρήσει, την αποθεώνει.
ΔΙΑΝΟΜΗ
Μήδεια: Αθηνά Μαξίμου
Ιάσων-Κρέων-Παιδαγωγός: Αιμίλιος Χειλάκης
Αιγέας-Τροφός-Άγγελος: Αναστάσης Ροϊλός
Κορυφαίες Χορού: Μυρτώ Αλικάκη, Γιώτα Νέγκα
Μουσικός-Μέλος του χορού: Δημήτρης Καμαρωτός
ΧΟΡΟΣ

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

Τιμές εισιτηρίων
Γενική Είσοδος: 20€
Μειωμένο: 17€
ticketservices.gr

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας
Σκηνοθεσία-Διασκευή: Αιμίλιος Χειλάκης,
Μανώλης Δούνιας
Πρωτότυπη Μουσική-Διδασκαλία Χορικών:
Δημήτρης Καμαρωτός
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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
Διεύθυνση παραγωγής: Έφη Πανουργιά
Εκτέλεση παραγωγής: Γιάννης Κουλούρης
Υπεύθυνη περιοδείας: Αλεξάνδρα Κούζουνα
Social Media-Διαφήμιση:

Renegade Media / Βασίλης Ζαρκαδούλας

Γραφείο τύπου ΘΕΑΤΡΟΧΩΡΟΣ: Μαρία Τσολάκη
Επικοινωνία παράστασης: Αναστασία Καμβύση
Παραγωγή: ΘΕΑΤΡΟΧΩΡΟΣ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ
ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
ΙΑΧΕΣ 2022
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Μποστ
Μήδεια
ΕΘΝΙΚΟ
ΘΕΑΤΡΟ
Σκηνοθεσία
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΑΒΡΙΑΝΟΣ

«Πώς μ’ εκνευρίζει ο χορός κι αυτές οι κορασίδες,
που βγαίνουν δήθεν συμπονών όλες τις ηρωίδες!» Μήδεια, Μποστ
Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει για πρώτη φορά το φετινό καλοκαίρι την εκρηκτική κωμωδία
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 διαφθορά, 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 σουρεαλιστική κατασκευή φτιαγμένη από απλά υλικά που
αντικατοπτρίζει 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 δημιουργίες 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
δεκαπεντασύλλαβο, ίσως και γι’ αυτό, τα σκίτσα του να συγγενεύουν με τη λαϊκή ζωγραφική και τη
βυζαντινή αγιογραφία. Με απαράμιλλη δεξιοτεχνία ο Μποστ φέρνει κοντά ετερόκλητους χαρακτήρες,
από διαφορετικές ιστορικές περιόδους, με χιούμορ και τόλμη, παίζοντας απενοχοποιημένα με τους
συνειρμούς που δημιουργεί η ακροβατική του γλώσσα. «Το πρώτο πράγμα που σε τραβάει στο έργο
είναι η γλώσσα του. Ο λόγος του, αν και απλός, είναι έτσι φτιαγμένος που σε αιφνιδιάζει με την
άρρηκτη σύνδεσή του με το παρόν, με τη δική μας ζωή μας, με τις δικές μας αγωνίες» σημειώνει ο
Γιάννης Καλαβριανός. Με έναν εκλεκτό 20μελή θίασο και μια μη αναμενόμενη ορχήστρα εγχόρδων
με τέσσερις μουσικούς επί σκηνής, σε ένα σκηνικό που θυμίζει χρυσό ερειπιώνα η σκηνοθεσία με
παιγνιώδη διάθεση βουτά στην ανελέητη κωμωδία του σπουδαίου συγγραφέα. Αντλώντας έμπνευση
από την αισθητική του δημιουργού της και προσπαθώντας να προσεγγίσει την καθαρότητα της
γελοιογραφίας, η παράσταση επιχειρεί μια κατάδυση στο καλλιτεχνικό σύμπαν του Μποστ.
Ταυτότητα παράστασης
Σκηνοθεσία: Γιάννης Καλαβριανός
Δραματουργική επεξεργασία:

Γιάννης Καλαβριανός, Έρι Κύργια

Τιμές εισιτηρίων
Γενική Είσοδος: 18€
Μειωμένο: 14€
ticketservices.gr

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 (αλφαβητικά)
Τροφός: Γιώργος Γλάστρας		
Οιδίποδας: Θανάσης Δήμου		
Αντιγόνη: Άνδρη Θεοδότου
Ευριπίδης: Στέλιος Ιακωβίδης

Ψαράς: Θανάσης Ισιδώρου		
Καλόγρια: Σύρμω Κεκέ		
Κορυφαία: Μαρία Κοσκινά		
Εξάγγελος: Φανή Παναγιωτίδου		
Καλόγερος: Γιώργος Σαββίδης		
Ιάσονας: Σταύρος Σβήγκος		
Μήδεια: Γαλήνη Χατζηπασχάλη		
Χορός (αλφαβητικά)

Μαρία Κωνσταντά, Ειρήνη Μακρή,
Λυγερή Μητροπούλου, Ελπίδα Νικολάου,
Κατερίνα Πατσιάνη, Ματίνα Περγιουδάκη,
Μαριάμ Ρουχάτζε, Θεοδοσία Σαββάκη,
Νιόβη Χαραλάμπους.
Μουσικοί επί σκηνής (αλφαβητικά)
Παρασκευάς Κίτσος: κοντραμπάσο
Θοδωρής Οικονόμου: πιάνο, μουσική διεύθυνση
Δημήτρης Χουντής: σοπράνο σαξόφωνο
Μαρία Χριστίνα Harper: άρπα
Φωτογράφος παράστασης: Ελίνα Γιουνανλή
Δημιουργία βίντεο: Xρήστος Συμεωνίδης

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ
ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
ΙΑΧΕΣ 2022
ΣΑΒΒΑΤΟ
17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Συναυλία
Για όλα εκείνα
τζιέρι μου
θε να σου
τραγουδήσω
Ομοσπονδία
Προσφυγικών
Σωματείων
Ελλάδος
Γεράσιμος
Ανδρεάτος
Μελίνα
Κανά
Σοφία
Μάνου
Στέλλα
Καρύδα
Γιώργος
Ντόβολος
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΤΖΙΕΡΙ μου
‘Για όλα εκείνα τζιέρι μου θε να σου τραγουδήσω’
Το 2022 αποτελεί ένα έτος με ιδιαίτερο συμβολικό και συναισθηματικό φορτίο γιατί συμπληρώνονται
100 χρόνια από την Καταστροφή της Σμύρνης και συνεκδοχικά από τον βίαιο και αναγκαστικό
τερματισμό της Ελληνικής παρουσίας στον ευρύτερο χώρο της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής
Θράκης.
Εκατό χρόνια μετά την Καταστροφή του 1922, οι απόγονοι των Προσφύγων αποτελούν ένα δυναμικό
και δημιουργικό κομμάτι του Ελληνικού Λαού, τιμώντας την καταγωγή τους μέσα από τους μεγάλους
αγώνες για την ελευθερία και την δημοκρατία και την προσφορά τους στον πολιτισμό, την επιστήμη
και την τέχνη.
Η Ομοσπονδία Προσφυγικών σωματείων Ελλάδος (ΟΠΣΕ) τιμώντας τον απανταχού προσφυγικό
Ελληνισμό πραγματοποιεί, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την Μικρασιατική
Καταστροφή και τις εκδηλώσεις Μνήμης της 14ης Σεπτέμβρη για τη Γενοκτονία των Ελλήνων της
Μικράς Ασίας, μία μοναδική συναυλία.
Με τραγούδια και σκοπούς, από την ευρύτερη περιοχή της Μικράς Ασίας και τα παράλια του Αιγαίου
στόχο έχει να μας ταξιδέψει στις αλησμόνητες πατρίδες αλλά και στις προσφυγικές γειτονιές του
χθες. Παράλληλα θα ακουστούν εμβόλιμα αφηγηματικά αποσπάσματα γνωστών και διακεκριμένων
συγγραφέων του προσφυγικού ελληνισμού.
Τραγουδούν
Γεράσιμος Ανδρεάτος, Μελίνα Κανά,
Σοφία Μάνου, Στέλλα Καρύδα, Γιώργος Ντόβολος.
την Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής (ΟΕΜ) Εκκλησίας της
Ελλάδος διευθύνει ο Γεώργιος Δεμελής,
Συμμετέχει η παιδική χορωδία Σπύρου Λάμπρου και η
χορωδία παραδοσιακής μουσικής Σχολής “Εν Ωδαίς”
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Αφήγηση: Λεωνίδας Κακούρης, Βάνα Βάσιου
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Γεώργιος Ντόβολος
Συνδιοργάνωση:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ
ΒΥΡΩΝΑ & ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ
ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
ΙΑΧΕΣ 2022
ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Συναυλία
Μαρίζα
Ρίζου
Τιμές εισιτηρίων
Προπώληση: 14€
Ταμείο: 20€
μειωμένο: 15€
ticketservices.gr

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 22
Κι αυτό το καλοκαίρι, η αγαπημένη μας Μαρίζα Ρίζου μας καλεί να βγούμε «Μαζί Της Στο Φως» μετά
το μακρύ σκοτεινό τούνελ, στο οποίο ζήσαμε αυτό το διάστημα. Μετά από τις εξαιρετικά επιτυχημένες
χειμερινές της εμφανίσεις στον Σταυρό του Νότου, έρχεται με ένα ολοκαίνουριο πρόγραμμα, από το οποίο
φυσικά δε θα λείπουν τραγούδια – σταθμοί, αλλά και καινούριες διασκευές.
Μάλλον πια περισσεύει να αναφέρουμε την αμεσότητα, το χιούμορ και τη θετική της αύρα. Η Μαρίζα, μαζί
με τη γνωστή παρέα της, αλλά και καινούρια μέλη, τους «συνήθεις υπόπτους» φίλους και παιχταράδες
(όπως τους αποκαλεί!), επιστρέφουν δυναμικά και με άγριες διαθέσεις!
Η συνταγή για μια αξέχαστη καλοκαιρινή βραδιά!
Μουσικοί
Άγγελος Αϊβάζης: κιθάρες, τζουράς, φωνή
Παναγιώτης Κωστόπουλος: τύμπανα
Γιώργος Μουχτάρης: κοντραμπάσο,
synth bass, μελόντικα, ρεκ

Σπύρος Νίκας: σαξόφωνο, κλαρίνο
Μάρκος Χαϊδεμένος: πιάνο, hammond,
rhoads, επιμέλεια ενορχηστρώσεων
Επιμέλεια ήχου: Αγαπητός Καταξάκης &

Ηλίας Καρούμπαλης

Φωτισμοί: Φίλιππος Τρέπας
Επιμέλεια Παραγωγής: ΜENTA ART EVENTS
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ
ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
ΙΑΧΕΣ 2022
ΔΕΥΤΕΡΑ
19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Αισχύλου
Προμηθέας
Δεσμώτης
Σκηνοθεσία
Άρης
Μπινιάρης
Μετάφραση
Γιώργος
Μπλάνας

Πρόκειται για μία σπαρακτική επίκληση του πάσχοντος θεού για τον άνθρωπο. Μία επίκληση ενιαία,
με συνεχή κλιμάκωση από την αρχή ως το τέλος, για τον άνθρωπο. 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 μηχανισμό μιας
τυραννίδας. Η παράσταση αποτελεί ένα ταυτόχρονα θεατρικό και μουσικό γεγονός. Οι ηθοποιοί
αντλούν πληροφορίες από την ρυθμικότητα του κειμένου και μεταβολίζουν, με το σώμα και τη φωνή,
σε θεατρική δράση, τον ήχο και το ρυθμό του ποιητικού λόγου. Με όχημα την μουσική, δημιουργούν,
μια δυναμική πλατφόρμα αναπαράστασης και αναδεικνύουν συγκινησιακά φορτία από το πεδίο της
αρχαίας τραγωδίας. Χορωδιακά μέρη, μελωδίες και δυναμικοί ρυθμοί, δημιουργούν 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.

Γενική Είσοδος: 20€
Μειωμένο: 15€

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
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

ΧΟΡΟΣ (Αλφαβητικά)
Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Δήμητρα Βήττα, Ελένη
Βλάχου, Φιόνα Γεωργιάδη, Κατερίνα Δημάτη,
Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Γρηγορία Μεθενίτη, Αλεξία
Σαπρανίδου, Θάλεια Σταματέλου

viva.gr

ΙΑΧΕΣ2022 128

Μουσικός επί σκηνής: Σταμάτης Φουσέκης

Μουσική
Φώτης Σιώτας
Προμηθέας
Γιάννης
Στάνκογλου

Τιμές εισιτηρίων

Διεύθυνση Παραγωγής: Στέλλα Γιοβάνη
Οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής: Βασιλεία Τάσκου,

Άννα Πασπαράκη
Παραγωγή: Θέατρο ΠΟΡΕΙΑ
ΔΙΑΝΟΜΗ

Προμηθέας: Γιάννης Στάνκογλου
Κράτος: Άρης Μπινιάρης
Βία: Κωνσταντίνος Γεωργαλής
Ήφαιστος: Δαυίδ Μαλτέζε
Ωκεανός: Αλέκος Συσσοβίτης
Ιώ: Νάνσυ Μπούκλη
Ερμής: Ιωάννης Παπαζήσης

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ
ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
ΙΑΧΕΣ 2022
ΤΡΙΤΗ
20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Συναυλία
Θανάσης
Παπακωνσταντίνου
Τιμές εισιτηρίων

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 22 Μαζί του η Μελίνα Κανά

Γενική είσοδος: 15€
viva.gr

Τέσσερα χρόνια μετά τις κοινές εμφανίσεις με τον Σωκράτη, ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου ετοιμάζεται
να επανέλθει στα καλοκαιρινά μουσικά δρώμενα με τη λαχτάρα οι μουσικές και τα τραγούδια, να μας
υψώσουν πάνω απ’ τις κακοτοπιές, το μούδιασμα να παραχωρήσει τη θέση του στην ευφροσύνη, η νύχτα
να γίνει πιο εύκολη κι η μέρα πιο ευοίωνη.
Μαζί του συνοδοιπόρος από παλιά, η Μελίνα Κανά!
Συμμετέχουν
Δημήτρης Μυστακίδης: κιθάρα, λαούτο, τραγούδι
Κωνσταντίνος Πιστιόλης: κλαρίνο, γκάϊντα,
καβάλ, hang drum, τραγούδι
Γιάννης Λίταινας: κιθάρα, λαούτο, τραγούδι
Γιώργος Αγγελάκης: τρομπόνι, ακορντεόν
Νίκος Δημηνάκης: Σαξόφωνα, φλάουτο,
didgeridoo, πλήκτρα, beatbox
Απόστολος Γιάγκος: πλήκτρα
Λεωνίδας Κυρίδης: ηλεκτρικό μπάσο
Φοίβος Άνθης: τύμπανα
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Κλήμης Πελοπίδας,
Θεμιστοκλής Δημητρακόπουλος: Ηχοληψία
Χρήστος Λαζαρίδης: Σχεδιασμός & χειρισμός φώτων
Κωνσταντής Παπακωνσταντίνου:
Φροντιστής σκηνής
Παραγωγή: Novel Vox

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ
ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
ΙΑΧΕΣ 2022
ΔΕΥΤΕΡΑ
26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Συναυλία
Γιώργος Νταλάρας
Γιάννης Κότσιρας
Τιμές εισιτηρίων
early bird: 15€
Προπώληση: 18€
Ταμείο: 20€
μειωμένο: 15€
ticketservices.gr

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 22
Συναντήθηκαν έναν δύσκολο χειμώνα επί σκηνής. Καλεσμένος του Γιώργου Νταλάρα ο Γιάννης
Κότσιρας, σε ένα πρόγραμμα με τα πιο ωραία τραγούδια τους, που ο κόσμος υποδέχτηκε θερμά,
με συγκίνηση και αγάπη. Δύο συναυλίες sold out σε ελάχιστες μέρες! Μοιράστηκαν επί σκηνής
τραγούδια που τους ενώνουν και ένα κομμάτι από τα πιο “ακριβά” τραγούδια του ρεπερτορίου τους.
Έτσι, φέτος το καλοκαίρι συνεχίζουν αυτή την “παρέα” ετοιμάζοντας ένα συναρπαστικό μουσικό ταξίδι.
Μια σπάνια συνύπαρξη, με αγαπημένα κλασσικά τραγούδια των τελευταίων δεκαετιών. Διασκευές,
καινούργια και παλιά τους τραγούδια, απρόβλεπτα, κοινές ερμηνείες σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα.
Ο Γιώργος Νταλάρας με τη μαγευτική δύναμη μιας αξεπέραστης μουσικής διαδρομής και ο Γιάννης
Κότσιρας, ταξιδευτής του κόσμου, που προσεγγίζει τις ρίζες µε βαθύ σεβασμό, αλλά και µε ματιά
«προσωπική» που τον κάνει να ξεχωρίζει. Μαζί τους η Ασπασία Στρατηγού, αναμφισβήτητα μια σπάνια
και άξια φωνή. Εξαιρετικοί μουσικοί, φίλοι και συνοδοιπόροι ετών, βρίσκονται μαζί τους επί σκηνής.
Μουσικοί
Νίκος Ζέρβας: πιάνο
Αλέξανδρος Λιβιτσάνος: πλήκτρα
Γιώργος Μάτσικας: μπουζούκι, κλασική κιθάρα
Βαγγέλης Μαχαίρας: μπουζούκι, μαντολίνο,
τζουράς, λαούτο

Χρήστος Ζέρβας: ακουστική &ηλεκτρική κιθάρα
Κώστας Μιχαλός: ακουστική & ηλεκτρική κιθάρα
Θανάσης Σοφράς: μπάσο
Μάνος Γρυσμπολάκης: ακορντεόν
Ηλίας Μαντικός: κανονάκι
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Αποστόλης Βαγγελάκης: πνευστά
Στράτος Σαμιώτης: κρουστά
Δημήτρης Χριστοδουλάκης: τύμπανα
Επιμέλεια Παραγωγής: Μenta Art Events & Encore
Επικοινωνία-Προβολή στα media:
Zuma Communications
Σχεδιασμός ήχου / Hχοληψία:
Αντώνης Ζαχόπουλος, Βαγγέλης Κουλούρης,
Στρατής Καραδημητράκης,
Φωτισμοί: Γιάννης Μανιατάκος
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H EΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΚΑΙ ΘΑ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΣ
Σ’ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Μέσα σε αυτή την υγειονομική κρίση που βιώνει τους τελευταίους μήνες την χώρα καθώς και μετά τα καταστροφικά φυσικά φαινόμενα που έπληξαν το τελευταίο χρονικό διάστημα τόσο την Αθήνα όσο και τις
περιοχές της Ελλάδας, με αποτέλεσμα να χαθούν ανθρώπινες ζωές, να καταστραφούν περιουσίες και να
αφανιστούν ολόκληροι οικισμοί, για μια ακόμα φορά, έγινε φανερή η ανάγκη ύπαρξης διαθέσιμων εθελοντών-διασωστών, καταρτισμένων και κατάλληλα εκπαιδευμένων, οι οποίοι θα μπορούν να συνδράμουν
άμεσα στο έργο των φορέων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.
Η «Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών» (εφεξής ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α.), είναι ένας εθελοντικός σύλλογος διάσωσης,
που απαριθμεί σήμερα 20 ενεργές διασωστικές ομάδες ανά την Ελλάδα και με έδρα την ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Αιγάλεω, όλες εγγεγραμμένες στο μητρώο μας Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες ειδικά
στις περιπτώσεις καταστροφών ή εκτάκτου ανάγκης, συνεργάζονται υπό το συντονισμό της εκάστοτε Περιφέρειας, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, και 550 συνολικά ενεργά μέλη-διασώστες και φροντίζει να παρέχει ένα πλήρες και τακτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στους εθελοντές μας
προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν σε ενδεχόμενο κάλεσμα από τους αρμόδιους φορείς, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην προάσπιση της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών,
καθώς και την προστασία της φύσης.
Η EΠ.ΟΜ.Ε.Α. είναι ιδρυτικό μέλος , στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, την EVOLSAR, στον οποίο συμμετέχουν
αντίστοιχες διασωστικές ομάδες από Κύπρο, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Αγγλία, Ουγγαρία, Σερβία, Γαλλία
και Ισπανία. Στο πλαίσιο του EVOLSAR εκπονούνται τόσο πανευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης όσο
και ειδικές ασκήσεις διάσωσης.
Η οικογένεια των Επιλέκτων μεγαλώνει με κύριο σκοπό την προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας σε συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη αλλά και την επέμβαση των διασωστών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Τα παραπάνω τμήματα είναι αυτόνομα, με δικό τους Διοικητικό Συμβούλιο. Ωστόσο, για την
επίτευξη της κοινής εκπαίδευσης των ομάδων και την μετάδοση κοινών γνώσεων, ο προσδιορισμός της
εκπαίδευσης και ο έλεγχος των ομάδων πραγματοποιείται από την ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α Ελλάδος με καταστατικό ως
αυτόνομο τμήμα.
Οι ΕΠΙΛΕΚΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ έχουν ως σκοπό την προστασία της ζωής, της υγείας και περιουσίας των πολιτών και της φύσης, τη διοργάνωση αθλοπαιδιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Ειδικότερα:
Η αντιμετώπιση κρίσεων, είτε ανθρωπογενών (πόλεμοι), είτε ως συνεπεία φυσικών καταστροφών (σεισμοί,
πυρκαγιές, πλημμύρες) εντός και εκτός των συνόρων της Ελλάδας.
Η έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση ατυχημάτων ή ασθενειών. Η οργάνωση και εκπαίδευση των
πολιτών, καθώς, επίσης, και η λήψη μέτρων για την πρόληψη όλων των ανωτέρω δυσάρεστων καταστάσεων.

Η εφαρμογή μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος (πυροπροστασία, καθαριότητα κ.λ.π.), που έχει
άμεση σχέση με την υγεία και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.
Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που έχουν ειδικές ανάγκες και των ευπαθών ομάδων
πολιτών.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Τα μαθήματα γίνονται από επαγγελματίες της εκάστοτε ειδικότητας, οι οποίοι διαθέτουν άδεια διδασκαλίας.
Για να συμμετέχει ένας πολίτης στις ομάδες των Επίλεκτων Ομάδων Ειδικών Αποστολών θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς ένα βασικό σχολείο πέντε (5) μηνών. Τα μαθήματα είναι θεωρητικά αλλά και πρακτικά
και γίνονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 20:00μμ με 22:00μμ από επαγγελματίες εκπαιδευτές στο είδος τους ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματος.
Με το πέρας του βασικού σχολείου και με την επιτυχή περάτωση των εξετάσεων οι εθελοντές διαλέγουν
μια από τις παρακάτω ειδικότητες:
Πυρόσβεση και Πυροπροστασία, Πρώτες Βοήθειες,, Ορεινή Διάσωση, Διάσωση σε Υγρό Στοιχείο, Προστασία
των Δημόσιων Δρυμών, Αντιμετώπιση Κρίσεων, Εκπαίδευση Διασωστικών Σκύλων, Τηλεπικοινωνίες, Internet και Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών
Στόχος της ομάδας είναι να εκπαιδεύσει τους πολίτες ώστε να μπορούν να βοηθήσουν σε καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης και μαζικών καταστροφών. Για το λόγο αυτό οι εθελοντές-πολίτες εκπαιδεύονται από
τους ίδιους τους ανθρώπους που θα κληθούν να βοηθήσουν σε τέτοιες καταστάσεις, δηλαδή από επαγγελματίες διασώστες της Πολεμικής Αεροπορίας, από Πυροσβέστες, από γιατρούς, νοσηλευτές, το Ε.Κ.Α.Β.
καθώς και τον Ο.Α.Σ.Π.
Η εκπαίδευση βασίζεται κυρίως στις Α’ Βοήθειες, στη διάσωση εγκλωβισμένων από ερείπια (Αντιμετώπιση
Καταστροφών) , στη διάσωση στο βουνό (Ορεινή Διάσωση) και στο υγρό στοιχείο (ναυαγοσωστική – καταδύσεις –ανελκύσεις), στις Τηλεπικοινωνίες αλλά και στο Π.Β.Χ. Χημικές Ραδιενεργής Καταστροφές.
Για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους και την καλύτερη κατανόηση των γνώσεων τους πάνω στις
πρώτες βοήθειες , οι εθελοντές των Επιλέκτων Αιγάλεω προσφέρουν εθελοντική εργασία στο Τζάνειο Νοσοκομείο του Πειραιά και στο K.A.T. ενώ παράλληλα συμμετέχουν σε πληθώρα ασκήσεων και υγειονομικών
καλύψεων. Παράλληλα οι εθελοντές παρακολουθούν ποικίλα σεμινάρια όπως είναι το BLS και εκπαιδεύσεις
όπως το TRIAGE (διαλογή θυμάτων), το ΣΕΘΕ (Σχολείο Εκπαίδευσης Θαλάσσιας Επιβίωσης) και της
Κ.ΟΜ.Α.Κ.(Κινητή Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών) , προκειμένου να διευρύνουν και να εμπλουτίσουν
περαιτέρω τις γνώσεις τους.
ΔΡΑΣΗ
Μέχρι σήμερα οι Επίλεκτες Ομάδες Ειδικών Αποστολών έχουν συμμετάσχει είτε προληπτικά είτε καθοριστικά σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης αλλά και στην διοργάνωση πολιτιστικών, πολιτισμικών και αθλητικών οργανώσεων. Οι Επίλεκτες Ομάδες Ειδικών Αποστολών προσφέρουν τις υπηρεσίες τους οπουδήποτε
και οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο. Χαρακτηριστική είναι η άψογη συνεργασία της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. με δύο από
τα μεγαλύτερα θέατρα της Αττικής το θέατρο Πέτρας του Δήμου Πετρούπολης και Βράχων του Δήμου Βύρωνα καθώς και οι νέες συνεργασίες με τα θέατρα Γης και Δάσους στη Θεσσαλονίκη και το θέατρο Αλκαζάρ
στη Λάρισα προσφέροντας εθελοντικά, υγειονομική βοήθεια σε οποιονδήποτε τη χρειαστεί.
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