Ζωγραφική απόδοση του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών

σοφοκλεια 2015

Φ

ίλες και φίλοι, τα σοφοκλεια
2015 διανύουν τον δεύτερο χρόνο
ζωής τους Και σας καλωσορίζω με χαρά στη
φετινή διοργάνωση που πραγματοποιείται από
τη ΔΗ.Κ.Ε.Α. του Δήμου Αχαρνών.
Επιθυμία όλων μας είναι να προσφέρουμε
μία καλοκαιρινή ανάσα πολιτισμού
και ψυχαγωγίας στους δημότες και τους
κατοίκους των Αχαρνών, φέρνοντας κοντά
τους πετυχημένες καλλιτεχνικές παραστάσεις
και γνωστούς θεατρικούς θιάσους. Στόχος μας
να χαρίσουμε στον κόσμος που θα επισκεφτεί
τα σοφόκλεια 2015, ένα ευχάριστο διάλλειμα
συγκίνησης και γέλιου από την δύσκολη
καθημερινότητα που ζούμε όλοι μας τα
τελευταία χρόνια.
Οι φετινές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν μία
μεγάλη ποικιλία παραστάσεων για όλη την
οικογένεια, από παιδικό θέατρο, παράσταση
καραγκιόζη,
αρχαίο
θέατρο,
γνωστές
κωμωδίες με διάσημους καλλιτέχνες, και
μουσικές συναυλίες. Επίσης, εφέτος για πρώτη
φορά, τα καλλιτεχνικά τμήματα της ΔΗ.Κ.Ε.Α.
δίνουν δυναμικό παρόν στα σοφοκλεια 2015,
παρουσιάζοντας ολοκληρωμένες δουλειές
τους.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο
Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό για την αμέριστη
στήριξη στον τομέα Πολιτισμού αλλά και όλους
τους ανθρώπους της ΔΗ.Κ.Ε.Α. που εργάστηκαν
με κέφι για τη φετινή διοργάνωση.
Μαρία Χρ. Ναυροζίδου
Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Α.
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Το ταξιδι των Αχαρνων στον Πολιτισμο
συνεχιζεται

Τ

α Σοφοκλεια 2015 ανοίγουν τις
πύλες τους στην Τέχνη και τον Πολιτισμό
για 2η συνεχόμενη χρονιά στις Αχαρνές.
Οι Αχαρνές διαθέτουν μία πλούσια
πολιτιστική κληρονομιά και ταυτότητα την
οποία οφείλουμε να διαφυλάξουμε και να τη
μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές.
Ιδιαίτερα στις δύσκολες εποχές που βιώνουμε
όλοι μας, ο Πολιτισμός είναι το αποκούμπι
των αδυνάτων, που αναζητούν δύναμη για
να κερδίσουν πίσω τη χαμένη ελπίδα τους.
Αυτό άλλωστε είναι και το πνεύμα της φετινής
διοργάνωσης: Να ψυχαγωγήσει και να χαρίσει
απλόχερα το γέλιο, διδάσκοντας Πολιτισμό και
μαθήματα ζωής σε όλους μας.
Η ατζέντα του Φεστιβάλ Πολιτισμού 2015
απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους
θεατές, περιλαμβάνοντας εξαίρετες παιδικές
παραστάσεις, αρχαίο δράμα, απολαυστικές
κωμωδίες, σύγχρονα ελληνικά θεατρικά έργα
και μουσικές παραστάσεις.
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη
ΔΗ.Κ.Ε.Α. για τη φετινή διοργάνωση, και τη
συμμετοχή των Καλλιτεχνικών τμημάτων της
στα Σοφόκλεια 2015. Είναι πολύ σημαντικό
οι Αχαρνές να παράγουν πολιτισμό και να
αναδεικνύουν τη δυναμική και τα ταλέντα των
ανθρώπων του τόπου μας.
Εύχομαι τα Σοφόκλεια 2015 να χαρίσουν
στιγμές ξενοιασιάς και ψυχαγωγίας σε όλους
μας.
Γιάννης Κασσαβός
Δήμαρχος Αχαρνών
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σαββατο 29 Αυγουστου

Παρασκευη 4 Σεπτεμβριου

“Σαν παλιο σινεμα υπο το
σεληνοφως”

“Χρηστος Λουφης”

Θεατρο “Μικης Θεοδωρακης” ώρα 21:00
Γενικη εισοδος: 5€

Μουσικοθεατρική παράσταση με την
Ελένη Φιλίνη και Κώστα Βενετσάνο.

Κυριακη 30 Αυγουστου

Θεατρο “Μικης Θεοδωρακης” ώρα 21:00
Είσοδος Δωρεάν

“90 Χρονια
Μικης Θεοδωρακης”
Συναυλια

Δευτερα 31 Αυγουστου

Θεατρο “Μικης Θεοδωρακης” ώρα 21:00
Γενικη εισοδος: 15€
Μειωμενο (φοιτητ ές, άνεργοι, παιδιά, ΑμΕΑ): 12€
Προπωληση: 10€

“Χωριζουμε λεμε”

κωμωδια των Αλεξανδρου Ρηγα &
Δημητρη Αποστολου

Τριτη 1 Σεπτεμβριου

Θεατρο “Μικης Θεοδωρακης” ώρα 21:00
Γενικη εισοδος: 9€
Προπωληση: 7€

“Ο μάγος του ΟΖ”

Παιδικη Σκηνη Γιαννη Χριστοπουλου

Τεταρτη 2 Σεπτεμβριου

Θεατρο “Μικης Θεοδωρακης” ώρα 21:00
Γενικη εισοδος: 15€
Μειωμενο (φοιτητ ές, άνεργοι, παιδιά, ΑμΕΑ): 13€

“Οι Τενοροι”

Θεατρο “Μικης Θεοδωρακης” ώρα 21:00
Είσοδος Δωρεάν
Συναυλια

Σaββατο 5 Σεπτεμβρiου

Θεατρο “Μικης Θεοδωρακης” ώρα 21:00
Γενική είσοδος: 12€
Προπώληση: 10€
Online προπώληση (www.viva.gr): 8€

“Η Φoνισσα”

του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Κυριακh 6 Σεπτεμβρiου

Θεατρο “Μικης Θεοδωρακης” ώρα 21:00
Γενική είσοδος: 10€

“Παραμyθι χωρiς oνομα”

παιδικη σκηνη Κaρμεν Ρουγγeρη

Δευτeρα 7 Σεπτεμβρiου

Θεατρο “Μικης Θεοδωρακης” ώρα 21:00
Γενική είσοδος: 16€
Μειωμένο (φοιτητ ές, άνεργοι, παιδιά, ΑμΕΑ): 12€

“Ηλeκτρα”

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ - ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: ΣΠΥΡΟΣ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

Τριτη 8 Σεπτεμβριου

Θεατρο “Μικης Θεοδωρακης” ώρα 21:00
Γενική είσοδος: 12€

“Οικος αντοχης”

ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΡΩΜΑ

κωμωδια του Κεν Λουντβιχ
διασκευη/σκηνοθεσια Βλαδιμηρου
Κυριακιδη

Τεταρτη 9 Σεπτεμβριου

Πεμπτη 3 Σεπτεμβριου

Μουσικοθεατρική παράσταση

Θεατρο “Μικης Θεοδωρακης” ώρα 21:00
Γενικη εισοδος: 15€
Μειωμενο
(φοιτητ ές, άνεργοι, παιδιά, ΑμΕΑ): 12€

“Προμηθέας Δεσμώτης”

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΚΩΣΤΑ ΦΙΛΙΠΠΟΓΛΟΥ
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Θεατρο “Μικης Θεοδωρακης” ώρα 21:00
Γενική είσοδος: 15€, Προπώληση: 12€

“Μερες Ραδιοφωνου”

Πεμπτη 10 Σεπτεμβριου

Θεατρο “Μικης Θεοδωρακης” ώρα 21:00
Γενική είσοδος: 8€

Συναυλια
“Μια ζωη Γιαννης Σπανοσ”

εκδηλωσεων
Παρασκευη 11 Σεπτεμβριου

Θεατρο “Μικης Θεοδωρακης” ώρα 21:00
Γενική είσοδος: 8€
Προπώληση: 7€

“Ο Τζακ και η φασολιά”

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΟΝΕΙροΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Σαββατο 12 Σεπτεμβριου

Θεατρο “Μικης Θεοδωρακης” ώρα 21:00
Γενική είσοδος: 15€
Μειωμένο (φοιτητ ές, άνεργοι, παιδιά, ΑμΕΑ): 10€

“I am What I am”
Τακης Ζαχαρατος

Κυριακη 13 Σεπτεμβριου

Θεατρο “Μικης Θεοδωρακης” ώρα 19:30
Γενική είσοδος: 5€

“Ο Kαραγκιοζης μυστικος
πρακτορας”

Δευτερα 14 Σεπτεμβριου
(Γηπεδο Αχαρναϊκου ώρα 20:00)

Συναυλια
Κοινωνικης Αλληλεγγυης
Τριτη 15 Σεπτεμβριου

Θεατρο “Μικης Θεοδωρακης” ώρα 21:00
Εισοδος Δωρεαν

“Αποψε τρωμε στης
Ιοκαστης”

κωμωδια απο to θεατρικο εργαστηρι
δημου αχαρνων

Τεταρτη 16 Σεπτεμβριου

Θεατρο “Μικης Θεοδωρακης” ώρα 21:00
Εισοδος Δωρεαν

Συναυλία “Αφιερωμα στον
Βασιλη Τσιτσανη”

Θεατρο Σκιων του Πανου Καπετανιδη

Προπωληση Εισιτηριων
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήμου Αχαρνών
Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής:
8:00 – 15:00
Πλατεία Αγίου Νικολάου 3, 13673, Αχαρνές
Τηλέφωνα: 210 24 78 507, 210 24 78 505
E: dikeacharnon@yahoo.gr
W: www.dikeacharnon.gr

Κεντρική πλατεία Αχαρνών (κιόσκι)

ΚΕΠ Θρακομακεδόνων
Καθημερινά 08:00 – 20:00, Σάββατο 8:00-14:00)
Πλατεία Αριστοτέλους, Θρακομακεδόνες
Τηλ. : 213-2140317, 213-2140315, 213-2140303

Δημαρχείο Αχαρνών
Καθημερινά 08:00 – 15:00
Λεωφόρος Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τηλ: 213-2072300-2, 210-2415300-2

Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής:
17:00 – 20:00

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Κόμης Δευκαλίων

Φ

ίλες και Φίλοι,
Για μια ακόμη χρονιά ο Δήμος Αχαρνών κρατά τα σκήπτρα του
πολιτισμού διοργανώνοντας ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα
υποσχόμενος να χαρίσει αξέχαστες στιγμές σε μικρούς και μεγάλους.
Αφήστε στην άκρη τις έγνοιες και τα προβλήματα και επιστρατεύστε
την καλή σας διάθεση, το κέφι και την ανεμελιά.
Με εκτίμηση
Κόμης Δευκαλίων
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“ΣΑΝ ΠΑΛΙΟ ΣΙΝΕΜΑ
ΥΠΟ ΤΟ ΣΕΛΗΝΟΦΩΣ”
ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

29

σαββατο
αυγουστου

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

Μ

ουσική, τραγούδια,
και πολύ γέλιο σε μια
ευρηματική μουσικοθεατρική
παράσταση με την Ελένη Φιλίνη
και Κώστα Βενετσάνο.

Μιμήσεις:
Γιάννης Τσιτουρίδης,
Όλγα Πρωτονοταρίου
Σολίστ μπουζούκι:
Λέων Πέππος
Πλήκτρα:
Πάρης Βασιλείου
Τιμη Εισιτηριου:
Γενική είσοδος: 5€
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90 χρ0νια

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

Μ

ε σκηνικό την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο
και τις μελωδίες της λαϊκής ορχήστρας
της ΔΗ.Κ.Ε.Α. του Δήμου Αχαρνών σε μία
μουσική βραδιά αφιέρωμα στον μεγάλο Έλληνα
Μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, ανοίγει η
αυλαία του Φεστιβάλ Πολιτισμού σοφοκλεια
2015 στο ομώνυμο -προς τιμήν του- ανοιχτό
θέατρο Μίκης Θεοδωράκης.

Τραγούδι:
Θανάσης Κομνηνός
Συνοδεύει η ορχήστρα
της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Αχαρνών ΔΗ.Κ.Ε.Α.
Εισοδος ΔΩΡΕΑΝ
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30

κυριακη
αυγουστου

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

“ΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΛΕΜΕ”
ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΗΓΑ
& ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Μ

ια κωμωδία με ένα ζευγάρι στα πρόθυρα
διαζυγίου, με πολλούς γνωστούς
αγνώστους συγγενείς και φίλους να λένε τη
γνώμη τους… για καλό… και με έναν δικηγόρο –
μυστήριο… πολύ σκληρό, για να δεχθεί αμαχητί
το τέλος. Το «Χωρίζουμε Λέμε…» με αφορμή ένα
ζευγάρι και με πολύ χιουμοριστική διάθεση επιθεωρεί τις σχέσεις σήμερα, τις φιλίες, τον έρωτα
που περνάει, μα ελπίζουμε να ξανάρθει, την
αγάπη για πάντα που κάποτε τελειώνει, τον γάμο,
την πολιτική, την οικονομία… και πως όλα αυτά

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

31

δευτερα
αυγουστου

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

αποτελούν το παιχνίδι της ζωής μας. Και πάνω απ΄
όλα προτείνει για τη ζωή μας, ακριβώς αυτό: να
παραμείνει για πάντα παιχνίδι. Πρόκειται για μια
κωμωδία που θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως
μια μεταμοντέρνα επιθεώρηση, υπό την έννοια
ότι σχολιάζει, όπως η μαμά – επιθεώρηση, όλες
τις πτυχές της σύγχρονης πραγματικότητας.
Η νέα καυστική κωμωδία των Αλέξανδρου
Ρήγα και Δημήτρη Αποστόλου δεν εγγυάται το
«Χωρίζουμε», αλλά το «τα Λέμε…»

Συμμετέχουν ως μάρτυρες στην υπογραφή διαζυγίου με
ιδιαίτερο τρόπο και κατ’ αλφαβητική σειρά:

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας
Σκηνικά: Λία Ασβεστά
Πρωταγωνιστούν:
Μπέσσυ Μάλφα, Ρένος Χαραλαμπίδης,
Αλέξανδρος Ρήγας.

Βασιλική Ανδρίτσου, Κώστας Αποστολάκης,
Χρυσούλα Διαβάτη, Κώστας Δόξας, Γιάννης
Ζουγανέλης, Ελένη Καστάνη,
Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Δημήτρης
Μαυρόπουλος, Νίκος Μουτσινάς, Άννα
Παναγιωτοπούλου, Τζέσσυ Παπουτσή,
Σπύρος Πούλης, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης.
Τιμη Εισιτηριου:
Γενική είσοδος: 15 €
Φοιτητικό/Ανέργων/Παιδικό: 12 €
προπώληση: 10€
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“Ο ΜΑΓΟΣ ΤΟΥ ΟΖ”

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ο

θαυμαστός μάγος του Οζ είναι από
τις πιο γνωστές παιδικές ιστορίες στο
κόσμο, ένα μοντέρνο παραμύθι το οποίο έχει
μεταφραστεί σε πάνω από 40 διαφορετικές
γλώσσες. Μία ομάδα ετερόκλητων ταξιδευτών,
με επικεφαλής τη μικρή Ντόροθυ, τον Αχυρένιο,
τον Ντενεκεδένιο, και το Λιοντάρι, αναζητά την
αυτογνωσία και την πνευματική λύτρωση. Οι
ήρωες της παράστασης ταξιδεύουν στη χώρα
του Οζ με στόχο να φτάσουν στην Αστραφτερή
Σμαραγδούπολη η οποία κατοικείται από τους
Πολυφαγάκιδες. Οι ταξιδευτές μέχρι να φτάσουν
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Θεατρική διασκευή- σκηνοθεσία:
Χάρης Ρώμας
Μουσική: Γιάννης Ζουγανέλης
Χορογραφίες: Φώτης Μεταξόπουλος
Κοστούμια: Σήλια Δεμίρη
Σκηνικά: Αντώνης Βαλής
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01

τριτη
σεπτεμβριου

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

στον τελικό προορισμό τους να συναντήσουν
τον μάγο του Οζ θα έρθουν αντιμέτωποι με
αρκετά εμπόδια ένα από αυτά και της κακιάς
νεράιδας, την οποία όμως θα ξεπεράσουν με
την παρουσία της καλής νεράιδας Γκλίντα.
Έτσι οι μικροί ταξιδευτές θα φτάσουν στο
πράσινο παλάτι του Οζ όπου εκεί...!
Ας τους ακολουθήσουμε λοιπόν και εμείς με
πολύ μουσική - χορό - τραγούδι - γέλιο μέσα
από ένα μεγάλο θέαμα στο ταξίδι τους επί
σκηνής.
Παίζουν:
Στέλλα Μπονάτσου, Κατερίνα Αναστασίου,
Μύριαμ Χρονοπούλου, Μανώλης
Κονταξάκης, Γιάννης Πισκιτζής, Γιάννης
Τσούκας, Δανάη Νεονάκη, Νίκος Βαλής
Τιμη Εισιτηριου:
Γενική είσοδος: 9 €
Φοιτητικό/Ανέργων/Παιδικό: 7 €

“ΟΙ ΤΕΝΟΡΟΙ”

ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝ ΛΟΥΝΤΒΙΧ
ΣΕ ΔΙΑΣΚΕΥΗ/ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

02

τεταρτη
σεπτεμβριου

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

διασκευή διαδραματίζεται στην Αθήνα
Η
του σήμερα σε μια σουίτα κεντρικού
ξενοδοχείου.

Ο Διευθυντής της Λυρικής Ερρίκος Μπαλτάς
(Πάνος Σταθακόπουλος) και ο Βοηθός του
Μάξιμος (Θανάσης Τσαλταμπάσης) περιμένουν
αγωνιωδώς την άφιξη του παγκοσμίως
καταξιωμένου τενόρου Τίτο Μερέλλι (Βλαδίμηρος
Κυριακίδης). Ο Μερέλλι έρχεται στην Λυρική για
να τραγουδήσει την όπερα του Giuseppe Verdi:
ΟΘΕΛΛΟ.
Ο Μπαλτάς έχει επιφορτίσει την ευθύνη του
Μερέλλι στον βοηθό του για να φτάσει στην
ώρα του στην πρόβα και στην παράσταση. Στη
σουίτα του ξενοδοχείου περιμένει και η κόρη του
Μπαλτά, η Μαργαρίτα (Άννα Μενενάκου), που
είναι μεγάλη θαυμάστρια του και ελπίζει να τον
συναντήσει. Επίσης η Σοπράνο της Λυρικής, Ντίνα
Βαλάση (Κωνσταντία Χριστοφορίδου), δείχνει ένα
έντονο, μη επαγγελματικό, ενδιαφέρον για τον
Τίτο, στοχεύοντας σε μια διεθνή καριέρα. Τέλος,
ένας απολυμένος τραγουδιστής της Ελληνικής
οπερέτας και νυν Γκρουμ του ξενοδοχείου
(Γιώργος Παπαζήσης) αποσκοπεί να τραγουδήσει
με τον Τίτο.
Ο Τίτο φτάνει στη σουίτα καθυστερημένος και
μεθυσμένος διότι φοβάται τα αεροπλάνα και
ταξίδεψε με τραίνο από το Μιλάνο στην Αθήνα,
συνοδευόμενος από την θυελλώδη γυναίκα
του, Μαρία (Βιβή Κόκκα), που τον ζηλεύει γιατί
νομίζει πώς φλερτάρει με άλλες γυναίκες. Η
Μαρία επιβάλλει στον Τίτο να πάρει ηρεμιστικά
για να ξεπεράσει το στρες πριν την παράσταση,
του κάνει μια φοβερή σκηνή ζηλοτυπίας και
φεύγει.. Ο Τίτο πάνω στην απόγνωση του παίρνει
κι άλλα ηρεμιστικά με συνέπεια να πέσει σε βαθύ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Παίζουν:
Βλαδίμηρος Κυριακίδης
(Τίτο Μερέλλι: Παγκόσμιας φήμης τενόρος)

Θανάσης Τσαλταμπάσης
(Μάξιμος: Βοηθός του Ερρίκου Μπαλτά)

Πάνος Σταθακόπουλος
(Ερρίκος Μπαλτάς: Διευθυντής της Λυρικής)
Βιβή Κόκκα (Μαρία: Γυναίκα του Τίτο)

Κωνσταντία Χριστοφορίδου
(Ντίνα Βαλάση: Σοπράνο)

Αννα Μενενάκου
(Μαργαρίτα: Η κόρη του Ερρίκου Μπαλτά

Γιώργος Παπαζήσης

λήθαργο.
Ο Μάξιμος βρίσκει τον Τίτο αναίσθητο και νομίζει
πώς πέθανε. Και η παράσταση; Τώρα ποιος θα
ερμηνεύσει τον Οθέλλο;; Ο δαιμόνιος Μπαλτάς
βρίσκει την λύση στο πρόσωπο του βοηθού του,
τον οποίο ντύνει αναλόγως..
Το τι γίνεται από κει και μετά δεν περιγράφεται!
Η μια ξεκαρδιστική ανατροπή διαδέχεται την
άλλη, μέχρι που εμφανίζεται και τρίτος Οθέλλο..!
και το πράγμα ξεφεύγει. Μια ξέφρενη φάρσα με
απολαυστική πλοκή, που αναμένεται να ταράξει
τους θεατές στα γέλια..
Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές
Διασκευή-Σκηνοθεσία: Βλαδίμηρος Κυριακίδης
Σκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη
Κοστούμια: Μαρία Καραπούλιου
Φωτισμοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη
Χορογραφία: Δημήτρης Παπάζογλου
Μουσική διδασκαλία: Θοδωρής Λεμπέσης
Τιμη Εισιτηριου:
Γενικη είσοδος: 15 €
Μειωμένο εισιτήριο:13 €
Φοιτητικό/Ανέργων/ΑΜΕΑ

(Γκρουμ: Απολυμένος τραγουδιστής της οπερέτας)
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ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ
ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΚΩΣΤΑ ΦΙΛΙΠΠΟΓΛΟΥ

Ο

απείθαρχος Τιτάνας Προμηθέας, αμφισβητεί
την εξουσία του Δία, χαρίζοντας τη φωτιά
στους ανθρώπους. Η τιμωρία θα είναι αμείλικτη.
Με διαταγή του πατέρα των θεών θα δεθεί σ’ έναν
άγριο βράχο, στα πέρατα του κόσμου. Ωστόσο
εκείνος δεν θα σταματήσει να καταφέρεται κατά
της εξουσίας, εξαγριώνοντας τον Δία, ο οποίος
τον καταποντίζει στον Τάρταρο.
Τραγωδία με φιλοσοφικό και πολιτικό υπόβαθρο,
το ποιητικό αριστούργημα του Αισχύλου μιλά για

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Σκηνοθεσία: Κώστας Φιλίππογλου
Μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας
Κίνηση-καλλιτεχνική συνεργασία: Φρόσω
Κορρού
Σκηνικά-κοστούμια: Kenny MacLellan
Μουσική: Lost Bodies
Σχεδιασμός φωτισμών: Νίκος Βλασόπουλος
Βοηθός σκηνοθέτις: Εριφύλη Στεφανίδου
Βοηθός σκηνοθέτη: Γιώτα Σερεμέτη
Βοηθοί Σκηνογράφου: Σοφία Κατσουλιέρη,
Άννα Σαπουνάκη
Βοηθός Ενδυματολόγου: Ανθούλα Μάμαλου
Φωτογραφίες: Θωμάς Χρυσοχοΐδης
Φωτογραφίες πρόβας/προγράμματος: Κική
Παπαδοπούλου
Σχεδιασμός Επικοινωνίας (video, artwork): ΠΑΝΚ
ΤΑΝΚ

12 σοφοκλεια 2015

03

πεμπτη
σεπτεμβριου

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

την ελεύθερη βούληση και την αμφισβήτηση
της εξουσίας. Ο Προμηθέας κραυγάζει πως η
αμφισβήτηση της εξουσίας είναι πάντα, ένα
ρήγμα, ένα άλμα, ένα δημιουργικό ξέσπασμα της
ελεύθερης βούλησης - χωρίς τακτικούς ελιγμούς,
χωρίς «στρατηγικούς» περιορισμούς και γίνεται
έτσι η πρώτη φωνή στην ανθρώπινη Ιστορία που
δηλώνει ευθαρσώς: Είμαι ρεαλιστής, γιατί ζητώ
το αδύνατο. Και το ζητώ, χωρίς άλλον λόγο από
τον εαυτό μου.

Διανομή:
Προμηθέας: Τάσος Νούσιας
Ήφαιστος, Ωκεανός: Γεράσιμος Γεννατάς
Κράτος, Ερμής: Δημήτρης Κουρούμπαλης
Ιώ: Marlene Kaminski
Α’ Κορυφαία Χορού: Κατερίνα Λούρα
Β’ Κορυφαία Χορού: Ίριδα Μάρα
Χορός: Δέσποινα Λαγουδάκη
Χριστίνα Μπίτου
Βιβή Μπουτάτη
Πηνελόπη Μωρούτ
Νατάσα Σαραντοπούλου
Τιμη Εισιτηριου:
Γενική είσοδος: 15 €
Μειωμένο εισιτήριο:12 €

ΣΥΝΑΥΛΙΑ με τον
ΧΡΗΣΤΟ ΛΟΥΦΗ

Ο

Χρήστος Λούφης, ένας νέος, ταλαντούχος
τραγουδοποιός, εμφανίζεται ανελλιπώς
τα τελευταία χρόνια σε διάφορα μαγαζιά και
μουσικές σκηνές σε Αθήνα και επαρχεία. Μας
συστήθηκε μουσικά το 2013 με την πρώτη
δισκογραφική δουλειά που φέρει τον τίτλο «7
στιγμές» και ακολούθησε δυο χρόνια μετά η
κυκλοφορία του cd single «Χαμογέλα».
Κάθε ζωντανή εμφάνισή του αποτελεί ένα ταξίδι

04

παρασκευη
σεπτεμβριου

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

για το κοινό, στα μονοπάτια του έντεχνου και
της παράδοσης, ερμηνεύοντας αγαπημένα
τραγούδια δικά του αλλά και άλλων μεγάλων
Ελλήνων δημιουργών.

Εισοδος ΔΩΡΕΑΝ

σοφοκλεια 2015 13

“Η ΦΟΝΙΣΣΑ”

ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

εγάλο θέμα του έργου και ζήτημα
Μ
ανάλυσης και ερμηνείας, είναι η
ύπαρξη ή όχι τύψεων και ενοχής εκ μέρους

της Χαδούλας, αλλά και το τέλος του έργου
στο οποίο η Χαδούλα βρίσκει τον θάνατο
ανάμεσα στη θεία και την ανθρώπινη
δικαιοσύνη.

Η

ηρωίδα
«Φραγκογιαννού»,
δίνει
προσωπική αλλά φρικτή λύση για τα
συμφέροντα των ομοίων της εξαθλιωμένων
ανθρώπων, κυρίως των γυναικών. Σκληρή
επιλογή μα τραγική λύτρωση ο θάνατος.
Η Φραγκογιαννού σκοτώνει συνειδητά και
επαναληπτικά, χωρίς ενδοιασμούς ψυχικούς.
Με ταξικό υπολανθάνον ένστικτο. Θεωρεί
τις πράξεις της κοινωνική δικαιοσύνη και
προσφορά. «Τυφλή ανάγκη ο φόνος».
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05

σαββατο
σεπτεμβριου

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

Σκηνοθεσία: Γιάννης Νικολαΐδης
Θεατρική διασκευή:
Κώστας Πολιτόπουλος
Παίζουν: Φωτεινή Φιλοσόφου, Τζένη
Οικονόμου, Ερρικα Μακρή, Γιάννης
Τσιώμου, Γιάννης Νικολαίδης
Σκηνικά: Μιχάλης Αγγελάκης
Κοστούμια: Ολγα Σχοινά

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ:
Γενική εΙσοδος: 12€
Προπώληση: 10€
Online προπώληση (www.viva.gr): 8€

“ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ”
ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ

06

κυριακη
σεπτεμβριου

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

Α

πό το ομώνυμο μυθιστόρημα της Πηνελόπης
Δέλτα. Ένα έντεχνο, διαχρονικό παραμύθι,
όπου η πατρίδα και τα δεινά της, μεταφέρονται
με έναν εύληπτο και μαγικό τρόπο.
Στο βασίλειο των Μοιρολάτρων ο Αστόχαστος
γιος του βασιλιά Συνετού, διαδέχεται τον πατέρα
του στον θρόνο. Ο νέος βασιλιάς ενδιαφέρεται
μόνο για διασκέδαση και καλοπέραση. Όπως
είναι φυσικό σε λίγο καιρό το βασίλειο καταρρέει.
Το θησαυροφυλάκιο αδειάζει! Η χώρα δανείζεται
συνέχεια και ο τόπος ερημώνει. Μην αντέχοντας
αυτή την κατάσταση ο γιος του βασιλιά
αποφασίζει να δράσει. Με βοηθό την μικρή του
αδερφή και μετά από πολλές περιπέτειες θα
κατορθώσει να εμπνεύσει πίστη και εμπιστοσύνη
στον λαό του ώστε όλοι μαζί να βοηθήσουν
να ανορθωθεί η χώρα. Το βασιλόπουλο, ο
πρωταγωνιστής της ιστορίας μας, θα μπορούσε
να είναι ο νέος Έλληνας που βρίσκει τη δύναμη
και τον τρόπο ώστε να ξαναγεννηθεί η πατρίδα
του. Είναι ένα έργο με ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα
πλοκή, που σίγουρα θα διασκεδάσει τα παιδιά,
αλλά συγχρόνως θα τα διδάξει με έμμεσο τρόπο,
μια που μιλάει για τις αξίες της εργασίας, της
δικαιοσύνης, της προσπάθειας, της ανδρείας, της
συλλογικότητας σε αντίθεση με την τεμπελιά,
την αδικία, την παραίτηση, τη δειλία και τον
ατομισμό.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Κείμενο:Κάρμεν Ρουγγέρη
Σκηνοθεσία:Κάρμεν Ρουγγέρη,
Χριστίνα Κουλουμπή
Σκηνικά-κοστούμια: Χριστίνα Κουλουμπή
Κίνηση-χορογραφίες-φωτισμοί:
Πέτρος Γάλλιας
Μουσική σύνθεση-ενορχήστρωση:

Αντώνης Δελαπόρτας
Στίχοι & επιλογή τραγουδιών:
Ανδρέας Κουλουμπής
ΠΑΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ:
Φαρμάκης Νεκτάριος, Κομπόγιωργας
Αλέξανδρος, Πολυκανδρίτου Δέσποινα,
Νικολάου Γιάννης, Σοφιανοπούλου Αμάντα,
Χρυσανθοπούλου Μυρτώ, Λιναρδάτου
Κωνσταντίνα
Τιμη Εισιτηριου:
Γενική είσοδος: 10€
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ΗΛΕΚΤΡΑ

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ - ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ:
ΣΠΥΡΟΣ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

07

δευτερα
σεπτεμβριου

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

Η

Ηλέκτρα αποτελεί μια σπουδή πάνω στις
έννοιες της εκδίκησης, της μεταμέλειας και
της Δικαιοσύνης. Το έργο παρακολουθεί το ανόσιο
σχέδιο της Ηλέκτρας και του αδερφού της Ορέστη
να εκδικηθούν το θάνατο του πατέρα τους. Βήμα
βήμα, τα δυο αδέρφια βάζουν σε εφαρμογή το
σχέδιό τους, μέχρι να αποκατασταθεί η ηθική τάξη
και να αποδοθεί δικαιοσύνη.
Η λεπτότητα με την οποία ο Ευριπίδης ανατέμνει
τον ψυχισμό των ηρώων του, κάνοντας τα ηθικά
τους διλήμματα να μοιάζουν και σήμερα καίρια και
επιτακτικά, καθιστά την Ηλέκτρα ένα από τα αρτιότερα
επιτεύγματα της παγκόσμιας δραματουργίας.
Η Κλυταιμνήστρα και ο Αίγισθος, εραστές, αφού
δολοφόνησαν τον Αγαμέμνονα προσπάθησαν να
εξουδετερώσουν τα δύο παιδιά του. Τον Ορέστη,
που ζει εξόριστος και περιπλανάται ανέστιος, τον
έχουν επικηρύξει τάζοντας αμοιβή σε όποιον τον
δολοφονήσει. Την Ηλέκτρα, για να την ταπεινώσουν
και να την αποκλείσουν από τα βασιλικά δικαιώματα,
την παντρεύουν μ΄ έναν ξωμάχο ταπεινό γεωργό, ο
οποίος όμως σέβεται την παρθενία της. Η Ηλέκτρα
βοηθά τον σύζυγό της στις αγροτικές εργασίες στην
καλύβα τους.
Ο Ορέστης με τον φίλο του Πυλάδη φτάνουν στο
Αργος, ζητούν άσυλο στο φτωχικό της Ηλέκτρας, που
δεν τους αναγνωρίζει, φέρνοντας δήθεν ειδήσεις για
τον εξόριστο αδελφό της. Ο ξωμάχος γεωργός για να
περιποιηθεί τους ξένους ζητά τη βοήθεια σε τρόφιμα
από έναν γέροντα, ο οποίος ήταν στα χρόνια του

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Μετάφραση: K.X.Μύρης
Σκηνοθεσία-Δραματουργική Προσαρμογή:
Σπύρος Α. Ευαγγελάτος
Σκηνικά-Κοστούμια: Γιώργος Πάτσας
Μουσική: Γιάννης Αναστασόπουλος
Χορογραφία: Αντιγόνη Γύρα
Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος
Παραγωγός: Μιχάλης Αδάμ
Ηλέκτρα: Μαρίνα Ασλάνογλου
Κλυταιμνήστρα: Ρένη Πιττακή
Πρεσβύτης: Γιάννης Βόγλης
Ορέστης: Θανάσης Κουρλαμπάς
Αγγελιαφόρος: Θοδωρής Κατσαφάδος
Γεωργός: Γιώργος Ψυχογιός
Κάστορας : Άγγελος Μπούρας

16 σοφοκλεια 2015

Αγαμέμνονα παιδαγωγός του Ορέστη. Εκείνος έρχεται
και τον αναγνωρίζει και η Ηλέκτρα με τον αδελφό της
σχεδιάζουν το φόνο της μητέρας τους και του εραστή
της.
Ορέστης και Πυλάδης σπεύδουν σε λαϊκή πανήγυρη
όπου ο Αίγισθος θυσιάζει. Ένας αγγελιοφόρος φέρνει
την είδηση ότι, κατά τη διάρκεια της θυσίας, ο Ορέστης
σκοτώνει τον Αίγισθο επιστρέφοντας στην αγροικία
της Ηλέκτρας και η κόρη καλεί την Κλυταιμνήστρα να
έρθει να την συμβουλεύσει πώς να φασκιώσει το παιδί
της που τάχα γέννησε. Η Κλυταιμνήστρα έρχεται και
τα δύο της παιδιά την σφάζουν. Μετά το φόνο, ως
από μηχανής θεοί, εμφανίζονται οι Διόσκουροι που
προαναγγέλλουν τον χωρισμό των αδελφών και τη δίκη
του Ορέστη στον Άρειο Πάγο και την αθώωσή του.

Πυλάδης: Νίκος Ιωαννίδης
Πολυδεύκης: Κωνσταντίνος Ελματζίογλου
ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ-ΧΟΡΟΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ)
Αλίκη Αβδελοπούλου, Γεωργία Ανέστη,
Εϋα Βάρσου, Φανή Γέμτου,
Μαριλού Κατσαφάδου, Ρένα Κυπριώτη,
Ειρήνη Κυρμιζάκη, Γιάννα Μαλακατέ,
Ελίνα Μάλαμα, Μαρία Μαλλούχου,
Σύνθια Μπατσή, Μαριαλένα Ροζάκη,
Μαρία Τζάνη, Μαίρη Χάγια, Εύα
Χριστοδούλου
Τιμη Εισιτηριου:
Γενική είσοδος: 16 €
Μειωμένο εισιτήριο:12 €

“ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΣ
ΑΝΤΟΧΗΣ”
ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΡΩΜΑ

08

τριτη
σεπτεμβριου

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

Η

κωμωδία έχει κατεξοχήν φαρσικά στοιχεία αλλά και έντονη κριτική ματιά στην ανθρώπινη
υποκρισία. Έτσι το τελικό ζητούμενο είναι να αποφασίσει ο θεατής ποιος είναι τελικά πόρνη σε
αυτή τη ζωή. Αυτός που εκπορνεύει το σώμα του ή αυτός που εκπορνεύει την ψυχή του; Παρά το
πικάντικο θέμα του, το έργο είναι απόλυτα οικογενειακό θέαμα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Κείμενο: Χάρης Ρώμας
Σκηνικά: Λίνα Μαντίκου
κοστούμια: Μάγδα Καλορίτη
Πρωτότυπο τραγουδι: Ηλίας Κόζας
Ερμηνεια: Ηλίας Κόζας, Koza Mostra

Παίζουν:
Χάρης Ρώμας, Σοφία Μουτίδου,
Κώστας Τριανταφυλλόπουλος,
Βίκυ Κάβουρα,
Βαγγέλης Δουκουτσέλης,
Μαρία Γωργιάδου.
Παραγωγή – εκτέλεση:
Δημήτρης Μαροσούλης
Τιμη Εισιτηριου:
Γενική είσοδος: 12 €
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ΜΕΡΕΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
μουσικη θεατρικη παρασταση

Η

μουσική θεατρικη παρασταση που κέρδισε
τις καλύτερες κριτικές κοινού και κριτικών και
παίχτηκε για δύο χρόνια στο “Γυάλινο μουσικό
θέατρο” και στο θέατρο “Badminton”, περιοδεύει
σ’ όλη την Ελλάδα. Ένα φαντασμαγορικό μουσικό
ταξίδι, στις πιο νοσταλγικές μέρες του ελληνικού
ραδιοφώνου.
Ξεκινώντας από την δημιουργία της ελληνικής
ραδιοφωνίας το 1938 και για πενήντα ολόκληρα
χρόνια. Εκπομπές που άφησαν υπέροχες
αναμνήσεις, όπως «Η θεία Λένα», «Χαρούμενα
ταλέντα», «Το θέατρο στο μικρόφωνο»,
«Καλησπέρα κύριε Έντισον», «Εδώ Λιλιπούπολη»,
«Μοντέρνοι ρυθμοί», «Πικρή, μικρή μου αγάπη»,
«Το σπίτι των ανέμων», «Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης»
και πολλές ακόμη, θα ζωντανέψουν επί σκηνής,
σε μια μοναδική ιστορική αναδρομή.

09

τεταρτη
σεπτεμβριου

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενα: Μάκης Δελαπόρτας,
Στέλιος Παπαδόπουλος

Σκηνοθεσία: Μάκης Δελαπόρτας
Ενορχήστρωση: Γιώργος Παγιάτης
Χορογραφίες: Κρίστης Κουπάτος
Κοστούμια: Έλενα Παπανικολάου
Με τους: Αντώνη Λουδάρο, Νίνα Λοτσάρη,
Ματθίλδη Μαγγίρα, Παναγιώτη Πετράκη,
Μίνωα Θεοχάρη, Νεφέλη Ορφανού και τον
Μάκη Δελαπόρτα.
τιμη εισιτηριου
Γενική είσοδος: 12€
προπώληση: 10€
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μια ζωη

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Ο

Γιάννης Σπανός, έρχεται να μας
ταξιδέψει στα πιο όμορφα μελωδικά
μονοπάτια…και να μας χαρίσει όλες του τις
επιτυχίες.
Ο Γιάννης Σπανός είναι ένας από τους
κορυφαίους Έλληνες συνθέτες
με
μοναδικό ταλέντο, πρωτοπορία, ευαισθησία
και μελωδικότητα. Η σφραγίδα του στο Νέο
Κύμα, άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία
του Ελληνικού πενταγράμμου. Όλα του
τα τραγούδια έγιναν διαχρονικές επιτυχίες
μέσα από τις φωνές των Αρλέτα, Κώστα
Κάραλη, Καίτη Χωματά, Πόπη Αστεριάδη και

10

πεμπτη
σεπτεμβριου

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

άλλων σπουδαίων ερμηνευτών εκείνης της
εποχής.
Το ταλέντο του δεν διοχετεύεται μόνο
εκεί, αλλά μπαίνει και σε λαϊκά μονοπάτια.
Όλες οι μεγάλες λαϊκές φωνές έχουν
ερμηνεύσει τραγούδια του και έχουν γίνει
μεγάλες διαχρονικές επιτυχίες. Απ’τις
δημιουργίες του Γιάννη δεν θα μπορούσε να
λείπει η ποίηση. Όσα και αν γραφτούν για
τη ζωή και το έργο του Γιάννη Σπανού είναι
λίγα καθώς μιλάμε για μια αστείρευτη πηγή
επιτυχιών!
Πιάνο:Γιάννης Σπανός
Φωνή: Χρυσούλα Σταφανάκη
Κιθάρα-φωνη: Κώστας Τζιαγκούλας
Μπουζούκι- φωνή: Κοσμάς Κοκόλης
τιμη εισιτηριου: 8 €
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“Ο ΤΖΑΚ ΚΑΙ Η ΦΑΣΟΛΙΑ”
ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΟΝΕΙροΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

11

παρασκευη
σεπτεμβριου

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

Ο

Τζάκ και η Φασολιά είναι ένα γνωστό και
πολύ αγαπημένο παραμύθι για μικρούς
και μεγάλους , αγγλικής προέλευσης που
πρωτοεκδόθηκε στο Λονδίνο το 1807.
Μας αφηγείται την Ιστορία του Τζάκ ενός ζωηρού,
σκανδαλιάρικου, επιπόλαιου και απερίσκεπτου
αγοριού και το πέρασμα του στην Ωριμότητα.
Ένα απ τα μηνύματα του έργου, είναι ότι ποτέ
δεν πρέπει να παρατάμε στη μέση, κάτι που
αρχίζουμε.
Όταν αρχίζουμε κάτι, πρέπει να το φέρουμε σε
πέρας όσες δυσκολίες και αν συναντήσουμε.
Έτσι και ο Μικρός Τζάκ, σκαρφαλώνοντας την
Φασολιά, κάποια στιγμή κουράστηκε, σταμάτησε,
σκέφτηκε να κατέβει, φοβήθηκε ότι δεν θα τα
καταφέρει, σκέφτηκε να τα παρατήσει, σκέφτηκε
μήπως δεν έπρεπε να είχε καν ανέβει. Αλλά
παρ’ όλα αυτά με πείσμα, υπομονή, δύναμη, και
κουράγιο συνέχισε μέχρι να φτάσει στο τέλος, να
φτάσει στην κορυφή.
Ακόμα και όταν έφτασε εκεί όμως η προσπάθεια
του δεν είχε τελειώσει.
Είχε ανέβη το δέντρο της τύχης του, αλλά τώρα
έπρεπε να κατακτήσει και το Κάστρο της Ζωής του.
Πράγμα που το κατόρθωσε.
Επειδή το έργο, όπως όλα τα παραμύθια έχουν
διπλά νοήματα και διπλούς αποδέκτες
Όταν ο Τζάκ ανέβηκε την φασολιά και συνάντησε
την Νεράιδα, αυτή του είπε ότι για να Νικήσει τον
Γίγαντα και να Ελευθερώσει την χώρα και τον Λαό
του απ την Τυραννική Εξουσία του, πρέπει να του
πάρει:
Τα Πουγκιά με το Χρυσάφι, την Κότα που γενά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Μετάφραση/ Θεατρική Διασκευή : Χάρης
Σώζος
Σκηνοθεσία: Χάρης Σώζος
Σκηνικά: Μυρτώ Αναστασοπούλου
Κοστούμια: Ελένη Καραμέρου
Σχεδιασμός φωτισμών: Ελευθερία Ντεκώ
Στίχοι – Μουσική: Λεωνίδας Σώζος
Χορογραφίες / Βοηθός Σκηνοθέτη: Μελίνα
Μαρνέρου

Χρυσά Αυγά και την Άρπα που Τραγουδά. Πράγμα
που ο Τζάκ το έκανε και έτσι ελευθέρωσε την
χώρα του, τον Λαό του και η ευημερία ξαναήρθε
στην μικρή του χώρα.
Και πράγματι, όταν ένας λαός έχει στη εξουσία
του:
Tα πουγκιά με το Χρυσάφι: Ελέγχει το
χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας του,
τις τράπεζες και την ρευστότητα της Αγοράς.
Την Κότα που γεννά χρυσά αυγά: Ελέγχει και
εκμεταλλεύεται προς όφελος του λαού της τις
πλουτοπαραγωγικές πηγές της (Αέριο, Πετρέλαιο,
Αλιεία, κτηνοτροφία Γεωργία, Τουρισμό, κλπ.). Και
την Άρπα που τραγουδά: Διαχειρίζεται ο ίδιος την
κουλτούρα του -δηλαδή τον πολιτισμό και τις
Τέχνες του.
Τότε και μόνο τότε, ένας Λαός είναι ελεύθερος,
προοδεύει, ευημερεί και ζει ευτυχισμένος.
Και όλα αυτά το …1807!
Κάθε ομοιότητα, με πρόσωπα και σημερινές
καταστάσεις, είναι εντελώς τυχαία!
ΠΑΙΖΟΥΝ: Νίκος Μυτιληναίος , Βαλάντης
Κωστόπουλος, Κατερίνα Καστάνη,
Κωνσταντίνος Καραγάνης, Σοφία Ντουμάνη,
Κατερίνα Χιντηράκη

Τιμη Εισιτηριου:
Γενική είσοδος: 8 €
Μειωμένο εισιτήριο: 7 €
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Ι AM WHAT I AM
ΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ

12

σαββατο
σεπτεμβριου

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

Ο

μοναδικός ΤΑΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ στην
παράσταση που ξεπέρασε τα 60.000 εισιτήρια
στην Αθήνα και άφησε εποχή!!!
Με νέες μεταμορφώσεις, ανανεωμένα κείμενα,
νέες μιμήσεις, εντυπωσιακά λαμπερά κοστούμια
και άφθονη καυστική σάτιρα της ελληνικής
πραγματικότητας. O ΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ θα μας
κάνει να ξεχάσουμε τη μελαγχολία των ημερών
και να γελάσουμε με όσα θα μας διηγηθεί.
Στο ανατρεπτικό δίωρο one man show:
Η Αλίκη Βουγιουκλάκη κλείνει το μάτι στην Μελίνα
Μερκούρη. Η Μαριννέλα συναντά τον Στέλιο
Καζαντζίδη. Η Άντζελα σε ρόλο εκτιμήτριας τέχνης
της ελληνικής show business κρίνει, κατακρίνει,
συγκρίνει, επικρίνει και αστροπελεκίζει τους
Μαζωνάκη, Χατζηγιάννη, Ρέμο, Βίσση, Ρουβά,
Θεοδωρίδου, Πάολα, Παντελίδη και άλλους
πολλούς. Η Ρένα Βλαχοπούλου το παίζει όπως
πάντα σε διπλό ταμπλό και «Χαρτοπαίχτρα» και
«Κόμισσα της Κέρκυρας», ενώ η Βίκυ Μοσχολιού, η
Πόλυ Πάνου και η Λίτσα Διαμάντη συντροφεύουν
τον βάρδο του λαϊκού τραγουδιού Στράτο
Διονυσίου στο τραγούδι «Της γυναίκας η καρδιά».

Η Δέσποινα Μοιραράκη πουλάει μπουχάρες
με επαναλαμβανόμενα μοτίβα, η Έλλη Στάη
κάνει..... ίντριγκα. Γνωστοί και περιζήτητοι
εργένηδες και όχι μόνο, της ελληνικής show
business, προσφέρουν γονατιστοί, μονόπετρα
στη βασίλισσα της νύχτας Ζωζώ Σαπουντζάκη.
Η πολιτική σε κρίση πανικού τρώει χαστούκια από
το ΔΝΤ και συναντάμε τον πρωθυπουργό Αλέξη
Τσίπρα, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Υπουργό
οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη, τη Ραχήλ Μακρή
μέχρι και το Δήμαρχο του Μαραθώνα Ηλία Ψινάκη
σε ένα ξέφρενο πανηγύρι του αυθεντικού λαϊκού
ερμηνευτή μας, Μάκη Χριστοδουλόπουλου.

Τιμη Εισιτηριου:
Γενική είσοδος: 15 €
Φοιτητικό, νεανικό, ανέργων: 10 €
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“Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ”
θεατρο Σκιων του Πανου Καπετανιδη

Τ

ο θέατρο Σκιών του Πάνου Καπετανίδη
παρουσιάζει την ξεκαρδιστική παράσταση
“Ο Καραγκιόζης Μυστικό Πράκτορας”.
Μαζί ζωντανά ο “ίδιος” ο Καραγκιόζης με τον
ηθοποιό Τάκη Βαμβακίδη.

24 σοφοκλεια 2015

13

κυριακη
σεπτεμβριου

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 19:30

τιμη εισιτηριου
Γενική είσοδος: 5 €

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

14

δευτερα
σεπτεμβριου

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20:00

ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΥ
Συμμετέχουν:
Αλκαίου Λένα
Βλαχάκη Μαρίνα
Γιώτης Δημήτρης
Θωμόπουλος Γιάννης
Καραγιάννη Νάντια,
Καρασαββίδης Δημήτρης
Κομνηνός Θανάσης
Κουλλιά Καίτη
Κυρίτσης Αντώνης
& Κυρίτσης Θωμάς
Λαμπράκη Χαρούλα
Λέκκας Βασίλης
Νικολάου Λιζέτα
Ολύμπιος Θάνος
Σκόνδρας Κώστας
Στίγγα Θεοδοσία
Τσέρτος Μπάμπης
Τσιργιώτη Βάλια
Χαλκιάς Λάκης
Χαλκιάς Πετρολούκας
Υδραίος Γιώργος
και ο συνθέτης Τάκης Σούκας
Τη 10μελή ορχήστρα
διευθύνει ο Σπύρος Παγιάτης
Παρουσιάζει ο ηθοποιός:
Βασίλης Παπαδόπούλος
Επιμέλεια προγράμματος:
Γιώργος Υδραίος
Αντι εισιτηριου οι θεατές θα
προσκομίζουν, τρόφιμα μακράς διαρκείας,
είδη ατομικής και οικιακής υγιεινής για
το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου
Αχαρνών καθώς και Φάρμακα.
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«Απoψε τρωμε
στης Ιοκaστης»

15

κωμωδια
απο to θεατρικο εργαστηρι δημου αχαρνων

τριτη
σεπτεμβριου

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:

21:00

Τ

ο «Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης», είναι
ένα έργο το οποίο εναλλάσσεται
φαρσοκωμωδίας και του θεάτρου του
παραλόγου, σατιρίζει την σύγχρονη αστική,
ελληνική οικογένεια. Αναφέρεται σε καίρια
ζητήματα της σύγχρονης ζωής όπως ο ρόλος
της οικογένειας, η αγωνία της τεκνοποίησης,
ο νεοπλουτισμός, η ομοφυλοφιλία, η
μετανάστευση, η μοιχεία, τα διαπλεκόμενα
συμφέροντα, τοποθετώντας παράλληλα και
ερωτήματα όπως, η μοναξιά, η εξαπάτηση, η
φιλία, η διαιώνιση και ο θάνατος.
Μια οικογενειακή συνάντηση, στην οποία
λαμβάνουν μέρος μια γυναίκα εκκεντρική
αλλά και συγχρόνως πολύ απελπισμένη, ένας
ουρανοκατέβατος αλλοδαπός, μια ζωντανή
που όλοι την νομίζουν πεθαμένη, ένας εραστής
με πολιτικές φιλοδοξίες, μια ανικανοποίητη
μαγείρισσα με ισχυρό μητρικό ένστικτο, ένας
αμαρτωλός πιανίστας, ένα φάντασμα και … ένας
υποτιθέμενος φόνος, συνθέτουν αυτό το παζλ
μυστηρίου το οποίο αφού συγκεντρώσετε τα
κομμάτια θα πρέπει όλοι εσείς να λύσετε. Για να
δούμε; Θα το καταφέρετε;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Παίζουν:
Ιοκάστη Παπαδάμου: Νίκη Καρνάτσου
Ρωμύλος Παπαδάμος: Σπύρος Στρεμμένος
Κάτια Παπαδάμου: Νικολέττα Μπίσκου
Στέφανος Παπαδάμος: Αργύρης Καγιώργης Βασίλης Βασιλάρας
Κοσμάς Λεοντίδης: Κωνσταντίνος Καχριμανίδης
Γιούρι: Βαγγέλης Τριανταφύλλου
Νάντια: Ιωάννα Μάρκου - Μαρία
Χριστοπούλου

Σκηνοθεσία: Χαρά Τσιγιάννη
Επιμέλεια - Διαχείριση ήχου: Βασίλης
Λαζαρόπουλος
Σχεδιασμός-Επιμέλεια αφίσας:
Λιάννα Βασιλάρα

Εισοδος ΔΩΡΕΑΝ

26 σοφοκλεια 2015

100 χρ0νια

βασιλησ τσιτσανησ

16

τεταρτη
σεπτεμβριου

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:

21:00

Μ

ια βραδιά αφιερωμένη στο έργο
του σπουδαίου Μουσικοσυνθέτη
Βασίλη Τσιτσάνη από την Λαϊκή ορχήστρα
της ΔΗ.Κ.Ε.Α. του Δήμου Αχαρνώνθα έχουν
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από
κοντά οι θεατές του ανοιχτού θεάτρου
Μίκης Θεοδωράκης.
Τραγούδι:
Νίκος Μπουρνέλης
Συνοδεύει η ορχήστρα
της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Αχαρνών ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Εισοδος ΔΩΡΕΑΝ
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