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59ο Φεςτιβάλ Φιλίππων 
 
 

ΓΙΩΓΟΣ ΣΕΦΕΘΣ 
ΧΟΘΓΟΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ 
 

 

ΑΧΑΛΟ ΚΕΑΤΟ ΦΛΛΛΡΡΩΝ 

9 Λουλίου 

Ρλάτωνα, Απολογία Σωκράτθ  

H  παράςταςθ του Διμου Αβδελιϊδθ Πλάτωνα, Απολογία ωκράτθ, ςτθν αρχαία 

ελλθνικι γλϊςςα, που ξεκίνθςε πζρςι με τθ ςυνεργαςία και υπό τθν αιγίδα του 

ΚΚΒΕ, μετά τθν ενκουςιϊδθ υποδοχι τθσ από το κοινό ςυνεχίηεται και φζτοσ, 

ανοίγοντασ το 59ο Φεςτιβάλ Φιλίππων. Θ αυκεντικι αυτι Αναπαράςταςθ τθσ πιο 

ςυγκλονιςτικισ δίκθσ ςτθν ιςτορία του πολιτιςμοφ, ςτθν ίδια ακριβϊσ γλϊςςα που 

μιλικθκε από τον Σωκράτθ και καταγράφθκε με ακρίβεια από τον παρόντα νεαρό 

μακθτι του, Ρλάτωνα, κάνουν τθν παρακολοφκθςθ τθσ για τουσ κεατζσ- δικαςτζσ, 

μια μοναδικι βιωματικι εμπειρία, ζχοντασ τθν αίςκθςθ ότι ηουν μζςα ςτθν 

πραγματικι ατμόςφαιρα εκείνθσ τθσ μζρασ τθσ δίκθσ, κι όπου ο Σωκράτθσ και ο 

Μζλθτοσ ενςαρκϊνονται μπροςτά τουσ ηωντανά. Θ παράςταςθ παρουςιάηεται με 

ελλθνικοφσ και αγγλικοφσ υπζρτιτλουσ.      

Σωκράτθσ ο Βαςίλθσ Καραμποφλασ 

Μζλθτοσ ο Γιάννθσ Κολόι 

 

13 Λουλίου 

RUSSIAN MOSCOW BALLET THEATER 

Θ Λίμνθ των κφκνων  

του Ριοτρ Μλιτσ Τςαϊκόφςκι 

 

Το Φεςτιβάλ Φιλίππων φιλοξενεί ςτο αρχαίο κζατρο το διαςθμότερο μπαλζτο όλων         
των εποχϊν, το αριςτοφργθμα του Τςαϊκόφςκι, θ Λίμνθ των Κφκνων, από το 
βραβευμζνο «Russian Moscow Ballet Theater», μια από τισ πιο αναγνωρίςιμεσ 
δυνάμεισ του κλαςικοφ χοροφ τθσ Μόςχασ.  

 

15 & 16 Λουλίου 

ΚΡΑΣΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ ΒΟΡΕΙΟΤ ΕΛΛΑΔΟ 

 

Επτά επί Θιβασ 
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 του Αιςχφλου 

 

Το Κρατικό Κζατρο Βορείου Ελλάδοσ παρουςιάηει τθν εξαιρετικά δυνατι πολιτικι 

τραγωδία του Αιςχφλου Επτά επί Κιβασ. Θ παράςταςθ ανεβαίνει ςε μια νζα, 

ςφγχρονθ μετάφραςθ του ποιθτι Γιϊργου Μπλάνα και ςε ςκθνοκεςία του διεκνοφσ 

φιμθσ Λικουανοφ ςκθνοκζτθ Τςζηαρισ Γκραουηίνισ. Ο Γιάννθσ Στάνκογλου και ο 

Χρίςτοσ Στυλιανοφ ερμθνεφουν ςε διπλι διανομι το ρόλο του Ετεοκλι (15/7 Χ. 

Στυλιανοφ-16/7 Γ. Στάνκογλου). 

Συμμετζχουν μεταξφ άλλων ο Γιϊργοσ Καφκασ ωσ Άγγελοσ και θ Νάντια 

Κοντογεϊργθ ςτο ρόλο τθσ Αντιγόνθσ. 

 

17 Λουλίου 

5η ΕΠΟΧΗ ΣΕΧΝΗ 

 

Αντιγόνθ  

του Σοφοκλι 

 

Μετά το sold-out του περαςμζνου καλοκαιριοφ, θ Αντιγόνθ  ςε ςκθνοκεςία Θζμθ 

Μουμουλίδθ επιςτρζφει ςτο αρχαίο κζατρο των Φιλίππων.  Ζνα από τα κορυφαία 

κείμενα τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γραμματείασ, βακφτατα πολιτικό, όπου θ ανάγκθ 

του ελεφκερου να ηει ςφμφωνα με τα θκικά του πιςτεφω ςυγκροφεται με τθν ιςχφ 

μιασ αυκαίρετθσ και αλαηονικισ εξουςίασ. Στον ομϊνυμο ρόλο θ Ιωάννα Ραπά. 

Κρζοντασ ο Νικιτασ Τςακίρογλου.  

 

 

19 Λουλίου 
TEATER TETAS 

 

Ρρομθκζασ Δεςμϊτθσ 

 του Αιςχφλου 

 

Ο Αυςτριακόσ κακθγθτισ αρχαίου δράματοσ Werner Schulze ανεβάηει τθν τραγωδία 

του Αιςχφλου, ςτθν ινδονθςιακι γλϊςςα με τθν ομάδα Teater Tetas, κζλοντασ να 

αναδείξει τα κοινά ςτοιχεία των δφο πολιτιςμϊν.  

Θ παράςταςθ κα παρουςιαςτεί με ελλθνικοφσ υπζρτιτλουσ. 

22 & 23 Λουλίου 
ΦΙΛΟΘΕΑΣΟΝ Α.Ε. 

 

Συρανό ντε Μπερηεράκ 

 του Εντμόν οςτάν 
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Ο Γιάννθσ Κακλζασ ανεβάηει ζνα από τα πιο ςυναρπαςτικά και δθμοφιλι ζργα του 

παγκόςμιου δραματολογίου, που αποτζλεςε πθγι ζμπνευςθσ για κινθματογραφικζσ 

ταινίεσ, ζργα όπερασ και μπαλζτου, μουςικζσ ςυνκζςεισ, ακόμθ και ςειρζσ κόμικ. 

Ζνα ςκθνικό κζαμα 40 χαρακτιρων ςε μουςικι Ευανκίασ εμποφτςικα όπου 

πρωταγωνιςτεί ο Βαςίλθσ Χαραμπόπουλοσ. Στο ρόλο τθσ ωξάνθσ θ Διμθτρα 

Ματςοφκα.  

 

 

29 & 30 Λουλίου 
ΛΤΚΟΦΩ - ΦΕΣΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ  

 

Ορζςτεια  

του Αιςχφλου 

 

Μπορεί να καταπολεμθκεί, ακόμα και να καταργθκεί θ βία; Με τι μζςα; Είναι ζνα 

επίκτθτο χαρακτθριςτικό τθσ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ ι ζνα εγγενζσ 

ςυςτατικό τθσ φφςθσ τθσ; Από που προζρχεται θ οικογενειακι βία και ποια είναι 

ςχζςθ τθσ με τθν κοινωνικι βία; Μπορεί να υπάρξει ιςτορικι εξζλιξθ χωρίσ τθν βία; 

Μια ςφιχτι ομάδα 12 εκλεκτϊν θκοποιϊν μοιράηεται όλουσ τουσ ρόλουσ τθσ 

τριλογίασ του Αιςχφλου Ορζςτεια, ςυμπεριλαμβανομζνου του Χοροφ, και ςτα τρία 

ζργα. Με τα ελάχιςτα δυνατά ςκθνικά μζςα αλλά με όλεσ τισ δυναμικζσ τθσ 

ατομικισ, οικογενειακισ, πολιτικισ και κοινωνικισ βίασ, αφθγοφνται τον κφκλο 

αίματοσ μιασ οικογζνειασ ωσ τον ιςτορικό κφκλο ενόσ ζκνουσ που πρζπει να 

κυςιάςει τα παιδιά του προκειμζνου να ξαναγεννθκεί. Πμωσ θ αναγζννθςθ που 

βαςίηεται ςε πολιτικοκοινωνικά οράματα χωρίσ τθν γονιμοποιθτικι ευλογία τθσ 

οικογενειακισ αγάπθσ δεν φζρνει απαραίτθτα τθν λφτρωςθ. Το ζργο ανεβαίνει ςε 

μετάφραςθ Δθμιτρθ Δθμθτριάδθ και διαςκευι - ςκθνοκεςία Γιάννθ Χουβαρδά.  

Ρρωταγωνιςτοφν: Κωνςταντίνοσ Μαρκουλάκθσ, Καρυοφυλλιά Καραμπζτθ, 

Στεφανία Γουλιϊτθ, Νίκοσ Κουρισ, Νίκοσ Ψαρράσ. Κορυφαία θ Χριςτίνα 

Μαξοφρθ. 

 

 

6 Αυγοφςτου 
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ  

 

Αντιγόνθ 

του Σοφοκλι 

 

Θ Αντιγόνθ ςε ςκθνοκεςία Στάκθ Λιβακινοφ αποτελεί τθν πρϊτθ ςυνεργαςία του 

Εκνικοφ Κεάτρου με το Κρατικό Κζατρο Βορείου Ελλάδασ και το Κεατρικό 

Οργανιςμό Κφπρου.  Θ παράςταςθ κα παρουςιαςτεί ςε νζα μετάφραςθ 

του Δθμιτρθ Μαρωνίτθ. Στο ζργο αυτό κυριαρχεί θ κεματικι τθσ ςφγκρουςθσ 

μεταξφ των νόμων τθσ θκικισ και των νόμων τθσ πολιτείασ, με τουσ δφο ιρωεσ να 
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επαλθκεφουν τθν τραγικι τουσ υπόςταςθ, κρατϊντασ, μζχρι τζλουσ, τθ κζςθ ςτθν 

οποία τουσ ζφερε θ μοίρα.  

Μεταξφ άλλων πρωταγωνιςτοφν: Μπζτυ Αρβανίτθ, Δθμιτρθσ Λιγνάδθσ, Ρερικλισ 

Μουςτάκθσ. Στον ομϊνυμο ρόλο θ νεαρι Αναςταςία αφαζλα Κονίδθ 

 

 

12-13 Αυγοφςτου 

 
Ρλοφτοσ  

του Αριςτοφάνθ 

 

Στθ ςφγχρονθ κοινωνία, όπου το χριμα αποτελεί πλζον το κεμζλιο ολόκλθρου του 

ςυςτιματοσ αξιϊν, θ ςυγκεκριμζνθ παράςταςθ επικεντρϊνει τθν ερμθνεία αυτισ 

τθσ Αριςτοφανικισ κωμωδίασ, ς’ ζνα γεγονόσ που ςχεδόν τισ περιςςότερεσ 

παραβλζπεται: ςτο ότι ο ποιθτισ ςτο τζλοσ του ζργου εγκακιςτά το Κεό Ρλοφτο ςτο 

ίδιο το κράτοσ, δίδοντασ ζτςι ςτουσ πολίτεσ τθ δυνατότθτα, απ’ τθ ςτιγμι που όλα 

τα αναγκαία αγακά κα είναι δθμόςια, να αναηθτιςουν τον πραγματικό πλοφτο ςτισ 

ιδζεσ και ςτισ αξίεσ, που ίςωσ ζχουν ξεχάςει. Ο Γιϊργοσ Κιμοφλθσ ςκθνοκετεί τθν 

παράςταςθ και κρατάει τον ρόλο του Ρλοφτου και τθσ Ρενίασ. Συμπρωταγωνιςτοφν 

Γιάννθσ Μπζηοσ και  Ρζτροσ Φιλιππίδθσ 

 

 

20 Αυγοφςτου 
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ 

 

Λυςιςτράτθ  

του Αριςτοφάνθ 

 

Ο Μιχαιλ  Μαρμαρινόσ ςυναντά για πρϊτθ φορά τον μεγάλο κωμικό ποιθτι, 

ςκθνοκετϊντασ το αντιπολεμικό ζργο του Λυςιςτράτθ, με ζνα ςφνολο ζξοχων 

θκοποιϊν. Ανάμεςά τουσ ο Αιμίλιοσ Χειλάκθσ, θ Λζνα Δροςάκθ, θ Λζνα 

Ραπαλθγοφρα, θ Ακθνά Μαξίμου, θ Αγλαϊα Ραππά. Θ παράςταςθ κα 

παρουςιαςτεί ςε καινοφρια μετάφραςθ του Δθμιτρθ Δθμθτριάδθ.  

Στον ομϊνυμο ρόλο θ Λζνα Κιτςοποφλου. 

                               

 

26 & 27 Αυγοφςτου 
ΔΗΠΕΘΕ ΚΡΗΣΗ – ΟΜΑΔΑ ΙΔΕΑ 

 

Αριςτοφανιάδα  

τθσ ομάδασ ΛΔΕΑ 
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Ζνασ ξεκαρδιςτικόσ φμνοσ ςτο ςυνολικό ζργο του Αριςτοφάνθ από τθν ομάδα ΛΔΕΑ 

και το ΔΘΡΕΚΕ Κριτθσ. Μζςα ςε μιάμιςθ ϊρα, με καταιγιςτικοφσ ρυκμοφσ 

παρουςιάηονται μπροςτά ςτα μάτια του κοινοφ όλοι οι ςπουδαίοι ρόλοι, οι 

κεντρικζσ ςυμβάςεισ, τα μοτίβα και θ δθμιουργικι ευφυΐα του πατζρα τθσ 

κωμωδίασ. Σε ςκθνοκεςία και μουςικι Κϊςτα Γάκθ.  

Ρρωταγωνιςτοφν: Αντϊνθσ Καφετηόπουλοσ, Γεράςιμοσ Γεννατάσ, Γιϊργοσ 

Ρυρπαςόπουλοσ, Ευαγγελία Μουμοφρθ, Γιάννθσ Δρακόπουλοσ, Θάνοσ Τοκάκθσ 

 

28 Αυγοφςτου 

 
Ο Κουρζασ τθσ Σεβίλλθσ  

τθσ Κάρμεν ουγγζρθ 

 

Ο Κουρζασ τθσ εβίλλθσ, ζνα  κεατρικό  ζργο του Μπωμαρςαί  που ζγινε 

παςίγνωςτο  όταν ο Τηοακίνο οςςίνι-ςπουδαίοσ - Λταλόσ  ςυνκζτθσ –το διάλεξε για 

να το  κάνει όπερα. Το ζργο  διαςκευαςμζνο και ςκθνοκετθμζνο από τθν Κάρμεν 

ουγγζρθ, κρατάει τα πιο μελωδικά μζρθ τθσ όπερασ και  μετατρζπει  τισ άριεσ και 

τα φωνθτικά ςφνολα, ςε τραγοφδια, δθμιουργϊντασ μια  μουςικι παράςταςθ για 

παιδιά.  

 

ΦΟΥΛΟ 

25 Λουλίου 

ΠΕΙΡΑ-ΠΕΙΡΑ 

ΣΑΜΑΣΗ ΚΡΑΟΤΝΑΚΗ 

 

«Πλοι ζνα» Φίλα με  

«Αρχθγόσ ο Ζρωτασ. 
Τρεισ γενιζσ τραγοφδια.  
Κοινι πορεία με τα αιςκιματα και τα όνειρα των ηευγαριϊν, των μοναχικϊν,  
των ερωτευμζνων. 
Πλα αυτά τα τραγοφδια που μασ κάνανε ςυνοδοιπόρουσ ςτα χρόνια και μου 
δϊςανε διαβατιριο ςτισ παρζεσ των νζων, ςτισ ςυντροφιζσ, ςτα ςπίτια των 
Ελλινων. 
Ασ ποφμε ςϊηω ςτο ςκλθρό δίςκο εκείνα που κα ‘παιρνα μαηί μου. 
Τα απαραίτθτα για ζνα παγκόςμιο ταξίδι… 
Επιλογι από λατρεμζνα αλλά και κρυφά ενωμζνα με ρετςιτατίβα  
και ςπουδαία μικρά ποιθτικά κείμενα βαφτιςμζνα ςτθ μουςικι  
που δε ςταματάει ποτζ. 
Σουΐτα αιςκθμάτων, λειτουργικό τθσ Αγάπθσ... 
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Τόςα βράδια μια ηωι…» 
 
 

28 Λουλίου 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΣΑΧΟΥΙΔΘΣ 

 

Ψυχι και ςϊμα 

 

Οι αδελφοί Κωνςταντίνοσ & Ματκαίοσ Τςαχουρίδθσ ζρχονται  το καλοκαίρι με 

δοξάρι και φωνι να παίξουν και να τραγουδιςουν ό,τι καινοφριο και ό,τι παλιό τουσ 

αγγίηει… Μαηί με ψυχι και οδθγό το ςϊμα, ο Κωνςταντίνοσ και ο Ματκαίοσ, 

ανταμϊνουν με ςπουδαίουσ ςυνκζτεσ, ςυνομιλοφν με τθν ελλθνικι μουςικι 

παράδοςθ με τρόπο μοναδικό και παντρεφουν μουςικζσ του κόςμου από ζρωτα και 

όχι από προξενιό.  

Μια μοναδικι ροι ρεπερτορίου και μια ομάδα 7 εξαιρετικϊν μουςικϊν ςυνκζτουν 

μια από τισ πιο δεμζνεσ μουςικζσ ομάδεσ τθσ χϊρασ μασ ικανι να μασ εκπλιξει, να 

χαϊδζψει τα αυτιά μασ και να ξεςθκϊςει τισ ψυχζσ μασ. 

30 Λουλίου 

Τα ψθλά βουνά  

του Ηαχαρία Ραπαντωνίου 

 

Το βιβλίο του Ηαχαρία Ραπαντωνίου για τισ περιπζτειεσ μιασ παρζασ παιδιϊν που 

αποφαςίηουν να περάςουν δφο μινεσ μόνα τουσ ςτα βουνά τθσ Ευρυτανίασ 

ηωντανεφει ςτθ ςκθνι από τον ςκθνοκζτθ και θκοποιό Βαςίλθ Μαυρογεωργίου. Το 

ανζβαςμά του ζργου αξιοποιεί ςτο ζπακρο τον λόγο του Ραπαντωνίου κακϊσ και 

τισ εικονογραφιςεισ του με ψθφιακζσ προβολζσ κινοφμενων ςχεδίων που 

ςυγχρονίηονται με τισ κινιςεισ των θκοποιϊν. Το αποτζλεςμα είναι εξόχωσ 

βουκολικό και απευκφνεται τόςο ςε παιδιά ςχολικισ θλικίασ όςο και ςτουσ 

ενιλικουσ που μεγάλωςαν με τα Ψθλά Βουνά.  

Ρρωταγωνιςτεί ο Αλζξανδροσ Μπουρδοφμθσ. 
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ΓΛΩΓΟΣ ΣΕΦΕΘΣ: ΧΟΘΓΟΣ ΑΛΣΛΟΔΟΞΛΑΣ 

 

1 Αυγοφςτου 

ΙΟΛΗ ΑΝΔΡΕΑΔΗ 

 Φονικό ςτθν εκκλθςιά του Τ.Σ. Ζλιοτ 

Murder in the Cathedral. Το φονικό ςτθν εκκλθςιά. Δφο κορυφαίοι ποιθτζσ του 20ου 
αιϊνα, δυο νομπελίςτεσ, παραδίδουν ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ζνα ςπουδαίο ζργο. Το 
πρϊτο ολοκλθρωμζνο κείμενο του Τ.Σ. Ζλιοτ για το κζατρο, ζνα ποιθτικό όραμα που 
γράφτθκε για τισ γιορτζσ του Καντζρμπουρι το 1935 και που μεταφράςτθκε το 1963 
από τον Γιϊργο Σεφζρθ, λίγουσ μινεσ πριν τθν απονομι του από τθ Σουθδικι 
Ακαδθμία. Ραρότι ςτο ζργο παρουςιάηονται περιςςότεροι από δζκα χαρακτιρεσ, 
ςτον πρόλογό του ο Σεφζρθσ γράφει: «τα πρόςωπα του ζργου δεν είναι πολλά - 
είναι ζνασ, ο Κωμάσ. Θ μάχθ του με το αξεχϊριςτο κακό. Ο αγϊνασ ενόσ ανκρϊπου 
με τθν περθφάνια του, θ προςπάκειά του να κακαριςτεί από τθν ίδια του τθν 
περθφάνια. Να μθν επικυμεί τίποτα πια, οφτε καν τθν δόξα του μάρτυρα. Κάτι που 
ςιμερα δεν το χωράει ο νουσ μασ». Θ Ιόλθ Ανδρεάδθ κα παρουςιάςει ςτο 59ο 
Φεςτιβάλ Φιλίππων μια εκδοχι για δφο πρόςωπα.  
 

Σφλλθψθ - Σκθνοκεςία - Κίνθςθ: Λόλθ Ανδρεάδθ 

Διαςκευι Κειμζνου: Λόλθ Ανδρεάδθ & Άρθσ Αςπροφλθσ 

Ερμθνεφουν: Μαρίνα Κανελλοποφλου & Νεκτάριοσ Σμυρνάκθσ 

 Φυλακζσ Φρουρίου 
 

3 Αυγοφςτου 

ΟΛΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΤ – ΘΕΑΣΡΟ ΣΕΧΝΗ 

Άςμα αςμάτων – μια νφχτα κάτω από τ’ άςτρα 

Ερωτικά ποιιματα ζχουν γραφτεί πολλά. Αναμφιςβιτθτα όμωσ, το Άςμα Αςμάτων 

είναι το ωραιότερο. Φτάνει ς’ εμάσ από τα βάκθ του χρόνου με δφναμθ και 

κακαρότθτα ςαν ζνα ποτιρι δροςερό νερό. Φλεγόμενο. Θ Πλια Λαηαρίδου 

ςκθνοκετεί μια παράςταςθ που ςτθρίηεται πάνω ςτθν κίνθςθ, τον λόγο και τθ 

μουςικότθτα του λόγου. Επιλζγει τθ μετάφραςθ του Σεφζρθ επειδι ςε εποχζσ τόςο 

μεγάλθσ πνευματικισ ζνδειασ, μια γλϊςςα παιδεμζνθ ςαν τθ δικιά του, γλϊςςα 

ενόσ αλθκινά μεγάλου ποιθτι που είναι κθςαυρόσ για τθ λογοτεχνία μασ, ζχει 

ςθμαςία ν‘ ακοφγεται, για να μθ ξεχνιζται. Να περνάει και να ηωντανεφει μζςα από 

τα ςτόματα των νζων θκοποιϊν – τριϊν αγοριϊν και τριϊν κοριτςιϊν – αποφοίτων 

και ςπουδαςτϊν τθσ ςχολισ του Κεάτρου Τζχνθσ που ςυμμετζχουν ςτθν 

παράςταςθ.  



 8 

Σκθνογραφία: Εμμανουιλ Ηαχαριουδάκθσ 

Μουςικι: Jason 

Φωτιςμοί: Στζλλα Κάλτςου 

Διδαςκαλία ςτροβιλιςμοφ: Aλζξανδροσ Φαρμάκθσ 

Επιμζλεια κίνθςθσ: Μαρίηα Τςίγκα 

Κρουςτά: Νίκοσ Χαλδαιάκθσ 

Βοθκόσ ςκθνοκζτθ: Άννα Μαρία Ραςχάλθ 

Ραίηουν: Λιδα Κουτςοδαςκάλου, Ραναγιϊτα Ραπαδθμθτρίου, Νόρα Ραντου, 

Δθμιτρθσ Τςιγκριμάνθσ, Βαγγζλθσ Αμπατηισ, Ευκφμθσ Χαλκίδθσ. Συμμετζχουν: 

Νίκοσ Χαλδαιάκθσ, Άννα Μαρία Ραςχάλθ 

 

 Φροφριο 

 

5 Αυγοφςτου 

ΓΙΩΡΓΟ ΑΝΔΡΕΟΤ 

Θμερολόγιο καταςτρϊματοσ Γ’- Κφπρον, ου μ’ εκζςπιςεν 

 

Ο Γιϊργοσ Ανδρζου ανκολογεί κομμάτια κι αποςπάςματα από τα εξαίςια ποιιματα 

τθσ ςυλλογισ Θμερολόγιο Καταςτρϊματοσ Γ’ του Γιϊργου Σεφζρθ. Τα μελοποιεί και 

τα περιβάλλει με μουςικζσ και ιχουσ μιασ ορχιςτρασ που είναι εξίςου ςυμφωνικι, 

κινθματογραφικι, μεςογειακι. Τα ςυνδζει με μελοποιθμζνα αποςπάςματα από 

ποιιματα του Ράουντ και του Ζλιοτ – ςτισ γνωςτζσ μεταφράςεισ τουσ από τον 

Γιϊργο Σεφζρθ  - κακϊσ και του Μπρεχτ. Ρίςω από το ποιθτικό Σεφερικό ςφμπαν 

ςτο Θμερολόγιο καταςτρϊματοσ, υψϊνονται ςκιζσ γιγάντων: Πμθροσ, Ευριπίδθσ – 

ζμμεςα αλλά επιτακτικά μελοποιείται εξίςου ο δικόσ τουσ Κόςμοσ, αφοφ τα 

ποιιματα του Θμερολόγιου διαρκϊσ μαηί τουσ ςυνομιλοφν, ςτα αρχετυπικά τουσ 

αριςτουργιματα «κλίνουν γόνυ». Στθ ςκθνι δφο πρόςωπα – μια νεαρι γυναίκα 

ερμθνεφτρια κι ζνασ νζοσ άνδρασ χορευτισ: Θ γυναίκα είναι θ Φωνι, ο Λόγοσ, θ 

Θχϊ του ποιθτικοφ ςφμπαντοσ του Σεφερικοφ Τρόπου. Ο άνδρασ είναι θ άλκιμθ 

ςωματικότθτα του ποιθτι Σεφζρθ – επειδι οι ποιθτζσ είναι πάντοτε νζοι, ωραίοι, 

αινιγματικοί. Ρροςωποποιοφν το αίνιγμα τθσ Ροίθςθσ, τθσ ηωισ πίςω από τθν 

Ροίθςθ, τθσ Ροίθςθσ δίπλα ςτθ ηωι. Το Θμερολόγιο Καταςτρϊματοσ Γ’ ο Σεφζρθσ το 

αφιζρωςε ςτθν Κφπρο. Κι αυτό μετράει. Ξεχωριςτά. 

 Χορογραφεί, χορεφει κι οργανϊνει τον ςκθνικό χϊρο ο Ερμισ Μαλκότςθσ. 

Ερμθνεφει θ Κορίνα Λεγάκθ. 

 Φροφριο 
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8 Αυγοφςτου 

ΧΡΗΣΟ ΧΑΣΖΗΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 

-Ματζουράνα μου 
- Γιωργθ μου 
 
Αλλθλογραφία  Μαρϊσ και Γιϊργου Σεφζρθ 

 

 Πζμπτθ, 2 πρωί *Ακινα, 4 επτεμβρίου 1936+ 

Σϊρα κοιμάςαι. Για να μπορζςω να ςου γράψω πρζπει να περιμζνω ωσ τισ οκτϊ και 

τζταρτο. Κα ιταν υπερβολικό. Αυτό ςθμαίνει ότι δεν ξζρω ακόμθ να ςου μιλϊ με τα 

γράμματα. Είναι κι αυτό μια γυμναςτικι που εφχομαι να μθ χρειαςτεί να τθ 

δοκιμάςω.   

Ο θκοποιόσ Χριςτοσ Χατηθπαναγιϊτθσ ανκολογεί και παρουςιάηει τθν 

αλλθλογραφία τθσ Μαρϊσ και του Γιϊργου Σεφζρθ. 

Συμμετζχει θ θκοποιόσ Ελευκερία Μπενοβία 

Αίκριο Νομαρχίασ 

 

9 Αυγοφςτου 
ΜΑΡΙΑ ΧΟΤΚΛΗ 
 
Συνζντευξθ με τον Γιϊργο Σεφζρθ  
 
 
-Κφριε εφέρη ξαφνιαςτικατε που ςασ απζδωςαν τθν ιδιότθτα του χορθγοφ 
αιςιοδοξίασ; Μπορείτε να αιςιοδοξείτε ςτισ μζρεσ μασ; 
 
Γ.: Δεν μζνω τυφλόσ ςτα ψεγάδια μασ, αλλά ζχω τθν ιδιοτροπία  να πιςτεφω ςτον 
εαυτό μασ. Σο ςπουδαίο δεν είναι ν' αλλάξουμε τθ ηωι μασ, ονειροπολϊντασ μιαν 
άλλθ πιο ενδιαφζρουςα, αλλά να κάνουμε να λαλιςει τοφτθ θ ηωι, όπωσ μασ 
δόκθκε, τθν κακθμερινι, τθν ταπεινι, τθν ανκρϊπινθ, όπου το κακετί που 
μποροφςε να γυρζψουμε πρζπει να υπάρχει.  
 
-τουσ πολιτικοφσ πιςτεφετε; 
 
Γ.: Είναι πιο εφκολο να περάςει καμιλα από τθν τρφπα βελόνασ, παρά Ζλλθνασ 
πολιτικόσ να καταλάβει τθν Ελλάδα. τθ βάςθ κάκε ςυηιτθςθσ εξυπακοφεται ζνα 
ςιωπθρό ςυμβόλαιο. Χωρίσ αυτό ζχουμε ίςωσ πολλοφσ παράλλθλουσ μονολόγουσ, 
αλλά δεν ζχουμε διάλογο. Για τθν ϊρα, είμαςτε θ χϊρα των παράλλθλων 
μονολόγων. 
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-Ο Δθμιτρθσ Μαρωνίτθσ, αναφερόμενοσ ςτθν αγάπθ ςασ για τθ μουςικι, 
χρθςιμοποίθςε τθν ζκφραςθ "δεφτερθ παιδεία".  υμφωνείτε;  
 
-Γ.: Αν ιμουν ελεφκεροσ κα πιγαινα ςτο Παρίςι να ςπουδάςω μουςικι. Αν ιμουν 
μουςικόσ κα ‘ γραφα μια μουςικι που κα λεγότανε Σο ρολόι και θ αργοναυτικι 
εκςτρατεία: πζντε ζξι πνευςτά, το ςιδερζνιο τρίγωνο και τα κφμβαλα (δεν ξζρω τα 
ςωςτά τουσ ονόματα). Κα ’ταν θ κάλαςςα, τα κουπιά, και ο ιχοσ του ρολογιοφ κα 
’ρχότανε a contrattempo να τα χαλάςει όλα... 
 
Το κείμενο κα εκδοκεί από τισ εκδόςεισ «Ροταμόσ» τθσ Αναςταςίασ Λαμπρία. 
 
 Αίκριο Νομαρχίασ 
 
 

10 Αυγοφςτου 
 
ΔΑΜΑΤΙΚΘ ΣΧΟΛΘ ΚΘΒΕ 
 
Ο κφριοσ Γιϊργοσ Σεφζρθσ - Ζνασ βακφςκιωτοσ και εντεψίηθσ Ζλλθνασ 
 
Σραυματιςμζνο κορμί,  
τραυματιςμζνοσ ο τόποσ,  
τραυματιςμζνοσ ο καιρόσ  
 Γιϊργοσ Σεφζρθσ, Φιλοκτιτθσ 
 
 Ιταν κάποτε ζνασ άντρασ, με μνιμεσ τραυματιςμζνεσ. Και προςπάκθςε να τισ 
επουλϊςει παίηοντασ με τθ ηωι, με τα παιδιά, με τισ γυναίκεσ. Ιταν κάποτε ζνα 
άντρασ που ηοφςε ς’ ζναν τραυματιςμζνο τόπο. Και προςπάκθςε να τον επουλϊςει 
ηϊντασ πολιτικά, με τρόπο καίριο και ουςιαςτικό. Ιταν κάποτε ζνασ άντρασ που 
ηοφςε ς’ ζναν τραυματιςμζνο καιρό. Και προςπάκθςε να τον επουλϊςει γράφοντασ 
ποίθςθ. Γιατί, τελικά, “ποίθςθ είναι αυτό που απομζνει”. 
Σφνκεςθ κειμζνων: Γιϊργοσ Φράγκογλου  
Σκθνοκεςία: Γιάννθσ ιγασ 
 
 Φροφριο 
 
 

11 Αυγοφςτου 
 
ΤΝΔΕΜΟ ΦΙΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΩΝ & ΣΕΧΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑ 
ΔΗΜΗΣΡΗ ΠΑΠΑΡΑΛΛΗ 
 
Ο δικόσ μου Σεφζρθσ 
Δοφναι και λαβείν: Ρεριδιαβάςεισ και καταδφςεισ ςτθν ποίθςι του 
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"Ζρωτασ και φκορά ζρωτασ και κάνατοσ, μοτίβα διιςτάμενα αλλά και 
ςυνταιριαςμζνα, αποτελοφν το κζμα τθσ "μελζτθσ" του φιλόλογου κακθγθτι 
Δθμιτρθ Ραπαράλλθ με τίτλο: Ο ζρωτασ και ο κάνατοσ ςτθν ποίθςθ του Γιϊργου 
εφζρθ (τροφι, Μυκιςτόρθμα, Κίχλθ). 
Ταξίδι ςε μιαν ενιαία και αδιαίρετθ μεταφυςικι διάςταςθ τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ. 
"Ζρωτασ, μνιμθ, νοςταλγία, φκορά, κάνατοσ", θ κλίμακα τθσ ποίθςθσ και τθσ ηωισ 
του Σεφζρθ. 
Το βιβλίο παρουςιάηει θ φιλόλογοσ Χάρισ Χριςτοφορίδου. 
Με αφορμι το βιβλίο ο ςυγγραφζασ κα μιλιςει για τον Σεφζρθ με κζμα: Ο δικόσ 
μου εφζρθσ «Δοφναι και λαβείν: Περιδιαβάςεισ και καταδφςεισ ςτθν ποίθςι του». 
Εξιντα περίπου χρόνια επικοινωνίασ με το ζργο του. 
Κα κυμθκεί πϊσ άρχιςε θ "μοιραία" ςυνάντθςθ με τθν ποίθςι του. Κα ςταματιςει 
ςε κάποιεσ ςυλλογζσ και ποιιματα του Σεφζρθ, προςωπικισ του επιλογισ. Κα 
επιχειριςει κάποιεσ "καταδφςεισ" ςτο ποιθτικό του εργαςτιρι, όπωσ τισ κατάλαβε, 
τισ μελζτθςε και τισ επαλικευςε μζςα από τουσ ςτίχουσ του. 
Τι χρωςτοφμε ςτον Σεφζρθ, πζρα από τα ίδια τα ποιιματά του; Τι μασ δίδαξε με 
ςτοχαςμό και ταπεινοςφνθ αυτόσ ο ςοφόσ γζροσ; 
 
Ροιιματα του Σεφζρθ διαβάηει θ Εφα Οικονόμου-Βαμβακά 
 
Ραράλλθλα κα προβλθκεί θ εκπομπι του Γιϊργου Σγουράκθ «Γιϊργοσ Σεφζρθσ: 80 
χρόνια από τθ γζννθςι του». 
 
 Ραλιά Μουςικι 
 
 

17 Αυγοφςτου 
 
ΔΗΜΗΣΡΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ-ΦΩΣΕΙΝΗ ΔΑΡΡΑ-ΓΙΩΡΓΟ ΦΛΩΡΑΚΗ 
 
Τα αςτζρια κρατοφν ζναν κόςμο δικό τουσ 
 

 
Το αφιζρωμα ςτον Γιϊργο Σεφζρθ ςυνεχίηεται με τθ ςυναυλία-ρεςιτάλ του Δθμιτρθ 
Ραπαδθμθτρίου και τθσ Φωτεινισ Δάρρα με τθ ςφμπραξθ του νζου τραγουδιςτι 
Γιϊργου Φλωράκθ.  
Ο ςυνκζτθσ κα εκτελζςει ςτο πιάνο ζνα πρόγραμμα που ζφτιαξαν ειδικά για το 
Φεςτιβάλ Φιλίππων. Ρεριλαμβάνει τραγοφδια από αγαπθμζνεσ όςο και  ιςτορικζσ 
τθλεοπτικζσ ςειρζσ που είναι μελοποιθμζνα ποιιματα (κάκι του 
Αναγνωςτάκθ, Χρϊμα δεν αλλάηουνε τα μάτια του Γκανά ι το τάλςιμο του Διονφςθ 
Καψάλθ)  αλλά και τραγοφδια του Γκάτςου ι του Ελφτθ - μερικζσ από τισ μεγάλεσ 
τουσ επιτυχίεσ.  
Μζςα ςε αυτό το περιβάλλον κα παρουςιάςουν μζροσ από το ανζκδοτο ζργο του Δ. 
Ραπαδθμθτρίου πάνω ςτον Γιϊργο Σεφζρθ Ο Άνκρωποσ που του πιραν τον ίςκιο 
του. Από το Παντοφμ, τθ τροφι και τθ Ρίμα, Κι όμωσ εκεί ςτθν άλλθ όχκθ μζχρι 
το Κα ςου πάρουν τον ίςκιο των δζντρων  ο ςυνκζτθσ κα εντάξει- τιμϊντασ τον 
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κεματικό κφκλο του Φεςτιβάλ, ζξι τραγοφδια από τα δεκατζςςερα που ζχει 
ςυνολικά μελοποιθμζνα.  
 
Φροφριο 
 

18 Αυγοφςτου 
 
ΝΙΚΟ ΚΤΠΟΤΡΓΟ 
 
Συμβουλζσ ς’ζναν νζο μουςικό  
Μία ςυνάντθςθ ςτισ 13 Οκτωβρίου 1970 
 
Μια ιδιαίτερθ βραδιά όπου ο ςυνκζτθσ Νίκοσ Κυπουργόσ ξεκινϊντασ από τθ ςχζςθ 
του Σεφζρθ με τθ μουςικι, όπωσ αυτι προκφπτει μζςα από τισ Μζρεσ του, κα μασ 
οδθγιςει ςτθν ακρόαςθ αποςπαςμάτων ζργων του Beethoven , του Schubert και 
του Debussy για βιολί, βιολοντςζλο και πιάνο. Στθ ςυνζχεια κα μασ αποκαλφψει για 
πρϊτθ φορά μια άγνωςτθ ςυνάντθςι του με τον ποιθτι με αφορμι τθν μελοποίθςθ 
ενόσ ποιιματόσ του. Μια ενδιαφζρουςα αφιγθςθ/ςυηιτθςθ για τθν ζμπνευςθ του 
δθμιουργοφ, τθ μελοποιθμζνθ ποίθςθ, τθν ξενιτιά εντόσ και πολλζσ άλλεσ ςκζψεισ. 
 
Οικόπεδο Κρζθ 
 
 

19 Αυγοφςτου 
ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΣΟΠΑΠΠΑ 
 
Διάλειμμα χαράσ  
 
 «ϋΘμαςταν χαροφμενοι όλο εκείνο το πρωί, Κεζ μου πόςο χαροφμενοι...», « πόςο 
παράξενα βακιά αγαπθκικαμε και τόςο ξαφνικά και τόςο άκελα... Διαφορετικοί, 
από άλλον κόςμο ο κακζνασ, από άλλθ ράτςα ςχεδόν, χωρίσ να ζχουμε ιδωκεί 
περιςςότερο από τρεισ φορζσ, και κα 'λεγα πωσ ς' ζχω ανακρζψει». 
 
Μια ωδι ςτον Ζρωτα, ςτθν καμπφλθ του, ςτθ διαδρομι του. Το πζραςμά του απ' τθ 
ηωι μασ είναι ζνα Διάλειμμα Χαράσ, μια ζνεςθ "παραμυκιοφ τθσ Χαλιμάσ", που λζει 
κι ο ποιθτισ, πιο γιινο, πιο χειροπιαςτό από τθν κακθμερινότθτα ακόμα. Θ ανάςα 
του Ζρωτα δίνει νόθμα ςτθν φλθ.  Ζνα δρϊμενο βαςιςμζνο αποκλειςτικά ςε κείμενα 
και ποίθςθ του Γ. Σεφζρθ. 
Σφνκεςθ – Ερμθνεία: Μαρία Ρρωτόπαππα , Γιϊργοσ Ραπανδρζου 
 
Οικόπεδο Κρζθ 
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21 Αυγοφςτου 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗ 
 
Ο Σεφζρθσ κατά μόνασ. Ρροςωπικζσ εξομολογιςεισ 
 
To θλεκτρονικό περιοδικό για το βιβλίο και τισ τζχνεσ Ο Αναγνϊςτθσ ςυμμετζχει με 
τουσ «βόρειουσ»  φίλουσ του ςτο φετινό Φεςτιβάλ Φιλίππων. Ο τίτλοσ του 
Φεςτιβάλ «Γιϊργοσ Σεφζρθσ – Χορθγόσ Αιςιοδοξίασ» εμπνζει ποιθτζσ και 
πεηογράφουσ από τθ Δράμα  και τθν Καβάλα για να παρουςιάςουν τθ δικι τουσ,  
ιδιαίτερθ ςχζςθ με τον νομπελίςτα ποιθτι. Ροιθτζσ και πεηογράφοι κα 
εξομολογθκοφν  τθν προςωπικι τουσ εμπειρία επαφισ με το ζργο και τθν 
προςωπικότθτα του ποιθτι. Ροια ιταν θ πρϊτθ ςτιγμι γνωριμίασ με το ζργο του, 
τισ αντιρριςεισ τουσ, τθν απομάκρυνςθ και τθν εκ νζου επαφι, το νόθμα που 
ζδιναν τότε και που δίνει τϊρα ο κακζνασ προςωπικά. Συμμετζχουν οι : Κυριάκοσ 
Συφιλτηόγλου, Δθμιτρθσ Ρζτρου, Κοςμάσ Χαρπαντίδθσ, Γεωργία 
Τριανταφυλλίδου, Αλζξανδροσ Αραμπατηισ κ.α Τθ μουςικι επιμζλεια ζχει ο 
ςυνκζτθσ  Δθμιτρθσ Δοξάκθσ .Στθν εκδιλωςθ ςυμμετζχει και ο Αργφρθσ 
Μπακιρτηισ με  το ςυγκρότθμά του παρουςιάηοντασ τον Ζρωτικό λόγο του Σεφζρθ. 
Συντονίηει ο Γιάννθσ Μπαςκόηοσ. 
 
Ραλιά Μουςικι 

22 & 23 Αυγοφςτου 
 
ΦΕΣΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ – ΔΗΠΕΘΕ ΚΑΒΑΛΑ 
 
Ρροσ τον κφριο Φράνκλιν Α. Φορντ, 27/12/67 
 
Ραράςταςθ με τζςςερισ θκοποιοφσ, ζναν χορευτι και ζναν μουςικό επί ςκθνισ. 
Θ κζςθ μιασ άρνθςθσ.  
Θ παράςταςθ ξεκινά με ζνα όχι. Μια άρνθςθ. Ζνα όχι και τόςο γνωςτό γράμμα του 
Σεφζρθ, απάντθςθ ςτον Κοςμιτορα τθσ Σχολισ Τεχνϊν κι Επιςτθμϊν του 
Ρανεπιςτθμίου του Χάρβαρντ, Φράνκλιν Α. Φορντ, όπου αρνείται να αποδεχτεί 
ζναν ετιςιο διοριςμό ωσ κακθγθτισ τθσ ποιιςεωσ τθσ ζδρασ Charles Eliot Norton 
για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 1969-1970 με μιςκό 28.000 δολάρια.  
Ο Σεφζρθσ ςπεφδει να δθλϊςει με τθ ςτάςθ του ότι δε κεωρεί τθν ποίθςθ μια 
«ιδιωτικι υπόκεςθ» αλλά ακριβϊσ το αντίκετο. Μια «δθμόςια υπόκεςθ».  
Αυτό  ακριβϊσ είναι που μασ  ενδιαφζρει.  
Ράνω ς’ αυτι του τθ κζςθ κα εργαςτοφμε μζςα από τα κείμενά του- θμερολόγια 
ιδιωτικά και πολιτικά, Δοκιμζσ, αλλθλογραφία αλλά και τθν ποίθςι του. Θ 
παράςταςθ κρατιζται μακριά από αδικαιολόγθτεσ βιογραφικζσ περιζργειεσ. 
Ενδιαφζρεται όμωσ, εκεί που το κεωρεί αναγκαίο και απαραίτθτο για τα βιϊματα 
που αποτελοφν αναφορά αναπόςπαςτθ από το ζργο του. 
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Δραματουργικι επεξεργαςία/Κείμενο παράςταςθσ: Κοδωρισ Γκόνθσ-Ελζνθ 
Στροφλια 
Σκθνοκεςία: Θοδωρισ Γκόνθσ 
Σκθνικά-κοςτοφμια: Ελζνθ Στροφλια 
Φωτιςμοί: Τάςοσ Ραλαιοροφτασ 
Βοθκόσ ςκθνοκζτθ: Κατερίνα Συμεωνίδου 
 
Ραίηουν οι θκοποιοί: Ναταλία Βαςιλζκα, Δθμιτρθσ Κοντόσ, Εφα Οικονόμου-
Βαμβακά, Ραφλοσ Σταυρόπουλοσ 
 
Στθν παράςταςθ ςυμμετζχει ο χορευτισ Δθμιτρθσ Σωτθρίου  
 
Οικόπεδο Κρζθ 
 

24 Αυγοφςτου 
 
Ν. ΒΑΓΕΝΑ-Δ. ΔΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ-Μ. ΣΑΙΝΟΠΟΤΛΟΤ-Γ. ΓΙΑΣΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ 
 
Γιατί ο Σεφζρθσ ςιμερα; 
 
Σχεδόν μιςό αιϊνα από τον κάνατο του Σεφζρθ, και ςε μια χρονικι ςτιγμι τραγικι 

για τθ χϊρα μασ, θ ςπουδαιότθτα του ζργου του – ποιθτικοφ και δοκιμιακοφ – 

παραμζνει ακζραια, ενϊ θ επικαιρότθτά του είναι μεγαλφτερθ από ποτζ. 

Κοςμοπολίτθσ και ταυτόχρονα ελλθνικόσ, ο Σεφζρθσ μασ δίνει με τα κείμενά του 

εκείνο το μάκθμα τθσ αιςκθτικισ και θκικισ ιςορροπίασ ανάμεςα ςτθν πρωτοπορία 

και τθν παράδοςθ, ςτθν ικαγζνεια και τον κοςμοπολιτιςμό, ςτθν ατομικι επικυμία 

και τθ ςυμμετοχι ςτο ςυλλογικό, χωρίσ τθν οποία ο άνκρωποσ μπορεί να μείνει ζνα 

βαρίδι κλιβερό ι να γίνει φτερό ςτον άνεμο. 

Σε μιαν εποχι που θ μεταμοντζρνα αντίλθψθ για τθ λογοτεχνία και τθ 

λογοτεχνικι κριτικι ζχει υποκαταςτιςει τθν αιςκθτικι και κοινωνικι αξιολόγθςθ 

των καλλιτεχνικϊν ζργων με αφθρθμζνα και ανιςτόρθτα ορκοπολιτικά κριτιρια, οι 

τζςςερισ ςφντομεσ ομιλίεσ ςθμαντικϊν μελετθτϊν του Σεφζρθ απαντοφν ςτο 

ερϊτθμα γιατί επιβάλλεται να διαβάηουμε ςιμερα το ζργο του.  

Νάςοσ Βαγενάσ Θ ποιθτικι γενιά του ’30 και ο εφζρθσ 

Δθμιτρθσ Δαςκαλόπουλοσ  Γιατί ο εφζρθσ; 

Μαρία Σταςινοποφλου  Ο εφζρθσ τθσ μνιμθσ και τθσ προςφυγιάσ 

Γιϊργθσ Γιατρομανωλάκθσ  Κζατρο, κζατρα και κεατρίνοι ςτον Γιϊργο εφζρθ 

 
 7ο Δθμοτικό Σχολείο-Φάροσ 
 

25 Αυγοφςτου 
 
ΓΙΩΡΓΟ ΣΑΜΠΡΑ 

Στο μεταξφ θ Ελλάδα ταξιδεφει… 
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Οι μελοποιιςεισ του ΓΙΩΓΟΥ ΣΕΦΕΘ, ςαν ραδιοφωνικι εκπομπι, επί ςκθνισ! 

 

Από το 1960 μζχρι τισ μζρεσ μασ, είναι λίγο περιςςότερα από 50 τα τραγοφδια που 

ζχουν ςτθριχτεί ςτο λόγο του Γιϊργου Σεφζρθ… 

Κάποια από αυτά,  κυρίωσ του Μίκθ Κεοδωράκθ, του  Γιάννθ Μαρκόπουλου και του 

Διμου Μοφτςθ, ζχουν τραγουδθκεί αλλά και ζχουν ακουςτεί πολφ… 

Είναι και άλλα, των ίδιων, του Κουγιουμτηι, του Μαμαγκάκθ, του Ανδριόπουλου  

κ.α. που ακοφςτθκαν λιγότερο… 

Τα τελευταία χρόνια, ςτο λόγο του Σεφζρθ, ζχουν ςκφψει – ζςτω, ςτιγμιαία -  

νεότεροι τραγουδοποιοί – από τον Χάρθ και τον Ράνο Κατςιμίχα και τον Μίλτο 

Ραςχαλίδθ μζχρι τα «Μωρά ςτθ φωτιά» και τον Κάνο Ανεςτόπουλο… 

Θ παράςταςθ ςταχυολογεί ςτιγμζσ απ’ αυτι τθν – 50άχρονθ – διαδρομι τθσ 

ποίθςθσ του Σεφζρθ ςτο τραγοφδι, με «παρατθριςεισ» που ζχουν να κάνουν με τα 

ποιιματα, με τισ μελοποιιςεισ τουσ, με τθν αντιμετϊπιςθ τθσ εποχισ που 

πραγματοποιικθκαν αλλά και με τθ ςθμερινι ματιά ς’ αυτά. Ζτςι, όπωσ κα γινόταν 

ςε μια ραδιοφωνικι εκπομπι… 

Στο πιάνο ο ςυνκζτθσ Νεοκλισ Νεοφυτίδθσ 

Τραγοφδι: Ηαχαρίασ Καροφνθσ  

 Οικόπεδο Κρζθ 
 
 

27 Αυγοφςτου 
 
ΕΤΡΙΠΙΔΗ ΓΑΡΑΝΣΟΤΔΗ 
 
Ππου και να ταξιδζψω θ Ελλάδα με πλθγϊνει.  
Ζνασ δια-λογοσ με τον Γιϊργο Σεφζρθ 

Ζνασ ςφγχρονοσ και ανϊνυμοσ αφθγθτισ απευκφνεται ςτον Γιϊργο Σεφζρθ, για να 
του υπενκυμίςει το ποίθμά του Με τον τρόπο του Γ.. και ιδίωσ τον ςτίχο του «Ππου 
και να ταξιδζψω θ Ελλάδα με πλθγϊνει» και να του υπενκυμίςει τθν τφχθ τουσ, 
φςτερα από τον κάνατο του Σεφζρθ. Ο αφθγθτισ αναλογίηεται τθ ςφνδεςθ του 
περίφθμου ςτίχου με το διαχρονικό βίωμα των ελλινων ποιθτϊν για τον τόπο τουσ. 
Τα κείμενα του Σεφζρθ και άλλων προςϊπων διαβάηονται από τισ Μαρία 
Διαμαντοποφλου – Αμαλία Τςουκαλά. 

Αφθγθτισ: Ευριπίδθσ Γαραντοφδθσ 

 Θζατρο Αντιγόνθ Βαλάκου 
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28 Αυγοφςτου 
 
ΚΡΙΣΟΦΕΡ ΜΠΑΚΑ 

ινγκ: Άνκρωποσ vs Ρραγματικότθτασ  

«’ αυτό τον κόςμο που ολοζνα ςτενεφει, ο κακζνασ μασ χρειάηεται όλουσ τουσ 
άλλουσ. Πρζπει να αναηθτιςουμε τον άνκρωπο όπου κι αν βρίςκεται.» 
Γιϊργοσ Σεφζρθσ  
(από τθν ομιλία του κατά τθν απονομι του Νόμπελ) 
 
ΛΝΓΚ - μουςικό δρϊμενο, που ςυνδυάηει  πειραματικοφσ ιχουσ θλεκτρονικϊν 
μουςικϊν οργάνων με ξεχωριςτζσ και βακφτατεσ ςκζψεισ του μεγάλου Ζλλθνα 
ποιθτι Γιϊργου Σεφζρθ, δίνοντασ άλλθ διάςταςθ ςτουσ αφοριςμοφσ του, με τουσ 
οποίουσ ςχολιάηει τθ μάχθ του ανκρϊπου με τθν πραγματικότθτα. 
ΛΝΓΚ - ο πλανιτθσ μασ, που αιϊνια τϊρα είναι ζνα μεγάλο πεδίο αναμζτρθςθσ του 
ανκρϊπου με τθν πραγματικότθτα. 
ΛΝΓΚ - ο τόποσ μασ, που ζγινε εργαςτιρι πειραμάτων για μια ατζρμονθ παραγωγι  
καταςτροφϊν από ¨κάποιουσ¨ που ζχουν απεριόριςτθ ανάγκθ ζκφραςθσ τθσ 
μοχκθρία τουσ, εξυπθρετϊντασ  ςκοτεινά ςυμφζροντα. 
ΛΝΓΚ - θ ηωι μασ, που είναι μια διαρκισ πάλθ με τθν πραγματικότθτα, θ οποία 
ξζφυγε από τον ζλεγχο των δθμιουργϊν τθσ και πιρε αυτοβοφλωσ αυτόνομο ρόλο 
και ανεξζλεγκτθ πορεία. 
ΛΝΓΚ - το μζλλον μασ, που ενϊ ςυνεχίηουμε να παλεφουμε, προςπακοφμε να 
δθμιουργοφμε όμορφεσ ¨μελωδίεσ¨. 
ΛΝΓΚ - θ νίκθ μασ, που παραδόξωσ διαψεφδουμε το γεγονόσ ότι θ ανκρωπότθτα 
είναι το μεγαλφτερο λάκοσ του Δθμιουργοφ τθσ - όπωσ και αν Αυτόσ λζγεται. 

 1ο Γυμνάςιο Καβάλασ 

ΕΛΚΑΣΤΛΚΑ 

1-28 Αυγοφςτου 

Ο φωτογράφοσ Γιϊργοσ Σεφζρθσ 

Το αφιζρωμα του Φεςτιβάλ ςτον Γιϊργο Σεφζρθ ξεκινάει ςε ςυνεργαςία με το 
Μορφωτικό Κδρυμα Εκνικισ Τράπεηασ, με μια ζκκεςθ φωτογραφιϊν του ίδιου του 
ποιθτι, αποτελϊντασ αδιάψευςτθ μαρτυρία τθσ ζγνοιασ με τθν οποία ο Σεφζρθσ 
περιζβαλλε κάκε του δραςτθριότθτα. Ππωσ αναφζρει ο Διευκυντισ του ΜΛΕΤ 
Διονφςθσ Καψάλθσ ςτον κατάλογο αυτισ τθσ ζκκεςθσ: «Θ ανάγκθ του Σεφζρθ να 
δει τα πράγματα κακαρά —τουσ τόπουσ, τα περιςτατικά και τουσ ανκρϊπουσ που 
ςθμάδεψαν το ταξίδι τθσ ηωισ του— είναι ίςωσ θ κφρια διαπλαςτικι δφναμθ πίςω 
από το ζργο του Σεφζρθ ομοοφςια με τθν επικυμία του να "μιλιςει απλά", όπωσ 
τθν είχε εκφράςει ς' ζνα του ποίθμα γραμμζνο το 1942, εν καιρϊ πολζμου. Και το 
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πόςο "ςωςτά κανονιςμζνθ" ιταν ςυχνά θ φωτογραφικι μθχανι του Σεφζρθ ο 
επιςκζπτθσ κα ζχει τθν ευκαιρία να το διαπιςτϊςει ςτθν παροφςα ζκκεςθ, μικρό 
αλλά αντιπροςωπευτικό δείγμα τθσ γόνιμθσ και μακροχρόνιασ εναςχόλθςθσ του 
ποιθτι με τθν τζχνθ τθσ φωτογραφίασ». 

Δθμοτικι Καπναποκικθ 

2-28 Αυγοφςτου 

Με τον τρόπο του Γ.Σ. 

 
Στο πλαίςιο του φετινοφ αφιερϊματοσ του Φεςτιβάλ ςτον Σεφζρθ, φιλοξενείται μια 
ζκκεςθ εικαςτικϊν για τον Ζλλθνα Νομπελίςτα ποιθτι από τθ Μικρι Άρκτο και τον 
Λανό. 
Στθν ζκκεςθ τοπία τθσ ηωισ και τθσ ζμπνευςθσ, απόπειρεσ προςωπογραφίασ-
πορτρζτου του ιδίου, ςκθνζσ από τθν Ελλάδα των δφο μεγάλων πολζμων και τθσ 
ταραχϊδουσ πολιτικισ και κοινωνικισ κακθμερινότθτασ που τουσ ακολοφκθςε, 
ζμπνευςθ από ςυγκεκριμζνα ποιιματα και εικονογραφιςεισ ςτίχων, αλλά και 
αξιόλογεσ ςυνεργαςίεσ του καλλιτζχνθ, προβάλλουν ζνα ικανό πλζγμα εικόνων που 
«ςκιαγραφεί» τθν προςωπικότθτα του ςθμαντικοφ Ζλλθνα ποιθτι. 
Συμμετζχουν: Νεκτάριοσ Αποςπόρθσ, Σίςςυ Βαμβακά, Ανδρζασ Γεωργιάδθσ, Σάββασ 
Γεωργιάδθσ, Δθμιτρθσ Γιαννζλοσ, Δικαία Δεςποτάκθ, Κωνςταντίνοσ Ζςςλιν, Λζνα 
Ηευγαρίδου, Ανδρζασ Μαράτοσ, Βαρβάρα Μαυρακάκθ, Στζλλα Μελετοποφλου, 
Τίμοσ Μπατινάκθσ, Ραναγιϊτθσ Μπελντζκοσ, Άννα Μπίλθ, Μάρκοσ Μπλάτςιοσ, 
Γεωργία Μπλιάτςου, Γεφςω Ραπαδάκθ, Μαίρθ Ραππά, Μαρία Ράςτρα, Στζλιοσ 
Ρετρουλάκθσ, Άντηελα Ρετροχείλου, Νίκθ Ρρόκου, Γιϊργοσ Σαλταφζροσ, Βαςίλθσ 
Σοφλθσ, Ρθγι Σπυράτου, Μαρίνα Στελλάτου, Γιϊργοσ Ταξίδθσ, Ελευκερία Τςζικο, 
Κατερίνα Τςεμπελι, Βιργινία Φιλιπποφςθ, Στεφανία Χαρςοφλα, Ακθνά Χατηι, 
Αριςτείδθσ Χρυςανκόπουλοσ  

 Δθμοτικι Καπναποκικθ 

 

10-28 Αυγοφςτου 

Δζκα ηωγραφικά ςχόλια του Γιάννθ Μόραλθ πάνω ςτα Ποιθματα του Γιϊργου 
Σεφζρθ 

Το Φεςτιβάλ Φιλίππων ςε ςυνεργαςία με τθν Γκαλερί Ηουμπουλάκθ φιλοξενεί τθν 
ζκκεςθ Δζκα Ηωγραφικά χόλια του Γιάννθ Μόραλθ για τθν εικονογράφθςθ τθσ 
ζκδοςθσ Ποιιματα του Γιϊργου Σεφζρθ, Μκαροσ 1965.  
Ο ίδιοσ ο Σεφζρθσ είχε πει για τα ςυγκεκριμζνα ζργα: «πάνια μου πζτυχαν τα 
ηευγαρϊματα των τεχνϊν. Ιταν πάντα για μζνα κάτι ςαν δυο άλογα ηεμζνα ςτο ίδιο 
αμάξι που ξαφνικά τραβοφν προσ αντίκετεσ κατευκφνςεισ. Ζτςι άκουςα με πολφ 
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διςταγμό τθν ιδζα του Ίκαρου να ηθτιςει από το Γιάννθ Μόραλθ να εικονογραφιςει 
τα ποιιματά μου. 
Ωςτόςο όταν, φςτερα από αρκετοφσ μινεσ, ο Μόραλθσ μου ζδειξε τισ ηωγραφιζσ 
του, κατάλαβα πωσ μπορεί κάποτε να μθν υπάρχει διόλου αμάξι, παρά μόνο δυο 
ελεφκερα άλογα καλπάηοντασ ανεξάρτθτα ς' ζνα πράςινο λιβάδι.(…) Ζτυχε να με 
ρωτιςουν αν αυτζσ οι εικόνεσ είναι θ ςωςτι ηωγραφικι ερμθνεία των ποιθμάτων 
μου. Ο επαρκισ παρατθρθτισ εφκολα βλζπει πωσ δεν υπάρχει περιεχόμενο ς' ζνα 
τζτοιο ερϊτθμα. Θ ερμθνεία κάκε ζργου είναι ερμθνεία του εαυτοφ μασ, όχι εκείνου 

που το δθμιοφργθςε, αλλά εκείνου που το διαβάηει, το βλζπει ι το ακοφει…          

                                       
 Δθμοτικι Καπναποκικθ 


