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«Από τα Πεντακόσια στα Χείλια»
Φέτος η ίδια η πόλη μας παραχωρεί τον τίτλο του 57ου Φεστιβάλ Φιλίππων «Από τα Πεντακόσια στα Χείλια»*.
Δεν μπορούμε παρά να υποκύψουμε στον πειρασμό, -θα την κάνουμε τη σκανταλιά- και με ένα χρωματιστό μαρ-
καδοράκι θα γράψουμε τα Χίλια Χείλια.

Θα αφήσουμε την πόλη να μιλήσει με το στόμα της, το σώμα της, το δασάκι των Πεντακοσίων, το Φάρο, το 1ο Δη-
μοτικό Σχολείο της Παναγίας, την Παλιά Μουσική, το Θεατράκι του Μεχμέτ Αλή, το Ιμαρέτ, τις Καμάρες, τον παλιό
Μεντρεσέ, το λιμάνι, το 16ο Δημοτικό Σχολείο του Βύρωνα και να φτάσει μέχρι το παρκάκι των Χιλίων.

Ηθοποιοί, λογοτέχνες, ποιητές, μουσικοί, εικαστικοί, αντλώντας έμπνευση από τους δεσμούς τους με την πόλη της
Καβάλας, επιλέγουν ένα σημείο και αφήνουν πάνω της το καλλιτεχνικό τους στίγμα, τη ζωγραφιά τους, το τατουάζ
τους. Μια παράσταση, μια συναυλία, μια προβολή, ένα αναλόγιο, μια έκθεση. Όλη η πόλη ένας πυρήνας καλλιτε-
χνικής δημιουργίας.

Το Φεστιβάλ συνεχίζει αδιάκοπα με τις δικές του παραγωγές, τη δική του ταυτότητα, δίνοντας ωστόσο ση-
μαντική θέση και σε μετακλήσεις εγχώριων παραγωγών στο επίνειο του αρχαίου δράματος, στο αρχαίο θέ-
ατρο των Φιλίππων.

Μπορεί φέτος το αρχαίο θέατρο της Θάσου να μην είναι στον προγραμματισμό μας, είναι όμως για το καλό,
καθώς έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα συντήρησης και αναστήλωσης, ώστε πολύ σύντομα να ξανακερδίσει τη
σχέση του με την τέχνη.

Φέτος η αυλαία ανοίγει με την παράσταση της Ιλιάδας, σε μετάφραση του Δημήτρη Μαρωνίτη και σκηνοθε-
σία Στάθη Λιβαθινού. Ακολουθεί το Εθνικό Θέατρο που για πρώτη φορά στην ιστορία του κάνει πρεμιέρα
στους Φιλίππους με τις δύο καλοκαιρινές του παραγωγές. Συνεχίζουμε με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελ-
λάδος, με παραστάσεις του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου αλλά και σπουδαίες παραγωγές του ελεύθε-
ρου θεάτρου με σημαντικούς σκηνοθέτες.

Χώρος θεάτρου αναδεικνύεται και φέτος το Κάστρο που εκτός από παραστάσεις σύγχρονου θεάτρου, φιλοξενεί
και παραστάσεις αρχαίου δράματος.
Όλο το Φεστιβάλ ένας περίπατος στην πόλη, ένα ταξίδι με σταθμούς ιστορικές γωνιές και προσφυγικούς οικισμούς,
μία συνομιλία, μία διαδρομή από τα Πεντακόσια στα Χείλια.

* Οι συνοικισμοί "Πεντακόσια" και "Χίλια" είναι δύο μεγάλα οικιστικά σύνολα στα ανατολικά και δυτικά της πόλης αντίστοιχα, που αποδί-

δουν το αριθμητικό τοπωνύμιό τους στον αριθμό των προσφυγικών οικογενειών που φιλοξενήθηκαν σ' αυτά μετά την Μικρασιατική κα-

ταστροφή. Αποτελούν μέρος της ιστορικής μνήμης της πόλης και αδιάψευστους μάρτυρες της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της.

57ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
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6 Ιουλίου

«Ιλιάδα» του Ομήρου

Η “Ιλιάδα” του Στάθη Λιβαθινού, μια παράσταση που επαινέθηκε από κοινό και κριτικούς στην Ελλάδα και
στην Ευρώπη, ανοίγει το Φεστιβάλ Φιλίππων. Ο σκηνοθέτης «αφηγείται» μαζί με τους συνεργάτες του το
συνταρακτικό αυτό έπος μέσα από το οποίο αναδύεται όλη η σύγχρονη Ελλάδα. Οι 15 ηθοποιοί, σαν σύγ-
χρονοι ραψωδοί, αφηγούνται την ιστορία του πιο βίαιου πολέμου όλων των εποχών και μετατρέπουν το εμ-
πνευσμένο αυτό κείμενο σε μια σειρά από ποιητικές εικόνες, σκληρές, αλλά και τρυφερές, με μια απολύτως
σύγχρονη θεματική. Η μετάφραση ανήκει στον Δ.Ν. Μαρωνίτη. Πρωταγωνιστούν ο Βασίλης Ανδρέου, ο
Δημήτρης Ήμελλος και η Μαρία Σαββίδου.

11-12 Ιουλίου
Εθνικό Θέατρο

«Ιππόλυτος» του Ευριπίδη

Ο σφοδρός έρωτας της Φαίδρας, γυναίκας του Θησέα, για τον προγονό της Ιππόλυτο, θα έχει τραγική κατάληξη
για όλους. Η Λυδία Κονιόρδου ανεβάζει την τραγωδία του Ευριπίδη σε μετάφραση Νικολέτας Φριτζήλα, και
το Εθνικό κάνει για πρώτη φορά την πρεμιέρα του στους Φιλίππους. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους η Λυδία Κο-
νιόρδου, ο Νίκος Κουρής και η Λήδα Πρωτοψάλτη.

18-19 Ιουλίου
Εθνικό Θέατρο

«Βάτραχοι» του Αριστοφάνη

Το Εθνικό Θέατρο πραγματοποιεί τη δεύτερη πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Φιλίππων με την κωμωδία του Αριστοφάνη
“Βάτραχοι”, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα. Το δημοφιλές έργο λαμβάνει χώρα στον Κάτω Κόσμο, όπου ο Διό-
νυσος καλεί σε διαγωνισμό ποίησης τον Αισχύλο και τον Ευριπίδη. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Βασίλης
Χαραλαμπόπουλος, ο Φάνης Μουρατίδης και ο Γιάννης Ζουγανέλης.

25-26 Ιουλίου
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

«Πέρσες» του Αισχύλου

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
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Οι “Πέρσες" είναι μια τραγωδία διαχρονική, με οικουμενικό λόγο και αναλλοίωτες αξίες, που διερευνά με συναρ-
παστικό τρόπο το θέμα της «ύβρεως», της ανθρώπινης αλαζονείας, αλλά και της ελευθερίας του ατόμου και της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Πρόκειται για το σπουδαιότερο αντιπολεμικό έργο του Αισχύλου, καθώς πραγματεύε-
ται την οδύνη των Περσών όταν πληροφορούνται τη συντριπτική ήττα τους στη Σαλαμίνα.
Το ΚΘΒΕ ανεβάζει τους Πέρσες σε μετάφραση Πάνου Μουλά και σκηνοθεσία Νικαίτης Κοντούρη. Πρωτα-
γωνιστούν οι Γιάννης Φέρτης, Άκης Σακελλαρίου, Λάζαρος Γεωργακόπουλος και Γιώργος Κολοβός.

27 Ιουλίου
Θέατρο Νέου Κόσμου

«Η κοιμωμένη ξύπνησε» των Ξένιας Καλογεροπούλου, Θωμά Μοσχόπουλου

Τι θα γινόταν αν η πριγκίπισσα του γνωστού παραμυθιού ξυπνούσε στην εποχή μας; Ποιος θα της έδινε τώρα το
φιλί και πώς θα επιβίωνε στον αφιλόξενο κόσμο του σήμερα; Ένα πειραγμένο παραμύθι με νεράιδες, πύργους και
πριγκιπόπουλα, αλλά και με υπολογιστές, τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα, όπου η πριγκίπισσα δουλεύει σκληρά και
κερδίζει με το σπαθί της τον έρωτα του εργαζόμενου σύγχρονου πρίγκιπα. Ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος σκη-
νοθετεί το έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου και του Θωμά Μοσχόπουλου, σε μια παράσταση που πρωτα-
γωνιστούν οι: Λεωνίδας Καλφαγιάννης, Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, Βασιλική Τρουφάκου.

1-2 Αυγούστου
Θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ

«Θεσμοφοριάζουσες» του Αριστοφάνη

Ο Γιώργος Κιμούλης καταπιάνεται με την αριστοφανική κωμωδία “Θεσμοφοριάζουσες”, μια σάτιρα στο πρό-
σωπο και τα έργα του Ευριπίδη, υπογράφοντας τη σκηνοθεσία και αναλαμβάνοντας έναν από τους πρωταγωνιστι-
κούς ρόλους. Μαζί του ο Δημήτρης Πιατάς.

8-9 Αυγούστου

«Παντρολογήματα» του Νικολάι Γκόγκολ

Ένας αναποφάσιστος, νωθρός και άτολμος εργένης σκέφτεται επιτέλους να παντρευτεί. Η συνάντηση στο σπίτι της
μέλλουσας συζύγου, όπου καταφθάνουν και άλλοι, απίθανοι υποψήφιοι, καταλήγει σε φιάσκο. Ένα όργιο ψέμα-
τος, συναλλαγής και αρχοντοχωριατισμού μας δίνει μια εικόνα της κοινωνικής ζωής στη Ρωσία των αρχών του 19ου
αιώνα. Ο Γκόγκολ παρουσιάζει τα πρόσωπά του φορτισμένα από τις συνήθειες της εποχής τους, που στην ουσία



απέχουν ελάχιστα από τις σημερινές. Ο Γιάννης Μπέζος υπογράφει τη μετάφραση, τη σκηνοθεσία και αναλαμ-
βάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Μαζί του η Ναταλία Τσαλίκη και ο Χρήστος Λούλης.

13 Αυγούστου

Ελευθερία Αρβανιτάκη- Άλκηστις Πρωτοψάλτη - Συναυλία

Οι δύο μεγάλες ερμηνεύτριες συναντιούνται ξανά, 25 χρόνια μετά την πρώτη τους κοινή εμφάνιση. Mε πολλή
αγάπη και εκτίμηση η μία προς την άλλη, λειτουργώντας όχι μόνο σαν συνεργάτιδες αλλα και σαν θαυμάστριες-
ακροάτριες παρουσιάζουν τα ωραιότερα τραγούδια τους, τα τραγούδια που αγάπησε η μία από την άλλη, τα τρα-
γούδια που αγαπάει και το κοινό τους.

16-17 Αυγούστου

«Βάκχες» του Ευριπίδη

Η Άντζελα Μπρούσκου ανεβάζει το τελευταίο και πιο αινιγματικό έργο του Ευριπίδη, τις “Βάκχες”, σε μετάφραση Γιώρ-
γου Χειμωνά. Τη μοναδικήσωζόμενη τραγωδίαμεδιονυσιακόθέμα.Έναςπεριπλανώμενοςθίασοςακολουθεί έναν και-
νούργιο θεό σ’ ένα μαγικό ταξίδι αυτογνωσίας και έκστασης. Ο Θεός Διόνυσος μεταμφιέζεται σε άνθρωπο και σαν
θηλύμορφος ξένος επιστρέφει στην γενέθλια πόλη του για να εδραιώσει την λατρεία του.
Η πόλη που αρνείται την ύπαρξή του θα γνωρίσει τη δύναμη και την κυριαρχία του θεού μέσα από την τιμωρία. Ο ενθου-
σιασμός των Βακχών θα μετατραπεί σε έναν αιματηρό εφιάλτη. Ερμηνεύουν οι: Αγλαΐα Παππά (Διόνυσος), Άρης Σερ-
βετάλης, Άγγελος Παπαδημητρίου, Παρθενόπη Μπουζούρη, Γιώργος Μπινιάρης, Αργύρης Πανταζάρας,
Άντζελα Μπρούσκου και οκταμελής χορός.

23-24 Αυγούστου
5η Εποχή Τέχνης

«Τρωάδες» του Ευριπίδη

Οι “Τρωάδες” είναι η πιο δημοφιλής από τις σωζόμενες τραγωδίες του Ευριπίδη, κείμενο κατεξοχήν αντιπολεμικό, απο-
τυπώνει όσο κανένα κείμενο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας την αλαζονεία της εξουσίας καθώς και τις ολέθριες συ-
νέπειές της. Ο Θέμης Μουμουλίδης σκηνοθετεί το έργο σαν μια μεταφορά στο σήμερα. Η Φιλαρέτη Κομνηνού στο
ρόλο της Εκάβης. Συμμετέχουν: Στέλιος Μάινας, Άρης Λεμπεσόπουλος, Μαρία Πρωτόπαππα, Ιωάννα Παππά.

6



27 Αυγούστου
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Όπερα

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα πρόγραμμα οπερατικής και συμφωνικής μουσικής, με άριες
και ορχηστρικά μέρη από όπερες του Μότσαρτ και του Βέρντι, καθώς και ένα από τα δημοφιλέστερα έργα της
κλασικής μουσικής: τη Συμφωνία αρ. 9 «Του Νέου Κόσμου» – αριστούργημα του Τσέχου Ρομαντικού συνθέτη
Αντονίν Ντβόρζακ.

29-30 Αυγούστου

«Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη

Ο Σπύρος Ευαγγελάτος επιστρέφει 38 χρόνια μετά σε ένα από τα σπουδαιότερα έργα της παγκόσμιας δρα-
ματουργίας, την κωμωδία του Αριστοφάνη “Λυσιστράτη” με τη Μαρία Καβογιάννη στην πρώτη της εμφά-
νιση στον εμβληματικό ομώνυμο ρόλο. Μαζί της η Καίτη Κωνσταντίνου, η Νάντια Κοντογεώργη και ο
Αντώνης Λουδάρος.

31 Αυγούστου

«Το μαγικό κλειδί» της Κάρμεν Ρουγγέρη

Η Κάρμεν Ρουγγέρη με την ομάδα της, παρουσιάζουν το “Μαγικό κλειδί”, ένα έργο βασισμένο στο παραμύθι της
Πηνελόπης Δέλτα “Η καρδιά της βασιλοπούλας”. Μια παράσταση για παιδιά γεμάτη χρώματα, χορούς, μουσική και
τραγούδια. Πρωταγωνιστούν η Ελένη Ζιώγα και ο Ορέστης Καρυδάς.
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7-8 Ιουλίου
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας-Aptivities

«Φιλοκτήτης» του Σοφοκλή

Η ομάδα Aptivities ανεβάζει σε συνεργασία με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας την τραγωδία του Σοφοκλή “Φιλοκτή-
της”. Ο ομηρικός ήρωας μετά τον τρωικό πόλεμο έχει καταλήξει στη Λήμνο μόνος και πληγωμένος από δάγκωμα
φιδιού. Στο νησί θα βρεθούν ο Οδυσσέας και ο Νεοπτόλεμος με σκοπό να του αποσπάσουν το ανίκητο τόξο
του Ηρακλή. Στον ομώνυμο ρόλο ο Μιχαήλ Μαρμαρινός και στον ρόλο του Νεοπτόλεμου ο Αιμίλιος Χει-
λάκης. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κώστας Φιλλίπογλου.

15-16 Ιουλίου

«Κατάδικός μου» της Ελένης Ράντου, Σάρας Γανωτή και Νίκου Σταυρακούδη

Ποια κοινή μοίρα συνδέει έναν αλλοδαπό διαρρήκτη, μια φιλόλογο της ελληνικής γλώσσας σε πένθος, έναν ηλικιωμένο
καθηγητή ελληνικής ιστορίας με αλτσχάιμερ και ένα φρεσκοδιαζευμένο βαλκανιονίκη που θέλει να απολαύσει την ελευ-
θερία του; Μία σύγχρονη, αιχμηρή κωμωδία με έντονους ρυθμούς και ανατροπές, που καυτηριάζει ό,τι μας κάνει και φο-
βόμαστε, ό,τι μας κάνει ξένους μ’ εμάς τους ίδιους. Τους βασικούς ρόλους στο έργο έχουν η Ελένη Ράντου, ο
Πυγμαλίων Δαδακαρίδης και ο Oρφέας Αυγουστίδης. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

20 Ιουλίου

«Λάχανα και χάχανα The Musical» του Τάσου Ιωαννίδη

Η Αποστολία Παπαδημάκη σκηνοθετεί μια πρωτότυπη μουσικοθεατρική παράσταση που πραγματεύεται δύο «φαι-
νομενικά» αντίθετους πόλους: την Τέχνη και την Τεχνολογία, και πώς αυτοί συγκρούονται ή συνομιλούν κατά τη διάρ-
κεια της μαθησιακής διαδικασίας. Παίζουν: Παλμύρα Δημητρακοπούλου, Άγγελος Ρούσσος

23 Ιουλίου
Νέο Ελληνικό Θέατρο

«Ο Νηρέας ο Βάρας» του Δημήτρη Παπαχρήστου

ΟΝηρέαςοΒάρας, κατά κόσμοΔημήτρηςΧριστόπουλος, υπήρξε έναςωραίοςκαι ελεύθεροςΈλληνας.Πήρεμέροςστην
Εθνική Αντίσταση και μέχρι την τελευταία στιγμή αγωνιζόταν και οραματιζόταν έναν καλύτερο κόσμο. Την ιστορία του ανα-
βιώνει ο Γιώργος Αρμένης ως πρωταγωνιστής και σκηνοθέτης της παράστασης. Μαζί του, η Μελίνα Βαμβακά.
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«Στου Χατζηφράγκου» του Κοσμά Πολίτη
Ανάγνωση

Το τελευταίο ολοκληρωμένο μυθιστόρημα του Κοσμά Πολίτη, “Στου Χατζηφράγκου”, αναβιώνει δεξιοτεχνικά την
ατμόσφαιρα των αρχών του αιώνα στη Σμύρνη. Πρωταγωνίστρια του έργου είναι η ίδια η Σμύρνη, και συγκεκριμένα
η λαϊκή συνοικία Χατζηφράγκου, είκοσι χρόνια πριν από την καταστροφή, με το γλωσσικό της ιδίωμα, τα τοπωνύ-
μια της, τις συνήθειες και τα έθιμά της. Η Λυδία Φωτοπούλου διαβάζει το συγκλονιστικό αυτό κείμενο μπροστά
από το κτίριο του παλιού Μεντρεσέ. [Παλιός Μεντρεσές]

«Τα Νιάτα» του Τζόζεφ Κόνραντ
Αναλόγιο

“Τα Νιάτα” βασίζονται εξ ολοκλήρου σε πραγματική ιστορία, εμπειρία του μεγάλου Πολωνο-Άγγλου συγγραφέα,
οποίος αφιερώθηκε στη λογοτεχνία μετά από περιπλανήσεις δεκαεφτά χρόνων στις θάλασσες του κόσμου. Ο
Ακύλλας Καραζήσης και ο Θοδωρής Γκόνης παρουσιάζουν σε μορφή αναλογίου, στο Φάρο της πόλης, δίπλα
στη θάλασσα, το ατυχές ταξίδι του Κόνραντ από το Λονδίνο στη Μπανγκόγκ, όπως περιγράφεται στις σελίδες του
αφηγήματος. [Φάρος]

«Donna Abbandonata
ή πολύ με στεναχωρήσατε κύριε Γιώργο μου» της Γλυκερίας Μπασδέκη

Μονόλογος

Ένα πολύ θυμωμένο κορίτσι μιλάει με μια αφίσα. Κάποιος την εγκατέλειψε,την άφησε μόνη στην Καβάλα και
δεν ξέρει τι να την κάνει αυτή την πόλη πια. Ένα πολύ στεναχωρημένο κορίτσι απέναντι στην αφίσα αυτού
που γεννήθηκε στην Καβάλα και έπρεπε να επιστρέψει στην Καβάλα για να σώσει αυτήν που έμεινε μόνη στην
Καβάλα και τον περίμενε να επιστρέψει.
Το κορίτσι το λένε Αρετή.
Αυτόν που την άφησε τον λένε Γιώργο, Γιώργο Χειμωνά.
Ένα μονόπρακτο για ένα κορίτσι, έναν κύριο Γιώργο και μια πόλη Καβάλα.
Ερμηνεύει η Ελένη Ουζουνίδου.

«Οι φωνές του μέλλοντός μας» Μικρή Άρκτος - Παρασκευάς Καρασούλος
Συναυλία μελοποιημένης ποίησης

Η ποίηση στο ελληνικό τραγούδι. Μια μουσική παράσταση όπου συμμετέχουν οι καλλιτέχνες της 4ης Ακρόασης της
Μικρής Άρκτου σε επιμέλεια του Παρασκευά Καρασούλου. [Κάστρο]
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ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΤΑ ΧΕΙΛΙΑ (από 21 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου)



«Προς αυτήν την αλόγιστη κατεύθυνση» των Δ.Δημητριάδη και Γ.Αλισάνογλου
Θεατρική παράσταση

Κι όμως
μία αλόγιστη στιγμή
παραδομένη στην εμβέλειά της
και αφημένη να καταλήξει στον προορισμό της
δεν έχει άλλη κατεύθυνση
απ' την καρδιά τού χρόνου
που χάνεται όταν δεν πλήττεται
ολοταχώς με τόλμη καίρια και ακαριαία
επιδιώκοντας να μετατρέψει
την ακαμψία σε κάμψη τής αδράνειας
και την σιωπή σε λόγο παραινετικό

Ο ποιητικός διάλογος των συγγραφέων Δημήτρη Δημητριάδη και Γιώργου Αλισάνογλου, παρουσιάζεται σαν
θεατρική παράσταση από την ομάδα Ars Moriendi. [1ο Δημοτικό Σχολείο]

«Η σιωπή και ο ποιητής»
Installation

Ο Γιώργος Αλισάνογλου “σιωπά” μέσα από θραύσματα ποιητικής Καβαλιωτών δημιουργών. [Παλιά Μουσική]

«Σχολική τάξη ’61-’62»
Ανάγνωση

Ήταν κάποτε Σεπτέμβριος του 1961. Και ήταν το 17ο Δημοτικό Σχολείο Βύρωνος που συστεγαζόταν με το
16ο. Και πρόσωπα παιδιών που συναντιόντουσαν για πρώτη φορά. Και ήταν μια γειτονιά προσφύγων. Άπλε-
τος χώρος, τεράστιος χρόνος. Πρώτη τάξη του Δημοτικού. Και ύστερα τα παιδιά σκόρπισαν σαν τα τρελά που-
λιά. Και ο χώρος έγινε χρόνος. Ο ατελεύτητος χρόνος και μαζί ο ατελεύτητος τόπος. Πώς να ξεφύγεις;
Πώς να ξεφύγεις από την αγάπη σου; Πώς να ξεφύγεις από εκείνα που σε γέννησαν; Με κείμενα αγάπης
για το γενέθλιο Είναι, προσπαθείς και ξαναπροσπαθείς να παρηγορήσεις το απαρηγόρητο.
Πενήντα τρία σχεδόν χρόνια από εκείνον τον Σεπτέμβριο ο ποιητής Κώστας Καναβούρης στον ίδιο προ-
αύλιο χώρο, στον ίδιο προαύλιο χρόνο του 16ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνος διαβάζει κείμενα της αγά-
πης του για την Καβάλα. Με σεβασμό και συγκίνηση για την πατρίδα του, για τα παιδιά που μεγάλωσαν και
για τα παιδιά που θα καθίσουν τον Σεπτέμβριο στα ίδια θρανία, για πρώτη φορά. [16ο Δημοτικό Σχολείο]
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«Από την παραλία πέρασες;» της Λυδίας Ελιόγλου
Θεατρικό δρώμενο

«Ποια δύναμη απομένει όταν το πλοίο από την κούραση έχει βυθιστεί;» αναρωτιόταν ο Νίκος Γ. Πεντζίκης. O Γιάν-
νης Σκαρίμπας έπαιρνε αγκαλιά την αγαπημένη του ψιθυρίζοντάς της «έως ότου - φως μου - βγούμε απ' την τρικυ-
μία αυτού του κόσμου». Σήμερα, δύο άντρες δίνουν ραντεβού στο λιμάνι. Ετοιμάζονται να αναχωρήσουν για ένα
ταξίδι κι ας ξέρουν πως δε θα γίνει ποτέ. Στα ορεινά, μία γυναίκα ρωτά απεγνωσμένα:
“Από την παραλία πέρασες;”. Ή μήπως είναι η ίδια η πόλη; Έχει σημασία;
Εσύ; Από την παραλία πέρασες;
Ένα θεατρικό δρώμενο στραμμένο στη θάλασσα.

Σκηνοθεσία: Θοδωρής Οικονομίδης. Ερμηνεύουν: Παύλος Σταυρόπουλος, Ναταλία - Άννα Βασιλέκα, Θο-
δωρής Οικονομίδης. Φωτογραφίες: Μαρία Καλογιώργη. [Nemo Cafe Bar]

«Civilization» του Κρίστοφερ Μπάκα
Χοροθέατρο

Θέτοντας το αιώνιο ερώτημα - από πού ερχόμαστε και προς τα πού πηγαίνουμε - η παράσταση απεικονίζει τη γέν-
νηση και την εξέλιξη του πολιτισμού, έως την καταστροφή του.
Αφηγείται την ιστορία του πολιτισμού χρησιμοποιώντας σύνθετες σκηνές, που προβάλλονται μέσω ήχου, εικόνας
και κίνησης. Δείχνει τον τρόπο με τον οποίο o πολιτισμός προχωρά με βαριά και αδιάκοπα βήματα προς το μέλ-
λον, αδιαφορώντας για οποιοδήποτε κόστος και συνέπειες.
Ακολουθώντας τη διαδρομή του πολιτισμού, φτάνουμε στη θλιβερή διαπίστωση ότι καταστρέφουμε αυτά που δη-
μιουργούμε, χάνοντας τη σημαντικότερη και μοναδική ουσία της ύπαρξης μας, την ίδια τη ΖΩΗ.
Και τότε διαμαρτυρόμενοι ότι δεν θέλουμε να τελειώσει έτσι ο πολιτισμός μας αναρωτιόμαστε αν εκεί που οδη-
γούμαστε, είναι εκεί που πραγματικά επιθυμούμε να πάμε.

Προβολή: Ζωή Χωματά, Κώστας Καρκαλίδης. Χορογραφία: Έλενα Κατενίτσεβα-Καρακατσάνη, Νικόλαος
Γρηγοριάδης. Ερμηνεύουν: Έλενα Κατενίτσεβα-Καρακατσάνη (Γυναίκα), Νικόλαος Γρηγοριάδης (Άνδρας),
Κρίστοφερ Μπάκα (Δημιουργός). [Θεατράκι Μεχμέτ Αλή]

“Ζούσαμε, δύσκολα, αλλά όρθιοι” του Νίκου Ε. Καραγιαννακίδη
Αναλόγιο

Το θεατρικό αυτό δρώμενο επιδιώκει να "δώσει φωνή" στους απλούς ανθρώπους της Καβάλας, κυρίως κατοίκους
της συνοικίας "Παναγία", οι οποίοι έζησαν στην πόλη στις αρχές του 20ου αιώνα -πριν αλλά και μετά το 1922-
μέχρι τα 1987 και αφηγήθηκαν τη ζωή τους.
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Οι άνθρωποι αυτοί (εκπροσωπούμενοι από δύο αφηγητές - "υποκριτές" και τον ίδιο τον ερευνητή, αλλά και μερικά
από τα ίδια τα πρόσωπα αυτά) θα μιλήσουν για τα χρόνια και τις "μπόρες" που πέρασαν από πάνω τους, την καθη-
μερινότητα σε όλες της τις πτυχές. Παιδικά χρόνια, προσφυγιά, διατροφή, ντύσιμο, έρωτες, κουτσομπολιό, φτώ-
χεια και ανεργία, Κατοχή - Εμφύλιος - Δικτατορίες και φοβέρες, ανάσες μεταξύ δυστυχιών, αξιοπρέπεια και
ανθεκτικότητα...όλα αυτά, μέσα από αφηγήσεις απλές αλλά βαρυφορτωμένες με πληροφορίες και αναμνήσεις.
Μαζί οι μουσικές και οι εικόνες της κάθε εποχής...[Παλιά Μουσική]

«Εντυπώσεις» του Γιάννη Καραπιπερίδη
Βιντεοπροβολή

Καταγραφή εικόνων της πόλης μέσω της τεχνικής της “αυτόματης γραφής”.
Κομμάτια αφήγησης σε αντιθέσεις. Η νύχτα και η μέρα. Η κίνηση και η ακινησία. Το παρελθόν με το παρόν
σε διάλογο.
Ένα ζωντανό σώμα ταξιδεύει τον θεατή/περαστικό σε διάφορα σημεία της πόλης, αφηγούμενο ιστορίες, όχι
με λόγια αλλά με τη γλώσσα της χορευτικής κίνησης.
Μια σειρά εικόνων που συντίθενται σύμφωνα με τo κίνημα του Ντανταϊσμού, του Κυβισμού και του Σουρε-
αλισμού των αρχών του 20ου αιώνα.

«...με χίλιες νότες κραίνει...» Χρύσα Μίσχου
Συναυλία

Λυρισμός, ψηφιακός ήχος, κλασικά ηχοχρώματα σε διάλογο με το σήμερα και μια συνομιλία τεχνοτροπιών ως ερ-
γαλείο ερμηνείας. Σ’ αυτά πρώτο πλάνο το βιολί και η φωνή.
Η δημιουργός Χρύσα Μίσχου παρουσιάζει κι ερμηνεύει για πρώτη φορά στην πόλη της συνθέσεις δικές της και
διασκευές. [22ο Δημοτικό Σχολείο]

«Ζωής βήματα, ανθρώπων στιγμές»
Εργαστήρι με τον Ηρακλή Λαμπαδαρίου

Αισθήσεις, συναισθήματα, βήματα υπό τους ήχους της φύσης στα μονοπάτια της ζωής. Ένα πλαίσιο εκδη-
λώσεων όπου δεν υπάρχουν θεατές αλλά μόνο πρωταγωνιστές. Ο καθένας συμμετέχει με την προσωπικό-
τητά του και τις εμπειρίες του σ’ ένα παζλ με κομμάτια που ίσως να μην βρεθούν ποτέ. Μερικά που είναι ήδη
στημένα: έκθεση φωτογραφίας, λογοτεχνικές περιπλανήσεις, αφηγήσεις ιστοριών, εργαστήρια κατασκευής
μουσικών οργάνων και διακοσμητικών-στολιδιών από ανακυκλωμένα και ανακυκλώσιμα υλικά. Ενώστε τα
με τα δικά σας και αναζητήστε καινούρια. [Άλσος Πεντακοσίων]
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«Το χαμογέλιο θλίψη» Ομάδα Χ-Οδός και Σύλλογος της Παναγίας "Το Κάστρο"
Θεατρική παράσταση

Η παράσταση αφηγείται, μέσα από κείμενα και μαρτυρίες, μέσα από μουσικές και τραγούδια, από εικόνες
και ντοκουμέντα, ιστορίες που δεν είναι παραμύθια αλλά τραγικές αλήθειες, το δράμα που βιώνουν μετα-
νάστες, πρόσφυγες, κυνηγημένοι, απόκληροι, παρίες, παράπλευρες απώλειες πολέμων, συγκρούσεων συμ-
φερόντων, θρησκευτικών διωγμών και κάθε λογής ανθρώπινης πράξης, υποκινούμενης από τη ματαιοδοξία
της υπεροχής. Η δραματοποιημένη αφήγηση ασχολείται με αυτά τα παγκόσμια κοινωνικά θέματα ξεκινώντας
από την εθνική και ατομική πολιτιστική ταυτότητα, προχωρώντας στην φτώχεια, τον ρατσισμό, την προκατά-
ληψη, τις διακρίσεις και φτάνει στα ζητήματα της συλλογικής και ατομικής ευθύνης. Θέτει ερωτήματα, δίνει
«γλωσσάρι»στους θεατές να δώσουν απαντήσεις. Να ζυγιάσουν τη δική τους ενοχή με τη δική τους αθωό-
τητα και παράλληλα, ψυχαγωγεί και τέρπει συνειδήσεις. Ο Παύλος Λεμοντζής υπογράφει τη διασκευή και
τη σκηνοθεσία της παράστασης. [Θεατράκι Μεχμέτ Αλή]
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4-14 Ιουλίου

«Γυάλινες αντανακλάσεις» της Δήμητρας Καμαράκη
Έκθεση ψηφιδωτών

Η Δήμητρα Καμαράκη θέλησε να δημιουργήσει ψηφιδωτά έργα εμπνευσμένη κυρίως από τις χρωματικές
επιφάνειες των ζωγραφικών της έργων. Στο Χαλίλ Μπέη Τζαμί, θα παρουσιαστούν χρωματικές συνθέσεις,
πορτραίτα και τρισδιάστατες μορφές, ανοίγοντας έτσι ένα «διάλογο» μεταξύ των ψηφιδωτών έργων και των
πολλαπλών αντανακλάσεων που δημιουργούνται σήμερα στο εσωτερικό του μνημείου. [Παλιά Μουσική]

4 Ιουλίου- 31 Αυγούστου

«A Balkan Tale» 5 Φωτογράφοι, 50 Μνημεία, 1 Βαλκανική Ιστορία
Goethe-Institut - Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έκθεση φωτογραφίας

Πέντε διακεκριμένοι φωτογράφοι από την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, οι: Ivan Petrovic-Σερβία, Καμίλο Νόλ-
λας-Ελλάδα, Jutta Benzenberg-Αλβανία/Γερμανία, Ivan Blazhev-Π.Γ.Δ.Μ και Samir Karahoda-Κοσσυφοπέδιο, απει-
κονίζουν μια σειρά από μοναδικά μνημεία της οθωμανικής περιόδου, αποτυπώνοντας την ιδιαιτερότητα του κάθε
μνημείου και την σημερινή του κατάσταση με σύγχρονη και επίκαιρη ματιά. Στόχος της έκθεσης είναι να προκαλέ-
σει το δημόσιο διάλογο για την κοινή ιστορία των Βαλκανίων και να συμβάλει στη διατήρηση και προβολή της πο-
λιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης: ιστορικό ντοκιμαντέρ, ένα «ταξίδι των
αισθήσεων» μέσα από ήχους και αρώματα και έγχρωμο κατάλογο. Επιμέλεια έκθεσης: Χρήστος Σαββίδης,
Λυδία Χατζηιακώβου [Δημοτική Καπναποθήκη]

Ιούλιος - Αύγουστος

“Παραστάσεις Φεστιβάλ Φιλίππων 2013” Φωτογραφικός Όμιλος Καβάλας
Έκθεση φωτογραφίας

Έκθεση φωτογραφίας των μελών του Ομίλου στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου, με θέμα τις παρα-
στάσεις του προηγούμενου Φεστιβάλ Φιλίππων. [Περιβάλλων χώρος Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων]

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