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ΑΛΣΟΣ
ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ

Για τις παραστάσεις των ηµεροµηνιών 04/9, 07/9, 
08/9, 09/9, 10/9, 12/9, 13/9, 14/9, 16/9, 17/9, 
18/9, 20/9, 28/9 θα διατίθενται εισιτήρια των 5€.
Για τις παραστάσεις των ηµεροµηνιών 31/8, 01/9, 
02/9, 05/9, 06/9, 11/9, 15/9, 19/9, 22/9 θα 
διατίθενται δωρεάν κάρτες εισόδου.
Για τις παραστάσεις των ηµεροµηνιών 30/8, 21/9, 
23/9, 24/9, 25/9, 26/9, 27/9, 29/9, 30/9, 01/10, 
02/10, 03/10, 04/10, 05/10, 06/10 η είσοδος 
είναι ελεύθερη.
Για τις συναυλίες στις 16/9 Κωστής Μαραβέγιας 
και 28/9 Σωκράτης Μάλαµας, εισιτήριο µπορούν 
να προµηθευτούν και οι ετεροδηµότες.

Tα εισιτήρια και τις κάρτες εισόδου, µπορείτε να τα προµηθεύεστε στο ταµείο του 
θεάτρου του Άλσους, δηµότες και κάτοικοι, δύο µέρες πριν από κάθε παράσταση 
09:00-14:00 & 18:00-22:00 καθηµερινές και Σαββατοκύριακα, εξασφαλίζοντας έτσι 
αριθµηµένη θέση.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
∆ηµότες Νέας Σµύρνης: Αστυνοµική ταυτότητα εάν αναγράφεται σε αυτή ότι είναι 
δηµότης ή αστυνοµική ταυτότητα και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Κάτοικοι Νέας Σµύρνης: Ένα λογαριασµό στο όνοµα του κατοίκου και την αστυνοµική του 
ταυτότητα.
Τα αδιάθετα εισιτήρια και οι κάρτες εισόδου, θα διατίθενται και στους ετεροδηµότες στο 
ταµείο του θεάτρου του Άλσους δύο ώρες πριν από κάθε παράσταση.

Ώρα έναρξης παραστάσεων:
Απο 30/8 έως 12/9 στις 21:00
και απο 13/9 έως 06/10 στις 20:30.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μπορείτε να παρκάρετε µε 1€ την ώρα 
προσκοµίζοντας στο γκαράζ το εισιτήριο 
ή την κάρτα εισόδου της συγκεκριµένης 
παράστασης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ.

Τηλέφωνα: 213.20.25.922, 924
Fax και τηλέφωνο: 210.93.10.408
e-mail: politistikosorg@yahoo.gr
url: www.neasmyrni.gr
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Το Πολιτιστικό Φεστιβάλ “Ιωνικές Γιορτές” που 
διοργανώνει ο Δήμος Νέας Σμύρνης δίνει και φέτος το 
παρόν. Στόχος μας είναι, η Νέα Σμύρνη να αποτελέσει 

για τους συμπολίτες μας κατά τον μήνα Σεπτέμβρη, 
τόπο ουσιαστικής συνάντησης δημιουργών και θεατών.

Μέσα στην αίσθηση αβεβαιότητας και παρακμής που 
μας περιβάλει, οι “Ιωνικές Γιορτές”φέτος, περισσότερο 
από ποτέ, στοχεύουν να συμβάλλουν με τον τρόπο τους 
ώστε να μην οδηγηθούμε στην καλλιτεχνική απομόνωση.

Ο συνδυασμός διαφόρων εκφράσεων της τέχνης, με 
κοινό χαρακτηριστικό την ποιότητα και τις σύγχρονες 

αισθητικές απαιτήσεις, φιλοδοξούμε να προσφέρει για 
ακόμη μία χρονιά μία συνέχεια περαιτέρω αναβάθμισης 

του θεσμού, ως φεστιβάλ Τέχνης και Πολιτισμού.

Γι’ αυτό τον λόγο εντάσσουμε στο φετινό προγραμματισμό 
μας πλήθος άλλων δράσεων και δρώμενων εναλλακτικού 
χαρακτήρα, εκθέσεις γλυπτικής, εικαστικές παρεμβάσεις 

street art με τους “καλλιτέχνες του δρόμου” καθώς επίσης 
και “παράλληλες μουσικοθεατρικές εκδηλώσεις” που θα 
κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον των πολιτών κατά την 

διάρκεια των “Ιωνικών Γιορτών”.  

Ο Δήμαρχος

Σταύρος Τζουλάκης

Ο Πρόεδρος του
Πολιτιστικού Οργανισμού
Βαγγέλης Χατζατουριάν
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30 Αυγούστου Ελένη & Σουζάνα Βουγιουκλή Συναυλία
31 Αυγούστου 100 χρόνια Σακελλάριος:
 Ο Αλέκος βγήκε απ’τον παράδεισο Θεατρική Παράσταση
01 Σεπτεμβρίου Γιαννούλης Χαλεπάς, η Κοιμωμένη μου Θεατρική Παράσταση
02 Σεπτεμβρίου Ο Καραγκιόζης πολυτεχνίτης Θεατρική Παράσταση
04 Σεπτεμβρίου Κύκλωψ Εθνικό Θεατρο
05 Σεπτεμβρίου Τάκης Σούκας Mουσικό Αφιέρωμα
06 Σεπτεμβρίου Μάρθα Φριντζήλα Συναυλία
07 Σεπτεμβρίου  Ο Επιθεωρητής Θεατρική Παράσταση
08 Σεπτεμβρίου  Αίσωπος! Κάτι θέλει να μας πει… Θεατρική Παράσταση
09 Σεπτεμβρίου  Ειρήνη ΚΘΒΕ
10 Σεπτεμβρίου  Πλούτος Αρχαίο Θέατρο
11 Σεπτεμβρίου  Αφιέρωμα στη Σμύρνη Συναυλία
12 Σεπτεμβρίου  Μήδεια Αρχαίο Θέατρο
13 Σεπτεμβρίου  Τρωάδες Αρχαίο Θέατρο
14 Σεπτεμβρίου  Κοινός Λόγος Θεατρική Παράσταση
15 Σεπτεμβρίου  Τραγουδώντας με τα αστέρια Όπερα
16 Σεπτεμβρίου  Κωστής Μαραβέγιας Συναυλία
17 Σεπτεμβρίου  Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου Θεατρική Παράσταση
18 Σεπτεμβρίου  Ελένη Αρχαίο Θέατρο
19 Σεπτεμβρίου  Μίκης Θεοδωράκης Προβολή Ντοκυμαντέρ
20 Σεπτεμβρίου  Αλκίνοος Ιωαννίδης Συναυλία
22 Σεπτεμβρίου  Mια απ’τα Γίδια Θεατρική Παράσταση
24 Σεπτεμβρίου  Χαράλαμπος Γαργανουράκης
 Νίκος Ανδρουλάκης Συναυλία
27 Σεπτεμβρίου  Carmen flamenco Χοροθέατρο
28 Σεπτεμβρίου  Σωκράτης Μάλαμας Συναυλία
01 Οκτωβρίου Ομάδα Ιχώρ Χορός



ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Ελένη & Σουζάνα Βουγιουκλή



Ώρα έναρξης: 21:0030 Παρασκευή

Ελεύθερη είσοδος

Αυγούστου

Η Ελένη και η Σουζάνα 
Βουγιουκλή, έρχονται στο 
Άλσος της Νέας Σμύρνης 
για να δώσουν μια ξεχωριστή 
συναυλία με μουσικές από 
την Ελλάδα και ολόκληρο τον 
κόσμο!

Οι «ιέρειες της 
πολυπολιτισμικότητας» σε μια 
μουσική παράσταση που κοινωνεί 
την έκσταση της Κάτω Ιταλίας, 
το μυστήριο της Βαλκανικής 
πολυφωνίας, τον πλούτο της 
Ελληνικής παράδοσης, το 
σπαραγμό του Πορτογαλέζικου 
fado και τη δωρικότητα των blues 
και των gospel της Αμερικής και 
φυσικά, του Ελληνικού ρεμπέτικου.

Οι αυθεντικές κι εκρηκτικές 
ερμηνείες των δύο μουσικών 
- performers αναδεικνύουν τον 
αρχέγονο παγκόσμιο ήχο, με όχημα 
τραγούδια απ’όλο τον κόσμο 
καθώς και δικές τους συνθέσεις 
απο τον καινούργιο τους δίσκο, που 
μόλις κυκλοφόρησε, με τίτλο 
“TO BE SAFE”!



ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

100 χρόνια Σακελλάριος:

Ο Αλέκος βγήκε 
         απ’τον παράδεισο



1913 - 2013
100 χρόνια από την γέννηση του 
Αλέκου Σακελλάριου...
100 χρόνια μνήμης...
100 χρόνια από μια Ελλάδα που 
χάσαμε...

Μια μουσικοθεατρική παράσταση 
βασισμένη στα χρονογραφήματα 
του Αλέκου Σακελλάριου,  τις 
γυναίκες της ζωής του, τα 
τραγούδια του από το θέατρο και 
τις ταινίες του, και τις σπάνιες 
προσωπικές διηγήσεις του...

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Κείμενα: Αλέκος Σακελλάριος - 
Δημήτρης Μαλισσόβας
Σκηνοθεσία:
Δημήτρης Μαλισσόβας
Ενορχήστρωση - Διεύθυνση 
Ορχήστρας: Νίκος Λαβράνος 
Κοστούμια: Miltos,
Κοστούμι Σακελλάριου:
Άντρια Παπαδοπούλου, 
Φωτογραφίες:
Δημήτρης Καλογερής
Σύμβουλος: Τίνα Σακελλάριου

ΠΑΙΖΟΥΝ:
Χριστίνα Αλεξανιάν (Στο ρόλο των 
γυναικών της ζωής του Αλέκου), 
Αλέξανδρος Μπουρδούμης
(Στο ρόλο του Αλέκου 
Σακελλάριου)
Τα τραγούδια του Αλέκου 
ερμηνεύουν ζωντανά οι: 
Αλέξανδρος Μακρής (πιάνο), 
Άγγελος Γαβριήλ
(κιθάρα - παραδοσιακά όργανα),
Δημήτρης Σουρμαίδης 
(κοντραμπάσσο),
Μαρία Νίττη (ακορντεόν),
Νίκος Λαβράνος (ντραμς)

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00
Ώρα έναρξης: 21:0031 Σάββατο
Αυγούστου

Κάρτα εισόδου



Γιαννούλης Χαλεπάς,
    η Κοιμωμένη μου

Το Θέατρο «Τέσσερις Εποχές» παρουσιάζει το βραβευμένο έργο 

του Γιώργου Α. Χριστοδούλου «Γιαννούλης Χαλεπάς, η Κοιμωμένη 

μου» σε σκηνοθεσία του Γιάννη Μόρτζου.

Για πρώτη φορά, στην ιστορία του Νεοελληνικού θεάτρου, 

παρουσιάζεται σε θεατρική μορφή η ζωή ενός σπουδαίου και 

συνάμα ιδιόρρυθμου καλλιτέχνη. Του ρομαντικού γλύπτη, 

Γιαννούλη Χαλεπά. 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ



Μια μοναχική βασανισμένη ψυχή, 
με ανατριχιαστικές καταστάσεις, 
φτωχικά χρόνια, δραματικά 
περάσματα, περιπλανήσεις, 
θάνατοι, απορρίψεις και στο τέλος 
η μεγάλη δικαίωση. 
Ένας άντρας που στα 25 του 
έφτιαξε την Κοιμωμένη και στα 37 
του νοσηλεύεται στο ψυχιατρείο 
της Κέρκυρας για 14 χρόνια!!! 
Όμως ο Γολγοθάς του μεγάλου 
γλύπτη, δεν έχει τέλος…

Όταν επιστρέφει στην γενέτειρά 
του, στον Πύργο της Τήνου, οι 
χωριανοί του τον θεωρούν τον 
τρελό του χωριού και κάποιοι δεν 
διστάζουν να τον στέλνουν ακόμα 
και για θελήματα. Εν τούτοις, 
παρέμεινε ένας άνθρωπος της 
τέχνης, έστω κι αν ήταν ο ίδιος 
άνθρωπος που μάζευε τις γόπες 
των άλλων από το χώμα, γιατί δεν 
είχε ούτε τσιγάρο. Κι όταν πια 
φτάνει 65 χρονών και πεθαίνει η 
μάνα του, αυτός «ξαναγεννιέται» κι 
αρχίζει και πάλι να δημιουργεί.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Σκηνοθεσία: Γιάννης  Μόρτζος, 
Σκηνικά-κοστούμια:
Λαμπρινή Καρδαρά, 
Μουσική: Κώστας Αγουρίδης, 
Φωτισμοί: Τάκης Ποδαρόπουλος, 
Βοηθός σκηνοθέτη:
Μάχη Παπαδοπούλου, 

Xορηγός  επικοινωνίας - 
Επιστημονικός σύμβουλος: 
ΝΕΥΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ
Κωνσταντίνος Ζήκος.

ΠΑΙΖΟΥΝ (με σειρά εμφάνισης): 
Γιούλη Ζήκου (Μάνα), 
Πέτρος Αποστολόπουλος 
(Γιαννούλης Χαλεπάς), και η 
Ανδρομάχη Παπαδοπούλου 
(ανιψιά).

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00
Ώρα έναρξης: 21:00

01Κυριακή

Σεπτεμβρίου

Κάρτα εισόδου



Ο Καραγκιόζης    
     πολυτεχνίτης

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Μια παράσταση για όλη την οικογένεια!



Ώρα έναρξης: 21:00
02Σεπτεμβρίου

Κάρτα εισόδου

Ένα ταξίδι στο χθες μέσα από το 
λαϊκό μας θέατρο σκιών, το θέατρο 
και τη μουσική. Μια περιπλάνηση 
του Καραγκιόζη -μέσα και έξω 
απ το πανί- στα παλιά πλανόδια 
επαγγέλματα. Μέσα από γέλιο 
και ευτράπελες καταστάσεις, 
ξυπνά ηθογραφικά μια Ελλάδα 
που χάθηκε όταν μύριζαν οι 
αυλές γιασεμί, έπαιζαν τα παιδιά 
στους δρόμους και πέρναγαν 
απ τις γειτονιές οι πλανόδιοι 
επαγγελματίες.

Στη σκηνή οι ηθοποιοί: 
Γιάννης Μποσταντζόγλου, 
Κώστας Φλωκατούλας, Γιάννης 
Ζουμπαντής, Βασίλης Τσιπίδης, 
Τζένη Βαβαρούτα, Τάκης 
Βαμβακίδης.

Πίσω απ τον μπερντέ: ζωντανεύει 
τις φιγούρες ο Τάσος Κώνστας.   

Στο πάλκο οι μουσικοί:
Παναγιώτης Μπουζέας 
(μπουζούκι),
Κώστας Τζιαγκούλας (κιθάρα), 
Solis Barki (κρουστά)
Έκτακτη εμφάνιση:
Γιώργος Τζώρτζης (μπαγλαμά), 
Νίκος Φιλιππίδης (κλαρίνο), 
Σωτήρης Μαργώνης (βιολί)

Σκηνοθεσία: Κώστας Καζάκος
Μουσική: Παναγιώτης Μπουζέας, 
Σκηνογραφία: Νίκος Κασαπάκης, 
Κοστούμια: Νίκος Κασαπάκης, 
Ελίζα Γραμματίκα
Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα, 
Κινησιολογία: Πέτρος Γάλλιας

Δευτέρα

Ο Κώστας Καζάκος σκηνοθετεί το «Ξυπόλητο Τάγμα», στη θεατρική 

απόδοση του «Καραγκιόζη πολυτεχνίτη» του Τάσου Κώνστα.



Κύκλωψ
Ο Βασίλης Παπαβασιλείου σκηνοθετεί το μοναδικό σατυρικό δράμα 

που έφτασε ακέραιο ως τις μέρες μας. 

Ο Κύκλωψ του Ευριπίδη πραγματεύεται από μια άλλη οπτική γωνία 

τις περιπέτειες του Οδυσσέα στο νησί του κύκλωπα Πολύφημου. 

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ



Όταν ο Οδυσσέας, ο πολυμήχανος και επινοητικός ήρωας της Οδύσσειας, 
καταφτάνει στο νησί του Κύκλωπα για να βρει προμήθειες ώστε να 
συνεχίσει το ταξίδι του προς την Ιθάκη, θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια 
κοινωνία που βασίζεται σε πρωτόγονα ένστικτα. Μια ιστορία γεμάτη κωμικά 
στοιχεία με τον χορό των σατύρων να δίνει τον τόνο όπου η ανθρώπινη 
ευφυΐα, η ευστροφία και η επινοητικότητα κατατροπώνουν την κτηνώδη 
δύναμη και τη στυγνή βία.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Μετάφραση - Σκηνοθεσία:
Βασίλης Παπαβασιλείου
Διασκευή:
Βασίλης Παπαβασιλείου 
Σωτήρης Χαβιάρας 
Σκηνικά - κοστούμια:
Μαρί Νοέλ Σεμέ, 
Μουσική: Δημήτρης Καμαρωτός, 
Φωτισμοί: Ελευθερία Ντεκώ,
Κίνηση: Sinequanon,
Βοηθός σκηνοθέτη:
Νικολέτα Φιλόσογλου

Οδυσσέας: Νίκος Καραθάνος, 
Κύκλωπας: Δημήτρης Πιατάς, 
Σιληνός: Νίκος Χατζόπουλος

Χορός: Γιώργος Γιαννακάκος, 
Θανάσης Δήμου, Ηλίας Ζερβός, 
Βασίλης Καραμπούλας, Κώστας 
Κοράκης, Γιάννης Κότσιφας, 
Λαέρτης Μαλκότσης, Άγγελος 
Μπούρας, Μιχάλης Οικονόμου, 
Χρήστος Σαπουντζής, Μιχάλης 
Σαράντης, Γιώργος Συμεωνίδης,  
Χάρης Τζωρτζάκης, Άγγελος 
Τριανταφύλλου, Σωτήρης 
Τσακομίδης, Γιωργής Τσουρής, 
Νικόλας Χανακούλας.

Φωτογραφίες: Βασίλης Μακρής

Ώρα έναρξης: 21:00
04Σεπτεμβρίου

Εισιτήριο 5€

Τετάρτη



Τάκης Σούκας 
Μουσικό Αφιέρωμα στον λαϊκό μας πολιτισμό

ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ



Ένας σπουδαίος λαϊκός συνθέτης, 
ένας πηγαίος δεξιοτέχνης 
μουσικός γιορτάζει 50 χρόνια 
συνεχόμενης παρουσίας στην 
πρώτη γραμμή του Ελληνικού 
τραγουδιού.

Μελωδός και σολίστας που 
σημάδεψε με την τέχνη και τεχνική 
του, για περισσότερο από μισό 
αιώνα, το τραγούδι μας αφήνοντας 
για παρακαταθήκες παντοτινά 
διαμάντια. 

Δημιουργίες που ερμήνευσαν 
πρωτομάστορες όπως οι 
Στέλιος Καζαντζίδης, Μανώλης 
Αγγελόπουλος, Γιώτα Λύδια, 
Στράτος Διονυσίου, Ελένη 
Βιτάλη, Χάρις Αλεξίου, Γιώργος 
Μαργαρίτης, Ρίτα Σακελλαρίου, 
Πίτσα Παπαδοπούλου, Λίτσα 
Διαμάντη, Δήμητρα Γαλάνη, 
Κώστας Κόλλιας, Βασίλης 
Παπακωνσταντίνου, Δημήτρης 
Κοντολάζος, Νότης Σφακιανάκης 
και άλλοι διαλεκτοί…

Ώρα έναρξης: 21:00
05Σεπτεμβρίου

Πέμπτη

Κάρτα εισόδου



Μάρθα Φριντζήλα

ΣΥΝΑΥΛΙΑ



Η Μάρθα Φριντζήλα με τον 
Παναγιώτη Τσεβά γνωρίζονται 
δεκαοχτώ χρόνια. Σ’αυτό το 
διάστημα έχουν τραγουδήσει 
πάνω από χίλια οχτακόσια 
τριάντα έξι τραγούδια. 
Επέλεξαν τα πιο αγαπημένα 
τους και τα παρουσιάζουν στο 
κοινό με αλφαβητική σειρά.

Μια παράσταση για μια φωνή 
κι ένα όργανο σε μια μελωδική 
αλφαβήτα που ταξιδεύει στις 
εποχές και στους τόπους και μας 
υπενθυμίζει πως όσο υπάρχουν τα 
τραγούδια κανείς δεν είναι μόνος 
του. Τραγούδια σαν μονόπρακτα, 
σαν προσευχές, σαν τα παράπονα 
των φίλων, σαν καλαμπούρια, 
σαν διαμαρτυρίες, σαν αλήθεια. 
Τραγούδια για μεγάλους και πολύ 
μεγάλους έρωτες. 

«Το τραγούδι μας ενώνει σ’ένα 
μύθο κοινό. Κι όπως στο χορό 
ενώνουμε τα χέρια μεταξύ μας για 
να ακολουθήσουμε ίδιες ρυθμικές 
κινήσεις, έτσι και στο τραγούδι 
ενώνουμε τις ψυχές μας για να 
ακολουθήσουμε μαζί, τις ίδιες 
εσωτερικές δονήσεις. 
Κι όσο για τον κοινό μύθο που 
δεν υπάρχει στις μέρες μας, τον 
σχηματίζουμε καινούργιο κι απ’ 
την αρχή κάθε φορά. Κάθε φορά 
που νιώθουμε την ανάγκη να 
τραγουδήσουμε.»

Μάνος Χατζιδάκις

Ώρα έναρξης: 21:00
06Σεπτεμβρίου

Παρακευή

Κάρτα εισόδου



Μια κωμωδία επίκαιρη όσο ποτέ, μια ανελέητη σάτιρα της διαφθοράς 

χωρίς τόπο και χρόνο, «Ο Επιθεωρητής» του Νικολάι Γκόγκολ.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Ο Επιθεωρητής



Ένας νεαρός δημόσιος υπάλληλος, ο Χλεστακώφ, καταφτάνει απένταρος 
σε μια μακρινή επαρχιακή πόλη της τσαρικής Ρωσίας. Οι τοπικοί άρχοντες, 
ο ένας πιο διεφθαρμένος από τον άλλο, νομίζουν ότι είναι ο Κρατικός 
Επιθεωρητής, που θα πραγματοποιήσει εξονυχιστικό έλεγχο στις 
υποθέσεις τους. Γι’ αυτό και συναγωνίζονται σε κολακεία για να κερδίσουν 
την εύνοιά του. Η παρεξήγηση αυτή γίνεται η αιτία για συναρπαστικές 
κωμικές καταστάσεις.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Απόδοση - Σκηνοθεσία:
Σπύρος Α. Ευαγγελάτος
Σκηνικά: Γιώργος Πάτσας, 
Κοστούμια: Γιάννης Μετζικώφ
Μουσική: Γιάννης Αναστασόπουλος, 
Βοηθοί σκηνοθέτη: 
Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, 
Χριστιάννα Μαντζουράνη

Παίζουν:
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης 
(Χλεστακώφ),
Γιώργος Αρμένης (Έπαρχος), 
Αριέττα Μουτούση (Άννα),
Μιχάλης Μητρούσης (Όσιπ),
Δανάη Σκιάδη (Μαρία),
Θόδωρος Κατσαφάδος (Αρτέμι),
Γιώργος Ψυχογιός (Άμος),
Θανάσης Κουρλαμπάς (Σπέκιν),
Κώστας Κορωναίος (Μπομπτσίνσκι),
Κωνσταντίνος Γαβαλάς 
(Ντομπτσίνσκι),
Βαγγέλης Ψωμάς (Λούκα),
Θωμάς Γκαγκάς
(Γκαρσόνι, Β΄ έμπορος, Κορόμπκιν),
Γιώργος Μπούγος
(Αστυνομικός, Μίσκα, Α΄ έμπορος). 

Ώρα έναρξης: 21:00
07Σεπτεμβρίου

Σάββατο

Εισιτήριο 5€



Αίσωπος! 
Κάτι θέλει να μας πει…
από την Κάρμεν Ρουγγέρη 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ



Γι αυτό άλλωστε και ο τίτλος «Αίσωπος! Κάτι θέλει να μας πει…». Μια 
ομάδα ηθοποιών, αφού μιλήσει στα παιδιά για τον Αίσωπο και τη ζωή του, 
θα ζωντανέψει τους μύθους που διαλέξαμε. Αναφέρουμε κάποιους από 
αυτούς: 
Ο τζίτζικας και ο μέρμυγκας, ο λαγός και η χελώνα, η κότα και το χρυσό 
αυγό, το λιοντάρι και το ποντίκι, η Μαριγώ και το σταμνί της, ο ψεύτης 
βοσκός, και άλλοι.

Κάρμεν Ρουγγέρη

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Κείμενο - Σκηνοθεσία:
Κάρμεν Ρουγγέρη, 
Σκηνικό - Κοστούμια:
Χριστίνα Κουλουμπή, 
Μουσική: Στέφανος Βαρελάς, 
Στίχοι: Ανδρέας Κουλουμπής, 
Κίνηση - Χορογραφία:
Πέτρος Γάλλιας,
Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα, 
Βοηθοί σκηνοθέτη:
Χριστίνα Κουλουμπή,
Κοραλία Τσόγκα

Παίζουν οι ηθοποιοί:
Χριστίνα Κουλουμπή,
Αλέξανδρος Κομπόγιωργας, 
Θοδωρής Ευστρατιάδης,
Γιώργος Γερωνυμάκης,
Κοραλία Τσόγκα,
Μαριαλένα Ροζάκη

Παραγωγή:
«Κιβωτός» Γιώργου Φρατζεσκάκη

Ώρα έναρξης: 21:00
08Σεπτεμβρίου

Κυριακή

Εισιτήριο 5€



Ειρήνη
           του Αριστοφάνη

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ



Ο Πόλεμος έχει φυλακίσει σε μια σπηλιά τη θεά Ειρήνη και ετοιμάζεται 
να βάλει μέσα σ’ένα πελώριο γουδί τις Ελληνικές πόλεις και να τις 
“κοπανίσει”. Τότε, ο Τρυγαίος, ένας αμπελουργός, ανεβαίνει στον ουρανό 
μαζί με τον Ερμή και καλεί τους Έλληνες να ελευθερώσουν την Ειρήνη.

Η απελευθέρωση της θεάς Ειρήνης, μαζί με την Οπώρα, θεά της 
καρποφορίας, και τη Θεωρία, θεά του πανηγυριού, αποτελεί το επίκεντρο 
του έργου. 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Μετάφραση: Κ. Χ. Μύρης, 
Σκηνοθεσία: Σωτήρης Χατζάκης,
Σκηνικά-Kοστούμια: Έρση Δρίνη, 
Μουσική: Μίνως Μάτσας,
Χορογραφία: Κική Μπάκα, 
Φωτισμοί:
Αντώνης Παναγιωτόπουλος
Μουσική διδασκαλία:
Νίκος Βουδούρης, 
Στίχοι χορικών: Ελένη Φωτάκη
Βοηθοί σκηνοθέτη:
Φωτεινή Μπαξεβάνη,
Μαρίνα Χατζηιωάννου

Διανομή: Σταυρούλα 
Αραμπατζόγλου, Κατερίνα 
Γιαμαλή, Μιχάλης Γούναρης, 
Δημήτρης Διακοσάββας, Ειρήνη 
Καζάκου, Νίκος Καπέλιος, Γιώργος 
Κολοβός, Αννέτα Κορτσαρίδου, 
Γιώργος Κωνσταντίνου, Ευσταθία 
Λιάλιου, Νίκος Μαγδαληνός, 
Δημήτρης Μορφακίδης, Φάνης 
Μουρατίδης, Χρήστος Νίνης, Χάρης 
Πεχλιβανίδης, Βασίλης Σεϊμένης, 
Μιχάλης Συριόπουλος, Στέλιος 
Τράκας, Βαγγέλης Χαλκιαδάκης, 
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, 
Γιάννης Χαρίσης, Βαγγέλης 
Χατζηνικολάου.
Χορεύουν: Παναγιώτα Αλεξίου, 
Μπέτυ Δραμισιώτη

Ώρα έναρξης: 21:00
09Σεπτεμβρίου

Δευτέρα

Εισιτήριο 5€



Πλούτος
        του Αριστοφάνη

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ



Με τη βοήθεια του Χρεμύλου και του δούλου του, ο Πλούτος ξαναβρίσκει 
το φως του και όπως σημειώνει ο Διονύσης Σαββόπουλος: «πραγματοποιεί 
επιτέλους την ανθρώπινη λαχτάρα για έναν γενικευμένο πλούτο. Μόνο 
που αυτό, ίσως κρύβει πλευρές που μπορεί να μας κοστίσουν πολύ ακριβά 
εν τέλει».

Ο «Πλούτος» γράφτηκε το 388 π.Χ. και είναι η τελευταία σωζόμενη 
κωμωδία του Αριστοφάνη. Σε αυτήν ο συγγραφέας σχολιάζει τις πάντα 
επίκαιρες κοινωνικές ανισότητες, διακωμωδεί την κακή διανομή του 
πλούτου αλλά και την διαφθορά που ο πλούτος συνήθως επιφέρει. 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Μετάφραση - Σκηνοθεσία - 
Μουσική: Διονύσης Σαββόπουλος,
Σκηνικά - Kοστούμια:
Άγγελος Μέντης,
Χορογραφία: Ερμής Μαλκότσης, 
Φωτισμοί: Γιώργος Τέλλος,
Βοηθός Σκηνοθέτη:
Σύλβια Λιούλιου

Πρωταγωνιστούν: Νίκος Κουρής, 
Χρήστος Λούλης,
Αμαλία Μουτούση,
Μάκης Παπαδημητρίου, και ο 
Διονύσης Σαββόπουλος.

Ηθοποιοί, Μουσικοί, Τραγουδιστές, 
Χορευτές: Στάθης Άννινος, 
Θανάσης Βλαβιανός,
Πέτρος Γεωργοπάλης,
Πάρις Θωμόπουλος,
Ορέστης Καρύδας,
 Άλκης Κωνσταντόπουλος, 
Οδυσσέας Κωνσταντόπουλος,
Έντυ Λάμμε,
Ευριπίδης Λασκαρίδης,
Βασίλης Λέμπερος,
Κωνσταντίνος Μαγκλάρας,
Ηλίας Μελέτης, Γιάννης Μίνως, 
Νίκος Νταρίλας, Νίκος Πλιός, 
Σπύρος Τσεκούρας,
Αλέξης Φουσέκης. 

Ώρα έναρξης: 21:00
10 Σεπτεμβρίου

Τρίτη

Εισιτήριο 5€



Συναυλία αφιέρωμα στη Σμύρνη
     με τους Νάντια Καραγιάννη,

           Μπάμπη Τσέρτο και Νίκο Καραγιάννη

ΣΥΝΑΥΛΙΑ



Στα πλαίσια των Ιωνικών 
Γιορτών που διοργανώνει 
κάθε χρόνο ο Πολιτιστικός 
Οργανισμός του 
Δήμου Νέας Σμύρνης 
θα πραγματοποιηθεί 
εκδήλωση αφιερωμένη στο 
Σμυρνέϊκο Τραγούδι. 

Ο Μπάμπης Τσέρτος, η Νάντια 
Καραγιάννη και ο Νίκος 
Καραγιάννης ερμηνεύουν 
τραγούδια της Σμυρνέϊκης 
Σχολής, τραγούδια παραδοσιακά 
αλλά και συνθέσεις των: Τούντα, 
Παπάζογλου και τόσων άλλων, 
τραγούδια συνθετών της Πόλης 
όπως ο Σκαρβέλης, ο Περιστέρης 
κ.α. καθώς και τραγούδια της 
νεότερης γενιάς που αναφέρονται 
στη Μικρά Ασία.

Κάρτα εισόδου

Ώρα έναρξης: 21:00
11 Σεπτεμβρίου

Τετάρτη



Μήδεια
           του Ευριπίδη

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ



Η τραγωδία του Ευριπίδη, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 431 π.Χ., 
πραγματεύεται την τελευταία πράξη της παθιασμένης σχέσης του Ιάσονα 
με τη Μήδεια, με τον Ιάσονα να αποφασίζει να την εγκαταλείψει για τα 
μάτια μιας άλλης γυναίκας και την παρατημένη Μήδεια να τον εκδικείται με 
τον πιο σκληρό τρόπο: τη δολοφονία των παιδιών τους.  Χωρίς άλλο 
πρόκειται για ένα από τα πιο εντυπωσιακά και δυνατά έργα της αρχαίας 
ελληνικής δραματουργίας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Μετάφραση: Κ. Χ. Μύρης
Σκηνοθεσία - Δραματουργική 
επεξεργασία:
Σπύρος Α. Ευαγγελάτος,
Σκηνικά: Γιώργος Πάτσας, 
Κοστούμια: Γιάννης Μετζικώφ, 
Μουσική: Θάνος Μικρούτσικος, 
Μουσική διδασκαλία:
Γιάννης Αναστασόπουλος, 
Βοηθός σκηνοθέτη:
Χριστιάννα Μαντζουράνη 

Πρωταγωνιστούν:
Γιώργος Κιμούλης,
Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, 
Τάσος Νούσιας, Μάνος Βακούσης, 
Νικόλας Παπαγιάννης,
Νίκος Αναστασόπουλος,
Δημήτρης Παπανικολάου.

Κορυφαίοι - Χορός:
Τάσος Αλατζάς, Νίκος 
Αναστασόπουλος, Κωνσταντίνος 
Γιαννακόπουλος, Χάρης 
Γρηγορόπουλος, Δημήτρης 
Καραβιώτης, Σταύρος Καραγιάννης, 
Δημήτρης Καραμπέτσης, Δημήτρης 
Μόσχος, Δημήτρης Μυλωνάς, 
Δημήτρης Παπανικολάου, Παντελής 
Φλατσούσης, Γεράσιμος Σκαφίδας. 

Ώρα έναρξης: 21:00
12 Σεπτεμβρίου

Πέμπτη

Εισιτήριο 5€



Τρωάδες
           του Ευριπίδη

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ



Η παράσταση ανεβαίνει με μια πρωτότυπη σύλληψη που εστιάζει στις 
πολλαπλές ερμηνείες (γνωρίζοντας ότι στην εποχή του Ευριπίδη, όλοι οι 
ρόλοι παιζόντουσαν μόνο από 3 υποκριτές), στον συγκερασμό πρόζας και 
μέλους καθώς και σε εντυπωσιακά χορευτικά μέρη.

Το κατ’εξοχήν αντιπολεμικό κείμενο του ποιητή που αγγίζει την ψυχή μέσα 
στους αιώνες. Σκιαγραφεί την ανθρώπινη πλευρά του πολέμου και τις 
συνέπειες για τα γυναικόπαιδα. Γιατί τα θύματα δεν έχουν πατρίδα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Διασκευή - απόδοση:
Αλέξης Μίγκας, 
Σκηνικά - κοστούμια:
Χάρης Σεπεντζής, 
Μουσική:
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας,
Ενορχήστρωση: Μαρία Συμεών, 
Φωτισμοί: Γιώργος Δανεσής,
Ηχητικά: Μιχάλης Ρουμίδης, 
Κίνηση: Jimmy G. Kalis

Στους ρόλους του Ποσειδώνα, 
Ταλθύβιου και Μενέλαου: 
Οδυσσέας Σταμούλης,
φωνή Αθηνάς και κορυφαία:
Ελένη Ροδά,
Εκάβη: Νίτα Παγώνη,
Κασσάνδρα, Ανδρομάχη και Ελένη: 
Μαίρη Βιδάλη

Συμμετέχουν: Χαρά Καλατζίδου, 
Μαρία Συμεών, Μαρία Ράλλη, 
Κώστας Τσιομίδης

Ώρα έναρξης: 20:30
13 Σεπτεμβρίου

Παρασκευή

Εισιτήριο 5€



Κοινός Λόγος
της Έλλης Παπαδημητρίου

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ



Η παράσταση, ένα θεατρικό οδοιπορικό που χρονικά καλύπτει την περίοδο 
από τη μαζική εξόντωση των Ποντίων και τη Μικρασιατική Καταστροφή ως 
την Κατοχή και τον Εμφύλιο, βασίζεται σε αφηγήσεις ανώνυμων γυναικών, 
καταγραμμένες από την Έλλη Παπαδημητρίου. 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Σκηνοθεσία:
Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος
Σκηνικά - Κοστούμια:
Αντώνης Δαγκλίδης
Επιλογή & διδασκαλία τραγουδιών: 
Κώστας Βόμβολος
Επιμέλεια κίνησης:
Αγγελική Στελλάτου
Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης
Φωτογραφίες:
Μαριλένα Σταφυλίδου

ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ:
Λυδία Κονιόρδου,
Ελένη Κοκκίδου,
Μαρία Κατσανδρή, 
Ελένη Ουζουνίδου,
Τάνια Παλαιολόγου

Ώρα έναρξης: 20:30
14 Σεπτεμβρίου

Σάββατο

Εισιτήριο 5€

Τo Θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει τον «Κοινό Λόγο» της Έλλης 
Παπαδημητρίου, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου και με 
πρωταγωνίστριες τη Λυδία Κονιόρδου και την Ελένη Κοκκίδου.



Τραγουδώντας με τα αστέρια
με την Σοπράνο Δέσποινα Τσολάκη

ΟΠΕΡΑ



Μουσική και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο με άρωμα από 
Hollywood (Barbara Streisand, Merilyn Monroe, Shirley Bassey, Celine Dion, 
Frank Sinatra, Mario Lanza, Vitori DeSica, Nino Rota κ.α.)

Τα τραγούδια ερμηνεύει η Σοπράνο και Ηθοποιός Δέσποινα Τσολάκη που 
ξέρει καλά να μαγεύει το κοινό της, συμετέχει μαζί της και ο τενόρος 
Βαγγέλης Αγγελάκης.

Συνοδεύει ορχήστρα αποτελούμενη από μουσικούς που προέρχονται από 
την ΕΡΤ και τη Λυρική Σκηνή.

Ώρα έναρξης: 20:30
15 Σεπτεμβρίου

Κυριακή

Κάρτα εισόδου



Κωστής
         Μαραβέγιας

ΣΥΝΑΥΛΙΑ



Ο Κωστής Μαραβέγιας, ένας 
από τους δημοφιλέστερους 
τραγουδοποιούς των τελευταίων 
ετών στην Ελλάδα, έχει 
δημιουργήσει ένα ξεχωριστό ρεύμα 
και ένα ιδιαίτερο μουσικό ύφος 
που τον κατατάσσει σε έναν από 
τους πιο επιτυχημένους και πιο 
αγαπητούς δημιουργούς της γενιάς 
του. 
 
Έχει κυκλοφορήσει 4 δίσκους 
“Ραδιοπειρατής” (2003, FM 
Records), “Ilegal” (Cantini, 2007), 
“Welcome to Greece” (EMI, 2007) 
και τον πιο πρόσφατο “Λόλα” 
(EMI, 2012). Ο τελευταίος δίσκος 
συνοδεύεται και από βιβλίο-
διήγημα που έγραψε ο Μαραβέγιας 
και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
“Μεταίχμιο” σε συνεργασία με την 
ΕΜΙ.
 

Η μπάντα του Κωστή 
Μαραβέγια αποτελείται από 
τους:

Νίκος “Ottomo” 
Αγγλούπας (γκρανκάσα, 
κρουστά, ηλεκτρική κιθάρα, 
πλήκτρα),
Άγγελος Αγγελίδης 
(ηλεκτρική κιθάρα),
Τζιμ Σταρίδας (τρομπόνι),
Κρίτων
Μπελλώνιας (τύμπανα),
Κωνσταντίνος Μάνος 
(κοντραμπάσο)

Ώρα έναρξης: 20:30
16 Σεπτεμβρίου

Δευτέρα

Εισιτήριο 5€



Ευτυχία
Παπαγιαννοπούλου
Η Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου (Νένα Μεντή) μονολογεί συνομιλώντας 

με τα επτά πρόσωπα που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη ζωή της και 

το έργο της σαν στιχουργού: τη Μαρίκα Κοτοπούλη, το Γιώργο τον 

άντρα της, τη Μαίρη την κόρη της, τον Τσιτσάνη, το Χιώτη, τη Ρέα την 

εγγονή της και τη Μαριόγκα τη μητέρα της.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ



Μέσα από την πολυτάραχη ζωή της 
Παπαγιαννοπούλου ξεδιπλώνεται 
όλη η νεότερη ιστορία της 
Ελλάδας, αλλά και η σύγχρονη 
ιστορία του λαϊκού μας τραγουδιού. 
Η ιστορία της Ευτυχίας συναντά 
την εθνική τραγωδία μιας χαμένης 
πατρίδας, της Μικράς Ασίας, περνά 
από την εποχή των μπουλουκιών 
και της Αθηναϊκής επιθεώρησης 
για να φτάσει ως τα καταγώγια 
του ρεμπέτικου και την άνθιση του 
έντεχνου λαϊκού τραγουδιού.

Η παράσταση αναπαριστά 
στιγμιότυπα, σχέσεις και 
καταστάσεις σαν ένα αφηγηματικό 
παζλ, που σκοπό έχει να αναδείξει 
τη βιωματική λαϊκή ποίηση και 
την πολυδιάστατη μοναδική 
προσωπικότητα, της πρωτοπόρας 
για την εποχή της, δημιουργού.
Η Ευτυχία έγινε η φωνή της ψυχής 
ενός ολόκληρου λαού και με τον 
στίχο της εκφράζει τους καημούς 
και τις ελπίδες του. Χθες, σήμερα, 
αύριο.

Ώρα έναρξης: 20:30
17 Σεπτεμβρίου

Τρίτη

Εισιτήριο 5€

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Κείμενο - Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας
Σκηνικά κοστούμια: Αναστασία Αρσένη
Φωτισμοί: Ανδρέας Μπέλης
Επιλογή τραγουδιών: Ελεάνα Βραχάλη
Μουσική επένδυση: Γιάννης Χριστοδουλόπουλος
Φωτογραφίες: Γιώργος Καβαλλιεράκης



Ελένη
  του Ευριπίδη

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ



Η ίδια η υπόθεση του έργου τοποθετεί το εμβληματικό πρόσωπο της 
Ωραίας Ελένης όχι στην Τροία αλλά στην Αίγυπτο. Στην Τροία, σύμφωνα 
με την εκδοχή αυτή του Ευριπίδη, πήγε το αιθέρινο είδωλο της και η ίδια η 
Ελένη αμόλυντη, αθώα και άσπιλη περιμένει τον άντρα της στην Αίγυπτο, 
πιστή στο γάμο της. Κι έτσι ο Τρωικός Πόλεμος έγινε για ένα «πουκάμισο 
αδειανό»…

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Παραγωγή: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας - 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου,
Μετάφραση: Δημήτρης 
Δημητριάδης, Σκηνοθεσία: Βασίλης 
Νικολαΐδης, Σκηνικά-Κοστούμια: 
Νίκος Σαριδάκης, 
Μουσική: Νίκος Ξανθούλης, 
Χορογραφία: Αγγελική Στελλάτου, 
Φωτισμοί: Ελευθερία Ντεκώ, 
Οργάνωση Παραγωγής: LP ART

ΔΙΑΝΟΜΗ
ΕΛΕΝΗ: Πέμυ Ζούνη, 
ΜΕΝΕΛΑΟΣ:
Αντώνης Καφετζόπουλος,
ΤΕΥΚΡΟΣ: Νίκος Αρβανίτης,

ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ:
Αντώνης Καρυστινός, 
ΘΕΟΝΟΗ: Νίκη Παλληκαράκη, 
Α΄ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ - ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΣ: 
Γιάννης Κοτσαρίνης,
Β΄ ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ - ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΣ: 
Γιώργος Τσαπόγας,
ΓΡΙΕΣ: Ευγενία Μαραγκού, Εύα 
Κάρτσακλα

ΧΟΡΟΣ 
Νίκη Παλληκαράκη, Ευγενία 
Μαραγκού, Σωτηρία Ρουβολή, 
Ηλέκτρα Καρτάνου, Κατερίνα 
Φωτιάδη, Εύα Κάρτσακλα, Μαρία 
Τζάνη, Νίκη Αναστασίου, Εύη 
Γιαννακοπούλου

Ώρα έναρξης: 20:30
18 Σεπτεμβρίου

Τετάρτη

Εισιτήριο 5€



ΠΡΟΒΟΛH ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ

Η ζωή του Μικη Θεοδωράκη 
στην Νέα Σμύρνη
Τραγουδάει ο Δημήτρης Μπάσης



Ώρα έναρξης: 20:30
19Σεπτεμβρίου

Πέμπτη

Κάρτα εισόδου

Ένα ταξίδι στην ζωή και τα σπουδαία τραγούδια του 
Μίκη Θεοδωράκη που συνέθεσε στην Νέα Σμύρνη.

Θα προβληθεί ντοκυμαντέρ με αποσπάσματα απο την ζωή του μεγάλου 
συνθέτη στην Νέα Σμύρνη. Στην οδό Κωνσταντινουπόλεως έζησε 
τα νεανικά του χρόνια συνθέτοντας τα μουσικά έργα - σταθμούς της 
καλλιτεχνικής του διαδρομής που συνδέονται με την ιστορία της Νεότερης 
Ελλάδας. 

Ο Δημήτρης Μπάσης θα ερμηνεύσει κάποια από τα σημαντικότερα 
τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη που έχουν μείνει ανεξήτηλα στην μνήμη 
και στην καρδιά μας.



Αλκίνοος Ιωαννίδης

ΣΥΝΑΥΛΙΑ



Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ανανεωμένος 
απο έναν πλούσιο καλλιτεχνικά χειμώνα 
παρουσιάζει για αυτό το καλοκαίρι μία 
διαφορετική και φρέσκια παράσταση.

Παρέα με τον σταθερά μουσικό συνοδοιπόρο 
του, εξαίρετο τσελίστα και πολυμουσικό 
Γιώργο Καλούδη ετοιμάζουν ένα πολύ 
ξεχωριστό πρόγραμμα που δίνει έμφαση 
στην εσωτερική ένταση, στην ερμηνευτική 
λεπτομέρεια και στην ευρυχωρία της ησυχίας.

Η συνεργασία των δύο καλλιτεχνών μετρά 
αρκετά χρόνια. Έχοντας περάσει μέσα από 
διαφορετικούς ηχητικούς κόσμους, οι δύο 
μουσικοί συναντήθηκαν και διαμόρφωσαν μια 
κοινή αισθητική, με βάση την αυτοσχεδιαστική 
ελευθερία, τη χαρά της συνύπαρξης, την 
προσήλωση στην ουσία και τον σεβασμό στην 
απλότητα και την ευθύτητα του τραγουδιού.

Στην ηχοληψία είναι ο Βαγγέλης Λάππας.
Στους φωτισμούς ο Κωνσταντίνος Αλεξίου. 

Ώρα έναρξης: 20:30
20Σεπτεμβρίου

Παρασκευή

Εισιτήριο 5€



Mια απ’τα Γίδια
Φέτος στην παράστασή μας σε ένα καταιγιστικό δίωρο 

παρελαύνει μπροστά στα μάτια του θεατή όλη η σύγχρονη 

ελληνική πραγματικότητα αποκαλυπτική και αφτιασίδωτη, 

αστεία και εμμονική σατιρίζοντας και στηλιτεύοντας πάθη λάθη 

κι εμμονές της καθημερινής μας τρέλας παρασύροντας το κοινο 

σε ένα παραλήρημα γέλιου...

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ



Ντοπαρισμένοι αρσιβαρίστες, επίδοξοι stars σε talent shows, μπράβοι εξω 
φρενών, απορημένοι τοξικομανείς, πολυμήχανοι νεκροθάφτες, διορατικοί 
αστρολόγοι και gay ποδοσφαιρόφιλοι, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μίγμα 
γέλιου που καθηλώνει με την αμεσότητα και διορατικότητά του!!!

Αμα βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια
αν με το μέλλον σου αυτοί παίζουνε παιχνίδια 
αν ήρθε η ώρα να τους στείλεις στα τσακίδια
Μία απ’τα Γίδια !!! 

Κείμενα - σκηνοθεσία: Αντώνης Κρόμπας

Παίζουν: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Κρόμπας, Βούλα Τσαπακίδου

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Δήμητρα Παπαδοπούλου
Παραγωγή: Κώστας Σπυρόπουλος

Ώρα έναρξης: 20:30
22Σεπτεμβρίου

Κυριακή

Κάρτα εισόδου



Χαράλαμπος Γαργανουράκης 
Νίκος Ανδρουλάκης

ΣΥΝΑΥΛΙΑ



Ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης 
και ο Νίκος Ανδρουλάκης, 
δύο σημαντικοί τραγουδιστές 
με καταγωγή από την Κρήτη, 
σμίγουν, επί σκηνής και μας 
παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα με 
τραγούδια Ελλήνων δημιουργών, 
παραδοσιακά, καθώς και τραγούδια 
από το σύνολο της δισκογραφίας 
τους. 

Ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης 
γεννήθηκε στο Ηράκλειο της 
Κρήτης και μεγάλωσε στον Άγιο 
Θωμά, ένα ορεινό χωριό έξω 
από την πόλη του Ηρακλείου. 
Στα 18 του χρόνια ηχογράφησε 
το πρώτο του άλμπουμ και από 
το 1973 ξεκίνησε η συνεργασία 
του με τον μεγάλο συνθέτη 
Γιάννη Μαρκόπουλο ο οποίος 
του εμπιστεύτηκε μερικά από τα 
σημαντικότερα τραγούδια του που 
τον έκαναν γνωστό τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιος του 
λυράρη Μανώλη Ανδρουλάκη, 
γεννήθηκε και μεγάλωσε στο 
Αβδού Ηρακλείου. Από το 1985 
βρίσκεται στην Αθήνα. Έχει 
συνεργαστεί με σπουδαίους 
Έλληνες συνθέτες και στιχουργούς 
και έχει λάβει μέρος σε πολλές, 
συναυλίες τους, τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό. 

Ώρα έναρξης: 20:30
24Σεπτεμβρίου

Τρίτη

Ελεύθερη είσοδος



Carmen flamenco
Η ομάδα Danza Flamenca grupo του Βασίλη Σκεπετάρη παρουσιάζει 

την χοροθεατρική παράσταση “CARMEN” 

flamenco. Σαράντα χορευτές επί σκηνής σε ένα υπερθέαμα γεμάτο 

πάθος και συναίσθημα, σε συνδυασμό flamenco και κλασικής 

μουσικής.

ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟ



ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

Η παράσταση είναι βασισμένη στην θρυλική όπερα του Γάλλου συνθέτη 
Ζώρζ Μπιζέ. Το λιμπρέτο της γράφτηκε από του Ανρί Μεϊλάκ και Λυντοβίκ 
Αλεβύ με βάση την ομώνυμη νουβέλα του Προσπέρ Μεριμέ. Διηγείται την 
ιστορία την καταστροφής του δεκανέα Δον Χοσέ που σαγηνεύεται από την 
τη φλογερή τσιγγάνα Κάρμεν. 

Χορογραφίες: Βασίλης Σκεπετάρης
Σκηνοθεσία: Βασίλης Σκεπετάρης - Βαλάντης Χάνος

Χορεύουν
CARMEN: Άννα Φωτοπούλου, DON JOSE: Βασίλης Σκεπετάρης,
ESCAMILLO: Βαλάντης Χάνος, MICAELA: Κατερίνα Καρτίκη,
FRASQUITA: Βένυ Μαργαρίτη, MERCEDES: Νίκη Δυαλινά

Ρούλα Βασιλάκη, Κατερίνα Νικολοπούλου, Νίκη Δυαλινά, Βένυ 
Μαργαρίτη, Κατερίνα Καρτίκη, Σοφία Σέγκου, Τιζιάννα Κασάπη, Κορίνα 
Παρασκευοπούλου, Άννα Φούντζουλα, Δέσποινα Παπαθανασοπούλου, 
Διονύσιος Βάλμης.
Κων/να Τσαγκούρη, Ελένη Γιαννοπούλου, Γιούλη Πιστόλη, Βάσω 
Γκιώνη, Ευαγγελία Ντουφεξή, Μαρία Καλούδη, Κατερίνα Ευτυχιάκου, 
Μαρίνα Μαστοράκη, Γωγώ Σταυροπούλου, Μένια Χατζηιωακειμίδου, 
Σταματία Καραγιάννη, Ζωή Πολυκαρπίδου, Σταυρούλα Στράτου, Κυριάκος 
κοιλιομενιάτης, Μενέλαος Παπαγεωργίου, Παναγιώτης Φανάρας, Αλέξιος 
Πατρικουνάκος.

Ώρα έναρξης: 20:30
27Σεπτεμβρίου

Παρασκευή

Ελεύθερη είσοδος



Σωκράτης Μάλαμας

ΣΥΝΑΥΛΙΑ



Κάθε τραγούδι του είναι μία ιστορία και ο Σωκράτης Μάλαμας θα 
διηγηθεί τις δικές του, παλιές και καινούργιες.

Φέτος το καλοκαίρι ετοιμάζει ένα πρόγραμμα εφ’όλης της ύλης και 
ανακατεύει τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία με αγαπημένες 
του συνθέσεις άλλων τραγουδοποιών, από παλιά λαϊκά μέχρι ρόκ.

Ο Σωκράτης Μάλαμας φωτίζει το ιδανικό σκηνικό για να στηθούν κάποια 
γλέντια ¨όπως παλιά” και να συναντηθούν οι διαφορετικές γενιές που 
πλέον συναπαρτίζουν το κοινό του.

Ώρα έναρξης: 20:30
28Σεπτεμβρίου

Σάββατο

Μαζί του οι: 
Τραγούδι: Μαρίνα Δακανάλη & 
Λαμπρινή Καρακώστα 
Κρουστά: Νίκος Μαγνήσαλης  
Κοντραμπάσο: Γιάννης 
Παπατριανταφύλλου  
Νέυ: Νίκος Παραουλάκης 
Βιολί, βιόλα: Φώτης Σιώτας  
Λαούτο, μπουζούκι: Κυριάκος 
Ταπάκης  

Ηχοληψία: Βαγγέλης Λάππας, 
Γιάννης Ρούσσος
Φωτισμοί: Χρήστος Λαζαρίδης, 
Βασίλης Πουφτής
Επιμέλεια σκηνής: Δημήτρης 
Κατέβας

Εισιτήριο 5€



Ομάδα Ιχώρ
Σύγχρονος χορός

ΧΟΡΟΣ



- Σύγχρονος χορός 
   Μουσική: Fallulah, Give us a little love

- Carmen, Bizet

- 4 Εποχές
  Μουσική: Astor Piazzolla, Four Seasons of Buenos Aires.

Οι εποχές αλλάζουν. Η μαγευτική μουσική του Astor Piazzolla μας ταξιδεύει 
στο μακρινό Buenos Aires και τα βήματα του tango και του σύγχρονου 
χορού μπλέκονται για να μας μεταφέρουν σε μια ιστορία αναζήτησης του 
άλλου μας μισού.

Ώρα έναρξης: 20:30
01Οκτωβρίου

Τρίτη

Ελεύθερη είσοδος



ΠΡΟ
ΓΡΑΜ

ΜΑ
ΣΥΛ
ΛΟ

  ΓΩΝ
&

ΕΡΑ
ΣΙΤΕ

ΧΝΩΝ
 ΔΗ    
ΜΙΟΥ
ΡΓΩΝ



21 Σεπτεμβρίου Αρμένιοι Μουσικοχορευτική Παράσταση
23 Σεπτεμβρίου Ανεμωτίσιοι Λέσβου Μουσικοχορευτική Παράσταση
25 Σεπτεμβρίου Ίμβριοι Μουσικοχορευτική Παράσταση
26 Σεπτεμβρίου Αφιέρωμα στον εθελοντισμό Αφιέρωμα
29 Σεπτεμβρίου  Ένωση Ποντίων Μουσικοχορευτική Παράσταση
30 Σεπτεμβρίου  Ηπειρώτες Μουσικοχορευτική Παράσταση
02 Οκτωβρίου  Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. Συναυλία
03 Οκτωβρίου  Ίωνες Μουσικοχορευτική Παράσταση
04 Οκτωβρίου  Το σπίτι της Θεατρική Ομάδα   
 Μπερνάντα Άλμπα Πολιτιστικού Οργανισμού
  Δήμου Νέας Σμύρνης
05 Οκτωβρίου  Το όνειρο Θεατρική Ομάδα   
 καλοκαιρινής νύχτας Πολιτιστικού Οργανισμού
  Δήμου Νέας Σμύρνης
06 Οκτωβρίου  Κρήτες Μουσικοχορευτική Παράσταση



ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Αρμένιοι
Παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια της Αρμενίας.  

Από το 1995, τα χορευτικά συγκροτήματα «Ναϊρί», «Νανόρ» και 

«Μαραλό», του αρμενικού πολιτιστικού και εκπαιδευτικού συλλόγου 

«ΧΑΜΑΣΚΑΪΝ», κρατούν άσβεστη τη μαγεία των παραδοσιακών 

αρμενικών χορών. 
Οι χοροί πλαισιώνονται, ζωντανά, από αρμενικά παραδοσιακά τραγούδια 

που ερμηνεύουν ταλαντούχοι νέοι της αρμενικής κοινότητας, υπό τον 

συντονισμό του μουσικοσυνθέτη Γκάρο Μπαρντακτζιάν. Για πρώτη φορά, 

φέτος, η απόδοση των τραγουδιών είναι στα ελληνικά που επιμελήθηκε ο 

συγγραφέας Αγκόπ Τζελαλιάν.

  
Κάθε χορός και μια ιστορία, κάθε τραγούδι κι ένα αφιέρωμα. 

Σ’αυτό το μωσαϊκό κινήσεων, βημάτων και στίχων αποκαλύπτονται η αγάπη 

για την πατρίδα και η δύναμη της αρμενικής ψυχής.

Ώρα έναρξης: 20:30
21Σεπτεμβρίου

Σάββατο Ελεύθερη είσοδος



Ανεμωτίσιοι Λέσβου
Πιστός στο ραντεβού με τις Ιωνικές γιορτές του Δήμου μας, ο Μορφωτικός 

Σύλλογος Ανεμωτισίων Αθήνας, σας προσκαλεί σε ένα σεργιάνι στην 

παράδοση της Λέσβου, με χορούς τραγούδια και λαϊκά δρώμενα. 

Ο παραδοσιακός γάμος της Ανεμώτιας, οι προετοιμασίες, τα καφενεία 

και τα παραδοσιακά γλέντια θα μας ταξιδέψουν για λίγο σε παλιές 

αγαπημένες θύμησες.

ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Ώρα έναρξης: 20:30
23Σεπτεμβρίου

Δευτέρα Ελεύθερη είσοδος



Ίμβριοι
Ο Σύλλογος Ιμβρίων με έδρα την πόλη μας και η Θεατρική Ομάδα 

«Φυγάδες» παρουσιάζουν το θεατρικό έργο του Ίμβριου συγγραφέα 

Δημήτρη Δεμιρτζή: «Υποψήφιος γαμπρός» .

Στο β’ μέρος του προγράμματος το μουσικοχορευτικό συγκρότημα του 

Συλλόγου θα παρουσιάσει παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια από την 

Ίμβρο.

Θα ακολουθήσει κέρασμα με παραδοσιακά γλυκίσματα.

ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Ώρα έναρξης: 20:30
25Σεπτεμβρίου

Τετάρτη Ελεύθερη είσοδος



Αφιέρωμα στον εθελοντισμό

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Η «Hλιαχτίδα» Κέντρο Φιλοξενίας 

Παιδιού με την ευγενική στήριξη της 

Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας 

στην Αθήνα, διοργανώνει μια ανοιχτή 

Γιορτή αφιερωμένη στον Εθελοντισμό 

και στην Ανιδιοτελή προσφορά στον 

συνάνθρωπο.

Όλοι μαζί, ας προσπαθήσουμε να 

περάσουμε ένα μήνυμα Αγάπης… γιατί 

όλοι μαζί σαν μια γροθιά, μπορούμε να 

κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο!!!

Στην εκδήλωση, η «Hλιαχτίδα» θα 

ανταποδώσει την Αγάπη 

και τη συνεχή συμπαράσταση προς 

αυτή, τριών αξιόλογων φίλων της.

Την Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο της 

Ν. Δημοκρατίας 
κ. Σοφία Βούλτεψη.

Τον ηθοποιό-σκηνοθέτη

κ. Γρηγόρη Βαλτινό.

Τον τ. Πρόεδρο του Ροταριανού 

Ομίλου Ν. Σμύρνης και Γραμματέα 

της Περιφέρειας 2470 του Διεθνούς 

Ρόταρυ κ. Γιάννη Χρυσόγελο.

Ώρα έναρξης: 20:30
26Σεπτεμβρίου

Πέμπτη Ελεύθερη είσοδος



Ένωση Ποντίων
                    “Η Μαύρη Θάλασσα”
Η Ένωση Ποντίων Ν.Σμύρνης - Δάφνης - Αγ.Δημητρίου 

“Η ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ” μας ταξιδεύει στις αλησμόνητες πατρίδες μέσα 

από μια πολιτιστική πανδαισία ηχοχρωμάτων, αγαπημένων αρχέγονων 

μελωδιών και ρυθμών αλλά και θεατρικών δρώμενων στην πανάρχαια 

ιωνική ποντιακή διάλεκτο. 

Συμμετέχουν χορευτικές ομάδες, χορωδία και οι μουσικοί: Γιάννης 

και Παύλος Φωτιάδης, Γιάννης και Παναγιώτης Καζαντζίδης, Περικλής 

Κατσώτης, Φώτης Κοζυράκης και Ανέστης Ιωακειμίδης. 

Κείμενα-αφήγηση-επιμέλεια: Ράνια Χρυσοχοΐδου.

ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Ώρα έναρξης: 20:30
29Σεπτεμβρίου

Κυριακή Ελεύθερη είσοδος



Ηπειρώτες
Στα πλαίσια των Ιωνικών Γιορτών, η Ένωση Ηπειρωτών Νέας Σμύρνης 

- Παλαιού Φαλήρου ¨Η ΤΙΤΑΝΗ” σας καλεί να μεταφερθείτε νοερά στις 

ομορφιές της Ηπείρου, μέσα από θεατρικό δρώμενο, τραγούδια και 

παραδοσιακούς χορούς.

Η αναζωπύρωση ηθών και εθίμων, ο ήχος του κλαρίνου και το ηπειρώτικο 

κέρασμα θα σας αποσπάσει από τα προβλήματα και τις έγνοιες και θα 

σας ταξιδέψει στην όμορφη Ήπειρο.

ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Ώρα έναρξης: 20:30
29Σεπτεμβρίου

Κυριακή Ελεύθερη είσοδος

Ώρα έναρξης: 20:30
30Σεπτεμβρίου

Δευτέρα Ελεύθερη είσοδος



ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ.
Η  Μουσική Ομάδα ΣΑΦΑΝΣ δημιουργήθηκε πριν από δύο περίπου χρόνια 

με αφορμή την εκδήλωση στον πολυχώρο «Γαλαξίας» για τα 10 χρόνια του 

συλλόγου της, από μέλη που εκτός από δρομείς, είναι και μουσικοί, κυρίως 

ερασιτέχνες. Καλέστηκε και εμφανίστηκε επίσης στις βραβεύσεις των 

ερασιτεχνικών συλλόγων από τον ΣΕΓΑΣ.

Ασχολείται κυρίως με την ελληνική, έντεχνη και λαϊκή μουσική.

«Παίζουμε μουσική στο χώρο που τρέχουμε».

Τα μέλη της είναι:
Πνευματικός Βασίλης: κιθάρα, φωνή

Αιγυπτιάδης Γιάννης: βιολί

Σακελλαρίου Βιολέττα: πιάνο

Σακελλαρίου Σεμέλη: φωνή, πιάνο

Κώτσιος Μιχάλης: κρουστά

Καλογήρου Δημήτρης: μπουζούκι (έκτακτη συμμετοχή)

Ώρα έναρξης: 20:30
29Σεπτεμβρίου

Κυριακή Ελεύθερη είσοδος

Ώρα έναρξης: 20:30
02Οκτωβρίου

Τετάρτη Ελεύθερη είσοδος



Ίωνες
   Ταξίδι στις αλησμόνητες πατρίδες

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
50/μελής περίπου μικτή χορωδία.

Ορχήστρα Παραδοσιακών οργάνων.

25/μελής χορευτική ομάδα.

ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Ώρα έναρξης: 20:30
29Σεπτεμβρίου

Κυριακή Ελεύθερη είσοδος

Ώρα έναρξης: 20:30
03Οκτωβρίου

Πέμπτη Ελεύθερη είσοδος

Στο πρόγραμμα, το οποίο 
είναι δομημένο με βάσει τις 
γεωγραφικές (πολιτιστικά) 
περιοχές της Μικράς Ασίας 
(Προποντίδα, Ιωνία, Καππαδοκία, 
Πόντος κ.λπ.). Από τις περιοχές 
αυτές θα ακουστούν παραδοσιακά 
τραγούδια όλων των κατηγοριών 
(θρησκευτικά, της αγάπης, 
εργατικά, της ξενιτιάς κ.λπ.), 
επίσης θα παρουσιαστούν χοροί 

από τις ίδιες περιοχές 
καλύπτοντας διάφορα έθιμα 
και δρώμενα. Κατά τη διάρκεια 
της παράστασης θα προβληθεί 
φωτογραφικό υλικό  καθώς επίσης 
και αφηγήσεις με δύο κορυφώσεις, 
την άλωση της Πόλης και την 
καταστροφή της Σμύρνης.

Διδασκαλία-Διεύθυνσης:
Γιώργης Χρ. Γιαννακόπουλος



Το σπίτι της 
Μπερνάντα Άλμπα
Φ. Γ. Λόρκα

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Σ’ένα χωριό της Ανδαλουσίας στις αρχές του 20ου περασμένου αιώνα ζει 

η Μπερνάντα Άλμπα με τις πέντε ανύπαντρες κόρες της. Η άποψη της για 

τη ζωή είναι: “Βελόνα και κλωστή για της γυναίκες, μουλάρι και καμτσίκι 

για τους άντρες”. Πέντε γυναίκες από 20 έως 40 χρονών καταπιέζονται 

πίσω από κατάκλειστα παράθυρα. Όλες λαχταρούν τον ΑΝΤΡΑ. Οι δύο 

μικρότερες αγαπούν αυτόν που θα παντρευτεί η μεγαλύτερη. Ποια θα είναι 

η λύση σε αυτό το δράμα;

Θεατρική διδασκαλία - Σκηνοθεσία: Ντίνα Μπελή

Παίρνουν μέρος: Βίκυ Αναστασοπούλου, Νάντια Αργύρη, Διονυσία 

Αχτύπη, Ελισάβετ Γκιόκα, Νίκη Μάμαλη, Νατάσσα Παναγιωτίδη, Αναστασία 

Παλαιολόγου, Τόνια Παπαιωάννου, Άννα Σινανίδη, Μαίρη Σκανδάμη.

Ώρα έναρξης: 20:30
29Σεπτεμβρίου

Κυριακή Ελεύθερη είσοδος

Ώρα έναρξης: 20:30
04Οκτωβρίου

Παρασκευή Ελεύθερη είσοδος



Στο δάσος της Αθήνας νεραδοϊβασίλισσες και νεραϊδοβασιλιάδες, ξωτικά και 

ζουζούνια μαλώνουν  αγαπιούνται και μπερδεύονται με τους ανθρώπους.

Δύο αγόρια αγαπούν την Ερμία και περιφρονούν την Ελένη. Το ξωτικό, όμως, ο 

Πούκ καταφέρνει να τους μπερδέψει έτσι, που και οι δύο μαγεμένοι αγαπούν τώρα 

την Ελένη.

Ο Πούκ τα καταφέρνει πάλι ώστε η νεραϊδοβασίλισσα να ερωτευτεί τον πιο μπούφο 

απ’ τους μαστόρους μεταμορφωμένο σε γάιδαρο.

Πώς θα ξεμπλέξει το κουβάρι της μαγείας;

Θεατρική διδασκαλία - Σκηνοθεσία: Ντίνα Μπελή

Παίρνουν μέρος: Βίκυ Αναστασοπούλου, Νάντια Αργύρη, Διονυσία Αχτύπη, Γιώργος 

Ζαφειράτος, Χρήστος Θεοφίλης, Βασίλης Καραχάλιος, Βασίλης Λυμπέρης, Αριάν 

Μπεγναϊ , Ματθαίος Μυστακόπουλος, Νατάσσα Παναγιωτίδη, Θεοδόσης Πάντος, 

Ευτυχία Πολυμεροπούλου, Μαίρη Σκανδάμη, Τίνα Σκυλλάκου, Σωτήρης Τριγώνης, 

Εβελίνα Φραγκιαδάκη.

Τη μουσική επιμέλεια με Μελωδίες τις εποχής του Σαίξπηρ έκανε

ο Γιώργος Πετράκης.

Το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας
Ουίλιαμ Σαίξπηρ

Ώρα έναρξης: 20:30
29Σεπτεμβρίου

Κυριακή Ελεύθερη είσοδος

Ώρα έναρξης: 20:30
05Οκτωβρίου

Σάββατο Ελεύθερη είσοδος

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ



Κρήτες
Η μεγάλη των Κρητών Ένωση

Η Ένωση Κρητών Νέας Σμύρνης, με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων 

της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα, διοργανώνει βραδιά πολιτισμού, 

παράδοσης και μνήμης.

Το περιεχόμενο της βραδιάς προσπαθεί να περάσει ένα μήνυμα ενότητας 

και αισιοδοξίας καθώς και ότι κρατώντας ζωντανή την ιστορία, τα ήθη και 

έθιμά μας, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση. Το πρόγραμμα 

θα κλείσει με Κρητικό γλέντι και κέρασμα.

ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Ώρα έναρξης: 20:30
29Σεπτεμβρίου

Κυριακή Ελεύθερη είσοδος

Ώρα έναρξης: 20:30
06Οκτωβρίου

Κυριακή Ελεύθερη είσοδος





ΠΑ
ΡΑΛ

 ΛΗΛΕΣ
ΕΚΔΗ

ΛΩ
ΣΕΙΣ

Οι παράλληλες εκδηλώσεις αποτελούν μία επιπλέον πινελιά στον καμβά του 
φετινού μας Φεστιβάλ προσφέροντας σε όποιους δημότες μας το επιθυμούν ένα 
“καλλιτεχνικό ζέσταμα” μία ώρα πριν την έναρξη της κύριας παράστασης της 
ημέρας.

Η επιλογή των καλλιτεχνών και του ρεπερτορίου έγινε με πολύ προσοχή και 
ευαισθησία ώστε να ταιριάζει στο κλίμα και το ύφος που κυριαρχεί σε κάθε γωνιά 
του Άλσους μας.

Ώρα έναρξης περίπου 15 λεπτά πριν τις 19:30.



02 Σεπτεμβρίου Πρωτότυπο υλικό και πειραγμένες διασκευές στην ευρύτερη  
 περιοχή του rock από τον Ερρίκο Βασιλικό
04 Σεπτεμβρίου Παιδική Παράσταση: “Το πανηγύρι του Καραγκιόζη”
 Θέατρο σκιών του Τάσου Κώνστα
05 Σεπτεμβρίου Οι dUETTO μας ταξιδεύουν με συνθέσεις του Μιχάλη 
 Ανδριτσόπουλου και μελωδίες από τον χώρο της μουσικής 
 κινηματογράφου
09 Σεπτεμβρίου Η θεατρική ομάδα “Pot of gold” παρουσιάζουν την παράσταση  
 “Ήτανε μια φορά” με παραμύθια της ελληνόφωνης Ιταλίας 
 επενδεδυμένα με συνθέσεις και τραγούδια του Μιχάλη
 Ανδριτσόπουλου
10 Σεπτεμβρίου  Παιδική Παράσταση:“Ο Καραγκιόζης δάσκαλος”   
 Θέατρο σκιών του Τάσου Κώνστα
12 Σεπτεμβρίου  Η αρχαιοελληνική μυθολογία σμίγει με την όπερα. Μεγάλοι 

συνθέτες όπως ο Περσέλ, ο Μοτσαρτ, ο Γκλύκ ως τον 
σύγχρονο Στραβίσκι εμπνέονται από την ελληνική μυθολογία 
και συνθέτουν έργα τεράστιας καλλιτεχνικής αξίας. 
Συμμετέχουν: Ξένια Ζήση, Σορία Παπαδημητροπούλου, 
Μαριτίνα Ταμπακοπούλου, Νίκος Κοτενίδης με την Λίλα Σούση 
στο πιάνο.

14 Σεπτεμβρίου  Βραδιά έντεχνης Ελληνικής Μουσικής
18 Σεπτεμβρίου  Παιδική Παράσταση: “Το μαγεμένο δέντρο” Θέατρο σκιών
 Θέατρο σκιών του Τάσου Κώνστα



ΚΗ
ΠΟΣ
ΓΛΥ

ΠΤΩΝ

“Είδα τον άγγελο μέσα στο μάρμαρο και το σμίλεψα μέχρι
  που τον απελευθέρωσα.”
  Μιχαήλ Άγγελος, 1475-1564, Ιταλός γλύπτης & ζωγράφος

Η τέχνη, ο άνθρωπος και η φύση αποτελούν αλληλένδετα στοιχεία στην 
αναζήτηση και την εξέλιξη της δημιουργίας. Γι’ αυτό το λόγο, φέτος, 
αποφασίσαμε να  φιλοξενήσουμε εν μέσω του φυσικού περιβάλλοντος του 
Άλσους, ένα «κήπο» από δημιουργίες γλυπτικής. Με αυτό τον τρόπο, το 
σημαντικότερο Πολιτιστικό φεστιβάλ της πόλης, και ένα από τα μεγαλύτερα της 
Αθήνας, διανθίζεται με την εικαστική πλευρά της τέχνης. Ακολουθώντας τους 
βασικούς κανόνες της τέχνης, τα έργα τοποθετούνται τακτικά και ισορροπημένα 
έτσι ώστε να αναδειχθεί η αντίθεση και η αρμονία μεταξύ τους, αλλά και σε 
σχέση με το ανθρώπινο περιβάλλον. Σκοπός είναι η αφύπνιση της σκέψης επί 
της αισθητικής ισορροπίας και διάστασης αλλά και ο προβληματισμός επί του 
συμβολισμού της καλλιτεχνικής δημιουργίας. 

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου μας με την 
ένταξη στο πρόγραμμα του Πολιτιστικού Φεστιβάλ 
της δράσης ¨ΚΗΠΟΣ ΓΛΥΠΤΩΝ¨ επιδιώκει να δώσει 
χώρο σε νέους εικαστικούς καλλιτέχνες δημιουρ-
γώντας στο Άλσος έκθεση γλυπτών φιλοδοξώντας 
με αυτόν τον τρόπο να δώσει τα ερεθίσματα μιας 
ιδιαίτερης μορφής δημιουργικής τέχνης στους 
πολίτες που σε καθημερινή βάση βρίσκονται για 
τον περίπατο ή την ψυχαγωγία τους στο χώρο του 
Άλσους της Πόλης μας.

Ο Δήμαρχος

Σταύρος Τζουλάκης

Ο Πρόεδρος του
Πολιτιστικού Οργανισμού
Βαγγέλης Χατζατουριάν



Έτσι, σε άρτια συσχέτιση με το 
περιβάλλον στο οποίο εκτίθεται, το 
άλογο με τον μικρό πήγασο, δημιουργία 
του Χάρη Κοντοσφύρη, μας πηγαίνει 
κάποια χρόνια πίσω συμβολικά στον 
άδικο χαμό του Αλέξη Γρηγορόπουλου. 
Αντίθετα, οι δημιουργίες της Εύας 
Τερζη-Κρητικού από την ενότητα 
«Μάνα Γη» μπλέκουν τα κομμάτια του 
ανθρωπίνου σώματος με κομμάτια της 
φύσης σημειώνοντας τη σχέση μεταξύ 
τους. Σε ίδια σειρά, το έργο του Γιάννη 
Δενδρινού «Μεδουσαι» προκαλεί 
προβληματισμό για τη θέση και το ρόλο 
του ανθρώπου μέσα στη φύση, ενώ 
η «Κατσίκα» του Γιάννη Κουλουρίδη 
μας προσκαλεί να εξερευνήσουμε τη 
σουρεαλιστική οπτική.
Εντός των ορίων της φιλοσοφικής και 
επιστημονικής αναζήτησης, το έργο για 
το «Χωροχρονικό συνεχές» του Γιάννη 
Γεωργακάκη συστήνει τη συσχέτιση 
της φυσικής και των μαθηματικών με 
την εικαστική δημιουργία. Σε παρόμοιο 
πλαίσιο, η «Καρέκλα», εγκατάσταση 
του Χρήστου Βαγιατά, προσπαθεί να 
αναδείξει την υποκειμενικότητα της 
αντίληψης του χώρου χρησιμοποιώντας 
τη κίνηση και τη θέση της γραμμής σε 
αυτόν. Από την άλλη, το έργο «Prisma-
ta» της Κέλλυ Αθανασιάδου αντανακλά 
την ιδιαιτερότητα της πρισματικής 
κατανόησης του κόσμου.
Σε ένα πιο ανθρωποκεντρικό 
πεδίο, οι «Πέτρινοι Άνθρωποι» του 
Μάνου Γρηγοριάδη μας καλούν να 
αναλογιστούμε την ιδιοσυστασία 
του σύγχρονου ανθρώπου. Ενώ το 
έργο της Ελένης Κεσίσογλου που 

αποτελεί μέρος της εγκατάστασης 
της «Γυναίκα-Κηρήθρα», στην οποία 
συμβολικά καταγράφει τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά μιας γυναίκας-κομμάτι 
της λαϊκής κουλτούρας. Τέλος, τα 
μαρμάρινα γλυπτά του Βαγγέλη 
Ηλία είναι αφιερωμένα στον κόπο 
του γλύπτη και του λιθοξόου ενώ η 
ανδρική φιγούρα του Κωνσταντίνου 
Βούσουρα αναδεικνύει την αρτιότητα 
του ανθρώπινου σώματος. Η ιδιαίτερη 
πλεκτή δημιουργία στο στέγαστρο της 
κεντρικής εισόδου του Άλσους ανήκει 
στην Κατερίνα Στούπα και την ομάδας 
της, οι οποίοι αποδεικνύουν ότι μόνο με 
λίγο νήμα μπορεί κανείς να εκφράσει 
τη δημιουργικότητα και την καλλιτεχνική 
έμπνευση. 
Είναι υποχρέωση μας να 
ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους 
καλλιτέχνες που μας παραχώρησαν 
τα έργα τους για την έκθεση, η οποία 
θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια 
του Πολιτιστικού Φεστιβάλ, καθώς και 
για τη συμβολή τους στη τέχνη της 
γλυπτικής. Είναι γεγονός, λοιπόν, πως, 
αυτό τον χρόνο, η έκθεση γλυπτικής 
προσφέρει έναν επιπλέον λόγο για 
να επισκεφθεί κανείς το Άλσος και το 
φεστιβάλ. Άλλωστε, στη παρατήρηση 
και στο θαυμασμό της τέχνης και της 
τεχνικής πηγάζει μια αφορμή για την 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, του 
καλλιτεχνικού διαλόγου και το άνοιγμα 
νέων οριζόντων.

Ελευθερία Μαρκοζάνη,
Σύμβουλος πολιτιστικών και 
επιστημονικών θεμάτων



ΧΑΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣΦΥΡΗΣ
Ο Χάρης Κοντοσφύρης γεννήθηκε στη 
Μυτιλήνη. Το 1987 ολοκλήρωσε τις σπουδές 
του στην σκηνοθεσία και το 1993 αποφοίτησε 
από τη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. 
Επιτέλεσε Λέκτορας στο Τμήμα Πλαστικών 
Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και από 
2010 είναι Επίκουρος Καθηγητής στη Σχολή 
Καλών Τεχνών του Πανεπιστήμιου Δυτικής 
Μακεδονίας. Έχει στο ενεργητικό του πάνω 
από 12 ατομικές εκθέσεις, πάρα πολλές 
συμμετοχές σε ομαδικές εκθέσεις, διεθνείς 
συμμετοχές, διαλέξεις και δημοσιεύσεις.  Το 
άτιτλο έργο του με θεματική το άλογο με μικρό 
πήγασο στο λαιμό αναπτύσσει μια συμβολική 
αφήγηση της στιγμής  του θανάτου του Αλέξη 
Γρηγορόπουλου. Εκτέθηκε στην έκθεση 
“Ηλεκτρικό σπίτι” στην gallery Ζουμπουλάκη 
το 2008.

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΤΙΤΛΟ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
ΥΛΙΚΟ: ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ,  
            ΠΑΝΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΟ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΑΝΟΣ
Ο Μάνος Γρηγοριάδης γεννήθηκε στην Αθήνα. 
Σπούδασε Γλυπτική στην Αίγυπτο και στο 
Μουσείο του Καΐρου διδάχθηκε την αρχαία 
Αιγυπτιακή Τέχνη. Εργάστηκε στο Κέντρο 
Μελετών της Ακρόπολης ως γλύπτης και 
συντηρητής, και στο εργαστήριο συντήρησης 
και αποκατάστασης γλυπτών, όπου οργάνωσε 
ο ίδιος, της Εθνικής Πινακοθήκης  Μουσείου 
Α. Σούτσου. Έχει διδάξει γλυπτική σε κέντρα 
ελευθέρων σπουδών, έχει δώσει διαλέξεις 
και έχει εκδώσει πολλές δημοσιεύσεις. Έχει 
πραγματοποιήσει πάνω από 15 ατομικές 
εκθέσεις, έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλές 
ομαδικές και σε συμπόσια στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό. Το έργο του «Πέτρινοι 
Άνθρωποι» αναφέρεται στην υπόσταση 
πολλών ανθρώπων της σημερινής εποχής.

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΕΤΡΙΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2,20Χ0,50Χ0,10εκ.
ΥΛΙΚΟ: ΠΕΤΡΑ



ΕΥΑ ΤΕΡΖΗ-ΚΡΗΤΙΚΟΥ
Γεννήθηκε στο Δερβένι Κορινθίας. Ασχολείται 
με τη ζωγραφική, γλυπτική και φωτογραφία. 
Έχει παρουσιάσει έργα της σε 12 ατομικές 
και σε περισσότερες από 50 ομαδικές 
εκθέσεις και διαγωνισμούς, εντός και εκτός 
των συνόρων. Εργάστηκε στη Σχολή Καλών 
Τεχνών της Αθήνας, από το 1991 έως το 
2010, στη Διοίκηση, υπεύθυνη του Τμήματος 
Εκθέσεων και του Γραφείου της Πρυτανείας 
και των Δημ. Σχέσεων. Από το 2002-2010 
παρακολούθησε το Εργαστήριο γυψοτεχνίας 
και χαλκοχυτικής της Σχολής Καλών Τεχνών. 
Το 2009 εξέδωσε δίγλωσσο φωτογραφικό 
άλμπουμ με τίτλο “Βενετία, Μυστικές 
Συναντήσεις”. Τα έργα «Αφθονία», «Τρύγος» 
και «Το σώμα με το πανέρι με τα σταφύλια» 
προέρχονται από την ενότητα “Μάνα Γη”.
ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΑ ΓΗ, 
1. ΑΦΘΟΝΙΑ, 2.  ΤΡΥΓΟΣ  3. ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΤΟ 
ΠΑΝΕΡΙ ΜΕ ΤΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:  0,35Χ0,30Χ0,20εκ.,  
                      1,25Χ0,40Χ0,20 εκ.,
                      0,40Χ0,30Χ 0,30 εκ.
ΥΛΙΚΟ: ΓΥΨΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Ο Γιάννης Γεωργακάκης έχει γεννηθεί στο 
Ρέθυμνο. Αποφοίτησε από τη Σχολή Καλών 
Τεχνών από το εργαστήριο του Δημήτρη 
Καλαμαρά το 1975. Η ερευνητική του 
δραστηριότητα επί των επιστημονικών ριζών 
της εικαστικής δημιουργίας ξεκίνησε από 
τα φοιτητικά του χρόνια και εξελίχθηκε στη 
μελέτη του για την «Εικαστική Προσέγγιση 
στον Τετραγωνισμό του Κύκλου». Έχει 
εργαστεί ως δημοσιογράφος στις 
μεγαλύτερες εφημερίδες και περιοδικά. Έχει 
εκδώσει πολλές μελέτες και προσωπικές του 
έρευνες και έχει συμμετάσχει σε ομαδικές 
εκθέσεις. Το έργο «Χωροχρονικό Συνεχές» 
αποτελεί τμήμα της εικαστική του έρευνας επί 
του τετραγωνισμού του κύκλου.

ΤΙΤΛΟΣ: ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΧΕΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 0,40Χ0,40Χ0,45εκ.
ΥΛΙΚΟ: ΜΕΤΑΛΛΟ



ΒΑΓΙΑΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ο Χρήστος Βαγιάτας γεννήθηκε στην Αθήνα 
.Σπούδασε σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
επίπεδο στο τμήμα Πλαστικών τεχνών και 
Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων. Έχει συμμετάσχει σε πολλές 
ομαδικές εκθέσεις και συμπόσια γλυπτικής 
μεταξύ των οποίων η XV Biennale  de la 
Méditerranée  “Symbiosis?” και η Inspire 2012 
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Το 
έργο «Η καρέκλα» αποτελεί τμήμα της σειράς 
«εν-θέτω» (in-set)  η οποία έχει ως στόχο 
να προσεγγίσει τις χωρικές συνθήκες της 
γραμμής και της κίνησης της στον πραγματικό 
χώρο, χρησιμοποιώντας κυρίως υλικά που από 
μόνα τους μπορούν να δώσουν την αίσθηση 
της γραμμικότητας στο τρισδιάστατο, που 
μπορούν να συνθέσουν τα ίδια μια εκτενή 
γραμμή. 

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΑΡΕΚΛΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΥΛΙΚΟ: ΜΕΤΑΛΛΟ, ΧΡΩΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΚΕΛΛΥ
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι εικαστικός 
και επιμελήτρια εκθέσεων. Ως 
δημιουργός, ασχολείται με τη 
γλυπτική πάνω σε βιομηχανικά 
υλικά, όπως το μέταλλο, με τεχνικές 
όπως η οξυγονοκόλληση και η 
ηλεκτροσυγκόλληση. Έχει ιδρύσει 
την ομάδα FoLA η οποία επιδίδεται 
σε εικαστικές δράσεις αναμόρφωσης 
του ιστορικού αστικού κέντρου. Έχει 
στο ενεργητικό της 6 ατομικές και 
17 ομαδικές εκθέσεις, ενώ έχει 
επιμεληθεί πάνω από 30 εκθέσεις και 
εικαστικές δράσεις. Το έργο Prismata 
αποτυπώνει τη πρισματική θέαση της 
πραγματικότητας.

ΤΙΤΛΟΣ: PRISMATA
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1, 83Χ 0,60 εκ.
ΥΛΙΚΟ: ΑΤΣΑΛΙ



ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Γεννήθηκε στο Μοσχάτο Αττικής. 
Αποφοίτησε από τη Σχολή Καλών 
Τεχνών της Φλώρινας το 2013. Μέσα σε 
ένα ευρύ εικαστικό φάσμα, ασχολείται 
κυρίως με την ανθρωπολογική έρευνα σε 
διάφορα σημεία του πλανήτη την οποία 
και μετουσιώνει σε εικαστικό έργο. Το 
έργο η “Γυναίκα Κηρήθρα” αφορά σε 
μια γυναίκα της Φλώρινας ιδιαίτερης 
προσωπικότητας, πρόσωπο λαϊκής 
κουλτούρας της περιοχής. 

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΥΝΑΙΚΑ -ΚΗΡΗΘΡΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 0,60Χ0,80 εκ.
ΥΛΙΚΟ: ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
Γεννήθηκε στην Ήπειρο .Αποφοίτησε από 
την Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας από το 
εργαστήριο γλυπτικής του Θύμιου Πανουργιά 
το 1996. Από τότε είναι μέλος του Συλλόγου 
Γλυπτών Ελλάδος και έχει πάρει μέρος 
σε πολλές ομαδικές εκθέσεις. Το 2009 
συμμετείχε στη διεθνή έκθεση Biennale της 
Φλωρεντίας. Τα έργα με τα οποία συμμετέχει 
στην έκθεση είναι τμήμα της ενότητας με 
κεντρικό θέμα τον ιδρώτα, το καθένα από 
τα οποία είναι αφιερωμένο σε ένα από τα 
εργαλεία του γλύπτη-λιθοξόου.

ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΔΡΩΤΑΣ,
1. ΚΟΛΑΠΤΗΡ, 2. ΓΛΥΦΑΝΟΝ, 3. ΕΡΓΑΤΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 0,97-0,64 εκ. 0,63-0,52 εκ. 
0,585-0,525 εκ.
ΥΛΙΚΟ: ΜΑΡΜΑΡΟ



ΒΟΥΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Γεννήθηκε στη Νέα Σμύρνη. Είναι απόφοιτος 
της Μαρμαρογλυπτικής Σχολής της Τήνου 
και της Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας. 
Καταπιάνεται με υλικά όπως το μάρμαρό 
και τα μέταλλα. Έχει εργαστεί στις δράσεις 
γλυπτικής των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004. 
Έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις και 
εργάζεται ως αναστηλωτής μνημείων στο 
Υπουργείο Πολιτισμού. Το έργο τη ανδρικής 
φιγούρας αποτελεί μελέτη του ανδρικού 
σώματος και υπόστασης. 

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΔΡΙΚΗ ΦΙΓΟΥΡΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 0,81Χ0,24εκ
ΥΛΙΚΟ: ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
O Γιάννης Κουλουρίδης γεννήθηκε στη 
Χαλκίδα. Σπούδασε στην Σχολή Καλών Τεχνών 
της Αθήνας, τμήμα ζωγραφικής, με καθηγητή 
τον κ.Τάσο Χριστάκη. Ζεί και εργάζεται στο 
προσωπικό του atellier στη Χαλκίδα όπου 
δουλεύει σε φυσικά υλικά όπως το ξύλο και οι 
φελλοί. Το 2012 πραγματοποίησε τη πρώτη του 
ατομική έκθεση ενώ έχει συμμετάσχει και σε 
ομαδικές εκθέσεις. Το έργο παρουσιάζει την 
«Κατσίκα» στη πλέον σουρεαλιστική της φύση, 
αλλοιωμένη η πρώτη ιδιότητα ή ουτοπία;

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΑΤΣΙΚΑ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 0,94Χ0,13Χ0,70εκ.
ΥΛΙΚΟ: ΞΥΛΟ, ΕΛΙΑ, ΦΕΛΟΙ



ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ 
Ο Γιάννης Δενδρινός γεννήθηκε  στην 
Δημοκρατία του Κονγκό. Ολοκλήρωσε τις 
σπουδές του στη συντήρηση έργων τέχνης 
το 2006. Αυτοδίδαχτος στην κατασκευαστική 
γλυπτική, ζει και εργάζεται στην Αθήνα όπου 
διατηρεί το εργαστήριο του από το 2000.Η 
πρώτη ύλη που χρησιμοποιεί για τα έργα 
του είναι τα βιομηχανικά μεταλλικά υλικά. 
Τα θέματα που τον εμπνέουν είναι είτε 
ανθρωποκεντρικά είτε συνδεδεμένα με τη 
σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία. Η μνημειακή 
κατασκευή «Μέδουσαι» , στοχεύει στο να 
σοκάρει τον θεατή και να τον προβληματίσει, 
τοποθετώντας τον σε μια θέση κατώτερη σε 
σχέση με την φύση ώστε να αναλογισθεί την 
θέση του μέσα σε αυτήν.
ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΔΟΥΣΑΙ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1,2Χ1,2Χ4μ.
ΥΛΙΚΑ: ΜΕΤΑΛΛΟ, ΚΑΛΩΔΙΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΟΥΠΑ ΚΑΙ 
ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ
Τίτλος: Τα χρώματα των λουλουδιών του Άλσους
 
Η είσοδος του Άλσους της Νέας Σμύρνης, 
γίνεται ένα καλωσόρισμα για τους επισκέπτες 
των Ιωνικών γιορτών. 
 
Χρησιμοποιήσαμε 18.000 μέτρα νημάτων για 
να πλέξουμε με τα χρώματα των λουλουδιών 
το στέγαστρο της εισόδου.
 
Η ιδέα και ο σχεδιασμός έγιναν από την 
Κατερίνα Στούπα.  Στην ομάδα συμμετέχουν 
επίσης δέκα από τις μαθήτριες των 
σεμιναρίων του Μαλλιά Κουβάρια:
 
Άννα Βαρουκτσή, Τζίνα Βάσκεζ, Κυριακή 
Καρποντίνη, Μαρία Καρφή, Νένα Κώνστα, 
Εύα Παπαδοπούλου, Ιωάννα Παλαιορούτη, 
Κατερίνα Τσαγκάρη, Μυρτώ Τριάντη, Έλενα 
Φασουράκη
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STREET ART ΙΝ ΤΗΕ PARK
Άλλη μια πρωτοποριακή δράση που 
εντάσσει ο Πολιτιστικός Οργανισμός στο 
φετινό Φεστιβάλ.
Οι τοίχοι της πόλης μετατρέπονται 
καθημερινά σε ένα τεράστιο καμβά 
όπου «καλλιτέχνες του δρόμου» 
δημιουργούν πραγματικά αριστουργήματα 
ομορφαίνοντας το άχρωμο αστικό τοπίο. Για 
πρώτη φορά στη πόλη μας, ο Πολιτιστικός 
Οργανισμός αποφάσισε να δώσει βήμα 
σε αυτούς τους «κρυφούς» καλλιτέχνες 
και, στο πλαίσιο των Ιωνικών Γιορτών, να 
διοργανώσει το πρώτο street art event. Στις 
6 Σεπτεμβρίου, ο Πολιτιστικός Οργανισμός 
σε συνεργασία με το Stigma Lab, φέρνει 
μερικούς από τους πιο γνωστούς street 
artists της Ελλάδας, όπως οι Yiakou, 
SimpleG, Cacao Rocks, και Fotizontas, 
Zamie, αλλά και άλλοι, στο Άλσος Νέας 
Σμύρνης για να δημιουργήσουν ξεχωριστές 
τοιχογραφίες. Το Street Art In The Park 
επιθυμεί να ανακαλύψει και να αναδείξει 
τη street art και το graffiti αλλά και να 
εξοικειώσει τους επισκέπτες με τη τέχνη 
που γεννήθηκε σε σκοτεινούς δρόμους με 
σκοπό να προβάλει μια ζωντανή εικαστική 
παρέμβαση στο γκρίζο της πόλης, αλλά και 
να προβληματίσει με μηνύματα που συχνά 
κουβαλάει. 
Τα έργα των καλλιτεχνών θα παραμείνουν 
στο Άλσος μέχρι το τέλος του φεστιβάλ.

29Σεπτεμβρίου
Κυριακή06Σεπτεμβρίου
Παρασκευή

Ώρα έναρξης: 18:00
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SimpleG Fotizontas

Cacao Rocks 
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ΑΛΣΟΣ
ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ

Για τις παραστάσεις των ηµεροµηνιών 04/9, 07/9, 
08/9, 09/9, 10/9, 12/9, 13/9, 14/9, 16/9, 17/9, 
18/9, 20/9, 28/9 θα διατίθενται εισιτήρια των 5€.
Για τις παραστάσεις των ηµεροµηνιών 31/8, 01/9, 
02/9, 05/9, 06/9, 11/9, 15/9, 19/9, 22/9 θα 
διατίθενται δωρεάν κάρτες εισόδου.
Για τις παραστάσεις των ηµεροµηνιών 30/8, 21/9, 
23/9, 24/9, 25/9, 26/9, 27/9, 29/9, 30/9, 01/10, 
02/10, 03/10, 04/10, 05/10, 06/10 η είσοδος 
είναι ελεύθερη.
Για τις συναυλίες στις 16/9 Κωστής Μαραβέγιας 
και 28/9 Σωκράτης Μάλαµας, εισιτήριο µπορούν 
να προµηθευτούν και οι ετεροδηµότες.

Tα εισιτήρια και τις κάρτες εισόδου, µπορείτε να τα προµηθεύεστε στο ταµείο του 
θεάτρου του Άλσους, δηµότες και κάτοικοι, δύο µέρες πριν από κάθε παράσταση 
09:00-14:00 & 18:00-22:00 καθηµερινές και Σαββατοκύριακα, εξασφαλίζοντας έτσι 
αριθµηµένη θέση.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
∆ηµότες Νέας Σµύρνης: Αστυνοµική ταυτότητα εάν αναγράφεται σε αυτή ότι είναι 
δηµότης ή αστυνοµική ταυτότητα και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Κάτοικοι Νέας Σµύρνης: Ένα λογαριασµό στο όνοµα του κατοίκου και την αστυνοµική του 
ταυτότητα.
Τα αδιάθετα εισιτήρια και οι κάρτες εισόδου, θα διατίθενται και στους ετεροδηµότες στο 
ταµείο του θεάτρου του Άλσους δύο ώρες πριν από κάθε παράσταση.

Ώρα έναρξης παραστάσεων:
Απο 30/8 έως 12/9 στις 21:00
και απο 13/9 έως 06/10 στις 20:30.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μπορείτε να παρκάρετε µε 1€ την ώρα 
προσκοµίζοντας στο γκαράζ το εισιτήριο 
ή την κάρτα εισόδου της συγκεκριµένης 
παράστασης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ.

Τηλέφωνα: 213.20.25.922, 924
Fax και τηλέφωνο: 210.93.10.408
e-mail: politistikosorg@yahoo.gr
url: www.neasmyrni.gr
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