2022

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο «Πολιτιστικός-Αθλητικός Οργανισμός
Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.)-Γρηγόρης Γρηγορίου»
σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις του

«Φεστιβάλ Ηλιούπολης 2022»,

που θα πραγματοποιηθούν από
τις 26 Αυγούστου έως τις 19 Σεπτεμβρίου,
στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δ. Κιντής»
και ώρα 21:00.

ΓΙΏΡΓΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΘΕΜΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δήμαρχος Ηλιούπολης

Πρόεδρος Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.

ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:
Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής»
Γαρδίκη & Σμόλικα, Ηλιούπολη, 210 9923840

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: 21:00
*** Κατ’ εξαίρεση
η συναυλία του ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ θα ξεκινήσει στις 20:00

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
Παράλληλα με την ηλεκτρονική προπώληση
(Viva.gr, Ticketservices.gr), θα πραγματοποιείται προπώληση για όλες τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ,
από την Τετάρτη 24 Αυγούστου, και στο βιβλιοπωλείο «Περί Βιβλίου»
(Ελ. Βενιζέλου 138, 210 9946717), από Δευτέρα έως Σάββατο, ώρες καταστημάτων.
Τις ημέρες των εκδηλώσεων, το ταμείο του Θεάτρου θα είναι ανοιχτό από τις 19:30
και θα διαθέτει εισιτήρια αποκλειστικά για την παράσταση/συναυλία της ημέρας.

Το Θέατρο λειτουργεί σύμφωνα
με το εκάστοτε ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
210 9940699

www.politismos-ilioupoli.gr
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«ΑΙΑΣ»
του Σοφοκλή
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Όταν οι συμπολεμιστές του τού στερούν με δόλο τα όπλα του Αχιλλέα, την πιο μεγάλη
αναγνώριση της πολεμικής του αρετής, ο Αίας, ο θρυλικός βασιλιάς της Σαλαμίνας, δεν
μπορεί να το δεχτεί, ούτε να το κατανοήσει. Ένας καινούριος κόσμος έχει αναδυθεί,
στον οποίον εκείνος δεν χωρά: ο νέος αυτός κόσμος τιμά τη διαλλακτικότητα και την
ευστροφία του Οδυσσέα αλλά αδιαφορεί για τις αξίες με τις οποίες γαλουχήθηκε ο
ίδιος. Ο Αίας, ένας από τους γοητευτικότερους τραγικούς ήρωες, πεθαίνει και μαζί του
πεθαίνει μια ολόκληρη εποχή για την ανθρωπότητα…
Σκηνοθεσία: Αργύρης Ξάφης
Παίζουν: Δημήτρης Ήμελλος, Δέσποινα Κούρτη, Γιάννης Νταλιάνης, Εύη Σαουλίδου,
Στάθης Σταμουλακάτος κ.ά.
Τιμές εισιτηρίων: 14€
Ηλεκτρονική προπώληση: Ticketservices.gr
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ

Τα πολλά λόγια είναι περιττά όταν αναφερόμαστε στον δημοφιλή ερμηνευτή, που εδώ
και χρόνια μας συντροφεύει τα ζεστά καλοκαιρινά βράδια με την εκφραστική φωνή
του, τα τραγούδια του, παλιά και καινούρια, που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει, τις
πάντοτε εμπνευσμένες διασκευές του και τις εξαιρετικές επιλογές του σε τραγούδια
λαϊκά!
Φέτος, ο Γιάννης Κότσιρας μας φέρνει δύο ακόμη τραγούδια, γραμμένα για τη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά “Σασμός”, που έχουν κυριολεκτικά λατρευτεί από το κοινό, το
ομώνυμο και το «Φως».
Τιμές εισιτηρίων: 10€ προπώληση & για φοιτητές, άνεργους, πολύτεκνους και
κατόχους κάρτας του Δημότη, 12€ γενική είσοδος στο ταμείο. Δωρεάν τα ΑμεΑ άνω
του 67%.
Ηλεκτρονική προπώληση: Viva.gr
30/8 ΤΡΙΤΗ

«ΗΛΕΚΤΡΑ»
του Ευριπίδη
ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΑΓΑΡΗ
Η Ηλέκτρα ζει στο περιθώριο της πόλης και της ζωής, σε έναν ταπεινωτικό γάμο που
της επέβαλαν. Ο Ορέστης, επικηρυγμένος από το Παλάτι, έρχεται για να εκδικηθεί
τον θάνατο του πατέρα του και τα δεινά του ίδιου και της αδελφής του, οδηγημένος
από τον χρησμό του Απόλλωνα. Τα δύο αδέλφια βάζουν σε εφαρμογή το σχέδιό τους
για να αποκαταστήσουν την τάξη και να αποδώσουν, όπως πιστεύουν, δικαιοσύνη.
Η σκοτεινή προσμονή της εκδίκησης και το χρέος που οδηγεί στη μητροκτονία θα
γεννήσουν τη φρίκη και όχι τη λύτρωση. Μια noir εκδοχή του μύθου, μια τραγωδία
εκδίκησης αλλά ταυτόχρονα ένα έργο βαθιά, συγκλονιστικά ανθρώπινο.
Σκηνοθεσία: Γιώργος Λύρας
Παίζουν: Γιώργος Δεπάστας, Μαρία Κίτσου, Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Σπύρος
Κυριαζόπουλος, Γιώργος Κωνσταντίνου κ.ά.
Τιμές εισιτηρίων: 20€, μειωμένο 15€ για φοιτητές, άνεργους, παιδιά έως 12 ετών,
ΑμεΑ και πολύτεκνους
Ηλεκτρονική προπώληση: Viva.gr
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«ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ» του Ευριπίδη
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ARS AETERNA - 5Η ΕΠΟΧΗ
Ένα βαθιά πολιτικό έργο, όπου η Ιφιγένεια θυσιάζεται για έναν μάταιο και καταστροφικό επεκτατικό πόλεμο κι ο Ευριπίδης μοιάζει να αναρωτιέται: «είναι δυνατή μια
αλλαγή παραδείγματος;». Δυόμιση χιλιάδες χρόνια αργότερα, και ενώ βιώνουμε τα
πρώτα συμπτώματα ενός δυστοπικού μέλλοντος, που εμείς απεργαστήκαμε, αναρωτιόμαστε ακόμη το ίδιο.
Σε ολόκληρο το έργο, το παρελθόν στοιχειώνει το παρόν, προμηνύοντας τα τρομερά
μελλούμενα. Παρόν, παρελθόν και μέλλον συγχωνεύονται μέσα στο έργο, σε μια και
μόνη ματωμένη πραγματικότητα.
Σκηνοθεσία: Θέμης Μουμουλίδης
Παίζουν: Μαρία Πετεβή, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Παντελής Δεντάκης, Ιωάννα
Παππά, Άκης Σακελλαρίου, Γιώργος Χρυσοστόμου κ.ά.
Τιμές εισιτηρίων: 20€, μειωμένο 17€ για φοιτητές, άνεργους & 65+
Ηλεκτρονική προπώληση: Viva.gr

6/9 ΤΡΙΤΗ & 7/9 ΤΕΤΑΡΤΗ

«ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ»
του Σοφοκλή
ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΔΡΏΜΕΝΑ ΙΑΣΜΟΣ
Οι Αχαιοί μαθαίνουν από μια προφητεία, ότι ο Φιλοκτήτης και το θεϊκό του τόξο είναι
απαραίτητοι για την άλωση της Τροίας. Ο Οδυσσέας και ο Νεοπτόλεμος στέλνονται για
να τον φέρουν από τη Λήμνο, όπου είχε εγκαταλειφθεί βαριά πληγωμένος πριν από 10
χρόνια. Γεμάτο συμβολισμούς και μια μεταφυσική φόρτιση, ο «Φιλοκτήτης» είναι από τα
τελευταία και πιο πολυεπίπεδα έργα του Σοφοκλή.
Σκηνοθεσία: Μαρλέν Καμίνσκυ
Παίζουν: Τάσος Νούσιας, Μαρία Πρωτόπαππα, Γιώργος Αμούτζας, κ.ά.
Τιμές εισιτηρίων: 20€ & μειωμένο 15€ για παιδιά έως 12 ετών, φοιτητές, άνεργους,
πολύτεκνους & ΑμεΑ.
Ηλεκτρονική προπώληση: Viva.gr
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«ΜΗΔΕΙΑ»
του Ευριπίδη
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΧΏΡΟΣ
Η γυναίκα - που για χάρη του Ιάσωνα εγκατέλειψε την πατρίδα της - βρίσκεται απομονωμένη ανάμεσα σε ανθρώπους που την θεωρούν ξένη, βάρβαρη. Όταν ο Ιάσωνας της
ανακοινώνει ότι θα παντρευτεί την κόρη του βασιλιά της Κορίνθου, η Μήδεια από μια
πληγωμένη και περιφρονημένη γυναίκα μεταμορφώνεται σε ένα σκοτεινό και εκδικητικό
αγρίμι… Ένα έργο για το παράφορο ερωτικό πάθος, την προδοσία και την εκδίκηση.
Σκηνοθεσία: Αιμίλιος Χειλάκης - Μανώλης Δούνιας
Παίζουν: Αθηνά Μαξίμου, Αιμίλιος Χειλάκης, Αναστάσης Ροϊλός, Μυρτώ Αλικάκη, Γιώτα
Νέγκα κ.ά.
Τιμές εισιτηρίων: 20€ & μειωμένο 17€ για φοιτητές, άνεργους, ΑΜΕΑ & 65+
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ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ FULL BAND LIVE +Guests

Ένας συνεχώς εξελισσόμενος καλλιτέχνης, που έχοντας το hip hop ως αφετηρία, με το
μουσικό του εύρος, τη δύναμη των στίχων του και την ενορχήστρωση των ιδεών του με
την μπάντα του, έχει καταφέρει να χαράξει μία πολυδιάστατη πορεία στην ανεξάρτητη
εγχώρια μουσική σκηνή. Ο Ταφ Λάθος έρχεται για ακόμα μια χρονιά να μεταδώσει την
κουλτούρα του hip hop στη γειτονιά που γεννήθηκε.
Τιμές εισιτηρίων: 10€ προπώληση & για κατόχους κάρτας του Δημότη, 12€ γενική είσοδος
στο ταμείο. Ηλεκτρονική προπώληση: Viva.gr
*** Κατ’ εξαίρεση η συναυλία θα ξεκινήσει στις 20:00
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«ΤΟ
ΟΝΕΙΡΟ ΕΝΟΣ ΓΕΛΟΙΟΥ»
του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΗΧΏΡΟΣ
Ο ήρωάς μας δεν βρίσκει ενδιαφέρον σε τίποτα, δεν προσδοκά τίποτα. Το βλέμμα του καρφώνεται σ’ ένα αστεράκι. Ήξερε πως εκείνη τη νύχτα η πράξη θα εκτελεστεί. Και σίγουρα
θα είχε σκοτωθεί αν δεν υπήρχε εκείνο το κοριτσάκι… Μια ιδιότυπη ιλαροτραγωδία, ένα
φανταστικό αφήγημα - αριστούργημα του Ρώσου δασκάλου της ανθρώπινης ψυχολογίας.
Σκηνοθεσία: Έφη Μπίρμπα
Παίζουν: Άρης Σερβετάλης, Έφη Μπίρμπα
Τιμές εισιτηρίων: 15€
Ηλεκτρονική προπώληση: Viva.gr
12/9 ΔΕΥΤΕΡΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΔΕΣΜΏΤΗΣ» του Αισχύλου
ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΡΕΙΑ & ΤΟ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΡΗΤΗΣ
Στην τραγωδία, ο Αισχύλος πραγματεύεται την αντίσταση του αλυσοδεμένου στον Καύκασο Προμηθέα, να υποκύψει στο θέλημα του «ανελέητου» Διός. Πρόκειται για μία
σπαρακτική επίκληση του πάσχοντος Θεού για τον άνθρωπο. Μία επίκληση ενιαία, με
συνεχή κλιμάκωση από την αρχή ως το τέλος, για τον άνθρωπο. Ένας ασταμάτητος
αγώνας κατά της δύναμης της εξουσίας…
Σκηνοθεσία: Άρης Μπινιάρης
Παίζουν: Γιάννης Στάνκογλου, Άρης Μπινιάρης, Ιωάννης Παπαζήσης, Αλέκος
Συσσοβίτης κ.ά.
Τιμές εισιτηρίων: 20€, μειωμένο 15€ για παιδιά έως 12 ετών, φοιτητές, άνεργους,
πολύτεκνους, 65+, ΑμεΑ, ομαδικά άνω των 10 ατόμων.
Ηλεκτρονική προπώληση: Viva.gr
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«ΑΧ
ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΓΛΥΚΕΙΑ»
ΕΚΔΗΛΏΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ,
ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΏΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ένα μουσικό ταξίδι, που ξεκινά από τη βυζαντινή περίοδο έως το 1922, προσφέροντας
τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αντιληφθούν την ιστορική και πολιτισμική εξέλιξη στον μικρασιατικό χώρο, με έμφαση στον ελληνισμό και την παρουσία ελληνικών
κοινοτήτων στη Μικρά Ασία.
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Πάνος Δημητρακόπουλος, Γιώργος Κωτσίνης
Τραγουδούν: Παντελής Θαλασσινός, Φωτεινή Βελεσιώτου, Μαρία Σουλτάτου. Μαζί
τους ο Γιάννης Νιάρχος
Συμπράττει η Χορωδία Παραδοσιακού Τραγουδιού του Ώδείου «Σίμωνας Καράς», στο
οποίο μαθήτευσαν η Δόμνα Σαμίου και ο Χρόνης Αηδονίδης.
Είσοδος ελεύθερη: με δελτία προτεραιότητας, που θα διανέμονται στην είσοδο του
θεάτρου από τις 19.30
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«ΑΝΤΙΓΟΝΗ»
του Σοφοκλή
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ «ΛΥΚΟΦΏΣ» & ΤΟ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Tην επόμενη του Εμφυλίου στη Θήβα, οι χθεσινοί προστάτες της πόλης γιορτάζουν τη
νίκη τους, προσπαθώντας να σβήσουν από τη μνήμη τους τις μέρες της ανασφάλειας
και της δυστυχίας. Ο νέος ηγεμόνας, ο Κρέοντας, συμμετέχει στη γιορτή με στόχο να
εδραιώσει την εξουσία του, εκφοβίζοντας τους συμπολίτες του με απειλές. «Γιορτάζει»
και η νεαρή Αντιγόνη· μια γιορτή ανυπακοής, που την φωτίζει ο ενθουσιασμός της
αντίστασης στον πολιτικό πραγματισμό της τυραννίας.
Σκηνοθεσία : Τσέζαρις Γκραουζίνις
Παίζουν: Έλλη Τρίγγου, Βασίλης Μπισμπίκης, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Γιώργος
Παπαγεωργίου, Δανάη Μιχαλάκη κ.ά.
Τιμές εισιτηρίων: 20€, μειωμένο 17€ για φοιτητές, άνεργους & ΑμεΑ.
Ηλεκτρονική προπώληση: Ticketservices.gr
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«ΜΗΔΕΙΑ»
του Μποστ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Ένα έργο - σταθμός της νεοελληνικής δραματουργίας, με μια δομή που θυμίζει τόσο
επιθεώρηση όσο και αρχαία τραγωδία και με ήρωες που ανησυχούν για τον πληθωρισμό
και την ανεργία, τη λιτότητα και τη δημόσια διαφθορά, τα δάνεια και τα επιδόματα, που
καθυστερούν στα ραντεβού τους γιατί πέφτουν πάνω σε πορείες, και λατρεύουν τα
αρχαία ελληνικά - αρκεί, βέβαια, να μη χρειαστεί να τα διαβάσουν.
Στον κόσμο του Μποστ συνυπάρχουν αναπάντεχα και αρμονικά η Μήδεια, η Αντιγόνη,
ένας Ψαράς, ο Ιάσονας, μια Καλόγρια, ο Οιδίποδας, ο Ευριπίδης και ένας αλλόκοτος
Χορός, κατορθώνοντας να διαλύσουν κάθε μας βεβαιότητα.
Σκηνοθεσία: Γιάννης Καλαβριανός
Παίζουν: Γιώργος Γλάστρας, Θανάσης Δήμου, Άνδρη Θεοδότου, Στέλιος Ιακωβίδης,
Σύρμω Κεκέ, Γιώργος Σαββίδης, Σταύρος Σβήγκος, Γαλήνη Χατζηπασχάλη κ.ά.
Τιμές εισιτηρίων: 14€
Ηλεκτρονική προπώληση: Ticketservices.gr
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ΝΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ

«ΕΝΑ ΦΏΣ ΑΝΑΜΜΕΝΟ»
Ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ένας από τους κορυφαίους μουσικούς και τραγουδοποιούς
της χώρας μας, στήνει φέτος το καλοκαίρι, μια μουσική παράσταση στηριγμένη στα πιο
αγαπημένα τραγούδια του αλλά και σε τολμηρούς συνδυασμούς ελληνικών και ξένων
εμβληματικών τραγουδιών, με τον ιδιαίτερο τρόπο που το κάνει στην τηλεοπτική του
εκπομπή, το «Μουσικό Κουτί».
Μαζί του, η Βίκυ Καρατζόγλου, μία από τις νεότερες αναγνωρίσιμες γνήσιες λαϊκές
φωνές, ο Βύρων Τσουράπης, έχοντας στις αποσκευές του τα όμορφα τραγούδια του
από το νέο του δίσκο «Λέξεις Μακρόσυρτες» & η πολύχρωμη και δυναμική μπάντα
του Νίκου Πορτοκάλογλου, οι «Ευγενείς Αλήτες».
Τιμές εισιτηρίων: 10€ προπώληση & για φοιτητές, άνεργους, πολύτεκνους και κατόχους
κάρτας του Δημότη, 12€ γενική είσοδος στο ταμείο. Δωρεάν τα ΑμεΑ άνω του 67%
Ηλεκτρονική προπώληση: Viva.gr

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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