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Φεστιβάλ Φιλίππων: Αναγνώσεις του έργου του Σολωμού  
και μεγάλες παραστάσεις  αρχαίου δράματος  
για την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης

Σε πείσμα των καιρών που αποδεκάτισαν πολιτιστικά τη ζωή μας, 
το Φεστιβάλ Φιλίππων στον βορρά, ξεκινά δυναμικά. Φέτος, μάλι-
στα, έχει υιοθετεί ως σύνθημα το όνομα του Εθνικού μας Ποιητή και 
αφιερώνει τους δύο τελευταίους μήνες του καλοκαιριού σε εκείνον

Με αφορμή τη μεγάλη επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνι-
κή Επανάσταση θα διαβαστεί ολόκληρο το έργο του Διονύσιου 
Σολωμού με προσκεκλημένους Έλληνες και ξένους μελετητές, 
σκηνοθέτες, ηθοποιούς, χορευτές, μουσικούς, συγγραφείς, κινη-
ματογραφιστές και φωτογράφους, που θα φτιάξουν παραστάσεις, 
συναυλίες, εκθέσεις, ομιλίες και δράσεις πάνω στο έργο του, πάνω 
σε αυτή τη μεγάλη στιγμή της πατρίδας μας.

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν τόσο στους γνωστούς χώρους 
που έχει αξιοποιήσει το Φεστιβάλ Φιλίππων εδώ και χρόνια όσο 
και σε νέους, απρόβλεπτους. Ανάμεσα σε αυτές   περιλαμβάνονται 
οι  αναγνώσεις του έργου του Σολωμού από τις καθηγήτριες Κα-
τερίνα Τικτοπούλου και Maria Rosa Caracausi (με τη σύμπραξη 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπι-
στημίου του Παλέρμο -Universita degli Studi di Palermo) σε συ-
νεργασία με σπουδαστές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και ηθοποιούς, 
όπου μεταξύ άλλων θα παρουσιαστούν τα τρία στάδια επεξεργα-
σίας της «Γυναίκας της Ζάκυθος» από τη Λυδία Φωτοπούλου και 
τον Δημήτρη Ναζίρη υπό την καθοδήγηση της Γλυκερίας Καλαϊτζή. 
Στις αναγνώσεις αυτές θα προστεθούν οι ομιλίες των συγγραφέ-
ων και μελετητών του Σολωμού, Παντελή Μπουκάλα και Διονύση 
Καψάλη. Παράλληλα, οι θεατρικές ομάδες της Γεωργίας Μαυρα-
γάνη, της Έλενας Μαυρίδου και της Αμερικανίδας Laura Tesman, 
θα παρουσιάσουν αντίστοιχα τον Διάλογο, τον Λάμπρο και τον Ύμνο 
στην Ελευθερία μεταφρασμένο στα αγγλικά όπου συνοδευτικά, σε 

μορφή ντοκιμαντέρ, Ελληνοαμερικανοί μετανάστες απαγγέλλουν 
και τραγουδούν τον Εθνικό μας Ύμνο.

Και φυσικά το αρχαίο θέατρο Φιλίππων, τον ιστορικό πυρήνα του 
Φεστιβάλ, θα υποδεχθεί τις μεγάλες παραστάσεις  αρχαίου δράμα-
τος του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, παραγωγές του Εθνικού, 
του ΚΘΒΕ, του ελεύθερου θεάτρου αλλά και του νέου θεσμού του 
Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός». Κρατή-
στε στην ατζέντα σας τους «Ιππείς», την κωμική πολιτική αλληγορία 
του Αριστοφάνη στις 3 Ιουλίου, τις συγκλονιστικές Βάκχες του Ευ-
ριπίδη (ARS AETERNA – ΔΗΠΕΘΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)  μια μεταμορφω-
τική εμπειρία της ένθεης μέθης με τους Άκη Σακελλαρίου, Οδυσ-
σέα Παπασπηλιόπουλο και την Ιωάννα Παππά στο ρόλο του μάντη 
Τειρεσία στις 17-18 Ιουλίου, τον Προμηθέα Δεσμώτη του Αισχύλου 
ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΡΕΙΑ – ΔΗΠΕΘΕ ΚΡΗΤΗΣ με τον Γιάννη Στάνκογλου 
στον πρωταγωνιστικό ρόλο (20-21 Ιουλίου) και την Ελένη του Ευ-
ριπίδη, τη φετινή παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελ-
λάδος, που καταδεικνύει τη ματαιότητα του πολέμου, αφού τόσο για 
τους νικητές όσο και για τους νικημένους οι συνέπειές του διαχρο-
νικά είναι εξίσου ολέθριες (24 Ιουλίου). Ακολουθούν ο πολυαναμε-
νόμενος Ορέστης του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα 
και πρωταγωνιστή τον Άρη Σερβετάλη (31 Ιουλίου-1 Αυγούστου), 
η Αντιγόνη του Σοφοκλή από Ομάδα Σημείο Μηδέν σε συνδιοργά-
νωση με το ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας, στις 4 Αυγούστου και οι Φοίνισσες 
του Ευριπίδη από το Εθνικό Θέατρο στις 7 Αυγούστου, ένα πολυ-
πρόσωπο οικογενειακό και πολιτικό δράμα για την αδελφοκτόνα 
μάχη Ετεοκλή και Πολυνείκη, το οποίο πραγματεύεται αξίες όπως 
η δικαιοσύνη, η ισότητα και η ισοτιμία. Αν βρίσκεστε στην περιοχή 
εκείνη την περίοδο για διακοπές, επενδύστε πολιτιστικά στο Φεστι-
βάλ Φιλίππων – η Τέχνη είναι φάρμακο για το μυαλό και την ψυχή.  


