
 

 

 

 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ & ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 

 

ΘΕΑΤΡΑ ΒΡΑΧΩΝ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ & ΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ 

 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ 

ΙΑΧΕΣ 2022 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  

 

 

Η συναυλία αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή με τον 

Μπάμπη Τσέρτο και την Μελίνα Κανά προγραμματισμένη για τις 17 Ιουνίου 

μετατίθεται για τον Ιούλιο. Σύντομα θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία. 

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 20, ΤΡΙΤΗ 21 IOYNIOY 

Θέατρο Στοά  

«ΑΚΟΥΩ ΗΧΟΝ ΚΩΔΩΝΟΣ» 

Σκηνοθεσία: Θανάσης Παπαγεωργίου 

 

Ο Μποστ δια χειρός Θανάση Παπαγεωργίου 

Με μια συρραφή αποσπασμάτων από ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής του Μποστ 

- θεατρικά, πεζά, ποιήματα, λεζάντες, διαφημίσεις, τραγούδια, επιθεωρησιακά 

νούμερα -  που έκανε ο ίδιος ο Θανάσης Παπαγεωργίου θα γιορτάσει το ΘΕΑΤΡΟ 

ΣΤΟΑ την επέτειο των 50 χρόνων από την ίδρυσή του. 

Η Φαύστα, ο Γιάννης, το Ριτσάκι, η Μήδεια, ο Ιάσων, η Καλόγρια, η Μαρία 

Πενταγιώτισσα, ο Κολόμβος, ο κ. και η κ. Ιατρού, ο πάτερ Αμβρόσιος, ο Πάρις, η 

Μαριάνθη, συνολικά 20 ήρωες του Μποστ, συναντιόνται στους γάμους του 

Ριτσακίου με τον Πάρι, αμφότεροι ανευρεθέντες μέσα στην κοιλιά ψαριών! 15 

ηθοποιοί και μια μικρή λαϊκή ορχήστρα αποτελούμενη από τους ίδιους τους 

ηθοποιούς του θιάσου με διευθυντή τον Διονύση Τσακνή,  θα παραβρεθούν στον 

γάμο, ο οποίος όμως θα έχει τραγική κατάληξη από την ξαφνική εμφάνιση του 

Κολόμβου, «που πήγε κι ανακάλυψε την Αμερική» και καθόρισε το μέλλον 

ολόκληρης της ανθρωπότητας, αλλά και από τη γνωστή απόφαση της Μήδειας να 

σφάξει τα παιδιά της, λόγω της ερωτικής διαγωγής του Ιάσονα.  



Η Λήδα Πρωτοψάλτη και ο Θανάσης Παπαγεωργίου θα γιορτάσουν την επέτειο της 

Στοάς μαζί με πολλούς από τους βασικούς τους συνεργάτες αλλά και νεότερους 

καλλιτέχνες, απαγγέλλοντας, χορεύοντας και τραγουδώντας τα κείμενα του 

Μποστ, με μουσικές του αείμνηστου συνεργάτη Βασίλη Δημητρίου, αλλά και με 

νέα τραγούδια που έγραψε ο Διονύσης Τσακνής, πάντα πάνω σε στίχους του 

Μποστ. 

 

Συντελεστές 

«ΑΚΟΥΩ ΗΧΟΝ ΚΩΔΩΝΟΣ» 

Σύνθεση κειμένων του Μποστ από τον Θανάση Παπαγεωργίου 

 

Σκηνοθεσία: Θανάσης Παπαγεωργίου          

Μουσική: Βασίλης Δημητρίου, Διονύσης Τσακνής 

Σκηνικό: Λέα Κούση 

Κοστούμια: Μποστ σε επιμέλεια Λέας Κούση.   

 

Παίζουν:  

Λήδα Πρωτοψάλτη, Θανάσης Παπαγεωργίου, Αργύρης Παυλίδης, Γιώργος 

Ζιόβας,  Ευδοκία Σουβατζή, Άννα Μονογιού, Εύα Καμινάρη, Άρης 

Τρουπάκης, Μαρία Νίκα, Αναστασία Κονίδη, Δήμητρα Κόκκορη, Μαριάνα 

Κιμούλη, Γιλμάζ Χουσμέν, Χρήστος Καρύπης και ο  Διονύσης Τσακνής 

 

Εισιτήρια: Γενική Είσοδος: 20€ | Μειωμένο: 17€ (φοιτητές, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+) 

Προπώληση: viva.gr  

  

 

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 

Συναυλία Μιχάλης Χατζηγιάννης 

ΕΚΔΡΟΜΗ 2022 

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ένας από τους πιο εμπνευσμένους και επιτυχημένους 

δημιουργούς και ερμηνευτές της γενιάς του ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδεία του 

όπως κάθε χρόνο.  

Την Πέμπτη 23 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη με τραγούδια που 

έχουν χαραχθεί βαθιά στην ψυχή μας, θα μας γεμίσει με όμορφα συναισθήματα, 

μοναδικές μελωδίες και καλή διάθεση για να συνεχίσουμε όλοι με σθένος το 

καλοκαίρι μας! 

Για φέτος, το δίωρο πρόγραμμα που έχει ετοιμάσει μαζί με την ομάδα των 

εξαιρετικών μουσικών και συνεργατών του, μας ταξιδεύει από τα διαχρονικά 

«Άγγιγμα Ψυχής» και «Πάρτι»,  μέχρι  τα  απόλυτα αγαπημένα «Δεν Φεύγω» και 

«Βυθός» και από τα ξεσηκωτικά «Για Σένα», «Χωρίς Αναπνοή» και  «Χέρια Ψηλά» 

μέχρι το «Όλα ή Τίποτα», «το Καλοκαίρι μου» και το «Κομμένα τα  πρέπει».  

Την υπέροχη «Σαϊτιά» και τη  μοναδική  «Εκδρομή» μέχρι και τα άλλα πρόσφατα 

αγαπημένα τραγούδια  «Χορεύω», «Μην αργείς» και «Κανένας μόνος»! 

Μαζί του μια σταθερή τα τελευταία χρόνια συνεργάτης και εξαιρετική 

τραγουδίστρια, η Μελίνα Μακρή. 



Η Μελίνα Μακρή  έγινε γνωστή με το συγκρότημά της, τους Vegas  και πλέον 

ακολουθεί την προσωπική της πορεία στο χώρο του τραγουδιού. 

Μετά από ένα διάστημα αποχής από τα μουσικά πράγματα, αφού αυτή τη στιγμή 

βιώνει την πιο τρυφερή φάση στη ζωή της ως νέα μητέρα, κυκλοφορεί το 

νέο single “Anoush” σε συνεργασία με τον Guy Manoukian, τον διεθνούς φήμης 

μουσικοσυνθέτη και πιανίστα. Αυτό το καλοκαίρι επιστρέφει στην μουσική σκηνή 

πλάι στον Μιχάλη Χατζηγιάννη. 

 

Συντελεστές  

 

Σόλωνας Αποστολάκης:  πλήκτρα, ενορχηστρώσεις 

Ιάσων Μαυρογεώργος: κιθάρες 

Σπύρος Μάζης: μπάσο 

Ιάκωβος Αλεφραγκής: τύμπανα 

Κυριάκος Πέτρου: βιολί 

Τεχνικοί ήχου: Μωραΐτης Αντώνης & Σταύρος Συκιανάκης 

Παραγωγή: 4Seasons 

 

Εισιτήρια: Γενική είσοδος 16€ | φοιτητικό - ανέργων 14€ 

Προπώληση: viva.gr 

 

Νέο τραγούδι: 

Μιχάλης Χατζηγιάννης Χ Τάμτα - Εκδρομή (2022) 

 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ  

Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδινού 

Ώρα 20:30  

Εγκαίνια της έκθεσης για τον Ανδρέα Λεντάκη 
 

Θα χαιρετίσει η Πρόεδρος του Ιδρύματος Πολιτισμού & Εκπαίδευσης  

"Ανδρέας Λεντάκης" κ. Φωτεινή Σαβουλίδου Λεντάκη. 

 

Ώρα 21:15 

Μουσικοθεατρική παράσταση Συναξάρια, μαρτυρίες, μάρτυρες. 1922 

Σκηνοθεσία: Μιχαέλα Αντωνίου  

 

Η Αλάβαστρον Ομάδα Δράσης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τιμής και μνήμης για 

τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή δημιουργεί, στο πλαίσιο του 

Φεστιβάλ «στη σκιά των βράχων» των δήμου Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού μια 

παράσταση αφιερωμένη στη Μικρασιατική Καταστροφή.  

Η παράσταση Συναξάρια, μαρτυρίες, μάρτυρες. 1922 είναι η ιστορία τριών 

γυναικών που βρέθηκαν στη δίνη της Μικρασιατικής Καταστροφής. Είναι 

εμπνευσμένη από εμβληματικά λογοτεχνικά μυθιστορήματα, όπως Το νούμερο 

31328 του Ηλία Βενέζη και το Συναξάρι Αντρέα Κορδοπάτη. Βιβλίο δεύτερο: 

Βαλκανικοί – ’22 του Θανάση Βαλτινού, μαρτυρίες προσφύγων παρμένες από τη 

https://www.viva.gr/tickets/music/mixalis-xatzigiannis-ekdromi-2022/
https://www.youtube.com/watch?v=x1wMx3a-9yQ&ab_channel=HeavenMusic


Μαύρη βίβλο. 1922 του Γιάννη Καψή και στίχους ποιητών. Είναι μια σύγχρονη 

ανάδυση της ιστορικής μνήμης, που ξεκινά από τα γεγονότα που οδήγησαν στο 

1922 και συνομιλεί με το σήμερα, καταδεικνύοντας τη διαχρονική τραγωδία της 

ανθρώπινης μοίρας μέσα στη φρίκη του πολέμου. 

Το κείμενο ακολουθεί τη ζωή πριν την Καταστροφή αλλά και την περιπέτεια και 

την αγριότητα που υπέστη ο άμαχος πληθυσμός κατά τη διάρκεια του διωγμού. Οι 

μαρτυρίες όσων επέζησαν του σκληρού ξεριζωμού από τις χαμένες πατρίδες 

μπλέκονται σε μια σκηνική σύνθεση που θα συνδυάζει τη δράση και την αφήγηση 

με παραδοσιακή μουσική και τραγούδια, αξιοποιώντας αυτοσχεδιασμούς και 

σκηνικές δράσεις. 

Η παράσταση είναι αφιερωμένη στον Ανδρέα Λεντάκη, που υπήρξε στυλοβάτης 

των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού. 

Συντελεστές 

Δραματουργία κειμένου: Μιχαέλα Αντωνίου & Λίλυ Αλεξιάδου  

Σκηνοθεσία – φωτισμοί: Μιχαέλα Αντωνίου 

Σκηνογραφία – ενδυματολογία: Νίκος Κασαπάκης 

Ερμηνεύουν με αλφαβητική σειρά:  

Μυρτώ Παγκάλου, Μαρία Πουλιέζου, Αγγελική Στρατάκη 

Ακούγονται οι φωνές:  

Αντώνης Αντωνίου, Νίκος Βλασάκης, Μπάμπης Χατζηδάκης 

Κιθάρα – λαούτο – μαντολίνο: Δημήτρης Κλεισαρχάκης 

Βοηθός σκηνοθέτιδας: Βάσια Σκιαδά 

 

Ελεύθερη είσοδος 

Συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 

Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα Ματωμένος γάμος 

Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης 

 

Μετά την τεράστια επιτυχία που σημείωσε για δύο συνεχόμενα χρόνια η περιοδεία 

της ανατρεπτικής κωμωδίας η «Μήδεια» του Μποστ, η θεατρική εταιρεία Μυθωδία 

παρουσιάζει ένα εντελώς διαφορετικό έργο. Τον «Ματωμένο Γάμο» του 

Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη.  

Τον κεντρικό ρόλο της μάνας ενσαρκώνει η εξαίρετη Μαρία Τζομπανάκη. Η 

μουσική της παράστασης είναι πρωτότυπη και φέρει την υπογραφή του Αλκίνοου 

Ιωαννίδη με τους στίχους του Νίκου Γκάτσου! Η μουσική θα παίζεται ζωντανά από 

τους ηθοποιούς. Ένα έργο – πρόκληση με έναν θίασο που απαρτίζεται από 

υπέροχους ηθοποιούς - μουσικούς. 

 



Ο «Ματωμένος Γάμος», η τραγωδία του μεγάλου Ισπανού ποιητή Φεδερίκο 

Γκαρθία Λόρκα, αποτελεί ένα θεατρικό και λογοτεχνικό φαινόμενο. Σήμερα, 

περίπου έναν αιώνα μετά τη συγγραφή του, και παρά τη δυσκολία προσέγγισης 

της θεματολογίας του από τη σύγχρονη οπτική, ολοένα διευρύνεται πλανητικά η 

φήμη του με νέες παρουσιάσεις στο θέατρο σε πλήθος χώρες, με καινούργιες 

μελέτες γι’ αυτόν και σταθερό το ενδιαφέρον του θεατρικού κοινού. Έχει πάρει τη 

θέση του δίπλα στα κορυφαία αριστουργήματα του παγκόσμιου θεάτρου, όπως 

είναι οι αρχαίες ελληνικές τραγωδίες, τα έργα του Σαίξπηρ, του Στρίντμπεργκ, του 

Τσέχωφ ή του Τένεσι Ουίλιαμς.  

 

Συντελεστές 

Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης 

Μετάφραση: Νίκος Γκάτσος  

Πρωτότυπη Μουσική – Σύνθεση - Ενορχήστρωση: Αλκίνοος Ιωαννίδης  

Σκηνικά-Κοστούμια: Αρετή Μουστάκα 

Χορογραφίες-Επιμέλεια κίνησης: Φαίδρα Δαϊόγλου 

Φωτισμοί: Νίκος Βούλγαρης  

Μουσική διδασκαλία: Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος – Αλκίνοος Ιωαννίδης  

 

Βοηθός σκηνοθέτη: Ανθούλα Ευκαρπίδου  

Διεύθυνση παραγωγής: Αναστασία Γεωργοπούλου 

Εκτέλεση παραγωγής: Μαρία Καβαλλάρη 

Φωτογραφίες: Αγγελική Κοκκοβέ 

Η μουσική παίζεται ζωντανά από τους ηθοποιούς 

 

Διανομή 

Μάνα: Μαρία Τζομπανάκη    

Νύφη: Μαρία Χάνου 

Λεονάρδο: Νίκος Πουρσανίδης     

Γαμπρός: Κωνσταντίνος Ασπιώτης   

Πατέρας της Νύφης: Γιάννης Καλατζόπουλος   

Πεθερά: Χριστίνα Τσάφου     

Γυναίκα του Λεονάρδο: Μαριάννα Πολυχρονίδη    

Φεγγάρι: Κώστας Βασαρδάνης                      

Ζητιάνα: Ισιδώρα Δωροπούλου    

Ξυλοκόπος Α’: Κώστας Κοράκης    

Ξυλοκόπος Β’: Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος  

Δούλα: Ιφιγένεια Μακρή  

 

Παραγωγή : ΜΥΘΩΔΙΑ σε συνεργασια με την People Entertainment Group 

Επικοινωνία – προβολή: Μαρκέλλα Καζαμία 

 
Εισιτήρια: 20€ | Μειωμένο: 17€( φοιτητές, άνεργοι, ΑμεΑ) 

Προπώληση: viva.gr 

 

 



ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ  

Συναυλία Νίκος Σαμαράς - Ασπασία Στρατηγού   

 

Δύο νέες λαϊκές φωνές και δημιουργοί μας συστήνονται και οι δρόμοι 

πλημμυρίζουν από γνήσιο ηχόχρωμα, μεστωμένο. Ο καθένας τους κουβαλάει 

μοναδικά χαρίσματα στη μουσική του φαρέτρα. Συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες 

μας κερνάνε από το νέκταρ της φωνής τους. 

Ο ταλαντούχος δημιουργός Νίκος Σαμαράς, ο οποίος έχει ήδη στο ενεργητικό του 

δύο προσωπικούς δίσκους. 

Συνοδοιπόρος σε αυτήν την κατάθεση ψυχής, είναι η Ασπασία Στρατηγού που 

ντύνει και εκείνη με τη φωνή της τις δημιουργίες όλων των λαϊκών συνθετών, 

αλλά και των εξαίρετων στιχουργών. 

Ο Νίκος Σαμαράς έχοντας στο παρελθόν συνθέσει τόσο ορχηστρική μουσική όσο 

και τραγούδια, κινείται σε εξίσου λαϊκό ύφος με τις προηγούμενες δημιουργίες του, 

συνεκτιμώντας πάντα τις ιδιαιτερότητες των στίχων και να πετύχει ένα μοναδικό 

αποτέλεσμα. 

Η πορεία της Ασπασίας ξεκινάει με την γνωστή ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας 

Ιωνίας Μαγνησίας, παίρνοντας μέρος σε συναυλίες στην Ελλάδα αλλά και το 

εξωτερικό και τραγουδώντας δίπλα σε καταξιωμένους τραγουδιστές όπως Γ. 

Νταλάρας, Γλυκερία, Μ. Μητσιάς, Π. Παπαδοπούλου, Δ. Μπάσης, Μ. Τσέρτος, Π. 

Θαλασσινός, Γ. Νέγκα, κ.α. 

Ελεύθερη είσοδος 

Συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής 

 

 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΕΡΤ, ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, KOSMOS, KISS FM, REBEL FM, 

ΔΙΕΣΗ, ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ, MONOPOLI.GR, CULTURENOW.GR  

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Ώρα έναρξης:  21.00  

Πληροφορίες:  Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού  

Δήμων Βύρωνα & Δάφνης – Υμηττού  

τ. 210 7609340, 210 7609350  

                       www.festivalvraxon.gr     info@festivalvraxon.gr 

 

Επικοινωνία:    Ειρήνη Λαγουρού | irini.lagourou@gmail.com  

 

http://www.festivalvraxon.gr/
mailto:info@festivalvraxon.gr
mailto:irini.lagourou@gmail.com

