Ο Γήκνο Ιθαξίαο ζηα πιαίζηα ηωλ ζεξηλώλ πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεωλ,
θηινμελεί ηελ παξάζηαζε, πνπ ζπγθίλεζε θαη αγθαιηάζηεθε
ζε πεξηζζόηεξεο από 200 παξαζηάζεηο, επί δύν ζαηδόλ ζην ζέαηξν Cartel,
αιιά θαη ζε πνιιέο πόιεηο ηεο Διιάδαο θαη Κύπξν.

Η παξάζηαζε «Άρης», ζα παξνπζηαζηεί ζηηο 7 Απγνύζηνπ
(στις 21:30), ζηνλ Γεκνηηθό θηλεκαηνγξάθν (Άγιορ Κήπςκορ).
Με ειεύζεξε είζνδν γηα όινπο.

Τν ζεαηξηθό έξγν «Άρης» ηεο νθίαο Αδακίδνπ, ζε ζθελνζεζία Βαζίιε
Μπηζκπίθε, κε ηνλ Σάζν ωηεξάθε, ζηνλ νκώλπκν ξόιν, βαζίδεηαη ζηε δσή θαη
ηνπο αγώλεο ηνπ πξσηνθαπεηάληνπ ηνπ ΕΛΑΣ, ηνπ Άξε Βεινπρηώηε, πνπ ηαπηίζηεθε
κε ηνλ εζληθναπειεπζεξσηηθό αγώλα ελάληηα ζηε γεξκαλντηαιηθή θαηνρή.
Με ηε δσή θαη ηε δξάζε ηνπ, κε ηηο εξσηθέο πξάμεηο ηνπ, έγξαςε πινύζηεο ζειίδεο
ζηελ ηζηνξία ηνπ ιατθνύ θηλήκαηνο.
Η παξάζηαζε απέζπαζε ζηα Κνξθηάηηθα βξαβεία, ην βξαβείν Καιύηεξνπ
ζεαηξηθνύ ζπγγξαθέα «Αιέθνο Σαθειιάξηνο» (η Σοθία Αδαμίδος) θαη θαιύηεξνπ
κνλνιόγνπ «Χξύζα Σπειηώηε» (ο Τάζορ Συηηπάκηρ)
πληειεζηέο:
Σθελνζεζία: Βαζίιεο Μπηζκπίθεο
Σηνλ ξόιν ηνπ Άξε, ν Σάζνο ωηεξάθεο
Σπγγξαθέαο: Σνθία Αδακίδνπ
Ο εζνπνηόο Θνδωξήο Σζνπαλάηνο θαη ν κηθξόο Πέηξνο Φιωξάθεο «έδυζαν» ηηο
θσλέο ηνπο.
Σθεληθά – θνζηνύκηα: Οκάδα Cartel.
Μνπζηθή: Villagers of Ioannina City (VIC).
Τν ηξαγνύδη «Άρη μοσ», ζε ζηίρνπο Αγιαΐαο Κιάξα, κεινπνίεζε θαη εξκελεύεη
ε Δξωθίιε.
Τν κνπζηθό θνκκάηη ηεο έλαξμεο θαη ηνπ ηέινπο είλαη ηνπ Βαζίιε Καξαγηάλλε.
Κηλεζηνινγία: Αγγέια Παηζέιε
Φσηηζκνί: Λάκπξνο Παπνύιηαο
Επηκέιεηα video: Ηιίαο Φιωξάθεο
Εηδηθά Εθέ: Πξνθόπεο Βιαζεξόο
Φσηνγξαθίεο: Γήκεηξα Ψπρνγπηνύ
Σθίηζν αθίζαο: Γηώξγνο Γνύζεο
Σρεδηαζκόο αθίζαο: Νηθνιέηα Γηνιή
Εθηέιεζε Παξαγσγήο: Φαίε Σδήκα
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΣΑΗ ΟΙ ΓΗΜΙΟΤΡΓΟΙ ΣΗ
νθία Αδακίδνπ: Η ομοπθιά ηηρ ηέσνηρ είναι να ζςγκπαηείρ και να πεπιθποςπείρ από
ηη λήθη ηην αλήθεια.
Βαζίιεο Μπηζκπίθεο: Φαπμακεπόρ κι αγποίκορ πάνηα υρ να σοπηάζυ σλεςαζμό
( Σύννεθο με πανηελόνια -Μαγιακοθζκι)
Σάζνο ωηεξάθεο: Αθιεπώνυ ηην παπάζηαζη αςηή ζηοςρ ανθπώποςρ πος έζκαταν
βαθιά για να μποπώ να ανεβαίνυ εγώ τηλόηεπα. Σ΄αςηούρ πος δεν θοβήθηκαν να
κοιηάνε πάνηα τηλά
Αγιαΐα Κιάξα: Άπη μος , Άπη , Άπη μος , παιδί μος παλληκάπι
ζε πάσερ ήζοςν ζε βοςνά , ηο κάλεζε η ανάγκη.
Αλοίμονο, ο ζηόνορ μος ηόζο μακπιά δε θηάνει
κι αν ζε καλούν οι ζηεναγμοί , κι αν ζε καλούν οι θπήνοι
Εζύ κοιμάζαι αξύπνηηορ ζηο θυρ και ζηη γαλήνη

