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νάμωση των δύο αυτών πόλων της δημόσιας κουλτούρας. Στο πεδίο της 
καλλιτεχνικής παραγωγής, εστιάζουμε σε μια νέα γενιά καλλιτεχνών από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό που ξεχωρίζουν για την ιδιαίτερη γλώσσα 
τους. Επιχειρούμε να αναδείξουμε τη δουλειά τους όχι μόνο μέσα από 
την παρουσίαση του έργου τους, αλλά και μέσα από δράσεις που ενι-
σχύουν διαφορετικές θέσεις του πεδίου που λειτουργούν υποστηρικτικά 
στο καλλιτεχνικό έργο – όπως οι υπεύθυνοι παραγωγής, οι επιμελητές, 
οι κριτικοί και θεωρητικοί των παραστατικών τεχνών. Επίσης, δημιουρ-
γώντας συνθήκες που ενισχύουν τον κύκλο ζωής του έργου τους και 
αναπτύσσουν κοινό γι’ αυτό. Η φετινή έκδοση του φεστιβάλ περιλαμβά-
νει έξι τέτοιες δράσεις. 

Το Εργαστήριο Κριτικής που συντονίζει η Δηώ Καγγελάρη στοχεύει στην 
ενίσχυση του θεωρητικού λόγου και της κριτικής της δουλειάς των καλ-
λιτεχνών που παρουσιάζονται στο φεστιβάλ. Η θερινή κατασκήνωση του 
Διεθνούς Δικτύου για τις Σύγχρονες Παραστατικές Τέχνες IETM Campus 
στοχεύει να εφοδιάσει υπεύθυνους παραγωγής με γνώσεις αναφορικά 
με το πώς δουλεύει κάποιος στο διεθνές περιβάλλον (περιοδείες στο 
εξωτερικό, διεθνείς συνεργασίες και πηγές χρηματοδότησης). Η δράση 
Προορισμός Ελευσίνα-Αθήνα σε συνεργασία με το Office National de la 
Diffusion Artistique της Γαλλίας αφορά στην επίσκεψη δεκαπέντε καλ-
λιτεχνικών διευθυντών θεάτρων και φεστιβάλ της Γαλλίας, με σκοπό τη 
γνωριμία τους με τη σύγχρονη ελληνική σκηνή και τους καλλιτέχνες του 
φεστιβάλ. Η δράση Αναγνώσεις Φεστιβάλ σε συνεργασία με το Festival 
Academy του European Festivals Association  δημιουργεί ένα πεδίο δια-
λόγου για το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα φεστιβάλ και οι 
επιμελητές τους στην ενίσχυση τόσο του καλλιτεχνικού χώρου, όσο και 
των πόλεων στις οποίες πραγματοποιούνται. Τέλος, το Καφενείο η Β(β)
ουλή γίνεται η αφορμή για την εκ των έσω γνωριμία των κατοίκων της 
Ελευσίνας  με τους καλλιτέχνες του φεστιβάλ, ενώ μέσα από τα εκπαι-
δευτικά προγράμματα για παιδιά φέρνουμε ήδη κοντά μας τους αυρια-
νούς μας θεατές. 

Έτσι, από τις 22 έως τις 30 Ιουνίου, ο Συνοικισμός της Ελευσίνα γίνεται 
τόπος συνύπαρξης καλλιτεχνών και επαγγελματιών του καλλιτεχνικού 
χώρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό με τους κατοίκους της Ελευσί-
νας και της Αττικής συνολικότερα. 
 

Κέλλυ Διαπούλη
Καλλιτεχνική Διευθύντρια Ελευσίνας 2021

Φεστιβάλ Συνοικισμός 2019

Το Φεστιβάλ Συνοικισμός είναι ένας από τους βασικούς θεσμούς πα-
ρακαταθήκης που στοχεύει να δημιουργήσει το πρόγραμμα της Πολιτι-
στικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για πόλη της Ελευσίνας: ένα διεθνές 
φεστιβάλ σύγχρονων παραστατικών τεχνών, στο οποίο αποκρυσταλλώ-
νονται η φιλοσοφία, οι κεντρικές αξίες και η μεθοδολογία της Μετάβα-
σης στην EUphoria, της προσπάθειά μας, δηλαδή, να επαναπροσδιορί-
σουμε τη μορφή και το περιεχόμενο της δημόσιας κουλτούρας σήμερα.  

Ο τρόπος που υιοθετούμε προς αυτή την κατεύθυνση σχετίζεται με μία 
διπλή ενσωμάτωση: την ενσωμάτωση της τέχνης στη σύγχρονη κοινωνία 
και την ενσωμάτωση του κοινού στις σύγχρονες παραστατικές τέχνες. 
Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι προσανατολιζόμαστε σε έργα ερευνητικού 
χαρακτήρα, με έντονο το στοιχείο του ντοκουμέντου. Επίσης, σε έργα 
που επαναπροσδιορίζουν τη σχέση δημιουργού και θεατή, εστιάζοντας 
στη βιωματική εμπειρία. Τέλος, σε έργα που είναι προϊόντα συνδημιουρ-
γίας του καλλιτέχνη με την κοινότητα. 

Στην περσινή πρώτη έκδοση του Φεστιβάλ Συνοικισμός, το ζήτημα της 
μετανάστευσης και των προσφυγικών ροών προς την Ευρώπη ήταν κυ-
ρίαρχο, όχι γιατί είναι «της μόδας», αλλά γιατί είναι ένα από τα βασικά 
φαινόμενα – αν όχι το βασικότερο – που θα διαμορφώσει τις ευρω-
παϊκές κοινωνίες των επόμενων δεκαετιών. Φέτος, το ίδιο ζήτημα πα-
ραμένει κεντρικό, αλλά προσεγγίζεται υπό το πρίσμα της Ιστορίας. Η 
επίσημη ιστορία συμπλέκεται με τις προσωπικές ιστορίες πραγματικών 
ανθρώπων, σε ένα οδοιπορικό που ξεκινάει από τη Μικρασιατική Κατα-
στροφή με τα έργα Ε_ΦΥΓΑ Μικρασία της Γιολάντας Μαρκοπούλου σε 
συνεργασία με το Σύλλογο Μικρασιατών Ελευσίνας και η Ιστορία Ενός 
Αιχμαλώτου του Στρατή Δούκα σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Μιστριώτη. 
Συνεχίζει στην κεντρική Ευρώπη και ειδικότερα στην Ουγγαρία του 1950 
με την παράσταση Ιστορία, Ιστορία, Ιστορία της Ντέμπορα Πίρσον και 
καταλήγει στη σημερινή Συρία μέσα από τα έργα Οι Κήποι Μιλούν και 
Πείτε Μου τι Μπορώ να Κάνω της Τάνια Ελ Χούρι.

Δίπλα στα παραπάνω, τα έργα Οι Ελευσίνιοι του Φίλιππου Κουτσαφτή, 
Διαδρομές στις Ρίζες #3 της Ασπασίας Μαρίας Αλεξίου και Motorway 
6 της Εύης Καλογηροπούλου εστιάζουν στο μετά το ιστορικό γεγονός 
ιστορία των ανθρώπων: στη ζωή που συνεχίζουν πια σε άλλο τόπο και 
που με τη σειρά της αναδιαμορφώνει την κοινωνία που τους υποδέ-
χτηκε. Το οδοιπορικό στα πολλά πρόσωπα της Ιστορίας ολοκληρώνεται 
με τα έργα Αϊτή της ομάδας Hatari και  των Dictaphone Group, που μας 
προσκαλούν να αναλογιστούμε Ουδέν Προς Δήλωση τη φύση και τη λει-
τουργία της Ιστορίας.  
Θεμελιώδης αξία του Φεστιβάλ Συνοικισμός είναι η συνάντηση της τέ-
χνης με την κοινωνία, και η φροντίδα  με την οποία επενδύουμε την ενδυ-
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Σύλλογος Μικρασιατών Ελευσίνας

Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ελευσίνας ιδρύθηκε το 1932 από τους Έλ-
ληνες της Μικράς Ασίας που ήρθαν πρόσφυγες το 1922 μετά τη Μι-
κρασιατική Καταστροφή. Αρκετοί ήρθαν και με την ανταλλαγή των 
πληθυσμών το 1923-24. Η επωνυμία του Συλλόγου μέχρι το 2002 ήταν 
«Σύνδεσμος Αμύνης Δικαιωμάτων Αστών Προσφύγων Ελευσίνας». 
Τώρα που δεν υπάρχουν πια λόγοι προάσπισης των δικαιωμάτων των 
προσφύγων, μετονομάστηκε σε «Σύλλογο Μικρασιατών Ελευσίνας». 
Σκοπός του Συλλόγου είναι η διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας και η διατήρηση της 
μνήμης των προσώπων, των τόπων, των ηθών και εθίμων από τις αλη-
σμόνητες πατρίδες των προγόνων μας. 

Για να  τους πετύχει τους στόχους του ο Σύλλογος διοργανώνει πολι-
τιστικές εκδηλώσεις, επιμορφωτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου, 
και λειτουργεί χορευτικά τμήματα ενηλίκων, παίδων και εφήβων, χο-
ρωδία και θεατρική ομάδα.  Επιπλέον διατηρεί από τις 15 Δεκεμβρίου 
2013  το δικό του Μουσείο Ιστορίας & Λαογραφίας Συλλόγου Μικρα-
σιατών Ελευσίνας. Πρόκειται για μια προσφυγική κατοικία, η οποία 
επισκευάστηκε και παραμένει όπως ακριβώς ήταν στο τέλος της δε-
καετίας του ’20. Αποτελεί δε η ίδια μουσειακό έκθεμα και στεγάζει τα 
κειμήλια από τις αλησμόνητες πατρίδες των προγόνων μας.  Συμβάλει 
ακόμα στη διατήρηση των ιχνών του παρελθόντος στον οικοδομικό 
ιστό της πόλης μας και αποτέλεσε ένα όνειρο του Συλλόγου που έγινε 
πραγματικότητα μετά από κόπους πολλών ετών.

Ο Σύλλογός μας υποδέχεται για δεύτερη φορά το Φεστιβάλ Συνοικι-
σμός στην γειτονιά του Συνοικισμού συνεχίζοντας έτσι την συνεργα-
σία μας με την Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. 
Μέσα από τις εκδηλώσεις του φετινού προγράμματος καλούμε τους 
επισκέπτες του Φεστιβάλ να γνωρίσουν την καταγωγή, την κληρονομιά 
και την ιστορία των παππούδων μας, οι οποίοι ήρθαν στην Ελευσίνα 
πρόσφυγες το 1922, εγκαταλείποντας τις πατρογονικές τους εστίες, 
ξεριζωμένοι από τον τόπο τους στη Μικρά Ασία. 

Γεωργία Γιαγτζόγλου-Αντωνιάδη
Πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Ελευσίνας

Με μια ματιά / At a glance

›Βιωματικός Περίπατος /
     Promenade Performance

Διαδρομές στις Ρίζες #3 / 
Routes on Roots # 3
Ελευσίνα / Eleusis

›Βιωματική Περφόρμανς & Εγκατάσταση
     Live Art Performance - Exhibition

Οι Κήποι Μιλούν &
Πείτε Μου Τι Μπορώ Να Κάνω 
/ Gardens Speak & 
Tell Me What I Can Do
Λονδίνο-Βηρυττός /  London-Beirut

›Παράσταση / Performance

Η Ιστορία Ενός Αιχμαλώτου / 
A prisoner of War’s Story
Ελευσίνα / Eleusis

Ασπασία Μαρία Αλεξίου / 
Aspasia-Maria Alexiou

Ημερομηνία και Ώρα / Date & Time:
Σάββατο / Saturday 22 /06 19:30
Χώρος/ Venue: Ιnfo - Point, 
3o Δημοτικό Σχολείο, Δαρδανελλίων 85
3rd Elementary school, 85 Dardanellion str.

Τάνια Ελ Χούρι / Tania El Khoury

Οι Κήποι Μιλούν / Gardens Speak
Ημερομηνίες και ώρες / Days and Hours: 
Σάββατο / Saturday 22/06 preview: 

17:30- 19:30 & 21:30-23:30
Κυριακή/ Sunday 23/06    12:30 - 14:30 & 17:30- 23:30
Σάββατο/Saturday 29/06  12:30 - 14:30 & 17:30- 23:30
Κυριακή/ Sunday 30/06    12:30 - 14:30 & 17:30- 23:30
Δευτέρα 24/06 - Παρασκευή 28/06 /
Monday 24 28/06 - Friday 28/06 17:30- 21:30

Πείτε Μου Τι Μπορώ Να Κάνω / Tell me 
What I Can Do
Ημερομηνίες και ώρες / Days and Hours::
Σάββατο/Saturday 22/06  18:30-23:30
Κυριακή/Sunday 23/06     12:30-14:30 & 17:30-23:30
Δευτέρα 24 - Σάββατο 29/06 / 
Monday 24- Saturday 29/06  18:30-23:30
Κυριακή/ Sunday 30/06    12:30-14:30 & 18:30-23:30
Χώρος/ Venue: Ιnfo - Point, 
3o Δημοτικό Σχολείο, Δαρδανελλίων 85
3rd Elementary school, 85 Dardanellion str.

Αλέξανδρος Μιστριώτης / 
Alexandros Mistriotis

Ημερομηνίες και ώρες:
Κυριακή / Sunday 23/06  20:00 
Δευτέρα / Monday 24/06   20:00
Παρασκευή / Friday 28/06   22:00
Σάββατο/Saturday 29/06   21:00
Χώρος / Venue: Παλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός/ 
Old Railway Station
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›Θέατρο Ντοκουμέντο / 
     Documentary Performance
Ιστορία, Ιστορία Ιστορία / 
History, History, History
Λονδίνο / London

›Site Specific Παράσταση / 
     Site Specific Performance
Ε_ΦΥΓΑ Μικρασία / 
I_LEFT Asia Minor
Ελευσίνα / Eleusis

›Παράσταση / Performance 
Aϊτή, Μία performanceγια την 
Ιστορία / Haiti, a performance 
about Ηistory
Αθήνα / Athens

›Βιωματική Εγκατάσταση / 
     Live Art Installation
Ουδέν Προς Δήλωση / 
Nothing to Declare
Βηρυτός/ Beirut

Ντέμπορα Πίρσον / 
Deborah Pearson

Ημερομηνίες και Ώρες / Days and Hours:
Κυριακή / 23/06 έως και Τετάρτη 26/06 / 
Sunday 23, Monday 24, Tuesday 25 and 
Wednesday 26/06 21:30 
Χώρος / Venue: Ιnfo - Point, 
3o Δημοτικό Σχολείο, Δαρδανελλίων 85
3rd Elementary school, 85 Dardanellion str.

Γιολάντα Μαρκοπούλου / 
Yolanda Markopoulou

Ημερομηνίες και ώρες / Dates and hours: 
Δευτέρα 24 - Παρασκευή 28/06 / 
Monday 24 - Friday 28/06  20:15
Χώρος/ Venue: Ιnfo - Point, 
3o Δημοτικό Σχολείο, Δαρδανελλίων 85
3rd Elementary school, 85 Dardanellion str.

 

Ομάδα Hatari Group

Ημερομηνίες και Ώρες - Days and Hours:
Πέμπτη / Thursday 27/06 21:30 
Παρασκευή / Friday 28/06 21:30  
Κυριακή/ Sunday 30/06 21:30
Χώρος/ Venue: Ιnfo - Point, 
3o Δημοτικό Σχολείο, Δαρδανελλίων 85
3rd Elementary school, 85 Dardanellion str.

Dictaphone Group
Ημερομηνίες και Ώρες - Days and Hours:
Σάββατο/Saturday 22/06  18:30-23:30
Κυριακή/Sunday 23/06  12:30-14:30 & 17:30- 22:30
Κυριακή/ Sunday 30/06 12:30-14:30 & 18:30- 22:30
Δευτέρα - Παρασκευή / Monday - Friday
24, 25, 26, 27, 28/06: 18:30-23:30
Χώρος/ Venue: Ιnfo - Point, 
3o Δημοτικό Σχολείο, Δαρδανελλίων 85
3rd Elementary school, 85 Dardanellion str.

›Βιντεοεγκατάσταση / 
     Video installation
Οι Ελευσίνιοι / 
The Eleusinians
Ελευσίνα / Eleusis

›Βίντεο Και Δημόσιες Εκδηλώσεις / 
     Video and Public Events
MotorWay 6
Ελευσίνα / Eleusis

Φίλιππος Κουτσαφτής / 
Filippos Koutsaftis
Ημερομηνίες και Ώρες / Days and Hours:
Σάββατο/Saturday  22/06   18:30-23:30
Κυριακή/Sunday 23/06 12:30-14:30 & 18:30-23:30
Δευτέρα/ Monday 24/06 - 
Σάββατο/Saturday 29/06  18:30-23:30
Κυριακή/ Sunday 30/06 12:30-14:30 & 1830-23:30
Χώρος/ Venue: Ιnfo - Point, 
3o Δημοτικό Σχολείο, Δαρδανελλίων 85
3rd Elementary school, 85 Dardanellion str.

Εύη Καλογηροπούλου / 
Evi Kalogiropoulou

Ημερομηνίες και ώρες / Days and Hours:
Προβολή βίντεο & ηχητική περφόρμανς / 
Video display & Sound performance: 
Σάββατο / Saturday 29/06  19:30-22:00 
Χώρος / Venue: 
Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Ελευσίς, Χατζηδάκη 7, 
Ελευσίνα / Eleusis Martial Arts Center, Chatzidaki 
7, Eleusis

Παραδοσιακό γεύμα & μουσική / Traditional 
Meal & Music: 
Κυριακή / Sunday 30/06 19:30-21:00 
Χώρος / Venue: 
Προαύλιο του 3ου Δημοτικού  Σχολείου, 
Δαρδανελλίων 85, Ελευσίνα / info-point, 
3rd Elementary School (at the schoolyard), 
85 Dardanellion str. Eleusis
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›Δράσεις Δικτύωσης / 
Networking

›Καφενείο Η Β(β)ουλή / 
    Kafeneio i Vouli

Προορισμός Ελευσίνα- Αθήνα
Οργανισμός ONDA / 
Destination Eleusis and Athens, 
ONDA 
(Office national de diffusion artistique 
(French office for contemporary performing 
arts circulation)

Ημερομηνίες: 
Κυριακή 23 /06 έως και Πέμπτη 27 /062019
Dates: 23-27 June 2019
Η δράση απευθύνεται σε συμμετέχοντες του ορ-
γανισμού ONDA  / Destination Eleusis and Athens 
project addresses to ONDA’ s participants 

Συναντήσεις με Καλλιτέχνες
The Afternoon Meetings at the Kafeneio

_Σάββατο 22/06  17:30-19:30
Η Αναστασία Δάλμα μάς συστήνει την Τάνια Ελ 
Χούρι
_Δευτέρα 24/06 18:30-20:00
Οι νεαροί συν-επιμελητές της Ελευσίνας 2021, Youth 
Labs, μάς συστήνουν τον Φίλιππο Κουτσαφτή
_Τρίτη 25/06  18:30-20:00
Η Νάσια Γαβριήλ, η Μαριλένα Σαμπάνη και ο Αντώ-
νης Μαρούγκας μάς συστήνουν την Ασπασία Μαρία 
Αλεξίου
_Τετάρτη 26/06 18:30-20:00
Η Κινηματογραφική Λέσχη Ελευσίνας (Κ.Λ.Ε.) μάς 
συστήνει τη Ντέμπορα Πίρσον
_Πέμπτη 27/06  18:30-20:00
Η Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας μάς συστήνει 
την Γιολάντα Μαρκοπούλου
_Παρασκευή 28/06,  18:30-20:00
H Σταυρούλα Μπαλόκα μάς συστήνει την ομάδα 
Hatari 
_Σάββατο 29/06 18:30-20:00
Η Σοφία Λάσκου μάς συστήνει τον 
Αλέξανδρο Μιστριώτη
_Κυριακή 30/06  18:30-20:00
Ο Όμιλος Καλαθοσφαίρισης Ελευσίνας(Ο.Κ.Ε.) μάς 
συστήνει την Εύη Καλογεροπούλου

/
_Saturday 22 June 2019,  17: 30-19: 30
Anastasia Dalma introduces Tania El Khoury to us 
_Monday, June 24, 2019,  18: 30-20: 00
The young co-curators of Eleusis 2021, Youth Labs, 
introduce Fillipos Koutsaftis to us
_Tuesday 25 June 2019  18: 30-20: 00
Nassia Gabriel, Marilena Sabane and Antonis 
Marougas introduce Aspasia Maria Alexiou to us  

›Προγράμματα Ανάπτυξης 
Ικανοτήτων για τους 
Επαγγελματίες του 
Καλλιτεχνικού Χώρου / 
Capacity Building Programmes 
For Art Professionals

1. Εργαστήριο Κριτικής / 
Τhe Critique Laboratory

Επιμέλεια-επιστημονική υπεύθυνη / 
Curation-scientific consultancy: 
Δηώ Καγγελάρη / Dyo Kangelari

Ημερομηνίες / Dates: 22 - 30/06
Χώρος / Venue: Info-point, 
3ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας.
Δαρδανελλίων 85, Ελευσίνα  / 
3rd Elementary School of Eleusis
85 Dardanellion Str.  

Έκθεση - εγκατάσταση / 
Installation - exhibition:
Καλλιτεχνική επιμέλεια / Curation:
Ευανθία Τσαντίλα/ Evanthia Tsantila
Διάρκεια υλοποίησης: 22 έως 30/06
Διάρκεια έκθεσης: 1 έως 31/07/2019 
Χώρος / Venue: Info-point, 
3ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας.
Δαρδανελλίων 85, Ελευσίνα  / 
3rd Elementary School of Eleusis
85 Dardanellion Str.  

2. Αναγνώσεις Φεστιβάλ / 
Festivals Readings
Η Ακαδημία Φεστιβάλ (μια πρωτοβουλία 
της Ένωσης Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ) / 
The Festival Academy (an initiative of the 
European Festivals Association)
Ημερομηνίες / Dates: 
Παρασκευή 28 έως και Κυριακή 30/06 /
Friday 28th until Sunday 30th June 2019
Χώρος /Venue: 
Καλειδοσκόπειο / Kalidoskopio
Πίνδου & Κολοκοτρόνη 63, Ελευσίνα /  Pindou & 
Kolokotroni 63, Eleusis

3. IETM Campus
Διεθνές Δίκτυο για τις Σύγχρονες 
Παραστατικές Τέχνες / International 
Network for Contemporary Performing 
Arts IETM
Ημερομηνιες / Dates:  
Κυριακή 23  έως και Παρασκευή 28/06 / 
Sunday 23 to Friday 28/06
Χώρος / Venue: 
Σκιρώνειο Μουσείο Πολυχρονόπουλου - Μέγαρα 
/ Skironion Museum of Polychronopoulos-Megara
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Έργα & 
Καλλιτέχνες

2. Εκπαιδευτικά Προγράμμα-
τα για παιδιά / Educational 
Programme for children

3. Ο Περίπατος της EUphoria / 
     EUphoria Walks

_Wednesday, June 26, 2019 18: 30-20:00
The Elefsina Cinema Club (KLE) introduces 
Deborah Pearson to us
_Thursday, June 27, 2019  18: 30-20:00
The Elefsina Photography Club introduces Yolanda 
Markopoulou to us
_Friday 28 June 2019,  18: 30-20:00
Stavroula Baloka introduces Hatari group to us
_Saturday 29 June 2019, 18: 30-20:00
Sophia Laskou introduces Alexandros Mistriotis to us
_Sunday 30 June 2019,  18: 30-20:00
The O.K.E. Basketball Club introduces Evi 
Kalogeropoulou to us

Χώρος: Info- Point,  3ο Δημοτικό Σχολείο, 
Δαρδανελλίων 85, Ελευσίνα / 
Venue: Info- point, 3d Elementary School, 
85 Dardanelion str.

Σχεδιασμός, παιδαγωγική επιμέλεια και 
υλοποίηση: 
Στέλλα Πατέλη - Αγγελική Καγιάβη
Ημερομηνίες και ώρες: 
Δευτέρα 24 και Τρίτη 25/06 10:00-12:00 
Τετάρτη 26, Πέμπτη 27 και 
Παρασκευή 28/06  17:00-19:00
Χώρος: Μουσείο Ιστορίας & Λαογραφίας του 
Συλλόγου Μικρασιατών
Διεύθυνση: Λαμψάκου 13, Ελευσίνα
Design, pedagogical supervision and 
implementation:
Stella Pateli - Angeliki Kagiavi
Dates and hours:
Monday 24 and Tuesday 25/06  10:00-12:00
Wednesday 26, Thursday 27, Friday 28,   17:00-19:00
Venue: Eleusis Museum of Asia Minor
Address: 13 Lampsakou str. 
Ages: 9-12

Ημερομηνίες και Ώρες: 
Κυριακή 23/06,  11:00-13:00 
Κυριακή 30/06  11:00-13:00
Σημείο εκκίνησης: Γραφεία της Ελευσίνας 2021 
ΠΠΕ, Παλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός Ελευσίνας
Dates and hours: 
Sunday 23 June 2019,  11:00-13:00 
Sunday 30 June 2019,  11:00-13:00 
Meeting Point: Eleusis’ Old Railway Station
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› Διαδρομές στις Ρίζες #3  Ελευσίνα 
 Ασπασία Μαρία Αλεξίου
 Βιωματικός Περίπατος

«Η γειτονιά. Τι είναι μια γειτονιά; Σ’ αυτή τη γειτονιά μένεις; Είσαι της γειτονιάς; 
Άλλαξες γειτονιά; Σε ποια γειτονιά μένεις τώρα;»

                            Ζορζ Περέκ, Χορείες χώρων

Το Φεστιβάλ Συνοικισμός ξεκινάει με τους 
κατοίκους της γειτονιάς να αυτοσυστήνονται 
και να ξεναγούν τους θεατές-περιπατητές 
στα σοκάκια του Συνοικισμού, αλλά και στις 
προσωπικές τους διαδρομές.
    
Ο πρώτος περίπατος Διαδρομές στις Ρίζες 
έγινε το 2016 σε σύλληψη και σκηνοθεσία του 
Ευριπίδη Λασκαρίδη (ομάδα OSMOSIS) με 
τη συνεργασία της Ασπασίας-Μαρίας Αλε-
ξίου και του Συλλόγου Μικρασιατών Ελευ-
σίνας. Παλιοί και νέοι κάτοικοι της περιοχής 
άνοιξαν τα σπίτια τους και δεξιώθηκαν τους 
θεατές για να μοιραστούν μαζί τους ιστορί-
ες και αναμνήσεις, σκέψεις και παραδόσεις. 
Ο περίπατος είχε τη μορφή μιας γιορτής της 
γειτονιάς, καθώς οι κάτοικοι τραγούδησαν και 
μαγείρεψαν για τους επισκέπτες και τις επι-
σκέπτριες. 

Το 2018, ως έναρξη του πρώτου Φεστιβάλ Συ-
νοικισμός, πραγματοποιήθηκε ένας δεύτερος 
περίπατος που ανακίνησε τα ερωτήματα του 
πρώτου, αλλά δημιούργησε και πολλά ακόμα. 
Μπορεί ένας τέτοιος περίπατος να αποτελέ-
σει ένα ετήσιο τελετουργικό των κατοίκων, μια 
ιδιότυπη γιορτή που τιμά την ιστορία του Συ-
νοικισμού και ταυτόχρονα φωτίζει το παρόν; 
Πώς επηρεάζει τη γειτονιά και τους κατοίκους 
της η δημιουργία του Φεστιβάλ Συνοικισμός, 
μιας σειράς καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που 
λαμβάνουν χώρα, όχι σε κάποιο κτίριο που 
προορίζεται ειδικά για τη φιλοξενία θεαμά-
των, αλλά σε διάφορα μέρη της περιοχής; Και 
κυρίως πώς θα μπορούσε ένα τέτοιο δρώ-
μενο να ερευνήσει και να αναδείξει τις διαδι-
κασίες συγκρότησης της συλλογικής μνήμης 
χωρίς να προσπαθήσει να τις υποκαταστή-
σει;

Ο Συνοικισμός, ως χώρος εγκατάστασης των 
Μικρασιατών προσφύγων του 1922, παραμέ-
νει σε μεγάλο βαθμό ένας τόπος μνήμης, μια 
γειτονιά της οποίας τα τοπωνύμια ανακαλούν 
ονόματα αγαπημένων -μακρινών πια- τόπων. 
Το φαινόμενο της αναγκαστικής μετακίνησης 
πληθυσμών βρίσκεται στο ιδρυτικό κύτταρο 
αυτής της γειτονιάς. Στη διάρκεια της προ-
ετοιμασίας των προηγούμενων περιπάτων 
παρατηρήσαμε διαφορετικούς τρόπους δια-
τήρησης της μνήμης και διάδοσης των παρα-
δόσεων, λιγότερο ή περισσότερο συστημα-
τικούς. Ταυτόχρονα γνωρίσαμε μια ζωντανή 
γειτονιά που αλλάζει και εξελίσσεται. Στην 
αρχιτεκτονική της περιοχής διασώζονται οι 
μνήμες αυτής της εγκατάστασης, ενώ εκθέ-
ματα με τον διπλό χαρακτήρα του ιστορικού 
τεκμηρίου και του οικογενειακού κειμηλίου 
έχουν συγκεντρωθεί στο Μουσείο Ιστορίας 
και Λαογραφίας του Συλλόγου Μικρασιατών 
Ελευσίνας. Τα τραγούδια και οι παραδοσιακοί 
χοροί είναι ένας βιωματικός τρόπος να «θυ-
μούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότε-
ροι», ενώ οι οικογενειακές συνταγές μοιάζουν 
να κληροδοτούν με έναν αυθόρμητο και προ-
σωπικό τρόπο γευστικές μνήμες, συνήθειες 
και συνταγές που περνάνε από τη μια γενιά 
της οικογένειας στην επόμενη.

Οι Διαδρομές στις Ρίζες #3 εστιάζουν ακρι-
βώς σε αυτή τη διάχυση της πολιτισμικής 
κληρονομιάς του παρελθόντος στην καθη-
μερινότητα των σημερινών κατοίκων του Συ-
νοικισμού, στο πώς αντιμετωπίζουν και μετα-
πλάθουν αυτήν την κληρονομιά οι νεότεροι 
κάτοικοι, απόγονοι ή μη των Μικρασιατών 
προσφύγων, καθώς και στη δυνατότητα ενός 
ευρύτερου διαλόγου ανάμεσα στη σύγχρονη 
τέχνη και στα έργα τέχνης του παρελθόντος.
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Ασπασία-Μαρία Αλεξίου

Η Ασπασία-Μαρία Αλεξίου είναι απόφοι-
τος της δραματικής σχολής ΕΜΠΡΟΣ – Θέ-
ατρο Εργαστήριο και του τμήματος Αγγλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, ενώ αυτή την περίοδο ολοκληρώνει 
το μεταπτυχιακό της στο Τμήμα Θεατρικών 
Σπουδών του ίδιου ιδρύματος. Εργάζεται 
στον χώρο του θεάτρου και του χορού με διά-
φορες ιδιότητες, που της παρέχουν μια πολύ-
πλευρη εξοικείωση με διαφορετικά θεατρικά 
ιδιώματα.
Ως βοηθός σκηνοθέτη έχει δουλέψει με τους: 
Γιάννη Χουβαρδά, Dimiter Gotscheff, Έφη Θε-
οδώρου, Μιχαήλ Μαρμαρινό κ.ά. Τα τελευταία 
χρόνια συνεργάζεται σταθερά με τη θεατρική 
ομάδα Kursk και συμμετείχε ως βοηθός σκη-
νοθέτη του Χάρη Φραγκούλη στις παραστά-
σεις Ο Άρντεν πρέπει να πεθάνει και Lenz, 
ενώ στην τελευταία τους παράσταση συμμε-
τείχε και ως ηθοποιός (Οθέλλος).
Ως ηθοποιός έχει δουλέψει σε ολιγομελή σχή-
ματα ή σε παραστάσεις όπου ένα από τα βα-
σικά ζητούμενα ήταν η ανίχνευση μιας νέας 
χορικότητας (Ικέτιδες σε σκηνοθεσία Χρήστου 
Στέργιογλου, Domino και Playback σε σκηνο-
θεσία Αργυρώς Χιώτη). Ως φυσική απόρ-
ροια αυτού του τρόπου δουλειάς προέκυψε 
η συνεργασία της με τον χορογράφο Κώστα 
Τσιούκα στις παραστάσεις Χοροί μας Χωρεί 
μας και Ζιζέλ, δύο ομαδικές χορογραφίες για 
χορευτές/τριες και μη χορευτές/τριες. 
Ως σκηνοθέτις έχει συνδημιουργήσει δύο πα-
ραστάσεις που βασίζονταν σε μη θεατρικά 
κείμενα. Οι Εθνικαί εορταί (συμμετοχή από 
κοινού στη σύνθεση, τη σκηνοθεσία και την 
ερμηνεία με τον Βασίλη Βηλαρά και τη Μαρία 
Θρασυβουλίδη) βασίζονταν σε λογοτεχνικά 
κείμενα και μαρτυρίες με θέμα την Κατοχή και 
τον Εμφύλιο. Τα αποσπάσματα εστίαζαν σε 
ανθρώπους που έμειναν στο περιθώριο της 
Ιστορίας και όχι στους «επώνυμους» πρωτα-
γωνιστές/στριες της. Το ζητούμενο δεν ήταν 
τόσο η αποτύπωση μιας σειράς γεγονότων ή 
η κατάθεση ενός πολιτικού συμπεράσματος, 
αλλά η προσέγγιση του αισθήματος απο-
προσανατολισμού και ιλίγγου που βιώνουν οι 
ερευνητές/τριες και αναγνώστες/τριες, κα-
θώς και οι ερμηνευτές/τριες που επιλέγουν 
να έρθουν σε επαφή με μια πλειάδα από μαρ-
τυρίες και ερμηνείες που άλλοτε ταυτίζονται 
μεταξύ τους και άλλοτε αποκλίνουν. Με τον 
Βασίλη Βηλαρά συνδημιούργησαν και συμ-
μετείχαν στην παράσταση Το Θωρηκτό, που 
βασιζόταν σε ένα μικρό απόσπασμα από το 
μυθιστόρημα Μεθυσμένη πολιτεία του Σωτή-
ρη Πατατζή. Οι δύο δευτερεύοντες μυθιστο-
ρηματικοί χαρακτήρες, του Γυμνασιάρχη και 

της καθηγήτριας Γαλλικών, αποσπάστηκαν 
από το φυσικό τους πλαίσιο και εντάχθηκαν 
σε μια παράσταση, όπου συνυπήρχε η αφη-
γηματικότητα και η προσπάθεια να αποτυ-
πωθούν τα όνειρα και οι φαντασιώσεις αυ-
τών των προσώπων.
Αυτό που συνέχει την πορεία της στο θέα-
τρο και τη συνδέει με τους περιπάτους στο 
Συνοικισμό, είναι η διαρκής προσπάθεια να 
εντοπιστεί και να φωτιστεί το ίχνος που αφή-
νουν «ανώνυμα» πρόσωπα, πρόσωπα που 
χρησιμοποιούν σπάνια τη φωνή τους ή για να 
είμαστε πιο ακριβείς, πρόσωπα που ίσως δεν 
έχουν συναντήσει ακόμα τον ιδανικό ακροατή 
ή ακροάτρια.

Σύλληψη-Σκηνοθεσία:
Ασπασία-Μαρία Αλεξίου
Συνεργασία: Δήμητρα Μητροπούλου
Συμμετέχουν κάτοικοι της περιοχής 
του Συνοικισμού
Βίντεο Διαδρομές στις Ρίζες #1:
Δημήτρης Τριανταφύλλου και Στέλιος Κεραμιδάς

Παραγωγή: Ελευσίνα 2021
 
Ευχαριστούμε τον Σύλλογο Μικρασιατών Ελευ-
σίνας και την πρόεδρό του κ. Γεωργία Γιαγτζό-
γλου - Αντωνιάδου για τη συνεργασία και τη βο-
ήθειά τους.

Οι πρώτοι δύο περίπατοι Διαδρομές στις Ρίζες 
πραγματοποιήθηκαν σε σύλληψη και σκηνοθεσία 
του Ευριπίδη Λασκαρίδη με τη δραματουργική συ-
νεργασία της Ασπασίας-Μαρίας Αλεξίου

Διάρκεια: 90΄
Ημερομηνία και Ώρα:
Σάββατο 22/06  19:30

Χώρος:  
Ιnfo - Point, 3o Δημοτικό Σχολείο Δαρδανελλίων 85

Ελεύθερη είσοδος με δελτία εισόδου. Τα δελτία εισόδου 
διατίθενται από το Info Point του Φεστιβάλ Συνοικισμός 
μισή ώρα πριν από την έναρξη της εκδήλωσης ή με τη-
λεφωνική κράτηση από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-
15:00 στο τηλέφωνο 6946105900 ή διαδικτυακά από 
την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ Συνοικισμός

Σε ολόκληρη τη Συρία, τα νεκρά σώματα ακτι-
βιστών και διαμαρτυρόμενων που ξεχύθηκαν 
στους δρόμους την πρώτη περίοδο της εξέ-
γερσης έχουν ταφεί σε κήπους. Αυτοί οι κατ’ 
οίκον τάφοι προϋποθέτουν και συνεπάγονται 
μία διαρκή συνεργασία ανάμεσα στους ζω-
ντανούς και στους νεκρούς. Οι νεκροί προ-
στατεύουν τους ζωντανούς από την περαιτέ-
ρω έκθεσή τους απέναντι στο καθεστώς. Οι 
ζωντανοί προστατεύουν τους νεκρούς διατη-
ρώντας τις ταυτότητες τους και τις ιστορίες 
τους και μη επιτρέποντας έτσι στο καθεστώς 
να εκμεταλλευτεί τους θανάτους τους. 

Το έργο Οι Κήποι Μιλούν είναι μια βιωματι-
κή περφόρμανς που περιλαμβάνει τις προ-
φορικές ιστορίες  10 απλών ανθρώπων της 
Συρίας, οι οποίοι βρίσκονται θαμμένοι σε 
ιδιωτικούς κήπους. Κάθε αφήγηση έχει δομη-
θεί με προσοχή σε συνεργασία με τους φί-
λους και τις οικογένειες των θυμάτων, ώστε 
να ακουστούν οι ιστορίες τους όπως θα τις 
αφηγούνταν τα ίδια τα θύματα. Οι αφηγήσεις 
αυτές συνοδεύονται με ηχητικά ντοκουμέντα 
που βρέθηκαν και πιστοποιούν  τις τελευταίες 
στιγμές των θυμάτων. 

Είκοσι-οκτώ παρουσιάσεις του έργου Οι Κή-
ποι Μιλούν σε πέντε ηπείρους παρήγαγαν 
ένα αρχείο από γράμματα που το κοινό κα-
λείται να γράψει ως μέρος της εμπειρίας που 
βίωσε κατά τη διάρκεια του έργου. Αυτές οι 
χειρόγραφες επιστολές, δημιουργήματα της 
κάθε περφόρμανς, ρίχνουν φως στους ποικί-
λους τρόπους με τους οποίους κάθε θεατής 
βίωσε το συγκεκριμένο έργο καθώς και στις 
αντιδράσεις καθενός από αυτούς απέναντι 
σε ζητήματα πολιτικής, ενσυναίσθησης, απώ-
λειας και θανάτου. Η αρχική σκέψη της Τάνια 
Ελ Χούρι για τις επιστολές ήταν να συνθέσουν 
ένα μήνυμα αλληλεγγύης εκ μέρους ενός δι-
εθνούς κοινού προς τις οικογένειες και τους 

φίλους των θυμάτων. Λίγα χρόνια αργότερα, 
καθώς το πλήθος των χειρόγραφων επιστο-
λών συνέχιζε να μεγαλώνει, η καλλιτέχνις 
συνειδητοποίησε ότι το περιεχόμενό τους εί-
ναι συντριπτικά ετερογενές, ακατάστατο και 
προσωπικό, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να 
συμπτυχθεί σε ένα ενιαίο μήνυμα αλληλεγγύ-
ης. Η φράση Πείτε Μου Τι Μπορώ Να Κάνω 
εμφανίζεται σε πάρα πολλές από αυτές τις 
επιστολές, καθώς οι θεατές σε όλο τον κόσμο 
αισθάνονται την ανάγκη να ζητήσουν καθο-
δήγηση από τους μάρτυρες του έργου Οι Κή-
ποι Μιλούν. 

Σε αυτή την εγκατάσταση, η καλλιτέχνις με 
τη σειρά της ζητά καθοδήγηση από το κοινό 
για το τι να κάνει με το συγκεντρωμένο υλι-
κό – τεκμήριο της κοινής μας συνάντησης και 
ευθύνης. Η εγκατάσταση παρουσιάζει επίσης 
την ανταπόκριση στις επιστολές κάποιων 
από τους πρώτους συνεργάτες της Τάνια Ελ 
Χούρι που συμμετείχαν στη διαδικασία παρα-
γωγής του έργου Οι Κήποι Μιλούν. 

Από τις επιστολές του κοινού δεν κατάφεραν 
όλες να φτάσουν στην έκθεση που παρουσι-
άζεται. Κάποιες χάθηκαν στο δρόμο, κάποιες 
κατασχέθηκαν από τις αρχές. Άλλες θα θα-
φτούν στο έδαφος, για να μη διαβαστούν 
ποτέ.

› Οι Κήποι Μιλούν &
 Πείτε Μου Τι Μπορώ Να Κάνω    Λονδίνο/Βηρυτός 

 Τάνια Ελ Χούρι 
 Βιωματική Περφόρμανς & Εγκατάσταση
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Τάνια Ελ Χούρι

Η Τάνια Ελ Χούρι είναι καλλιτέχνης live art 
από το Λίβανο, η δουλειά της οποίας εστιάζει 
στη ζωντανή επαφή με το κοινό και τις ηθικές 
και πολιτικές δυνατότητες αυτής της επαφής. 
Δημιουργεί παραστάσεις και εγκαταστάσεις, 
στις οποίες το κοινό είναι ενεργός δράστης.  
Έχει περιοδεύσει διεθνώς και έχει διακριθεί 
με το International Prize for Live Art του Anti 
Festival, το Total Theatre Innovation Award και 
το Arches Brick Award. Η Τάνια είναι κάτοχος 
διδακτορικού από το Πανεπιστήμιο Royal 
Holloway του Λονδίνου. Η έρευνά της και οι 
δημοσιεύσεις της επικεντρώνονται στην πο-
λιτική διάσταση της live art στην προ και 
μετά περίοδο της Αραβικής Άνοιξης. Η Τάνια 
συνδέεται με την κολεκτίβα Forest Fringe του 
Ηνωμένου Βασιλείου και είναι συνιδρύτρια 
της ομάδας Dictaphone Group στον Λίβανο, 
η δουλειά της οποίας εστιάζει στην έρευνα 
και την ερμηνεία του δημόσιου χώρου. 

Η Φιόνα Γουίνιγκ, Πρόεδρος της Κριτικής 
Επιτροπής του International Live Art Prize ση-
μειώνει αναφορικά με τη δουλειά της Τάνια: 
«Η ευαισθησία με την οποία η καλλιτέχνης 
ενορχηστρώνει την εμπειρία του θεατή είναι 
εκπληκτική. Η εμπειρία αυτή μένει μέσα μας, 
μερικές φορές εγγράφεται κυριολεκτικά πάνω 
μας. Η Τάνια προσεγγίζει και αναδεικνύει με-
ρικά από τα πιο φλέγοντα ερωτήματα της 
εποχής μας, δημιουργώντας δυνατές εμπει-
ρίες που εγείρουν συζητήσεις και ανταλλαγή. 
Η δουλειά της είναι επιτακτικά απαραίτητη 
και την ευχαριστούμε γι’ αυτό». 

Η Λόις Κέϊνταν, συνιδρύτρια του Live Art 
Development Agency, αναφέρει για το έργο 
της Τάνια: «Η Tάνια είναι μια από τους πρω-
τοπόρους μιας γενιάς καλλιτεχνών με έδρα 
το Ηνωμένο Βασίλειο που δουλεύουν με τις 
πρακτικές της Live Art για να επαναπροσδι-
ορίσουν την τέχνη. Τι είναι, τι κάνει και τι λέει 
η τέχνη; Δοκιμάζει με ποιους τρόπους μπορεί 
να ανακαλυφθεί και να βιωθεί. Μας καλεί να 
εξετάσουμε την ατομική και συλλογική δυνα-
τότητα δράσης και εγείρει συζητήσεις για θέ-
ματα και εμπειρίες που είναι πολύ δύσκολο να 
μιλήσουμε. Στη διαδικασία μύησης του κοινού 
της σε τόσο δύσκολα και περίπλοκα μονοπά-
τια, έχει εξελίξει μια μορφή βιωματικής τέχνης 
που μας προσφέρει εξέχουσες εμπειρίες, οι 
οποίες σωματοποιούνται και αγγίζουν τον 
πυρήνα της ύπαρξής μας, μας καθιστούν συ-
νενόχους, ζητώντας μας να αναθεωρήσουμε 
το ρόλο, την ευθύνη και την εμπλοκή μας σε 
τέτοια επείγοντα και συνταρακτικά γεωπολι-
τικά γεγονότα».

Οι Κήποι Μιλούν
Σύλληψη-σκηνοθεσία: Τάνια Ελ Χούρι
Διεύθυνση παραγωγής: Τζέσικα Χάρινγκτον
Βοηθός παραγωγής - Επιμέλεια προετοιμασίας 
κοινού:  Νάγια Σαλαμέ
Βοηθός έρευνας και Συγγραφή στα Αραβικά: 
Κεενάνα Ίσσα
Καλλιγραφία και σχεδιασμός μνημάτων: 
Ντία Μπατάλ
Σκηνικά: Αμπίρ Σαξούκ
Επιμέλεια Ήχου: Καίρι Αϊμπες (Stronghold Sound)
Μετάφραση στα Αγγλικά: Ζιάντ Αμπού-Ρις

Συμπαραγωγή του Fierce Festival (Ηνωμένο Βα-
σίλειο) και του Next Wave Festival (Αυστραλία). 
Το έργο δημιουργήθηκε μέσα από το Artsadmin 
Artists’ Bursary Scheme. Με την υποστήριξη του 
Arts Council της Αγγλίας
Εκτέλεση Παραγωγής: Βίκυ Στρατάκη, με την υπο-
στήριξη της POLYPLANITY Productions

Διάρκεια: 40΄
Ημερομηνίες και ώρες:

Σάββατο 22/06 
preview: 17:30- 19:30 & 21:30-23:30
Κυριακή 23/06 12:30 - 14:30 & 17:30- 23:30
Σάββατο 29/06   12:30 - 14:30 & 17:30- 23:30
Κυριακή 30/06    12:30 - 14:30 & 17:30- 23:30
Δευτέρα 24/06 έως και 
Παρασκευή 28/06    17:30- 21:30

Χώρος: 
Info - Point, 3ο Δημοτικό Σχολείο Δαρδανελλίων 
85, Ελευσίνα

Πείτε Μου Τι Μπορώ Να Κάνω
Ιδέα - Σύλληψη: Τάνια Ελ Χούρι
Παραγωγή:Bryn Mawr College 
Σχεδιασμός Χώρου: Αμπίρ Σαξούκ
Ηχητικά αποσπάσματα: Κεενάνα Ίσσα, Μοχά-
μεντ Νουρ “Αμπό Γκάμπι” Άχμεντ, Μοχάμεντ Άλι 
“Νταλί” Αγρέμπι
Μετάφραση στα Αγγλικά: Ζιάντ Αμπού -Ρις
Συντονισμός εγκατάστασης: Τζον Γουέρι
Εκτέλεση Παραγωγής: Βίκυ Στρατάκη, με την υπο-
στήριξη της POLYPLANITY Productions

Ημερομηνίες και ώρες έκθεσης:
Σάββατο 22/06 έως Κυριακή 30/06 
Σάββατο 22/06  18:30-23:30
Κυριακή 23/06   12:30-14:30 & 17:30-23:30
Δευτέρα 24 - Σάββατο 29/06  18:30-23:30
Κυριακή 30/06  12:30-14:30 & 18:30-23:30

Χώρος: 
Info - Point, 3ο Δημοτικό Σχολείο Δαρδανελλίων 
85, Ελευσίνα

Ελεύθερη είσοδος με δελτία εισόδου. Τα δελτία εισόδου 
διατίθενται από το Info Point του Φεστιβάλ Συνοικισμός 
μισή ώρα πριν από την έναρξη της εκδήλωσης ή με τη-
λεφωνική κράτηση από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-
15:00 στο τηλέφωνο 6946105900  ή διαδικτυακά από την 
ιστοσελίδα του Φεστιβάλ Συνοικισμός

Κείμενο του 1929 η Ιστορία ενός Αιχμαλώτου 
του Στρατή Δούκα αφηγείται την Ιστορία και 
τελική απόδραση στην Ελλάδα του Μικρα-
σιάτη πρόσφυγα Νικόλα Καζάκογλου. Είναι 
γραμμένο μέσα από την επεξεργασία της 
μαρτυρίας του ιδίου. Χωρίς ψυχολογίες, λυρι-
σμούς, αφηρημένους συλλογισμούς και ιδέες 
το κείμενο περιγράφει πώς ξέφυγε από βέ-
βαιο θάνατο. Η απλότητα, ή μάλλον, η γύμνια 
του ύφους το καθιστά μοναδικό στην ιστορία 
της νεοελληνικής λογοτεχνίας.

Η παράσταση Η Ιστορία Ενός Αιχμαλώτου 
παραμένει εξ ίσου γυμνή, δημιουργώντας ένα 
περιβάλλον που βοηθά, χωρίς να καθοδηγεί, 
την κατανόηση του κειμένου. Παρέχει στοιχεία 
που εξηγούν/θυμίζουν την εποχή και τα γεγο-
νότα και δημιουργεί έναν άνετο χώρο μάλλον 
ακρόασης και μοιρασιάς παρά αναπαρά-
στασης.

Ο αφηγητής έχει μπροστά του ένα τραπέζι με 
όλα τα σύνεργα του, ένα εμφανές μικρόφωνο, 
χαρτιά, αναψυκτικά. Διαβάζει το κείμενο χω-
ρίς να υποδεικνύει τις σημασίες ή να υποδύ-
εται πως είναι αόρατος. Αφήνει το κείμενο να 
μιλήσει. Στοιχεία ιστορικά και πραγματολογι-
κά αναγράφονται σε έναν μεγάλο πίνακα, δί-
πλα από τον αφηγητή, κατά την διάρκεια της 
αφήγησης. Η ηχητική εγκατάσταση αγκαλιά-
ζει τον χώρο ομοιόμορφα και ο ήχος ακούγε-
ται χωρίς να χρειάζεται ένταση. Είναι σα να 
βρισκόμαστε μέσα στο κείμενο, σε μια φωνή 
που μιλά μέσα από τον χρόνο και αναδύεται 
μέσα από έναν άλλο χώρο που μοιάζει χαμέ-
νος μέσα στο παρελθόν αλλά παραμονεύει. 
Μας κρυφοκοιτά και μέσα στο κείμενο αλλά 
και μέσα στις ειδήσεις που ακούμε κάθε μέρα 
αιχμάλωτοι κάποτε κι εμείς της Ιστορίας που 
συντρίβει χωρίς να ρωτήσει τις ελάχιστες 
ζωές μας. 

› Η Ιστορία Ενός Αιχμαλώτου του Στρατή Δούκα
 Αλέξανδρος Μιστριώτης Ελευσίνα
 Παράσταση
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Αλέξανδρος Μιστριώτης

Ο Αλέξανδρος Μιστριώτης γεννήθηκε στις 
17 Αυγούστου 1973 στην Οτάβα (Καναδάς), 
μεγάλωσε στην Αθήνα και σπούδασε στην 
Γαλλία, στην ESBAM, Ανώτατη Σχολή Καλών 
Τεχνών της Μασσαλίας. Το καλλιτεχνικό του 
προφίλ δύσκολα προσδιορίζεται. Η δουλειά 
του κυμαίνεται ανάμεσα στην εικόνα και το 
κείμενο, στην παρουσία και την αναπαράστα-
ση, στην ακρίβεια και την αφαίρεση. Η ανα-
παράσταση των κειμένων του αποτελεί μέρος 
του έργου της έρευνάς του για ένα «Θέατρο 
της Ησυχίας» ενώ τα ίδια τα κείμενα αποτε-
λούν μέρος μιας έρευνας για τη σύγχρονη 
προφορικότητα και παραμένουν, ως εκ τού-
του, αδημοσίευτα. 

Το ζήτημα της ταυτότητας - της ελληνικής 
ταυτότητας, της ευρωπαϊκής ταυτότητας 
και της μεταξύ τους σχέσης - βρίσκεται στο 
επίκεντρο της προβληματικής του έργου του 
Αλέξανδρου Μιστριώτη, την οποία αναπτύσ-
σει με τη χρήση δύο βασικών εργαλείων: της 
Ιστορίας από τη μια πλευρά και της Ποίησης 
από την άλλη. Αυτός ο συμφυρμός Ποίησης 
και Ιστορίας διαμορφώνει την ιδιότυπη, προ-
σωπική γλώσσα και δημιουργεί ένα καλλιτε-
χνικό σύμπαν, το οποίο φωτίζει με πρωτότυ-
πο τρόπο μια σειρά πολιτικών και κοινωνικών 
ζητημάτων της σύγχρονης πραγματικότητας. 
Ένα σύμπαν το οποίο συνέχει και διαπραγ-
ματεύεται θέματα,που θα μπορούσαν υπό 
άλλες προϋποθέσεις να φαίνονται ασύνδετα 
μεταξύ τους, από τις ελάχιστες συγκινήσεις 
της καθημερινότητας μέχρι τη διαμόρφωση 
των σύγχρονων πόλεων. 

Δεύτερο χαρακτηριστικό στοιχείο του έργου 
του Μιστριώτη είναι ο τρόπος με τον οποίο 
επιδιώκει και οικοδομεί τη σχέση του με το 
θεατή, στηριζόμενος στην παρουσία του καλ-
λιτέχνη και την άμεση, απογυμνωμένη απεύ-
θυνση στο θεατή.  Έτσι οικοδομεί οργανικά 
μία προσωπική σχέση ανάμεσα στον καλλι-
τέχνη και στο θεατή, σαν να πρόκειται σχεδόν 
για εξομολόγηση. 

 

Κείμενο: Στρατής Δούκας
Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Μιστριώτης
Σύμβουλος Δραματουργίας: 
Ηλέκτρα Ελληνικιώτη
Ερμηνεύει ο Κωσταντής Μιζαράς
Σκηνογραφία: 
Στεφανία Ορφανίδου, Γρηγόρης Πετρόπουλος
Σχεδιασμός Ήχου: 
Σταμάτης Τσιμπίδης
Διεύθυνση παραγωγής: 
Εταιρεία Θεάτρου «Θέρος»
Παραγωγή: Ελευσίνα 2021 

Η παράσταση H ιστορία ενός αιχμαλώτου, δεν 
θα ήταν η ίδια χωρίς τους συγκεκριμένους συ-
ντελεστές.

Διάρκεια: 90΄

Ημερομηνίες και ώρες:
Κυριακή 23/06 20:00
Δευτέρα 24/06 20:00
Παρασκευή 28/06 20:00
Σάββατο 29/06  21:00

Χώρος: 
Παλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός

Ελεύθερη είσοδος με δελτία εισόδου. Τα δελτία εισόδου 
διατίθενται από το Info Point του Φεστιβάλ Συνοικισμός 
μισή ώρα πριν από την έναρξη της εκδήλωσης ή με τη-
λεφωνική κράτηση από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-
15:00 στο τηλέφωνο 6946105900  ή διαδικτυακά από την 
ιστοσελίδα του Φεστιβάλ Συνοικισμός.

› Ιστορία, Ιστορία Ιστορία Λονδίνο 

 Ντέμπορα Πίρσον  
 Θέατρο Ντοκουμέντο

Στις 23 Οκτωβρίου του 1956, ξέσπασε η 
επανάσταση στην Ουγγαρία, η οποία δι-
ήρκησε δώδεκα μέρες. Ούγγροι μάχονταν 
με σοβιετικά στρατεύματα στους δρό-
μους, στα σπίτια τους ή τον κινηματογράφο 
Corvin, το Αρχηγείο των Επαναστατών. Στις 
4 Νοεμβρίου του 1956 ο Σοβιετικός Στρα-
τός εισέβαλε με τεθωρακισμένα άρματα 
στην Βουδαπέστη, κατέπνιξε την επανάστα-
ση, και διοίκησε τη χώρα με τη βία έως την 
πτώση του Τείχους του Βερολίνου το 1989. 
Το πρώτο κτίριο που κατεδάφισαν ήταν ο 
κινηματογράφος. 

Η εξέγερση οδήγησε σε μια από τις μεγαλύ-
τερες μεταναστευτικές κρίσεις του εικοστού 
αιώνα, καθώς μεγάλο μέρος του  πληθυ-
σμού εγκατέλειψε τη χώρα. Μέσα σε αυτούς 
ήταν και ο παππούς της Ντέμπορα Πίρσον. 
Με τον ζωντανό σχολιασμό της προβολής 
μιας κωμωδίας του 1956 με θέμα έναν πο-
δοσφαιρικό αγώνα, προγραμματισμένη να 
πρωτοπαρουσιαστεί στο Corvin Cinema την 
εβδομάδα της εξέγερσης και ακυρωθείσα 
λόγω αυτής, η Ντέμπορα Πίρσον ξεκλειδώ-
νει μια εκπληκτικά προσωπική ιστορία. 

Ένα ντοκουμέντο περφόρμανς διατρέχει τη 
διάρκεια του έργου και χρονομετράται πα-
ράλληλα με την ταινία, περιλαμβάνοντας 
συνεντεύξεις με τον εξόριστο σεναριογρά-
φο και με ανθρώπους που εμπλέκονται στην 
ταινία με σκοπό να αποδώσει με παιγνιώδη 
τρόπο πως η μετανάστευση, η καταστολή 
και οι προσωπικές ιστορίες συνυφαίνονται 
με την ιστορία. Η  Ιστορία, Ιστορία, Ιστορία 
είναι ένας αξιοσημείωτος λεπτοφυής στο-
χασμός πάνω στις συνάψεις και το χάος, 
στο πώς η ιστορία είναι την ίδια στιγμή κα-
τασκευή αλλά και εκτός ελέγχου, πανταχού 
παρούσα και μη αναστρέψιμη.

Η Ιστορία, Ιστορία, Ιστορία είναι ένα έργο 
για τους λάτρεις του κινηματογράφου και 
για καθένα και καθεμία που έχει κοιτάξει τις 
εικόνες των προγόνων του λιγάκι περισσό-
τερο. Το έργο δημιουργήθηκε με τη συμβολή 
του ηθοποιού Ντάνιελ Κίτσον ως προς τη 
δραματουργία και των καλλιτεχνικών συμ-
βούλων Τάνια Ελ Χούρι και Λόρα Ντάνεκιν.
 
Το έργο ήταν ανάθεση του ευρωπαϊκού ορ-
γανισμού House on Fire και συμπαραγωγή 
των θεατρικών οργανισμών teatergarasjen 
(Νορβηγία) και του Théâtre Garonne (Γαλ-
λία).  Το House of Fire είναι ένα δίκτυο δέκα 
ευρωπαϊκών θεατρικών οργανισμών και 
φεστιβάλ, τα οποία τα τελευταία χρόνια 
έχουν επιδείξει ενεργό ενδιαφέρον στη δι-
εκδίκηση μιας θέσης στον δημόσιο διάλογο 
για κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτικά 
ζητήματα υποστηρίζοντας ότι οι καλλιτέ-
χνες έχουν ζωτικό ρόλο στην κοινωνία και 
ότι η καλλιτεχνική δημιουργία προσφέρει 
μια έγκυρη πηγή γνώσης και εμπειρίας. Η 
Ιστορία, Ιστορία, Ιστορία  δημιουργήθηκε εν 
μέρει στο Στούντιο του Εθνικού Θεάτρου 
(Ηνωμένο Βασίλειο). Η παράσταση παρου-
σιάστηκε σε 15 χώρες, 4 ηπείρους και έχει 
μεταφραστεί σε 5 γλώσσες. Η εφημερίδα 
Publico στην Πορτογαλία την περιλάμβανε 
ως μία από τις δέκα καλύτερες περφόρ-
μανς του 2017.
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Ντέμπορα Πίρσον

Η Ντέμπορα Πίρσον επιλέγει για τις παρα-
στάσεις της χώρους η μορφή και το ύφος 
των  οποίων ταυτίζεται με το περιεχόμενο και 
το αντίστροφο. Κατά συνέπεια, η δουλειά της 
συχνά βρίσκεται στο σημείο σύγκλισης αρ-
κετών πεδίων, περιλαμβάνοντας συγγραφή 
θεατρικών έργων, συμμετοχικό θέατρο, πα-
ράσταση σχεσιακής τέχνης (μορφή τέχνης με 
στόχο την επικοινωνία και την δημιουργία αν-
θρώπινων σχέσεων), και μεταξύ άλλων έργα 
τέχνης μέσω προβολής βίντεο και ηχητικών 
εγκαταστάσεων. Είναι ιδρύτρια και συν-δι-
ευθύντρια ενός συλλόγου επιμελητών, του 
Forest Fringe που έχει ως βάση το Ηνωμένο 
Βασίλειο, και έχει κερδίσει αρκετές διακρίσεις 
για την πρακτική της και για το Forest Fringe. 
Μεταξύ άλλων είναι η αναφορά της Πίρσον 
στη λίστα Stage 100 των πιο σημαντικών 
ανθρώπων που εργάζονται στο θέατρο του 
Ηνωμένου Βασιλείου. 

Έργα της, έχουν ανατεθεί και παρουσιαστεί  
από τους παρακάτω καλλιτεχνικούς οργα-
νισμούς: Royal Court (Λονδίνο), Somerset 
House (Λονδίνο),  Brussels Nuit Blanche (Βρυ-
ξέλλες), Τeatro Nacional Donna Maria II (Λισ-
σαβόνα), Φεστιβάλ Next Wave (Μελβούρνη), 
Θέατρο Garonne, bit teatergarasjen (Μπέρ-
γκεν), και πολλά άλλα. Έχει παρουσιάσει πα-
ραστάσεις σε περισσότερες από είκοσι χώ-
ρες στις πέντε ηπείρους και έχει μεταφραστεί 
σε περισσότερες από έξι γλώσσες. 

Φέτος, έκανε πρεμιέρα το έργο Inside Bitch 
στο Royal Court, σε συνεργασία με την θεα-
τρική συγγραφέα Stacey Gregg και σε παρα-
γωγή που σχεδιάστηκε από τέσσερις γυναίκες 
ηθοποιούς που έχουν βιώσει στο παρελθόν 
της εμπειρία της φυλακής. Τα κείμενα για το 
Inside Bitch και το The Future Show δημοσι-
εύτηκαν από το Oberon. Είναι κάτοχος διδα-
κτορικού στη σύγχρονη δραματουργία από 
το Royal Holloway όπου σπούδασε με υπο-
τροφία του ιδρύματος Anne Reid.

Δημιουργία & Περφόρμανς: 
Ντέμπορα Πίρσονς
Δραματουργία: 
Ντάνιελ Κίτσον
Καλλιτεχνικοί Σύμβουλοι: 
Τάνια Ελ Χουρί, Λόρα  Ντάνεκιν
Εκτέλεση Παραγωγής: 
Νίκος Μαυράκης

Το project δημιουργήθηκε με την συμβολή του: 
National Theatre Studio (Ηνωμένο Βασίλειο)

Το έργο είναι ανάθεση του Ευρωπαϊκού Προ-
γράμματος House on Fire, συμπαραγωγή των 
Theatre Garone (Γαλλία) και bit teatergarasjen 
(Νορβηγία)

Διάρκεια: 90’
Ημερομηνίες και Ώρες:
Κυριακή 23 /06 έως και 
Τετάρτη 26/06  21:30

Χώρος: Info - point, 3ο Δημοτικό Σχολείο
Διεύθυνση: Δαρδανελλίων 85, Ελευσίνα

Ελεύθερη είσοδος με δελτία εισόδου. Τα δελτία εισόδου 
διατίθενται από το Info Point του Φεστιβάλ Συνοικισμός 
μισή ώρα πριν από την έναρξη της εκδήλωσης ή με τη-
λεφωνική κράτηση από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-
15:00 στο τηλέφωνο 6946105900  ή διαδικτυακά από την 
ιστοσελίδα του Φεστιβάλ Συνοικισμός.

Οι απόγονοι των Μικρασιατών προσφύγων 
της Άνω Ελευσίνας πρωταγωνιστούν σε μια 
site-specific περιπατητική  παράσταση στην 
ιδιόμορφη γειτονιά του Συνοικισμού. Τα μικρά 
προσφυγόσπιτα και τα αδιέξοδα σοκάκια 
μαρτυρούν σιωπηλά τις αναμνήσεις του με-
γάλου ξεριζωμού. Ψηφίδες διηγήσεων συνθέ-
τουν το μωσαϊκό της παράστασης, που κινεί-
ται μεταξύ μυθοπλασίας και τεκμηρίωσης. Η 
προσωπική μαρτυρία του ενός γίνεται συνά-
μα η ιστορία των πολλών. Συμμετέχοντες και 
κοινό αντικρίζουν την καταγωγή και την κλη-
ρονομιά των Μικρασιατών μέσα από ραδιό-
φωνα, τηλεοράσεις, μουσική και βίντεο-ντο-
κουμέντα, που παραμένουν ασίγαστα εδώ 
και εκατό χρόνια - μια ζωντανή αναμετάδοση 
που συνεχίζεται στο διηνεκές και μεταλαμπα-
δεύεται στις επόμενες γενιές. Πίσω από τους 
ξεφλουδισμένους τοίχους, τις εγκαταλελειμ-
μένες αυλές και τα νεόκτιστα διώροφα, απο-
καλύπτεται μια νέα εκδοχή της ιστορίας που 
κατατίθεται για πρώτη φορά. 

Η παράδοση, η ζωντανή μνήμη και η σχέση 
με το παρελθόν αποτελούν την αφετηρία για 
τη διαδρομή τόσο των συμμετεχόντων και του 
κοινού. Το υλικό της παράστασης έχει συλλε-
χθεί μετά από πολύμηνες συναντήσεις, επι-
τόπιες συνεντεύξεις, αλλά και χαλαρές κατ’ 
ιδίαν κουβέντες με τους κατοίκους στο χώρο 
του Μουσείου Μικρασιατών, ένα τοπόσημο 
βαρύνουσας ιστορικής και συναισθηματικής 
σημασίας για την Άνω Ελευσίνα. Παράλληλα, 
η ίδια η διαδικασία συγκέντρωσης του υλικού 
έχει τεκμηριωθεί εκτενώς μέσω κινηματογρά-
φησης και ηχογραφήσεων που αποτελούν 
ντοκουμέντο όχι μόνο των προβών και της 
διαδικασίας, αλλά και της ίδιας της καθημε-
ρινότητας, των ρυθμών της και της ιδιοτυπί-
ας της περιοχής του Συνοικισμού. Οι μουσικοί 
και οι ηθοποιοί μαζί με τους συμμετέχοντες 
γίνονται μέρος μιας ενιαίας και συλλογικής 

δημιουργικής διαδικασίας. Ο βασικός πυρή-
νας των διηγήσεων εμπλουτίζεται με ιστορικό 
αρχειακό υλικό από την Αγέλαστο Πέτρα του 
Φίλιππου Κουτσαφτή και το σύνολο της κατα-
γραφής συγκροτείται σε μια διακαλλιτεχνική 
σύνθεση που πραγματεύεται την ανασύστα-
ση της μνήμης. Η διαδοχή και η συμπλοκή της 
αφήγησης με την αναπαράσταση αποδίδο-
νται  μέσω του συνταιριάσματος της δράσης 
των ηθοποιών, με τις βιντεοπροβολές, το ηχη-
τικό περιβάλλον και τη ζωντανή μουσική, που 
τελικά δημιουργούν το σύμπαν της παράστα-
σης, ενώ αναζητούνται εναλλακτικοί τρόποι 
αλληλεπίδρασής μεταξύ των εκφραστικών 
μέσων.
 
Η φετινή παρουσίαση της Γιολάντας Μαρ-
κοπούλου και των καλλιτεχνικών συνεργατών 
της στο Φεστιβάλ Συνοικισμός αποτελεί μέ-
ρος μια μακρόχρονης διαδικασίας έρευνας 
και καλλιτεχνικής πρακτικής πάνω στο θε-
ματικό άξονα της προσφυγιάς και της ανα-
γκαστικής μετεγκατάστασης, που συνοδεύ-
εται από σταθερή, τακτική παρουσία στην 
γειτονιά. Η περιπατητική παράσταση Ε_ΦΥΓΑ 
της ομάδας Station Athens στο Φεστιβάλ 
Συνοικισμός του 2018, παρουσίασε ιστορίες 
προσφύγων και μεταναστών που έφτασαν 
στην Ελλάδα πρόσφατα από το Αφγανιστάν, 
το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές. Στο δεύτε-
ρο μέρος της έρευνας και διατρέχοντας μια 
πτυχή της ελληνικής ιστορίας αυτή τη φορά, 
διατηρείται ο ίδιος χώρος δράσης ο οποίος 
φορτίζεται διαφορετικά, αλλά συνεχίζει να 
αποτελεί έναν από τους μοχλούς που κινούν 
την παράσταση και ένα από τα νήματα που 
ενώνουν τις ιστορίες. 
Η παράσταση διευρύνει το διάλογο μεταξύ 
ντοκουμέντου και περφόρμανς που έχει ανοί-
ξει η ομάδα με τον τόπο και τους κατοίκους 
του από το 2018 και συνεχίζεται.

› Ε_ΦΥΓΑ Μικρασία Ελευσίνα
 Γιολάντα Μαρκοπούλου 
 Site Specific Παράσταση
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Γιολάντα Μαρκοπούλου

Η Γιολάντα Μαρκοπούλου είναι σκηνοθέτις και 
παραγωγός κινηματογραφικών και θεατρικών 
έργων.
Από το 2007 διευθύνει την ανεξάρτητη εταιρεία 
θεατρικών, κινηματογραφικών και multimedia 
παραγωγών POLYPLANITY Productions ενώ τον 
ίδιο χρόνο ίδρυσε τον καλλιτεχνικό χώρο ΣΥ-
ΝΕΡΓΕΙ-Ο στο Μεταξουργείο. Έχει σκηνοθετή-
σει πάνω από είκοσι θεατρικά έργα και ταινίες 
μικρού μήκους. Οι θεατρικές της σκηνοθεσίες 
περιλαμβάνουν τα: Tejas Verdes, Νεκροί Ταξι-
διώτες, Το Χώμα, Shoot-Get-Treasure-Repeat, 
1911 (στο ΣΥΝΕΡΓΕΙ-Ο), Στο Δάσος των  Σεμνών 
(Διεθνής Συνάντηση Αρχαίου Δράματος, Δελ-
φοί 2009), Θάλαμος Αρ. 6, Οι Εμιgrρέδες (Θέα-
τρο Οδού Κεφαλληνίας 2015-2016) και ΕROICA 
(Θέατρο Τέχνης- Κάρολος Κουν 2018-2019).
 Έχει σκηνοθετήσει μεταξύ άλλων τις ταινίες μι-
κρού μήκους Ιt’s ok my Friend και Oι Πυραμίδες 
της Αθήνας που παρουσιάστηκαν σε διεθνή κι-
νηματογραφικά φεστιβάλ.  
Παράλληλα, από το 2008 σκηνοθετεί και συ-
ντονίζει το θεατρικό εργαστήρι προσφύγων 
και μεταναστών Station Αthens. Η παράσταση 
Είμαστε οι Πέρσες! (2015-17) παρουσιάστηκε 
στο Φεστιβάλ Αθηνών, στο International Theatre 
of Finland και στο φεστιβάλ mind the fact, ενώ 
η περιπατητική site-specific performance Ε_
ΦΥΓΑ (2014, 2018) εντάχθηκε στο πρόγραμμα 
της Ελευσίνας 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα 
της Ευρώπης, με την οποία διατηρεί σταθερή 
καλλιτεχνική συνεργασία. Ακόμη έχει σκηνοθε-
τήσει τις παραστάσεις Ο Παίκτης, Εγώ (ΚΕΘΕΑ, 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 2016) και Ρουλέ-
τενμπουργκ (2017, mind the fact festival) με την 
ομάδα The Gamblers, αποτελούμενη από πρώ-
ην εξαρτημένους στα τυχερά παιχνίδια. Μαζί 
με την Ιωάννα Βαλσαμίδου ίδρυσαν το 2016 και 
διατηρούν την καλλιτεχνική επιμέλεια της πολι-
τιστικής και καλλιτεχνικής πρωτοβουλίας mind 
the fact, που έχει σαν στόχο να παρουσιάσει 
«αληθινές ιστορίες με πρωταγωνιστές τους 
ανθρώπους που τις έζησαν». 
Μέσα από την POLYPLANITY έχει συνεργα-
στεί  σημαντικούς πολιτιστικούς οργανισμούς 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό όπως η Στέγη 
του Ιδρύματος Ωνάση, το Φεστιβάλ Αθηνών, 
το Μέγαρο Μουσικής κ.α. Ηταν η παραγωγός 
της ΙΛΙΑΔΑΣ σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού η 
οποία περιόδευσε διεθνώς. 
Είναι απόφοιτη του τμήματος Film Production 
του Boston University College of Communication.

www.synergyo.gr / www.polyplanity.com / 
www.mindthefact.gr

Σκηνοθεσία: Γιολάντα Μαρκοπούλου
Δραματουργία: Ιωάννα Βαλσαμίδου 
Συνεργασία στη Δραματουργία: 
Θάνος Τσακαλίδης
Σχεδιασμός Βίντεο: 
Ερατώ Τζαβάρα & Γιολάντα Μαρκοπούλου
Μουσική Σύνθεση: dorόs
Σχεδιασμός Ήχου: Λάμπρος Πηγούνης
Έρευνα: Η ομάδα
Ηθοποιοί: 
Θάνος Τσακαλίδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου
Ζωντανή Μουσική:  
dorόs - Νικόλας Αγγελόπουλος (λαούτο, πολίτι-
κο λαούτο), Δημήτρης Μπρέντας (κλαρίνο, νέυ, 
καβάλι), Αλέξης Νόνης (νταραμπούκα, μπεντίρ, 
στάμνα, cajon, καλίμπα), Νίκος Σκαφίδας (βιολί), 
Χρήστος Σύγγελος (ούτι)

Συμμετέχουν τα μέλη του Συλλόγου Μικρασια-
τών Ελευσίνας: 
Γρηγόρης Ασημακόπουλος, Βούλα Γέμελα-Κα-
λασκάνη, Αρχόντω Γέμελα-Μαρούγκα, Γεωργία 
Γιαγτζόγλου - Αντωνιάδου, Μαρίνα Δασκάλου, 
Φρόσω Καρακίτσου, Μαρία Λιούρα, Περικλής 
Μιχαήλος, Καίτη Σαριτζιώτη, Βάσω Σφήκα, Βαγ-
γέλης Τσακίρογλου, Ευγενία Τσολάκη, Νίκος Χα-
τζηστρατίδης  

Διεύθυνση Παραγωγής: Βίκυ Στρατάκη
Βοηθός Σκηνογραφίας: Σοφιαλένα Ξεζωνάκη
Συντονισμός Χώρων: Μαριλένα Μόσχου
Βοηθοί Παραγωγής: Τάνια Κουτάλα, Έλενα Λιβαθι-
νού, Νίκος Χαραλαμπίδης, Aidan Tong
Υπέρτιτλοι: Μυρτώ Γιαννακοπούλου
Παραγωγή: 
Ελευσίνα 2021, POLYPLANITY Productions

Με την υποστήριξη του Μουσείου Ιστορίας και 
Λαογραφίας Συλλόγου Μικρασιατών Ελευσίνας 
και του mind the fact.

Ευχαριστούμε θερμά τον Φίλιππο Κουτσαφτή για 
την παραχώρηση του αρχειακού υλικού της ταινίας 
Αγέλαστος Πέτρα.

Διάρκεια: 90΄
Ημερομηνίες και ώρες: 
Δευτέρα 24/06 έως και 
Παρασκευή 28/06  20:15

Χώρος: Info -point, 3ο Δημοτικό Σχολείο
Διεύθυνση: Δαρδανελλίων 85, Ελευσίνα

Ελεύθερη είσοδος με δελτία εισόδου. Τα δελτία εισόδου 
διατίθενται από το Info Point του Φεστιβάλ Συνοικισμός 
μισή ώρα πριν από την έναρξη της εκδήλωσης ή με τη-
λεφωνική κράτηση από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-
15:00 στο τηλέφωνο 6946105900  ή διαδικτυακά από την 
ιστοσελίδα του Φεστιβάλ Συνοικισμός.

Έχει σημασία το παρελθόν; Υπάρχει μια 
Ιστορία ή πολλές; Οι πρώτοι άνθρωποι που 
έγραψαν κάτι, πώς είχαν μάθει να διαβάζουν 
ώστε να ξέρουν τι γράφουν; Ένα έθνος όταν 
μεγαλώσει, επαναστατεί και γίνεται αναγκα-
στικά κράτος; Έχουν οι κοινωνίες άπλυτα; Τι 
γνώμη για τον εμφύλιο έχετε στην οικογένεια 
σας; Τα ντόμινο όταν στηθούν σωστά, στή-
νονται σωστά μόνο για να πέσουν; Γίνεται να 
σε καθορίζει κάτι που δε γνωρίζεις; Μπορεί 
να γίνει μια παράταση μόνο με ερωτήσεις;

Η ομάδα Hatari παρουσιάζει την παράστα-
ση Αϊτή, μία performance για την Ιστορία 
και, μέσα απ’ αυτήν, 255 ερωτήματα για την 
Ιστορία του νεοελληνικού κράτους, την πο-
ρεία του μέσα στους αιώνες, τη σχέση της 
σημερινής εποχής με το παρελθόν και τη 
θέση μας μέσα στο αέναο ποτάμι του χρό-
νου. Με κύριο και αποκλειστικό εργαλείο την 
ερώτηση, η νεοελληνική ιστορία γίνεται πε-
δίο προβληματισμού, έρευνας και παιχνιδιού 
αλλά και σημείο αντίστιξης με το ανιστορικό 
και επίπεδο παρόν. 

Η ιστορία ενός Κράτους που ξεκίνησε το τα-
ξίδι του με τις θερμές ευχές για απελευθέ-
ρωση από την Αϊτή - την πρώτη χώρα που 
αναγνώρισε επίσημα την ελληνική επανά-
σταση του 1821. Το «Χαΐτιον», μία ανεξάρτη-
τη, αλλά πολύ φτωχή χώρα, που, καθώς δεν 
ήταν σε θέση να ενισχύσει οικονομικά την 
επανάσταση, έστειλε στους Έλληνες 45 τό-
νους καφέ προς πώληση, για να αγοραστούν 
καριοφίλια και άλλα πολεμοφόδια, αλλά και 
100 Αϊτινούς εθελοντές, που πέθαναν όλοι 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς την Ελ-
λάδα..

Ομάδα Hatari

Η νεοσύστατη ομάδα Hatari δημιουργήθηκε 
το 2017 με πρωτοβουλία των Άλκη Ζούπα και 
Μάριου Τσάγκαρη. Αποτελείται από τους Α. 
Ζούπα, Μ. Τσάγκαρη, Φ. Μπένου, Γ. Καπινιά-
ρη, Β. Παπαχρήστου, Γ. Ζαφειρίου. Έχοντας  
συνυπάρξει στο παρελθόν σε καταξιωμένες 
θεατρικές ομάδες, κυρίαρχη αφετηρία της 
δημιουργίας της ομάδας,  ήταν η επιθυμία 
των μελών της για περαιτέρω σύμπλευση και 
συνεργασία πάνω στη θεατρική έρευνα και 
σκηνική πράξη.

Η Aϊτή, μία performance για την Ιστορία, απο-
τελεί την πρώτη παράσταση της ομάδας,  μία 
έρευνα πάνω στην Ιστορία και την μνήμη. Στην 
κατασκευή της παράστασης, η ομάδα επέλε-
ξε σαν κύριο και αποκλειστικό εργαλείο τη 
φόρμα της ερώτησης, θέλοντας να εξετάσει 
τα όρια και την παραστασιακή της δυναμική, 
καθώς και να εστιάσει στη θεμελιώδη σημα-
σία της αμφιβολίας και της έρευνας απέναντι 
στα ιστορικά γεγονότα αλλά και απέναντι σε 
αυτά που συμβαίνουν σήμερα γύρω μας. 

Η λέξη ‘’Hatari’’, που σημαίνει κίνδυνος στα 
σουαχίλι, αντικατοπτρίζει τη δημιουργική 
επικινδυνότητα των αναζητήσεων πάνω στη 
θεατρική πρακτική (‘’μπορεί να γίνει μία πα-
ράσταση μόνο με ερωτήσεις;’’), καθώς και 
την ευάλωτη αλλά συναρπαστική πορεία των 
καλλιτεχνικών συμπράξεων. 

Ο Μάριος Τσάγκαρης είναι απόφοιτος του 
Ωδείου Φ.Νάκας (Τμ. Μουσικής για τον Κι-
νηματογράφο και το Θέατρο) και του Ωδείου 
Μουσικής Εταιρείας Αθηνών (Σύνθεση και 
Ανώτερα Θεωρητικά). ‘Εχει συνθέσει έργα 
για σόλο όργανα, σύνολα οργάνων, καθώς 
και ηλεκτρονική μουσική. Έχει συνεργαστεί 
με θεατρικές ομάδες στην μουσική σύνθε-

› Aϊτή, 
 μία performance για την Ιστορία  Αθήνα 

 Ομάδα Hatari  
 Παράσταση
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ση αλλά και ως σκηνοθέτης και περφόρμερ.  
Είναι αυτοδίδακτος σεναριογράφος και έχει 
γράψει σενάρια για ταινίες μικρού και μεγά-
λου μήκους. Είναι ενεργό μέλος του ντουέτου 
ηλεκτρονικής μουσικής “Unsample”, ενώ στο 
παρελθόν υπήρξε μέλος των ροκ γκρουπ 
“Επόμενη Κίνηση” και “Υπόγεια Ρεύματα“.

Ο Άλκης Ζούπας είναι απόφοιτος της Ανωτέ-
ρας Δραματικής Σχολής “ΔΗΛΟΣ” (2010). ‘Εχει 
συνεργαστεί με θεατρικές ομάδες ως ηθο-
ποιός. Επίσης έχει ασχοληθεί με την θεατρική 
γραφή. Στον κινηματογράφο έχει συμμετάσχει 
σε μεγάλου και μικρού μήκους ταινίες.

Ο Γιώργος Καπινιάρης είναι απόφοιτος 
της Ανωτέρας Δραματικής Σχολής “ΔΗΛΟΣ” 
(2010) και εργάζεται ως ηθοποιός στο θέα-
τρο και τον κινηματογράφο. 

Η Βάλια Παπαχρήστου είναι απόφοιτος της 
Κρατικής Σχολής Χορού με Μεταπτυχιακά 
(Advanced Performance Studies) στο Laban 
Centre στο Λονδίνο, επαγγελματίας χορεύ-
τρια με πολυετή εμπειρία, χορογράφος και 
ηθοποιός/performer με συνεργασίες με κα-
ταξιωμένους Έλληνες καλλιτέχνες. 

Η Φένη Μπένου είναι ηθοποιός, απόφοιτος 
της Ανωτέρας Δραματικής Σχολής “ΔΗΛΟΣ”, 
με ρόλους στον κινηματογράφο και το θέα-
τρο.  Στο θέατρο έχει επιπλέον εργαστεί ως 
βοηθός σκηνοθέτη και βοηθός παραγωγής. 

Ο Γιώργος Ζαφειρίου είναι φωτογράφος και 
δάσκαλος φωτογραφίας, με έργα σε ατομικές, 
ομαδικές εκθέσεις και εγκαταστάσεις από το 
1991 και συνεργασίες με ομάδες θεάτρου, 
χορού και performing arts, στην δημιουργία 
οπτικοακουστικού υλικού και στο σχεδιασμό 
φωτισμού. Με μικρού μήκους ταινίες του έχει 
πάρει μέρος σε φεστιβάλ στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό.

Σύλληψη - Σκηνοθεσία - Κείμενο: 
Μάριος Τσάγκαρης, Άλκης Ζούπας
Παίζουν: 
Γιώργος Καπινιάρης, Άλκης Ζούπας
Βοηθός σκηνοθέτη: Φένη Μπένου 
Επιμέλεια κίνησης: Βάλια Παπαχρήστου
Σχεδιασμός φωτισμού - Video - φωτογραφία:
Γιώργος Ζαφειρίου 
Πρωτότυπη μουσική - σχεδιασμός ήχου: 
Μάριος Τσάγκαρης
Σχεδιασμός αφίσας: Κωνσταντίνος Σελλάς 
Επικοινωνία παράστασης:
Φένη Μπένου, Ελένη Μιχαλάκη
Παραγωγή: Hatari, Ομάδα7 

Διάρκεια: 60΄
Ημερομηνίες και Ώρες:
Πέμπτη 27/06 21:30-22:30
Παρασκευή 28/06   21:30-22:30
Κυριακή 30/06  21:30-22:30

Χώρος: Info- point,  3ο Δημοτικό Σχολείο
Διεύθυνση: Δαρδανελλίων 85, Ελευσίνα

Ελεύθερη είσοδος με δελτία εισόδου. Τα δελτία εισόδου 
διατίθενται από το Info Point του Φεστιβάλ Συνοικισμός 
μισή ώρα πριν από την έναρξη της εκδήλωσης ή με τη-
λεφωνική κράτηση από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-
15:00 στο τηλέφωνο 6946105900  ή διαδικτυακά από την 
ιστοσελίδα του Φεστιβάλ Συνοικισμός.

Το Ουδέν Προς Δήλωση ξεκίνησε ως μια 
ερευνητικού χαρακτήρα ομιλία-περφόρμανς 
που εξερευνά τα όρια εντός του Λιβάνου, τα 
σύνορα με τους γείτονες του, αλλά και εν γέ-
νει τα σύνορα σε όλο τον Αραβικό κόσμο. 

Στο δάπεδο υπάρχει ένας παλιός χάρτης του 
Αραβικού κόσμου που δείχνει το σιδηροδρο-
μικό δίκτυο που διασχίζει διακρατικά σύνορα 
εντός του Αραβικού κόσμου  και απλώνεται 
σε όλη την περιοχή. Η παλιά σιδηροδρομική 
γραμμή Hijaz, που συνέδεε τη Δαμασκό με τη 
Μεδίνα, μεταφέροντας Μουσουλμάνους προ-
σκυνητές, διέσχιζε τα σημερινά κράτη της Συ-
ρίας, της Ιορδανίας και της Σαουδικής Αρα-
βίας, χωρίς την ανάγκη βίζας. Ο σημερινός, 
εκτός λειτουργίας Λιβανέζικος Οργανισμός 
Σιδηροδρόμων παρουσιάζεται ως ρήγμα. 

Τα μέλη του Dictaphone Group αποφάσισαν 
να κάνουν ένα ταξίδι κατά μήκος των εγκατα-
λελειμμένων σιδηροδρομικών σταθμών του 
Λιβάνου. Το σημείο εκκίνησης ήταν ο ερει-
πωμένος σταθμός της Βηρυτού, και συνέχι-
σαν ακολουθώντας καθεμία μια από τις τρεις 
διαφορετικές πορείες του σιδηροδρόμου. Τα 
ταξίδια τους αποκάλυψαν παρελθοντικές και 
παροντικές χρήσεις αυτών των γραμμών και 
των σταθμών που συνδέουν. Κάποιοι εγκατα-
λείφθηκαν. Άλλοι μετατράπηκαν σε αυτοσχέ-
δια σπίτια. Κάποιοι έφεραν τα σημάδια της 
μετατροπής τους σε στρατιωτικές βάσεις και 
θαλάμους βασανιστηρίων.

Καθώς πρόκειται για ένα ερευνητικό έργο εν 
εξελίξει, πέρασε από διάφορα στάδια ανά-
πτυξης  από το 2013 οπότε ξεκίνησε και μετά. 
Πριν από το συγκεκριμένο έργο, η ομάδα 
συνήθιζε να χρησιμοποιεί ως μέσο τη δια-
δραστική τοπιοειδική περφόρμανς. Οι τόποι, 
ωστόσο, του Ουδέν Προς Δήλωση ήταν πολ-
λοί, απρόβλεπτοι και σε κάποιες περιπτώσεις 

επικίνδυνοι, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη 
η επιτόπια παρουσία κοινού. 

Έτσι, η ομάδα ακολούθησε μία άλλη στρα-
τηγική: κάθε μία από τις καλλιτέχνιδες, μόνη, 
ξεκίνησε ένα διαφορετικό ταξίδι με σκοπό να 
βιώσει σωματικά τους διαφορετικούς αυτούς 
τόπους και να καταγράψει αυτές τις εμπειρίες 
με κάθε δυνατό τρόπο. Στη συνέχεια, η ομάδα 
άρχισε να πειραματίζεται πάνω σε διαφο-
ρετικούς τρόπους με τους οποίους θα μπο-
ρούσε να μοιραστεί αυτές τις εμπειρίες με 
το κοινό, διοργανώνοντας και συμμετέχοντας 
σε πολλές συναντήσεις, εκδηλώσεις, παρου-
σιάσεις και περφόρμανς. Μέσα από αυτή τη 
διαδικασία, συνέχισαν να μαθαίνουν, να πα-
ρατηρούν και να ανακαλύπτουν. Κατέγρα-
ψαν ορισμένα συμπεράσματα σε ένα βιβλίο 
έρευνας και προκειμένου να διατηρήσουν τη 
διαπραγμάτευση του θέματος ζωντανή, πρό-
σφατα επικαιροποίησαν τα κείμενα της περ-
φόρμανς και τα ηχογράφησαν ως ηχοτοπίο 
του βίντεο που δημιουργήθηκε από τα ταξί-
δια τους.

Στη σημερινή του μορφή, το Ουδέν Προς Δή-
λωση, προσφέρει όλο αυτό το υλικό στη διά-
θεση του κοινού ως μία τεκμηρίωση της όλης 
περιπέτειας του έργου, ως μία πρόσκληση 
για περαιτέρω διάδραση, ως μία εγκατάστα-
ση που μας πάει πίσω σε απρόσιτα τοπία και 
ταξίδια που δεν είναι πλέον εφικτά. 

› Ουδέν Προς Δήλωση  Βηρυτός 
 Dictaphone Group 
 Βιωματική Εγκατάσταση
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Dictaphone Group

Οι Dictaphone Group είναι μια κολεκτίβα από 
το Λίβανο, η δουλειά της οποίας εστιάζει σε 
live art έργα με θέμα το δημόσιο χώρο. Ξε-
κίνησε ως πρωτοβουλία της Τάνια Ελ Χούρι 
και της αρχιτέκτονα / πολεοδόμου Αμπίρ Σα-
ξούκ. Μαζί με διάφορους συνεργάτες, όπως 
την καλλιτέχνη και παραγωγό Πέτρα Σερχάλ, 
έχουν δημιουργήσει ερευνητικές site specific  
περφόρμανς σε μέρη, όπως ένα τελεφερίκ, 
μία ψαρόβαρκα και ένα λεωφορείο που έχει 
αποσυρθεί από την κυκλοφορία.
 
Οι ίδιες αναφέρουν για τη δουλειά τους: «Τα 
έργα και οι πολιτικές ανοικοδόμησης του 
Λιβάνου της δεκαετίας του ‘90 δεν ξέφυγαν 
από την ειρωνεία του εμφυλίου πολέμου. Στην 
πόλη που ζούμε, τη Βηρυτό, εμφανίζονται 
τρόποι ανοικοδόμησης που αδιαφορούν για 
την ιστορία και τα κοινωνικά συμφραζόμενα. 
Γίναμε μάρτυρες του πώς οι αποφάσεις που 
λαμβάνονται από τους ιθύνοντες φροντίζουν 
για τη διατήρηση φιλικών και “καθαρών” χώ-
ρων στην πόλη εις βάρος των ανεπιθύμητων 
τάξεων και των δικαιωμάτων που αυτές έχουν 
στο δημόσιο χώρο. Αυτοί οι βίαιοι μετασχη-
ματισμοί μας κατέστησαν ιδιαίτερα ευαίσθη-
τες στο θέμα του χώρου. Γρήγορα συνειδητο-
ποιήσαμε τους μηχανισμούς μέσα από τους 
οποίους οι κοινωνικές σχέσεις, η πολιτική, οι 
οικονομία, η ιστορία και η νομοθεσία διαπλέ-
κονται για να δημιουργήσουν όρια στα μέρη 
που ζούμε».
 
Κατανοώντας τα παραπάνω, οι Dictaphone 
Group εστιάζουν στη διεπιστημονική έρευνα 
του χώρου και στη δημιουργία live art έργων 
που στοχεύουν να λειτουργήσουν ως μέσα 
σχολιασμού της διαδικασίας διαμόρφωσης 
του σύγχρονου αστικού τοπίου και εργαλεία 
για να το ξαναφανταστούμε. Η πρακτική τους 
στηρίζεται στη σύζευξη κοινωνιολογικής 
έρευνας και live art. Δανείζονται εργαλεία από 
τον ακτιβισμό και τη διάδραση με το κοινό, για 
να δημιουργήσουν έργα που σε επίπεδο φόρ-
μας ποικίλουν από site specific παραστάσεις 
και βιωματικούς περιπάτους μέχρι βίντεο, 
ομιλίες και εκδόσεις. Δημιουργούν γνώση για 
το χώρο και οικοδομούν συλλογική μνήμη για 
διαφιλονικούμενα σημεία της πόλης. Στόχος 
αυτών των έργων είναι να εγείρουν ερωτήμα-
τα γύρω από τη σχέση μας με την πόλη και 
τον επαναπροσδιορισμό της έννοιας του δη-
μόσιου χώρου.

Έρευνα, Συγγραφή και Περφόρμανς:
Τάνια Ελ Χούρι, Πέτρα Σερχάλ, 
Αμπίρ Σαξούκ
Μοντάζ: Αλί Μπειντούν
Βιντεοσκόπηση: 
Καράμ Γκουσείν, Ντάνα Αμπουραμέ
Μουσική Σύνθεση: Αχμάντ Κούγια, Καίρι Εϊμπές
Βίντεο εγκατάσταση: Ήχος σε συνεργασία με τους 
Αχμάντ Κούγια και Καίρι Εϊμπές

Το έργο δημιουργήθηκε εν μέρει στο Watermill 
Center (ένα εργαστήριο για την περφόρμανς) σε 
συνεργασία με  το ArtEast της Νέας Υόρκης.
Το έργο έχει επιχορηγηθεί από: το Arab Fund for 
Arts and Culture (για την ομιλία περφόρμανς) και 
το Βρετανικό Συμβούλιο (για το βίντεο και την έκ-
δοση)
Εκτέλεση Παραγωγής: Βίκυ Στρατάκη, με την υπο-
στήριξη της POLYPLANITY Productions

Διάρκεια προβολής: 45΄

Ημερομηνίες και Ώρες:
Σάββατο 22/06 έως και Κυριακή 30/06

Σάββατο 22/06  18:30-23:30
Κυριακή 23/06 12:30-14:30 & 17:30-23:30 
Δευτέρα 24/06   18:30-23:30
Τρίτη 25/06  18:30-23:30
Τετάρτη 26/06 18:30-23:30
Πέμπτη 27/06 18:30-23:30
Παρασκευή 28/06 18:30-23:30
Σάββατο 29/06 18:30-23:30
Κυριακή 30/06 12:30-14:30 & 18:30-23:30

Χώρος: 
Info-point,  3ο Δημοτικό Σχολείο, Δαρδανελλίων 
85, Ελευσίνα

Ελεύθερη είσοδος με δελτία εισόδου. Τα δελτία εισόδου 
διατίθενται από το Info Point του Φεστιβάλ Συνοικισμός 
μισή ώρα πριν από την έναρξη της εκδήλωσης ή με τη-
λεφωνική κράτηση από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-
15:00 στο τηλέφωνο 6946105900  ή διαδικτυακά από την 
ιστοσελίδα του Φεστιβάλ Συνοικισμός.

Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την Αγέλαστο 
Πέτρα την ταινία ορόσημο για την πόλη της 
Ελευσίνας, ο Φίλιππος Κουτσαφτής επιστρέ-
φει στον ίδιο τόπο - που στην ουσία δεν άφη-
σε ποτέ - με ένα νέο έργο, για να συναντή-
σει το σήμερα της πόλης. Πρόκειται για την 
ταινία Οι Ελευσίνιοι που θα παρουσιαστεί σε 
πρώτη προβολή το Νοέμβριο του 2021, και θα 
σηματοδοτήσει τη λήξη του προγράμματος 
της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 
της Ευρώπης 2021. 

Για τη δημιουργία της νέας αυτής ταινίας, ο 
σκηνοθέτης πιάνει τον μίτο των αφηγήσεων 
από το αμοντάριστο υλικό των γυρισμάτων 
της Αγέλαστου Πέτρας που δεν προβλήθη-
καν ποτέ. Την ψηφιοποίηση του υλικού αυτού 
ακολουθούν νέα γυρίσματα και συνεντεύξεις 
με τους ανθρώπους της Ελευσίνας σήμερα, 
που καταγράφουν το παρόν της πόλης. 

Ο Φίλιππος Κουτσαφτής αναζητά τους πρω-
ταγωνιστές της πρώτης ταινίας, και τις δια-
δρομές τους, τα ίχνη τους μέσα στο χρόνο. 
Ανάμεσα σε αυτούς κάποιοι δεν ζουν πια και 
τις μνήμες τους μεταφέρουν όσοι τους έζη-
σαν και γνωρίζουν για αυτούς. Έτσι γίνονται 
οι κρίκοι που συνδέουν το χθες με το σήμερα 
της πόλης και δημιουργούν μία συνέχεια ανά-
μεσα στις δύο ταινίες. Την ίδια στιγμή αναζη-
τά σε νέα πρόσωπα της πόλης πρωταγωνι-
στές της νέας του ταινίας.

Μέσα στα χρόνια που ο Φίλιππος Κουτσα-
φτής ακολουθεί και καταγράφει τη ζωή της 
πόλης, ανέπτυξε μια ιδιαίτερη σχέση με τους 
ανθρώπους  και τη γειτονιά του Συνοικισμού. 
Στην ιστορική αυτή γειτονιά στο πλαίσιο του 
Φεστιβάλ Συνοικισμός παρουσιάζει  μία βι-
ντεοεγκατάσταση που αποτελεί μέρος του 
αμοντάριστου υλικού της Αγέλαστου Πέτρας. 
Πρόκειται για αληθινές καταγραφές των αν-

θρώπων που κουβαλούν την ψυχή της Ελευ-
σίνας, και μας καλούν να τους ακούσουμε, 
ακολουθώντας τον σκηνοθέτη στο ταξίδι δη-
μιουργίας της ταινίας Οι Ελευσίνιοι.

› Οι Ελευσίνιοι  Ελευσίνα 
 Φίλιππος Κουτσαφτής 
 Βιντεοεγκατάσταση
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Φίλιππος Κουτσαφτής

Ο Φίλιππος Κουτσαφτής γεννήθηκε το 1950 
στη Ζαγορά του Πηλίου. Αρχικά σπούδασε 
μηχανολογία και στη συνέχεια κινηματογρά-
φο στην Αθήνα, στη Σχολή Σταυράκου, τμήμα 
Διευθυντών Φωτογραφίας. Έχει εργαστεί, ως 
Διευθυντής Φωτογραφίας σε βραβευμένες 
ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, καθώς 
και σε μεγάλο αριθμό προγραμμάτων για την 
Ελληνική Τηλεόραση. Εργάζεται επίσης ως 
σχεδιαστής φωτισμών σε θεατρικές, μουσι-
κές και  χορευτικές παραστάσεις.

Στην προσωπική του φιλμογραφία περιλαμ-
βάνονται οι ταινίες μικρού μήκους «Σεμνών 
Θεών» (1987), «Μια Μέρα με τον Μίνωα» 
(1988), «To. Ra. Ke.» (2007) και το ντοκιμαντέρ 
Αρκαδία Χαίρε (2015). Το 2000, παρουσία-
σε το ντοκιμαντέρ «Αγέλαστος Πέτρα», του 
οποίου το κυρίως θέμα είναι η Ελευσίνα. Τα 
γυρίσματα της ταινίας διήρκεσαν 10 χρόνια 
και η ταινία διαπραγματεύεται το σήμερα, τον 
τόπο, τον χρόνο, την μνήμη και την ιστορία. 
Απέσπασε 4 συνολικά βραβεία στο 41ο Φε-
στιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Συνεντεύξεις με τους: Παναγιώτη Φαρμάκη, Γε-
ώργιο Κρυωνά, Ντίνο Βασιλείου, Ισάακ Μου-
μπαγιατζή, Βασίλειο Κύρλη, Ρούλα Θεολόγου, 
Παναγιώτη Κοντολιό, Χαρίκλεια Κοντολιού, Χα-
ρούλα Ηλία, Άνδρω Μπόγα, Μαρία Χρυσογονί-
δου, Πόπη Παπαγγελή, Ελένη Λαζάρου, Βαγγέλη 
Λιάπη, Δημήτρης Θεοφανάκη, Παναγιώτη Ρόκα

Διάρκεια: 3 ώρες και 38’
Ημερομηνίες και Ώρες:

Σάββατο 22/06  18:30-23:30
Κυριακή 23/06 12:30-14:30 & 17:30-23:30 
Δευτέρα 24/06   18:30-23:30
Τρίτη 25/06  18:30-23:30
Τετάρτη 26/06 18:30-23:30
Πέμπτη 27/06 18:30-23:30
Παρασκευή 28/06 18:30-23:30
Σάββατο 29/06 18:30-23:30
Κυριακή 30/06 12:30-14:30 & 18:30-23:30 

Χώρος: Info- point,  3ο Δημοτικό Σχολείο
Διεύθυνση: Δαρδανελλίων 85, Ελευσίνα

Ελεύθερη είσοδος με δελτία εισόδου. Τα δελτία εισόδου 
διατίθενται από το Info Point του Φεστιβάλ Συνοικισμός 
μισή ώρα πριν από την έναρξη της εκδήλωσης ή με τη-
λεφωνική κράτηση από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-
15:00 στο τηλέφωνο 6946105900  ή διαδικτυακά από την 
ιστοσελίδα του Φεστιβάλ Συνοικισμός.

Το Motorway 6 πραγματεύεται ζητήματα 
γύρω από το σώμα και την υπέρβαση του. Η 
εικαστικός Εύη Καλογηροπούλου γνώρισε την 
Ελευσίνα κατά τη διάρκεια του διεθνούς προ-
γράμματος φιλοξενίας καλλιτεχνών Initiator 
το φθινόπωρο του 2018 όπου ήρθε σε επα-
φή με τους αθλητές του κέντρου πολεμικών 
τεχνών “Ελευσίς”, πολλοί από τους οποίους 
είναι Αλβανικής και Πομακικής καταγωγής και 
στη συνέχεια με την Πακιστανική κοινότητα. 

Μέσα από αυτές τις συναντήσεις δημιουρ-
γήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία 
ενός νέου έργου που αποτελείται από ένα ει-
καστικό βίντεο, μια ηχητική περφόρμανς και 
ένα γεύμα με παραδοσιακή κουζίνα και μου-
σική σε συνεργασία με την Πακιστανική κοι-
νότητα. 

Η Καλογηροπούλου αντιπαραθέτει δύο σύμ-
βολα: το κτίριο της βιομηχανίας πυρομαχι-
κών ΠΥΡΚΑΛ, ένα εγκαταλελειμμένο σώμα 
από μπετόν και τα σώματα των αθλητών του 
«Eλευσίς». Στο έργο της συναντάμε τις δύο 
όψεις του σώματος: την ωμότητα, από τη 
μία μεριά, που αντικατοπτρίζεται μέσα από 
το εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο και από τις 
βίαιες προεκτάσεις που έχει η βιομηχανική 
εργασία στο σώμα και την ομορφιά, από την 
άλλη, που συμβολίζει το ανθρώπινο σώμα, το 
οποίο μέσα από το παιχνίδι και τον αθλητι-
σμό αποκτά θετική διάσταση. 

Μέσα από αυτές τις αντιθέσεις η Καλογηρο-
πούλου στοχεύει στην ανάδειξη και τη χειρα-
φέτηση κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων που 
δίνουν τη δική τους «μάχη» ενώ παράλληλα 
το έργο αποτελεί ένα σχόλιο πάνω στην εργα-
σία και τη βιομηχανική παραγωγή, συνώνυμα 
της Ελευσίνας και τα δύο.

› MotorWay 6  Ελευσίνα 
 Εύη Καλογηροπούλου 
 ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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Εύη Καλογηροπούλου

H Εύη Καλογηροπούλου είναι εικαστικός. 
Σπούδασε στο Royal College of Arts και  
Central Saint Martins στο Λονδίνο και στην 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Ζει 
και εργάζεται στο Λονδίνο και την Αθήνα. Η 
Καλογηροπούλου έχει συμμετάσχει σε πολλά 
πρότζεκτ στην Αγγλία, στη Γερμανία και στην 
Ελλάδα. Ανάμεσε σε άλλα How to project and 
spell στη Chisenhale Gallery και After 1968: 
The Economy of Resistance screening στη 
Whitechapel Gallery στο Λονδίνο. Τον Ιούνιο 
του 2019 θα παρουσιάσει τη δουλειά της 
στην έκθεση “Στο Ίδιο Ποτάμι Δύο Φορές” σε 
επιμέλεια των Margot Norton και Natalie Bell 
σε διοργάνωση του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ και του 
New Museum της Νέας Υόρκης σε συνεργα-
σία με το Μουσείο Μπενάκη. 
Η Καλογηροπούλου εργάζεται με διάφορα 
μέσα κυρίως εγκαταστάσεις, βίντεο, πειρα-
ματικές ταινίες και γλυπτά. Τα έργα της δι-
ερευνούν έννοιες σχετικές με την κοινωνική 
ένταξη, την διαπολιτισμική ταυτότητα και το 
φεμινισμό. Κατά τη διάρκεια του προγράμ-
ματος φιλοξενίας καλλιτεχνών Initiator της 
Ελευσίνας 2021 δημιούργησε το έργο «Νο 
σμόκινγκ» εμπνεόμενη από τους αγώνες των 
εργατριών της χημικής βιομηχανίας ΣΚΟΤ. 
Το έργο της κατόπιν δωρεάς βρίσκεται στην 
είσοδο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου 
Ελευσίνας με σκοπό να θυμίζει σε όποιον ει-
σέρχεται τη θέση των γυναικών στο εργατικό 
κίνημα. 

Event: Mohammed Rowe, Mohammad Usman, Χα-
σάν Χατζή, Αντρίντ και Αντριάν Σουλί 

Ταινία: Είναι μια παραγωγή της Ελευσίνας 2021, 
της Εύης Καλογηροπούλου και της Χριστίνας 
Μουμούρη με την υποστήριξη της Marni Films 

Creative producer: Χριστίνα Μουμούρη, Εύη Κα-
λογηροπούλου, Μίνα Δεκρή 
Σκηνοθεσία: Εύη Καλογηροπούλου
Σενάριο: Εύη Καλογηροπούλου
Παίζουν: Έλλη Τρίγγου, Αργύρης Πανταζάρας, 
Ξένια Ντάνια, Στάθης Παπαδόπουλος, Ουσμάν 
Μοχάμεντ, Αντρίντ και Αντριάν Σουλί, Κώστας 
Τσιούκας 
Οργάνωση Παραγωγής: Χριστίνα Μουμούρη, Εύη 
Καλογηροπούλου
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Χριστίνα Μουμούρη
Διεύθυνση Παραγωγής: 
Ρωμανός Αργυρόπουλος Ιωάννου
Επεξεργασία εικόνας: Άγγελος Μάτζιος 
Βοηθός Σκηνοθέτη: Ανδρέας Παπανικόλας
Σκηνογράφος/Ενδυματολόγος:
Μάρλη Αλιφέρη
Μακιγιάζ: Ιωάννα Λυγίζου
Μοντάζ: Χρήστος Γιαννακόπουλος
Ηχος: Γιάννης Αντύπας
Μίξη Ήχου: Λέανδρος Ντούνης
Μουσική: Νέγρος Του Μοριά: Kevin Zans Ansong 
Masla.G: Γεώργιος Κιοσές - Τασόπουλος 

Διάρκεια ταινίας: 15’

Ημερομηνίες και ώρες:
Σάββατο 29 και Κυριακή 30 Ιουνίου 2019

Προβολή βίντεο & ηχητική περφόρμανς: 
Σάββατο 29/06   19:30-22:00 
Χώρος: Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Ελευσίς, 
Χατζηδάκη 7, Ελευσίνα

Παραδοσιακό γεύμα & μουσική: 
Κυριακή 30/06   19:30-21:00 
Χώρος: 
Προαύλιος χώρος 3ου Δημοτικού  Σχολείου 
Ελευσίνας, Δαρδανελλίων 85, Ελευσίνα

Ελεύθερη είσοδος με δελτία εισόδου. Τα δελτία εισόδου 
διατίθενται από το Info Point του Φεστιβάλ Συνοικισμός 
μισή ώρα πριν από την έναρξη της εκδήλωσης ή με τη-
λεφωνική κράτηση από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-
15:00 στο τηλέφωνο 6946105900  ή διαδικτυακά από την 
ιστοσελίδα του Φεστιβάλ Συνοικισμός.

Παράλληλες 
Δράσεις
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Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Συνοικισμός λει-
τουργεί το Εργαστήριο Κριτικής, σε επιμέλεια 
της θεατρολόγου Δηώς Καγγελάρη. Στόχος 
του εργαστηρίου  είναι η εισαγωγή στη θεω-
ρία και τη γλώσσα της κριτικής των παραστα-
τικών τεχνών, ταυτόχρονα με την καλλιέργεια 
της τέχνης του θεατή και τον στοχασμό πάνω 
στην καλλιτεχνική δημιουργία. Οι συμμετέχο-
ντες καλούνται να αρθρώσουν κριτική σκέψη 
για τις παραστάσεις του Φεστιβάλ, μέσα από 
μαθήματα και πρακτική άσκηση σε καθημερι-
νές συναντήσεις και συμμετοχή σε δημόσιες 
συζητήσεις. 
Στο εργαστήριο διδάσκουν: η Δηώ Καγγελά-
ρη, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Θεά-
τρου του Α.Π.Θ, ιδρυτικό μέλος της Eλληνικής 
Ένωσης Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών  
Τεχνών  και η  Ζωή Βερβεροπούλου, κριτικός 
θεάτρου, επίκουρη καθηγήτρια Τμήματος Δη-
μοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινω-
νίας του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο: θεω-
ρία και κριτική των τεχνών του λόγου και του 
θεάματος. Έχουν επίσης προσκληθεί καταξι-
ωμένοι άνθρωποι του θεάτρου, θεωρητικοί, 
κριτικοί και δημοσιογράφοι του καλλιτεχνικού 
ρεπορτάζ, που θα προσφέρουν με την πα-
ρουσία τους στη διαδικασία της μάθησης. 
Το εργαστήριο αποτελεί την ίδια στιγμή το 
αντικείμενο της πολυμεσικής εγκατάστα-
σης-έκθεσης «Εργαστήριο Κριτικής», σε καλ-
λιτεχνική επιμέλεια της εικαστικού Ευανθίας 
Τσαντίλα. Σε βιντεοσκοπημένες αφηγήσεις οι 
σπουδαστές του εργαστηρίου, αλλά και οι 
κάτοικοι της περιοχής που θα συμμετέχουν 
στο Φεστιβάλ Συνοικισμός, εκφράζουν τα συ-
ναισθήματα και τις σκέψεις τους για τις πα-

ραστάσεις, μέσα από διάφορες  δράσεις. Στο 
τέλος αυτής της συνάντησης θα εκτεθούν, 
μαζί με την προβολή του βίντεο, και οι προ-
τάσεις της θεατρικής κριτικής που θα πα-
ραχθούν σε λεπορέλο και σε μια σειρά από 
φωτογραφικές αναπαραγωγές. 
Με αυτή τη συγχρονική στρατηγική επιδιώκε-
ται η σκέψη και ο πειραματισμός πάνω στην 
αισθητική διαδικασία και τον ρόλο της κριτι-
κής, την επίδραση του καλλιτεχνικού έργου σε 
ατομικό και συλλογικό επίπεδο και τη σχέση 
του με το πολιτισμικό πεδίο. Μας ενδιαφέρει 
να εκμεταλλευτούμε τα εξαιρετικά ενδιαφέ-
ροντα στοιχεία που θα αναδυθούν μέσα από 
την έρευνα και από την καλλιτεχνική και την 
κοινωνική όσμωση. 

Δηώ Καγγελάρη    
H Δηώ Καγγελάρη, είναι θεατρολόγος, επίκουρη 
καθηγήτρια στο Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Κα-
λών Τεχνών του ΑΠΘ. Είναι απόφοιτος του Τμή-
ματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου ΙΙΙ 
του   Παρισιού, Νέα Σορβόννη και διδάκτωρ  της 
Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ. Στα ερευνητικά της 
ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται οι όροι του μο-
ντέρνου στο θέατρο, η σχέση ελληνικής και ευρω-
παϊκής σκηνής, θεάτρου και Ιστορίας, η γενετική 
έρευνα της παράσταση, το θέατρο για παιδιά και 
εφήβους. Έχει δημοσιεύσει μελέτες στην Ελλάδα 
και στη Γαλλία και μεταφράσεις από τα γαλλικά 
και έχει επιμεληθεί θεατρολογικές εκδόσεις.  Έχει 
επίσης τακτικές συμμετοχές με ανακοινώσεις σε 
θεατρολογικά συνέδρια και έχει συμμετάσχει σε 
ευρωπαϊκά διακρατικά προγράμματα, ερευνητικές 
ομάδες και διοργανώσεις αφιερωμάτων. Η επαγ-
γελματική ενασχόληση της με τη θεατρική κριτική 
ξεκίνησε από την εφημερίδα Η Εποχή (1988-1990) 

‹› 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 
για τους ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
του ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

‹› 
Eργαστήριο Κριτικής
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και συνεχίστηκε στο Έθνος (1990-1993). Έκτο-
τε κριτικές θεάτρου, επιφυλλίδες, άρθρα, συνε-
ντεύξεις, βιβλιοκρισίες, αφιερώματα και κριτικές 
αποτιμήσεις έχουν δημοσιευθεί, μεταξύ άλλων, 
στις εφημερίδες Η Αυγή / Ενθέματα, Η Καθημε-
ρινή / Επτά Ημέρες, Ελευθεροτυπία / Βιβλιοθή-
κη, Ημερησία, Τα Νέα και στα περιοδικά Ο Πολί-
της, Αντί, Νέα Εστία, καθώς και στα ξενόγλωσσα 
έντυπα Alternatives Théâtrales, Forum du Théâtre 
Européen, Ubu.  Είναι επιμελήτρια και επιστημο-
νική υπεύθυνη του  εργαστηρίου καλλιτεχνικής 
έρευνας για το αρχαίο δράμα «Θερινό Μαντείο» 
(ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων), καθώς και θεατρολογικών 
εκθέσεων και αφιερωμάτων. Διετέλεσε σύμβου-
λος καλλιτεχνικού προγραμματισμού στο Ελληνικό 
Φεστιβάλ (Αθηνών και Επιδαύρου) από το 2006 
ως 2015. Υπήρξε επιμελήτρια και παρουσιάστρια 
τηλεοπτικής σειράς θεματικών επεισοδίων για το 
σύγχρονο θέατρο υπό τον τίτλο «Θεωρείο», και 
θεατρολογικών ραδιοφωνικών εκπομπών. Στις 
δραστηριότητες της περιλαμβάνονται δημόσιες 
ομιλίες και παρεμβάσεις. Είναι ιδρυτικό μέλος της 
Eλληνικής Ένωσης Κριτικών Θεάτρου και Παρα-
στατικών Τεχνών και του  Ελληνικού Κέντρου  Θε-
άτρου για τα Παιδιά και τους  Νέους (παράρτημα 
της ASSITEJ)· υπήρξε μέλος γνωμοδοτικών  επι-
τροπών  του ΥΠΠΟ. Eίναι μέλος: της κριτικής επι-
τροπής Europe Prize New Theatrical Realities που 
απονέμεται στο πλαίσιο του Europe Theatre Prize 
(Premio Europa per il Teatro)· μέλος της κριτικής 
επιτροπής του «Θεατρικού Βραβείου Μελίνα Μερ-
κούρη» που απονέμεται ετησίως στην καλύτερη 
ερμηνεία νέας ηθοποιού.

Ευανθία Τσαντίλα 
Η Ευανθία Τσαντίλα γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. 
Από το 1998 ζει στο Βερολίνο και από το 2011 μετα-
ξύ Βερολίνου και Λισαβόνας. Σπούδασε στην Ακα-
δημία Καλών Τεχνών του Ντίσελντορφ με τον Γιάννη 
Κουνέλλη, και το 1997 αποφοίτησε με Master of Arts 
και Meisterschule. Το 1999 εκπροσώπησε την Ελλά-
δα στην 48η Μπιενάλε της Βενετίας. Συμμετείχε στη 
Μπιενάλε της Πράγας, στη Μπιενάλε του Γκιουμρί 
της Αρμενίας, στην 1η Μπιενάλε της Θεσσαλονίκης, 
στο παράλληλο πρόγραμμα της 2ης και 3ης Μπι-
ενάλε της Θεσσαλονίκης. Το 2004 συμμετείχε στο 
ετήσιο πρόγραμμα φιλοξενίας του Künstlerhaus 
Bethanien, στο Βερολίνο. Το 2006, για την παραγω-
γή του έργου της «The Silence», έλαβε την επιχορή-
γηση του Hauptstadtkulturfonds του Βερολίνου. 
Η εγκατάσταση ήταν μια συμπαραγωγή με τη 
Volksbühne-am-Rosa-Luxemburg-Platz, και πα-
ρουσιάστηκε στους χώρους του θεάτρου. Έχει λά-
βει μέρος σε πολυάριθμες ατομικές και ομαδικές 
εκθέσεις σε χώρους όπως το ΕΜΣΤ - Εθνικό Μου-
σείο Σύγχρονης Τέχνης, το ΚΜΣΤ - Κρατικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης, το Μακεδονικό Μουσείο Σύγ-
χρονης Τέχνης, η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του 
Ιδρύματος Ωνάση, το ΜΕΓΑΡΟ Μουσικής Αθηνών, 
το MUAR – Suchev State Museum of Architecture 
της Μόσχας, η Εθνική Πινακοθήκη της Πράγας, 
το Martin Gropius Bau του Βερολίνου, τα ΚW - 
Kunstwerke του Βερολίνου, η Galerie im Körnerpark 
του Βερολίνου, το Kunstmuseum του Τουν, το CRAC 
- Centre Regional d’Art Contemporain Languedoc 

- Roussillion του Σετ, το MOTS - Museum on the 
Seam της Ιερουσαλήμ, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρο-
νης Τέχνης του Βουκουρεστίου, το Εθνικό Μου-
σείο του Μοντενέγκρο, κ.α.. Στο καλλιτεχνικό της 
έργο χρησιμοποιεί διαφορετικά μέσα όπως σχέ-
διο, ζωγραφική, φωτογραφία, κατασκευές, βίντεο, 
κείμενα, περφόρμανς. Παράλληλα δραστηριοποι-
είται στον τομέα της επιμελητικής πρακτικής, της 
εκπαίδευσης και της καλλιτεχνικής έρευνας. ‘Εχει 
οργανώσει και επιμεληθεί πολυάριθμα προγράμ-
ματα, εκθέσεις και εργαστήρια στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό, σε συνεργασία με δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς. 
Έχει δώσει πολλές διαλέξεις σε πανεπιστήμια και 
μουσεία και συμμετέχει με εισηγήσεις σε διεθνή 
συνέδρια και φόρουμ. Έργα της ανήκουν σε δημό-
σιες και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. 

Επιμέλεια-επιστημονική υπεύθυνη: 
Δηώ Καγγελάρη
Συντονισμός: Tάσος Αγγελόπουλος
Παραγωγή: 
Eλευσίνα 2021 και εταιρία  ΠΑΠΑΛΑΝΓΚΙ 
Ημερομηνίες: 22 έως και 30/06/2019

(Η δράση απευθύνεται σε συμμετέχοντες που 
έχουν επιλεγεί από τους διοργανωτές έπειτα από 
ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος)

Έκθεση / εγκατάσταση
Καλλιτεχνική επιμέλεια:
Ευανθία Τσαντίλα 
Διάρκεια υλοποίησης: 22 έως 30/06/2019
Διάρκεια έκθεσης: 1 έως 31 Ιουλίου 2019
Χώρος:  
3ο Δημοτικό  Σχολείο, Δαρδανελλίων 85, 
Ελευσίνα

‹› 
Αναγνώσεις Φεστιβάλ
Η Ακαδημία Φεστιβάλ 
Mιά πρωτοβουλία της Ένωσης Ευρωπαϊκών 

Φεστιβάλ

Οι Αναγνώσεις Φεστιβάλ είναι ένα εντατικό 
τριήμερο πρόγραμμα κατάρτισης στη διοργά-
νωση Φεστιβάλ. Περιλαμβάνει δημόσιες ομιλί-
ες από καταξιωμένους καλλιτεχνικούς διευθυ-
ντές ευρωπαϊκών φεστιβάλ και ανοιχτές στο 
κοινό συζητήσεις με τους συμμετέχοντες πάνω 
σε θέματα που αφορούν τη διοίκηση και τη δι-
οργάνωση των φεστιβάλ. Οι Αναγνώσεις Φε-
στιβάλ, αναγνωρίζοντας ως αρχή κάθε πολι-
τιστικής δραστηριότητας τους καλλιτέχνες και 
τα έργα, εισάγουν τους συμμετέχοντες στην 
ουσία των φεστιβάλ, το καλλιτεχνικό όραμα 
δηλαδή, το περιβάλλον που προάγει την και-
νοτομία και τη σύνθεση ιδιαίτερων εμπειριών 
για το κοινό. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, η 
Ακαδημία Φεστιβάλ επιδιώκει να αναγάγει τα 
Φεστιβάλ σε χώρους με ισχυρή σημασία για 
την τέχνη, τον δημιουργό και τη θέση  του στην 
κοινωνία, επενδύοντας ιδιαίτερη προσοχή στο 
κοινωνικό πλαίσιο ανάδυσης των φεστιβάλ. 
Την ίδια στιγμή επιδιώκει να ενδυναμώσει γνω-
στικά και επαγγελματικά τους συμμετέχοντες, 
φοιτητές δηλαδή, θεατρολογίας, πολιτιστικής 
διαχείρισης, δραματουργίας και καλλιτεχνικής 
παραγωγής, επαγγελματίες του πολιτιστικού 
χώρου, διοργανωτές φεστιβάλ αλλά και υπαλ-
λήλους της τοπικής αυτοδιοίκησης που δρα-
στηριοποιούνται στη διοργάνωση πολιτιστι-
κών δρώμενων.
Οι Αναγνώσεις Φεστιβάλ οργανώνονται στο 
πλαίσιο του Φεστιβάλ Συνοικισμός και με επί-
κεντρο το ίδιο το Φεστιβάλ, με σκοπό να δη-
μιουργήσουν συνθήκες συνάντησης με τους 
καλλιτέχνες και συζήτησης για την επίδραση 
των Φεστιβάλ στο σύνολο της καλλιτεχνικής 
τους πορείας. Οι Αναγνώσεις Φεστιβάλ είναι 
ένα πρόγραμμα της Ακαδημίας Φεστιβάλ που 
έχει δημιουργήσει η Ένωση Ευρωπαϊκών Φε-
στιβάλ και αποτελεί μοναδική περίπτωση στο 
είδος του. Το πρόγραμμα έχει πραγματοποιη-
θεί σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ κατά τη διάρ-
κειά τους, ενώ είναι η πρώτη φορά που πραγ-
ματοποιείται στην Ελλάδα.  
Τρεις έμπειροι και καταξιωμένοι καλλιτεχνι-
κοί διευθυντές σημαντικών φεστιβάλ της 
Ευρώπης καθοδηγούν τους συμμετέχοντες. 
Αντλώντας από την πολυετή εμπειρία τους, 
“ανοίγουν την κουζίνα τους”, παρουσιάζοντας 
στοιχεία της επιμελητικής τους πρακτικής και 
αναλύουν τους τρόπους με τους οποίους πε-

τυχαίνουν να κάνουν πραγματικότητα το όρα-
μά τους για το φεστιβάλ τους.
Το τριήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες 
από και τους μέντορες και τετ-α-τετ συναντή-
σεις μαζί τους, καθώς και ευκαιρίες δικτύωσης 
που προσφέρει το ευρύτερο πλαίσιο του φεστι-
βάλ με εκπροσώπους από το Ελληνικό Δίκτυο 
Φεστιβάλ, και επιπλέον την  Άσα Ριτσαρντότιρ 
(Ισλανδία), την  Ίνγκε Σέστρεμανς (Βέλγιο) και 
τον Μάικ Βαν Γκράαν (Νότια Αφρική) που συ-
ντονίζει το πρόγραμμα των Αναγνώσεων. Ανά-
μεσα στους μέντορες είναι ο Τομ Κριντ (Ιρλαν-
δία) και ο Βαλέχο Γκάντνερ (ΗΠΑ). 
Οι Αναγνώσεις Φεστιβάλ εντάσσονται στο 
πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας της Ελευ-
σίνας 2021 με την Ακαδημία Φεστιβάλ της 
Ένωσης Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ, που στοχεύ-
ει να προωθήσει στην Ελλάδα τη θεωρητική 
συζήτηση αλλά και την πρακτική γνώση γύρω 
από το ρόλο και τη λειτουργία των φεστιβάλ, 
το ρόλο, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα 
της καλλιτεχνικής διεύθυνσης ενός φεστι-
βάλ καθώς και όλες τις πτυχές διοργάνωσης 
ενός φεστιβάλ. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελευσίνα 
2021 σε συνεργασία με την Ακαδημία Φεστι-
βάλ διοργάνωσαν το Φεβρουάριο του 2019 το 
πρώτο Εργαστήριο για Έλληνες Διοργανωτές 
Φεστιβάλ (Atelier for Greek Festival Managers), 
ένα πρόγραμμα κατάρτισης για την επιμέλεια 
και οργάνωση φεστιβάλ, στο οποίο συμμετεί-
χαν 25 εκπρόσωποι φεστιβάλ από διάφορες 
πόλεις της Ελλάδας.  Στο τέλος του εργαστηρί-
ου, οι συμμετέχοντες ίδρυσαν το Ελληνικό Δί-
κτυο Φεστιβάλ, με πρώτο στόχο τη δημιουργία 
μιας εργαλειοθήκης (toolkit) για τα Ελληνικά 
φεστιβάλ, την οποία θα παρουσιάσουν κατά 
τη διάρκεια των Αναγνώσεων Φεστιβάλ.  

Το Ελληνικό Δίκτυο Φεστιβάλ είναι ένα δίκτυο 
για τα φεστιβάλ και τους ανθρώπους τους. 
Στόχος του είναι ο διάλογος, η συνεχής ανταλ-
λαγή πληροφοριών και προβληματισμών των 
πολιτιστικών φορέων, των καλλιτεχνών και των 
ανθρώπων που τα στελεχώνουν, η επικοινωνία 
και δικτύωση με αντίστοιχους φορείς της Ευ-
ρώπης καθώς και η δημιουργία ενός πρότυ-
που οδηγού “toolkit” για την υποστήριξη ήδη 
υπαρχόντων αλλά και νέων διοργανώσεων 
στην Ελλάδα. 

Ο Τομ Κριντ (Tom Creed) είναι καλλιτεχνικός διευ-
θυντής θεάτρου και όπερας με έδρα το Δουβλίνο. 
Έργα του έχουν παρουσιαστεί σε όλα τα μεγάλα 
ιρλανδικά θέατρα και φεστιβάλ, και ακόμα σε ολό-
κληρη την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυ-
στραλία. Τα έργα που επιμελείται αντιστοιχούν σε 
ένα ευρύ καλλιτεχνικό ρεπερτόριο και σε νέες δημι-
ουργίες με έμφαση στις σύγχρονες φωνές. Το έργο 
του Κριντ  έχει πρόσφατα παρουσιαστεί στην Όπε-
ρα του Παρισιού, στο Θέατρο Abbey στο Δουβλίνο 
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και στο BAM στη Νέα Υόρκη.
Ως επιμελητής φεστιβάλ, σύμβουλος και διευθυ-
ντής του Φεστιβάλ Cork Midsummer Festival από το 
2011 έως το 2013, έχει επικεντρωθεί στη δημιουργία 
πλαισίων ανάπτυξης νέων φιλόδοξων έργων  για νέ-
ους ανερχόμενους καλλιτέχνες. Τα έργα αυτά προ-
κύπτουν από τη συνεργασία διεθνών καλλιτεχνών 
με τις τοπικές κοινότητες με σκοπό των μετασχημα-
τισμό των παραγωγικών δραστηριοτήτων στις συ-
γκεκριμένες περιοχές.  Το Irish Times του απένειμε 
το Irish Theatre Award το 2013 «για την  πρωτότυπη 
και δυναμική χρήση των τοπικών χώρων στο Φεστι-
βάλ Cork Midsummer Festival». Υπήρξε προηγουμέ-
νως επιμελητής θεάτρου και χορού του Φεστιβάλ 
Τεχνών Kilkenny και Αναπληρωτής Διευθυντής της 
Εταιρείας Θέατρο Rough Magic.
Είναι μέλος της επιτροπής της εθνικής εκστρατείας 
για τις τέχνες, ένα κίνημα της τέχνης της Ιρλανδί-
ας που ασχολείται με τις τέχνες στην Ιρλανδία και 
εξασφαλίζει ότι οι τέχνες βρίσκονται στις κυβερνη-
τικές ατζέντες και αναγνωρίζονται ως ζωτικό μέρος 
της σύγχρονης ζωής της Ιρλανδίας. Ήταν μέλος 
της εναρκτήριας διεθνούς επιτροπής EFFE το 2015. 
(tomcreed.org)

O Βαλέχο Γκάντνερ (Vallejo Gantner) είναι από 
τον Απρίλιο του 2019 καλλιτεχνικός διευθυντής 
του Ιδρύματος Ωνάση στις Η.Π.Α. Έχει διατελέσει 
επικεφαλής του Διεθνούς Πολιτιστικού Ινστιτούτου 
Performance Space 122 της Νέας Υόρκης (τώρα 
Performance Space New York) από το 2005 έως 
το 2017, όπου ήταν υπεύθυνος για τον συνολικό 
προγραμματισμό και τη στρατηγική κατεύθυνση, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας του ετήσι-
ου διεπιστημονικού Φεστιβάλ COIL, την παραγωγή 
παγκόσμιων περιηγήσεων για πολλαπλές εμφανί-
σεις στο πλαίσιο του παγκόσμιου τίτλου PS122, και 
(τέλος) τη σύλληψη, τη συγκέντρωση κεφαλαίων 
και τη διαχείριση της πρόσφατης ανακαίνισης 35 
εκατομμυρίων δολαρίων του πολυετούς οίκου East 
Village του οργανισμού. Ο Gantner βοήθησε στην 
οργάνωση καλλιτεχνών και οργανισμών - ως μέρος 
μιας διακρατικής κοινοπραξίας, μεταξύ των οποίων 
η Emily Johnson (ΗΠΑ), η BlakDance (Αυστραλία), 
η Εταιρεία Θεάτρου Ilbijerri (Αυστραλία) και η Συμ-
μαχία Ισραηλινών Συναγωνιστικών Τεχνών (Κανα-
δάς) - Διάλογοι των Πρώτων Εθνών Lenapehoking 
/Μια σειρά από παραστάσεις, συζητήσεις, εργα-
στήρια, συναντήσεις και τελετές που έλαβαν χώρα 
σε χώρους της Νέας Υόρκης τον Ιανουάριο του 
2019. Πρόσφατα, υπήρξε καλλιτεχνικός σύμβουλος 
του καλλιτεχνικού διευθυντή της BAM, David Binder, 
Welt στο Ντίσελντορφ. Παράλληλα με τον κορυφαίο 
Performance Space 122, διετέλεσε συμπαραγωγός 
του Spiegelworld (2006-2008), διευθυντής του 
Φεστιβάλ του Dublin Fringe (2002-2004), καλλιτε-
χνικός συνεργάτης του Φεστιβάλ της Μελβούρνης 
(2000-2001) και εκτελεστικός παραγωγός από 
τρεις ανεξάρτητες ταινίες μεγάλου μήκους.

Η Ακαδημία Φεστιβάλ 
Η Ακαδημία Φεστιβάλ, μία πρωτοβουλία του οργα-
νισμού Ένωση Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ- European 
Festivals Association (EFA),  παρέχει διαφόρων 
μορφών κατάρτιση στη διοργάνωση των φεστιβάλ, 
σε νέους, δυναμικούς και παθιασμένους επιμελητές 
φεστιβάλ παγκοσμίως, εστιάζοντας στην ουσία των 
φεστιβάλ, των έργων, δηλαδή, και των καλλιτεχνών. 
Η Ένωση Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ δραστηριοποιεί-
ται από το 1952 στη δικτύωση διακεκριμένων φε-
στιβάλ μουσικής, χορού, θεάτρου και διεπιστημονι-
κών τεχνών  και συνδέει περίπου 100 φεστιβάλ που 
πραγματοποιούνται σε 40 χώρες σε ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο. Η Ακαδημία Φεστιβάλ μοιράζεται, 
ανταλλάσσει και εξασφαλίζει  τεχνογνωσία σχετικά 
με την διαχείριση των φεστιβάλ. Μέσω της ενδυνά-
μωσης μιας νέας γενιάς ανερχόμενων επιμελητών 
και της δημιουργίας νέων επαγγελματικών ευκαιρι-
ών για τους δημιουργούς των φεστιβάλ, αναπτύσ-
σει και διατηρεί ένα δίκτυο μελλοντικών πρωτο-
πόρων για τα ίδια τα φεστιβάλ, όπου η απόκτηση 
ικανοτήτων και η διεθνοποίηση  διαδραματίζουν 
ρόλο καθοριστικής σημασίας. Τα προγράμματα κα-
τάρτισης στο πλαίσιο της Ακαδημίας είναι μία από 
τις βασικές δραστηριότητες του EFA. Τα  ποικίλα 
εκπαιδευτικά προγράμματα ξεκινούν με αυτή την 
πεποίθηση, αλλά επικεντρώνονται σε θέματα και 
ζητήματα που θίγονται από τους συμμετέχοντες: 
καλλιτεχνικό όραμα, δημόσια ευθύνη σε σχέση με 
την πολιτιστική και καλλιτεχνική σημασία ενός φε-
στιβάλ  απέναντι στην τοπική κοινωνία όπου λαμ-
βάνει χώρα, καθώς και τη διεθνοποίηση, τη συμπε-
ρίληψη, την ανανέωση  και τη βιωσιμότητα. 
Ακαδημία Φεστιβάλ www.thefestivalacademy.com
Ένωση Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ www.efa-aef.org 

Ημερομηνίες: 
Παρασκευή 28 έως και Κυριακή 30/06/2019
Χώρος: Καλειδοσκόπειο 
Πίνδου & Κολοκοτρόνη 63, Ελευσίνα

(Η δράση απευθύνεται σε συμμετέχοντες που έχουν επι-
λεγεί από τους διοργανωτές έπειτα από ανοιχτή πρό-
σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος).

‹›
IETM Campus 
Διεθνές Δίκτυο για τις Σύγχρονες 

Παραστατικές Τέχνες ΙΕΤΜ

Το IETM Campus είναι μια εβδομάδα εντατι-
κής εκπαίδευσης πάνω σε θέματα διεθνών 
συμπαραγωγών, που ανατέμνει όλες τις 
πλευρές ενός διεθνούς περιβάλλοντος (συν) 
εργασίας. Η 5η έκδοση του IETM Campus 
προσφέρει την ευκαιρία σε μια ομάδα 25 
ανερχόμενων επαγγελματιών του χώρου των 
παραστατικών τεχνών να διεθνοποιήσουν τη 
σταδιοδρομία τους κάτω από την εποπτεία, 
τις συμβουλές και κατευθύνσεις καταξιω-
μένων και έμπειρων μεντόρων του διεθνούς 
πεδίου των παραστατικών τεχνών. Πρόκει-
ται για το σταθερό πρόγραμμα κατάρτισης 
που έχει αναπτύξει το Διεθνές Δίκτυο για τις 
Σύγχρονες Παραστατικές Τέχνες ΙΕΤΜ και το 
οποίο πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο 
σε διαφορετική κάθε φορά χώρα, ενώ είναι 
η πρώτη φορά που διοργανώνεται στην Ελ-
λάδα. Οι μέντορες της φετινής έκδοσης είναι 
ο Μάικ βαν Γκράαν (Νότια Αφρική), η Τζού-
ντιθ Νάιτ (Ηνωμένο Βασίλειο), η  Γκουντέ-
γκα Λαϊβίνα (Λετονία), η  Άσα Ριτσαρντότιρ 
(Ισλανδία)  και η  Ναν βαν Χόιτε (Ολλανδία 
- Βέλγιο). Οι έμπειροι μέντορες μοιράζονται 
τις γνώσεις τους σε θέματα διεθνούς συνερ-
γασίας: από τη διαπολιτισμική επικοινωνία, 
τη διαπραγμάτευση, τη χρηματοδότηση και 
τον προγραμματισμό, μέχρι την αντιμετώ-
πιση της λογοκρισίας, τη συνεργασία με τον 
Τύπο και την ανάπτυξη κοινού. Μέντορες και 
συμμετέχοντες αποκτούν προσωπική επα-
φή, αντλούν και ανταλλάσουν παραδείγματα 
από την εμπειρία και τα διαφορετικά πλαίσια 
εργασίας και δημιουργίας τους και ανατρο-
φοδοτούν με τον τρόπο αυτό τη συνολική συ-
ζήτηση και ταυτόχρονα τις ατομικές επαγγελ-
ματικές τους πρακτικές.

Μάικ βαν Γκράαν
Ο Μάικ βαν Γκράαν είναι Αναπληρωτής Καθη-
γητής στο Πανεπιστήμιο του Κέιπ Τάουν, εμπει-
ρογνώμονας της UNESCO για τη Σύμβαση Προ-
στασίας και Προώθησης της Πολυμορφίας των 
Πολιτιστικών Εκφράσεων (2005) και  Πρόεδρος 
του Δικτύου Αφρικανικής Πολιτιστικής Πολιτικής. 
Μετά τις πρώτες δημοκρατικές εκλογές της Νότι-
ας Αφρικής το 1994, διορίστηκε Ειδικός Σύμβου-
λος του πρώτου υπουργού αρμόδιου για τις τέχνες 
και τον πολιτισμό, όπου είχε καταλυτικό ρόλο στη 
διαμόρφωση των πολιτιστικών πολιτικών μετά το 

απαρτχάιντ. Ήταν  Γενικός Γραμματέας και Ιδρυτής 
του Κεντρικού Δικτύου, ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο 
καλλιτεχνών, πολιτιστικών ακτιβιστών και δημι-
ουργικών επιχειρήσεων. Το 2018, του απονεμήθηκε 
Βραβείο από το Hiroshima Foundation for Peace 
and Culture (Ίδρυμα Ειρήνης και Πολιτισμού της 
Χιροσίμα), για την συμβολή του στην καταπολέ-
μηση του απαρτχάιντ και την οικοδόμηση της με-
τά-απαρτχάιντ κοινωνίας.
Ο Μάικ θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους 
θεατρικούς συγγραφείς της Νότιας Αφρικής, έχο-
ντας συγκεντρώσει πολυάριθμες υποψηφιότητες 
και βραβεία για τα έργα του που ανατέμνουν την 
μετα-απαρτχάιντ κατάσταση στη Νότια Αφρική.

Τζούντιθ Νάιτ
Η Τζούντιθ Νάιτ είναι ιδρύτρια και συν-διευθύντρια 
του καλλιτεχνικού οργανισμού Artsadmin, από το 
1979. Τα τελευταία 40 χρόνια, ο οργανισμός έχει 
γίνει γνωστός για το ταλέντο του στον εντοπισμό 
ανερχόμενων καλλιτεχνών και τη συνέπεια με την 
οποία καθοδηγεί, αναδεικνύει και στηρίζει τους 
καλλιτέχνες και τα έργα τους. Ο Artsadmin λειτουρ-
γεί κατά βάση στα Toynbee Studios στο Ανατολικό 
Λονδίνο σε ένα κέντρο δημιουργίας και ανάπτυξης 
νέων έργων, με χώρους διαμορφωμένους για πρό-
βες, δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες, πρόγραμ-
μα υποτροφιών, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, κατοικί-
ες, προθήκες, εργαστήρια και παραστάσεις.
Η Τζούντιθ έχει δημιουργήσει πολυάριθμα έργα σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο, πολλά από τα οποία 
έχουν τοποθετηθεί σε συγκεκριμένες τοποθεσίες 
σε όλο τον κόσμο. Συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό 
δίκτυο Imagine 2020 που εστιάζει στη δημιουρ-
γία καλλιτεχνικών έργων για την κλιματική αλλαγή, 
συμπεριλαμβανομένου του Φεστιβάλ Two Degrees 
του Artsadmin. Η πιο πρόσφατη συνεργασία της 
ήταν με το Julie’s Bicycle και το Κέντρο Τεχνών 
Battersea για να ολοκληρώσει το καλλιτεχνικό έργο 
“Season for Change” με επίκεντρο το περιβάλλον.

Γκουντέγκα  Λαϊβίνα
Η Γκουντέγκα  Λαϊβίνα διευθύνει το New Theatre 
Institute της Λετονίας, έναν οργανισμό που εστι-
άζει στις σύγχρονες παραστατικές τέχνες. Από το 
2009 είναι καλλιτεχνική διευθύντρια και γενική δι-
ευθύντρια του Homo Novus, του Διεθνούς Φεστι-
βάλ Σύγχρονου Θεάτρου της Λετονίας. Η Γκουντέ-
γκα σπούδασε μουσική, θεωρία του πολιτισμού και 
κοινωνική ανθρωπολογία. Το 2011 και το 2015 ήταν 
επιμελήτρια της εθνικής αποστολής της Λετονίας 
στην Διεθνή Έκθεση Σκηνογραφίας και Θεατρικής 
Αρχιτεκτονικής Κουαντρενάλε της Πράγας. Από το 
2010 έως το 2014 υπήρξε μέλος του καλλιτεχνικού 
συμβουλίου της Ρίγα Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 
της Ευρώπης 2014, υπεύθυνη για συγκεκριμένες  
πρωτοβουλίες και καλλιτεχνικές πρακτικές που 
αφορούσαν μη επαγγελματίες.

Άσα Ριτσάρντοτιρ
Η Άσα Ριτσάρντοτιρ έχει εργαστεί στον χώρο του 
πολιτισμού, την πολιτική και τα μέσα μαζικής ενη-
μέρωσης για τρεις δεκαετίες, έχοντας ηγετική θέση 
και δημιουργώντας ποικίλες εκδηλώσεις και έργα. 
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Ίδρυσε ένα από τα ανεξάρτητα θέατρα του Ρέι-
κιαβικ το 1994 και ήταν διευθυντικό στέλεχος στη  
Dance Company της Ισλανδίας για οκτώ χρόνια. 
Κατά τη διάρκεια της θητείας της, ο ετήσιος κύ-
κλος εργασιών της εταιρείας διπλασιάστηκε και το 
προφίλ και η εικόνα της ενισχύθηκαν τόσο εντός 
όσο και εκτός συνόρων. Η Άσα ήταν μία από τους 
πέντε διευθυντές του διοικητικού συμβουλίου της 
New Landsbankinn (2008 - 2010), που σχηματί-
στηκε μετά την κατάρρευση του ισλανδικού τρα-
πεζικού συστήματος. Από το 2009 έως το 2013, 
η Άσα ήταν πρόεδρος της Performing Art Iceland 
(PAI), κατά τη διάρκεια της οποίας η PAI έγινε ενερ-
γός εταίρος σε Σκανδιναβικά, Ευρωπαϊκά και Διε-
θνή έργα. Είναι ιδρυτικό μέλος του keðja, υπεύθυ-
νη έργου του Wilderness dance και εκπρόσωπος 
της Ισλανδίας στο IceHot Nordic Dance. Η Άσα 
δραστηριοποιείται στην πολιτική και σήμερα είναι 
δημοτικός σύμβουλος στο Kópavogur για την Σο-
σιαλδημοκρατική Συμμαχία. Τον Μάρτιο του 2019 
ανέλαβε ως Γενικός Γραμματέας του ΙΕΤΜ.

Ναν βαν Χόιτε
Η Ναν βαν Χόιτε είναι διευθύντρια στον χώρο του 
πολιτισμού με ακαδημαϊκό υπόβαθρο και 40 χρό-
νια επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα των τε-
χνών και του πολιτισμού. Δραστηριοποιείται στη 
διεύθυνση θεατρικών χώρων συνάντησης, στη 
δημιουργία διεπιστημονικών προγραμμάτων και 
πολιτιστικών πολιτικών, στη δραματουργία, στη δι-
δασκαλία καθώς επίσης και τη δημοσιογραφία. Η 
αφοσίωσή της στη δημιουργία ενός κλάδου τέχνης 
με έμφαση στην κοινωνική ένταξη και η επίδραση 
της τέχνης στα κοινωνικά ζητήματα απέκτησε δι-
εθνή διάσταση επί θητείας της ως Γενικής Γραμ-
ματέας IETM, την οποία διατηρεί μέχρι το Μάρτιο 
του 2019. Είναι πρόεδρος του Συμβουλίου Dancing 
on the Edge (Φεστιβάλ, έρευνα και ανάπτυξη καλ-
λιτεχνικών ανταλλαγών με τη Μέση Ανατολή και 
τη Βόρεια Αφρική) και μέλος του διοικητικού συμ-
βουλίου της LaBenevolencija (ίδρυμα ανθρωπι-
στικού χαρακτήρα που ενδυναμώνει ανθρώπους 
και  ομάδες ανθρώπων με μεθόδους - εργαλεία 
αντιμετώπισης ενάντια σε  λεκτικές επιθέσεις. Σαν 
δραματουργός και παραγωγός, εργάζεται για το 
Breaking the Silence, μια πολυετή πολυεθνική πα-
ραγωγή θεάτρου στην Καμπότζη και τη Ρουάντα.

Διεθνές Δίκτυο για τις Σύγχρονες 

Παραστατικές Τέχνες ΙΕΤΜ

Το IETM (International Network For Contemporary 
Performing Arts) είναι το μεγαλύτερο διεθνές δί-
κτυο για τις σύγχρονες παραστατικές τέχνες. Μέλη 
του είναι περισσότεροι από 450 πολιτιστικοί ορ-
γανισμοί και μεμονωμένοι καλλιτέχνες από τον 
χώρο των παραστατικών τεχνών: θέατρο, χορό, 
τέχνες του δρόμου, νέες τεχνολογίες κ.ά. Το IETM 
προωθεί την αξία της τέχνης και του πολιτισμού σε 
ένα έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον και ενδυ-
ναμώνει την παρουσία επαγγελματιών του χώρου 
των παραστατικών τεχνών μέσα από την πρόσβα-
σή τους σε διεθνείς διασυνδέσεις, καθώς και μέσα 
από ένα δυναμικό φόρουμ ανταλλαγής γνώσεων 
και εμπειριών. Οι δραστηριότητές του περιλαμβά-
νουν τη διοργάνωση συναντήσεων δικτύωσης και 
ανταλλαγής, καθώς και την ενημέρωση καλλιτε-
χνών και επαγγελματιών για τις σύγχρονες εξελί-
ξεις διεθνώς.

IETM Campus, 
Διεθνές Δίκτυο για τις Σύγχρονες Παραστα-
τικές Τέχνες 

Ημερομηνιες: 
Κυριακή 23 Ιουνίου έως και 
Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019

Χώρος: 
Σκιρώνειο Μουσείο Πολυχρονόπουλου - 
Μέγαρα

(Η δράση απευθύνεται σε συμμετέχοντες που έχουν επι-
λεγεί από τους διοργανωτές έπειτα από ανοιχτή πρό-
σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος).

‹›
Προορισμός
Ελευσίνα - Αθήνα
Οργανισμός ONDA
Οι Προορισμοί είναι δράσεις του ONDA που 
στοχεύουν να συστήσουν σε Γάλλους καλλιτε-
χνικούς διευθυντές και επιμελητές φεστιβάλ, 
θεάτρων και πολυχώρων πολιτισμού τη σύγ-
χρονη καλλιτεχνική πραγματικότητα άλλων 
χωρών ανά τον κόσμο, ώστε να ενισχύσουν 
την παρουσία ξένων καλλιτεχνών στο καλ-
λιτεχνικό πρόγραμμα γαλλικών οργανισμών. 
Ο ONDA επιμελείται και διοργανώνει ετησί-
ως μια σειρά από τέτοιους Προορισμούς σε 
άλλη κάθε φορά χώρα. Στην Ελλάδα έρχεται 
για πρώτη φορά και αποτελεί μια ιδιαίτερη 
ευκαιρία δικτύωσης της ελληνικής καλλιτε-
χνικής σκηνής με την ευρωπαϊκή. Στον Προ-
ορισμό Ελευσίνα - Αθήνα συμμετέχουν 12 
υπεύθυνοι καλλιτεχνικού προγράμματος συ-
νοδευόμενοι από τους συντονιστές του προ-
γράμματος Geoliane Arab και Régis Plaud. 
Μέσα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Συνοικισμός 
2019 οι διεθνείς programmers γνωρίζουν την 
εγχώρια καλλιτεχνική σκηνή των παραστατι-
κών τεχνών, αλλά και τις συνθήκες παραγω-
γής της. Ανακαλύπτουν νέες δυναμικές και 
πρωτοβουλίες, συναντούν τους καλλιτέχνες 
του Φεστιβάλ Συνοικισμός, περιηγούνται στην 
πόλη της Ελευσίνας ,αλλά και την ευρύτερη 
περιοχή της Αττικής (Αθήνα) υπό την καθοδή-
γηση των ίδιων των καλλιτεχνών. Το πρόγραμ-
μα των Προορισμών περιλαμβάνει δράσεις 
δικτύωσης, τετ-α-τετ συναντήσεις ανάμεσα 
σε Έλληνες καλλιτέχνες και συμμετέχοντες, 
επισκέψεις σε καλλιτεχνικούς χώρους σε Αθή-
να και Ελευσίνα και συζητήσεις. Μέσα από 

το πλούσιο αυτό πρόγραμμα επιδιώκεται μια 
κατανόηση τόσο του τρόπου λειτουργίας όσο 
και της αισθητικής πολυμορφίας της σύγ-
χρονης εγχώριας καλλιτεχνικής σκηνής, που 
οδηγούν στην  (επανα)δημιουργία δεσμών με 
τους Έλληνες επαγγελματίες, ιδιαίτερα εκεί-
νους της ανεξάρτητης σκηνής.

ONDA (Office national de diffusion artistique) 
- Εθνικό Γραφείο της Γαλλίας για τη Διάχυ-
σης της Καλλιτεχνικής Δημιουργίας

Ο ONDA είναι ο Γαλλικός οργανισμός για τη διάδο-
ση των σύγχρονων παραστατικών τεχνών, ο οποί-
ος ιδρύθηκε το 1975 από το Υπουργείο Πολιτισμού 
και Επικοινωνίας της Γαλλίας. Σκοπός του οργανι-
σμού είναι η διάδοση εντός της Γαλλίας των σύγ-
χρονων παραστατικών τεχνών που καλύπτουν δι-
άφορους τομείς καλλιτεχνικής δημιουργίας όπως 
θέατρο, τσίρκο, χορός, μουσική, κουκλοθέατρο, τέ-
χνες στο δημόσιο χώρο. Για να πετύχει τον σκοπό 
αυτό, ο οργανισμός ONDA προωθεί την ανταλλαγή 
και την κινητικότητα των καλλιτεχνών στην Ευρώπη 
και παγκοσμίως δημιουργώντας ένα ευρύ δίκτυο 
επαγγελματιών, διοργανώνοντας συναντήσεις, πα-
ρέχοντας συμβουλευτική σε καλλιτέχνες και καθο-
δήγηση για μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες. 
Μετά την Πορτογαλία, την Κορσική και τη Σαρδηνία, 
η μεσογειακή διαδρομή του ONDA για την εποχή 
2018-2019 τελειώνει στην Ελλάδα και την Ελευσίνα, 
μια πόλη-λιμάνι που φέρνει στο προσκήνιο ζητή-
ματα πιο επίκαιρα από ποτέ για το μέλλον όχι μόνο 
της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης.

Ημερομηνίες: 
Κυριακή 23/06 έως και Πέμπτη 27/06
(Η δράση απευθύνεται σε συμμετέχοντες του οργανι-
σμού ONDA)

‹› ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
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‹›
ΚΑΦΕΝΕΙΟ Η Β(β)ΟΥΛΗ
Συζητήσεις με τους 
Καλλιτέχνες 

Το καφενείο η Β(β)ουλή αποτελεί μια σταθερή δρά-
ση του παράλληλου προγράμματος του Φεστιβάλ 
Συνοικισμός. Ως παραδοσιακά χώρος συνάντησης 
της κοινότητας, έκφρασης, κοινωνικής όσμωσης, 
διαφωνίας αλλά και αναψυχής, το καφενείο με 
κυρίαρχα τα στοιχεία του λόγου και του ανοιχτού 
διαλόγου λειτουργεί σήμερα υπό νέες συνθήκες 
και με νέες προσδοκίες για δεύτερη χρονιά στο 
πλαίσιο του Φεστιβάλ. Ανοιχτό και προσβάσιμο σε 
όλους και όλες φιλοξενεί μια σειρά συζητήσεων με 
τους καλλιτέχνες του φεστιβάλ, με στόχο της αμφί-
δρομη εξοικείωση των καλλιτεχνών με την πόλη και 
τους ανθρώπους της και των κατοίκων με τα πρό-
σωπα, τις θεματικές και τις πρακτικές της σύγχρο-
νης τέχνης μέσα από απλές συναντήσεις ανάμεσα 
σε ανθρώπους με διαφορετικές αφετηρίες και κοι-
νά ενδιαφέροντα.

Οι απογευματινές συναντήσεις στο Καφενείο δι-
αμορφώνονται ως εξής:

_Σάββατο 22/06  17:30-19:30
Η Αναστασία Δάλμα μάς συστήνει την Τάνια Ελ Χούρι
_Δευτέρα 24/06 18:30-20:00
Οι νεαροί συν-επιμελητές της Ελευσίνας 2021, 
Youth Labs, μάς συστήνουν τον Φίλιππο Κουτσαφτή
_Τρίτη 25/06 18:30-20:00
Η Νάσια Γαβριήλ, η Μαριλένα Σαμπάνη και ο 
Αντώνης Μαρούγκας μάς συστήνουν την Ασπασία 
Μαρία Αλεξίου
_Τετάρτη 26/06 18:30-20:00
Η Κινηματογραφική Λέσχη Ελευσίνας (Κ.Λ.Ε.) μάς 
συστήνει τη Ντέμπορα Πίρσον
_Πέμπτη 27/06 18:30-20:00
Η Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας μάς συστήνει 
την Γιολάντα Μαρκοπούλου
_Παρασκευή 28/06 18:30-20:00
Η Σταυρούλα Μπαλόκα μάς συστήνει την ομάδα 
Hatari 
_Σάββατο 29/06 18:30-20:00
Η Σοφία Λάσκου μάς συστήνει τον Αλέξανδρο Μι-
στριώτη
_Κυριακή 30/06 18:30-20:00
Ο Όμιλος Καλαθοσφαίρισης Ελευσίνας (Ο.Κ.Ε.) μάς 
συστήνει την Εύη Καλογεροπούλου
_Χώρος: 3ο Δημ. Σχολείο Ελευσίνας 
(Δαρδανελλίων 85, Ελευσίνα)

‹›
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
για ΠΑΙΔΙΑ (Ηλικίες: 9-12)
Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά πραγμα-
τοποιούνται στο πλαίσια του Φεστιβάλ Συνοικι-
σμός και υλοποιούνται  σε συνεργασία με το Μου-
σείο Μικρασιατών Ελευσίνας.  Το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα έχει στόχο τη σύνδεση των παιδιών με 
την τέχνη και την ιστορία ως εργαλεία γνώσης, μά-
θησης, έρευνας και ψυχαγωγίας. Την πρώτη γνω-
ριμία με τα εκθέματα του μουσείου ακολουθούν 
στοχευμένα δημιουργικά και εκπαιδευτικά παιχνί-
δια ειδικά σχεδιασμένα για τους μικρούς μας φί-
λους. Μετά την «ξενάγηση» στο μουσείο, τα παιδιά 
καλούνται να συμμετάσχουν σε δράσεις για να 
ανακαλύψουν την ιστορία και τη χρήση των διαφό-
ρων αντικειμένων μέσα από  παιχνίδια ρόλων και 
γνώσεων. Μέσα από δικές τους φανταστικές ιστο-
ρίες αντικειμένων, παιχνίδια παντομίμας και αυ-
τοσχεδιασμού, συμμετοχική ζωγραφική και άλλες 
δραστηριότητες γνωρίζουν την ιστορία της γειτο-
νιάς και του μουσείου και αφήνουν το προσωπικό 
τους αποτύπωμα στο Φεστιβάλ Συνοικισμός.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στοχεύουν να ενερ-
γοποιήσουν την κριτική σκέψη και τα εκφραστικά 
μέσα των παιδιών  με τρόπο δημιουργικό και ευχά-
ριστο, δίνοντας έμφαση τόσο στην ατομική συμμε-
τοχή όσο και στην ομαδική συνεργασία.

Σχεδιασμός, παιδαγωγική επιμέλεια και υλο-
ποίηση: Στέλλα Πατέλη - Αγγελική Καγιάβη

Ημερομηνίες και ώρες: 
Δευτέρα 24 και Τρίτη 25/06: 10:00-12:00 
Τετάρτη 26, Πέμπτη 27 και 
Παρασκευή 28/06  17:00-19:00

Χώρος: 
Μουσείο Ιστορίας & Λαογραφίας του Συλλόγου 
Μικρασιατών
Διεύθυνση: Λαμψάκου 13, Ελευσίνα

‹› 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

‹›
ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ
Ευρωπαϊκή Γιορτή της 
Μουσικής 

H Ελευσίνα συμμετέχει για τέταρτη συνεχόμενη 
χρονιά ενεργά στην Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσι-
κής - τον μελωδικότερο θεσμό της Ευρώπης - γε-
μίζοντας τους δρόμους, τις πλατείες  και τα πάρκα 
της πόλης με μουσική για όλους και όλες και με-
τατρέποντας έτσι την πόλη σε μια μεγάλη μουσική 
σκηνή.

Προγραμμα Ευρωπαϊκης Γιορτης Της 
Μουσικης Ελευσινας 2019

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ (21.00)
(Κλασική μουσική/Παραδοσιακή Μουσική)
Θοδωρής Αλτόγλου - Παναγιώτης Σδούκος
ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (21.00)
(Jazz/Blues/Alternative)
Dennis Pol - Tom Yosi
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (21.00)
(Pop-Rock stage)
Almost Famous - Illumo
ΟΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ & ΛΑΣΚΟΥ
(ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) (20.00)
(DJ Spot – tropical,funk, ethnic,
reggae, afrobeat electro)
Paris Michailos - The Cook

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ (21.00)
(Έντεχνο)
Χριστίνα Ιωαννίδη
ΝΕΑ ΜΑΡΙΝA (20.00)
(DJ Spot)
Constantinos Michalopoulos - AD:MARK
ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (21.00)
(Rock/pop/reggae/funk)
Psycho Sailors - Neverdose
ΠΑΛΑΙΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ (21.00)
(Rock/stoner/hard rock/progressive rock)
Unplague - Mineral Fog - Animal Lect
ΑΙΣΧΥΛΟΥ & ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (20.00)
(DJ spot Reggae/ethnic/electro/
house/disco/rock/acid)
DJ Lydia - DJ Dora - Nikos Bardis

‹›
ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ 
Ο Περίπατος της ΕUphoria

Ο Περίπατος της EUphoria εισάγει τους συμμετέ-
χοντες στην κεντρική ιδέα, τη φιλοσοφία και την 
αποστολή της Ελευσίνας 2021 Πολιτιστικής Πρω-
τεύουσας της Ευρώπης. Με τίτλο Μετάβαση στην 
EUphoria, το πρόγραμμα της Ελευσίνας 2021 εστι-
άζει στη σύνδεση τέχνης και καθημερινότητας, στο 
πώς η τέχνη μπορεί να γίνει κεντρικό εργαλείο για 
την αλλαγή μιας πόλης. 

Το πρόγραμμα της Ελευσίνας 2021 περι-
λαμβάνει τρεις Κεντρικές Θεματικές, που 
επικεντρώνονται στη σύνδεση τέχνης και 
περιβάλλοντος (EUnvironment), τέχνης και κοινω-
νίας (EUrbanization), τέχνης και εργασίας (The EU 
Working Classes) και εντοπίζονται και χωροταξικά, 
χωρίζοντας την πόλη σε τρεις μεγάλες ενότητες: 
Κεντρική Ελευσίνα, Άνω Ελευσίνα, Κάτω Ελευσίνα 
αντίστοιχα. Ο περίπατος της EUphoria συνθέτει το 
νήμα των πολλαπλών αφηγήσεων και της συλλο-
γικής βιωματικής εμπειρίας της πόλης με τα δια-
φορετικά στοιχεία του αστικού τοπίου και τα έργα 
και τις ιδέες που περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Ημερομηνίες και Ώρες: 
1. Κυριακή 23 Ιουνίου 2019, 11:00-13:00 
2. Κυριακή 30 Ιουνίου 2019, 11:00-13:00

Σημείο εκκίνησης: Γραφεία της Ελευσίνας 2021 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης
Διεύθυνση: Παλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός 
Ελευσίνας
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ΧΩΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ / VENUES

_Ιnfopoint, 3ο Δημοτικό Σχολείο / 
 3rd Elementary School:
 Δαρδανελλίων 85, Ελευσίνα / 
 85, Dardanellion Str
_Παλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός / 
 Old Railway Station 
_Πλατεία Μικρασιατών / 
 Memorial Pak - Mikrasiaton Square:
 Δαρδανελλίων 59 & Δ. Σολωμού / 
 59, Dardanellion Str.
_Κέντρο Πολεμικών Τεχνών «Ελευσίς» /
 Martial Arts School Elefsis
 Χατζηδάκη 7, Ελευσίνα / 7, Hadzidaki Str
_Καλειδοσκόπειο / Kalidoskopio
 Πίνδου & Κολοκοτρόνη 63, Ελευσίνα /  
 Pindou & Kolokotroni 63, Eleusis
_Δημοτικός χώρος στάθμευσης / 
 Free Parking Lot
 Πίνδου και Γυφτέα / Pindou & Gyftea Str.

Ελεύθερη είσοδος με δελτία εισόδου. Τα δελτία ει-
σόδου διατίθενται από το Info Point του Φεστιβάλ 
Συνοικισμός μισή ώρα πριν από την έναρξη της 
εκδήλωσης ή με τηλεφωνική κράτηση από Δευ-
τέρα έως Παρασκευή 10:00-15:00 στο τηλέφωνο 
6946105900  ή διαδικτυακά από την ιστοσελίδα 
www.synikismosfestival.eu 
Free entrance with admission tickets.Entrance tickets 
are available from the Info Point of the Synikismos 
Festival half an hour before the event or by phone 
booking from Monday to Friday 10: 00-15: 00 on 
phone 6946105900  or online via the website of the 
Synikismos Festival.

Looorer
m ip

Η αυλαία του Φεστιβάλ Συνοικισμός ανοίγει με την περιπατητική παράσταση Διαδρομές 
στις Ρίζες #3, της Ασπασίας-Μαρίας Αλεξίου, κατά τη διάρκεια της οποίας οι κάτοικοι 
του Συνοικισμού αυτοσυστήνονται και ξεναγούν τους θεατές στα στενά σοκάκια της 
γειτονιάς και στις προσωπικές τους διαδρομές.
Το φεστιβάλ δημιουργεί ένα διάλογο ανάμεσα σε Έλληνες και διεθνείς ανερχόμενους 
καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν για την ιδιαίτερη γραφή τους. Η Τάνια Ελ Χούρι (Tania El 
Khoury) από το Λίβανο παρουσιάζει τις βιωματικές εγκαταστάσεις Οι Κήποι Μιλούν και 
Πείτε Μου Τι Μπορώ Να Κάνω, η Ντέμπορα Πίρσον  (Deborah Pearson) από τον Καναδα 
την παράσταση ντοκουμέντο Ιστορία Ιστορία Ιστορία και η κολεκτίβα Dictaphone Group 
επίσης από το Λίβανο τη  βιωματική εγκατάσταση Ουδέν Προς Δήλωση. 
Από την Ελλάδα, το φεστιβάλ παρουσίαζει τρεις πρωτότυπες παραγωγές: τη site specic 
παράσταση Ε_ΦΥΓΑ Μικρασία της Γιολάντας Μαρκοπούλου, την Ιστορία Ενός Αιχμα-
λώτου του Στρατή Δούκα σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Μιστριώτη και το MotorWay 6 της 
Εύης Καλογεροπούλου. Δίπλα στις νέες αυτές αναθέσεις του φεστιβάλ παρουσιάζονται 
η βιντεοεγκατάσταση του Φίλιππου Κουτσαφτή Οι Ελευσίνιοι που περιλαμβάνει μαρτυ-
ρίες κατοίκων του Συνοικισμού από τα γυρίσματα της Αγέλαστου Πέτρας και η παράστα-

ση της ομάδας Hatari Αϊτή, μια performance για την Ιστορία. 
Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα πλαισιώνεται από μια σειρά παράλληλων δράσεων που 
στοχεύουν να ενδυναμώσουν τους επαγγελματίες των παραστατικών τεχνών. Ειδικότερα, 
διοργανώνεται ένα 10ήμερο Εργαστήριο Κριτικής με τη Δηώ Καγγελάρη για νέους και 
ανερχόμενους θεατρολόγους, ιστορικούς τέχνης και δημοσιογράφους. Στο πλαίσιο της 
δράσης Προορισμός Ελευσίνα - Αθήνα, σε συνεργασία με το γαλλικό οργανισμό ONDA, 
δεκαπέντε καλλιτεχνικοί διευθυντές θεάτρων και φεστιβάλ από τη Γαλλία επισκέπτονται 
το φεστιβάλ για να γνωρίσουν τη σύγχρονη ελληνική σκηνή και να αναπτύξουν συνεργα-
σίες με Έλληνες καλλιτέχνες. Το ΙΕΤΜ Campus είναι ένα διεθνές θερινό σχολείο για υπευ-
θύνους παραγωγής αναφορικά με το πώς δουλεύει κάποιος στη διεθνή σκηνή (διεθνείς 
περιοδείες, συμπαραγωγές και χρηματοδοτήσεις). Η δράση Αναγνώσεις Φεστιβάλ σε 
συνεργασία με το Festival Academy του European Festivals Association προσφέρει 
κατάρτιση από καταξιωμένους καλλιτεχνικούς διευθυντές διεθνών φεστιβάλ σε ζητήματα 
επιμέλειας καλλιτεχνικών διοργανώσεων. Τέλος, στο πλαίσιο της δράσης Καφενείο Η 
Β(β)ουλή οι κάτοικοι της Ελευσίνας γίνονται διαμεσολαβητές του έργου των καλλιτεχνών 
που φιλοξενεί το φεστιβάλ και τους παρουσιάζουν στο ευρύ κοινό. 

ΟΙ ΚΗΠΟΙ ΜΙΛΟΥΝ / GARDENS SPEAK
ΠΕΙΤΕ ΜΟΥ ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ / TELL ME WHAT I CAN DO
Τάνια Ελ Χούρι/Tania El Khoury

ΟΥΔΕΝ ΠΡΟΣ ΔΗΛΩΣΗ / NOTHING TO DECLARE
Dictaphone Group

ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ /  HISTORY HISTORY HISTORY
Ντέμπορα Πίρσον / Deborah Pearson

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ #3 / ROUTES ON ROOTS#3
Ασπασία Μαρία Αλεξίου/Aspasia Maria Alexiou

Ε_ΦΥΓΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑ / I_LEFT ASIA MINOR
Γιολάντα Μαρκοπούλου / Yolanda Markopoulou

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥ / 
A PRISONER OF WAR’S STORY

Αλέξανδρος Μιστριώτης / Alexandros Mistriotis

MOTORWAY 6
Εύη Καλογηροπούλου / 
Evi Kalogiropoulou

ΚΑΦΕΝΕΙΟ Η Β(β)ΟΥΛΗ  / 
KAFENIO I VvOULI

ΑΪΤΗ, ΜΙΑ PERFORMANCE ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ / 
HAITI, A PERFORMANCE ABOUT ΗISTORY
Ομάδα Hatari Group

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ / MIKRASIATON SQUARE

ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ ORAIA ELENI

ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ 
/ Kalidoskopio

ΠΑΛΑΙΟΣ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ / Old Railway 
Station

Α. Σ. ΕΛΕΥΣΙΣ / 
Eleusis

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
3rd Elementary School 

ΟΙ ΕΛΕΥΣΙΝΙΟΙ / ELEUSINIANS
Φίλιππος Κουτσαφτής / Filippos Koutsaftis

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
FESTIVAL READINGS

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΡΙΤΙΚΗΣ / 
ΤHE CRITIQUE LABORATORY

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕUPHORIA
EUPHORIA WALKS

gENIKOS xarths.ai   1   20/06/19   13:05:08
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Πώς να 
έρθετε:
Α. Με το ΚΤΕΛ Αττικής 
(από Αθήνα προς Μέγαρα) 
Αφετηρία: στην είσοδο του Σιδηρο-
δρομικού Σταθμού «Θησείο»/Πλατεία 
Ασωμάτων. Αποβίβαση στη στάση 
ΟΤΕ (έναντι Goody’s). Τακτικά δρο-
μολόγια κάθε 30’ τις καθημερινές και 
κάθε 60’ τις Κυριακές. Τιμή κανονικού 
εισιτηρίου €2. Στη συνέχεια, επιβίβα-
ση στα λεωφορεία 861 ή 863 και απο-
βίβαση στη στάση Πλατεία Άνω Ελευ-
σίνας. 

Β. Mε το ΜΕΤΡΟ 
Αποβίβαση στον σταθμό «Αγία Μα-
ρίνα» -> λεωφορείο 876 ως το τέρμα 
στην παραλία Ελευσίνας -> λεωφο-
ρεία 861 ή 863 και αποβίβαση στη 
στάση Πλατεία Άνω Ελευσίνας.

Γ. Με τον Προαστιακό 
Aποβίβαση στον σταθμό Μαγούλα. 
Στη συνέχεια, επιβίβαση στα λεωφο-
ρεία 861 ή 863 (προς Ελευσίνα) μέχρι 
τη στάση Πλατεία Άνω Ελευσίνας.

Δ. Με λεωφορείο 
από Πειραιά 845 ή 871 ως το τέρμα 
στην παραλία Ελευσίνας -> λεωφο-
ρεία 861 ή 863 και αποβίβαση στη 
στάση Πλατεία Άνω Ελευσίνας.

Πούλμαν
Καθημερινά κατά τη διάρκεια τoυ Φε-
στιβάλ Συνοικισμός μπορείτε να εξυ-
πηρετηθείτε και με πούλμαν προς το 
κέντρο της Αθήνας μετά την ολοκλή-
ρωση του καθημερινού προγράμμα-
τος, χωρίς κάποια επιπλέον χρέωση. 
Αφετηρία: Πάρκινγκ στη συμβολή 
Πίνδου και Γυφτέα, Ελευσίνα - Τερ-
ματισμός: Σταθμός μετρό «Μετα-
ξουργείο», Αθήνα. Ώρα αναχώρη-
σης: 23:45

How to get to 
S y n i k i s m o s 
Festival:
By KTEL Attikis (from Athens 
to Mégara): Departure: near the 
entrance of Thissío metro station, 
at Platía Agíon Asomáton (Agíon 
Asomáton Square). Get off at the OTE 
Stop (across from Goody’s Burger 
House) in Eleusis. See the timetable 
here. Regular ticket price: €2. Then, 
take the bus line 861 or 863 and get 
off at Platía Áno Elefsínas stop.
 
By metro: Disembark at Agía Marína 
station -> get on the bus line 876 
towards Eleusis and get off at Paralía 
stop (the terminal stop) -> Get on 
the bus line 861 or 863 and get off 
at Platía Áno Elefsínas stop.

By suburban railway: Disembark 
at Magoúla station. Then, get on the 
bus line 861 or 863 (towards Eleusis) 
and get off at Platía Áno Elefsínas 
stop.

By bus from Piraeus: Take the bus 
line 845 or 871 from Piraeus towards 
Eleusis and get off at Paralía stop 
(the terminal stop) -> Get on the bus 
line 861 or 863 and get off at Platía 
Áno Elefsínas stop.
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Synikismos Festival 2019

The Synikismos Festival is one of the main legacy projects that the 
European Capital of Culture programme aims to establish for the city 
of Eleusis: an international festival of contemporary performing arts, 
which manifests the philosophy, the core values and the methodology of 
Transition to EUphoria, our attempt to redefine the form and content of 
public culture today.

The direction that we are following comprises a dual integration: the 
integration of art into everyday life, and the integration of the audience 
into contemporary performing arts. In practice, this means that we are 
focusing on research-oriented projects, with a strong documentary 
dimension. We are also focusing on projects that redefine the relationship 
between the creator and the audience, centred on the live experience. 
And, lastly, we are focusing on projects that are the results of co-creation 
between the artists and the community.

Last year’s first edition of the Synikismos Festival focused on the theme 
of immigration and refugee flows to Europe, not because it was “trendy”, 
but because it is one of the main phenomena—if not the most crucial—
that will shape European societies in the coming decades. This year, the 
same theme remains central, but it is approached through the prism of 
History.

Official history is entangled with the personal histories of real people, 
on a journey that starts with the -so called in Greece-  Asia Minor 
Catastrophe and the works I_LEFT Asia Minor by Yolanda Markopoulou, in 
collaboration with the Asia Minor Association of Eleusis, and A Prisoner 
of War’s Story by Stratis Doukas, directed by Alexandros Mistriotis. The 
journey continues to central Europe and, specifically, 1950s Hungary, with 
the performance History History History by Deborah Pearson and ends in 
today’s Syria, through the works Gardens Speak and Tell Me What I Can 
Do by Tania El Khoury.

Alongside the above, the works The Eleusinians by Filippos Koutsaftis, 
Routes on Roots #3 by Aspasia-Maria Alexiou and MotorWay 6 by Evi 
Kalogiropoulou, focus on what comes after the historical event, in the 
lives of people that survived: on the life they continue to live in a different 
place, which, in turn, restructures the society that welcomed them. The 
journey through the many faces of history concludes with the works Haiti 
by the Hatari Group and Nothing to Declare by Dictaphone Group, inviting 
us to reflect on the nature and function of History.
A fundamental value of the Synikismos Festival is the meeting between 
art and society, and the care with which we are reinforcing these two 

pillars of public culture. In the field of artistic production, we focus on a 
new generation of artists from Greece and abroad, who stand out for their 
particular language and approach. We are aiming to empower their work, 
not only through the presentation of the work itself, but also through 
actions that reinforce different actors in the cultural field, which support 
the artistic work—such as production managers, curators, critics and 
performing arts scholars. Furthermore, we have tried to create conditions 
to enhance their work’s life cycle and develop audiences for it. This year’s 
edition of the festival includes six such activities.

The Critique Laboratory, coordinated by Dyo Kangelari aims at reinforcing 
critical thinking and theoretical discourse on the work of the artists 
presented in the festival. The IETM Campus aims at training production 
managers in all aspects of international work (touring abroad, international 
collaborations and funding sources). The activity Destination Eleusis 
- Athens, in collaboration with Onda (Office National de la Diffusion 
Artistique)  concerns the visit of fifteen artistic directors of theatres and 
festivals in France, with the purpose of introducing them to the Greek 
contemporary scene and the festival’s artists. The Festival Readings, 
in collaboration with the Festival Academy of the European Festivals 
Association creates a forum for dialogue on the role that festivals and 
their curators can play in enhancing both the artistic field, as well as the 
cities in which the festivals take place. Finally, Kafeneio I Vouli becomes 
an opportunity for the acquaintance of the inhabitants of Eleusis with the 
festival’s artists, from within. Finally, through the educational programs for 
children, we bring the audiences of tomorrow closer to us, today.

So, from June 22 to June 30, Synikismos in Eleusis becomes a place of 
coexistence and co-creation for artists and art professionals from Greece 
and abroad, as well as the residents of Eleusis and the wider region of 
Attica. 

Kelly Diapouli
Artistic Director Eleusis 2021
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Eleusis Asia Minor Association

The Eleusis Asia Minor Association was founded in 1932 by the Greeks 
living in Asia Minor who arrived in Eleusis as refugees, after the Asia 
Minor Catastrophe in 1922. Many of them came in Eleusis because of 
the population exchange in 1923-24. Until 2002, the Association was 
named «Association for the Protection of the Rights of the Refugees of 
Eleusis». Now, that there is no longer reason for defending our rights as 
refugees, it has been renamed into the «Eleusis Asia Minor Association». 
The aim of the Association is to preserve and spread the cultural heritage 
of Asia Minor Hellenism and also to preserve the memory of the people, 
the places, the habits and customs from the unforgettable homelands 
of our ancestors.

In order to achieve its goals, the Association organizes cultural events, 
of educational and recreational content, while since December 15, 
2013, it runs its own Museum of History and Folklore of the Eleusis Asia 
Minor Association. It is a refugee residence, which has been repaired 
and remains exactly as it was during the late 1920’s. Furthermore, it is 
considered itself a museum exhibit and it houses the heirlooms from 
the unforgettable homelands of our ancestors. It also contributes to the 
preservation of the traces of the past in the current buildings of our city, 
constituting a vision of the Association that, after many years of efforts, 
came to fruition.

The Association co-organizes the Synikismos Festival in the 
neighborhood of Synikismos for the second  time continuing, this way,  
our collaboration with Eleusis 2021 Cultural Capital of Europe. Through 
the events of this year’s program, we invite all guests to learn about the 
origins, heritage and history of our grandparents, who came to Eleusis 
as refugees in 1922, abandoning their ancestral homes, uprooted from 
their places in Asia Minor.
 
Georgia Giatzoglou-Antoniadou
President of Eleusis Asia Minor Association

Works and 
Artists
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› Routes on Roots #3  Eleusis
 Aspasia-Maria Alexiou
 PROMENADE PERFORMANCE

“The neighbourhood. What is considered a neighbourhood? Are you living in this neighbour-
hood? Are you a member of the neighbourhood? Did you move to a new neighbourhood? In 

which neighbourhood are you living now?” 
Georges Perec, Species of Spaces                           

The Festival begins with the inhabitants of 
the neighbourhood introducing themselves 
and guiding the watchers-walkers through 
the streets of Synikismos, but also through 
their personal routes.
The first Routes on Roots promenade 
performance, in 2016, was conceived and 
directed by Euripides Laskaridis (OSMOSIS), 
with the collaboration of Aspasia-Maria 
Alexiou and the Asia Minor Association of 
Eleusis. Old and new residents of the area 
opened their homes and welcomed the 
watchers, sharing with them stories and 
memories, thoughts and traditions. The 
promenade performance took on the form of 
a neighbourhood celebration, as inhabitants 
sang and prepared food for guests and visitors. 
In 2018, a second promenade performance 
took place, addressing the questions that 
arose during the first performance, but also 
raising many more. Can such a performance 
become an annual ritual for the inhabitants, 
a special celebration that honours the 
history of Synikismos while, at the same 
time, illuminating the present? How are the 
neighbourhood and its inhabitants affected by 
the establishment of the Synikismos Festival, 
a series of art events that take place, not in a 
dedicated indoor venue, but in different parts 
of the area? And, particularly, how could such 
an event explore and highlight the processes 
of building collective memories, without 
trying to substitute them?
Synikismos, as a location where the refugees 
from Asia Minor arrived in 1922, remains, 
to a great extent, a place of memory, a 
neighbourhood whose toponyms bring back 
memories of beloved but faraway lands. 
The phenomenon of forced population 
movement is present in the founding 
cell of this neighbourhood. During the 
preparation of the previous performances, 

we noticed different ways of preserving 
memory and spreading traditions, more or 
less systematically. At the same time, we 
discovered a lively neighbourhood that is 
changing and advancing. The architecture 
of the area preserves the memories of this 
settlement, while the exhibits, including both 
historical evidence and family heirlooms, have 
been gathered at the Museum of History & 
Folklore of Asia Minor in Eleusis. Songs and 
traditional dances are an experiential way “for 
the old people to remember, and the younger 
ones to learn”, while family recipes seem to 
bequeath—in a spontaneous and personal 
way—tasteful memories, habits and recipes 
that have been passed down from generation 
to generation.
Routes on Roots #3 focuses precisely on 
this diffusion of the cultural heritage of the 
past into the everyday life of the present 
inhabitants of Synikismos; on how the 
younger inhabitants, the descendants or 
non-descendants of refugees from Asia 
Minor, face and transform this legacy, as well 
as the possibility of a wider dialogue between 
contemporary art and artworks of the past.
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Aspasia-Maria Alexiou
Aspasia-Maria Alexiou has graduated from 
«EMPROS-Theatro-ergastirion” School of Drama, 
studied English Language and Literature at the 
University of Athens, while she is currently a Ph.D. 
candidate in the Faculty of Theater Studies at the 
same  University. She works in various positions in 
the field of theater and dance, becoming familiar 
with different theater idioms.
As an assistant director she has worked with: 
Giannis Chouvardas, Dimiter Gotscheff, Efi 
Theodorou, Michail Marmarino and others. In 
recent years, she has been collaborating constantly 
with the Kursk theatre team and has participated 
as an assistant director in Arden must  die and 
Lenz Charis Frangoulis’ performances, while in their 
last performance she also participated as an actor 
(Othello).
As an actor, she has worked in small groups or 
performances which were seeking a new chorality 
(Iketides directed by Christos Stergioglou, Domino 
and Playback directed by Argyro Chioti). As a 
natural result of such work she has collaborated 
with choreographer Kostas Tsioukas in Our 
Dances and Giselle, two group choreographies 
for dancers and non-dancers.
As a director she is the co-creator of two non-
theatrical text-based performances. The National 
Celebrations (joint participation in composition, 
direction and performance along with Vassilis 
Vilaras and Maria Thrasyoulidi) were based on 
literary texts and testimonies about Occupation 
and Civil War. The extracts focused on people who 
remained on the sidelines of history instead of being 
remembered as the most «prominent» protagonists. 
The issue was not so much illustrating a sequence 
of events or drawing a political conclusion, but 
approaching the feelings of disorientation and 
vertigo experienced by researchers and readers 
as well as the performers who choose to come 
in contact with a large number of testimonies 
and performances that are either identical or 
diverse. With Vasilis Vilaras, they co-organized 
and performed in the Dreadnought based on a 
small extract from the novel The Drunken City 
by Sotiris Patatzis. The two secondary fictional 
characters, the School Principal and the French 
professor, were detached from their natural context 
and joined a performance where the narrative 
coexisted with the effort to portray the dreams and 
fantasies of these persons.
The element that relates her theatre career with 
the promenade performances in Synikismos is the 
constant effort to locate and illuminate the trail left 
by «anonymous» faces, people who rarely use their 
voice or, more precisely, faces who may have not 
yet met the ideal listener.

Conception - Direction: Αspasia- Maria Alexiou
Collaboration: Dimitra Mitropoulou
Participants are residents of the area of the City
Video Routes on Roots # 1:
Dimitris Triantafyllou and Stelios Keramidas
Production: Eleusis 2021
We would like to thank the Asia Minor Association 
of Eleusis and its president Mrs. Georgia 
Giantzoglou - Antoniadou for the collaboration 
and help.

The first two promenade performances, Routes on 
Roots were conceived and directed by Euripides 
Laskaridis with the dramatic collaboration of 
Aspasia-Maria Alexiou

Duration: 90΄
Date: Saturday 22 June 2019
Time: 19:30
Venue: info-point, 3rd Elementary school
Address: 85 Dardanellion str.

Free entrance with admission tickets. Entrance tickets are 
available from the Info Point of the Synikismos Festival 
half an hour before the event or by phone booking from 
Monday to Friday 10: 00-15: 00 on phone 6946105900  
or online via the website of the Synikismos Festival 

Across Syria, many gardens conceal the 
dead bodies of activists and protesters who 
adorned the streets during the early periods 
of the uprising. These domestic burials play 
out a continuing collaboration between the 
living and the dead. The dead protect the 
living by not exposing them to further danger 
at the hands of the regime. The living protect 
the dead by conserving their identities, telling 
their stories, and not allowing their deaths to 
become instruments to the regime. Gardens 
Speak is an interactive sound installation 
containing the oral histories of ten ordinary 
people who were buried in Syrian gardens. 
Each narrative has been carefully constructed 
with the friends and family members of 
the deceased to retell their stories as they 
themselves may have recounted it. They are 
compiled with found audio that evidences 
their final moments.

Twenty-eight showings of Gardens Speak 
across five continents produced an archive 
of audience letters written as part of the 
performance. These handwritten letters, 
artifacts of each performance, provide insight 
into the varied audience experiences of 
Gardens Speak, including their reflections on 
politics, empathy, loss, and death. The letters 
were first conceptualized as a message of 
solidarity that would be written by audiences 
around the world and sent back to the families 
and friends of the deceased whose stories 
they shared. A few years later, the pile of letters 
kept growing. With it, came the realization that 
the contents of letters are overwhelmingly 
complex, messy, and intimate. They could not 
be reduced to a simple message of solidarity.

Tell Me What I Can Do is a sentence written 
in a number of audience letters, asking the 
martyrs of Gardens Speak for guidance. In this 
installation, the artist asks the audience for 
guidance on what to do with the accumulated 
material—evidence of our encounter and our 
shared responsibility. The installation also 
features responses to the letters from some 
of the early collaborators in the making of 
Gardens Speak. Not all audience letters made 
it into the installation. Some were lost along 
the way, confiscated by police. Others will be 
buried in the ground, never to be read.

› Gardens Speak &
 Tell Me What I Can Do  London /Beirut

 Tania El Khoury 

 LIVE ART PERFORMANCE- EXHIBITION
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Tania El Khoury

Tania El Khoury is a live artist whose work focuses 
on audience interactivity and is concerned with 
the ethical and political potential of such encoun-
ters. She creates installations and performances in 
which the audience is an active collaborator. Her 
solo work has toured internationally, and for which 
she is the recipient of the Anti Festival’s Interna-
tional Prize for Live Art, the Total Theatre Innovation 
Award, and the Arches Brick Award.
Tania holds a PhD from Royal Holloway, University 
of London. Her research and publications focus on 
the political dimension of interactive live art in the 
wake of the Arab uprisings. Tania is associated with 
Forest Fringe collective of artists in the UK and is a 
co-founder of Dictaphone Group in Lebanon, a re-
search and performance collective aiming at ques-
tioning our relationship to the city, and redefining 
its public space.
“The sensitivity of this artist’s work in orchestrat-
ing audience experience is extraordinary. It stays 
with us, is sometimes literally written onto us. She 
has foregrounded some of the burning questions 
of our time by creating resonant experiences that 
generate conversation and exchange. Tania’s work 
is urgently needed and we thank her for it.” Fiona 
Winning, International Live Art Prize Jury Chair.
Lois Keidan, co-founder of Live Art Development 
Agency wrote about Tania’s work: “Tania is one of 
the leading lights of a generation of UK based art-
ists who are working with Live Art practices to rei-
magine what art can be, do and say, to test the ways 
in which it can be encountered and experienced, 
to invite us to consider our individual and collec-
tive agency, and to provoke conversations about 
issues and experiences that can be so difficult to 
talk about… In the process of taking her audiences 
into such challenging and complex territories she 
has evolved a form of experiential art that offers 
us the most exquisite, embodied experiences that 
touch the core of our being, but that, at the same 
time, implicate us – asking us to question our role, 
responsibility, and complicity in such urgent and 
seismic geo-political events.” http://taniaelkhoury.
com/about/

Credits - Gardens Speak:
Production Manager: Jessica Harrington
Production Assistant and Audience Guide:
Naya Salamé
Research Assistant and Writer (Arabic): 
Keenana Issa
Calligraphy and Tombstones Design: Dia Batal
Set Design: Abir Saksouk
Sound Recording & Editing: 
Khairy Eibesh (Stronghold Sound)
English Translation: Ziad Abu-Rish
Set Construction (in London): 
SPLEX Flexible Designs & Presentation
Co-commissioned by Fierce Festival (UK) and Next 
Wave Festival (Australia.) 
Developed through the Artsadmin Artists’ Bursary 
Scheme. 
Supported by Arts Council of England.

Affiliate Production for Synikismos Festival 2019: 
Polyplanity Productions

Duration:  40’
Days and Hours:
Saturday 22  17:30-19:30, 21:30-23:30
Sunday 23 June,12:30-14:30 and 17:30- 23:30
Monday 24- Saturday 29  June,  18:30- 23:30
Sunday 30 June,12:30-14:30 and 18:30-23:30
Venue: info -point,  3rd Elementary School
Address: 85  Dardanellion str. 

Credits- Tell me What I Can Do:
Commissioned by Bryn Mawr College 
Space Design: Abir Saksouk
Sound Pieces: Kinana Issa, Mohamed Nour “Abo 
Gabi” Ahmed, Mohamed Ali “Dali” Agrebi
Translation: Ziad Abu-Rish
Installation Coordinator: Jon Weary

Days and Hours:
Saturday 22 June  2019, 18:30-23:30
Sunday  23 June  12:30-14:30 and 17:30 -23:30, 
Monday 24, Tuesday 25, Wednesday 26, Thursday 
27, Friday 28, Saturday 29 June, 18:30-23:30
Sunday 30 June 12:30-14:30 and 18:30-23:30
Venues: info- point, 3rd Elementary School 
Address: 85  Dardanellion str.

Free entrance with admission tickets. Entrance tickets are 
available from the Info Point of the Synikismos Festival half 
an hour before the event or by phone booking from Mon-
day to Friday 10: 00-15: 00 on phone 6946105900  or 
online via the website of the Synikismos Festival 

The text of A prisoner of War’s Story  was 
written by Stratis Doukas. It tells the story of 
a refugee named Nikolas Kazakoglou and his 
final escape to Greece. The story is based on 
the treatment of the refugee’s own testimony. 
Without psychological outbursts, lyricisms, ab-
stract thoughts and ideas, the text describes 
how he escaped certain death. Its simplicity, 
or rather, its bareness of style, makes it unique 
in the history of Modern Greek literature.
The performance entitled A prisoner of War’s 
Story, remains equally bare, creating an envi-
ronment that contributes to the understand-
ing of the text, again without forcefully guiding 
the viewer. It provides evidence that explains/
reminds of the time and the events that took 
place, and creates a comfortable space for 
listening and sharing, rather than a mere rep-
resentation.
The narrator has a table in front of him with 
all his paraphernalia, a visible microphone, 
papers, refreshments. He reads the text with-
out indicating its meaning or acting as if he is 
invisible. He lets the text “speak”. During the 
narration, historical and factual elements are 
listed on a large table, next to the narrator. The 
sound installation surrounds the room evenly 
and the sound is audible without the need for 
loud volume. It is as if we are inside the text; 
inside a voice that speaks through time and 
emerges from another space that seems lost 
in the past, but still lurks close to the pres-
ent. It peeks at us, both through the text and 
through the news that we hear every day. 
We, ourselves, are prisoners of History, which 
crashes our insignificant lives without asking.

Alexandros Mistriotis
Alexandros Mistriotis was born in the Canadian 
capital of Ottawa on 17 August 1973. Having been 
raised in Athens, he moved to France where he 
studied at ESBAM (the Higher School of Fine Arts 
of Marseille). His artistic profile is somewhat elusive, 
with his work consistently oscillating between text 
and image, presence and representation, rigour and 
abstraction. The representation of his texts is part 
of his research project on the  Théâtre de la Quié-
tude, while some of his texts themselves are part of 
his research on contemporary oral communication 
and remain therefore unpublished. The question of 
identity - Greek identity, European identity and the 
relationship between them - is at the heart of his 
problematic and work, developed through two ba-
sic tools: History on the one hand and Poetry on 
the another. This verse of Poetry and History forms 
the/the artist’s peculiar, personal language and 
creates an artistic universe that illuminates  a series 
of political and social issues of modern reality in an 
original way. A universe that continues and negoti-
ates issues that might otherwise appear incoherent 
with each other, from the minimal thrills of everyday 
life to the formation of modern cities.
A second feature of Mistriotis’ work is the way in 
which he seeks and builds his relationship with the 
viewer, relying on the presence of the artist and the 
direct, stripped address to the viewer. It thus orga-
nizes a personal relationship between the artist and 
the viewer, almost as if it were a confession. 

Text: Stratis Doukas
Director: Alexandros Mistriotis
Dramaturgy Advisor: Electra Ellinikioti
Perform: Konstantis Mizaras
Scenography: Stefania Orfanidou, Grigoris Petroupolos
Sound design: Stamatis Tsimpidis
Executive Director: The theater Company  “Theros”
Production: Eleusis 2021
The performance A prisoner of War’s Story  would 
not be the same without the specific contributors
Duration: 90΄
Dates and times:
Sunday 23 June: 20:00
Monday 24 and Friday 28 June: 20:00
Saturday 29 June: 21:00
Venue: Eleusis’ Old railway station
Free entrance with admission tickets. Entrance tickets are available from 
the Info Point of the Synikismos Festival half an hour before the event 
or by phone booking from Monday to Friday 10: 00-15: 00 on phone 
6946105900  or online via the website of the Synikismos Festival.

› A prisoner of War’s Story
 Alexandros Mistriotis Eleusis
 PERFORMANCE



59 58

On October 23rd, 1956, a revolution started in Hun-
gary. It lasted twelve days. Hungarians fought Soviet 
troops on the streets, from their homes, and from 
the Corvin Cinema, the Revolutionary Headquarters. 
On November 4th, 1956, the Russian army brought 
tanks into Budapest and stopped the revolution, 
force ably occupying the country until the Berlin Wall 
fell in 1989. The first thing they destroyed was the 
cinema. The revolution resulted in one of the larg-
est refugee crises of the twentieth century, as a big 
number of Hungarian left their country. Among them 
was Deborah Pearson’s grandfather. In a live com-
mentary screening of a 1956 comedy about foot-
ball, scheduled to premiere at the Corvin Cinema 
the week of the uprising and canceled due to the 
revolution, Deborah Pearson unlocks a surprisingly 
personal story.
A documentary, performed live, the performance 
runs the length of and is timed alongside the film, 
using interviews with the exiled screenwriter and 
people involved with the film to playfully reflect on 
immigration, suppression, and our personal links 
with history. History History History is a remarkable 
and nuanced meditation on connection and cha-
os, how history is both constructed and out of our 
control, both ever-present and irretrievable.
This is a show for lovers of cinema, and for anyone 
who has stared at pictures of their ancestors a little 
too long. With dramaturgy by comedian Daniel Kit-
son, and outside eye work by live artists Tania El 
Khoury and Laura Dannequin.
History History History was a House on Fire Com-
mission with bit teatergarasjen (Norway) and 
Théâtre Garonne (France). House of Fire is a net-
work of ten European theatres and festivals who 
in recent years have shown an active interest in 
claiming a place in the public debate about so-
cial, environmental and political issues, arguing 
that artists have a vital role to play in society and 
that artistic creation offers a valid source of knowl-
edge and experience. History History History was 
developed in part at the National Theatre Studio 
(UK). The show has been presented in 15 countries, 
4 continents and has been translated in five lan-
guages. Publico Newspaper in Portugal included it 
in one of the best ten performances of 2017.

Deborah Pearson
Deborah Pearson makes performance where form 
dictates content and vice versa.  Accordingly her 
work often sits at the intersection of several con-
texts, spanning playwriting, participatory theatre, 
relational performance, video art and audio instal-
lations among other mediums. She is founder and 
a co-director of UK-based curation collective For-
est Fringe and has won several distinctions for her 
practice and for Forest Fringe, including twice be-
ing named on the Stage 100 List of the most in-
fluential people working in UK Theatre. Her work 
has been commissioned by and performed at the 
Royal Court (London), Somerset House (London), 
Brussels Nuit Blanche (Brussels), Teatro Nacio-
nal Donna Maria II (Lisbon), the Next Wave Festi-
val (Melbourne), Theatre Garonne (Toulouse), bit 
teatergarasjen (Bergen), and many others. She has 
had pieces staged in over twenty countries on five 
continents and been  translated into more than six 
languages. This year she premiered Inside Bitch 
at the Royal Court, a collaboration with playwright 
Stacey Gregg, devised by four female perform-
ers who have been to prison. The texts for Inside 
Bitch and The Future Show were both published by 
Oberon. She holds a PhD on narrative in contem-
porary performance from Royal Holloway where she 
was a Reid Scholar.
https://deborahpearson123.wordpress.com/

Author:  Deborah Pearson
Dramaturgy: Daniel Kitson
Artistic advisors: Tania El Khoury, Laura Danneqin
The project was developed with the assistance of: 
National Theatre Studio
Produced by: A House on Fire, Theatre Garonne, 
BIT Teatergarasjen
Affiliate Production for Synikismos Festival 19΄:
Nikos Mavrakis - Too Far East Productions

Duration: 90’
Days and Hours:
Sunday 23, Monday 24, Tuesday 25 and Wednes-
day 26 June 2019
21:30-23:00
Venue: info-pont, 3rd Elementary School
Address: 85 Dardanellion str. 

Free entrance with admission tickets.Entrance tickets are 
available from the Info Point of the Synikismos Festival 
half an hour before the event or by phone booking from 
Monday to Friday 10: 00-15: 00 on phone 6946105900 
or online via the website of the Synikismos Festival 

› History, History, History London

 Deborah Pearson  
 DOCUMENTARY PERFORMANCE

› I_LEFT ASIA MINOR Eleusis
 Yolanda Markopoulou 
 SITE SPECIFIC PERFORMANCE

The descendants of Asia Minor refugees from 
upper Eleusis participate in a site-specific 
performance within the unique neighbour-
hood of Synikismos. It is the tiny refugee hous-
es and the dead-end alleys that bear witness 
to the memories of the destructive uprooting, 
while the reminiscence of personal experienc-
es composes the nexus of the performance. 
By intertwining fiction and a documentary ap-
proach, the personal testament of the individ-
ual becomes collective history for the com-
munity. Participants and audience relive the 
experiences of the locals listening to a radio, a 
television, discovering long forgotten images 
and entering old yards filled with memories. A 
live transmission silently maintains their ever-
lasting legacy entrusted to future generations. 
Behind the flaking walls, the abandoned ter-
races and the new-builds, a hidden facet of 
the story is revealed and articulated for the 
first time.
Τradition, vivid memories and a link to the past 
ignite the journey for both the participants 
and the audience. The performance material 
is a collection of meetings that took place 
over many months, including field interviews 
and informal conversations between the ar-
tistic group and local residents. To keep the 
purity of these interactions, much of this work 
occurred in the Eleusis Museum of Asia Mi-
nor, a landmark site with sentimental value. 
The process of material collection has been 
extensively documented with video and au-
dio recordings. The documentation highlights 
the preparation stages, the rehearsals, as well 
as the daily minutiae and the everyday rou-
tine of Synikismos area and its residents. The 
performers and the musicians -alongside the 
participants themselves- become part of a 
collective creative process. The core narra-
tions are complimented by archive material 
of The Mourning Rock, by Filippos Koutsaftis. 
The complete documentation, forms an inter-
disciplinary body of work, which negotiates 
remembrance and memory. The cross-polli-
nation and interweaving of narration and re-

construction are mediated through performa-
tive action, video projections and live music. 
Different forms of creative expression interact 
to generate the specific performance milieu.
Yolanda Markopoulou and her collaborators 
have established long-term research and art 
practices on the issue of refugee. This years’ 
performance in the Synikismos festival follows 
previous work that also engaged closely with 
the subject and participants. The site-specific 
performance I_LEFT by the Station Athens 
group in the 2018 festival, highlighted recent 
stories of refugees from Pakistan, Afghanistan 
and Bangladesh. Now, as a second part of 
the project, Greek history is addressed. The 
space remains the same; common themes be-
tween refugee experiences provoke a certain 
truth about humanity and the importance of 
individual testimonies.
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Yolanda Markopoulou
Yolanda Markopoulou is a theatre and film director 
and producer.
She runs POLYPLANITY Productions since 2007 a 
production company for theatre, film and interdis-
ciplinary projects. At the same time she founded 
SYNERGY_O, an independent space in the center of 
Athens.  She has directed over twenty plays and short 
films. Her work for the theatre includes: Tejas Verdes, 
Dead Travelers, La Tierra, Shoot-Get-Treasure-Re-
peat, 1911, Exodus, Against Progress (in the art space 
SYNERGY-O she founded in 2007), In the Forest of 
the Kind (International Conference for Ancient Drama, 
Delphi), WARD No. 6, ImmiGRants (Kefallinias Theatre 
2015-2016), EROICA (Greek Art Theatre - Karolos 
Koun 2018-2019). 
She has directed the short films The Pyramids of 
Athens and It’s ok my Friend, showed in film festivals 
globally. Since 2008, she is the director of the refu-
gee and immigrant theatre group Station Athens. The 
performance We Are the Persians! (Athens Festival, 
ISPA NYC, International Theatre of Finland, mind the 
fact festival) was presented internationally and the 
site-specific performance I_LEFT was presented as 
part of the Eleusis 2021 European Capital of Culture 
program, with which she maintains a steady artistic 
collaboration until 2021. She has also directed the 
performances I_the player, (2016, KETHEA Festival, 
Onassis Cultural Center) and Rouletenburg (2017, 
Hotel Ermou, mind the fact Festival) by The Gamblers 
theatre group.  
She is the co-founder and curator alongside with 
Ioanna Valsamidou of mind the fact, a cultural initia-
tive aiming to present “real stories by the people who 
have experienced them”.The first mind the fact festival 
took place in Athens in May 2017. 
With Polyplanity Productions she is one of the pro-
ducers in the film Meteora (Berlinale 2012, Official Se-
lection), she collaborates as a line producer with the 
Onassis Cultural Center, Greek Festival and other ma-
jor cultural institutions in Greece and abroad and she 
has produced Homers’ ILIAD by Stathis Livathinos, a 
Greek large-scale theatre production that toured in-
ternationally. 
In 2011 she was nominated for the Eleftheria Sapount-
zi Prize for ‘best woman theatre professional’. She has 
a degree in Film from Boston University’s College of 
Communication.

www.polyplanity.com / www.mindthefact.gr /
www.synergyo.gr 

Concept & Direction: Yolanda Markopoulou
Dramaturgy: Ioanna Valsamidou
Collaboration in Dramaturgy: Thanos Tsakalidis
Video Design: Erato Tzavara & Yolanda Markopoulou
Μusic Composition: dorόs
Costume Design:  Paris Mexis
Sound Design: Lambros Pigounis
Technical and Lighting Design: 
Costas Aggelou / No Dark
Research:  The Group
Performers: Thanos Tsakalidis, Ifigeneia Karamitrou
Live Music: dorόs - Nikolas Angelopoulos (lute, 
lavta), Dimitris Brendas (clarinet, kaval), Alexis Nonis 
(percussion), Nikos Skafidas (violin),  Christos Syn-
gelos (oud),

Participants, members of Asia Minor Association 
of Eleusis: Grigoris Asimakopoulos, Voula Gemela-
Kalaskani, Archonto Gemela-Marougka, Georgia 
Giagtzoglou- Antoniadou, Marina Daskalou, Voula 
Kalaskani, Froso Karakitsou. Maria Lioura, Periklis Mi-
chailos, Kaiti Saritzioti, Vaso Sfika,Vaggelis Tsakiro-
glou, Evgenia Tsolaki, Nikos Chatzistratidis  

Production Management: Vicky Strataki
Set and Costume Design Assistant: 
Sofialena Ksezonaki
Location Manager: Marilena Moschou
Production Assistants: 
Nikos Charalambides, Tania Koutala, Elena Livathi-
nou, Aidan Tong
Subtitles: Myrto Giannakopoulou

Production: Eleusis 2021 European Capital of Cul-
ture, POLYPLANITY Productions
Supported by the Eleusis Museum of Asia Minor and 
mind the fact

Τhe archive material of the film Τhe Mourning Rock is 
courtesy of Philippos Koutsaftis

Duration: 90’
Dates and hours : 
Monday 24, Tuesday 25, Wednesday 26, 
Thursday 27 and Friday 28 June: 20:15
Venue: info-point, 3rd Elementary School
Address: 85 Dardanellion str. 

Free entrance with admission tickets.Entrance tickets are 
available from the Info Point of the Synikismos Festival half 
an hour before the event or by phone booking from Mon-
day to Friday 10: 00-15: 00 on phone 6946105900  or 
online via the website of the Synikismos Festival 

Does the past matter? Is there one History or 
Many? How did the first people who ever wrote 
something, learn to read, in order to know 
what they were writing? When a nation grows, 
does it necessarily rebel and become a State? 
Do societies have “dirty laundry”? What is your 
family’s opinion about the civil war? Are dom-
inoes properly set, just to fall? Is it possible 
for something you don’t know to define you? 
Could a performance stand, if it consists only 
of questions? The Hatari team presents the 
performance of Haiti, a performance about 
history. The History of the Modern Greek 
state is presented through 255 questions that 
refer to its course over the centuries, the rela-
tionship of the present age with the past and 
our position within the “endless river of time”. 
With the question as its main and exclusive 
tool, Modern Greek History becomes a field of 
reflection, research and play, but also a point 
of contradiction between the past and the un-
historical and “flat” present. The history of the 
Greek State began its journey with the warm 
wishes for liberation that it received from Hai-
ti—the first country to officially recognize the 
Greek Revolution of 1821. Haiti, an indepen-
dent, but very poor state, could not financially 
support the revolution of the Greek nation. 
Nevertheless, the state of Haiti sent 45 tons 
of coffee for the Greeks to sell, in order for 
the latter to buy guns and munitions, as well 
as 100 Haitian volunteers, who all died during 
their journey to Greece.

Hatari Group
The newly formed Hatari Group was created in 2017 
by A. Zupa, M. Tasagari, G. Kapiniaris, F. Mpenou, V. 
Papachristou and G. Zafeiriou, mainly sparked by the 
desire of its members for collaboration and coop-
eration on theatrical research and stage acting.
Haiti, a performance about history, is the first play 
by the group, a research on history and memory. 
In the construction of the performance, the group 
chose the form of the question as its main and ex-
clusive tool, wishing to examine its boundaries and 
its performing dynamics, as well as to concentrate 
on the fundamental importance of the doubt and the 
research surrounding historical events, but also on 
those events that are happening around us today.
The word “Hatari”, which means “threat” in Swahili, re-
flects the creative risk of research in theatrical prac-

tice (“Could a performance stand if it consists only 
of questions?”), as well as the vulnerable but exciting 
process of artistic collaborations.
Marios Tsagaris graduated from the F.Nakas Conser-
vatory ( department of film scoring) and the Con-
servatory of the Athens Music Society (Composition 
and Upper Theoretical). He has composed works for 
solo instruments, ensembles, and electronic music. 
He has collaborated with theatrical groups in the 
musical composition but also as a director and per-
former. He is a self-taught script writer and has writ-
ten scripts for short and full-length films. He is an 
active member of the electronic music duo «Unsam-
ple», while in the past he has been a member of the 
rock band «Epomeni kinisi» and  Ypogeia Revmata».
Alkis Zoupas  graduated from the Drama School 
“Dilos” (2010). He has collaborated with theatrical 
groups as an actor. He has also dealt with theatrical 
writing. In the cinema he has participated in long and 
short films.
Georgos Kapiniaris graduated from the Drama 
School “Dilos” (2010) and works as an actor in the-
ater and cinema.
Valia Papachristou graduated from the National 
School of Dance with master degree (Advanced 
Performance Studies)  at the Laban Center in Lon-
don, a professional dancer with long standing ex-
perience, a choreographer and an actor/performer 
with collaborations with renowned Greek artists.
Feni Mpenou is an actor,  graduated from  the Drama 
School “Dilos” with roles in cinema and theater. At 
the theater she has also worked as assistant director 
and as assistant producer.
Georgos Zafeiriou is a photographer and photog-
raphy teacher, with works in solo and group exhi-
bitions, installations since 1991 and collaborations 
with theater, dance and performing arts groups, ex-
perience in the creation of audiovisual material and 
lighting design. With his short films he has taken part 
in festivals in Greece and abroad.

Conception-Direction-Script: 
Marios Tsagaris, Alkis Zoupas
Αctors: Georgos Kapiniaris, Alkis Zoupas
Αssistant Director: Feni Mpenou 
Movement: Valia Papachristou
Light Design - Video - Photography: 
Georgos Zafeiriou
Original Music – Sound Design: Marios Tsagaris
Poster Design: Constantinos Sellas
Production: Hatari, Group7

Duration: 60΄
Days and Hours:
Thursday 27, Friday 28 and Sunday 30/06 21 :30 
Venue: info-point, 3rd Elementary School
Address: 85  Dardanellion str.

› Haiti, a performance about Ηistory  Athens 

 Hatari Group 

 PERFORMANCE
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Nothing to Declare  began a research-based 
lecture performance exploring the boundaries 
within Lebanon, the border with its neighbors, 
but also the borders across the Arab world.
On the floor there is an old map of the Arab 
world that shows the railway network that 
crosses transnational borders within the Arab 
world and spreads across the region. The old 
Hijaz railway line, linking Damascus to Medina, 
carrying Muslim pilgrims, crossed the current 
states of Syria, Jordan and Saudi Arabia with-
out the need for a visa. 
The current, out-of-service Lebanese Rail-
ways Agency is a breakthrough. Dictaphone 
Group members decided to make a trip along 
Lebanon’s abandoned railway stations. The 
starting point was the derelict station of Bei-
rut, and they continued following each of the 
three different railroads. Their trips revealed 
past and present uses of these lines and con-
necting stations. Some were abandoned. Oth-
ers were transformed into improvised homes. 
Some brought the signs of turning them into 
military bases and torture chambers.
As it is a research project underway, it has un-
dergone several stages of development since 
2013, when it began. Prior to this project, the 
group used to use the interactive landscape-
specific performance as an instrument. The 
sites of Nothing to Declare, however,  were 
many, unpredictable and in some cases dan-
gerous, making it impossible for local audi-
ences to be present. So the group followed 
another strategy: each of the artists, alone, 
began a different journey in order to physically 
experience these different places and record 
these experiences in every possible way. 
Then the group began experimenting on dif-
ferent ways in which they could share these 
experiences with the audience, organizing 
and participating in many meetings, events, 
presentations and performances. Through this 
process, they continued to learn, observe, and 
discover. They wrote down some conclusions 
in a research book and in order to keep the is-
sue under negotiation, they recently updated 
the texts of the performance and recorded 

them as the soundtrack of the video created 
by their travels.
In its present form, Nothing To Declare, it of-
fers all this material to the public as a docu-
mentation of the whole adventure of the proj-
ect, as an invitation for further interaction, as 
an installation that takes us back to inacces-
sible landscapes and trips that are not more 
feasible.

Dictaphone Group
The Dictaphone Group is a Beirut-based collective 
of live art and urban research whose work focuses 
on live art projects on the public domain. It began 
as an initiative by Tania El Qouri and architect/plan-
ner Abir Saxuk. Together with various collaborators, 
such as the artist and producer Petra Serhall, they 
have created research site specific performances 
in places such as the cable car, a fishing boat and a 
bus that has been retired from the traffic.
They say for their work: «Lebanon’s reconstruc-
tion projects and policies of the 1990s have not 
escaped the irony of the civil war. In the city we 
live in Beirut, there are ways of rebuilding that are 
indifferent to history and social contexts. We have 
witnessed how decisions made by decision-makers 
take care of maintaining friendly and «clean» spac-
es in the city at the expense of unwanted classes 
and their rights in the public domain. These violent 
transformations have made us particularly sensitive 
to the subject of space. We quickly became aware 
of the mechanisms through which social relations, 
politics, economy, history and legislation interweave 
to create boundaries in the places we live in.» 
Understanding the above, the Dictaphone Group 
focuses on multidisciplinary space research and 
the creation of live art projects that aim to act as 
a means of commenting on the process of shap-
ing the modern urban landscape and tools to re-
see it. Their practice is based on the reconciliation 
of sociological research and live art. Tools are lent 
from activism and interaction with the public to cre-
ate works that vary from site specific performances 
and experiential walks to videos, speeches and edi-
tions. They create knowledge of space and build 
collective memories of controversial points of the 
city. The aim of these projects is to raise questions 
about our relationship with the city and the redefi-
nition of the concept of public space.
https://dictaphonegroup.com/

› Nothing to Declare   Beirut 

 Dictaphone Group 

 LIVE ART INSTALLATION

Credits
Lecture Performance/ Video Installation
Researched, Written, and Performed :
Tania El Khoury, Petra Serhal, Abir Saksouk
Video Editing: Ali Beidoun
Camera: Karam Ghoussein, Dahna Abourahme
Music Composition: Ahmad Khouja, Khairy Eibesh
Video Installation: Sound in collaboration with Ahmad 
Khouja and Khairy Eibesh. 
Developed in part at the Watermill Center (a laboratory 
for performance) in collaboration with ArtEast, New York. 
Production Grant AFAC (lecture performance), British 
Council (video and publication)

Video Duration:  45΄
Days and Hours :
Saturday 22 June 2018  18:30-23:30
Sunday 23/06 12:30-14:30 & 17:30-23:30
Sunday 30/06  12:30-14:30 &  18:30- 23:30
Monday 24 - Saturday 29/06  18:30-23:30
Venue: info-point, 3rd Elementary School, 85 Dardanellion str.

Free entrance with admission tickets.Entrance tickets are 
available from the Info Point of the Synikismos Festival half 
an hour before the event or by phone booking from Mon-
day to Friday 10: 00-15: 00 on phone 6946105900 or on-
line via the website of the Synikismos Festival.

› The Eleusinians Eleusis

  Filippos Koutsaftis 

 VIDEO INSTALLATION

Almost two decades after Agelastos Petra (The 
Mourning Rock), the landmark film for the city 
of Eleusis, Filippos Koutsaftis returns to the 
same place—which he has never left—with a 
new project to meet today’s city. The result is 
the film The Eleusinians, which will be present-
ed at a first screening in November 2021, and 
will mark the end of Eleusis’ programme as the 
European Capital of Culture 2021.

In order to create this new film, the director 
dives into the narration through the previ-
ously unedited and unseen footage from the 
filming of Agelastos Petra. The digitization of 
this material is accompanied by new footage 
and interviews with today’s people of Eleusis, 
chronicling the present city. Filippos Koutsaftis 
seeks out the protagonists of the first film, their 
routes, and their traces through time. Some 
of them are not alive anymore. Their memory 
lives on through those who are still alive and 
remember them. This is how the links that con-
nect the past with the city’s present become a 
continuum between the two films. At the same 
time, the director looks for new faces of the 
city, as protagonists for his new film.

In the years that Filippos Koutsaftis has fol-
lowed and recorded the life of the city, he has 
developed a special relationship with the peo-
ple and the neighbourhood of Synikismos. In 
this historic neighbourhood within the Festival, 
he presents a video installation that is part of 
the unedited material of Agelastos Petra. These 
are real records of the people who carry the 
soul of Eleusis, and they call upon us to listen 
to them, following the director on the journey 
of creating the film The Eleusinians.

Filippos Koutsaftis
Filippos Koutsaftis was born in 1950 in Zagora, 
Pelion. He studied engineering and then cinema 
in Athens, at the Stavrakos Film School. He has 
worked as a Director of Photography in award-
winning short and full feature films, as well as in a 
large number of programmes for Greek Television. 
He also works as a lighting designer for theatrical, 
musical and dance performances.
His personal filmography includes the short films 
Semnon Theon (1987), A Day with Minoos (1988), 
To. Ra. Ke.(2007) and the documentary Hail Arcadia 
(Arcadia Haire - 2015). In 2000, he presented the 
documentary Agelastos Petra, whose main theme 
is Eleusis. The shooting for the film lasted 10 years 
and the film deals with the present, with place, time, 
memory and history. He won four awards at the 41st 
Thessaloniki International Film Festival.

Interviews with: Panagiotis Farmakis, Georgios 
Kryonas, Dino Vassiliou, Isak Moubayiatzis, Vasilis 
Kyrlis, Roula Theologou, Panagiotis Kontolio, 
Chariklia Kontoliou, Haroula Ilia , Andro Mpoga, 
Maria Chrysogonidou, Popi Papageli, Eleni Laz-
arou, Vangelis Liapis, Dimitris Theofanakis, Pan-
agiotis Rokas

Duration: 3 hours and 38 ‘
Dates and Hours:
Saturday 22/06 18: 30-23: 30
Sunday 23 & 
Sunday 30,  12: 30-14: 30 & 17: 30-23: 30
Monday 24, Tuesday 25, 
Wednesday 26, Thursday 27, 
Friday 28 &Saturday 29/06  18: 30-23: 30
Venue: info-point, 3rd Elementary School
Address: 85 Dardanellion str.
Free entrance with admission tickets.Entrance tickets are 
available from the Info Point of the Synikismos Festival half 
an hour before the event or by phone booking from Mon-
day to Friday 10: 00-15: 00 on phone 6946105900  or 
online via the website of the Synikismos Festival 
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› MotorWay 6  Eleusis

 Evi Kalogiropoulou  
 VIDEO AND PUBLIC EVENTS

The artist Evi Kalogiropoulou became ac-
quainted with Eleusis during the International 
artist-in- residence programme, Initiator. In the 
fall of 2018, she met the athletes of the “Eleu-
sis” Martial Art Centre, many of whom are of 
Albanian and Pomak origin and, afterwards, 
she also became acquainted with the Pakistani 
community.
These meetings created the conditions for the 
production of a new project consisting of a vi-
sual video installation, an audio performance 
and a meal, with traditional cuisine and music, 
in collaboration with the Pakistani community.
Kalogiropoulou juxtaposes two symbols: the 
physical building of the ammunition industry, 
PYRKAL, an abandoned body of concrete, and 
the bodies of the athletes of “Eleusis”. Her work 
explores the two faces of the body: the brutality 
that is reflected through the abandoned build-
ing and the violent extensions of the industrial 
work on the body, and the beauty symbolised 
by the human bodies, which has gained a posi-
tive dimension through games and sports.
Through these contrasts, Kalogiropoulou fo-
cuses on the visibility and emancipation of so-
cially vulnerable groups that are fighting their 
own “battles”, while, at the same time, the work 
comments on the labour and the industrial pro-
duction that are synonymous with the city of 
Eleusis.

Evi Kalogiropoulou
Evi Kalogiropoulou is a visual artist. She studied at 
the Royal College of Arts and Central Saint Mar-
tins in London and the Athens School of Fine Arts. 
She lives and works in London and Athens. She has 
participated in numerous projects in England, Ger-
many and Greece such as   
How to project and spell at  Chinenhale Gallery and  
After 1968: The Economy of Resistance screening 
at Whitechapel Gallery in London. In June 2019 she 
will participate in the group show  “ In the Same 
River twice” under the curation of Margot Norton 
and Natalie Bell, a collaboration between Deste 
Foundation and the New Museum in New York in 
cooperation with the Benaki Museum.
Kalogiropoulou works through different mediums 
mainly video installations, experimental films and 
sculptures. Her works explore notions related to so-
cial inclusion , cross-cultural identity and feminism. 

During the artist-in-residence programmeInitiator 
she created the work “ No Smoking” inspired by the 
struggles of women workers at the chemical indus-
try SKOT.  She donated her artwork to the Worker’s 
Union of Eleusis where it stands at the entrance in 
order to remind whoever enters the building  the 
women’s position at the working movement.

Event: Mohammed Rowe, Mohammad Usman, 
Hasan Hatzi, Andrid, Andrian Souli
Film Contributors
Is a production of Eleusis2021, Evi Kalogiropoulou, 
Christina Moumouri with the support of Marni Films
Creative producer: Christina Moumouri
Evi Kalogiropoulou Mina Dekri
Director: Evi Kalogiropoulou
Script: Evi Kalogiropoulou
Actors: Elli Trigou, Argiris Pantazaras, Xenia Ntania, 
Stathis Papadopoulos, Usman Mohammad, Kostas 
Tsioukas , Andrid and Andrian Souli
Director of photography: Chistina Moumouri
Filmmaking Director: Romanos Argyropoulos Ioan-
nou
Film editing: Αggelos Matzios
Assistant Director: Andreas Papanikolas
Scenographer/ Costume designer: Marli Aliferi
Make- up: Ιoanna Lygizou
Montage: Christos Giannakopoulos
Sound: Giannis Antypas
Music: Negros tou Moria: Kevin Zans Ansong 
Masla.G: Giorgos Kioses- Tasopoulos

Duration of Video: 15΄
Days and Hours:
Video display & Sound performance: 
Saturday 29 June 2019, 19:30-22:00, Eleusis Mar-
tial Arts Center, Chatzidaki 7, Eleusis
Traditional Meal & Music: 
Sunday 30 June 2019, 19:30-21:00
Venue: info-point, 3rd Elementary School (at the 
schoolyard) Address: 85 Dardanellion str. 

Free entrance with admission tickets.Entrance tickets are 
available from the Info Point of the Synikismos Festival 
half an hour before the event or by phone booking from 
Monday to Friday 10: 00-15: 00 on phone 6946105900  
or online via the website of the Synikismos Festival 

Parallel 
Programme
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Τhe Critique Laboratory is created by the theatrolo-
gist, Dyo Kangelaris, in the framework of the Synikismos 
Festival. The aim of the workshop is the introduction 
to the theory and language of performing arts critique, 
and the cultivation of the art of the spectator. At the 
same time, the workshop will encourage critical think-
ing and reflection on the artistic process. Participants 
are invited to articulate critical thoughts about the Fes-
tival’s performances, through lessons and practical ex-
ercises, during the daily meetings and via participation 
in public discussions.
Taught by: Dyo Kangelari, Assistant Professor at the 
School of Drama of the Aristotle University of Thes-
saloniki, founding member of the Hellenic Associa-
tion of Theatre and Performing Arts Critics, and Zoe 
Ververopoulou, theatre critic, Assistant Professor at the 
Department of Journalism and Mass Media Studies, 
on the theory and critique of the arts of speech and 
spectacle. Distinguished theatre professionals, theo-
reticians, art critics and journalists are also invited to 
contribute in the learning process.
At the same time, the laboratory is the object of the 
multimedia installation-exhibition “Critique Labora-
tory”, by Evanthia Tsantila. Tsantila’s videos narrate the 
feelings and thoughts that both the students of the 
laboratory and the residents of the neighbourhood 
expressed about the performances, through various 
actions. At the end of this meeting, along with the 
screening of the videos, the theatre critiques will be 
presented in a lecture and a series of photographic 
reproductions.
The goal of this synchronous strategy is for participants 
to think and experiment on the aesthetic process and 
the role of critique, the impact of the artistic work on 
the individual and the collective level and its relation to 
the cultural field. We are interested in taking advantage 
of the extremely interesting elements that will emerge 
through research and artistic and social osmosis.

Dyo Kangelari   
Dyo Kangelari is an Assistant Professor of Theatre 
Studies at the School of Drama, Faculty of Fine 
Arts. She is a graduate of the Department of The-
atre Studies of the University of Paris-III/Sorbonne 
Nouvelle and was a doctoral student of the De-
partment of Philology of the Aristotle University of 
Thessaloniki. Her research interests include modern 
theatre, the Greek and the European scene, theatre 
and history, genetic research of the spectacle, the-

atre for children and teenagers. She has published 
studies in Greece and in France, translations from 
French, and has edited theatrical publications. She 
has also regularly participated in theatrical con-
ferences and in European transnational programs, 
research groups and tribute events. Her profes-
sional engagement with theatrical critique began 
with Epochi (1988-1990) and continued in Ethnos 
(1990-1993). Since then, her theatre reviews, epis-
tles, articles, interviews, book reviews, tributes and 
critical reviews have been published, among oth-
ers, in the newspapers Augi/Enthemata, Kathime-
rini/Epta meres, Eleutherotipia/Vivliothiki, Hmerisia, 
Nea, in the magazines Politis, Anti, Nea Estia and in 
foreign language publications, such as Alternatives 
Théâtrales, Forum du Théâtre Européen, Ubu. She 
is the curator and scientist in charge of the artistic 
research workshop for the ancient drama “Summer 
Oracle” (DIPETHE of Ioannina), as well as theatrical 
exhibitions and tributes. She was the chief arts ad-
visor to the director of the Athens Festival (Athens 
and Epidaurus) from 2006 to 2015. She was the 
curator and presenter of a television series of the-
matic episodes about modern theatre, under the 
title “Theory”, as well as theatrical radio programs. 
Her activities include public speeches and inter-
ventions. She is a founding member of the Hellenic 
Association of Theatre and Performing Arts Critics 
and the Hellenic Theatre Centre for Children and 
Young People (ASSITEJ Branch); she has been a 
member of advisory committees of the Ministry of 
Culture. She is a member of the Europe Theatre 
Prize - New Theatrical Realities, and a member of 
the jury of the “Melina Mercouri Theater Award”, 
awarded annually for best performance to a young 
female actress.

Evanthia Tsantila 
Evanthia Tsantila was born in Thessaloniki. Since 
1998, she has been living in Berlin and, since 2011, 
between Berlin and Lisbon. She studied at the 
Academy of Fine Arts in Düsseldorf with Jannis 
Kounellis and, in 1997, she graduated with a Meis-
terschule Degree. In 1999, she represented Greece 
in the 48th Venice Bienniale. She participated in 
the Biennale of Prague, the Giuli Biennale of Arme-
nia, the 1st Biennale of Thessaloniki, in the paral-
lel program of the 2nd and 3rd Biennale of Thes-
saloniki. In 2004, she participated in the annual 
artist-in-residence programme at the Künstlerhaus 

‹› 
CAPACITY BUILDING PROGRAMMES FOR ART 
PROFESSIONALS

‹› 
Τhe Critique Laboratory
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‹› 
Festivals Readings
The Festival Academy An initiative of the Eu-
ropean Festivals Association

The Festival Readings are three-day lectures on 
artistic festival management and different mod-
els of curating. They include public lectures by 
renowned artistic directors of festivals worldwide 
and public debates with the participants on issues 
related to the festivals’ programming and manage-
ment. 
The Festival Readings, recognizing artists and art-
work as the beginning of every cultural activity, 
introduce the participants to the essence of the 
festivals, the artistic vision, the environment that 
promotes innovation and the unique experiences 
for the audience.
Through this (and its other training programmes), 
The Festival Academy emphasises the great im-
portance of festivals for art, for the artist and their 
place in society, paying close attention to the (so-
cial) context of the festivals’ emergence.
At the same time, the programme seeks to cog-
nitively and professionally empower the partici-
pants, i.e. the students of theatre studies, cultural 
management, dramaturgy and artistic production, 
as well as cultural professionals, festival managers 
and local government operators who are active in 
the organization of cultural events. 
The Festival Readings are organised within the 
framework of the Synikismos Festival, focusing on 
the festival itself, in order to create the conditions 
for meeting with the artists and for discussing the 
festival’s impact on their artistic career. The Festi-
val Readings are a programme developed by The 
Festival Academy, an initiative of the European 

Festivals Association, and is unique in its kind. The 
programme has been held in the framework of ma-
jor international festivals and is organised for the 
first time in Greece.
Three experienced artistic directors of interna-
tional festivals will present their work. Drawing on 
their many years of experience, they share the 
secrets of their “toolkit”, presenting elements of 
their curatorial practices and analysing the ways 
in which they succeed in realizing their vision for 
their festivals.
The three-day programme includes presentations 
from speakers from diverse backgrounds and tête-
à-tête meetings with them, as well as networking 
opportunities, offered within the festival’s broader 
context, with representatives of the Greek Festival 
Network, Ása Richardsdóttir (IETM - Iceland), Inge 
Ceustermans (The Festival Academy/EFA - Bel-
gium) and Mike Van Graan (African Cultural Policy 
Network - South Africa), who is also the moderator 
of the Festival Readings. Among the speakers are 
Tom Creed (Artist - Ireland) and Vallejo Gantner 
(Onassis Foundation New York - USA).
The Festival Readings are part of the Eleusis 2021 
strategic partnership with The Festival Acade-
my, which aims to promote theoretical debate in 
Greece, as well as the practical knowledge regard-
ing the role and the function of the festivals, the 
role, the obligations and the rights of the artistic 
festival management and all aspects of festival 
management.
In this context, Eleusis 2021, in collaboration with 
The Festival Academy, organized, in February 
2019, the first Atelier for Greek Festival Managers, 
a capacity building programme on curation and 
festival management, in which 25 festival repre-
sentatives from different Greek cities participated. 
At the end of the workshop, the participants es-
tablished the Greek Festivals Network, with the 
aim to create a toolkit for Greek festivals, which 

they will present during the Festival Readings.
 
Tom Creed 
Tom Creed is a theatre and opera director based 
in Dublin. His work has been seen at all the ma-
jor Irish theatres and festivals, across Europe and 
in the USA, Canada and Australia. He stages work 
from the repertoire as well as new creations by 
contemporary voices. His work has recently been 
seen at the Paris Opera, the Abbey Theatre in 
Dublin and BAM in New York. 
As a festival curator and consultant, and director 
of Cork Midsummer Festival from 2011 to 2013, he 
has focused on creating contexts for new emerg-
ing artists to develop ambitious projects, and for 
international artists to work with local communi-
ties on transformational site-specific and collab-
orative productions. He was nominated for an Irish 
Times Irish Theatre Award in 2013 «for original and 
dynamic use of local spaces at Cork Midsummer 
Festival». He has previously been Theatre and 
Dance Curator of Kilkenny Arts Festival and As-
sociate Director of Rough Magic Theatre Com-
pany. He is a committee member of the National 
Campaign for the Arts, Ireland’s grass-roots arts 
sector movement that makes the case for the arts 
in Ireland, ensures that the arts are on govern-
ment agendas and are recognised as a vital part 
of contemporary Irish life. He was a member of the 
inaugural EFFE international jury in 2015. More in-
formation at tomcreed.org

Vallejo Gantner
Vallejo Gantner has been the Artistic & Executive 
Director of the Onassis Foundation USA since April 
2019. Previously, Gantner led the internationally 
influential New York City cultural institution Perfor-
mance Space 122 (now Performance Space New 
York) from 2005 to 2017 and was responsible for 
all programming and strategic direction, including 
the creation of the annual, interdisciplinary COIL 
Festival; the production of worldwide tours for 
multiple shows under the PS122 Global moniker; 
and the conception, fundraising, and management 
for the recent $35 million renovation of the or-
ganization’s longtime East Village home. Gantner 
helped to organize—as part of a transnational 
consortium including Emily Johnson (USA), Blak-
Dance (Australia), Ilbijerri Theatre Company (Aus-
tralia), and Indigenous Performing Arts Alliance 
(Canada)—First Nations Dialogues Lenapehoking/
New York, a series of Indigenous-led performanc-
es, discussions, workshops, meetings, and cer-
emony that took place in venues across New York 
City in January 2019. Most recently, he has been 
an artistic adviser to BAM Artistic Director David 
Binder and a curatorial advisor and dramaturg for 
Theater der Welt in Dusseldorf. In addition to lead-
ing Performance Space 122, he has served as co-
producer of Spiegelworld (2006-2008), director 
of the Dublin Fringe Festival (2002-2004), artistic 
associate of the Melbourne Festival (2000-2001), 
and executive producer of three independent fea-
ture films.

The Greek Festivals Network
The Greek Festivals Network is a network for fes-

tivals and their people. Its aim is to encourage 
dialogue, a constant exchange of information and 
concerns, between cultural organizations, artists 
and their executives, communication and network-
ing with European organizations, and the creation 
of a pilot toolkit in order to support existing and 
the newly established events in Greece.
 
The Festival Academy
The Festival Academy, an initiative of the Europe-
an Festivals Association (EFA), offers various train-
ing formats on festival management to young, dy-
namic and passionate festival curators worldwide, 
focusing on the essence of festivals, the arts and 
the artists. Through the unique life-long learning 
programmes in the context of arts festivals, The 
Festival Academy brings together an enormous 
variety of creative minds: individual actors to be 
upskilled and informed about the state of play 
of the world today by experts and through peer-
to-peer learning, who are given time to critically 
reflect on the role of festivals in today’s world, 
infused by people of different backgrounds and 
perspectives to challenge and provoke our think-
ing or the way we do things. 
The European Festivals Association has been ac-
tive since 1952 in the networking of renowned 
music, dance, theatre and interdisciplinary arts 
festivals, and links about 100 festivals in 40 coun-
tries at the European and the international level. 
The Festival Academy shares, exchanges and 
constructs know-how on festival management. 
Through empowering a new generation of emerg-
ing curators and generating new professional op-
portunities for festival makers, it develops and 
sustains a network of future festival leaders, where 
capacity building and internationalization play a 
crucial role. The capacity building programs within 
the Academy are one of EFA’s core activities. Vari-
ous educational programmes start with this be-
lief, but focus on matters and issues raised by the 
participants: artistic vision, public responsibility 
in relation to the cultural and artistic importance 
of a festival towards the local community, as well 
as internationalization, inclusion, renewal and sus-
tainability.
The Festival Academy: 
www.TheFestivalAcademy.com
European Festivals Association (EFA): 
www.efa-aef.org

Dates: 
Friday 28th until Sunday 30th June 2019
Venue: Kalidoskopio
Address: Pindou & Kolokotroni 63
Festival Reading’s participants have been selected by 
the organisers through an open call procedure 

Bethanien in Berlin. In 2006, for the production of 
the project “The Silence”, she received a grant from 
the Hauptstadtkulturfonds in Berlin. The installation 
was a co-production with Volksbühne-am-Rosa-
Luxemburg-Platz, and was presented in the theatre’s 
venue. Tsantila has participated in numerous solo 
and group exhibitions at EMST - National Museum 
of Contemporary Art, KMST - State Museum of Con-
temporary Art, Macedonian Museum of Contem-
porary Art, Onassis Foundation, Athens MEGARON, 
MUAR - Suchev State Museum of Architecture in 
Moscow, the Prague National Gallery, Martin Gropius 
Bau in Berlin, the KW - Kunstwerke in Berlin, Galerie 
im Körnerpark in Berlin, the Kunstmuseum of Tun, 
the Regional Art Center Contemporain Languedoc 
- Roussillion, the MOTS - Museum on the Seam of 
Jerusalem, the National Museum of Contemporary 
Art in Bucharest, the National Museum of Montene-
gro, etc. She uses different mediums such as draw-
ing, painting, photography, installations, videos, texts 
and performances. At the same time, she is active in 
the field of curation, education and artistic research. 

She has organized and curated numerous programs, 
exhibitions and workshops in Greece and abroad, in 
collaboration with public and private organizations. 
She has given numerous lectures in universities and 
museums and often participates in international 
conferences and forums. Her artworks are in public 
and private collections in Greece and abroad.
Curation-scientific consultancy: 
Dyo Kangelari
Coordination: Tasos Aggelopoulos
Production: Eleusis 2021 and PAPALANGKI Theatre Com-
pany
Dates: June 22 to 30 2019
Venue: Info-point, 3rd Elementary School of Eleusis, 
85 Dardanellion Str.  

Installation/exhibition
Curation:  Evanthia Tsantila
Dates: June  22 to 30, 2019
Exhibition Duration: July 1 to 31, 2019
Venue:  Info-point, 3rd Elementary School of Eleusis, 85 
Dardanellion Str.
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‹›
IETM Campus 
International Network for Contemporary 
Performing Arts IETM

The IETM Campus is a week of intensive training in all 
aspects of international co-productions. The 5th edi-
tion of the IETM Campus offers the opportunity to a 
group of 25 emerging art professionals to internation-
alize their careers under the supervision and guidance 
of renowned and experienced mentors from the inter-
national field of performing arts. This is a training pro-
gramme developed by the International Network for 
Contemporary Performing Arts (IETM). It takes place 
once a year, in a different country, and this is the first 
time that is organized in Greece. The mentors, of this 
year’s edition, are Mike van Graan (South Africa), Judith 
Knight (United Kingdom), Gundega Laivina (Latvia), 
Ása Richardsdóttir (Iceland) and Nan van Houte (Neth-
erlands). Experienced mentors share their knowledge 
of international co-operation in fields such as inter-
cultural communication, negotiation, funding and pro-
gramming, and dealing with censorship, the press and 
the public. Mentors and participants acquire personal 
contact, draw and share examples from their experi-
ence and their different work and creation frameworks, 
and in this way feedback the overall discussion and at 
the same time their individual professional practices.

Mike van Graan
Mike van Graan is an Associate Professor in the University 
of Cape Town, a UNESCO Expert on the 2005 Convention 
on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural 
Expressions and the President of the African Cultural Pol-
icy Network. After South Africa’s first democratic elections 
in 1994, he was appointed as a Special Adviser to the first 
minister responsible for arts and culture where he played an 
influential role in shaping post-apartheid cultural policies. He 
was the founding Secretary General of Arterial Network, a 
Pan African network of artists, cultural activists and creative 
enterprises. He is the 2018 recipient of the Hiroshima Foun-
dation for Peace and Culture Award for his contribution to 
the fight against apartheid, and the building of post-apart-
heid society. Mike is considered as one of South Africa’s 
leading contemporary playwrights, having garnered numer-
ous nominations and awards for his plays that interrogate 
the post-apartheid South African condition. 

Judith Knight
Judith Knight is the founder and co-director of Artsadmin 
which she set up in 1979. Over the last 40 years, the organisa-
tion has supported and produced the work of contemporary 
artists and companies working across all artistic disciplines. 
Artsadmin has developed its base at Toynbee Studios in East 
London into a centre for the creation and development of 
new work, with rehearsal spaces, free advisory service, bur-
sary scheme, education programme, residencies, showcases, 
workshops and performances. Judith has produced numer-
ous projects nationally and internationally, many of which have 
been site-specific pieces in locations all over the world. She 
works with the Imagine 2020 European Network producing 
artists’ projects about climate change, including Artsadmin’s 
Two Degrees Festival and associated projects. Most recently 
she has been working in collaboration with Julie’s Bicycle and 
Battersea Arts Centre to bring about the national ‘Season for 
Change’ of artistic work focusing on the environment.

Gundega Laivina
Gundega Laivina runs New Theatre Institute of Latvia, a proj-
ect based organisation working in the field of contemporary 
performing arts. Since 2009 she is artistic and managing 
director of Homo Novus, International Festival of Contempo-
rary Theatre. Gundega has studied music, theory of culture 
and social anthropology. In 2011 and 2015 she was a curator 
of Latvian National exposition at the Prague Quadrennial of 
Performance Design and Space; from 2010 till 2014, she was 
a member of the artistic board of Riga – European Cultural 
Capital 2014 being particularly responsible for site-specific 
initiatives and artistic practices involving non-professionals.

Ása Richardsdóttir
Ása Richardsdóttir has worked in culture, politics and media 
for three decades, producing, leading and creating various 
events and projects. She founded one of Reykjavik’s inde-
pendent theatres in 1994 and was the executive director of 
Iceland Dance Company for eight years. During her time with 
the company, its annual turnover doubled and its profile and 
image were strengthened both at home and abroad. Ása 
was one of five directors on the board of New Landsbankinn 
2008 - 2010, formed after the collapse of the Icelandic bank-
ing system. From 2009 – 2013 Ása was the president of Per-
forming Art Iceland, during which time PAI became an active 
partner in Nordic, European and International projects. She 
is a founding member of keðja, project leader of Wilderness 
dance and Iceland’s representative in IceHot Nordic Dance. 
Ása is active in politics and is currently a city councillor in 
Kópavogur for the Social Democratic Alliance. In March 2019 
she takes over as Secretary General of IETM. 

Nan van Houte
Nan van Houte is a cultural manager with an academic back-
ground and 40 years of professional experience in arts and 
culture. She has been active as director of theatre venues, 
developer of interdisciplinary programs and cultural policies, 
dramaturge, tutor and journalist. Her focus on the creation of 
a more inclusive arts sector and the impact of arts on soci-
etal issues, got an international dimension in her position as 
Secretary General of IETM, which she holds till March 2019. 
She is chair of the Board of Dancing on the Edge (festival, 
research and development of artistic exchange with Middle 
East and North Africa) and a Board member of LaBenevo-
lencija (humanitarian tools foundation empowering people 
and groups to encounter hate speech). As dramaturg and 
producer, she is working for Breaking the Silence, a multi-
annual, multinational theatre production in Cambodia and 
Rwanda. 

International Network for Contemporary Performing 
Arts IETM
ΙΕΤΜ (International Network for Contemporary Performing 
Arts) is the largest international network for contemporary 
performing arts; a network of over 450 performing arts or-
ganisations and individual artists from the field of performing 
arts worldwide: theatre, dance, circus, interdisciplinary live 
art forms, new media, etc. IETM advocates for the value of 
the arts and culture in a highly changing world and empow-
ers performing arts professionals through access to inter-
national connections, knowledge and a dynamic forum for 
exchanging knowledge and experience. Its activities include 
organising networking and exchanging meetings, as well as 
facilitating communication and distribution of information 
between artists and professionals on modern developments 
at international level.

Dates: 
Sunday 23th June to Friday 28th June
Venue: Skironion Museum of Polychronopoulos - Megara

IETM Campus participants have been selected by the 
organisers through an open call procedure

‹›
Destination Eleusis and 
Athens, ONDA
The Destinations are ONDA’s actions, aiming at 
introducing French artistic directors and cura-
tors working in festivals, theatres and cultural 
centres, to the contemporary artistic reality in 
other countries around the world, in order to 
enhance the presence of foreign artists in the 
French organisations’ artistic programming. 
ONDA curates and organizes, annually, a series 
of such Destination events in different coun-
tries. The event is hosted for the first time in 
Greece, and it provides a unique networking 
opportunity between the Greek and the Eu-
ropean art scene. Twelve artistic programmers 
are participating in Destination Eleusis – Ath-
ens, accompanied by the coordinators of the 
Geoliane Arab and Régis Plaud programmes. 
Within the framework of Synikismos Festival 
2019, international programmers get acquaint-
ed with the local performing arts scene and 
its production conditions. They discover new 
dynamics and initiatives, meet the artists of 
the Synikismos Festival, get to know the city of 
Eleusis and the wider area of   Attica (Athens), 
under the guidance of the artists themselves. 
The Destination programme includes network-
ing activities, peer-to-peer meetings between 
Greek artists and participants, visits to artistic 
venues in Athens and Eleusis, and discussions. 
This rich programme is aimed at an under-
standing of the way of functioning and of the 
aesthetic diversity of the contemporary local 
art scene that leads to the (re)creation of links 
with Greek professionals, especially with those 
who are part of the independent scene.

ONDA - Office national de diffusion artis-
tique (French office for contemporary per-
forming arts circulation)

ONDA is the French office for the dissemination of 
contemporary performing arts, founded in 1975 by 
the French Ministry of Culture and Communica-
tion. The aim of the organization is to promote con-
temporary performing arts within France, covering 
all disciplines of artistic creation, such as theatre, 
circus, dance, music, puppetry, arts in public space. 
To achieve this, ONDA promotes the exchange and 
mobility of artists in Europe and around the world, 
by creating a wide network of professionals, by 
organizing meetings, and by advising and guiding 
artists on unique professional opportunities. After 
Portugal, Corsica and Sardinia, the Mediterranean 
route of ONDA for the 2018-2019 season ends in 
Greece and Eleusis, a city-port that brings to the 
forefront issues that are more relevant than ever, re-
garding the future, not only of Greece but also of 
Europe.

Dates: 23-27 June 2019
Destination Eleusis and Athens project addresses 
to ONDA’ s participants 

‹› NETWORKING
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‹›
KAFENEIO I V(v)OULI 
Kafeneio i V(v)ouli is a permanent action of the 
Synikismos Festival parallel program. As a tradi-
tional meeting place of the community beyond the 
world of work and home,  and also a place of ex-
pression, cultivation of consciousness, social infu-
sion, disagreement and recreation,  Kafeneio i Vouli  
based on  the elements of speech and open dia-
logue is now operating under new conditions and 
with new expectations for the second year in the 
framework of the Synikismos Festival 2019.
Open and accessible to all, Kafeneio i Vouli  hosts a 
series of discussions with the artists of the festival, 
aiming at the two-way familiarization of artists with 
the city and its people and of residents with the 
persons,  themes and practices of contemporary 
art through simple encounters between people 
with different starting points but common interests.

The Afternoon Meetings at the Kafeneio are as fol-
lows:
Saturday 22 June 2019, 17: 30-19: 30
Anastasia Dalma introduces Tania El Khoury to us 
Monday, June 24, 2019, 18: 30-20: 00
The young co-curators of Eleusis 2021, Youth Labs, 
introduce Fillipos Koutsaftis to us
Tuesday 25 June 2019, 18: 30-20: 00
Nassia Gabriel, Marilena Sabane and Antonis Ma-
rougas introduce Aspasia Maria Alexiou to us  
Wednesday, June 26, 2019, 18: 30-20: 00
The Elefsina Cinema Club (KLE) introduces Debo-
rah Pearson to us
Thursday, June 27, 2019, 18: 30-20: 00
The Elefsina Photography Club introduces Yolanda 
Markopoulou to us
Friday 28 June 2019, 18: 30-20: 00
Stavroula Baloka introduces Hatari group to us
Saturday 29 June 2019, 18: 30-20: 00
Sophia Laskou introduces Alexandros Mistriotis to us
Sunday 30 June 2019, 18: 30-20: 00
The O.K.E. Basketball Club  introduces Evi Kalogi-
ropoulou to us

‹›
EDUCATIONAL 
PROGRAMME FOR 
CHILDREN
The workshops that will take place in the context 
of Synikismos Festival will be implemented in col-
laboration with the Museum of Asia Minor Refugees 
in Eleusis. Their aim is to engage children in art and 
history, as tools for knowledge, learning, research 
and entertainment.
The first contact with the museum’s exhibits is fol-
lowed by targeted creative and educational games, 
specially designed for our little friends. After a 
guided tour in the museum, children are invited to 
participate in activities, in order to discover the his-
tory and the use of different objects, through role 
playing games and games of knowledge.
Through their own fantastic stories of objects, pan-
tomime and improvisation, participatory painting 
and other activities, they learn the history of the 
neighbourhood and the museum and they leave 
their personal footprint at the Synikismos Festival.
The educational programme aims to activate the 
children’s critical thinking and means of expression 
in a creative and pleasant way, emphasizing both 
individual participation and teamwork.

Design, pedagogical supervision and implementa-
tion:
Stella Pateli - Angeliki Kagiavi

Dates and hours:
Monday 24 and Tuesday 25 June 2019,  10: 00-12: 00
Wednesday 26, Thursday 27, Friday 28:   17: 00-19: 00
Venue: Eleusis Museum of Asia Minor
Address: 13 Lampsakou str. 
Ages: 9-12

Free entrance with admission tickets. Entrance tickets are 
available from the Info Point of the Synikismos Festival 
half an hour before the event or by phone booking from 
Monday to Friday 10: 00-15: 00 on phone 6946105900  
or online via the website of the Synikismos Festival 

‹›
EUROPEAN MUSIC DAY 

For the fourth consecutive year, Eleusis actively 
participates in the European Music Festival—the 
melodious institution of Europe—filling the streets, 
the squares and the parks of the city with music for 
all, and turning the city into a vast music scene.

FRIDAY 21 JUNE
Memorial Park -Mikrasiaton Square (21.00) 
(Classical/Traditional Music)
Thodoris Altoglou, Panagiotis Sdoukos 
Agios Nikolaos Park (21.00) 
(Jazz/Blues/Alternative)
Dennis Pol - Tom Yosi 
Agios Georgios Square (21.00) 
(Pop-Rock stage) 
Almost Famous - Illumo 
Old Town Hall (Nikolaidou & Laskou Str.) (20.00) 
(DJ Spot – tropical,funk, ethnic, reggae, afrobeat 
electro) 
Paris Michailos - The Cook 

SATURDAY 22 JUNE 
Memorial Park - Mikrasiaton Square (21.00)
(Contemporary Greek Music)
Christina Ioannidi 
New Harbour (20.00) 
(DJ Spot) 
Constantinos Michalopoulos - AD:MARK 
Neolaias Square (21.00) 
(Rock/pop/reggae/funk)
Psycho Sailors - Neverdose 
Eleourgio (21.00) 
(Rock/stoner/hard rock/progressive rock) 
Unplague - Mineral Fog - Animal Lect 
Aerchylou & Nikolaidou Str. (20.00) 
(DJ spot Reggae/ethnic/electro/ house/disco/
rock/acid)
DJ Lydia - DJ Dora - Nikos Bardis

‹›
WALKS 
EUphoria Walks

The EUphoria walks introduce us to the concept, 
philosophy and mission of Eleusis 2021 European 
Capital of Culture. Under the title “Transition to EU-
phoria”, the programme of Eleusis 2021 focuses on 
the connection of art and everyday life; on the ways 
art can become a central tool for changing the city.
The programme of Eleusis 2021 includes three 
Main Themes, that focus on the connection of art 
and environment (EUnvironment), art and society 
(EUrbanization), art and labor (The EU Working 
Classes) and can be traced territorially, dividing 
the city in three major axes: Central Eleusis, Upper 
Eleusis and Lower Eleusis respectively. The Walks 
of EUphoria compose the multiplicity of narratives 
and collective experience in the city, with the differ-
ent elements of the urban landscape and the works 
included in the programme of the European Capital 
of Europe.

Dates and hours: 
Sunday 23 June 2019, 11:00-13:00 
Sunday 30 June 2019, 11:00-13:00 

Meeting Point: Eleusis’ Old Railway Station
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Συντονισμός Οργάνωσης και Παραγωγής 
Χρήστος Χριστόπουλος 

Καλλιτεχνική Διευθύντρια: Κέλλυ Διαπούλη
Διευθύντρια Πολιτιστικής Βιομηχανίας: Γεωργία Βουδούρη
Διευθύντρια Τέχνης στο Δημόσιο Χώρο: Νιόβη-Βασιλική Ζα-
ραμπούκα-Χατζημάνου
Διευθύντρια Πολιτιστικής Στρατηγικής: Αγγελική Λαμπίρη
Βοηθός Διεύθ. Πολιτιστικής Στρατηγικής: Αγγελική Καγιάβη
Διευθύντρια Σύγχρονης Τέχνης: Ελένη Ρήγα
Υπεύθυνος Εκτέλεσης Παραγωγής της Διεύθυνσης Σύγχρονης 
Τέχνης Χρήστος Χριστόπουλος
Βοηθός Διεύθ. Σύγχρονης Τέχνης Στέλλα Σαρτζετάκη
Διευθυντής Ανάπτυξης και Συμμετοχής Κοινού:
Γιάννης Κουκμάς
Στέλεχος Ανάπτυξης και Συμμετοχής Κοινού 
Ευγενία Καββαδία
Γραμματειακή Υποστήριξη Καλ. Διεύθ.: Στέλλα Πατέλη
Διευθύνουσα Σύμβουλος: Μαρία Φιλιππή
Γενική Γραμματέας: Ματίνα Αλεβίζου
Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου: Ελένη Ρόζη
Γενική Γραμματέας: Ελένη Τζουνοπούλου
Διευθύντρια Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών 
Μαρία Λιβάνιου
Προϊσταμένη Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών και Διαγωνισμών 
Ιουλία Ευαγγέλου
Στέλεχος Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών και Διαγωνισμών 
Μαίρη Παπακωνσταντίνου
Στέλεχος Λογιστηρίου Ιουλία Κολοβού
Διευθύντρια Αστικών Παρεμβάσεων και Παρακαταθήκης Πέ-
γκυ Τσολακάκη 
Προϊσταμένη Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών Χρύσα 
Μαρτίνη
Διευθυντής Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ 
Φώτης Γιαννόπουλος
Στέλεχος Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ Ιωάννα Ντάλη
Φωτογράφος Κωνσταντίνος Θεοδώρου
Μεταφράστρια Χρυσάνθη Νιάσκου
Εκτέλεση Παραγωγής: Cultopia
Μεταφορές: Παπαδάκης
Διαχείριση Ψηφιακών Μέσων: Mentor in Culture
Μεταφράσεις-Υποτιτλισμός: FW Translations
Τεχνική Υποστήριξη: Αφοί Καριώτη
Φωτογραφία: Παντελής Λαδάς 
Βιντεοσκόπηση: Ηλίας Παπαϊωάννου, Παύλος Αβαγιανός
Επιμέλεια & Συντονισμός Παραγωγής Ευρωπαϊκής Γιορτής της 
Μουσικής 2019: Γιάννης Τσιατσιάνης
Εκτυπώσεις: Κ. Πλέτσας - Ζ. Κάρδαρη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ευχαριστούμε θερμά: 
- Τον Σύλλογο Μικρασιατών Ελευσίνας, την Πρόεδρό Γεωργία 
Γιατζόγλου- Αντωνιάδου και όλα τα μέλη του Συλλόγου για την 
πολύτιμη συμπαράσταση και τη συνεργασία τους. 
- Τον Διευθυντή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας Θοδω-
ρή Νιαγουλίδη, τους εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές του 
3ου Δημοτικού Σχολείου για τη φιλοξενία τους και τη συνολική 
υποστήριξή τους. 
- Τον Δήμο Ελευσίνας και το Δημοτικό Συμβούλιο για τη υπο-
στήριξη και ιδιαίτερα τον Προεδρο ΔΣ Ελευσίνας Θανάση Κρι-
εκούκη και την προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστα-
σίας, Παιδείας και Πολιτισμού Κωνσταντία Ζγαντζούρη, την κα 
Καφαντάρη-Αναπλιώτη για τη διοικητική υποστήριξη, τα συ-
νεργεία του Δήμου Ελευσίνας, τον  κο Κανάκη, την κα Αγγελική 
Ηλία, την κα Αμαλία Παπανικολάου και τους ηλεκτρολόγους 
του  Δήμου Ελευσίνας για την τεχνική υποστήριξη.
- Την κα Χριστίνα Μυσίρη για τη φιλοξενία δράσεων του φε-
στιβάλ στο Καλειδοσκόπιο.
Τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής του 
Συνοικισμού για την υποστήριξη και τη συμμετοχή τους στην 
παραγωγή των εκδηλώσεων.

Το Φεστιβάλ Συνοικισμός διοργανώνεται από την Ελευσίνα 
2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Σοφία Αυγερινού Κολώνια 
Αντιπρόεδρος. Πέτρος Σφηκάκης 
Γραμματέας: Θεόδωρος Καραντινός 
- Διευθύνουσα Σύμβουλος- Μέλος Δ.Σ.: Μαρία Φιλιππή
Μέλη: Σταυρούλα Φωτοπούλου, Άρης Καλαντίδης, Μαρία 
Βασιλείου, Αθανάσιος Μίλησης, Αικατερίνη Μπούμπα, Ελένη 
Τζελέπη, Κυριακούλα Παραδείση 
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Photographer: Constantinos Theodorou
Translations: Chrysanthi Niaskou
Production Execution: Cultopia
Printing: K. Pletsas - Z. Kardari
Translation: FW Translation
Photography: Pantelis Ladas
Video: Ilias Papaioannou, Pavlos Avagianos
Transport: Papadakis
Digital Communication: Mentor in Culture
Technical Support: Kariotis bros Co.
Curation of European Music Day: Yannis Tsiatsianis

BOARD OF DIRECTORS 2018-2019
President: Sofia Avgerinou - Kolonia 
Vice-President: Petros Sfikakis 
Secretary: Theodoros Karantinos
Chief Executive Director: Maria Philippi 
Members: Maria Vasileiou, Stavroula-Villy Fotopoulou, Aris 
Kalantidis, Athanasios Milissis, Aikaterini Mpoumpa, Kyriak-
oula Paradeisi, Eleni Tzelepi 

SPECIAL THANKS:
We would like to thank:
Asia Minor Association of Eleusis, its President Georgia 
Giagtzoglou-Antoniadou and all its members
3d Elementary School of Eleusis, its Head Theodoris Diagou-
lidis, its students and their parents
Municipality of Eleusis, the Municipal Board, its President 
Thanasis Kriekoukis, Head of Social Policy-Education and 
Culture Konstantina Zgantzouri, ms Kafantari-Anaplioti, mrs. 
Kanakis, ms. Ageliki Ilia, ms. Amalia Papanikolaou and every-
one in municipality services and crews
ms. Christina Mysiri, and last but not least, all residents, 
workers and professionals of Synikismos neighbourhood 
for their support and help.




