
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΜΗΔΕΙΑ

του ΕΥΡΙΠΙΔΗ

  «Η Μήδεια είναι μία μεγάλη κιβωτός που μας διέσωσε το πλήρες φορτίο του

ιστορικού πάθους εκείνων των καιρών δια μέσου των αιώνων» γράφει ο Αλέξης

Διαμαντόπουλος. Προδίδονται οι όρκοι για ειρήνη, το μίσος κυριαρχεί, οι νεαροί

Έλληνες της εποχής πήγαιναν κυριολεκτικά από πόλεμο σε πόλεμο, γενιές

χανόντουσαν υπηρετώντας υπερφίαλα σχέδια επέκτασης και πλουτισμού. Το

ψυχολογικό κλίμα της Μήδειας είναι το μίσος. Εξελίσσεται ένας εφιάλτης,

προσγειωμένος στο επίπεδο του κρεβατιού, του προδομένου έρωτα, ακριβώς όπως

στα όνειρα.

«Τώρα κυβερνά το μίσος και η αγάπη αρρώστησε»

Αυτή η φράση ακούγεται στην έναρξη του έργου. Τόσο αναγνωρίσιμη σε μας γιατί

οι καιροί είναι ταραγμένοι και στις μέρες μας. Σχεδιάζοντας την παράστασή μας, το

να ανιχνεύσουμε τον μηχανισμό που πυροδοτεί την έκρηξη των δυνάμεων του

θανάτου, κόντρα σε κάθε λογική, σε κάθε ανάχωμα που στήνει ο πολιτισμός

απέναντί τους, είναι για μας ο πρώτος στόχος. Όπως και το να υπογραμμίσουμε τον

αφανισμό των παιδιών, της νέας γενιάς ανάμεσα στις συμπληγάδες του εγωισμού

και της αλαζονείας των ενηλίκων.

μετάφραση: ΚΑΤΙΑ ΓΕΡΟΥ, ΑΝΤΩΝΗΣ MORGAN ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΣ

σκηνοθεσία: ΚΑΤΙΑ ΓΕΡΟΥ

σκηνογραφία: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

κοστούμια: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

κίνηση: ΒΡΙΣΗΙΔΑ ΣΟΛΩΜΟΥ



ηχητικός σχεδιασμός: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΤΟΥΝΗ

μουσική τρέιλερ: ΜΑΝΟΣ ΑΧΑΛΙΝΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

σχεδιάστρια φωτισμού: ΜΕΛΙΝΑ ΜΑΣΧΑ

βοηθοί σκηνοθέτη: ΕΒΕΛΙΝΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑΝΑΚΟΥ

παραγωγή: t-shOrt, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

οργάνωση παραγωγής: ΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΓΛΟΥ

παίζουν: 
ΚΑΤΙΑ ΓΕΡΟΥ

ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΣ

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΓΛΟΥ

η παράσταση αφιερώνεται στη μνήμη του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ, στις 9:30 μ.μ.

στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ του Δημοτικού Θεάτρου  

τιμή εισιτηρίου: 6 €, ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: TICKET SERVICES

-online: www.ticketservices.gr

- τηλεφωνικά: 2107234567

----------------------------------------------------

LEMON: η απίστευτη ιστορία του πιανίστα 1900 

βασισμένο στο Χιλιαεννιακόσια του ALESSANDRO BARICCO

Το  Lemon, η παράσταση-εμπειρία που φέτος συμπληρώνει πέντε χρόνια ταξιδιών

σε όλη την Ελλάδα, γιορτάζει αυτή τη διαδρομή με μία πρωτότυπη καλοκαιρινή

περιοδεία που ξεκινά από το Αγρίνιο! Σε συνεργασία με το Δη.Πε.Θε ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ο

Αύλειος χώρος των Καπναποθηκών Παπαστράτου μετατρέπεται στο ατμόπλοιο

Βιρτζίνιαν, όπου θα ξεδιπλωθεί η απίστευτη ιστορία του Χιλιαεννιακόσια, του

σπουδαιότερου πιανίστα του Ωκεανού που γεννήθηκε πάνω σ’ ένα καράβι και δεν

κατέβηκε ποτέ από αυτό. Εσύ φοβάσαι να κατέβεις από το πλοίο που γεννήθηκες;

Εσείς πού νιώθετε ευτυχισμένοι;

καλλιτεχνική διεύθυνση / παραγωγή: ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ

μετάφραση: ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

διασκευή / σκηνοθεσία / κίνηση: ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ

σκηνογραφία: ΝΑΤΑΣΑ ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΗ

κατασκευή πιάνο: ΘΩΜΑΣ ΜΑΡΙΑΣ

κοστούμια: ΚΕΛΛΥ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ



planning manager: ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΤΣΗΡΑ

technical manager: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΔΟΥΡΟΣ

social media campaign: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΡΕΒΕΖΑ

group booking: ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΠΟΥΣΣΗ

φωτογραφίες: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ & BAD LUCK

PRODUCTIONS

οργάνωση παραγωγής: JASON ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

παίζουν:

ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΙΒΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ, στις 9:30 μ.μ.

στον ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ

 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

----------------------------------------------------------

OΝΕΙΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΝΥΧΤΑΣ 

του ΟΥΙΛΙΑΜ ΣΑΙΞΠΗΡ

Με το αριστούργημα του Άγγλου δραματουργού το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας θα

οργανώσει και αυτή τη χρονιά καλοκαιρινή περιοδεία στην ευρύτερη Περιφέρεια

Δυτικής Ελλάδας.

Πρόκειται για ένα παιχνίδι παρεξηγήσεων και ανατροπών, καθώς ξωτικά, δαιμόνια,

ο βασιλιάς και η βασίλισσά τους και αφελείς Αθηναίοι συμμετέχουν σε αυτό

με αναγεννησιακά στοιχεία.

μετάφραση: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 

σκηνοθεσία-διασκευή-δραματουργική επεξεργασία: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΡΕΠΚΟΣ

σκηνογραφία, ενδυματολογία: ΚΕΝΝΥ ΜΑΚΛΕΛΛΑΝ

μουσική σύνθεση: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΠΑΣΤΑΣ

σχεδιασμός φωτισμών: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑΣ

κινησιολογία: ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ

παίζουν: 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΡΑΧΑΣ

ΕΛΙΝΑ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΑΜΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΡΑΜΑΖΙΔΗΣ



ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ, στις 9:30 μ.μ.

στον ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΜΙΛΩ ΣΕ ΣΕΝΑ, ΠΑΤΡΙΔΑ

αποσπάσματα από τα έργα «ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ» της ΕΛΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και «ΕΞΟΔΟΣ»  του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Ένα θεατρικό οδοιπορικό που χρονικά καλύπτει την περίοδο της Μικρασιατικής 

καταστροφής βασισμένο σε αφηγήσεις ανώνυμων γυναικών που δίνουν μέσα από

τις λέξεις τους την δική τους πνοή στην ιστορία. Οι αφηγήσεις αυτές έχουν ως κοινό

εφόδιο το λόγο των κοινών ανθρώπων, που συναρμολογεί σωστά την εποχή τους

και το κλίμα της, ζωντανεύοντας ατομικές και συλλογικές μνήμες που φωτίζουν

διαφορετικά όχι μόνο το παρελθόν αλλά και τα σύγχρονα πάθη μας. 

σκηνοθεσία: ΚΑΤΙΑ ΖΑΡΚΑΔΑ / ΓΙΟΥΛΗ ΜΑΡΟΥΣΗ

εικαστικό περιβάλλον: ΙΝΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ

κοστούμια: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΨΑΛΑ - GREENWOOD

φωτισμοί: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

κινησιολογία: ΛΗΤΩ ΓΕΡΝΑ

βοηθός σκηνοθέτη: ΔΩΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

φωτογραφίες: ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ

παίζουν:

ΓΙΟΥΛΗ ΜΑΡΟΥΣΗ

ΜΑΡΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ

ΜΑΡΙΑ ΝΤΙΝΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ – ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΜΑΡΑ

από τις 8 - 14 ΙΟΥΛΙΟΥ στην ΤΑΡΑΤΣΑ του ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ δωρεάς

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 

15 ΙΟΥΛΙΟΥ στον ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ



και από 17 ΙΟΥΛΙΟΥ - 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ περιοδεία σε χωριά του νομού Αιτ/νιας και σε

φεστιβάλ της χώρας

στις 9:30 μ.μ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

-----------------------------------------------------

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ

του ΕΥΡΙΠΙΔΗ

   Στην τραγωδία αυτή, η Ιφιγένεια πεθαίνει για έναν μάταιο και καταστροφικό

επεκτατικό πόλεμο. Μια κοινωνία σε παρακμή θυσιάζει την Ιφιγένεια - μια

ολόκληρη γενιά νέων ανθρώπων - υποθηκεύοντας το μέλλον της.

Έπειτα από είκοσι χρόνια Πελοποννησιακού Πολέμου, ο Ευριπίδης μοιάζει να

αναρωτιέται: είναι δυνατή μια αλλαγή παραδείγματος;

μετάφραση: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΤΑΖΗ

σκηνοθεσία: ΘΕΜΗΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ

σκηνικό: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ

μουσική: ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ

κοστούμια: ΝΙΚΗ ΨΥΧΟΓΙΟΥ

κίνηση: ΣΕΣΙΛ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΥ

φωτισμοί: ΝΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

βοηθοί σκηνοθέτες: ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΙΕΡΡΟΥΤΣΑΚΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ

βοηθός συνθέτη – μουσική διδασκαλία: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

βοηθός σκηνογράφου: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΕΡΩΓΙΟΥ

βοηθός ενδυματολόγου: ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ

φωτογραφίες: ΕΛΙΝΑ ΓΙΟΥΝΑΝΛΗ

art work: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

δ/νση - οργάνωση παραγωγής: ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ

παραγωγή:  5η ΕΠΟΧΗ  ΤΕΧΝΗΣ|  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΕΧΝΗΣ Ars  Aeterna|  ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ| Δη.Πε.Θε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ

παίζουν:

ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΕΒΗ,  ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΕΝΤΑΚΗΣ,

ΙΩΑΝΝΑ  ΠΑΠΠΑ, ΑΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΙΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,

ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΛΕΡΑ, ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΦΑΖΑΝΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΛΕΚΚΑ, ΛΕΝΑ ΜΠΟΖΑΚΗ,

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΟΕΑ, ΔΑΝΑΗ ΠΟΛΙΤΗ,ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΦΩΤΑ.



ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ, στις 9:30 μ.μ.

στο ΚΤΗΜΑ ΠΙΘΑΡΙ, Δογρή Παραβόλας, ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ

τιμή εισιτηρίου: 15 €, ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

[σύντομα θα ανακοινωθεί η ηλεκτρονική πώληση εισιτηρίων της παράστασης]

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΜΙΛΩ ΣΕ ΣΕΝΑ, ΠΑΤΡΙΔΑ

αποσπάσματα από τα έργα «ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ» της ΕΛΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και «ΕΞΟΔΟΣ»  του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Ένα θεατρικό οδοιπορικό που χρονικά καλύπτει την περίοδο της Μικρασιατικής 

καταστροφής βασισμένο σε αφηγήσεις ανώνυμων γυναικών που δίνουν μέσα από

τις λέξεις τους την δική τους πνοή στην ιστορία. Οι αφηγήσεις αυτές έχουν ως κοινό

εφόδιο το λόγο των κοινών ανθρώπων, που συναρμολογεί σωστά την εποχή τους

και το κλίμα της, ζωντανεύοντας ατομικές και συλλογικές μνήμες που φωτίζουν

διαφορετικά όχι μόνο το παρελθόν αλλά και τα σύγχρονα πάθη μας. 

σκηνοθεσία: ΚΑΤΙΑ ΖΑΡΚΑΔΑ / ΓΙΟΥΛΗ ΜΑΡΟΥΣΗ

εικαστικό περιβάλλον: ΙΝΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ

κοστούμια: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΨΑΛΑ - GREENWOOD

φωτισμοί: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

κινησιολογία: ΛΗΤΩ ΓΕΡΝΑ

βοηθός σκηνοθέτη: ΔΩΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

φωτογραφίες: ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ

παίζουν:

ΓΙΟΥΛΗ ΜΑΡΟΥΣΗ

ΜΑΡΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ

ΜΑΡΙΑ ΝΤΙΝΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ – ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΜΑΡΑ

από  8 - 14 ΙΟΥΛΙΟΥ στην ΤΑΡΑΤΣΑ του ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ δωρεάς

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 

15 ΙΟΥΛΙΟΥ στον ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ



και από 17 ΙΟΥΛΙΟΥ - 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ περιοδεία σε χωριά του νομού Αιτ/νιας και σε

φεστιβάλ της χώρας

στις 9:30 μ.μ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

----------------------------------------------------------------------------

TO ΤΑΒΛΙ

του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΕΧΑΪΔΗ

   Αρχές δεκαετίας του ’70, ο Φώντας και ο Κόλιας, μοιραίοι κουνιάδοι, βρίσκονται

μπροστά σ’ ένα ανοιχτό τάβλι, έτοιμοι για μια ακόμη παρτίδα. Μέσα σε ένα

απόγευμα θα στήσουν την κομπίνα του αιώνα, προκειμένου να πιάσουν την καλή».

Η κομπίνα στήνεται, τινάζεται στον αέρα, ξαναστήνεται, και οι ήρωες παλεύουν με

το παρελθόν, το άχαρο παρόν τους και το ελπιδοφόρο μέλλον. Το όνειρο του

Νεοέλληνα «να κάνει όνομα και να φύγει ψηλά...

σκηνοθεσία: ΔΑΝΑΗ ΣΠΗΛΙΩΤΗ

φωτισμοί: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΜΠΟΣ

φωτογραφίες:  ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΚΡΟΒΑΣ 

παίζουν:

ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΚΥΦΤΟΥΛΗΣ

ΝΤΙΝΟΣ ΠΟΝΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Δημήτρης Κεχαΐδης ανήκει στους σημαντικότερους νεοέλληνες συγγραφείς του

θεάτρου. Με βασική προβληματική τη νεοελληνική πραγματικότητα, καθιέρωσε μια

ιδιότυπη θεατρική γραφή. Ένα θεατρικό λόγο που, ενώ μοιάζει με πιστή

αναπαραγωγή καθημερινού λόγου, αποτελεί μια ιδιαίτερη έκφραση καθαρά

θεατρικής ποίησης. Γεννήθηκε στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας το 1933. Φοίτησε στη

Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρωτοεμφανίστηκε στο χώρο του

θεάτρου με τα μονόπρακτα έργα «Μακρινό λυπητερό τραγούδι» και «Παιχνίδια

στις αλυκές» που παραστάθηκαν από το Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν το 1957.

Από τον Κουν ανέβηκαν και τα έργα του: «Ο μεγάλος περίπατος» (1959), «Το

πανηγύρι» (1964), «Η βέρα» και «Το τάβλι» (1972) και, σε συνεργασία με τη σύζυγό

του Ελένη Χαβιαρά, «Δάφνες και πικροδάφνες» (1979).  Το τελευταίο έργο που

συνέγραψε με την Ελένη Χαβιαρά, το «Με δύναμη από την Κηφισιά»,

πρωτοπαραστάθηκε το 1995 στο θέατρο «Η νέα ΣΚΗΝΗ» σε σκηνοθεσία Λευτέρη

Βογιατζή. Πέθανε στις 15.12.2005, στην Αθήνα.



 από  1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ περιοδεία σε χωριά του νομού Αιτ/νιας και σε

φεστιβάλ της χώρας

στις  9:30 μ.μ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

TO ΤΑΒΛΙ

του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΕΧΑΪΔΗ

   Αρχές δεκαετίας του ’70, ο Φώντας και ο Κόλιας, μοιραίοι κουνιάδοι, βρίσκονται

μπροστά σ’ ένα ανοιχτό τάβλι, έτοιμοι για μια ακόμη παρτίδα. Μέσα σε ένα

απόγευμα θα στήσουν την κομπίνα του αιώνα, προκειμένου να πιάσουν την καλή».

Η κομπίνα στήνεται, τινάζεται στον αέρα, ξαναστήνεται, και οι ήρωες παλεύουν με

το παρελθόν, το άχαρο παρόν τους και το ελπιδοφόρο μέλλον. Το όνειρο του

Νεοέλληνα «να κάνει όνομα και να φύγει ψηλά...

σκηνοθεσία: ΔΑΝΑΗ ΣΠΗΛΙΩΤΗ

φωτισμοί: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΜΠΟΣ

φωτογραφίες:  ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΚΡΟΒΑΣ 

παίζουν:

ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΚΥΦΤΟΥΛΗΣ

ΝΤΙΝΟΣ ΠΟΝΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Δημήτρης Κεχαΐδης ανήκει στους σημαντικότερους νεοέλληνες συγγραφείς του

θεάτρου. Με βασική προβληματική τη νεοελληνική πραγματικότητα, καθιέρωσε μια

ιδιότυπη θεατρική γραφή. Ένα θεατρικό λόγο που, ενώ μοιάζει με πιστή

αναπαραγωγή καθημερινού λόγου, αποτελεί μια ιδιαίτερη έκφραση καθαρά

θεατρικής ποίησης. Γεννήθηκε στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας το 1933. Φοίτησε στη

Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρωτοεμφανίστηκε στο χώρο του

θεάτρου με τα μονόπρακτα έργα «Μακρινό λυπητερό τραγούδι» και «Παιχνίδια

στις αλυκές» που παραστάθηκαν από το Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν το 1957.

Από τον Κουν ανέβηκαν και τα έργα του: «Ο μεγάλος περίπατος» (1959), «Το

πανηγύρι» (1964), «Η βέρα» και «Το τάβλι» (1972) και, σε συνεργασία με τη σύζυγό

του Ελένη Χαβιαρά, «Δάφνες και πικροδάφνες» (1979).  Το τελευταίο έργο που

συνέγραψε με την Ελένη Χαβιαρά, το «Με δύναμη από την Κηφισιά»,

πρωτοπαραστάθηκε το 1995 στο θέατρο «Η νέα ΣΚΗΝΗ» σε σκηνοθεσία Λευτέρη



Βογιατζή. Πέθανε στις 15.12.2005, στην Αθήνα.

από  1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ περιοδεία σε χωριά του νομού Αιτ/νιας και σε

φεστιβάλ της χώρας

στις  9:30 μ.μ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

---------------------------------------------------------

4ο  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Το Δη.Πε.Θε. Αγρινίου κλείνει τη θερινή περίοδο με την διοργάνωση, για τέταρτη

συνεχή χρονιά, του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου στο οποίο συμμετέχουν

ερασιτεχνικές ομάδες του νομού Αιτωλοακαρνανίας.

15 - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ

στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ του Δημοτικού Θεάτρου  

στις  9:00 μ.μ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

----------------------------------------------------

*η φωτογραφία του προγράμματος ανήκει στον ΒΑΣΙΛΗ ΑΡΤΙΚΟ

**Το  Δημοτικό  Περιφερειακό  Θέατρο Αγρινίου διατηρεί το δικαίωμα

οποιασδήποτε αλλαγής στο πρόγραμμα του


