
 

    

Γειηίν Σύπνπ 

 

Σν Γεκνηηθό Θέαηξν Πεηξαηά – Πύιε Πνιηηηζκνύ  -  κε Θαιιηηερληθό 

Γηεπζπληή, ηνλ Λίθν Γηακαληή, παξνπζηάδεη έλα πξόγξακκα πνιιαπιώλ 

δξάζεσλ, κε ζηόρν ηελ ζπλάληεζε ησλ ηερλώλ.  

    

Πξόγξακκα  Παξαζηάζεωλ 

 

      ΜΑΡΣΙΟ 

Κεληξηθή θελή 

20,21,22,23 /3 

«Η κεηέξα ηνπ ζθύινπ» ηνπ Παύινπ Μάηεζη  

ζε ζθελνζεζία: Σηαύξνπ Τζαθίξε 

Ραξανύ: Ζ γπλαίθα πνπ γλσξίζακε κέζα από ηηο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ «Ζ 

Κεηέξα ηνπ θύινπ»,  παξνπζηάδεη ηε δσή ηεο, ζθηαγξαθώληαο ηηο 

θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο κηαο Διιάδαο, πνπ πξνζπαζεί λα ηα «βνιέςεη» 

ζε ζπλζήθεο αλέρεηαο. 

Δίλαη κηα γπλαίθα πνπ δελ ζηακαηά πνηέ λα κάρεηαη. Ο αγώλαο ηεο 

αδηάθνπνο, θη εθείλε απνθαζηζκέλε λα επηβηώζεη, αθόκε θαη αλ ρξεηαζηεί λα 

βξεη θαηαθύγην ζε κηα δηθή ηεο πξαγκαηηθόηεηα. «Έπξεπε λα θνιαθεύσ γηα 

λα επηδήζσ, θαη επέδεζα». 

Ο ηαύξνο Σζαθίξεο κεηαθέξεη ζην ζέαηξν ην ζπνπδαίν κπζηζηόξεκα ηνπ 

Παύινπ Κάηεζη, ελώ ε Γήκεηξα Χαηνύπε «δσληαλεύεη» ηελ θεληξηθή 

εξσίδα, πιαηζησκέλε από δέθα αμηόινγνπο εζνπνηνύο. 

 
Σαπηόηεηα ηεο παξάζηαζεο: θελνζεζία - Γξακαηνπξγηθή επεμεξγαζία: 

ηαύξνο Σζαθίξεο. θεληθά - Θνζηνύκηα: Άγγεινο Αγγειή. Γξακαηνιόγνο: 

Γήκεηξα Πεηξνπνύινπ. Θηλεζηνινγία: Γηάλλεο Αλησλίνπ. Φσηηζκνί: 

Θαηεξίλα Καξαγθνπδάθε. Βνεζόο θελνζέηε: Έθε Ρεπκαηά. Σνπο ξόινπο 

εξκελεύνπλ νη: Γήκεηξα Χαηνύπε, Λίθνο Γηαιειήο, Γηάλλεο Γξίηζαο, Χξήζηνο 

Δπζπκίνπ, Ζιίαο Εεξβόο, Άλλα Θνιηνθώηε, ηεθαλία Θξηεδή, 



Καξηιίηα  Ιακπξνπνύινπ Διίλα Κάιακα, Σδίλε Παπαδνπνύινπ, Έθε 

Ρεπκαηά 

 

25,26,27,28,29/3  

«Σν μπιάδηθν ηνπ Βόινπ - Γηπιό Βηβιίν ηνπ Γεκήηξε Υαηδή» 

ζε ζθελνζεζία: Γηώξγνπ Αξκέλε 

 «Ο πόιεκνο ηειείσζε, απειεπζεξώζεθε ε Διιάδα, νη θαηαθηεηέο πήξαλ ην 

δξόκν ηεο επηζηξνθήο, αθήλνληαο εθαηνκκύξηα λεθξνύο θαη εξείπηα  πίζσ. 

 Σαλ λα κελ έθηαλαλ ηα δεηλά, ην αίκα πνπ ρύζεθε, ήξζαλ λα πξνζηεζνύλ ηα 

πνιηηηθό – ηδενινγηθά καο κίζε, γηα λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ ηξαγσδία.  

Κάπνπ εδώ έξρεηαη ν ζπνπδαίνο ινγνηέρλεο, ηεο Νεόηεξεο Διιάδαο, 

Γεκήηξεο Χαηδήο θαη θαηαπηάλεηαη ζην «Γηπιό Βηβιίν» , κε ηνλ Έιιελα, πνπ 

παίξλεη ηνλ δξόκν ηεο μεληηηάο θαη ηνπο εηηεκέλνπο πνπ κείλαλ πίζσ, λα 

πξνζπαζνύλ κέζα από αληίμνεο ζπλζήθεο λα μαλαξρίζνπλ ηελ δσή ηνπο. 

Γνπιέςακε  κε ζεβαζκό πάλσ ζην έξγν ηνπ Γεκήηξε Χαηδή θαη ηελ 

αλαδήηεζε ηνπ Ρσκαίηθνπ, πνπ ν ίδηνο ην θπλεγάεη θαη ην ςάρλεη ζαλ ην 

αιαξγηλό όλεηξν».  Γηώξγνο Αξκέλεο 

Σαπηόηεηα ηεο παξάζηαζεο: 

θελνζεζία – Θεαηξηθή Γηαζθεπή: Γηώξγνο Αξκέλεο. θεληθά: Θεόδσξνο 

Παπαγηάλλεο . Πξσηόηππε Κνπζηθή: Γηνλύζεο Σζαθλήο. Σνπο ξόινπο 

εξκελεύνπλ νη: Γηώξγνο Αξκέλεο . Παληειήο Παπαδόπνπινο, ηέιηνο Λίλεο , 

Βαζηιηθή Φηιηάγθνπ,  Φάλεο Γθίθαο. 

 

Μηθξέο Όπεξεο ζην ΓΘΠ  

30,31/3  

Φνπαγηέ 

Α’ «Αξθνύδα» ηνπ  ηνπ William Walton 

 Δκπλεπζκέλε από ην ζεαηξηθό έξγν ηνπ Άληνλ Σζέρσθ, «Η αξθνύδα» είλαη ε 

νκώλπκε όπεξα ηνπ Βξεηαλνύ ζπλζέηε, William Walton. Πξόθεηηαη γηα κηα 

επθπέζηαηε κεηαθνξά ηνπ ζεαηξηθνύ έξγνπ ε νπνία αλέβεθε κε κεγάιε 

επηηπρία ζηε ζθελή ράξε ζηελ ζπλδξνκή ηνπ ιηκπξεηίζηα Paul Dehn. Ζ 

κνπζηθή δηδαζθαιία θαη ε δσληαλή εθηέιεζε ηεο κνπζηθήο είλαη ηνπ Νίθνπ 

Βαζηιείνπ. H ζθελνζεζία είλαη ηνπ Νίθνπ Γηακαληή. 

Σνπο ξόινπο εξκελεύνπλ νη Δηξήλε Αζαλαζίνπ , Αξθάδηνο Ραθόπνπινο 

,Κηράιεο Ψύξαο, Κηράιεο Θαηζνύιεο  

http://www.culturenow.gr/s/ergo
http://www.culturenow.gr/s/skini


 

Β’ «Μέληηνπκ» ηνπ Gian Carlo Μoretti  

Ζ νκάδα The Medium Project παξνπζηάδεη  ην επηηπρεκέλν «Κέληηνπκ» ζηηο 

«νδεγίεο ζηάζεο, πξάμεο, ρώξνπ, ρξόλνπ θαη επηθιήζεσλ» ηεο Ράηαο 

Σζαθεξίδε θαη ηε κνπζηθή θαζνδήγεζε ηνπ Αλδξέα Σζειίθα. Σνπο ξόινπο 

εξκελεύνπλ νη Καξγαξίηα πγγεληώηνπ, Ιεηώ Κεζζήλε, Θώζηαο Εακπνύλεο, 

Δηξήλε Φσηεηλάθε, Αλησλία 

Γ’ «Η κάληηζζα» ηνπ Αλξί ωγθέ από την νκάδα The Medium 

Project 

ηελ ''θαληάηα'' ηνπ απηή  ηνπ 1932 γηα ''γπλαηθεία θσλή"(απξνζδηόξηζηε),ν    

Γάιινο σγθέ ,γλήζην παηδί ηνπ Δπξσπατθνύ Λενθιαζζηθηζκνύ ,κα θαη ήδε 

αλαγλσξηζκέλνο ζπλζέηεο θσλεηηθώλ θπξίσο έξγσλ-όπεξα ''ην 

θνληξακπάζν''  1930 (ην θαηνπηλό "Κνλαζηήξη ηεο 

Πάξκαο" 1936  εκπλεπζκέλν απ ηνλ ηαληάι, ζα πκλεζεί από ηνλ 

ηξαβίλζθη). 

 
ΑΠΡΙΛΙΟ 

17, 18, 19/4 

Αρ! Από ηελ νκάδα  

θελνζεζία Γηάλλεο θνπξιέηεο 

29,30/4 θαη 2,3,5,6,7 /5 

Δζληθή Λπξηθή θελή 

«Θέιω λα δω ηνλ Πάπα» 

 

ΜΑΙΟ 

Κεληξηθή θελή 

1,2,3,4,5/4 

 ΘΔΑΣΡΙΚΟ  ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΤΠΡΟΤ [ΘΟΚ] 

 «Σν Σξίην ηεθάλη»  ηνπ  Κώζηα Σαρηζή 

ζε ζθελνζεζία: Τάθε Τδακαξγηά 

Κεηά από µία πνιύ επηηπρεκέλε ζεαηξηθή πεξίνδν ζηελ Θεληξηθή θελή ηνπ 

Θεαηξηθνύ Οξγαληζκνύ Θύπξνπ (ΘΟΘ), ην «Σν ηξίην ζηεθάλη», ην 

απηνβηνγξαθηθό κπζηζηόξεκα ηνπ Θώζηα Σαρηζή, έξρεηαη ζην Γεκνηηθό 



Θέαηξν Πεηξαηά, ζε ζθελνζεζία Σάθε Σδαµαξγηά, δξακαηνπνίεζε άββα 

Θπξηαθίδε θαη µνπζηθή Δπαλζίαο Ρεµπνύηζηθα. 

 Κέζα από ηηο µλήµεο θαη ηηο αθεγήζεηο δύν γπλαηθώλ, ηεο Δθάβεο  θαη ηεο 

Λίλαο, ν ζπγγξαθέαο ζθηαγξαθεί ηνλ ραξαθηήξα ηνπ λενέιιελα µηθξναζηνύ, 

όπσο απηόο δηακνξθώζεθε θαηά ην πξώην µηζό ηνπ πεξαζκέλνπ αηώλα. 

Πάζε, παξάλνµνη έξσηεο, µαηαηώζεηο, ςέµαηα, απνγνεηεύζεηο, ζάλαηνη 

ζπλζέηνπλ ην παξειζόλ ησλ εκβιεκαηηθώλ απηώλ γπλαηθώλ, απνθαιύπηνληαο 

έηζη ηελ παζνγέλεηα ησλ λενειιήλσλ λα απειεπζεξσζνύλ από ηηο 

θαηαπηεζηηθέο δνµέο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο. Σν πξνζσπηθό 

ζπλδηαιέγεηαη µε ην θνηλσληθό θαη εζληθό παξειζόλ θαη ηελ ηζηνξία ηεο 

Διιάδαο ησλ λεόηεξσλ ρξόλσλ, ε νπνία βξίζεη από έλδνμεο αιιά θαη ηξαγηθέο 

ζηηγµέο. Κηα εξκελεία ζην παξόλ ηεο θξίζεο αμηώλ θαη ηαπηόηεηαο ηνπ 

ζήµεξα, µέζα από µηα θσκηθνηξαγηθή Σαρηζηθή ηζηνξία ηνπ ρζεο.  

video: https://www.youtube.com/watch?v=LRWZRZgoYoY 
  
Κξηηηθέο 
 
 «Κηα από ηηο θαιύηεξεο παξαγσγέο ηνπ ΘΟΘ θαη κία από ηηο θαιύηεξεο 
παξαζηάζεηο ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ. 
Σν ρεηξνθξόηεκα ζην ηέινο κνηάδεη κε αλθόξ.» 
Φιλελεύθερος 
  
«Ζ ζθελνζεηηθή επηκέιεηα ηνπ Σάθε Σδακαξγηά ήηαλ άςνγε (… ) 
Σν παίμηκν ηεο Αλλίηαο (Δθάβε) είλαη ζπγθινληζηηθό θαη ε εξκελεία ηεο 
εμαηξεηηθή. 
Καο γνήηεπζε θαη καο ζπγθιόληζε ηαπηόρξνλα» 
Μάχη 
  
«Ζ Δθάβε ηεο Αλλίηαο αληνξηλαίνπ θαηαιακβάλεη κία ζέζε ζηηο 
κεγαιύηεξεο ζηηγκέο ηνπ θππξηαθνύ ζεάηξνπ» 
Πολίτης 
  
Σαπηόηεηα ηεο παξάζηαζεο: θελνζεζία: Σάθεο Σδακαξγηάο. 
Γξακαηνπνίεζε: άββαο Θπξηαθίδεο,θεληθά: Δδνπάξδνο Γεσξγίνπ 

Θνζηνύκηα: Ιάθεο Γελεζιήο. Κνπζηθή: Δπαλζία Ρεκπνύηζηθα. 
Θηλεζηνινγία: Ιία Χαξάθε. ρεδηαζκόο Φσηηζκώλ: Γεώξγηνο Θνπθνπκάο 
Κνπζηθή Δπηκέιεηα/ύλζεζε Ήρσλ: Γηώξγνο Θνιηάο. ηίρνη 
ηξαγνπδηνύ: Θνδσξήο Γθόλεο. Δξκελεύνπλ (κε ζεηξά εκθάληζεο): 
 Αλδξέαο Σζέιεπνο , ηέιια Φπξνγέλε , Ησάλλα ηαθθάιε Αλησλία 
Χαξαιάκπνπο , Ζξόδνηνο Κηιηηάδνπο, Θέα Χξηζηνδνπιίδνπ, ώηνο 
ηαπξάθεο , Γεκήηξεο Αλησλίνπ, Εσή Θππξηαλνύ Ληίλνο Ιύξαο Πνιπμέλε 
άββα, Αλλίηα αληνξηλαίνπ,  Ινπθάο Εήθνο,  
Έιελα Γεκεηξίνπ, Θύλζηα Παπιίδνπ, Χξηζηίλα Χξηζηόθηα, Δξκίλα Θπξηαδή, 
Παλαγηώηεο Ιάξθνπ, Θξίζηε Παπαδνπνύινπ, Ληόβε Χαξαιάκπνπο,  Γηώξγνο 
Θπξηάθνπ. 
  

 



9,10/5  

«Ωξαία Διέλε» ηνπ Όθελκπαρ - Θέαηξν OLVIO 

θελνζεζία Παλαγηώηεο Αδάκ 

 

22 – 31/5 

Θέαηξν Σέρλεο 

Μηα κέξα, όπωο θάζε κέξα, ζε έλα δηακέξηζκα από ηα ρηιηάδεο 

δηακεξίζκαηα ηεο Αζήλαο, απηά κε ηα θνπθώκαηα αζθαιείαο θαη 

ηνπο βαζηθνύο θαλαπέδεο ηνπο, ζε θαηάζηαζε ακνθ ή ε αλνπζηόηεηα 

ηνπ λα δείο» 

Κείκελν- ζθελνζεζία Λέλα Κηηζνπνύινπ 

 

ΙΟΤΝΙΟ 

12,13,14/6 

Φεζηηβάι λεαληθήο δεκηνπξγίαο «INPORT FESTIVAL» 

 

Δηθαζηηθά ζην ΓΘΠ 

 Έθζεζε  Υξήζηνπ Μπνθόξνπ  

Δγθαίληα  Γεπηέξα 4 Καΐνπ 2015 

Γηάξθεηα Ηνύληνο 2015 

Ο Χξήζηνο Κπνθόξνο, παξνπζηάδεη ζην ΓΘΠ, «Σα ζηνηρεηώδε». 

Ζ δσγξαθηθή ηνπ, άζθεζε απηνγλσζίαο, ζηνράζηεθε ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ 

θαηαγσγή θαη ηε βησκέλε Ηζηνξία. Ο Χξήζηνο Κπνθόξνο παηδεύεηαη κε ην 

κέηξν ζηα δεηνύκελα ηνπ αλζξώπνπ. ηνράδεηαη ηα απνιύησο αλαγθαία ζηε 

δσή καο. Πσο ζα νξζώζνπκε ην αλάζηεκά καο, απαιιαγκέλνη από ηα πεξηηηά. 

Σίηινο ηεο έθζεζεο: "Σα ζηνηρεηώδε". 

Πάλσ ζε ζαλίδηα από νξεηλέο γέθπξεο, δσγξαθίδεη θνπηώληεο θαη 

πεθνξηηζκέλνπο θαη ηα ειάρηζηα απαξαίηεηα ηεο δσήο: ιίγν θαί, λεξό λα 

εππξεπηζηνύκε, έλα θαηάιπκα, θαη κηα πόξηα αλνηρηή. Ζ ζηελόηεηα θαη ην 

κήθνο ησλ έξγσλ επηζεκαίλνπλ ηε ζηελόηεηα θαη ην κήθνο ηεο νδνύ πνπ 

δηαβαίλνπκε σο ηελ απέλαληη όρζε. Σα πεπαηεκέλα μύια, αλαθαινύλ ην 

πιήζνο ησλ αγλώζησλ πνπ ηα πεξπάηεζαλ. Πάλσ ηνπο ε δσγξαθηθή, 



επηκειεκέλν ζήκα απ’ ην πέξαζκά καο, αληηζηέθεηαη ζηε δσή πνπ καο δαπαλά 

αδαπάλεηε. 

 

Μεγάιε Δβδνκάδα ζην ΓΘΠ 

Μεγάιε Σξίηε 7 Μαΐνπ 2015 

«Σν Πάζρα ηεο δωήο κνπ ….» Ψίζπξνη θαη εμνκνινγήζεηο. Ινγνηέρλεο, 

πνηεηέο, θαιιηηέρλεο δηαβάδνπλ ζην Γεκνηηθό Θέαηξν Πεηξαηά θείκελα γηα ην 

«Πάζρα ηεο δσήο ηνπο». 

 


