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ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΘΖΛΖ ΣΟΤ ΓΘΠ 

     

«Φάνπζη» ηνπ Γθαίηε 

«Φάοςζη» ηος Γκαίηε ζε ζθελνζεζία Θαηεπίναρ Δςαγγελάηος. Σην ξόιν ηνπ 

Φάνπζη ν Λίκορ Θοςπήρ. Σην ξόιν ηνπ Μεθηζηνθειή ν Υάπηρ Φπαγκούληρ. 

[πξεκηέξα Ννέκβξηνο 2015]. 

« Πηζηή, πκβαηηθή Γλώζε, Παξάδνζε : ν Φάνπζη ζέιεη λα απνηηλάμεη όια ηα δεζκά θαη λα 

εθηνμεπηεί ζην θπλήγη ηεο απνιπηήο πιήξσζεο. Ο Φάνπζη έρεη ράζεη ην δξόκν ηνπ θαη ζήκεξα 

είκαζηε όινη Φάνπζη». Καηεξίλα Eπαγγειάηνπ. 

 

 

 

«Romeo end Juliette» ηος αίξπηπ 

«Romeo end Juliette» ηος αίξπηπ ζε ζθελνζεζία Θωνζηανηίνος Ρήγος. 

[Πξεκηέξα Φεβξνπάξηνο 2016]. 

«Ο Ρσκαίνο θαη Ινπιηέηα» ζε performance: κε ρνξό, κνπζηθή, «πεηξαγκέλε» γιώζζα θαη 

ελαιιαγή ξπζκώλ… Γηαηί όρη; Ο Κσλζηαληίλνο Ρήγνο είρε θαηαπηαζηεί θαη ζην παξειζόλ κε 

ηνλ αίμπεξ (Πνιύ θαθό θαη ηίπνηα ζην Δζληθό Θέαηξν) θη επαλέξρεηαη κε έλα έξγν πνπ 

πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα λα κηιήζεη γηα ηνλ έξσηα, ηελ εθεβεία, ηελ πίζηε, ηελ νηθνγέλεηα, 

ηελ εμνπζία, ηνλ ζάλαην, γηα λα βεβαησζεί θαη λα καο βεβαηώζεη πόζα ιίγα έρνπλ αιιάμεη 

κέρξη ζήκεξα.» Κσλζηαληίλνο Ρήγνο.  

 

 

 

 

 



CONNECTIONS   ΣΟ ΓΘΠ 

 
«Πξνδνζία» ηος Υάπολνη Πίνηεπ 

 
 
Σηηγκέο από  ηελ «Πξνδνζία» ηνπ Χ. Πίληεξ, δσληαλεύνπλ ζε όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ 

Δεκνηηθνύ Θεάηξνπ Πεηξαηά, ζε ζθελνζεζία Γιάννη Κόζσος 

 

«Ρεβεγηόλ» 

Κια βπαδιά δημιοςπγικού πνεςμαηιζμού ζηο θοςαγιέ ηος ΓΘΠ 

«Η παξάδνζε όισλ ησλ λεθξώλ γελεώλ βαξαίλεη ζα βξαρλάο  

ζην κπαιό ησλ δσληαλώλ» 

Καξι Μαξμ, «ε 18ε Μπξπκαίξ ηνπ Λνπδνβίθνπ Βνλαπάξηε»  

«Σα ξεβεγηόλ- ζπγθεληξώζεηο πξηλ από ην ηέινο ηνπ ρξόλνπ είλαη κηα δεκνθηιήο όζν θαη 

πνιύζεκε αζηηθή ηειεηνπξγία πνπ κεηεσξίδεηαη αλάκεζα ζην παιηό θαη ην θαηλνύξγην, ηνπο 

απνινγηζκνύο θαη ηηο επρέο, ηελ απηνθξηηηθή θαη ηελ ππόζρεζε, ηνπο λεθξνύο θαη ηνπο 

δσληαλνύο.  

Μηα ηέηνηα ηειεηνπξγία  ζα αλαβηώζνπκε ζην ΓΘΠ, έλα ζεαηξηθό θηήξην ηαπηηζκέλν κε ηελ 

αζηηθή ηάμε θαη κε ζεκείν αλαθνξάο ηελ θνκςή αίζνπζα ηνπ θνπαγηέ ζηνλ πξώην όξνθν. 

Έλαο ζίαζνο/όκηινο ηξαγνπδηζηώλ-εζνπνηώλ ζα γίλνπλ νηθνδεζπόηεο ελόο ξεβεγηόλ πνπ 

εθηξέπεηαη ζε ηειεηνπξγηθό παηξηδνγλσζίαο. Με ηα κέζα ηνπ κνπζηθνύ ζεάηξνπ (θπξίσο ην 

ρνξσδηαθό ηξαγνύδη) θαη κε ηελ ζπλδξνκή αγαπεηώλ ηειεηνπξγηθώλ ηεο ειιεληθήο αζηηθήο 

ηάμεο από ηηο αξρέο ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα θαη εμήο (από ην ηξαπεδάθη ησλ πλεπκάησλ σο  

ηα ηακπιό βηβάλ, από ηε ραξηνπαημία σο ηε ραξηνκαληεία, από ηελ επίδεημε κόδαο σο ηελ 

ρνξνεζπεξίδα, από ην ηζάη θπξίσλ σο ηε δνπξ-θίμ) ζα ηνπνζεηήζνπκε ζην επίθεληξν ηελ 

«άιιε» Διιάδα, ηνπ «εθάκηιινπ ηνπ επξσπατθό» ησλ κεγάισλ πξνζδνθηώλ θαη δηαςεύζεσλ, 

κηα Διιάδα λεθξή από θαηξό αιιά θαη δσληαλή εζαεί, ηα θαηάινηπν ηεο νπνίαο αθόκα καο 

ζηνηρεηώλνπλ. Με ηηο ηερληθέο ηνπ «δεκηνπξγηθνύ πλεπκαηηζκνύ» ζα αλαθαιέζνπκε ηνπο 

αξκνδηόηεξνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε βξαδηά: ηνλ Σξηθνύπε θαη ηνλ Βεληδέιν, ηνλ Θενηόθα 

θαη Καινκνίξε, ηνλ εξκαθξόδηην Αιθή Θξύιν, ηα Καινπηάθηα θαη ηνλ Σζαξνύρε παηδί θαη 

πνιινύο άιινπο εθιεθηνύο θαιεζκέλνπο πνπ ζα κηιήζνπλ, ζα ρνξέςνπλ θαη ζα ηξαγνπδήζνπλ 

γηα ην ηέινο ηνπ δηθνύ ηνπο ρξόλνπ, ίζσο θαη ηνπ δηθνύ καο». Αιέμαλδξνο Δπθιείδεο 

Σύιιεςε, Σθελνζεζία: Αλέξανδπορ Δςκλείδηρ 

Δξακαηνπξγία: Θαηεπίνα & Παναγιώηα Θωνζηανηινάκος  

 
 

 
 
 
 
 



"...θαη όηαλ μεκεξώζεη, ζα βγεηο απ' ηα ππόγεηα" 
 

 

Tξείο   Οινλπθηίεο ζηα ππόγεηα ηνπ Δεκνηηθνύ Θεάηξνπ Πεηξαηά κε ηνλ Κσλζηαληίλν 
Ληέλλα θαη δηαθνξεηηθνύο θάζε θνξά πξνζθεθιεκέλνπο. 
Ο ζθελνζέηεο θαη εζνπνηόο Θωνζηανηίνορ Ληέλλαρ επηδηώθεη λα δεκηνπξγήζεη κηα 
κεηακεζνλύρηηα εκπεηξία γηα ηνλ ζεαηή, κε αθεγήζεηο παξακπζηώλ, κνπζηθέο - θαη ό, 
ηη πξνθύςεη -  ζε έλα νινλύθηην ηαμίδη, παξέα κε θίινπο. 
«Σξεηο Οινλπθηίεο ζε ηξεηο ραξαθηεξηζηηθέο ζηηγκέο ηνπ Δληαπηνύ κέζα από ηελ 
αλάινγε θάζε θνξά ζεκαηνινγία».  
Οινλπθηία πξώηε: Πέκπηε 24 Γεθεκβξίνπ 2015 - Παξακνλή Χξηζηνπγέλλσλ. Ξεκεξώλνληαο 
Η Γέλλεζε. 
Οινλπθηία δεύηεξε: Κπξηαθή 13 Μαξηίνπ 2016 - Σειεπηαία Κπξηαθή ηεο Απνθξηάο. 
Ξεκεξώλνληαο Η αξαθνζηή. 
Οινλπθηία ηξίηε: Παξαζθεπή 29 Απξηιίνπ 2016 - Μεγάιε Παξαζθεπή. Ξεκεξώλνληαο ε 
Πξώηε Αλάζηαζε. 
ώξα έλαξμεο: 11:45κ.κ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΗΓΗΘΖ ΘΖΛΖ ΣΟΤ ΓΘΠ 
 

 
«Πόζε γε ρξεηάδεηαη ν άλζξωπνο;»  ηος  Ι. Σολζηόι 

 
 Τν έξγν ηνπ Λ. Τνιζηόη "Πόζε γε ρξεηάδεηαη ν άλζξσπνο;" είλαη  κηα αθήγεζε, κηα 
ηζηνξία, «ε κεγαιύηεξε ηεο παγθόζκηαο ινγνηερλίαο» θαηά ηνλ Τδέηκο Τδόπο, κε ηε 
ζπάληα αθεγεκαηηθή ιηηόηεηά ηεο. Έλα αθήγεκα θιαζηθό όζν θαη παξάδνμα 
επίθαηξν.Σθελνζεζία: Δλένη Εαπαθίδος. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΗΘΑΣΗΘΑ ΣΟ ΓΘΠ 

 

Υπήζηορ Υπςζόποςλορ 
[εν][ζςν]αίζθηζιρ 

Η βίληεν-εγθαηάζηαζε ηνπ Χξήζηνπ Χξπζόπνπινπ [εν][ζςν]αίζθηζιρ δηεξεπλά 

ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε ζπλείδεζε θαηαζθεπάδεη ηνλ ρώξν πνπ ηε θηινμελεί. «Η 
επηθξάηεηα ηνπ πξνζώπνπ σο ςπρνινγηθή, λνεηηθή θαη θπξηνιεθηηθή έλλνηα βξίζθεηαη ζηνλ 
πύξηλα ηνπ έξγνπ. Οη δύν πξνζέζεηο ηνπ ηίηινπ "ελ" θαη "ζπλ" ππνδεηθλύνπλ ην λόεκα ηνπ 
ζπλεηδεζηαθνύ ρώξνπ σο δηά πξνζσπηθή θαη ζπιινγηθή, εζσηεξηθή θαη δεκόζηα επηθξάηεηα». 

Χξήζηνο Χξπζόπνπινο  

 

«Θπύλε Θεέ μος…» Ζ εικόνα ζηο κόκκινο 

«Σν θόθθηλν ζαλ επαλάζηαζε, ζαλ έξσηαο»   

Σύιιεςε- επηκέιεηα: Κάνορ ηεθανίδηρ (Δεθέκβξηνο 2015) 

 

 

ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΑ 

Σηνπο ρώξνπο ηνπ ΔΘΠ ζα παξνπζηαζηνύλ ηξεηο εθζέζεηο θσηνγξαθίαο. Η πξώηε ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Μνπζείν Μπελάθε είλαη ε πνιύ ζεκαληηθή έθζεζε ηεο Βούλαρ 

Παπαϊωάννος, ε δεύηεξε είλαη ε ηζηνξηθή έθζεζε ηνπ ωκπάηη Καςπομμάηη κε 

ηίηιν «ε αλαζηήισζε ηεο Αθξόπνιεο» θαη ηξίηε ε έθζεζε ηεο ζεκαληηθήο λέαο 

ειιελίδαο δεκηνπξγνύ Έθηρ Γούζη κε ηίηιν «Weep»  

 

ΥΟΡΟ 

 Μηα παξάζηαζε ζύγρξνλεο δεκηνπξγίαο ρνξνύ θαη κνπζηθήο, ζύκπξαμε θαη 

ζπλεξγαζία ησλ «kyklos Ensemble» κε θαιιηηερληθό δηεπζπληή ηνλ Γημήηπη 

Γεζύλλα θαη ηεο Αποζηολίαρ Παπαδαμάκη  θαιιηηερληθήο δηεπζπληξίαο ηνπ 

ρνξνζεάηξνπ  «Quasi Stellar». 

 

 

 

 

 



 

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΑ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΑ ΣΟ ΓΘΠ 

 

Η Δηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Πεηξαηά  θαη  ην  Δεκνηηθό Θέαηξν 
Πεηξαηά ζε ζπλεξγαζία κε ην Τκήκα Θεάηξσλ θαη Κηλεκαηνγξάθσλ ηεο Δηεύζπλζεο  
Πνιηηηζκνύ ηνπ Δήκνπ Πεηξαηά, πξαγκαηνπνηνύλ εθπαηδεπηηθέο μελαγήζεηο γηα 
ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ησλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ ηεο Δηεύζπλζεο  κάθε Πέμπηη 
11:00-12:00 ζηο Γημοηικό Θέαηπο Πειπαιά. Τνπο καζεηέο ζα ππνδέρεηαη ν 
θαιιηηερληθόο δηεπζπληήο ηνπ ΔΘΠ θνο Νίθνο Δηακαληήο θαη νη μελαγήζεηο ζα 
πξαγκαηνπνηνύληαη από ηελ δηεπζύληξηα πνιηηηζκνύ θα Ε. Μπαθνύλε θαη ηνλ 
πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο ζεάηξσλ θαη θηλεκαηνγξάθσλ θν Κ. Κνπξκνπιάθε. Οη 
καζεηέο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα πεξηεγεζνύλ θαη λα γλσξίζνπλ ην αλαθαηληζκέλν 
Δεκνηηθό Θέαηξν θαη λα ελεκεξσζνύλ γηα ηελ ηζηνξία ηνπ Πεηξαηά.    

 

ΤΛΔΡΓΑΗΔ 

ΤΟ ΔΘΠ ζα ζπλεξγαζζεί  κε ην   Φεζηιβάλ Αθηνών,ην Δθνικό Θέαηπο, ην 
ΘΘΒΔ, ηε Ιςπική κηνή, ην Θέαηπο  Σέσνηρ, ην  θέαηπο Ποπεία, ην 
ΓΖΠΔΘΔ Πάηπαρ θαη πνιιά άιια ζέαηξα ξεπεξηνξίνπ. Σηόρνο είλαη ε ζπλεξγαζία 
θαη ε αιιειεγγύε αλάκεζα ζε θνξείο πνιηηηζκνύ, ζέαηξα θαη άιινπο νξγαληζκνύο,   
όπσο ην Κοςζείο Κπενάκη, ην Γαλλικό Ηνζηιηούηο, ην Θεαηπολογικό ηκήκα 
Πανεπιζηήμιο Αθηνών, ηελ Ανωηάηη σόλη Θαλών Σεσνών θ. α, έηζη ώζηε λα 
δεκηνπξγεζεί έλαο ηζρπξόο πλεπκαηηθόο ππξήλαο. 

 

 

ΚΟΤΗΘΖ 

Η απιαία ηνπ ΔΘΠ «Αη λύκθαη  αθνύνπζαη ηνλ Οξθέα» ηνπ 1926, ε νπνία 
θηινηερλήζεθε από ην ζθελνγξάθν Θεόδσξν Αξκελόπνπιν, ζα ηνπνζεηεζεί μαλά 
ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2015 θαη κε ηελ επθαηξία ηεο ηνπνζέηεζεο ηεο ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζπλαπιία ηεο Δλένηρ  Θαπαΐνδπος.  

 

 

ΘΗΛΖΣΗΘΟΣΖΣΑ 

Τν ΔΘΠ παξνπζηάδεη ζε έλα θπξηαθάηηθν πξόγξακκα δηάξθεηαο κελώλ ζηηο πιαηείεο 
ηνπ Πεηξαηά  θαη ζηηο γεηηνληέο ηνπ κηθξέο παξεκβάζεηο κε ηίηιν        “ move up”  ην 
πξόγξακκα μεθηλάεη από ηελ Κπξηαθή 22 Μαξηίνπ.  

 

 

 

 


