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ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ 2018 - 2019 
 
Φανηάζος 
 
Σν Δζληθό Θέαηξν, ηα ηξία ηειεπηαία ρξόληα, ζπλεηδεηά 
θαηεπζύλεηαη ζε επηινγέο πνπ ζηνρεύνπλ καθξηά, ζε 
κεγάια νξάκαηα κε πςειό δείθηε δπζθνιίαο, ζε ζρέδηα 
πνπ απνβιέπνπλ ζην ρηίζηκν ελόο αηζηόδνμνπ, πην 
θσηεηλνύ θαη όκνξθνπ αύξην. Δξγαζίεο ππνδνκήο θαη 
εθπαίδεπζεο πνπ ε νινθιήξσζή ηνπο αλνίγεη λένπο, 
κεγαιύηεξνπο θαη πην επξύρσξνπο θύθινπο, ώζηε ν 
Άλζξσπνο λα κπνξεί λα ππάξρεη θαιύηεξα, λα αλαπλέεη 
θαιύηεξα ζε έλαλ θόζκν πνπ ζπρλά ηνλ πεξηνξίδεη. 
Κύθινη πνπ δεκηνπξγνύλ λέεο πξνθιήζεηο, πνπ ζε 
παξνηξύλνπλ λα θαληαζηείο ην κέιινλ, ηε δσή θαη ηε 
ζέζε ζνπ ζηνλ θόζκν απηό δηαθνξεηηθά. Να θαληαζηείο, 
λα ηνικήζεηο θαη λα δήζεηο αιιηώο… 

Γηαδξνκέο δύζθνιεο θαη επηθίλδπλεο. κσο, ην ζέαηξν 
είλαη από ηε θύζε ηνπ επηθίλδπλν, όπσο θαη ε δσή ε ίδηα. 
Ζ θαηάθηεζε ησλ ζηόρσλ επηβεβαηώλεη ηελ πίζηε ζε 
νξάκαηα πνπ θάπνηε θάληαδαλ νπηνπίεο. Καη θάπσο έηζη, 
νη θνηηεηέο καο γηα ηελ πξώηε ρνιή θελνζεζίαο 
πεξηκέλνπλ λα πεξάζνπλ ηελ πόξηα ζην ρνιείν ηεο 
Δηξήλεο Παππά, νη κηθξνί θαη νη λένη καο ζεαηέο βξίζθνπλ 
ην ζπίηη ηνπο, ηνλ δηθό ηνπο πηα ρώξν ζην Μηθξό Δζληθό, 
επαγγεικαηίεο, εξαζηηέρλεο, παηδηά θαη εθπαηδεπηηθνί 
κπνύληαη ζηνλ θόζκν ηνπ ζεάηξνπ κέζα από κηα 
πιεζώξα εηδηθά δηακνξθσκέλσλ εξγαζηεξίσλ, λένη 
ζπγγξαθείο δνθηκάδνληαη, νη παξαζηάζεηο καο γίλνληαη 
πξνζβάζηκεο γηα όινπο, ην ζέαηξν ηαμηδεύεη παληνύ κε 
θάζε κέζν: ζε λνζνθνκεία, θπιαθέο, πιαηείεο, ζε ζπίηηα 
αθόκε, ή ζηηο πην απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο. 
ην θέληξν ησλ θελώλ καο γηα ην ξεπεξηόξην ηεο 
ζεαηξηθήο πεξηόδνπ 2018-2019 έξρεηαη ν Άλζξσπνο θαη ε 
αλάγθε ηνπ λα βξίζθεηαη ζε ηζνξξνπία κε ηνλ εζσηεξηθό 
θαη ηνλ εμσηεξηθό ξπζκό ηνπ θόζκνπ. 

Ο Άλζξσπνο, ινηπόλ, ζην θέληξν. ια μεθηλνύλ από ηνλ 
άλζξσπν κέζα ζε έλα ζύκπαλ – πνπ γηα ηνλ θαζέλα από 
εκάο είλαη δηαθνξεηηθό, όπσο δηαθνξεηηθόο – κνλαδηθόο  
είλαη θαη ν ηξόπνο πνπ αληηιακβαλόκαζηε θαη 
«απνθαζίδνπκε;» λα δήζνπκε ν θαζέλαο καο ηε δσή. 

Κη έηζη κε ην βιέκκα ζηξακκέλν ςειά ην ζήκεξα γίλεηαη 
θαιύηεξν. 

Οη πην ζπνπδαίεο πξνθιήζεηο έπνληαη. 

Φαληάζνπ 
Ζ Καιιηηερληθή Γηεύζπλζε 
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ΡΕΠΕΡΣΟΡΙΟ 2018-2019 

 
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΗΝΗ 
 
 
Απόυε ασηοζτεδηάδοσκε ηνπ Λνπίηδη Πηξαληέιιν 
Μεηάθξαζε-θελνζεζία-Γηαζθεπή: Γεκήηξεο Μαπξίθηνο 
 
Έλαξμε: 11 Ννεκβξίνπ 2018 
Λήμε: 24 Φεβξνπαξίνπ 2019 
 
Ζ γξαθή ηνπ λνκπειίζηα Λνπίηδη Πηξαληέιιν ζκίγεη μαλά 
κε ηε κνπζηθή ηνπ βξαβεπκέλνπ κε ζθαξ Μάλνπ 
Υαηδηδάθη. Απηή ηε θνξά, απνθηνύλ λέα πλνή ππό ην 
πξίζκα ηνπ Γεκήηξε Μαπξίθηνπ θαη ππό ηελ κπαγθέηα 
ηνπ Νίθνπ Κππνπξγνύ. Ο πνιπδηάζηαηνο ζθελνζέηεο 
Γεκήηξεο Μαπξίθηνο, γλώζηεο ζε βάζνο ηεο πεξίπησζεο 
Πηξαληέιιν, θέξλεη ηνλ ηθειό δξακαηνπξγό ζην Δζληθό 
Θέαηξν κε κηα παξάζηαζε ύκλν ζην ζέαηξν θαη ζηνπο 
αλζξώπνπο ηνπ. 
Έλαο ζίαζνο πξνζπαζεί λα δηαζθεπάζεη ζε ζεαηξηθό έξγν 
ην δηήγεκα ηνπ ίδηνπ ηνπ Λνπίηδη Πηξαληέιιν Ανηίο 
Λεονόπα!. Οη ζθελνζεηηθέο εληνιέο δεκηνπξγνύλ αζάθεηα 
γηα ηνπο εζνπνηνύο, νη νπνίνη ζην κεηαμύ ηαπηίδνληαη ηόζν 
πνιύ κε ηνπο ξόινπο ηνπο, ώζηε δηώρλνπλ ηνλ 
ζθελνζέηε, πξνθεηκέλνπ λα δήζνπλ ηηο δσέο ησλ 
ραξαθηήξσλ πνπ ππνδύνληαη! Ζ δύλακε ηνπ 
δεκηνπξγήκαηνο έλαληη ηνπ δεκηνπξγνύ ηνπ είλαη ζρήκα 
νπζηώδεο γηα ηελ ηέρλε, αιιά θαη γηα ηνλ Λνπίηδη 
Πηξαληέιιν. Σν έξγν κνηάδεη λα γελλήζεθε γηα λ‟ 
απνηππώζεη απηή ηελ εθξεθηηθή ζρέζε. πκπιεξώλεη ηελ 
ηξηινγία ηνπ ζπγγξαθέα ππό ηε κνξθή «ζεάηξνπ κέζα 
ζην ζέαηξν» γηα ην πιένλ αγαπεκέλν ηνπ ζέκα: ηε 
ζύγρπζε ηεο θαληαζίαο κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα.  
Ο Λνπίηδη Πηξαληέιιν, άιισζηε, δελ είλαη κόλν έλαο 
θαηαμησκέλνο ζπγγξαθέαο, ηα έξγα ηνπ νπνίνπ 
ζπλερίδνπλ λα παίδνληαη κε ακείσην ελδηαθέξνλ ζε 
νιόθιεξν ηνλ θόζκν. Δίλαη επίζεο έλαο ζπνπδαίνο 
Δπξσπαίνο δηαλννύκελνο θαη εκβξηζήο πνιηηηθόο 
ζηνραζηήο.   
 
Σαπηόηεηα Παξάζηαζεο 
Μεηάθξαζε- Γξακαηνπξγία-θελνζεζία: Γεκήηξεο 
Μαπξίθηνο 
θεληθά: Γεκήηξεο Πνιπρξνληάδεο  
Κνζηνύκηα: Διέλε Μαλσινπνύινπ 
Κηλεζηνινγία: Βάιηα Παπαρξήζηνπ 
Βίληεν: Γεκήηξεο Μαπξίθηνο- Άγγεινο Παπαδόπνπινο 
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Πξσηόηππε Μνπζηθή: Μάλνο Υαηδηδάθηο 
Μνπζηθή- Γηαζθεπή- Πξνζαξκνγή- Δλνξρήζηξσζε: Νίθνο 
Κππνπξγόο 
Φσηηζκνί: Λεπηέξεο Παπιόπνπινο 
πλεξγαζία ζηε ζθελνζεζία: Μαλώιεο Γνύληαο 
Βνεζόο θελνζέηε: Μαξία Βαξδάθα 
ρεδηαζκόο Ήρνπ- Δλνξρήζηξσζε: ηάζεο 
θνπξόπνπινο 
Μνπζηθή Γηδαζθαιία: Μειίλα Παηνλίδνπ 
 
Γηαλνκή: Κσλζηαληίλνο Αξλόθνπξνο, Μαξία Βαξδάθα, 
Αιέμαλδξνο Βάξζεο, Γηάλλεο Βνγηαηδήο, Γεκήηξεο 
Καθαβνύιαο, Γεκήηξεο Μαπξίθηνο, Γηώξγνο Μπέλνο, 
Ράληα Οηθνλνκίδνπ, Δύα Οηθνλόκνπ-Βακβαθά, ηέθαλνο 
Παπαηξέραο, Γηνύιηθα θαθηδά, Νεθηάξηνο Φαξκάθεο, 
Λπδία Φσηνπνύινπ 
 
πκκεηέρνπλ: Μηράιεο Αξηεκεζηάδεο, Γηάλλεο 
Αξηεκεζηάδεο 
 
Μνπζηθόο επί ζθελήο: Νηαιαλίθα Ληιή 
 
Ζκέξεο & Ώξεο Παξαζηάζεσλ:  
Σεηάξηε 19:00 - Πέκπηε, Παξαζθεπή, άββαην 20:30 - 
Κπξηαθή 19:00 
* Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 18 Ννεκβξίνπ έσο 02 
Γεθεκβξίνπ 2018, νη εκέξεο θαη ώξεο παξαζηάζεσλ 
ηξνπνπνηνύληαη σο εμήο: Σεηάξηε 17:30 - Πέκπηε, 
Παξαζθεπή, άββαην 21:00 - Κπξηαθή 17:30 (Γελ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί παξάζηαζε ζηηο 18/11) 
Τπέξηηηινη ζηα Αγγιηθά: Κάζε Παξαζθεπή, άββαην θαη 
Κπξηαθή 
 
 
Ο ορθαλός ηοσ Ζάο ηνπ Εη Ενπλ Εηαλγθ 
θελνζεζία: Γνπάλγθ Ξηάνηλγθ (Wang Xiaoying)  

 
Έλαξμε: 18 Ννεκβξίνπ 2018  
Λήμε: 02 Γεθεκβξίνπ 2018 
 
Δάλ ε ηέρλε ιεηηνπξγεί σο δίαπινο επηθνηλσλίαο, σο 
γέθπξα κεηαμύ πνιηηηζκώλ… Χο ζεκείν θαη αθνξκή 
ζπλάληεζεο κεηαμύ ιαώλ… Δάλ ακβιύλεη ηηο αηρκέο πνπ 
δεκηνπξγεί ε εηεξόηεηα… Αλ θαιιηεξγεί ηελ 
αιιεινθαηαλόεζε ζε γιώζζα θνηλή, ηόηε Ο οπθανόρ ηος 
Ζάο είλαη κόλνλ ην θάιεζκα θαη ν θόζκνο ηνπ Εη Ενπλ 
Εηαλγθ κνλάρα ε αθεηεξία. Μηα δηαδξνκή απνθαιύπηεηαη 
ζε δηαζθεπή θαη ζθελνζεζία ηνπ δηαθεθξηκέλνπ Κηλέδνπ 
ζθελνζέηε Γξ. Γνπάλγθ Ξηάνηλγθ, ζην πιαίζην δηκεξνύο 
δηαθξαηηθήο ζπκθσλίαο ησλ Δζληθώλ Θεάηξσλ ησλ δύν 
ρσξώλ. Οη πξνζεγγίζεηο ηνπ αλακεηγλύνπλ αλαηνιηθά θαη 
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δπηηθά ζηνηρεία, ελώ πνηέ δελ είλαη αλακελόκελεο! 
Πξννξηζκόο καο; Σν ζύκπαλ ηεο θηλεδηθήο θνπιηνύξαο 
θαη όςεηο ηεο πνιύπιεπξεο ηαπηόηεηαο ελόο αξραίνπ 
ιανύ κέζα από έλα έξγν νξόζεκν. 
Ο οπθανόρ ηος Ζάο ραξαθηεξίδεηαη σο ν Άκιεη ηεο 
θιαζηθήο θηλεδηθήο ινγνηερλίαο. Έλα έξγν «δαδνύ» –κηα 
ζθεληθή ζύλζεζε πξόδαο θαη πνίεζεο, ρνξνύ θαη 
παληνκίκαο, κε έκθαζε ζην θσκηθό ζηνηρείν ή ζην αίζην 
ηέινο. Γξάθηεθε ηνλ 13

ν
 αηώλα θαη απνδίδεηαη ζηνλ Εη 

Ενπλ Εηαλγθ. Μηα ηζηνξία πνπ αγαπήζεθε πνιύ ζε όιν 
ηνλ θόζκν θαη γλώξηζε αλαξίζκεηεο αλαβηώζεηο ζην 
ζέαηξν, ζηελ όπεξα, ζηνλ ρνξό, αθόκε θαη ζηνλ 
θηλεκαηνγξάθν. Πξόθεηηαη γηα ην πξώην δξάκα ηεο Κίλαο 
πνπ κεηαθξάζηεθε ζε επξσπατθέο γιώζζεο θαη 
ελέπλεπζε δεθάδεο δηαζθεπέο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ, απηέο 
ηνπ Βνιηαίξνπ θαη ηνπ Μεηαζηάδην, αιιά θαη κηα εκηηειή 
εθδνρή από ηνλ Γθαίηε. 
Ο Σνπ Αλ Γθνπ ζθαγηάδεη ηνλ Πξίγθηπα ηεο Γπλαζηείαο 
ησλ Σδηλ θαη ηνπο αλζξώπνπο ηνπ. Υάξε ζηελ απηνζπζία 
ελόο γηαηξνύ δηαζώδεηαη ν λενγέλλεηνο γηνο ηνπ πξίγθηπα, 
ν νπνίνο, έπεηηα από ρξόληα, ζα εθδηθεζεί γηα ηελ 
εμόλησζε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Σν έξγν αλαδεηθλύεη 
αξηζηνηερληθά ην ζέκα ελόο νηθνγελεηαθνύ μεθιεξίζκαηνο 
θαη ηεο εθδίθεζήο ηνπ, ηεο εμνπζίαο θαη ηεο απόδνζεο 
δηθαηνζύλεο, ηεο απώιεηαο θαη ηεο απηνζπζίαο.    
 
Σαπηόηεηα Παξάζηαζεο 
Γηαζθεπή: Ηνπ Σζηλγθ Φελγθ (Yu Qingfeng) 
Μεηάθξαζε ζηα ειιεληθά: Λη Σζελγθ Γθνύη (Li Chenggui), 
ηνπ Σδηλγθ (Xu Jing) 
Δπηκέιεηα κεηάθξαζεο ζηα ειιεληθά: νθία Καςνύξνπ 
θελνζεζία: Γνπάλγθ Ξηάνηλγθ (Wang Xiaoying) 
θεληθά: Liu Kedong 
Κνζηνύκηα: Zhao Yan 
ύλζεζε Μνπζηθήο & Μνπζηθή επί ζθελήο: Ηάθσβνο 
Παπιόπνπινο 
Φσηηζκνί: Αιέθνο Αλαζηαζίνπ 
Βνεζόο θελνζέηεο: Wang Jiannan 
Μάζθεο – Μαθηγηάδ: Shen Miao 

 
Γηαλνκή: Hou Yansong, Yu Fengxia, Θαλάζεο 
Αθνθθαιίδεο, Κσλζηαληίλνο Γαβαιάο, Γηώξγνο Επγνύξεο, 
ηαύξνο Καξαγηάλλεο, Γηαζεκή Κειατδόλε, Διίηα 
Κνπλάδε, Λήδα Κνπηζνδαζθάινπ, Γαπίδ Μαιηέδε, 
Κσζηήο Παηξίθηνο, Σδίλε Παπαδνπνύινπ, Θαλάζεο 
αξάληνο, Γήκεηξα Υαξηηνπνύινπ, Βαγγέιεο Φσκάο 
 
Ζκέξεο & Ώξεο Παξαζηάζεσλ: Σεηάξηε 21:00, Πέκπηε, 
Παξαζθεπή, άββαην 17:30 - Κπξηαθή 21:00 
Γιώζζα Παξάζηαζεο: ειιεληθή & θηλεδηθή - Με 
ππέξηηηινπο ζηα ειιεληθά 
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Ο Μηζάλζρφπος ηνπ Μνιηέξνπ  
Μεηάθξαζε: Υξύζα Πξνθνπάθε 
θελνζεζία: Γηάλλεο Υνπβαξδάο 
 
Έλαξμε: 10 Μαξηίνπ 2019 
Λήμε: 26 Μαΐνπ 2019 
 
Μηα επηπρήο ζπλάληεζε επί ζθελήο ζαλ εθξεθηηθό, 
απζεληηθά «κνιηεξηθό», κίγκα. Μηα ηδαληθή ζπλζήθε γηα 
ηνπο ιάηξεηο ησλ θνξπθαίσλ ζηηγκώλ ηεο θιαζηθήο 
δξακαηνπξγίαο. Μηα παξάζηαζε ζηελ νπνία ηα πάληα 
κπνξνύλ λα ζπκβνύλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζθελνζέηε 
Γηάλλε Υνπβαξδά, πξώελ Καιιηηερληθνύ Γηεπζπληή ηνπ 
Δζληθνύ Θεάηξνπ. 
Σν έξγν, έλα από ηα θαιύηεξα ηνπ Μνιηέξνπ, γελλά 
ραξαθηήξεο πνπ δνκνύληαη αξηζηνηερληθά ζε κηα δεθηηθή 
θσκσδία πνπ απνθαιύπηεη ηελ ππνθξηζία θάζε θνηλσλίαο 
θαη θάζε επνρήο. Ζ έμνρε κεηάθξαζε, εθ λένπ 
επεμεξγαζκέλε από ηε Υξύζα Πξνθνπάθε, θαζηζηά ηηο 
ιέμεηο θνληθά όπια ζηα ζηόκαηα επγελώλ ππάξμεσλ. Ο 
Μηραήι Μαξκαξηλόο ζηνλ ξόιν ηνπ Μηζάλζξσπνπ ζε κηα 
δηαλνκή κε ηδηαίηεξεο εθπιήμεηο.  
Ο Αιζέζη, κέινο ηεο «θαιήο θνηλσλίαο», είλαη 
αζεξάπεπηα εξσηεπκέλνο κε ηε ειηκέλ. Μηζεί, όκσο, 
όινπο ηνπο άιινπο, θαζώο όζνη ηνλ πεξηζηνηρίδνπλ 
επηδίδνληαη αλειέεηα ζηελ θνιαθεία, ζηνλ θνηλσληθό 
ζρνιηαζκό θαη ζηηο ίληξηγθεο, ζηελ ππνθξηζία θαη ζην 
ςεύδνο. ηαλ ν Αιζέζη δεη κε ηα κάηηα ηνπ πσο, ε 
αγαπεκέλε ηνπ, δηάγεη αθξηβώο απηή ηε δσή πνπ ν ίδηνο 
απερζάλεηαη θαη πσο απνξξίπηεη ηνλ δξόκν ηεο αιεζηλήο 
αγάπεο, επηιέγεη ηελ αλαρώξεζε θαη ηε κνλαμηά.  
Έλαο αζεξάπεπηα εηιηθξηλήο ήξσαο πνπ απερζάλεηαη ηελ 
ππνθξηζία θεξδίδεη ηε ζπκπάζεηα θαη ηνλ ζαπκαζκό καο. 
Υάξε ζηε καεζηξία ηνπ θνξπθαίνπ Γάιινπ 
θσκσδηνγξάθνπ αλαδεηθλύεηαη ζε ζύκβνιν πνπ εθθξάδεη 
θαη δηθέο καο αγσλίεο. Ο Αιζέζη κνηάδεη λα θέξεη βηώκαηα 
ηνπ ζπγγξαθέα γηα κηα από ζθελήο δηακαξηπξία. Δθεί 
ζπλαληά ηε δηθή καο θσλή.  
 
Σαπηόηεηα Παξάζηαζεο 
Μεηάθξαζε: Υξύζα Πξνθνπάθε 
θελνζεζία: Γηάλλεο Υνπβαξδάο 
θεληθά: Δύα Μαληδάθε 
Κνζηνύκηα: Ησάλλα Σζάκε 
Κίλεζε: ηαπξνύια ηάκνπ 
Μνπζηθή: Κνξλήιηνο ειακζήο 
Φσηηζκνί: ίκνο αξθεηδήο 
Βνεζόο θελνζέηε: Άληα Πνπξάλε 
Β‟ Βνεζόο θελνζέηε: Γήκεηξα Μεηζάθε 
Β‟ Βνεζόο θελνζέηε: Ησάλλα Πηηανύιε 
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Γηαλνκή: Κσλζηαληίλνο Αβαξηθηώηεο, Γηάλλεο Βνγηαηδήο, 
Έκηιπ Κνιηαλδξή, Υξήζηνο Λνύιεο, Λαέξηεο Μαιθόηζεο, 
Μηραήι Μαξκαξηλόο, Γεκήηξεο Παπαληθνιάνπ, Άιθεζηηο 
Πνπινπνύινπ, Έιελα Σνπαιίδνπ  
 
Με δσληαλή κνπζηθή επί ζθελήο 
 
Ζκέξεο & Ώξεο Παξαζηάζεσλ:  
Σεηάξηε 19:00 - Πέκπηε, Παξαζθεπή, άββαην 20:30 - 
Κπξηαθή 19:00 
 
Τπέξηηηινη ζηα Αγγιηθά: Κάζε Παξαζθεπή, άββαην θαη 
Κπξηαθή 
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ΚΗΝΗ «ΝΙΚΟ ΚΟΤΡΚΟΤΛΟ» 
 
 
Ξύπλα Βαζίιε ηνπ Γεκήηξε Φαζά  
θελνζεζία: Άξεο Μπηληάξεο 
 
Έλαξμε: 19 Οθησβξίνπ 2018 
Λήμε: 03 Φεβξνπαξίνπ 2019 
 
Έλα θαπζηηθό θνηλσληθνπνιηηηθό ζρόιην, «ληπκέλν» κε 
ηνλ πην εύζπκν θαη εύζρεκν ηξόπν. Μηα θσκσδία από 
ηνλ αμεπέξαζηό καο ζπγγξαθέα Γεκήηξε Φαζά γηα ην 
παηρλίδη ηνπ ρξήκαηνο έλαληη θάζε ηδενινγίαο. Ο 
Γεκήηξεο Φαζάο, πάληα αγαπεηόο ζην ζεαηξηθό θαη 
θηλεκαηνγξαθηθό θνηλό ηνπ ηόπνπ, ζε κηα δηαρξνληθά 
απνθαιππηηθή θαη νμπδεξθή ζάηηξα. Ζ πέλα ηνπ 
ζηειηηεύεη ηνπο θαηξνζθνπηζκνύο θαλαηηθώλ θάζε 
ηδενινγηθνπνιηηηθνύ ξεύκαηνο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. 
Ο Άξεο Μπηληάξεο, πηζηόο ζηελ ηδηόρεηξε ζεαηξηθή ηνπ 
θόξκα, θέξλεη ζηε ζθελή ηελ αηκόζθαηξα ησλ ζίμηηο κε 
δηάζεζε επξεκαηηθή. Δκβαζύλεη, βιέπεη πέξαλ ηεο 
εμηδαληθεπκέλεο εγγξαθήο κηαο επνρήο ζην ζπιινγηθό 
αζπλείδεην. Με καηηά ζύγρξνλε απνθξππηνγξαθεί ην 
ηδηόηππν ύθνο ηνπ ζπγγξαθέα πνπ κηιά γηα ηα «ζνβαξά» 
κπιέθνληαο ην γέιην κε ην ζθίμηκν ζην ζηνκάρη. Φσηίδεη 
κνλαδηθά ηε ζπλάθεηα ηνπ έξγνπ κε ην ζήκεξα. 
Παξαθνινπζνύκε κε λέα καηηά κηα θσκσδία ηεο 
λενειιεληθήο δξακαηνπξγίαο πνπ ιαηξεύηεθε ζηελ 
θηλεκαηνγξαθηθή ηεο εθδνρή σο κηα από ηηο πην 
δηαζθεδαζηηθέο. 
Βξηζθόκαζηε ζηα γξαθεία ηνπ εθδνηηθνύ νίθνπ Φαξιάθνπ. 
Ο Βαζίιεο, ζπληεξεηηθώλ πνιηηηθώλ θξνλεκάησλ, θαη ν 
Μάλνο, πξννδεπηηθώλ, ζπγθξνύνληαη γηα ηηο ζπλζήθεο 
εξγαζίαο, αιιά θαη γηα ην πεξηερόκελν ησλ βηβιίσλ πνπ 
εθδίδνληαη. εκείν αηρκήο γηα ηελ πλεπκαηηθή δηακάρε, ν 
πνηεηήο Φαλθάξαο θαη ε ζηξαηεπκέλε ζπληεξεηηθή 
πνίεζή ηνπ. Πνιύ γξήγνξα, όκσο, ε ηύρε ηα θέξλεη έηζη 
ώζηε νη πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο ησλ δύν ζπλαδέιθσλ 
αιιάδνπλ θαη νη θαηαζηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ δνθηκάδνπλ 
ηνπο ήξσεο. Πνηνο από ηνπο δύν ζα θαηαθέξεη λα 
πξνζαξκνζηεί ζηα ήζε θαη ην πλεύκα ηεο λέαο επνρήο; 
 
Σαπηόηεηα Παξάζηαζεο 
Γηαζθεπή: Θενδώξα Καπξάινπ 
θελνζεζία: Άξεο Μπηληάξεο 
θεληθά- Κνζηνύκηα: Πάξηο Μέμεο 
Μνπζηθή: Φώηεο ηώηαο 
Φσηηζκνί: ηέιια Κάιηζνπ 
Βνεζόο θελνζέηε: Γώξα Ξαγνξάξε 
Γηαλνκή: Γηώξγνο Γάιινο, Διηζζάβεη Κσλζηαληηλίδνπ, 
Ζξώ Μπέδνπ, Άξεο Μπηληάξεο, Γηώξγνο Παπαγεσξγίνπ, 
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ηέθαλνο Πίηηαο, Κσλζηαληίλνο εβδαιήο, Λπδία 
Σδαλνπδάθε, Έιελα Σνπαιίδνπ, Αηλείαο Σζακάηεο  
 
Μνπζηθνί επί ζθελήο: Φώηεο ηώηαο, Γεκήηξηνο 
Σζεθνύξαο   
 
Ζκέξεο & Ώξεο Παξαζηάζεσλ: Σεηάξηε 18:00 - Πέκπηε, 
Παξαζθεπή, άββαην 21:00, Κπξηαθή 18:00 
  
 
Απιή κεηάβαζε ηνπ Γεξάζηκνπ Δπαγγειάηνπ 
θελνζεζία: Μίλσο Θενράξεο 
Μνπζηθή ύλζεζε - Δλνξρήζηξσζε: Θέκεο 
Καξακνπξαηίδεο 
 
Έλαξμε: 15 Φεβξνπαξίνπ 2019 
Λήμε: 14 Απξηιίνπ 2019 
 
Μηα επθαηξία λα αλαινγηζηνύκε ην ζήκεξα, ζην ζήκεξα. 
Σηο αληημνόηεηεο θαη ηηο αγσλίεο καο κέζα από ηελ ίδηα 
ηελ ακεζνιάβεηε εκπεηξία ηνπο. Να πξνζεγγίζνπκε ην 
ηώξα ζε ρξόλν ελεζηώηα. Ζ Απλή Μεηάβαζη είλαη έλα 
πξσηόηππν κηνύδηθαι γηα κηα γεληά πνπ κεγάισζε κε ηελ 
πεπνίζεζε όηη ν θόζκνο ηήο αλήθεη θαη βξέζεθε 
εθηεζεηκέλε ζ‟ έλαλ θόζκν πνπ δελ πεξίκελε. Έλα 
εγρείξεκα ελδνζθόπεζεο από εθπξνζώπνπο ηεο ίδηαο 
απηήο ηεο γεληάο. Μηα πξνζπάζεηα λα θαηαλνήζνπκε θαη 
λα θξίλνπκε θαηλόκελα θαζνιηθά κέζα από ηνλ αληίθηππό 
ηνπο ζε βηώκαηα πξνζσπηθά.  
Σν θείκελν ηεο παξάζηαζεο ππνγξάθεη ν Γεξάζηκνο 
Δπαγγειάηνο, έλαο από ηνπο πην αλήζπρνπο ζύγρξνλνπο 
δεκηνπξγνύο, ελώ ηε ζθελνζεζία αλαιακβάλεη ν 
πνιπζρηδήο Μίλσο Θενράξεο. πλεξγάδνληαη κε ηνλ 
ζπλζέηε Θέκε Καξακνπξαηίδε θη έλαλ μερσξηζηό κηθηό 
ζίαζν, εζνπνηώλ θαη ηξαγνπδηζηώλ. Μηα παξάζηαζε – 
εηζηηήξην κε πξννξηζκό ηελ πξαγκαηηθόηεηά καο. Απηή 
πνπ γηα πνιινύο κνηάδεη λα κελ έρεη επηζηξνθή. 
Κπξηαθή πξσί, Άλνημε ηνπ 2017, ζηνλ Γηεζλή Αεξνιηκέλα 
«Διεπζέξηνο Βεληδέινο». Λίγν κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 
Brexit, κε ηνλ θόβν ησλ θιεηζηώλ ζπλόξσλ θαη ηελ απεηιή 
κηαο ρακέλεο ηειεπηαίαο επθαηξίαο γηα απόδξαζε. Οθηώ 
πξόζσπα ζηελ αίζνπζα αλακνλήο ηνπ αεξνδξνκίνπ, 
απνθαζηζκέλα λα εγθαηαιείςνπλ ηελ Διιάδα γηα έλα 
αβέβαην κέιινλ ζηελ Αγγιία, κνηξάδνληαη ηηο ηζηνξίεο, 
ηνπο θόβνπο θαη ηελ αλαζθάιεηά ηνπο. Ζ πηήζε 
θαζπζηεξεί, θαη όινη ηνπο έρνπλ αξθεηό ρξόλν γηα λα 
γλσξηζηνύλ, λα εμνκνινγεζνύλ ηηο ζθέςεηο ηνπο, λα 
αλαπνιήζνπλ, λα επαλεμεηάζνπλ ηελ απόθαζε ηνπο.  
Νένη άλζξσπνη, αλαζθαιείο θηγνύξεο, θνβηζκέλνη θαη 
ζπκσκέλνη. Φάρλνπλ κηα λέα επαγγεικαηηθή επθαηξία ή 
απιώο θπλεγνύλ ηελ επηβίσζε. Ο θαζέλαο ηνπο κηα 
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μερσξηζηή ηζηνξία. Κνηλόο παξνλνκαζηήο ε ειπίδα ελόο 
θαιύηεξνπ αύξην θαη ε λνζηαιγία ηνπ ρακέλνπ νλείξνπ.   
 
Σαπηόηεηα Παξάζηαζεο 
Κείκελν - ηίρνη Σξαγνπδηώλ: Γεξάζηκνο Δπαγγειάηνο 

θελνζεζία: Μίλσο Θενράξεο 
Μνπζηθή ύλζεζε - Δλνξρήζηξσζε: Θέκεο 
Καξακνπξαηίδεο 
Δλδπκαηνιόγνο: Ζιέληα Γνπιαδίξε 
Κίλεζε: Ακάιηα Μπέλεη  
Φσηηζκνί: άθεο Μπηξκπίιεο  
Δπηκέιεηα Οξρήζηξαο: Γεκήηξεο ηάκπνο 
Μνπζηθή Γηδαζθαιία: Μειίλα Παηνλίδνπ 
 
Γηαλνκή: Κσλζηαληίλνο Αζπηώηεο, Κσλζηαληίλνο 
Γαβαιάο, Μαξία Γηαθνπαλαγηώηνπ, Υαξά Κεθαιά, Νίθνο 
Λεθάθεο, Μαξίδα Ρίδνπ, Φνίβνο Ρηκέλαο, Νάλζπ ηδέξε  
 
Ζκέξεο & Ώξεο Παξαζηάζεσλ: Από Σεηάξηε έσο 
άββαην 21:00, Κπξηαθή 18:00 
 
 
Μειίζζηα ηνπ Αιέμε ηακάηε 
θελνζεζία: Γηώξγνο Παινύκπεο 
 
Έλαξμε: 10 Μαΐνπ 2019  
Λήμε: 09 Ηνπλίνπ 2019 
 
Μηα ηζηνξία πνπ καο θιείλεη ην κάηη ζαλ γλώξηκή καο από 
θαηξό. Ίζσο δηόηη ηελ έρνπκε δήζεη. Μάιινλ επεηδή 
έρνπκε αθνύζεη γη‟ απηή. Δλδερνκέλσο γηαηί 
θαληαδόκαζηε όηη πξάγκαηη κπνξεί λα ηζρύεη. ίγνπξα 
γηαηί ηα Μειίζζηα βξίζθνληαη… θνληά καο. Ζ ηζηνξία 
εθηπιίζζεηαη κέζα ζε ηέζζεξηο ηνίρνπο, ρσξίο ηίπνηε λα 
εκπνδίδεη ηνλ ζπγγξαθέα λα ζηήζεη θόζκνπο εληόο θη 
εθηόο ηνπο. Έλα θείκελν ακηγώο ζεαηξηθό από ηελ πξώηε 
ηνπ ζύιιεςε, επηδηώθεη έλαλ «αλπςσκέλν ξεαιηζκό». Σν 
γλσξίζακε κε επηηπρία ζε κνξθή αλαινγίνπ ην 2012 ζηηο 
Αναγνώζειρ ηνπ Δζληθνύ Θεάηξνπ, αιιά θαη σο 
κπζηζηόξεκα κε ηελ ίδηα πάληα ζεαηξηθή έληαζε.  
Ο βξαβεπκέλνο πεδνγξάθνο, πνηεηήο θαη ζεαηξηθόο 
ζπγγξαθέαο Αιέμεο ηακάηεο, παξαδίδεη κηα αλάγιπθε 
αθηηλνγξαθία ησλ πξνβιεκαηηθώλ νηθνγελεηαθώλ 
ζρέζεσλ πνπ πξνθαιεί ε παξνπζία κηαο κεηέξαο 
πξσηαξρηθήο θηγνύξαο – κηαο βαζίιηζζαο κέιηζζαο. Ο 
Γηώξγνο Παινύκπεο, ζθελνζέηεο κε ζεηεία θαη δείγκα 
γξαθήο ζην ξεαιηζηηθό ζέαηξν, επαλέξρεηαη ζην Δζληθό 
Θέαηξν κεηά ηελ επηηπρεκέλε παξάζηαζε «Αόξαηε 
ιγα». Με γλώζε ηεο ζύγρξνλεο ειιεληθήο 
δξακαηνπξγίαο αλακεηξηέηαη μαλά κε ην ζύγρξνλν 
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ειιεληθό έξγν θαη θαηαζέηεη ηε δηθή ηνπ εξκελεία πάλσ 
ζηε κεηξηθή θπξηαξρία. 
‟ έλα αζηηθό ζπίηη θάπνπ ζηα βόξεηα πξνάζηηα ηεο 
Αζήλαο, ζηα Μειίζζηα, ε ηδηνθηήηξηα ππνδέρεηαη ηνπο πην 
θνληηλνύο ηεο αλζξώπνπο: ηελ θόξε ηεο κε ηνλ ζύδπγό 
ηεο, ηνλ γην ηεο θαη κηα λεαξή θνπέια, πνπ όηαλ 
απνθαιύπηεη ηελ ηαπηόηεηά ηεο αιιάδεη ηα δεδνκέλα ηεο 
νηθνγελεηαθήο ζπλεύξεζεο. Ζ ζπγγξαθηθή ηδηόηεηα ηεο 
θαηάθνηηεο ηδηνθηήηξηαο, ηεο Αγάπεο, δεκηνπξγεί ηελ 
αίζζεζε πσο, ό,ηη δηαδξακαηίδεηαη κεηαμύ ηνπο, είλαη 
επηλνεκέλεο ηζηνξίεο πνπ βγαίλνπλ από ηα ρεηξόγξαθα 
ησλ βηβιίσλ ηεο.  
 
Σαπηόηεηα Παξάζηαζεο 
Κείκελν: Αιέμεο ηακάηεο 
θελνζεζία: Γηώξγνο Παινύκπεο 
 
Γηαλνκή: Νίθνο Αξβαλίηεο, Κώζηαο Βαζαξδάλεο, Μαξία 
Κεραγηόγινπ, Νεθέιε Κνπξή, Λήδα Πξσηνςάιηε, Νίθνο 
Υαηδόπνπινο 
 
Ζκέξεο & Ώξεο Παξαζηάζεσλ: Σεηάξηε 18:00, Πέκπηε 
έσο άββαην 21:00, Κπξηαθή 18:00 
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ΥΟΡΟ | Αίθοςζα Εκδηλώζεων – Κηίπιο Σζίλλεπ 
 
Allez viens… 
ύιιεςε – Υνξνγξαθία: Παλαγηώηα Καιιηκάλε 
 
Έλαξμε: 01 Μαξηίνπ 2019 
Λήμε: 21 Απξηιίνπ 2019 
 
Σν αλζξώπηλν ζώκα ζε αλαδήηεζε ησλ νξίσλ ηνπ. Ζ 
κάρε ηεο αληνρήο ελάληηα ζηελ εμάληιεζε όηαλ ν ρξόλνο 
ζέηεη δηθά ηνπ όξηα. Οθηώ θαηαμησκέλνη Έιιελεο εζνπνηνί 
«θάπνηαο ειηθίαο», νθηώ ζώκαηα πνπ θέξνπλ ην θνξηίν 
ηνπ γήξαηνο, θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηα λα ζηαζνύλ… επί 
ζθελήο. Σέζζεξα δεπγάξηα θαινύληαη λα ρνξεύνπλ 
αζηακάηεηα ζ‟ έλαλ καξαζώλην ρνξνύ, όπσο ζπκβαίλεη 
ζην θηλεκαηνγξαθηθό έξγν ηνπ ίληλετ Πόιαθ κε ηίηιν 
«Σκοηώνοςν ηα άλογα όηαν γεπάζοςν» ηνπ 1969, κηα 
ηαηλία γηα ηελ απάλζξσπε δηαδηθαζία ησλ καξαζσλίσλ 
ρνξνύ θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1920 θαη 1930 ζηηο 
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηνπ νηθνλνκηθνύ θξαρ. Δμαληιεκέλα 
πιάζκαηα κέζα ζε έλαλ «γαιήλην» θήπν, όπσο ηα άινγα 
κέζα ζε πεξηθξαγκέλν ρώξν. Πεγή έκπλεπζεο επίζεο ε 
ηαηλία ηνπ Μίθαει Υάλεθε «Αγάπε» ηνπ 2012, πνπ 
βαζίδεηαη ζηε ζρέζε ελόο αγαπεκέλνπ δεπγαξηνύ ην 
νπνίν παξαθνινπζεί ηελ θνηλή ηνπ δσή λα θαηαξξέεη όζν 
πιεζηάδεη ν κεγάινο απνρσξηζκόο.  
Ζ παξάζηαζε Allez viens… γελληέηαη κε ηε δεκηνπξγηθή 
ζπκκεηνρή ησλ εζνπνηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνβώλ, 
κέζα από δηθνύο ηνπο απηνζρεδηαζκνύο. Ο ιόγνο 
απνπζηάδεη θαη πξσηαγσληζηεί ε θίλεζε. Μαδί ηεο ν ήρνο, 
ηόζν ηεο κνπζηθήο, όζν θη ν ήρνο πνπ παξάγεηαη από ηα 
ζώκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε θίλεζε. Ο ρνξόο ππό ηε 
ζθνπηά ηεο εμάληιεζεο, ηεο αληνρήο, ηεο επαλάιεςεο, 
θαζώο θαη ην πέξαζκα ηνπ πξαγκαηηθνύ ζθεληθνύ ρξόλνπ 
πνπ ιεηηνπξγεί θαζνξηζηηθά, αληηθαζηζηνύλ ηνλ ιόγν. Έλα 
βίσκα πξνζσπηθό ηεο ρνξνγξάθνπ Παλαγηώηαο 
Καιιηκάλε ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηελ εμάληιεζε ζε 
επίπεδν ζπιινγηθό. Με κηα ρνξνγξαθία πνπ δαλείδεηαη 
ζηνηρεία ειεύζεξα από ηηο αλαθνξέο ηεο κεηαηξέπεη ηε 
ζθελή θαη ηνλ αγώλα ησλ ζσκάησλ ζε πξίζκα πνπ ζα 
ηεο επηηξέςεη λα πξνζεγγίζεη ηελ απειπηζία κηαο 
θνηλσλίαο.  
 
Σαπηόηεηα Παξάζηαζεο 
Υνξνγξαθία – θεληθά: Γηώηα Καιιηκάλε 
Μνπζηθή: ηαύξνο Γαζπαξάηνο 
Φσηηζκνί: άθεο Μπηξκπίιεο 
 
Γηαλνκή: Αιίθε Αιεμαλδξάθε, Κώζηαο Γαιαλάθεο, 
Γηώξγνο Γεγαΐηεο, Βαζίιεο Καξακπνύιαο, Τβόλλε 
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Μαιηέδνπ, Ράληα Οηθνλνκίδνπ, Αλλέδα Παπαδνπνύινπ, 
Γηώξγνο πκεσλίδεο 
 
Ζκέξεο & Ώξεο Παξαζηάζεσλ: Πέκπηε έσο άββαην 
19:00, Κπξηαθή 17:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 
 

ΘΕΑΣΡΟ REX – ΚΗΝΗ «ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΣΟΠΟΤΛΗ» 
 
 
 
Τίκφλ ο Αζελαίος ησλ Οπίιηακ αίμπεξ – Σόκαο 
Μίληιηνλ 
Μεηάθξαζε: Νίθνο Υαηδόπνπινο 
θελνζεζία: ηάζεο Ληβαζηλόο 
 
Α‟ Πεξίνδνο 
Έλαξμε: 27 επηεκβξίνπ 2018  
Λήμε: 18 Ννεκβξίνπ 2018 
Β΄ Πεξίνδνο 
Έλαξμε: 07 Φεβξνπαξίνπ 2019 
Λήμε: 03 Μαξηίνπ 2019 
 
Σίκσλ ν Αζελαίνο. Πξόζσπν ηζηνξηθό, ζπκβνιηθό, κα 
ηόζν νηθείν. Ζ πεξηπέηεηά ηνπ, κηα ηξαγσδία πνπ 
ηζνξξνπεί κεηαμύ ζάηηξαο, θάξζαο θαη αιιεγνξίαο, όπσο 
ε αιεζηλή δσή. Ο ζθελνζέηεο ηάζεο Ληβαζηλόο, 
Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο ηνπ Δζληθνύ Θεάηξνπ, 
αθηεξώλεηαη θαη πάιη ζηνλ κεηξ ηεο αλζξώπηλεο 
παξνπζίαο επί ζθελήο, ζηνλ Οπίιηακ αίμπεξ. Γνεηεύεηαη 
από έλα έξγν πνπ γελλήζεθε ζε ηδηάδνπζα ζπλζήθε, 
αηληγκαηηθό, κε αλεμάληιεην κπζηήξην. Χο ην «καύξν 
πξόβαην» ηεο ζαημπεξηθήο δξακαηνπξγίαο γηα πνιινύο, 
παξνπζηάδεηαη ζπάληα ζην ειιεληθό θνηλό.  
Ο Σίκσλ, άξρνληαο ζηελ πόιε ησλ Αζελώλ ηνλ 5ν αηώλα 
π.Υ., δεη πνιύ πέξα από ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ δπλαηόηεηεο. 
Ξνδεύεη ηελ πεξηνπζία ηνπ ζε δώξα πξνο θίινπο θαη 
απνιαύζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη νιόθιεξνο ν αληξηθόο 
θόζκνο ηεο Αζήλαο. ύληνκα νη θηιίεο ηνπ Σίκσλα ζα 
δνθηκαζηνύλ θαη όζνη επεξγεηήζεθαλ από ηνλ ίδην ζα 
θιεζνύλ λα απνδείμνπλ ηε θηιία ηνπο απέλαληί ηνπ.  
Ο αίμπεξ εκπλέεηαη από έλα ππαξθηό πξόζσπν ηεο 
αξραίαο Αζήλαο. πλεξγάδεηαη κε έλαλ από ηνπο 
δεκνθηιέζηεξνπο δξακαηνπξγνύο ηεο επνρήο ηνπ, ηνλ 
Σόκαο Μίληιηνλ, θαη καο δίλεη ηνλ Τίμωνα. Έξγν 
«πβξίδην» κηαο πεξηόδνπ αλαδήηεζεο θαη πεηξακαηηζκνύ 
ηνπ κεγάινπ δξακαηνπξγνύ, απνηειεί ην ίρλνο ηνπ 
εγρεηξήκαηόο ηνπ κε κηα θόξκα δίρσο πξνεγνύκελν ζε 
άιια έξγα ηνπ.     
Έλα έξγν-πξόθιεζε γηα ηνλ πινύην, ην ρξένο, ηε θηιία, 
ηελ θνιαθεία, ηελ εζεινηπθιία, ηηο ςεπδαηζζήζεηο θαη ηηο 
πιάλεο, ηε γελλαηνδσξία, ηελ αραξηζηία, δηαρξνληθό θαη 
πάληνηε ελνριεηηθό. Δλζαξθώλεηαη από ηελ αεηθίλεηε 
νκάδα ηνπ ηάζε Ληβαζηλνύ, «εκπινπηηζκέλε» κε 
κεξηθνύο από ηνπο αμηόηεξνπο εζνπνηνύο ηεο λέαο γεληάο. 
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Σαπηόηεηα Παξάζηαζεο 
Μεηάθξαζε: Νίθνο Υαηδόπνπινο 
θελνζεζία: ηάζεο Ληβαζηλόο 
θεληθά – Κνζηνύκηα: Διέλε Μαλσινπνύινπ 
Κίλεζε: Μαξία καγηέβηηο 
Μνπζηθή ύλζεζε: Λύζαλδξνο Φαιεξέαο 
Φσηηζκνί: Αιέθνο Αλαζηαζίνπ 
Μνπζηθή Γηδαζθαιία: Μειίλα Παηνλίδνπ 
 
Γηαλνκή: Αξγπξώ Αλαληάδνπ, Βαζίιεο Αλδξένπ, Γηώξγνο 
Γάκπαζεο, Ηεξώλπκνο Καιεηζάλνο, Νίθνο Καξδώλεο, 
ηάζεο Κόηθαο, Φώηεο Κνπηξνπβίδεο, Αλαζηάζεο 
Λανπιάθνο, Φνίβνο Μαξθηαλόο, ηξαηήο Παλνύξηνο, 
Γεκήηξεο Παπαληθνιάνπ, Μαξία αββίδνπ, Υξήζηνο 
νπγάξεο, Μάλνο ηεθαλάθεο, Άξεο Σξνππάθεο, 
Αληηγόλε Φξπδά  
 
Ζκέξεο & Ώξεο Παξαζηάζεσλ: 
Σεηάξηε έσο άββαην 20:30, Κπξηαθή 19:00 
Τπέξηηηινη ζηα Αγγιηθά: Καζεκεξηλά 
 
 
Χρηζηοσγελληάηηθε Ιζηορία ηνπ Σζαξιο Νηίθελο 
Μεηάθξαζε: Γηώξγνο Γεπάζηαο 
Γηαζθεπή-θελνζεζία: Γηάλλεο Μόζρνο 
ε πξσηόηππε κνπζηθή ηνπ Θνδσξή Οηθνλόκνπ 
Βαζηζκέλν ζηε δηαζθεπή ηνπ Σδαθ Θνξλ  
 
Έλαξμε: 07 Γεθεκβξίνπ 2018 
Λήμε: 27 Ηαλνπαξίνπ 2019 
 
Ζ καγεία ησλ Υξηζηνπγέλλσλ αγγίδεη ην Δζληθό Θέαηξν 
θαη κεηακνξθώλεη ηε θελή «Μαξίθα Κνηνπνύιε» ηνπ 
Θεάηξνπ Rex ζε κηα δεζηή αγθαιηά γηα όιε ηελ 
νηθνγέλεηα. Με έλα ζπλαξπαζηηθό ζέακα ζα κνηξαζηνύκε 
ηε ραξά θαη ηνλ ελζνπζηαζκό ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηεο 
Πξσηνρξνληάο. Ο ζθελνζέηεο Γηάλλεο Μόζρνο 
θαηαπηάλεηαη γηα πξώηε θνξά κε ην κηνύδηθαι θέξλνληαο 
ζηε ζθελή ηνλ ζξπιηθό θαη ζε όινπο αγαπεκέλν θξνπηδ, 
ηνλ πην γλσζηό ήξσα ηνπ Σζαξιο Νηίθελο. Γηαζθεπάδεη ηε 
«Υξηζηνπγελληάηηθε Ηζηνξία» θαη κε ηελ πξσηόηππε 
κνπζηθή ηνπ Θνδσξή Οηθνλόκνπ κάο πξνζθαιεί λα 
αθεζνύκε ζην όλεηξν θαη ηε θαληαζία. Μαο απνθαιύπηεη 
ην πξαγκαηηθό πλεύκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ! 
Σα παζήκαηα ηνπ πην εκβιεκαηηθνύ ηζηγθνύλε ηεο 
ζύγρξνλεο δπηηθήο θνπιηνύξαο δσληαλεύνπλ ζηε ζθελή 
ηνπ Θεάηξνπ Rex. Έλα κνλαδηθό ζέακα γηνξηήο θαη 
ιάκςεο ζαγελεύεη ηηο θαξδηέο κηθξώλ θαη κεγάισλ. 
Κπξίσο, όισλ εθείλσλ πνπ έρνπλ αθόκε ηε δηάζεζε λα 
βιέπνπλ ηνλ θόζκν κε ηελ αζσόηεηα ηεο παηδηθήο ςπρήο. 
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Καη όια απηά… ζε πείζκα ηνπ κίδεξνπ θαη ηζηγθνύλε 
θξνπηδ. 
Ο Δκπελέδεξ θξνπηδ είλαη νπαδόο ηεο πεηζαξρίαο θαη 
ηεο ζθιεξήο δνπιεηάο. Νηώζεη ηνπιάρηζηνλ… ακήραλα κε 
ηηο γηνξηέο θαη ηηο ζρόιεο. Σε θεηηλή παξακνλή 
Υξηζηνπγέλλσλ, όκσο, αλαγθάδεηαη λα αλαζεσξήζεη όζα 
πίζηεπε γηα ηε δσή ηνπ θαη γηα ηνπο αλζξώπνπο γύξσ 
ηνπ, εμαηηίαο αλαπάληερσλ επηζθέςεσλ από θαληάζκαηα 
πνπ ηνλ παξαζύξνπλ άιινηε ζην παξειζόλ θαη άιινηε 
ζην κέιινλ ζε κηα πνιηνξθία κέρξηο εζράησλ. Σν πλεύκα 
ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ζα ζπγθηλήζεη άξαγε ηνλ 
ζθιεξόθαξδν θξνπηδ; Αλ λαη, ηόηε πνηνο από εκάο ζα 
κπνξνύζε λα ηνπ αληηζηαζεί; 
 
Σαπηόηεηα Παξάζηαζεο 
Αξρηθή Θεαηξηθή Γηαζθεπή: Σδαθ Θνξλ 
Μεηάθξαζε Αξρηθήο Γηαζθεπήο: Γηώξγνο Γεπάζηαο 
Νέα Γηαζθεπή: Γηάλλεο Μόζρνο 
ηίρνη Σξαγνπδηώλ: ηαύξνο ηαύξνπ 
θελνζεζία: Γηάλλεο Μόζρνο 
Πξσηόηππε Μνπζηθή: Θνδσξήο Οηθνλόκνπ 
θεληθά- Κνζηνύκηα: Σίλα Σδόθα 
Κίλεζε: Εσή Υαηδεαλησλίνπ 
Φσηηζκνί: Λεπηέξεο Παπιόπνπινο 
Βνεζόο θελνζέηε: Δύε Νάθνπ 
Βνεζόο θελνγξάθνπ: Δηξήλε Κνπκπαξνύιε 
Μνπζηθή Γηδαζθαιία: Μειίλα Παηνλίδνπ 
 
Γηαλνκή: Αιίθε Αιεμαλδξάθε, ηέιια Αληύπα, 
Αιέμαλδξνο Βακβνύθνο, Κώζηαο Βαζαξδάλεο, Θαλάζεο 
Βιαβηαλόο, Πάξηο Θσκόπνπινο, Αξηάδλε Καβαιηέξνπ, 
Δπαγγειία Καξαθαηζάλε, Λαέξηεο Μαιθόηζεο, Υξηζηίλα 
Μαμνύξε, Διέλε Μπνύθιε, Εσή Μπισλά, Αιέμαλδξνο 
Μπισλάο, Παλαγηώηεο Παλαγόπνπινο, Βαζίιεο 
Παπαδεκεηξίνπ, Υξήζηνο ηέξγηνγινπ 
 
Υνξσδνί: Πέλπ Γειεγηάλλε, Νίθνο Εηαδηάξεο, Ζιίαο 
Καπάληαεο, νθία Μάιακα 
 
Καη πέληε κνπζηθνί επί ζθελήο 
 
Ζκέξεο & Ώξεο Παξαζηάζεσλ: 
Σεηάξηε έσο άββαην 20:30, Κπξηαθή 19:00 
 
Τπέξηηηινη ζηα Αγγιηθά: Καζεκεξηλά 
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Ο άλζρφπος ποσ γειά ηνπ Βίθησξ Οπγθώ 
Μεηάθξαζε: Νηνξέηα Πέππα 
Γηαζθεπή: Έιζα Αλδξηαλνύ 
θελνζεζία – Πξσηόηππε Μνπζηθή: Θνδσξήο Ακπαδήο 
 
Έλαξμε: 22 Μαξηίνπ 2019 
Λήμε: 26 Μαΐνπ 2019 
 
Σν πην πνιηηηθό έξγν ηνπ Βίθησξ Οπγθώ απνθαιύπηεηαη 
πίζσ από έλα ζπειιώδεο εηδύιιην. Υάξε ζηελ ηδηνθπή 
γξαθή ηνπ θνξπθαίνπ Γάιινπ ινγνηέρλε, κηα εξσηηθή 
ππόζεζε κάο ζέηεη ελώπηνλ ηεο αθξόηεηαο ηεο εμνπζίαο. 
Μαο δείρλεη πόζν απνθξνπζηηθό κπνξεί λα είλαη ην 
«αιεζηλό» ηεο πξόζσπν, όηαλ εθθξάδεηαη ζηελ πην 
ρπδαία θαη απξνθάιππηε κνξθή ηεο.  
Έλα ρεηκαξξώδεο πνιηηηθό ξνκαληηθό κπζηζηόξεκα 
ζπληζηά ηελ πξώηε ύιε γηα κηα αλαηξεπηηθή παξάζηαζε 
ζύγρξνλνπ κνπζηθνύ ζεάηξνπ ζε ζθελνζεζία θαη 
πξσηόηππε κνπζηθή Θνδσξή Ακπαδή, Αλαπιεξσηή 
Καιιηηερληθνύ Γηεπζπληή ηνπ Δζληθνύ Θεάηξνπ. Μηα 
νκάδα ηαιαληνύρσλ εξκελεπηώλ - εζνπνηνί, 
ηξαγνπδηζηέο, ρνξεπηέο θαη κνπζηθνί επί ζθελήο, 
αλαιακβάλεη λα ππεξεηήζεη ηελ πνιπδηάζηαηε θαη 
απαηηεηηθή κνπζηθνζεαηξηθή παξηηηνύξα, όπνπ 
ζπλππάξρνπλ ηζόηηκα όια ηα κέζα ηεο ζθεληθήο 
αθήγεζεο. 
Ο άνθπωπορ πος γελά δεκνζηεύηεθε ην 1869, δύν κόιηο 
ρξόληα πξηλ από ηελ εμέγεξζε ηεο Παξηζηλήο Κνκκνύλαο. 
Υσξίο πνηέ λα έρεη ηελ απήρεζε όπσο άιια έξγα ηνπ 
Οπγθώ κε κλεκεηώδε ραξαθηήξα, δελ ζηεξείηαη ηνπ 
κεγαιείνπ ηνπο. Κάζε δήηεκα – θνηλσληθή αληζόηεηα, 
αιινηξίσζε από ηελ επαθή κε ηελ εμνπζία, πνιηηηθή 
επζύλε ηνπ αλζξώπνπ γηα παξέκβαζε, ζπληξηβή ηνπ 
αηόκνπ έλαληη ηνπ ζπζηήκαηνο, ιαλζάλεη θαη 
απνθαιύπηεηαη αξηζηνηερληθά πίζσ από κηα πινθή πνπ 
αλάγεη ηνλ έξσηα ζε θηλεηήξην δύλακε. Αθξηβώο κε ηνλ 
ίδην απξνζδόθεην κα νπζηώδε ηξόπν, απνθαιύπηεηαη ε 
ππαξμηαθή ηξαγηθόηεηα ηνπ αλζξώπνπ όηαλ πθίζηαηαη ηηο 
ζηξεβιώζεηο ηεο εμνπζίαο. ηελ πεξίπησζή καο, είλαη ε 
κάζθα ηνπ εύζπκνπ ζαιηηκπάγθνπ κε ην βίαην θαη ηερλεηό 
γέιην ηνπ θεληξηθνύ ήξσα. Άιισζηε ν άλζξσπνο πνπ 
γειά, δελ γειά πνηέ από επηινγή. Σν ρακόγειό ηνπ 
αληηθαηνπηξίδεη ηελ παξακόξθσζε πνπ επηθέξεη ε 
εμνπζία κε ηνλ πην αθξαίν θαη επζύ ηξόπν. 
Λνλδίλν, αξρέο ηνπ 18νπ αηώλα. Μηα απζηεξά δνκεκέλε, 
αξηζηνθξαηηθή θνηλσλία κε απνιύησο δηαθξηηά όξηα 
κεηαμύ ησλ ηάμεσλ. Ο πινύηνο θαη ε πςειή ζέζε ζηελ 
ηεξαξρία πξνθαιεί αιαδνλεία. Ο ιαόο, άλζξσπνη 
εμαζιησκέλνη, άβνπινη, ηξνκνθξαηεκέλνη, ρσξίο δηάζεζε 
γηα αληίζηαζε θαη θάπνηεο θνξέο ρσξίο ειπίδα. ε απηό 
ην ζθιεξό πεξηβάιινλ, ν Γθνπίλπιετλ, έλαο λεαξόο 
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άλδξαο κε παξακνξθσκέλν πξόζσπν -έλα κόληκα 
ραξαγκέλν ρακόγειν σο εθδίθεζε από ηνλ βαζηιηά, 
βηώλεη ηνλ απόιπην έξσηα κε ηελ ηπθιή Νηία. Ζ ζρέζε 
ηνπο θαίλεηαη λα είλαη ό,ηη πην ζεκαληηθό γηα εθείλνλ. Χο 
κέινο ελόο ζηάζνπ, ζύληνκα, ζα γίλεη δηάζεκνο ιόγσ ηεο 
ηδηαηηεξόηεηάο ηνπ. ηαλ ηνικήζεη λα πςώζεη ην 
αλάζηεκά ηνπ ζα βξεζεί αληηκέησπνο κε ηελ αλαιγεζία 
ησλ ηζρπξώλ. 
 
 
Σαπηόηεηα Παξάζηαζεο 
Μεηάθξαζε: Νηνξέηα Πέππα  
Γηαζθεπή - Ληκπξέην: Έιζα Αλδξηαλνύ 
θελνζεζία - ύλζεζε: Θνδσξήο Ακπαδήο 
θεληθά: Κσλζηαληίλνο Εακάλεο 
Κνζηνύκηα: Νίθε Φπρνγηνύ 
Υνξνγξαθία: Αγγειηθή ηειιάηνπ 
Φσηηζκνί: Νίθνο σηεξόπνπινο 
Βνεζόο θελνζέηε: Διεάλα Σζίριε 
Μνπζηθή Γηδαζθαιία: Μειίλα Παηνλίδνπ 
 
Γηαλνκή: Θαλάζεο Αθθνθαιίδεο, Νέιιε Αιθάδε, 
Αιέμαλδξνο Βαξδάμνγινπ, Θαλάζεο Βιαβηαλόο, 
Σδσξηδίλα Γαιηάλε, Μαξία Γειεηδέ, Πάξηο Θσκόπνπινο, 
Κώζηαο Κνξσλαίνο, Θνδσξήο Κνηεπάλνο, Διίηα 
Κνπλάδε, Γαπίδ Μαιηέδε, Διέλε Μπνύθιε, Παλαγηώηεο 
Παλαγόπνπινο, Δβειίλα Παπνύιηα, Αξεηή Παζράιε, 
Αηκηιηαλόο ηακαηάθεο, Λπδία Σδαλνπδάθε, πύξνο 
Σζεθνύξαο, Βαγγέιεο Φσκάο 
 
Καη πέληε κνπζηθνί επί ζθελήο 
 
Ζκέξεο & Ώξεο Παξαζηάζεσλ: 
Σεηάξηε έσο άββαην 20:30, Κπξηαθή 19:00 
 
Τπέξηηηινη ζηα Αγγιηθά: Καζεκεξηλά 
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ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΚΗΝΗ -| ΚΗΝΗ «ΚΑΣΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΤ» 
 
 
 

Όπωρ άλλοηε ηα θανηάζμαηα έπσονηαν από ηο παπελθόν 
Τώπα εξίζος κι από ηο μέλλον 

Θπηνηηικά ικεηεςηικά κι άπιαζηα 
Μπέξηνιη Μπξερη 

Ο καηαπονηιζμόρ ηος εγωιζηή Γιόσαν Φάηζεπ 

 
 
ηα ηξία ρξόληα ηεο επαλαιεηηνπξγίαο ηεο, ε Πεηξακαηηθή 
θελή –Η ηνπ Δζληθνύ Θεάηξνπ παξνπζίαζε ζεκαληηθά 
ινγνηερληθά θείκελα θαη ζεαηξηθά έξγα, ζύγρξνλνπ μέλνπ 
θαη ειιεληθνύ ξεπεξηνξίνπ. Παξάιιεια, ζηήξημε 
ζύγρξνλεο κνξθέο ζεαηξηθήο γξαθήο, αλεβάδνληαο έξγα 
devised θαη documentary. Με πξνηεξαηόηεηα ζηνπο λένπο 
θαιιηηέρλεο, αιιά θαη κε ζπλεξγαζίεο θαηαμησκέλσλ 
δεκηνπξγώλ, ην ζπιινγηθό πλεύκα δνπιεηάο θαη νη 
πνηθίιεο αηζζεηηθέο νξίδνπζεο ζπλερίδνπλ λα απνηεινύλ 
ηηο βαζηθέο αξρέο θαη επηδηώμεηο ηεο. 
Ση είλαη όκσο ν «πεηξακαηηζκόο» ζηελ πξάμε ζήκεξα; 
Αξθεί κηα αληηζπκβαηηθή αλάγλσζε ελόο θιαζηθνύ 
θεηκέλνπ γηα λα δηθαηνινγήζεη ηνλ όξν πεηξακαηηθό ζηελ 
Διιάδα, όηαλ ζηε Γπηηθή Δπξώπε ην ζέαηξν πεξλάεη 
ζηελ επνρή ηνπ post human theatre θαη ξνκπόη 
εκθαλίδνληαη αληί εζνπνηώλ ζηε ζθελή; Ίζσο ε έλλνηα 
ηνπ πεηξακαηηζκνύ λα κελ επηδέρεηαη έλαλ ζπγθεθξηκέλν 
νξηζκό, αιιά λα εμαξηάηαη θάζε θνξά από ηηο ζπλζήθεο, 
ηε ζηηγκή θαη ην πιαίζην. Σν πιαίζην πνπ ζέηνπκε εκείο 
θέηνο ζην ξεπεξηόξηό καο, είλαη ηζηνξηθό. Ξεθηλάεη από ην 
ηέινο ηνπ  Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη θηάλεη κέρξη ηε 
δεθαεηία ηνπ „60, επνρή πνπ αξρίδεη λα γίλεηαη πξάμε ην 
όξακα ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο. 
Γελ είλαη πξσηνηππία λα πεη θαλείο όηη ε πεξίνδνο πνπ 
δηαλύνπκε ζήκεξα είλαη θξίζηκε θαη κεηαβαηηθή. Πνηέ 
άιινηε ηα ηειεπηαία ρξόληα, νη ζπδεηήζεηο γηα ηε δηάιπζε 
ηεο ελσκέλεο κεηαπνιεκηθά Δπξώπεο δελ ήηαλ ηόζν 
έληνλεο, όζν ζήκεξα, πνπ ππό ηελ πίεζε ηεο νηθνλνκηθήο 
εμαζιίσζεο κεγάισλ θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ, εληζρύεηαη 
ε μελνθνβία θαη ε κηζαιινδνμία θαη δπλακώλνπλ πνιηηηθά 
νη θσλέο πνπ επηδηώθνπλ ηελ επηζηξνθή ζηα θιεηζηά 
ζύλνξα. Αλ κεηά ηνλ πόιεκν ήξζε ε Δπξώπε, ηη έξρεηαη 
κεηά ηελ Δπξώπε; 
Αθνινπζώληαο ηελ ξεπζηόηεηα ησλ θαηξώλ απνθαζίζακε 
λα κελ επηιέμνπκε ακηγώο ζεαηξηθά θείκελα γηα ην θεηηλό 
ξεπεξηόξην, αιιά λα αληιήζνπκε ην πιηθό ησλ 
παξαζηάζεώλ καο εκπλεόκελνη από δηαθνξεηηθέο πεγέο: 
ην αηληγκαηηθό αξρείν Φάηζεξ ηνπ Μπέξηνιη Μπξερη, ηνλ 
πνηεηηθό λενξεαιηζκό ηνπ Φειίλη θαη ηε «ζθνηεηλή» 
κεηαπνιεκηθή Θεζζαινλίθε ησλ Πεληδίθε, Ησάλλνπ θαη 
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Βαζηιηθνύ. ηελ πξνζπάζεηά καο λα αληηιεθζνύκε ην 
θαηλνύξγην πνπ έξρεηαη, ζηξέθνπκε ην βιέκκα καο ζην 
παξειζόλ.  
 

Αλέζηεο Αδάο, Πξόδξνκνο Σζηληθόξεο 
Τπεύζπλνη Πεηξακαηηθήο θελήο 

 
 
Επαλαζηαηηθές κέζοδοη γηα ηολ θαζαρηζκό ηες 
πηζίλας ζας ηεο Αιεμάλδξαο Κ* [επαλάιεςε, κόλν γηα 
20 παξαζηάζεηο] 
θελνζεζία: αξάληνο Γεώξγηνο Εεξβνπιάθνο  
 
Έλαξμε: 17 Οθησβξίνπ 2018 
Λήμε: 18 Ννεκβξίνπ 2018 
* Γελ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ παξαζηάζεηο από 5 έσο θαη 
10 Ννεκβξίνπ 
 
      Με άξηηα ζεαηξηθά γξαθή θαη από ηηο πιένλ 
αμηόινγεο ηεο λέαο γεληάο Διιήλσλ ζεαηξηθώλ 
ζπγγξαθέσλ, ε Αιεμάλδξα Κ* «ζθαιίδεη» ηηο πην 
«θνληόζσξεο» πηπρέο ηεο λννηξνπίαο καο. Με ζπάληα 
δεηλόηεηα παίξλεη απόζηαζε θαη παξαηεξεί. Βιέπεη ηηο 
ζηξεβιώζεηο πνπ ζπρλά παξαβιέπνπκε. Μαο εηζάγεη 
ζηνλ θαύιν θύθιν επηθξάηεζεο κηαο απζεληηθά ειιεληθήο, 
κάιινλ, «θαη‟ έζηκν» αληίιεςεο ηνπ θόζκνπ. Δθεί ζα 
αλαγλσξίζνπκε ζηνηρεία πνιύ δηθά καο. Αλ όρη ηνπ ίδηνπ 
καο ηνπ εαπηνύ, ζίγνπξα θάπνηνπ πνιύ νηθείνπ, ελόο 
θίινπ ή ηνπ… γείηνλα. 
Μεηά ηελ επηηπρία πνπ ζεκείσζε ηελ πεξαζκέλε ζεαηξηθή 
πεξίνδν ην νινθαίλνπξγην έξγν ηεο Αιεμάλδξαο Κ* 
επαλαιακβάλεηαη γηα ιίγεο παξαζηάζεηο ζηελ 
Πεηξακαηηθή θελή ηνπ Δζληθνύ Θεάηξνπ. Σε ζθελνζεζία 
ηνπ έξγνπ ππνγξάθεη ν αξάληνο Γεώξγηνο 
Εεξβνπιάθνο, ζθελνζέηεο κε αμηνζεκείσηε πνξεία θαη 
βξαβεύζεηο ζην εμσηεξηθό, πνπ παξνπζηάδεη γηα πξώηε 
θνξά δνπιεηά ηνπ ζηελ Αζήλα. Ζ παξάζηαζε κάο 
πξνθαιεί λα ηνικήζνπκε… Να θνηηάμνπκε θη εκείο ζηνλ 
θαζξέθηε πνπ καο εηνίκαζαλ. Ίζσο αληηιεθζνύκε πνιιά 
από ην είδσιό καο. 
Ζ πξώηε ηδησηηθνπνίεζε δεκόζηαο γεο απεηιεί ην 
απζαίξεην εμνρηθό ηνπ Αληώλε Σάδε θαη καδί νιόθιεξε 
ηελ πξνζσπηθή ηνπ κπζνινγία. Κπξίσο όκσο απεηιεί ην 
κέιινλ ησλ παηδηώλ ηνπ, ηνπιάρηζηνλ όπσο ν ίδηνο ην 
έρεη θαληαζηεί. Απνθαζηζκέλνο λα παιέςεη κέρξηο 
εζράησλ γηα λα ζώζεη ηελ «επέλδπζε δσήο» ηνπ, ν 
Αληώλεο ζα ζπγθξνπζηεί όρη κόλν κε ηνπο θξαηηθνύο 
κεραληζκνύο, αιιά θαη κε ηα ίδηα ηνπ ηα παηδηά. 
Αλίζρπξνο απέλαληη ζην θξάηνο θαη ην μέλν θεθάιαην, ζα 
θεξύμεη αλεμάξηεην θξάηνο ηε γε πνπ ν ίδηνο έρεη 
θαηαπαηήζεη θαη ζα ζηεθζεί ιατθόο ήξσαο γηα κία εκέξα. 
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Σν δήηεκα όκσο ήηαλ πάληα ε επόκελε. Απηή πνπ 
θάπνηε αλήθε ζηα παηδηά ηνπ. Ζ παιηά «θαθή» γεληά 
ζπγθξνύεηαη -νπιηζκέλε- κε ηελ «θαθνκαζεκέλε» 
θαηλνύξηα, ην ζπκηθό δίθαην κε ην αζηηθό, θαη ε ηππηθή 
ειιεληθή νηθνγέλεηα κε ηελ ίδηα ηεο ηελ επηβίσζε. 
 
Σαπηόηεηα Παξάζηαζεο 
Κείκελν: Αιεμάλδξα Κ* 
θελνζεζία: αξάληνο Γεώξγηνο Εεξβνπιάθνο 
θεληθά - Κνζηνύκηα: Ζιέληα Γνπιαδίξε, αξάληνο 
Γεώξγηνο Εεξβνπιάθνο 
Βίληεν: Νίθνο Πάζηξαο 
Μνπζηθή: Κνξλήιηνο ειακζήο 
Φσηηζκνί: Νίθνο Βιαζόπνπινο 
Γξακαηνιόγνο – Βνεζόο θελνζέηε: ηέιια Ράπηε  
 
 
Γηαλνκή: Μαλώιεο Μαπξνκαηάθεο, Ρόδα Πξνδξόκνπ, 
Μηράιεο Σηηόπνπινο, Eva Maria Sommersberg 
 
Ζκέξεο & Ώξεο Παξαζηάζεσλ: Σεηάξηε έσο άββαην 
21:00, Κπξηαθή 20:00 
* Γελ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ παξαζηάζεηο από 5 έσο θαη 
10 Ννεκβξίνπ 
* ηηο 10 θαη 11 Οθησβξίνπ ε παξάζηαζε ζα 
παξνπζηαζηεί ζην πιαίζην ησλ 53σλ ΓΖΜΖΣΡΗΧΝ ζηε 
Θεζζαινλίθε. 
* ηηο 08 Ννεκβξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ζην Γηεζλέο 
Φεζηηβάι ύγρξνλνπ Θεάηξνπ ζην Μπξαζόβ ηεο 
Ρνπκαλίαο. 
 
 
Ο θαηαποληηζκός ηοσ εγφηζηή Γηόταλ Φάηζερ ηνπ 
Μπέξηνιη Μπξερη 
Μεηάθξαζε: Διέλε Βαξνπνύινπ 
θελνζεζία: ίκνο Καθάιαο 
 
Έλαξμε: 30 Ννεκβξίνπ 2018 
Λήμε: 20 Ηαλνπαξίνπ 2019 
 
Κείκελν πνπ αλεβαίλεη ζπάληα, ππεξέηεζε γηα ηνλ 
Μπξερη κηα άζθεζε δηάξξεμεο ησλ νξίσλ πξνο ην 
αδύλαην, ην νπηνπηθό. Γέλλεκα ηδηόξξπζκν θη εθξεθηηθό, 
κηαο γξαθήο πνπ επηρείξεζε λα ππνλνκεύζεη θάζε 
ζύκβαζε κε δηάζεζε ξηδνζπαζηηθή όζν πνηέ άιινηε ζηα 
ρξνληθά ηεο κπξερηηθήο ζεαηξηθήο ινγνηερλίαο θαη 
πξάμεο. Αθξηβώο ράξε ζηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
νπηνπηθήο ηνπ θύζεο απνηειεί κηα ειθπζηηθή πξόηαζε γηα 
έλα «άιιν ζέαηξν». Κείκελν πξόθιεζε ηόηε, αιιά θαη 
ηώξα, όπσο ζεκεηώλεη ε Διέλε Βαξνπνύινπ πνπ 
ππνγξάθεη ηε κεηάθξαζε, εμαζθαιίδεη ηε ζέζε ηνπ ζην 
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πεδίν ηνπ ζύγρξνλνπ πεηξακαηηζκνύ γηα ηε ζεαηξηθή 
εκπεηξία ζε θάζε ηεο έθθαλζε. 
Ο ζθελνζέηεο ίκνο Καθάιαο, πηζηόο ζηελ αλήζπρε 
ηδηνζπγθξαζία ηνπ θαη κε ηελ ίδηα πάληνηε αλαηξεπηηθή 
δηάζεζε, απαληά ζηελ πξόθιεζε ηνπ κπξερηηθνύ 
θεηκέλνπ κε κηα παξάζηαζε πνπ απνδεηθλύεη όηη νη 
θαηλνηόκεο ηδέεο ηνπ Γεξκαλνύ δξακαηνπξγνύ 
παξακέλνπλ αθεηεξία πξνο γόληκεο αλαδεηήζεηο. Σελ 
πξσηόηππε κνπζηθή ηεο παξάζηαζεο ππνγξάθεη ν 
Γηάλλεο Αγγειάθαο ζηελ πξώηε ηνπ ζπλεξγαζία κε ηνλ 
ίκν Καθάια θαη ην Δζληθό Θέαηξν. 
Ο Καηαπονηιζμόρ ηος εγωιζηή Γιόσαν Φάηζεπ είλαη έλα 
πνιπζπδεηεκέλν, αιιά θαη ζρεδόλ άγλσζην έξγν πνπ ν 
Μπξερη έγξαςε κεηαμύ 1926 θαη 1931 αθήλνληάο ην 
εκηηειέο, απνζπαζκαηηθό, αλνηρηό. Απηό ην δξακαηηθό θαη 
πνηεηηθό πιηθό μεδηπιώλεηαη ζε πεξηζζόηεξεο από 
πεληαθόζηεο ζειίδεο. Πεξηιακβάλεη ζθελέο, ζεκεηώζεηο, 
ρνξηθά, ιπξηθά θνκκάηηα θαη θείκελα θηινζνθηθνύ 
πεξηερνκέλνπ. Δίλαη έλα «ιαηνκείν» ηδεώλ θαη κνξθώλ 
πνπ πξνζθέξεηαη γηα δηαζθεπέο, πνιηηηθό ζηνραζκό θαη 
ζθεληθνύο πεηξακαηηζκνύο. 
Σέζζεξηο Γεξκαλνί ζηξαηηώηεο ιηπνηαθηνύλ από ην 
Γπηηθό Μέησπν ηνπ Πξώηνπ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ. 
Αλάκεζά ηνπο, ν Γηόραλ Φάηζεξ, πξόζσπν κε ηδηαίηεξα 
εγσηζηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζην 
εζσηεξηθό ηεο νκάδαο. Οη ιηπνηάθηεο θξύβνληαη ζηελ 
πόιε Μηιράηκ θαη θαηαπνληίδνληαη θαζώο ν επξεκαηηθόο 
αηνκηθηζηήο Γηόραλ Φάηζεξ, κε ηελ αλεύζπλε 
ζπκπεξηθνξά ηνπ, ηηλάδεη ηελ νκάδα, ην κηθξό 
«θνιιεθηίθ», ζηνλ αέξα. 
 
Σαπηόηεηα Παξάζηαζεο 
Μεηάθξαζε - Γηαζθεπή: Διέλε Βαξνπνύινπ 
θελνζεζία: ίκνο Καθάιαο 
θεληθά - Κνζηνύκηα: Kenny MacLellan 
Μνπζηθή: Γηάλλεο Αγγειάθαο  
Φσηηζκνί: Παλαγηώηεο Λακπήο 
Δπηκέιεηα Ήρνπ: Coti Κ. 
Βνεζόο θελνζέηεο: Γεκήηξεο Καιαθίδεο  
Μάζθεο: Μάξζα Φσθά 
 
Γηαλνκή: Μηράιεο Βαιάζνγινπ, Νίθνο Γηαιειήο, ίκνο 
Καθάιαο, Υαξά Κόηζαιε, Κσλζηαληίλνο Μσξαΐηεο, 
Μάλνο Πεηξάθεο, Φειίο Σόπε 
 
Ζκέξεο & Ώξεο Παξαζηάζεσλ: Σεηάξηε έσο άββαην 
21:00, Κπξηαθή 20:00 
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La Strada – Βαζηζκέλν ζηελ ηαηλία ηνπ Φενηεπίκο 
Φελίνι 
θελνζεζία: Καηεξίλα Γακβόγινπ – Robin Beer (Fly 
Theatre) 
 
Έλαξμε: 01 Φεβξνπαξίνπ 2019 
Λήμε: 17 Μαξηίνπ 2019 
 
ηαλ έλα έξγν θιαζηθό απαζρνιεί ζην πέξαζκα ηνπ 
ρξόλνπ, όηαλ πξνθαιεί ηνλ πεηξακαηηζκό θαη θαηαιύεη ηα 
όξηα κεηαμύ ησλ ηερλώλ, ζίγνπξα νδεγνύκαζηε πξνο κηα 
λέα «γέλλεζε». πσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ θηικ πνπ 
εκπλέεη ηνπο Fly Theatre (Καηεξίλα Γακβόγινπ – Robin 
Beer) γηα έλα εξεπλεηηθό ζέαηξν αμηώζεσλ κε απώηεξν 
ζηόρν ηελ αθήγεζε κηαο λέαο ηζηνξίαο, ζε κηα λέα 
γιώζζα. Αθεηεξία ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπο πξνζέγγηζεο 
έλα έξγν ζπνπδαίν, έλα αξηζηνύξγεκα ηεο 7εο ηέρλεο. Σν 
La Strada (1954), ε λενξεαιηζηηθή, βξαβεπκέλε κε 
ζθαξ, ηαηλία ηνπ ζξπιηθνύ ζθελνζέηε Φεληεξίθν Φειίλη, 
γλώξηζε παγθόζκηα επηηπρία θαη ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα 
ζηα θνξπθαία έξγα ηνπ επξσπατθνύ θηλεκαηνγξάθνπ.  
Αιιά πώο γελληέηαη κηα ηδέα; Οη Fly Theatre εθθηλνύλ ηελ 
πεηξακαηηθή ηνπο αλαδήηεζε από ηελ πξσηαξρηθή εθείλε 
ζηηγκή ηεο ζύιιεςεο. πλαληηόκαζηε κε ην αμεπέξαζην 
έξγν ηνπ Φειίλη ζε κηα ζεαηξηθή ζθελή θαηά ηε δηαδηθαζία 
ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ. Βιέπνπκε έλα αξηζηνύξγεκα λα 
μεηπιίγεηαη ζπαξαθηηθά κέζα από ηε καηηά ηνπ ζθελνζέηε 
θαη λα απνθαιύπηεηαη βήκα-βήκα επί ζθελήο. Παξάιιεια 
βιέπνπκε ηε δσή ζε δύν επίπεδα: κπξνζηά θαη πίζσ από 
ηελ θάκεξα. Πνην είλαη ην πην αιεζηλό;  
 Ο Φειίλη δεκηνπξγεί, ελώ παξάιιεια παιεύεη κε ηε 
γπλαίθα, ηηο εξσκέλεο θαη ηνπο εζνπνηνύο πνπ 
εκθαλίδνληαη θαη εμαθαλίδνληαη, ηελ θαηάζιηςε θαη ηα 
όλεηξά ηνπ, ζέηνληαο κέζσ ησλ εξώσλ ηνπ δεηήκαηα 
ζσηεξίαο θαη ιύηξσζεο. Θα θαηαθέξεη ν ζθελνζέηεο λα 
παιέςεη κε ην όξακά ηνπ θαη λα πεη ηε δηθή ηνπ αιήζεηα; 
ηε κεηαπνιεκηθή Ηηαιία, έλαο πιαλόδηνο θαιιηηέρλεο, ν 
βίαηνο Εακπαλό, αγνξάδεη γηα ηηο αλάγθεο ησλ αηξαμηόλ 
ηνπ, ηελ θόξε κηαο θησρήο αγξόηηζζαο. Ζ επαίζζεηε θαη 
νλεηξνπαξκέλε Σδειζνκίλα, αλέρεηαη κε ρακόγειν ηηο 
εθξήμεηο θαη ηελ απάλζξσπε ζπκπεξηθνξά ηνπ. ηαλ 
όκσο έπεηηα από δηάθνξεο πεξηπιαλήζεηο θαη θαθνπρίεο 
ράζεη ηελ αηζηνδνμία θαη ην ρακόγειό ηεο, ν Εακπαλό ηελ 
εγθαηαιείπεη. Ζ είδεζε ηνπ ζαλάηνπ ηεο, θαη ε αλάκλεζε 
ηνπ κειαγρνιηθνύ ηξαγνπδηνύ ηεο, ίζσο κπνξέζνπλ, 
ρξόληα κεηά, λα καιαθώζνπλ ηελ θαξδηά ηνπ ζθιεξνύ 
Εακπαλό… 
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Σαπηόηεηα Παξάζηαζεο 
Γηαζθεπή - θελνζεζία: Fly Theatre (Καηεξίλα 
Γακβόγινπ, Robin Beer) 
θεληθά: Δξκίλα Απνζηνιάθε 
Κνζηνύκηα: Ναηάζα ηακαηάξε 
Μνπζηθή: Νίθνο Γαιεληαλόο 
ρεδηαζκόο Ήρνπ θαη Δηθόλαο: Fly Theatre (Καηεξίλα 
Γακβόγινπ, Robin Beer) 
Φσηηζκνί: Υξηζηίλα Θαλάζνπια 
 
Γηαλνκή: Μηράιεο Βαιάζνγινπ, νθία Μαξαζάθε, 
Καηεξίλα Μαπξνγεώξγε, Κσλζηαληίλνο Mσξαΐηεο, 
Φσηεηλή Παπαρξηζηνπνύινπ, Ρόδα Πξνδξόκνπ, Γηώξγνο 
ύξκαο, Δξηθύιε ηεθαλίδνπ, Απόζηνινο Φπρξάκεο 
 
Ζκέξεο & Ώξεο Παξαζηάζεσλ: Σεηάξηε έσο άββαην 
21:00, Κπξηαθή 20:00 
 
 
Selfie: ζηο βάζος πίζφ ε πόιε 
Αζηική, πεπιπεηειώδηρ αθήγηζη 
Βαζηζκέλν ζε θείκελα ησλ Βαζίιε Βαζηιηθνύ, Γηώξγνπ 
Ησάλλνπ, Νίθνπ – Γαβξηήι Πεληδίθε 
Γξακαηνπξγία – θελνζεζία: Αθύιιαο Καξαδήζεο 
 
Έλαξμε: 29 Μαξηίνπ 2019 
Λήμε: 19 Μαΐνπ 2019 
 
Ζ πόιε, πέξα από ηα επίζεηα θαη ηηο ηδηόηεηεο πνπ, θαηά 
θαηξνύο, ηεο πξνζάπηνπλ, κνηάδεη λα έρεη ηε δηθή ηεο, 
θξπκκέλε, κπζνινγηθή δσή. Απηή ε δσή κπνξεί 
ρξνλνινγηθά λα θαηαηάζζεηαη ζην παξειζόλ, είλαη όκσο 
παληαρνύ παξνύζα ζην ζήκεξα, ζε έλα δηεπξπκέλν 
παξόλ. Ο πνιππξάγκσλ εζνπνηόο θαη ζθελνζέηεο 
Αθύιιαο Καξαδήζεο πεξηπιαληέηαη ζηελ πόιε πνπ 
κεγάισζε θαη ηρλειαηεί ηελ παηδηθή ειηθία ηεο 
Θεζζαινλίθεο κεηά ηνλ πόιεκν, κέζα από ηα θείκελα 
ηξηώλ εκβιεκαηηθώλ ζπγγξαθέσλ ηεο: ησλ Βαζηιηθνύ, 
Ησάλλνπ θαη Πεληδίθε. Ζ παξάζηαζε, ην θείκελν, ε 
πεξηπεηεηώδεο αθήγεζε, ζαλ κηα πξνζπάζεηα 
θαηαλόεζεο ή θαη εθεύξεζεο κηαο πόιεο ζε ζπζθόηηζε. 
ηαλ πέθηεη ε ζπζθόηηζε κεηά ηε δύζε ζηηο νδνύο 
Δγλαηίαο θαη Αγίνπ Γεκεηξίνπ, ζηελ Κακάξα, ζηε Λένληνο 
νθνύ, ζηνλ Έζπεξν, ζην Βαθνύξα θαη ζηα Σηηάληα, ζηα 
Υίιηα Γέληξα, ζηελ Πνιίρλε θαη ζην κέησπν ησλ κεγάξσλ 
ηεο παξαιίαο, κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη ηηο θσηεηλέο 
λεζίδεο: Σν ηεξάζηην Φύιιν πνπ θαηαζπαξάδεη κηα 
πνιπθαηνηθία ζηελ Κνιόκβνπ, ηελ αξθνθάγν ζηελ 
Αγγειάθε, ζηελ θξύπηε ηεο νπνίαο ζκίγνπλ ηα παξάλνκα 
δεπγάξηα, ηνλ ππαίζξην Σεθέ ηνπ Σζηθξηθνλάθηα ζηα 
Δβξατθά Μλήκαηα, ηελ πνξεία ησλ θίηξηλσλ Άζηξσλ πξνο 
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ηνλ ηαζκό γηα ην Άνπζβηηο, ηελ εξσηθή, ηέινο, έμνδν ηεο 
Κπξίαο Έξζεο έμσ από ηα ηείρε ηεο πόιεο κε ην 
ππεξαζηηθό πξνο ηελ εμσηηθή ηθπώλε κεηά από δέθα 
ρξόληα Καηνρήο θαη Δκθπιίνπ. Φεθίδεο θαη ζπαξάγκαηα 
δπν ηαιαηπσξεκέλσλ, κίδεξσλ θη όκσο κπζνινγηθά 
νινδώληαλσλ δεθαεηηώλ: 1950 θαη 1960.  
 
Σαπηόηεηα Παξάζηαζεο 
Γξακαηνπξγία – θελνζεζία: Αθύιιαο Καξαδήζεο 
θεληθά: Μαξία Παλνπξγηά 
Κνζηνύκηα: Ησάλλα Σζάκε  
Μνπζηθή: Μηράιεο ηγαλίδεο  
Φσηηζκνί: Γηάλλεο Γξαθνπιαξάθνο  
 
Γηαλνκή: ηέιια Βνγηαηδάθε, Δπζύκεο Θένπ, ύξκσ 
Κεθέ, Γηώξγνο Κξηζάξαο, Καηεξίλα Παπαλδξένπ, Γηώξγνο 
ύξκαο 
 
Ζκέξεο & Ώξεο Παξαζηάζεσλ: Σεηάξηε έσο άββαην 
21:00, Κπξηαθή 20:00 
 
 
 
 
 
 
Φεζηιβάλ Νέων Δημιοςπγών 2018 – 2019 -| 
Πειπαμαηική κηνή 
Μάηνο 2019 
 
Σν Φεζηηβάι Νέσλ Γεκηνπξγώλ δηεπξύλεη θαη 
ζπκπιεξώλεη ηνλ ζεκαηηθό άμνλα ηνπ ξεπεξηνξίνπ ηεο 
Πεηξακαηηθήο θελήο θαη, ζηξέθνληαο ην βιέκκα από ην 
παξειζόλ ζην παξόλ, εζηηάδεη ζηελ πόιε ηεο Αζήλαο θαη 
ζηηο αιιαγέο πνπ ζπληεινύληαη ζήκεξα. Πηζηό ζην 
ξαληεβνύ ηνπ κε λέεο νκάδεο, αλήζπρνπο δεκηνπξγνύο, 
θαιιηηέρλεο θαη ζεαηέο πνπ εθπξνζσπνύλ ή απνδεηνύλ 
ελαιιαθηηθέο αθεγήζεηο, ην Φεζηηβάι Νέσλ Γεκηνπξγώλ 
2018 – 2019 επηζηξέθεη ζηα ηέιε ηεο άλνημεο κε ζεαηξηθά 
εγρεηξήκαηα εκπλεπζκέλα από ηε ζύγρξνλε 
πξαγκαηηθόηεηα.  
Δίλαη ε Αζήλα ε πόιε πνπ αγαπάκε ή κηα πόιε πνπ 
θνβόκαζηε; Ζ πόιε πνπ απνδέρεηαη ή πνπ απνζηξέθεηαη 
ην «δηαθνξεηηθό»; Ζ πόιε πνπ επλνεί κε ίζεο επθαηξίεο ή 
κηα πόιε νρπξσκέλσλ ζπιάθσλ; Άξαγε κπνξνύκε λα 
ειπίδνπκε ζηε θηιηθή εμέιημε ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο; 
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ΔΙΕΘΝΕΙ ΤΝΕΡΓΑΙΕ 
 
Αγακέκλφλ ηος Αιζσύλος ζην Εθνικό Θέαηπο ηηρ 
Κίναρ 
θελνζεζία: ηάζεο Ληβαζηλόο 
 
Μάπηιορ 2019 
 
Σνλ Αγακέκλολα ηνπ Αηζρύινπ, ηελ πξώηε ηξαγσδία 
ηεο Οπέζηειαρ (458 π.Υ.), ηεο κνλαδηθήο ζσδόκελεο 
ηξηινγίαο, ζα ζθελνζεηήζεη ν Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο 
ηνπ Δζληθνύ Θεάηξνπ ηάζεο Ληβαζηλόο ζην Πεθίλν, ζην 
Δζληθό Θέαηξν ηεο Κίλαο ζην πιαίζην ηεο δηκεξνύο 
ζπλεξγαζίαο ησλ δύν ζεάηξσλ. Με ηνλ Αγαμέμνονα θαη 
ην αξραίν δξάκα ζα ηαμηδέςεη θαη ν ζύγρξνλνο ειιεληθόο 
πνιηηηζκόο ζηελ Κίλα κέζσ κηαο πνιηηηζηηθήο αληαιιαγήο 
πνπ ζηνρεύεη ζηελ θαηαλόεζε ηνπ ιακπξνύ 
παξειζόληνο, αιιά θπξίσο ζηε γλσξηκία κε ην ζύγρξνλν 
πξόζσπν θάζε ρώξαο εθαηέξσζελ. 
Σν Δζληθό Θέαηξν ηεο Κίλαο ζην Πεθίλν θαη ην Δζληθό καο 
Θέαηξν ζπλεξγάδνληαη ζε έλα πςειώλ ζπκβνιηζκώλ θαη 
κεγάιεο θαιιηηερληθήο ζεκαζίαο ζεαηξηθό πξόγξακκα, 
κηα πξσηνβνπιία πνπ ελώλεη δύν από ηνπο αξραηόηεξνπο 
πνιηηηζκνύο ηνπ θόζκνπ θαη ηηο παξαδόζεηο ηνπο, ελώ 
ηαπηόρξνλα γεθπξώλεη ηε ζύγρξνλε ζεαηξηθή δεκηνπξγία.  
Οη πξόβεο ζα μεθηλήζνπλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2018 θαη ε 
παξάζηαζε ζα θάλεη πξεκηέξα ζηηο 2 Μαξηίνπ ηνπ 2019 
ζην Δζληθό Θέαηξν ηεο Κίλαο ζην Πεθίλν. Ζ δηκεξήο 
ζπλεξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ππνζηήξημε ησλ 
Τπνπξγείσλ Πνιηηηζκνύ ησλ δύν ρσξώλ ζην πιαίζην ηνπ 
Πνιηηηζηηθνύ Έηνπο Διιάδαο – Κίλαο. 
 
θελνζεζία: ηάζεο Ληβαζηλόο 
Έιιελεο εζνπνηνί: ηεθαλία Γνπιηώηε, Αληηγόλε Φξπδά 
Καη δεθαπέληε αθόκε Κηλέδνη εζνπνηνί  
 
Σν Δζληθό Θέαηξν ηεο Κίλαο (NTC), ζπλδεδεκέλν κε ην 
Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ, είλαη έλαο θαιιηηερληθόο 
νξγαληζκόο κε έκθαζε ζηελ θαιιηηερληθή 
δεκηνπξγηθόηεηα θαη ηε ζεκαληηθή παξάδνζε ηνπ 
δξάκαηνο. Δζηηάδεη ζε παξαζηάζεηο αξραίσλ θαη 
ζύγρξνλσλ έξγσλ, ελώ ηαπηόρξνλα πξνσζεί ηε ζεαηξηθή 
εθπαίδεπζε. Γηαζέηεη ηξεηο ζύγρξνλεο ζθελέο, θαηάιιειεο 
γηα πιήζνο παξαζηάζεσλ. Δπηπιένλ, ηα θέληξα NTC ζην 
Πεθίλν αζθνύλ επηξξνή ζε νιόθιεξε ηε ρώξα θαη 
πξνσζνύλ δηεζλείο ζεαηξηθέο αληαιιαγέο θαη 
ζπλεξγαζίεο, παξνπζηάδνληαο ζην θηλεδηθό θνηλό ζέαηξν 
πςειήο αηζζεηηθήο. Σν Δζληθό Θέαηξν ηεο Κίλαο 
αθνινπζεί ην δεκηνπξγηθό ζρήκα «θηλεδηθή πξσηνηππία, 
παγθόζκηνη θιαζηθνί, πεηξακαηηθή εμεξεύλεζε». 
Πξόεδξνο ηνπ ζεάηξνπ είλαη ν Zhou Yuyuan. 
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Πειπαμαηική κηνή -| 
 

House-made ηνπ Γηώξγνπ Βαιαή 
Μηα ζπκπαξαγσγή κε ην Θέαηξν Maxim Gorki ηνπ 
Βεξνιίλνπ ζηελ Πεηξακαηηθή θελή -| 
10 & 11 Ννεκβξίνπ 2018 
 
Δίλαη ε έλλνηα ηνπ «έζλνπο» ε ηειεπηαία ιεηηνπξγηθή 
θαηαζθεπή ηεο λεσηεξηθόηεηαο ή κηα βίαηε έλσζε 
βαζηζκέλε ζην ζπλαίζζεκα; Γύν εζνπνηνί αληρλεύνπλ ηελ 
επίδξαζή ηεο ζηε δσή ηνπο∙ ην απνηύπσκα κηαο 
γελεαινγίαο πνπ δελ επέιεμαλ νη ίδηνη.  
Ζ παξάζηαζε House-made, ζε ζθελνζεζία ηνπ 
δξαζηήξηνπ δηεζλώο Γηώξγνπ Βαιαή, επηρεηξεί λα 
θαηαγξάςεη βησκαηηθά, σο καξηπξία, ηηο δηεζλείο εμειίμεηο 
θαη ηα θαηλόκελα πνπ απαληώληαη ζηελ Διιάδα, ζηελ 
Δπξώπε, ζηνλ Κόζκν, ζηελ επνρή ελόο αθόκε 
κεηαζρεκαηηζκνύ ελ εμειίμεη, ζην ζήκεξα. Πξνζεγγίδεη 
κέζα από ην ζρήκα ηαπηόηεηαο - εηεξόηεηαο θξίζηκα 
δεηήκαηα θαη πξνθιήζεηο ησλ ζύγρξνλσλ θνηλσληώλ. 
Ζ λέα παξαγσγή απνηειεί ηε ζπκκεηνρή ηεο 
Πεηξακαηηθήο θελήο -1 ηνπ Δζληθνύ Θεάηξνπ ζην 
Φεζηηβάι “War or Peace - Crossroads of History 
1918/2018” πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Οθηώβξην ηνπ 
2018 ζην ζέαηξν Maxim Gorki ζην Βεξνιίλν. 
 
Σαπηόηεηα Παξάζηαζεο 
Γξακαηνπξγία: Γηώξγνο Βαιαήο, Πξόδξνκνο Σζηληθόξεο, 
Tobias Herzberg, Rebecca Ajnwojner 
θελνζεζία: Γηώξγνο Βαιαήο 
Κνζηνύκηα: Βαζηιεία Ρνδάλα  
Βίληεν - Μνπζηθή επηκέιεηα – Γξακαηνπξγηθή ζπλεξγαζία: 
Γηώξγνο Κσλζηαληηλίδεο 
Δπηκέιεηα θσηηζκώλ: Σάζνο Παιαηνξνύηαο 
Βνεζόο θελνζέηεο: Γεκήηξεο Μπακπίιεο 
 
Γηαλνκή: Γηώξγνο Βαιαήο, Θνδσξήο Πεληίδεο 
 
Οη ώξεο ησλ παξαζηάζεσλ ζα γλσζηνπνηεζνύλ κε λέα 
αλαθνίλσζε. 

 
 
«Οιδίποςρ Σύπαννορ» πλέρεηα Παγθόζκηαο Πεξηνδείαο 
  
Ο «Οηδίπνπο Σύξαλλνο» ηνπ νθνθιή, ε δηεζλώο 
βξαβεπκέλε παξάζηαζε ζε ζθελνζεζία Ρίκαο Σνύκηλαο 
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπκπαξαγσγή κε ην ζέαηξν 
Βαρηάλγθνθ ηεο Μόζραο ζπλερίδεη λα ηαμηδεύεη γηα ηξίηε 
ρξνληά κε επηηπρία ζην πιαίζην παγθόζκηαο πεξηνδείαο. 
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Οι Φίλοι ηος Εθνικού Θεάηπος 
 
Σν Δζληθό Θέαηξν έρεη θαηαθηήζεη δηαρξνληθά ηελ 
εθηίκεζε θαιώλ Φίλων πνπ παξαθνινπζνύλ θαη 
ππνζηεξίδνπλ πηζηά ην έξγν ηνπ. Χο ειάρηζην αληίδσξν 
ηεο ζπλέπεηαο θαη ηεο γελλαηνδσξίαο ηνπο, ην Δζληθό 
Θέαηξν εθθξάδεη ζεξκέο επραξηζηίεο γηα αθόκε κία ρξνληά 
θαη ζπλερίδεη λα θξνληίδεη θαη θαηά ηελ πεξίνδν 2018 – 
2019 γηα έλα πιήξεο πιαίζην πξνλνκίσλ 
αληηζηαζκηζηηθνύ ραξαθηήξα ππέξ ησλ ζπλδξνκεηώλ ηνπ. 
 
Νέα Κάπηα «Φίλοι ηος Εθνικού Θεάηπος» 
ςνδπομή: €190 
Νέα δπλαηόηεηα δηεπξύλεη ηνλ θύθιν ησλ Φίλων θαζώο 
κηα λέα θάξηα ζπλδξνκεηηθνύ ραξαθηήξα είλαη δηαζέζηκε 
θαηά ηε λέα ζεαηξηθή πεξίνδν 2018 – 2019 γηα ην 
αθνζησκέλν θνηλό ηνπ Δζληθνύ Θεάηξνπ σο επηβξάβεπζε 
ηεο εκπηζηνζύλεο πνπ επηδεηθλύεη. Με ηελ απόθηεζε ηεο 
λέαο Κάπηαρ Φίλων ηος Εθνικού Θεάηπος κε εθπησηηθό 
αληίηηκν €190, νη ζεαηέο – ζπλδξνκεηέο κπνξνύλ λα 
παξαθνινπζήζνπλ ζηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο όιεο ηηο 
παξαζηάζεηο ηνπ ξεπεξηνξίνπ ζε όιεο ηηο θελέο 
(Κεληξηθή θελή, Νέα θελή - «Νίθνο Κνύξθνπινο», 
θελή «Μαξίθα Κνηνπνύιε» Rex, Πεηξακαηηθή θελή, 
Μηθξό Δζληθό: Παηδηθή θη Δθεβηθή θελή) εμαζθαιίδνληαο 
έθπησζε έσο θαη 67%* θαη παξάιιεια απνιακβάλνληαο 
απνθιεηζηηθά πξνλόκηα όπσο: 

 Σελ πξναγνξά ελόο εηζηηεξίνπ γηα όιεο ηηο 
παξαγσγέο ηεο ρεηκεξηλήο πεξηόδνπ (Πεξηιακβάλνληαη 
όιεο νη θελέο). 

 Σελ ρακειόηεξε ηηκή θαλνληθνύ εηζηηεξίνπ [€13 ή 
10€ Πεηξακαηηθή θελή ή 9€ Μηθξό Δζληθό (Δλήιηθεο)] ζε 
έλα δεύηεξν άηνκν πνπ ζπλνδεύεη ηνλ θάηνρν ηεο θάξηαο.  

 Έλα πξόγξακκα αλά παξάζηαζε.  

 Γηαθεθξηκέλε ζέζε ζηελ Κεληξηθή θελή θαη ηε θελή 
«Μαξίθα Κνηνπνύιε» ζην Θέαηξν Rex.  

 10% έθπησζε ζηα βηβιηνπσιεία ησλ θελώλ θαη ζην 
Πσιεηήξην. 

 Γπλαηόηεηα ηειεθσληθήο θξάηεζεο. 
 
*(Σν πνζνζηό ηεο έθπησζεο ππνινγίδεηαη έλαληη ηνπ 
ζπλνιηθνύ αληηηίκνπ ησλ κεκνλσκέλσλ εηζηηεξίσλ 
αζξνηζηηθά γηα ηνλ θάηνρν ηεο θάξηαο θαη έλαλ/ κία 
ζπλνδό γηα όιεο ηηο παξαγσγέο, ελώ ιακβάλεηαη ππόςε 
ην ελδερόκελν δηαθεθξηκέλεο ζέζεο όπνπ ππάξρεη 
δηαζέζηκε αλά θελή.) 
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Παπαζηάζειρ με ζςνθήκερ καθολικήρ 
πποζβαζιμόηηηαρ 
 
Μεηά ηελ πεξζηλή, πξώηε ζηελ ηζηνξία ηνπ Δζληθνύ 
Θεάηξνπ, παξνπζίαζε παξάζηαζεο κε ζπλζήθεο 
θαζνιηθήο πξνζβαζηκόηεηαο, ε πξσηνβνπιία πνπ 
θξνληίδεη γηα ην απηνλόεην θη έηπρε ζεξκήο ππνδνρήο 
επαλαιακβάλεηαη ζε λέεο παξαγσγέο ηεο πεξηόδνπ 2018 
– 2019. Οη παξαζηάζεηο ζα ζπλνδεύνληαη από Γηεξκελεία 
ζηελ Δ.Ν.Γ & Διιεληθνύο Τπέξηηηινπο (ΣΚΒ) γηα 
Κ(θ)σθνύο θαη βαξήθννπο, Αθνπζηηθή Πεξηγξαθή (A.Π) 
γηα ηπθινύο θαη κεξηθώο βιέπνληεο. 
Παξερόκελεο ππεξεζίεο πξνζβαζηκόηεηαο 
Σαπηόρξνλε δηεξκελεία ζηελ Διιεληθή Ννεκαηηθή 
Γιώζζα 
Ζ ππεξεζία αλαθέξεηαη ζηελ παξάιιειε κεηάθξαζε ηνπ 
ζεαηξηθνύ έξγνπ ζηε λνεκαηηθή γιώζζα. H ηαπηόρξνλε 
δηεξκελεία πξαγκαηνπνηείηαη κε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο/εο 
δηεξκελείο λα κεηαθξάδνπλ επί ζθελήο όιν ην ζεαηξηθό 
ιόγν ηνπ έξγνπ θαζώο θαη ηελ γεληθή αηκόζθαηξα ζηε 
θπζηθή γιώζζα ησλ (Κ)θσθώλ θαη βαξήθνσλ ζεαηώλ.  
Τπεξηηηιηζκόο γηα Κ(θ)σθνύο θαη βαξήθννπο ζεαηέο 
(ΣΚΒ) 
Απόδνζε ζεαηξηθνύ θεηκέλνπ ζε ειιεληθνύο ππέξηηηινπο 
κε ηελ πξνζζήθε ερεηηθώλ εθέ. Οη ΣΚΒ ππέξηηηινη 
πεξηιακβάλνπλ ην θείκελν θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ 
ερεηηθνύ ηνπίνπ ηεο παξάζηαζεο.  
Αθνπζηηθή Πεξηγξαθή γηα ηπθινύο ή κε κεησκέλε όξαζε 
ζεαηέο 
Ζ αθνπζηηθή πεξηγξαθή είλαη κηα επηθνπξηθή ππεξεζία 
πνπ ζηνλ ρώξν ηεο ηέρλεο ζθνπό έρεη λα πξνζθέξεη ηε 
δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε θαιιηηερληθά θαη πνιηηηζηηθά 
ζεάκαηα ζηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο. Απεπζύλεηαη 
ζε όια ηα άηνκα πνπ έρνπλ κεξηθή ή νιηθή απώιεηα 
όξαζεο. Πξαγκαηνπνηείηαη αλάκεζα ζηα θελά δηαιείκκαηα 
ησλ δηαιόγσλ θαη θάζε κνξθήο ιόγνπ ησλ εζνπνηώλ. 
Σόηε πεξηγξάθνληαη ηα πην ζεκαληηθά θαη απαξαίηεηα 
ζηνηρεία ηεο εηθόλαο (ζθεληθά, θνζηνύκηα, θίλεζε, 
εθθξάζεηο) γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο ππόζεζεο. 
 
 
Παπαζηάζειρ με ςπέπηιηλοςρ ζηην αγγλική γλώζζα 
Σν Δζληθό Θέαηξν θξνληίδεη κε ζπλέπεηα λα εληάζζεηαη ην 
ξεπεξηόξηό ηνπ ζηελ αηδέληα ησλ ξνώλ πνιηηηζηηθνύ 
ηνπξηζκνύ πνπ ππνδέρεηαη ε Αζήλα, επηδηώθνληαο ηε 
κέγηζηε δπλαηή εμσζηξέθεηα ηνπ θαιιηηερληθνύ ηνπ έξγνπ, 
ηε γλσξηκία ηεο δηεζλνύο θνηλόηεηαο κε ην πξόζσπν ηνπ 
ζύγρξνλνπ πνιηηηζκνύ, αιιά θαη ηε ζπκβνιή ηνπ 
νξγαληζκνύ ζην θνηλό δεηνύκελν, ζηελ αμηνπνίεζε 
ζπγθξηηηθώλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ειιεληθήο πεξίπησζεο 
γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ελόο ηόζν ζεκαληηθνύ θη 
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ειπηδνθόξνπ ηνκέα γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία. Ζ 
πξσηνβνπιία πνπ δελ βιέπεη εκπόδηα ή ζύλνξα ζηελ 
επηθνηλσλία ησλ αλζξώπσλ κέζσ ηεο ηέρλεο, απεπζύλεη 
γηα αθόκε κηα ρξνληά πξόζθιεζε ζην δηεζλέο θνηλό πνπ 
επηζθέπηεηαη ηελ πόιε λα παξαθνινπζήζεη ηηο 
παξαζηάζεηο ηεο Κεληξηθήο θελήο ζην Κηίξην Σζίιιεξ 
θαη ηεο θελήο «Μαξίθα Κνηνπνύιε» ζην Θέαηξν Rex κε 
ππέξηηηινπο ζηελ αγγιηθή γιώζζα.  
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ΕΘΝΙΚΟ Ε ΑΠΟΣΟΛΗ 
 

Σν δπλακηθό ηνπ Δζληθνύ Θεάηξνπ ζε δηαξθή θίλεζε… ε 
απνζηνιή! Οη άλζξσπνί ηνπ, αλήζπρνη θαη δεκηνπξγηθνί, 
βγαίλνπλ εθηόο ησλ «ηεηρώλ» θαη εκςπρώλνπλ 
δξαζηεξηόηεηεο θαη παξαζηάζεηο ζε ρώξνπο όρη 
πξννξηζκέλνπο γηα ζέαηξν. Φέξλνπλ ηελ ηέρλε ηνπο ζε 
θνξείο, ηδξύκαηα, λνζνθνκεία, θπιαθέο θαη όπνπ ππάξρεη 
αλάγθε θνηλσληθήο παξέκβαζεο ή εληνπίδεηαη 
πεξηνξηζκέλε πξόζβαζε ζε πνιηηηζηηθά δξώκελα. 
Μνηξάδνληαη ηελ «επεξγεηηθή» θαη «ζεξαπεπηηθή» 
ιεηηνπξγία ηεο ηέρλεο, ηελ αλεθηίκεηε αμία ηεο, κέζα από 
δξάζεηο εθαξκνζκέλνπ ζεάηξνπ (applied theatre), 
αθηεξσκέλεο ζε όινπο εθείλνπο πνπ θαινύληαη λα… 
«δηαλύζνπλ» κεγαιύηεξε απόζηαζε από ηνπο 
ππόινηπνπο γηα λα ζπλαληεζνύλ κε ηελ ηέρλε. Αλνίγνπλ 
ηελ αγθαιηά ηνπο ζε ζπλαλζξώπνπο καο επάισησλ 
θνηλσληθώλ νκάδσλ θάζε ειηθίαο, θάζε θνηλόηεηαο θαη 
θάζε γεσγξαθηθήο ή πνιηηηζκηθήο αθεηεξίαο.  
Σν Δζληθό Θέαηξν θξνληίδεη δηαξθώο γηα ηελ πιένλ 
νινθιεξσκέλε εθπιήξσζε ηεο πνιπδηάζηαηεο 
απνζηνιήο ηνπ ζε θάζε ηεο έθθαλζε, παηδεπηηθή, 
θαιιηηερληθή, πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή. 
 
«Επιζκεπηήπιο» 
πληειεζηέο: Ζιίαο Κνπλέιαο & Ηθηγέλεηα Γξίβα, εζνπνηνί 
Από Γεθέκβξην 2018 
 
Σν Δζληθό Θέαηξν είλαη εθεί ζε ζηηγκέο πνπ… ε ςπρή 
αλαδεηά απνζέκαηα. Μεηά από 600 παξαζηάζεηο, ην 
«Επιζκεπηήπιο» ζπλερίδεη σο ζεζκόο πνιύηηκνο. Αθνξά 
ζε ζπλαλζξώπνπο καο πνπ λνζειεύνληαη, ζπρλά ζε 
θξίζηκε θαηάζηαζε, θέξλνληάο ηνπο ζε επαθή κε ηε 
«ζεξαπεπηηθή» ιεηηνπξγία ηνπ ζεάηξνπ. Έλα αθεγεκαηηθό 
ζέαηξν δσκαηίνπ από επαγγεικαηίεο εζνπνηνύο ηνπ 
Δζληθνύ Θεάηξνπ «επηζθέπηεηαη» αζζελείο πνπ δελ 
κπνξνύλ λα πάλε ζην ζέαηξν ηε δεδνκέλε ζηηγκή ηεο 
δσήο ηνπο. Με όρεκα ηελ παγθόζκηα δηαρξνληθή 
ινγνηερλία, ηνλ «ιπηξσηηθό» ζεαηξηθό θαη πνηεηηθό ιόγν, 
δύν εζνπνηνί επηζθέπηνληαη θάζε θνξά έλαλ ζάιακν ή 
θαη έλαλ κεκνλσκέλν αζζελή. Από κηα ιίζηα κε 
πξνηεηλόκελα έξγα, νη αζζελείο επηιέγνπλ εθείλν πνπ 
ηνπο ελδηαθέξεη θαη ην έξγν δσληαλεύεη επηηόπνπ 
κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπο, κε ηα πην απιά θαη απζεληηθά 
κέζα πνπ κπνξεί λα δηαζέηεη έλαο εζνπνηόο: ην ζώκα θαη 
ηε θσλή ηνπ. 
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«Παπαμύθια» 
πληειεζηέο: Γεκήηξεο Β. Πξνύζαιεο, Αθήγεζε / 
Φίιηππνο Πιαθηάο, Σξαγνύδη  
Από Γεθέκβξην 2018 
 
Γηα άιιε κηα ρξνληά, κεηά από εθαηνληάδεο παξαζηάζεσλ 
ζε ρηιηάδεο κηθξώλ θαη κεγαιύηεξσλ ζεαηώλ θαηά ηελ 
πξνεγνύκελε ηξηεηία, ηα Παπαμύθια ηνπ Δζληθνύ Θεάηξνπ 
αλνίγνπλ ηελ αγθαιηά ηνπο μαλά ζε όζνπο ην έρνπλ 
αλάγθε. Σα Παπαμύθια αθεγνύληαη ηζηνξίεο ζε όζνπο 
ίζσο δελ έρνπλ θάπνηνλ λα ηνπο δηεγεζεί, ζε παηδηά θαη 
λένπο επάισησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ κε πεξηνξηζκέλε 
πξόζβαζε ζηελ επεξγεηηθή επίδξαζε ηεο ηέρλεο. 
Παξακύζηα ιατθά από θάζε γσληά ηεο γεο, ληπκέλα κε 
ηξαγνύδηα- εηδηθά θηηαγκέλα γηα ηηο ηζηνξίεο πνπ 
αθνύγνληαη, ζπλαληνύλ κηθξνύο θαη κεγάινπο ζε 
πξνθαζνξηζκέλα ξαληεβνύ ζε ρώξν δηαθνξεηηθό θάζε 
θνξά θαηόπηλ πξόζθιεζεο από ηνπο αληίζηνηρνπο 
θνξείο. Μνηξάδνληαη καδί ηνπο ηελ θαηαιπηηθή δύλακε ηεο 
πξνθνξηθήο παξάδνζεο πνπ αγγίδεη κε ηξόπν επζύ θαη 
άκεζν ηελ αλζξώπηλε ςπρή. Εεζηαίλνπλ ηηο θαξδηέο κέζα 
από ηε ζνθία ηνπ παξειζόληνο, ελόο θόζκνπ πνπ έθπγε. 
Φσηίδνπλ ην παξόλ, έλαλ θόζκν πνπ αιιάδεη, 
θηηάρλνληαο… θόζκνπο γηα λα ηαπηηζηεί θάζε έλαο 
ρσξηζηά ζε θάζε αθξναηήξην, ζε θάζε ζπλζήθε, κέζα 
από ηε δπλακηθή ιεηηνπξγία ηεο παξαιιαγήο, θύξην 
ραξαθηεξηζηηθό ησλ ιατθώλ παξακπζηώλ θαη ηεο 
παξαδνζηαθήο αθεγεκαηηθήο πξνζέγγηζήο ηνπο. 
 
 
Θεαηπικό Επγαζηήπιο Εθνικού Θεάηπος & Φςλακών 
Κοπςδαλλού 
ε ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αληεγθιεκαηηθήο 
Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο θαη ην Καηάζηεκα 
Κξάηεζεο Κνξπδαιινύ 
Τπεύζπλνο: ηξαηήο Παλνύξηνο, εκςπρσηήο - 
ζθελνζέηεο 
Από επηέκβξην 2018 έσο Ηνύιην 2019 (Α‟ & Β‟ Κύθινο) 
  
Με όρεκα ηελ εύπιαζηε θύζε ηεο ζεαηξηθήο ηέρλεο, κηα 
πξσηνπνξηαθή γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα δξάζε εηζρσξεί 
ζε έλα πεξηβάιινλ άηεγθην, θύζεη απζηεξώλ 
πεξηνξηζκώλ θαη… «απειεπζεξώλεη». Απηή ηε ρξνληά, ην 
εξεπλεηηθνύ ραξαθηήξα ζεαηξηθό εξγαζηήξην ηνπ Δζληθνύ 
Θεάηξνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γ. Γ. Αληεγθιεκαηηθήο 
Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο θαη ην Κ. Κ. 
Κνξπδαιινύ, ζηνλ πξώην θύθιν εηζάγεη ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο ζηνλ θόζκν ηνπ Νηέηβηλη Μάκεη κε ην έξγν 
«Οηθόπεδα κε Θέα» ζε δηαζθεπή πνπ αλαιακβάλνπλ νη 
ίδηνη. Οη παξαζηάζεηο, απνηέιεζκα κηαο νινθιεξσκέλεο 
πξνζέγγηζεο κε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε, ζα 
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πξαγκαηνπνηεζνύλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2018 ζε εηδηθά 
δηακνξθσκέλν ρώξν ησλ θπιαθώλ πνπ θηινμελεί πιένλ 
ηηο ζεαηξηθέο δξάζεηο. Παξάιιεια κε ηηο πξόβεο, ην 
πξόγξακκα πιαηζηώλεηαη κε δηαιέμεηο γηα ηε ζύγρξνλε 
θαη θιαζηθή δξακαηνπξγία, εηζαγσγή ζηελ ηέρλε ηεο 
ζθελνζεζίαο θαη καζήκαηα ζεαηξηθήο ζπγγξαθήο. Ο 
δεύηεξνο θύθινο ζα εζηηάζεη ζε θείκελν ηεο αξραίαο 
ειιεληθήο γξακκαηείαο. 
 
Θεαηπικό Επγαζηήπιο Πποζωπικήρ Ανάπηςξηρ ηος 
Εθνικού Θεάηπος ζε ωθπονιζηικά Ιδπύμαηα 
ε ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αληεγθιεκαηηθήο 
Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο θαη Καηαζηήκαηα 
Κξάηεζεο: Δ.Κ.Κ.Ν. Απιώλα, Φπρηαηξείν Κξαηνπκέλσλ 
Κνξπδαιινύ, Κέληξν Απεμάξηεζεο Σνμηθνκαλώλ 
Κξαηνύκελσλ Διεώλα – Θεβώλ, Κ.Κ. Κνξίλζνπ 
Τπεύζπλνο: ηάζεο Γξάςαο, εκςπρσηήο – ζθελνζέηεο 
 
Με ηελ «απειεπζεξσηηθή» δύλακε ηεο ηέρλεο, ζην 
εξγαζηήξην πξνζσπηθήο αλάπηπμεο κε βάζε ην ζέαηξν 
ζε θαηαζηήκαηα θξάηεζεο όπσο ζην Φπρηαηξείν ηνπ 
Κνξπδαιινύ, ζην Κέληξν Απεμάξηεζεο Σνμηθνκαλώλ 
Κξαηνύκελσλ ζηε Θήβα (Από Οθηώβξην 2018), ζηηο 
Φπιαθέο ηεο Κνξίλζνπ θαη ζηηο Φπιαθέο Νέσλ Απιώλα, νη 
ζπκκεηέρνληεο θαινύληαη λα ηρλειαηήζνπλ έλαλ λέν 
δξόκν ελδνζθόπεζεο θαη απηνγλσζίαο. Δλδεηθηηθή είλαη ε 
δνπιεηά ζηηο Φπιαθέο Νέσλ Απιώλα ηελ ηξέρνπζα 
πεξίνδν. Μέζα από ηελ παξάζηαζε πνπ αλεβάδνπλ κε 
ηίηιν «Αθεηεξία», νη θξαηνύκελνη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία 
λα κνηξαζηνύλ ηηο δηθέο ηνπο, πξνζσπηθέο εκπεηξίεο δσήο 
θαη λα εθαξκόζνπλ ζηελ πξάμε ηηο αξρέο πνπ 
δηδάζθνληαη. Ζ Αθεηεξία είλαη ην «μεθίλεκά» ηνπο ζε έλα 
ηαμίδη αλαθάιπςεο ηνπ εαπηνύ ηνπο, ηεο νκάδαο θαη ησλ 
άιισλ. 
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ΔΡΑΕΙ – ΤΝΕΡΓΑΙΕ 
 
 

Θέαηπο Express, Σηάζειρ & Παπαζηάζειρ | Μηα 
ζπκπαξαγσγή ηνπ Δζληθνύ Θεάηξνπ κε ηνλ κηιν 
Ο.Α..Α. 
Απκούδα ηος Άνηον Τζέσωθ, 
θελνζεζία: νθία Μαξαζάθε 
Από Οθηώβξην 2018 
 
Σν Θέαηξν Express, έλα ιεσθνξείν πνπ κεηακνξθώζεθε 
ζε θηλνύκελε ζθελή θαη θαηάθεξε λα γίλεη πξεζβεπηήο ηεο 
πξνζβαζηκόηεηαο ζηελ ηέρλε θέξλνληαο ην ζέαηξν ζε 
θάζε γεηηνληά ηεο πξσηεύνπζαο ζπλερίδεη ηελ απνζηνιή 
ηνπ κε λέα δξνκνιόγηα. πλαληά ηνπο Αζελαίνπο ζε λέεο 
Σηάζειρ & Παπαζηάζειρ ζην πιαίζην ηεο πξσηνπνξηαθήο 
δξάζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε ράξε ζηε ζπάληαο 
έκπλεπζεο ζπλεξγαζία ηνπ Δζληθνύ Θεάηξνπ κε ηνλ 
Ο.Α..Α. Καηά ηελ πεξίνδν 2018 - 2019 ζπλερίδεη λα 
θηλεηνπνηεί θαη λα ηαμηδεύεη όινπο ζηε καγεία ηνπ ζεάηξνπ 
κέζα από κηα «δηαδξνκή» πνπ καο γλσξίδεη ηνλ θόζκν 
ηνπ Άληνλ Σζέρσθ θαη ην έξγν κε ηίηιν Απκούδα ζε 
ζθελνζεζία νθίαο Μαξαζάθε.  
Ζ Απκούδα πξαγκαηεύεηαη ην ηξίπηπρν πέλζνο, ρξένο, 
έξσο κε ηνλ πην παηγληώδε θη επαίζζεην ηξόπν. Ο 
ζπγγξαθέαο ζθηαγξαθεί κε κεγάιε ηξπθεξόηεηα ηνπο 
ραξαθηήξεο ηνπ ζύληνκνπ απηνύ έξγνπ έηζη ώζηε, όπνηνο 
ηνπο δεη, λα κπνξεί λα ηαπηηζηεί καδί ηνπο. ηε δηθή καο 
εθδνρή ηνπ έξγνπ Απκούδα επηδηώθνπκε λα αλαδείμνπκε 
ην θσκηθό θαη εηξσληθό ζηνηρείν ηνπ θεηκέλνπ θαη λα 
εθκεηαιιεπηνύκε ζην έπαθξν ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο 
ζεαηξηθήο καο ζθελήο, πνπ δελ είλαη ηίπνηε άιιν, παξά 
έλα ιεσθνξείν. 
 
Σαπηόηεηα Παξάζηαζεο 
Μεηάθξαζε: Λπθνύξγνο Καιιέξγεο 
θελνζεζία: νθία Μαξαζάθε 
θεληθά - Κνζηνύκηα: Διέλε Μαλσινπνύινπ 
Γξακαηνπξγηθή πλεξγαζία: Δηξήλε Μνπληξάθε 
Δπηκέιεηα Κίλεζεο: Βξηζείδα νισκνύ 
Μνπζηθή Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Σδαβάξαο 
Βνεζόο θελνζέηε: Μαξγαξίηα Αλζίδνπ 
 
Γηαλνκή: Ηεξώλπκνο Καιεηζάλνο, Διηζάβεη 
Κσλζηαληηλίδνπ, Φσηεηλή Παπαρξηζηνπνύινπ 
 
Δίζνδνο Διεύζεξε 
 
Ζκέξεο, Ώξεο θαη εκεία Παξαζηάζεσλ γλσζηνπνηνύληαη 
κε εηδηθέο αλαθνηλώζεηο. 
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4
ο
 Διεθνέρ Επγαζηήπιο Απσαίος Δπάμαηορ 

ε ζπλεξγαζία κε ην Δπξσπατθό Πνιηηηζηηθό Κέληξν 
Γειθώλ 
Μέινο ηνπ Γηεζλνύο Γηθηύνπ Αξραίνπ Γξάκαηνο ηνπ 
ΤΠΠΟΑ 
Με ηελ αηγίδα θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ Τπνπξγείνπ 
Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ 
Ηνύιηνο 2019 
 
Άλζξσπνη ηνπ ζεάηξνπ από όιν ηνλ θόζκν, ζθελνζέηεο, 
ρνξνγξάθνη, εζνπνηνί θαη πξαθηηθνί ηνπ ζεάηξνπ 
εκβαζύλνπλ ηε κειέηε ηνπο ζην αξραίν δξάκα ζην 
πιαίζην ελόο εληαηηθνύ επηκνξθσηηθνύ κεηεθπαηδεπηηθνύ 
πξνγξάκκαηνο. Σν εξγαζηήξην δηαζθαιίδεη ζηνπο 
ζπκκεηέρνληεο ηελ θαηάθηεζε πνιύηηκεο γλώζεο θαη 
εκπεηξηώλ πάλσ ζηελ θύξηα ζεκαηηθή πξνο κειέηε, κε 
ζηόρν ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε λέεο πξαθηηθέο θαη 
πξνζεγγίζεηο. 
 
 
3

ο
 ηούνηιο ςγγπαθήρ Θεαηπικού Έπγος γηα λέοσς 

έφς 35 εηώλ, Β΄ Έηος 
Τπεύζπλε: ύιβηα Ληνύιηνπ, ζθελνζέηηο 
Από Ννέκβξην 2018 
 
Μεηά από 26 εβδνκάδεο, 130 ώξεο δηδαζθαιίαο θαη 409 
εθδνρέο ζθελώλ, νη ζπκκεηέρνληεο ηεο πξνεγνύκελεο 
ρξνληάο, όινη ηνπο λένη εθθνιαπηόκελνη ζεαηξηθνί 
ζπγγξαθείο, ζπλερίδνπλ ηε ζπνπδή ηνπο ζην β‟ έηνο ηνπ 
εξγαζηεξίνπ. Γίπια ζε «εηδηθνύο» πνπ ηνπο ραξίδνπλ 
εξεζίζκαηα κέζα από ην πξίζκα ηεο εκπεηξίαο ηνπο θη 
έρνληαο θαηαθηήζεη έλαλ θνηλό θώδηθα, επελδύνπλ ζηελ 
ίδηα νκαδηθόηεηα πνπ πξνίθηζε ηε γξαθή ηνπο κε 
πνιύηηκα «δώξα». κηιεύνπλ ην ηαιέλην ηνπο θαη 
δηεπξύλνπλ ηνλ νξίδνληά ηνπο ζσξαθίδνληαο ην κέιινλ 
ηνπο.  
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Η νέα Καμπάνια Πποβολήρ ηος Ρεπεπηοπίος 2018-
2019 
Μηα ζπλεξγαζία ηνπ Δζληθνύ Θεάηξνπ κε ην Δζληθό 
Μνπζείν ύγρξνλεο Σέρλεο 
Οη παξαζηάζεηο ηεο λέαο πεξηόδνπ επηθνηλσλνύλ κε ηνπο 
ζεαηέο ηνπο κέζα από εηθαζηηθά έξγα ζύγρξνλσλ 
Διιήλσλ θαη μέλσλ θαιιηηερλώλ. Νέα δεδνκέλα 
αηζζεηηθήο ζέηεη ζην πεδίν ηεο νπηηθήο επηθνηλσλίαο κηα 
ζπάληα ζπλέξγεηα ηδηαίηεξσλ ζπκβνιηζκώλ κεηαμύ ηνπ 
Δζληθνύ Θεάηξνπ θαη ηνπ Δζληθνύ Μνπζείνπ ύγρξνλεο 
Σέρλεο, ησλ δύν θνξπθαίσλ ζεζκηθώλ θνξέσλ ηεο ρώξαο 
ζηνπο ηνκείο ησλ παξαζηαηηθώλ θαη ησλ εηθαζηηθώλ 
ηερλώλ αληίζηνηρα. Σε ζεαηξηθή πεξίνδν 2018 – 2019, νη 
ηέρλεο θαη νη άλζξσπνί ηνπο έξρνληαη πην θνληά, 
ζπλδηαιέγνληαη. πνπδαία εηθαζηηθά έξγα ηεο ζπιινγήο 
ηνπ Δζληθνύ Μνπζείνπ ύγρξνλεο Σέρλεο κεηαθέξνπλ ην 
κήλπκα ησλ παξαζηάζεσλ πξηλ αθόκε αλέβνπλ επί 
ζθελήο. Απεπζύλνληαη ζην θνηλό κε λέν νπηηθό αιθάβεην 
πνπ δαλείδεηαη ζεκεηνινγηθά ζηνηρεία, θώδηθεο, θόξκεο, 
κύζνπο, εηθόλεο, ζύκβνια, λνήκαηα, ηελ αληίιεςε ελόο 
δηαθνξεηηθνύ ηξόπνπ θαιιηηερληθήο έθθξαζεο. Καηόπηλ 
πξσηνβνπιίαο ηνπ Καιιηηερληθνύ Γηεπζπληή ηνπ Δζληθνύ 
Θεάηξνπ, ηάζε Ληβαζηλνύ θαη ηεο ζεξκήο ππνδνρήο ηεο 
από ηε Γηεπζύληξηα ηνπ Δζληθνύ Μνπζείνπ ύγρξνλεο 
Σέρλεο, Καηεξίλαο Κνζθηλά, ε ηδέα γηα κηα θακπάληα 
πξόηαζε πξαγκαηνπνηείηαη κε πνιπδηάζηαηα νθέιε, 
ζπλεηζθέξνληαο ζηε κέγηζηε δπλαηή δηάρπζε ηνπ έξγνπ 
ησλ ίδησλ ησλ θαιιηηερλώλ, ζηελ θαιιηέξγεηα θιίκαηνο 
ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ θνξέσλ θαη ζηε δεκηνπξγία 
λέσλ νπηηθώλ εξεζηζκάησλ γηα ηνπο θηιόηερλνπο. Σν 
εγρείξεκα απνθηά ππόζηαζε κε ηελ επνηθνδνκεηηθή 
ζπλεξγαζία επηκειεηώλ ηνπ ΔΜΣ, ελώ θαζνξηζηηθή είλαη 
ε ζπκβνιή ηεο δεκηνπξγηθήο νκάδαο ηεο busybuilding, 
πξνζθάησο βξαβεπκέλεο κε Red Dot Award γηα ηνλ 
ζρεδηαζκό εληύπσλ ηνπ Δζληθνύ Θεάηξνπ 
(Communication Design 2018 - Red Dot Award). 
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Η Δπαμαηική σολή ηος Εθνικού Θεάηπος αποκηά 
ημήμα κηνοθεζίαρ 
 
Ζ Γξακαηηθή ρνιή ηνπ Δζληθνύ Θεάηξνπ ππνδέρεηαη 
ηνπο λένπο ηεο ζπνπδαζηέο γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2018 
– 2019. Γηα πξώηε θνξά, κεηαμύ απηώλ πνπ ζα 
πεξάζνπλ ην θαηώθιη πνπ νδεγεί έλα βήκα πην θνληά ζηα 
όλεηξά ηνπο, ζα ζπλαληήζνπκε κε ηδηαίηεξε ζπγθίλεζε θαη 
ππνςήθηνπο ζθελνζέηεο.  
Ζ ίδξπζε ηκήκαηνο θελνζεζίαο ζηε Γξακαηηθή ρνιή 
ηνπ Δζληθνύ Θεάηξνπ θαηαγξάθεηαη σο ζεκείν ζηαζκόο 
ζηα ρξνληθά ησλ παξαζηαηηθώλ ηερλώλ ηεο ρώξαο 
θαηόπηλ πνιπεηνύο θαη ζπλεπνύο πξνζπάζεηαο έσο θαη 
ηελ θαηνρύξσζή ηεο κε λόκν ηνπ θξάηνπο ηνλ επηέκβξην 
ηνπ 2018. Πξόθεηηαη γηα κηα εμέιημε ζεκαληηθή, όρη κόλνλ 
γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ζεάηξνπ θαη ηελ λέα γεληά, 
αιιά θαη γηα ην ζύλνιν ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Έλα 
αίηεκα δηαρξνληθό, πνπ σο όξακα ππεξεηήζεθε θαη 
σξίκαζε κε ηε θξνληίδα θαη ηε βνύιεζε ηεο νηθνγέλεηαο 
ηνπ Δζληθνύ Θεάηξνπ, απνηειεί πιένλ πξαγκαηηθόηεηα 
θαη ππόζρεηαη κηα λέα πξννπηηθή ζηνλ ηνκέα. Γηα πξώηε 
θνξά, παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα νινθιεξσκέλεο 
εθπαίδεπζεο θαη λέσλ ζθελνζεηώλ από θξαηηθό θνξέα 
ζηελ Διιάδα.  
Σν Δζληθό Θέαηξν, εθπιεξώλνληαο κε ζπλέπεηα ηνλ 
παηδεπηηθό ηνπ ξόιν θαη ζε απηό ην γλσζηηθό πεδίν, 
δεζκεύεηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Γξακαηηθήο ρνιήο - ηνπ 
λένπ Σκήκαηνο θελνζεζίαο, αιιά θαη ηνπ Σκήκαηνο 
Τπνθξηηηθήο ζην «ρνιείνλ» ηεο Δηξήλεο Παππά, 
ζύκθσλα κε ηα πιένλ ζύγρξνλα εθπαηδεπηηθά πξόηππα 
θαη πξαθηηθέο. 
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Πωληηήπιο και ζηο Rex! 
 
Concept & creative direction: busybuilding 
Αξρηηεθηνληθή κειέηε: Κπξηάθνο Κένγινπ / workinprogress 
architects 
Καηαζθεπή θαη πινπνίεζε: Σερληθή νκάδα Δζληθνύ 
Θεάηξνπ 
 

O ζρεδηαζκόο ηνπ λένπ Πσιεηεξίνπ ζην Θέαηξν Rex από 
ηε busybuilding ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αξρηηέθηνλα 
Κπξηάθν Κένγινπ ηνπ αξρηηεθηνληθνύ γξαθείνπ WIP, 
κεηακνξθώλεη ηνλ ρώξν θάησ από ηε κεγάιε καξκάξηλε 
ζθάια ηνπ θνπαγηέ ζε έλα πξσηόηππν concept store.  
Σν Πσιεηήξην έρεη ην ζρήκα ελόο κεγάινπ flight case, ηεο 
εηδηθήο, δειαδή, μύιηλεο ζήθεο κε ηελ νπνία έλα ζέαηξν 
κεηαθέξεη ηα ζθεληθά, ηα θνζηνύκηα θαη ηνλ εμνπιηζκό 
ηνπ. Ο επηζθέπηεο ηνπ λένπ Πσιεηεξίνπ ζην Rex ζα 
κπνξεί λα «κπεη» κέζα ζην flight case θαη λα αλαθαιύςεη 
ηηο εθδόζεηο, ηα δώξα θαη ηα αληηθείκελα πνπ δηαηίζεληαη. 
Κάπνηεο από ηηο πξνζήθεο ηνπ Πσιεηεξίνπ είλαη 
ζηαζεξέο, ελώ άιιεο έρνπλ ζρεδηαζηεί σο απηόλνκα 
κηθξά flight cases κε ξόδεο, ηα νπνία θιείλνπλ θαη 
αζθαιίδνπλ γηα λα ηαμηδεύνπλ καδί κε ηηο ζεαηξηθέο 
παξαγσγέο ηνπ Δζληθνύ Θεάηξνπ ζηηο πεξηνδείεο ηνπ. 
Έηζη, έλα κηθξό pop-up πσιεηήξην κπνξεί λα ζηεζεί 
παληνύ, όπσο θαη έγηλε θέηνο ην θαινθαίξη ζηελ 
Δπίδαπξν.  
Σα ηερληθά ηκήκαηα ηνπ Δζληθνύ Θεάηξνπ κε ηελ πνιπεηή 
εκπεηξία ηνπο αλέιαβαλ ηελ πινπνίεζε ηεο ηδέαο. 
ύκβνια θαη θείκελα πάλσ ζηα flight cases, εκπλεπζκέλα 
από ηα ηαμίδηα θαη ηνλ θόζκν ηνπ Δζληθνύ Θεάηξνπ, 
δίλνπλ ην ζήκα όηη ην Δζληθό είλαη έηνηκν λα αξρίζεη 
δπλαηά ηε λέα ζεαηξηθή πεξίνδν. 
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ΕΙΙΣΗΡΙΑ - ΣΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  
 
 
ηαζεξόο άμνλαο γηα ηε δηακόξθσζε ηεο ηηκνινγηαθήο 
πνιηηηθήο απνηειεί ε πίζηε όηη ην Δζληθό Θέαηξν νθείιεη 
λα απνηειεί έλαλ ρώξν αλνηθηό θαη πξνζηηό, ν νπνίνο 
απεπζύλεηαη ζε όινπο ηνπο πνιίηεο αλεμαξηήησο ειηθίαο 
θαη νηθνλνκηθώλ δπλαηνηήησλ πξνζθέξνληαο ηηο ίδηεο 
επθαηξίεο γηα επαθή κε ηελ ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ, 
αληαπνθξηλόκελνο ζε θάζε πξνηίκεζε ή αλάγθε κέζα 
από ην επξύ θάζκα επηινγώλ ηνπ θαιιηηερληθνύ, 
πνιηηηζηηθνύ, παηδεπηηθνύ θαη θνηλσληθνύ ηνπ έξγνπ. 
Πάληνηε πξνζεγγίδνληαη κε ηδηαίηεξε θξνληίδα θη 
εληνπίδεηαη ηδηαίηεξε έγλνηα γηα ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο, 
ηνπο ζπκπνιίηεο καο άλσ ησλ 65 εηώλ, ηνπο αλέξγνπο θαη 
ηνπο πνιύηεθλνπο, αιιά θαη αλζξώπνπο επαίζζεησλ 
θνηλσληθώλ νκάδσλ. 
 
Έναπξη Πποπώληζηρ: Ζ πξνπώιεζε μεθηλά ζηηο 17 
επηεμβπίος 2018 
 
Πποζθοπά Πποπώληζηρ: Δηζηηήξηα γηα όιεο ηηο θελέο 
ηνπ Δζληθνύ Θεάηξνπ κόλν κε 10€ από 17 έωρ 27 
επηεμβπίος 2018 κε ειεθηξνληθή αγνξά ή κε αγνξά 
κέζσ ηειεθώλνπ κε πηζησηηθή θάξηα. 
 
Με ηελ έλαξμε ηεο πξνπώιεζεο θαη γηα πεξηνξηζκέλν 
ρξνληθό δηάζηεκα από 17 έσο 27 επηεκβξίνπ 2018 νη 
ζεαηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα επσθειεζνύλ ζεκαληηθήο 
έθπησζεο ιόγσ ηεο ηζρύνπζαο Πξνζθνξάο Πξνπώιεζεο 
κε πξναγνξά εηζηηεξίσλ ζηελ εληαία κεησκέλε ηηκή ησλ 
10€ γηα όιεο ηηο θελέο ηνπ Δζληθνύ Θεάηξνπ (εθηόο ηνπ 
Μηθξνύ Δζληθνύ) κε ειεθηξνληθή αγνξά ή κε αγνξά κέζσ 
ηειεθώλνπ κε πηζησηηθή θάξηα. 
 
Πποπώληζη Ειζιηηπίων 
Online: www.n-t.gr, www.ticketservices.gr  
ηα ηακεία ηνπ Δζληθνύ Θεάηξνπ  
Κηίξην Σζίιιεξ: Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ 22-24 & Μελάλδξνπ 
(210 5288170-171) 
Θέαηξν Rex: Παλεπηζηεκίνπ 48 (210 3301881-210 
3305074) 
ηα ηακεία ηεο ticketservices: ηνά Πεζκαδόγινπ - 
Παλεπηζηεκίνπ 39 (210 7234567) 
Σειεθσληθέο πσιήζεηο κε πηζησηηθή θάξηα ζην 210 
7234567  
Καη ζε όια ηα θαηαζηήκαηα Public. 
 
 
 
 

http://www.n-t.gr/
http://www.ticketservices.gr/
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Σιμέρ Ειζιηηπίων  
 

ΚΣΙΡΙΟ ΣΙΛΛΕΡ 
 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΗΝΗ 
άββαηο & Κςπιακή  
Γηαθεθξηκέλε Εώλε 25€ 
Α΄ Εώλε 18€ 
Β΄ Εώλε (Α‟ Δμώζηεο) 15€ 
Γ‟ Εώλε (Β΄ Δμώζηεο) 10€ 
Σεηάπηη & Πέμπηη  
Γηαθεθξηκέλε Εώλε 18€ 
Α‟ & Β‟ Εώλε 15€ 
Παπαζκεςή  
Γηαθεθξηκέλε Εώλε 18€ 
Α‟ & Β‟ Εώλε 13€ 
 
Ομαδικέρ Κπαηήζειρ Ειζιηηπίων (30 άηνκα θαη άλσ) 
Σεηάξηε, Πέκπηε, Παξαζθεπή  12€ αλά άηνκν 
άββαην & Κπξηαθή Πιαηεία 14€ (αλά άηνκν) & Α΄ 
Δμώζηεο 12€ (αλά άηνκν) 
 
ΚΗΝΗ «ΝΙΚΟ ΚΟΤΡΚΟΤΛΟ» 
άββαηο & Κςπιακή (Δληαία Σηκή) 18€ 
Σεηάπηη & Πέμπηη (Δληαία Σηκή) 15€ 
Παπαζκεςή (Δληαία Σηκή) 13€ 
Ομαδικέρ Κπαηήζειρ Ειζιηηπίων (30 άηνκα θαη άλσ) 
12€ αλά άηνκν 
 
 

ΘΕΑΣΡΟ REX 
 
ΜΙΚΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ζηο Ιζόγειο Rex (Παιδική & Εθηβική 
κηνή) 
άββαηο & Κςπιακή 
Δλήιηθεο 10€ 
Παηδηά (1 Άηνκν) 7€ 
Β‟ Δμώζηεο (Δληαίν) 5€ 
Οικογενειακό Πακέηο (Μόνο ηιρ Κςπιακέρ) 
2 Γνλείο/ πλνδνί θαη 2 Παηδηά 32€ 
2 Γνλείο/ πλνδνί θαη 1 Παηδί 25€ 
 
Ομαδικέρ Κπαηήζειρ Ειζιηηπίων (30 αηόκσλ θαη άλσ) 
7€ αλά άηνκν 
ρνιεία (Σξίηε έσο Παξαζθεπή) 6€ αλά άηνκν 
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ΚΗΝΗ «ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΣΟΠΟΤΛΗ» 
 
άββαηο & Κςπιακή 
Γηαθεθξηκέλε Εώλε  25€ 
Α‟ Εώλε 18€ 
Β‟ Εώλε (Θεσξεία – Ά Δμώζηεο) 15€ 
Γ‟ Εώλε (Β΄ Δμώζηεο) 5€ 

Σεηάπηη & Πέμπηη 
Γηαθεθξηκέλε Εώλε 18€ 
Α΄& Β΄ Εώλε 15€ 
Παπαζκεςή 
Γηαθεθξηκέλε Εώλε 18€ 
Α΄& Β΄ Εώλε 13€ 
 
Ομαδικέρ Κπαηήζειρ Ειζιηηπίων (30 άηνκα θαη άλσ) 
Σεηάξηε, Πέκπηε, Παξαζθεπή  12€ αλά άηνκν 
άββαην & Κπξηαθή  
Πιαηεία 14€ (αλά άηνκν) & Α΄ Δμώζηεο 12€ (αλά άηνκν) 
 
* παπάζηαζη «ΣΙΜΩΝ Ο ΑΘΗΝΑΙΟ» - ΚΗΝΗ 
«ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΣΟΠΟΤΛΗ» 
* Δηδηθά πξνζαξκνζκέλε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ιόγσ 
αλαθαηαζθεπήο 
άββαηο & Κςπιακή 
Πιαηεία 18€ 
Ά Δμώζηεο 15€ 
Σεηάπηη & Πέμπηη 
Γεληθή Δίζνδνο 15€ 
Παπαζκεςή 
Γεληθή Δίζνδνο 13€ 
 
* παπάζηαζη «ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ» - 
ΚΗΝΗ «ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΣΟΠΟΤΛΗ» 
* Δηδηθά πξνζαξκνζκέλε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ιόγσ 
αλαθαηαζθεπήο 
άββαηο & Κςπιακή 
Πιαηεία 18€ 
Θεσξεία – Ά Δμώζηεο (Β‟ Εώλε) 15€ 
Β΄ Δμώζηεο (Γ‟ Εώλε) 5€ 
Σεηάπηη & Πέμπηη 
Γεληθή Δίζνδνο 15€ 
Παπαζκεςή 
Γεληθή Δίζνδνο 13€ 
 
ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΚΗΝΗ –|  ΚΗΝΗ «ΚΑΣΙΝΑ 
ΠΑΞΙΝΟΤ» 

Γεληθή Δίζνδνο 13€ 
Ομαδικέρ Κπαηήζειρ Ειζιηηπίων 8€ (30 άηνκα θαη άλσ) 
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ΕΙΔΙΚΕ ΣΙΜΕ (Ιζσύοςν για όλερ ηιρ κηνέρ) 

Φοιηηηικό – Νεανικό (έωρ 26 εηών) 
Πέκπηε 10€ (εθηόο δηαθεθξηκέλεο δώλεο) 
Σεηάξηε, Παξαζθεπή, άββαην, Κπξηαθή 13€ (εθηόο 
δηαθεθξηκέλεο δώλεο) 
 
Άνω ηων 65 Εηών 
Σεηάξηε 10€ (εθηόο δηαθεθξηκέλεο δώλεο) 
Πέκπηε, Παξαζθεπή, άββαην, Κπξηαθή 13€ (εθηόο 
δηαθεθξηκέλεο δώλεο) 
Κάπηα Ανεπγίαρ (Σεηάξηε & Πέκπηε) 5€ 
AMEA (Καζεκεξηλά & αββαηνθύξηαθν) 5€ - πλνδόο 
ΑΜΔΑ: 5€ 
Πολύηεκνοι (Καζεκεξηλά & αββαηνθύξηαθν) 10€ (εθηόο 
δηαθεθξηκέλεο δώλεο) 
 
 
Οκαδηθέο Πσιήζεηο Δπηθνηλσλία 
21070014678 
Δζση. 310 Παηδηθή- Δθεβηθή θελή 
paidikosteki@n-t.gr  
Δζση. 311 Οκαδηθέο θξαηήζεηο – Σερληθά Δξγαζηήξηα  
grafeiosillogon@n-t.gr / ergastiria@n-t.gr 
Δζση. 312 Οκαδηθέο θξαηήζεηο – Δξγαζηήξηα 
Δθπαηδεπηηθώλ  
grafeiosillogon@n-t.gr / ergastiria@n-t.gr 
Δζση. 313 Παηδηθά Θεαηξηθά Δξγαζηήξηα 
ergastiria2@n-t.gr  
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