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«Το Θέατρο της Δευτέρας 
στην Καλλιθέα» 

Ιστορικό - 1ος χρόνος
Το «τρίτο κουδούνι» για «Το Θέατρο της 
Δευτέρας στην Καλλιθέα», χτύπησε για 
πρώτη φορά στις 4 Φεβρουαρίου 2020 
με τους Ιεροκλή Μιχαηλίδη, Γεράσιμο Σκι-
αδαρέση και «Το τάβλι» του Δημήτρη Κε-
χαϊδη, σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη.

Από την πρώτη στιγμή ο νέος θεσμός, που 
έτυχε πανελλήνιας προβολής με μεγάλα 
τηλεοπτικά δίκτυα και εφημερίδες να τον 
παρουσιάζουν, αγκαλιάστηκε θερμά από 
τους Καλλιθεάτες που κατέκλυσαν το Δη-
μοτικό Θέατρο της πόλης (Κρέμου 123 
και Φιλαρέτου) για να παρακολουθήσουν 
για πρώτη φορά με ελεύθερη είσοδο με-
γάλες παραστάσεις που ανέβαιναν εκεί-
νη την περίοδο στις κεντρικές αθηναϊκές 
σκηνές.

Ακολούθησαν στις 10 Φεβρουαρίου 2020, 
με την ίδια πάντα ιλιγγιώδη επιτυχία στην 
προσέλευση κοινού «Οι 12  Ένορκοι» (Λευ- 
τέρης Βασιλάκης, Νίκος Βατικιώτης, Δη-
μήτρης Δεγαΐτης, Σωτήρης Δούβρης, Μά-
νος Ζαχαράκος, Κώστας Καζανάς, Αλέ-
ξανδρος Καλπακίδης, Θανάσης Κουρλα-
μπάς, Κωνσταντίνος Μπάζας, Παντελής 
Παπαδόπουλος, Τάσος Παπαδόπουλος, 
Ορέστης Τρίκας) του Reginald Rose, σε 
σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαΐδη. 

Ακολούθως, στις 17 Φεβρουαρίου 2020, 
πήραν τη σκυτάλη «Οι επικίνδυνες μα-
γειρικές» του Ανδρέα Στάικου, σε σκηνο-
θεσία Κερασίας Σαμαρά, με την ίδια και 
τους Κωνσταντίνο Τζούμα, Ζαχαρία Ρόχα,  
Άρη Παπαδημητρίου στους πρωταγωνι-
στικούς ρόλους.

Μία εβδομάδα αργότερα ανέβηκε η πα-
ράσταση «Εγώ η Ποντία, Σεβάς Χανούμ» 
του Γιώργου Χρονά, με τους Πωλίνα Γκι-
ωνάκη και Λευτέρη Παπανικολάου-Γκιω-
νάκη, σε σκηνοθεσία Μανώλη Ιωνά. Οι 
υπόλοιπες 7 παραστάσεις ματαιώθηκαν 
λόγω των τότε υγειονομικών μέτρων.
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Ο 2ος χρόνος 

Ο 2ος χρόνος του «Θεάτρου της Δευτέρας στην Καλ-
λιθέα» έγινε διαδικτυακά, λόγω των απαγορευτικών 
υγειονομικών μέτρων για δια ζώσης παραστάσεις. 
Προβλήθηκαν 11 συνολικά:

z  «Γιούγκερμαν» του Μ. Καραγάτση σε σκηνοθε-
σία Δημήτρη Τάρλοου καιδιασκευή Στρατή Πασχά-
λη με τους Γιάννη Στάνκογλου, Χρήστο Μαλάκη, 
Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννη Νταλιάνη, Δημήτρη 
Μπίτο και Θάλεια Σταματέλου (15 Φεβρουαρίου 
2021)

z  «Ο Κοτζάμπασης του Καστρόπυργου» του Μ. 
Καραγάτση σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου και 
διασκευή Θανάση Τριαρίδη από το Εθνικό Θέατρο  
με τους Γιώργο Χριστοδούλου,  Δημήτρη  Ήμελλο,  
Βίκυ Κατσίκα, Λεωνή Ξεροβάσιλα, Χρήστο Μαλάκη 
και Θανάση Δόβρη (20 Φεβρουαρίου)

z  «Δείπνο Ηλιθίων» του Φρανσίς Βεμπέρ σε  
σκηνοθεσία Σπύρου Παπαδόπουλου, μετάφραση  
Νικολέτας Κοτσαηλίδου με τους Σπύρο Παπα-
δόπουλο, Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, Βασίλη Ρί-
σβα, Δημήτρη Μαυρόπουλο και  Άννα Μενενάκου  
(1 Μαρτίου)

z  «Ποντικοπαγίδα» της Αγκάθα Κρίστι σε σκηνο-
θεσία - δραματουργική επεξεργασία Κίρκης Κα-
ραλή με τους Μαρία Κωνσταντάκη, Ερρίκο Λίτση, 
Δανάη Λουκάκη, Νίκο Πουρσανίδη και Αποστόλη 
Τότσικα (8 Μαρτίου)

z  «Οι πιο δυνατές» της  Άννας Ανδριανού σε σκη-
νοθεσία Κωνσταντίνου Κυριακού με τις  Άννα Αν-
δριανού, Βάσια Παναγοπούλου και Κατερίνα Μπι-
λάλη (15 Μαρτίου)

z  «Ο Πέτρος και ο λύκος» του Σεργκέι Προκό-
φιεφ σε σκηνοθεσία - διασκευή Χρήστου Τριπόδη 
με τους Ρένο Χαραλαμπίδη, Χριστίνα Μπίτου και 
Αριάννα Ζαρμακούπη (22 Μαρτίου)
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ΟΔΗΓΙΕΣ
  Οι θεατές εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:
 [α]  πιστοποιητικού εμβολιασμού, ή
 [β]  πιστοποιητικού νόσησης με ταυτόχρονο έλεγχο εγκυρότητας και ταυτοπροσωπίας του κατόχου.
  Οι ανήλικοι θεατές έως και δεκαεπτά (17) ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητι-

κού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test)
  Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική
  Για αποφυγή συνωστισμού και καθυστέρησης της έναρξης της παράστασης, παρακαλούνται οι θεατές να 

βρίσκονται στον χώρο του θεάτρου τουλάχιστον 30’ πριν την έναρξη της παράστασης.
* Τα υγειονοµικά µέτρα ενδέχεται να αλλάξουν, βάσει νέων υπουργικών αποφάσεων. 

www.kallithea.gr

z  «Οι τρεις αδελφές» του Αντόν Τσέχωφ σε σκη-
νοθεσία απόδοση - δραματουργία Δημήτρης Τάρ-
λοου με τους Λαέρτη Μαλκότση, Μαριάννα Δη-
μητρίου, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Ιωάννα Παππά, Λένα 
Παπαληγούρα και Γιάννη Νταλιάνη (29 Μαρτίου)

z  «Οι ψευτοσπουδαίες» του Μολιέρου (Ζαν 
- Μπατίστ Ποκλέν) σε ελεύθερη απόδοση – δι-
ασκευή Μαίρης Βιδάλη με τους Μαίρη Βιδάλη, 
Γωγώ Ατζολετάκη και Κωνσταντίνο Τζέμο (5 Απρι-
λίου)

z  «Σατανερί» του Θεόφραστου Σακελλαρίδη από 
την Εθνική Λυρική Σκηνή – Εναλλακτική Σκηνή σε 
σκηνοθεσία: Αλέξανδρου Ευκλείδη, Δημήτρη Δη-
μόπουλου με τους Μυρτώ Μποκολίνη, Δημήτρη 
Ναλμπάντη, Βασίλη Δημακόπουλο, Γιάννης Κά-
βουρα και Μαρία Κατριβέση (12 Απριλίου)

z  «Εκτός Ύλης» του Κώστα Λεϊμονή σε σκηνοθε-
σία Κωνσταντίνας Νικολαΐδη, με τους Γεράσιμο 
Σκιαδαρέση, Μαγδαληνή Παλιούρα, Κωνσταντίνο 
Μουταφτσή και Τάσο Κονταράτο (19 Απριλίου)

z  «Κακές Παρέες» του Αρκά σε σκηνοθεσία - δι-
ασκευή Δημήτρη Αγορά, καλλιτεχνική επιμέλεια 
Χρήστου Τριπόδη με τους Γιώργο Γιαννόπουλο, 
Θανάση Βισκαδουράκη, Παντελή Καναράκη, Πέ-
τρο Μπουσουλόπουλο, Χρήστο Τριπόδη και Δημή-
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σία Κωνσταντίνας Νικολαΐδη, με τους Γεράσιμο 
Σκιαδαρέση, Μαγδαληνή Παλιούρα, Κωνσταντίνο 
Μουταφτσή και Τάσο Κονταράτο (19 Απριλίου)

z  «Κακές Παρέες» του Αρκά σε σκηνοθεσία - δι-
ασκευή Δημήτρη Αγορά, καλλιτεχνική επιμέλεια 
Χρήστου Τριπόδη με τους Γιώργο Γιαννόπουλο, 
Θανάση Βισκαδουράκη, Παντελή Καναράκη, Πέ-
τρο Μπουσουλόπουλο, Χρήστο Τριπόδη και Δημή-
τρη Αγορά (10 Μαΐου)
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Πρωταγωνιστούν: Χάρης Ρώμας, Γιώργος 
Γαλίτης, Ευτυχία Φαναριώτη και η Τάνια 
Τρύπη, καθώς και οι Δημήτρης Μαχαίρας, 
Εύη Κολιούλη, Αντώνης Καλομοιράκης 
και Μαρία Κοκολάκη

Σενάριο: Νίκος Τσιφόρος – Πολύβιος 
Βασιλειάδης

Διασκευή: Χάρης Ρώμας

Σκηνοθεσία: Χάρης Ρώμας

Φωτισμοί: Αντώνης Παναγιωτόπουλος

Σκηνικά - Κοστούμια: Λαμπρινή Καρδαρά

Μουσική Σύνθεση: Χρήστος 
Παπαδόπουλος

Χορογραφίες: Θοδωρής Πανάς

Βοηθός Σκηνοθέτη: Κωνσταντίνος 
Φρίγγας

Φωτογράφος: Πάνος Γιαννακόπουλος

Μακιγιάζ: Λένα Καράμανλη

Περούκες - Hair Stylist: BERGMANN 
KORD

Οργάνωση παραγωγής: Αλεξάνδρα 
Ευστρατιάδη

ΔΕΥΤΕΡΑ  
14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
2022 
Ώρα έναρξης 20:00

Ο Κλέαρχος,  
η Μαρίνα και ο κοντός
των Νίκου Τσιφόρου – Πολύβιου 
Βασιλειάδη
Διασκευή - Σκηνοθεσία: Χάρης 
Ρώμας

Ο Κλέαρχος Ζουγκαλάς, ευκατάστατος μεσήλικας ιδιο-
κτήτης ιχθυοπωλείου απατά συχνά την κακότροπη γυ-
ναίκα του Μαρίνα, τις υποψίες της οποίας φροντίζει να 
κατευνάζει ενοχοποιώντας τον ταλαίπωρο γαμπρό του 
Μάχο, τον οποίο η Μαρίνα αντιπαθεί με πάθος, υποβι-
βάζει και περιφρονεί. Όταν η ζωηρή και γοητευτική ζω-
ντοχήρα γειτόνισσα η Λόλα, παροτρύνει τον Κλέαρχο να 
της κάνει παρέα στις διακοπές της στο Λουτράκι, εκείνος 
προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να τη συνοδεύσει, χωρίς 
όμως να τον υποψιαστεί για κανένα λόγο η καχύποπτη 
σύζυγός του Μαρίνα.  Έτσι, όταν συνειδητοποιεί πως ο 
γαμπρός του αντιμετωπίζει κάποιο ορθοπεδικό πρόβλη-
μα, τον πείθει να συμβουλευτεί γιατρό, ο οποίος θα του 
συστήσει ιαματικά μπάνια στο Λουτράκι. Στο Λουτράκι, 
ο Μάχος κάνει παρέα με μια γυναίκα που γνώρισε εκεί, 
αλλά παράλληλα συναντά τυχαία τον Κλέαρχο με την 
ωραία γειτόνισσα και αφού ξεσκεπάζονται μεταξύ τους, 
αποφασίζουν να διασκεδάσουν με την Λόλα και την φι-
λενάδα του Μάχου. Στο μεταξύ, ένας δικηγόρος αναζη-
τά τον Μάχο στην Αθήνα, πηγαίνει στο σπίτι του αλλά 
δεν λέει στη Μαρίνα τι ακριβώς θέλει. Εκείνη μπαίνει σε 
υποψίες για πιθανές παρανομίες του Μάχου και αποφα-
σίζει να πάει με την ανιψιά της και γυναίκα του Μάχου, 
Πουλχερία στο Λουτράκι όπου ανακαλύπτει τις γυναικο-
δουλειές του γαμπρού της.

Ο Κλέαρχος Ζουγκαλάς, ευκατάστατος μεσήλικας ιδιο-
κτήτης ιχθυοπωλείου απατά συχνά την κακότροπη γυ-
ναίκα του Μαρίνα, τις υποψίες της οποίας φροντίζει να 
κατευνάζει ενοχοποιώντας τον ταλαίπωρο γαμπρό του 
Μάχο, τον οποίο η Μαρίνα αντιπαθεί με πάθος, υποβι-
βάζει και περιφρονεί. Όταν η ζωηρή και γοητευτική ζω-
ντοχήρα γειτόνισσα η Λόλα, παροτρύνει τον Κλέαρχο να 
της κάνει παρέα στις διακοπές της στο Λουτράκι, εκείνος 
προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να τη συνοδεύσει, χωρίς 
όμως να τον υποψιαστεί για κανένα λόγο η καχύποπτη 
σύζυγός του Μαρίνα.  Έτσι, όταν συνειδητοποιεί πως ο 
γαμπρός του αντιμετωπίζει κάποιο ορθοπεδικό πρόβλη-
μα, τον πείθει να συμβουλευτεί γιατρό, ο οποίος θα του 
συστήσει ιαματικά μπάνια στο Λουτράκι. Στο Λουτράκι, 
ο Μάχος κάνει παρέα με μια γυναίκα που γνώρισε εκεί, 
αλλά παράλληλα συναντά τυχαία τον Κλέαρχο με την 
ωραία γειτόνισσα και αφού ξεσκεπάζονται μεταξύ τους, 
αποφασίζουν να διασκεδάσουν με την Λόλα και την φι-
λενάδα του Μάχου. Στο μεταξύ, ένας δικηγόρος αναζη-
τά τον Μάχο στην Αθήνα, πηγαίνει στο σπίτι του αλλά 
δεν λέει στη Μαρίνα τι ακριβώς θέλει. Εκείνη μπαίνει σε 
υποψίες για πιθανές παρανομίες του Μάχου και αποφα-
σίζει να πάει με την ανιψιά της και γυναίκα του Μάχου, 
Πουλχερία στο Λουτράκι όπου ανακαλύπτει τις γυναικο-
δουλειές του γαμπρού της.

Ο Κλέαρχος Ζουγκαλάς, ευκατάστατος μεσήλικας ιδιο-
κτήτης ιχθυοπωλείου απατά συχνά την κακότροπη γυ-
ναίκα του Μαρίνα, τις υποψίες της οποίας φροντίζει να 
κατευνάζει ενοχοποιώντας τον ταλαίπωρο γαμπρό του 
Μάχο, τον οποίο η Μαρίνα αντιπαθεί με πάθος, υποβι-
βάζει και περιφρονεί. Όταν η ζωηρή και γοητευτική ζω-
ντοχήρα γειτόνισσα η Λόλα, παροτρύνει τον Κλέαρχο να 
της κάνει παρέα στις διακοπές της στο Λουτράκι, εκείνος 
προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να τη συνοδεύσει, χωρίς 
όμως να τον υποψιαστεί για κανένα λόγο η καχύποπτη 
σύζυγός του Μαρίνα.  Έτσι, όταν συνειδητοποιεί πως ο 
γαμπρός του αντιμετωπίζει κάποιο ορθοπεδικό πρόβλη-
μα, τον πείθει να συμβουλευτεί γιατρό, ο οποίος θα του 
συστήσει ιαματικά μπάνια στο Λουτράκι. Στο Λουτράκι, 
ο Μάχος κάνει παρέα με μια γυναίκα που γνώρισε εκεί, 
αλλά παράλληλα συναντά τυχαία τον Κλέαρχο με την 
ωραία γειτόνισσα και αφού ξεσκεπάζονται μεταξύ τους, 
αποφασίζουν να διασκεδάσουν με την Λόλα και την φι-
λενάδα του Μάχου. Στο μεταξύ, ένας δικηγόρος αναζη-
τά τον Μάχο στην Αθήνα, πηγαίνει στο σπίτι του αλλά 
δεν λέει στη Μαρίνα τι ακριβώς θέλει. Εκείνη μπαίνει σε 
υποψίες για πιθανές παρανομίες του Μάχου και αποφα-
σίζει να πάει με την ανιψιά της και γυναίκα του Μάχου, 
Πουλχερία στο Λουτράκι όπου ανακαλύπτει τις γυναικο-
δουλειές του γαμπρού της.



6

Πρωταγωνιστούν: Μπέσσυ Μάλφα, 
Γιώργος Σουξές, Βασίλης Ρίσβας, 
Κατερίνα Τσάβαλου, Τόνυ Δημητρίου 
και ο Θοδωρής Ρωμανίδης

Συμμετέχουν:

Ανδρέας Βατζώλης, Επαμεινώνδας 
Μουντζουρέας, Πάνος 
Παναγιωτόπουλος.

Διασκευή – Σκηνοθεσία: Δημήτρης 
Μυλωνάς

Σκηνικά:  Άρτεμις Φλέσσα

Κοστούμια: Ελένη Μπλέτσα

Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης
Μουσική επιμέλεια & Πρωτότυπη: 
Κωνσταντίνος Παντζής

Κινησιολογία: Ειρήνη Κυρμιζάκη

Βοηθοί σκηνοθέτη: Δημήτρης Μπούρας, 
Βερόνικα Μπακόλα

ΔΕΥΤΕΡΑ  
21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
2022 
Ώρα έναρξης 20:00

Δεν πληρώνω 
δεν πληρώνω
του Ντάριο Φο σε σκηνοθεσία 
Δημήτρη Μυλωνά

Μια ξεκαρδιστική, ευφάνταστη κωμωδία με συνεχείς 
ανατροπές, έντονα φαρσικά στοιχεία και καυστικό προ-
βληματισμό για την οικονομική ανισότητα, την ανέχεια, 
την ακρίβεια, την ανεργία, το δικαίωμα του σύγχρονου 
ανθρώπου στην αξιοπρέπεια η οποία 47 χρόνια μετά το 
πρώτο της ανέβασμα, παραμένει σπαρταριστά επίκαιρη 
κι αφάνταστα απολαυστική. Το σπουδαίο έργο «Δεν πλη-
ρώνω – Δεν πληρώνω» παίζεται αδιάκοπα με τεράστια 
επιτυχία στην Ιταλία και σ’ όλη την Ευρώπη από το 1974 
μέχρι και σήμερα.

Μια συνηθισμένη ημέρα, σε μια συνηθισμένη γειτονιά σε 
ένα συνηθισμένο σούπερ μάρκετ, συνηθισμένες νοικο-
κυρές εκφράζουν έντονα τη δυσαρέσκειά τους για την 
υπερβολική αύξηση των τιμών. Ο τραγελαφικός καυ-
γάς με τον διευθυντή του σούπερ μάρκετ τις οδηγεί να 
αδειάσουν τα ράφια και να πληρώσουν κατά βούληση, 
με απλά λόγια να μην πληρώσουν τίποτα! Με το σύνθη-
μα «Δεν πληρώνω – Δεν πληρώνω», οι δρόμοι του Μι-
λάνο γεμίζουν «εγκυμονούσες» γυναίκες οι οποίες κρύ-
βουν κάτω από τα ρούχα τους τις γεμάτες με προϊόντα 
σακούλες που κουβαλάνε από το σούπερ μάρκετ. Ανά-
μεσα στο τσούρμο των γυναικών και η Αντωνία η οποία 
επιστρέφοντας σπίτι της φορτωμένη ψώνια οδηγείται 
σε μια σειρά από κωμικές καταστάσεις προκειμένου να 
ξεγελάσει ως μια σύγχρονη Λυσιστράτη την Αστυνομία 
αλλά και τον νομοταγή σύζυγό της Τζιοβάνι. Από κει και 
μετά, αρχίζουν οι παρεξηγήσεις, οι κωμικές καταστάσεις, 
αλλά και οι δραματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες 
ζουν οι άνθρωποι πλέον.

Μια ξεκαρδιστική, ευφάνταστη κωμωδία με συνεχείς 
ανατροπές, έντονα φαρσικά στοιχεία και καυστικό προ-
βληματισμό για την οικονομική ανισότητα, την ανέχεια, 
την ακρίβεια, την ανεργία, το δικαίωμα του σύγχρονου 
ανθρώπου στην αξιοπρέπεια η οποία 47 χρόνια μετά το 
πρώτο της ανέβασμα, παραμένει σπαρταριστά επίκαιρη 
κι αφάνταστα απολαυστική. Το σπουδαίο έργο «Δεν πλη-
ρώνω – Δεν πληρώνω» παίζεται αδιάκοπα με τεράστια 
επιτυχία στην Ιταλία και σ’ όλη την Ευρώπη από το 1974 
μέχρι και σήμερα.

Μια συνηθισμένη ημέρα, σε μια συνηθισμένη γειτονιά σε 
ένα συνηθισμένο σούπερ μάρκετ, συνηθισμένες νοικο-
κυρές εκφράζουν έντονα τη δυσαρέσκειά τους για την 
υπερβολική αύξηση των τιμών. Ο τραγελαφικός καυ-
γάς με τον διευθυντή του σούπερ μάρκετ τις οδηγεί να 
αδειάσουν τα ράφια και να πληρώσουν κατά βούληση, 
με απλά λόγια να μην πληρώσουν τίποτα! Με το σύνθη-
μα «Δεν πληρώνω – Δεν πληρώνω», οι δρόμοι του Μι-
λάνο γεμίζουν «εγκυμονούσες» γυναίκες οι οποίες κρύ-
βουν κάτω από τα ρούχα τους τις γεμάτες με προϊόντα 
σακούλες που κουβαλάνε από το σούπερ μάρκετ. Ανά-
μεσα στο τσούρμο των γυναικών και η Αντωνία η οποία 
επιστρέφοντας σπίτι της φορτωμένη ψώνια οδηγείται 
σε μια σειρά από κωμικές καταστάσεις προκειμένου να 
ξεγελάσει ως μια σύγχρονη Λυσιστράτη την Αστυνομία 
αλλά και τον νομοταγή σύζυγό της Τζιοβάνι. Από κει και 
μετά, αρχίζουν οι παρεξηγήσεις, οι κωμικές καταστάσεις, 
αλλά και οι δραματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες 
ζουν οι άνθρωποι πλέον.

Μια ξεκαρδιστική, ευφάνταστη κωμωδία με συνεχείς 
ανατροπές, έντονα φαρσικά στοιχεία και καυστικό προ-
βληματισμό για την οικονομική ανισότητα, την ανέχεια, 
την ακρίβεια, την ανεργία, το δικαίωμα του σύγχρονου 
ανθρώπου στην αξιοπρέπεια η οποία 47 χρόνια μετά το 
πρώτο της ανέβασμα, παραμένει σπαρταριστά επίκαιρη 
κι αφάνταστα απολαυστική. Το σπουδαίο έργο «Δεν πλη-
ρώνω – Δεν πληρώνω» παίζεται αδιάκοπα με τεράστια 
επιτυχία στην Ιταλία και σ’ όλη την Ευρώπη από το 1974 
μέχρι και σήμερα.

Μια συνηθισμένη ημέρα, σε μια συνηθισμένη γειτονιά σε 
ένα συνηθισμένο σούπερ μάρκετ, συνηθισμένες νοικο-
κυρές εκφράζουν έντονα τη δυσαρέσκειά τους για την 
υπερβολική αύξηση των τιμών. Ο τραγελαφικός καυ-
γάς με τον διευθυντή του σούπερ μάρκετ τις οδηγεί να 
αδειάσουν τα ράφια και να πληρώσουν κατά βούληση, 
με απλά λόγια να μην πληρώσουν τίποτα! Με το σύνθη-
μα «Δεν πληρώνω – Δεν πληρώνω», οι δρόμοι του Μι-
λάνο γεμίζουν «εγκυμονούσες» γυναίκες οι οποίες κρύ-
βουν κάτω από τα ρούχα τους τις γεμάτες με προϊόντα 
σακούλες που κουβαλάνε από το σούπερ μάρκετ. Ανά-
μεσα στο τσούρμο των γυναικών και η Αντωνία η οποία 
επιστρέφοντας σπίτι της φορτωμένη ψώνια οδηγείται 
σε μια σειρά από κωμικές καταστάσεις προκειμένου να 
ξεγελάσει ως μια σύγχρονη Λυσιστράτη την Αστυνομία 
αλλά και τον νομοταγή σύζυγό της Τζιοβάνι. Από κει και 
μετά, αρχίζουν οι παρεξηγήσεις, οι κωμικές καταστάσεις, 
αλλά και οι δραματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες 
ζουν οι άνθρωποι πλέον.
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Παίζουν οι ηθοποιοί: Οδυσσέας 
Σταμούλης, Σοφία Μανωλάκου, Γιώργος 
Φρατζεσκάκης, Αννέτα Παπαθανασίου, 
Σαράντος Γεωγλερής, Ελένη Βουτυρά, 
Κώστας Ζέκος, Στάθης Λαγκάδας

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Σκηνοθεσία – μουσική επιμέλεια:  
Γιώργος Φρατζεσκάκης

Σκηνικό: Βαλεντίνο Βαλάσης

Κοστούμια: Βεστιάριο ELIART

Φωτισμοί: Παναγιώτης Μανούσης

Βοηθοί σκηνοθέτη: Ελένη Βουτυρά,  
Στάθης Λαγκάδας

Τα κοστούμια της κ. Βουτυρά σχεδίασε 
και επιμελήθηκε o Αλέξανδρος 
Κομπόγιωργας

Art Work: Λουκάς Μελάς
Φωτογραφίες - βίντεο art:  
Γιώργος Κρίκος, Ra’s Eye

Μακιγιάζ:  Άννα Μαρία Μπάμπη

Κομμώσεις: Γρηγορία Τζήβα

Παραγωγή: Ιωάννης Ρουμελιώτης

ΔΕΥΤΕΡΑ  
28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
2022 
Ώρα έναρξης 20:00

Ο απρόσκλητος 
επισκέπτης
της  Άγκαθα Κρίστι σε σκηνοθεσία 
Γιώργου Φρατζεσκάκη

«Ο απρόσκλητος επισκέπτης», ένα κλασικό αστυ-
νομικό έργο με πολλές ανατροπές, της αξεπέρα-
στης μετρ του είδους  Άγκαθα Κρίστι, σε σκηνο-
θεσία του Γιώργου Φρατζεσκάκη.

Στην πυκνή ομίχλη της Νότιας Ουαλίας, ο Μά-
ικλ Σταρκβέντερ χάνει τον έλεγχο του αυτοκινή-
του του και πέφτει σ’ ένα χαντάκι. Βρίσκεται στη 
μέση του πουθενά και στην προσπάθειά του να 
βρει βοήθεια, μπαίνει σε μια απομονωμένη έπαυ-
λη. Στην ξεκλείδωτη μπαλκονόπορτα, τον περι-
μένει μια έκπληξη:  Ένας άντρας είναι νεκρός.

Λίγο πιο πέρα, μ’ ένα περίστροφο στο χέρι, μια 
όμορφη γυναίκα. Η Λόρα Γουόρικ. Η γυναίκα που 
παραδέχεται πως δολοφόνησε το σύζυγό της. Ο 
Μάικλ γοητευμένος από τη νεαρή χήρα, αποφα-
σίζει να τη βοηθήσει, επιχειρώντας να κατασκευ-
άσουν από κοινού ένα ακλόνητο άλλοθι. Μήπως 
όμως δεν είναι αυτή τελικά η δολοφόνος; Και 
αν όχι, γιατί καλύπτει τα ίχνη του ενόχου;  Ένα 
σπίτι γεμάτο πιθανούς υπόπτους. Θα καταφέρει, 
άραγε, ο απρόσκλητος επισκέπτης να βρει τον 
δολοφόνο προτού να είναι πολύ αργά;

«Ο απρόσκλητος επισκέπτης», ένα κλασικό αστυ-
νομικό έργο με πολλές ανατροπές, της αξεπέρα-
στης μετρ του είδους  Άγκαθα Κρίστι, σε σκηνο-
θεσία του Γιώργου Φρατζεσκάκη.

Στην πυκνή ομίχλη της Νότιας Ουαλίας, ο Μά-
ικλ Σταρκβέντερ χάνει τον έλεγχο του αυτοκινή-
του του και πέφτει σ’ ένα χαντάκι. Βρίσκεται στη 
μέση του πουθενά και στην προσπάθειά του να 
βρει βοήθεια, μπαίνει σε μια απομονωμένη έπαυ-
λη. Στην ξεκλείδωτη μπαλκονόπορτα, τον περι-
μένει μια έκπληξη:  Ένας άντρας είναι νεκρός.

Λίγο πιο πέρα, μ’ ένα περίστροφο στο χέρι, μια 
όμορφη γυναίκα. Η Λόρα Γουόρικ. Η γυναίκα που 
παραδέχεται πως δολοφόνησε το σύζυγό της. Ο 
Μάικλ γοητευμένος από τη νεαρή χήρα, αποφα-
σίζει να τη βοηθήσει, επιχειρώντας να κατασκευ-
άσουν από κοινού ένα ακλόνητο άλλοθι. Μήπως 
όμως δεν είναι αυτή τελικά η δολοφόνος; Και 
αν όχι, γιατί καλύπτει τα ίχνη του ενόχου;  Ένα 
σπίτι γεμάτο πιθανούς υπόπτους. Θα καταφέρει, 
άραγε, ο απρόσκλητος επισκέπτης να βρει τον 
δολοφόνο προτού να είναι πολύ αργά;

«Ο απρόσκλητος επισκέπτης», ένα κλασικό αστυ-
νομικό έργο με πολλές ανατροπές, της αξεπέρα-
στης μετρ του είδους  Άγκαθα Κρίστι, σε σκηνο-
θεσία του Γιώργου Φρατζεσκάκη.

Στην πυκνή ομίχλη της Νότιας Ουαλίας, ο Μά-
ικλ Σταρκβέντερ χάνει τον έλεγχο του αυτοκινή-
του του και πέφτει σ’ ένα χαντάκι. Βρίσκεται στη 
μέση του πουθενά και στην προσπάθειά του να 
βρει βοήθεια, μπαίνει σε μια απομονωμένη έπαυ-
λη. Στην ξεκλείδωτη μπαλκονόπορτα, τον περι-
μένει μια έκπληξη:  Ένας άντρας είναι νεκρός.

Λίγο πιο πέρα, μ’ ένα περίστροφο στο χέρι, μια 
όμορφη γυναίκα. Η Λόρα Γουόρικ. Η γυναίκα που 
παραδέχεται πως δολοφόνησε το σύζυγό της. Ο 
Μάικλ γοητευμένος από τη νεαρή χήρα, αποφα-
σίζει να τη βοηθήσει, επιχειρώντας να κατασκευ-
άσουν από κοινού ένα ακλόνητο άλλοθι. Μήπως 
όμως δεν είναι αυτή τελικά η δολοφόνος; Και 
αν όχι, γιατί καλύπτει τα ίχνη του ενόχου;  Ένα 
σπίτι γεμάτο πιθανούς υπόπτους. Θα καταφέρει, 
άραγε, ο απρόσκλητος επισκέπτης να βρει τον 
δολοφόνο προτού να είναι πολύ αργά;
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Ερμηνεύουν: Δανάη Αλυσανδράτου, 
Κατερίνα Καϊμά, Γεωργία Καούκη, Ειρήνη 
Λιγάτου, Βιβή Τάγαρη

Σκηνοθεσία: Δανάη Κατσαμένη

Δραματουργική επεξεργασία: Δανάη 
Κατσαμένη, Γεωργία Καούκη
Πρωτότυπη μουσική σύνθεση 
και εκτέλεση / προγραμματισμός 
synthesizer: Δημήτρης Ανδρονιάδης

Σκηνικά: Μάρτιν Γαβρίλης

Σχεδιασμός κοστουμιών: Δανάη 
Κατσαμένη

Κατασκευή κοστουμιών: Μαριλίζα 
Λούντζη, Κλαίρη Γερανίου

Βοηθός σκηνοθέτη: Σταύρος Πολάκης

Σχεδιασμός φώτων: Μανώλης Μπράτσης

Επιμέλεια κίνησης: Δανάη Κατσαμένη, 
Κατερίνα Καϊμά

Φωτογραφία/βίντεο:  Άκης Βαλεργάκης

Graphic Design: Αριάδνη Μιχαηλάρη

Κατ’εξαίρεση ΤΡΙΤΗ 
8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 
Ημέρα της Γυναίκας 
Ώρα έναρξης 20:00

Χορεύετε;
Bασισμένο στο αυτοβιογραφικό 
βιβλίο της Ολυμπίας Παπαδούκα 
«Γυναικείες φυλακές Αβέρωφ»
Σκηνοθεσία: Δανάη Κατσαμένη
Από τον θίασο Αντάμα

Ένα νεαρό κορίτσι μπαίνει σ’ ένα -εδώ και χρόνια- αφη-
μένο σπίτι. Εξερευνώντας το, ανακαλύπτει ένα βιβλίο γε-
μάτο μαρτυρίες γυναικών, πολιτικών κρατουμένων στις 
φυλακές Αβέρωφ. Η ιστορία υψώνεται μπροστά της και 
οι μορφές εκείνων των γυναικών που... «όσο κι αν τις 
σκοτώναν, υπήρχαν ακόμα πιο δυνατά», ζωντανεύουν 
ξανά δείχνοντάς της τον δρόμο.

Με αφορμή το αυτοβιογραφικό βιβλίο της Ολυμπίας 
Παπαδούκα «Γυναικείες φυλακές Αβέρωφ» το παρόν 
αρχίζει να συνομιλεί με το παρελθόν για να χαράξει το 
δρόμο του αύριο.

Τιμώντας την Ημέρα της Γυναίκας, η Φιλαρμο-
νική του Δήμου Καλλιθέας, θα υποδεχτεί,, από 
τις 7 μ.μ. μέχρι τις 8 μ.μ., τους θεατές της απο-
ψινής παράστασης. Με ρυθμούς στο πνεύμα της 
Ημέρας!

Ένα νεαρό κορίτσι μπαίνει σ’ ένα -εδώ και χρόνια- αφη-
μένο σπίτι. Εξερευνώντας το, ανακαλύπτει ένα βιβλίο γε-
μάτο μαρτυρίες γυναικών, πολιτικών κρατουμένων στις 
φυλακές Αβέρωφ. Η ιστορία υψώνεται μπροστά της και 
οι μορφές εκείνων των γυναικών που... «όσο κι αν τις 
σκοτώναν, υπήρχαν ακόμα πιο δυνατά», ζωντανεύουν 
ξανά δείχνοντάς της τον δρόμο.

Με αφορμή το αυτοβιογραφικό βιβλίο της Ολυμπίας 
Παπαδούκα «Γυναικείες φυλακές Αβέρωφ» το παρόν 
αρχίζει να συνομιλεί με το παρελθόν για να χαράξει το 
δρόμο του αύριο.

Τιμώντας την Ημέρα της Γυναίκας, η Φιλαρμο-
νική του Δήμου Καλλιθέας, θα υποδεχτεί,, από 
τις 7 μ.μ. μέχρι τις 8 μ.μ., τους θεατές της απο-
ψινής παράστασης. Με ρυθμούς στο πνεύμα της 
Ημέρας!

Ένα νεαρό κορίτσι μπαίνει σ’ ένα -εδώ και χρόνια- αφη-
μένο σπίτι. Εξερευνώντας το, ανακαλύπτει ένα βιβλίο γε-
μάτο μαρτυρίες γυναικών, πολιτικών κρατουμένων στις 
φυλακές Αβέρωφ. Η ιστορία υψώνεται μπροστά της και 
οι μορφές εκείνων των γυναικών που... «όσο κι αν τις 
σκοτώναν, υπήρχαν ακόμα πιο δυνατά», ζωντανεύουν 
ξανά δείχνοντάς της τον δρόμο.

Με αφορμή το αυτοβιογραφικό βιβλίο της Ολυμπίας 
Παπαδούκα «Γυναικείες φυλακές Αβέρωφ» το παρόν 
αρχίζει να συνομιλεί με το παρελθόν για να χαράξει το 
δρόμο του αύριο.

Τιμώντας την Ημέρα της Γυναίκας, η Φιλαρμο-
νική του Δήμου Καλλιθέας, θα υποδεχτεί,, από 
τις 7 μ.μ. μέχρι τις 8 μ.μ., τους θεατές της απο-
ψινής παράστασης. Με ρυθμούς στο πνεύμα της 
Ημέρας!
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Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιώργος Γαλίτης & 
Θανάσης Κουρλαμπάς

Κείμενο: Leo Tolstoy

Μετάφραση από τα ρωσικά: Παύλος 
Στεφάνου

Διασκευή/Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνα 
Νικολαΐδη

Σκηνικά/Κοστούμια: Νίκος Κασαπάκης

Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Οικονόμου

Κίνηση: Χριστίνα Φωτεινάκη

Σχεδιασμός φωτισμών: Χριστίνα 
Θανάσουλα

Υλοποίηση φωτισμών: Μανώλης 
Μπράτσης

Φωτογραφίες: Γιώργος Σακκάς

Γραφιστική επιμέλεια: GRID FOX

Επικοινωνία:  Άντζυ Νομικού

ΔΕΥΤΕΡΑ  
14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 
Ώρα έναρξης 20:00

Ο θάνατος  
του Ιβάν Ιλίτς
του Λέοντος Τολστόι
σε θεατρική διασκευή και 
σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας 
Νικολαΐδη

Ο Τολστόι, μέσω αυτού 
του έργου του, επιχειρεί 
ένα προσκύνημα στον 
Θάνατο, αντιλαμβανόμε-
νος εις βάθος τη σημα-
σία της μνήμης Θανάτου. 
Το να θυμάται δηλαδή ο 
άνθρωπος ότι είναι θνη-
τός, ότι θα ‘ρθει η στιγμή 
που θα πεθάνει. Και τότε, 
το μόνο που θα ορθωθεί 
μπροστά του, θα είναι το 
πως έζησε. Αυτή η σκέ-
ψη κάθε άλλο παρά λυ-
πηρή είναι αν ο άνθρω-
πος καταφέρει να ζήσει 
«όπως πρέπει να ζει ο  
Άνθρωπος».

«Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς» βασίζεται στο ΑΛΗΘΙΝΟ ΓΕ-
ΓΟΝΟΣ του θανάτου του δικαστή Ιβάν Ιλίτς Μετσνίκοφ, 
όπως το διηγήθηκε στον ίδιο τον Τολστόι η μητέρα του 
αποθανόντος. Παρ’ όλο που δεν είναι από τα πιο γνω-
στά, συγκαταλέγεται από φιλοσόφους και λογοτέχνες, 
στα πιο σημαντικά και πιο ώριμα έργα του Τολστόι.

Ο ευκατάστατος δικαστής Ιβάν Ιλίτς, αρρωσταίνει βα-
ριά. Η αρρώστια κι ο επικείμενος Θάνατός του, εκμη-
δενίζουν όλη την προηγούμενη ζωή του. Επιτυχίες, 
ανούσιες συναναστροφές, εξουσία, κύρος και χρήμα 
στέκουν αδύναμα μπροστά στο τέλος. Ολόκληρη η 
ύπαρξη του Ιβάν Ιλίτς σείεται συθέμελα γιατί, όσο κι αν 
προσπαθεί να αποδεχτεί το συμπέρασμα ότι «ο Γάιος 
είναι άνθρωπος, οι άνθρωποι είναι θνητοί, άρα ο Γάι-
ος είναι θνητός» που διδάχτηκε κατά την περίοδο των 
φοιτητικών του χρόνων, το Εγώ του τον κρατάει γερά 
δέσμιο του. Ο Γάιος ναι… αυτός όμως όχι! Αυτός μπορεί 
να ξεγελάσει τον Θάνατο!

Ο Τολστόι, μέσω αυτού 
του έργου του, επιχειρεί 
ένα προσκύνημα στον 
Θάνατο, αντιλαμβανόμε-
νος εις βάθος τη σημα-
σία της μνήμης Θανάτου. 
Το να θυμάται δηλαδή ο 
άνθρωπος ότι είναι θνη-
τός, ότι θα ‘ρθει η στιγμή 
που θα πεθάνει. Και τότε, 
το μόνο που θα ορθωθεί 
μπροστά του, θα είναι το 
πως έζησε. Αυτή η σκέ-
ψη κάθε άλλο παρά λυ-
πηρή είναι αν ο άνθρω-
πος καταφέρει να ζήσει 
«όπως πρέπει να ζει ο  
Άνθρωπος».

«Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς» βασίζεται στο ΑΛΗΘΙΝΟ ΓΕ-
ΓΟΝΟΣ του θανάτου του δικαστή Ιβάν Ιλίτς Μετσνίκοφ, 
όπως το διηγήθηκε στον ίδιο τον Τολστόι η μητέρα του 
αποθανόντος. Παρ’ όλο που δεν είναι από τα πιο γνω-
στά, συγκαταλέγεται από φιλοσόφους και λογοτέχνες, 
στα πιο σημαντικά και πιο ώριμα έργα του Τολστόι.

Ο ευκατάστατος δικαστής Ιβάν Ιλίτς, αρρωσταίνει βα-
ριά. Η αρρώστια κι ο επικείμενος Θάνατός του, εκμη-
δενίζουν όλη την προηγούμενη ζωή του. Επιτυχίες, 
ανούσιες συναναστροφές, εξουσία, κύρος και χρήμα 
στέκουν αδύναμα μπροστά στο τέλος. Ολόκληρη η 
ύπαρξη του Ιβάν Ιλίτς σείεται συθέμελα γιατί, όσο κι αν 
προσπαθεί να αποδεχτεί το συμπέρασμα ότι «ο Γάιος 
είναι άνθρωπος, οι άνθρωποι είναι θνητοί, άρα ο Γάι-
ος είναι θνητός» που διδάχτηκε κατά την περίοδο των 
φοιτητικών του χρόνων, το Εγώ του τον κρατάει γερά 
δέσμιο του. Ο Γάιος ναι… αυτός όμως όχι! Αυτός μπορεί 
να ξεγελάσει τον Θάνατο!

Ο Τολστόι, μέσω αυτού 
του έργου του, επιχειρεί 
ένα προσκύνημα στον 
Θάνατο, αντιλαμβανόμε-
νος εις βάθος τη σημα-
σία της μνήμης Θανάτου. 
Το να θυμάται δηλαδή ο 
άνθρωπος ότι είναι θνη-
τός, ότι θα ‘ρθει η στιγμή 
που θα πεθάνει. Και τότε, 
το μόνο που θα ορθωθεί 
μπροστά του, θα είναι το 
πως έζησε. Αυτή η σκέ-
ψη κάθε άλλο παρά λυ-
πηρή είναι αν ο άνθρω-
πος καταφέρει να ζήσει 
«όπως πρέπει να ζει ο  
Άνθρωπος».

«Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς» βασίζεται στο ΑΛΗΘΙΝΟ ΓΕ-
ΓΟΝΟΣ του θανάτου του δικαστή Ιβάν Ιλίτς Μετσνίκοφ, 
όπως το διηγήθηκε στον ίδιο τον Τολστόι η μητέρα του 
αποθανόντος. Παρ’ όλο που δεν είναι από τα πιο γνω-
στά, συγκαταλέγεται από φιλοσόφους και λογοτέχνες, 
στα πιο σημαντικά και πιο ώριμα έργα του Τολστόι.

Ο ευκατάστατος δικαστής Ιβάν Ιλίτς, αρρωσταίνει βα-
ριά. Η αρρώστια κι ο επικείμενος Θάνατός του, εκμη-
δενίζουν όλη την προηγούμενη ζωή του. Επιτυχίες, 
ανούσιες συναναστροφές, εξουσία, κύρος και χρήμα 
στέκουν αδύναμα μπροστά στο τέλος. Ολόκληρη η 
ύπαρξη του Ιβάν Ιλίτς σείεται συθέμελα γιατί, όσο κι αν 
προσπαθεί να αποδεχτεί το συμπέρασμα ότι «ο Γάιος 
είναι άνθρωπος, οι άνθρωποι είναι θνητοί, άρα ο Γάι-
ος είναι θνητός» που διδάχτηκε κατά την περίοδο των 
φοιτητικών του χρόνων, το Εγώ του τον κρατάει γερά 
δέσμιο του. Ο Γάιος ναι… αυτός όμως όχι! Αυτός μπορεί 
να ξεγελάσει τον Θάνατο!
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Παίζουν οι ηθοποιοί: Γεωργία Ζώη, Γιώργος 
Σίσκος, Σταύρος Βόλκος, Κατερίνα Βολίκα

Κιθάρα: Αρετή Κοκκίνου

Κλαρίνο: Πέτρος Χαλκιάς 

Κρουστά: Σταύρος Βόλκος-Κατερίνα Βολίκα

Συγγραφέας: Βασίλης Γιαννόπουλος

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Μαντέλη

Σκηνικά-κοστούμια: Ιωάννα Κατσιαβού
Πρωτότυπη μουσική σύνθεση και διασκευή 
ηπειρώτικων κομματιών: Αρετή Κοκκίνου 

Στίχοι: Βασίλης Γιαννόπουλος

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Αδαμαντία 
Μαντελένη

Παραγωγή: «Διώνης Αίνιγμα» ΑΜΚΕ

ΔΕΥΤΕΡΑ  
21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 
Ώρα έναρξης 20:00

Εγώ η Λένγκω
του Βασίλη Γιαννόπουλου
σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαντέλη

Η Λένγκω (Ελένη), είναι μία Ηπειρώτισσα 
γυναίκα, που ζει μια αλληλουχία ζωών, από 
την περίοδο της Επανάστασης του 1821 
έως και σήμερα. Η ίδια θεωρεί, ότι στο 
αίμα της, κυλάει αίμα της Αρχαίας Διώνης 
αλλά και άλλων γυναικών, τις οποίες με 
την φαντασία της ενσαρκώνει σε πολλές 
διαφορετικές ζωές.  Έτσι «ζώντας» τα τε-
λευταία 200 χρόνια, (Επανάσταση 1821, 
Γερμανική κατοχή 1940, Πολυτεχνείο, Με-
ταπολίτευση κλπ.) αντιλαμβάνεται ότι η 
Ιστορία επαναλαμβάνεται, με το «τέρας» 
του πολέμου να εμφανίζεται πάντα, αλλά 
με διαφορετικό πρόσωπο. Πότε ως Τούρ-
κος κατακτητής με το γιαταγάνι, πότε ως 
Φασίστας κατακτητής με την μπότα και 
πότε ως οικονομικός αόρατος κατακτητής, 
με κοινά προβλήματα, την πείνα, την εξα-
θλίωση την προσφυγιά και την προδοσία.

Στην τελευταία της ζωή που φτάνει στο σήμερα, υπερα-
σπίζεται τους αγώνες των σημερινών γυναικών κατ’ αντι-
στοιχία με τις ηρωίδες των εκάστοτε Εθνικών αγώνων, 
περνώντας το μήνυμα, ότι οι ήρωες υπάρχουν και ζουν 
ανάμεσά μας.

Ο εμβληματικός ρόλος ενός «από μηχανής» θεού, λει-
τουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των «ζωών» της 
Λένγκως, αλλά παράλληλα αφήνει και κάποια ερωτημα-
τικά στον θεατή με σκοπό να «σπρώξει» τα νοήματα του 
έργου πιο βαθειά στην ψυχή του.

Η παράσταση εµπλουτίζεται από ζωντανή µουσική, µε κλα-
ρίνο, κιθάρα και κρουστά. Την πρωτότυπη µουσική συνέθε-
σε η Αρετή Κοκκίνου και είναι εµπνευσµένη από την ηπει-
ρώτικη πεντατονία.

Τα τραγούδια της παράστασης µε τους υπέροχους στίχους 
του Βασίλη Γιαννόπουλου ερµηνεύει όλος ο θίασος που 
αποτελείται από ηθοποιούς, τραγουδιστές και µουσικούς.

Η Λένγκω (Ελένη), είναι μία Ηπειρώτισσα 
γυναίκα, που ζει μια αλληλουχία ζωών, από 
την περίοδο της Επανάστασης του 1821 
έως και σήμερα. Η ίδια θεωρεί, ότι στο 
αίμα της, κυλάει αίμα της Αρχαίας Διώνης 
αλλά και άλλων γυναικών, τις οποίες με 
την φαντασία της ενσαρκώνει σε πολλές 
διαφορετικές ζωές.  Έτσι «ζώντας» τα τε-
λευταία 200 χρόνια, (Επανάσταση 1821, 
Γερμανική κατοχή 1940, Πολυτεχνείο, Με-
ταπολίτευση κλπ.) αντιλαμβάνεται ότι η 
Ιστορία επαναλαμβάνεται, με το «τέρας» 
του πολέμου να εμφανίζεται πάντα, αλλά 
με διαφορετικό πρόσωπο. Πότε ως Τούρ-
κος κατακτητής με το γιαταγάνι, πότε ως 
Φασίστας κατακτητής με την μπότα και 
πότε ως οικονομικός αόρατος κατακτητής, 
με κοινά προβλήματα, την πείνα, την εξα-
θλίωση την προσφυγιά και την προδοσία.

Στην τελευταία της ζωή που φτάνει στο σήμερα, υπερα-
σπίζεται τους αγώνες των σημερινών γυναικών κατ’ αντι-
στοιχία με τις ηρωίδες των εκάστοτε Εθνικών αγώνων, 
περνώντας το μήνυμα, ότι οι ήρωες υπάρχουν και ζουν 
ανάμεσά μας.

Ο εμβληματικός ρόλος ενός «από μηχανής» θεού, λει-
τουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των «ζωών» της 
Λένγκως, αλλά παράλληλα αφήνει και κάποια ερωτημα-
τικά στον θεατή με σκοπό να «σπρώξει» τα νοήματα του 
έργου πιο βαθειά στην ψυχή του.

Η παράσταση εµπλουτίζεται από ζωντανή µουσική, µε κλα-
ρίνο, κιθάρα και κρουστά. Την πρωτότυπη µουσική συνέθε-
σε η Αρετή Κοκκίνου και είναι εµπνευσµένη από την ηπει-
ρώτικη πεντατονία.

Τα τραγούδια της παράστασης µε τους υπέροχους στίχους 
του Βασίλη Γιαννόπουλου ερµηνεύει όλος ο θίασος που 
αποτελείται από ηθοποιούς, τραγουδιστές και µουσικούς.

Η Λένγκω (Ελένη), είναι μία Ηπειρώτισσα 
γυναίκα, που ζει μια αλληλουχία ζωών, από 
την περίοδο της Επανάστασης του 1821 
έως και σήμερα. Η ίδια θεωρεί, ότι στο 
αίμα της, κυλάει αίμα της Αρχαίας Διώνης 
αλλά και άλλων γυναικών, τις οποίες με 
την φαντασία της ενσαρκώνει σε πολλές 
διαφορετικές ζωές.  Έτσι «ζώντας» τα τε-
λευταία 200 χρόνια, (Επανάσταση 1821, 
Γερμανική κατοχή 1940, Πολυτεχνείο, Με-
ταπολίτευση κλπ.) αντιλαμβάνεται ότι η 
Ιστορία επαναλαμβάνεται, με το «τέρας» 
του πολέμου να εμφανίζεται πάντα, αλλά 
με διαφορετικό πρόσωπο. Πότε ως Τούρ-
κος κατακτητής με το γιαταγάνι, πότε ως 
Φασίστας κατακτητής με την μπότα και 
πότε ως οικονομικός αόρατος κατακτητής, 
με κοινά προβλήματα, την πείνα, την εξα-
θλίωση την προσφυγιά και την προδοσία.

Στην τελευταία της ζωή που φτάνει στο σήμερα, υπερα-
σπίζεται τους αγώνες των σημερινών γυναικών κατ’ αντι-
στοιχία με τις ηρωίδες των εκάστοτε Εθνικών αγώνων, 
περνώντας το μήνυμα, ότι οι ήρωες υπάρχουν και ζουν 
ανάμεσά μας.

Ο εμβληματικός ρόλος ενός «από μηχανής» θεού, λει-
τουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των «ζωών» της 
Λένγκως, αλλά παράλληλα αφήνει και κάποια ερωτημα-
τικά στον θεατή με σκοπό να «σπρώξει» τα νοήματα του 
έργου πιο βαθειά στην ψυχή του.

Η παράσταση εµπλουτίζεται από ζωντανή µουσική, µε κλα-
ρίνο, κιθάρα και κρουστά. Την πρωτότυπη µουσική συνέθε-
σε η Αρετή Κοκκίνου και είναι εµπνευσµένη από την ηπει-
ρώτικη πεντατονία.

Τα τραγούδια της παράστασης µε τους υπέροχους στίχους 
του Βασίλη Γιαννόπουλου ερµηνεύει όλος ο θίασος που 
αποτελείται από ηθοποιούς, τραγουδιστές και µουσικούς.
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Ερμηνεύει η Δήμητρα Παπαδήμα – Μαζί 
της ο Γιάννης Μποσταντζόγλου

Κείμενο: Δήμητρα Παπαδήμα

Σκηνοθεσία: Δήμητρα Παπαδήμα – 
Γιάννης Μποσταντζόγλου

Σκηνικά-Κοστούμια: Χριστίνα Οικονόμου

Μουσική επένδυση: Χρήστος Στεργίου

Φωτογράφος: Κωνσταντίνος Σκούρτης

ΔΕΥΤΕΡΑ  
28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 
Ώρα έναρξης 20:00

Το αγρίμι-Μαρίκα 
Κοτοπούλη
της Δήμητρας Παπαδήμα
σε σκηνοθεσία Δήμητρας 
Παπαδήμα και Γιάννη 
Μποσταντζόγλου

Η Μαρίκα Κοτοπούλη, η μεγάλη ιέρεια του θεάτρου, 
η παθιασμένη, η ασυμβίβαστη, η ελεύθερη γυναίκα, 
το γεννημένο «αγοροκόριτσο», το ΑΓΡΙΜΙ, ανεβαίνει 
στη σκηνή και τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Μι-
λάει για τον μεγάλο και παθιασμένο της έρωτα με 
το Ίωνα Δραγούμη, τις αδυναμίες της, τα πάθη της, 
αυτοσαρκάζεται, καταριέται, βρίζει, πάσχει.

Πιστός της συνεργάτης ο Μητσάκος, (Δημήτρης 
Μυράτ) που δεν την αφήνει από το μάτι του παρά 
τα δώδεκα, μόλις, χρόνια του. Η Μαρίκα μένει γυ-
μνή μπροστά στον ταραχώδη, αταίριαστο, ερωτά 
της για τον αριστοκράτη Ίωνα Δραγούμη. Εξαρτη-
μένη για χρόνια από εκείνον και τη μορφίνη, αφή-
νεται σε μια παραζάλη από όργια και ουσίες, για να 
σωθεί από μια κοινωνία που την αμφισβητεί, αλλά 
κυρίως για να δραπετεύσει από τον εαυτό της.

Το καλοκαίρι του 1920, σε ηλικία 33 χρόνων πε-
ριμένει για είκοσι τρεις μέρες στο καμαρίνι της τον 
Ίωνα Δραγούμη. Όταν αυτός δεν έρχεται τον ψάχνει 
στο κοινό, κρατάει κενή τη θέση του στο κέντρο της 
πλατείας, αλλά και τη διπλανή για το καπέλο του. 
Όταν, σε μία παράσταση, διακρίνει ανάμεσα στους 
θεατές την Πηνελόπη Δέλτα, την αντίζηλη, αρπάζει 
την ευκαιρία να την αντιμετωπίσει όπως ανέκαθεν 
το λαχταρούσε η ψυχή της και την αναγκάζει να 
αποχωρήσει ντροπιασμένη από την αίθουσα.

Μαθαίνοντας για το θάνατο του αγαπημένου της 
Ίωνα ουρλιάζει «Μήτσο την αλήθεια, όταν παίζω 
στην Ορέστεια βγάζω τέτοιο σπαραγμό;» Αυτή είναι 
η θεατρίνα.

Της απομένει ακόμα μια «παράσταση». Το Αγρίμι, η 
Μαρίκα Κοτοπούλη, αψηφά τα προσχήματα και μας 
ανοίγει τα μάτια! Κάπου ανάμεσα στο κοινό, βρίσκε-
ται ένας άντρας για να ακουμπήσει πάνω του τη μο-
ναξιά της. Ο Γιώργος Χέλμης, ο επίσημος εραστής 
όλων αυτών των χρόνων. 

Η Μαρίκα Κοτοπούλη, η μεγάλη ιέρεια του θεάτρου, 
η παθιασμένη, η ασυμβίβαστη, η ελεύθερη γυναίκα, 
το γεννημένο «αγοροκόριτσο», το ΑΓΡΙΜΙ, ανεβαίνει 
στη σκηνή και τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Μι-
λάει για τον μεγάλο και παθιασμένο της έρωτα με 
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τα δώδεκα, μόλις, χρόνια του. Η Μαρίκα μένει γυ-
μνή μπροστά στον ταραχώδη, αταίριαστο, ερωτά 
της για τον αριστοκράτη Ίωνα Δραγούμη. Εξαρτη-
μένη για χρόνια από εκείνον και τη μορφίνη, αφή-
νεται σε μια παραζάλη από όργια και ουσίες, για να 
σωθεί από μια κοινωνία που την αμφισβητεί, αλλά 
κυρίως για να δραπετεύσει από τον εαυτό της.

Το καλοκαίρι του 1920, σε ηλικία 33 χρόνων πε-
ριμένει για είκοσι τρεις μέρες στο καμαρίνι της τον 
Ίωνα Δραγούμη. Όταν αυτός δεν έρχεται τον ψάχνει 
στο κοινό, κρατάει κενή τη θέση του στο κέντρο της 
πλατείας, αλλά και τη διπλανή για το καπέλο του. 
Όταν, σε μία παράσταση, διακρίνει ανάμεσα στους 
θεατές την Πηνελόπη Δέλτα, την αντίζηλη, αρπάζει 
την ευκαιρία να την αντιμετωπίσει όπως ανέκαθεν 
το λαχταρούσε η ψυχή της και την αναγκάζει να 
αποχωρήσει ντροπιασμένη από την αίθουσα.

Μαθαίνοντας για το θάνατο του αγαπημένου της 
Ίωνα ουρλιάζει «Μήτσο την αλήθεια, όταν παίζω 
στην Ορέστεια βγάζω τέτοιο σπαραγμό;» Αυτή είναι 
η θεατρίνα.

Της απομένει ακόμα μια «παράσταση». Το Αγρίμι, η 
Μαρίκα Κοτοπούλη, αψηφά τα προσχήματα και μας 
ανοίγει τα μάτια! Κάπου ανάμεσα στο κοινό, βρίσκε-
ται ένας άντρας για να ακουμπήσει πάνω του τη μο-
ναξιά της. Ο Γιώργος Χέλμης, ο επίσημος εραστής 
όλων αυτών των χρόνων. 

Η Μαρίκα Κοτοπούλη, η μεγάλη ιέρεια του θεάτρου, 
η παθιασμένη, η ασυμβίβαστη, η ελεύθερη γυναίκα, 
το γεννημένο «αγοροκόριτσο», το ΑΓΡΙΜΙ, ανεβαίνει 
στη σκηνή και τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Μι-
λάει για τον μεγάλο και παθιασμένο της έρωτα με 
το Ίωνα Δραγούμη, τις αδυναμίες της, τα πάθη της, 
αυτοσαρκάζεται, καταριέται, βρίζει, πάσχει.

Πιστός της συνεργάτης ο Μητσάκος, (Δημήτρης 
Μυράτ) που δεν την αφήνει από το μάτι του παρά 
τα δώδεκα, μόλις, χρόνια του. Η Μαρίκα μένει γυ-
μνή μπροστά στον ταραχώδη, αταίριαστο, ερωτά 
της για τον αριστοκράτη Ίωνα Δραγούμη. Εξαρτη-
μένη για χρόνια από εκείνον και τη μορφίνη, αφή-
νεται σε μια παραζάλη από όργια και ουσίες, για να 
σωθεί από μια κοινωνία που την αμφισβητεί, αλλά 
κυρίως για να δραπετεύσει από τον εαυτό της.

Το καλοκαίρι του 1920, σε ηλικία 33 χρόνων πε-
ριμένει για είκοσι τρεις μέρες στο καμαρίνι της τον 
Ίωνα Δραγούμη. Όταν αυτός δεν έρχεται τον ψάχνει 
στο κοινό, κρατάει κενή τη θέση του στο κέντρο της 
πλατείας, αλλά και τη διπλανή για το καπέλο του. 
Όταν, σε μία παράσταση, διακρίνει ανάμεσα στους 
θεατές την Πηνελόπη Δέλτα, την αντίζηλη, αρπάζει 
την ευκαιρία να την αντιμετωπίσει όπως ανέκαθεν 
το λαχταρούσε η ψυχή της και την αναγκάζει να 
αποχωρήσει ντροπιασμένη από την αίθουσα.

Μαθαίνοντας για το θάνατο του αγαπημένου της 
Ίωνα ουρλιάζει «Μήτσο την αλήθεια, όταν παίζω 
στην Ορέστεια βγάζω τέτοιο σπαραγμό;» Αυτή είναι 
η θεατρίνα.

Της απομένει ακόμα μια «παράσταση». Το Αγρίμι, η 
Μαρίκα Κοτοπούλη, αψηφά τα προσχήματα και μας 
ανοίγει τα μάτια! Κάπου ανάμεσα στο κοινό, βρίσκε-
ται ένας άντρας για να ακουμπήσει πάνω του τη μο-
ναξιά της. Ο Γιώργος Χέλμης, ο επίσημος εραστής 
όλων αυτών των χρόνων. 
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Παίζουν οι ηθοποιοί: Ζανό Ντάνιας, 
Στέλιος Καλαθάς, Αναστασία Γκολέμα, 
Λεωνίδας Αργυρόπουλος, Ορφέας 
Αλπανίδης

Απόδοση κειμένου: Μαρία Χριστοδούλου

Σκηνοθεσία: Θανάσης Θεολόγης

Κοστούμια: Μανόλης Παντελιδάκης

Σκηνικό: Κώστας Κουρμουλάκης

Μουσική: Νίκος Τσέκος

Χορογραφίες: Κωνσταντίνα 
Σαραντοπούλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Λεωνίδας 
Αργυρόπουλος

Ζωγραφική σκηνικού: Ελένη Σουμή

Φωτογραφίες: Γιώργος Γιαννακόπουλος

Μοδίστρα: Ελένη Παπαδοπούλου

ΔΕΥΤΕΡΑ  
4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 
Ώρα έναρξης 20:00

Η φάρσα του Πιερ 
Πατλέν
που γράφτηκε στα Γαλλικά το 
1457, από ανώνυμο συγγραφέα,
σε σκηνοθεσία Θανάση Θεολόγη

Η επιρροή που άσκησε στο 
λαϊκό θέατρο της Ευρώπης 
ήταν τόσο μεγάλη, που δίκαια 
θεωρείται η «μητέρα» της νε-
ώτερης κωμωδίας. Παρουσι-
αζόταν συχνά από τις περιο-
δεύουσες συντεχνίες, σε διά-
φορες εκδοχές και με ποικίλες 
παραλλαγές των «κατορθω-
μάτων» του απατεώνα δικο-
λάβου («Ο Pathelin βασιλιάς», 
«Ο Pathelin υπουργός, «Ο 
Pathelin στην κόλαση» κ.λπ.).

Σε πρώτο επίπεδο, οι ξεκαρδι-
στικές σκηνές εναλλάσσονται 

με καταιγιστική ταχύτητα και θαυμαστή ακρίβεια, συν-
θέτοντας ένα εκρηκτικό γαϊτανάκι, απατεωνιάς και υπο-
κρισίας. Αρκετές από αυτές τις σκηνές τροφοδότησαν 
δρώμενα της Comedia de l’ arte και του (αρκετά μετα-
γενέστερου) Goldoni. 

Σε δεύτερο επίπεδο όμως η κωμωδία, αναδεικνύει και 
σατιρίζει την ανοησία και την απληστία της μικροαστικής 
τάξης, την «ελαστικότητα» του ήθους των δικαστικών 
λειτουργών και την ανεπάρκεια της δικαιοσύνης, που 
αδυνατεί να προστατέψει τον πολίτη που δεν έχει μπάρ-
μπα στη Κορώνη, από τις «ορέξεις» κάθε απατεώνα, που 
μπορεί να χειρίζεται κατά το δοκούν τις αδυναμίες και τα 
κενά του νόμου.

Σε αρκετά σημεία της παράστασης, το κοινό θα ενθαρ-
ρύνεται να πάρει ενεργό μέρος στην εξέλιξή της, κρίνο-
ντας τη συμπεριφορά και τις πράξεις των ηρώων. 

Στη διάρκεια των αλλαγών των χώρων της δράσης, 
interludes θα τους προκαλούν σε χαρούμενες ταραντέ-
λες και κεράσματα, έτσι όπως γινόταν στις παραστάσεις 
του δρόμου, την Αναγέννηση.

Η επιρροή που άσκησε στο 
λαϊκό θέατρο της Ευρώπης 
ήταν τόσο μεγάλη, που δίκαια 
θεωρείται η «μητέρα» της νε-
ώτερης κωμωδίας. Παρουσι-
αζόταν συχνά από τις περιο-
δεύουσες συντεχνίες, σε διά-
φορες εκδοχές και με ποικίλες 
παραλλαγές των «κατορθω-
μάτων» του απατεώνα δικο-
λάβου («Ο Pathelin βασιλιάς», 
«Ο Pathelin υπουργός, «Ο 
Pathelin στην κόλαση» κ.λπ.).

Σε πρώτο επίπεδο, οι ξεκαρδι-
στικές σκηνές εναλλάσσονται 

με καταιγιστική ταχύτητα και θαυμαστή ακρίβεια, συν-
θέτοντας ένα εκρηκτικό γαϊτανάκι, απατεωνιάς και υπο-
κρισίας. Αρκετές από αυτές τις σκηνές τροφοδότησαν 
δρώμενα της Comedia de l’ arte και του (αρκετά μετα-
γενέστερου) Goldoni. 

Σε δεύτερο επίπεδο όμως η κωμωδία, αναδεικνύει και 
σατιρίζει την ανοησία και την απληστία της μικροαστικής 
τάξης, την «ελαστικότητα» του ήθους των δικαστικών 
λειτουργών και την ανεπάρκεια της δικαιοσύνης, που 
αδυνατεί να προστατέψει τον πολίτη που δεν έχει μπάρ-
μπα στη Κορώνη, από τις «ορέξεις» κάθε απατεώνα, που 
μπορεί να χειρίζεται κατά το δοκούν τις αδυναμίες και τα 
κενά του νόμου.

Σε αρκετά σημεία της παράστασης, το κοινό θα ενθαρ-
ρύνεται να πάρει ενεργό μέρος στην εξέλιξή της, κρίνο-
ντας τη συμπεριφορά και τις πράξεις των ηρώων. 

Στη διάρκεια των αλλαγών των χώρων της δράσης, 
interludes θα τους προκαλούν σε χαρούμενες ταραντέ-
λες και κεράσματα, έτσι όπως γινόταν στις παραστάσεις 
του δρόμου, την Αναγέννηση.

Η επιρροή που άσκησε στο 
λαϊκό θέατρο της Ευρώπης 
ήταν τόσο μεγάλη, που δίκαια 
θεωρείται η «μητέρα» της νε-
ώτερης κωμωδίας. Παρουσι-
αζόταν συχνά από τις περιο-
δεύουσες συντεχνίες, σε διά-
φορες εκδοχές και με ποικίλες 
παραλλαγές των «κατορθω-
μάτων» του απατεώνα δικο-
λάβου («Ο Pathelin βασιλιάς», 
«Ο Pathelin υπουργός, «Ο 
Pathelin στην κόλαση» κ.λπ.).

Σε πρώτο επίπεδο, οι ξεκαρδι-
στικές σκηνές εναλλάσσονται 

με καταιγιστική ταχύτητα και θαυμαστή ακρίβεια, συν-
θέτοντας ένα εκρηκτικό γαϊτανάκι, απατεωνιάς και υπο-
κρισίας. Αρκετές από αυτές τις σκηνές τροφοδότησαν 
δρώμενα της Comedia de l’ arte και του (αρκετά μετα-
γενέστερου) Goldoni. 

Σε δεύτερο επίπεδο όμως η κωμωδία, αναδεικνύει και 
σατιρίζει την ανοησία και την απληστία της μικροαστικής 
τάξης, την «ελαστικότητα» του ήθους των δικαστικών 
λειτουργών και την ανεπάρκεια της δικαιοσύνης, που 
αδυνατεί να προστατέψει τον πολίτη που δεν έχει μπάρ-
μπα στη Κορώνη, από τις «ορέξεις» κάθε απατεώνα, που 
μπορεί να χειρίζεται κατά το δοκούν τις αδυναμίες και τα 
κενά του νόμου.

Σε αρκετά σημεία της παράστασης, το κοινό θα ενθαρ-
ρύνεται να πάρει ενεργό μέρος στην εξέλιξή της, κρίνο-
ντας τη συμπεριφορά και τις πράξεις των ηρώων. 

Στη διάρκεια των αλλαγών των χώρων της δράσης, 
interludes θα τους προκαλούν σε χαρούμενες ταραντέ-
λες και κεράσματα, έτσι όπως γινόταν στις παραστάσεις 
του δρόμου, την Αναγέννηση.
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Διανομή: Ελένη Φιλίνη, Σταμάτης 
Τζελέπης, Παύλος Κουρτίδης, Ηλίας 
Παπακωνσταντίνου,  Έφη Κιούκη,  Έλενα 
Τσεφαλά και ο Γιώργος Ματαράγκας

Στον ρόλο του Δον Καμίλο ο Πέτρος 
Ξεκούκης

Φιλική συμμετοχή – Φωνή Θεού  
ο σκηνοθέτης Μανούσος Μανουσάκης

Σκηνοθεσία: Γιώργος Ματαράγκας

Σκηνικά – Κοστούμια: Παναγιώτης 
Μανίκας

Μουσική επιμέλεια: Πέτρος Ζουμπούλης

Φωτισμοί: Παναγιώτης Ψύχας

Φωτογραφίες: Κώστας Δέλχας

Γραφιστική επιμέλεια: Μάχη Κερκένη 

ΔΕΥΤΕΡΑ  
11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 
Ώρα έναρξης 20:00

Δον Καμίλο
του Σωτήρη Πατατζή
σε σκηνοθεσία Γιώργου 
Ματαράγκα

Μια κωμωδία – σάτιρα του πολιτικού φανατι-
σμού. Ο συγγραφέας εμπνέεται από τα ευθυ-
μογραφήματα του Ιταλού συγγραφέα ΖΟΒΑΝΙ 
ΓΚΟΥΑΡΕΣΚΙ. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα αγα-
πητό έργο στο ελληνικό κοινό και από τα πιο 
γνωστά έργα του Σωτήρη Πατατζή.

Γράφτηκε το 1958 και η υπόθεση του διαδρα-
ματίζεται λίγο μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πό-
λεμο, σε μια μικρή κωμόπολη της Νότιας Ιταλί-
ας. 

Κυρίαρχα πρόσωπα δύο παιδικοί φίλοι, ο Δον 
Καμίλο και ο Πεπόνε. Η μεταξύ τους σχέση, αγά-
πης και μίσους, η έντονη πολιτική αντίθεση του 
αιδεσιμότατου Δον Καμίλο με τον Πεπόνε. Όλη 
η πλοκή του έργου, από το οποίο δεν λείπει ο 
έρωτας, δημιουργεί απίστευτες καταστάσεις, 
που θα κάνουν τον θεατή να γελάσει με την 
καρδιά του, να συγκινηθεί και να προβληματι-
στεί. Mια απίθανη κωμωδία που απευθύνεται σε 
όλη την οικογένεια και σε όλες τις ηλικίες!

Μια κωμωδία – σάτιρα του πολιτικού φανατι-
σμού. Ο συγγραφέας εμπνέεται από τα ευθυ-
μογραφήματα του Ιταλού συγγραφέα ΖΟΒΑΝΙ 
ΓΚΟΥΑΡΕΣΚΙ. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα αγα-
πητό έργο στο ελληνικό κοινό και από τα πιο 
γνωστά έργα του Σωτήρη Πατατζή.

Γράφτηκε το 1958 και η υπόθεση του διαδρα-
ματίζεται λίγο μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πό-
λεμο, σε μια μικρή κωμόπολη της Νότιας Ιταλί-
ας. 

Κυρίαρχα πρόσωπα δύο παιδικοί φίλοι, ο Δον 
Καμίλο και ο Πεπόνε. Η μεταξύ τους σχέση, αγά-
πης και μίσους, η έντονη πολιτική αντίθεση του 
αιδεσιμότατου Δον Καμίλο με τον Πεπόνε. Όλη 
η πλοκή του έργου, από το οποίο δεν λείπει ο 
έρωτας, δημιουργεί απίστευτες καταστάσεις, 
που θα κάνουν τον θεατή να γελάσει με την 
καρδιά του, να συγκινηθεί και να προβληματι-
στεί. Mια απίθανη κωμωδία που απευθύνεται σε 
όλη την οικογένεια και σε όλες τις ηλικίες!

Μια κωμωδία – σάτιρα του πολιτικού φανατι-
σμού. Ο συγγραφέας εμπνέεται από τα ευθυ-
μογραφήματα του Ιταλού συγγραφέα ΖΟΒΑΝΙ 
ΓΚΟΥΑΡΕΣΚΙ. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα αγα-
πητό έργο στο ελληνικό κοινό και από τα πιο 
γνωστά έργα του Σωτήρη Πατατζή.

Γράφτηκε το 1958 και η υπόθεση του διαδρα-
ματίζεται λίγο μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πό-
λεμο, σε μια μικρή κωμόπολη της Νότιας Ιταλί-
ας. 

Κυρίαρχα πρόσωπα δύο παιδικοί φίλοι, ο Δον 
Καμίλο και ο Πεπόνε. Η μεταξύ τους σχέση, αγά-
πης και μίσους, η έντονη πολιτική αντίθεση του 
αιδεσιμότατου Δον Καμίλο με τον Πεπόνε. Όλη 
η πλοκή του έργου, από το οποίο δεν λείπει ο 
έρωτας, δημιουργεί απίστευτες καταστάσεις, 
που θα κάνουν τον θεατή να γελάσει με την 
καρδιά του, να συγκινηθεί και να προβληματι-
στεί. Mια απίθανη κωμωδία που απευθύνεται σε 
όλη την οικογένεια και σε όλες τις ηλικίες!
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Παίζουν: Βασίλης Γεωργοσόπουλος, 
Ανδρέας Βελέντζας, Αντωνία Πίντζου, 
Ορέστης Στύλος, Κατερίνα Κοντογούρη, 
Σιλβάνα Σοντίνι, Ειρήνη Δρακουλέλη

Συγγραφέας: Nina Raine (Νίνα Ρέιν)

Μεταφραστής: Κώστας Νταλιάνης

Σκηνοθέτης: Φάνια Νταλιάνη

Σκηνογράφος/Ενδυματολόγος:Αντώνης 
Χαλκιάς

Πρωτότυπη μουσική: Βασίλης 
Μπαμπούνης

Σχεδιασμός φωτισμών: Κώστας 
Νταλιάνης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ευγνωσία 
Σοφιανίδου

ΔΕΥΤΕΡΑ  
2 ΜΑΪΟΥ 2022 
Ώρα έναρξης 20:30

Συναίνεση
της Νίνα Ρέιν σε σκηνοθεσία 
Φάνιας Νταλιάνη

Η Βρετανή συγγραφέας μετά τις «Φυλές», ένα έργο που 
γνώρισε μεγάλη επιτυχία παγκοσμίως με κεντρικό ήρωα 
έναν κωφό μέσα σε μια δυσλειτουργική οικογένεια, επα-
νέρχεται και αποφασίζει να ασχοληθεί με τη συναίνεση, 
έναν νομικό όρο και ταυτόχρονα μια πραγματικότητα. 
Ένα θέμα σημαντικό και επίκαιρο. Τη συναίνεση στη σε-
ξουαλική πράξη.

Μία γυναίκα τη βιάσανε. Δε θα φοβηθεί, θα το καταγγεί-
λει. Θα γίνει δίκη. Όμως ο βιαστής έχει καλό δικηγόρο.  
Άραγε πόσο ευλύγιστη μπορεί να είναι η αλήθεια;

Ένας δικηγόρος υπερασπίζεται έναν βιαστή. Πώς άραγε 
σκέφτεται ένας δικηγόρος που υπερασπίζεται βιαστές; 
Πόσο επηρεάζει τον τρόπο σκέψης του; Πόσο επηρεάζει 
τον ορισμό που δίνει εκείνος, στην προσωπική του ζωή, 
στη συναίνεση;

Με τη συναίνεση ως πυρήνα, η συγγραφέας επεκτείνεται 
σε καίρια θέματα της ζωής μας. Διότι η συναίνεση δεν 
έχει να κάνει μόνο με τη σεξουαλική πράξη, αλλά και με 
κάθε άλλη πράξη μας, κάθε πράξη που πιθανόν κάνουμε 
-εκβιαζόμενοι- για χάρη κάποιου άλλου. Από ενοχή, από 
το φόβο της απώλειας, από αγάπη.

Σε πόσες πράξεις μας έχουμε συναινέσει επιλέγοντας 
πραγματικά ελεύθερα;

Ένα επίκαιρο έργο που φέρνει το καθένα ξεχωριστά 
ενώπιον των ευθυνών του.

Η Βρετανή συγγραφέας μετά τις «Φυλές», ένα έργο που 
γνώρισε μεγάλη επιτυχία παγκοσμίως με κεντρικό ήρωα 
έναν κωφό μέσα σε μια δυσλειτουργική οικογένεια, επα-
νέρχεται και αποφασίζει να ασχοληθεί με τη συναίνεση, 
έναν νομικό όρο και ταυτόχρονα μια πραγματικότητα. 
Ένα θέμα σημαντικό και επίκαιρο. Τη συναίνεση στη σε-
ξουαλική πράξη.

Μία γυναίκα τη βιάσανε. Δε θα φοβηθεί, θα το καταγγεί-
λει. Θα γίνει δίκη. Όμως ο βιαστής έχει καλό δικηγόρο.  
Άραγε πόσο ευλύγιστη μπορεί να είναι η αλήθεια;

Ένας δικηγόρος υπερασπίζεται έναν βιαστή. Πώς άραγε 
σκέφτεται ένας δικηγόρος που υπερασπίζεται βιαστές; 
Πόσο επηρεάζει τον τρόπο σκέψης του; Πόσο επηρεάζει 
τον ορισμό που δίνει εκείνος, στην προσωπική του ζωή, 
στη συναίνεση;

Με τη συναίνεση ως πυρήνα, η συγγραφέας επεκτείνεται 
σε καίρια θέματα της ζωής μας. Διότι η συναίνεση δεν 
έχει να κάνει μόνο με τη σεξουαλική πράξη, αλλά και με 
κάθε άλλη πράξη μας, κάθε πράξη που πιθανόν κάνουμε 
-εκβιαζόμενοι- για χάρη κάποιου άλλου. Από ενοχή, από 
το φόβο της απώλειας, από αγάπη.

Σε πόσες πράξεις μας έχουμε συναινέσει επιλέγοντας 
πραγματικά ελεύθερα;

Ένα επίκαιρο έργο που φέρνει το καθένα ξεχωριστά 
ενώπιον των ευθυνών του.

Η Βρετανή συγγραφέας μετά τις «Φυλές», ένα έργο που 
γνώρισε μεγάλη επιτυχία παγκοσμίως με κεντρικό ήρωα 
έναν κωφό μέσα σε μια δυσλειτουργική οικογένεια, επα-
νέρχεται και αποφασίζει να ασχοληθεί με τη συναίνεση, 
έναν νομικό όρο και ταυτόχρονα μια πραγματικότητα. 
Ένα θέμα σημαντικό και επίκαιρο. Τη συναίνεση στη σε-
ξουαλική πράξη.

Μία γυναίκα τη βιάσανε. Δε θα φοβηθεί, θα το καταγγεί-
λει. Θα γίνει δίκη. Όμως ο βιαστής έχει καλό δικηγόρο.  
Άραγε πόσο ευλύγιστη μπορεί να είναι η αλήθεια;

Ένας δικηγόρος υπερασπίζεται έναν βιαστή. Πώς άραγε 
σκέφτεται ένας δικηγόρος που υπερασπίζεται βιαστές; 
Πόσο επηρεάζει τον τρόπο σκέψης του; Πόσο επηρεάζει 
τον ορισμό που δίνει εκείνος, στην προσωπική του ζωή, 
στη συναίνεση;

Με τη συναίνεση ως πυρήνα, η συγγραφέας επεκτείνεται 
σε καίρια θέματα της ζωής μας. Διότι η συναίνεση δεν 
έχει να κάνει μόνο με τη σεξουαλική πράξη, αλλά και με 
κάθε άλλη πράξη μας, κάθε πράξη που πιθανόν κάνουμε 
-εκβιαζόμενοι- για χάρη κάποιου άλλου. Από ενοχή, από 
το φόβο της απώλειας, από αγάπη.

Σε πόσες πράξεις μας έχουμε συναινέσει επιλέγοντας 
πραγματικά ελεύθερα;

Ένα επίκαιρο έργο που φέρνει το καθένα ξεχωριστά 
ενώπιον των ευθυνών του.
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Διανομή: Κατερίνα Μπιλάλη, Κωνσταντίνος 
Κυριακού, Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Βίλη 
Σωτηροπούλου, Λευτέρης Παπακώστας, 
Γιώτα Τσιότσκα, Στεφανία Γώγου

Μετάφραση – Διασκευή – Σκηνοθεσία: 
Κωνσταντίνος Κυριακού

Δραματουργική Επεξεργασία: Κατερίνα 
Μπιλάλη

Σκηνικά – Κοστούμια:  Έρση Δρίνη

Φωτισμοί: Παναγιώτης Μανούσης

Πρωτότυπη Μουσική: Μιρέλα Πάχου

Κινησιογραφία: Στεφανία Γώγου

Κατασκευή μασκών: Ελένη Σουμή

Βοηθός σκηνοθέτη: Όλια Γεωργιάδου

Φωτογραφίες – Trailer: Φανή 
Τουμπουλίδου

ΔΕΥΤΕΡΑ  
9 ΜΑΪΟΥ 2022 
Ώρα έναρξης 20:30

Νέα απ’ τον 
Θερβάντες
του Μιγκέλ ντε Θερβάντες
σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου 
Κυριακού

Πρόκειται για τέσσερα 
κωμικά μονόπρακτα. Η 
θεματολογία τους πε-
ριστρέφεται γύρω από 
το θέμα του ερωτικού 
πάθους, της συζυγικής 
απιστίας, και των κωμι-
κών ή τραγικών συνεπει-
ών τους. Μέσα σε αυτά 
αντανακλώνται οι ιδεο-
ψυχαναγκαστικές ψυχο-
λογικές καταστάσεις που 
συνορεύουν με την τρέλα 
περίφημα εκπροσωπού-
μενες από τον θερβαντι-
νό Δον Κιχώτη. Οι ιστορί-
ες τους φωτίζονται από 

“χιουμοριστικά παιχνίδια”, με πρωταγωνιστές τούς αιώ-
νια γελοίους τύπους (μπούφοι, ρουφιάνοι, σπουδαστές, 
προξενήτρες, γερο-παράξενοι, κ.λπ.), με εμφανείς τις 
επιρροές που άσκησε η commedia dell’arte στο θεατρι-
κό corpus του Θερβάντες.  Έχοντας ως έναυσμα αυτήν 
την επιρροή, στην παράσταση λαμβάνονται αυτά τα τέσ-
σερα μονόπρακτα ως ένα όχημα για μια αναδρομή στην 
Ιστορία της Κωμωδίας, καθώς το κάθε ένα από αυτά 
παραστασιοποιείται με διαφορετική υποκριτική φόρμα, 
μεταφέροντας το κοινό σε διαφορετική εποχή.  Έτσι, με 
αφετηρία την ιταλική αυτοσχέδια κωμωδία (Commedia 
dell’arte Style) και με σημείο τερματισμού τη σύγχρονη 
γερμανική κωμωδία (Sur-postmodern Style), οι ενδιά-
μεσοι σταθμοί της παράστασης είναι η γαλλική κλασικι-
στική ηθικολογική κωμωδία του Μολιέρου (Moliéresque 
Style) και η ελληνική αστική πολιτική κωμωδία ηθών του 
δεύτερου μισού του 19ου αιώνα, μεταγραμμένη σε ομοι-
οκατάληκτο δεκαπεντασύλλαβο (Comédie-Vaudeville 
Style).

Πρόκειται για τέσσερα 
κωμικά μονόπρακτα. Η 
θεματολογία τους πε-
ριστρέφεται γύρω από 
το θέμα του ερωτικού 
πάθους, της συζυγικής 
απιστίας, και των κωμι-
κών ή τραγικών συνεπει-
ών τους. Μέσα σε αυτά 
αντανακλώνται οι ιδεο-
ψυχαναγκαστικές ψυχο-
λογικές καταστάσεις που 
συνορεύουν με την τρέλα 
περίφημα εκπροσωπού-
μενες από τον θερβαντι-
νό Δον Κιχώτη. Οι ιστορί-
ες τους φωτίζονται από 

“χιουμοριστικά παιχνίδια”, με πρωταγωνιστές τούς αιώ-
νια γελοίους τύπους (μπούφοι, ρουφιάνοι, σπουδαστές, 
προξενήτρες, γερο-παράξενοι, κ.λπ.), με εμφανείς τις 
επιρροές που άσκησε η commedia dell’arte στο θεατρι-
κό corpus του Θερβάντες.  Έχοντας ως έναυσμα αυτήν 
την επιρροή, στην παράσταση λαμβάνονται αυτά τα τέσ-
σερα μονόπρακτα ως ένα όχημα για μια αναδρομή στην 
Ιστορία της Κωμωδίας, καθώς το κάθε ένα από αυτά 
παραστασιοποιείται με διαφορετική υποκριτική φόρμα, 
μεταφέροντας το κοινό σε διαφορετική εποχή.  Έτσι, με 
αφετηρία την ιταλική αυτοσχέδια κωμωδία (Commedia 
dell’arte Style) και με σημείο τερματισμού τη σύγχρονη 
γερμανική κωμωδία (Sur-postmodern Style), οι ενδιά-
μεσοι σταθμοί της παράστασης είναι η γαλλική κλασικι-
στική ηθικολογική κωμωδία του Μολιέρου (Moliéresque 
Style) και η ελληνική αστική πολιτική κωμωδία ηθών του 
δεύτερου μισού του 19ου αιώνα, μεταγραμμένη σε ομοι-
οκατάληκτο δεκαπεντασύλλαβο (Comédie-Vaudeville 
Style).

Πρόκειται για τέσσερα 
κωμικά μονόπρακτα. Η 
θεματολογία τους πε-
ριστρέφεται γύρω από 
το θέμα του ερωτικού 
πάθους, της συζυγικής 
απιστίας, και των κωμι-
κών ή τραγικών συνεπει-
ών τους. Μέσα σε αυτά 
αντανακλώνται οι ιδεο-
ψυχαναγκαστικές ψυχο-
λογικές καταστάσεις που 
συνορεύουν με την τρέλα 
περίφημα εκπροσωπού-
μενες από τον θερβαντι-
νό Δον Κιχώτη. Οι ιστορί-
ες τους φωτίζονται από 

“χιουμοριστικά παιχνίδια”, με πρωταγωνιστές τούς αιώ-
νια γελοίους τύπους (μπούφοι, ρουφιάνοι, σπουδαστές, 
προξενήτρες, γερο-παράξενοι, κ.λπ.), με εμφανείς τις 
επιρροές που άσκησε η commedia dell’arte στο θεατρι-
κό corpus του Θερβάντες.  Έχοντας ως έναυσμα αυτήν 
την επιρροή, στην παράσταση λαμβάνονται αυτά τα τέσ-
σερα μονόπρακτα ως ένα όχημα για μια αναδρομή στην 
Ιστορία της Κωμωδίας, καθώς το κάθε ένα από αυτά 
παραστασιοποιείται με διαφορετική υποκριτική φόρμα, 
μεταφέροντας το κοινό σε διαφορετική εποχή.  Έτσι, με 
αφετηρία την ιταλική αυτοσχέδια κωμωδία (Commedia 
dell’arte Style) και με σημείο τερματισμού τη σύγχρονη 
γερμανική κωμωδία (Sur-postmodern Style), οι ενδιά-
μεσοι σταθμοί της παράστασης είναι η γαλλική κλασικι-
στική ηθικολογική κωμωδία του Μολιέρου (Moliéresque 
Style) και η ελληνική αστική πολιτική κωμωδία ηθών του 
δεύτερου μισού του 19ου αιώνα, μεταγραμμένη σε ομοι-
οκατάληκτο δεκαπεντασύλλαβο (Comédie-Vaudeville 
Style).



«Το Θέατρο της Δευτέρας 
στην Καλλιθέα» είναι πλέ-
ον, μετά από δύο χρόνια 
επιτυχημένης παρουσίας, 
ένας καταξιωμένος θεσμός 
για την πόλη μας. 
Είμαστε χαρούμενοι, γιατί 
φέτος για τρίτη συνεχό-

μενη χρονιά, οι δημότες μας έχουν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν, στην πόλη τους, στο Δημοτικό 
Θέατρο Καλλιθέας, έντεκα από τις καλύτερες θεατρι-
κές παραστάσεις των κεντρικών σκηνών της Αθήνας. 
Όπως πάντα, η είσοδος είναι ελεύθερη, τηρουμένης 
βέβαια της σειράς προτεραιότητας.
Είναι βέβαιο, ότι η ανάγκη για επιλογές πολιτισμού και 
ψυχαγωγίας, ιδιαίτερα αυτή την εποχή είναι μεγάλη 
και ο Δήμος Καλλιθέας στηρίζει και προάγει τον πολι-
τισμό όλο τον χρόνο, με συντονισμένες δράσεις όπως 
το Πολιτιστικό Καλοκαίρι, το Μεσογειακό Φεστιβάλ, 
τα Χαροκόπεια, το Ρεμπέτικο Τριήμερο στις Τζιτζιφιές 
και το Μαθητικό Φεστιβάλ που πλέον έχουν γίνει θε-
σμοί αλλά και με μεμονωμένες εκδηλώσεις, όπως η 
συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή. 
Έτσι και το θέατρο, το οποίο αποτελεί έναν από τους 
σημαντικότερους πυλώνες πολιτισμού, προσφέρει 
στον θεατή όχι μόνο ψυχαγωγία αλλά και ένα βήμα 
ανάδειξης ήθους και υψηλών ιδανικών.
Πιστεύουμε ότι με τις πολυποίκιλες παραστάσεις, θα 
καλύψουμε τις απαιτήσεις και θα ικανοποιήσουμε το 
σύνολο του θεατρόφιλου κοινού μας.

Καλή διασκέδαση! 

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ 
 Δήμαρχος Καλλιθέας

Θεωρούμε υποχρέωση 
μας να απευθύνουμε ένα 
τεράστιο ευχαριστώ στις 
Καλλιθεάτισσες και στους 
Καλλιθεάτες, που έχουν 
αγκαλιάσει τους μεγάλους 
θεσμούς Πολιτισμού που 
έχουν ξεκινήσει στην πόλη 

μας τα τελευταία χρόνια.

Δεσπόζουσα θέση σε αυτούς έχει «Το Θέατρο της 
Δευτέρας στην Καλλιθέα», το οποίο βρίσκεται ήδη 
στον 3ο χρόνο της επιτυχημένης πορείας του και 
εντάσσεται στα κορυφαία δρώμενα Πολιτισμού στο 
λεκανοπέδιο. 

Σε συνδυασμό με τις τετράμηνες καλοκαιρινές - φθι-
νοπωρινές εκδηλώσεις αλλά κι όλα τα άλλα δρώ-
μενα της πόλης, η Καλλιθέα έχει καταστεί πλέον 
Κέντρο Πολιτισμού κι αυτό δεν μας κάνει μόνο υπε-
ρήφανους αλλά μας υποχρεώνει να είμαστε πάντα 
σε ετοιμότητα για το καλύτερο. Και δεν ξεφεύγουμε 
ποτέ από αυτή την τροχιά!

Οι παραστάσεις του «Θεάτρου της Δευτέρας στην 
Καλλιθέα», έρχονται να συμπληρώσουν τις 28 συ-
νολικά που ανέβηκαν στο πλαίσιο του θεσμού «Πο-
λιτιστικό Καλοκαίρι και Φθινόπωρο 2021» αλλά και 
εκείνες του Θεατρικού Εργαστηρίου του Δήμου, που 
λαμβάνουν χώρα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δι-
ότι, όπως έχουμε πει, το θέατρο είναι η πεμπτουσία 
του Πολιτισμού κι είναι εξαιρετικά τιμητικό για μας 
ότι φτάνει στους κατοίκους μας εντελώς δωρεάν και 
δίπλα στο σπίτι τους!

Καλή σας θέαση!

 ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
 Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και ΚΕΠ
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Από Φεβρουάριο έως Μάιο
Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας

(Κρέμου 123 και Φιλαρέτου)

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Κρατήσεις θέσεων και πληροφορίες:
210-9570001 I 08:00 - 15:00

(Δευτέρα - Παρασκευή)

www.ka l l i t hea .g r
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