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ONLINE ΘΔΑΣΡΙΚΔ ΠΑΡΑΣΑΔΙ 

«ΠΟΝΣΙΚΟΠΑΓΙΓΑ» & «ΞΤΠΟΛΤΣΟΙ ΣΟ ΠΑΡΚΟ» 

 

πλαδέιθηζζεο, πλάδειθνη, 

Παξά ηηο δύζθνιεο ζπλζήθεο πνπ δηαλύνπκε θαη ζρεδόλ κεηά από 1 ρξόλν καθξηά ζαο αιιά 

θαη καθξηά από ηηο ζεαηξηθέο αίζνπζεο, ν ύιινγόο καο πξνζαξκόδεηαη θαη ζπλερίδεη ηηο 

πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο.  

Οη ππεύζπλεο ηεο Γξακκαηείαο Πνιηηηζκνύ ηνπ πιιόγνπ καο . Σζαπξνύλε θαη Σ. 

Γελλεκαηά αλαδήηεζαλ θαη επέιεμαλ 2 ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ηηο νπνίεο ζα κπνξεί λα  

παξαθνινπζήζεη ην ζύλνιν ησλ κειώλ καο παλειιαδηθά, κέζσ online streaming! 

Αλ θαη πξνζσξηλή, είλαη κηα ιύζε πνπ καο βνεζά λα δηαζθεδάζνπκε θαη λα μεθύγνπκε γηα 

ιίγν από ηελ θαζεκεξηλόηεηα καο ελώ, παξάιιεια ζπκβάιινπκε ζην λα θξαηήζνπκε ην 

ζέαηξν δσληαλό ηελ επνρή ηνπ COVID-19.  

 

Ο ύιινγνο καο πξνζθέξεη δσξεάλ κνλαδηθνύο ειεθηξνληθνύο θσδηθνύο εηζόδνπ (εηζηηήξηα) 

γηα όια ηα κέιε καο,  γηα ηηο εμήο εκεξνκελίεο θαη παξαζηάζεηο: 

 

 17-18/04/21 κπνξείηε λα παξαθνινπζήζεηε ηελ παξάζηαζε ‘ΠΟΝΣΙΚΟΠΑΓΙΓΑ’  

ηεο Αγθάζα Κξίζηη. 

 24-25/04/21 κπνξείηε λα παξαθνινπζήζεηε ηελ παξάζηαζε ‘ΞΤΠΟΛΤΣΟΙ ΣΟ 

ΠΑΡΚΟ’ ηνπ Νει άτκνλ. 

 

 Λίγα ιόγηα γηα ηα έξγα: 

 Η ‘Πνληηθνπαγίδα’ ην ζξπιηθό έξγν κπζηεξίνπ ηεο Αγθάζα Κξίζηη, ην 

καθξνβηόηεξν έξγν ζηελ ηζηνξία ηνπ παγθόζκηνπ ζεάηξνπ (παίδεηαη ζπλερώο ζην 

West End από ηo 1952 έσο ζήκεξα), παξνπζηάδεηαη ζε κηα λέα πξνζαξκνγή 

"έθπιεμε"! H θαηεμνρήλ ζπγγξαθέαο έξγσλ κπζηεξίνπ, όηαλ ην έγξαςε, δελ 

πίζηεπε όηη ζα κπνξνύζε λα αληέμεη ζηε ζθελή γηα πάλσ από 8 εβδνκάδεο. Όηαλ ε 

ηζηνξία ηε δηέςεπζε, απέδσζε ηελ ζπλερηδόκελε επηηπρία ηνπ έξγνπ ζην γεγνλόο 

πσο ππάξρεη «θάηη» ζην θείκελν πνπ αθνξά θάζε ζεαηή πξνζσπηθά. 

• θελνζεζία / Γξακαηνπξγηθή επεμεξγαζία: Κίξθε Καξαιή. 

• Παίδνπλ: Μαξία Κσλζηαληάθε, Δξξίθνο Λίηζεο, Γαλάε Λνπθάθε, Ράληα 

Οηθνλνκίδνπ, ήθεο Πνιπδσίδεο, Νίθνο Πνπξζαλίδεο, Μηράιεο πξηόπνπινο, 

Απνζηόιεο Σόηζηθαο. 

 Σν «Ξππόιπηνη ζην Πάξθν» παξνπζηάζηεθε ζην Broadway γηα 1.530 παξαζηάζεηο, 
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έγηλε κεγάιε επηηπρία ζηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη από ηόηε θηινμελείηαη ζηηο 

κεγαιύηεξεο ζθελέο ηνπ θόζκνπ. Παξάιιεια θαζηέξσζε ηνλ Νει άηκνλ σο έλαλ 

από ηνπο πην δεκνθηιείο ζεαηξηθνύο ζπγγξαθείο όισλ ησλ επνρώλ, κηα θσκηθή 

ηδηνθπΐα, ράξηλ ζηελ έμππλε γξαθή ηνπ θαη ηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα αλαδεηθλύεη ηνπο 

ραξαθηήξεο ησλ εξώσλ ηνπ. 

• θελνζεζία : Μηράιεο Καθνγηάλλεο. 

• Παίδνπλ: Αξγύξεο Αγγέινπ, Βαζηιηθή Σξνπθάθνπ, Άξεο Λεκπεζόπνπινο, 

Διέλε Κξίηα, Jerome Kaluta, Νίθνο Κπξηαλάθεο. 

•  

 

Αλαιπηηθέο νδεγίεο, ηα ζρεηηθά links θαζώο θαη νη κνλαδηθνί ειεθηξνληθνί θσδηθνί 

πξόζβαζεο ζα απνζηαινύλ ηηο επόκελεο εκέξεο ζην email εξγαζίαο ζαο θαη ζα ηζρύνπλ γηα 

κηα πξνβνιή ησλ παξαζηάζεσλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο. 

 

 

 

 

 

 

Γηα ηελ Γξακκαηεία πνιηηηζκνύ 

 

.ΣΑΠΡΟΤΝΗ            Σ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ 

 


