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Σν Γεκνηηθό Θέαηξν Πεηξαηά θηινμελεί ζηελ Παηδηθή θελή ηελ εκβιεκαηηθή 

παξάζηαζε ηνπ ζεκαληηθνύ καο ζθελνζέηε Γήκνπ Αβδειηώδε «Ο Μεγαιέμαλδξνο 

Νηθάεη ηνλ Γξάθν», κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζην θείκελν θαη ηε ζθελνζεζία , ζπλνδεία 

δσληαλήο κνπζηθήο κε νξρήζηξα.  

Πξόθεηηαη  γηα κηα εληππσζηαθή αλαλεσκέλε κνξθή  ηεο παξάζηαζεο πνπ 

πξσηνπαξνπζηάζζεθε ην 2007 κε ηίηιν, «Ο Μεγαιέμαλδξνο & ν Καηαξακέλνο 

Γξάθνο», κε θαζνιηθή απνδνρή, θαη δηζπξακβηθέο θξηηηθέο, ζαλ κηα θαηλνηόκνο 

κνλαδηθή ζεαηξηθή εκπεηξία, ε νπνία ζπλδπάδεη  ηε καγεία ηνπ απζεληηθνύ ζεάηξνπ 

κε ηε γνεηεία ηνπ ζεάηξνπ θηώλ, αλαδεηθλύνληαο θαη ζπλνςίδνληαο δξακαηνπξγηθά 

θαη αηζζεηηθά, ην πλεύκα θαη ηνλ δηαρξνληθό ραξαθηήξα ηνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ.  

Η ζθελή ηνπ Γεκνηηθνύ ζεάηξνπ Πεηξαηά κε ηε ρξήζε εηδηθώλ θαηαζθεπώλ αιιά θαη 

θσηηζκώλ μεταμορφώνεται ζε έλα ηεξάζηην Θέατρο Σκιών.   

Δμαηξεηηθέο εξκελείεο, εληππσζηαθά θνζηνύκηα, εηδηθά εθέ θαη πςειέο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θάλνπλ ηελ παξάζηαζε 

 «Ο Μεγαιέμαλδξνο Νηθάεη ηνλ Γξάθν» 

έλα εηθαζηηθό ζαύκα θαη κηα κνπζηθή παλδαηζία πνπ πξνζθέξεη ζηα παηδηά 

απόιαπζε, εμάπηεη ηελ θαληαζία , ςπραγσγεί θαη ελζνπζηάδεη. 

 Σα παηδηά θαη νη ζπλνδνί ηνπο ζα δνπλ κηαλ πςειήο αηζζεηηθήο, κνπζηθή ζεαηξηθή 

παξάζηαζε, κε απαξάκηιιεο ζθελέο δξάζεο θαη ρηνύκνξ, πνπ ζπλζέηνπλ έλα 

ζύγρξνλν αιιεγνξηθό, αιιά εύιεπην παξακύζη γηα ηε ζσηεξία ηνπ Πιαλήηε Γε, κε 

ζεαηξηθή καγεία θαη πεγαία ζπγθίλεζε.  

Έρεη ζπληαρζεί από ηελ ζεαηξνιόγν-εθπαηδεπηηθό θ. Ζξώ Πνηακνύζε, θύιιν 

εξγαζίαο ζρεηηθό κε ηελ παξάζηαζε, πνπ ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηωλ 

ελδηαθεξνκέλωλ εθπαηδεπηηθώλ, γηα λα επεμεξγαζζνύλ θαη λα ζπγθξίλνπλ κε 

ηνπο καζεηέο ηνπο, πώο ηα ζπκβνιηθά θαη αξρεηππηθά ζηνηρεία θαη νη ήξωεο ηνπ 

ζεάηξνπ θηώλ κεηακνξθώλνληαη εδώ, ζε ζύγρξνλα, κε λένπο δηαθξηηνύο ξόινπο, 

πνπ αθνξνύλ ηελ ζύγρξνλε πξαγκαηηθόηεηα, θαη ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ 

θόβνπ θαη ηεο ακθηβνιίαο.  

Δηζαγωγή ζην έξγν 

Η παλέκνξθε Ρεγνπνύια(Γε), κνλαρνθόξε ηνπ Βεδύξε, ηνπ Αλώηαηνπ άξρνληα  ηεο  

Ηιηόπνιεο, θηλδπλεύεη λα ράζεη ηε δσή ηεο, από έλαλ Γξάθν πνπ θαηαιακβάλεη 

μαθληθά ην κνλαδηθό Τδξαγσγείν ηεο Ηιηόπνιεο, θαη απαηηεί λα ηξώεη θάζε κέξα 

όζνπο αλζξώπνπο ζέιεη, γηα λα εμαθνινπζεί λα παξέρεη λεξό ζηνπο θαηνίθνπο ηεο. 

Ο Βεδύξεο, ώζπνπ λα δεη ηη ζα θάλεη κε ηνλ Γξάθν, απνθαζίδεη λα γίλεηαη αδέθαζηε 

θαη αδηάβιεηε θιήξσζε, γηα ην πνηνί ζα είλαη ηα επόκελα ζύκαηα, θαη λα ην 

καζαίλνπλ κόλν ηα ίδηα ηα ζύκαηα κπζηηθά από ηνλ έκπηζην αγγειηνθόξν 

Υαηδεαβάηε, ώζηε λα κελ δηαηαξάζζεηαη ε ηάμε θαη ε θνηλσληθή γαιήλε από παληθό.  

Μηα κέξα όκσο ν θιήξνο πέθηεη θαη ζηε κνλαρνθόξε ηνπ ίδηνπ ηνπ Βεδύξε, ηελ 

ζετθήο νκνξθηάο, Ρεγνπνύια ηνπ, πνπ όινη ηελ αγαπνύλ, αιιά πεξηζζόηεξν απ’ 

όινπο ν Υαηδηαβάηεο. 



Ο Υαηδεαβάηεο, έρνληαο νξηζζεί από ηνλ Αλώηαην Άξρνληα, ηνλ Βεδύξε, λα 

εηδνπνηεί πξνζσπηθά θαη κπζηηθά, ηα ππνςήθηα ζύκαηα ηνπ Γξάθνπ, έξρεηαη πξσί 

πξσί λα ην πεη ζπληεηξηκκέλνο ζηελ Ρεγνπνύια, πνπ ηόζν πνιύ αγαπά. Φιέγεηαη λα 

ηε ζώζεη, αιιά  έρεη παξαιύζεη ηόζν πνιύ από ην θόβν ηνπ Γξάθνπ, πνπ νύηε κπνξεί 

λα ην δηαλνεζεί.  

Πνηνο είλαη απηόο, ινηπόλ, πνπ ζα ηνικνύζε λα ηεο ζώζεη ηε δσή, ζθνηώλνληαο ηνλ 

Γξάθν; 

Φηάλνληαο κπξνζηά ζην Παιάηη γηα λα ηεο θέξεη ην κήλπκα, πέθηεη πάλσ ζηνλ 

Καξαγθηόδε πνπ θνηκάηαη, θαξδύο πιαηύο κεο ζην δξόκν. Σν απόηνκν θαη ζνξπβώδεο 

μύπλεκά ηνπ, πξνθαιεί ηελ επέκβαζε ηνπ Αξρεγνύ ηεο θξνπξάο ηνπ Βεδύξε, θαη ηα 

πξάγκαηα πεξηπιέθνληαη δξακαηηθά αιιά θαη πνιύ αζηεία… 

 

ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΣΗ ΠΑΡΑΣΑΗ: 

θεληθόο ρώξνο – Υνξνγξαθία – Φσηηζκνί, 

Κείκελν – θελνζεζία  : Γήκνο Αβδειηώδεο 

Μνπζηθή – ζηίρνη ηξαγνπδηώλ: Βαγγέιεο Γηαλλάθεο 

Κνζηνύκηα – κάζθεο : Μαξία Παζζαιή 

Γιππηά – Μάζθεο  Αξηζηείδε Παηζόγινπ 

θεληθά: Νηθόιαο Υαηδήο  

Γηδαζθαιία Υνξνγξαθίαο: Μαξηκύιιε Αζεκαθνπνύινπ 

Βνεζνί ζθελνζέηε: Καηεξίλα Βνζθνπνύινπ, Ζωάλλα παλνύ, 

Αθξνδίηε ππξνπνύινπ 

ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Καξαγθηόδεο: Κωλζηαληίλνο Παζζάο 

Τπαζπηζηήο Βαζηιηά– Μεγαιέμαλδξνο: Γαλάε Ρνύζζνπ 

Αξρεγόο Φξνπξάο Βειεγθέθαο – Μπαξκπαγηώξγνο: Θεκηζηνθιήο Καξπνδίλεο 

Υαηδεαβάηεο: Γηώξγνο Νηθόπνπινο 

ηνπο ξόινπο ηεο Γνξγόλαο – θηάο Αθεγήηξηαο - Ρεγνπνύιαο, ε Βεξόληθα 

Αξγέληδε 

ΥΟΡΟ ΒΑΣΡΑΥΩΝ, ΠΔΣΔΙΝΑΡΙΩΝ, ΦΩΝΩΝ: όινο ν Θίαζνο 

ΚΙΝΗΗ Γξάθνπ: Γηώξγνο Νηθόπνπινο 

Παίδνπλ επί ζθελήο νη κνπζηθνί: 

Αβδειηώδεο Αιέμαλδξνο, πηάλν 

Αβδειηώδεο Γηάλλεο, ηύκπαλα, θξνπζηά, κεηαιιόθσλν 



Βηιηώηεο Γηάλλεο, Μαληνιίλν, Μπνπδνύθη 

Παπνύιηαο Μάξηνο, βηνιί, θιάνπην 

 

Γηεύζπλζε Παξαγσγήο: Αζελά Εώηνπ 

Γεκόζηεο ζρέζεηο: Brainco 

Παηδαγσγηθό πιηθό – Φύιιν εξγαζίαο καζεηώλ: Ζξώ Πνηακνύζε 

Δπηκέιεηα πξνγξάκκαηνο: Αθξνδίηε ππξνπνύινπ 

Τπεύζπλε ζρνιηθώλ παξαζηάζεσλ: Ηωάλλα ακπάλε 

Ζ παξάζηαζε είλαη αθηεξωκέλε ζηε κλήκε ηεο Μαξίαο Γεξάιδε- Παζζαιή, 

ραξάθηξηαο, ελδπκαηνιόγνπ, πνπ είρε θηινηερλήζεη ηα ελδύκαηα θαη ηηο κάζθεο 

ηνπ έξγνπ. 

Δπραξηζηνύκε ην ΟΜΖΡΔΗΟ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ & ΣΟΝ ΓΖΜΟ ΥΗΟΤ 

θαζώο θαη ηελ θ. Γέζπνηλα Παζζαιή, γηα ηελ επγεληθή παξαρώξεζε ελδπκάησλ θαη 

αμεζνπάξ ηεο παξάζηαζεο 

 

 

Οη παξαζηάζεηο  απνθιεηζηηθά  γηα  ρνιεία,  μεθηλνύλ 

ηελ Σξίηε 21 Ννεκβξίνπ,  θαη είλαη πεξηνξηζκέλεο, όπσο ζα δείηε ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκό πνπ ζαο ζπλάπηνπκε. 

Δπηθνηλσλήζηε άκεζα κε ηελ θ. Ηωάλλα ακπάλε  

ζηα ηει. 210-8101745 / 6944232047/  isampani7@gmail.com 

Δμαζθαιίζηε ηε ζπκκεηνρή ηωλ καζεηώλ ζαο, ζε έλα ζπάλην θαιιηηερληθό  

θαη πλεπκαηηθό γεγνλόο. 

-πκπαξαγσγή ηνπ Γεκνηηθνύ Θεάηξνπ Πεηξαηά θαη ηεο Λπθόθωο Production - 


