
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΝΤΗΡΗΣ  

Το Μινόρε  
«Το Μινόρε», μια μεγάλη θεατρική παράσταση βασισμένη στη θρυλική τηλεοπτική σειρά  «Το Μινόρε 

της Αυγής» των Βαγγέλη Γκούφα και Φώτη Μεσθεναίου παρουσιάζεται στην Κεντρική Σκηνή του 

Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά.  

 

Μέσα από τη θεατρική μεταφορά του Δημήτρη Χελιώτη, τη μουσική επιμέλεια του Ιεροκλή 

Μιχαηλίδη, σκηνικά και κοστούμια της Ελένης Μανωλοπούλου,  «Το Μινόρε» μάς ταξιδεύει σε έναν 

κόσμο αναπάντεχα γνώριμο, πλημμυρισμένο με τα τραγούδια που σημάδεψαν την ιστορία του 

πειραιώτικου ρεμπέτικου.  

Φιλίες, έρωτες, μάχη για την επιβίωση, λογοκρισία, διώξεις, αδιέξοδα, επιτυχία. Ό,τι και να πει κανείς 

για τους ρεμπέτες είναι λίγο. Μιλάει το έργο τους. Μιλούν τα τραγούδια που μας παρηγόρησαν όταν 

έπρεπε, που μας συνεπήραν κάποια θλιβερά δειλινά, που τα αγαπήσαμε γιατί μας συγκίνησαν. Ακριβώς 

γι’ αυτό ανεβαίνει το «Μινόρε». Για να μας μιλήσει με τον τρόπο που μόνο το θέατρο μπορεί. 

Ένας νεαρός με μόνη περιουσία ένα «ζητιανόξυλο», το μπουζούκι του, φτάνει φυγάς από τη Σύρο στον 

Πειραιά. Ο ρεμπέτης ξάδερφός του και η κομπανία του τον υποδέχονται. Μια δυναμική Σμυρνιά κι ο 

τεκές της τον αγκαλιάζουν. Ένα μουσικοθεατρικό οδοιπορικό μέσα στα σκοτάδια και τους καπνούς του 

Πειραιά του ΄30, για τους ρεμπέτες, τους ανυπότακτους, τους ανθρώπους του περιθωρίου, που 

λυτρώθηκαν μέσα από τη μουσική τους και την έφεραν από «την υπόγεια την ταβέρνα» στα σαλόνια, 

στις καρδιές μας, στα χείλια μας. 

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): 

Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Άρης Αντωνόπουλος, Γιάννης Εγγλέζος, Κώστας Κοράκης, Χριστίνα 

Μαξούρη, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Αντώνης Ξηντάρης, Θοδωρής Ξηντάρης, Κατερίνα 

Παπανδρέου, Κυριάκος Σαλής, Σταύρος Σβήγκος, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Όλγα Σκιαδαρέση, 

Μαρία Τσιμά 

 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 

20/10/2021 έως 16/01/2022 

Τετάρτη 19:00’ 

Πέμπτη 21:00’ 

Παρασκευή 21:00’ 

Σάββατο 17:30’ & 21:00’ 

Κυριακή 19:00’ 

 

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 

Διακεκριμένη ζώνη: Από 30€ στα 26€ 

Α’ ζώνη: Από 25€ στα 20€ 

Β’ ζώνη: Από 20€ στα 15€ 

Γ’ ζώνη: Από 15€ στα 10€ 



 
Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ  

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ 

Στην κεντρική σκηνή  του Γυάλινου Μουσικού Θεάτρου  (Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 143, Νέα Σμύρνη) 

θα παρακολουθήσετε την περσινή επιτυχία «Συνοικία το όνειρο» Κ. Κοτζιά – Τ. Λειβαδίτη, σε 

διασκευή και σκηνοθεσία του Σωτήρη Χατζάκη και μουσική Μίκη Θεοδωράκη, με αξιόλογους κι 

αγαπημένους ηθοποιούς στους εμβληματικούς ρόλους.  

Σχεδόν εξήντα χρόνια μετά το γύρισμα της και τον σάλο που προκάλεσε στην προβολή της, η θρυλική 

ταινία του Αλέκου Αλεξανδράκη, “Συνοικία το Όνειρο”, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο θέατρο, σε 

θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του  Σωτήρη Χατζάκη.  

Το έργο είναι βαθιά ανθρώπινο και ρεαλιστικό και αγκαλιάζει με αγάπη τα τραγικά πρόσωπα που 

συμμετέχουν. 

O ορισμός της κοινότητας, της αλληλεγγύης, της συγχώρεσης, είναι τα στοιχεία που καθορίζουν την 

πορεία των χαρακτήρων, που άλλοτε με δραματικό και άλλοτε με χιουμοριστικό τρόπο, αγωνίζονται για 

μια χαραμάδα φως σε μια καλύτερη ζωή, σε ένα καλύτερο μέλλον. 

Ο θίασος αποτελείται από εξαιρετικούς ηθοποιούς: Μάνος Βακούσης, Γιωργής Τσαμπουράκης, 

Μαρία Φιλίππου, Σοφία Μανωλάκου, Στράτος Χρήστου, Δημήτρης Καραμπέτσης, Εύρη 

Σωφρονιάδου, Γεράσιμος Σοφιανός, Κατερίνα Σπάρταλη, και στον ρόλο του τρελού ο Κώστας 

Φλωκατούλας. 

Σημαντικό ρόλο στην παράσταση, όπως και στην ταινία άλλωστε, έχουν τα αξέχαστα τραγούδια και η 

μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, τα οποία υπήρξαν σταθμοί στην καριέρα του και που ερμηνεύει ζωντανά 

ο Ζαχαρίας Καρούνης, στην κιθάρα ο Μάριος Μούρμουρας,  ο Κοσμάς Κοκόλης κι ο Αλέκος 

Γλυκιώτης στο μπουζούκι.  

Συμμετέχει η Μαρία Γράμψα. 

 

Τιμές εισιτηρίων: 

Τετάρτη και Πέμπτη: Α’ Ζώνη από 18 € - 15 €, Β’ Ζώνη από 15 € - 12 € 

Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή: Α’ Ζώνη από 25 € - 18 €, Β’ Ζώνη από 22 € - 15 € 

Ώρες και μέρες παραστάσεων: 

ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:00’ 

ΠΕΜΠΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 18:00’ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 20:30’ 

Διάρκεια: 120’ χωρίς διάλειμμα 



 

ΕΝΑΡΞΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

 

 
Το επικό μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου «Σέρρα – Η ψυχή του Πόντου» ανεβαίνει σε θεατρική 

διασκευή στο Θέατρο ΠΟΛΗ στις 12 Νοεμβρίου 2021, σε ερμηνεία της Χρύσας Παπά και σκηνοθεσία 

του Σωτήρη Χατζάκη. 

 

Η Χρύσα Παπά αφηγούμενη τη Σέρρα, την ψυχή του Πόντου, υποδύεται πολλούς ανδρικούς και 

γυναικείους ρόλους σε διαδοχικές μεταμορφώσεις, έτσι ώστε στα μάτια του θεατή να ξετυλίγεται η 

τοιχογραφία του ποντιακού ελληνισμού από το 1910 έως το 1962 στην Τουρκία και στη Σοβιετική 

Ένωση. 

Υπόθεση έργου: 

Η Λεμονιά αφηγείται, μέσα από εναλλασσόμενους ρόλους και διαβαίνοντας όλη τη συναισθηματική 

διαστρωμάτωση, την περιπετειώδη και γεμάτη εκπλήξεις ζωή του πατέρα της Γαληνού Φιλονίδη από το 

1915 μέχρι το 1962 στην Τραπεζούντα και άλλες περιοχές του Πόντου, στην Αμπχαζία και στο 

Καζακστάν. Ο Γαληνός διχάζεται ανάμεσα σε δυο γυναίκες, δοκιμάζονται οι ηθικές του αρχές κι έρχεται 

αντιμέτωπος με την αγριότητα και τις τρικυμίες της ψυχής, ενώ στο πρόσωπό του και στην πορεία του 

αντανακλούν τα δεινά των Ελλήνων του Πόντου και των Αρμενίων. 

Έρωτας, μυστήριο, αγριότητα, ραδιουργίες, κωμικές στιγμές, εξαθλίωση και αξιοπρέπεια. Συνάμα, η ζωή 

που κυλάει πότε ανέμελη και πότε ως εφιάλτης, ο μικρόκοσμος του καθενός, ο ίσκιος των γονιών που 

βαραίνει τα παιδιά, η πάλη μεταξύ λογικής και συναισθήματος, και όλα να οδηγούν στη μεγαλύτερη 

επανάσταση: την ανθρωπιά. 

Συντελεστές 

Συγγραφέας του έργου «Σέρρα - Η ψυχή του Πόντου»: Γιάννης Καλπούζος 

Θεατρική διασκευή: Γιάννης Καλπούζος 

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Χατζάκης 

Σύνθεση-Μουσική Επιμέλεια: Ματθαίος Τσαχουρίδης 

Σκηνικά-Κοστούμια: Έρση Δρίνη  

Χοροδιδασκαλία: Στέφανος Σιδηρόπουλος 

Φωτογραφίες: Γιώργος Καπλανίδης 

Γραφιστική επιμέλεια: Πέτρος Παράσχης 

Παραγωγή : Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη 

 

Ερμηνεύει 

η Χρύσα Παπά 

 

Θέατρο ΠΟΛΗ Φώκαιας 4 & Αριστοτέλους 87, Πλ. Βικτωρίας (δίπλα στον ηλεκτρικό σταθμό)  

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:  

Παρασκευή: 9:00’, Σάββατο: 8:30’,  Κυριακή: 6:30’ 

Διάρκεια: 90΄ (χωρίς διάλειμμα) 

Τιμές Εισιτηρίων: Από 17 € στα 12 € 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΙ 12 ΕΝΟΡΚΟΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΓΙΑ 7Η ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΕΣΙΣ 

 
Κάθε ψηφοφορία των ενόρκων είναι και μία μάχη, αλλά μία μάχη που πρέπει να κερδηθεί με όπλο την 

αλήθεια! Ποια θα είναι η ετυμηγορία τους; Και με τι «κόστος» για τον καθέναν από αυτούς; 

 
ΟΙ 12 ΕΝΟΡΚΟΙ, η παράσταση που έχει κερδίσει την αγάπη και την εμπιστοσύνη του κόσμου, 

επιστρέφει για μια δυναμική 7η χρονιά, από το Σάββατο 9 Οκτωβρίου στο θέατρο ΑΝΕΣΙΣ, 

μετατρέποντάς το σε δικαστικό μέγαρο και φέρνοντας ξανά ενόρκους και θεατές αντιμέτωπους με τις 

συνειδήσεις τους. 

Τη μετάφραση και τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει η Κωνσταντίνα Νικολαΐδη σε παραγωγή 

της A PRIORI www.a-priori.gr . 

Υπόθεση 

Στη Νέα Υόρκη του 1957, ένα αλλοδαπό αγόρι 16 χρόνων κατηγορείται για φόνο. Η τύχη του είναι στα 

χέρια 12 ενόρκων οι οποίοι θα αποφασίσουν αν είναι ένοχο. Σ' αυτή την περίπτωση η θανατική ποινή 

είναι υποχρεωτική. Οι 12 άντρες, κλειδωμένοι σ’ ένα δωμάτιο, άλλοτε ταυτίζονται κι άλλοτε 

συγκρούονται. Πρέπει να αποφασίσουν ομόφωνα για τη ζωή ενός ανθρώπου αντιμετωπίζοντας, ο καθένας 

από αυτούς, τη συνείδησή του, αλλά και τις συνειδήσεις των υπολοίπων. Οι 12 ένορκοι αντικατοπτρίζουν 

τις προκαταλήψεις της κοινωνίας μέσα από 12 πεντακάθαρα ψυχογραφήματα που ξετυλίγονται βίαια 

μπροστά στα μάτια του θεατή. 

Οι 12 ένορκοι (αλφαβητικά) 
Νίκος Βατικιώτης, Δημήτρης Δεγαΐτης, Αλμπέρτο Εσκενάζυ, Μάνος Ζαχαράκος, Κώστας Καζανάς, 

Αλέξανδρος Καλπακίδης, Μιχάλης Μαρκάτης, Κωνσταντίνος Μπάζας, Παντελής Παπαδόπουλος, Τάσος 

Παπαδόπουλος, Ορέστης Τρίκας, Βασίλης Φακανάς 

Στον ρόλο του φύλακα o Αλέξης Σταυριανός 

Τη φωνή της χαρίζει η Νένα Μεντή  

Ημέρες & ώρες παραστάσεων 

Πρεμιέρα: Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021 

Τετάρτη & Σάββατο: 19:15’ 

Παρασκευή: 21:30’ 

Κυριακή: 18:30’ 

 

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΥΠΕΡΤΙΤΛΟΙ 

Τιμές εισιτηρίων 
Πλατεία Α: Από 18 € στα 15 € 

Πλατεία Β: Από 15 € στα 12 € 

Εξώστης: Από 12 € στα  10 € 

Πληροφορίες 

Θέατρο Άνεσις 

Λεωφόρος Κηφισίας 14, Αθήνα 

Διάρκεια παράστασης 100’ (χωρίς διάλειμμα) 

http://www.a-priori.gr/


 
Κι από Σμύρνη… Σαλονίκη 

Στον Ελληνικό Κόσμο 

Της Μιμής Ντενίση 

 

Λίγα λόγια για το έργο 

Η αρχόντισσα της Σμύρνης Φιλιώ Μπαλτατζή και τα παιδιά της καταφέρνουν να επιζήσουν της 

Μικρασιατικής καταστροφής και μετά από μεγάλες περιπέτειες καταλήγουν στη Μακεδονία. Η Σαλονίκη 

γίνεται η πατρίδα των προσφύγων. Μια πολυπολιτισμική πόλη με ντόπιους, πρόσφυγες, Πόντιους και 

Εβραίους που ζουν αρμονικά παρά τις διαφορές τους. Το έργο παρακολουθεί την πορεία της οικογένειας 

και πολλών νέων χαρακτήρων την περίοδο από την ανταλλαγή των πληθυσμών μέχρι την αρχή του 2ου 

Παγκοσμίου Πολέμου. Η ανέλιξη των προσφύγων από την απόλυτη φτώχεια σε μια καινούρια αξιοπρεπή 

ζωή, η προσπάθειά τους να γίνουν ένα με τ’ αδέλφια τους στην Ελλάδα, η άνοδος και η πτώση της 

ακμάζουσας Εβραϊκής κοινότητας, δίνονται ανάγλυφα μέσα από τους χαρακτήρες.  

Το έργο είναι μια μεγάλη νωπογραφία της εποχής με φόντο την πολιτική κατάσταση μέσα από 

προσωπικές ιστορίες και με τη μουσική της εποχής από τα σεφαραδίτικα, μέχρι τα ρεμπέτικα και τον 

Αττίκ, να αναδεικνύουν τις αισθητικές και πολιτιστικές αντιθέσεις ανάμεσα σε ντόπιους και πρόσφυγες. 

Το έργο γράφτηκε μετά από ενδελεχή έρευνα σε κείμενα ελληνικά και ξένα, Θεσσαλονικιών 

συγγραφέων και Εβραίων και θα ανέβει, όπως και η «Σμύρνη μου αγαπημένη». 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ: 

Τετάρτη και Πέμπτη 19:00’ - Παρασκευή και Σάββατο 20:00’ και 

Κυριακή 18:30’ 

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:   

Από 14 € και 16 €, στα12 € και 14 € στον εξώστη,  

Από  20 € στα 17 € στη Δ’ Ζώνη,  

Από 25 € στα 20 € στη Γ’ Ζώνη,   

Από 30 € στα 25 € στη Β’ Ζώνη,  

Από 40 € στα 32 € στην Α’ Ζώνη 

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Γιώργος Αρμένης, Νικολέττα Βλαβιανού, Κατερίνα Γερονικολού, 

Μαρία Εγγλεζάκη, Λευτέρης Ελευθερίου, Δημήτρης Μακαλιάς, Μιχάλης Μητρούσης, 

Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Νίκη Παλληκαράκη, Όλγα Πολίτου, Δήμητρα Σιγάλα, Αναστασία 

Σκοπελίτη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Αντιγόνη Ψυχράμη. 

Κατερίνα Αντωνιάδου, Αντώνης Βαρθαλίτης, Χρήστος Βελιάνο, Νικόλας Γκιούλης, Μαρίλια 

Μητρούση Δήμητρα Μιχαηλίδου, Αιμίλιος Μωσαΐδης, Νίκος Νικολαΐδης, Ηλίας Νομικός, Έφη 

Σταυροπούλου, Ζαχαρένια Φραγκιαδάκη 



 
Η εμβληματική κωμωδία «Δεν πληρώνω – Δεν πληρώνω» (1974) του Ιταλού Ντάριο Φο (1926-2016), έναν 

από τους σημαντικότερους θεατρικούς συγγραφείς του παγκόσμιας δραματουργίας ο οποίος τιμήθηκε με το 

Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1997, παρουσιάζεται από τον Οκτώβριο του 2021 στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο 

(Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 143, Νέα Σμύρνη). Ένας θίασος εξαιρετικών  πρωταγωνιστών με τους Μπέσυ 

Μάλφα, Γιώργο Σουξέ, Βασίλη Ρίσβα, Κατερίνα Τσάβαλου, Τόνυ Δημητρίου και  Θοδωρή Ρωμανίδη θα 

παρουσιάσει με φρέσκια ματιά, κέφι κι άφθονο γέλιο, ένα από τα πιο επιτυχημένα και καλοπαιγμένα έργα του 

παγκόσμιου ρεπερτορίου υπό τη σκηνοθετική υπογραφή του Δημήτρη Μυλωνά.   Μια ξεκαρδιστική, 

ευφάνταστη κωμωδία με συνεχείς ανατροπές, έντονα φαρσικά στοιχεία και καυστικό προβληματισμό γι α 

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. 

Λίγα λόγια για το έργο 

Μια συνηθισμένη ημέρα, σε μια συνηθισμένη γειτονιά σε ένα συνηθισμένο σούπερ μάρκετ, συνηθισμένες 

νοικοκυρές εκφράζουν έντονα τη δυσαρέσκειά τους για την υπερβολική αύξηση των τιμών. Ο τραγελαφικός 

καυγάς 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 σύνθημα «Δεν πληρώνω – Δεν πληρώνω», οι δρόμοι του 

Μιλάνο γεμίζουν «εγκυμονούσες» γυναίκες οι οποίες κρύβουν κάτω από τα ρούχα τους τις γεμάτες με προϊόντα 

σακούλες που κουβαλάνε από το σούπερ μάρκετ. Ανάμεσα 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.  

Συμμετέχουν: Ανδρέας Βατζώλης, Επαμεινώνδας Μουντζουρέας, Πάνος Παναγιωτόπουλος.  

 

Ώρες και μέρες παραστάσεων: ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:00’ 

                                            ΠΕΜΠΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 21:00’ 

                         ΚΥΡΙΑΚΗ 17:30’ 

Διάρκεια: 120′ χωρίς διάλειμμα 

 

Τιμές: 

Τετάρτη και Πέμπτη: Α’ Ζώνη από 18 € στα 15 € Β’ Ζώνη από 15 € στα 12 € 

Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή: Α’ Ζώνη από 25 € στα 18 €, Β’ Ζώνη 22 € στα 15 € 

 



                        Γυάλινο Μουσικό Θέατρο 

                                 «Cavewoman»                                
                                                  της Έμμα Πίρσον 

                       

 
 

Ο ξεκαρδιστικός μονόλογος «Cavewoman» της Έμμα Πίρσον παρουσιάζεται στο Γυάλινο 

Μουσικό Θέατρο από τις 25 Οκτωβρίου 2021 κάθε Δευτέρα στις 19:00 & Τρίτη στις 20:00, 

σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μυλωνά και παραγωγή του Από Μηχανής Θεάτρου. 

 

Στο ρόλο της Cavewoman, η Κατερίνα Ζαρίφη. 

Πώς γίνεται ένας άντρας και μία γυναίκα, δύο εντελώς διαφορετικά όντα, να επιβιώνουν μαζί 

στο ίδιο σύμπαν, στο ίδιο ηλιακό σύστημα, στον ίδιο πλανήτη, στο ίδιο ημισφαίριο, στην ίδια 

χώρα, στην ίδια γειτονιά, στο ίδιο σπίτι και να μοιράζονται ΤΟ ΙΔΙΟ μπάνιο; 

Δέκα χρόνια γάμου, δύο παιδιά, δουλειά, νοικοκυριό, ένα σκυλί, το σώμα της που αλλάζει, το 

σώμα του που αλλάζει, οι διαρκώς αποτυχημένες δίαιτες, το σεξ στον έγγαμο βίο. Αυτά κι άλλα 

πολλά από τα μεγάλα-μικρά προβλήματα μιας συνηθισμένης καθημερινότητας έρχεται να μας 

εξομολογηθεί η ηρωίδα του έργου και να καταθέσει επί σκηνής τη δική της σαρωτική εκδοχή 

για τη θεότρελη και ταυτόχρονα αδιάκοπη εις τους αιώνες πάλη των δυο φύλων στην οποία 

όμως ταυτόχρονα εμπεριέχεται το μεγαλείο της αγάπης. 

Και όπως μας λέει η ίδια, «είμαστε δύο προβληματικά όντα που ενώνονται για να φτιάξουν ένα 

τέλειο ατελές σύνολο. Μήπως λοιπόν ήρθε η ώρα να χαρώ που δεν θα καταφέρω ποτέ να είμαι 

τέλεια;» 

H Έμμα Πίρσον – συγγραφέας, σκηνοθέτης και θεατρική παραγωγός από τη Νότια Αφρική 

εμπνέεται το «Cavewoman» ως τη γυναικεία απάντηση στο «Defending the Caveman» του 

Ρομπ Μπέκερ.  

Το «Cavewoman» είναι ένας απολαυστικός μονόλογος με στοιχεία stand-up comedy ο οποίος 

με καταιγιστικό χιούμορ, αδυσώπητες ατάκες αλλά συνάμα τρυφερότητα και μελαγχολία 

σαρκάζει τα κουσούρια και τις ιδιαιτερότητες στη συνύπαρξη αντρών και γυναικών και μας 

υπενθυμίζει ότι πολλές φορές όσα μας ξεχωρίζουν από το άλλο φύλο είναι τελικά κι εκείνα που 

μας συμπληρώνουν! 

 

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Δευτέρα 19:00’ & Τρίτη 20:00’  

Διάρκεια παράστασης: 75 λεπτά (χωρίς διάλλειμα)  

Τιμές Εισιτηρίων: 

Από 15 € στα 10 € 

 

 


