
 
 

 

 

 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
 

Σν Θέαηξν Κπδωλία θηινμελεί ηελ νκάδα Αληίβαξν από ην Ρέζπκλν 

κε ην έξγν ηνπ Πήηεξ άθεξ «Έθβνπο» ζε ζθελνζεζία Μαλώιε 

εηξαγάθε, ην άββαην 12 θαη ώξα 9 κκ θαη ηελ Κπξηαθή 13 Μαΐνπ, 

θαη ώξα 8 κκ. 

 

 
 

H Οκάδα Αληίβαξν παξνπζηάδεη: 

 

 Έκβους ηνπ Πήηεξ άθεξ 

 
 

 

 
Ζ παξάζηαζε πνπ πξνθάιεζε αίζζεζε ζην Ρέζπκλν θαη έθιεηζε ην θεηηλό θεζηηβάι 

Αληίβαξν κε απαλσηά sold out, έξρεηαη ζηα Υαληά γηα δύν κόλν παξαζηάζεηο. 

Πξόθεηηαη γηα ην βξαβεπκέλν έξγν Έκβους ηνπ Βξεηαλνύ ζπγγξαθέα Πήηεξ 

άθεξ, ζε ζθελνζεζία ηνπ Μαλώιε εηξαγάθε θαη κεηάθξαζε ηεο Οκάδαο 

Αληίβαξν. 

Σν έξγν παξνπζηάζηεθε ζην Λνλδίλν ην 1973 θαη θαηόπηλ αλέβεθε ζην 

Μπξόληγνπετ θαη ην Παξίζη, ην 1976, ελώ κεηαθέξζεθε θαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν ην 

1977 από ηνλ ίληλετ Ληνύκεη, κε πξσηαγσληζηή ηνλ Ρίηζαξλη Μπάξηνλ. ηελ 

Διιάδα, αλέβεθε γηα πξώηε θνξά από ηνλ Γεκήηξε Πνηακίηε ζην «Θέαηξν 

Έξεπλαο», κε παξηελέξ ηνλ Νίθν Σδόγηα. 

Ο άθεξ εκπλεύζηεθε απηό ην ςπρνινγηθό δξάκα από έλα πξαγκαηηθό 

γεγνλόο, ηελ αλεμήγεηε πξάμε ελόο εθήβνπ πνπ, ρσξίο πξνθαλή ιόγν, βηαηνπξαγεί 

απέλαληη ζε έμη άινγα. Ο ςπρίαηξνο Μάξηηλ Νηάηζαξη, ιέεη πνιιέο αιήζεηεο θαη ε 

αλαηξνπή ησλ βεβαηνηήησλ ηνπ σο επηζηήκνλα θαη σο ώξηκνπ άληξα, 

αληηδηαζηέιιεηαη κε ηελ, δηαθνξεηηθνύ είδνπο, έθπιεμε ηνπ 17ρξνλνπ δξάζηε Άιαλ 

ηξαλγθ, θαζώο θαη νη δύν αλαθαιύπηνπλ βήκα βήκα ηελ πνιππινθόηεηα ηνπ εαπηνύ 

ηνπο θαη γεληθόηεξα ηεο αλζξώπηλεο θύζεο. 

 

 

 

 

 

 



 
 

πληειεζηέο: 

 

θελνζεζία: Μαλώιεο εηξαγάθεο 

Μεηάθξαζε: Οκάδα Αληίβαξν 

Δπηκέιεηα κεηάθξαζεο: Μαξία Κνπθάθε 

Μνπζηθή: ηέιηνο Ενπκαδάθεο 

θεληθά-θνπζηνύκηα: Κάιιε Καξαδάθε 

Φσηηζκνί: Μαλώιεο εηξαγάθεο 

Γηαρείξηζε ήρνπ θαη εηθόλαο: Μαξία Κνπθάθε 

Δπηκέιεηα αθίζαο θαη εηθόλαο: Κάιιε Καξαδάθε 

Παίδνπλ αιθαβεηηθά: 

Διεπζεξία Αλησλνπνύινπ, Γεκήηξεο Βαξειάο, Μαξίλα Γεκεηξηάδνπ, Δηξήλε 

Κνπηζάθε, Θσκάο Μάζθαο, Νίθνο Νηθνιάθεο, Ηάζνλαο Ξεμάθεο, Γηάλλα 

Παγηαβιή, Γηώξγνο Φξαγάθεο, Γηάλλεο Υαηδεβαζηιείνπ, Βηβή Υαηδεθσηνύια. 

Ζ πξσηόηππε κνπζηθή ηνπ έξγνπ εθηειείηαη δσληαλά. 

Πιεξνθνξίεο παξαζηάζεωλ: 

 

Ζκ/λίεο: άββαην 12 Μαΐνπ ζηηο 21:00 θαη Κπξηαθή 13 Μαΐνπ ζηηο 20:00  

Υώξνο: Θέαηξν Κπδσλία, Τςειαληώλ 12, Υαληά  

Σηκή εηζηηεξίνπ: 10€ (γεληθή είζνδνο), 8€ (θνηηεηηθό, αλέξγσλ, άλσ ησλ 65, 

πνιπηεθληθό). 

Γηάξθεηα παξάζηαζεο (θαζαξόο ρξόλνο): 100΄  

Γηάιεηκκα: λαη 

Ζ παξάζηαζε είλαη θαηάιιειε γηα άηνκα άλσ ησλ 15 εηώλ. 

ηνηρεία επηθνηλωλίαο: 

 

ηειέθσλν θξαηήζεσλ: 6988399325 

e-mail: theatroantivaro@gmail.com 

facebook: Θέαηξν Αληίβαξν 

     FestivalAntivaro/θεζηηβάι αληίβαξν 

instagram: @theatroantivaro 

 

 

 
Παρακαλώ προωθείστε αυτό το Δελτίο Τύπου σε όσους νομίζετε πως τους ενδιαφέρει. 


