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Γύο ζσγγραθείς, ηρία έργα, δύο γαμήλια ηραπέζια και μια πρόηαζη γάμοσ 
 

Απηή είλαη ε θεηηλή παξάζηαζε ηνπ ζεαηξηθνύ ηκήκαηνο, πνπ θαιείηαη λα ππεξαζπίζεη 

ζηε ζθελή ηνπ Υνξλ, έξγα ησλ ηεξάζηησλ εθπξνζώπσλ ηεο παγθόζκηαο ζεαηξηθήο 

ινγνηερλίαο.  

 

Σα έξγα: 

 

Αίηηζη ζε Γάμο – Ο Γάμος 

Άνηον Σζέτωθ 
 

Ο Ηβάλ δεηά ην ρέξη ηεο Ναηάιηα από ηνλ παηέξα ηεο.  Ζ πξόηαζε γίλεηαη δεθηή κε 

ελζνπζηαζκό, αιιά πάλσ ζηε ζπδήηεζε ηα πξάγκαηα ζηξαβώλνπλ θαη ν θαπγάο 

θνπληώλεη.  Γξήγνξα, όκσο, όια δηνξζώλνληαη θαη ην επηπρηζκέλν (ή κήπσο όρη;) 

δεπγάξη ελώλεηαη κε ηα δεζκά ηνπ γάκνπ. 

 

Σν γακήιην ηξαπέδη μεθηλά κε θάπνηα κηθξνπξνβιήκαηα.  Οη θαιεζκέλνη:  κηα κακή 

πνπ λνκίδεη πσο είλαη πξηκαληόλα, έλαο εξσηνρηππεκέλνο ππάιιεινο, έλαο δεύηεξνο 

θαπεηάληνο θνπθόο πνπ όινη ηνλ λνκίδνπλ ζηξαηεγό, έλαο Έιιελαο δαραξνπιάζηεο θαη 

ν παλνύξγνο θνπκπάξνο.  

Γεκηνπξγνύλ έλα εθξεθηηθό κείγκα θαη ηα πξάγκαηα βγαίλνπλ εθηόο ειέγρνπ. 

 

Μηα βηηξηνιηθή ζάηηξα ησλ εζώλ, ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ ζεζκνύ ηνπ γάκνπ, γξακκέλε 

από ηνλ θνξπθαίν Ρώζν δξακαηνπξγό πξηλ 120 ρξόληα θαη πάληα ηόζν επίθαηξε! 

 

* «Ο Γάκος» (1889) πρωηοπαίτηεθε ηο 1939 από ηο Εζληθό 

«Πρόηαζε Γάκοσ (1888/9) πρωηοπαίτηεθε ηο 1910 από ηολ  

Θίαζο Θωκά Οηθολόκοσ. 

 

«Οι γάμοι ηων μικροαζηών» 

Μπέρηολη Μπρετη 
 

Έλα γακήιην γεύκα κεηά ηελ ηειεηή.  Όια είλαη ηέιεηα, ην γεύκα, νη ηζηνξίεο ηνπ 

παηέξα, ε θξνληίδα ηεο κεηέξαο ζηνλ γακπξό θαη γηό ηεο, νη θίινη, ε νηθνγέλεηα.  Ο 

γακπξόο ηα έρεη θηηάμεη όια κόλνο ηνπ:  ην θξεβάηη, ην ηξαπέδη, ηηο θαξέθιεο, ηελ 

ληνπιάπα, αθόκα θαη ηελ θόιια.  Παξόια απηά, ζηγά-ζηγά όια δηαιύνληαη.  ΟΗ 

ζπδεηήζεηο ζηάδνπλ δειεηήξην θάησ από ηελ επήξεηα ηνπ θξαζηνύ.   

Δίλαη γηαηί απηόο ν κηθξόθνζκνο ησλ κηθξναζηώλ δελ είλαη παξά κηα βηηξίλα, ζην 

βάζνο είλαη ζάπηνο.  Πίζσ από ην ινύζηξν ηα ζεκέιηα είλαη ζαζξά. 

 

Οη ηξαγηθνθσκηθέο θαηαζηάζεηο θέξλνπλ γέιην ζηνλ ζεαηή αιιά απηό γίλεηαη εξήκελ 

ησλ εξώσλ ηνπ έξγνπ. 
 

*Πρωηοπαίτηεθε ζηελ Ειιάδα ηο 1976 από ηολ Θίαζο Λεωλ. Τρηβηδά  

ζηο Λαϊθό Πεηρακαηηθό Θέαηρο 



 3 

 

Λίγα λόγια για ηοσς ζσγγραθείς: 
 

Άνηον Σζέτωθ (1860-1904) 

 

Ρώζος θεαηρικός και ζαηιρικός  

ζσγγραθέας, δραμαηοσργός,  

πεζογράθος, ένας από ηοσς  

μεγαλύηεροσς διηγημαηογράθοσς  

ηης παγκόζμιας λογοηετνίας.   

πούδαζε και εργάζηηκε ως  

γιαηρός.   

Παζίγνωζηος λόγω  

ηων θεαηρικών έργων «Γλάρος» (1894), «Θείος Βάνιας» (1896), «Σρεις 

Αδελθές (1901), «Ο Βσζζινόκηπος (1904). 
 

 

ηα έξγα ηνπ απνηππώλεηαη ε δηαξθήο θζνξά ηεο θαζεκεξηλόηεηαο,  

θάλεη επζεία αλαθνξά ζηελ αλώηεξε ηάμε ηεο ξώζηθεο θνηλσλίαο  

πνπ μνδεύεη ηε δσή ζηελ πλεγηξή αηκόζθαηξα πνπ ε ίδηα δεκηνπξγεί. 
 
 

Μπέρηολη Μπρετη (1898-1956).  
 

Γερμανός δραμαηοσργός, ζκηνοθέηης  

και ποιηηής, κορσθαίος δραμαηοσργός  

ηοσ 20
οσ

 αιώνα, θεωρείηαι παηέρας  

ηοσ «επικού θεάηροσ».   

Ιδρσηής ηοσ παζίγνωζηοσ θεάηροσ  

«Μπερλίνερ Ανζάμπλ» (1949). 
 

 

Σν έξγν ηνπ ζε παγθόζκηα δηάζηαζε αλαγλσξίζηεθε κεηά ηνλ Β΄ Παγθόζκην πόιεκν.  

Από ηελ «Όπεξα ηεο Πεληάξαο» (1928) ζε κνπζηθή ηνπ Κνύξη Βάτι, επεξεάζηεθε ην 

Μηνύδηθαι ζηα επόκελα ρξόληα. 
 

Σν 1933 απηνεμνξίζηεθε ζηε Γαλία, Φηιαλδία θαη ΖΠΑ αθνύ άζθεζε άηεγθηε θξηηηθή 

ηεο δσήο ζηε Γεξκαλία ππό ην θαζεζηώο ηνπ θαζηζκνύ – λαδηζκνύ.  Γηώρηεθε από ην 

Μαθαξζηθό θαζεζηώο ζηηο ΖΠΑ. 
 

Δθηόο από ηε θαηαδίθε ηνπ πνιέκνπ – κηιηηαξηζκνύ ζην έξγν ηνπ, θάλεη ζηελ ζπλέρεηα 

απνθαζηζηηθή ζηξνθή ζηελ ζθέςε θαη ηε δσή ηνπ. 
 

Με απέξηηηε ινγνηερληθή θόξκα, αλέδεημε ηα πξνβιήκαηα, ηελ εμαζιίσζε αιιά θαη 

ηελ νξκεηηθή αλάπηπμε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. 

 

ηαζκνί ζηελ παγθόζκηα ζθελή είλαη ηα έξγα ηνπ: 
 

 «Σακπνύξια κεο ηε λύρηα»» (1922) θαη αθνινύζσο από ην 1937 κέρξη ην 1945 

δεκηνύξγεζε ηα «Ζ δσή ηνπ Γαιηιαίνπ», «Μάλα Κνπξάγην», 

«Ο θαιόο άλζξσπνο ηνπ εηζνπάλ», «Ο θύξηνο Πνύληηια θαη ν Τπεξέηεο Μάηηη», 

«Ζ Άλνδνο ηνπ Αξηνύξνπ Ούη», «Ο βάτθ ζηνλ Πόιεκν», 

«Ο Καπθαζηαλόο Κύθινο κε ηελ Κηκσιία», θ.ιπ. 
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ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΣΗ ΠΑΡΑΣΑΗ: 

 

«Αίηηζη ζε γάμο», «Ο γάμος» 

θελνζεζία:     Διέλε Φίιηππα 

Μεηάθξαζε:     Δξξίθνο Μπειηέο 

 

«Οι γάμοι ηων μικροαζηών» 

θελνζεζία, Μεηάθξαζε:  Ηάθσβνο Γξόζνο 

 

θεληθά, Κνζηνύκηα, Μνπζηθή:  Ηάθσβνο Γξόζνο 

ρεδηαζκόο θσηηζκνύ:   Βαγγέιεο Μνύληξηραο 

 

ΓΙΑΝΟΜΗ 
 

«ΑΙΣΗΗ Δ ΓΑΜΟ», «Ο ΓΑΜΟ» 

- ΓΖΜΖΣΡΔΛΖ ΥΡΗΣΟ 

- ΔΦΟ ΓΖΜΖΣΡΖ 

- ΗΩΑΝΝΟΤ ΗΩΑΝΝΑ 

- ΚΟΛΤΒΑ ΦΡΑΝΣΕΔΚΑ 

- ΜΔΛΔΣΖ ΒΑΗΛΗΚΖ 

- ΜΗΥΑΛΑΚΑΚΟ ΓΗΩΡΓΟ 

- ΜΠΑΜΠΑΝΗΩΣΖ ΒΑΓΓΔΛΖ 

- ΑΚΚΑ ΑΓΓΔΛΟ 

- ΣΑΛΗΑ ΟΦΗΑ 

- ΣΗΚΑΚΖ ΚΩΣΑ 

 

«ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΣΩΝ ΜΙΚΡΟΑΣΩΝ» 

- ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟΤ ΑΜΔΡΗΝΖ 

- ΓΖΜΖΣΡΔΛΖ ΥΡΗΣΟ 

- ΗΑΚΩΒΑΚΖ ΝΗΚΟΛ 

- ΚΟΤΡΑΚΟΤ ΑΝΝΑ 

- ΝΣΑΖ ΒΑΗΛΖ 

- ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΟΤ ΑΝΣΕΔΛΗΝΑ 

- ΠΟΛΤΕΟΤ ΝΗΚΖ 

- ΑΚΚΑ ΑΓΓΔΛΟ 

- ΚΤΡΗΑΝΟ ΜΗΥΑΛΖ 

- ΣΕΗΣΕΖ ΓΗΑΝΝΖ 

 

Εσταρηζηούκε ηολ ΣΥΕΤΕ γηα ηελ παρατώρεζε ηοσ τώροσ προβώλ ηες ζεαηρηθής οκάδας 

(Αθαδεκίας 60). 


