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Από την Βασιλική Μπαλούτσου

Το βραβευμένο θεατρικό έργο «ΝΤΑ» (από το daddy) γράφηκε τη δεκαετία του ’70 από
τον Hugh Leonard, ανέβηκε πρώτη φορά στο Μέριλαντ, στο θέατρο Olney Theatre. Στη
συνέχεια κέρδισε πολλά βραβεία κερδίζοντας διεθνή αναγνώριση και θριαμβεύοντας
στο Broadway για 2 χρόνια. Στην Ελλάδα παίχτηκε πρώτη φορά το 1979 από τον θίασο
του Μάνου Κατράκη. Η βραβευμένη παράσταση με Tony Award «Ντα» (από το daddy)
περιγράφει πάνω από όλα μια σχέση. Αυτήν του πατέρα και του γιού του. Στη
συγκεκριμένη περίπτωση συγκεντρώνει σαφή αυτοβιογραφικά στοιχεία από τη ζωή του
συγγραφέα που έτσι αποτίει φόρο τιμής στον δικό του θετό πατέρα.

Ένας άντρας γύρω στα 40, θεατρικός συγγραφέας, την ώρα που δουλεύει ετοιμάζοντας
μια θεατρική παράσταση μαθαίνει τηλεφωνικά τον θάνατο του πατέρα του. Πηγαίνει
στην κηδεία και στη συνέχεια στο σπίτι, κι ενώ προσπαθεί να ξεκαθαρίσει τα προσωπικά
αντικείμενα του πατέρα του, το σπίτι γεμίζει με «φαντάσματα». Ο θετός πατέρας του ως
κεντρικό πρόσωπο, αλλά και η μητέρα του, ο νεότερος εαυτός του, o παιδικός του
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φίλος, ο πρώτος του έρωτας, o εργοδότης της πρώτης του δουλειάς και μέντοράς του.
Όλα αυτά διαδραματίζονται στην παραθαλάσσια πόλη Dalkey της Ιρλανδίας, από όπου
κατάγεται και ο Hugh Leonard, κάπου εκεί στη δεκαετία του ’70, μια περίοδο έντονων
κοινωνικών αλλαγών στη χώρα.

Η απλή και καθαρή πλοκή του έργου εκτυλίσσεται, λοιπόν, σε μια συγκεκριμένη εποχή,
στη δεκαετία του ‘60 και μια συγκεκριμένη ιρλανδική πόλη, τη γενέτειρα του
συγγραφέα. Αλλά και σε κάθε εποχή και κάθε πόλη. Αφού η σχέση αυτή του γιού με τον
πατέρα του είναι πέρα από τόπους και εποχές. Στο έργο η πατρική «αγάπη»
μεταφράζεται και συμπυκνώνεται σε λίγες λέξεις, φτωχές λέξεις, άδειες. Που ενώ
αγγίζουν τον μικρό Τσάρλι που έχει ως είδωλο τον πατέρα του, δεν «φτάνουν» να
ανάψουν καμιά φλόγα στην εφηβική ψυχή του νεαρού Τσάρλι (Αναστάσης Ροϊλός). Και
που μόνο καταφέρνουν να προκαλέσουν περιφρόνηση και απομάκρυνση από το γιο και να
ερεθίσουν την αρχετυπική ανταγωνιστική σχέση των δύο ρόλων. Ο Τσάρλι σε
μεγαλύτερη ηλικία (Δημήτρης Σιακάρας) «φεύγει» και κυριολεκτικά και μεταφορικά κι
εγκαταλείπει την πατρική εστία. Η μάνα (Λίλιαν Παλάντζα) κάπου υπάρχει στο «φόντο»
των εξελίξεων, σχηματίζοντας με ευαισθησία μια φιγούρα αξιοπρεπή και διάφανη που
μοιάζει να ανασαίνει μέσα σε έναν προβληματικό γάμο μόνο για να στηρίζει την
κυρίαρχη σχέση, την πατρική. Φροντίζει για τα καθημερινά, αναπολεί τα παλιά και
μπαλώνει πουκάμισα. Κι όλα πάλι από την αρχή.

Ο Δημοσθένης Παπαδόπουλος
σκηνοθετεί την παράσταση αυτή με μια
δημιουργική, αλλά αφαιρετική
προσέγγιση, χρησιμοποιώντας εύστοχα
σκηνοθετικά ευρήματα. Οι ηθοποιοί
βρίσκονται γυρισμένοι πλάτη, καθισμένοι
σε καρέκλες στη σκηνή έως ότου έρθει η
σειρά τους και το δικό τους «φάντασμα»
ζωντανέψει. Η προσέγγισή του φαίνεται
να στηρίζει τη ραχοκοκαλιά του έργου
που είναι η πατρική σχέση, δίνοντας
περισσότερο χώρο στον πρωταγωνιστικό ρόλο του πατέρα (Κώστας Σαντάς) και
διατηρώντας έναν αργό ρυθμό στην παράσταση και τους υπόλοιπους ηθοποιούς να
περιβάλλουν τον πρωταγωνιστή μέσα σε μια καλλιτεχνική ατμόσφαιρα, με σκηνική
οικονομία. Δεν υπάρχουν καθόλου σκηνικά αντικείμενα, παρά μόνο οι καρέκλες και
κάποιες ανοιχτές ομπρέλες που συμβολικά κρατούν οι ήρωες και δίνουν ένα όμορφο
καλλιτεχνικά αποτέλεσμα. Το φόντο στη σκηνή σε όλη τη διάρκεια του έργου είναι ένας
γαλάζιος ουρανός με σύννεφα. Όλα τα άλλα υπονοούνται, δεν υπάρχουν, μα γοητευτικά
πλαισιώνονται από υπέροχη ατμοσφαιρική μουσική και διακριτικούς φωτισμούς (Σάκης
Μπιρμπίλης).

Το έργο του Leonard δεν είναι ένα αριστούργημα, ούτε μιλά για καινούρια πράγματα και
νέες ιδέες. Όμως κάνει κάτι πολύ καλά. Είναι ένα έργο που αναπνέει, είναι αληθινό και
οικουμενικό. Έχει μια δυνατή, απλή γραμμή. Αγγίζει με πρωτόγνωρη συγκίνηση τα ίδια
αυτά τα τετριμμένα που συμβαίνουν στις απλές ζωές των ανθρώπων ισορροπώντας
όμως με αξιοσημείωτη ευφυΐα ανάμεσα στο μελοδραματικό και το κωμικό, με τέτοια
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δεξιοτεχνία που επιτυγχάνει να προκαλέσει γέλιο μέσα από την ψυχή, αλλά και δάκρυ
που θέλεις να διώξεις, αλλά δεν τα καταφέρνεις. Είναι ένα έργο βαθιά συγκινητικό και
αγγίζει κάθε φύλο και κάθε ηλικία. Έτσι όπως μόνο η αλήθεια μπορεί να το κάνει. Η
προσωπικότητα του πρωταγωνιστή πατέρα δεν ξεπήδησε από κάποιο μυθιστόρημα,
ούτε γεννήθηκε μόνο στο μυαλό ενός θεατρικού συγγραφέα. Το έργο είναι μερικώς
αυτοβιογραφικό γι αυτό και ο ήρωας του είναι τόσο συμπαθής μέσα στην απλότητά του.
Δεν είναι ιδανική η σχέση τους, εμπεριέχει σύγκρουση, ανταγωνισμό, ενοχές, ντροπή.
Αλλά μαζί και τρυφερότητα κι αγάπη και αποδοχή και συγχώρεση. Αυτό το νιώθουμε
πάνω στη σκηνή από όλους τους ηθοποιούς. Με μια γαλήνη, αυτή της πραγματικής
ζωής.

Η αγάπη αυτού του πατέρα είναι μια
αγάπη σκληρή που δεν χαρίζεται
απλόχερα, αλλά διακρίνεται από τον
θεατή ακόμη και με το «νοιάξιμο» και τη
ζεστή προετοιμασία μιας κούπας τσάι.
Από τα χέρια του πατέρα. Ακόμη και πίσω
από λέξεις παγωμένες σαν την θάλασσα
της Ιρλανδίας εκείνης της εποχής, αλλά
κυρίως από ένα βλέμμα θαυμασμού του
μικρού Τσάρλι προς τον μπαμπά, που τι
σημασία έχει που δεν τους ενώνουν
δεσμοί αίματος, εκείνος είναι που τον μεγάλωσε, εκείνος θα τον σηκώσει «ψηλά» - έστω
κι αν είναι μόνο πάνω σε μια καρέκλα-, και θα τον κάνει ατρόμητο, θα τον σπρώξει μέσα
στη ζωή μαλακά ή και πιο βίαια, πάντως μέσα από το δικό του πρότυπο θα υπάρξει στον
κόσμο.

Ο Κώστας Σαντάς , έμπειρος κι αγαπημένος ηθοποιός στο κοινό της Θεσσαλονίκης εδώ
και πολλά χρόνια, σε μια ερμηνεία καθηλωτική με μεστό λόγο και ρωμαλέα τεχνική δίνει
την προσωπική του σφραγίδα σε έναν ρόλο που θαρρείς πως φτιάχτηκε από τότε για
αυτόν. Λες και αυτός είναι ο πατέρας ο δουλοπρεπής ιρλανδός κηπουρός με τα αστεία
μπαλωμένα ρούχα, το μίσος για την Αγγλία και τις μοιρολατρικές απόψεις για τη ζωή
που συνδυάζονται με έναν ρομαντισμό, μια τρυφεράδα και μια πρωτοφανή σκληρότητα
στο μεγάλωμα του γιού του. Εισχωρεί στα τρίσβαθα του ιρλανδού πατέρα και ταξιδεύει
σε ηλικίες και διαθέσεις στοιχειώνοντάς τον. Ο ιρλανδός κηπουρός που μισεί την
Αγγλία, ο τρυφερός μπαμπάς, ο σκληρός ενήλικας, ένας αυθάδης παιχνιδιάρης
ηλικιωμένος που περιπαίζει και κοροϊδεύει χαριτωμένα τη ζωή. Μα πάνω από όλα,
μέσω μιας συνταρακτικής μεταμόρφωσης που τη βλέπουμε ζωντανά να συντελείται επί
σκηνής, γίνεται ένας ανήμπορος παππούς που λαχταρά συγχώρεση με την αδύναμη φωνή
του που σταλάζει τρυφερότητα και τα πόδια που δεν βαστούν πια.

Ο πρωταγωνιστής με αξιοσημείωτη ευαισθησία και συγκλονιστικό χειρισμό της κίνησης
και της φωνής καταφέρνει να μας συγκινήσει βαθιά και μας υπενθυμίζει ότι το θέατρο
μπορεί να υπάρξει ακόμη και με την παρουσία ενός μόνο ηθοποιού. Η ταύτιση των
θεατών είναι τόσο έκδηλη που όπου κι αν γυρίσεις το βλέμμα σου μέσα στο θέατρο,
καθώς το κορμί γέρνει, η ηλικία μεγαλώνει, η φωνή σπάει, η τρυφερότητα σαν
μπουμπούκι σφιχτό και παγωμένο ανθίζει ξαφνικά και ζεσταίνει τις καρδιές, παρατηρείς
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παιδιά, άντρες γυναίκες, ηλικιωμένους και μη να δακρύζουν καρφωμένοι στη σκηνή.
Είναι ένας ρόλος ζωής που αρμονικά πλαισιώνεται από άρτιες ερμηνείες από όλους
τους ηθοποιούς, αλλά κλέβει σίγουρα τις εντυπώσεις κι αναδύει ακόμα μέρες μετά την
παράσταση, αυτή τη θεατρική «αχλή» που κατακάθεται στην ψυχή όπως το πούσι
κολλάει στο δέρμα τις υγρές μέρες του χειμώνα.

Υπέροχη η σκηνή της πρώτης ερωτικής
προσέγγισης του «νέου» Τσάρλι με την
γοητευτική και άξια προσοχής Μαίρη
(Χριστίνα-Άρτεμις Παπατριανταφύλλου),
αλλά και το τέλος του έργου. Ένα τέλος
που έρχεται λίγο μετά …το πραγματικό.
Έτσι όπως στις κινηματογραφικές
αίθουσες, καθώς πέφτουν οι τίτλοι
τέλους, κι είσαι έτοιμος να αποχωρήσεις,
ξαφνικά η ταινία συνεχίζεται. Και σε αυτό
το «λίγο ακόμη» κρύβεται σαν μια σφιχτή
καρδιά το απόσταγμα και η ουσία του έργου. Έτσι κι εδώ. Η αναπόφευκτη φθορά του
χρόνου, μαζί με μια μυρουδιά συγχώρεσης, αποδοχής και σωτήριας λύτρωσης έρχεται
λίγο πριν κλείσει η αυλαία. Ή λίγο μετά. Μαζί με ένα μπουκέτο κόκκινα τριαντάφυλλα
και μια κραυγή να ακούγεται από την είσοδο του θεάτρου, σχίζοντας τον αέρα. Τα
υπόλοιπα….επί σκηνής.

Τελικά, για να επέλθει η λύτρωση στον Τσάρλι και να συμφιλιωθεί με τον εκλιπόντα
πατέρα, είναι απαραίτητος αυτός ο διάλογος με τα φαντάσματα. Δεν είναι ανάμνηση της
νιότης του μονάχα εξιδανικευμένη από το χρόνο, αλλά περιγράφει την κατάσταση της
ψυχής και της ύπαρξής του στο τώρα, γυμνή μπροστά στα μάτια μας. Αλλιώς, η ζωή του
δεν μπορεί να συνεχιστεί. Θέλει να καταλάβει. Θέλει να αποδεχθεί. Θέλει να
συγχωρήσει. Κι αυτό μπορεί να συντελεστεί μόνο με μια βόλτα στο παρελθόν, όχι με
κάποια σειρά, αλλά έτσι όπως οι σκέψεις επισκέπτονται τους ανθρώπους. Άτακτα, σαν
λάμψεις, σαν ιδέες και σαν σύντομα όνειρα. Αυθόρμητα κι απρόσκλητα. Αυτήν την
τυχαιότητα του ειρμού της σκέψης και των συναισθημάτων, το πηγαινέλα στον κόσμο
των ονείρων, που γεννιέται στους ανθρώπους αναπαριστά άψογα το γλυκόπικρο αυτό
έργο που επιλέχθηκε από το ΚΘΒΕ σε σκηνοθεσία του Δημοσθένη Παπαδόπουλου. Και
δημιουργείται, έτσι, μια ροή που δεν είναι χρονική, μα έχει μια αρμονία. Γιατί ακολουθεί
τον πραγματικό ρυθμό που υφαίνονται οι αναμνήσεις των ανθρώπων. Μέσα από ένα
παιχνίδι μνήμης που μεταπηδά εποχές και τόπους.

Με τον αργόσυρτο ρυθμό που επιλέχθηκε ως
σκηνοθετική πρόταση, η παράσταση «Ντα»
δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο. Κάποιες
αδυναμίες στο χαλαρό ρυθμό και τις
στυλιζαρισμένες ερμηνείες των ηθοποιών
θα μπορούσαν να αποστασιοποιήσουν τους
θεατές και να αποδυναμώσουν την
ευρηματικότητα της σκηνοθεσίας και την
ατμόσφαιρα του έργου, αλλά έγιναν αόρατες.
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Αφού η λιτή αυτή, ευαίσθητη και όμορφα
δομημένη παράσταση, μια έξοχη επιλογή από το ΚΘΒΕ, με τη σκηνοθεσία, τις ερμηνείες,
τα σκηνικά, τα κουστούμια και την υπέροχη μουσική, μα πάνω από όλα με την έξοχη
ερμηνεία του πρωταγωνιστή και μια δραματική κορύφωση, προσέφερε μια αγνή
ανθρώπινη πινελιά με μια επιτηδειότητα κι ένα βάθος που δεν βλέπεις συχνά σήμερα
στο θέατρο και κατάφερε να χτυπήσει στους θεατές φλέβα γνήσιου συναισθήματος.

~ Οδηγός Θεάτρου ~

6 λεπτά
7 και... με 10 και...
7 κωμωδίες του Μολιέρου σε μία
8 γυναίκες κατηγορούνται
8’ 19’’
Alarms
Art
Beginning
Brandon Teena
Bubble Jam
Christmas Fantasy Fun Park & Theater
Dark version
Diavol Kommandant
Dr. Jekyll  & Mr. Hyde
Error 404
F*cking Men
Fragile
Frida κι άλλο
Frozen
Grace & Glorie
H νεράιδα του φεγγαριού
Homo Greco
Hotel Marina
Hotel Apocalypse
House Band Live
Jazz for kids: Η ιστορία ενός ρυθμού
Jour fixe
La Ronde
Lemon
Leonardo da Vinci – 500 years of Genius
Link ver. 2
Masterclass
Matilda
Merilin Monroe - Συνέντευξη με το θάνατο
Miss Julia
Mottet feat Ξένια Γαργάλη
My story, vl2
O super- ήρωας μου είναι …η γιαγιά μου!!!
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O γύρος του κόσμου σε μια ευχή
Once
Open Mic Athens
Oι Απάχηδες των Αθηνών
Peter Panic
Polkar Live
Redial
REM/κήπος
Santa Claus Kingdom
Shirley Valentine
Stamboul Train
Stand up Comedy
Stand Up Comedy - Λάμπρος Φισφής
Stand Up Comedy - Στέλιος Ανατολίτης
Stand Up Comedy στο Beerger
Stand up Comedy στο Kremlino
Tailor made comedy
Tango
The improv challenge
Toc Toc
Tω μάθειμα
«…κι εμείς καλύτερα!»
Α, τόσο καλά. ? !
Αβγώ
Αγγέλα
Αγησίλαγος
Άγριος σπόρος
Αδελφές Papin
Αισώπου…Φίλοι
Αιώνες μακριά από την Αλάσκα
Αλ, το παλιό ρομπότ
Αλαντίν
Αν υπάρχει, δεν το ‘χω βρει ακόμα
Ανατόλ ή η μάχη των φύλων
Ανεπίδεκτη διόρθωσης
Άνθρωποι και ποντίκια
Άξιον εστί
Από την Αντιγόνη στη Μήδεια
Από την παράδοση έως σήμερα
Απόψε αυτοσχεδιάζουμε
Απόψε αυτοσχεδιάζουμε
Αργοναυτική Εκστρατεία
Άρης
Αρίστος
Άρχισαν τα όργανα
Αυγά μαύρα
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https://www.theatromania.gr/parastasi/polkar-live/
https://www.theatromania.gr/parastasi/redial/
https://www.theatromania.gr/parastasi/rem-kipos/
https://www.theatromania.gr/parastasi/santa-claus-kingdom/
https://www.theatromania.gr/parastasi/shirley-valentine/
https://www.theatromania.gr/parastasi/stamboul-train/
https://www.theatromania.gr/parastasi/stand-up-comedy-5/
https://www.theatromania.gr/parastasi/stand-up-comedy-lampros-fisfis/
https://www.theatromania.gr/parastasi/151936/
https://www.theatromania.gr/parastasi/stand-up-comedy-sto-beerger/
https://www.theatromania.gr/parastasi/stand-up-comedy-sto-kremlino/
https://www.theatromania.gr/parastasi/tailor-made-comedy/
https://www.theatromania.gr/parastasi/tango/
https://www.theatromania.gr/parastasi/the-improv-challenge/
https://www.theatromania.gr/parastasi/toc-toc-4/
https://www.theatromania.gr/parastasi/to-matheima/
https://www.theatromania.gr/parastasi/149078/
https://www.theatromania.gr/parastasi/a-toso-kala/
https://www.theatromania.gr/parastasi/avgo/
https://www.theatromania.gr/parastasi/angela-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/143130/
https://www.theatromania.gr/parastasi/agrios-sporos-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/adelfes-papin/
https://www.theatromania.gr/parastasi/aisopoy-filoi/
https://www.theatromania.gr/parastasi/aiones-makria-apo-tin-alaska/
https://www.theatromania.gr/parastasi/al-to-palio-rompot/
https://www.theatromania.gr/parastasi/alantin-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/an-yparchei-den-to-cho-vrei-akoma/
https://www.theatromania.gr/parastasi/anatol-i-i-machi-ton-fylon/
https://www.theatromania.gr/parastasi/anepidekti-diorthosis/
https://www.theatromania.gr/parastasi/anthropoi-kai-pontikia/
https://www.theatromania.gr/parastasi/axion-esti/
https://www.theatromania.gr/parastasi/apo-tin-antigoni-sti-mideia/
https://www.theatromania.gr/parastasi/apo-tin-paradosi-eos-simera/
https://www.theatromania.gr/parastasi/apopse-aftoschediazoume/
https://www.theatromania.gr/parastasi/apopse-aytoschediazoyme-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/argonaytiki-ekstrateia/
https://www.theatromania.gr/parastasi/aris/
https://www.theatromania.gr/parastasi/aristos/
https://www.theatromania.gr/parastasi/archisan-ta-organa/
https://www.theatromania.gr/parastasi/avga-mavra/


Αυτά που αγαπώ
Αυτοκράτωρ Ανδριανός
Αυτός ο κόσμος ο μικρός , ο Μέγας
Βαπόρια, Βαπόρια, πάρα πολλά Βαπόρια…
Βερβερίτσα
Βινύλιο
Γαμήλιο εμβατήριο
Γενοκτονία
Γιέ- χσιέν: H Σταχτοπούτα από την Κίνα
Γιούγκερμαν
Γκυγιώμ, γλυκιά μου
Γουρούνι στο Σακί
Γυάλινος κόσμος
Γυναίκες από χώμα
Γυναίκες του Παπαδιαμάντη
Γύρω γύρω μήνες
Δανειστές
Δείπνο ηλιθίων
Διπλή ταρίφα
Διπλό Jack pot | Maliatsis-Fountoulis
Δυο γυναίκες χορεύουν
Δύο Θεοί
Δύο λαϊκά παραµύθια από την Κάρπαθο
Δυο ξεροκέφαλες κουτάλες
Έγκλημα στο Orient Express
Έγκλημα στο Ντράφι
Εγώ ο Μάρκος Βαμβακάρης
Εθνικός Ελληνορώσων
Ειρηνοποιός
Εκατό λέξεις για το χιόνι
Ελένη
Ελένη
Ελευθερία Αρβανιτάκη - Γιάννης Κότσιρας Live
Ελεύθερο ζευγάρι
Ελιγμοί
Έλφι! Το μικρό Ξωτικό του Άη Βασίλη
Εμείς οι δύο
Ένα μάθημα χορού
Ένα Ξωτικό στην πόρτα μου
Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα
Ένα φεγγάρι για τους καταραμένους
Ένας εχθρός του λαού
Έντα Γκάμπλερ
Έξι μαθήματα χορού σε έξι εβδομάδες
Επείγοντα περιστατικά: Εχθροί εξ' αίματος – βιολογικός μετανάστης
Επειδή αυτή ήταν αυτή κι εγώ ήμουν εγώ
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https://www.theatromania.gr/parastasi/ayta-poy-agapo/
https://www.theatromania.gr/parastasi/aftokrator-andrianos-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/aytos-o-kosmos-o-mikros-o-megas/
https://www.theatromania.gr/parastasi/vaporia-vaporia-para-polla-vaporia/
https://www.theatromania.gr/parastasi/ververitsa/
https://www.theatromania.gr/parastasi/vinylio/
https://www.theatromania.gr/parastasi/gamilio-emvatirio/
https://www.theatromania.gr/parastasi/genoktonia/
https://www.theatromania.gr/parastasi/gie-chsien-h-stachtopoyta-apo-tin-kina/
https://www.theatromania.gr/parastasi/gioygkerman/
https://www.theatromania.gr/parastasi/gkygiom-glykia-mou/
https://www.theatromania.gr/parastasi/goyroyni-sto-saki/
https://www.theatromania.gr/parastasi/gyalinos-kosmos-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/gynaikes-apo-choma/
https://www.theatromania.gr/parastasi/gynekes-tou-papadiamanti/
https://www.theatromania.gr/parastasi/gyro-gyro-mines/
https://www.theatromania.gr/parastasi/daneistes/
https://www.theatromania.gr/parastasi/dipno-ilithion/
https://www.theatromania.gr/parastasi/dipli-tarifa/
https://www.theatromania.gr/parastasi/diplo-jack-pot-maliatsis-fountoulis/
https://www.theatromania.gr/parastasi/dyo-gynaikes-choreyoyn/
https://www.theatromania.gr/parastasi/dyo-theoi/
https://www.theatromania.gr/parastasi/dyo-laika-para-ythia-apo-tin-karpatho/
https://www.theatromania.gr/parastasi/dio-xerokefales-koutales/
https://www.theatromania.gr/parastasi/egklima-sto-orient-express/
https://www.theatromania.gr/parastasi/egklima-sto-ntrafi/
https://www.theatromania.gr/parastasi/ego-o-markos-vamvakaris/
https://www.theatromania.gr/parastasi/ethnikos-ellinoroson/
https://www.theatromania.gr/parastasi/eirinopoios/
https://www.theatromania.gr/parastasi/ekato-lexeis-gia-to-chioni/
https://www.theatromania.gr/parastasi/eleni-4/
https://www.theatromania.gr/parastasi/eleni-5/
https://www.theatromania.gr/parastasi/eleytheria-arvanitaki-giannis-kotsiras-live/
https://www.theatromania.gr/parastasi/eleythero-zeygari/
https://www.theatromania.gr/parastasi/eligmoi/
https://www.theatromania.gr/parastasi/elfi-to-mikro-xotiko-toy-ai-vasili/
https://www.theatromania.gr/parastasi/emeis-oi-dyo/
https://www.theatromania.gr/parastasi/ena-mathima-choroy/
https://www.theatromania.gr/parastasi/ena-xotiko-stin-porta-moy/
https://www.theatromania.gr/parastasi/ena-paidi-metraei-t-astra/
https://www.theatromania.gr/parastasi/ena-feggari-gia-toys-kataramenoys/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-echthros-toy-laoy/
https://www.theatromania.gr/parastasi/enta-gkampler-3/
https://www.theatromania.gr/parastasi/147612/
https://www.theatromania.gr/parastasi/epeigonta-peristatika-echthroi-ex-aimatos-viologikos-metanastis-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/epeidi-ayti-itan-ayti-ki-ego-imoyn-ego/


Επί Φυλακή
Επιθεωρητής
Επιστροφή στην Άγρια Βρύση
Επιστροφή στο Μπουντεγιόβιτσε
Επιτρέποντες
Έρως Θάνατος
Ερωτευμένος Σαίξπηρ
Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε
Έφη. Από το Ευτυχία
Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια
Ζωή Μετά Χαμηλών Πτήσεων
Η αγάπη άργησε μια μέρα
Η αναζήτηση
Η Απειλή
Η αρκούδα που ήθελε να πάει στα καλλιστεία
Η Αφροδίτη με τη γούνα
Η γάτα Λου έπινε πράσινο τσάι
Η γκιλοτίνα
Η δικαιοσύνη μιας άτακτης ζωής
Η Δόνα Τερηδόνα και το μυστικό της γαμήλιας τούρτας
Η Εξέγερση της Μύτης
Η εξομολόγηση της υπηρέτριας Τσερλίν
Η επέλαση των ξωτικών
Η επιστροφή των παραμυθιών
Η ζωγραφιά του Θεού
Η ζωή είναι όνειρο
Η Θεία Λένα πάει όπου υπάρχουν παιδιά
Η κοιμωμένη ξύπνησε
Η κοκκινοσκουφίτσα
Η Κουζίνα
Η Κούλα του Βαγγέλη
Η κυρά της θάλασσας
Η κωμωδία των παρεξηγήσεων
Η λάμψη μιας ασήμαντης νύχτας
Η μεγάλη διαδήλωση του ενός
Η Μητέρα του Άγιου
Η μικρή γοργόνα
Η νεράιδα και το παλικάρι
Η Νεράιδα των γλυκών και η άτακτη Ξωτικίνα
Η νύχτα των δολοφόνων
Η Παναγία των Παρισίων
Η Παράσταση των Ηλιθίων
Η Πεντάμορφη και το Τέρας
Η πεντάμορφη και το τέρας
Η πεντάμορφη και το τέρας
Η πόλη
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https://www.theatromania.gr/parastasi/epi-fylaki/
https://www.theatromania.gr/parastasi/epitheoritis/
https://www.theatromania.gr/parastasi/epistrofi-stin-agria-vrysi/
https://www.theatromania.gr/parastasi/epistrofi-sto-mpoyntegiovitse/
https://www.theatromania.gr/parastasi/epitrepontes-4/
https://www.theatromania.gr/parastasi/eros-thanatos/
https://www.theatromania.gr/parastasi/erotevmenos-sexpir/
https://www.theatromania.gr/parastasi/etsi-einai-an-etsi-nomizete/
https://www.theatromania.gr/parastasi/efi-apo-to-eytychia/
https://www.theatromania.gr/parastasi/zito-ta-laika-koritsia/
https://www.theatromania.gr/parastasi/zoi-meta-chamilon-ptiseon/
https://www.theatromania.gr/parastasi/agapi-argise-mia-mera/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-anazitisi/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-apeili/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-arkoyda-poy-ithele-na-paei-sta-kallisteia/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-afroditi-me-ti-goyna/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-gata-loy-epine-prasino-tsai/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-gkilotina/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-dikaiosyni-mias-ataktis-zois/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-dona-teridona-kai-to-mystiko-tis-gamilias-toyrtas/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-exegersi-tis-mytis/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-exomologisi-tis-ypiretrias-tserlin/
https://www.theatromania.gr/parastasi/christmas-factory-i-epelasi-ton-xotikon/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-epistrofi-ton-paramythion/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-zografia-toy-theoy/
https://www.theatromania.gr/parastasi/147626/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-theia-lena-paei-opoy-yparchoyn-paidia/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-koimomeni-xypnise/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-kokkinoskoufitsa/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-koyzina/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-koyla-toy-vaggeli-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-kyra-tis-thalassas-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-komodia-ton-parexigiseon/
https://www.theatromania.gr/parastasi/lampsi-mias-asimantis-nychtas/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-megali-diadilosi-toy-enos/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-mitera-toy-agioy/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-mikri-gorgona/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-neraida-kai-to-palikari/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-neraida-ton-glykon-kai-i-atakti-xotikina/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-nychta-ton-dolofonon-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-panagia-ton-parision/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-parastasi-ton-ilithion/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-pentamorfi-kai-to-teras-3/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-pentamorfi-kai-to-teras/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-pentamorfi-kai-to-teras-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-poli-3/


Η σιωπή ΔΕΝ είναι Χρυσός
Η σονάτα του σεληνόφωτος
Η συμμορία των πέντε
Η τραμπάλα
Η Φάρμα του Διαδικτύου
Η φιλοσοφική λίθος
Η Χιονάτη
Η χιονονιφάδα που αγάπησε το καλοκαίρι
Η Χορτοφάγος Τίγρις
Η χώρα των Αραλύκων
Η χώρα των πελαργών...ένα παραμύθι της θάλασσας
Η Ψιλικατζού
Η ωραία Ελένη
Ηρακλής ο γενναίος
Ήρωες
Θα βγω από τ’ αυγό
Θα μ' αγαπούσες για πάντα... είχες πει!
Θείος Βάνιας
Ιζαντόρα Ντακ
Ιστορίες του παππού Αριστοφάνη
Ιωάννης Γαβριήλ Μπόρκμαν
Κάθε Πέμπτη κύριε Νιάρχο
Κάθε Τρίτη με τον Μόρι
Και τα αγόρια κλαίνε
Καληνύχτα Μαργαρίτα
Κάποτε ένας πυροβολισμός
Καραγκιόζης
Καραγκιόζης
Καραγκιόζης στο Γαλάτσι
Καραγκιόζης ως «Γραμματικός»
κατά Ξαρχάκο
Καταδύσεις
Κάτι απ το ημερολόγιο ενός...
Κάτι σαν κήπος
Κάτω απ’ τον ίσκιο του βουνού
Κλεο-παρ'τα
Κονιάκ μετά την καταιγίδα
Κοριολανός - Ιούλιος Καίσαρας
Κουκλόσπιτό «Πράσσειν Άλογα»
Κραυγή
Κρυφός Καημός
Κύριος και κυρία Λοτ
Κωνσταντίνος Καζάκος Live
λα-λι  λαλώ
Λάβα
Λευκές σελίδες
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https://www.theatromania.gr/parastasi/i-siopi-den-einai-chrysos/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-sonata-toy-selinofotos/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-symmoria-ton-pente/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-trampala/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-farma-toy-diadiktyoy-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-filosofiki-lithos/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-chionati/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-chiononifada-poy-agapise-to-kalokairi/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-chortofagos-tigris/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-chora-ton-aralykon/
https://www.theatromania.gr/parastasi/h-chora-ton-pelargon-ena-paramythi-tis-thalassas/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-psilikatzoy/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-oraia-eleni/
https://www.theatromania.gr/parastasi/iraklis-o-gennaios/
https://www.theatromania.gr/parastasi/iroes/
https://www.theatromania.gr/parastasi/tha-vgo-apo-t-avgo/
https://www.theatromania.gr/parastasi/tha-m-agapoyses-gia-panta-eiches-pei/
https://www.theatromania.gr/parastasi/theios-vanias/
https://www.theatromania.gr/parastasi/izantora-ntak/
https://www.theatromania.gr/parastasi/istories-toy-pappoy-aristofani/
https://www.theatromania.gr/parastasi/ioannis-gavriil-borkman/
https://www.theatromania.gr/parastasi/kathe-pempti-kyrie-niarcho/
https://www.theatromania.gr/parastasi/kathe-triti-me-ton-mori/
https://www.theatromania.gr/parastasi/ke-ta-agoria-klene-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/kalinychta-margarita/
https://www.theatromania.gr/parastasi/kapote-enas-pyrovolismos-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/karagkiozis-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/athos-danellis-athinaikos-thiasos-skion/
https://www.theatromania.gr/parastasi/karagkiozis-sto-galatsi/
https://www.theatromania.gr/parastasi/karagkiozis-os-grammatikos/
https://www.theatromania.gr/parastasi/kata-xarchako/
https://www.theatromania.gr/parastasi/katadyseis/
https://www.theatromania.gr/parastasi/kati-ap-to-imerologio-enos-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/kati-san-kipos-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/kato-ap-ton-iskio-tou-vounou/
https://www.theatromania.gr/parastasi/kleo-par-ta/
https://www.theatromania.gr/parastasi/koniak-meta-tin-kataigida/
https://www.theatromania.gr/parastasi/koriolanos-ioylios-kaisaras/
https://www.theatromania.gr/parastasi/koyklospito-prassein-aloga/
https://www.theatromania.gr/parastasi/kraygi/
https://www.theatromania.gr/parastasi/kryfos-kaimos-4/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-kyrios-kai-i-kyria-lot/
https://www.theatromania.gr/parastasi/konstantinos-kazakos-live/
https://www.theatromania.gr/parastasi/la-li-lalo-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/lava/
https://www.theatromania.gr/parastasi/leykes-selides/


Λευτέρης, ένα περιστέρι δίχως ταίρι
Λωξάντρα
Μάγια η Μέλισσα
Μαγιακόφσκι
Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες
Μαμά μου, ΜΟΥ!
Μαμά, κι εγώ δεν σ’ αγαπώ
Μάνα Εκάβη
Μαρίζα Ρίζου Live
Μαρίνα Τσβετάγιεβα - Τρεις βάλτοι
Μαριχουάνα Stop!
Μάστερ και  Μαργαρίτα
Ματωμένος γάμος (γη - αέρας - φωτιά- νερό)
Μαύρη σαμπούκα
Με λένε Έμμα
Με οικογένεια
Μεταξύ μας .. η αγάπη
Μεταξύ Πειραιώς και Νεαπόλεως
Μη Σκοτώνεις τη Μαμά
Μια βαλίτσα, δύο μπαλόνια
Μια ζωή στο θέατρο
Μια μέρα. Σήμερα
Μια τεράστια έκρηξη
Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία
Μικρό μου πόνι
Μικρός Οδηγός για υποψήφιους σκοινοβάτες
Μίλτος Πασχαλίδης Live
Μιχάλης Ρακιντζής Live
Μόλλυ Σουήνη
Μου λείπεις
Μουσική και φίλοι
Μπαλ you...!!
Μπόμπα
Να μ αγαπάς τα Σάββατα
Να ντύσουμε τους γύμνους
Νάρκισσος & Ηχώ… και άλλες μεταμορφώσεις
Νεφελοκουκοχώρα
Νιζίνσκυ στον καθρέφτη ... μέρες ψυχιατρείου
Νούρα, ένα πένθιμο μπλουζ
Ντα
Νυφικό πεντοζάλι
Ξύπνα Βασίλη
Ο Άγιος Βασίλης και τα μικρά αρκουδάκια
Ο άνθρωπος με το λουλούδι στο στόμα
Ο αντρειωμένος
Ο Άσχημος
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https://www.theatromania.gr/parastasi/leyteris-ena-peristeri-dichos-tairi/
https://www.theatromania.gr/parastasi/loxantra-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/magia-i-melissa/
https://www.theatromania.gr/parastasi/magiakofski/
https://www.theatromania.gr/parastasi/makrykostaioi-kai-kontogiorgides/
https://www.theatromania.gr/parastasi/mama-moy-moy/
https://www.theatromania.gr/parastasi/mama-ki-ego-den-s-agapo/
https://www.theatromania.gr/parastasi/mana-ekavi/
https://www.theatromania.gr/parastasi/mariza-rizoy-live/
https://www.theatromania.gr/parastasi/marina-tsvetagieva-treis-valtoi/
https://www.theatromania.gr/parastasi/marichoyana-stop/
https://www.theatromania.gr/parastasi/master-kai-margarita/
https://www.theatromania.gr/parastasi/matomenos-gamos-gi-aeras-fotia-nero/
https://www.theatromania.gr/parastasi/mavri-sabouka/
https://www.theatromania.gr/parastasi/me-lene-emma/
https://www.theatromania.gr/parastasi/me-oikogeneia/
https://www.theatromania.gr/parastasi/metaxy-mas-i-agapi/
https://www.theatromania.gr/parastasi/metaxy-peiraios-kai-neapoleos-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/mi-skotoneis-ti-mama/
https://www.theatromania.gr/parastasi/mia-valitsa-dyo-mpalonia/
https://www.theatromania.gr/parastasi/mia-zoi-sto-theatro/
https://www.theatromania.gr/parastasi/mia-mera-simera/
https://www.theatromania.gr/parastasi/135709/
https://www.theatromania.gr/parastasi/mia-christoygenniatiki-istoria/
https://www.theatromania.gr/parastasi/mikro-moy-poni/
https://www.theatromania.gr/parastasi/150121/
https://www.theatromania.gr/parastasi/miltos-paschalidis-live-3/
https://www.theatromania.gr/parastasi/michalis-rakintzis-live/
https://www.theatromania.gr/parastasi/molly-souini/
https://www.theatromania.gr/parastasi/moy-leipeis/
https://www.theatromania.gr/parastasi/burger-project/
https://www.theatromania.gr/parastasi/mpal-you/
https://www.theatromania.gr/parastasi/mpompa/
https://www.theatromania.gr/parastasi/na-m-agapas-ta-savvata/
https://www.theatromania.gr/parastasi/na-ntysoyme-toys-gymnoys/
https://www.theatromania.gr/parastasi/narkissos-amp-icho-kai-alles-metamorfoseis/
https://www.theatromania.gr/parastasi/nefelokoykochora/
https://www.theatromania.gr/parastasi/nizinsky-ston-kathrefti-meres-psychiatreioy/
https://www.theatromania.gr/parastasi/noyra-ena-penthimo-mployz/
https://www.theatromania.gr/parastasi/nta/
https://www.theatromania.gr/parastasi/nyfiko-pentozali/
https://www.theatromania.gr/parastasi/xypna-vasili/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-agios-vasilis-kai-ta-mikra-arkoydakia/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-anthropos-me-to-loyloydi-sto-stoma/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-antreiomenos/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-aschimos/


Ο βαφτιστικός της κυρίας
Ο Βυσσινόκηπος
Ο Δαγκωμένος Κουραμπιές του Άι Βασίλη
Ο Δράκος των χρωμάτων
Ο έμπορος της Βενετίας
Ο έμπορος της Βενετίας
Ο επιθεωρητής έρχεται
Ο Εχθρός
Ο ήχος της απουσίας
Ο ήχος του όπλου
Ο Θάνατος και η Κόρη
Ο θάνατος του Ιβάν Ίλιτς
Ο Ιατροδικαστής ή Στη μνήμη της Έλλης Λαδά
Ο καιρός των χρυσανθέμων
Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Ο Καραγκιόζης στο θέατρο 104
Ο Καρυοθραύστης
Ο καταποντισμός του εγωιστή Γιόχαν Φάτσερ
Ο κήπος
Ο Κοντορεβυθούλης
Ο Κοτσυφοπρίγκηπας και η Αηδονολαλούσα
Ο κουτσομπόλης
Ο μάγος του Οζ
Ο μαθητευόμενος μάγος
Ο Μαρξ στο Σόχο
Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου
Ο μικρός Amadeus - Το παιδί θαύμα
Ο Μικρός Ονειροπόλος
Ο μικρός πρίγκηπας
Ο Μικρός Πρίγκιπας
Ο Μικρός Πρίγκιπας
Ο Μολυβένιος Στρατιώτης
Ο Μορμόλης
Ο Μορμόλης
Ο Παπουτσής & οι Καλικάντζαροι
Ο Παράξενος Μουσικός
Ο Πέτρος & ο Λύκος
Ο πρίγκιπας και ο φτωχός
Ο Σιμιγδαλένιος
Ο Συγγραφέας
Ο συλλέκτης
Ο Συμβολαιογράφος
Ο Τρελαντώνης
Ο Τσιτσίμπος
Ο Φάρος
Ο Φιάκας
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https://www.theatromania.gr/parastasi/o-vaftistikos-tis-kyrias/
https://www.theatromania.gr/parastasi/vissinokipos-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-dagkomenos-koyrampies-toy-ai-vasili/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-drakos-ton-chromaton-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-emporos-tis-venetias-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-emporos-tis-venetias/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-epitheoritis-erchete/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-echthros/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-ichos-tis-apoysias/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-ichos-toy-oploy/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-thanatos-kai-i-kori/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-thanatos-toy-ivan-ilits/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-iatrodikastis-i-sti-mnimi-tis-ellis-lada/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-kairos-ton-chrysanthemon-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-kalos-anthropos-toy-setsoyan/
https://www.theatromania.gr/parastasi/141901/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-karyothraystis/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-katapontismos-toy-egoisti-giochan-fatser/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-kipos/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-kontorevythoulis/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-kotsyfoprigkipas-kai-i-aidonolaloysa/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-koytsompolis/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-magos-toy-oz/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-mathiteyomenos-magos/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-marx-sto-socho/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-megalos-peripatos-toy-petroy/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-mikros-amadeus-to-paidi-thayma/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-mikros-oneiropolos/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-mikros-prigkipas-8/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-mikros-prigkipas-6/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-mikros-prigkipas-7/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-molyvenios-stratiotis-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-mormolis-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-mormolis/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-papoytsis-amp-oi-kalikantzaroi/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-paraxenos-moysikos/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-petros-amp-o-lykos/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-prigkipas-kai-o-ftochos/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-simigdalenios-3/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-syggrafeas/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-syllektis/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-symvolaiografos/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-trelantonis/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-tsitsimpos/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-faros/
https://www.theatromania.gr/parastasi/o-fiakas-2/


Ο Χορός του θανάτου
Ο χρόνος σταματά (Time stands still)
Οδός Αβύσσου, αριθμός 0
Οι 12 ένορκοι
Οι Άτρωτοι
Οι δούλες
Οι κάτω απ’ τ’ αστέρια
Οι Μουσικοί της Βρέμης & η Τόλμη των Παραμυθιών
Οι περιπέτειες της Ουράνιας
Οι περιπέτειες του βαρόνου Μινχάουζεν
Οι πόλεις μιας πόλης
Οι Τίποτα
Οι τρεις κοσμοναύτες
Όλο σπίτι, κρεβάτι κι εκκλησία
Όνειρα γλυκά
Πάει έρχεται
Παιχνίδι ζωής
Παλιοί καιροί
Παραμύθι χωρίς όνομα
Παραμύθια για να σπάτε κέφι
Παράσιτα
Πελότα
Περιμένοντας τον Γκοντό
Περιμένοντας τον Γκοντό
Περιμένοντας τον Γκοντό
Πέτρες στις τσέπες του
Πιο Δυνατός κι από τον Σούπερμαν
Ποιος σκότωσε το σκύλο τα μεσάνυχτα
Ποιος σκότωσε το σκύλο τα μεσάνυχτα
Που ζει ο Άγιος Βασίλης;
Πουλιά στον αέρα
Πρεμιέρα εξ'αμελείας
Προσωπική Συμφωνία
Πρώτος έρωτας
Πώς Βγαίνουμε από το Βυθό Παρακαλώ; (Η Μικρή Γοργόνα)
Πώς να καταστρέψετε την ζωή σας
Ράκο
Ραπουνζέλ
Ρένα
Ρένα Μόρφη Live
Ρούντολφ ο τραγουδιστής της Όπερας
Ρωγμές ή αλληλουχικά στάδια συστημικού εντροπισμού
Ρωμαίος και Ιουλιέτα… σαν το σκύλο με τη γάτα
Σβήσε το φως!
Σήμερα ξύπνησα παιδί
Σοκ
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https://www.theatromania.gr/parastasi/o-choros-toy-thanatoy/
https://www.theatromania.gr/parastasi/time-stands-still-o-chronos-stamata/
https://www.theatromania.gr/parastasi/odos-avyssou-arithmos-0/
https://www.theatromania.gr/parastasi/i-12-enorki-3/
https://www.theatromania.gr/parastasi/oi-atrotoi/
https://www.theatromania.gr/parastasi/oi-doyles/
https://www.theatromania.gr/parastasi/oi-kato-ap-t-asteria/
https://www.theatromania.gr/parastasi/oi-moysikoi-tis-vremis-amp-i-tolmi-ton-paramythion/
https://www.theatromania.gr/parastasi/oi-peripeteies-tis-oyranias-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/oi-peripeteies-toy-varonoy-minchaoyzen/
https://www.theatromania.gr/parastasi/oi-poleis-mias-polis/
https://www.theatromania.gr/parastasi/oi-tipota/
https://www.theatromania.gr/parastasi/oi-treis-kosmonaytes-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/olo-to-spiti-krevati-kai-ekklisia/
https://www.theatromania.gr/parastasi/oneira-glyka/
https://www.theatromania.gr/parastasi/paei-erchetai/
https://www.theatromania.gr/parastasi/paichnidi-zois/
https://www.theatromania.gr/parastasi/palioi-kairoi-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/paramythi-choris-onoma-4/
https://www.theatromania.gr/parastasi/paramythia-gia-na-spate-kefi/
https://www.theatromania.gr/parastasi/151400/
https://www.theatromania.gr/parastasi/pelota-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/perimenontas-ton-gkonto-6/
https://www.theatromania.gr/parastasi/perimenontas-ton-gkonto-7/
https://www.theatromania.gr/parastasi/perimenontas-ton-gkonto-4/
https://www.theatromania.gr/parastasi/petres-stis-tsepes-toy-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/pio-dynatos-ki-apo-ton-soyperman/
https://www.theatromania.gr/parastasi/poios-skotose-to-skylo-ta-mesanychta/
https://www.theatromania.gr/parastasi/poios-skotose-to-skylo-ta-mesanychta-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/poy-zei-o-agios-vasilis/
https://www.theatromania.gr/parastasi/poylia-ston-aera/
https://www.theatromania.gr/parastasi/premiera-ex-ameleias/
https://www.theatromania.gr/parastasi/prosopiki-symfonia/
https://www.theatromania.gr/parastasi/protos-erotas/
https://www.theatromania.gr/parastasi/pos-vgainoyme-apo-to-vytho-parakalo-i-mikri-gorgona/
https://www.theatromania.gr/parastasi/pos-na-katastrepsete-tin-zoi-sas-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/151301/
https://www.theatromania.gr/parastasi/145942/
https://www.theatromania.gr/parastasi/rena/
https://www.theatromania.gr/parastasi/rena-morfi-live/
https://www.theatromania.gr/parastasi/royntolf-o-tragoydistis-tis-operas/
https://www.theatromania.gr/parastasi/rogmes-i-alliloychika-stadia-systimikoy-entropismoy/
https://www.theatromania.gr/parastasi/romaios-kai-ioylieta-san-to-skylo-me-ti-gata/
https://www.theatromania.gr/parastasi/svise-to-fos/
https://www.theatromania.gr/parastasi/simera-xypnisa-pedi/
https://www.theatromania.gr/parastasi/sok/


Σπασμένο Γυαλί
Στέλλα κοιμήσου
Στη μοναξιά των κάμπων με βαμβάκι
Στη Χώρα του Πουπωσγιατί!
Στην εξοχή
Συνοικία Ασμάτων
Σφαγείο
Σωκράτης Μάλαμας Live
Σωτηρία με λένε
Τhe Champion
Τα καινούρια ρούχα του Αυτοκράτορα
Τα Μαύρα Λουστρίνια
Τα μεγάλα ψέματα του μικρού Ερμή
Τα Μπρατσάκια
Τα πιο ωραία λαϊκά
Τα Ραδίκια Ανάποδα
Τα σκουπίδια
Τα Τέσσερα Κοριτσάκια
Τα τραγούδια του Αλέκου
Τα τραγούδια των άλλων
Τα Χριστούγεννα του μικρού μάγου
Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ
Τα Ψηλά Βουνά
Ταξιδιώτες στο χρόνο
Τζάσμιν
Τι καλά το λέει τ' αηδόνι...
Τι τραβάμε κι εμείς οι μάνες
Το Aηδόνι,  ο  Aυτοκράτορας κι  ένα  Xρυσό Kλουβί
Το αγόρι με τη βαλίτσα
Το αηδόνι του αυτοκράτορα
Το βαλς με τα παραμύθια
Το βαλς των δέντρων και του ουρανού
Το βιβλίο του εαυτού μου
Το δαχτυλίδι της μάνας
Το Δείπνο
Το δέντρο που αγαπούσε
Το Δωμάτιο με τους Μανδαρίνους
Το εξυπνοπούλι και η γάτα
Το έπος...της Μαλάμως
Το Κάλεσμα της Λορίν
Το κάτι άλλο και το κάτι τι
Το κιβώτιο
Το κοριτσάκι με τα σπίρτα
Το κορίτσι που επιμένει
Το κτήνος στο φεγγάρι
Το μαγικό κουτί
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https://www.theatromania.gr/parastasi/spasmeno-gyali/
https://www.theatromania.gr/parastasi/stella-koimisoy/
https://www.theatromania.gr/parastasi/sti-monaxia-ton-kampon-me-vamvaki/
https://www.theatromania.gr/parastasi/sti-chora-toy-poyposgiati/
https://www.theatromania.gr/parastasi/stin-exochi/
https://www.theatromania.gr/parastasi/synoikia-asmaton/
https://www.theatromania.gr/parastasi/sfageio/
https://www.theatromania.gr/parastasi/sokratis-malamas-live-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/sotiria-me-lene-4/
https://www.theatromania.gr/parastasi/the-champion/
https://www.theatromania.gr/parastasi/ta-kenouria-roucha-tou-aftokratora/
https://www.theatromania.gr/parastasi/ta-mayra-loystrinia/
https://www.theatromania.gr/parastasi/ta-megala-psemata-toy-mikroy-ermi/
https://www.theatromania.gr/parastasi/ta-mpratsakia-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/ta-pio-oraia-laika/
https://www.theatromania.gr/parastasi/ta-radikia-anapoda-9/
https://www.theatromania.gr/parastasi/ta-skoypidia/
https://www.theatromania.gr/parastasi/ta-tessera-koritsakia-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/ta-tragoydia-toy-alekoy/
https://www.theatromania.gr/parastasi/ta-tragoydia-ton-allon/
https://www.theatromania.gr/parastasi/ta-christoygenna-toy-mikroy-magoy/
https://www.theatromania.gr/parastasi/ta-christoygenna-toy-skroytz/
https://www.theatromania.gr/parastasi/ta-psila-voyna/
https://www.theatromania.gr/parastasi/taxidiotes-sto-chrono/
https://www.theatromania.gr/parastasi/blue-jasmine/
https://www.theatromania.gr/parastasi/ti-kala-to-leei-t-aidoni/
https://www.theatromania.gr/parastasi/ti-travame-ki-emeis-oi-manes/
https://www.theatromania.gr/parastasi/to-aidoni-o-aytokratoras-ki-ena-xryso-kloyvi/
https://www.theatromania.gr/parastasi/agori-ti-valitsa-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/to-aidoni-toy-aytokratora/
https://www.theatromania.gr/parastasi/to-vals-me-ta-paramythia/
https://www.theatromania.gr/parastasi/to-vals-ton-dentron-kai-toy-oyranoy/
https://www.theatromania.gr/parastasi/vivlio-tou-eaftou-mou/
https://www.theatromania.gr/parastasi/to-dachtylidi-tis-manas/
https://www.theatromania.gr/parastasi/to-deipno/
https://www.theatromania.gr/parastasi/to-dentro-poy-agapoyse/
https://www.theatromania.gr/parastasi/domatio-tous-mandarinous/
https://www.theatromania.gr/parastasi/to-exypnopoyli-kai-i-gata/
https://www.theatromania.gr/parastasi/to-epos-tis-malamos/
https://www.theatromania.gr/parastasi/to-kalesma-tis-lorin/
https://www.theatromania.gr/parastasi/to-kati-allo-kai-to-kati-ti/
https://www.theatromania.gr/parastasi/to-kivotio-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/to-koritsaki-me-ta-spirta-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/to-koritsi-poy-epimenei/
https://www.theatromania.gr/parastasi/to-ktinos-sto-feggari/
https://www.theatromania.gr/parastasi/to-magiko-koyti/


Το μυρολόγι της φώκης
Το μωρό των 5 Αισθήσεων
Το νερό που σε καλεί
Το νησί των συναισθημάτων
Το Ξανθό Κορίτσι της Σαντορίνης
Το οβάλ πρόσωπο
Το όνειρο ενός γελοίου
Το Όνειρο του Σκιάχτρου
Το παιδί και η ελιά
Το παιχνίδι του έρωτα και της τύχης
Το Περιβόλι της Χαράς και της Λύπης
Το πιο τρελό τριήμερο
Το σκλαβί
Το Σύννεφο της Ανατολής
Το ταξίδι
Το ταξίδι της Κόκκινης Ομπρέλας
Το Τελευταίο Παιχνίδι
Το Τελευταίο Ρόδο
Το τενεκεδένιο ταμπούρλο
Το τέρας και εγώ
Το τίμημα
Το φανταστικό χωριό του Σπύρου Γραμμένου
Το Χάρισμα της κόρης
Το Χελιδόνι ( La Golondrina )
Το χώμα βάφτηκε κόκκινο
Το Ψυγείο
Τόσο κοντά (Closer)
Τους ζυγούς λύσατε
Τρεις... Χειρότερα
Τρία ζευγάρια κάθονταν
Τρύπιο βαρέλι
Τσάντα για μαξιλάρι. Μια υπόθεση Τραγική.
Τύχη και των Ανδρών τα Βλέμματα (Σονέτο 29)
Υπάρχει και φιλότιμο
Υπέρ Ελλάδος
Υπηρέτης δύο αφεντάδων
Υποπτη για τον Φόνο μου
Φαρενάιτ  451
Φεγγίτης
Φθινοπωρινή ιστορία
Φίλα με… στις Γραμμές
Φιλονικία
Φράνκι και Τζόνι
Φύκι στο βυθό
ΦΩΣ... Διονύσιος Σολωμός
Χαμάμ γυναικών

14/16

https://www.theatromania.gr/parastasi/to-myrologi-tis-fokis/
https://www.theatromania.gr/parastasi/ti-einai-to-moro-ton-5-aisthiseon/
https://www.theatromania.gr/parastasi/to-nero-poy-se-kalei/
https://www.theatromania.gr/parastasi/to-nisi-ton-synaisthimaton/
https://www.theatromania.gr/parastasi/to-xantho-koritsi-tis-santorinis/
https://www.theatromania.gr/parastasi/to-oval-prosopo/
https://www.theatromania.gr/parastasi/to-oniro-enos-geliou-3/
https://www.theatromania.gr/parastasi/to-oneiro-toy-skiachtroy/
https://www.theatromania.gr/parastasi/to-paidi-kai-i-elia/
https://www.theatromania.gr/parastasi/to-paichnidi-toy-erota-kai-tis-tychis/
https://www.theatromania.gr/parastasi/to-perivoli-tis-charas-kai-tis-lypis/
https://www.theatromania.gr/parastasi/to-pio-trelo-triimero/
https://www.theatromania.gr/parastasi/to-sklavi/
https://www.theatromania.gr/parastasi/to-synnefo-tis-anatolis/
https://www.theatromania.gr/parastasi/to-taxidi/
https://www.theatromania.gr/parastasi/to-taxidi-tis-kokkinis-omprelas/
https://www.theatromania.gr/parastasi/to-teleytaio-paichnidi/
https://www.theatromania.gr/parastasi/to-teleytaio-rodo/
https://www.theatromania.gr/parastasi/to-tenekedenio-tampoyrlo/
https://www.theatromania.gr/parastasi/to-teras-ke-ego/
https://www.theatromania.gr/parastasi/to-timima/
https://www.theatromania.gr/parastasi/to-fantastiko-chorio-toy-spyroy-grammenoy/
https://www.theatromania.gr/parastasi/to-charisma-tis-koris/
https://www.theatromania.gr/parastasi/chelidoni-la-golondrina/
https://www.theatromania.gr/parastasi/to-choma-vaftike-kokkino/
https://www.theatromania.gr/parastasi/to-psygeio/
https://www.theatromania.gr/parastasi/toso-konta-closer/
https://www.theatromania.gr/parastasi/toys-zygoys-lysate/
https://www.theatromania.gr/parastasi/treis-cheirotera/
https://www.theatromania.gr/parastasi/tria-zeygaria-kathontan/
https://www.theatromania.gr/parastasi/trypio-vareli/
https://www.theatromania.gr/parastasi/tsanta-gia-maxilari-mia-ypothesi-tragiki/
https://www.theatromania.gr/parastasi/tychi-kai-ton-andron-ta-vlemmata-soneto-29/
https://www.theatromania.gr/parastasi/yparchei-kai-filotimo/
https://www.theatromania.gr/parastasi/yper-ellados/
https://www.theatromania.gr/parastasi/ypiretis-dyo-afentadon-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/ypopti-gia-ton-fono-moy/
https://www.theatromania.gr/parastasi/farenait-451-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/fengitis/
https://www.theatromania.gr/parastasi/fthinoporini-istoria-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/fila-me-stis-grammes/
https://www.theatromania.gr/parastasi/filonikia/
https://www.theatromania.gr/parastasi/franki-kai-tzoni/
https://www.theatromania.gr/parastasi/fyki-sto-vytho/
https://www.theatromania.gr/parastasi/fos-dionysios-solomos/
https://www.theatromania.gr/parastasi/chamam-gynaikon/


Χαρτοπόλεμος
Χειμωνιάτικο παραμύθι
Χίλιες και μία νύχτες
Χιονάνοι
Χορεύοντας στο Σκοτάδι
Χριστούγεννα στο Λας Βέγκας!
Χριστουγεννιάτικα παιχνιδομαγέματα
Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ
Χριστουγεννιάτικη Ιστορία
Χριστουγεννιάτικο έλατο
Χριστόφορος Ζαραλίκος - Η Κιβωτός του Ζάρα
Χρονικό διάστημα
Χτυποκάρδια στο θρανίο
Ψέμα στο ψέμα
Ώρα να φεύγω

~ Αναζήτηση ~

Λεκτική Αναζήτηση 

Tweets by theatromanis

Για λίγες ακόμα μέρες

έως 07/01
Shirley Valentine
Θέατρο: Ριάλτο - Αλέκος Αλεξανδράκης
έως 11/01
Α, τόσο καλά. ? !
Θέατρο: Αριστοτέλειον (Θεσσαλονίκη)

15/16

https://www.theatromania.gr/parastasi/chartopolemos-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/cheimoniatiko-paramythi-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/chilies-kai-mia-nychtes/
https://www.theatromania.gr/parastasi/xionani/
https://www.theatromania.gr/parastasi/choreyontas-sto-skotadi/
https://www.theatromania.gr/parastasi/christoygenna-sto-las-vegkas/
https://www.theatromania.gr/parastasi/christougenniatika-pechnidomagemata-2/
https://www.theatromania.gr/parastasi/christoygenniatikes-istories-ston-faro-toy-kpisn/
https://www.theatromania.gr/parastasi/christoygenniatiki-istoria/
https://www.theatromania.gr/parastasi/christoygenniatiko-elato/
https://www.theatromania.gr/parastasi/christoforos-zaralikos-i-kivotos-toy-zara/
https://www.theatromania.gr/parastasi/chroniko-diastima/
https://www.theatromania.gr/parastasi/chtypokardia-sto-thranio/
https://www.theatromania.gr/parastasi/psema-sto-psema/
https://www.theatromania.gr/parastasi/ora-na-feygo/
https://twitter.com/theatromanis?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.theatromania.gr/parastasi/shirley-valentine/
https://www.theatromania.gr/parastasi/a-toso-kala/
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