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Dracula S…  
Του Στάθη Μαυρόπουλου 

 
Είχαμε ετοιμάσει ένα πολυσέλιδο πρόγραμμα με πληροφορίες, άρθρα, καλοτραβηγμένες 

φωτογραφίες, μέχρι και «ξύστε και μυρίστε» με αρώματα σαπισμένου χώματος 

νεκροταφείου, αίματος αθώας παρθένας, Ανοιξιάτικης νύχτας στα Καρπάθια  κτλ,  αλλά την 

τελευταία στιγμή διαπιστώσαμε ότι Νεφελίμ, μυστικοί πράκτορες, Μασώνοι και άλλες 

δυνάμεις του σκότους κατέστρεψαν αυτά τα πολύτιμα αρχεία. Συνεπώς, θα αρκεστείτε σ’ 

αυτό το πτωχό, πλην τίμιο έντυπο. Ελπίζουμε να σας αποζημιώσουμε με την παράσταση. 

 

Λίγα λόγια για το έργο 

Το «Dracula S…» είναι sequel  «συνέχεια» ελληνιστί του «Dracula in Far West». Αυτό 

βέβαια, δεν έχει καμιά σημασία για το θεατή που έχασε αυτή τη μεγαλειώδη  

υπερπαραγωγή. Ως sequel που σέβεται τον εαυτό του μπορεί να λειτουργήσει χωρίς το 

αδελφάκι του. Έτσι λοιπόν, θα περιπλανηθούμε σε άγνωστα εξωτικά μέρη παρέα με τον 

αιμοβόρο και αθεράπευτα ρομαντικό κόμη Δράκουλα. Θα γνωρίσουμε ήρωες που 

ουδέποτε ακούσαμε γι΄ αυτούς και θα ακούσουμε μουσικές εντελώς άγνωστες… Παρ’ ότι, 

όπως γίνεται σε όλες τις μεγάλες παραγωγές, η υπόθεση και συχνά αποσπάσματα 

διαρρέουν, εμείς φροντίσαμε να κρατήσουμε το μυστικό μας επτασφράγιστο. Καλή 

συνέχεια… 

 

Η ταυτότητα της παράστασης 

Σκηνοθεσία: Στάθης Μαυρόπουλος 

Σκηνικά κοστούμια: Όλγα Χατζηιακώβου, Μαρία Καραδελόγλου 

Φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά Φαμέλη 

Μουσική επιμέλεια: Στάθης Μαυρόπουλος, Δημήτρης Ναζίρης 

Οργάνωση παραγωγής-Xειρισμός οπτικοακουστικών μέσων: Γιώργος Μαυρόπουλος 

Χειρισμός φωτιστικής κονσόλας: Κωνσταντίνος Καυκάσιος 

Εκτέλεση κοστουμιών: Παρασκευή Ορφανίδου 

 

Παίζουν:  

Κώστας Βουρλιώτης, Νάντια Δαλκυριάδου, Ιωάννα Λαμνή, Πέτρος Μαλιάρας, Δημήτρης 

Χατζημιχαηλίδης. 

 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας : IN SITU, ART BEBE, AUDIOART, 

MEKANIMUS, STUDIO PRASKO, WWW.INJECTIONSERVICE.GR, ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ ΔΕΛΤΑΡΙΟ 

καθώς και τους χορηγούς επικοινωνίας RSO 91,7, WWW.REJECTED.GR. 

Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως για την πολύτιμη βοήθεια τους : 

Πειραματική Σκηνή της «Τέχνης», Βασίλη Τούση, Μπάμπη Χουρζαμάνογλου, Χρήστο Μάνο, 

Γιάννη Μιχαηλίδη, Κωνσταντίνο Μαυρόπουλο senior & junior, Φένια Πέτκαρη, Θανάση 

Μωραΐτη, Δήμητρα  Σταματίου, Κωνσταντίνο Γιαννέλο, Σωτήρη Προέδρου, Μενέξη Θανάση, 

Κώστα Κωσταντινίδη, Νίκο Τερζόγλου, Τάσο Θώμογλου,  το οδοντοπροσθετικό εργαστήριο 

Πέτρου Χριστοδουλίδη & Αντωνίας Κριτσιπίδου,  καθώς και το θέατρο «Τ» για την ευγενική 

φιλοξενία του. 


