
 

  

Η Εταιρεία Θεάτρου

«ΣΠΙΡΤΟΚΟΥΤΟ 

από 10 Νοεμβρίου έως 

10 – 11 – 12 

στις 21:15 

Πλατεία ΧΑΝΘ (Πλευρά Τσιμισκή) | Τηλ.: 2310 237700

              YouTube trailer   https://www.youtube.com/watch?v=NQqChvBNm44&t=4s

Η παράσταση 

 

Η παράσταση είναι μεταφορά της κινηματογραφικής ταινίας «

Οικονομίδη που πρωτοπαρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία 

πολλούς μια από τις κορυφαίες στιγμές του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου και 

άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση για το πώς «μ

Οικονομίδης κατόρθωσε να κάνει μια καταπληκτική σάτιρα» 

της μικροαστικής οικογένειας.

Το έργο διαδραματίζεται στο διαμέρισμα μιας ελληνικής

και την λογική «εκτός λειτουργίας».

κοινωνικός ρατσισμός, προβάλλονται σε υπερθετικό

συναισθήματα όλων των χαρακτήρων

θεμέλια των μεταξύ τους σχέσεων. Μια

πυροδοτήσει ολόκληρο το «σπιρτόκουτο».

                                                       

 

Δελτίο τύπου 

Εταιρεία Θεάτρου «ΓΚΡΑΝ ΓΚΙΝΙΟΛ» παρουσιάζει το έργο

ΣΠΙΡΤΟΚΟΥΤΟ – ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΟΙΧΟΥΣ

του Γιάννη Οικονομίδη 

από 10 Νοεμβρίου έως 05 Δεκεμβρίου 2017 

Οι παραστάσεις  

12 – 13 – 14 – 20 - 21 - 27 - 28 Νοεμβρίου 

04 – 05 Δεκεμβρίου  

στις 21:15 στο Θέατρο Αυλαία 

Πλατεία ΧΑΝΘ (Πλευρά Τσιμισκή) | Τηλ.: 2310 237700 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NQqChvBNm44&t=4s

 

 

εταφορά της κινηματογραφικής ταινίας «ΣΠΙΡΤΟΚΟΥΤΟ

πρωτοπαρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία το 2002. Η ταινία

πολλούς μια από τις κορυφαίες στιγμές του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου και 

άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση για το πώς «μέσα από ένα πανηγύρι ακούραστης υστερίας, ο 

Οικονομίδης κατόρθωσε να κάνει μια καταπληκτική σάτιρα» και να ξεκλειδώσει τ

της μικροαστικής οικογένειας. 

στο διαμέρισμα μιας ελληνικής οικογένειας, με το αιρκοντίσιον 

την λογική «εκτός λειτουργίας». Ενδοοικογενειακή βία, λεκτική πενία, σεξισμός

κός ρατσισμός, προβάλλονται σε υπερθετικό βαθμό με αποτέλεσμα 

θήματα όλων των χαρακτήρων να είναι έτοιμα να εκραγούν και να πυρπολήσουν τα 

θεμέλια των μεταξύ τους σχέσεων. Μια απρόοπτη εξομολόγηση θα γίνει η

πυροδοτήσει ολόκληρο το «σπιρτόκουτο». 

 

παρουσιάζει το έργο 

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΟΙΧΟΥΣ»  

 

28 Νοεμβρίου  

https://www.youtube.com/watch?v=NQqChvBNm44&t=4s 

ΣΠΙΡΤΟΚΟΥΤΟ» του Γιάννη 

Η ταινία αποτέλεσε για 

πολλούς μια από τις κορυφαίες στιγμές του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου και 

πανηγύρι ακούραστης υστερίας, ο 

και να ξεκλειδώσει την πόρτα 

οικογένειας, με το αιρκοντίσιον 

Ενδοοικογενειακή βία, λεκτική πενία, σεξισμός, 

με αποτέλεσμα τα 

έτοιμα να εκραγούν και να πυρπολήσουν τα 

απρόοπτη εξομολόγηση θα γίνει η σπίθα που θα 



 

 

«ΣΠΙΡΤΟΚΟΥΤΟ – ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΟΙΧΟΥΣ» του Γιάννη Οικονομίδη  

Κείμενο: Γιάννης Οικονομίδης – Λένια Σπυροπούλου 

 

Συντελεστές 

Σκηνοθεσία: Στάθης Μαυρόπουλος  

Σκηνικά – Κοστούμια: Σοφία Τσιριγώτη 

Σχεδιασμός Φωτισμών: Διονύσης Καραθανάσης 

Βοηθός σκηνογράφου – ενδυματολόγου: Πηλεύς Τερζής 

Κατασκευή σκηνικού: Γιώργος Μαυρόπουλος - Art Bebe Team 

Επιμέλεια video - trailer: Αλέξανδρος Καντόρος 

Φωτογραφίες – επιμέλεια εντύπων: Τάσος Θώμογλου  

Ψιμυθιολόγος: Ειρήνη Σιγανού 

Οργάνωση Παραγωγής – Επικοινωνία: Απόστολος Λιάπης  

Παραγωγή: Εταιρεία Θεάτρου «ΓΚΡΑΝ ΓΚΙΝΙΟΛ»     

 

Παίζουν:  Κώστας Βουρλιώτης 

                    Γιάννης Κοντός 

                    Ιωάννα Λαμνή 

                    Πέτρος Μαλιάρας 

                    Στάθης Μαυρόπουλος 

                    Λένα Πετροπούλου 

                    Δήμητρα Σταματίου  

Η παράσταση είναι ακατάλληλη για ανηλίκους 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 20 - 21 - 27 - 28 Νοεμβρίου  

04 – 05 Δεκεμβρίου  

ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 

21:15 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 

70 λεπτά 

 

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 

10 ευρώ κανονικό, 8 ευρώ μειωμένο(φοιτητικό, ομαδικό), 5 ευρώ ανέργων 

 

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 

 IANOS (Αριστοτέλους 7) και στο ταμείο του Θεάτρου Αυλαία  

 

 

ΩΡΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ  

Τετάρτη – Κυριακή 10:30-13:30, 17:30-21:00 

 

Facebook : https://www.facebook.com/granginiol 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΑΤΡΟ ΑΥΛΑΙΑ 

Πλατεία ΧΑΝΘ (Πλευρά Τσιμισκή) 

Τ: 2310 237700 

E: info@avlaiatheatre.gr  

W:www.avlaiatheatre.gr 


