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Μ 
ε μεγάλη επιτυχία 
δόθηκε την περα-
σμένη Κυριακή η 
επίσημη πρεμιέρα 

του καινούριου έργου του 
∆ΗΠΕΘΕ «Τα Ρούχα του Βα-
σιλιά». Μικροί και μεγάλοι α-
πόλαυσαν τη σκηνοθετική 
προσέγγιση του Γιάννη Κου-
κιά, η οποία ήταν διανθισμένη 

με πολλά τραγούδια με συνέ-
πεια το έργο να πάρει το χα-
ρακτήρα μιούζικαλ. Ήταν μια 
ζωντανή, μια εύθυμη, μια 
«γεμάτη» παραγωγή που απο-
γείωσε κοινό και ηθοποιούς 
στα ύψη. Θερμά Συγχαρητή-
ρια σ' όλη την ομάδα του ∆Η-
ΠΕΘΕ μας! Μας μάγεψε, μας 
ταξίδεψε, μας ψυχαγώγησε! 
Τα «Ρούχα του Βασιλιά» κέρ-
δισαν το στοίχημα και οι συ-
ντελεστές του μας έδειξαν, γι 
άλλη μια φορά, ότι όταν υ-

πάρχει 
ψυχή 
όλα α-

πογειώνονται! Το ίδιο κι ε-
μείς, εκστατικοί και έκθαμβοι! 
Οι παραστάσεις για το κοινό 
θα συνεχιστούν μέχρι τις 5 
∆εκέμβρη κάθε Κυριακή στις 
6.00μμ. Μια αληθινά παραμυ-
θένια παράσταση! «Τα Ρούχα 
του Βασιλιά» του Χανς Κρίστι-
αν Άντερσεν. "Ένα παραμύθι 
για παιδιά και για έξυπνους 

μεγάλους", από την παιδική 
σκηνή του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ Καβά-
λας. Παραστάσεις 15 Οκτω-
βρίου έως 3 ∆εκεμβρίου στο 
θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου. 
Παραστάσεις θα δίνονται κα-
θημερινά το πρωί για μαθη-
τές σχολείων, για το κοινό 
κάθε Κυριακή από 21 Οκτω-
βρίου στις 6:00μμ. 
Η ταυτότητα της Παράστα-
σης: 
«Τα Ρούχα του Βασιλιά» σε 
διασκευή του Γιάννη Καλα-

τζόπουλου 
Σκηνοθεσία: Γιάννης Κουκιάς 
Βοηθός Σκηνοθέτη: Γκλόρια 
Μισιριάν 
Σκηνικά – Κοστούμια: Αντιγό-
νη Τσαφή 
Μουσική: Γιάννης Κανάκης, 
Γιάννης Κουκιάς 
Επιμέλεια Κίνησης: ∆έσποινα 
Παπαδοπούλου 
Φωτισμοί: Χρήστος Καρυάτης 
Κατασκευές σκηνικών: Γιάν-
νης Σταυρίδης, Γιώργος Μα-
στοράκης 
Παίζουν: Παύλος Σταυρόπου-
λος, Κυριάκος Παπαδόπου-
λος, Ναταλία Βασιλέκα, Μαρί-
να Τσελεμπή, Βιβή Ελευθε-

ριάδου, Μένη Κόκκινου, Έφη 
Πριμικυρλίδου, ∆ημήτρης Κα-
γιάσας, Νίκος Σπυρέλης, ∆η-
μήτρης Χατζόπουλος. 
 
Η Υπόθεση του Έργου: 
... Μια φορά και ένα καιρό 
στη μακρινή Σαρτουρία, ζού-
σε ένας βασιλιάς, το μόνο 
που τον ενδιέφερε, παρόλο 
που ο λαός του πεινούσε και 
υπέφερε, ήταν ο εαυτός του 
και πως θα δείχνει πιο 

όμορφος και λαμπερός. 
Ήθελε να φοράει ρούχα, 
φτιαγμένα από τα καλύτερα 
υφάσματα, στολισμένα με πο-
λύτιμους λίθους και χρυσάφι-
α. Κανένας από τους υφαντές 
του παλατιού δεν ικανοποιού-
σε πλέον την ανάγκη του αυ-
τή. Μέχρι που ... 
Ένα μουσικό παραμύθι για 
παιδιά, αλλά και για έξυπνους 
μεγάλους...! 

  

Επιμέλεια:  
∆ημήτρης Ντουμπουρίδης 

ARTmania Τα Ρούχα του Βασιλιά 

∆ 
υο νεαρά αδέλφι-
α κάτω από δραμα-
τικές συνθήκες ανα-
γκάζονται να εγκα-

ταλείψουν τον τόπο τους. Τα 
βήματά τους βαριά μα και 
αποφασιστικά.  
 
Τώρα πια μόνη τους περιου-
σία δύο φυλαχτά να μαρτυ-
ρούν την κοινή μέχρι πρότι-
νος ζωή τους. Χωριστοί και 
άγνωστοι δρόμοι ανοίγονται 
μπροστά τους.  
 
Χαμένες πατρίδες, νέοι 
προορισμοί… Και ένα 
ημερολόγιο να κατα-
γράφει τα χρόνια που 
κυλούν…  
 
Πόλεις που μεταμορ-
φώνονται… Ανατροπές, 
φόνοι, αιμομιξίες, αδικί-
ες πορεύονται παράλ-
ληλα με τον έρωτα, την 

αγάπη, την ελπίδα.  
 
Ζωές που εναλλάσσονται, 
πρωταγωνιστές του χθες που 
δίνουν τη θέση τους στους 
ήρωες του σήμερα. Στάχυα 
που χάνονται στο χρόνο…  
 
Και η ζωή, ένα ατελείωτο 
μωσαϊκό, αφήνει ανεξίτηλα 
τα ίχνη της καθώς 
η ιστορία εξελίσσεται και 
διαγράφει τους δικούς της 
κύκλους.  

Σαν στάχυα στο χρόνο 

 Κινηματογράφος  
«Ολύμπια» 

Τηλ. 25210 37237 - 37257 

Κάθε μέρα στις 16:00—18:00 
Η ταινία κινούμενων σχεδίων μεταγλωττισμένη  

στα ελληνικά  
 

“Ψάχνοντας το Nemo” 

Η 
 Δήμητρα Παπαναστασοπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε 
στη Λάρισα. Σπούδασε στη Ρόδο και στη Θεσσαλονίκη 
(Ανωτάτη Βιομηχανική), όπου έμεινε και εργάστηκε για 20 
χρόνια.  

 

Κάθε μέρα στις 20:00  - 22:00 
 

“Ο Θεός αγαπάει  
το χαβιάρι” 

 


