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Σελ Πέμπτη 24 Μαρτίου και ώρα 20.00, νη εθπαηδεπηηθνί, κέιε ηνπ ζπιιόγνπ, κπνξνύλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε  «Η παγίδα», ηνπ Ρνκπέξ Σνκά, ζην θέαηπο 

«ΖΘΝΑ», Λεωθόπορ Αλεξάνδπαρ 74 , Αθήνα, κε πξσηαγσληζηέο ηνπο Βιαδίκεξν Κπξηαθίδε, 

Γηώξγν Κσλζηαληίλνπ, Έθε Μνπξίθε, Μαξία Αληνπιηλάθε, Κσλζηαληίλν Γηαλλαθόπνπιν θαη Σάθε 

Παπακαηζαίνπ. 

 

Πξόθεηηαη γηα αζηπλνκηθό έξγν, πνπ παγθνζκίσο κεηξά πεξηζζόηεξεο από 30.000 παξαζηάζεηο θαη 

ζεσξείηαη ζηαζκόο ζηελ ηζηνξία ηνπ είδνπο. 

 

Ση είλαη όκσο απηό πνπ θάλεη ηόζν δεκνθηιή ηελ «ΠΑΓΗΓΑ» αλά ηνλ θόζκν από ην 1960 κέρξη 

ζήκεξα; Φπζηθά, ε δαηκνληθή καζηνξηά ηεο θαηαζθεπήο ηεο! Ο Ρνκπέξ Σνκά δεκηνπξγεί κνλαδηθό 

ζθεληθό παηρλίδη ζπγθηλήζεσλ θαη αλαηξνπώλ, πνπ θξαηνύλ ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνύ από ηελ 

πξώηε σο ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ηνπ έξγνπ. 

 

Άλζξσπνο ηνπ ζέαηξνπ, εζνπνηόο θη ν ίδηνο, ζηήλεη κηα ζθεληθή κεραλή, παίδνληαο κε ην «είλαη» θαη ην 

«θαίλεζζαη», ηελ αιήζεηα θαη ην ςέκα, ηε ινγηθή θαη ηε θαληαζία. Τθαίλεη, ζαλ κηα επθάληαζηε 

αξάρλε, θσκηθέο θαη απξόβιεπηεο θαηαζηάζεηο κε έληνλν ην ζηνηρείν ηνπ κπζηεξίνπ. Με άιια ιόγηα, 

δεκηνπξγεί έλα ςπρνινγηθό δξάκα πνπ ζε θάλεη λα γειάο θαη κηα θσκσδία πνπ ζπρλά ζε ζπγθηλεί κέρξη 

δαθξύσλ. 

 

Όπσο ηε ραξαθηήξηζε ν κέγαο ζαπκαζηήο ηεο, Άιθξελη Υίηζθνθ, «Ζ ΠΑΓΗΓΑ» είλαη έλα πξσηόηππν 

κίγκα από βηηξηόιη θαη καξκειάδα, πνπ θάλεη ην ζπγγξαθέα ηεο λα κνηάδεη γηνο ηεο Αγθάζα Κξίζηη απ’ 

ηε κηα θαη ηνπ Κάξιν Γθνιληόλη από ηελ άιιε! 

 

ε απηή ηελ ηόζν γνεηεπηηθή θαη παξάδνμε ηζνξξνπία, κεηαμύ δπν ζεαηξηθώλ θόζκσλ, ζηέθεη θαη ν 

ζεκεξηλόο ζθελνζεηηθόο ζηόρνο ηνπ αλεβάζκαηνο. Θέιεη λα αλαδείμεη ην ηόζν δηαθνξεηηθό ύθνο θαη ηηο 

κεζόδνπο πνπ θάλνπλ ην έξγν αμηαγάπεην θαη αμεπέξαζην ζην ρξόλν.  
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Ο Ρνκπέξ Σνκά ζέιεη ην θνηλό απόιπηα ζπκκέηνρν ζηε ζθεληθή ηνπ δεκηνπξγία. Παξαζύξεη ηελ 

πιαηεία ζε κηα κνλαδηθή κνλνκαρία θαη ζέιεη λα ζπκκεηέρεη δηαξθώο ζηνλ αγώλα γηα ηε ιύζε ηνπ 

αηλίγκαηνο πνπ ηεο βάδεη. Γεκηνπξγεί εληππώζεηο γηα λα ηηο αλαηξέςεη κεηά. Μπινθάξεη ν ζπγγξαθέαο 

θαη θηηάρλεη έλα ζπλερέο πάξε - δώζε κε ην κπαιό θαη ηελ ςπρή ηνπ ζεαηή - ζπκπαίρηε. 

 

Γηαζθεδαζηηθή θαη πνιπζύλζεηε «Ζ ΠΑΓΗΓΑ» μέξεη λα δεκηνπξγεί ζπλερώο «ζέαηξν ελ ζεάηξσ», έηζη 

πνπ ηίπνηα λα κελ είλαη απηό πνπ θαίλεηαη. Έηζη, πνπ όια θαη όινη λα ’λαη δηπιά. Οη αζώνη, έλνρνη, ην 

δξάκα, θσκσδία, ε ινγηθή, ηξέια θαη θαληαζία. 

 

Παπακαλούνηαι οι ζςνάδελθοι να δηλώζοςν ζςμμεηοσή, μέσπι ηην Παπαζκεςή 18 Μαπηίος, 

ζηο e-mail: takisroumpis@yahoo.gr (ηηλ.: 6977 393115) 

 

Πεπιοπιζμένορ απιθμόρ ειζιηηπίων - Θα ηηπηθεί ζειπά πποηεπαιόηηηαρ 

 

Σιμή ειζιηηπίος 10€ 

 

Παπαλαβή ειζιηηπίων ζηην είζοδο ηος θεάηπος  

 

΄Ωπα πποζέλεςζηρ 19.30 – Διάπκεια παπάζηαζηρ: 120' 

 

Η είζοδορ ζηον σώπο γίνεηαι ςποσπεωηικά με ηην επίδειξη  

πιζηοποιηηικού εμβολιαζμού ή νόζηζηρ ζε ιζσύ 

 

 

Γηα ην Γ.. 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

     Ζ Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

     

     Διηζάβεη ππξηδάθε 
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