
ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ “ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ” 

         Ορµύλια 22 Μαρτίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Ο  Θ. Π. Ο. Ο. “Πολύτροπον” διοργανώνει την Κυριακή 26 Μαρτίου 2017 και ώρα 20:00 θεατρική 
παράσταση τριών µονόπρακτων έργων µε γενικό τίτλο “Από τον Φο στον Τσέχωφ”, για να τιµήσει τα δέκα 
(10) χρόνια από την ίδρυσή του καθώς και την Παγκόσµια Μέρα Θεάτρου. Η παράσταση θα δοθεί στην 
έδρα του “Πολύτροπον”, το κινηµατοθέατρο “ΑΝΤΙΓΟΝΗ” στην Ορµύλια της Χαλκιδικής. 

 Τα µονόπρακτα που θα παρουσιαστούν είναι κατά σειρά τα εξής:  

 1. “ΟΙ ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ” του Άντον Πάβλοβιτς Τσέχωφ και 
ερµηνεύει ο ηθοποιός κ. Ουδινότης Αλέξανδρος. 

 2. “ ΤΟ ΞΥΠΝΗΜΑ” του Ντάριο Φο και ερµηνεύει η κ. Θεοδώρου Τζένη. Και 

 3. “Η ΜΑΜΑ ΦΡΙΚΙΟ” του Ντάριο Φο και ερµηνεύει η κ. Φωτιάδου Αλεξάνδρα.       

 Τη σκηνοθεσία κάνει ο κ. Κουτσούρης Δηµήτρης  
 Τη µουσική επιµέλεια έχει ο κ. Γκαρλής Βασίλης 
 Τους φωτισµούς κάνει ο κ. Γερακούδης Νίκος 
 Τους σχεδιασµούς των εντύπων έχει κάνει ο κ. Λελεγιάννης Γιάννης 
 Υπεύθυνος γενικών καθηκόντων η κ. Στέλλα Βέκη 
 Ενώ η παραγωγή είναι του “ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ”  
  

Το Δ. Σ. Του ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ καλεί όλους τους κατοίκους της Ορµύλιας και της Χαλκιδικής να 
παρακολουθήσουν την παράσταση.    

ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 “Νιώθω µεγάλη χαρά γιατί σε τούτη την Παγκόσµια Μέρα Θεάτρου φιλοξενώ στη σκηνή του 
“Πολύτροπον” τον δάσκαλό µου, της τότε Δραµατικής Σχολής του Κ. Θ. Β. Ε., της υποκριτικής, κ. 
Αλέξανδρο Ουδινότη, που θα ερµηνεύσει ένα από τα πιο γνωστά, στην παγκόσµια θεατρική σκηνή, 
µονόπρακτα, του µεγάλου Ρώσου συγγραφέα Α. Π. Τσέχοφ. Η ερµηνεία του, για µένα, στις πρόβες που 
προηγήθηκαν, ήταν ένα ακόµα µάθηµα υποκριτικής υψηλού επίπεδου!  
 Πλάι στο δάσκαλό µου, θα σταθούν δυο µαθήτριές µου, που θα ερµηνεύσουν δυο από τα καλύτερα 
και γνωστότερα µονόπρακτα του µεγάλου νοµπελίστα Ιταλού συγγραφέα Ντάριο Φο, τα µονόπρακτα αυτά 
είχαν δουλευτεί πριν τρία χρόνια και ξαναδουδεύτηκαν για τούτη την ξεχωριστή µέρα”!  

Το Διοικητικό Συµβούλιο  
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ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ 




