
 

THE FIREBIRD Πέμπτη 4/4/2013  

Έκτακτη παράσταση την Πέμπτη 4 Απριλίου στις 8.30 στο Θέατρο Ένα Λεμεσού. 

Ο κάθε άνθρωπος μετά το άμεσο ‘κάψιμο’ που δέχθηκε και δέχεται από την ίδια του τη χώρα, τα πιστεύω 
του και τους θεσμούς που στήριξε είναι αναγκασμένος πλέον να μαζέψει τις στάχτες του και να 
αναγεννηθεί. 

Το Θέατρο Versus παρουσιάζει το επίκαιρο έργο THE FIREBIRD, βασισμένο 

στο Έργο "Ο θάνατος κι η κόρη" του Άριελ Ντόρφμαν, θέτοντας μας ένα 
προβληματισμό. 

Μια πρώην πολιτική κρατούμενη , η οποία βασανίστηκε στα χρόνια της 

δικτατορίας και  βιάστηκε υπό την καθοδήγηση ενός σαδιστή γιατρού. Μετά από 
τη πτώση της δικτατορίας ζει σε ένα απομονωμένο σπίτι δίπλα στη θάλασσα με 

τον άντρα της, προσπαθώντας να επιβιώσει και να ξεχάσει το παρελθόν που τη 
στοιχειώνει. 

Ένα αναπάντεχο περιστατικό ένα βράδυ, όταν εισβάλει ένας άγνωστος στη ζωή 
τους, τη φέρνει αντιμέτωπη με το παρελθόν. Στο πρόσωπο του απρόσμενου 

επισκέπτη αναγνωρίζει την ταυτότητα του βασανιστή της κι αποφασίζει να 
αποδώσει μόνη της δικαιοσύνη … είναι όμως αυτός ο βασανιστής της; 

Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε η κακοποίηση μπορεί να εμφανιστεί με 

διάφορες μορφές. Όλοι μπορούμε να βρεθούμε στη μία ή την άλλη όχθη. Ο 

ανθρώπινος εγκέφαλος που σήμερα είναι ο πιο ισχυρός υπολογιστής στον κόσμο 
μπορεί να λειτουργήσει προς πάσα κατεύθυνση. Το θύμα μπορεί με τη σειρά του 

να γίνει θύτης  και τότε… 

Για την παρακολούθηση της παράστασης δεν απαιτείται κανένα οικονομικό 
αντίτιμο, παρά μόνο μια εισφορά σε είδος, και πιο συγκεκριμένα τρόφιμα και 
είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία θα διανεμηθούν σε άτομα, οικογένειες και άλλα 
σύνολα που τα έχουν άμεση ανάγκη μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου της 
Λεμεσού. 

Οι συντελεστές της παράστασης είναι: 
Μετάφραση:  Χρήστος Καρχαδάκης 

Σκηνοθεσία: Μαρίνος Ανωγυριάτης 

Διανομή: Μαρίνα Μανδρή, Γιώργος Κυριάκου και Αντρέας Νικολαϊδης. 

Σχεδιασμός Φωτισμών: Ανδρέας Χριστοδουλίδης 

Σκηνογραφική Επιμέλεια: Εύα Κοραή 

Κοστούμια:        Δημήτρης Λεάδρου 

Μουσική: Μάριος Τοφή 

Κρατήσεις: τηλ. 96458399 


