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Θέατρο:   Νέο Ελληνικό Θέατρο Γιώργου Αρμένη 
 
Συντελεστές:  Σκηνοθεσία: Νότης Παρασκευόπουλος 

Σκηνικά - Κοστούμια: θίασος 7 eleven 
Μουσική Επιμέλεια: Νότης Παρασκευόπουλος 
Φωτισμοί: Κωνσταντίνος Μουταφτσής 
Φωτογραφίες: Παύλος Φιλίππου, Ιάκωβος Αβδούλος 
Trailer Παράστασης: Piedro Radin (σκηνοθεσία-μοντάζ) 
    Αντώνης Τολάκης (κάμερα) 
    Εύη Στάμου (βοηθός σκηνοθέτη) 

             
Διανομή:  ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ    Νότης Παρασκευόπουλος 

ΜΑΡΙΑ, σύζυγός του                 Κωνσταντίνα Μαλτέζου 
   ΕΛΕΝΗ, κόρη τους      Λίνα Μουμτζή 
   ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΚΛΑΣ, μνηστήρ της Ελένης  Γιάννης Δουράτσος 
   ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΑΝΕΛΛΑΤΟΥ, αδελφή της Μαρίας  Χρύσα Βακάλη 
   ΣΟΦΙΑ, υπηρέτρια      Ελίνα Γιαννάκη 
   ΗΛΙΑΣ, υπηρέτης      Γιώργος Κοντογιάννης 
 
Σχόλια: Ως «θίασος 7 eleven» 
  Η παράσταση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 1ου Φεστιβάλ Νέων 2012-2013 
 
 
Λίγα λόγια για το έργο 
 
Μία ασήμαντη διαφωνία γίνεται το πρόσχημα ενός γερού καβγά, που ξεσπά ανάμεσα σε γαμπρό και πεθερό. 
Οι συνέπειες είναι ξεκαρδιστικές. Πρόκειται για έναν τυπικό νεοελληνικό οικογενειακό καβγά για το τίποτα και 
γύρω απ' το τίποτα, όπου το μόνο που νοιάζει τον καθένα είναι το πώς θα επιβάλλει την γνώμη του στον άλλον. 
 
Ο Ιωάννης Αρβανιτόπουλος πρόκειται να παντρέψει την κόρη του με τον Χρήστο. Ώσπου, ένας τυπικός 
νεοελληνικός καβγάς για το τίποτα και γύρω από το τίποτα, έρχεται να χαλάσει τα σχέδια. Ωφέλησε ή έβλαψε 
τελικά την αθηναϊκή δημοκρατία ο θάνατος του αρχαίου Περικλή; Γαμπρός και πεθερός, επιδίδονται σ’ έναν 
δίχως τέλος τσακωμό χωρίς πραγματικά να ενδιαφέρεται κανείς για το θέμα, παρά μόνο για να επιβάλει στον 
άλλον την άποψή του. 
 
 
Σημείωμα του Θιάσου 
 
Η επιλογή μιας ηθογραφίας για τη συμμετοχή μας στο φεστιβάλ, πραγματοποιήθηκε με γνώμονα ότι το 
παρελθόν πρέπει να καθοδηγεί το παρόν και το μέλλον, ιδιαίτερα δε, στη γεμάτη παραλογισμούς εποχή που 
ζούμε. Τα θεατρικά έργα του παρελθόντος  εκτός από την αισθητική τους αξία έχουν και μεγάλη ιστορικότητα, 
καθώς σε αυτά απεικονίζονται παραστατικά, ενότητες και μορφές της ζωής του λαού και της πατρίδας μας. Πιο 
συγκεκριμένα, το έργο «Ο Θάνατος του Περικλέους», σατυρίζει ωραία μια χαρακτηριστική πτυχή του ελληνικού 
χαρακτήρα· οι ήρωές του τσακώνονται χωρίς λόγο. Αυτό το πείσμα κι ο φανατισμός για ασήμαντα θέματα που 
χαρακτηρίζει το λαό μας ως και σήμερα.* 
 

* Πηγή: Γ. Σιδέρης 
 
 


