
 

 

 

 Καλοκαιρινές Θεατρικές Παραστάσεις 2021 Δήμου Αγίου Αθανασίου 
 

ΔΕΥΤΕΡΑ  

12/07/21 – (8.30μ.μ.) Θεατρική Παράσταση «Άγρια Δύση» του Θοδωρή Αθερίδη από την ΕΘΑΛ 

Πλατεία «Ειρήνης» (μπροστά από το Δημοτικό Μέγαρο) 
 

Μια κωμωδία, μια αλληγορία για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια 

Άγρια Δύση που έχει εισβάλει με τους δικούς της νόμους και κανόνες σε μια 

ελληνική νοοτροπία, η οποία όμως προσπαθεί να διατηρήσει τη γνησιότητα και 

την ανόθευτη γενναιότητα της κρητικής καρδιάς και ψυχής. Eρχεται να φωτίσει 

την ελληνική καθημερινότητα, εν μέσω οικονομικής και ηθικής κρίσης με 

χιούμορ, ευαισθησία κι έξυπνες ατάκες και να μας θυμίσει, πως την ώρα που το 

σκοτάδι είναι άγριο, οι άνθρωποι μπορούν να βρουν παρηγοριά στις πρώτες τους 

αγάπες: τη φύση, τη μουσική και σε αυτό που ονομάζουν οι ίδιοι οικογένεια. Σκηνοθεσία: Μάριος Θεοχάρους. 

 

Πρωταγωνιστούν: Αχιλλέας Γραμματικόπουλος, Μαρίνα Βρόντη, Γρηγόρης Γεωργίου, Αθηνά Σάββα. 

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

21/07/21 – (8.30μ.μ.) Θεατρική Παράσταση «Για της Μαρουλλούς τ’ Αμμάθκια» από το Σατιρικό Θέατρο 

Πλατεία «Ειρήνης» (μπροστά από το Δημοτικό Μέγαρο) 
 

Πρόκειται για κυπριακή κωμωδία του Μιχάλη Τερλικκά, σε σκηνοθεσία του 

Βασίλη Μιχαήλ. Τρία αδέλφια ερωτεύονται την ίδια κοπέλα και αγωνίζονται να 

την κατακτήσουν. Πείσματα, κόντρες, στοιχήματα, τεχνάσματα και ‘χαλάστρες’ 

δημιουργούν ένα απίστευτο γαϊτανάκι παρεξηγήσεων και αντιπαραθέσεων, 

δοσμένων μέσα από τον φακό της κωμωδίας.   

 

Πρωταγωνιστούν: Χάρης Πισίας, Σπύρος Γεωργίου, Δήμητρα Δημητριάδου, Γιώργος Μουσκοβίας, Σκεύος 

Πολυκάρπου, Πέτρος Τίγρης, Ιωάννα Μαραγκού. 

 

 

ΠΕΜΠΤΗ  

22/07/21 – (8.30μ.μ.) Θεατρική Παράσταση «Η Αγάπη της Μαρικκούς» από το Θέατρο ΣΚΑΛΑ  

Πλατεία «Ειρήνης» (μπροστά από το Δημοτικό Μέγαρο) 

 
Είναι έργο μνήμης και ταυτότητας που περικλείει μέσα του την Κύπρο, με τα  ήθη και 

τα έθιμα, τις παραδόσεις, τις χαρές και τις λύπες των απλών ανθρώπων, έργο 

τοποθετημένο βαθιά στις ρίζες μας. Έργο διανθισμένο με τα αγαπημένα τραγούδια του 

Αχιλλέα Λυμπουρίδη και σε σκηνοθεσία Ανδρέα Μελέκη.  

 

Πρωταγωνιστούν: Ανδρέας Μελέκης, Σοφοκλής Κασκαούνιας, Μαρία Σάββα, Ηλίας 

Ανδρέου, Χρίστος Κυριάκου, Μόνικα Μελέκη, Φοίβος Γεωργιάδης, Σοφία Καλλή , Στέλιος Στυλιανού. 

 

Είσοδος Ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις  
 

Όλες οι εκδηλώσεις πιθανώς βιντεογραφηθούν και οι φωτογραφίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του δήμου 

ή/και μεταφερθούν για να δημοσιευτούν από εφημερίδες ή/και μέσα (μαζικής) ενημέρωσης. 


