
«Ο ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΙ Ο ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ» δωρεάν on line θεαηρική 
παράζηαζη από ηον Δήμο Μυκόνου 

 
Σελ ππέξνρε ζεαηξηθή παξάζηαζε «Ο ΘΗΔΑ ΚΑΙ Ο ΜΙΝΩΣΑΤΡΟ» από ηελ Παηδηθή 

θελή ηεο Κάξκελ Ρνπγγέξε, δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ην Σκήκα Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ, Νέαο Γεληάο ηνπ 
Γήκνπ Μπθόλνπ, λα παξαθνινπζήζνπλ on line από ην ζαιόλη ηνπ ζπηηηνύ ηνπο ηα παηδηά, ζην πιαίζην 
ησλ απνθξηάηηθσλ εθδειώζεσλ ηνπ Γήκνπ. 
 

Μέζα απ’ απηή ηελ παξάζηαζε, ηα παηδηά αιιά θαη ην επξύ θνηλό, ζα παξαθνινπζήζνπλ ηελ 
πνξεία ηνπ δεκνθηιή ήξσα ηεο κπζνινγίαο καο, κέζα ζε κηα πξνζεγκέλε, ζε όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο, 
παξάζηαζε. 
 

Λίγα ιόγηα γηα ην έξγν: 
 

Ο δηάδνρνο ηνπ ζξόλνπ ησλ Αζελώλ, Θεζέαο, αθνύ έκαζε από ηελ κεηέξα ηνπ, Αίζξα, γηα ηελ 
θαηαγσγή ηνπ, παίξλεη θάησ από έλα κεγάιν βξάρν, ηα πέδηια θαη ην ζπαζί πνπ ηνπ είρε αθήζεη ν 
παηέξαο ηνπ, Αηγέαο, βαζηιηάο ησλ Αζελώλ θαη μεθηλάεη από ηελ Σξνηδήλα λα πάεη ζηελ Αζήλα λα ηνλ 
ζπλαληήζεη. Γελ άθνπζε όκσο ηε ζπκβνπιή ηεο κεηέξαο ηνπ λα ηαμηδέςεη κε θαξάβη, πξνηίκεζε λα πάεη 
από ηελ μεξά. Ήζειε λα αθνινπζήζεη έλα πην δύζθνιν θαη δύζβαην κνλνπάηη, ώζηε λα θαζαξίζεη ηνλ 
δξόκν από ηνπο εγθιεκαηίεο θαη ηνπο ιεζηέο πνπ ιπκαίλνληαλ ηελ πεξηνρή, έρνληαο σο πξόηππν, ηνλ 
Ηξαθιή θαη ηνπο άζινπο ηνπ. 

 
Σν έξγν ρσξίδεηαη ζε δύν κέξε. 
ην πξώην κέξνο, πνπ πεξηιακβάλεηαη ε πνξεία ηνπ Θεζέα από ηελ Σξνηδήλα ζηελ Αζήλα, 

απνθαζίζηεθε λα δνζεί ζθελνζεηηθά θαη εηθαζηηθά, Αξηζηνθαληθόο ραξαθηήξαο, απνθεύγνληαο έηζη ηηο 
δύζθνιεο εηθόλεο γηα ηνπο κηθξνύο ζεαηέο. 

ην δεύηεξν κέξνο, πεξηιακβάλνληαη: 
Σν ηαμίδη ηνπ Θεζέα πξνο ηελ Κξήηε, πνπ ζα απνδνζεί εηθαζηηθά κε εληππσζηαθό ηξόπν, κέζα από ηελ 
δεκηνπξγία ελόο ζαιάζζηνπ θόζκνπ πάλσ ζηελ ζθελή. 

Σν παιάηη ηνπ Μίλσα θαη ν πεξίθεκνο ιαβύξηλζνο, κέζα ζηνλ νπνίν ν Θεζέαο, παίξλνληαο ηνλ 
κίην από ηελ βαζηινπνύια Αξηάδλε, ζα βνεζεζεί ώζηε λα θηάζεη ζηνλ Μηλώηαπξν θαη λα πεηύρεη ηνλ 
ζπνπδαηόηεξν άζιν ηνπ. 

Όια απηά κε θξεηηθή ιύξα, καληηλάδεο, ρνξό θαη παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα ηεο Κξήηεο. 
 
Γηάξθεηα: 1 ώξα θαη 30 ιεπηά. 
 
ΤΝΣΔΛΔΣΔ 
Κείκελν: Κάξκελ Ρνπγγέξε 
θελνζεζία: Κάξκελ Ρνπγγέξε – Υξηζηίλα Κνπινπκπή 
Παίδνπλ θαη ηξαγνπδνύλ νη εζνπνηνί: 
Καηεξίλα Γεσξγάθε, Μάτξα Γεσξγάξνπ, Άξεο Γειαγξακκάηηθαο, Υξηζηίλα Κνπινπκπή, Μαλώιεο 
Κισλάξεο, Γηώξγνο Μπαληαδάθεο, ηέιηνο Νίλεο, σηήξεο νπξηαλόο θαη Βαζίιεο Σζηγθξηζηάξεο. 
 
 

Γηα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ γξάςηε «Θεαηξηθή Παξάζηαζε» θαη απνζηνιή 

ζην culture@mykonos.gr κέρξη εμαληιήζεσο ησλ θσδηθώλ.  
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