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Μια παράσταση με ευαισθησία 
και χιούμορ 

από την ομάδα «Εν δυνάμει», 
με σύνθημα: 

η ζωή είναι καλύτερη 
όταν τη μοιραζόμαστε όλοι μαζί 

δημιουργικά.  

Μικρή Σκηνή
Κατάλληλο για θεατές 13+

Διάρκεια: 1 ώρα & 30 λεπτά
—

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Κανονικό: 12 €

Μειωμένο ή Παρέες
(5+ άτομα): 9 €

ΑΜΕΑ & Άνεργοι: 5 €
Συνοδός ΑΜΕΑ: 10 €

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΩΡΕΣ
Σάββατο 9 Ιανουαρίου | 21:00

Κυριακή 10 Ιανουαρίου | 19:00
Σάββατο 16 Ιανουαρίου | 

12:00 και 21:00
Κυριακή 17 Ιανουαρίου | 19:00

Σάββατο 23 Ιανουαρίου | 
12:00 και 21:00

Κυριακή 24 Ιανουαρίου | 19:00
&

Πρωινές παραστάσεις για σχολεία
Πληροφορίες - Κρατήσεις: 

213 017 8002, education@sgt.gr

sgt.gr/theatre
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Πώς καθρεφτίζεται η ταυτότητά μας στον προσωπικό μας 
χώρο; Είμαστε πάντα ελεύθεροι να τον διαμορφώνουμε; 
Τι είναι σπίτι; Μπορεί ένα σπίτι να γίνει ίδρυμα; Μπορεί 
ένα ίδρυμα να γίνει σπίτι; Ένα άτομο με αναπηρία έχει 
τη δυνατότητα να διαμορφώσει ελεύθερα το περιβάλλον 
στο οποίο ζει; Το σύστημα πρόνοιας έχει τη δυνατότητα να 
υπηρετήσει την ατομική ανάγκη και επιθυμία; Και ποιος 
μπορεί να απαντήσει στο βασανιστικό και επίμονο ερώτη-

μα του γονέα: «Τι θα γίνει το παιδί μου, όταν εγώ φύγω;» 

Στο όριο μεταξύ θεάτρου-ντοκουμέντου και θεάτρου 
επινόησης, η δουλειά της ομάδας «Εν δυνάμει», που απο-
τελείται από άτομα με και χωρίς αναπηρίες, βασίζεται στη 

συλλογή προσωπικών ιστοριών των μελών της, με θέμα 
την αναπηρία. Με αφετηρία αυτό το αυθεντικό υλικό, 
εκφράζουν χωρίς αναστολές, με ευαισθησία και με 
απροσδόκητο χιούμορ τις αγωνίες και τα ανομολόγητα 
μυστικά των ανθρώπων που βιώνουν το αρνητικό 
πρόσημο του «Άλλου».
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Υπάρχει τελικά αυτό 
το σπίτι που μας 

χωράει όλους;

Το «άλλο» σπίτι είναι αποτέλεσμα πολύμηνης 
έρευνας, που πραγματοποιήθηκε τόσο με  
εργαστήρια, ερωτηματολόγια και αυτοσχεδια-
σμούς της ομάδας «Εν δυνάμει», όσο και με συνε-
ντεύξεις ανθρώπων που βρίσκονται στη δύσκολη 
κοινωνική συνθήκη να ζουν ακούσια εκτός της 
οικογενειακής δομής και προστασίας (γηροκο-
μεία, άσυλα, ορφανοτροφεία, οικοτροφεία). 

Διαφορετικές όψεις μιας αθέατης πραγματικότη-
τας έρχονται στο φως, με στόχο να γεφυρωθεί η 
απόσταση που μας χωρίζει από αυτόν τον Άλλο 
διπλανό μας.



Σύλληψη: Ελένη Δημοπούλου
Σκηνοθεσία & Μουσική: Ελένη Ευθυμίου

Έρευνα & συγγραφή κειμένου: 
Ελένη Ευθυμίου & ομάδα «Εν δυνάμει»

Δραματουργική επεξεργασία: Σοφία Ευτυχιάδου
Σκηνικά: Richard Anthony

Κοστούμια: Λώρα Άννα Λούκας
Σχεδιασμός φωτισμών: Σάκης Μπιρμπίλης

Χορογραφία & διδασκαλία κίνησης: 
Μέλπω Βασιλικού, Βιττόρια Κοτσάλου

Οπτικό περιβάλλον & βίντεο: Δημήτρης Ζάχος
Σχεδιασμός ήχου & ενορχήστρωση: Οδυσσέας Γκάλλιος

Οργάνωση παραγωγής: Κώστας Ιορδάνου
Βοηθός σκηνοθέτη: Σοφία Αντωνίου

Βοηθός σκηνογράφου: Ζωή Τζήκα
Βοηθός ενδυματολόγου: Σοφία Πατσινακίδου

Κατασκευή κοστουμιών: Παρασκευή Ορφανίδου
Τεχνικός video-mapping: Σπύρος Κουδουνάς

Animation: Τατιάνα Εικοσιδυού
Διεύθυνση φωτογραφίας βίντεο: Μιχάλης Γιαγκουνίδης, 

Ιορδάνης Θεοδοσιάδης, Βασίλης Χριστοδούλου
Βοηθός σχεδιασμού ήχου: Γιώργος Χολόπουλος
Καλλιτεχνική συνεργάτης: Αγγελική Μούσιου

Μουσικοί στην ηχογράφηση: 
Τραϊανός Αλμπανούδης (κοντραμπάσο), 

Δημήτρης Πολυζωίδης (τσέλο), Περικλής Βραχνός (βιολί), 
Σέργιος Δημοπουλος (ακορντεόν), Μαρία Μυλαράκη 
(πιάνο), Μηνάς Τσαβδάρης-Βαλλιάνος (κλαρινέτο), 
Στέλιος Τσαϊρίδης (τρομπέτα), Βασίλης Βουδούρης 

(κιθάρα)

Οι συνθέσεις «Μόνη μου θέλω», «Απώλεια» και 
«Θέλω να μπορώ να θέλω-Dance» που ακούγονται 

στην παράσταση είναι του Οδυσσέα Γκάλλιου.
 

Καλλιτεχνική διεύθυνση ομάδας «Εν δυνάμει»: 
Ελένη Δημοπούλου

 
Ερμηνεύουν: Κλειώ Αντωνοπούλου, Βάσω Ασίκογλου, 

Μαρία Δαχλύθρα, Ελευθερία Δρακουλίδου, 
Μαργαρίτα Καϊναδά, Άννα Καλίντσεβα, 

Αναστασία Καρυοφύλλη, Ευαγγελίνα Καρυοφύλλη, 
Μαρία Κολτσίδα, Βαγγέλης Κοσμίδης, Ηλίας Κουγιουμτζής, 

Γιώτα Κουϊτζόγλου, Νίκος Κυπαρίσσης, 
Άγγελος Κωνσταντίνου, Λωξάνδρα Λούκας, 

Δημήτρης Λύρας, Δημήτρης Μέξης, Θάνος Νανάσης, 
Μιχάλης Ντολόπουλος, Ντίνος Παπαγεωργίου, 

Βασίλης Πέτρου, Ζωή Τζήκα, Αλέξανδρος Χάτσιος

Ευχαριστίες: Μαρία Καβαλιώτη, Θούλη Μισιρλόγλου, 
Χρήστος Χέλμης, Ιωάννης Εργελετζής, 

Μπάμπης Βενετόπουλος

Παραγωγή: Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών
 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΗ
Σάββατο 16 Ιανουαρίου

Μετά τη βραδινή παράσταση, συζήτηση του κοινού 
με τους συντελεστές

Λίγα λόγια από τους συντελεστές

Τέσσερις τοίχοι. Και μέσα εμείς.
Στην αρχή παρατηρήσαμε τα σπίτια μας. 
Μετά μπήκαμε στα σπίτια των φίλων μας, 
είδαμε πώς ζούνε, ποιος είναι ο ρυθμός της ζωής μέσα στον προσωπικό τους χώρο. 
Στο τέλος, πήγαμε σε Άλλα σπίτια, αυτά που 
κάποιοι άλλοι προορίζουνε για μας, αυτά που 
έχουν κανόνες που άλλοι βάλανε για μας, 
σπίτια όπου ίσως θα πρέπει να μείνουμε κάποια 
μέρα. Σπίτια με γνώριμους κανόνες που 
προωθούν ακόμη τη μονότονη ομοιομορφία.
Πώς οι άνθρωποι ενώ παλεύουμε να είμαστε 
ξεχωριστοί, κάνουμε τα πάντα για να είμαστε 
μεταξύ μας ίδιοι... 
Θελήσαμε να αλλάξουμε την καθημερινότητά 
μας. Αρχίσαμε με τα σπίτια μας. 
Αναδομήσαμε τον μέχρι τώρα χώρο μας, 
τον κοιτάξαμε με άλλα μάτια, είδαμε πια 
ο καθένας μας τον εαυτό του μέσα σε αυτόν. 
Πιστέψαμε πως ίσως, λίγο, λιγάκι, αλλάξαμε 
κι εμείς. Και ονειρευτήκαμε: Έναν κόσμο γύρω 
μας, να αλλάζει κι αυτός...

  Ελένη Ευθυμίου
  Σκηνοθέτης

Δεν περιμένουμε να ξεκινήσουμε κάπου μία 
επανάσταση αλλά παλεύουμε ένα μέρος από 
μας να ζει επαναστατικά, ελπίζοντας πως 
κάποιες στιγμές, θα κάνει αυτό που θέλει, 
θα ζει με όποιον θέλει, εκεί που θέλει, 
θα τα έχει ζήσει όλα, θα είναι ελεύθερο.

  Ελένη Δημοπούλου
  Καλλιτεχνική Διευθύντρια
  της ομάδας «Εν δυνάμει»

Η ομάδα «Εν δυνάμει» κάνει έργο τη 
συνύπαρξη και δημιουργεί με όραμα μια 
κοινωνία  ανοιχτή και δίκαιη.

  Μαρία Ιωαννίδου
  Πρόεδρος της ομάδας 
  «Εν δυνάμει»
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Θελήσαμε 
να αλλάξουμε την 

καθημερινότητά μας. 
Αρχίσαμε 

με τα σπίτια μας. 

Ομάδα «Εν δυνάμει»

Η ομάδα «Εν δυνάμει» ιδρύθηκε το 2008 από 
την Ελένη Δημοπούλου και τη Μαρία Ιωαννίδου, 
με την πεποίθηση ότι η ζωή είναι καλύτερη 

όταν τη μοιράζεσαι δημιουργικά και με στόχο 
την πλήρη ένταξη ατόμων με δυνητικές ικανό-
τητες στην κοινωνία. Η ομάδα εξελίχτηκε σε 
μη κερδοσκοπικό σωματείο το 2014, με πρόεδρο 
τη Μαρία Ιωαννίδου. 

Ελένη Δημοπούλου

Η ηθοποιός και σκηνοθέτης Ελένη Δημοπούλου 
είναι από το 2008 καλλιτεχνική διευθύντρια 
της ομάδας «Εν δυνάμει». Μαθήτρια της 
Ρούλας Πατεράκη, υπήρξε βασικό μέλος της 
Πειραματικής Σκηνής της «Τέχνης», από το 
1987, μαθητεύοντας σε ένα ουσιαστικό θέατρο 
όπου η δύναμη της συλλογικότητας πολλαπλα-
σίαζε το αθροιστικό αποτέλεσμα της ατομικής 
συμμετοχής των καλλιτεχνών. Οραματίζεται 
ένα θέατρο άμεσο, ζεστό, οικείο, αληθινό και, 
παράλληλα, ανήσυχο, ασυνήθιστο, δυναμικό· 
ένα θέατρο που διεκδικεί τη θέση του στο σύγ-
χρονο καλλιτεχνικό γίγνεσθαι και, ταυτόχρονα, εκπροσωπεί το γενέθλιο τόπο του. 
Από το Φεβρουάριο του 2015 είναι η καλλιτε-
χνική διευθύντρια του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης.

Ελένη Ευθυμίου

Γεννήθηκε στο Έξετερ της Αγγλίας το 1986. 
Δραστηριοποιείται ως σκηνοθέτης, ηθοποιός 
και τραγουδίστρια. Σπούδασε σκηνοθεσία και 
υποκριτική στο Τμήμα Θεάτρου του Αριστοτέ-
λειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πήρε 

δίπλωμα μονωδίας στην τάξη της μέτζο σοπράνο 
Rossitza Troeva. 
Η Ελένη Ευθυμίου τάσσεται υπέρ της ιδέας 
του θεάτρου ως μιας συνεχούς διερεύνησης της 
σύνδεσης μεταξύ της ανθρώπινης κατάστασης 
και της κοινωνίας. Την ενδιαφέρει η χρήση του 
ήχου και ιδιαίτερα της μουσικής και του τρα-
γουδιού ως εργαλεία δραματουργίας και για να 
το πετύχει αυτό ενσωματώνει και διασκευά-
ζει προϋπάρχουσα μουσική ή συνθέτει η ίδια 
πρωτότυπα μουσικά θέματα. Πειραματίζεται με 
στοιχεία των εικαστικών τεχνών, του κινη-
ματογράφου, της μυθοπλασίας και του ντοκι-
μαντέρ, αναζητώντας νέες αισθητικές φόρμες 
στο θέατρο. Συμμετείχε ως σκηνοθέτης στο 
πρότζεκτ X Apartments Athens που διοργάνωσε η Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών, στο πλαίσιο του 
2ου Fast Forward Festival (Μάιος 2015). 
H παράσταση Ο άνθρωπος ανεμιστήρας ή πώς να ντύσετε έναν ελέφαντα, που παρουσιάστηκε και 
στο Φεστιβάλ Αθηνών 2015, υπήρξε η πρώτη 
της συνεργασία με την ομάδα «Εν δυνάμει».



χορηγοί επίκοίνωνίας

ΔίεYθYνςη επίκοίνωνίας & Marketing
Τμημα εκΔοςεων

με Την
YποςΤηρίΞη

χορηγος
ΦίΛοΞενίας

επίςημος
ίαΤρίκος YποςΤηρίκΤης
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Early Bird
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30% έκπτωση

στις  καλύτερες θέσεις 


