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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
Πρεμιζρα τθσ κεατρικισ παράςταςθσ “Προμθκζασ Δεςμϊτθσ” 

ςτα Μζγαρα, ςτο “τρατουδάκειο Πολιτιςτικό Κζντρο” 
τθν Παραςκευι 13 Ιανουαρίου, ϊρα 20:30 

ςε ςκθνοκεςία τθσ Ευγενίασ άλτα 

 
Το Δημοηικό Θέαηρο Μεγάρων, έπεηηα από αρθεηές επηηστεκέλες 

παραζηάζεης εληός θαη εθηός Μεγάρωλ από ηο 2015 έως θαη ζήκερα, 
επαλέρτεηαη κεηά ηελ παλδεκία ηοσ Κορωλοϊού δρηκύηερα κε ηο ζεαηρηθό 
έργο ηοσ Αηζτύιοσ «Προμηθέας Δεζμώηης» ζαλ παρακύζη, ζε κεηαθορά 
Γιώργοσ Μπλάνα θαη ζθελοζεζία Εσγενίας Σάληα, ζηολ ποιηηηζηηθό τώρο 
«Σηραηοσδάθεηο Μεγάρωλ» ηελ Παραζθεσή 13 Ιαλοσαρίοσ ηοσ 2023, ώρα 
20:30  κε ειεύζερε είζοδο γηα όιοσς. 

Σηο παρειζόλ ηο Δεκοηηθό Θέαηρο Μεγάρωλ έτεη παροσζηάζεη ζε 
ζθελοζεζία ηες Εσγενίας Σάληα έργα βραβεσκέλα ζε δηάθορα ζεαηρηθά 
εραζηηετληθά θεζηηβάι ηες Ειιάδας κε πρωηόησπα έργα: «Μαίρε Λίληα ηο 
ηραγούδη ηες δωής κοσ» θαζώς θαη δηαζθεσαζκέλα έργα: « Χωρηό Ηιηζίωλ», 
«Πρωηοτροληάηηθες Καιιηθαηδαροζθαληαιηές», « Έηζη είλαη… Είλαη έηζη;», 
«Αρτοληοτωρηάηες» θαη «Ορέζηεηα».  
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ 
 
Βριςκόμαςτε ςτθν ερθμιά του κόςμου. Ο Προμθκζασ με χαλκάδεσ, ςφυριά και τισ αλυςίδεσ 

του Θφαίςτου, οδθγείται από το Κράτοσ και τθ Βία, να καρφωκεί ςτα απόκρθμνα βράχια. Θ 

ςυμπαράςταςθ που του δείχνει ο Ιφαιςτοσ γλυκαίνει τθν αγριότθτα των κεϊν και του 

τοπίου.  Αυτι θ ςυνεργαςία του Κράτουσ με τθν Βία και πιο ςυγκεκριμζνα το Κράτοσ που 

αςκεί βία, αποτζλεςε παγκόςμια αρχι του Δθμοςίου δικαίου. Σο κράτοσ είναι θ μοναδικι 

πθγι του «δικαιϊματοσ» για τθ χρθςιμοποίθςθ βίασ, όπωσ παραςτατικά μασ το 

παρουςιάηει ο Αιςχφλοσ.  

Ο Σιτάνασ Προμθκζασ τιμωρείται, γιατί ζκλεψε το κεϊκό Πυρ και το δϊριςε ςτουσ 

ανκρϊπουσ. Μόλισ αποχωροφν οι διμιοί του, ςτον τόπο του μαρτυρίου καταφκάνει ο 

Ωκεανόσ, με τισ κόρεσ του τισ Ωκεανίδεσ, και ςυμβουλεφουν τον Προμθκζα να αλλάξει τθν 

άκαμπτθ ςτάςθ του ζναντι του Παντοδφναμου Δια, προκειμζνου να ςωκεί. Σο ίδιο επιχειρεί 

και θ αδικθμζνθ Λϊ, θ κόρθ του βαςιλιά του Άργουσ Μναχου, που τθν ερωτεφτθκε ο Δίασ και 

που τϊρα, μεταμορφωμζνθ ςε αγελάδα, περιπλανιζται αςταμάτθτα, κυνθγθμζνθ απ’ τον 

οίςτρο (τθ μφγα) που ζςτειλε θ Ιρα. 

τουσ επιςκζπτεσ αυτοφσ ο Προμθκζασ μιλάει για τθ βοικεια που προςζφερε ςτον Δία, για 

τθν προςφορά του ςτουσ ανκρϊπουσ, για το μαρτφριό του, για τθ δικι τουσ μελλοντικι 

τφχθ (Λϊ) και για κάποιο μυςτικό που κατζχει ςχετικά με τθν επικείμενθ πτϊςθ του Δία, τθν 

οποία μόνο αυτόσ κα μποροφςε να αποτρζψει. 

Σελευταίοσ ζρχεται ο Ερμισ, απεςταλμζνοσ του Δία, που άδικα επιχειρεί με απειλζσ να 

αποςπάςει από τον Προμθκζα το μυςτικό που γνωρίηει. Εκείνοσ αρνείται με πείςμα και 

καταβαρακρϊνεται χτυπθμζνοσ από τον κεραυνό του Δία. 

Η ςκθνοκζτθσ Ευγενία άλτα, ενόψει τθσ πρεμιζρασ τθσ κεατρικισ παράςταςθσ  ςε 

μινυμά τθσ αναφζρει: 

«Σο ΔΘΜΟΣΛΚΟ ΚΕΑΣΡΟ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΔΘΚΕΔΘΜΕ, ζπειτα από δφο χρόνια κεατρικισ αποχισ 

από τα πολιτιςτικά δρϊμενα τθσ πόλθσ λόγω πανδθμίασ, επανεμφανίηεται και παρουςιάηει 

ςτθν πόλθ μασ και ςτουσ αγαπθμζνουσ μασ ςυμπολίτεσ μια αρχαία τραγωδία του ποιθτι 

Αιςχφλου: «ΠΡΟΜΘΚΕΑ ΔΕΜΩΣΘ» , ςαν παραμφκι για όλεσ τισ θλικίεσ.  

Μια ςθμαντικι αναφορά για το ζργο: Ο Προμθκζασ Δεςμϊτθσ είναι θ μόνθ ςωηόμενθ 

τραγωδία ςτθν οποία κανζνασ από τουσ χαρακτιρεσ τθσ δεν είναι κοινόσ κνθτόσ. Μπορεί να 

ενςαρκωκεί επί ςκθνισ από κάκε εξωπραγματικό πλάςμα και να αποδοκεί ωσ 

υποδειγματικόσ χαρακτιρασ του ζργου. Αυτό είναι ζνα γεγονόσ το οποίο μπορεί να 

αποδοκεί με αξιοπρζπεια ςε όλεσ τισ θλικίεσ και να ακουςτοφν ςπουδαίεσ αλικειεσ.    

Ο Σιτάνασ Προμθκζασ ςταυρϊνεται μαρτυρικά γιατί αφφπνιςε τουσ ανκρϊπουσ, τουσ 

ζδωςε τθν φωτιά τθσ γνϊςθσ. Σουσ ζμακε να ςκζφτονται. Σουσ μίλθςε για τθν κεϊκι τουσ 

καταγωγι. Σουσ ζμακε να μθν φοβοφνται τον κάνατο. Και όταν τουσ τα ζδωςε όλα αυτά 

απλόχερα ο φιλάνκρωποσ κεόσ Σιτάνασ, αλυςοδζνεται και ςταυρϊνεται ςτον απάνκρωπο 

βράχο. Μια ιςτορία γνϊριμθ κρθςκευτικά. Πάντα κάποιοσ ακάνατοσ ςταυρϊνεται για τον 

άνκρωπο. Ο Προμθκζασ δεν φοβάται τον κάνατο γιατί όπωσ λζει και ο ίδιοσ μζςα από τα 

κείμενα του Αιςχφλου, δεν υπάρχει κάνατοσ. Μιλάει για ζναν κόςμο ενςτίκτων. Ο Αιςχφλοσ 

επιςθμαίνει μζςα από το ζργο του ότι ο άνκρωποσ είναι κατ’ εικόνα και κατ’ ομοίωςίν 

Κεοφ.  



Σο Δθμοτικό κζατρο ζχει χρζοσ να εκπολιτίηει το κεατρικό κοινό και να παρζχει ςτουσ 

πολίτεσ ζργα με αξία και υπόςταςθ. Σο εγχείρθμα αυτό ςτιριξαν με ςυνζπεια και 

αφοςίωςθ ο Διμαρχοσ μασ κ. Γρθγόρθσ ταμοφλθσ , ο Πρόεδροσ τθσ ΔΘΚΕΔΘΜΕ και 

Αντιδιμαρχοσ Πολιτιςμοφ κ.  Ιωάννθσ Καλλιπόηθσ. Ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ ςτο προςωπικό 

τθσ ΔΘΚΕΔΘΜΕ και του Διμου και ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΔΘΚΕΔΘΜΕ. Σουσ 

ευχαριςτϊ όλουσ προςωπικά για τθν αμζριςτθ βοικειά τουσ. Φυςικά το μεγάλο 

χειροκρότθμα και τθν αγάπθ μου παίρνει απλόχερα θ Κεατρικι Ομάδα του Διμου 

Μεγαρζων, τθν οποία και κα απολαφςουμε  επί ςκθνισ.» 

ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΠΑΡΑΣΑΘ | ΠΡΟΜΘΚΕΑ ΔΕΜΩΣΘ 
υγγραφζασ: Αιςχφλοσ 
κθνοκεςία| Μουςικι φνκεςθ & Παραγωγι: Ευγενία άλτα 
Μεταφορά: Γιϊργοσ Μπλάνασ 
χεδιαςμόσ Φωτιςμοφ: πφροσ Κρεμμφδασ 
Βοθκοί κθνοκζτθ: Μαριςία πίνου, Δθμιτρθσ Μανϊλθσ, Αλζξανδροσ Δάλλασ 
Χορογραφίεσ ΝΗΡΕΑ: οφία Σςεγκζλθ 
Ενδυματολογία | κθνογραφία: Ομάδα 
Styling | χεδιαςμόσ μακιγιάη | Επιμζλεια τελικισ κίνθςθσ: Μαριςία πίνου 
Καταςκευζσ (κθνικοφ – Αντικείμενα): Δθμιτρθσ Μανϊλθσ, Αλζξανδροσ Δάλλασ, 
Παναγιϊτθσ ταμπόλασ 
Μοδίςτρα (Ροφχα παράςταςθσ): Νίτςα Οικονόμου 
Μοδίςτρα (Κορμάκια ΝΗΡΕΑ – ΙΩ): Φωτεινι Μιχαλοποφλου  
Πατρονίςτ: ωτθρία Μωραΐτθ 
Ξυλουργόσ: Κϊςτασ Παπακαναςίου 
Φωτογραφίεσ Αφίςασ | Video trailer: ABOUT ART 
χεδιαςμόσ | Επεξεργαςία Αφίςασ: τζφανοσ Αφρικανόσ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΔΘΚΕΔΘΜΕ (ΔΘΜΟΣΛΚΘ ΚΟΛΝΩΦΕΛΘ ΕΠΛΧΕΛΡΘΘ ΔΘΜΟΤ ΜΕΓΑΡΩΝ) 
ΘΚΟΠΟΛΟΛ ΠΑΡΑΣΑΘ ΜΕ ΕΛΡΑ ΕΜΦΑΝΛΘ| ΠΡΟΜΘΚΕΑ ΔΕΜΩΣΘ 
ΠΡΟΜΗΘΕΑ: Παναγιϊτθσ ταμπόλασ 
ΚΡΑΣΟ: Δθμιτρθσ Μανϊλθσ 
ΗΦΑΙΣΟ: Μαρία Καραντϊνθ 
ΒΙΑ/ ΙΩ: Μαριςία πίνου 
ΔΕΜΟΦΤΛΑΚΕ: Βαγγζλθσ Αρναοφτθσ, πιλιοσ Κεοχάρθσ  
ΩΚΕΑΝΙΔΕ: Ακθνά Μιλεςθ| Ευφροςφνθ Σςεγκζλθ| Ζλενα Μανϊλθ 
ΩΚΕΑΝΟ: πφροσ Κζντροσ 
ΕΡΜΗ: Αλζξανδροσ Δάλλασ 
ΦΙΛΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
«ΑΓ ΝΗΡΕΑ - Ο φλλογοσ των πρωτακλθτϊν». 
Προπονιτρια: οφία Σςεγκζλθ 
ΑΘΛΗΣΡΙΕ: Κάλι Μαηαράκθ, Ειρινθ Μαηαράκθ, Εβελίνα Αδάμ, Ελζνθ Ηερμπίνθ, 
Αναςταςία Ηερμπίνθ , Ακθνά Ηοφηια, Ευςτακία Λιάςκου, Αλεξάνδρα Αργφρθ, 
Αγγελίνα Μουντάκθ, Αγγελικι τζρπθ, Λωάννα Κλζμου 
Κατά τθ διάρκεια τθσ παράςταςθσ, ακοφγεται το μουςικό κομμάτι με τίτλο: «ΙΩ»  
τίχοι: Αιςχφλοσ , Μουςικι φνκεςθ - Ερμθνεία: Ευγενία άλτα   
* Εμπνευςμζνο για το ζργο Προμθκζασ Δεςμϊτθσ του Αιςχφλου. 
 
 



Η δηάρθεηα ηες παράζηαζες είλαη 80΄ιεπηά. 

Εηζη ιοηπόλ ε  πρεμιέρα, ζα δοζεί  ηελ Παραζκεσή 13 Ιανοσαρίοσ 
2023 και ώρα 20:30 θαη γηα αθόκα 7 παραζηάζεης, κε είζοδο ελεύθερη γηα ηο 
θοηλό θαη αλοητηό γηα ειηθίες άλω ηωλ 5 εηώλ.  

Οη σπόιοηπες  παραζηάζεης ζα πραγκαηοποηεζούλ, Σάββαηο 14, 
Κσριακή 15, Δεσηέρα 16, Τεηάρηη 18, Παραζκεσή 20, Σάββαηο 21 και 
Κσριακή 22 Ιανοσαρίοσ 2023. ζηο ποιηηηζηηθό θέληρο «Σηραηοσδάκειο» 
Μεγάρωλ». 
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