
 

 

« O Αλέξανδροσ είχε φανεί κάτω από τισ λεύκεσ κι έλαμπε ςτον ήλιο γυμνόσ απάνω ςτον 

κατάμαυρο Βουκεφάλα. Δεν ήταν πια πεςμένοσ πάνω ςτο άλογο. O κορμόσ του ςτεκόταν όρθιοσ, με 

το ένα χέρι κρατούςε πάντα ςφιχτά το χαλινάρι, με το άλλο κάπου κάπου έςκυβε και χάδευε το 

λαιμό του αλόγου. Ένιωθεσ πωσ ζώο κι άνθρωποσ είχαν πια ςυμφιλιωθεί,  

το άγριο ζώο αναγνώριςε την υπεροχή του Aλέξανδρου κι είχε υποταχτεί». 

Μέγασ Αλέξανδροσ, Νίκοσ Καζαντζάκησ  

 

ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 
 

Σο εκπληκτικό παιδικό βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη  

ςε θεατρική διαςκευή από τη Νανά Νικολάου 

Από τισ 22 Οκτωβρίου ςτην παιδική ςκηνή  

του Κέντρου Πολιτιςμού «Ελληνικόσ Κόςμοσ» 

Παραγωγή του Ιδρύματοσ Μείζονοσ Ελληνιςμού 

 

Ση χειμερινό θεατρικό περύοδο 2017-18 ανεβαύνει ςτη ςκηνό η ιςτορία του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου,  μίασ από τισ ςημαντικότερεσ μορφέσ τησ παγκόςμιασ 

ιςτορίασ. Ένασ από τουσ πιο εμβληματικούσ όρωεσ όλων των εποχών μϋςα από 

τα μϊτια του Νίκου Καζαντζάκη, ο οπούοσ εξϋφραςε τη μεγϊλη του αγϊπη για 

τα παιδιϊ αναδημιουργώντασ ϋναν Αλϋξανδρο ςε όλεσ τισ πολύπλευρεσ όψεισ 

του: Αλϋξανδροσ ο ϊνθρωποσ, Αλϋξανδροσ ο θεόσ, Αλϋξανδροσ ο μυςτικιςτόσ, ο 

ςτρατιώτησ, ο οραματιςτόσ, Αλϋξανδροσ ο μϋγασ.  

 

Η παρϊςταςη ςυμπύπτει και με τη ςυμπλόρωςη 60 χρόνων από το θϊνατο του 

Καζαντζϊκη και το υπουργεύο Πολιτιςμού ϋχει κηρύξει και επύςημα τη χρονιϊ ωσ  

«Έτοσ Νίκου Καζαντζάκη». 

 

 



Η Νανά Νικολάου ετούμαςε για την παιδικό ςκηνό του «Ελληνικού Κόςμου» μια 

ολοκαίνουργια θεατρική διαςκευή, μια υπερπαραγωγή με πολλή δράςη, 

παραμυθένια ςκηνικά και κοςτούμια, ςπαθογραφίεσ, πρωτότυπη 

μουςική, video art εφαρμογέσ και ένα θίαςο ταλαντούχων ηθοποιών, 

αναδεικνύοντασ όλα τα πρόςωπα, τα περιςτατικϊ, τουσ μύθουσ και τουσ 

θρύλουσ που ςχετύζονται με το πρόςωπο του Μεγϊλου Αλεξϊνδρου.  

Με γλώςςα απλό και κατανοητό, η παρϊςταςη ςκιαγραφεύ, μϋςα από τον 

χαρακτόρα του μεγϊλου ςτρατηλϊτη, όλεσ τισ μεγϊλεσ αρετϋσ των Ελλόνων, 

ακολουθώντασ κατϊ πόδασ την πορεύα του από τα δεκαπϋντε του χρόνια μϋχρι 

το τϋλοσ.  

 

Ο Μέμοσ Μπεγνήσ ενςαρκώνει τον Μακεδόνα βαςιλιϊ ςε ένα υπερθέαμα 

γεμάτο χρώματα, φωσ και ςυναρπαςτική πλοκή, το οπούο απευθύνεται ςε 

όλη την οικογϋνεια, αλλϊ και ςε θεατέσ όλων των ηλικιών, καθώσ εύναι 

ςυνϊμα επιμορφωτικό και ψυχαγωγικό, καταφϋρνοντασ να ιςοζυγιϊςει και να 

ςυνταιριϊςει αρμονικϊ τον μύθο με την ιςτορικό αλόθεια.  

 

Σο Ίδρυμα Μεύζονοσ Ελληνιςμού ανϋλαβε την παραγωγό, η οπούα ξεκινϊει από 

τισ 22 Οκτωβρίου ςτο «ΘΕΑΣΡΟΝ» του Κϋντρου Πολιτιςμού «Ελληνικόσ 

Κόςμοσ». Ο «Ελληνικόσ Κόςμοσ» ϋχει πια καθιερωθεύ ωσ ϋνα υπερςύγχρονο 

πολιτιςτικό κϋντρο, με θεατρικϋσ παραγωγϋσ αξιώςεων, όπου το κοινό μπορεύ 

να γνωρύςει την ελληνικό ιςτορύα και τον πολιτιςμό.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ταυτότητα παράςταςησ 
Θεατρικό διαςκευό – κηνοθεςύα: Νανϊ Νικολϊου 

κηνικϊ: Γιώργοσ Πϊτςασ 

Video art- μουςικό ςύνθεςη: Αντώνησ Δελαπόρτασ 

Κοςτούμια: Λαμπρινό Καρδαρϊ 

Φορογραφύεσ: Αρετό Μώκαλη 

Υωτιςμού: Μελύνα Μϊςχα 

παθογραφύεσ: Κωνςταντύνοσ Μπουμπούκησ 

Βοηθόσ ςκηνοθϋτη: Μαργαρύτα ολδϊτου 

 
Μέγασ Αλέξανδροσ: ο Μέμοσ Μπεγνήσ 
 
Πρωταγωνιςτούν: 
 
Πελαγύα Αγγελύδου, Κωνςταντύνοσ Γιαννακόπουλοσ, Δημότρησ Καραμπϋτςησ 

Άγγελοσ Μπούρασ, Δημότρησ Παπανικολϊου, Γιϊννησ τεφόπουλοσ, Κώςτασ 

Σερζϊκησ 

Θοδωρόσ Ανθόπουλοσ, Κλεϊνθησ Βαρςαμούλησ, Άγγελοσ Μπϋςασ, Φρόςτοσ 

Ντόβασ, Γιώργοσ αββύδησ, Πϋτροσ Σςαπαλιϊρησ, Φρυςαλϋνα Φριςτοπούλου 

 

 

Πρεμιέρα: Κυριακό 22 Οκτωβρύου 
 

ΗΜΕΡΕ & ΩΡΕ ΠΑΡΑΣΑΕΩΝ: 
 
Κϊθε Σετϊρτη και Πϋμπτη για ςχολεύα: 10:00 
ϊββατο: 15:00 

Κυριακό: 11:30 

Διάρκεια παράςταςησ: 90’ 

Σιμέσ ειςιτηρίων: 
 
Γενικό εύςοδοσ: 15 & 13€ (πλατεύα) / 11€ (θεωρεύο) 

Οικογενειακό ειςιτόριο 4 ατόμων: 50 & 45€ (πλατεύα)/ 40€ (θεωρεύο) 

χολικϋσ παραςτϊςεισ: 7€ 

Προβλϋπεται ειδικό τιμό για ομαδικϋσ κρατόςεισ  

 



 

 

Προπώληςη ειςιτηρίων: 

 τα ταμεύα του θεϊτρου, Πειραιώσ 254, Σαύροσ 
 την ηλεκτρονικό διεύθυνςη www.theatron254.gr 
 Σηλεφωνικϊ ςτο 212 254 0300 με χρϋωςη πιςτωτικόσ κϊρτασ 
 την ηλεκτρονικό διεύθυνςη www.viva.gr 

 
 
ΚΡΑΣΗΕΙ ΓΙΑ ΧΟΛΕΙΑ - ΟΜΑΔΕ : 
Μαρύα Καζϊντζα Τπεύθυνη Επικοινωνύασ χολεύων: 6975662779,  
e-mail: markazantza@gmail.com 
 
 

Παραγωγή: 
 

 
Ίδρυμα Μείζονοσ Ελληνιςμού 

 
«ΘΕΑΣΡΟΝ» 

Κέντρο Πολιτιςμού «Ελληνικόσ Κόςμοσ» 
Πειραιώσ 254, Σαύροσ 

Σ. 212 254 0300 
www.theatron254.gr 

 http://www.facebook.com/Theatron254 

Διατίθεται δωρεάν χώροσ ςτάθμευςησ 

 

 

ΦΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
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