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              Οι                              και 
 

παρουσιάζουν: 

 
 

CAPTIVAE ΤΡΩΑΔΕΣ 



    

 Οι Τρωάδες του Ευριπίδη, τραγωδία παρουσιασμένη 

για πρώτη φορά το 415 π.Χ., έργο πολύπλευρο και βαθειά 
αντιπολεμικό είναι και σήμερα (όπως πάντα  στην ανθρώπινη 
ιστορία) καυστικά επίκαιρο.   
 

 Η παράσταση Captivae Τρωάδες (Αιχμάλωτες 

Τρωάδες) ακολουθεί πιστά και με σεβασμό τη νοητή γραμμή 
και την υπόθεση του αρχαίου κειμένου, επιχειρώντας να 
απογυμνώσει τον αέναο κύκλο της ανθρώπινης αγριότητας,τη 
βία που γεννά βία. Οι ηρωίδες και οι ήρωές μας εμφανίζονται 
δίχως να τοποθετηθούν στο χρόνο (το σήμερα ή το τότε) 
σηματοδοτώντας πως η ανθρώπινη αιχμαλωσία στην ίδια τη βία 
είναι δίχως τέλος. 
 

Προωθητικό ιντερνετικό υλικό: 
https://www.youtube.com/watch?v=N9KxdSa9Uu8 



ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 

Το The Garage είναι ένας χώρος που δημιουργήθηκε στην πόλη του 
Ρεθύμνου το 2014 με στόχο την προώθηση της θεατρικής παιδείας στην 
Κρήτη και τη δημιουργική αξιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.  
 
 
 
Η Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία ArtIOI ιδρύθηκε στην Αθήνα το 
2000 από τη Μαριάννα Κοντούλη (σκηνοθέτη, θεατρολόγο και παραγωγό) 
και μια ομάδα καλλιτεχνών και υποστηρικτών της τέχνης αποσκοπώντας 
στην προστασία, προβολή και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, 
καθώς και στην ενίσχυση και προβολή του σύγχρονου πολιτισμού. Μέχρι 
σήμερα έχει συμβάλει στην πραγματοποίηση μιας σειράς θεατρικών 
παραστάσεων, κινηματογραφικών ταινιών, περφόρμανς, διαφημιστικών, 
video clip, εικαστικών και μουσικών εκδηλώσεων.  
Την περίοδο αυτή ανεβάζει στην Αθήνα, τη θεατρική παράσταση Η Αγνή 
του Θεού, στο θέατρο Αλκμήνη (Ιανουάριος- Απρίλιος 2015). 
 



Προγραμματισμός παραγωγής 
 
Η παράσταση θα κάνει avant-premiere στο χώρο του The Garage, την Πέμπτη 
5 Μαρτίου 2015 και επίσημη πρεμιέρα στο Studio Oxo Nou στα Χανιά το 
Σάββατο 7/03. Στα Χανιά θα επαναληφθεί στις 8-9/03, ενώ στο Ρέθυμνο στις 
12 και 19/03.  
Στις 17/03 η παράσταση θα ανεβεί στον Θεατρικό Σταθμό του Ηρακλείου, στα 
πλαίσια του ετήσιου φεστιβάλ θεάτρου του Δήμου Ηρακλείου.  
 
Τον Μάιο θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη, ενώ τον ίδιο μήνα θα επαναληφθεί 
στην πόλη του Ρεθύμνου. 
Τέλος, τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο, έχει προγραμματιστεί να ταξιδέψει στα 
καλοκαιρινά πολιτιστικά φεστιβάλ Ρεθύμνου-Χανίων-Ηρακλείου και 
Ιεράπετρας και Πάφου.      
 
 Συνολικά έχουν προγραμματιστεί μέχρι σήμερα: 7 παραστάσεις 
τον Μάρτη, 6 παραστάσεις τον Μάιο και 4-8 παραστάσεις τους 
καλοκαιρινούς μήνες, ενώ συζητείται η πιθανότητα 2 παραστάσεων στην 
Αθήνα το Σεπτέμβρη του 2015.  



Για τις ανάγκες της παραγωγής: 
 
-Θα εκδοθεί (πλήρης και κανονική έκδοση) πολυσέλιδο (περίπου 50 σελίδων) 
πρόγραμμα που θα εμπεριέχει το διασκευασμένο κείμενο, πληροφορίες για το 
έργο του Ευριπίδη, καθώς και πρωτότυπα άρθρα από θεατρολόγους του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.  
-Θα σχεδιαστούν και θα τυπωθούν πρωτοτυπες αφίσες. 
-Θα δημιουργηθούν ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό σποτ.  
-Θα δημιουργηθεί και δημοσιευθεί ειδική ιστοσελίδα (site) 
 
 
 
  
 
 
Facebook page: 
https://www.facebook.com/captivaetroades 
 



Συντελεστές 
 

Οι βασικοί συντελεστές της παράστασης είναι επαγγελματίες του Θεάτρου και της Τέχνης με σπουδές σε 
Ελλάδα και Γαλλία και πολύχρονη εμπειρία και παρουσία στα καλλιτεχνικά δρώμενα Αθήνας, Θεσσαλονίκης και 
Κρήτης.  

 
Διασκευή- Σκηνοθεσία: Ελένη Δάγκα 
Σκηνικά-Κοστούμια: Βίκη Γούσιου  
Μουσική: Πρόδρομος Καραδελόγλου 
Χορογραφίες: Ειρήνη Μοσχάκη 
 
Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Φωτοπούλου 
Γραφιστική επεξεργασία: Sero/ Ορέστης Σερκελίδης, Φωτογράφιση- video: Αντώνης Ξυδιανός, Θεατρολογική 
επιμέλεια προγράμματος: Μαριλένα Καρατάσου  
 

Διανομή (με σειρά εμφάνισης) 
 

Γυναίκα: Μαρία Μπουλουγούρη 
Εκάβη: Ειρήνη Κλάδου 
Ταλθύβιος: Γιώργος Ξενικάκης 
Κασσάνδρα: Βασιλική Μάρκου 
Ανδρομάχη: Έφη Ρετσίνα 
Μενέλαος: Αντώνης Παλιεράκης 
Ελένη: Ειρήνη Μοσχάκη 
Χορός: Ελένη Παθιάκη, Μαρία Φωτοπούλου 
 

 



Πρόταση 
 
 

 Στην προσπάθειά τους να προτείνουν κάτι νέο στο χώρο της θεάτρου  
στην Κρήτη   

οι ART-IOI και το The Garage  ζητούν  την ευγενική συμβολή σας  
 

ως χορηγού επικοινωνίας  
 

και υπόσχονται ανταποδοτικά την αντίστοιχη από μέρους τους προώθηση 
του σήματος /λογότυπού σας  

στο έντυπο του προγράμματος, τις αφίσες και σε κάθε άλλο έντυπο υλικό ή 
ηλεκτρονική αναφορά. 

 
 













  

Επικοινωνία: 
 
 

Ελένη Δάγκα  
 

elendaga@gmail.com 
Τηλ.: 6932 492752  

και 28310 20471 
 
 

 
 

Η φωτογράφιση έγινε στον οικισμό Μύλοι του νομού Ρεθύμνης και στο χώρο του The Garage. 
 

Φωτογραφίες: Αντώνης Ξυδιανός 
Γραφιστική Επεξεργασία: Sero 

 
 


