
Όλο σπίτι κρεβάτι κι εκκλησίατίτλος

υπότιτλος

Ράμε Φρανκ - Φο Ντάριοσυγγραφέας

χώρα

ελεύθερος τύποςεκδότης

α' εκδότης

2003χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

Το Όλο σπίτι κρεβάτι κι εκκλησία είναι ένα θεατρικό έργο με θέμα την
κατάσταση της γυναίκας, και ιδίως την σεξουαλική δουλεία της. (...) Η
παράσταση βλέπει τα πάντα μέσα από ένα κωμικό, γκροτέσκο πρίσμα.
Επιλέξαμε ηθελημένα αυτό το πρίσμα: κυρίως επειδή εμείς οι γυναίκες εδώ και
2.000 χρόνια κλαίμε, αλλά αυτή τη φορά γελάμε μαζί και ίσως να κρυφογελάμε,
και μετά, επειδή ένας κύριος που γνώριζε πολλά για το θέατρο, κάποιος
Μολιέρος, έλεγε: "Όταν πηγαίνεις στο θέατρο και βλέπεις μια τραγωδία,
ταυτίζεσαι, συμμετέχεις, κλαις, κλαις, κλαις, κι ύστερα γυρίζεις σπίτι και λες:
πόσο πολύ έκλαψα απόψε!... και κοιμάσαι ανακουφισμένος. Ο πολιτικός λόγος
πέρασε από πάνω σου όπως το νερό πάνω στο γυαλί. Ενώ αντίθετα για να
γελάσεις -μιλά πάντα ο Μολιέρος- χρειάζεται ευφυία, εξυπνάδα. Το γέλιο ανοίγει
διάπλατα το στόμα σου αλλά και το μυαλό σου, και στο μυαλό σου χώνονται τα
καρφιά της λογικής!". Ευχόμαστε κι απόψε κάποιοι να γυρίσουν σπίτι τους με το
κεφάλι τους γεμάτο καρφιά!

Φράνκα Ράμε

Α ό θό λλ β βλί

περιγραφή

τέχνες, Θέατροκατηγορία

ΛΟΓ011κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Ο ρινόκερος τίτλος

υπότιτλος

Ιονέσκο Ευγένιοςσυγγραφέας

χώρα

∆ωδωνηεκδότης

α' εκδότης

1992χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

Ο «Ρινόκερος», αναμφισβήτητα, είναι έργο αντιναζιστιό. Κυρίως όμως, είναι ένα
έργο που αντιτίθεται σε κάθε μαζική υστερία, σε κάθε επιδημία, που κρύβεται
κάτω από την καλύπτρα της λογικής και των ιδεών, αλλά που δεν παύει να είναι
κοινωνική αρρώστια, της οποίας οι ιδεολογίες, στην πραγματικότητα, είναι το
«άλλοθι».

περιγραφή

τέχνες, Θέατροκατηγορία

ΛΟΓ012κωδικός

χαμένοθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Τα μάγια της πεταλούδαςτίτλος

υπότιτλος

Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκασυγγραφέας

χώρα

∆ωδώνηεκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

τέχνες, Θέατροκατηγορία

ΛΟΓ017κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικούτίτλος

υπότιτλος

Ντάριο Φο συγγραφέας

χώρα

Κατσάνοςεκδότης

α' εκδότης

1987χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

"Μπροστά στο ανέβασμα του επαναστατικού κινήματος, παρόλες τις
προσπάθειες των συνδικάτων και των γραφειοκρατών της παλιάς και της νέας
αριστεράς να το επαναφομοιώσουν, η εξουσία οδηγείται μοιραία να παίξει αυτή
τη φορά το ψεύτικο χαρτί της τρομοκρατίας... Η ιταλική αστική τάξη του 1969...
δεν έχει πια ανάγκη από τα σφάλματα των παλιών αναρχικών για να βρει μια
πρόφαση και να υλοποιήσει την ολοκληρωτική της φύση, παγιδεύοντας τους
νέους αναρχικούς με μιαν αστυνομική σκευωρία... Η μπόμπα του Μιλάνου
έσκασε εναντίον του προλεταριάτου. Προορισμός της ήταν να χτυπήσει τα
λιγότερα ριζοσπαστικοποιημένα στρώματα του πληθυσμού, ώστε να τα κάνει να
συμμαχήσουν με την εξουσία, και να καλέσει σε συσπείρωση την αστική τάξη...

περιγραφή

τέχνες, θέατροκατηγορία

ΛΟΓ040 κωδικός

στο ραφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



ο χάρης δεσμώτηςτίτλος

υπότιτλος

γιάννης πετρόπουλοςσυγγραφέας

αθήναχώρα

διάδοσηεκδότης

α' εκδότης

2008χρονολογία

α' χρονολογία

Σελίδες: 52 περιεχόμενα

Στις αρχές της δεκαετίας του ‘90, μια εξέγερση στις φυλακές Αλικαρνασσού,
πυροδοτεί ένα ξέσπασμα, που σαρώνει απ’ άκρη σ’ άκρη τις φυλακές της
χώρας.  Οι  κρατούμενοι  βάζουν  φωτιά στα  στρώματά τους, ανεβαίνουν στις
ταράτσες και αρχίζουν να γκρεμίζουν τα κάτεργα. Σε κάποιο από τα παράθυρα
των φυλακών Αλικαρνασσού, ένας κρατούμενος έχει κρεμάσει ένα πανό που
γράφει:

“ΕΞΕΓΕΡΘΗΚΑΜΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ Γ∆ΑΡΤΕΣ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΑΣ”

Πίσω από τα κάγκελα του παραθύρου διακρίνεται μια  ισχνή  ανθρώπινη
φιγούρα  που  λυσσομανά  και πηγαινοέρχεται  μέσ’  το  κελί  σαν  θηρίο.  Πότε
πότε, γαντζώνεται στα κάγκελα του παραθύρου  του  και αρχίζει να φωνάζει.
Είναι ο Γιάννης Πετρόπουλος του Βασιλείου, τον οποίο,  από  τα  21  του
κιόλας  χρόνια,  η  ∆ικαιοσύνη ρίχνει  στα  «σαγόνια  της  φυλακής  για  να  τον
κατασπαράξουν  και  να  τον  σκορπίσουν  στον  πιο  βαθύ βούρκο» για τα
επόμενα 20 χρόνια της ζωής του.

[ ]

περιγραφή

θέατροκατηγορία

ΛΟΓ041κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Τα Καγκουρώτίτλος

κωμωδία σε πράξεις τέσσαρες
υπότιτλος

Γιάννη Σκαρίμπασυγγραφέας

Αθήναχώρα

Γραμμήεκδότης

α' εκδότης

1979χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

τέχνες, θέατροκατηγορία

ΛΟΓ118κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



ο Πάτερ Συνέσιοςτίτλος

θρησκευτικό κομεντί σε δύο πράξεις
υπότιτλος

Γιάννης Σκαρίμπαςσυγγραφέας

Αθήναχώρα

Κέδροςεκδότης

α' εκδότης

1980χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

τέχνες, θέατροκατηγορία

ΛΟΓ120κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Η κύρια του τραίνουτίτλος

δραματική κωμωδία σε δύο πράξεις
υπότιτλος

Γιάννης Σκαρίμπαςσυγγραφέας

αθήναχώρα

κέδροςεκδότης

α' εκδότης

1980χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

τέχνες, θέατροκατηγορία

ΛΟΓ121κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Κλέψε λιγότεροτίτλος

υπότιτλος

Ντάριο Φοσυγγραφέας

Θεσσαλονίκηχώρα

Κατσανοςεκδότης

α' εκδότης

1990χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

Καθηγητής: Πάλι μπλοκάρισε... τίποτε το ανησυχητικό... Συμβαίνει πάντα όταν
η εγχείρηση είναι φρέσκια... Μετά στρώνει...
Ενέα: Φρέσκια εγχείρηση; Μα τι του έκανες;
Καθηγητής: Το εγχείρησα... Ένα μικρό άνοιγμα του κρανίου για αέρισμα του
εγκεφάλου και μετά κλείσιμο. Βλέπεις τι ωραία που δουλεύει.
Ενέα: Καταραμένοι, δολοφόνοι, τον καταστρέψατε.

περιγραφή

τέχνες, Θέατροκατηγορία

ΛΟΓ132κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Οι βρυκόλακεςτίτλος

υπότιτλος

Ερρικου Ιψενσυγγραφέας

Αθήναχώρα

Βιβλιοθήκη για όλουςεκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

Μεγάλο δωμάτιο που βλέπει σε κήπο. Αριστερά πόρτα. ∆εξιά δύο πόρτες. Στη
μέση του δωματίου ένα στρογγυλό τραπέζι με καρέκλες ολόγυρα· απάνω στο
τραπέζι, βιβλία, περιοδικά κι εφημερίδες. Αριστερά εμπρός παράθυρο και κοντά
εκεί ένας μικρός καναπές, και μπρος του ένα τραπεζάκι με σύνεργα ραφτικής.
Στο βάθος ένα αρκετά μεγάλο μεγάλο βαθούλωμα, όπου βρίσκεται μια σέρα
κλεισμένη ολόγυρα με μεγάλα τζάμια. Στον δεξιόν τοίχο της σέρας πόρτα, που
βγαίνει στον κήπο. Από την τζαμαρία της σέρας φαίνεται θαμπά το φιόρο μες
από την αδιάκοπη μονότονη βροχή.

περιγραφή

τέχνες, θέατροκατηγορία

ΛΟΓ175κωδικός

στο ραφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Γυάλινος κόσμοςτίτλος

υπότιτλος

Τεννεση Ουϊλλιαμςσυγγραφέας

χώρα

∆ωδώνηεκδότης

α' εκδότης

1987χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

Το διαμέρισμα των Γουίνγκφιλντ βρίσκεται στο πίσω μέρος του χτιρίου μιας από
τις τεράστιες εκείνες κυψέλες με κελιά, που φυτρώνουν όπως τα εξανθήματα
στις κοσμοπλημμυρισμένες μικροαστικές συνοικίες, κι είναι καρποί της τάσης
που έχει τούτο το απέραντο, σκλαβωμένο κομμάτι της αμερικάνικης κοινωνίας
να ξεφύγει τη ρευστότητα και τη διαφοροποίηση απ τις «ανώτερες τάξεις», και
να υπάρξει και να λειτουργήσει σαν μια αυτόματη μάζα.
Το διαμέρισμα των Γουίνγκφιλντ «βλέπει» σ ένα σοκάκι, κι η είσοδός του είναι η
σιδερένια «σκάλα κινδύνου», η «έξοδος πυρκαγιάς», όπως τη λένε -ονομασία
συμπτωματικά ποιητική, γιατί ολ αυτά τα γιγάντια οικοδομήματα φλέγονται
αδιάκοπα απ την αργή κι ανελέητη φωτιά της ανθρώπινης απελπισίας.

περιγραφή

τέχνες, θέατροκατηγορία

ΛΟΓ176κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Φαουσττίτλος

Τόμος Β
υπότιτλος

Γιόχαν Βόλφγκανγκ Γκαίτεσυγγραφέας

χώρα

Ελευθεροτυπίαεκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

τέχνες, θέατροκατηγορία

ΛΟΓ184κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Μαμά Φρηκιό - Μυστήριο Μπούφοτίτλος

υπότιτλος

Ντάριο Φο - Φράνκα Ράμμεσυγγραφέας

θεσσαλονικηχώρα

Κατσανοςεκδότης

α' εκδότης

01/01/1990χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

τέχνες, Θέατροκατηγορία

ΛΟΓ191κωδικός

στο ράφι ( 2 αντίτυπα)θέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Φαουσττίτλος

τομος Α
υπότιτλος

Βολφγκανγκ Γκαιτεσυγγραφέας

αθηναχώρα

η βιβλιοθηκη της ελευθεροτυπίαςεκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

1970α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

τέχνες, θέατροκατηγορία

ΛΟΓ204κωδικός

στο ράφι ( 2 αντίτυπα )θέση

ανατόπια (1), στεκι τει (1)διαχειριστής



Ολο σπίτι, κρεβάτι κι εκκλησίατίτλος

υπότιτλος

Φρανκα Ραμε, Ντάριο Φοσυγγραφέας

Αθήναχώρα

ελυθερος τυποςεκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

τέχνες, ξενο θεατροκατηγορία

ΛΟΓ174κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Αυτός που λέει Ναι και αυτός που λέει Οχιτίτλος

υπότιτλος

Μπερτολτ Μπρεχτσυγγραφέας

αθήνα, γιαννεναχώρα

∆ωδώνηεκδότης

α' εκδότης

1983χρονολογία

α' χρονολογία

Μετάφραση: Σωτηρία Ματζίρη
Σελίδες:  46

περιεχόμενα

περιγραφή

ξενο θέατροκατηγορία

ΛΟΓ299κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής


