
ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΧΩΜΑΤΑ της Διδώς Σωτηρίου

Ο Μικρασιατικός Σύλλογος Καισαριανής θα παρακολουθήσει την παράσταση ΜΑΤΩΜΕΝΑ
ΧΩΜΑΤΑ την 
Τετάρτη 11 Μάη και ώρα 19.00

  

  

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, τιμώντας τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή
και τα 113 χρόνια από τη γέννηση της Διδώς Σωτηρίου, παρουσιάζει την παράσταση
«Ματωμένα Χώματα».

  

Τα «Ματωμένα Χώματα» εκδόθηκαν το 1962 και αποτελούν ένα από τα πιο
πολυδιαβασμένα ελληνικά μυθιστορήματα. Αυτό το σπουδαίο έργο της νεοελληνικής
λογοτεχνίας μεταφέρεται στη σκηνή σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη, με έναν θίασο
εξαιρετικών ηθοποιών. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους οι Κώστας Καζάκος και Σταύρος
Σβήγκος.

  

  

Η ζωή του Μικρασιάτη Μανώλη Αξιώτη, που αφηγείται τις δοκιμασίες του στα «Ματωμένα
Χώματα», μεταφέρεται στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Με δυνατό το
στοιχείο της μνήμης και μέσα από μία έντονη αλληλουχία αφηγήσεων και σκηνών, ο θεατής
παρακολουθεί τη ζωή του ήρωα από την ήρεμη αγροτική ζωή στο χωριό Κιρκιντζέ, στα
απάνθρωπα τάγματα εργασίας Αμελέ Ταμπουρού, το σκληρό μέτωπο του Αφιόν Καραχισάρ
και το προσφυγικό ταξίδι στην Ελλάδα.

  

  

Οπως σημειώνει ο σκηνοθέτης: «Το τι πραγματικά βίωσαν οι άνθρωποι εκείνον τον καιρό
είναι ελάχιστοι σήμερα αυτοί που βρίσκονται σε θέση, μέσα στον σύγχρονο τρόπο ζωής, να
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το νιώσουν και να το καταλάβουν. Τα σπουδαία "Ματωμένα Χώματα" της Διδώς Σωτηρίου
είναι μια σημαντική κληρονομιά ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο. Το μυθιστόρημα μεταφέρει τον
αναγνώστη στην πραγματικότητα της εποχής εκείνης, με τον αέρα, τους ήχους, τις
μυρωδιές, τις εικόνες της καθημερινότητας των διαφόρων εθνικοτήτων που ζούσαν στα
παράλια της Μικράς Ασίας, όπως επίσης τον πόνο, τη βία και τις αδυσώπητες συνθήκες του
πολέμου...».

  

  

Παίζουν: Κώστας Καζάκος, Σταύρος Σβήγκος, Αντίνοος Αλμπάνης, Θάνος Αλεξίου, Στέλιος
Δημόπουλος, Μαρία Νεφέλη Δούκα, Τζένη Κόλλια, Φώτης Λαζάρου, Δάφνη Λιανάκη,
Ευθύμης Ξυπολιτάς, Παναγιώτα Παπαδημητρίου, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Κώστας
Φυτίλης, Aντώνης Χρήστου.

  

  

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ: € 20 (ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ)

  

  

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: κάθε Τετάρτη 19.00-21.00 στα γραφεία του
Συλλόγου
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