
 
 

«Κνηλή εζπρία» 
 

Βαζίιεο Παπαθσλζηαληίλνπ & Οδπζζέαο Ισάλλνπ 
θελνζεζία: Διέλε Ράληνπ 

 
Έλαξμε: Πέκπηε 4 Ννεκβξίνπ 2021 

 
 
ρεδόλ πξνθεηηθή απνδείρηεθε ε παξάζηαζε ησλ Οδπζζέα Ισάλλνπ θαη 
Βαζίιε Παπαθσλζηαληίλνπ, θαζώο γηα πεξίπνπ δύν ρξόληα νιόθιεξε ε 
ειιεληθή -θαη όρη κόλν - θνηλσλία βπζίζηεθε ζε κηα ππνρξεσηηθή «θνηλή 
εζπρία».  
 
Η παξάζηαζε πνπ έθαλε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2020 έλα πνιύ δπλαηό μεθίλεκα 
κε ζπλερόκελα sold out, δηζπξακβηθέο θξηηηθέο θαη ζπλάληεζε ελζνπζηώδε 
ππνδνρή από ηνλ θνηλό, επαλέξρεηαη δξηκύηεξε από ηελ Πέκπηε 4 Ννεκβξίνπ, 
ζηνλ ίδην ρώξν, ην Θέαηξν ΓΙΑΝΑ.  
 
Ο Βαζίιεο Παπαθσλζηαληίλνπ θαη ν Οδπζζέαο Ισάλλνπ, κεηά ηελ ηεξάζηηα 
επηηπρία ηνπ εκβιεκαηηθνύ «9:05» (270 παξαζηάζεηο θαη 130.000 ζεαηέο!)  
ζε ζθελνζεζία ηνπ Πανηελή Βούλγαπη, ζπλαληηνύληαη μαλά επί ζθελήο.  
 
Καη αλ ζην «9:05» ην ζέκα ήηαλ ε πξαγκαηηθόηεηα, ζηελ «Κνηλή Ηζπρία» ην 
ζέκα είλαη ην όλεηξν. 
 
«Γεν ονειπεςόμαζηε κάηι για να γίνει, ονειπεςόμαζηε για να κοιηάμε 
τηλά!» 
 
Απηή ηε θνξά ζπλνδνηπόξνο ηνπο είλαη ε Διέλε Ράληνπ (ππνγξάθεη ηελ 
πξώηε ηεο ζθελνζεζία ζην ζέαηξν), θαη νη εζνπνηνί οθία Πανάγος θαη  
Γημήηπηρ Καπεηανάκορ 
 
ηελ πξώηε ηνπ ζεαηξηθή ζπλάληεζε κε ηελ Διέλε Ράληνπ ν Βαζίιεο 
Παπαθσλζηαληίλνπ εξκελεύεη ζπνπδαία ηξαγνύδηα, θάπνηα από ην πξνζσπηθό 
ηνπ ξεπεξηόξην θαη άιια από ηελ αθξηβή θιεξνλνκηά ηνπ ειιεληθνύ 
ηξαγνπδηνύ, ελώ ην θείκελν ηνπ Οδπζζέα Ισάλλνπ είλαη έλα θαηλνύξην ηαμίδη 
πνπ αλαδεηάεη ηα ρακέλα καο όλεηξα, ηηο καηαησκέλεο πξνζδνθίεο καο. 
 
Μαο πξνηξέπνπλ «λα αξρίζνπκε μαλά λα ιέκε πην όκνξθα πξάγκαηα», λα 
μεθύγνπκε από ηελ «Κοινή ηζςσία»… 
 
 



    
Δπί ζκηνήρ:  
Βαζίιεο Παπαθσλζηαληίλνπ 
Οδπζζέαο Ισάλλνπ 
νθία Παλάγνπ 
Γεκήηξεο Καπεηαλάθνο 
 
Μοςζικοί:  
Αλδξέαο Απνζηόινπ: Πηάλν-ελνξρεζηξώζεηο 
Μαίξε Μπξόδε: Βηνιί-ηξαγνύδη 
Βαγγέιεο Παηεξάθεο: Μπάζν 
ηέθαλνο Γεκεηξίνπ: Κξνπζηά 
Γηάλλεο Απγέξεο: Κηζάξεο 
                      
ςνηελεζηέρ:  
θελνζεζία: Διέλε Ράληνπ 
Κείκελν: Οδπζζέαο Ισάλλνπ  
θεληθά: Μαγηνύ Σξηθεξηώηε 
Φσηηζκνί: Αιέθνο Αλαζηαζίνπ 
Μνπζηθή ελνξρήζηξσζε: Αλδξέαο Απνζηόινπ 
Ηρνιεςία: Αιέμαλδξνο Μπίηνο, Λπζηέλ Κιήκεο 
Φσηνγξαθίεο: Γηάλλεο Μαξγεηνπζάθεο 
 
Έναπξη παπαζηάζευν: Πέκπηε 4 Ννεκβξίνπ 2021 
 
ΠΟΤ: 
Θέαηπο ΓΙΑΝΑ 
Ιππνθξάηνπο 7 (εληόο ζηνάο) , Αζήλα,     
(50 κ. από ην κεηξό Παλεπηζηήκην)   
ηει 210 3626596 
 
ΗΜΔΡΔ ΚΑΙ ΩΡΔ ΠΑΡΑΣΑΔΩΝ: 
Πέκπηε: 20:30 
Παξαζθεπή: 20:30 
άββαην (απνγεπκαηηλή): 18:00 
άββαην: 21:30 
Κπξηαθή: 19:30 
 
ΣΙΜΔ ΔΙΙΣΗΡΙΩΝ: 
Πέμπηη , Παπαζκεςή: Γεληθή είζνδνο 18€ 
άββαηο απογεςμαηινή: 16€ πιαηεία – 14€ εμώζηεο 
άββαηο βπαδινή - Κςπιακή: 20€ πιαηεία – 18€ εμώζηεο 
Φοιηηηικό, νεανικό, άνυ ηυν 65, ΑΜΔΑ,  Ανέπγυν: 14€  
 
Πποζθοπά ζηην πποπώληζη 2€ έκπηυζη για  κάθε Πέμπηη, 
Παπαζκεςή και Κςπιακή. (ηζρύεη σο θαη 2 ώξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 
παξαζηάζεσλ) 
 
 



Link online   πποπώληζηρ: 
https://www.viva.gr/tickets/theater/festivalkiini-isychia/ 
 
ημεία Πποπώληζηρ:  

 ην ηακείν ηνπ Θεάηξνπ, Ιππνθξάηνπο 7 (εληόο ζηνάο), Σξίηε σο 
Κπξηαθ 10:00 – 14:00, 17:00 - 21:30, ηει 210 3626596  

 ε όια ηα θαηαζηήκαηα WIND,  Δπξηπίδεο, Yoleni's θαη ζε όια ηα 
θπζηθά ζεκεία πξνπώιεζεο viva.gr 

 ηελ Σερλόπνιε ηνπ δήκνπ Αζελαίσλ 
 Ηιεθηξνληθά ζην www.viva.gr  
 Σειεθσληθά ζην 11876 

 
 

 
 
 

 Tο Θέαηπο ΓΙΑΝΑ θα λειηοςπγεί κάθε Πέμπηη και Παπαζκεςή 
υρ μεικηόρ σώπορ, δηλαδή για όζοςρ έσοςν κάνει rapid test με 
διάπκεια 48 υπών, εμβολιαζμένοςρ και νοζήζανηερ και με 
πληπόηηηα 50%. 

 Δνώ κάθε άββαηο και Κςπιακή υρ αμιγώρ covid free  κλειζηόρ 
σώπορ, μόνο για εμβολιαζμένοςρ και νοζήζανηερ με 
πιζηοποιηηικό ζε ιζσύ (180 ημέπερ μεηά ηον ππώηο θεηικό 
έλεγσο) και με πληπόηηηα 100%. 

 Απαπαίηηηα καηά ηην πποζέλεςζη ηυν θεαηών είναι η 
αζηςνομική ηαςηόηηηα, δίπλυμα οδήγηζηρ ή διαβαηήπιο 
πποκειμένος να διενεπγείηαι έλεγσορ ηαςηοπποζυπίαρ.  

 Πποζέλεςζη ανηλίκυν με ςπεύθςνη δήλυζη self test ηυν 
γονέυν. 

 Τποσπευηική σπήζη μάζκαρ, ζε όλοςρ ηοςρ σώποςρ ηος 
θεάηπος. 

 Σο Θέαηπο ΓΙΑΝΑ έσει λάβει όλα ηα απαπαίηηηα μέηπα 
ςγειονομικήρ πποζηαζίαρ και οι κανονιζμοί λειηοςπγίαρ ηος 
ζςμμοπθώνονηαι με ηην ηπέσοςζα νομοθεζία.  

 
Χξήζηκα links: 
http://www.straymusic.gr 
http://www.vasilisp.com 
https://www.facebook.com/PapakonstantinouV  
https://www.facebook.com/odysseas.ioannou 

 
 
Τπεύθςνη Δπικοινυνίαρ: 
Μαξία Σζνιάθε 
210 76 27 966, 6974 76 78 90 | mtsolaki@gmail.com  

http://www.straymusic.gr/
http://www.vasilisp.com/html/
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