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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο θίασος «Ελληνική Αυλαία», 180 χρόνια από τη δίκη (1833) και 170 από το θάνατο του
“Γέρου του Μωριά” (4.2.1843) παρουσιάζει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το ιστορικό
θεατρικό έργο: «Η Δίκη του Κολοκοτρώνη».
Οι τρεις μοναδικές παραστάσεις θα δοθούν στο αμφιθέατρο του Σ.Ε.Φ. «Μελίνα
Μερκούρη», το Σάββατο 18 Μαΐου (έναρξη 19.00-21.00) και την Κυριακή 19 Μαΐου (δύο
παραστάσεις) στις 17.00 και 20.00.
Η Δίκη και καταδίκη του θρυλικού πρωτοπολέμαρχου (αλλά και του Στρατηγού Πλαπούτα),
με διάτρητες κατηγορίες… Οι ίντριγκες και οι ύπουλες διαδρομές... Άγνωστες στιγμές μέσα
από τα Πρακτικά της Δίκης…Το αποκορύφωμα της ξενοκίνητης ραδιουργίας και
επιβουλής…Οι εσωτερικές διαιρέσεις και τα οξυμμένα πολιτικά πάθη…Το όνειδος της
ευνοιοκρατίας, οι ξένες επεμβάσεις, οι σκευωροί, οι δολοπλόκοι, οι αυλοκόλακες και οι
συνωμότες…Ο θρίαμβος της ελληνικής δικαιοσύνης στα πρόσωπα των ενάρετων δικαστών
Αναστάσιου Πολυζωίδη και Γεώργιου Τερτσέτη…Γιατί δικάστηκαν και καταδικάστηκαν σε
θάνατο δυό πρωτεργάτες της εθνικής παλιγγενεσίας…Ένα συγκλονιστικό ιστορικό δράμα της
νεότερης ιστορίας μας.
« Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαμε, ούτε πόσοι είμεθα,
ούτε πως δεν έχομε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις, ούτε
κανένας φρόνιμος μας είπε: «Που πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα;», αλλά
, ως μία βροχή, έπεσε σε όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και οι κληρικοί,
και οι προεστοί, και οι καπεταναίοι, και οι πεπαιδευμένοι, και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι,
όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση.»
Σημείο αναφοράς της ομιλίας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στη Πνύκα (1838)
Το έργο το οποίο είναι βασισμένο στα επίσημα « Πρακτικά της Δίκης του Κολοκοτρώνη » έχει
γραφεί από τον Αντώνη Ξεπαπαδάκο, ο οποίος και έχει και την ευθύνη της σκηνοθεσίας.
Γενική είσοδος 5 ευρώ
(Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία)
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