
Φιλουμένα Μαρτουράνο
Με Την Μαρία Ναυπλιώτου Και Τον Ηλία Μελέτη

Στο Θέατρο “Δημήτρης Χορν”

Κόστος Συμμετοχής ανά Άτομο: 43,00€

  Αναχώρηση από: Πάτρα Γούναρη 189 09:30 π.μ. __/__/__

Στην τιμή περιλαμβάνεται και το εισιτήριο θεάτρου σε πολύ καλές θέσεις.

Το γραφείο μας κοντά στο πολιτισμό διοργανώνει άλλη μια ιδιαίτερη απόδραση στο θέατρο 
Δημήτρης Χορν.

Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος σκηνοθετεί τη Μαρία Ναυπλιώτου στη Φιλουμένα 
Μαρτουράνο, τη γλυκόπικρη κωμωδία του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο, λαμπρό δείγμα του 
ιταλικού νεορεαλισμού, που συμπυκνώνει στις σελίδες του μια ολόκληρη εποχή και αποτελεί 
ένα από τα πιο αγαπημένα έργα του παγκόσμιου θεατρικού ρεπερτορίου που συνεχίζει να 
συγκινεί ακόμη και σήμερα,  77 χρόνια μετά το πρώτο ανέβασμά του στη Νάπολη (1946).

Η Μαρία Ναυπλιώτου ενσαρκώνει μια γυναίκα- σύμβολο, τη Φιλουμένα, σε ένα ρόλο – 
ορόσημο που έχουν ερμηνεύσει κορυφαίες ηθοποιοί (όπως η Σοφία Λόρεν) ανά τον κόσμο.

Ζευγάρι της στη σκηνή ο Μελέτης Ηλίας, ιδανικός στο ρόλο του Ντομένικο Σοριάνο.

Η Φιλουμένα Μαρτουράνο ξεκίνησε ως πόρνη και κατέληξε ερωμένη του πλούσιου εμπόρου 
Ντομένικο Σοριάνο. Τώρα, έπειτα από αρκετά χρόνια κοινού βίου, διεκδικεί τη θέση που της 
αξίζει. Ένα απρόσμενο μυστικό ανατρέπει τις ισορροπίες και αλλάζει τα δεδομένα.

Ένα έργο που βάζει στο μικροσκόπιο τη γυναίκα, τις προβληματικές οικογενειακές και 
κοινωνικές δομές και τα στερεότυπα φέρνοντας αντιμέτωπους δύο κόσμους με όχημα τη 
σπουδαία  γλώσσα του συγγραφέα.

Αναχώρηση στις 09:30 π.μ. από το Πάτρα  με προορισμό την Αθήνα με μια ενδιάμεση στάση. 
Άφιξη στο κέντρο ελεύθερος χρόνος  στην Αθήνα και στις 17:30  συγκέντρωση στο θέατρο για 

Γούναρη 189 Πάτρα
+30 261 062 1852
+30 694 880 9970
+30 694 889 3928

info@papakonstantinou-travel.gr



την παρακολούθηση της παράστασης.  
Μετά το τέλος της, επιστροφή στην πόλη μας.

Περιλαμβάνονται

Δεν Περιλαμβάνονται

 Σημειώσεις – Χρήσιμες Πληροφορίες

Εισιτήριο της παράστασης 
Πολυτελές Λεωφορείο
Δωρεάν wifi on board
Κλιματισμός
TV on board
Έμπειρος συνοδός εκδρομής
Ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης
Περιηγήσεις – ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.

 Ατομικά έξοδα και ότι αναφέρει το πρόγραμμα μας προαιρετικό.

Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος εφόσον αυτό κριθεί 
απαραίτητο.
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει περίπτωση  να αλλάξει 
η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.


