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το πλαίςιο των εορταςμϊν για το 1821 και των εκδθλϊςεων που 

πρόκειται να γίνουν ςε όλθ τθν Ελλάδα, για το καλοκαίρι του 2021, θ 

κεατρικι παράςταςθ «ΕΓΩ Η ΛΕΝΓΚΩ» κα ςυμμετάςχει ςε  

προγραμματιςμζνεσ  παραςτάςεισ Διμων  ανά τθν Αττικι, με τθν 

ςτιριξθ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ. Σο ζργο γράφτθκε ειδικά για τον 

εορταςμό των 200 χρόνων με κζμα το 1821 αλλά  και το αποτφπωμα 

του ςτο ςιμερα... 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΤ:  

Θ Λένγκω (Ελζνθ), είναι μία Θπειρϊτιςςα γυναίκα , που ηει μια 

αλλθλουχία ηωϊν, από τθν περίοδο τθσ Επανάςταςθσ του 1821 ζωσ και 

ςιμερα. Θ ίδια κεωρεί , ότι ςτο αίμα τθσ , κυλάει αίμα τθσ Αρχαίασ 

Διϊνθσ αλλά και άλλων  γυναικϊν, τισ οποίεσ με τθν φανταςία τθσ 

ενςαρκϊνει ςε πολλζσ διαφορετικζσ ηωζσ. Ζτςι «ηϊντασ» τα τελευταία  

200 χρόνια, (Επανάςταςθ 1821 , Γερμανικι κατοχι 1940, Πολυτεχνείο, 

Μεταπολίτευςθ κλπ.) αντιλαμβάνεται ότι θ Ιςτορία επαναλαμβάνεται, 

με το «τζρασ» του πολζμου να εμφανίηεται πάντα, αλλά με διαφορετικό 

πρόςωπο. Πότε ωσ Σοφρκοσ κατακτθτισ με το γιαταγάνι, πότε ωσ 

Φαςίςτασ κατακτθτισ με τθν μπότα και πότε ωσ  οικονομικόσ  αόρατοσ 

κατακτθτισ, με κοινά προβλιματα, τθν πείνα, τθν εξακλίωςθ τθν 

προςφυγιά και τθν προδοςία. τθν τελευταία τθσ ηωι που φτάνει ςτο 

ςιμερα, υπεραςπίηεται τουσ αγϊνεσ  των ςθμερινϊν γυναικϊν κατ’ 

αντιςτοιχία με τισ θρωίδεσ των εκάςτοτε  Εκνικϊν αγϊνων, περνϊντασ 

το μινυμα, ότι οι ιρωεσ υπάρχουν και ηουν ανάμεςα μασ. 

Ο εμβλθματικόσ ρόλοσ ενόσ «από μθχανισ» κεοφ, λειτουργεί ωσ 

ςυνδετικόσ κρίκοσ μεταξφ των «ηωϊν» τθσ Λένγκωσ , αλλά παράλλθλα 

αφινει και κάποια ερωτθματικά ςτον κεατι με ςκοπό να «ςπρϊξει» τα 

νοιματα του ζργου πιο βακειά ςτθν ψυχι του. 

Σο ζργο  κα παιχτεί με τθν ςτιριξθ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ:   

-ςτισ 5/7 ςτο Κλιον ςτο Θζατρο Πάρκου «Αντϊνθσ Σρίτςθσ» 

-ςτισ 8/7 ςτθ Ραφινα ςτο Πάρκο Αναψυχισ Διμου Ραφινασ 

(Κολυμβθτιριο) 

-ςτισ 14/7 ςτα Μζγαρα ςτο «Θεατράκι Άλςοσ Θεόγνιδοσ» 

-ςτθ 1/9 ςτο Διμο Νίκαιασ-Ρζντθ ςτο Θζατρο «Μίκθσ Θεοδωράκθσ» 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΘ 9.30 ---Διάρκεια  90ϋ ΕΙΟΔΟ ΕΛΕΤΘΕΡΘ 
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 «ΕΓΩ Η ΛΕΝΓΚΩ» Σου Βαςίλθ Γιαννόπουλου 

 Εταιρία παραγωγισ: «Διϊνθσ Αίνιγμα» ΑΜΚΕ 

ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΣΑΗ: 

υγγραφζασ: Βαςίλθσ Γιαννόπουλοσ 

κθνοκεςία: Κατερίνα Μαντζλθ 

κθνικά-κοςτοφμια: Ιωάννα Κατςιαβοφ 

Πρωτότυπθ μουςικι ςφνκεςθ :Αρετι Κοκκίνου  

τίχοι: Βαςίλθσ Γιαννόπουλοσ 

 

Παίηουν οι θκοποιοί: 

ΛΕΝΓΚΩ : Γεωργία Ζϊθ 

«Από μθχανισ Θεόσ»: Γιϊργοσ ίςκοσ   

Αυγζρθσ :ταφροσ Βόλκοσ 

Σαςιά: Κατερίνα Βολίκα 

Κικάρα και  λαοφτο: Αρετι Κοκκίνου 

Κλαρίνο: Πάρισ Μαμμάσ    

Κρουςτά: ταφροσ Βόλκοσ-Κατερίνα Βολίκα 

Καλλιτεχνικι διεφκυνςθ : Αδαμαντία Μαντελζνθ 

Φωτιςμοί: Γιϊργοσ Δανεςισ 

Παραγωγι: «Διϊνθσ Αίνιγμα» ΑΜΚΕ 

Με τθν ςτιριξθ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ 

Με εκτίμθςθ  

Κατερίνα Μαντζλθ 

κθνοκζτισ 

Σθλζφωνα  επικοινωνίασ: 6944104553- 2104102177 

mail: katerinamanteli@yahoo.gr 

 

Και για τθν εταιρεία  

 

 

 Η 

νόμιμθ εκπρόςωποσ  

Γεωργία Ζϊθ     
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