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YouTube: Ποια είναι τα πιο δημοφιλή βίντεο του 2016 
ΖΩΔΙΑ: Μήπως έχει χάσει το ενδιαφέρον του; Τσέκαρε τα σημάδια της ερωτικής αδιαφορίας του... 

10.12.2016 | 23:33 

Πρεμιέρα με λαμπερές παρουσίες για 

την "Ωραία μου κυρία" [pics] 

 
Η Δήμητρα Ματσούκα επέστρεψε στη σκηνή με μία ξεχωριστή παράσταση που άνοιξε αυλαία 

το βράδυ της Παρασκευής. Πρόκειται για το έργο "Πυγμαλίων", γνωστό και ως "Ωραία Μου 

Κυρία" με το οποίο ανέβαινει στο θέατρο Πάνθεον, από το ομότιτλο μιούζικαλ του Τζωρτζ 

Κιούκορ το 1964 με την Ώντρευ Χέμπορν και τον Ρεξ Χάρισον.  

 

Ο Ιρλανδός δραματουργός Τζωρτζ Μπέρναρ Σω έγραψε το 1912 το πιο δημοφιλές θεατρικό του 

αντλώντας έμπνευση από τον αρχαιοελληνικό μύθο του Πυγμαλίωνα, του γλύπτη που 

ερωτεύτηκε παθιασμένα το άγαλμά του, την Γαλάτεια. Αυτήν τη σκεπτόμενη ρομαντική κομεντί, 

που απόλαυσαν πολλοί εκπρόσωποι της εγχώριας showbiz στην πρεμιέρα, την βλέπουμε σε 

μετάφραση-σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρήγα, με την Δήμητρα στο ρόλο της Ελίζα Ντούλιτλ και 

τον Κώστα Κόκλα ως καθηγητή Ουίλιαμ Χίγγινς. 

 

ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ για να δεις φωτογραφίες από τις πρόβες 

 

Μαζί τους, ένας 20μελής θίασος με πρωταγωνιστές τους Παύλο Χαϊκάλη, Χριστίνα 

Θεοδωροπούλου, Ορέστη Τζιόβα, Ησαϊα Ματιάμπα, Περικλή Αλμπάνη, Γαλήνη Τσεβά, Θωμά 

Παλιούρα, Ιάσονα Παπαματθαίου, Αντώνη Καφετζόπουλο και guest-star την Μπέτυ Λιβανού. 

 

Δες ποιοι βρέθηκαν στην πρεμιέρα!  
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Ελισάβετ Μουτάφη 

 
Νίνα Λοτσάρη 

 

 
Γιάννης Μπέζος, Τάνια Τρύπη 
 



 
Έμη Λιβανίου με την κόρη της 

 

 
Λίνα Σακκά 
 

 
Άντζελα Γκερέκου με την κόρη της 

 

 
Μαρία Ματσούκα με τη μαμά της 
 



 
Μαρία Μπεκατώρου 
 

 
Βασίλης Γκουρούσης, Τέτα Καμπουρέλη 

 

 
Κατερίνα Τσάβαλου 

 

 
Δημήτρης Λιγνάδης 
 



 
Αλίνα Κωστοβούλου με τον σύζυγό της, Μάριο Κουνέλη 

 

 
Βίκυ Κουλιανού 
 
Λίγα λόγια για το έργο 

 

Η υπόθεση αφορά την προσπάθεια ενός διανοούμενου καθηγητή Γλωσσολογίας στο Λονδίνο του 

1912 να μεταμορφώσει μια άξεστη ανθοπώλισσα από το Κόβεντ Γκάρντεν σε μια κυρία της 

υψηλής κοινωνίας.  

Ο Ουίλιαμ Χίγγινς, λοιπόν, βάζει στοίχημα ότι μπορεί να μετατρέψει ένα λαικό αμόρφωτο 

κορίτσι, την Ελίζα Ντούλιτλ, σε αληθινή αριστοκράτισσα, έτσι ώστε κανείς να μην υποψιάζεται 

την καταγωγή της. Η εκπαίδευση της Ελίζας αρχίζει φυσικά με πολλά προβλήματα και αναποδιές 

μιας και δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο να φτιάξεις έναν καινούργιο άνθρωπο μέσα 

σε έξι μήνες. Σε αυτήν την "κωμική" διαδικασία της μεταμόρφωσης επιστρατεύονται και άλλοι, 

όπως ο φίλος του καθηγητή Χίγγινς , η μητέρα του και πολλοί ακόμα.... Κάποια στιγμή η Ελίζα 

είναι έτοιμη να κάνει την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στη μεγάλη δεξίωση της Αγγλικής 

Πρεσβείας. 

Θα καταφέρει αυτό το "χαμίνι" να πείσει για νεαρή αριστοκράτισσα εκ Παρισίων, όπως την 

παρουσιάζουν; Και πώς περιπλέκονται ακόμα περισσότερο τα πράγματα, όταν ο αλαζονικός και 

σνομπ καθηγητής Χίγγινς αρχίζει να ερωτεύεται το δημιούργημά του; Όλα αυτά, θα τα δούμε σε 

μια τρυφερή κομεντί εποχής που ξεχειλίζει από χιούμορ, συναίσθημα, τρυφερότητα αλλά και 

καυστικά σχόλια του συγγραφέα για την αστική τάξη της εποχής του. 

Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης. Κοστούμια: Απόλλων Παπαθεοχάρης. Φωτισμοί: Χρήστος 

Τζιόγκας. Μουσική Επιμέλεια: Αλέξανδρος Ρήγας, Ησαΐας Ματιάμπα. Φωτογραφίες παράστασης: 

Βαγγελής Κυρής, Μιχάλης Τερζάκης. Βοηθοί Σκηνοθέτη: Σταμάτης Πατρώνης, Μαρία 

Οικονομίδη. 

 

Δες στιγμιότυπα από την πρεμιέρα! 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Φωτογραφίες: Πέτρος Χόντος 

 


