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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019 

skrow. theater 

 

• Φύκι στο Βυθό της Πένυς Φυλακτάκη 

*Βραβείο Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος, 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Θεατρικού 

Έργου, 2017 

 

Πρεμιέρα: Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018 

Κάθε Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή  στις 21:00 

Εισιτήριο: 12 € γενική είσοδος, 10 € φοιτητικό, μειωμένο, ομαδικό (για 

κρατήσεις άνω των 10 ατόμων), 8 € ανέργων/ΑΜΕΑ  

 
Το νέο βραβευμένο έργο της Πένυς Φυλακτάκη «Φύκι στο Βυθό» σκηνοθετεί 

ο Κωνσταντίνος Μάρκελλος στη σκηνή του skrow. theater. Μετά την πρώτη παρουσίαση 

στο Φεστιβάλ «Αναλόγιο 2017» (Θέατρο Τέχνης- Κάρολος Κουν) και στη Νέα Υόρκη 

(Greek Play Project σε συνεργασία με το Eclipses Theatre Group NY, 2018) το «Φύκι στο 

Βυθό» επιστρέφει στην Αθήνα από τις 5 Οκτωβρίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο & 

Κυριακή στις 21.00. 

 

Ογδόντα έξι χιλιάδες τετρακόσια. Αυτά αφήνει στη διαθήκη του ο πατέρας της 

οικογένειας υπό έναν όρο: να τα κερδίσει όποιο από τα δυο παιδιά του τα επενδύσει με τον 

καλύτερο τρόπο  μέσα σε 24 ώρες από την κηδεία του. Ο θάνατος του και η αινιγματική 

διαθήκη ξαναφέρνουν στο κατώφλι του πατρικού σπιτιού τα δύο αδέρφια έπειτα από 24 

χρόνια. Ο  μαραθώνιος ξεκινά, ο  χρόνος στο σπίτι της παραλίας με τα φύκια μετρά 

αντίστροφα, και η ανατροπή περιμένει στη γωνία. Του βυθού. 

 

Σκηνοθετικό σημείωμα 

Στον προσωπικό τους παραθαλάσσιο «κήπο της γνώσης»  τα μέλη μιας οικογένειας με 

κρυμμένα μυστικά,  παρακινημένα από τον φορέα μιας αινιγματικής τελευταίας επιθυμίας 

θα εξαντλήσουν  τον πολύτιμο χρόνο τους σε μια προσπάθεια να αναδυθούν απ’ το βυθό 

του ένοχου παρελθόντος. Ο χρόνος που καλπάζει, ο χρόνος που επουλώνει τραύματα ή 

ξύνει πληγές, ο χρόνος που όλα τα δαμάζει, ο χρόνος ως απόλυτη ετυμηγορία και 

αναθεωρητής της ανθρώπινης ύπαρξης. 24 χρόνια μετά την αμφιλεγόμενη γέννηση ενός 

μωρού, 24 ώρες μετά τον θάνατο του ηλικιωμένου παππού του και μέσα σε χρόνο 24  
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ωρών από την κηδεία, ο Αντρέας, με  την αδελφή του Αλεξάνδρα, την σύζυγό του Μάρθα 

και τον γιο της οικογένειας Νικόλα, κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του Συμβολαιογράφου κι  

εντολοδόχου της διαθήκης του παππού, θα αναθεωρήσουν μια για πάντα όλες τις 

βεβαιότητες της ζωής τους. Σκαλίζοντας το παρελθόν της οικογένειας θα βρεθούν 

αντιμέτωποι με μια νέα τραγωδία που θ’ αλλάξει για πάντα τις ζωές τους. 

 

• Σκηνοθεσία-Δραματουργική Επεξεργασία: Κωνσταντίνος Μάρκελλος • Βοηθός 

Σκηνοθέτη: Ελένη Στεργίου • Μουσική: Αντώνης Παπακωνσταντίνου • Σκηνικά: Ζωή 

Μολυβδά-Φαμέλη • Σχεδιασμός Φωτισμών: Ζωή Μολυβδά-Φαμέλη • Κοστούμια: 

Μαρία Καραθάνου •  Βοηθός Σκηνογράφου: Ίρις Σκολίδη • Κατασκευή Σκηνικών: 

Γαβριήλ Τσακλίδης • Φωτογραφίες: Γιάννης Πουλημένος • Teaser: Μιχάλης 

Χαραλαμπίδης, Δημήτρης Αθανασιάδης • Σχεδιασμός Αφίσας: Άρης Σομπότης 

 

Παίζουν: Νίκος Παντελίδης, Νεκταρία Γιαννουδάκη,  Θεοδώρα Σιάρκου,  Γιώργος 

Σαββίδης  

 

Στον ρόλο του Συμβολαιογράφου ακούγεται η φωνή του Ηλία Ζερβού. 

 

• Επιθεωρητής  σε σκηνοθεσία Γιώργου Παπαγεωργίου 

*βασισμένο στο έργο "Ο Επιθεωρητής" του Νικολάι Γκόγκολ 

 

Πρεμιέρα: Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018 

Κάθε  Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 21:00 

Εισιτήριο: 12 € γενική είσοδος, 10 € φοιτητικό, μειωμένο, ομαδικό (για 

κρατήσεις άνω των 10 ατόμων), 8 € ανέργων/ΑΜΕΑ  

 
Η κλασική κωμωδία του Ν. Γκόγκολ, γραμμένη το 1836, συναντιέται στη νέα διασκευή που 

υπογράφει ο Πάνος Παπαδόπουλος με τον Γιώργο Παπαγεωργίου, σε μία παράσταση που 

επιχειρεί να αντιμετωπίσει την έλευση του “Επιθεωρητή” ως μια “ερωτική ιστορία”.  

 

Έναν έρωτα με το όνειρο, την ψευδαίσθηση, την “προσυμφωνημένη” ήττα. Ώστε η ελπίδα 

που θα γεννηθεί να είναι a priori ανεκπλήρωτη. 

 

Μετά τον “Αρίστο”, ο Γιώργος Παπαγεωργίου μαζί με 5 ηθοποιούς και έναν μουσικό επί 

σκηνής, κρατώντας ως άξονα την γνωστή ιστορία του Ρώσου απατεώνα Χλεστιακόβ και 

την έλευσή του στη μικρή επαρχιακή πόλη της Ρωσίας, δημιουργούν έναν φαντασιακό 

κόσμο, χρησιμοποιώντας υλικά από το χώρο των καμαρινιών ενός θιάσου, σε μία 

προσπάθεια αφηγηματικής απεικόνισης της φαρσοκωμωδίας, με τη βαθιά κριτική που ασκεί 

το ίδιο το έργο στους μηχανισμούς της απάτης. 
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Στο πρόσωπο του Χλεστιακόβ οι κάτοικοι της πόλης βλέπουν έναν μεγάλο σωτήρα και 

οραματίζονται ένα σπουδαίο μέλλον. Για μία ημέρα και οι δύο πλευρές ζουν ένα όνειρο που 

γίνεται πραγματικότητα· και είναι η αγάπη αυτή για την αναζήτηση της προσωπικής 

αλήθειας που δημιουργεί τη συμφιλίωση με την ψευδαίσθηση που φέρνει μαζί του ο 

“Επιθεωρητής”. 

 

"Τώρα καταλαβαίνω τι σημαίνει να είσαι κωμωδιογράφος. Την παραμικρή αλήθεια -ακόμη 

και ίχνος αυτής της αλήθειας- αν πεις, έχεις να αναμετρηθείς όχι μονάχα με άτομα, αλλά με 

ολόκληρες τάξεις” γράφει στο φίλο του Στσέπκιν ο Ν. Γκόγκολ. 

 

• Διασκευή/Δραματουργική Επεξεργασία: Πάνος Παπαδόπουλος, Γιώργος 

Παπαγεωργίου • Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπαγεωργίου • Βοηθός σκηνοθέτη: Έφη 

Χριστοδουλοπούλου • Σκηνικά: Κατερίνα Αριαννούτσου • Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα • 

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου • Επιμέλεια κίνησης: Μαρίζα Τσίγκα • Κομμώσεις: 

Talkin’ Heads • Φωτογραφίες: Δομινίκη Μητροπούλου • Παραγωγή: GOO THEATER 

COMPANY 

 

Παίζουν: Μαρία Διακοπαναγιώτου, Θανάσης Ζερίτης, Πάνος Παπαδόπουλος, Μαρία 

Πετεβή, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος 

Μουσικός επί σκηνής: Γιάννης Λατουσάκης 

 

 Η παράσταση είναι επιχορηγούμενη από το Yπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

 

• Στην Εξοχή 

 

Πρεμιέρα: Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου στις 21:00 

Κάθε Πέμπτη στις 21:00 

Εισιτήριο: 10€ γενική είσοδος, 8€ ανέργων/ΑΜΕΑ/ομαδικό (για κρατήσεις άνω 

των 10 ατόμων) 

 

Είπες· «Θα πάω σ’ άλλη γη, θα πάω σ’ άλλη θάλασσα. 
Μια πόλις άλλη θα βρεθεί καλλίτερη από αυτή. (Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗΣ) 

 

Άραγε, υποδεικνύει δύναμη ή αδυναμία η φυγή; Μπορείς να συνεχίσεις να αγαπάς όταν 

έχεις ένα παρελθόν γεμάτο προδοσία; Μπορεί κανείς να ξεχνά το παρελθόν; Το να μένεις 

και να παλεύεις σε καθιστά ήρωα ή έρμαιο; 



 
 

skrow. theater | Αρχελάου  5, Παγκράτι  | 210 72 35 842  | www.skrowtheater.com 

 

4 

 

Το έργο του Μάρτιν Κριμπ "Στην Εξοχή" είναι ένα κείμενο ουσιαστικά κρυπτογραφικό με 

φοβερή δύναμη και υποβλητικότητα που εστιάζει στις διαπροσωπικές σχέσεις. Πίσω από 

τον κοινό, καθημερινό διάλογο των ηρώων κρύβεται μια παράξενη ένταση και μια 

ακαθόριστη απειλή. 

 

Οι τρεις χαρακτήρες του έργου κινούνται, ενεργούν και αντιδρούν εγκλωβισμένοι στο 

προσωπικό τους αδιέξοδο, αποκομμένοι από τον έξω κόσμο και αδύναμοι να 

αντιμετωπίσουν ο ένας την πραγματικότητα του άλλου. 

 

 Με την υποστήριξη της δραματικής σχολής «ΑΡΧΗ» 

 

• Κείμενο: Martin Crimp • Μετάφραση: Χριστίνα Μπάμπου- Παγκουρέλη • 

Σκηνοθετική επιμέλεια: Νέλλη Καρρά  

 

Παίζουν: Στέλα Καπετάνιου, Γιώργος Λιάκος, Μπέτυ Σαράντη 

 

• H Αρχή του Αρχιμήδη του Ζουζέπ Μαρία Μιρό*, σε σκηνοθεσία 

Βασίλη Μαυρογεωργίου 

*Winner of Premi Born de Teatre Award 2011 

 

Πρεμιέρα: Παρασκευή, 01 Φεβρουαρίου 2019 στις 21:00 

Εισιτήριο: 12 € γενική είσοδος, 10 € φοιτητικό, μειωμένο, ομαδικό (για 

κρατήσεις άνω των 10 ατόμων), 8 € ανέργων/ΑΜΕΑ  

 
Ο Τζόρντι, δάσκαλος σε ομάδα κολύμβησης παίδων, αγκαλιάζει και δίνει ένα φιλί σε ένα 

αγοράκι που κλαίει γιατί φοβάται το νερό και δε θέλει να κολυμπήσει χωρίς σωσίβιο.  

Μια τρυφερή κίνηση ενθάρρυνσης ενός καλού δασκάλου. 

Μια απρεπής κίνηση με υποβόσκουσα σεξουαλική πρόθεση. 

Μια κίνηση που ίσως αποκαλύπτει περισσότερα πράγματα για τον παρατηρητή από ότι για 

τον δράστη.  

Ποιος είναι αυτός που κοιτάει; Από ποια οπτική; 

Μια κίνηση που θα αποτελέσει αφορμή μιας αλληλουχίας εκρηκτικών συζητήσεων και 

καταστάσεων για να έρθουν στην επιφάνεια καχυποψίες, προκαταλήψεις και φόβοι.  

 

Η Αρχή του Αρχιμήδη είναι η νέα σκηνοθεσία του Βασίλη Μαυρογεωργίου. Ένα 

σύγχρονο ισπανικό έργο ενός καταξιωμένου ισπανού συγγραφέα (Ζουσέπ Μαρία Μιρό) που 

παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και θα μας φέρει αντιμέτωπους με ένα 

αριστοτεχνικά απλό δίλημμα. 
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Το μόνο που μένει είναι να πάρουμε θέση…(ή και όχι). 

 

•Συγγραφέας: Ζουζέπ Μαρία Μιρό • Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ • Σκηνοθεσία: 
Βασίλης Μαυρογεωργίου • Σκηνογράφος: Θάλεια Μέλισσα • Ενδυματολόγος: Ιφιγένεια 
Νταουντάκη • Φωτιστής: Στέλλα Κάλτσου • Μουσική επιμέλεια: Γιάννης Σορώτος • 
Βοηθός Σκηνοθέτη: Καλή Βοϊκλή 
 

Παίζουν: Σεραφείμ Ράδης, Γιάννης Σοφολόγης, Μιχάλης Συριόπουλος, Μαρία Φιλίνη 
 

 

 Η παράσταση είναι επιχορηγούμενη από το Yπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

 
• Με το Ένα Χέρι Κρατούσε τον Καραγάτση και με το Άλλο το 

Τσιγάρο, σε κείμενο & σκηνοθεσία Βίλιας Χατζοπούλου 

 

Πρεμιέρα: Τετάρτη, 06 Φεβρουαρίου 2019 στις 21:00 

Κάθε Τετάρτη στις 21:00 

Εισιτήριο: 12 € γενική είσοδος, 10 € φοιτητικό, μειωμένο, ομαδικό (για 

κρατήσεις άνω των 10 ατόμων), 8 € ανέργων/ΑΜΕΑ 
 

Το έργο είναι ο μονόλογος μιας γυναίκας που γεννήθηκε τη δεκαετία του ’30 στην Κοζάνη, 

σπούδασε δασκάλα και πρωτοδιορίστηκε τη δεκαετία του ‘50 σ’ ένα μικρό νησί των 

Κυκλάδων. Μετά από χρόνια θα εξομολογηθεί την περιπέτειά της στο νησί. Τα πρόσωπα, 

τα πέτρινα τοπία, ο αέρας, η αγάπη, η βία. Μια σκληρή πορεία που θα την ξαναθυμηθεί με 

ακρίβεια. Θα ανατρέξει σε μια εποχή στέρησης, απέναντι σε μια εποχή αφθονίας. 

 

• Κείμενο /Σκηνοθεσία : Βίλια Χατζοπούλου • Σκηνικός Χώρος: Χριστόφορος Κώνστας 

_Xsquare Designlab • Βοηθοί Σκηνοθέτη :  Άννυ Ζερβού και Μαρία Σταυροπούλου  

 

Ερμηνεία: Λένα Δροσάκη 

 

• Ευτυχισμένες Μέρες του Σάμιουελ Μπέκετ, σε σκηνοθεσία Θανάση 

Δόβρη 

 

Πρεμιέρα: Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019 στις 21:00 
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Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00 

Εισιτήριο: 12 € γενική είσοδος, 10 € φοιτητικό, μειωμένο, ομαδικό (για 

κρατήσεις άνω των 10 ατόμων), 8 € ανέργων/ΑΜΕΑ 

 
Μισοθαμμένη σε μια βραχώδη έρημη γη, τύμβο ή «πλατωνική» παγίδα η αντιφατική 

Γουίννυ ζει στο καθεστώς της συνεχούς ομιλίας που της έχει επιβάλει ένα κουδούνι και η 

ακίνητη σιωπή του άντρα της Γουίλυ. Ο μνημονικός λόγος, η μεταφυσική σιωπή και η 

ενασχόλησή της με τα αντικείμενα και τις λέξεις είναι μεταβατικά στάδια από τα οποία 

περνάει το εγώ για να φτάσει η στιγμή της λυτρωτικής εξαφάνισής του. 

«Να μιλάς για να μιλάς είναι μια λύτρωση» διακηρύσσει ο Νοβάλις κι αυτό είναι το πιο 

χαρακτηριστικό στοιχείο χιουμοριστικού νέο-αναρχισμού του Ιρλανδού συγγραφέα. 

Ο χώρος στις «Ευτυχισμένες μέρες» έχει έναν συμβολισμό που ταυτίζεται με τον «χρόνο» 

και το «θάνατο». Αυτή η ατελείωτη προσμονή είναι μια παράλογη δικαιολογία ζωής. 

Οι κειμενικοί Γουίνυ και Γουίλυ εμπλέκονται σε ένα ατέρμονο πήγαινε – έλα μεταξύ αυτού, 

του άλλου και κανενός χρόνου, ανάμεσα στο κάπου και στο πουθενά, στο εγώ, στο όχι 

εγώ και στο δίχως εγώ. Η μπεκετική ιλαροτραγωδία ή τραγική φάρσα «Ευτυχισμένες 

μέρες», ένα έργο εύθραυστων προεκτάσεων και συμβολισμών παρουσιάστηκε πρώτη 

φορά το 1961 και θεωρήθηκε από την κριτική ως η «Ανάσταση της Τραγωδίας». 

 

• Μετάφραση: Μάνος Λαμπράκης • Σκηνοθεσία: Θανάσης Δόβρης • Βοηθός 

σκηνοθέτη: Χρήστος Τζιούκαλας 

 

Παίζουν: Μαρία Παρασύρη, Κώστας Κουτσολέλος 

 

 Δον Ζουάν 

 

Πρεμιέρα: Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου στις 21:00 

Κάθε Πέμπτη στις 21:00 

Εισιτήριο: 10€ γενική είσοδος, 8€ ανέργων/ΑΜΕΑ/ ομαδικό (για κρατήσεις άνω 

των 10 ατόμων) 
         

 

Το πρόσωπο του Δον Ζουάν κατοικεί στο βλέμμα τεσσάρων ηθοποιών εναλλάσσοντας τη 

μορφή του όχι όμως την ανάγκη του να προκαλεί χλευάζοντας ένα σύμπαν χωρίς τέλος. 

Ο Δον Ζουάν ο άνθρωπος που αναζητάει και ποθεί ακόρεστα χρησιμοποιεί κάθε επιχείρημα 

-χωρίς να πιστεύει κανένα- για να ικανοποιήσει την σεξουαλική του αδηφαγία. 

Ο Μολιέρος σατιρίζει την φεουδαρχική αντίληψη του έρωτα σαν κυνηγιού, πλάθοντας ένα 

κωμικό πρόσωπο της αυλικής αριστοκρατίας της εποχής, που με την κυνική απιστία του 

αποφεύγει τις στοιχειώδεις ηθικές απαιτήσεις. 
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• Επιμέλεια σκηνοθεσίας:  Νέλλη Καρρά • Δραματουργία: Αλκίνοος Δωρής • 

Σκηνογραφία: Θωμάς Οικονομάκος, Δημήτρης Ταμπάκης • Φωτισμός: Θωμάς 

Οικονομάκος 

 

Παίζουν: Μαριλένα Γερµανού, Μαρίζα Θεοφυλακτοπούλου, Κατερίνα Καλουµένου, 

Δήµητρα Κολοκυθά  

 

 Με την υποστήριξη της δραματικής σχολής «ΑΡΧΗ» 

 

 

Παιδική σκηνή 
 

• Γιέ- χσιέν, Μία Σταχτοπούτα από την Κίνα από το Θέατρο Ρετρό 

 

Πρεμιέρα: Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2018 

Κάθε Κυριακή στις 15:00 

Εισιτήριο: 8€ γενική είσοδος, 7€ ομαδικό (για κρατήσεις άνω των 10 ατόμων) 

 
Το «Θέατρο Ρετρό» αφηγείται και παρουσιάζει την κινέζικη παραλλαγή της γνωστής μας 

Σταχτοπούτας, στο skrow. theater από τις 04 Νοεμβρίου 2018 και κάθε Κυριακή στις 15.00 

μ.μ. 

Στη διαχρονική αυτή ιστορία, εκτός από την ευγενική Γιε-χσιεν, το χρυσό της ψάρι, την 

κακιά μητριά της, θα γνωρίσουμε και ένα μικροσκοπικό χρυσοκέντητο ανεκτίμητο… 

παντοφλάκι! Θα μπορέσει η Γιε-χσιεν να πάει στη γιορτή της Άνοιξης; Πώς μπορεί το ψάρι 

της, να την βοηθήσει; Και το πιο σημαντικό απ’ όλα, τι συνέβη στο παντοφλάκι; 

 

Λίγα λόγια για την παράσταση 

Το έργο «Γιε-χσιεν: Η Σταχτοπούτα από την Κίνα» βασίζεται στον κινέζικο μύθο «Ye Xian» 

που έγραψε ο Κινέζος ποιητής Tuan Ch'eng-shih τον 9ο αιώνα. Η παράσταση 

δημιουργήθηκε για δύο ηθοποιούς-αφηγητές, οι οποίοι εναλλάσσουν τον ρόλο του 

αφηγητή με τους διαφορετικούς ρόλους του παραμυθιού, αλλάζοντας αξεσουάρ με 

μοναδική ταχύτητα. Παράλληλα, με απλά σκηνικά αντικείμενα, δημιουργούν όλους τους 

διαφορετικούς χώρους αλλά και την αλλαγή ατμόσφαιρας του παραμυθιού. 

  

 

 

http://www.theatroretro.eu/
https://www.skrowtheater.com/
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Η παράσταση «Γιέ-χσιέν: Η Σταχτοπούτα από την Κίνα» χωράει κυριολεκτικά σε μία extra 

large βαλίτσα, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να μεταφέρεται παντού, εκφράζοντας έτσι 

την πεποίθησή μας πως μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί ακόμη με τα πιο απλά μέσα, 

προσφέροντας ένα θέαμα ευαίσθητο και ποιοτικό. 

 

Η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά 4 έως 8 ετών. 

Διάρκεια: 45 λεπτά  

Μετά την παράσταση ακολουθεί θεατρικό παιχνίδι διάρκειας 30 λεπτών.  

 

• Ιδέα-προσαρμογή κειμένου: Αγγελική Φράγκου • Επιμέλεια κειμένου: Αγγελική 

Λάλου • Σκηνοθεσία: Αιμίλιος Αλεξανδρής • Επιμέλεια κίνησης: Μάρθα Κλουκίνα •   

Σκηνικά αντικείμενα: Βάλια Παπακωνσταντίνου • Κοστούμια: Βιβέτα Στρατηγού • 

Σχεδιασμός φωτισμού και φωτογράφιση: Παύλος Μαυρίδης • Διδασκαλία 

Κινέζικης γλώσσας: Qian Ru Xiao • Εμψύχωση δραστηριοτήτων: Βίκυ Καλπάκα • 

Οργάνωση παραγωγής: Θηρεσία Θεοδώρου  

  

Παίζουν: Αλέξανδρος Ζουριδάκης, Αγγελική Φράγκου  

 

 
 

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ από 24/9: 

Στο site: www.skrowtheater.com 

Στο τηλέφωνο: 2108938111 

Στο δίκτυο καταστημάτων: Public 

Στο ταμείο του θεάτρου: κάθε Τετάρτη, Παρασκευή & Σάββατο 17:00 - 20:00  

& κάθε Κυριακή 11:00 - 14:00 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

 

site: http://www.skrowtheater.com 

e-mail: press@skrowtheater.com 

https://www.facebook.com/skrowtheater 
 

https://twitter.com/skrowtheater 

https://www.instagram.com/skrowtheater 

 

http://www.skrowtheater.com/
http://www.skrowtheater.com/
mailto:press@skrowtheater.com
https://www.facebook.com/skrowtheater
https://twitter.com/skrowtheater
https://www.instagram.com/skrowtheater

