
Επόμενες Ανοιξιάτικες εκδηλώσεις 

του  ανοικτού  ιστορικού  Μαλλιαροπούλειου Θεάτρου Τρίπολης 

 

Μετά το επίσημο άνοιγμα του υπεραιωνόβιου  Μαλλιαροπούλειου  Θεάτρου  Τρίπολης  

με τρεις  σημαντικές εκδηλώσεις (μία θεατρική παράσταση και δύο μουσικές  βραδιές –  τη 

μία παρουσίασε η Λυρική Σκηνή)  που παρακολούθησαν  με συγκίνηση  πολλοί επίσημοι  

προσκεκλημένοι  αλλά και απλοί θεατές  γεμίζοντας την  αίθουσά του,  το  ιστορικό Θέατρο 

συνεχίζει το καλλιτεχνικό Ανοιξιάτικο πρόγραμμά του. Η κόκκινη αυλαία του άνοιξε, 

φέρνοντας αρώματα Πολιτιστικής Άνοιξης  στην  Αρκαδική πρωτεύουσα  και ζωντανεύοντας 

μια Αρκαδική πηγή δημιουργικής έμπνευσης  και ιστορικής μνήμης για τη σύγχρονη 

πολιτιστική ζωή. 

Το πρόγραμμα του  ανοικτού  εκσυγχρονισμένου  πλέον Δημοτικού Θεάτρου της Τρίπολης  

συνεχίζεται  με  ενδιαφέρουσες παραστάσεις όπως  είναι  το έργο (τραγική κωμωδία) του 

Φρίντριχ  Ντύρρενματ   « Η επίσκεψη της γηραιάς κυρίας» που θα παρουσιάσει η  

Θεατρική Ομάδα Τρίπολης (με πλούσια πολιτιστική δράση) από 13-23 Απριλίου 2013, 

καθημερινά στις 9 μ.μ. και στη συνέχεια  εντός του Μαΐου η Νένα Μεντή θα ζωντανέψει  

στη σκηνή του Μαλλιαροπούλειου Θεάτρου τα πάθη  της  θρυλικής  ποιήτριας και  

στιχουργού Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου  και την αστείρευτη  όρεξή της για ζωή μέσα από 

έναν  επίκαιρο θεατρικό μονόλογο. 

Το Μαλλιαροπούλειο Θέατρο- έμβλημα για την πόλη της Τρίπολης κουβαλά ιστορία ενός 

και πλέον αιώνα και αποτελεί ένα από τα λιγοστά εναπομείναντα ιστορικά δημοτικά 

θέατρα  σ’ όλη τη χώρα. Αναδημιουργήθηκε για να φιλοξενήσει ποιοτικά καλλιτεχνικά 

δρώμενα και να γίνει πόλος έλξης  και σταθμός  πολιτιστικής  κίνησης για  όλη την 

περιφέρεια της Πελοποννήσου. 

Το μοναδικό αυτό στολίδι στην καρδιά της Πελοποννήσου, άνοιξε μετά από πολλά χρόνια 

τις πύλες του αφού αναπαλαιώθηκε κρατώντας την αρχιτεκτονική του μορφή και 

φυσιογνωμία που συνδυάστηκε με τη σύγχρονη λειτουργικότητα, θυμίζοντας την αξία του 

ως διαχρονικό σύμβολο πολιτισμού στους κατοίκους και επισκέπτες της. 

Η Τρίπολη αποτελεί  πλέον ένα  θελκτικό τόπο συνάντησης της  ιστορίας και του πολιτισμού 

της  μέσα από τα δύο σύμβολά της: Τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη με το άγαλμά του στην 

Πλατεία Άρεως που ταυτίζεται με τον αγώνα για την ελευθερία και το Μαλλιαροπούλειο 

Θέατρο ως  ιστορική  στέγη πολιτισμού που φιλοξένησε πολλές προσωπικότητες του 

καλλιτεχνικού χώρου. 

Το θέατρο κράτησε την αίγλη του παρελθόντος με πολλά στοιχεία που αναδημιουργήθηκαν 

όπως ήταν παλιά: Με την  έντονη κόκκινη  βελούδινη αυλαία του, τα βελούδινα  επίσης 

κόκκινα καθίσματα, την ανάγλυφη διακόσμηση, τα σιδερένια μπαλκόνια στο πίσω μέρος 

της σκηνής, τη μαρμάρινη εντυπωσιακή σκάλα που οδηγεί στους εξώστες, τις δύο 

χρυσαφένιες θεατρικές προσωπίδες  πάνω από την αυλαία κ.ά. Παράλληλα απέκτησε τις 

ευκολίες ενός σύγχρονου θεάτρου με τον απαραίτητο νέο εξοπλισμό  για την εύρυθμη 

λειτουργία του. 

Πληροφορίες  για το κοινό: 2710 242126 (για κρατήσεις θέσεων, ώρες πρωινές),                

 


