
 

         

"Η ΖΩΗ ΜΕΣΑ" 

Οι ξεκαρδιςτικζσ ιςτορίεσ του Αρκά   

 

Η εταιρεία κεατρικϊν παραγωγϊν «Μζθεξισ» παρουςιάηει για 4θ χρονιά, τισ 

ξεκαρδιςτικζσ ιςτορίεσ του ΑΡΚΑ (“Η Ζωή Μετά”, ο “Ιςοβίτησ” και “Χαμηλζσ 

Πτήςεισ”),  ςτθν πιο χιουμοριςτικι παράςταςθ τθσ χρονιάσ «Η ΖΩΗ ΜΕΣΑ».  

 

Ο Θανάςησ Βιςκαδουράκησ, ο Γιώργοσ Γιαννόπουλοσ,ο Παντελήσ Καναράκησ, ο 

Πζτροσ Μπουςουλόπουλοσ, ο  Χρήςτοσ Σριπόδησ και ο Δημήτρησ Αγοράσ που 

υπογράφει τόςο τθν κεατρικι διαςκευι όςο και τθν ςκθνοκεςία, ωσ ςφγχρονοι 

ιρωεσ του ΑΡΚΑ κα ξεπθδιςουν και κα ηωντανζψουν μζςα από τισ νζεσ ςελίδεσ των 

κόμικσ, για να φζρουν λυτρωτικά γζλιο ςτα χείλθ κάκε πικραμζνου αλλά και ςτα 

χείλθ όλων των κεατϊν που κα απολαφςουν τθν παράςταςθ. 

Για να ςασ βάλουμε λίγο ςτο κλίμα… 

«Ο Μπαμπάσ  Σπουργίτθσ προςπακεί να ξεπεράςει τθν προδοςία τθσ ςπουργιτίνασ, 

να βρει καινοφργια ςφντροφο και να χαλιναγωγιςει το “τζρασ” που ζχει για γιο. Ο 

Ιςοβίτθσ βρίςκει παρθγοριά ςτο μοναδικό πλάςμα που του προςφζρει τθ φιλία του 

με το αηθμίωτο, τον βρωμερό ποντικό Μοντεχριςτο, ενώ ο Θανατοποινίτθσ γράφει 

τθν αυτοβιογραφία του περιμζνοντασ χάρθ. Τζλοσ, ςτθν κόλαςθ και ςτον παράδειςο 

τα πράγματα δεν είναι ζτςι όπωσ μασ τα είπαν. Ζωι μετά υπάρχει, αλλά κάτι μασ 

κυμίηει από τα πριν» 

τθν παράςταςθ “Η Ζωή Μετά”, τα κείμενα και οι χαρακτιρεσ του αγαπθμζνου 

ςκιτςογράφου ηωντανεφουν, ςχολιάηοντασ με πολφ χιοφμορ και με λιτό αλλά 

καυςτικό τρόπο τθν κακθμερινότθτα του ςφγχρονου Ζλλθνα, τισ ανκρϊπινεσ 

ςχζςεισ, τουσ φόβουσ, τουσ πόκουσ και τισ μεταφυςικζσ του ανθςυχίεσ. Μια 

παράςταςθ που απευκφνεται με τόλμθ ςε όλουσ όςοι αγαποφν τον ΑΡΚΑ και δε 

φοβοφνται να κοιτάξουν με ςαρκαςμό το πρόςωπό τουσ ςτον κακρζφτθ. 

Πρωταγωνιςτοφν 

Θανάςησ Βιςκαδουράκησ, Γιώργοσ Γιαννόπουλοσ,  Παντελήσ Καναράκησ,Πζτροσ 
Μπουςουλόπουλοσ, Χρήςτοσ Σριπόδησ, Δημήτρησ Αγοράσ. 
 

Παραγωγι:   ΜΕΘΕΞΙ, Χρήςτοσ Σριπόδησ 

υγγραφζασ: ΑΡΚΑ 

Θεατρικι Διαςκευι / κθνοκεςία: Δημήτρησ Αγοράσ 



κθνικά : Λία Αςβεςτά 

Κοςτοφμια Κωνςταντινιά Βαφειάδου 

Καλλιτεχνικι επιμζλεια: Χρήςτοσ Σριπόδησ 

Επικοινωνία: 210 7622034, 6943290294 -   email : 

methexis.productions@gmail.com  

https://www.facebook.com/methexis.productions/?ref=br_rs 

Διάρκεια παράςταςησ: 80’  
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