
 

Θεατρική Ομάδα Persona 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 

«ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΠΟΝΥ»: Η ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

PERSONA ΓΙΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΤΗ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ 

 

Με το ολοκαίνουργιο έργο του Ισπανού Δραματουργού Πάκο Μπεθέρα «Το Μικρό 

Πόνυ» (πρώτη παρουσίαση τον περασμένο Φεβρουάριο στη Μαδρίτη), η Θεατρική 

Persona εγκαινιάσε τη νέα Θεατρική Σεζόν 2016-17 με την παγκόσμια πρεμιέρα 

του έργου στην Κύπρο. 

 

Το "Μικρό Πόνυ" είναι ένα έργο για την οικογένεια, τη διαφορετικότητα, τον 

σχολικό και κοινωνικό εκφοβισμό, αλλά και τη στάση των γονιών και του σχολείου 

απέναντι στα παιδιά που ξεφεύγουν από τον λεγόμενο "γενικό κανόνα". 'Ενα έργο 

στο οποίο οι γονείς μιλάνε συνεχώς ΓΙΑ ΤΟ παιδί τους, αλλά ποτέ ΜΕ ΤΟ παιδί 

τους, η παρουσία του οποίου δηλώνεται επί σκηνής μόνο με ένα τεράστιο 

πορτρέτο στο σαλόνι. Ένα πορτρέτο, πάνω στο οποίο, καθόλη τη διάρκεια της 

σκηνικής δράσης, αποτυπώνονται και καταγράφονται -σαν ένα άλλο πορτρέτο 

Ντόριαν Γκρέι- όλες οι ψυχικές και συναισθηματικές αντιδράσεις, μεταπτώσεις 

και επιρροές του απόντος παιδιού, στα όσα διαδραματίζονται στο σπίτι και στο 

σχολείο με αφετηρία το ίδιο, αλλά χωρίς ποτέ το ίδιο να παρουσιάζεται, αφού 

ποτέ κανείς δεν του δίνει την ευκαιρία να έχει το δικαίωμα για λόγο και θέση 

απέναντι σε αυτά που το αφορούν και επηρεάζουν τελικά τραγικά την ύπαρξή 

του. 

 

Η παράσταση έκανε πρεμιέρα τον Οκτώβριο  κι έδωσε συνολικά έντεκα 

παραστάσεις στη Λευκωσία , εισπράττοντας εγκωμιαστικά σχόλια από κοινό και 

κριτικούς.* Έπειτα από παρότρυνση της κυρίας Koυρσουμπά, Επιτρόπου 

Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, η Θεατρική ομάδα Persona 

αποφάσισε να δώσει περιορισμένο αριθμό πρωινών παραστάσεων για σχολεία 

Μέσης Εκπαίδευσης και δύο παραστάσεις για ενήλικες στη Λευκωσία και Λεμεσό. 

Συγκεκριμένα στη Λευκωσία η παράσταση θα δοθεί στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών 

στις 25/1/17 στις 8:30 μ.μ και στη Λεμεσό στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο στις 

3/2/2017 στις 8:30 μ.μ. 

 



Το «Μικρό Πόνυ» βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα κι είναι αφιερωμένο από τον 

ίδιο τον συγγραφέα στη μνήμη δύο παιδιών, του Μάικλ Μορόνες και του Γκρέισον 

Μπρους, τα οποία το 2014 υπήρξαν τραγικά θύματα κακοποίησης.   

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

Είναι 11 Σεπτεμβρίου και τα σχολεία ανοίγουν. Ο 11χρονος γιος της Ιρένε και του 

Χάιμε πηγαίνει στην τάξη με την καινούργια του σχολική τσάντα, η οποία στο 

εξωτερικό της μέρος απεικονίζει ήρωες από τη γνωστή παιδική σειρά κινουμένων 

σχεδίων "Μικρό μου πόνυ", που είναι κι η αγαπημένη του. Οι συμμαθητές του τότε 

αρχίζουν να τον κοροϊδεύουν και να τον χλευάζουν, ενώ, σταδιακά, όταν το 

«παιγνίδι» χοντραίνει, τον κακοποιούν λεκτικά και σεξουαλικά και τον 

εξευτελίζουν. Ο  διευθυντής του σχολείου, για να κατευνάσει τα πνεύματα και να 

δώσει λύση στο θέμα ώστε να σταματήσει το bullying και οι εκδηλώσεις βίας οι 

οποίες αρχίζουν να παίρνουν επικίνδυνες διαστάσεις, προσπαθεί να έρθει σε 

συμφωνία με τους γονείς του παιδιού, οι οποίοι διαφωνούν και μεταξύ τους ως 

προς την αντιμετώπιση και τις τακτικές του διευθυντή, καλώντας το παιδί να 

«συνετιστεί» και να αλλάξει την προτίμησή του. Εκείνο όμως αρνείται πεισματικά 

να αποχωριστεί την τσάντα του, ενώ οι ενήλικες αρνούνται να αποχωριστούν τον 

εγωισμό και τις παγιωμένες θέσεις τους... 

 

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Πάκο Μπεθέρα 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μαρία Χατζηεμμανουήλ 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Λέα Μαλένη 

ΣΚΗΝΚΑ-ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: Κωνσταντίνος Κουννής 

ΜΟΥΣΙΚΗ: Στέλλα Χρήστου 

ΠΟΛΥΜΕΣΑ: Αιμίλιος Αβραάμ 

ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: Ελένη Αναστασίου 

  

ΔΙΑΝΟΜΗ: 

ΙΡΕΝΕ: Λέα Μαλένη 

ΧΑΪΜΕ: Χάρης Χαραλάμπους 

 

Παραστάσεις: 

Λευκωσία: 25/1/2017 Δημοτικο Θέατρο Λατσιών 

Λεμεσός: 3/2/2017 Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο  

Διάρκεια Παράστασης: 85 λεπτά 

Τιμή εισιτηρίου: 15 ευρώ (κανονικό) και 12 ευρώ(μειωμένο για φοιτητές, 

στρατιώτες, συνταξιούχους, ανέργους, μαθητές, θεατρικούς συντελεστές) 

Πληροφορίες και κρατήσεις: 70000138 

*http://www.timeoutcyprus.com/article/20630/eyharistoyme-poy-mas-anagkasate-

na-skeftoyme 

http://www.philenews.com/el-gr/politismos-kritikes--

gnomes/391/335959/prosdokomenos-provlimatismos 

 

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 
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