
ΔΕΛΤΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

«ΜΑΝΟΝ ΛΕΣΚΩ» 
της Τζίνας Φωτεινοπούλου 

 
Μια ιστορία αγάπης βασισμένη στην ομώνυμη όπερα του Τζάκομο Πουτσίνι 

Εκδόσεις  Άπαρσις   
    

Η όπερα του Τζάκομο Πουτσίνι για πρώτη φορά σε ελληνική έκδοση. 
Μια μουσικό-θεατρική διασκευή της όπερας σε εικονογραφημένο βιβλίο με διπλό CD 

από την υψίφωνο-φιλόλογο Τζίνα Φωτεινοπούλου. 
     

Για μικρούς (από 10 ετών) και μεγάλους.  
 

 
 

  
Η νεαρή Μανόν Λεσκώ, λίγο πριν τον εγκλεισμό της σε μοναστήρι της Αμιένης,  

ερωτεύεται τον φοιτητή Ρενάτο Ντε Γκριέ.  
Με «τα φτερά του έρωτα» φεύγουν μαζί, κρυφά απ’ όλους, για το Παρίσι. 

Η προσκόλληση όμως της Μανόν στις ανέσεις και στα υλικά αγαθά φέρνει απρόσμενες αλλαγές. 
Ποιος θα κερδίσει άραγε; Η αγάπη ή το χρήμα; 

Οι τρεις Μοίρες, που όλα τ’ αποφασίζουν από πριν για τους ανθρώπους,  
γνέθουν το νήμα της ζωής… 

Η ανέμη γυρίζει και το κόκκινο κουβάρι ξετυλίγεται… 
Η  ιστορία των δύο νέων θα είναι γεμάτη από συνεχόμενες και αναπάντεχες ανατροπές. 

 
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

 
Η υψίφωνος-φιλόλογος Τζίνα Φωτεινοπούλου, μέσα από μια αφηγηματική-θεατρική  

απόδοση, μεταφέρει την όπερα «Μανόν Λεσκώ» του Ιταλού συνθέτη Τζάκομο Πουτσίνι ως   
μουσικο-θεατρική διασκευή σε βιβλίο για μικρούς και μεγάλους. 

 
Εμπνευσμένη, κυρίως, από τον «τραγουδιστό λόγο» και τη δομή του αρχαίου ελληνικού δράματος  
-που αποτέλεσε βασικό πυρήνα έμπνευσης για τη γέννηση της όπερας- αλλά και από τον «ρυθμό»  

στη δημώδη ελληνική ποίηση, εναλλάσσει τον αφηγηματικό της λόγο με χορικά και μονολόγους  
γραμμένα κυρίως σε ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο και τις περισσότερες φορές σε ομοιοκαταληξία.  

Επιπλέον, συμπληρώνει την «αφηγηματική δράση» με τις άριες των πρωταγωνιστών αλλά και 



επιλεγμένα χορωδιακά τραγούδια σε ελληνική απόδοση, «πιστή» στο ιταλικό πρωτότυπο,  
ώστε η ιστορία να «ζωντανεύει» μουσικοθεατρικά στα μάτια του αναγνώστη. 

 
Ο αφηγηματικός λόγος συνδέεται αρμονικά με τον έμμετρο και τραγουδιστικό λόγο εξοικειώνοντας  
αβίαστα τον αναγνώστη με τον μύθο, τους ήρωες, τα μουσικά μοτίβα, τις άριες στη μητρική γλώσσα  

και διατηρώντας θεματολογικά όλα τα στοιχεία που διέπουν τη συγκεκριμένη όπερα: σασπένς, δραματικά  
και κωμικά στοιχεία, ρομαντισμό, υπέροχα μηνύματα και κυρίως την αλήθεια ενός σπουδαίου έργου. 

 
Εικονογράφηση: ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΟΝΤΑΙΟΥ 

Μουσική μεταγραφή: ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ 
 

Αφηγητής 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ   

Οι ηθοποιοί 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΑΤΑΣ, ΑΛΚΙΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗΣ 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ, ΤΖΕΝΗ ΔΙΑΓΟΥΠΗ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΚΑΣΗ, 
ΜΑΡΙΛΟΥ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΦΑΝΑΡΙΩΤΗ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΛΑΕΡΤΗΣ ΜΑΛΚΟΤΣΗΣ 

 
Ο τενόρος ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΥΒΑΣ 

Η σοπράνο ΤΖΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΟΛΑ 
Τελειόφοιτοι τμήματος υποκριτικής 

Δραματικής Σχολής Εθνικού Θεάτρου 2021-2022 
 

Χορωδία Δήμου Αθηναίων υπό τη διεύθυνση του Σταύρου Μπερή 
 

Μια ισχυρή καλλιτεχνική σύμπραξη 
ηθοποιών, λυρικών τραγουδιστών, μουσικών, εικαστικών, παιδιών 

 σε ένα βιβλίο με εκπαιδευτικό, πολιτιστικό, ψυχαγωγικό χαρακτήρα. 
 

Ένα έργο υπό την αιγίδα και με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

 

   Τζίνα Φωτεινοπούλου   
 

Υψίφωνος, πτυχιούχος ελληνικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (τμήμα 
Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών σπουδών), σπούδασε κλασικό τραγούδι στο Ωδείο 
Αθηνών (δίπλωμα μονωδίας με άριστα παμψηφεί, τάξη Κικής Μορφονιού) και 
παραστατικές τέχνες (μουσική-υποκριτική-χορό/ δίπλωμα ΒΑ Honors in Performing 
Arts/ειδίκευση σε μιούζικαλ και τζαζ) σε διακεκριμένα πανεπιστήμια του Λονδίνου. 
 
Συνεργάστηκε με συμφωνικές ορχήστρες και μικρότερα μουσικά σύνολα σε θέατρα 
και μουσικές σκηνές εντός και εκτός Ελλάδας. Έχει πρωταγωνιστήσει σε 
πολυάριθμες παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, του Μεγάρου Μουσικής 
Αθηνών και του Φεστιβάλ Αθηνών. 
 

Το 2017 πρωταγωνίστησε ως Μουζέττα (Μποέμ) στο Περμ (Ρωσία) υπό τη διεύθυνση του Θεόδωρου Κουρεντζή.  
Το 2018 πρωταγωνίστησε στην Εθνική Λυρική Σκηνή στην όπερα «Ζ» του Μηνά Μπορμπουδάκη σε σκηνοθεσία 
Κατερίνας Ευαγγελάτου, ενώ  το 2019 στην όπερα για παιδιά «Η πριγκίπισσα και το μπιζέλι» του Έρνστ Τοχ και  
στην όπερα «Έντα Γκάμπλερ» του Γιώργου Δούση. 
 
Την περίοδο 2020-2022 ξεκίνησε να μεταγράφει σε μουσικο-θεατρικές διασκευές τις όπερες του ιταλού συνθέτη  
Τζάκομο Πουτσίνι, τις οποίες και μετέφερε σε audio book από τις εκδόσεις «άπαρσις» και με την υποστήριξη του  
ΥΠΠΟΑ (Απρίλιος 2021: όπερα «Τουραντότ», Δεκέμβριος 2022: όπερα «Μανόν Λεσκώ»). 
 
Παλαιότερα, μεταξύ άλλων, ερμήνευσε τον ύμνο των Special Olympics στην τελετή έναρξης των αγώνων (2004), 
πρωταγωνίστησε στην τελετή αναβίωσης των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων (Παναθηναϊκό Στάδιο, 2013)  
και στην ιστορικής σημασίας συναυλία «Όλη η Ελλάδα για το Μίκη», παρουσία του Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος διηύθυνε 
μέρος της συναυλίας (Παναθηναϊκό Στάδιο, Ιούνιος 2017). 
 
Το 2008 ίδρυσε το «Στέκι μελέτης-μόρφωσης-πολιτισμού» στη Νέα Σμύρνη και το ωδείο «Ευμέλεια». 

  

 



 
Τιμή πώλησης: 23 ευρώ 

   
Σε όλα τα κεντρικά βιβλιοπωλεία-δισκοπωλεία 

Απευθείας από τις εκδόσεις Άπαρσις 

τ.2155155600| emporiko.aparsis@gmail.com 

και στη φόρμα επικοινωνίας 

http://www.aparsis.gr/contactus 
 

 

 

 

 
 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΑΡΣΙΣ-Ακαδημίας 76, Αθήνα 

 

  215-5155600, 694 592 9902  
 

www.aparsis.gr  aparsis.books@gmail.com  
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