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Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου, αυτός ο λύχνος της
τέχνης και του πολιτισμού, φέτος θα φωτίσει τις θεατρικές μας ανα-
ζητήσεις μέσα από τα μονοπάτια της κωμωδίας, σε μια σαιζόν που
την χαρακτηρίζει «το Γέλιο και το Παράλογο».

Η Πειραματική Σκηνή φιλοξενεί έναν από τους επιφανέστερους
εκπροσώπους του Θεάτρου του Παραλόγου. Ο Ευγένιος Ιονέσκο,

μας ξεναγεί σε ένα από τα πλέον αντιπροσωπευτικά του έργα «Το μάθημα», που συνδυάζει
το παράλογο με την τραγικότητα των συμβάντων. Στη Παιδική Σκηνή μεταφέρεται το τρυφερό
παραμύθι του Όσκαρ Ουάιλντ «ο Εγωιστής Γίγαντας» ενώ η Εφηβική Σκηνή με το έργο του
Σελ Σιλβερστάιν «το Κομμάτι που λείπει» αναζητά απαντήσεις στο εναγώνιο ερώτημα της
ολοκλήρωσης και της ανάγκης να ανήκεις κάπου. Μια παράσταση που θα μεταφερθεί στις
σχολικές αίθουσες. 

Την άνοιξη, το Δη.Πε.Θε., βγαίνει βόλτα στην πόλη με το αριστούργημα του νεοελληνικού
θεάτρου, τη ρεαλιστική κωμωδία του Δημήτρη Κεχαΐδη «Το Τάβλι», η οποία θα παρουσιαστεί
στα καφενεία της πόλης και το «Μαμ» του Μάκη Σερέφα στο Τσιμεντένιο των Καπναποθηκών
Παπαστράτου. Το Μικρό Θέατρο, η καλλιτεχνική φωλιά της πόλης, συνεργάζεται για πρώτη
φορά με το Δη.Πε.Θε στην παράσταση «Aπό’ κει που φύτρωσες».

Στο Αγρίνιο είμαστε υπερήφανοι γιατί με κόπο και αφοσίωση απελευθερώσαμε δυνάμεις
που λειτούργησαν δημιουργικά. Έτσι υποδεχόμαστε στη σκηνή την θεατρική ομάδα των Αστυ-
νομικών με το έργο του Αλ. Σακελλάριου «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης», τους φοιτητές με το
έργο του Ζωρζ Μισέλ «Κυριακάτικος περίπατος» και την ομάδα της ΚΕΔΑ με το έργο του
Κώστα Μουρσελά «Εκείνος κι... εκείνος»

Με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζουμε τα Χριστούγεννα στην Γλυπτοθήκη Καπράλου μια ση-
μαντική παράσταση αφιερωμένη στον σπουδαίο Αγρινιώτη γλύπτη με τίτλο: «Καπράλος: τα
πρώτα βήματα». 

Τα Σάββατα στην πόλη έχουν την υπογραφή σημαντικών καλλιτεχνικών συναντήσεων.
Συνεχίζουμε την απευθείας παρακολούθηση των παραστάσεων της Metropolitan Opera της
Νέας Υόρκης και εδραιώνουμε την παρουσία μας στην κοινωνία με τη συνεργασία με την
Ελεπαπ και το Εργαστήρι «Παναγία Ελεούσα». Πιστοί και φέτος στο εβδομαδιαίο ραντεβού
με την Κινηματογραφική Λέσχη, διοργανώνουμε το Φεστιβάλ Μονολόγων, το Μαθητικό Φε-
στιβάλ και το 2ο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικών Θιάσων.

Αν σκοπός της τέχνης είναι να δώσει σχήμα στη ζωή μας, το Δημοτικό Θέατρο, συμπλη-
ρώνοντας έναν επιτυχημένο κύκλο υπό τις οδηγίες του Νίκου Καραγέωργου, κατάφερε να
επιβεβαιώσει ότι «αφετηρία του θεάτρου είναι η ποίηση και η μαγεία…». Εκεί μας ταξίδεψε.

Το Αγρίνιο του πολιτισμού, με όραμα και δημιουργικότητα,επενδύει στο καλλιτεχνικό του
απόθεμα και δημιουργεί μια ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα. 

Εύχομαι καλή θεατρική χρονιά. 

O Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δη.Πε.Θε. Αγρινίου
Γιώργος Παπαναστασίου

Δήμαρχος Αγρινίου
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
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Φωτογραφίες
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Video
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Βοηθός κατασκευαστής σκηνικών
Γιώργος Δημάκης

Επιμέλεια προγράμματος

Νίκος Καραγέωργος
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«Το σπίτι της Νεφέλης»
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«Σ’ αγαπώ, σε μισώ»
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Ανρί Μπεργκσόν – Το γέλιο

Ανατομία του γέλιου

Όλοι γελάμε. Το γέλιο είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, κι όμως, όταν
μας ζητηθεί να το αναλύσουμε και να το αποικοδομήσουμε, συνειδητοποιούμε πόσα λίγα ξέ-
ρουμε γι’ αυτό. Ξέρουμε τι είναι αστείο, αλλά ξέρουμε γιατί είναι αστείο; 

Πρώτη διαπίστωση του Μπεργκσόν είναι πως το «αστείο» είναι έννοια αναγνωρίσιμη και
δημιουργημένη από την ανθρώπινη πραγματικότητα. Τίποτα από μόνο του, αντικειμενικά, δεν
είναι αστείο - ούτε ένα λιβάδι, ούτε ένας βράχος. Επίσης, ο άνθρωπος είναι το μόνο ζώο
που γελάει (πολλοί μάλιστα φιλόσοφοι όρισαν τον άνθρωπο έτσι). 

Μία πρωταρχική προϋπόθεση για τον ορισμό κάποιας κατάστασης ως «αστείας», είναι η
φαινομενική ή υποτιθέμενη σύνδεσή της με την ανθρώπινη φύση. Αστείο μπορεί να είναι μόνο
κάτι που φέρει ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Γελάμε με ένα ζώο όταν χασμουριέται, επειδή
μας θυμίζει άνθρωπο - γελάμε με ένα ζώο όταν τρομάζει, για τον ίδιο λόγο. Ξεκαρδιζόμαστε
με αντικείμενα που φέρουν ενδείξεις πως θα μπορούσαν να αποτελούν ανθρώπινα όντα -
ένα δέντρο που μοιάζει να έχει μύτη, για παράδειγμα. Η αιτία θα αποφασαφινιστεί όταν θα
αναλύσουμε τη κοινωνιολογική του διάσταση, αλλά μέχρι τώρα αυτό σαν δεδομένο αρκεί και
είναι αυταπόδεικτο. 

Δεύτερον, έχει κατά καιρούς αναφερθεί πως το γέλιο είναι συνδεδεμένο με την έννοια του
άσχημου. Αυτή τη παρατήρηση θεωρεί λανθασμένη ο συγγραφέας, και τονίζει πως το
«αστείο» είναι πολύ πιο κοντά συγγενικά με την έννοια της ακαμψίας. Δεν είναι αντίθετο του
όμορφου δηλαδή, αλλά αντίθετο με αυτό που έχει «χάρη». 

Τι όμως έχει «χάρη»; Τι εννοούμε όταν λέμε πως κάποιος άνθρωπος είναι «αιθέριος»,
πως έχει έναν «αέρα» που τον διαπερνά (με τον οποίο φυσικά δεν προκαλεί το γέλιο); Ο Ανρί
Mπεργκσόν τονίζει πως ο άνθρωπος έχει τη πνευματική και τη σωματική διάσταση - ή μάλλον,
τη τάση προς τη φύση και τον μηχανισμό. Αιθέριο είναι ένα πλάσμα του οποίου η ύλη κατά
κάποιον τρόπο υποτάσσεται στο πνεύμα του - πιστεύουμε πως σχεδόν θα μπορούσε να πετά-
ξει, πως είναι φτιαγμένο με ύλη από άλλο κόσμο (συνήθως ανώτερο). Προσοχή, δεν χρει-
άζεται καν να είναι όμορφο - απλά να φαντάζει φυσικά κινούμενο, να φαίνεται πως «ρέει». 

Επίσης, υπάρχει και μία άλλη πραγματικότητα, αυτή του μηχανικού - αυτή που έρχεται κόν-
τρα στο νόμο της φύσης (αλλαγή, μετάλλαξη) και υποτάσσεται στον «αντινόμο» της - την επα-
νάληψη. Μηχανικό είναι αυτό του οποίου η κίνηση είναι σε όλες τις διαστάσεις της
επαναλαμβανόμενη, που δεν υπάρχει εναλλαγή και καμπυλότητα. Είναι αυτό που επαναστατεί
στη θεμελιώδη αρχή του «Τα πάντα ρει» (αρχή που υποστήριζε πολύ έντονα κι ο Μπέργκσον,
που είπε πως «Το να υπάρχεις σημαίνει να αλλάζεις»). 

«Γιατί γελάω; Επειδή έχω τώρα ενώπιόν μου έναν μηχανισμό που λειτουργεί αυτόματα.
Δεν πρόκειται για ζωή, αλλά για αυτοματισμό εγκατεστημένο μέσα στη ζωή και απομιμούμενο
τη ζωή. Πρόκειται για κάτι κωμικό».

Έξαφνα θα συνειδητοποιήσουμε πως οι μεγαλύτερες κωμωδίες στηρίζονται στις πιο
απλές επαναλήψεις. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που του έφεραν τον καφέ και βάζει με τον
ίδιο ρυθμό, την ίδια κίνηση, και την ίδια έκφραση, τριάντα κουταλιές ζάχαρης μέσα στο ρό-
φημά του. Είναι ξεκαρδιστικό, επειδή είναι μηχανικό, είναι αφύσικο, όχι απλώς παράλογο.
Φανταστείτε κάποιον που χτυπάει να έρθει το ασανσέρ 100 φορές με τον ίδιο τρόπο, δίχως 

...
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να έρχεται. Εξαιρετικό παράδειγμα είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Σέλντον χτυπάει πάντα τη
πόρτα της Πέννι στη διάσημη σειρά «The Big Bang Theory». 

Ακόμα, βασική προϋπόθεση για να είναι κάτι αστείο είναι εξαρχής να το «ξεζουμί-
σουμε» από οποιαδήποτε συγκινησιακή επιρροή του. Εάν είσαι σε θέση να αισθανθείς συγ-
κίνηση (οποιαδήποτε είδους) για κάτι ή κάποιον, είναι σίγουρο πως δε θα μπορείς να γελάσεις
μαζί του. Όπως όταν ένα ζευγάρι τσακώνεται άσχημα, πόσο δύσκολα θα καταφέρει εκείνη τη
στιγμή να γελάσει με τη κατάσταση - ή, αν αισθανθείς αγάπη ή πραγματικό οίκτο για κάποιον
χαρακτήρα μίας θεατρικής παράστασης, δεν μπορείς να γελάσεις με τις πράξεις του. 

Αυτή είναι λοιπόν μία στοιχειώδη ανατομία του μηχανισμού του γέλιου. 

Κοινωνική διάσταση του γέλιου

Τι σκοπό εξυπηρετεί το γέλιο; Μάθαμε τι προκαλεί το γέλιο, αλλά ποια η χρησιμότητα του
να γελάμε με κάτι; Ο Μπερκσόν προσέγγισε κοινωνιολογικά το ζήτημα και υποστήριξε πως
το γέλιο είναι λειτουργία της κοινωνίας. 

«Το γέλιο είναι μία ορισμένη κοινωνική χειρονομία που υπογραμμίζει και καταστέλλει μια
ορισμένη ειδική αφηρημάδα των ανθρώπων και των συμβάντων».

Γελάμε με κάποιον όταν έχει αποκλίνει από τα κοινώς αποδεκτά κοινωνικά «πρέπει».
Κάθε κοινωνία, για να υπάρχει εξαρχής και να ορίζεται ως κοινωνία, έχει ορισμένους κανόνες
και συγκεκριμένους «φραγμούς» που θέτει στα μέλη της για να επιτυγχάνεται μία γενική και
ομαλή ισορροπία. Η κοινωνία λειτουργεί και σαν ζωντανός οργανισμός όμως, και γι’ αυτό
έχει και μερικά συστήματα αυτοάμυνας, μερικά «εργαλεία» που συντελούν στο να συμμορ-
φώνονται τα μέλη της τα οποία αποκλίνουν από το «αποδεκτό». 

Σκεφτείτε έναν άντρα να τρέχει γυμνός στον δρόμο - αμέσως σας έρχεται το γέλιο ως αυ-
θόρμητη αντίδραση, επειδή ακριβώς παρατηρείτε ένα μέλος της κοινωνίας σας να αποκλίνει
από το «αποδεκτό». Κι όχι μόνο το παρατηρείτε, αλλά με τη πράξη σας, το γέλιο, λειτουργεί
σαν κατασταλτικό όργανο, του κάνετε άμεση επίθεση και σωφρονιστική παρατήρηση. Το γέλιο
φέρει στον αποδέκτη του συναισθήματα απόρριψης και ενοχής, τον «βοηθάει» να συνειδη-
τοποιήσει πως έχει ξεφύγει από τα κοινωνικά «πρέπει» τα οποία θα όφειλε ως μέλος να σέ-
βεται. Όταν γελάμε με κάποιον, ουσιαστικά επιχειρούμε να του επιδείξουμε τους φραγμούς του
κοινωνιολογικού μας πλαισίου, λειτουργούμε ως φρουροί της «αγέλης». Είναι τυχαίο άραγε
το ό,τι οι γονείς γελάνε τόσο πολύ με τα παιδιά τους στα πρώτα τους στάδια κοινωνικοποίησης;
Ή το ό,τι τα παιδιά γελάνε με εντελώς διαφορετικά πράγματα από ό,τι οι μεγάλοι (επειδή βρί-
σκονται σε διαφορετικό πλαίσιο); Εκεί που ο λύκος δαγκώνει, ο άνθρωπος γελάει.

Γι’ αυτό, τέλος, το γέλιο παρατηρείται μόνο σε καταστάσεις ή πράγματα μέσα στα οποία
μπορούμε να αντιληφθούμε την ανθρώπινη φύση - επειδή μόνο ανθρώπους θα μας ενδιέφερε
να συνετίσουμε. Αν ένα ζώο δεν μας θύμιζε άνθρωπο (τον οποίο θα θέλαμε να σωφρονίσουμε
κοινωνιολογικά), δεν θα γελούσαμε μαζί του.

Διαφορά Κωμωδίας και Τραγωδίας

Ο Μπεργκσόν ορίζει τη θεμελιώδη διαφορά των δύο αυτών ειδών ως εξής: Ο Κωμικός
συγγραφέας παρατηρεί τον κόσμο γύρω του, επειδή λειτουργεί ως όργανο της κοινω-
νίας, τη στιγμή που ο Τραγικός συγγραφέας παρατηρεί τον προσωπικό εσωτερικό του
κόσμο, επειδή προάγει την ατομικότητα έναντι της κοινωνικής υποταγής. Η κωμωδία συντί-
θεται πάντα με γενικούς «τύπους» που παρατηρούνται σε μία κοινωνία που είναι βλαβεροί
γι’ αυτή (ο τσιγκούνης γέρος, ο επικίνδυνα ελαφρόμυαλος νέος, κτλ.), ενώ στο δράμα οι χα-
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ρακτήρες αποτελούν προσωπικότητες με βάθος και ουσία. 
Θα πάρω για παράδειγμα το Έγκλημα και Τιμωρία του Ντοστογιέφσκι. Ο πρωταγωνιστής

του, βασανίζεται έντονα από τη πίεση που αισθάνεται από τη κοινωνία. Όπως τονίζει χαρα-
κτηρίστηκα ο ίδιος, θέλει να είναι από «ανώτερη» πάστα ανθρώπου, που δεν οφείλει να είναι
υποταγμένος στους νόμους της κοινωνίας, να είναι Ναπολέοντας που και να σκοτώσει δεν
πειράζει, επειδή η αξία της φύσης του είναι πάνω από την ισορροπία της κοινωνίας. Ο τραγι-
κός ήρωας αναδεικνύει την εσωτερικότητα, το μεγαλείο της ατομικότητας - ο τραγικός συγ-
γραφέας ξεσπάει από μέσα του ενάντια στις αλυσίδες που του φόρεσε το περιβάλλον του,
θέλει να βοηθήσει τον αναγνώστη να κάνει ενδοσκόπηση στη ψυχή του. Γι’ αυτό και οι κινή-
σεις του τραγικού ήρωα, η γλώσσα του σώματός του, κτλ. (που στη Κωμωδία είναι θεμελιώδη
εργαλεία) στη τραγωδία έχουν δευτερεύοντα ρόλο, επειδή ο πιο σημαντικός είναι ο εσωτε-
ρικός αγώνας που τελείται μέσα του. 

«Κάτω από την ήρεμη, αστική ζωή που έχουν συνθέσει για λογαριασμό μας η κοινωνία και
το λογικό, (το τραγικό θέατρο) ανακινεί μέσα μας κάτι που ευτυχώς δεν εκρίγνυται, αλλά του
οποίου μας κάνει να νιώσουμε την εσωτερική ένταση. Είναι η εκδίκηση της φύσης επί της
κοινωνίας.»

Η κωμωδία όμως λειτουργεί με πρότυπα, δίχως βάθος, που τείνουν προς την επανάληψη.
Που λειτουργούν μηχανικά κατά της κοινωνίας. Το «ελαφρό θέατρο» βοηθάει τον θεατή
να συνειδητοποιήσει μαζί με τα υπόλοιπα μέλη ποια είναι τα κοινωνικά πρέπει. Είναι τυ-
χαίο που όσα περισσότερα άτομα γελάνε, τόσο πιο αυθόρμητα μας βγαίνει το γέλιο; Γι’ αυτό
μετά από μία αστεία ταινία, θυμόμαστε πάλι γεγονότα και χαρακτήρες ομαδικά και γελάμε -
ενώ, μετά από μία ταινία δράματος, ο καθένας κλείνεται στον εαυτό του και κάνει τη προσω-
πική του κριτική. 

Αυτή είναι λοιπόν η διαφορά κωμωδίας και τραγωδίας - η πρώτη μας ωφελεί να ενταχ-
θούμε και να διατηρηθούμε στα πρότυπα της κοινωνίας μας, για να ζούμε αρμονικά με τα υπό-
λοιπα μέλη, ενώ η δεύτερη εξασφαλίζει τη διατήρηση και τη συνεχή αναζωπύρωση της
αυθεντικής μας ατομικότητας, του εσωτερικού μας κόσμου. Και τα δύο μαζί, εξασφαλίζουν
την ισορροπία ανάμεσα στο «εγώ» και το «εμείς», ώστε να μην γίνουμε ανδρείκελα της κοι-
νωνίας, ούτε και επικίνδυνοι γι’ αυτή. 

Όπως τόνισε ο Μπερκσόν, είναι λάθος να δούμε πεσιμιστικά το γέλιο, λόγω της φύσης
του. Άλλωστε, είναι καλύτερο να συνετίζεις τον άλλο με ένα χαμόγελο και μια ευχάριστη
κραυγή, παρά με μπουνιές και κλοτσίδια. Δείχνει, ίσα-ίσα, την ανωτερότητα του ανθρώπου
απέναντι στα ζώα (και στις υποανάπτυκτες πολιτισμικά κοινωνίες).

[πηγή: Lifo]

Ο Ανρί-Λουίς Μπεργκσόν (18 Οκτωβρίου 1859 - 4 Ιανουαρίου 1941) ήταν Γάλλος φιλό-
σοφος. Τα θέματα που θίγει στα βιβλία του σχετίζονται με το χρόνο, την ταυτότητα, την ελεύ-
θερη θέληση, την αντίληψη, την αλλαγή, τη μνήμη, τη συνείδηση, τη γλώσσα και τα όρια της
λογικής. 



«her world»



Tο θέατρο του παραλόγου

Αισθητική κατηγορία της σύγχρονης δραματουργίας που έχει την αφετηρία της στο Πα-
ρίσι της δεκαετίας του 1950. Με βασικούς εκπροσώπους τους Α. Adamov, E. Albee, F.
Arrabal, S. Beckett, J. Genet, E. Ionesco επικεντρώνεται στην υπαρξιακή αγωνία του
μεταπολεμικού ανθρώπου, ο οποίος αδυνατεί να κατανοήσει τον παραλογισμό του
καθημερινού βίου. 

Πρώιμες αποτυπώσεις του στοιχείου του παραλόγου ιχνηλατούνται ήδη στο έργο του
A. Jarry, ο βασιλιάς Υμπύ, στα έργα του L. Pirandello, σε λογοτεχνικά έργα μοντερνιστών
συγγραφέων (J. Joyce, Fr. Kafka), σε πρωτοποριακά ρεύματα, όπως ο κυβισμός, ο νταν-
ταϊσμός  και υπερρεαλισμός, καθώς και σε ταινίες του βωβού κινηματογράφου.

Το  θέατρο του Παραλόγου αναφέρεται θεματολογικά στο υπαρξιακό αδιέξοδο, τη μο-
ναξιά, την ιδεολογική ανεπάρκεια, τον εκφυλισμό της γλώσσας ως μέσου επικοινωνίας
και αποκάλυψης της σκέψης. Στα δομικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά συγκαταλέ-
γονται: η έλλειψη δράσης-πλοκής, η απο-ηρωοποίηση των χαρακτήρων, οι οποίοι
συχνά θυμίζουν μηχανιστικά αυτόματα, η ανακολουθία στις δραματικές συγκρούσεις,
τα γλωσσικά ολισθήματα και οι επαναλήψεις, τα γκροτέσκα στοιχεία, η απροσδιο-
ριστία του δραματικού χωροχρόνου, οι ακυριολεξίες, ο ελλοχεύων υπαινικτικός
λόγος που ενίοτε υπονομεύει εσωτερικά το κείμενο, το ανοικτό τέλος. Σε αυτά τα γενικά
χαρακτηριστικά ανταποκρίνονται τα περισσότερα έργα του είδους, τα οποία ωστόσο πα-
ρουσιάζουν σημαντική ανομοιογένεια μεταξύ τους. 

Από τη Γαλλία το θέατρο του Παραλόγου εξακτινώνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά
και στις ΗΠΑ, και υιοθετείται από τους Ε. Albee, M. Frisch, V. Havel, G. Grass, S. Mrozek,
H. Pinter κ.ά.

[πηγή: Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Πρόσωπα, Έργα, Ρεύματα, Όροι, 
εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2007]
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«Νυχτερινή συνάντηση»



αντί σημειώματος

για την αντιγραφή

Νίκος Καραγέωργος

«Περμανάντ»
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«Αναφορά στον Ν.Χ.»



ο ΕγωιΣτής ΓίΓαντας
του Όσκαρ Ουάιλντ

Η τρυφερή ιστορία του Εγωιστή Γίγαντα γράφτηκε το 1888 από τον Όσκαρ Ουάιλντ και
κατέχει αναμφισβήτητα ξεχωριστή θέση ανάμεσα στους πολύτιμους θησαυρούς της παι-
δικής ηλικίας. Έχουν στ’ αλήθεια καρδιά οι γίγαντες; Ο γίγαντας της ιστορίας  μπορεί
στην αρχή να ήταν εγωιστής και σκληρός, να είχε απαγορεύσει στα παιδιά να μπαίνουν
και να παίζουν στον κήπο του, όμως η καρδιά του έλιωσε όταν είδε ένα μικρό αγόρι να
προσπαθεί να σκαρφαλώσει σε ένα ψηλό δέντρο. Τότε έλιωσαν και τα χιόνια στον κήπο
του. Το χαλάζι έφυγε. Η παγωνιά χάθηκε. Επιτέλους ήρθε η άνοιξη, που ο γίγαντας τόσο
καιρό περίμενε, και μαζί της έφερε και παιδιά. Πολλά παιδιά για να παίζουν στον κήπο
του. Το μικρό αγόρι, όμως, δεν ξαναφάνηκε. Ώσπου μια μέρα…

διασκευή για το θέατρο: ΚΑΤΙΑ ΖΑΡΚΑΔΑ - ΔΩΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
σκηνοθεσία: ΚΑΤΙΑ ΖΑΡΚΑΔΑ
σκηνικά: ΝΙΚΟΣ ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣ
κοστούμια: ΙΝΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
φωτισμοί: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
μουσική: ΝΙΚΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ
video: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΤΕΡΗΣ
βοηθός σκηνοθέτης: ΔΩΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

παίζουν: ΓΙΟΥΛΗ ΜΑΡΟΥΣΗ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΦΥΛΑΚΤΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΨΑΛΗ
ΣΤΑΘΗΣ ΣΚΟΤΙΔΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ
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Παιδική Σκηνή



Αποσπάσματα από τη διασκευή του έργου για θέατρο:

1.
Γ΄ ΠΑΙΔΙ: Μας άκουσε…
Β΄ ΠΑΙΔΙ: Γρήγορα να φύγουμε.
Α΄ ΠΑΙΔΙ: Τι φοβάστε; Δεν κάναμε τίποτα κακό
Β΄ ΠΑΙΔΙ: Ακουμπήσαμε τον τοίχο του
Α΄ ΠΑΙΔΙ: Και λοιπόν;  Ένας τοίχος είναι!
Β΄ ΠΑΙΔΙ: Όχι είναι Ο ΤΟΙΧΟΣ ΤΟΥ. Ο τοίχος του Γίγαντα. Και κανείς δεν πρέπει να πλησιάζει
τον Γίγαντα. 
Γ΄ ΠΑΙΔΙ: Ο Γίγαντας τρώει ότι βρεθεί μπροστά του και δεν θέλει, καθόλου μα καθόλου, να
τον πλησιάζει κανείς.
Β΄ ΠΑΙΔΙ: Μόνο ο υπηρέτης του τον βλέπει. Κι αυτός επειδή τον φρόντιζε από μωρό…
…………………………………………………………………………………..................………………………..
2.
ΓΙΓΑΝΤΑΣ: Κάποιος πλησίασε τον οίκο μου! Τρέξε να δεις τι συμβαίνει.
ΥΠΗΡΕΤΗΣ: Όχι, όχι δεν είναι κανείς εδώ.
ΓΙΓΑΝΤΑΣ: Ψάξε παντού 
ΥΠΗΡΕΤΗΣ: Ψάχνω. Δεν είναι κανένας.
ΓΙΓΑΝΤΑΣ: ΓΚΡΡΡΡΡΡΡ...
ΥΠΗΡΕΤΗΣ: Μην ανησυχείς. Κανείς δεν περνά από τον τοίχο σου. Όλοι ξέρουν πως εδώ είναι
η δική σου ιδιοκτησία. Το δικό σου σπίτι, ο δικός σου αέρας, η δική σου εξώπορτα, ο δικός
σου κήπος...
ΓΙΓΑΝΤΑΣ: Χα..χα..χα… Ναι! Είναι δικός μου και μόνο εγώ θα τον χαίρομαι… ΤΙ στέκεσαι:
Πότισε,  ξεχορτάριασε, καθάρισε και κυρίως φρόντισε να μην μπει ΚΑΝΕΙΣ …Ακούς; Είναι
δικός μου!!!
………………………………………………………………………...............…………………………………….
3.
ΓΙΓΑΝΤΑΣ: Ακόμα χειμώνας; Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί καθυστέρει τόσο πολύ η άνοιξη.
Ελπίζω να αλλάξει ο καιρός 
ΧΙΟΝΙ: Ας πρόσεχε. Η άνοιξη εδώ δεν θα έρθει ποτέ. Ας χαρίσει χρυσαφένιους καρπούς σε
άλλους κήπους. Αλλά στον κήπο του γίγαντα κανέναν!
ΧΑΛΑΖΙ: Ας πρόσεχε. Ο εγωιστής! Όσο έχει κρύα καρδία, εδώ θα ναι το κρύο σπίτι μας.
ΒΟΡΙΑΣ: Ας πρόσεχε. Τα λουλούδια θέλουν ζεστή καρδιά για να ανθίσουν, δεν φτάνει μόνο
το ζεστό χώμα.
ΧΙΟΝΙ: Και παιδικά γέλια και φροντίδα.
ΧΑΛΑΖΙ: Κι αυτός δεν έχει τίποτα από αυτά. Η άνοιξη τον αποφεύγει. Χα,χα,χα…
…………………………………………………………………………...................……………………………….
4.
ΓΙΓΑΝΤΑΣ: Είναι τόσο δύσκολο να είσαι γίγαντας. Όσοι δεν σε ξέρουν σε φοβούνται γιατί
νομίζουν πως είσαι κακός και επικίνδυνος. Και δε σε πλησιάζουν επειδή είσαι πιο ψηλός, πιο
βαρύς, με πιο δυνατή φωνή.
……………………………………………………………………………………………………………................
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Ο Όσκαρ Ουάιλντ (16 Οκτωβρίου1854-30 Νοεμβρίου1900) ήταν Ιρλανδός μυθιστοριογρά-
φος, ποιητής, δραματουργός και κριτικός. Έχοντας περάσει από διάφορα είδη γραπτού λόγου
καθ' όλη τη δεκαετία του 1880, γεύτηκε τη δόξα ως θεατρικός συγγραφέας στο Λονδίνο στις
αρχές της επόμενης δεκαετίας. Στις μέρες μας έχει γίνει γνωστός για τα ευφυολογήματά του,
το μοναδικό του μυθιστόρημα (Το πορτραίτο του Ντόριαν Γκρέυ), τα θεατρικά έργα του, τις
συνθήκες φυλάκισής του καθώς και τον πρόωρο θάνατό του.

Oι Ηθοποιοί μιλούν για την παράσταση:

Σ΄ έναν κόσμο που έχουμε συνδέσει την ευτυχία με την απόκτηση ενός  «κήπου», ένας γί-
γαντας μας θυμίζει να έχουμε την πόρτα ανοιχτή.

Γιώργος Καραβούλιας

Ο εγωισμός είναι ένας γίγαντας που κρύβεται μέσα μας. Μόνο με την φιλία, την αλληλεγγύη
και την συντροφικότητα μπορούμε να τον πολεμήσουμε.

Βαλεντίνα Φυλακτού

Τα παιδιά είναι ο καθρέφτης μας και μας δείχνουν ότι η «άνοιξη» βρίσκεται πάντα έξω από
τους «τοίχους» που χτίζουμε καθημερινά στην ζωή μας προκειμένου να δείχνουμε δυνατοί.

Γιούλη Μαρούση

Ο εγωιστής γίγαντας που όλοι τον φοβούνται, αλλά κανείς δεν γνωρίζει το παρελθόν του,
που ίσως  ευθύνεται για την αγριάδα του, είναι όντως τόσο κακός και τόσο εγωιστής; Τελικά
τα παιδιά τον θυμώνουν ή μήπως του θυμίζουν τον εαυτό του μικρό; Θα καταφέρουν να παί-
ξουν στον όμορφο κήπο του; Τι λέτε;

Στάθης Σκοτίδας

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα «εγώ» που δεν ήξερε το σ΄αγαπώ
Ο γίγαντας «εγώ», που κάποτε έζησα μ΄ έναν παιδικό παλμό
Κι εσείς;
Εσείς… θα μου μάθετε να αγαπώ;

Ειρήνη Κοψαλή

Η συνεχής αναζήτηση της ικανοποίησης του εαυτού μας, οδηγεί στη θλίψη και την απογοή-
τευση.
Σήμερα περισσότερο από ποτέ πρέπει να θυμηθούμε ότι στους κήπους όλα τα λουλούδια είναι
διαφορετικά και  όχι μόνο συνυπάρχουν, αλλά το ένα προσφέρει στο άλλο αυτό που χρειάζε-
ται. Λίγο ή περισσότερο ίσκιο, στήριγμα ν΄ ανέβουν. Η δύναμη βρίσκεται στην αποδοχή και
στην ενότητα. Η χαρά βρίσκεται στον αλτρουισμό και την  φιλαλληλία.

Δώρα Τριανταφύλλου

Ένας Γίγαντας που βρυχάται  μας  θυμίζει ότι όλα τα καλά του κόσμου δεν αξίζουν τίποτα όταν
η κάρδια μας είναι άδεια και παγωμένη.

Κάτια Ζαρκάδα
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«Ποτέ δε μιλούσαν»



Από'κει Που ΦύΤρωσες 

το ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ σε συνεργασία με το Δη.Πε.Θε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Πρόκειται για μία devised παράσταση με θέμα τη μάνα ή τη μητέρα ή τη μαμά 
ή όπως αλλιώς την αποκαλεί ο καθένας μας, μέσα από την δική του ματιά. 

σκηνοθεσία: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΔΗΜΑ
σκηνικά: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΕΤΣΗΣ
κοστούμια: ΛΙΛΗ ΚΥΡΙΛΗ
φωτισμοί: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
μουσική επιμέλεια: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΔΗΜΑ
βοηθός σκηνοθέτη: ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ

παίζουν: ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΦΥΛΑΚΤΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΨΑΛΗ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ                   
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ

- 23 -

Kεντρική Σκηνη



Λίγα λόγια για το Devised Theatre:

Τo ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΝΟΗΣΗΣ / Devised Theatre δημιουργήθηκε μέσα από την ανάγκη
των καλλιτεχνών να εκφράσουν τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους στο εδώ
και τώρα, μακριά από τους κανόνες και την συντηρητική στάση του θεατρικού κατεστημένου.
Για τους καλλιτέχνες αυτούς, το Devised Theatre ήταν και είναι η άρνηση του χάσματος
ανάμεσα στην τέχνη και την ζωή, ανάμεσα στον θεατή και τον ηθοποιό, η δυσπιστία προς
τις λέξεις, ένας τρόπος απεικόνισης της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας.

Το Devised Theatre μπορεί να ξεκινήσει από ο,τιδήποτε. Καθορίζεται και προσδιορίζεται
από το γκρουπ των ανθρώπων που συσπειρώθηκαν για να εξερευνήσουν και να πειραματι-
στούν με ιδέες, εικόνες, σκέψεις, θέματα ή συγκεκριμένα ερεθίσματα τα οποία μπορεί να πε-
ριλαμβάνουν μουσική, κείμενο, αντικείμενα και κίνηση.

Το Devised Theatre έχει να κάνει με τη σύλληψη και τη μορφοποίηση μια ιδέας. Έχει
να κάνει με την επινόηση και τη δημιουργία ενός έργου συνόλου. Έχει να κάνει με τη φαντασία,
τη διαίσθηση, τον αυθορμητισμό, το ρίσκο και πάνω απ’ όλα με την ομαδική δέσμευση της δη-
μιουργίας μιας παράστασης. Έχει να κάνει με τον πειραματισμό με καινούργιες ιδέες, φόρμες,
δομές και την ίδια τη φύση της παραστατικής τέχνης.

Όλγα Ποζέλη

Στο μυαλό μου τριγυρίζει η πέμπτη από τις δέκα εντολές της παλαιάς διαθήκης «Τίμα τον
πατέρα σου και την μητέρα σου» με έναν απόηχο να μένει στην τελευταία λέξη (την μητέρα
σου). Ο ρόλος της αρχίζει από τότε που μια ζωή ξεκινά να υπάρχει μέσα της και στη πορεία
γιγαντώνεται, μικραίνει και αυξομειώνει το μέγεθός του ανάλογα με το ποια είναι, ποια ήταν
η δική της μάνα και ποιοι την περιβάλλουν. Μέσα στη γενικότερη θεματική του Παραλόγου,
η φιγούρα της μάνας είναι αυτή που ξεπηδά μπροστά, μιας και η αγάπη της και η στοργή της
μπορεί να γίνει ασφυκτικά παράλογη και να δημιουργήσει κόσμους και εικόνες που μπορούν
να σταθούν τόσο στη ζωή όσο και στη θεατρική σκηνή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μία φιγούρα
για την οποία έχει μιλήσει η παγκόσμια λογοτεχνία και το παγκόσμιο θέατρο. Από την Κλυ-
ταιμνήστρα του Σοφοκλή και τη Μήδεια του Ευριπίδη στην Αμάντα του Τένεσσι Ουίλλιαμς και
τη μάνα του Σέρτζι Μπέλμπελ στο «Μια στιγμή πριν» και από τον Παπαδιαμάντη και τον Σο-
λωμό στον Βιζυηνό, τον Χριστιανόπουλο, τον Σαχτούρη και πολλούς άλλους. Η οικογένεια,
η μάνα, το σπίτι. Από το πρώτο σπίτι της μήτρας σε αυτό με τους τέσσερις τοίχους, που άλλοτε
μοιάζει με παράδεισος και άλλοτε με κόλαση...

Η αστεία, η τραγική, η παράλογη, η υστερική, η αδιάφορη, η ήρεμη, η τραγελαφική, η αιμο-
βόρα, η στοργική, η αγαπησιάρα, η αγαθή, η συντηρητική, η «προχωρημένη» μάνα και άλλα
πολλά που θα ανακαλύψουμε γι’ αυτήν στο ταξίδι των προβών...

Kατερίνα Καραδήμα
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ΙΣΤΟΡΙΑ του ΜΙΚΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ:

Το Μικρό Θέατρο γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2009 στο Αγρίνιο από την ηθοποιό, σκη-
νοθέτη και εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού, Κατερίνα Καραδήμα. Ο χώρος είναι ένα θέατρο
85 θέσεων, το οποίο λειτουργεί και ως θεατρικό εργαστήρι για παιδιά, έφηβους και ενήλικες
και υποψήφιους φοιτητές δραματικών σχολών. Μέσα από μαθήματα υποκριτικής, αυτοσχε-
διασμού, θεατρικού παιχνιδιού, κινησιολογίας θεάτρου, δραματοποίησης κειμένων και πα-
ραμυθιών, ο μαθητής έχει την ευκαιρία να εκφραστεί ελεύθερα και να διαπαιδαγωγηθεί
θεατρικά όσον αφορά  την αντίληψη του λόγου, του σώματος, της έκφρασης, της επικοινω-
νίας, της αισθητικής που συνθέτουν έναν ολοκληρωμένο ηθοποιό, ερασιτέχνη ή μη, ενώ σε
ότι αφορά το θεατή να παρακολουθήσει παραστάσεις σε έναν εναλλακτικό αμφιθεατρικό
χώρο. 

Το Μικρό Θέατρο ξεκίνησε τη δράση του μέσα από την εκπαίδευση και συνέχισε να δρα σε
επαγγελματικό επίπεδο μέσα από παραστάσεις για βρέφη, παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Έχει
ασχοληθεί ιδιαίτερα με το devised theater πάνω σε θέματα όπως ο ρατσισμός, η μετανά-
στευση, η  διαφορετικότητα, η σχολική βία, , η παρατήρηση, η πατρίδα – γη και άλλα. Κείμενα
από το παγκόσμιο θεατρικό ρεπερτόριο και τη λογοτεχνία, ιδέες και αξίες που στο τέλος κάθε
θεατρικής χρονιάς γίνονται παράσταση. 

Σημαντική προτεραιότητα του Μικρού Θεάτρου είναι να βρίσκει τρόπους να κάνει αυτό το
θέατρο, που θα εκπαιδεύσει τον θεατή να το αγαπήσει και να το σεβαστεί.

«Τρεις λύσεις»
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«Στον μικρόκοσμό της»



ΤΟ μάΘημα

του Ευγένιου Ιονέσκο

Ο ευφυής Γαλλο-ρουμάνος συγγραφέας, θεμελιωτής του θεάτρου του Παραλόγου
συνηθίζει να  μάχεται με τις λέξεις,  να τους δίνει την μέγιστη αξία, εκφράζοντας σε όλα
του  τα έργα  την δυσπιστία του για την ανθρώπινη επικοινωνία. Αφού έχει αποδομήσει
την έννοια της εξουσίας στην οικογένεια, στην πολιτική, στην υποκρισία, αποδομεί στο
«Μάθημα» και την εξουσία του δασκάλου. 

μετάφραση: ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
σκηνοθεσία / μουσική επιμέλεια: ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΙΟΒΑΣ
σκηνικό / κοστούμια: ΝΑΝΤΙΑ ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΥ
φωτισμοί: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
βοηθός σκηνοθέτη: ΜΑΓΔΑ ΡΕΝΤΙΦΗ

παίζουν: Καθηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΙΟΒΑΣ
Μαθήτρια: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΛΕΑΝΘΗ
Υπηρέτρια: ΜΑΓΔΑ ΡΕΝΤΙΦΗ

Στο «Μάθημα», αυτό το «κωμικό δράμα» όπως το ονομάζει, ο Ιονέσκο δείχνει την
εξουσιαστική διάσταση της εκπαίδευσης αλλά και την παράλογη πλευρά της ανθρώπινης
φύσης, τον τραγικό και γελοίο πυρήνα της. Στους ήρωες αναγνωρίζουμε τους εαυτούς
μας, γελάμε με τα παθήματά τους και μαζί νιώθουμε οίκτο για τη μοίρα, δηλαδή την τύχη,
την συνθήκη που βρίσκονται χωρίς οι ίδιοι να το καταλαβαίνουν και να το θέλουν.

Σεβόμαστε αυτό το υπόδειγμα του θεάτρου του παραλόγου και αφήνουμε να μας οδηγή-
σει σκηνοθετικά και υποκριτικά το ίδιο το κείμενο με το ιδιαίτερο πνεύμα και την δομή του.

Γιώργος Ζιόβας
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ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΙΟΝΕΣΚΟ, ο θεμελιωτής του Θεάτρου του Παραλόγου 

Ο Ευγένιος Ιονέσκο καθόριζε ως εξής την ταυτότητα του θεάτρου: «Τα πάντα είναι κω-
μικά, τίποτα δεν είναι τραγικό, όλα είναι πραγματικά και μη, δυνατά και αδύνατα, σοβαρά
και γελοία». Λογική είναι η τρέλα των δυνατών, έλεγε ο ίδιος. Πέρυσι συμπληρώθηκαν
είκοσι χρόνια από τον θάνατό του.

Γεννήθηκε στη Σλάτινα της Ρουμανίας από Ρουμάνο πατέρα και Γαλλίδα μητέρα, στις 26
Νοεμβρίου του 1909, ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του έζησε στη Γαλλία. Μάλιστα,
για την καταγωγή του είχε ξεσπάσει διαμάχη μερικά χρόνια πριν, ανάμεσα στην κόρη του και
τον θεατρικό κόσμο της Ρουμανίας.

Στην πραγματικότητα, ο Ιονέσκο πέρασε την παιδική του ηλικία στη Γαλλία, αλλά επέστρεψε
στη Ρουμανία με τον πατέρα του το 1925, μετά το διαζύγιο των γονιών του. Μετά τις σπουδές
του στο κολέγιο, σπούδασε Γαλλική λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου από
το 1928 ως το 1933 και έγινε καθηγητής της γαλλικής γλώσσας.

Το 1938 επέστρεψε όμως πάλι στη Γαλλία με τη σύζυγό του Ροντίκα Μπουριλεάνου και
την κόρη τους, προκειμένου να τελειώσει τη διδακτορική του διατριβή. Κατά το ξέσπασμα του
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου το 1939 βρισκόταν στη Γαλλία. Παρέμεινε στη Μασσαλία κατά τη
διάρκεια του πολέμου, ενώ μετά το 1944 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι. «Ονομάζομαι Ιονέσκο
σαν τον πατέρα μου. Ιονέσκο σημαίνει ο γιος του Γιάννη».

Η λογοτεχνική του σταδιοδρομία ξεκίνησε στο Βουκουρέστι, με τη δημοσίευση στίχων το
1931 και ενός φυλλαδίου με τον τίτλο «Όχι» (Νu 1934), το οποίο προκάλεσε έντονες αντι-
δράσεις εξαιτίας της απόλυτα αυστηρής λογικής με την οποία ο συγγραφέας του υποστήριζε
διαδοχικά θέσεις διαμετρικά αντίθετες. Για αυτό το έργο βραβεύτηκε και με το βραβείο Βα-
σιλικών Εκδόσεων.

Στον χώρο του θεάτρου εμφανίστηκε το 1950 με τη «Φαλακρή Τραγουδίστρια». Για το
έργο του αυτό έλεγε: «O αυτοματισμός της γλώσσας, η συμπεριφορά των ανθρώπων, το να
μιλάμε για να μη λέμε τίποτα, να μιλάμε γιατί δεν έχουμε τίποτα να πούμε προσωπικό,
μου αποκάλυπτε την έλλειψη εσωτερικής ζωής, το μηχανισμό του καθημερινού, τον άνθρωπο
που πλέει μέσα στο κοινωνικό του περιβάλλον, το ότι δεν ξεχωρίζουμε πια τίποτα».

Τα πρώτα και πιο καινοτόμα έργα του Ιονέσκο ήταν θεατρικά μονόπρακτα: «Η Φαλακρή
Τραγουδίστρια» (1950), «Το Μάθημα» (1951), «Οι Καρέκλες» (1952). Το 1959, παρου-
σιάζεται το έργο του «Δολοφόνος χωρίς αμοιβή», όπου πρωταγωνιστεί για πρώτη φορά ο
κεντρικός του ήρωας, Μπερανζέ, ο οποίος εμφανίζεται σε μια σειρά έργων του (Ρινόκερος,
Ο βασιλιάς πεθαίνει, Ο πεζός στον αέρα). Ο Μπερανζέ αποτελεί μια σχεδόν αυτοβιογραφική
φιγούρα, η οποία εκφράζει την απορία και την αγωνία του Ιονέσκο για την παράδοξη πραγ-
ματικότητα.

Όπως περιγράφει η βιογράφος του Deborah B. Gaensbauer, κατά την παιδική του ηλικία
είχε μία εμπειρία η οποία, όπως υποστήριζε, επηρέασε καθοριστικά την αντίληψή του για τον
κόσμο: «Περπατώντας στην καλοκαιρινή λιακάδα σε ένα επαρχιακό χωριό κάτω από ένα έν-
τονο μπλε ουρανό, ο Ιονέσκο άλλαξε ριζικά από το φως». Σύμφωνα με τη βιογραφία, τον δια-
πέρασε ξαφνικά ένα αίσθημα έντονης φωτεινότητας, ένα αίσθημα ότι αιωρείται και
ταυτόχρονα ένα αίσθημα έντονης ευεξίας. «Όταν ‘επέστρεψε’ στο έδαφος και το ‘φως’ εξα-
φανίστηκε, είδε ότι συγκριτικά ο πραγματικός κόσμος ήταν σάπιος, γεμάτος διαφθορά και
ανούσια επαναλαμβανόμενη δράση». Αυτό συνέπεσε με την προσωπική συνειδητοποίηση ότι
ο θάνατος έρχεται για όλους στο τέλος.

Μεγάλο μέρος του μετέπειτα έργου του, αντικατοπτρίζει αυτή την εμπειρία και δείχνει μια
αποστροφή για τον απτό κόσμο, μια δυσπιστία για την επικοινωνία, ενώ εκφράζει και την αί-
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Λίγα λόγια για το έργο:

Στο «Μάθημα» ο Ιονέσκο με πρωτοποριακές τεχνικές ξεδιπλώνει ένα τριαδικό παιχνίδι
αποτελούμενο από έναν ευυπόληπτο καθηγητή - τέρας, μια υπηρέτρια με μυστηριώδες
(προφητικό σχεδόν) ύφος και μια μαθήτρια, τόσο «χαζή» (δεν γνωρίζει ούτε πόσο κάνει
1 +1)  κι όμως, τόσο «έξυπνη» που έχει απομνημονεύσει όλους τους πιθανούς συνδυα-
σμούς του πολλαπλασιασμού.  Ένα παιχνίδι άσκησης εξουσίας με σαδιστικές διαθέ-
σεις και κακό τέλος. Μια ιστορία τόσο συνηθισμένη (το ιδιαίτερο μάθημα ενός καθηγητή
στην μαθήτριά του) όπου όλα συμφωνούν με τις επιδιώξεις - προσμονές του θεατή. Ερω-
ταπαντήσεις σύμφωνα με τα όσα έχουμε διδαχτεί, κοινοτυπίες, δισταγμοί και πνευματώ-
δεις επιδείξεις. Η ιστορία όμως γίνεται ασυνήθιστη. Ρεαλιστική αλλά και  grotesque,
αποκαλύπτει ένα τρίγωνο ανθρώπων αδύναμων να αντιδράσουν. Στον απόηχο του τρι-
γώνου αυτού, η καταγγελία μιας μαθησιακής διαδικασίας λανθασμένης όπου τα μα-
θηματικά και η φιλολογία γίνονται όργανα - «μέσα» θανάτου. Κάθε λανθασμένη
απάντηση της μαθήτριας μεγαλώνει το χάσμα ανάμεσα τους (και κυρίως το γλωσσικό
χάσμα) εκείνο της έλλειψης επικοινωνίας. Σκληρές λέξεις και εικόνες ντυμένες με το
υπέροχα ανατρεπτικό χιούμορ του Ιονέσκο. Δεν έχει σημασία αν η μαθήτρια έχει ιδιαίτερα
ταλέντα, ικανότητες ή ευφυΐα. Την περιμένει το ίδιο κακό τέλος γιατί απλά απουσιάζει
από αυτήν η γνώση. Το μάθημα του καθηγητή τελειώνει έτσι όπως αρχίζει με τον ήχο του
κουδουνιού και την υπηρέτρια να ανακοινώνει την άφιξη μιας νέας μαθήτριας. Η γνώση
δε θα μπορέσει ποτέ να  μεταδοθεί γιατί ο καθηγητής, αυτός ο θεσμικά υπεύθυνος για τη
μετάδοση της, θα γίνει το όχημα που θα απομακρύνει για πάντα την μαθήτρια από αυτήν.

σθηση ότι ένας καλύτερος κόσμος βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής. Τα παραπάνω είναι εμ-
φανή σε αναφορές και θέματα σημαντικών έργων του: οι ήρωες των έργων του μαραζώνουν
για μια ανέφικτη «πόλη του φωτός» (Οι Καρέκλες) ή αντιλαμβάνονται έναν άλλο κόσμο (Ο
πεζός στον αέρα), πρωταγωνιστές μπορούν και πετούν (Ο πεζός στον αέρα, Amédée), ενώ η
κοινοτοπία του κόσμου τους οδηγεί στην κατάθλιψη (όπως ο ήρωας Μπερανζέ), εκστατικές
αποκαλύψεις ομορφιάς πραγματοποιούνται σε ένα απαισιόδοξο πλαίσιο (Amédée, οι Καρέ-
κλες, Μπερανζέ) ή ήρωες συνειδητοποιούν τα του θανάτου (Ο βασιλιάς πεθαίνει)».

«Οι άνθρωποι στριφογυρίζουν μέσα στο κλουβί τους που είναι η γη, γιατί ξέχασαν
πως μπορούν να στρέψουν το βλέμμα τους προς τον ουρανό», είχε πει ο ίδιος.

Ο Ιονέσκο έγινε μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας το 1970, ενώ κέρδισε πολυάριθμα βραβεία
και τιμητικές διακρίσεις. Έφυγε από τη ζωή στις 28 Μαρτίου 1994.

πηγή: TVXS
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«Πολλές επιλογές»



Το Μαμ
του Σάκη Σερέφα

Επί επτά χρόνια ένας μαθητής, ο Ζοζέφ και ένας οδηγός σχολικού λεωφορείου, ο Με-
γάλος, αναπτύσσουν μια απρόσμενη φιλία. Το σχολικό λεωφορείο γίνεται καταφύγιο
εξομολόγησης εμπειριών και τόπος παρασκευής τροφής για σκέψη. Με εργαλείο επτά
φαγητά που κρύβουν από ένα πολύτιμο μάθημα, η φιλία αυτή αποτελεί για το Ζοζέφ μια
μύηση στη ζωή που τον περιμένει ενώ για τον Μεγάλο, αφορμή για επαναπροσδιορισμό
της ζωής που πέρασε.

Ένα αφήγημα για αυτό το ζόρικο πράγμα που το λένε ενηλικίωση. Με πολλές τρο-
φές μέσα του. Και με πολλά ερωτήματα. Ποιο είναι το πιο μεγάλο κατασκευαστικό λάθος
στη συσκευή που λέγεται «άνθρωπος»; Ποια σχέση έχουν τα τηγανητά σαλιγκάρια με τον
έρωτα; Σε ποιο ποίημα καταλήγουν οι γιαγιάδες όταν φορούν παπούτσια με κόκκινες αε-
ροσόλες; Γιατί τα αγκάθια των αναμνήσεων είναι ίδια με τα αγκάθια του ψητού σολομού;
Ένα αφήγημα για αυτό το φαγώσιμο πράγμα που είναι οι ζωές μας.

σκηνοθεσία: ΚΑΤΙΑ ΖΑΡΚΑΔΑ
σκηνικό: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΑΣ
φωτισμοί: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΜΠΟΣ
βοηθός σκηνοθέτη: ΔΩΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

παίζουν: ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΦΥΛΑΚΤΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ ΓΟΥΤΗΣ

Πειραματική Σκηνή
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«The Hypocrites»
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To τάΒλι
του Δημήτρη Κεχαίδη

Αρχές δεκαετίας του ’70, ο Φώντας και ο Κόλιας, μοιραίοι κουνιάδοι, βρίσκονται
μπροστά σ’ ένα ανοιχτό τάβλι, έτοιμοι για μια ακόμη παρτίδα. Μέσα σε ένα απόγευμα θα
στήσουν την κομπίνα του αιώνα, προκειμένου να «πιάσουν την καλή». Η κομπίνα στήνεται,
τινάζεται στον αέρα, ξαναστήνεται, και οι ήρωες παλεύουν με το παρελθόν, το άχαρο
παρόν τους και το ελπιδοφόρο μέλλον. Το όνειρο του Νεοέλληνα «να κάνει όνομα»
και να φύγει ψηλά...

σκηνοθεσία: ΔΑΝΑΗ ΣΠΗΛΙΩΤΗ

παίζουν: ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΚΥΦΤΟΥΛΗΣ
ΝΤΙΝΟΣ ΠΟΝΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Δημήτρης Κεχαΐδης ανήκει στους σημαντικότερους νεοέλληνες συγγραφείς του θε-
άτρου. Με βασική προβληματική τη νεοελληνική πραγματικότητα, καθιέρωσε μια ιδιότυπη
θεατρική γραφή. Ένα θεατρικό λόγο που, ενώ μοιάζει με πιστή αναπαραγωγή καθημερι-
νού λόγου, αποτελεί μια ιδιαίτερη έκφραση καθαρά θεατρικής ποίησης. Γεννήθηκε στα
Τρίκαλα της Θεσσαλίας το 1933. Φοίτησε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πρωτοεμφανίστηκε στο χώρο του θεάτρου με τα μονόπρακτα έργα «Μακρινό λυπητερό
τραγούδι» και «Παιχνίδια στις αλυκές» που παραστάθηκαν από το Θέατρο Τέχνης του
Καρόλου Κουν το 1957. Από τον Κουν ανέβηκαν και τα έργα του: «Ο μεγάλος περίπατος»
(1959), «Το πανηγύρι» (1964), «Η βέρα» και «Το τάβλι» (1972) και, σε συνεργασία με τη
σύζυγό του Ελένη Χαβιαρά, «Δάφνες και πικροδάφνες» (1979). Το τελευταίο έργο που
συνέγραψε με την Ελένη Χαβιαρά, το «Με δύναμη από την Κηφισιά», πρωτοπαραστάθηκε
το 1995 στο θέατρο «Η νέα ΣΚΗΝΗ» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Βογιατζή. Πέθανε στις
15.12.2005, στην Αθήνα.

Πειραματική Σκηνή
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Το ΚΟμμΑτι πΟΥ ΛείΠει
βασισμένο στο κείμενο του  Σελ Σιλβερστάιν: 
«το κομμάτι που λείπει συναντά το μεγάλο Ο»

«Γιατί δεν κυλάς μόνος σου;» Ο μύθος της αναζήτησης και της ολοκλήρωσης που
έχει συγκινήσει αναγνώστες κάθε ηλικίας. Όλοι μας ψάχνουμε την ολοκλήρωση μέσα
από την αγάπη. Το έργο μιλά απλά και αληθινά για αυτό που όλοι ξέρουμε, αλλά ελάχιστοι
κατανοούμε και ακόμα λιγότεροι  κάνουμε πράξη στη ζωή μας: η ολοκλήρωση και ευ-
τυχία μας, είναι πρωτίστως μια προσωπική υπόθεση. Κανείς δεν μπορεί να μας την
επιβάλει ή ακόμα και να μας τη χαρίσει «έξωθεν». Και ίσως δεν γίνεται αλλιώς: για να
συν-υπάρξουμε κάποτε με κάποιον ή κάτι, πρέπει πρώτα να υπάρξουμε σαν αυτονομες
υπάρξης.

κείμενο: ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΡΑΦΑ - ΣΩΣΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
σκηνοθεσία: ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΡΑΦΑ

παίζουν: ΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΤΟΛΕΪΝΑ
ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΨΑΛΗ
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Εφηβική Σκηνή



«Η τελευταία ματαιότητα»
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Tα Σάββατα στην Πόλη

OΠEΡA

Metropolitan Opera ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ  ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ 

Το Δη.Πε.Θε. Αγρινίου συνεχίζει τη χειμερινή περίοδο 2018-2019 με τη φιλοξενία
και την παρουσίαση του βραβευμένου προγράμματος «The Met: Live in HD» της
Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ,
φέρνοντας σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο τα μεγαλύτερα έργα της παγκόσμιας
όπερας σε ζωντανή μετάδοση, μέσα από την αίθουσα του θεάτρου μας. 

Η σειρά θα μεταδοθεί σε 71 χώρες σε έξι ηπείρους το 2018-19,
όπως και σε περισσότερες από 750 αίθουσες στις ΗΠΑ.

στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ του Δημοτικού Θεάτρου

τιμές εισιτηρίων: 15€ κανονικό, 10€ μειωμένο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018 -19

Αϊντα  (Giuseppe Verdi) ΑΝΑΒΙΩΣΗ

6 Οκτωβρίου 2018 στις 19:55 Διάρκεια: 3,36’

Η κορυφαία σοπράνο Anna Netrebko επιστρέφει στις παραστάσεις του προγράμματος
«The Met: Live in HD», ερμηνεύοντας για πρώτη φορά τον ρόλο της Αΐντα στην μυθική
όπερα του Verdi. Πλάι της, η εξίσου συγκλονιστική μέτζο-σοπράνο Anita Rachvelishvili
στο ρόλο της αντίζηλού της, Άμνερις. Ο Aleksandrs Antonenko είναι ο πολεμιστής Ραν-
ταμές. Ο Nicola Luisotti ανεβαίνει στο πόντιουμ στην αναβίωση αυτής της μνημειώδους
παραγωγής της Met.

Σαμψών και Δαλιδά (Camille Saint-Saëns) ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

20 Οκτωβρίου 2018 στις 19:55 Διάρκεια: 3,04’

Η εκρηκτική Elina Garanca και ο μοναδικός Roberto Alagna πρωταγωνιστούν στο βιβλικό
έπος του Saint-Saëns «Σαμψών και Δαλιδά». Πρόκειται για την πολυαναμενόμενη επα-
νένωση των δυο πρωταγωνιστών μετά το 2010, όταν είχαν καταπλήξει κοινό και
κριτικούς στην περίφημη συνεργασία τους στην Κάρμεν. Ο Laurent Naouri συμπρω-



ταγωνιστεί στον ρόλο του Αρχιερέα. Ο Darko Tresnjak, βραβευμένος με Tony Award,
κάνει ντεμπούτο στη Met σκηνοθετώντας την νέα παραγωγή της όπερας για πρώτη φορά
μετά από είκοσι χρόνια στην Met. Ο Sir Mark Elder διευθύνει.

Το Κορίτσι της Δύσης (Giacomo Puccini) ΑΝΑΒΙΩΣΗ

27 Οκτωβρίου 2018 στις 19:55 Διάρκεια: 3,22’

Η Met παρουσιάζει τον φημισμένο τενόρο Jonas Kaufmann, στην πολυαναμενόμενη εμ-
φάνιση του στο πρόγραμμα «The Met: Live in HD», στο ρόλο του παράνομου Ντικ Τζόνσον.
Σε αυτό το ρομαντικό έπος της Άγριας Δύσης, η σοπράνο Eva-Maria Westbroek εμφανί-
ζεται στο ρόλο της πιστολέρο ηρωίδας του Puccini. Ο βαρύτονος Zeljko Lucic είναι ο
άγρυπνος σερίφης Τζακ Ρανς. Διευθύνει ο Marco Armiliato.

Μάρνι (Nico Muhly/Libretto: Nicholas Wright)  ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΗ MET / ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΕ HD

10 Νοεμβρίου 2018 στις 19:55 Διάρκεια: 2,52’

Η σύγχρονη όπερα Μάρνι του Nico Muhly, βασισμένη στην γεμάτη σασπένς ομότιτλη
ταινία θρίλερ του Hitchock, κάνει φέτος πρεμιέρα στη Met. H μοναδική Isabel Leonard
εμφανίζεται στον ομώνυμο ρόλο, με τον Christopher Maltman στο ρόλο του εκβιαστή
συζύγου Μαρκ Ρούτλαντ και την περίφημη μέτζο-σοπράνο Denyce Graves στον ρόλο της
μητέρας της Μάρνι. Ο Robert Spano κάνει το ντεμπούτο του ως διευθυντής ορχήστρας.
Η Μάρνι είναι σύμπραξη και συμπαραγωγή με την English National Opera, εκεί όπου είχε
ανέβει αρχικά το 2017, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές.

Λα Τραβιάτα (Giuseppe Verdi) ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

15 Δεκεμβρίου 2018 στις 19:55 Διάρκεια: 3,07’

Ο νέος Μουσικός Διευθυντής της Met, Yannick Nézet-Séguin κάνει το ντεμπούτο του στο
πρόγραμμα «The Met: Live in HD» διευθύνοντας τη διαχρονική τραγωδία του Verdi, Λα
Τραβιάτα. Σε παραγωγή του Michael Mayer, αυτή η νέα παραγωγή εκτυλίσσεται σε ένα
εκθαμβωτικό σκηνικό του 18ου αιώνα που αλλάζει με τις εποχές. Η Diana Damrau
ερμηνεύει την καταδικασμένη ηρωίδα Βιολέττα, απέναντι στον μοναδικό Juan Diego Flo-
rez που επιστρέφει στην Met για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια υποδυόμενος τον εραστή
της, Αλφρέντο. Ο Quinn Kelsey είναι στον ρόλο του προστατευτικού πατέρα του Αλ-
φρέντο, Τζόρτζιο Ζερμόν. 

- 38 -



Αντριάνα Λεκουβρέρ  (Francesco Cilea) ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΕ HD

12 Ιανουαρίου 2019 στις 19:55 Διάρκεια: 3,33’
Η κορυφαία Anna Netrebko εμφανίζεται για πρώτη φορά στη Met στον ρόλο της Αντριάνα
Λεκουβρέρ, της μεγάλης Γαλλίδας ηθοποιού του 18ου αιώνα. Ο Piotr Beczaa στον ρόλο
του αγαπημένου της, του ήρωα πολέμου Μαουρίτσιο. Ο Gianandrea Noseda διευθύνει
την τραγωδία του Cilea σε σκηνοθεσία του Sir David McVicar, ο οποίος τοποθετεί ιδιο-
φυώς μέρος της δράσης να εκτυλίσσεται σε μια αναπαράσταση ενός θεάτρου μπαρόκ.
Η Αντριάνα Λεκουβρέρ είναι συμπαραγωγή του Royal Opera House, Covent Garden του
Λονδίνου, του Gran Teatre de lLiceu της Βαρκελώνης, της Wiener Staatsoper, της San
Francisco Opera και της L’Opéra National de Paris.

Κάρμεν (Georges Bizet) ΑΝΑΒΙΩΣΗ

2 Φεβρουαρίου 2019 στις 19:55 Διάρκεια: 3,21’

Η διεθνώς ανερχόμενη Γαλλίδα μεσόφωνος Clémentine Margaine είναι η ακαταμάχητη
πλανεύτρα του έργου, δίπλα στον Roberto Alagna που μάγεψε το κοινό στον ρόλο του
Δον Χοσέ, το 2010. Ο Louis Langrée διευθύνει την πολυαγαπημένη παραγωγή της Met,
στη φαντασμαγορική σκηνοθεσία του Sir Richard Eyre. Η όπερα Κάρμεν έχει ταξιδέψει
σε όλο τον κόσμο, έχει μεταφραστεί σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, αλλά
και σε άλλες, όπως Ιαπωνικά και Κινέζικα και θεωρείται από πολλούς ως η πλέον επι-
τυχημένη όπερα στην ιστορία της μουσικής.

Το Κορίτσι του Συντάγματος (Gaetano Donizetti) ΑΝΑΒΙΩΣΗ

2 Μαρτίου 2019 στις 19:55 Διάρκεια: 2,35’

Οι αστέρες του μπελκάντο, Pretty Yende και Javier Camarena ενώνονται σε μια πραγ-
ματική γιορτή φωνητικών πυροτεχνημάτων στη σκηνή της Met, με αποκορύφωμα την
καθηλωτική άρια «Ah! Mesamis». Ο Maurizio Muraro είναι ο λοχίας Σουλπίκιος και η
Stephanie Blythe η αλλοδαπή Μαρκησία του Μπέρκενφιλντ. Ο Enrique Mazzola διευθύ-
νει. 
Το Κορίτσι του Συντάγματος είναι συμπαραγωγή της  Metropolitan Opera, της Royal
Opera House του Λονδίνου και της Wiener Staatsoper της Βιέννης. 

Βαλκυρία (Richard Wagner) ΑΝΑΒΙΩΣΗ

30 Μαρτίου 2019 στις 18:00 Διάρκεια: 4,55’

Μετά από αρκετές σεζόν επανέρχεται στο πρόγραμμα «The Met: Live in HD», το δεύτερο
μέρος της θρυλικής τετραλογίας του «Κύκλου του Δαχτυλιδιού», του Wagner.  Στον πρω-
ταγωνιστικό ρόλο η επική σοπράνο Christine Goerke, ως η πολεμίστρια θεά Μπρουν-
χίλντε, που η διαμάχη της με τα θνητά δίδυμα αδέλφια Ζίγκμουντ και Ζιγκλίντε, που 
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αποδίδουν ο Stuart Skelton και η Eva-Maria Westbroek, την οδηγεί σε ένα ταξίδι από
τη Βαλχάλα στην ανθρωπότητα επί γης. Διευθύνει ο Philippe Jordan. 

Διάλογοι των Καρμελιτών (Francis Poulenc) ΑΝΑΒΙΩΣH / ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΕ HD

11 Μαΐου 2019 στις 19:00 Διάρκεια: 3,09’

Ο νέος Μουσικός Διευθυντής της Met  Yannick Nézet-Séguin διευθύνει μια υπέροχη δια-
νομή στο σύγχρονο αριστούργημα του Poulenc, Διάλογοι των Καρμελιτών. Η επική όπερα
που αποτελεί έναν ύμνο στην πίστη και την καρτερία κάνει πρεμιέρα στο πρόγραμμα «The
Met: Live in HD». Η μοναδική Isabel Leonard μας χαρίζει μια ακόμα συγκλονιστική ερ-
μηνεία, πρωταγωνιστώντας ως νεαρή Μπλανς ντε λα Φορς, δίπλα στην θρυλική Karita
Mattila στον ρόλο της Ηγουμένης.
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«Το σπίτι από το βιβλίο Νώε μια μικρή ιστορία»



ΜουσιΚή με μια ΚιΘάρα
ρεσιτάλ κιθάρας με τον ΝΙΚΟ ΔΗΜΟΥΣΗ

«Θα φέρω το πιο κοινότυπο παράδειγμα: την ευχαρίστηση που νιώθουμε ακούγοντας
το μουρμούρισμα του αγέραστα φυλλώματα, το φλοίσβο του κύματος, το τραγούδι ενός
πουλιού. Όλα τούτα μας ευχαριστούν, μας αποσπούν, μας γεννούν ικανοποίηση. Μπορεί
ακόμα να φτάσουμε στο σημείο να πούμε: «Τι ωραία μουσική». Φυσικά μιλάμε μόνο με-
ταφορικά, κάνουμε μια σύγκριση. Η σύγκριση όμως δεν αποτελεί και τελική κρίση. Οι
φυσικοί αυτοί ήχοι μας υποβάλλουν την έννοια της μουσικής αλλά οι ίδιοι δεν είναι
ακόμα μουσική... Είναι υποσχέσεις για μουσική. Για να εκπληρωθούν χρειάζεται ένα αν-
θρώπινο πλάσμα. Ένα ανθρώπινο πλάσμα που θα είναι βέβαια ευαίσθητο στις πολλές
φωνές της φύσης, αλλά που, θα νιώθει την ανάγκην α τις βάλει σε μια τάξη και που θα
είναι ταυτόχρονα προικισμένο γι’ αυτό το σκοπό με πολλά ειδικά προσόντα.»

ΙΓΚΟΡ ΣΤΡΑΒΙΝΣΚΥ: «Μουσική Ποιητική»,

ο ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥΣΗΣ γεννήθηκε πριν πολλά πολλά χρόνια. Σπούδασε κιθάρα
δίπλα στους ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ και ΛΙΖΑ ΖΩΗ. Ζει κι εργάζεται στο
Αγρίνιο ως Μουσικός και Φυσικός.
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ΜΟΥΣΙΚΗ



«Πριν τη μεγάλη αναχώρηση»



ΠρΙΝ

Τέσσερα σώματα και ένας μονόλογος. Με αφορμή ένα οικογενειακό τραπέζι, το
«πριν», είναι μια σωματική εξερεύνηση. Μια εξερεύνηση σχέσεων και καταστάσεων
με φόντο την αφετηρία όλων μας, την οικογένεια. Η οικογένεια και η επίδραση της
μέσα από ένα ηχητικό τοπίο ενός παλιού βαλς, τη Μαρία Κάλλας, τη Σωτηρία Μπέλλου
και την Πόπη Αστεριάδη. Με τη συνοδεία ενός μονολόγου τα τέσσερα σώματα παρουσιά-
ζονται και αφηγούνται ο καθένας  την ιστορία του αλλά και τις ιστορίες μεταξύ τους, πα-
γιδευμένες  πάντα στην οικογενειακή εικόνα.  Ένα οικογενειακό τραπέζι που πάντα
επαναλαμβάνεται σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του ανθρώπου. Κινησιολογικά  μο-
τίβα και σωματικές  συνήθειες  που τις μάθαμε από παιδιά και μας συνοδεύουν μέχρι το
τέλος. Μοτίβα που θα καθορίσουν τις επιλογές μας, συνήθειες που χαρακτηρίζουν τις
σχέσεις μας και τελικά το τέλος μας. Ο θάνατος, δηλαδή το τέλος, δίνει το σήμα για να
ανατρέξουμε στο τι έγινε πριν… Μια δράση τεσσάρων σωμάτων και ενός μονολόγου που
εκτυλίσσεται σε ένα λευκό σκηνικό χώρο που υπάρχει ένα ορθογώνιο τραπέζι, τέσσερις
καρέκλες, τέσσερις ομπρέλες κι ένα μικρόφωνο.

Σύλληψη-σκηνοθεσία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΑΜΜΕΝΟΣ
Χορεύουν: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΑΜΜΕΝΟΣ

μονολογεί η ΕΙΡΗΝΗ ΓΡΕΚΑ

*ο μονόλογος είναι μια συρραφή από τμήματα (τροποποιημένα) από το έργο «Ρόουζ» του
Μάρτιν Σέρμαν και κείμενα που προέκυψαν στις πρόβες.
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ΧΟΡΟΣ
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Το ΣΑΚαΚΙ ΠοΥ ΒΕΛΑζει 
του Στανισλάβ Στρατίεβ

«Όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύεις σαν το σκυλί, οι διατριβές, οι σωροί από βιβλία, η
ευαισθησία, οι αρχές, όλη σου η ζωή δεν έχει κανένα νόημα, μπορεί ν’ ακυρωθεί με μια
μολυβιά. Επειδή κάπου γράφτηκαν μερικές λέξεις! Και αποδεικνύεται πως αυτές οι λέξεις
μπορούν να αναιρέσουν ολόκληρη τη ζωή ενός ανθρώπου. Και τι γίνεται με την αλήθεια;
Στέκουμε απροστάτευτοι δίχως να μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε. Όχι, αρνούμαι να το
πιστέψω. Διαφορετικά, αύριο, καθώς θα κοιταζόμαστε στον καθρέφτη, ίσως ακούσουμε
ξαφνικά τους εαυτούς μας να βελάζουν.»
Πόσα άραγε άλλαξαν όλα αυτά προς το καλύτερο; Ποιο το τελικό όφελος του Πολίτη από
τις αναρίθμητες αναδιαρθρώσεις, αναδιοργανώσεις, εκσυγχρονισμούς και συγχωνεύσεις
μέσα στους Κρατικούς Οργανισμούς;
Ποια είναι η αξία και ποιο το όφελος του Πολίτη που βρίσκεται αντιμέτωπος με το
αδηφάγο τέρας του Κρατικού Μηχανισμού που τον συνθλίβει και τον εξαφανίζει;
Πώς μπορεί ο σύγχρονος άνθρωπος να επιβιώσει σε μια κοινωνία όπου κυριαρχούν η
κοινωνική ανισότητα, η απάτη και το ψέμα; «Το Σακάκι που Βελάζει» παραμένει ανησυ-
χητικά επίκαιρο, 42 χρόνια μετά την συγγραφή του και ταιριάζει απόλυτα στην σύγχρονη
πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα. 

Ζέτα Λάττα

σκηνοθετική επιμέλεια - διασκευή κειμένου: ΖΕΤΑ ΛΑΤΤΑ
σκηνικά: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
συνεργάτης ομάδας: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ

παίζουν:ΦΕΛΙΣΙΑ ΚΑΚΟΥ, ΟΛΓΑ ΤΣΙΤΣΗ, ΕΦΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΥΛΩΝΑ, ΓΩΓΩ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΔΑΤΟΥ, 
ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΡΙΠΟΤΣΕΡΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΟΛΙΓΚΑΣ,
ΑΝΤΑ ΝΤΑΛΛΑ, ΙΟΥΛΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ

ΘΕΑΤΡΟ
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Tα Σάββατα στην Πόλη
Ιστορικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Η ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου άνοιξε διάπλατα τις πόρτες της για την αποκατάσταση, τη διάγνωση,
θεραπεία και εκπαίδευση των παιδιών με κινητικές αναπηρίες και αναπτυξιακές δυσκολίες,
ενδεικτικά: Εγκεφαλική παράλυση, Νευρομυϊκές παθήσεις, Σύνδρομα με συνοδά κινητικά
προβλήματα, προβλήματα λόγου και μάθησης  φροντίζοντας παράλληλα για την πλαισίωση
των οικογενειών τους. Ιδρύθηκε το 1998 και από τον Ιανουάριο 2017 στεγάζεται σε ένα σύγ-
χρονο κτίριο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, το οποίο λειτουργεί με δύο άδειες παροχής υπη-
ρεσιών.

1. Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας 
2. Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας όπου παρέχονται ιατρικές, θεραπευτικές,

ψυχολογικές, κοινωνικές και διοικητικές υπηρεσίες.
Το παράρτημα του Αγρινίου προσφέρει μια σειρά προγραμμάτων θεραπευτικής παρέμβα-

σης για παιδιά βρεφικής, νηπιακής, σχολικής, εφηβικής και νεαρής ηλικίας. Στόχος των θε-
ραπευτικών προγραμμάτων είναι η ενίσχυση της κινητικής, αισθητηριακής, λεκτικής,
γνωστικής, κοινωνικής, συναισθηματικής και μαθησιακής εξέλιξης του παιδιού. Αυτό επι-
τυγχάνεται με το άξιο, καταξιωμένο και με επιστημονική εξειδίκευση προσωπικό, το οποίο
εφαρμόζει το σύστημα ολιστικής προσέγγισης στα παιδιά μας. Το πρόγραμμα των θεραπειών
καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία. 

Στα παιδιά παρέχονται:
Α. Ιατρική διάγνωση και παρακολούθηση από Φυσίατρο (Επιστημονικός Δ/ντής ΕΛΕΠΑΠ

Αγρινίου), Ορθοπεδικό, Παιδοορθοπαιδικό Χειρουργό, Παιδίατρο-Αναπτυξιολόγο, Παιδονευ-
ρολόγο, Παιδοψυχίατρο, Παιδοοφθαλμίατρο, Ω.Ρ.Λ., Οδοντίατρο οι οποίοι προσφέρουν εθε-
λοντικά τις υπηρεσίες τους.

Β. Ατομικές Θεραπείες: Φυσικοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Λογοθεραπεία, Τμήμα Μαθησιακών
Δυσκολιών, Παιδοψυχιατρική Υπηρεσία, Ατομική Ψυχοθεραπεία, Συμβουλευτική Γονέων, Ψυ-
χολογική Υποστήριξη από Παιδοψυχολόγο, Κοινωνική Υπηρεσία, Ομάδα Αξιολόγησης.

Γ. Ομάδα Αποκατάστασης
Δ. Πρώιμη Παρέμβαση
Από τον Μάιο 2017 λειτουργεί το τμήμα της Πρώιμης Εκπαιδευτικής Θεραπευτικής Πα-

ρέμβασης. Η Πρώιμη Παρέμβαση της ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου είναι ισότιμη με οποιαδήποτε μονάδα
ειδικής προσχολικής αγωγής (ΦΕΚ3499-Αρ.Φυλ.139 02/10/2008/ Άρθ.32) και περιλαμβάνει
δύο τμήματα νηπίων ηλικίας από 18 μηνών έως 6 ετών. Τα τμήματα στελεχώνονται από δύο
παιδαγωγούς Ειδικής Αγωγής και ένα νοσηλευτή. 

Μπορούμε όλοι να στηρίξουμε το Έργο της ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου με τους εξής τρόπους:
• Φίλος συνδρομητής με μια ετήσια συμμετοχή 20 ευρώ.
• Δωρητής υιοθέτης, αναλαμβάνοντας τα έξοδα θεραπείας ενός ανάπηρου 

παιδιού σε ανάγκη (προσφέροντας ένα ετήσιο χρηματικό ποσό).
• Δωρητής Χαράς (σε βαπτίσεις, γάμους, επετείους) αντί δώρου.
• Δωρητής αντί στεφάνου (εις μνήμη).



ΒαΘύς ΑναΣτεναΓμός
Ομάδα ΓΑΒ

Μια παράσταση χορού για τον ατομικό και συλλογικό πόνο, που κινείται από το καθη-
μερινό και προφανές στο σκιώδες και ασαφές της ανθρώπινης ύπαρξης.

Μια γιορτινή μέρα, στην αρχή της χιλιετίας, μια παρέα μεσήλικων στην πλειοψη-
φία της συνδαιτημόνων, βρίσκονται γύρω από ένα αιωρούμενο τραπέζι με σκοπό
να συμφάγουν, να μοιραστούν, να επικοινωνήσουν. Το παρόν, το παρελθόν και το μέλ-
λον συνυπάρχουν μέσα από τις δράσεις, τους σωματικούς διαλόγους και τις  κρυφές
αναμνήσεις τους, ενώ το θεϊκό στοιχείο λειτουργεί ως παρατηρητής κι ανατροπέας της
ροής των πραγμάτων.

Πού κρύβεται το τρυφερό-ζωώδες σώμα μας; Πώς τα συναισθήματα και οι αναμνήσεις
δημιουργούν το χάρτη του κορμιού και της φωνής; Πώς αυτά εκτονώνονται κι εκφρά-
ζονται κινητικά μέσα από την εξέλιξη της φόρμας των σωματικών δραστηριοτήτων όπως
ο αναστεναγμός, ο βήχας, το γέλιο, το κλάμα, η πορδή, ο λόξυγγας, το φτάρνισμα;

σκηνική σύνθεση: ΓΑΒ (ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΥΡΑ, ΒΙΚΥ ΑΔΑΜΟΥ, ΙΑΣΟΝΑΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ)
σκηνικά: ΒΙΚΥ ΑΔΑΜΟΥ, ΙΑΣΟΝΑΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
επιμέλεια κίνησης: ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΥΡΑ, ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑ
μουσική σύνθεση και επιμέλεια: ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΑΝΗΣ 
σύμβουλος δραματουργίας: ΑΝΝΑ ΤΣΙΧΛΗ
φωτισμοί: ΑNTI STEVE
βοηθός ομάδας ΓΑΒ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
βοηθός σκηνογραφίας - ενδυματολογίας: ΦΑΝΗ ΚΟΚΟΛΑΚΗ

ερμηνεύουν: ΒΙΚΥ ΑΔΑΜΟΥ, ΚΩΣΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΔΡΑΓΩΝΑΣ, 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΕΡΜΠΗΣ,
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΚΙΑΔΑ, JOE TORNABENE

guest: ANA SANCHEZ COLBERG

Διάρκεια: 70 λεπτά
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Αγγέλικα Νίκλη Σολωμού, η ΔΙΑΦΑΝΗ 
του Περικλή Μοσχολιδάκη

Η Αγγέλικα Νίκλη πουλήθηκε σε ηλικία 13 ετών στον Κόντε Νικόλαο Σαλαμών για να
γίνει παλλακίδα - μαντενούτα του και έκανε μαζί του δύο νόθα αγόρια, τον Διονύσιο που
αναδείχτηκε Εθνικός ποιητής των Ελλήνων και τον Δημήτριο που έγινε Γερουσιαστής
των Ιονίων Νήσων. Λίγο πρίν πεθάνει, ο γέρο Κόντες Σαλαμών παντρεύεται τη μαντε-
νούτα του και νομιμοποιεί τα νόθα παιδιά του που γίνονται και βασικοί κληρονόμοι της
τεράστιας περιουσίας του. Η σχέση λατρείας του Διονύσιου με τη μητέρα του Αγγέλικα
Νίκλη Σολωμού γκρεμίζεται οριστικά όταν ο ετεροθαλής αδελφός του Διονύσιου Ιωάν-
νης Λεονταράκης, γιός της μητέρας του από επόμενο γάμο διεκδικεί μέρος της περιουσίας
του Κόντε Σαλαμών και η μητέρα του παίρνει το μέρος του. Την ώρα που η Ελλάδα καί-
γεται απ’ άκρη σ’ άκρη με την Επανάσταση του 1821, η Δίκη Σαλαμών συγκλονίζει την
Ελλάδα και η Αγγέλικα, θύμα τελικά της αντιδικίας, διασύρεται σε ολόκληρο τον Ελλη-
νισμό καθώς η προσωπική της ζωή συζητιέται παντού και η ίδια, διάφανη από παντού,
βιώνει τον φοβερό εξευτελισμό, τη φτώχεια και την εγκατάλειψη.

Πόσο επηρέασε τη ζωή και το έργο του Διονυσίου Σολωμού η τραγική μοίρα της
μητέρας του; Πόσο σημερινή και επίκαιρη είναι πάντα η κακοποίηση και ο εξευτελισμός
μας γυναίκας; Πόσο γνωστά μας είναι τα γεγονότα και τα ήθη μιας εποχής που σημάδεψε
την ιστορία του τόπου μας; Μια παράσταση διάλογος ανάμεσα στην Αγγέλικα και τον
Διονύσιο, μια παράσταση για μια φωνή και ένα βιολοντσέλο, που παρεμβαίνει και
σχολιάζει με τον εξαίσιο ήχο του τα δρώμενα.

σκηνοθεσία: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΟΣΧΟΛΙΔΑΚΗΣ
σκηνικά - κοστούμια: ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ
σχεδιασμός φωτισμού: ΑΚΗΣ ΣΑΜΟΛΗΣ
φωτογραφίες - video: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΚΡΟΒΑΣ 

ερμηνεύει η ΜΑΓΔΑ ΚΑΤΣΙΠΑΝΟΥ  
βιολοντσέλλο παίζει ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΙΝΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 80 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)
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«Personal Truth»



Εορταστική εκδήλωση
από το εργαστήρι ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

16 Μαρτίου 2019, ώρα 7μ.μ., είσοδος ελεύθερη

στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ του Δημοτικού Θεάτρου

Παρουσίαση ενός  Λευκώματος - Βιβλίου για τα 30 χρόνια πορείας και  κοινω-
νικής προσφοράς του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», στο χώρο της κοινω-
νικής μέριμνας.

Την εκδήλωση θα παρουσιάσει η Πρόεδρος και θα την στηρίξουν τα ξεχωριστά
παιδιά μας.

Ιστορικό του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» ιδρύθηκε το 1990. Είναι το πρώτο κέντρο ειδικής
εκπαίδευσης, κατάρτισης και κοινωνικής ένταξης για 160 άτομα με νοητική υστέρηση
και συνοδές αναπηρίες (κινητικές, αισθητηρίων οργάνων, λόγου, ελαφρές ψυχικές δια-
ταραχές, αυτισμό, σύνδρομο Down και άλλες), άνω των 15 ετών, σε όλο το νομό
Αιτωλ/νίας, εντελώς δωρεάν. 

Λειτουργούν δύο Εκπαιδευτικές Μονάδες, μία στο Μεσολόγγι (η Έδρα) και δεύτερη
στο Αγρίνιο, ώστε να εξυπηρετείται όλος ο νομός.

Η επαγγελματική κατάρτιση εφαρμόζεται σε εργαστήρια ραπτικής, μεταξοτυπίας, κη-
ροπλαστικής, ανθοκηπουρικής, λαϊκής τέχνης, υφαντικής, κεραμικής, βιβλιοδεσίας, πα-
λαίωσης εικόνων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κ.λ.π. και
παράγονται προϊόντα χειροποίητα, που διατίθενται στην αγορά μέσω των 2 εκθετηρίων
μας (Αγρίνιο-Μεσολόγγι).

Στο Μεσολόγγι, εκτός από την Εκπαιδευτική Μονάδα υπάρχει το Ναυταθλητικό-Περι-
βαλλοντικό Κέντρο, το οποίο λειτουργεί ως κέντρο ημερήσιας φροντίδας, και ευρύτερα
ως χώρος περιβαλλοντικών, αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων για τους
νέους μας. Στον ίδιο χώρο λειτουργεί και το τμήμα αυτισμού, καθώς και η καλοκαιρινή
κατασκήνωση.

Για τα πρόσωπα που στερούνται γονεϊκής φροντίδας, το Εργαστήρι ίδρυσε και λει-
τουργεί δύο πρότυπες Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης- Οικοτροφεία στο Μεσολόγγι
και στο Αγρίνιο, όπου διαμένουν συνολικά 18 ΑμεA.

Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» διαθέτει Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις,
πρόσφατα δε, βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών.
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«Οδυσσέας»



Καπράλος: τα πρΩτα Βήματα

Ο Χρήστος Καπράλος, ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες γλύπτες του 20ου
αιώνα, γεννήθηκε το 1909 στο χωριό Παναιτώλιο Αγρινίου και πέθανε στην Αθήνα το
1993. Είναι της γενιάς του Γιάννη Τσαρούχη, του Γιάννη Μόραλη, του Νίκου Νικολάου,
του Οδυσσέα Ελύτη, ενώ συνδέθηκε στενά με τον Σικελιανό και τον Μπουζιάνη. Η μνη-
μειώδης Ζωφόρος του, μήκους σαράντα μέτρων που ονομάστηκε «Μνημείο της Μάχης
της Πίνδου» και φιλοτεχνήθηκε στην Αίγινα από το 1952 έως το 1956, αγοράστηκε πρό-
σφατα από τη Βουλή των Ελλήνων.

Μια θεατρική διασκευή από το πρώτο μέρος της αυτοβιογραφίας του μεγάλου εικα-
στικού μας,  μια αναδρομή στα πρώτα βήματά του στην τέχνη και σ' όλη τη δύσβατη και
δύσκολη καλλιτεχνική πορεία του γλύπτη, με αναφορές στα κεντρικά καλλιτεχνικά και
μη πρόσωπα της εποχής. Μια παράσταση που επικεντρώνεται στα γεγονότα που τον
επηρέασαν την περίοδο που ζούσε στο Παναιτώλιο και στο Αγρίνιο, τα ερεθίσματα
που είχε από τους πρώτους δασκάλους του, την επιρροή από τον μέντορά του και ερευνά
τους παράγοντες και τις ζυμώσεις που συνθέτουν και διαμορφώνουν μια καλλιτε-
χνική μεγαλοφυΐα.

κείμενο: ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
σκηνοθεσία: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
σκηνικά: ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
μουσική: ΠΑΝΟΣ ΜΑΜΑΣΟΥΛΑΣ
φωτισμοί: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΜΠΟΣ
βοηθός σκηνοθέτη: ΡΕΝΑ ΜΙΧΟΠΑΝΟΥ

παίζουν: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΤΡΩΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΖΩΝΑΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΝΑΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΟΥΜΠΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΖΑΜΠΑΡΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
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Αποσπάσματα από τη διασκευή:

1.
Η Τριχωνίδα είναι η μεγαλύτερη λίμνη στην Ελλάδα και συνδέεται με τη Λυσιμαχία μ’ ένα

χαντάκι. Στα βόρεια από το χαντάκι είναι το χωριό μου. Το καλοκαίρι βράζει από υγρασία και
ζέστη. Το χειμώνα βρέχει συνεχώς, τόσο που οι πέτρες μουσκεύουνε. Άσε τα κουνούπια το
καλοκαίρι, κάτι το απίστευτο. Η ελονοσία; η μεγαλύτερη μάστιγα. Δεν υπήρχε σπίτι χωρίς άρ-
ρωστο από ελονοσία. Το κινίνο το παίρναμε με τις χούφτες και οι πισινοί μας ήταν οργωμένοι
από τις ενέσεις. Γινόμασταν σαν φαντάσματα από το πυρετό.

Οπότε έχουμε και λέμε: πρώτο στάδιο, ελονοσία. Δεύτερο, η αδυναμία. Τρίτο, η φυματίωση.
Ευτυχώς τώρα αυτή η μάστιγα έχει σταματήσει. Μεγάλωσαν το χαντάκι που ενώνει τις δύο
λίμνες, αποσύρθηκαν τα νερά, έφυγαν τα έλη και μαζί τους τα κουνούπια.

Ο ορίζοντας στο χωριό μου είναι χαμηλός. Μοιάζει με ολλανδικό τοπίο. Το χειμώνα τα
τσακάλια και τα σκυλιά λαλούν τον κόσμο. Το καλοκαίρι παίρνουν τη σκυτάλη τα βατράχια
που είναι αμέτρητα δίπλα στη λίμνη. Αυτά σταματούν απότομα σα σε ορχήστρα και πάλι ξα-
ναρχίζουν. 

Αν τύχει και ξυπνήσεις το καλοκαίρι μετά τα μεσάνυχτα, θα δεις σε όλο τον  κάμπο μύρια
φωτάκια να πηγαινοέρχονται σαν μεθυσμένα μέσα στα καπνοτόπια. Είναι οι χωρικοί με τα
λυχνάρια που βγήκαν τα μεσάνυχτα να μαζέψουν τον καπνό. Πριν βγει ο ήλιος, όλοι γυρίζουν
σπίτια τους.

Θα ήμουνα 5-6 χρονών, όταν μια μέρα βλέπω στο κατώι μας -τα σπίτια στα χωριά έχουν
συνήθως δυο πατώματα: στο κάτω, βάζουν τις σοδειές, στο απάνω κοιμούνται- μια κόκκινη
βούλα, πάνω στην πόρτα. Ρωτάω τη μάνα τι είναι αυτό το σημάδι.

-  Άμα μεγαλώσεις, θα στο πω...
και φυσικά σαν μεγάλωσα το έμαθα. Κατάσχεση είχαν κάνει στο σπίτι μας και στα λίγα χω-

ράφια που μας είχαν μείνει.
Τη μάνα μου την λέγανε Ευγενία [κυρα-Βγένα τη φωνάζανε σαν το βουνό πάνω απ’ το

χωριό] κι ήταν απ’ το Αγγελόκαστρο, την αρχαία Καλυδώνα. Ήταν κι αυτή από φτωχή οικογέ-
νεια. Ο πατέρας της ήτανε ψαράς και πνίγηκε ένα βράδυ στο αιβάρι που είχε στη Λυσιμαχία.
Όταν ήταν κοριτσάκι ήταν πολύ όμορφη και της άρεσε να μου λέει, όταν μου πόζαρε, πως
όταν πήγε ο βασιλεύς Γεώργιος για τα εγκαίνια της σιδηροδρομικής γραμμής Αγρίνιο-Με-
σολόγγι που έκαναν οι Ιταλοί της χάρισε ένα χρυσό νόμισμα.

2.
Μια μέρα όπως πήγαινα στο χωριό, ήταν βραδάκι, βλέπω  εκεί δίπλα σ’ ένα οικόπεδο που

περνούσε ένα ποταμάκι, ένα σπιτάκι χαμηλό σαν καλύβα κι έξω απ το σπιτάκι ένα γεροντάκι
κάτι να φτιάχνει. Πλησιάζω σιγά-σιγά και τι να δω. Το γεροντάκι δε με είχε αντιληφθεί. Είχε
σ’ ένα τρίποδο ένα καθρέπτη που είχε τρία φύλλα και πάνω σ’ ένα καβαλέτο, ένα κεφάλι σε
φυσικό μέγεθος από τσιμέντο. Σ’ ένα κουτάκι είχε τσιμέντο φρέσκο και με μια σπάτουλα
έπαιρνε τσιμέντο και το έβαζε στο κεφάλι που είχε στο καβαλέτο και που του έμοιαζε κατα-
πληκτικά. Έκανε το κεφάλι, κοιτάζοντας στον τρίφυλλο καθρέπτη. Γλυπτική. Γλυπτική δεν
είχα δει μέχρι τώρα.

Όταν με αντιλήφθηκε, μου έβαλε τις φωνές. Έφυγα τρέχοντας, γιατί είχα αργήσει κι είχε
αρχίσει να σκοτεινιάζει. 
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3.
Κι έπειτα έπεσα πάνω στον πιο ανέλπιστο γείτονα.  

Εκείνη την εποχή, είχε χαλάσει ο κόσμος στις εφημερίδες: «Έρχεται ο Χαλεπάς στην
Αθήνα, έρχεται ο Χαλεπάς, ο Χαλεπάς!».

Κι ο Χαλεπάς, για καλή μου τύχη, γίνεται γείτονάς μας. Δηλαδή μας χωρίζανε λίγα σπίτια.
Τον είχε εγκαταστήσει, όπως γράφανε οι εφημερίδες, η ανιψιά του σε ένα ημιυπόγειο. Είχε
δυο παράθυρα στο δρόμο που πάντα ήταν ανοιχτά. 

Κάθε πρωί, πηγαίναμε στη σχολή με τον Παπαδημητράκη, που ποιος να το έλεγε, θα είχε
αργότερα την ίδια τύχη ή μάλλον χειρότερη από τον Χαλεπά. Θα κλεινόταν στο Δαφνί μόλις
τελείωνε τη σχολή, για να πεθάνει έπειτα από αρκετά χρόνια στο ψυχιατρείο της Λέρου και
να χάσει η Κρήτη ένα από τα ωραιότερα ταλέντα.

Περνούσαμε λοιπόν από τον Χαλεπά. Εγώ καθόμουνα αθόρυβα έξω από το ένα μικρό
παράθυρο κι ο Παπαδημητράκης έξω από το άλλο και παρακολουθούσαμε αυτό το μικρόσωμο
γεροντάκι με το άσπρο γένι, την άσπρη μπλούζα και τη μελαγχολική έκφραση να δουλεύει.

Είχε επάνω σε καβαλέτα μικρά έργα σε πηλό, σκεπασμένα με λινάτσες και δούλευε πότε
το ένα ,πότε το άλλο. Μου είχε κάνει εντύπωση ότι δεν είχε εργαλεία που μου είχανε δώσει
φίλοι στη σχολή, που σπούδαζαν γλυπτική. Δηλαδή άλλο για τη μύτη, άλλο για τα αυτιά, άλλο
για τα μαλλιά.

Ο Χαλεπάς είχε ένα μαχαίρι κι ένα κόπανο. Κλακ, κλακ, κλακ. Και δεν έβαζε ποτέ σκελετό
μέσα από τον πηλό. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Έτσι όλα αυτά τα έργα, τα τελευταία που έκανε,
δεν έχουν μέλη που να εξέχουν, όπως το άγαλμά του στην Πινακοθήκη, ο «Σάτυρος και ο Διό-
νυσος», που βλέπεις ένα χέρι να βγαίνει έξω. Τα δούλευε όσο αντέχει να σταθεί ο πηλός.

Έτσι αντέξανε  στο χρόνο, γιατί αν είχαν μέσα σίδερα για να συγκρατήσουν τον πηλό, ο
πηλός θα μάζευε όταν ξεραίνονταν και θα έσπαζε. Δεν θα ‘μενε τίποτα.

4.
Ήμουν αυθόρμητος και προσπάθησα να είμαι αληθινός. Απέναντι σε όλους τους ανθρώ-

πους είχα την ίδια συμπεριφορά, δε λογάριαζα την κοινωνική θέση. Προσπαθούσα. Ήξερα ο
ίδιος να ζυγιάσω τη δουλειά μου. Κανένα εμπόδιο δεν μπορούσε να μου νικήσει την εσωτε-
ρική μου ανάγκη να προχωρώ δουλεύοντας, να προχωρώ αχόρταγος στην αναζήτηση του πιο
πέρα.

Είχα την τύχη να έχω μάνα την κυρά-Βγένα, όπως την έλεγαν στο χωριό. Τη μάνα που δε
μου είπε ποτέ ένα όχι, παρόλο που ο γιος της έγινε ο περίγελος του χωριού. Αυτή που έδειξε
τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο γιό της και του παραστάθηκε από την πρώτη στιγμή που της
δήλωσε ότι θέλει να γίνει ζωγράφος, μικρό παιδί, μέχρι τον ύστατο αποχαιρετισμό στο χωριό
το 1946, όταν ταξίδεψα κατευθείαν από την αγκαλιά μου για το μεγάλο ταξίδι.

Ζήσαμε μαζί τις εποχές που δεν είχα χρήματα, να της πάρω ούτε ένα κωκ. Το μόνο γλυκό
που αγαπούσε. Κι είχε τόσο καημό για αυτό. Όταν δε, ήμουνα μαθητής του Δημοτικού, μ’
έστελνε μαζί με τα άλλα παιδάκια του χωριού στο λόγγο για ξύλα, πριν φτάσει ο χειμώνας
και μου έδινε πάντα μαζί μου τσιγαρόχαρτο και καπνό, ώστε αν συναντήσω κάποιον και μου
ζητήσει φωτιά, να του προσφέρω τσιγαράκι. Για να μου τονώσει τον ανδρισμό και το θάρρος
μου. 

Είχα την τύχη να έχω μάνα την κυρά - Βγένα που όταν πια άντρας στο καλύβι μου πόζαρε
και πετάχτηκα να σκοτώσω ένα ζουζούνι που μας ενοχλούσε, εκείνη σβέλτα με κράτησε από
το ρούχο και μου είπε:

- Είσαι εσύ, παιδί μου, άξιος να δημιουργήσεις μια τέτοια ζωή;



«Με αφορμή ένα όνειρο»



ΙΣΤΟΡΙΑ του θεάτρου «ΣΤΑΘΜΟΣ»

Το Θέατρο Σταθμός την πρώτη σαιζόν της επαναλειτουργίας του επικέντρωσε το καλ-
λιτεχνικό του πρόγραμμά αναζητώντας τα σημεία αναφοράς που μας ενώνουν εκατό χρό-
νια μετά τον Εθνικό Διχασμό.

Σε αυτό το πλαίσιο παρουσίασε τη διασκευή του διεθνώς βραβευμένου μυθιστορήμα-
τος της Φωτεινής Τσαλίκογλου «Πατρίδα Τώρα - 8 ώρες και 35 λεπτά» που σηματοδό-
τησε τη θεατρική επανεμφάνιση της Κατερίνας Χέλμη, αλλά και την πρώτη θεατρική
παράσταση για την αδικοχαμένη Ελένη Παπαδάκη, «Για την Ελένη» με τη Μαρία Κίτσου,
σε σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη. Η παράσταση περιόδευσε μάλιστα φέτος σε Θεσ-
σαλονίκη, Καβάλα, Μυτιλήνη και Λάρισα.

Υπήρξε επίσης συμπαραγωγός στην παράσταση δύο πρωτότυπων νεοελληνικών
έργων: «Ελένη ή Σούλα» της Δέσποινας Καλαϊτζίδου σε σκηνοθεσία του Γιώργου Λύρα
και σε συνεργασία με το Greek Play Project καθώς και «Η απολογία της Μαρί Κιουρί»
σε κείμενο Ευσταθίας και σκηνοθεσία Κίρκης Καραλή με την Πέγκυ Τρικαλιώτη στον
ομώνυμο ρόλο.

Γιορτάζοντας την κήρυξη της Αθήνας σε παγκόσμια πρωτεύουσα βιβλίου για το 2018
το Θέατρο Σταθμός φιλοξένησε τις παραστάσεις των διηγημάτων: «Το αμάρτημα της μη-
τρός μου» του Γεώργιου Βιζυηνού σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη, «Ψυχολογία Συ-
ριανού συζύγου» του Εμμανουήλ Ροΐδη σε σκηνοθεσία Κώστα Βασαρδάνη και «Ο
Καραφλομπέκατσος και η Σπυριδούλα» της Λένας Κιτσοπούλου σε σκηνοθεσία Κων-
σταντίνου Μάρκελλου. Στο «Αναγνωστήριο» του Θεάτρου Σταθμός αγαπημένοι Έλληνες
καλλιτέχνες (Αγγελέτου, Αλεξοπούλου, Βραχωρίτης, Γεραλή, Ζαχαρή, Ζέη, Λογοθέτης,
Μαυρομάτη, Μερμήγκης, Ορφανός, Παπαδημητρίου, Παπαδοπούλου, Φασουλής, Φεζολ-
λάρι, Φιλιππίδου, Χατζής κ.α.) διάβασαν σημαντικά κείμενα της Νεοελληνικής Γραμμα-
τείας.

Το Μάιο λίγο πριν κλείσει η θεατρική σαιζόν φιλοξένησε την παράσταση του Δαμιανού
Κωνσταντινίδη «Η Θυσία του Αβραάμ», 28 χρόνια μετά το ανέβασμά του από τον Αλέξη
Μινωτή στο Εθνικό Θέατρο αλλά και τους μονολόγους υψηλής τέχνης του Ιάκωβου Καμ-
πανέλλη «Αυτός και... το παντελόνι του» και της Λούλας Αναγνωστάκη «Ο ουρανός κα-
τακόκκινος» με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη και τη Νένα Μεντή αντίστοιχα σε σκηνοθεσία
Μάνου Καρατζογιάννη.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής το Θέατρο Σταθμός παρουσίασε τις παρα-
στάσεις: «Η μυθιστορία του Κυρίου Μολιέρου» του Μιχαήλ Μπουκάλκοφ από τη Θεατρική
Ομάδα Κωφών «Τρελλά χρώματα» σε μετάφραση Ειρήνης Λεβίδη και σκηνοθεσία Έλλης
Μερκούρη, τον αντιρατσιστικό μονόλογο «Η Βρωμιά» του Ρόμπερτ Σνάιντερ σε μετά-
φραση Κοραλίας Σωτηριάδου και σκηνοθεσία Κατερίνας Πολυχρονοπούλου, την παρά-
σταση της Έλλης Δαδήρα για τη θέση της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία «Super
Woman», «Το Νησί των Σκλάβων» του Μαριβώ από τη Θεατρική Ομάδα Αστέγων σε σκη-
νοθεσία Παναγιώτη Δορλή καθώς και το «Θρίαμβο του Έρωτα», επίσης του Μαριβώ, σε 
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Συνεργασίες
με το Θέατρο «ΣΤΑΘΜΟΣ»



σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαραβέλια. Η παράσταση ανέβηκε με αγγλικούς και ελληνι-
κούς υπέρτιτλους, διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική γλώσσα και ακουστική περι-
γραφή (A.D). Επίσης, το Θέατρο Σταθμός φιλοξένησε τη δράση του Θανάση Νιάρχου
«Κάθε Πέμπτη Κύριε Νιάρχο» με ελεύθερη είσοδο δίνοντας την ευκαιρία στο θεατρόφιλο
κοινό να συνομιλήσει με καταξιωμένους ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών
(Ανδρέου, Αρβελέρ, Βαλτινός, Δημουλά, Ελευθερίου, Καρούνης, Κονιόρδου, Μεντή, Μπο-
σοκοίτης, Ξυδάκης, Παπαβασιλείου, Παπαδημητρίου, Πατεράκη, Σόρογκας, Φόνσου, κ.α)
αλλά και να παρακολουθήσει δύο τιμητικά αφιερώματα για τον Ερρίκο Μπελιέ και την
Έλενα Ναθαναήλ.

Για τους μικρούς του φίλους το Θέατρο Σταθμός φιλοξένησε το βραβευμένο οικολο-
γικό παραμύθι του Θανάση Σάλτα «Η Δόνα Γη κι ο Δον Αστέρης», το εμβληματικό «Πα-
ραμύθι χωρίς Όνομα» της Πηνελόπης Δέλτα σε σκηνοθεσία Χρήστου Χριστόπουλου, αλλά
και το διαγαλαξιακό, γραφειοκρατικό, σουρεαλιστικό παραμύθι «Α εις την» σε σκηνοθε-
σία Κωνσταντίνας Γιαμπουράνη.

Τέλος, το Θέατρο Σταθμός φιλοξένησε τη μουσική παράσταση της Σοφίας Ανδριανού
«Ας -ταίρι μου», τη μουσικοθεατρική παράσταση της Ευσταθίας και της Μαρίας Κίτσου
«Σε Θέλω», αλλά και τη διεθνώς αναγνωρισμένη μπάντα από το Βερολίνο Dirty Granny
Tales, οκτώ χρόνια μετά την τελευταία τους εμφάνιση στην Αθήνα.

Για τη φετινή θεατρική περίοδο, ανάμεσα στις παραστάσεις εκτός από τις επαναλήψεις
περυσινών επιτυχιών ξεχωρίζουν: «Ο ήχος του όπλου» της Λούλας Αναγνωστάκη με τη
Πέγκυ Σταθακοπούλου, οι «Φυλές» της Νίνα Ραίην σε μετάφραση  Έης Κύργια και σκη-
νοθεσία Τάκη Τζαμαργιά, «Τσιτάχ» του Βασίλη Κατσικονούρη με τον Τάκη Σπυριδάκη σε
σκηνοθεσία Κίρκης Καραλή, το «Homo Greko» σε σκηνοθεσία Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη,
«Η απαγωγή της Τασούλας» του Ανδέα Στάικου σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μάρκελ-
λου, οι «Τρωάδες» του Ευριππίδη με τη Λένα Ούζουνίδου, τη Μαριάνα Πολυχρονίδου
και τη Νεκταρία Γιαννουδάκη σε σκηνοθεσία Τάσου Αλατζά, σε παγκόσμια πρώτη το
«Βook Cross» σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμενουήλ και σκηνοθεσία Γιώργου Γερον-
τιδάκη και η μουσικοθεατρική παράσταση του Χρήστου Νικολάου «Τι είδε το Φεγγάρι»
με τη συμμετοχή της Ευριδίκης.

Από 29 Απρίλη έως 5 Μάη του 2019 το θέατρο ΣΤΑΘΜΟΣ θα παρουσιάσει
κάποιες από τις παραγωγές του στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ του Δημοτικού Θεά-
τρου. Οι λεπτομέρειες για τις παραστάσεις θα ανακοινωθούν προσεχώς.
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«Η μετάβαση»



«winter family 4 »



ΚυριαΚάτικος ΠερίΠατος
του Georges Michel 

Ο καθιερωμένος κυριακάτικος περίπατος μιας συνηθισμένης (μικρο)αστικής οικογένειας
σε μια τυπική μεγαλούπολη που επιφυλάσσει απρόοπτα και ανατροπές. Τα πάντα βρίσκονται
εκεί όπου πρέπει να βρίσκονται, και για ό, τι συμβαίνει υπάρχει πάντοτε κάποια εύλογη εξή-
γηση. Τίποτε δεν είναι ικανό να διαταράξει την οικογενειακή γαλήνη. Σημασία έχει η ανα-
τροφή του παιδιού, η εκμάθηση της καλής συμπεριφοράς, μέσα από στερεότυπες
εκφράσεις και κανόνες απαράβατους. Σ΄ έναν κόσμο που διαρκώς μεταβάλλεται, άλλοτε
βίαια κι άλλοτε ειρηνικά, η μόνη αξία που πρέπει να μείνει πάση θυσία σταθερή είναι η οικο-
γενειακή τιμή και προπάντων η μεταβίβαση των ιδεών του πατέρα στον γιο του.  Το έργο μπο-
ρεί να χαρακτηριστεί ως σουρεαλιστική κοινωνική παρωδία που έχει αφετηρία το θέατρο του
παραλόγου. 

μετάφραση: ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΤΕΣΙΣ
σκηνοθεσία: ΚΑΤΙΑ ΖΑΡΚΑΔΑ
σκηνικά: ΝΙΚΟΣ ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣ
κοστούμια: η Ομάδα
φωτισμοί: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

παίζουν: ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΣ , ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΥΡΚΛΟΓΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ, ΆΝΝΑ ΣΤΑΓΑΚΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΚΑΜΠΟΥΚΗ,
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ 
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΒΕΛΗ, ΚΑΛΥΨΩ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΝΑΚΑΣ, ΒΑΛΙΑ ΓΚΟΥΒΟΥΣΗ, ΤΑΝΙΑ ΛΑΛΑΤΣΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΤΙΔΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΔΙΑΚΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΜΠΟΥΛΙΜΠΑΣΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΑ 
ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗ, ΜΑΙΡΗ ΚΟΜΠΙΛΗΡΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΈΛΕΝΑ ΒΙΓΚΑΤΟ,
ΜΑΡΙΑ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ, ΣΤΑΥΡΙΑΝΝΑ ΚΑΡΔΑΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ της ΟΜΑΔΑΣ:

Το 2006 ξεκίνησε, με πρωτοβουλία των φοιτητών, η δράση της θεατρικής μας ομάδας. Με
την πολύτιμη βοήθεια του Δη.Πε.Θε. Αγρινίου  καταφέραμε να υλοποιήσουμε τα σχεδιά μας
και πλέον μπορούμε να στηριχτούμε σε μια συνεργασία που αντέχει στο χρόνο. Η υποστήριξη
του Δη.Πε.Θε. και της πόλης του Αγρινίου κάθε χρόνο μεγαλώνει και αυτό μας δίνει κίνητρο
να προχωράμε ένα βήμα παρακάτω. Τα τελευταία 11 χρόνια ανεβάσαμε τις παραστάσεις:
Έρως Ανίκατε (2007), Επτά Θανάσιμα Αμαρτήματα (2008), Βικτώρ ή τα παιδιά στην εξουσία
(2009), Μόλις χώρισα (2010), H Mεγάλη Παντομίμα (2011), Η Φάρμα των Ζώων (2012), Εσω-
τερικαί Ειδήσεις (2013), Ο Ρινόκερος (2014), Μονόπρακτα του Άντον Τσέχωφ (2015), Ο Επι-
θεωρητής (2016), Ο Άμλετ ο Β' (2017), Μπόμποκ (2018).

Συνεργασίες
με τη Φοιτητική Θεατρική ομάδα 

Πανεπιστημίου Αγρινίου
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«winter family 1 »



ΕκείΝος κι ΕκείΝος
του Κώστα Μουρσελά

Ο Λουκάς και ο Σόλων είναι δύο απλοί άνθρωποι, που σατιρίζουν τα κακώς κείμενα της
κοινωνίας και προσπαθούν με σχόλια, απόψεις, συζητήσεις να κατανοήσουν τον παρα-
λογισμό και τον προβληματισμό της σημερινής κοινωνίας. Είναι σαν δύο κλασικοί «Ρω-
μιοί», που προσπαθούν να καταλάβουν την κοινωνία των τελευταίων χρόνων της
Χούντας.
«Εκείνος κι εκείνος»  ήταν ο τίτλος μιας σατιρικής τηλεοπτικής σειράς, που προβλήθηκε
στο ΕΙΡΤ από τις 19 Ιουνίου 1972 έως τις 9 Φεβρουαρίου 1974 καταμεσής της χούντας.
Το σενάριο ήταν του Κώστα Μουρσελά. Η σειρά ήταν σατυρική και πρωταγωνιστές της
σειράς ήταν ο Βασίλης Διαμαντόπουλος και ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος.
Η σειρά δεν λογοκρίθηκε από τη δικτατορία, γιατί όλα μέσα στο σίριαλ ήταν υπαινιγμοί
και τίποτα δεν λεγόταν ευθέως. Κατά συνέπεια, οι δικτάτορες δεν μπορούσαν να εντοπί-
σουν την παρωδία.
Αργότερα ο Μουρσελάς μετάτρεψε  το κείμενο σε θεατρικό έργο.

σκηνοθεσία: ΚΑΤΙΑ ΖΑΡΚΑΔΑ
σκηνικά: ΝΙΚΟΣ ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣ
κοστούμια: η Ομάδα
φωτισμοί: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

οι ηθοποιοί και η διανομή της παράστασης θα ανακοινωθεί προσεχώς.

ΙΣΤΟΡΙΑ της ΟΜΑΔΑΣ:

Ο Γκαίτε έλεγε: «Όταν οι τέχνες έχουν γιορτή, τότε γίνεται θέατρο».
Ο δήμος Αγρινίου αναγνωρίζει το ερασιτεχνικό θέατρο σαν ένα θεσμό με πολλαπλά
οφέλη. H διδασκαλία της θεατρικής τέχνης στο δήμο Αγρινίου έχει ξεκινήσει άλλωστε
από το 1993.
Το Ερασιτεχνικό Θέατρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αγρινίου  είναι κυ-
ρίως ένα πεδίο όπου ασκείται κάποιος στη συμμετοχή στην ομάδα και στη συλλογική δη-
μιουργία. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ο ερασιτέχνης καλλιεργείται, εντρυφώντας σε
κείμενα, ιστορικότητα, κοινωνικές συνθήκες, ψυχολογικές παραμέτρους. 

Το Ερασιτεχνικό Θέατρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αγρινίου  σε όλο
αυτό το διάστημα γράφει τη δική του ιστορία στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης . Συνάμα
χαρίζει σε όσους συμμετέχουν την ικανοποίηση της συλλογικής προσπάθειας, τη χαρά
της δημιουργίας και την εμπειρία της ανακάλυψης νέων κόσμων .

Συνεργασίες
με τη Θεατρική ομάδα της Κ.Ε.Δ.Α.
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«winter family 2»



ο φίΛος μου ο ΛευΤεράΚης
του Αλέκου Σακελλάριου

Ο Θόδωρος  έχει επινοήσει ένα φανταστικό φίλο από την Πάτρα, τον Λευτεράκη.
Τον χρησιμοποιεί ως πρόσχημα για να ξεφεύγει από τη γυναίκα του Φωφώ. Μια μέρα,
όμως, εμφανίζεται στην πόρτα του ο Λευτεράκης με σάρκα και οστά. Ο Λευτεράκης γνω-
ρίζει τα πάντα για τον Θόδωρο, ενώ ακόμα και μια οικογενειακή φίλη τον αναγνωρίζει
και τον χαιρετάει εγκάρδια. Φυσικά όλα αυτά αποτελούν μια φάρσα της Φωφώς για να
πληρώσει με το ίδιο νόμισμα τον άντρα της. Τελικά το ζευγάρι θα βρει την ισορροπία του
χωρίς πλέον την ανάγκη του Λευτεράκη;

διασκευή για το θέατρο: ΓΙΟΥΛΗ ΜΑΡΟΥΣΗ
σκηνοθεσία: ΓΙΟΥΛΗ ΜΑΡΟΥΣΗ
σκηνικά: ΝΙΚΟΣ ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣ
κοστούμια: η Ομάδα
φωτισμοί: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

παίζουν: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΒΙΓΓΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΙΝΟΥΛΑΣ,
ΒΑΣΙΑ ΒΛΑΧΟΥ, ΒΑΝΑ ΡΟΚΑ,
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ,
ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΡΙΒΑΣ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ,
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ της ΟΜΑΔΑΣ:

Η ομάδα ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2013 και απαρτίζεται από αστυνομικούς της Διεύ-
θυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας. Το 2014 παρουσίασε το έργο του Μολιέρου «Ο Κύριος
Πουρσωνιάκ» σε σκηνοθεσία Κων/νου Κυριακού, τον Ιούνιο του 2015 συνέχισε με το
έργο «Η σπασμένη στάμνα» του Ερρίκου Φόν Κλάιστ σε σκηνοθεσία Γιούλης Μαρούση,
ενώ το Δεκέμβρη του 2015 συμμετείχε στο πρώτο Φεστιβάλ Μονολόγων Ερασιτεχνών
του Δήμου Αγρινίου με το έργο «Οδός Πολυδούρη» της Ρούλας Γεωργακοπούλου σε
σκηνοθεσία Γιούλης Μαρούση, το καλοκαίρι του 2016 και 2017 παρουσίασε το «Ψέμα
στο ψέμα» του Άντονυ Νίλσον και το Μάη του 2018 την «Ουρά» του Χόροβιτς και τα δύο
σε σκηνοθεσία της Γιούλης Μαρούση.

Συνεργασίες
με την ομάδα ΘέaτροPolice
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«Είμαστε όλοι ξένοι»
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Ευχαριστούμε για την αφιλοκερδή συνεργασία τους:

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΤΡΩΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΖΩΝΑΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΝΑΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΟΥΜΠΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΖΑΜΠΑΡΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ 
ΡΕΝΑ ΜΙΧΟΠΑΝΟΥ
ΙΝΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ 
ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥΣΗΣ

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου διατηρεί το δικαίωμα 
οποιασδήποτε αλλαγής στο πρόγραμμά του.

Κρατήσεις θέσεων γίνονται καθημερινά στο τηλέφωνο του Δη.Πε.Θε.:
26410 21158, 46452 - ώρες γραφείου.



Νύχτες Κινηματογράφου

6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018: Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΛΓΕΡΙΟΥ  [1966 /Διάρκεια: 121']
σκηνοθεσία Τζίλο Ποντεκόρβο 
με τους: Ζαν Μαρτέν, Μπραχίμ Χατζαντί, Ούγκο Παλέτι, Γιασέφ Σαάντι

13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018: ZABRISKIE POINT [1970 /Διάρκεια: 110']
σκηνοθεσία Μικελάντζελο Άντονιόνι 
με τους: Μαρκ Φρέσετ, Ντάρια Χάλπριν, Ροντ Τέιλορ

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018: ΜΑΡΚΕΤΑ ΛΑΖΑΡΟΒA [1967 /Διάρκεια: 164']
σκηνοθεσία Φράντισεκ Βλάσιλ 
με τους: Γιόζεφ Κεμρ, Μάγκντα Βασαρίοβα, Φράντισεκ Βέλεκι

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018: MACHUCA [2004 /Διάρκεια: 120']
σκηνοθεσία Αντρές Γουντ 
με τους: Ματίας Κερ, Αριέλ Ματελούνα, Μανουέλα Μαρτέλι

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018: Ο ΜΥΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ [2011 /Διάρκεια: 97']
σκηνοθεσία Λεχ Μαγιέφσκι 
με τους: Ρούντγκερ Χάουερ, Σαρλότ Ράμπλινγκ, Μάικλ Γιορκ

11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018: USAAK [ 2017 /Διάρκεια: 118']
σκηνοθεσία Κυριάκος Κατζουράκης 
με τους: Κάτια Γέρου, Γιάννη Τσορτέκη, Θεοδώρα Τζήμου, Νίκο Νίκα

18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018: TA ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ [1959 / Διάρκεια: 93']
σκηνοθεσία Φρανσουά Τριφώ 
με τους: Ζαν-Πιέρ Λεό, Αλμπέρ Ρεμί, Κλερ Μοριέ

8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019: Η ΩΡΑΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ [1966 / Διάρκεια: 96']
σκηνοθεσία Λουίς Μπουνιουέλ 
με τους: Κατρίν Ντενέβ, Ζαν Σορέλ, Ζενεβιέβ Παζ, Μισέλ Πικολί, Πιέρ Κλεμεντί

15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019: VICTORIA [2015 / Διάρκεια: 138']
σκηνοθεσία Σεμπάστιαν Σίπερ 
με τους: Φρέντερικ Λάου, Λάγια Κόστα, Φρανς Ρογκόφσκι

- 66 -



22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019: HAPPY END [2017 /Διάρκεια: 107']
σκηνοθεσία Μίκαελ Χάνεκε 
με τους: Ιζαμπέλ Ιπέρ, Ματιέ Κασοβίτς, Ζαν-Λουί Τρεντινιάν, Φαντίν Αρντουάν

29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 : ΘΑΥΜΑ ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ [1951 / Διάρκεια: 100']
σκηνοθεσία Βιτόριο ντε Σίκα
με τους: Πάολο Στόπα, Φραντσέσκο Γκιλοζάνο, Μπρουνέλα Μπόβο

5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019: ΝΕΡΟΥΔΑ [2016 /Διάρκεια: 107']
σκηνοθεσία Πάμπλο Λαραΐν 
με τους: Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, Μερσέντες Μοράν, Λουίς Νιέκο

12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΜΑΡΓΚΕΡΙΤ ΝΤΥΡΑΣ: Η ΟΔΥΝΗ [2017 /Διάρκεια: 127']
Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Εμανουέλ Φινκιέλ 
με τους: Μελανί Τιερί, Μπενουά Μαζιμέλ, Μπενζαμάν Μπιολέ

19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019: 120 ΧΤΥΠΟΙ ΤΟ ΛΕΠΤΟ [ 2017 /Διάρκεια: 140']
σκηνοθεσία Ρομπέν Καμπιγιό 
με τους: Αντέλ Ενέλ, Αρνό Βαλουά, Ναΐέλ Περέζ Μπισκαγιάρ

26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019: DEDE [2017 /Διάρκεια: 97']
σκηνοθεσία Μάριαμ Κατσβάνι 
με τους: Νάτια Βιμπλιάνι, Γκέοργκε Μπαμπλουάνι, Γκίρσελ Τσελίντζε

με την Κινηματογραφική Λέσχη Αγρινίου
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Συνεργασίες

«winter family»



«Η κρυμμένη»



Ατομικές Εκθέσεις
2015  Κτίριο 1, Πινακοθήκη Βογιατζόγλου, Ν.Ιωνία, Αθήνα (επιμελήτρια Ελένη Κυπραίου)
2013  Νοσταλγοί, THANASSIS FRISSIRAS GALLERY, Αθήνα

Ομαδικές Εκθέσεις
2018  Bathtub Memory Project, Μπιενάλε Μονάχου, Mόναχο
2018  Grayscale, Eικαστικός Κύκλος ΔΛ, Αθήνα
2018-2017 «Όταν το φως χορεύει μιλάω δίκαια.» Ο Γιώργος Σεφέρης και η ποίησή του μέσα από τη
ζωγραφική και τη φωτογραφία, Ίδρυμα Β & Μ θεοχαράκη, Αθήνα (επιμελητής Τάκης Μαυρωτάς) 
2017 Το Ρίζωμα,Thessaloniki International Film Festival, αποθήκη Γ’ Στρατού, Θεσσαλονίκη 
(επιμελητής Ορέστης Ανδρεαδάκης)
2017  Εις την μικρήν μου ηλικία, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αθήνα (επιμελήτρια Ίρις Κριτικού) 
2017  Silent Night, Skoufa Gallery, Αθήνα
2017  Από τον μεσοπόλεμο στον μοντερνισμό: Mικρά σενάρια για την Αθήνα, Gallery Genessis, Αθήνα 
2015  Map of the new world, Imago Mundi, Fondazione Giorgio Cini ,Βενετία
2015  Art Athina, Kαπλανών Galleries, Αθήνα 
2014  Art Athina-Platforms Project, Inside Stories-Simulacrum, Αθήνα
(επιμέλεια ‘Ηρα Παπαποστόλου) 
2014  Σήμερα, η ζωγραφική, Πινακοθήκη Βογιατζόγλου, Αθήνα
(επιμελητές Ελένη Κυπραίου, Χρίστος Χριστοφής) 
2014  Castles in the air, Mare Gallery, Χανιά, Κρήτη (επιμελήτρια Σοφία Μαυρουδή) 
2014  Mαγεία και Απομάγευση, Hellenic American Union, Αθήνα (επιμελήτρια Ήρα Παπαποστόλου) 
2013  Κ.Π Καβάφη-Ημέρες του 2013, Gallery Καπλανών 5, Αθήνα
2013  Αιδώ/Εδώ, Στρατόπεδο Κόδρα, Θεσσαλονίκη (επιμελητής Βασίλης Αμανατίδης)
2013  Χαρτί και μολύβι, Ιανός Αίθουσα Τέχνης, Αθήνα (επιμελήτρια Ίρις Κριτικού) 2013  Περιστατικά
Δ’, Συλλογή Αντώνη & Άζιας Χατζηιωάννου, Σύρος
2013  ThanassisFrissiras Gallery, Aθήνα
2012  Salus Patriae, Ίδρυμα Π. & M Κυδωνιέως, Άνδρος (επιμελήτρια Αθηνά Σχοινά)
2012  Πρόσωπο με πρόσωπο, Μουσείο Φρυσίρα, Αθήνα
2012  ThanassisFrissiras Gallery, Aθήνα
2011  ThanassisFrissiras Gallery, Aθήνα
2011  Gallery Apocalypse, Κύπρος
2011  Kοurd Gallery, Aθήνα
2010  Tsatsis Projects, Artforum, Θεσσαλονίκη
2009  Mακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη 
2009  5η Μπιενάλε των σχολών Καλών Τεχνών, Κρήτη-Αθήνα
2006  Novisart Festival, Novisad, Σερβία
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Ο Βασίλης Σελιμάς γεννήθηκε στο Καινούργιο Αγρινίου το
1983. Σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τμήμα Εικαστι-
κών κι Εφαρμοσμένων Τεχνών από το 2003 έως το 2009
(κατεύθυνση ζωγραφική). Έχει πραγματοποιήσει 2 ατομι-
κές εκθέσεις. To 2017 διακρίθηκε στα βραβεία ΕΒΓΕ για
το βιβλίο του «Νιω, μια μικρή ιστορία». Έχει εργαστεί ως
εικονογράφος («Το αγόρι με τη βαλίτσα», εκδόσεις Πα-
τάκη, «Ιστορίες στο τακα, τάκα», εκδόσεις Πατάκη, κα).
Έργα του ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές. Ζει και εργάζε-
ται στην Αθήνα.



ο ΕγωιΣτής ΓίΓαντας

Από'κει Που ΦύΤρωσες

ΤΟ μάΘημα

Το Μαμ

To τάΒλι

Το ΚΟμμΑτι πΟΥ ΛείΠει

Metropolitan Opera 

ΜουσιΚή με μια ΚιΘάρα 

ΠρΙΝ

Το ΣΑΚαΚΙ ΠοΥ ΒΕΛΑζει  

ΒαΘύς ΑναΣτεναΓμός

Αγγέλικα Νίκλη Σολωμού, η ΔΙΑΦΑΝΗ 

ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

Καπράλος: τα πρΩτα Βήματα

ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΑΘΜΟΣ
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