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3, 4, 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2021


18:00 «Σο ςτομάχι τθσ ιμόνθσ ουλ»
Βαςιςμζνο ςτο μυκιςτόρθμα «Ο ζνοικοσ» του Ρολάν Σοπόρ

Επιβλζπων κακθγθτισ: Ακφλλασ Καραηιςθσ
Μετάφραςθ: Αχιλλζασ Κυριακίδθσ
κθνοκεςία – Δραματουργία: Οδυςςζασ Ζικασ
κθνογραφία – Ενδυματολογία: ταφροσ Καπετάνιοσ
Μουςικι ςφνκεςθ: Δθμιτρθσ Λϊλθσ
Βοθκόσ ςκθνοκζτθ: Αρετι Πολυμενίδθ
Ηκοποιοί: Μαργαρίτα Αλεξιάδθ, Αναςτάςθσ Γεωργοφλασ, Μζγκυ οφλι,
Γιάννθσ Σςουμαράκθσ, Δθμιτρθσ Λϊλθσ, Οδυςςζασ Ζικασ
Ευχαριςτίεσ: Ορζςτθσ ταυρόπουλοσ, Όλγα Ευαγγελίδου, άκθσ Μπριμπίλθσ
Ζχουν ενταχκεί κείμενα τθσ ομάδασ, του Οκτάβιο Παη και του αλβαντόρ Νταλί.
θμείωμα του κθνοκζτθ: Είναι ϊρα κοινισ θςυχίασ. Σο καηανάκι τθσ τουαλζτασ κάνει
τρομερό κόρυβο και βλζπω εφιάλτεσ. Πζφτω ςυνεχϊσ ςτο ίδιο πεηοδρόμιο. Κάντε λίγθ
θςυχία παρακαλϊ. Κι αν μπορείτε, τισ προςωπικζσ ςασ ςτιγμζσ, κρατιςτε τισ προςωπικζσ.
Μου είναι αδφνατο να ςυγκεντρωκϊ, όταν ακοφω τον βραςτιρα ςασ να γουργουρίηει το
χάραμα. ασ προτείνω να κόψετε τον καφζ. Να πίνετε μια ςοκολάτα το πρωί. Θα μου πείτε
ότι θ ςοκολάτα χτυπάει ςτο ςτομάχι. Φάτε ζνα πορτοκάλι. Σα πορτοκάλια κάνουν καλό ςτθν
υγεία, αναηωογονοφν τα ςπλάχνα ςασ.

1

Επίςθσ, θ παλιά νοικάριςςα φοροφςε πάνινα παντοφλάκια μετά τισ 22.00. Αυτό ιταν κάτι
ευχάριςτο και γι’ αυτιν και για τουσ γείτονεσ. Καλό ςασ βράδυ.


19:00 «Οι γάμοι των Ακθνών»
Βαςιςμζνο ςτο διιγθμα «Οι γάμοι του πόρου και τθσ Ποππαίασ» του Μζνθ
Κουμανταρζα.

θμείωμα του κθνοκζτθ: Σο ριηοςπαςτικό διιγθμα «Οι γάμοι του πόρου και τθσ
Ποππαίασ» του Μζνθ Κουμανταρζα (1967, Β' κρατικό βραβείο διθγιματοσ) το οποίο, κατά
τθ διάρκεια τθσ Δικτατορίασ, οδιγθςε τζςςερισ φορζσ τον ςυγγραφζα ςε δίκθ, ζπειτα από
αυτεπάγγελτθ δίωξθ του ειςαγγελζα, αντλεί τθ βαςικι κεματικι του από ζνα Ρωμαϊκό
επειςόδιο που περιγράφει ο Οβίδιοσ ςτισ «Μεταμορφϊςεισ» , μεταξφ του Νζρωνα και του
νεαροφ ακολοφκου του, πόρου.
Με φόντο ζνα πολυςυντροφικό ηευγάρι και ζνα νεαρό, ζφθβο αγόρι, το οποίο ειςζρχεται
βίαια ςτθ ηωι τουσ, θ παράςταςθ επικυμεί να ανοίξει ζνα διάλογο γφρω από το φφλο και
τθν αρρενωπότθτα (κακϊσ και τθν επιτζλεςθ αυτϊν ωσ πολιτιςμικι ςφμβαςθ), αλλά και
ποιά είναι, τελικά, τα όρια τθσ θδονισ και τθσ αγάπθσ.
Επιβλζπων κακθγθτισ: Πζτροσ εβαςτίκογλου
Διαςκευι – κθνοκεςία: Πάνοσ Κοφγιασ
Φωτιςμόσ: Γιάννθσ Κωνςταντακόπουλοσ
Επιμζλεια μακιγιάη: Βάςω βεντερίκθ
Ηκοποιοί: Γιϊργοσ Ζιάκασ, Μαριαλζνα Ηλία, Γιάννθσ Κόραβοσ



20:00 «Σο τοφνελ»
Βαςιςμζνο ςτο ομϊνυμο μυκιςτόρθμα του Ερνζςτο άμπατο

Επιβλζπουςα κακθγιτρια: Αργυρϊ Χιϊτθ
Διαςκευι: Η ομάδα
κθνοκεςία: Ειρινθ Λαμπρινοποφλου
Επιμζλεια κίνθςθσ: Θωμαΐσ ταυριανοφ
Μουςικι Επιμζλεια: Γιϊργοσ Φαςουλάσ
Βίντεο: οφία Αντωνίου
Φωτογραφίεσ: Μαίρθ Λεονάρδου
Ηκοποιοί: Θοδωρισ Βράχασ, Δανάθ Αρςενία- Φιλίδου
Χορωδία: Αλζξανδροσ Νικόλαοσ Γιαγκοφςθσ, Άλκθσ Καηαμίασ, Νίκοσ Μαηιϊτθσ, Αντρζασ
Μαυρίδθσ, Νικόλασ Λαμπάκθσ, Θοδωρισ Λαμπρόπουλοσ, πφροσ Μπόςγασ, Γιϊργοσ
Παφλου, Γιϊργοσ Φαςουλάσ, Ιωάννθσ Μπάςτασ, πφροσ Μπόςγασ, Γιϊργοσ Παφλου,
Γιϊργοσ Φαςουλάσ
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Ειδικζσ ευχαριςτίεσ: Πζτροσ εβαςτίκογλου, Μάριοσ Κακουλλισ, Μαίρθ Λεονάρδου, Νίκοσ
Καλφβασ



21:00 «Ο Ρόηενκραντη & ο Γκίλντενςτερν είναι νεκροί» του Σομ τόπαρντ

Επιβλζπων κακθγθτισ: Θωμάσ Μοςχόπουλοσ
Μεταφράςεισ: Μίνωσ Βολανάκθσ (1987), Κωνςταντίνοσ Κυριακοφ (2021)
Προςαρμογι – Διαςκευι μετάφραςθσ: οφία Ακαναςάκθ
κθνοκεςία: Ορζςτθσ ταυρόπουλοσ
Επιμζλεια κίνθςθσ: Πωλίνα Ευαγγζλου
Επιμζλεια κοςτουμιϊν: Όλγα Ευαγγελίδου
Βοθκοί ςκθνοκζτθ: Κωνςταντίνοσ Μαυρόπουλοσ, Οδυςςζασ Ζικασ
χεδιαςμόσ ιχου: τζφανοσ Φαραντόπουλοσ
Ηκοποιοί: Αναςτάςθσ Γεωργοφλασ, Γιάννθσ Σςουμαράκθσ, Οδυςςζασ Ζικασ, Μζγκυ οφλι,
Νοεμι Βαςιλειάδου, Φάνθσ Γκαρμπουνϊφ, Γιάννθσ Καμπίτςθσ, Λάκθσ Καπζλλασ, Κατερίνα
Κρίςτο
Μουςικοί: Αλζξανδροσ - Νικόλαοσ Γιαγκοφςθσ, Ιωάννθσ Μπάςτασ, Νικθφόροσ - Ραφαιλ
Παπαδοφδθσ, Γιϊργοσ Φαςουλάσ
Ειδικζσ ευχαριςτίεσ: άκθσ Μπιρμπίλθσ, Αγλαΐα Παππά
θμείωμα του κθνοκζτθ: Με το τζλοσ του Άμλετ ζνα μεγάλο δράμα κλείνει. Άνκρωποι
πολζμθςαν, μθχανορράφθςαν, αλλθλοςκοτϊκθκαν, διζπραξαν εγκλιματα από ζρωτα και
τρελάκθκαν από ζρωτα. Είπανε καταπλθκτικά πράγματα για τθ ηωι, για τον κάνατο και για
τθν ανκρϊπινθ μοίρα. Ζςτθςαν παγίδεσ ο ζνασ ςτον άλλο και πζςανε μζςα οι ίδιοι.
Τπεραςπίςτθκαν τθν εξουςία τουσ ι επαναςτάτθςαν εναντίον τθσ. Θζλθςαν να διορκϊςουν
τον κόςμο ι απλά να ςωκοφν. Όλοι κάτι επιδίωξαν. Ακόμα και τα εγκλιματα τουσ είχαν
κάποια μεγαλοςφνθ. Και φςτερα μπαίνει ςτθ ςκθνι ζνασ νεαρόσ με γοθτευτικό χαμόγελο
και λζει: “Μαηεφτε από δω αυτά τα πτϊματα. Σϊρα κα είμαι εγϊ ο βαςιλιάσ ςασ!”

10, 11, 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2021


18:00 «Cherry Blurry Memories»
Βαςιςμζνο ςτο κεατρικό ζργο «Βυςςινόκθποσ» του Άντον Σςζχωφ

Επιβλζπουςα κακθγιτρια: Μαρίςςα Σριανταφυλλίδου
φλλθψθ – κθνοκεςία: Μάριοσ Κακουλλισ
Μετάφραςθ: Χρφςα Προκοπάκθ
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Δραματουργία: Οδυςςζασ Ιωάννου Κωνςταντίνου
χεδιαςμόσ μουςικισ – Μουςικόσ επί ςκθνισ: Ανδρζασ Βαλαχισ
Φωτιςμοί: Βαγγζλθσ Μαροφλθσ
Επιμζλεια κοςτουμιϊν : Πθνελόπθ Hansen
Επιμζλεια κίνθςθσ: Χάρθσ Κοφςιοσ
Καταςκευι μάςκασ: Φωτεινι Γεωργίου
Φωτογραφίεσ/Βίντεο: Μαίρθ Λεονάρδου, Μάνοσ Παπαγεωργίου
Μοντάη: Ανδρζασ Παφλου
Ηκοποιοί: Γιϊργοσ Ζιάκασ, Mαριαλζνα Ηλία, Ηλζκτρα Αποςτολία Μπαροφτα, Δανάθ
Αρςενία Φιλίδου, Γκαλ Α. Ρομπίςα
θμείωμα του κθνοκζτθ:
Ζνασ κιποσ.
Ζνα ςπίτι.
Ζνα ςπίτι που χάνεται ςε πλειςτθριαςμό.
Ζνα αριςτουργθματικό ζργο.
Ζνασ υπθρζτθσ, ο Φιρσ .
Κλειδωμζνοσ και ξεχαςμζνοσ από τα αφεντικά του.
Σο δικό του τζλοσ, θ δικι μασ αρχι.
Κάκε τζλοσ κρφβει πολλά.
Δεν παφει όμωσ να είναι ζνα τζλοσ.
Δθμιουργοφμε ςτιγμζσ.
τιγμζσ όπωσ εμείσ τισ κζλουμε.
Οι ςτιγμζσ αυτζσ κα γίνουν μνιμεσ κι όταν κα ρκει θ ϊρα που κα περάςουν μπροςτά απ’
τα μάτια μασ, εμείσ κα τρϊμε ποπ κορν και κα βλζπουμε τθν ταινία ςτθν οποία κα είμαςτε
οι πρωταγωνιςτζσ.
Να είμαςτε χορτάτοι.
εμάτοι.



19:00 «Βλζποντασ το φωσ μζςα ςτο ςκοτάδι»
Βαςιςμζνο ςτο κεατρικό ζργο Πυριτιδαποκικθ του Ντζιαν Ντουκόφςκι

Επιβλζπων κακθγθτισ: ίμοσ Κακάλασ
Μετάφραςθ: Θωμάσ Μοςχόπουλοσ
Διαςκευι – κθνοκεςία: Κοςμάσ Κότςι

4

Ηκοποιοί: Μαργαρίτα Αλεξιάδθ, Αναςτάςθσ, Γεωργοφλασ, Βαςίλθσ Μπεςίρθσ, Τψιπφλθ
οφιά
θμείωμα του κθνοκζτθ:
«Είμαςτε ςτθν Πυριτιδαποκικθ των Βαλκανίων ςωςτά; Ζτςι δεν μασ χαρακτθρίηουν;»
ιατί άραγε μασ χαρακτθρίηουν ζτςι;
Σι υπάρχει γφρω μασ το οποίο μασ κάνει ξεχωριςτοφσ ςε ςχζςθ με τουσ άλλουσ;
Από τότε που κυμάμαι τον εαυτό μου ικελα να ςταματιςουν να μασ χαρακτθρίηουν ζτςι!



20:00 Αποςπάςματα από τον «Βόυτςεκ»
του Γκζοργκ Μπφχνερ

Επιβλζπων κακθγθτισ: Ακφλλασ Καραηιςθσ
Μετάφραςθ: Αντϊνθσ Γαλζοσ
κθνοκεςία: Δθμιτρθσ ταυρόπουλοσ
Μουςικι διαςκευι – χεδιαςμόσ ιχου: Νικόλασ αρλισ
Επιμζλεια κίνθςθσ: Πωλίνα Ευαγγζλου
Επιμζλεια κοςτουμιϊν: Όλγα Ευαγγελίδου
Βοθκόσ ςκθνοκζτθ: Ορζςτθσ ταυρόπουλοσ
Ηκοποιοί: Οδυςςζασ Ζικασ, Γιάννθσ Κόραβοσ, Κωνςταντίνοσ Μαυρόπουλοσ, Ηλζκτρα
Αποςτολία Μπαροφτα, Βαςίλθσ Μπεςίρθσ
Μουςικοί επί ςκθνισ: Αλζξανδροσ - Νικόλαοσ Γιαγκοφςθσ,
Ιωάννθσ Μπάςτασ, Διμθτρα Ονουφριάδου, Νικθφόροσ - Ραφαιλ Παπαδοφδθσ, Γιϊργοσ
Φαςουλάσ
Ειδικζσ ευχαριςτίεσ: άκθσ Μπιρμπίλθσ, Αγλαΐα Παππά
Για το ζργο: «Σι είναι αυτό μζςα μασ που αςελγεί, ψεφδεται, κλζβει και ςκοτϊνει;
Μαριονζτεσ είμαςτε που τισ τραβοφν απ’ το κορδόνι, τίποτα, τίποτα δεν είμαςτε εμείσ οι
ίδιοι! πακιά με τα οποία μάχονται φαντάςματα, μόνο που δεν φαίνονται τα χζρια που τα
κρατοφν, όπωσ ςτα παραμφκια.»



21:00 «Ο ξζνοσ»
Βαςιςμζνο ςτο ομϊνυμο μυκιςτόρθμα του Αλμπζρ Καμφ

Επιβλζπων κακθγθτισ: Ακφλλασ Καραηιςθσ
Μετάφραςθ: Νίκθ Καρακίτςου-Ντουηζ, Μαρία Καςαμπαλόγλου-Ρομπλζν
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κθνοκεςία – Θεατρικι διαςκευι: Ελζνθ Παππά
Επιμζλεια κίνθςθσ: Νζνα Δρογγίτθ
Επιμζλεια μουςικισ : θ ομάδα
Ηκοποιοί: Γιϊργοσ Ζιάκασ, Μαριαλζνα Ηλία, Τψιπφλθ οφιά, Γιάννθσ Σςουμαράκθσ
Ειδικζσ ευχαριςτίεσ: άκθσ Μπιρμπίλθσ, Ιωάννα Ζζρβα

θμείωμα του κθνοκζτθ:
Κοιτάηω τον ιλιο. Κοιτάηω τθν άμμο. Η κάλαςςα φζρνει μια πνιχτι πνοι.
Σο ψζμα με καταςτρζφει. Τπάρχει μόνο το ςιμερα.
ιμερα ... Αλλά όλοι οι άλλοι φωνάηουν Αφριο , Χκεσ.
υγκρίνονται με τον χρόνο.
«-Μ’ αγαπάσ;
- ίγουρα όχι.»
Πϊσ μπορϊ να απαντιςω ςε κάτι που προχποκζτει το αφριο.
Είναι παράλογο.
Ζνα παράλογο που με βοθκά να ζρκω πιο κοντά ςτο πραγματικό.
το βάκοσ κάκε προςδοκίασ υπάρχει κάτι το απάνκρωπο,
Όπωσ και ςτο βάκοσ κάκε ομορφιάσ.
Αν κάτι μπορϊ να πω είναι πωσ όλα ζγιναν...
«...εξαιτίασ του ιλιου» .

17, 18, 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2021


18:00 Αντιγόνθ του οφοκλι

Επιβλζπουςα κακθγιτρια: Αγλαΐα Παππά
Μεταφράςεισ: οφία Νικολαΐδου (2009), Κϊςτασ Γεωργουςόπουλοσ (1994)
κθνοκεςία-Διαςκευι: οφία Αντωνίου
Ηκοποιοί: Γιάννθσ Κόραβοσ, Άννα υμεωνίδου, Ηλζκτρα Αποςτολία Μπαροφτα,
Γιϊργοσ Φαςουλάσ, Αλζξανδροσ Νικόλαοσ Γιαγκοφςθσ, πφροσ Μπόςγασ, Θοδωρισ
Λαμπρόπουλοσ, Ιάςων ταςινόσ, Νοεμι Βαςιλειάδου
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Ειδικζσ ευχαριςτίεσ: άκθσ Μπιρμπίλθσ, Ελζνθ Μολζςκθ
θμείωμα του κθνοκζτθ:
Μια φορά κι ζναν καιρό
ιταν ο άνκρωποσ
τα είχε όλα
μετά ζχαςε τθ χαρά
κι ζπαψε θ ηωι του

ςε μια ρθμαγμζνθ από τον πόλεμο χϊρα
ξεκινάει μια γιορτι
οι άνκρωποι κζλουν να ξεχάςουν

ζνασ καινοφργιοσ βαςιλιάσ
ζνασ ιρωασ
απαγορεφει τα δάκρυα
και θ αρχι του τζλουσ ξεκινά

ζνα κορίτςι
μόνο του
μόνο του
ανάμεςα ςε ανκρϊπουσ
που φοβοφνται
κάνει
μια διαφορετικι επανάςταςθ
τθν επανάςταςθ των δακρφων

κι ζνασ νεκρόσ
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περιφζρεται
απαρθγόρθτοσ

ςε αυτι τθν ιςτορία δεν υπάρχει καλόσ και κακόσ
υπάρχουν άνκρωποι
που παλεφουν για τα πιςτεφω τουσ
με μανία

ποιοσ διαπράττει φβρθ;
ποιοσ ζχει δίκιο;
ποιοσ είναι το τραγικό πρόςωπο;
ό, τι είναι δίκαιο είναι και θκικό;
πρζπει πάντα κάποιοσ να πεκαίνει για να μακαίνουμε οι υπόλοιποι κάτι;

εκείνοσ
τα ζχαςε όλα
ζμεινε μόνοσ
όλοι οι άλλοι είναι μαηί
ςτον κάτω κόςμο

τζλοσ τθσ ιςτορίασ;



19:00 Ερωφίλθ του Γεωργίου Χορτάτςθ

Επιβλζπων κακθγθτισ: Γιάννθσ Νταλιάνθσ
κθνοκεςία: Θωμαΐσ Σριανταφυλλίδου
Μουςικι: Λίνα Ζάχαρθ, Θωμαΐσ Σριανταφυλλίδου
Μουςικι διδαςκαλία: Λίνα Ζάχαρθ
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Ηκοποιοί: Κατερίνα Ακαναςιάδθ, Θοδωρισ Βράχασ, Γιϊργοσ Ζιάκασ, Μαριαλζνα Ηλία,
Βαςίλθσ Μπεςίρθσ



20:00 Γιαμπλόνςκι 55
Βαςιςμζνο ςτο μυκιςτόρθμα «Μόνοσ ςτο Βερολίνο» του Χανσ Φάλαντα

Επιβλζπων κακθγθτισ: Πζτροσ εβαςτίκογλου
Μετάφραςθ: Άντηθ αλταμπάςθ
κθνοκεςία: Βαρβάρα Νταλιάνθ
Διαςκευι-δραματουργικι επεξεργαςία: Βαρβάρα Νταλιάνθ με τθν ςυμβολι των θκοποιϊν
Επιμζλεια φωτιςμϊν: Γιάννθσ Κωνςταντακόπουλοσ
Ηκοποιοί: Μαργαρίτα Αλεξιάδθ, Θοδωρισ Βράχασ, Αναςτάςθσ Γεωργοφλασ,
Γιάννθσ Κόραβοσ
θμείωμα τθσ κθνοκζτθ: Σο «Μόνοσ ςτο Βερολίνο» αποτελεί το τελευταίο ζργο του Χανσ
Φάλαντα γραμμζνο το 1947. Ο ςυγγραφζασ ολοκλιρωςε το ζργο μζςα ςε μόλισ 24 μζρεσ,
νοςθλευόμενοσ ςε ψυχιατρικι κλινικι. Μετά τθν ολοκλιρωςθ του βιβλίου ο ςυγγραφζασ
πζκανε χωρίσ να προλάβει να δει τθν ζκδοςι του. Σι ζγραφε όμωσ με τζτοια πυρετϊδθ
ταχφτθτα; Πρόκειται για τθν ιςτορία ενόσ απλοφ ηευγαριοφ εργατϊν, των Κβάνγκελ, από το
βόρειο Βερολίνο που αποφάςιςε μια μζρα να κθρφξει τον πόλεμο ςτον τερατϊδθ μθχανιςμό
του Ναηιςτικοφ Κράτουσ. Οι Κβάνγκελ μια μζρα του 1940 ξεκίνθςαν να ρίχνουν καρτ ποςτάλ
με αντιναηιςτικά ςυνκιματα ςε δθμόςια κτιρια. Μζςα τουσ πίςτευαν ότι δεν είναι δυνατόν
να μθν υπάρχουν άλλοι άνκρωποι που ςκζφτονται ςαν εκείνουσ. Ότι ςίγουρα κα βρουν
ςυμμάχουσ ςτον αγϊνα τουσ. Ότι ςφντομα κα νικιςουν και κα βρουν δικαίωςθ. Ότι ο
αγϊνασ τουσ δεν κα πάει χαμζνοσ.
Ο Χανσ Φάλαντα αποτίοντασ φόρο τιμισ ςε ζνα ηευγάρι που δεν αναφζρεται ςε καμία
ςελίδασ τθσ επίςθμθσ Ιςτορίασ, κζτει ςε εμάσ το ερϊτθμα για το αν ο αγϊνασ τουσ εντζλει
δικαιϊκθκε ι βρικε ςυμμάχουσ, τοποκετϊντασ μασ ςτθ κζςθ του ςυμμζτοχου και του
άμεςα εμπλεκόμενου μζςα ςτθ διαρκϊσ εξελιςςόμενθ ιςτορία τθσ ανκρωπότθτασ.
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