
 



 
Κατερίνα Δεσποτοπούλου: «Σε ποια ηλικία κατάλαβες ότι 
ήθελες να ασχοληθείς με το θέατρο και ποιο ήταν το 
'εναρκτήριο λάκτισμα';» 
Γύρω στα δώδεκα με δεκατρία μου γεννήθηκε η αγάπη για 
το θέατρο. Το έχω πει πολλές φορές, το κέντρισμα ήταν η 
παράσταση του έργου "Απόψε αυτοσχεδιάζουμε", του 
Λουίτζι Πιραντέλλο, και ειδικά ο πρόλογος του έργου. 
 
 
Έφη Τριγκίδου: «Γεννιέσαι ή γίνεσαι σκηνοθέτης;» 
Αυτό προέρχεται από τις εμπειρίες που έχεις στη ζωή σου. 
Στη δική μου περίπτωση, από μια στιγμή και μετά, αφού 
είδα ορισμένες παραστάσεις, μου δημιουργήθηκε η 
επιθυμία και η ανάγκη να δημιουργήσω σκηνικά ένα 
θεατρικό έργο. Έτσι ξεκίνησα. Δεν ξέρω αν γεννιέσαι 
σκηνοθέτης, αλλά εγώ από τη στιγμή που είδα θεατρική 
παράσταση είπα "αυτό θέλω να κάνω". Νομίζω ότι οι 
εμπειρίες, οι συνθήκες και οι καταστάσεις είναι εκείνες που 
δημιουργούν την ανάγκη αυτή. 

 



  

 

 
Μελίνα Χρυσάφη: «Ποια μάσκα του θεάτρου σε ελκύει 
περισσότερο, η κωμική ή η τραγική και γιατί;» 
Προσωπικά με εμπνέει και μου αρέσει περισσότερο το 
τραγικό στοιχείο. Στη Σχολή όμως μου είπαν ότι έχω 
μεγάλη ευκολία για το κωμικό. Όταν έκανα την πρώτη μου 
άσκηση με τον Ιταλό καθηγητή μου από τη Σιέννα, τον 
Οράτσιο Κόστα, μου ζήτησε να κάνω έναν αυτοσχεδιασμό 
και μετά μου είπε: "Εσύ είσαι ο Αρλεκίνος από την 
Commedia dell'arte". Κι εγώ του είπα: "Συγγνώμη, αλλά 
εμένα μ’αρέσει ο Πιραντέλλο!". Μου απάντησε λοιπόν: 
"Εντάξει, θα σε λέω Πιραντέλλο!". Δεν μ’έλεγε ποτέ 
Γιάννη, και αυτό το όνομα μου έμεινε στη Σχολή, 
Πιραντέλλο. Το κωμικό νομίζω ότι το έχω μέσα μου, αλλά 
μου αρέσει το τραγικό. Ως σκηνοθέτης έχω ανεβάσει 
περισσότερα τραγικά έργα, αλλά έχω κάνει και κωμωδίες 
που έγιναν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Μου αρέσουν οι 
κωμωδίες, όπως η "Φαύστα" που ετοιμάζουμε τώρα, διότι 
βγάζουμε από τον ηθοποιό κάτι παραπάνω, ο ηθοποιός 
πρέπει να ξεπεράσει τον εαυτό του και βγαίνει ένα στοιχείο 
με το οποίο ο κόσμος εντυπωσιάζεται, γελάει.  
 
 

 



 
 
Ελένη Ευταξιάδου: «Τι είναι αυτό που κάνει τη "Φαύστα" 
διαχρονική;» 
Ο συγγραφέας παρουσιάζει, μέσα από διάφορες εποχές, 
γυναικείες αντιδράσεις που είναι και σύγχρονες και πιο 
παλιές. Κατά τη γνώμη μου, η "Φαύστα" γίνεται πάντα 
επίκαιρη μέσα από τα διαφορετικά στυλ των αντιδράσεων 
των γυναικών που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας. Η ίδια η 
Φαύστα, η πρωταγωνίστρια, είναι ένα μείγμα γυναικών και 
αντιδράσεων, δεν είναι μόνο μία εικόνα μίας γυναίκας. Δεν 
είναι ένα κανονικό πρόσωπο, αλλά εκφράζει πράγματα που 
πολλές γυναίκες μπορεί να έχουν ζήσει σε διάφορες εποχές 
και καταστάσεις. 
 
Χιονία Βλάχου: «Τι συμβολίζουν για σένα οι γάτες στη 
"Φαύστα";» 
Οι γάτες ήταν μια ευκαιρία να προσθέσω ακόμη κάτι 
παράλογο σε αυτό το έργο του παραλόγου. Κατά τη γνώμη 
μου, αποτελούν ένα επιπλέον κωμικό στοιχείο. 

 

 



  

 
Νίκος Λιβαθηνός: «Γιατί επιλέξαμε να ανεβάσουμε τη 
"Φαύστα";» 
Η αλήθεια είναι ότι αφού δεν καταφέραμε να ανεβάσουμε 
το "Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα", του Εντουάρντο ντε 
Φιλίππο, αποφάσισα να σας προτείνω ένα έργο με πιο 
μικρή διανομή. Έτσι, από 18 άτομα περάσαμε στα επτά. 
 Ο πρώτος λόγος ήταν αυτός. Επίσης, επέλεξα τη 
"Φαύστα" επειδή είχαμε ανεβάσει παλαιότερα τη 
"Μήδεια" του Μποστ με τη ΘΕΛ και είχε επιτυχία. 
 
Παναγιώτης Παρασκευάς: «Τι κινεί το ενδιαφέρον σου 
στο έργο του Μποστ;» 
Το ότι πρόκειται για θέατρο του παραλόγου, οι εποχές 
είναι ανακατεμένες και το έργο δεν διαδραματίζεται σε 
συγκεκριμένο ιστορικό σημείο. Οι ρόλοι των ηθοποιών 
είναι εντελώς σαν μαριονέτες, δηλαδή δεν είναι 
φυσιολογικά πρόσωπα, είναι κατά κάποιο τρόπο 
καρικατούρες. Τέτοιοι ρόλοι αποτελούν πρόκληση για 
τους ηθοποιούς, ενώ η ομοιοκαταληξία συνιστά μια 
επιπλέον δυσκολία. 

 

 



  

Ρούλα Ζάννια: «Ποιά ήταν η ωραιότερη στιγμή κατά τη 
διάρκεια της συνεργασίας σου με τη ΘΕΛ και ποιά η 
χειρότερη;» 
Μία από τις καλύτερες στιγμές με τη ΘΕΛ, διότι υπήρξαν 
πολλές, ήταν η παράσταση της "Μήδειας" του Μποστ. Τα 
σκηνικά της Κάτιας Λυτρίδου, οι τέσσερις γυναίκες του 
χορού και ο γενικός ενθουσιασμός, όλα αυτά συνέβαλαν 
για να κάνουν την παράσταση αξέχαστη. 
Η χειρότερη στιγμή ήταν σίγουρα όταν πήραμε την 
απόφαση να μην ανεβάσουμε το "Σάββατο, Κυριακή και 
Δευτέρα", του Εντουάρντο ντε Φιλίππο. Είναι κρίμα μια 
συλλογική προσπάθεια και η σκληρή δουλειά τόσων 
ανθρώπων να μην φτάνει στην πρεμιέρα. 
Γιώργος Μηνάς: «Ο ηθοποιός μπορεί να είναι σκηνοθέτης; 
Και πόσο εύκολο είναι να σκηνοθετείς τον εαυτό σου;» 
Κατά τη γνώμη μου πρέπει να υπάρχει πάντα ένα 
εξωτερικό μάτι, που να βοηθάει τον ηθοποιό με λύσεις που 
ο ίδιος μπορεί να μην τις είχε σκεφτεί, επειδή έχει 
ορισμένες ευκολίες που κατά κάποιο τρόπο τον βάζουν 

 σ’ ένα καλούπι. Πάντα ο ηθοποιός που αυτοσκηνοθετείται 
είναι κακός κριτής του εαυτού του. Ακόμη κι ένας μεγάλος 
ηθοποιός σίγουρα αποδίδει καλύτερα όταν έχει έναν άλλο 
σκηνοθέτη, παρά όταν σκηνοθετεί ο ίδιος τον εαυτό του. 
Αποδίδει πολύ περισσότερα πράγματα, επειδή υπάρχει 
κάποιος που του ζητάει ακόμη περισσότερα. 



 

 

 
Κώστας Ζάννιας: «Ποιος είναι τελικά ο λόγος που κάνουμε 
θέατρο;» 
Κάθε άνθρωπος που ασχολείται με το θέατρο έχει σίγουρα 
μια ξεχωριστή απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Πολύ 
συνοπτικά θα μπορούσα να πω ότι για μένα είναι η ευκαιρία 
της επικοινωνίας με το κοινό, το να εκφράσεις μέσα από ένα 
κείμενο που αγαπάς και έχεις επιλέξει αυτό που θέλει να πει 
ο συγγραφέας, χάρις στην προσωπική ματιά του σκηνοθέτη.  

 

 


