




Καλησπέρα σας,

Νομίζω ότι πλησιάζουμε, αν δεν έχουμε ήδη φθάσει, τα 20 χρόνια συνερ-

γασίας μου με τη Θεατρική Εταιρεία Λουξεμβούργου.

Όπως πάντα, έρχομαι στο Λουξεμβούργο με χαρά, για να βρω τους παλιούς 

και τους καινούργιους ηθοποιούς της ομάδας. Όπως πάντα, το κλίμα είναι 

ευχάριστο και οι πρόβες γίνονται διασκεδάζοντας.

Φέτος ανεβάζουμε ένα έργο του Μποστ, τη «Φαύστα», το οποίο έχει γνω-

ρίσει μεγάλη επιτυχία στο Θέατρο Στοά στην Αθήνα και ακόμη παίζεται σε 

άλλες σκηνές. Για μένα είναι το τρίτο έργο του Μποστ, μετά τη «Μήδεια» 

και το «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» που ανεβάζω. Όπως στα άλλα έργα του, έτσι 

και τώρα διασκεδάζω «πειράζοντας» το έργο. Ελπίζω το κέφι μου και η 

όρεξή μου να φθάσουν και σ’ εσάς! 

Καλό σας βράδυ

Γιάννης Γαβράς
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Το έργο

Η πρώτη «Φαύστα» του ελληνικού θεάτρου ήταν η ομώνυμη τραγωδία του 
Δημήτριου Βερναρδάκη, με πρωταγωνίστρια τη Φαύστα, δεύτερη σύζυγο του 
Μεγάλου Κωνσταντίνου. Το έργο αυτό παρουσιάστηκε το 1893 και αποτελεί το 
κύκνειο άσμα της αρχαιόγλωσσης ιστορικής τραγωδίας.

Η ιλαροτραγωδία «Φαύστα» («Φαύστα ή Η απολεσθείς κόρη») εκδόθηκε από τον 
Μέντη Μποσταντζόγλου το 1964. Η υπόθεση υποτίθεται πως εκτυλίσσεται περί 
το 1860, αλλά στη συνέχεια παρελαύνουν μεταγενέστερα γεγονότα, δημιουργώ-
ντας ένα σουρεαλιστικό σύμπαν.

Το έργο βασίζεται σε ένα πραγματικό τραγικό συμβάν: στην περιοχή του             
Κερατσινίου χάθηκε ένα παιδάκι την ώρα που κολυμπούσε. Οι εφημερίδες της 
εποχής ύστερα από έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα πως το παιδί φαγώθηκε 
από ένα τεράστιο ψάρι, πιθανότατα από καρχαρία. Με έναυσμα αυτή την τραγική 
ιστορία, που του είχε κάνει τρομερή εντύπωση, ο Μποστ έφτιαξε ένα σκίτσο το 
1961, το οποίο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Θεατής». Σε εκείνο το σκίτσο – εν 
σπέρματι – βρίσκεται η δομή ολόκληρης της «Φαύστας».

Η «Φαύστα», η οποία είναι γραμμένη σε δεκαπεντασύλλαβο, τον εθνικό μας 
ρυθμό, καταστρέφει ολοκληρωτικά την τότε επίσημη γλώσσα του κράτους, 
την τιμημένη μας καθαρεύουσα, διαλύει το αστικό αφήγημα του καθωσπρεπι-
σμού, εκφέρει αναρχικές ρήσεις με στόμφο, παραπέμπει σκωπτικά σε έργα του 
προηγούμενου αιώνα που είναι γεμάτα με απίθανες συμπτώσεις, ακροβατεί σε 
ιστορικά θέματα, κάνει λογικά άλματα στις εποχές και χοροπηδώντας χαρωπά, 
λέει όσα πρέπει να πει για την πολιτική κατάσταση και την κυρίαρχη ιδεολογία. 
Είναι δηλαδή και βαθιά πολιτικό έργο. 

Στη «Φαύστα» ο συγγραφέας παίρνει σαφέστατη θέση απέναντι σε αυτό που 
αποκαλούμε ελληνική πραγματικότητα. Το έργο διαθέτει μια ιδιότυπη επικαι-
ρότητα. Αυτό που βιώνουμε σήμερα έχει σίγουρα στοιχεία από το ακραία σου-
ρεαλιστικό σύμπαν της Φαύστας, διότι η ελληνική πραγματικότητα ήταν πάντα 
βουτηγμένη στον σουρεαλισμό. Πίσω από τη βιτρίνα της «ιλαροτραγωδίας» και 
της ανάλαφρης σουρεαλιστικής μουσικής κωμωδίας, ο Μποστ στη «Φαύστα» 
ασκεί οξεία και ουσιαστική κριτική στην κουλτούρα του Έλληνα.

Στο πρώτο της ανέβασμα η «Φαύστα» ήταν οικονομική αποτυχία, ώσπου την 
παρουσίασε ο Θανάσης Παπαγεωργίου στο Θέατρο Στοά το 1987, εικοσιτρία 
ολόκληρα χρόνια αργότερα. Το κείμενο της παράστασης που θα δείτε σήμερα 
περιλαμβάνει, εκτός από το κείμενο της έκδοσης του 1964, και διάφορες σκηνές 
που πρόσθεσε ο Μποστ για την παράσταση του 1987.



Ο συγγραφέας

Ο Μέντης Μποσταντζόγλου (Χρύσανθος Βοσταντζόγλου, Κωνσταντινούπολη 
1918 - Αθήνα 1995), γνωστός περισσότερο με το ψευδώνυμο Μποστ, ήταν Έλληνας 
σκιτσογράφος και γελοιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, στιχουργός και ζωγρά-
φος. Το έργο του περιλαμβάνει πολιτικές γελοιογραφίες και χρονογραφήματα, ει-
κονογραφήσεις βιβλίων και περιοδικών, θεατρικά έργα και πολλές ζωγραφικές 
συνθέσεις. Για κάποιο διάστημα δούλεψε στη διαφήμιση, όπου οι δουλειές του 
άφησαν κυριολεκτικά εποχή με την τόλμη και τη διαφορετικότητά τους. Από τα 
μέσα της δεκαετίας του ‘60 και μετά, αφιερώθηκε στη ζωγραφική και το θέατρο. 
Τα σατιρικά θεατρικά του έργα είναι γραμμένα σε δεκαπεντασύλλαβο. Επίσης, το 
1966 άνοιξε το δικό του κατάστημα δώρων με την επωνυμία «Λαϊκαί Εικόναι». 
Διακόσμησε πάνω από 27.000 είδη δώρων, με σκίτσα και ζωγραφιές, καθώς και 
ανορθόγραφες επιγραφές, στιχάκια και αφιερώσεις. Κατά διαστήματα ασχολήθη-
κε και πάλι με το σκίτσο και την πολιτική γελοιογραφία. Επιπλέον, πραγματοποί-
ησε 16 προσωπικές εκθέσεις.

Ο Μποστ θεωρείται ότι κατάφερε να δημιουργήσει ένα εντελώς προσωπικό και 
αναγνωρίσιμο σατιρικό ύφος ως σκιτσογράφος, κειμενογράφος, θεατρικός συγ-
γραφέας, αλλά και ζωγράφος. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου του 
είναι η γλώσσα του και τα επίτηδες ανορθόγραφα κείμενα. Όπως είχε δηλώσει ο 
ίδιος, γελοιοποιώντας την καθαρεύουσα πίστευε ότι ίσως μπορέσει να βοηθήσει 
στην ταχύτερη καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας. Προκειμένου να σατιρίσει 
την καθαρεύουσα, ανακάτευε λόγιες εκφράσεις με λαϊκές και έγραφε εντελώς 
ανορθόγραφα, διεκτραγωδώντας τον ημιμαθή Έλληνα, που προσπαθούσε να χρη-
σιμοποιήσει την καθαρεύουσα, καθώς εκείνη την εποχή η δημοτική θεωρείτο 
«ύποπτη», κατά δήλωση του ιδίου του Μποστ. Συχνά με την παραφθορά των λέξε-
ων ή την ανορθόγραφη απόδοση του ήχου τους δημιουργούσε εσκεμμένα συνειρ-
μούς με άλλες έννοιες, τις οποίες διακωμωδεί. Επίσης, συχνά χρησιμοποιούσε 
μεταφορικές εκφράσεις με την κυριολεκτική τους έννοια.

Η σάτιρά του στοχεύει κυρίως τον μικροαστό Έλληνα των μεταπολεμικών δεκαε-
τιών, τον καθωσπρεπισμό, την ημιμάθεια και το νεοπλουτισμό, την ξενομανία, τις 
έντονες ταξικές αντιθέσεις της μεταπολεμικής Ελλάδας, καθώς και την ελληνική 
πολιτική ζωή.
Οι τρεις πλέον χαρακτηριστικοί ήρωες των γελοιογραφιών του και προσωπικά 
του δημιουργήματα είναι η Μαμά Ελλάς με τα παιδιά της, τον Πειναλέοντα και 
την Ανεργίτσα. Η Μαμά Ελλάς παρουσιάζεται αρχαιοπρεπής, αλλά φτωχοντυμέ-
νη και εξαθλιωμένη, το ίδιο και τα δύο μικρά παιδιά, που σχολιάζουν την επικαι-
ρότητα με ανορθόγραφα γραμμένους στίχους.



Ένα από τα χαρακτηριστικά όλου του φάσματος του έργου του (σκίτσα, κείμενα, 
ζωγραφικά και θεατρικά έργα) ήταν ο συμφυρμός διαφόρων φάσεων της ελλη-
νικής ιστορίας, καθώς στο έργο του συνυπάρχουν ήρωες της αρχαιότητας, του 
Βυζαντίου, του 1821, του έπους του 1940 με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και τον 
Ωνάση.
Ως ζωγράφος ήταν αυτοδίδακτος και τα έργα του ήταν ιδιαίτερα επηρεασμένα από 
το ναΐφ ύφος της λαϊκής ζωγραφικής και κυρίως τον Θεόφιλο, αλλά και τις φι-
γούρες του Θεάτρου Σκιών, με στοιχεία υπερρεαλισμού. Τα ζωγραφικά του έργα 
παρουσιάζουν ήρωες της αρχαιότητας και της Επανάστασης του 1821, καθώς και 
ιστορικά ζευγάρια.
Στα θεατρικά του έργα χρησιμοποιούσε δεκαπεντασύλλαβο στίχο, με το προσω-
πικό του ύφος συμφυρμού πομπωδών καθαρευουσιάνικων εκφράσεων με ξένες 
και λαϊκές εκφράσεις, ενώ συχνά εμφάνιζε ιστορικά ή μυθικά πρόσωπα να ανα-
φέρονται σε σύγχρονες καταστάσεις.

Έργα του Μποστ

Σκίτσα και χρονογραφήματα: Σκίτσα του Μποστ, Το λέφκομά μου, Σκίτσα και 
κείμενα, Σκίτσα ‘73-’74, Αλληλογραφεία με τον Κόστα, Το Ημερολόγιο μιας χή-
ρας. Δοκίμιον δια έργον «δύο εφχάριστων ορών», 18 Αντικείμενα ή Υπέρ Δικτα-
τορείας Λόγος, Καλειδοσκόπιο, Σταυροφορίες, Ο Άγιος Φανούριος. Βοήθημα δια 
την κατανόησιν των Κινέζων κλασσικών… Γκα-τσου και Βου-Σβου-Νι.

Κλασσικά Εικονογραφημένα: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος (εικόνες). 

Θεατρικά: Δον Κιχώτης, Όμορφη Πόλη, Φαύστα, Τα χρυσά φτερά, Οι εκλογές του 
Μποστ, Μαρία Πενταγιώτισσα, Κάνε το ΠΑΣΟΚ σου παξιμάδι, Ιστορικέ Ιστορίαι, 
40 χρόνια Μποστ, Μήδεια, Το γελοίον του πράγματος: Ο ήρωας της Κολομβίας, 
Το γελοίον του πράγματος: Ο εφευρέτης, Ρωμαίος και Ιουλιέτα.



Η Θεατρική Εταιρεία Λουξεμβούργου (ΘΕΛ) ιδρύθηκε στα τέλη του 1987 και είναι τμήμα του 
Πολιτιστικού Ομίλου των Ευρωπαϊκών Οργάνων στο Λουξεμβούργο.

Προηγουμένως, ο Θίασος Ελλήνων Λουξεμβούργου, ένωση υπό άτυπη μορφή, ανέβασε την 
άνοιξη του 1987 το έργο του Ηλία Καπετανάκη «Η Βεγγέρα», σε σκηνοθεσία Γιώργου Αρβανίτη (δύο 
παραστάσεις στο Λουξεμβούργο και μία στις Βρυξέλλες).

Η Εταιρεία

Σκοπός της ΘΕΛ είναι, σύμφωνα με το καταστατικό της, «η διοργάνωση θεατρικών δραστηριοτήτων 
στην ελληνική γλώσσα, καθώς και η έρευνα και η εκπαίδευση στις τέχνες και τεχνικές του θεάματος». 
Βασικές της δραστηριότητες είναι οι θεατρικές παραστάσεις, καθώς και τα θεατρικά εργαστήρια και 
σεμινάρια. 

Επειδή μια θεατρική ομάδα γερνάει και πεθαίνει εάν δεν ανανεώνεται, η ΘΕΛ ενδιαφέρεται 
πάντοτε να προσελκύει «νέο αίμα», για συμμετοχή στις δραστηριότητες όχι μόνον επί σκηνής αλλά 
και πίσω από αυτήν (φροντιστές σκηνής, κατασκευή σκηνικών, κοστουμιών, μάσκας και πολλά άλλα 
που σχετίζονται με την προετοιμασία της θεατρικής πράξης). Επίσης, η ΘΕΛ διοργανώνει κάθε χρόνο 
θεατρικά εργαστήρια (είτε σε εβδομαδιαία βάση είτε συμπυκνωμένα στη διάρκεια τριημέρων) 
με διάφορους «δασκάλους», ερχόμενους είτε από το Λουξεμβούργο είτε από την Ελλάδα ή άλλες 
χώρες. Τα εργαστήρια αυτά απευθύνονται στα μέλη της ΘΕΛ αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να 
συμμετάσχουν σε θεατρική δράση υπό την καθοδήγηση ειδικών. Τα θέματα ποικίλλουν από εισαγωγικά 
εργαστήρια μύησης στη θεατρική πράξη μέχρι εργαστήρια μύησης σε συγκεκριμένες μορφές θεάτρου 
(π.χ. παντομίμα, μαριονέτες), ακόμη και εργαστήρια σκηνοθεσίας και δημιουργικής γραφής. 

Το ζητούμενο για τη ΘΕΛ είναι να αξιοποιείται και να αναδεικνύεται το δυναμικό των Ελλήνων του 
Λουξεμβούργου που θέλουν να ασχολούνται ενεργά με το θέατρο. Σκοπός μας είναι η δημιουργία και 
παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων, οι οποίες απευθύνονται τόσο στους Έλληνες όσο και στους μη 
ελληνόφωνους, χάρις στους αγγλικούς υπέρτιτλους που συνοδεύουν τις παραγωγές μας.

Για περισσότερες πληροφορίες:  http://theatrikolux.wordpress.com 

    facebook.com/greektheatresocietyofluxembourg



Οι θεατρικές μας παραστάσεις

Μετά τη σύσταση της ΘΕΛ ανέβηκαν τα εξής έργα:

1988 Η Τελετή, του Παύλου Μάτεσι, και Η Πόλη, της Λούλας Αναγνωστάκη, σε σκηνοθεσία  
  Γιώργου Αρβανίτη (δύο παραστάσεις στο Λουξεμβούργο και μία στις Βρυξέλλες)

1989 Οι Παλαιστές, του Σταύρου Καρρά, σε σκηνοθεσία Χρήστου Μακρυγιώργου   
  (δύο παραστάσεις στο Λουξεμβούργο, μία στις Βρυξέλλες και μία στην Κολωνία)

1990 Θέαμα με μαριονέττες, βασισμένο στους μύθους του Αισώπου και του La Fontaine  
  (πέντε παραστάσεις στο Λουξεμβούργο)

1993 Αχαρνής, μουσική παράσταση του Διονύση Σαββόπουλου  
  (μία παράσταση στο Λουξεμβούργο)

1998 Μήδεια, του Μποστ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Γαβρά  
  (δύο παραστάσεις στο Λουξεμβούργο και δύο στις Βρυξέλλες)

1999 Ο Βυσσινόκηπος, του Αντόν Τσέχωφ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Γαβρά  
  (δύο παραστάσεις στο Λουξεμβούργο και δύο στις Βρυξέλλες)

2000 Πάθη Πολέμου - Ειρήνης Πάθος: σύνθεση αποσπασμάτων από τους Αχαρνής και  
  τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη και τις Τρωάδες του Ευρυπίδη, διασκευασμένα από τη  
  Ματίνα Μόσχοβη, σε σκηνοθεσία Κάτιας Λυτρίδου (μία παράσταση στο Λουξεμβούργο)

2001 Χαμογελάστε κύριε Τσέχωφ: τέσσερα μονόπρακτα του Αντόν Τσέχωφ (Κύκνειο άσμα,    
  Πρόταση γάμου, Η αρκούδα και Η επέτειος), σε σκηνοθεσία Ματίνας Μόσχοβη  
  (τρεις παραστάσεις στο Λουξεμβούργο)

2003 Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία, του Ροζέ Βιτράκ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Γαβρά 
  (τρεις παραστάσεις στο Λουξεμβούργο και μία στις Βρυξέλλες)

2005 Ταρτούφος, του Μολιέρου, σε σκηνοθεσία Γιάννη Γαβρά     
  (τρεις παραστάσεις στο Λουξεμβούργο και μία στις Βρυξέλλες)

2006 Μορμόλης, του Ράινερ Χάχφελντ, σε σκηνοθεσία Σπύρου Πηλού 
  (τρεις παραστάσεις στο Λουξεμβούργο)

2007 La Nonna, του Roberto Cossa, σε σκηνοθεσία Γιάννη Γαβρά  
  (τρεις παραστάσεις στο Λουξεμβούργο και μία στις Βρυξέλλες)

2007 Μικρός Ερωτικός: μουσική παράσταση με τον Γιώργο Πράντζο στο πιάνο  
  και τη Μελίνα Χρυσάφη στο τραγούδι (δύο παραστάσεις στο Λουξεμβούργο)

2008 Αυτός, το παντελόνι του και το πιάνο της: παράσταση του μονόπρακτου  
  «Αυτός και το παντελόνι του» του Ιάκωβου Καμπανέλλη και συναυλία πιάνου  
  με την Αλεξάνδρα Παπαναστασίου, σε σκηνοθεσία Σπύρου Πηλού  
  (τρεις παραστάσεις στο Λουξεμβούργο)

2008 Ποιητική βραδιά μετά μουσικής: θεατρική ανάγνωση της «Σονάτας του Σεληνόφωτος»  
  του Γιάννη Ρίτσου, με συνοδεία πιάνου από τον Γιώργο Πράντζο, καθώς και ποιητικό  
  και μουσικό μέρος με θέμα τη γυναίκα, σε σκηνοθεσία Κάτιας Λυτρίδου  
  (μία παράσταση στο Λουξεμβούργο)

2008 Ο Καραγκιόζης στην ακροθαλασσιά: παράσταση θεάτρου σκιών με συνοδεία  
  ζωντανής μουσικής (δύο παραστάσεις στο Λουξεμβούργο)



2009 Ξενοδοχείο ο Παράδεισος, του Ζορζ Φεϊντό, σε σκηνοθεσία Γιάννη Γαβρά  
  (τρεις παραστάσεις στο Λουξεμβούργο)

2010 Οδυσσεβάχ, της Ξένιας Καλογεροπούλου, σε σκηνοθεσία Σπύρου Πηλού  
  (δύο παραστάσεις στο Λουξεμβούργο)

2011 Οι Αγροίκοι, του Κάρλο Γκολντόνι, σε σκηνοθεσία Γιάννη Γαβρά    
  (τρεις παραστάσεις στο Λουξεμβούργο και μία στις Βρυξέλλες)

2013 Με δύναμη από την Κηφισιά, των Δ. Κεχαΐδη - Ε. Χαβιαρά, σε σκηνοθεσία Σπύρου Πηλού  
  (τέσσερις παραστάσεις στο Λουξεμβούργο)

2013 Πασατέμπος, από συγγραφική ομάδα της ΘΕΛ, σε συλλογική σκηνοθεσία Σπύρου Πηλού, 
  Όλγας Ποζέλη και Κάτιας Φώσκολου (τέσσερις παραστάσεις στο Λουξεμβούργο)

2014 Αιδοίων μονόλογοι, της Ήβ Ενσλερ, σε σκηνοθεσία Κάτιας Λυτρίδου  
  (δύο παραστάσεις στο Λουξεμβούργο)

  Ο Επιθεωρητής, του Νικολάι Γκόγκολ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Γαβρά 
  (τέσσερις παραστάσεις στο Λουξεμβούργο)

2015 Ο Επιθεωρητής, του Νικολάι Γκόγκολ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Γαβρά (μία παράσταση στις Βρυξέλλες)

   Αγόρι και Βαλίτσα, παράσταση για μαριονέτες, μάσκες, σκιές και ηθοποιούς βασισμένη στο έργο 
   «Boy with a Suitcase» του Μάικ Κένι, σε διασκευή και σκηνοθεσία Σπύρου Πηλού 
   (τέσσερις παραστάσεις στο Λουξεμβούργο)

   Φίλιππος και Αλέξανδρος, όπερα του Σαράντη Κασσάρα, σε σκηνοθεσία Σπύρου Πηλού. 
   Παραγωγή της Ελληνικής Κοινότητας Λουξεμβούργου, με συμμετοχή μελών της ΘΕΛ 
   (μία παράσταση στο Λουξεμβούργο)

2016 Χύτρα Ταχύτητας, οκτώ ταχυδράματα που γράφτηκαν, διασκευάστηκαν ή επιλέχθηκαν 
   από μέλη της ΘΕΛ, σε σκηνοθεσία μελών της ΘΕΛ και με «βαλβίδας ασφαλείας» 
   τη Ματίνα Μόσχοβη και τον Παναγιώτη Λακιώτη (δύο παραστάσεις στο Λουξεμβούργο)

   Αγόρι και Βαλίτσα, παράσταση για μαριονέτες, μάσκες, σκιές και ηθοποιούς βασισμένη στο έργο 
   «Boy with a Suitcase» του Μάικ Κένι, σε διασκευή και σκηνοθεσία Σπύρου Πηλού 
   (δύο παραστάσεις στις Βρυξέλλες και μία ακόμη παράσταση στο Λουξεμβούργο,  στο πλαίσιο του φεστιβάλ 
   «Au cœur des faubourgs-Kardiá»)



Βιογραφικά

Παντελής Κοτεπάνος
Έγινε μέλος της ΘΕΛ από τα πρώτα χρόνια της, από αγάπη για το θέατρο 
και με τον απαράβατο όρο ότι δεν θα υποχρεωνόταν ποτέ να εμφανιστεί και 
να πει έστω και μία λέξη επί σκηνής… Έκτοτε (ας όψεται κάποιος σκηνοθέ-
της) έχει συμμετάσχει, σε διαφόρους (από super mini μέχρι maxi) ρόλους, 
στις παραστάσεις: «Ο Βυσσινόκηπος» (1999, και σχεδιασμός σκηνικών), 
«Πάθη Πολέμου - Ειρήνης Πάθος» (2000), «Χαμογελάστε κύριε Τσέχωφ» 
(2001), «Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία» (2003), «Ταρτούφος» (2005), «La 
Nonna» (2007), «Ξενοδοχείο ο Παράδεισος» (2009), «Οι Αγροίκοι» (2011) 
και «Ο Επιθεωρητής» (2014). 

Ελένη Ευταξιάδου
Πρωτοσυνεργάστηκα με τη ΘΕΛ το 2007, όταν ανεβάσαμε τη «Nonna» του 
Ρομπέρτο Κόσα. Ήμουν η μόνη που κατάφερε να ξεγλιστρήσει ανάμεσα 
από τα δόντια της πεθεράς. 
Την ίδια χρονιά, σε μια συνεργασία με το Theatrum, γνώρισα τον Άμλετ ως 
γελωτοποιός, ο Yoricka. 
Τόση ήταν η ζωντάνια αυτής της παντομίμας που ξανάνιωσα και βρέθηκα 
παιδούλα στο Ξενοδοχείο ο Παράδεισος με τον μπαμπά και τις αδερφές 

μου. 
Το 2010 ως Κιρκίλα έκανα του κόσμου τα μάγια. Μόνο ο Οδυσσεβάχ κατάφερε να μου ξεφύγει. 
Αχ! Οδυσσεβάχ! 
Το 2011 παντρεύτηκα. Με ποιον; Μ’ έναν Αγροίκο και μισόν. Για φαντάσου, για φαντάσου!
Δεν ήταν όμως για μένα οι παντρειές και, αφήνοντας πίσω τον Γκολντόνι, πήγα και συνάντησα τις 
φίλες μου Με δύναμη από την Κηφισιά. Έκλαψα και γέλασα μαζί τους, και όταν όλα τέλειωσαν 
καλά έπιασα το μικρόφωνο και τραγούδησα με την ψυχή μου ως Λόλα στον Πασατέμπο. 
Το 2014 με μεγάλη χαρά μονολόγησα για Αιδοία και με άλλες 9 γυναίκες μοιράστηκα χαρές και 
πίκρες, εμπειρίες αιδοίων και ποίηση.
Την ίδια χρονιά, ως βλαχούλα εμπόρισσα, έπεσα θύμα κι εγώ του απίστευτου και ανεκδιήγητου 
Επιθεωρητή του Νικολάι Γκόγκολ. 
Όταν αποφασίσαμε να μαγειρέψουμε από κοινού στη Χύτρα Ταχύτητας, πειραματίστηκα με 
Σπιτικές Σχέσεις Στοργής και γεύτηκα λιχουδιές πρωτόγνωρες. Συνάντησα και τη Βασιλική, την 
αγκάλιασα και γίναμε ένα. Μαζί ξενιτευτήκαμε, ας όψεται η ανάγκη.
Πέρσι ξεπροβόδισα και τον μοναχογιό μου, που έφυγε κι αυτός στα ξένα με μια άδεια βαλίτσα 
γεμάτη όνειρα. Αγόρι και βαλίτσα…



Έφη Τριγκίδου
Πρωτοασχολήθηκα με το θέατρο γύρω στα δέκα. Το 8ο Δημοτικό Σχο-
λείο Ν. Ορεστιάδας ήταν πρωτοπόρο και οργάνωνε μαθήματα θεατρικής 
παιδείας τα σαββατοκύριακα, με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Άκη Τσονίδη. 
Ακόμη θυμάμαι που πήγαμε με διώροφο λεωφορείο στην Κομοτηνή για 
να συμμετάσχουμε στο Πανθρακικό Φεστιβάλ Θεάτρου. Πήραμε μάλιστα 
και βραβείο! Με άλλα λεωφορεία, αλλά και τρένα και αυτοκίνητα, μετράω 
στη συνέχεια όμορφες θεατρικές αναμνήσεις, με γεωγραφική σειρά, σε 
Παρανέστι, Σέρρες, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Εκτός συνόρων και σε Κωνστα-
ντινούπολη, ιδιαίτερη η συγκίνηση στο Λαϊκό Θέατρο Ταξίμ. Ο ρόλος που 

πάντα θα ξεχωρίζω είναι η Ιφιγένεια εν Ταύροις, μου είχαν κολλήσει μάλιστα και το παρατσούκλι 
«Εφιγένεια». Πριν έντεκα περίπου χρόνια έφτασα στο Λουξεμβούργο. Πριν, όμως, φτάσω, φρόντισα 
να μάθω ότι υπήρχε ελληνική θεατρική ομάδα - τί χαρά! Από τότε, χάρις στον Γιώργο Πράντζο, 
είμαι εδώ που θέλω να συνεχίσω να είμαι, με όλους τους πολυαγαπημένους που βρήκα στη ΘΕΛ!

Γιώργος Μηνάς
Ωιμέ, τώρα που η κόρη μου επνίγη εν τη θαλάσση
πια δεν μου μένει τίποτα, όλα τα έχω χάσει
Το παρελθόν αναπολών, τις εμπειρίες μετράω
κι ό, τι έχω κάνει θεατρικόν, σας το εξιστοράω

Στου Γκόγκολ τον Επιθεωρητή, ωραία κωμωδία
ενσάρκωσα έναν ψευδό με κάποια δυσκολία
Ντομπτσίνσκι τον ελέγανε, όστις ήτο μεσίτης
και κουτσομπόλευε ελαφρώς, μα δεν ήτο αλήτης

Το πάθος το θεατρικόν πώς όμως μου εγεννήθη;
Ήτο τυχαίον και ξαφνικόν: εις φίλος μου εκλήθη
να εύρει ιταλομαθήν για ιταλική ομάδα
κι έτσι μου έδωσαν να πω εκεί καμιάν αράδα

Φαίνεται πως τους άρεσα και έτσι μου ζητήσαν
εις την ομάδα τους να μπω, και δεν μετανοήσαν
Βοκάκιο και Δάντη εμείς έχουμε ανεβάσει
στη γλώσσα την ιταλικήν, έχουμε πλούσια δράση

Να ‘μαι λοιπόν στη Φαύστα εδώ, τον Γιάννη ενσαρκώνω
κι όταν τη Ρίτσα σκέφτομαι, κλαίω και μαραζώνω



Μελίνα Χρυσάφη
Φανατικός θεατής Εθνικού, Επιδαύρου και λοιπών σκηνών από τρυφερή 
ηλικία (και λόγω οικογενειακών συνθηκών), αρχίζει να ασχολείται με το 
θέατρο πολύ νωρίς στην Αθήνα.
Από τότε που συνεργάζεται με τη ΘΕΛ στο Λουξεμβούργο, για σκοτεινούς και 
αδιευκρίνιστους λόγους δέχεται να παίξει αποκλειστικά και μόνο ρόλους με 
το ίδιο αρχικό γράμμα του ονόματός της: 
Μαρσέλ στο «Ξενοδοχείο ο Παράδεισος», Μαρίνα στους «Αγροίκους», Μάρω 
στο «Με Δύναμη από την Κηφισιά», Μαντάμ στις «Σπιτικές Σχέσεις Στοργής» 
από τη «Χύτρα Ταχύτητας», Μαριάνθη στη «Φαύστα».  Ακόμη και σ’ ένα έργο 

που τελικά δεν ανέβηκε, επρόκειτο να είναι η Μεμέ.
Εξαιρέσεις αποτελούν ο «Hamlet all’improvviso» με την ισπανική θεατρική ομάδα Theatrum, όπου 
ήταν η φωνή του Βασιλιά, η «Σονάτα του Σεληνόφωτος» και οι «Αιδοίων Μονόλογοι», όπου οι γυ-
ναίκες δεν είχαν ονόματα, καθώς και ο «Οδυσσεβάχ», όπου τραγουδούσε, κι όχι έπαιζε, τον ρόλο της 
Σειρήνας. Σημειωτέον ότι στον «Επιθεωρητή» με μεγαλοψυχία χάρισε το αρχικό Μ του ονόματος 
στην κόρη της Μαρία Αντόνοβνα, καθώς εκείνη έπαιζε τη σύζυγο του Επάρχου Άννα Αντρέγιεβνα.
Προδίδει ανερυθρίαστα αλλά και αναπόδραστα το θέατρο τραγουδώντας διαφορετικά είδη μουσι-
κής σε συνεργασία με διάφορα σχήματα, σε συναυλίες και ηχογραφήσεις στο Λουξεμβούργο, το 
Βέλγιο και την Ελλάδα.
Λατρεύει σαν θρησκεία τη μαγεία και τη δύναμη του θεάτρου και της σκηνής, κι έχει ορκιστεί να 
μη σταματήσει να την αναζητά και να τη μεταδίδει.

Ρούλα Ζάννια
Εξαρτημένη από το θέατρο.
Ανέκαθεν ήθελα να γίνω ηθοποιός, αλλά τότε που είχα την κατάλληλη 
ηλικία δεν μπόρεσα να υπερνικήσω τη συστολή μου. Όταν πια η ηλικία 
μου έγινε ακατάλληλη, τότε βρέθηκα στο Λουξεμβούργο και στη ΘΕΛ.
Η παράσταση που με έκανε να το αποφασίσω ήταν «Ο Βυσσινόκηπος», σε 
σκηνοθεσία Γιάννη Γαβρά. Επειδή γνώριζα κάποιους από τους ηθοποιούς, 
έμεινα με το στόμα ανοιχτό όταν τους είδα να μεταμορφώνονται πάνω στη 
σκηνή. Χάρις στον Σπύρο Πηλό γνώρισα τη ΘΕΛ και τον Γιάννη Γαβρά, ο 
οποίος μου έδωσε και τον πρώτο μου ρόλο. Από τότε, δεν πήρα ανάσα!

Έπαιξα στα έργα: Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία, Ταρτούφος, Μορμόλης, La Nonna, Ξενοδοχείο 
ο Παράδεισος, Oι Αγροίκοι, Με δύναμη από την Κηφισιά, Πασατέμπος, Ο Επιθεωρητής, Αιδοίων 
Μονόλογοι, Χύτρα Ταχύτητας. 
ΔΕΝ έπαιξα στον «Οδυσσεβάχ», που ήταν το όνειρό μου από 14 ετών όταν τον είχα δει στο Θέατρο 
Πόρτα με τον αδελφό μου! Η αιτία λέγεται Έκτορας-Μάρκο (το πρώτο του τραγούδι όταν γεννήθηκε 
ήταν το «Δεν περνούν οι μέρες, δεν περνούν οι ώρες), οπότε χαλάλι του! Μόλις βγήκα από το μαιευ-
τήριο πήγα να θαυμάσω τους… αντικαταστάτες μου, που ομολογώ ήταν υπέροχοι!
Οι άνθρωποι που γνώρισα στο θέατρο έγιναν δεύτερη οικογένεια για μένα και τους ευχαριστώ για 
την υποστήριξή τους και την αγάπη τους.



Νίκος Λιβαθηνός

Γεννήθηκα εις κλινικήν
στις 2 του Αυγούστου
εις την Αθήνα την παλιά
πόλιν του φίνου γούστου.

Το ενενήντα αφίχθηκα
εις πόλιν Λουξεμβούργον
ενταύθα για να εργαστώ
καθώς και εις Στρασβούργον.

Χρόνοι πολλοί επέρασαν
και έφτασε μια μέρα
στον «Πασατέμπο» μου ‘πανε
να πω μια «καλησπέρα»!

Έκτοτε φίλοι κύλησε
νερό εις το αυλάκι
και στη σκηνή αισθάνομαι
ως εν ύδωρ το παπάκι.

Κατερίνα Δεσποτοπούλου
Από ερωτευμένη δίχως 
ανταπόκριση με τον 
Τσέχωφ σε βουβό 
ρόλο, ξαναπατώ το 
σανίδι του Chαteau de 
Bettembourg ως γατού-
λα... Α, αυτή τη φορά 
έχω και λόγια: «τσα τσα 
τσα!»... 

Χιονία Βλάχου
Νιάου!
Veni, vidi, νιάου! Νιάου! 
Νιάου!
Στον έβδομο χρόνο   
στο Λουξάκι,
Είπα να παίξω          
θεατράκι. 
Και τώρα είμαι γάτα 
χωρίς λουράκι
Αλλά με γοβάκι.

Θα τελειώσω με ένα τραγούδι (αφού το όνειρό μου ήταν να παίξω σε μιούζικαλ αλλά το ξανασκέ-
φτηκα λόγω… φωνής!): Είμαστε ακόμα ζωντανοί / Στη σκηνή, σαν ροκ συγκρότημα / Κι αν μας 
αντέξει το σκοινί / Θα φανεί στο χειροκρότημα. 

Κώστας Ζάννιας
Foyer europeen: από εδώ ξεκίνησε το ταξίδι μου με τη Θεατρική Εταιρεία 
το μακρινό 2005, και μάλιστα με έναν εξαιρετικά απρόσμενο τρόπο, όπως 
συμβαίνει άλλωστε με τα περισσότερα πράγματα στη ζωή μας. Πήγα ως 
επισκέπτης και χάρις στην εξαιρετική έμπνευση του σκηνοθέτη μας Σπύρου 
Πηλού κατέληξα να γίνω ο άνθρωπος της τηλεόρασης! (Μορμόλης) Η συ-
νέχεια του ταξιδιού ήταν εξόχως περιπετειώδης: βρέθηκα από την Αργεντινή 
της δεκαετίας του ‘60 (Νόννα) στον… Παράδεισο (Ξενοδοχείο ο Παρά-
δεισος), μετά από μια απίστευτη οδύσσεια (Οδυσσεβάχ) στο βενετσιάνικο 
καρναβάλι (Οι Αγροίκοι), και από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο 

(Πασατέμπος) στην τσαρική Ρωσία (Ο Επιθεωρητής)… 
Και το ταξίδι συνεχίζεται…
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