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Σημείωμα του σκηνοθέτη

Πέρασαν πάνω από τριάντα χρόνια από την πρώτη φορά που ανέβασα τις 
Εσωτερικές Ειδήσεις.

Ήταν η πρώτη μου σκηνοθεσία.

Πάνω από τριάντα χρόνια μετά, τι άλλαξε;

Οι εποχές και οι γενιές διαδέχονται η μία την άλλη… όμως πόσο αλλά-
ζουν οι άνθρωποι, οι νοοτροπίες, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε 
τη ζωή μας, η καθημερινότητα;

Ο Μάριος Ποντίκας, στις αρχές της δεκαετίας του ‘80, περιέγραψε με 
σκληρό χιούμορ τα κακώς κείμενα της ελληνικής κοινωνίας.

Τι είναι διαφορετικό σήμερα; Σας αφήνω να το κρίνετε μόνοι σας.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω δυο λόγια για το Θέατρο Στοά.

Πολλά χρόνια τώρα, η Λήδα Πρωτοψάλτη και ο Θανάσης Παπαγεωργίου 
ανεβάζουν κατά πλειοψηφία ελληνικά έργα, σχεδόν πάντα με επιτυχία.

Τους αξίζει ένα μεγάλο «μπράβο» για αυτή τη συνεχή τους προσπάθεια.

Οι στίχοι του τραγουδιού που θα ακούσετε στο τέλος της παράστασης 
ανήκουν στον Μπάμπη Τσικλιρόπουλο, ακόμη έναν σημαντικό Έλληνα 
συγγραφέα.

Καλό σας βράδυ!

Γιάννης Γαβράς
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Συντελεστές

Σκηνοθεσία    Γιάννης Γαβράς

Σκηνικά    Christian Guilmin, Restaurant Aléo

Επεξεργασία βίντεο σκηνικού  Νίκος Λιβαθηνός, Νίκος Νυχάς

Κοστούμια    ΘΕΛ

Περούκες    Hair Club 

Μακιγιάζ    Χιονία Βλάχου, Ελίτα Λεμονή

Επιλογή μουσικής   Γιάννης Γαβράς

Φροντιστές ήχου & φώτων  Neimënster, Φωτεινή Καπαρέλου 

Φροντιστές σκηνής   Γιάννης Θεοδωρίδης
     Παναγιώτης Παρασκευάς

Υποβολείο    Ρούλα Ζάννια, Κώστας Ζάννιας

Αφίσα & πρόγραμμα   Φωτεινή Καπαρέλου

Επιμέλεια αφίσας

& κείμενα προγράμματος  Μελίνα Χρυσάφη

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους βοήθησαν στην εξεύρεση χώρων 

δοκιμών, καθώς και στη μεταφορά των σκηνικών.
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Διανομή

Η ταβέρνα         
 Ελίτα Λεμονή, Χρήστος Πούρης

Τηλεοπτική συζήτηση με θέμα τον άνθρωπο 
 Κώστας Ζάννιας, Νίκος Λιβαθηνός, Μελίνα Χρυσάφη

Το κάδρο         
 Γιώργος Μηνάς, Έφη Τριγκίδου

Δελτίο καιρού         
 Κώστας Ζάννιας

Οι δύσκολες μέρες και ο άντρας     
 Ελένη Ευταξιάδου, Γιώργος Μηνάς

Μεγάλες κουβέντες σε τηλεοπτική συνέντευξη    
 Αντώνης Αγγελίδης, Μελίνα Χρυσάφη

Τηλεοπτικοί έρωτες  
 Γιάννης Θεοδωρίδης, Δέσποινα Λειβαδινού, Γιώργος Πράντζος

Ιστορία μου, αμαρτία μου       
 Γιάννης Ρουσοχατζάκης, Μελίνα Χρυσάφη

Ο τιμωρημένος Έλληνας       
 Χιονία Βλάχου, Νίκος Λιβαθηνός

Μάθημα Ελληνικής ιστορίας       
 Γιώργος Πράντζος

Και κάτι γίνεται και τσακ…       
 Ρούλα Ζάννια

Το φινάλε
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Στις αρχές της δεκαετίας του ‘80, στην Ελλάδα που ανασυστηνόταν σε 
όλα τα επίπεδα, δημιουργούνται σταδιακά οι προϋποθέσεις και για τη 
θεατρική ανάπτυξη. Γεννήθηκε η ανάγκη συγγραφής καινούριων, σύγ-
χρονων κειμένων, που να ανταποκρίνονται στην εποχή και να εκφρά-
ζουν την πραγματικότητά της. Σημαντικοί συγγραφείς, όπως η Λούλα 
Αναγνωστάκη, ο Μάριος Ποντίκας, ο Γιώργος Διαλεγμένος, ο Παύλος 
Μάτεσις, έβαλαν τις βάσεις της νέας δραματουργίας και της εγχώριας 
θεατρικής παραγωγής.

«Πρέπει, κοινό, δημιουργοί και ‘αρμόδιοι’ ν’αντιδράσουνε στις μόδες 
που κρύβουν και θωπεύουν, αντί ν’αντιμετωπίζουν κατάματα τις ανά-
γκες για πραγματικά ελληνικό θέατρο, για γνήσια ελληνική τέχνη, για 
αληθινά ελληνική κουλτούρα. Είναι ανάγκη να δημιουργήσουμε το δικό 
μας θέατρο, τη δική μας τέχνη για να μπορέσουμε να βρούμε το ‘στίγ-
μα μας’ σα λαός. Για να μπορέσουμε να ελπίζουμε ότι θα βρούμε το 
‘στίγμα μας’ μέσα στο χάος και τη σύγχυση που ποτίζουν τη συνείδησή 
μας και τη σαπίζουν.»

Από τα σχόλια του Μάριου Ποντίκα στην εισαγωγή της έκδοσης του 
έργου Εσωτερικές Ειδήσεις (Εκδόσεις Γνώση, Αθήνα, 1981)
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Το έργο
Η καυστική κωμωδία του Μάριου Ποντίκα Εσωτερικές Ειδήσεις ανέβηκε 
στις αρχές της δεκαετίας του '80 στην Αθήνα και γνώρισε μεγάλη επιτυ-
χία. Το έργο, πάντοτε επίκαιρο, σκιαγραφεί με τις σπονδυλωτές σκηνές 
του τις παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας και πολιτείας.
Το σχολείο, η τηλεόραση, η τέχνη και ο πολιτισμός, οι διαπροσωπικές 
σχέσεις, η ψυχολογία, η κοινωνική ζωή, η συνείδηση του ατόμου ως πο-
λίτη είναι τα θέματα που το έργο προσεγγίζει.
Οι μνήμες, ή ίσως όσα παλεύουμε να ξεχάσουμε, γεννούν ερωτηματικά: 
Ποιοι ήμασταν και ποιοι είμαστε; Έχουμε προχωρήσει ως κοινωνικά όντα 
ή διαγράφουμε κύκλους; Προς ποιο μέλλον οδεύουμε; 
Η πολυεπίπεδη σάτιρα των Εσωτερικών Ειδήσεων μας κάνει να γελά-
σουμε ή να χαμογελάσουμε, αλλά ταυτόχρονα μας ωθεί να σκεφθούμε 
τη σχέση του Έλληνα πολίτη με αυτούς που τον κυβερνούν και τη δια-
χρονική εξέλιξή της.

Ο συγγραφέας
Ο Μάριος Ποντίκας είναι θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος, πεζο-
γράφος και διαφημιστής. 
Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1942 και ζει στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος 
της Βαρβακείου και της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. Εργάστηκε στη διαφήμιση (Δημιουργικός 
Διευθυντής - κειμενογράφος). Έχει διασκευάσει κείμενα της ελληνικής 
πεζογραφίας για την τηλεόραση. Έχει εκδώσει πεζογραφήματα και διη-
γήματα. Είναι μέλος της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος από το 2005. 
Έχει γράψει θεατρικά έργα που έχουν παιχτεί με μεγάλη επιτυχία σε 
όλες σχεδόν τις σημαντικές σκηνές της Ελλάδας (Εθνικό Θέατρο, Θέατρο 
Τέχνης, Θέατρο Στοά, Θέατρο Άττις, ΚΘΒΕ, Θεσσαλικό Θέατρο κ.ά.) αλλά 
και στον ΘΟΚ, καθώς και σε πολλές πανεπιστημιακές, ημικρατικές και 
ερασιτεχνικές σκηνές. Έχει λάβει επανειλημμένα άριστες κριτικές για το 
έργο του, σε μια πολύχρονη και σπουδαία συγγραφική πορεία.
Πρωτοπόρος του θεάτρου της μεταπολίτευσης, ο Μάριος Ποντίκας είναι 
οξύνους, εύστοχος, με βαθείς προβληματισμούς και με ιδιαίτερη ματιά 
στην εκάστοτε σύγχρονη κοινωνία. Καυστικός και τολμηρός, αλλά πάντα 
με αγάπη για τον άνθρωπο, αναδεικνύει το (κάθε) σήμερα με απολαυστι-
κή ευφυΐα και ειλικρίνεια.
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Θεατρική Εταιρεία Λουξεμβούργου

Η Θεατρική Εταιρεία Λουξεμβούργου (ΘΕΛ) ιδρύθηκε στα τέλη του 1987 και 
είναι μέλος του Πολιτιστικού Ομίλου των Ευρωπαϊκών Οργάνων στο Λουξεμ-
βούργο.

Σκοπός της ΘΕΛ είναι, σύμφωνα με το καταστατικό της, η διοργάνωση θεα-
τρικών δραστηριοτήτων στην ελληνική γλώσσα, καθώς και η έρευνα και η 
εκπαίδευση στις τέχνες και τεχνικές του θεάματος. Βασικές της δραστηριό-
τητες 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 δραστη-
ριότητες 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 συμμε-
τάσχουν σε θεατρική δράση υπό την καθοδήγηση ειδικών. Τα θέματα ποικίλ-
λουν από εισαγωγικά εργαστήρια μύησης στη θεατρική πράξη μέχρι εργαστή-
ρια μύησης σε συγκεκριμένες μορφές θεάτρου (π.χ. παντομίμα, μαριονέτες), 
ακόμη και εργαστήρια σκηνοθεσίας και δημιουργικής γραφής. 

Από την ίδρυσή της η Θεατρική Εταιρεία Λουξεμβούργου έχει ανεβάσει περί-
που τριάντα παραστάσεις στο Λουξεμβούργο και στις Βρυξέλλες. Πρόκειται για 
θεατρικά έργα τόσο Ελλήνων (Μποστ, Μάτεσις, Αναγνωστάκη, Καμπανέλλης, 
Ρίτσος, Καρράς, Γαλανός, Καλογεροπούλου, Κεχαΐδης - Χαβιαρά) όσο και ξέ-
νων συγγραφέων (Σαίξπηρ, Τσέχωφ, Μολιέρος, Γκολντόνι, Γκόγκολ, Ιονέσκο, 
Φεϊντό, Βιτράκ, Κόσα, Χάχφελντ, Ένσλερ), καθώς και για παραστάσεις μαριο-
νέτας, θεάτρου σκιών, παιδικές παραστάσεις και μουσικές παραστάσεις.
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Το ζητούμενο για τη ΘΕΛ είναι να αξιοποιείται και να αναδεικνύεται το δυναμι-
κό των Ελλήνων του Λουξεμβούργου που θέλουν να ασχολούνται ενεργά με 
το θέατρο. Στόχος μας είναι η δημιουργία και παρουσίαση θεατρικών παραστά-
σεων, οι οποίες απευθύνονται τόσο στους Έλληνες όσο και στους μη ελληνό-
φωνους, χάρις στους υπέρτιτλους που συνοδεύουν τις παραγωγές μας.

Με τη συνεχή παρουσία της και τις επιτυχημένες δραστηριότητές της, η 
Θεατρική Εταιρεία Λουξεμβούργου έχει καταστεί αναπόσπαστο κομμάτι της 
πολιτιστικής ζωής του Λουξεμβούργου, με μεγάλη απήχηση.

Για περισσότερες πληροφορίες:  www.theatrikolux.wordpress.com 

    facebook.com/greektheatresocietyofluxembourg

    instagram.com/greektheatresocietyluxembourg

Οι παραστάσεις μας 
1988
Η Τελετή, του Παύλου Μάτεσι, και Η Πόλη, της Λούλας Αναγνωστάκη, σε 
σκηνοθεσία Γιώργου Αρβανίτη 

1989
Οι Παλαιστές, του Σταύρου Καρρά, σε σκηνοθεσία Χρήστου Μακρυγιώργου 

1990
Θέαμα με μαριονέτες, βασισμένο στους μύθους του Αισώπου και του Λαφοντέν

1993
Αχαρνής, μουσική παράσταση του Διονύση Σαββόπουλου 

1998
Μήδεια, του Μποστ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Γαβρά

1999
Ο Βυσσινόκηπος, του Αντόν Τσέχωφ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Γαβρά 

2000
Πάθη Πολέμου - Ειρήνης Πάθος: σύνθεση αποσπασμάτων από τους Αχαρ-
νής και τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη και τις Τρωάδες του Ευρυπίδη, δια-
σκευασμένα από τη Ματίνα Μόσχοβη, σε σκηνοθεσία Κάτιας Λυτρίδου

2001
Χαμογελάστε κύριε Τσέχωφ: τέσσερα μονόπρακτα του Αντόν Τσέχωφ 
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(Κύκνειο άσμα, Πρόταση γάμου, Η αρκούδα και Η επέτειος), σε σκηνοθε-
σία Ματίνας Μόσχοβη 

2003
Βικτόρ ή Τα παιδιά στην εξουσία, του Ροζέ Βιτράκ, σε σκηνοθεσία Γιάννη 
Γαβρά 

2005
Ταρτούφος, του Μολιέρου, σε σκηνοθεσία Γιάννη Γαβρά 

2006
Μορμόλης, του Ράινερ Χάχφελντ, σε σκηνοθεσία Σπύρου Πηλού 

2007
La Nona, του Ρομπέρτο Κόσα, σε σκηνοθεσία Γιάννη Γαβρά 
Hamlet all'improvviso, διασκευή του Άμλετ του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνο-
θεσία May Sanchez (συμπαραγωγή με τον ισπανικό θίασο Theatrum, στο πλαί-
σιο του θεσμού «Λουξεμβούργο, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2007»)
Parvus Eroticus: μουσική παράσταση με τραγούδι, ποίηση και πιάνο, με τη 
Μελίνα Χρυσάφη (φωνή) και τον Γιώργο Πράντζο (πιάνο)

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
Ποιητική βραδιά μετά μουσικής: θεατρική ανάγνωση της Σονάτας του Σε-
ληνόφωτος του Γιάννη Ρίτσου, με συνοδεία πιάνου από τον Γιώργο Πράντζο, 
καθώς και ποιητικό και μουσικό μέρος με θέμα τη Γυναίκα, σε σκηνοθεσία 
Κάτιας Λυτρίδου
Ο Καραγκιόζης στην ακροθαλασσιά, παράσταση θεάτρου σκιών από τον 
Σπύρο Πηλό με συνοδεία ζωντανής μουσικής

2009
Ξενοδοχείο ο Παράδεισος, του Ζορζ Φεϊντό, σε σκηνοθεσία Γιάννη Γαβρά 

2010
Οδυσσεβάχ, της Ξένιας Καλογεροπούλου, σε σκηνοθεσία Σπύρου Πηλού 

2011
Οι Αγροίκοι, του Κάρλο Γκολντόνι, σε σκηνοθεσία Γιάννη Γαβρά 

2013
Με δύναμη από την Κηφισιά, των Δ. Κεχαΐδη - Ε. Χαβιαρά, σε σκηνοθεσία 
Σπύρου Πηλού 
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Πασατέμπος, από συγγραφική ομάδα της ΘΕΛ, σε συλλογική σκηνοθεσία 
Σπύρου Πηλού, Όλγας Ποζέλη και Κάτιας Φώσκολου

2014
Αιδοίων μονόλογοι, της Ηβ Ένσλερ, σε σκηνοθεσία Κάτιας Λυτρίδου 
Ο Επιθεωρητής, του Νικολάι Γκόγκολ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Γαβρά 

2015
Αγόρι και Βαλίτσα, παράσταση για μαριονέτες, μάσκες, σκιές και ηθοποιούς 
βασισμένη στο έργο Boy with a Suitcase του Μάικ Κένι, σε διασκευή και σκη-
νοθεσία Σπύρου Πηλού 
Φίλιππος και Αλέξανδρος, όπερα του Σαράντη Κασσάρα, σε σκηνοθεσία 
Σπύρου Πηλού. Παραγωγή της Ελληνικής Κοινότητας Λουξεμβούργου, με συμ-
μετοχή μελών της ΘΕΛ 

2016
Χύτρα Ταχύτητας, οκτώ ταχυδράματα που γράφτηκαν, διασκευάστηκαν ή 
επιλέχθηκαν από μέλη της ΘΕΛ, σε σκηνοθεσία μελών της ΘΕΛ και με «βαλ-
βίδες ασφαλείας» τη Ματίνα Μόσχοβη και τον Παναγιώτη Λακιώτη

2017
Φαύστα, του Μποστ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Γαβρά 
Χύτρα Ταχύτητας II, έξι ταχυδράματα που γράφτηκαν, διασκευάστηκαν ή 
επιλέχθηκαν από μέλη της ΘΕΛ, σε σκηνοθεσία μελών της ΘΕΛ και με «βαλ-
βίδες ασφαλείας» τη Ματίνα Μόσχοβη και τον Παναγιώτη Λακιώτη
Χριστουγεννιάτικες ιστορίες, αφήγηση Χριστουγεννιάτικων ιστοριών για 
παιδιά Δημοτικού, με συνοδεία πρωτότυπης ζωντανής μουσικής από τον Νίκο 
Τούλα, σε σκηνοθετική επιμέλεια Χριστίνας Ζήκου

2018
Κόκκινα Φανάρια, του Αλέκου Γαλανού, σε σκηνοθεσία Γιάννη Γαβρά 

2019
Ρινόκερος, του Ευγένιου Ιονέσκο, σε σκηνοθεσία Σπύρου Πηλού 
Ιστορίες για την Άνοιξη, διαδραστική αφήγηση ιστοριών για την Άνοιξη για 
παιδιά Δημοτικού, με συνοδεία κιθάρας από τον Νίκο Τούλα, σε σκηνοθετική 
επιμέλεια Μελίνας Χρυσάφη 
Έρως ανίκατε μάχαν, θεατρική απόδοση ελληνικής ποίησης με θέμα τον 
Έρωτα, σε σκηνοθετική επιμέλεια και επιλογή κειμένων Μελίνας Χρυσάφη

2020
Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας, του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Γιάννη 
Γαβρά
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ΘΕΛ

«Ξεκινώντας από τα κωμικοτραγικά βιώματα ενός απάνθρωπα 
αποσπασματικού αγώνα για επιβίωση, φτάνω να διαπιστώσω ότι 
αυτό που ονομάζουμε ζωή, δεν είναι άλλο από την απομίμησή της. 
Μέρα με τη μέρα απομακρυνόμαστε από την ελπίδα να δούμε το 
αληθινό μας πρόσωπο, μέρα με τη μέρα συνηθίζουμε να κρυβό-
μαστε πίσω από κάποιο άλλο που δεν είναι το δικό μας. Παίζουμε 
ρόλους που, ίσως, δε μας ταιριάζουν. Αποχτάμε συνήθειες που δεν 
είχαμε την ψυχραιμία να κριτικάρουμε και σκέψεις που δεν είχαμε 
το χρόνο να φωτίσουμε. Τρέχουμε πίσω από στόχους που άλλοι 
μας όρισαν και θεωρούμε αναμφισβήτητα (ποιος ξέρει από πόσες 
και ποιες ανασφάλειες) εκείνα για τα οποία θα ‘πρεπε, ίσως, να 
αμφιβάλλουμε. Δεχόμαστε μόνο και δε ρωτάμε πια. Δεν αμφιβάλ-
λουμε.»

Από τα σχόλια του Μάριου Ποντίκα στην εισαγωγή της έκδοσης του 
έργου Εσωτερικές Ειδήσεις (Εκδόσεις Γνώση, Αθήνα, 1981)


