


Γιώργος Σκούρτης 

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, όπου και ζει πάντα. 

Έχει γράψει πολλά θεατρικά έργα, που έχουν παιχτεί κυρίως 

στο Θέατρο Τέχνης με μεγάλη επιτυχία. Έχει γράψει διηγή-

ματα, νουβέλες, μυθιστορήματα, σενάρια. Επίσης έχει σκη-

νοθετήσει όλα του τα θεατρικά έργα, στη σκηνή, στην τη-

λεόραση, στο ραδιόφωνο. 

Πρωτοεμφανίστηκε το 1970 στο Θέατρο Τέχνης του Καρό-

λου Κουν με το θεατρικό έργο Οι νταντάδες, ένα έργο-

σταθμό της σύγχρονης δραματουργίας μας. Ακολούθησαν: 

Οι μουσικοί, Οι εκτελεστές, Οι ηθοποιοί, Κομμάτια και θρύψαλα, Ο Καραγκιόζης 

παρά λίγο Βεζύρης, Απεργία, Το θρίλερ του έρωτα, η άπαιχτη ακόμα Ιστορική τρι-

λογία (Η δίκη του Σωκράτη, Η κωμωδία του βασιλιά Ιουγούρθα, Υπόθεση Κ.Κ.), 

Εφιάλτες και πολλά άλλα, γραμμένα σε μια πρωτόφαντη για το ελληνικό ρεπερτό-

ριο σκληρή και συνάμα αποκαλυπτική γλώσσα, με πολύ χιούμορ, προσωπικές και 

συλλογικές τραγωδίες. Τα έργα αυτά, μαζί με τα πεζογραφήματά του (Mπάρμπα-

Tζωρτζ, Αυτά κι άλλα πολλά, Ιστορίες με πολλά στρας, Το χειρόγραφο της Ρωξά-

νης, Το συμπόσιο της Σελήνης, Πήδημα Θανάτου, Ο Κίλερ, Αυτός ο μπάτσος), δη-

μιούργησαν «τομή» στο ελληνικό θεατρικό και το λογοτεχνικό πεδίο, επηρεάζο-

ντας τους νεότερους συγγραφείς, με το καινούργιο ήθος και ύφος γραφής. 

 

Λίγα λόγια για το έργο: 

Το έργο πραγματεύεται τη σχέση Πολίτη - Εξουσίας, με ξεκάθαρο το στοιχείο της 

κοινωνικοπολιτικής καταγγελίας, αλλά και την ψυχολογική εμβάθυνση στις δια-

προσωπικές σχέσεις και τις υπαρξιακές αγωνίες του σύγχρονου παγκοσμιοποιη-

μένου ανθρώπου. 

 

Η επιλογή του έργου. 

 

«Πνιγόμαστε κι είμαστε μόνοι μας. Κι είμαστε μόνοι μας, επειδή πνιγόμαστε.» 

 

Η φράση-κλειδί από το έργο του Γ. Σκούρτη ταυτίστηκε απόλυτα με την αυξανό-

μενη ασφυξία που αισθανόμαστε τα χρόνια της οικονομικής, πολιτικής και ιδεο-

λογικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας. 

«Η θηλιά» που μας πνίγει μπορεί, τελικά, να λυθεί, αρκεί να συνειδητοποιήσουμε 

ότι είναι περασμένη στον λαιμό μας. 

 Ελένη Καπετανίδου 

Φανή Παπαβασιλείου  

ΠΑΙΖΟΥΝ (αλφαβητικά) 
 

Βαΐτσης Φίλιππος 

Δημόπουλος Θέμης 

Θεοδωρίδου Μαρία 

Ιβοπούλου Αλεξάνδρα 

Ιωαννίδη Ιωάννα 

Ιωαννίδης Βασίλης 

Καμπούρης Νίκος 

Καρακατσάνη Χαρά 

Καρασάββα Έλενα 

Κόϊκας Γιάννης 

Κορρού Μαρία 

Κουριδάκης Νίκος 

Κυτίδης Θοδωρής 

Λύκου Ειρήνη 

Μαρίτσα Σταυρούλα 

Ρούσσος Χρήστος 

Σταματιάδης Σταμάτης 

Τσιρίδου Ματίνα 

και ο μικρός Νίκος Φούτσος 

 

Σκηνοθεσία: Καπετανίδου Ελένη, Παπαβασιλείου Φανή 

Ενδυματολογία: Καπετανίδου Ελένη 

Ηχητική κάλυψη: Φλαμπούρης Τάσος  

Φροντίστρια σκηνής: Μαρίτσα Σταυρούλα 

Υποβολέας: Τσιρίδου Ματίνα 

Η επιλογή της μουσικής έγινε σε συνεργασία με τα παιδιά της θεατρικής 

ομάδας. 

 

Ευχαριστούμε θερμά τον σκηνοθέτη Τάκη Τζαμαργιά 

για τις πολύτιμες υποδείξεις του. 

 


