
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 διηγήματα, νου-
βέλες, μυθιστορήματα, σενάρια. Επίσης έχει σκηνοθετήσει όλα του τα θεατρικά έργα, στη σκη-
νή, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο. 
   Πρωτοεμφανίστηκε το 1970 στο Θέατρο Τέχνης του Καρόλου 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 τριλογία (Η δίκη του Σωκράτη, Η κωμωδία του 
βασιλιά Ιουγούρθα, Υπόθεση Κ.Κ.), Εφιάλτες και πολλά άλλα, γραμμένα σε μια πρωτόφαντη για 
το ελληνικό ρεπερτόριο σκληρή και συνάμα αποκαλυπτική γλώσσα, με πολύ χιούμορ, προσω-
πικές και συλλογικές τραγωδίες. Τα έργα αυτά, μαζί με τα πεζογραφήματά του (Mπάρμπα-
Tζωρτζ, Αυτά κι άλλα πολλά, Ιστορίες με πολλά στρας, Το χειρόγραφο της Ρωξάνης, Το συμπόσι-
ο της Σελήνης, Πήδημα Θανάτου, Ο Κίλερ, Αυτός ο μπάτσος), δημιούργησαν «τομή» στο ελληνι-
κό θεατρικό και το λογοτεχνικό πεδίο, επηρεάζοντας τους νεότερους συγγραφείς, με το και-
νούργιο ήθος και ύφος γραφής. 
   Τα θέματα του συγγραφέα Γιώργου Σκούρτη έχουν να κάνουν με το «δίδυμο» Πολίτης-
Εξουσία, με ξεκάθαρο το στοιχείο της κοινωνικοπολιτικής καταγγελίας, αλλά και την ψυχολογι-
κή εμβάθυνση στις διαπροσωπικές σχέσεις και τις υπαρξιακές αγωνίες του σύγχρονου παγκο-
σμιοποιημένου ανθρώπου. 
 

Giorgos Skourtis. 

   Born and raised in Athens the writer has written many well-known theater plays with great 
success. His themes are based on the Political Control- Citizen relationship.  
 

Συντελεστές 
Σκηνοθεσία: Ελένη Καπετανίδου, Φανή Παπαβασιλείου 
Ενδυματολογία: Ελένη Καπετανίδου 
Φροντιστής σκηνής: Φίλιππος Βαΐτσης 
Υποβολείς: Αλεξάνδρα Ιβοπούλου, Ματίνα Τσιρίδου 
Ηχητική κάλυψη: Φίλιππος Βαΐτσης, Θοδωρής Κυτίδης, Θέμης Δημόπουλος 
 
Η επιλογή της μουσικής έγινε σε συνεργασία με τα παιδιά της θεατρικής ομάδας. 
 

Ευχαριστούμε θερμά 
 τον συγγραφέα Γιώργο Σκούρτη, που μας έδωσε την άδεια να παρουσιάσουμε το έργο του 

στο 1ο Μεσογειακό Μαθητικό Συνέδριο, 

 τον σκηνοθέτη Τάκη Τζαμαργιά, που για μια ακόμη φορά, μας πρόσφερε τις πολύτιμες υπο-
δείξεις του, 

 τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, χωρίς την οικονομική συμβολή του οποίου δεν θα 
ήταν δυνατή η συμμετοχή του σχολείου μας στο συνέδριο και 

 τους μεταφραστές των σκηνών του έργου στην ιταλική γλώσσα, Τούλα Χατζή, Κωνσταντίνα 
Πέππα, Αποστόλης Δημοβέλης, Σίσσυ Ρωμανά και Βίκη Αλεξοπούλου.  

 

Factors of performance 
Staging preparation: Eleni Kapetanidou, Fani Papavassiliou 
Wardrobe: Eleni Kapetanidou 
In charge of stage: Filippos Vaitsis 
Prompters: Alexandra Ivopoulou, Matina Tsiridou 
Sound mixers: Filippos Vaitsis, Theodoros Kytidis, Themis Dimopoulos 
The music was selected in collaboration with the theater group members. 
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Η επιλογή του έργου. 

«Πνιγόμαστε κι είμαστε μόνοι μας. Κι είμαστε μόνοι μας, επειδή πνιγό-
μαστε.» 

Η φράση-κλειδί από το έργο του Γ. Σκούρτη ταυτίστηκε απόλυτα με την αυξανόμενη 
ασφυξία που αισθανόμαστε τα τελευταία και χωρίς τέλος χρόνια της οικονομικής, πολι-
τικής και ιδεολογικής 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 

The selection of the play. 

“We are suffocated and we are alone and we are alone, because we are 
suffocated.” 

The above quotation from the play of Giorgos Skourtis expresses in an absolute way the 
suffocation we feel in these years of the never-ending financial, political and ideological 
crisis in Greece. 

The “noose” that leads us to suffocation can only be unfastened if we realize that it is 
tied on our neck. 

Eleni Kapetanidou  

Fani Papavasileiou 

  

Το θέμα του έργου. 

Η θηλιά, πραγματική ή νοητή, συμβολίζει τη συνειδητή ή ασυνείδητη υποταγή των η-
ρώων του έργου σε ένα σύστημα που τους υποδουλώνει τόσο στις σχέσεις τους ως πο-
λιτών με την Εξουσία όσο και στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Όσοι αντιδρούν πνίγο-
νται. Μαζί τους πνίγονται και όσοι συνηθίζουν την ύπαρξή της και τη θεωρούν ως ανα-
πόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. 

Η αποτίναξη της θηλιάς από τους λαιμούς των ηρώων γίνεται μόνο συλλογικά. 

The subject of the play 

The “noose” symbolizes the conscious or unconscious submission of the heroes in a sys-
tem which enslaves them to each other as well as to the Political Control System. Those 
who resist are suffocated. Surprisingly though, even those who are used to the “noose” 
and consider it as   part of their everyday life are suffocated as well. 

The release from the “noose” is likely to be achieved only by public awakening.  

 

Οι σκηνές/The scenes: 

Σκηνή πρώτη. 
Ο κύριος Καθηγητής της Φιλοσοφίας συνεχίζει την από καθέδρας διδασκαλία του. Μι-
λά για την αλλοτρίωση του ανθρώπου. Μόνον όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει την 
αποξένωσή του από τον εαυτό του και το περιβάλλον του και κυριαρχήσει στην ύπαρξή 
του, θα οδηγηθεί από το βασίλειο της ανάγκης στο βασίλειο της ελευθερίας. 
Παίζει ο Φίλιππος Βαΐτσης. 
 
First scene. 
The Professor of Philosophy carries on with his teaching. He talks about  human alien-
ation. Only when human beings realize their alienation both from themselves and their 
environment and  manage to dominate on their existence, will they  be led from the 
kingdom of need to the kingdom of freedom. 
Performed by Filippos Vaitsis.  
 

 

Σκηνή δεύτερη. 
Ένας εργάτης και η νοικοκυρά γυναίκα του μαλώνουν. Ο εργάτης θέλει να κατέβει στην 
απεργία κι η γυναίκα του προσπαθεί να τον εμποδίσει, γιατί τα παιδιά τους πεινάνε. 
Παίζουν η Χρύσα Αράπογλου και ο Θέμης Δημόπουλος. 
 
Second scene, 
A worker and his housewife are quarrelling. The worker wishes to go on strike but his wife 
tries to stop him, because their children are starving. 
Performed  by Chrysi Arapoglou and Themis Dimopoulos. 
 
Σκηνή τρίτη. 
Εκφωνήτρια της τηλεόρασης της δεκαετίας του ’70. Εκπροσωπεί την Εξουσία και τις πλη-
ροφορίες που αυτή θέλει να περάσει στους τηλεθεατές. 
Παίζει η Ματίνα Τσιρίδου. 
 
Third scene. 
A television broadcaster of the ’70s (during the dictatorship in Greece) represents the Rul-
ing Power and anchors only the information which is permitted to the viewers. 
Performed by Matina Tsiridou. 
 
Σκηνή τέταρτη. 
Ένα γέρικο ζευγάρι μπαίνει στη σκηνή, την ώρα της διαδήλωσης των φοιτητών του Πολυ-
τεχνείου. Ο γέρος είναι τυφλός. Η γριά τον στηρίζει και του δίνει κουράγιο. Ανήκουν στη 
γενιά των παλιών αγωνιστών. 
Παίζουν ο Σταμάτης Σταματιάδης και η Αλεξάνδρα Ιβοπούλου. 
 
Fourth scene. 
An old couple enters the stage, while the students of the Polytechnic School demonstrate 
against the Junta. The old man is blind. His wife supports and encourages him. They belong 
to the generation of the old fighters. 
Performed  by Stamatis Stamatiadis and Alexandra Ivopoulou. 
 
Σκηνή πέμπτη. 
Ένας άνδρας και μια γυναίκα, ζευγάρι, σε πλήρη αποξένωση μεταξύ τους, προσπαθούν να 
απαλλαγούν από τη θηλιά που είναι περασμένη στη σχέση τους. 
Παίζουν ο Θοδωρής Κυτίδης και η Μαρία Θεοδωρίδου. 
 
Fifth scene. 
A man and a woman, a young couple, in total alienation between them, are trying to set 
themselves   free from the “noose” that controls their relationship. 
Performed  by Theodoros Kytidis and Maria Theodoridou. 
 
Σκηνή έκτη. 
Δύο υπάλληλοι στο γραφείο τους. Δουλεύουν με τη θηλιά στο λαιμό. Την έχουν συνηθίσει. 
Νομίζουν ότι τους την έχει περάσει ο προϊστάμενός τους. Είναι έτσι όμως; 
Παίζουν ο Νίκος Κουριδάκης, ο Βασίλης Ιωαννίδης και ο Δημήτρης Κορδογιάννης. 
 
Sixth scene. 
Two employees in the office are working with the “noose” on their neck. They are used to 
it. They think that their boss is responsible for the “noose”. Is it really like that? 
Performed  by Nikos Kouridakis, Vassilis Ioannidis and Dimitris Kordoyannis. 
 
Σκηνή έβδομη. 
Τρεις άντρες και τρεις γυναίκες, εκπρόσωποι της μεγαλοαστικής τάξης, συζητούν για το 
φαινόμενο της θηλιάς, προσπαθώντας να εξηγήσουν ποιος τους την πέρασε στον λαιμό. 
Επικρίνοντας τους πάντες και τα πάντα, θεωρούν ότι υπεύθυνος είναι ένα «αναρχικό ρε-
μάλι». 
Παίζουν οι: Έλενα Καρασάββα, Μαρία Θεοδωρίδου, Αργυρώ Λαγού, Δημήτρης Κορδογιάν-
νης, Νίκος Κουριδάκης, Βασίλης Ιωαννίδης, Θοδωρής Κυτίδης, Σταμάτης Σταματιάδης, Αλε-
ξάνδρα Ιβοπούλου. 
 

  

Seventh scene. 
Three men and three women, representatives of the upper class, are talking about the 
“noose” phenomenon. They are trying to find out who tied it up to their necks. After criti-
cizing everyone and everything, they end up to consider that an “anarchist loser” is respon-
sible for the “noose”. 
Performed by Elena Karassava, Maria Theodoridou, Argyro Lagou, Dimitris Kordoyannis, 
Nikos Kouridakis, Vassilis Ioannidis, Theodoros Kytidis, Stamatis Stamatiadis, Alexandra 
Ivopoulou. 
 
Σκηνή όγδοη. 
Η εκφωνήτρια της τηλεόρασης ερμηνεύει το φαινόμενο της θηλιάς με τον τρόπο που επι-
θυμεί η Εξουσία. 
Παίζει η Ματίνα Τσιρίδου. 
 
Eighth scene. 
The television broadcaster interprets the “noose” phenomenon along the lines of  the Rul-
ing Power. 
Performed by Matina Tsiridou. 
 
Σκηνή ένατη. 
Ένας άνδρας και μια γυναίκα, ζευγάρι χαμηλής κοινωνικής τάξης, μαλώνουν. Ο άντρας 
βρίσκεται σε απόγνωση, γιατί δεν αντέχει άλλο τη θηλιά στον λαιμό του. 
Παίζουν ο Θοδωρής Κυτίδης και η Αργυρώ Λαγού. 
 
Ninth scene. 
A man and a woman, a couple from the  lower class, are quarreling. The man is in despair, 
because he cannot bear the “noose” on his neck any longer. 
Performed  by Theodoros Kytidis and Argyro Lagou. 
 
Σκηνή δέκατη. 
Ένας άνδρας και μια γυναίκα, ζευγάρι νεόπλουτων, απόλυτα συμφιλιωμένοι με τη θηλιά 
τους, σχολιάζουν την επικαιρότητα, παρακολουθώντας τηλεόραση. 
Παίζουν ο Φίλιππος Βαΐτσης, η Έλενα Καρασάββα και η Ματίνα Τσιρίδου. 
 
Tenth scene. 
A man and a woman, a newly rich couple, totally in peace with their “noose”, comment on 
current affairs while watching television. 
Performed by  Filippos Vaitsis, Elena Karassava and Matina Tsiridou. 
 
Σκηνή ενδέκατη. 
Ένας ξεναγός μπαίνει στη σκηνή με ένα τσούρμο τουριστών. Τα εκθέματα που τους πα-
ρουσιάζει είναι το γέρικο ζευγάρι και ένα μικρό παιδί, όλοι με θηλιές στον λαιμό. 
Παίζουν οι: Σταμάτης Σταματιάδης, Αλεξάνδρα Ιβοπούλου, Αργυρώ Λαγού, Βασίλης Ιωαν-
νίδης, η Χρύσα Αράπογλου, η Μαρία Θεοδωρίδου και ο Θοδωρής Κυτίδης. 
 
Eleventh scene. 
A tour guide enters the stage followed by a horde of tourists. The exhibits that are shown 
to them are the old couple and a young child, all of them with a “noose” on their neck. 
Performed by Stamatis Stamatiadis, Alexandra Ivopoulou, Argyro Lagou, Vassilis Ioannidis, 
Chrysi Arapoglou, Maria Theodoridou and Theodoros Kytidis. 
 
Σκηνή δωδέκατη. 
Φινάλε. Όλος ο θίασος επί σκηνής. 
 
Twelfth scene. 
Finale. The whole group of performers on stage. 
 

 


