
 
 
 
 
 

 
 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 
 

«ΔΑΦΝΕΣ ΚΑΙ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΕΣ» 

των Δημήτρη Κεχαϊδη και Ελένης Χαβιαρά  
 

ΚΟΖΑΝΗ  
Αίθουσα Τέχνης  

Σάββατο 11 Μαΐου, στις 21.00  
 

Με τη συνεργασία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης  
 
Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στηρίζοντας σταθερά τη σύγχρονη νεοελληνική 
δραματουργία, παρουσίασε τη παραγωγή «Δάφνες και Πικροδάφνες» των Δημήτρη 
Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά, σε σκηνοθεσία Αντρέα Κουτσουρέλη, σε μεγάλη περιοδεία 
σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, με την στήριξη του Υπουργείου Μακεδονίας -Θράκης. 
 
Τελευταίος σταθμός της περιοδείας θα είναι η Κοζάνη το Σάββατο 11  Μαΐου στις 21.00 στην   
Αίθουσα Τέχνης, κλείνοντας έναν μεγάλο κύκλο παρουσιάσεων σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα 
(Ξάνθη, Δράμα, Καβάλα Σέρρες, Σοχός, Νάουσα, Βέροια, Κιλκίς, Γιαννιτσά, Κατερίνη, 
Έδεσσα, Φλώρινα, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, Κομοτηνή, Πτολεμαΐδα, Άργος 
Ορεστικό, Κοζάνη).  
 
Ο Ανδρέας Κουτσουρέλης, μετά την εξαιρετική επιτυχία που σημείωσε πέρυσι με την 
«Ασκητική» του Νίκου Καζαντζάκη, αναλαμβάνει να ανεβάσει ένα έργο σταθμό της 
νεοελληνικής δραματουργίας. Πρόκειται για μια οξυδερκή κριτική της σύγχρονης πολιτικής 
σκηνής, δοσμένης με κωμικό τρόπο, που προβάλλει το σκοτεινότερο κομμάτι του πολιτικού 
συστήματος, την αλυσιδωτή διαπλοκή που επιβιώνει μέσω των πιο ευτελών τρόπων 
άσκησης εξουσίας: του εκβιασμού και του ρουσφετιού. Πρόσωπα έρμαια των παθών τους, 
φιλόδοξα, ημιμαθή, συνένοχα, που εκβιάζουν, απειλούν και προδίδουν με μεγάλη ευκολία 
σχέσεις και αξίες, αποτελούν ένα σημαντικό γρανάζι του τοπικού πολιτικού συστήματος. 
 
Λίγα λόγια για το έργο 
Κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής περιόδου, τέσσερις άντρες που έχουν άμεση εμπλοκή 
με συγκεκριμένους υποψηφίους της ίδιας κομματικής παράταξης στην Τρίπολη, συζητάνε 
για τις επερχόμενες εκλογές. Η κουβέντα παρεκτρέπεται όταν τα προσωπικά συμφέροντα 
τους διασταυρώνονται και ο καθένας προσπαθεί με την παράθεση πληροφοριών, στοιχείων 
ή ενόχων μυστικών του παρελθόντος να «βγάλει από τη μέση» τον άλλον υποψήφιο του 
ίδιου συνδυασμού. Όλοι νομίζουν ότι κινούν ή μπορούν να κινήσουν τα νήματα της εξουσίας 



προς όφελός τους αλλά, ταυτόχρονα, διαπιστώνουν πως είναι δεμένοι και οι ίδιοι στο 
πλέγμα των νημάτων αυτών. Μια γυναικεία μορφή, που δεν εμφανίζεται στη σκηνή, μοιάζει 
να κατευθύνει πρόσωπα και πράγματα (ή μήπως αποτελεί και αυτή ένα ακόμα ασταθές 
θεμέλιο του ίδιου πολιτικού οικοδομήματος). 
Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο ωστόσο αυτού του έργου, δεν είναι η απολύτως ρεαλιστική 
αποτύπωση της πολιτικής πραγματικότητας και το διεφθαρμένο πολιτικό παρελθόν της 
χώρας, αλλά το σημείο της προβολής της αστάθειας αυτού του φαύλου συστήματος, το 
οποίο εμφανίζεται στη δυνατότητα ανατροπής και αλλαγής του.  
 
Σημείωμα Σκηνοθέτη 
Το «Δάφνες και Πικροδάφνες» των Δ. Κεχαΐδη και Ε. Χαβιαρά, είναι ένα σημαντικό έργο 
της νεοελληνικής δραματουργίας το οποίο καταγράφει το παρασκήνιο, τον παραγοντισμό 
και τη νοοτροπία των πελατειακών σχέσεων, σε ένα τοπίο μικροπολιτικών συμφερόντων. 
Τέσσερις κομματάρχες, μηχανορραφούν, μπλοφάρουν, συνωμοσιολογούν, διακινδυνεύουν 
τη φιλία τους και την τιμή τους μπροστά στο βωμό του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος  και 
της «καρέκλας», κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. 
Αν και το έργο είναι γραμμένο λίγο μετά τη μεταπολίτευση, σήμερα μοιάζει σα να μην 
πέρασε ούτε μια μέρα από τότε και ενώ χαρακτηρίζεται ως σάτιρα, κατά βάθος πρόκειται 
για κάτι θλιβερό, όπου το προσωπικό συμφέρον υπερισχύει του κοινού, χρησιμοποιώντας 
ίντριγκες και συνωμοσίες, μέσω της τέχνης του να λες αληθοφανή ψέματα, ή ψεύτικες 
αλήθειες. Κάτι που συμβαίνει συχνά στην πολιτική.  
Έχουμε να κάνουμε με μία πάλη που διεξάγεται στο «ρινγκ» της πολιτικής ανυπαρξίας, με 
χτυπήματα κάτω από τη μέση, δίνοντάς μας, για ακόμα μία φορά, την ευκαιρία, τόσο να το 
χλευάσουμε, όσο και να το διασκεδάσουμε, ως ένα αστείο και ταυτόχρονα οικείο 
φαινόμενο. 
Απέναντι σε αυτήν τη διαχρονική πραγματικότητα, το χιούμορ, ως άμυνα – προστασία, ίσως 
τελικά να είναι μια λύση, οπότε, τίποτα δε μας εμποδίζει ώστε να γελάσουμε άφοβα. 

Ανδρέας Κουτσουρέλης 
 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Σκηνοθεσία- Μουσική Επιμέλεια: Ανδρέας Κουτσουρέλης, Σκηνικά – 
Κοστούμια: Χρήστος Μπρούφας, Φωτισμοί: Τάσος Δαηλίδης, Βοηθός σκηνοθέτη: Στάθης 
Βούτος, Φωτογράφιση παραγωγής: Τάσος Θώμογλου, Οργάνωση παραγωγής: Ηλίας 
Κοτόπουλος 
*Βοηθοί σκηνοθέτη (στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης): Λουκία Κοίλια, Γιώργος Σαμαρινίδης  
 
Παίζουν οι ηθοποιοί: Στάθης Βούτος (Αλέκος), Κώστας Ίτσιος (Τάσος), Νίκος Νικολάου 
(Βασίλης), Δημήτρης Παλαιοχωρίτης (Κώστας) 
 
ΚΟΖΑΝΗ  
Αίθουσα Τέχνης  
Σάββατο 11 Μαΐου, στις 21.00 
 

Τιμές εισιτηρίων 
Γενική είσοδος: 10€ 
Εκπτωτικό εισιτήριο: 8€ (Φοιτητικό/ Ανέργων / Άνω των 65) 
Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ  

 



Προπώληση εισιτηρίων:  
 
www.viva.gr  
“Αίθουσα Τέχνης” (Τηλ: 24610-24062) 
Βιβλιοπωλείο «Αθανασιάδης» (Τ.: 24610  36028) 
 
Πληροφορίες: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος | www.ntng.gr |Τ. 2315 200 200 

 

 
ΜΟΝΙΜΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ 

ΕΡΤ, ΕΡΤ3, EΡΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΤΡΙΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, 102 FM, 9,58 FM, TV100, FM100 

 
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΑΥΓΗ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, DOCUMENTO, ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΡΩΤΙΚΟΣ 94.8, ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 93,4 FM, 1055 ROCK, ΜΗΝΥΜΑ 
107.7FM, V FM 91.1, FOCUS 103.6, CLICKATLIFE, METEO, THESTIVAL, CULTURENOW, 

MONOPOLI, ARTANDLIFE, LAVART, ΕΞΩΣΤΗΣ, ARTIC, REJECTED, POPAGANDA 
 

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 104.9, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤV 

 
ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ELLINAIR 
 

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΜΑΣΟΥΤΗΣ, INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ 

 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ 
 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
THE LUXURY HOTELS 

 

 
ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΘΒΕ 

ΠΡΑΞΗ 
 

 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΘΒΕ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Λένα Ευαγγέλου - Μαρία Γουγουτσά - Νίκος Βασιλάκης 

Τ. 2315 200010 - 2315 200024 – 2315 200035 |Ε. press@ntng.gr 
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | www.ntng.gr 

 
 
 

http://www.viva.gr/

