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Η 
 Θεατρική Μηχανή 
Καβάλας, παρου-
σιάζει την καινούρια 
της παραγωγή: 

«Λάθος Ασανσέρ» σε μια ε-
βδομάδα στο Αμφιθέατρο Πε-
ριφερειακής Ενότητας. Πρό-

κειται για μια μαύρη κωμωδί-
α, σε κείμενο και σκηνοθεσία 
του γράφοντος. Το «Λάθος 
Ασανσέρ» είναι η 26η παρα-
γωγή της Θεατρικής Μηχα-
νής που, θυμίζουμε, ότι ιδρύ-
θηκε το 1999 με σκοπό την 
παραγωγή θεατρικών παρα-
στάσεων, την παρουσίαση 
βιβλίων, την έκδοση θεατρι-
κών περιοδικών και γενικά ότι 
έχει σχέση με τον πολιτισμό 
στην ευρύτερη περιοχή του 
Νομού Καβάλας. Μέχρι σήμε-
ρα έχει παρουσιάσει είκοσι 
πέντε παραγωγές με σημαντι-
κές διακρίσεις σε πανελλήνια 
φεστιβάλ και με μεγάλη απή-

χηση 
στην 
πόλη 
και 

στην περιφέρεια της Καβά-
λας. Τελευταία της διάκριση 
στο 28o Φεστιβάλ Καρδίτσας, 
όπου απέσπασε το 1ο Βρα-
βείο B' Ανδρικού Ρόλου 
(Ανδρέας Ελαίας), το Βραβεί-
ο Πρωτότυπου Σεναρίου και 

το Γ' Βραβείο της Εταιρίας 
Ελλήνων Συγγραφέων, με το 
έργο Autostop της Γιούλης 
Αποκατανίδου. Αλλά ας περά-
σουμε στην τρέχουσα παρα-
γωγή: Πρόκειται για ένα αλ-
ληγορικό, παραβολικό έργο 
εμπνευσμένο από την τρέ-
χουσα ζοφερή πραγματικότη-
τα που ζούμε τα τελευταία 
τρία χρόνια. Αντιμετωπίζει με 
χιούμορ και δηκτικότητα και 
ταυτόχρονα αντανακλά την 
εποχή μας. Όλα αυτά κάτω 
απ’ το μανδύα της μαύρης 
κωμωδίας (μ’ ένα απρόβλε-
πτο τέλος) την οποία ενδύε-
ται. Τέλος, ένα έργο βαθύτα-

τα ελληνικό. Τι ακριβώς είναι 
η αισθησιακή παραζάλη που 
νοιώθει κανείς παρακολουθώ-
ντας δωρεάν και απευθείας 
τη σταδιακή εκμηδένιση ενός 
ανθρώπου; Ο Ευτύχιος είναι 
ένας επιτυχημένος διαφημι-
στής. Μέχρι που κλείνεται, 
κατά λάθος, σε έναν ανελκυ-
στήρα μιας πολυκατοικίας. 
Από εκείνη τη μέρα αρχίζουν 
τα δεινά του. Η ιδιοκτήτρια 
της πολυκατοικίας τον κρατά 
έγκλειστο για τρεισήμισι ε-
βδομάδες. Κι έτσι αυτός που 
είχε διαπρέψει στο να σκηνο-
θετεί τα φαινόμενα και να δη-
μιουργεί εντυπώσεις, αυτός 
που δεν είχε ποτέ του διστά-
σει, προκειμένου να κερδίσει 
χρόνο, να κρίνει τους ανθρώ-
πους από το παρουσιαστικό 
τους, είναι σήμερα ο ίδιος 
θύμα αυτών των εντυπώσεων. 
Τον αψηφούν διότι βλέπουν 
μέσα στα μάτια του την από-
γνωση, όπως παλιά του 
έκαναν τεμενάδες διότι η επι-
τυχία διαβαζόταν στο θριαμ-
βευτικό του χαμόγελο. Να 
βλέπεις ότι είσαι έρμαιο του 
αυθαίρετου και του τυχαίου, 
τη στιγμή που διαθέτεις μια 
λογική που δουλεύει ρολόι, 
μια αντίληψη σε πλήρη ετοι-
μότητα και ευρυθμία, και που 
δεν παύει ποτέ να λειτουργεί, 
είναι να τρελαίνεσαι. Θα τρε-
λαθεί ο Ευτύχιος ή θα απο-
δράσει; Η κατάληξη, εντός 
οκτώ ημερών, επί σκηνής. 
Η Ταυτότητα της παράστα-
σης 
Συντελεστές 
Σκηνοθεσία ∆ημήτρης Κερα-
μεύς Ντουμπουρίδης 
Σκηνικά-Κοστούμια Αντιγόνη 

Τσαφή 
Μουσική – Ηχητικά Εφέ 
Christopher Baka 
Φωτισμοί  ∆ημήτρης Κερα-
μεύς Ντουμπουρίδης 
∆ιεύθυνση Σκηνής Βιβή Θεο-
δωρίδου 
Οδηγός Σκηνής Ρένα Πολίτου 
Φροντιστήριο Σία Μακρίδου 
Αφίσα-Πρόγραμμα Κατερίνα 
Κελέσογλου 
Ήχος Σάντυ Παπαδοπούλου 
Φώτα Παύλος Ξανθόπουλος 
∆ημόσιες Σχέσεις Ντορέτα 
Πανταζή 
∆ιανομή 
Ευτύχιος  Παναγιώτης Αν-
θόπουλος 
Ευτυχία Ελευθερία Τσαρτσά-
ρη 
Υπηρέτρια Σμαρώ Μελαδια-
νού 

Ταχυδρόμος Παναγιώτης Πα-
πάζογλου 
Θυρωρός Άγγελος Τσανά-
κας 
Θυρωρίνα Μαριέλλα Κωνστα-
ντινίδου 
Ανιψάκι Κυριάκος Κουκιάς 
Καλόγρια 1  Βιβή Θεοδωρί-
δου 
Καλόγρια 2  Κωνσταντίνα Κα-
τσάνη 
Μάγειρας ∆ήμος Σιούλας 
Κυρία στο πάρτι Σία Μακρί-
δου 
Νεαρός στο πάρτι  Ιορδάνης 
Καλαϊτζίδης 
 
Info: «Λάθος Ασανσέρ». Στο 
Αμφιθέατρο Περιφερειακής 
Ενότητας, από 12 – 21 Οκτω-
βρίου 2012. Στις 9.00μμ. 

  

Επιμέλεια:  
∆ημήτρης Ντουμπουρίδης 

ARTmania Λάθος Ασανσέρ 

Τ 
ο ξημέρωμα της 26ης 
Ιουλίου 2001 βρίσκει το 
νησί της Σκύρου ανάστα-
το μετά την επίσκεψη του 

Εγκέλαδου. Ο σεισμός διώχνει 
τους τουρίστες και επισκιάζει το 
θάνατο της δεκαεξάχρονης 
«σημαδεμένης» Καλλιώς, που 
βρέθηκε νεκρή σε ένα ξωκλήσι. Ο 
αστυνόμος Ψαθάς καταφθάνει 
στο νησί και με τη συνοδεία μιας 
ετερόκλητης παρέας προσπαθεί 
να εξιχνιάσει το αίνιγμα.  
Η υπόθεση κρύβει παγίδες. Ο 
Ψαθάς θα κοπιάσει για να βρει 
άκρη ανάμεσα στις 
φήμες που διασπείρο-
νται, στις προλήψεις 
των ντόπιων, στους 
φόβους και τα μυστικά 

τους. Όπως όλοι ψιθυρίζουν, 
κάθε ιστορία γίνεται παραμύθι, 
αμέσως μόλις στεγνώσει το αίμα 
της.Ο συγγραφέας των βιβλίων 
Πικρά κεράσια και Αμαρτωλά 
θαύματα συνθέτει αριστοτεχνικά 
ένα αστυνομικό παραμύθι, με 
φόντο μια μικρή κοινωνία σε με-
τασεισμική κρίση. 

«Βαθιά ανθρώπινο και γραμμένο 
σε μια στρωτή, ήρεμη και πολύ 
όμορφη γλώσσα, το μυθιστόρημα 
του ∆. Αλεξίου σε παρασύρει 
άλλοτε σε μαγικούς μύθους κι 
άλλοτε σε σκληρές, απόλυτα ρεα-
λιστικές σκηνές μιας αστυνομικής 
πλοκής. Είναι ταυτόχρονα ένας 
ύμνος στο νησί της Σκύρου».  
∆ημήτρης Μαμαλούκας, συγ-
γραφέας 

Αλάτι κόκκινο 

 Κινηματογράφος  
«Ολύμπια» 

Τηλ. 25210 37237 - 37257 

Κάθε μέρα στις 18:00 
Η ταινία κινούμενων σχεδίων μεταγλωττισμένη  

στα ελληνικά  
 

“Brave” 

Ο Δημήτρης Αλεξίου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Η καταγωγή του είναι από το Αγρίνιο και τη 
Σκύρο. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών, όπου σπούδασε Νομικές Επιστήμες, το 1995.  
Παράλληλα διατέλεσε μέλος, Πρόεδρος και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Ομίλου Ελληνικών Λαϊ-
κών Χορών «Ελένη Τσαούλη», από το 1991 έως το 2005, διδάσκοντας ελληνικούς χορούς και συμμε-
τέχοντας σε εκπαιδευτικά προγράμματα σε θέματα της ελληνικής λαϊκής παράδοσης για παιδιά δημο-
τικού σχολείου. 
Είναι δικηγόρος και ζει στην Αθήνα με την επίσης δικηγόρο σύζυγο του Κάρυ Αερικού και τις δυο 
τους κόρες.  

 

Κάθε μέρα στις 20:00  - 22:00 
 

“Ο Θεός αγαπάει  
το χαβιάρι” 
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Photo: Από τις πρόβες του έργου 


