
ΓΚΟΛΦΩ ΓΘΑ ΠΑΝΣΑ 

 

Σν 1893 ν ππξίδσλ Πεξεζηάδεο έγξαθε ηελ Γθόιθσ ηνπ έλα δξακαηηθό 

εηδύιιην πνπ έκειε λα γίλεη ζεκείν αλαθνξάο ηα επόκελα ρξόληα. Έξγν πνπ 

αλαδεηθλύεη ηελ ιεβεληηά ηεο ππαίζξνπ ζε κηα επνρή πνπ ε Διιάδα πξνζπαζνύζε 

λα νξζνπνδήζεη κεηά ηελ ηνπξθηθή θαηνρή. Ζ θησρή θαη νξθαλή Γθόιθσ, κηα 

όκνξθε λεαξή βνζθνπνύια γλσξίδεη ηνλ έξσηα ζηα κάηηα ελόο παιηθαξηνύ ηεο 

πεξηνρήο, ηνπ βνζθνύ Σάζνπ. Κη ελώ ηελ πνιηνξθεί ην αξρνληόπνπιν ν Κίηζνο, 

εθείλε αξλείηαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ  θαη παξακέλεη πηζηή ζηνπο όξθνπο αγάπεο πνπ 

έρεη αληαιιάμεη κε ηνλ Σάζν. Ο Σάζνο δέρεηαη πηεζηηθά πξνμεληά γηα ηελ εμαδέξθε 

ηνπ Κίηζνπ θαη θόξε ηνπ ηζέιηγθα, ηαξνύια. Παξά ηελ αξρηθε ηνπ άκεζε άξλεζε, 

ν Σάζνο ηειηθά δειεάδεηαη από ηελ καγάιε πξνίθα ηεο ηαπξνύιαο θαη δηώρλεη ηελ 

Γθόιθσ. Ζ λεαξή θνπέια απειπίδεηαη, ράλεη ηα ινγηθά ηεο θαη θαηαξηέηαη ηνλ Σάζν. 

Λίγν πξηλ ηνλ γάκν ηνπο, ε παξαινγηζκέλε πηα Γθόιθσ ζεθώλεη ηελ θαηάξα θαη 

ηνπο εύρεηαη θάζε επηπρία. Ο Σάζνο θινλίδεηαη από ην κεγαιείν ηνπ έξσηά ηεο, 

αιιάδεη γλώκε θαη ηξέρεη ζην θαηόπη ηεο, είλαη όκσο αξγά: Ζ Γθόιθσ έρεη 

θαξκαθσζεί θαη μεςπρά ζηα ρέξηα ηνπ. Ο Σάζνο απηνθηνλεί ζην πιεπξό ηεο. 

Με αθνξκή απηή ηελ ππόζεζε θαη κε θόλην έλα ρσξηό ηνπ 2008 έλαο ζίαζνο 

απνθαζίδεη λα αλεβάζεη κηα άιιε Γθόιθσ. 

ε κηα επνρή πνπ ε ηαπηόηεηα έρεη ραζεί θαη ε ζπκπεξηθνξά πηζεθίδεη κε ηα 

μέλα πξόηππα έλα έξγν πνπ αθξηβώο ζηελ  επνρή ηνπ δαλεηδόηαλ από Δπξσπατθά 

κεινδξάκαηα, είλαη όηη πξέπεη γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί  ζαλ θακβάο γηα κηα παξσδία. 

Σν λα παξσδήζεηο έλα έξγν ζξύιν δελ είλαη εύθνιν πξάγκα. Όκσο ε πξόθιεζε 

γηα κέλα ήηαλ κεγάιε. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ Ζξώσλ (όρη κόλν από ηελ Γθόιθσ) 

αιιά θαη από όιν ην θάζκα ησλ Βνπθνιηθώλ δξακάησλ ζηελ επνρή καο λνκίδσ όηη 

έρεη ελδηαθέξνλ. 

Ο δαλεηζκόο ηνπ αγγιηθνύ forever έρεη λα θάλεη κε ηελ αιινίσζε ηεο γιώζζαο 

καο κέζα από ηελ πξνζπάζεηα παγθνζκηνπνίεζεο. Πνηα είλαη ε Γθόιθσ; Μήπσο ε 

Διιάδα; Μήπσο ε ρακέλε καο ηαπηόηεηα; Όια είλαη ε Γθόιθσ. Μηα δσή πξνδνκέλε 

θαη κηα δσή εξσηεπκέλε κε θάπνηνλ Σάζν πνπ ηελ πξνδίδεη θαη κεηαλνηώλεη ζην 

ηέινο; Γθόιθσ γηα πάληα ινηπόλ. Καιή ζαο δηαζθέδαζε. 
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Η ζπγθεθξηκέλε 

παξάζηαζε είλαη ε πξώηε 

πνπ αλεβάδεη ην ΣΔΕ 

Καιινλήο θαη γηα ηα κέιε 

ηεο είλαη ε πξώηε ηνπο 

επαθή κε ην ζέαηξν.  

Τν ΣΔΕ Μπηηιήλεο ζην 

παξειζόλ, ζε δηδαζθαιία 

ηεο Νάζηαο Δαθηώηε, έρεη 

αλεβάζεη ηα εμήο έξγα: 

«Καθέο θαη Δεκνθξαηία» 

ηνπ Αδίδ Ναζίλ, 

«Εζωηεξηθέο Εηδήζεηο» 

ηνπ Μάξηνπ Πνληίθα, 

θαη πέξπζη παξνπζίαζε 

ηελ δξακαηνπνίεζε ηεο 

παξαιιαγήο – δεκνηηθνύ 

ηξαγνπδηνύ 

«Τνπ λεθξνύ αδεξθνύ» 

 

 

 

 

Τν έξγν Γθόιθω forever 

αλέβεθε γηα πξώηε θνξά 

από ηελ ζεαηξηθή νκάδα 

«Εμ Αξρήο» ην θαινθαίξη 

ηνπ 2008. 


