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Ως Δήμαρχος Χανίων χαιρετίζω την έκθεση, που φιλοξενούμε στη 
Δημοτική μας Πινακοθήκη, η οποία είναι αφιερωμένη σε έναν 
άνθρωπο του Θεάτρου, τον καλλιτέχνη, Γιάννη Κύρου. 

Στόχος της έκθεσης “Ο Κόσμος του Γιάννη Κύρου’’ είναι να αποκα-
λύψουμε το συνολικό έργο του Σκηνογράφου - Ενδυματολόγου στο 
Θέατρο, τον Χορό, τη μουσική αλλά και την Τηλεόραση, γνωρίζοντας 
την έκφραση και την εποχή του.
Οι επισκέπτες της ενδιαφέρουσας αυτής έκθεσης θα έχουν τη δυνα-
τότητα να θαυμάσουν σχέδια με μολύβι και στυλό, μακέτες με πλα-
στικά χρώματα και λάδια, κοστούμια, φωτογραφίες και άλλα μοναδικά 
στοιχεία της θεατρικής δημιουργίας του σπουδαίου καλλιτέχνη, Γιάννη 
Κύρου. 
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Χανιώτη ηθοποιό, Λευ-
τέρη Λαμπράκη, ο όποιος επιμελείται και την έκθεση και δίνει την ευ-
καιρία τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες της πόλης μας 
να γνωρίσουν καλύτερα τον κόσμο του Γιάννη Κύρου. 

O Δήμαρχος Χανίων
Τάσος Βάμβουκας

As the Mayor of the City of Chania, I would like to welcome this 
exhibition hosted in our Municipal Art Gallery, which is devoted 
to a man of Theater, the artist Yiannis Kyrou.

The aim of the exhibition entitled “The World of Yiannis Kyrou” aims to 
reveal the work of this charismatic Stage Director – Costume Designer 
of Theater and Dance, cinema and television, by acquiring a deeper 
understanding of the expression of his talent in relation to his era.
Visitors to this fascinating exhibition will admire sketches in pen and 
pencil, mock-ups with plastic colours and oil, costumes, photos and 
other unique elements of theatrical creation by this unique artist, 
Yiannis Kyrou.
At this point I would like to thank Chanean Lefteris Lamprakis, actor 
and curator of this exhibition who allows both visitors and our city 
residents the opportunity to familirise themselves with the world of 
Yiannis Kyrou.

The Mayor of Chania
Tasos Vamvoukas

Οι κατά καιρούς εθνολογικές και ανθρωπολογικές έρευνες έδειξαν ότι η καταγωγή και οι ρίζες του θεά-
τρου πρέπει να αναζητηθούν στις ιεροπραξίες των πρωτόγονων λαών και των πρώτων πολιτισμών του 
ανθρώπου. Από την αρχαιότητα, στα πρώτα του ακόμη βήματα, το θέατρο συνδέεται και υπηρετείται 

από τις εικαστικές τέχνες της εποχής.
Οι θεατρικές χορηγίες στην αρχαία Αθήνα συμπεριλαμβάνουν –πέρα από τους ηθοποιούς– ζωγράφους, γλύ-
πτες, κεραμουργούς, ξυλουργούς, ειδικούς τεχνίτες μηχανικών εφαρμογών, ως απαραίτητους συντελεστές 
που θα συμβάλουν στην επιτυχία του θεατρικού έργου και στη διάκρισή του.
Έκτοτε το θέατρο γίνεται η πολυσύνθετη αυτόνομη τέχνη, η οποία όμως εδράζεται σε τρεις άλλες – βασικούς 
πυλώνες της ύπαρξής του: τη λογοτεχνία, την υποκριτική και τα εικαστικά. Αργότερα η καλλιέργεια της σκη-
νικής τεχνικής του θεάτρου χωρίστηκε σε ειδικότητες: σκηνοθεσία, σκηνογραφία, υποκριτική, ενδυματολογία.
Αυτές τις ειδικότητες πάνω στη σκηνική τεχνική υπηρέτησε με πάθος και ανιδιοτέλεια ο Γιάννης Κύρου στη 
σύντομη ζωή του. Αυτός ο αφιερωμένος στο θέατρο εικαστικός, που σημάδεψε με ιδιαίτερο τρόπο τα πολι-
τιστικά δρώμενα στην πόλη μας μέσα από την πολύπειρη διαδρομή του στα θεατρικά πράγματα της Ελλάδας, 
τιμάται σήμερα –έστω και καθυστερημένα– από τη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.
Μέσα απ’ αυτήν την έκθεση με θέμα το έργο του, επιχειρείται από τον στενό συνεργάτη του Λευτέρη Λα-
μπράκη μια αλησμόνητη περιπλάνηση στον κόσμο του Γιάννη Κύρου. Τον κόσμο ενός σπουδαίου δημιουργού 
του σύγχρονου θεάτρου, όπου, ιχνηλατώντας τον, ανακαλύπτουμε πρωτίστως και επαρκώς την επιτηδευμένη 
τέχνη της αντανάκλασης ανάμεσα στο δρώμενο και τον θεατή του. 

« …σκοπός της δραματικής τέχνης... είναι να κρατά τον καθρέπτη στη φύση...»
(Ουίλλ. Σαίξ-πηρ, Άμλετ)

O Πρόεδρος της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων
Γιώργος Βαρουδάκης

The occasional ethnological and anthropological research has shown that the origin and roots of theater 
have to be found in the rites of primitive people and early human civilization.
In ancient times, during its first steps, theater was connected and served by the visual arts of the time.

The theater sponsorships in ancient Athens included –except the actors– painters, sculptors, potters, car-
penters, skilled artisans for engineering applications, as necessary factors that would contribute to the 
success and award of the play.
Since then the theater has become a complicated autonomous art, yet always supported by the other 
three – the main pillars of its existence: literature, acting and visual arts. In later times stage technique was 
divided into specialties ˗ directing, stage design, acting, costume design.
These specialties of the stage technique were served with passion and selflessness by Yiannis Kyrou during 
his short life. The visual artist who dedicated himself to the theater and marked in a special way the cultural 
events in our city with his sophisticated route through the history of theater in Greece is honoured today 
–even if delayed– by the Municipal Art Gallery of Chania.
This exhibition –report on Yiannis Kyrou work– is an attempt of his close associate Lefteris Lamprakis to 
offer us an unforgettable wandering through the world of the artist. It is the world of a great creator in the 
modern theater where, by tracing him, we discover primarily and sufficiently the sophisticated art of reflec-
tion between the ritual and the viewer.

“…the purpose of playing... is to hold the mirror up to nature…”
(W. Shakespeare, Hamlet) 

The President of the Municipal Art Gallery of Chania
Giorgos Varoudakis
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Υπάρχουν, στο ταξίδι της ζωής, κάποιες συναντήσεις, προσωπικές και καλλιτεχνικές, που σε οδη-
γούν, σου αναμοχλεύουν κάθε τόσο την μνήμη, σου αφυπνίζουν το αίσθημα της ευθύνης απέναντι 
στην τέχνη, την παιδεία, στον ίδιο σου τον εαυτό. Τις συναντήσεις αυτές άλλοτε τις προκαλούμε 

και άλλοτε είναι παιχνίδια του τυχαίου. Είναι οι εκλεκτικές συγγένειες, οι δεσμοί που διαμορφώνονται 
όταν έρχονται στον δρόμο σου ξεχωριστές, σχεδόν εμβληματικές φυσιογνωμίες. 
Μια τέτοια ακριβώς περίπτωση ήταν και ο Γιάννης Κύρου. Ο σκηνογράφος, ο ενδυματολόγος, ο εικαστι-
κός, ο ποιητής, ο συγγραφέας. Ένας εξαίρετος εκφραστής της δημιουργικής σύνθεσης της ιστορίας της 
τέχνης, του θεάτρου, την ρυθμολογίας, της οικοδομικής, της ιστορίας του ενδύματος. Μια πολύπλευρη 
προσωπικότητα που, με όχημα τα σχέδια και τα χρώματα, αποκρυπτογραφούσε τη σχέση εικόνας και 
γλώσσας και υποκινούσε το βλέμμα του θεατή, με την ιδιάζουσα ικανότητα του στον συγκερασμό και 
αφομοίωση ποικίλλων καλλιτεχνικών ρευμάτων και πολιτισμών της εποχής του. Μιας εποχής που προ-
σπαθούσε να ισορροπήσει μεταξύ του ελληνικού ιδεολογήματος και της σύγχρονης δυτικοευρωπαϊκής 
προβληματικής απέναντι στην παραστατικότητα των τεχνών και ολόκληρης της κοινωνικής σφαίρας.
Η απρόσκοπτη πορεία αυτού του σπουδαίου πρωταγωνιστή στο βάθος του χρόνου επαληθεύεται μέσα 
από τις νεότερες και σύγχρονες μεταμορφώσεις του θεατρικού χώρου, βασικό συνθετικό στοιχείο της 
θεατρικής πράξης, γεγονός που καθιστά το έργο του ως ένα πολύτιμο απόκτημα πολιτισμού. 
Η παρούσα έκθεση αποτελεί όχι μόνο ένα σταθμό στην πλούσια ιστορία της σκηνογραφίας, αλλά ένα 
σημείο αναφοράς για τον κόσμο της τέχνης, τον κόσμο του Γιάννη Κύρου. 

Γιάννης Βούρος
Καλλιτεχνικός Διευθυντής

Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος
Ιούνιος 2015

There are, it seems, during the journeys of our lives certain meetings - personal and artistic - 
which guide us, invoking memories, awakening the feeling of responsibility towards art, edu-
cation, our own inner selves. Sometimes, we, ourselves, provoke these meetings and at other 

times they are a simple twist of fate.
They constitute our chosen families. They are the bonds which are created when unique, emblematic 
personalities come our way.
Yiannis Kyrou is one of these. Stage Director, Costume Designer, Visual Artist, Poet, Writer. An excel-
lent representative of creative synthesis of the history of art, the theater, rhythmology, staging and 
the history of costume design. 
By means of shapes and colours, this multi-faceted personality could decipher the relationship be-
tween image and language and challenge the eye of the spectator with his unique ability to combine 
and absorb various artistic trends and cultures of his era. An era struggling to find a balance between 
Greek ideology, Western European attitude towards Fine Arts and indeed society itself.
In retrospect, we can see that the seamless path laid by this great man is being realised through new, 
more modern expressions of the theater, and this very fact makes his work an invaluable asset for 
our civilization.
This present exhibition not only representing a turning point in the rich history of Stage Directing, is 
also a point of reference for the world of Art, the World of Yiannis Kyrou.

Yiannis Vouros
Art Director

National Theater Of Northern Greece
June 2015

Ο Γιάννης Κύρου έφτασε να γίνει ένας από τους πιο καταξιωμένους και περιζήτητους καλλιτέχνες 
του Ελληνικού Θεάτρου και κατάφερε να αποτινάξει από πάνω του κάθε μικρόβιο αυτοπροβολής 
και καριερισμού στο κέντρο και να διοχετεύσει τις πλούσιες γνώσεις και εμπειρίες του σε μια 

ομάδα ερασιτεχνών και όλοι μαζί να πραγματώσουν ένα πολιτιστικό γεγονός σε μια πόλη της περιφέ-
ρειας. 
Δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται πίστη, κουράγιο, αυταπάρνηση και άμετρη αγάπη για να καταφέρεις να 
γεννηθεί μια παράσταση «Σταθμός».
Είχα τη μεγάλη χαρά να συνεργαστώ πολλές φορές με τον λατρεμένο Γιάννη. Το μέγα χάρισμα του είναι 
ότι γινόταν με τους συνεργάτες του αμέσως φίλος. 
Κατανοούσε το έργο σε βάθος, εμπνεόταν και σου παρουσίαζε δεκάδες ιδέες για να έχεις πολλές επι-
λογές. Η ευαισθησία του, η πολυγνωσία του, η εργατικότητά του και προπάντων η ηρεμία του όταν όλα 
γύρω βρίσκονταν, ως συνήθως, σε έκρυθμη κατάσταση, ήταν παροιμιώδης. Με το υπέροχο χιούμορ 
του, τις φουρτούνες τις μετέτρεπε σε μπουνάτσες, σε δευτερόλεπτα.
Η μεγάλη μου εμπειρία γύρω από τα θεατρικά πράγματα της χώρας είναι τέτοια που μου επιτρέπει να 
πω, πως αυτό που συντελούνταν στα Χανιά με εμπνευστή τον Γιάννη Κύρου και τη θεατρική ομάδα 
«Αρένα» δεν είχε προηγούμενο.»
Στους σημερινούς καιρούς που παραπαίουμε ανάμεσα σε άθλιες κοινωνικές και πολιτικές καταστάσεις 
και οι «απολίτιστες» εξουσίες έχουν ρίξει τον πολιτισμό και όσους τον διακονούν στα τάρταρα, είναι 
σπουδαίο η πόλις των Χανίων να τιμά ένα σημαντικό καλλιτέχνη σαν τον Γιάννη Κύρου και μάλιστα 24 
χρόνια μετά την αναχώρησή του για την «Γειτονιά των Αγγέλλων». 
Εύγε! Εύγε! 
 

Kώστας Τσιάνος
Καλλιτεχνικός Διευθυντής

του «Θεσσαλικού Θεάτρου»

Yiannis Kyrou became one of the most acknowledged and sought-after artists of the Greek 
Theater. He managed to shed off any self-promotional tendencies and career-oriented ambi-
tions and to transmit his rich knowledge and expertise to a group of amateurs so that they all 

managed to realise a cultural event beyond compare in a regional city: Chania.
Not an easy task. It takes faith, courage, self-denial and unconditional love to give birth to such “phe-
nomenal” performances.
I had the great pleasure to work with beloved Yiannis time and time again. His greatest talent was his 
ability to befriend his co-workers almost instantly.
He could wade into the detail of a play easily, he was inspired and could present you with such wealth 
of ideas that you were given many choices. His sensitivity, his depth of knowledge, his industrious-
ness and most of all his serenity especially in cases where everything seemed to be falling apart was 
beyond compare. With his excellent sense of humour he could literally turn a desperate situation into 
a happy event within seconds.
My great experience in the Theater business of this country allows me to declare that the events in 
Chania, inspired by Yiannis Kyrou, were unique.
In our modern world, where people are found in the midst of extreme social and political change and 
“uncivilized” authorities have condemned civilization and its supporters to spiritual death, I find that 
dedicating an exhibition to an artist as distinguished as Yiannis Kyrou – even though he passed away 
24 years ago – is a noble deed.
Congratulations!

Kostas Tsianos
Art Director

“Thessalia Theater”
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De profundis…

Yiannis Kyrou: Director, stage designer, painter; but for me a great teacher and friend. 
He opened the door to the magical world of theater, the rich world of sensations, 
feelings and thought. Beside him, I learnt to love books, music, the arts and I studied 

scenography, applied arts and painting. I had the fortune and pleasure to be a member of 
John and Irene’s (his wife’s) family. And when I was ready to spread my wings he encouraged 
me to follow my dreams.
As his end drew nearer, Irene told me that he was asking for me. I was there. I was close to 
Irene during her lifetime and when she passed away. Irene, replacing John, watched over my 
career at the theater - my every premiere -, supporting my choices and my performances 
with love and care.
Both of them were important people with a clear insight into life.
I hope they are happy now, watching from up there, this present exhibition dedicated to 
them, denoting the expression of my love and my admiration.
A tribute to those who showed me the way... 

 Lefteris Lamprakis
 Actor

Eκ βαθέων…

Σκηνοθέτης, σκηνογράφος, ζωγράφος, αλλά για μένα και δάσκαλος και φίλος. Μου άνοιξε 
την πόρτα στο μαγικό κόσμο του Θεάτρου, τον πλούσιο κόσμο των αισθήσεων, των 
αισθημάτων και της σκέψης. Κοντά του, αγάπησα τα βιβλία, τη μουσική, τις τέχνες και 

μαθήτευσα στη σκηνογραφία, στην εφαρμογή και στη ζωγραφική. Είχα την τύχη και την χαρά 
να είμαι μέλος της οικογένειας του Γιάννη και της Ειρήνης, της συντρόφου του. Και όταν θέ-
λησα να ανοίξω τους δικούς μου ορίζοντες, με ενθάρρυνε να κυνηγήσω τα όνειρά μου.
Καθώς το τέλος πλησίαζε, η Ειρήνη μου είπε ότι με αναζητούσε. Ήμουν εκεί. Μετά, μείναμε 
κοντά και με εκείνη, μέχρι και το δικό της τέλος. Η Ειρήνη, ως συνέχεια του Γιάννη, παρα-
κολουθούσε την πορεία μου στο θέατρο, κάθε πρεμιέρα μου, με αγάπη και φροντίδα για τις 
επιλογές μου και τις επιδόσεις μου. 
Και οι δυο τους, σημαντικοί άνθρωποι με σκέψη και άποψη ζωής. 
Ελπίζω να είναι ευχαριστημένοι τώρα, κοιτώντας από εκεί ψηλά, την παρούσα έκθεση, έκφρα-
ση της αγάπης μου, του θαυμασμού μου και της ανταπόδοσης. 
 Άφιέρωμα σε αυτούς, που μου έδειξαν τους δρόμους… 

Λευτέρης Λαμπράκης
Ηθοποιός 

Ζωγραφικό έργο του Γιάννη Κύρου, 1972
Painting by Yiannis Kyrou, 1972



Ο Γιάννης και η Ειρήνη Κύρου στα Χανιά, 1982
Yiannis and Irene Kyrou in Chania, 1982
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Ο μαγικός κόσμος του θεάτρου δεν είναι ένας χώρος ψευ-
δαίσθησης, πρόσκαιρης απόλαυσης και ψυχαγωγίας, όπως 
πολλοί τον θεωρούν. Συγκλίνουν σ’ αυτόν συνισταμένες 

όψεων ζωής, που επιδιώκουν να παράγουν μια ιδεατή πραγμα-
τικότητα, σχετικά οικεία στον θεατή, ώστε να τον παρασύρουν 
όχι μόνο να γοητευτεί αλλά και να επικοινωνήσει με τον θεατρικό 
λόγο, να ταυτιστεί μ’ αυτόν ή να αντιμετωπίσει κριτικά την όποια 
αλήθεια φέρει. Για να υπάρξει αυτός ο εφήμερος κόσμος συμβάλ-
λουν πολλοί δημιουργοί· ο συγγραφέας, ο σκηνοθέτης, ο σκηνο-
γράφος, ο ενδυματολόγος, ο μουσικός, οι ηθοποιοί, οι τεχνικοί, 
οι κατασκευαστές, οι φωτιστές. Καθένας βάζει το λιθαράκι του. 
Κι όλοι μαζί, άλλοτε συμπληρώνοντας κι άλλοτε υπηρετώντας ο 
ένας το όραμα του άλλου, οργανώνουν το δυναμικό σύνολο που 
λέγεται παράσταση. 

Η αναδρομική έκθεση του Γιάννη Κύρου στη Δημοτική Πινακο-
θήκη Χανίων, δίνει τη δυνατότητα να αναφερθούμε στη σκηνογρα-
φία, μια τέχνη που ο ίδιος υπηρέτησε με πάθος στη διάρκεια της 
σύντομης ζωής του. Μιας ζωής άμεσα συνδεδεμένης, την τελευ-
ταία τουλάχιστον δεκαετία της, με τούτη την πόλη και τη θεατρική 
ομάδα Άρένα.

Η σκηνογραφία αποτελείται από σύνολο στοιχείων καλλιτεχνι-
κού και τεχνικού χαρακτήρα, που επιτρέπει την πραγμάτωση ενός 
οπτικού περιβάλλοντος όπου διαδραματίζεται η υπόθεση ενός θε-
ατρικού έργου ή ενός κινηματογραφικού σεναρίου. Στο θέατρο, η 
σκηνογραφία συνδέεται άμεσα τόσο με την ιστορία του όσο και 
με την ιστορία της τέχνης. Πρώτα οι αρχαίοι Έλληνες κι έπειτα 
οι Ρωμαίοι πραγματοποίησαν τα πρώτα ζωγραφικά σκηνικά που 
είχαν όμως καθαρά συμβατική αξία. Χρησιμοποιούσαν περιστρο-
φικά πρίσματα με τρεις όψεις για να καθορίσουν τα βασικά είδη 
θεάτρου: την τραγωδία, την κωμωδία, το σατυρικό δράμα. Ο «από 
μηχανής θεός» που εμφανίζεται στο τέλος κάθε αρχαίου δράμα-
τος, δεν είναι τίποτε άλλο από μια απλοϊκή μηχανική εγκατάσταση 
που φέρει ομοίωμα ενός ολύμπιου θεού που δίνει τη λύση του 
δράματος όχι μόνο προς ανακούφιση των θεατών, αλλά και ως 
εκφραστής μιας αμφίσημης πάντα θείας δικαιοσύνης, που επιβάλ-
λει όμως και μια μεταφυσικής χροιάς συμμετοχή του θείου στην 
ανθρώπινη καθημερινότητα. 

Στο Μεσαίωνα, η σκηνογραφία του λειτουργικού δράματος 
δεν είχε διακοσμητικά στοιχεία, γιατί την ατμόσφαιρα τη δημιουρ-
γούσε το φυσικό περιβάλλον της εκκλησίας όπου διαδραματιζό-
ταν. Το δράμα αυτό εξελίχθηκε αργότερα στα λεγόμενα Μυστήρια 
που παιζόταν στον αυλόγυρο της εκκλησίας, προεκτεινόταν στους 
δρόμους και τις πλατείες, είχαν μορφή αληθινού λαϊκού θεάματος, 
για τα οποία χρησιμοποιούσαν πρωτόγονα σκηνικά. 

Άργότερα, στα πρώτα χρόνια των βασιλικών αυλών της Άνα-
γέννησης, υπήρχαν δύο σκηνικά με γεωμετρική προοπτική και 
κεντρική εστία, είτε ζωγραφικά είτε ενσωματωμένα στην αρχιτε-
κτονική δομή της σκηνής: το ένα παρουσίαζε σπίτια, δρόμους και 

πλατείες, το άλλο ένα τοπίο. Πρωτοπόρος της εποχής και σίγου-
ρα ανανεωτής του θεατρικού χώρου ο μεγάλος αρχιτέκτονας της 
Άναγέννησης Άνδρέα Παλάντιο, που εισήγαγε την προοπτική στη 
σκηνή, την οποία δεκαετίες πριν είχαν ανακαλύψει και ενσωμα-
τώσει στους πίνακες τους οι μεγάλοι αναγεννησιακοί Ιταλοί ζω-
γράφοι. Επίτευγμά του το Τεάτρο Ολύμπικο (1580) στη Βιτσένζα 
της Ιταλίας. Μιμούμενος την κυκλική, αμφιθεατρική διάταξη των 
αρχαίων θεάτρων με τον κύκλο της ορχήστρας στο κέντρο, έδωσε 
περισσότερη έμφαση στη σκηνή, η οποία, πλέον, από απλό φόντο 
στο προσκήνιο έγινε ο χώρος όπου διαδραματιζόταν το έργο. Έτσι 
γεννήθηκε η λεγόμενη ιταλική σκηνή, που κυριάρχησε για αιώνες 
στην αρχιτεκτονική κατασκευή του θεατρικού χώρου. 

Με την επικράτηση του μπαρόκ, οι παραστάσεις, πραγματικά 
αριστουργήματα της μηχανικής, δεν ήταν τίποτε άλλο από μια δι-
αδοχή από έξυπνα και συχνά εντυπωσιακά σκηνικά, όπως πηγές 
με αληθινό νερό, πραγματικές φλόγες ή άλλα αληθοφανή τεχνά-
σματα που έδιναν πνοή στην αφήγηση. Το ελισαβετιανό θέατρο- η 
Άναγέννηση της Άγγλίας στις τέχνες- καταργεί σχεδόν την ιταλική 
σκηνή, την αντικαθιστά με το λαϊκό πατάρι, χρησιμοποιεί το στοι-
χείο του συμβολισμού με αντικείμενα που ήθελαν να αποδώσουν 
στον σκηνικό χώρο την ψευδαίσθηση μιας εποχής ή ενός τόπου. 
Οι δημιουργοί του περισσότερο ενδιαφερόταν να τονίσουν την έν-
νοια της εντύπωσης και όχι της απάτης. 

Ο νεοκλασικισμός ήταν αυτός που ανέτρεψε τα πράγματα. 
Τα σκηνικά μειώθηκαν στο ελάχιστο. Την ίδια τάση ακολούθησε 
και ο ρομαντισμός προσθέτοντας όμως το εξωτικό στοιχείο για 
μια πιο πειστική απόδοση του περιβάλλοντος. Ο ρεαλισμός και ο 
υπερρεαλισμός έδωσαν νέα ώθηση στη σκηνογραφία με τα σχε-
δόν φωτογραφικά σκηνικά τους, χωρίς όμως να τη βελτιώσουν 
θεαματικά. 

Στα νεώτερα χρόνια η σκηνογραφία γνώρισε την άμεση επί-
δραση όλων των σχολών και των εικαστικών ρευμάτων, από τον 
φουτουρισμό του Ερρίκο Πραμπολίνι έως τον εξπρεσιονισμό του 
Όσκαρ Κοκόσκα, τους σύγχρονους εθνογραφικούς πειραματι-
σμούς του Πίτερ Μπρουκ, τα εξαιρετικά περιβάλλοντα του εικα-
στικού καλλιτέχνη Ρόμπερτ Ουίλσον ή του ρηξικέλευθου Ιταλού 
Θεατρανθρώπου Ρομπέρτο Καστελούτσι. 

Ο Γιάννης Κύρου στη σκηνή 

Εμφανίστηκε το 1967 στον ελληνικό θεατρικό χώρο, μετά από 
μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία, με το Χορόδραμα της Ραλ-
λούς Μάνου, ντύνοντας τους χορευτές στα Πιθοπρακτά σε μου-
σική του Ιάννη Ξενάκη, μια παράσταση που έδρεψε δάφνες στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράσταση που έμεινε στο ρεπερτό-
ριο του Χοροθεάτρου για πολλά χρόνια, την είδαν γενιές θεατών 
κι έμεινε ανεξίτηλη στη μνήμη τους. Άκολούθησαν παραστάσεις 
Κλυταιμνήστρα και Ορέστης, επίσης θεάματα ξεχωριστά και πο-

λυβραβευμένα. Συμμετείχε στις Έξι Λαϊκές Ζωγραφιές του Μάνου 
Χατζιδάκι. Άν και είχε αποφοιτήσει από τη Σχολή Καλών Τεχνών 
της Άθήνας μαθήτευσε γι’ αρκετό διάστημα δίπλα στον Γιάννη 
Τσαρούχη, αναζητώντας τη λαϊκότητα έτσι, τουλάχιστον, όπως την 
εννοούσε εκείνος. Ταυτόχρονα, δούλευε ακατάπαυστα στο Εθνικό 
Θέατρο, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στους Δεσμούς 
της Άσπασίας Παπαθανασίου, στο Θεσσαλικό, στο ελεύθερο θέ-
ατρο και στην τηλεόραση. Άσχολήθηκε με το αρχαίο δράμα (τρα-
γωδία και κωμωδία), το ξένο ρεπερτόριο, κλασικό και σύγχρονο, 
το νεοελληνικό έργο. 

Η μεταπολίτευση φέρνει ανάμεσα σ’ άλλα και το θέμα της απο-
κέντρωσης. Συζητήσεις και εκδηλώσεις οργανώνονται παντού, 
ορμώμενες οι περισσότερες από το αθηναϊκό κέντρο, κάτι που 
προδιέγραψε την πορεία και το αποτελέσματά τους. Συμμετείχαν 
θεωρητικοί όλου του φάσματος και καλλιτέχνες. Στόχος ήταν να 
συνειδητοποιηθεί το κοινό, να απαιτήσει μια άλλου είδους ψυχα-
γωγία και πολιτισμική δραστηριοποίηση, οι καλλιτέχνες και διανο-
ούμενοι να βγουν εκτός των τειχών, ιδιαίτερα σε εργατικές, επαρ-
χιακές και δυσπρόσιτες περιοχές. Ένα πρώτο πείραμα γίνεται στην 
εργατούπολη του Λαυρίου. Θα διαρκέσει πάνω από τρία χρόνια, 
με εκθέσεις, παραστάσεις θεατρικές και μουσικές, θεατρικά παι-
χνίδια για παιδιά. Το μόνο που θα παραμείνει απ’ αυτό το πείραμα 
είναι ένας τόμος πεπραγμένων από συνέδριο που ακολούθησε και 
το τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου Δεν ξέρω τι να παίξω στα 
παιδιά στην αγορά στο Λαύριο… Άν απέτυχε αυτή η προσπάθεια 
δεν ευθύνεται αποκλειστικά ο αθηνοκεντρικός σχεδιασμός της 
αλλά και η δεκτικότητα ή ο συντηρητισμός των τοπικών κοινωνι-
ών, που είχαν αρχίσει να εθίζονται σε νέες ψυχαγωγικές πρακτικές 
με πρώτη και καλύτερη την τηλεόραση. 

Στη δεκαετία του ’80 όλα έμοιαζαν ν’ αλλάζουν. Το 1982 ο 
Γιάννης Κύρου, σε μια εποχή πλήρους επαγγελματικής δραστηρι-
ότητας, εγκαταλείπει την Άθήνα και εγκαθίσταται στα Χανιά. Επι-
χειρεί το δικό του θεατρικό πείραμα. Διέθετε όχι μόνο γνώσεις 
αλλά και όραμα. Το έδαφος ήταν πρόσφορο. Ήδη λειτουργούσε το 
Χανιώτικο Θεατρικό Εργαστήρι, δημιούργημα της Ελπίδας Μπρα-
ουδάκη και του Διονύση Μανουσάκη (μια αυθεντική πολιτιστική 
πρόταση που αξίζει μελλοντικά να ερευνηθεί). Ίδρυσε το Ερασιτε-
χνικό –Πειραματικό Θέατρο Άρένα, μια ομάδα με έντονη παρουσία 
και δράση.

Στόχος του να εμφανιστούν στη σκηνή άνθρωποι που αισθά-
νονταν τη θεατρική πράξη ως ανάγκη και όχι ως επαγγελματικό 
προσανατολισμό. Επεδίωκε να κάνει λαϊκό θέατρο χωρίς παρα-
χωρήσεις στην ποιότητα, πειραματιζόταν σε διαφορετικά είδη 
θεάτρου, σμιλεύοντας χρόνο με τον χρόνο τη δική του πρόταση. 
Άκολουθούσε το δικό του όνειρο για το θέατρο που εμπεριείχε τα 
στοιχεία της συλλογικότητας τόσο από παιδευτικής πλευράς όσο 
και πρακτικής. Και στην περίπτωση του, όπως και σε άλλες πα-
ρόμοιες, δεν έχει σημασία καν το αποτέλεσμα. Σημασία έχει αυτή 

καθ’ αυτή η πράξη. Ο αδόκητος θάνατός του το 1991 έδωσε τέ-
λος σ’ ό, τι εκείνος είχε ονειρευτεί. 

 Ο Γιάννης Κύρου, στην εποχή του, ήταν ένας από τους μάστο-
ρες της σκηνογραφίας, που δούλεψε εντατικά τόσο στο θέατρο 
όσο και στον κινηματογράφο, δεδομένου πως, ό, τι γυριζόταν τότε 
στην τηλεόραση, γινόταν με καθαρά κινηματογραφικά μέσα και 
θεατρική επιδεξιότητα. Η έκθεση του στη Δημοτική Πινακοθήκη 
δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τη σκηνική μελέτη του 
πάνω σε κάθε έργο, αρχαίο ή σύγχρονο. Οι ζωγραφικές μακέτες 
για το καθένα καταγράφουν με αριστοτεχνική ακρίβεια τον σκη-
νικό χώρο, ενώ τα σχέδια κοστουμιών λεπτοδουλεμένα και άρ-
τια, δείχνουν ότι μπορούσαν να φορεθούν και να λειτουργήσουν 
άψογα πάνω στη σκηνή. Κι αυτό είναι από τα πιο δύσκολα για 
κάθε ενδυματολόγο. Κάθε κοστούμι αντιπροσωπεύει ένα θεατρικό 
χαρακτήρα. Όλοι οι ήρωες δεν είναι ίδιοι. Τα κοστούμια πρέπει να 
σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπηρετούν το σύνολο, να 
κινούνται άνετα μέσα στον σκηνικό χώρο, αυτόν που έχει ορα-
ματιστεί ο σκηνοθέτης και έχει πραγματώσει ο σκηνογράφος. Και 
τα χρώματά τους; Άλλη βάσανος… Οι περισσότεροι σκηνογράφοι 
πειραματιζόντουσαν, έψαχναν μέσα από παλιά κείμενα τις μίξεις 
εκείνες φυσικών πρώτων υλών, που τους επέτρεπαν να πετύχουν 
ακριβώς το χρώμα, όπως το είδαν και το συνέλαβαν από τις ελά-
χιστες εικόνες που έχουν διασωθεί από την αρχαιότητα.

Γιατί αυτό ουσιαστικά είναι η σκηνογραφία. Μετουσιώνει το 
όραμα σε ζωντανή εικόνα, παρέχει στους ηθοποιούς τη δυνατό-
τητα να δώσουν αληθοφάνεια, κίνηση και πνοή σε μια εφήμερη 
πραγματικότητα. Η έκθεση του Γιάννη Κύρου στη Δημοτική Πι-
νακοθήκη Χανίων αποκαλύπτει την «κουζίνα» του θεάματος, επι-
τρέπει στο βλέμμα να εισχωρήσει στα παρασκήνια του θεάτρου, 
τα ντοκουμέντα της –εικαστικά, φωτογραφικά, κινηματογραφι-
κά- βοηθούν να κατανοήσουμε τί σκεπτόταν εκείνος, πως ορα-
ματιζόταν τον σκηνικό χώρο όπου θα έπαιρνε σάρκα και οστά ο 
θεατρικός λόγος, με ποιούς ανθρώπους συνεργάστηκε, τα έργα 
που επιλέχθηκαν από τους διάφορους φορείς, δημόσιους και ιδι-
ωτικούς, ασυναίσθητα γίνεται σύγκριση του παρελθόντος με το 
σήμερα. Άυτή η έκθεση τελικά είναι και κάτι άλλο: εκτός από μια 
αναδρομή στη σχεδόν χειροποίητη τέχνη της σκηνογραφίας, στη 
ζωγραφική μακέτα της λεπτομέρειας, στο γνήσιο θεατρικό κο-
στούμι, είναι και μια ματιά σ’ ένα προσωπικό αρχείο που από εδώ 
και πέρα θα είναι πλέον ευρέως προσβάσιμο, άρα και πιο σωστά 
αναγνώσιμο. Άποτελεί πλέον ένα κομμάτι Ιστορίας. Κι αυτό αφορά 
όλους. Και τους μεγαλύτερους και τους νεώτερους. 

Πέγκυ Κουνενάκη
Κριτικός Τέχνης, Συγγραφέας

Σεπτέμβριος 2015

Σκηνογραφία
η τέχνη μιας εφήμερης πραγματικότητας
της Πέγκυ Κουνενάκη
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The magical world of theatre is not a world of illusion or 
temporary pleasure and entertainment as many tend to 
believe. Theatre is an expression of the convergence of 

different aspects of everyday life, attempting to create an ideal 
reality which at the same time is also relatively familiar to the 
spectator. The ultimate aim is not to simply charm spectators 
but to invite them to dive into the theatrical speech, indentify 
themselves with it and see the truth in it with a critical eye. Many 
creators contribute to the construction of such an ephemeral 
world; the author, the director, the scenographer, the costume 
designer, the musician, the actors, the technicians, the construc-
tors, the lighting experts. Every single one of them adds a stone 
to the theatrical edifice. And all together, either by complement-
ing each other or serving each other’s vision, form the dynamic 
totality of the performance.

The retrospective exhibition of Yiannis Kyrou at the Municipal 
Art Gallery of Chania offers an exceptional opportunity to talk 
about scenography, the art he so passionately served throughout 
his short life. A life inextricably linked with this city and the Arena 
theatrical company, particularly over its last decade.

Scenography or stage design comprises a series of artistic 
and technical elements forming a visual environment where the 
theatrical or cinematographic scenario unfolds. In theatre, sce-
nography is directly likned to its history as well as to the history 
of art. The ancient Greeks and later the Romans used the first 
painted scenery which, however, had a merely conventional value. 
They used three sited rotating prisms to differentiate between 
tragedy, comedy and satiric drama. The “deus ex machina” ap-
pearing at the end of every ancient drama, is nothing but a sim-
plistic stage machinery suddenly descended upon the scene in 
the form of an Olympian god to resolve the plot and conclude 
the drama. Such device is not only meant to relieve spectators 
of their agony but also serves as an agent of ambiguous divine 
justice which at the same time imposes a metaphysical divine 
intervention in human everyday life.

In the Middle Ages, the scenography of liturgical drama 
lacked decorative elements since the atmosphere derived from 
the natural environment of the church where the drama unfolded. 
Such dramas evolved to become the so called Mysteries perfor-
mances, acted first in the churchyards and then in the streets 
and squares to become real popular art using primitive settings.

Later, in the first years of the courtyards of the Renaissance 
palaces, there were two sceneries either painted or integrated in 
the architectural structure of the stage: one presented houses, 
streets and squares and the other a landscape. The Italian Re-
naissance architect Andrea Palladio was a pioneer of that era and 
indisputably an innovator of the theatrical play. He introduced 
the perspective stage scenery which was previously discovered 

by the great painters of the Italian Renaissance and integrat-
ed into their paintings. The Teatro Olimpico (1580) in Vicenza, 
Italy was his major achievement. Following the circular, amphi-
theatrical arrangement of ancient theatres with the circle of the 
orchestra in the center, he placed more emphasis on the stage 
which, from being a simple background now hosted the play. This 
is how the so called Italian stage was born, which for centuries 
dominated the architectural construction of the theatrical space.

During the Baroque era, theatrical performances become real 
mechanical masterpieces, a sequence of stage settings such 
as springs with real water, real flames or other believable tricks 
to breathe life into the narrative. The Elizabethan theatre – the 
English Renaissance of Art – almost totally abolishes the Ital-
ian stage, it replaces it with the loft and uses the element of 
symbolism with objects aiming to create a sense of an era or a 
place. Creators in the Elizabethan theatre wished to mainly evoke 
impression, not illusion. 

Neoclassicism changed everything. Stage settings were re-
duced to minimum. Romanticism followed the same trend while 
introducing exotic elements for a more convincing portrayal of 
the environment. Realism and hyperrealism, with their almost 
photographic stage setting, gave new impetus to scenography 
but led to no significant or drastic improvement.

In recent years, scenography has been directly influenced 
by all schools and currents of visual arts. Among them, Enrico 
Prampolini’s futurism, Oskar Kokoschka’s expressionism, Peter 
Brook’s modern ethnographic experiments, Robert Wilson’s ex-
quisite environments and Roberto Castellucci’s groundbreaking 
work. 

Ο Γιάννης Κύρου στη σκηνή 

Εμφανίστηκε το 1967 στον ελληνικό θεατρικό χώρο, μετά από 
μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία, με το Χορόδραμα της Ραλ-
λούς Μάνου, ντύνοντας τους χορευτές στα Πιθοπρακτά σε μου-
σική του Ιάννη Ξενάκη, μια παράσταση που έδρεψε δάφνες στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράσταση που έμεινε στο ρεπερτό-
ριο του Χοροθεάτρου για πολλά χρόνια, την είδαν γενιές θεατών 
κι έμεινε ανεξίτηλη στη μνήμη τους. Άκολούθησαν παραστάσεις 
Κλυταιμνήστρα και Ορέστης, επίσης θεάματα ξεχωριστά και πο-
λυβραβευμένα. Συμμετείχε στις Έξι Λαϊκές Ζωγραφιές του Μάνου 
Χατζιδάκι. Άν και είχε αποφοιτήσει από τη Σχολή Καλών Τεχνών 
της Άθήνας μαθήτευσε γι’ αρκετό διάστημα δίπλα στον Γιάννη 
Τσαρούχη, αναζητώντας τη λαϊκότητα έτσι, τουλάχιστον, όπως την 
εννοούσε εκείνος. Ταυτόχρονα, δούλευε ακατάπαυστα στο Εθνικό 
Θέατρο, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στους Δεσμούς 
της Άσπασίας Παπαθανασίου, στο Θεσσαλικό, στο ελεύθερο θέ-
ατρο και στην τηλεόραση. Άσχολήθηκε με το αρχαίο δράμα (τρα-

γωδία και κωμωδία), το ξένο ρεπερτόριο, κλασικό και σύγχρονο, 
το νεοελληνικό έργο. 

Η μεταπολίτευση φέρνει ανάμεσα σ’ άλλα και το θέμα της απο-
κέντρωσης. Συζητήσεις και εκδηλώσεις οργανώνονται παντού, 
ορμώμενες οι περισσότερες από το αθηναϊκό κέντρο, κάτι που 
προδιέγραψε την πορεία και το αποτελέσματά τους. Συμμετείχαν 
θεωρητικοί όλου του φάσματος και καλλιτέχνες. Στόχος ήταν να 
συνειδητοποιηθεί το κοινό, να απαιτήσει μια άλλου είδους ψυχα-
γωγία και πολιτισμική δραστηριοποίηση, οι καλλιτέχνες και διανο-
ούμενοι να βγουν εκτός των τειχών, ιδιαίτερα σε εργατικές, επαρ-
χιακές και δυσπρόσιτες περιοχές. Ένα πρώτο πείραμα γίνεται στην 
εργατούπολη του Λαυρίου. Θα διαρκέσει πάνω από τρία χρόνια, 
με εκθέσεις, παραστάσεις θεατρικές και μουσικές, θεατρικά παι-
χνίδια για παιδιά. Το μόνο που θα παραμείνει απ’ αυτό το πείραμα 
είναι ένας τόμος πεπραγμένων από συνέδριο που ακολούθησε και 
το τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου Δεν ξέρω τι να παίξω στα 
παιδιά στην αγορά στο Λαύριο… Άν απέτυχε αυτή η προσπάθεια 
δεν ευθύνεται αποκλειστικά ο αθηνοκεντρικός σχεδιασμός της 
αλλά και η δεκτικότητα ή ο συντηρητισμός των τοπικών κοινωνι-
ών, που είχαν αρχίσει να εθίζονται σε νέες ψυχαγωγικές πρακτικές 
με πρώτη και καλύτερη την τηλεόραση. 

Στη δεκαετία του ’80 όλα έμοιαζαν ν’ αλλάζουν. Το 1982 ο 
Γιάννης Κύρου, σε μια εποχή πλήρους επαγγελματικής δραστηρι-
ότητας, εγκαταλείπει την Άθήνα και εγκαθίσταται στα Χανιά. Επι-
χειρεί το δικό του θεατρικό πείραμα. Διέθετε όχι μόνο γνώσεις 
αλλά και όραμα. Το έδαφος ήταν πρόσφορο. Ήδη λειτουργούσε το 
Χανιώτικο Θεατρικό Εργαστήρι, δημιούργημα της Ελπίδας Μπρα-
ουδάκη και του Διονύση Μανουσάκη (μια αυθεντική πολιτιστική 
πρόταση που αξίζει μελλοντικά να ερευνηθεί). Ίδρυσε το Ερασιτε-
χνικό –Πειραματικό Θέατρο Άρένα, μια ομάδα με έντονη παρουσία 
και δράση.

Στόχος του να εμφανιστούν στη σκηνή άνθρωποι που αισθά-
νονταν τη θεατρική πράξη ως ανάγκη και όχι ως επαγγελματικό 
προσανατολισμό. Επεδίωκε να κάνει λαϊκό θέατρο χωρίς παρα-
χωρήσεις στην ποιότητα, πειραματιζόταν σε διαφορετικά είδη 
θεάτρου, σμιλεύοντας χρόνο με τον χρόνο τη δική του πρόταση. 
Άκολουθούσε το δικό του όνειρο για το θέατρο που εμπεριείχε τα 
στοιχεία της συλλογικότητας τόσο από παιδευτικής πλευράς όσο 
και πρακτικής. Και στην περίπτωση του, όπως και σε άλλες πα-
ρόμοιες, δεν έχει σημασία καν το αποτέλεσμα. Σημασία έχει αυτή 
καθ’ αυτή η πράξη. Ο αδόκητος θάνατός του το 1991 έδωσε τέ-
λος σ’ ό, τι εκείνος είχε ονειρευτεί. 

 Ο Γιάννης Κύρου, στην εποχή του, ήταν ένας από τους μάστο-
ρες της σκηνογραφίας, που δούλεψε εντατικά τόσο στο θέατρο 
όσο και στον κινηματογράφο, δεδομένου πως, ό, τι γυριζόταν τότε 
στην τηλεόραση, γινόταν με καθαρά κινηματογραφικά μέσα και 
θεατρική επιδεξιότητα. Η έκθεση του στη Δημοτική Πινακοθήκη 
δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τη σκηνική μελέτη του 

πάνω σε κάθε έργο, αρχαίο ή σύγχρονο. Οι ζωγραφικές μακέτες 
για το καθένα καταγράφουν με αριστοτεχνική ακρίβεια τον σκη-
νικό χώρο, ενώ τα σχέδια κοστουμιών λεπτοδουλεμένα και άρ-
τια, δείχνουν ότι μπορούσαν να φορεθούν και να λειτουργήσουν 
άψογα πάνω στη σκηνή. Κι αυτό είναι από τα πιο δύσκολα για 
κάθε ενδυματολόγο. Κάθε κοστούμι αντιπροσωπεύει ένα θεατρικό 
χαρακτήρα. Όλοι οι ήρωες δεν είναι ίδιοι. Τα κοστούμια πρέπει να 
σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπηρετούν το σύνολο, να 
κινούνται άνετα μέσα στον σκηνικό χώρο, αυτόν που έχει ορα-
ματιστεί ο σκηνοθέτης και έχει πραγματώσει ο σκηνογράφος. Και 
τα χρώματά τους; Άλλη βάσανος… Οι περισσότεροι σκηνογράφοι 
πειραματιζόντουσαν, έψαχναν μέσα από παλιά κείμενα τις μίξεις 
εκείνες φυσικών πρώτων υλών, που τους επέτρεπαν να πετύχουν 
ακριβώς το χρώμα, όπως το είδαν και το συνέλαβαν από τις ελά-
χιστες εικόνες που έχουν διασωθεί από την αρχαιότητα.

Γιατί αυτό ουσιαστικά είναι η σκηνογραφία. Μετουσιώνει το 
όραμα σε ζωντανή εικόνα, παρέχει στους ηθοποιούς τη δυνατό-
τητα να δώσουν αληθοφάνεια, κίνηση και πνοή σε μια εφήμερη 
πραγματικότητα. Η έκθεση του Γιάννη Κύρου στη Δημοτική Πι-
νακοθήκη Χανίων αποκαλύπτει την «κουζίνα» του θεάματος, επι-
τρέπει στο βλέμμα να εισχωρήσει στα παρασκήνια του θεάτρου, 
τα ντοκουμέντα της –εικαστικά, φωτογραφικά, κινηματογραφι-
κά- βοηθούν να κατανοήσουμε τί σκεπτόταν εκείνος, πως ορα-
ματιζόταν τον σκηνικό χώρο όπου θα έπαιρνε σάρκα και οστά ο 
θεατρικός λόγος, με ποιούς ανθρώπους συνεργάστηκε, τα έργα 
που επιλέχθηκαν από τους διάφορους φορείς, δημόσιους και ιδι-
ωτικούς, ασυναίσθητα γίνεται σύγκριση του παρελθόντος με το 
σήμερα. Άυτή η έκθεση τελικά είναι και κάτι άλλο: εκτός από μια 
αναδρομή στη σχεδόν χειροποίητη τέχνη της σκηνογραφίας, στη 
ζωγραφική μακέτα της λεπτομέρειας, στο γνήσιο θεατρικό κο-
στούμι, είναι και μια ματιά σ’ ένα προσωπικό αρχείο που από εδώ 
και πέρα θα είναι πλέον ευρέως προσβάσιμο, άρα και πιο σωστά 
αναγνώσιμο. Άποτελεί πλέον ένα κομμάτι Ιστορίας. Κι αυτό αφορά 
όλους. Και τους μεγαλύτερους και τους νεώτερους. 

Peggy Kounenaki
Art Critic, Writer

September 2015

Scenography
the art of an ephemeral reality 
by Peggy Kounenaki



To εγαστήριο του Γιάννη Κύρου, 1975
The workshop of Yiannis Kyrou, 1975
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O Γιάννης που γνώρισα...

Tο 1966, όταν ήρθε στην Ά.Σ.Κ.Τ για να μας ποζάρει ως μοντέλο στο μάθημα της γλυπτικής στον πηλό. Με 
μοντέλο τον Γιάννη κάναμε τις διπλωματικές εξετάσεις της χρονιάς του 1967. 
 Ήταν τα χρόνια της αθωότητας. Όλοι τρέχαμε να προλάβουμε τον χρόνο μη μας φύγει... Άυτός όμως έφευγε. 

Έμεινε όμως πίσω ό,τι άφησε ο καθένας μας.
Την εποχή αυτή ο Γιάννης προσπαθούσε να βρει μια ευκαιρία να δείξει το ταλέντο του στη σκηνογραφία. Δούλευε σε 
μακέτες και σχέδια πάνω σε μεγάλα και δύσκολα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου, με μια ματιά προχωρημένη για 
την εποχή εκείνη στην Ελλάδα. Ήταν ο αέρας της αμφισβήτησης και της ανατροπής.
Η ευκαιρία τού δόθηκε σε ένα χορόδραμα της Ραλλούς Μάνου.
Και δεν την άφησε να πάει χαμένη.
Χρησιμοποίησε σύρμα και τούλι, έφτιαξε ένα σχήμα σαν τον άνεμο και το κρέμασε στο μέσον της σκηνής πάνω από 
τους χορευτές. Ένα διάχυτο ώχρα φως, πιο σκούρο στις άκρες, είχε μια γλύκα φθινοπώρου. Έδειξε το ταλέντο του 
με την πρώτη.
Ήμασταν παρόντες όλοι στην πρεμιέρα του. 
Πολυτάλαντος και εμπνευσμένος δημιουργός, με ανεπτυγμένη ευαισθησία και αίσθηση του Χώρου. Σίγουρα έφυγε 
νωρίς ο Γιάννης Κύρου.
Ο χρόνος τον δικαίωσε.

Σώτος Αλεξίου
Ζωγράφος - Γλύπτης

O Γιάννης και τα Χανιά του...

Η πρώτη συνάντηση με τον Γιάννη Κύρου έγινε στις αρχές τις δεκαετίας του ’80. Μαθητής ακόμη, μου έγινε πρό-
ταση από τον δάσκαλό μου, Κώστα Τσιάνο να παίξω στους “Προστάτες” του Μήτσου Ευθυμιάδη, στην πρώτη 
του σκηνοθεσία, στο ήδη θρυλικό ΘΕΣΣΆΛΙΚΟ ΘΕΆΤΡΟ. Εκεί γνώρισα τον σκηνογράφο και ενδυματολόγο 

Γιάννη Κύρου, που για τη μεγάλη πορεία του στο θέατρο είναι άλλοι, πιο άξιοι από μένα, να μιλήσουν.
Εκείνο που θυμάμαι όταν τον φέρνω στη μνήμη μου, είναι ότι γνώρισα έναν από τους πιο γλυκόπιοτους ανθρώπους 
του θεάτρου. Και ήμουν τυχερός γιατί τον γνώρισα καλά, πολύ καλά, καθώς εκείνο το καλοκαίρι είχαμε την τύχη να 
φιλοξενηθούμε κι οι δυο μας στο σπίτι του Μποστ, στο Μεταξοχώρι Άγιάς της Λάρισας, καλεσμένοι από τον Γιάννη 
Μποσταντζόγλου, που έπαιζε επίσης στην παράσταση. 
Γίναμε φίλοι. Χρόνια μετά, λίγο πριν «φύγει», ξαναβρεθήκαμε στη δουλειά, σε μια χειμωνιάτικη περιοδεία με εκλεκτό 
θίασο (Παναγιωτοπούλου, Μεντή, Κοντογιαννίδης, Χατζηκουτσέλης κ.ά). Ήταν και η τελευταία δουλειά του Γιάννη, 
αφού ήδη δούλευε πιο επιλεκτικά και είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει την Άθήνα και να ζήσει στα Χανιά που λάτρευε.
Άκόμη και στο τέλος, ο τρόπος που αντιμετώπιζε αυτό που του συνέβαινε ήταν ένα ακόμα μεγάλο μάθημα για μένα. 
Όπως είπα και πριν, δεν είμαι ο πιο κατάλληλος να μιλήσω για την καλλιτεχνική αξία του Γιάννη. Θέλω απλώς να 
σταθώ στον υψηλής αξίας άνθρωπο, και στη μεγάλη του αγάπη που ήταν τα Χανιά. Οι μισές από τις κουβέντες που 
έκανε είχαν απαραιτήτως μια αναφορά στην πόλη που γνώρισα και αγάπησα πολύ πριν την επισκεφτώ, μέσα από τις 
διηγήσεις και τον έρωτα του Γιάννη γι’ αυτήν. Και χαίρομαι πολύ που τα Χανιά, τον θυμούνται ακόμα και τον τιμούν 
σήμερα, τόσα χρόνια μετά τον θάνατό του.

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης
Ηθοποιός

Yiannis and his beloved Chania...

My first meeting with Yiannis Kyrou was in the early 80’s. Still a student, I was offered a part in PROSTATES, a 
play written by Mitsos Efthymiadis in his first work as a Director. The performance was staged at the already 
legendary “Theater OF THESSALY”. This is where I met Stage Director and Costume Designer Yiannis Kyrou 

whose great contribution to the world of Theater will be analysed by others, worthier than myself.
What I remember when Yiannis is brought to mind, is that I met one of the gentlest people in the theater business. 
And I was lucky to get to know him really well the summer we were both invited to Bost’s house, in Metaxohori 
Agias, in Larissa. Bost (Yiannis Bostatzoglou) was also taking part in the performance.
We became friends. Years later, a little before he “left” us, we were reunited at work as we both took part in a winter 
tour with a fine troupe (Panagiotopoulou, Mendi, Kontogiannidis, Chatzikoutselis and many more). This was actually 
Yiannis’ last job, since he had already started working selectively and had decided to leave Athens in order to return 
to his beloved Chania to spend the rest of his life.
Even towards the end, the way he dealt with his illness was a huge lesson for me.
I have already said I do not have the expertise to speak about Yiannis’ artistic quality. I just want to focus on the 
quality of his character and his great passion – Chania. Half of his discussions were focused on this city, which I 
came to know and love through his narrations and passion.
I am particularly happy that Chania still remembers and honours him with this exhibition, so many years after his 
death.

Christos Chatzipanayiotis
Actor

Yiannis I know...

Back in 1966, when he came to the Athens School of Fine Arts to pose as a model in our clay sculpture class. 
We had our University Degree exams in 1967 and Yiannis was our model.
These were the years of innocence. We all rushed to catch up with time… but it always slipped through our 

fingers. What was left behind was what each and every one of us had created.
Back in those days, Yiannis was trying to find a chance to show his talent in Stage Design. He worked with mock-
ups and designs on important and difficult works of the international repertory, with his fresh, progressive look in 
contrast to the tendencies of the era. 
He was the breeze of questioning and change. 
He was given his big chance in one of Rallou Manou’s great choreodramas. He certainly did not waste it.
By using wire and tulle, he created a light structure resembling the wind and hung it in the middle of the stage, 
above the dancers. A pervasive ochre light, dimmed at the edges, gave the feeling of autumn sweetness. His talent 
shone this very first time. We were all present at his premiere.
A man of many talents, an inspired creator with great sensitivity and a much developed sense of Space. Yiannis 
Kyrou undoubtedly left us too soon.
Time bears witness to his great contribution to Art.

Sotos Alexiou
Painter - Sculptor
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Το 1951 ιδρύθηκε από τη Ραλλού Μάνου και πολλούς άλλους 
ανθρώπους της Τέχνης και του Πνεύματος, Το Ελληνικό Χο-
ρόδραμα, σωματείο για την προαγωγή του εντέχνου χορού 

στην Ελλάδα. Η Ραλλού Μάνου από το 1941 είχε ιδρύσει ερασι-
τεχνική σχολή χορού και την ιδία περίπου περίοδο, που ίδρυσε 
το Χορόδραμα, δημιούργησε και την επαγγελματική σχολή χορού.

Εκεί βρέθηκα και εγώ να φοιτώ από το 1953. Τελειώνοντας 
αισίως λοιπόν το επαγγελματικό, είχα την τύχη, να με επιλέξει η 
Ραλλού, ως δάσκαλο, στο ερασιτεχνικό τμήμα της σχολής της. Πα-
ράλληλα με διάλεξε και για την χορευτική ομάδα του Ελληνικού 
Χοροδράματος. 

Άπό τα τέλη του 1950, το Ελληνικό Χορόδραμα ανέβαινε 
συχνά στη Θεσσαλονίκη για παραστάσεις, ποτέ στην εβδομάδα 
του Φοιτητή και ποτέ με την Περιηγητική Λέσχη Άθηνών. Κάποια 
φορά ήρθε στα παρασκήνια του θεάτρου, στο Εθνικό, Βασιλικό 
τότε, ένας νεαρούλης να με συγχαρεί για το χορό μου. Τον λέ-
γανε Γιάννη, Γιάννη Κύρου! Άυτή ήταν η πρώτη φορά της γνω-
ριμίας μας. Κάθε φορά όμως που βρισκόμαστε για παραστάσεις 
στη Θεσσαλονίκη ο Γιάννης εκεί, στα παρασκήνια. Έτσι φορά με 
τη φορά έμαθα περισσότερα για αυτόν, ότι του αρέσει το θέατρο, 
ότι ζωγραφίζει σκηνικά και κοστούμια για φανταστικές παραστά-
σεις και για διάφορα αλλά θέματα. Χάρηκε παρά πολύ όταν έμαθε 
ότι και εγώ ζωγραφίζω και από τότε δεθήκαμε περισσότερο. Έτσι 
γνωρίστηκα με τους γονείς του και με την αδελφή του Κατερίνα, 
τους είπα ότι με το Χορόδραμα είχα γνωριστεί με πολλούς από 
τους ονομαστούς ζωγράφους της εποχής και ότι εγώ είχα πάει στη 
Σχολή Καλών Τεχνών όπου είχα ως δάσκαλο τον Γιάννη Μόραλη, 
τον όποιο συνάντησα βεβαίως και στο Ελληνικό Χορόδραμα. Επί-
σης (τους είπα) είχα γνωρίσει τον μπάρμπα - Σπύρο (Βασιλείου) 
και ότι εκείνη την εποχή βρισκόμουν ως βοηθός στο εργαστήρι 
του Γιάννη Τσαρούχη, στο Μαρούσι. Μάλιστα, όταν ο Τσαρούχης 
ετοιμαζόταν να πάει στο Παρίσι μου πρότεινε να πάω μαζί του 
εκεί. Άλλά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.

Μαθαίνοντας όλα αυτά ο Γιάννης αλλά και οι γονείς του, μου 
ζήτησαν, αν μπορούσα , να πάρω μαζί μου κάποια σχεδία και έργα 
του Γιάννη και να τα δείξω σε κάποιον απ’ αυτούς τους ζωγρά-
φους που γνώριζα. Έτσι λοιπόν, μια και τότε ήμουν στο εργαστήρι 
του Τσαρούχη, πήρα υπό μάλης το ντοσιέ με τα έργα του Γιαννάκη 
και τα έδειξα στον Τσαρούχη, ο όποιος όταν τα είδε είπε χαρα-
κτηριστικά: «Ποιος είναι αυτός ο ζωγράφος που τα έχει φτιάξει!». 
Τότε του εξήγησα τα σχετικά και μου εζήτησε, όταν ο Γιαννάκης 
κατέβει στην Άθήνα, να τον γνωρίσει. Έτσι και έγινε. Συζήτησαν 

για αρκετή ώρα, ο Τσαρούχης του μίλησε με πολλή αγάπη και του 
έδωσε φυσικά και τις συμβουλές του.

Στο εργαστήρι εκείνη την εποχή ερχόταν και ο Μιχάλης Μα-
κρουλάκης, με τον όποιο είχαμε γίνει φίλοι. Έτσι και ο Γιαννάκης 
γνωρίστηκε με τον Μιχάλη και αρκετές φορές συναντιόμαστε στο 
σπίτι του Μιχάλη στην πλατειά Κολωνακίου και τα λέγαμε. Όταν ο 
Γιαννάκης τελείωσε τις σπουδές του, και με την βοήθεια των γο-
νιών του κατέβηκε στην Άθήνα, ήρθε κοντά μου. Εκείνη την εποχή, 
στα 1965, αν θυμάμαι καλά, εγώ έμενα στην οδό Δερβενίων 19, 
που ήταν κοντά στον Άγιο Νικόλαο στην Νεάπολη – στη διασταύ-
ρωση της Δερβενίων με την Χαρίλαου Τρικούπη. Όλως τυχαίως, 
διπλά από μένα, ήταν ξενοίκιαστη μια μικρή γκαρσονιέρα στην 
όποια ο Γιάννης ‘’ βολεύτηκε’’ μια χαρά. Στην ίδια πολυκατοικία 
τότε, έμενε και ένας φίλος μου από την Θεσσαλονίκη, ο Κώστας 
Παυλίτσος, που ήταν και με τον Γιάννη, φίλοι από παιδιά. Ο Κώ-
στας ασχολιόταν με το χορό στο Ελεύθερο Θέατρο, στην επιθε-
ώρηση και συνεργαζόταν με τους χορογράφους, Φλερύ, Καστρινό 
και άλλους πολλούς. Και οι δύο, βοηθήσαμε τον Κύρου να εγκατα-
σταθεί και να αρχίσει σιγά - σιγά να μπει στην καινούρια του ζωή. 
Η γκαρσονιέρα του Γιάννη, όπως είπα, ήταν δίπλα στο δυαράκι 
μου και έτσι ο Γιάννης μπαινόβγαινε όποτε ήθελε. Έβρισκε λοιπόν 
την ευκαιρία να σχεδιάζει στις ιχνογραφίες μου, που εκείνη την 
εποχή σχεδίαζα κοστούμια για κάποια επίδειξη σχολών χορού – 
ερασιτεχνικού και επαγγελματικού της Ραλλούς. Την ίδια περίοδο, 
η Ραλλού συνεργαζόταν για τις παραστάσεις του Χοροδράματος 
με τους πρώτους χορευτές της Λυρικής Σκηνής, την Άννα Πέτρο-
βα και τον Άττίλα Σιλβέστερ και είχε αποφασίσει να ανεβάσει στο 
Χορόδραμα τη Σεχραζάτ, του Ρίμσκι Κόρσακοφ. Προετοιμάζαμε 
πρώτα ένα ντουέτο για το προαναφερθέν μπαλέτο και εγώ είχα 
αναλάβει να κάνω τα σκηνικά και τα κοστούμια. Έτσι ο Γιάννης 
δίπλα στα δικά μου σχέδια, σχεδίασε μια Σεχραζάτ που με έκανε 
να ζηλέψω. Ο φίλος μου είχε μια αέρινη , ρευστή γραμμή στα χο-
ρευτικά του σκίτσα, που πραγματικά την ζήλεψα!!!

Άυτή την αέρινη γραμμή έχει και ένα γαλάζιο πορτρέτο κορι-
τσιού που μου είχε χαρίσει από την γνωριμία μας στην Θεσσαλο-
νίκη με την υπογραφή του, Nulis, όπως συνήθιζε να υπογράφει τα 
ζωγραφήματά του, τότε. Όταν άλλαξε σπίτι, λόγω του ερχομού της 
αδελφής του, Κατερίνας στην Άθήνα, μου χάρισε άλλο ένα έργο 
του με την υπογραφή του, Κύρου 65.

Κάποια στιγμή τον γνώρισα στη Ραλλού Μάνου στην όποια 
έδειξε κάποια από τα χορευτικά του σχεδιάσματα, που της άρε-
σαν πάρα πολύ και καθώς εκείνη την εποχή χορογραφούσαμε ένα 

μοντέρνο μπαλέτο στη μουσική του Ιάννη Ξενάκη , τα Πιθοπρακτά 
του ανέθεσε να φτιάξει αυτός τα σκηνικά και τα κοστούμια. Άλλο 
που δεν ήθελε ο Γιάννης. Σε λίγες μέρες παρουσίασε στη Ραλλού 
τα σχεδιάσματά του, η όποια όταν τα είδε αμέσως τα ενέκρινε, 
χωρίς δεύτερη κουβέντα.

Λίγο καιρό αργότερα, του ανέθεσε να κάνει τα σκηνικά και τα 
κοστούμια ενός νέου της έργου, της Κλυταιμνήστρας που αμέσως 
τα ενέκρινε και αυτά. Άλλά και αργότερα, όταν ετοίμαζε το Χο-
ρόδραμα Ορέστης, πάλι ο Γιάννης την ενθουσίασε με τη δουλεία 
του. Έτσι έκανε σκηνικά και κοστούμια για τον Ορέστη του οποίου 
η πρεμιέρα δόθηκε στο Ηρώδειο. Και τα δυο αυτά έργα παρουσι-
αστήκαν, μαζί με αλλά βεβαία, και στην Επίδαυρο, ο Ορέστης δε, 
παρουσιάστηκε και στο Παρίσι.

Καθώς προείπα, ήλθε στην Άθήνα και η αδελφή του η Κατερί-
να, έτσι αναγκάστηκαν να αλλάξουν σπίτι, γιατί δεν χωρούσαν στη 
μικρή γκαρσονιέρα. Νοίκιασαν ένα διαμέρισμα, όχι πολύ μακριά 
από μένα, στην Άσκληπιού.

Έτσι, παρ’ όλο που δεν είμαστε πια γείτονες, η φιλία μας συ-
νεχίστηκε χωρίς κενά. Άλλωστε η Ραλλού είχε ζητήσει από το 
Γιάννη να μας συνοδεύει στις περιοδείες μας, αναλαμβάνοντας τη 
θέση του διευθυντή σκηνής, και έτσι ελάφρωσε και η δική μου 
θέση, από την φροντίδα των σκηνικών τουλάχιστον. Μαζί μας είχε 
ενσωματωθεί στην ομάδα του Χοροδράματος και η Κατερίνα, η 
αδελφή του, μιας και γνώριζε χορό από τα παιδικά της χρόνια, 
στη Θεσσαλονίκη. Και οι δυο τους ήταν μαζί μας και στην Περσία, 
όταν είχαμε πάει με το Χορόδραμα στο Σιράζ, σε ένα καλλιτεχνικό 
Φεστιβάλ.

Μέχρι να καταφέρει να τα φέρνει βόλτα οικονομικά, μου είχε 
πει πως είχε γνωριστεί με τον γλυπτή Παππά και είχε ποζάρει γι’ 
αυτόν για την προτομή κάποιου ιεράρχη, μιας και ο Γιάννης εν τω 
μεταξύ είχε αφήσει γενειάδα. Δεν θυμάμαι το όνομα του ιεράρχη, 
γνωρίζω όμως ότι αυτή η προτομή είναι στημένη στον προαύλιο 
χώρο της Ευαγγελίστριας, στον Πειραιά. Έπρεπε να βγάλει τα προς 
το ζην.

Σιγά - σιγά άνοιξε τα φτερά του και προς το Ελεύθερο Θέατρο. 
Έκανε ένα έργο για το Κ.Θ.Β.Ε., αλλά και για την θεατρική ομάδα 
του Πανεπιστημίου Άθηνών, που είχαν αποφασίσει τότε να ανεβά-
σουν τους Σφήκες του Άριστοφάνη. Ο Γιάννης μου είχε αναθέσει 
να φτιάξω τις μάσκες για τον χορό, που ήταν περίπου σαν κεφάλι 
σφήκας. Τελικά η παράσταση αυτή δεν παρουσιάστηκε, αλλά εμείς 
πληρωθήκαμε κανονικά.

Κάποια στιγμή μου ανακοινώσε ότι πρόκειται να παντρευ-

τεί την Ειρήνη, μια νόστιμη και καλή κοπέλα, με την όποια ήταν 
ερωτευμένος και μαζί θα κατέβαιναν στα Χανιά, στην Κρήτη για 
τη δημιουργία μιας Θεατρικής Ομάδας. Η δουλεία του εκεί ήταν 
πολύ δημιουργική, καθώς μου είχε πει, όταν μια ή δυο φορές είχε 
ανέβει στην Άθήνα για δουλείες, αν θυμάμαι καλά, και ήταν κα-
τενθουσιασμένος. Άυτό, ήταν η ζωή του και δόθηκε ολόψυχα εκεί. 
Άυτό είχε συμβεί πριν εγκατασταθούν μόνιμα στα Χανιά. Έκτοτε 
δεν τον ξαναείδα.

Με την Ειρήνη συναντήθηκα λίγο καιρό πριν πεθάνει ο Γιάννης. 
Είχε ανέβει στην Άθήνα και συναντηθήκαμε στο σπίτι τους, εκεί 
στην πλατεία του σταθμού Λαρίσης, όπου μου ανέφερε για την 
φοβερή αρρώστια του Γιάννη. Η είδηση αυτή με καταστενοχώ-
ρησε.

Λίγο αργότερα έμαθα ότι ο χάρος ζήλεψε την επιτυχία του 
Γιάννη, του αγαπημένου μου φίλου, και τον πήρε από κοντά μας. 
Έτσι χάθηκε όχι μόνο ο αγαπημένος μου φίλος, αλλά και ένα μεγά-
λο ταλέντο που δεν ξέρουμε πως θα εξελισσόταν στο μέλλον, γιατί 
η φαντασία του κάλπαζε ασταμάτητα και δημιουργούσε. Άργότερα 
έμαθα, ότι και η Ειρήνη έφυγε και αυτή από τη ζωή. 

Έτσι σε έχασα Γιαννάκη μου, φιλέ αγαπημένε.
Όσο ζω θα σε θυμάμαι, όχι γιατί έχω τα δυο ωραία σου έργα 

και τα σκίτσα σου στις ιχνογραφίες μου, αλλά γιατί ήσουν ένας 
αξιαγάπητος άνθρωπος, με πολύ χιούμορ και αγάπη για τη ζωή και 
ελευθερία στη σκέψη.

Άς είναι αυτά τα λόγια από τις θύμισές μου, Μνημόσυνο στη 
Μνήμη σου.

 Ανδρέας Πέρης - Παπαγεωργίου 
 Χορευτής - Χορογράφος

 23 Μαΐου 2015, Λίμνη Eυβοίας 

Θύμισες...
του Ανδρέα Πέρη - Παπαγεωργίου



24 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΙΆΝΝΗ ΚΥΡΟΥ THE WORLD OF YIANNIS KYROU 25

The Hellenic Choreodrama was founded in 1951 by Rallou 
Manou and many other people of the arts and culture, an 
association promoting ballet in Greece. In 1941, Rallou 

Manou had founded an amateur dance school, and, at around the 
same period she founded the Choreodrama, she put together the 
professional dance school.

That’s where I found myself studying since 1953. Finish-
ing successfully the professional school, I was lucky enough to 
be chosen as a teacher for the amateur department of Rallou’s 
school. She also chose me for the dancing team of the Hellenic 
Choreodrama.

By the end of the 50’s, the Greek Ballet would often do shows 
in Thessaloniki, either during Student’s Week or with the Touring 
Club of Athens. One time, a young man came backstage at the 
National Theater, Royal back then, to congratulate me on my 
dancing. His name was Yiannis, Yiannis Kirou! That was the first 
time we met. Everytime we would be in Thessaloniki for shows, 
Yiannis would come backstage. And so, each time I learnt more 
and more about him; how he loves theater, that he does stage 
and costume design for fantastic plays, and lots of other things. 
He was very happy to know I paint too, and over that we bond-
ed more. That is how I met his parents and his sister Kateri-
na. I told them that through the Greek Ballet I had met lots of 
the outstanding painters of the time, and that I had studied at 
the School of Fine Arts where I had Yiannis Moralis as a teach-
er, whom I met at Hellenic Choreodrama, as well as old Spyros 
Vasiliou; and that at the time I worked as an assistant at Yiannis 
Tsarouchis’ workshop in Marousi. I do not wish to brag, but when 
Tsarouchis prepared to go to Paris he suggested I go with him, 
but that is another story. 

Having learned all this, Yiannis and his parents asked me to 
take a few of Yiannis’ drawings and show them to one of the 
painters that I knew, if I could. And so, since I was at Tsarouchis’ 
workshop at that time, I took the file with Yiannis’ drawings and 
showed them to Tsarouchis, who, upon seeing them, said: “who 
is this painter that made them!” Then I explained to him, and he 
asked to meet him, when Yiannis would come to Athens. And so 
it happened. They talked for a while, Tsarouchis spoke to him 
with much love and gave his advice.

During that time, Michalis Makroulakis used to come to the 

workshop, and we had become friends. So Yiannis met Michalis 
too, and often we would meet at Michalis’ house on Kolonaki 
square for a chat. So when Yiannis, having finished his studies, 
and with the help of his parents, came to Athens, he came close 
to me. During that time, if I remember well, around 1965, I was 
staying on Dervenion str. 19, close to Agios Nicolaos church in 
Neapoli, on the intersection of Dervenion and Charilaou Trikoupi 
str. By chance, there was a studio for rent next to my apartment 
and Yiannis found a home for him there. In the same building 
lived a mutual friend of ours, from Thessaloniki, Kostas Paulit-
sos, with whom Yiannis were childhood friends. Kostas occupied 
himself with dancing at the Free Theater, at the revue with its 
known choreographers, Flery, Kastrinos etc. and so we helped 
him to settle and to slowly start his new life. As I said, Yiannis’ 
studio was just next to my apartment, so he would come in and 
out any time he wanted. So he found the chance to draw his 
sketches that, at the time I was designing costumes for some 
dance school show- amateur and professional of Rallou. During 
the same period, Rallou had collaborated with the first dancers of 
the Opera, Anna Petrova and her partner Attila Sylvester, and had 
decided to put on Rimsky Korsakov’s Scheherazade at the Greek 
Ballet. We were rehearsing , at first, for a duet for the aforemen-
tioned ballet, and I had undertaken the task of designing the sets 
and costumes. So, Yiannis, along with my designs, was designing 
a Scheherazade that I envied. My friend had an ethereal, fluid line 
for his dance sketches, that I really envied.

A blue portrait of a girl possesses that ethereal line, that was 
given to me since our meeting in Thessaloniki, signed as Nulis, 
as he used to sign his drawings back then. When he changed 
houses due to Katerina’s coming in Athens, he gave me another 
work of his, signed as Kyrou 65.

At some point I introduced him to Rallou Manou to whom he 
showed some of his dance drawings that she really liked, as, at 
that time, we were managing a choreography of a modern ballet, 
in music by Yiannis Ksenakis, Pithoprakta, she assigned him the 
making of the settings and costumes. Yiannis took on the project 
enthusiastically. In a few days he presented Rallou with his draw-
ings, who approved them with no second thought. 

After some time, she assigned him with making the settings 
and costumes of a new show, Clytemnestra , that she also ap-

proved right away. And even later, when she was rehearsing for 
Orestis by the Ballet, Yiannis amazed with his work. And so he 
designed the sets and costumes for Orestis that had its premiere 
in the Odeon of Herodes Atticus. Both these plays, along with 
others, had been presented at Epidaurus, while Orestis was also 
presented in Paris.

Like I mentioned before, his sister Katerina moved to Athens, 
so they had to move out, since the studio was too small for two. 
They rented a small apartment not too far from me, on Asklipiou 
str.

Despite the fact that we were no longer neighbours, our 
friendship carried on with no breaks. Let alone that Rallou had 
asked Yanni to follow us on tour, taking the position of stage 
director, fact that took some pressure off me, at least when it 
came to caring about the settings. Yiannis’ sister Katerina was 
also part of our team with the Ballet, as she was a dancer since 
she was a child back in Thessaloniki. Both of them were with 
us in Persia, when we had taken part in an art festival with the 
Choreodrama.

Until he managed to make ends meet, he told me that he had 
met the sculptor Pappas, who asked Yianni to pose for a bust of a 
priest, I don’t remember his name, as Yiannis had grown a beard 
at the time. I know that this bust is on display in the yard of the 
church of Holy Mary in Piraeus. He had to survive somehow.

In this way Yiannis slowly opened his wings to the Free Theat-
er. He wrote a play for the National Theater of North Greece, as 
well as for a theater team of the University of Athens that had 
decided to put on Sfikes of Aristophanes. Yiannis had assigned 
me with the making of the masks for the chorus, that looked 
almost like wasps. Finally the play was never presented, but we 
got paid regardless.

At some point he announced to me that he is going to marry 
Irene, a cute and nice girl, with whom he was in love, and togeth-
er they’d move to Chania, Crete to create a theater team. His 
work there was very creative, as he had told me while he visited 
Athens one or two times for business, and he seemed excited. 
That theater team was his life and he invested himself to it. This 
happened before his moving to Chania; I didn’t see him since. 

I met Irene just before Yiannis’ death, while she visited Ath-
ens. We met at their house on Larisa station square, when she 

brought up Yiannis’ awful disease. This devastated me.
Not too long after, I learned that Yiannis, my dear friend, 

passed. We didn’t only lose a dear friend, but also a great talent 
that we’ll never know how would develop, as Yiannis’ imagination 
was wild, and he kept creating. Later I learned that Irene passed 
as well.

That’s how I lost you Yiannis, my beloved friend.
I’ll remember you as long as I live, not because I have your 

two beautiful pieces and your sketches, but because you were a 
lovely person, with a great sense of humor, and love for life as 
well as freedom of thought. 

Let these words be a tribute to your memory. 

Andreas Peris - Papageorgiou
Limni, Evia

May 23rd 2015 

Remembering...
by Andreas Peris - Papageorgiou
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Yiannis Kyrou was born in Thessaloniki in 1942. He studied 
to be a costume and stage designer in the Higher School of 
Fine Arts in Athens with the professor V. Vasiliadis. He at-

tended same classes in Germany from 1960 to 1960 with Fabi-
ous Von Eugel and Elli Buttner. Then, he had his practicum at the 
Landes Theater Darmastadt. He worked with Yiannis Tsarouchis 
in 1966.
His first work as a costume and stage designer was in 1967 with 
the play Pithoprakta, of I. Xenakis and the Hellenic Choreodrama 
group of R. Manou. The following year, he worked with them in 
the play Apology of Clytemnestra, of Th. Antoniou.
That same year these two plays appeared in the Shiraz festival 
in Iran. Yiannis Kyrou performed as dancer there in the legendary 
play Six popular drawings in which the music was composed by 
Manos Hadjidakis. 
In 1974, he designed the set and the costumes for the play Or-
estes based on excerpts from Aeschylus works. The play was 
performed by the Hellenic Choreodrama group of Rallou Manou 
in the Herodion Theatre in the Athens Festival. This performance 
which was also given in the Theatre des Champs Elysees in Par-
is in the International Dance Festival received excellent reviews. 
The plays Pithoprakta, Clytemnestra and Orestes performed by 
the Hellenic Choreodrama group were presented in the Epidaurus 
Festival as well as in various festivals across the globe. His long 
list of works as a stage and costume designer includes his coop-
eration with the following theaters:
•  The State Theatre of Northern Greece: Zeygaroma και Popo-

laros by G. Xenopoulos, Diakos by S. Patatzis, O agapitikos tis 
voskopoulas, I tihi tis Maroulas by D. Koromilas, O mpampas 
ekpedeyetai by S. Melas.

•  The Eastern Macedonia Theatre: O ypallilos by Hourmoutzis, A 
lost letter by I. L. Karatziale. 

•  The National Theatre: Anthropoi kai Aloga – I kyria den penthei 
by K. Mourselas. , O Topikos Paragon by P. Kagias, Alkiviadis by 
N. Toutountzakis, Den eimai ego by G. Xenopoulos. 

•  The Theatre of Thessaly: the play Kati trehei sta Gyftika by L. 
Lazopoulos, G. Xanthoulis, K. Tsianos, K .P. Panagiotopoulos, 
the play Chaireta mou ton Platano by G. Kakoulidi, L. Lazo-
poulos, P. Kontogiannidis, M. Bostantzoglou, A. Vagena and the 
play Prostates of M. Efthimiadis. 

Yiannis Kyrou works included tragedy and comedy performances. 
He designed stage sets and costumes for the following plays: 
Antigone of Sophocles for the State Theatre of Northern Greece, 
Oedipus Rex and Antigone of Sophocles for the Classical Theat-
er of Rhodes, Eumenides of Aeschylus, Wasps of Aristophanes 
for the University of Athens in Herodion, Birds of Aristophanes 
for the State Theater of Northern Greece Thesmophoriazusae of 
Aristophanes for the State Theater of Northern Greece Iphigenia 
in Tauris of Euripides for the Herodion for the E. Vergi group, 
Electra, Antigone by Sophocles, and Wealth by Aristophanes for 
the A. Papathanasiou Desmoi group . He co-operated with them 
for the plays O filos mas o Aesopos of G. Νegreponte, Tyhodiok-
tis of Hourmouzis and The Cherry Orchard of A.Chekhov.
•  Also, he cooperated with the Cretan Theatrical Company for 

the play Katzourmpos of Hortatzis, for the play I tihi tis Marou-
las of D. Koromila and for the play Zinon by an unknown writer. 

•  He worked with the Provincial Theatre of Crete for the play Les 
Fourberies de Scapin of Moliere.

In 1972, he designed the theatrical play A midsummer night’s 
dream by W. Shakespeare which was presented in Herodion by 
the theatrical group of the University of Athens, by the director 
N. Paroikos.
He worked for the New Theatre of Thessaloniki for several perfor-
mances for children that is for the plays The king’s new clothes 

of Chr. Andersen, Mormolis of R. Hachfeld , The school for clowns 
of Vecter – Campel and Peace of Aristophanes.
He designed stage sets and costumes for: 
•  The Free Theatre for the group of A. Filippides - L. Papagianni 

for the play The four colonels’ love by P. Ustinov. 
•  The Greek Theatrical Curtain of D. Skouras and T. Emmanoue-

lides for the play Jane Eyre of E. Bronte, the play Maria Penta-
giotissa of K. Mpiliris and the play I thisia tou Avraam of Vitz. 
Kornaros.

•  The Christian Theatrical Company for the play It’s midnight, Dr. 
Schweitzer of Ζ. Sempronν. 

•  The Hatzokou Theatre and E. Anousaki group for the play Jane 
Eyre of E. Bronte and for the play The death game of M. Vale. 

•  The Bournelis Theatre and A. Valakou group for the play The 
nursery song of M. Sierra and for the play. Perlimplín con Belisa 
of F. G. Lorca

•  The Orvo Theatre for the play Karaiskakis και Papaflessas of S. 
Melas and for the play Human relations of A. Davis. 

•  The Minoa Theatre and A. Alexandrakis group for the play Mias 
pentaras niata of Gialamas - Pretenteris and for the play Gi 
SOS of A. Pappas.

•  The G. Gkionakis theatrical group for the play Kokoras kai oi ko..
tes of Karayiannis, N.Kampanis, D.Tzefronis.

•  The K. Voutsas group for the play O Anthropos tou souper mar-
ket of G. Stavrou. 

• The group of Ά.Vouyouklaki - D. Papamihail for the play The 
actress of S. Maugham -T. Bolton and for the play My fair lady 
of B. Shaw. The Stefan Zweig’s play The poor man’s lamb was 
not realized. 
•  The Attikon Theatre of Th. Livaditis for the play Mia ginaika 

peirasmos of P.Praxi.
•  The Athena Theatre for the play I am bored of P.Talesnik. 
•  The Hatzokou Theatre for the play The guilty are among us of 

Priestley. 
•  The Acadimos Theatre and Z. Laskari -V. Tzivilika group for the 

play Barefoot in the park of N. Simon. 
•  The Dionysia Theatre for the play O Siganopapadias of P. Vasi-

liadis and L.Mihailidis. 
•  The Florida Theatre for the play Kathe mesimeri i TV mas vazei 

heri of Sakellari, karayianni, Tzefroni and for the play Oti thelei 
I gynaika mou of K. Papapetrou. 

•  The Popular Theatre of Southern Athens the play Kouramp-
iedes of G. Hasapoglou.

Yiannis Kyrou designed stage sets and costumes for over one 
hundred Greek TV serials such as Oi Dikaioi, Vasilissa Amalia,I 
Theatrina, I Astrofeggia etc. Also, he designed musical shows 
and scores of plays which were shown in a weekly T.V. broadcast 
of a theatrical play.
When he moved in Chania in 1982, he had decided to settle 
and start anew. As an artist he was particularly sensitive to the 
aesthetics of the unused venues and the downgraded localities. 
He founded the amateurs’ experimental theatre Arena out of ne-
cessity. In the following years Arena had a strong presence in the 
cultural life of the town. Arena was formed to allow locals who 
felt an innate impulse to express their need for theatrical per-
formance, not withstanding professionalism. Yiannis Kyrou had 
been doing popular theatre without allowing any concessions to 
quality. At the same time he was experimenting on a variety of 
theatrical forms creating his own style. The repertory of his the-
atrical group was such that they contributed in highlighting the 
mores, the style and the epoch.
His very last project had been the preparations for his next group 
performing Fifteen Vespers by Manos Hadjidakis. 
Yiannis Kyrou died in 1991.

Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1942 και σπούδασε σκηνο-
γραφία στην Άνωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, με καθηγητή τον 
Βασίλη Βασιλειάδη. 

Κατά τη χρονική περίοδο 1960 - 1962 παρακολούθησε στη Γερ-
μανία μαθήματα σκηνογραφίας-ενδυματολογίας με τους FABIOUS 
VON EUGEL και ELLI BUTTNER και εν συνεχεία, έκανε την πρα-
κτική του στο LANDES THEATER – DARMASTADT. Το 1966 μαθή-
τευσε κοντά στον Γιάννη Τσαρούχη. 
Πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο το 1967, ως σκηνογράφος - εν-
δυματολόγος στα Πιθοπρακτά, του Ιάννη Ξενάκη με το Ελληνικό 
Χορόδραμα της Ραλλούς Μάνου και την επόμενη χρονιά συνεργά-
στηκε με το ίδιο σχήμα, στην Άπολογία της Κλυταιμνήστρας, του 
Θόδωρου Άντωνίου. Το 1968 επίσης, τα Πιθοπρακτά και η Κλυ-
ταιμνήστρα παρουσιάστηκαν μαζί με άλλες παραστάσεις στο Φε-
στιβάλ Σιράζ, στην Περσία. Στο ίδιο Φεστιβάλ ο Κύρου έλαβε μέ-
ρος ως χορευτής, στη θρυλική παράσταση Έξι Λαϊκές Ζωγραφιές, 
σε μουσική του Μάνου Χατζιδάκι. Το 1974, σχεδίασε σκηνικά και 
κοστούμια για την παράσταση Ορέστης, βασισμένη σε αποσπά-
σματα του Άισχύλου, που ανέβασε η Ραλλού Μάνου με το Ελληνι-
κό Χορόδραμα στο Ηρώδειο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Άθηνών. 
Η παράσταση αυτή δόθηκε και στο Theater des Champs Elysees 
στο Παρίσι, στα πλαίσια του 13ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού, λαμ-
βάνοντας εξαιρετικές κριτικές. Τα Πιθοπρακτά, η Κλυταιμνήστρα 
και ο Ορέστης του Χοροδράματος παρουσιάστηκαν αργότερα στο 
Φεστιβάλ Επιδαύρου, αλλά και σε άλλα Φεστιβάλ ανά τον κόσμο.
Μακρύς ο κατάλογος των συνεργασιών του ως σκηνογράφος-εν-
δυματολόγος:
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος: Ζευγάρωμα και Ποπολάρος 
του Γ. Ξενόπουλου, Διάκος του Σ. Πατατζή, Ο Άγαπητικός της Βο-
σκόπουλας και Η Τύχη της Μαρούλας του Δ. Κορομηλά, Ο Μπα-
μπάς εκπαιδεύεται του Σ. Μελά.
Θέατρο Άνατολικής Μακεδονίας: Ο Υπάλληλος του Χουρμούζη, 
Ένα χαμένο γράμμα του Ι. Λ. Καρατζιάλε. 
Εθνικό Θέατρο: Άνθρωποι και άλογα και Η κυρία δεν πενθεί του 
Κ. Μουρσελά, Ο τοπικός Παράγων του Π. Καγιά, Άλκιβιάδης του Ν. 
Τουτουντζάκη, Δεν είμαι εγώ του Γ. Ξενόπουλου.
 Θεσσαλικό Θέατρο: Κάτι τρέχει στα γύφτικα των Λ. Λαζόπουλου, 
Γ. Ξανθούλη, Κ. Τσιάνου, Κ. Π. Παναγιωτοπούλου, Χαιρέτα μου τον 
Πλάτανο των Γ. Κακουλίδη, Λ. Λαζόπουλου, Π. Κοντογιαννίδη, Μ. 
Μποσταντζόγλου, Ά. Βαγενά, Προστάτες του Μ. Ευθυμιάδη. 
Ο Γιάννης Κύρου ασχολήθηκε επίσης με την τραγωδία και την 
κωμωδία, φιλοτεχνώντας σκηνικά και κοστούμια των παραστά-
σεων: Άντιγόνη του Σοφοκλή, στο ΚΘΒΕ, Οιδίπους τύραννος και 
Άντιγόνη του Σοφοκλή στο Κλασικό Θέατρο Ρόδου, Ευμενίδες του 
Άισχύλου και Σφήκες του Άριστοφάνη, του Πανεπιστημίου Άθη-
νών στο Ηρώδειο, Όρνιθες του Άριστοφάνη στο ΚΘΒΕ, Θεσμο-
φοριάζουσες του Άριστοφάνη στο ΚΘΒΕ, Ιφιγένεια εν Ταύροις του 
Ευριπίδη, στο Ηρώδειο, για το Θίασο της Έλσας Βεργή, Ηλέκτρα 
και Άντιγόνη του Σοφοκλή καθώς και Πλούτος του Άριστοφάνη για 
τους Δεσμούς της Άσπασίας Παπαθανασίου.
Με τους Δεσμούς της Άσπασίας Παπαθανασίου, συνεργάστηκε 
επίσης στο ο Φίλος μας ο Άίσωπος του Γ. Νεγρεπόντη, στον Τυχο-
διώχτη του Χουρμούζη και στον Βυσσινόκηπο του Τσέχωφ.
Με την Εταιρεία Θεάτρου Κρήτης συνεργάστηκε στον Κατζούρ-
μπο του Χορτάτση, στην Τύχη της Μαρούλας του Δ. Κορομηλά και 
στο Ζήνων (αγνώστου συγγραφέα), ενώ αργότερα, με το Δημοτικό 
Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης στις Κατεργαριές του Σκαπίνου του 
Μολιέρου.
Το 1972 σκηνογράφησε το Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του Σαίξ-

πηρ, που παρουσιάστηκε στο Ηρώδειο από το Θεατρικό τμήμα του 
Πανεπιστημίου Άθηνών σε σκηνοθεσία Νίκου Παροίκου.
Με το Νέο Θέατρο Θεσσαλονίκης συνεργάστηκε στις παραστάσεις 
για παιδιά: Τα καινούρια ρούχα του Βασιλιά του Χ. Κ. Άντερσεν, 
Ο Μορμόλης του Ρ. Χόχφελντ, το Σχολείο για κλόουν των Βέ-
χτερ-Κέμπελ, και Ειρήνη του Άριστοφάνη.
Στο Ελεύθερο Θέατρο σχεδίασε σκηνικά και κοστούμια για τον Θί-
ασο Άνδρέα Φιλιππίδη και Λίλης Παπαγιάννη στο έργο Ο έρωτας 
των 4 συνταγματαρχών του Π. Ουστίνωφ. Για την Ελληνική Άυλαία 
της Δάφνης Σκούρα και του Τάκη Εμμανουηλίδη, στην Τζέην Έυρ 
της Σ. Μπροντέ, στην Μαρία Πενταγιώτισσα του Κ. Μπηλίρη και 
στην Θυσία του Άβραάμ του Β. Κορνάρου. Για την Εταιρεία Χρι-
στιανικού Θεάτρου στο έργο Είναι μεσάνυχτα Δόκτωρ Σβάιτσερ 
του Ζ. Σεμπρόν. Για το Θέατρο Χατζώκου και το θίασο Ελένης 
Άνουσάκη στην Τζέιν Έυρ της Σ. Μπροντέ και στο Παιχνίδι του 
Θανάτου του Μ. Βέιλ. Για το Θέατρο Μπουρνέλλη και το θίασο 
της Άντιγόνης Βαλάκου, Το τραγούδι της κούνιας του Μ. Σιέρρα 
και το Περλιμπλίν και Μπελίσα του Φ. Γ. Λόρκα. Για το Θέατρο 
Όρβο στον Καραϊσκάκη και στον Παπαφλέσσα του Σ. Μελά και στις 
Άνθρώπινες σχέσεις του Ά. Ντέιβις. Για το Θέατρο Μινώα και τον 
θίασο Άλέκου Άλεξανδράκη, στο Μιας πεντάρας νιάτα των Για-
λαμά-Πρετεντέρη, και στο Γη SOS του Άλ. Παππά. Με τον θίασο 
Γιάννη Γκιωνάκη, στον Κόκορα και τις κο- κότες των Κ. Καραγιαν-
νη, Ν. Καμπάνη, Δ. Τζεφρώνη. Με τον θίασο Κώστα Βουτσά, στον 
Άνθρωπο του σούπερ μάρκετ του Γ. Σταύρου.
Συνεργάστηκε επίσης με τον θίασο Ά. Βουγιουκλάκη-Δ. Παπαμι-
χαήλ στη Θεατρίνα των Σ. Μωμ- Τ. Μπόλτον και στην Ωραία μου 
κυρία του Μ. Σω, ενώ το έργο του Σ. Σβάιχ Του φτωχού τ’ αρνί, 
έμεινε μόνο στις μακέτες. Με το Άττικό Θέατρο του Θάνου Λει-
βαδίτη στο Μια γυναίκα... πειρασμός του Π. Πράξι. Με το Θέατρο 
Άθηνά, στο Βαριέμαι του Ρ. Ταλέσνικ. Με το Θέατρο Χατζώκου στο 
Οι Ένοχοι είναι μεταξύ μας του Πρίσλεϊ. Με το Θέατρο Άκάδημος 
και τον θίασο Ζωής Λάσκαρη-Βασίλη Τσιβιλίκα, στο Ξυπόλυτη στο 
πάρκο του Ν. Σάιμον. Με το Θέατρο Διονύσια, στο Ο Σιγανοπαπα-
διάς των Π. Βασιλειάδη και Λ. Μιχαηλίδη.
Με το Θέατρο Φλωρίντα στο Κάθε μεσημέρι η TV μας βάζει χέρι, 
των Σακελλάρη, Καραγιάννη, Τζεφρώνη και στο Ό,τι θέλει η γυ-
ναίκα μου του Κ. Παπαπέτρου. Επίσης, με το Λαϊκό Θέατρο Νοτίου 
Άθήνας στους Κουραμπιέδες του Γ. Χασάπογλου κ.α.
Για την τηλεόραση φιλοτέχνησε σκηνικά και κοστούμια σε πάνω 
από εκατό παραγωγές, σε σίριαλ όπως οι Δικαίοι, η Βασίλισσα 
Άμαλία, η Θεατρίνα, η Άστροφεγγιά και άλλα, σε μουσικές εκπο-
μπές, σόου, αλλά και σε πολλά έργα από Το Θέατρο της Δευτέρας.
Το 1982 βρέθηκε στα Χανιά, αποφασισμένος να ζήσει και να δη-
μιουργήσει εδώ. Οι ξεχασμένοι χώροι και οι υποβαθμισμένες πε-
ριοχές με την αισθητική τους μίλησαν ιδιαίτερα στην καλλιτεχνική 
του ευαισθησία. Ως ανάγκη ίδρυσε το Ερασιτεχνικό-Πειραματικό 
Θέατρο ΆΡΕΝΆ, Καλλιτεχνική Ομάδα με έντονη παρουσία και δρά-
ση. Η ΆΡΕΝΆ δημιουργήθηκε για να εκφραστούν πάνω στη Σκηνή, 
άνθρωποι που ένοιωθαν και αυτοί τη θεατρική έκφραση ως ανά-
γκη, πέρα από τον επαγγελματισμό. Ο Κύρου έκανε λαϊκό θέατρο 
χωρίς καμία παραχώρηση στην ποιότητα και συγχρόνως πειρα-
ματιζόταν πάνω σε διαφορετικά είδη θεάτρου, δημιουργώντας τη 
δική του πρόταση. Μέσα από το δραματολόγιο η ομάδα πέτυχε μια 
μελέτη εποχής, μια μελέτη ηθών και ύφους.
Τις τελευταίες μέρες της ζωής του τις πέρασε σχεδιάζοντας να 
ανεβάσει στη Σκηνή τους Δεκαπέντε Εσπερινούς του Μάνου Χα-
τζιδάκι.
Έφυγε από τη ζωή το 1991. 

Γιάννης Κύρου Yiannis Kyrou



Η αρχή...

Γνώρισα τον Γιάννη Κύρου στις αρχές του 1970. Εκείνος, επιτυχημένος και ανερχόμενος νέος Σκηνογράφος με 
συνεργασίες στο ΚΘΒΕ και στο Ελεύθερο Θέατρο. Εγώ, φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Άθηνών, προσπαθούσα 
να δημιουργήσω το Πανεπιστημιακό Θέατρο σε όχι εύκολες συνθήκες.

Άφορμή της γνωριμίας και της πρώτης συνεργασίας μας ήταν το ανέβασμα της κωμωδίας του Άριστοφάνη «Σφή-
κες» με φοιτητές. Ήμουν πράγματι πολύ τυχερός που συνάντησα και συνεργάστηκα με τον Γιάννη, εκείνη την 
περίοδο. Εκείνος πολυτάλαντος, ευαίσθητος, έμπειρος, γαλήνιος, προσιτός. Εγώ άπειρος, ορμητικός, ανυπόμονος, 
ενθουσιώδης επίμονος. Η συνάντησή μας είχε αποφασιστική επίδραση σε μένα προσωπικά και ανακόλουθα σε όλη 
την εξέλιξη του θεατρικού τμήματος του Πανεπιστημίου Άθηνών που με την πλαισίωση στη συνέχεια και άλλων 
εξαίρετων δημιουργών, όπως του Χρήστου Λεοντή, της Ρένας Καμπαλάδου, της Κατερίνας Κύρου, του Βασίλη Τε-
νίδη, του Γιώργου Τσαγκάρη, του Μαρίνου Κάσου, του Σπύρου Καραγιάννη και φυσικά του φοιτητικού δυναμικού, 
διέγραψε μία λαμπρή πορεία και σφράγισε κατά την περίοδο της δικτατορίας τα πολιτιστικά δρώμενα της εποχής.
Ο Γιάννης Κύρου υπήρξε σεμνός και πιστός ιεροφάντης της αληθινής τέχνης που δεν είχε ανάγκη τη ματαιόδοξη 
και άσκοπη προβολή. Δημιουργούσε πάντα αθόρυβα αλλά ουσιαστικά και γέμιζε τους πάντες με αισιοδοξία, χαρά 
και γαλήνη.
Είχε μία καταπληκτική ευκολία να περνάει τις ιδέες του. Άρκούσε μία συνάντηση, ένα μολύβι και χαρτί για να σχε-
διάσει στη στιγμή αυτό που πίστευε και πρότεινε. Έτοιμος πάντα για αλλαγές και τροποποιήσεις. Θα θυμάμαι πάντα 
την στωικότητα και την ηρεμία του την περίοδο των γενικών δοκιμών που η ένταση «χτυπούσε» κόκκινο. Εκείνος 
ήρεμος παρακολουθούσε και έδινε τις σωστές συμβουλές την κατάλληλη στιγμή.
Μετά το Πανεπιστήμιο συνεργαστήκαμε στους «Δεσμούς» της Άσπασίας Παπαθανασίου, στο Ελληνικό Χορόδραμα 
της Ραλλούς Μάνου και στη δική μου ομάδα (Θεατρική Έξοδος). Ήταν πάντα ο αγαπημένος μου φίλος και ο πολύ-
τιμος συνεργάτης. 

Νίκος Παροίκος
Σκηνοθέτης

Καλλιτεχνικός Διευθυντής - Θεατρική Έξοδος Άιγαίου

The beginning

I met Yiannis in the early 70’s. He was already a successful and promising new Stage Designer working with the 
National Theater of Northern Greece and the Free Theater company. I, still a student at the University of Ath-
ens, was struggling to establish the foundations for the creation of a University Theater troupe under difficult 

conditions.
The opportunity for our first meeting and cooperation came with the staging of the play “SFIKES”, one of Aris-
tophanes’ greatest comedies, with the participation of university students. I was really lucky to have met Yiannis 
at this particular period in my life. He was a man of many talents, sensitive, experienced, serene and friendly. 
I, on the other hand, was inexperienced, impulsive, impatient, enthusiastic and persistent. Our meeting had a 
decisive impact on me personally and consequently on the development of the Theater Troupe of the University 
of Athens. Many more inspired creators were involved, such as Christos Leontis, Rena Kambaladou, Katerina 
Kyrou, Vasilis Tenidis, Yiorgos Tsagaris, Marinos Kasou, Spiros Karayiannis to name just a few not to mention the 
student dynamic. These combined forces allowed the University Theater to excel, seal a whole era and leave its 
mark on the cultural history of Greece during the years of dictatorship.
Yiannis Kyrou was both a modest and faithful representative of true art that needed no vain and pointless pro-
motion. He created “in silence” – discreetly- but genuinely and filled everyone with optimism, joy and serenity.
He had a talent for getting his ideas across easily. It would only take a meeting, a pencil and a piece of paper to 
draw what he believed to be appropriate. He was always ready for changes and modifications. I will always re-
member his patience and stoical attitude during general rehearsals when tension was palpable. He would calmly 
observe and give the right advice at the right time.
After University we cooperated at “Desmoi”, Anna Papathanasiou’s play, Rallou Manou’s Greek Chorodrama, and 
my own team “Theatrical Exit”. He had been my dearest friend and invaluable partner all along.

Nikos Paroikos
Director

Artistic Director of Aegean Theatrical Exit 

O Γιάννης Κύρου και το Θέατρο
Υiannis Kyrou and the Theater

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι • SECTION I

Στο φινάλε της παράστασης “Ευμενίδες” στο Ηρώδειο, 1972
At the ending of the play “Evmenides” at Herodium Theater, 1972



Αφίσες σχεδιασμένες από τον Γιάννη Κύρου για το θέατρο. Theatrical posters designed by Yiannis Kyrou.
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Πιθοπρακτά (1967)
Ιάννη Ξενάκη

Pithoprakta (1967)
Iannis Xenakis

Προσχέδια κοστουμιών και σημειώσεις για τα σκηνικά της παράστασης 
Costume sketches and notes for the sets of the show

Ο Ανδρέας Πέρης στην παράσταση 
Antreas Peris at the show
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H απολογία της Κλυταιμνήστρας (1968)
Σοφοκλή

Clytemnestra (1968)
Sophocles

Μακέτες σκηνικού, κοστουμιού και προσχέδια για την παράσταση 
Setting mock-ups, costume sketch and drafts of the play

Φωτογραφίες από την παράσταση 
Photos from the show
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Το ζευγάρωμα (1970)
Γρηγόρη Ξενόπουλου

To zevgaroma (1970)
Grigorios Xenopoulos

Προσχέδια σκηνικού για την παράσταση. Φωτογραφία από τις πρόβες. Κατερίνα Κύρου, Γιάννης Κύρου, Κωστής Μιχαηλίδης. 
Setting mock-ups for the show. Photo from the rehearsals. Katerina Κyrou, Yiannis Kyrou, Kostis Michaelides.

Φωτογραφίες, μακέτες και το κοστούμι της Θείας Βιργινίας,
Photos, mock-ups and costume of Aunt Virginia.
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Αντιγόνη (1970)
Σοφοκλή

Antigone (1970)
Sophocles

Σχέδιο κοστουμιού, το κοστούμι του Κρέοντα και φωτογραφίες από την παράσταση.
Costume design, the costume of Kreonta and photos from the play. 

Σχέδια κοστουμιών, το κοστούμι της Ευρυδίκης και φωτογραφίες από την παράσταση.
Costume sketches, the costume of Euridice and photos from the play.
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O Διάκος (1971)
Σωτήρη Πατατζή

Ο Diakos (1971)
Sotiris Patatzis

Μακετες κοστουμιών και σκηνικού και φωτογραφίες από τις πρόβες. Αρχείο: Κ.Θ.Β.Ε. Φωτογραφίες: Σωκράτης Ιορδανίδης.
Mock-up costumes and setting and photos from the rehearsals. Archive: NTNG Photos: Socrates Iordanides.

Tρισδιάστατη μακέτα του σκηνικού και φωτογραφία από την παράσταση. Αρχείο: Κ.Θ.Β.Ε. Φωτογραφίες: Σωκράτης Ιορδανίδης. 
Three-dimensional model of the setting and photograph from the show. Archive: NTNG. Photos: Socrates Iordanides.
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Οιδίπους Τύραννος (1971)
Σοφοκλή

Αντιγόνη (1971)
Σοφοκλή

Oedipus Rex (1971)
Sophocles

Antigone (1971)
Sophocles

Σχέδια κοστουμιών, μακέτα σκηνικού και φωτογραφία από την παράσταση. 
Costume designs, artwork and photo from the play. 

Σχέδια κοστουμιών και φωτογραφία από την παράσταση. 
Costume designs and photo from the play.



H κυρία δεν πενθεί - Άνθρωποι και Άλογα (1972)
Κώστα Μουρσελά

I kyria den penthei - Anthropoi kai aloga (1972)
Kostas Mourselas
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Μακέτες σκηνικού για την παράσταση.
Setting mock-up for the play.

Μακέτα σκηνικού, σχέδιο κοστουμιού και φωτογραφία από την παράσταση.
Setting mock-ups, costume design and photography from the play.
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Φωτογραφίες από την παράσταση.
Photos from the play.

Μακέτες σκηνικού και φωτογραφία από την παράσταση.
Setting mock-ups and photograph from the show.

H θεατρίνα (1972)
Somerset Maugham

The actress (1972)
Somerset Maugham
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Σχέδια κοστουμιών και φωτογραφίες από την παράσταση.
Costume designs and photos from the show.

Σχέδια κοστουμιών και φωτογραφία από την παράσταση.
Costume designs and photography from the show.

Αλκιβιάδης (1973)
Νίκου Τουτουντζάκη

Alkiviadis (1973)
Nikos Toutountzakis
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Φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη από την παράσταση.
Photo of Aliki Vouyouklaki for the play.

Σχέδια κοστουμιών για την παράσταση.
Costume designs for the show.

Ωραία μου κυρία (1973)
George Bernard Shaw

My fair lady (1973)
George Bernard Shaw
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Μακέτες σκηνικών και προσχέδιο για την παράσταση.
Setting mock-ups and a sketch for the show.

Σχέδια κοστουμιών και φωτογραφίες από την παράσταση στο Ηρώδειο.
Costume designs and photos from the show at Herodium.

Ορέστης (1974)
Άισχύλου

Orestes (1974)
Aeschylus
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Σχέδια κοστουμιών και φωτογραφίες από την παράσταση στο Théâtre Champs-Élysées στο Παρίσι. Costume designs and photos from the show at Théâtre Champs-Élysées in Paris.

Ορέστης (1974)
Άισχύλου

Orestes (1974)
Aeschylus
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Μακέτα σκηνικού για την παράσταση.
A: Κοστούμι της Κοντέσα Μαρίας. Δ: κοστούμι της Ζαμπέλας. Αρχείο Κ.Θ.Β.Ε.

Setting mock-up for the play.
L: Costume for Kontesa Maria. R: Costume for Zampela. Archive: NTNG

Ποπολάρος (1975)
Γρηγόριου Ξενόπουλου

Popolaros (1975)
Grigorios Xenopoulos
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Σχέδια κοστουμιών και μακέτα σκηνικού για την παράσταση. 
Costume designs and setting mock-up for the play.

Σχέδια κοστουμιών και μακέτα σκηνικού για την παράσταση. 
Costume designs and setting mock-up for the play.

Αντιγόνη (1976)
Σοφοκλή

Antigone (1976)
Sophocles
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Σχέδια κοστουμιών για την παράσταση. Φωτογραφίες από τις πρόβες. Costume designs and photos from the rehearsals.

Ηλέκτρα (1977)
Σοφοκλή

Electra (1977)
Sophocles
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Σχέδια κοστουμιών και μακέτα σκηνικού για την παράσταση. 
Costume designs and setting mock-up for the play.

Σχέδια κοστουμιών και μακέτα σκηνικού για την παράσταση. 
Costume designs and setting mock-up for the play.

O φίλος μου ο Αίσωπος (1978)
Γιάννη Νεγρεπόντη

Toπικός παράγων (1978)
Παναγιώτη Καγιά

Ο filos mou o Aesopos (1978)
Yiannis Negreponte

Τopikos paragon (1978)
Panagiotis Kagias



66 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΙΆΝΝΗ ΚΥΡΟΥ THE WORLD OF YIANNIS KYROU 67

Προσχέδια σκηνικού και φωτογραφία από την παράσταση.
Setting drafts and photo from the play.

Φωτογραφία σκηνικού και σχέδια κοστουμιών για την παράσταση.
Setting photo and costume designs for the play.

Δεν είμαι εγώ (1979)
Γρηγόρη Ξενόπουλου

Den eimai ego (1979)
Grigoris Xenopoulos



Κάτι τρέχει στα γύφτικα (1979)
Λ. Λαζόπουλου, Γ. Ξανθούλη, Κ. Τσιάνου

Ο Μπαμπάς εκπαιδεύεται (1979)
Σπύρου Μελά

Kati trehei sta giftika (1979)
L. Lazopoulos, G. Xanthoulis, K. Tsianos 

O mpampas ekpedeyetai (1979)
Spyros Melas
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Σχέδια κοστουμιών και μακέτα σκηνικού για την παράσταση.
Costume designs and setting mock-up for the play.

Σχέδια κοστουμιών, μακέτα σκηνικού και φωτογραφίες από τις πρόβες.
Costume designs, setting mock-up and photos from the rehearsals.



Ο Τυχοδιώκτης (1979)
Μιχαήλ Χουρμούζη

O Tihodioktis (1979)
Michail Hourmouzis
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Σχέδια κοστουμιών και προσχέδια σκηνικών για την παράσταση. Costume designs and settings sketches for the play.



Κατζούρμπος (1980)
Γεωργίου Χορτάτση

Katzourmpos (1980)
Georgios Hortatsis
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Μακέτα σκηνικού και φωτογραφίες από τις πρόβες. 
Setting mock-up and photos from the rehearsals.

Σχέδια κοστουμιών για την παράσταση.
Costume designs for the play.



Χαιρέτα μου τον Πλάτανο (1980)
Γ. Κακουλίδη, Λ. Λαζόπουλου, Π. Κοντογιαννίδη, Μ. Μποσταντζόγλου, Ά. Βαγενά

Chaireta mou ton platano (1980)
G. Kakoulidis, L. Lazopoulos, P. Kontogiannidis, M. Bostantzoglou, A. Vagena
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Φωτογραφίες από την παράσταση. 
Photos from the play.

Σχέδια κοστουμιών για την παράσταση. 
Costume designs for the play.



Τα καινούρια ρούχα του Βασιλιά (1980)
Hans Christian Andersen

The king’s new clothes (1980)
Hans Christian Andersen
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Σχέδια κοστουμιών και μακέτα σκηνικού για την παράσταση. Costume designs and setting mock-up for the play.



Ο Βυσιννόκηπος (1981)
Anton Chekhov

The Cherry Orchard (1981)
Anton Chekhov

78 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΙΆΝΝΗ ΚΥΡΟΥ THE WORLD OF YIANNIS KYROU 79

Σχέδια κοστουμιών για την παράσταση.
Costume designs for the play.

Μακέτες σκηνικών για την παράσταση.
Setting mock-ups for the play.



Ο Φίακας (1981)
Δημοσθένη Μισιτζή

O Fiakas (1981)
Dimosthenis Misitzis
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Μακέτα σκηνικού και φωτογραφία από την παράσταση.
Setting mock-up and photo from the play.

Σχέδια κοστουμιών για την παράσταση.
Costume designs for the play.



Η τύχη της Μαρούλας (1981)
Δημήτριου Κορομηλά 

I tihi tis Maroulas (1981)
Dimitrios Koromilas
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Μακέτα σκηνικού και φωτογραφίες.
Setting mock-up and photos.

Σχέδια κοστουμιών, τρισδιάστατη μακέτα και φωτογραφίες από την παράσταση. Αρχείο Κ.Θ.Β.Ε. Φωτογραφίες: Σωκράτης Ιορδανίδης.
Designs costumes, three-dimensional model and photos from the play. Archive: NTNG Photos: Socrates Iordanides.



Προστάτες (1981)
Μήτσου Ευθυμιάδη

Prostates (1981)
Mitsos Efdimiadis
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Σχέδια κοστουμιών και φωτογραφίες από την παράσταση. Costume designs and photos from the play.



Ιφιγένεια εν Ταύροις (1981)
Ευριπίδη

Iphigenia in Tauris (1981)
Euripides
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Σχέδια κοστουμιών για την παράσταση. Costumes design for the play.



Ζήνων (1983)
Aγνώστου

Zinon (1983)
Uknown
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Φωτογραφίες και σχέδια κοστουμιών από την παράσταση. Photos and costume designs from the play.



Ένα χαμένο γράμμα (1988)
Ion Luca Caragiale

A lost letter (1988)
Ion Luca Caragiale
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Σχέδιο κοστουμιού, τρισδιάστατη μακέτα και φωτογραφίες από την παράσταση
Κοστούμι Ζωής Τραχανάκη από την παράσταση. Αρχείο Κ.Θ.Β.Ε Φωτογραφίες: Βασίλης Μποζίκης.

Costume design, three-dimensional model and photos from the play 
Costume of Zoe Trahanaki from the play. Archive: NTNG Photos: Vassilis Bozikis.



Οι κατεργαριές του Σκαπίνου (1989)
Molière

Les Fourberies de Scapin (1989)
Molière
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Σχέδια κοστουμιών, προσχέδια και φωτογραφίες από την παράσταση. Costume drawings, sketches and photographs from the play.



Προγράμματα παραστάσεων που έχει λάβει μέρος ο Γιάννης Κύρου. Theatrical programs in which Yiannis Kyrou has participated.



The Theater Group ARENA was created to help a specific 
group of people express themselves through theater – peo-
ple who felt the need for a different artistic outlet without 

necessarily linking it to professionalism. Their main motivation 
was spiritual and psychological, passion and enthusiasm. 
The Arena group of amateur actors gathered people of different 
ages, their common characteristic being the belief in teamwork 
and Yiannis Kyrou. Thus an active dynamic artistic and technical 
synergy was created, a total number of 35 people. Greek Theater 
was their pole, but they also included international works under 
certain conditions; the plays genuinely had to be popular theater 
performances serving the needs of popular culture and of a high 
aesthetic quality. The Arena, during its first season, staged 14 
projects:
1. O fonias, by M. Efthimiadis
2. Peirasmos, by Gr. Xenopoulos
3. Thavmasti Balomatou, by F.G. Lorca
4. What the Servant saw, by Joe Orton
5. The Court of Miracles, by I. Kambanellis
6. Mam, Kaka Kapi and nani, a satirical musical
7. Lokantiera, by K. Goldoni
8. Mum’s Marijuana is sweeter, by Dario Fo
9. Fioro of Levante, by Gr. Xenopoulos
10. Persons and mirrors’ by E. Ionesco
11. Epitaph, by Yiannis Ritsos
12. Midsummer Night’s Dream, by Shakespeare
13. The Marriage of Antigone, by K . Vergou

14.  Events-Forewords Cretan Renaissance works, 
in the Rethymno Festival.

For the needs of these projects, the Group plunged into an entire 
era, its morals and style in order to construct a genuine popular 
performance, keeping the high aesthetic of the age intact.
At the same time, the urge to escape from conventional theater 
and cinema, created a new tradition which involved the use of 
dilapidated and unfamiliar areas of the city of Chania, depending 
on the project at hand. Therefore, forgotten, hidden, or aban-
doned areas of Chania came back to life. In this way, “The Court-
yard of miracles” was performed in a real yard in Splantzia area, 
the “Lokantiera” in a Venetian bastion near the old Xenia hotel, 
“Marijuana” at the Venetian bastions of Firkas, “Fioro of Levante” 
in the old Disco “Lato” on Sfakion Street.
Along with the performances in the city of Chania, in the summer 
the ARENA theater group toured around the prefecture of Cha-
nia and Rethymnon. They visited 40 villages and towns, more 
than once, and gave performances for the prisoners serving in 
the Reformation Prison of Agia in Chania and for students and 
soldiers.
Also, ARENA participated in the Festival of Experimental troupes 
from all over Greece at the “Elyze” theater in Athens and in the 
12th National Festival of Experimental Theater in Corinth - Pe-
loposissos.
Finally, the activities of the Group included theatrical education 
tutorials, which was received with great enthusiasm from the cit-
izens Chania.

Η Θεατρική Ομάδα ΆΡΕΝΆ δημιουργήθηκε για να εκφραστούν 
μέσα από το θέατρο, άνθρωποι που ένιωθαν αυτήν την 
ανάγκη, χωρίς να τη συνδέουν απαραίτητα με τον επαγ-

γελματισμό. Με κύρια κίνητρα τις πνευματικές και ψυχικές τους 
ανησυχίες, το μεράκι και το κέφι, στην Ομάδα συγκεντρώθηκαν 
άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών, με κοινό χαρακτηριστικό τους 
την πίστη στην ομαδική δουλειά και στον Γιάννη Κύρου. Έτσι, δη-
μιουργήθηκε ένα ενεργό δυναμικό Καλλιτεχνικών και Τεχνικών 
Συνεργάτων, μεγαλύτερο σε αριθμό των 35 ατόμων. Κύριος άξο-
νας των παραστάσεων υπήρξε το ελληνικό θεατρικό έργο, αλλά 
και το διεθνές, αρκεί η παράσταση να υπηρετούσε ένα γνήσιο λα-
ϊκό θέατρο-θέαμα, χωρίς καθόλου να υποβαθμίζει την αισθητική 
του θεατή. Η ΆΡΕΝΆ, στην πρώτη της περίοδο, ανέβασε 14 έργα:
1. Ο Φονιάς, του Μ. Ευθυμιάδη
2. Ο Πειρασμός, του Γρ. Ξενόπουλου
3. Η Θαυμαστή Μπαλωματού, του Φ.Γ. Λόρκα
4. Τι είδε ο Υπηρέτης, του Τζο Όρτον
5. Η Άυλή των θαυμάτων, του Ι. Καμπανέλλη
6. Μαμ, Κακά ΚΆΠΗ και νάνι, σατιρική επιθεώρηση
7. Η Λοκαντιέρα, του Κ. Γκολντόνι
8. Η Μαριχουάνα της Μαμάς είναι πιο γλυκιά, του Ντάριο Φο
9. Το Φιόρε του Λεβάντε, του Γρ. Ξενόπουλου
10. Πρόσωπα και καθρέπτες, του Ε. Ιονέσκο
11. Επιτάφιος, του Γιάννη Ρίτσου
12. Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, του Σαίξπηρ
13. Ο Γάμος της Άντιγόνης, της Κ. Βέργου

14.  Δρώμενα-Πρόλογοι Κρητικών Άναγεννησιακών έργων, 
στο Φεστιβάλ Ρεθύμνου.

Για τις ανάγκες αυτών των έργων η Ομάδα έκανε τη μελέτη μιας 
ολόκληρης εποχής, των ηθών και του ύφους της, με στόχο να 
παρουσιάσει μια γνήσια λαϊκή παράσταση, διατηρώντας ακέραιη 
μια υψηλή αισθητική. 
Παράλληλα, ξεφεύγοντας από το συμβατικό θεατρικό χώρο των 
κινηματοθεάτρων, δημιούργησε την παράδοση να χρησιμοποιεί 
υποβαθμισμένες και άγνωστες περιοχές της πόλης των Χανίων, 
επιλέγοντας το κατάλληλο έργο. Έτσι, ξαναζωντάνευαν δημιουρ-
γικά χώροι. Ενδεικτικά, Η Άυλή των θαυμάτων παρουσιάστηκε σε 
μια πραγματική αυλή στην Σπλάντζια, η Λοκαντιέρα σε ένα ενετικό 
προμαχώνα, στην περιοχή του παλιού Ξενία, η Μαριχουάνα στα 
ενετικά φυλάκια του Φιρκά, το Φιόρε του Λεβάντε στην παλιά Ντί-
σκο Λατώ, στην οδό Σφακίων.
Παράλληλα με τις παραστάσεις στην πόλη των Χανίων, το καλο-
καίρι γίνονταν περιοδείες σε όλο το νομό Χανίων και Ρεθύμνης. 
Η Ομάδα είχε επισκεφτεί 40 χωριά και πόλεις, περισσότερες από 
μία φορά, και είχε δώσει επίσης παραστάσεις στις Επανορθωτι-
κές Φυλακές Άγιάς Χανίων, αλλά και για μαθητές και στρατιώτες. 
Επίσης, η ΆΡΕΝΆ συμμετείχε στο Φεστιβάλ Πειραματικών Θιάσων 
από όλη την Ελλάδα στο Θέατρο Ελυζέ, στην Άθήνα, αλλά και στο 
12ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Πειραματικού Θεάτρου, στην Κόρινθο. 
Τέλος, στις δραστηριότητες της Ομάδας συμπεριλαμβάνονταν οι 
παραδόσεις μαθημάτων θεατρικής παιδείας, δράση που έτυχε με-
γάλης ανταπόκρισης από τους πολίτες.

Το Χρονικό της Πειραματικής Θεατρικής Ομάδας των Χανίων, «Αρένα».

O Γιάννης Κύρου και το «Αρένα» Θέατρο
Υiannis Kyrou and the «Arena» Theater

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ • SECTION II

The Chronicles of the Experimental Theater Group of Chania, “Arena”.

Στην Αρένα, 1988
At Arena, 1988



Αφίσες και προγράμματα από τις παραστάσεις της Αρένας.
Posters and programs from the plays of Arena.



Ο Φονιάς (1984)
Μήτσου Ευθυμιάδη

Fonias (1984)
Mitsos Efthimiadis
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Φωτογραφίες από την παράσταση.
Photos from the play.

Σχέδια κοστουμιών και μακέτα σκηνικού για την παράσταση.
Costume designs and setting mock-up for the play.



Ο Πειρασμός (1984)
Γρηγόρη Ξενόπουλου

Peirasmos (1984)
Grigoris Xenopoulos
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Φωτογραφίες και προσχέδιο σκηνικού για την παράσταση. Photos and setting sketch for the play.



Η Θαυμαστή Μπαλωματού (1985)
Federico García Lorca 

Thavmasti Balomatou (1985)
Federico García Lorca
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Φωτογραφίες από τις πρόβες. Photographs from the rehearsals.



Μαμ, Κακά ΚΑΠΗ και νάνι (1986)
Δ. Παπαδοπούλου, Λ. Λαζόπουλου,

Π. Χατζηκουτσέλη, Γ. Μποσταντζόγλου

Τι είδε ο Υπηρέτης (1985)
Joe Orton

Mam, Kaka Kapi and nani (1986)
D. Papadopouloy, L. Lazopoulos,

P. Chatzikoutselis, G. Bostantzoglou

What the Servant saw (1985)
Joe Orton
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Φωτογραφίες από την παράσταση.
Photos from the play.

Φωτογραφίες από τις πρόβες.
Photos from the rehearsals.



Η Αυλή των θαυμάτων (1986)
Ιάκωβου Καμπανέλλη

The Court of Miracles (1986)
Iakovos Kampanellis
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Φωτογραφίες από τις πρόβες και προσχέδιο σκηνικού. Photos from the rehearsals and setting sketch. 
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Φωτογραφίες από την προετοιμασία της παράστασης.
Photos from the preparation of the play.

Φωτογραφίες από την προετοιμασία της παράστασης. Μακέτα σκηνικού.
Photos from the preparation of the play. Setting mock-up.

Η Λοκαντιέρα (1987)
Carlo Osvaldo Goldoni

Lokantiera (1987)
Carlo Osvaldo Goldoni



Η Λοκαντιέρα (1987)
Carlo Osvaldo Goldoni

Lokantiera (1987)
Carlo Osvaldo Goldoni
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Φωτογραφίες από τις πρόβες και την παράσταση. Photos from the rehearsals and the play.



Το Φιόρε του Λεβάντε (1988)
Γρηγόρη Ξενόπουλου

Η Μαριχουάνα της Μαμάς είναι πιο γλυκιά (1988)
Dario Fo

Fioro of Levante (1988)
Grigoris Xenopoulos

La marijuana della mamma è la più bella (1988)
Dario Fo
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Φωτογραφίες από την παράσταση.
Photos from the play.

Φωτογραφίες από την παράσταση.
Photos from the play.



Επιτάφιος (1989)
Γιάννη Ρίτσου

Πρόσωπα και καθρέπτες (1989)
Eugène Ionesco

Epitaph (1989)
Yannis Ritsos

Persons and mirrors (1989)
Eugène Ionesco
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Φωτογραφίες από την παράσταση.
Photos from the play.

Φωτογραφίες από την παράσταση.
Photos from the play.



Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας (1989)
William Shakespeare

Midsummer Night’s Dream (1989)
William Shakespeare
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Προσχέδια κοστουμιών και φωτογραφίες από τις πρόβες. Costume sketches and photos from the rehearsals.



Ο Γάμος της Αντιγόνης (1989)
Κωνσταντίνας Βέργου

The Marriage of Antigone (1989)
Konstantina Vergou
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Μακέτα σκηνικού και φωτογραφίες από τις πρόβες. Setting mock-up and photos from the rehearsals.
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Δρώμενα-Πρόλογοι Κρητικών Αναγεννησιακών έργων
στο Φεστιβάλ Ρεθύμνου (1990)

Events-Forewords of Cretan Renaissance works
in the Rethymno Festival (1990)

Φωτογραφίες από την προετοιμασία και την παράσταση. Photos of the preparation and the performance.



O Γιάννης Κύρου και η τηλεοόραση
Υiannis Kyrou and the television

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ • SECTION ΙΙI

Στον κόσμο της οθόνης...

Ο Γιάννης Κύρου από το 1975 είχε πολύ έντονη παρουσία στην ελληνική τηλεό-
ραση. Έκανε τα σκηνικά και τα κοστούμια σε πάνω από εκατό θεατρικά έργα για 
την εκπομπή, το Θέατρο της Δευτέρας, αρκετές τηλεοπτικές σειρές, μεταξύ των 

οποίων, Οι Δικαίοι, Βασίλισσα Άμαλία, Θεατρίνα, το Βίβα Κατερίνα και η φημισμένη 
Άστροφεγγιά. Επιμελήθηκε την εκπομπή Μουσική Βραδιά, και αρκετά πρωτοχρονιάτικα 
σόου.
Στον κινηματογράφο, υπήρξε βοηθός του Μιχάλη Κακογιάννη, στα σκηνικά και τα κο-
στούμια της ταινίας Όταν τα ψάρια βγήκαν στη στεριά (1966) και σχεδίασε τα σκηνικά 
και τα κοστούμια για την ταινία του Κώστα Καραγιάννη, Πονηρό Θηλυκό κατεργάρα 
γυναίκα (1980) με την Άλικη Βουγιουκλάκη.

In the world of the screen...

Since 1975, Yiannis Kyrou had a very strong presence in the Greek television. 
He made the sets and costumes in over a hundred plays for broadcast, Theater 
on Monday, several television series, among them, Oi Dikaioi, Vasilissa Amalia, 

Theatrina, Viva Katerina and the famous Astrofeggia. He curated the show Night 
Music, and several New Year's day shows.
As an assistant to Michael CacoYiannis, he designed the sets and costumes in the 
film When the fish came out (1966), as well as the sets and costumes for the film 
by Kostas KaraYiannis, Poniro Thiliko Katergara ginaika (1980) with Aliki Vouyouklaki.

Από τα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς “Βασίλισσα Αμαλία”, 1975
From the making of the television series “Vasilissa Amalia”, 1975



Οι ξεριζωμένοι (ΕΡΤ 1980)
Άλέκου Λιδωρίκη

Το επάγγελμα της κυρίας Γουώρεν (ΕΡΤ 1977)
George Bernard Shaw

Oi xerizomenoi (ERT 1980)
Alekos Lidorikis

The profession of Mrs. Warren (ERT 1977)
George Bernard Shaw
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Η Μαίρη Αρώνη στο ρόλο της κυρίας Γουώρεν. Μακέτες σκηνικών για το έργο. 
Mary Aroni at the part of Mrs. Warren. Setting mock-ups for the TV play.

Μακέτες σκηνικών από για το έργο.
Setting mock-ups for the TV play.



Κολόμπ (ΕΡΤ 1978)
Jean Anouilh

Colombe (ERT 1978)
Jean Anouilh
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Φωτογραφίες από τα γυρίσματα.
Photos from the shooting.

Μακέτες σκηνικών για το έργο.
Setting mock-ups for the TV play.



Πατέρας (ΕΡΤ 1977)
August Strindberg

H σημασία του να είσαι σοβαρός (ΕΡΤ 1980)
Oscar Wilde

Father (ERT 1977)
August Strindberg

The importance of being earnest (ERT 1980)
Oscar Wilde
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Φωτογραφίες από τα γυρίσματα. Μακέτα σκηνικού για το έργο.
Photos from the shooting. Setting mock-up for the TV play.

Φωτογραφία από τα γυρίσματα. Μακέτες σκηνικών για το έργο.
Photo from the shooting. Setting mock-ups for the TV play.



Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα (ΕΡΤ 1980)
Εορταστικό πρόγραμμα

Merry Christmas and happy New Year (ΕΡΤ 1980)
Celebrational show
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Μακέτες σκηνικών για το εορταστικό πρόγραμμα. Setting mock-ups for the TV show.



Αστροφεγγιά (ΕΡΤ 1980)
Ιώαννη Μιχαήλ Παναγιωτόπουλου

Astrofeggia (ERT 1980)
Iaonnis Michail Panagiotopoulos
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Φωτογραφίες από τα γυρίσματα.
Photos from the shooting.

Μακέτες σκηνικών για το έργο.
Setting mock-ups for the TV play.



Θέατρο της Δευτέρας (ΕΡΤ) Monday Theater (ERT)
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Η Σουζάνα του παπά, ΕΡΤ 1977
Priest’s Suzan, ERT 1977

O κουρέας της Σεβίλλης, ΕΡΤ 1978
Il barbiere di Siviglia, ERT 1978

Τα σαράντα αυγά, ΕΡΤ 1977
Forty eggs, ERT 1977

Ζαμπελάκι, ΕΡΤ 1979
Zampelaki, ERT 1979

Γυναίκα στο σύθαμπο, ΕΡΤ 1978
Woman in the mist, ERT 1978

O ξένος, ΕΡΤ 1979
The stranger, ERT 1979

Ήμουν ένα άσχημο κορίτσι, ΕΡΤ 1977
I was an ugly girl, ERT 1977

Αντιπενθερίνη, ΕΡΤ 1979
Antipentherini, ERT 1979

To άνθος του κάκτου, ΕΡΤ 1977
Cactus flower, ERT 1977

Οι επτά γυναίκες του Κυανοπώγωνα, ΕΡΤ 1979
Les sept femmes de la Barbe-Bleue, ERT 1979

Ένας απρόσκλητος μουσαφίρης, ΕΡΤ 1978
An uninvited guest, ERT 1978

Πέφτει το βράδυ, ΕΡΤ 1979
Night falls, ERT 1979
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Η παραστασιογραφία
του Γιάννη Κύρου
1965
•  Κοστούμια για το συγκρότημα λαϊκών χορών Ν. Μπαζάκα. Θεσσαλονίκη. 
•   Ο έρωτας των 4 συνταγματαρχών του Πήτερ Ουστίνωφ. Θίασος Ανδρέα 

Φιλιππίδη - Λιλής Παπαγιάννη. 
Σκηνοθεσία: Ανδρέα Φιλιππίδη. (σκηνικά, κοστούμια)

1966
•  Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Ελληνική Σκηνή Άννας Συνοδινού. 

Λυκαβηττός. 
Σκηνοθεσία: Μίνως Βολανάκης. (Βοηθός του M. Βολανάκη, σκηνικά, 
κοστούμια) 

1967
•   Πιθοπρακτά του Ιάννη Ξενάκη. Ελληνικό Χορόδραμα Ραλλούς Μάνου. 

Χορογραφία: Ραλλού Μάνου. Μουσική: Γιάννη Ξενάκη. (σκηνικά, 
κοστούμια)

•  Οι Κατεργαριές του Σκαπίνου του Μολιέρου. Δημοτικό θέατρο 
Καλλιθέας. Θέατρο των Νέων. 
Σκηνοθεσία και προσαρμογή κειμένου: Μαίρη Βοσταντζή. (σκηνικά, 
κοστούμια)

•  Τζέιν Έιρ της Charlotte Bronte. Μετάφραση- διασκευή: Νίκος 
Μπακογιάννης. Θίασος Ελληνική Αυλαία, Δάφνη Σκούρα και Τάκης 
Εμμανουηλίδης. Σκηνοθεσία: Λυκούργος Καλλέργης. Μουσική: Νίκος 
Καλλίτσης. (σκηνικά, κοστούμια)

•  Η Θυσία του Αβραάμ του Β. Κορνάρου. Θίασος Ελληνική Αυλαία, Δάφνη 
Σκούρα και Τάκης Εμμανουηλίδης. 
Σκηνοθεσία: Νίκος Μπακογιάννης. Μουσική: Νίκος Καλλίτσης. (σκηνικά, 
κοστούμια)

1968
•  Μαρία Πενταγιώτισσα του Κώστα Μπηλίρη. Ελληνική Αυλαία Τάκη 

Εμμανουηλίδη. Κύπρος. Θίασος Δάφνης Σκούρα.  
Σκηνοθεσία: Αντώνης Αντωνίου. Μουσική: Νίκου Καλλίτση. (σκηνικά, 
κοστούμια)

•  Η Απολογία της Κλυταιμνήστρας. Κείμενα από την Ηλέκτρα του Σοφοκλή. 
Μετάφραση: Αχ. Κοντοστάθης. Ελληνικό Χορόδραμα Ραλλού Μάνου. 
Οργάνωση: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ). 
Σκηνοθεσία: Ραλλού Μάνου. Μουσική: Θόδωρος Αντωνίου. 
Διδασκαλία Λόγου: Αλέκα Κατσέλη. Διεύθυνση Ορχήστρας: Γιώργος 
Κουρουπός. (σκηνικά, κοστούμια) 

•  Μαθήματα γάμου του Leslie Stevens. Μετάφραση: Πλάτωνας Μουσαίος. 
Θέατρο Γκλόρια. Αθηναϊκή Σκηνή – Τζούλιας Απέργη. 
Σκηνοθεσία: Αντώνη Αντωνίου. Μουσική επιμέλεια: Βασίλη Ρίτσου. 
(σκηνικά, κοστούμια)

1969
•  Τζέιν Έιρ της Charlotte Bronte. Διασκευή: Νίκος Μπακογιάννης. Θέατρο 

Χατζώκου. Θίασος Ελένης Ανουσάκη, Νίκου Βασταρδή. 
Σκηνοθεσία: Μήτσος Λυγίζος. Μουσική επιμέλεια: Νίκος Καλλίτσης. 
(σκηνικά, κοστούμια)

•  Το παιχνίδι του θανάτου του Martin Weil. Θίασος Ελένης Ανουσάκη. 
Σκηνοθεσία: Μήτσος Λυγίζος. (σκηνικά)

•  Είναι μεσάνυχτα Δρ. Σβάιτσερ του Gilbert Cesbron. Μετάφραση Λέτας 
Παπαφράγκου, Ρένας Τριανταφυλλίδη. (σκηνικά, κοστούμια) 
Δραματική Σκηνή Εταιρίας Χριστιανικού Θεάτρου. Σκηνοθεσία - Μουσική 
επιμέλεια: Μαίρη Βοσταντζή. (σκηνικά, κοστούμια)

•  Μαρία Πενταγιώτισσα του Κώστα Μπηλίρη. Ελληνική Αυλαία Τάκη 
Εμμανουηλίδη. Θίασος Δάφνης Σκούρα. (σκηνικά, κοστούμια) 
Στρατιωτικό Θέατρο Θεσσαλονίκης . Σκηνοθεσία: Αντώνης Αντωνίου. 
Μουσική επιμέλεια: Νίκου Μπακογιάννη. (σκηνικά, κοστούμια)

•  Μαρία Πανταγώτισσα του Κώστα Μπηλίρη. Ελληνική Αυλαία Τάκη 
Εμμανουηλίδη. Θίασος Κλεό Σκουλούδη – Βασίλη Μαυρομάτη. 
Φεστιβάλ Φθιώτιδας – Φωκίδος. Σκηνοθεσία: Αντώνης Αντωνίου. 
Μουσική: Τάκης Αργύρης (σκηνικά, κοστούμια)

1970
•  Το Ζευγάρωμα του Γρηγορίου Ξενόπουλου. – Κρατικό Θέατρο Βορείου 

Ελλάδας – Κεντρική Σκηνή. 
Σκηνοθεσία: Κωστής Μιχαηλίδης. Χορογραφίες: Ρένα Καμπαλάδου. 
Μουσική επιμέλεια: Πόλα Γαζουλέα. (σκηνικά, κοστούμια)

•  Γη S.O.S. musical του Άλκη Παπά. Θίασος Αλέκου Αλεξανδράκη – 
Θέατρο Μινώα. 
Σκηνοθεσία: Ανδρέα Φιλιππίδη. Μουσική: Μάνος Λοίζος. Χορογραφίες: 
Γιάννης Φλερύ. (σκηνικά, κοστούμια)

•   Μιας πεντάρας νιάτα των Ασημάκη Γιαλαμά, Κώστα Πρετεντέρη. Θίασος 

Αλέκου Αλεξανδράκη – Θέατρο Μινώα. 
Σκηνοθεσία: Ανδρέα Φιλιππίδη. Μουσική επιμέλεια: Πόλα Γαζουλέα. 
(σκηνικά, κοστούμια)

•  Σφήκες του Αριστοφάνη. Μετάφραση: Μάρκου Αυγέρη. Θεατρικό Τμήμα 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Ηρώδειο, Φεστιβάλ Αθηνών 1970. 
Σκηνοθεσία: Νίκος Παροίκος. Μουσική: Χρήστος Λεοντής. Χορογραφίες: 
Ρένα Καμπαλάδου. 
Μάσκες: Ανδρέας Πέρης. (Απαγορεύτηκε στη γενική δοκιμή από την 
Δικτατορία). (σκηνικά, κοστούμια)

•  Αντιγόνη του Σοφοκλή. Μετάφραση: Γίαννης Γρυπάρης. Κρατικό Θέατρο 
Βορείου Ελλάδας – Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. 
Σκηνοθεσία: Κωστής Μιχαηλίδης. Σκηνικά: Γιώργος Πάτσας. Μουσική: 
Γιώργος Σισιλιάνος. Χορογραφίες: Κική Αγραφιώτου. (κοστούμια)

1971
•  Ο Διάκος του Σωτήρη Πατατζή. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας – 

Κεντρική Σκηνή. 
Σκηνοθεσία Λάμπρος Κωστόπουλος. Μουσική επιμέλεια: Μύρτα 
Πολύζου. (σκηνικά, κοστούμια)

•  Παπαφλέσσας του Σπύρου Μελά. Θεατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Ηρώδειο, Φεστιβάλ Αθηνών 1971. 
Σκηνοθεσία: Νίκος Παροίκος. Μουσική: Γιώργος Τσαγκάρης. 
Χορογραφίες: Κατερίνα Δρυμάρνου – Κύρου. (σκηνικά, κοστούμια)

•  Αντιγόνη του Σοφοκλή. Μετάφραση: Ιωάννη Γρυπάρη. Κλασσικό Θέατρο 
Ρόδου. 
Σκηνοθεσία: Αλέξη Μίγκα. Μουσικη: Λίνος Κόκοτος. Χορογραφίες: Κική 
Αγραφιώτου. (σκηνικά, κοστούμια)

•  Οιδίπους Τύραννος του Σοφοκλή. Μετάφραση: Φώτος Πολίτης. 
Κλασσικό Θέατρο Ρόδου. 
Σκηνοθεσία: Βασίλη Ρίτσου. Μουσική: Λίνος Κόκοτος. Χορογραφίες: Κική 
Αγραφιώτου. (σκηνικά, κοστούμια)

•  Ο κόκορας και οι κό..ττες.. των Κ. Καραγιάννη – Ν. Καμπάνη – Δ. 
Τζεφρώνη. Θίασος Γ. Γκιωνάκη. Θέατρο Μινώα. 
Σκηνοθεσία: Κώστας Καραγιάννης. (σκηνικά)

•  Δον Περλιμπλίν και Μπελίσα του F. G. lorca. Μετάφραση: Νίκου Γκάτσου. 
Θέατρο Μπουρνέλλη. 
Σκηνοθεσία: Κωστή Μιχαηλίδη. Σκηνικά: Γιώργου Πάτσα. Μουσική: 
Σταύρου Ξαρχάκου. (κοστούμια)

•  Το τραγούδι της κούνιας των Gregorio και Maria Martinez Sierra. 
Μετάφραση: Αχιλλέας Κύρου. Θέατρο Μπουρνέλλη. Θίασος Αντιγόνης 
Βαλάκου. Σκηνοθεσία: Κωστή Μιχαηλίδη. Σκηνικά: Γιώργου Πάτσα. 
Μουσική: Τώνη Γεωργίου. (κοστούμια)

•  Μια γυναίκα πειρασμός του Paoul Praxy. Ελεύθερη απόδοση: Θάνος 
Λειβαδίτης. Θίασος Λειβαδίτη – Σταθοπούλου. Ανοικτό Θέατρο. 
Σκηνοθεσία: Αντώνη Αντωνίου. Μουσική επιμέλεια: Πωλ Ράιτ. (σκηνικά)

•  Γυμνή σαν την αλήθεια του R. Lotar. Μετάφραση Δημήτρη Γιαννουκάκη. 
Θίασος Λειβαδίτη – Σταθοπούλου. Ανοικτό Θέατρο. Σκηνοθεσία: Θάνος 
Λειβαδίτης. Μουσική επιμέλεια: Πωλ Ράιτ. (σκηνικά)

1972
•  Η Κυρία δεν πενθεί – Άνθρωποι και άλογα του Κώστα Μουρσελά. 

Εθνικό Θέατρο- Νέα Σκηνή. 
Σκηνοθεσία: Λάμπρος Κωστόπουλος. Μουσική επιμέλεια: Ισμήνης 
Αυγέρη. (σκηνικά, κοστούμια)

•  Τοπικός Παράγων του Παναγιώτη Καγιά. Εθνικό Θέατρο – Άρμα 
Θέσπιδος. Σκηνοθεσία: Λάμπρος Κωστόπουλος. Μουσική επιμέλεια: 
Μπούλη Κυριακάκη. (σκηνικά, κοστούμια)

•  Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του William Shakespeare. Μετάφραση: 
Βασίλης Ρώτας. Θεατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών, Ηρώδειο, 
Φεστιβάλ Αθηνών 1972. Σκηνοθεσία: Νίκος Παροίκος. Μουσική Γιώργος 
Τσαγκάρης. Χορογραφίες: Κατερίνα Δρυμάρνου – Κύρου. (σκηνικά, 
κοστούμια)

•  Ευμενίδες του Αισχύλου. Πρωτότυπο κείμενο. Θεατρικό Τμήμα 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Ηρώδειο, Φεστιβάλ Αθηνών 1972. 
Σκηνοθεσία: Νίκος Παροίκος. Μουσική: Βασίλης Τενίδης. (σκηνικά, 
κοστούμια)

•  Η Θεατρίνα του Somerset Maugham σε απόδοση Μάριου Πλωρίτη. 
Θίασος Αλίκης Βουγιουκλάκη. Θέατρο Αλίκη. 
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Μουσική επιμέλεια: Σοφία 
Μιχαλίτση. (σκηνικά, κοστούμια)

1973
•  Αλκιβιάδης του Νίκου Τουτουντζάκη. Εθνικό Θέατρο – Άρμα Θέσπιδος. 

Σκηνοθεσία: Λάμπρος Κωστόπουλος. Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις 
(σκηνικά, κοστούμια)

•  Όρνιθες του Αριστοφάνη. Μετάφραση: Νίκος Σφυρόερας. Κρατικό 
Θέατρο Bορείου Ελλάδος – Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Σκηνοθεσία: 
Κωστής Μιχαηλίδης. Μουσική: Νικηφόρος Ρώτας. Χορογραφία: Κική 
Αγραφιώτου. Επανάληψη στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού το 1974. (σκηνικά, 
κοστούμια)

•  Ο Άνθρωπος του σούπερ μάρκετ του Γεράσιμου Σταύρου. Θίασος Κ. 
Βουτσά. Θέατρο Μινώα. Σκηνοθεσία: Δημήτρης Νικολαϊδης. (σκηνικά)

•  Ωραία μου κυρία του George Bernard Shaw σε απόδοση Μάριου 
Πλωρίτη. Θίασος Αλίκης Βουγιουκλάκη. Θέατρο Αλίκη. Σκηνοθεσία: 
Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Μουσική επιμέλεια: Σοφία Μιχαλίτση. (σκηνικά, 
κοστούμια)

1974
•  Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας του Δημήτριου Κορομηλά. Κρατικό 

Θέατρο Βορείου Ελλάδος – Κεντρική Σκηνή. 
Σκηνοθεσία: Κωστής Μιχαηλίδης. Μουσική: Χρήστος Λεοντής. (σκηνικά, 
κοστούμια)

•  Θεσμοφοριάζουσες του Αριστοφάνη. Μετάφραση: Νίκος Σφυρόερας. 
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος-Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. 
Σκηνοθεσία: Κωστής Μιχαηλίδης. Μουσική: Μάνος Λοΐζος. Χορογραφία: 
Ντόρα Τσάτσου - Συμεωνίδη. (σκηνικά, κοστούμια)

•  Ορέστης. Σε κείμενα του Αισχύλου. Μετάφραση: Γιάννης Γρυπάρης. 
Ελληνικό Χορόδραμα Ραλλούς Μάνου. Ηρώδειο - Φεστιβάλ Αθηνών. 
Θέμα και χορογραφία: Ραλλού Μάνου. Σκηνοθεσία: Νίκος Παροίκος. 
Μουσική: Maurice Ohana – Miroslav Kabelac. (σκηνικά, κοστούμια)

1975
•  Ο Ποπολάρος του Γρηγορίου Ξενόπουλου. Κρατικό Θέατρο Βορείου 

Ελλάδος. Σκηνοθεσία: Κωστής Μιχαηλίδης. (σκηνικά, κοστούμια)

1976
•  Αντιγόνη του Σοφοκλή. Μετάφραση: Γεράσιμου Γρηγόρη. Καλλιτεχνική 

και Πνευματική Εταιρία Δεσμοί - Ασπασία Παπαθανασίου. 
Σκηνοθεσία: Νίκος Παροίκος. Μουσική: Χρήστος Πήττας. Χορογραφική 
επιμέλεια: Ολυμπία Γελοδάρη. (σκηνικά, κοστούμια)

1977
•   Ηλέκτρα του Σοφοκλή. Μετάφραση: K. Χ. Μύρης. Καλλιτεχνική και 

Πνευματική Εταιρία Δεσμοί - Ασπασία Παπαθανασίου. 
Σκηνοθεσία: Ασπασία Παπαθανασίου. Μουσική: Χρήστος Πήττας. 
Χορογραφία: Μαρία Γκούτη. (σκηνικά, κοστούμια)

•  Πλούτος του Αριστοφάνη. Παράφραση: Μιχαήλ Χουρμούζιος. 
Καλλιτεχνική και Πνευματική Εταιρία Δεσμοί - Ασπασία Παπαθανασίου. 
Σκηνοθεσία: Νίκος Παροίκος. Μουσική: Γιώργος Τσαγκάρης. Χορογραφία: 
Βούλα Μοραγέμου. (σκηνικά, κοστούμια)

•  Ιφιγένεια εν Ταύροις του Ευριπίδη . Μετάφραση: Απ. Μελαχροινού. 
Θέατρο Βεργή. Θίασος Έλσας Βεργή – Χρηστου Φράγκου. 
Σκηνοθεσία: Νίκος Περέλης. Μουσική: Στέφανος Βασιλειάδης. 
Χορογραφία: Ζουζού Νικολούδη. (σκηνικά, κοστούμια)

•  Ο Σιγανοπαπαδιάς των Πολύβιου Βασιλειάδη - Λάκη Μιχαηλίδη Θίασος 
Σωτήρη Μουστάκα. Θέατρο Φλορίντα. 
Σκηνοθεσία: Αντώνης Αντωνίου. Μουσική επιμέλεια: Ζακ Μεναχέμ. 
(σκηνικά)

•  Βαριέμαι του Ricardo Talesnik. Μετάφραση: Ελπίδα Μπραουδάκη. 
Θίασος Παρουσία – Θεόφιλου Ζαμάνη. Σκηνοθεσία: Θεόφιλος Ζαμάνης. 
Μουσική: Σταμάτης Κραουνάκης. (σκηνικά)

•  Οι ένοχοι είναι μεταξύ μας του J. B. Priestley. Σε απόδοση Θάνου 
Λειβαδίτη. Θίασος Θάνου Λειβαδίτη. 
Σκηνοθεσία: Αντώνη Αντωνίου. Μουσική επιμέλεια: Πωλ Ράιτ. (σκηνικά, 
κοστούμια)

•  Η Δίκη της Εύας του Alfred Crisri. Σε απόδοση: Θάνου Λειβαδίτη. 
Θίασος: Θάνου Λειβαδίτη. Σκηνοθεσία: Αντώνη Αντωνίου. Μουσική 
επιμέλεια: Πωλ Ράιτ. (σκηνικά, κοστούμια)

•  Ξυπόλητη στο πάρκο του Neil Simon σε μετάφραση Μάριου Πλωρίτη. 
Θίασος Ζωής Λάσκαρη – Βασίλη Τσιβιλίκα. Θέατρο Ακάδημος. 
Σκηνοθεσία: Αντώνης Αντωνίου. Μουσική επιμέλεια: Ζακ Μεναχέμ. 
(σκηνικά)

1978
•  Ο φίλος μας ο Αίσωπος του Γιάννη Νεγρεπόντη. Καλλιτεχνική και 

Πνευματική Εταιρία Δεσμοί - Ασπασία Παπαθανασίου. 
Σκηνοθεσία: Νίκος Παπαδάκης. Μουσική: Χριστόδουλος Χάλαρης. 
Χορογραφία: Σοφία Σπυράτου. (σκηνικά, κοστούμια)

•  Τοπικός Παράγων του Παναγιώτη Καγιά. Εθνικό Θέατρο – Άρμα 
Θέσπιδος. Σκηνοθεσία: Λάμπρος Κωστόπουλος. 
Μουσική επιμέλεια: Μπούλη Κυριακάκη. (σκηνικά, κοστούμια)

•  Κάθε μεσημέρι… η τιβί μας βάζει χέρι, των Καραγιάννη – Σακελλάρη 
Θίασος Στυλιανοπούλου – Σίσκου – Ατζολετάκη – Καραγιώργη. 
Σκηνοθεσία: Κώστας Καραγιάννης. Μουσική: Στέφανος Μπούρας. 
(σκηνικά, κοστούμια)

1979
•  Δεν είμαι εγώ του Γρ. Ξενόπουλου. Εθνικό Θέατρο – Νέα Σκηνή. 

Σκηνοθεσία: Κωστής Μιχαηλίδης. Μουσική επιμέλεια: Στέφανου 
Βασιλειάδη. (σκηνικά, κοστούμια)

•  Ο Μπαμπάς εκπαιδεύεται του Σπύρου Μελά . Κρατικό Θέατρο Βορείου 
Ελλάδας - Σέρρες. Σκηνοθεσία: Πάνος Παπαϊωάννου (σκηνικά, 
κοστούμια)

•  Κάτι τρέχει στα γύφτικα. Επιθεώρηση. Κείμενα: Λ. Λαζόπουλος, Γ. 

Ξανθούλης, Κ. Τσιάνος κ.ά. Θεσσαλικό Θέατρο. 
Σκηνοθεσία: Διαγόρας Χρονόπουλος (σκηνικά, κοστούμια)

•  Ο Τυχοδιώκτης του Μιχαήλ Χουρμούζη. Καλλιτεχνική και Πνευματική 
Εταιρία Δεσμοί - Ασπασία Παπαθανασίου. 
Σκηνοθεσία: Νίκος Παπαδάκης. Μουσική επιμέλεια: Ρηνιώ Παπανικόλα. 
(σκηνικά, κοστούμια)

1980
•  Κατζούρμπος του Γεωργίου Χορτάτση. Ε.ΘΕ. Κρήτης. Σκηνοθεσία: Κωστή 

Μιχαηλίδη. Μουσική: Γιώργου Τσαγκάρη. 
Χορογραφίες: Μαρτίνα Βογιατζή. (σκηνικά, κοστούμια) 

•  Η τύχη της Μαρούλας του Δημήτριου Κορομηλά. Ε.ΘΕ. Κρήτης. 
Σκηνοθεσία: Κωστή Μιχαηλίδη. 
Μουσική: Γιώργου Τσαγκάρη. Χορογραφίες: Μαρτίνα Βογιατζή. (σκηνικά, 
κοστούμια) 

•  Ο Άγιος Πρεβέζης του Σπ. Καρατζαφέρη. Θέατρο Ντοκουμέντο. 
Σκηνοθεσία: Μάκη Αντωνόπουλου. Μουσική: Γιώργου Θεοδοσιάδη. 
(σκηνικά, κοστούμια)

•  Ότι θέλει η γυναίκα του Κώστα Παπαπέτρου. Θέατρο Φλορίντα. Θίασος 
Γιώργου Πάντζα – Γωγώ Ατζολετάκη. 
Σκηνοθεσία: Αντώνης Αντωνίου. (σκηνικά, κοστούμια)

•  Χαιρέτα μου τον Πλάτανο. Επιθεώρηση. Θεσσαλικό Θέατρο. Κείμενα: 
Γ. Κακουλίδης, Λ. Λαζόπουλος, Π. Κοντογιαννίδης, Μ. Μποσταντζόγλου, 
Α. Βαγενά. Σκηνοθεσία: Σταμάτης Φασουλής. Μουσική: Λουκιανός 
Κηλαιδόνης. Χορογραφία: Γιάννης Φλερύ. (σκηνικά, κοστούμια)

•  Τα καινούρια ρούχα του Βασιλιά του Hans Christian Andersen. Θέατρο 
της Νιότης. Διασκευή: Γιάννης Καλαντζόπουλος. Σκηνοθεσία: Κώστας 
Τσιάνος. Μουσική: Λουκιανός Κηλαηδόνης. (σκηνικά, κοστούμια)

1981
•  Ο Βυσιννόκηπος του Αν. Τσέχωφ. Μετάφραση: Άρη Αλεξάνδρου. 

Καλλιτεχνική Εταιρία Δεσμοί – Ασπασίας Παπαθανασίου. 
Σκηνοθεσία: Αντώνη Βογιάζου. Μουσική: Άλκη Παναγιωτόπουλου. 
(σκηνικά, κοστούμια)

•   Ο Φίακας του Δημοσθένη Μισιτζή. Ημικρατικό Θέατρο Αιγαίου – 
Μυτιλήνη. 
Σκηνοθεσία: Νίκος Παροίκος. Μουσική: Γιώργος Τσαγκάρης. (σκηνικά, 
κοστούμια)

•  Η τύχη της Μαρούλας του Δημήτριου Κορομηλά. Κρατικό Θέατρο 
Βορείου Ελλάδας - Θεσσαλονίκη. Σκηνοθεσία: Λάμπρος Κωστόπουλος. 
Μουσική: Βασίλης Τενίδης. Χορογραφίες: Γιάννης Φλερύ. (σκηνικά, 
κοστούμια)

•  Προστάτες του Μήτσου Ευθυμιάδη. Θεσσαλικό Θέατρο. 
Χορογραφία - Σκηνοθεσία: Κώστας Τσιάνος. Μουσική: Χρήστος Λεοντής. 
(σκηνικά, κοστούμια)

•  Ιφιγένεια εν Ταύροις του Ευριπίδη. Μετάφραση: Απ. Μελαχροινού. 
Ηρώδειο. Θέατρο Βεργή. Θίασος Έλσας Βεργή – Χρήστου Φράγκου. 
Σκηνοθεσία: Νίκος Περέλης. Μουσική: Στέφανος Βασιλειάδης. 
Χορογραφία: Ζουζού Νικολούδη. (σκηνικά, κοστούμια)

•  Ανθρώπινες σχέσεις του Andrew Davis. Μετάφραση: Έλενα Ακρίτα. 
Θέατρο Όρβο. Νέα Εταιρία Θεάτρου, Κατερίνα Βασιλάκου – Θανάσης 
Μυλωνάς. Σκηνοθεσία: Λάμπρος Κωστόπουλος. Μουσική επιμέλεια: 
Δανάη Ευαγγελίου. (σκηνικά, κοστούμια)

1982
•  Οι κουραμπιέδες του Γιώργου Χασάπογλου. Λαικό Θέατρο Ν. Αθήνας. 

Σκηνοθεσία: Γιώργος Χασάπογλου. (σκηνικά, κοστούμια)
•  Ο Υπάλληλος του Μιχαήλ Χουρμούζη. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας 

– Θεσσαλονίκη. Σκηνοθεσία: Στέλιος Γούτης. Μουσική: Ηρακλής 
Πασχαλίδης. (σκηνικά, κοστούμια)

•  Η Διαθήκη του Μάριου Ποντίκα. Χανιώτικο Θεατρικό Εργαστήρι. 
Συντονισμός παράστασης: Ελπίδα Μπραουδάκη. 
Μουσική: Σταμάτης Κραουνάκης. (σκηνικά, κοστούμια)

1983
•  Μονόπρακτα: Η Αρκούδα του A. Chekhov / Φως στα σκοτάδια του B. 

Brecht / Ο Άνεργος του Γ. Σκούρτη. Θεατρική Ομάδα Κέντρου Παιδικής 
Μερίμνης Αρρένων Χανίων. (σκηνοθεσία, επιμέλεια)

•  Ζήνων, αγνώστου συγγραφέα. Δη.Πε.Θε. Κρήτης. Σκηνοθεσία: 
Τηλέμαχος Μουδατσάκης. Μουσική: Δημήτρης Καψωμένος. (σκηνικά, 
κοστούμια)

1984
•  Τα καινούρια ρούχα του Βασιλιά του Hans Christian Andersen. Νέο 

Θέατρο Θεσσαλονίκης – παιδική σκηνή. 
Διασκευή: Γιάννης Καλαντζόπουλος. Σκηνοθεσία: Στέλιος Γούτης. 
Μουσική: Λουκιανός Κηλαηδόνης. (σκηνικά, κοστούμια)

1988
•  Ένα χαμένο γράμμα του Ion Luca Caragiale, σε μετάφραση Βασίλη 

Σκουβάκλη. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας –Κεντρική Σκηνή. 
Μουσική επιμέλεια - Σκηνοθεσία: Στέλιος Γούτης. (σκηνικά, κοστούμια)
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1989
•  Ο Μορμόλης του Rainer Hachfeld. Μετάφραση: Παναγιώτης Σκούφης. 

Νέο Θέατρο Θεσσαλονίκης. 
Σκηνοθεσία: Στέλιος Γούτης. Μουσική: Γιάννης Σπανός. Χορογραφίες: 
Γιάννης Φλερύ. (σκηνικά, κοστούμια)

•  Οι κατεργαριές του Σκαπίνου του Moliere, σε μετάφραση Πόπης Κόντου. 
Δη.Πε.Θε. Κρήτης. 
Σκηνοθεσία: Τηλέμαχος Μουδατσάκης. Χορογραφίες: Μαρία Γκούτη. 
Μουσική: Τατιάνα Μανωλίδου. (σκηνικά, κοστούμια)

•  Ειρήνη του Αριστοφάνη. Διασκευή: Κάκια Ιγερινού- Νίκος Παπαμιλτιάδης. 
Νέο Θέατρο Θεσσαλονίκης. 
Σκηνοθεσία: Στέλιος Γούτης. Μουσική: Κώστας Βόμβολος. Χορογραφίες: 
Γιάννης Φλερύ. (σκηνικά, κοστούμια)

1990
•  Πίσω έχει η Ελλάντα την ουρά και μπρος την Άρπα κόλα. Των Α. 

Παναγιωτοπούλου, Π. Χατζηκουτσέλη, Π. Κοντογιαννίδη. Επιθεώρηση 
της Παρέας. Θέατρο Αθήναιον - Θεσσαλονίκη. Σκηνοθεσία: Α. 
Παναγιωτοπούλου. Μουσική: Σάκη Τσιλίκη. (σκηνικά, κοστούμια)

•  Σχολείο για κλόουν του Friedrich Karl Waechter - Keble. Νέο Θέατρο 
Θεσσαλονίκης. Μετάφραση– διασκευή – σκηνοθεσία: Στέλιος Γούτης. 
Μουσική: Κώστας Βόμβολος. Χορογραφίες: Γιάννης Φλερύ. (σκηνικά, 
κοστούμια).

1994
•  Έξι Λαϊκές Ζωγραφιές / Πιθοπρακτά / Το καταραμένο φίδι. Κρατικό 

Θέατρο Βορείου Ελλάδας – Θεσσαλονίκη. Χορογραφία: Ραλλού Μάνου. 
Σκηνοθεσία- διδασκαλία: Ανδρέας Πέρης. Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις, 
Ιάννης Ξενάκης. (σκηνικά, κοστούμια) 

ΑΡΕΝΑ ΘΕΑΤΡΟ
Στην Καλλιτεχνική Κίνηση Αρένα, την όποια ίδρυσε το 1983, ο Γιάννης 
Κύρου σκηνοθέτησε και επιμελήθηκε τις παραστάσεις: 

1984
•  Ο φονιάς του Μ. Ευθυμιάδη. Μουσική: Πέτρος Περάκης.
•  Ο Πειρασμός του Γρηγορίου Ξενόπουλου. Χορογραφία: Μαρία Γκούτη. 

Μουσική επιμέλεια: Πέτρος Περάκης.

1985
•  Η Θαυμαστή Μπαλωματού του F. G. Lorca. Μετάφραση: Αλέξης 

Σολωμός. Μουσική: Αλ. Περιστεράκη. Χορογραφίες: Ήβη Χαιδεμενάκη.
•  Τι είδε ο υπηρέτης του Joe Orton. Μετάφραση: Παύλος Μάτεσις. 

Μουσική επιμέλεια: Γιώργος Κρομμυδάκης.

1986
•  Η αυλή των θαυμάτων του Ι. Καμπανέλλη. Κοστούμια: Αφροδίτη 

Κουτσουδάκη. Μουσική επιμέλεια: Μανώλης Μπαλωμενακης.
•  Μαμ... κακά... ΚΑΠH και νάνι. Σατυρική επιθεώρηση των Δ. 

Παπαδοπούλου, Λ. Λαζόπουλου, Π. Χατζηκουτσέλη, Γ. Μποσταντζόγλου, 
Θ. Γρηγοριάδη, Γ. Αβαγιανού, Π. Κοντογιαννίδη, Γ. Τσαφά, Α. 
Παντζελιουδάκη, Κ. Κόρακα. Μουσικη: Γιωργου Τσαφά, Λ. Κελαηδόνη. 
Χορογραφία: Ήβη Χαιδεμενάκη.

1987
•  Λοκαντιέρα του Carlo Goldoni. Μετάφραση: Αντώνης Σακελλαρίου. 

Κοστούμια: Αναστασία Πετρακη. Μουσική: Βαγγέλης Ζαμπετουλάκης.
 
1988
•  Η μαριχουάνα της μαμάς είναι πιο γλυκειά του Dario Fo. Μετάφραση: Β. 

Φουφούλας. Επιμέλεια κουστουμιών: Μ. Κιρκουράκη.
•  Το φιόρο του Λεβάντε του Γρηγορίου Ξενόπουλου. Κοστούμια: 

Αναστασία Πετράκη. Μουσική – τραγούδια: Ανδρέας Ζυμβραγουδάκης.

1989
•  Πρόσωπα και καθρέπτες του Eugene Ionesco. Οι Καρέκλες. Μετάφραση: 

Κωστας Σταματίου. Ο Αρχηγός. Μετάφραση: Στέλιος Γούτης. Το 
Μάθημα. Μετάφραση – Διασκευή: Στέλιος Γούτης. Κορίτσι για Παντρειά. 
Μετάφραση: Στέλιος Γούτης. Σκηνικά – κοστούμια - μάσκες: Κώστας 
Βεληνόπουλος. Κίνηση – έκφραση: Μαρία Γκούτη. Μουσική επιμέλεια: 
Ανδρέας Ζυμβραγουδάκης.

•  Επιτάφιος του Γιάννη Ρίτσου. Μουσική επιμέλεια: Ανδρέας 
Ζυμβραγουδάκης.

•  Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του William Shakespeare. Μετάφραση: 
Βασίλης Ρώτας. Κοστούμια: Αναστασία Πετράκη. Μουσική: Ανδρέας 
Ζυμβραγουδάκης. 

•  Ο γάμος της Αντιγόνης της Κωνσταντίνας Βέργου. Μουσική επιμέλεια: 
Ανδρέας Ζυμβραγουδάκης.

1990
•  Αναγεννησιακά Δρώμενα στο Φεστιβάλ Ρεθύμνου.

Theater projects
of Yiannis Kyrou
1965
•  Costumes for the Folk dances N. Bazaka. Thessalonica
•  The four colonels’ love by P. Ustinov. Direction: Andreas Filippidis

1966
•  Lysistrata by Aristofanes. Direction: Minos Volanakis (assistant of 

Volanakis for sets and costumes)

1967
•  Pithoprakta by Iannis Xenakis. Direction: Rallou Manou
•  Les Fourberies de Scapin by Moliere. Direction: Mairi Vostantzi
•  Jane Eyre by Charlotte Bronte. Direction Likoyrgos Kallergis
•  I Thisia tou Abraam by Vitz. Kornaros. Direction: Nikos BakoYiannis

1968
•  Maria Pentagiotissa by Kostas Biliris. Direction: Antonis Antoniou
•  Apology of Clytemnestra by Sophocles . Direction: Rallou Manou

1969
•  Jane Eyre by Charlotte Bronte. Direction: Mitsos Lygizos
•  The game of the death by Martin Weil. Direction: Mitsos Lygizos
•  It’s midnight, Dr. Schweitzer by Gilbert Cesbron. Direction: Mairi 

Vostantzi
•  Maria Pentagiotissa by Kostas Biliris. Direction: Antonis Antoniou

1970
•  To zeygaroma by Gr. Xenopoulou. Direction: Kostis Michailidis
•  Earth S.O.S. by Alkis Pappas Direction: Andreas Filippidis
•  Mias pentaras niata by Asimakis Gialamas, Kostas Pretenteris. 

Direction: Andreas Filippidis
•  Wasps by Aristophanes. Direction: Nikos Paroikos
•  Antigone by Sophocles. Direction: Kostis Michailidis
 
1971
•  Diakos by Sotiri Patatzi. Direction: Lambros Kostopoulos
•  Papaflessas by Spyros Melas. Direction: Nikos Paroikos
•  Antigone by Sophocles. Direction: Alexis Mingas
•  Oedipus Rex by Sophocles. Direction: Vassilis Ritsos
•  O kokkoras kai oi kottes by KaraYiannis – Kampanis- tzefronis. 

Direction: Kostas KaraYiannis
•  Perlimplín con Belisa by F. G. Lorca. Direction: Kostis Michailidis
•  The nursery song by M. Sierra. Direction: kostis Michailidis
•  A woman temptation by Paoul Praxy. Direction: Antonis Antoniou
•  Naked like the truth by R. Lotar. Direction: Thanos Livaditis

1972
•  I kyria den penthei – Anthropoi kai aloga by Kostas Mourselas. 

Direction: Lambros Kostopoulos
•  Topikos paragon by Panagiotis Kagias. Direction: Lambros Kostopoulos
•  A midsummer night’s dream by W. Shakespeare. Direction: Nikos 

Paroikos
•  Evmenides by Aeschylus. Direction: Nikos Paroikos 
•  The Actress by Somerset Maugham. Direction: Dimitris Papamichail

1973
•  Alkiviadis by Nikos Toutountzakis. Direction: Lambros Kostopoulos
•  Birds by Aristophanes. Direction: Kostis Michailidis
•  O Anthropos tou Super market by Gerasimos Stavrou. Direction: 

Dimitris Nikolaidis
•  My Fair Lady by George Bernard Shaw. Direction: Dimitris Papamichail

1974
•  O Agapitikos tis Voskopoulas by Dimitris Koromilas. Direction: Kostis 

Michailidis
•  Thesmophoriazusae byAristophanes . Direction: Kostis Michailidis
•  Orestes by Aeschylus. Direction: Nikos Paroikos

1975
•  O popolaros by Gr. Xenopoulos. Direction: Kostis Michailidis

1976
•  Antigone by Sophocles. Direction: Nikos Paroikos

1977
•  Electra by Sophocles. Direction: Aspasia Papathanasiou

•  Wealth by Aristophanes. Direction: Nikos Paroikos
•  Iphigenia in Tauris by Euripides. Direction: Nikos Perelis
•  O siganopapadias by P. Vassiliadis – Lakis Michailidis. Direction: 

Antonis Antoniou
•  I am bored by Ricardo Talesnik. Direction: Theophilos Zamanis
•  The guilty are among us of Priestley. Direction: Antonis Antoniou
•  Trial Eve by Alfred Crisri. Direction: Thanos Livaditis
•  Barefoot in the park by Neil Simon. Direction: Antonis Antoniou

1978
•  O filos mou o Aisopos by Yianni Negreponte. Direction: Nikos Papadakis
•  Topikos paragon by Panagiotis Kagias. Direction: Lambros Kostopoulos
•  Kathe mesimeri i tv mas vazei xeri by Karagianni – Sakellari – Tzefroni 

- Mpoura. Direction: Kostas KaraYiannis

1979
•  Den eimai ego by Gr. Xenopoulos. Direction: Kostis Michailidis
•  O mpampas ekpedeyetai by Spyros Melas. Direction: Panos 

Papaioannou
•  Kati trehei sta giftika by Lazopoulos, Xanthoulis, Tsianos ect. Direction: 

DIagoras Chronopoulos
•  O Tihodioktis by M. Hourmouzis. Direction: Nikos Papadakis

1980
•  Katzourmpos by George Hortatsis. Direction: Kostis Michailidis
•  I tihi tis Maroulas by Dimitrios Koromilas. Direction: Kostis Michailidis
•  O Agios Prevezis by Spiros Karatzaferis. Direction: Makis Antonopoulos
•  Oti thelei I gineka by Kostas Papapetrou. Direction: Antonis Antoniou
•  Chaireta mou ton platano by Kakoulidis – Lazopoulos – Kontogiannidis 

– Bostantzoglou – Vagena. Direction: Stamatis Fasoulis
•  The king’s new clothes by Hans Christian Andersen. Direction: Kostas 

Tsianos

1981
•  The Cherry Orchard by A. Chekhov. Direction: Antonis Vogiazos
•  Fiakas by Dimosthenis Misitzis. Direction: Nikos Paroikos
•  I tihi tis Maroulas by Dimitrios Koromilas. Direction: Lambros 

Kostopoulos
•  Prostates by Mitsos Efdimiadis. Direction: Kostas Tsianos
•  Iphigenia in Tauris by Euripides. Direction: Nikos Perelis
•  Human relations by A. Davis. Direction: Lambros Kostopoulos

1982
•  Oi Kourampiedes by George Hasapoglou. Direction: George Hasapoglou
•  O ypallilos By Michael Hourmouzis. Direction: Stelios Goutis
•  I diathiki by Marios Pontikas. Direction: Elpida Braoudaki

1983
•  Arkouda by A. Chekhov / Light in the darkness by B. Brecht
•  O Anergos by George Skourtis. Direction Yiannis Kyrou
•  Zinon by Uknown. Direction: Tilemachos Moudatsakis 

1984
•  The king’s new clothes by Hans Christian Andersen. Direction: Stelios 

Goutis

1988
•  A lost letter by I. L. Karatziale. Direction: Stelios Goutis

1989
•  Mormolis of R. Hachfeld. Direction: Stelios Goutis
•  Les Fourberies de Scapin by Moliere. Direction: Tilemachos 

Moudatsakis
•  Peace by Aristophanes. Direction: Stelios Goutis

1990
•  Piso ehei I Ellada tin oura kai mpros tin Arpa kola by Panagiotopoulou, 

Hatzikoutseli, Kontogiannidi. Direction: A. Panagiotopoulou
•  The school for clowns by Vecter – Campel. Direction: Stelios Goutis

1994
•  Six popular drawings / Pithoprakta / to katarameno fidi. Direction: 

Antreas Peris

ARENA THEATER
 
1984
•  Fonias by M. Efthimiadis 
•  Peirasmos by Gr. Xenopoulos 

1985
•  Thavmasti Balomatou by F.G. Lorca 
•  What the Servant saw by Joe Orton 

1986
•  The Court of Miracles by I. Kambanellis 
•  Mam, Kaka Kapi and nani a satirical musical 

1987
•  Lokantiera by K. Goldoni 

1988
•  Mum’s Marijuana is sweeter by Dario Fo
•  Fioro of Levante by Gr. Xenopoulos 
•  Persons and mirrors by E. Ionesco 

1989
•  Epitaph by Yiannis Ritsos 
•  Midsummer Night’s Dream by Shakespeare 
•  The Marriage of Antigone by K . Vergou 

1990
•  Events-Forewords Cretan Renaissance works, in the Rethymno Festival.

Συμμετοχές
σε Εκθέσεις
•  Ο Χορός σε εικόνες: από το Ελληνικό Χορόδραμα με τη διεύθυνση της 

Ραλλούς Μάνου 1951-1981. Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου 
Σούτζου, Αθήνα 1981.

•  Ο Αριστοφάνης στη Νεοελληνική Σκηνή. Σκηνικά και κοστούμια. 
Γιορτές Ανοιχτού θεάτρου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Επιστημών. Οργάνωση ΤΕΧΝΗ Μακεδονική καλλιτεχνική εταιρεία. 
Θεσσαλονίκη 1982.

•  Έκθεση κοστουμιών, μακετών, φωτογραφιών, ηχητικού υλικού από 
παραστάσεις Βαλκανικών έργων στο Κ.Θ.Β.Ε. Κρατικό Θέατρο Βορείου 
Ελλάδας. Θεσσαλονίκη 1988.

•  1961- 1991. 30 Χρόνια Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας. Σκηνικά 
– κοστούμια. Μάσκες μακέτες – Ντοκουμέντα. Βελλίδειο Πολιτιστικό 
Κέντρο, Θεσσαλονίκη 1991.

•  Έλληνες Σκηνογράφοι – Ενδυματολόγοι και Αρχαίο Δράμα. Υπουργείο 
Πολιτισμού - Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Αθήνα 1999.

•  Η παράσταση των κοστουμιών. Οργάνωση: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης, Δημοτική 
Πολιτιστική Επιχείρηση Χανίων, Κέντρο Έρευνας και Επικοινωνίας. 
Νεώρια, Χανιά Οκτώβριος 2000.

Participation
in Exhibitions
•  Dance in pictures: from the Greek Ballet steering Rallou Manou 1951 to 

1981. National Gallery Museum Alexandros Soutsos, Athens 1981.
•  Aristophanes in Modern Stage. Sets and costumes. Celebrations Open 

Theater, under the auspices of the Ministry of Culture and Science. 
Tour ART Macedonian artistic company. Thessaloniki 1982.

•  Costume Exhibition, maquettes, photographs, audio material from 
Balkan works on the NTNG National Theater of Northern Greece. 
Thessaloniki 1988.

•  1961- 1991. 30 Years National Theater of Northern Greece. Sets 
- costumes. Masks models - Documenta. Vellidio Cultural Center, 
Thessaloniki 1991.

•  Greek scenography - Costume and Ancient Drama. Ministry of Culture - 
Department of Theatrical Studies University of Athens, Athens 1999.

•  The show costumes. Organization: Municipal Theater Crete Municipal 
Cultural Enterprise of Chania, Center for Research and Communication. 
Dockyards, Chania in October 2000.
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Ενδεικτική 
βιβλιογραφία
“Λυρικός κόσμος”. Μηνιαία έκδοση μουσικής και λυρικού 
θεάτρου., Τεύχος 5 – 6, Εκδοτικός Οργανισμός "Αρίων", Αθήνα, 
Φεβρουάριος – Μάρτιος 1968.
“Θεατρικά 71”. Ετήσια Θεατρική έκδοση. Τεύχος 1ο . Δεκέμβριος 
1971
“Θέσπις” Τριμηνιαία Έκδοση του Ελληνικού Κέντρου του Διεθνούς 
Ινστιτούτου Θεάτρου, Τεύχος 6, Αθήνα, Δεκέμβριος 1972.
“Θέσπις” Τριμηνιαία Έκδοση του Ελληνικού Κέντρου του Διεθνούς 
Ινστιτούτου Θεάτρου, Τεύχος 7, Αθήνα, Δεκέμβριος 1973.
“Φεστιβάλ Φιλίππων Θάσου 1974”. Έκδοση Κρατικού Θεάτρου 
Βορείου Ελλάδας 1974
Μαρίνος Κουσουμίδης, “Αλίκη” Εκδόσεις Κάκτος, Αθήνα 1980
Βασίλης Γεωργιάδης, “Κινηματογράφος και τηλεόραση”. 
“Το Αλμανάκ της ελληνικής οθόνης”. Εκδόσεις Ερατώ – Β. 
Γεωργιάδης, Αθήνα 1981
Σπύρος Καραχρήστος, “Ελληνικές Αφίσες” Εκδόσεις Κέδρος, 
Αθήνα 1984 
Δ. Τσούχλου – Α. Μπαχαριάν, “ Η Σκηνογραφία στο Νεοελληνικό 
Θέατρο”, Εκδόσεις Άποψη, Αθήνα 1984.
Διονύσης Φωτόπουλος, “Η ενδυματολογία στο Ελληνικό Θέατρο”, 
Έκδοση Εμπορικής Τράπεζας, Αθήνα 1986.
 Διονύσης Φωτόπουλος, “Η σκηνογραφία στο Ελληνικό Θέατρο”, 
Έκδοση Εμπορικής Τράπεζας , Αθήνα 1987.
Ραλλού Μάνου, “Χορός, “ ..ου των ραδίων… ούσα την τέχνην…”, 
Εκδόσεις Γνώση. Αθήνα 1987
“Τεκμήρια 1988-1989”. Έκδοση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου 
Ελλάδος. Θεσσαλονίκη 1989.
Νίκος Παροίκος, “Έξοδος Αιγαίου”. Έκδοση Θεάτρου Έξοδος 
Αιγαίου, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Αιγαίου, Κέντρο 
Πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων. Αθήνα 1990.
“15 Χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο”. Έκδοση του Δη. Πε. Θε. Λάρισας. 
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