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Σκοπός της οµάδας

  Η Οµάδα Ερευνητικού Θεάτρου των Φοιτητών του Τµήµατος Θεατρι-
κών Σπουδών, αποτελεί µια κίνηση φοιτητών του τµήµατος, που στόχο 
έχουν  µε εργαλείο το θεατρικό γεγονός να ανακαλύψουν νέους τρό-
πους και µέσα για να εκφράσουν αντιπροσωπευτικά τις ανησυχίες και 
τους προβληµατισµούς τους. Η Οµάδα παρακολούθησε µε θεατρική 
µάτια τη δυναµική των οµάδων, τη πρακτική εφαρµογή της έννοιας του 
ρόλου µέσα και έξω από το θέατρο καθώς και τα απρόοπτα γεγονότα 
της συνεργασίας και της συναναστροφής.  Η έννοια του Ερευνητικού 
Θεάτρου έχει δεχτεί πολλές ερµηνείες και παρερµηνείες, καθιστώ-
ντας τη χρήση της συχνά επίφοβη και επιπόλαια. Ψηλαφίζοντας την έν-
νοια αυτή, η Οµάδα προσπάθησε να ενσωµατώσει τις θεωρητικές της 
γνώσεις στο θεατρικό δρώµενο. Πραγµατώθηκε λοιπόν µια αγωνιώδης 
προσπάθεια για την υποστήριξη αυτής της έννοιας, µε τον δυνατότερο 
συνεπή αλλά και εξελικτικό τρόπο ώστε να διεκδικήσει την ύπαρξή της 
στον κόσµο της αταξίας. Τέλος εύλογη θα ήταν η συµµετοχή της στα 
εκάστοτε θεατρικά και καλλιτεχνικά δρώµενα, αλλά και η προώθηση 
και αναδιαµόρφωση, της θεατρικής έκφρασης µέσα από ερευνητικές 
διαδικασίες.
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Σκηνοθετικό Σηµείωµα

9 Ιστορίες και µία πραγµατικότητα..
Τι είναι αυτό που τα χωρίζει;
Στο πρώτο ίσως να έχεις το θάρρος να το ακούσεις, να το δεις, να το 
αφηγηθείς.
Το δεύτερο όµως σίγουρα το κρύβεις και κρύβεσαι από αυτό.
Θα πάψουµε να είµαστε ένοχοι όταν θα πάψουµε να είµαστε θεατές. 
Πλησιάζεις τη πόρτα, την ξεκλειδώνεις, την ανοίγεις, την κλείνεις, την 
ξανακλείνεις. Το πρώτο βήµα για την έξοδο ενεργοποιεί τη σκέψη σου 
και µε βολικό ρυθµό την ακλουθείς. Γύρω σου ο δρόµος και πάνω 
του, σαν από κοµµάτια ενός τέλειου συναρµολογηµένου παιχνιδιού, 
εικόνες δρόµου. Εικόνες υποταγµένες στο νόµο του κάδρου γύρω 
τους σιωπή αδυναµία και φόβος. “Μ’ακούς; Με είδες χθες; “ Ύµνος 
σιγής. “Έχεις σκεφτεί τι είναι αυτό που σε κρατά;”  Ύµνος αγάλµατος.
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Κείµενα - Φράσεις που µας ενέπνευσαν 

«In girum imus nocte et consumimur igni»

  Στα µισά του δρόµου της ζωής, µας περιέβαλε µια ζοφερή µελαγ-
χολία, που µε τόσα σαρκαστικά και θλιµµένα λόγια εκφράστηκε στο 
καφενείο της χαµένης νιότης.[.] 
  Τίποτα όµως δεν µετέφραζε αυτό το αδιέξοδο και ανήσυχο παρόν 
όσο η αρχαία εκείνη καρκινική φράση, δοµηµένη γράµµα προς γράµ-
µα σαν ένας λαβύρινθος απ’ όπου δεν µπορείς να βγεις, συνδυάζο-
ντας τόσο τέλεια τη µορφή και το περιεχόµενο της αιώνιας απώλειας: 
In girum imus nocte et consumimur igni. Κάνουµε κύκλους µέσα στη 
νύχτα και η φωτιά µας καταβροχθίζει[.] 
  Τη συνταγή της ανατροπής του κόσµου δεν την αναζητήσαµε στα 
βιβλία ,µ αλλά αλητεύοντας. Ήταν µια περιπλάνηση που κρατούσε µέ-
ρες ολόκληρες, όπου καµιά δεν έµοιαζε µε την προηγούµενη και που 
δε σταµατούσε ποτέ. Συναρπαστικές συναντήσεις, σηµαντικά εµπόδια, 
προσδοκίες ολκής, επικίνδυνα ξελογιάσµατα, τίποτα δεν έλειψε από 
την αναζήτηση ενός άλλου ολέθριου Γκραάλ, που κανείς άλλος δεν 
είχε θελήσει κι έτσι, µια µαύρη µέρα, ο ωραιότερος παίχτης ανάµεσά 
µας χάθηκε µέσα στα δάση της τρέλας. ∆εν υπάρχει µεγαλύτερη τρέ-
λα από την παρούσα οργάνωση της ζωής.[.] 
  Όσοι δεν έχουν αρχίσει ακόµα να ζουν, αλλά επιφυλάσσονται για 
µια καλύτερη εποχή και εποµένως, φοβούνται πολύ να γεράσουν, δεν 
περιµένουν τίποτα λιγότερο από έναν αιώνιο παράδεισο.[.] 
Ιδού λοιπόν ένας πολιτισµός που καίγεται, ανατρέπεται και καταποντί-
ζεται αυτούσιος. Τι ωραίος τορπιλισµός.[.] 

Γκυ Ντεµπόρ

  Καιρός του σχίζειν και καιρός του ράπτειν. Καιρός του σιγάν και και-
ρός του λαλείν. Κάλλιον είναι να βλέπτει τις δια των οφθαλµών, παρά 
να περιπλανάται µε την ψυχήν. Και τούτο µαταιότης και θλίψης πνεύ-
µατος. 

«Εκκλησιαστής»
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Προσπάθησα ν’ αδράξω τη στιγµή,
ν’ αναζητήσω µια αφορµή.
 
Καί νιωσα µικρός,
στο πλάι µιας νιότης γεµάτης φως.
 
Μα ποτέ δε σταµατώ,
µε δίδαξαν πάντοτε να προσπαθώ.
 
Ν’ αναζητώ τις ευκαιρίες,
να εκµεταλλεύοµαι τις συγκυρίες.
 
Και νιώθω ζωντανός,
έτσι πονώ και γελώ ανελλιπώς.
 
Άραγε είν’ όλοι ζωντανοί,
ή στο περιθώριο φυτοζωούν ανιαροί;
 
Την απάντηση έψαξα και βρήκα,
στο θέατρο της κοινωνίας µπήκα!
 
Και κατάλαβα το εξής,
είναι πολλές φορές δύσκολο να ζεις.
 
Το θέµα είναι το αίσθηµα,
µα δυστυχώς κάποιοι ζουν αναίσθητα.
 
Μα δεν είναι και πολλοί,
µην πιστεύετε τα όσα λεν οι δήθεν αρχηγοί.
 
Η πλειοψηφία ζει αληθινά,
µα την αλήθεια κρύβουν σκηνικά.
 
Γκρεµίστε τις πολύµορφες σκηνές!
κάντε τις απλώς αυλές!
 
Όπως το θέατρο δε στήνουν σκηνικά,
µα τα ταλέντα τα υποκριτικά,
 
έτσι η ζωή είν’ αληθινή,
σα ψάχνεις µια ουσία παντοτινή.
 
Και δεν πεθαίνει ότι είν’ αληθινό,
µόνο το ψεύτικο,µονάχα αυτό!

                                           Γιάννης Κουρµπάνης



  Θέλουµε το όνειρο και εκπληρωµένο να µένει όνειρο γράφει ο Άθως 
∆ηµουλάς στη συλλογή <Ο αγρός της τύχης>.
Η ανάγκη του καταδικασµένου να είναι ελεύθερος άνθρωπος σύµφω-
να µε το γνωστό υπαρξιστή φιλόσοφο καταρρέει καθηµερινά, αδιάλει-
πτα, χωρίς κόπο ,χωρίς φθορά κατάρρευσης, µονό µε αποτέλεσµα κα-
τάρρευσης . Η αναγκαιότητα ελευθερίας ανάγεται σε περιχαρακωµένη 
ελευθέρια, δηλαδή σε µη ελευθερία ή σε ελευθερία αµβλυµµένων 
επιλογών ή ελευθερία µιας απισχνούµενης εικόνας µε κεντρικό µοτίβο 
την έννοια του ανθρώπινου χρόνου. Ο αυτόχειρας ποιητής θα γράψει 
<Στην άµµο τα έργα στήνονται µεγάλα των ανθρώπων και σαν παιδάκι 
τα γκρεµίζει ο Χρόνος µε το πόδι >. ∆εν επέλεξες να γεννηθείς. ∆εν 
επέλεξες το όνοµα σου. ∆εν επέλεξες το περιβάλλον που µεγάλω-
σες. Η ύπαρξη σου είναι η ύπαρξη του ξένου βλέµµατος που σου 
προσδίδει ύπαρξη, µια ύπαρξη χωρίς νόηµα. Το νόηµα δίνεται από 
και στην απώλεια. Η ασφυξία της παραδεδεγµένης ψευδαίσθησης της 
ελεύθερης επιλογής καθίσταται δεύτερη φύση σου. Προσπαθείς να 
ονειρευτείς µε ανοιχτά τα µάτια. Αυτή είναι η καταδίκη σου.

Λεωνίδας Αναγνωστόπουλος
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‘’ Γράµµα σ’ένα παιδί που δεν γεννήθηκε ποτέ. ‘’ 

  ‘’ Πρέπει,πάνω απ’όλα, να σε προετοιµάσω για µερικές πολύ δυ-
σάρεστες αλήθειες. Η ελπίδα ότι ξέρεις κιόλας τα πάντα καλύτερα 
από µένα δεν είναι αρκετή για να µε πείσει. Ορισµένα πράγµατα είναι 
δύσκολο να εξηγηθούν. Γιατί το πνεύµα σου,αν υπάρχει,εντοπίζεται σε 
γεγονότα πολύ διαφορετικά από εκείνα που θα συναντήσεις στον έξω 
κόσµο.Βρίσκεσαι µόνο σου,σε µιαν εξαίσια µοναξιά,εκεί µέσα.Και η 
εµπειρία σου είναι µία: ο εαυτός σου.
Εµείς αντίθετα, είµαστε πολλοί: εκατοµµύρια, δισεκατοµµύρια. 
Κάθε εµπειρία µας εξαρτιέται από τους άλλους, κάθε χαρά  µας, κάθε 
πόνος µας...’’ 

                                      Οριάνα Φαλλάτσι
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  Πλέον νοµίζω ότι είναι θέµα επιλογής. Ο τρόπος µε τον οποίο κα-
ταλήγεις “υπό” κάποιον είναι θέµα επιλογής. Ρισκάρουµε χωρίς να 
σκεφτόµαστε τις συνέπειες και αυτό µας κάνει ευάλωτους στο απο-
τέλεσµα. Φαντάσου όµως να είχες σίγουρη επιλογή! Να ήξερες ότι 
κάθε επιλογή στη ζωή σου θα οδηγούσε σε ένα σίγουρο αποτέλεσµα!           
Πως γίνεται κάτι τέτοιο; Για να το κάνεις πρέπει να εµπιστεύεσαι τα 
πάντα. Όµως έτσι από µαθηµατική ακρίβεια είµαστε χαµένοι µιας και 
αν υπάρχουν έστω τέσσερις άνθρωποι και πάνω στην Γη δεν µπορείς 
να εµπιστευτείς κανέναν! Και έτσι αρχίζει η ανάγνωση των ανθρώπων 
και το πως εισβάλλουν αυτοί πάνω µας ανάλογα µε την δική µας ανά-
γνωση. Και ανάλογα µε τον τρόπο που µαθαίνουµε να συνηθίζουµε, 
µαθαίνουµε και τις άγραφες σχέσεις εξουσίας που δηµιουργούνται, εν 
αγνοία µας απέναντι στα πάντα-έµβια όντα και κοινόχρηστα πράγµατα-
έτσι λοιπόν γινόµαστε έρµαια των επιθυµιών µας και των απολαύσεων 
µας που χωρίς να κατανοήσουµε ποτέ το γιατί και το πώς έχουν γίνει τα 
ακατάλυτα αφεντικά µας στα οποία δεν παύουµε να υποκλινόµαστε... 



  Κοιτάω το δρόµο. Θέλω να φύγω από’ δω. Εκεί έξω µπορώ να 
δουλέψω και να είµαι ελεύθερη, να δουλέψω σκληρά. Να γίνω ευ-
τυχισµένη. Μόνη, ευτυχισµένη κι ελεύθερη... Όλοι µόνοι είµαστε, το 
ξέρεις αυτό; Είναι κάτι που ξεχνούν να µας πουν όταν γεννιόµαστε. 
Μόνοι, φυλακισµένοι. Λένε ότι η προσωπική ελευθερία κρατιέται χέρι-
χέρι µε τη µοναξιά. ∆ε σε βλέπω στις φωτογραφίες πια, πάλιωσαν. Θα 
τις κάψω όλες. Να µη βλέπω πως ήµουν µικρή, και πως µεγάλωσα 
στη φυλακή. Όλοι µ’αγαπάνε εµένα... µόνο που η αγάπη τους έχει 
κελιά και φύλακες µε γκλοµπ. Το παράθυρο έχει σήτα. Μια γυάλινη 
µπάλα γύρω από το σπίτι µου να µας προστατεύει από τον κακό κόσµο. 
Τον πραγµατικό κόσµο. Κοιµόµαστε σε συννεφάκια στρώµατα για να 
µην πονάµε, να µην πληγωθούµε, να µην δακρύσουµε... Τα λάθη µας 
δεν θα πραγµατοποιηθούν ποτέ. Στις φυλακές κυρίες και κύριοι, έχου-
µε την ελευθερία να µην κάνουµε, όσα λάθη θέλουµε! Απογοήτευση 
και Ματαιότητα, πίνουν τσάι στο γραφείο µου. Μην τσακώνεστε κυρίες 
µου, και οι δυο θα πάρετε...και οι δυο θα µε πάρετε. Η Μοναξιά πα-
ραµονεύει πίσω απ’ την πόρτα κι η Ελευθερία πήγε ταξίδι αναψυχής 
στον Άρη. Μου είπε ότι δεν ξέρει πότε θα γυρίσει. Πώς µεγάλωσα 
έτσι σ’ ένα βράδυ; Έξω βρέχει... “Ραγισµένες Αγκαλιές”, Αλµοδοβάρ: 
“..υπάρχουν περισσότερα που µπορείς να χάσεις, από τον ίδιο σου 
τον εαυτό”. Σουρούπωσε. Βραδιάζει. 4τοίχοι. 1κελί. Η σκηνή αποµα-
κρύνεται από µένα - κοντινό πλάνο στο σανίδι και µετά κάτι µε τραβάει 
προς τα πίσω, και χάνοµαι στο σκοτάδι.

Σιατερλή Ευφροσύνη
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  Η Μαρίνα Ζέρβα γεννήθηκε στην Αθήνα το 
1991. Έζησε και µεγάλωσε στη Καλαµάτα. Εί-
ναι φοιτήτρια του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµί-
ου Αθηνών. Έχει παρακολουθήσει µαθήµατα 
πιάνου στο ∆ηµοτικό Ωδείο Καλαµάτας και 
συµµετείχε στην χορωδία του. Παρακολουθού-
σε και συνεχίζει να παρακολουθεί µαθήµατα 
µπαλλέτου και σύγχρονου χορού. Ήταν µέλος 
της ερασιτεχνικής θεατρικής οµάδας ‘’Πειρα-
µατική Σκηνή Καλαµάτας’’. 

   Η Αποστολοπούλου Στελινα γεννήθηκε στο 
Βόλο το 1990. Από την ηλικία των 7 ετών 
ασχολείται µε τη µουσική παρακολουθώντας 
µαθήµατα πιάνου και θεωρητικών αλλά και 
συµµετέχοντας σε παιδικές και µικτές χορωδί-
ες του ∆ήµου Βόλου. Είναι τελειόφοιτη λυρι-
κού τραγουδιού στην τάξη της διακεκριµένης 
σολίστ Σύλβιας Τσιµπανάκου στο Ελληνικό 
Ωδείο Πειραιά. Το 2008 εισάγεται στο Τµήµα 
Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ όπου συνε-
χίζει τις σπουδές της. Ακόµα, είναι µέλος του 
φωνητικού συνόλου Voice&voices µε το οποίο 
έχει συµµετάσχει σε πολυάριθµες µουσικές 
παραστάσεις και φεστιβάλ. Τέλος, την αγάπη 
της για το θέατρο εκφράζει και µέσα από τη 
δραµατουργική ενασχόληση.

Βιογραφικά
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  Η Θεόκλεια Ψηφίδη γεννήθηκε στην Αθήνα 
το 1989. Είναι φοιτήτρια του Τµήµατος Θεα-
τρικών Σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών και ασχολείται ερασι-
τεχνικά µε το θέατρο και έχει λάβει µέρος σε 
εθελοντικά προγράµµατα µε βασικό αντικείµε-
νο το θεατρικό παιχνίδι.



  Ο Κωνσταντίνος Νταλαµπύρας γεννήθηκε το 
1989 στην Αθήνα. Το 2007 αποφοίτησε από 
το 5ο λύκειο Τρικάλων. Σπουδάζει στο Τµή-
µα Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού Καποδι-
στριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ασχολείται 
ερασιτεχνικά µε την υποκριτική και έχει λάβει 
µέρος σε τρεις ερασιτεχνικές παραστάσεις του 
Πανεπιστηµίου, οι οποίες σχετίζονταν µε µάθη-
µα της σχολής.
Αποφάσισα να συµµετέχω στην Οµάδα του 
Ερευνητικού Θεάτρου, την οποία δηµιουρ-
γήσαµε µαζί µε τους συµφοιτητές µου για να 
ασχοληθώ µε την υποκριτική διότι το βρίσκω 
ενδιαφέρον και µου αρέσει.

  Ο Γιάννης Κουρµπάνης γεννήθηκε στην Αθήνα 
το 1990. Τέλειωσε το λύκειο της Ελληνογαλ-
λικής σχολής του Αγίου Ιωσήφ και είναι κάτο-
χος του διπλώµατος Sorbonne II  της γαλλικής 
γλώσσας. Είναι φοιτητής του τρίτου έτους στο 
Τµήµα Θεατρικών Σπουδών της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπι-
στηµίου Αθηνών. Αγαπά  το θέατρο, τον κινη-
µατογράφο, τη µουσική και τον αεροµοντελι-
σµό. Μέχρι τα δεκαεπτά του έκανε µαθήµατα 
µπουζουκιού, είναι αθλητής της ένωσης αερο-
µοντελιστών Αθηνών µε πρόσφατη Πανελλήνια 
διάκριση στην κατηγορία των ανεµοπτέρων. Έχε 
πάρει µέρος σε σχολικές θεατρικές παραστά-
σεις, αλλά δεν έχει συµµετάσχει σε επαγγελµα-
τική θεατρική παράσταση ακόµη. Έγινε µέλος 
αυτής της θεατρικής οµάδας λόγω της αγάπης 
του για το θέατρο και την υποκριτική τέχνη. Ο 
σηµαντικότερος όµως λόγος είναι ότι αποτελεί 
για τον ίδιο  µέσο έκφρασης των απόψεων, των 
πιστεύω και των ονείρων του
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  Η Ελπίδα Λάµπρου γεννήθηκε στην Αθήνα το 
1991. Είναι στο 2ο έτος  στο Τµήµα Θεατρι-
κών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής Αθη-
νών. Από τα µαθητικά χρόνια ήταν στην θεατρι-
κή οµάδα του σχολείου παίρνοντας  µέρος σε 
όλες τις παραστάσεις αλλά και σε µια µαθητική 
ταινία, πήρε µαθήµατα πιάνου και θεωρητικών 
για οχτώ χρόνια και συνεχίζει  µε µαθήµατα σε 
διάφορα είδη χορού και συµµετοχή σε αντίστοι-
χες παραστάσεις. Έχει  κάνει επκοµπές ως ρα-
διοφωνική παραγωγός σε σταθµούς όπως  mad 
radio, sedra fm και στο web radio xorisoria.org. 
Φέτος συµµετέχει στην νεοσύστατη Οµάδα των 
Φοιτητών του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
λόγω της αγάπης της για το θέατρο αλλά και 
για να δοκιµάσει κάτι καινούριο όπως το Ερευ-
νητικό Θέατρο.

  Ο Ντόλκος Απόστολος γεννήθηκε το 1990 
στις Σέρρες και µεγάλωσε στην Νιγρίτα Σερ-
ρών. Είναι φοιτητής του τµήµατος Θεατρικών 
Σπουδών Αθηνών από το 2008 και ταυτόχρονα 
σπουδάζει και στο Θέατρο των Αλλαγών. Έχει 
λάβει µέρος σε ερασιτεχνικές παραστάσεις και 
σε παραστάσεις στα πλαίσια την πανεπιστηµι-
ακής κοινότητας. Παρότι του αρέσει ο αθλη-
τισµός και η δηµοσιογραφία, αγαπά το θέατρο 
και θα ήθελε µελλοντικά να εργαστεί και να 
καθιερωθεί στον χώρο. Η διάθεση, η εργατι-
κότητα, η δηµιουργικότητα και η αξιοπιστία της 
οµάδας τον έπεισαν να γίνει µέλος της, έστω 
και πολλούς µήνες µετά την ίδρυση της. Σκο-
πός του για την οµάδα είναι να καθιερωθεί επι-
τέλους στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών µια θε-
ατρική οµάδα που να ασχολείται περισσότερο 
µε το πρακτικό κοµµάτι του θεάτρου.
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 Ο Πατωνίδης Χρυσόστοµος γεννήθηκε το 
1990 στην Αθήνα και είναι φοιτητής του Τµή-
µατος Θεατρικών Σπουδών από το 2008. Έχει 
λάβει µέρος σε ερασιτεχνικές παραστάσεις 
(Αποσπάσµατα από τον “Φορτουνάτο”, σε θε-
ατρικη διασκευή του διηγήµατος του Εµµ.Ροί-
δη “Ψυχολογία Συριανου Συζύγου”, στο “όπως 
σας αρέσει” του Σαίξπηρ) και επαγγελµατικά 
µία φορά στο “Ludus Passionis” µε την  Σχο-
λή Θεάτρου Wegajty. Αρέσκεται στο να γράφει 
διηγήµατα καθώς και µονόπρακτα έργα και ο 
σκοπός του για την οµάδα είναι να καθιερωθεί 
στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών µια θεατρική 
οµάδα προκειµένου να υπάρχει µια πιο δηµι-
ουργική ασχολία στους κλάδους του του τµή-
µατος.
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Γιάννης Σάββα: Γεννήθηκε στις 13 Απριλίου 
1988 στην Λευκωσία. Έχει συµµετάσχει σε 
παραστάσεις στο γυµνάσιο του Αγίου Στυλια-
νού και του λυκείου εθνοµάρτυρα Κυπριανού 
στον Στρόβολο εκ τον οποίων οι δυο τελευταίες 
έχουν πάρει το δεύτερο βραβείο. Έχει παρα-
κολουθήσει µαθήµατα κιθάρας και φωνητικής 
στο Πινδάρειο ωδείο στην Λευκωσία. Σπουδά-
ζει στο τµήµα θεατρικών σπουδών του καπο-
διστριακού πανεπιστηµίου Αθηνών και παρακο-
λουθεί παράλληλα µαθήµατα στην δραµατική 
σχολή του θεάτρου των αλλαγών. Επίσης έχει 
συµµετάσχει στο 7ο φεστιβάλ οµάδων δράσεις 
του θεάτρου των αλλαγών ως σκηνοθέτης και 
συγγραφέας µε το έργο πέντε παπούτσια ψά-
χνουν έναν ύποπτο το οποίο πήρε 1ο βραβείο 
καλύτερου έργο και 1ο βραβείο σκηνοθεσίας.



  Ο Χρήστος Αµανατίδης γεννήθηκε στην Αθή-
να το 1985. Έχει αποφοιτήσει από ΤΕΕ µε την 
ιδιότητα του Γραφίστα καθώς και από ΙΕΚ, µε 
την ιδιότητα του Μουσικοτεχνολόγου-Ηχολήπτη. 
Είναι γνώστης αρκετών µουσικών οργάνων µε 
ειδίκευση στην κιθάρα και το πιάνο. Έχει παρα-
κολουθήσει σεµινάρια Φωνητικής, Ορθοφωνίας, 
Ψυχό-ακουστικής, Μίξη και Mastering µε τον 
Paul Stefanidis. 
   Έχει συµµετάσχει στον δίσκο των “Αντίδραση” 
µε τίτλο “Παντού και Πουθενά” ως κιθαρίστας 
και τραγουδιστής καθώς και σε ένα Remix του 
“Everywhere and nowhere” που συµπεριλήφθη-
κε σε προσωπικό τους Single. Έχει ασχοληθεί 
µε το Sound Design, Sound engineering, Music 
Production, Music Synthesis. Επιπλέον έχει βρα-
βευθεί σε µουσικούς διαγωνισµούς. Το τελευταίο 
χρονικό διάστηµα ασχολείται µε τη σύνθεση µου-
σικής για τον κινηµατογράφο και το θέατρο, ενώ 
παράλληλα εργάζεται για τη δηµιουργία του προ-
σωπικού του δίσκου, που πρόκειται να βγει µέσα 
στο 2012 µε τίτλο “Περνάει ο καιρός”.

   Η Φρόσω Σιατερλή γεννήθηκε στην Αθήνα 
το 1989. Τελείωσε το Μουσικό Γυµνάσιο και 
Λύκειο Αλίµου. Σπούδασε φλάουτο, θεωρία 
µουσικής και παρακολούθησε µαθήµατα φω-
νητικής. Είναι φοιτήτρια του Τµήµατος Θεατρι-
κών Σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ως µέλος ερασιτεχνι-
κής οµάδας του Φιλοπρόοδου Οµίλου Υµηττού 
έπαιξε στις παραστάσεις: “Ματωµένος Γάµος” 
του Φ.Γ.Λόρκα, “Έκπτωτοι Άγγελοι” του Ι.Σπυ-
ρίδη, ”Μικροί Φαρισαίοι” του ∆.Ψαθά, “Για την 
αγάπη σου µόνο” του Ι.Σπυρίδη, “Μήδεια” του 
Μποστ. Επίσης µε το Μουσικό Λύκειο έπαιξε 
σε παραστάσεις οπερέτας.
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ο,η Λατρευτής ή Σεβίζων ή µύστης έφερε το δεξιό ή αριστερό χέρι του στο πρόσωπο, 
καλύπτοντας τα µάτια του


