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ΘΕΜΙΣΟΚΛΗ  ΠΑΝΟΤ 
 
ΘΕΑΣΡΟΛΟΓΟ - ΗΘΟΠΟΙΟ - ΤΓΓΡΑΦΕΑ 

 
O Θεκηζηνθιήο Πάλνπ γελλήζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε  ην 1960. Πέξαζε ηα παηδηθά ηνπ 

ρξόληα ζηε ΜεηξόΠνιε ηνπ Διιεληζµνύ, µηα Πόιε µε έληνλε πνιηηηζµηθή θιεξνλνµηά αηώλσλ 

αλάµεζα ζε ηξνύινπο, θαµπαλαξηά, µηλαξέδεο, ηεµέλε, ηείρε, ςπθηδσηά, άπεηξεο εηθόλεο, µηα 

πόιε πιεµκπξηζµέλε από αξώµαηα, αιιά γηα ηελ Ρσµηνζύλε µηα Πόιε ηεο ησπήο, ηεο 

Μνλαμηάο... Μηα Πόιε πνπ άθεζε πίζσ ηνπ ζε ειηθία 13 εηώλ αθνύ είρε ηειεηώζεη ηε βαζηθή 

ηνπ εθπαίδεπζε ζην ρνιείν ησλ 12 Απνζηόισλ, ζην Φεξηθόη. ΄Οπσο γηα όινπο µαο, ηα πξώηα 

ρξόληα ζηελ Αζήλα ήηαλ δύζθνια. Δίλαη απόθνηηνο ηνπ Σµήµαηνο Θεαηξηθώλ  πνπδώλ ηνπ 

Παλεπηζηεµίνπ Αζελώλ, θαη ηεο Γξαµαηηθήο ρνιήο «Δπγελίαο Υαηδίθνπ». 

ην δηάβα ηεο επαγγειµαηηθήο ηνπ δηαδξνµήο ζπλεξγάδεηαη µε κεγάινπο Γαζθάινπο ηνπ 

Θεάηξνπ – θελνζέηεο όπσο ν Μηλσηήο, Κόθθνο, Παπαβαζηιείνπ, Υαηδόπνπινο, Υαηδάθεο, 

Παηεξάθε, Αξβαληηάθεο, Θενδώξνπ, Αληύπαο, Ληβαζελόο, Λπµπεξνπνύινπ, Μνζρόπνπινο, 

Μαξµαξηλόο, Υνπβαξδάο, Κνληνύξε, Μνπµνπιηδεο,Σζηάλνο, Νηθνιατδεο, Καθιέαο, 

Υαηδεπαπάο, Σνπθεμήο θ.ά. 

Αλέιαβε ζεµαληηθνύο ξόινπο ζε έξγα ησλ: Αηζρύινπ, νθνθιή, Δπξηπίδε, Αξηζηνθάλε, 

αίμπεξ, Μπέλ Σδόλζνλ, Μνιηέξνπ, Μαξηβώ, Γθνιληόλη, Πνύζθηλ, Γέεηο, Μπέθεη, Νηάξην Φό, 

Γθόξθπ, Μπξέρη, Βάτο, Υόξβαη, Οζηξόθζθη, Οπίιηαµο, έπαξλη, Γεµεηξηάδε, Μάηεζε, 

Καπεηαλάθε, Καξύδε θ.ά. Δπίζεο, ζπµµεηείρε ζε ηειενπηηθέο παξαγσγέο θαη ζε 12 ηαηλίεο 

ζηόλ θηλεµαηνγξάθν θαη µία  απ’ απηέο ζηε Πνιίηηθε Κνπδίλα. 

Δίλαη κέινο ηνπ Γηεζλνύο Ηλζηηηνύηνπ Θεάηξνπ θαη ηνπ σµαηείνπ Διιήλσλ Ζζνπνηώλ. Από ην 

2000 ζπλεξγάδεηαη  µε ην Δζληθό Θέαηξν θαη ζπµµεηείρε ζηηο δηεζλείο πεξηνδείεο πνπ έγηλαλ ην 

2000- 2003 (Δπξώπε, Ζ.Π.Α, Λ. Αµεξηθή, Απζηξαιία, Ηαπσλία, Κίλα θ.ιπ.) 

Έρεη µεηαθξάζεη απν ηα ειιεληθά ζηα ηνπξθηθά ηα έξγα: ''Ηρλεπηέο'' ηνπ νθνθιή γηα ηελ 

παξάζηαζε ζε ζθελνζεζία ΑξηζηόΓήµνπ. Αβδειηώδε ζην Φεζηηβάι µύξλεο ην 2010, ν 

''Φηάθαο'' ηνπ Γ. Μηζηηδή. Από ηα ηνπξθηθά ζηα ειιεληθά ηελ ηξηινγία ''Ο Μίδαο'' ηνύ Güngör 

Dilmen.  Κείµελα ηνπ έρνπλ δεµνζηεπηεί ζηα πεξηνδηθά «Κηλζηέξλα», «Να  έλα µήιν». Σα 

αθεγήµαηα µε ηνλ ηίηιν «Αηθληδίσο» εθδόζεθαλ από ηηο εθδόζεηο «Σν Ρνδαθηό» ηo 200. 

Σν ηειεπηαίν ηνπ βηβιίν µε ηίηιν «Vita Brevis - Ηζηνξίεο γηα Αρξείνπο»  εθδόζεθε από ηηο 

Δθδόζεηο Καζηαληώηε ην 2013. 

Ο Θέµεο Πάλνπ δηδάζθεη  ζην Σµήµα Θεαηξηθώλ  πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεµίνπ Αζελώλ, ην 

µάζεµα “Τπνθξηηηθή-Απηνζρεδηαζµόο”  θαη ζηε Γξαµαηηθή ρνιή ηνπ Γήµνπ Αγ. Βαξβάξαο. 

 



Σν 2009 ηηµήζεθε µε ηελ ''Γηάθξηζε Καιύηεξεο Αλδξηθήο Δξµελείαο'' ζηό 32ν Φεζηηβάι Γξάµαο 

γηα ηελ ηαηλία ηεο Διεπζεξίαο Αζηξηλάθε ''Μηα λύρηα µαδί'', θαη ην 2013 ζην Κηλεµαηνγξαθηθό 

Φεζηηβάι Βελεηίαο, µε ην βξαβείν Coppa Volpi θαιύηεξνπ εζνπνηνύ γηα ην ξόιν ηνπ ζηελ ηαηλία 

«Miss Violence» -δηάθξηζε πνπ πνηέ δελ έρεη θεξδίζεη ΄Διιελαο. 

Ο Θέµεο Πάλνπ είλαη έλαο πνιπηάιαληνο θαη πνιππξάγµσλ άλζξσπνο πνπ παηάεη γεξά ζηα 

πόδηα ηνπ θαη δελ ζέιεη λα σξαηνπνηεί ηα πξάγµαηα. «Ο δξόµνο ηνπ εζνπνηνύ είλαη δύζβαηνο. 

ηε ζρέζε εμνπζίαο θαη εμνπζηαδνµέλνπ ζπλήζσο βξίζθεηαη ζηε δπζµελέζηεξε ζέζε. Λίγνη 

έρνπλ ηε δύλαµε -άξα θαη ηε δπλαηόηεηα- λα θάλνπλ επηινγέο. Απηνί, από ηνπο πεξίπνπ 600 

πνπ βηνπνξίδνληαη από ην ζέαηξν, δελ είλαη παξαπάλσ από 30. Καη ζίγνπξα δελ βξίζθεηαη 

αλάµεζά ηνπο...» µαο ιέεη. 

ε εξώηεζε δεµνζηνγξάθνπ γηα ην εάλ πεξίµελε ην βξαβείν, ν ίδηνο απαληά: «ηα ηξηάληα 

ρξόληα πνπ βξίζθνµαη ζ’ απηόλ ην ρώξν επηζύµεζα θαη βξαβεία θαη δηαθξίζεηο. ηε ρώξα µνπ, 

βέβαηα, όρη ζην εμσηεξηθό. Γελ άγγηδαλ ηέηνηα ύςε ηα όλεηξά µνπ. ΄Οηαλ είδα ηα νλόµαηα ησλ 

εζνπνηώλ πνπ έρνπλ βξαβεπηεί µε ην Coppa Volpi, έλησζα δένο. Γελ µπνξεί, είπα, θάπνην 

ιάζνο ζα έγηλε. Να µπσ ζηελ ίδηα ιίζηα µε ηνλ Εαθ Γθαµπέλ, ηνλ Αιεθ Γθίλεο, ηνλ Μαξηζέιν 

Μαζηξνγηάλη; Καη ν Μπξαλη Πηη πήξε ην ίδην βξαβείν, αιιά εθείλνο επέζηξεςε ζηελ έπαπιή 

ηνπ, ελώ εγώ ζην ηαπεηλό µνπ ζπίηη». 

Σνλ πεξαζµέλν επηέµβξην έθιεςε ηελ παξάζηαζε ζην πιεπξό ηεο Καξπνθπιιηάο   

Καξαµπέηε θαη ηνπ Μελά Υαηδεζάββα ζηνλ «Αγαµέµλνλα» ηνπ Αηζρύινπ από ην ΓΖΠΔΘΔ 

Κνδάλεο. 

Έρεη θαηαγσγή από ην Πσγώλη ηεο Ζπείξνπ, µηα γσληά ηνπ Διιεληζµνύ πνπ εθπάηξηζε πνιιά 

από ηα παηδηά ηεο ζηα πέξαηα ηεο νηθνπµέλεο, θαη απηά µε ηελ ζεηξά ηνπο πξνζέθεξαλ ζηνλ 

Διιεληζµό ηηο αγαζνεξγέο πξάμεηο ησλ µε ηελ ίδξπζε ζρνιείσλ, επαγώλ ηδξπµάησλ αιιά θαη 

µε έµςπρν πιηθό, όπσο  δαζθάινπο αλζξώπνπο ησλ γξαµµάησλ, ησλ ηερλώλ, ηνπ εµπνξίνπ 

θ.α. Ο ίδηνο νλεηξεύεηαη λα γίλεη εζνπνηόο, από πνιύ µηθξόο ...από ην ζρνιείν ηνπ... ζηελ 

Πόιε. ηελ πόιε πνπ ήθµαδε θάπνηε ην ζέαηξν, νη θηινινγηθέο δηαιέμεηο, νη εθζέζεηο έξγσλ 

θ.ά. 

ε απηό ην ζεµείν ζα µνπ επηηξέςεηε λα αλαθεξζώ θαη ζηνλ Δξαζηηερηθό Θίαζν ηνπ πιιόγνπ 

µαο εδώ ζηελ Αζήλα µε ηελ ζθελή εδώ δίπια µαο  λα είλαη γεµάηε από έξγα γηα πεξίπνπ 20 

ζπλερή ρξόληα. Σελ πνξεία ηνπ Δξαζηηερληθνύ Θέαηξνπ ζηελ Πόιε ηνλ 20ν αηώλα αιιά θαη 

ηνπ Δξαζηηερληθνύ Θηάζνπ ησλ Κσλζηαληηλνππνιηηώλ ζηελ Αζήλα ηνλ αθεγείηαη πνιύ 

εύζηνρα   ν αείµλεζηνο ηέθαλνο Γεθαβάιαο ζε έλα βηβιίν ησλ Δθδόζεσλ Σζνπθάηνπ, 

έθδνζε ηνπ 2005. 

Ζ επνρή µέρξη θαη ην 1964 ζηελ Πόιε ήηαλ πινύζηα ζε θηινινγηθέο δηαιέμεηο, εθδόζεηο 

ζπιινγώλ, αιιά θαη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο µέζσ ησλ εξαζηηερληθώλ ζρεµάησλ ησλ 

ζρνιείσλ µαο αιιά θαη ησλ ελνξηώλ µαο… όια απηά ζηαµάηεζαλ µε ηηο απειάζεηο 

ζπµπνιηηώλ µαο, πνιινί από ηνπο νπνίνπο είραλ εκπεηξία ζηνπο ηνµείο ηεο Σέρλεο, ηνπ 

Πνιηηηζµνύ αιιά θαη ηεο επηζηήµεο, ηνπ εµπνξίνπ θ.ά. Σν ζέαηξν ζηελ Πόιε είρε βέβαηα 

ζπλέρεηα µε πνιύ δύζθνιε πνξεία από πιεπξά ηεο ινγνθξηζίαο, ελδπµαζίαο αιιά θαη 

επηινγήο ζεαηξηθνύ έξγνπ πνπ µε θόπν εξαζηηερληθά αζθνύζε θαη ν µεγάινο δαζθάινο ηνπ 

ζεάηξνπ – ζθελνζέηεο γηα δεθαεηίεο ζηελ Πόιε ν αείµλεζηνο πύξνο Λίλαο… 

Από ην 1970 ήδε λένη θαη θνηηεηέο ηεο ΦΔΚ νξγαλώλνπλ πνιηηηζηηθέο εθδξνµέο ζηελ Δπίδαπξν  

θαη ζε ζέαηξα ησλ Αζελώλ µε ζθνπό ζηγά ζηγά λα ηδξύζνπλ µηα ζεαηξηθή νµάδα, θαη ην 1972,  

κε ηνλ εξρνµό ηνπ πύξνπ Λίλα ζηελ Αζήλα, ηνπ γίλεηαη ε πξόηαζε από ηνλ πιιόγν µαο λα 



ηδξύζεη εδώ ζηελ Καιιηζέα µία ζεαηξηθή ζθελή θαη έλα ζίαζν µε ηνπο λένπο ηεο ΦΔΚ αιιά θαη 

άιισλ, µε ζηόρν λα µεηαιαµπαδεπηεί ε έλδνμε πνξεία.... απηήο ηνπ εξαζηηερληθνύ Θεάηξνπ 

πνπ γηα ρξόληα έδηλε ραξά, θαη δσή ζηα ζρνιεία µαο, ζηηο θνηλνηηθέο αίζνπζεο αιιά θαη ζε 

επαγγειµαηηθέο ζθελέο ηεο γελέηεηξαο µαο. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζηάζνπ μεθηλά µε παξνπζίαζε ηνπ ζεαηξηθνύ έξγνπ «Ο Κεθηζνθώλ», θαζώο 

θαη µηα µνπζηθή παξάζηαζε πνπ νξγαλώζεθε θαη πξνβιήζεθε ζηνλ ρώξν ην 1973.  

Ζ πνξεία ιαµπξή, ζπµµεηέρνπλ θπξίσο λένη πνιίηεο πνιινί απ’ απηνύο βξίζθνληαη ζήµεξα εδώ 

ζηελ αίζνπζα, µεξηθνί µάιηζηα αζρνιήζεθαλ θαη επαγγειµαηηθά µε ην ζέαηξν.

Κπξίσο παξνπζηάδνληαη έξγα ειιήλσλ ζπγγξαθέσλ αιιά θαη μέλσλ, όπσο ηνπ Γεµήηξε Φαζά, 

ηνπ Ηάθσβνπ Καµπαλέιε, ηνπ Αιέθνπ αθειιάξηνπ ηνπ Γεµήηξε Μπνγξε, ηνπ Αιµπέξ Ηζζώ 

θ.α. 

ηελ επέηεην ησλ δέθα εηώλ  παξνπζηάδεηαη ην έξγν ηνπ ζπµπνιίηε µαο Υνπξµνπδηάδε πνπ 

δεµνζηεύηεθε ην 1835, « Ο Λεπξέληεο» µε µεγάιε ζεαηξηθή επηηπρία. 

Σνλ ζίαζν µαο επηζθέθζεθαλ πιήζνο ζπµπνιηηώλ θαη µή θαζώο θαη ε Μειίλα Μεξθνύξε, ν 

Γεµήηξεο Φαζάο, ν Μίµεο Σξατθώξνο, ν Αιέμαλδξνο αθειιάξηνο, ε  Άλλα πλνδηλνύ, ν 

Θύµηνο Καξαθαηζάλεο, ε  Καίηε Λαµπξνπνύινπ, ν Νίθνο Βαζηαξδήο θ.ά. 

Σν 1986, ην Γ.. ηνπ πιιόγνπ βξαβεύεη ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ Δξαζηηερληθνύ Θηάζνπ µε 

εηδηθή ηειεηή όπσο ε ζεµεξηλή µε απνλνµή Γηπιώµαηνο Σηµήο. 

Σν 1987, ν πύξνο Λίλαο απνζύξεηαη γηα ιόγνπο πγείαο θαη ην έξγν ηνπ αλαιαµβάλεη άμηα 

ν µαζεηήο ηνπ γηα ρξόληα ν αείµλεζηνο Σώλπ Γθξνπιέξν έσο θαη ην 1991. 

Μεηά ηελ αλαθαίληζε ηεο αίζνπζαο ην 1995 πιένλ ζπζηεγάδεηαη ν ΔΡΘΟ Αζήλαο θαη μεθηλά ηηο 

πξνεηνηµαζίεο µε ηδξπηή δάζθαιν – ζθελνζέηε ηνλ άββα Μειόπνπιν ζην έξγν «Γπλαηό 

Βιαζηάξη» µε παξνπζίαζε ηνπ ζηνπο Γήµνπο ηεο Αηηηθήο, θαη ζηελ Νέα Τόξθε, Σνξόλην, 

Μόληξεαι ηνπ Καλαδά µε πνιύ µεγάιε επηηπρία θαζώο θαη ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε µε εηδηθή 

επηβξάβεπζε από ηνλ Πξνθαζήµελν ηεο Οξζνδνμίαο θ.θ. Βαξζνινµαίν θηα ηνλ Αξρηεπίζθνπν 

Αµεξηθήο Μαθαξηζηό Ηάθσβν. 

Αξθεηέο ήηαλ νη  ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ηνπ ΔΡΘΟ όπσο «Ζ Απιή ησλ Θαπµάησλ», «Μηα 

Ηηαιίδα ζηελ Κπςέιε», «Ζ Φαίδξα ε Βνπξιηώηηζζα», «Σν Γξάµµα», «Ο Υνξόο ηνπ Εαιόγνπ» 

έσο θαη ην 2009. 

Ο ύιινγνο γηα άιιε µηα θνξά επραξηζηεί όινπο ηνπο ζπληειεζηέο ησλ ζεαηξηθώλ νµάδσλ 

ζηελ πξνβνιή ηεο Κσλζηαληηλνππνιίηηθεο παξάδνζεο ζην Δξαζηηερληθό Θέαηξν. 

Ο ύιινγνο ηίµεζε  ην έξγν ηνπ αεηµλήζηνπ πύξνπ Λίλα, θαη ζε εηδηθή ηειεηή ην αείµλεζην 

Γεµήηξε Φαζά γηα ην έξγν ηνπ µε ζπµµεηνρή ηεο θπξίαο ηνπ ζεάηξνπ Άλλαο Καινπηά αιιά θαη 

άιισλ εζνπνηώλ. Γηα ηελ εθδήισζε εηο µλήµε ηνπ ζπµπνιίηε µαο αεηµλήζηνπ. Καξόινπ Κνύλ  

ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ παξνπζίαζαλ ν Μίµεο Κνπγηνπµηδήο θαη ν Γηώξγνο Λαδάλεο. Δηδηθή 

ηειεηή έγηλε θαη γηα ην έξγν ηνπ ζπµπνιίηε ζθελνζέηε Σάζν Μπνπιµέηε γηα ηελ ηαηλία Πνιίηηθε 

Κνπδίλα. Μέινο ηνπ ζπιιόγνπ µαο επίζεο είλαη θαη ν Γεµήηξεο Πηαηάο. 

ηηο δύζθνιεο απηέο ζηηγµέο ηνπ Διιεληζµνύ, νη µλήµεο ηνπ παξειζόληνο ειπίδνπµε λα 

γίλνπλ ην έλαπζµα θπξίσο ζηνπο λένπο µαο γηα ειπηδνθόξα δεµηνπξγία ζηνπο ηνµείο 

ηνπ Πνιηηηζµνύ πνπ επηβάιιεη ην ζήµεξα. 

 



Κιείλσ ηελ παξνπζίαζε επραξηζηώληαο όινπο όζνη ήξζαηε ζήµεξα δίπια µαο θαη θαιώ ζην 

βήµα ηνλ ηαιαληνύρν, πνιππξάγµνλα, επηηπρεµέλν εξγάηε ηνπ ζεάηξνπ, ηνλ θύξην 

Θεµηζηνθιή Πάλνπ γηα λα παξαιάβεη ην Γίπισµα Σηµήο αιιά θαη ηελ αλαµλεζηηθή πιαθέηα µε 

ραξαγµέλν ην όλνµα ηνπ ζε απηή._ 

 


