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Της Αγγελικής Καραθανάση 

“Τν θαηεζηξακκέλν δσκάηην” ηνπ Σθσηζέδνπ ζθελνζέηε θαη ζπγγξαθέα 
Μάζηνπ Λέληνλ θαη ηεο ζεαηξηθήο νκάδαο ηνπ Vanishing Point, ύζηεξα από ηε 
κεγάιε επηηπρία πνπ είρε ζε ζέαηξα Μεγάιε Βξεηαλία ην 2016, αλεβαίλεη 
ηνύηε ηε ζεαηξηθή πεξίνδν θαη ζηε ζθελή ηνπ ζεάηξνπ “Κπδσλία” ζηα Χαληά 
ζε ζθελνζεζία Μηράιε Βηξβηδάθε. Πξόθεηηαη γηα κηα πνιπζύλζεηε πξσηόηππε 
ζεαηξηθή παξάζηαζε, πνπ θξαηάεη ακείσην θαη ζπλερέο ην ελδηαθέξνλ ηνπ 
ζεαηή, παξόιν πνπ δελ ππάξρεη πξαγκαηηθή δξάζε επί ζθελήο, γηαηί ζηελ 
νπζία πξόθεηηαη γηα έλα ζέαηξν ηδεώλ. Παξαθνινπζνύκε κηα ειεύζεξε έληνλε 
θαη θπζηθή ζπδήηεζε (εμαηξεηηθή ε ζθελνζεζία ηεο ρσξίο ηίπνηε ην 
ζηπιηδαξηζκέλν θαη επίπιαζην) κεηαμύ ηξηώλ θαζεκεξηλώλ αλζξώπσλ (πνπ 
ππνδύνληαη άξηζηα θαη κε ηδηαίηεξε καεζηξία ε πξσηνεκθαληδόκελε ζην 
“Κπδσλία” Σηειιίλα Ισαλλίδνπ, ε Νηία Κνζθηλά, πνπ είρακε δεη πέξπζη ζηα “4 
ιεπηά θαη 12 δεπηεξόιεπηα” θαη ν γλσζηόο ζε όινπο Μηράιεο Βηξβηδάθεο) ζ’ 
έλα ηππηθό αζηηθό ζαιόλη. Καη νη ηξεηο εθθξάδνπλ ζπλαηζζήκαηα, 
αληαιιάζζνπλ ζθέςεηο θαη απόςεηο, εκκέλνπλ ζηηο ηδέεο ηνπο, θάπνηε 
ζπγθξνύνληαη γη’ απηέο. Σηνλ ζύληνκν ρξόλν ηεο παξάζηαζεο εγθηβσηίδεηαη ν 
ηζηνξηθόο ρξόλνο θαη ηόπνο ησλ κεγάισλ γεγνλόησλ ηεο επνρήο καο, πνπ 
πξνθαινύλ ηελ πξνζθπγηά, ηε βία, ηνλ αλζξώπηλν πόλν, ηελ μελνθνβία. 
 
Απηό πνπ πξνθαιεί ακέζσο έθπιεμε ζηνλ ζεαηή είλαη νη δύν θάκεξεο ζε δύν 
δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο ζθελήο πνπ ρεηξίδνληαη δύν εηθνλνιήπηεο (Πάξεο 
Χακνπξίθνο, Δκκαλνπήι Σηεθαλνπδάθεο). Σηελ αξρή λνκίδεη θαλείο πσο 
βηληενζθνπείηαη ε παξάζηαζε γηα αξρεηαθή ή άιιε ρξήζε, άζρεηε πάλησο κε 
ηελ ίδηα ηελ παξάζηαζε. Καζώο όκσο απηή εμειίζζεηαη, γίλεηαη αληηιεπηό όηη 
νη εηθνλνιήπηεο εληάζζνληαη ππόγεηα αιιά νξγαληθά ζηελ παξάζηαζε σο 
βνπβά πξόζσπα (δελ εθθέξνπλ έλαξζξν ιόγν) θαη ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ 
ζπγγξαθέα γηα λα ζαξθώζεη  κε ηελ παξνπζία ηνπο θαη ηε δνπιεηά ηνπο ην 
εηξσληθό ζρόιηό ηνπ. Η πξνβαιιόκελε εηθόλα ζηελ νζόλε, πνπ πνηέ δελ 
κπνξεί λα είλαη όπσο ε πξαγκαηηθή, αθνύ είλαη ππνθεηκεληθά επηιεγκέλε από 
ηνπο παξαηεξεηέο-εηθνλνιήπηεο, εζηηαζκέλε ζπλήζσο ζε ζεκείν θαη όρη ζην 
όινλ, πξνζερηηθά «παξακνξθσκέλε» ή «θαηαζθεπαζκέλε» έρεη ηε δύλακε λα 
έιθεη (δελ ππάξρεη ζεαηήο πνπ λα κελ ζηξέςεη θαηά θεη ην βιέκκα ηνπ έζησ 
θαη γηα ιίγν), ίζσο θαη λα αζθεί κεγαιύηεξε δύλακε από ηελ νιόθιεξε, πνπ 
βιέπεη θαλείο κε ηα δηθά ηνπ κάηηα.  Ο ζπγγξαθέαο επηβεβαηώλεηαη, ε εηξσλεία 
ηνπ έρεη βάζε: ν εζηζκόο ζηελ «πιαζηή» εηθόλα, ε γνεηεία πνπ εθπέκπεη είλαη 
θαηλόκελν ηεο επνρήο, πνπ αμηνπνηείηαη πνηθηινηξόπσο γηα πξνβνιή 
ηδενινγηώλ ή ζηνρεπκέλε ρεηξαγώγεζε ηνπ ζεαηή. 
 
Θεαηξηθό θείκελν (ξένπζα ε κεηάθξαζε ηνπ Γεκήηξε Κηνύζε) θαη ζθελνζεζία 
θαηαθέξλνπλ αβίαζηα λα παξαζύξνπλ ηνλ ζεαηή λα ληώζεη σο έλαο δπλάκεη 



ηέηαξηνο ζπδεηεηήο, πνπ δελ ηνικάεη όκσο λα παξέκβεη, λα πάξεη ηνλ ιόγν, 
γηαηί δελ έρεη λα πξνζζέζεη θάηη δηθό ηνπ, αθνύ ηαπηίδεηαη πόηε κε ηε ζηάζε 
θαη ηηο απόςεηο ηνπ ελόο νκηιεηή (εζνπνηνύ) θαη πόηε κε ηνπ άιινπ. Πείζεηαη 
όκσο πσο νθείιεη λα ζπάζεη ηνλ θινηό ηεο αηνκηθήο θαη νηθνγελεηαθήο 
αζθάιεηαο θαη από ηνλ αλαπαπηηθό θαλαπέ ηνπ κπξνζηά ζε κηα νζόλε λα δεη 
ν ίδηνο ηη πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη έμσ θαη λα κελ πεξηνξηζζεί ζηελ απιή 
ελεκέξσζε,  ηελ παζεηηθή (θακηά θνξά θαη εδνληθή), αιιά λα ελεξγήζεη κε 
πξνζσπηθή επζύλε θαη κε ηε ζθέςε όηη ζηε ζέζε εθείλσλ ζα κπνξνύζε λα 
ήηαλ ν ίδηνο. Τόηε ίζσο θάλεη ην εζσηεξηθό ή θαη ην πξαγκαηηθό βήκα πξνο 
εθείλνπο πνπ γίλνληαη αζέιεηα ζύκαηα. 
 
Πξόθεηηαη ηειηθά γηα κηα παξάζηαζε απηνγλσζίαο πνπ αμίδεη λα κελ ηε ράζεη 
θαλείο. 
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