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«Να ςε βλζπουμε ςτθν τθλεόραςθ/ να πνίγεςαι ςτισ κάλαςςεσ,/ δεν ζχουμε 

πρόβλθμα,/ πρόςφυγα του πολζμου./ Στθν πιςίνα μασ μθ ςε δοφμε να φτάςεισ». 

Και οι ςτίχοι αυτοί από ζνα ανζκδοτο ποίθμά μου ςτον νου μου, ενϊ 

παρακολουκοφςα, το βράδυ τθσ περαςμζνθσ Κυριακισ (τελευταίασ Κυριακισ τθσ 

Αποκριάσ) ςτο κζατρο “Κυδωνία” τθσ πόλθσ μασ το ζργο του Μάκιου Λζντον “Το 

κατεςτραμμζνο δωμάτιο” ςε ςκθνοκεςία του Μιχάλθ Βιρβιδάκθ. Δίχωσ ανάςα, 

όπωσ και οι άλλοι ςυν-κεατζσ μου άλλωςτε. Κοντά ς’ αυτοφσ τουσ ςτίχουσ και 

μφριεσ άλλεσ ςκζψεισ ςτο νου μου, με τθ μόνιμθ παρουςία μιασ δυνατισ γροκιάσ 

ςτο ςτομάχι βζβαια. Σε μορφι ερωτθμάτων οι περιςςότερεσ. “Μαλακϊν” και 

ςκλθρϊν ερωτθμάτων. Εχω δικαίωμα να γίνομαι “θδονοβλεψίασ” τθσ εκτζλεςθσ 

ενόσ ανυπεράςπιςτου ανκρϊπου (ςυν-ανκρϊπου) μασ από ζναν τρομοκράτθ; Τι 

πάει να πει “τρομοκράτθσ”, ποιόσ γίνεται “τρομοκράτθσ” και ποφ οδθγεί θ 

“τρομοκρατία”; Τι ςθμαίνει ακριβϊσ το ριμα ςυμπάςχω, τι προςκζτει ι τι αφαιρεί 

το “ςυν” ςτο “πάςχω”; Πόςο διαφορετικοί είναι οι άνκρωποι τθσ καταναλωτικισ 

κοινωνίασ που αρζςκονται να ςχολιάηουν τθ δυςτυχία των άλλων, των προςφφγων 

για παράδειγμα, ςτθν άνεςθ του καναπζ τουσ, απ’ αυτοφσ που αρζςκονται να 

μιλοφν περί ανζμων και υδάτων, επίςθσ ςτθν άνεςθ του καναπζ τουσ; Κάποια από 

αυτά, εν είδει ομονφμων κλαςμάτων με κοινό παρανομαςτι το ρθτορικό ερϊτθμα: 

Ενα κατεςτραμμζνο δωμάτιο ο κόςμοσ μασ; 

 

«Το “Κατεςτραμμζνο Δωμάτιο” δεν είναι μια ζκκλθςθ για δράςθ. Μάλλον βάηει 

κάτω από το μικροςκόπιο τα κίνθτρά μασ και τθν αναποτελεςματικότθτα των 

δράςεϊν μασ κάκε φορά που γίνεται μια προςπάκεια να αντιμετωπιςκοφν αυτά τα 

κζματα. Επιπλζον όμωσ, προειδοποιεί πωσ όποιεσ κι αν είναι οι πράξεισ μασ, κα 

κρικοφμε μια μζρα από τα παιδιά μασ». Τα που γράφει ςτο τζλοσ του ςθμειϊματόσ 

του για τθν παράςταςθ του κεάτρου “Κυδωνία”, ο και ςυγγραφζασ του ζργου 

καλλιτεχνικόσ διευκυντισ τθσ διεκνοφσ φιμθσ πρωτοποριακισ ςκωτςζηικθσ 

κεατρικισ ομάδασ Vanishing Point «κα κρικοφμε μια μζρα από τα παιδιά μασ». Να 

το “θκικόν”, ασ ποφμε, δίδαγμα” του ζργου. Η φράςθ κλειδί που πρζπει να ζχουμε 

ςτον νου μασ, «ενϊ ο φόβοσ βρίςκει καινοφργιουσ τρόπουσ να τρυπϊνει ςτο μυαλό 

μασ». Και θ φράςθ που κατά τθ γνϊμθ μου λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο ςαν 

κινθτιριοσ μοχλόσ ςτθ διαχρονικι απόφαςθ του Μιχάλθ Βιρβιδάκθ να υπθρετεί το 



κεατρικό εμείσ του τόπου μασ, ζτςι όπωσ εδϊ και είκοςι περίπου ςυναπτά χρόνια 

με άκρα ςυνζπεια το υπθρετεί. 

 

Ο Μιχάλθσ Βιρβιδάκθσ ςτον ρόλο του Τηον, ενόσ καλοφ “οικογενειάρχθ” επί ςκθνισ. 

Μαηί του ςτο ςαλόνι θ Στελλίνα Ιωαννίδου (ναι θ Στελλίνα που τθν είχα γνωρίςει ωσ 

μακιτρια -και τι μακιτρια!- ςτο 9ο Δθμ. Σχ. Χανίων, πριν από κάποια χρόνια) ςτον 

ρόλο τθσ Τηζιν και θ Ντία Κοςκινά ςτον ρόλο τθσ Τηάκι. Η κουβζντα του 

“καναπζ” αρχίηει. Αλικεια ζχουμε μεγαλφτερθ ςυνείδθςθ τθσ δυςτυχίασ των 

ςυνακρϊπων μασ ςιμερα; Ιδιαίτερα πειςτικοί ςτουσ απαιτθτικοφσ ρόλουσ τουσ και 

οι τρεισ. “Αποκακθλωτικοί” και “κακθλωτικοί” ταυτόχρονα. Ευαιςκθςίασ 

αποκαλυπτιρια. Οι χειριςτζσ τθσ τθλεοπτικισ κάμερασ ο Εμμανουιλ 

Στεφανουδάκθσ και ο Πάρθσ Χαμουρίκοσ επί το ζργον. Ο πρϊτοσ δεν φαίνεται να 

ζχει καμία βιάςθ για να παίξει τον ρόλο του ανκρϊπου από το μζλλον. Του 

ανκρϊπου που κα διαβάςει τον τίτλο “Υγρόσ τάφοσ τθ Μεςόγειοσ” τθσ πρϊτθσ 

ςελίδασ μιασ εφθμερίδασ (ναι των “Χανιϊτικων νζων”) του 2016, πάνω απ’ τθν 

φωτογραφία ενόσ πατζρα που προςπακεί να κρατιςει το παιδί του πάνω απ’ το 

νερό… 

Όντασ εντόσ του κατεςτραμμζνου δωματίου… Τι εμπειρία κι αυτι θ 

“παρακολοφκθςθ” του περί ου ο λόγοσ ζργου! Σιμερα, Παραςκευι 23 

Φεβρουαρίου, αφριο Σάββατο και μεκαφριο Κυριακι οι τελευταίεσ παραςτάςεισ… 

 

Χανιϊτικα Νζα, 23.02.2018 

http://www.haniotika-nea.gr/ontas-entos-tou-katestrammenou-domatiou/ 

εναλλακτικά: https://petaxta.blogspot.gr/2018/02/blog-post_23.html?spref=fb 

 


