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Του Ειρηναίου Μαράκη 
«Τν θαηεζηξακκέλν δσκάηην» ηνπ Μάζηνπ Λέληνλ θαη ηεο ζεαηξηθήο νκάδαο Vanishing 
Point, πνπ παξνπζηάδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηα Χαληά απφ ην Θέαηξν Κπδσλία θαη ηελ 
Δηαηξεία Θεάηξνπ Μλήκε, ζε ζθελνζεζία ηνπ Μηράιε Βηξβηδάθε, απνηειεί έλα έξγν 
θνηλσληθνχ, ππαξμηαθνχ θαη εζηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ. Δίλαη κηα αζθπθηηθή θαη εθηαιηηθή  
κηθξνγξαθία ηνπ ζχγρξνλνπ παξαθκάδνληνο θφζκνπ πνπ δελ αθήλεη ηνλ 
ζεαηή/παξαηεξεηή λα πάξεη αλάζα, ζέηνληαο ηνπ δηαξθψο εξσηήκαηα ηφζν γηα ηελ θχζε 
ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ αλζξψπνπ, φζν θαη γηα ηελ νπζία, ηελ αμία ηεο πιεξνθνξίαο 
θαζψο θαη γηα ηνλ ηξφπν δηάδνζεο ηεο, γηα ηηο ηδέεο αιιά θαη ηηο γηα πξάμεηο πνπ 
δηακνξθψλνπλ ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ ζχγρξνλνπ πνιίηε θαη κέζα ζε κηα θνηλσλία πνπ 
αληηκεησπίδεη ίζσο ηελ ρεηξφηεξε θνηλσληθνπνιηηηθή θξίζε ηεο ηζηνξίαο ηεο. «Τν 
θαηεζηξακκέλν δσκάηην» δελ ρατδεχεη απηηά θαη ζπλεηδήζεηο αληίζεηα δείρλεη ζηνλ ζεαηή, 
ρσξίο λα αλαπαξάγεη κηα ζηείξα θη αδηάθνξε πνιηηηθνινγία, φηη σο πξφζσπν αιιά θαη 
σο κέξνο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ ρξεηάδεηαη λα μεθχγεη απφ ηελ πξνθαζνξηζκέλε ζέζε 
ηνπ θαηαλαισηή/παζεηηθνχ απνδέθηε  θαιψληαο ηνλ παξάιιεια λα πάξεη ζέζε ζε φια 
ηα παξαπάλσ, αλαγλσξίδνληαο φηη ε αιήζεηα κπνξεί λα κελ είλαη κία θαη απφιπηε αιιά 
αληίζεηα φηη κπνξεί λα εκπεξηέρεηαη κέζα ζε δηάθνξεο απφςεηο θαη ζέζεηο πάλσ ζηα 
δηάθνξα δεηήκαηα. 

«Τν θαηεζηξακκέλν δσκάηην» σο πξσηφηππν έξγν αιιά θαη κέζα απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε, 
εκπλεπζκέλε ζα ιέγακε, κεηαθνξά ηνπ απφ ηελ νκάδα ηεο Δηαηξείαο Θεάηξνπ Μλήκε, 
πξνζπαζεί λα αλαιχζεη, κε πνηεηηθά ξηδνζπαζηηθφ ιφγν θαη ηξφπν, ηφζν ζην θείκελν, 
φζν θαη πάλσ ζηελ ζθελή, ηελ εζηθή δηάζηαζε θαη πιεπξά φισλ φζσλ ζπδεηάκε ζηελ 
θαζεκεξηλφηεηα καο, επεξεαζκέλνη απφ ηα θπξίαξρα ΜΜΔ θαη κέζα απφ ην Γηαδίθηπν, 
πνπ απνηειεί βαζηθφ κέζν ελεκέξσζεο θαη θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ηεο λενιαίαο. 
Παξάιιεια ζέηεη ζε αληηπαξάζεζε δηάθνξεο νπηηθέο μεθηλψληαο απφ ηνλ ηξφπν πνπ ν 
ζχγρξνλνο Γπηηθφο άλζξσπνο αληηκεησπίδεη (ή δελ αληηκεησπίδεη) ηα δεηήκαηα ηεο 
πξνζθπγηάο, ηεο ηζιακνθνβίαο θαη ηνπ ξαηζηζκνχ, ηεο ηξνκνθξαηίαο αιιά θαη ηεο θχζεο 
ηνπ ζεζκνχ ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο θηιίαο, ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ πνπ φζν θαη αλ 
επηζπκνχλ λα κείλνπλ αλεπεξέαζηεο απφ φια φζα ζπκβαίλνπλ γχξσ ηνπο, δελ παχνπλ 
λα δηακνξθψλνληαη θαη λα δηακνξθψλνπλ ηαπηφρξνλα ηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. 

Δξσηήκαηα 

Αηρκεξφ, βίαην, βαζεηά πνιηηηθφ θαη ππαξμηαθφ, ζπγθηλεηηθφ θαη έληνλα ζπλαηζζεκαηηθά 
θνξηηζκέλν, «Τν θαηεζηξακκέλν δσκάηην» δελ πξνζπαζεί κφλν λα αλαιχζεη ηα δηάθνξα 
δεηήκαηα αιιά ζέηεη θη εξσηήκαηα, πνιιέο θνξέο αθφκα θαη πέξα απφ ηηο πξνζέζεηο ησλ 
δεκηνπξγψλ ηνπ. Δίλαη ε αιήζεηα κία θαη κνλαδηθή; Πνηνο νξίδεη ηη είλαη ε αιήζεηα; Πσο 
παξάγεηαη ε ηδενινγία; Πσο κπνξνχκε λα δηαρεηξηζηνχκε ηελ ζχγρξνλε 
θνηλσληθνπνιηηηθή θξίζε αιιά θαη λα επηβηψζνπκε απφ απηή; Πνηεο είλαη νη δηθέο καο 
δπλαηφηεηεο, σο έιινγσλ φλησλ, λα αληηζηξέςνπκε κία θαηάζηαζε πνπ κνηάδεη νξηζηηθά 
ρακέλε; Καη ε ηέρλε; Τν ζέαηξν; Μπνξνχλ λα καο δείμνπλ φηη κηα άιιε πξαγκαηηθφηεηα 
είλαη εθηθηή ή απιά κέλνπλ ζε κηα απιή παξάζεζε ηεο ήδε γλσζηήο, εθηαιηηθήο κα θαη 
ειπηδνθφξαο, πξαγκαηηθφηεηαο; 

Πνιιά ηα εξσηήκαηα, πνιιέο θαη νη πηζαλέο απαληήζεηο. Γελ ζα επηρεηξήζνπκε, θαη νχηε 
πξέπεη, λα απαληήζνπκε εδψ. Χξεηάδεηαη λα δείηε ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, απνηειεί βαζηθή 
πξνυπφζεζε, γηα λα δψζεηε ηηο δηθέο ζαο. Τν βαζηθφηεξν είλαη φκσο φηη «Τν 
θαηεζηξακκέλν δσκάηην» ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά ζηελ ςπρνζχλζεζε ηνπ ζεαηή: κε ην 
ηέινο ηεο παξάζηαζεο νη εηθφλεο απνθάιπςεο κε ηνπο πξφζθπγεο θαη ηνπο κεηαλάζηεο 



πνπ δεηνχλ ζσηεξία ζηελ ζαιάζζηα νδφ ηεο Μεζνγείνπ κε απνηέιεζκα ηηο πεξηζζφηεξεο 
θνξέο ηνλ ζάλαην – λα πεζαίλεηο ζηελ πξνζπάζεηα ζνπ λα κελ πεζάλεηο, δελ ππάξρεη 
ηίπνηα πην ελνριεηηθφ, ηφζν ψζπνπ θακία ιέμε δελ κπνξεί λα πεξηγξάςεη απηή ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα – δελ επηηξέπεη ζηνλ ζεαηή λα θχγεη ήζπρνο θη αλαπαπκέλνο γηαηί 
γλσξίδεη πνιχ θαιά φηη ε αιήζεηα (ή έζησ έλα κέξνο ηεο) είλαη αθφκα πην εθηαιηηθή απφ 
φηη δείρλεη ε νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ή ηεο ηειεφξαζεο, θαηαθέξλνληαο ηφζν λα 
ζπγθηλήζεη, φζν θαη λα πξνβιεκαηίζεη. Δίλαη κάιηζηα θαη θάηη παξαπάλσ: θάιεζκα ζε 
δξάζε, ζε ελεξγφ παξέκβαζε, ελάληηα ζε φια ηα παξαπάλσ, απηφ είλαη «Τν 
θαηεζηξακκέλν δσκάηην». Κη αλ ην ηέινο ηεο παξάζηαζεο κνηάδεη απαηζηφδνμν, ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα απνηειεί κηα πξνεηδνπνίεζε γηα ην πνπ κπνξνχλ λα νδεγεζνχλ ηα 
πξάγκαηα, κε απηή αθξηβψο ηελ έιιεηςε δξαζηηθψλ πξσηνβνπιηψλ. 

Όκσο φια ηα παξαπάλσ δελ ζα ήηαλ ηίπνηα, ίζσο κφλν κηα επίδεημε χθνπο, εάλ ε 
ζθελνζεηηθή καηηά ηνπ Μηράιε Βηξβηδάθε, ε κεηάθξαζε ηνπ θεηκέλνπ απφ ηνλ Γεκήηξε 
Κηνχζε θαζψο θαη νη  καρεηηθέο θαη απζεληηθέο εξκελείεο ησλ πξσηαγσληζηψλ (Νηία 
Κνζθηλά, Σηειιίλα Ισαλλίδνπ, Μηράιε Βηξβηδάθε, Πάξε Χακνπξίθνπ θαη Δκκαλνπήι 
Σηεθαλνπδάθε, ν νπνίνο εθηειεί ρξέε θαη βνεζνχ ζθελνζέηε) δελ θαηάθεξλαλ κέζα απφ 
ηελ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα αληηπαξαβνιή ησλ δσληαλψλ δηαιφγσλ κε ηελ ςεθηαθή 
πξνβνιή, λα καο κεηαθέξνπλ ηελ αγσλία ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ, θηηάρλνληαο 
παξάιιεια φκνξθν, αιεζηλφ ζέαηξν πνπ ηφζν έρνπκε αλάγθε θαη πνπ ηφζν καο ιείπεη 
ζήκεξα. 
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