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Η γλσζηή ζπγγξαθέαο Λεία Βηηάιε είρε ηελ έκπλεπζε ελόο «καξαζσλίνπ» 

λενειιεληθνύ έξγνπ πνπ ηξέρεη ζην Θέαηξν Αγγέισλ Βήκα θαζ” όιν ην 

έηνο κε γεληθή (θαη κάιινλ ραιαξή) ζεκαηηθή «Έμη εγθιήκαηα δεηνύλ 

ζπγγξαθέα». Πξνζπάζεηα αμηέπαηλε πνπ άιινη, δεκόζηνη θνξείο, ζα έπξεπε 

λα αλαιακβάλνπλ ζε ηαθηά δηαζηήκαηα, πξνβάιινληαο ζπλεθηηθά θαη 

νξγαλσκέλα ηηο δεκηνπξγίεο ζύγρξνλσλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ. Απηό, 

άιισζηε, δελ ζεκαίλεη, νπζηαζηηθά, πξνβνιή ηνπ ειιεληθνύ έξγνπ, ζε 

αληηζηνηρία κε ό,ηη γίλεηαη ζε όιεο ηηο ρώξεο; 

Το έγκλημα 

Η «Δθθξεκόηεηα» πξαγκαηεύεηαη ηελ, ζε ππαξμηαθό επίπεδν, θξίζε ηαπηόηεηαο ελόο λένπ άλδξα. 

Η αλαδήηεζε ηνπ εαπηνύ κπξνζηά ζηνλ θαζξέθηε δεκηνπξγεί είδσια αιινησκέλα, νξαηά όζν θαη 

αόξαηα, πνπ παίξλνπλ ζάξθα θαη νζηά, ζπλδηαιέγνληαη, ζρνιηάδνπλ, θαπηεξηάδνπλ ην 

ζεσξνύκελν σο ζπκπαγέο «έλα» · θαζώο ν εαπηόο δελ είλαη κόλν απηό πνπ θαίλεηαη αιιά θη απηό 

πνπ ππόγεηα δξα θαη ζπρλά ηνλ ππεξθαζνξίδεη ˙ θαζώο ε ηαπηόηεηα -ζε ζπλερή δηαπξαγκάηεπζε 

θαη ανξηζηία- κπνξεί λα είλαη πνιιαπιή, δηαθερπκέλε, ξεπζηή. 

Σν έγθιεκα είλαη όηη κηα θνηλσλία ζε δηάρπζε θαη ζπλερή θξίζε, απξνζδηόξηζηε, ζε θαηάζηαζε 

αλνκίαο ε ίδηα, επηηάζζεη ηα άηνκα λα θηλνύληαη σο ζπκπαγείο νιόηεηεο πνπ νθείινπλ λα 

επηηεινύλ κε ζπλέπεηα ηνπο πνιιαπινύο ηνπο ξόινπο ˙ δίρσο λα ππνβάιινπλ εξσηήκαηα ή λα 

πξνβάιινπλ ακθηζβεηήζεηο, όληα αιινηξησκέλα εληόο επηβεβιεκέλσλ εθ ησλ άλσ ζπζηεκάησλ ˙ 

κεραληθά αλδξείθεια πνπ απαγνξεύεηαη λα δηεξσηώληαη γηα ηελ θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλε ζέζε 

ηνπο, λα ακθηβάιινπλ γηα ηζρύνληεο θαλόλεο, πνπ απαγνξεύεηαη λα δηαθνξνπνηνύληαη από ηελ εθ 
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ησλ εμνπζηαζηηθώλ θέληξσλ δηακνξθσκέλε (νπζηαζηηθά ππνβαζκηζκέλε) ζπιινγηθή ζπλείδεζε 

ζηελ νπνία πεηζήληα πξέπεη λα ππνηάζζνληαη. Οη ζπγθξνπζηαθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθύπηνπλ 

από δηαθνξεηηθνύο ξόινπο πξέπεη λα αίξνληαη ζησπειά κε επζύλε ηνπ αηόκνπ, ν δηραζκόο 

δηαηαξάζζεη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, επηθέξεη εθηξνπέο, νδεγεί ζε δηαζάιεπζε ηεο ηάμεο. Ο 

θεξκαηηζκόο ηνπ πξνζώπνπ είλαη θνηλσληθή απεηιή θαζώο αλαζηέιιεη ηηο θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο 

γη’ απηό θαη ππάξρνπλ ηα ζεζκηθά εθείλα όξγαλα θαη ηδξύκαηα πνπ εμαιείθνπλ, ηνπνζεηνύλ εθηόο 

θνηλήο ζέαο ην πξόβιεκα, απνκνλώλνληαο (θαη, εη δπλαηόλ, «δηνξζώλνληαο») ην απνθιίλνλ 

άηνκν. 

Ο επί σκηνής κερματισμός 

Ο Σδαλάηνο πξνβιέπεη δξακαηνπξγηθά, εμ αξρήο, δύν πξόζσπα σο δύν αιιεινζπκπιεξνύκελεο 

εθδνρέο ηνπ ελόο, πξνθξίλνληαο ηελ νπηηθή δηάζηαζε ηνπ θεξκαηηζκέλνπ πξνζώπνπ ηνπ: κηα 

γπλαίθα-λάλν ζηε ζθεπή θαη έλαλ άληξα κέζα ζε έλα θνπθιόζπηην εληόο ηνπ νπνίνπ αζθπθηηά. 

Όπσο παξαηεξεί θαη ε Έιζε αθειιαξίδνπ πξνινγίδνληαο ηελ έθδνζε ηνπ θεηκέλνπ, πξόθεηηαη 

γηα εηθόλα πνπ παξαπέκπεη ζηελ παξάζηαζε ηνπ ηςεληθνύ «Κνπθιόζπηηνπ» ζηε ζθελνζεζία ηνπ 

Λε Μπξνύεξ. Δδώ, σζηόζν, νη δηαθνξεηηθέο ζεκάλζεηο ηνπ παξαπέκπνπλ ζην αζθπθηηθό 

(θνηλσληθό θαη ςπρνινγηθό) πεξηβάιινλ εληόο ηνπ νπνίνπ δηαβηνί ν άληξαο (ή, ηνπιάρηζηνλ, ε κία 

ηνπ ηαπηόηεηα). 

Ο ζθελνζέηεο Βαζίιεο Ννύιαο δελ ζεβάζηεθε ηηο ζθεληθέο νδεγίεο. Αληίζεηα, πξόηεηλε ζθεληθό 

κηαο πιήξνπο απνδηάξζξσζεο, δίλνληαο έηζη εληνλόηεξα έλα πεξηβάιινλ αθαηαζηαζίαο, 

παξαθκήο, ελ ηέιεη ζεκειηώδνπο θξίζεο. Λάκπεο λένλ θαη κηθξόθσλα θαηά γεο ζπληζηνύλ ην 

βαζηθό ζθεληθό ηεο παξάζηαζεο εληόο ηνπ νπνίνπ θηλνύληαη ηα πξόζσπα ελώ αθνύγεηαη ε 

ακθίθπιε θσλή ηνπ εκβιεκαηηθνύ, σο πξνο ηελ ακθίζεκε πξνβαιιόκελε ηαπηόηεηα, Κιάνπο 

Νόκη ζην κεγαιεηώδεο ηξαγνύδη ηνπ, ην «Cold Song». Όια έηζη ζπκπιένπλ ζην λα αλαδείμνπλ ηελ 

θξίζε ηεο ηαπηόηεηαο, ηε δηάρπηε αλνκία σο αίηεκα θαη δηαθύβεπκα. 

Ο Ννύιαο όκσο δελ αξθείηαη ζηα δύν πξνβιεπόκελα, αιιεινζπκπιεξνύκελα επί ζθελήο 

πξόζσπα πνπ πξνβιέπεη ν θείκελν αιιά πξνζζέηεη θαη έλα ηξίην, κηα αθόκε γπλαίθα πνπ βνπβή, 

θηλείηαη δηαξθώο ζην βάζνο ή ζην πεξηζώξην ηεο ζθελήο θαη ηεο δξάζεο, ρσξίο λα ζπκκεηέρεη 

ζηνλ δηαινγηθό κνλόινγν ησλ δύν άιισλ πξνζώπσλ. Αθνύ ζηελ νπζία, νη θαηλνκεληθά 

δηαιεγόκελνη ζπλαπνηεινύλ ην κνλνινγνύλ πξόζσπν, εθείλε πξνζζέηεη, ζαλ αόξαηε γη” απηνύο, 

κηα επηπιένλ γιώζζα, απηή ηεο θίλεζεο. Ο νπζηαζηηθόο ξόινο ηεο ζα αλαδεηρζεί ηελ θξίζηκε 

ζηηγκή, όηαλ ην δηπιό ζώκα ζα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε δηθπιία ηνπ. Όηαλ ην νιόγπκλν ζώκα ηνπ 

άληξα ζα δεκηνπξγήζεη θηλεζηαθέο ζπζηνηρίεο κε ην επίζεο νιόγπκλν ζώκα ηεο βνπβήο γπλαίθαο. 

Γσμνότητα 

Γύν ζώκαηα, απαιιαγκέλα από ηα όπνηα ελδύκαηα, ηηο κεηακθηέζεηο ή θαη παξελδπζίεο πνπ σο 

ηώξα νδεγνύζαλ ηνλ άληξα ζε ππαξμηαθέο αλαδεηήζεηο, εδώ ζε όιε ηνπο ηελ θαζαξή γπκλόηεηα, 



απεθδπκέλα από ηηο όπνηεο εμσηεξηθέο ζπκβάζεηο θαη θνηλσληθέο ηαπηόηεηεο, δύν γπκλά, άξηηα 

αηζζεηηθά ιόγσ ηεο απιόηεηαο θαη θπζηθόηεηάο ηνπο ζώκαηα, ζπλνκηινύλ σο έλα. 

Δίλαη ζπάλην δύν εζνπνηνί, όπσο ν Γηάλλεο Μπόγξεο θαη ε Γέζπνηλα Υαηδεπαπιίδνπ, λα είλαη 

γπκλνί επί ζθελήο θαη λα εθπέκπνπλ ηελ απόιπηε θπζηθόηεηα. Να μερλάο όηη πξόθεηηαη γηα ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο εζνπνηνύο θαη λα βιέπεηο ζε απηνύο ηε δξακαηηθή θαηάζηαζε ηεο παξάζηαζεο. 

Η Υαηδεπαπιίδνπ, βνπβό αιιά ρεηξνλνκηαθά νκηινύλ πξόζσπν ζε όιν ην έξγν , εμέθξαδε κε ηελ 

θηλεζηνινγία ηεο ηε δηαξθή ππνβόζθνπζα δπλακηθή ζε αλακνλή ηεο έθξεμεο. Ο Μπόγξεο, ζηνλ 

θεληξηθό ξόιν, απέδεημε ηνλ βαζκό ειέγρνπ ηνπ ζώκαηόο ηνπ κε ηελ εμαηξεηηθή ηνπ θίλεζε αιιά 

θαη ηνλ άςνγα αξζξσκέλν ιόγν ηνπ. Έλαο λένο (αιιά ήδε έκπεηξνο) εζνπνηόο πνπ μέξεη λα 

γεκίδεη ηε ζθελή. 

ηνλ ξόιν ηεο άιιεο θσλήο, εμ αξρήο παξνύζεο, ε Βίθπ Κπξηαθνπιάθνπ, κε ηηο ηνληθέο 

απνρξώζεηο ηεο, κε ην ηξαγνύδη ηεο, κε ηελ απειεπζεξσκέλε ηεο ζσκαηηθόηεηα έδσζε, αθόκε κηα 

θνξά, ην δηθό ηεο ππνθξηηηθό ξεζηηάι, πάληα δηαθξηηηθή αιιά ζεκαληηθή δύλακε ηνπ ειιεληθνύ 

ζεάηξνπ. 

Μόλε παξαθσλία ζηνλ ηξηπιό ζθεληθό θεξκαηηζκό ηνπ πξνζώπνπ κνπ θάλεθε ε παξνπζία ελόο 

ηέηαξηνπ πξνζώπνπ κε κάζθα ζθύινπ πνπ θαηξνθπιαθηνύζε ζε κηα γσλία ηεο ζθελήο θαη 

θάπνηεο ζηηγκέο αιπρηνύζε. Η ζθεληθή δξακαηνπξγία ηνπ έξγνπ δελ ην πξνηθίδεη κε 

ιεηηνπξγηθόηεηα θαζώο αθόκε θαη ηα δηάθνξα παξαγισζζηθά ζεκεία πινπνηνύληαη αξθνύλησο 

από ηα άιια πξόζσπα. 

Ο Βαζίιεο Ννύιαο, ρσξίο λα παξαβεί ηελ ηδηαίηεξε αηζζεηηθή ησλ πεξθόξκαλο ηνπ, ζθελνζέηεζε 

ην δξακαηηθό θείκελν ηνπ Σδαλάηνπ κε δεκηνπξγηθή παξαζηαζηαθή ειεπζεξία έρνληαο δίπια ηνπ 

εθιεθηνύο ζπκπαξαζηάηεο. ηα ζθεληθά θαη θνζηνύκηα ηε νθία ηκάθε, ζηνπο θσηηζκνύο ηε 

Βαιεληίλα Σακησιάθε αιιά, θπξίσο, ηξεηο εθιεθηνύο εζνπνηνύο. Απνδεηθλύεηαη έηζη όηη ην είδνο 

ζεάηξνπ πνπ ππεξεηεί απαηηεί, πξώηηζηα, θαιά όξγαλα, δειαδή δπλαηνύο εξκελεπηέο. 

Αο ζεκεησζεί όηη ην δξακαηηθό θείκελν θπθινθνξεί από ηηο εθδόζεηο Ηξόδνηνο θαη ηελ Δηαηξεία 

Θεάηξνπ DameBlanche ζε δίγισζζε έθδνζε, ζηα ειιεληθά θαη ζε άξηηα αγγιηθή κεηάθξαζε από 

ηελ θαζεγήηξηα ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο Έιζε αθειιαξίδνπ. 

*Καζεγεηήο ζην Σκήκα Θεαηξηθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. 


