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ΘΕΑΤΡΟ

«Ηρόστρατος» του Ζαν Πωλ Σαρτρ 

με τον Αντρέα Θεοχάρη και την Κλαίρη Γιαννικάκη
Θέατρο Κορύβαντες

Μια παράσταση αφιερωμένη στον προβληματισμό του Γάλλου φιλόσοφου-συγγραφέα πάνω 
στην ύπαρξη «να είμαι μέσα στις πράξεις μου και δια μέσου 
των πράξεών μου».
«Ενώ στη στάση της αγάπης και στη στάση του πόθου ενυπάρχει η πρόθεση κατάκτησης του 
άλλου…, πράγμα που δηλώνει την προσπάθεια ενοποίησης 
με τον άλλον, στην περίπτωση του μίσους δεν υπάρχει παρόμοια πρόθεση: 
Το υποκείμενο εγκαταλείπει την αξίωσή του να πραγματοποιήσει μια ένωση με τον άλλον».

Χαρά Μπακονικόλα

Πώς είναι να βλέπεις την ψυχή του άλλου
Μαζί με το κομμάτι του κορμιού του
Που το φυλάει για στιγμές μυστικές,
Ιερές,
Απροσπέλαστες στο κοινό βλέμμα;

Πώς είναι ν’ αγαπάς
Χωρίς συνέχεια,
Χωρίς να προσμένεις τίποτα
Από έναν άγνωστο ασθενή
Που δεν θα ξαναδείς;

Γιατί αν δεν τον «αγαπήσεις»
Πώς μπορεί κανείς ν’ αντέξει
Τη θέα της ψωρίασης, της σύφιλης, της λέπρας;

Και μη μου πείτε πως εδώ μπαίνει
Η επαγγελματική συνήθεια
Γιατί, όχι, δε θα το δεχθώ.

Το ιατρικό επάγγελμα
Το διαλέγει κανείς από αγάπη
Προς το ανθρώπινο είδος,

Από τη βαθιά εκείνη συμπάθεια
Προς την ύπαρξη,
Προς το φωτεινό κομμάτι του Θεού
Μέσα μας,

Εκείνο που δε λερώνεται με τις ακαθαρσίες
του βίου,
Εκείνο που λάμπει
Όταν όλα τ’ άλλα φώτα
στον κόσμο
Σβήνουν,
Εκείνο που επέτρεπε στη μητέρα Τερέζα
Να αγγίζει τους λεπρούς
Χωρίς να κολλάει τη φρικτή νόσο.

Τελικά, αν μας σώζει κάτι
Σε αυτό το πυκνοκατοικημένο
Ασφυκτικά
Πετράδι του Γαλαξία
Είναι η αγάπη για τους άλλους,
Η ανοχή στο διαφορετικό,
Η αποδοχή του έτερου,
Χωρίς επιφυλάξεις,
Μόνο και μόνο γιατί είναι άνθρωπος,
Αδελφός μας.

στον ηρωικό γιατρό Χρήστο Ναούμ και σε όλους τους 
δερματολόγους-αφροδισιολόγους

ΨυχΗ ΤΟυ ΑλλΟυ

ΠΟίΗΣΗ

Σ το θεατράκι της οδού Μυλλέρου 
έχει στηθεί η σκηνή του έργου 
«Ηρόστρατος» (ο εμπρηστής του 

ναού της θεάς Αρτέμιδος το 356 με κί-
νητρο την απαθανάτιση του ονόματός 
του). Το όνομά του, λοιπόν, πυροδοτεί 
τη ματαιοδοξία του να γίνει κάποιος πα-
σίγνωστος, αφού έχει καταστρέψει έργα, 
αξίες και ζωές.

Η Θεατρική μεταφορά, η σκηνοθεσία 
και η ενσάρκωση του κεντρικού ήρωα εί-
ναι από τον Αντρέα Θεοχάρη. Μαζί του ερ-
μήνευσε το ρόλο της πόρνης, η ηθοποιός 
Κλαίρη Γιαννικάκη. Τα λιτά αλλά ουσιαστι-
κά για την παράσταση σκηνικά κατασκεύ-
ασε ο Κώστας Κοπελάρης. Οι φωτογραφί-
ες της παράστασης τραβήχτηκαν από τον 
Ιούλιο Λενκωφ. Οι μαύρες κουρτίνες στην 
είσοδο του θεάτρου προετοιμάζουν το θε-
ατή γι’ αυτό που πρόκειται να παρακολου-
θήσει. Η παράσταση αρχίζει από το σκοτά-
δι που διαρκεί αρκετά. Μέσα στο πλήρες έ-
ρεβος, το οποίο θα μπορούσε να σημαίνει 
το «ασυνείδητο» εμφανίζεται ο ήρωας του 
Σαρτρ, δαρμένος, καταπονημένος, μπουχτι-
σμένος από την ανθρώπινη ύπαρξη-τόσο από 
τη δική του, όσο και των άλλων γύρω του. Ο 
συγκεκριμένος ήρωας, ξετυλίγοντας στιγμές 
της ζωής του εστιάζει στο μίσος του για τους 
άλλους, αλλά και σε προέκταση για τον ίδιο 
τον εαυτό του, πράγμα που δε συνειδητο-
ποιεί μέχρι το τέλος της παράστασης.

Έχει διαλέξει ένα ολισθηρό κι απότομο μο-
νοπάτι που τον οδηγεί σε γκρεμό. Ανίκανος 
να αντιληφθεί τις χαρές και τις πίκρες, όσες 
απορρέουν από τη διάρκεια του βίου, αγκι-
στρώνεται στη μανία εκδίκησης των άλλων. 
Μέσω των συνεχών φαντασιώσεών του για 
φόνους, προσπαθεί ν’ αντλήσει γνώση για 
την ύπαρξή του, αλλά και τη συνύπαρξή του 
με τους άλλους. Ο Άνθρωπος, για εκείνον, 
είναι ένα ελεεινό είδος που χρήζει τιμωρίας. 
Ακόμα και η γυναίκα που τον συντροφεύει 
ερωτικά είναι μια γυναίκα του δρόμου, για-
τί έτσι νοιώθει ανώτερός της.

Ο Αντρέας Θεοχάρης ομολογουμένως άρ-

χει της παράστασης, αφού κρατά αμείωτο 
το ενδιαφέρον των θεατών για όλη τη διάρ-
κειά της. Και μάλιστα σ’ ένα έργο με τόσο 
βαριά θεματολογία. Οι στιγμές-σκηνές που 
διατρέχουν σ’ όλη την έκταση του θεατρικού 
χώρου ενημερώνουν, προβληματίζουν και 
συγκινούν. Ο Αντρέας Θεοχάρης εργάστη-
κε σκληρά και τούτο φαίνεται και στη σκη-
νοθετική γραμμή του, αλλά και στην ερμη-
νευτική του απόδοση.

Η δεσποινίς Κλαίρη Γιαννικάκη προσπάθη-
σε και, ως ένα βαθμό, κατάφερε να αποδώ-
σει «το γκροτέσκο» της πόρνης που, αν και 
σε σύντομη εμφάνιση, συντρόφευσε τον ή-
ρωα στη ζωή και στις φαντασιώσεις του.

Είναι φανερό πως οι συντελεστές της πα-
ράστασης δούλεψαν σκληρά, για ένα έργο 
με βαθιές υπαρξιακές έννοιες και προσωπι-
κά αδιέξοδα. Για όποιον επιθυμεί να προ-
βληματιστεί και να σκεφτεί, σίγουρα θ’ α-
ντλήσει πολλαπλά ερεθίσματα. Είναι μια εν-
διαφέρουσα προσπάθεια σε μια άγονη και 
άχρωμη εποχή.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΟΥΜ
Δερματόλογος-Αφροδισιολόγος,

         Αν. Διευθυντής ΕΣΥ

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
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Η ιδέα για την κινηματογραφική μετα-
φορά του μυθιστορήματος “Q&A”: 
«Ερωτήσεις κι απαντήσεις» του Βίκας 

Σουάραπ γεννήθηκε πριν καν το βιβλίο βγει 
σε κυκλοφορία.

Ο ήρωας της ταινίας, Τζαμάλ Μαλίκ, ένας 
18χρονος από τις φτωχογειτονιές της Βομβάης 
θα ζήσει τη μεγαλύτερη ημέρα της ζωής του 
απαντώντας σε μια τελευταία ερώτηση, σε μια 
δημοφιλή τηλεοπτική εκπομπή. Αν απαντήσει 
σωστά, κερδίζει μερικά εκατομμύρια ρουπίες, 
ποσό αστρονομικό για την Ινδία. Όμως, λό-
γω του ότι ο Τζαμάλ είναι παιδί του δρόμου, 
η αστυνομία τον συλλαμβάνει για ύποπτο α-
πάτης. Οι απαντήσεις που δίνει στον τηλεο-
πτικό παρουσιαστή έχουν να κάνουν με την 
ζωή του, το παρελθόν του· μια ζωή βουτηγ-
μένη στη δυστυχία, όπως συμβαίνει με τα ε-
κατομμύρια των φτωχών Ινδών. Η μόνη ερώ-
τηση που παραμένει αναπάντητη είναι πώς 
ένας νεαρός χωρίς πάθος για το χρήμα κατα-
λήγει να παίρνει μέρος στο συγκεκριμένο σό-
ου. Όταν ο Τζαμάλ επιστρέψει για να απαντή-
σει στην τελευταία ερώτηση, θα το αποκαλύ-
ψει σε 60 εκατομμύρια τηλεθεατές...

Περισσότερα για την ταινία (Δελτίο Τύπου)
•  Tιμήθηκε με 4 χρυσές σφαίρες: καλύτερης 

ταινίας, σκηνοθεσίας, διασκευασμένου σε-
ναρίου, μουσικής.

•  Τιμήθηκε με 7 βραβεία BAFTA: καλύτερης 
ταινίας, σκηνοθεσίας, διασκευασμένου σε-
ναρίου, φωτογραφίας, μουσικής, μοντάζ, 
καλύτερου ήχου.

•  10 υποψηφιότητες στα βραβεία Όσκαρ: 
καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, διασκευ-
ασμένου σεναρίου, φωτογραφίας, μουσι-
κής, μοντάζ, ήχου, μιξάζ, πρωτότυπου τρα-
γουδιού (2 υποψηφιότητες).

Λίγα λόγια για την παραγωγή
Οι δύο βασικοί άξονες του βιβλίου ήταν, 

από τη μια η παραμυθένια διάσταση, όπου 
ο ήρωας πρέπει να υπερβεί τεράστια εμπό-
δια μέχρι να φτάσει σε μια θετική έκβαση και, 
από την άλλη, το περιβάλλον στο οποίο εκτυ-
λίσσεται η ιστορία, το σύγχρονο Μουμπάι. 
Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη μετατροπή 
του μυθιστορήματος σε σενάριο ήταν ότι το 
“Q&A” δε χαρακτηριζόταν από μια κυρίαρ-
χη αφήγηση: περιείχε δώδεκα μικρές ιστορί-
ες, κάποιες από τις οποίες έμοιαζαν εντελώς 
ανεξάρτητες μεταξύ τους. 

Ο Μποφουά κλήθηκε να δημιουργήσει μια 
ιστορία με ροή και τελικά το κατάφερε, χρη-
σιμοποιώντας τη μέθοδο του flashback, με κε-
ντρικό σημείο αναφοράς την ανάκριση της α-
στυνομίας και το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να 
γίνει εκατομμυριούχος;». Το γεγονός ότι πα-
ρακολουθούμε τη ζωή του Τζαμάλ μέσα από 
ανεξάρτητα στιγμιότυπα στο χρόνο, επέτρεψε 
στην ταινία να ενσωματώσει πολλά διαφορε-
τικά είδη: «θυμίζει κωμωδία αλλά ξαφνικά με-
τατρέπεται σε δράμα, υπάρχουν στιγμές με 
τεράστιο πόνο και άλλες με φοβερό πάθος. 
Όπως όλα τα παραμύθια, περιέχει σκοτεινά, 
τρομακτικά σημεία», παρατηρεί ο παραγω-
γός Κρίστιαν Κόλσον.

Παρά τις διακρίσεις της, η ταινία με άξο-
να το παραμύθι, ο φτωχός γίνεται από θαύ-
μα πλούσιος, εξακολουθεί να γοητεύει ακό-
μα και στις μέρες μας.

Παρακολουθείται με ενδιαφέρον, μολονότι 
η υπερβολική φτώχια των ηρώων οδηγεί τα 
πράγματα στο μελό. Νομίζω ότι, όπως συμ-
βαίνει συχνά, κάποιοι προώθησαν την ταινία 
κι ίσως την υπερεκτίμησαν.

Αν κάποιος θέλει να χαλάσει τη βραδιά 
του κλαίγοντας, να βαρύνει με τύψεις κι ενο-
χές για τη δυστυχία στις Ινδίες, δεν έχει πα-
ρά να δει την ταινία. Έτσι, κι αλλιώς -μόνι-
μα- μας βαραίνουν με ενοχές· από την κατα-
στροφή του πλανήτη μέχρι το σκουπιδαριό 
έξω από το σπίτι μας. Γιατί όχι, μερικές τύ-
ψεις παραπάνω;

ΚίΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Slumdog millionaire
του Ντάνι Μπόιλ με τον Ντεβ Πάτελ

Ε ίχα την τύχη να δω τον εξαίρετο ηθοποιό Γιάννη Φίλια στην 
παράσταση του έργου του Κοπί «Το Ψυγείο», σε μια βραδιά 
στον Ιανό να τραγουδάει, παρουσία του ιερέως πατέρα του, και 

τώρα στην παράσταση της Μαριάννας Τόλη στο θεάτρο «Ιλίσσια», «Η 
Μαίρη Πόπινς ταξιδεύει με τους Μπητλς». 

Κάθε φορά βλέπω ένα άλλο άτομο, που έχει την Πρωτεϊκή ικανότητα 
να μεταμορφώνεται, χωρίς ίχνος ναρκισσισμού, και με βαθιά ανθρω-

πιά, με την ειλικρινή αθωότητα ενός γήινου αγγέλου, με την ανιδιοτέ-
λεια ενός ερασιτέχνη και την τελειομανία του επαγγελματία. Επιτέλους, 
ένας νέος έλληνας ηθοποιός που δε βασίζεται στην πρόσκαιρη ωραιό-
τητά του, αλλά στην πολύπλευρη προσωπικότητά του. Έχω δυστυχώς 
χάσει αρκετές από τις παραστάσεις που έλαβε μέρος αυτός ο πολλά υ-
ποσχόμενος θεατράνθρωπος. Σκοπεύω όμως στο μέλλον να είμαι πα-
ρών σε όλες τις θεατρικές δουλειές του.

ΘΕΑΤΡΟ
«Το Ψυγείο» του Κοπί
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ B. ΜΠΟΥΡΑΣ




