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Είκιςται να λζγεται ότι θ επιτυχία μιασ παράςταςθσ, ζγκειται ςτο γεγονόσ τθσ πρόκλθςθσ 

ετερόκλθτων αντιδράςεων ςτο κοινό. Ενςτικτϊδεισ, αυκόρμθτεσ εξάψεισ ενκουςιαςμοφ, 

ςυγκίνθςθσ, υποκειμενικοφ μειδιάματοσ, αλλά κι αποτροπιαςμοφ, άγχουσ και λφπθσ. Όλα 

αυτά ςυνικωσ είναι απόρροια τθσ υποςυνείδθτθσ ταφτιςθσ του κεατι με τουσ ιρωεσ, τουσ 

θκοποιοφσ ι με αυτά που περιγράφουν οι τελευταίοι. Το ςφμπλεγμα όλων των παραπάνω 

ςυναιςκθμάτων υιοκζτθςα κι εγϊ προςωπικά, παρακολουκϊντασ τθν προχκεςινι τελικι 

πρόβα τθσ παράςταςθσ «Ο Θάλαμοσ». Πζρα από τθν εξαιρετικι θκοποιία, τθν 

αντικομφορμιςτικι, αλλά «εφκαμπτθ» ςκθνοκετικι απόλθξθ των ςκθνοκετϊν, θ οποία είχε 

και τθ γνωςτι ςφραγίδα τθσ Εφασ Στεφανι, που ςυνειςζφερε και ςτα κείμενα, αλλά και τα 

«πατιματα» του Γιϊργου Χειμωνά που επζλεξαν οι ςυντελεςτζσ για να κινθκοφν πάνω ς’ 

αυτά, κα ικελα να ςτακϊ ςε δφο ςθμεία. Το ζνα ζχει να κάνει με τθν εξαιρετικι ςφνκεςθ 

του φωτιςμοφ, ο οποίοσ κινοφνταν αρμονικά με τουσ ιχουσ τθσ παράςταςθσ, αλλά και με το 

κείμενο. Μία ςυμπόρευςθ που ιταν «επιμελϊσ ατθμζλθτθ», αφινοντασ πολλά περικϊρια 

ςτο κεατι να «γράφει» ςτο μυαλό του παράλλθλα ςενάρια και να διατυπϊνει πολφμορφεσ 

και ποικίλεσ ερμθνείεσ. Το άλλο ςτοιχείο ζχει να κάνει με τθν «επίπονθ» ζωσ και ςκλθρι 

θκοποιία των πρωταγωνιςτϊν, οι οποίοι εξιςτόρθςαν επιγραμματικά μζςα ςε 50 λεπτά, τισ 

αντιλιψεισ του Γιϊργου Χειμωνά για τθ ηωι, το κάνατο, τον κόςμο, τθ μοναξιά, τθν 

απογοιτευςθ, αλλά και τθ λανκάνουςα αιςιοδοξία, μζςα από μια δομι αρχαίασ 

τραγωδίασ. Ένασ άνκρωποσ ωχρόσ και καταπιεςμζνοσ, είναι αναγκαςμζνοσ να ηει 

κλειςμζνοσ ςε ζναν κόςμο που τον εγκλϊβιςαν άλλοι, με μόνθ διζξοδο τθ μουςικι και τθ 

λογοτεχνία, δε βρίςκει άλλο τρόπο ν’ αποδράςει και ν’ αναςτθκεί, παρά μόνο μζςα από το 

κάνατο. Οι πολλαπλζσ αναγνϊςεισ όλων όςων είχαν τθν ευκαιρία να παρακολουκιςουν τθ 

ςυγκεκριμζνθ «κινθματογραφικι» κεατρικι παράςταςθ, θ οποία απζφυγε εντζχνωσ τα 

ςτατικά ςτοιχεία ενόσ τετριμμζνου κεατρικοφ αναλογίου, μποροφν εφλογα να βρουν 

αναγωγζσ και ςτισ δικζσ μασ ηωζσ, ςτθ δικιά μασ «Χειμωνιάτικθ» κακθμερινότθτα, με τθν 

«ϊχρα» των κειμζνων του «Άμλετ τθσ Καβάλασ» να μθν είναι μόνο ζνα λογοτεχνικό 

αποκφθμα. 

 


