
Tζηκάξαο Σδαλάηνο: «Η θνηλσληθή επαηζζεζία είλαη ην 

λέν trend». 

 

Γξαζηήξηνο θαη δεκηνπξγηθόο, ηε θεηηλή ρξνληά ν Σζηκάξαο Σδαλάηνο μερσξίδεη. Έπαημε 

ζηηο «Άγξηεο Νόηεο» ζην Αγγέισλ Βήκα ελώ ζηελ ίδηα ζθελή πξνβάιιεηαη απηέο ηηο εκέξεο 

ε «Δθθξεκόηεηα», έλα έξγν πνπ ν ίδηνο έρεη γξάςεη. ε κηα ζπλέληεπμε όρη κόλν γηα ην 

ζέαηξν θαη ηελ ππνθξηηηθή, ν πνιπηάιαληνο δεκηνπξγόο αλαθέξεηαη ζε έλα πιήζνο ζεκάησλ 

κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε βξάβεπζε ηνπ άθε Ρνπβά κε ην βξαβείν Κάξνινο Κνπλ. 

-Γηαηί «Δθθξεκόηεηα»; 

«Γηαηί είλαη θάηη κεηέσξν. Κάηη πνπ έρεη πξνεηνηκαζηεί γηα λα γίλεη, εθθξεκεί θαη, θάπνηα 

ζηηγκή, ελώ είκαζηε αλύπνπηνη, ζπκβαίλεη. Ωζηόζν είλαη πάληνηε πξνγξακκαηηζκέλν από 

πξηλ». 

-Σν έξγν κε ηη έρεη λα θάλεη; 

«Σν βαζηθό πξόζσπν ηνπ έξγνπ βξίζθεηαη ζε κηα θαηάζηαζε εθθξεκόηεηαο, κεηεσξίδεηαη, 

αθξνβαηεί αλάκεζα ζην πξαγκαηηθό θαη ην θαληαζηαθό. Καη θαλείο δελ μέξεη πνηόο είλαη θαη 

πόηε. Σν άιιν πξόζσπν είλαη θάηη ζαλ alter ego ηνπ. Αλ ην έλα πξόζσπν πνπ είλαη ν άληξαο, 

ν Α, είλαη ν ήιηνο, ην άιιν πξόζσπν πνπ είλαη γπλαίθα αιιά ζα κπνξνύζε θαη λα κελ είλαη, 

είλαη ε ειήλε ηνπ. Σα δύν πξόζσπα είλαη θάπσο ζαλ δύν εηθόλεο ηνπ ίδηνπ πξνζώπνπ. Ο 

έλαο εθπξνζσπεί ην αίζζεκα θαη ε άιιε ηε ινγηθή». 

-Η αθεηεξία ζπγγξαθήο ηνπ; 

«Μηα εηθόλα πνπ ζε θπλεγά ή έλα αξρηθό αίζζεκα ην νπνίν κεηά αξρίδεη θαη “ρηίδεηαη”. ηελ 

πνξεία ην πξάγκα απηνλνκείηαη θαη ζε θαζνδεγεί ην ίδην. Ίζσο ην βαζηθό κνηίβν λα ήηαλ κηα 

αίζζεζε πιήξνπο απνκόλσζεο ηνπ αλζξώπνπ από ηνλ θόζκν. Γειαδή ηη ζπκβαίλεη όηαλ έλαο 

άλζξσπνο έρεη απνθιεηζηεί από ηνλ θόζκν. Παξόηη ζπρλά πηζηεύνπκε όηη απηναπνθιείζηεθε, 

σζηόζν είλαη πάληα ν θόζκνο πνπ ζε απνθιείεη θη εζύ απνθαζίδεηο λα ππνθξηζείο όηη 
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απηναπνθιείεζαη, όηη θεύγεηο. πσο ιέλε θάπνηα ζηηγκή θαη νη ήξσεο: «νη θπγέο καο είλαη 

θαηά βάζνο εθδησγκνί». 

-Βνιεύεη όινπο καο λα έρνπκε ην δάρηπιν πξνηεηακέλν ζε θάπνηνλ σο «κε θαλνληθό» θαη λα 

ηνλ νδεγνύκε ζε απνθιεηζκό; 

«Ννκίδσ όηη θαλνληθόο άλζξσπνο δελ ππάξρεη. Ο θαζέλαο είλαη κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε 

θαη «ην θαλνληθό» είλαη έλα ηεξάζηην θνπηί κε ηδηαηηεξόηεηεο πνπ απιώο ηνύο δώζακε 

έλα ηεηξάγσλν ζρήκα». 

-Από πνύ πεγάδεη απηή ε αλάγθε ηνπ αλζξώπνπ «λα θηηάρλεη ηεηξάγσλα»; 

«Έρεη ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλζξώπνπ λα βιέπεη νκνηόηεηεο. Γελ αληέρεη ην 

δηαθνξεηηθό. Έιθεηαη από ην όκνην. Αλ θαη ηαπηόρξνλα, παξ’ όηη αθνύγεηαη νμύκσξν, 

έιθεηαη θαη από ην δηαθνξεηηθό. Κη εθεί παξεκβαίλεη ην αίζζεκα ηνπ θόβνπ πξνο ην άιιν. 

Γηαηί, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα,  απηό πνπ ιέκε «ν άιινο απέλαληη», είλαη έλα θνκκάηη δηθό καο. 

Σν «εγώ» ηνπ αλζξώπνπ ζπληίζεηαη από ρηιηάδεο εηεξόηεηεο. Βέβαηα θακηά θνξά απηό είλαη 

επώδπλν λα ην θαηαιάβεηο». 

-Ση κέλεη ζηνλ θόζκν ζαλ απόζηαγκα από ηελ παξάζηαζε; 

«ηη παξόηη δελ πξόθεηηαη γηα θάηη mainstream, νη άλζξσπνη ζπλδένληαη κε απηό. Σνπο 

αθνπκπά ζε έλα πνιύ βαζύ ζπλαηζζεκαηηθό επίπεδν. Οπόηε δειώλσ θαη επγλώκσλ θαη 

επραξηζηεκέλνο από ηελ απνδνρή». 

-ε θάπνηεο ζθελέο εκθαλίδνληαη νη εζνπνηνί γπκλνί. 

«Δίλαη έλα βαζηθό ζεκείν. Μηα επηινγή ηνπ ζθελνζέηε κε ηελ νπνία ζπκθσλώ. Πξνζσπηθά 

είκαη πνιύ ζπκθηιησκέλνο κε ην γπκλό θαη ζηελ πξνζσπηθή κνπ δσή, ζε βαζκό πνπ γίλεηαη 

αζηείν από ηνπο θίινπο κνπ! Αο πνύκε, ην πην θπζηθό κνπ είλαη λα βγσ μεβξάθσηνο ζηνλ 

δξόκν! Ή ην λα δσ ζηε ζθελή έλα γπκλό ζώκα, κνύ θαίλεηαη πνιύ θπζηθό. Σν ληπκέλν κνύ 

θαίλεηαη αθύζηθν! Αιιά απηό είλαη δηθή κνπ “πεηξηά”. Θεσξώ όηη ην γπκλό έρεη, από ηε 

θύζε ηνπ, κηα ηξνκεξή νκνξθηά. Γελ είλαη ζέκα λνζηηκηάο ή εμσθύιισλ. ηελ παξάζηαζε ην 

γπκλό εηζάγεηαη  από ηελ νπηηθή ηνπ ζθελνζέηε, ηνπ Βαζίιε Ννύια, κεηαθέξνληαο ηηο 

εηθόλεο πνπ ηνύ παξάγεη ην θείκελν. Ο Βαζίιεο έρεη βάιεη πνιιή ζθέςε θαη είλαη έλαο 

άλζξσπνο αλνηρηόο θαη απελνρνπνηεκέλνο ζαλ θαιιηηέρλεο. Οπόηε έρεη ζηήζεη 1-2 ζθελέο 

όπνπ παίδεη πάξα πνιύ κε ην γπκλό. κσο ελώ ίζσο ζθεθηόηαλ όηη ζα ιεηηνπξγνύζε ζε 

θάπνηνπο σο ππεξβνιηθό, ηειηθά είλαη ην κόλν πνπ δελ ζπδεηηέηαη. Αληίζεηα ιεηηνπξγεί κε 

κία δύλακε θαη έλαλ καγηθό ηξόπν. Οη γπκλέο ζθελέο δε, είλαη νη πην ηξπθεξέο ηνπ έξγνπ, 

εθείλεο πνπ ελώ δελ έρνπλ ιόγηα, εγώ θξαηηέκαη λα κελ θιάςσ. Καη ηα ζώκαηα έρνπλ 

κηα ηέηνηα νκνξθηά, θέξνπλ ην γπκλό ηόζν σξαία θαη απελνρνπνηεκέλα, πνπ είλαη 
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καγηθό. Τπάξρεη θαη κηα άιιε ζθελή ζην ίδην πιαίζην όπνπ γίλεηαη κηα αληεζηξακκέλε 

ζεμνπαιηθή πξάμε». 

-Με πνηά έλλνηα; 

«Ο ήξσαο θηάλεη ζε έλα θνξπθαίν ζεκείν όπνπ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα μεθύγεη από απηό 

πνπ ηνλ θπλεγάεη, κεηακνξθώλεηαη κε ηα ξνύρα ηήο ζρέζεο πνπ είρε, ζε κηα γπλαίθα θαη 

βγαίλεη ζηνλ δξόκν. Κη από θεη θαη πέξα αξρίδεη κηα θνξύθσζε πεξίεξγε. Κάπσο έηζη θη ελώ 

βξίζθεηαη ζε έλαλ ζθνππηδόηνπν, αλεβαίλεη πάλσ ηνπ κηα θνπέια θαη γίλεηαη κηα ζεμνπαιηθή 

πξάμε κε αληεζηξακκέλνπο ηνπο ξόινπο ησλ δύν θύισλ. Δίλαη κηα πνιύ ζθιεξή ζθελή όπνπ 

πξσηαγσληζηνύλ ηα γπκλά ζώκαηα. Αιιά, γηα λα επαλέιζσ, ζεσξώ όηη ην γπκλό ζώκα θέξεη 

ηε γπκλή καο αιήζεηα. Γειαδή εγώ αλ δσ έλαλ άλζξσπν γπκλό, απηή είλαη κηα εηθόλα πνπ 

κνπ πξνθαιεί ζεβαζκό θαη όρη απέρζεηα. Γηαηί βιέπσ θάηη πνιύ πξσηνγελέο ζε απηόλ. 

Δπίζεο ε ζεμνπαιηθή επαθή δύν αλζξώπσλ, αθόκε θη αλ είλαη “νne night stand”, 

πεξηέρεη έλαλ ππξήλα πνιύ βαζηάο ζπλάληεζεο. Αζρέησο αλ εκείο ην ππνηηκνύκε ή όρη. Ο 

έλαο βιέπεη ζηνλ άιιν έλα θνκκάηη πνπ, όηαλ ηειεηώλεη ην ζεμ, δελ κπνξνύκε λα ην 

κεηαθέξνπκε κε ιόγηα». 

-Η «Δθθξεκόηεηα» πξαγκαηεύεηαη θαη ην ζέκα ηνπ πόλνπ. 

«Αλ νη άλζξσπνη έρνπκε θάηη θνηλό, απηό είλαη ν πόλνο. Αιιά ν πόλνο έρεη έλαλ πνιύ 

κεγάιν εγσηζκό, όζνλ θαη ν άλζξσπνο. Γελ κπνξεί ν άλζξσπνο λα θαηαιάβεη όηη ππάξρεη 

θαη άιινο πόλνο δίπια ηνπ. Τπάξρεη απηόο ν παξαινγηζκόο. νπ ιέεη ν άιινο: «δελ 

κπνξεί, κόλνλ εγώ πνλάσ». Βέβαηα δελ κπνξείο λα ζπγθξίλεηο ηνπο πόλνπο. Δμ νπ θαη ν 

θάζε πόλνο, όπσο άιισζηε θαη ν θάζε άλζξσπνο, είλαη έλα κνλαδηθό πξάγκα. Γελ κπνξείο λα 

πεηο πνηέ πνηόο πόλεζε ή δπζηύρεζε πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν. Ο πόλνο είλαη ηνπ θαζελόο. 

Δίλαη κνλαδηθόο θαη είλαη δείγκα αλζξσπηζκνύ ην λα δέρεζαη ηνλ πόλν ηνπ άιινπ, σο απηό 

πνπ είλαη. Να κελ αλαξσηηέζαη «πόζνο, γηαηί, από πνύ»; Γελ ρξεηάδεηαη. Αλ ην 

θαηαιαβαίλακε απηό, κάιινλ ζα δνύζακε θαη ζε έλαλ θαιύηεξν θόζκν. Γηαηί γεληθά, όηαλ 

πνλάκε ζεσξνύκε όηη «θαλείο δελ πνλάεη ζαλ θη εκάο». Βέβαηα απηό είλαη κηα απηαπάηε». 

-Η επνρή πνπ δνύκε, κε όιεο ηηο αλαηαξάμεηο πνπ έρεη, είλαη θαιή επνρή γηα ην ζέαηξν; 

«Γηα ην ζέαηξν, απηή είλαη κηα γόληκε επνρή. Δίλαη πην αλνηθηό θαη δεθηηθό ζηνπο 

ηξέρνληεο πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηελ αγσλία πνπ ππάξρεη. Απηό βέβαηα δεκηνπξγεί ηελ ηάζε 

ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ θαη ηεο ζθέςεο, εμ νπ θαη ππάξρνπλ πνιιέο θαη ελδηαθέξνπζεο 

παξαζηάζεηο». 

-To lifestyle πέζαλε, μεζώξηαζε ην ξνδ ηεο ραξάο θαη ηεο ακεξηκλεζίαο; 



«Πέζαλε αιιά ήδε ην αληηθαζηζηά ην επόκελν πνπ έρεη όια απηά ηα ζνπζνύκηα ηεο 

ςεπηνζεηηθόηεηαο θαη ηεο ςεπηνεπηαζζεζίαο, εμ νπ θαη, ηώξα πηα, ην κεγάιν πξόβιεκα είλαη 

όηη έξρνληαη θαηλνύξηα θιηζέ, όηη όινη είκαζηε -ηάρα κνπ- θνηλσληθά επαίζζεηνη. Δλώ δελ 

είκαζηε, απιώο είκαζηε επηιεθηηθά επαίζζεηνη. Θα επαηζζεηνπνηεζνύκε γηα έλα παηδί πνπ 

είλαη 10-12 ρξνλώλ, γηα έλα αδέζπνην αιιά κέρξηο εθεί. Θα επαηζζεηνπνηεζνύκε γηα ηνλ 

Ρσκαλό αιιά είκαζηε παληειώο αλαίζζεηνη γηα όια ηα άιια. Δίλαη έλα άιινζη, έλα 

trend. Σν θαηλνύξην trend είλαη ε θνηλσληθή επαηζζεζία. Δμ νπ θαη ζε απηό κπαίλνπλ 

ρνξεγνί νη κεγάιεο εηαηξείεο. Δίλαη πνιύ σξαίν, παιηά δελ ππήξρε αιιά είλαη θαη  ν 

θαηλνύξηνο κεγάινο θίλδπλνο. ήκεξα, κηα κεγάιε εηαηξεία δελ ζα ηεο θάλεη ζνπμέ λα πάεη ζ’ 

έλα ιακπεξό πξόζσπν αιιά γηα λα δείμεη όηη έρεη θνηλσληθή επαηζζεζία ζα πξνηηκήζεη έλαλ 

επαίηε, έλαλ θπιαθηζκέλν. Βιέπσ όηη απηή είλαη ε θαηλνύξηα κόδα. Γελ είλαη κηα λέα 

επαηζζεζία. Δίλαη κηα λέα αλαηζζεζία, έλα άιινζη». 

-ε επαγγεικαηηθό επίπεδν θάλεηε θέηνο πνιιά. Πώο πξνέθπςε απηό; 

«ην ζέκα ηεο εζνπνηίαο, παξόηη γηα πνιιά ρξόληα είρα αξλεζεί ηελ ηδηόηεηα ηνπ εζνπνηνύ, 

ηνλ ηειεπηαίν ελάκηζη ρξόλν απνθάζηζα λα μαλακπώ ζηε δηαδηθαζία». 

-Γηα πνηόλ ιόγν ππήξμε απηή ε άξλεζε; 

«Δίρα απνθαζίζεη λα θξαηήζσ απόζηαζε γηαηί όηαλ μεθίλεζα ήκνπλ ηόζν παζηαζκέλνο θαη 

ζε άιινλ θόζκν ελώ ήηαλ θαη κηα επνρή πην “ζηελή”. Μνύ ήηαλ πάληνηε πνιύ δύζθνιν λα 

δηαρεηξηζηώ έλαλ πνιύ κεγάιν έξσηα. Πώο θηηάρλεηο έλαλ πνιύ κεγάιν έξσηα θαη ιεο: 

«σξαία, ηνλ έξσηα απηόλ δελ κπνξώ λα ηνλ ραξώ, ζα κε πεζάλεη»! Γελ κε ελδηέθεξε λα 

είκαη έλαο πηθξακέλνο εζνπνηόο πνπ πξέπεη λα θηάζεη ηα 50-60 ηνπ γηα λα πνπλ: «γηα δεο ηη 

θαιόο πνπ είλαη»! Σν ζεσξώ κεγάιε κηδέξηα. Οπόηε απνθάζηζα λα εθηξώζσ ην αίζζεκα. Γελ 

ήηαλ εύθνιν, ήηαλ πνιύ νδπλεξό. Αιιά επεηδή είρα ελαιιαθηηθέο, ην ξαδηόθσλν, ην 

γξάςηκν, θαηόξζσζα “λα πάσ” αιινύ. Αιιά απηό πνπ λόκηδα πσο πέζαλε κέζα κνπ, 

εμαθνινπζνύζε λα παξακέλεη δσληαλό. Οπόηε μαλακπήθα ζηνλ ρώξν θαη ήηαλ θάηη 

εμαηξεηηθά ιπηξσηηθό. Μάιινλ ρξεηαδόκνπλ ηνλ ρξόλν κνπ γηα λα κπνξέζσ εγώ λα βξσ ηηο 

ηζνξξνπίεο. Γηαηί δελ θηαίλε νη άιινη. Δίλαη ζαλ λα είζαη πνιύ εξσηεπκέλνο κε έλαλ άλζξσπν 

αιιά δελ κπνξείο λα έρεηο ζρέζε καδί ηνπ. Δγώ είρα ηνλ κεγάιν έξσηα γηα ην ζέαηξν αιιά 

δελ κπνξνύζα λα έρσ ζρέζε καδί ηνπ. Σώξα κπνξώ». 

-Σν γξάςηκν; 

«Απηό ππήξρε αιιά ηνλ ηειεπηαίν θαηξό ήξζε ζηελ επηθάλεηα. Γηα απηό θαη ζε έλαλ-ελάκηζη 

ρξόλν βγήθε έλα πξνθίι δηθό κνπ πνπ είλαη πνιύ έληνλν. Καη πνπ αλ ην έβιεπα ζε έλαλ άιιν 

κπνξεί λα έιεγα: «Ακάλ, ξε θίιε, κάο θνύξαζεο! Ξαθληθά θαη γξάθεηο θαη παίδεηο, ραιάξσζε 

ιίγν!» Αιιά δελ ήηαλ όηη ην πίεζα αιιά ήξζε από κόλν ηνπ, κάιινλ επεηδή ήηαλ κηα δνπιεηά 
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δεθαεηίαο, έλα ζπζζσξεπκέλν πιηθό. Έηζη ήξζε ε “Δθθξεκόηεηα” πνπ παξνπζηάζηεθε 

ζηα αλαιόγηα ηνπ Δζληθνύ, κεηά κεηαθξάζηεθε ζηα αγγιηθά ( ράξε ζε κηα πνιύ θαιή 

δνπιεηά ησλ εθδόζεσλ Ηξόδνηνο ) θαη παξνπζηάζηεθε ζην αλαιόγην ζην Λνλδίλν, κεηά 

δξνκνινγήζεθε ε παξάζηαζε, ελ ησ κεηαμύ εκθαλίζηεθα θαη σο εζνπνηόο ελώ 

«έζθαζε» θαη ην «Γεζπνηλίο Γπζηπρία» πνπ ήηαλ έλα αθήγεκα πνπ ππήξρε θη εγώ 

ζέιεζα λα γίλεη κηα ζεαηξηθή κεηαθνξά ηνπ, κηα παξνπζίαζε ζηα αλαιόγηα ηνπ Θεάηξνπ 

Σέρλεο. Οπόηε ήηαλ κηα πνιύ δπλαηή ρξνληά κε πνιύ πιηθό, ήξζαλ όια καδί! Σώξα, αθνύ 

θιείζεη ηνλ θύθιν ηεο ε “Δθθξεκόηεηα”, κάιινλ πξέπεη λα θιείζεη ηνλ θύθιν ηεο ε 

«Γεζπνηλίο Γπζηπρία» ζαλ ζεαηξηθό γηαηί είλαη θάηη πνπ έρεη πνιύ ηδηαίηεξε δπλακηθή θαη 

θόξα». 

-Κάπνην ζρόιην γηα ηελ θόληξα πνπ μέζπαζε κεηά ηελ βξάβεπζε Ρνπβά κε ην ζεαηξηθό 

βξαβείν Κάξνινο Κνπλ, ηηο δειώζεηο Γηαβάηε θ.ιπ.; 

«Σν ζέκα ησλ βξαβείσλ γεληθόηεξα είλαη έλα ζέκα πνπ πνηέ δελ ήηαλ θαζαξό. Πξόθεηηαη γηα 

κηα έσιε επηηξνπή, εθηίζεληαη νη άλζξσπνη νη ίδηνη ελώ όια όζα έρνπλ αθνπζηεί απηέο ηηο 

κέξεο, γηα όζνπο μέξνπκε ηα πξάγκαηα, ζαθώο θαη ηζρύνπλ. Αιιά απηό δελ ζεκαίλεη όηη πξηλ 

δελ γηλόληνπζαλ. Απιώο ηώξα έγηλε κε έλαλ αθξαία θξαπγαιέν ηξόπν πνπ δελ εθζέηεη 

ηνλ Ρνπβά, ν νπνίνο είλαη ζπκπαζέζηαηνο θαηά ηα άιια. Πάληα γηλόληνπζαλ απηά. Οη 

άλζξσπνη πνπ ήηαλ ζε επηηξνπέο δελ κπνξνύζαλ λα είλαη θαη ηόζν αληηθεηκεληθνί. Ή δελ 

ήζειαλ λα είλαη. Λππάκαη πνπ ην ιέσ αιιά ε Διιάδα είλαη κηα πάξα πνιύ δηαπιεθόκελε 

ρώξα. Οη ίδηνη νη άλζξσπνη πνπ θαηεγνξνύλ ηε δηαπινθή αθόκε θαη ζε ζέκαηα 

θαιιηηερληθά θαη ην πόζν μεθηίια είλαη όια, μερλνύλ όηη, ιίγν πξηλ, ήηαλ θαη νη ίδηνη 

κέζα ζηνλ ίδην κεραληζκό πνπ ηώξα θαηεγνξνύλ. Απιώο ηώξα βξίζθνληαη εθηόο... Κη 

έρνπλ πνιύ κεγάιε επζύλε. Γηαηί θαη ηνλ ρηίζαλε θαη κεηά ηνλ άθεζαλ λα θηάζεη ζηα όξηα 

κηαο επηέιεηαο. Κη απηό πνπ ζπλέβε πξόζθαηα είλαη όλησο κηα επηέιεηα». 

 

  

http://www.n-t.gr/
http://www.herodotos.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=0BLlHY9APVc
http://www.theatro-technis.gr/
http://www.theatro-technis.gr/
https://www.facebook.com/theatro.technis.official
http://www.sakisrouvas.com/
http://www.poplife.gr/wp-content/uploads/2014/11/DSC_0083.jpg


-Οπζηαζηηθά ιέηε όηη νπδείο αζώνο ηνπ αίκαηνο. 

«Οπδείο αζώνο! Γελ γίλεηαη λα παξηζηάλεηο ηνλ Πόληην Πηιάην. Καη ην ιέσ έρνληαο πνιύ 

ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα ζην θεθάιη κνπ αθόκε θαη από αλζξώπνπο πνπ εθηηκώ. Αιιά 

δπζηπρώο πξέπεη λα θαηαιάβνπλ όηη, πνιύ ζπρλά, απηό πνπ ιέκε «εμνπζία», δελ είλαη πάληα 

ν άιινο. Μπνξεί λα έρνπκε ήδε γίλεη εκείο εμνπζία θαη δελ ζέινπκε λα ην θαηαιάβνπκε. 

Απιώο ην ζπκόκαζηε όηαλ πηα δελ είκαζηε εμνπζία, όηαλ ν άιινο είλαη εμνπζία. Καη είλαη 

θαη θαθή εμνπζία. Όλησο ε ηζηνξία απηή πνπ δεκηνπξγήζεθε είλαη κηα θαηδξή ηζηνξία. 

Οπζηαζηηθά ζα έπξεπε λα γειάκε αθνύ είλαη αλάμηα ιόγνπ. Γηαηί είλαη πνιύ 

απξνθάιππην. Γελ θξαηά θαλέλα πξόζρεκα. Δίλαη βιαθώδεο». 

-Γηα ηε βξάβεπζε ηνπ Ρνπβά ιέηε. 

«Ναη. Πνπ δελ αθνξά ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν. Καη’εκέ, αλ ήκνπλ έλαο πνιύ δηθόο ηνπ 

άλζξσπνο ή έλαο αηδέληεο ηνπ ζα ηνύ έιεγα «θάλε απηό πνπ αξκόδεη ζε έλαλ άλζξσπν πνπ 

είλαη πνιύ αθέξαηνο», πνπ ζέισ λα πηζηεύσ όηη είλαη. «Μελ ην απνδέρεζαη, δελ ην ’ρεηο 

αλάγθε». Από ηελ άιιε όκσο, νη άλζξσπνη είκαζηε πάξα πνιύ θηιόδνμνη. Δ, θάπνηα ζηηγκή, 

θαιό είλαη λα κάο ρώζεη θάπνηνο κηα ζθαιηάξα. Να ζνύ πεη: “άθνπ λα δεηο θίιε, είζαη 

γιπθόο, είζαη θαιόο, αιιά εδώ είζαη θάνπι. Γελ είλαη όια θαξηέξα, δελ είλαη όια 

πξνβνιέαο. Καη, δελ πεηξάδεη, ππάξρνπλ θη άιια «εγώ» λα ρσξέζνπλ. Γελ ρξεηάδεηαη λα 

είλαη ην δηθό ζνπ «εγώ» παληνύ. Καη ην ιέσ γηα ην αθνύσ θη εγώ ν ίδηνο. Γηαηί, γηα λα 

είκαζηε θαη δίθαηνη, θαη λα κελ κέλνπκε ζηα λέα θιηζέ πνπ πξέπεη λα αλακαζάκε, πνιινί από 

ηνπο αλζξώπνπο πνπ κπνξεί λα είπαλ «είκαη ελαληίνλ» ή αξλήζεθαλ ή ζα ’ζειαλ λα 

αξλεζνύλ ην βξαβείν, έρνπλ παίμεη επί πάξα πνιιά ρξόληα θαη δεθαεηίεο ην παηρλίδη ηεο 

εμνπζίαο θαη ηεο θαηδξόηεηαο. Κη αο κελ κπνύκε ζε νλόκαηα, είλαη όια πνιύ γλσζηά ζηνπο 

παξνηθνύληεο ζηελ Ιεξνπζαιήκ. Δλώ ιέκε απηό, ηαπηόρξνλα από πίζσ ιέκε θαη ην «έια ξε 

θίιε ηώξα, εληάμεη…». Έρνπλ μεράζεη ηη έρεη γίλεη θαη κε ηνλ ηάδε, ηνλ ηάδε, ηνλ ηάδε; 

Δίκαζηε πνιύ επηιεθηηθνί ζηελ επαηζζεζία καο. Δίκαζηε επαίζζεηνη θαη εζηθνιόγνη όπνηε 

θαη όπνπ εκείο ζέινπκε». 

-Γειαδή δελ ππάξρεη κηα ζπλέπεηα. 

«Κακία. Καη ίζσο ζηελ Διιάδα απηό είλαη ην κεγάιν καο πξόβιεκα. Έρεη θαηέβεη ν πήρεο 

ηόζν ρακειά πνπ ηα πξάγκαηα είλαη ρσξίο θαλέλα πξόζρεκα, απξνθάιππηα. Γειαδή ν 

άιινο ζα βάιεη ην δηθό ηνπ πξόζσπν, ζα θηηάμεη κηα επηηξνπή θαη ζα πξνσζήζεη ηνλ 

θίιν, ηελ θίιε, ηνλ γθόκελν, ηελ γθόκελα. Γιπθά θαη ζεβαζηά όια απηά, απνδεθηά κέρξη 

ηνπ ζεκείνπ πνπ είλαη κέζα ζηελ αλζξώπηλε θύζε. Αιιά όηαλ απηό γίλεηαη ν θαλόλαο, είλαη 

πνιύ αγνξαίν θαη θηελό». 

-Η «αληαπάληεζε» ηνπ Ρνπβά όηη «κε ηελ ςπρή γίλεηαη θάπνηνο εζνπνηόο»; 



«Πξνθαλώο ηνλ εθθξάδεη θαη θαιά έθαλε θαη ην είπε. Αιιά ζα πξέπεη λα μέξνπκε όηη όια 

έρνπλ ςπρή. Καη ην έγθιεκα ςπρή έρεη. Γελ θάλεηο έγθιεκα ρσξίο ςπρή. Ση πάεη λα πεη 

«ςπρή»; Γειαδή νη άιινη ήηαλ άςπρνη πνπ παίμαλε; Όρη δελ ήηαλ. Απηό κάιινλ δείρλεη 

όηη αγλνεί ην ζέαηξν. Σν ζέαηξν ζέιεη ςπρή αιιά κπνξείο λα θάλεηο ζέαηξν θαη ρσξίο ςπρή 

θαη λα θαίλεηαη όηη έρεηο ςπρή. Σν όηη θάπνηνο έρεη ςπρή δελ ζεκαίλεη όηη είλαη θαη 

θαιιηηέρλεο. Απηό είλαη άιιν πξάγκα. Δίλαη πνιύ σξαίν, ζπλαηζζεκαηηθό, ραξηησκέλν, 

ηξπθεξό. ηαλ όκσο είζαη δεκόζην πξόζσπν, είλαη θαιό λα είζαη πην πξνζεθηηθόο». 

  

 «ΔΚΚΡΔΜΟΣΗΣΑ» – ην ΑΓΓΔΛΩΝ ΒΗΜΑ (αησβξηάλδνπ 36, Οκόλνηα) 

Παίδνπλ: Βίθπ Κπξηαθνπιάθνπ, Γηάλλεο Μπόγξεο, Γέζπνηλα Χαηδεπαπιίδνπ 

Κείκελν: Σζηκάξαο Σδαλάηνο 

θελνζεζία: Βαζίιεο Ννύιαο 

θεληθά-θνζηνύκηα: νθία ηκάθε 

Φσηηζκνί: Βαιεληίλα Σακησιάθε 

Βνεζόο ζθελνζέηε: Διηζάβεη Ξαλζνπνύινπ 

Κάζε Γεπηέξα & Σξίηε ζηηο 20.00. 

Από 17 Ννεκβξίνπ έσο 23 Γεθεκβξίνπ 2014 

Σηκέο εηζηηεξίσλ: Γεληθή είζνδνο 12 επξώ, Φνηηεηηθό 8 επξώ , Αλέξγσλ 5 επξώ. 

Γηα πιεξνθνξίεο: 210 – 524 2211 & – 213 

 


