
O ΚόσμοςTHURSDAY 18 OCTOBER 2012 ΠΑΡΟΙΚΙΑ20

το έργο είναι από άλλη εποχή κι από άλλες 
συνθήκες». Πραγµατοποιεί το θεατρικό του 
ντεµπούτο κι είναι πραγµατικά εξαιρετικός. 
Ωστόσο, µας λέει σεµνά πως «έπρεπε να συ-
µπληρωθούν οι ηθοποιοί κι έλαβα µέρος γι’ 
αυτόν τον λόγο».

Στην παράσταση βρίσκεται στη σκηνή τόσο 
µε τη σύζυγό του Λιάνα, όσο και µε τον γιο 
του ∆ιονύση. «Αυτό είναι το πιο ευχάριστο. 
Να έχουµε κάτι όλοι µαζί να συζητάµε και να 
αφήσουµε για τους απογόνους µας».

Τον ρωτήσαµε αν θα συµµετάσχει και στην 
επόµενη παράσταση του Θεάτρου Τέχνης και 
µας απάντησε µε ειλικρίνεια. «θα το σκεφθώ 
γιατί χρειάζεται πολλή δουλειά», µας είπε.

ΛΙΑΝΑ ΒΕΡΤΖΑΓΙΑ:
Η... ΝΕΑΡΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ

Τη Λιάνα Βερτζάγια την έχουµε απολαύσει 
αρκετές φορές επί σκηνής. Αυτή τη φορά µε-
τατρέπεται σε τρόφιµο γηροκοµείου κι αρχι-
κά µας µιλά για το έργο του Μανώλη Κορρέ. 
«Νοµίζω πως υπάρχει αρκετή πραγµατικό-
τητα σε όσα παρουσιάζει το έργο. Υπήρξαν 
πρόσφατα αναφορές στον αυστραλιανό 
Τύπο για τέτοια θέµατα κι έγινε µεγάλη συζή-
τηση για τα γηροκοµεία που δεν προσέχουν 
τους ηλικιωµένους όπως πρέπει. Μερικά δεν 
είναι όπως παρουσιάζονται, κάτι που φαίνε-
ται καθαρά στο έργο µας».

Έχει συµµετάσχει σε αρκετές θεατρικές 
παραστάσεις, όµως αυτή τη φορά υποδύε-
ται έναν ρόλο που ταιριάζει στο αλέγκρο του 

χαρακτήρα της, όπως παραδέχεται κι η ίδια. 
«Υποδύοµαι µία γυναίκα που ζει µε τον τρό-
πο της στο παρελθόν. Είναι λίγο σαν πριµα-
ντόνα, κάνει τη νέα κι είναι ένας ρόλος που 
µου αρέσει. Μου ταιριάζει και λιγάκι νοµίζω 
(γέλια)...»

Φυσικά µας µιλά και για τη συνύπαρξή 
της στη σκηνή µε τον σύζυγό της Κώστα και 
τον γιο της ∆ιονύση. «Ήταν περισσότερο µία 
ιδέα του ∆ιονύση, γιατί τώρα που µεγαλώ-
νει ο γιος του, ο Ντιν, ήθελε να έχει αυτήν 
την ανάµνηση του παππού, της γιαγιάς και 
του πατέρα του µαζί πάνω στη σκηνή. ∆εν 
αποκλείεται στο µέλλον να δούµε και τον 

µικρό επί σκηνής. Φαίνεται ότι έχει ταλέντο 
και φορά τα ρούχα του πατέρα του λίγο πριν 
βγούµε στη σκηνή». 

ΦΩΤΗΣ ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ
ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Ο Φώτης Λαρεντζάκης συµµετέχει για 
τρίτη φορά σε παράσταση του Θεάτρου Τέ-
χνης. Καταφέρνει κι αυτή τη φορά να µπει 
στο πετσί του ρόλου και µας παρουσιάζει 
µε πειστικότητα έναν ηλικιωµένο τρόφιµο. 
«Εξακολουθώ να λέω πως δεν έχω καµία 
σχέση µε ηθοποιία. Ο Σταύρος µε βρήκε 
και µου ζήτησε να βοηθήσω. Το κάνω κα-
θαρά για να βοηθήσω το ελληνικό θέατρο 
στην Αυστραλία που περνά κρίση. Αν δεν 
υπάρχουν αυτά τα άτοµα θα πεθάνει κι ένα 
από τα τελευταία ελληνικά στοιχεία που 
υπάρχουν στο Σίδνεϊ. Μακάρι να υπήρχαν 

άλλοι άνθρωποι, σίγουρα καλύτεροι, να 
ανέβουν εκείνοι στο σανίδι. Αυτή τη στιγµή 
δεν υπάρχουν αλλά είµαι σίγουρος ότι θα 
βρεθούν σιγά σιγά. Πρέπει όλοι να βοηθή-
σουµε για να µείνει αυτό το θέατρο ζωντανό. 
Είναι η τελευταία ρανίδα του αίµατός µας». 
Τον ρωτήσαµε για την παράσταση και τον 
ρόλο του. «Είναι µία δύσκολη παράσταση, 
πάρα πολύ κουραστικό έργο. Μας πήρε 
έξι µήνες προετοιµασίας κι είχαµε φτάσει 
σε ένα σηµείο που θέλαµε επιτέλους να 
παίξουµε. Ο ρόλος µου δεν είναι ιδιαίτερα 
κουραστικός. Από µικρό παιδί µου αρέσει 
να κάθοµαι κρυφά και να παρακολουθώ 

ανθρώπους και φυσιογνωµίες. Στον συγκε-
κριµένο ρόλο πήρα πολλά στοιχεία από τον 
πατέρα µου. ∆εν είναι σ’ αυτήν την ηλικία, 
τόσο γέρος, αλλά βλέπω ότι εκεί θα πάει. 
Οι µορφασµοί που κάνει, το χέρι του που 
τρέµει, τέτοια πράγµατα. Κλέβω µία εικόνα 
και προσπαθώ να τη βάλω µέσα µου και να 
µεταµορφώσω τον εαυτό µου στον γέρο που 
βλέπετε στη σκηνή». 

∆ΟΜΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ
Η ΑΣΠΛΑΧΝΗ ΚΟΡΗ

Η ∆όµνα Γιαννάκη είναι µία από τις ηθο-
ποιούς της νεώτερης γενιάς κι επιστρέφει σε 
παραστάσεις του Θεάτρου Τέχνης Αυστραλί-
ας. Υποδύεται την άσπλαχνη κόρη της Μέλ-
πως Παπαδοπούλου, σε έναν µικρό αλλά 
χαρακτηριστικό ρόλο, τον οποίο υποδύεται 
µε νεύρο και πειστικότητα.

«Είναι ένα κοινωνικό έργο µε πολλές 
προεκτάσεις και πολύ ανθρωπισµό. Είναι 
διαχρονικό κι είµαι χαρούµενη που συµµε-
τέχω. Υποδύοµαι µία άπονη κόρη, αλλά το 
σηµαντικό είναι να καταλάβουµε όλοι πόσο 
σηµαντικό είναι να σταθούµε κοντά στους 
ηλικιωµένους συνανθρώπους µας, ιδιαίτερα 
τους πιο κοντινούς».

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΙ∆ΗΣ
Ο ΚΑΜΕΡΑΜΑΝ

Ο Νίκος Κοκκινίδης έχει παίξει και σε πα-
λαιότερη παράσταση του Θεάτρου Τέχνης 
Αυστραλίας. Στο έργο του Μανώλη Κορρέ 
είναι ο κάµεραµαν του τηλεοπτικού συνερ-
γείου που επισκέπτεται το γηροκοµείο. «Εί-
ναι πολύ καλό το έργο. Έχει χιούµορ, έχει 
µηνύµατα και ξεπερνάει τα όρια µιας απλής 
παράστασης».

Μια ακόµα ωραία θεατρι-
κή παραγωγή µας έδωσε 
το Θέατρο Τέχνης µε τον 

Οίκο Ευγηρίας.  Το θέµα ενδια-
φέρον για την «παλιά φρουρά» 
της παροικίας µας, καθώς οι 
χθεσινοί νέοι που έβαλαν τα 
θεµέλιά της, ένας-ένας περνάνε 
στην εφεδρεία. 

Το έργο πολύ καλό και η από-
δοσή του θαυµάσια. Οι ηθοποιοί 
διαλεγµένοι και τοποθετηµένοι 
στους ρόλους που τους ταίρια-
ζαν. Εκείνο που αξίζει να σηµει-
ώσουµε είναι το ότι όλοι έπαιζαν 
κι όταν δεν είχαν να µιλήσουν. 
Βασικό αυτό στην επιτυχία της 
παράστασης, η «συµµετοχή» στην 
εξέλιξη, η παρουσία, η συνοχή.

Μια ευχάριστη έκπληξη ήταν η 
παρουσία του Κώστα Βερτζάγια, 
που υποδύθηκε έναν από τους 
τροφίµους του Γηροκοµείου, ένα 

γέρο που τον απόδωσε θαυµά-
σια. Ήταν για να «πληρωθεί το 
ρηθέν» ότι όλη η οικογένεια Βερ-
τζάγια έχει την αγάπη της Τέχνης 
στις φλέβες της. Στο έργο αυτό 
έπαιξαν και ο γιος και η µαµά. 
Και ήταν όλοι… υπέροχοι !

Ο ∆ιονύσης Μεσσάρης ξεχώ-
ρισε όπως πάντα γιατί καταφέρ-
νει να µπαίνει µέσα στο ρόλο και 
να δηµιουργεί τύπους. Το ίδιο 
κι ο Γιάννης Νταβίσκας µε µια 
µικρή διαφορά, ότι ο Γιάννης 
είναι πολύ καλός σε ορισµένους 
ρόλους, ενώ ο ∆ιονύσης… µε-
τουσιώνεται!

Πολύ καλός ήταν κι ο Κώστας 
Ρόρρης. ∆εν θέλω να επεκταθώ 
σε κριτική µε ονόµατα και επαί-
νους ή επικρίσεις, ήταν όλοι 
πολύ καλοί. Εκείνο που χαιρόµα-
στε όλοι είναι  το ότι ο Σταύρος 
Οικονοµίδης έχει δηµιουργήσει 

πλέον ένα συγκρότηµα πολύ 
καλό. Και περιµένουµε ποιοτικές 
παραγωγές.  Έχει µείνει το µονα-
δικό πλέον θεατρικό συγκρότηµα 
της παροικίας κι έχει δηµιουρ-
γήσει µια όµορφη καλλιτεχνική 
γωνιά. Και βέβαια θα θέλαµε να 
δούµε και καινούριες δηµιουρ-
γίες, άλλα έργα, έστω και απλά 
αλλά µε κοινωνικά µηνύµατα. 
Όχι πλέον άλλες επαναλήψεις.  

 ∆εν θέλω να θεωρηθεί κριτική 
αυτή η καταγραφή, αλλά σαν χαι-
ρετισµός, σαν φιλική χειραψία σε 
φίλους παλιούς κι αγαπηµένους. 
Γιατί και µε το Σταύρο και τη 
Μέλπω και την Μιµίκα και πολ-
λούς άλλους έχουµε ζήσει ωραίες 
καταστάσεις και συνεργασίες στο 
παρελθόν. Κι είναι πολύ σηµα-
ντικές οι αναµνήσεις εκείνου του 
καιρού γιατί µας γέµισαν, ικανο-
ποίησαν την αγάπη και τη δίψα  

για κάτι πνευµατικό και καλλιτε-
χνικό στην στεγνή κοινωνική µας 
ζωή. Έδωσαν διέξοδο στις νεανι-
κές µας ανησυχίες.  Η Μέλπω κι 
η Μιµίκα έχουν δώσει δείγµατα 
ήθους και  συνέπειας µε την αφο-
σίωση τους στο θέατρο και πολλά 
από τη ζωή τους. Και παράλληλα 
µε αυτά που έχουν δώσει έχουν 
οµορφύνει τη ζωή τους γιατί την 
έχουν γεµίσει πνευµατικότητα.   
Η Μιµίκα Βαλαρή έχει δώσει µια 
Αντιγόνη θαυµάσια καθώς και 
µια βασίλισσα Ισαβέλλα. Και µε 
το ρόλο της διευθύντριας στον 
Οίκο Ευγηρίας µας έδειξε τις 
ικανότητες του ταλέντου της. Κι 
η Μέλπω, που την ανακάλυψε ο 
Μαντουρίδης µε την «Ωραία µου 
Κυρία» έχει δώσει… και τι δεν 
έχει δώσει! Με την πείρα τώρα 
πλέον έχει τον αέρα της σκηνής 
κι είναι σε όλους µας αγαπητή 

τόσο που της συγχωρούµε και 
κάτι «δικά της» τεχνάσµατα. Για-
τί - εδώ που τα λέµε - η Μέλπω 
δεν αντιγράφει τύπους, δηµιουρ-
γεί τύπους. «Που πας, µωρή, σαν 
µουσουλµάνα, κεφαλοδεµένη 
και µια µαύρη ρόµπα µέχρι τον 
αστράγαλο; Έχεις δει καµία δικιά 
µας σηµερινή ηλικιωµένη µε τέ-
τοιο ντύσιµο; »  Όµως η Μέλπω 
ήτανε µια χαριτωµένη γριά και….
της το συγχωρείς. Και γι αυτό την 
αγαπάµε. Στο τωρινό έργο ήταν 
σεµνή, στα πλαίσια της λογικής, 
ως προς το ντύσιµο και, την πα-
ρακολουθούσα, έπαιζε κι όταν 
δεν ήταν να µιλήσει.

Να είσαστε καλά, φίλοι µου, 
όλοι να είστε καλά και να µας 
δίνετε τέτοιες χαρές, το θέατρο 
είναι και σχολείο και βιβλίο.

Γρηγόρης Χρονόπουλος

Οικος Ευγηρίας


