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Τ ο “Dionysus Theatre Company” ολοκλήρωσε 
τις παραστάσεις του “Σόρρυ λάθος κρεβάτι” 
στην Μελβούρνη. Στην σκηνή του “Doncaster 
Secondary College”  “έπεσε” η αυλαία.

Όταν τελειώνει ένα ταξίδι, αυτό που µένει είναι οι 
αναµνήσεις. Όταν ολοκληρώνεται µία συλλογική 
προσπάθεια κρίνεις το αποτέλεσµα. Όταν “κλεί-
νουν” οι παραστάσεις ενός θεατρικού επιχειρή-
µατος αυτό που αφήνει πίσω του  ωστόσο, δεν 
µπορείς να το ποσοτικοποιήσεις. Είναι συναισθή-
µατα, ανθρώπινες σχέσεις, όρια που ξεπέρασες, η 
εµπειρία της υποκριτικής στο σανίδι, µία µοναδι-
κή “πραγµατικότητα” που µόλις ολοκληρώνεται σε 
αφήνει την αίσθηση ένος  κενού. Οι περισσότεροι 
ως θεατές ενός θεατρικού έργου, κρίνουν µε βάση 
το τελικό αποτέλεσµα. 
Η κρίση εν πολλοίς είναι υποκειµενική. Αυτό αφο-
ρά το “θέατρο” όπως αποκαλούσαν οι Αρχαίοι έλ-

ληνες την πλατεία, τους θεατές. Για τους συντελεστές 
της όποιας θεατρικής παράστασης τα πράγµατα είναι 
διαφορετικά. Εξελίσσονται σε διαδοχικές φάσεις. 
Ξεκινώντας από τις προτάσεις θεατρικών έργων, κα-
ταλήγοντας στην τελική επιλογή του. Το στάδιο του 
casting  και ανάθεσης των ρόλων τους. Η πρώτη ανά-
γνωση του κειµένου και η έµφυτη αµηχανία των ηθο-
ποιών να “βρουν” τον εαυτό τους, µέσα στους ρόλους 
που τους ανατίθενται. Η σταδιακή  απόκτηση µίας οι-
κειότητας µε τα λόγια του ρόλου. Η χηµεία  των ηθο-
ποιών µεταξύ τους. Οι πρώτες πρόβες στην σκηνή µε 
τη βοήθεια του κειµένου. Η αµεσότητα της ελληνικής 
γλώσσας. Τα καθοδηγητικά σχόλια- κατευθύνσεις του 
σκηνοθέτη.
Η άνεση µε τα λόγια του κειµένου, που σταδια-
κά αποκτάς µέσα από τις πρόβες. Η κίνησή σου 
πάνω στην σκηνή σε σχέση και συνάρτηση ρόλων 
και συντελεστών. Και τελικά ..η απόδοση του ρό-

λου, εµποτισµένου µε δικά σου στοιχεία. Και µετά 
η πρεµιέρα και οι παραστάσεις. Όσο µακρά, πει-
θαρχηµένη και χρονοβόρα είναι η περίοδος που 
προηγείται των παραστάσεων, τόσο ανεπαίσθητα 
σύντοµη και συναισθηµατικά φορτισµένη είναι 
εκείνη των παραστάσεων. Κάθε παράσταση µονα-
δική, κάθε κοινό διαφορετικό. Αυτό που µένει εί-
ναι η εµπερία και οι ανθρώπινες σχέσεις. Αυτό που 
αφήνεις πίσω  είναι ενά κοµµάτι του ίδιου σου του 
εαυτού ,περιµένοντας να το φέρεις στη επιφάνεια 
την επόµενη φορά. Η 13 παραστάσεις του “Σόρυ 
λάθος κρεβάτι” ολοκληρώθηκαν στην Μελβούρνη.
Το “Dionysus Theatre Company” συνεχίζει την 
πορεία του εκφράζοντας την ευγνωµοσύνη του σε 
όλους αυτούς που στήριξαν την προσπάθειά του.

Συνεχίζουµε!
Τα καλύτερα έρχονται!

Dionysus Theatre Company:  Ένα µεγάλο ευχαριστώ σε όλους

Με ποιον τρόπο µπορούν οι ηλικιωµένοι να ζήσουν περισσότερο
Τι δείχνει νέα αµερικανική επιστηµονική έρευνα
Οι ηλικιωµένοι που πιστεύουν ότι η 
ζωή τους έχει έναν σκοπό, τείνουν 
να ζουν περισσότερο. Συγκεκριµέ-
να παρουσιάζουν µειωµένο κίνδυνο 
ανάπτυξης καρδιακών νόσων και 
ασθενειών του κυκλοφορικού και του 
πεπτικού συστήµατος, σύµφωνα µε 
µια νέα αµερικανική επιστηµονική 
έρευνα.
Τα δεδοµένα της µελέτης, που δηµο-
σιεύτηκαν στο αµερικανικό ιατρικό 
περιοδικό «JAMA Network Open», 
δείχνουν ότι όσοι πιστεύουν πως η 
ζωή τους δεν έχει ιδιαίτερο σκοπό, 
έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να πε-
θάνουν νωρίτερα, καθώς τείνουν να 
έχουν χειρότερη σωµατική και ψυχι-
κή υγεία (ιδίως οι πιο µοναχικοί συ-
νταξιούχοι).
Η βασική συντάκτρια της έρευνας 
καθηγήτρια Λέι Πιρς από τη Σχολή 
∆ηµόσιας Υγείας του Πανεπιστηµίου 
του Μίσιγκαν τόνισε πως «η συσχέτι-
ση µεταξύ της αίσθησης του σκοπού 
και της µειωµένης θνησιµότητας έχει 

αποδειχθεί πολλαπλώς από έρευνες».
Οι ερευνητές συνέλεξαν δεδοµένα 
από 6.985 συµµετέχοντες άνω των 
50 ετών, γεννηθέντες µεταξύ του 
1931 και του 1941. Αφού οι τελευταί-
οι απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά 
µε την αίσθηση σκοπού στη ζωή τους 
(όπως «µου αρέσει να κάνω σχέδια 
για το µέλλον και να εργάζοµαι για 
να τα κάνω πραγµατικότητα»), έγιναν 
αντικείµενο παρατήρησης από τους 
ερευνητές από το 1992 έως το 2006. 
Στην περίοδο αυτή πέθαναν 776 από 
το σύνολο των συµµετεχόντων.
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι συµ-
µετέχοντες που είχαν χαµηλότερη αί-
σθηση σκοπού, είχαν υπερδιπλάσιες 
πιθανότητες θανάτου στην πορεία της 
έρευνας, συγκριτικά µε εκείνους που 
θεωρούσαν ότι η ζωή τους έχει ένα 
νόηµα. Αντίστοιχα αυξηµένη φάνη-
κε και η πιθανότητα προσβολής από 
νοσήµατα της καρδιάς, του κυκλοφο-
ρικού και του πεπτικού. ∆ε βρέθηκε 
όµως η ίδια σχέση για τον καρκίνο 

και τις ασθένειες του αναπνευστικού. 
Παράλληλα τα επίπεδα στρεσογόνων 
ορµονών παρουσίαζαν αύξηση σε 
εκείνους που είχαν χαµηλά «σκορ» 
στην αίσθηση σκοπού.
Σύµφωνα µε τους ερευνητές, υπάρ-
χουν πολλοί λόγοι για τους οποίους 
ο σκοπός της ζωής µπορεί να παρα-
τείνει τη διάρκεια της ζωής. Προη-
γούµενες µελέτες έχουν δείξει ότι η 
ισχυρότερη αίσθηση ευεξίας, συνδυ-
αστικά µε την αίσθηση του σκοπού, 
µειώνει την ενεργοποίηση των γο-
νιδίων που δηµιουργούν φλεγµονές 
στο σώµα. Η φλεγµονή έχει συνδεθεί 
στο παρελθόν µε αύξηση του κινδύ-
νου πρόωρου θανάτου.
Οι άνθρωποι µε περισσότερες ευθύ-
νες και υποχρεώσεις στη ζωή τους, 
που τους προσδίδουν µια αίσθηση 
σκοπού, είναι λιγότερο πιθανό να 
πεθάνουν πρόωρα. Εφόσον µια τέ-
τοιου είδους συσχέτιση τείνει να 
εδραιωθεί, σύµφωνα µε τους ερευ-
νητές, αξίζει να διερευνηθούν πα-

ρεµβάσεις που θα βοηθούν στο «χτί-
σιµο» της αίσθησης του σκοπού. Αν 
και η έννοια αυτή δεν έχει ξεκάθαρο 
ορισµό, συνιστά µάλλον αυτό που 
έχει αξία για τον καθένα ξεχωρι-
στά (κοινότητα, επιτεύγµατα, φήµη, 
πνευµατικότητα κ.α.). Έχει επίσης 
δειχθεί ότι ο διαλογισµός και η γιό-
γκα µπορεί να ασκήσουν µια τέτοια 
θετική επίδραση. Πρόσφατες µελέτες 
αναδεικνύουν και τη σηµασία του 
εθελοντισµού.
Ο Ρικ Μόριτζ, αναπληρωτής καθη-
γητής ψυχιατρικής και κοινωνικής 
εργασίας στο Ιατρικό Κέντρο του Πα-
νεπιστηµίου του Πίτσµπουργκ και 
µέλος του διοικητικού συµβουλίου 
του Ινστιτούτου Γήρανσης του Πανε-
πιστηµίου Πιερ και Μαρί Κιουρί του 
Παρισιού, δήλωσε ότι «πιθανώς το 
κλειδί για την ανάπτυξη της αίσθη-
σης του σκοπού, είναι να γίνουµε 
πιο αλτρουιστές και να υιοθετήσουµε 
περισσότερες συµπονετικές συµπερι-
φορές».




