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                              Εισαγωγή 

  Η διπλωµατική που διαβάζεται αυτή τη στιγµή έχει ως θέµα  το πώς µπορεί η 

θεατρική πράξη  να επηρεάσει την προσωπική ανάπτυξη. Το πρώτο βασικό πρόβληµα 

που διεξάγεται από το θέµα της εργασίας είναι τί εννοούµε  θεατρική πράξη αφενός 

και αφετέρου τί εννοούµε προσωπική ανάπτυξη. Ο όρος θεατρική πράξη αναφέρεται 

στους ανθρώπους που γίνονται µέτοχοι και δράστες µιας πράξης – δράσης που 

συµβαίνει πάνω στη σκήνη του θεάτρου ή ό,τι  εννοούµε µε την λέξη σκηνή θεάτρου.  

  Η επόµενη ερώτηση που θα πρέπει να απαντηθεί είναι τί εννοούµε µε τον 

όρο προσωπική ανάπτυξη. Σε αυτό το ερώτηµα προσπαθώ να απαντήσω στο πρώτο 

µέρος της εργασίας µου. Για να γίνει πιο αντιληπτός και σαφής ο ορός τον τεµαχίζω 

σε τρία κοµµάτια.  

  Στο πρώτο κοµµάτι του όρου αναφέροµαι  στην διεργασία εύρεσης 

ταυτότητας του Erikson. Το θέµα που καλούµε να απαντήσω είναι πώς κατά τον 

Erikson δοµείται η ταυτότητα. Τί προβλήµατα µπορούν να προκύψουν αν δεν 

δοµηθεί µια ισχυρή βάση ταυτότητας. Μέχρι να φτάσω στο τελικό µου ερώτηµα. Με 

ποιόν τρόπο η πράξη του θεάτρου θα µπορούσε να βοηθήσει στην δόµηση 

ταυτότητας; 

  Στο δεύτερο κοµµάτι του όρου κάνω λόγο για την διαπροσωπική και 

ενδοπροσωπική επικοινωνία. ∆ηλάδη πώς µπορεί να αναπτυχθεί ο τρόπος που 

επικοινωνούµε σε βάθος µε τους άλλους και µε τον ίδιο µας τον εαυτό, τις ανάγκες 

και τα θέλω µας.  Αφορµώµενος από αυτές τις λειτουργίες µιλώ για τις δυναµικές των 

οµάδων του Yalom και του Leszcz. Αρχικά η ερώτηση που προκύπτει είναι το ποιές 

είναι αυτές οι δυναµικές. Έπειτα µε ποιόν τρόπο λειτουργούν αυτές οι δυναµικές 

µέσα στις οµάδες ψυχοθεραπείας, ώστε να θέσω το ερώτηµα και την υπόθεση, αν στις 

οµάδες θεάτρου θα µπορούσαν να ισχύσουν οι ίδιες δυναµικές. Αν ισχύουν οι ίδιες 

δυναµικές, θα µπορούσαν οι οµάδες θεάτρου να έχουν παρόµοια αποτελέσµατα µε τις 

οµάδες ψυχοθεραπείας πάνω στα διαφορετικά είδη επικοινωνίας;  

  Στο τρίτο κοµµάτι του  όρου προσωπική ανάπτυξη αναφέροµαι σε µια 

υπόθεση που κάνει ο Jones  στο βιβλίο του ∆ραµατοθεραπεία, το θέατρο ως τρόπος 

ζωής και θεραπείας (Jones, 2003). Στην υπόθεση που κάνει θεωρεί πως η προσωπική 

ανάπτυξη είναι η ικανότητα των ανθρώπων να εκµεταλλεύονται στο έπακρο τις 

ευκαιρίες του περιβάλλοντός τους και της κληρονοµικότητας που κουβαλούν. Το 

ερώτηµα που προκύπτει σε αυτό το κοµµάτι είναι µε ποιό τρόπο µπορεί να επιτευχθεί 
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και κατ’ επέκταση να αναπτυχθεί η ικανότητα αυτή. Στο κοµµάτι αυτό τοποθετώ την 

θεωρία του Στανισλάβσκι, του πρώτου θεωρητικού του θεάτρου. Ο Στανισλάβσκι 

δηµιούργησε ένα σύστηµα για το θέατρο εµπνεόµενος από τα γεγονότα που 

παρατηρούσε στην ζωή. Αφού εκθέσω την θεωρία του, ακολουθεί η υπόθεση για το 

αν  το σύστηµα του θεάτρου θα µπορούσε να ισχύει µέσα στην πραγµατικότητα των 

ανθρώπων για να τη βελτιώσει.  

    Το επόµενο ερώτηµα, αφού αναλύθηκε ο όρος προσωπική ανάπτυξη, είναι 

το πώς συνδέονται οι διάφορες θεωρίες µε το θέατρο πέρα από τις υποθέσεις. Το 

δεύτερο µέρος της διπλωµατικής µου απαντά σε αυτό το ερώτηµα µέσω της δικής 

µου προσωπικής εµπειρίας µέσα στο θέατρο. Ακολουθώ την µέθοδο της Peggy Sax 

σχετικά µε το πώς µπορούµε να αντλήσουµε γνώσεις ξαναγράφοντας τις δικές µας 

εµπειρίες. Έτσι κάνω µια διήγηση της εµπειρίας της πρώτης χρονιάς που ασχολήθηκα 

µε το θέατρο. Μέσα σε αυτό το µέρος της εργασίας  θίγεται ο τρόπος που διαπλάθεται 

ένας άνθρωπος, ο οποίος εµπλέκεται µε το θέατρο και οι διεργασίες που συµβαίνουν 

στην προσωπικότητά του.  

  Στο τελευταίο µέρος προκύπτει το ερώτηµα: πώς µπορούν να συνδεθούν η 

εµπειρία και η θεωρία;  Η σύνδεση συµβαίνει κλιµακωτά. Αρχικά βλέπουµε αν και 

πώς επιβεβαιώνεται µέσα από την εµπειρία. Μέχρι που στο τέλος να µπορέσει να 

διεξαχθεί ένα γενικό συµπέρασµα, που καλείται να απαντήσει στο πώς ενώνονται 

όλες οι διαφορετικές θεωρίες κάτω από την έννοια της προσωπικής ανάπτυξης και  

πώς επιβεβαιώνονται ή όχι από την προσωπική µου εµπειρία. Με αποτέλεσµα να 

βρεθεί µια απάντηση ή έστω µια οπτική στο θέµα σχετικά µε το αν το θέατρο µπορεί 

να βοηθήσει την προσωπική ανάπτυξη.  

«Γιατί πραγµατικά υπάρχει κάτι το αινιγµατικό και δυσεξήγητο στο φαινόµενο 

της ηθοποιίας. Αυτός ο άνθρωπος, που την ορισµένη ώρα εξίσταται, απεκδύεται την 

ταυτότητά του και υιοθετεί µια άλλη, που βγαίνει ( κυριολεκτικά) από τα ρούχα του για 

να µπει στα κουρέλια του ζητιάνου, την πορφύρα του βασιλιά, το ράσο του ιερωµένου, 

τη στολή του πολεµιστή, αποτελεί µυστήριο. Είναι ένας και γίνεται πολλοί, είναι αυτός 

και γίνεται άλλος. Και το µυστήριο είναι ακόµα µεγαλύτερο επειδή ούτε στιγµή δεν 

«χάνει» τον εαυτό του, επειδή ο ίδιος διαµορφώνει συνειδητά τη µεταµόρφωσή του.» 

(Παπανδρέου, 1989, σελ. 39) 
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Κεφάλαιο 1 

Η Ταυτότητα υπό το πρίσµα του E. Erikson  

 

             « Στην κοινωνική ζούγκλα  της ανθρώπινης ύπαρξης, δεν αισθάνεται 

κανείς πως ζει αν δεν έχει την αίσθηση της ταυτότητας του Εγώ» 

                                                (Erikson, 1976, σελ.272) 

  

                              Η έννοια της ταυτότητας     

Πόσες φορές έχουµε αναρωτηθεί  ποιοί είµαστε; Ποιά είναι η  ταυτότητά µας; 

Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά µας; Αν αυτό που βλέπουν οι άλλοι σε µας είναι δικές 

τους προβολές ή δικά µας στοιχειά; Τί πραγµατικά απαρτίζει τον εαυτό µας; Πώς 

γίνεται να µε θεωρούν τόσο σκληρό και δυνατό αλλά εγώ να αισθάνοµαι τόσο 

ευαίσθητος; Όλα αυτά είναι ζητήµατα ταυτότητας, που για να απαντηθούν χρειάζεται 

να εξετάσουµε σε εύρος και σε βάθος το θέµα της ταυτότητας. 

     Ο Erikson ήταν ένας από τους ψυχολόγους, για την ακρίβεια 

παιδοψυχαναλυτής που εστίασε σε θέµατα ταυτότητας και κοινωνικού πλαισίου. 

Γεννήθηκε στην Γερµανία το 1902. Μετανάστευσε στην Βοστώνη των Η.Π.Α. το 

1933. Εργάσθηκε µε γηγενείς Αµερικάνους και µε απόµαχους του Β΄ παγκοσµίου 

πολέµου. Σχηµάτισε την ιδέα ότι πολλά ψυχολογικά προβλήµατα προέρχονται  από 

τη σύγχυση ταυτότητας.  

    Οι απόψεις του είναι πολύ διαδοµένες σήµερα. Πρότεινε µια σειρά 

ψυχοκοινωνικών σταδίων κατά τη διάρκεια των οποίων το άτοµο πρέπει να 

εδραιώσει µεταβαλλόµενες έννοιες του εαυτού και της πραγµατικότητας. Κατά το 

πέρασµά τους µέσα από τα ψυχοκοινωνικά στάδια οι άνθρωποι αντιµετωπίζουν τόσο 

θετικές όσο και αρνητικές επιδράσεις, καθώς αγωνίζονται να αποκτήσουν ταυτότητα 

και περιοδική ισορροπία στο στάδιο που βρίσκονται.  

     Πιο συγκεκριµένα ο Erikson πίστεψε ότι  η προσωπικότητα αναδύεται 

µέσα από µια σειρά  εσωτερικών και εξωτερικών συγκρούσεων, οι οποίες αν λυθούν 

έχουν ως αποτέλεσµα µια καλύτερη αίσθηση του εαυτού. Κάθε κρίση προκύπτει από 

οκτώ διαφορετικά στάδια ζωής. Στο κάθε διαφορετικό στάδιο οι στόχοι και οι 

προσδοκίες αλλάζουν ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε περιόδου.  Οι κρίσεις έχουν 

ως αποτέλεσµα µία περίοδο που το άτοµο είναι πιο ευάλωτο και έχει αυξηµένο 

δυναµικό και µπορεί να οδηγήσει είτε σε δυσπροσαρµογή, είτε σε αυξηµένη ψυχική 
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δύναµη. Για παράδειγµα στην εφηβεία οι άνθρωποι καταλαµβάνονται  από 

αµφιβολίες για το σώµα τους, τις ικανότητές τους, το πόσο δηµοφιλείς είναι. Αλλά µε 

υποµονή και σωστή καθοδήγηση µπορούν να δοµήσουν µια ισχυρή και στερεή 

ταυτότητα. (Elliott &Kratochwill, 2008) 

    Η συγκρότηση ταυτότητας αποτελεί µια µακρόχρονη και περίπλοκη 

διαδικασία αυτό-προσδιορισµού. Παρέχει τη δυνατότητα κατανόησης της συνέχειας 

ανάµεσα στο παρελθόν το παρόν και το µέλλον. Θέτει το πλαίσιο αναφοράς για την 

οργάνωση και την ενσωµάτωση συµπεριφορών σε διαφορετικούς τοµείς της ζωής. 

Εναρµονίζει τις κλίσεις και τα ταλέντα ενός ατόµου µε τους προηγουµένους ρόλους 

που είχαν τεθεί από γονείς, συνοµήλικους  ή την κοινωνία, βοηθώντας το άτοµο να 

µάθει που βρίσκεται σε σύγκριση µε άλλους. Τέλος η αίσθηση ταυτότητας βοηθά 

δίνοντας κατεύθυνση, σκοπό και νόηµα στη ζωή. 

 

         Τα  ψυχοκοινωνικά στάδια ανάπτυξης 

«Η προσωπικότητα είναι η ικανότητα του ατόµου να συναλλάσσεται µε  το 

περιβάλλον του»  (Erikson, 1976, σελ 249)  

 

   Ο άνθρωπος από την πρώτη στιγµή που έρχεται στον κόσµο µέχρι και την 

στιγµή που τον αφήνει, καλείται να συνδιαλέγεται µε το περιβάλλον και την κοινωνία 

των ανθρώπων που τον περιστοιχίζουν. Ο Erikson χώρισε την ζωή σε οκτώ 

διαφορετικά σταδία, ανάλογα µε το ποιός είναι ο στόχος της συνδιαλλαγής του 

ατόµου σε κάθε χρονική περίοδο. Αυτός ο στόχος είναι πάντα αλληλεξαρτούµενος µε 

την ψυχική και κοινωνική  ανάπτυξη του ατόµου. 

I. Σύµφωνα µε τη θεωρία κατά το πρώτο έτος του βρέφους 

διεξάγεται το πρώτο στάδιο, στο οποίο η ηδονή εντοπίζεται στο στόµα,  

επειδή µέσω της διαδικασίας του φαγητού αναπτύσσεται µια σχέση 

εµπιστοσύνης ή δυσπιστίας ανάµεσα στο βρέφος και στην µητέρα.  

II.  Το  δεύτερο στάδιο, δηλαδή το πρωκτικό (µεταξύ 2-3 έτους)  

αποτελεί σπουδαίο βήµα εξαιτίας της αλλαγής της κύριας ερωτογενούς 

ζώνης. Το στόµα, που ήταν µέχρι πρότινος η πηγή ηδονής, παίρνει 

δευτερεύοντα ρόλο σχετικά µε τον πρωκτό, ο οποίος αντλεί την ηδονή από 

την κατακράτηση των κοπράνων. Όµως σε αυτό το στάδιο είναι που το 

νήπιο κατορθώνει να χρησιµοποιεί την τουαλέτα. Άρα ο βασικός στόχος 
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προς επίτευξη είναι µεταξύ της αίσθησης αυτονοµίας που πρέπει να 

αναπτυχθεί ή της παράδοσης του εαυτού στην ντροπή και αµφισβήτηση. 

III.  Στο φαλλικό στάδιο (4-5) το παιδί πρέπει να παλέψει  για το αν 

θα αντλεί ευχαρίστηση για τις πρωτοβουλίες ή θα υπόκειται σε ενοχές  λόγω 

αυτών των πρωτοβουλιών.  

IV.  Στη λανθάνουσα περίοδο αναπτύσσεται το δίληµµα µεταξύ 

ενός αισθήµατος εργατικότητας και επιτυχίας ή ενός αισθήµατος 

κατωτερότητας.   

V. Η κρίσιµη περίοδος της εφηβείας αποτελεί τη δόµηση της 

ταυτότητας του εγώ. Η αρχή της κατανόησης για τον τρόπο που βλέπουν  τα 

άτοµα τον εαυτό τους έχει µια σχέση µε το παρελθόν και µε τις αντιλήψεις 

των άλλων. Αντίθετα οι άνθρωποι µε σύγχυση ρόλων αισθάνονται ότι δεν 

ξέρουν ποιοί πραγµατικά είναι, ούτε µπορούν  να αντιληφθούν πώς  

έφθασαν ως εδώ και πώς µπορούν να πορευθούν στο  µέλλον.  Κατά την 

διάρκεια των σπουδών  η εσωτερική σύγκρουση γίνεται πιο έντονη. Αν δεν 

επιλυθεί το δίπολο εύρεση ταυτότητας ή σύγχυση ρόλων, είναι πιθανό το 

άτοµο να αισθάνεται απελπισία για το µέλλον και πιστεύει πως δεν έχει τη 

δύναµη να συνεχίσει µια ζωή που την θεωρεί τόσο σύντοµη  ή να ξεκινήσει 

από την αρχή. 

VI.  Η οικειότητα ενάντια στην αποµόνωση. Η περίοδος αυτή 

εκτείνεται από τα 18  µέχρι τα 35 έτη. Ο στόχος που επικαλείται ο άνθρωπος 

να φέρει εις πέρας είναι να φτιάξει στενές σχέσεις (φιλικές, ερωτικές) στις 

οποίες δεν θα υπάρχει ο φόβος  της αλλοίωσης της  ταυτότητάς του αλλά 

µια αµοιβαία ψυχοκοινωνική οικειότητα. Αν δεν κατορθώσει κάποιος να 

αποκτήσει  σχέσεις οικειότητας είναι πιθανό να οδηγηθεί στην αποµόνωση. 

VII.  Παραγωγικότητα ενάντια στην στασιµότητα. Η περίοδος αυτή 

εντάσσεται στα 35 µέχρι 65 έτη. Το µεγάλο κατόρθωµα που διατελεί ο 

άνθρωπος είναι το κατά πόσο µπορεί να παραµείνει παραγωγικός και 

δηµιουργικός στην διάρκεια αυτή ή αν τελικά θα πνιγεί µέσα στην 

στασιµότητα της ύπαρξής του. Αυτά τα χρόνια χαρακτηρίζονται από την 

έντονη ενασχόληση µε την επόµενη γενιά, δηλαδή ένα δόσιµο προς τους 

νεότερους ή τους επόµενους  και µε την µετάδοση των κοινωνικών αξιών 

για ένα καλύτερο κόσµο. 
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VIII.  Το τελευταίο στάδιο (65 ετών και άνω) ακροβατεί  ανάµεσα 

στην πληρότητα και στην απελπισία.  Ο στόχος έγκειται στο κατά πόσο 

έχουν συµβιβαστεί τα άτοµα, στο εάν έχουν αποδεχτεί την ροή της ζωής 

τους (επιτυχίες και αποτυχίες), ή αν θα βυθιστούν στην απελπισία για τις 

χαµένες ευκαιρίες και τις αποτυχίες τους.   Έντονο στοιχείο στο 

συγκεκριµένο στάδιο είναι η σοφία.  (Graig &Grace, 2007) 

                       

                          Ευνουχισµένη Ταυτότητα 

      Αφορµή για την συγγραφή του συγκεκριµένου υποκεφαλαίου είναι η 

ανάλυση του Erikson για την ταυτότητα  των µαύρων. Ολόκληρη η ανάλυση του 

βασίζεται στο ερώτηµα του πώς είναι δυνατόν να επιζείς σε µια κοινωνία που σαν 

όρο επιβίωσης θέτει την διαρκή απώλεια της ταυτότητάς σου. 

     Ο συλλογισµός που ακολουθεί  την υπόθεση   δίνει αρχικά µια περιγραφή 

των µαύρων των νότιων πολιτειών. Τους αναφέρει σαν υποταγµένους, ήπιους, 

εξαρτηµένους, κάπως γκρινιάρηδες, πάντα έτοιµους να υπηρετήσουν, µε σποραδική 

εµπάθεια και παιδιάστικη σοφία. Όµως κάτω από την επιφάνεια υπάρχει µια 

διάσπαση του εγώ ως προς την ταυτότητα που οι ίδιοι οι µαύροι έχουν και στην 

προβάλλουσα ταυτότητα που υποδεικνύει η κοινωνία των λευκών σαν τέλεια και 

ανώτερη. Η οικονοµικά και πολιτισµικά πιο εύρωστη τάξη των λευκών για να 

προστατευτεί και να κρατήσει το κοινωνικό της status κάνει την διάκριση µεταξύ των 

χαρακτηριστικών σε ανώτερα και κατώτερα, ώστε να σχηµατίζεται ένας διαχωρισµός 

στους ανοιχτόχρωµους, καθαρούς, έξυπνους λευκούς και στους σκούρους, 

βρώµικους,  χαζούς  αράπηδες.  Έτσι τοποθετείται ένα ιδεώδες που οι µαύροι εκ των 

πραγµάτων δεν µπορούν να φτάσουν ποτέ. Ο µόνος τρόπος να πλησιάσουν σε αυτό 

το πρότυπο είναι να αρχίσουν όσο µπορούν να χάνουν τα στοιχεία της δικής τους 

ταυτότητας. Με αλλα λόγια χρειάζεται να αυτοευνουχίσουν την προσωπικότητά τους 

για να επιζήσουν µέσα σε ένα κόσµο που κυριαρχείται από καταπιεστικά πρότυπα. 

     O Erikson ορίζει τρείς διαφορετικές ταυτότητες που µπορούν να 

προκύψουν από το συγκεκριµένο πλαίσιο: 1) το στοµατικό –αισθητηριακό αγαπηµένο 

παιδί της «µαµακούλας» (µαύρη τροφός) - τρυφερό, εκφραστικό, ρυθµικό,  2) η κακή 

ταυτότητα του βρώµικου –σαδιστικού φαλλικού –«βιαστή» αράπη,  3) ο καθαρός 

πρωκτικός ψυχαναγκαστικός συγκρατηµένος, φιλικός  αλλα πάντοτε λυπηµένος 

«Νέγρος των λευκών». Η πρώτη ταυτότητα εποµένως µας αποκαλύπτει ένα 
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περιβάλλον που για να επιζήσεις πρέπει να είσαι ένα ευχάριστο, χαριτωµένο και 

ακίνδυνο ον. Η δεύτερη  αναφέρεται σε ένα «τέρας» γεµάτο θυµό και οργή για την 

καταπίεση που δέχεσαι αλλά χωρίς να µπορεί να αντιδράσει. Η τελευταία µιλάει για 

ένα υποταγµένο χρήσιµο εργαλείο για τις δουλειές του σπιτιού ή της επιχείρησης.    

     Το µοτίβο αυτής της καταπίεσης δεν διαφαίνεται µόνο στη διάκριση 

λευκών και µαύρων αλλά σε οποιοδήποτε παράγοντα διαφοροποίησης  από το 

στερεότυπο είτε έχει να κάνει µε τη µη αρσενική (θηλυκή) µορφή των γεννητικών 

οργάνων, είτε µε τη µειωµένη οικονοµική ευρωστία, είτε µε την διαφορετικότητα του 

σώµατος σε σχέση µε τα καθιερωµένα µοντέλα οµορφιάς. Όλος αυτός ο µηχανισµός 

διάσπασης της διάστασης του εγώ ή αναγκάζει το άτοµο να χάνεται σε 

ψευδοταυτότητες ή συγχύζεται ανάµεσα σε ρόλους για να ικανοποιήσει ένα 

καταπιεστικό υπερεγώ.  Όλη η ασυνείδητη κακή ταυτότητα  δηµιουργείται από τις 

εικόνες του ευνουχισµένου σώµατος της υφιστάµενης περιθωριοποιηµένης 

µειονότητας  που δέχεται την καταπίεση ή την εκµετάλλευση. (Erikson, 1976) 

     Ο παραπάνω µηχανισµός είναι απελπιστικά σύγχρονος (επίκαιρος) και 

υπερεθνικός, ενισχυµένος µε µέσα που έχουν την ικανότητα να απευθύνονται και να 

πείθουν χιλιάδες άτοµα ταυτόχρονα. Έτσι τα πλαίσια της κυρίαρχης ταυτότητας 

έχουν γίνει πιο στενά αναγκάζοντας τους πάντες να προσπαθούν συνεχώς να 

ενταχθούν σε αυτά. Άρα µιλάµε για ένα µηχανισµό ο οποίος δρα ασυνείδητα και 

διασπά την διαδικασία ανάπτυξης της ταυτότητας, όχι µόνο στην περίοδο της 

εφηβείας αλλά και σε βάθος χρόνου.  Συνεπώς ερχόµενοι αντιµέτωποι µε µια τέτοια 

κατάσταση πώς µπορούµε να προστατέψουµε το εγώ µας από τον ευνουχισµό της 

ταυτότητας που µας επιβάλει η κοινωνία; 

 

                      Η Εποχή των Μηχανών 

«Μετά το ζωικό βασίλειο, να! που αρχίζει το µηχανικό βασίλειο. Με τη γνώση  

και τη φιλία της ύλης, της οποίας οι επιστήµονες  δεν µπορούν να γνωρίσουν παρά τις 

φυσικοχηµικές αντιδράσεις, εµείς ετοιµάζουµε την δηµιουργία του µηχανικού 

ανθρώπου µε τα µετατρεπόµενα µέλη. Εµείς θα τον ελευθερώσουµε από την ιδέα του 

θανάτου, και άρα από τον θάνατο τον ίδιο, που αποτελεί τον ανώτατο ορισµό της 

λογικής αντίληψης» ( Μαρινέττι,1987, σελ. 56) 
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      Ο Μαρινέττι είναι από τους µεγαλύτερους εκπροσώπους του 

καλλιτεχνικού ρεύµατος του φουτουρισµού ανά τον κόσµο. Κύρια ιδέα του είναι ότι 

το ανθρώπινο σώµα είναι µια τέλεια µηχανή . Οι µηχανές θα φέρουν ένα ιδανικό 

κόσµο µέσα στον οποίο η ανθρωπότητα θα εξελιχθεί αφήνοντας πίσω το «ζωικό 

βασίλειο»  για να µετεξελιχθεί στον «µηχανικό άνθρωπο µε τα µετατρεπόµενα µέλη». 

Οι ιδέες του φουτουρισµού φτάνουν στο σηµείο να θεωρούν ότι µέσω των µηχανών 

µπορούν να νικήσουν τον θάνατο. Όλες αυτές οι σκέψεις είναι το αποτέλεσµα της 

εξιδανίκευσης των µηχανών, οι οποίες συγκρίνονται µε τον άνθρωπο αντί να γίνονται 

η προέκταση του άνθρωπου. Ο άνθρωπος αρχικά καθιστά την προέκταση των 

µηχανών, µέχρι που γίνεται ένα ανδρείκελο που κυνηγάει να γίνει τόσο 

καταρτισµένος και ικανός όσο µια µηχανή.  Μπορούµε να δούµε καθαρά αυτό το 

φαινόµενο στην ταινία του Charlie Chaplin Modern times, στην σκηνή που ο 

άνθρωπος µπλέκεται µέσα στα γρανάζια των µηχανών και σχεδόν γίνεται εξάρτηµά 

τους. 

      Ο Erikson διατυπώνει την εξής άποψη για το πώς δοµείται το φαινόµενο 

των µηχανών σε σχέση µε τον άνθρωπο στις  Η.Π.Α. στο δεύτερο µισό του 20αι : Το 

παλιό φεουδαρχικό σύστηµα έχει πεθάνει και µαζί ο πατερναλισµός. Η πατριαρχία 

που απόρροιά της είναι και ο πατερναλισµός  χρησιµοποιούσε το γεγονός του 

εσωτερικευµένου ασυνείδητου «κυβερνήτη»  που µπορεί να ελέγχει το παιδί. Μέσω 

του φόβου ότι ο πατέρας, σαν ισχυρότερο αρσενικό,  µπορεί να ευνουχίσει το γιό σε 

µια επικείµενη επανάσταση. Συνεπώς ο γιός γνωρίζει ότι ο πατέρας του, ανά πάσα 

στιγµή µπορεί να τον ευνουχίσει αν δεν κατασταλεί τις ανάγκες του σύµφωνα µε τις 

εντολές του ισχυρού πατέρα. Αλλά  από την στιγµή που το φεουδαρχικό σύστηµα 

έχει πέσει, ο πατέρας  δεν είναι πια το πιο ισχυρό αρσενικό, διότι υπάρχουν παντού 

«αφεντικά» που τον ελέγχουν. Εποµένως η εξουσία του είναι αµφισβητήσιµη. Ακόµα 

υπάρχουν γύρω ένα σωρό πρότυπα σχεδόν τέλειων ανδρών ή µάλλον µύθων για το 

παιδί. Ο πατέρας δεν µπορεί να έχει την εξουσία που είχε σε πρότερες εποχές, ώστε 

να αποτελέσει το ιδανικό για εκείνο. Αντίθετα το παιδί τον συνάντα-βιώνει 

καθηµερινά, ώστε να αποµυθοποιείται το ιδεώδες του πατέρα. Πολύ συχνά το ιδανικό 

βρίσκει έδαφος να αναπτυχθεί σε ένα οικογενειακό φίλο, κάποιο θείο ή τον παππού. 

    Για να µπορέσει το παιδί να φτάσει στο ιδανικό πρέπει να αποκτήσει τις 

δυνατότητες ή τις ικανότητες κάποιων από των µύθων που υπάρχουν στο περιβάλλον 

του, δηλαδή τους σταρ, τους διάσηµους παίκτες αθληµάτων, τραγουδιστές κ.α. Ο 

πατέρας σε αυτήν την κατάσταση προσπαθεί να προσεγγίσει τον γιό περισσότερο σαν 
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µεγάλος αδελφός που τον υποβοηθά να πάει παραπέρα και να αποκτήσει τις 

ικανότητες που ο ίδιος δεν κατάφερε να έχει. Έτσι ο έφηβος συνθηκολογεί και 

αναστέλλει της ανάγκες λόγω του φόβου µήπως χαθούν οι ευκαιρίες που θα έρθουν 

στο µέλλον. ∆ιότι θεωρεί αυτές τις ευκαιρίες σαν ένα «γλυκό»  που µπορείς να το 

γευτείς µόνο εφόσον είναι «καλό» παιδί. Ο µηχανισµός προστάζει ότι κάποιος µπορεί 

να ευτυχήσει µόνο αν φτάσει τους µυθικούς τέλειους άντρες και ότι όλοι είναι 

δυνατόν να το κάνουν αρκεί να είναι υπάκουοι,  εργατικοί και καταπιεσµένοι, σαν 

καλορυθµισµένες µηχανές χωρίς ανάγκες.  

    Από την στιγµή που ο πατέρας παύει να έχει αυτήν την κυριαρχική θέση 

στο ασυνείδητο του ανθρώπου την θέση καταλαµβάνουν οι «µαµάδες» και τα 

«αφεντικά». Όσο αφορά τον όρο «µαµάδες» που χρησιµοποιεί ο Erikson εννοεί τη 

µητρική εκµετάλλευση που συγκεντρώνεται γύρω από τα αισθήµατα αµοιβαίας 

καταστροφής και αµοιβαίας  εγκατάλειψης της µητέρας και του παιδιού. Αν τον 

συγκεκριµένο µηχανισµό  συνδέσουµε µε την παραπάνω κατάσταση που βρίσκονται 

οι νέοι, καταλαβαίνουµε ότι οι «µαµάδες» φορτώνουν τύψεις τα παιδία τους  γιατί αν 

πάρουν οποιαδήποτε πρωτοβουλία, αυτόµατα µεταφράζεται ως εγκατάλειψη ή 

πρόκληση καταστροφής και συνεπάγεται την ρήξη της οµοιόστασης που κρατάει την  

οικογένεια στην παρούσα κατάσταση. Έτσι ο νέος βασιζόµενος στις παλιές 

παραχωρήσεις  που του έδωσε η οικογένεια και στα µελλοντικά προνόµια που του 

υπόσχεται, διατηρεί σε χαµηλά επίπεδα τόσο τη φανερή αγάπη όσο και το φανερό 

µίσος. Όλα αυτά γίνονται στο βωµό, όπως προείπα, της µελλοντικής ευκαιρίας. Σαν 

να δηµιουργούµε ένα πρόγραµµα  ζωής  που οι ίδιοι έχουµε επινοήσει, για να 

ελέγξουµε και να προβλέψουµε την ζωή που θα ζήσουµε εµείς και τα παιδιά µας.  

    Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση ο άνθρωπος βυθίζεται στην 

αυτοσυστολή και στον αυτοπεριορισµό. Ως την ηµέρα που σαν ενήλικος ενδέχεται να 

γίνει «αφεντικό» κάποιου. Τι σηµαίνει «αφεντικό» και πως οδηγείται κάποιος σε 

αυτόν τον ρόλο;  

   Ο Erikson λέει µέσα από τέτοιες συνθήκες θα πλασθούν έφηβοι που θα 

εξελιχθούν  σε αποδοτικούς και ευπρεπείς  ηγέτες εργασιών, καλούς διευθυντές, 

επαγγελµατίες εργάτες, ικανούς αξιωµατικούς που θα χαίρονται να διασκεδάζουν µε 

«παιδία» από τον ίδιο οργανισµό. Αυτοί οι νέοι αποτελούν την σπονδυλική στήλη του 

έθνους.  Αλλα αδιαφορούν για την διοίκηση της χώρας. Όταν συνδιαλέγονται µε τους 

ανθρώπους που κυβερνούν είναι εξαιρετικά αφελείς, υπερβολικά αισιόδοξοι και 

νοσηρά αυτό-συγκρατηµένοι. Εν κατακλείδι «αφεντικά» είναι όλες αυτές οι 
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χειραφετηµένες γενιές µε τις προσωρινές ταυτότητες που υπολογίζουν τον εαυτό τους 

µόνο µε βάση οτιδήποτε λειτουργεί και αποφέρει τα µέγιστα. Αυτοί οι άνθρωποι 

δοµούν το ιδανικό µιας απολυταρχίας της ανευθυνότητας και του ωφελιµισµού, χωρίς 

να ενδιαφέρονται για το ποίοι είναι αυτοί και οι άλλοι γύρω τους, αρκεί να παράγουν 

αρκετά.  Τα «αφεντικά» αντιµετωπίζουν τον κόσµο και διευθύνουν τους ανθρώπους 

σαν να ήταν µηχανές.  Έτσι ολοκληρώνεται ένα πάζλ που παίζει µε το φόβο για τον 

µέλλον , υπνωτίζει και δελεάζει ανθρώπους µέσα από τις ψευδαισθήσεις της δύναµης 

των µηχανών, ώστε να τους µεταλλάξει σε µηχανές.  

   Αυτές είναι οι πραγµατικές απειλές κατά της ταυτότητας και τις ψυχικής 

υγείας, ιδιαίτερα σε ένα κόσµο παγκοσµιοποιηµένο, βιοµηχανοποιηµένο, που θέλει 

να γίνουν τα µηχανήµατα προέκταση των ανθρώπων  αλλα καταλήγει να µετατρέπει 

τους ανθρώπους σε προέκταση των µηχανών. 

    Κλείνω µε ένα ερώτηµα του Erikson προς τους νέους των χώρων που 

µπήκαν ή µπαίνουν στην εποχή των µηχανών «Ελευθερία για ποιό σκοπό και µε ποίο 

τίµηµα; Ο αµερικάνος αισθάνεται τόσο πλούσιος σε ευκαιρίες για ελεύθερη έκφραση 

που συχνά δεν ξέρει πια τι είναι ελεύθερος. Ούτε ξέρει πότε δεν είναι ελεύθερος, δεν 

αναγνωρίζει τους ντόπιους καταπιεστές του όταν τους βλέπει. Είναι άµεσα 

απασχοληµένος µε το αν είναι αποδοτικός και ευπρεπής» (Erikson, 1976, σελ 258)  

 

 

    Η ψυχοσύγκρουση της εφηβείας στη Ναζιστική Γερµανία 

 

      Κατά την αρχαιότητα γίνονταν δραµατικές και παράξενες τελετές για την 

εφηβεία σε µια προσπάθεια να εµπνεύσουν δέος και θαυµασµό στους εφήβους για 

την επικείµενη ενήλικη ζωή. Μέσα από αυτές τις τελετές εκφραζόταν όλη η 

ψυχοσύγκρουση της εφηβείας, δηλαδή ο πόθος για καταστροφή και αναγέννηση. 

Μέσα από αυτές τις ιεροτελεστίες ο έφηβος µάθαινε να γονατίζει και να προσκυνά, 

µέχρι που στο τέλος της διαδικασίας χρειαζόταν να θυσιάσει ένα κοµµάτι από το 

σώµα του[µαλλιά, δόντια, κοµµάτι από τα γεννητικά όργανα(περιτοµή)], µε 

αποτέλεσµα να µάθει, ότι µπορεί να είναι άνδρας αλλά µόνο σε κόσµο που προσκυνά 

στο µεγάλο πατέρα. Αργότερα αναλαµβάνει την θέση του ηγέτη της ίδιας του της 

οικογένειας µόνο αφού ο πατέρας του πεθάνει. Εποµένως ενήλικος άνδρας γίνεται 

µέσα στον κόσµο του πατέρα.  
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    Αυτό το φαινόµενο δεν συµβαίνει στη Γερµανία του µεσοπολέµου. Εκείνη 

την  περίοδο η Γερµανία βρισκόταν  διχασµένη ανάµεσα σε δύο τύπους τρόπων ζωής. 

Έναν «κοσµοπολίτικο» που ήθελε να µοιάζει µε τον γαλλικό, αγγλικό κ.λπ. και 

προσπαθούσε να αποβάλει οτιδήποτε  ήταν γερµανικό και έναν που υπεράσπιζε τον 

παραδοσιακό γερµανικό τρόπο ζωής σε σηµείο που γινόταν γραφικός και ανεδαφικός. 

Ο πατέρας-θεός έχει πεθάνει για τους έφηβους γερµανούς.  Αυτός ο πατέρας 

εκφράζει την γενιά που έχασε τον πόλεµο και υποτάχθηκε. Επίσης αυτοί οι έφηβοι 

δεν µπορούν να δοµήσουν ταυτότητα µε κανένα από τους δύο διαφορετικούς τρόπους 

ζωής. Άλλωστε κανένας από τους δύο δεν έχει τίποτα δικό τους. Ο ένας έχει αποβάλει 

µε µένος οτιδήποτε γερµανικό, άρα για να του µοιάσουν πρέπει να πετσοκόψουν την 

γερµανική τους ταυτότητα. Ο δε παραδοσιακός γερµανικός  είναι ανεδαφικός για 

αυτούς, αφού δεν έχει τίποτα από δίκη τους νέα φλόγα. 

     Εκείνη την περίοδο εµφανίζεται ο Χίτλερ που χρησιµοποιεί την 

ψυχοσύγκρουση της εφηβείας για να προχωρήσει µπροστά την Γερµάνια. Οι νέοι 

ποθούσαν να σχηµατίσουν µια δικιά τους ταυτότητα πέρα από τις παλαιωµένες 

αντιλήψεις. Αισθάνονταν ότι αυτός ο κόσµος δεν τους χωρούσε. Ο Χίτλερ µετατρέπει 

αυτή την απόγνωση σε εφηβική εξέγερση. Τους πείθει, πως η µόνη λύση ήταν να 

καταρρεύσουν τα πάντα, να συνεχίσουν  και να προχωρούν συνεχώς. «Σήµερα η 

Γερµανία είναι δικιά µας, αύριο όλος ο κόσµος» (Hitler,1925, σελ.29) 

    Αυτή η νέα ταυτότητα δοµούνταν στα βασικά χαρακτηριστικά του 

συνεχούς πάθους για εξάπλωση των ιδεών τους και της ανωτερότητας- καθαρότητας 

της φυλής τους. Οι γερµανοί γίνονται σκληροί εναντίον των εαυτών τους, ώστε να 

αποµακρύνουν τις σκοτεινές πλευρές τους. Ο ίδιος ο Χίτλερ απείχε από το σεξ, το 

αλκοόλ, το βρώµικο φαγητό και προσπαθούσε να είναι συνεχώς όσο πιο καθαρός 

γίνεται. Με αυτόν τον τρόπο θεωρούσαν ότι είχαν το δικαίωµα να φέρονται το ίδιο 

σκληρά προς αυτούς που θεωρούσαν σκοτεινούς  ανθρώπους ( εβραίους), ώστε  αυτοί 

η  Άρεια  φυλή να επιζήσει και να οδηγήσει τον κόσµο σε µια νέα ανώτερη εποχή. Ο 

Χίτλερ λέει «Το χάσιµο όµως της αγνότητας του αίµατος καταστρέφει για πάντα την 

εσωτερική ευτυχία, εξευτελίζει τον άνθρωπο για πάντα και οι σωµατικές και οι 

πνευµατικές του συνέπειες  δεν σβήνουν ποτέ» (Hitler,1925, σελ.27) 

        Επίσης η άποψη που πρεσβεύει ότι έχουν χρέος να προχωρούν και να 

διασπείρουν τις ιδέες τους σε ολόκληρο τον κόσµο χωρίς οίκτο φαίνεται από τα 

παρακάτω λογία. «Ο ρόλος του ισχυρότερου είναι να κυριαρχεί και όχι να συγχέεται  

µε τον πιο αδύναµο θυσιάζοντας έτσι το δικό του µεγαλείο.  Μόνον ο αδύναµος από 
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γεννησιµιού µπορεί να βρει αυτόν τον  νόµο σκληρό, αυτό όµως συµβαίνει γιατί είναι 

άνθρωπος αδύναµος και µε περιορισµένο µυαλό» (Hitler,1925, σελ.25) 

    Όλη αυτή η κατάσταση µου µοιάζει σαν κάτι βαθιά ναρκισσιστικό. Οι 

ναρκισσιστές φωνάζουν πόσο όµορφοι είναι, επειδή συνεχώς θέλουν να 

επιβεβαιωθούν γι’ αυτή την εικόνα. Το ίδιο συναινεί µε την ταυτότητα των εφήβων 

στη Γερµανία. ∆εν υπήρχε µια ταυτότητα να στηρίξει την ύπαρξή τους και τη ζωή 

τους. Έτσι γέννησαν µια νέα ταυτότητα που προσπάθησε να υπερέχει όλων των 

άλλων δια πυρός και σιδήρου. Εν τέλει ποθούσαν αυτονοµία και να βρουν µια 

ταυτότητα αρκετά δυνατή, ώστε να επιβιώσουν απέναντι στους άλλους δυνατούς  

(Κοσµοπολίτες ευρωπαίους – αµερικάνους). Αυτό επιδίωξαν να το πετύχουν 

χωρίζοντας τα πράγµατα σε λεύκα και µαύρα. Προσπάθησαν να κάψουν οτιδήποτε 

ήταν µαύρο και να εξυµνήσουν οτιδήποτε λευκό. Το έκαναν µε τόση µανία που 

έπεσαν σε µια βαθιά σύγχυση ρόλων. Αποσκοπούσαν µόνο στη νίκη µε τα πιο 

αναπτυγµένα όπλα που µπορούσαν να υπάρξουν, χωρίς να νοιασθούν περί του πώς θα 

είναι όταν φθάσουν εκεί και κατέληξαν να κάνουν µαζικά εγκλήµατα κατά της 

ανθρωπότητας,  ενώ ήδη είχαν χάσει την αίσθηση των πράξεών τους και του ίδιου 

τους του εαυτού. 

     Σίγουρα δεν θα µπορούσα να εκφράσω καλύτερα τους φόβους, σχετικά µε 

το πώς µπορεί να εξελιχθεί η ταυτότητα σε καταστάσεις όπως η ναζιστική Γερµάνια, 

από τον Erikson. «Αν ο άνθρωπος επιτρέψει στην ηθική του να εξαρτάται από 

µηχανισµούς που  µπορεί να κινήσει, ξεχνώντας να ολοκληρώσει την παιδική ηλικία 

και την κοινωνία, µπορεί να βρεθεί απελπιστικά υποταγµένος σε σχέδια ολικής 

καταστροφής µαζί µε σχέδια ολικής παραγωγής» (Erikson,1976, σελ.341) 

               

 

 

                     Το παιχνίδι ρόλων  στην ανάπτυξη  

 «Ο άνθρωπος είναι τέλειος άνθρωπος µονάχα  όταν παίζει»                  

(Schiller,2006, σελ. 46)  

   

Γιατί πιστεύετε ότι τα παιδιά παίζουν τους µεγάλους; Ή γιατί τα παιδία γενικά 

φτιάχνουν ιστορίες που µετά τις παίζουν; Έχετε παρατηρήσει τι ιστορίες που παίζουν 

συνήθως τα παιδιά ή τί ρόλους υποδύονται; Τώρα παρακαλώ προσπαθήστε να 
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θυµηθείτε τις ιστορίες που παίζατε εσείς. Θα µπορούσε το παιχνίδι ρόλων των 

παιδιών  να εξυπηρετεί κάποιους βαθύτερους  σκοπούς άµυνας και ανάπτυξης; 

   Σε µία µελέτη τους οι  Brown, Curry και Tinnich (1971) εξετάζουν τον 

τρόπο που 10-12 µαθητές ηλικίας από 3 έως 6 ετών βίωσαν ένα ατύχηµα ενός άνδρα 

που έπεσε από 10 µέτρα ύψος και πέθανε. Για αρκετούς µήνες µελέτησαν το παιχνίδι 

τους και τα συναισθήµατα τους. Παρατήρησαν πως για µήνες µετά το παιχνίδι των 

παιδιών αντικατόπτριζε το ατύχηµα. ∆ηλαδή παρίσταναν πως πέφτουν, πως πηδάνε 

από ψηλά και συνεχώς ανέφεραν ερωτήσεις του τύπου ‘που είναι το πτώµα;’, ‘ έπεσε 

µε το κεφάλι;’. Επίσης έδιναν οδηγίες όπως: ‘Πέσε όπως εκείνος ο άνδρας’ και 

χρησιµοποιούσαν λεπτοµέρειες του ατυχήµατος µέσα στο παιχνίδι τους. (Jones, 2003) 

  Μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά βρήκαν ένα τρόπο να συµφιλιωθούν µε την 

εµπειρία του ατυχήµατος, να διαχειριστούν το άγχος τους και να αποδεχτούν το 

θάνατο που είδαν.  Συµπληρωµατικά στα παραπάνω   «Η ψυχανάλυση στα πρώτα της 

βήµατα πρόσθεσε την θεωρία της ‘Κάθαρσης’ σύµφωνα µε την οποία το παιχνίδι  

έχει µια καθορισµένη λειτουργία  στο αναπτυσσόµενο ον, γιατί του επιτρέπει να 

απαλλάσσεται  από τις εγκλωβισµένες συγκινήσεις  και να βρίσκει ανακούφιση για 

τις παλιές απογοητεύσεις  και στερήσεις» 

   Αναλύοντας το παιχνίδι ρόλων των παιδιών καταλαβαίνουµε ότι έχει αυτά 

τα αποτελέσµατα γιατί κατέχει µερικά πολύ βασικά πλεονεκτήµατα σχετικά µε την 

ψυχική ανάπτυξη και υγεία.  Αρχικά  οι άνθρωποι συνδιαλέγονται µεταξύ τους µε 

εξίσου ελεύθερο και αδέσµευτο τρόπο. ∆εύτερον το κάνουν χωρίς να εξαναγκάζονται 

ή να πιέζονται από κάποιο άµεσο υλικό συµφέρον. Τρίτον αισθάνονται ότι 

διασκεδάζουν και νιώθουν ελεύθεροι από  κάθε φόβο ή ελπίδα για σοβαρές 

συνέπειες. ∆ηλαδή όλα συµβαίνουν σε µια συνθήκη που είναι ψυχικά ακίνδυνη και 

ασφαλής. Τέταρτον βρίσκονται ‘έξω’ από την κοινωνική και οικονοµική 

δραστηριότητα. Συνεπώς δεν αισθάνονται τόσο έντονα τις πιέσεις των κοινωνικών 

τους ρόλων, ούτε των κοινωνικών προσδοκιών που φέρουν. Το κράµα αυτών των 

χαρακτηριστικών εξασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να αναπτυχθεί η 

διαδικασία που προσφέρει τα µέγιστα στην ανάπτυξη της ψυχικής υγείας, την εύρεση 

των προσωπικών αναγκών και δεξιοτήτων του κάθε ανθρώπου. Παραλλήλως 

καταλήγει να συµβάλει δραστικά στην διαµόρφωση της ταυτότητας του εγώ, αφού 

ήδη έχει δοκιµάσει  διαφορετικούς ρόλους σε ανόµοιες καταστάσεις, για να µπορεί να 

καταλάβει µέσα σε γενικά πλαίσια τί ταιριάζει περισσότερο σε εκείνον προσωπικά.  

Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται παιχνίδι. 
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  «Το παιχνίδι λοιπόν είναι µια λειτουργία του εγώ, µια προσπάθεια να 

συγχρονιστούν  οι σωµατικές και οι κοινωνικές λειτουργίες µε τον εαυτό» 

(Erikson,1976, σελ.222).  Αυτή τη λειτουργία θεωρείτε ότι την έχουν ανάγκη µόνο τα 

παιδιά.; Οι ενήλικες δεν έχουν ανάγκη από µια λειτουργία που να τους βοηθά να 

ισορροπήσουν τις βιολογικές και ψυχικές τους ανάγκες µε τις κοινωνικές επιταγές; 

Για το δίπολο αυτό, κοινωνία απέναντι στις προσωπικές ανάγκες και το πώς 

συµβιβάζονται, υπάρχει σε µια πλειάδα θεωριών σχετικά µε την προσωπικότητα. Άρα 

και οι ενήλικες χρειάζονται ένα µηχανισµό που τους εξασφαλίζει αυτή την ισορροπία. 

Παρά ταύτα δεν παίζουν παιχνίδια ρόλων. Το µόνο που κάνουν είναι να παραδίδονται 

σε συζητήσεις,  µέσα στις οποίες λεξικοποιούν  και λογικοποιούν τα πάντα, 

ξεχνώντας τα άλλα κοµµάτια της οντότητάς τους που είναι πέρα από τη λογική τους. 

Θα µπορούσε το θέατρο να αποτελέσει µια διαδικασία που να έχει τις ίδιες 

δυνατότητες και λειτουργίες για τους ενήλικες όπως το παιχνίδι για τα παιδία; 

  «Όταν παίζουµε θέατρο µπορούµε να είµαστε αυτοί που στην ζωή δεν 

µπορούσαµε ή δεν θέλαµε να είµαστε» (Erikson,1976, σελ. 223) 

  Με αυτή τη φράση µπορούν να γίνουν σαφείς οι οµοιότητες που υπάρχουν 

στην θεατρική πράξη και στην διαδικασία του παιχνιδιού των ρόλων. Και στις δύο 

περιπτώσεις έχουµε µια εθελούσια  πράξη που δοµεί µια διαδικασία στα όρια 

πραγµατικότητας και φαντασίας, µέσα στην όποια οι µετέχοντες προσδίδουν τα 

χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που οι ίδιοι επιθυµούν. Οι δράστες των πράξεων δεν 

αποσκοπούν σε κάποιο υλικό συµφέρον. Κάνω µια µικρή παρένθεση επιθυµώντας να 

τονίσω ότι  το σύγγραµµά  µου δεν αναφέροµαι στο επαγγελµατικό θέατρο το οποίο 

πράττεται για βιοποριστικούς λόγους, αλλά  στην θεατρική πράξη αυτή καθ’ αυτή. Ο 

µετέχων νιώθει ευχαρίστηση γι’ αυτό που κάνει, έστω και αν γίνεται κάποιες φορές 

επίπονο. ∆εν αναµένει κάποιες  ‘σοβαρές’ συνέπειες  που να µπορούν να του 

εµπνεύσουν φόβο ή ελπίδες για το κοινωνικό του µέλλον. Εποµένως µπορεί να είναι 

άνετος γιατί τα πάντα µένουν µέσα στα πλαίσια της διαδικασίας και δεν υπάρχουν 

συνέπειες έξω από αυτήν. Τέλος στις περιπτώσεις αµφότερες  οι συµµετέχοντες 

καλούνται να  αφήσουν πίσω το κοινωνικό τους γίγνεσθαι και πολλές φορές 

αναλαµβάνουν αντίθετους ρόλους από αυτούς που συνήθως έχουν στην 

καθηµερινότητά τους. Συνεπώς η θεατρική πράξη δεν θα ήταν αδύνατο να έχει τα ίδια 

αποτέλεσµα, όπως το παιχνίδι ρόλων, στην  ανάπτυξη της προσωπικότητάς µας και 

των δυνατοτήτων σχετικά µε την εξισορρόπηση των κοινωνικών επιταγών και των 

προσωπικών αναγκών. 
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      Επίλογος, το θέατρο µέσα στην διαµόρφωση της ταυτότητας. 

 

«Εγώ παίζω, όπως όλοι, το ρόλο που έχω στη ζωή –ή, µπορεί, το ρόλο που οι 

άλλοι µου επιβάλλουν να παίξω  στη ζωή» (Luigi Pirandello,2007, σελ 23) 

 

   Όπως έχουµε ήδη πει, ο Erikson πίστεψε, πως ο άνθρωπος καθώς µεγαλώνει 

περνάει από διάφορα ψυχοσεξουαλικά στάδια. Σε καθένα από αυτά πρέπει να πετύχει 

διάφορους στόχους, ώστε να µπορέσει να απολαύσει  µια ισορροπία που να κρατήσει 

καθ’ όλη την διάρκεια  του σταδίου.  Θεώρησε πως πάρα πολλά προβλήµατα ψυχικής 

φύσεως έχουν την βάση τους στη σύγχυση της ταυτότητας. Η ταυτότητα δοµείται και 

εξελίσσεται σε όλα τα στάδια, δηλαδή δεν είναι κάτι στατικό και πάγιο, αλλά έχουν 

τεθεί κάποιες βάσεις που αναπτύσσονται. Εύκολα θα παραλληλιζόταν µε ένα δέντρο 

που εξελίσσεται σιγά-σιγά, έως ότου κάποια στιγµή παίρνει µια µορφή που νοµίζουµε 

πως είναι τελική.  Όµως συνεχίζει να µεγαλώνει, να αλλάζει, ενώ κράτα για πάντα τις 

ίδιες ρίζες. Η περίοδος που ο άνθρωπος δίνει την θεωρητικά τελική  µορφή της 

ταυτότητάς του είναι η εφηβεία. 

  ∆υστυχώς µπορεί να υπάρξουν µεγάλες δυσκολίες για να δοµήσει κάποιος 

την ταυτότητα και να µη χαθεί µέσα στη σύγχυση ρόλων.  Οι µηχανισµοί που θα 

µπορούσαν να σε ωθήσουν σε αυτή τη σύγχυση είναι δυνατοί, πολύπλοκοι και 

εύκολα µπορείς να εγκλωβιστείς µέσα σε αυτούς. Επέλεξα να δώσω τρία 

υποκεφάλαια που φαίνεται να µην εµφανίζουν κάποια σχέση µε το θέατρο ή το 

γενικότερο πλαίσιο της ανάπτυξης του σήµερα. Αλλά οι τρείς µηχανισµοί που 

προανέφερα στα υποκεφάλαια είναι εξαιρετικά σύγχρονοι και 

αλληλοσυµπληρωµατικά δοµούν το περιβάλλον µέσα στο  οποίο σχηµατίζεται η 

ταυτότητα των ανθρώπων σήµερα. 

   Αρχικά µίλησα για τον υποσυνείδητο ευνουχισµό της ταυτότητας των 

µαύρων από τα λευκά πρότυπα.  Ο συγκριµένος µηχανισµός συνεχίζει να υπάρχει το 

ίδιο ή ακόµα περισσότερο έντονος µε τα σηµερινά πρότυπα οµορφιάς και επιτυχίας   

που διαδίδονται από όλα τα µέσα µαζικής πληροφόρησης και ενηµέρωσης σε 

παγκόσµιο επίπεδο. Τον ίδιο ευνουχισµό προς την ταυτότητά τους βιώνουν πληθώρα 

ατόµων για να µοιάσουν σε αυτά τα πρότυπα. Είναι σα  να πετσοκόβουν πλευρές της 

προσωπικότητάς τους για να αγγίξουν µια ανώτατη ελίτ προτύπων. Αυτή η ελίτ σε 

πείθει για την ανάγκη να την φτάσεις. Στο τέλος καταλήγουν να επιδίδονται σε ένα 
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συνεχή αγώνα ενώ ένα αίσθηµα κατωτερότητας και αδυναµίας κατασταλάζει µέσα  

στο εγώ. 

    Επιπλέον σε αυτό το φαινόµενο έρχεται να προστεθεί ο θαυµασµός και η 

αγάπη προς τις µηχανές που αποβαίνει να γίνεται µια επιτακτική ανάγκη να 

κυριαρχήσουµε πάνω τους. Όµως λόγω των δυνατοτήτων τους και του αυτιστικού 

τρόπου αντιµετώπισης αυτού του αγώνα ενάντια στις µηχανές, καταλήγουµε εµείς   

προεκτάσεις των µηχανών. Αυτό εκφράζεται µέσω της ανάγκης µας για µεγαλύτερη 

παραγωγικότητα, ανάπτυξη, καταναλωτισµό και συσσώρευση υλικού πλούτου. 

Ακόµα και οι εµπειρίες µας ή οι ανθρώπινες σχέσεις µας µπορεί να 

ποσοτικοποιούνται χάριν αυτής της ανάγκης.  Μια ανάγκη που µετατρέπεται σε 

υστερία και µας κάνει να χάνουµε οτιδήποτε ανθρώπινο, µέχρι να µοιάσουµε στις 

δυνατές και άτρωτες παραγωγικές µηχανές. 

    Ο επόµενος µηχανισµός αναφερόταν στους εφήβους της ναζιστικής 

Γερµανίας και πώς αυτοί χειραγωγηθήκαν µέσω της χειραφέτησης που τους 

πρόσφερε το όνειρο του Χίτλερ.  Στη Γερµανία του µεσοπολέµου δεν υπήρχε κάποια 

εθνική ταυτότητα για να ενσωµατωθεί κανείς, παρά µόνο δύο καρικατούρες εθνικών 

ταυτοτήτων. Μία µιµούταν τους αναπτυγµένους γειτονικούς λαούς και η άλλη 

εξυµνούσε τα παλιά ‘ξεπερασµένα’ γερµανικά εθνικά σύµβολα σε βαθµό 

γραφικότητας. Φαινόµενο που συµβαίνει και στη χώρα µας, µέσα σε γενικά πλαίσια. 

Κατέληξε να οδηγήσει όλη αυτή την ατοµική ψυχοσύγκρουση σε φανατισµό και 

µονοµέρεια. Όλοι οι νέοι έπεσαν µέσα σε διάφορες συγχύσεις ρόλων, 

µαζικοποιήθηκαν και φανατίστηκαν. Έφθασαν στο σηµείο να κάνουν τροµερά 

εγκλήµατα χωρίς να το αντιλαµβάνονται, απλά επειδή η σκέψη τους χωρίστηκε σε 

αµιγώς ‘καλούς’ και αµιγώς ‘κακούς’. Αυτό δεν συµβαίνει σήµερα. Όµως αυτό δεν 

συνεπάγεται πως δεν αποτελεί ένα ενδεχόµενο του µέλλοντος.  Γι’ αυτό το λόγο 

θεωρώ απλά για το προσωπικό µας ευ ζην, ότι θα έπρεπε να φροντίσουµε  και να 

τονίσουµε τη σηµασία των θεµάτων ταυτότητας από το ατοµικό µέχρι το υπερεθνικό 

επίπεδο. 

 

«Γιατί θα πρέπει τάχα να πηγαίνουµε στο θέατρο για να δούµε τί συµβαίνει εκεί 

και όχι τί συµβαίνει µ’ εµάς; » (Garcia Lorca, 1994, σελ. 15) 

   Έχω ήδη µιλήσει για το πώς το παιχνίδι µας βοηθά στην διαδικασία 

διαµόρφωσης  της ταυτότητας και τις οµοιότητες µε το θέατρο. Τώρα αναλογίζοµαι, 

τί δυνατότητες ή και τί πλεονεκτήµατα έχει το θέατρο σε αυτή τη διαδικασία. 
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Συνεπώς µέσα από την έρευνά µου θα προσπαθήσω να πραγµατευτώ, αυτό που 

υποθέτει και ο G.Lorca. Αν θα ήταν, δηλαδή, δυνατόν το θέατρο, ως θεατές αλλά 

κατά κύριο λόγο ως δρώντες µέσα στη πράξη του θεάτρου, να µας βοηθήσει να 

αντισταθούµε στους παραπάνω µηχανισµούς, καθώς και αν θα µπορούσε να είναι 

βοηθητικό στη εύρεση και διαµόρφωση της προσωπικής ταυτότητας του καθενός. 
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Κεφάλαιο 2 

Οι δυναµικές των Οµάδων υπό το πρίσµα του Irvin 

Yalom και του Molyn Leszcz 

«Κάποιοι άνθρωποι δεν µπορούν να χαλαρώσουν τα δικά τους δεσµά, κι όµως 

µπορούν να λυτρώσουν τους φίλους τους» (Nietzsche, 1883, σελ. 83) 

 

Μια οµάδα βοηθάει τα µέλη της; 

   Ναι, τα βοηθάει. Αυτή είναι η άποψη του I. Yalom και του M. Leszcz για τις 

οµάδες ψυχοθεραπείας, στο βιβλίο τους ‘θεωρία και πράξη της οµαδικής 

ψυχοθεραπείας’. Οι  συγγραφείς κάνουν λόγο για τους παράγοντες που µια οµάδα 

ψυχοθεραπείας µπορεί να είναι θεραπευτική. Ο στόχος µου στο παρόν κεφάλαιο είναι  

να αναφέρω τους παράγοντες, σύµφωνα µε τους συγγραφείς που καθιστούν µια 

ψυχοθεραπευτική οµάδα θεραπευτική, ή µάλλον βοηθητική προς διάφορες πλευρές 

της προσωπικότητας και των διαπροσωπικών ικανοτήτων. Στο τέλος θα διατυπώσω 

την υπόθεσή µου αν οι συγκεκριµένοι παράγοντες µπορούν  να ισχύσουν και να 

έχουν τα ίδια αποτελέσµατα σε θεατρικές οµάδες. 

   Στο παραπάνω βιβλίο παραθέτονται έντεκα παράγοντες που οδηγούν τα 

µέλη των οµάδων στη θεραπεία. Αυτοί οι παράγοντες ουσιαστικά εξηγούν ποιά είναι 

τα χαρακτηριστικά των οµάδων και τα πλεονεκτήµατά τους, τα οποία δηµιουργούν 

τις κατάλληλες συνθήκες. Αυτές οι συνθήκες κινητοποιούν  διάφορες διαδικασίες. 

Αυτές µε την σειρά τους καταλήγουν να οδηγούν τα µέλη των οµάδων στη θεραπεία. 

Άρα µιλάµε για ένα τρόπο που διαθέτουν οι οµάδες, ως πλεονέκτηµα, για να φτάσουν 

στα επιθυµητά αποτελέσµατα, δηλαδή  θεραπεία, ανάπτυξη διαπροσωπικών 

ικανοτήτων, σαφέστερη αντίληψη εαυτού,  συνεργασία µε άλλους ανθρώπους, 

εµπιστοσύνη, απελευθέρωση  από την σωµατοποίηση, διαχείριση προβληµάτων 

επικοινωνίας και άλλα. 

   Τα χαρακτηριστικά και οι διαδικασίες που θα αναφερθούν και θα 

περιγραφούν είναι αλληλοσυµπληρωµένα και πολλές φορές αλληλό-επικαλυπτόµενα. 

Αυτό σηµαίνει ότι λειτουργούν σε συνεργασία και το ένα σαν συνέχεια του άλλου. 

Το θεραπευτικό ή βοηθητικό αποτέλεσµα οφείλεται στη σύµπραξη όλων των 

χαρακτηριστικών και διαδικασιών, που  µπορούµε να τις αποκρυσταλλώσουµε και να 
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τις περιγράψουµε.  Όµως στο τέλος θα πρέπει να τις δούµε σαν σύνολο  και αυτό που 

εκτιµάµε είναι η διάδραση των διαδικασιών, συνθηκών και χαρακτηριστικών. 

Οι παράγοντες που αναφέρονται από τους Yalom και Leszcz είναι οι 

παρακάτω έντεκα. Ο καθένας θα περιγράφει σε ένα υποκεφάλαιο στη συνέχεια. 

Εκτός από τους υπαρξιακούς παράγοντες που δεν σχετίζονται άµεσα µε θεατρικές 

οµάδες: 

 

1)Eνστάλαξη  ελπίδας  

2)Καθολικότητα 

3)Μετάδοση πληροφοριών 

4)Αλτρουισµός 

5)∆ιορθωτική ανασύσταση της πρωτογενούς οµάδας της οικογένειας 

6)Ανάπτυξη τεχνικών κοινωνικοποίησης 

8)Μιµητική συµπεριφορά  

9)∆ιαπροσωπική µάθηση 

10)Συνεκτικότητα της Οµάδας 

11)Κάθαρση 

12)Υπαρξιακούς παράγοντες. 

 

Ενστάλαξη Ελπίδας 

   Η ελπίδα είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη κάθε στόχου. 

Είναι το αίσθηµα που παραµερίζει όλες τις προκαταλήψεις και φόβους, για να 

µπορούν να δράσουν οι υπόλοιποι θεραπευτικοί και βοηθητικοί παράγοντες. Επίσης 

είναι η πίστη, ότι αυτό που προσπαθεί κάποιος θα έχει αίσια εξέλιξη. Έρευνες έχουν 

δείξει ότι όσο µεγαλύτερες προσδοκίες υπάρχουν τόσο θετικότερη θα είναι η έκβαση 

της προσπάθειας. (Yalom & Leszcz, 2006)  

  Η οµάδα ενισχύει αυτό τον θεραπευτικό-βοηθητικό παράγοντα ως εξής: Τα 

νεώτερα µέλη µέσω της επαφής τους µε τα παλαιότερα µέλη βλέπουν τα 

αποτελέσµατα που είχε η εµπειρία της οµάδας σε αυτά. Αυτό έχει ως άµεσο 

αποτέλεσµα  να ενισχύσει τις θετικότερες προσδοκίες, να διορθώσει προκαταλήψεις 

και να δώσει ένα απτό παράδειγµα της αποτελεσµατικότητας της οµάδας. Η ίδια η 

οµάδα δίνει ελπίδα µέσω της ορατής ύπαρξης συνεπειών στους ανθρώπους που έχουν 

συµµετάσχει στην διαδικασία. 
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Καθολικότητα 

   Πολλοί άνθρωποι µπαίνουν σε µια ο διαδικασία πιστεύοντας πως είναι οι 

µοναδικοί στη δυστυχία τους. Νοµίζουν πως έχουν κάποια συγκεκριµένα 

προβλήµατα, που αισθάνονται κάποια συγκεκριµένα πράγµατα, που θέλουν κάποια 

συγκεκριµένα πράγµατα ή που σκέφτονται µε ένα συγκεκριµένο τρόπο. Σε πολλές 

περιπτώσεις όλα αυτά αποτελούν απαύγασµα της αυξηµένης κοινωνικής 

αποµόνωσης. Η οµάδα βοηθάει δείχνοντας στο άτοµο, πως δεν είναι ο µόνος 

άνθρωπος  στον κόσµο που έχει αυτά τα προβλήµατα, αισθάνεται ή θέλει αυτά τα 

πράγµατα και που σκέφτεται µε αυτό τον τρόπο. Έτσι το  άτοµο καλωσορίζεται στο 

ανθρώπινο γένος. Αντιλαµβάνεται πως αυτά τα θέµατα υπάρχουν πέρα από αυτόν και 

δεν έχει µια δική του προσωπική ιδιαιτερότητα. Άρα µπορεί να σταµατήσει απλά να 

αυτοκατηγορείται ή να οδηγείται στην αποξένωση  ψάχνοντας για λύσεις.  

 

 Μετάδοση Πληροφοριών 

   Κατά το γενικό τίτλο στη µετάδοση πληροφοριών εµπερικλείονται δύο 

διαφορετικές αλλά παρόµοιες διαδικασίες.  Η διδακτική καθοδήγηση και η παροχή 

άµεσων συµβουλών.  

∆ιδακτική καθοδήγηση 

  Μέσω του παραπάνω όρου αναφερόµαστε  στο φαινόµενο, που διέπει 

διάφορες οµάδες, ότι δηλαδή τα  παλαιότερα µέλη προσπαθούν να µοιραστούν την 

εµπειρία και τα τις γνώσεις τους (µε όλο το εύρος της σηµασίας του όρου). Το 

φαινόµενο µπορεί να µην µένει σε µια απλή παράθεση εµπειριών ή διδαχών. Αλλά 

είναι δυνατόν να εξελίσσεται σε ένα αµοιβαίο αλισβερίσι  µεταξύ εµπειριών και 

προσωπικοτήτων. Όπως δύο πεζοπόροι που προσπαθούν να διασχίσουν ένα φαράγγι. 

Μέσα σε αυτό το πέρασµα µαθαίνουν από κοινού να συνεργάζονται, να επικοινωνούν 

και να µαθαίνουν από τους άλλους. Ο πιο έµπειρος πεζοπόρος δύναται να καθοδηγεί 

το  άπειρο. Όµως και αυτός κατανοεί και συνειδητοποιεί πιο βαθιά τις γνώσεις του. 

    Τα αποτελέσµατα για τους συµµετέχοντες µια οµάδας µε αυτή την 

δραστηριότητα εµπερικλείονται στα εξής: αµοιβαία αύξηση της εµπιστοσύνης και 

οικειότητας, µαθαίνουν να γίνονται πιο δεκτικοί, διαυγείς  και όχι επικριτικοί 

παρατηρητές των σκέψεων και των συναισθηµάτων τους και να ελαττώνουν το στρες 
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και το άγχος τους, ενώ παράλληλα µαθαίνουν να οδηγούν και οδηγούνται από 

άλλους. 

 

Παροχή άµεσων συµβουλών 

  Η παροχή συµβουλών ανάµεσα στα µέλη της οµάδας έχει σκοπό την 

ανταλλαγή γνώσεων. Παρόλα αυτά δεν είναι σηµαντική αυτή η διαδικασία γι’ αυτό 

το λόγο µόνο. Άλλωστε αυτές οι συµβουλές µπορεί να είναι άχρηστες ή ανεπίκαιρες 

ή περιττές. Το βασικό στοιχείο που τις κάνει σηµαντικές και γι’ αυτό εµπερικλείονται 

στους θεραπευτικούς παράγοντες είναι το γεγονός ότι υπονοούν και µεταφέρουν την 

αµοιβαία αλληλεγγύη και το ενδιαφέρον µεταξύ των µελών της οµάδας. 

 

Αλτρουισµός 

   Σε πρωτόγονους πολιτισµούς, ένας άνθρωπος µε προβλήµατα 

επιφορτιζόταν συχνά µε το καθήκον να προετοιµάσει µια γιορτή ή να προσφέρει 

κάποιο είδος υπηρεσίας στην κοινότητα. Οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να νιώθουν 

ότι είναι απαραίτητοι και χρήσιµοι, µε σκοπό να αισθάνονται ότι είναι ικανοί να 

βοηθήσουν και άλλους ανθρώπους να καλυτερέψουν τη ζωή τους. Αυτή η ανάγκη για 

υποστήριξη και προσφορά προς τους άλλους οδηγεί στον αλτρουισµό. Αυτός ο 

αµοιβαίος αλτρουισµός µπορεί να αναπτυχθεί και να εκφραστεί µέσα σε οµάδες. 

Αφού από την σύστασή τους  οι οµάδες έχουν ένα κοινό σκοπό, που για να επιτευχθεί 

πρέπει τα µέλη τους να συνεργαστούν. 

 

∆ιορθωτική Ανασύσταση 

της πρωτογενούς οµάδας της οικογένειας 

  Μέσα σε µια οµάδα αναπτύσσονται σχέσεις εξουσίας. Από εκεί προκύπτουν 

εξουσιαστικές µορφές. Αυτές οι µορφές εύκολα αρχίζουν να ταυτίζονται µε τις 

γονικές φιγούρες. Επίσης υπάρχουν µορφές συνοµηλίκων, που εύκολα θα µπορούσαν 

να ταυτιστούν µε τις αδελφικές φιγούρες. Επίσης στις θεραπευτικές οµάδες πάντα 

βρίσκουµε βαθιές προσωπικές αποκαλύψεις, ισχυρά συναισθήµατα και βαθιά 

οικειότητα, καθώς και εχθρικά ανταγωνιστικά αισθήµατα.  

  Το αποτέλεσµα είναι µέσα στις οµάδες, να εκφράζονται αναβιώνοντας όλα 

τα πάθη και τα τραύµατα που ήταν θαµµένα σχετικά µε την πρωτογενή οµάδα της 

οικογένειας. Η µόνη διάφορα είναι ότι το άτοµο τώρα πια είναι πιο µεγάλο και µπορεί 
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να αντιµετωπίσει πιο εύκολα αυτά τα πάθη και τραύµατα. Ιδιαίτερα σε µια θεατρική 

οµάδα στην οποία αυτά τα πάθη είναι χρήσιµα για γίνει πιο αυθεντική  και συνεπώς 

πιο ποιοτική η τέχνη του θεάτρου που παράγεται.  

 

 

Ανάπτυξη τεχνικών κοινωνικοποίησης 

   Η κοινωνική µάθηση και η ανάπτυξη των βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων 

είναι ένας από τους τρόπους για να µάθουν οι άνθρωποι να επικοινωνούν, να 

εξελίξουν οι ίδιοι την ποιότητα της ζωής τους και να ζητούν τις ανάγκες από τους 

άλλους. Μια οµάδα θα έπρεπε, υποθετικά µιλώντας, να είναι ο κατεξοχήν τόπος που 

θα µπορούσαν να αναπτύσσονται  οι τεχνικές, για το πώς µπορεί να σχετιστεί κάποιος 

µε τον άλλο. Υφίσταται το πλεονέκτηµα, όχι µόνο να σχετιστούν µε τους άλλους, 

αλλά και να παρατηρήσουν τον τρόπο που σχετίζονται τα αλλά µέλη της οµάδας, να 

δοκιµάσουν νέους τρόπους να σχετίζονται ή να ανακαλύψουν τις αιτίες των τρόπων 

που οι ίδιοι σχετίζονται και πώς  αυτοί συµβάλλουν στη µοναξιά τους και στην 

αποµόνωσή τους. 

 

 

Μιµητική συµπεριφορά  

  Ο Bandura έχει αποδείξει πειραµατικά ότι η µίµηση είναι µια 

αποτελεσµατική θεραπευτική δύναµη. Στην οµαδική θεραπεία δεν είναι ασυνήθιστο, 

ένας θεραπευόµενος να ωφεληθεί παρατηρώντας την θεραπεία κάποιου άλλου µέλους 

της οµάδας που έχει παρόµοια προβλήµατα µε εκείνο.  

  Η µιµητική συµπεριφορά διαδραµατίζει συνήθως πιο σηµαντικό ρόλο στα 

αρχικά στάδια µιας οµάδας, καθώς τα µέλη ταυτίζονται µε τα παλαιότερα µέλη ή µε 

τους οδηγητές των οµάδων. Ακόµα και αν η µιµητική συµπεριφορά είναι από µόνη 

της βραχύβια, µπορεί  να βοηθήσει το άτοµο να «ξεπαγώσει» και να πειραµατιστεί µε 

νέες συµπεριφορές, κάτι που µπορεί στην συνέχεια να πυροδοτήσει µια νέα 

προσαρµοστική σπείρα. ∆εν είναι µάλιστα ασυνήθιστο να προσπαθούµε να 

δανειστούµε από τους άλλους στοιχεία που στην συνέχεια καταλαβαίνουµε πως δεν 

µας ταιριάζουν.  Τέλος συνειδητοποιώντας τί δεν είµαστε, ανακαλύπτουµε τί είµαστε.   

 

∆ιαπροσωπική Μάθηση 
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   Κατά τον Yalom και τον Leszcz η διαπροσωπική µάθηση χωρίζεται σε τρείς 

βασικές υποκατηγορίες: τη σηµασία των διαπροσωπικών σχέσεων, τη διορθωτική 

συγκινησιακή  εµπειρία και την οµάδα ως κοινωνικό µικρόκοσµο. Η 

κατηγοριοποίηση βοηθάει στην περιγραφή της θεραπευτικής-βοηθητικής δράσης του 

παράγοντα της διαπροσωπικής µάθησης σε έντεκα βασικά βήµατα. 

    Οι παραπάνω θεωρητικοί ξεκινούν µε το αξίωµα ότι τα ψυχικά προβλήµατα 

είναι αποτέλεσµα διαταραγµένων διαπροσωπικών σχέσεων. Ο στόχος της 

ψυχοθεραπείας είναι να µάθει τον θεραπευόµενο πως δηµιουργεί  ικανοποιητικές 

διαπροσωπικές σχέσεις.   

   Η ψυχοθεραπευτική οµάδα γίνεται ένας κοινωνικός µικρόκοσµος , δηλαδή 

γίνεται ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα ολόκληρου του κοινωνικού περιβάλλοντος του 

θεραπευόµενου.  

  Τα µέλη της οµάδας µέσω της ανατροφοδότησης που παίρνουν από τους 

άλλους, την αυτοπαρατήρηση και τον στοχασµό για τον εαυτό τους, αντιλαµβάνονται 

τις δυνατές και τις αδύνατες πλευρές τους πάνω στην διαπροσωπική επικοινωνία, 

τους περιορισµούς και τις διαστρεβλώσεις που κάνουν σχετικά µε την αλληλεπίδρασή 

τους µε τους άλλους, που έχουν ως επακόλουθο ανεπιθύµητες συµπεριφορές, µε 

αποτέλεσµα να συνειδητοποιούν ότι δεν είναι συνολικά απαράδεκτοι. Υπάρχουν 

απλώς κάποιες πλευρές του εαυτού τους που δεν µπορούν να τις διαχειριστούν. 

    Επίσης η  θεραπευτική οµάδα εµφανίζει µια κανονική διαπροσωπική 

αλληλουχία.: 

α) Εκδήλωση παθολογίας από ένα µέλος της οµάδας προς την οµάδα 

β) Ανατροφοδότηση και αυτοπαρατήρηση, που βοηθά τους θεραπευόµενους 

στο να αντιλαµβάνονται καλύτερα την δική τους συµπεριφορά. Επίσης εκτιµούν τον 

αντίκτυπο αυτής της συµπεριφοράς στα συναισθήµατα των άλλων, στις απόψεις που 

έχουν οι άλλοι γι’ αυτούς και στις απόψεις που έχουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους.  

Ακόµη το µέλος της οµάδας που έχει πλήρως συνειδητοποιήσει την 

ακολουθία που συµβαίνει, συνειδητοποιεί επίσης την προσωπική του ευθύνη  για 

αυτήν την ακολουθία συµπεριφορών: Ο κάθε άνθρωπος είναι δηµιουργός του δικού 

του διαπροσωπικού κόσµου. 

Εάν οι άνθρωποι αποδεχτούν την προσωπική  ευθύνη τους για την 

διαµόρφωση του διαπροσωπικού τους κόσµου, θα µπορούσαν να αρχίσουν να 

προσπαθούν να τον αλλάξουν.  
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Επιπλέον η αξία και το βάθος αυτής της κατανόησης είναι  ανάλογη µε την 

ποσότητα του συναισθήµατος που συνδέεται µε την ακολουθία των συµπεριφορών. 

Όσο πιο αληθινά σχετίζεται κάποιος µέσα στην οµάδα τόσο πιο αποτελεσµατική θα 

είναι η µάθησή του σχετικά µε τις διαπροσωπικές σχέσεις. 

Το αποτέλεσµα που συντελείται µέσα στην οµάδα βοηθάει το θεραπευόµενο 

βαθµιαία να αλλάξει. Αυτό εξαρτάται από 3παραγοντές: κατά πόσο θέλει ο άνθρωπος 

να αλλάξει , πόσο ενεργά συµµετέχει στην διαδικασία της οµάδας- πόσο σηµαντική 

είναι για αυτόν η οµάδα και κατά πόσο οι δοµές της προσωπικότητάς του είναι 

εύκαµπτες σε αλλαγές.   

Άλλο ένα βήµα σχετίζεται µε τις συνέπειες που έχουν φέρει οι αλλαγές στη 

ζωή του και κατά πόσο του εµπνέουν φόβο. Αν οι συνέπειες που θα επακολουθήσουν 

δεν είναι τόσο φοβογόνες, το άτοµο θα συνεχίσει να επιµένει σε αυτές και να 

πειραµατίζεται. 

Οι σχέσεις εντός και εκτός οµάδας είναι αµφίδροµες µε συνέπεια οτιδήποτε 

συµβαίνει εκτός οµάδας να µεταφέρεται µέσα στην οµάδα και αντίστροφα. Αυτό 

σηµαίνει, ότι οι συµπεριφορές που δοκιµάζονται µέσα στην οµάδα, θα επεκταθούν 

και έξω από την οµάδα, στο κοινωνικό περιβάλλον του ατόµου. 

Τέλος αυτές οι συµπεριφορές κερδίζουν συνεχώς έδαφος στο κοινωνικό 

περιβάλλον του ατόµου,  ώστε σταδιακά το άτοµο να αλλάξει συµπεριφορά και να 

αντιληφθεί ποιές είναι οι συµπεριφορές που φέρνουν επιθυµητές και ποιές 

ανεπιθύµητες αντιδράσεις από το κοινωνικό του περιβάλλον, αλλάζοντας εν τέλει τον 

τρόπο  συµπεριφοράς του άτοµου, µε αποτέλεσµα να έχει τις αντιδράσεις που 

επιθυµεί από τους γύρω του.  

 

Κάθαρση  

  Είναι η διαδικασία κατά την οποία το άτοµο εκφράζει τους φόβους, τα πάθη 

και τα τραύµατά του, ώστε να φύγουν από την σφαίρα του µυστικού και να γίνουν 

λόγος. Το αποτέλεσµα είναι η εκτόνωση όλου του θυµού και της συσσωρευµένης 

έντασης αυτών των µυστικών. Η οµάδα γίνεται βοηθητική προς αυτή την διαδικασία, 

επειδή θα είναι ο αποδέκτης αυτού του µυστικού και αυτή που θα στηρίξει το άτοµο 

να αναδοµήσει τον εαυτό του µετά την εκτόνωση, χωρίς να στιγµατιστεί ως ο 

‘κακός’. 

 Συνεκτικότητα της οµάδας 
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  Γενικά στις οµάδες υπάρχει ένα αίσθηµα αλληλεγγύης. Αυτό 

διαφοροποιείται από οµάδα σε οµάδα. ∆ηλαδή κατά πόσο είναι έντονο το αίσθηµα 

του «εµείς», πόση αξία αποδίδεται στην οµάδα και πόσο θα την υπερασπιστούν 

ενάντια σε εσωτερικές και εξωτερικές απειλές. Όσο πιο πολύ υπάρχουν τα παραπάνω 

σε µία οµάδα τόσο περισσότερο οµαδικό πνεύµα υπάρχει. Πάρα ταύτα η 

συνεκτικότητα είναι σαν την αξιοπρέπεια: όλοι µπορούν να την αναγνωρίσουν, αλλά 

κανείς δεν φαίνεται να µπορεί να την περιγράψει και πόσο µάλλον να την µετρήσει. 

Η «θεωρία και πράξη της οµαδικής ψυχοθεραπείας» θεωρεί, ότι  συνεκτικότητα είναι 

η συνιστάµενη όλων των παραγόντων που επενεργούν στα µέλη της, για να 

παραµένουν στην οµάδα. 

   Τα µέλη µιας συνεκτικής οµάδας αισθάνονται ‘ζεστασιά’ και άνεση µέσα σε 

αυτήν και ένα αίσθηµα ότι εκεί ανήκουν. Εκτιµούν την αξία της οµάδας και νιώθουν 

µε την σειρά τους, ότι η δική τους αξία εκτιµάται, ότι γίνονται αποδεκτά και 

υποστηρίζονται από τα υπόλοιπα µέλη. Εν τέλει η συνεκτικότητα είναι ο αναγκαίος 

παράγοντας, που ωθεί  την δηµιουργία του κλίµατος να  ενεργοποιεί τους υπόλοιπους 

θεραπευτικούς και βοηθητικούς παράγοντες. Αυτό συµβαίνει διότι µέσα από την 

συνεκτικότητα το άτοµο µπορεί να νιώσει ασφάλεια, να εµπιστευτεί και να 

προχωρήσει στα επόµενα βήµατα της θεραπείας, στα οποία µπαίνουν εν ενεργεία  και  

οι υπόλοιποι θεραπευτικοί παράγοντες. 

 

Επίλογος και υποθέσεις 

  Σε µία παλιά χασιδική παροιµία ένας ραβίνος συνοµιλούσε µε τον θεό για 

τον παράδεισο και την κόλαση « Θα σου δείξω πώς είναι η κόλαση!» είπε ο θεός και 

οδήγησε  τον ραβίνο σε ένα δωµάτιο µε µια οµάδα από πεινασµένους και 

απελπισµένους ανθρώπους που κάθονταν γύρω από ένα µεγάλο στρογγυλό τραπέζι. 

Στο κέντρο του τραπεζιού ήταν ακουµπισµένη µια κατσαρόλα µε κοκκινιστό που 

έφτανε και περίσσευε για όλους. Η µυρωδιά του κοκκινιστού ήταν υπέροχη και έκανε 

το στόµα του ραβίνου να γεµίσει σάλιο. Κι όµως κανείς δεν έτρωγε.  Κάθε 

συνδαιτυµόνας κρατούσε ένα κουτάλι µε πολύ µακρύ χέρι· αρκετά µακρύ ώστε να 

φτάσει στην κατσαρόλια να γεµίσει µια κουταλιά κοκκινιστό, αλλά υπερβολικά 

µακρύ για να βάλει το φαγητό στο στόµα του. Ο ραβίνος είδε, ότι το βάσανο ήταν 

τροµερό και έσκυψε το κεφάλι του µε συµπόνια . «Τώρα θα σου δείξω τον 

παράδεισο!» είπε ο Κύριος και µπήκαν σε ένα άλλο δωµάτιο ίδιο µε το πρώτο· µε το 
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ίδιο µεγάλο στρογγυλό τραπέζι, η ίδια τεράστια κατσαρόλα µε κοκκινιστό, τα ίδια 

κουτάλια µε µακρύ χέρι. Κι όµως η ατµόσφαιρα ήταν χαρούµενη: όλοι φαίνονταν 

καλοταϊσµένοι, καλοθρεµµένοι και ζωηροί. Ο ραβίνος δεν καταλάβαινε τίποτα και 

κοίταξε τον Κύριο. «Είναι απλό» είπε ο Κύριος, «αλλά χρειάζεται κάποια 

επιδεξιότητα. Βλέπεις,  οι άνθρωποι σε αυτό το δωµάτιο έµαθαν να ταΐζουν ο ένας 

τον άλλον!». (Yalom & Leszcz, 2006, σελ.41)  

   Οι συγγραφείς του παραπάνω βιβλίου έθεσαν έντεκα παράγοντες, οι οποίοι 

κάνουν τις οµάδες ψυχοθεραπείας να είναι θεραπευτικές. Κατά κύριο λόγο οι 

παράγοντες αυτοί  βασίζουν τις δυνατότητες  στο χαρακτηριστικό των οµάδων και 

στα πλεονεκτήµατα αυτών.  Όλοι οι θεραπευτικοί παράγοντες είναι αποτέλεσµα του 

οµαδικού πνεύµατος και των συνθηκών που εξελίσσονται µέσα από αυτό. Το ζήτηµα 

που θα ήθελα να θέσω  µέσα από αυτό το κεφάλαιο σχετίζεται µε το εάν θα 

µπορούσαν τα ίδια πλεονεκτήµατα, που καταλήγουν να είναι θεραπευτικά και 

βοηθητικά στα πλαίσια της ψυχοθεραπείας, θα µπορούσαν να ισχύουν το ίδιο στα 

πλαίσια µίας θεατρικής πράξης. ∆ηλαδή  αν η ενστάλαξη ελπίδας, η καθολικότητα, ο 

αλτρουισµός, η διορθωτική ανασύσταση της πρωτογενούς οµάδας της οικογένειας, η 

ανάπτυξη τεχνικών κοινωνικοποίησης, η µιµητική συµπεριφορά, η διαπροσωπική 

µάθηση, η συνεκτικότητα της οµάδας και η κάθαρση λειτουργούν και στις θεατρικές 

οµάδες και παίρνουν ενεργά µέρος για την δηµιουργία µιας θεατρικής πράξης. 

  Αν δηλαδή ο παράδεισος του ραβίνου που ο ένας βοηθάει, επικοινωνεί, 

µαθαίνει και ταΐζει τον άλλον και αντίστροφα, εκτός από το δωµάτιο της οµάδας 

ψυχοθεραπείας,  θα µπορούσε να υπάρχει πάνω και κάτω από µια σκηνή θεάτρου σε 

οµάδες που προσπαθούν να παίξουν ή παίζουν θέατρο. 



 30

 

 

 Κεφαλαίο 3 

Θέατρο και εαυτός υπό το πρίσµα του Στανισλάβσκι.   

  «-∆εν υπάρχει αληθινή τέχνη αν δεν τη ζήσεις. Αυτή αρχίζει εκεί που δένεται 

µαζί της η συγκίνηση.  

-Και το τυποποιηµένο παίξιµο; Ρώτησε ο Γκρίσα 

-Αυτό αρχίζει εκεί που τελειώνει η δηµιουργική τέχνη»                         

(Stanislavski, 2002, σελ 25) 

    

Τί σχέση θα µπορούσε να έχει ένας θεωρητικός του θεάτρου σε µια 

ψυχολογική µελέτη που αφορά την σχέση προσωπικής ανάπτυξης και θεάτρου; 

Αντιλαµβάνοµαι, ότι το θεωρητικό υπόβαθρο θα έπρεπε να παραµείνει µε καθαρή 

ψυχολογική βάση, όπως συνηθίζεται στις µέρες µας. Όµως δεν θα προσέθετα ένα 

ολόκληρο κεφάλαιο, αν δεν ήµουν σίγουρος ότι για να προσεγγίσεις ένα θέµα, όπως 

το θέατρο, θα ήταν αδύνατο να το κάνεις  χωρίς να συµπεριλάβεις ένα βασικό τρόπο 

σκέψης και προσέγγισης της δραµατικής πράξης. Η ιδέα µου πηγάζει από την 

σηµαντικότητα, που έχει µια θεατρική οπτική πάνω στην ανθρώπινη δράση και 

ύπαρξη, πέρα από τις ψυχολογικές θεωρίες. Τί επιπρόσθετο έχει δηλαδή  να πει η 

θεωρία του Στανισλάβσκι πάνω στην ανθρώπινη ανάπτυξη µέσω του θεάτρου. 
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Ποιός είναι ο Κονσταντίν Στανισλάβσκι; 

  Γεννήθηκε στην Μόσχα το 1863 και πέθανε στις Η.Π.Α. το 1938. Κατά την 

διάρκεια της ζωής του δηµιούργησε ένα σύστηµα που άλλαξε το νόηµα του να είναι 

κανείς ηθοποιός.   

   Η ιστορία του θεάτρου τον θεώρει ως τον πρώτο θεωρητικό σχετικά µε την 

ψυχο-διανόηση του ηθοποιού. Ο Στανισλάβσκι κατάφερε να ιδρύσει ένα ολόκληρο 

σύστηµα που αφορά την σχέση της σκέψης και της αντίληψης του ηθοποιού µε την 

απόδοσή του στην θεατρική πράξη. Οι ιδέες του κατόρθωσαν να γίνουν ορόσηµο σε 

ολόκληρη την µετέπειτα ιστορία του θεάτρου και σχηµάτισαν µια σχολή σκέψης και 

πρακτικής που επηρέασε λιγότερο ή περισσότερο όλα τα σύγχρονα θεατρικά 

ρεύµατα. Οι ιδέες του ξέσπασαν σε µια εποχή που στην δραµατική τέχνη 

κυριαρχούσε η άποψη, πως ο ηθοποιός για να παράγει τέχνη µπορεί να αρκείται στις 

ωραίες, καλοστηµένες πόζες που θα µπορούσε να πάρει και στους πετυχηµένους 

τονισµούς του. Οι απόψεις περί θεάτρου, της εποχής πριν το Στανισλάβσκι,  δεν 

ενδιαφέρονταν καθόλου για την αλήθεια, τον ψυχικό κόσµο και την διανόηση του 

ανθρώπου που υποδύεται. 

    Εµπνεύστηκε αυτό το σύστηµα, µελετώντας τον τρόπο που έπαιζαν οι 

ταλαντούχοι ηθοποιοί της εποχής του και τα όσα έκαναν εκείνοι πάνω στην σκηνή 

αυθόρµητα, ασυνείδητα και χωρίς επεξεργασία. Συγκέντρωσε όλα τα µέσα και τα 

εργαλεία που χρειάζονταν ένας ηθοποιός, για να πλάσει ένα ρόλο µε επιτυχία και 

κατασκεύασε το σύστηµα Στανισλάβσκι. Ο ίδιος δεν το θεωρούσε «δικό του» αλλά 

αυτό που είχε παρατηρήσει ως το µόνο αυθεντικό, αναµφισβήτητο σύστηµα της ίδιας 

της φύσης. Σολοµός Αλέξης (1989) Θεατρικό Λεξικό, σελ. 352  

 

Ιδέες του Στανισλάβσκι για την αλήθεια στο θέατρο. 

«Να µην αντιγράφεται πάθη, να µην αντιγράφετε τύπους. Πρέπει να ζείτε αυτά 

τα πάθη, να ζείτε τους χαρακτήρες. Κι ο τρόπος που θα παίξετε, πρέπει να βγαίνει από 

την ικανότητά σας να τα ζείτε»   (Stanislavski, 2002, σελ. 42)  

   Στόχος του ηθοποιού είναι η απόδοση της σκηνικής αλήθειας. Υποστηρίζει, 

ότι όλα όσα συµβαίνουν πάνω στην σκηνή θα πρέπει να είναι πραγµατικά. Για τον 

Στανισλάβσκι δεν προσποιήσε κάποιον άλλον, αλλά είσαι εσύ µε τον δικό σου εαυτό 

που έχεις βρεθεί σε διαφορετικές καταστάσεις και έχεις κάποιους συγκεκριµένους 

σκοπούς και συγκεκριµένες αξίες και ιδέες που θα ήθελες να εκφράσεις. Αυτό 
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συνεπάγεται, πως ο άνθρωπος που παίζει κρατά πάντα την ίδια δοµή και έχει τον ίδιο 

εαυτό αλλά αναπτύσσοντας µια σχέση µε τον ρόλο που καλείται να υποδυθεί. 

Καταλήγουµε να µιλάµε συνεπώς για µια διττή σχέση του ηθοποιού απέναντι στον 

εαυτό του και στον ρόλο του. Αν αυτή η διττή σχέση επιτευχθεί θα υπάρξει µια 

κατάσταση ασυνειδησίας πάνω στην σκηνή, που όσα εκφράζονται θα είναι βαθιά 

αληθινά, όµως θα έχει προκύψει µέσα από λεπτοµερείς λογικούς συλλογισµούς. 

Αυτοί οι συλλογισµοί δεν κάνουν τίποτα, παρά µόνο ετοιµάζουν και καθιστούν 

καρποφόρο το έδαφος, για να φτάσουµε στο υποσυνείδητο κράµα της διττής σχέσης 

του εαυτού και του ρόλου, που ο ρόλος κατ’ επέκταση είναι οι ιδέες του συγγραφέα 

ενός θεατρικού έργου.  Καθώς είναι δύσκολο να εξηγηθούν οι ίδεις του Στανισλάφσκι 

πάνω στην αλήθεια του θεάτρου, που σχετίζεται µε τον εαυτό, θα µιλήσω για τους 

οκτώ άξονες που παράγουν κατ’ αυτόν την δραµατική τέχνη και µετά θα επιστρέψω 

στην επεξήγηση  του τελικού σκοπού που επιδιώκει ο Στανισλάβσκι! 

 Ένα άλλο θέµα που θίγει ο Στανισλάβσκι είναι το ήθος και πώς 

χρησιµοποιείται η σκηνή από τους ανθρώπους που είναι πάνω της. Θίγει  ξεκάθαρα 

το θέµα της εκµετάλλευσης της τέχνης. Αν ο ηθοποιός χρησιµοποιεί το θέατρο για να 

υπηρετήσει τις ιδέες του συγγραφέα ενός θεατρικού έργου ή αν το µεταχειρίζεται για 

να θρέψει τον εγωισµό, να επιβεβαιωθεί µέσω του θαυµασµού ή να αξιοποιήσει την 

οµορφιά του για να κάνει καριέρα. « Πρέπει να ξεκαθαρίσετε µια για πάντα, αν ήρθατε 

εδώ για να υπηρετήσετε την τέχνη και να κάνετε θυσίες για χάρη της ή για να την 

εκµεταλλευτείτε για προσωπικούς σκοπούς.»  (Stanislavski, 2002, σελ. 32). Αυτό το 

θέµα καταδεικνύεται σοβαρό, επειδή έγκειται το εξής ζήτηµα: ποιά θα είναι η 

προτεραιότητα; ο ηθοποιός µέσα στην τέχνη ή η τέχνη που ενυπάρχει µέσα σε κάθε 

ηθοποιό; Και όλο αυτό γίνεται σπουδαίο, καθώς αν το επίκεντρο της δραστηριότητας 

στο θέατρο  είναι το κυνήγι της καριέρας και της καταξίωσης, πολύ εύκολα ξεχνάς  

τις αληθινές πλευρές του εαυτού σου, που κάποιες µπορεί να είναι άσχηµες. Όµως 

κυνηγάς να γίνεις αρεστός και ποθητός στο κοινό, εωσότου να γίνεις σκλάβος των 

προσδοκιών των άλλων και χάνοντας την επικοινωνία µε την διττή σχέση του εαυτού 

και του ρόλου. Το αποτέλεσµα είναι να µην καταφέρεις να κοινωνείς ποτέ µε το 

κοινό αλλά να προσπαθείς να του πεις αυτά που νοµίζεις ότι θα ήθελε να ακούσει. 

Έπειτα από τα παραπάνω βήµατα ο ηθοποιός ή οποιοσδήποτε υποδύεται ένα ρόλο 

πάνω στην σκηνή µπορεί να οδηγηθεί σε ένα λαβύρινθο πράξεων που θα λείπει 

παντελώς η επικοινωνία µε τον εαυτό του, το ρόλο του και το ίδιο το κοινό του, που 
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θα ήθελε πάρα πολύ να ικανοποιήσει, χωρίς να υπάρχει ούτε ψήγµα αλήθειας σε όλη 

την θεατρική πράξη. 

  Αναφέρθηκα στο πόσο σηµαντικό είναι για το Στανισλάβσκι η ιδέα της 

αλήθειας µέσα στο θέατρο και η απόδοσή της  στο κοινό, που αποτελεί το δέκτη όλης 

της θεατρικής πράξης. Το γεγονός αυτό συµβαίνει, επειδή ο ίδιος θεωρεί το θέατρο 

σαν ένα τόπο, που οτιδήποτε ψεύτικο και πλασµατικό δεν έχει θέση, γιατί 

παρεµποδίζει την επικοινωνία του ηθοποιού και του κοινού που είναι ο µόνος τρόπος 

για να παραχθεί µια ζώσα σχέση και ανθρώπινη επικοινωνία που θα απελευθερώνει 

και θα εξυψώνει τον ίδιο τον άνθρωπο. 

   

 

 

Οι άξονες που οδηγούν στην αλήθεια µέσα στην θεατρική δράση. 

 

Α. Μαγικά Εάν – Φαντασία –Αλήθεια  

     

Έχω ήδη θίξει πόσο βασικό ήταν για τον Στανισλάβσκι να είναι κανείς 

αληθινός πάνω στην σκηνή. Η πρώτη βασική προϋπόθεση είναι τα µαγικά εάν. Τί 

είναι αυτά; Ο ηθοποιός δεν σκέφτεται ποτέ πως είναι κάποιος άλλος. ∆ηλαδή ο 

Αλέξης Μινωτής που υποδύεται τον Οιδίποδα, δεν σταµάτα να είναι ο Μινωτής και 

γίνεται Οιδίποδας. Αλλά ο ηθοποιός κρατά πάντα τον εαυτό που απλά τον βάζει σε 

διαφορετικές συνθήκες. Εδώ εµφανίζονται τα µαγικά εάν. ∆ηλαδή εάν το όνοµά µου 

ήταν Οιδίποδας και είχα κατακτήσει τον θρόνο της Θήβας ύστερα από ένα 

ανδραγάθηµα προς την πόλη και είχα παντρευτεί την πρώην βασίλισσα. Συνεχίζοντας 

µε τον ίδιο τρόπο  ο ηθοποιός δοµεί ολόκληρο πλαίσιο των συνθηκών που ζει ο 

ήρωάς του.   

    Ας πάρουµε ως παράδειγµα, ότι κάποιος καλείται να ερµηνεύσει ένα 

δέντρο. Όλο το εγχείρηµα φαίνεται βαρετό και υπολειπόµενο από κάθε άποψη ως 

πηγή έµπνευσης συναισθηµάτων. Ο ηθοποιός όµως έχει τη δυνατότητα να σκεφτεί, 

πόσα χρόνια είναι αυτό το δέντρο στη γη και πόσο λαχτάρα να κινηθεί, κρυώνει ή 

από που τρέφεται, που ζει, τί έχει γύρω του ή εάν υπάρχουν άνθρωποι γύρω του, που 

τους αγαπά. Όσο περισσότερα «εάν» βάλει τόσο πιο καθορισµένες θα είναι οι 

συνθήκες που παίζει, τόσες περισσότερες πληροφορίες θα έχει για το πώς νιώθει και 
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τόσο πιο ξεκάθαρο θα γινόταν αυτό που θα βίωνε. Σε εκείνο το στάδιο χρειάζεται η 

φαντασία, που θα βοηθήσει τον ηθοποιό να περιγράψει µε µεγαλύτερη ευκρίνεια 

µέσα του τα πράγµατα. Όσο µεγαλύτερη φαντασία έχει κάποιος τόσο πιο βαθιά  

µπορεί να φτάσει σχετικά µε τις συνθήκες που ζει ένας ήρωας ενός έργου.  

     Αυτός ο τρόπος αντίληψης µέσω των µαγικών εάν, της φαντασίας, πλάθει 

ένα πλαίσιο, όπου κάποιος θα µπορούσε να βιώσει αυθεντικά συναισθήµατα και όχι 

να προσποιηθεί ότι τα βιώνει. Σε αυτό το στάδιο αρχίζει να εισάγεται και η αλήθεια 

στις πράξεις των ηρώων µέσα από τα σώµατα και τα µυαλά των ηθοποιών. 

    Το σύστηµα αυτό θα µπορούσε να σε βοηθήσει, πέρα από το να δοµήσει 

ένα ρόλο, να αντιληφθείς την κατάσταση ενός άλλου ανθρώπου, προχωρώντας  στην 

κατάσταση της ενσυναίσθησης.  

  Παράλληλα ενισχύει την αίσθηση της αυτο-αντίληψης σχετικά µε την  

λειτουργία του εαυτού µας σε διαφορετικές καταστάσεις και συνεισφέρει στην  

κατάρριψη στερεότυπων που µας εγκλωβίζουν. Παραδείγµατος χάριν, αν κάποιος 

θεωρούσε συνεχώς ότι χρειάζεται να είναι ένας ισχυρός άνδρας, για να µπορεί να 

επιβιώνει, αλλά καλείται να παίξει ένα υποταγµένο και αδύναµο άνδρα, ίσως µε την 

διαδικασία των µαγικών εάν και της φαντασίας να αντιληφθεί τις συνθήκες που 

αναπτύσσεται και καταλήγει ένας άνδρας να φαίνεται πιο αδύναµος. Στο τέλος θα 

µπορούσε να απενεργοποιήσει τις πλευρές του εκείνες που είναι λιγότερο ισχυρές και 

δυνατές, ώστε να µην υποτάσσεται συνεχώς σε έναν αγώνα αποδείξεως της 

ισχυρότητάς του.  

  Η αύξηση της ενσυναίσθησης και ο σταδιακός απεγκλωβισµός είτε από τα 

στερεότυπα που εντάσσουµε τους άλλους, είτε από τους αγώνες µας να φτάσουµε 

αυτά τα στερεότυπα-πρότυπα, µέσω της µεθόδου των µαγικών εάν και της φαντασίας 

αποτελεί απλά µια υπόθεση προς διερεύνηση.  (Stanislavski, 2002) 

 

 

Β.  ∆ράση 

     

Σύµφωνα µε τον Στανισλάβσκι ο λόγος ύπαρξης κάποιου πάνω στην σκηνή 

είναι η δράση του. Αυτό σηµαίνει, πως κάποιος που δεν έχει τίποτα να κάνει πάνω 

στην σκηνή, αρχίζει κατευθείαν να προσποιείται, να είναι ψεύτικος και να προσπαθεί 

να καλυφτεί πίσω από υπερβολικές πράξεις χωρίς νόηµα. Όµως για να γίνει πιο 

σαφής η σκέψη του, ας υποθέσουµε το έξης: εµφανίζεται κάποιος µπροστά σε µια 
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αίθουσα γεµάτη κόσµο και τον κοιτάζουν όλοι. Η υπόθεσή µας θα µπορούσε να 

καταλήξει σε δύο εναλλακτικές εκφάνσεις. Στην πρώτη δεν έχει τίποτα να πει ή  να 

δηλώσει  στο κοινό, αλλά θα ήταν αναγκασµένος να µείνει εκεί χωρίς να κάνει 

τίποτα. Στην δεύτερη εναλλακτική της υπόθεσης µπαίνει ο ίδιος άνθρωπος στην 

αίθουσα για να ενηµερώσει το πλήθος ότι πρέπει να εγκαταλείψει το κτίριο επειδή 

έπιασε φωτιά και όντως υφίσταντο η φωτιά στο κτίριο. Σε ποιά από τις δύο 

εναλλακτικές πιστεύετε, πως το άτοµο θα ήταν πιο αληθινό και θα µπορούσε να 

τραβήξει πιο εύκολα  την  προσοχή σας και το ενδιαφέρον σας; Μέσα από την  

προηγούµενη υπόθεση ελπίζω να έγινε εύληπτη η σηµαντικότητα της δράσης. 

∆ηλαδή στην κατάσταση που κάποιος δεν έχει τίποτα να κάνει πάνω στην σκηνή, δεν 

έχει λόγο ύπαρξης σε εκείνη την θέση, παρά µόνο για να δείξει την οµορφιά του.  

    Παρά ταύτα δεν έχουµε συναντήσει ανθρώπους, που πρακτικά µπορεί να 

µην κάνουν τίποτα απολύτως πάνω στην σκηνή (κάθονται, κοιτάνε, στέκονται), αλλά 

έχουν ενδιαφέρον; Το στοιχείο που κάνει το οτιδήποτε να είναι δράση είναι ο σκοπός. 

Κάθε πράξη που κάνει ένας ηθοποιός, για να θεωρηθεί δράση πρέπει να έχει ένα 

σκοπό. Πρέπει να προσπαθεί να πετύχει κάτι. Όσο πιο έντονο και ξεκάθαρο είναι 

αυτό που θέλει να πετύχει κάποιος, τόσο πιο έντονη και ξεκάθαρη είναι η πράξη του. 

Όπως, για παράδειγµα, είναι πολύ διαφορετικό να ράβεις για να βγάλεις χρήµατα από 

το να ράβεις χωρίς να ξέρεις το γιατί. 

   Εκτός από το σκοπό σε µία  δράση παίζει ρόλο το κίνητρο που ωθεί κάποιον 

να δράσει. Ας πούµε, πως είναι πολύ διαφορετικό να ράβω για να βγάλω χρήµατα 

που µε αυτά θα ταΐσω τα παιδιά µου από το να ράβω για να βγάλω χρήµατα, για να 

γίνω πιο πλούσιος από τον γείτονά µου. Η αλληλουχία σχηµατίζεται ως εξής: κάνω 

µια πράξη(δράση) που αποσκοπεί σε ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα(σκοπός), η οποία 

υποκινείται από την κάλυψη µιας προσωπικής ανάγκης ή κάποιου προσωπικού 

στόχου(κίνητρο). Ουσιαστικά στην σκηνή του θεάτρου ακολουθείτε το ίδιο µοτίβο 

που ακολουθείται στην ανθρώπινη ζωή: πράττω για να καταφέρω κάτι, ώστε να 

ικανοποιήσω  κάποια εσωτερική µου ανάγκη. 

  Η επόµενη παράµετρος που δίνεται  είναι ποιός  είναι αυτός που δρα. Είναι 

γόνος καλής οικογένειας που βρέθηκε στο δρόµο και προσπαθεί να µαζέψει χρήµατα 

µέσω του ραψίµατος ή  είναι κάποιος που µεγάλωσε στους δρόµους και ράβει σε όλη 

του τη ζωή;  Έπειτα ακολουθεί το που λαµβάνει χώρα η δράση. Κάποιος που ράβει σε 

ένα δρόµο του Λονδίνου µε τα χέρια του ξυλιασµένα από το κρύο, δεν 

συµπεριφέρεται και δε νιώθει το ίδιο µε κάποιον που ράβει σε ένα ζεστό δωµάτιο µε 
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χαλαρή µουσική. Μετά έρχεται η σειρά του πότε συµβαίνει η δράση µέσα στα 

πλαίσια του θεατρικού έργου. ∆ηλαδή είναι αργά τη νύχτα που πρέπει να γίνεται 

ησυχία για να µην τους ακούσουν και ξυπνήσουν οι άλλοι ή είναι καταµεσήµερο και 

όλοι οι έµποροι βγαίνουν και διαλαλούν τις πραµάτειες τους; Επίσης το πότε µπορεί 

να οριστεί σχετικά µε το άτοµο. Είναι η πρώτη φόρα που ράβει στην ζωή του και δεν 

το έχει ξανακάνει ποτέ ή το έχει ξανακάνει εκατοντάδες φόρες και ξέρει να το κάνει 

τέλεια χωρίς δυσκολία; 

  Όλες αυτές οι παράµετροι είναι αλληλοσυµπληρωµατίκες και 

κωδικοποιούνται σε έξι βασικές ερωτήσεις που πρέπει να απαντά ο ηθοποιός σχετικά 

µε την δράση του. «Τι έκανε;»,  δηλαδή ποιά ήταν η δράση του, «γιατί το έκανε;», 

τότε καλείται να απαντηθεί ο σκοπός σε συνάρτηση µε το κίνητρο του ήρωα, «ποιός 

έπραξε;», δηλαδή ποιός είναι ο ήρωας που υποδύεται ο ηθοποιός, «που συµβαίνει;» 

και «πότε συµβαίνει;» αυτή η δράση. Τα τελευταία τρία ερωτήµατα για να δοµηθούν 

χρειάζονται την βοήθεια της µεθόδου των µαγικών εάν και της φαντασίας.     

  Όλο αυτό το σχήµα σχετικά µε τις δράσεις που εισάγει ο Στανισλάβσκι 

µπορεί να εξηγήσει τα αίτια και τις συνθήκες που αναπτύσσονται οι δράσεις µέσα 

στη ζωή του θεάτρου. Το ερώτηµα που θα ήθελα να θέσω στο τέλος αυτού του άξονα 

είναι αν αυτό το σχήµα θα µπορούσε να κάνει τους ίδιους τους ηθοποιούς να 

αντιλαµβάνονται καλύτερα οι ίδιοι τις πράξεις και τα αίτιά τους στην πραγµατική 

τους ζωή. Επίσης το γεγονός ότι κάποιος δρα γιατί αποφασίζει να δράσει και να 

τοποθετήσει την ύπαρξή του σε κάποια Α θέση µέσα στην σκηνή  µου φέρνει στο 

µυαλό το µεγάλο ζήτηµα της υπαρξιακής ψυχολογίας. Ασχολείται µε το πώς ορίζει ο 

ίδιος ο άνθρωπος την ζωή του και τί νόηµα προσδίδει στις πράξεις του. Αναρωτιέµαι 

αν µέσα από την γνώση των δράσεων βοηθιέται ο ηθοποιός να ορίσει την ύπαρξή 

του. 

Όπως είπε ο Στανισλάβσκι, «κάθε πράξη επί σκηνής πρέπει να έχει εσωτερική 

δικαιολόγηση, λογική συνέπεια, συνέχεια και αλήθεια». (Stanislavski, 2002, σελ. 87) 

 

Γ. Ενότητες- Αντικειµενικοί σκοποί- Αδιάσπαστη γραµµή  

   

  Ένα θεατρικό έργο για τον Στανισλάβσκι θα µπορούσε να παροµοιαστεί µε 

µια  µεγάλη, καλοψηµένη γαλοπούλα. Αν προσπαθήσεις να την φας ολόκληρη το 

µόνο που θα καταφέρεις είναι να πνιγείς και να µην την γευτείς καθόλου. Το ίδιο 

φαινόµενο συµβαίνει και µε το θεατρικό έργο. Αν προσπαθήσεις να το καταλάβεις 
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και να το ερµηνεύσεις κατευθείαν, το πιθανότερο είναι να πνιγείς µέσα στη σύγχυσή 

σου και να καταλάβεις λίγα. Γι’ αυτό όταν θέλουµε να φάµε µια γαλοπούλα την 

τεµαχίζουµε στα µπουτάκια, το στήθος και ούτω καθεξής. Έπειτα παίρνει ο καθένας 

το κοµµάτι του, το οποίο και αυτός το τεµαχίζει µε τη σειρά του σε µικρές µπουκιές, 

για να µπορέσει να το φάει. Το φαινόµενο συνεχίζεται το ίδιο στο θεατρικό έργο. 

Τεµαχίζεται σε πράξεις και µετά σε µικρότερες ενότητες, που σε κάθε ενότητα 

συµβαίνει ένα γεγονός  που εξελίσσει την δράση.  

  Πολλές φορές τα κοµµάτια της γαλοπούλας είναι άνοστα και υπερβολικά 

σκληρά, τότε έρχεται να προστεθεί µια σάλτσα που κάνει το κρέας µαλακό και 

εύγευστο. Το ίδιο συµβαίνει και µε την µικρή ενότητα του έργου. Το γεγονός από 

µόνο του είναι µακρινό και ξένο, δύσκολα το ενσωµατώνουν οι εκάστοτε ηθοποιοί, 

γι’ αυτό το λόγο υπάρχουν οι αντικειµενικοί σκοποί, όπως και η σάλτσα στην 

γαλόπουλα. Οι αντικειµενικοί σκοποί είναι αυτό που θα ήθελε να πετύχει ο ήρωας 

του έργου στο γεγονός της εκάστοτε ενότητας.  

   Όλες οι δράσεις του µέσα σε αυτή την ενότητα εξυπηρετούν ένα σκοπό που 

θα ήθελε να πετύχει ο ρόλος. Ας πάρουµε ως παράδειγµα το όνειρο θερινής νυκτός 

του Σαίξπηρ. Στην πρώτη πράξη του έργου ο πατέρας της Ερµιάς ζητά από τον 

βασιλιά Θησέα να επιβάλει στην κόρη του, τον αρχαίο αθηναϊκό νόµο, σύµφωνα µε 

τον οποίο η κόρη πρέπει να παντρευτεί το µνηστήρα που διάλεξε ο πατέρας της, 

αλλιώς αντιµετωπίζει ποινή θανάτου ή ισόβια υπηρεσία στη θεά Άρτεµη. Ο πατέρας 

της Ερµιάς εµφανίζεται µόνο σε µία θεµατική ενότητα στην πρώτη πράξη. Ο 

αντικειµενικός του σκοπός  σε αυτή την ενότητα είναι να καταφέρει να πείσει τον 

Θησέα, ώστε να επιβληθεί ο αρχαίος νόµος. Αντίθετα η κόρη του η Ερµιά σε αυτή 

την ενότητα προσπαθεί και αυτή µε τη σειρά της να πείσει το Θησέα, ώστε να 

αποφύγει την ποινή του αρχαίου νόµου. Ελπίζω να έγινε κατανοητό ότι οι 

αντικειµενικοί σκοποί του ήρωα σε κάθε ενότητα είναι το γενικό αποτέλεσµα, που 

προσπαθεί να καταφέρει µέσα από το σύνολο των πράξεών του. 

       Ας επιστρέψουµε στην παροµοίωση µε την γαλοπούλα για λίγο. Κατά την  

διαδικασία  βρώσης της γαλοπούλας υπάρχουν πολλά διαφορετικά στάδια, όπου στο 

καθένα και ένας διαφορετικός αντικειµενικός σκοπός. Αρχικά χρειάζεται να την 

ψιλοκόψουµε, έπειτα να περιχύσουµε  την σάλτσα και τέλος να µασήσουµε ένα-ένα 

τα κοµµατάκια κρέατος. Σε όλη αυτή την διαδικασία υπήρξαν διαφορετικοί στόχοι 

που όλοι όµως υπηρετούσαν ένα και µοναδικό σκοπό: να φαγωθεί η γαλοπούλα. 

Κάπως έτσι είναι και τα θεατρικά έργα. Χωρίζονται σε µικρές ενότητες που 
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φαίνονται να µην έχουν καµιά σχέση αλλά όλοι οι αντικειµενικοί σκοποί 

εξυπηρετούν ένα γενικότερο σκοπό του ήρωα µέσα στο έργο. Το φαινόµενο αυτό ο 

Στανισλάβσκι το αντιλαµβάνεται σαν µια αδιάσπαστη γραµµή των δράσεών του που 

φαίνονται να µην έχουν καµιά σχέση, αλλά ενώνονται σε ένα απώτερο αντικειµενικό 

σκοπό.  

  Γυρίζοντας στο όνειρο θερινής νυκτός και ξαναβλέποντας τις πράξεις της 

Ερµιάς µέσα στις διαφορετικές ενότητες, µπορεί να φανεί, ότι ο αντικειµενικός 

σκοπός της ηρωίδας είναι η ελευθερία να ορίσει η ίδια την ζωή της. Η ανάγκη αυτή 

εκφράζεται µέσα από την επιλογή του έρωτά της για σύντροφο της ζωής της, 

παρακούγοντας τις πατρικές διαταγές. Συνεπώς η προσπάθεια να πείσει τον Θησέα, 

να φύγει στο δάσος µέσα στην νύχτα και το να παλέψει ενάντια στα µάγια για τον 

έρωτά της, σχηµατίζουν µια αδιάσπαστη γραµµή, που υποτάσσεται για να φέρει εις 

πέρας το γενικότερο στόχο του ήρωα. (Stanislavski, 1980) 

 

∆. Η σηµασία της λεπτοµέρειας και του ιδιαίτερου 

    

 Πώς καταφέρνει κανείς να γίνει πειστικός προς το κοινό και προς τον ίδιο του 

τον εαυτό, ότι πράττει κάτι συγκεκριµένο; Σε αυτό το ζήτηµα εισάγει ο Στανισλάβσκι 

τις λεπτοµέρειες. Θα ξεκινήσω από τις πράξεις και έπειτα θα εξηγήσω πώς ισχύει το 

ίδιο φαινόµενο στις ψυχολογικές διεργασίες πάνω στην σκηνή. 

    Ας υποθέσουµε, πως κάποιος πρέπει να παραστήσει τον ταµία που µετράει 

λεφτά. Έχει βρει όλους τους αντικειµενικούς σκοπούς, ποιός, γιατί, πότε και πού. 

Τώρα ο στόχος είναι η διαδικασία να γίνει σαν αληθινή. Αυτό κατά τον παραπάνω 

θεωρητικό συµβαίνει µόνο αν βρεθούν όλες οι απαραίτητες λεπτοµέρειες σχετικά µε 

το µέτρηµα των χρηµάτων. Τουτέστιν τί χαρτονοµίσµατα µετράει ο ηθοποιός 

(πενηντάρια κλπ.), σε τί δεσµίδες είναι πακεταρισµένα(των πενήντα ή εκατό 

χαρτονοµισµάτων), είναι παλιά και χρειάζεται να τα ισιώσει πριν τα µετρήσει ή όχι; 

Όλες αυτές οι λεπτοµέρειες είναι τα µικρά βήµατα που ξεκαθαρίζουν το τοπίο και 

οδηγούν όλες τις µικρές κινήσεις του ηθοποιού,  ώστε να ξέρει τί ακριβώς κάνει κάθε 

στιγµή και κατά συνέπεια να νιώθει ασφάλεια µέσα στην πράξη του. 

  Προχωρώντας αυτόν τον άξονα του συστήµατος στις ψυχολογικές 

διεργασίες του ηθοποιού έχουµε το έξης αποτέλεσµα. Αναλύεται η κάθε διαφορά στη 

διάθεση του ήρωα, που υποδύεται ο ηθοποιός και οι αιτίες που τον οδήγησαν σε αυτή 

την διάθεση. Άρα µπορεί να γίνει εµφανές και µε ευκρίνεια τί νιώθει ο ρόλος και 
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ποιές είναι οι διαφορές ανάµεσα στη διάθεσή του και πώς εµφανίζονται στη 

συµπεριφορά του. 

  Αν όλες αυτές οι λεπτοµέρειες µελετηθούν και επεξεργαστούν από τον 

ηθοποιό, τα στεγανά που θα µπορέσει να δράσει η ψυχολογική διεργασία θα είναι 

τόσο καλοφτιαγµένα, ώστε να αφεθεί ελεύθερος να δράσει µε το υποσυνείδητό του 

και να περάσει σε µια άλλη διάσταση καλλιτεχνικής δηµιουργίας, µέσα στην οποία 

θα δρα και θα αισθάνεται µε όλο του το είναι, ενώ θα ενσαρκώνει τον ρόλο του. 

  Ο άξονας αυτός είναι λίγο δύσκολος να ερµηνευτεί. Γι’ αυτό θα ήθελα να 

προσφύγω σε ένα παράδειγµα. Έστω ότι κάποιος πρέπει να ενσαρκώσει τον ταµία 

µιας τράπεζας που µόλις έχασε την γυναικά του αλλά είναι αναγκασµένος να µετράει 

χρήµατα. Κατ’ αρχάς δοµούνται οι σωµατικές πράξεις µέσα από τις οποίες το σώµα 

αισθάνεται άνετα, µαθαίνει τί ακριβώς κάνει και κατ’ επέκταση νιώθει ασφάλεια. 

Έτσι το σώµα, θεωρητικά µιλώντας, λειτούργει µηχανικά µέσω των σωµατικών 

πράξεων, αφήνοντας περιθώρια στο µυαλό του να επενδύσει όλη του την ενέργεια 

στο να κατασκευάσει την κατάσταση που βιώνει ο ρόλος. ∆ηλαδή να βάλει σε 

εφαρµογή τα µαγικά εάν. Από τη στιγµή που έχει δοµηθεί η καταστάλλαξη του ρόλου 

και έχουν απαντηθεί τα ερωτήµατα περί  αντικειµενικών στόχων, «ποιός», «που», 

«πότε», η ψυχή και οι σκέψεις του ανθρώπου απελευθερώνονται σαν ένας χείµαρρος, 

επειδή ο ηθοποιός σαν άτοµο δεν έχει κάποιο προσωπικό πρόβληµα, το οποίο πρέπει 

να κληθεί να λύσει και να καταλήξει να προσποιείται. Ήδη έχει µπει σε µια 

κατάσταση που όσα βιώνει τα αισθάνεται σαν αληθινά, αφού τα έχει πλάσει στο 

µυαλό του ως αληθινά. Αν όλες αυτές οι προϋποθέσεις έχουν επιτευχθεί, ο ηθοποιός 

µπορεί να περάσει σε περιοχές του ασυνειδήτου και να λειτουργήσει σα να είναι µόνο 

ο ρόλος του πάνω στη σκηνή, ξεχνώντας για λίγο τον εαυτό που κουβαλάει στην 

καθηµερινή ζωή του.  

 Όλο αυτό το επίπεδο µη συνειδητότητας κατά τον Στανισλάβσκι είναι η 

κορυφαία στιγµή στην δηµιουργική ζωή του θεάτρου. Ο ηθοποιός εκφράζεται 

αληθινά και ελεύθερα µέσα σε δεδοµένες συνθήκες πάντα. Συνθήκες που του 

εξασφαλίζουν αυτή την δυνατότητα έκφρασης. «Τα αισθήµατά µου είναι οριστικά και 

αναπαλλοτρίωτα δικά µου, όπως και τα δικά σου ανήκουν σε σένα. Μπορείς να 

καταλάβεις ένα ρόλο, να έρθεις µε συµπάθεια πολύ κοντά στο πρόσωπο που υποδύεσαι 

και να µπεις στην θέση του, ώστε να ενεργήσεις όπως θα ενεργούσε εκείνος. Έτσι θα 

γεννηθούν µέσα στο ηθοποιό αισθήµατα ανάλογα µε εκείνα που χρειάζονται για τον 
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ρόλο. Αλλά τα αισθήµατα αυτά θα ανήκουν, όχι στο πρόσωπο που έχει δηµιουργήσει ο 

συγγραφέας του έργου αλλά στον ίδιο τον ηθοποιό.» (Stanislavski, 2002, σελ. 180) 

 

Ε. Συγκινησιακή µνήµη  

   

 Είναι οι µνήµες που έχουν οι ηθοποιοί σχετικά µε τα δικά τους βιώµατα. 

Είναι τα συναισθήµατα που έχουν µείνει στους ανθρώπους µέσα από τις εµπειρίες 

τους. Ας πούµε πως βρίσκονται  δύο ερωτευµένοι και βλέπουν ό ένας τον άλλο µετά 

από αρκετούς µήνες. Αυτό το γεγονός διεγείρει κάποια συναισθήµατα. Αυτά τα 

συναισθήµατα καταχωρούνται στην µνήµη τον ερωτευµένων µαζί µε τις αναµνήσεις 

της συγκεκριµένης µέρας. Ο Στανισλάβσκι παρακινούσε τους µαθητές του να 

ανασύρουν εµπειρίες, που ήταν φορτισµένες συναισθηµατικά. Κατόπιν να τις  

χρησιµοποιήσουν, για να αντιληφθούν καλύτερα µια κατάσταση και αν χρειαστεί να 

παραφράσουν την δική τους εµπειρία και να µεταφέρουν την συναισθηµατική ένταση 

στην σκηνή. Συνεχίζοντας την υπόθεση των δύο ερωτευµένων, ο Στανισλάβσκι θα 

ζητούσε από τους ηθοποιούς του για να αποδώσουν µε µεγαλύτερη ειλικρίνεια την 

σκηνή του µπαλκονιού στο έργο «Ρωµαίος και Ιουλιέτα» να χρησιµοποιήσουν την 

ανάµνηση της συνάντησης µε το αντικείµενο του έρωτά τους, ώστε να θυµηθούν πώς 

ακριβώς είχαν νιώσει και αν µπορούν να χρησιµοποιήσουν την συναισθηµατική 

ένταση που τους δηµιουργείται µέσα στο ρόλο. Αυτές οι µνήµες για τον παραπάνω 

θεωρητικό είναι οι συναισθηµατικές µνήµες. 

  Ένα ακόµα κοµµάτι των συναισθηµατικών µνηµών είναι οι µνήµες που 

αφορούν περιστατικά που οι ίδιοι οι ηθοποιοί δεν έχουν βιώσει, όµως έχουν υπάρξει 

µάρτυρες τέτοιων περιστατικών. Μπορεί ένας ηθοποιός να µην έχει χάσει ποτέ 

κάποιον δικό του συγγενή, αλλά να έχει παρατηρήσει τις αντιδράσεις των ατόµων 

που χάνουν συγγενείς. Αυτό το είδος µνήµης, έστω και από την θέση του παρατηρητή 

αποτελεί ένα είδος συναισθηµατικών µνηµών, οι οποίες µπορούν να ανασυρθούν και 

να χρησιµοποιηθούν στην θεατρική δράση. (Stanislavski,1980) 

   Για τους παραπάνω λόγους θα ήταν σηµαντικό και απαραίτητο οι ηθοποιοί 

να διαθέτουν συναισθηµατικές µνήµες και να τις χρησιµοποιούν. « Καταλαβαίνετε 

γιατί ο πραγµατικός καλλιτέχνης πρέπει να ζει µια ζωή γεµάτη, µια ζωή µε ενδιαφέρον, 

µε οµορφιά, µε ποικιλία, αξιώσεις κι  έµπνευση;» (Stanislavski, 2002, σελ. 196) 
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ΣΤ. Συγκέντρωση και προσοχή  

 

     Η σηµασία σε αυτόν τον άξονα απευθύνεται στο κατά πόσο ο ηθοποιός 

µπορεί να µείνει συγκεντρωµένος στο έργο του. Μόνο αν µπορέσει να επιτευχθεί 

αυτός ο στόχος µπορούν να µπουν όλοι οι άλλοι άξονες σε ενέργεια και να φτάσει 

στην αληθινή έκφραση ο ηθοποιός. Για να γίνει αντιληπτό το µέγεθος της σηµασίας 

της προσοχής, σκεφτείτε µια αίθουσα που είναι γεµάτη φώτα που αναβοσβήνουν. 

Εσείς όση ώρα τα φώτα αναβοσβήνουν πρέπει να ερµηνεύεται τον µονόλογο του 

Φιγκαρό από το οµώνυµο έργο  οι γάµοι του Φιγκαρό ενώ ακούγεται δίπλα σας ένας 

δυνατός θόρυβος από σαξόφωνο. Τότε δεν µπορεί να µπει σε λειτουργία κανένας 

άξονας. Γι’ αυτό το λόγο από τις πρωταρχικές υποχρεώσεις που έχει ένας ηθοποιός 

είναι να µάθει να συγκεντρώνεται στην ίδια του την δράση. Αυτό γίνεται εφικτό µε το 

να καθαρίζει την σκέψη του από τις περιβαλλοντικές ενοχλήσεις και να δίνει 

προσοχή στον εαυτό του, στην δράση του και σε όσα σηµαντικά άλλα σχετίζονται µε 

την δράση του, καθορίζοντας µε κάθε λεπτοµέρεια τί θα συµβεί. (Stanislavski, 2002) 

 

Ζ. Χαλάρωση των µυών 

     

Σε αυτόν τον άξονα θίγεται η σωµατική κατάσταση που θα πρέπει να έχει 

ένας ηθοποιός ή γενικά  οι άνθρωποι σήµερα. Ξεκινάµε µε την υπενθύµιση ότι ο 

σηµερινός τρόπος ζωής διέπεται από ένα συνεχές άγχος καθ’ όλη την διάρκεια της 

ηµέρας. Φυσικό επακόλουθο είναι η συσσωρευµένη ένταση και το σφίξιµο των µυών 

σε ολόκληρο το σώµα. Ο Στανισλάβσκι θεωρούσε, πως αυτή δεν είναι η φυσιολογική 

κατάσταση του ανθρώπου. Σε αυτό τον λόγο στηρίχτηκε και υπέθεσε, ότι οι ηθοποιοί 

πρέπει να έχουν ρέουσες, αυθόρµητες και πλαστικές κινήσεις. Προς επίτευξη αυτής 

της θεωρίας δηµιούργησε µια τεχνική χαλάρωσης των µυών.  

  Αυτή η τεχνική θεώρει πως για να χαλαρώσουν όλοι οι µύες του σώµατος θα 

πρέπει αρχικά να πάρει µια θέση το σώµα που να νιώθει άνετα. Έπειτα να 

προσπαθήσει το άτοµο µε την σκέψη του να ξεσφίξει όλους τους µύες, που είναι 

σφιγµένοι, ώστε στο τέλος της άσκησης να έχει αποµακρυνθεί όλη η ένταση από το 

σώµα. Η άσκηση  χρειάζεται αρκετό χρόνο για να καταφέρει ο ηθοποιός να 

αφοσιώνει την σκέψη του σε όλα τα σηµεία του σώµατός του, που ίσως είναι 
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σφιγµένα και να αποµακρύνει την ένταση. Παράλληλα µε την σκέψη, η άσκηση αυτή 

χρησιµοποιεί τον έλεγχο και την χαλάρωση της αναπνοής που µε την σειρά της έχει 

ως αποτέλεσµα την αποµάκρυνση της έντασης. 

  Κατόπιν αυτής της τεχνικής το σώµα είναι χαλαρό, ώστε να 

δραστηριοποιηθεί ανάλογα µε τις ανάγκες του ρόλου του και τις επιταγές του 

σκηνοθέτη. Stanislavski (2002) 

 

 

Η. Επικοινωνία και σχέσεις 

 

Η επικοινωνία εκτός από ένας βασικός άξονας για να επετευχθεί η 

καλλιτεχνική δηµιουργία, είναι και ένας από τους στόχους της δραµατικής τέχνης. 

Αυτή η επικοινωνία εκτείνεται προς δύο πλευρές, από τους ηθοποιούς που παίζουν 

µαζί µε έναν ηθοποιό σε ένα έργο και προς το κοινό που βλέπει την θεατρική 

παράσταση. Για την ακρίβεια η θεατρική παράσταση είναι µια προσπάθεια 

επικοινωνίας των ιδεών του συγγραφέα και του κοινού διαµέσου των ηθοποιών. 

   Σε ένα πρώτο επίπεδο για να µπορέσει κάποιος να επικοινωνήσει χρειάζεται 

να δράσει, δηλαδή είτε να ακούσει και να µιλήσει, είτε να κάνει µια δράση και 

αντίδραση. Για να καταφέρει κάποιος να φτάσει στις προηγούµενες ενέργειες είναι 

ανάγκη να είναι ενεργοποιηµένος. Από την στιγµή που δυο άνθρωποι πάνω στην 

σκηνή είναι ενεργοποιηµένοι και προδιατεθειµένοι να διαδώσουν  µεταξύ τους, τότε 

το άµεσο αποτέλεσµα είναι να δηµιουργηθεί µια επικοινωνία, που θα βοηθήσει στην 

εξέλιξη της δράσης και στην έκφραση των ιδεών του συγγραφέα. 

  Από την στιγµή που υπάρχει επικοινωνία, δηλαδή διάδραση µεταξύ των 

ηθοποιών πάνω στην σκηνή, έχει δηµιουργηθεί µια σχέση µεταξύ τους. Οι σχέσεις 

των ρόλων είναι οι κινητήριες δυνάµεις που µέσω των διαδράσεών τους σπρώχνουν 

τους αντικειµενικούς σκοπούς(προαναφέρονται στο άξονα Γ) στον απώτερο 

αντικειµενικό σκοπό και κατά περιπτώσεις στην κάθαρση.  

  Μια πολύ χρήσιµη άσκηση που εφάρµοζε ο παραπάνω θεωρητικός ήταν το 

γερό πιάσιµο. Κατά την διάρκεια αυτής της προσπάθειας να επικοινωνήσουν δυο 

άνθρωποι µεταξύ τους χωρίς να χρησιµοποιήσουν τα χέρια τους ή να µιλήσουν. Το 

µόνο που µπορούσαν να κάνουν ήταν να επικοινωνήσουν µε τα µάτια. Αυτή η 

άσκηση είχε ως αποτέλεσµα να δραστηριοποιήσει του ηθοποιούς και να αφυπνίσει τις 

ενέργειές τους. 
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Η άλλη παράµετρος της επικοινωνίας αγγίζει το κοινό. Πολλοί άνθρωποι 

θεωρούν πως το κοινό δεν συµµετέχει καθόλου σε µια θεατρική παράσταση παρά 

µόνο παρακολουθεί. Το βασικό θέµα στην επικοινωνία αυτή υφίσταται στο γεγονός 

κατά πόσο είναι διευθετηµένοι να πάρουν και να δώσουν,  σχετικά µε τον χρόνο τους 

και την ενέργειά τους, το κοινό και οι ηθοποιοί. Το γεγονός ότι το κοινό δεν µιλάει 

δεν σηµαίνει ότι δεν σου φωνάζει πράγµατα µε τα µάτια, όπως συµβαίνει και στο 

γερό πιάσιµο. Αυτοί που καταφέρνουν να κερδίσουν το κοινό είναι εκείνοι που 

θεωρούν πως έχουν κάτι σηµαντικό να πουν και πιστεύουν σε αυτό που κάνουν τόσο, 

όσο αν ήταν αλήθεια. (Stanislavski, 1980) 

 

 

Επίλογος και υποθέσεις. 

     

Ο Στανισλάβσκι κατάφερε να δηµιουργήσει ένα σύστηµα που αναλύει όλες 

τις ψυχικές και γνωστικές λειτουργίες  των ανθρώπων, που υποδύονται ρόλους πάνω 

στη σκηνή του θεάτρου. Όλο το σύστηµά του βασίστηκε στον τρόπο ανάλυσης και 

ερµηνείας των θεατρικών δράσεων. Μετά από αυτό ξεδιπλώνονται οι οκτώ 

παραπάνω άξονες, που όλοι µαζί σε συνάρτηση δίνουν την αλήθεια, την έκφραση και 

την επικοινωνία στο θέατρο. Εάν συµπράξουν αυτές οι τρείς έννοιες τότε η θεατρική 

πράξη ξεπερνά τη διάσταση του ωραίου καλλιτεχνικού αποτελέσµατος και 

µετατρέπεται σε επικοινωνία ιδεών, συναισθηµάτων και παθών ανάµεσα στους 

ηθοποιούς µεταξύ τους και στο κοινό. Έτσι εκπληρώνεται ο βασικός στόχος του 

θεάτρου, κατά τον Στανισλάβσκι (Πλάθοντας ένα ρόλο): να µιλήσει ο συγγραφέας-

ποιητής µέσω του έργου του. 

   Ξεκινώντας τα ερωτήµατα αναφέροµαι  στην διττή σχέση του  ηθοποιού  µε 

τον εαυτό του και τον ρόλο του. Η σχέση αρχικά µε τον εαυτό έχει επισηµανθεί και 

έχει δοθεί  σηµασία στο ότι πάντα έχει ο ηθοποιός τον ίδιο πρωταρχικό εαυτό, όσο 

διαφορετικούς ρόλους και αν παίζει. Θα µπορούσε  να βοηθήσει τους ανθρώπους, 

που κάνουν θέατρο να εξερευνήσουν βαθύτερα τις δοµές και τις πλευρές του εαυτού 

τους; Έρχονται µέσω του θεάτρου σε επαφή µε τα αισθήµατά τους και µπορούν να 

κατανοούν τις σκέψεις και τις δράσεις τους; 

   Η σχέση του ηθοποιού µε τον ρόλο του µπορεί να τον βοηθήσει στην 

εξερεύνηση θέσεων, απόψεων και καταστάσεων, ώστε να µπορεί να δοκιµαστεί σε 
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εικονικές καταστάσεις προβληµάτων και να είναι έτοιµος αργότερα αν του συµβούν. 

Αν ήταν δυνατόν θα χρησιµοποιούσε την σχέση µε τον ρόλο του για να εκφράσει 

φόβους ή επιθυµίες που ποτέ δεν θα µπορούσαν να εκφραστούν σε κάποιο άλλο 

χώρο, ώσπου τελικά ο ρόλος θα κατέληγε να γίνει καθαρκτικός σχετικά µε τα 

βιώµατα του ανθρώπου που τον υποδύεται. 

   Τέλος όλοι αυτοί οι άξονες που έχει συµπεριλάβει ο Στανισλάβσκι  δεν είναι 

άξονες που σε βοηθούν µόνο στο να παίζεις στην σκηνή, όµως άξονες που σε 

βοηθούν να ζεις ποιοτικότερα και πιο αληθινά την ίδια την ζωή.  

   Ο Στανισλάβσκι είπε πως δεν µπορείς να παίξεις θέατρο αν δεν έχεις ζήσει.  Μπορεί 

το παιχνίδι του θεάτρου να σε κάνει να ζεις ουσιαστικότερα τη ζωή σου; 
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                        Η   Μεθοδολογία  

  Το µοντέλο µεθοδολογίας που ακολούθησα βασίζεται πάνω στο άρθρο της  

Peggy Sax σχετικά µε το επανεγγραφή περιόδων ζωής ή βιωµάτων (Sax, 2006). Η 

έρευνά της ασχολήθηκε µε το πώς µπορούµε να επεξεργαζόµαστε τα βιώµατα στην 

µάθηση αν ξαναειπωθούν γραπτά και προφορικά. Αυτές οι γραπτές επανεγγραφές  

ζωής µπορούν να γίνουν µέσω έρευνας. Το µεθοδολογικό εργαλείο που 

επεξεργάστηκε η Sax είναι πως αυτές η εµπειρίες γίνονται προϊόν περαιτέρω µάθησης 

και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Σύµφωνα µε την έρευνά της µπορούν οι γραπτές 

αναφορές να γίνουν ένα µέσο έρευνας, ανάλυσης και απόδειξης θεωριών. 

   Στο παρόν κείµενο χρησιµοποιώ τον ίδιο τρόπο επεξεργασίας των 

υποθέσεων, που έχω θέσει σχετικά µε την προσωπική αναπτυξή και το θέατρο. 

Αναφέρω τα βιώµατα που είχα εγώ ο ίδιος κατά την διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού 

έτους στα πλαίσια της θεατρικής οµάδας του πανεπιστηµίου Κρήτης. Στην αφήγησή 

µου θα µιλήσω από το επίπεδο των προσωπικών µου σκέψεων και τη προσωπική µου 

αντίληψη των γεγονότων έως τη διαπροσωπική επικοινωνία των υπολοίπων µελών 

της οµάδας, των σχέσεων που πρόεκυψαν από αυτήν και την εξέλιξη των γεγονότων  

κάτω από την δυναµική των σχέσεων αυτών. Έπειτα θα αναλύσω την εµπειρία των 

διαφορετικών περιόδων της  θεατρικής χρονιάς υπό το πρίσµα των διαφορετικών 

θεωριών.   
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Μέρος ∆εύτερο 

 

Η ζωή µου µέσα στο Θέατρο 
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                                      Περίληψη 

  Το παρόν µέρος της εργασίας φιλοδοξεί να αποδώσει τις δικές µου εµπειρίες 

µέσα στο θέατρο. Αρχικά  περιγράφω τις καταστάσεις, συνθήκες που βίωσα µέσα σε 

αυτό, ενώ παράλληλα σκιαγραφείται ο τρόπος που αντιµετώπισα τυχόν προβλήµατα, 

τις ιδιοσυγκρασίες  των ρόλων µου και τις διαπροσωπικές µου σχέσεις. Τέλος  

επιχειρώ να δείξω πώς έβλεπα ο ίδιος τον εαυτό µου και αν αυτό αλλάζει στην 

διάρκεια της εµπειρίας µου. 

  ∆οµείται σε τρία κεφάλαια. Το κάθε κεφάλαιο αναφέρεται σε µία 

διαφορετική περίοδο της θεατρικής χρόνιας. Η θεατρική χρονιά συµπορευόταν µε µια 

ακαδηµαϊκή χρονιά περίπου. Έτσι είχαν σχεδόν την ίδια διάρκεια. Συνεπώς θα 

µιλήσω για µια θεατρική χρονιά  που αντιστοιχεί σε ένα ακαδηµαϊκό έτος . Το κάθε 

κεφάλαιο σηµατοδοτεί ένα διαφορετικό στάδιο µέσα στην θεατρική χρόνια. Κατά 

αυτό τον τρόπο και για να είναι πιο εύκολη η ανάλυσή µου, τα τρία στάδια είναι η 

αρχή- γνωριµία, πρόβες-προετοιµασία για την παράσταση και παράσταση-τέλος. 

  Έχουµε, λοιπόν, τρείς διαφορετικές περιόδους που αναλογούν σε τρία 

διαφορετικά στάδια. Κάθε µια από αυτές τις περιόδους θα µπορούσαν να είναι 

αυθύπαρκτες ιστορίες, µε την δική τους αρχή, τους δικούς τους παράγοντες που 

συµµετέχουν σε αυτή και το δικό της τέλος.  Όµως η καθεµία επηρεάζει την επόµενη 

µε την µορφή της αποθηκευµένης γνώσης που λαµβάνουν τα άτοµα. Παραθέτω τις 

εµπειρίες µου µε την µορφή αποσπασµατικών επεισοδίων που περιγραφούν όλη την 

κατάσταση. Η αφήγηση βασίζεται είτε στην περιγραφή των γεγονότων είτε στην 

περιγραφή των συναισθηµάτων και των εντυπώσεων που µου γέννησαν τα γεγονότα . 

Με το ίδιο τρόπο θα λάβει χώρα και η παρούσα εργασία. 
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Οι µύγες  

Το θεατρικό έργο 

                        Εισαγωγή                              

«Γιατί είµαι άνθρωπος και κάθε άνθρωπος πρέπει να δηµιουργεί µόνος του τον 

δρόµο του» (Sartre,1987,σελ. 78) 

       Το κεφάλαιο αυτό  αναφέρεται στην ακαδηµαϊκή  χρονιά  2005-06. Αυτή 

ήταν η πρώτη µου επαφή µε το θέατρο.  Επίσης ήταν ο πρώτος χρόνος της ζωής µου 

που έζησα µακριά από το σπίτι των γονέων µου και  µέσα σε ένα ακαδηµαϊκό  

περιβάλλον. Εκείνη την χρόνια η οµάδα που έλαβα µέρος αποτελούνταν από 16 

άτοµα. Τον ρόλο του συντονιστή και σκηνοθέτη της οµάδας είχε αναλάβει µια 

κοπέλα που ήταν παλαιότερα µέλος της ίδιας οµάδας και εκείνη την στιγµή είχε µόλις 

τελειώσει µια δραµατική σχόλη. Οι ηλικίες των µελών της οµάδας κυµαίνονταν από 

18  έως  24 ετών.  Υπήρχε ένα ποσοστό της τάξεως του  40%  που δεν είχε ξανακάνει 

θέατρο (µόνο περιστασιακά σε σχολικά πλαίσια ή κάτι παρόµοιο), ένα ποσοστό 

περίπου στο 45%  είχε εµπειρία µιας θεατρικής χρόνιας. Το υπόλοιπο 15% είχε 

εµπειρία πέραν από µια θεατρική χρονιά. Οι συναντήσεις ξεκίνησαν στις αρχές του 

Νοέµβρη και διεξάγονταν κάθε σαββατοκύριακο για αρκετές ώρες. Μετά τα µέσα 

Μαρτίου οι πρόβες άρχισαν να γίνονται πιο εντατικές.  Ώσπου στην περίοδο πριν από 

τις παραστάσεις, δηλαδή από τα τέλη Απριλίου έως τα τέλη Μαΐου, που ήταν οι 

παραστάσεις, οι πολύωρες πρόβες εκτυλίσσονταν σε καθηµερινή βάση.  

       Η µέθοδος που ακολουθήθηκε  από την σκηνοθέτη είχε να κάνει 

περισσότερο µε το σωµατικό θέατρο και ελεύθερους συνειρµούς. Τουτέστιν οι ίδιοι 

οι ηθοποιοί θυµόµασταν τα βιώµατά µας και αν αυτά µπορούν να σχετιστούν µε τα 

βιώµατα του ήρωά µας.  ∆εύτερο βήµα σε αυτήν την µέθοδο ήταν η εξερεύνηση των 

συναισθηµάτων που µας δηµιουργούνται µέσω αυτών των βιωµάτων.  Τρίτο βήµα, 

πώς αφού έχει ανακαλυφθεί το συναίσθηµα, αφήνεται για να δηµιουργηθεί 

συνειρµικά µια εικόνα του κόσµου ή της κατάστασης, όπου αυτό το συναίσθηµα θα 

εκφραστεί.  Τέταρτο βήµα της µεθόδου είναι το πώς ο ηθοποιός θα µπορούσε να βρει 

τρόπο να εκφραστεί και να κοινωνήσει στο κοινό αυτό που θέλει να πει, χωρίς λέξεις 

παρά µόνο µε το σώµα του.  Πέµπτο βήµα,  πώς µπορεί να εκφραστεί το ίδιο πράγµα 

καί µε λόγια. Σε αυτή τη µέθοδο υπάρχουν στοιχεία του συστήµατος Στανισλάβσκι, 
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όπως η συγκινησιακή µνήµη και το επίπεδο της µη συνειδητότητας διαµέσου των 

ελευθέρων συνειρµών. Ακόµα εισάγονται στοιχεία της θεωρίας του  Grotowski ( 

Richard,1998), για τη σωµατική µνήµη και έκφραση. Η συγκεκριµένη µέθοδος έδινε 

µεγάλη βάση στο άτοµο και στο δυναµικό του, αλλά έβαζε σε δεύτερη θέση την 

επικοινωνία µε τους υπολοίπους πάνω και κάτω από την σκηνή. 

   Το έργο που επιλέχθηκε ήταν οι Μύγες του Jean-Paul Sartre. Πρόκειται για 

δράµα σε τρείς πράξεις εµπνευσµένο από τον ελληνικό µύθο των Ατρειδών που 

αναπτύσσει µία φιλοσοφική αντίληψη της τραγωδίας µε υπαρξιστικά στοιχεία. Το 

έργο θίγει θέµατα της µετάνοιας, της ελευθερίας και το πώς εισάγονται µέσα στην 

πολίτικη και κοινωνική ζωή.  Αναφέροµαι εκτενέστερα επί της θεµατολογίας και της 

υπόθεσης του έργου στο δεύτερο υποκεφάλαιο που αφόρα την προετοιµασία της 

παράστασης. 

   Η διήγησή µου δεν καταφέρνει να εσωκλείσει όλα τα  γεγονότα που 

συνέβησαν εκείνη τη χρονιά. Αυτό που κάνει, είναι να δίνει µια εικόνα των 

πεπραγµένων εκείνης της περιόδου και των συνθηκών που επικρατούσαν µέσα στην 

οµάδα, καθώς και µέσα στην δική µου αντίληψη για τον καινούριο κόσµο που 

ανοιγόταν µπροστά µου.  
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Κεφάλαιο 1 

                         Αρχή – Γνωριµία 

    «Φοβόµουν να βρεθώ µοναχή µου στους µεγάλους δρόµους»  

(Sartre,1987,σελ. 35) 

  Αυτή είναι  η απάντηση που δίνει  η  Ηλέκτρα του Sartre στον  αδερφό της, 

όταν τον αναγνωρίζει ύστερα από είκοσι χρόνια, στην ερώτησή του, γιατί δεν έφυγε 

µακριά από το  παλάτι που τόσο σιχαινόταν και µισούσε. Έτσι ένιωθα και εγώ εκείνο 

το ζεστό µεσηµέρι του Σαββάτου όταν έµπαινα στο µεγάλο αµφιθέατρο του 

πανεπιστηµίου. Η αίθουσα µου φαινόταν τεράστια. Μέσα βρισκόταν καµιά εικοσαριά 

άτοµα που κινούνταν υπερβολικά άνετα για τα δεδοµένα µου. Και εγώ ένιωθα µικρός 

και ότι όλα τα µάτια ήταν ριγµένα πάνω µου. Ο λαιµός µου είχε αρχίσει να στεγνώνει 

και το αίµα µου να συσσωρεύεται στο κεφάλι, χρωµατίζοντας κατακόκκινο το 

πρόσωπό µου.  Έτρεξα να αποφύγω όλα τα πρόσωπα που νόµιζα πως µε κοιτούσαν 

και κάθισα στο κοντινότερο έδρανο που βρήκα. Έβαλα τα πράγµατά µου µπροστά 

από την θέα αυτών των άνετων ανθρώπων, έτσι ώστε να καλύπτοµαι όσο µπορούσα. 

Έπειτα προσπάθησα να πάρω µια στάση που να δείχνω άνετος, µήπως και δεν 

καταλάβουν πόσο άβολα ένιωθα. 

   Εκείνη τη στιγµή ήρθαν δυο κοπέλες και µε ρώτησαν ευγενικά το όνοµά 

µου. Εγώ απάντησα όσο πιο εντυπωσιακά µπορούσα µην καταλαβαίνοντας πόσο 

ψεύτικος γινόµουν. Ύστερα µου είπαν πως αρχίζουµε σε λίγα λεπτά την πρόβα και θα 

έπρεπε να τις ακολουθήσω στην σκηνή. Οι σκέψεις µου στριφογύριζαν  γύρω από το 

γιατί εγώ, τί εννοούν όταν λένε να ανεβούµε πάνω στην σκηνή, τί θα κάνουµε εκεί, 

πόσο ντρέποµαι να µε δούν όλοι και τί γνώµη θα σχηµατίσουν ή µήπως θα µε 

διώξουν αν δεν ήµουν κάλος.  Έχοντας όλες αυτές τις σκέψεις στο µυαλό µου, έσφιξα 

τα δόντια και χαµογελούσα όσο περισσότερο µπορούσα, µήπως και µε αυτόν τον 

τρόπο κατάφερνα να κρύψω το άγχος. 

   Η αλήθεια είναι ότι δεν θυµάµαι ακριβώς τι έγινε µετά. Αλλά σίγουρα 

παίξαµε ένα από αυτά τα παιχνίδια γνωριµίας που κάποιος κρατά την µπάλα και την 

στέλνει στον απέναντι λέγοντας το όνοµα του ατόµου που την στέλνει. Αφού 

τελείωσε αυτό το παιχνίδι και κατάλαβα πως όλοι κάνουµε λάθη στα ονόµατα και δεν 

είµαι ο µόνος που νιώθει άβολα, άρχισε η αίθουσα και η σκηνή να µην µου φαίνονται 

τόσο µεγάλες και απειλητικές όσο πριν. Τα παιχνίδια µε την µπάλα συνεχίστηκαν. Η 

µπάλα άρχισε να µεταµορφώνεται σε µια σφαίρα τριάντα κιλών ή σε ένα 
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πυρακτωµένο τόπι.  Το µαγικό σε αυτήν την κατάσταση ήταν ότι η σφαίρα παράµενε 

πάντα η ίδια αλλά καθώς άλλαζε η αντίληψη όλων µας για αυτό το αντικείµενο, 

συνακόλουθα άλλαζε η συµπεριφορά και τα συναισθήµατά µας. ∆εν είχα 

ξαναπροσέξει ποτέ την ύπαρξη αυτού του φαινοµένου.  Το είχα διδαχθεί στην θεωρία 

αλλά ποτέ δεν το είχα  βιώσει ως µέρος αυτού του φαινοµένου. 

   Στην συνέχεια διεξάχθηκαν και άλλα παιχνίδια που δυστυχώς δεν µπορώ να 

θυµηθώ. Προς το τέλος της πρόβας λοιπόν περάσαµε στο κοµµάτι των 

αυτοσχεδιασµών. Αυτοσχεδιασµός είναι η θεατρική  άσκηση που ο ηθοποιός (ή οι 

ηθοποιοί)   καλείται να αποδώσει µια θεατρική συνθήκη ( µια ιδέα ή µια κατάσταση), 

χωρίς να υπάρχει αυστηρά δοµηµένο πλαίσιο σχετικά µε τα λόγια και τις πράξεις που 

θα ειπωθούν πάνω στην σκηνή. Το µόνο που έχει σκεφτεί και συνεννοηθεί ο/οι 

ηθοποιός/οι  είναι το γενικό κλίµα της κατάστασης ή της ιδέας που καλούνται να 

ερµηνεύσουν. Εκείνη τη φόρα για παράδειγµα,  υπήρχε η συνθήκη ότι τα δύο άτοµα 

που συµµετείχαν θα κλειστούν στο ασανσέρ. Τα πρόσωπα που ερµήνευαν υιοθέτησαν 

αυτό σαν βάση, έπειτα  συζήτησαν στο ποιοί ήταν οι ίδιοι, δηλαδή τα θεατρικά 

πρόσωπα που θα υποδυόταν, τί σχέση είχαν µεταξύ τους και µέσα σε άκρες την 

υπόθεση της µικρής ιστορίας που θα έπαιζαν.  

   Στον αυτοσχεδιασµό αυτό συµµετείχαν δυο παιδιά πολύ ταλαντούχα που 

αρχικά µας έκαναν να γελάµε υστερικά µε το πώς δυο άσπονδοι εχθροί έρχονται σε 

µια τόσο στενή επαφή και τα νεύρα τους γίνονται κουρέλια. Ενώ εµείς κάτω από την 

σκηνή το χαιρόµαστε µε τα βλέµµατά µας καρφωµένα πάνω τους, κατόπιν ένας από 

τους δυο παθαίνει νευρική κρίση και ο άλλος δεν προσπαθεί να τον βοηθήσει απλά 

θέλει να αποφύγει την κατάσταση. Τα δικά µας γέλια µετατράπηκαν σε πραγµατική 

αγωνία. Ενώ µέσα στο δικό µου µυαλό η σκηνή άρχισε να µετατρέπεται σε ένα χώρο 

δέους που µπορεί να συµβούν υπέροχα και τροµερά πράγµατα ή και τίποτα. Ανάλογα 

µε το πόσο διαθέσιµος ήµουν να δώσω, να πάρω, να ψάξω, να εµπιστευτώ και να 

δοκιµάσω. Η σκηνή ήταν εκεί πριν από µένα και µετά από µένα. Μόνη της δεν είναι 

παρά κούφια σανίδια. Εµείς οι άνθρωποι της δίνουµε ζωή και την κάνουµε ένα µέρος 

όπου γλυκόπικρα παραµύθια και σκληρή πραγµατικότητα γίνονται ένα.   

  Με αυτές τις σκέψεις, µε µεγάλη αγωνία, ακόµα περισσότερο φόβο έφυγα  

από την πρώτη µου πρόβα. Το µεγάλο αµφιθέατρο παρέµενε µεγάλο και φοβογόνο 

αλλα ήταν ‘πασπαλισµένο από την σκόνη που είναι φτιαγµένα τα όνειρα’, όπως λέει 

και ο Σαίξπηρ στην Τρικυµία µέσα από το στόµα του Πρόσπερο. (Shakespeare, 1989) 
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   Σε κάποια από τις επόµενες πρόβες γνώρισα τί σηµαίνει ζέσταµα µέσω 

χαλάρωσης για την κατευθυνόµενη ονειροπόληση.  Ήταν από τις πρώτες φορές που 

άφησα την φαντασία µου να ταξιδέψει τόσο πολύ και το σώµα µου να χαλαρώσει, 

ενώ µπορούσα να επικοινωνήσω µε τους άλλους.  Ήταν µια από τις πρώτες κρύες 

µέρες του χειµώνα.  Είχαν µαζευτεί περίπου 20 άτοµα. Πάλι πολλά από αυτά δεν θα 

έµεναν απλά είχαν έρθει για να δουν πώς είναι η θεατρική οµάδα του πανεπιστηµίου. 

Όλοι µας νιώθαµε λίγο αµήχανα. Οι εντολές ήταν απλές και ρητές. Έπρεπε να 

κλείσουµε τα µάτια µας και να εµπιστευτούµε την σκηνοθέτη µας. Αρχικά 

παρατηρήσαµε την αναπνοή µας και µετά χαλαρώσαµε σταδιακά όλους τους µύες του 

σώµατός µας, µέχρι που σταµάτησα να αισθάνοµαι το κρύο πάτωµα. Η επόµενη 

εντολή µας υπαγόρευε να φανταστούµε  ένα χώρο όπου θα ήµασταν ευτυχισµένοι, 

όπως τον θέλουµε. Μέσα σε αυτόν τον χώρο µας χαρίστηκαν τρία δώρα. Αφού τα 

ξετυλίξαµε και είδαµε τι περιέχουν, έπρεπε να ανοίξουµε τα µάτια µας και να τα 

προστατεύουµε από τους άλλους. Έτσι εµφανίστηκε ένα κουτί µπροστά µας που 

µπορούσαµε να φυλάξουµε τα φανταστικά δώρα. Το κουτί είχε δύο διαφορετικά 

συρτάρια. Το πρώτο που ανοίξαµε περιείχε τον µεγαλύτερο πόθο µας. Ήταν ελεύθερη 

η επιλογή µας να το µοιραστούµε µε τους υπόλοιπους ή να το κρατήσουµε για τον 

εαυτό µας. Ύστερα ήρθε η στιγµή που θα έπρεπε να ανοίξουµε το άλλο συρτάρι του 

κουτιού µας. Μέσα βρισκόταν ο µεγαλύτερος φόβος µας. Πάλι ήµασταν ελεύθεροι να 

τον µοιραστούµε ή όχι. Μόλις το κλείσαµε όλοι, µια πελώρια φανταστική φωτιά 

άναψε στο κέντρο της σκηνής. Εκεί θα µπορούσαµε να πετάξουµε τους φόβους µας 

και να λυτρωθούµε από αυτούς. Αµέσως σχηµατίστηκε ένας κύκλος γύρω από την 

φωτιά που όλοι απολάµβαναν την ζέστη της που έδιωχνε µακριά όλους τους φόβους 

µας. Το σώµα µας δεν ήταν πια παγωµένο από την αµηχανία αλλά όλοι µαζί ήµασταν 

κοινωνοί µιας µεγάλης φωτιάς που µας λύτρωνε. Με αυτόν τον τρόπο οι λίγο πριν 

άγνωστοι, αµήχανοι συνδαιτυµόνες της πρόβας µετατράπηκαν σε ανθρώπους που 

ήταν διαθέσιµοι να δηµιουργήσουν µαζί, χωρίς την µεγάλη ντροπή που τους 

κατέβαλε πριν κάµποση ώρα.  

  Έπειτα από την άσκηση όλοι αρχίσαµε να ξεκουραζόµαστε, µιας και είχαµε 

επίσηµο διάλλειµα, µιλούσαµε για την άσκηση και τί είχαµε φανταστεί. Ξαφνικά οι 

δυο πιο χειροδύναµοι άνδρες της πρόβας άρπαξαν µια κοπέλα και την έβαλαν σε µια 

καρεκλά. Ο σκηνοθέτης είπε ότι η καρέκλα ήταν ηλεκτρική και ότι θα πέθαινε. Είχε 

µόνο δυο λεπτά να απολογηθεί. Ενώ ήξερα ότι όλο αυτό ήταν ψέµα, η καρέκλα ήταν 

µια απλή καρέκλα και τα παιδιά που την σήκωσαν ήταν απλώς µέλη της οµάδας µε 
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έλουσε κρύος ιδρώτας. Ήταν καθαρός φόβος που δεν µε άφηνε να κουνηθώ. Η 

κοπέλα πραγµατικά έκλαιγε και φώναζε ότι δεν είχε κάνει τίποτα. Το χειρότερο ήταν 

ότι τα παιδιά συνέχισαν να την κρατούν µε δύναµη στην καρέκλα, όσο και αν εκείνη 

εκλιπαρούσε να φύγει. Ένας εκκωφαντικός κρότος ακουγόταν κάθε δέκα 

δευτερόλεπτα.  Όλοι σχεδόν βρισκόταν στην ίδια κατάσταση µε έµενα. Κανένας δεν 

κουνιόταν.  Έµοιαζαν να το πιστεύουν αλλα να µη θέλουν να το δουν, σαν να ήταν 

ανίκανοι να αντιδράσουν. Το περιστατικό έληξε µετά από µερικούς εκκωφαντικούς 

χτύπους. Αναρωτιόµουν, πώς οι άνθρωποι που µέχρι πριν από µερικά λεπτά έµοιαζαν 

δυνατοί και ζωντανοί, ακινητοποιήθηκαν και τους έλουσε ο φόβος, κάνοντάς τους 

ανίκανους να αντιδράσουν σε οτιδήποτε. Επίσης τί  ήταν αυτό που µε έκανε να  

πιστέψω όλον αυτό τον υποτιθέµενο θάνατο ενώ όλα ήταν ψεύτικα, εκτός από τα 

αισθήµατα και τις σκέψεις µας;   

  Μερικές πρόβες µετά κληθήκαµε να κάνουµε έναν άλλο αυτοσχεδιασµό που 

τον θυµάµαι ακόµα λόγο της συναισθηµατικής έντασης που µου προκάλεσε. Είχαµε 

βρεθεί ήδη στις αρχές του ∆εκέµβρη. Τα άτοµα που συµµετείχαν στις πρόβες είχαν 

λιγοστέψει αισθητά και εγώ είχα αρχίσει ήδη να γνωρίζω και να συµπαθώ τα µέλη 

της  οµάδας.  Η πρόβα είχε αρχίσει  µε ευχάριστη διάθεση και κυλούσε συνεχώς όλο 

και καλύτερα. Ώσπου κάποια στιγµή όλα τα αγόρια της οµάδας, πέντε ή έξι στον 

αριθµό, ανεβήκαµε για έναν αυτοσχεδιασµό.  Η οδηγία ήταν ότι όλοι περιµένουµε 

εξετάσεις  καρκίνου στο προθάλαµο ενός ιατρείου. Όλοι µας τότε αρχίσαµε να 

κινούµαστε όπως κάποιος που ανησυχεί. Τα συναισθήµατά µας όµως παρέµεναν 

παγωµένα, µέχρι που άρχισα να παρατηρώ τους άλλους και να σκέπτοµαι πόσο 

τυχερός που είµαι που δεν έχω αγχωθεί και είµαι υγιείς. Αυτό µου ενέπνευσε µια 

ασφάλεια για την κατάστασή µου αλλά παράλληλα ένας φόβος δηµιουργήθηκε. Ως 

αποτέλεσµα της σκέψης, ότι αυτή η υγεία δεν είναι δεδοµένη και ότι δεν πρόκειται να 

την έχω για πάντα. οι κινήσεις µου άρχισαν να γίνονται λιγότερες και µικρότερες. 

Πριν από αυτή την σκέψη συνεχώς περπάταγα πάνω-κάτω για να δείξω το άγχος µου. 

Αντίθετα µετά προσπαθούσα να βολευτώ όσο µπορούσα σε µια από τις καρέκλες 

υποδοχής. Όλες µου οι κινήσεις ήταν σχετικές µε εκείνη την καρέκλα και πώς θα 

µπορούσα να βολευτώ πάνω σε αυτήν. Ήταν σαν η µάχη µου µε την σκεψη του 

καρκίνου να έπαιρνε σάρκα και οστά στην τοποθέτησή µου στην καρέκλα. Όσο 

περνούσε ο χρόνος η µάχη γινόταν πιο έντονη και ένιωθα όλο και περισσότερο 

πιεσµένος. Μέχρι που έξι διπλωµένα κοµµάτια χαρτί εµφανίστηκαν στην άκρη του 

πατώµατος.  Τα πέντε από αυτά ήταν λευκά ενώ το ένα είχε ένα σταυρό. Έπρεπε να 
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διαλέξουµε στην τύχη πιο χαρτί θα θέλαµε να πάρουµε. Αυτό που θα έπαιρνε το 

σταυρωµένο χαρτί θα είχε καρκίνο. Ό,τι και αν συνέβαινε δεν έπρεπε να πούµε 

τίποτα, ώστε οι θεατές να µπορέσουν να καταλάβουν από µόνοι τους ποιός είχε 

καρκίνο µε την διαφορά στο παίξιµό του.  

      Εγώ ήµουν αυτός µε το σταυρωµένο χαρτί. Το άνοιξα, το κοίταξα και 

µετά το ξαναδίπλωσα σφιχτά σαν να µην ήθελα να το ξαναδώ. Πήγα να καθίσω στην 

καρεκλά που προσπαθούσα να βολευτώ όπως  πριν από µερικά λεπτά. Κατάλαβα πως 

δεν άντεχα να ξανακαθίσω εκεί. Πιάστηκα από τα µπράτσα της καρεκλάς και κοίταζα 

ευθεία µπροστά ρωτώντας από µέσα µου γιατί. Έβλεπα την αρρώστια σαν µια 

τιµωρία που µου δόθηκε, που όµως δεν την άξιζα. Έπειτα οι σκέψεις µου 

στριφογύρισαν γύρω από τα πράγµατα που αγαπώ, γύρω από τα πράγµατα που µε 

κάνουν να µένω ζωντανός και να χαµογελώ για αυτό. Σκέφτηκα πως όλα αυτά τα 

πράγµατα φεύγουν και εξαφανίζονται.  Το µόνο πράγµα που µπορούσα να κάνω είναι 

να κοιτώ το κενό και να κραυγάζω από µέσα µου, που πάνε όλα αυτά που έχω! ∆εν 

ήξερα πια ποιός ήµουν, ήξερα µονάχα πως δεν αντέχω να βλέπω τα πράγµατα να 

φεύγουν. Άρχισα να ζηλεύω και να µισώ τους άλλους που δεν είχαν καρκίνο ενώ εγώ 

είχα. Παρατηρούσα τον τρόπο που κινούνταν και προσπαθούσα να τραβήξω το 

βλέµµα τους. ∆εν ήξερα γιατί, αλλά θα ήθελα ένα µπράτσο για να κρατηθώ. Κάποιον 

να µου πει ησύχασε. Αλλά κανένας δεν βρέθηκε εκεί. Σα να είχα µια αρρώστια που 

µεταδίδεται και δεν µε κοίταζαν καν στα µάτια µήπως τους µολύνω µε το βλέµµα 

µου. Τότε έκανα µια µικρή ανεπαίσθητη κίνηση που µε χαλάρωνε, το τρίψιµο της 

καρέκλας µε τα χέρια µου. Η κίνηση γινόταν πιο µεγάλη και πιο έντονη. Με 

πλησίασε κάποιος, δεν θυµάµαι ποιός. ∆εν θυµάµαι τι έγινε µετά. Το µόνο που 

θυµάµαι είναι µερικά λεπτά αργότερα να µε ταρακουνά µε τα χέρια του για να µε 

συνεφέρει. Η άσκηση είχε τελειώσει. Εγώ είχα χάσει σχεδόν τον έλεγχο. Οι άνθρωποι 

που µέχρι πριν µου φαινόταν εχθρικοί και απόµακροι, ήταν εκεί µαζί µου. Όλα 

ξανάγιναν όπως πριν την άσκηση. Συνειδητοποιούσα όλα αυτά που είχα. ∆οκίµαζα 

και καταλάβαινα ποιά πράγµατα ήταν πολύτιµα για µένα και ποιές είναι οι ανάγκες 

µου. Σαν ένα παιχνίδι που παίζεις και γνωρίζεις. 

   Εκείνη την φόρα ήταν η πρώτη  φορά και µια από τις λίγες φορές που πήρα 

συγχαρητήρια από τον σκηνοθέτη µου. Οι µέρες πέρασαν και µέχρι που έφτασαν τα 

Χριστούγεννα. Το παιχνίδι του θεάτρου είχε αρχίσει να µπαίνει για τα καλά µέσα 

στην ζωή µου και να την αλλάζει µε το δικό του τρόπο. Ένιωθα την σκηνή σαν ένα 

τεράστιο τραµπολίνο συναισθηµάτων που µπορούσα να χοροπηδήσω πάνω σε αυτά 
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χωρίς να φοβάµαι ότι θα πληγωθώ. Οι συνοδοιπόροι µου σε αυτό το ταξίδι δεν µε 

κρατούσαν στο έδαφος αλλά µε βοηθούσαν να φτάσω ψηλότερα. Μου έδειχναν ένα 

άλλο δρόµο, µέσα στον όποιο δεν πιεζόµουν για να γίνω κάτι άλλο. Αντίθετα  

ανακάλυπτα αυτό που ήµουν και άρχισα να το εκτιµώ. Το έβλεπα σε όλους γύρω µου 

µέσα στην οµάδα. Άνθρωποι που δεν προσπαθούσαν να προσποιηθούν κάτι άλλο. 

Πάρα µόνο σέβονταν αυτό που ήταν. Είχαν αρχίσει να γίνονται πρότυπα. Με αυτές 

τις σκέψεις τελείωσε η πρώτη περίοδος στο θέατρο. Μαζί µε αυτήν τελειώνει και 

αυτό το υποκεφάλαιο, ώστε να περάσουµε στο σηµείο να διαλέξουµε έργο και να το 

προετοιµάσουµε για τις µεγάλες παραστάσεις του καλοκαιριού.  
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Κεφαλαίο 2 

       Πρόβες- Προετοιµασία για την Παράσταση 

     «Για να αγαπήσεις ή να µισήσεις πρέπει να δοθείς»  (Sartre,1987, σελ. 46)               

 

Αυτά είναι τα λόγια του Ορέστη προς τη αδελφή του, όταν αποφασίζουν να 

διαπράξουν ένα  έγκληµα που θα τους απελευθερώσει.  Έτσι κάπως  άρχισε η 

περίοδος µετά την πρωτοχρονιά του 2006, µε το αν θα µπορούσα να εµπιστευτώ και 

να δοθώ στην οµάδα του θεάτρου ή όχι.  

   Η περίοδος άρχισε µε πίεση. Είχαµε µπροστά µας υποχρεώσεις έξω από την 

οµάδα και έπρεπε παράλληλα να σταθεροποιηθούν τα µέλη τα όποια θα έπαιρναν 

µέρος στην παράσταση. Το σηµαντικότερο ήταν ότι έπρεπε να επιλεγεί το έργο που 

θα ανεβάζαµε. Συνεπώς υπήρξε µια ένταση από την µεριά των υποχρεώσεων αρχικά 

και δεύτερον από την µεριά ότι έπρεπε να πάρω την απόφαση αν θα έπρεπε να µείνω 

στην οµάδα και να είµαι συνεπής. Το γεγονός αυτό µου προκαλούσε τουλάχιστον 

φόβο. Μέχρι εκείνη την στιγµή δεν είχα µάθει να είµαι πιστός σε µια οµάδα. Την 

απόφαση την είχα ήδη πάρει πολύ πριν έρθει εκείνη η στιγµή,  επειδή είχε γίνει τόσο 

σηµαντικό το θέατρο αλλα καί η οµάδα, που δεν ξέρω αν θα µου άρεσε η ζωή µου 

χωρίς αυτήν την δέσµευση. Ήταν µαγικό σχεδόν να µπορώ να αποφασίσω ότι κάτι 

που µε δεσµεύει θα µπορούσε να µου αρέσει τόσο.  

  Το ταξίδι µέσα στα θεατρικά έργα είχε αρχίσει.  Περνούσα τις ώρες µου 

στην βιβλιοθήκη του πανεπιστηµίου µου διαβάζοντας µεγάλους κλασσικούς του 

θεάτρου. Η αλήθεια είναι ότι δεν καταλάβαινα πολλά  και ήµουν ελαφρώς χαµένος 

µέσα στα µεγάλα βαριά ονόµατα.  Παρά ταύτα σιγά-σιγά άρχισαν να παίρνουν µορφή 

µέσα στο µυαλό µου. Εγώ άρχισα να αντιλαµβάνοµαι πόσο περίπλοκο και 

συναρπαστικό θα µπορούσε να είναι ένα θεατρικό έργο. Αφού φέραµε όλοι προτάσεις 

και ψηφίσαµε καταλήξαµε πως θα ανεβάζαµε το έργο του jean-Paul Sartre, Μύγες.  

   Η υπόθεση του έργου είναι η εξής:  Ο Ορέστης επιστρέφει στο Άργος, τη 

γενέτειρα πόλη του, που είναι πλέον κυριευµένη από τις µύγες. Παρουσιάζεται σαν 

ξένος, µε το όνοµα Φλέβιος, και συνοδεύεται από τον πιστό παιδαγωγό του. Εκεί 

βλέπει ένα λαό να υποφέρει από τις τύψεις για τα κρίµατά του, που υλοποιούνται µε 

τη µορφή των ενοχλητικών µυγών. Ο φόνος του βασιλιά του Άργους και πατέρα του 

Ορέστη, Αγαµέµνονα, από τη σύζυγό του και µητέρα του ήρωα, Κλυταιµνήστρα, και 
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από τον εραστή της Αίγισθο βαραίνει όλον το λαό του Άργους σαν προπατορικό 

αµάρτηµα. 

  Η Ηλέκτρα, αδερφή του Ορέστη είναι αναγκασµένη να ζει στο παλάτι ως 

δούλα, για να υπηρετεί τους άρχοντες. Αποτελεί όµως τη µοναδική φωνή αντίδρασης 

και προσπαθεί µάλιστα να ξεσηκώσει µία λαϊκή επανάσταση ενάντια σε αυτήν την 

αιώνια τιµωρία, αλλά ο ∆ίας, θεός των µυγών και του θανάτου την εµποδίζει. 

  Ο Ορέστης αποκαλύπτει την πραγµατική του ταυτότητα στην Ηλέκτρα και 

παρασύρεται άµεσα από το πάθος της, αποφασίζοντας να εκδικηθεί το φόνο του 

Αγαµέµνονα και να σκοτώσει τον Αίγισθο και την Κλυταιµνήστρα. Παρά τις 

αντίθετες προσπάθειες του ∆ία, ούτε ο Ορέστης παραιτείται από τα σχέδιά του αλλά 

ούτε και ο Αίγισθος αποφασίζει να προστατεύσει τον εαυτό του . Μετά τη δολοφονία, 

τα δύο αδέρφια βρίσκουν καταφύγιο στο ναό του Απόλλωνα, για να ξεφύγουν από τις 

απειλητικές µύγες που τους κυκλώνουν. 

  Τέλος ο θεός του Ήλιου (∆ίας) πετυχαίνει τη συγχώρεση της Ηλέκτρας -που 

έχει πια λυγίσει υπό το βάρος της πράξης τους- αλλά όχι και του Ορέστη. Εκείνος ως 

ελεύθερος άνθρωπος επιλέγει να αποχωρήσει από το Άργος παίρνοντας µαζί του όλες 

τις µύγες και απελευθερώνοντας έτσι τους Αργείους από τις τύψεις τους. 

   Η θεµατολογία απαρτίζεται από δύο βασικούς άξονες που είναι  

αλληλένδετοι µεταξύ τους, την µετάνοια και την ελευθερία. Αρχικά οι κάτοικοι του 

Άργους βασανίζονται και κυβερνώνται από τις τύψεις τους σε σηµείο µαζοχισµού. 

Κατά τη διάρκεια µάλιστα της επονοµαζόµενης «γιορτής των νεκρών», που αποτελεί 

το αποκορύφωµα του αυτοβασανισµού τους , συµµετέχουν όλοι στον εορτασµό της 

επανόδου των νεκρών. Έτσι οι νεκροί απελευθερώνονται και βγαίνουν µέσα από µια 

σπηλιά -η οποία έχει ανοιχθεί ειδικά για την περίσταση – προκειµένου να µπορέσουν 

να τιµωρήσουν µε την παρουσία τους τους ζωντανούς για όλα τα λάθη τους. 

   Η Ηλέκτρα και στη συνέχεια και µέχρι τέλους ο Ορέστης αµφισβητούν 

έντονα αυτήν την πρακτική αυτοτιµωρίας, πρεσβεύοντας αντίθετα την ελεύθερη 

βούληση του ανθρώπου. Για τον Ορέστη η µετάνοια για ένα έγκληµα ισοδυναµεί µε 

δειλία έναντι της αρχικής επιλογής. Ο ίδιος δε όταν έρχεται η ώρα αποδέχεται πλήρως 

το διπλό φονικό και τις συνέπειες της -δίκαιης καταυτόν- πράξης του. Η τελική 

σκηνή όµως αναδεικνύει τις εκ διαµέτρου αντίθετες αντιδράσεις του Ορέστη και της 

Ηλέκτρας έναντι του εγκλήµατος. Ενώ ο Ορέστης αποδέχεται τις πράξεις του και 

είναι αποφασισµένος να ζήσει µε τις επιλογές του, η Ηλέκτρα δειλιάζει, µετανοεί και 
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εξοµοιώνεται έτσι µε τους υπόλοιπους Αργίτες. Συνεπώς ο Ορέστης αποφασίζει την 

ελευθερία τόσο από το ειδεχθές βάρος της µοίρας του όσο και από τις τύψεις. 

    Ωστόσο ο Ορέστης τελικά επιλέγει να θυσιαστεί για τον λαό του. Αποχωρεί 

ακολουθούµενος από τις µύγες, απελευθερώνοντας έτσι την πόλη από αυτές. Οι 

άνθρωποι αποµένουν πλέον µόνοι, ελεύθεροι να επιλέξουν τις πράξεις τους. Εδώ 

όµως αξίζει να σηµειωθεί και ο χριστιανικός υπαινιγµός της τελευταίας σκηνής του 

έργου κατά την οποία ο Ορέστης φεύγει παίρνοντας στους ώµους του όλα τα κρίµατα 

των κατοίκων του Άργους. Με αυτόν τον τρόπο τίθεται η προβληµατική της 

απελευθέρωσης του ανθρώπου από κάποιον άλλο. Σύµφωνα µε τον Σαρτρ πάντως, ο 

µόνος τρόπος για να καταστούν οι άνθρωποι υπεύθυνοι για τις πράξεις τους είναι να 

τους αποκαλυφθεί το πέπλο των ψευδαισθήσεών τους. 

   Ο δεύτερος άξονας τοποθετείται πάνω στην ελευθερία, δηλαδή ποιά είναι η 

ελευθερία και αν όντως υπάρχει. Ο Sartre αναφέρει στο έργο του "Το επώδυνο 

µυστικό των θεών και των βασιλιάδων είναι πως οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι», 

εξηγεί ο ∆ίας στον Αίγισθο. 

   Πραγµατικά, ο ∆ίας επεµβαίνει όταν τον επικαλείται κάποιος (αρχικά 

η Ηλέκτρα κι έπειτα ο Ορέστης) και κάνει ένα θαύµα, αλλά χάνει κάθε εξουσία πάνω 

σε όποιον είναι ελεύθερος. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τον Αίγισθο που δεν µπορεί 

να κυβερνήσει έναν συνειδητά ελεύθερο λαό. Για αυτόν το λόγο οφείλουν να 

εµποδίσουν τον Ορέστη να µεταδώσει την «ασθένειά» του στον λαό. Και ο ίδιος ο 

λαός όµως φαίνεται να είναι ικανοποιηµένος µε την καταδίκη του και αρνείται την 

πρόταση απελευθέρωσης που κάνει η Ηλέκτρα στη γιορτή των νεκρών. 

  Ο συγγραφέας ασκεί κριτική στην τυραννία και στην καταπίεση του λαού, 

αφήνοντας όµως παράλληλα αιχµές για την ευθύνη του ίδιου του λαού σε αυτό το 

παιχνίδι εξουσίας. Γιατί η ελευθερία έχει ένα κόστος: Ο Ορέστης για αυτόν το λόγο 

παραµένει σε όλο το έργο αποκοµµένος και σχεδόν απόκληρος, πρώτα από τον 

παιδαγωγό του και έπειτα από τον ∆ία , την αδελφή του και το λαό του. Έτσι ο Σαρτρ 

προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τον αναγνώστη-θεατή στην προσωπική δύναµή του. 

 

     

   Αρχή του έργου.  Τέλος Φλεβάρη  είχε γίνει ήδη η επιλογή του έργου. 

Βρεθήκαµε για να γίνει η πρώτη ανάγνωση του κείµενου. ∆υόµιση ώρες να 

διαβάζουµε όλοι µαζί ένα κείµενο που δεν µπορούσα να καταλάβω τίποτα. Το µεγάλο 

ερώτηµα που τίθεται µετά από την επιλογή του έργου, είναι το πώς θα προσεγγιστούν 
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οι ιδέες του συγγραφέα, έτσι ώστε  να γίνουν κτήµα µας για να µπορούµε να τις 

ερµηνεύσουµε  πάνω στην σκηνή.  Εγώ ήµουν γεµάτος ενθουσιασµό για το έργο που 

επρόκειτο να ανεβάσουµε. ∆εν αντιλαµβανόµουν σχεδόν κανένα από τα θέµατα που 

θιγόταν από τον Sartre, αλλά η διαδικασία εξερεύνησης ήταν κάτι παραπάνω από 

γοητευτική.  

   Βρισκόµουν µπροστά σε ένα βαρύ και δύσκολο έργο, καθαρά φιλοσοφικό 

και το κοίταζα µε το στόµα ανοιχτό, αναρωτώµενος πώς θα το παρουσιάσουµε. 

Μέχρι που η απάντηση ήταν απλή. Θα δουλέψουµε σε οµάδες. Χωριστήκαµε σε 

οµάδες που η καθεµία πηρέ κάποιο διαφορετικό κοµµάτι από την πρώτη πράξη του 

έργου, το διαβάσαµε και το παίξαµε. Επιτέλους άρχιζα να συνειδητοποιώ πόσο 

τραγική ήταν η κατάσταση αυτών των ανθρώπων. Πόσο τυφλά πίστευαν στο θεό των 

µυγών που τους γέµιζε τύψεις. Πόσο γεµάτοι ήταν από φόβο.  

  Ο φόβος λοιπόν έγινε το πρώτο ζητούµενό µας. Πώς µπορεί να νιώθουµε 

τόσο φόβο, ώστε να αφήνουµε κάθε πτυχή της ζωής µας να ελέγχεται από τύψεις 

πόθων ή λαθών που έχουµε κάνει;  Το  προσεγγίσαµε  µέσα από µια κατευθυνόµενη 

ονειροπόληση και µετά ασκήσεις µε το σώµα. Όλο αυτό ξεκίνησε να ξυπνά µέσα µου 

κάποια ερωτήµατα για το πόσο ελεύθερος ήµουν. Πόσο έχω αποτινάξει τις τύψεις και 

απολαµβάνω τη ζωή µου. Όλο αυτό µε έκανε να στραφώ προς µια ανάλυση για το 

ποιές είναι η τύψεις µου και κάθε πότε τις νιώθω. Από πού πηγάζουν και µπορούν να 

φύγουν. ∆εν ήµουν ο µόνος που µπήκα σε µια τέτοια κατάσταση αυτοανάλυσης. Όλοι 

οι συνοδοιπόροι  µου έκαναν το ίδιο. Ήταν µια διαδικασία που µε έκανε να 

αισθάνοµαι άβολα µε εµένα τον ίδιο, µέσα στην οποία ένιωθα γυµνός και µικρός. Η 

συµπεριφορά µας γενικά στην οµάδα µεταξύ των µελών έγινε πιο εχθρική. Είχαµε 

περισσότερα νεύρα και ένταση, σαν αντικρίζαµε κάτι που µας άγχωνε και µας 

πονούσε. ∆εν ήταν καθόλου εύκολο να αντιληφθούµε πόσες ενοχές έχουµε για 

δεκάδες πράγµατα καθηµερινά.  

  Όλη αυτή η ένταση και  ορµή άρχιζε να παίρνει υπόσταση και πάνω στην 

σκηνή. Στους αυτοσχεδιασµούς του έργου χωριζόµασταν σίγα σιγά σε δύο οµάδες. Σε 

αυτούς που ένιωθαν µια µανία να αποτινάξουν από πάνω τους και από τους 

υπόλοιπους όλες τις τύψεις και σε αυτούς που ισχυρίζονταν πως δεν είχαν τύψεις, 

αλλά κάτι τους άγχωνε.  Το κλίµα αυτό κρατιόταν σε κάποια λειτουργικά επίπεδα 

χωρίς να µας προξενεί προβλήµατα αλλά ούτε να µας βοηθάει. Μέχρι που συνέβησαν 

δυο περιστατικά που άλλαξαν την κατάσταση. 
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  Το πρώτο το αναµέναµε και ήταν η διανοµή των ρόλων.  Όσο 

προετοιµασµένος και αν ήµουν, ένιωσα ένα µικρό σοκ όταν µου δόθηκε ο πρώτος 

µου ρόλος. Ξαφνικά έπρεπε να  γνωρίσω τον  ρόλο που υποδυόµουν και να τον 

αποδεχθώ. Η αλήθεια είναι πως δεν µπορούσα να τον συµπαθήσω. Ήταν ένας ήρωας 

που δεν συµµετείχε σχεδόν καθόλου στην δράση και δεν είχε τα χαρακτηριστικά που 

εκτιµούσα. ∆εν είχε καν όνοµα µέσα στο έργο και ήταν από αυτούς τους µικρούς 

συµβιβασµένους ανθρώπους µέσα στον κόσµο που δεν του άρεσε η ζωή του. Όµως 

δεν έκανε τίποτα για να την αλλάξει. Σε σύνδεση µε όλο το προηγούµενο σκηνικό της 

µετάνοιας, του πόνου, του φόβου και της ανελευθερίας  µε οδήγησε σε µια άρνηση 

της κατάστασης. Μην ξέροντας πώς θα µπορούσα να βγω από αυτήν. Ένα ακόµα 

χαρακτηριστικό που δυσκόλευε την αποδοχή αυτής της κατάστασης ήταν  η λιγοστή 

επικοινωνία που είχα µε το θεατρικό µου ζευγάρι. ∆ηλαδή µε τον άνθρωπο που 

έπαιζα µαζί του. 

   Το δεύτερο περιστατικό που τάραξε όλη την ισορροπία της οµάδας ήταν η 

απόφαση της σκηνοθέτη ότι αφήνουµε όλη την µέχρι τώρα σκηνοθεσία που είχαµε 

στήσει για ένα καινούριο τρόπο πιο πειραµατικό. Αυτό σήµαινε µέσα στο µυαλό µου 

ότι θα παρατήσουµε  οτιδήποτε είχαµε χτίσει µέχρι τώρα για κάτι που δεν έχουµε 

καµία ιδέα.  

   Όλη αυτή η κατάσταση µε οδήγησε σε µια διογκωµένη ανασφάλεια και 

νευρικότητα. Κάλλιστα αυτές οι συνθήκες  θα µπορούσαν να φέρουν  µια ‘ανταρσία’, 

αν δεν ήταν ορισµένοι πολύ ταλαντούχοι συνοδοιπόροι µας να πιστεύουν στην οµάδα 

και στην κατάσταση. Όλη αυτή η πίστη τους και η ώθηση που µας έδωσαν για να 

συνεχίσουµε. Ήταν από τις πρώτες φορές που ένιωσα πως όσο δύσκολες και αν είναι 

οι συνθήκες, µπορεί να υπάρξουν άνθρωποι που εµπιστεύεσαι και να τα καταφέρεις. 

Το καλύτερο σε αυτήν την σκέψη ήταν πως δεν θα τα καταφέρω µόνος αλλά θα 

ήµουν συµµετέχων µέσα στην επιτυχία ολόκληρης της οµάδας.  

   Με αυτή τη σκέψη ξανάρχισα να κολυµπώ µέσα στις πρόβες του θεάτρου 

και να γνωρίζω λίγο τον ρόλο µου. Μαζί µε αυτόν άρχισα να γνωρίζω και τον 

συµπαίκτη µου που θεωρούσα τόσο διαφορετικό από µένα. Όλο αυτό άρχισε να 

συµβαίνει όταν ξεκινήσαµε να κάνουµε πρόβες οι δυο µας και να έχουµε ιδέες  πάνω 

στις σκηνές που παίζαµε. Έτσι αρχίσαµε να συνειδητοποιούµε γιατί αυτοί οι δύο 

χαρακτήρες υιοθετούν µια τόσο παθητική στάση σχετικά µε την ζωή τους. Μετά 

άρχισα να τον δικαιολογώ και να σκέφτοµαι πως µπορεί να έπραττα το ίδιο όπως ο 

ήρωάς µου. Αυτό συνέβη µέσα από την τριβή µαζί. Κατάλαβα πόσο µεγάλη πίεση 
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δεχόταν από τις τύψεις που υπήρχαν παντού γύρω του και πως αυτός κατέφευγε στην 

µαλθακότητα για να αποσιωπά τον φόβο που ένιωθε απέναντι στις τύψεις του.  

  Το επόµενο στάδιο ήταν να βρω ένα ρεαλιστικό τρόπο να αποδώσω αυτό το 

χαρακτήρα πάνω στην σκηνή. Με αυτό τον στόχο άρχισα να φαντάζοµαι την 

καθηµερινότητά του και µαζί µε αυτήν άρχιζα να γνωρίζω µια άλλη πτυχή της 

προσωπικότητας. Μια πτυχή που την είχα καλυµµένη γιατί πίστευα πως δεν έπρεπε 

να υπάρχει. Όµως ήταν εκεί και εγώ απλά την απέφευγα.  

  Ώσπου µια µέρα κληθήκαµε να κάνουµε αυτοσχεδιασµούς πάνω στις δικές 

µας τύψεις. Ήταν η εµπειρία του πώς θα µπορούσαµε για τα  πράγµατα που νιώθουµε 

εµείς οι ίδιοι άσχηµα, να βρούµε µια κίνηση να τα εκφράσουµε και να πούµε τα λόγια 

µέσα σε αυτήν την κατάσταση. Όλη η άσκηση µετατράπηκε σε ένα τεράστιο 

ηφαίστειο ενέργειας που πήγαζε από τις τύψεις και ενοχές που νιώθαµε. Οι 

περισσότερες ενοχές µας σχετίζονταν από µια αίσθηση επάρκειας που είχαµε στη ζωή 

µας και στον εαυτό µας. 

   Ο µόνος που αντιστάθηκε σε όλη αυτήν την προσπάθεια συλλογής τύψεων 

ήταν το παιδί που έπαιζε τον Ορέστη, ο οποίος προσπάθησε να επιτεθεί πάνω σε 

αυτές τις τύψεις και να τις αφήσει περά από την δική του ύπαρξη. Με αυτούς τους 

συσχετισµούς το έργο άρχισε να παίρνει µορφή, η νευρικότητα που είχαµε και η 

πίεση που υπήρχε από προβλήµατα εντός και εκτός σκηνής µετατρέπονταν σταδιακά 

σε πάθος για το παίξιµο του ρόλου. Νεότεροι και παλαιότεροι πάνω στην τέχνη του 

θεάτρου αρχίσαµε να παρασυρόµαστε από το πνεύµα του δραµατουργού και της 

νεότητάς µας, ώσπου αρχίσαµε να σκάβουµε όλο και πιο βαθιά µέσα µας. 

Ανακαλύπταµε πράγµατα που µας άρεσαν και πράγµατα που δεν µας άρεσαν. Κάθε 

φορά ήταν καινούρια εµπειρία σχετικά µε το σκάψιµο του εαυτού µας και του ρόλου 

µας. Το βουνό του έργου άρχισε να κοµµατιάζεται και να µας εµπνέει.  Έµπνευση 

γινόταν πράξη και η πράξη πρόβες πάνω στην σκηνή.  

  Παρά ταύτα πάντα υπήρχαν προβλήµατα. Υπήρχαν άνθρωποι που ήταν 

περισσότερο έτοιµοι και λιγότερο έτοιµοι να ανοιχτούν, να ερµηνεύσουν και να 

πάρουν. Αυτό έφερνε συχνά συγκρούσεις ή αρνήσεις. Τότε χρειαζόταν να 

επιστρατεύσουµε όλη µας την ενέργεια για να δούµε πώς θα µπορούσαµε να 

συνεργαστούµε, γιατί από µόνοι µας δεν ήµασταν παρά µονάδες που δεν 

επικοινωνούσαν µε κανέναν. Το µεγάλο ζητούµενο ήταν να κοινωνήσουµε στο κοινό 

τις ιδέες του δραµατουργού. 
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  Υπήρξαν πάρα πολλές ψυχικές και προσωπικές συγκρούσεις εκείνη την 

χρονιά, τόσο στα µέλη της οµάδος όσο και στον  σκηνοθέτη µε τα µελή της οµάδος. 

Η πρώτη ανάµεσα στους ηθοποιούς που έπαιζαν το ∆ια και τον Αίγισθο. Ο ένας 

βασιλιάς του Άργους ενοχικός και κουρασµένος, άδειος από κάθε ανάσα ζωής σαν 

χαρακτήρας. Ο ηθοποιός που τον ερµήνευε είναι ένας άνθρωπος χαοτικός και 

περιθωριακός, γεµάτος ζωή και ελαφρώς αλαφροΐσκιωτος, αντίθετα µε τον λογικό 

ήρωα του έργου. Ο ∆ίας ήταν µια προσωπικότητα σίγουρη για τον εαυτό της, που 

παρατηρούσε τους ανθρώπους και τους διάβαζε µε ευκολία. Επιστράτευε ό,τι µέσα 

υπήρχαν για να εµπνεύσει δέος και να κυριαρχήσει στους άλλους. Ο ηθοποιός που 

τον υποδυόταν ήταν ένας άνθρωπος εξαιρετικά ανασφαλής και φοβισµένος. Οι δυο 

αυτοί ήρωες είχαν µια από τις βασικότερες σκηνές του έργου. Η σκηνή αποτελούταν 

από τα θέµατα της ελευθερίας, της  εξουσίας και των τύψεων. Αυτή η σκηνή ήταν 

σχεδόν αδύνατον να εξελιχθεί και να πάρει µορφή λόγω της ασυνεννοησίας των δυο 

ηθοποιών. Είχαµε κουραστεί όλοι και πιστεύαµε πως δεν µπορεί να υπάρξει µια 

λύση. Μέχρι που αντιληφθήκαµε πως οι ήρωες του συγγραφέα θα µπορούσαν να 

έχουν µια άλλη µορφή από αυτήν  που πιστεύαµε στην αρχή. Με αυτή την σκέψη 

ανατοποθετήσαµε την σκηνή σε ένα µέρος πιο κοντά στα δεδοµένα των ανθρώπων 

που παίζανε. Αυτοί οι άνθρωποι σταµάτησαν να θεωρούν πως πρέπει να φτάσουν σε 

ένα ιδεατό που δεν είχαν κανένα από τα χαρακτηριστικά για να το κατακτήσουν, 

αλλά προσπάθησαν να βάλουν τα χαρακτηριστικά τους µέσα σε αυτό. Ο ∆ίας δε ήταν 

τόσο σίγουρος και τροµερός αλλά άρχισε να είναι φανταχτερός, φιλικός, υπόγειος και 

εκδικητικός γεµάτος φόβο για αυτό που κάνει. Επίσης ο Αίγισθος σταµάτησε να είναι 

ο κλασσικός βασιλιάς µε την σιγουριά, την αλαζονεία και λογική του. Μετατράπηκε 

σε ένα χαοτικό άνθρωπο που κατέληξε στην πορεία της ζωής του χωρίς αισθήµατα 

και που χρησιµοποιούσε την λογική του για να προστατεύεται. Επί πολλές πρόβες 

προσπαθούσαµε να βοηθήσουµε χωρίς αποτέλεσµα. Εν τέλει τα κατάφεραν µόλις 

ένιωσαν άνετα και γνώρισαν τον ήρωά τους. Αυτό τους ώθησε να αλλάξουν 

συµπεριφορά και να µπορέσουν να συνεργαστούν, ώστε οι ιδέες του Σαρτρ να 

αποδοθούν έστω και από µια άλλη οπτική. 

 Η δεύτερη µεγάλη σύγκρουση που συνέβη εκείνη την χρονιά ήταν µεταξύ 

των κοριτσιών που υποδύονταν τις Ερινύες. Οι Ερινύες ήταν οι χαρακτήρες του 

έργου  που έπρεπε να καταδείξουν µε τύψεις τον Ορέστη, δηλαδή οι φορείς των 

ενοχών και των τύψεων πάνω στους ανθρώπους. Αυτοί οι ρόλοι ήταν εξαιρετικά 

σκληροί και φέραν µεγάλο ψυχικό βάρος. Η σκηνοθέτης κόντευε να τα παρατήσει 
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από την δυσκολία που είχαν έρθει αντιµέτωποι. Αυτό που προσπαθούσαν να κάνουν 

ήταν να αντιληφθούν και να νιώσουν τις τύψεις και τον πόνο εξωτερικά σαν απλά να 

ήθελαν να τον µεταδώσουν στους ήλους χωρίς εκείνες να έχουν πονέσει ποτέ. Όλο το 

κλίµα άλλαξε  την στιγµή που κατέληξε στην αλλαγή προσέγγισης. Τώρα πια οι 

ηθοποιοί που συµµετείχαν  δεν ήταν παγεροί εκφραστές και δότες ενοχών. Βρήκαµε 

για ποιά πράγµατα νιώθουν οι ίδιοι ενοχές και πόσο µεγάλο είναι το φορτίο αυτών 

των ενοχών. Αφού το αντιλήφθησαν το µέγεθος αυτού του φορτίου, σχηµάτισαν την 

αντίληψη πως οι Ερινύες ήταν γυναίκες που υφίστανται αυτήν την πίεση από τις 

ενοχές τους, µε αποτέλεσµα η λύτρωσή τους ήταν το να µοιράζουν ενοχές σε όλους 

τους άλλους. ∆ηλαδή την πίεση που υφίσταντο προσπαθούσαν να την µεταδώσουν 

στους άλλους µέσω των ενοχών τους.  

  Η διαδικασία της ανεύρεσης των ενοχών ήταν επώδυνη και δύσκολη. 

Παράλληλα  όµως επιτελούνταν µια κάθαρση, επειδή αντίκριζαν όλα τα σηµεία  που 

τους πλήγωναν. Οι ιδιότητες  που τις έκαναν να µην καταπτοούνται από το βάρος των 

τύψεων ήταν αφενός το γεγονός ότι  βρίσκονταν πάνω στην σκηνή(άρα στην 

αντίληψη τους προφυλάσσονταν και δεν ήταν πραγµατικότητα αλλα θέατρο, ακόµα 

και αν όσα ειπωθήκαν ήταν πέραν ως περάν αληθινά), αφετέρου η συνθήκη πως όλες 

µαζί βρίσκονταν ‘γυµνές’ και ‘ανυπεράσπιστες’ µπροστά στις τύψεις τους. Εν τέλει η 

σκηνή τους προχωρούσε και το πιο σηµαντικό ήταν πως οι ίδιες το ευχαριστήθηκαν 

και πήραν πράγµατα από αυτήν την διαδικασία. 

  Η τρίτη σύγκρουση επιτελέσθηκε ως προς το ρόλο της Κλυταιµνήστρας. Ο 

ρόλος απεικόνιζε µια γυναίκα που δεν άντεχε πια την καταπιεστική φιγούρα του 

άνδρα που την εγκλώβιζε και τον δολοφόνησε µέσα στην µπανιερά του µε µαχαιριές 

στην καρδία, όπως ακριβώς στην κλασσική τραγωδία του Αισχύλου. Ο Sartre µέσα 

από την τραγωδία του παρουσιάζει µια γυναικά που έπειτα από το έγκληµά της δεν 

κάνει τίποτα άλλο από το να µετανιώνει για αυτό. Όµως µέσα της αισθάνεται πως 

ήταν το µόνο πράγµα που απελευθέρωσε έστω και για λίγο. Όταν εµφανίζεται πάνω 

στην σκηνή είκοσι χρονιά σχεδόν µετά  από το έγκληµά της βλέπουµε µια σκιά του 

εαυτού της κάποτε πιο ισχυρής γυναικάς στην Ελλάδα. Μια γυναικά που αγωνίζεται 

να κρατηθεί δυνατή αλλά την έχουν καταβάλει οι ενοχές που ορίζει ο παντοδύναµος 

θεός των µυγών (τύψεων).  Η κοπέλα που την ερµήνευε ήταν µια κοπέλα δυναµική, 

µε αυτοπεποίθηση και ισχύ, µια γυναικά όπως ήταν η Κλυταιµνήστρα πριν το 

έγκληµά της. Η δυσκολία λοιπόν που συναντήθηκε ήταν το πως αυτή η κοπέλα θα 
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µπορέσει να σπάσει την λαµπερή και κραταιά εικόνα της για να µετατραπεί σε σκιά 

αυτής της εικόνας. Ο στόχος αυτός δεν επετεύχθη ποτέ. 

  Η Κλυταιµνήστρα στην παράστασή µας δεν ήταν αδύναµη άλλα 

συγκλονισµένη από τον φόβο των τύψεων. ∆εν ήταν ταπεινή αλλά οργισµένη µε την 

κατάσταση που ζούσε. ∆εν ήταν απαθής µπροστά στην σκληρότητα της 

πραγµατικότητας που επέλεξε, αλλά λυσσασµένη από οργή που χτυπούσε µε τις 

πράξεις και τα λόγια της την κόρη της και τον εαυτό της. Η σκηνοθέτης και η 

ηθοποιός δεν συµφωνήσαν ποτέ στην απόδοση του ρόλου αυτού. Όµως η κοπέλα 

πήρε την απόφαση να αποδώσει όπως θεωρούσε αυτή καλύτερα τον ρόλο, γιατί  

εκείνη  µε αυτό τον τρόπο µπορούσε να εκφράσει την ανελευθερία της και το βάρος 

των τύψεων. 

  Σε εµένα αυτή η πράξη έγινε ένα παράδειγµα που µου δίδασκε πως δεν είναι 

ανάγκη να ακολουθούµε τα σχέδια των άλλων ακόµα και αν βρίσκονται σε θέση 

ισχύος και ας φαίνονται πως έχουν δίκιο, επειδή µπορεί οι δικές µας ανάγκες και 

απόψεις να µην ταυτίζονται µε τις δικές τους. Μέχρι σήµερα δεν έχω καταφέρει 

βέβαια να κάνω κάτι παρόµοιο, όπως αυτό που κατάφερε να κάνει η Κλυταιµνήστρα.   

  Το ζευγάρι που κατάφερε να συνεργαστεί από την αρχή και που απέδωσε 

αυτό που ήθελε η σκηνοθέτιδα, ήταν οι ηθοποιοί που ερµήνευαν τον Ορέστη και την 

Ηλέκτρα. Ο Ορέστης ήταν ο ήρωας του έργου που έχει χαρακτηριστικά του 

Νιτσεϊκού  υπεράνθρωπου, που επιλεγεί και αποδέχεται τις πράξεις του, ενώ 

κατακρίνει έντονα την τακτική της αυτοτιµωρίας που επικρατεί σε όλους τους 

χαρακτήρες του έργου και στην πόλη του Άργους. Ο άνθρωπος που τον υποδύθηκε 

είχε αυτοπεποίθηση και προσπαθούσε να ορίσει και να επιλέξει ο ίδιος τις πράξεις 

της ζωής του. Θα µπορούσε κανείς  να διακρίνει  πάνω του µια σιγουριά σε αυτό που 

πράττει, ενώ παράλληλα αντιλαµβανόταν αυτό που ήθελε να του κοινωνήσουν οι 

άλλοι. Αυτή η σύνθεση τον έκανε να µπορέσει να βρει εύκολα τον ήρωά του και να 

καταλάβει τι ζητάει η σκηνοθέτης. Έπειτα έπρεπε να αυτοσχεδιάσει πάνω σε αυτά τα 

δεδοµένα και να κτίσει πέρα από αυτά, µε αποτέλεσµα να κάνει την  ερµηνεία του 

εντυπωσιακή και αληθινή χωρίς να επισκιάσει τους συµπαίκτες του πάνω στην σκηνή 

ή να παραβλέψει αυτά που ήθελε να πει ο δραµατουργός. 

  Η Ηλέκτρα από την άλλη πλευρά είναι η ηρωίδα που αντιστέκεται στην 

τακτική αυτής της αυτοτιµωρίας και επιθυµεί να ζήσει σε έναν κόσµο ελεύθερη χωρίς 

ενοχές για τις πράξεις και τις επιλογές της. Ενώ αυτή ζει σε µια κοινωνία που την 

πληγώνει συνεχώς και εξουσιάζει κάθε στιγµή την ύπαρξή της. Είναι η ηρωίδα που 
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παρακινεί τον Ορέστη να προχωρήσουν στο έγκληµα που εκφράζει τον θάνατο της 

εξουσίας του θεού των µυγών, του δυνάστη της πόλης Αίγισθου και της µητέρας 

τους. Στο τέλος του έργου όµως παραδίνεται στις Ερινύες. Με αυτόν τον τρόπο 

συνεχίζει τον κύκλο των γυναικών της οικογένειάς της. Όπως και η µητέρα της που 

σιχαινόταν, φόρεσε το πέπλο των τύψεων και επέλεξε να ζήσει µε αυτό, αντί να 

αναλάβει το βάρος των ευθυνών των πράξεών της. Η ηθοποιός που ερµήνευσε τον 

ρόλο, κουβαλούσε πολλά από αυτά τα βιώµατα της αυτοτιµωρίας. Όπως και η 

ηρωίδα της επιθυµούσε να απελευθερωθεί  από τις ενοχές της και να ζήσει όπως 

επέλεγε η ίδια. Ήταν από τους ανθρώπους που σου µετέδιδε µια φλόγα εµπιστοσύνης 

και ελπίδας σε ένα αγώνα αυτο-απενοχοποίησης και ελευθερίας.  

  Η συνεργασία των δύο αυτών ανθρώπων µου φάνηκε σχεδόν 

παραδειγµατική. Ήταν δύο άνθρωποι που άκουγαν ο ένας τον άλλον και παράλληλα 

ήξεραν τι ήθελαν να εκφράσουν µέσα στην παράσταση των µυγών του Sartre. ∆ύο 

ήταν οι σκηνές που περιγράφουν αυτήν την συνεργασία. Ήταν η σκηνή που ο 

Ορέστης εξοµολογείται την πραγµατική του ταυτότητα στην αδελφή του και 

αποφασίζουν να διαπράξουν το έγκληµά τους. Στις πρόβες γεννήθηκε σαν από µόνη 

της η ιδέα να υπάρχει ένα σκοινί που να χρησιµοποιείται και από τους δύο. Αυτό το 

σκοινί σηµατοδότησε σχεδόν την σχέση τους. Πότε ήταν τεντωµένο και το τραβούσε 

ο ένας και πότε ήταν τυλιγµένο γύρω από τον άλλο που τον ακινητοποιούσε. 

Χρησίµευεσαι για να δέσει δύο σώµατα σε µια κοινή επιλογή για να αλλάξουν την 

µοίρα τους και να προβούν σε ένα έγκληµα που θα τους ένωνε τόσο, όσο και ο 

αδελφικός τους δεσµός.  

  Η άλλη σκηνή που µε έκανε να τους θαυµάσω ήταν η σκηνή που ο Ορέστης 

σκοτώνει την µητέρα τους και η Ηλέκτρα κοιτάζει. Στην σκηνή η Ηλέκτρα ήταν 

ακουµπισµένη στο λευκό τοίχο και φαινόταν ην σκιά του Ορέστη που έπνιγε την 

µητέρα τους. Οι δύο τους επικοινωνούσαν χωρίς αγγίγµατα ή βλέµµατα και ο πόνος 

του ενός µεταδιδόταν στον άλλο. Οι δύο αυτοί άνθρωποι κατάφεραν να µε κάνουν να 

τους θαυµάσω και να µε πείσουν για την δύναµη και την ενέργεια του θεάτρου. 

    

 

Η έννοια της ελευθερίας µέσα στον Sartre 

  

Μέχρι τώρα έχω κάνει λόγο για την έννοια της µετάνοιας και των τύψεων 

µέσα στης µύγες. Όµως έχω κάνει απλά νύξεις για την ελευθερία. Αυτό συνέβη, γιατί 
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η µέθοδος που ακολουθήθηκε, αποσκοπούσε να αντιληφτούµε το βάσανο αυτής της 

αυτοτιµωρίας, ώστε να µπορέσουµε να αντιληφτούµε έπειτα την ανελευθερία που 

ζούσαν οι ήρωές µας, µε την συγκατάθεσή τους πάντα. 

  Πρώτη φορά αµφισβήτησα την ιδέα ότι είµαι απόλυτα ελεύθερος. Μάλλον 

µια περίπτωση της πραγµατικότητας είναι να χρειάζεται να µάχοµαι για την 

ελευθερία που δικαιωµατικά µου ανήκει. Ακόµα και αν ζω στον δυτικό αναπτυγµένο 

κόσµο όπου όλοι είναι ελεύθεροι. ∆ηλαδή οι επιλογές µου θα µπορούσαν να 

παραµένουν πάντα δικές µου αλλά να µην αντιλαµβάνοµαι την ισχύ τους. Εποµένως 

να αφήνοµαι σε καταστάσεις ανελευθερίας που δεν επιθυµώ, αλλά τις αποδέχοµαι 

από φόβο να διεκδικήσω την ελευθερία µου και τις επιλογές µου.  

  Αυτές οι σκέψεις, µου γεννήθηκαν αρχικά πάνω στην σκηνή του θεάτρου. 

Όταν αναρωτήθηκα γιατί οι ήρωες αυτού του έργου υποφέρουν τόσο από τις τύψεις 

τους. Η απάντησή µου ήταν ότι αυτές οι τύψεις ήταν  αποτέλεσµα  της πνευµατικής 

σκλαβιάς τους από έναν θεό και ένα πολιτικό σύστηµα που τους καταπίεζε. 

  Οι ιδέες αυτές πήραν σάρκα και οστά όταν το πρυτανικό συµβούλιο ένα 

χρόνο πριν από την είσοδό µου στην θεατρική οµάδα του πανεπιστηµίου Κρήτης, 

αποφάσισε να κλείσει το στέκι των πολιτιστικών οµάδων που ήταν το µέρος που 

κάναµε τις πρόβες και τις συναντήσεις µας. Ο λόγος δεν µου έγινε ποτέ ξεκάθαρος. 

Άκουσα πολλά σενάρια αλλά δεν έµαθα ποτέ τι είχε συµβεί. Εκείνη την χρονιά που 

µπήκα εγώ στην θεατρική οµάδα του πανεπιστηµίου, το πρυτανικό συµβούλιο άρχισε 

να µας πιέζει  κάνοντας υπαινιγµούς ότι θα µας κοβόταν το ετήσιο ποσό που 

παίρναµε για να καλύψουµε τις ανάγκες µας για σκηνικά, κουστούµια και φωτά. 

  Μόλις έγινε γνωστό το γεγονός υπήρχαν δυο επιλογές: να λάβουµε δράση 

και να αγωνιστούµε για τα δικαιώµατα  που είχαµε ή να περιµένουµε την µοίρα µας.      

Αποφασίσαµε όλοι µαζί ότι έπρεπε να λάβουµε θέση απέναντι στα γεγονότα. Έτσι 

κανονίστηκε άµεσα µια συνεργασία µε όλες τις υπόλοιπες πολιτιστικές οµάδες για να 

δούµε πώς θα µπορούσαµε να δράσουµε. Συνέπεια αυτών των συναντήσεων ήταν η 

δηµιουργία κειµένων προς την πρυτανεία και προς την ευρύτερη ακαδηµαϊκή  

κοινότητα ώστε να γίνει γνωστό το γεγονός και να µπορέσουµε να δείξουµε τις 

απόψεις µας στον πρύτανη. Μετά από µερικές βδοµάδες επίµονων παρεκκλίσεων για 

συνάντηση ο πρύτανης δέχτηκε να µας δει. Η συνάντηση αυτή φαινόταν στα δικά µου 

µάτια σαν µεγαλειώδες γεγονός. Θα συναντούσα τον πρύτανη του πανεπιστηµίου και 

θα καταφέρναµε να µιλήσουµε µαζί του για τα θέµατα που µας απασχολούσαν.  
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  Η συνάντηση έγινε µια Τετάρτη πρωί στο στέκι των πολιτιστικών οµάδων 

του πανεπιστηµίου Κρήτης στο Ηράκλειο. Το κτίριο ήταν τεράστιο και 

υπερσύγχρονο. Μέσα η κάθε πολιτιστική οµάδα του Ηρακλείου είχε το δικό της 

γραφείο και διέθετε επίσης ένα µικρό πολυχώρο για εκδηλώσεις και ένα θέατρο. Όλα 

τα πράγµατα µου φαίνονταν αδιανόητα. Αναρωτιόµουν συνεχώς πώς στο καλό 

ανήκουµε στο ίδιο πανεπιστήµιο και σε εµάς κόβουν τα κονδύλια για τα πράγµατα 

που χρειαζόµαστε και σε εκείνους τους παρέχουν χρήµατα και ένα τέτοιο πολυχώρο 

µε όλες τις ανέσεις. Ήταν αδύνατο να µην αντιληφθώ την διάκριση που υπήρχε. 

  Η συνάντηση µε τον πρύτανη έλαβε χώρα δυο ώρες µετά από την άφιξη µας 

στο ‘µέγαρο του πολιτισµού’. Στην αρχή της συζήτησης όλοι ήµασταν παγωµένοι, 

αφού για εµάς ο κύριος πρύτανης ήταν κάποιος που δεν µας υποστήριζε και ήθελε να 

µας  πάρει οποιαδήποτε δικαιώµατα είχαµε και για εκείνον ήµασταν µια οµάδα 

περιθωριακών που νόµιζαν πως παράγουν πολιτισµό αλλά το µόνο που έκαναν ήταν 

να τον ενοχλούν. Αφού πέρασαν δυο ώρες συζητήσεων και διαπληκτισµών 

καταλάβαµε πως οι θέσεις που είχαµε στην αρχή δεν ανταποκρίνονταν στην 

πραγµατικότητα. Ο πρύτανης σίγουρα είχε αλλάξει έστω και ελάχιστα την αντίληψή 

του για την υπόστασή µας. Μετά από εκείνη την συνάντηση είχε ανοιχτεί ένας 

κύκλος συζητήσεων ανάµεσα σε εµάς και στις αρχές του πανεπιστηµίου που έθεσε 

βάσεις για να υπάρχουν συνεχείς αγώνες. Αυτές οι προσπάθειες για διεκδίκηση των 

δικαιωµάτων µας οδήγησαν στο να µπορούµε να οργανώσουµε φεστιβάλ κάθε τέλος 

της ακαδηµαϊκής χρονιάς για πέντε χρόνια και να ξαναποκτήσουµε στέκι 

πολιτιστικών οµάδων στο Ρέθυµνο. 

    Είµαι σίγουρος πως οι παραπάνω παράγραφοι µοιάζουν ξένες ως προς το 

θέµα του θεάτρου.  Όµως πιστεύω πως υπήρξε µια πτυχή του έργου που ανεβάζαµε, 

για το πώς θα µπορούσαµε να µπούµε στην δράση και στη διεκδίκηση της δικής µας 

ελευθερίας. Σίγουρα δεν αλλάξαµε τον κόσµο, ούτε φέραµε µια µεγάλη επανάσταση 

όµως αρχίσαµε να χτίζουµε βάσεις για να αποκτήσουµε τα δικαιώµατα που 

επιθυµούµε να έχουµε. Θεωρώ µείζων θέµα να είναι δυνατή η πρόσβαση στον τρόπο 

που θέλουµε να ορίσουµε την ζωή µας και να υπάρξουµε µέσα σε αυτήν. 
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Κεφαλαίο 3  

                                 Παράσταση – Τέλος 

                                    «Τελείωσα το έργο µου. 

                          Και αυτό το έργο ήταν το σωστό» 

                                        (Sartre,1987, σελ.67) 

 

   Με αυτά τα λόγια ο Ορέστης απαντά  στις τύψεις της αδελφής του για τον 

φόνο του Αίγισθου και της Κλυταιµνήστρας. Τα ίδια λόγια θα µπορούσαν να 

εκφράσουν την άποψή µου για την εµπειρία εκείνων των παραστάσεων. Στο 

κεφάλαιο που ακολουθεί θα περιγράψω τα όσα συνέβησαν µπροστά στα µάτια των 

θεατών και πώς τα αντιλήφθηκα εγώ. Το σηµαντικότερο ήταν για µένα η σχέση που 

βίωσα µεταξύ των ηθοποιών και του κοινού κάτω από τα φώτα των προβολέων των 

παραστάσεων. Επίσης πώς αισθάνθηκα στο τέλος εκείνης της θεατρικής χρονιάς. Στο 

κεφάλαιο, προσπαθώντας να απαντήσω ευκρινέστερα στα παραπάνω ερωτήµατα, θα 

το χωρίσω στα εξής κοµµάτια: ετοιµασίες των παραστάσεων, παράσταση  και η 

σηµασία του τέλους της θεατρικής χρονιάς. 

 

Ετοιµασίες των παραστάσεων 

    

Είχαν φτάσει τα τέλη Μαΐου. Απέµενε µια εβδοµάδα για την παράσταση. Τα 

νεύρα όλων ήταν τεντωµένα. Όλοι τρέχαµε για να φέρουµε εις πέρας κάποιες 

τελευταίες λεπτοµέρειες σχετικά µε τα σκηνικά και τα φώτα. Αλλά αυτό που µας 

άγχωνε περισσότερο ήταν ότι σε µερικές µέρες θα ανέβαινε το έργο που ετοιµάζαµε. 

Έµοιαζε σαν µέσα µας να κυριαρχούσε ένα συναίσθηµα έντονης δίψας  για την 

στιγµή που τα φώτα των προβολέων θα άναβαν για µας και παράλληλα έντονου 

άγχους για το τί µέλλει γενέσθαι. Το πρόγραµµα µας όριζε ότι θα κάναµε πρεµιέρα 

στην πόλη µας, στο Ρέθυµνο, και θα φεύγαµε την εποµένη για να πάµε στην Αθήνα 

σε ένα φεστιβάλ θεάτρου για να ανεβάσουµε µια παράσταση εκεί. Μετά θα 

ξανακατεβαίναµε στο Ρέθυµνο για άλλες πέντε παραστάσεις και έτσι θα τελείωνε η 

θεατρική χρονιά. 

  Οι πρόβες εκείνης της εβδοµάδας άρχιζαν νωρίς το βράδυ και τελείωναν 

νωρίς το πρωί. Ο χρόνος κυλούσε αµείλικτος και εµείς αγωνιζόµασταν να τον 

προλάβουµε. Οι µικρές κρίσεις άγχους και τα µικροατυχήµατα δεν έλειψαν. Όλοι 



 69

συµµετείχαµε σε αυτήν την προετοιµασία των σκηνικών σχεδόν µε όση ενέργεια και 

σθένος είχαµε.  Ήταν µια προσπάθεια να προφτάσουµε να είµαστε έτοιµοι. Αυτός ο 

κοινός στόχος µας ένωνε φοβερά, σαν να παλεύαµε όλοι µαζί για τον ίδιο αγώνα και 

ξαφνικά οι ατοµικότητές µας να συναντιόντουσαν σε µια συλλογικότητα που 

χωρούσε όλες τις ατοµικές διαφορές. Θυµάµαι χαρακτηριστικά πως δεν άντεχα να 

αντισταθώ στον ύπνο που µε έπαιρνε κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ κάποιοι 

ηθοποιοί έκαναν ακόµα πρόβα. Είχαµε εξαντληθεί αλλά η κούραση ήταν τόσο γλυκιά 

που σχεδόν δεν την αισθανόµασταν και συνεχίζαµε ακάθεκτοι τις µικρές ή µεγάλες 

δουλειές. Ήταν από τις περιόδους της χρονιάς που ένιωθα εξαιρετικά ζωντανός, 

ευχαριστηµένος και ικανοποιηµένος από την ζωή µου. Όλη αυτή η ατµόσφαιρα  

σχετιζόταν άµεσα από το κοινό σκοπό µας που ήταν η παράσταση και  έδινε νόηµα 

σε όλους.  

  Ώσπου έφτασε η µέρα της γενικής πρόβας, δηλαδή θα κάναµε πρόβα 

ακριβώς όπως στην παράσταση, απλά χωρίς θεατές. Ήταν απόγευµα και όλα ήταν 

στηµένα για την πρόβα. Στα δικά µου µάτια φαινόταν σαν όλη η αίθουσα να είχε 

αλλάξει  και να ήταν έτοιµη για µια τελετουργία που θα γινόταν. Τα φώτα, τα 

σκηνικά και το σκοτάδι που απλωνόταν από την νύχτα που ερχόταν, ενέτειναν αυτό 

το κλίµα ότι κάτι σηµαντικό πρόκειται να συµβεί. Ένα κλίµα που ξυπνούσε άγχος και 

λαχταρά για αυτά που πρόκειται να συµβούν. 

  Με αυτές τις ιδέες πήγα για να φορέσω το κουστούµι µου. Όταν βρέθηκα 

στα ‘καµαρίνια’ φαινόταν τα πάντα να λειτουργούν σαν µια µεγάλη φάµπρικα που 

ετοιµάζεται για γιορτή. Όλοι φώναζαν, ασχολιόντουσαν µε το µακιγιάζ τους, τα 

κουστούµια και ζητούσαν να διορθώσουν τις τυχόν ατηµέλητες λεπτοµέρειες. Εγώ 

άρχισα κατευθείαν να συµβαδίζω µε τους ρυθµούς τους και τις πράξεις τους και να 

γίνοµαι κοµµάτι αυτής της φάµπρικας της µεταµόρφωσης. Αυτό ακριβώς συµβαίνει 

όταν αλλάζεις και βγάζεις τα ρούχα που φοράς στην ζωή σου για φορέσεις τα ρούχα 

του ήρωά σου. Ξαφνικά παίρνει ζωή µέσα σου κάτι  άλλο, ένα κοµµάτι σου που µέχρι 

εκείνη την στιγµή δεν υπήρχε στην επιφάνεια. Από την στιγµή εκείνη ο κάθε 

ηθοποιός έχει ένα άλλο όνοµα και ζει στο κόσµο του ήρωά του. Είναι σαν µια 

διεργασία που ο ηθοποιός δανείζει  το σώµα, την φωνή του και ολόκληρη την 

υπόστασή του στον θεατρικό πρόσωπο που υποδύεται. Με αυτόν τον τρόπο το 

θεατρικό πρόσωπο παίρνει ζωή και λέει όσα έχει να πει σε αυτόν το µικρό χρόνο 

ζωής που του µένει πάνω στην σκηνή. 
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  Όλη η διαδικασία της αλλαγής όταν γινόταν µε προσοχή και µε άνεση 

χρόνου µπορούσε να γίνει πιο έντονα αντιληπτή.  Άλλαξα ρούχα, έπειτα καθάρισα το 

πρόσωπό µου µε σαπούνι και µακιγιαρίστηκα αργά για να µπορέσω στο τέλος να 

αναγνωρίσω στον καθρέφτη τον ήρωα που υποδυόµουν και να καταλάβω πως ήρθε η 

στιγµή για να µιλήσει και να εκφραστεί. Είναι ο χρόνος που του παραχωρώ εγώ για 

να ζήσει. Με αυτόν τον τρόπο θα ήθελα να σέβοµαι τις επιλογές µου και να σεβαστώ 

τον χρόνο ζωής του πάνω στην σκηνή χωρίς να παρεµβαίνω µε τις σκέψεις µου µέσα 

στην δική του ζωή. ∆υστυχώς όµως αυτό δεν έχει γίνει εφικτό µέχρι τώρα. 

    Έφτασε ο χρόνος να ανέβουµε πάνω στα σανίδια της σκηνής για την γενική 

πρόβα. Όλοι µας ενώσαµε τα χέρια και σωπάσαµε. Προσπαθήσαµε να αισθανθούµε 

την ενέργεια των άλλων και να ξανακαταλάβουµε πως είµαστε µια οµάδα που 

παλεύει από κοινού για να ακουστούν οι ιδέες της και να µην φοβηθούµε µπροστά 

στο πλήθος που µας κοίταζε επίµονα µε τα µάτια του. Αφήσαµε τα χέρια και 

χαθήκαµε στα παρασκήνια περιµένοντας την σειρά µας για να παίξουµε.  

 Η αίθουσα ήταν άδεια και λουζόταν από τα φώτα των θεατρικών προβολέων. 

Παίξαµε εκείνο το βράδυ γεµάτοι άγχος για το αν όλα θα πήγαιναν καλά την εποµένη 

ή όχι. Προσπαθούσαµε να τα κάνουµε όλα σωστά και σταµατήσαµε να 

διασκεδάζουµε µε αυτό που κάνουµε. Οι ρόλοι µας δεν έζησαν εκείνο το βράδυ. Το 

µόνο που υπήρξε ήταν ο δικός µας φόβος. 

 Την εποµένη ήταν η πρεµιέρα. Επαναλάβαµε την ίδια διαδικασία 

προετοιµασίας. Αυτή τη φορά δεν ενώσαµε µόνο τα χέρια όπως την προηγούµενη 

µέρα αλλά χορέψαµε κιόλας όλοι µαζί όσο αντέχαµε, ώστε να διώξουµε τον φόβο µας 

µακριά. Πριν βγούµε  µπροστά στο κοινό, προσπαθήσαµε να θυµηθούµε γιατί 

παίζουµε θέατρο και τί έχει να πει ο ρόλος µας.  

 

Παράσταση 

   

Στα παρασκήνια όλοι ήταν πανικόβλητοι. Είτε πηγαινοέρχονταν πάνω-κάτω, 

είτε κάθονταν σε µια γωνία χωρίς να κινούνται καθόλου. Το έργο άρχισε να κυλά 

αργά στην αρχή και έπειτα έβρισκε ρυθµό. Οι σκηνές διαδεχόντουσαν η µία την 

άλλη. Το κλίµα ζεσταινόταν. Οι φόβοι µας έµειναν πίσω και δοµούσαµε αργά µια 

σχέση µε το κοινό.  

   Όταν έφτασαν στις έντονες- καίριες σκηνές του έργου όλοι ήµασταν 

αφοσιωµένοι σε αυτό που γινόταν πάνω στην σκηνή. Σαν ο χρόνος να είχε 
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σταµατήσει και ένας κόσµος να είχε γεννηθεί µέσα στην αίθουσα του θεάτρου. Μέσα 

σε αυτόν τον χρόνο δοµούνταν ένας άλλος κόσµος που όλοι γινόµασταν  κοµµάτι 

του.  Ένας κόσµος που µπορούσε να παρασύρει τους πάντες µέσα στα πάθη των 

ηρώων και στον αγώνα τους να λυτρωθούν από αυτά. 

  Το έργο είχε σχεδόν φτάσει στην µέση του και πλησίαζε η στιγµή που θα 

έβγαινα εγώ πάνω στην σκηνή. Τα γόνατά µου έτρεµαν, όπως και του συµπαίκτη µου.  

Νόµιζα πως η καρδιά µου θα σπάσει και ευχόµουν να µπορούσα να το σκάσω από 

την πίσω πόρτα. Τα φώτα έσβησαν και εγώ εµφανίστηκα µπροστά στο κοινό για 

πρώτη φορά. 

  Όλα έµοιαζαν θολά και σα να µην ήµουν εγώ αυτός που έπαιζε αλλά κάποιος 

άλλος. Σαν το σώµα µου να λειτουργούσε από µόνο του σε ένα άλλο παιχνίδι  µακριά 

από εµένα. Όλα γίνονταν και λειτουργούσαν όπως στις πρόβες. Αλλά κάτι µε 

έσπρωχνε να πράξω περισσότερο από ότι συνήθως, σαν να έπρεπε να µιλήσω σε όλο 

αυτό το κοινό. Ήταν περίεργο που την ίδια στιγµή µε απασχολούσε φοβέρα το κοινό 

που ήταν µπροστά µου. Όµως  µια άλλη µου πλευρά µε έσπρωχνε να το ξεχάσω και 

να λειτουργήσω όπως  όριζε ο ήρωάς µου. Νοµίζω πως ο ήρωάς µου κέρδισε και µε 

οδήγησε αυτός εκείνη τη νύχτα πάνω στην σκηνή. Με έκανε να νοιαστώ για τα 

πράγµατα που ήταν σηµαντικά για εκείνον, εγκαταλείποντας όλους τους φόβους µου 

για το αν κάνω σωστά ή λάθος τα πράγµατα και αν αρέσω ή όχι στο κοινό. Όλο αυτό 

είχε ως αποτέλεσµα, την δηµιουργία ενός παιχνιδιού επί σκηνής γεµάτο ενέργεια και 

αλήθεια µεταξύ εµού και του συµπαίκτη. 

  Μέσα σε αυτό το παιχνίδι όπως προανέφερα είχα χάσει την συνειδητότητα  

για το ποιές πράξεις  ορίζω εγώ και ποιες πράξεις ορίζει ο ήρωάς µου.  Παρά ταύτα 

συµπεραίνω πως εν τέλει όλες αυτές οι πράξεις ήταν δικές µου, ανεξάρτητα από που 

προήλθε η πρωτοβουλία. Συνεπώς οποιοδήποτε χαρακτήρα και αν υποδύοµαι πάνω 

στην σκηνή, πάντα παραµένω εγώ που άπλα δοκιµάζω και βρίσκοµαι σε νέες 

καταστάσεις. 

   Όταν η πρεµιέρα έληξε και τα µεγάλα φώτα άναψαν για να σηµάνουν το 

τέλος πληµµύρισα ολόκληρος από ένα συναίσθηµα κάθαρσης. Σα να είχα 

προσπαθήσει πάρα πολύ για κάτι και εν τέλει  τα είχα καταφέρει.  Όπως όταν κάποιος 

διασχίζει ένα πολύ µακρύ, δύσβατο δρόµο και φτάνει στο τέρµα του, κάπως έτσι 

ένιωσα.  Ένιωθα σαν το σώµα µου να είχε παραλύσει, το µυαλό µου να µην πίστευε 

τί γινόταν  και το εσώτερο εγώ µου να αισθανόταν αγαλλίαση για το µικρό 

κατόρθωµά µου που εξάγνιζε το είναι µου. 
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  Οι παραστάσεις συνεχίστηκαν. Μέσα στα πλαίσια αυτών των παραστάσεων 

έλαβε χώρα ένα ταξίδι στην Αθήνα που ήταν µια περιπέτεια µέχρι να καταφέρουµε 

να παίξουµε. Όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια εκείνων των ηµερών, µου έκαναν 

ορατή την δύναµη µιας οµάδας και παράλληλα την ενέργεια που είχαµε συσσωρεύσει 

στο θέατρο όλοι µας. Επίσης πως αυτή η ενέργεια αλληλεπιδρούσε µε το κοινό. 

Πάντα η προετοιµασία είχε την ίδια κίνηση και ένταση. Πάντα όταν άνοιγαν τα φώτα 

για να αρχίσει η παράσταση υπήρχε το ίδιο άγχος και όταν έκλειναν τα φώτα υπήρχε 

η ίδια κάθαρση. Όσο περνούσαν οι παραστάσεις το κοµµάτι του άγχους γινόταν 

µικρότερο και µεγάλωνε το κοµµάτι της κάθαρσης και του παιχνιδιού, πάνω και κάτω 

από την σκηνή. 

Μέχρι που οι µέρες πέρασαν, οι παραστάσεις έφτασαν στον αριθµό που 

είχαµε ορίσει και το τέλος ήρθε. Τα φωτά άναψαν για την λήξη, µετά έσβησαν και 

µαζί τελείωσε ένας χρόνος περιπέτειας στο θέατρο.  

 

Η σηµασία του τέλους της θεατρικής χρονιάς 

   

Πάντα το τέλος µιας χρονιάς µου δηµιουργούσε στρες και µελαγχολία για 

αυτό που έφευγε και χανόταν. Ειδικά εκείνη τη χρονιά λυπήθηκα για εκείνα που 

έχανα. Φοβόµουν πως όλα αυτά που έζησα δεν θα ξαναέρθουν και δεν θα 

ξαναγεννηθούν. Ήταν πολύ δύσκολο να αποδεχτώ πως όλα τελείωσαν και πως δεν θα 

έµενε τίποτα να κάνω. ∆εν θα ανήκα πια σε µια οµάδα που θα µπορούσα να 

εκφραστώ, να αφεθώ, να αισθανθώ ασφαλής και να ελευθερωθώ µέσα από το θέατρο. 

Το µεγάλο µου ερώτηµα ήταν τί µπορώ κάνω µετά. Τί θα µου έµενε; Τί θα 

απογινόταν ο ήρωας που υποδυόµουν;  

  Έπειτα από την τελευταία παράσταση ακολούθησε µια περίοδος γευµάτων 

και αποχαιρετισµών. Μια περίοδος που δεν ήξερα πώς θα µπορούσα να ξαναορίσω το 

εγώ µου και τί να κάνω στον χρόνο που µου απόµεινε. Αυτό µου έφερε θλίψη, µεγάλο 

άγχος και φόβο για το  µέλλον.  

  Έτσι έγραψα για όλα όσα κέρδισα και βρήκα πάνω σε µια σκηνή θεάτρου. 

Κατάλαβα πως δεν ήµουν ο ίδιος ο άνθρωπος µε αυτόν που µπήκε πρώτη φορά στην 

αίθουσα ένα µεσηµέρι Οκτωβρίου την ώρα που έκανε πρόβα µια οµάδα θεάτρου. 

Είχα αλλάξει. Είχα βρει φίλους και είχα γνωρίσει πλευρές του εαυτού µου που δεν θα 

γνώριζα µε άλλους τρόπους. Ο ήρωάς µου θα ζούσε πάντα µέσα µου, ακόµα και αν 

δεν τον ξανάπαιζα ποτέ. Ήταν µια πλευρά µου που συνάντησα, αντιπάθησα, γνώρισα 
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και έπειτα αγάπησα. Έµαθα να σχετίζοµαι µαζί της και να την αφήνω στην άκρη, 

όταν αλλάζουν οι εποχές. ∆εν βρισκόµουν πια στο ίδιο βήµα όπως πριν από µερικούς 

µήνες. Μεγάλωνα και καθώς µεγάλωνα ανακάλυπτα το εγώ µου και συναντούσα 

ανθρώπους που µου έδιναν και τους έδινα αισθήµατα, σκέψεις και ιδέες. Ίσως ήταν 

ένα βήµα µέσα σε ένα ταξίδι που µε άλλαζε, είχε πισωγυρίσµατα, πόνους και χαρές. 

Αλλά πάνω από όλα µάθαινα να βαδίζω µπροστά σε αυτό το ταξίδι. 

   Θα ξαναερχόντουσαν και άλλες χρονιές που  θα µου έδειχναν και άλλες 

πλευρές µου, ανάγκες µου, τρόπους να σχετίζοµαι µε ανθρώπους  και  χαρακτήρες 

που θα έπαιζα  πάνω στην σκηνή. 
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Τρίτο µέρος 

 

Η σύνδεση µεταξύ θεωρητικού υπόβαθρου και 

βιωµάτων µου στο θέατρο και συµπεράσµατα 
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                                   Περίληψη 

  Στο παρόν κοµµάτι του κειµένου προσπαθώ να συνδέσω το θεωρητικό 

υπόβαθρο µε τις εµπειρίες µου µέσα στο θέατρο. Το ζητούµενο µέσα από αυτήν  την 

σύνδεση είναι να διαπιστώσω αν οι υποθέσεις που έχω θέσει στο πρώτο κοµµάτι της 

εργασία θα µπορούσαν να ισχύουν ή όχι. Αν όντως αυτό συµβαίνει, είναι πολύ 

σηµαντικό για να ειπωθεί ο τρόπος που η θεατρική πράξη γίνεται βοηθητική στα 

διάφορα κοµµάτια της προσωπικής ανάπτυξης και σε ποιά συγκεκριµένα κοµµάτια 

της προσωπικής ανάπτυξης µπορεί να γίνει βοηθητική. 

   Στο πρώτο κεφάλαιο  γίνεται η σύνδεση µεταξύ των απόψεων του Erikson 

και της εµπειρίας µου µέσα στο θέατρο. ∆ηλαδή αν όντως το θέατρο θα µπορούσε να 

βοηθήσει στην εύρεση της ταυτότητας και να αποκαλύψει  πλευρές του χαρακτήρα 

του ηθοποιού, µε αποτέλεσµα να ενισχύσει την εύρεση ταυτότητας και να απωθήσει 

µακριά µηχανισµούς που ωθούν τον άνθρωπο προς την σύγχυση ρολών. 

   Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην  επισκόπηση των δυναµικών των 

οµάδων ψυχοθεραπείας κατά τον Yalom και τον Leszcz µέσα στην οµάδα θεάτρου 

που έλαβαν χωρά οι εµπειρίες µου. Κατά πρώτον αν η ενστάλαξη ελπίδας, η 

καθολικότητα, ο αλτρουισµός, η διορθωτική ανασύσταση της πρωτογενούς οµάδας 

της οικογένειας, η ανάπτυξη τεχνικών κοινωνικοποίησης, η µιµητική συµπεριφορά, η 

διαπροσωπική µάθηση, η µετάδοση πληροφοριών, η συνεκτικότητα της οµάδας και η 

κάθαρση υπάρχουν  ως δυναµικές µέσα στην οµάδα θεάτρου. ∆εύτερον αν αυτές οι 

δυναµικές επηρεάζουν το άτοµο µέσα σε µια οµάδα θεάτρου ώστε να το οδηγήσουν 

να αναπτύξει διαπροσωπικές ικανότητες, να βελτιώσει την επικοινωνία του µε τον 

ίδιο του τον εαυτό και να επουλώσει τυχόν τραυµατικές εµπειρίες ή να αλλάξει θέσεις 

και απόψεις που ίσως επιβαρύνουν την ζωή του ηθοποιού. 

  Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στο αν και πώς το σύστηµα Στανισλάβσκι 

λειτούργησε µέσα στα δικά µου βιώµατα στο θέατρο. ∆ηλαδή αν οι άξονες που έχω 

ήδη περιγράψει στο πρώτο κοµµάτι της εργασίας βοηθούν στην προσωπική 

ανάπτυξη. Συγκεκριµένα αν αυτοί οι άξονες µπορούν να δοµήσουν µια τέτοια σχέση 

µε τον εαυτό και την σκηνή που να καταλήγουν αρχικά σε µια κάθαρση. Έπειτα από 

αυτήν την κάθαρση µπορεί ο ηθοποιός να αντιµετωπίσει σθεναρότερα της δυσκολίες 

της ζωή του και να αξιοποιήσει καλυτέρα τις ευκαιρίες που συναντά στο περιβάλλον 

του για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. 
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   Ολόκληρη η εργασία κλείνει µε ένα γενικό συµπέρασµα που συνδέει τους 

τρεις συγγραφείς και τα αποτελέσµατα µεταξύ εµπειρίας και υποθέσεων. Ώστε να 

συνάγεται ένα κεντρικό συµπέρασµα σχετικά µε την θεατρική πράξη σε σχέση µε την 

προσωπική αναπτυξή. Η προσωπική αναπτυξή είναι ο όρος που συγκεντρώνει την 

εύρεση ταυτότητας, την ενδοπροσωπική και διαπροσωπική επικοινωνία, την 

ικανότητα αξιοποίησης των ευκαιριών  του περιβάλλοντος προς την ικανοποίηση των 

αναγκών του εγώ. 
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Κεφαλαίο 1 

     

       Ανάλυση των εµπειριών µου στο θέατρο σύµφωνα 

µε την θεωρία του Erikson. 

   

 Έχω ήδη παραθέσει στο πρώτο µέρος της εργασίας µου την υπόθεσή µου 

σχετικά µε την σχέση του θεάτρου ως ένα είδος παιχνιδιού ρόλων  και την επιρροή 

του στην εύρεση ταυτότητας. Στο παρόν κεφάλαιο προσπαθώ να δω, αν µέσα από τα 

βιώµατά µου όντως θα µπορούσε να ισχύσει αυτή η υπόθεση. 

    Ο µηχανισµός που  υποθέτω ότι ισχύει έχει την ίδια βάση µε το παιχνίδι 

ρόλων των παιδιών του Erikson. ∆ηλαδή τα παιδιά υποδύονται ρόλους για να 

κατευνάσουν τους φόβους τους. Αυτό το πετυχαίνουν αφού µέσα από αυτό το 

παιχνίδι µπορούν έστω και πλασµατικά να αποκτήσουν τις ιδιότητες που έχουν τα 

πρόσωπα που ζηλεύουν ή φοβούνται. Το αποτέλεσµα αυτού του µηχανισµού είναι η 

λύτρωση από τα φοβογόνα πρότυπα ή φοβογόνα ερεθίσµατα επειδή υπαρχεί µια 

οικειοποίηση µέσα στην ψυχο-αντίληψή τους. (Jones, 2003) 

     Η ταυτότητα σίγουρα είναι ένα θέµα σύνθετο που το επηρεάζουν πολλοί 

παράγοντες εξωγενείς και ενδογενείς σχετικά µε το άτοµο. E. Erikson (1976)       

Στην υπόθεσή µου ο τρόπος που το θέατρο γίνεται βοηθητικό ως προς την ανεύρεση 

ταυτότητας οφείλεται στο χαρακτηριστικό της δραµατικής τέχνης ότι ο ηθοποιός 

υποδύεται διαφορετικούς χαρακτήρες από τον δικό του. Αυτοί οι χαρακτήρες έχουν 

οµοιότητες και διαφορές µε τον δικό του χαρακτήρα που πρέπει να υιοθετήσει ο 

εκάστοτε ηθοποιός. Επίσης ο κάθε θεατρικός ήρωας εκφράζει αντιλήψεις, ιδέες και 

διαφορετικούς τρόπους ζωής. Μέσα από την δοκιµασία και την ζύµωση µε τον ήρωα 

που υποδύεται ο ηθοποιός µπορεί να αντιλαµβάνεται πληρέστερα τα δικά του 

προσωπικά χαρακτηριστικά και τις δικές του οµοιότητες µε αυτόν και ανάγκες.  Σαν 

ένα εσωτερικό ταξίδι που ο ηθοποιός συναντά νέες πραγµατικότητες πέραν από την 

δική του και χρειάζεται να την καταλάβει και να την ενστερνιστεί. Αλλά για να 

µπορέσω να καταλήξω σε µία  πιο σαφή εικόνα και να έχω κάποια συµπεράσµατα 

που να βασίζονται στην πραγµατικότητα θεωρώ ότι θα πρέπει να δω, πώς η 

παραπάνω  υπόθεση  αντανακλάται πάνω στην εµπειρία µου. 
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    ∆εν µπορώ να αναφερθώ σε κάθε περιστατικό ξεχωριστά, γι’ αυτό θα 

αναλύσω την εµπειρία µου χωρισµένη στις τρεις ξεχωριστές περιόδους όπως το 

προηγούµενο κοµµάτι της εργασίας, δηλαδή αρχή- γνωριµία, προετοιµασία για την 

παράσταση- πρόβες και παράσταση –τέλος.   

  Αρχικά στην περίοδο της αρχής-γνωριµίας βίωσα παιχνίδι των ρόλων µέσα 

στο θέατρο µέσω των αυτοσχεδιασµών. Ήδη έχω περιγράψει τι συνέβη στους 

αυτοσχεδιασµούς. Το χαρακτηριστικό σε αυτές τις εµπειρίες που σχετίζεται µε την 

υπόθεση µου είναι  πως οι αυτοσχεδιασµοί κατάφεραν να µου γεννήσουν ιδέες και 

σχέσεις, ώστε να αρχίσω να εµπιστεύοµαι ανθρώπους που παίζω µαζί τους και 

παράλληλα να αµφισβητώ όλα αυτά που ως τότε θεωρούσα δεδοµένα για µένα και 

για το περιβάλλον µου. ∆ηλαδή το γεγονός ότι κάποια στιγµή δοκίµασα να έρθω πιο 

κοντά µε την ιδέα του θανάτου και της αποστέρησης όλων των αγαθών που µέχρι 

τότε απολάµβανα µε έκανε να επανεκτιµήσω όλα αυτά που θεωρούσα ως τότε 

δεδοµένα. Επίσης το γεγονός ότι υποδύθηκα ρόλους και καταστάσεις που µέχρι τότε 

απέφευγα στην ζωή µου µε έκανε να τις γνωρίσω και να νιώσω άνετα µαζί τους. 

Κατάφερα να αντιληφθώ πως και αυτές οι καταστάσεις έχουν πλεονεκτήµατα. Επίσης 

µπόρεσα να τις αντικρίσω ή τουλάχιστον να σταµατήσω  να τις φοβάµαι. Συγκλείνω 

στο συµπέρασµα πως η προσωπικότητα και κατ’ επέκταση η ταυτότητα δεν είναι κάτι 

αδιασάλευτο αλλά κάτι ρευστό που εξελίσσεται.  

    Στην δεύτερη περίοδο,  η εύρεση ταυτότητας µετατοπίστηκε στο γεγονός 

της εύρεσης και της δόµησης του ήρωα που χρειαζόταν να υποδυθώ. Η διαδικασία  

άρχισε µε εµένα να αντιπαθώ τον ρόλο µου, έπειτα να προσπαθώ να τον γνωρίσω. 

Ώσπου  κατέληξα να τον συµπαθώ και να τον εκτιµώ. Το γεγονός αυτό ήταν σαν να 

µπορούσα να καταρρίψω στην πράξη τα στερεότυπα µου σχετικά µε την σταθερότητα 

της ταυτότητας ή της µονόπλευρης αντίληψής της. Η διαδικασία αυτή από µονή της 

κατά την άποψη µου, µε εξώθησε σε µια περαιτέρω ζύµωση και ψάξιµο που όµως µε 

απελευθέρωνε και µε απεγκλώβιζε από τυχόν στερεότυπα ή βασανιστικά πρέπει. Όλο 

αυτή η κατάσταση πήρε µεγαλύτερη έκταση όταν βρέθηκα απέναντι στις τύψεις ή 

στα γεγονότα που µου δηµιουργούσαν τύψεις. Εκείνες τις στιγµές που αντίκρισα τις 

τύψεις µου, εµφανίστηκαν όλα τα στερεότυπα που κρύβονταν πίσω τους. Μέσα από 

την διαδικασία γνωρίσµατος µε τον ρόλο µου αποτίναξα τις τύψεις και µαζί τους τα 

στερεότυπα που τις δηµιουργούσαν. 

   Στην τρίτη περίοδο, οπού ήταν η παράσταση ήταν κατά κάποιο τρόπο η 

ολοκλήρωση της διαδικασίας αναµόχλευσης. Το γεγονός ότι µπορούσα να εκτεθώ 
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στο κοινό και καλυµµένο κάτω από το ρόλο µου να µπορέσω να µιλήσω και εκφράσω 

τις δικές µου τύψεις και παράλληλα ιδέες µου ήταν  καθαρτικό και λυτρωτικό. Επειδή 

όλα όσα κρυβόταν και αµφισβητούνταν βρέθηκαν µπροστά σε κοινό που τα 

αξιολογούσε και εγώ έπρεπε να παλέψω για αυτά. Εωσότου στο τέλος όλα να 

ξεπλυθούν από την διαχωριστική γραµµή που βάζουν τα φώτα των προβολέων. Έτσι 

µε το σβήσιµο των προβολέων έρχεται η λύτρωση από στερεότυπα, τύψεις και 

φόβους που ήταν κρυµµένα. Εκείνες τις στιγµές ολόκληρο το σώµα και το είναι 

ανακουφίζονται. Γιατί είναι το τέλος ενός µεγάλου και µακρύ δρόµου. Αν κάποιος 

που έχει γνωρίσει τον ρόλο του, κοιτάξει πίσω έπειτα το τέλος της παράστασης θα 

νιώσει περήφανος για όλα αυτά τα µικρά βήµατα που έκανε και τις µεγάλες 

προσωπικές ανακαλύψεις πάνω στην όχι και τόσο αυστηρά αδιασάλευτη ταυτότητά 

του. 

     Οι παραστάσεις όµως από µονές τους είναι ένα ακόµα ταξίδι όπου 

συνεχίζει ο ίδιος ο ηθοποιός να γνωρίζει πράγµατα για αυτόν µέσω της προσπάθειάς 

του να µεταδώσει στο κοινό τις ιδέες και το δίκιο του ήρωά του. Αυτές οι ιδέες 

µπορεί να διαφέρουν από την καθεστηκυία τάξη της εποχής του. Παρόλα αυτά η 

δουλειά του είναι να αγωνιστεί για αυτές και να προσπαθήσει να τις µεταδώσει σε 

όσο πιο µεγάλη ολότητα και πληρότητα που µπορεί. Το κοµµάτι της εσωτερικής 

ανάπτυξης µπαίνει ακριβώς σε αυτό το σηµείο. Γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος γνωρίζει 

κοµµάτια του εαυτού του εκείνες τις στιγµές κάτω από τους προβολείς της θεατρικής 

σκηνής. Στο θέατρο που γίνεται µετάδοση ιδεών και αισθηµάτων οι ηθοποιοί δεν 

είναι κούτσουρα που λένε για πράγµατα που δεν γνωρίζουν. Αλλά δρώντες άνθρωποι 

που παλεύουν για τις ιδέες τους. Κάτι που σε µία υπερκαταναλωτική ατοµοκεντρική 

κοινωνία δεν υπάρχει. Επειδή τα µέλη αυτών των κοινωνιών δεν έχουµε µάθει να 

παλεύουµε για τις ιδέες τους και τα δικαιώµατα τους αλλά να υποτασσόµαστε στο 

γενικό ‘καλό’ και ‘σωστό’ που επιβάλλεται. 

    Ακόµα  στο κοµµάτι της διαδικασίας ότι στο τέλος της χρονιάς υπήρξε ένα 

οριοθετηµένο τέλος αυτής της αναµόχλευσης µε έκανε µετά από αυτό να µπορώ να 

δώ τα πράγµατα από απόσταση και να συνειδητοποιήσω περισσότερα σχετικά µε την 

ταυτότητα µου και σε ποιά πλαίσια θα µπορούσα να την ορίσω. Ώστε να µε 

αποµακρύνει από µηχανισµούς όπως της ευνουχισµένης ταυτότητας, τον άνθρωπο 

των µηχανών και το παράδοξο της εφηβείας της ναζιστικής Γερµανίας.  

   Κλείνοντας το παρόν κεφάλαιο µπορώ να συνειδητοποιήσω πως το θέατρο 

θα µπορούσε να είναι παράγοντας που βοηθάει ως προς την  εύρεση ταυτότητας 
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αυτής κάθε αυτής, όποια και αν είναι, όσο και αν διαφέρει από τον µέσο όρο.  ∆ίνει 

ανοικτά πλαίσια και όρια για να πλεύσει ο καθένας, χωρίς να επιβάλλεται ότι πρέπει 

να εκφράζεται µε ένα συγκεκριµένο τρόπο. Αρκεί ότι πράττει να είναι αληθινό και να 

µπορεί να µεταδίδεται στο κοινό. Παράλληλα µπορεί να απελευθερώνει ανθρώπους 

που µπορεί να εµπλακονταί σε µηχανισµούς που η ταυτότητα τους να διαθλάται και 

να χάνεται µέσα στην σύγχυση ρόλων. ∆εν µπορεί να ανατρέψει ολόκληρο το 

υπόλοιπο περιβάλλον που το άτοµο ζει και αλληλεπιδρά µαζί του. Πάρα  ταύτα 

εµπεριέχει το παιχνίδι ρόλων του Erikson αναπτυγµένο, που είναι δυνατόν να 

λυτρώνει από πολλά φοβογόνα ερεθίσµατα- stress που προσφέρει στο άτοµο το 

περιβάλλον του. Είναι ένας βοηθητικός, χρήσιµος και ανοικτός παράγοντας προς όλο 

το φάσµα των  διαφορετικών  ανθρώπων σχετικά µε την εύρεση της ταυτότητα τους. 

Η θεατρική πράξη  είναι ένας από τους αποδοτικότερους τρόπους για να χτίσεις την 

ταυτότητα σου και να γνωρίσεις τον εαυτό σου. 
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Κεφαλαίο 2 

       

Οι δυναµικές των οµάδων του Yalom και του Leszcz σε 

σχέση µε τα βιώµατά µου µέσα στην οµάδα θεάτρου 

   

Ο στόχος µου σε αυτό το κεφαλαίο είναι γίνει εφικτή η σύνδεση µεταξύ της 

αντίληψης για την λειτουργιά της θεατρικής οµάδας και των δυναµικών των οµάδων 

ψυχοθεραπείας που αναφέρονται από τον Yalom και τον Leszcz στο βιβλίο τους 

θεωρία και πράξη της οµαδικής ψυχοθεραπεία. Επιδιώκω µέσα από αυτήν την 

σύνδεση να δω αν αυτές οι δυναµικές ισχύσαν µέσα στην οµάδα θεάτρου που ήµουν 

ή όχι. Ως επακόλουθο αυτού µπορώ να διαπιστώσω, αν στις οµάδες θεάτρου έχουν 

αποτελέσµατα αυτές οι δυναµικές σχετικά µε τις διαπροσωπικές σχέσεις, 

διαπροσωπική και εδνοπροσωπική επικοινωνια, επούλωση τραυµατικών εµπεριών  

και  αλλαγή δυσχερών αντιλήψεων για το άτοµο.  Θα ακολουθησώ το ίδιο µοτίβο 

αναλυσής όπως το προηγουµένο κεφάλαιο , δηλάδη  θα επεξεργαστώ κάθε περίοδο 

της θεατρικής χρονίας ξεχωριστά. 

   Στην πρωτή περιοδό, αρχή και γνωριµία, µπορώ να διακρινω µέσα στην 

περιγραφή των βιωµάτων µου να υπαρχεί έντονα η δυναµική της µιµητικής 

συµπεριφοράς. Αυτό µπόρεσα να το διακρίνω από την δική θέληση να µοιάσω στην 

άνεση που ειχάν τα αρχαιοτερά µελη πανω στην σκήνη και στο τρόπο που 

συµπεριφοροταν µέσα στην οµάδα. Η αναπτυξή των τεχνικών κοινωνικοποιησής  

ήταν από της πρωτές δυναµικές που ενεργοποιηθηκάν γιατί όλοι κληθήκαµε να 

δοκιµάσουµε καινούργιες συµπεριφορές και τρόπους να σχετιζόµαστε είτε πανω στην 

σκηνή είτε κάτω από την  σκηνή.  Παράλληλα  είδα διαφορετικούς τρόπους να 

επικοινωνούν άτοµα µεταξύ τους, που µέχρι πρότινος δεν είχα αντιληφθεί. Μετάδοση 

πληροφοριών υπήρξε από την  πρωτή στιγµή είτε µε την µορφή διδασκαλίας των 

αρχαιότερων µελών προς το άτοµο µου σχετικά µε το θέατρο είτε ως παροχή 

συµβουλών και πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα. 

   Η διαπροσωπική µάθηση  είναι µια από της δυναµικής που έχει µεγάλο 

εύρος. Κατά πρώτον ο κοινωνικός µικρόκοσµος της οµάδας µε έσπρωξε στην 

αναπλαίσιωση της συµπεριφοράς µου και της αντίληψης µου για τα πράγµατα γύρω 

µου. Ώστε να δοµηθεί ένα κλίµα που να µπορώ να νοιώθω πιο ελεύθερος να 

εκφραστώ και να ζήσω χωρίς άγχος. Τρανταχτό παράδειγµα σε αυτό ήταν οι 
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αυτοσχεδιασµοί και οι χαλαρώσεις που έχω ήδη περιγράψει. Οι διαπροσωπικές 

σχέσεις που αναπτυχτήκαν µέσα στο πλαίσιο της οµάδας µπόρεσαν να µου δοµήσουν 

ένα κλίµα ασφάλειας και αλληλεγγύης όπως επισήµανα στο προηγούµενο κοµµάτι 

της εργασίας µου. Αυτό κλίµα ασφάλειας µε βοήθησε έπειτα να αισθανθώ την ίδια 

ασφάλεια σε όλους τους τοµείς  της ζωής µου. Σαν γενική κατακλείδα της πρώτης 

περιόδου της θεατρικής χρονιάς είναι ότι όλες οι δυναµικές ειχάν αρχίσει να τίθενται 

σε ισχύ. Κάποιες έγιναν πιο εµφανή από την αρχή και συντέλεσαν ώστε να τεθούν 

και οι υπόλοιπες ισχύ αργότερα. Επακόλουθο αυτού ήταν να υπάρχουν παρόµοια 

αποτελέσµατα µε αυτά που περιγράφει ο Yalom και Leszcz στο βιβλίο τους.  

  Στην δεύτερη περίοδο της θεατρικής χρονίας, πρόβες και προετοιµασία για 

την παράσταση, η πρώτη εµφανής δυναµική που ίσχυσε ήταν η καθολικότητα. Από 

την στιγµή που διαλέξαµε ως κείµενο της παράστασης  τις ‘µύγες’ του Sartre, 

χρειάστηκε να έρθουµε κατά πρόσωπο µε τους ρόλους µας και κατ’ επέκταση µε τις 

δικές µας τύψεις και αδυναµίες που θα γινόταν η βάση για να δηµιουργηθεί ο ρόλος 

µας. Όταν ήρθαµε κατά πρόσωπο µε αυτές τις τύψεις, την ίδια στιγµή τις 

µοιραστήκαµε µε τα υπόλοιπα µελή της οµάδας. Ο καθένας µπόρεσε να µοιραστεί 

όσα πράγµατα µπορούσε, όχι παραπάνω. Πάρα ταύτα όλοι γίναµε συµµετέχοντες σε 

εκείνο το κοµµάτι δηµιουργίας του πνεύµατος του έργου, διαµέσου της έκθεσης των 

χαρακτηριστικών ή καταστάσεων που µας δηµιουργούν τύψεις. Ως επίπτωση αυτού 

ήταν να τεθεί σε ισχύ η δυναµική της καθολικότητας. Επειδή συνειδητοποίησε ο 

καθένας από εµάς ότι δεν είναι ο µόνος άνθρωπος που έχει προβλήµατα αλλα 

βρίσκεται σε µια οµάδα ανθρώπων που όλοι αντιµετωπίζουν προβλήµατα και 

προσπαθούν τα ξεπεράσουν. Συνεπώς συµβαίνει αυτό που πρεσβεύει ο παράγοντας 

της καθολικότητας: το άτοµο αντιλαµβάνεται ότι δεν είναι το µόνο µέσα στην 

δυστυχία του και στα προβλήµατα του άλλα ότι γενικά υπάρχουν προβλήµατα σε 

όλους. Ώστε να σταµατήσει να αυτοκατηγορείται. Το ίδιο σηµειώθηκε και στα 

πλαίσια της θεατρικής οµάδας. Ειδικά στην οµάδα των ηθοποιών που υποδυόταν τις 

ερινύες και ήρθαν σε τόσο στενή επαφή µε τις τύψεις, έγινε πιο αισθητή η παρουσία 

της δυναµικής της καθολικότητας. 

  Η ενστάλαξη ελπίδας εµφανίστηκε έπειτα όταν όλοι προσπαθούσαµε όσο πιο 

σκληρά µπορούσαµε για να βρούµε τον ρόλο µας. Όµως αρκετές στιγµές κάποιος 

λύγιζε και χρειαζόταν βοήθεια και φοβόταν ότι δεν θα καταφέρει µέσα στην 

παράσταση. Η συνεχόµενη όµως προσπάθεια από τους άλλους να συνεχίσουν το έργο 

της οµάδας και της παράστασης, πιστεύοντας παράλληλα και στην επιτυχία, έδινε 
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ελπίδα σε αυτούς που φοβόντουσαν περισσότερο. Εµφανής σηµάδι σε αυτήν την  

κατάσταση ήταν πως το ζευγάρι του ∆ια και του Αιγίσθου, βοηθήθηκε να βρει την 

ισορροπία παίρνοντας θάρρος από το ζευγάρι του Ορέστη και Ηλέκτρας που 

επικοινωνούσαν µεταξύ τους. Το ίδιο θάρρος άντλησα και εγώ από το ζευγάρι της 

Ηλέκτρας και του Ορέστη, ώστε να επικοινωνήσω και βρω επαφή πάνω στην σκήνη 

µε το θεατρικό µου ζευγάρι 

  Η διορθωτική οµάδα ανασύστασης της πρωτογενούς οµάδας της 

οικογένειας, δεν υπήρξε σε όλα τα άτοµα σαν προσωπική τους εµπειρία. Αυτό που 

συνέβη είναι ότι µερικά µέλη της οµάδας βιώσαν έντονα την παραπάνω δυναµική, 

ώστε να µας κάνουν κοινωνούς αυτής της εµπειρίας και να µας  προκαλέσουν 

αµφισβητήσεις για τον τρόπο που σχετιζόµασταν εµείς οι υπόλοιποι µε την 

πρωτογενή οµάδα της οικογενείας. Αυτό το φαινόµενο συντελέστηκε έντονα ανάµεσα 

στην σχέση της Ηλέκτρας, Κλυταιµνήστρας και Ορέστη. Αυτά τα τρία άτοµα ήρθαν 

τόσο στενά σε επαφή µε τις εµπειρίες και τις δικές τους αντιλήψεις σχετικά µε την 

πρωτογενή οµάδα της οικογενείας  που επηρέασε όλους τους υπολοίπους που παίζαµε 

µαζί τους. Αυτή η επιρροή µας έκανε να ξανασκεφτούµε τους τρόπους που 

σχετιζόµασταν µε την οικογένεια µας. Επίσης  σε µερικά µέλη της οµάδας ήταν τόσο 

έντονο το βίωµα που τους προκάλεσε την αναβίωση τραυµατικών εµπειριών µε την 

οικογένεια τους. Μετά από αυτή την αναβίωση άρχισαν να επουλώνονται τυχόν 

τραύµατα που είχαν δηµιουργηθεί. 

  Η δυναµική της διαπροσωπικής µάθησης άρχισε να συµβαίνει ήδη από την  

προηγουµένη περίοδο της θεατρικής χρονιάς. Σε αυτήν την περίοδο όµως άρχισε να 

εξελίσσεται και να κατακτά όλο και περισσότερο πεδίο δράσης µέσα στην οµάδα. Ο 

κοινωνικός µικρόκοσµος και οι καινούργιες συµπεριφορές που δοκιµάζονταν µέσα 

στην οµάδα ειχάν αρχίσει να σταθεροποιούνται περισσότερο. Αυτό που συνέβαλε σε 

αυτό το γεγονός ήταν η αυξηµένος χρόνος που περνούσαµε µαζί, η πίεση που 

δεχόµασταν από το έργο και οι νέες συµπεριφορές που δοκιµάζαµε µέσα στους 

ρόλους µας. Αυτοί λοιπόν οι νέοι τρόποι να σχετιζόµαστε και νέες συνθήκες πιέσεις 

άλλα µέσα σε σταθερά οργανωµένα πλαίσια µας έκανε να αντιληφθούµε καλυτέρα µε 

ποιους τρόπους θα θέλαµε να σχετιστούµε µε τους άλλους γύρω µας ειδικά σε 

περιόδους πίεσης και στρες. Αυτή δυναµική θα συνεχίσει να εξελίσσεται µέχρι να 

πάρει τέλος ο κοινωνικός µικρόκοσµος εκείνης της θεατρικής χρονιάς. Όµως σε 

αυτήν την καµπή του χρόνου οι επιρροές των νέων συµπεριφορών  είχαν να 
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επηρεάσουν και το περιβάλλον εκτός οµάδας, σε σηµείο να δοκιµάζουµε καινούριες 

συµπεριφορές στις συναναστροφές µας εκτός οµάδας.   

  Σε αυτό το σηµείο τελειώνω την ανάλυση των δυναµικών στη δεύτερη 

περίοδο της θεατρικής χρονιάς. Σε αυτήν την χρονική στιγµή οι περισσότερες 

δυναµικές ειχάν τεθεί σε ισχύ και είτε άγγιζαν θέµατα που ενοχλούσαν ή πίεζαν τα 

µέλη της οµάδας. Ενώ οι ίδιες δυναµικές  είχαν αισθητές διαφορές σχετικά µε την 

συµπεριφορά των µελών της οµάδας στο εσύ  και στο έξω πλαίσιο της οµάδας. 

Βέβαια η τροπή των γεγονότων και των συµπεριφορών δεν ήταν σίγουρα όπως στις 

οµάδες ψυχοθεραπείας. Αλλα είχε µια δική της ροή που συµβάδιζε µε την ροή του 

έργου και τις αντοχές των ανθρώπων που απάρτιζαν την  οµάδα. 

    Στην Τρίτη περίοδο της θεατρικής χρόνιας, δηλαδή παραστάσεις και τέλος, 

οι δυναµικές που κάνουν έντονα την εµφάνιση τους είναι η συνεκτικότητα της 

οµάδας και η κάθαρση. Σε αυτήν την περίοδο της χρονίας απελευθερώνεται η 

δουλειά που είχε γίνει σε όλες τις υπόλοιπες περιόδους. Είναι η στιγµή που όλη 

δηµιουργική δραστηριότητα εκτονώνεται στο επαρκώ και η απαιτήσεις-πίεση 

γίνονται µεγαλύτερες πάρα σε οποιαδήποτε από άλλη στιγµή της χρονιάς.  

   Σε αυτήν περιοδό είναι που η δυναµική της συνεκτικότητα της οµάδας 

γίνεται περισσότερο έντονη πάρα ποτέ. Η οµάδα συνδέεται και ενισχύει τους δεσµούς 

της για να καταφέρουν όλοι µαζί  το αποτέλεσµα της παράστασης. Για τον λόγο ότι 

χρειάζεται τις δυνάµεις όλων σε όλα τα επίπεδα για να µπορέσει να γίνει εφικτή αυτή 

η παράσταση και η αλληλουχία των συναισθηµάτων που ακολουθούν την 

παράσταση. Έτσι η αλληλεγγύη, το αίσθηµα του ανήκειν και αλληλοβοήθεια γίνονται 

πιο έντονα. Ως αποτέλεσµα το άτοµο νοιώθει µεγαλύτερη ασφάλεια µέσα στην οµάδα 

που υπάρχει, επειδή αυτή η οµάδα το προστατεύει, το βοηθά και το στηρίζει, 

αυξάνοντας την εµπιστοσύνη του ατόµου προς τις ικανότητες του. Ακόµα αυτό το 

κλίµα ενισχύει το αίσθηµα να δηµιουργήσει και να προχωρήσει περαιτέρω στις 

δραστηριότητες που κάνει. Γενικό αποτέλεσµα είναι η αύξηση του αισθήµατος 

ασφαλείας που νοιώθει το άτοµο για τον εαυτό του και ενίσχυση  δηµιουργικής του 

δραστηριότητας και της αυτοπεποίθησης. 

  Έπειτα από όλη αυτήν την δραστηριότητα που εκτονώνεται ειδικότερα 

έπειτα από τις παραστάσεις, που είναι απαύγασµα της διεργασίας που γίνεται καθ’ 

όλη την χρονιά, ακολουθεί η δυναµική της κάθαρσης. Όσο θέµατα υπήρχαν και ήταν 

έτοιµα να ειπωθούν σχετικά µε το άτοµο, τα πράγµατα που το πληγώνουν και τις 

διαπροσωπικές του σχέσεις, υπό την πίεση των παραστάσεων και των προβών 
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εκδηλώνονται. Από το στάδιο της σκέψης γίνονται θεατρική πράξη που παίρνει 

υπόσταση πάνω στην σκήνη. Αυτό συνεπάγεται πως όλα τα συναισθήµατα που 

κουβαλήσει το άτοµο εκδηλώνονται. Φυσικό επακόλουθο Μέτα από αυτήν την 

έκφραση συναισθηµάτων, ειδικά αυτών που πιέζουν και πληγώνουν, είναι η 

κάθαρση. Η δυναµική της κάθαρση στην θεατρική οµάδα που συµµετείχα ήρθε µετά 

από τα φωτά των προβολέων του τέλους, µετά το τέλος  της κάθε παράστασης. Όλη  

η διαδικασία της παράστασης και του συναισθηµατικού καταιγισµού που φέρει, 

ξεπλένει τους ηθοποιούς και το κοινό, για να επέλθει η κάθαρση. Μια κάθαρση 

συναισθηµάτων και ιδεών που αναγεννά τους ανθρώπους που γίνονται κοινωνοί 

αυτής της διαδικασίας. 

 Κλείνω το κεφάλαιο, κάνοντας µια ανασκόπηση συνολικά στις δυναµικές 

των οµάδων σε σχέση µε την οµάδα του θεάτρου που συµµετείχα. Όπως προείπα, 

θεωρώ πως οι δυναµικές των οµάδων που δηµιουργήθηκαν από τον Yalom και τον 

Leszcz υπήρξαν µέσα στα πλαίσια της οµάδας του θεάτρου που συµµετείχα. Όµως 

όχι µε την ίδια µορφή που συναντιούνται στην οµάδες ψυχοθεραπείας. Στην οµάδα 

θεάτρου αυτές οι δυναµικές δεν ήταν το κύριο επιδιωκόµενο αποτέλεσµα αλλά 

παράπλευρες συνιστάµενες που γινόταν αναγκαίες για να λειτουργήσει η οµάδα. 

Αυτό συνεπάγεται πως δεν ήταν το κύριο ζητούµενο άλλα χρειαζόταν να τεθούν σε 

ισχύ για να µπορέσει να δηµιουργηθεί η θεατρική πράξη που αποζητούσαµε. Έγιναν 

αισθητές, όπως και τα αποτελέσµατα αυτών, συµβαδίζοντας όµως µε το έργο που 

ανεβάζαµε και τις δυνατότητες των ανθρώπων που συµµετείχαν στην οµάδα. Άρα οι 

δυναµικές αυτές υπάρχουν µέσα στην οµάδα του θεάτρου αλλα όχι µε την ιδία µορφή 

που της συναντάµε στις οµάδες ψυχοθεραπείας. Αφήνουν πίσω τους τα ίδια 

αποτελέσµατα σχετικά µε την  εδνοπροσωπική και την διαπροσωπική  επικοινωνία, 

αρκεί να το επιτρέπει η σύσταση της οµάδας και το έργο.    
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Κεφαλαίο 3 

                                       

 Οι ιδέες του Στανισλάφσκι µέσα στην ζωή µου 

στο Θέατρο 

   Έχω ήδη περιγράψει τη δοµή  του συστήµατος  Στανισλάφσκι και τις ιδέες 

που το θεµελιώνουν. Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφω πως αυτές οι ιδέες επηρέασαν 

την ζωή µου µέσα στο θέατρο. Εστιάζοντας στις σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ 

του ηθοποιού και του εαυτού του και µεταξύ του ηθοποιού και του ρόλου του. 

Συνεχίζοντας την σκέψη µου, κάνω την υπόθεση, πως αυτό το σύστηµα µπορεί να 

βοηθήσει τον  ηθοποιό στον τρόπο που αντιµετωπίζει  την ζωή του και στον τρόπο 

που αξιοποιεί  τις ευκαιρίες που συναντά στο περιβάλλον του για να ικανοποιήσει τις 

ανάγκες του. 

   ∆ίνω µεγαλύτερη έµφαση σε αυτό το κοµµάτι του συστήµατος 

Στανισλάφσκι,  δηλάδη στη σχέση µεταξύ εαυτού-ηθοποιού-ρόλου, επειδή θεωρώ 

πως είναι η διαδικασία κατά την όποια οι σταθερές αξίες του εγώ 

αναδιαµορφώνονται. Μέσα από αυτήν την αναδιαµόρφωση υπάρχει δοκιµή 

συµπεριφορών, όπως στην δυναµική του Yalom και  Leszcz ανάπτυξη των τεχνικών 

κοινωνικοποίησης. Το άτοµο δοκιµάζει καινούριους τρόπους να σχετίζεται µε τους 

άλλους και κάνει το ίδιο πάνω στην σκήνη του θεάτρου, ουσιαστικά υιοθετεί νέα 

χαρακτηριστικά στην συµπεριφορά του. Επιπροσθέτως συµβαίνει στο παιχνίδι ρόλων 

του Erikson, ο άνθρωπος υποδύεται χαρακτήρες που δεν είναι δικοί του αλλά τους 

αφοµοιώνει και τους οµογενοποιεί µέσα στο υπάρχον δικό του χαρακτήρα. Ο 

Στανισλάφσκι µέσω του συστήµατος που έχει δοµήσει, δίνει µια πρόταση για το πώς 

γίνεται εφικτή αυτή η σύνδεση µεταξύ του ηθοποιού, του εγώ του και του ρόλου. 

Ολόκληρο το θέµα µε αυτή τη σύνδεση είναι η τριπλή σχέση που προανέφερα, η 

οποία βασίζεται στους οχτώ άξονες του συστήµατος.  Το τελικό ερώτηµα είναι το 

πώς τη βίωσα εγώ αυτή την τριπλή σχέση (εαυτού, ρόλου και εγώ), στην εµπειρία 

µου στο θέατρο αυτήν την σχέση και τι µου πρόσφερε σχετικά µε την προσωπική µου 

ανάπτυξη. 

    Έχει ήδη γίνει γνωστό πως δηµιουργήθηκε και δοµήθηκε η σχέση µου µε 

τον ρόλο µου στο δεύτερο µέρος του κειµένου.  Τα ερωτήµατα που αντιµετωπίζονται 

όταν συµβαίνει η πρώτη συνάντηση µε τον ρόλο είναι από την µια πλευρά ποιός είναι 

αυτός ο χαρακτήρας, πότε ζει, πώς ζει, πού ζει, ποιές είναι οι πράξεις και τα λόγια 
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του, ποιός είναι ο σκοπός των πράξεών του και γιατί πράττει αυτές τις πράξεις. Από 

την άλλη πλευρά βρίσκεται ο εαυτός του ηθοποιού που θα πρέπει να αναρωτηθεί τα 

ίδια πράγµατα και να βρει τα κοινά σηµεία ανάµεσα σε αυτόν και στον ρόλο του. 

Έπειτα αφού βρει το γιατί στις πράξεις και στα λόγια του ήρωά του ακολουθεί το 

΄΄µαγικό εάν΄΄.  Στο µαγικό εάν ο ηθοποιός τοποθετεί τον εαυτό του στις καταστάσεις 

που ζει ο ήρωάς του, ενστερνίζεται  τις απόψεις του και πράττει αντί αυτού. Τα λόγια 

και οι πράξεις του ηθοποιού κουβαλούν ολόκληρη την πραγµατικότητα του ήρωα που 

υποδύεται. Μέσα τους εµπεριέχουν εικόνες, αισθήµατα και σκέψεις που έχει δώσει ο 

συγγραφέας  για τον  εκάστοτε ηρώα. (Mour,1980)   

   Αυτά τα µαγικά εάν συνεπάγονται πως ο ηθοποιός πρέπει να µπει σε ένα 

ολόκληρο κόσµο έξω από τον δικό του και να τον αναταράξει µπροστά στα µάτια του 

κοινού του. Εκεί έρχεται η σύγκρουση που δοµεί την σχέση µεταξύ ρόλου και εγώ 

του ηθοποιού. Επειδή όλα τα κοµµάτια αυτά πρέπει να εναρµονιστούν και να 

εκφραστούν µαζί. Μέσα από την εµπειρία µου αυτό το κράµα των ιδεών υπήρξε και 

επηρέασε την συµπεριφορά µου καθώς και τις αντιλήψεις µου. Στην παράσταση που 

ανέβηκε και εγώ είχα πάρει µέρος εκφραζόταν  οι απόψεις του Sartre σχετικά µε την 

ελευθερία και την µετάνοια. Αυτές οι απόψεις αντανακλαστήκαν στον ήρωα που 

υποδυόµουν και στην συνέχεια σε µένα.  

    Το αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας είναι η µείξη των διαφορετικών 

συνθηκών και αντιλήψεων που υποβάλλονται πάνω στην κοσµοθεωρία του ηθοποιού. 

Τον µεταβάλλουν και τον ωθούν να ζήσει µια πραγµατικότητα που δεν θα µπορούσε 

να ζήσει ποτέ στη ζωή εκτός σκηνής, γιατί αρχίζει και τελειώνει πάντα πάνω στην 

σκηνή. Όµως αφού τελειώσει το έργο και η πραγµατικότητά του, δεν στάµατα να 

υπάρχει ο ήρωας. Ο ήρωας είναι για τον ηθοποιό ότι το θεατρικό έργο για το κοινό. 

Μπορεί να ολοκληρωθούν οι παραστάσεις όµως οι ιδέες που έχουν ενσωµατωθεί στο 

µυαλό του ηθοποιού καθώς και η εµπειρία που έχει βιώσει πάνω στην σκήνη αν και 

θεατρική, του έχει δείξει πράγµατα που είχε αλλά τα έκρυβε ή πράγµατα που νόµιζε 

πως δεν είχε άλλα τα είχε. 

     Με αυτόν τον τρόπο διεξάγεται ένα ταξίδι που βάζει τον άνθρωπο να 

υποδύεται  καταστάσεις που δεν είχε γνωρίσει, ώστε στο µέλλον να είναι πιο έτοιµος 

να τις αντιµετωπίσει. Τον µαθαίνει να κοιτά µέσα του και παράλληλα να 

πολλαπλασιάζει τις οπτικές του πάνω στα πράγµατα που τον περιβάλλουν, γιατί 

ψάχνει το πώς, που, ποιός και το γιατί στα πράγµατα που συµβαίνουν γύρω του. 
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Καθιστώντας τον στην συνέχεια πιο έτοιµο να αντιληφθεί το περιβάλλον του αφού 

µπορεί να το αναλύσει λεπτοµερέστερα και  πολυεπίπεδα.  

   Ένας από τους βασικούς άξονες του συστήµατος Στανισλάφσκι ήταν η 

επικοινωνία και οι σχέσεις. Το πρώτο βασικό στοιχείο πάνω στην επικοινωνία είναι 

το να ακούς τον άλλο. Έπειτα να µπορεί να επικοινωνείς πανω σε αυτά που σου 

κοινωνεί  ο συνοµιλητής σου. Αν συνδεθεί αυτός ο άξονας µε το  παραπάνω 

επιχείρηµα και το πώς ο άνθρωπος µπορεί να επικοινωνήσει µε το περιβάλλον του 

και να εκµεταλλευτεί ποιοτικότερα τις ευκαιρίες για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. 

Η απάντηση δοµείται σε τρία σκέλη.  

    Αρχικά ο άνθρωπος  που κάνει θέατρο έχει δοκιµαστεί σε διαφορετικές 

καταστάσεις και δοκιµάζει συνεχώς νέες συµπεριφορές ώστε να µπορεί να 

αναπτύσσει µια ευρεία φαρέτρα συµπεριφορών. ∆εύτερον µαθαίνει να επικοινωνεί µε 

τους άλλους ώστε να µπορεί να καταλάβει ποιά συµπεριφορά χρειάζεται  να 

υιοθετήσει. Τρίτον µέσα από την διαδικασία που δοµείται στο θέατρο, το άτοµο 

αντιλαµβάνεται σαφέστερα τις ανάγκες του και τους φόβους του. Τα προηγούµενα 

δυο κοµµάτια είναι άχρηστα, αν δεν ξέρει το άτοµο τι να επιδιώξει, γιατί όσο δυνατά 

όπλα και αν έχει κάποιος και όσο καλά και αν ξέρει να πολέµα, αν δεν ξέρει γιατί 

πολεµά και τι προσπαθεί να αποκτήσει, θα µένει χαµένος µέσα σε χίµαιρες που τον 

πλανεύουν. 
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                Συµπεράσµατα       

«ΚΙΛΡΟΥ: Μουρλός µε τα όλα του!… Που θα πάµε; 

∆ον ΚΙΧΩΤΗΣ: Ποιός ξέρει!...»  

                                                  (Tennessee, 1995, σελ. 126) 

 

    Μέσα από την πτυχιακή µου εργασία φιλοδόξησα να αποδώσω πώς το 

θέατρο και η θεατρική πράξη που διεξάγεται µέσα από αυτό µπορεί να βοηθήσει στην 

προσωπική ανάπτυξη. Στον όρο προσωπική αναπτυξή  εσωκλείονται οι έννοιες: 

εύρεση της ταυτότητας, ενδοπροσωπική και διαπροσωπική επικοινωνία και 

ικανότητα αξιοποίησης των ευκαιριών  του περιβάλλοντος προς την ικανοποίηση των 

αναγκών του εγώ. Τα τρία αυτά χαρακτηριστικά αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Η 

εύρεση ταυτότητας είναι άµεσα συνυφασµένη µε το πόσο καλά µπορεί κάποιος να 

γνωρίσει τον εαυτό του και τις ανάγκες του, δηλάδη ενδοπροσωπική επικοινωνία, ενώ 

πάνω στην ταυτότητα επιδρά άµεσα  το περιβάλλον και ο τρόπος που αλληλεπιδρούν 

τα άτοµα  µε το κάθε περιβάλλον Erikson (1975). Το περιβάλλον συντελείται από τα 

άτοµα που το αποτελούν. Εποµένως η αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον είναι θέµα 

διαπροσωπικής επικοινωνίας. Αυτές οι τρείς δραστηριότητες του ατόµου λειτουργούν 

ανάλογα µε το πόσο το άτοµο είναι ικανοποιηµένο από την πραγµατικότητα που ζει 

Yalom-Leszcz (2006). Συµπεραίνουµε λοιπόν, πως οι παραπάνω δραστηριότητες 

είναι αλληλοεξαρτώµενες και αλληλεπικαλυπτόµενες σε µερικά κοµµάτια τους.  

      Χρησιµοποίησα τα στάδια του Erikson και το παιχνίδι ρόλων των παιδιών 

που έχει επισηµανθεί από αυτόν, µε σκοπό να το διευρύνω και να κάνω εµφανή την 

σύνδεσή του µε το θέατρο. Κατέληξα πως όντως το θέατρο έχει τα χαρακτηριστικά 

του παιχνιδιού των ρόλων και τα ίδια αποτελέσµατα πάνω στο άτοµο. Παραταύτα 

επεκτείνεται και πέρα από αυτό για να µπει στο πεδίο της διαπροσωπικής 

επικοινωνίας και ενδοπροσωπικής επικοινωνίας που υποστηρίζεται από τις θέσεις του 

Στανισλάφσκι πάνω στην επικοινωνία µε το κοινό, τον ρόλο και εαυτό. Μέσα σε 

αυτήν την αλληλουχία ψυχικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων έρχονται να 

προστεθούν οι δυναµικές των οµάδων του Yalom και του Leszcz που δοµούν την 

οµάδα και τον µικρόκοσµό της, ώστε να γίνονται βοηθητικές προς το άτοµο. Όλα τα 

στοιχεία που µόλις αναφερθήκαν περιέχονται στις οµάδες του θεάτρου και στην 

διαδικασία παραγωγής του θεάτρου, δηλαδή από το σηµείο της εκµάθησης θεατρικών 

τεχνικών έως τις πρόβες και τις παραστάσεις έργων. Γίνονται πράξεις και 
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διαφαίνονται οι ενέργειες τους και τα αποτελέσµατά τους κατά την θεατρική πράξη, 

δηλάδη τις στιγµές που ο ηθοποιός υποδύεται πάνω στην σκήνη και επικοινωνεί µε 

τους συµπαίκτες του και το κοινό του. 

     Μπορεί να γίνει φανερό πως το θέατρο εµπερικλείει όλες τις παραπάνω 

διαδικασίες και έχει τις δυναµικές για να αναπτυχθούν διαδικασίες που θα βοηθήσουν 

την εύρεση ταυτότητας µέσω της ζύµωσης του χαρακτήρα µε τους εκάστοτε ρόλους. 

Επίσης ευνοεί  την ενδοπροσωπική και διαπροσωπική επικοινωνία µέσω των 

δυναµικών των οµάδων που αναπτύσσονται. Έπειτα µε τους άξονες του 

Στανισλάφσκι µπορεί να  καλλιεργηθεί το κλίµα ώστε να εκφραστούν οι ανάγκες του 

ατόµου και µετά να γίνει η προσπάθεια να ικανοποιηθούν. Ενώ ήδη έχουν υποδείξει 

στο  άτοµο τρόπους να  παρατηρεί και να επεξεργάζεται το περιβάλλον.  Αυτές οι 

ιδιότητες, αν ενωθούν µπορούν να κατορθώσουν την µέγιστη εκµετάλλευση των 

ευκαιριών µε στόχο να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του ατόµου.  

  Το θέατρο δοµεί µια κατάσταση που έχει όλες τις δυνατότητες που έχουν 

προαναφερθεί, ενώ παράλληλα µπορεί να έχει θεαµατικά αποτελέσµατα στην 

προσωπική ανάπτυξη. Όµως πάντα οι αλλαγές εξαρτώνται από το άτοµο και τις 

επιδιώξεις που έχει. Ακόµη δεν είναι ο µόνος παράγοντας ανάπτυξης ή µη ανάπτυξης. 

Το άτοµο βρίσκεται πάντα σε ένα κόσµο που αλληλεπιδρά µε δεκάδες άλλους 

παράγοντες και καταστάσεις, όµως η ισχύ του θεάτρου µπορεί να γίνει τόσο δυνατή, 

ώστε να δηµιουργήσει µέσα στα πλαίσιά του ένα ασφαλές και ελεύθερο καταφύγιο 

προσωπικής ανάπτυξης, προς όποια κατεύθυνση επιθυµεί το άτοµο και να καταφέρει 

να ξεπεράσει τα όρια που του έχει τοποθετήσει η κοινότητα στην όποια ζει. Ο 

άνθρωπος πάνω στην σκήνη παλεύει µε τα ίδια του τα πάθη και τους δαίµονές του. 

συµπορεύεται  και να επικοινωνεί µε τους συµπρωταγωνιστές του. Μαθαίνει να 

αντιλαµβάνεται τα πολλαπλά επίπεδα του περιβάλλοντός του και να λειτουργεί µε 

διαφορετικούς τρόπους µέσα σε αυτά. Το πιο σηµαντικό είναι ότι µαθαίνει ο ίδιος να 

καταλαβαίνει τις ανάγκες και τα θέλω του µέσα από τους διαφορετικούς ήρωες που 

υποδύεται, γιατί καταφέρνει να τους δώσει ζωή και να εκφράσει τις ιδέες- αισθήµατά 

τους αλλά κράτα πάντα τον δικό του εαυτό, Στανισλάβσκι (2002). Όλα αυτά είναι 

δυνατά, αν κάποιος πιστέψει στο θέατρο και το προσπαθήσει χωρίς να χαθεί µέσα 

στις πλάνες του. 

  Η θεατρική πράξη  δεν είναι τίποτα άλλο από ένα ταξίδι σε διαφορετικούς 

κόσµους, σε φιλοσοφίες ζωής και κοινωνίες, σε ιδέες και σε αισθήµατα µε 

συνοδοιπόρους που δεν γνωρίζεις αλλά στην πορεία τους µαθαίνεις. Μετά το τέλος 
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κάθε ταξιδιού δεν επιστρέφει ποτέ κανείς ίδιος όπως ξεκίνησε. Όµως πάντα το άτοµο 

επιλέγει τι θα βάλει στις βαλίτσες της µνήµης του και τι θα αφήσει απ’ έξω.  

Αναπτύσσεται αλλά προς την κατεύθυνση, µε τον τρόπο και στους ρυθµούς που το 

ίδιο επιθυµεί και αντέχει. 

«Ἐστὶν οὖν τραγωδία μίμησις πράξεως σπουδαίας καὶ τελείας, 

μέγεθος ἐχούσης, ἡδυσμένῳ λόγῳ, χωρὶς ἑκάστῳ τῶν εἰδὼν ἐν τοῖς μορίοις, 

δρώντων καὶ οὐ δι’ ἀπαγγελίας, δι’ ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα τὴν τῶν 

τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν» 

                                                                                (Αριστοτέλης,2004) 
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