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Ζνα ζργο γραμμζνο και ςκθνοκετθμζνο από τον Θωμά Βελιςςάρη  κα παρουςιάςει τθν Κυριακθ 17 

Σεπτεμβρίου 2017, ςτισ 21.00, ςτθ Μικρθ Θεατρικθ Σκηνθ του Φεςτιβάλ Μονθσ Λαζαριςτών το 

Θέατρο Εταιρότητα.  «Ο Βίοσ του Ευςτράτιου» παρουςιάςτθκε ςε διάφορουσ χϊρουσ  τθσ Ελλάδασ 

και τϊρα διαμορφϊκθκε ειδικά για τθ Μικρι Κεατρικι κθνι. 

Το εγχείρημα 

Βριςκόμαςτε ςτθν Ελλάδα του ςιμερα και αναβιϊνουμε μνιμεσ του 1950. Ι μιπωσ βριςκόμαςτε ςτο 

παρελκόν και προδιαγράφουμε τα γεγονότα του ςιμερα; Λίγθ ςθμαςία ζχει ςτο ζργο οποιαδιποτε 

αντιςτροφι του χρόνου, κακϊσ το ςκθνικό βίωμα βρίςκει τουσ ιρωεσ ςε μία χρονικι ολότθτα, που 

δεν τθ μετράνε δείκτεσ αλλά ανκρϊπινα βιματα. Σο κείμενο αποτελεί μια πρωτότυπθ γραφι, που 

αναμιγνφει φανταςτικά ςτοιχεία με πραγματικζσ μνιμεσ από τθ ςθμερινι Βροντοφ Πιερίασ, τον τόπο 

από τον οποίο κατάγεται ο ςυγγραφζασ. Πρόκειται για μια ιλαρι τραγωδία, που ςκιαγραφεί τθ ηωι 

ςτθν ελλθνικι επαρχία, όχι μζςω κάποια ςχετικισ θκογραφίασ, αλλά καταγράφοντασ τισ ανκρϊπινεσ 

εκείνεσ επικυμίεσ, τουσ περιοριςμοφσ και τα πάκθ, που ανοικοδόμθςαν τθν παιδεία και τον 

πολιτιςμό μιασ χϊρασ που αναηθτοφςε τθν προςωπικι τθσ ταυτότθτα. Σο κεατρικό και ςυγγραφικό 

αυτό εγχείρθμα βρίςκεται, ιδθ από τθ ςφλλθψθ του, ςε μια διαρκι εξζλιξθ. Θ πρϊτθ γραφι του 

«Βίου του Ευςτράτιου» γεννικθκε μζςα από μια «ανταλλαγι». Σα προςωπικά βιϊματα και οι 

μνιμεσ του ςυγγραφζα παντρεφτθκαν ςκθνικά με τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά κάκε θκοποιοφ και 

ζτςι ςταδιακά πλάςτθκαν οι χαρακτιρεσ. Σο ίδιο δυναμικά οικοδομείται και θ δραματουργικι δομι 

του ζργου. τόχοσ του εγχειριματοσ είναι θ πρϊτθ αυτι γραφι του κειμζνου, αφοφ ηυμωκεί 



 

κεατρικά και δραματουργικά, να γεννιςει μία επόμενθ, εμπλουτιςμζνθ από τθν εμπειρία που 

προθγικθκε, θ οποία αναπόφευκτα κα οδθγιςει ςε ζνα ακόμθ πιο ϊριμο ςκθνικό αποτζλεςμα.  

Η υπόιεςη του έργου 

Θ υπόκεςθ περιςτρζφεται γφρω από τθ ηωι του Ευςτράτιου, ενόσ νεοζλλθνα μεγαλοεπιχειρθματία, 

που πια μετρά τισ τελευταίεσ ϊρεσ ηωισ. Ο Ευςτράτιοσ, μεγαλωμζνοσ ςτθν Βροντοφ, ζνα χωριό τθσ 

Πιερίασ ςτουσ πρόποδεσ του Ολφμπου, παίρνει τθν απόφαςθ να αποκθρφξει το παρελκόν του και να 

διαγράψει τθν ιςτορία του, όταν ζφθβοσ εγκαταλείπει οριςτικά τον τόπο του για να αναμετρθκεί 

φιλόδοξα με τθ ηωι. Όταν θ κόρθ του ωςάννα, ςε μια προςπάκεια αυτοπροςδιοριςμοφ, ηθτιςει 

απαντιςεισ για το άγνωςτο παρελκόν του πατζρα τθσ, τότε κα ξεκινιςει ζνα ταξίδι, χωρικό και 

χρονικό, ςτισ πιο παλιζσ και ανομολόγθτεσ μνιμεσ. Θ ωςάννα, με μόνθ πλθροφορία το όνομα τθσ 

γενζτειρασ του πατζρα τθσ, φτάνει ςτθν Βροντοφ. Εκεί ςυνδιαλζγεται με όλεσ τισ φωτεινζσ και 

ςκοτεινζσ πτυχζσ, που χάραξαν το δρόμο του Ευςτράτιου. Σα μεγάλα ερωτιματα που κα απαντθκοφν 

ςε αυτό το οδοιπορικό, κα προκφψουν μζςα από ζναν ςκθνικό διάλογο με τον «χορό», ζνα ςφνολο 

ανκρϊπων του χωριοφ, που κατακζτουν προςωπικζσ μαρτυρίεσ, ςε μια φςτατθ προςπάκεια να 

απεγκλωβιςτοφν από αυτζσ. Ζτςι, ςυντίκεται τελικά και θ μζχρι τότε ελλιπισ φιγοφρα του 

Ευςτράτιου, θ οποία, ςαν ςφμβολο πια, κα αδειάςει ςτον επικανάτιό τθσ ρόγχο από λζξεισ, που 

αναμετρϊνται με τθν εκνικι μασ ταυτότθτα και ιςτορία, τθν γυναικεία φφςθ και το κρίαμβο τθσ 

μθτρότθτασ ςε μια πατριαρχικι κοινωνία, τθν ςυγκυρία του ζρωτα, τθ ςυγκυρία τθσ φπαρξθσ, τα όρια 

πραγματικοφ και φανταςτικοφ, ηωισ και κεάτρου, μια κβαντικι και φιλοςοφικι κεϊρθςθ, ςτθν οποία 

χρόνοσ δεν υπάρχει παρά μόνο ανκρϊπινθ ανάγκθ. 

Η ςκηνικθ πραγμάτωςη 

Θ προςζγγιςθ βαςίηεται ςε μία αντεςτραμμζνθ Κεία Λειτουργία. Με όρουσ που κυμίηουν αρχαία 

τραγωδία, ο «Τποκριτισ» ςυνδιαλζγεται με το «Χορό» ςε μία ςφγχρονθ γλϊςςα, που κα μποροφςε 

ωςτόςο, ςε μία άλλθ πραγματικότθτα, να αποτελεί απόςπαςμα από υναξάρι Αγίου. Θ αιςκθτικι 

αυτι κατεφκυνςθ ςυμπλθρϊνεται από ςτοιχεία Βυηαντινοφ Μζλουσ και παραδοςιακισ πολυφωνικισ 

μουςικισ, τα οποία επωμίηεται ο κίαςοσ επί ςκθνισ ςε όλθ τθ διάρκεια του ζργου. Θ λιτότθτα των 

ςωμάτων και των ςκθνογραφικϊν και ενδυματολογικϊν επιλογϊν αντιςτοιχεί ςτθν ανάλογθ λιτότθτα 

μιασ Βυηαντινισ Αγιογραφίασ, και θ ατμόςφαιρα που επιδιϊκεται επικυμεί να ανοίξει ζναν δρόμο, 

μζςα από τον οποίο ο κεατισ κα γίνει κοινωνόσ ενόσ μυςτθρίου ι τελετουργικοφ. 

Διάριρωςη του έργου 

Εικόνα 1θ: ωςάννασ αφφπνιςισ εν μεγίςτθ κακοκαιρία 

Εικόνα 2θ: ωςάννασ άφιξισ εν χωρίω Βροντοφ το λεγόμενον 

Εικόνα 3θ: Εν Odeon πλατεία 

Εικόνα 4θ: Ηθνοβία, θ Βρεφοκρατοφςα 

Intermezzo: Αγγζλου επίκλιςισ και προςευχι 

Εικόνα 5θ: Ευςτράτιοσ, ο Ελπιδοφόροσ 

Εικόνα 6θ: Βερονίκθ, θ Αιμορροοφςα 

Intermezzo 2: Χορόσ του ακϊου ζρωτα και τθσ εγκατάλειψθσ 

Εικόνα 7θ: Λςιδϊρα, θ δια Χριςτόν αλι 

Εικόνα 8θ: Θλιόδωροσ 



 
 

  
 

Εικόνα 9θ: Μεκοδία ςου θ μνιμθ 

Εικόνα 10θ: Ευςτράτιοσ ο εκ των νεκρϊν ανανιψασ  

Συντελεςτέσ 

φλλθψθ – υγγραφι – κθνοκεςία του ζργου: Κωμάσ Βελιςςάρθσ 

Βοθκόσ κθνοκζτθ: Σατιάνα Νικολαΐδου, Μαρίνα Καηόλθ 

Μουςικι Διδαςκαλία-Επιμζλεια: Ευτυχία Καβαλίκα 

Οργάνωςθ Παραγωγισ: Σατιάνα Νικολαΐδου & Κίαςοσ 

κθνογραφικι-Ενδυματολογικι Επιμζλεια: Ο Κίαςοσ  

Αφίςα - Teaser - Φωτογραφίεσ : Σατιάνα Νικολαΐδου 

Θκοποιοί: Αλεξανδρίδου Μαρία, Αρουτηίδου Μαρία, Καβαλίκα Ευτυχία, Καραγεϊργου Μάρω, 

Κουςτολίδθσ Δθμιτρθσ, Μάγειροσ Βαγγζλθσ, Παντελίδου Ζλενα, Παππά Ναταλία-Λυδία, 

Χατηθγεωργίου Κϊςτασ 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Ώρα έναρξησ: 21.00  

 

Σιμή ειςιτηρίου: 

7 € (κανονικό), 5 € (ανζργων, φοιτθτικό, ΑμεΑ) 

ημεία Προπώληςησ:  

- Εκδοτιρια Μονισ Λαηαριςτϊν, Κολοκοτρϊνθ 21 

- τα καταςτιματα Seven Spots, Media Markt  

- Θλεκτρονικά ςτο viva.gr 

 

Φεςτιβάλ Μονθσ Λαζαριςτών 2017 
Κολοκοτρϊνθ 21, 564 30 ταυροφπολθ , Κεςςαλονίκθ 
Γραφείο Σφπου: Σάςοσ Ρζτηιοσ 
Τ 2310 589.232 
M 6977 591128 
F 2310 651.099      
Ε press@monilazariston.gr    
www.monilazariston.gr 
Facebook: Moni Lazariston Festival 
Twitter: @MoniLazariston 
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