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Η νέα φουρνιά ηθοποιών του ελληνικού θεάτρου καταφέρνει να 

ξεχωρίζει ανάμεσα στις πολλές γνωστές δυσκολίες του επαγγέλματος 

και της χώρας. Κι αυτό γιατί το ταλέντο θα λάμψει, όπου και να το 

κρύψεις. Ποιο είναι όμως το DNA αυτής της γενιάς καλλιτεχνών που 

βλέπουμε στις παραστάσεις της Αθήνας; Ποιοι είναι αυτοί οι τύποι που 

ίσως κάποια στιγμή να είδατε στο θέατρο και να είπατε από μέσα σας «Τι 

ωραία ερμηνεία!» 

Οι αυριανοί πρωταγωνιστές του ελληνικού θεάτρου μιλούν για την 

ιδιαιτερότητα της γενιάς τους και εξηγούν τι εστί νέος καλλιτέχνης στην 

Ελλάδα της κρίσης. Μία εξ’ αυτών, η Έβελυν Ασουάντ παίζει στην 

παράσταση «Περιμένοντας τον Γκοντό» της Ομάδας Σημείο Μηδέν σε 

σκηνοθεσία Σάββα Στρούμπου στο Θέατρο Άττις – Νέος Χώρος.  

Έβελυν Ασουάντ 

Ποια είμαι; 

Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το 1992. Αποφοίτησα από τη Δραματική 

Σχολή του Εθνικού Θεάτρου (2014). Έχω παρακολουθήσει σεμινάρια 

με τους: Θεόδωρο Τερζόπουλο (2014), Άρη Ρέτσο (2012-2013) και Περικλή 

Μουστάκη (2011). Στο θέατρο με την Ομάδα Σημείο Μηδέν, σε 

σκηνοθεσία Σάββα Στρούμπου, έχω συμμετάσχει στις παραστάσεις: 

«Περιμένοντας τον Γκοντό» του Σάμουελ Μπέκετ (2018), «Η Αποστολή: 

Ανάμνηση από μιαν επανάσταση» του Χάινερ Μύλλερ (2016), «Εμείς» του 

Γιεβγκιένι Ζαμιάτιν (2015). 

Σε σκηνοθεσία Θόδωρου Τερζόπουλου, συμμετείχα στην παράσταση 

«Τρωάδες» του Ευριπίδη (Αρχαίο θέατρο Δελφών – 2018 και στα πλαίσια 

της Πάφου – Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2017).  Επίσης, 

συμμετείχα στο «Μάουζερ» του Χάινερ Μύλλερ σε σκηνοθεσία Κλήμη 

https://www.elculture.gr/blog/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CF%8C-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF-%CE%AC%CF%84%CF%84%CE%B9%CF%82/


Εμπέογλου (2016-2017). Πρωταγωνίστησα στη μικρού μήκους ταινία 

“Novalis” του Μιχάλη Κίμωνα. 

«Είμαστε εδώ για να παλέψουμε με τους δαίμονές μας» 

Ο νέος καλλιτέχνης πρέπει να έχει τόλμη, να ρισκάρει να χαράξει το δικό 

του δρόμο, να μην θυσιάζει το προσωπικό του όραμα στο βωμό του τι 

αρέσει, της όποιας «τάσης» της εποχής. Να μην κάνει εκπτώσεις. Να 

ξεφεύγει από την πεπατημένη. Να κοιτάζει στο μέλλον έχοντας 

παράλληλα το βλέμμα του στραμμένο στο παρελθόν. Να έχει βαθιά 

πίστη στο όραμά του αλλά την ίδια στιγμή να είναι έτοιμος να το 

αμφισβητήσει πλήρως. 

Με την αποφασιστικότητα του, την αγωνία του, τη θέλησή του, την πίστη 

του, την αέναη αναζήτησή του, ένας καλλιτέχνης έχει τη δύναμη να 

εμπνεύσει, να ανοίξει νέους ορίζοντες, άπειρες δυνατότητες. Είμαστε εδώ 

για να παλέψουμε με τους δαίμονες μας, να συνομιλήσουμε με τους 

φόβους μας, πρώτα οι ίδιοι, και έπειτα να προσκαλέσουμε τους άλλους σε 

αυτό. Ανεβαίνοντας στη σκηνή δίνουμε ένα παράδειγμα. Δεν χωράνε 

μέσα σε αυτό ματαιοδοξίες. Σε έναν κόσμο που κινδυνεύει να χάσει την 

ταυτότητά του, έχουμε χρέος να κοιτάξουμε ξανά μέσα, 

να ξανασυνδεθούμε με τον πυρήνα μας. Από εκεί ξεκινάει η δημιουργία. 

Θα έλεγα ότι είμαστε μία γενιά μπερδεμένη, σε σύγχυση. Ζούμε σε μια 

εποχή όπου όνειρα, οράματα, ιδανικά, απαξιώνονται συνεχώς. Δεν 

έχουμε σταθερές για να στηριχτούμε. Μας έμαθαν να αναζητάμε την 

ησυχία και όχι τον αγώνα. Συνηθίσαμε στην παθητικότητα, στην ευκολία 

του «τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει». Επίσης υπάρχει μία δυσκολία δράσης 

και ανάληψης ευθυνών. Η προσωπική βούληση και κρίση έχει χαθεί μέσα 

στα θέλω των άλλων και στις κοινωνικές επιταγές. 

Ωστόσο, υπάρχουν σαφέστατα πολλές φωτεινές εξαιρέσεις. Βλέπω νέους 

ανθρώπους με στόχους, που παλεύουν με κάθε κόστος για να τους 

κατακτήσουν, που δεν σταματούν να αγωνίζονται για το όνειρό τους, για 

τα ιδανικά τους, για την ελευθερία τους. Ανθρώπους με πάθος για ζωή. 

Αυτοί είναι η ελπίδα του μέλλοντος. 
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