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Ξεκινάω με ένα ευτράπελο περιστατικό. Το 1975, νεοαφιχθής διδάκτωρ 

Βιολογικών Επιστημών από τις ΗΠΑ, διορίστηκα σαν επιμελητής στο 

τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ. Μέσα στα καθήκοντα μου ήταν και η 

διδασκαλία κάποιων θεμάτων της ύλης διαφόρων ετών. Στο μάθημα 

λοιπόν της «Εξέλιξης», που προσπαθούσα να εξηγήσω την Δαρβινική και 

Νέο-Δαρβινική θεωρία, με βάση τους μοριακούς μηχανισμούς, φοιτήτρια 

με κότσο και ιδιαίτερη περιβολή, και με διάθεση ελαφρώς ειρωνική, με 

ρώτησε αν όλοι αυτοί οι μηχανισμοί θα μπορούσαν να δουλέψουν 

«αντιστρόφως» και από άνθρωποι να μετεξελιχθούμε σε πιθήκους…; 

Θυμήθηκα αυτό το ευτράπελο περιστατικό που συνέβη στη σύντομη, τότε, 

πανεπιστημιακή μου θητεία (παραιτήθηκα στον χρόνο πάνω για 

«προσωπικούς λόγους»), βλέποντας την εξαιρετική παράσταση 

«Αναφορά για μια ακαδημία», όπου ένας τραυματισμένος πίθηκος 

μιμείται την «ανθρώπινη» συμπεριφορά αυτών που τον οδήγησαν στην 

αιχμαλωσία. «Εξανθρωπίζεται» «πιθηκίζοντας» για να βρει μια διέξοδο 

και εργάζεται σε ένα βαριετέ. Πρόκειται για έναν εξαιρετικό και σχετικά 

άγνωστο σ΄εμάς κείμενο του Kafka, που μας δωρίζεται από την 

μεταφράστρια, Ιωάννα Μεϊτάνη, την ευφάνταστη και ενδοσκοπική 

σκηνοθεσία του Σάββα Στρούμπου και την εξαιρετική Ομάδα (ναι με 

Κεφαλαίο) Σημείου Μηδέν. 

Ξεκινώ από το κείμενο. Πρόκειται για ένα ευφυές, δαιμόνιο διήγημα που 

μέσα σε δεκατέσσερεις σελίδες με τη γνωστή από τα περισσότερα έργα 

του Kafka, σύζευξη δυστοπίας και πικρής ειρωνείας, μας θέτει μπροστά 

μας φιλοσοφικά και ανθρωπολογικά προβλήματα. Προβλήματα που 

φαίνονται πια έντονα τώρα, που η φύση ασφυκτιά. 

Φυσικά υπάρχει μια μεγάλη απόσταση ένα κείμενο, αναφορά προς ένα 

ακροατήριο ακαδημαϊκών, έστω μονόλογος, να γίνει παράσταση με επτά 

ηθοποιούς. Στην καθοδήγηση του Σάββα Στρούμπου, αυτό, όπως και για 



πολλά άλλα κείμενα, γίνεται. Επιλέγω τα ίδια του τα λόγια από το 

πρόγραμμα «Να κατέβουμε μαζί με τον Κάφκα ως την Αχερουσία Λίμνη 

του σώματος. Να αφηγηθούμε μαζί του την ιστορία του βίαιου 

εξανθρωπισμού της ζωικής ενέργειας του κάθε ανθρώπου, κατά βάση του 

ίδιου μας του εαυτού. Να κοιτάξουμε κατάματα την κρύπτη όπου 

βρίσκεται αποδιωγμένος ο Διόνυσος μέσα μας. Να τολμήσουμε να 

ανοίξουμε αυτή την πόρτα…». Νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε ότι 

πρόκειται για μια ιδιαίτερη «Διονυσιακή» προσέγγιση του κειμένου. Και 

πάλι από το πρόγραμμα/έκδοση «Η Ομάδα Σημείο Μηδέν, είναι κατά 

βάση ερευνητική ομάδα. Οι πρόβες είναι πολύμηνες, κατά την διάρκεια 

των οποίων οι ηθοποιοί ασκούνται με βάση τη μέθοδο του Θεόδωρου 

Τερζόπουλου (Η Επιστροφή του Διονύσου, Άττις 2015). 

Η Ομάδα, όντως λειτούργησε σαν ομάδα. Όλοι τους ήταν άψογοι 

(Μπάμπης Αλεφάντης, Έβελυν Ασουάντ, Γιάννης Γιαραμαζίδης, Έλλη 

Ιγγλίζ, , Ρόζυ Μονάκη, Άννα Μαρκά – Μπονισέλ, , Ντίνος 

Παπαγεωργίου). Θα σταθώ όμως σε ένα επίτευγμα υποκριτικής. Όταν η 

ηθοποιός Έβελυν Ασουάντ, σαν άλλος πληγωμένος πίθηκος. Rotpeter, 

μιμείται τους απαγωγείς της για να βρει την ανθρωπίζουσα διέξοδό της. 

Εγώ ο θεατής είδα το σημείο μετασχηματισμού του ζώου σε άνθρωπο. Η 

Ασουάντ, ο Στρούμπος, η «μέθοδος»…ίσως και ο Θεός ο Διόνυσος ο ίδιος, 

με πήγαν σε ένα κόσμο του μεταίχμιου. Μπροστά μου η συμπαθής 

ηθοποιός ήταν ένα αγρίμι σε αιχμαλωσία που αντί να φάει τα σίδερα, 

αντί να δαγκώσει τους φύλακες, αντί ν΄ αυτοκτονήσει χτυπώντας πάνω 

στο κλουβί…μετασχηματίζεται…, εξανθρωπίζεται σε ένα «ηθοποιό» 

βαριετέ… Αυτό που ίσως είμαστε όλοι. Μοναδική εμπειρία. Τα λόγια 

φτωχά. Πηγαίνετε να δείτε την παράσταση. 

Ένοιωσα, επίσης, να κατεβάζω από ντροπή το κεφάλι μου στην 

κατακλείδα του έργου. «…και σ΄εσάς, αξιότιμοι κύριοι της Ακαδημίας, μια 

αναφορά έκανα μόνο.». Αν ήμουν εν δυνάμει μέλος αυτής της Ακαδημίας, 

ένιωσα ντροπή με την αναφορά του Rotpeter. Ο πίθηκος, αφήνει βιαίως 

την φυσική του κατάσταση για να μιμηθεί αυτούς που μέσα στα πλαίσια 

των πολιτισμικών τους διαδικασιών, είναι και η βίαιη αιχμαλωσία του, ο 

τραυματισμός του, …ο ευνουχισμός του.  

Μια εξαιρετική παράσταση που την παίρνεις για πολύ καιρό μαζί σου. 

Μαζί σου παίρνεις και την όμορφη έκδοση με το κείμενο και τα ιδιαίτερα 



ενημερωτικά και διαφωτιστικά κείμενα του Στρούμπου (Εκδόσεις 

Νεφέλη). 

Μια παράσταση που θα θέλαμε (αλλά δεν μπορέσαμε) να τη δούμε 

τουλάχιστον άλλη μία φορά. Το βαθύ κείμενο ανταγωνιζόταν την 

διονυσιακή σκηνοθεσία, και η σκηνοθεσία το κείμενο. Θα θέλαμε να 

ξεπεράσουμε το ξάφνιασμα του κειμένου να (ξανα)δούμε την παράσταση 

σαν "όλον" και να (ξανα)αφουγκραστούμε, έστω και από μακριά, τον 

υπόκωφο ήχο των νερών της «Αχερουσίας λίμνης του σώματος». 

Στην Καφκική εποχή που ζούμε, ήταν ό,τι πιο καίριο θα μπορούσαμε να 

ζήσουμε έστω σαν μια ελάχιστη ελπίδα αναστοχασμού.  

Τους ευχαριστούμε όλους.  

*Η φωτογραφία από την αφίσα και το πρόγραμμα της παράστασης είναι 

δημιουργία της Ρόζυ Μονάκη. 

 


