
Λίγα λόγια για το έργο: «Μανώλη»  

 

Κφπροσ, Ιοφλιοσ 1974…. Πραξικόπθμα – τουρκικι ειςβολι!... 

Μια ςφγχρονθ ςυγκλονιςτικι τραγωδία ςτθν οποία δεν ζχει επζλκει ακόμα θ “κάκαρςισ”! 

Ο περίπλοκοσ ψυχιςμόσ μιασ χαροκαμζνθσ μάνασ που πιςτεφει και δεν πιςτεφει τθν απϊλεια του 

γιου τθσ, που ηει με τισ παραιςκιςεισ τθσ φπαρξισ του, αλλά και τθ ςυναίςκθςθ του πικροφ άδικου 

χαμοφ του. 

Ζνασ ακζατοσ γάτοσ – ςφμβολο τθσ μορφισ του άδικα ςκοτωμζνου γιου.  

Ζνα ζργο του Γιϊργου Νεοφφτου το οποίο υπερβαίνει τθ χρονικι ςτιγμι τθσ καταγραφισ των 

γεγονότων του, και εκτείνεται ςτθν επικαιρότθτα του ςιμερα και ςτθν προοπτικι ενόσ καλφτερου 

αφριο. Θ ενςάρκωςθ τθσ μάνασ με τον αδικοχαμζνο γιο γίνεται θ υποςταςιοποίθςθ τθσ 

δικαιοςφνθσ,  υψϊνει τθ φωνι τθσ προσ τουσ δικαςτζσ τθσ γθσ και όλθσ τθσ οικουμζνθσ: «Δεν ηθτϊ 

τον οίκτο ςασ, κφριοι δικαςτζσ. Δεν ηθτϊ τον οίκτο κανενόσ. Ηθτϊ δικαιοςφνθ για τον γιο μου. Για να 

ζχει νόθμα ο κάνατόσ του. Δεν είναι εκδίκθςθ που ηθτϊ, κφριοι δικαςτζσ. Ηθτϊ μονάχα να 

τιμωριςετε τουσ δολοφόνουσ του γιου μου. Δικαιοςφνθ… δικαιοςφνθ ηθτϊ. Για να μπουν τα 

πράματα ςτθ… ςωςτι τουσ κζςθ… Για να μθν χαμθλϊνω…ΕΓΩ…τα μάτια, όταν τουσ βλζπω… Να 

μάκουν όλοι ποιο είναι τ’ άδικο και ποιο είναι το ςωςτό… Για να μθν ξανάρκουν, κφριοι 

δικαςτζσ…Για να μθν ξανάρκουν». 

 

Ζγινε μια προςπάκεια να προςεγγίςω ζνα χαρακτιρα τόςο διαφορετικό από μζνα, -κοινωνικά, 

βιωματικά, ιςτορικά, θλικιακά. Θ κ. Μαρία είναι μια μάνα που κουβαλάει πόνο, ανυπζρβλθτο πόνο.  

Ζηθςε τον πόλεμο, πόνεςε ςτον πόλεμο, αδικικθκε από τον πόλεμο. Ζτςι, πρϊτο μου μζλθμα είναι 

να μεταφζρω ωσ θκοποιόσ επάνω ςτθ ςκθνι ζναν αλθκινό χαρακτιρα, γιατί είναι υπαρκτόσ ακόμα 

και ςιμερα. 

Αυτι θ γυναίκα δεν είναι δραματικι, αλλά τραγικι. Είναι ζνασ ςφγχρονοσ τραγικόσ χαρακτιρασ και 

είναι ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο για τθν κατανόθςθ του ρόλου και τθν προςζγγιςθ του. Οποιαδιποτε 

προςπάκεια προςζγγιςθσ του ρόλου δραματικά μειϊνει το όλο νόθμα του ζργου, το χαρακτιρα, τθ 

μάνα. Μια μάνα που άδικα χάνει το παιδί τθσ και ο μόνοσ λόγοσ που ακόμα ηει, είναι γιατί 

περιμζνει τθν εκδίκαςθ των ενόχων. Επομζνωσ δεν κα μποροφςε να είναι παρά μόνο μια τραγικι 

φιγοφρα και αυτι τθν κατεφκυνςθ επιλζξαμε. 

Σθν κ. Μαρία του ζργου τθν διάβαςα ςε ιςτορικά βιβλία, τθν μελζτθςα μζςα από ντοκιμαντζρ, τθν 

είδα ςε εικόνεσ, τθν άκουςα ςε ιςτορίεσ για να τθν καταλάβω, να καταλάβω το τότε. Δεν ζηθςα τα 

γεγονότα. Ζχω όμωσ αναφορζσ και παραδείγματα που με βοικθςαν, ασ ποφμε, να κατανοιςω το 

χαρακτιρα. Πειραματίςτθκα με τα ίδια τα εκφραςτικά μου μζςα. Ωσ προσ τθν πλαςτικότθτα του 

ςϊματοσ, τθ ςτάςθ, τθν ανάςα, το λόγο.  

Ωςτόςο, ςε όλθ αυτι τθν περίοδο ζρευνασ γφρω από αυτό το χαρακτιρα, αντιλιφκθκα ότι θ 

απλότθτα ιταν τελικά και το μεγαλφτερο κλειδί, για να κατανοιςω εισ βάκοσ το ρόλο.  

Θ ςκθνοκετικι προςζγγιςθ είναι λιτι. Θζλουμε να επικεντρωκοφμε και να αναδείξουμε τον 

ψυχιςμό αυτοφ του χαρακτιρα, τα όςα πζραςε, τα πάκθ τθσ, τα δεινά τθσ. Χρθςιμοποιιςαμε μόνο 

ζνα ςκθνικό αντικείμενο – μια πολυκρόνα/καρζκλα και τθ δυνατότθτα των φωτιςτικϊν μζςων. 

Πρωταγωνιςτεί:  Ελεονϊρα Βαςιλείου  



Σκηνοθεςία: Ανδρζασ Βαςιλείου 

Μια παραγωγι τθσ Dell’ Arte ProjeKt 

 

 

Παραςτάςεισ  

Λεμεςόσ  

Πότε: 1 Δεκεμβρίου ςτισ 20:30, 3 Δεκεμβρίου ςτισ 18:30. 

Ποφ: Tεχνοχϊροσ ΕΘΑΛ, Λεμεςόσ 

Για πληροφορίεσ: 25 877827 / 96672407 

Διεφθυνςη : Φραγκλίνου Ροφςβελτ 76, Ακίνθτα Διμου-Κτίριο ΑΛΑ, 3840, Λεμεςόσ 


