
 

                                                                                                    

 

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

 

Άγουρα Κεράσια 
ηνπ Μηραήι Άλζε 

 

Τνλ Οθηώβξην ζην Θέαηξν Σνθνύιε 
      
Τν Θέαηξν Σνθνύιε ππνδέρεηαη εθ λένπ ηελ παξάζηαζε "Άγνπξα Κεξάζηα" ηνπ Μηράιε 

Άλζε, ζε ζθελνζεζία Μαλνύζνπ Μαλνπζάθε, κε ηελ Τάληα Τξύπε θαη ηνλ Κώζηα 

Καδάθν  ηα δεπηεξόηξηηα ηνπ Οθηώβξε. 

 

Λίγα ιόγηα γηα ην έξγν 

Σηάζεο θαη Φαλή δνπλ ηελ θαηλνκεληθά ήζπρε ζρέζε ηνπο ζε θάπνηα γσληά ηεο 

ειιεληθήο επαξρίαο. Δθείλνο γηαηξόο θαη πνιιά ππνζρόκελν θνκκαηηθό ζηέιερνο, εθείλε 

manager development ζε πξόσξε απόζπξζε, πξνθεηκέλνπ λα αθνζησζεί ζηελ 

νηθνγέλεηά ηεο θαη ζηελ 15ρξνλε θόξε ηνπο Μαξία. Πίζσ, όκσο, απ’ ηελ εηδπιιηαθή 

εζπρία, έλα ηέξαο θαξαδνθεί. Η Μαξία θέξεηαη αςπρνιόγεηα, ιείπεη απ’ ην ζπίηη ηηο πην 

απίζαλεο ώξεο, θαπλίδεη γπκλή ρόξην κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο ζηηο ηνπαιέηεο ηνπ 

ζρνιείνπ. Βίληεν κε ηελ ίδηα ζε άζεκλεο πόδεο θπθινθνξεί ζην δηαδίθηπν. Ο παηέξαο ηεο 

θαηαθέξλεη λα θνπθνπιώζεη ηνλ όπνην αληίθηππν. Η Μαξία όκσο δελ ην βάδεη θάησ. 

Δπηκέλεη. Γηα θάπνην δηθό ηεο ιόγν κνηάδεη λα ζέιεη λα γίλνπλ γλσζηά όζα θάλεη, ώζπνπ 

έλα βξάδπ… 

Τν ηέξαο αξρίδεη λα μεπξνβάιεη. Κη όζν ζθνηεηλό είλαη, άιιν ηόζν ακείιηθην θσο 

εθπέκπεη. Έλα θώο ηόζν απνθαιππηηθό, όζν θαη νη δσγξαθηέο ηεο κηθξήο πνπ 

ζπλζέηνπλ ην θξηρηό παξαζθήλην. 

Ο βξαβεπκέλνο κε 4 θξαηηθά βξαβεία ηνπ Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ Μηραήι Άλζεο, 

ζπλζέηεη έλα ζνθαξηζηηθό ζξίιεξ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, γηα λα καο πεη πσο…«θακηά 

θνξά ε ζησπή θάλεη ηνλ πην επηθίλδπλν ζόξπβν». 

 

Σπληειεζηέο: 

Κείκελν: Μηραήι Άλζεο 

Σθελνζεζία: Μαλνύζνο Μαλνπζάθεο 

Σθεληθά-θνζηνύκηα: Μαξία Καξαζάλνπ 

Μνπζηθή: Γηάλλεο Μαθξίδεο 

Βνεζόο Σθελνζέηε: Διεάλλα Πιέζζα 

Βνεζόο Σθελνγξάθνπ: Μαξγαξίηα Τδαλλέηνπ 



 

                                                                                                    

 

 

Παίδνπλ: 

Τάληα Τξύπε, 

Κσλζηαληίλνο Καδάθνο 

Σην ηζέιν ν Σηαύξνο Παξγηλόο 

Αθνύγεηαη σο Μαξία ε Τδέλε Καδάθνπ 

 

Σεκείσκα ζθελνζέηε 

Γηαβάδνληαο ην έξγν ηνπ Μηραήι Άλζε ζέιεζα ακέζσο λα βξσ ηελ επθαηξία λα ην 

ζθελνζεηήζσ. Καη κνπ δόζεθε από ηνλ παξαγσγό Γηάλλε Μαθξίδε. 

Ξέξεηε , ν Γηάλλεο Μαθξίδεο είλαη ίζσο ν κνλαδηθόο παξαγσγόο πνπ ζπλζέηεη θαη ηελ 

κνπζηθή ησλ έξγσλ πνπ παξάγεη. 

Η δηαλνκή ηνπ έξγνπ κε γέκηζε ραξά. Γύν αγαπεκέλνη κνπ ζπλεξγάηεο, ε Τάληα Τξύπε 

θαη ν Κσλζηαληίλνο Καδάθνο, ηδαληθνί γηα λα εξκελεύζνπλ ηνπο πνιπζρηδείο θαη 

αθξαίνπο ξόινπο. 

Τη λα γξάςσ; Τη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη, ηη κπνξεί λα πεξηγξάθεη , ηη κπνξεί λα αλαιύεη 

έλα ζεκείσκα ζθελνζέηε γηα έλα ηόζν θαηαιπηηθό ζέκα όπσο απηό πνπ πξαγκαηεύεηαη 

ην έξγν ηνπ Μηραήι Άλζε. 

Έλα έξγν πνπ ην δηαβάδεηο θαη ηα μαλαδηαβάδεηο, ην «βιέπεηο» θαη ην «μαλαβιέπεηο» 

αλαθαιύπηνληαο θάζε θνξά λέεο παξακέηξνπο, θαηλνύξγην βάζνο ζηνπο ραξαθηήξεο, 

θαηλνύξγηεο πηπρέο ζηελ αθξαία εμέιημε. 

Έλα έξγν ηξηώλ πξσηαγσληζηώλ πνπ νη δύν δηαζρίδνπλ έλα θαηαξακέλν ηαμίδη δσήο, 

ρσξίο δηέμνδν, γηα δηαθνξεηηθνύο ιόγνπο ν θαζέλαο αιιά θπξίσο ρσξίο ειαθξπληηθά. 

Ναη δελ ππάξρνπλ ειαθξπληηθά γηα θαλέλαλ από ηνπο δύν. Μόλν ε ηξίηε εξσίδα έρεη 

ειαθξπληηθά δηόηη είλαη ην πάζρσλ πξόζσπν, δηόηη δελ ππξνδνηεί ηα γεγνλόηα, όπσο νη 

πξώηνη, αιιά πθίζηαηαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπο. 

Η Τάληα Τξύπε θαη ν Κσλζηαληίλνο Καδάθνο είλαη ηαπηόρξνλα ζύηεο θαη ζύκαηα, 

ζύκαηα όκσο πνπ δελ ηνπο πξέπεη θακία ζπγρώξεζε δηόηη θαη νη δύν είλαη 

εγθισβηζκέλνη ζε έλα ππεξβνιηθό «εγώ» πόηε παζεηηθά - πόηε ελεξγεηηθά - θηλνύκελνη 

ζε δύν παξάιιεια ζύκπαληα πνπ εμνζηξαθίδνπλ ην ηξίην κέινο όζν θαη εάλ 

πξνζρεκαηηθά ζέινπλ λα απνηειεί ην θέληξν ηεο ύπαξμήο ηνπο. 

Δδώ ζηακαηάσ, νηηδήπνηε άιιν ζα κείσλε ην έξγν δηόηη είλαη απηάξθεο θαη 

απηνεπεμεγνύκελν.. 

 

Μαλνύζνο Μαλνπζάθεο 


