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Η παράςταςθ «Κόκκινο», που βαςίηεται ςτο ομϊνυμο βιβλίο διθγθμάτων τθσ Ολυμπίασ Σταφρου, κα 

παρουςιαςτεί ςτθ Μικρι Θεατρικι Σκθνι του Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτών, τθν Κυριακι 3 

Σεπτεμβρίου 2017, ςτισ 21.00, ςε κεατρικι διαςκευι και ςκθνοκεςία Σπφρου Λαηαρίδθ. Η 

παράςταςθ είναι μια παραγωγι τθσ ανϊνυμθσ, ακόμα, κεατρικισ ομάδασ που παρουςίαςε τθν 

περίοδο 2016 - 2017 ςε ςκθνζσ τθσ Θεςςαλονίκθσ του Κιλκίσ και τθσ Κατερίνθσ τθν επικεϊρθςθ «πεσ 

το ψζματα». 

 «Σον καιρό τθσ παρανομίασ, ςτο ςπίτι μασ, το πάτωμα τθσ κουηίνασ είχε καταπακτι. Εκεί κρφβαμε 

τουσ παράνομουσ. Βιμα άγνωςτο ν’ ακοφγαμε ζξω από τθν πόρτα, οι ςφυγμοί μασ πιάναν τουσ εκατό. 

υνκθματικά λόγια, ςυνκθματικά χτυπιματα, ωσ κι ο βιχασ μάσ μιλοφςε. Σα πιο δφςκολα ιταν τα 

βράδια, τότε που ο φπνοσ ςου κλζβει τισ αιςκιςεισ, ς’ αφινει εκτεκειμζνο, ανυπεράςπιςτο. Μόλισ 

ανοίγαμε τα μάτια μασ, γριγορα γριγορα να ντυκοφμε, μθ γίνει καμία ζφοδοσ και μασ πετφχουν με 

τα νυχτικά.  

τουσ παραζξω αυτό δε φαινότανε. Φροντίηαμε τα λουλοφδια, καλθμερίηαμε τθ γει-τόνιςςα, 

μαγειρεφαμε, ράβαμε μια φοφςτα, ζνα παλτό, ηοφςαμε ςκεπαςμζνοι με τθ φλοφδα τθσ 

κακθμερινότθτασ. Κι ιρκε ο προδότθσ, ζκανε μια ζτςι, ζχωςε το δάχτυλο μεσ ςτθ ηωι μασ, μασ 

ξεφλοφδιςε».  

(Ολυμπία ταφρου, Κόκκινο) 

Μια γυναίκα, ς’ ζνα δωμάτιο, ηεςταίνει τα πονεμζνα πόδια τθσ, ςχεδόν εξ επαφισ, ςε μια θλεκτρικι 

κερμάςτρα και αναμετριζται με τθν επϊδυνθ μνιμθ. τθν, ακζατθ, ςυνομιλιτριά τθσ θ οποία 

επιμζνει να ρωτάει για να μάκει, κατακζτει ςπαράγματα τθσ ηωισ τθσ που ςυνκζτουν το πορτραίτο 

μιασ γυναίκασ που πζραςε από τθν απζραντθ αγάπθ και φροντίδα από τουσ γονείσ τθσ ςτθ 

μετεμφυλιακι κόλαςθ τθσ Ελλάδασ.  



 

Ζνα αγρίμι που ζμακε να αμφνεται και να κρφβεται, αποφάςιςε κάποια ςτιγμι πωσ ο φόβοσ δε κα 

είναι το μζλλον του και αφζκθκε ςτθ γλυκιά λφτρωςθ του ζρωτα.  

Μια γυναίκα εξιςτορεί προςφυγιά, φυλακι, εκτελζςεισ, αγϊνα και προδοςία, ελπίδα και απόγνωςθ, 

ζρωτα και ςυντροφικότθτα, δφναμθ και ευαιςκθςία και παςχίηει να μασ εξθγιςει πϊσ γίνεται να 

βάηει κάποιοσ το δάχτυλό του ςτθ ηωι ςου και να τθν ξεφλουδίηει· να βάηει τα χζρια του μες’ ςτον 

κόρφο ςου, φρουτ, να ςου αρπάηει χρόνια.  

Μια γυναίκα που λάτρεψε ζνα γράμμα τθσ αλφαβιτου επειδι ς’ αυτό είδε τθ ηωι που δεν ζηθςε· μια 

γυναίκα που δεν αποδζχτθκε ποτζ τθ λζξθ «απεβίωςε» για κά-ποιον που «τον εκτζλεςαν».   

Σθμείωμα ςκθνοκζτθ 

«Η ςκθνοκεςία είναι ςτραμμζνθ ςτο ςϊμα και ςτον λόγο επειδι είναι αυτά που φζρουν τα ςθμάδια 

του εγκλειςμοφ. Η ψυχι μπορεί να μζνει αδοφλωτθ και υπεράνω φκοράσ. Σο διαλαλοφν δθμοτικά κι 

επϊνυμα ζπθ. Σο ςϊμα και ο λόγοσ είναι άλλου παπά ευαγγζλια. Δεν προςπερνοφν τον εγκλειςμό 

αγζρωχα. Φζρουν τα ςθμάδια του. το Κόκκινο, το ςϊμα ςυςτρζφεται για να αυξιςει το χϊρο που το 

περικλείει, για να εκτοξευκεί προσ τθν ελπίδα που το ςυντθρεί, για να κρφψει τθ φκορά που το 

κυριεφει. Ο λόγοσ ςπάει, γίνεται ρυκμικόσ, και φορζσ φορζσ γίνεται μελωδικόσ και επικόσ. Η αβίαςτθ, 

κελαρυςτι λαλιά παραπζμπει ςε ελευκερία και θ φυλακι ςτριμϊχνει αυτιν τθν ελευκερία ςτα 

όνειρα και ςτισ μνιμεσ. Η ζγκλειςτθ ανάςα, είναι ο λόγοσ του Κόκκινου». 

πφροσ Λαηαρίδθσ 

«Έξω δυςκολεφτθκα πολφ. Φτϊχεια; Όλθ μασ θ περιουςία καμζνθ και λεθλατθμζνθ. Να ξεκινάσ από 

το μθδζν του μθδενόσ. Κυνθγθτά; Να μθ ς’ αφινουν να ςτεριϊςεισ ςε μια δουλειά. Χϊρια θ 

τρομοκρατία. Κάκε τόςο θ Αςφάλεια, ντάκα ντοφκα χτυ-ποφςε τθν πόρτα μου. Αλλά εγϊ πείςμωςα. 

Πϊσ βάηουν ςτ’ άλογα τισ παρωπίδεσ; Να καλυτερζψω τθ ηωι μου. Να κερδίςω τα χαμζνα. Σρζχοντασ 

ηοφςα. Σι; Επειδι αυτοί μασ δίκαηαν δζκα φορζσ ςε κάνατο, είχαμε μιπωσ και δζκα ηωζσ; » 

(Ολυμπία ταφρου, Κόκκινο) 

Συντελεςτζσ 

Θεατρικι διαςκευι – κθνοκεςία: πφροσ Λαηαρίδθσ 

Μουςικι: Βαςίλθσ Μπάνοσ 

κθνογραφία: Σάςοσ Σςιάχτασ 

Καταςκευι ςκθνικοφ: ταφροσ Σςαλαμποφνθσ 

Κοςτοφμια: Μαρία αμαρά 

Φωτιςμοί – Μακιγιάη: Ολυμπία Λαηαρίδου 

Κίνθςθ: Αυγι Προγκίδθ 

κίτςο αφίςασ: οφία Ροηάκθ 

Παίηουν: Γιάννθσ Αναβελάνοσ, Γιάννθσ Γεωργιάδθσ, Διμθτρα Γοργορι, τάκθσ Δρίηθσ, Βίκθ Κίτςιου, 

Ολυμπία Κφκλθ, Ιωάννα Καλαϊτηι Μαμοφτου, Γιϊργοσ Λαδόπουλοσ,  Μαίρθ Λυμπεριάδου, 

ταυροφλα Μαμοφτου, Νικόλαοσ Μιτοσ, Βάςω Μποφρθ, οφία Παπακαναςίου, Άννα Ρογδάκθ, 

Σάςοσ αμαράσ. 

 

 

 

 



 
 

  
 

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

Ώρα ζναρξθσ: 21.00  

 

Σιμι ειςιτθρίου: 

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

θμεία Προπϊλθςθσ:  

- Εκδοτιρια Μονισ Λαηαριςτϊν, Κολοκοτρϊνθ 21 

- άρωκρον, Κατοφνθ 17, Λαδάδικα 

- Speaty, Μ. Αλεξάνδρου 67, Εφοςμοσ 

- τα καταςτιματα Seven Spots, Media Markt  

- Ηλεκτρονικά ςτο viva.gr 

 

 

Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτών 2017 
Κολοκοτρϊνθ 21, 564 30 ταυροφπολθ , Θεςςαλονίκθ 
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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