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Αυτόχειρ: Η θεότρελη κωμωδία  
του Νικολάι Έρντμαν έρχεται στο Εθνικό Θέατρο

Πρεμιέρα κάνει σήμερα 23 Μαρτίου στο Εθνικό θέατρο και πιο 
συγκεκριμένα στη σκηνή του Rex το έργο Αυτόχειρ. Πρόκειται 
για  μια καθαρόαιμη κωμωδία η οποία είναι επίσης το καταρα-
μένο έργο του Νικολάι Έρντμαν που απαγορεύτηκε από το στα-
λινικό καθεστώς το 1932. Ο Έρντμαν πλήρωσε με μακρόχρονη 
εξορία στη Σιβηρία τη συγγραφή του Αυτόχειρα, ενώ το έργο 
παρέμεινε σχεδόν αόρατο στη Ρωσία μέχρι το 1987, οπότε εί-
ναι λογικό να θεωρήσουμε πως τελικά μόνο μπελάδες έφερε 
στον δημιουργό του!

Ανελέητα σύγχρονη και αδυσώπητα ευφυής, η ξέφρενη κωμω-
δία του Έρντμαν μιλά για την κοινωνική υποκρισία και τους σα-
ρωτικούς μηχανισμούς επιβολής εξουσίας στο άτομο, για το τι 
σημαίνει να ζεις σε μια κοινωνία όπου μόνο οι νεκροί μπορούν 
να μιλήσουν ελεύθερα, αλλά και την ανόθευτη, αδιαπραγμάτευ-
τη, ακατανίκητη επιθυμία του ανθρώπου για ζωή.

Λίγα λόγια για την υπόθεση: Ο Σεμιόν θέλει να αυτοκτονήσει. Ή, 
μάλλον, έτσι νομίζει η γυναίκα του. Εκείνος λίγο σαλάμι ήθελε. 
Η είδηση της επικείμενης…αυτοκτονίας του Σεμιόν εξαπλώνε-
ται με ταχύτητα φωτός, ερήμην του. Και τώρα πώς θα αντιμε-
τωπίσει όλους αυτούς που εισβάλλουν στη ζωή του, προσπα-
θώντας να τον πείσουν για το …ανεπανόρθωτο;

Θέλοντας να καπηλευτούν τον θάνατό του για ιδεολογικούς 
σκοπούς, εκπρόσωποι της εξουσίας -και όχι μόνο- του προ-
σφέρουν γη και ύδωρ για μια θέση στο σημείωμα αυτοκτονί-
ας του, μεταμορφώνοντας την καθημερινότητα αυτού του λού-
μπεν Άμλετ, σε υπερθέαμα. Έστω και για λίγο.

«Εκείνος που μέχρι τώρα δεν είχε εξουσία πάνω σε τίποτα, θα 
γίνει πρωταγωνιστής και θα βρεθεί με όλους τους προβολείς 
στραμμένους πάνω του» λέει ο σκηνοθέτης Γιώργος Παπαγε-
ωργίου. Με απίθανο χιούμορ και ιλιγγιώδεις ρυθμούς, η πα-
ράσταση ακολουθεί την υπαρξιακή διαδρομή του πρωταγω-
νιστή που παλινδρομεί ανάμεσα στη λαχτάρα του για ζωή και 
στη δίψα του για μεγαλείο που τροφοδοτούν αυτοί οι ξαφνικοί 
«επισκέπτες».

I N F O

Παίζουν (με σειρά εμφάνισης): Αντώνης Αντωνιάδης, Γιάννης 
Λατουσάκης, Νικόλας Ντούρος, Μανώλης Μαυροματάκης, 
Αγορίτσα Οικονόμου, Ναταλία Τσαλίκη, Μάκης Παπαδημητρίου, 
Βάσω Καβαλιεράτου, Νίκος Καρδώνης, Χριστίνα Χειλά-Φαμέ-
λη, Κλέαρχος Παπαγεωργίου, Χρήστος Πούλος-Ρένεσης, Κώ-
στας Μπερικόπουλος, Άγγελος Μπούρας, Λυδία Τζανουδάκη, 
Φανή Παρλή, Αντώνης Αντωνιάδης, Νικόλας Ντούρος, Εβίτα 
Αγαΐτση, Φανή Παρλή
Αυτόχειρ, Εθνικό Θέατρο – Θέατρο Rex, Πανεπιστημίου 48, 
Ομόνοια. Hμέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη και Κυρια-
κή στις 19:00, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 21:00, από 23 
Μαρτίου. Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr και τηλ. 210 
7234567 (με χρήση πιστωτικής-χρεωστικής κάρτας).

Η μουσική, ζωντανή, δυναμική πρωταγωνιστεί κι αυτή, επιτρέ-
ποντας την υπέρβαση: δύο αντίθετες πραγματικότητες συνα-
ντιούνται, καθώς ο κόσμος του θεάματος εισβάλει σ’ ένα φτωχι-
κό, μίζερο σπίτι. Με την έναρξη της παρεξήγησης, ο εκρηκτικός 
μουσικός κόσμος της παράστασης αρχίζει να ξετυλίγεται. Ο τρε-
λός ρυθμός των ντραμς μοιάζει να κυνηγά την ιστορία που εκ-
σφενδονίζεται προς τα μπρος, χάνει τον ρεαλισμό της και μετα-
μορφώνεται σε κάτι που θυμίζει ανατρεπτικό τσίρκο.


