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Λέανδρος Πολενάκης

«Ελένη» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Βασίλη
Παπαβασιλείου µε το ΚΘΒΕ (2)

Η « Ελένη» του Ευριπίδη απλώνει τις ρίζες της ως
τον µεγάλο Αισχύλο, που, εν µέρει,
αποµακρύνεται από την οµηρική παράδοση της
ένοχης Ελένης. Διαβάζοντας τον «Αγαµέµνονα»

µαθαίνουµε ότι την εντολή της εκστρατείας στην Τροία έδωσε ο Ξένιος
Δίας, προστάτης της φιλοξενίας, προσβεβληµένος από την πράξη του
Πάρη να κλέψει την Ελένη, παραβιάζοντας τον κανόνα της
αµοιβαιότητας.

Η πρώτη «αµαρτία» συνίσταται στην παρερµηνεία της εντολής του
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Διός από τους Ατρείδες, που θεώρησαν την προσβολή µόνο δική τους,
και ακόµη αγνόησαν το περιορισµένο της εντολής να µην προβούν σε
σφαγές αµάχων, γυναικών, παιδιών, πυρπολήσεις ναών, όλα όσα
µισούν οι θεοί. Με αποτέλεσµα και τη δική τους καταστροφή.
Αρχίζοντας από την ανόσια θυσία της Ιφιγένειας, µε εντολή της
Αρτέµιδος, όχι του Δία.

Το κρίσιµο ερώτηµα είναι αν είχε εναλλακτική λύση ο Αγαµέµνων. Είχε,
αλλά δεν την είδε ή δεν τη θέλησε. Ο ίδιος ο χορός το λέει: «...βρήκε
τέλειο τον χρησµό του Κάλχα και έσκυψε µόνος το κεφάλι στο λεπίδι
της ανάγκης. Ενώ εγώ στον Δία προσφεύγω, κάθε φορά που µε
σφίγγουν οι µέριµνες...». Πού πάει, λοιπόν, η ενοχή της Ελένης; Στους
αλαζόνες Ατρείδες!

Πρόκειται για µια αντιπολεµική τραγωδία που δίνεται στο παρακµάζον
άστυ των ανδρών και αποκαθιστά στη θέση της την εκθρονισµένη
γυναίκα. Με περισσότερες, ίσως, του συνήθους κωµικές αποκλίσεις,
µας λέει πράγµατα σοβαρά µε τρόπο αστείο και πράγµατα αστεία µε
τρόπο σοβαρό. Αλλά ο στόχος της είναι πάντα τραγικός: να µας
παιδεύσει να αγαπήσουµε ξανά την κλεµµένη οµορφιά, τη στιγµή που
µας πνίγει η ασκήµια.

Ελένη ίσον καθολική οµορφιά, ίσον αρετή, είναι η εξίσωση του ποιητή.
Αποτελεί πρόκληση για τον σύγχρονο σκηνοθέτη να εξισορροπήσει το
κωµικό µε το τραγικό λύνοντας τη δύσκολη εξίσωση, και αυτό το
κατορθώνει µε τρόπο θαυµαστό, µαγικό σχεδόν, ο Βασίλης
Παπαβασιλείου στην παράστασή του «Ελένη» µε το ΚΘΒΕ στο Βεάκειο
στον Πειραιά.

Το στυλ «καµπαρέ του µεσοπολέµου» και «µπελ επόκ» που υιοθετεί ο
σκηνοθέτης είναι τόσο παραπλανητικό όσο και το ανάλογο ύφος του
Μπρεχτ σε έργα του που θέλουν να µας προβληµατίσουν και να µας
διασκεδάσουν. Πίσω από τη ζωγραφισµένη επιφάνειά τους σφύζει η
ζωή µε όλους τους χυµούς της, αστεία και σοβαρή ταυτόχρονα, αλλά
πάντα µοναδική.
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Μια πολύχρωµη, πολυδιάστατη, ευρηµατική, απαστράπτουσα
παράσταση µε ζωντανή µουσική (Άγγελος Τριανταφύλλου - σύνθεση),
τραγούδι, χορό και εικαστικά, στην ωραία µετάφραση του Παντελή
Μπουκάλα, µε την έξοχη χορογραφία του Δηµήτρη Σωτηρίου, µε
εκπληκτικά σηµαίνοντα κοστούµια και παίζοντα σκηνικά (Άγγελος
Μέντης) και µε µια σειρά ρόλους δουλεµένους στην εντέλεια, «στην
κόψη του ξυραφιού» µεταξύ σοβαρού και αστείου.

Η  Έµιλυ Κολιανδρή είναι µια ασυναγώνιστη «Ελένη», που συνδυάζει
το βάθος µε την επιφάνεια µιας δίδυµης ψυχής. Ο «Μενέλαος» του
Θέµη Πάνου απολαυστικός στα κωµικά και στα ηρωικά του. Η
«Θεονόη» της Αγορίτσας Οικονόµου ακριβέστατη στη «σοβαρότητά»
της. Ο Θεοκλύµενος του Γιώργου Καύκα τραγικός µέσα στην ερωτική
του «ατυχία».

Η  Έφη Σταµούλη (γερόντισσα) κλασική φιγούρα. Οι «Αγγελιαφόροι»
του Δηµήτρη Κολοβού και του  Άγγελου Μπούρα ένα
αλληλοσυµπληρούµενο κωµικό και δραµατικό δίδυµο, ο Τεύκρος του
Δηµήτρη Μορφακίδη κατόρθωµα αµφιλογίας, ο «Θεράπων»
(Παναγιώτης Παπαϊωάννου) θετικός, οι «Διόσκουροι» (Νικόλας
Μαραγκόπουλος - Ορέστης Παλιαδέλης), «κερασάκι στην τούρτα» του
κλαυσίγελου.
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