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«Θεατρικοί Βηματισμοί στο νησί του 

Πυθαγόρα» 

 

«ΜΕΝΓΚΕΛΕ» 

του Θανάση Τριαρίδη  

 

με τον Λάζαρο Γεωργακόπουλου & την Μυρτώ Αλικάκη 
 

Στο αμφιθέατρο του Λυκείου (Βαθύ) την Παρασκευή 15 & 16 Ιανουαρίου  

Ο «Μένγκελε» είναι ένα έργο που επιχειρεί να αναμετρηθεί με την πιο 
ακατανόητη κτηνωδία στην ιστορία της Δύσης: το Εργαστήρι Πειραμάτων του 
Γιόζεφ Μένγκελε στο Άουσβιτς-Μπιρκενάου. Μια ακραία ηθική παραβολή (ή και 
μια μετα-πολιτική δυστοπία), ένα θρίλερ επιστημονικής φαντασίας και μια 
ερωτική τραγωδία συμπλέκονται πέρα από τα όρια της ηθικής, στο αόρατο 
μεταίχμιο όπου η πιο έξαλλη αγάπη συναντιέται με το απόλυτο κακό. 
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Δύο άγνωστοι αναμεταξύ τους άνθρωποι της σημερινής εποχής: ένας άντρας 
(διοικητικός υπάλληλος κάποιας δημοσίας υπηρεσίας) και μία γυναίκα 
(υποψήφια διδάκτορας Ιστορίας) στο κουπέ ενός ηλεκτροκίνητου τρένου, σε ένα 
νυχτερινό δρομολόγιο· μία τυπική συζήτηση γνωριμίας. Όλα ξεκινούν με μία 
ξαφνική διακοπή ρεύματος, οπότε οι δύο πρωταγωνιστές για να ξεπεράσουν την 
αμηχανία τους θα παίξουν το παιδικό παιχνίδι των ρόλων (όπου ο καθένας από 
τους δύο αναλαμβάνει να υποδυθεί μία πολύ συγκεκριμένη ιστορική ή 
φανταστική προσωπικότητα): ο άντρας θα παραστήσει τον "Γιόζεφ Μένγκελε", 
τον διαβόητο «Άγγελο του Θανάτου» του Άουσβιτς, και η γυναίκα την "Εσθήρ", 
την εγγονή μίας Εβραίας επιζήσασας, θύματος των φρικτών πειραμάτων του 
μυστηριώδους γιατρού. Γρήγορα όμως το παιχνίδι θα αλλάξει τροπή για τους 
δυο εγκλωβισμένους στο κουπέ του τρένου: μήπως στα αλήθεια είναι αυτό που 
δήθεν υποδύονται; Και πού μπορούν να φτάσουν "παίζοντας" ένα τέτοιο 
παιχνίδι με την ηθική, με την ανθρώπινη κατάσταση, με όλη την προηγούμενη 
Ιστορία; 
 

 

 

Συντελεστές: 

Κείμενο: Θανάσης Τριαρίδης 
Σκηνοθεσία: Κώστας Φιλίππογλου  
Σκηνική – εικαστική ευθύνη και video: Όλγα Μπρούμα.  
Μουσική: Δημήτρης Γιακουμάκης.  
Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα. 
Βοηθός σκηνοθέτη Ροζαλί Σινοπούλου  
Ερμηνεύουν: Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Μυρτώ Αλικάκη.  

 

Πληροφορίες: 6933-413060 
 

Παραστάσεις: 

Βαθύ: Σάββατο 15 Ιανουαρίου , Αμφιθέατρο Λυκείου, ώρα 21:00 

Βαθύ: Κυριακή 16  Ιανουαρίου, Αμφιθέατρο Λυκείου, ώρα 21:00 

 
Τιμές εισιτήριων: 12€ γενική είσοδος  & 10€ φοιτητικό-ανέργων 
  
Προπώληση εισιτήριων: 
Βαθύ: Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Τ.  2273023884 
Καρλόβασι : Βιβλιοπωλείο Καραστάθης, Τ. 2273032378 
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Κριτικές 
 
«Ένα θεατρικό κέντημα περασμένο ψιλοβελονιά» 

Σάββας Πατσαλίδης 

 

«Το καλύτερο κείμενο του συγγραφέα 

που έχουμε δει στο θέατρο» 

Στέλλα Χαραμή 

 

«Ένα παιχνίδι μνήμης, αλήθειας και ψευδαίσθησης 

που έχει αφορμή ένα από τα πιο μαύρα πρόσωπα 

της Ιστορίας και πηγαίνει σε σκοτεινούς 

δρόμους της ψυχής» 

Όλγα Σελλά 

 

 

«Μία άγρια αναμέτρηση σε επίπεδο ταυτότητας, 

φύλου, συνειδητού και ασυνείδητου, [μια παράσταση] που δικαιώνει 

απόλυτα και τον ίδιο τον Φιλίππογλου 

και τους δύο εξαίρετους ηθοποιούς του» 

Τώνια Καράογλου) 

 

 
 


