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τις 29 Σεπτεµβρίου 2005, το βράδυ, στον

µαγευτικό χώρο της Βιβλιοθήκης του Αδρια-

νού, µε φόντο τη φωτισµένη Ακρόπολη, δόθηκε µια

πρωτοποριακή θεατρική παράσταση από τον θεα-

τρικό οργανισµό ΟΨ της κας Κατερίνας Παπαϊα-

κώβου. Η παράσταση είχε τίτλο ΙΛΙΑ∆ΕΣ και ήταν

βασισµένη σε αποσπάσµατα από τις ΤΡΩΑ∆ΕΣ του

Ευριπίδη. 

Η Κατερίνα Παπαϊακώβου, απόφοιτη της ∆ραµατι-

κής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου και της Γαλλικής

Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε µετα-

πτυχιακές σπουδές στη Σορβόννη, έχει χρόνια τώρα

αφιερωθεί σε µια προσπάθεια νέας σκηνικής προσέγ-

γισης και απόδοσης του αρχαίου δράµατος. Όπως

έχει γράψει ο Λέανδρος Πολενάκης, «αρνούµενη

κάθε είδους δυϊσµό στον χώρο της τέχνης και του

θεάτρου, όπως τον διαχωρισµό φόρµας και περιεχο-

µένου, εικόνας και ήχου, σώµατος και φωνής, η

Παπαϊακώβου µεταφράζει τις λέξεις σε φωνήµατα,

τις κινήσεις σε ήχους και το αντίστροφο, που όµως

διαθέτουν σωµατική υπόσταση, βάρος, όγκο. Βλέ-

πει πίσω από τους ήχους εικόνες. Ακροάται το

αόρατο. Καταφέρνει να µας κάνει να το “ακούµε”.

Χωρίς να προσφεύγει στην ασωτία του βλέµµατος,

που την είπαν θέαµα». Η Κατερίνα Παπαϊακώβου

διδάσκει (σε θεατρικά εργαστήρια και σχολές αλλά

και στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπι-

στηµίου Πατρών) και σκηνοθετεί. ∆ικές της, ανά-

µεσα σε άλλα, οι θεατρικές συνθέσεις (βασισµένες

σε αποσπάσµατα αρχαίων ελληνικών τραγωδιών)

«Αγρός Αίµατος», «Οψ», «Μυστική Γη», τις οποίες

έχει παρουσιάσει σε φεστιβάλ αρχαίου δράµατος

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τελευταία της

σκηνική σύνθεση οι «Ιλιάδες», επίκαιρη αντιπολε-

µική καταγγελία-κραυγή. 

Η εκδήλωση, που οργανώθηκε από την ΕΦΑ για

την ενίσχυση των σκοπών της, στέφθηκε µε µεγάλη

επιτυχία: περί τα 230 άτοµα απήλαυσαν την παρά-

σταση, που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις µε την

υψηλή ποιότητα και την αισθητική της. Ταυτό-

χρονα οι θεατές απήλαυσαν τη µαγική ατµόσφαιρα

του αρχαιολογικού χώρου της Βιβλιοθήκης Αδρια-

νού, την υποβλητικότητά του, το µοναδικό θέαµα

της φωτισµένης Ακρόπολης στο βάθος. Είναι ευτύ-

χηµα που η Βιβλιοθήκη, που κτίστηκε από τον

Αδριανό ως πυρήνας παιδείας και πολιτισµού στο

κέντρο της Αθήνας, ξαναβρήκε, για λίγες ώρες τον

περασµένο Σεπτέµβρio, µια χρήση απόλυτα συµ-

βατή µε τον αρχικό προορισµό της. Ας ελπίσουµε

ότι αυτό θα επαναληφθεί.
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