
Μια ηµέρα από τη ζωή  
του ηθοποιού Νίκου Στεφανίδη 
 
 
 
 
Ο Νίκος Στεφανίδης, ηθοποιός στο επάγγελµα, κάπου γύρω στα σαράντα εννέα κατά 
δήλωσή του, εκ πεποιθήσεως εργένης, ανάστηµα πάνω από τον µέσο όρο, µαλλιά µεριές 
γκριζαρισµένα, µάλλον αδύνατος, ντύσιµο σπορ, δερµάτινο µπουφάν, τζιν παντελόνι και 
παπούτσια αθλητικά, έφτασε στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 
καθυστερηµένος, λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της παράστασης. Η Μακεδονική Σκηνή µε 
την οποία εκείνη την περίοδο συνεργαζόταν ανεβάζει τον Θείο Βάνια του Τσέχοφ, όπου ο 
ίδιος ερµηνεύει τον οµώνυµο ρόλο.  

Πέρασε πρώτα από το κυλικείο και παράγγειλε ποτό, έπιασε κουβέντα µε τον σερβιτόρο 
δίχως κάτι στις κινήσεις και τη συµπεριφορά του να φανερώνει ότι είναι αγχωµένος ή πως 
βιάζεται. Ανέβηκε τα σκαλιά αργά ρουφώντας µια γουλιά απ’ το διπλό ουίσκι του, 
κοντοστάθηκε για να σχολιάσει τα έντονα βαµµένα µάτια και χείλη µιας όµορφης 
ταξιθέτριας κάνοντάς τη να κοκκινίσει. Στα παρασκήνια διασταυρώθηκε µε έναν νεαρό 
συνάδελφό του, που ήταν ήδη ντυµένος για τον ρόλο του και µακιγιαρισµένος. Τον 
καλησπέρισε εκείνος κάνοντας µάλιστα και µια ανεπαίσθητη υπόκλιση, κατέβασµα ελαφρό 
του κεφαλιού, και παραµέρισε αφήνοντας τον διάδροµο ελεύθερο για να περάσει. Ο 
Στεφανίδης προχώρησε αγνοώντας τον. 

Λίγο αργότερα, µόλις έφυγε η µακιγιέζ από το καµαρίνι του και αφού είχε ήδη αλλάξει, 
χτύπησε την πόρτα και µπήκε ο Δηµήτρης Γεωργιάδης, σκηνοθέτης του έργου, ιδρυτής, 
διευθυντής και ψυχή της Μακεδονικής Σκηνής. Συνοµήλικοι σχεδόν, τόσο γνωστοί που δεν 
θυµούνται από πότε. Ο Γεωργιάδης καλησπέρισε τυπικά –έµεινε ο χαιρετισµός του δίχως 
ανταπόκριση– κι έπειτα επιχείρησε να σχολιάσει έµµεσα την αργοπορία του συνεργάτη του 
και µε την ευκαιρία αυτή να διατυπώσει τα συσσωρευµένα του παράπονα, αλλά ο ηθοποιός 
έβλεπε στον καθρέφτη το είδωλό του αγνοώντας το κήρυγµα, ακόµα και την ύπαρξη του 
άλλου. Κάποια στιγµή γύρισε αργά το σώµα, όµως σταµάτησε κάπου ανάµεσα στην αρχική 
του θέση και στο σηµείο που στεκόταν ο διευθυντής και κοιτώντας το κενό έλυσε τη σιωπή 
του λέγοντας: «Ο άνθρωπος αυτός διαβάζει και γράφει σωστά είκοσι πέντε χρόνια για την 
τέχνη και δεν νιώθει τίποτα από τέχνη». Φράση σκόπιµα δανεισµένη από τον ρόλο του 
(αναφέρεται στον πρώην γαµπρό του Βάνια, τον καθηγητή Αλέξανδρο Σερεµπριακόφ) και 
για την οποία στις πρόβες σκηνοθέτης και ηθοποιός είχαν διαφωνήσει έντονα ως προς τον 
τρόπο και το ύφος που έπρεπε να αποδοθεί – στη συγκεκριµένη εκφορά ο Στεφανίδης είχε 



επιλέξει τη δικιά του εκδοχή. Η στάση του σώµατος, κάθε κίνηση, η έκφραση του προσώπου 
και το βλέµµα, η χροιά της φωνής παρέπεµπαν σε άνθρωπο που έχει χάσει το τρένο της ζωής 
και ξέρει ότι φταίει ο ίδιος. Δεν ήταν πια ο Στεφανίδης, µα ο Ιβάν Πετρόβιτς Βοϊνίσκι, 
ηττηµένος, πικρός, τραγικός. Ο σκηνοθέτης, αιφνιδιασµένος από την απροσδόκητη εξέλιξη, 
παρέµενε στη θέση του ακίνητος, άναυδος, ωστόσο επιφανειακά απαθής λες και 
προσπαθούσε να διδάξει σε νεαρό συνάδελφό του πώς θα πρέπει να διαχειρίζεται τους µυς 
του προσώπου του για να κρύψει τα συναισθήµατά του.  

Προχώρησε ο ηθοποιός, πέρασε µπρος από τον Γεωργιά-δη σαν να µην υπήρχε (βάδισµα 
και κινήσεις εναρµονισµένες µε εκείνες του τσεχοφικού ήρωα) και βγήκε κλείνοντας την 
πόρτα πίσω του.  

Σαν έµεινε ο άλλος µόνος, έσφιξε τις γροθιές, κλότσησε µια καρέκλα κι έδωσε γροθιά 
στον τοίχο που κρεµόντουσαν τα ρούχα του συνεργάτη του.  

Στην τρίτη πράξη ο θείος Βάνιας, Στεφανίδης, έχασε µια ατάκα. Διόρθωσε 
αυτοσχεδιάζοντας το λάθος του σχεδόν αµέσως µε τέτοια επιδεξιότητα, που κανένας απ’ 
τους θεατές δεν αντιλήφθηκε το χάσµα κι ενδεχοµένως ούτε και  κάποιοι από τους επί 
σκηνής ηθοποιούς, δεν συνέβη όµως το ίδιο και µε τον σκηνοθέτη του, που παρακολουθούσε 
απ’ τον εξώστη αθέατος. 

Μετά το τέλος της παράστασης ο Γεωργιάδης γύρευε τον Στεφανίδη και κατευθύνθηκε 
στο κυλικείο σίγουρος πως θα τον έβρισκε εκεί. Πράγµατι, έπινε όρθιος, ακουµπισµένος 
στον πάγκο, το ποτό του. Του ζήτησε να πάνε σ’ ένα τραπέζι να µιλήσουν. Τον ακολούθησε 
εκείνος δυσανασχετώντας φανερά για την ενόχληση.  

Βολεύτηκαν σε µια απόµερη γωνιά, σαν δύο φίλοι αδελφικοί (για όποιον δεν τους ήξερε 
καλά), που είχαν πολλά να εµπιστευτούν ο ένας στον άλλο. Κάθισαν αντικριστά, ωστόσο δεν 
µιλούσαν. Κοιτούσε ο σκηνοθέτης το τραπέζι κι ο ηθοποιός το ποτήρι του. 

– Σ’ ακούω. 
Έσπασε τη σιωπή ο Στεφανίδης. Πήρε βαθιά ανάσα ο άλλος. 
– Στο τέλος του µηνός το έργο κατεβαίνει. 
– Το ξέρω. Παρακάτω… 
– Με την τελευταία παράσταση πέφτει αυλαία και στη συνεργασία µας. 
Καµιά αντίδραση από τον Στεφανίδη. Το πρόσωπό του ανέκφραστο, δεν άναψε τσιγάρο, 

ούτε ήπιε απ’ το ποτό του. Σταύρωσε στο στήθος τα χέρια και περίµενε αµίλητος, 
φαινοµενικά ήρεµος. Τον κοίταζε ο σκηνοθέτης παγερά· ήτανε φανερό πως είχε 
προσχεδιάσει όσα επρόκειτο να πει µε κάθε λεπτοµέρεια και απολάµβανε την εξέλιξη της 
συζήτησης. Αναγκάστηκε ο ηθοποιός στο τέλος να ρωτήσει:  

– Μπορώ να µάθω το γιατί; 
– Πολύ απλά, δεν χωράς στο επόµενο έργο που θα ανεβάσω. 
Φόρεσε ο Στεφανίδης µια γκριµάτσα απορίας, σήκωσε αργά το δεξί χέρι, έξυσε µε τον 



δείκτη επιδεικτικά το κούτελο και µε ένα πονηρό χαµόγελο ζήτησε εξηγήσεις:  
– Και ποιο είναι αυτό το έργο; 
Ξεροκατάπιε ο σκηνοθέτης, καθυστέρησε σκόπιµα κάµποσα δευτερόλεπτα και απάντησε 

µε στόµφο: 
– Οθέλλος. 
Μια σκιά θόλωσε το βλέµµα του Στεφανίδη, αλλά αµέσως τη µάζεψε. Χαµογέλασε 

ζαβολιάρικα και ανταπέδωσε το χτύπηµα: 
– Περισσεύω γιατί, προφανώς, θα ανεβάσεις κάποια διασκευή του έργου δίχως τον 

Οθέλλο! 
Εγκατέλειψε τα προσχήµατα ο άλλος, λησµόνησε σχέδια και προγραµµατισµούς και 

ξέσπασε: 
– Βαρέθηκα τις εξυπνάδες, τον εγωισµό σου, τις παραξενιές και τα µεθύσια σου. Δεν σε 

θέλω πια µαζί µου. 
– Με ζηλεύεις, αδερφέ. Σε βαραίνει η σκιά µου. Θες να είσαι το πρώτο βιολί στο µαγαζί 

σου. 
– Μεγάλη ιδέα έχεις για τον εαυτό σου. 
– Και όχι άδικα. 
– Οι κριτικοί όµως δεν έχουνε την ίδια γνώµη. 
– Ποιος τους γαµεί! Άνθρωποι που βλέπουν τις παραστάσεις απ’ την πλατεία και δεν 

πάτησαν ποτέ τους το σανίδι τι µπορεί να ξέρουν από θέατρο; 
– Με τα µυαλά που κουµαντάρεις, θα φας το κεφάλι σου. 
Ο Στεφανίδης δεν συνέχισε τον διάλογο. Τεντώθηκε στην καρέκλα του µορφάζοντας 

αποδοκιµαστικά, ήπιε την τελευταία γουλιά απ’ το ποτό του, άναψε τσιγάρο, φύσηξε τον 
καπνό ψηλά κι ύστερα στράφηκε στον σκηνοθέτη προφέροντας ήρεµα και αργά: 

– Αφού κηδέψαµε την κωλοσυνεργασία µας, δεν είµαι πια υποχρεωµένος να ακούω τις 
µαλακίες σου. 

Σηκώθηκε και φόρεσε το µπουφάν του. Κοίταξε τον συνοµιλητή ειρωνικά και 
συµπλήρωσε: 

– Κι αν θες να ξέρεις, έχω πρόταση απ’ τον Ευαγγελάτο να ανεβάσουµε το καλοκαίρι 
στην Επίδαυρο Οιδίποδα.  

Έκανε δυο βήµατα για να φύγει, κοντοστάθηκε και στράφηκε προς το µέρος του πρώην 
συνεργάτη του. Τον κοίταξε σαρκαστικά και πρόφερε αργά την τελευταία του ατάκα: 

– Και κάνε µου τη χάρη να πας στο διάολο, καραγκιόζη. 
Έπειτα κατευθύνθηκε προς την έξοδο, αφού πρώτα αστειεύτηκε µε µια σερβιτόρα σαν να 

µην είχε συµβεί τίποτα, αφήνοντας τον άλλο πίσω να ωρύεται.  
Μόλις βγήκε από το µέγαρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, κατεβαίνοντας τα 

σκαλιά αργά µουρµούριζε όσες βρισιές δεν πρόλαβε να πει προηγουµένως. Στάθηκε στο 



πεζοδρόµιο της Εθνικής Αµύνης και άναψε τσιγάρο. 
Έριξε µια µατιά στο ρολόι και πέρασε απέναντι. Πίσω από τη Λέσχη Αξιωµατικών στο 

στενό δροµάκι της Φιλικής Εταιρείας µπήκε σ’ ένα µπαρ. Καλησπέρισε τον µπάρµαν και 
ιδιοκτήτη, έριξε µια διερευνητική µατιά στον χώρο και βρήκε αυτό που γύρευε. 
Κατευθύνθηκε σ’ ένα τραπέζι, όπου καθόταν µια γυναίκα µόνη. Πλησίασε αθόρυβα από 
πίσω και θρονιάστηκε στην απέναντι καρέκλα. Μόλις τον αντιλήφθηκε εκείνη, έκανε µια 
κίνηση για να φύγει. Την κράτησε από το µπράτσο και αυτή δυσανασχέτησε. Σηκώθηκε. 

– Ηρέµησε να πούµε δυο κουβέντες, βρε Έλενα. 
– Δεν θέλω να ακούσω τίποτα, απάντησε αλλά δεν µετακινήθηκε. 
Έσφιξε µε τη χούφτα του το µπράτσο της και την ανάγκασε να ξανακαθίσει. Το κεφάλι 

της σκυµµένο. Παρατηρούσε κάθε κίνηση και έκφρασή της – είχε διαχειριστεί αρκετές 
φορές στο παρελθόν παρόµοιες καταστάσεις µε άλλες αλλά και µε την ίδια. Θα έµενε 
σιωπηλός για λίγο, δεν θα παραδεχόταν ακριβώς τα γεγονότα όπως έγιναν, θα οµολογούσε 
ένα µέρος της αλήθειας στρογγυλεµένο και όσο το δυνατόν ανώδυνο, θα θυµόταν 
περιπτώσεις που η γυναίκα δεν είχε φερθεί σωστά κατά τη γνώµη του, θα ύψωνε τον τόνο 
της φωνής κι έπειτα θα γινόταν τρυφερός. Οι περισσότερες ερωµένες του ύστερα από µια 
τέτοια παράσταση τον εγκατέλειπαν, κάποιες έµεναν γιατί το ήθελαν αυτές κι όχι επειδή τις 
είχε πείσει ο Στεφανίδης για την αθωότητά του. Από τη στιγµή που ξανακάθισε στην 
καρέκλα η Έλενα ήξερε ακριβώς τι θα ακούσει απ’ αυτόν και πώς θα εξελιχθούν τα 
πράγµατα. 

Έλενα Λάζου, ηθοποιός. Είχαν γνωριστεί πριν από χρόνια σε µια οντισιόν· έψαχνε τον 
δρόµο της αυτή –πάνω από µια δεκαπενταετία νεότερή του– στην κορυφή ο Στεφανίδης. 
Πήρε τότε τον ρόλο και µαζί µια θέση στο κρεβάτι του· υπέκυψε στην αίγλη του ονόµατος, 
στη γοητεία, στην πολιορκία του και φυσικά επωφελήθηκε απ’ την εύνοια και τη στήριξή 
του. Χώρισαν έκτοτε και έσµιξαν κάµποσες φορές· κατά κανόνα οι επανασυνδέσεις 
συνέπιπταν µε τις εκάστοτε συνεργασίες τους και οι χωρισµοί τους ακολουθούσαν 
επαγγελµατικές αντιζηλίες ή απιστίες του ενός ή της άλλης. Στην πολυτάραχη ερωτική ζωή 
και των δύο η σχέση τους αποτελούσε, παραδόξως, σταθερή αξία.  

Άκουγε σιωπηλή η Έλενα. Αυτός µιλούσε συνεχώς και ταυτόχρονα προσπαθούσε να 
µαντέψει διάθεση και προθέσεις.  

– Μια παλαβή που γνώρισα στα εγκαίνια κάποιας έκθεσης ζωγραφικής. Με είχε 
ξεµοναχιάσει και µου έλεγε πόσο µε θαυµάζει και πως µ’ έχει ερωτευτεί. Κάπου βρήκε το 
τηλέφωνο και κάθε τόσο µε ζαλίζει… 

– Φτάνει· µην κουράζεσαι άλλο, είπε διακόπτοντάς τον η γυναίκα. 
Αιφνιδιάστηκε αυτός, σταµάτησε. Άγγιξε έπειτα µε τα δάχτυλά του το πιγούνι της κι 

ανασήκωσε το πρόσωπό της. Τα µάτια βουρκωµένα. Έκρινε πως είχε έρθει η κατάλληλη 
στιγµή. Έσκυψε προς το µέρος της, κράτησε µέσα στις χούφτες τις άκριες των δαχτύλων του 



δεξιού χεριού της και το έσυρε ως τα χείλη του. Κουνούσε εκείνη το κεφάλι, αλλά δεν 
τράβηξε το χέρι. 

Ο Στεφανίδης έκανε µε τα µάτια νόηµα στον µπάρµαν να φέρει δύο ποτά. 
 

 


