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Αγαπητοί φίλοι,

μετά την επιτυχημένη πορεία της στο θέατρο 
Βικτώρια και κατόπιν στο θέατρο Δια Δυο στην 
Αθήνα, η παράσταση “Οι πιο Δυνατές” της 
Άννας Αδριανού ξεκινάει την περιοδεία της με 
σκοπό να φτάσει σε πολλές πόλεις της 
περιφέρειας.

Στο παρόν έντυπο θα δείτε κάποιες 
πληροφορίες για το έργο, την παράσταση και 
τους συντελεστές. Θα ήτανε χαρά μας να 
συνεργαστούμε.
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Ο µονόλογος 
του 
Αύγουστου 
Στρίντµπεργκ 
µεταµορφώνε
ται ξανά σε 
ένα θεατρικό 
"παιχνίδι για 
δύο" µέσα 
από τη 
διασκευή της 
Άννας 
Αδριανού.

Δυο γυναίκες, 
σύζυγος και 
ερωµένη του 
ίδιου άντρα, 
συναντιούνται 
σε ένα καφέ 
µπαρ και 
αναµετριούνται 
µέχρις 
εσχάτων. Δύο 
ρόλοι, δυο 
διαφορετικές 
απόψεις ζωής.

Αντικείµενο: 
ο εραστής και 
σύζυγος, που 
αν και απών, 
κυριαρχεί στη 
σκέψη και 
την καρδιά 
τους.

Ένας άντρας 
που τις θέλει 
και τις δυο, 
χωρίς όµως να 
παίρνει την 
τελική 
απόφαση.
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Είναι ο έρωτας µοναχικό συναίσθηµα;

 Στο γάµο µαθαίνουµε απλώς να αγαπάµε αυτό που έχουµε; Τι µπορεί να 
συµβεί όταν συναντιούνται η ερωµένη και η σύζυγος;

Η Άννα Ανδριανού, η Υρώ Λούπη και η Αλεξάνδρα Τσιάγκα συναντιούνται 
στην αιρετική διασκευή του πιο «δυνατού» µονόλογου του Αύγουστου 

Στρίντµπεργκ.

Μία νέα δυναµική εκδοχή σε ελεύθερη διασκευή της Άννα Ανδριανού, 
εµπλουτισµένη µε χαρακτηριστικά βίντεο και σκηνές.

Ένα θεατρικό «παιχνίδι για δύο» που φωτίζει το θέµα της απιστίας από τις δύο 
πλευρές!

Δύο γυναίκες, η σύζυγος και η ερωµένη του ίδιου άντρα, συναντιούνται µια 
παραµονή Χριστουγέννων και µέσα από αλλεπάλληλες προκλήσεις εκθέτουν τη 

ζωή τους και τους ρόλους τους.

Αντικείµενο: ο εραστής και σύζυγος, που, αν και απών, κυριαρχεί στη σκέψη και 
την καρδιά τους.

Ένας άντρας που τις θέλει και τις δύο, µια και δεν τις θεωρεί επιβάτιδες της ίδιας 
θέσης στο τρένο της ζωής του.

Μία αναµέτρηση µέχρις εσχάτων,

δύο ερωτικοί θηλυκοί ρόλοι,

δύο διαφορετικές απόψεις της ζωής,

δύο τρόποι να αγαπάς και να µισείς,

δύο τρόποι να είσαι γυναίκα!
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Παίζουν: 

Άννα Ανδριανού

Υρώ Λούπη

Αλεξάνδρα Τσιάγκα

   Σκηνοθεσία video: 

Θανάσης Ιατρίδης

Διεύθυνση φωτογραφίας - 
κάµερα:

Βάιος Μπάστος

   Φωτογραφίες παράστασης: 

   Νίκος Κανέλλος

Σκηνοθεσία:   Πέπη Μοσχοβάκου

Σκηνικά:   Λαµπρινή Καρδαρά

Φωτισµοί: Νίκος Κανέλλος

Κουστούµια:   Χαρά Μποτσιβάλη

Κίνηση:   Νερίνα Ζάρπα

Μουσική επιµέλεια:   Σταµάτης Γιατράκος
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ 
ΑΔΡΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΚΕΥΗ:

«Όταν πρωτοδιάβασα την 
«ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΗ» του 
Στρίντµπεργκ, όπου µια 
παντρεµένη γυναίκα κάνει 
έναν σαρκαστικό µονόλογο 
µπροστά στην ερωµένη του 
άντρα της, βάζοντας την στη 
θέση της και προσπαθώντας να 
της αποδείξει ότι «αυτή είναι η 
πιο δυνατή», αναρωτήθηκα τι 
είχε άραγε να απαντήσει σε 
όλο αυτό εκείνη η «άλλη 
γυναίκα» που στον 
Στρίντµπεργκ παραµένει 
µυστηριώδης και δέχεται την 
ήττα της σιωπηλή.

Η επαφή µου µε τη σκηνοθέτη 
Πέπη Μοσχοβάκου και όσα 
είπαµε ψάχνοντας να κάνουµε 
ένα έργο που να αφορά στις 
γυναίκες και στους ερωτικούς 
τους ρόλους, µε ιντριγκάρισε 
και µε έβαλε µπροστά στην 
πρόκληση να «συµπληρώσω» το 
έργο µε την απάντηση αυτής 
της ερωµένης… 
Μια απάντηση που εκθέτει την 
ζωή της και τα πιστεύω της για 
τις σχέσεις… 

Άλλωστε ερωµένη και 
σύζυγος είναι δυο πλευρές 
της γυναικείας ερωτικής 
ζωής … Οι δύο όψεις του 
θηλυκού προσώπου που 
ψάχνει µέσα από 

διαφορετικούς δρόµους το 
ίδιο πράγµα: την αγάπη του 
άντρα καθώς και οι δυο 
θέλουν να επηρεάσουν την 
ζωή του… και να γίνουν γι’ 
αυτόν, «η µία και 
µοναδική»…

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ:
 
Όταν διαβάζεις ή βλέπεις το 
έργο «Η πιο Δυνατή» του Α. 
Στρίντµπεργκ δεν µπορείς να 
µην αναρωτηθείς τι θα έλεγε η 
άλλη γυναίκα αν ήθελε να 
µιλήσει ή αν δεν ήταν 
«καλύτερο» ίσως, εκείνη την 
εποχή, ν’ αφήσουµε τα λόγια 
στη νόµιµη σύζυγο, σ’ αυτήν 
που έχει κάθε δικαίωµα να 
εκφραστεί πιο ελεύθερα.

Όσο γινόταν η διασκευή του 
έργου από την Άννα Αδριανού 
σκεφτόµουν κι εγώ αυτό που 
σκεφτόµαστε όλοι: ποια είναι 
τελικά η πιο δυνατή; 
Κατέληξα να πιστεύω ότι 
αυτό είναι ένα ψευδές 
δίληµµα. Και οι δυο είναι 
εξίσου δυνατές και εξίσου 
αδύναµες. Καµιά απ’ τις δυο 
δεν «έχει» αυτόν τον άντρα. Η 
µια λυγίζει για να µην σπάσει 
και λυγίζει τόσο πολύ που χάνει 
τον εαυτό της, ενώ η άλλη, 
αναζητώντας το πάθος, χάνει 
όλα τα άλλα.

Για µένα όµως απ’ την αρχή το 
ενδιαφέρον στην συνοµιλία 

αυτών των γυναικών ήταν στο 
ότι εκφράζουν ένα διχασµό της 

σύγχρονης γυναίκας που 
βρίσκεται να κουβαλάει αυτές 
τις δύο µέσα της. Είναι η 
επιθυµία για σύνδεση και 
παντοτινή αγάπη και η 
ταυτόχρονη λαχτάρα για έρωτα 
και πάθος.

Για µένα η πιο δυνατή είναι 
αυτή από εµάς που θα τα 
χωρέσει και τα δύο. Που θα 
καταφέρει να βρει τον έρωτα 
στο συνηθισµένο, στο γνώριµο 
και θα περάσει από την 
ροµαντική, εξιδανικευµένη 
αγάπη στην καθηµερινή 
κατάκτηση του άλλου. Με µόνη 
προϋπόθεση ότι αυτός ο άλλος 
κάνει την ίδια πορεία και 
προσπάθεια! Είναι ουτοπία το 
να τα έχεις όλα ή ψευδές το 
δίληµµα ότι πρέπει να 
διαλέξεις γιατί φαινοµενικά 
είναι ασυµβίβαστα;
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ΑΝΝΑ ΑΔΡΙΑΝΟΥ

Αποσπάσµατα από συνέντευξη 
στην Ροµίνα Ξύδα στο Πρώτο 
Θέµα

Γυρίζει ενάµιση αιώνα πίσω στον 
χρόνο και δίνει φωνή στην 
ερωµένητού Στρίντµπεργκ, 
εξοµολογείται πως έχει υπάρξει 
απατηµένη και ερωµένη, 
αποκαλύπτει τι την οδήγησε στην 
ψυχανάλυση και ξεκαθαρίζει αν θα 
κάνει σίριαλ τη ζωή της καλύτερής 
της φίλης, της Μαλβίνας Κάραλη.

Α.Α Ξεκινώντας, θα ήθελα να 
αναφερθώ σε µια νόστιµη 
ιστοριούλα. Ο Στρίντµπεργκ, 
άπιστος σύζυγος και αρκετά 
µισογύνης, θέλησε κάποια 
στιγµή να εξιλεωθεί απέναντι 
στη γυναίκα του, γράφοντας 
την «Πιο δυνατή», έναν 
νικητήριο µονόλογο µιας 
απατηµένης γυναίκας 
απέναντι σε µια ερωµένη που 
καθ’ όλη τη διάρκεια της 
παράστασης στέκει βουβή 
απέναντι σε µια σύζυγο η 
οποία την κατακεραυνώνει µε 
τα λόγια της...

- Εσείς γιατί δώσατε φωνή στην 
ερωµένη; 

Ηθελα την απάντηση µιας 
γυναίκας που επιλέγει τον 
έρωτα µε παρονοµαστή τη 
µοναξιά και αφετηρία το 
πάθος. Στην εν λόγω 
παράσταση βλέπουµε ακόµη 

την πίκρα της συζύγου - κάτι που 
δεν υπάρχει στον Στρίντµπεργκ. 

- Για ποιο λόγο οι άνδρες, στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων, 
επιστρέφουν στη γυναίκα τους;

Γιατί ο άνδρας τις περισσότερες 
φορές µένει συναισθηµατικά και 
σεξουαλικά ανώριµος καθ’ όλη 
του τη ζωή. Ενας έφηβος που 
αναζητά αιωνίως τη µαµά στο 
σπίτι -που τον αγαπάει, τον πλένει 
και τον ταΐζει- και τη γυναίκα που 
ερωτεύεται έξω από αυτό. Μόνο οι 
ώριµοι άνδρες που έχουν 
απαλλαγεί από την ανάγκη να 
έχουν πίσω τους µια µαµά µένουν 
πιστοί σε µια γυναίκα...

- Ο τρόπος που απαντάτε µαρτυρά ότι έχετε 
κάνει ψυχανάλυση... Τι σας οδήγησε στον 
ψυχαναλυτή; 

Κατ’ αρχάς, πιστεύω ότι στον 
ψυχαναλυτή οδηγούνται οι 
άνθρωποι που είναι από τη φύση 
τους υπερευαίσθητοι. Κι εγώ 
υπήρξα ένα µάλλον σκεπτικό και 
µελαγχολικό παιδί, µε ένα πολύ 
µεγάλο βίτσιο: να παρακολουθώ 
τις συµπεριφορές των ανθρώπων. 
Θυµάµαι, πιτσιρίκα ακόµη, 
γυρνούσα µε ποδήλατο τις 
γειτονιές της Γλυφάδας, κοιτούσα 
µέσα από παράθυρα και αυλές και 
προσπαθούσα να φανταστώ τι 
ζωές ζούσαν τα πρόσωπα που 
αντίκριζα. Η ψυχολογία και η 
ψυχανάλυση ήταν το επόµενο 
βήµα, ένα βήµα που µε βοήθησε 
πολύ στη ζωή µου, όπως ακριβώς η 
αυτογνωσία και ο διαλογισµός...

- Αν δεν τα είχατε κάνει όλα αυτά, θα 
ήσασταν µια άλλη;

Ναι. Θα ήµουν µια πιο 
ταλαιπωρηµένη Αννα. Αν 
υποθέσουµε ότι ο εαυτός µας 
είναι ένα όχηµα το οποίο 
πρέπει να οδηγήσουµε, αν δεν 
το µάθουµε καλά θα φάµε 
πολλά στουκαρίσµατα...

- Αληθεύει ότι µε τον πρώτο σας 
σύζυγο χωρίσατε µέσα σε 24 ώρες;

Οχι. Αληθεύει ότι χώρισα 
έπειτα από τρία χρόνια και 
µέσα σε 24 ώρες από τη 
στιγµή που έµαθα ότι µε 
απατάει. Πόνεσα πολύ γιατί 
ήµουν και ερωτευµένη και τον 
αγαπούσα, όµως είχα και έχω 
τέτοια εµµονή ότι οι σχέσεις 
είναι αυστηρά για δύο που 
καµία «συγγνώµη» δεν θα µε 
γυρνούσε σ’ έναν άνδρα που 
θα µε είχε απατήσει. Επειδή 
και η µητέρα µου χώρισε για 
τον ίδιο ακριβώς λόγο, µόλις 
γεννήθηκα ήξερα πολύ καλά 
πως ο άπιστος άνδρας θα 
πεθάνει άπιστος. Τρανή 
απόδειξη ο άνδρας της ζωής 
µου, ο πατέρας µου, ο οποίος 
είχε την απιστία µέσα του 
µέχρι τα 90 του χρόνια. Ισως 
τελικά η απιστία να µε πονάει 
τόσο γιατί αναπαράγει µέσα 
µου ένα γονεϊκό πρότυπο που 
µε πόνεσε βαθιά.

- Εχετε βρεθεί στη θέση της 
ερωµένης;

Εχω βρεθεί και σ’ αυτή, αλλά 
για πάρα πολύ λίγο, επειδή 
δεν το αντέχω κι επειδή στη 
ζωή µου προσπαθώ να µην 
κάνω αυτό που δεν θα ήθελα 
να µου κάνουν.
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ΥΡΩ ΛΟΥΠΗ

Αποσπάσµατα από συνέντευξη 
σ τ ο ν Κώσ τ α Κού λ η σ τ ο 
Noisy.gr:
 
Να ρωτήσω πώς  προέκυψε  αυτή η 
συνεργασία;

Γνωριζόµαστε µε την Άννα 
πολύ καιρό. Πριν από τα 
«Κλεµµένα Όνειρα», στα 
οποία συνεργαστήκαµε… 
Γ ε ν ι κ ά , µ ε τ η ν Ά ν ν α 
κολλήσαµε παρά πολύ από 
τ η ν πρώ τη σ τ ι γµή π ο υ 
βρεθήκαµε. Μιλάµε την ίδια 
γλώσσα , έχουµε κοινούς 
κώ δ ι κ ε ς  ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς 
δηλαδή… Προέκυψε αυτή η 
αντικατάσταση και… µε 
σκέφτηκε! Η Άννα µου το 
πρότεινε δηλαδή…
 
Αυτό που σε ιντριγκάρει περισσότερο 
στο ρόλο… που σε ιντριγκάρει 
περισσότερο στο έργο… Που θεωρείς 
ότι είναι το κλειδί… Τι είναι για 
σένα;

Αυτό που µε ιντριγκάρει παρά 
πολύ είναι το γεγονός ότι 
αυτ έ ς  ο ι δύο γυνα ίκ ε ς 
ουσιαστικά ταυτίζονται παρά 
πολύ. Φαίνονται ότι είναι η 
µία στη µία άκρη και η άλλη 
στην άλλη, αλλά επί της 
ουσίας  είναι η ίδια γυναίκα, 
γιατί µέσα µας φέρουµε και τη 
σύζυγο και την ερωµένη. 
Απλά, αυτές  οι δύο καλούνται 
να παίξουν τα δύο άκρα, που 
βρίσκονται σε κάθε γυναίκα, 
και συγκρούονται… Όπως 

συγκρούονται, µέσα σε κάθε 
γυναίκα, οι θέσεις  που πρέπει 
να πάρει. Ο ρόλος της  συζύγου 
ή ο ρόλος της ερωµένης…
 
Η ερωµένη, την οποία υποδύεσαι, 
κάποια στιγµή ξεσπαθώνει. Βγάζει πόνο, 
βγάζει θυµό, βγάζει ένα παράπονο… 
Δικαιολογείται… Μήπως τελικά είναι 
κι αυτή θύµα;

Φυσικά ! Και θύτες  και 
θύµατα είναι και οι δύο.
 
Είναι θύτες;

Βεβα ίως ! Αυτό ε ί να ι τ ο 
γοητευτικό στην όλη ιστορία 
και τη διασκευή που έχει κάνει 
η Άννα. Δεν  υπάρχουν καλοί 
και κακοί. Είναι µέσα µας  και 
τα δύο. Οι συγκρούσεις  είναι 
από µέσα µας… Δεν κολλάει 
µια ταυτότητα στο µέτωπο, δεν 
είναι τα πράγµατα άσπρο ή 
µαύρο… Τα πράγµατα δεν είναι 
ποτέ άσπρο ή µαύρο. Έχουµε 
πολλά χρώµατα µέσα µας. Η 
Άννα νοµίζω  ότι µε αυτή τη 
διασκευή έχει αναδείξει τα 
χρώµατα και των δύο ηρωίδων.

Μήπως τελικά οι δύο κυρίες  θα πρέπει 
να κάτσουν κάτω να τα βρουν και να 
σπάσουν το κεφάλι του συζύγου;

Ε, εντάξει… Το ιδανικό θα 
είναι αυτόν που θεωρείς  εχθρό 
σου να τον κάνεις  φίλο… Και 
να βρεις  την αλήθεια του. Αυτό 
θα σου πει κάτι και για τη δική 
σου τη ζωή. Και σε αυτό που 
παίζουµε υπάρχουν στιγµές  που 
αυτές οι δύο ηρωίδες, που είναι 
απέναντι, έρχονται πιο κοντά… 
Αλλά βέβαια εµµένει η κάθε 

µία στο δικό της  εγωισµό και 
κρατάνε έναν τοίχο ανάµεσά 
τους  – εν τέλει.  Αλλά είναι 
περισσότερο κοντά απ ’  ότι 
νοµίζουµε ότι είναι.
 
Στην παράσταση, που εγώ την είδα σαν 
δύο µονόλογους  στην ουσία, οι στιγµές 
διαλόγου είναι λίγες, παρατήρησα ότι 
υπάρχει µία ένταση… Ιδίως στη σκηνή 
που η σύζυγος πιάνει από τα χέρια την 
ερωµένη και την κολλάει στον τοίχο… 
Θα έλεγες  πως εκεί είναι η κορύφωση 
του έργου; Πώς το αντιλαµβάνεσαι εσύ;

Όχι, δεν θα έλεγα ότι εκεί είναι 
η κορύφωση… Στην πορεία του 
έργου υπάρχουν στιγµές που 
είναι πιο εσωτερικές  και 
στιγµές που συγκρούονται πιο 
έντονα. Αλλά υπάρχουν κι 
άλλες  στιγµές, που υπάρχει 
σύγκρουση… Ουσιαστικά, εγώ 
δεν το αντιµετώπισα σαν δύο 
µονολόγους το έργο.  Από τη 
στιγµή που ένας ηθοποιός  είναι 
πάνω στη σκηνή , µ ιλάει . 
Μπορεί και απουσία λόγου να 
µιλάει… Έτσι όπως το είδαµε 
µε την Άννα, αυτές οι δύο 
συνοµιλούν. Συνοµιλούν πολύ 
περισσότερες  φορές  απ’  όταν 
αρθρώνει κάποια απάντηση η 
ερωµένη, όταν µιλάει… Όχι, 
υπάρχει µια διαρκής  συνοµιλία 
και µια διαρκής σύγκρουση και 
µια διαρκής ευαισθησία.
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Φωτογραφίες από 
την επίσηµη 
πρεµιέρα.
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Παράλληλα κυκλοφορεί το κείµενο του έργου σε βιβλίο από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΣΤΑΡΤΗ  
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