
 
«Θεατρικοί Βηματισμοί στο νησί της Λέσβου» υπό την 

αιγίδα του Δήμου Λέσβου 

 

MARVIN'S ROOM 

Σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Καρατζιά 

Με τους Αθηνά Τσιλύρα, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, 

Δημήτρης Καρατζιάς, Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Γιάννα Σταυράκη, 

και ο Στράτος Στρατηγαρέας 

Στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης την  Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου  

Το 1991 ο Χανκ μαθαίνει από τη μητέρα του, Λι, την ύπαρξη της θείας του 

Μπέσυ, που πάσχει από λευχαιμία και χρειάζεται μυελό των οστών για 

μεταμόσχευση. Η Μπέσυ ζει στην Φλόριντα, όπου φροντίζει την ανάπηρη θεία 

της, Ρουθ και τον κατάκοιτο πατέρα της, Μάρβιν. Ο Χανκ με τη μητέρα του και 

τον αδερφό του Τσάρλυ ταξιδεύουν από το Οχάιο στη Φλόριντα. Με αφορμή 

την ασθένεια της Μπέσυ η οικογένεια ξαναενώνεται.  Οι δύο αδερφές 

επιτέλους ξανασυναντιούνται μετά από 18 χρόνια. Είχαν να βρεθούν από τότε 

που ο πατέρας τους είχε πάθει το πρώτο εγκεφαλικό. Η μία αποφάσισε να 

αφιερώσει όλη τη ζωή της στη φροντίδα αυτών των ανθρώπων και η άλλη να 

κυνηγήσει τα όνειρα της. Η Μπέσυ έμεινε με την οικογένεια της και η Λι 

αποφάσισε να φτιάξει τη δική της. Το καθήκον και τα πρέπει από τη μια, τα 

θέλω από την άλλη. Δύο εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες που είναι αδύνατο 

να μην οδηγηθούν σε σύγκρουση. Μόνο που η αρώστεια της Μπέσυ γίνεται η 

χαμένη ευκαιρία να ξαναβρούν η μια την άλλη, να ξαναχτίσουν τη σχέση τους 

από την αρχή, να κερδίσουν το χαμένο χρόνο, να παραμερίσουν όλα αυτά 

που τις χώρισαν και να δουν τη ζωή τους από διαφορετική οπτική γωνία. Κι 



όλα αυτά μέσα από την αφήγηση του Χανκ σήμερα, ενός 43χρονου άντρα,  25 

χρόνια μετά από εκείνα τα γεγονότα, μια και η Μπέσυ με τη στάση της, την 

ανιδιοτελή της αγάπη, την δοτικότητα και την αισιοδοξία της του άλλαξε τη 

ζωή. 

 

Το Marvin's Room είναι ένα από τα πιο αστεία και συγκινητικά έργα για την 

αναζήτηση, την αξία και την ανάγκη του κάθε ανθρώπου να βρει, να 

αποκτήσει, να κρατήσει μια οικογένεια. Ένα κοινωνικό έργο, γεμάτο 

ανθρωπιά, χιούμορ και τρυφερότητα, που αποδομεί, καυτηριάζει αλλά 

ταυτόχρονα εξυψώνει το θεσμό της οικογένειας. Ο McPherson αντιμετωπίζει 

με έναν μοναδικό κωμικοτραγικό τρόπο την κάθε αρώστεια, την ιδέα του 

Θανάτου, την ελπίδα, την ανιδιοτελή αγάπη. Και περνάει ένα εκπληκτικό 

μήνυμα για την ουσία και το νόημα της ζωής. Ότι σε κάθε περίπτωση νικητής 

όλων είναι η αγάπη. 

Συντελεστές: 

Συγγραφέας: Scott McPherson  

Μετάφραση: Μελισσάνθη Μάχουτ 

Σκηνοθεσία / Δραματουργική Επεξεργασία : Δημήτρης Καρατζιάς 

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Μάνος Αντωνιάδης 

Κοστούμια : Aλέξης Φούκος 

Παραγωγή: VAULT 

Παίζουν: Αθηνά Τσιλύρα, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Δημήτρης Καρατζιάς, 

Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Γιάννα Σταυράκη, Στράτος Στρατηγαρέας 

Παραστάσεις: 

Μυτιλήνη : Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου , Δημοτικό Θέατρο, ώρα 21:00 

Τιμές εισιτήριων: 12€ γενική είσοδος  & 10€ φοιτητικό-ανέργων 
  
Προπώληση εισιτήριων: 

Ταμείο Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης Τ. 2251037394 

 

Κριτικές  

«... αστείο, συγκινητικό, αληθινό...» 



Chicago Sun - Times 

«...μια παράσταση που πρέπει να μπει στη λίστα του κάθε θεατρόφιλου με τις 

παραστάσεις που πρέπει οπωσδήποτε να δει...»  

Chicago Splash 

«...ένα απο τα πιό αστεία, σοφά και συγκινητικά έργα της χρονιάς. Όταν το 

αμερικάνικο θέατρο  αποκτά μια τόσο αυθεντική φωνή, οφείλουμε να την ακούσουμε»  

New York Times 

« ... Θάνατος, αγάπη και καθήκον πλέκονται λιτά σε ένα συναισθηματικά φορτισμένο 

έργο. Τη μία στιγμή γελάμε και την αμέσως επόμενη σωπαίνουμε από συμπόνοια. 

Ποτέ ξανά ο θάνατος δεν έχει παρουσιαστεί με τόσο ενδιαφέρον και η αγάπη τόσο 

περίπλοκη... »  

 New York Post. 

 


