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ΟΙ ΠΑΛΑΙΣΤΕΣ
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

ΒΛΑΧΟΥ

ΒΑΛΛΙΕ

ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ

ΠΙΝΤΕΡ

ΧΕΜΠΕΛ

ΖΙΡΠΝΤΟΥ

ΓΚΡΑΣΣ

ΒΑΛΖΕΡ

ΔΡΥΣ ΚΑΙ ΚΟΥΝΕΛΙΑ

ΙΟΥΔΗθ

ΠΡΙΣΛΕΥ

·

Ο hΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΟΙΑΣ
ΔΕ ΒΑ ΓΙΝΕΙ

ΦΟΝΤΟΝ

Η ΧΙΛΗ θΑ ΝΙΚΗΣΕΙ

ΝΤΥΡΡΕΜΑΠ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΓΗΡΑΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΔΕΜΕΝΑ

·1·>:

ΓΚΟΓΚΟΛ

Ο ΣΥΝΟΔΟΣ

Η ΣΥΛΛΟΓΗ-0 ΕΡΑΣΤΗΣ

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ

ΠΕΤ ΕΡ Β

ΠΑΝΤΡΟΛΡΓΗΜΑΤΑ

ΚΑΡΡΑ

ΧΩΡΙΣ ΓΑΝΤΙ
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ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-ΣΤΑΒΜΟΣ

11

ο Σ \ 1 η ο Ρ :\'

-

ι.rι.

..ιιιrο

ΙΨΕΝ

ΕΧθΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

ΒΙΤΚΕΒΙΤΣ

Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ

ΤΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ

ΟΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΟΥΝ
ΟΝΗΛ
ΜΟΛΙΕΡΟΣ
ΜΥΛΕΡ
ΠΙΡΑΝΤΕΛΟ
ΣΩ.
ΤΣΕΧΩΦ
ΛΟΡΚΑ
ΑΝΤΡΕΓΙΕΦ

ΓΟΥΕΣΚΕΡ
ΜΠΟΝΤ
Ο'ΚΕΙiΗ
ΟΥΣΤΙΝΩΦ
ΜΠΑΜΠΕΛ
ΒΙΣΝΕΒΣΚΥ
ΚΑΡΑΤΖΙΑΛΕ
ΜΠΕΝΕΝΤΙΚΤ

'

ΑΛΜΠΥ

•

ιιr

"'

•totl'

β

ΙΟΝΕΣΚΟ

7 ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΑ ΤΟΝ

ΣΑΡΟΓΙΑΝ-ΜΙΝΤΛΜΑΣ
ΚΙΝΤΕΡΟ-ΜΠΑΡΥ
ΜΠΡΟΥΚ-ΣΥΝΓΚ

ΒΙΤΡΑΚ
ΒΙΚΤΟΡ Η
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ
ΜΑΞ ΦΡΙΣ
Ο ΜΠΗΝΤΕΡΜΑΝ
ΚΑΙ οι ΕΜΠΡΗΣΤΕΣ

ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΙΑ

Α! ΣΕΙΡΑ ΤΟΜΟΙ 20 ΔΕΜΕΝΟΙ

Β! ΣΕΙΡΑ ΤΟΜΟΙ 20 ΔΕΜΕΝΟΙ

Παγκόσμια θ�ατρική βιβλιοθήκη

Ό 'Εκδοτικός Οίκος "ΔΩΔΩΝΗ,, συνεχίζοντας τri σειρά Παγκόσμια θεατρικri βιβλιοθriκn έχει προγραμματίσει νά έκδόσει τούς
καλύτερους Έλλnνες καί ξένους Συγγραφείς.
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Βασική σας άπαίτηση άπό μιά άσφαλιστικιΊ έταιρία , πρέπει νά εΤναι ή συνέπεια άπέναντί σας.
Γιά νά τό ποϋμε άπλδ : τά μεγάλα ονόματα - γιά νά εΤναι
πράγματι μεγάλα - πρέπει ν· άποδεικνύουν συνεχώς τη συνέπειά τους άπέναντί σας.
Νά έκπληρώνουν δηλαδιΊ τίς ύποχρεώσεις τους στιΊν ίύρα τους. Ή CANNON ASSURANCE
άπό τι')ν ϊδρυσή της μέχρι σήμερα καί κάθε χρόνο, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΕΚΚΡΕΜΗ ΖΗΜΙΑ ! Πού σnμαίνει
δτι δέν καθυστερεί ποτέ τίς πληρωμές της,όποδεικνύοντας eτσι τό πραγματικά μεγάλο της όνομα. Γιατί
ή συνέπειά της εΤναι μοναδικά ύποδειγματικιΊ καί άποδεικνύεται πάντα άπό έπίσημα στοιχεία:
ΣτιΊν Έφημερίδα τijς Κυβερνήσεως, μέ στοιχεία πού δίνει τό Ύπουργείο Έμπορίου, ύπάρχει ή είκόνα
πού παρουσιάζουν οί Έταιρίες Άσφαλειών Ζωijς, σχετικά μέ έργασίες τους γενικά καί τίς έκκρεμείς ζημίες.
Καί βλέπουμε στά άνάλογα τεύχη*δτι ή CANNON ASSURANC E άπό τιΊν ϊδρυσή της μέχρι σήμερα,
εΤναι πάντα πρώτη στιΊ συνέπεια . Καί δσοι πελάτες «γεύτηκαν» αύτιΊ τή συνέπεια θεώρησαν
ύποχρέωσή τους νά μδς εύχαριστήσουν μέ έπιστολές πού eχουμε κατά καιρούς δημοσιεύσει,
καί πού άποτελοϋν aλλη μιά άπόδειξη γιά τή συνέπειά μας.
Νά λοιπόν γιατί θεωροϋμε δτι ή μεγαλύτερη ύποχρέωση πού άναλαμβάνουμε άπέναντί σας
εΤναι ή συνέπεια στίς ύποχρεώσεις μας. Αύτό εΤναι τό πιστεύω μας καί τό άποδεικνύουμε συνεχώς.

*( 'Εφημερίδα Κυβερνήσεως, Στοιχεία Ύπουργείου 'Εμπορίου, Τεύχη: ΦΕΚ 233/22- 3- 71,
ΦΕΚ 280/21- 3- 72, ΦΕΚ 598/24- 4- 73, ΦΕΚ 929/18- 5- 75, ΦΕΚ 1765/15 - 7 - 75, ΦΕΚ 413/13- 3- 76)

CANNON ASSURANCE* LIMITED

Cannon
�surance

�

�

DJ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΖΩΗΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΑΤ ΥΧΗΜΑΤ ΩΝ, ΠΡΟΣ ΤΑΣΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ,
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ, & ΣΥΝΤΑΞΙΟΔ Ο ΤΗΣΕΩΣ. ΟΜΑΔΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΘΕΣ / ΝιΚΗ: ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕιΟΥ·ΚΟΜΝΗΝΩΝ 26
ΚΕΝΤΡιΚΑ ΓΡΑΨΕιΑ: ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒιΑΣ 2 · ΑΘΗΝΑι ·ΤΗΛ. 3238.290.1, 2
ΛΑΡΙΣΑ: ΚΥΠΡΟΥ 80 ·ΤΗΛ. 222866 · ιQΑΝΝιΝΑ: ΝΑΠΩΛ. ΖΕΡΒΑ 2 ·ΤΗΛ. 29.012
ΤΗΛ. 229527/222421/279664

* ΠΡΟΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝ ΑΣΟΥΡΑΝΣ
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αρμονια τιιιιν εξn
Οί είδικοi λένε πώς oi έξακύλινδροι κινητijρες τijς
BMW εΤναι oi καλύτεροι τοϋ κόσμου. Δεν χρειάζεται
δμως νο εΤστε είδικοί. 'Αρκεί νο όδηγήσετε λίγο eνα
έξακύλινδρο BMW, γιο νο νιώσετε κι έσείς την βελού
δινη άπαλότητα, την άθόρυβη έλαστικότητα καi την
aνετη δύναμη τών eξη κυλίνδρων.
Το έξακύλινδρα BMW εΤναι πρ-αγματικο «ο λ λ η ρά
τσα» αύτοκινήτων. Οί 'Αμερικανοί βρijκαν γι' αύτο eνα
νέο δνομα. Το όνομάζουν Sρorts Sedan: λιμουζίνες σπόρ.
Κι' άλήθεια, eνα αύτοκίνητο πού έπιταχύνει 0-100 χλμ.
σε 8 δευτερόλεπτα, έχει τελικη ταχύτητα 21 Ο, άνεξάρ
τητη άνάρτησι καί άεριζόμενα δισκόφρενα σ· δλους τούς
τροχούς, μπορεί νο όνομαστεί καθαρόαιμο σπόρ αύτο
κίνητο. Άλλο τό ίδιο αύτοκίνητο έχει 4 πόρτες, aφθονο

χώρο, Πέντε θέσεις ντυμένες μΕ βελοϋδο, ΚΙ ΟΠΟΙα aλλη
άνεση μπορείτε νο φανταστijτε ...
Το έξακύλινδρα BMW εΤναι ενας μοναδικός συνδυα
σμός, γιο δσους θέλουν το πλεονεκτήματα ( καί την
άσφάλεια) ένός σπόρ αύτοκινήτου, χωρίς το μειονεκτή
ματά του. Γιο δσους έχουν φθάσει ψηλά, άλλο έχουν
μείνει νέοι, δυναμικοί, ζωντανοί άνθρωποι.
Κάποτε πρέπει κι έ σ ε ί ς νο άπολαύσετε την άρμο
νία τών eξη κυλίνδρων.

BMW

αλλη ρατσαl

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ:

ΕΚθΕΣΙΣ - ΓΡΑΦΕΙΑ - Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 236 -Τnλ. 9580411-13
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ- 8ΑΣ.ΓΕΟΡΓΙΟΥ 5 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-Τnλ. 5711688

χρυσος®
οδηγος

Σας βλέπουν !
'Εκατομμύρια μάτια κάθε μέρα σδς βλέπουν στόν Χρυσό 'Οδηγό
ΕΤσθε έπαγγελματίας;

Κι' αύτη όκόμα τη στιγμη κάποιος θό μποροϋσε

νό σδς βλέπη μέσα στίς σελίδες τοϋ Χρυσοϋ Όδηγοϋ,
καί νό τόν κάνετε πελάτη σας.
Δώστε σ· αύτοuς ποu μπορεί νό σδς χρειαστοϋν
την δυνατότητα νό σδς βροϋν μe μιό καταχώρησή σας,
στόν Χρυσό 'Οδηγό
Κοστίζει πολu λίγο - συμφέρει πάρα πολύ.

~

χρuσος0
οδηγος

Μιά προσφορά τού

ΟΤΕ

'Αθιϊναι

ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥ ΛΟΙ
Μεγάλα
Καταστήματα Νεωτερισμων
Τό μόνο
έλλnνιι<ό μέλος
τnς Παγι<όσμιας Ένώσεως
Μεγάλων Καταστημάτων
Θεσσαλονίκη

Christian

'ΆΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ..
Απροσδόκητα σημερινοί

Τώρα θάτούς
αγαπήσουμε,
γιατί τώρα
μπορούμε
νά τούς
χαρούμε ...

...ζωντανά μεταφρασμένους από τούς:

ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ ... ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΛΗΝΟ ... ΓΙΑΝΝΗ ΓΡΥΠΑΡΗ ... ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΗ ΛΕΚΑΤΣΑ ... ΓΙΑΝΝΗ ΜΗΛΙΑΔΗ ... ΝΙΚΟ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ
ΖΗΣΙΜΟ ΣΙΔΕΡΗ ... ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΩΤΙΑΔΗ

1
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ΟΠΟΥΛΟΣ.·
..1. ΖΑΧΑΡ

καl δλλοuς κορuφαlοuς όνθρώnοuς τιίιv yραμμότωv.

Μ� τή yεvικιΊ tπιμιλεια τιίιv

�

ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΔΑΤΟΥ
ΕΥΑΓΓ. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ ιe·περίοδος)
IΑ'πφίοδοc;)

Η �κδοση τού οίκου

«1. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ»

·Απολαύστε τώρα τήν όλοκληρωμ�νη καl �yκυρότερη σειρ6:

«ΒIΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ))�
:+Σt
αύτοτ ε λή βιβλrα.
:+Γιc'.ι νc'.ι διαλt γετε δ π ο ι ον συ yyραφtα t σ

Ε

ίς

θt λετε.

:+ Mt εl σαyωyι1, σχόλιακαl βιβλιογραφrα.
Kal τό π ρ ωτ ότυ π ο κ ε r μ ενο.
:+ "Ενα βιβλίο κάθε δεύτερη Τετάρτη.
:+Η εuχρηστο σχi')μα, μ� �γχρωμο �ξώφυλλο.
Jt Στά περίπτερα, τά βιβλιοπωλεία � σ τ ό
σ π ί τ ι σας - δν �γγραφi')τε συνδρομητές.
:+Τιμή βιβλίου 130 δρχ. (300-400 σελίδες).
ι ιΊ lκπτωση yιό συνδρομητtς: 15%
:+ Γ εν κ

* ΕlδικιΊ lκπτωση

yιό συνδρομητtς - Φοιτητtς:
*'ΑποστολιΊ δωρ ε6ν .

..
Σημ.: Η .. ΒΙΒΛΙΟθΗΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

25%

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ: Από

διατίθεται

20

�άρτη.

καί <W>κληρη ,αμέσωc;; ( 228 έργα σέ 111 τόμους).

Οκτωβρίου

-----------------------------·

Πρός τόν �κδοτικό οΤκο

«

Παρακαλώ νό μ� γράψετε συνδρομητή τι'\ς σειράς

Σδς �μβόζω ποσό 2
ΕΠΩΝΥΜΟ

:

• • • • • • • • • • • • •

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Ήμερομηνlα:

870 δρχ. (όντt 3.380 δρχ.1

:•

• • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • •

• • . • • • • . . • • • . • . • • • • • • • . • • •

ΕΝΤΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

1 . ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ)) Άρσόκη 6,'Αθήνα 131-Τηλ:32.47.791-32.24.892

<81ΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝι γιό lνο χρόνο (26 βιβλίο)
·* Σδς �μβόζω ποσό 2.535 δρχ. Ιόvτt 3 . 3806ρχ.Ι (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣI
ΟΝΟΜΑ:

ΔΙΕΥΘVΝΣΗ

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • •

:

ΟΝΟΜΑ

�:zr:r�; ................ .

• • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • •

VΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΗΛ:

• • • • . • . • • . • • . . . . .

ΘΕΑΤΡΟ

ΔΙΜΗΝΗ ΘΕΑΤΡΙΚΉ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β'
Τ ό μ ο ς Θ',Τ ε\\χ ο ς51- 5 2
Μάη ς - Αuγ ο υ στος 1 9 7 6

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' : 1962-66
Τόμοι 1 - 5 . Τεύχη 1 - 30
*

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ό φασισμός τόν βρήκε στήν Άθ1iνα ! - Ήταν . . . &νας
ηθοποιός! - Άλ. Παναγούλης : 'Επερωτά'> τόν κ. Τρυπά
νη . . . - Ε.Λ.Σ. : Τρείς διευθυντές yιά . . . 268 άργίες !
- Κι δταν δέν . . . άργεί, τί παίζει; - Τό χρέος στό έλ
ληνικό εργο, άνεξόφλητο. - Χειροκροτείται, ένώ κασελ.
13
ταστρέφει . . .

ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΙ :

Έκδότης - Διευθυντfις
ΚΩΣΤΑΣ

ΝΙΤ Σ Ο Σ
*

Γραφεία : Χρ. Λαδίi 5-7 (Τ. 1 24)

ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΒΕΑΚΗ : Μ ιά ζωή Θέατρο. Σύντομη αύτο
βιογραφία, δοσμένη τό 1 947 στόν Κώστα Νίτσο. 'Ανέκδοτη ε!κονογράφηση
σελ.

ΚΕΙΜΕΝΑ :

Τ ηλέφωνα:
3232 222 - 3222 555 - 3238 0 30

ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΒΕΑΚΗ : Άyαπω τό θέατρο μέ λύσσα ! Μ'
αύτό θά ξανάρχιζα τή ζωή μου. Ένα ντοκουμέντο καi
παρουσίαση μιίiς νέας προτομής το\\ Α!μ. Βεάκη - ερyο
το\\ γλύπτη Γιάννη Παππii
σελ. 21

*

ΤΙΜΗ

ΤΕΥΧΟΥΣ

Δρχ. 100

Συνδρομή έτη σία Δρχ. 400
Φοιτητική έτη σία Δρχ. 300
'Οργανισμών κλπ. Δρχ. 1.000
'Εξωτερικοί\ : Εύρώπ η Δολλ. 25
Άμερικi\ς 30 . Αύστραλίας 40
*

ΓΙΑΝΝΗ ΣΙΔΕΡΉ : "Έγκατα . . . " . Σελίδες άνέκδοτης
αύτοβιοyραφίας. 2η συνέχεια : Φοιτητική Συντροφιά,
δημοτικισμός κι ό Ροντήρης έχθρός άνεξιλέωτος. 'Ανέκδοτη ε!κονοyράφηση
σελ.
ΜΕΛΕΤΕΣ & ΑΡΘΡΑ : KLAUS VOLKER: Μπρέχτ - Λούκατς. Μιά θανάσιμη

Μονοτυπία , δφσετ, βιβλιοδεσία
Γ. Τσιβεριώτης, Λένορμαν 205
Τ ηλ. 51 2 - 39 34 καi 51 2 - 3976
*

ΔιευΟύνσειςσυμφώνωςτφ νόμφ
'Ιδιοκτήτης - 'Υπεύθυνος ϋλης
Κ ώ στας Ν ίτσος, Σισίν η 35
'Υπεύθυνος Τυπογραφείου
Γ. Τσιβεριώτης, Λένορμαν 205
*

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΕΞΩΦΤΛΛΟΤ ;

Μπέρτολτ Μπρέχτ,' ΑΟ·ήνα 196 7:
Με τή βούλα τ'ίjς Στρατιω•ικ'ίjς
Δικτατορίας κατακούτελα ! . . .

17

25

πάλη άπ:όψεων. Μετάφραση Βασίλη Παπαβασιλείου σελ.

31

ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΚΑΛΟ : Χαμένα κεφάλαια. Ή περίπτωση Παπαλουκ:ii στή Ζωγραφική
σελ.

59

ΑΦΙΕΡΩΜΑ : ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΘΕΑΤΡΟ
·

"

( Διεθνής Διάσκεψη Θεάτρου στήν 'Αθήνα )
ΤΑΣΟΥ ΛΙΓΝΑΔΗ : Τό 'Αρχαίο Δράμα στό Σημερινό
Θέατρο. 'Εντυπώσεις καί κρίσεις άπό τή Διεθνi'j Διάσκεψη θεάτρου
σελ.

44

ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ : Νά καθιερωθο\\ν Διεθνείς 'Αγώνcς έρμηνε(ας 'Αρχαίου Δράματος
σελ.

46

ΚΩΝΣΤ. ΤΣΑΤΣΟΥ : Ό βυθός παραμένει πάντα άμετακίνητος
σελ.

47

Γ. Β. ΚΑΒΒΑΔΙΑ : Λεωφόρος στήν κάθαρση τοϋ άνθρώπινου πάθους
σελ.
'έ
ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗ : Τό θ ατρο παραμένει ή
πιό έλεύθερη φωνή
σελ.

49

ΑΛΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ : Δημοκρατία καί Δράμα γεννήματα της 'Αθήνας
σελ.

49

ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ : Μαγεία, πάθος καί συγκίνηση, τά
κυρίαρχα στοιχεία της Τραγωδίας. Εισήγηση
σελ.

50

48

ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΡΟΥΧΗ : Σκηνογραφία στό 'Αρχαίο Θέατρο. 'Απόδοση τi'jς έποχης τοϋ εργου, δχι τοϋ μύθου.
Είσήγηση
σελ.

53

Καί, ενα έπίμετρο καίριο, άλλ' έκτός Διάσκεψης σελ.

56

ΘΑΝΟΥ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ: Ό ήθοποιός στό 'Αρχαίο
Δράμα. Τά προβλήματα γιά τό σημερινό έρμηνευτη. Εiσήγηση
σελ.

57

Τά Περιεχόμενα τοϋ τεύχους συνεχίζονται καl στην π ίσω σελίδα 12
11

ΤΑ ΤΕ Υ Χ Η Τ Ο Υ 1 9 7 4
( Β' χ ρ ο ν ι ά έ π α ν έ κ δ ο σ η ς)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
(Συνέχεια

ΝΤΟ ΚΟΥΜΕΝΤΑ:

άπό

τή σελίδα

1

1)

Ό 'Αλέκος Παναγούλης γιά τή Λυρική Σκην11 : Μόνο
άντικατάσταση Διοίκησης, τ ίποτ' άλλο δέ σώζει τόν ύ
πουργό. Ή Έπερώτησή του μένει άναπάντητη.
Ή
Λυρική όδηγεϊται σέ διάλυση : Ό ύπουργός άπαντα μ'
άνακρίβειες σέ έρώτηση βουλευτή στή Βουλή. Καλύπτει
τόν κ. Χωραφii μέ ψευδf'\ στοιχεία. - Δεκατέσσερις
Δημοκρατικοί βουλευτές ζητοϋν : Αμεση άποπομrcή
τοϋ κ. Χωραφίi καί τοϋ Διοικ. Συμβουλίου τf'\ς ΕΛΣ.
'Αξιώνουν σύσταση Διακομματικής Έπιτροπi'jς σελ.

63

Ή 'Εταιρεία Θεατρικli>ν Συγγραφέων καταγγέλλει : Τό
'Εθνικό, κατάφωρα έχθρικό στό έλληνικό εργο. 'Αποδοκι
μάζει τήν κατασπατάληση έκατομμυρίων.- Ψήφισμα
διαμαρτυρίας τf'\ς Γεν. Συνέλευσης της Ε.Ε.Θ.Σ. : Τό
'Εθνικό κατάντησε χli>ρος προβολης προσωπικli>ν φιλο
δοξιii>ν.- 'Αριθμητική άλχημεία τοϋ Έθνικοϋ. Παρα
πλανητική άνακοίνωση τοϋ Προέδρου τοϋ Δ. Συμβουλίου
του
σελ.

71

ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ :
τοϋ Μάνου Χατζιδάκι

Ραδιοφωνική πολιτεία
σελ.

74

'Ανασκόπηση τ&ν γεγονότων.- Στοργικός πατή ρ, iiν καί
Πρόεδρος (σατιρικό σκίτσο). -'Ανακρίσεις στή Λυρι
κή. Γιά τή διαρροή στόν Τύπο -δχι γιά τό ίδιο τό
σελ.
σκάνδαλο !

83

ΑΝΤΟΝΙΕΤΤΑ DOSI: Ή 'Ιταλική κωμική δπερα. Ή
γέννηση κ' ή έξέλιξη ένός θεατρικοϋ είδους
σελ.

85

Ε.Λ.Σ. : Αλλος ενας χρόνος γεμάτος άργίες ! 'Ενενήντα
όχτώ παραστάσεις σέ 366 μέρες τοϋ 1975 6
σελ.

89

-

Τό τραγούοι πού κόπηκε. Τά
τελευταία μηνύματα έχτελε
σμένων, πού τά μελοποί·ησε
δ Λουίτζι Νόνο : Δημοσιεύονται
και οι παρτιτοϋρες τοϋ εργου.
8 ]\ι[ικpό άφιέρωμα Μολιέρου.

•

ΘΕΑΤΡΟ 38/39

ΜΑΡ ΤΥΡΙΕΣ :

ΤΟ ΔΙΜΗΝΟ :

Διπλό τεϋχος, μΕ: ουό εργα :
Μαντατοφόρες " Ρίτσου.
Πρώτη παγκόσμια οημοσίευση.
Φωτογραφημένο τό χειρόγραφο.
8
Τρομπόνι " Μ. Ποντίκα.
8 'Αποκάλυψη : ΤΟ- σ'ίjμα τ'ίjς
Δ·ημοκρατίας τοϋ Κ. Παρθένη.
8

.

"

"

Ή

•

-

)f. : Τό " Μαλλιαροπούλειο " σώζεται. Κρίθηκε άξιο
ε!δικi'jς κρατικής προστασίας. Δόθηκαν 500.000 δρχ. γιά
σελ.
τή στέγη. Θά χρειαστοϋν τελικά 2.500.000 δρχ.

91

Γεύση άπό τ ό φετινό Μαθητικό θέατρο.
άπ' τά παιδιά τi'jς Σχολης Μωραίτη

" Φαϋστα"
σελ.

94

Τό μέλλον τli>ν Τεχνli>ν τοϋ Θεάματος. Συμπόσιο τοϋ
Συμβουλίου της Εύρώπης στήν 'Αθήνα
σελ.

95

Ή

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ·: ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ. Ό Γ ι ά ν ν η ς Ν ε γ ρ ε π ό ν τ η ς

Τριπλό τεϋχος, 3 άφιερώματα :

• 'Αφιέρωμα στον Εύριπίοη,

μέ κείμενα Σέντρικ Ούίτμαν,
Κ. Βάρναλη, Ν. Χουρμουζιάοη.
• 'Αφιέρωμα στο Κίνημα τών
Μικτών Μέσων, ολο εικόνες.
• 'Αφιέρωμα στο Ντάριο Φό,
ολο τό t:ργο " 'Ισαβέλλα, τρείς
καραβέλλες κ' έ:νας παραμυθάς".
12

κρίνει : Τζ. Καρούσου " Γυάρος ", Κίττυς 'Αρσένη
" Μπουμπουλίνας 18 " , Παντελη Κοροβέση " Άνθρωποφύλακας "
σελ.

96

ΓΡΆΜΜΑΤΑ πρός τό " Θ " : Δ. Α. Χαμουδόπουλος :
Δέν ύπi'jρξε έφτάχρονο ξεχαρβάλωμα στήν ΕΛΣ.- Ν.
Καραγεωργιάδης - Δρυμαϊος : Κοστούμια Ν. Γεωργιάδη
καί σκηνικά Π. Τέτση στά 1 952.- Φόρης Παροτίδης :
Ό " Κλέφτης Ροδάκινων " κι ό δικός μας Κωστάκης. Σόλων Μακρης : Δέ ζ i1τησα ν' άνεβαστεϊ εργο μου. Νίκος Δήμου : Νέα πνευματικά . . . άήθη !
σελ.

98

Ε ΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ : Νομοθεσία γύρω άπό
τό Θέατρο, τή Μουσική, τό Χορό, τόν Κινηματογράφο
καί τά Γράμματα
σελ. 100
ΑΛΛΑΓΕΣ Ε ΡΓΩΝ στ' άθηναϊκά θέατρα. 'Από τήν Πρωτοχρονιά &ς τό τέλος τf\ς σαιζόν
σελ. 108

Α

Τ

Ρ

J(. ·ο φασισμός τόν βρηκε στην ·Αθήνα !
Τό " Θέατρο " βγαίνει μ' eνα παλιό του έξώφυλλο. Δέν είναι . . .
πρωτοτυπία. Ούτε !διορρυθμία. Καί, φυσικά, δέ γίνεται γιά
. . . οίκονομία. Είναι σ τ ά σ η τοϋ περιοδικοϋ. Στάση καί
π ρ ά ξ η , μέ βαθύτατο ήθικό νόημα. Τό τεϋχος 25, μέ τή φω
τογραφία τοϋ Μπρέχτ στό έξώφυλλο, είχε κυκλοφορ1Ίσει τό
Φλεβάρη τοϋ J 966, γιά τά δεκάχρονα άπ' τό θάνατο τοϋ συγ
γραφέα. Δέν ύπfjρχε τότε, άκόμα, ή σφραγίδα στό κούτελο !
Γιά νά τ�)ν άποφύγει , ό Μπέρτολτ Μπρέχτ ξόδεψε δέκα χρό
νια ηϊς ζωfjς του. Πρίν καλά καλά έπικρατήσει ό ναζισμός,
έκπατρίζεται. 'Εγκαταλείπει τή Γερμανία. Περνάει στήν Αύ
στρία, στήν Τσεχοσλοβακία. Φτάνει στό Παρίσι. 'Από κοντά
.
ό Χίτλερ. 'Ανεβαίνει στή Δανία, στή Σουηδία, στή Φινλανδια.
'Εκεί ψηλά, - γράφει - στή Λαπωνία, άπομένει άκόμα μιά
μικρή πορτούλα! Προλαβαίνει καί τήν περνάει . Φτάνει στή
Μόσχα. Διασχίζει τή Σοβιετική Ένωση καί, μέσω Ούλάν
Μπατόρ τfjς Μογγολίας, καταλήγει στίς 'Ενωμένες Πολιτείες.
'Εκεί τόν βρίσκει ή 'Επιτροπή Μακάρθυ. Γλυτώνει κι άπ'
αύτ�Ί. Ποϋ νά τό φανταζόταν πώς ό φασισμός θά τόν περίμενε
στήν 'Ελλάδα, γιά νά τοϋ βάλει -εντεκα χρόνια μετά θάνατον
- τή βούλα κατακούτελα! Τό τεϋχος μέ τό Μπρέχτ εΙχε κυ
κλοφορήσει προχουντικά καί, φυσικά, άλογόκριτο. Μέ τή
Δικτατορία τοϋ '67, κάθε eντυπο πού 'χε κυκλοφορ1Ίσει χωρίς
λογοκρισία, γιά νά μπορέσει νά ταχυδρομηθεί eπρεπε, προη
γουμένως, νά έλεγχθεί μήπως ήταν " άνατρεπτικοϋ περιεχο
μένου ". Ή 'Υπηρεσία 'Ελέγχου Τύπου, μ' έπικεφαλfjς κά
ποιον κύριο Ξιφτίλη, συνειδητά η άσύνειδα, βρfjκε - έπι
τέλους! - τήν εύκαιρία νά βάλει τή φασιστική της βούλα,
κατακούτελα στό Μπρέχτ! Πρίν λίγες μέρες, κ' οι τρείς έπι
κεφαλfjς τfjς Χουντικfjς Λογοκρισίας - Ξιφτίλης, Βαμβα
κiiς, Μελίστας - " έπανf\λθον ε!ς τό στράτευμα ". Ό κ .
'Αβέρωφ τ ό βρfjκε φυσικό. Σ ά ν ά μήν εΙχε τρέξει τίποτα.
Έμενε δμως, έχτός άπ' τ' Cίλλα, ή σφραγίδα στό κούτελο τοϋ
Μπρέχτ. 'Ανατριχιαστική, Cίσβηστη , άνεξίτηλη . Γιά νά συμ
βολίζει τό αΙσχος τfjς 'Εφταετίας. Καί νά έπισφραγίζει τίς
εύθύνες έκείνων πού άνάλαβαν νά " μiiς έπαναφέρουν " στή . . .
Δημοκρατία. Γιά μiiς ήταν χρέος νά τήν τυπώσουμε. Δέ θελή
σαμε ετσι νά τιμ1Ίσουμε, μόνο, τή μνi1μη τοϋ Μπρέχτ, είκοσι
χρόνια άπό τό θάνατό του. Θελήσαμε, περσότερο, ν ά έ ν ι
σ χ ύ σ ο υ μ ε τ ή δ ι κ ή μ α ς μ ν ή μ η . Σάν Λαου καί
σάν Έθνους.

• ΤΗταν... εvας ήθοποιός !
Συνέβη στήν Τηλεόραση . 'Εκατομμύρια μάτια κι αύτιά, τό
εΙδαν καί τό άκουσαν. Τηλεοπτικό παιχνίδι γνώσεων. Παρου
σιαστής τfjς έκπομπfjς, ήθοποιός. Διαβάζει τήν έρώτηση :
Ποιός 11ταν ό Αiμίλιος Βεάκης; Παρατεταμένη σιωπή . Περ-

1

Β

ο

1

νάει τό τρίλεπτο. Ό έρωτηθείς δέν ξέρει. 'Αναλαμβάνει νά
μiiς . . . φωτίσει ό παρουσιαστής. 'Αποφαίνεται μέ . . . σι
γουριά " eνας ήθοποιός "! Καί . . . πάει παρακάτω. Ένα πε
ριστατικό, μέ δυό . . . άνατριχιαστικές δψεις : Τόν τηλεθεα
τή πού δέν εΙχε άκούσει , ποτέ, τί 1Ίταν ό Βεάκης. Καί - τρα
γικότερο - τόν . . . ήθοποιό πού ισχυρίζεται, άνύποπτος μπροστά σ' έκατομμύρια αύτιά καί μάτια - πώς ό Βεάκης
ήταν, άπλά καi μόνο, " ενας ήθοποιός "! Κάτι, 0.ς πουμε,
σάν καi κείνον! Άν ύπfjρχε πνευματικ1Ί ζωή σ' αύτό τόν το
πο, θά 'πρεπε νά 'ναι, γιά καιρό, άναστατωμένη . Νά μήν ύπάρ
χει γι' αύτή Ο.λλο θέμα. Άν ύπfjρχαν άξιοι πνευματικοί ήγέ
τες - κι δχι οι καθημερινά συνεντευξιαζόμενοι πνευματικοί
ii.vθρωποι τώv συγκροτημάτων - θά 'χαν έπισημάνει τήν
uποπτ�ι καί έπικίνδυνη " λύση συνεχείας " πού συντελείται
στ�Ίν πολιτιστική μας πορεία. Άν ύπfjρχαν, ύπουργός " Πο
λιτισμοϋ " κι δχι Τρυπάνης, ύπουργός " Παιδείας " κι δχι
Ράλλης, θά 'πρεπε νά 'χουν άνησυχήσει σ φ ό δ ρ α γιά τήν
πολιτιστική μοίρα αύτου τοϋ τόπου. Χρόνο μέ τό χρόνο
τό κακό καλπάζει . Φέτος, εικοσιπέντε μόλις χρόνια άπό τό
θάνατο τοϋ Βεάκη, δέν κατορθώθηκε νά μαζευτοϋν στόν τά
φο του ούτε δέκα ιϊνθρωποι ! Άναγγελμένο άπό καιρό, τό κα
θιερωμένο έτήσιο τρισάγιο. Λείψανε, δμως, καί τό Σωματείο
Ήθοποι&ν, κ' ή 'Εταιρία Θεατρικ&ν Συγγραφέων καί τό
Κέντρο Θεάτρου καi τό Μ ινωτακικό 'Εθνικό Θέατρο . Ούτ'
ενας χαρτογιακάς του ύπουργείου Πολιτισμοϋ δέν παραβρέ
θηκε. Πρίν ε'ίκοσι χρόνια, εΙχαν πανηγυρικά έντοιχιστεί δυό
άναμνηστικές πλάκες. Μιά, στήν ' Ιπποκράτους 33, δπου βρι
σκόταν ιϊλλοτε τό θέατρο τfjς Νεαπόλεως. 'Εκεί, εΙχε πρωτοεμ
φανιστεί κ' εΙχε διακριθεί στά 190 1 ό Βεάκης, παίζοντας ενα
Δάσκαλο στή φάρσα του Φεϋντώ " Σαμπινιόν μέ τό στανιό ".
Ή άλλη , στήν Κυψέλης 1 9, στό σπίτι πού 'ζησε καί πέθανε ό
μεγάλος 1iθοποιός. Μή κάνετε τόν κόπο. Οϋτε πλάκα ύπάρ
χει, ούτε γραφή ! Μέσα σέ λίγα χρόνια άφανίστηκε κάθε ί
χνος περάσματός του άπ' αύτή τήν άπρόσωπη , τή μπάσταρδη
πιά πόλη . Τό " Θέατρο ", εΙχε διαμαρτυρηθεί. Ούδεiς σκοτί
στηκε! Τελευταία, τό 'Εθνικό Θέατρο θυμήθηκε νά παραγγεί
λει μιά προτομή Βεάκη , μαζί μ' άλλη μιά τfjς Παξινοϋ - κ'
'ίσως άκριβ&ς γι' αύτό τό λόγό. Τήν ξαποστείλανε στά . . .
όρεινά. Στό φουαγιέ του Α' έξώστη ! Δέν εχουμε αύταπάτες.
Ξέρουμε π&ς γράφεται κ ι άπό ποιούς γράφεται ή 'Ιστορία.
'Ωστόσο ό Βεάκης eχει πάρει καί κρατάει τή θέση του μέ τήν
άξία του. Δικαιωματικά, πανηγυρικά, άναφαίρετα. ΕΙναι ό
μεγαλύτερος eλληνας ήθοποιός τοϋ αiώνα! Αύτός, κ' ή Μα
ρίκα Κοτοπούλη. Καμιά πράξη καί καμιά παράλειψή μας δέν
τόν άγγίζει. Καμιά άσέβεια καί καμιά άπρέπειά μας δέν τόν
θίγει. Ό,τι κάνουμε, έμfiς χαραχτηρίζει . Τό ήθος καί την έπο
χή μας. Τό χρέος στό Βεάκη δέν ξοφλιέται μ' εναν •Αστερίσκο
καί μερικές σελίδες. Τό " Θ " θά τοϋ άφιερώσει ενα τεϋχος.
Ή φιλοδοξία μας φτάνει σ' eναν αύτοτελf\, άνεξάρτητο
τόμο.

lf Άλ. Παναγούλης: Έπερwτw τον

κ.

Τρυπάνη

Οί άγωνιστές κλαδεύονται . Κι ό Παναγούλης 1Ίταν άγωνιστής.
Γεννημένος! Δέν πολιτικολογοϋμε. Μέ ίδιαίτερη μόνο συγκί
νηση, δημοσιεύουμε μιά Έπερώτησή του στόν Τρυπάνη,
γιά τά δεινά τfjς Λυρικf\ς Σκην1ϊς. 'Υποδειγματικά λιτή καί
στέρε η . 'Αρετές πού σπανίζουν δχι μόνο στ�i Βουλή. «Έ
χοντας γνώση - ό Παναγούλιις άπαριθμεί, σταράτα, όχτώ
στοιχεία - έπερωτ& τόν ύπουργό Πολιτισμοϋ καί Έπιστη
μ&ν Ciν σκοπεύη νά ένεργ1Ί.σ11 γιά τήν άμεση άντικατάσταση
της Διοικήσεως της Ε.Λ.Σ. Μόνον 11 Ciμεση καί άποφασιστικ1i
ένέργεια τοϋ κ. ύπουργοϋ μπορεί νά τόν άπαλλάξη άπό εύθύ
νες πού τό μέγεθός τους θά άντιληφθη, Ciν μελετ�Ί.ση τ�iν δλη
κατάσταση σηίν Ε.Λ.Σ. » . Ή 'Επερώτηση εχει άριθμό 230.
Είχε κατατεθεί στίς .l 7 Φλεβάρη. Κ' 1)ταν νά συζητηθεί λίγες
μέρες μετά τήν ξαφνική του άπώλεια. Ό Παναγούλης δέν
ύπάρχει πιά . Άλλ' αύτό δε γλυτώνει τόν κ. Τρυπάνη . Ό ύπουρ
γός Πολιτισμοί) καί Έπιστημ&ν χρωστάει μιά άπάντηση .
Έχει ύποχρέωση νά τ�ί δώσε ι . Ό Παναγούλης τή δικαιοϋ
ται κ' έμείς δέ θά πάψουμε νά τή ζηταμε. Ώσπου νά τ�ίν
πάρουμε.

lf Τρείς διευθυντες για . . .
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άργίες!

Ή Ε . Λ . Σ . επαψε νά 'να ι 'Εθνική Λυρική Σκηνiι . Έχει μετα

βληθεί σέ . . . 'Εθνικό Ίδρυμα Άργι&ν ! Δέ .. . χαριτολογοϋμε.
' Υπολογίσαμε τίς φετινές της παραστάσεις σέ 80 ! Άνf\λθαν
σέ . . . μ ι ά λ ιγότερ η ! 'Ακόμα κ' ή συνοπτικ1ί είκόνα τfjς " δρα
στηριότητας " τοϋ θεάτρου είναι . . . άποστομωτικ1Ί. : Ανοιξε
στίς 24 τοϋ Όχτώβρ η , κι ώς τό τέλος τοϋ μήνα, εδωσε 3 παρα
στάσεις, μέ 5 άργίες. Τό Νοέμβρη 1 1 παραστάσεις, μέ 1 9 άρ
γίες . Τό Δεκέμβρη 1 3 παραστάσεις, μέ 1 8 άργίες. Τό Γενάρη
15 παραστάσεις, μέ 1 6 άργίες. Τό Φλεβάρη 1 1 παραστάσεις,
μέ 18 άργίες. Τό Μάρτη J 4 παραστάσεις, μέ 17 άργίες. Τόν
'Απρίλη 1 2 παραστάσεις, μέ 1 8 άργίες. Τουτέστιν, άργία μέ . . .
περι κεφαλαία! Είχαμε, έπίσης, έντρομοι έπισημάνει πώς, οί
άδιόρθωτοι " άναμορφωτές " τfjς Λυρικής, στούς πρώτους
δυόμιση μήνες, είχαν κλείσει τό θέατρο δυό . .. Κυριακές!
Τελικά, δλα . . . καθιερώνονται ! "Ως τό τέλος τής περιόδου,
τό κλείσανε Ciλλες τρείς! Στίς 1 4 τοϋ Μάρτη -άνάμεσα σέ
δέκα άλλες άργίες. Στiς 1 8 καί 25 τ"Απρίλη - άνάμεσα σ'
έννιά άλλες άργίες! 'Ακόμα π ι ό έκπληκτικό εΙναι τό δργιο
τ&ν άργι&ν πρiν άπό τiς δυό τελευταίες πρεμιέρες τής χρο
νιας : Δέκα άργίες - μέ μιά άνάμεσα έπανάληψη τ�;ς " Μπο
λένα " - γιά ν' άνεβαστεί, πτiς 1 9 τοϋ Μάρτη , ή " Νυχτερί
δα ''. Αλλες έννιά άργίες - άνάμεσά τους καί δυό Κυριακές γιά ν' άνεβαστεί ή " Κασσιαν1Ί. ". "Οχι Μ εγάλη Τρίτη, πού 'ναι
τό τροπάρι της, άλλά - κατόπιν.. . έορτfjς - τή Μεγάλη Τε
τάρτη ! Άς σοβαρευτοϋμε : Ή Λυρική, στήν περίοδο 1 975 76, έδωσε 79 παραστάσεις στά " 'Ολύμπια ", 4 φεστιβαλικές
καί 15 έπαναλήψεις στή Θεσσαλονίκη . Τελικός άπολογισμός :
98 παραστάσεις καί . . . 268 άργίες! Π&ς νά τά βγάλουν πέρα
ένας Γενικός Διευθυνηίς καί ενας Άναπλη ρωτής Γενικός Διευ
θυντής; Προστέθηκε καί τρίτος: Ή κ. Αρντα Μ αντικιάν!
•

•

•

lf Κι δταν δεν. .. άργεί, τί παίζει ;
Έκλεισε κ' i1 δεύτερη περίοδος Χωραφα. Άπομένcι ή τρίτη
καί τελευταία της σύμβασής του. Δέν άποκλείεται δμως, ή
Κυβέρνηση - κάτω άπό τ�)ν πίεση τής άποκάλυψης τόσων
σκανδάλων - ν' άναγκαστεί νά τή διακόψει πρίν της ώρας
της. Τό " Θέατρο ", φυσικά, δέ θά πάψει νά φωτίζει τίς πα
ρανομίες, τίς άτασθαλίες καί τίς άλλες, λογι& λογι&, άνω
μαλίες πού διαπράττονται στ�)ν Ε . Λ .Σ. 'Από τούς 'Αστερί
σκους, τό ξεσκέπασμα πέρασε τώρα στ�ί Βουλή : Ό 'Αλέκος
Παναγούλης, δεκαπέντε άλλοι δημοκρατικοί βουλευτές, έ
χουν καταθέσει άπανωτές έρωτήσεις κ' έπερωτ�Ί.σεις γιά τά
σκάνδαλα τ�'jς Λυρικfjς, στενεύοντας γιά τά καλά τόν . . . Μα
καριότατο κ. Τρυπάνη . ' Εφτά πυκνές σελίδες τ&ν Ντοκου
μέντωιι καλύπτουν τά έπικριτικά τους κείμενα. 'Ανάσα, γιά
&να δικό μας έλεγχο στά καλλιτεχνικά άτοπ1Ί.ματα τ&ν άνί
δεων " άναμορφωτ&ν ". Δέ μένουμε στό τί πρόσφερε, φέτος,
ή Λυρικ1i . Δουλειά τηςΚριτικi'}ς , πού καλά τούς . . . περιποιέ
ται 1 Πάμε παραπέρα: Τί θ ά ' π ρ ε π ε νά προσφέρει τό &να,
καί μοναδικό στόν τόπο, Λυρικό θέατρο. Οϋτ' αύτό δέν . . .
ύποψιάστηκαν oi εισβολείς : Τό ρεπερτόριο μtaς Κρατικi'}ς
Όπερας, δταν είναι ή μοναδική σέ μιά χώρα, έχει τελείως

ξεχωριστή άποστολ1Ί. . 'Οφείλει , κάθε χρόνο - μέ βάση ενα
πιό μακροχρόνιο πρόγραμμα - νά παρουσιάζε ι , συστηματι
κά, δσο γίνεται πιό πλατιές περιοχές της μουσ ικης ίστορίας.
-Εργα άντιπροσωπευτικά έποχ&ν, περιοχ&ν, τεχνοτροπι&ν
κ.λπ. Ή . . μονάκριβi1 μας Λυρική eχει παραμελ1\σει καi
τίς 'Αρχές καί τό Σήμερα της δπερας. Χρέος τής Ε.Λ.Σ. 11
συστηματική γνωριμιά μας μέ τό πρiν άπό τό Μότσαρτ λυ
ρικό θέατρο - τ�)ν δπερα τοϋ 1 7ου καί τ&ν άρχ&ν τοϋ Ι 8ου
α!ώνα. Μέ μιά δυό έξαιρέσεις - άξέχαστη ί\χει μείνει ή θαυ
μάσια παρουσίαση της " Στέψης της Ποππαίας " τοϋ Μοντε
βέρντι, πρίν άπό δεκαπέντε όλόκληρα χρόνια, στό Φεστιβάλ
Άθην&ν, άπό τόν Τσεφιρέλι - ούσιαστικά, οί άρχές τοϋ λυ
ρικοϋ θεάτρου μένουν άγνωστες στό έλλ11νικό Κοινό. Δε δι
στάζουμε ν' άναγνωρίσουμε σάν ενα καλό πρ&το β�'jμα τιi
φετινή παρουσίαση τής σύντομης δπερας τοϋ Πέρσελ " Δι
δώ καί Α ινείας ". Χωρίς, φυσικά, αύτό καί μόνο, νά 'ναι άρ
κετό. Τό Ciλλο κακό : Ί-L Λυρικ1ί άγνοεί συστηματικά τή σύγ
χρονη δπερα. Έξοχος, βέβαια, ό " Πρόξενος " τοϋ Μενότ ι .
Καί, θαυμαστά άνεβασμένος άπό τό δ�ιμιουργό του. Δέν άν
τιπροσωπεύει, δμως, τ ό ν έ ο πού ζηταμε. Πρέπει νά βλέπου
με καί τά tντελ&ς σύγχρονα eργα. Νά γνωρίζουμε καί τiς
π ιό νέες τάσεις τοϋ λυρικοϋ Θεάτρου. Πέρσι , είχε γίνει &να
Ciνοιγμα μέ τή " Ζωή ένός άκόλαστου " τοϋ Στραβίνσκυ.
Φέτος, χάθηκε τό eργο, χάθηκε καί τό μονοπάτι πού πήγαινε
ν' άνοίξε ι . Πάρα πέρα : Κανένας δέν άγνοεί τήν ιταλική κυ
ριαρχία στό μελόδραμα. 'Αλλά καί κανένας δέ μπορεί ν'
άρνηθεί πώς ε ξ η iταλικές δπερες στίς δέκα τής χρονιας,
παραήτανε πολλές! Μ ή ιταλικές, ή " Διδώ ", οι " Γάμοι",
οι δυό έλληνικές. Κ' ή χρονιά eκλεινε μέ τή βραδιά Μπαλέ
του καί μιά αύστpιακιί όπερέτα. Οί βλαβερές συνέπειες τfjς
ιταλικής ύπερπροσφορας : Έλειψε, τελείως, ή γ ε ρ μ α
ν ι κ ή δπερα ! Π.χ. &νας Βέμπερ. Έλειψε, τελείως, ή ρ ω
σ ι κ 1ί δπερα! Καί , μάλιστα, ή πιό πέρα άπό τήν κάπως γνω
στή τριάδα Μουσόργκσκι, Μποροντίν, Τσαϊκόφσκι . Έλει
ψαν eργα Ρίμσκυ - Κόρσακωφ, Προκόφιεφ, Σοστακόβιτς.
'Αντί γι' αύτά - κ' &να πλήθος Ciλλα, πού θά μποροϋσε ν'
άναφερΘοϋν - τί μας προσφέρθηκε ; Μ ιά νέα διδασκαλία
" Τόσκας " - όμολογημένα άποδεχτι'jς στό ρεπερτόριο κά
θε "Οπερας. 'Αλλά καί μιά νέα διδασκαλία . . . " Μάκβεθ " !
Τελείως άχρηστη καί άχρείαστη ! Μποροϋσε, κάλλιστα, νά
λείπε ι . Πρ&τ' άπ' δλα, τό eργο μπορεί νά 'χει ώραιότατες
στιγμές, άλλά δέν είναι άπό τ' άριστουργιΊ.ματα τοϋ Βέρντ ι .
Ν ά 'ταν μόνον ή κακ1ί έκλογή . .. Γιά τ�) δ ιεύθυνσή του, κα
τέβασαν άπό τ�ί Ρωσία τόν 'Οδυσσέα Δημητριάδ η . 'Εξαίρε
τος άρχιμουσικός. Πάντα καλόδεχτος! Δέν 1)ταν, δμως, πα
ραλογισμός νά φέρουν ενα μοσχοβίτη νά διευθύνει . . . Βέρ
ντι ! Δέ Θά 'ταν π ιό άποδοτικό ν' άνέβαζε ενα ρούσικο eργο, μιά
δπερα τ&ν συνθετών πού άναφέραμε; Καi τρίτη, άκόμα πιό
χτυπητ1ί άπόδειξη , γιά τήν ελλειψη κάθε ίχνους προγραμμα
τισμοϋ καί τ�ίν άδιάντροπη σπατάλη τοϋ δημόσιου χρήμα
τος : Τό φετινό, ήταν τό . . . τ ρ ί τ ο ν έ ο άνέβασμα τοϋ
" Μάκβεθ " στά τελευταία εξη χρόνια! Σ' δλο τόν κόσμο,
κάθε νέο άνέβασμα - διεύθυνση, διανομ ή , σκηνοθεσία, κο
στούμια, σκηνικά, χορογραφία κ .λπ . - βαστιέται άρκετά
χρόνια. Ό χ ρυσοκάνθαρος κ . Χωραφας ήρθε νά έφαρμόσει ·
στήν καμπούρα τfjς Ψωροκώσταινας, νέο άνέβασμα " Μάκ
βεθ ", κάΟε μιά . . . διετία! Όπου άλλοϋ, Θά τοϋ ζήταγαν
εύθύνες. ΈνταϋΘα, χειροκροτείται ! 'Ακόμα πιό άμελέτη
το: Τά ύπόλοιπα τρία iταλικά eργα, είναι - καί τά τρία της ίδιας περίπου έποχής! Τά δυό, καi τοϋ ίδιο!! συνθέτη !
Καί καλά, ό " Κουρέας " - πού άπέτυχε σάν παράσταση είναι άπ' τά κωμικά άριστουργήματα. Τ' άλλα δυό; }<αί,
γιατί δυό - κι δχι . .. κανένας Ντονιτζέτι; Τό ενα, iΊτανε
γοϋστο τοϋ κ. Χατζιδάκ ι : Σώνει καί καλά νά μας . . . κρε
μάσει τό " Κουδουνάκ ι " ! Τί χρειαζόταν, δμως, 11 περιβόητη
" "Αννα Μπολένα " ; Γιατί νά τ�ίν πλη ρώσουμε χρυσ1ί- καί
μαύρη άγορά! - σέ καιρούς άναγκαστικης λιτότητας; 'Από
τίς π ιό καχεκτικές σελίδες τοϋ παραγωγικότατου συνθέτη
πού, ώστόσο, έλάχιστες δημ ιουργίες του περάσανε στήν
[στορ ία. "Εγινε δμως μόδα, διάφορα " χρυσά λαρύγγια "
νά ξεθάβουν τίς π ιό μουχλιασμένες καi σκουληκοφαγωμένες
του σελίδες. Άς δψεται ή Κάλλας! Γιά τέτοια λαρύγγια εΙχαν
γραφτεί καί μόνον άπό τέτοια άντέχει κανείς νά τίς άκούει.
ΕΙναι δμως, 11 Ciμοιρη Λύρική , "Οπερα χρυσ&ν λαρυγγι&ν δπως τii Θέλει ό κ. ΧωραφCις, γιά νά χρυσώνει καi τό δικό του!
Κι ·άξίζει νά πλη ρώνουμε χρυσάφι γιά τέτοιες δ ιδασκαλίες,
δταν άκόμα δέν εχουμε γνωρίσει τόσα καί τόσα άριστουργ1ί.

ματα τοϋ παγκόσμιου λυρικοϋ θεάτρου; Άς μήν πηγαίνουμε
μακριά: Ή λεγομένη 'Εθνική Λυρική Σκηνή, πού μάς σερ
βίρει σκουληκιασμένους Ντονιτζέτι, μάς χρωστάει άκόμα
ενα Ντεμπυσσύ. Δέ μάς εχει δώσει άκόμα " Πελέα καί Με
λισσάνθη " !

)(-. Τ ο χρέος στο έλληνικ ο εργο, άνεξό φλητο
'Αμαρτωλή, πολύ π ιό άμαρτωλ1) κι άπό τήν " Κασσιανή "
- πού 'κλεισε τή φετιν1Ί της περίοδο - στάθ1ικε ή Λυρική
Σκηνή Χωραφά άπέναντι στά έλλην ικά εργα. Πέρσι, τ' άγνόη
σε τελείως-έπιστρατεύοντας μόνο τό " Βαφτιστικό ", δταν δέν
εΙχε τίποτ' άλλο ετοιμο νά παίξε ι . Φέτος, τούς φέρθηκε περί
που έξευτελιστικά. Γιά νά ξεφύγει τό χρέος της, έπανάλαβε
τήν " Κασσιανή " κι άνέβασε τό " 'Ανοιξιάτικο παραμύθ ι "
τοϋ Τίτου Ξηρέλλη - εργο, έγκεκριμένο πρίν άπό ενα τέ
ταρτο α!ώνα! Μ ή βιαστεί κανένας νά βγάλει συμπεράσματα,
άπό τήν άναλογία : δυό έλληνικά εργα, στά δώδεκα συνολικά.
Καί τά δυό, χρησιμοποιήθηκαν γιά . . . τσόντες! Πρώτον :
Άναγγέλθ1ικαν, καί γιά τά δυό, όχτώ συνολικά παραστάσεις.
Αννα Μπολένα ",
Ξένα έργα της χρονιάς - ή πολύχρυση
τό " Κουδουνάκι ", ή " Νυχτερίδα " - εκαναν, τό καθένα
μόνο του, περισσότερες παραστάσεις άπ' δσες καί τά δυό
μαζί τά έλληνικά ! Δεύτερον : 'Ανεβάστηκαν καί τά δυό,
βιαστικά, μίζερα, πρόχειρα, φτωχά σέ μέσα - ούτε στόν ϋπνο
τους νά tδοϋν τίς σκηνοθετικές φροντίδες των " Γάμων τοϋ
Φίγκαρο " ii τοϋ " Πρόξενου ". Τρίτον : Τό " Παραμύθ ι "
ήταν τελείως ετοιμο άπό . . . πρόπερσι ! Διδαγμένο, μ' δλες
τίς πρόβες του - μουσικές καί σκηνικές - μέ κατασκευα
σμένα σκηνικά, άπό τόν προκάτοχο τοϋ κ. Χωραφά (πού τό 'χε
έτοιμάσει γιά έναρκτήριο της περιόδου J 974 - 75). Ό μύθος
δηλοί πώς τό . . . " Παραμύθ ι " έρχόταν τζάμπα στή σημερινή
Διεύθυνσ1ι . Όλα τά έξοδά του ε{χαν ήδη πλη ρωθεί! Τέταρτο :
Ή " Κασσιαν ή " τοϋ συχωρεμένου πιά Σκλάβου ήταν . . .
τριτοεπανάληψη ! Είχε πρωτοανεβαστεί τό '59, σέ όχτώ παρα
στάσεις. ΕΙχε ξαναπαιχτεί τό '72, σέ τέοΌερις. Ό Χωραφάς
τ �)ν προγραμμάτισε γι' άλλες τέσσερις καί, τελικά, τi']ς έδωσε
τρείς! Ένδειχτικό της έγνοιας του γιά τό εργο : "Οσο κι /iν
έναντιώθηκε ή άρμόδια Καλλιτεχνική Έπιτροπ11, ενα καθαρά
Βυζαντινό έργο τ' άνάθεσε σέ μαέστρο . . . Βιετναμέζο! Άρι
στο, άλλ' άναρμόδι ο δ ιευθυντή όρχήστρας. Κι άκριβώς, έπει
δή ό Τσοϋ Χούι ε{ναι έκτακτος μαέστρος, τόν κρατάει . . .
έκτακτο καί τόν ρ ίχνει σέ Βυζαντινό εργο . . . τριών παρα
στάσεων ! Πέντε ελληνες ένδιατρίβουν στήν Καλλιτεχνική
Έπιτροπ1) . Άλλοι εντεκα στό Διοικητικό Συμβούλιο της
Έ θ ν ι κ fi ς Λυρικής Σκηνής. Κ' ο ί δεκάξη - δυό χρόνια
τώρα - άποδείχτηκαν άνίκανοι νά πείσουν τόν κ. Χωραφά
- μαέστρο των χωρών της Κοινής 'Αγοράς -νά καταδεχτεί
τήν έλληνική μουσική δ ημιουργία. Ή 'Εθνική Λυρική Σκηνή
επρεπε ν' άνοίγει μ' έλληνικό εργο. Καί νά τό διευθύνει ό
Γενικός Διευθυντής της. Έτσ ι , ό κ. Γενικός θά τιμοQσε τήν
έλληνική Μουσική, τόν έαυτό του καί τή θέση του. Σ' άλλους
καιρούς, ό Καλομοίρης άνεβαζόταν μέ μουσική διεύθυνση
Δημήτρη Μ ητρόπουλου καί σκηνοθεσία Δημ11τρη Ροντήρη .
Κ' ο ί δυό . . . καταδέχονταν, δ,τι δέν καταδέχεται ό σημερινός
Δημήτρης Χωραφάς. Άλλ' ό " Πρωτομάστορας " των τριών
έκείνων πρωτομαστόρων εχει μείνει στή μουσικ1Ί μας Ιστορία.
Χωρίς περιστροφές : Ό κ . Χωραφάς άπεχθάνεται τό έλληνικό
εργο. Δέν τοQ δίνει, περιορισμένη έστω, άλλά τιμητική θέση .
Τήν πρώτη χρονιά άνοιξε μέ Γκλούκ. Τή δεύτερη , μέ Μό
τσαρτ. Τό άγνοεί στό ταχτικό, χειμωνιάτικο πρόγραμμα. Τό
άγνοεί καί στό καλοκαιρινό. Ό Ε . Ο.Τ. έχει δεχτεί έλληνική
γραμμή στό Φεστιβάλ 'Αθηνών. Ή Λυρική . . . έκεί : Πέρσι έ
δωσε Μπερλιόζ. Φέτος, Μότσαρτ. Μόνο μιά στιγμή, τή φετινή
άνοιξη - γιά ν' άπαλλαγεί άπό τίς έπαναληπτικές ριπές των
'Αστερίσκων καί τίς ύπη ρεσιακές ύποδείξεις τοΟ Ε.Ο.Τ. άναγκάστηκε ν' άναγγείλει . . . έλληνικό έργο! Μ έ πρωτο
φανή προχειρότητα κι άνευθυνότητα, άνάγγειλε τίς . . . " Πύ
ρ ινες γλώσσες " τοQ Γιάννη Χρi1στου ! Καί, φυσικά, έδωσε . . .
" Ντόν Τζιοβάννι " ! Ή άβασάνιστη άναγγελία ήταν άδύνατο
νά πραγματοποιηθεί . Τό όρατόριο τοQ Γιάννη Χρήστου - ενα
άπό τά μεγάλα σύγχρονα έργα - παρουσιάζει τρομαχτικές
δυσκολίες γιά τούς τραγουδιστές καί τήν όρχήστρα. Όποιο
μαέστρο καί νά φέρνανε, δποι ο διευθυντή χορωδίας, δσες
δοκιμές καί νά τούς δ ίνανε, τό άμάθητο σέ τέτοια μουσική
προσωπικό της Ε . Λ .Σ . ήταν άδύνατο νά τ ά βγάλει πέρα . Οί
" Πύρινες γλώσσες " ήταν - φεQ - σκέτο . . . πυροτέχνημα!
"·

Τό έργο δέ φτάνει νά 'Καλύψει τό χρόνο μιάς φεστιβαλικijς
έκδ1)λωσης. Κρατάει μόνο . . . μισ1; &ρα ! Έτσι, έμεινε πάλι
άνεξόφλητο τό χρέος της Λυρικής στό έλληνικό εργο. Πολ
λαπλά άνεξόφλητο : 'Ανεξόφλητο 0-τό ρεπερτόριο τοQ χει
μώνα. 'Ανεξόφλητο στίς φεστιβαλικές έκδηλώσεις. 'Ανεξόφλη
το στούς πατέρες της μουσικης μας . 'Ανεξόφλητο στούς ση
μερινούς νέους δημιουργούς. Φέτος, μπαίνουμε στόν τρίτο
χρόνο μονοκρατορίας Χωραφά. Κάποιος πρέπει νά τόν έξα
ναγκάσει νά πληρώσει τά χρέη του . 'Ανακεφαλαιώνουμε: ο ι
κ.κ. Χ . Χ . - ξέχωρα άπό τίς 268 άργίες πού . . . τεμπελοδι
εύθυναν - φέτος, δ ιεύθυναν τίς 5J άπό τίς 98 παραστάσεις
της χρονιάς. Δηλαδή, τίς μισές καί . . . δύο παραπάνω! 'Ελ
ληνική , δμως, καμιά. Ούτε μιά! Ό.έ.δ.

)(-. Χειροκροτείται, ένώ καταστρέ φει ...
Τό " Θ " κάνε ι , στό τεQχος αυτό, άλλο ενα if.νοιγμα. Όπως
καί τά προηγούμενα, δέν εχει τήν έννοια άπλοQ άνοίγματος
σέ κοντινούς τομείς τέχνης. ΕΙναι άνοίγματα παράθυρων, πού
μπάζουν φυσικό φως, σέ χώρους . . . εντεχνα φωτισμένους
σέ καταστάσεις καί πρόσωπα πού, σκόπ ιμα , φωτίζοντα ι μέ
τόσο εντονους προβολείς, &στε νά κρύβεται , τεχνητά, στό
σκοτάδι , ή πραγματικ11 τους διάσταση . "Ενα τέτοιο άνοιγμα
ε{ναι ή Μαρτυρία τοQ Γιώργου Λεωτσάκου γιά ενα παραπλα
νητικά φωτοπεριχυμένο είδωλο . Διδαχή παρρησίας, άγάπης
στά πάτρια, πνευματικης παληκαριάς, άρετης καί f�θους.
Πιάνει έννιά σελίδες. Διαβάστε τη μέ προσοχή . 'Από πρώτη
ματιά, μοιάζει 'Ημερολόγιο μιάς προσωπικης διένεξης. ΕΙναι
άκριβώς τό άντίθετο. 'Αναφέρεται σ·τή " μέθοδο ", τόν
τρόπο " έργασίας " καί τόν ίδιο τό φορέα της πολυδιαφημισμέ
νης Χατζιδακικης " άλλαγfiς " στή Ραδιοφωνία. Οϋτε τό
" Θ ", οϋτε ό Λεωτσάκος μικρολογοϋν. Στή Μαρτυρία κατα
γράφονται καί καταμαρτυροQνται άχαρες λεπτομέρειες ένός
τρόπου " συμπεριφοράς " πρός τά πράγματα, γιά νά στοιχειο
θετηθεί καί νά καταδειχτεί ενα καίριο πρόβλημα τοΟ καιροΟ
καί τοϋ τόπου μας . Χαραχτηριστική ή περίπτωση : "Ενας ευ
νοούμενος τfjς πολιτικfjς παράταξης πού κυβερνάει καί μιάς
κρατούσης κοινωνικfjς μειοψηφίας - μέ άδιαμφισβήτητο τα
λέντο καί εργο σέ ενα συγκεκριμένο τομέα - έπειδή, άκρι
βώς, βρίσκονται στά πράγματα " οί δικοί του ", έπειδή, ά
κριβέστερα, έχει έξασφαλισμένη προβολή άπό εναν άνεύθυνο
καί κοντόφθαλμο Τύπο - χωρίς τά άπαραίτητα προσόντα,
θεωρητική μόρφωση , έπιστημονική γνώση, χωρίς έστω καί
ίχνη έλάχιστα διοικητικής ίκανότητας -έπι βάλλεται έπι
κεφαλης ένός καίριου τομέα τfjς δημόσιας ζωfjς (στήν περί
πτωση Χατζιδάκι σέ . . . τρείς, κ' έντελώς διαφορετικούς :
Λυρική Σκηνή , Ραδιοφωνία, Κρατική 'Ορχήστρα) καί . . .
άλωνίζει . 'Ανεξέλεγκτα, μέ σπατάλη μέσων, μέ σκανδαλώδεις
προσωπικές εϋνοιες, ύπό τίς συνεχείς έπευφημίες κεκραχτών
τοϋ Τύπου, καλλιτερεύει έ π ι φ α ν ε ι α κ ά άρκετά, Ισως,
πράγματα. Μοναδικός σκοπός καί φροντίδα του νά έντυπω
σιάσε ι . Δέ θέλει , οϋτε καί ξέρει, νά χτίσει στέρεα . Έτσι, ή
φθορά άπλώνεται καί βαθαίνε ι . Κ' ετσι, μακροπρόθεσμα,
βλάπτει βαθύτατα, ουσιαστικά, άνεπανόρθωτα. 'Από τά φαι
νομενικά μικρά καί σκόρπια περιστατικά της Μαρτυρίας,
άναδύεται ή ά ν ε ύ θ υ ν η " προσωπική " πολιτική ένός ει
δώλου πού . . . καταχειροκροτείται , ένώ καταστρέφει ! 'Από
τή μιά, άπομακρύνει κι άχρηστεύει τούς λίγους πραγματικά
άξιους νά οίκοδομήσουν, μόνο καί μόνο γιατί εχουν τό θάρ
ρος - γνωρίζοντας βαθιά καί πονώντας τά πράγματα - νά
έπισημαίνουν τήν έπιπόλαιη άντιμετώπιση σοβαρών θε
μάτων. 'Από τήν άλλη, τούς τε νέους διαφθείροντας : Μ ' ενα
σύστημα προσεται ρισμοQ καί διαφθοράς των τυχόν Ικανών
νέων - προσφορά ευκαιριών ταχύτατης άνάδειξης, μέ άφθο
νο καί εϋκολο χρf\μα (μέ άνεξέλεγκτα κι άνομολόγητα κρι
τήρια) - έτσι πού, τελικά, οι νέοι , άντί γιά δημιουργική δου
λειά, κάνουν μόνο πραχτική έξάσκηση ύποταγfjς στίς θε
λήσεις ένός πανίσχυρου καί πλούσια άνταμείβοντος είδώλου.
Ή Μαρτυρία κορυφώνεται δταν άποκαλύπτει πώς ναυάγησε
μιά προσπάθεια γιά τή διάσωση της εντεχνης έλληνικijς Μου
σικής, άπό εναν άνθρωπο ταγμένο σ' αυτή , τόν άρμοδιότερο
γι' αυτ�) . Μέ μιά συστηματική δουλειά, θά 'χαμε f�δη συνδεθεί,
έπιστημονικά καί ύπεύθυνα, μέ τούς άμεσους μουσικά προ
γόνους, τiς έθνικές μουσικές ρίζες, τήν παράδοση . Μ ιά ευ
καιρία, άνεπανόρθωτα χαμένη , άπό μιά πολιτική . . . έλαφρο
λαϊκfjς άντιμετώπισης σοβαρών θεμάτων, πού άγγίζουν τήν
έθνική πολιτιστική μας ύπόσταση .
1 ;)
-
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Αlμίλιου Βεάκη

ΜΙΑ ΖΩΗ ΘΕΑΤΡΟ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
Στίς 29 τοί! Ίούνη έκλεισαν εiιωσιπέ1ιτε χρόνια U.πό
τι]ν απώλεια τοϋ Α iμίλιου Βεάκη. Μέ τι] ν πικρι] αύτιj
rΊφορμιj, τό " Θέατρο " δημοσιεύει δυό α νεπανάλη
πτα κείμε1ιά του. Τό πρwτο, μιά συμπυκνωμένη σέ
πάΟος ιωί δύναμη Α ύτοβιογρα φία του, πού 'χε δοΟεί
πρί11 από τριά1ιτα χρό1ιια στό11 Κώστα Νίτσο , κ' εί

χε δημοσιευτεί στά 1 95 1 , τι] μέρα τίfς κηδείας τοϋ

Βεάκη, στά " Νέα " . Τό δεύτερο , ίf1ια μικρό πικρό του
κείμε 110, πού 'χε α ναιω ι 1ιωΟεί πάλι από τόν Κώστα
Νίτσο, στά ε ίιωσι χρόνια από τό Οά1ιατο του Βεάκη ,

στά " Νέα " , τόν 'Ιούνη του 1 9 7 1 . Τό "' Θέατρο "
φιλοδοξεί κ' έλπίζει νά φέρει σύντομα στό φwς, μέ τι}
φρο1ιτίδα πού αξίζου11, δλα τά κατάλοιπα του Βεάκη.

Ό κορυφαίος πρωταγωνιστής του δραματικοϋ μας Θεάτρου,
πού χάσαμε π ροχθές, μοϋ 'χε κάνει τήν τ ι μ1i νά μοϋ άφ1ιγηθεί,
μέ τό συναρπαστικό του ϋφος, όλόκληρη τ�iν καλλιτεχνική
του σταδιοδρομία , πού κάλυψε μ ισόν αίώνα ίστορίας τοϋ
Νεοελληνικοϋ Θεάτρου. Ένα βράδυ, τόν 'Απρίλη τοϋ 1 947,
μέ κάλεσε στό ύπόγειο καμαρίνι τi']ς " Βρεττάνιας ", δπου
επαιζε τότε μέ τό Γιώργο Παππa, μετά τή διάλυση τών
" ' Ενωμένων Καλλιτεχνών ", τό " Χαμένο Παράδεισο " τοϋ
Όντετς. ΕΙχε μιά άνεξήγητη διάθεση κείνο τό βράδυ νά μι
λ1Ίσει γιά. τά παλιά, νά ξαναθυμηθεί τά περασμένα, όλόκληρη
τ�iν καλλιτεχνικi1 του πορεία στό Θέατρο, πού τ�ί συνόδευε
πάντοτε ό άντίλαλος τών Θριαμβικών χειροκροτημάτων,
άλλά καl οί πικρίες καί οί άναπόφευκτες άπογοητεύσεις πού
συντροφεύουν κάθε καλλιτεχνική προσπάθεια:.
Ώρες όλόκλη ρες κράτησε 11 άφ1Ίγηση, πού συνεχίστηκε,
δταν μάς εδιωξαν άπό τή " Βρεττάνια " γιά νά κλείσουν τό
Θέατρο, στό σπίτι τοϋ μ εγάλου καλλιτέχνη, στήν όδό Κυψέ
λης. ΕΤχε άρχίσει άπό τ�) μέρα πού ξεκίνησε ορφανός άπό
τόν Π'ει ραιά, προστατευόμενος τότε τών έμποροναυτικών καί
χρηματιστών Βρατσάνων καl Δαρμάδων, γιά νά καταχτiισει
τή μεγάλη Τέχνη . Είχε Θυμη θεί μέ ίδιαίτερη συγκίνηση ηίν
πρώτη νεανική λαχτάρα πού . πέρασε γιά τ�ίν τέχνη,, δταν
στά 1 900, δεκάξ1ι χρονώ άγόρι, δέν ijθελαν νά τόν πάρουν
- δπως καί τήν Κυβέλη πού ήταν τότε 1 3 χρονώ - στ�i
Δραματική Σχολή πού 'χε άνοίξει τό Βασιλικό Θέατρο . 'Α
ξέχαστος τοϋ ίίμενε ό πρώτος ρόλος πού 'παιξε στό έλεύθε
ρο Θέατρο. Ήταν τοϋ Λουκa τοϋ περι βολάρη,, στό εργο τοϋ
Σαρντοϋ " Ποιούς βάζομε στά σπίτια μας ". Καταστενοχωρέ
Θηκε τότε, ό κορυφαίος κατόπιν τi'jς Ν εοελληνικης Σκηνης,
γιατί ό ρόλος 1'Ί ταν μικρός, άσi1μαντος . Παραπονέθηκε στό
θιασάρχη του Ν ίκα, διαμαρτυρήθηκε, ίίκλαψε ! Κι ό Ν ίκας,
γιά νά τόν πει ράξει περι σσότερο, τοϋ ύποσχέθηκε πώς εφθανε
μόνο νά κατάφερνε νά βγεί στ�i σκηνή στήν ώρα του καί στό
έπόμενο εργο Θά τοϋ άνάθετε μεγάλο ρόλο. Φαντάζεστε τή
συνέχεια; Ό Βεάκης κατόρθωσε νά βγεί στή σκηνή μόνον
ϋστερα άπό τρία σωτήρια σπρωξίματα το() όδηγο() της σκη
νης Σκορδίλη ! . . .
'Από τότε, πενήντα όλόκληρα χρόνια, άγώνες καί μόχθοι
καί προσπάθειες στήν 'Ελληνική Σκην1) , στήν ύπηρεσία της
μεγάλης Τέχνης γιά τήν άνάπλαση το\i 'Ελληνικοί) κοινοli.
Μιά ζωή όλόκληρη eνα:ς καλλιτεχνι κός θρίαμβος! Καί μετά,

στήν έποχή έκείνη πού μιλούσαμε, ή aρν1ισ1ι μεγάλου μέρους
τοϋ κοινο() - πού πεν1Ίντα όλόκληρα χρόνια χειροκροτο()σε
μέ φανατισμό τό μεγάλο καλλιτέχνη - καί νά πα:ρακολουθ1)
σει άκόμα παράσταση, στήν όποια έμφανιζόταν ό Βεάκης.
Γι' αύτό κι ό άξέχαστος καλλιτέχνης εΤχε πάρει τότε τήν
πικρή άπόφαση . Αύτ�i έξηγοϋσε καί τήν άνάγκη πού 'νιωθε
κείνο τό βράδυ νά ξαναθυμηθεί καί νά ζiισει όλόκληρη τήν
καλλιτεχνική ζωή του. Ήταν ή άπόφαση ν' αποσυρθεί &πό
τή Σκηνή. Ή είδηση αύτi1 , δταν δημοσιεύτηκε τήν έπομένη ,
είχε συγκινήσει δ χ ι μονάχα τόν πνευματικό καί καλλιτεχνι
κό κόσμο τi']ς χώρας άλλά καί τό εύρύτερο έλληνικό κοινό.
Π ραγματικά, ϋστερα άπό λίγες μέρες, ή αύλαία της " Βρεττά
νιας , , εκλεισε πίσω της δχι μόνο ηiν τελευταία παράσταση
τoli " Χαμένου Παράδεισου " τοϋ Όντετς καi τήν τελευταία
παράσταση τοϋ Θιάσου. Έκλεισε πίσω της - προσωρινά
ευτυχώς - καί τή Θεα:τρικ1) ζω1i το() μεγάλου 1)Θοποιοϋ. Ό
ταν τόν ρωτi1σαμε τότε τους λόγους πού τόν εκαναν νά έγκα
ταλείψει τή Σκην1ί, περιορίστ11κε μονάχα στους καλλιτεχνι
κούς :
-Όταν, είπε, κανένας δέ μπορεί νά δώσει στήν ίδια ενταση
καί μέ τήν ίδια έπιτυχία δ,τι εχει δώσει aλλοτε, καλό εΙναι
ν' άποσύρεται . . .
Τήν ίδια νύχτα, μετά τήν άφήγηση της ζωης του, ό μεγάλος
καλλιτέχνης γιά νά μέ βοηθήσει έπειδ1i τοϋ 'χα πεί πώς
Θά 'γραφα ενα κομμάτι, κάθησε κ' εγραψε, σέ τρία δια
φορετικοϋ σχήματος, ποιότητας καί χρώματος χαρτιά, πού
βρη κε δπως φαίνεται πρόχειρα μπροστά του, τήν αuτοβιο
γραφία του. Τώρα πού χάσα:με τό μεγάλο καλλιτέχνη καi τά
δικά μας λόγια, μπροστά στήν Τέχνη τοϋ κορυφαίου τοϋ
Ν εοελληνικοϋ Θεάτρου, Θά μένουν πάντοτε φτωχά, δίνουμε
στή δημοσιότητα ηi σύντομη καί πρόχειρ η , &λλ' iδιόχειρα
γραμμένη , αυτοβιογραφία του :

Βγfjκα στό θέατρο η)ν άνοιξη του 1 90 1 , άφου
στά 1 900 μαθ1Ίτεψα στη Βασιλικη Δραματικη Σχο
λ1) του Γεωργίου του Α', που λειτούργησε μόνο
έννιά μfjνες, ά.πό τό Σεπτέμβρη του 1 900 &ς τό Μάη
του 1 90 1 . 'Άμα εκλεισε ή Σχολή , βγf\.κα στο έλεύ
θερο θέατρο, ακολουθώντας τό θ ίασο τfjς Εuαγγε
λ ίας Ν ίκα, που άρχισε παραστάσεις τό Πάσχα του
1 90 1 στο Δη μοτικό Θέατρο του Βόλου, κ ι άπό κει
τό καλοκα ίρι στην 'Αθήνα στό θέατρο της Νεαπό
λεως .
Τό φθινόπωρο του 1 90 l ό θ ίασος αuτός, πού π ραγ
ματικά. ήταν ό καλύτερος τfίς έποχfίς ( Μέγγουλας,
Σταυρόπουλος, Νίκας, 'Απέργης, Ρουσος, Εuαγ
γελία Ν ίκα, Σαπφώ 'Αλκαίου, Χριστ ίνα Ρούσου,
'Ελένη Χέλμη κ . λπ.) διαλύθηκε γιατi τά. κυρι ό
τερα στελέχη του προσκλήθηκαν στό Βασιλικο
Θέατρο του Γεωργίου Α' πού π ρωτοσχημάτισε τότε
τό θ ίασό του κι Ciρχισε 11) λειτουργία του μέ διευ
θυντη τόν Αγγελο Βλάχο, γραμματέα τό Στέφανο
Στεφάνου καi σκηνοθέτη τό Θωμα Οίκονόμου.
Μου π ρότειναν καi μένα να πάω δόκιμος, δπως μου
Υ

πρότεινε κι ό Κωνσταντίνος Χρηστομάνος νά πάω
στη Νέα Σκηνή του, πού κι αυτη τότες πρωτοϊδρύ
θηκε. 'Εγώ προτίμη σα νά μείνω στό ελεύθερο θέα
τρο, διψασμένος γιά δράση καί ελπίζοντας πώς ή
πρόοδός μου στό θέατρο θά 'ταν γρηγο ρότερ η .
Έτσι άρχισε ή περ ιπλάνησή μου στίς έπαρχίες,
άπ' δπου γύριζα κάθε φορά καραβοτσακισμένος γιά
νά έτοιμαστώ γιά νέα έξόρμη σ η . Ζωή δύσκολη , μπο
έμικη , γεμάτη στερ 1Ί σεις μά καί γεμάτη διονυσιακό
μεθύσι γιατί επαιζα ρόλους, τούς ρόλους πού τ ρα
βουσε 1Ί δρεξ1Ί μου καί πού ί κανοποιοϋσαν την παι
δ ικη φιλοδοξία μου . Τό θράσος μου εφτανε ως τούς
κλασικούς. 'Ι δια ίτερη προτίμησ1Ί μου ήταν ό Σαίξ
π η ρ πού τόν είχα κυριολεκτικά. άλων ίσει , ά:πο τ ίς
μεταφράσεις τοϋ Βικέλα. VΕτσι , μπουλουξή γυρολόΌ Α lμfλιος Βεάκης, έπιβλητικός Κρiωι', στι)ιι " ' Αvτιγόιιη "
τrιιί Σrιφrικλιϊ. ' Εθι,ικό
Γ-Ηrιτρrι . .JΠ Σε:πiμ(Ιρη το;; ].ΓJ./.Π

γο, μέ βρi'jκε ό πόλεμος του 1 2 στη Δράμα της Μα
κεδονίας. Τά παράτησα δλα καί μέ χ ίλιες δυσκολίες
κατόρθωσα νά φτάσω στη βάση επιστρατεύσεως πού
μου καθόριζε τό στρατιωτικό μου βιβλιάριο. Πέρα
σα σάν ύπαξιωματικός τούς π ολέμους του ' 1 2 καi
1 3 χωρ ίς δ ιακοπή , πάντα σέ μάχιμη ύπη ρεσία στη
ζώνη των πρόσω.
'Όταν τέλειωσε ό πόλεμος, π1Ί ρ α ηΊ ν άπόφαση "'
ά:φ1Ίσω πιά τίς περιπλαν1Ίσεις καi τίς περιπέτειες
του μπουλουκιου καi νά εμφανιστώ στην 'Αθήνα.
Τό καλοκα ί ρ ι τοϋ 'J 4 μπi'jκα στό θίασο τi'jς Κυβέ
λης, ϋστερα στης Μαρ ίκας καί μεταπηδώντας σά.ν
τόπι τοϋ τένις άνάμεσα σ' αυτούς τούς δυό θιάσους,
εφτασε τό ] 9 1 8 πού ίδρύθηκε άπό την 'Εταιρεία των
Συγγραφέων ό μετοχικός θ ίασος του " Έλληνικοϋ
Θεάτρου ". "Ως τότε, είχα παίξει μεγάλους καί ση
μαντικούς ρόλους στούς θιάσους Κυβέλης καί
Μαρ ίκας. Μέ ηΊν Κυβέλη : Φέντια στην " Άνθη "
του 'Αντρέγιεφ, Μπραντόν στούς " Κατακτητές "
του Σάρλ Μερέ, " Τιτάνα " τοϋ Νικοντέμι, Νεχλιού
vτωφ στ1Ίν " 'Ανάσταση " του Τολστόι, Ραγόζιν
στόν " 'Ηλίθιο " τοϋ Ντοστογιέφσκι, " Σαμψών " του
Μπερνστάιν. Μέ τη Μαρ ίκα : Μ άκβεθ, 'Ιάσονα
στη " Μήδεια " τοϋ Γκριλπάρτσεp, 'Ορέστη στην
. , 'Ιφιγένεια " του Γκαίτε καί κάποιους γεροπαποϋ
δες σπεσιαλιτέ μου σέ διάφορα i:: ρ γα σά.ν τούς " Πλου
τοκράτες " 11 σάν τόν " Πόλεμο " του Άρτσιμπά
τσεφ.
'Όλ' αυτά είχαν πιά στεριώσει τΊΊν καλή μου φ�1μη
στό 'Ελληνικό θέατρο. Έτσι, δταν ίδρύθηκε ή " 'Ε
ταιρεία του Έλληνικου Θεάτρου " είχε πιά. έξα
σφαλιστεί γιά μένα τό απόλυτο πρωταγωνι στηλίκι
του γκράν-ρολίστα. Ή 'Εταιρεία μέ διόρισε καθη
γητη τi'jς ύποκριτικi'jς στη Δραματικ1Ί Σχολή της
δπου είχα μαθητές τό Μi'jτσο Ροντή ρη, τόν Κώστα
Μ ουσούρ η, τόν 'Αντρέα Παντόπουλο, τό Νίκο
Βάχλα. Ή σχολη δυστυχώς δέν i::ζ ησε πολύ, άκο
λουθώντας την ίδια τύχη τi'jς Βασιλικi'jς Δραματι
κi'jς Σχολi'jς του Γεωργίου του Α', καi δ ιαλύθηκε
κι αυτή μόλις Cίρχισαν of. παραστάσεις του θιάσου
τ ί'j ς " 'Εται ρείας " στά " 'Ολύμπια " τό καλοκαίρι
του 1 9 1 9. Ή εναρξη των παραστάσεων εγινε μέ τόν
" Ο ίδίποδα Τύραννο " του Σοφοκλi'j , μετάφραση
καί π ρώτη σκηνοθεσία τοϋ άείμνηστου Φώτου
Πολίτη. 'Εκτός άπό τόν Οίδίποδα τό καλοκαί ρ ι
αυτό τ ο υ ' 1 9 επαιξα τ ό ν " 'Αρλεκίνο Βασιλι ά. "
του Λοτάρ, τόν " Πέπλο τi'jς ευτυχίας " τοϋ Γ.
Κλεμανσώ, τό ρόλο του 'Ιβάν στούς " 'Αδελφούς
Καραμαζώφ " τοϋ Ντοστογιέφσκ ι .
Θά μ ο υ μείνει ώστόσο άξέχαστο τό κέφι, ή σφριγη
λότητα, τό νεανικό μπρ ί ο , πού τόσο νοστάλγησα
κατόπ ιν δσο περνουσαν τά χρόνια, δταν επαιζα
τότε τό ρόλο τοϋ φο ιτητi'j τi'jς γιατρ ικi'jς Θάνου,
στην ώραία ηθογραφία, τούς " Φοιτητές " το υ Γρη
γόριου Ξενόπουλου.
1111

Δώσαμε χθές τό πρώτο μέρος ένός αύτοβιογραφικοu σκίτσου
του Αίμίλιου Βεάκη. Τό σκίτσο αύτό εΙναι γραμμένο τό 1 947,
σέ μιά έποχή πού 'χε κλονιστεί δχι μόνο ή ύγεία τοϋ καλλιτέ
χνη άλλά κ' ή έμπιστοσύνη στίς δυνάμεις του καί, τό κυριότε
ρο, ο·τ ήν έκτίμηση πού 'τρεφε γι' αύτόν τό κοινό, uστερα άπό
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τή σύγχυση τών Δεκεμβριανών, πού στραπατσάρισαν καί τιΊν
έκθαμβωτική καριέρα του μεγάλου καλλιτέχν η . Γι' αύτό ηθελε
νά μείνει κάπως μακριά άπ' τή ζωή , νά ξεχαστεί, κι άποφάσισε
\'ά άποσυρθεί άπό ηΊ σκηνή . Τό μόνο πού τόν εΤχε συγκινi1σει
καί δυναμώσει κείνη τ�Ίν έποχή ήταν, δπως μου 'χε έκμυστη
pευτεί, ή φωνι'] πού άκούστηκε στήν τελευταία παράσταση
του " Χαμένου Παράδεισου " του Όντετς στή " Βpεττάνια ",
δταν ξανάνοιξε ή αύλαία γιά χαιρετισμό :
- Δέν επpεπε νά μίiς φύγεις άπό τώρα . . .
Μά aς άφήσουμε νά μιλήσει πάλι γιά τι'] ζωή καί τό εργο του
τό χειρόγραφο του ϊδιου του Βεάκη. Εϊχαμε μείνει χθές στό
J 9 .1 9, πού 'χε ά.ναλάβει " άπόλυτο πρωταγωνιστηλίκι γκράν
ρολίστα " στό μετοχικό Θίασο του " Έλληνικου Θεάτρου "
πού 'χε ίδpυθεί ά.πό τήν ' Εταιρία Συγγραφέων. Καί νά. πώς
συνεχίζει :
•

Μέ τήν 'Εταιρεία τοϋ Έλληνικοϋ Θεάτρου περιοδεύ
σαμε τότε χειμώνα κι άνοιξη του ' 1 9 - '20 στήν Κων
σταντινούπολη , 'Αλεξάνδρεια, Κάιρο, Πόρτ Σάιτ,
μιά πραγματικά θριαμβευτική περιοδεία - σταθμός
στήν ίστορ ία τοϋ θεάτρου μας . Ό Γάλλος δη μοσιο
γράφος Παγιαρές, ό γνωστός γιά τά βαρυσή μαντα
πολιτικά aρθρα του, γράφοντας τότε στό " Βόσπο
ρο '', γαλλόφωνη έφημερίδα τi'jς Πόλης, ένθουσια
σμένος &.πό τiς παραστάσεις τής " 'Εται ρείας τοϋ
Έλληνικου Θεάτρου ", κάκιζε τήν ύπερπολιτισμέ
νη πατρ ίδα του, γιατί σέ ώρες διεθνους κατοχ1ϊ ς
τfjς Πόλης, πού οί Μ εγάλο ι σύμμαχο ι συναγωνί
ζονταν νά έπιδείξουν τόν πολιτισμό τους, ή μικρή
'Ελλάδα βρ fjκε νά. στε ίλει δ,τι καλύτερο μποροϋσε
νά έπιδειχθεί σά.ν Τέχνη άνώτερη, ένώ ή πατρίδα
του, μέ τόση καλλιτεχνική παράδοση, εστειλε ενα
έλαφρό συγ κρότημα Βαριετέ μέ σόκιν χορούς καί
γαργαλιστικά. τραγουδάκια.
Μ ετά τή διάλυση τής " 'Εται ρείας τοϋ Έλληνικοϋ
Θεάτρου " ϊδρυσα μέ τούς συναδέλφους Σωτηρία
'Ιατρίδη κα ί Χριστόφορο Νέζερ τήν " Καλλιτε
χνική 'Εταιρεία Ίατρ ίδου - Βεάκη - Νέζερ ", έπιχο
ρ ηγούμενη άπό τό μεγάλο φ ιλότεχνο, έκδότη τοϋ
" Λόγου " τ ής Πόλης, Γιάννη Χαλκούση. 'Αρχί
σαμε &.πό περιοδεία Μυτιλήνη - Πόλη καi καταλή
ξαμε στή θριαμβευτική καλοκαι ρινή περίοδο τοϋ
θεάτρου " 'Αθ ήναιον " τό καλοκα ί ρ ι τοϋ '22. Στήν
Πόλη, στό θέατρο " Σπόρτιγκ " &.νέβασα τόν " 0 1δ ί ποδα Τύραννο " γιά. πρώτη φορά, γιατί μέ τήν
'Εταιρεία τοϋ Έλληνικοϋ Θεάτρου δέν πα ίχτηκε,
γιά λόγους πού 'ναι καλύτερα νά μήν εiπωθοuν.
Αuτή τή φορά, ή παράσταση του " Οiδίποδα "
άποτέλεσε ίστο ρικό γεγονός . Γιά. πρώτη φορά άπό
τής ύπάρξεως τοϋ Ο iκουμενικοϋ Πατριαρχε ίου,
ό Πατριάρχης καί ή Ίερά Σύνοδος βγfjκαν άπό τό
Φανάρ ι καί κατέβηκαν έπίσημα στό Πέραν γιά νά
παρευρεθουν σέ θεατρική παράσταση ! Κοσμοϊστο
ρικό γεγονός ! -' Επειδή μόνο μεση μβρ ινές ώρες μπο
ρουσε νά. γίνει αύτό, γιατί δέν 1Ί ταν δυνατό ό Πα
τρ ιάρχης καί οί Συνοδικοί νά μείνουν στό Πέραν
άργά, μακριά απ' τό Πατριαρχείο, ή πρώτη παρά
σταση δόθηκε τό Σάββατο 4 Δεκέμβρη 1 92 1 στiς
3 μετά τό μεση μέρ ι , ά.ποκλειστικά γιά τά μέλη τής
Συνόδου καί τούς ίερωμένους Κωνσταντινουπόλεως
καί περιχώρων. Ή δεύτερη άπογευματινή 6 - 8 καi
ή βρα δυνή 9 - 1 l γιά τό κο ινό. Κα i έπειδή τό θέα
τρο, πού είχε διασκευαστεί σέ 'Αρχαίο 'Αμφιθέα
τρο, μέ τή θυμέλη στήν πλατεία, ήταν άδύνατο νά

"Λλλη μιά στιγμ1) τού Αlμίλιου Βεύ.%1), Κρ�'οιιτα, στήν " 'Αν
τιγ6vη
τοϋ Σοφοκλ-ij, μέ κοστούμ,ι τού 'Αντώνη Φωκά
"

ξαναγίνει σύγχρονη σκηνή μέσα στή νύχτα τοϋ
Σαββάτου, ή παράσταση τοϋ " Οlδίποδα " έπανα
λ1Ί φτηκε καi στiς τρείς παραστάσεις τής Κυριακής.
Στήν Πόλη τά θέατρα δ ίνουν πάντα προαπογευμα
τ ινές τήν Κυριακ1) γιά νά ρχονται στό θέατρο ο ί
κάτοικοι τ ώ ν περιχώρων. �Ετσι επαιξα - ρεκόρ
παγκόσμιο άντοχής - εξη Οiδ ίπο δες σέ δυό μέρες !
Όπωσδ1Ί ποτε, ή παράσταση έκείνη παραμένει γε
γονός έξαι ρετικό. Τό χορό της τραγωδίας, μέ τά
ύπέροχα χο ρικά τοϋ Σοφοκλή , άπάγγειλαν νέοι
έρασιτέχνες ά.πό τό φιλολογικό κύκλο του " Λό
γου ". Μετά τήν άναχώρηση του θ ιάσου μας, τέσ
σερις απ' αύτούς εφυγαν για τή Γαλλία καί Γερμα
ν ί α για νά σπουδάσουν ε1δικά. θέατρο : Ό Γιαννού
λη ς Σαραντίδης ( πού ύποδύθηκε τόν 'Εξάγγελο)

στό Παρίσι γιά νά σπουδάσει σκηνοθεσία. Ό 'Αν
τώνης Γιαννίδης, ό τώρα διαλεχτός συνάδελφος,
έπίσης στο Παρ ίσι, δπως κι ό Γιώργος Βακαλόπου
λος σκηνογραφ ία. Ό Μ ιχάλης Κουνελάκης σηΊ
Γερμανία γιά σκη νοθεσία.
"Υστερ' άπό τήν Πόλ η , κατεβήκαμε στην Κρήτη,
Χανιά καί 'Ηράκλειο κι άπό κει τό καλοκα ί ρ ι του
'22 στό " 'Αθήναιον , , δπου δώσαμε σειρά. άπό εργα
άνώτερης τέχνης " Όθέλλο " καi " Μάκβεθ " του
Σαίξπηρ καί " Φιλάργυρο " καί " Κατά. φαντασίαν
ασθενή " του Μολιέρου. Κάναμε δουλειά. καταπλη
κτικη καί ήταν πραγματικός θρ ίαμβος του σοβαρου
θεάτρου σέ μιά. έποχη που τό θέατρο της Ά�ήνας
είχε ξεπέσε ι καί οί διάφοροι θ ίασοι π ρ οσπαθοuσαν
νά. στηρ ιχτοuν μέ π ο ρνογραφικές φάρσες καί εργα
κακfίς πο ιότητας. Θυμαμαι πώς ό μακαρίτης Ζαχα
ρ ίας Παπαντωνίου μου είπε τότε :
" Μπράβο Βεάκη , κατάφερες κάτι καταπληκτικό.
VΕλυσες τό t'iλυτο κι άποκρουστικό πρόβλημα τ�"jς
'Επιθεώρησης, μέ τό Σα ίξπη ρ καί τό Μολιέρο ".
Πρός τό τέλος του καλοκαιριου μας βρfίκε ή τρο
μερη Μικρασιατικη καταστροφη καί ή 'Επανάστα
ση του ΠλασηΊ ρα. Μπορούσαμε νά διαλύσουμε
τη δουλειά μας αποκομίζοντας τά κέρδη μας . ΤΗταν
μιά. άνώτερη βία που μας δικαίωνε. Προτιμή σαμε

Ό Βεάκης, κύρ Τ6μπης στή " Δ ωδt'κατη νύχτα " . Ό JΊΙ!ιιιωτής
έγραψε : 'Π ιιεyαλύτερη Σαιξπηρική δημιουργία στό Θέατρ6 μας

δμως μέ καθαρ 11 πρόβλε ψ η ζημι ας νά συνεχίσουμε
τό εργο μας. Φύγαμε γιά. την περιοδεία μας δπου μέ
συμβόλαια είχαμε άναλάβει ύποχρεώσεις : Βόλο,
Λάρισα, Θεσσαλον ίκη , Αίγυπτο, Κύπρο καί , τό
καλοκαίρι του '24, στό " Λούνα Πάρκ " στην 'Αλε
ξάνδρεια. Τό χειμώνα του '23 - '24 οί πόροι μας
είχαν έντελώς έξαντληθεϊ: κι άναγκαστήκαμε νά.
διαλύσουμε ηΊν έργασία μας στό Κάι ρο αφου έξα
σφαλίσαμε τά ναuλα τ fίς επιστροφής στην εδ ρα
μας . . . .
Ι/lt

Έδ&, σταματάει τό χειρόγραφο του Βεάκη . Άπό τ�)ν αφη
γησή του μποροuμε, πάντως, νά συμπληρώσουμε, μέ δυό
λόγια, τή συνέχεια τf!ς καλλιτεχνικi'jς του σταδιοδρομίας :
Μ όλις γύρισε στ�)ν 'Αθήνα ίiρχισε νέα καλλιτεχνικη προ
σπάθεια καί, χωρίς καμιά διακοπη, ίiλλες περιοδείες, μέ νέα
εργα, σ' ίiλλες π ιάτσες μέχρι τό Σουδάν. Καί πάλ ι , στά 1 930,
νέα περιοδεία μέχρι τό Χαρτούμ δπου, την παραμονη τ&ν πα
ραστάσεων πού θά 'ρχιζαν μέ " οtδίποδα Τύραννο ", άρρώ
στησε βαριά μέ αιματουρία. Έπειδη δμως εΙχε προκληθεί
ζωηρό ένδιαφέρον στόν έκεί 'Ελληνισμό καί γιά νά δ ιαψεύ
σει την προκατάληψη του ξένου κοινοu, πού λογάριαζε τούς
έλληνικούς θιάσους μπουλούκια άνάξια γιά έρμηνεία άρ
χαίας Τραγωδίας, σηκώθηκε μέ βαρυτάτη αίματουρία καi
έπαιξε Οiδίποδα μέ δυό ένέσεις μορφίνης, γιά νά πέσει άναί
σθητος μόλ ις τελείωσε ή παράσταση κ' εκλεισε ή αυλαία! . . .
'Αλήθεια ό Οίδίπους - δπως μου 'χε έκμυστηρευτεί - ήταν
ό πιό άγαπημένος ρόλος του καi μετά ό Βασιλιάς Ληρ καί
ό Γέρο Κρίστι .
Τόν ίδιο χρόνο, ίiλλες δημιουργίες στήν " Οϋφα " μέ την Κα
τίνα Παξινοu καί τόν 'Αλέξη Μ ινωτi'j, άπ' δπου τούς πi'jρε τό
1 9 3 1 ό άξέχαστος Φ&τος Πολίτης στό 'Εθνικό Θεάτρο, πού
ξανάνοιξε τότε. Μ ιά δωδεκαετία κατόπ ιν, μέχρι τό 1 942, δη
μ ιουργικη έργασία σ' αυτό. Τί νά πρωτοθυμηθεί κανένας;
'Αγαμέμνων στην " 'Ορέστεια ", Όθέλλος, Βασιλιάς Λήρ,
Γέρο Κρίστι στήν
Αννα Κρίστ ι " τοϋ Ο' Νήλ, Μ ατίας
Κλάουζεν στό " Πρίν άπ' τό 'Ηλιοβασίλεμα " του Χάουπτμαν,
Κατά φαντασίαν άσθενής, Οiδίπους Τύραννος, 'Ιβάν ό τρομε
ρός καi στούς " Ταπεινους καi καταφρονεμένους " πού 'χε
ό ίδιος διασκευάσει . Καί ϋστερα, συνέχει α πάλι, δημιουργίες
στό 'Ελεύθερο Θέατρο άπ' δπου εiχε ξεκινήσε ι . Μ έ τή Μα
νωλίδου, τόν Παππα. καί τό Δενδραμi'j, τήν κατοχή, στό
" Πάνθεον ". 'Αργότερα μέ τήν Κατερίνα, μέ τούς " 'Ενωμέ
νους Καλλιτέχνες " καί πάλι μέ τόν Παππδ. στή " Βρεττά
νια " δπου πήρε την άπόφαση ν' άποσυρθεί. Καί μετά στό
" Περοκέ " τό καλοκαίρι του 1 949 μέ τους νέους του
" Ρεαλιστικοί) Θεάτρου " γιά χατήρι τ&ν όποίων ξαναβγi'jκε
στη σκ11νή . Ύστερα, πάλι μέ τήν Κατερίνα έδ& καi περιοδεία
στό έξωτερικό καί πάλι πέρσι στό 'Εθνικό Θέατρο δπου,
καθώς άνάφερε ή κ. Κυβέλη , πού πρωταγωνιστουσαν μαζί
στ�ί " Δάφν11 Λωρεόλα ", μέ τσακισμένη ύγεία καi μέ τήν
άνάμνηση τi'jς παλιάς του σφριγηλότητας, παρακαλοuσε πιά
να τόν βρεί ό θάνατος στ11 σκηνή μόλις θά 'κλεινε ή αυλαία.
Στό τέλος κάθε παράστασης, ελεγε λυπημένος στήν κ. Κυβέ
λη : " Δέν πέθανα οί.Ιτε σήμερα ". Κι άναρωτιόταν δταν τόν
μάλωνε έκείνη γιά τή σκέψη του : " 'Υπάρχει ώραιότερος
θάνατος γιά ενα 1)θοπο ιό άπ' τό νά πεθάνει στή σκηνή ; ".
" ·

Δέν εiχε ώστόσο αυτή τήν τύχη. Έπαιξε άκόμη ενα ρqλο
στό 'Εθνικό, στους " Τρείς κόσμους " του Διονύση Ρώμα καί
ή ύποβλητική φωνή του άκούστηκε γιά τελευταία φορά άπό τό
ραδ ιόφωνο στίς 27 του Μάη . Ήταν μιά δραματικη σύμπτωση :
Έρμήνεψε μέ φοβερη δύναμη εναν προφητικό ρόλο που πε
ριέγραφε τό τέλος ένός γέρου ήθοποιοu πού ξα:ναθυμδ.ται
δλες του τiς παλιές έπιτυχίες.
Ή ψυχη δμως του καλλιτέχνη, που ή δύναμή του κ' ή πίστη
στόν έαυτό του καί στην τέχνη του είχαν κλονιστεί τελευ
ταία, θά ικανοποιήθηκε βαθιά άπ' αυτό πού 'γινε προχθές,
, γιά πρώτη άπ' δσο ξέρουμε φορά, σέ κηδεία. Θά ικανοποιή
θηκε άπόλυτα άπό τά θερμά, τά συγκλονιστικά , τά τελευταία
συμβολι κά χειροκροτήματα μέ τά όποια συνόδεψε τό πλi'jθος
τό μεγάλο καλλιτέχνη τήν ώρα πού τόν κάλυπτε τό χ&μα,
ή μεγάλη αυτη αυλαία τijς ζωijς.
ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΤΣΟΣ
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Α Γ Α Π Ω τ ο Θ Ε ΑΤ Ρ Ο Μ Ε ΛΥ Σ Σ Α !
Μ'

Α ΥΤΟ

ΘΑ

Ξ Α Ν Α ΡΧΙΖΑ Τ Η ΖΩ Η

Τό παρακάτω · · πιστεύω " τού Αίμίλιου Βεάκη ά11αιωι1•ώΟηκε
γιά πρώτη φt1ρά άπό τόιι Κώστα Νίτσο, μέ τι; δημοσίευσιί
του στά " Νέα ", στίς 28 Ίούιιη τού 1971, είκοσι χρόιιια άπό
τό Οάιιατο τού μεγάλου καλλιτέχιιη. Στιίι• έπόμειιη σελίδα ύπάρ
χει, σέ πιστιί φωτοαιιαπαραγωγιί. όλόκληρο τό δημοσίευμα
μέ τούς τίτλους του κ.λπ. Ίδού, έδώ, τό αύΟειιτικό κείμειιο :

Αϋρ ιο, κλείνουν είκοσι χρόνια άπό τό Θάνατο τοϋ Α!μίλιου
Βεάκη . Γιά δλο τόν κόσμο, εΙναι σά νά ζεί. Τόν i:χει κλεισμέ
νο, γιά πάντα , στήν καρδιά του.
Πέρασαν, δμως, τόσα χρόνια, κι άκόμα νά βρεθεί κάποιος
άρμόδιος νά τόν τιμήσει κατά πού τοϋ 'πρεπε.
Φέτος, άφιερώθηκε στή μνήμη του, μιά . . . συνεδρίαση των
συμβούλων του Κέντρου Θεάτρου! Έτσι άνακοινώθηκε. Κ'
i:μεινε μεταξύ τους δ,τι εΙπαν !
Στή μνήμη του Θά 'ναι άφιερωμέν11 κ ' ή άποψινή Θεατρική
έκπομπή της Τηλεόρασης των 'Ενόπλων. Θά παρελάσουν
πολλοί καi διάφοροι . Ένα μήνυμα δμως του ίδιου -ενα άνέκ
δοτο κείμενο τοu Αiμίλιου Βεάκη - δέν i:γινε δεκτό.
Κι iiς εΙναι γραμμένο πρίν άπό 45 χρόνια' Κι iiς εΙναι άπολι
τικό! Κι iiς βγαίνει άπό τήν πίκρα τι;ς καρδιaς του! Κι iiς
έκφράζει τήν πίστη καi τήν άγάπη ένός Γίγαντα στό Θέατρο .
Εύχόμαστε, &ς τό βράδι ν' άλλάξουν γνώμη οί άρμόδιοι.
Καί ν' άκουστεί, τελικά, τό " πιστεύω " του Βεάκη .
Τά " Νέα " i:χουν ήδη τήν τιμή καi τή χαρά, νά τό παρουσιά
σουν πρωτα, στό έλληνικό Κοινό:

Π ολλές φορές μοϋ δόθηκε ή αφορμή να γράψω γιά
τό θέατρό μας. Π ολλές φορές, μέ προ κάλεσαν. Π ολ
λές φορές, ενιωσα μόνος μου τήν ανάγκη νά τό
κάνω. Δέν ήταν ή αδυναμία κι 6 φόβος πώς θά

ΜΟΥ

βρισκόμουνα σέ σύγκρουση μέ πρόσωπα . . . � ω
ανάθεμα ! - αuτό είναι ή μοναδική αtτία κάθε συμφο
ρδ.ς στό δύστυχο τόπο μας. VΟχι ή σύγκρουση !
Ή σύγκρουση είναι φυσι κή κι άπαραίτητη γιά
κάθε τάση πρός κάπο ιο καλό καί καινούριο. Ό
φόβος μας, ή αδυναμία μας, ή λεπτότητά μας δπως μας αρέσει νά τήν όνομάζουμε - μ ή πως αγγί
ξουμε τόν πλαϊνό μας, μέ τρόπο πού νά ξεπερνί'i
τά π ρωτόκολλα της καλfjς συμπεριφορας . Καi.
νά 'ταν τουλάχιστο τό πνεϋμα τοϋ νόμου τούτου ,
τέτοιο πού νά 'χε μοναδ ικό σκοπό νά σέ κρατήσε ι
στά δ ρ ι α τ η ς εuγενικfjς εκφρασης, ας πάε ι στό
διάβολο !

Μ ά έδώ δέν είν' ετσ ι . Είνα ι τό πνεϋμα νά μ�1 Θ ί ξεις
τόν πλαϊνό σου στό συμφέρο του. Νά μ ή τόν Θ ίξεις
στό ψωμ ί , γιά νά μή σέ Θ ίξει κ' έκείνος. -Αχ ! αύτό
τό ψωμί : «Άσε τον, τόν καη μένο τόν aνθρωπο, νά
βγάλει κι αuτός τό ψωμί του». Νά, ή φράση πού
τους εχει δλους σκλαβωμένους κάτω από τή βρω
μερή δύναμ1) της. Ή αλληλεγγύη τών ανι κάνων .
Ό συνασπ ισμός των τιποτένιων.
Μά έγώ - μπορώ νά τό καυχ ηθώ φωναχτά - ποτές
δέν εγινα δοϋλος τοϋ πονηροϋ αuτοϋ δόγματος. Δέν
ξέρω αν καλά βλέπω, μά 6,τι βλέπω, τό λέω δπως τό
βλέπω. κ, ετσι πάντα, δποτε άναγκάστη κα νά μιλή
σω γιά τό Θέατρό μας , μίλησα χωρ ί ς νά φτιασι δώσω
21
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'Αρνήθηκαν v ' άκουσtή σtήv TV
κε ιμεvο t ο ύ Αίμίλι οu Β ε άκη
,

« Α Γ Α ΠΩ ΤΟ Θ Ε Α ΤΡ Ο ΜΕ Λ Υ Σ ΣΑ Κ Α Ι ΤΟΥΔ ΩΣΑ Τ Η Ζ Ω Η Μ ΟΥ ))
Αύοrσ.

κλcινοuν ε:1κοο1 χοσνι ο ,

ano το θονοτο τού Αiμιλ1οu Βε·
οκn. Γιο ολο τόν κοσμο , ι. i v ο ι
σ ο ν ό ζ ή . Τ α ν έ χ ε ι κλε:1οι.ιένο
γ1ό

nόvτο,

στην

κοpδιό

-ou.

Μά ίδώ δ ί v ι i v ' ϊτ σ ι . E t v o ι
τό πvιuμα vά μ ή θ ί ξ ι 1 ς τ ό v
πλοιvό σ ο υ σ "Τ ό ο v μΦ ι: ρ ο τοu.
Νό μ ή τόv θ i ξ ι ι ς σ τ ό ψω μ ί , γ ι ά
vό μ ή σ ί θίξιι κ 1 ' ίι<ιίvος.
χ. .

nεροσσν, όμως, τόσο χοόνtα,
κι' όκόμa να δpcθε:ι κanοιος
όρμόδιος νό τόν τψnσcι κοτό
nov

σvι.ιάδιρΦοi μcχ.ι, '"'ού ζοίι v λσ&ο ς : κοvτσοζούv άτr' ο:Vτό.

�� ι:λ�τι0C:. ��

.
κ
ι;..:ο
cr
.; ι""
""
, ,,
σ::...
,=
ω
μ"'
σ' ο ι
λίω Ο πως τό 6λίπω Κ ι ' ϊτσι
πόvΗχ, Οτιοτι 6:: v οyκό.-σ1ηκα νό
μ ι λ ήσ ω y ι ά τό θέατρό μας, μ ί 
λ η σ α y ωρ ί ς νά φ τ ι σ σ ι δώσω , ή v
ϊκΦρασή μου, ιΪτι μ ί σvvσδιρ·

Κ ι ' ίίστιρσ, iiξ ι ρο 1( λά, "ΤΤώς
κο vίvα
πο, ov,.
φη μ ι ρ ί δο ,
· · θ' ά-ττο φάσιζc:
vό μ ο ύ φιλο
, τ t θCίγρα
η
Φα, γ ι σ-ri j')(ovv Ολ
όv ό π ι 1 ρο σι6ασμό τrρός τό νόμο :
ι:'Άσι τόv Ι(Οημένο -τόν Qνβρω
ΙΤ Ο νά δγόλιι τό ψωμί τοv ! :ι.

ο V τ ι '"' tρ ι ο ι

τοVnοεnι..

Οtτος, όφ1εο ι..ι θnκε στή μνr\μn
του, μ ι α . . . σvνcδp1oon των οuμ.
δοvλων τού Κέ.ντροu θεοτροu !
· ετο ι όνοκοινωθnκε:. Κι ' έμεινε
μετοζύ τους ό,τι εiπον 1
Στr'\ μνnμn του θόνσ1 οφιcοω·
uενn κ 1 · n όnοψινr'. θcοτpικn
εκnομnι'!. τής Τnλcοpόσεως τών
'Ενόπλων. θό πορελόοοuν nολ·
λο1 κοi διόφοpοι. · εvο μf\νvμο
όμως τοϋ Τδ.οv - ένα όνt.ι:δο·
τ ο κε1uιι:νο τοϋ Αiμιλ1οu Βε:ό·

Κ ι ' (τ σ ι , τrρί-πιι ν' ό:ρ χiσω.
. Πρίτrιι νά �vάξω σί ιι:ό-ποι ο ν :

κn - δtν έγινε δεκτό.

ιc Άγ ατrώ τ ό θίατρο, woV τ �
ν ο ι ω σ α μ ί: σ σ μοu ά π ό τόν και
ρό τrού γινvήθηκσ.

Κι ' ός ι.iνο1 γ p aμμtνο nρ!ν ό·
πό <4 5 χρ όν ι ο ! Κι' ός Ε1νοι Ο·
π ο λι τ ι κ ό ! Κ ι ' ός δγοινε.1 όnό
τήν n1κρο τfις κορδιί:ις του r
Κι' ός t'Ι(φρόζcι Μν nιοτn κ ο l
τ n ν Qvόnn tνός
ιv ovτ a στό
θέ:οτρο.

' Α γ Ο"'Π ώ τό θίστρο, γ ι ατ ί ίmήρ.
ξι γιά μίvο τ ό ξι.')(ωρι<nό φώς,
τrού ϊιιος Εkός ϊρριξι μί.σσ μου
κ ι ' ϊχω yρίος νά ,. ό φvλάξω ά-
πό τ i ς τrοyιρίς κ α i άπΟ"Πνιχ-τι·
κές ί-πιρροίς.

r

ΕVχόμΟΟ'ΤΕ,

�ς

τό

δρόδυ

νό

όλλόζοvν γνώμn οί όρμόδιοι.
Koi ν' ό.κουοτ,i, τc.λικό, τό rtn ι·
01 cυωιι τοϋ Βcόκn.
Τό ιιΝtοιι
κ α ι τn
οιοοοuν
Κοινό:

�
�

'Αγάτrησσ ,.ό θίοτρο, γ ι c:rτ ί τ&
νοιωσα μ[σα μ cχ.ι σάv πλστV..
τιρη ίκδήλωση ,.ής ίιι:φρα<n ι ·
κώτιρης τίχνης, ό:Φού πρώ"Ι'ο
κο:τστr ι άσ τ 11κα μ ί τ ή ζωγρσφι
κή καί ,.ήv τr ο i ηο-η .

t:χουν Λδn τr\ν τιu!'\

χορό, νό τό ποροv·
πρώτο, οτό tλλnνικό

Άγάτιησο -τό θ i ο:τ ρο , γ ι α τ ί ιf

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΒΕΑ ΚΗ

y o μίσο μοu τ ή α"Ι'οyο σ τ ι κ ή ψu
χή "Ι'ού άρ:ιcχiοv 'Έλληvσ. τrού
v οιώθο v τ σ ς τής ζωής τό ό:σή·
μοvτο ιceti θίλοV"ΤΟς νά τ ή v ά
ΙΤΟρ ρ i ξ ι t , δημιούργησι τήν Τί
χνη y ι ά vά σωθή ιc α ί ή Τίχvη
τόv ϊ•ανι τrάλι νό ξαvογκολtό·
αιι τή ζωή, Οττως τι ι σ τtύιι ό
Ν i 1 σι.

Πολλίς φ.ο ρ ί ς μ ο ιί δόθηκι ή
άφορμή να yρόψω γ ι ό τό θί.σ·
τρό μας. Πολλί.ς ΦΟοές, μί. ττρο
κάλισσν. Πολλίς φορές, ϊνοι(.)·
σα μόνος μοv τ ι1ν όνόγl(η να
τό κόνω. Δίν �ταν ή &:δuvαμ ί σ
κ ι ' ό φό δο ς "ΤΤ ώ ς θά 6ρ ι σκόμ ovv
αί: σύ κ οvση μ ί ττρόσωπ-σ . . .

'Επιτέλους, σήμιρα τroV γίρο
σο, ό:ycnτώ τό θίστρο μ [ μσνiα,
μ ί λύσσα, για-τί τοi..ίδωc σ "Τά
νι ι ά-τ α μcχ.ι, το Vδωσα τ ή ζωή
μοv.
Νό ' σV1ό νοιώθω τ ή ν ι.,,.ι,.ο·
χτική άvάγκη νά �νόξω σί
κάτrοιον. Μά σί τι ο ι ό v ;

Ό Λlμίλιος Βεάκης, άσύγκριτος Βασιλιάς Λήρ, στό 'Εθνικό
Φοvς ή 1 ο v ή κ οv6ι v τ α μοv, ιϊτι
μ ί σ u γ y ροφιiς. ιΪ"Ι'ι μ ι φιλοuς
τοίι θιο"Ι'ροv - όv ίm ό ρ χο v v c)-.
�η�ιιο � 1 ο 1 το.V θ ι ό-τ ρ ο υ Οπω

λ

Μ ό l γ ώ - μ'1rορώ vό "Ι' ό κ ο ι,ι.
yηθώ φωνοχ τ ά - τr ο -τ ίς δ ί v

( 1 939).

π ο ώ τ α y 1 o-r 1
ιc ο vι i ς ,.,.
ι-vχ 11 c ό' , δίv
Φιο ιτ ο ι γ ι ο 1 0
θ i. σ τ ο ο . Ο ι κ 1
· ,. o i o i ί π 1 ·
χ ι ι ρ η μ α (ί ι ς ,
τroV
πλοντ i ζοvv
άπ' σVτό. Οί.ιτι κ ι ' ούτοi ol

ΑΙΜlλΙ Ο Σ

ΒΕΑΚΗΣ

Αuρ ο -τ ό όnόγcυμa, οικοvενι.ιο
κ ο ι φιλ ο ι , θό κ ονοuν τ ρ ι οόγ1 0
στόv tΌΦΟ του. t' ό>.λοuς κ α ι ·
ρ ο υ ς , ό Αίμ1>.1ος Βι.όκnς θό 1 1 ·
μnθι.1 όnι.ις οι,1ζι:ι σ τ ό κολλ1ΤΕ·
χν1.c.ό τοu δόρος κ α ι tr'lv nροο·

φ ο ρ ό του στό tλλnν1κό θt οτρ ο .

Jt. ν.

Τό παραπάνω πεντάστηλο πλαίσιο, δημοσιεύτηl(ε τόν Ι(αιρό τής Χούντας (28 'Ιούνη 1971) άπό τόν Κώστα
Νίτσο , στά · · Νέα " . Τό Ι(είμενο τοϋ Βεάl(η, ά 1ιέl(δοτο, δημοσιεύονταν τότε γιά πρώτη φορά. Είχε παραχωρηΟεί

ει)γεν ικά άπό τfι ν 'Ι φιγένεια τοϋ Βεά/(η - τfι στοργιιο] του /(όρη Μαίρη. Τό χειρόγραφο είχε τfι ν έ1ιδειξη:
" 25 χρόνια Οέατρο. Ά 1ιαμνήσεις καί πί/(ρες " . Ε{ναι , δηλαδιj, πολύ παλιότερο άπό τι]ν Α ύτοβιο γραφία πού 'δωσε
τό '47 στό Νίτσο, άφοϋ έl(εί1ιη άφορα 50 χρόνια Οέα τρο. Ή σημεpι 1ιfι δημοσίευση παίρ νει τι]ν άξία ενος ντοιωυ
μέντου : Στό κείμε νο, έχουν διαγραφεί ολα οσα, λογοιφίνοντ ας, δέ μετάδωσε ι] Τηλεόραση τών 'Ενόπλων . . .

'2 'l

τήν εκφρασή μου, εΙτε μέ συναδέρφους ήταν ή κου
βέντα μου, εΙτε μέ συγγραφείς, εΙτε μέ φ ίλους του
θεάτρου - αν Όπάρχουν, άλήθεια, φίλοι του Θεάτρου,
δπως έγώ τούς φαντάζομαι. 'Ομολογώ έδώ ξάστερα,
πώς τέτοιον, ενα μονάχα γνώρισα. Δέ θά πω τώρα
τ' δνομά του γιά νά μ�1 τόν κάνω νά πονέσει μέ τ ή ν
άδικαιολόγητη μετριοφροσύνη τ ο υ καί γ ι ά νά μ ή
μέ πουν ο ί κ ίτρινο ι , κόλακα.
Τώρα . . . γιατί δέν ξέσπασα ίός σ1Ί μερα, βγαίνοντας
στή δη μοσιότητα, εΙναι μόνο γιατί εΙχα κ' έγώ
ηΊν iδέα πώς δέ θά 'φερνα καμιά ώφέλεια, π ρώτα
π ρώτα, γιατί στόν τόπο μας κανείς π ραγματικά,
πονετικά, ψυχικά, δέν ένδιαφέρεται γιά τό θέατρο.
Οϋτε κι αuτο ί οί έπιχειρη ματ ίες , πού πλουτίζουν
άπ' αuτό. Οϋτε κι αuτοί οί συνάδερφοί μου πού ζουν
- λάθος : κουτσοζουν άπ' αuτό. Κ' ϋστερα, iΊξερα
καλά, πώς κανένα εντυπο, οϋτε έφημερίδα, οϋτε
περιοδικό, δέ Θ' αποφάσιζε νά μου φιλοξεν1Ίσει δ,τι
θά 'γραφα, γιατί εχουν δλοι τόν άπειρο σεβασμό
π ρός τό νόμο : « Ασε τόν καη μένο τόν άνθρωπο
νά βγάλει τό ψωμί του ! ».
Υ

'Όμως, μέσα μου σαλεύει μιά θάλασσα π ί κ ρας.
Τά άρμυρόπικρα κύματά της ανεβάζουν στό λαρύγγι
μου αφ ρούς πόνου καί ν ιώθω ηΊν άνάγκη νά φτύσω,
γιατί τό στόμα μου δέ μπο ρεί πιά νά κρατήσει τ ή
φαρμακίλα τους.
Κ' ετσι , πρέπει ν ' άρχίσω. Π ρέπει νά φωνάξω σέ
κάποιον : 'Αγαπώ τό θέατρο !
'Αγαπώ τό θέατρο, πού τό 'ν ιωσα μέσα μου άπό τόν
και ρό πού γεννήθηκα.
'Αγαπώ τό θέατρο, γιατί Όπ1i ρξε γιά μένα τό ξεχωρι
στό φώς, πού ενας θεός ερριξε μέσα μου κ' εχω χρέος
νά τό φυλάξω από τίς παγερές καi αποπνιχτικές
έπιρροές.
'Αγαπώ τό Θέατρο, γιατί τό 'νιωσα μέσα μου σάν
πλατύτερ η έκδήλωση τfjς έκφραστι κότερης τέχνης,
άφου π ρώτα καταπιάστη κα μέ τ ή ζωγραφ ικ1Ί καί
τήν ποίηση.
'Αγαπώ τό Θέατρο, γιατί είχα μέσα μου ηΊ στοχα
στικ1Ί ψυχή του αρχαίου 'Έλληνα πού, νιώθοντας
τfjς ζωfjς τό ασή μαντο καί θέλοντας νά τ ή ν απο ρ ρ ί
ξει , δη μιούργησε τήν Τέχνη γιά νά σωθεϊ: κ' ή Τέχνη
τόν εκανε πάλι νά ξαναγκαλιάσει τή ζωή , δπως πι
στεύει ό Νίτσε.
'Επιτέλους, σήμερα πού γέρασα, αγαπώ τό θέατρο
μέ μανία, μέ λύσσα, γιατί το\J 'δωσα τά ν ιάτα μου,
του 'δωσα τή ζωή μου.
Κι αν ήταν νά ξαναρχίσω, στό θέατρο θά ξανάρχιζα.
Νά ! αuτά ν ιώθω τ ή ν έπιταχτική άνάγκη νά φωνάξω
σέ κά'π οιον. Μ ά σέ ποιόν;
ΑΙ Μ Ι ΛΙΟΣ ΒΕΑ Κ ΗΣ
Αύριο τό άπόγευμα, οίκογένεια καί φίλο ι , Θά κάνουν τρισάγιο
στόν τάφο του . Σ' t'iλλους καιρούς, 6 Αiμίλιος Βεάκης Θά τιμ η 
θεί δπως άξίζει στό καλλιτεχνικό του βάρος καί τήν προσφο
κ. ν .
ρά του στό έλληνικό Θέατρο .
�

Έθνικό Θέατρο, 1939 : Τρείς στιγμές άπό τι/11 άξεπέραστη, γ ιύ.
τό νεοελληνικό θέατρο, δημιουργία του Αίμίλιου Βεάκη στό
Βασιλιά Λ ιίρ. Φωτογραφίες του άξέχαστου Λέοντα Φραιιτζιj
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'Όπως προδίιιει κι ό ύπύτιτλος τιϊς δεύτερης συιιέχειας, ό Γιάννης
Σιδέρης - μετά τά παιδικά - ξεδιπλώνει νοσταλγικά τά φοι
τητικά του χρύιιια. Μιλάει γιά τό Δημοτικισμό πού φτέρωνε τά
1•ιάτα τι;ς έποχι;ς, τό1• 'Εκπαιδευτικό 'Όμιλο καί τό Δημιίτρη
ΓλΙJΙιύ, τι/ Φοιτητικιί Συντροφιά, τό Γιάννη Μηλιάδη καί τό Χριί
στο ΚαροίJσο, τό Λίιιο Πολίτη καί τό Ντίνο Δημαρά, άλλους συμ
φοιτητές άλλά καί δασκάλους του σάιι τό Θεοφάιιη Κακριδι;.
Τό σκη1ιικό. ιί ενταση κι ό ρυΟμός άλλάζουν δταν φτάνει στιίν
άγεφύρωτη έχθρότητα τοιj Δημιίτρη Ροι>τιίρη. Πάντα ά νθρώπινα . . .

Άν ό Κώστας Μουσούρης μοu δυνάμωσε τ' δνειρο μιίiς
κάποιας όμορφιίiς - aγνωστης άρκετά, γιά τήν ώρα, μέσα
στό Θέατρο - 11 καλi1 μου Τ ύχη , πού 1Ί ταν φαίνεται aγρυπνη
- γιατί ποτέ καί στήν πιό μαύρη Θλίψη δέν άπομάκρυνα
τήν πιθανότητα γιά τό καλύτερο - σάν άπό μιά άνώτερη
πρόνοια, ύπεργ1i ι ν η , μοu 'στειλε νά μ' έγκαρδιώσουνε στά
φοιτητικά μου χρόνια, κάποια πρόσωπα, τό "ίδιο νεαρά, μιά
σωστή ευτυχία, πρόσωπα έξοχα, καθώς τ' άπόδειξε όλοφά
νερα τό κατοπινό τους θριαμβευτικό βάδισμα σέ διάφορους
κλάδους τf)ς έπιστήμης.
Ή εϋνοια τf)ς Τύχης ήρθε καί δω νά μέ προστατέψει : Ντι

ντής Δημαρίiς, Λίνος Πολίτης, ο ί συγκαιρινοί· κι ό λίγο
πρεσβύτερος άλλά καί πιό έγκάρδιος Γιάννης Μ ηλιάδης- ό
Χρf)στος Καρουζος, Cίλλοι . . . Βέβαια, σέ λίγο βρέθηκα στή ν
περιοχή του " Έκπαιδευτικου 'Ομίλου ' Ό Είμαστε στό Πα
νεπιστι'1 μιο ένας κύκλος δημοτικιστές, ό πιό πάνω, καί φυσικό
iiτανε νά πίiμε νά βρουμε τούς καλύτερούς μας, έκείνους
�

Γιά ν ι·ιι;; Σιδέρης 22 -

12 - 1975 - πληροφορεί, σεμνά, ιί ταφόπετρα
τοίJ άγαπημέιιου μας ίστοριιωίJ ιωί Δασκάλου τοίJ Νεοελληιιιιωϋ
Θεάτρου. Στό τέλος τού ' Ιοι!ι•η, έζάμηνο κιόλας"μι•ημόσυιιο. Τρείς
γυι•αίκες παραστάθηκαν : ' Η άφοσιωμένη άδερφιί του Ά ιιτι
γό11η Περδίκη, ιί ι/θοποιός 'Έφη Ροδίτη κ' ή βοηθός του στό
Μουσείο Ξαι•θιί Ζαχαριάδη. Ό ίερέας τοίJ διάβασε τά ι•ειφώ
σιμα. 'Η Ροδίτη κομμάτια άπ' τά δικά τον " Εγκατα " . . .
•

πού όδηγούσανε τόν άγώνα μέ νου καί μέ καρδιά, στρατιωτες
του βενιζελισμου. Οί νέοι μου φίλο ι είχαν ό καθένας τ ά
δ ι κ ά τ ο υ γνωρίσματα κ α ί τ ή δικ1i τ ο υ άξιοσύνη . Κοινό μας,
ήταν ή πίστη στό δημοτικισμό κ' ή έλλειψη , ή άπόλυτη,
τ f\ ς σπουδαρχίας. Άρριβισμός κανένας δέ μόλυνε τήν ψυχή
κανενός- καμιά βιασύνη" δνειρα πολλά· δμως, ό σεβασμός
πρός δλους ήταν άλύγιστος καί, μαζί, ή άξιολόγηση τι'ΙJν
πρεσβύτερων άδέκαστη μέσα μας- οι πρεσβύτεροί μας τό
άξίζανε!
Ό άστέρας έκεί μέσα ήταν ό Δημ1iτρης ό Γληνός, μέ τή σα

ρωτικ1i του ευφράδεια καί τήν τετράγωνη σκέψη του. Μου
χορήγησε η) συμπάθειά του καί μάλιστα μέ πf)ρε κοντά του
γιά βοηθό στήν έκδοση του περιοδικού πού ' βγαλε ό Όμι
λος, τοu " Νέου Δρόμου " . Φρόντιζα τίς διορθώσεις, κάτι
τέτοιο, είχα δμως τήν ευκαιρία νά τόν άκούω, έκείνον καί
τό γοητευτικό Θέλγητρο τι'ΙJν συμβουλ&ν του.
Τό Θέατρο, aν δέν έσβηνε μέσα μου σ' ένα περι βάλλον που
μόνο Cίμεσα Θεατρικά ένδιαφέροντα δέν είχε, δμως Θάμπωνε
πρόσκαιρα. Τό μόνο που μπόρεσα νά καταφέρω ήταν νά μπεί
στό " Νέο Δρόμο " ενα σημείωμα γιά μιά κ ίνηση άνανεω
τ ική που ξέσπασε τότε στό Σωματείο τι'ΙJν Ήθοποιι'ΙJν. Μ έ
τ ή ν ένθάρρυνση , έπίσης, τοu Γληνού έμφανίστηκα σ έ τρείς
Τρείς Δευτέρες, γραμμή ,
διαλέξεις γιά τό 'Ελληνικό Θέατρο.
,
τό παλιό Θέατρο " Κυβέλη ς . γέμιζε. οι διαλέξεις i1 , καλύ
τερα ενα τμfjμα τους, δημοσιεύτηκε στήν " 'Αναγέννηση " .
"Αλλο ένθαρρυντικό κι αυτό βf\μα, πού τ ό χρωστάω στό
Γλη νό .
Τ ό " Κωμειδύλλιο " ήταν ή πρώτη μου διάλεξη στήν άλη
σμόνητη " Φοιτητική Συντροφιά ". Τή συνέχιζε ή δραστη
ριότητα τι'ΙJν φοιτητικ&ν δημοτικιστικι'ΙJν μας πόθων. Τό
Θέμα τf)ς διάλεξης αυτης χαραχτήριζε ή συγκρότηση τfjς
σκέψης μου. Τό κωμειδύλλιο ήταν τό πρίν άπ' τόν Ξενό
πουλο προοδευτικό φι'ΙJς, στό J 9ο αίώνα, τριγυρισμένο άπό
τήν καθαρεύουσα των τραγωδι&ν του Βερναρδάκη καί τι'ΙJν
μιμητι'ΙJν του. n &ς νά μήν τό άγαπήσω;
•ομως, γιά νά φτάσω σ' αυτή τή διάλεξη καί ν' άρχίσω νά

δημοσιεύω κάτ ι , περάσανε πολλά χρόνια σιωπfjς, ερευνας,
δουλειάς - ούσιαστικά, δεκαεφτά! Όταν λοιπόν δ.ρχισα,
ε{χα μπρόστά μου τό ερεισμα τfjς δεκαεφτάχρονης άκάματη ς
προετοιμασίας. Δέν περίμενα, κάθε φορά, νά μάθω γιά cνα
θέμα κάτι. "Οταν θά 'πρεπε νά τό παρουσιάσω, fιξερα βασικά
ποϋ θά τό τοποθετήσω, γιά νά βρεί τή δικαιολογία του καί
τήν έξήγησή του. Τό 'χα καταλάβει μέ τό πρώτο : Κανένας
δέν ε{ναι Cί.ξιος νά ξεγελάει τούς άλλους παρά μόνο μιά φορά·
δμως, καi γι' αύτi1 , ύπάρχει άμφιβολία. Δέν ε{χα στό νου
μου νά ξεγελάσω κανέναν. ΕΙχα κ' έγώ άνάγκη γιά ενα πο
σοστό " εύτυχίας ", πού δέν τό κερδίζει κανένας σάν άπα
τεωνίσκος, ό.λλά σάν έργάτης.
Ή ύπηρεσία μου στό " Νέο Δρόμο " δέν ήταν ύποδειγματικ1i .
Στό τέλος, τ ή δουλειά η i ν άποτέλειωνε ό Γληνός. Ποτέ μου
δέν αίσθάνθηκα εφεση γιά δυό λειτουργ1iματα : γιά δημο
σιογράφος καί γιά i]θοποιός! Κι δμως, άνάμεσα σέ δημο
σιογράφους εζησα - Μαμάκης εναν καιρό, Νίτσος κατόπιν
καί γιά περισσότερο. "Οσο γιά 1iθοποιούς ! . . .
'Εκείνο τόν καιρό, είχε όργανώσει ό " 'Εκπαιδευτικός Όμι
λος " μιά σειρά ό.ναγνώσεις λογοτεχνικών εργων, πρωτό
τυπων καί σέ μεταφράσεις. Τό " Λαό τών μουνούχων " του
ε{χε διαβάσει ό Βάρναλης. Τίς " ' Ικέτιδες " ό Γρυπάρης.
' Ανάμεσά τους, δ ιάβασα καί γώ ηi μετάφρασή μου τών
" Μεναίχμων " τοϋ Πλαύτου - άνάμεσα σέ μεγαθ1iρια άξίας
καί φήμη ς !

ΓΙΑΝ Ν Η ΣΙΔΕΡΗ
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Μ έ τίς όδηγίες τοϋ Μ ηλιά.δη καί μ έ τήν έγκαρδίωση τοϋ
Γληνοϋ δέν κατάλαβα κάν πώς είχ' ερθει ή πολυπόθητη καi
τρομερή βραδιά. Ό " 'Εκπαιδευτικός Όμιλος " ε{χε θάρρος
καί δέ δίσταζε, μές στό ίδιο πρόγραμμα, νά παρουσιάσει
κ' ενα νεαρό δ.γνωστο. Μερικοί παραξενεύτηκαν καί μέ κυτ
τάζανε μέ άπορία ; Πώς; Ήμουν άξιος νά μεταφράζω; Καί
μάλιστα ενα δύσκολο κείμενο; Βλέπετε; Είναι ή κακοδαι
μονία πού συνοδεύει συχνά τούς άνθρώπους, δταν βρίσκον
ται στό ξεκίνημά τους.
Είχα κ' εναν προσωπικό μου καλεσμένο, τό Θεοφάνη Κακριδή,
καθηγητ1i μου τών Λατινικών στό Πανεπιστ1iμιο κι δχι
φίλο τών iδεών τοϋ 'Ομίλου. Είχ' ερθει στή ν άνάγνωση .
Τό χάρηκα πού εύχαρισηiθηκε. Κάθισε δεξιά, σέ μιά πολυ
θρόνα, πλάι στό γραφείο τfjς μικρfjς αίθουσας στήν όδό
Λέκκα. Mou 'χε κιόλας " θεωρήσει " τή μετάφραση σ' ό.ντι
παραβολ1i μέ τό κείμενο. Ή έρμηνευτικ1i του, στήν εκδοσ1i
του τών " Μεναίχμων '', μοϋ 'χε σταθεί χρησιμότατο, μονα
δικό βο1iθημα. Χαμογελοuσε κrιi " καμάρωνε ". Νά του
χαμογελάσω καί γώ, άνάμεσα σέ τέτοιο άκροατ1i ρ ιο, δέν
iiτανε δυνατό. Αίσθανόμουνα, δμ ως , τήν παράλληλη μ' έκεί
νον εύχαρίστηση . . .
Κ' ενας Cί.λλος άκαδημαϊκός δάσκαλος, ό 'Αδαμάντιος Άδα
μαντίου, μ' ε{χε βοηθήσει κuί π1Ι Ι)α, τήν ίδια έποχ1i,
μιά σωτήρια ύποτροφία. Ή φοίτησή μου κόπηκε ό.πό τή

Ή φοιτητικιί ταυτότητα τού Σιδι.ρη : «Καποδιστριακόv Παιιεπι

στιίμιοιι. Άρ. Μητρ. 3769 ( 1 9 1 7 - 1 9 18) . Δελτίοιι άιιαγιιωρίσεως
τrιιί φrιιτητrιιί τι;ς Φιλοσοφικιϊς ,'."χrιλιϊς ' Ιωάvιιου Κωιι. Σιδέρη».

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟfl ΠΛΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ
ΑΙ>.

MHT�. �7/fi/-lfi°g-/"'
,

ΔΕΙ\ΤΙΟΝ ΑΝ ΓΝΩ�ΙΣΕΩΣ /

ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΟΥ '�Ι"ΗΣ_<Ι>Ιι\CΣQ_ΦΙ ΚΗΣ ΣΧΟι\ΗΣ

.� JQ�Mv
C

"X41r�l.ar.

ΠΡΥΤΑΝΙΣ

Zteo/.JΊ
/

ι

df��::::,./�
t/J';/,��
_

_..,,.-

Τλ "ΜΟΥΣΙΚλ ΧΡΟΝΙΚλ,.

Α θ Η Ν Α

1 9 3 3

Ί'ό
Κωμειδ-ύλλιο " ήταιι τό θέμα ηjς πρώτης θεατρικιϊς iρευ1ιας τοϋ Γιάννη Σιδέρη. Στήν dρχική μορφή της, dποτέλεσε τό
κείμενο η]ς πρώτης διάλεξής του, στή " Φοιτητική συντροφιά " .
Πολλά χ�� � ια άργ6τ�ρα, σέ ν��, γρα;ρ ή, δημ �σιεύ;η �ε σ ε συνέ
χειες στα Μουσικα Χρονικα . Το παραπανω ανατυπ6 τους,
εΤναι τό πρώτο έκδομένο βιβλίο τοϋ Γιάννη Σιδέρη, στά 1933
"

μετάβασή μου σηi Μ ικρή 'Ασία. "Οταν γύρισα, μέ τήν ύπο
τροφία αύτή σάν ένίσχυση, μπόρεσα νά μελετήσω γιά δί
πλωμα. Τό πfjρα στό τέλος, κ' ενας ό.πό τούς καθηγητές της
Φιλοσοφίας - τρομερός καθαρευουσιάνος, πού μ' ε{χε
κάνει νά σι χαθώ τό μεγάλο μου ερωτα, τή Φιλοσοφία εβγαλε τήν άπόφαση : Θά στράβωνα τά παιδιά μέ τό δημο
τικισμό μου! Άν τύχαινε νά 'μουν όπαδός καi μιμητής του,
Θά τό 'χα καταφέρει ! Εύτυχώς πού μ' ε{χαν γοητέψει ό Τσού
ντας καί ό Γρηγόριος Βερναρδάκης. οι εύ.γενικοί κύκλοι
του " Έκπαιδευτικοu Όμιλου " ήταν πρόθυμοι , μέ καλη
καρδιά, νά μέ στείλουν στήν Εύρώπη γιά σπουδές - έκπαι
δευτικές έννοείται . ΕΙχα δεί, τότε κοντά, τό " Χειμωνιάτικο
παραμύθ ι " κ' i1 μουν πιά βέβαιος πώς θ' άδικοuσα τήν ήγετι
κή Θέση στά Σχολεία, πού θά μοu πρόσφεραν ο ι σπουδές
μου αύτές, καi παρακάλεσα νά μl)ν έπιμείνουν.
Πολύ καλά, ό'Jς έδώ· δλα καλά. Αύτό συμβαίνει Πολλές φορές:
δσο κανένας βρίσκεται πάνω στά νιάτα, ο [ μέρες του εΙναι
δχι μονάχα έλπιδοφόρες, άλλά κ' εύχάριστες ό.νέφελες, θίι
'λεγε κανένας. Περπατάει άνάμεσα στήν άyάπη ό.ξιόλογων
ό.νθρώπων. Κανένας δέν τόν φοβiiται, ούτε κανένας ένοχλείται
άπ' τήν επίδοσή του. οι φιλοδοξίες καi τά δνειρα δέν ε{ναι
άκόμα βασανιστικά, ούτε γιά τόν 'ίδιο. Δέν ύπάρχει ό.νυπομο
νησία yιά τήν έκπλήρωσή τους. Τό νεαρό δ.τομο τίς όποφέpει !
"Οσοι μοu φάνηκαν εύεργετικοi ρώτησαν μονάχα τήν καλή
τους καρδιά. Κ' ε{χα έξαιτίας τους τόσες χαρές, τόσες άνα-

ρίθμητες ώφέλc.ιες. Ποτέ δέ σκέφτηκαν Ciν τίς Ciξιζα. Πολ
λές φορές, γιά τiς συμπάθειες αuτές δέν εϋρισκα Ciλλη αίτία
παρά τήν καλοσύνη τών Ciλλων · όχι, τυχόν, τ�i ν άξιοσύνη τή
δικ1i μου. Τό καλό μοϋ έρχόταν σάν, άντικειμενικά, άδικαιο
λόγητο !
'Ανάλογες σέ άριθμό κ:αi σέ σπουδαιότητα Προσώπων, άντι
μετώπισα καi μερικές άντιπάθειες. Αγριες, αίμοβόρες, τε
λείως άδικαιολόγητες. "Ισως γιά μιά έξισορρόπηση - σκέ
φτομαι τώρα. Όπως δέν είχα καταβάλει καμιά φροντίδα Ύιά
νά κερδίσω τίς εϋνοιες, όμοια δέν είχα κάνει τίποτα γιά νά προ
καλέσω τίς τόσο έντονες δυσμένειες. Τίς είχα φορτωθεί, χω
ρίς νά ένοχλήσω καθόλου τούς άνθρώπους πού μέ πείραξαν·
χωρίς λόγο. Φαίνεται, άρκετός λόγος ήταν Πού 'χα άρχίσει
νά " φαίνομα ι " . Κ' έπειδή αύτό - άδικαιολόΎητα - δέν τούς
δ.ρεσε, μ' άντιπαθ 11σανε. Τούς ένοχλοϋο·ε ή δουλειά μου.
Κι δ.ς μή θέλησα νά πάρω τά δικά τους Πρωτεία. Οϋτε πού
ζηλέψανε ποτέ τίς δικές μου τiς " δάφνες ". 'Απλώς δέν τούς
δ.ρεσε ή φάτσα μου ! Μπορεί νά 'χαν δίκιο. Συμβαίνει τό άν
θρωποφαγικό τοϋτο αίσθημα νά όπάρχει σέ πολλούς άνθρώ
πους. Ξεκινάει κι αuτό άπό κάποια άπόχρωση έγωπάθειας.
"Ετσι κι ό φονιάς έκείνος, μέ τήν κακούργικη δψη, i: βγαλε
τό πιστόλι καi κύλησε νεκρό τόν δ.τυχο Έλfj στόν 'Ιππόδρο
μο, Ύιατi δέν τοϋ δ.ρεσε τό βάδισμά του.
•

Ένας άπ' τούς Πρώτους, μέσα στή ζωή μου, πού μέ άντιπάθη
σε, άπ' ηiν πρώτη ο·τ ιγμ1i, άπόλυτα καi άνεξιλέωτα, ήταν ό
Ροντήρης. Ένα μεσημέρι, πολλά χρόνια πρίν - σίγουρα δέ
θά τό θυμάται · καί γιατί νά τό θυμάται ; - Τjμουνα μέ τόν Κώ
στα Μουσούρη , λίΎο μετά πού τόν είχα Ύνωρίσει, στήν άρχή
της Χαριλάου Τρικούπη. Πέρασε ό Ροντ�i ρης. Γνωριζόντου
σαν , άφοϋ είχανε σπουδάσει στήν ίδια Δραματική Σχολ1i .
Ό Μουσούρης μέ σύστησε. Δέν άνταλλάξαμε κανένα λόγο,
άλλ' αίσθάνθηκα μιά δέσμη άπό καυτή άντιπάθεια πού έκτο
ξεύτηκε, άπ' τά βάθη της ϋπαρξής του, πρός έμένα. 'Ιδέα μου;
"Οχι, βέβαια. Δέν κάνω λάθος σέ παρόμοιες πι:ριστάσεις.
Δέν ξαναϊδωθi1 καμε άργότερα, οϋτε είχα σχέσεις μέ τούς κύ
κλους τούς δικούς του. Ύστερα άπό λίγο καιρό, έκείνος
έπαιζε στό θίασο της Μαρίκας Κοτοπούλη . Τόν είδα σ' όλες
τiς άξιόλοΎες έμφανίσεις του καi μου δ.ρεσε. Είχα πάει θυμά
μαι, στό ύπερώο της Μαρίκας, στήν 'Ομόνοια, πληρώνοντας
τό είσιηiριο πού μποροϋσε νά πληρώσει τό φτωχό μου βαλάν
τιο. Μου δ.ρεσε καί γιατί τό δ.ξιζε καi Ύιατί, μιά πού δέν είχα
συχνά τά i:ξοδα τοϋ ύπερώου, δταν πήΎαινα στό θέατρο ξε
χνοϋσα κάθε τι κακό. Μόλις είδα τ' όνομα τοϋ Ροντήρη στό
πρόγραμμα, άμέσως θυμήθηκα ηiν έκκένωση έκείνη του μί
σους, άλλά τήν εδιωξα άπ' τό νοΟ μου. "Εσπευδα πρός ηiν
παράσταση ο·άν γιά έξαΎνισμό. Όλο τ' άπόγευμα έμενα στό
σπίτι μου, γιά ό,τι π ι ό έκλεχτό μοΟ βρισκότανε· σώπαινα,
δέν εβγαζα μιλιά· νί1στευα· θά 'παιρνα ηi Θεία κοινωνία. ·
Όταν βρέθηκα ο·τό 'Ωδείο τοϋ Πειραϊκοϋ Συνδέσμου, πρω
τοδιόριστος καθηγητ1iς, ό Ροντήρης ήταν στό 'Ωδείο 'Αθη νών,
άπ' τό όποίο είχε κάποια έξάρτηση τό πειραιώτικο 'Ωδείο.
Μέ κύτταξε άφ' ύψηλου. Είχα πάρει τό θάρρος νά ε!σδύσω σέ
" δικ1i " του περιοχ1i. 'Εκείνος ήταν τό χαϊδεμένο παιδί της
τάξης του. Π ρολεταριάκι δ.θλιο έγώ, πώς θά 'χα δικαίωμα γιά
καλύτερη μεταχείρ ιση .
Κάποια φορά είχ' έρθει στό 'Υπουργείο Παιδείας, δπου ύπη
ρετοϋσα. Μελετοϋσα τότε τόν Κ. Χρηστομάνο καί τοϋ 'πα
τήν !δέα μου γιά τό δημιουργό της ' ' Νέας Σκηνης ". 'Οργί
στηκε, έβαλε τίς φωνές. Π εριφρονοϋσε τόν άρχιμύστη. Δέν
επρεπε ν' άκούγεται γι' αύτόν καλό.
Σέ κάποιες έξετάσεις μαθητών τfjς Δραματικης Σχολης τοϋ
Έθνικοϋ Θεάτρου, δπου Τjμουν καθηγητής - όχι φυσικά,
διορισμένος άπό κείνον - όταν ενας μαθηηiς, άπαντώντας
σ' έρώτησή μου, μ ίλησε μέ ψόγο Ύιά η i ν καθαρευουσιάνικη
ίδιότητα το() Αγγελου Βλάχου, ό Ροντήρης όργίστηκε πάλι
γιά τήν τόλμη μου. Ό Βλάχος iiτανε της τάξης του, της λε
γομένης καλi'jς κοινωνίας. ΠΙ.Ος τολμοΟσα νά διδάσκω στά
παιδιά τέτοια π ράγματα. Δημοτικιστής, καi σωστός δημοτικι
στ�iς, λίγο άκόμα καί θά δειχνόταν όπαδός η"'jς καθαρεύουσας,
ε!ς επαινον τοΟ Βλάχου, Ύιά νά μ1i μιανθι:ί, έχοντας η)ν ίδια
Ύνώμη μέ μένα.
•

Στό Πανεπιστ�iμιο iiμουν συμφοιτητ�iς μέ τtiν άδελφ1i του,
τήν "Ολγα. ΤοΟ 'μοιαζε πολύ στό Πρόσωπο, όχι δμως καί στήν

Ό Γιύ.vιιη; Σιδiρης (ορΟιυ;) . . . γιαι'Ι'ύ.f\ι ! Άργότεμυ., τοίί
iiρεσε νά περηφαι•ε ύετυ.ι στούς μαΟητές του πώς είχε φτάσει
στιί Σμύρι•η. Πετυχημέ11η άvαπαραγωγιί καί μεγέΟυvση μιϋ.ς
ψαλιδισμέιιης φωτογραφίας πλάτους 2 μόι•ο έκατοστώv. Πίσω
της cχει σημειώσει : 1921, 901• Σιj ι•ταγμα. ΠεζικοίJ, Τ. Τ. 918. Μ. Ε.

καρδιά. 'Εκείνη 1Ίταν fiρεμη, τρυφερή, ευγενικιi μ' δλους καί
δέ νόμιζε τόν έαυτό της " σκεϋος έκλογης . Ό Ροντήρης
είχε, άπό πάντα, τ ή διάθεση νά τό πιστέψει. Τελικά βεβαιώθη
κε. Ή ζωή κ' ο[ περιστάσεις τοϋ 'δωσαν τήν κατάφαση γιά
τήν ύπεράνω δλων εμφυτη άξία του, δταν εγινε σκηνοθέτης
τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου. Ή ταν ό μόνος στό ϊδρυμα έκείνο τών
φιλόδοξων θεατρικών ύΠερανθρώπων πού, άΠοχωρισμένοι
άπ' τούς άλλους "Ελληνες, ζοϋσαν έκεί κάτω τή χαρά τους,
μέσα στήν άνεση, τόν πλοϋτο, τή χλιδή της όδοϋ 'Αγίου
Κωνσταντίνου, που δέν τά 'χε γνωρίσει ποτέ τό ' Ελληνικό
Θέατρο. Πώς νά μήν πιστεύει πώς ήταν " σκεϋος έκλογi'j ς " ;
Όλοι " τόν πιστεύανε ", γιατί τους ήταν ώφέλιμη μ ι ά τέτοια
πίστη. Μόνο έκείνος δέν τό 'χε καταλάβει. Ή καλύτερη έπο
χή του ή σκηνοθετικιi, ή ευδαιμονία του, ήταν τόν καιρό τοϋ
Μεταξά. Σύμπτωση ;
"

Ή · · Νέα Έστία " κυκλοφόρησε γιά τό Φώτο Πολίτη, πού
τόν είχε διαδεχτεί ό Ροντήρης, ενα μεγάλο άφιέρωμα. Ε{χα
γράψει κ' έγώ ενα άρθρο. Μοϋ 'πε, μέ μάλωμα :

- .. Τί γράφεις τόσα γι' αύτόν; "0,τι εγινε, τό εχω κάνει έγώ " !

Ό Ροντ11ρης είχε πάει στή Γερμανία γιά σπουδές άπό ενα κλη

ροδότημα πού τό διαχειριζόταν ή 'Ακαδημία 'Αθηνών. "Οταν
τέλειωσε ή ύποτροφία, ζήτησε νά τοϋ δώσει δική του ύποτρο
φία τό 'Εθνικό Θέατρο. Τοϋ δώσανε καί συνέχισε. Όταν γύ
ρ ισε, μοϋ 'παν, δτι άπαίτησε νά κυριαρχήσει αύτός, ό σπου
δαγμένος. Τί τόν θέλανε τόν Πολίτη, τόν "άσπούδαχτο ":
Κι δμως ό Φώτος Π ολίτης, που τόν είχε βοηθό καί τόν πρό
βαλε, θά 'χε ψ η φ ίσει γιά τήν παράταση τών σπουδών Ροντή
ρη. Μου τό 'πε τ ίμιος φίλος, πού 'χει πεθάνει, άρμόδιος νά
ξέρει τά ίδιαίτερα καί τά παρασκήνια. -Αν τά Π ρακτικά τά
κρατουσαν δπως πρέπει, θά ύπάρχει καί ή ευνοϊκή ψηφος του
Π ολίτη κ' 11 άπαίτηση του Ροντήρη νά διώξουν τόν Πολίτη.

Ό θεός άγαπουσε τό Φώτο Πολίτη καί τόν πηρε γρl1γορα κον
τά του. Έλπίζω νά μή\ εμαθε ποτέ τό · · κάρφωμα ''.

"Οταν λύγισε τό 'Αντάρτικο κ' ή Δεξιά κυριάρχησε μέ τά δλα
'rης, ίδου πάλι ό Ροντήρης στό 'Εθνικό. Τό καταδεχότανε νά
παίρνει άξιώματα σέ κυβερν11σεις πού δέ θά 'χαν ηiν εγκριση
κανενός άληθινά φιλελεύθερου άνθρώπου. Έγραφα, τότε,
θεατρική κρ ιτική στόν " Αίώνα μας ". Κάποια τόν ένόχλησε.
Ύπη ρετουσα στό ύπουργείο Παιδείας, δπως τό 'χω fiδη
πεί, καί νά ή συνέχεια :
Στήν πρώτη, μετά τήν κ ρ ιτική μου, συνεδρίαση του Διοικητι
κου Συμβουλίου του Έθνικοϋ, ό Ροντήρης - σκηνοθέτης
καί Γενικός Διευθυντής το\J Θεάτρου - έξέφρασε τήν όργή
του γιά τήν κ ρ ιτική καί πρόσθεσε πώς ενας δημόσιος ύπάλ
ληλος δέ μπορεί νά έπικρίνει τό 'Εθνικό (γράφε : έκείνον).
Ή Μαρίκα Κοτοπούλη , σύμβουλος τότε στό 'Εθνικό, θέλησε
νά τό ρίξει στό άστείο κ' ή συζήτηση π η ρε άλλο δρόμο. Καί
ό Κύρου της "· 'Εστίας ", που ήταν κ ι ' αύτός σύμβουλος, είχε
τήν ίδια γνώμη μέ τό φίλο του τό Ροντ�1ρη.
"Ενα βράδυ πηγα νά δώ παράσταση στό " Ρέξ . Ή Μαρίκα
δέν είχε ρόλο. Ή ρθε στό πρώτο διάλειμμα. Βρισκόμουν στό
χώλ της πλατείας. Μέ είδε, τή χαιρέτησα. Μαζί της 1Ίταν ό
Μαμάκης. Πρίν καλά καλά τελειώσει τό διάλειμμα, ενας τα
ξ ιθέτης μ' είδοποίησε βιαστικά πώς μέ ζητο\Jσε ή Μαρίκα.
Έτρεξα. Mo\J 'πε τίς παραπάνω πληροφορίες καί μέ βεβαίωσε
πώς, μέ τήν παρέμβασή της, τό έπεισόδιο είχε λi1ξει κ' ή μα
νία τοϋ Γενικοϋ Διευθυντη είχε περάσει.
"

Άντίθετα, έκείνος δέν ήσύχαcε. Μέ τii συνεργασία τοϋ Μυ
ριβ11λη, πού ήταν άντιπρόεδρος το\J Διοικητικο\J Συμβουλίου
στάλθηκε στό ύπουργεϊο Παιδείας ενα έμπιστcυτικό εγγραφο,
μέ τήν παραπάνω άνελεύθερη, καί μάλιστα άπό διανοούμενο,
καταγγελία. Τό είπα στό Μαμάκ η . 'Εκείνος θά συναντο\Jσε τόν
πρωθυπουργό σέ μιά δεξίωση. Τοϋ μίλησε γιά τό ζήτημα κ '
ή άπόλυσl1 μου άπό τ ή θέση μου στήν 'Εκπαίδευση, που τήν
ε{χα πάρει μέ τό δικαίωμα πού μου 'δινε τό δίπλωμα τοϋ Πα-

Ό σuφύς κα ί μαχητικός παιδαγωγός καί κοι νωιιιολόγος, 6 dγωνιστή; Λ ημ ιίτρης Γ }. ηvός - 1j!ι>χή το·ϋ ' Εκπαιδε υτικο ύ Όμίλ υ υ . Ό
Γιύ.ιΨης ΣιΜρης μαθήτε ψε καί ι5ο ι!λεψε κο1·τri
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νεπιΟ"τημίο υ, άποσοβήθη κε. Κανένας έπιθεωρητής δέ μοu 'χε
ύποβάλει, ποτέ, δυσμενη εκθεση.
Μ έσα στή λύσσα του γιά τήν τόλμη μου νά τόν έπικρίνω,
ό Ροντ�iρης δέ συλλογίστηκε τi έπιπτώσεις θά 'χε στή ζωή μου
μιά άπόλυση . Κάθε ύπάλληλος Πού παυότανε τότε, εΙχε άπό
πάνω καi τή χάρη νά τόν Παρακολουθεί ή 'Ασφάλεια, σάν
uποπτο. Τήν έποχή έκείνη διώχνονταν άπό τίς ύπη ρεσίες τους
οί κομμουνιστές, μά έγώ δέν ετυχε νά 'χω παρόμοια δράση.
Τελικά, τό μόνο Πού 'γινε ήταν νά μέ καλέσει ό 'Υπουργός
ηΊς Παιδείας. Κ' εΙχα τή σπαραχτικ1) ντροπή ν' άκούσω άπό
τά χείλη ένός δεξιοu Ύπουργοu, συμβουλές φιλελεύθερες.
Μέ συμβούλεψε νά γράφω τή γνώμη μου άνεμπόδιστα· δμως,
πιό μαλακά.
" Σiiς παρακαλώ - μοu 'πε - κάντε αύτό πού σας λέω, για
τί μέ πιέζουν νά σiiς άπολύσω ".
Καί ποιός είχε ζητ�iσει τήν άπόλυσ·1i μου; Ένας συνάδελφος!
Τό κείμενο του έγγράφου τό διάβασα. Μ ' δλες τίς Προφυλά
ξεις, τό παράλαβε άπ' τό Τμijμα Προσωπικοu ό 'Αντρέας
Χριστοφίδης, ύπόδειγμα τμηματάρχη , άλλά καί φίλου μέ
ποιητικ1) ψυχ1i . Έτσι είδοποίησα τό Μαμάκη κ' έκείνος η)
Μαρίκα κ ' εγινε άπ' τόν Πρώτο ή παρέμβαση στόν Πρωθυ
πουργό.
Θυμiiμαι η)ν παγερή άτμόσφαιρα του τρόμου πού 'χε άπλωθεί
στό Γραφε!ο μας του ύπουργείου Παιδείας. Κανένας δέ δε
χότανε γιά σωστή η)ν άπαίτηση του έγγράφου, άλλά καί μό
νο πού 'χε σταλεί άπ' τό 'Εθνικό Θέατρο έμπιστευτικώς, φαι
νότανε τρομερό στούς συναδέλφους. Μέ κοιτάγανε σάν ενα
φταίχτη , σάν ενα έπίορκο οι ύπάλληλοι έκε!νοι, μέ τά ύπαλ
ληλικά τους ίδανικά καί τόν άπόλυτο φόβο τοu κράτους.
Δέν τολμοuσαν ούτε νά φανταστοuν πώς μΠοροuο-ε νά 'κανε
Ποτέ λάθος ί:να έγγραφο τοu Έμπιστευτικοu Πρωτοκόλλου,
του Ε . Π. - τοu τρομεροu!
Ξαναγυρίζω στήν μιϊ1ιι11 τοu Ροντ�iρη έπειδ1) θέλησα νά φωτί
σω η)ν Προσωπικότητα τοu Χρηστομάνου, ένός άξιαγάπητου
σκηνοθέτη κ ι άνθρώπου, πού μiiς άφησε τόσους διαλεχτούς
1)θοποιούς καί θεατρική παράδοση άξια νά ζεί τόσα χρόνια.
Στά J 953, ή κ. Κυβέλη επαιξε άξιοθαύμαστα τή " Βαλέραινα ",
πού 'χε πρωτοπαιχτε1' στά 1 904 στή " Νέα Σκηνi1 ", δταν ή
πρωταγωνίστρια ήταν τρυφερό άλλ' όλόφωτο στέλεχός της
κι ό συγγραφέας θά 'χε δεχτεί τήν έμπνευση του προφήτη σκηνοθέτη . Όταν ό Ροντήρης μοu ρίχτηκε γιά τό Χρηστομά
νο, ή όργή κ' ο ί φωνές του, χωρίς φυσικά νά τό θέλει, μοu
'καναν ενα καλό : Κάθισα καi σκάρωσα μιά πλατιά μελέτη ,
κάπου 250 χειρόγραφα, γιά ν ά πείσω τόν έαυτό μου πώς ό
θαυμασμός μου στόν άρχιμύστη της " Νέας Σκηνijς " δέν
ήταν άστήριχτος. Πολλές κατοπινές έργασίες μου ί:χουν στη
ρ ιχτεί σ' αύτό τό κείμενο. Ζήτησα, κάποτε, νά έκδοθεί άφοu
δέν είχα δικά μου λεφτά. Μεσολάβησε σ' εναν έκδοτικό
οίκο κι ό Γιώργος Σεβαστίκογλου. Αδικα δμως. Τό χειρό
γραφό μου άπορρίφθηκε, χωρίς νά διαβαστε1'! Δέν 1'1ταν μόνο
πού δέν iiμουν γνωστός, δσο θά χρειαζόταν ενας έκδότης
γιά νά ριψοκινδυνέψει τό κεφάλαιό του. 'Εμπόδιζε καί τό
θέμα : τόσες σελίδες γιά τό έλληνικό θέατρο ! Δέν είναι
ύπερβολή : Τέτοια καταφρόνια ύπάρχει καί σήμερα. Ό κό
σμος Πάει ο·τίς παραστάσεις εύτυχώς, οί άνθρωποι του θεά
τρου γίνονται nροσφιλεlς σάν προσωπικές παρουσίες ·- ύπάρ
χουν ενα σωρό Θέατρα καί Δραματικές Σχολές, άλλ' &ς
έκεt. Τό Νέο 'Ελληνικό Θέατρο, δέν κατορθώνει νά τό προ
σέξουν Περισσότερο, ν' άπασχολi1σει η)ν 'Αγορά! Άν ο ί
σελίδες αύτές ήταν έρευνητικές, θ ά μποροuσα ν ά φέρω απο
δείξεις. Δέν είναι ή ώρα τους, δσο κι αν ξέρω πώς 11 άποψή
μου αύτ�) δέν πρόκειται νά γίνει πιστευτ�i .
•

Τό καϋμένο τό Θέατρό μας δέ μπόρεσε νά μαγέψει κανένα.
Ό έγώπαθος δμως σκηνοθέτης .εχει μαγέψει μερικούς. Αλ
λους πού τόν θαυμάζουν άπό καλ11 τους θέληση, κ ι Ciλλους
πού τόν μεταχειρίζονται γιά πρόχωμα, δnως κ' ενα πτώμα σέ
μιά συμπλοκή μέ πιστολίδι.
•

ο ι θαυμαστές αύτοί εχουν φανατισμό - τούς τόν έμπνέει
ή έγώπαθη άκτινοβολία του ώς " Θεοu " - καί μίσος έναντίον
τών " άσεβων " πού μισεί έκείνος. Δείχνουν, μάλιστα, πε
ρισσότερο μίσος κι άπ' τόν ίδιο, γιά νά 'ναι άντάξιοι τοu
" Θεοu " τους. Μ ιά τ ραγωδός, μέ άμφίβολη δμως άξία, μιά
φορά πού άντικρυσηΊκαμε στό δρόμο, γύρισε και μ' εφτυσε
σά βέβηλο, σιχαμερό άπέναντι στό είδωλό της! [ Τό Θ "
''

Ό Δ η μ ήτρη ς z:>ο vτήρης, νεα ρός ώραϊος ι)θοποιός, στό Οίασο
τής Μαρίκας. Ό Σιδέρης έξομολογεϊται πcuς ό Ροιιη)ρης τό11
μίσησε dπ' τήιι πρώτη ματιά πού dνταλλάξανε. Πέρασαν δίπλα
δίπλα ιιιά όλόκληρη ζω1). Πι dλίμονο, δέν εφτασε 11ά φιλιωθο-Vvε

μέ λ ύπη ά ιιαγκάζεται ι•ά παρασιωπιίσει το ονομα τιϊς ιjθο
ποιοu]. Δέ μπόρεσα ποτέ νά καταλάβω πώς εγινε αύτή 11 άπρέ

πεια. Πώς μποροuσε νά ύπαγορεύει τό !δο.νικό τους τέτοιες
πράξεις!
"Ενα μεσημέρι ό σκηνοθέτης, ήρθε σπίτι μου, άπρόοπτα.
Δέ μέ είχι: έπιθυμήσει. Μόνο βιαζότανε νά μοu έπιβάλει
τήν Ιδέα του Πώς ό Κούν 1Ίταν άγράμματος!
Παλιότερα, μιά μαθi1τριά μας, σύζυγος ένός άριστεροu μέ
άξία, έξορίστηκε σ' ενα νησί, έξαιτίας άκριβώς του δραπέτη
στό έξωτερικό άντρα της. Ή εύγ.ενική μητέρα της ήρθε στή
Σχολ1) καί ζήτησε τήν έπέμβασ1i του. Άρν1)θηκε, παρόλο
Πού 'Χε τή δύναμη νά βοηθ1Ίσει!
Πώς μπορεί νά πληΟ"ιάζει τήν Τραγωδία, χωρίς άγάπη πρός
τούς Ciλλους; Φτάνει μόνο μιά ξεπερασμένη , στεγνή τεχνική ;
Ή θεία δίκη θά έπιστέψει τό εργο ένός άνθρώπου μέ τόσ11 δύ
ναμη ση) μελέτη καί ση)ν Προκοπ1Ί , μέ τή λήθη πού θά τόν
κατακαλύψει. Ή Γραφή τόν εχει κιόλα τελειωτικά βαθμο
λογήσει : " . . . 'Αγάπη δέ μ�) έχω . . . " !
Πολλές φορές προσπάθησα - χρόνια όλόκληρα κάναμε κοινά
μαθ1)ματα στήν ίδια Σχολ1) - νά τόν προσεγγίσω, κινημένος
άπό τήν έπιθυμία τ ii ς γαλήνης. Κάτι άνάλογο θά προσπάθησε,
ίσως, κ' έκείνος. Τίποτα! Ήταν άπρόσιτος! Γι' αύτόν, ήταν
πολύ πιό γλυκιά ή καταστρεπτικ1Ί του έγωπάθεια, ή σωτή
ρια γιά τι)ν πάντα τρομαγμένη ψυχοσύνθεσ1Ί του. Τόν τά
ραζε δ,τι μ7Όοροuσε νά τόν άπομακρύνει άπό τόν έαυτό του,
άπό τήν άλύγιστη έπιβολή πού όνειρεύτηκε ν' άσκεί Πάνω
στήν 'Ελληνική Σκηνή ! Ό Θεός " πού Πίστευι: πώς εΙναι,
του 'πνιξε μέσα του η)ν 'Αρετή, του 'πνιξε τόν Άνθρωπο
καί - τί θλιβερό! - τόν ξέβρασε στήν Περιοχή της ψυχολο
γίας μiiλλον παρά του πολιτισμοu, πού 'θελε νά 'ταν μονα
δικ1) του εγvοια!
"

Στό περιοδικό μας, τό " Θέατρο " τοϋ Κώστα Νίτσου, δη
μοσίεψα μιά σειρά μελετήματα Ύιά τήν Παρουσία, τήν πλού
σια, τοϋ Σαίξπηρ στ i1 Σκηνή μας. Ή ρθε, βέβαια, ό λόΎος καί
Ύιά τ' άνεβάσματα τοϋ Ροντή ρη στό " 'Εθνικό ". 'Ανάφερα
τά ίστορικά τους κ' είπα καl τή γνώμη μου. Θά έπιθυμο\Jσα νά
'ταν ϋμνος. Μά δέ μποροϋσε. Τόνισα τή ζάλη, τήν ψυχρότητα
καί Πώς, ο[ παραστάσεις αuτές, δέν άΠοτελοϋσαν Προσφορά
καl Θωπεία Ύιά τ�Ίν ψυχή του Θεατη, άλλά έπίθεση έναντίον
του κ' έπίδειξη της " μεΎαλοφυίας " του σκηνοθέτη. Λ ίγο
άργότερα, Θά έμφανιζόταν μιά σκηνοθεσία του 'Αρχαίας Τρα
γωδίας στό " Φεστιβάλ 'Αθηνών ". Σάν προετοιμασία, έξα
Πολύθη κε, άπό τό έπιτελείο της έπιχείρησης, μιά όρΎανωμένη
έπίθεση, ενας άπερίγραπτος 11τόρος έναντίο'ν μου. Δέν άπάν
τησα, Ύιατl αuτός άκριβώς ήταν ό σκοπός το\J Θορύβου, νά
Ύί νει μεΎαλύτερη ρεκλάμα.

Ή έπίθεση, μέ συνεντεύξεις κυρ ίως Θαυμαστών, είχε καi τήν
κακοπιστία της : Ό Κουκούλας μο\J έπιτέθηκε, στη ριγμένος
πάνω σέ μιά φράση ένός κομματιο\J μου, πού τόν άφοροϋσε,
άλλ' ήταν . . . έντελώς έπαινετικ1Ί Ύι' αuτόν καί τιμοϋσε τ�Ίν
πνευματική του άνεξαρτησία! Μ ' δλο πού 'λεγε πώς ήταν
φιλόλογος, άκριβής δηλαδή μελετητής τών κειμένων, καί
μ' δλο πού 'ταν κριτικός, δέν εσπευσε νά δεί τό γραφτό μου!
Δέ διάβαζε, μο\J 'πε άργότερα τό περιοδικό τοϋτο - κ' ήταν
ίίνθρωπος το\J Θεάτρου ! Ή ίίδικη έπίθεο·ή του ήταν Ο.γρια.
Δέν ύποστήριζε πιά τό Ροντή ρ η . Ύπερασπιζότανε τόν έαυ
τό του, γιά πείραγμα πού δέν το\J είχε γίνε ι !

Παρακάλεσα ί:να κοινό φίλο ν ά του ύποδείξει τ ό προσβλη
τικό γι' αύτόν λάθος, πού κ' οί άλλοι τόν είχαν παρασύρει
άλλ' είχε πέσει καί μόνος του - έπιβαρύνοντας τή θέση του
άκόμα περισσότερο - μέ τό νά μήν ί:χει έρευνήσει τά πράΎ
ματα. Ύστερ' άπό καιρό, ετυχε νά δώ τόν Κουκούλα στό δρό
μο. Mou ζήτησε συγΎνώμη . Δέν αίσθάνθηκε τιΊν ύποχρέωση
νά κάνει δημόσια τ�Ίν έπανόρθωο·η ! Ποιός ξέρει, τί άνάλοΎο
Θά 'χε Ύίνει καί μέ τούς ίίλλους.
Δέ θυμαμαι τώρα πώς, μοϋ 'χε διαμηνυθεί νά παλιι•οδιίσω, νά
δηλώσω πώς εΤχα σφάλει. Είπα : ναί, ίίν ί:βρισκα στοιχεία
πού Θά μ' άνάΎκαζαν ν' άλλάξω Ύνώμη . Φυσικά, Θά τό ' κανα
άπό μόνος μου. Γιατί δχι ; Σάν άνθρωπος, θά είχα κάνει λάθος.
Όμως, δέν είχα κάνει καθόλου λάθος. Ή κάθε φράση μου
ήταν ντοκουμενταρισμένη. Τί μανία γιά " φήμη " ! Τί κενο
δοξία ! Ί σως, σκεφτεί κανένας, ό θόρυβος νά δημιουρΎιiθηκε
χωρίς νά τό ξέρει ό ίδιος. Νά κάνανε ο! " πιστο ί " του τήν
έξόρμηση. Αuτό Θά μποροϋσε νά τό πεί μόνο δποιος δέ Ύνω
ρίζει πρόσωπα καί πράγματα ! Ό σκηνοθέτης θά 'ταν iiδη
εύτυχής - είχε καταρρακώσει τόν . . . άντίπαλο ! 'Εγώ, ώσ
τόσο, δέ Θεωρούσα τόν έαυτό μου " άντίπαλο ". Έκανα μόνο
τή δουλειά μου, τό καθηκον μου. 'Εκείνος θεωρούσε τόσο
εύτελείς τούς άνθρώπους, πού θά μπορούσαν ν' άναιροuσαν
τόν έαυτό τους. Ένας καλλιτέχνης, πού θά 'χε πεποίθηση στόν
έαυτό του καί στ�Ί σκηνοθετική του άξία, θά 'βγαινε νά μοϋ
άπαντήσει παληκαρίσια.
Δέ μοu είναι καθόλου εuχάριστο νά θυμαμαι μέ τί τρόπους
έΠιζητο\Jσε νά φανεί πώς δηθεν, μετάνιωσα γιά τίς Ύνώμες
πού 'χα δημοσιέψει γι' αuτόν στό " Θέατρο ". Είναι άποΎοη
τευτικό πο\J καταφεύγουν ίίνθρωποι μέ άνι.ί1τερη συχνά, παι
δεία καί άξία. Δέ τούς χρησιμεύουν σέ τίποτα αuτά τά δυό.
Ό Συναδινός μοϋ 'χε διηγηθεί κάποτε πώς ό Μελας, μετά
τήν " πρώτη " ένός ί:ρyου του, πηγε καί βρήκε τήν ίδια, βρα
διά, τό διευθυντή μιας μεγάλης καθημερινής έφημερίδας καί
τόν καθικέτευε νά γράψει εύνοϊκά Ύιά τό ΕρΎο του ! Δέν τόν
πείραζε καθόλου τό κουρέλιασμα της άξιοπρέπειάς του, οϋτε
σκεφτόταν πώς δέ Θά 'χε καμιά χαρά δταν Θά διάβαζε τόν ,. ε
παινο " πού 'χε ζητιανέψει.
Αλλη μιά φορά αίσθάνθηκα ντροπ1i , δταν μιά μέρα συνόδε
ψα τό Συναδινό στόν Κοτζιά. To\J 'δειχνε κλαυθμη ριστά τόν
πρώτο τόμο μιας 'Ιστορίας της Μουσικης πού 'χε γράψει
καl πού θά 'Θελε νά τ�Ί συνεχίσει ! Ποιός ξέρει τί κρύβεται
κάτω άπό τίς φαινομενικές " δόξες " τόσων κ:αl τόσων . . .
•

ΓΙΑΝΝ ΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

Ό ΓιάιΨης Σιδέρης, ι•ευ.ριλ:; φιλιjλογο:; στ ύ. σχολε ίυ. . Σέ χιλιά
δες παιδιά είχ' άπό τότε μr.ταδόσει τό . . . μίασμα τιϊς δημοτιιοϊς
30

Στό έ π ό μ ε ν ο : Ό Α ίμίλιος Χουρμούζιος κ' 1i κατα
φρόνια του γιά τό έλληνικό θέατρο. Ό Θόδ. Συναδινός καί
τό Θεατρ ι κό Μουσείο -ή εύτυχία πού γιόμισε τή ζωή μου . . .

Μ Π Ρ Ε Χ Τ�Λ Ο Υ 1( Α Τ Σ
ΜΙΑ ΘΑΝΆΣΙΜΗ Π ΑΛΗ ΑllΟΨΕΩΝ
1

KLA US VOLKER

Ανάλυση τού

Ώστόσο πιστεύω πώς τό Ιδιο έξακολουθεί νά iσχύει καi γιά τήν τωρινή μας κατάσταση :
'Εδώ καί πολύν καιρό, τά χτυπή ματα πού δώσαμε στή ν παρακμή δέν ήταν ούτε πολλά,
ούτε καi πολύ δυνατά.
Γκέοργιc Λ Ο ΥΚΑ ΤΣ, Γράμμα στή ν

�

Α ν να Σεγιcέρς, 28. 7. 1938:

Τί νόημα μπορεί νά 'χει δλος αuτός δ θόρυβος γύρω άπό τό ρεαλισμό, δταν δέν προκύπτειι

πιά άπ' αuτόν τίποτα τό π ραγματικό ; ('Όπως σ' δρισμένα δοκίμια τοu Λούκατς ) .
Μπέρτολτ ΜΠΡΕΧΤ, Σημείωση τοίJ 1938.

Ό μαρξιστής θεατρικός συγγραφέας Μπέρτολτ Μπρέχτ κ ι
ό μαρξιστής ιστορικός τ i'j ς λογοτεχνίας Γκέοργκ Λούκατς
δεν ετρεφαν ποτε μεγάλη έχτίμηση ό ενας γιά τόν άλλον. Όσο
ζοϋσε ό Μπρέχτ, τήν ύπεροχή στ�Ί δ ιαμάΧΊΊ πού τούς χώριζε
την εΙχε ό Λούκατς. Τό έπίσημο αίσθητικό δόγμα τοϋ σο
σιαλιστικοϋ ρεαλισμοϋ, πού έπικρατοϋσε στά κομμουνιστικά
καθεστiί>τα, στη ριζόταν βασικά στίς θεωρητικeς έργασίες τοϋ
πολυμαθοϋς Οϋγγρου στοχαστfj. Άπό τό 1 956 οι π ι ό δογματι
κοί μαθητές τοϋ Λούκατς άντιμετωπίζουν τό δάσκαλό τους
σάν .. άναθεωρητή ", ένiί>, άπό την άλλη μεριά, εχουν καθα
γιάσει στό μεταξύ τό Μπρέχτ. Τό σύνθημα δμως καί γι' αύτόν
άκόμα τόν καθαγιασμό δόθηκε άπό τό Λούκατς. Ό άνθρωπος
πού εβλεπε άνέκ:.qθεν τό Μπρέχτ σάν ενα μυστικό έκπρόσωπο
τfjς " παρακμfjς ", πού 'χε έπιδοθεί μέ ζfjλο στην ύπονό
μευση τfjς κλασικi'jς κληρονομιάς, ξάφνιασε τούς πάντες
μe τό λόγο πού έκφώνησε τη βραδιά τοϋ μνημοσύνου τοϋ
Μπρέχτ στό " Μπερλίνερ Άνσάμπλ ". Τότε άκριβiί>ς ό Λού
κατς άπένειμε στό Μπρέχτ τόν τίτλο τοϋ " αύθεντικοϋ θεα
τρικοϋ συγγραφέα " καί τόν έπιδοκίμασε έπειδη ύπi'jρξε ενας
συγγραφέας πού θέλησε νά κάνει άλλιώτικους τούς άνθρώ
πους, τίς μάζες τiί>ν θεατiί>ν καί άκροατiί>ν τfjς ποιητικfjς του
δημιουργίας. Στό Μπρέχτ, ε{πε, τό αίσθητικό άποτέλεσμα
παρήγαγε έπίσης κ' ενα 1Ίθικό άποτέλεσμα : " Αύτό δμως
ήταν τό βαθύτερο νόημα τfjς άριστοτελικfjς " καθάρσεως ",
δπως τό εΙχε συλλάβει ό Λέσιγκ " . Αύτό προσπάθησε νά
κάνει κι ό Μπρέχτ καί στά καλύτερα εργα του τό κατάφερε :
ιδού ό λόγος γιά τόν όποίο ύπfjρξε ενας .. αύθεντικός θεα
τρικός συγγραφέας ".
Βλέπουμε, λοιπόν, δτι ό Λούκατς δεν άρκέστηκε νά τοποθε
τ1Ίσει τό Μπρεχτ πλάι στούς ήδη εύνοημένους του θεατρικούς
συγγραφείς - Ίψεν, Τσέχωφ καί Σiί> -, άλλά τόν άναγόρευσε
μετά θάνατον σε μαθητη τοϋ 'Αριστοτέλη καί τοϋ Λέσιγκ.
Στήν ε ίσαγωγή του στ�Ί δυτικογερμανικη εκδοση της " 'Επί
τομης ιστορίας τfjς γερμανικfjς λογοτεχνίας ", ό Λούκατς
δ ικαιολογείται τελικά μ' ενα τρόπο μοναδικό γιά τό δτι δέν
έπιχείρησε ποτε μιά συστηματικά αύστη ρη άνάλυση τοϋ
εργου τοϋ Μπρέχτ : " Μ' άπόδιωχναν τόσο ή δουλειά του
τiί>ν άρχiί>ν της δεκαετίας τοϋ '30 δσο κ' οι θεωρίες του. Ή άντί
δρασή μου αύτη καθρεφτίζεται σέ τοϋτο τό βιβλίο. Τελικά,
μόνον άφοϋ ξαναγύρισα στην πατρίδα κ' ήρθα σ' έπαφη μέ
εργα δπως " Ό καλός άνθρωπος τοϋ Σέ-Τσουάν ", " Μάνα
Κουράγιο " κ.λπ. , μπόρεσα ν' άλλάξω τελείως γνώμη ".
Δυστυχiί>ς, δπως τό έπισημαίνει κι ό ίδ ιος μέ λύπη, ό Λού
κατς δέ βρηκε ίσαμε σήμερα τόν καιρό νά διατυπώσει θεωρη
τικά αύτη την άλλαγη τfjς γνώμης του.
οι έλάχιστες θετικές ή δ ιακριτικά έπιδοκιμαστικες δημόσιες
δηλώσεις του γιά τό Μπρεχτ δε μαρτυροϋν καμιά ριζική μετα
στροφή, άλλά μάς άφ1Ίνουν νά ύποθέσουμε πώς ήθελε άπλiί>ς
ν' άποδείξει πώς ό ίδιος εΤχε άνέκαθεν δίκιο κι ό Μπρεχτ
άδικο καi πώς ό συγγραφέας πλησίασε μέ τά τελευταία εργα
του τη δικ1Ί του αίσθητική άντίληψη : " 'Ωριμάζοντας, έγκα
ταλείπει δλο καί πιό άπερίφραστα αύτό τόν ύπερβολικά άμεσο

χαραχτήρα. Μέσ' άπό τ�Ί διαδικασία αύτη γεννιοϋνται δρά�
ματα γεμάτα δύναμη δπου ή άρχικη πρόθεση εχει μετουσιω
θεί σέ ποιητικοϋ μεγέθους δημιουργικότητα - κι αύτό σέ
πείσμα τοϋ παραξενίσματος ". Στό μεταξύ ό Λούκατς άναγνω
ρίζει στό Μπρέχτ κ' ενα άλλο έλαφρυντικό : Παρά τίς φορμα
λιστικές καί " πρωτοποριακες " παρεκτροπές του, τά τελευ
ταία εργα του εχουν σάν πυξίδα .. την άληθινή έξέλιξη της
πραγματικότητας " : " Ή πραγματικότητα, πού ή " πρωτο-·
πορία " άμφισβητεί καί προσπαθεί νά καταργi1σει μέσω τής .
αίσθητικης της, εΤν' ή άφετη ρία άλλά κι ό στόχος τοϋ παρα-·
ξενίσματος ". Παρ' δλ' αύτά, ό Λούκατς άπορρίπτει κατηγο
ρηματικά καί τώρα δπως καί πρίν τή μπρεχτικη θεωρία τi'jς
άποστασιοποίησης. Μένει σταθερά προσηλωμένος στην πε-·
παλαιωμένη αίσθητική του άντίληψη καί τή θεωρία του γιά
τό ρεαλισμό, πού άπορρέει άπό τό Γκαίτε καί τό άστικό·
μυθιστόρημα τοϋ 1 9ου αίώνα. Όταν άνακαλύπτει σέ κάποιο
συγγραφέα την εύκταία γραφη καί τίς " αίώνιες μορφές ",.
τόν χαραχτηρίζει διαμιάς ρεαλιστ1Ί. Κατά τη γνώμη του, ό •
Μπρέχτ δημιούργησε αύθεντικούς άνθρώπινους τύπους μόνον
άφοϋ έγκατάλειψε στό διάστημα τfjς έξορίας την " άφηρημένη .
άντίθεσή " του. Τότε άκριβiί>ς συνειδητοποίησε " μ' δλο καίι
μεγαλύτερη διαύγεια, κατά τη δ ιάρκεια τfjς πάλης ένάντια
στό χιτλερισμό, δτι τό βασικό πρόβλημα γιά τό δράμα, σά
φόρμα γενικά, ήταν ή άπελευθέρωση της άνθρώπινης ούσίας
άπό τό βάρος τής έσωτερικfjς κ' έξωτερικfjς άπειλfjς ". Μο-·
λοντοϋτο καί στά τελευταία δράματά του διακρίνονται στοι-·
χεία άφαίρεσης πού κατάγονται άπό τη μεταβατική του πε-
ρίοδο. Γιατί ό Μπρέχτ δέ θέλησε νά παραδεχτεί άπερίφραστα
δτι ό " ποιητικός όρθολογισμός ", πού ήταν ό στόχος τοϋ
σχεδίου του, θά 'πρεπε νά ύλοποιείται καί χωρίς τό παρα-
ξένισμα.
Ό Λούκατς μίλησε πρώτη φορά έπαινετικά γιά τό Μπρέχτ, .

μ' εναν τρόπο ζορισμένο, στά 1 938. Ήταν ενα κείμενο πού
άναφερόταν σέ μιά σκηνή άπό τό " Τρόμος καί άθλιότητα τοϋ •
Γ Ράιχ " . Στό κείμενο αύτό - πού ό Μπρέχτ τό έπισημαίνει.
με κάποια εκπληξη στό 'Ημερολόγιό του - ύποβόσκ:ει ήδη •
ή σχολαστική κρίση πού προαναφέραμε. Γράφει ό Μπρέχτ : :
" Ό Λούκατς χαιρέτησε ήδη τόν Καταδότη μ' ενα τρόπο πού·
δείχνει πώς ήμουνα ενας άμαρτωλός πού γύρεψε καταφύγιο·
στούς κόλπους τοϋ Στρατο\J τής Σωτη ρίας. Τελικά, ώστόσο,.
πρόκειται γιά ενα πιστό ξεσήκωμα τfjς πραγματικότητας ..
Οϋτε λόγος γιά τό μοντάζ τiί>ν είκοσιεφτά σκ:ηνiί>ν. Αύτό τό·
μοντάζ δέν εΙναι παρά μιά σειρά άπό χειρονομίες, συγκεκρι
μένα οι χειρονομίες της σιωπής, τής κλεφτής ματιάς, τοϋ·
τρόμου κ.λπ. , οι χειρονομίες πού κάνουν ο ί άνθρωποι σ' ενα
δικτατορικό καθεστώς. (Σ.τ.μ. : Ή χειρονομία στό Μπρέχτ
εχει την εννοια τής συγκεκριμένης έκδήλωσης μιάς κοινω
νικής συμπεριφοράς). Τό έπικό θέατρο μπορεί νά καταδείξει
μ' αύτό τόν τρόπο δ τ ι έγκολπώνετα ι στοιχεία " έσωτερικά ,,.
άλλά καί νατουραλιστικά, χωρίς νά έπιχειρεί καμιά δ ιάκριση
άνάμεσά τους. Σ' δλες τίς περιπτώσεις ό ήθοποιός θά κάνει
καλά νά μελεηΊσει τη " Σκηνή τοϋ δρόμου " προτοϋ παίξει
όποιαδήποτε άπ' αύτες τίς μικρές σκηνές. οι καθορισμένες
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άπό τό κείμενο χειρονομίες δέν πρέπει νά έκτελοϋνται μέ
τρόπο πού νά γεννδ. στό θεατή τήν έπιθυμία νά διακόψει τήν
έξέλιξη της σκηνης. Ό βαθμός ταύτισης πρέπει νά έλέγχεται
μέ πολU μεγάλη άκρίβεια, διαφορετικά δλα πάνε στράφι " (1).
Ό

Λούκατς πιστεύει πώς στή βάση τοϋ παραξενίσματος
βρίσκεται " αi'Jτή ή θλιβερά μονόπλευρη μπρεχτική πολεμικi')
[έναντίον της θεωρίας της ταύτισης] πού συσκοτίζει τά ίστο
ρικά γεγονότα καl τόν περίγυρό τους ". ΕΙ ναι γεγονός δτι
κατά τή δεκαετία τοϋ '20 καί τίς άρχές της δεκαετίας τοϋ '30
ό Μπρέχτ εΙχε υίοθετήσει μιά ριζικά άντίθετη στάση άπέ
ναντι στήν κλασική κληρονομιά - μιά στάση πού έγκατά
λειψε, βέβαια, στή συνέχεια. Ώστόσο δέν πρέπει vά ύπερτι
τιμο()με τίς μεταγενέστερες θέσεις του σχετικά μέ τούς κλα
σικούς - συχνά συνιστοϋν άπλώς ρητορικές φιλοφρονήσεις
κι άμυντικές όχυρώσεις. 'Από τήν άλλη μεριά, ό χαιρετισμός
πού άπηύθυ11ε '6 Λούκατς στόν Καταδότη δέν ήταν τυχαίος.
Ι1ράγματι, στίς σκηνές τοϋ έργου " Τρόμος καί άθλιότητα
τοϋ Γ Ράιχ " βλέπουμε τό Μπρέχτ νά όπισθοδρομεί, στό
έπίπεδο της φόρμας. Πρόκειται όλοφάνερα γιά μιά θεληματική

( Ι) Σέ μιά σημείωση γιά τό ίiργο, γραμμέ1ιη κατοπινά, μπορούμε
11ά διαβάσουμε : "Μέ τό ίiργο " Τρόμος καί άΟλιότητα " έπιδιώκω
11ά κά11ω τούς ιίθοποιούς νά έφαρμόσουν ίiνα παίξιμο πού ταιριά
ζει μϋ.λλο11 σέ ίiργα άριστοτελικού τύπου παρά σέ άλλα ίiργα τιϊς
σειρϋ.ς αύτιϊς. Τό ίiργο εlιιαι γραμμέιιο μέ τέτοιο τρόπο ώστε ιιά
μπορεί ιιά παιχτεί άπό όλιγομελείς Οιάσους ( ϋπως εlιιαι οί ύπάρ
χοντες έργατικοί θίασοι) ιϊ καί νά παρουσιαστεί μο11άχα κατά
ίiνα μέρος του. Αύτό συμβαίνει γιά 11ά 'ναι δυ11ατό τό ά11έβασμά
του άκόμα καί μέσα στίς δυσμειιείς συνθιϊκες τιϊς έξορίας. Οί έρ
γατικοί θίασοι δέ11 εlιιαι σέ θέση 11ά παρακι111ίσου11 τό θεατιί στιj11
ταύτιση, ίiστω κι ii11 αύτό γί11εται άκούσια. Άπό τιί11 άλλη πλευρά,
οί έλάχιστοι καλλιτέχ11ες πού διαΟέτουμε έλέγχου11 άπόλυτα τό
έπικό παίξιμο στό όποίο έκπαιδεύτηκα11 τιίν έποχιί τώ11 θεατρικώ11
άναζητιίσεω11. Δηλαδιί, κατά τιiν τελευταία δεκαετία, προτού έπι
βληθεί τό φασιστικό καθεστώς. Ό τρόπος παιξίματος τώ11 έρ
γατικώ11 θιάσω11 έ ιιαρμοιιίζεται άξιοσημείωτα μέ τόν τρόπο πού
έχου11 οί καλλιτέχνες αύτοί. Οί θεωρητικοί, πού ίσαμε τώρα τε
λευταία ίiβλεπαν τιίν τεχ1ιικιί τού μοντάζ σά μιά καθαρά μορφο
λογικιί θεωρητικιί άρχιί, ά11ακαλύπτουν έδώ τό μο11τάζ σά11 πρα
κτικιί έφαρμογιί. Αύτιί ιj ά 11ακάλυψη μπορεί 11ά ά ιιαγκάσει τούς
Οεωρητικούς διαλογισμούς τους νά προσγειωΟούν στιjιι πραγμα
τικότητα ".
Τό έγκώμιο τού Λούκατς γιά τόιι " Καταδότη " περιέχεται στό
iiρΟρο του " Πρόκειται γιά τό ρεαλισμό " πού δημοσιεύτηκε στό
" Das Wοι·/ " . Ίδού ιj σχετικιί παράγραφος, πού άπαλείφτηκε
κατά τιίν ά11αδημοσίευση τού κειμέ11ου αύτού στόιι τόμο " Δοκί
μια γιά τό ρεαλισμό .. ( Βερολί110, 1948) : " 'Αρκεί 11ά συγκρί
νουμε τούς " Γιούς " τού Φουχτβάηκερ μ' ίi11α άλλο του ίiργο,
τόιι " Πόλεμο τώιι Έβραίω11 " : Θά διαπιστώσουμε τιίν ένεργη
τικότητα μέ τιίν όποία προσπαθεί νά ξεπεράσει κάποιες τάσεις
πού 'χει γιά ίiναν ίστορικό ύποκειμειιισμό, άποκομμένο άπό τό
λαό. Καί πέρα άπ' αύτό τό ξεπέρασμα, ιί προσπάθειά του εlναι
τώρα ιιά κά11ει δικά του ιωί νά έκφράσει τά προβλιίματα πού
παρουσιάζει ιj πραγματικιί ζωιί τού λαού. Δέν πάει πολύς και
ρός πού ό 'Αλφρεντ Ντόμπλιν έδωσε μιά διάλεξη στό Παρίσι
γιά τό S.D.S. (Sclιιιzνel'baιιd Deιι/sclιeι· Sclιι·iftste/leι· : ' Εταιρία
προστασίας τών γερμανώιι συγγραφέω11) . Δέ μπορούμε 11ά μιjν
ύπογραμμίσουμε τιί σημασία τιϊς διάλεξης αύτιϊς γιά τιj11 έξέλιξη
τιϊς λογοτεχνίας μας : ό Ντόμπλιν παραδέχτηκε τιίιι ίστορικοπολι
τικιί έπικαιρότητα τιϊς λογοτεχ11ίας καί τό11 ύποδειγματικό χαρα
χτιίρα πού 'χει ίi11ας ρεαλισμός σά 11 κι αύτό ν τού Γκόρκι.' Ο Μπρέχτ,
πάλι, δημοσίεψε στό τρίτο τεύχος τού " Das Wοι·ι " ίiνα μιιφό
μο11όπρακτο "Ό Καταδότης" όπου χτυπάει ιίδη τιj11 άπαιιΟρωπιά
τού φασισμού μ' ίiιια πρωτόγ11ωρο γι' αύτό ν ρεαλιστικό τρόπο
ίi11α τρόπο πού παρουσιάζει ποικιλίες κι άποχρώσεις. 'Απεικο11ίζει
ά11θρώπινα πεπρωμέιια καί μέσ' άπ' αύτά μϋ.ς δίνει μιά ζωνταiιιί
είι(όιια τιϊς φριχτιίς φασιστικής τρομοκρατίας πού βασιλεύει στιi
Γερμανία. Πέρ' άπ' αύτό, μϋ.ς δείχιιει πώς ά11ατινάζει ιί τρομοκρα
τία αύτιί όλα τά βάθρα τιϊς άνθρώπινης συμβίωσης, πώς διαβρώιιει
τιjν έμπιστοσύ11η πού ύπάρχει ά 11άμεσα στόν ά11τρα, τιί γυ11αίκα
καί τό παιδί. Φανερώ11ει, δηλαδιί, τόιι τρόπο μέ τόν όποίο ιj φα
σιστικιί βαρβαρότητα καταρρακώιιει. καί συντρίβει αύτό άκριβώς
πού διατείιιεται πώς προστατεύει : τιίν οίκογένεια - στά στοι
χειώδη έρείσματά της.
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ύποχώρηση πού θά τοϋ δώσει τii δυνατότητα νά παρουσιάσει
τά έργα του . Σά θά 'χει τελειώσει νά δουλεύει τό " Γαλιλαίο " ,
θ ά οiκτίρει γ ι ' άλλη μ ι ά φορά αύτοϋ τ ο ϋ εί δους ηiν :τ ακτικ1i :
" Τεχνικά, ό " Βίος τοϋ Γαλιλαίου " άποτελεί ενα μεγάλο
βημα πρός τά πίσω, ένέχει εναν ύπερβολικά όπορτουνιστικό
χαραχτήρα, δπως άκριβώς καί " Τά δπλα της Μάνας Καρράρ " .
Γιά ν ά βγεί αuτη " ii αϋρα πού πνέει άπό καινούριες όχθες " ,
αύτ1i ή ρόδινη αύγή ηΊς έπιστήμης, τ ό έργο θ ά ' πρεπε νά ξανα
γραφτεί άπό την άρχη &ς τό τέλος. Μ' εναν τρόπο πολύ πιό
άμεσο, χωρίς έσωτερικά, " άτμόσφαιρα · · καi ταύτιση . Καί νά
χτιστεί όλόκληρο πάνω σέ πλανητικές άποδείξεις. Τό " ντεκου
πάζ " κι ό χαραχτήρας τοϋ Γαλιλαίου θά μπορο()σαν νά δια
τηρηθουν. 'Αλλά ή δουλειά, μιά δουλειά εύφρόσυνη , δέ θά
μπορο()σε νά γίνει παρά μόνο πάνω σ' ενα πρατικάμπιλε,
σ' έπαφ1i μέ τό · · σανίδι ".
Δουλεύοντας κατόπιν τόν " Καλό άνθρωπο του Σέ Τσουάν '',
ό Μπρέχτ θέλει νά " ξαναγυρίσει έπιτέλους στόν κανόνα "
δσον άφορα τιiν τεχνικ1i το() έπικο() θεάτρου. " Δέ χρειάζονται
παραχωρ1iσεις γιά χάρη τοϋ ταμείου " . Ή παρατήρηση αύτή
δείχνει δτι ό " όπορτουνισμός " του, πού ό Λούκατς τόν
άποτιμά σ1iμερα ώς " την αύθεντικά δραματικη φόρμα " , δέν
ήταν παρά μιά άπόπειρα νά γράψει έργα πού νά μποροϋν νά
παιχτουν μέσα στίς δυσκολότατες συνθηκες της έξορίας.
Τά εργα αύτά θά 'πρεπε νά όδηγιiσουν σιγά σιγά τούς ιiθο
ποιούς σ· ενα καλύτερο έπικό θέατρο. Στήν " Αίσθητική "
του ( 1 963), ό Λούκατς σφραγίζει τόν " όπορτουνισμό " του
Μπρέχτ μέ τ�;ν τελικη βούλα. Κατά τιi γνώμη του, στό " Γα
λιλαίο " καί τ' άλλα κατοπινά εργα ή " αύθεντικά δραματικη
έξέλιξη " παραμένει άσυνεπι;ς, " άλλά άπό τ�iν άποψη της
δραματικης ποίησης, τό γεγονός δτι τοποθετείται στό κέντρο
του εργου την καθιστά πολύ πιό άποτελεσματικ1i ". Ό Λού
κατς έξακολουθεί νά βλέπει τό έπικό θέατρο σά θεωρητική
πλάνη το() Μ πρέχτ. Γιά νά έξηγιiσει τη θέση του, σύμφωνα
μέ την όποία ό " ποιη τικός όρθολογισμός " θά 'πρεπε νά
παραχθεί άκόμα καi χωρίς τό παραξένισμα, άναφέρει τό
παράδειγμα του Τσέχωφ. Ό Τσέχωφ, κατά τό Λούκατς,
εχτισε τά δράματά του πάνω στ�iν άντίφαση πού ύπάρχει
άνάμεσα στίς ύποκειμενικές διαθέσεις τών i1ρώων, άπό ηi
μιά, καί τίς άντικειμενικές τους ροπές καθώς καί ηiν άντικει
μενικιi τους σημασία, άπό τήν άλλη . 'Επομένως, στην περί
πτωση του Τσέχωφ, παραξένισμα εΤναι τό ί διο τό δράμα.
Ό Μ πρέχτ δμως δέν καταφέρνει νά ξεφύγει : ό θεατ�;ς του
ύποχρεώνεται νά καταβροχθίσει ενα πρόγραμμα μέ θεατρικ1i
μορφή. Πάντα κατά τό Λούκατς, ό Μπρέχτ πρέπει νά έπι
νόησε τό παραξένισμα σάν ενα ταχυδακτυλουργικό κόλπο.
Ή άλιiθεια δμως εΤναι πώς ή άποστασιοποίηση χρησίμευε
στό συγγραφέα ώς μέσο γιά τό φωτισμό κι δχι γιά τή συσκό
τιση της ύφης τών πραγμάτων. Τό θέατρό του εΤχε ώς στόχο
νά διδάξει στούς άνθρώπους, μέ ψυχαγωγικό τρόπο, τήν
άπόλαυση πού γεννουν ό στοχασμός κ' ή δράση δταν έγγρά
φονται στήν κοινωνική πραγματικότητα.
Έργα δπως ό " Βίος το() Γαλιλαίου " συνιστουν φαινομενικές
άπλώς παραχωρήσεις στά κριτήρια του Λούκατς γιά τό ρεα
λισμό. Σηiν έργασία του γιά τό " Γαλιλαίο " ό Έρνστ Σου
μάχερ δείχνει πώς ό Μπρέχτ, παρά τίς σημαντικές άντιρρ1i
σεις του, δέν άλλαξε καθόλου τ ι; μορφή το() εργου, άκόμα
κι δταν τό ξαναδούλεψε άργότερα, καί δέν ύλοποίησε τiς
εύκταίες, κατά την άποψή του, " πλανητικές άποδείξεις ".
Στήν πραγματικότηη:ι ό " Γαλιλαίος " εΙναι τό μοναδικό
εργο του Μπρέχτ στό όποίο ό συγγραφέας μεταχειρίζεται
ηiν ίστορία γιά νά " ίστορικοποιήσει ", ν' άποστασιοποιήσει
σύγχρονα γεγονότα. Ό Μπρέχτ δέν έγκαταλείπει τ�;ν άπο
στασιοποίηση, άπλώς την παράγει μέ διαφορετικό τρόπο.
" Ή άπάντηση - γράφει ό Σουμάχερ - μπορεί νά βρεθεί
μόνο στό γεγονός δτι δέν άσχολείται μέ μιά φανταστικ ή,
άλλά μέ μιά πραγματικη ίστορία πού τη χρησιμοποιεί άκρι
βώς γιά νά φωτίσει τη σύγχρονη ίστορία ". 'ό Μ πρέχτ, γιά
νά προλάβει τίς παρεξηγι;σεις, άναζήτησε στήν περίπτωση
αύτή λύσεις πού νά ύποδείχνουν σαφώς στό θεατΤι πώς άκόμα
κ' έδ& εχει νά κάνει μέ έπικό θέατρο. Στiς 23 Νοέμβρη J 938,
άναφερόμενος στη μέθοδο πού μεταχειρίστηκε στό φινάλε
του εργου, σημειώνει : .. 'Ακόμα κι αύτός πού ταυτίζεται
άσύνείδα πρέπει τώρα τουλάχιστον, τήν ώρα άκριβώς πού
πάει νά ταυτιστεί μέ τό Γαλιλαίο, ν' άνακαλύπτει τό παραξέ
· νισμα. Σέ μιά αύστηρά έπική παράσταση είναι άνεκτη μιά
κάποια μορφη ταύτισης ".

Ό Μπ ρέχτ δ/: μένει ίκανοποι η μένος άπ· αuτό τό συμβι βασμό .
Στά J 945 έπr.ξεpγάζcτα ι ξανά τό i:rγo στι)ν Άμcρικι) καί μf;
τ η ν cuκα ι ρ ί α αuτιi έλέγχει κα i πάλι τά στοιχεία τi'jς παραδο
σιακης δραματουrγί ας ποu έ\Ιυπάρχουν σ' αuτό . •. Στό " Γαλι 
λαίο · · , μέ τά έσωτcρικά καί τiς τυπικότητές του, 11 σκη \Ιικη
δομ ι) , δαvεισμένη άπό τό έπικό Θέατpο, άποδίδει Ε\Ια έκπλη
κτικά Θεατpικό άποτέλεσμα 'Ό Ό Μ πρέχτ δέν cίναι " Θεω ρ η 
τικά άσυνεπής · · , δπως πι στcύcι ό Λούκατς, άλλά, άντί Θετα .
δέν καταφέρνε ι νά φτάσει σ' cνα ίκανοποι η τ ικό άποτέλεσμα
ώς πρός την πρακτικι) έπ ί λυσι1 του προβλι)ματος της φόρμας .
Ό δραματουργός , κατά η) ν προσωπικι) του aποψ η , κάνε ι
μεpικές άπλές παραχωρι)σεις στή Θεωρία της ταύτισης, δτα ,·
άναφέρει πώς αuτό πού έπιδ ιώκει μέ τό παpαξένισμα δέν είναι
ν · άναχαιτίσει τά συναισΘιiματα, άλλά, βασικά, νά έξασφα
λίσει την eκλυση των " κατάλληλων συνα ισθημάτων · - , Άλ
λωστε , 11 παρουσία ηϊς Θεωρίας αuτης δέν άνιχνεύετα ι σαφως
ο ϋτε καί στό .. Γαλιλαίο · - , Ο ί πα ρατ η ρ ι)σεις τοD Λούκατc
γ ι ά τό eργο αuτό δείχ\Ιουν όλακάΘαρα δτι ό κριτικός δέ�·
εΤνα ι σέ Θέση νά κατα\Ιοήσε ι , σέ δ ι αλεκτ ικι) βάσ η , τό μπρε 
χτικό " παραξένισμα ' ' . Κατά τήν έρμηνεία τοD Λούκατς, ή
Μ άνα Κουράγ ι ο εΤναι cνα άκόμα τραγικό πρόσωπο άνάμεσα
στά aλλα : όδηγείτα ι ύποκειμενικά στόν άφανισμό της .
έπειδ11 , μέ τ i ς πράξεις τ η ς , άντιφάσκει πρός τό νόημα καί
τη φορά της κοι νωνικ1'jς έξέλι ξης. 'Απεναντίας, τό τραγικό
στοιχείο ηϊ ς Μ άνας Κουράγιο δέν ένδιαφέρει δ ιόλου τό
Μ πρέχτ. Γ ι ' αuτόν τό Θέμα είvαι νά καταλάβει ό Θεαη)ς γιά
ποι ό λόγο ύποκύπτει ή Μ άνα Κουράγιο. Ό Μπρέχτ βλέπει
σά μιά Θεμ ι τ�) " ταύτιση . . τό νά κατανο1)σει ό Θεατής αuτός τά
συναισΘi1ματα ηϊς Μάνας Κουράγ ι ο . Αuτι) ή νέα ποιότητα
ταύτισης τοD Οεαηϊ συνεπάγεται δ τ ι , άπό τ�)ν aποψη της σοσια
λιστικ1'jς κοινωνίας, άκόμα κ · ο ί iiρωες του Τσέχωφ π.χ. δέν
πρέπει νά άντιμετωπίζονται πιά ώς τραγικά πρόσωπα. r· ενα
δοκ ί μ ι ο μέ δ ι αλογικη μορφη πού άναφέρεται στό τραγικό.
ό Μπρέχτ ύποστηρίζει δτι τό έπικό πα ίξιμο δέν ένδιαφέρεται
γιά τι)ν " εκΘεση , . τραγικων συνα ισθημάτων : αuτό δ ιόλου
δέ σ η μα ί νει πώς μέσ· άπό τό πα ίξιμο αuτό εΤνα ι άδύ\Ιατο πιά
νά γεννηθεί όποιοδι)ποτε τραγικό συνα ίσθημα : " Θά άνc
χόταν τό τραγικό συναίσθημα, έφόσον τό πpοκαλουσε μ ι ι1
παράσταση πού Οά 'πα ι ρ νε ύπόψη της την ίστορικότητα καί
τήν πραχτικη σ η μασία του κοι νωνικοίι ύπόβαΘpου · - ,
Ό Μ πρέχτ έπι χειρηματολογεί έναντίον τών κpιτ ικων : Έπι 
κροτεί τ ι) νόμ ι μη άξίωσή τους γ ι ά μιά .. άναπαράσταση της
πραγματικότητας πού νά καθιστά έξουσι άσιμ η τ η ν πραγμα
τικότητα αuτιi ", άλλά τούς άντιτείνει πώς δέ μπορείς v' άνα
παραστιiσεις τι)ν πραγματικότητα παρά μόνο ύπό τόν δρο
δτι " Θά παραδεχτείς τη δ ι αλεκτική φύση της ... Έτσ ι , είναι
άναγκαίο, κατά τη γνώμη του, νίι " έπ ι μ ε ί νουμε στόν άντιφα 
τικό χαραχ τ ή ρα της τάξης τιίJν πραγμάτων, των γεγονότων
καi τών προσώπων · - , Τό •· παραξένισμα · · έπι τελεί τούτη τη
λειτουργία : άπεικονίζει αuτη .. τη δ ιαλεκτικι; φύσι1 .. καi
" έξηγείται άπ' αuτιi " . Τό τραγικό στοιχείο έχει πλέον δευ
τερεύουσα σημασία. 'Αποστασιοπο ί η σ η σημα ί νε ι : ·· έξαγ
γελ ί α μ ιfiς άντίφασης · - , ' Η δ ι αλεκτικη πρέπει νά μπορεί νά
γ ί νεται συγκεκριμένη : · · Τά προβλ1iματα τοD κόσμου δέ
λύνοντα ι , άλλά δείχνοντα ι · - , Ό Μ πρέχτ Θέλει νά χ ρ η σ ι 
μοποι1Ίσει τό παραξένισμα σ ά ν έργαλείο γ ι ά τι)ν έξουδετέ
ρωση τών άντιφατικών συγκινησι ακών καταστάσεων καί γ ι ά
νά κ ά ν ε ι καί τό Θεατ�) δ ι αλεκτικό. Ά ντίΘετα , γιά τό Λούκατς
τό Θέμα δέν εΤναι νά έπενεργιiσουμε στην πραγματικότητα·
αuτός γυρεύει την . . καλλιτcχνικη έμπει ρ ί α . . _ Τό έπικό Θέα
τρο του Μπρέχτ εΤναι μιά άπόπειρα νά άποσπαστεί αύτή
" ή καλλιτεχνικη έμπε ι ρ ί α •· άπό τ η σφα ί ρ α ηϊς μεταφυσικης
καί νά " ξαναγυρίσει ση) γ η " . Σ' αuτι) άκρ ι βώς τή φάση
τ ίθετα ι , γιά τό Μ πρέχτ, τό πρόβλημα της φόρμας, γιατί
" τό νά φανερώσεις την πολιτικη χ ρησιμότητα των μ�) άpι 
στοτελικών δραματουργων εΤναι παιχνιδάκι γιά παιδιά : n ί
δυσκολίες άρχί ζουν στό πr.δίο τ η ς αίσΘητικης · - ,
�

/ .J Λvγούστuυ 1 .9 76 : Ε/'κοσι, κι6λας, χρ6ι•ια ιίπύ τύ Οrίι·rι τ rι
τού Μπέρτολτ Μπρέχτ ! 'Όσο ζο ύσε, ό πωι{σχυρος Οεωρητικrί�
τίjς μαρξιστικής τέχ11ης Γκέοργκ Λούκατς, τόιι έβ}.επε σιί
" μυστικό
έκπρ6σωπο τής παρακμfίς ". Λl6λις πέΟαι•ε, τόι·
άιιακήρνξε " αύθεvτικό Οεατρικ6 συγγραφέα ", πο ύ Οt'λησt·
11ά κάιιει άλλιώτικονς τούς ά11Ορώπους, τίς μάζες τών Οεα 
τώιι καί τώι• άκροατώι• τής ποιητικi'jς τον δημι ο ·ι •(Jγίω:; .
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Στά Ι 937 3 8 τό περιοδικό . Das Woι·t ", πού έξέδιδαν στιΊ
Μόσχα ο ί Μ πρέχτ, Μ πρέντελ καί Φουχτβάνγκερ, άνοιξε
τίς στί'j λες του στιΊ λεγόμενη " Συζιiτηση γιά τόν έξπρεσιο
νισμό " ("). ΣτιΊ συζ ή τηση αύτή πί'j ραν μέρος, άπό ηΊ μιά
μεριά ό Λούκατς κ· ο[ όπαδοί του κι άπό τήν <'iλλ η , αύτοί
οί άμαρτωλοί , οί ϋποπτοι γιά παρακμιi, μοντερνισμό καί
πρωτοποριακές τάσεις.
-

.

Ό Λούιωτς διαχωρίζι:ι άναδρομικά τό .. μέτωπο " των άντι

πάλων του .. σ· αύτούς πού ύπερασπίζονταν όλοκληρωτικά
τόν έξπρεσιονισμό .. ώς ριζοσπάστες καινοτόμοι , δπως ό
Μπέν, καί πού ή κριτικιi τους είχ:ε σάν άποτέλεσμα νά μένουν
άμετακίνητοι στίς Ιδέες τους αύτοί πού δέχονταν τά βέλη
της, καί σε .. eντιμους έρευνητές ", δπως 11 Άννα Σεγκέρς
καi ό Χάνς "Αισλερ ·· πού ε!χαν συγκινηθεί καί συγκλονιστεί
στά μύχιά τους άπό τ ίς νέες μορφές τί'jς κοι νωνικί'jς ζωί'jς
καί ταυτόχρονα άναζητοϋσαν μιά ούμανιστική κ' έπαναστα
τική μορφι'] άντίδρασης στiς φρικαλεότη τες πού χαραχτιiριζαν
τήν περίοδο έκείνη . _ Ό Λούκατς eχει δίκιο νά ύποθέτει
σιiμερα πώς ό Μ πρέχτ, μόλο πού δέν άναμίχτηκε <'iμεσα στή
συζιiτηση, δπως οί Μπλόχ , Άισλερ καί Άννα Σεγκέρς, ήταν
ό βασικός πυρi1νας τί'jς πρωτοπορίας πού είχε στραμμένο τό
ένδιαφέρον της σέ κοι νωνικά προβλιiματα. Ό Μ πρέχτ, άπό
.

( 2) Τό περιοδιι<ό ·· Dω· WοιΊ " ίfβγαιι•ε στιί Μόσχα άπό τό
.1936 ιϋς τό 1939. Ό !vfπρi>χτ ιίταl' άιιτεπιστέλλοιι μέλος τι/ς συιι

τακτιιο/ς έπιτροπι/ς. Έτσι, γιά ι•ά πούμε τιίι• άλιίΟεια. μπορούσε
ι•ά βοηΟιίσει ι•ά δημοσιευτοίίv όρισμέι•α ύ.ρΟρα άλλά δέv ιίταιι σί;
θέση ι•ά άποτρέψει τιί δημοσίευση κάποιωιι ύ.λλωι•. ' Η " Συ
ζιίτηση γιά τόι• έξπρεσιοιιισμό " άρχισε στό τεύχος άρ. 9 τοίί 1937
μέ ύ.ρΟρα τώι• Κλάους Μάιι καί Μπέρvαριιτ Ζίγκλερ. Ό τελευταίος
ιίται• γιιωστός έπίσης μέ τ' όιιομα Α λφρειιτ Κουρέλα. ' Η συζιίτιι
ση ί!κλεισε στό τεύχος άρ. 6 τού .1938 μέ κείμειια τώv Μπλόχ καί
Λούκατς. Ό Λούκατς εlχε γιά βιϊμα του τι/ιι " !ιιteοιαtίοιια/e
Lίιeωtιιι· " πού έξέδιδε ό Γ. Ρ. Μπέχερ.
•

τή δικιi του πλευρά, eβλεπε τότε τό Λούκατς σά μπροστάρη
τί'jς " μοσχοβίτικης κλίκας ".

Ο ί συζητιiσεις γιά τό σοσιαλιστικό ρεαλισμό eφτασαν γιά
πρώτη φορά στό άπόγειό τους κατά τά τέλη ηΊς δεκαετίας
τοϋ '30. Ή καλλιτεχνικιΊ πολιτικ1Ί τοϋ Στάλιν eπρεπε, ξεκι
νώντας άπό τιΊ Μ όσχα, νά έφαρμοστεί σέ διεθνές έπίπεδο.
Ό Μ πρέχτ παρενέβη σηΊ συζi1τηση , άλλά δέν κατάφερc
νά πεί δυό λόγια γιά τιiν όπτική του. 'Ακόμα κ' ή προγραμμα
τικιΊ έργασία του μέ τίτλο " Εύρος καί ποικιλία τfjς ρεαλι
στικί'jς γραφί'jς " , δπου δέν κατηγορείται όνομαστικά ό
Λούκατς, δέν τυπώθηκε τ�']ν έποχι'] έκείνη . Δημοσιεύτηκε γιά
πρώτη φορά τό 1 954 στό 1 3° τετράδιο τίί>ν " Versucl1 e "
(Κείμενα). Στό κείμενο αύτό έκδi1λωvε τι']ν έπιθυμία του νά
συλλάβει τιiν εvνοια τοϋ ρεαλισμοϋ " μ' ενα τρόπο πιό
πλατύ, στό πλαίσιο μιάς πιό καθολικ1;ς όπτικί'jς μ· εναν τρό
πο, άκρι βως, πιό ρεαλιστικό ". (Σημ. : Δές BeΓtolt Brecl1 t :
AιηpleuΓ et νaΓieιe du ι·egist ι·e de l 'ecΓi t u re Γea l iste, Sιιι· Ιe
l'liotίsιιie, " Traνaux " , Νο 8 , LΆΓcl1e editeuι-, σελ. 1 3 1 ). Σέ

μιά ύποσημείωση γιά τό <'iρθρο του αύτό πού άπευθυνόταν
προφανώς στ1Ί σύνταξη τοϋ Das Woι·t ", ό Μ πρi:χτ ύπο
στιi ριζε τ ι'] ν !δέα πώς ιi συζιiτηση eπρεπε νά σταματιiσει,
έπειδιΊ ε!χε συντελέσει στό νά όξυνθοϋν άφόρητα οί άντιδι
κίες. Ή Οελε ν' άποφύγει τι'] μάχη γιά νά μή διασπάσει άνοιχτά
τό πλατύ άντιχιτλερικό μέτωπο : " Προτίμησα, λοιπόν, άντί
γιά τ l1ν άρνητικ1i άντίδραση , ηi Θετικιi διατύπωση τώv άπό
ψεών μου. Τό κείμενό μου ε!ναι γραμμένο μέ τέτοιο τρόπο,
ώστε vά διευκολυνθεί τό ·· πάγωμα " τί'jς δλης ίστορίας (Αύτό
δέν eγι νε, γιατί τά πράγματα πί'j ραν iiδη μιά πολύ <'iσχημη
τροπιi μί'; τό τελευταίο τεϋχος τί'jς " l 11teΓnationale L i terat u r ,
δπου ό Λούκατς, χωρίς καμιά άπόδcιξη , καταγγέλλει " όρι
σμένα δράματα τοϋ Μ πρέχτ " ώς φορμαλιστικά). Ή θέση
τοϋ Μ πρέχτ στό " α!σθητικό πcδίο " ήταν τελείως άvτίθετη
άπό τοϋ Λούκατς. Ό Θεατρικός συγγραφέας άπορρίπτει έντε
λιiiς τή Θεωρία πού έπιβάλλεται άπό τι'] Μ όσχα καi πού κη
ρύσσει τ ό ρεαλιστικό ϋφος έπιτίθεται σέ πολλούς άπό
τούς πολυπαιζόμενους τότε ·· σοσιαλιστi:ς κλασικούς " καί
καταδείχ:νει τό μικροαστικό ύπόστρωμα τοϋ ρεαλισμοϋ τους,
••

"

Ό διάσημος μαρξιση/ς Οεωρητικός τ·ijς Τέχνης Γκι1οργκ Λο ύκατς, πνευματι κός κιιρίαρχος στψι .Ει1ρ ώπη τύv καιρό τοίί δ6yμ α 
τ ο � γ ι ά τό σοσιαλιστικό ρεαλισμ6, ριχν6ταν dκατάπαυdτα στό ΛΙπiρ τ ο λτ il!πρέχτ ε ίσπρ άττο ντα ς, ταυτ6χρονα, τίς έξοι•τωτικ/c
rί9ω11ε ίες τοϋ μαρξιστί) συyγραφι1α. Λ ίγο μετά τό Οάι,ατο τοίi ilΙπρiχτ, τόν d ιι α y vώρ ισε " αύΟεΗικό συyyραφiα " dλλά . . . rlρι στu
η-ί.ι κlι 1 Στ·ή φω το γραφ ία . ό Λ ο ύκατς, &ξι.ά, σ� μιά σω•ομι λία /lf� τούς φιλ6dοφο ΙJς Πίιικο ιις, Χόλτς καί "Αμπειιτ 9οπ . στιί f .'lfjfί
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Λlιιί U%Ι} Ι'Ι%ή μu%iτα τιvv U%Ι)Ι'Ογράφωιι J(άρλ rrι�ι· Λππειι %Uί Ντίπ!J ιl /:τ iργ%, συι•εργατιvι• τυϋ Jl/πρt'χτ, %αμ ωμ ι!ιι η γιά τύ
πριvτο rίι•ι!{Juσμα τοϋ " J(αται)ότη ", μιι1ς dπό τίς 27 ο'% ψt' ς τού έργο υ " Τρόμος %αί άΟλιότητα τοϋ Γ' Γ'άιχ " . Στά .1938, γ ι ά
πρώτη φορά ό Γ%t'οργ% ι1ού%ατς μ ίλησε, κάπω'ς ζορισμέιια άλλ' όπωσδ1)ποτε έπαι1•ετι%ά, γιcί τό Μπρέχτ. Ίlταv γι ά τόιι " Πα 
ται>ότη " . Ό ιl/πρiχτ τό έπεσι)μα�•ε, μt' %άποια έκπληξη, ατό Ίlμερολόγι ό του : " Ό Λ ού%ατς χαιρέτισε τό11 " Καταδότη "
'
ιι ί!.ι•αι• τρόπο ποι} δείχι•ει πιίις 1/ι ι ο ι Ι J Ια i'ι•ας άμαρτωλός πού γύρεψε %αταφύγιο ατούς %όλποιις τού Στρατού τ·fίς Σωτηρlας "
•

Ό Μ πρέχτ βλέπει άκόμα καί τόv ·· Ή ρεμο Ντόν . , τού Σο
λόχοφ - τό πιό σημαντικό πεζογράφημα τών πρώτων χρόνων
τής σταλινικi'\ς πr.ριόδου - μάλλον σάv ενα ίμπρεσιονιστικό
μυθιστόρημα. Τά πρόσωπα τού μυθιστορήματος αύτού είνα ι ,
βέβαια , φορείς 11 Θικών άξιών, άλλά κανένας λόγος δέ γίνεται
γιά ηi ν κοι νωνικ1i τους κατάσταση - συνεπώς, δέν πρό
κειται γιά ρεαλιστικό μυθιστόρημα. Κατά τό Μπρέχτ, ή
ρεαλιστική τέχνη εlναι ·· μιά τέχνη πού κατcυ Ούνεται άπό
η;ν πραγματικότητα έναντίον τών Ιδεολογιών καί πού δίνει
λαβ 1) σέ ρεαλιστικά συναισΘ1iματα, σκέψεις καί πράξεις ".

Παίρνοντας άφορμή άπό τ ίς δ ιενέξεις άνάμεσα στούς ίστο
ρι κούς τής σοβιετικής λογοτεχνίας, σημειώνει : " Δέν ξέ
ρουμε στήν πράξη τί Θά πεί μεθοδ ική tρευνα. Άν τυχόν δμως
τήν έπιχειρούμε καμιά φορά, τότε τό δλο πράγμα άποχτa
χαραχτiιρα άντιδι κίας. Τό ϋφος τού έγχει ρήματος είναι τρο
μερά αύταρχικό καί δουλι κό μαζί· ό τόνος μισαλλόδοξος καί
προσωπικός ή δλη διαδι κασία στείρα. Προφανώς αύτό δέν
εlναι τό κατάλληλο περι βάλλον γ ι ά νά εύδοκιμiισει μιά ζων
τανή , μαχητικ1i καί χυμώδης λογοτεχνία . Πράγματι , δχι
μόνο δέν ύπάρχουν σημαντικά μυθιστορήματα, άλλά φτά
νουμε στό σημείο νά Θεωρούμε άξιόλογη μιά μυθιστορηματικ1i
φυλλάδα σάν κι αύτή τού 'Αλέξη Τολστό ι . Δέν ύπάpχει οϋτε
ε ν α εργο, οϋτε ε ν α Θεατρικό πρόσωπο, κωμικό η τρα
γ ικό, οϋτε μ ι ά όλοκληρωμένη γλωσσική φόρμα, οϋτε ή
π α ρ α μ ι κ ρ ή φιλοσοφική ποιότητα - σ' όποιοδήποτε
ϊ; ργο κι aν έξετάσουμε. Κ ι αύτό συμβαίνει ηiν &ρα πού δ ια
θέτουμε ενα θέατρο [κανό γιά τίι π ι ό άξιόλογα έπ ιτεύγματα " .
Ό Μπρέχτ - κ ι αύτό τόν διαφοροποι εί- καταφαν&ς άπό τούς

Ciλλους κριτι κούς πού άναπτύσσουν τήν ίδια έπιχειρηματολο
γία ί:ξω άπό τά σύνορα τής ΕΣΣΔ - δέν έκμεταλλεύεται τήν
όλότελα έσφαλμένη καί όλέθρια καλλιτεχνικ1i πολιτική ώς
πρόσχημα γιά νά έξαπολύσει καθολική έπίθεση ένάντια στή
Σοβιετική Ένωση . 'Απέναντι στίς χώρες δπου εχει έπιβληθεί
μιά σοσιαλιστική οργάνωση τής κοινωνίας τη ρεί τήν ίδια
άκριβ&ς στάση μ' αύτή πού κρατούσε ό Μ άρξ άπέναντι στή
σοσιαλδημοκρατία τού καιρού του : είναι " θετικά κριτικός ".
Ή λεπτομερειακ1i κριτικ1i του δέν εχει σά στόχο νά " ξεσκε
πάσει σοβαρότατα λάθη " ii ν'ιάποδείξει πώς πρέπει όπωσδiι
ποτε νά ύπάρχει κάτι κακό στήν δλη ύπόθεση : " Πρ&τα
πρώτα, μπορούμε μονάχα νά πούμε δτι οί μπολσεβίκοι δέν
i;ξεραν άπό πού νά πιαστούν γιά νά δημ ιουργήσουν μ ι ά δ ική
τους λογοτεχνία. Τίποτα δέ μϋ.ς έπιτρέπει νά iσχυριστούμε
δτι ο[ μέθοδοί τους άπέτυχαν στόν τομέα αύτό. Ί σως άρκεί
νά λεχθεί δτι οι μέθοδοι πού χρησιμοποιήθηκαν άπέτυχαν.
Ή κατάσταση 1)ταν ίδιαίτερα δυσμενής. Ή λογοτεχνία βρέ
θηκε άπροετοίμαστη τήν &ρα πού τό προλεταριάτο κατέλαβε
τήν έξουσία ". 'Αργότερα, ό Μ πρέχτ θά προεκτείνει θεωρη
τ ικά τ ίς άπόψεις αύτές βλέποντας τά καταστροφικά άποτελέ
σματα πού προκαλεί iι πίεση τού κόμματος πάνω στούς συγ
γραφείς : " Ή Σοβιετική Ένωση, μεταβάλλοντας αύτόματα
τήν άστική σέ προλεταριακή έπανάσταση , έξανάγκασε τούς
ύπάρχοντες προοδευτικούς συγγραφείς σ' ενα δλμα, μ' άποτέ
λεσμα νά σπάσουν οί ράχες η τουλάχιστον τά πόδια όρισμέ
νων άπ' αύτούς. Σέ μιά κερενσκιαν 1i Ρωσία, ε vας Έ ρεμπο υρ γκ
θά γινόταν λογοτεχνικ1i προσωπικότητα παγκοσμίου κύρους.
Αύτό πού δ Μαγιακόφσκι θεωροί)σε έλευθερία 1)ταν γιά
πολλούς συγγραφείς μιά στυγν1) καταπίεση . Έ τσι κι αύτοi
έκδικ1i Ο ηκαν τό Μ αγιακόφσκι ". Γιά τό Μ αγιακόφσκι καί
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τό Μπρέχτ, έπαναστατικ1i θεωρία καί πρακτικ1i άποτελοϋσαν
μιά ένότητα μέ τή λενινιστική σημασία τοϋ δρου. Ήταν σέ
θέση νά γράφουν " σύμφωνα μέ τή θέληση τοϋ κόμματος ".
Γιά μερικοuς Cίλλους συγγραφείς, πού ήταν άπλως συνοδοι
πόροι η ρομαντικοί έπαναστάτες, άλλά προσπαθοϋσαν εντιμα
ν' άγωνιστοϋν γιά τήν ύπόθεση τοϋ λαοϋ, ή θέληση κ' οί
άξιώσεις τοϋ κόμματος σήμαιναν, άντίθετα, τόν όλεθρο της
τέχνης. Γιά τό κόμμα, πάλι, ήταν πιό βολικοί ο[ " συμπα
θοϋντες " παρά οί σοσιαλιστές συγγραφείς. Κ' ετσι φτάσαμε
στήν κωμική κατάσταση , νά δέχονται ό Μπρέχτ κι ό Μ αγια
κόφσκι , ταυτόχρονα, άπό τή μιά μεριά τήν κριτική τοϋ κόμ
ματος έπειδή δαχτυλοδειχτοϋν τά σφάλματα καί φέρνουν στό
φως τίς άντιφάσεις κι άπό τήν Cίλλη, τίς έπικρίσεις των άστων
συναδέλφων τους, πού τούς καταμαρτυροϋν τό γεγονός · δτι
ύποκύπτουν αδιαμαρτύρητα σ' δλες τίς θελήσεις τοϋ κόμ
ματος.
Στόν πρόλογό του γιά τή δυτικογερμανική εκδοση τοϋ βιβλίου
του " Ό ρωσικός ρεαλισμός καί ή παγκόσμια Λογοτεχνία "
( 1 964), ό Λούκατς χαραχτηρίζει τήν τοποθέτησή του ύπέρ
των συγγραφέων τοϋ παρελθόντος, στά πλαίσια της συζήτησης
γιά τόν έξπρεσιονισμό καί τό ρεαλισμό, σά, μιά " όπισθο
χώρηση πού προετοιμάζει ενα καλύτερο aλμα , - μέ τή λενι
νιστικ1\ σημασία τοϋ δρου. Ήθελε, λέε ι , νά χτυπ1Ίσει i:μμεσα,
αναλύοντας δηλαδή τό εργο των μεγάλων ρεαλιστων τοϋ
παρελθόντος, τή " φλύαρη σχηματικότητα πού χαραχτήριζε
τή λογοτεχνία " της σταλι νικης περιόδου. Ή συντ�Ίρηση της
παράδοσης ητανε γι' αύτόν άπλως 11 εκφραση της " νοσταλ
γίας γιά μιά τέχνη πού απεικονίζει μέ τόν άρμόζοντα τρόπο
τή σύγχρονή της πραγματικότητα ". Ή δήλωση αύτή μπορεί,
ίσως, νά 'χει πραγματικό αντίκρυσμα μόνο στ�;ν περίπτωση
τοϋ σημερινοϋ {στορικοϋ της λογοτεχνίας Γκέοργκ Λούκατς,
γιατί τήν έποχή πού ζοϋσε έξόριστος στή Μόσχα, ό ρόλος
πού επαιξε στόν τομέα αύτό 11ταν πολύ πιό όλέθριος. Τελικά,
δέν ήταν μόνο πού πολέμησε, στ' όνομα τοϋ ρεαλισμοϋ,
έναντίον τοϋ " φορμαλισpοϋ " καί της " παρακμης " των

Προύστ, Τζόυς, Κάφκα, Ντός Πάσσος καί Μπρέχτ. Τίς τά
σεις πού 'θελε νά " ξεκαθαρίσει " ό Λούκατς, δέν τίς ένσάρκω
ναν, σέ καμιά περίπτωση , οί " μέτριοι , ύπερβολικά φλύαροι ,
σχηματικά νατουραλιστές [έκπρόσωπο ι] τοϋ σοσιαλιστικοϋ
ρεαλισμοϋ '', αλλά σοβιετικοί συγγραφείς πρώτου μεγέθους,
δπως οί Έρεμπουργκ, Όλέσα καί Τρετιακόφ. Άλλωστε ό
Λούκατς φρόντισε πολύ προσεχτικά νά απαλείψει τίς έπι
θέσεις έναντίον αύτων των συγγραφέων (3) στίς τελευταίες
έκδόσεις των κειμένων του.
Πρίν άπό τή συζ11τηση τοϋ " Das Wort " εΙχαν δημοσιευτεί
στό περιοδικό " J nternationale L i teratιιι· " δυό Cίρθρα του :
" 'Ακμή καί παρακμή τοϋ έξπρεσιονισμοϋ " καί " 'Αφήγηση
i1 περιγραφή ; ". Τό δεύτερο aρθρο προκάλεσε ίδιαίτερη δυσα
ρέσκεια στό Μπρέχτ. Σ' αύτό τό κείμενο, ό Λούκατς αντι
παραθέτει τόν άφηγηματικό τρόπο των Τολστόι , Μπαλζάκ
καί Σκότ στόν άντίστοιχο των Φλωμπέρ καί Ζολά . 'Υποστη
ρίζει δτι οί πρωτοι παρουσιάζουν γεγονότα " πού είναι ση
μαντικά καθαυτά καί άντλοϋν τό σημασιολογικό τους κύρος
άπό τ ii μοίρα των προσώπων πού έμπλέκονται σ' αύτά. Γιατί
άκριβως, τοϋτα τά πρόσωπα, μέσα στό πλούσιο ξετύλιγμd
( 3) Ό Λούκατς γράφει π.χ. σχετικά μέ τό11 Όλέσα : " Ή συ 
ζιίτηση σrι/1• "Ε1ιωση τώ11 Συγγραφέω11 γιά τό ι•ατουραλισμό καί
τό φορμαλισμό δείχ1·ει όλοφά1•ερα πόσο λίγο cχουμε προοδεύσει.
Παρά τό γεγο1•ός δτι τό iiρΟρο τι;ς " Πράβδα " ιίταιι σαφέστατο,
ιί συζιίτηση δέ11 ίiγγιξε σχεδό1• καΟόλου τά βασικά προβλιίματα
τού 1·ατουραλισμοϋ καί τοϋ φορμαλισμού. Τό γεγο1•ός δτι ό σύ1·
τροφος Όλέσα Οεωρεί τό Τζόυ:; πιό έ1•διαφέρο1•τα άπό τό Γκόρ
κι σrό έπίπεδο τιίς φόρμας εί1·αι καίρια έ1•δεικτικό : φα1•ερώ1•ει πό
σο Οολό παραμέ1•ει γιά τού:; συγγραφεί:; μας τό πρόβλημα τιϊς
φόρμας κι cίί:; ποιό βαΟμό έξακολουΟοϋ1• 1•ά συγχέουι• τι/ φόρμα
μέ τι/1• τεχ1•ικι/ μπλεγμέ1•οι καΟώ:; εί1•αι σrίς παραδόσεις τι;ς πα
ρακμασμέ1•ης άστικι;ς τάξης ιωί τοίJ Μπογκ1-τά1•οφ (" fιιteπια
ιίοιια/e Life/'{/fιπ " Νο 1 1 , 1 936) .

Τ ό πρώτο έλληνι.κό d11έβασμα τοϋ " J(αταδότη ", τό 1959, άπό τόιι J(ιίρο}.ο J(ο ύν dτό " Θc'ατρο Τέχνης ", σ ε�•α πρ6γραμμιι
μο116πρακτω11 μέ τό11 τίτλο " Τέσσερις μορφές σt' πέιιτε εiκ61•ες " . Στή φωτογραφία, ό Γιώργος J(ω1•dταντ{1ιου, ή 'Α γγέλικα
Καπελλαρή κ ι ό μικρός Π. Χατζηαζόγλοι·. Έμφαι•ιξ6ταν άκ6μα καί 1) ιll. Μαρμαρι11οϋ. Ό Μπέρτολτ Μπρέχτ ε ίχε dυνοψldει
το ς έπαί11ους τού Γκέοργκ Λ ο ύκατς γιά τόιι " Παταδ6τη ", κά1•01•τας τήν :ταραηίρηση δτι, καί στήιι περίπτωση το1! " Τρ6μ uς
και dθλι6τητα dτό Γ' Ράι χ " ε ίχε έφαρμ6σει τήι• 1\πόr5ικη τ ε χι • ι κ?i τοίί JΙΟ1'Τά!:., γιά η)ιι όποία τ6σα τού ε ίχαιι
φιίλ}.Η
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Τό δεύτερο έλληνικό dνέβασμα τοϋ " Παταδ6τη ", τό 1975, dπό τόν Πάρολο Πούν στό " Θέατρο Τέχ11ης ". Αύτ�} τή φορά
μαζί μέ iίλλες 18 σκηνές dπό τό " Τρ6μος καί d0λι6τητα τοϋ Γ' Ράιχ " . Ά11τρας, δ Δημ. Χατζημάρκος. Γυναlκα, 1) Έφη
Ροδlτη. Γι6ς, δ Βασ. Δροσ6πουλος. Ό Λούκατς dναγνώρισε πώς δ Jlι[πρέχτ δεlχ11ει στό11 " Παταδ6τη " του πώς ή φασιστική
τρομοκρατ[α dιιατι11άζει δλα τά βάΟρα τής dνΟρώπι1ιης συμβlωσης, πώς διαβρώνει τήιι έμπιστοσύνη dνάμεσα στόν aντρα, τή
γυιια[κα καί τό παιδl, καταρρακώνοντας καί συντρlβο1ιτας δ,τι dκριβώς lσχυρlζεται πώς προστατεύει : τ�]ν οlκογένεια

τοίί άνθρώπινου βίου τους, εlναι χαραχτηριστικά του κοινω
νικού βίου ". Στούς Φλωμπέρ καί Ζολά, δμως, τά πρόσωπα
εlναι Θεατές των γεγονότων. Κατά τό Λούκατς, τό στοιχείο
πού βαραίνει προκειμένου νά κρίνουμε eνα συγγραφέα εlναι
" 11 Θέση του σέ σχέση μέ ηi ζω1Ί ". Άφ�'J Ύηση καί περιγραφή,
λοιπόν, ετναι οί δυό βασικές μέθοδοι άναπαράστασης πού
χαραχτηρίζουν δυό διαφορετικά στάδια του καπιταλισμου
καί συνεπάγονται δυό διαφορετικές στάσεις τοίί συγγραφέα
ά.πένανη στήν πραγματικότητα. Ή περιγραφή άπαιτεί τήν
ισοπέδωση των πραγμάτων. Αρα, 11 μέθοδος αύτή άποτελεί
κίνδυνο γιά τό λογοτεχνικό ρεαλισμό. Ό Λούκατς ζητά ά.πό
τό μυθιστόρημα " νά παρουσιάζει τή ζωή στό σύνολό της
καί σ' δλη η)ν εκταση τής ά.νάπτυξ1Ίς της ". ο ι μοντέρνοι
συγγραφείς έκδηλώνουν φανερά έπιστημονικοφανείς :rάσεις,
πράγμα πού όδηγεί στόν " τέλειο ύποκειμενισμό ". Γι' αύτό
ά.κριβως δέν πρέπει νά ύπάρχει " ποίηση των πραγμάτων "
ά.νεξάρτητη άπό τά άνθρώπινα πcπρωμένα : " Τά πράγματα
ά.ντλοίίν ηiν ποιητικ1Ί τους ύπόσταση μόνο άπό τίς σχέσεις
τους μέ ηi μοίρα των άνθρώπων. 'Επομένως, ό άληθινός έπι
κός συγγραφέας δέν περιγράφει τά πράγματα, ά.λλά ά.φηγείται
τό ρόλο πού παίζουν στή διασύνδεση τών άνθρώπινων πε
πρωμένων ". οι άνθρωποι πρέπει νά περνουν ά.πό η; δοκιμασία
τής " αύΟεντικότητας τi'jς πράξης " ένώ τά " άναπαριστώμενα
ά.νθρώπινα πcπρωμένα " πρέπει εύΟύβολα νά γεννουν μέσα
μας μιά ποιητι κ1i συγκίνηση . Μόνο ό " άληθινός έπικός "
μπορεί νά παράγει " μορφές πού ά.ντέχουν στό χρόνο ". Οί
μοντέρνοι ρcαλιστές συρρικνώνουν τίς διαστάσεις η"'jς καπι
ταλιστικi'jς πραγματικότητας . Ό Λούκατς δέ δέχεται πιά
καμιά έξωτερικ1i περιγραφή καί άπαιτεί ίδιαίτερα ά.πό τούς
σοσιαλιστές συγγραφείς νά έξουδετερώσουν τά " ύπολείμματα
του καπιταλισμού ". Ό Φλωμπέρ, τελικά, κηρύσσεται άθωος,
έπειδ1ί, δταν ζούσε, δέν εlχε γίνει άκόμα 11 'Οχτωβριανή
•

έπανάσταση . Σ�ίμερα, δμως, στή Σοβιετική "Ενωση δέν έπι
τρέπεται πλέον, γιά παράδειγμα, " ν' άντιμετωπίζει κανένας
τά έπικά προβλi1ματα ώς ρεπόρτερ ".
Ή κριτικ1i του Λούκατς στοχεύει ονομαστικά τά μυθιστο

ρ1Ίματα του Τρετιακόφ. Ό κριτικός ύποστη ρίζει πώς ό συγγρα
φέας αύτός χρησιμοποιεί τούς άνθρώπους άπλως ώς είκονο
γραφικό ύλικό καί γράφει " μυθιστορήματα - ντοκουμέντα ",
έκπροσωπώντας eτσι τή Θεωρία η"'jς " β ιογραφίας των πρα
γμάτων ". Ό Λούκατς πιστεύει πώς eνα μυθιστόρημα, άπό
ηi στιγμή πού δέν παρουσιάζει μ ι ά " ά.τομική " μυθοπλασία,
ένέχει αύτόματα σαφείς κοινωνικές καί κοινωνιολογικές τά
σεις : " Ό Ο.πειρος πλούτος τi'jς ζωi'jς χάνεται άναπόφευκτα
ά.πό τήν &ρα πού δέ βγαίνει στό φως τό σύνθετο πλέγμα τών
δρόμων καί τών έλιγμών μέσα άπό τούς όποίους ot συγκεκρι
μένοι , ξεχωριστοί άνθρωποι συνθέτουν, συνειδητά i1 άσύνειδα,
έκούσια η άκούσια, τήν εiκόνα τοίί καθολικου ". Ή περιγραφικ1i
μέθοδος άφαιρεί άπό τό μυθιστόρημα όποιαδ1Ίποτε ενταση .
Ό Λούκατς άναφέρει σάν άντίθετο, Θετικό παράδ"ειγμα τό
Σολόχοφ : " 'Αρκεί ν' άναφέρουμε τήν τέχνη καί τό βίο του
Σολόχοφ ". Τελικά, στήν περίπτωση του ρεαλιστ1; συγγρα
φέα έξίσου καθοριστικό ρόλο παίζε ι κι ό τρόπος ζω1; ς του,
γιατί " τ' άχνάρια πού άφ1ίνει στ�) συνείδηση τό παρελθόν
σημαίνουν πάντα κάτι άνάλογο καί γιά τό βίο τών άνθρώπων ".
'Απ' άφορμ1) τό 0.ρθρο αύτό, ό Μπρέχτ σημειώνει στό 'Ημε
ρολόγιό του : " Πρόκειται γιά τρισμέγιστη βλακεία ". Στήν
άρχ1) καταγγέλλει περιπαιχτικά τ�) δόλια παραπλανητικ1i
όρολογία κ' έξηγεί στόν " Κύριο ΚαΟηγητ1i " δτι οί κοινωνικές
άλλαγές μπορεί κάλλιστα νά 'χουν συντελέσει στό νά τεθεί
ύπό άμφισβ1ίτηση καί ή παραδοσιακ1i άφηγηματική φόρμα :
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" Λοιπόν, ό Λούκατς πιοτειJι:ι δτι στά πρ&τα άστικά μυΘιστο
ρ1iματα (Γκαίτε) ύπάρχει ενας " μεγάλος πλουτος ζωης "
κι δτι τό μυθιστόρημα αύτου του εϊδους δημιουργεί " τήν
ψευδαισΘηση πώς παρουσιάζει τή ζω1i στό σύνολό της καί
σ' δλη τήν εκταση τ η ς άνάπτυξής της " . Λοιπόν, τό ϊδιο κά
νετε καi σείς! Μόνο πού σ�;μερα τίποτα δέν άναπτύσσεται
πιά καi δέν ύπάρχει ζωή πού ν' άποχτά εκταση ! Όλο κι δλο
πού Θά μπορουσε νά συστ1;σει σ�iμερα κανένας είναι : διείσδυ
ση σέ μεγάλη κλίμακα . ·Αλλωστε ό καπιταλισμός, ή περίφημη
" σιδηρά πτέρνα ", άνησυχεί γ ι ' αύτή άκριβ&ς τήν έκτετα
μένη δ ι ε ίσδυση . Π ραγματι κά, αύτά πού Θά πρέπει μάλλον νά
περ ιγράψουμε είναι έλιγμοί , σφαλεροί δρόμοι, έμπόδια, φρε
ναρίσματα καί βλάβες των φρένων κ.λπ. Καθώς δμως αύξάνε
ται ή ποσότητα, έπέρχεται 11 άνατροπ1ί - Ό Λούκατς, πού 'χει
τιiν τάση νά μεταφέρει τά πάντα άπό τή σφαίρα του κόσμου
στή σφαίρα της συνείδησης, διακρίνει τήν άνατροπή αύτή
(μέ άγανάκτηση ) μόνο στό χ&ρο άκριβώς της συνείδησης.
Στό Ζολά, ενα σύμπλεγμα πραγματικών καταστάσεων συγκρο
τεί τόν πυρ1'ινα τών μυθιστορημάτων : τό χρημα, τό άνΘρα
κωρυχείο, κ.λπ. 'Η όργανική πολλαπλότητα τ η ς σύνθεσης
μετατρέπεται σέ μηχανική δ ιασύνδεση, σέ μοντάζ. Αύτή είναι ,
δυστυχ&ς, 11 κατάσταση : τό μυθιστόρημα άποβάλλει δλο καί
πιό πολύ τό άνΘρώπινο στο ιχείο ' Γι ' αύτό άκριβώς κι ό φου
καράς ό CίνΘρωπος φέρνει σήμερα σκοτουρες στούς φουκαρά
δες συγγραφείς πού ξέπεσαν άπό " τ1iν άφ1iγηση στήν περι
γραφ1i ". οι συγγραφείς συνθηκολογουν. Υ ! οθετουν τήν
καπι ταλιστι κ1i όπτικ1i, άφαιρουν άπό τιi ζω1i τό άνθρώπι νο
στοιχείο. Τίς δ ιαμαρτυρίες πού ξεσηκώνει ή στάση τους αύτή
τίς θεωρουν άνάξιες λόγου, γιατί ερχονται post - Γestιιιη
(Σ.τ.μ. : κατόπιν έορτης) καi δέν εχουν καμιά σχέση μέ τήν
δλη ύπόΘεση, είναι έκδηλώσεις μ ιάς ψευδοριζοσπαστικi;ς
συμπεριφοράς . Αύτό δμως πού δέ βλέπει ό Κύριος Καθηγητ ής
είναι δτι τό έξανδραποδισμένο προλεταριάτο βάζει πράγματι
δλη του τι)ν άνθρωπιά σ' αύτιi τή δ ιαμαρτυρία κι άπό κεί ξε
κινάει γιά νά πολεμήσει ένάντια στι;ν άπανθρωπιά του παρα
γωγικου μη χανισμου. οι στροφές πού παρουσιάζουν οί και
νούριοι δρόμοι δέν πρέπει νά έπιφέρουν μιά άνασκευ1i της
μυθιστορηματικ1)ς φόρμας. 'Υπάρχει πράγματι έδώ μιά άντί
ληψη του πλούτου (φανερώνεται σέ φράσεις δπως " αύτός
ό πλουτος της πλοκης "), πού άγωνίζεται νά έπιβιώσει . Τό
,,
,,
" πολύ εγι νε " πλέον καi δέν ύπάρχει ϊχνος πλούτου πιά.
Ή τέχνη του άριΘμητ ι κου λογαριασμου εγι νε τέχνη της
θεωρητικης δ ιατύπωσης. Δέν κατέχει πιά τι)ν ϊδια Θέση , δέν
εχει πιά θέση στούς " δ ιαλογισμούς του fiρωα ". Πρέπει νά
καταλάβουμε πώς ό συγγραφέας βλέπει κάτι καινούριο στόν
όρίζοντα δταν άντιμετωπίζει άφαιρετικά τόν προλετάριο".
Ή άφηγηματική φόρμα τών Μ παλζάκ, Τολστόι κ.λπ. εγινε
χίλια κομμάτια μόλις 1'ι ρθε σ' έπαφή μέ πλέγματα πραγματι
κών καταστάσεων " χωρίς ψυχ1i ", δπως τό άνθρακωρυχε ϊο,
τό χρημα κ . λπ . καί δέ Θά τήν άνασυγκολλ1iσουν ο[ προτροπές
του ΚαΘηγητ η . Α Ι Ι t l1e k ing's l1orses and all t l1e k i ng's ιηeη
cοιι ldιι't pιι t Η ιιn1pιy Dιιιηpιy togetl1er agaiπ . Ι Μ ήτ' δλα τ'
Cίλογα του βασιλιίi, μi1τ' δλοι ο[ CίνΘρωποί του μπορούσανε
νά ξαναφτιάξουνε σωστόν τό Χάμπτυ - Ντάμπτυ ( Lewis CaΓ
roll )l . Ό Ζίντ γράφει τό κυριότερο μυθιστόρημά του μέ θέμα
τι) δυσκολία άκρ ιβ&ς του νά γράψεις ενα μυθιστόρημα ( " Οί
παραχαράκτες "). Ό Τζόυς συντάσσει ενα κατάλογο των περι
γραφικ&ν είδών, καί τό μοναδικό μεγάλο λαϊκό άφi�γημα του
καιρου μας, ό " Σβέικ " του Χάσεκ, άποτίναξε τή φόρμα του
άστικου μυθιστορήματος γιά νά γίνει Θεατρικό εργο ".
Ό Μ πρέχτ συνόψισε τούς έπαίνους του Λούκατς

γιά τόν
κάνοντας τήν παρατi1 ρ ηση δτι καί σ' αύτή
τήν περίπτωση είχε έπακριβ&ς έφαρμόσει τ ιi ν ύπόδικη τε
χνική του μοντάζ. Ό δραματουργός είχε κάνει " μοντάζ "
Ι\:αi σ' Cί λλα εργα του καi έπι καλείται συνεχώς άνάλογες
προσπάθειες πού γίνονταν εϊτε στόν κ ινηματογράφο, εϊτε άπό
άλλους συγγραφείς. Χρησιμοποιεί τό μοντάζ στήν περίπτωση
πού ό ϊδιος κρίνει κατάλληλη καi τό ύπερασπίζεται γενικά
έναντίον της έπιχειρηματολογίας του Λούκατς : " Δέν εχω
λόγο νά δ ιαφημ ίσω όπωσδιiποτε τήν τεχνικιi του μοντάζ του
Ντός Πάσσος [ . . . ]. Δέ μπορ& δμως νά έπιτρέψω σ' όρισμέ
νους νά καταδι κάζουν αύτή τήν τεχνική στό δνομα της δη
μ ιουργίας μυθιστορηματικών προσώπων " πού μένουν " . J1ρώ
τα πρ&τα, ό Ντός Πάσσος άπεικόνισε μέ άξιοσημείωτο τρόιτο
" τiς άνταγωνιστι κές σχέσεις κι άλληλεξαρτήσεις τών άν
Θρώπων ", εστω κι Ο.ν ο[ συγκρούσεις πού άποκάλυψε δέv
ι;ίναι ίδιες μ' αύτές πού ξέρουν τά πρόσωπα του Τολστόι ,
ΚαταιJ6τη

δπως κ ' ο ί άλληλεξαρτήσεις δέν είναι ταυτόσημες μ ' αύτές
πού συναντάμε στά μυΘιστορ 1iματα του Μ παλζάκ. Έπειτα,
τό μυθιστόρημα δέ στηρίζεται ύποχρεωτικά άπό τήν άρχή
ως τό τέλος του στό " πρόσωπο " καί , κυρίως, δέ στη ρίζεται
στόν τύπο του προσώπου πού έπι κρατουσε τόν περασμένο
αίώνα. Δέν πρέπει νά μάς περνάει άπ' τό μυαλό ή ίδέα πώς
ύπάρχει ενα είδος Βαλχάλλα (Σ.τ.μ . : τόπος διαμονής τ&ν
1iρώων της σκανδιναβικης μυθολογίας πού σκοτώθηκαν στίς
μάχες) γιά τά λογοτεχνικά πρόσωπα πού 'μειναν στούς αί&νεζ
- κάτ ι , iiς πουμε, σά Μουσείο τι) ς Μαντάμ Τυσσώ δπου
κατοικοεδρεύουν μόνον τά πρόσωπα πού Cίντεξαν στό χρόνο :
άπό τ1)ν Ά ντιγόνη ως τι) Νανά κι άπό τόν Αίνεία ϊσαμε τό.
Νεχλιούντοφ ".
Ό Μπρέχτ προσάπτει στό Λούκατς τό γεγονός δτι άντιμετω

πίζει τό πρόβλημα του ρεαλισμου σάν πρόβλημα μορφ1) ς
εχοντας σάν κύρ ιο στόχο του τιiν τεχνική : " Δέ θά 'πρεπε
νά τείνουμε " εύ1iκοον οuς" σ' αύτούς πού μεταχειρίζονται
μέ μεγάλη εύκολία τόν δρο " φόρμα " - μέ τέτο ιον τρόπο
πού νά νομίζει κανείς δτι ή φόρμα είναι κάτι δ ιαφορετικό
άπό τό περιεχόμενο, σχετικό ii Cίσχετο μέ τό περιεχόμενο καi πού άποστρέφονται τόν δρο " τεχνι κιi " πού τόν Θεωρουν
περίπου ταυτόσημο μέ τ1i " μηχανική ". Δέν πρέπει νά μάς
σταματάει τό γεγονός δτι κάνουν άναφορές στούς κλασικούς
(του μαρξισμου) στούς όποίους πράγματι άπαντα ό δρος
" φόρμα ". Δέ δίδαξαν οί κλασικοί τήν τεχνικ1i της μυΘιστο
ρηματικης γραφης. Κανένας δέν πρέπει νά τρομάζει άπό τόν
δρο " μηχανικός " έφόσον άναφέρεται στήν τεχνική . 'Υπάρ
χει μιά μηχανι κ1i πού πρόσφερε κ' έξακολουθεί νά προσφέρει
μεγάλες ύπηρεσίες στ1)ν άνΘρωπότητα : πρόκειται άκρι β&ς
γιά τ 1i μηχανική τ�) ς τεχνι κ1) ς. Οί " όρΘόδοξοι " πού βρί
σκονται άνάμεσά μας, αύτοί πού ό Στάλιν τούς δ ιακρίνει σέ μ ιάν Cίλλη περίπτωση - άπό τά δημιουργικά πνεύματα,
προσπαΘουν μέ όρισμένες λέξεις, πού τίς χρησιμοποιουν
τελείως αύΘαίρετα, νά ξορκίσουν τά πνεύματα". Κατά τό
Μ πρέχτ, ό Λούκατς κ' οί όπαδοί του άντιμετωπίζουν φορμα
λιστικά τά προβλiιματα της φόρμας. Ό μαρξισμός τους είναι
μάλλον "μουρξισμός". Ι I l1 r Ma ι·χ isιηιιs sei ehe r " Μ ιι rχ ί sιηιιs ".
('Αμετάφραστο λογοπαίγνιο. Ό μαρξισμός τους είναι μάλλον
ενας όλέΘριος έρασ ιτεχνισμός (Σ.τ.γ.μ . ) ! . ' 0 Μ πρέχτ χαραχτη
ρίζει ώς έξης τ1;ν έπ ιχειρ ηματολογία τους : " ο ι άστοί ρεαλι
στές καλλιεργουσαν εναν άτελη ρεαλισμό. Έξακολουθουσαν
νά π ιστεύουν σέ εϊδωλα. Άς παραμερίσουμε, λοιπόν, τά εϊ
δωλα κι δλα Θά 'ναι έντάξε ι . "0,τι εκαναν οι προηγούμενοι
γί νεται παραδεκτό καi ύφίσταται άπλώς όρισμένες τροποποι
ήσεις. 'Αντιλαμβάνονται τό Μάρξ σάν ενα Ρι κάρντο πού
κατάληξε σέ σωστά συμπεράσματα. Τίποτα παραπάνω. Ό
Σολόχοφ, πάλι , είναι ενας Μ παλζάκ άπελευΘερωμένος άπό
μερι κές παρωπίδες. Στήν πραγματικότητα, βέβαια, οί Σολό
χοφ δέ δ ιαθέτουν ίχνος άπό τόν ύλισμό του Μ παλζάκ (ί:να
άλλόκοτο κράμα ρομαντισμου, λαιμαργίας γιά τά " γεγονότα ",
συλλεκτικης μανίας, Θεωρητι κολογίας κ .λπ.), ένώ ταυτόχρονα
φορουν άπείρως περισσότερες παρωπίδες ".
Ό Μ πρέχτ πιστεύει δτι είναι άδύνατο νά άντιμετωπίσεις

τό ύλικό καί τά προβλήματα του σήμερα χωρίς νά έπι νοήσεις
καινούριες φόρμες. 'Απορρίπτει ώς μή μαρξιστική τήν προ
σπάθεια του Λούκατς νά μετατρέψει τό πρόβλημα του ρεαλι
σμου σέ ύπόΘεση φόρμας . Γιά τό δραματουργό δέν ύπάρχει Θέμα
καινούριας ii παλιάς φόρμας αύτό πού ζητά είναι ή κατάλλη
λη φόρμα: " Κάθε μορφικό στοιχείο πού μάς έμποδίζει νά
φτάσουμε στό βάθος της κοι νωνι κης αίτιότητας πρέπει νά
άπορρίπτεται . Κάθε μορφικό στοιχείο πού μάς βοηθάει νά
φτάσουμε στό βάθος της κοι νωνικης αίτιότητας πρέπει νά
χρησιμοποιείται ". Ό Λούκατς Θέλει νά συντηρήσει τίς
παλιές φόρμες μ' εναν τελείως έπιφανειακό τρόπο. Ό Μ πρέχτ
βλέπει τίς διατυπώσεις των θέσεών του δχι σάν άναλύσεις
άλλά σάν κανόνες κατασκευης σύγχρονων μυθιστορημάτων.
Καί τί έξυπηρετεί δλος αύτός " ό πλουτος της ζω ης " δταν
οί καταστάσε ις πού 'χεις νά περιγράψεις φωνάζουν " έκδί
κηση " ; Ό Λούκατς ζητάει πρόσωπα " καθαρά ", " άρμονικά "
κα ί " μέ πλούσιο ψυχι κό κόσμο " . Μ ' αύτό τόν τρόπο είναι
σά νά λέει πώς γιά τόν " έκφυλισμό " της λογοτεχνίας δέν
εύθύνονται οί κοινωνι κές σχέσει ς άλλά ol συγγραφείς. Ό
Μ πρέχτ χαραχτ11 ρίζει σά " μ ιά μοναδ ι κή ροπή πρός τό
είδυλλιακό " αύτή τήν άνησυχία πού γεννa στό Λούκατς
ή άποσύνΘεση τGJν άστι κών άφηγηματι κ&ν μορφ&ν : " Ή
τεχνι κ1i του Μ παλζάκ δχι μόνο δέ μεταβάλλει τό Χένρυ

Φόρντ σέ προσωπ ι κότητα τύπου Βωτρέν, άλλά - πράγμα
χειρότερο - δέν έπιτρέπει νά άπεικονιστεί ή νέα άνθρώ
πι νη ποιότητα τοϋ κόσμου του προλεταριάτου πού 'χει συνεί
δηση της έποχης του . ' Η τεχνι κή τοϋ -Απτον Σίνκλαιρ δέν
εΤναι πολύ και νούρια, άλλά πολύ παλιά γ ι ά νά έκπληρώσει
τό χρέος αuτό. Δέν εΤναι δηλαδιi , οϋτε πολύς οϋτε λίγος
Μ παλζάκ ".
'Ορμώμενος άπό τίς βία ι ες έπιιφίσεις τοϋ Λούκατς, ό Μ πρέχτ
άσχολi1 θηκε μέ όρισμένα εργα της " πρωτοποριακης " λογο
τεχνίας. Μ ελέτησε τόν κατάλογο των άμαρτημάτων, δηλαδη
τό μοντάζ, τιiν άποστασιοποίηση, τήν άλλαγ1i ϋφους καί τόν
έσωτερι κό μονόλογο, μέσα άπό τούς Ντός Πάσσος, Ζίντ,
Τζόυς, Ντόμπλι ν καί Κάφκα. Στό πλαίσιο τ ι) ς cρευνας αuτης
άνακάλυψε δτι ό " 'Οδυσσέας " εΤναι " ενα μεγάλο σατι ρικό
μυθιστόρημα " καί άναρωτi1θηκε iiν • · πράγματι τό μυθιστό
ρημα του Ί ωσ1iφ [ Ό Μ πρέχτ άναφέρετα ι σαφως στό μυθι
στόρημα ·• Ό Ί ωσιiφ καi οί άδελφοί του " , τό μείζον εργο
του Τόμας Μάν, πού ό τρίτος καί προτελευταίος τόμος του
κυκλοφόρ11σε τό 1 936 (Σ.τ .γ.μ . ) Ί r.Τναι γραμμένο σέ uφος πολύ
πιό λαϊκό άπό τόν ·· 'Οδυσσέα " . Στό iiρθρο του ·· Π ρακτ ικi]
συμβολή στιi συζ11τηση γ ι ά τόν έξπρεσιονισμό " [Suι- le
Γea l ί sιηe, δπ. παρ . , σελ . 82 κ . έ . ], ό Μπρέχτ εγραφε : -Ακου
σα πολύ εξυπνους άναγνωστες νά έπαινουν τό βι βλίο του
Τζόυς γ ι ά τό ρεαλισμό του. Μ ' αύτό τόν τρόπο βέβαια δέν
παίνευαν τή γραφή (μερικοί μιλουσαν γ ι ά μοντερνισμό) :
νόμιζαν δτι τό περιεχόμενό του 11ταν ρεαλιστικό. Θά μέ ποϋν
όπωσδi1ποτε συμβιβαστ ικό, iiν όμολογ1iσω δτι διαβάζοντας
τόν " 'Οδυσσέα " γέλασα τό ίδιο σχεδόν δπως δταν δ ιάβαζα
τό " Σβέ ι κ ", προσθέτοντας μάλιστα δτι οί iiνθρωποι σάν
κ' έμi'ίς γελοϋν συνήθως μόνο μέ μ ι ά ρεαλιστι κιi σάτ ιρα ".
Ό Μπρέχτ είχε τii γνώμη πώς ύπάρχει περισσότερος ρεαλι
σμός στό Τζόυς παρά στόν Τόμας Μ άν ii τό Σολόχοφ,
.•

πού 1Ίταν δύο άπό τούς έλάχιστους συγγραφείς τοϋ 20οϋ αίώνα
πού ό Λούκατς παραδεχόταν καi τοποθετοϋσε πλάι στό Γκόρκι
δίχως μεγάλες έπιφυλάξεις. Ό Μ πρέχτ, μόλο πού 'χε δίκιο
στά βασικά σημεία, δέν ενιωθε τόσο σίγουρος στά έπί μέρο •ς,
&στε νά έκθέσει μεγαλόφωνα τά έπιχειρήματά του ύπέρ τοϋ
Τόμας Μ άν, πράγμα πού 'χε κάνει στ�iν πι;ρίπτωση τοϋ δ ι κοϋ
του εργου " Τρόμος καl άθλιότητα τοϋ Γ Ράι χ ". Είν' άλ1iθεια
πώς ό Τόμας Μ άν , άντίθετα άπό τό Μ πρέχτ πίστευε πώς
ή ταν καθι ερωμένος καi κολακευόταν άπό τίς έργασίες τοϋ
Λούκατς. "Οπως καi νά 'χει, ό Μπρέχτ εβλεπε τό συγγραφέα
των " Bιιdde11bι-ooks " σάν itνα σύγχρονο Σπίλχαγκεν στό
λογοτεχν ι κό καl σάν εναν καιροσκόπο στό προσωπικό έπί
πεδο. [Φρίντρι χ Σπίλχαγκεν : 1 829 - 1 9 1 1 , συγγραφέας. Έ γρα
ψε 22 μυθιστορήματα πού μεταφράστηκαν σ' δλες τίς γλωσσες
κ' εκτοτε itχουν δλα λησμονηθεί (μόλο πού ό Ν ί τσε πίστευε
γ ι ' αύτόν, πώς διέθετε " τή δύναμη καl τήν καθαρότητα τοϋ
Γκαίτε "), έκτός, ίσως, άπό ενα : τό " P ι·obleιηat iscl1e Nat ιι
re11 " ( Προβληματι κές φύσεις, 1 860). Ούμανιστής καί λασα
λιανός. Ό αίσιόδοξος ρεαλισμός του στοχεύει τήν πλ1iρη
καl καθολικ1i άναπαράσταση της πραγματι κότητας, αύτό
πού ό ίδ ιος όνομάζει " έπικ1i όλότητα " (Σ.τ.γ. μ . )l. Δέν παρα
δεχόταν τι;ν είρωνεία πού ύπάρχει στό itργο τοϋ Τόμας Μάν.
Οί Θέσεις τοϋ Μπρέχτ στό ζ�iτημα τοϋ ρεαλισμοϋ - iiν δέν
ύπολογίσουμε τίς κρίσεις του γιά τόν Τόμας Μ άν καί τό
Σολόχοφ - άποτελοϋν ίσαμε σ�\μερα τήν πιό έποικοδομητι κ1i
συμβολ1i στιi δ ιαμόρφωση μ ιάς μαρξιστικης θεωρίας τοϋ
ρεαλισμοϋ. 'Αντίθετα, τά κριτήρια πού προτείνει ό Λούκατς
στά δοκίμ ιά του εΤναι άμφίβολης ποιότητας. Διατυπώνει
" ντιρεκτίβες " δανεισμένες άπό τήν αίσθητική τοϋ άστικοϋ
μυθιστοριiματος. Ίσαμε σήμερα τά έπίσημα μαρξιστικά
δημοσιεύματα γιά τό πρόβλημα τοϋ ρεαλισμοϋ δ ιέπονται
άπό τούς κατασκευαστικούς κανόνες πού θέσπισε ό Λούκατς.
'Από τι;ν iiλλη πλευρά, τά μαρξιστικης καταγωγης κείμενα

Ό " Βίuς τuϋ Γαλιλαίου ", ύποι:tτηρίί,ει ό " Ερ ι • σ τ Σοιιμύ.χερ - :ταρά τίς παgεξηγιίσι<ς τοϋ Γκέοργκ Λούκατς γιά dπορτουιησμu είναι τό μοι•αι5ικό έργο τοu Λ Γ:τρέχτ ϋπο υ ό συγγρrιφι'ας μεταχειρίζεται τή ι • ίστορία γιά ι•ά "ίστορικοποι �)σει", ν' άποctτασι οποι �}σει
σι�γχ9υ1•ιι γ t-γn ι ·ι; τ α . 2..'τιj φωτο γ ρrιφία, rrκψι) ιίπό τό ιiι•/βαι:tμα τo ii έργο ι • ατό "ΣίJ.J.ερ Τεύ.τερ" τ ο ϋ ΒFρολί1•0 11, τόιι Όχτ ιίιβρη 7 .' 165
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γιά τό ρεαλισμό, πού γράφτηκαν τά τελευταία χρόνια καί
άντιμάχονται τίς θέσεις του Λούκατς, μαρτυρουν άπλU>ς
&ναν μεγαλόσχημο φιλελευθερισμό (4). Ό θεατρικός συγγρα
φέας προτείνει στούς μαρξιστές κριτικούς " ν' αναλύσουν "
τό ύλι κό ένός δράματος ώς μαρξιστές, ιστορικοί, πολιτικοί,
ο ικονομολόγοι καί δ ιαλεκτικοί κ' επειτα, Ο.ν θέλουν νά προ
βουν σέ μιά αποτίμηση τU>ν αiσθητικης τάξης μορφικU>ν
στοιχείων - πράγμα πού πρέπει νά 'χει τό χαραχτήρα γόνι
μης παρόρμησης γιά τό γράψιμο Ο.λλων εργων - νά βλέπουν
ως ποιό σημείο τά στοιχεία αύτά είναι έναρμονισμένα μέ τό
ύλικό του δράματος ".
«

Ή δ ιένεξη μεταξύ Μπρέχτ καί Λούκατς - πού δέν πηρε,

λόγω Λαϊκου Μ ετώπου, αποφασιστική τροπή - εφτασε στό
άπόγειό της μέ τό δοκίμιο του Λούκατς " Ό Μ άρξ καί τό
πρόβλημα τ�"'j ς iδεολογικης παρακμής ". 'Επρόκειτο γιά μιά
έπιτομή τιον θέσεών του καί ταυτόχρονα γιά μιά γενική έπί
θεση έναντίον δλων τιον συγγραφέων πού ήταν ανίκανοι νά
" φτάσουν πραγματικά &ς τiς πηγές τ�"'j ς ζωης ". Ό Μ πρέχτ
έπεσήμανε άμέσως τότε, μέ τό σχόλιό του, ηiν έπικίνδυνη
όμοφωνία ανάμεσα στiς φασιστικές καλλιτεχνικές αντιλή
ψεις από τή μιά καί στiς αντίστοιχες σοσιαλιστικές αλά
Λούκατς από ηiν Ο.λλη :
" Διαβάζω τό βιβλίο του Λούκατς " Ό Μάρξ καί τό πρόβλημα
της iδεολογικης παρακμης ". ΠU>ς πλάθεται " ό άνθρωπος "
μέ βάση κάποιες αντιλήψεις πού δέν εχουν πιά καμιά σχέση
μέ τό προλεταριάτο. Γίνεται καί πάλι λόγος γιά τό θέμα του
ρεαλισμου, πού κατάφεραν τώρα πιά νά τόν κατεβάσουν
τόσο χαμηλά δσο είχαν κατεβάσει οί ναζί τό σοσιαλισμό.
Ό ρεαλιστής συγγραφέας της " έποχης της παρακμής " (πρό
κειται γιά τήν έποχή μας : στήν αρχ1i πάντα κάτι μ ισόλογα
γιά τήν έποχή της αστικ1"'j ς παρακμής " κ' επειτα σκέτα
" ή έποχή της παρακμής ", πού σημαίνει δτι τά πάντα βρί
σκονται σέ παρακμή, όχι μονάχα ή αστική τάξη), άπαλλάσ
σεται από τήν όποχρέωση νά είναι δ ιαλεκτικός ύλιστής.
Αύτό πού πρέπει δλο κι δλο νά κάνει είναι " νά άπεικονίζει
πιστά τήν πραγματικότητα δπως τήν αντιλαμβάνεται καί τή
ζεί, δίνοντάς της τά πρωτεία απέναντι στήν κοσμοθεωρία
καί τiς παγιωμένες προλήψcις ". ΆποδU>στε, λοιπόν, καί σείς
τήν πραγματικότητα, δπως εκαναν ό Μ παλζάκ κι ό Τολστόι !
Αύτός είναι ό λόγος πού νομιμοποιουνται ό Σολόχοφ κ ι ό
Τόμας Μάν : άποδίδουν ηiν πραγματικότητα. Δέν όπάρχει
άντίθεση άνάμεσα στούς ρεαλιστές της άστικης τάξης καί
τούς ρεαλιστές του προλεταριάτου. (Όσο γι' αύτό, μπορεί
νά μδ. ς πείσει μιά ματιά στό Εργο του Σολόχοφ) . Λέτε, ίσως,
νά μήν ύπάρχει πιά αντίφαση οϋτε άνάμεσα στήν ίδια τήν
άστική τάξη καί τό ίδιο τό προλεταριάτο; Όπως, έπίσης,
οϋτε " ύπό τήν σκέπη ν " του Λαϊκοί> Μ ετώπου; Ζήτω, λοι
πόν, ό πάστορας Ν ιεμόλερ! [Διαμαρτυρόμενος θεολόγος πολύ
γνωστός στή Γερμανία. 'Αντιφασίστας καί μαχητικός εiρηνι
στής (Σ.τ.γ.μ .)). Ρεαλιστ�iς πρώτης! Γι' άλλη μ ιά φορά μ δ.ς
λένε δτι γιά ν' απεικονίσεις δέ χρειάζεται νά ξέρεις (αφου
ό Τόμαζ Μάν άπεικονίζει μιά χαρά ένU> δέν ξέρει τίποτα).
'Απεικονίζοντας τήν πραγματικότητα οι πονηροί αύτοί τύ
πο ι, της δίνουν, δίχως νά τό ξέρουν, τά πρωτεία απέναντι
στiς προκατασκευασμένες αντιλήψεις. Είναι θέμα άμεσης
έμπειρίας. ΤρU>ς μιά κλωτσιά, λές : " ώχ ! ". Τρώει κι ό άλλος
μιά κλωτσιά, βάλτον νά πεί " ώχ ! . Ώ, θεία άφέλεια! Λοι
πόν, αύτός ό Λούκατς &λκεται μαγικά από τό πρόβλημα της
ίδεολογικης παρακμής. Είναι ή iδιοκτησία του. ' Ι δού, λοιπόν,
πU>ς &νας καντιανός γελοιοποιεί τiς μαρξιστικές κατηγορίες,
τίς όποίες δέν άνασκευάζει αλλ', άντίθετα, μεταχειρίζεται .
Ή πάλη τιον τάξεων άποβαίνει στήν περίπτωση αύτή μιά
εννοια δ ιάτρητη, έκπορνευμένη, φαλκιδευμένη, νοθευμένη σέ
τέτοιο βαθμό πού καταντά αγνώριστη . Κι ώστόσο είναι παρού
σα, κάνει τήν έμφάνισή της. " Είδαμε έπίσης . . . ", " άνά
μεσα στ' άλλα ρεύματα . . . ". Μ ήτε γεγονότα μήτε συγκεκρι
μένα στοιχεία. Στό δοκίμιο πού έξετάζουμε ύπάρχει &να σύν
τομο χωρίο από τό Μάρξ . Σ' αύτό ό Μ άρξ έγκωμιάζει τόν
τρόπο μέ τόν όποίο παρουσιάζει ό Σύ11 &να πρόσωπο του ύπό
κοσμου, τή Φλέρ ντέ Μαρί (Σ.τ.μ. : Μαριλούλουδο) : τήν
προικίζει μέ εύγενικά γνωρίσματα κ' έτσι " χαστουκίζει
«

"

(4) Π.χ. " Ό ρεαλισμός δίχως δρια " τοίί Γκαρωιιτύ δέ11 εlιιαι
μαρξιστιιcά καθορισμέιιη 8111101α, μιίτε συγκεκριμέιιη αίσθητικιί
κατηγορία.

τίς προκαταλήψεις της αστικης κοινωνίας ". Νά, έπιτέλους,
καί τό συγκεκριμένο πού γυρεύαμε, ενα χαστούκι. Μ' αύτό,
βασικά, τόν τρόπο μπαίνουμε στό χωράφι της πραγματικότη
τας καί άντιλαμβανόμαστε, συγκεκριμένα, τόν έξανδραποδισμό
της Φλερ ντέ Μ αρ ί . Γιά τό Λούκατς, ή ταξική πάλη δέν είναι
παρά &νας "δαίμονας ", μιά κεν1i θεωρητική άρχή πού ταλαν ί 
ζει τή σκέψη τιον άνθρώπων. Αύτό καί τίποτ' άλλο. Είναι
κάτι πού ύπάρχει στήν πραγματικότητα. Άς άπεικονίσει
λοιπόν, ό συγγραφέας ηiν πραγματικότητα: ή ταξική πάλη θά
ξεφυτρώσει άπό μόνη της στόν πίνακά του! Of άνθρωποι
αύτοί άρχίζουν τή φορμαλιστική τους κριτική από μιά κριτι
κ1i του φορμαλισμου: πόσο μοιάζει ό τρόπος αύτός μέ τίς
έθνικο - " σοσιαλιστικές " μανουβρες! ".

Ό Έρνστ Μπλόχ, πού 'χε ύποστηρίξει από τό J 937 - σ' ενα

άρθρο του πάνω στή συζήτηση γιά τόν έξπρεσιονισμό πώς " τό σχηματικό τραγουδάκι όρισμένων διανοουμένων
της Μόσχας ταιριάζει μ ιά χαρά μέ τό σκοπό του Χίτλερ ",
άναπτύσσει άνάλογα έπιχειρήματα. 'Επικρίνει τό γεγονός
δτι μαρξιστές σάν τό Λούκατς " ένορχηστρώνουν τήν κόκ
κινη φανφάρα τους έναντίον του έξπρεσιονισμοί> " υίοθε
τώντας εναν κλασικισμό στόν όποίο ποντάρει έπίσ11ς κι ό
Χίτλερ. Όσο γιά τii μομφή πού άπηύθυνε ό Λούκατς στούς
έξπρεσιονιστές, πώς δηλαδ1i προσβάλλουν καί περιφρονουν
τήν κλασική κληρονομιά, ό Μπλόχ πιστεύει πώς : " Οι
άνθρωπο ι του περασμένου αiώνα είχαν " μέ τά εργα τU>ν πατέ
ρων μας " σχέσεις έπιγόνων κι δχι κληρονόμων· πάνω τους
βαραίνει ό λόγος του Γκαίτε : " 'Αλίμονο σέ σένα πού 'ρχεσαι
μετά τούς προγόνους σου! ". 'Αλλά ή νιότη πού, στόν αiώνα
μας, ανανεώνεται , καί μάλιστα ακατάπαυστα, βλέπει τό μεγα
λείο του παρελθόντος όχι σάν κατάρα αλλά σά μαρτυρία ".
Στό άρθρο του γιά τό " Das WoΓt ' ' ό Μπλόχ κρίνει ξανά
τό μηχανιστικό, μή - δ ιαλεκτικό τρόπο μέ τόν όποίο ό Λού
κατς " νουθετεί " δλες τίς νέες καλλιτεχνικές τάσεις : " Ένας
παρατεινόμενος νεοκλασικισμός ii ή πεποίθηση πώς δ,τι
εγινε μετά τόν "Ομηρο καί τό Γκαίτε είναι ανάξιο σεβασμοϋ
έφόσον δέ φτιάχτηκε κατά τό παράδειγμά τους ii μάλλον
σύμφωνα μέ τήν άφαιρετική είκόνα πού 'χουμε σχηματίσει
γι' αύτούς - μιά τέτοια στάση, λοιπόν, δέ γίνεται όπωσδή
ποτε ν' αποτελέσει σκοπιά απ' δπου μποροuμε νά κρίνουμε
καί νά δουμε καθαρά τήν πρόσφατη πρωτοπορία ". Ό Λού
κατς ίiχει " μιά dντικειμενικη καί κλειστή άντίληψη της
πραγματικότητας " πού τόν όδηγεί νά παίρνει θέση ά.ντίθετη
σ' όποιονδήποτε καλλιτέχνη προσπαθεί νά. " καταστρέψει
μιά εiκόνα τοϋ κόσμου (εστω κι Ο.ν αύτή είναι ή είκόνα τοϋ
καπιταλισμοϋ) ". Ό Λούκατς βάζει στό ίδιο έπίπεδο τήν
έμπειρία μέ τήν πραγματική ύπόσταση η;ς παρακμής : « ο ι
έξπρεσιονιστές ήταν " πιονιέροι " της παρακμής : μήπως
θά 'ταν καλύτερα Ο.ν προτιμουσαν νά 'ναι γιατροί στό προσκέ
φαλο του καπιταλισμου; ". Ό Μπλόχ ύποστηρίζει τό εργο
του Μπρέχτ ένάντια στόν ιστορικό της λογοτεχνίας πού
χρησιμοποιουσε τότε μ' έκπληκτικ1i συχνότητα τή λέξη
" έκκαθάριση " : " Ό Μπρέχτ γυρεύει " μιά γλώσσα φειδω
λή, ζυγίζοντας μέ μεγάλη άκρίβεια τίς λέξεις ". Σωστά. Μ '
αύτό, δμως, τόν τρόπο θέλει ν ά σχηματίσει μ ιάν άκριβη
άποψη, πού θά του έπιτρέπει νά λέει τά πράγματα μέ τ' δνομά
τους, καί δέν περιορίζετα ι . Γ ι ' αύτό άκριβU>ς ή άπλότητα του
Μπρέχτ είναι τελείως άσχετη μέ τήν άφηρημένη " έκκαθά
ριση " - κάτι παραπάνω : έμφανίζεται πολιτικά ρωμαλέα
καί θαλερή . Γιά τό εργο του Μπρέχτ ισχύει αύτό πού λέει
μιά άφίσα του " Μ αχάγκονυ " : " Χτές, έκεί κάτω, άρχίσαμε
νά ζητάμε νά μάθουμε νέα σας ". Καί τό σκοτάδι άπαντα :
οι ύποστη ρ ικτές του κεφαλαίου, άπό τούς όποίους κανένας
δέ ζήτησε τίποτα, άντιδροuν όργισμένα. οι σχηματικοί έγκέ
φαλοι της άριστερδ.ς, πού δέν καταλαβαίνουν, άντιδρουν
ήλίθια ".
,

Τελικά, ό Μπλόχ μαζί μέ τό Χάνς Α ισλερ δημοσίεψαν στή
" Neue Weltbίihne " ενα κείμενο πολεμικής γιά τό πρόβλημα
της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τό κείμενο αύτό έδωσε στό
Λούκατς ηiν εύκαιρία νά έπιτεθεί μέ τήν ίδια βιαιότητα στό
συνθέτη καί συνεργάτη τοu Μπρέχτ. Ό Άισλερ θεωρουσε
τή σχηματικότητα του Λούκατς καταστροφική όχι μόνο
από καλλιτεχνική άλλά κι άπό πολιτική <'iποψη : " Αύτό πού
χρειάζονται οι καλλιτέχνες, αύτό πού παράγεται σήμερα
πρέπει άναγκαστικά νά 'ναι κακό καί θά 'ναι κακό. Οί καλ
λιτέχνες εχουν άνάγκη νά γίνουν γνωστά κι ά.ντιληπτά τά
ειδικά προβλήματα παραγωγi'\ς πού άντιμετωπίζουν Γ . . . J
•

Ό Γκέοργκ Λο·ύκατς, παρεξηγώντας πάvτα τίς προθέσεις τού Μπρέχτ, όμολ6γησε πώς τάν συμφίλίωσαv μαζί του έργα μέ " α ύθεv
τικά δραματι.κή φόρμα" σάv τάv " J(αλά avθρωπο τού Σέ - Τσουάν ", πού . . . ξαvαγύριζαv στήv άριστοτελική ά1ιτίληφη . Ό Jlι[πρέχτ,

άπλούστατα, έκαιιε, μερικές θελημέvες παραχωρ1/σεις, γιά νά μπορέσουv 1ιά παι.χτοiίv τά έργα στίς δ υσκολ6τατες συνθήκες τής αύ
τοεξορίας του . Στή φωτογραφία, σκηνή άπά τά dvέβασμα τοiί έργου στά Δ ημοτικά Θέατρο Στουτγκάρδης, στίς 30 τού Μάη 1965

Ό φορμαλισμός δέν ξεπερνιέται μέσω τοϋ άκαδημαϊσμοϋ,

άλλά μόνο μέ βάση τά νέα ύλικά πού έπιζητοϋν μ ι ά κατάλλη
λη φόρμα, καθορισμένη άπό τό περιεχόμενο ". Γι' αuτό ό
'Αισλερ προτείνει μ ι ά δημιουργική άναστήλωση τ�; ς κλασι
κής κληρονομιάς καί τάσσεται κατά ηϊς άκαδημαϊκής συντή
ρησης τών κλασικών, δπως τήν έφαρμόζουν οι ναζ ί . Ή ιστο
ρική κληρονομι ά πρέπει " άντίθετα μέ τή χρi1ση πού της
γίνεται άπό τούς ναζί, νά ύποστεί όλοκληpωτικά μ ι ά κριτική
έπεξεργασία . Ό Λούκατς άνακάλυψε στίς παρατη ρήσεις
αύτές μιά άφ' ύψηλοϋ άρνητική στάση, ξένη πρός " τό ενδοξο
λογοτεχνικό παρελθόν τοϋ γερμανικοϋ λαοϋ ". Θεωροϋσε
τίς άπόψεις τοϋ Αισλερ " πρωτοπορία " τοϋ χειρίστου ε'ί
δους. Ό συνθέτης δέν παράλειψε ν' άπαντήσε ι : " 'Εξαιτίας
της κριτικής τοϋ Λούκατς κι άπό φόβο μήπως ή στάση τους
θεωρηθεί " άφ' ύψηλοϋ, ξένη . . . ", μπορεί νά φτάσουν όρι
σμένοι στό σημείο νά χαραχτηρίσουν βαρβαρική τήν άντι
φασιστική δραστη ριότητα στή Γερμανία καί νά κλειστοϋν
στήν πανεπιστημιακοϋ στύλ μουσειακή α!σθητικ1ί τους,
πράγμα πού θά τούς έπιτρέψει ν ά ζοϋν " έν στενij κοινωνίι;ι "
μέ τούς κλασικούς. Ό Λούκατς δέν προτείνει τίποτα διαφορε
τικό ώς πρός τή δρ!ιστηριότητα στή Γερμανία. Γιατί μιά
καφενειακ-ή κοινοτυπία σάν " τό ενδοξο λογοτεχνικό παρελ
θόν τοϋ γερμανικοϋ λαοϋ " δέ μπορεί, βέβαια:, νά μaς προσφέ
ρει σπουδαία: πράγματα τή στιγμή πού εχουμε ν' άντιμετωπί
σουμε τr.λr.ίως χειροπιαστές άνάγκες. (Άλλωστε τ ή λέξη
" ενδοξος " τή χρησιμ οποιοuν στή Γερμανία μάλλον δταν
θέλουν νί.ι έξυμνήσουν τόν πρωσικό στρατό κ ι δχι σάν τιμη
τ ι κό χαραχτηρισμό γ ι ά τό Γκαίτε καί τό Μ πετόβεν) " (5) .
Ό Μ πρέ:χτ σχεδίαζε μ ι ά " Μ ι κρή δ ι ευκρίνιση " πού οϋτε
"

•

(5) Κατά τι)ιι άιιαδημοσίευση τιϊς ιφιτιιοϊς του γιά τόιι Αισλερ
στά " Δοκίμια γιά τό ρεαλισμό " , ό Λούκατς άιιτιιcατάστησε τό
g/οπeίι·Ιιe " ( ίfιιδοξες) μέ τό πι/1111 110//e " ( όιιομαστές) .
•

..

"

κι αuτή δημοσιεύτηκε. 'Εκεί ελεγε : " Κατά κάποιον τρόπο
ό Λούκατς ξεκαθάρισε τούς λογαριασμούς του μέ τό φίλο
μου τόν Άισλερ, πού δέ μοιάζει καί τόσο μέ ώχρόν " έστέτ ",
έπειδή φαίνεται πώς αύτός δέν έπέδειξε τή δ ιατεταγμένη
εύλαβική συγκίνηση κατά τήν έκτέλεση της δ ιαθή κης. Φαί
νεται πώς άνασκάλευε έκεί μέσα κι άρνιόταν ν ' άποδεχτεί
όλάκερη τήν κληρονομιά. Έ, καλά, αύτό 'ίσως νά όφείλεται
στό δτι , σάν έξόριστος, δέν είναι σέ Θέση νά σέρνει μαζί του
τόσα πράγματα ".

ιιι

Ή δριμύτητα τοϋ ϋφους δλων αuτών πού πη ραν μέρος στίς

συζητήσει ς γιά τόν έξπρεσιονισμό, τό ρεαλισμό, τό φορμαλι
σμό καί τήν παρακμή σοϋ δημιουργεί - συγκρινόμενη μέ
τά ίσχνά κι άνα ι μ ι κά κείμενα πού γράφονται άκόμη καί σή
μερα γιά τά 'ίδια Θέματα- μ ι ά έκπληκτική α'ίσθησ1ι φρεσκάδας
καί ζωή ς . Δέν πρέπει ώστόσο νά ξεχνaμε πώς σι δ ιαμάχες
αύτές είχαν γιά φόντο τήν όλοένα έντεινόμενη φασιστική
άπειλ1i καί τiς δίκες της Μ όσχας. Κι αύτοί οι Cίνθρωποι πολε
μοϋσαν πολύ πιό σκληρά τίς μεταξύ συμμάχων δ ιαφορές άπό
ψεων παρά τiς φασιστικές ίδέες. Ό Μ nρέχτ πληγώθηκε
βαθιά άπ' αύτ�i τ�;ν άνταλλαγή πυρών. οι συζητήσεις μπλοκά
ρ ιζαν τήν παραγωγι κiι του δουλειά. Τά Cίρθρα τοϋ Λούκατς
ήταν 11 Θεωρητική προπαρασκευ1) γιά τήν τελική καταδίκη
δλων τών προοδευτικών τάσεων στ�) λογοτεχνία. Ή Θεωρία
του γιά τήνι τέχν η , σχηματική, έπίπεδη καί σημαδεμέν1ι άπό
τόν ίδεαλισμό, άγνοοϋσε τiς έπιτεύξεις δλων τών μοντέρνων
καλλιτεχνών, τό i:ργο τών Π ι κάσο, Στραβίνσκυ, Σαίμπεργκ,
Άισλερ, Ντός Πάσσος, δπως καί τό i:ργο τοϋ Μπρέχτ. 'Ελά
χ ιστοι άπό τούς καλλιτέχνες αύτούς κατείχαν σέ ικανοποιη
τικό βαθμό τό μαρξισμό, ό':ιστε ν ά μποροϋν ν ά κάνουν άμέσως
τή δ ιάκριση άνάμεσα στή δ ιδασκαλία τοϋ Λένιν άπό τή μ ι ά
κ α ί τ ό φτηνό μαρξισμό τών κριτικών της Μ όσχας ά π ό τ ή ν

Cίλλη . Οί Ρομαίν Ρολάν, Σίνκλαιρ Λιούις, Τόμας Μάν κ.Cί.
ήταν δεδηλωμένοι άστοί συγγραφείς πού οι Θέσεις τους ύπέρ
τοϋ κομμουνισμοϋ συνοψίζονταν, έν πάση περιπτώσει, στά
λόγια όχι όμως καί στό &ργο τους. Κι όμως αυτοί επαιρναν
καλύτερο βαθμό άπό σοσιαλιστές συναδέλφους τους, δπως ό
Μπρέχτ κι ό Τρετιακόφ. Οι άστοi συγγραφείς άνακηρύχτη
καν ίiγιοι στυλίτες το() ρεαλισμοϋ καi άναφέρονταν σάν παρα
δείγματα.
Ή κοσμοΟεωρία τών παλαιών, καί 11 όμόλογη άντίληψη της

πραγματικότι1τας που άσπάζεται ό "ίδιος ό Λούκατς, μπορεί
νά παρουσιάζει άντιδραστικές προσμείξεις : τοuτο δέν έμπο
δίζει τούς συγγραφείς αυτους νά προχωρήσουν σέ μιά " πλήρη,
άκριβη κι άντικειμενική άναπαράσταση της κοινωνικής
πραγματικότητας ". Σ' ενα συγγραφέα σάν τόν Τολστόι ,
ό Λούκατς διαχωρίζει τήν άναπαραστατική φόρμα άπό τήν
κοσμοθεωρία τοϋ καλλιτέχνη , έπειδή συμβαίνει νά τοϋ άρέ
σει ή φόρμα. 'Αντίθετα, στούς μοντέρνους συγγραφείς ό κρι
τικός καταλογίζει μιά έλλειμματική η κίβδηλη συνείδηση κ'
ετσι άκριβώς έξηγεί τό γεγονός δτι οι συγγραφείς αυτοί
καλλιεργοϋν ενα - δ tΊ θεν - μή ρεαλιστικό τρόπο γραφfjς.
Ό Λούκατς άποφεύγε ι ταχυδαχτυλουργικά τήν άντίφαση αυτή
στtiν περίπτωση τοϋ Τολστόι ύποστηρίζοντας δτι oL άντιδρα
στι κές προλήψεις τοϋ συγγραφέα είναι άναπόσπαστα συνδε
μένες . . μ' ενα ύγιές λαϊκό κίνημα πού βρίσκεται σέ Cίνοδο
κ" εχει δλο τό μέλλον μπροστά του ".
" Στήν παγκόσμια λογοτεχνία ό Τολστόι δεν είναι ή μοναδική
περίπτωση καλλιτέχνη πού δημ ιουργεί Cίφθαρτα άριστουργti
ματα βασιζόμενος σέ μιά θεμελιακά έσφαλμέν11 κοσμοαντί
ληψη . Ή ρεαλιστικ1i άπεικόνιση, δμως, έμπεριέχει ενα όλό
κληρο πλέγμα άλληλεπιδράσεων καί δεδομένων. Γι' αυτό
άκριβώς ε!ναι αυτονόητο πώς όποιαδ1iποτε έπιπόλαιη καί
κίβδηλη κοσμοθεωρία δέ μπορεί ν' άποτελέσει βάθρο γιά
ενα μεγάλο ρεαλισμό. Οί αυταπάτες καί οι πλάνες τώνμεγάλων
ρεαλιστών σ υγγραφέων άποβαίνουν καλλιτεχνικά γόνιμες
μόνο δταν είναι αυταπάτες καί πλάνες ίστορικά άναγκαίες
καί συνδεμένες μ' ενα μεγάλο προοδευτικό κοινωνικό κίνημα ".
Ό Λούκατς δέν προσφέρει αυτή τti δ ιέξοδο στούς σύγχρονους
συγγραφείς. Ό έξπρεσιονισμός είναι περίπου, κατά τή γνώ
μη του, " ή λογοτεχνική εκφραση τfjς ίδεολογίας τοϋ U .S . P.
στό έπίπεδο τών διανοουμένων " [ U nabhiingige Soz ial - Deιηo
krat ische Paι·tei ( Deutschlands) : Γερμανικό 'Ανεξάρτητο
Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Κεντρώος σχηματισμός, ή
" άριστερή πτέρυγα τtΊς σοσιαλδημοκρατίας ". Ή πλειοψη
φία του έντάχθηκε στήν Γ Διεθν1Ί κατά τό συνέδριο τοϋ Χάλλε
(Όχτώβρης .1 920) καί συγχωνεύτηκε μέ τό Spartakusbund
γιά νά δημ ιουργηθεί τό K . P. D . Ή μειοψηφία εμεινε στό
U . S. P. D . , πού έξελίχτηκε μετά, ώς κόμμα, πρός τά δεξιά] .
Τά πράγματα Θά πάνε πολύ άσχημα γιά δλους αύτούς πού δέν
ε!ναι " τέκνα εύγενη τοϋ γέροντα 'Ομήρου ".
Ό

Μπρέχτ ε!χε πολύ μεγαλύτερη σχέση μέ τό ρεαλισμό καί
τήν πολιτική δραστ1ιριότητα άπ' δ,τι ό Λούκατς . Ό τελευταίος
ήταν τόσο προσηλωμένος στίς παλιές φόρμες ώστε τό μόνο
πού εκανε ήταν νά καλεί τούς ίiλλους σέ ταξίδια στίς ύψηλές
αiθέριες σφαίρες της αίσθητικης. Συνιστά παρανόηση τό
γεγονός δτι ό θεωρητικός Λούκατς έπι καλείται τti συνδρομή
τών Μάρξ, - Ενγκελς καί Λένιν γιά νά πετύχει · τό σκοπό του.
(Είναι ίiλλωστε όλοφάνερο πώς τά λογοτεχνικά γοϋστα της
τριανδρίας εχουν έπη ρεάσει βαθύτατα τό Λούκατς). Ή μέ
θοδός του δέν εχει μεγάλη σχέση μέ τό μαρξισμό. Ό Λούκατς,
δντας δογματικός, παραμένει ξένος πρός τήν πολιτική πραγμα
τι κότητα τοϋ 1 938. Τό πολεμικό του προσκλητήριο δέ στο
χεύει τό φασισμό άλλά τήν παρακμ ti . Κι ό "ί διος λειτουργεί
καί προσανατολίζεται μέ ίiξονα -άποκλειστι κά- τή λογο
τεχνία καί όρισμένες ύποδειγματικές φόρμες. " 'Αλλά γιά τίς
λογοτεχνι κές φόρμες -γράφε ι ό Μπρέχτ σέ πολεμικό τόνο
πρέπ ει νά άπευθύνεσαι στήν πραγματ ικότητα κι αύτήννά έρευ
νας, όχι τήν αίσθητι κti . Ούτε κάν τιiν αίσθητική τοϋ ρεαλι
σμοu. ' Υπάρχουν πολλοί τρόποι ν' άποσιωπήσεις τ�iν άλή
Θεια, δπως ύπάρχουν καi πολλοί τρόποι νά τήν πciς. 'Εμείς
άντλοuμε τιiν αίσθητική καθώς καί τήν 1i Ο ική μας άπό τίς
άνάγκες το(ί άγώνα μας "
Μετάφραση ΒΑΣfΛΗ Π Α ΠΑ ΒΑΣΓΛΕJ"ΟΥ
( Τiι iiρΟρο δημοσιεύτη/\ε άμχικά, γερμαιιικά, στό ·• ]( uι·s·b ιιι-!ι " 7.
1966 . Μεταφμασμέι·ο γαλλικά, στό ' " Τι·αιιαί/ Τ/ιe(ί/Ι·α/'', ΙΙΙ, 1971)
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Χρονολογική βιβλιογραφία (σχέσεις Μπρέχτ Λούκατς)
-

1 . Georg Lιιkacs : " G rosse ιιnd Yert"a l l des Exρressionisιηιι s "
στό " f nteι·nat ionale L iteratιι r " Νο, 1 , J 934. Δές έπίσης
" Scli icksalswende ", Berlin 1 948.
2 . Georg Lιιkacs : ''Eι'ziililen oder Bescl1rei ben? " στό " l n
ternat i onale L iteι·atu r ", Νο 1 1 , 1 936. Δές έπίσης " Schick
sals wende ", Ήerl i n 1 948.
3. E rnst Blocl1 : " Deι· Expι·essionisn1ιιs, jetzt erbl ickt " στό
" Erbschaft d ieser Zei t ", Frankfurt 1 962.
4. E rnst Blocl1 καί Hanns E i sler : " Die k unst zu erben ·•
στό " D i e Neue Weltbϋl1ne " Νο J , 1 93 8 .
5 . E rnst Blocl1 : " D i skussionen ϊιber Exρression i sniu s ",
στό " Das Wort ", Νο 6, 1 938.
6 . Georg Lιιkacs : " Es gelit un1 den Real isn1us , στό " Das
Wo rt ", Νο 6, 1 93 8 .
7 . Hanns E i sler : " A 11 t wort a n Georg Luk{ιcs ', στό " D ie
Neue Welιbϋl1ne " , Νο 50, J 9 3 8 .
8 . Bertolt .B rccl1t : " Kleine Berichι igung " ( 1 938), στό " Scl1 ri
ften zιιιη T11eatcΓ ", τόμος 3, FΓaιιkfu Γt 1 963, σελ. 1 85 κ.έ.
"

'

(λίγο συνεπτυγμένο).
9. Georg Lιιkacs : " Μ a ι·χ u11d das Probleιη des ideologi scl1en
Verfal l s " στό " lnternat ionale L i te ratιι r " , Νο 7, 1 93 8 .
1 0. Gcorg Lukacs : " Ι η Μ cιηοr ίaιη Ηaιιιιs E i slcΓ " , στό " D ic
Zc i t " , Νο 36, 1 965.
ΚΕΙΜΕΝΑ Μ Π Ρ ΕΧΤ Γ Ι Α Τ Η ΘΕΣΗ

ΛΟΥ ΚΑΤΣ

στiς συζητί1σεις γιά έξπρεσιονισμό - ρεαλισμό ( 1938)
1 . " Wcitc und Y iclfalt der ι·ea l i st ischen Sclireibweise "

στό
" Versucl1c '' , Νο 1 3 , 1 954. Σημειώσεις πάνω στό Cίρθρο
αύτό ( 'Αρχείο Μπρέχτ, Φάκελος 1 58 , 76 - 7 7 ) .
2 . " Yo l kstϋn1Ι ichke i t und Rca l i smtιs " , στό " Sί πιι und
Fο ι·π1 ", Νο 4, 1 95 8 .
3 . Σχεδιάσματα των 1 καί 2, σημειώσεις πάνω στή συζ1iτηση
γιά τόν έξπρεσιονισμό, άπαντήσεις στά Cίρθρα τοϋ Λούκατς
" Άφ1ιγηση η περιγραφή ; " ( E rziihlcn oder Bcschι·ei bcn?)
καί " Πρόκειται γιά τό ρεαλισμό " (Es gcht un1 den Rea1 i sniu s), σημειώσεις πάνω στό θέμα "ρεαλιστική κριτικ1i " :
δές 'Αρχείο, Φάκελος 8 5 , 1 58, 1 59, 325 καί 5 1 5 . Ό Βέρνερ
Χέχτ συγκέντρωσε ενα μέρος άπ' αυτό τό ύλικό στά " Κεί
μενα γιά τti λογοτεχνία καί τήν τέχνη'' τοϋ Μ πρέχτ
(Scl1 ri ftcn zu L i tcratιι ι· und Kunst), τόμος 2, Frankfurt 1 966.
4. 'Ημερολογιακές σημειώσεις - 'Αρχείο Μπρέχτ, Φάκελος
275.
ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣ Ι ΕΣ Γ Ι Α ΤΟ ΤΔΙΟ ΘΕΜ Α

E rnst Bloch : 'Έrb cl1aft d ieser Zei t ". Έκδοση έπηυξημένη,
F rankfurt 1 962.
Be rtolt "B reclit : " D reigesρriich ϋbcr das Tragische ", στό
" Sc h r i ftcn zuιη Tl1eatcΓ ", τόμος 3 , Φραγκφούρτη
1 966, σελ. 1 1 1 .
Georg Lukacs : " Aestliet i k 1 ", δύο τόμο ι , Ncuwied 1 963
ΓΕργα, τόμοι 1 J 1 2) .
Gcorg Lιιkacs : " E icn B r iefwecl1scl zwiscl1cιι Anna Seghers
und Gcorg Lιιkacs , στό " Essays ϋber Real i sιηιιs ",
Berl i n 1 948 .
Gcorg Lukacs : " Sk izze e incr Gescl1ichte dcΓ neueΓen deut
schen L i tcratu r ", Neuw ied 1 963 .
Gcorg Lukacs : " Der russiscl1c Rea l i sn1us ίη dcr wcl t l i tc ι·a
t u r " Ncιιw icd 1 964 (-Εργα, τόμος 5 ) .
Gcorg Lukacs : " U ber c ίπeπ Aspekt der Aktuali tiίt Sliakes
pca ΓCS " , Έργα. τόμος 6, Ncuw ied 1 965 .
Gcorg Lιιkacs : " M i tten ί ιη Aufstieg verl icss er uns '', στή
" Ncucs Deutsclilaπd ", 2 1 Αύγούστου 1 956.
Haπs Maycι· : " Georg Lukacs' G rosse ιιιιd G rc11zc , στό
" D ic Zeit ", Νο 29, 1 964.
E rnst Schιιιηacl1er : B Γccl11s " Ga l i lc i " : Fo rn1 und Ε ίιι
fϊ1!1Ιιιπg " στό " Sί π π und For111 " , Νσ 4, J 960.
Δές έπίσης Scliιιιηachcr : " D ran1a und Gcscl1 icl11e " . Ό
Βίος τοϋ Γαλιλαίου " τοϋ Μπρf:χτ καί Cίλλα έργα,
Berl in 1 965.
-
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το ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ ΣΤΟ ΣUM(PINO θ(ΑΤΡΟ
ΔΙ ΕΘΝ ΗΣ ΔΙΑΣΚ ΕΨΗ Θ ΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗ Ν ΑΘΗ ΝΑ
' ντυπώσεις καi συμπερά σματα τοv ΤΑ Σ Ο Υ ΙΓ Α Δ Η
Ε
Λ Ν
' Από τls 3 ws τls 1 1 ' Ιουλίου, συνijλθε στήν Πάντειο Σχολή
τό Διεθνέs Συνέδ'ριο Θεάτρου. "Ελληνεs καi ξένοι ε!δ'ικοί πijραν
μέροs στis έρyασίεs τοϋ Συνεδ'ρίου ποv εΤχε ώs κεντρικό θέμα
τήν παρουσία τοϋ 'Αρχαίου Έλληνικοϋ Δράματοs στό Σvγ
χρονο Θέατρο. Οί σύνεδ'ροι ε!χαν τήν εvκαιρία νά άκοvσουν
ε!σηyήσειs πάνω σέ συγκεκριμένα προβλή ματα τοϋ Θεά
τρου, ν' άνταλλάξουν άπόψε ιs καί ν' άντιμετωπίσουν σέ
ο!κουμενικότερη βάση τό ζήτημα τijs άναβίωσηs τοϋ 'Αρχαίου
Δράματοs, ποv συνδ'έεται &μεσα μέ αvτή τήν ίδ'ια τήν vπαρξη
καi τήν έξέλιξη τijs θυμελικijs τέχνηs σ' ολο τόν Κόσμο .
Τά ' Εθνικά Κέντρα τοϋ " Δ ιεθνοvs Ίνσ-.ποvτου Θεάτρου "
ποv μετείχαν στή Διάσκεψη καλύπτουν eνα μακρv κατάλογο
χωρών : Αίyυπτοs, Άρyεντινή , Αvστραλία, Αvστρ ία, Βέλ
y ι ο , Βουλyαρία, Γαλλία, Γερμανία 'Ανατολική καί Δυτική,
Γιουyκοσλαβία, Γκάνα, Δανία, Έλλάs, Η .Π . Α . , ' Ι απωνία,
Ίνδ'ία, ' Ισπανία, ' Ι σραήλ, Ν ορβηγία, Όλλανδ'ία, Οvγyαρία,
Πολωνία, Ρουμανία, Σοβιετική 'Ένωση , Σουηδ'ία, Τουρκία,
Τσεχοσλοβακία καί Φινλανδ'ία. Τήν πρώτη μέρα των έρyα
σιwν άνακοινώθηκε καί ή έπίσημη ε !σδ'οχή τijs Κvπρου
στό Δ . Ι . Θ.
Τήν πρωτοβουλία yιά τή σύγκληση καί τήν όρyάνωση
τijs Διάσκεψηs άνέλαβε τό ' Ελληνικό Κέντρο τοϋ Διεθνοϋs
Ίνστιτοvτου Θεάτρου. Τήν όρyανωτική έπιτροπή, ποv εΤχε
τήν εvθvνη τijs προετοι μασίαs καi των έργασιων τοϋ Συνε
δ'ρίου στήν 'Αθήνα, άποτελοϋσαν ή "Αννα Συνοδ'ινοϋ (Πρό
εδ'ροs), Άντ. Εvαyγελάτοs, Δ. Ίωαννόπουλοs, Άλ. Λιδ'ω
ρίκηs (Άντιπρόεδ'ροι ) , Τ. Μουζενίδ'ηs (Γενικόs Γραμ ματέαs)
καί Τ. Βαροvτη , Μ. Βολανάκηs, Λ . Καλλέρyηs, Θ. Κρίταs,
' Αλκ. Μαρyαρίτηs καί Στ. Σπηλιωτόπουλοs (Μέλη ) . ' Εκπρό
σωπο ι τοϋ ' Υπουργε ίου Πολιτισμοϋ καί ' Επιστημών, ποv
ε{χε άναλάβει vπό τήν α!yίδ'α του τήν ολη δ'ιο ργάνωση,
i'j ταν ο ! κ.κ. Λ . Λιναρas καί Α . Βαρβαρρijγοs. Τίs έρyασίεs
τijs Διάσκεψηs παρακολοvθησε ό Ζάν Ν ταρκάντ, yενικόs
yραμματέαs τοϋ Δ . Ι . Θ .
Ο Ι ξένοι σvνεδ'ροι φτάσανε στήν 'Αθήνα στίs 3 ' Ιουλίου.
Τήν έπομένη eyινε ξενάγησή τουs στήν 'Ακρόπολη καί τό
βράδ'υ παρακολοvθησαν παράσταση τοϋ " 'Αμφιθεάτρου "
μέ τήν κωμωδ'ία τοϋ 'Αριστοφάνη " Λυσιστράτη " . Στls 5
' Ιουλίου, eyινε ή έπίσημη έναρξη τijs Διάσκεψηs στό Διονυ
σιακό Θέατρο . Μετά άπό σύντομο χαιρετισμό τfis Άνναs
Συνοδ'ινοϋ, ό Πρόεδ'ροs τijs Δημοκρατίαs κήρυξε τήν eναρξη
των έρyασιων τοϋ Συνεδ'ρίου, μ' eνα σvντομο λόyο, στόν
δποίο έξijρε τήν παιδ'ευτική σημασία ποv eχε ι τό 'Αρχαίο
Δράμα στό σvγχρονο κόσμο . Έπακολοvθησαν ο! χαιρετι 
σμοί τοϋ Γενικοϋ Γραμματέα τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμοv
καl ' Επιστημών Γ. Καββαδ'ία, καi τοϋ Ίάκ. Καμπανέλλη ποv
έκπροσώπησε τls θεατρικέs όργα�· ώσειs τijs χώραs. Τό ί δ'ιο
βράδ'υ ο ί σvνεδ'ροι παρακολοvθησαν έπίδ'ειξη των Λαϊκών
χορών τijs Δόραs Στράτου .

1111
ΟΙ έρyασίεs τοϋ Συνεδ'ρ ίου &ρχισαν στls 6 ' Ι ουλίου τό πρω ί .
Πρώτο θέμα συζήτησηs i'jταν " Ό Σκηνοθέτηs κ α ί τό 'Αρχαίο
Δράμα, σήμερα " . Είσηyήσειs έκαναν δ Κάρολοs Κοvν, δ Δ .
Λοvτs (Όλλανδ'όs) καί δ Σπυρ. Εvαγyελάτοs. Τ ό άπόyευμα
τijs ίδ'ιαs μέραs δ Θ. Κωτσόπουλοs ε!σηγήθηκε τό δ'εvτερο
θέμα τοϋ Συνεδ'ρ ί ου " Ό ήθοποιόs καl τό ' Αρχαίο Δράμα,
σήμερα " . Τό βράδ'υ εΤχε προyραμματιστεί νά παρακολου
θήσουν ο! σvνεδ'ροι δοκιμή τfis " Μήδ'ειαs " τοϋ Εvριπί6η
στό Θέατρο τοϋ Λυκαβηττοϋ άπό τό Κρατικό Θέατρο Βο
ρείου Έλλάδ'οs. Άπρόβλεπτεs δ'υσκολίεs ματαίωσαν τήν
έπίδ'ε ιξη , όπωs καί τή συμμετοχή τοϋ Μ ίνου Βολανάκη στίs
έρyασίεs τοϋ Συνεδ'ρίου.
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Θέμα τijs τρίτηs συνε 6ρίασηs (7 ' Ιουλίου) i'j ταν " Ή σvyχρονη
μετάφραση τοϋ 'Αρχαίου Δράματοs ". Εlσηyητήs δ Βοvλ
yαροs Άλέξανδ'ρο s Ν ίτσεβ, ποv σέ &πταιστα έλληνικά άνά
λυσε τό μεταφραστικό πρόβλημα άπό τή στιχουργική &ποψη
καί άνάπτυξε ένδ'ιαφέρουσεs όσο καl συζητήσιμεs προσωπικέs
άπόψε ιs. Τό ίδ'ιο βράδ'υ ol σvνεδ'ροι έκαναν έκδ'ρομή στήν
' Ερέτρια, οπου στό έκεί άρχαίο θέατρο παρακολοvθησαν
παράσταση τοϋ " Θεάτρου Τέχνηs " μέ τήν τραγωδ'ία τοϋ
Α!σχvλqυ " ' Επτά έπί Θήβαs " .

Ή τετάρτη συνεδ'ρίαση ( 8 ' Ιουλίου) εΤχε θέμα : " Ό Σκηνο
yράφοs - ένδ'υματολόyοs καί δ χοροyράφοs τοϋ 'Αρχαίου
Δράματοs, σήμερα " . Ε!σηγήσειs έκαναν δ Γ. Τσαροvχηs,
ή Κ. Πράτσικα καί ή Ζ. Ν ικολοvδ'η. Τό άπόγευμα τijs ίδ'ιαs
μέραs eγινε ή πέμπτη συνεδ'ρίαση τijs Διάσκεψηs μέ θέμα
" Τό 'Αρχαίο Δράμα στόν Κινη ματοyράφο καί τήν Τηλεό
ραση " καί μέ ε!σηyητέs τόν ' Η λία Καζάν καί τόν Ζάν Προ
δ'ρομίδ'η . Τήν άποyευματινή αvτή συνεδ'ρίαση παρακολοv
θησε · καi δ Ύπουρ y όs Έθνικijs Άμvνηs μέ τήν Ι δ'ιότητα
φυσικά τοϋ συyγραφέα.
Κατά τήν eκτη συνεδ'ρίαση (9 ' Ιουλίου) ε!σήγηση eκανε δ
Ύπουργόs Πολιτισμοϋ κ. Κ. Τρυπάνηs μέ θέμα " Τό 'Αρχαίο
Δράμα άπό τήν πλευρά τοϋ κλασικοϋ φιλολόyου " . Μ ίλησε
έπίσηs δ Οv γγροs Γκιόργκι Σζέκελυ μέ θέμα " Τό 'Αρχαίο
Δράμα στό Οvyyρικό Θέατρο " . Κατόπιν τό συνέδ'ριο συζή
τησε τό πρόβλημα τijs " Μουσικijs τοϋ 'Αρχαίου Δράματοs,
σήμερα " μετά άπό ε!σήγηση τοϋ Γιάννη Ξενάκη.
Τήν τελευταία μέρα τοϋ Συνεδ'ρίου ( 1 0 ' Ιουλίου) λόγω στε
νότηταs χρόνου δ'έ συζητήθηκε οvσιαστικά καθόλου τό πιό
ένδ'ιαφέρον θέμα, μέ τό δποίο καί θά eκλεινε τls έρyασίεs τηs ή
Διάσκεψη, δ'ηλαδ'ή τά συμπεράσματα των έργασιwν. Μ ίλησε
δ Pwσos 'Αλεξέι Μ παρτασίεβιτs μέ θέμα " Τό 'Αρχαίο Δράμα
στή Ρωσία " καί ή Τοvρκισσα Σεβντά Σενέρ πάνω στό πρό
βλημα των άνθρωπίνων σχέσεων, όπωs έμφανίζονται στό
'Αρχαίο Δράμα. Έκτόs ήμερησίαs δ'ιατάξεωs δ'όθηκε τιμητικά
ή ε ί ση y η τ ική eδ'ρα στό Δ . Ροντήρη, δ δποίοs άφοϋ έξέθεσε
τίs σκηνοθετικέs του άπόψε ιs στό θέμα τijs άναβίωσηs τοϋ
'Αρχαίου Δράματος, άπάγγε ιλε σάν ένδ'εικτικά στοιχεία τijs
δ'ιδ'ασκαλίαs του άποσπάσματα άπό τovs .. Πέρσες . . τοϋ
Α!σχvλου .
Τ ό Συνέδ'ριο eκλεισε τ l s έργασίεs τ ο υ μ έ Ιδ'ιαίτερα θερμοvs
άποχαιρετισμοvς καί άπό τίs δ'υό πλευρέs. Τήν έπομένη
( 1 1 ' Ιουλίου) ο ! σvνεδ'ρο ι πijyαν στήν Έπίδ'αvρο , όπου παρα
κολοvθησαν παράσταση τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου μέ τόν " Ο!δ'ί
ποδ'α έπi Κολωνώ " τοϋ Σοφοκλij καi τόν 'Αλέξη Μ ι νωτή
στό βασικό ρόλο .
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Γλwσσεs τοϋ Συνεδρίου i'jταν ή έλλη νική , ή yαλλική καi ή
άγyλική . Σέ κάθε συνεδ'ρίαση, τή συζήτηση δ'ιεvθυνε eναs
άπό τovs ξένουs συνέδ'ρους μέ μιά καθορισμένη σειρά. Μετά
άπό κάθε ε!σήyηση έπακολουθοϋσαν έρωτήσειs καi παρεμ
βάσειs.

Ή δ'ιορyάνωση τijs Διάσκεψης θά μποροϋσε νά χαρακτη ρι
στεί Ικανοπο ιητική. Πέρ' άπό τήν έπίλυση σημαντικών
τεχνικών καί έπικοινωνιακwν προβλη μάτων, ή όρyανωτική
έπιτροπή φάνηκε ότι εΤχε σά στόχο τηs νά μεταδ'ώσει στοvs
ξένουs προσκεκλημένουs σίyουρεs έντυπώσειs &νετηs δ' ι α
μονijς καi φ ιλο ξ ενίαs.
Τά πορίσματα τοϋ Συνεδ'ρίου, σvμφωνα μέ τls πληροφορίεs
θά έκδ'οθοϋν σέ τόμο, στόν δποίο θά περιλαμβάνονται έκτόs
άπό τls έyγραφεs είσηγήσειs καί ο! παρεμβάσε ιs ποv έλπί
ζεται οτι θά εΤναι πιστέs, έφόσον ή όλη Διάσκεψη μαyνη_το-

φωνήθηκε σχολαστικά, σvμφωνα
όργανωτικων τrαραγόντων .

μέ τίς τrλη ροφορίες των

Ή μικροφωνική λειτουργία, ή άμεσότητα καί ή τrιστότητα
το\ί μεταyλωττισμο\ί, ό κλιματισμός, ό φωτισμός, ή λειτουρ
γία τfiς καντίνας και γενικά όλες o l λετrτο μέρειες τrov άτrοτε
λο\ίν άτrαραίτητες τrροϋτrοθέσε ις γιά τήν έτrιτυχία ένός Συνε5ρίου, τrρέτrει νά όμολογηθεί ότι συντονίστηκαν κατά τρότrο
άρτιο .
' Ε κτός άτrό τήν Πάντε ιο τrov φιλοξένησε τό Συνέ5ριο , τήν
καθαρά ότrτικοακουστική εvθvνη ε!χε ό:ναλάβει ή Ε . Ρ.Τ. Οlκο
νομική συμτrαράσταση στή Δ ιάσκεψη 5όθηκε άτrό τίς έλλη
νικές Τράτrεζες.
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Πολλά ε!ναι τά συμτrεράσματα, ol τrαρατη ρήσεις, ol κρίσεις
και ol έντυτrώσε ις τrov άτrοκόμισε ότrο ιος τrαρακολοvθησε
τό Συνέ5ρι ο . Τό τrεριεχόμενό του, ότrως τό χρωμάτισαν άτr'
άρ;χfiς ol εlσηγήσεις, eμεινε στον έπικοινωνιακό, ένημερωτικό
και τrροσωπικό χαρακτή ρα. ΟΙ εlσηγήσεις 5έν ε!χαν τή φιλο5οξία τfiς έτηστη μονικfiς άνακοίνωσης, ούτε τήν τrροσφορά
ντοκουμέντων έργασίας. Τό έν5ιαφέρον τους τrεριορίζονταν
είτε στήν eκφραση μιaς, άξ ιόλογης ή όχι , τrροσωτrικfiς άτrοψης
ή έκτονώνονταν σ' ένα στο ιχειώ5η έγκυκλοπαι5ισμό, έν5ια
φέροντα ίσως γιά μιά μορφωτική 5ιάλεξη άλλά όχι τόσο
τrρόσφορο γιά eνα θεατρολογικό συνέ5ρι ο . Ή τάση νά γενι
κεvεται τό ε15ικό και συγκεκρι μένο fiταν χαρακτη ριστικό
το\ί τόνου τόν ότrοίο e5ιναν βασικά o l εlσηγήσεις.
Τό έπαναλαμβανόμενο μοτίβο δλων των συνε5ριάσεων fiταν
τό νόημα το\ί 'Αρχαίου Δράματος. Στό θέμα αvτό - ε!ναι
φυσικό - άκοvστηκαν τrολλά και έν5ιαφέροντα καί 5ραστικά,
τrλάι σέ άλλα τετριμμένα, τrαμτrάλαια καί άχρηστα. Ή 5υνα
τότητα γιά συγκεκρι μενοποίηση των τrροβλη μάτων και 5ια
λογική άντιμετώτrιση έξανεμίζονταν άλλοτε άτrό κάποιες
εlσηγήσεις, τrov μιλο\ίσαν γιά τά τrάντα έκτος άπό τό θέμα
τους, καί άλλοτε άπό κάτrο ιες άτυχείς τrαρεμβάσεις, τrov τό
μόνο θετικό τους fiταν ή γλαφυρότητα τfiς τrροσωπικfiς
έξομολόγησης.
Μ έ δση συγκαταβατικότητα κι άν άντιμετωτrίζει κανένας
τή γενικότητα των θέσεων τrov άκοvστηκαν, 5έ μπορεί νά
μήν τrιστοτrο ιήσε ι ότι πολλές έλλε ίψεις καί τrαραλε ίψεις χαρα
κτή ρισαν τό περιεχόμενο των συζητήσεων. Ούτε ή άνατομία
το\ί άρχαίου έλληνικο\ί κοινο\ί, ούτε ή 5ιάρθρωση το\ί σvγ
χρονου κοινο\ί, ούτε ή κοινωνική σημασία το\ί 'Αρχαίου
Δράματος, ούτε άκόμα o l έμτrειρίες σ' όλους τοvς τομείς τfiς
σκηνικfiς 5ουλειaς, άτrασχόλησαν τό τrεριεχόμενο το\ί Συνε5ρίου. Έτσ ι , φάνηκε δτι o l συζητήσεις τrεριορίστηκαν στήν
τrεριγραφή της έπιφάνειας το\ί θέματος, χωρίς νά άξιοτrοιη
θο\ίν o l 5ιαλεκτικές τους 5υνατότητες.
Μ ι ά καθαρά συνθετική, ένημερωτική εlκόνα e5ωσε ό Ύτrουρ
γός Πολιτισμο\ί κ. Κ. Τρυπάνης μέ τήν εlσήγησή του, τrov
θιΧ μτι'ορο\ίσε ν' άποτελέσει μιά άτrλουστευτική βέβαια άλλά
στέρεη συζητητική βάση, άν έγκαινιάζονταν ol έργασίες
το\ί συνε5ρίου μ' αVτήν .
Συγκεκρι μένη κ α ί ξεκάθαρη στή θέση τ η ς fiταν ή ε!σήγηση
το\ί Γιάννη Ξενάκη , άσχετα άν συμφωνεί ή όχι κανένας μέ τή
θέση της. Τό θέμα δμως το\ί " μέλους " στό 'Αρχαίο Δράμα
eμεινε τελικά άσυζήτητο λόγω το\ί τrεριορισμένου χρόνου καί
τfiς τrλημμελο\ίς 5ιεvθυνσης της συζήτησης άτrό τό Προε5ρείο .
Δοκιμιακό vφος 5ιάλεξης ε!χε ή " τrερι ουσιακή " εlσήγηση
το\ί Κάρολου Κοvν, ένω ό Όλλαν5Ός Λοvτς άνάτrτυξε σέ

ΣΤΟ Ε Π Ο Μ Ε Ν Ο ΤΕΥΧΟΣ Θά δ η μοσιευτοϋν
οί εiσηγήσεις στη Διεθν�ϊ Διάσκεψη Θεάτρου
τών σκη νοθετών : Δημήτρη Ροντή ρ η , ' Ηλία
Καζάν, Σπύρου Εuαγγελάτου, τών μουσουρ
γών Γιάννη .::.ε νάκη , Γιάννη Προδρομίδ η ,
τών χο ρογράφων Κούλας Π ράτσικα, Ραλ
λοϋς Μ άνου, Ζουζοϋς Νι κολούδη , τών ξένων
συνέδρων Νίτσεφ καί Λούτζ, τοϋ ύπουργοϋ
Πολιτισμοϋ κ. Κ . Τρυπάνη καi ό άπολογισμός
τών έργασιών άπό τ�)ν "Αννα Συνοδ ινοϋ.

vπερσυναισθηματικό τόνο τις ψυχικές, τrροσωτrικές του έμ
τrε ι ρίες άτrό τή σκηνοθετική του Ι:τrαφή μέ τό Δράμα.
Ό Στrvρος Εvαyγελάτος τrροστrάθησε, θετικά άλλά μάταια ,
ν ά βάλει μιά βάση στή συζήτη ση , τrεριγράφοντας άvτικει
μενικά τlς 5υό άτι'όψεις, έλληνική καl ξένη , στή σvγχρονη
5ι5ασκαλία το\ί Δράματος. Ή τrρόταση eμεινε άνεκμετάλλευτη.
Ό Γιάννης Τσαρούχης e5ωσε μιά άτrοθησαυριστική, στο
γνωστό στrινθη ροβόλο του vφος ε!σήγηση, ή δποία άντι
νά άνοίγει φαίνονταν νά κλε ίνε ι άξιωματικά καl αvθεντικά
τό θέμα.
ΣτιΧ τrροβλή ματα τrov άντιμετωτrίζει δ ήθοτrοιός τrεριορί
στηκε δ Θάνος Κωτσότrουλος, σέ μιά γενικευτική, μετρημένη
άλλά ό:νετrαρκη σέ eκταση εlσήγηση. Λίγο τrολV τήν ί5ια
τακτική άκολοvθησαν στις σvντομες εlσηγήσεις τους ol Κοvλα
Πράτσικα και Ζουζο\ί Ν ι κολοv5η . Τά κινη ματογραφημένα
vτrο5είγματα θά fiταν σωστότερο νά μήν άντιτrροσωτrεvουν
μιά μονάχα άντίλη ψη .
Έντvτrωση τrροξένησαν τά άνετα έλληνικά το\ί Βοvλγαρου
Ν ίτσε β . Ή έμτrεριστατωμένη ε!σήγησή του κατάληξε σέ μιά
άμφιλεγόμενη τrρόταση , ποv κατανάλωσε τrολvτιμο χρόνο
συζήτησης. Ή άτrό5οση το\ί lαμβικο\ί τρι μέτρου στίς σvγ
χρονες μεταφράσε ις συζητήθηκε κατά κόρο, λές και τό στι
χουργικό ε!ναι τό κvριο τrρόβλημα το\ί μεταγλωττισμο\ί.
Θετική fiταν ή ε!σήγηση το\ί Ζάν Προ5ρομί5η γιά τήν Τη
λεόραση . Περιορίστηκε σέ στοιχεία Ι:ν5εικτικά και το\ί θέμα
τος καί της θέσης του. Προσωπικότατο τrροβλη ματισμό
και εlλικρίνεια μάστορα eκλεινε ή εlσήγηση το\ί ' Ηλία Καζάν
γιά τόν Κινη ματογράφο. Όμως, δ Κινη ματογράφος καl ή
Τηλεόραση θά eπρεπε νά άτrοτελέσουν άνεξάρτητο θέμα, τrov
θά 5ικαιολογο\ίσε τή σvγκληση ένός ε15ικο\ί συνε5ρ ίου.
Γιατ ί , eτσι τrov Ι:ντάχθηκαν στό τrρόγραμμα των Ι:ργασιων,
χωρίς νά vπάρχε ι δ άτrαραίτητος χρόνος τrov άπαιτεί τό
θέμα, φάνηκαν σάν τrερ ιττά " μτrαλώματα ".
' Ενη μερωτικές καί άτrαριθμητικές fiταν o l ε!σηγήσεις το\ί
Οvγγρου Σζέκελυ καί το\ί Ρώσου Μτrαρτασίεβιτς. Ό 5εvτερος
fiταν vπο5ε ιγματικός σέ λιτότητα καί συνοτrτικότητα. Ή
Το\ιρκισσα Σεβντά Σενέρ e5ωσε μιά εlσήγηση σέ γένος
φιλοσοφικό και vφος άφη ρη μένο .
Τέλος, δ Δη μήτρης Ροντήρης " έκτος τrρογράμματος " άνά
πτυξε σvντομα τις γνωστές θέσε ις του καί eκλεισε μ' eνα
eντονο συναισθηματικό τόνο τις έργασίες το\ί Συνεδρίου.

01 τrαρεμβάσε ις των συνέ5ρων θά μτrορο\ίσαν νά ε!χαν άξιο
τι'οιηθεί, άν τό Προε5ρείο όργάνωνε καλλίτερα τό 5ιάλογο.
Δέν τηρήθηκε ή άρχiι το\ί 5ιλέτrτου, στό χρόνο των τrαρεμβά
βάσεων κ' eτσι μοι ραία τrαρουσιάστηκε τό φαινόμενο είτε
άσχετων άντι-εισηγήσεων ή τrροσωτrικων 5ιακηρvξεων.
Σπάνια εύστοχη τrαρέμβαση ε!χε σάν άτrοτέλεσμα τό ξετv
λιγμα ένός 5ιαλόγου. Ή άντι5ιαλεκτική στάση , ol " έτοι μα
σμένες " άτrόψεις καί ή θεματική 5ιάστrαση ήταν τά κυριαρ
χικά στοιχεία τfiς Διάσκεψης.
Πρlν 5ημοσιευτο\ίν τά τrρακτικά το\ί Συνε5ρίου ε!ναι 5vσκολο
νά θυμίΧται κανένας σ' δλο τους τό τrλfiθος τά όνόματα των
τrό:ρεμβαινόντων. Άτrό τοvς ξένους, συχνές Τjταν ol τrαρατη
ρήσεις το\ί κ. Νάγκελ, το\ί κ. Κοζάρ, το\ί κ. Σαντανάουερ κ.ά.
'Ατrό έλληνικfiς τrλευρaς έκτος άτrό τίς συχνές 5ευτερολογίες
των ε!σηγητων, τrαρενέβησαν ή κ . Άννα Συνο5ινο\ί, δ κ .
'Αλέξης Δ ιαμαντότrουλος, δ κ . Κ . Γεωργουσόπουλος, δ κ .
Κ. Άση μακότrουλος, δ κ . Γ. Χαραλαμτrί5ης, ό κ . Κόκκινος,
ό κ . Βασιλειά5ης, ό κ. Σφυρόερας, ή κ. ' Η ρώ Λάμπρου καί
άλλο ι τrολλο ί .
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Αlσθητή ύ τrfiρξε ή άπουσία όρισμένων - ξένων και 'Ελλή
νων - άνθρώτrων το\ί Θεάτρου. Έν5εικτικά άναφέρεται ή
άτrουσία το\ί κ. 'Αλέξη Μ ινωτfi (ε!χε τrρόβες στήν Έτrί5αυρο) το\ί κ. Μ ίνου Βολανάκη (ε!χε τlς ί5ιες ύτrοχρεώσε ις)
το\ί κ. 'Αλέξη Σολομο\ί και άλλων φιλόλογων, ήθοτrοιων,
σκηνοθετων καl σκηνογράφων, τrov ή τrαρουσία τους θά
5υνάμωνε τlς Ι:ργασ[ες το\ί Συνε5ρίου.
Πάντως, καl μ' αvτές eστω τίς άπουσίες, ή Διάσκεψη τrρέτrει
νά όμολογηθεί δτι eκανε τό τrρωτο βfiμα. Καl τrάντα τό
τrρωτο βfiμα δέν ε!ναι άμο ιρο ση μασίας.
ΤΑΣΟΣ Λ Ι ΓΝΑΔΗΣ
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ΝΑ l(ΑΘΙΕΡΩΘΟΥΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ
Ε Ρ Μ Η Ν Ε Ι Α Σ Α ΡΧ Α Ι ΟΥ Δ ΡΑ Μ ΑΤ Ο Σ
Όμιλία τifς
Στό θέατρο τοϋ Διονύσου, πού πρίν άπό 2.500 χρόνια πρωτοαν
τήχησε καί καλλιεργ1iθηκε ό ποιητικός θεατρικός Λόγος,
στίς άρχές τοϋ α!ώνα μας συναντήθηκαν οί πρωτοπόροι της
μεγάλης γενιάς τοϋ Νεοελληνικοϋ θεάτρου, γιά νά στεριώσουν
ξανά τά έρειπωμένα άπ' τό χρόνο θεμέλια τοϋ θεατρικοϋ μέλ
λοντος της πατρίδας μας.
Στόν ίδιο αύτό ίερό ηΊς Τέχνης χώρο, συγκεντρωθήκαμε σή
μερα γιά νά τιμ1iσουμε τό 'Ελληνικό Εθνος πού εθρεψε τίς
γενιές τών Ποιητών, τών καλλιτεχνών καί τό άνώνυμο Κοινό
τών άρχαίων Δραμάτων. Συγκεντρωθ1iκαμε νά τιμ ήσουμε
δλους τούς πιστούς καί δημ ιουργούς του Μι:γάλου Θεάτρου,
σ· δποια γωνιά της γης κι αν τό ύπηρέτησαν, νά τούς έκφρά
σουμε τ11ν ε:υγνωμοσύνη καί τό ευχαριστώ μας, γιά ηiν άνυ
πολόγιστη προσφορά τους στήν άνθρωπότητα καί τόν πολι
τισμό της.
'Ακόμα. βρισκόμαστε: έδώ, γιά νά διατρανώσουμε τ�iν άμείω
τ11 άξία του 'Αρχαίου Έλληνικοu Δράματος, πού μέ τό ύπερ
χρονικό του μεγαλείο καί τii δύναμη , στερεώνει όχι μόνο μιά
μορφή τέχνης, άλλά διδάσκει άέναα καί άσφαλέστατα τίς
ύπέροχες άξίες του ήθικοu γίγνεσθαι, μεταφέροντας μέ τά
ποιητικά μέσα , μη νύματα άκατάλυτ'ου Άνθρωπισμοu καί 'Ε
λευθερίας.

Τό ' Ελληνικό Έθνος εχει τό δι καίωμα νά σεμνύνεται γιά τήν

προσφορά του αυτή, στόν παγκόσμιο πολιτισμό. Έχει δμως
καί τή μεγάλη ευθύνη καί ύποχρέωση νά διαφυλάξει καί νά
τιμά τόν έξαίσιο αυτό θησαυρό. Οί Έλληνες άγκαλιάζουμε μέ
άδελφική στοργ 1i κι άγάπη , δλους ' Ε σάς πού il ρθατε στήν
πατρίδα μας νά συνενώσετε - σάν άντιΠρόσωποι τοϋ Θεα
τρικο u κόσμου τών λαών σας - μαζί μας, ηi φωνή, τή σκέψη
καί τήν άφοσίωσή σας, σ' ενα σημαντικό σκοπό: τήν ερευνα
γύρω στήν τέχνη τοu " 'Α ρχαίου Δράματος στό σημερινό Θέα
τρ ο " . Αυτό, είναι τό θέμα που θά μας άπασχολ1iσει στή Διε
θνη Διάσκεψή μας.

ιc.

Α Ν ΝΑ Σ Σ ΥΝΟΔ ΙΝ Ο Υ

Ί -ι ζωνταν1i άπ1iχηοΊ) πού εχε:ι τό 'Αρχαίο Δράμα, σάν άνυ
πέρβλητο πνευματικό δημιούργημα καί, οί προβληματισμοί
γιά ηi σύγχρονη σκηνική παρουσίασ1i του στόν Ciνθρωπο τοϋ
20ου αίώνα, ζητάει άνταλλαγ1i άπόψεων, συνένωση τών διε:
θνών πνευματικών καί καλλιτεχνικών δυνάμεων, γιά cνα εί
δος θεατρικi'jς τέχνης, πού, διδασκόμενη στίς σκηνές του Κό
σμου μέ σύγχρονη άντίληψη , μπορεί ν' άποτε:λέσει τή νέα
άφετηρία γιά ηiν παγκόο·μια θεατρικ1i άναγέννηση.
'Αντιπρόσωποι άπό 27 χώρες, που ή καθεμιά εχει προσφέρει
τά δικά της έπιτεύγματα καί άξιοθαύμαστα μνημεία θεατρικi'jς
τέχνης, στήν παγκόσμια θεατρική κληρονομιά, συμμετέχετε
σ' ενα θεατρικό Συμπόσιο, που είναι έλπίδα καi ένθάρρυνση
γιά δλους μας. Μ' αυτή τήν Ιδιότητα, τών πνε:υματικών καί
καλλιτεχνικών έκπροσώπων τών χωρών σας, ή παρουσία σας
τονίζει καί διευρύνει ηiν Ιδιαίτερη διάσταση ηΊς Διασκέψεως,
γιατί σάν εiδικοί μελετητές τών έθνικών σας άλλά καί ο!κου
με:νικών θεατρικών τάσε:ων καί καταβολών, άσφαλώς Θά συμ
βάλετε μt τίς γνώσεις σας, όχι μόνο στό κύριο θέμα π ου θά
μας άπασχολ1iσει, άλλά καi στήν ευρύτερη σύνδεσή του μέ
τά προβλήματα του 'Αρχαίου Δράματος σέ σχέση πρός τίς
ίiλλες μορφές σκηνικi'jς τέχνης.

Μας τ ιμά καί μας συγκινε:ί ή παρουσία σας, γιατί uστε:ρα άπό
έπτάμιση έτών πνευματική άπομόνωση που μaς έπέβαλε ή
δικτατορία, μΠοροϋμε σ�iμερα νά γιορτάσουμε μαζί σας τό
δικαίωμα του έλεύθερου λόγου κι άντίλογου, πού άποτελε:ί καί
τή βάση ηϊς Δημοκρατίας μέσα στήν δποία γεννήθηκε καί
άνδρώθηκε - σάν ύπέρτατος έκφραστ�iς της - τό ύψηλό Θεα
τρικό " Επος " τοu 'Αρχαίου Δράματος.
ΜCίς συνέχε:ι δλους ή έλπίδα δτι άnό τiς συζητήσεις καi τίς
άνακοινcίJσεις στή διάρκεια τών έργασιών της Διασκέψεως,
θά Προκύψουν συμπεράσματα καi έμπειρίες, πού τ ίποτα δέ θά
μάς έμποδίσει νά τίς θέσουμε σ' έφαρμογή στό μέλλον. Τά
πολύτιμα άρχαία μας θέατρα, θά είναι άνοιχτά σέ παpαστά-

σεις πού θά έπιβεβαιώσουν ηi χρ1iσιμη συγκομιδή τών άπό
ψεων τών συνέδρων. Γνωρίζουμε τί σπουδαίο ρόλο παίζει τό
Θέατρο στή διαμόρφωση η;ς ζωης μας. 'Ιδιαίτερα σέ τούτη
τήν έποχή πού ό άνθρωπος ύποφέρει άπό τή μηχανιστική έπι
βολ1i, θά 'ταν πραγματικ 1i προσφορά νά ξαναζωντανέψουν μέ
σα στούς θεατρικούς βωμούς τά μηνύματα τών άνθρώπινων
άξιών.
Τό ' Αρχαίο 'Ελληνικό Δράμα, άν1iκει στά μεγάλα έργα τέ
χνης, διαθέτει τήν άπεραντοσύνη της αiωνιότητας καl τή θέρ
μη της έπικαιρότητας, σά στοιχεία Πού διατηροΟν στή ζωή
τήν Άλ1iθεια, δπως ήταν χτές, εΙναι σ�iμερα καl θά ύπάρχει
αϋριο. Γι' αύτό έξασφαλίζει τή ζωηρ1i άπήχηση καi τήν έμ
πιστοσύνη τών θεατών δλης της οiκουμένης.

Ή Διεθνής Διάσκεψη Θεάτρου, ύπηρετώντας ενα τόσο με

γάλο θέμα καi σκοπό, πιστεύουμε πώς θ' άποτελέσει όρόσημο
και μαζί ξεκίνημα γιά τή συνεργασία μέ τίς καλλιτεχνικές δυ
νάμεις τών χωρών σας, καί, άφετηρία φιλικότερων δεσμών μέσω της τέχνης το() Θεάτρου - καί μέ τούς Λαούς σας.
Ό χώρος αύτός μάς έμπνέει τήν αiσιοδοξία καί ηiν πίστη
αύτή και μάς έπιβάλλει τή διαη) ρηση καi άνάπτυξη ούσιαστι
κότερης προσεγγίσF.ως.
Ή 'Οργανωτική Έ πιτροπ 1i θεωρεί ύποχρέωσή της, άφοΟ εύ
χαριστήσει τούς συναδέλφους πού δέχτηκαν τό κάλεσμά της
στήν ' Ελλάδα καi τούς εύχηθεί γόνιμη δουλειά κ ' εύχάριστη
διαμον1), νά εύχαριστήσει δλους δσους συντελέσανε στήν
πραγμάτωση της Διασκέψεως : Τόν έξοχότατο Π ρόεδρο
της Έλληνικης Δημοκρατίας κ: . Κωνσταντίνο Τσάτσο, τόν
Π ρωθυπουργό κ. Κωνσταντίνο Καραμανλ1; καί iδιαίτερα τόν
κ .. Ύπ_? υργό !ΊολιτισμοΟ καί 'Επιστημών Κ ωνσταντίνο Τρυ
πανη . Ολα τα Σωματεία, τούς 'Οργανισμούς καl τά 'Ιδρύματα
το() θεατρικοΟ κλάδου, καί, τiς Τράπεζες Έθνικ�), Έλλάδος.
' Εμπορική, 'Ιονική καί Λαϊκ1) .

Τελειώνοντας μέ τήν εύχ1i ν' άξιωθοΟμε ηi διοργάνωση Διε
θνών Κ αλλιτεχνικών 'Αγώνων στήν έρμηνεία 'Αρχαίων Δρα
μά; ω� �αi τήν άναβίωση Δραματικών 'Αγώνων στήν Έλλάδα
και σε αλλες χώρες της γης, παρακαλώ τόν έξοχότατο Π ρόε
δρο της Δημοκρατίας νά μάς μιλήσει γιά τό 'Α ρχαίο Δράμα
καί νά κηρύξει τήν έναρξη τών έργασιών της ΔιεθνοΟς Δια
σκέψεως Θεάτρου.
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ΠΑΝΤΑ ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΟΣ
Τού ΚΩΝΣΤ. ΤΣΑ ΤΣΟ Υ
Προέδρου τής Δημοκρατίας
Τό άντικείμενο το() συνεδρίου σας συνδέεται μέ τόν τόπο, μέ
τό άμφιθέατρο αύτό πού βρισκόμαστε καί μέ τίς παραδόσεις
το() λαο() μας. Συνδέεται μέ μιά προσπάθεια, Πού, iδίως τά τε
λευταία πενήντα χρόνια, πέτυχε στήν Έλλάδα στόχους ύψη
λούς καί έφερε κοντά στό νέο Έλληνα, άλλά ίσως κοντά
σέ κάθε σύγχρονο θεατή, τό βαθύτερο νόημα το() άρχαίου δρά
ματος. Οί τρόποι πού παρουσιάσθηκε έδώ τό άρχαίο δράμα
(τραγωδία καl κωμωδία ) εΙναι πολλοί . Ή πολλότητα αύηi
πού δείχνει καί τήν έκταση το() προβλ1)ματος, ύΠηρξε eνα
θετικό στοιχείο πού βοήθησε σηi διεργασία το() μεγάλου αύτο()
κ �λλιτεχνικο() θέματος. ένός άπό τά πιό μεγάλα, νομίζω, το()
συγχρονου δυτικοϋ πολιτισμοu. Τό συνέδριο αύτό εΙμαι βέ
βαιος δτι θά προσφέρει κάτι νέο σέ αύτή τή δύσκολη πνευμα
τική προσπάθεια. Αλλοι εiδικότεροι καί άξιότεροι θά άσχο
ληθοϋν μέ αύηi καί τούς εύχαριστώ έκ προοιμίων γιά τήν
προσφορά τους.
•

Όσο γιά μένα, παίρνοντας άφορμή άπό αύτό τό συνέδριο θά
ii θελα, σάν άπόμερος άπλώς παρατηρητής, νά τονίσω δτ ; τό
άρχαίο δράμα διατηρεί άκατάλυτη τή ζωνταν1i του παρουσία
στό σύγχρονο κόσμο, όχι τόσο άπό τίς άνανεώσεις της πα
ρουσίασ1iς του - πού καί αύτές βέβαια εΙναι άπαραίτητες δσο άπό τήν αiωνιότητα της ούσίας του. Γι' αύτό άλλωστε
εΙναι έπl τοσοϋτο σημαντικές οι παρουσιάσεις πού σήμερα
έπιχειροϋνται, δσο κατορθώνουν, όχι μόνο νά μήν άλλοιώνουν'
άλλά καί νά φανερώνουν τήν αίώνια αύτή ούσία.

Ή ζωντάνια γι' αύτό τοu άρχαίου δράματος άποτελεί μάθημα
γιά δλους η γιά τούς πολλούς, πού συχνά κυριαρχοuν στόν
πνευματικό κόσμο καί κατέχονται άπό τήν άντίληψη ότι α iώ
νιες άξίες δέν ύπάρχουν, άλλά μόνο ίστορικά περιορισμένες,
πού παρέρχονται μέ τίς άλλεπάλληλες ιστορικές περιόδους
καί τίς άλλεπάλληλες κοινωνικές τους διαμορφώσεις. Φαίνε�
ται νά λησμονοϋν πώς κάτω άπό δλα τά μεταβαλλόμενα, ύπάρ
χει τό αiώνια άνθρώπινο, ό έλεύθερος άνθρωπος, γύρω άπό τόν
όποίο κινοϋνται σέ διάφορες τροχιές δλοι οί άστερισμοί, όλα
τά γεγονότα, δλα τά φαινόμενα της έπιφάνειας της ιστορικης
ζωης. Ό άνθρωπος άπέναντι στή μοίρα του, στό θάνατο στόν
έρωτα, άγωνιστής γιά τήν ϋπαρξή του μέσα ο·τό άπει ;ο καi
"( ιά τήν έλευθερία του μέσα στούς άνθρώπους.

Μ έγα μάθημα γιά δσους περιοδεύουν άπό μιά τεχνοτροπία σέ
άλλη, νομίζοντας Π(Ος μέ αύτή άλλάζει καl τό βάθος, γιά ό
σους κάθε λίγο καl τόσο πιστεύουν πώς άκύρωσαν τά Περα
σμένα η τά ξεπέρασαν, ένώ δλα εΙναι άπλές έκφάνσεις, συνή
θως iσότιμες, ένός άξεπέραστου βυθοΟ. Μέγα μάθημα γιά
όσους βαυκαλίζονται μέ τήν iδέα δτι άλλοιώνουν τό βυθό
πού παραμένει άμετακίνητος βράχος, άπό τή Γένεση τοϋ
Μωυσέως καί τήν 'Ιλιάδα &ς τό Ντοστογιέφσκι' τό Ν ίτσε
καί τόν "Ιψεν.
Σέ αύτό τό βυθό φωλιάζουν τό άπολλώνιο και τό δ ιονυσιακό
στοιχείο, ό πλατύς διπολικός θρησκει•τικός κόσμος τών άρ
χαίων. άλλά καl 11 πίστη καi 1i άμφιβολία, ό λόγος καi ή "έπο
χή " άπό κάθε λόγο, ό διάλογος τών άντιθέτων πού γεννο()ν
τήν έλευθερία.
.
Μέγα άκόμα δ ίδαγμα, πού έπικυριίiνουν καl όλοι οι αiώνες
ό'ις τά σήμερα, δτι τό δράμα - τραγωδία καί κωμωδία - εΙναι
ποίηση. Χωρίς μεγάλη ποίηση δέν ύπάρχει μεγάλο θέατρο.
Ο ί στοχασμο ί έ;tουν π�λλούς ? ρόμους καί δέν εΙναι κύριος
.
τους η. τεχνη και συνακολουθα τό θέατρο. Μ έ τήν ποίη
δρομος
ση όχι μέ τίς φιλοσοφικές iδέες διδάσκει τό θέατρο διδάσκει
�έ τή μο �φή, δπ� ς δι.δάσκει ή μουσική μέ τήν άρ ονία τών
ηχων, που εΙναι ο δικος της δρόμος πρός τή μορφή.

�
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άπό τό Σαίξπηρ στούς μεγάλους συγχρόνους εΙναι ίiργα
ποιητικοί) λόγου. Δέν τά διαιωνίζουν οι σκέψεις, πρό παντός
αυτές που άναφέρονται σέ κοινωνικά φαινόμενα, που αυτά
πάντα, μέ )οργό ρυθμό, μεταβάλλονται καi περνο()ν. Τά διαι
ωνίζει ή τελειότητα τής αισθητικής τους δομi'jς καi το() ποιη
τικοί) τους λόγου.
Άς μο() συγχωρεθο()ν άπό τούς πιό άρμόδιους πού εχω μπρο
στά μου αυτοi οι κοινοi τόποι που δέν βλάπτει νά τους έπα
ναλαμβάνομε κάθε βράδυ σάν ίδια προσευχή .
Φεύγοντας άπό αυτό τό συνέδριο πιστεύω δ τ ι θ ά σας συνοδέ
ψει ή σκέψη δτι δέν πατϋ.με, δπως πολλοί νομίζουν, σέ ενα
συνεχίί'Jς διολισθαίνον εδαφος, άλλά άπάνω σέ κάτι στό όποίο
μπορεί νά έμπιστευθο()με τή στάση καi έσωτερική ισορροπία
τής ϋπαρξής μας καi άπάνω στό όποίο μπορεί γόνιμσ νά τή
θεμελιώσουμε.
Τό άρχαίο δράμα άνοίγει πολύ μεγάλα παράθυρα πρός άπύθ
μενα βάθη του άνθρώπου, έκεί δπου λαγο111οιμουνται οι αιώ
νιες άξίες καί οι αιώνιες έντολές. Πρός τά βάθη δπου βρί
σκονται οι κοινές ρίζες άπό δπου φυτρώσανε καi άντλο()ν τή
δύναμ11 τους δλοι οι κλάδοι καi τά παρακλάδια το() δυτικοί)
πολιτισμου, αυτου πού μϋ.ς άναγκάζει νά αισθανόμαστε σάν
είδη το() ίδιου γένους, σάν τέκνα το() ίδιου πατριάρχη .
Ή χώρα μου θά τ ό θεωρήσει ώς προνόμιό της, αν μαζί μέ δλες
τίς άξιόλογες τεχνικές καί καθαρά σκηνικές έμπειρίες πού θά
άποκομίσετε άπό έδώ, συναποκομίσετε καί αυτή τή νοσταλγία
�ρός τό αίώνιο βάθος, που μέ τόση δ ιαύγεια καί ρώμη άπο
καλύπτει τό άρχαίο δράμα.
Μέ αυτή τήν έλπίδα καί μέ τήν ευχ11, άπό τή συνάντηση τόσων
έμπείρων άνθρώπων το() σύγχρονου θεάτρου, νά προκύψουν
νέες ίδέες καi νέες μορφές, κηρύσσω τήν ενσρξη τής Διασκέ
ψεως τοu Διεθνούς Ίνο·τιτούτου Θεάτρου.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ Σ ΤΗΝ Κ�ΑΘΑΡΣΗ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΘΟΥΣ
Τού Γ. Β. ΚΑΒΒΑΔ ΙΑ
Μέ μεγάλη χαρά τό ' Υπουργείο Πολιτισμοί) καί Έπιστημίί'Jν
χαιρετίζει σ1Ίμερα στόν ίερό αυτό χώρο τούς συνέδρους το()
Διεθνοϋς 'Ινστιτούτου Θεάτρου. Καί μέ άκόμα μεγαλύτερη
χαρά άτενίζει πρός τό σκοπό του συνεδρίου, τή σχέση του
σύγχρονου θεάτρου πρός τήν άρχαία τραγωδία.
Δύσκολcι οι καιροi πού ζοuμε, θολοί άλλά καi προμηθεϊκοί .
Ένας κόσμος που γνωρίσαμε κ α ί ζήσαμε, φεύγει σιγά σιγά
γιά νά δώσει τή θέση του σ' εναν άλλον που δέ μπορούμε νά
όρίσουμε άκόμα. Ένα μέρcς του κόσμου βαδίζει πρός τή με
ταβιομηχανική Κοινωνία μέ κύριο χαρακτηριστικό τήν τε
χνοκρατία καi τό σχεδιασμό, κ' ενα άλλο μέρος, τό μεγαλύ
τερο, άναζητa τή μέθοδο καi τά μέσα πού θά του έξασφαλίσουν
τήν άνθρώπινη διαβίωση καί τήν άπελευθέρωση τών άνθρώ
πων άπό τήν άνάγκη , τή βία καi τό φόβο. Τά σύνορα διευρύν
θηκαν καί στούς κατοίκους τής γης άνοίχτηκαν οι δρόμοι πρός
τ' άστρα.
'Ανάμεσα στiς κοσμογονικές αυτές δυνάμεις στέκεται ό άν
θρωπος καl άναζητii τlς λύσεις τίί'Jν προβλημάτων του. Τά προ
βλήματά του εΙναι παμμέγιστα. Κι ό αιώνας μας του εδωσε
έπιστήμες καί τεχνολογία σέ βαθμό άνόδου χωρίς προηγού
μενο. Δέν τοϋ έδωσε δμως νέες φιλοσοφικές ίδέες, οϋτε 1)θι
κές άρχές i1 μιά καινούρια πίστη, οϋτε καινούρια πολιτικά
συστήματα πού θά τόν ά11ιήλλασσαν άπό τήν πίεση τής τεχνο
κρατίας, θά του έξασφάλιζαν τήν έλευθερία καi θά βοηθού
σαν τήν προσωπικότητά του ν' άνθίσει. Χρέος του σύγχρο
νου κόσμου, χρέος δλων τών κατοίκων τής )ής είναι 1) πλή
ρωση αυτοϋ τοϋ κενοu, ή θεμελίωση του καινούριου άνθρω
πισμοϋ πού πρέπει νά βασιλέψει πάνω στόν πλανήτη.
Στόν τομέα αυτό, τό θί:ατρο εχει νά παίξει ενα γιγάντιο ρόλο.
ΕΙναι ό χώρος πού εικονίζει τό δράμα τοu άνθρώπου, που άπο
μονώνει τούς χαρακτήρες, τίς ψυχολογικές καταστάσεις, τlς
διανθρώπινες συγκρούσεις καi τίς συλλογικές δράσεις καl
άντιδράσεις άπό τήν καθημερινότητα κσ.i τήν έπίφαση καi

�·

Τρείς ξένοι σύνεδροι : Ό Δ υτικογερμανός διευθυvτής τού Κρα
τικού θεάτρου τού 'Αμβούργου 'Ιβάv Νάγκελ, ή σκηνοθέτις
τής Γκάιια 'Αδελαtς 'Αμεργκάστερ κι ό γιουγκοσλάβος σκηvο
θέτης Μιροσλάβ Μπέλοβιτς. Σκίτσα "Ελλης Σολομωνίδου-Μπα
λάνου, άδημοσίευτα, εύγεvικά παραχωρημένα κι άπό τήν ίδια καί
τή�ι " Καθημερινή " . '11 κ. Μπαλάνου παρακολούθησε τή διάσκε
ψη σάv iκπρ6σωπος τής " 'Εταιρείας Χριστιαvικού θεάτρου "

δείχνει στούς άνθρώπους τόν άληθινό έαυτό τους καi τόν πραγ
ματικό βίο τους, μέ τρόπο προσιτό στούς rιάντες, χάρη στή
μαγεία τής τέχνης. Έτσι μπορεί νά φέρει στόν iiνθρωπο eνα
μήνυμα άλ1Ίθειας γιά τή συνειδητοποίηση τής μοίρας του καί
άκόμα, πάντοτε χάρη Ο'τήν ένόραση τοϋ δραματουργοϋ, νά
προφητέψει καl νά προδιαγράψει τό μέλλον.
Τό θέατρο είναι άναμφισβήτητα μιά άπ' τίς μεγάλες λεωφό
ρους πού φέρνουν στήν κάθαρση τοϋ άνθρωπίνου πάθους. Ή
1]χώ Πού φτάνει &ς έμί'iς άπ' τήν άρχαίσ. τραγωδία μπορεί ν'
άποτελέσει κι άποτελεί γιά τό σύγχρονο θέατρο τό περιεχό
μενο τής προβληματικής του. Κοινά θέματα άπασχολοϋν τούς
μf;γάλους τραγικούς. Ό Α tσχύλος καl ό Σοφοκλής άλλά καl
ό Εύριπίδης μιλοϋν γιά τήν κοσμογονική δύναμη τοϋ nνεύ
ματος, γιά τίς α1ώνιες άξίες πού θεμελίωσαν οι θεοί, γιά ηi
δ ίκη πού περιμένει έκείνους πού ύβρίζουν τίς άξίες αύτές,
γιά ηiν άτομική έλευθερία καί τήν έλευθερία τής πόλης, γιά
τή δημοκρατία, τήν εiρήνη, τήν άγάπη μεταξύ τlί'>ν άνθρώπων.

Ό Π ρομηθέας καρφώνεται στό βράχο γιατί δ ιακη ρύσ·σει αύ
τά πού πιστεύει. Ό Οίδίπους Τύραννος εχει φριχτή μοίρα
γιατί δείχνει επαρση κ ι άσκεί τυραννία. Ή Ά ντιγόνη θάβε

ται ζωντανή γιατί πάνω άπ' τίς νομοθεσίες τlί'>ν άνθρώπων ύ
πάρχουν οι α!ώνιες έπιταγές τοϋ θείου νόμου. Ή 'Ιφιγένεια
θυσιάζεται στήν Αύλίδα γιά νά διαδοθεί 11 ίδέα τής έλευθε
ρίας στούς βαρβάρους. Οί Τρωάδες κη ρύσσουν τήν ε!ρήνη
καί καταδικάζουν τούς κατακτητικούς πολέμους. Καί πάλι ή
'Αντιγόνη πεθαίνει μιλώντας γιά τήν πανανθρώπινη άγάπη_
Πάνω άπ' τούς ποιητές καl τά πρόσωπα φτερουγίζει ό άνθρω
πος καί ή μοίρα του, ό άνθρωπος καί 11 άπόλυτη άξία του πού
άπειλείται άπό τό συνάνθρωπο, τόν τύραννο, τό βάρβαρο
άλλά καί άπο τόν έαυτό του. Βία, άπειλ11 , τυραννία, άσέβεια,
πόλεμοι, σύνθλιψη τοϋ άνθρώπου άπό τίς συνθήκες τής ζωi'jς
του. Καί μέσ' άπ' τό δράμα αύτό, τό έλπιδοφόρο τραγούδι δτι
τίποτα ίσχυρότερο άπ' τόν iiνθρωπο έξω άπ' τό θάνατο καί
έπομένως ή δυνατότητα τοϋ άνθρώπου νά θεμελιώσει τήν
άγάπη, τήν ε!ρήνη, τήν άνθρωπιά.
Κυρίες καί Κύριοι, γιά τό μελετητή, τό σύγχρονο θέατρο πε
ριέχει άσφαλώς άνάλογη καί όμόλογη θεματολογία μέ τήν
άρχαία τραγωδία. Μήπως δμως θά ήταν έπιτρεπτό νά πεί κα
νείς δτι τό συνέδριό σ·ας θά μποροϋΟ'ε άνάμεσα σέ δλα δο·α
σοφά καί iiξια καί σπουδαία θά συμπεράνει, νά προσθέσ-ει κ:αl
τοϋτο; Ότι τό σύγχρονο θέατρο θά 'πρεπε νά μή λησμονεί τά
μη νύματα τής άρχαίας τραγωδίας προΟ'θέτοντας ετσι μιά στα
θερή διάσταση στήν προσπάθεια γιά τήν κάθαρΟ'η τής τραγω
δίας τοϋ σύγχρονου άνθρώπου ;
Κυρίες καί Κύριοι τό 'Υπουργείο Πολιτισμοϋ καί ' Επιστημών
σί'iς εϋχεται καί πάλι τό καλώς ήλθατε. Καί σάς εϋχεται άκό
μα καλή καl μεγάλη έπιτυχία στlς προΟ'Πάθειές σας.

Τ Ο ΘΕΑΤΡΟ Π ΑΡ ΑΜΕΝΕΙ
Η ΠΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΩΝΗ
Τοϋ !ΑΠ. Κ ΑΜΠΑΝΕΛ Λ Η
Άπ' τόν καιρό τ ,ή ς γέννησης τοϋ θεάτρου εχουν περάσει 2.500
χρόνια. Ή δψη τοϋ φυσικοϋ κόσμου καί τής ζωής μας εχει
κοσμογονικά διαφοροποιηθεί. Τότε δλοι ύπάκουαν στήν
τραγικ1i ύπεροχή τών φυσικών δυνάμεων. Σήμερα οί φυσικές
δυνάμεις ύπακούουν, στή σχεδόν τραγικ 1i ύπεροχ11 , τής άν
θρώπινης θέλησης. Ή μοίρα τοϋ άνθρώπου πλησιάζει νά γί
νει eνα μέ τή θέλησ11 του.
Μέσα στή διαδικασία τών άλλαγών, ίδέες καί λειτουργίες
εσβησαν όριστικά, iiλλες έπιζήσανε. 'Ανάμεσα στις τελευταίες
καi τό θέατρο. Τό δτι τό θέατρο έπιβίωσε δέν είναι βέβαια
τυχαίο. Συνόδευε μέ τήν άνθρώπινη σκέψη σ' δλες τίς ήθικές
άναζητήσεις, συνυπήρχε μέ δλους τούς κοινωνικούς άγώνες
καl τούς κοινωνικούς μεταΟ'χ ηματισμούς. Ή άνθρώπινη μοίρα,
ή άρχικά έξαρτημένη άΠό τόν "Q!,υμπο, έγινε μοίρα πού
έδρεύει στή χριστιανική συνείδηση, ϋστερα μοίρα καθοριζό
μενη άπό τlς κοινωνικές συνθήκες, καi στίς μέρες μας, μοίρα

πού άναζητι'i. ηiν αύτοτέλειά της μέσα στήν άτομική έλευ
θερία καί θέληση.
Ώστόσο σήμερα, δσοι πιστεύουμε στό θέατρο, πρώτοι έμείς,
iiς θέσουμε τό έρώτημα: έξακολουθεί τό θέατρο νά εχει λόγο
ύπάρξεως; Τί προσφέρει περισσότερο ii διαφορετικό άπό τόν
κινηματογράφο, τήν τηλεόραση ; Μήπως έμείς οί άνθρωποι
τοϋ θεάτρου μαζl μέ τό θεατρόφιλο κοινό, συντηροϋμε στή
ζωή μιά παλιά συν1Ίθεια ;
Ή άπάντηση άπό τόπο ο·έ τόπο θά εΙναι βέβαια διαφορετική.
Ίσως δμως δλες νά συναντηθοϋν στήν παραδοχή δτι τό θέα
τρο έξακολουθεί νά είναι μιά πνευματική προσφορά μέ άπο
κλειο·τικά δικά του μέσα.
Ίσως, μέσα στόν καθημερινό βομβαρδισμό πληροφοριών καί
μηνυμάτων πού δέχεται ό σύγχρονος Cίνθρωπος άπό τά μέσα
μαζικής έπικοινωνίας, ίσως τό θέατρο νά εΙναι άκόμα μιά μή
βίαιη καl καταναγκαστική μορφή σκέψης γιά τό θεατή.
Ίσως, άντίθετα άπ' τόν κινηματογράφο πού έλέγχεται άπό τό
κεφάλαιο καί τήν τηλεόραση πού έλέγχεται άπό κρατικούς
καί κομματικούς μηχανισμούς, ίσως τό θέατρο νά εΙναι iiν δχι έντελώς - τουλάχιστον δμως μιά περισσότερο έλεύθε
ρη φωνή.
Ίσως, μέσα σηi σύγχρονη πόλη πού πάσχει άπό γιγαντισμό,
ίσως τό θέατρο νά παραμένει μιά άπ' τ!ς λιγοστές εύκ:αιρίες,
έπικοινωνίας άνάμεσα σέ άνθρώπους, δραματικά κ' έπικίνδυ
να άποξενωμένους μεταξύ τους. ' Επικοινωνία πού τήν καθιστί'i
ούσιαστική τό γεγονός δτι γίνονται αύτόπτες κ:αί αύη1κοες
μάρτυρες μιί'iς δημιουργίας πού " γίγνεται " τήν ίδια κείνη
στιγμή καl μποροuν νά συνεργήσουν σ' αύτή. ΊΟ'ως τό θέα
τρο νά είναι άπ' τά έλάχιστα μή προκατασκευασμένα πράγ
ματα πού προΟ'φέρσνται στό σύγχρονο iiνθρωπο.
Ίσως άκόμα, σήμερα πού ή ο lκολογία κ:αl ή πολεοδομία με
λετί'i τήν έπιΟ'τροφή Ο'έ μικρότερες κοινωνικές όμάδες μέ σκο
πό τήν άνασύνταξη τής άνθρώπινης σχέσης, ίσως τό θέατρο
νά 'χει μιά μελλοντική άποστολή πού δέν ύποπτευόμαστε.
Άλλά τέτοιοι προβληματισμοί άν1Ίκουν Ο'τίς συζηη1σεις τοϋ
συνεδρίου. ' Εμείς, άγαπητοl συνάδελφοι καί φίλοι, έπισημά
ναμε άπλώς τή σημασία του θεάτρου, ΠιΟ'τεύοντας πώς ετσι
χαιρετοϋμε σωστά τήν παρουσία σας έδώ. 'Εδώ δπου τό θέα
τρο γεννήθηκε μαζί μέ τή Δημοκr,ατία, δπου άγωνιζόμαστε
νά στερεώσουμε τήν τραυματισμένη Δημοκρατία μας, καί δπου
τό θέατρό μας άποκτί'i λόγο ύπάρξεως μόνο δταν ύπηρετεί αύ
τή τήν πρωταρχική κοινωνική άνάγκη.

ΔΙ-ΙΜΟl(ΡΑΤΙΑ

ΚΑΙ ΔΡΑΜΑ

ΓΕΝΝΉΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Τοϋ ΑΛΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
Τιίιι πρώτη μέρα τώιι έργασιών τιjς ΔιεΟιιιjς Διάσκεψης Θcά
τρου, ό 'Αλκιβιάδης Ε. Μαργαρίτης , Πρόεδρος τοϋ ' Ελληνι
κοϋ Κέντρου τοϋ Διεθιιοϋς 'Ινστιτούτου Θεάτρου, lδωσε στόv
Τύπο τψ άκόλουΟη διίλωση :

Γιά τό 'Ελληνικό Κέντρο Θεάτρου ή διεθνής αύτή συγκέντρω
ση στάς Άθ1Ίνας λαμβάνει τόν χαρακτήρα δ ιπλf'\ς συμβο
λικ1"j ς τιμf'\ς. Τιμάται ή χώρα καί ή πόλη, δπου γενν1Ίθηκε
ή δραματική τέχνη . Τιμί'iται 11 χώρα καί ή πόλi1 , δπου γεννή
θηκε ή Δημοκρατία. Καl τά δύο σε στενή συνάρτηση μετα
ξύ τους. Στά εργα τής έλληνικfjς άρχαιότητος περιέχονται
καί διακη ρύσσονται οί παγκόσμιες lδέες περί τfjς άξιοπρε
πείας τοϋ άνθρώπου καί τfjς έλευθερίας. Τό σύγχρονο έλλη
νικό θέατρο έπl έπτά ετη άγωνίσθηκε καi καταδιώχθηκε
γι' αύτές τίς tδέες. Π λήθος ήθοποιών φυλακίσθηκαν κ:αί
κακοποιήθηκαν. Έργα άπαγορεύθηκαν, θέατρα έκλεισαν.
'Αλλά δέν επαυσε ό θεατρικός κόσμος νά είναι στήν πρωτο. πορία τής άντιστάσεως κατά τής δικτατορίας. Γι' αύτό τό
' Ελληνικό Κέντρο Θεάτρου βλέπει μf; lδιαίτερη ικανοποίηση
τήν διεθνή αύτή διάσκεψη νά γίνεται έδώ, μετά τήν άποκατά
σταση της Δημοκρατίας.
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Μ Α Γ Ε Ι Α , ΠΑ Θ Ο Σ l( A I Σ Υ Γ l( I Ν Η Σ Η
l(YPIAPXA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡ ΑΓΩΔΙΑΣ
Ει'σήγηση το ίJ ΚΑ ΡΟ Λ Ο Υ ΚΟ .ΥΝ
Θ ά πρέπει άπ' τ ή ν άρχή ν ά π ώ πώς, άντιμετωrοίζοντας τ ό θέμα
της σημερινης εiσήγησης στό 'Αρχαίο Δράμα, ξεκινώ μέ
σκέψεις καί καταστάσεις έξομολογητικές. Γι' αύτό τό λόγο
εΙχα καί έχω όρισμένους δισταγμούς, aν θά 'πρεπε νά ijμουν
έγώ πού θά 'κανα αύτή τήν εiσ1iγηση . Άπό χαρακτ�iρα καί
ίδιοσυγκρασία δέ μπόρεσα ποτέ νά εΤμαι έπιστημονικός fι
ψυχρός άναλυτής ένός θέματος. Ή σκηνοθετικ1i μου έργασία,
σ' δλη τήν περιοχή τοϋ θεάτρου, ήταν πάντα έμπειρικ1i, έρ
γαστηριακ1; . Τά πρόσωπα, τό σύνολο τών συνεργατών μου
καί κυρίως οι 1)θοποιοί - μαθητές μου, ήταν αύτοί πού μοϋ φώ
τιζαν τό κάθε μου βημα, αύτοί πού μοϋ t'iνοιγαν τίς κλειστές
πόρτες - κάθε νέα άναζήτηση χρειάζεται καί Ciφθαρτο άν
θρώπινο ύλικό. Τά λέω αύτά, γιατί θέλω νά έλπίζω πώς έτσι
θά μπορέσετε νά καταλάβετε καλύτερα τή συνέχεια καί νά
βοηθηθείτε νά δημιουργηθεί μιά πιό έκτεταμένη , πιό άναλυ
τική καί πιό θερμή συζήτηση γύρω άπό τό θέμα μας σήμερα:
" Ό Σκηνοθέτης καί τό 'Αρχαίο Θέατρο ".

χαν άτόφια κομμάτια ij συντρίμμια, χρώματα καί άποχρώσεις,
μισοσκεπασμένα ij ξεθωριασμένα άπό τό χρόνο, παραλλαγμέ
να - άλλ' δχι λιγότερο πολύτιμα - άπό τά ξένα β�iματα καί
τίς φωνές πού είχαν περάσει άπό πάνω τους μέσα σέ έκατον
τάδες χρόνια, γιά vά 'ρθουν νά συνθέσουν τή σύγχρονη
Έλλάδα.

Ή πρώτη μου έπαφή μέ τό 'Αρχαίο Θέατρο καί εiδικά μέ τόν
'Αριστοφάνη ξεκίνησε τό 1 93 5 σ' έρασιτεχνικές παραστάσεις

Όδηγός μας στάθηκε αύτό πού ύπηρχε γύρω μας, σέ μορφές,
σέ 'fi χους, σέ σχ1iματα. Αύτό πού ζητούσαμε νά βροϋμε, ν'
άνακαλύψουμε, ήταν ή κρυμμένη θωριά τοϋ τόπου καί τών
άνθρώπων, τοϋ 'ίδιου τόπου καί τώv 'ίδιων άνθρώπων δπου έκ
φράστηκαν ο ί άρχαίοι ποιητές, τοϋ τόπου δπως εΙναι σήμερα
διαφοροποιημένος άπό τίς έπιδράσεις καί τίς έπαφές πού δέ
χτηκε μέσα σέ έκατοντάδες χρόνια. Στά πλαίσια αύτά μέ πα
θιασμένη μανία κινήθηκα τό 1 936 νά πλησιάσω μ' ένα άγνό
ύλικό τόν άρχαίο ποιητή, τόν 'Αριστοφάνη πού έγραψε σ' αύ
τόν έδώ τόν ίδιο τόπο, στήν 'Ελλάδα, σταυροδρόμι άνάμεσα
στή Δύση καί στήν 'Ανατολή, μ' δλη τήν πλούσια 'Ασιατική
κ' 'Αφρικανική παράδοση πίσω της - αύτή ήταν ή πρώτη
έπαφή .

Τά κοστούμια καί τά σκηνικά τά φροντίζαμε καί τά βάφαμε
μόνοι μας, μόνοι μας κάναμε τίς μάσκες καί τά άντικείμενα
τά θεατρικά. Μέσα άπ' αύτό τό άγνό παιδικό ύλικό ξεπηδού
σανε τά λόγια τοϋ άρχαίου ποιητη . Τά πλαίσια, μέσα στά
όποία κινούμεθα, ήταν ή γύρω μας πραγματικότητα, ε'ίτε της
πόλης, ε'ίτε της ύπαίθρου. οι πέτρες, τό χώμα, οι βράχοι κ'
οί λόφοι, ή θάλασσα, τά σχήματα στόν όρίζοντα, οί δρόμοι,
ή κίνηση τών άνθρώπων, τά ζώα, ή άνατολή κ' ή διαδρομή τοϋ
ijλιου καί τό ξεδίπλωμα τοϋ έσΠερινοϋ κ' ή νύχτα, τά φώτα, οί
iΊχο ι , οί θόρυβοι, τά βΊiματα κ' ή σιωπ1; . Μέσα σ' αύτά ύπηρ-

Ή όμάδα αύτ�i πηρε τήν όνομασία ., Λαϊκ1i Σκηνή ''. Κ' έδώ
πάλι οι 'ίδιες άναζητήσεις καί στήν άρχαία κωμωδία καί στήν
άρχαία τραγωδία, πάντα μέ τούς έπηρεασμούς, τήν παράδοση
πού μάς κληρονόμησαν τά χρόνια τ' άρχαία, τά βυζαντινά,
τά άποτυπώματα τών ξένων καταχτητών - Τοϋρκοι, Βενετοί
καί Φράγκοι - κ' ή σύγχρονη ' Ελλάδα τοποθετημένη μέσα
'
ο
ενα πλαίσιο Εύρωπαϊκό, κοινωνικό, πολιτικό, 1)θικό καί
φιλοσοφικό. Γιατί τώρα t'iρχισαν νά κυριαρχοϋν καινούριοι
Προβληματισμοί πού μάς έκαναν ν' άνακαλύψουμε στούς άρ
χαίους, μέσα άπό τήν ποίηση τοϋ κειμένου, στόχους καί νο1i
ματα κι άλήθειες ζωης πού t'iρχιζαν νά συvειδητοποιοϋνται
μέσα μας. Αύτά πού άπό διαίσθηση εϊχαμε δεί στούς ποιητές,

στό Κολλέγιο 'Αθηνών μέ μαθητές της σχολης, ήλικίας 1 21 6 έτών. Ήταν ένα ύλικό εύπλαστο, άνυποψίαστο, αύθόρμη
το, χωρίς γνώσεις άλλά. μέ φαντασία καί θεατρικό ένστιχτο,
μέ άφέλεια κ;αί πάνω άπ' δλα aφθαρτο άκόμα.Τό παιδί κάνει
θέατρο καί θέατρο έπιθυμούσαμε νά κάνουμε. Κ' έκεί εΤναι
ή βασικ1i μου θέση. Τά άρχαία κείμενα εΙναι θέατρο, κι δχι
κείμενα κλεισμένα σέ βιβλιοθi)κες, δχι μουσειακά ντοκου
μέντα.
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Ή έπαφ1) αύτή συνεχίστηκε, σχεδόν παράλληλα, μ έ νέα παιδιά
τοϋ λαοϋ - δχι 1)θοποιούς - μιά όμάδα πού ίδρύθηκε άπό
έρασιτέχνες καί έργάτες, μέ λίγες γνώσεις σχολικές οι περισ
σότεροι, σχεδόν άγράμματοι. Πολλοί άπ' αύτούς εΤναι σήμε
ρα κορυφαία στελέχη τοϋ Έλληνικοϋ θεάτρου.

τ ίς ζωικές άλιiθειες, τήν ποίηση καί τή σοφία, τώρα iiρχ ι 
σαν νά ζητοϋν μιι'ι πιό ούσιαστική έκφρασ η . Σ' αύτές τίς άνα
ζητιiσεις έβαλε τέρμα καθώς καί στ�i " Λαϊκή Σκηνή " i1
Δ ι κ τατορία τοϋ Μεταξά, τό 1 936.

Άπό τό J 937, γιά 20 χρόνια, άσχολ1iθηκα μέ τό νέο κλασι
κό θέατρο, μέ σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς, άλλά βασι
κότερα μέ τό σύγχρονο θέατρο. Καί τό 1 94 1 ίδρύθηκε τό
· · Θέατρο Τέχνης ' ' . Στράφηκα, λοιπόν, άρχικά στούς οiκο
δόμους τοϋ σύγχρονου θεάτρου κι άργότερα πάλι στό ' Επ ι κό
θcατρο. στό Μπρέχτ, στό πρωτοπο ριακό θέατρο καί τό θέα
τρο τοϋ Παράλογου. Π ί ντερ. Μ πέκετ, Ίονέο·κο. Τό σύγχρονο
θέατρο συνέβαλε στό νά μας άνοιχτοϋν νέοι όρ ίζοντες στήν
έρμηνεία τοϋ 'Αρχαίου Θεάτρου.
Τό Έπικό Θέατρο καί οί συγγραφείς της Π ρωτοπορίας έσπα
σαν τούς τοίχους, έξαφάνιο·αν τίς ψυχολογικές καί συναι
σθηματικές άτομικές περιπτώσεις, άσιiμαντες γιά τά χρόνια
καί τά παγκόσμια γεγονότα πού άντιμετωπίζουμε καί τοποθέ
τησαν πάλι τόν iiνθρωπο, άντιμέτωπο μέσα στόν άνοιχτό χώ
ρο καί τόν iiφραγο χρόνο, μέ τά μεγάλα έρωτηματικά τ η ς u
παρξής του. Ζωιi . θάνατος. έρωτας, μ ίσος, πάθος, πόλεμος
καί κατάκτηση, μοίρα καί πεπρωμένο, εύτυχ ία, δυστυχία,
δί.καιο καί cϊδικο, οί λίγοι κι ό Λαός, τό έγώ καί οί cϊλλοι.
δλ' αύτά πού. καί τότε δπως καί τώρα, άναταράζουν τήν άν
θρωπότητα όλόκληρη.
Γι' αύτό τό λόγο, i1 συμβολή τών νέων συγχρόνων ποιητών
στό θεατρικό μας χώρο εΙναι πολύτιμ η γιά τό ζωντάνεμα τοϋ
άρχαίου θεάτρου, σήμερα. Ή θητεία μας στό σύγχρονο θέα
τρο μάς βοιiθησε σημαντικά νά κατανοιiσουμε τό 'Α ρχαίο
Δράμα. Ό Μπρέχτ διδάχτηκε πολλά άπό τήν Άο·ία καί τό
άρχαίο θέατρο. Ό Μ πρέχτ μάς βοι)θησε μέ τιi σειρά του νά
βροϋμε στοιχεία καί άναλογίες θεατρικές μέσα άπό τό θέα
τρό του. γιά τό άρχαίο θέατρο. Ή άποσταο-ιοποίηση, 11 cϊμε
ση έπαφή μέ τό κοινό, ή κριτική γνώμη, τέλος αύτό πού λέ
γεται όλοκληρωτικό θέατρο, δέν είναι πρωτογενη στοιχεία
τοϋ Έπικοϋ Θεάτρου. Άποτελοϋν τ ιi βάση τοϋ άρχαίου θεά
τρου καί άπό κεί άντλοϋν οί σύγχρονοι ποιητές. Ό σκηνοθέ
της πού θά έργαστεί γιά νά έρμηνέψει τό Άρχαίο Δράμα, Θά
πρέτ1ει νά έργαστεί καί παράλληλα νά συνταιριάξει δυό στό
χους.
Ό πρώτος καί βασικότερος εΙναι τό μήνυμα τοϋ ποιητη. Συγ
κεκριμένα, τί τόν ώθησε νά γράψει τό έργο. Τί ζήτησε νά
έκφράσει . Π ο ιό τό δραμά του. Ποιά ή φιλοσοφία του, ή θέ
ση του, πολιτική καί κοινωνικι; . Καί πάνω άπό δλα, οί άλή
θειες καί ή ποιητική το�; άντίληψη γιά τόν iiνθρωπο καί τήν
uπαρξή του. Έναν iiνθρωπο μέσα στό χώρο καί χρόνο, iiνθρω
ποι πολλοί μέσσ σ' ενα χώρο καί χρόνο.
Τό θέατρο ξεκινά άπό τούς πανάρχαιους χρόνους άπό ίεροτε
λεστείες καί πανηγύρια. Κάτι άνάλογο ύπάρχει άκόμα καί σέ
rcολύ μι κρότερη κλίμακα σέ πρωτόγονες γιορτές καί τελε
τουργίες. Μ ιά άνάγκη νά έκφραστεί καί νά ζήσει ό iiνθρωπος
μέ <Χλλους άνθρώπους συντροφιά, μέ δμ.οια αίσθήματα καί
δμοιες καταστάσεις. Ίσως νά παρηγορη θεί άτιό τή μοναξιά
του. νά λυτρωθεί άπό τό φόβο του, τά πάθη, τήν άγωνία, τήν
άπελπισία του.
Τό ξεκίνημα τοϋ θεάτρου εΙναι θρησκευτική ii πανηγυρ ικιi
τελετή - θρησκευτική στήν πλατιά σημασία τ η ς λέξης, βί:. �αια. Στ�iν άρχή ύπάρχει ό φόβος τών θεών, ή άνάγκη άπό κά
τι νά μας προστατεύει καί νά μας παρηγορεί. Ό τύραννος,
ό βασιλιάς, οί <iρχοντες. Σιγά σιγά είσέρχεται ή συνείδηση;
ή κριτική. Ξεπροβάλλει ό πο ιητής, τό αϊσθι1μα, ή σκέψη, η
άμφιβολία, ή �iθική. Συχνά ό φόβος τών θε&ν μετατρέπεται
σέ κρυφό μ ίσος κι άκόμα σέ γελοιοπο ίησ η . Ό Αίσχύλος δέ
φοβάται νά πεί πώς οί Οεοί ·· έr καταλείπουν τ ή ν κουρασμένη
πόλη ". Ποϋ τό αϊσθημα τιϊς δ ι καιοσύνης ii ηϊς �iθικiΊς τ&ν
θε&ν; Στούς · · Πέρσες " ό χορός, μ ιλώντας γιά τούς "Ελλη
νες, λέει : . . Δέν είναι δοϋλοι άνθρώπου, δέν εχουνε άφέντη ".
Καί, άργότερα, μετά τήν καταστροφή τ η ς Περσικijς στρατιάς.
ενας γέροντας τοϋ χοροϋ άναφωνεί : " Τώρα πιά ό λαός θά
μπορεί νά μιλάει δίχως φόβο " .

Ό 'Αριστοφάνης σ' δλες του τ ί ς κωμωδίες γελοιοποιεί καί

θεοος καi ίερείς καί τήν έξουσία. Στούς · · 'Αχαρνής " τοπο
θετεί τόν ποι ητή καί μόνο τόν ποιι1τή σάν <Χξιο σύμβολο τοϋ
λαοϋ. Οί θεοί είναι άν1iθικοι, οί άφέντες καi ο ί <iρχ οντες κ α
ταπιεστικοί καί τυραννικοί. οι πόλεμοι καί ο[ κατακτήσεις,
ο ί iμπεριαλιστικές βλέψεις, δπλο τ&ν iσχυρών. Στούς " Ό ρ -

νιθες ", στιiν καινούρια πόλη πού δημιουρrείται στόν αίθέ
ρα, τή Νεφελοκοκκυγία, καταφθάνουν άπό τήν Άθιiνα πρώτοι
πρώτοι οί άντιπρόσωποι τοϋ iμπεριαλισμοϋ μ' έπικεφαλης
τόν πολεοδόμο, τόν πρεσβευτή καί :rό νομοθέτη - φυσιο
γνωμίες ό'ύγχρονες καί γνωστές. Άν αύτό δέν είναι ζωντανό
σύγχρονο θέατρο, μi:: σύγχρονες άναλογίες σ' δλα τά θέματα
πού άπασχολοϋν σ ιiμερα τόν α νθρωπο δέ θά ύπηρχε λόrος
άναπαράστασ1iς του.
'Αναφέρομαι συγκεκριμένα στόν Α iσχύλο καί στόν 'Αριστο
φάνη γιατί ύπάρχει διάχυτα ή αϊσθηση πώς είναι συγγραφείς
συντ η ρη τ ικοί καί άντιπροοδευτικοί, άλλά γιά μένα iiν αύτό δέν
ι:ίναι έπαναστατικό θέατρο, μέ στέρεα μ ηνύματα γιά τόν κόσμο
πού ζοϋμε σήμερα, δέν ξέρω τί εΙνα ι . Κ ι iiν έπιμένω στή σύγ
χρονη σωστή άναπαράσταση τοϋ άρχαίου θεάτρου εΙναι για
τί π ιστεύω πώς σέ νο1iματα, άλ1iθειες πανανθρώπινες καί σέ
στόχους σύγχρονους, τίποτα δέ μπορεί νά ύπάρξει πολυτιμό
τερο. Δi: μάς εΙναι άπλά χ ρ ι)σιμ ο ι ποι η τικά, οί άρχαίοι συγ
γραφείς. Μ ας εΙναι άναγκαίοι γιά νά κάνουμε τόν κόσμο πού
ζοϋμε σi1μερα καλύτερο. Πιό ένάρετο, πιό ιiθικό, πιό διορα
τικό, πιό πνευματικό, πιό σωστό .
Τώρα, μορφικά, εϊπαμε πώς τό άρχαίο Οέαφο ξεκίνησε άπό
ενα είδος θρησκευτικ11 ς τελετης ii θρηο·r.ευ·•ικοϋ πανηγυριοϋ
(άδιάφορο iiν άργότερα ο ί ποιητές μέ τούς στόχους τους καί
τά μηνύματά τους στράφηκαν, δΠως πιστεύω, ο·έ πλατύτερους
όρ ίζοντες, δπου οί παλαιότερες δοξασίες, οί π ιό ίεροτελεστι
κές, παραχώρησαν τή θέση τους σέ κοινωνικο - πολιτικούς
καί καθαρά 1i θικούς προβληματισμούς. 'Α κόμα καi ή μοφο
λατρεία καί 11 έννοια τοϋ πεπρωμένου άρχίζουν νά ξεθωριά
ζουν σά μεταφυσικές προεκτάσεις, άντιλ1iψεις πού άπομα
κραίνουν τό σύγχρονο aνθρωπο άπό τήν Τραγωδία).
Βέβαια ο ί λέξεις αύτές έπαναλαμβάνονται άλλά εΙναι, βασικά,
μέλημα τοϋ σκηνοθέτη νά τοποθετ1iσει τ ά νο1)ματα αύτά έκεί
πού πρέπει καί δπως πρέπει. Οί άρχαίοι ποιητές δέν έπασχαν
άπό σκοταδισμό, καί i1 τόσο πο ιητική λέξη μοί ρα, εuκολα με
ταφράζεται σά μιά ούσιαστικ1i άνάγκη άλλαγης καί έξέλι
ξης (άδιάφορο iiν εΙναι καλύτερο ii χειρότερο περιστασιακά)
γιά μιά μεταλλαγή στούς ρυθμούς πού διέπουν τό σύμπαν,
στίς πολιτικές καί τίς 1i θικές άνάγκες, τ ή ν άνάγκη τοϋ δ ίκαιου
καί τοϋ α δικου στόν κόσμο πού ζοϋμε.
Θά προσπαθήσω νά 'μαι δσο μπορG1 πιό σύντομος σ' αύτό

" ' Α χαρvίjς " τοϋ 'Α ριστυφιίιιη, dπό τό " Θέατρο Τέχιιης "
ατό άρχαίο θt'ατρο τίjς ' f:ρt'τριας, πρός τφήιι τώιι σιιvέδρων
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· Ο J(oύv μιλώντας γιά τή

σκηνοθεσία

στό

'Α ρχαίο

Δράμα

τό τελευταίο μέρος της σημερινης όμιλίας πού σά σκη νοθέ
τ η ς καi ·έργάτης τοϋ θεάτρου θεωρώ τό ούσιαστικότερο. Τόν
έργαστ η ρ ιακό τρόπο τ η ς έρμηνείας τοί\ 'Α ρχαίου Δράματος.
Ξεκινώντας άπό τή βασική άρχή πώς τό 'Α ρχαίο Δράμα πη
γάζει άπό τελετές, γιορτές καί πανηγύρια, π ιστεύω πώς τό
θεατρικό κείμενο, τά μη νύματα, dt στόχοι οί κοινωνικοπολι
τικοί, ή ποίηση καί γενικά ή δλη αiσθησιακή Δ ιονυσιακή
μαγεία πού έκπέμπει· καi πρέπει νά συνεπα ίρνει τό θεατή εΙναι
άναπόσπαστα συνδεμένη μέ τήν τελετουργική μορφή τοϋ
θεάτρου κι οϋτε εΙναι δυνατό ν' άπομακρυνθοϋμε άπό τή
μορφή αύτή.
Όλη μας ή μελέτη καi έργασία βασίστηκε στό πώς θ' άποδώ
σουμε, τί έκφραστικά μέσα Θά χρησιμοποιήσουμε έμείς, ο [
άνθρωποι τ ο υ σήμερα, γιά ν ά κάνουμε ν' άγγίξουν τά εργα
αύτά μέ τiς συγκεκριμένες τους άλήθειες τόν άνθρωπο τοϋ
σήμερα. Χωρίς νά προδώσουμε τήν άρχικ11 τους μορφή,
πιό γνώριμα, βέβαια, σέ μfiς πού ζοϋμε στόν τόπο αύτό καί
μποροϋμε νά διακρίνουμε άναλογίες, σέ σχήματα, χρώματα,
ρυθμούς καί fi χους κ' ύπολείμματα τελετουργικά καί πανη
γυριώτικα στίς λαϊκές μας παραδόσεις. Αύτά πρέπει νά
χρη σιμοποιήσουμε, χωρίς ν' άποκλείσουμε άλλα συγγενικά
στοιχεία, σπαρμένα σ' δλο τόν κόσμο, δπου ύπάρχουν. Γιατί
οί άρχαίοι, πάνω άπ' δλα, κάνανε θέατρο καί θέατρο σημαί
νει μαγεία καί δημιουργία ένός κλίματος εξαρσης ο" αύτούς
πού συμμετέχουν. ΕΙναι εϋκολο νά παρασυρθεί κανένας άπό
έντυπωσιακά πυροτεχνήματα, ξένα κι άντίθετα πρός τήν πραγ
ματικότητα τοϋ τόπου καί τό περιεχόμενο καi τή μορφή τ η ς
τραγωδίας. Α λ λ ο τόσο ν ' άφ11σει τ ό εργο ν ά κυλήσει μέσα
σ' ενα κλίμα άνιαρό, ρητορικης έκφορfiς τοϋ λόγου καi μό
νο τοΟ λόγου, πού συνοδεύεται μέ σχηματικές καi συμβατικές
κινήσεις, πάλι ξένες κι άντίθετες στιi Δ ιονυσιακ1Ί καi τελε
τουργική μορφή τοϋ θεάτρου. Οϋτε έξωτερικά έντυπωσιακό,
οϋτε ρητορικό θέατρο ε!να ι ή Τραγωδία. 'Εμείς πιστεύουμε,
κι αύτό μέσα άπό τ ή ν έργασία μας, πώς τό πάθος ίκαi ή συγκί
νηση εΙναι τά κυρίαρχα στοιχεία. Πάθος καi συγκίνηση διο
� ετευμένα μέσα άπό μ ιά αίσθησιακή Διονυσιακή λειτουργία,
ετσι ώστε νά μποροϋν νά μfiς συνεπάρουν ο ί άλήθειες τους.
Άλήθειες πού εχουν τίς ρίζες τους σέ μεγάλα γεγονότα, με
γάλες Πράξεις, πού συμβαίνουν μέο·α σέ χώρο καί χρόνο χω
ρίς φραγμό.
•
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Γι' αύτό καi ή τεχνική της έκφορfiς τοϋ λόγου καi τοϋ ήχου
τοϋ τραγικοϋ ή τοϋ κωμικοϋ, καθώς καi ή κ ινησιακή εκφρα
ση τοϋ σώματος μέσα στό χώρο, εΙναι άναπόσπαο·τα συνδε
μένα μεταξύ τους. Θά 'πρεπε άναγκαστικά νά πάρουν άλ
λες διαστάσεις άπ' αύτές πού ξέρουμε. Π ροσπαθήσαμε σ'
δλες μας τiς άναζητ1Ίσεις ν' άνακαλύψουμε τούς πιό κατάλ
ληλους i)χους, φωνητικούς καi μουσικούς, συχνά τ ή μουσική
ένορχ1Ίστρωση τοϋ λόγου, διάφορες ποικιλίες ρυθμών καi
κινήσεων πού ύπαγορεύουν εΙτε ο[ τραγικές εΙτε ο{ κωμικές
καταστάο·εις. Σπάνια συναντήσαμε ψυχολογικές μεταπτώσεις,
εύαισθησίες καi άποχρώσεις σέ λόγο καί σέ κίνηση σάν κ ι
αύτές πού συναντaμέ στό σύγχρονο δράμα. Κ ι δμως, ό ψυχο
λογικός κρίκος πρέπει νά διατηρηθεί άκέραιος, χωρίς νά θυ
σιάσουμε τήν άμεσότητα τοΟ λόγου, τούς τονισμούς καi
χρωματισμούς καθώς καi τ�) σωστή κίνηση. Π ρέπει νά πει
ραματιστοϋμε γιά νά δώσουμε πλαστικά μέ άλλες διαο·τάσεις
τό άληθινό.
Γιά νά διοχετέψει, ό ποιητής τοϋ τότε, τό μήνυμά του στόν
άνθρωπο τοΟ σήμερα, θά πρέπει νά άναζητηθεί μιά τεχνική
ίσορροπία πού θά τόν άγγίζει. Ή μάο·κα πού καλύπτει τίς
περιορ ιστικές σέ μέγεθος μικροευαιο·θησίες της φυσιογνωμίας,
ι1 μελετημένη καί εντεχνη προβολ1i της κίνησης καί τ η ς άκι
νησίας, τών άναλογιών καί δυσαναλογιών τοΟ σώματος, ή
ι'1περιόριστη ποικιλία έναλλασσόμενων ρυθμών καi δγκου μέσα
στό χώρο καi στό φώς, πάντα μέ στόχο τ ή ν άλήθεια πού έξυ
πη ρετεί τό εργο, εΙναι στοιχεία πού ύπάρχουν διάχυτα καi
στό ' Επικό θέατρο καi στό Π ρωτοποριακό καi στό Λαϊκό,
άπό τό Μπρέχτ μtχρι τό Ντάριο Φό, άπό τ ή μαγεία πού
δη μιουργεί 11 λαϊκ1Ί έπαφή μέ τό κοινό. Τό Π ρωτοποριακό
θέατρο τοϋ Παράλογου πάλι - Π ίντερ, Μ πέκετ, Ίονέσκο 
συνέτεινε νά ξεκόψουμε άπό τά δεσμά μιfiς πνευματικά στείρας
άληθοφάνειας καi λογικης καi νά φωτίσουμε τούς αίώνιους
προβληματισμούς τοϋ άνθρώπου μέσα σέ χρόνο καi χώρο
άφραγο. Αύτές ο [ σύγχρονες μορφές θεάτρου μέ τiς όμοιό
τητες άκόμα κ:αi τiς άντιθέσεις μfiς βοη θήσανε, τουλάχιστον
έμfiς, νά ξαναβροϋμε τό δρόμο πρός τό άρχαίο θέατρο πού
μιλά άδέσμευτα γιά τόν άνθρωπο καi τούς προβληματισμούς
του, λυτρωμένο άπό κάθε συμβατισμό.
Γιά μιά τέτοια άναζ1Ίτηση χρειάζεται άπαραίτητα μιά συνο
λικ1Ί δουλειά μακρόχρονη. Π ιό μακρόχρονη άκόμα καi ή
τεχνική έξάσκηση .καi έκγύμναση. Ποτέ δέν έργαστήκαμε
λιγότερο άπό τέσσερις μηνες καi μέ �Ίθοποιούς προετοιμασμέ
νους γι' αύτό τό θέατρο γιά νά φτάσουμε σέ μορφή παρουσιά
σεώς του, συχνά δχι καi της τελικης. Γι' αύτό καi ό χρόνος
πρέπει ν(.ι είναι άπεριόριο·τος καi νά εlμαο·τε πάντα ετοιμοι
γ ιά μελλοντική άναθεώρηση . Π ρόκειται γιά εργα μεγάλα καi
πολύτιμα γιά τήν άνθρωπότητα, εργα γραμμένα γιά νά παί
ζονται κ ι δχι γιά νά διαβάζονται. Φυσικά, πολύ λίγα ξέρουμε
γιά τό πώς τά παρουσίαζαν τότε. Μ αντεύουμε, διαισθανόμα
ο·τε. Θά πρέπει νά έκμεταλλεuτοϋμε σωστά αύτή τ ή ν άνεχτί
μητη κλη ρονομιά δλων μας, νά δώσουμε δλο τό δυναμικό
της, μέ τά τεχνικά μέσα πού χρησιμοποιοϋμε σήμερα, δσο
πιό ταιρ ιαχτά στό κλίμα τους τό 'Ελληνικό, στή μορφή καi
τήν ύφή τοϋ άρχαίου δράματος γιά νά μποροϋν νά έκφράζουν
τ ή βαθιά συγκίνηση καί τό πάθος του τό αiσθηοΊακό.
Π ρωταρχικός παράγοντας στό άρχαίο δράμα θά εΙναι πάντα
ό χορός. Νοηματικά καi λεκτικά, ήχητικά καί μουσικά, κι
νησιακ-ά καi πλαστικά, ό χορός διαμορφώνει : τό κλίμα τοϋ
εργου, φωτίζει τούς fi ρωες καi προβάλλει μέ τό πάθος του τά
μ η νύματα τοΟ ποιητη . Ό χορός εΙνα ι αύτός πού θά πρέπει νά
μfiς άγγίξει, νά μfiς παρασύρει καi ύποβάλει μέ τόν αiσθησια
σμό του στό ύποσυνείδητό μας τά νο1Ίματα αi'Jτά πού θέλει ,
νά μfiς μεταδώσει ό ποιητής. Ό χορός εΙναι αύτός πού παρα
σύρει καί ταράζει τό θεατή καi δημ ιουργεί μέσα του τ ή ν κα
τάλληλη εξαρο·η γιά νά γίνει μεμυημένος δέκτης της ποίησης
καi της άλήθεισ.ς τοΟ δράματος τοΟ πο ιητη .
Ψάχνουμε, δουλεύουμε, άφή νοντας νά έπη ρεαστοϋμε, καi άπό
τ ή ν παράδοση τοϋ τόπου μας, κι άπό τή σύγχρονη πολιτικο
κοινωνική πραγματ ικότητα καi άπό τ ά έκφραστικά μέσα πού
διαθέτει τό θέατρο σήμερα, γιά νά προβάλουμε τήν Ποίησή
τους, δχι σά στατικό λόγο, άλλά ο·ά θέατρο σύγχρονο. Έτσ ι
μόνο εΙναι δυνατό νά ύπάρχουνε καi νά βοηθήσουνε τόν άν
θρωπο οί άρχαίοι ποιητές.
Τό άρχαίο θέατρο δπως τό βλέπουμε καi τό αίσθανόμαστε
σήμερα, γιά τόν aνθρωπο πού ζεί σήμερα, αύτό εlναι τό
μέλημά μας.

Σl(ΗΝΟΓΡ Α Φ ΙΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧ ΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΙ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ
Εlσήγηση το υ ΓΙΑ ΝΝΗ ΤΣΑ ΡΟ ΥΧΗ
ΆφοD κανείς μελετήσει }!έ δλο�ς τ.ούς δυνατούς . τρόπους κάθε
τι σχετικό μέ τά κοστουμια και τη ο·κ ηνοΎραφι.α της ΤραΎω
δίας στήν άρχαιότητα, iiν είναι ε!λικpινής και �πιστημονι
κός, θά καταλήξει στ� πικ�9.. φιλοσοφ.� κό �uμπερ?-σμ � το ?
Σωκράτη πού ξέρομε δλοι· . εν .οί�α. οτ� ουδ.έν οιδα .1 Το
ίδιο συμβαίνει μέ τή μουσικη και το χορο. Για τό σημερινό
θετικό μυαλό μας, έφόσον στήν άρχαία Έλλάδ<;ι δέν ύ� ηρχε
ή φωτοΎραφlα, ούτε τό μαγνητόφωνο καl έφοσον τα ντο
κουμέντα είναι άρκετά . περιορ.ι σμένα .καl διαφόρ� ν.. έreο.χων,
αύτός πού θέλει νά μιλησει για κοστουμια,σκηνικα η για τόν
ήχο στό άρχαίο θέατρο, ά�αΎκαστικά β ι;ισίζε ;α � στry δια.ίσθη
σή του καl στήν έφευρετικη του φανταοΊα . . Αυτα πο� Ύραφου�
ο[ ιστορίες τοD θεάτρου, οί πιό τεκμηριωμενες, βασιζονται σε
ντοκουμέντα πού άρχίζουν άπό τήν κλασική !ποχή καl φτά�
νουν στούς πρώτους μετά Χριστόν ι;ι ιωνες. .::. έ ρουμε ά.ρ κετ?
.
καλά πως ήταν τά θέατρα των άρχαιων, τουλάχιστον. τα λι
θινα ίδιαίτερα ώς πρός τά καθίσματα των θεατων. Η έπι
κρα�έστερη yνώμη των άρχαιολόΎων εlναι δτι δλα χτίστηκαν
μετά τό θάνατο καί των τριων τραγικων.
Τό πρωτp πρόβλημα πού γεννοDν αύτά τά θέατρα, .σ· eνα .?·ύγ
χρονο σκηνογράφο, εlναι ό φωτισμός τους ά.πο τόν ηλιο.
Όλοι ο! ε!δικοί μίλησαν πολύ λίΎο, iΊ μάλλον καθόλου yι'
αύτό τό πρόβλημα. -Ας πάρουμε τό θέατρο τοD Διονύσου,
πού Ύαι τό πρότυπο δλων. Ή σημερινή λοyική κ' α!σθητική
θά έλεγε πώς ό θεατής πρέπει νά έχει τόν ήλιο στήν πλάτη
κι όχι μπροστά δλη τή μέρα, δπως συμβαίνει σ' αύτό τό θέα- ·
τρο. Γιά νά δεί κανένας eνα θέαμα μ' αύτό τό φωτισμό, πρέ
πει νά φοράει κασκέτο ή πέτασο. Τά πολύ μεταγενέστερα θέα
τρα καl ώδεία εlχαν μιά μεγάλη τέντα πού στηριζόταν σέ
Ύιγάντια δοκάρια, yι' αύτό γινότανε τόσο ψηλός ό τοίχος
της σκηνης στό ϋψος πού ήταν καί τό τελευταίο κάθισμα,
γιά νά μποροDν έτσι νά στηρίζονται . Τό 'Ωδείο ' Η ρώδη τοD
ΆττικοD ήταν τό τυπικό παράδειγμα μιας τέτοιας λύσης.
Καμιά nληροφορία δέν έπιβεβαιώνει κάτι τέτοιο γιά τό άρ
χαίο θέατρο τοD Διονύσου η γιά κάποιο άλλο σύΎχρονό του.
Αύτό τό πρόβλημα πού δέν έξέτασε κανένας καί πού άφορα
τήν ι'iνεση τοD θεατη, δσο καί τό ϋψος τοD φωτισμοD της σκη
νfjς είναι κάτι πού μέ άπασχόλησε πολύ σά ο·ύΎχρονο θεατ1i .
Στό' Παναθηναϊκό Στάδιο τοD ' Η ρώδη τοD 'ΑττικοD 1) μία
μακρά πλευρά τοD πετάλου φωτίζεται άπό τόν ήλιο τό άπό
γευμα ένω ή liλλη εlναι στή σκιά. Όταν ύπάρχει τιμη ε!σό
δου οί θέσεις πού 'ναι στή σκιά είναι πολύ πιό άκριβές άπ'
αύτές πού 'ναι στόν ήλιο. Όταν άργότερα θά μιλήσω γιά τή
σκηνοΎραφία, θά έπανέλθω στό ζήτημα τοD φωτισμοD.
Ένα δεύτερο σπουδαίο ζήτημα πού μας δημιουργεί μεΎάλα
έρωτήματα είναι τό ϋψος τοD προσκήνιου, μ' άλλα λόyια
τό ϋψος πού βρισκότανε ό 1)θοποιός παίζοντας. Τά λίθ �να
προσκήνια πού έχουνε σωθεί, εlναι δλα των ά. � χων τοD τετα ρ 
του αiώνα καl έχουν ϋψος δυόμ ισυ μέτρα στα μικρότερα, &ς
τέσσερα στά μεyαλύτερα. Τό μήκος τους, είναι πολύ μεγαλύ
τερο άπό τή διάμετρο της άπόλυτα κυκλικης όρχήστρας τους.
Στήν 'Επίδαυρο, ή διάμF.τρος τής όρχήστρας είναι περίπου
22 μέτρα καi τό προσκήνιο εχει μηκος περίπου 60 μέτρα καί
ϋψος περίπου 4. Τά προσκήνια αύτά είναι δλα λίθινα καl ή
πρόσοψή τους άποτελείται άπό κολωνες μισές iΊ όλόκληρες
ΙωνικοD η δωρικοϋ ρυθμοϋ καl σέ πολλά εlναι τετράyωνοι
πεσσοί.
Τά κενά πού άφηναν οί κολωνες γέμιζαν μέ πίνακες ξύλινους.
0[ Πίνακες αύτοί ήταν ζωγραφιστοί καi f]δη ά.πό τήν έπ:οχή
τοϋ Α ίσχύλου ή ζωγραφική τους άσχολήθηκε μέ προβλημα
τα προοπτικης καί όπτικης άπάτης μέ φωτοσκίαση. :ο άρχι
τέκτων Βιτρούβιος πού μfiς δίνει αύτή τήν πληροφορια .π �ο σ�
θέτει ότι ό Άyάθαρχος. ό πρωτος πού άντιμετώn:ισε αυτα �α
προβλήματα δουλεύοντας yιά τόν Α ίσχύλο, έξηyώντας στ�ν
'Αναξαγόρα κα! στό Δημόκριτο τήν τεχνοτροπια του, τους

έδωσε τήν άφορμή νά γράψουν τό πρώτο βιβλίο στόν κόσμο
γιά τήν προοπτική καl τήν όπτική άπάτη. Τό βιβλίο δέ
σώθηκε.
' Η έπικρατέστερη Ύνώμη τών ά.ρχαιολόγων εlναι δτι ο[ 1)θο
ποισl έπαιζαν πάνω σ' αύτό τό πανύψηλο προσκήνιο:ο Γερ
μανός άρχαιολόγος Ντέρφελ πιστεύει, άντίθετα, ότι οί ήθο
ποιοl παίζανε μπροστά σ' αύτό τό προσκ1iνιο. Όταν τό 1 967
ά.ναπαράστησα τό προσκήνιο έποχης Μ εγάλου 'Αλεξάνδρου
τοD ΔιονυσιακοD Θεάτρου, γιά τήν 'Ηλέκτρα πού έπαιζε ή
Άννα Συνοδινοϋ, ά.συναίσθητα άκολουθ1iθηκε ή γνώμη τοϋ
Ν τέρφελ, δηλαδή ο[ ήθοποιοl επαιξαν στό ίδιο ϋψος μέ τήν
όρχήστρα και μπρός άπό τό χαμηλό, περίπου 10 μέτρα, προ
σκήνιο. Όταν πρό έτων ή άρχαιολογιιcή ύπηρεΟ'ία ά.ναΠαρά
στηο·ε μέ κάθε άκρίβεια καl μ' άληθινές πέτρες ενα σχετικό
μέ τοD Διονυσιακοϋ προσκήνιο της ίδιας έποχης στό θέατρο
τής 'Επιδαύρου, σκηνοθέτες καl 1)θοποιοί διαμαρτυρήθηκ�ν
καί τό προΟ'κήνιο άφοϋ χτίστηκε, γκρεμίστηκε. Τό γεΎοVος
αύτό δείχνει πόσο διαφορετική είναι ή σημερινή άντίληψη
θεάτρου μέ τήν άρχαία. Όλοι ο[ ήθοποιοl δέχονται νά παί
ξουν μπρός άπό ενα χαμηλό σκηνικό, σέ πολλούς μάλιστα
άρέσει πολύ αύτό, άλλά δέν είναι πολύ εύχαριστημένοι δταν
τούς βάζεις νά �;αίξουνε, πολύ. ψηλά, iδίως ?ταν δ�ν ύπάρχ� ι
μιά σκάλα yιά ν άνεβοκατεβαινουνε πρός την όρχηστρα και,
ώς yνωστό, τά προσκήνια αύτά δέν εχουν καμιά σκ�λα. Ή�
ταν και στήν κλασική έποχή τόσο ψηλό τό προσκηνιο και
χωρίς σκάλες; Δέν τό ξέρουμε.

Στά νεότερα ρωμαϊκά θέατρα τό ϋψος τοϋ προσκήνιου εlναι
ενα μέτρο και κάτι. Τό ϋψος αύτό μιμήθηκαν τά νεότερα �έα
τρα της Εύρώπης πού χτίστηκαν άπό τό 1 600, και περα.
Ή ϋψωση τοϋ προσκήνιου στό ϋψος των δυό, τριών η καί
τεσσάρων μέτρων, άνάλοyα μέ τό μέγεθος τοϋ θεάτρου,
βασίζεται νομίζω στήν. άνάyκη ν� μ�ν κ ρύβονται ο[ � θοποιο �
. που ήταν στην ορχηστρα. Κι αυτό yιατι
άπό τούς χορευτες
ο[ πιό έπίσημοι ά.πό τούς θεατές, ο[ πιό άκριβές θέσεις όπως
θά λέyαμε σήμερα, βρισκότανε στό ίδιο έπίπεδο της όρχή
στρας. Στά θέατρα πού ή σκηνή τους έχει σωθεί άρκετά κι;ιλά,
πάντα των άρχων τοϋ 4ου α!ώνα, πάνω άπό τό προσκηνιο
βρίσκεται μιά δεύτερη πρόσοψη χοντροκτισμένη μέ τρία
μεγάλα άνοίyματα, πού ερχεται σέ μεΎά�η άντίθει; η σά ρ υ�
μός μέ τή λεπτή κιονοΟ'τοιχία τοD Προσκηνιου. Φαινεται, ανα
λογ�ι πίνακες πού Ύέμιζαν τά κενά τοϋ Προσκήνιου η ζωγρα
φική πάνω σέ πανί σκέπαζε αύτή τη χονδροειδη πρόσοψη.
Στά πολύ μεταyενέΟ'τερα θέατρα τό ϋψος αύτό τοD τοί�ου
της σκηνής yίνεται πολύ ψηλό. Όπως προαναφέραμε καi δλη
ή διακοσμητική τους ε�ναι μόν � η πέτριν.η � αi , μ? νο. μέ. γλυ
πτικά καl άρχιτεκτονικα στοιχεια. Φυσικα σ αυτα τα θεατρα
τό προσκήνιο εlναι χαμηλό, περίπου eνα μέτρο καi κάτι,
ή όρχήστρα είναι fιμικυκλική καί χρησιμοποιείται μέ κινητά
καθίσματα γιά τούς έκλεκτούς θεατές, έπειδή χορός δέν ύπάρ
χει πιά. Φαίνεται λοιπόν πώς στήν κλασι�ή έn;οχή, πού. δπως
λένε δλα ήταν ξύλινες κατασκευές καl δχι πετρινες, Cίν δέν
ήταν άρχικά ψηλό τό προσκήνιο, ψήλωσε σιγά σι-yά καi τό
μιμ1iθηκαν κατόπιν κα i ο[ λίθινες κατασκευές. Είναι πάντως
δύσκολο νά φανταστοDμε δτι χτιζόταν άπό πέτρες, πάνω άπ'
τό προσκήνιο πού ήταν κομψό, μιά χονδροειδής άποθήκη
χωρίς ρυθμό, γιά νά χρησιμέψει ώς φόντο Ο'τόν ενα καl μόνο
θεό πού έμφανιζότανε στό τέλος όρισμένων τραγωδιών.
Ασφαλως αύτή ή πρόσοψη σκεπαζότανε μέ ξύλα η πανιά
καί ζωΎραφιζότανε. Τό πώς, κανένας δέν τό ξέρει.
•

Τά άΎγεία πού παριστάνουν θέματα σχετικά μέ ΤραΎωδίες
είναι δλα μετά τόν 4ο αίώνα καl παριστάνουν δυό είδη ξύ
λινων κατασκευών. Τό eνα είδος παριστάνει άνάκτορα η
σπίτι μέ δυό πόρτες, δχι ρεαλιστικά πολύ, άλλά τριών δια
στάσεων. Αύτές ο[ δυό θύρες, καί δχι τρείς δπως λέyεται συ,
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νιiθως πρέπει νά 'χουν κάποια Ο'χέση μέ , τό δίθυρο Ο'πίτι,
γιά τό όποίο γίνεται λόγος σηi ·· Μ �iδεια . ii άκόμα γιά τά
δυό άνοίγματα τής σπηλιάς . γιά τά όποία γίνεται λόγος στό
· · <Ι>ιλοκτιiτη . Οί Cίλλες κατασκευές πού τίς βλέπουμε στά
ίδια άγγεία εΤναι μικρό. ύπόστεγα μέ τέσσερες στι:νές κολώνες
άπό σανίδες καl δχι κυλινδρικές άλλά ντεκουπαρισμένες, ζω
γραφισμένες μέ όπτικ1'1 άπάτη, δπως καl τών προηγούμενων
κατασκευών. Πιθανόν αύτές οί κατασκευές μίίς δείχνουν πώς
ήταν τό έκκύκλημα &να είδος βαγονέτου, πού τσουλουσε άπό
κάποιο Cίνοιγμα πάνω στιi σκηνή πρός τά εξω καl παρίστανε
σκηνές πού εγιναν μακριά άπό τόν τόπο του δράματος. "Ολ'
αύτά λέγονται μέ μεγάλη έπιφύλαξη πα ρόλο πού δέν ύπάρ
χουν δυστυχώς πολλοί, οϋτε καί λίγοι, πού θά μου φέρουν
άντιρρήσεις καί θά μέ διαψεύσουν. Κ ανένας δέν ξέρει aν αύτές
οί κατασκευές πού παρ ιστάνουν Ο'πίτι ίi άνάκ;τορο, κάτι άνά
λογο ώς αίσθητικ:ή μέ τό προσκιiνιο καί τίς κολώνες του στη
νότανε μπρός άπό τόν τοίχο της σκηνης, ii aν τά χρώματα
πού βλέπουμε νά ύπάρχουν στά άγγεία, ήταν καί στήν πραγ
ματικότητα τά ίδια.
"

Τό πρόβλημα του φωτισμου, γιά τό όποίο μίλησα οτ�iν άρ
χή, δταν σκεφτουμε δτι ί� ζωγραφική επαιξε μεγάλο ρόλο στό
σκηνικό καί μάλιστα μιά ζωγραφική χωρίς πολλ1'1 φωτοο·κία
ση ii καθόλου ( Π ολυγνώτιος) παίρνει μιά έξιiγηση. Ό φωτι
σμός αύτός, πού δυσκολεύει τούς θεατές καί τήν Cίνεσή τους,
άφαιρεί κάθε έρριμμένη σκιά πάνω στό ζωγραφικό ο·κηνικό,
στόν ήθοποιό κι άκόμα στόν ίδιο τό χορευηi, παρουσιάζεται
σά ζωγραφική δύο διαστάοΈων. Τίς παρατηριiσεις αύτές
τίς εχω κάνει Ο'έ πολλές έπΊσκ:έψεις πού eκανα έπί τόπου. λυ
πάμαι δμως πολύ πού δέν τίς συΟ'τηματοποίηΟ'α καί δέν εβγα
λα φωτογραφίες καί δέν εκανα σχέδια. Θά 'ταν εύχ1ϊς εργο
νά σχηματιο-τεί &να συνεργείο άπό άρχιτέκτονες, ζωγράφους,
σκ:ηνογράφους, φωτογράφους καί φυσικά άρχαιολόγους,
οί όποίοι δχι μόνο μπορουν νά μάς δώσουν πολύτιμες γνώσεις,
άλλά θά 'πρεπε νά δείξουν καί κατανόηση καl νά δώσουν ηiν
Cίδεια γιά δλα αύτά. Μ πορεί τέτοιου είδους μελέτες νά μήν
προχωρήσουν πολύ τίς γνώσεις μας γιά τό τl iiτανε τό άρχαίο
θέατρο, εΙναι δμως έξαιρετικά έδιαφέρουσες καί, άσφαλώς,
θά μάς πλουτίσουν αiσθητικά. Θά δεχόμουν εύχcιρίστως νά
έρι αστώ γιά μιά τέτοια προσπάθεια.
Τά περισσότερα ντοκουμέντα πού εχουμε γιά τά κοστούμια
του θεάτρου προέρχονται άπό άγγεία. Τά άγγεία, δμως, δέν
εΙναι φωτογραφίες θεατρικών παραστάσεων. ΕΙναι εiκονογρα
φήσεις μύθων πού 1Ίρθαν σ τήν έπι καιρότητα άπό μιά έπιτυχία
θεατρική καί δ ιαιωνίζουν τή συγκίνησ η άπό μιά έξαιρετική
παράσταο·η . ΕΙναι , συγχρόνως, καl μιά έκλαϊκευμένη άνα
παραγωγή δ ιασήμων ζωγραφικών πινάκων ii άγαλμάτων πού
κατέπληξαν τό κοινό της έποχf\ς, δσο καl οί παραστάσεις.
Δέν εΙνα ι , δμως, οϋτε τi]ς ζωγραφικης ενα ντοκουμέντο, οϋ
τε του Θεάτρου . Μέ μεγάλη δ ιαίσθηση καl φαντασ ία )Cαί μέ
πολύ κόπο μπορεί ν' άποδοθεί σ τό θέατρο δ,τι άνήκει σ' αύτό,
καl στή ζωγραφική καl στή γλυπτική τά δικά τους. Τά άγ
γεία εΙναι μεγάλη πηγή γιά τούς σ κ η νογράφους, άνεπαρκής
δμως πληροφορία γιά τούς άρχαιολόγους.
Τό ν' άσχολείται κανένας μέ τό τί 1Ίταν τό Θέατρο, είναι ενα
κυνηγητό του άνέφικτου, πού εχει κάποιες άναλογίες μέ τήν
άλχημεία ii τουλάχιστο μέ τά τυχερά παιχνίδια στά όποία
πάντα χάνε ις. Τά γνωστά μωσαϊκά πού παριστάνουν 1iθοποιούς
καί πού βρίσκονται στό Μουσείο του .Βατικανου εΙναι πολύ
μεταγενέστερα καί εΤναι κοστούμ ια πού εβλεπε κανένας μπρός
άπό τίς γιγάντιες προσόψεις τών σκηνών η;ς μετά Χριστόν
Ρώμ η ς . Τό μακρύ ρουχο, μέ τά σ τενά καί μακριά μανίκια,
εΙναι ενα ρουχο ίερατικό πού τό χρησ ιμοποίησε τό θέατρο
άπό η)ν έποχή iiδη του Αiσχύλου. Άν κρίνουμε άπό τά άγ
γεία, δέν τά φοράνε δλοι οι Cίντρες. οι στρατιωτικοί φοράνε
κοντά, άλλ' είναι κεντημένα μέ τά ίδια μοτίβα πού είναι
καi τά μακριά. Άν κρίνουμε σύμφωνα μέ τά μεταγενέστερα
μωσαϊκά του Βατικανου, δλοι φοράνε τά μακριά, άκόμα κ ι
ό Ή ρακλ1ϊς πού βαστάει τ ό ρόπαλο. Γιά τόν άρχαίο, έκείνο
πού προέχει εΙναι νά φανεί όγκώδης, ψ η λός, ύπεράνθρωπος.
Αύτό ζητάει τό κοινό άπό τούς iiρωες. Τό μακρύ ρουχο καί
τό μακρύ μανίκι εΙναι βολικό. Ή μάσκα έπίσης . .'Επιτρέπει
στόν Α ίσχύλο νά είναι μιά ύπέροχ 1ι Κασσάνδρα ii Κλυ
ταιμνήστρα χωρίς νά ξουρίσει τό γένι του πού του εΙνα ι ,
κατά κάποιο τρόπο, άπαραίτητο στιiν καθ ημερινή !διωτική
ζωή του . Στήν κωμωδία τό μανίκι ii τό έφαρμοστό παντελόνι
- δπως τά φρυγικά - μ ιμείται τή σάρκα : ύπόλευκο γιά

τίς γυναίκες,
δμως, δχι .

κεραμ ιδί γιά τούς

άντρες. Στήν τραγωδία,

'Αλλά ένώ ή δψ ις της τραγωδίας έπιδ ιώκει τό βασικό καi τό
συμβατικό, τό κείμενό της εύθυγραμμίζεται μέ τή ζωγραφι κιi
καί τιi γλυπτικιi , πού τήν ί δια έποχιi έ πιδ ιώκουν λεπτή ψυχο
λογικιi άπόδοση μέ άκριβείς ίιποχρώσεις της ψυχικής ζωης .
Ό Εύριπίδης, πού μέ τά κείμ ενά του έπιδιώκει τήν ψυχολυ
γικιi άκρίβεια καί γενικά τό στιγμιότυπο - τέτοιες τάσεις
βλέπουμε νά ύπάρχουν iiδ11 άπό τόν Α!σχύλο πού μόνο μιά
συνεχιζομένη παρεξήγηση θέλει νά τόν παρουσιάζει μονολι
θ ι κό κα ί άρχαίζοντα, ένώ είναι ό πρώτος νατουραλισηiς καί
ίσως ό πρώτος μπαρόκ. Οί τεράστιες διαφορές Α !σχύλου καί
Εύριπίδη τονίστηκαν κυρίως άπό τόν 'Αριστοφάνη . Ή κα
κεντρέχειά του γιά τόν Εύριπίδη. όφείλεται στό δτι αύτός του
'δειξε τό σωστό δρόμο πού ό . μέγας κωμικός άκολούθησε μ'
έπιτυχία. Ό Εύριπίδης μεταχειρίστη κε κουρέλια, βρώμικα
καί σκισμένα, χτυπώντας τόν καθωσπρεπισμό της συχνά χρυ
σοΟφαντης Θεατρικης στολης γιά όλους . Αύηi ή δ ιαμαρτυρία
του Εύριπίδη δείχνει πώς τά προβλ1iματα πού μάς γεννάει
ή Τραγωδία σήμερα, ύπ1ϊ ρχαν καί γιά τούς ποιητές της έπο
χης έκείνης. Ή συμβατικότητα του θεάτρου ήταν κάτι πού
τό έπέβαλε στούς πο ιητές i1 δι κτατορία τών Θεατών, δπως εΙναι
φυσικό σ" εναν τόπο δημοκρατικό. Ή φυσικότητα κι ό να
τουραλισμός δέ μπόρεσαν νά γκρεμ ίσουν δριομένες θεατρι
κές προκαταλ1i.ψεις. Αύτό μου Θυμίζει δχι μόνο τό γιαπωνέ
ζικο θέατρο, άλλά καί τό γιαπωνέζικο κινηματογράφο, πού
δέ μπόρεσε ποτέ νά έλευθερωθεί άπό τή μονολιθικότητα του
αύσ τηροϋ Νό.

Ο ί έλευθερίες πού πηρε τό άρχαίο έλληνικό Θέατρο ήταν τε
ράστ ιες γιά ηiν έποχ iι του. Οί κοινωνι κές έπαναστάσεις πού
προκάλεσε, τά φοβερά μηνύματα της τραγωδίας, σχετικά πάν
τα μέ τήν άπελευθέρωσ η τοϋ άνθρώπου άπ' τίς συμβάσεις,
επρεπε νά συνοδεύονται καi νά καλύπτονται άπό τό εύχάρι
στο καί τό παραδεκτό. Ήταν ύποχρεωτικό τά ύψηλά άλλ'
έπικίνδυνα μηνύματα τ�;ς τραγωδίας, νά χρησ ιμοποιουν τά
ίδια τεχνάσματα πού άκολουθεί ή χαμηλή καί δ ιαφορετικά
έπικίνδυνη προπαγάνδα τοϋ ραδιοφώνου καί της τη λεορά
σεως . Τό άρχαίο Θέατρο i'ιταν κάτι τό ζωντανό καί τό άληθι
νό, άρα εύλύγιστο καί δχι μονολιθικό. Γιά νά δώσε ι τή γεύ
ση του άπόλυτου θυσίαζε πολλά. Ήταν μιά μεγάλη πραγμα
τοποί η σ η καί δχι μιά μακέτα δυσ κολοπραγματοποίητη . Μ πο
ρουμε νά πουμε πώς κατέστρεψε τό έλληνικό κράτος της έπο
χης της γιά νά δώσει μιά αiώνια κυριαρχικ1i δύναμη άπέναντι
στό κράτος, σ' δποιους άκολουθουν τό μήνυμά της. Θά 'ταν
έδιαφέρον νά γίνει μιά καταγραφi1 , μιά βίβλος δλων τών γνώ
σεών μας σχετικά μέ δ,τι άφορά τήν " δψιν " του άρχαίου
θεάτρου. Προσπάθησα νά κάνω δ,τι μπορώ, άλλά ενα άτομο
πού δέν εΙναι οϋτε άρχαιολόγος, οϋτε συγγραφέας δέ μπορεί
μόνο του νά κάνει μιά δουλειά πού άπαιτεί εiδικότητες. Θά
εΘετα στή διάθεση της όμάδας τ ίς λίγες μου γνώσεις καi 1δίως τά πολλά καί πολύτιμα έρωτ11ματικά πού εχω μαζέψει .
Στά άγγεία βλέπουμε δυό είδη ένδυμάτων, πού άσφαλώς χρη
σιμοποιουνταν καi στή σ κην1) καί στή ζωή . Τό ενα φαίνι:ται
νά εΙναι άπό λευκό ϋφασμα, λινό i1 μάλλινο, μέ διακοσμήσεις
κεντητές ii ύφαντές, χρώματος πορφυρου, δηλαδή μελιτζανιου
η μώβ. Ή πορφύρα ώς κόκκινο χρώμα, εΙναι κάτι πού άρχί
ζει νά έμφανίζεται στίς άρχές του Ι 9ου αiώνα, μαζί μέ τήν
άνακάλυψη της άνιλίνης. Τό κόκκινο, οί άρχαίοι τό ελεγαν
φο ινικουν. Τά δ ιακοσμητικά Θέματα αύτών τών κοστουμιών
ήταν, νατουραλιστικά ii σχηματοποιημένα, φυτικά σχήματα
i1 κεφάλια άλόγων, φτερωτά πνεύματα καi ά πλά γεωμετρικά
σχ 1iματα . Πολλές φορές χρησ ηιο ποιουσαν κα ί χρυσές κλω
στές γιά τά κεντήματα. Ή άλλη οiκογένε ια ένδυμασιών 1Ίταν
μέ φάσες ii ραβδώσεις πολύχρωμες σέ μάλλον ά παλά χρώ
ματα πολλές φορές. Οί συνδυασμοί ήταν οί έξης : 'Υπόλευκο
μέ μπορντούρα θαλασσιά ii τανάπαλιν, τριανταφυλλί μέ θα
λασσί, ii πορφυρό μέ άσπρο. Στά νεότερα χρόνια. δπως βλέ
πουμε στά μωσαϊκά του Βατι κανου γιά τά όποία μ ίλησα, ο [
ρίγες μπαίνουν όριζοντίως εΙναι άνίσου φάρδους κ α ί τ ά χρώ
ματα εΙναι περισσότερα άπό δυό. Τά κεντητά μέ πορφύρα
άσπρα ένδύματα τά βλέπομε στό τέλος της κλασ ικης έποχης
καί στόν 4ο αiώνα. Συνήθως, οι γυναίκες φορίiνε iωνικό χι
τώνα δ ιαφανη μέ πολλά πλισαρίσματα καί ίμάτιο κεντιιτό.
Οί άντρες φορiiνε κεντητούς μακριούς χιτώνες μέ μανίκια ii
άχειρ1)δοτους κοντούς κεντητούς χιτώνες μέ ίδια κεντιί ματα

μέ τούς μακριούς πάνω άπό λεπτούς πλισιδωτούς χιτώνες
ίωνικούς λίγο πιό μακρούς.

βολή άποφυγfjς, όχι μόνο τών μπαρόκ καί ρωμαϊκών στοιχείων,
άλλά τών rδιων τών μορφών τfjς κλασικfjς ' Ελλάδας.

Είναι άδύνατο νά ξέρουμε έπακριβώς τί δάνεισε i1 ζω1; στό
Οέατρο καl τί τό θέατρο σηi ζωή . Τά κοστούμια 1'ιταν συμβα
τικά δπως στό κινέζικο θέατρο καί τό κοινό καταλάβαινε άμέ
σως τήν ί διότητα καί τήν κοι νωνικ1i τάξη τοϋ κάθε προσώπου.
Στό κείμενο ύπάρχουν πολλά σύγχρονα στοιχεία καί οι άνα
χρονισμοί είναι ό κανών. Στά κοστούμ ια ύπάρχουν βέβαια
άναχρονισμοί άλλά κυρίως ύπάρχει ενας φανταστικός κό
σμος, ό κόσμος τοϋ θεάτρου πού τά ένδύματά του μοιάζουν
πολύ μέ τά πατροπαράδοτα ρούχα τών άοιδών, τών [ερέων,
τών ραψωδών καί γενικά δλων τών έκτελεστών η μεσαζόντων
πού είχαν τήν πλ11ρη έμπιστοσύνη τοϋ κοινοϋ. Τά συμβατικά
αύτά κοστούμια κάλυπταν, σάν προστατευτικές πανοπλίες,
τούς έπικίνδυνους καl κινδυνεύοντες ποιητές πού τολμοϋσαν
νά ταράξουν τό κατεστημένο, δπως θά λέγαμε σήμερα.

Όταν μ ιλάμε γιά δραμα του άρχαίου κόσμου, πρέπει νά
ξέρουμε πώς αύτό έκφράστηκε όχι μέ τήν άφορμή παραστά
σεων άρχαίας Τραγωδίας, άλλά μέ τήν εύκαιρία νεότερων
Εργων μουσικών, χορευτικιον, δραματικών, μέ τά όποία κατα
π ιάστηκαν έξαιρετικοί καλλιτέχνες. Αύτές οί παραστάσεις
μή έλληνικών εργων, άλλά νεότερων εύρωπαϊκών μέ Θέμα
άρχαίο, εδωσαν τόν τόνο καί τό ύπόδειγμα στούς σχετικά
λίγους καλλιτέχνες πού άσχολήθη καν μέ τό άρχαίο Δράμα.
"Ενα χτυπητό παράδειγμα στήν ' Ελλάδα είναι ή περίπτωσ11
τfjς Μαρίκας Κοτοπούλη . Ή 1)Θοποιός αύτή έπ11ρέασε τούς
καλύτερους 1Ίθοποιούς πού επαιξαν άρχαία Τραγωδία παί
ζοντας ή !δια εργα Γερμανικά - τήν " ' Ιφιγένεια " τοϋ Γκαί
τε καί τήν " 'Ηλέκτρα " του Χόφμανσταλ. Πολύ άργότερα,
επαιξε μέ τρόπο άξέχαστο τήν " ' Εκάβη " του Εύριπίδη.

Π ιστεύω πώς, χρησ ιμοποιώντας σ�1μερα ρεαλιστικά σύγχρονα
κοστούμια γιά τ�)ν Τραγωδία, πραγματοποιοϋμε ενα βαθύ
τερο πόθο τών άρχαίων ποιητών πού ό φόβος καί τό καθιερω
μένο τούς άπαγόρευε νά δείξουν. Φανταστι κά η ρεαλιστικά,
τά κοστούμ ια της Τραγωδίας - καμιά φορά 1'ιταν καί τά δύο
δπως στό γιαπωνέζικο θέατρο - πρέπει νά ύποτάσσονται ο"
ενα uφος μυθολογικό . Κατάλληλοι σκηνογράφοι καί ένδυ
ματολόγοι γιά τήν Τραγωδία είναι αύτοί οι σπάνιοι όραμα
τ ιστές, πού δημιουργοϋν φανταστικούς κόσμους χωρίς νά
μ ισουν τή σύγχρονη ζω1Ί . Αύτοί πού γυρίζουν τίς πλάτες τους
στ1i σύγχρονη ζω1Ί , δσο μαγευτικός κι iiν είναι ό κόσμος πού
μάς όδηγοϋν, είναι άντίθετοι μέ τό πνεϋμα τfjς Τραγωδίας .
Ή Τραγωδία ζητάει νά κάνει μύθο τή σύγχρονη ζω1Ί δπως
καί δλη ή άρχαία έλληνική τέχν11. Μ ι ά τέτοια άντίληψη είναι
άντί θετη μέ τ �iν τάση νά δημιουργi1σουμε μ ιά μυθολογία γιά
ν' άποφύγουμε η)ν πραγματικότητα. Αύηi ή μεγάλη ποιητι
κή άθωότητα τών ' Ελλήνων, πού τούς κάνει νά π ιστεύουν
πώς ή πραγματικότητα ύπάρχει καί είναι κάτι τό άπόλυτο
καί τό άνεκτίμητο, δέν είναι κάτι σχετικό μέ τήν Τραγωδία,
άλλ' άντίληψη τ�)ς tδιας τfjς ζωfjς τών ' Ελλήνων πού εφτασαν
στό Θαυμαστό, παραδεχόμενοι τό ύπαρκτό.

Ό Κοκτώ είπε γι' αύτ ή , δταν τήν ίiκουσε ν' άπαγγέλει Αί
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Είναι άδύνατο νά μ ι λήσει κανένας γιά κοστούμια καί σ κηνι
κά της άρχαίας Τραγωδίας χωρίς νά μ ιλi1σει συγχρόνως γιά
πάρα πολλά ζητήματα καί προβλήματα σχετικά μέ τήν άνα
βίωση τfjς Τραγωδίας. Ή λέξη άναβίωση μ ι κραίνει τό μέγε
θος τfjς έπιθυμίας μας νά βροϋμε τό μυστικό της τραγικfjς
λύτρωσης σύμφωνα μέ τήν πνευματική παράδοσ η τών άρ
χαίων ' Ελλήνων. Όσο κ ι iiν αύτό κακοφαίνεται σέ πολλούς,
δέν πρέπει ποτέ νά ξεχνάμε πώς κάθε προσπάθεια γιά ν' άνα
βιώσουμε τ�)ν Τραγωδία είναι πάντα ύποτελής στήν άρχική
iδέα γιά τήν όποία δούλεψε ή ίταλικ1i 'Αναγέννηση . Μ ένου
με δηλαδή νοσταλγοί νεοκλασικο ί καί αύτή ή στάσ η τfjς
'Αναγέννησ ης δέν είναι κάτι καινούριο άλλά συνεχίζει τόν
παμπάλαιο νεοκλασι κισ·μό τών 'Αλεξανδρινών χρόνων. 'Α
κόμα κι δταν φαίνεται πώς φεύγουμε πολύ μακριά άπ' αύηi
τήν άντίληψη , iδίως τότε, γίνεται φανερό πόσο μάς κυριαρ
χεί ή άναγεννησ ιακ1i άντίληψη πού Θέλουμε ν' άποφύγουμε.
Ή μ ίμηση άρχαίων κειμένων καί τό ψάξιμο γιά νά ξαναβρου
με τή θεατρική τεχνική τών άρχαίων - άρχιτεκτονική , σκη
νογραφία, άπαγγελία, μουσικ1Ί, χορό - δλ' αύτά περιλαμ
βάνονται στήν άναγενν1ισιακή παράδοση , πού έκπροσωπεί
ται μέ πάμπολλα δράματα κι ίiλλες τόσες όπερες.
Γύρω στά J 600 έντούτοις, Εχουμε τ�)ν πρώτη, άπ' δσο ξέρω,
παράσταση άρχαίου ' Ελληνικοϋ δράματος σέ μετάφραση .
Ή παράσταση αύτ�i γίνεται στό 'Ολυμπιακό θέατρο του Παλ
λάντιο, πού χτίστηκε έπίτηδες γιά παράσταση άρχαίου δρά
ματος. Τό Θέατρο αύτό μ ι μείται σαφώς itνα έλληνιστικό Θέα
τρο, i1 καλύτερα ώδείο, παρόλα τά φανταστικά στοιχεία πού
Εχει, σύμφωνα μέ τό πνεϋμα τfjς έποχi'jς του. Στό τέλος το()
Ι 8ου αίώνα καί στίς άρχές τοϋ Ι 9ου, ή έπιστροφή στήν άρχαία
'Ελλάδα παίρνει νέα όρμή. οι καλλιτέχνες γενικά, καί είδικά
τοϋ θεάτρου, άρχίζουν νά ξεχωρίζουν τήν 'Ελλάδα άπό τή
Ρώμη καί ν' άποκαλύπτουν λάθη στό φανταστικό καί συμβα
τ ικό uφος τfjς άρχαίζουσας όπερας, σ' αύτό τό uφος πού όνο
μάστ11κε uφος Χρυσοϋ Αίώνα. Στήν ύπερβολική άνάμειξη
τi'jς Ρώμης καί του μπαρόκ μέ τά έλληνικά στοιχεία, πού χα
ραχτηρίζcι τά παλιά σκη νικά τfjς όπερας, ο[ σκηνογράφοι
καί οί ένδυματολόγοι του 20οϋ α!ώνα άπαντοϋν μέ μιά ύπερ-

σχύλο : " Χρόνια iiθελα νά μάθω τί φωνή εβγαινε άπ' τ' άνοι
χτά στόματα τών άρχαίων προσωπείων. Τ(σρα τό ξέρω ".
"Οπως είναι γνωστό, τό άρχαίο Δράμα άναστi1θηκε γενικά
στούς πανεπιστημιακούς καί σχολικούς κύκλους. Σπάνια,
σοβαροί έπαγγελματίες καλλιτέχνες εθεσαν τό έξαιρετικό
ταλέντο τους στήν ύπη ρεσία μ ιάς παράστασης άρχαίας Τρα
γωδίας. Θά 'ταν ένδιαφέρο νά έπιχειpήσει κανένας νά κατατά
ξει τά δ ιάφορα εlδη καί γένη τών διαφόρων όραματιστών τfjς
άρχαιότητας πού, Εμμεσα 11 ίiμεσα, έπη ρέασαν τήν " όψιν "
στίς νεότερες παραστάσεις Τραγωδιών. Θά προσπαθήσω νά
κάνω αύτή τήν κατάταξη . Φυσικά, τ�)ν πρώτη Θέση &χει ό
νεοκλασικισμός του Ι 8ου αίώνα πού συνεχίζεται κ ι όλοκλη- ·
ρώνεται μέ τό νεοκλασικισμό της Ναπολεοντείου έποχfjς.
Όλοι αύτοί ο ί νεοκλασι κισμοί είναι σ έ έπαφή μέ τίς άρχαιο
λογικές κατακτήσεις καί , μέ παραλλαγές, έπιζουν &ς τίς άρ
χές του 20ου αίώνα. 'Από τό 1 900 κο.ί πέρα, άρχίζει μιά και
νούρια έποχή γεμάτ�1 άντιρρήσεις.
Μ ετά τήν άρχική άντίρρηση γιά τήν άξία τοu όραματισμου
τοϋ άρχαίου κόσμου άπό τήν 'Αναγέννηση, &χουμε δυό πιό
σ11μαντικές άντιρρήσεις. Οί άντιρρήσεις αύτές είναι δύο ει
δών : Π ρώτον, ή άντίρρηση iiν ή άρχαιολογία μάς δίνε ι τό
βαθύτερο πνευμα τi'jς άρχαιότητας καί , δεύτερον, ή άντίρρηση
iiν τό ίδιο τό άρχαίο πνεϋμα άξίζε ι , κι iiν πρέπει νά τό βροϋμε
καί νά τό έκφράσουμc. 'Ακόμα κι αύτοί πού σέβονται βαθύ
τατα τό άρχαίο πνευμα, Θέλουν νά τό έξηγ1Ίσουν η νά τό πλη
σιάσουν μ' ενα νέο τρόπο. Ή έπιθυμία νά γυρίσουμε στήν άρ
χαία άλήθεια καί άρμονία, δσο προχωροϋμε στόν 200 α!ώ
να, γίνεται σαφώς μιά βίαιη έπιθυμία νά πάμε στό προελλη
ν ικό. Ή λογική καί ή τάξη πού εχει τό άρχαίο έλληνικό πνευ
μα, δπως παρατηρεί ό Ν ίτσε, ένώ γιά τούς άρχαίους "Έλληνες
ήταν ενας μεθυστικός νεοτερισμός, γιά τόν Εύρωπαίο τi'jς
έποχi'jς του ίiρχισε νά φαίνεται κάτι τό ίiνοστο καί τό συνη
θ ισμένο πού συνδυάζεται μέ τίς βαρετές γνώσεις πού δίδει
τό έπίσημο σχολείο. Σύμφωνα πάντα μέ τό Ν ίτσΈ, ό νεότερος
Cίνθρωπος μή μπορώντας πιά νά ξαναβρεί τήν άγνή δροσιά
τi'jς λογικi'jς, άγωνίζεται γιά νά τοϋ δοθεί τό δικαίωμα νά είνα ι
άκατανόητος κ α ί σκοτεινός. Σ' αύτό βλέπει μιά άπομάκρυνση
άπό τή φιλοσοφία, ηiν όποία έπιζητουν δλοι αύτοί οι πρωτο
πόρο ι , πού θ' άντικατασταθεί άπό κάτι πού δέν ύποψιάζονται
- άπό τή θρησκεία. Τά Σιβυλλικά αύτά άπό κάθε Cίποψη λό
για, πού βρίσκονται στό βιβλίο πού έπιγράφεται " Αύγή ",
μαζί μέ ίiλλες σπουδαίες σκέψεις, δείχνουν πόσο ε!ναι άναπό
φευκτο νά έπη ρεαστουμε άπ' αύτό τό ύπέροχο πνεϋμα δταν
Θέλουμε νά πάρουμε στά σοβαρά τό τραγικό μήνυμα τών άρ
χαίων.
Ή άπομάκρυνση άπό τό ' Ελληνικό πνευμα στο.ύς νεότερους
σκηνογράφους, δπως μπορουμε νά κρίνουμε άπό τίς παραστά
σεις του Ράινχαρτ, συγκεκριμένα άπό τόν " Ο!δίποδά " του,
συνοψίζεται σ τήν άπλοποίηση τών μορφών τi'jς άρχι τεκτονι
κ i'j ς γιά νά φτάσουμε σέ μιά έπιβλητικότητα 'Ανα τολίτικη ii
Π ροελληνι κ1i - κι δλ' αύτά δπως τά βλέπει i1 Γερμανικ1i
μεγαλομανία της έποχf\ς. Αύτό τό έπιβλητικό uφος, τό κα
θαρά άντιελληνικό, είναι συγχρόνως τό uφος τών νcοτεριζόν
των κρατικών κτηρίων δλης τi'jς Εύρώπης καi της Άμερικ1'ϊς,
άλλά καί τi'jς Μ έσης Άνατολl'\ς. Οί περισσότεροι άρχιτέ
κτονες, πού δούλεψαν γιά τό Χ ίτλερ στή Γερμανία τών χρό
νων του '30, είναι τυπικοί έκπρόσωποι αύτου το(} έπίσημου
uφους τοϋ άπλοποιημένου καί έπιβλητικοϋ νεοκλασικισμοί).
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'Αλλά καί ή ύπόλο ιπη Εύρώπη κι όλόκληρη ή άνθρωπότητα
έπη ρεάζεται άπ' αύτό τό ρυθμό, πού 'χει άρχίσει πολύ πρίν
άπό τό Χίτλερ. Τό ϋφος Μουσολίνι έπη ρεάζει εντονα τίς
παραστάσεις τραγωδίας στίς Συρακουσες. Τό Μουσείο Μον
τέρνας Τέχνης του Παρισιου, πού χτίστηκε γιά νά στεγάσει
τούς καλλιτέχνες πού πολέμησαν αύτή τήν κούφια έπιβλη
τικότητα, άκολουθεί τόν ίδιο ρυθμό πού Εχουμε κάθε δ ι καίω
μα νά τόν όνομάσουμε φασιστικό . Γιά ν' άπλοποιήσουμε τά
πράγματα, ή άπολιτική μορφή, αν τολμοϋσα νά πώ, τοϋ ίδιου
ρυθμοϋ, είναι παλιότερη κ' είναι γνωση) μέ τ' δνομα ρυθμός
Διακοσμητικής Έκθεσης τοϋ ' 2 5 . 'Υπάρχει μιά φοβία γιά
κορνίζες καi κυμάτια, πού πάει παρίιλληλα μέ τά κουρεμέ
να η κολλημένα μαλλ ι ά άνδρών καί γυναικών καi τά ξουρι
σμένα η μαδημένα φρύδια.
Τό δραμα τής άρχαιότητας αύτοϋ τοϋ είδους, όφείλcι πολλά
έπίσης στόν Αππια καi στόν Κραίηγκ, δσο καi στόν άδερφό
της ' Ισιδώρας, τό Ρεϋμόνδο Ντάνκαν. Θά 'ταν δίκαιο ν' άνα
φέρουμε καi τ' δνομα του Μ πάκστ, σάν ενα δ ιαμαρτυρόμενο
της ύποτιθέμενης άχρωμίας της ' Ελλάδας . Στiς δυό κύριες
τάσεις, ή μιά Θέλει περισσότερη έπιβλητικότητα, ή αλλη Θέ
λει περισσότερη βαρβαρότητα, κ' ο ί δυό τους συμφωνοϋν στό
δτι τό έλληνικό μέτρο είναι κάτι κακό. Θ' άντιταχτουν διά
φορες άντιδράσεις. ο ι άντιδράσεις αύτές, ένστιχτώδεις καi
αύθόρμητες συχνά, σ κοπό δέν εχουν νά βρουν τή χρυσή τομή
της άλήθειας, άλλά ν' άντιδράσουν άπλώς σέ μ ι ά κούφια ύπερ
βολ1ί. 'Υπερβολική έλευθερία γιά όρισμένα, σέ συνδυασμό μέ
σεβασμό τής κρατικής iσχύος καi της έπισημότητος καi μα
ζί τάσεις γιά πρωτογονισμό ύπερβολικό. Νά, τά στοιχεία πού
ύπάρχουν σφιχτοδεμένα στήν άντίληψη τοϋ Ράινχαρτ. Τό
άποτέλεσμα είναι έπιβλητικό άλλά, νομίζω, άντίθετο μέ τό
σκοπό πού έπιδιώκει ή άρχαία Τραγωδία. Σ' δλα τά κείμενα
άρχαίων Τραγωδιών πού σώθηκαν, βλέπουμε καθαρά νά κλο
νίζεται μέ τέχνη καi δύναμη ή 'Ασ ιατική πίστη στό Κράτος
πού συγγενεύει μέ τήν άνάλογη Εύρωπαϊκή . 'Από τήν άλλη
μεριά, τό ξέσπασμα τοϋ πρωτόγονου - ίδ ιον του καταπιε
ζομένου δχλου πού δημιουργεί βίαιους έξπρεσιονισμούς δέν ύπάρχει , γιατί δημιουργοί καί κοινωνία εχουν φτάσει σέ
κάποια έλευθερία πού δέν έπιτρέπει τό θόλωμα τοϋ μυαλου.
•

Ή προελλην ι κή βαρβαρότητα δέν είναι άλλη άπό τή σύγχρο
νη Δυτική βαρβαρότητα, τής όποίας δλοι μας γνωρίζουμε τiς
κακές συνέπειες. Ή ζωγραφική τοϋ Ντέ Κ ί ρ ι κο, ό νεοκλα
σ ι κισμός τοϋ Π ι κασό δίνουν τήν άφορμή στόν Κοκτώ νά δο
κιμάσει στό θέατρο κάποιους νεοτερισμούς, πάντα κατώτε
ρους άπό τό φιλολογικό του Εργο. ffΟλες ot ζωγραφι κές, άρ
χ ιτεκτονικές καί δ ιακοσμητικές σχολές είναι μ ι ά άλλη βά
ση άντίδρασης πού δοκι μάστηκαν γιά νά βρεθεί ή κατάλληλη
"δψη" της Τραγωδίας .'Ο έξπρεσιονιστικός χορός είναι κάτι
πού έπη ρέασε πολλούς σκηνοθέτες καi σκηνογράφους, πότε
συνδυασμένος μέ τίς άντιλήψεις τοϋ Αππια η τοϋ Κραίηγκ,
στούς παλιότερους, πότε μέ τό πνεϋμα του ντανταϊσμοϋ η
του σουρεαλισμοϋ στούς νεότερους. Μποροϋμε νά ποϋμε
δτι έπηρέασε έπίσης πολύ τούς περισσότερους σκηνοθέτες
καί σκηνογράφους στήν ' Ελλάδα μέ ϋφος &ρκετά σ υντηρητι
κό. Σέ τοϋτο συνετέλεσε πολύ τό δτι ο ί παραστάσεις αύτές
διοργανώνονταν άπό κρατικούς όργανισμούς.
•

Προσωπι κά, μπορώ νά πώ δτι άπέφυγα νά έργαστώ γιά τήν
άρχαία Τραγωδία. Δουλεύοντας τριάντα χρόνια ώς σ κη νογρά
φος, ένώ σχεδίασα πάνω άπό έκατό σκηνογραφίες γιά δ ιά
φορα εργα, έργάστη κα μόνον γιά τέσσερις άρχαίες Τραγωδίες
καi μ ι ά Κωμωδία. Αύτό όφείλεται στό γεγονός δτι π ιστεύω
πώς ή άληθινή άναβίωση της Τραγωδίας δέ μπορεί νά γίνει
μέ παραστάσεις άρχαίων Εργων στά άρχαία θέατρα, άλλά μέ
σύγχρονα έργα, παρουσιασμένα μέ έμπνευση, άπό άνθρώπους
πού είναι ποτισμένοι άπό τό άρχαίο τραγικό πνεϋμα πού,
Θέλουμε δέ θέλουμε, ζεί άκόμα στήν ' .Ελλάδα. Είμαι eνας φα
νατικός όπαδός της μελέτης τών άρχαίων εργων, άλλά μόνο
άπό τούς έμπνευσμένους ποιητές. ΕΤναι άστείο νά νομίζουμε
δτι ή άξία τi'jς άρχαίας Τραγωδίας εγκειται στό δτι είχε χορό
iΊ μάσκες iΊ έπειδή παιζότανε στό ϋπαιθρο. Μ ιά τέτοια άντί
ληψη μπορεί νά κατεβάσει τήν τέχνη του Θεάτρου στό έπί
πεδο τών τουριστικών ένθυμίων, στή ρουτίνα τοϋ Όμπερα
μεργκάου.
Τίς λίγες φορές πού δούλεψα γιά Τραγωδία, εκανα τό έξης
πείραμα : Προσπάθησα νά χρησιμοποιήσω δλα τά στοιχεία
πού μCις δίνει ή σημερινή άρχαιολογία, γιά ν' άποδώσω τήν
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έποχή του Εργου πού γιά μένα είναι ή έποχή τού συγγραφέα
κι δχι τοϋ μύθου. Δέν προσπάθησα νά κάνω άναπαράσταση
μ ιας άρχαίας παράστασ ης - παρόλο πού βρίσκω πώς Θά 'ταν
πολύ ένδ ιαφέρον, δσο καί δύσκολο - άλλά νά δώσω η)ν
έποχή του συγγραφέα μέ σύγχρονα θεατρικά μέσα. Τό πεί
ραμα αύτό τό εκανα όρμώμενος άπό τή σκέψη δτι δέν πρέπει
νά φέρνουμε σέ δύσκολη θέση τό Θεατή, πού συχνά είναι του
ρ ίστας καi δέν ξέρει πολλά, παρουσιάζοντας τήν Τραγωδία
μ' eνα πνεϋμα δ ιαφορετικό άπό τό πνεϋμα τών Εργων πού είδε
στό Μουσείο. ΕΤναι μία συνταγή γνωστ1ί, πού χρησιμοποίη
σαν οί Ιταλοί σκηνοθέτες παίζοντας έργα τής 'Αναγέννησης
iΊ νεότερα άλλης παλιϋ.ς έποχης στό ίστορικό τους πλαίσιο.

Ό δρόμος πού δ ιάλεξα είναι συζητήσιμος, γιατί ο ί αiώνες πού
μϋ.ς χωρίζουν άπό τά άρχαία μνημεία είναι πολύ περισσότεροι
άπ' αύτούς πού χωρίζουν τό σύγχρονο Εύρωπαίο άπό τήν
Ά ναγέννηση .
Ε Π 1 Μ Ε Τ Ρ Ο - καίριο, άλλ' έκτός Διάσκεψης.
Δέν πρέπει νά μάς διαφεύγε ι πώς, ή έλευθερία πού ζητοuν οί
σημερινοί άνθρωποι γιά τήν έρμηνεία ένός άρχαίου έλληνικοϋ
η γεν ι κά παλιοϋ Εργου άλλ' άκόμα καί ένός νεότερου ii σύγ
χρονου μπορεί νά χρησιμοποιηθεί γιά δυό δ ιαφορετικούς λό
γους iΊ σκοπούς. Πολλές φορές ό σκηνοθέτης η ό ήθοποιός
ζητάε ι τήν έλευθερία ν' άγγίξει τό πνεϋμα τοϋ εργου καί νά
τό έκφράσει μέ σαφήνεια, ξυπνώντας μές στήν ψυχή τοϋ θεα
τή άπωθημένες έμπειρίες καί αiσθήματα, πού θά τοϋ έπιτρέ
ψουν νά καταλάβει τό έργο . Ζητάει , μέ λίγα λόγια, τήν έλευ
Θερία νά πλησιάσει τό εργο μέ άναλογίες, άποφεύγοντας τό
ψευτοπαραδοσιακό ϋφος πού έπέβαλε δυναμ ικά δσο καi αύ
θαίρετα τό ταλέντο καί ή όκνηρία τών θαυμαστών του.
Δίπλα σ' αύτή τήν έξα ι ρετική περίπτωση, τόσο σπάνια άλ
λωστε, εχουμε τήν άλλη τήν περίπτωση , αύτών πού ζητϋ.νε
τήν έλευθερία νά μήν άσχολοϋνται μέ τό βαθύτερο πνεϋμα τοϋ
εργου, οϋτε μέ τά άπωθημένα αiσθήματα τών θεατών, πού άνα
καλούμενα καταλλήλως θά τούς βοηθοϋσαν νά καταλάβουν
αύτό τό βαθύτερο πνεϋμα τοϋ εργου. Μπορεί νά είναι θεατράν
θρωποι οί σκηνοθέτες αύτοί , νά είναι σ" έπαφή μέ τό πνεϋμα
τής έποχης καί μέ τό κοινό, άλλά δέν ένδιαφέρονται νά δι
καιολογήσουν τό λόγο γιά τόν όποίο παίρνουν ενα παλιό
εργο, σταματάνε στήν έντυπωσιακή η πετυχημένη παράσταση
άλλά δέν πλουτίζουν τό θέατρο μέ τήν ούσία του εργου πού
προτίμησαν.
Είναι παράλογο νά καταφεύγουμε σ' eνα παλιό εργο, γιά νά
κάνουμε μιά παράσταση πού θά γ ινόταν καλύτερη καί πιό
εύκολα μ' eνα νεότερο. ' Επίσης είναι άνέντιμο νά δ ιαλέγουμε
eνα παλιό εργο, δχι γιά νά πλουτίσουμε τό σημερινό θέατρο
μ' eνα δυνατό πνεϋμα, άλλά γιά ν' άπατήσουμε τό κοινό
μ' eνα ψευτοεξωτι κό άρχαίζον ϋφος, στηριζόμενοι στή μεγά
λη φήμη τοϋ παλιοϋ συγγραφέα. Ή έπιστροφή στό παρελθό•/
μέ λίγα λόγια είναι σά μ ι ά έπικίνδυνη έγχείρηση πού πρέπει
νά γίνεται μόνο άπό μεγάλη άνάγκη κι δχι γιά νά βρισκόμαστε
σέ δουλε ι ά - πολύ λιγότερο γιά έθνι κοκαπηλικές καi τουρι
στικές έπιδιώξεις.
ffΟλοι αύτοί ο ί εiδικευμένοι θαυματοποιοί πού άναλαμβάνουν
νά σέ κάνουν περήφανο άπόγονο τών άρχαίων ' Ελλήνων iΊ
τών παλιών Άγγλων η τοϋ Μολιέρου, έντός δύο ώρών, έφό
σον τούς έπιχορηγήσεις πλούσια, δέν είναι άναγκαστι κά ο!
κληρονόμοι τών άρχαίων έργων άλλά οί κονσερβοπο ιοί,
πού παραποιοϋν άλήθειες πού βρήκαν ταπεινοί καί εiλικρι
νείς καλλιτέχνες. Δίπλα σ' αύτούς πού άποδεικνύουν πώς τά
παλιά έργα μποροϋν νά παι χτοϋν και νά ένθουσιάσουν, ύπάρ
χουν, αν βάλεις πολύ νερό στό κρασί σου, κάποιοι άλλοι πού,
χωρίς πολλές περιστροφές, καταπιάνονται μ' eνα άρχαίο έρ
γο γιά ν' άποδώσουν τό πνευμα του .
Όπως ό συντηρητικός αύθαιρεσίας καταφεύγει στήν προη
γούμενη έπιτυχία γιά νά χειροκροτηθεί, ό " έπαναστάτη_ς "
καταφεύγει στή βίαιη άρνητικότητα γιά νά κερδίσει cνα με
γάλο μέρος τοϋ έπαναστατικοϋ κοινοϋ. Κ' οί δυό άκολου
θοϋν η) μόδα, παλιά ii καινούρια. Δέν ξεκ ι νοϋν άπ' τό μηδέν
γιά νά φτάσουν στήν άγνή δημιουργία, άπό φόβο της άτζαμο
σύνης καi του έρασιτεχνισμοϋ πέφτουν στή φοβερή ρουτίνα
ένός κάποιου συστήματος. Δέ χρειάζονται ε!δικά μέτρα γιά
νά πλησιάσεις ενα άρχαίο έργο, άλλ' είναι πάντα άπαραίτ ητη

ή ίιγνότφα τού δημ ιοuργοϋ. Ένα πλησίασμα είναι κάθε άνέ
βασμα άρχαίοu εργοu στήν έποχή μας καi στό κοινό αύτής
της έποχης. Άλλ' έδώ είναι τό μεγάλο έρώτημα : Ποιά εΙναι
ή έποχ 11 μας καί, tδίως, ποιό είναι τό κοινό τής έποχης μας,
γιατί ή έποχή καί τό κοινό είναι ή άπαραίτητη κοίτη άπό τήν
όποία καί μόνο μπορεί νά δ ιοχετευθεί καi νά 'ρθει πρός
έμiiς τό πνεϋμα ένός εργου αύτ�i .. ή ζώσα καi άφθονος
πηγή ". Πριν κάνεις έγχει ρ1ισεις δύσκολες καί έπικίνδυνες,
πρίν κάνεις ένοφθαλμισμούς έπικίνδυνους και παράτολμους,
πρέπει προηγουμένως νά 'σαι βεβαιος πώς eχεις ενα σώμα κ'
ενα κορμό. Ή συνειδητοποίηση τής έποχής καi ή δημιουρ
γία ένός κοινοϋ η τουλάχιστον τό νά ξέρεις ν' άπευθυνθείς
στό ύπάρχον κοινό. ' Ι δού τi είναι άπαραίτητα σ' ενα δη
μ ιουργό παραστάο εων.
Άν άπό τό 1 70 ως τό 1 90 αιώνα τό κοινό δέ μπόρεσε νά 'ναι
στό uψος τοϋ μεγάλου μαθήματος τής άρχαιότητας, ή έπα
ναοτατικότητα της έποχής μας καi ή άνάγκ:η γιά γκρέμισμα
δέν εΙναι δυνατό νά έξυπηρετηθεί άπό τό πνεϋμα, ούτε τό
γράμμα, τοϋ άρχαίου θεάτρου. ΕΙναι άπαράδεκτος βιασμός
νά πάρουμε τήν άρχαία Τραγωδία σάν άφορμή γιά ν' άρνηθοϋ
με τό πνεϋμα της. "Ολοι αύτοί, πού eχουν τήν άπέχθεια καί
τή φοβία τοϋ Σωκρατικοϋ πνεύματος καί του Πλατωνισμοu
καί νοσταλγοuν τό προελληνικό, τό προσωκρατικό, είναι και
ρός νά θεω ρ ηθοϋν οί πιό άκατάλληλοι γιά ν' άσχολοϋνται μέ
τό άρχαίο Δράμα.

Άν μέσα στό Σωκράτη καί τόν Πλάτωνα ύπάρχουν τά σπέρ
ματα ένός κακοφορμ ίσματος, πού θά όλοκληρωθεί τό με
σαίωνα καί οτά νεότερα χρόνια τής Εύρώπης μέ τήν τυραννία
cης ήθι κολογίας καί της λογικης, τοϋτο δέ σημαίνει πώς άπό
τόν "Ομηρο ίσαμε τόν 'Αριστοφάνη δέν eχουμε μιά πορεία
γεμάτη νόημα πρός ενα ιδανικό πού ή άλήθεια του κρατάει
άκόμα άκέραια. Άλλωστε ό φόβος δέν είναι μήπως φύγουμε

άπό τό Σωκράτη καi τόν Πλάτωνα καί ξαναβροϋμε τήν πρω
τόγονη δροσιιi, δχι βέβαια, άλλά μήπως έκλάβουμε γιά δρο
σιά και πρωτογένεια τή γνωστή άνυπόφορη βαρβαρότητα,
πού δημιούργησε τό κακοφόρμισμα τοϋ άρχαίου πνεύματος .
Ά ν μερικά σπάνια καi έκλεκτά πν"εύματα στήν Εύρώπη εί
δαν πιό βαθ ιά άπ' τούς Έλληνες, τολμώντας άκόμα νά ;;Ιναι
καί δυσάρεστα, τοϋτο δέν είναι λόγος νά δεχόμαστε δ,τι δυ
σάρεστο χωρίς νόημα καi χωρίς βάθος σάν αύθεντική ούσία
του έλληνικοu. Τό νά πείς δτι τό κυκλαδ ικό είναι ή μόνη άλή
θεια κι δλα τ' iiλλα είναι ψέμα καί παρακμή, είναι εύκολο.
Τό δύσκολο είναι νά καταλάβεις που είναι ή δύναμη του κυ
κλαδικοϋ καi νά μπορείς νά τήν άναγνωρίζεις έκεί πού βρί
σκεται άκέραια, δqο κι iiν ή μορφή σέ παραπλανάει.
"Ολο ι αύτοi ο [ ψευτοαρχαϊσμοi της έποχής μας, δλες αύτές
ο[ ψευτοαγριότητες είναι παραγεμισμένες μέ άνυπόφορη μ ι
κροαστική αισθηματολογία. Τή δύναμη, τήν τόσο ποθητή στήν
Τέχνη , δέ μποροϋμε νά τήν άποχτήσουμε μέ άποφάσεις καί
θεωρίες καi μ' άστήρικτους νεοτερισμούς. Τό ψευτοηρωικό,
ψευτοπρωτόγονο θέμα της έποχής μας, μόνο ήττες καi άδυ
ναμίες καλύπτι:ι . Είναι καιρός νά τοποθετήσουμε τή δύναμη
στή θέση της καί νά σταματήσουν ο[ παραισθi1 σεις αύτ&ν
πού 'χουν χάσει τό νόημα τής ζωής.
Ή τέχνη εΙναι παρηγοριά καi ύποκατάστατο, ιδίως στίς πρω
τόγονες έποχές. 'Η Τραγωδία ξεφεύγει άπ' αύτή τήν πανάρ
χαια παράδοση κι άγωνίζεται γιά ν' άλλάξει τήν ίδια τή ζωή ,
νά έξασφαλίσει δλες τiς δυνατότητες γι' αύτό. Μέ τόν τρόπο
της, είναι μιά πολιτική . Ένα σωρό άλλαγές στή σημερινή
ζωή, ή Τέχνη τίς πέτυχε άκολουθώντας τόν άρχαίο τρόπο τi'\ς
Τραγωδίας. Τό προελληνικό μοιάζει πολύ μέ τό μή έλληνικό,
άλλά εχει μιά βαθιά σχέση μέ τό έλληνικό, γιατί τό προετοι
μάζει .

ο ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑ ΙΟ ΔΡΑΜΑ
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Εlσήγηση το ίJ Θ Α ΝΟ Υ ΚΩ ΤΣ Ο ΠΟ ΥΛ Ο Υ
Θά σiiς μιλήσω γιά τό θέμα · · Ό ιiθοποιός στό άρχαίο δράμα
σ ήμερα ", ξεκινώντας άπό τήν πρσωπική μου πείρα. Έπαιξα
στά περισσότερα άρχαία θέατρα ρόλους Κορυφαίων τοϋ
χοροϋ καί πρωταγωνιστών καi γι' αύτό γνωρίζω τίς δυσκολίες
της έρμηνείας τοϋ άρχαίου δράματος, μέσα ο·τό φυσικό χ&ρο
πού γεννήθηκε.
Ή

μεγαλύτερη δυσκολία μας, έμiiς τών ήθοποιών, είναι ν'
ίινταποκριθοϋμε μ' δλες τίς πλευρές της ύποκριτικ1j ς τέχνης
μας στίς άπαιτιiσεις ένός κοινοϋ πού γεμίζει άσφυκτικά τίς
κερκίδες του άρχαίου θεάτρου. Άπό 1 5 - 25 χιλιάδες ε{ναι ο ί
θεατές πού παρακολουθοϋν μ ι ά παράσταση άρχαίου δράμα
τος. Π ρέπει λοιπόν τά λόγια μας καί γενικά ή ύπόκρισή μας
νά φτάσουν ως τήν τελευταία σειρά τών θεατών. Βέβαια, τά
ιiχητικά μηχαν1iματα της μετάδοσης της φωνης σ' ενα πλη
θος κόσμου, μποροϋν νά καλύψουν τίς άδuναμίες της άκου
στικijς. Άλλά, προσωπικά, δέ δέχομαι στίς παραστάσεις της
Τραγωδίας, μέσα σ' ενα άρχαίο θέατρο, μιά τέτοια νόθευση .
Π ιστεύω πώς άπομακρύνει τό θεατή κι άκροατιi μας άπό τή
μαγεία καi τιiν ύποβολ1i της ζεστης άνθρώπινης φωνης, στή
φυσική της κατάσταση , καί τόν μεταφέρει σ' άλλου είδους
θι:ίιματα.
Παρόλη δμως τή οΌφία των άρχαίων άρχιτεκτόνων, πού
ε{χαν φτιάξει ετσι τό άρχαίο θέατρο, ωστε αν ρίξεις μιά δε
κάρα στόν κύκλο της μαρμάρινης θυμέλης θά τήν άκούσεις
στήν τελευταία κερκίδα, τό πρόβλημα της άκουστικης, δταν
;-ό Θέατρο είναι κατάμεστο. παραμένει. n ρέπει λοιπόν κ'
έμείς ο[ σύγχρονοι 1iθοποιοί, σάν τούς άρχαίους συναδέλ
φους μας. ν' άγωνιστοϋμε σκληρά γιά νά μεταφέρουμε στούς

θεατές τό Λόγο - δηλαδή τίς έννοιες καί τίς ψυχικές κατα
στάσεις τών ήρώων καί του χοροϋ.
Φυσικά, τόν τρόπο μέ τόν όποίον επαιζαν ο! άρχαίοι συνά
δελφοί μας δέν τόν γνωρίζουμε. 'Αλλά, άπό τά κείμενα μπο
ροuμε γά συμπεράνουμε τόν κορμό της ύποκριτικης. Καί παρά
τίς διαφορf.ς της γλcί>σσας, της τεχνικης καί της έξαιρετικης
χρήσης τοϋ μι;λους, πού γίνονταν τότε, όχι μόνο στά χορικά,
άλλά καί στούς μονολόγους, δικαιούμεθα νά ισχυριστοϋμε πώς
σήμερα ο·ωστά παίζουν οί ήθοποιοί μας τήν άρχαία Τραγω
δία, δταν μέ τήν τέχνη τους έκφράζουν τήν άλήθεια της.
Κι αuτό εΙναι ενα θαuμα πού έπιτελοϋν. Γιατί ο[ προϋποθέ
σεις της προπαρασκευης δλης της λειτουργίας του άρχαίου
δράματος ο·ήμερα δέν ε{ναι δμοιες μέ τίς άλλοτινές. Θέλω νά
πα� τοϋτο :
Πόση προπαιδεία χρειαζόταν στούς άρχαίους i]θοποιούς,
γιά νά φτάσουν στό πληρες αισθητικό άποτέλεσμα! Γινόταν
μακρά προετοιμασία καi έκγύμναση. οι ήθοποιοi γινόντου
σαν Μύστες. Κ' ο[ χορηγίες ήταν ενα πάγιο σύστημα γιά νά
προετοιμαστεί καi νά έμφανιστεί τό eμψυχο καί άψυχο ύλι
κό. Κ ι iiν λάβουμε ύπόψη μας δτι στήν άρχαιότητα ενας
1iθοποιός επαιζε δυό καί τρείς ρόλους - καί τί ρόλους! τότε, φανταζόμαστε μέ πόσα προσόντα επρεπε νά 'ναι έφο
διασμένος ό ήθοποιός. Έμείς δμως σήμερα;
Ά ς δοϋμε πώς άντιμετωπίζουμε μιά παράσταση άρχαίας τρα
γωδίας. Άν ο [ άρχαίοι ήθοποιο ί , έχτός άπό τήν εiδική προε
τοιμασία, ε{χαν και σάν ύποβοηθητικά μέσα, στήν παr�άστα
ση, τή μάσκα, τούς κοθόρνους κι δλον έκείνο τόν πρόσθπο
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ένδυματολογικό δγκο, πού τά χρησιμοποιοϋσαν γιά νά τονί
σουν τό μεγαλείο των ή ρώων καί γιά νά βρίσκονται σ' άνα
λογία μέ τό μέγεθος του θεάτρου - γιά νά 'ναι, μ' Cί.λλα λόγια,
όρατοί κ' α!σθητο ί -, έμείς οί 1iθοποιοί σήμερα, δταν δέ
χρησιμοποιοϋμε περίπου τά !δια μέσα, στίς πέρα γιά πέρα
άναβιωτικές παρσστάσεις, άλλά παίζουμε, στίς έκσυγχρονι
σμένες παραστάσεις, μέ γυμνό τό πρόσωπό μας, μέ άρχαιοπρε
πείς ένδυμαο·ίες, η μέ πολύ σύγχρονης άντίληψης καί χωρίς
νά βρισκόμαστε στίς Ιδιες άναλογίες μέ τόν άπέραντο χ&ρο,
δπως τό έπεδίωκαν οι άρχαίοι, έμείς ο[ 1iθοποιοί, σήμερα,
λέγω, πρέπει νά έντείνουμε τίς δυνάμεις μας. Π ρέπει νά πα
λέψουμε μέ μόνο τό παράστημά μας, μέ μόνη τή φων1Ί μας
- χωρίς τήν ένίσχυση τοu άντηχείου τi'jς άρχαίας μάσκας καί, φυσικά, μέ τήν εντασi1 μας, τ�)ν καθαρή μας Cί. ρθρωση
καί μέ τίς πλαστικές χειρονομίες καί κινήσεις τοϋ κορμιοϋ
μας - άκριβ&ς δπως κ' οί άρχαίοι ύποκριτές, πού τούς ύπο
βοηθοuσαν, ώστόσο, διάφορα σκηνικά ένισχυτικά μέσα.
Γι' αύτό, έμείς οί 1iθοποιοί, σήμερα, γιά νά φτάσουμε στό
έπίπεδο των άρχαίων κειμένων καί τi'jς σωστi'jς έρμηνείας τους,
όφείλουμε παραπcινω νά έπιδιώξουμε τήν άνύψωση [Elcνa
t ion] τί'jς δυναστικί'jς καθημερινότητας στίς σφαίρες τί'jς Ποίη
σης καί τ i1 ς Μουσικ i'j ς, σ· δ,τι δηλαδ1i εΙν,αι 11 πεμπτουσία τοu
άρχαίου δράματος.
Γι' αύτό, έμείς ο[ 1iθοποιοί, σ�)μερα , πρέπει νά προσθέσουμε
καθετί πού ύπακούει στούς νόμους τi'jς αίσθητικί'jς καi τί'jς
καλλιτεχνικί'jς ο·ύνθεσης, πού περιέχονται στό τέλειο σ&μα
τοϋ άρχαίου δράματος. Ν ά π ρ ο σ θ έ σ ο υ μ ε κ α ί ν ά
μ ή ν ά φ α ι ρ έ σ ο υ μ ε τ ί π ο τ α άπό τόν έσωτερικό δυ
ναμισμό, τό ύψηλό ϋφος καί τή μορφική τελειότητα τί'jς τρα
γωδίας.

Αύτονόητο εΙναι, πώς ό 1iθοποιός ερχεται στήν πιό Cί.μεση
έπαφή μέ τούς πυρί'jνες τί'jς άρχαίας τραγωδίας - πυρi'jνες,
πού φλέγονται άπό πρωτοφανείς συλλήψεις, ύψηλά νοήματα
Ό /(ωτσ6πουλος μ.ιλώ�ιτας γιά τόν rίΟοποι ό στό ' Α ρχαίο Δράμα

καί εντονες καταστάσεις ζωί'jς. Τό μέγεθος, λοιπόν, αύτοϋ
τοϋ θεατρικού είδους, πού περιέχει τά τραγικά πάθη καi τίς
λυρικές έξάρσεις στόν ϋψιστο βαθμό, δέ μπορεί παρά νά
άπαιτεί καί 1iθοποιούς μέ μεγάλες ύποκριτικές ίκανότητες.
Αύτ�i ή δυνατότητα γι' άνταπόκριοΊl στό μέγεθος τί'jς τραγω
δίας, άν1)κει σέ μιά κατηγορία έξειδικευμένων ήθοποι&ν.
Ή έξειδίκευση αύτή, φυσικά, μπορεί νά Προπαρασκευαστεί
μέ μιά άνώτερη παιδεία στίς δραματικές σχολές, άλλά, χρειά
ζεται καi μακρά θητεία πλάι στούς εμπειρους 1iθοποιούς τοϋ
είδους. Τέλος, όλοκληρώνεται στό Λογείο καί στiιν Όρχ1i
στρα. 'Εκεί άποδεικνύεται , aν ενας 1iθοποιός έχει τά φυσικά
καi τά έπίκτητα προσόντα, γιά νά παίξει άρχαία τραγωδία.
'Από τόν κανόνα αύτόν έξαιροϋνται, βέβαια, τά " ίερά τέρα
τα ". Μ ιά Μαρίκα Κοτοπούλη, ενας Βεάκης, μιά Κατίνα Πα
ξινοϋ, μιά 'Ελένη Π απαδάκη κ ' ενας έσμός άπό ύπεράξιους
σημερινούς 1iθοποιούς μας μεταφυτεύονται μ' άποκαλυπτικό
τρόπο στό [ερό κλίμα τί'jς τραγωδίας καί γίνονται τ' άπαρα
σάλευτα θεμέλια πού πάνω τους φιλοδοξοϋμε νά στηρίξουμε
τη νέα μας παράδοση.
Συμπέρασμα : Γιά τ iιν κατάκτηση τ�"j ς έρμ11 νευτικί'jς έπάρ
κειας στΤιν άρχαία τραγωδία χpειάζονται δχι μόνο τrι σπά
νια χαρίσματα τών iιθοποιών, άλλά καί ή άδιάκοπη προετοι
μασία τους καί ό έντοπισμός τους σ' αύτό τόν έρμηνευτικό
τομέα.
Άλi1 θεια, γιατί δέν παίζουμε καί τό χειμώνα άρχαία τραγω
δία μέσα σέ είδικοϋ άρχιτεκτονιιωϋ τύπου κλειστά θέατρα,
πού, κατά τiι γνώμη μου, θά μποροϋσαν νά γίνουν; Ή, εστω,
μέσα ο·έ εύρύχωρα κλειο·τά θέατρα, πού θά μποροϋσαν νά δια
ρυθμιο-τοϋν άνάλογα γιά παραστάσεις άρχαίας τραγωδίας;
'Εκεί, θά δοκιμαζόντουσαν κι δλες ο ί άνανεωτικές τάσεις
δχι μόνο τών καινούριων σκηνοθετών, άλλά, δλων τών σκη
νοθετών, πού θά τό έπιθυμοϋσαν. Γιατί τό άρχαίο θέατρο δέν
εύλογεί τούς πειραματισμούς. ΕΙναι πολύ αύστηρό κ' έπιβάλ
λει τό δικό του μέτρο καί τίς δικές του μνί'jμες. οι αίσθητικοί
καί πρακτικοί νόμοι τών άρχσ.ίων θεάτρων δέν παραβιάζον
ται εύκολα . . . Καί, γιά τήν ώρα, κ' ίσως, νομίζω, γιά πάντα,
θά έπιζητοϋν, καθώς καί 1i πείρα μάς τό άπέδειξε, μιά παρου
σίαση τί'jς άρχαίας τραγωδίας καί μιά έρμηνευτική τεχνικ1; ,
σχεδόν, κλσσικές.
Ό παραδοσιακός, λοιπόν, τρόπος τfις έρμηνείας τi'jς Τραγω
δίας στό άρχαίο θέατρο, δπως μδ.ς τiιν παράδωο·αν ο[ πρώτοι
σκηνοθέτες, πού καταπιάστηκαν μέ τήν άναβίωση τί'jς τρα
γωδίας στ�iν 'Επίδαυρο - Ροντ�i ρης, Μουζενίδης, Μινω. τ�iς - πρέπει νά διατηρηθεί, μιά κ ι δλα βεβαιώνουν πώς ό
αύστηρός χώρος τοϋ άρχαίου θεάτρου δέν έπιδέχεται τούς
πειραματισμούς. (Αύτοί μποροϋν νά γίνουν στά κλειστά
θέατρα) .

Π ιστεύω κ' έγώ, πώς σ ι φόρμες τί'jς έλληνικi'jς Τραγωδίας
Πρέπει νά σχηματίζονται έκεί πού γενν1iθηκαν. Καί νά παίρ
νουν νέα έσωτερική δύναμη καί καταξίωση άπό τούς σκη
νοθέτες καi τούς �Ίθοποιούς Πού τίς έμψυχώνουν. Τά άθάνα
τα τραγικά έργα πρέπει πρώτα νά τά χορτάσουμε κ' ϋστερα νά
τά παιδέψουμε μέ τίς προσωπικές μας φιλοδοξίες.
Καί γιά νά τελειώνω : Μόνο μέ τη συνεχi'j καλλιέργεια θ' άν
τ ιμετωπίζουμε μέ σεβασμό ενα δυσπρόσιτο θεατρικό εΙδος
πού γεννήθηκε σέ μιά Cί.λλη έποχiι καί φορτίστηκε μέ δλες
έκείνες τίς ίδιόμορφες άπροοπέλαστες δημιουργίες, πού ήταν
σύμφυτες μέ τούς άνθρώπους έκείνου τοu καιροϋ. 'Εννοώ
τίς πνευματικές δημιουργίες, δπως εΙναι τά εργα τών μεγάλων
τραγικών ποιητών καί τά τεχνικά έπιτεύγματα, δπως εΙναι τά
άρχαία θέατρα. Μέσα σ' αύτά, έμείς ο[ σύγχρονοι 1iθοποιοi
- καi μαζί μας οί σκηνοθέτες, οι σκηνογράφοι, οί μουσικοί,
ο ί χορογράφοι κ ι δλοι ο ί Cίλλοι παράγοντες μιaς παράστασης
- προσπαθούμε ν' άναβιώσουμε δλο τό κάλλος τί'jς άρχαίας
Τραγωδίας , ετσι πού τά αίώνια διδάγματά της νά γίνουν κτί'jμα
τί'jς άνθρωπότητας.
ΤΟ ΑΦΙΕΙ'ΩΜΑ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ Δ ΙΑΣΚΕΨΗ ΘΕΑ'Γ ΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ � Ί Ό Σ ΗΛ Ι Ε Ρ Τ Ν Ο ΘΕ Α'Γ Ρ Ο

ΘΑ Σ Υ

Ε Χ Τ ΣΤΕΙ ΚΑΙ ΘΑ Κ Λ Ε Ι Σ Ε Ι ΣΤ'Α Λ Λ Ο ΤΕL'ΧΟΣ

Χ Α Μ Ε Ν Α Κ Ε Φ ΆΛ Α Ι Α
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΠΑΛΟΥ Κ Α ΣΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΉ
Τfίς ΕΛΕΝΗΣ ΒΑ ΚΑ Λ Ο
Ή eκθεση έργων τοϋ Σπύρου Παπαλουκδ. στήν Πινακοθήκη
έγινε φέτος τόν 'Απρίλη . Ήταν ή τρίτη έκθεση πού όργανώ
θηκε μετά τό θάνατό του, παρουσιάζοντας ένα σύνολο ά.ντι
προσωπευτικό τών eργων του. Ή πρώτη έγινε στή Σχολή
Καλών Τεχνών τό 1 960 κ' ή δεύτερη στό Α.Τ. Ι . τό 1 966.
Οί λόγοι πού μ' εσπρωξαν νά κάνω τέτοιου είδους όμιλία :

Φέτος, δλο τό χρόνο, γυρίζει στό νοϋ μου ενα δοκίμιο, πού
ίσως κάποτε τό γράψω : " Τό θαϋμα καί τό χάσμα ". Θέλει
πολλή δουλειά γιατί, σά χαρακτηριστικό της Έλληνικης
ζωης, μπορεί καί πρέπει νά διερευνηθεί σέ διάφορους τομείς.
Ή βασική tδέα ε!ναι πώς σ' δλη μας τήν 'Ιστορία έμφανί
ζονται στιγμές κορύφωσης άπροσδόκητης σχετικά μέ τούς
ύπάρχοντες δρους, καί, έναλλακτικά, περίοδοι γκρεμίσματος
αύτοκαταστροφικοϋ σχεδόν, πού μίiς πίiνε πίσω, γιά ν' ά.ρχί
ζουμε, σέ κάθε ιστορική μας μετατόπιση , πάντα άπό τό μη
δέν. Δέν ε!ναι, σίγουρα, δικ11 μου ή διαπίστωση . Όμως eγινε
δικ1Ί μου άπό μ ιά στιγμή καί πέρα.
'Επρόκειτο νά μιλήσω στίς διαλέξεις πού όργανώθηκαν στήν
Αστορ" μές στή δικτατορία, καί πού ά.ργότερα σταμάτησε ή
άστυνομία, γιά τή ζωγραφική τοϋ 1 9ου αίώνα. Ή προσπάθεια
γίνονταν γιά μιά αύτογνωσία - ά.ναθεώρηση της στάσης
μας πρός διάφορα ιστορικά φαινόμενα καί, άντίστοιχα,
ά.νίχνευση γιά τόν καθορισμό μιίiς περισσότερο πληροφορη
μένης στάσης μας στό μέλλον, eτσι ώστε ν' ά.ποτραποϋν νέες
πτώσεις, κι ι'iλλες άκόμα, άργότερα.

" •

Δέν ε!μαι ε!δική στή ζωγραφική τοϋ 1 9ου αίώνα καί μ' ένδιέ
φερε περισσότερο νά δώ πώς άντιμετώπισαν οι μεταγενέστεροι
αύτή τήν περίοδο. Πρώτα πρώτα δμως, πλησιάζοντας τό θέμα,
έπρεπε ν' άγγίξω τήν τραυματικ1) έμπειρία πού συνδέεται μέ
τή γέννησ1) μας σάν έλεύθερου κράτους. Ή ά.πότομη πρόσ
δεσή μας στήν ά.στική Εύρώπη , πού έσπασε τήν κοινοτική
παράδοση μέσα στήν όποία δροϋσε &ς τότε ό 'Ελληνισμός,
ή χειραγώγησή μας ά.πό τίς Μ εγάλες Δυνάμεις γιά νά έπι
τευχθεί ή ένταξή μας στό πολιτικό τους σύστημα, δπως
τεχνητά εσπρωξε μιά διοικητική τάξη στό κοινωνικό καί
οικονομικό προσκήνιο, ή γαιοκτημονική τάξ η , πού συνδέ
θηκε μαζί της, κρατώντας τήν έξέλιξη της οtκονομικης ζωης
στά προστάδια τοϋ ά.στισμοϋ, τά ένδιάμεσα κενά, πού eμεναν
άνάμεσα σέ τέτοιες έπιταγές καί στήν παράδοσ η , ά.νάμεσα
έπίσης στίς διάφορες έκφάνσεις της νέας μας τοποθέτησης,
άποτελοϋν δεδομένα πού θά συνοδεύουν τήν 'Ιστορία μας.
Φοβίiμαι πώς Cίν δέν άντιμετωπίσουμε αύτή τήν τραυματική
έμπειρία μας πραγματιστικά,. δέ θά σταθοϋμε ποτέ ικανοί νά
βγοϋμε άπό εναν κύκλο, πού συνεχώς μίiς κάνει νά έπιστρέ
φουμε ά.πό διάφορα στάδια στό ίδιο σημείο. Ή έπιστροφή
ε!ναι ρομαντική καί έξίσου άνεδαφική δταν θεωρείται ξεχω
ρισμένα ά.πό τά πλαίσιά της. Ή λαϊκή παράδοση στήν τέχνη
ε!ναι συνάρτηση της κοινοτικης ζωης . Όταν εσπασε ή μιά,
διακόπηκε κ' ή ι'iλλη . Εrναι άνιστόρητη ή κατηγορία πού έπιρ
ρίπτεται στήν τέχνη μας τοϋ 1 9ου αίώνα, σάν ύπόλογου αύτης
της διακοπης. Κ' ε!ναι χαρακτηριστικό πώς, αύτή ή στάση
άπέναντί της, δ ιατυπώθη κε κι όξύνθη κε δυό φορές, δτα:ν
χρειάζονταν πάλι liλματα σtήν έξέλιξi1 μας, τή μιά φορά
γιά τήν ά.παρχή της εισόδου κεφαλαιοκρατικών μεταπρατι
κι'.Ον συστημάτων στήν οίκονομική ζωή μας, καί τήν Cίλλη
δταν χρειάστηκε γιά νά στερεωθεί ό κορμός της μ ικροαστι
κης καταναλωτικης τάξης, νά ένδυναμωθεί έθνικά. 'Αποτέ
λεσμα δμως τέτοιων άρνητικών στάσεων δέν ε!ναι ι'iλλο
παρά ή παρατεινόμενη έλλειψη Τι ή μείωση τοϋ !στορικοϋ

άθροίσματος, πού σχηματίζει, άλλωστε, καί τό έξελίξιμο
ύλικό ένός τόπου.
Τοποθετημένη στά πλαίσιά της, ή τέχνη τοϋ 1 9ου α!ώνα μδ.ς
φέρνει μπροστά σ' ενα άλλο φαινόμενο της Έλληνικης
ζωης. Στή γρήγορη άφομοίωση καί άπόδοση πού συναντίiμε
στήν τέχνη , κι άπό κεί καί πέρα στούς τομείς της !διωτικης
πρωτοβουλίας, γενικότερα. Ε!ναι ενα φαινόμενο γιά μελέτη
καί γιά ά.ξιοποίηση . Θά 'λεγε κανένας πώς ή άρνητική δια
πίστωση της άποσπασμένης λειτουργίας μας σάν άτόμων
άπό τή λειτουργία μας σά σύνολου, έδώ έκφράζεται θετικά.
Εϋκολο κ' έπιπόλαιο νά μιλiiμε γιά τό δαιμόνιο της φυλης η ,
άκόμα, γιά έλευθερία των δημιουργών, δπως έπιχειρήθηκε
έπίσης. Τελικά ίσχύουν αύτά, άλλά σάν ταυτολογίες. Τό
δτι δέν άκολουθοϋμε, σάν ενα σώμα έθνικό, τίς έξελίξεις
πού γίνονται άπό μεμονωμένα άτομα η όμάδες κ ι ά.πευθύ
νονται σέ περιορισμένους κύκλους, δέ μένει χωρίς συνέπεια
καί γι' αύτά τά ίδια τά έπιτεύγματα τέτοιων έξελίξεων. Ή
άρνηση πού συνάντησε ή τέχνη τοϋ 1 9ου αίώνα, ή άνάγκη
νά έγκαταλειφτεί, γιά νά μεταπηδήσουμε σ' ενα έπόμενο
στάδιο, ή άποσιώπησή της δπου χρειάζονταν χώρος γιά
νεότερες προωθ1)σεις, ε!ναι ένδεικτικά. Γιατί τό ίδιο θά ξανα
γίνει τρείς τέσσερις φορές, δσες ά.κριβώς ο! γενιές της νεό
τερης καλλιτεχνικης μας ιστορίας.
Ή έξέλιξή μας γίνεται μέ liλματα, καί, θά ήταν καλό αύτό,

θά 'δειχνε ζωτικότητα, aν δέ γινότανε στό κενό, aν δέ χρειά
ζονταν γιά νά γίνει, τό κενό, χωρίς σημεία άναφορίiς, θετικά Τι
άρνητικά, στ�) βάση . Κι δταν λέμε βάση έννοϋμε καί τή δια
δρομή πού προϋποθέτει μ ιά τέτοια άναφορά μές στή δομή
ένός πολιτιστικοϋ όργανισμοϋ. Ή διαδοχή στήν τέχνη συνήθως
έκφράζεται στήν όρμή της, μέ κατάργηση τών προηγού
μενων, γιατί στή φύση της πρωτοπορίας ύπάρχει όπωσδή
ποτε ή έπαναστατικότητα. Όμως, έδώ δέν ύπάρχει οϋτε
αύτή άκριβώς ή σχέση . Μίiλλον συμβαίνει ενα ε!δος ε!σα
γωγης καινούριων γραμμών προσανατολισμοϋ, πού ή διάδοσή
τους βασίζεται στήν ά.ντικατάσταση ένός κοινοϋ μέ ενα
άλλο. Σάμπως τό κοινό νά f\τανε ποιά μερίδα άνεβαίνει στήν
έπιφάνεια. Κ' ίσως γιατί, κάθε φορά, κι αύτή ή διαδοχή
προκαλείται άπό παράγοντες έξωτερικούς, δχι ά.ναπτυγμέ
νους μέσα στό σώμα τοϋ έθνους (γι' αύτό άλλωστε καί συχνό
τατα, μέ προγραμματισμένη Τι δχι, δέν ξέρω, δημιουργία
χασμάτων), ή μερίδα πού ά.νεβαίνει στήν έπιφάνεια δέ δια
κρίνεται γιά ώριμότητα παράδοσης, κ' ε!ναι έτσι πολύ κο
λακευτικό έπίσης γι' αύτή τή μερίδα νά διακόπτεται , καί γιά
τήν τέχνη της, κάθε δεσμός προετοιμασίας ά.πό τά πρίν.
Έτσι, ό νόμος της ά.δράνειας τοϋ κοινοϋ λειτουργεί έπιβα
ρυμένος ένώ, φαινομενικά, ή έπιφάνεια μοιάζει έλεύθερη ν'
ά.κολουθεί ρυθμό έπιτάχυνσης. 'Ανάμεσα στά δυό αύτά στρώ
ματα, μέ τή διαφορετική τους κίνηση , μοιραία δημιουργείται
κενό. οι έπιτεύξεις μένουνε στόν ά.έρα κ' οι καθιζήσεις γί
νονται φαινόμενο φυσικό. Πέρα δμως ά.πό έντυπωσιασμούς,
aς πάρουμε συγκεκριμένα παραδείγματα πού μίiς δείχνουν
τήν ούσιαστική άργοπορία πού συμβαίνει μ' αύτό τόν τρόπο.
Ώς τώρα μιλίiμε γι' ά.ργοπορία στό συγχρονισμό μας πρός
τίς έξελίξεις πού συμβαίνουν σέ ι'iλλες χώρες. Κι αύτό μίiς
βολεύει γιά νά έπιβάλλονται μετατοπίσεις πού έtσι προβάλ
λονται σάν άπαραίτητες προσαρμογές. Στήν τέχνη ενας
τέτοιος μύθος καλλιεργi1Θηκε άρχικά γιά νά χτυπηθεί ή
τέχνη τοϋ Ι 9ου α ίώνα κι ά.πό κεί καί πέρα παρέμεινε σάν έπί
κληση καί δ ικαιολογία, γιά ά.ρνήσεις κυρίως. Άς μή γελιό
μαστε. Όταν ή τέχνη μας τοϋ Ι 9ου α!ώνα άκολουθοϋσε τόν
ά.καδημαϊσμό, ά.καδημαϊκή ήταν ή τέχνη όλόκληρης της
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Εύρώπης, κι ούτε στή Γαλλία τήν (δια δέν εΙχαν γίνει εύρύ
τερα δεχτοί ο[ πρωτοπόροι της, έκείνης τής έποχής.
Ή παρακολούθηση τ&ν σύγχρονων ρευμάτων, iiν κυττάξουμε

δλη τή γραμμή έξελίξεων πού εlχαμε στή νεότερη τέχνη
μας, θά δο\Jμε πώς παρακολουθεί τή φυσιολογική διαφορά
χρόνου πού χρειάζεται ή διάδοση τ&ν καινούριων ρευμάτων,
άπό τό κέντρο πού σχηματίζονται πρός τήν περιφέρεια. Μά
λιστα, Ιiν είχαμε μάτια γιά τά δικά μας, θά βλέπαμε πόσα προ
ετοιμάζονται έγκαίρως καί, Ιiν τά έντοπίζαμε έπίσης έγκαί
ρως, iiν εστω τήν καίρια στιγμή τά θυμόμαστε άπλ&ς, θά
είχαμε τή δυνατότητα ν' άποκαταστήσουμε κάποιες πολύ
χρήσιμες γιά τήν έξέλιξή μας σl.)νδέσεις έσωτερικ&ν άνα
φορ&ν. Άκριβ&ς δμως έδ&, στήν άποκατάσταση αύτ&ν τ&ν
συνδέσεων πού θά μπορο\Jσαν, σέ μιά άμεσότερη δράση τους,
νά γίνουν ώθήσεις, συμβαίνουν ο[ πραγματικές άργοπορίες
μας. Μάζες όλόκληρες έπαναφορ&ν καλύπτουν τά κενά τ&ν
άναφορ&ν, και μάλιστα μ' ενα τρόπο πολύ ένδεικτικό γιά τά
αlτια τής έμφάνισής τους. Μέ άναγνώριση καί τοποθέτηση
άφετηρίας στή γενιά τ&ν παππούδων, πού ετσι άργοπορη
μένα άνακαλύπτεται , άφο\) επεσε στό διάστημα τής έπιβα
ρυμένης άδράνειας, πού ε'ίδαμε πιό πάνω π&ς καί γιατί λει
τουργεί. Ποιά καί πόσα άραγε εχουν χαθεί μέσα σ' α\Jτά
τα κενά; Δέν εtναι άκριβ&ς ή παραγνώρισή τους πού μ' έν
διαφέρει σάν Ιστορική άδικία. Μ ' ένδιαφέρει ή άπώλεια
ύλικο\J γιά μιά σταθερότερη δομή, τέτοια πού νά μaς έμπό
διζε νά πέφτουμε άπό ξυλοπόδαρα κι άλλες άκόμα φορές.
• Βρέθηκα, μέ τήν εκθεση τής Πινακοθήκης, μπροστά στήν
περίπτωση Παπαλουκa, πού εΙναι χαρακτηριστική καί κάνει
συγκεκριμένες πολλές άπ' α\Jτές τις σκέψεις. Γι' αύτό κ ι
άποφάσισα τέτοιο τό ε!δος τής όμιλίας, καθόλου σωστό γιά
μιά τοποθέτηση τεχνοκριτική, άφο\J θά κυττάξω έκ τ&ν
ύστέρων τί θά μπορο\Jσε νά άντληθεί άπό τό εργο του, άπό
μεταγενέστερούς του κι άπό μιά στάση τους μεταγενέστερη .
·ομως, τό θέμα μου ε!ναι νά δείξω τί χάσαμε καί τί θά έξακο
λουθήσουμε νά χάνουμε μ' αύτούς τούς χαρακτήρες συμπερι
φορaς. Ή θέση μου '}Ρέπει νά εΙναι άπ' τό μέλλον λοιπόν.
ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΥΡΟ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ

1 892. Γεννήθηκε στή Δεσφίνα Παρνασσίδας. (Πολύ μικρός
ξεχωρίζει φύση καί τέχνη, δπως τό λέει σέ κείμενό του, πού
περιγράφει π&ς επαιρνε πεζή τό δρόμο άπ' τό χωριό του Ύιά
νά πάει στούς Δελφούς, δπου τότε φτιάχνανε τό Μ ουσείο,
νά δεί τ' άγάλματα άπό τά κάγκελα τ&ν παράθυρων).
1 909 - 1 9 1 6 : Φοιτάει στή Σχολή Καλ&ν Τεχν&ν. Δάσκαλοί
τοι' ό Βικάτος καί ό Ροϊλός.
1 909 : Πρ&τες παραγγελίες άπό τήν έκκλησία το\J χωριο\J του.

1 926 - 1 93 1 : Ε!κονογράφηση το\J ναο\J τής Εύαγγελίστριας
στήν Αμφισσα. ('Εφαρμογή τ&ν άπόψεων το\J Παπαλουκa
γιά μιά άναβίωση τής Βυζαντινής τέχνης). 'Επίσης, στήν 'Α
θήνα, είκονογράφηση της έκ�λησίας της Σχολf]ς Νομικο\J,
πού καταστράφηκε στήν κατοχή.
•

Παράλληλα μέ τά τοπία, σειρά νεκρ&ν φύσεων καί πορτρσ.ί
των. Μ ετά τό '40, σ' αύτά συγκεντρώνονται ο! προωθήσεις
το\J εργου του.
•

Αλλες δραστηριότητες :

1 925 : Διορίζεται καθηγητής έλεύθερου καί διακοσμητικο\J
σχεδίου στή Βιοτεχνική Σχολή .
1 936 : Διορίζεται καθηγητής Διακοσμητικ&ν τεχν&ν στή
Σιβιταν[δειο.
1 940 : Δ�ορίζεται διακοσμητής στήν Πολεοδομική ύπηρεσία
το\J 'Υπουργείου Διοικήσεως Πρωτευούσης καί στίς τεχνικές
ύπηρεσίες το\) Δήμου 'Αθηναίων. 'Αναλαμβάνει δ ιευθυντής
τής Δημοτικής Πινακοθήκης.
1 942: 'Υποβάλλει ύποψηφιότητα γιά καθηγητής έλευθέρου
σχεδίου στή Σχολή 'Αρχιτεκτόνων το\J Πολυτεχνείου. 'Α
πορρίπτεται.
1 943 : Διορίζεται έπιμελη1iής έλευθέρου σχεδίου οτή Σχολή
'Αρχιτεκτόνων το\J Πολυτεχνείου.
1 947 : 'Υποβάλλει ύποψηφιότητα γιά καθηγητής ζωγραφικής
στή Σχολή Καλ&ν Τεχν&ν. 'Απορρίπτεται.
1956 : 'Εκλέγεται καθηγητής στή Σχολή Καλ&ν Τεχν&ν.
Διδάσκει μόνο μερικούς μf]νες.
1 957 : Στ!ς 3 'Ιουνίου, πεθαίνει.
'Εκθέσεις άτομικές :

1 923 : Λύκειο 'Ελληνίδων.
1 924 : Θεσσαλονίκ η .
Συμμετοχή σ έ όμαδικές έκθέσεις στήν 'Ελλάδα κ α ι στό
έξωτερικό.
Διακρίσεις :

Στά 7 χρόνια σπουδ&ν του στή Σχολή Καλ&ν Τεχν&ν, 7
πρ&τα βραβεία.
'Υποτροφία σπουδ&ν στό Παρίσι.
1 947 : Βράβευση εργου του στό Λονδίνο.

1 9 1 6 - 1 92 1 : Πηγαίνει μέ ύποτροφία στό Παρίσι. ('Επίδραση
νεοεμπρεσιονισμο\J).

1 948 : 'Αργυρό μετάλλιο στήν Πανελλήνιο. Καί τό χρυσό
άπό τόν Παρθένη, και τό άργυρό άπό τόν Παπα.λουκa, έπι
στρέφονται γιατί, τελικά, άποφασίζεται νά τούς τά δώσουν
μοιρασμένα καί μέ άλλους.

1 92 1 : Γυρίζει, γιά νά πάρει μέρος στή Μ ικρασιατική έκστρα
τε(α σάν πολεμικός ζωγράφος.

Βιβλιογραφία (έκτός άπό σκόρπια δημοσιεύματα) :

1 922 : Έκθεση ΕρΎωV τ&ν Παπαλουκa, Βυζάντιου και Ροδο
κανάκη άτσό τή Μ ικρασιατική έκστρατεία στό Ζάππειο. Τά
εργα μεταφέρονται στή Σμύρνη, γιά νά όργανωθεί κα! κεί
Εκθεση. Χάνονται στήν Καταστροφή.
Άκολουθο\Jν ο! περίοδοι μελετ&ν ύπαίθρου :
1 922 - 23 : Περίοδος Αίγινας.
1 923 - 24 : Περίοδος 'Αγίου Όρους.
1 925 : Περίοδος Μυτιλήνης.
1 925 : Περίοδος Π αρνασσίδας.
1 926 : Περίοδος Σαλαμίνας.
1 932 - 40: Περίοδος Πάρου.
Στό Αγιο Όρος και στόν Όσιο Λουκa τής Παρνασσίδας,
μελετάει κι άντιγράφει εργα Βυζαντινής ζωγραφικής. (Ή άπο
ψή του διαφέρει άπό τήν άποψη το\J φίλου του Κόντογλου.
Δέ ζητάει τήν έπιστροφή στή Βυζαντινή παράδοση άλλά τή
μελέτη της, σέ συσχετισμό μέ τά ούγχρονα προβλήματα σύν
θεσης, χώρου, χρώματος).
•
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1 948 : Ν. Γ. Πεντζίκη " Σπύρος Παπαλουκaς ", Θεσσαλονίκη.
1 958 : " Ζυγός ", τε\Jχ. 3 1 , Μαίου - 'Ιουνίου. 'Αφιέρωμα στόν
Παπαλουκa.
1 960 : Κατάλογος έκθέσεως Παπαλουκa στήν Α.Σ.Κ.Τ. μέ
βιογραφικά. (Χωρίς κείμενο).
1966 : Στρατή Δούκα : " Ό ζωγράφος Σπύρος Παπαλουκaς ".
Έκδ. " Διαγώνιος ", Θεσσαλονίκη.

1 974 : " οι μεγαλύτεροι Έλληνες ζωγράφοι " Έκδ. " Μέ
λισσα ", τε\Jχος 20 : " Σπύρος Παπαλουκaς ". Κείμενα Μα
ρ ίνας Λαμπράκη - Πλάκα.
1976 : Κατάλογος έκθέσεως Πινακοθήκης " Σπύρος Παπα
λουκaς ". Πρόλογος Δ. Παπαστάμου.
Μερικές ύποσημειώσεις :

Σημαντική Πρέπει νά θεωρηθεί ή φιλία του μέ τό Στρατή
Δούκα καί τόν Π ικιώνη. 'Επίσης, ή συνεργασία του μέ τό
" Τρίτο Μάτι " 1935 - 1 937. ('Υπογραμμίζω τό δημοσίευμα
1 ιά τή θεωρία το\J Καντίνσκυ, πού ετσι ύποθέτω πώς τή γνώ-

Ό άξέχαστος .Επύρος Παπαλουκάς είχε άσχοληθεί κ α ί μέ τή σκηιιογραφlα. 'Η μακέτα τού σκηιιικού του γ ι ά τήν " 'Ασία " τοϋ
Αέvορμαv, πού άvεβάστηκε στά 1931, άπό τή Μαρ ίκ α Κοτοπούλη. Παλιότερα, στά 1926, είχε κάνει καί " Βασιλικό " τού Μάτεσι

ρισε). Ή έργασία του γιά δημόσια καί Ιδιωτικά κτήρια (σχέ
δια γιά διακόσμηση Μονης Μ εγάλου Σπηλαίου, Μουσείου
'Ηρακλείου, Μπλέ πολυκατοικίας) καί ή συνεργασία του
μέ άρχιτέκτονες, συμβολή γιά τήν άντίληψή του τοϋ χώρου.
Σημειώνω γιά μελέτη , ποιές καταβολές άπό τή νεανική
γνωριμιά του μέ τόν Παπαλουκa ύπάρχουν στό ϊ:ργο τοϋ
Ν. Γ. Πεντζίκη.
Καί μιά χαρακτηρισιική λεπτομέρεια : Στό άρχείο τοϋ Παπα
λουκa, τό σχετικό μέ τήν ύπαλληλική θητεία του στό Δημο,
βρέθηκε άπολογία του σέ κλήση τοϋ Δημοτικοϋ Συμβουλίου
γιατί δέν εβγαλε τό καπέλο του μπροστά ο·έ άνώτερό του.
'Εργασίες τοϋ Παπαλουκίί γιά τό Θέατρο :

1 926 : " Βασιλικός " τοϋ Μάτεσι, στήν αίθουσα τοϋ " Βα
σιλικοϋ Θεάτρου ".
1 93 1

:

" 'Ασία " τοϋ Λένορμαν. Θίασος Κοτοπούλη .

1 940 : 'Εκτέλεση σκηνικών στά θέατρα " Κυβέλη ς " καί

" 'Ολύμπια ".
' Επίσης μιά σειρά ξυλογραφίες, καμωμένες τό 1 927, γιά τ ό
" 'Αντώνιος κσ ί Κλεοπάτρα " τοϋ Σαίξπηρ.
ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΟΚΡΙΤΙΚΑ

• Χρωματική άνάλυση νεοεμπρεσιονισμοϋ, βασική γιά
τήν κατανόηση της άρχης τοϋ προβληματισμοϋ του. 'Ανάπτυ
ξη τών χρωματικών έπιφανειών κατ' εκταση, συγγενική μέ των
Nabi s . 'Αντίθετα, χρήση στιγμογραφίας κατά τό ύπόδειγμα
τών νεοεμπρεσιονιστών μόνον πολύ άργότερα συναντιέται
σtή δουλειά του, μέ έντελώς διαφορετική ι'iποψη.
• 'Ακρίβεια τονικότητας φωτός, δέ βασίζεται μόνο σέ άνά
λυση άλλά καί σέ σύνθεση - δομή τοϋ πίνακα. Σημασία πο
σότητας - εκτασης τοϋ χρώματος. Μεταφορά, άπό τήν άνά
λυση τοϋ τοπικοϋ τόνου, στήν άρμονική όλόκλη ρου τοϋ πί
νακα. Ή χρωματική ι'iρθρωση άναφέρεται στή συνθετική ι'iρ
θρωση. Διαίρεση - κατανομή της έπιφάνειας μέ άρμονικές
χαράξεις. ' Αξιοποίηση τοϋ φυσικοϋ χρωματισμοϋ τοϋ χαρτο
νιοϋ - φόντου, σά ρυθμολογικοϋ - άρμονικοϋ ένδιάμεσου στίς
χρωματικές γειτονιάσεις.
• Ή φόρμα άποδίδεται μέ όμόκεντρες ζώνες χρωματικης
άνάη:τυξης. Έτσι άναλύεται ό δγκος σέ έη:ίπεδα, μέ βάση δχι

τό γύρισμα γύρω άπό 1:ήν έπιφάνειά του, άλλά τό άνάπτυγμά
του άπό τό ο·χεδιαστικό κέντρο στήν περιφέρεια. (Σαφής ή
συνάρτηση μέ τή βυζαντινή σχεδιαστική άντίληψη κατά το
μές ύψομετρικών έη:ιπέδων της φόρμας). 'Εδώ, ή έπίπεδη δια
δοχή ζωνών (χωρίς τήν άνάστροφη προοπτική της Βυζαντινης
ζωγραφικης) άπολήγει σέ άποτέλεσμα φασματικης έντύπωσης
• Περιορισμός στή χρήση τών χρωμάτων καi άνάπτυξη της
άρμονίας άη:ό αύστηρά στοιχειώδεις καi όρισμένες σχέσεις
συμπληρωματικών. Χρήση της στιγμογραφίας 1 ιά τήν πύ
κνωση - άραίωση τοϋ χρώματος. Σημασία τοϋ χρωματικοϋ
βάρους. Γραφή τών χρωματικών στιγμών ένισχυτική τοϋ
σχεδίου, τοϋ σχ11ματος καi της κίνησης της φόρμας.
• Ση μασία της θέσης πού θά δοθεί στό είκαστικό γεγονός
μέσα στόν κενό χώρο τοϋ πίνακα. 'Απήχηση καi άνάπτυξη
τοϋ χρωματικοϋ δυναμικοϋ στόν περιβάλλοντα κενό χώρο,
άποδοχή καί όρισμός του μέσα στό χώρο. Θεωρώ συναρτημένη
μ' αύτή τήν ι'iποψη, τήν άναστροφή πού κάνει ό Παπαλουκaς
ο·τή χρήση τών θερμών καί τών ψυχρών, βάζοντας θερμά στή
σκιά καί ψυχρά σι'ό φώς. (Σύγκρινε χρήση καστανοϋ γιά
" σκιά " στή Βυζαντινή ζωγραφική. Ή χρήση της όρίζει καi
ένδυναμώνει τό σχέδιο, έκεί πού έμείς βλέπομε τό " γύρισμα ",
τό σβήσιμο της φόρμας, σύμφωνα μέ τήν παράδοση της προο
πτικi'jς τών φυγών).
• Ή χρήση θερμών στή σκιά καί ψυχρών στό φώς άποχωρίζει
τό χρωματικό πρόβλημα άπό τήν πρισματική άνάλυση, πού
ξεκινά άπό μιά άρχική του σύνδεση μέ τά φαινόμενα τοϋ φω
τός στή φύση. Πρέπει νά προσέξουμε πόσο βαρύτερα, σέ
τόνο καί πυκνότητα, μεταχειρίζεται ό Παπαλουκaς τά θερμά
τών σκιασμών του άπό τά ψυχρά. Έτσι τό χρωματικό πρό
βλημα μετατρέπεται σέ δομικό.
• 'Αντιστοιχία των στιγμογραφικών πυκνώσεων καί άραιώ
σεων πρός τήν iσχυρότερη Τι iσχνότερη άποτύπωση τοϋ φω
τός πάνω σέ εύπαθi'\ έπιφάνεια. Τό φώς έδώ έκλαμβάνεται,
δχι σά δεδομένο φύσης - αίσθησης, άλλά σά στοιχείο τε
χνικi'jς -- όπτικi'jς άναπαραγωγης της εiκ:όνας.
Σημειώσεις γιά ύποθετικές προσβάσεις πού θά μποροϋσαν νά
γίνουν άπό τό i:ργο τοϋ Παπαλουκa πρός νεότερες σχολές:

• Παρακολουθώντας τήν πορεία τi'jς προβληματικης του,
διασταυρώνουμε Τι άγγίζουμε ι'iξονες πού καθόρισαν τόν προ
σανατολισμό άποφασιο·τικών γιά η) σύγχρονη τέχνη έρευνών.
Ξεκίνημα: 'Από τά δεδομένα της άνάλυσης τών νεοεμπρεσιο61

νιστικών σχολών, πορίσματα γιά τήν άνατοποθέτηση
άρχών τf\ς ε!καστικf\ς λειτουργίας και πράξης.

τών

Πρώτος και βασικός διαχωρισμός: ' Η τέχνη εΤναι πνευματικό
γεγονός διαφορετικό άπό τή φύση. ('Εδώ πολύ νωρίς συναντi'i.
μ ε στό σχετικό κείμενο άπό τό σημειωματάριο τοϋ Παπσλου
κά Πού παρα:θέτει ό Δούκας, άναφορά οέ κατασκευές - δχι
άκόμα συνδεδεμένq, μέ τήν τέχνη, άλλά πσράλληλα μέ τήν
τέχνη).
'Αμέσως προκύπτουσα,δεύτερη Προώθηση : " Ή ζωγραφική
πρέπει νά συγκινεί μέ τά ύλικά της μέρη καί δχι μέ τό θέμα ".

• τι πέρασε άπό τό εργο του σά σύλληψη καί πώς θά μπο
ρο(jσε άπ' αυτά τά σημεία νά άποκτ1iσουμε έγγενείς, στήν
έξέλιξή μας, συνδέσεις μέ σχολές καi Πρότυπα που μάς ήρθαν
άπέξω. (Σέ μιά άνατομία τf\ς Πρωτοπορίας, κάτω άπό τήν έπα
ναστατική έπιφάνεια, λειτουργεί ή συνέπεια, σάν ώστική,
δχι σά συντηρητική, δύναμη).
Διάκενα μεταξυ χρωματικών έπιφανειών γιά ρυθμολογική καi
άρμονική διευθέτηση τών χρωματικών σχέσεων. (Παράβαλε
άφετηρία στήν άντίληψη χρώματος - χώρου στό Ματίς).
'Ανάλυση τf\ς φόρμας, μέ άνάπτυγμά της σέ όμόκεντρες ζώ
νες έπάλληλων χρωματικών έπιπέδων. (Στόχος άντίστοιχος
μέ τοΟ κυβισμοϋ γιά τή δημιουργία δομικοQ χώρου. 'Αφετη
ρία άπό τή Βυζαντινή ζωγραφική). Δίδαγμα : Άντληση άπό
τήν παράδοση στοιχείων ουσιαστικών γιά τή σύγχρονη προ
βληματική.
• Παραλληλίες μέ άφηρημένους:
Περιορισμός άρχικών χρωμάτων.
Σημασία θέσης καi εκτασης χρωματικών έπιφανειών.
'Αρμονικές χαράξεις στή διαίρεση τοϋ πίνακα σέ μέρη. Κα
θοριστικές γιά τή σύνθεση καi γιά τή χρωματική τοποθέτη
ση. Βάση " oi 4 Ισχύουσες γραμμές τοl) πλαισίου ".
('Από τίς άρχές αυτές θά μποροΟσε νά γίνει άνετη ή κατανόη
ση καi ή παρακολούθηση ως τήν άκραία έφαρμογ1; τους
άπό τό Μοντριάν. 'Επίσης, πρώτο Παράδειγμα ε!σόδου έπιΠαπαλουκάς : Αύτοπροσωπογραφ{α. Ενας ζωγράφος, γvήσιος
καί πρωτοπ6ρος ! Δέν προσέχτηκε οταν έπρεπε, οπως έπρεπε. . .
•

στημονικών μεθόδων, μέ μαθηματικές σχέσεις, στή
φική συνειδητά).

ζωγρα

Στιγμογραφία, συνδυασμένη μέ κ�ντρα συρροijς τών πυκν6)
σεων τοl) χρώματος σέ όρισμένες, άπό τι)ν κατανομή τοϋ έπι
πέδου, θέσεις.
Σημασία θέσης τών σταθερών στοιχείων το(j πίνακα. Σημασία
φοράς τijς κίνησ ης της στιγμογραφικijς γραφής. Σημασία
ισορροπίας μεταξύ σταθερών καί ευκίνητων έπιφανειών στ1)
σύνθεση .
Διάκριση σ έ βαριά κ α ί έλαφρά χρώματα, κ ι άντίστοιχα σέ
άραίωο η καί πύκνωσή τους .
('Ανοιχτές προσβάσεις στίς θεωρίες το\) Καντίνσκυ)
Μέ τήν τοποθέτηση τοϋ θέματος μέσα σέ κενό χώρο τοϋ πίνακα
καί τι) σημασία τών μετατοπίσεων στι)ν τοποθέτησή του (Σ η
μασία εκτασ11 ς και λειτουργίας τοϋ έλεύθερου περ ιβάλλοντος
χώρου - Σημασ ία δράσης της μορφής μέσα στόν έλεύθερο πε
ριβάλλοντα χώρο), έκτός τοϋ Καντίνσκυ θυμόμαστε καί τό
Μάλεβιτς έπίσης.
• Άναστροφή στή χρήση θερμ&ν ψυχρών. (Παρόμοιο, στό
ίδιαίτερα γνωστό πρότυπο τοϋ πνευματικοϋ φωτός πού κα
τορθώνεται στά εργα τοΟ Βερμέερ, άπό τι)ν πλευρά της παρά
δοσης της Ευρωπαϊκής ζωγραφικijς). -εχει μείνει άνοιχτι)
ή πρόταση , γιά τή μελέτη το(j έλληνικοϋ φωτός. Π ιθανή άφr.
τ ηρία, ο[ καστανές σ κιές στή Βυζαντινή ζωγραφική. Χαρα
κτηριστικό γιά τήν τολμηρή άντληση καί έπεξεργασία στοι
χείων άπό τήν παράδοση : . . Ή τέχνη μόλις σήμερα προσπα
θεί νά συλλάβει μιά νέα " μορφή ", βλέποντας μέ άνάλογη
φαντασία τό παρελθόν ".
( Μοναδικός παραλληλισμός, σέ μιά τέτοια άναστροφή τών
χρωματικών σχέσεων, ή χρήσ11 τοu μαύρου στήν έξπρεσιο
νιστική άφαίρεση σά χρώματος προβολής μέ ενταση. Κανένας
συσχετισμός μέ τήν άποψη το\) Παπαλουκά, πού δέ χρησι
μοποίησε ποτέ μαϋρο καί iiθελε νά πειθαρχείται ή ενταση μέσα
στήν ίσορροπία. Ή παραλληλία περιορίζεται έδώ στήν κοινή
άπομάκpυνση τών σύγχρονων χρωματικών άντιλήψεων άπό
τίς άρχές τών συμπληρωματικών καί βέβαια, άπό τήν άποκλει
στική άναφορά τών χρωματικών σχέσεων στή λειτουργία το\)
φωτός στή φύση. Είναι φανερό πώς ό Παπαλουκάς, μέ τίς
σχέσεις βάρους τοϋ χρώματος, τοϋ άποδίδει δομική λειτουρ
γία, ένώ άλλοι τοϋ άπέδωσαν συγκινησιακή κ.λπ.) .
• Ό Παπαλουκάς μίλησε γιά ύλικά μέρη τ η ς ζωγραφι κής.
Φανερά, γιατί άνάγει δλα τά συναποτελοΟντα τή ζωγραφική
στοιχεία στή δομική τους λειτουρΎ ία. Ή στροφή της ερευνας
πρός τό όπτικό άποτέλεσμα - .. εργο ", άντί στό όπτικό πρό
τυπο - " μίμηση ", βρίσκεται στή βάση δλης τf\ς νεότερης
τέχνης καί καθορίζει μέ άνοίγματα πρός διάφορες κατευθύνσεις
καί τή σημεριν1;.
• Μ ι ά έντελώς παρακινδυνευμένη νύξη : Στά σημεία γρα
φf\ς της πινελιάς, στή στιγμογραφία τοϋ Παπαλουκά, ίσως
νά ύποφώσκει χωρίς νά συνειδητοποιηθετ ή εννοια Ιδεογραμ
μάτων - φορέων έσωτερικf\ς μυστικf\ς κίνησης, δπως τοϋ
Τόμπευ.
• Καί άλλη : Ή δράση τοϋ φωτός, σά βασικοl) στοιχείου
όπτικης άναπαραγωγijς, σύλληψη, πού μ' ενα της βijμα άκό
μα, θά μποροϋσε νά όδηγήσει (πάντως μπορεί νά καθοδηγ1iσει)
στη σημερινιi χρήση φωτο"fραφίας.
Τελικό σημείωμα :
Δέν ξέρω πόσο δλ' αυτά θά μποροϋσαν νά φέρουν τόν ίδιο
τόν Παπαλουκά σέ πιό άποδεσμευμένες έφαρμογές και κωδι
κοποιήσεις τους. Θά μποροϋσαν δμως νά 'χουν σχηματίσει
ενα εδαφος προσλαμβανουσών γιά τους μεταγενέστερούς του,
ώστε τά νεότερα ρεύματα νά μή Ύ ίνονται δεκτά μέ τέτοια
ξενίσματα καί παραξενίσματα, που περιπλέκουν και περιπλέ
κονται στή διαδικασία τών έξελίξεών μας.
Όμως - καί γι' αυτό δίνω γιά δημοσίευση αυτό τό κομμάτι
δέν είδα άπό τους νεότερους καλλιτέχνες μας ως τους σημε
ρινούς, ούτε μιά άναφορά (έκτός άπό τίς τυπικές) στήν έτοι
μασία πού ύπf\ρξε γι' αυτους καί γιά τίς κατευθύνσεις τους,
τό έργο, ή διδασκαλία-ή λίγη εστω-καί ή ύπαρξη ή ίδια,
τοl) Παπαλουκ ά.
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ΜΟΝΟ ΑΝΤll(ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟll(ΗΣΗΣ
ΤΙΠΟΤ' ΑΛΛΟ ΔΕ ΣΩΖΕΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
,Η Έ π ε ρώτη σ ή του μ έ ν ε ι ά κ όμ α ά ν απάντητη . . .
Τό " Θέατρο " έχει ξεκινήσει έναν
άγώνα γιά τήν έξυγίανση της Λυρι
κης Σκηνης. 'Ανομολόγητες έκ:λεκτι
κές συγγένειες, Ιδιοτελείς συμμαχίες,
άμαρτωλά κυκλώματα κ ινοΟνται άκα
τάπαυστα γιά νά μή φτάνουν τά
σκάνδαλα της Λυρικης στη δημοσιό
τητα.
Καθημερινή άθηναϊκη έφημερίδα πού άποτόλμησε ν' άναδημοσιέψει τά
έπίσιψα στοιχεία πού άποκάλυψαν τά
Ντοκουμέντα τοϋ περασμένου τεύχους
- δέχτηκε κεραυνοβόλα παρέμβαση
τών άvθρώπων της Ε.Π.Ε. ΧωραφCί. 
Χατζιδάκι, νά σταματήσει τή δημο
σίεψη κάθε στοιχείου πού θίγει τό
Χωραφάτο τοΟ κ. ΧωραφCί..
'Επώνυμες καταγγελίες πολιτών δέν
κατορθώνουν νά βροϋν μιά θέση στόν
Τύπο. Διαβήματα ένδιαφερομένων καλ
λιτεχνών άγνοοuνται. 'Ερωτήσεις, άκό
μα καi 'Επερωτήσεις βουλευτών, πού
κατατίθενται στη Βουλή, άποοιω
πο()νται.
-ετσ ι άγνοήθηκε, πρiν λίγον και
ρό, μιά σ κ λ η ρ η 'Επερώτηση τοΟ
'Αλέκου Παναγούλη γιά την άνεπίτρε
πτη κατάσταση στη Λυρική. Τό ίδιο
άγνοήθηκε καi μιά πρόσφατη 'Ερώτη
ση δεκατεσσάρων δημοκρατικών βου
λευτών γιά τά σκάνδαλα της Λυρικ iiς
καi την ήθικη πιά έπιταγή ν' άπομα
κρυνθοϋν κ' ή Διεύθυνση κ' ή Διοί
κηση τοϋ ίδρύματος.
Αύτή τη φορά, τά Ντοκουμέντα γίνον
ται βιjμα, πιό άποτελεσματικ:ό icι άπό
τό βημα της Βουλης, φέρνοντας στή
δημοσιότητα, σέ παράπλευρες στηλες,
τήν άσυζήτητη 'Επερώτηση τοϋ άξέ
χαστου 'Αλέκου Παναγούλη �cαί, σέ
έπόμενες έξη σελίδες, τiς έρωτήσεις
δεκαπέντε άλλων βουλευτών.
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Ύπουργόν Πολιτισμοϋ καi 'Επιστημών

Έχοντας γνώση :
ΆναφορCί.ς της Διοίκησης Σωματείου 'Ηθοποιών Μ ελοδράματος Όπερέτ
τας πρός τόν κ. Πρωθυπουργό μέ ήμερομηνία 4.7. 1 975 .
2) Τηλεγραφήματος το() Ε . Κ .Α . , μέ ήμερομηνία 8.7. 1 975 πρός τόν κ. Γενικό
Διευθυντή τf1 ς Έθνικii ς Λυρικf1 ς Σκηνfjς.
3) ΆναφορCί.ς τ f1 ς Διοίκησης τοϋ Σ. Η . Μ .Ο. τfjς 26.6. 1 975 πρός τόν κ. 'Υπουργό
ΠολιτισμοΟ καi 'Επιστημών.
4) Τοϋ κειμένου τfjς άπάντησης τοϋ κ. Ύπουργοϋ Πολιτισμοϋ καί 'Επιστημών
σέ άναφορά το() καλλιτέχνη κ. Παντελf\ Κατωπόδη πού εΙχα καταθέσει στην
Βουλή (Α.Π. 1 860/28 . 1 1 . 1 975).
5) 'Αποσπασμάτων Πρακτικών συνεδριάσεων της Ε.Λ.Σ. πού κατάθεσε στή
Βουλή μετά αίτησή μου ό κ. 'Υπουργός Πολιτισμοϋ καί 'Επιστημών.
6) Δημοσιευμάτων τοϋ περιοδικοΟ " Θέατρο " σχετικά μέ τόν τρόπο λειτουρ
γίας τfjς Ε.Λ.Σ.
7) 'Αντίγραφο έπιστολfις τοϋ Προέδρου του Διοικητικοu Συμβουλίου της
Ε.Λ.Σ. κ. Μ εν. Παλλάντιου πρός τόν Πρόεδρον της Καλλιτεχνικf\ς Έπιτρο
πfjς της Ε.Λ.Σ. κ. Πέλον Κατσέλην.
8) Λοιπών στοιχείων πού έχουν σχέση τόσο μέ τόν τρόπο διοίκησης καί οί
κονομικfjς διαχείρισης της Ε.Λ.Σ. δσο καί μέ τήν μειωμένη άπό κάθε πλευρά
καλλιτεχνική προσφορά της Ε.Λ.Σ.
.1 )

ΕΠΕΡΩΤΩ
τόν κ. 'Υπουργό Πολιτισμοί) καί 'Επιστημών αν σκοπεύη νά ένεργήση γιά
την <'iμεση άντικατάσταση της Διοίκησης Ε . Λ .Σ . προκειμένου νά ύπάρξη
πραγματική καλλιτεχνικη προσφορά καί νά άποδοθη δικαιοσύνη στούς τόσο
ταλαιπωρούμενους καλλιτέχνες καί δ ιοικητικούς ύπαλλήλους το() Ιδρύμα
τος.
Μόνο ή άμεση καί άποφασιστικη ένέργεια του κ. Ύπουργοu μπορεί νά τόν
άπαλλάξη άπό εύθΟνες πού σήμερα ε{ναι δυνατό νά το() άποδοθοϋν καί πού τό
μέγεθός τους θά άντιληφθη iiν μελετήση τήν δλη κατάσταση της Ε .Λ .Σ.
Ό έπερωτών
/"

ΑΛΕΞ.

ΠΑΝΑΓΟΥΛ ΗΣ
ί3ουλευτής 'Αθηνών

( Άριθ.

βιβλίου έπερωτήσεων

230. 'Ημερομηνία

καταθέσεως 1 7. 2.76 )
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Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Λ ΕΕ Ι ANA l( P I B EI EΣ
Σ' ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥ ΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Κ αλύπτ ε ι τ ο ν κ . Χωρ α φά μ ε 'ψ ευ δή σ το ιχ ε ί α !
'Ενάμιση μήνα μετά τήν 'Επερώ
τηση του 'Αλέκου Παναγούλη, τήv
lη τοiί 'Απρlλη, κατατέθηκε στή
Βουλή ή παρακάτω 'Ερώτηση βου
λευ �1Ί γι ? τlς διοικητι�ές: οlκονο
,
μικες και καλλλιτεχνικες ανωμαλιες
στή Λυρική :

Άρ. πρωτ. 2385 /1-4-1976
ΕΡΩΤΗΣΙΣ
Διά τον κ. Τπουργον
Πολιτισμοϋ καt 'Επιστημών
Μεγάλη άναταραχΊJ και άναρχία καταγ
γέλλεται εις τήν Έθνικ.η ΛυρικΊJ Σκηνή,
τόσο εις τον Διοικητικον - Οικονομι
κον τομέα, οπου παρατηρείται προχει
ρότητα, αύτοσχεδιασμος και σπατάλη,
οσο καt εις τον καλλιτεχνικο τομέα,
οπου έπικρατεϊ σύγχυσις και πτώσις
τοϋ καλλιτεχνικοϋ έπιπέδου των παρα
στάσεων, διότι ή διανομή εtς τά ltργα
δέν γίνεται μέ καλλιτεχνικο κριτήριο.
οι όίξιοι καλλιτέχνες παραμερίζονται
καταδιχαζόμενοι σέ άργία λόγ<J> μετα
κλήσεως ξένων. Ούδεμία άξιολόγησις
γίνεται. 'Η ΚαλλιτεχνικΊJ 'Επιτροπή δέν
λαμβάνεται ύπ' οψιν. 'Υπάρχει γιά τον
τuπο. Ί·Ι ΛυρικΊJ ΣκηνΊJ ύπο τήν διεύ
θυνση τοϋ μαέστρου κ. Χωραφii, πού
συνεχώς άπουσιάζει εις το έξωτερικο
γιά ιδιωτικές του ύποθέσεις, άλλά πού
πληρώνεται κανονικά γιά τον χρόνο
της άπουσίας του, εχει μεταβληθεί
οχι σέ . . . ξέφραγο έμπέλι, άλλά σέ
πλούσιο . . . χωράφι του. Ό κ. Χωραφiiς
εύλογεί τά γένεια του, άγνοώντας τήν
καλλιτεχνικΊJ έπιτροπ·ή. 'Αρκεί νά ση
μειωθη οτι έκ των 1 2 l:ργων πού θ'
άνεβάση έφέτος ή Λυρική τά τρία Θά
διευθύνη δ rδιος καt Μο δ άναπληρω
τής του κ. Χατζιδάκις, ένώ όίλλοι
όίξιοι καλλιτέχνες άγνοοϋνται η όίλλοι
{χορωδοί - χορευτές ) άπολύονται αύθαί
ρετα η άπειλοuνται μέ άπόλυσιν. 'Έτσι
οι ταχτικές και εκτακτες άποδοχές τοϋ
;<· Χωρα:ι'ii θά ύπερβοϋν έφέτος το Ιtνα
εκατομμυριο !
ΕΡΩΊΆΊΆΙ οθεν δ χ. Ύπουργος Πο
λιτισμοϋ και 'Επιστημών και παρακα
λείται νά πληροφορήση τ·fιν Βουλήν πώς
σκέπτεται ν' άντιμετωπίση τήν χατά
στασι\Ι αύτήν πού έπιχρατεί εtς τήν
'Εθνική Λυρική Σκηνή χαt πού δδηγεί
εύθέως εις τήν διάλυσίν της.
ΆΘηναι 3 1 /3/1 9 7 6
Ό 'Ερωτών Βουλευτής
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ'ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
'Αριθμ. Πρωτ. : 5820
Έν 'Αθήναις τ'ίi 1 7η 'Απριλίου 1 97 6
προς

Την Βουλ·Ιjν των 'Ελλήνων

Δ /σιν Κοινοβουλευτικοϋ 'Ελέγχου
Τμ'ίjμα 'Ερωτήσεων
Ένταϋθα
Εις άπάντησιν έπι τοϋ υπ άριθμ.
πρωτ. : 2385/1 .4.1976 ύμετέρου έγγρά
φου, δι' οί':ί διεβιβάσθη ήμίν έρώτησις
τοϋ Βουλευτοϋ χ. Άπ. Κακλαμάνη,
ε�ομε� τήν τιμΊJν νά γνωρίσωμεν ύμίν
τα χατωθι :
Το άκροαματιχον χοινον της Έθνιχης
Λυριχης Σκη_νης, ηύξήθη κατά 20%
εναντι της περυσινης περιόδου, μέ σημαν
τιχΊJν εις ποσοστον αίίξησιν της νεολαίας.
'Απόδειξις τούτου ε!ναι, ή όίνευ ύπερ
τιμήσεως των εισιτηρίων, αίίξησις τών
εισπράξεων κατά 1 .321 .000 δραχμάς.
Καθιερώθησαν ειδικαl παραστάσεις διά
μαθητάς σχολείων, άχροατάς άπομεμα
κρυσμένων δήμων και έπαρχιών, μέ
μεγάλην έπιτυχίαν. "Αν ή χαλλιτεχνιχΊJ
στάθμη των παραστάσεων δέν ε!χεν
ύψωθεί, δέν Θά Ύjτο δυνατ·η ή διά των
άνωτέρω στοιχείων άποδειχνυομένη εύ
νοϊχή άνταπόκρισις τοϋ χοινοϋ διά το
έπιτελούμενον εις τήν Ε.Λ.Σ. ltργον.
'Η λεγομένη συνεχΊJς άπουσία εtς το
έξωτεριχον τοϋ Γενικοϋ Διευθυντοϋ κ.
Δημ. Χωραφii συμπληρώνει ούσιαστι
κώς το χρονιχον διάστημα ένος και ήμί
σεος μηνός. {Δέν νομίζομεν οτι καt ή
μηνιαία έτησία &δειά του ώς ύπαλλήλου
ε!ναι δυνατον νά θεωρηΘΊi, ειδικώς διά
τον κ. Χωραφiiν ώς άπουσία ) .
Εrμεθα βέβχιοι δτι ολοι Θ ά συμφωνήσουν
οτι οι Γενικοί ΔιευΘυνταt παρομοίων
ιδρυμάτων τοϋ έξωτερικοϋ, έφ' οσον
τυγχάνουν και άρχιμουσιχοι, πραγμα
τοποιοϋν συχνά έπισχέψεις εις οπερες
όίλλων χωρών, τόσον δι' έπαφάς χαl
ένημερώσεις, οσον και διά διεύΘυνσιν
της όρχήστρας των, ώς μεταχαλούμενοι
άρχιμουσιχοί. Ειδικώς διά τ-Ιjν 'Ελλάδα
·Ι] δποία δέν άνήχει εις τάς κατά παρά
δοσιν μελοδραματιχάς χώρας, ή μετά
κλησις 'Έλληνος άρχιμουσικοϋ άποτε
λεί ιδιαιτέραν τιμ-Ιjν διά τον τόπον.
'Όσον άφορii εις τήν άνάθεσιν άναβι-

βάσεως έ:ργων τοϋ ρεπερτορίου εις τον
κ . Δ. Χωραφiiν, ύπενθυμίζομεν η γνωρί
ζομεν εις τούς ένδιαφερομένους οτι
δυστυχώς οι έν ένεργείq: Ι:μπειροι και
ταλαντοϋχοι άρχιμουσικοt οπερας τοϋ
τόπου μας, ε!ναι δχι άπλώς έλάχιστοι,
άλλά δl:ν ύπερβαίνουν τούς 2 έ:ως 3.
Διά τον λόγον αύτον το Διοιχητιχον
Συμβούλιον της Ε.Λ.Σ . , κατά πρότασιν
τοϋ �- Δ. Χωραφii, �ναθ�τει χαt εις
,
την συνέχειαν
νεωτερους αρχιμουσιχους
των παραστάσεών της, μέ τήν έλπίδα
οτι σύν τιj> χρόνι�> θά άναδειχθοϋν μετα
ξύ αύτων και ικανο ί διά τήν εις το μέλλον
ύπεύθυνον άνάΘεσιν εις αύτούς της
άναβιβάσεως ltργων.
Αι μετακλήσεις ξένων καλλιτεχνών ε!ναι
τώρα εtς άριθμον όλιγώτεραι άπο το
παρελθόν. Τά άναγκαϊα προς συμπλήρω
σιν κενά πληροϋνται διά τοϋ άποφασι
σθέντος, πάλιν τΊi προτάσει τοϋ κ.
Δ. Χωραφii, " έπαναπατρισμοϋ " νέων
'Ελλήνων καλλιτεχνών, διαπρεπόντων
εις το έξωτεριχόν, μέ ορους οικονομι
κούς και καλλιτεχνικούς ισοτίμους προς
έκείνους των ύπηρετούντων ώς μόνιμα
στελέχη της Ε.Λ.Σ. Το παλαιον αtτημα
τοϋ τύπου και τών άρμοδίων, περί χρη
σιμοποιήσεως και των έν τιj> έξωτερικιj>
σταδιοδρομούντων 'Ελλήνων καλλιτε
χνών, ικανοποιείται οίJτω σήμερον πλή
ρως.
Τέλος, δσον άφορii εtς τάς άποδοχάς
τοϋ κ. Δ. Χωραφii, γνωρίζομεν ύμίν
οτι οί':ίτος εισπράττει μηνιαίως ποσον
δρχ. 1 6.200, άκαθάριστον, ώς Γενικος
Διευθυντής, δι' έκάστην δέ διευθυνομένην
ύπ' αύτοϋ παράστασιν το Διοικητιχον
Συμβούλιον δρίζει ώς άμοιβήν του
ποσον συνήθως χατώτερον μιiiς μετρίας
άμοιβης μεταχαλουμένου ξένου τραγου
διστοϋ.
Ό Ύπουργος
Κ. Α. ΤΡΥΠΑΝΗΣ
ΔΕΝ ΕΙΠΕ ΟΥΤΕ ΜΙΑ

ΑΛΗΘΕΙΑ

Ό ύπουργός Πολιτισμού καί Έ
πιστημώι- κ. Π. Τρυπάνης, μέ τήv
παρακάτω γραφτή άπάντησή του,
πληροφόρησε άνακριβώς τή Βουλή
γιά δσα συμβαίνουν στή Λυρική:

Ό κ. ύπουρyός λέει στήν άρχή : Τό
άκροαματικό κοινό τfjς Ε.Λ.Σ. αύξή
θηκε κατά 20 % , μέ σ ημαντική αύξη
ση τfjς . . . νεολαίας. Παραπειστικό. Ό
κ. ύπουρyός θά πρέπει νά δώσει τόν
πλήρη άπολοyισμό της Ε.Λ.Σ. καί ν'

άναφέρει τί έγινε καi στά ύπόλοιπα
θεάματα. Μ ήπως, τή δεύτερη χρονιά
της άΠελευθέρωσης, άνέβηκε γενικά
τό ποσοστό τι.ον θεατι'.ί>ν;
Ό

κ. ύπουργός όμιλεί γιά αϋξηqη εισ
πράξεων κατά 1 .321 .000 δρχ. Κι αύτό
παραπειστικό. Θά πρέπει νά δώσει καi
τόν άριθμό τι.ον παραστάσεων. 'Ακόμα
πιό καλά, τό μέσο δρο εισπράξεων
κατά παράσταση . 'Επιπλέον, πόσο φτά
νουν, καi πόσο έφταναν, συνολικά, ο!
εισπράξεις.

Ό

κ. ύπουργός λέει : Καθιερώθηκαν
ειδικές παραστάσεις γιά μαθητές σχο
λείων καi άκροατές άπομακρυσμένων
Δήμων καi έπαρχιι'.ί>ν. Λέει ψέματα.
Δέν καθιερώθηκαν τώρα. Ίσχυαν καί
έπι χούντας ! ·Άλλωστε, στή μιά πα
ράσταση πού δόθηκε, δέν μετακινήθη
κε ή Ε.Λ.Σ. Άπλι'.ί>ς μιά 'Οργάνωση, έ
φερε, μέ πούλμαν, παιδιά άπό τήν Πά
τρα!

άνακρίβειες. Δέν όμολογεί δτι ό κ.
Χωραφίiς μέ τό διορισμό του στήν Ε .
Λ.Σ. καί τή διεύθυνση τι.ον περισσοτέ
ρων έργων της.- έτσι καi μόνον πάει νά γίνει έμπειρος στήν δπερα . . .

μ ι σ η μfjνες ! 'Αδιάψευστη άπόδειξη
τό Διαβατήριο τοΟ κ. ΓενικοΟ.
Ό κ. ύπουργός λέει : Τόν καιρό τijς . . .
άδείας του, ό κ. Χωραφίiς πραγματο
ποιεί έπαφάς, ή δέ μετάκλησή του στό
έξωτερικό άποτελεί ιδιαιτέραν τιμήν
διά τόν τόπον. Λέει άνακρίβειες. Ό
κ. ύπουργός άγνοεί ποιοi τίμησαν καi
ποιοi τιμοΟν τήν 'Ελλάδα στό έξωτε
ρικό, ΠροτοΟ άνακαλυφθεί ό κ. Χωρα
φίiς στό ΣτρασβοΟργο.
Ό κ. ύπουργός λέει : Δέν ύπάρχουν έμ
πειροι άρχιμουσικοί δπερας. Καί λέει

Ό κ. ύποιψγός λέει : 'Ανατίθεται σέ
νεοτέρους άρχιμουσικούς ή συνέχιση
παραστάσεων. Λέει, περίπου, ψέματα.
Σέ έλάχιστες περιπτώσεις, άνέθεσαν
σέ έλάχιστους - ποτέ, δμως, τή συνέ
χιση έργων το() κ. Χωραφίi, γιά νά μή
μειωθοϋν οι παχυλότατες άπολαβές
του !

Ό κ. ύπουργός λέει : οι μετακλήσεις
ξένων ε{ναι τώρα λιγότερες. Λέει
ψέματα. οι 'Αστερίσκοι έχουν δώσει
άποστομωτικά στοιχεία. Π.χ. Στή λει
ψή περίοδο '74 - '75 έγιναν 30 μετακλή
σεις γιά 1 1 έργα καi στήν πενταετία
1 959 '64, ε{χαν γίνει 44 μετακλήσεις
γιά 96 έργα ! 'Επίσης ό " έπαναπατρι
σμός " τι.ον έλλήνων καλλιτεχνι'.ί>ν ε{
ναι, ίσως, τό μεγαλύτερο άπό τά σκάν
δαλα τfjς Λυρικής - δπως θ' άναλυθεί
σέ Πρώτη εύκαιρία.
-

Ό

κ. ύπουργός λέει : Άν ή καλλιτε
χνική στάθμη τών παραστάσεων δέν
ε{χε ύψωθεί, δέ θά 'ταν δυνατή ή εύ
νοϊκή άνταπόκριση τοϋ κοινοϋ. "Εκ
ταιcτα ! Δανείζεται έπιχειρήματα άπό
τή . . . Βουγιουκλάκη ! "Ωστε, ή είσπρα
ξη - κ. ύπουργέ Πολιτισμοϋ - ε{ναι
εύθέως άνάλογη μέ τήν καλλιτεχνική
ποιότητα;
Ό

κ. ύπουργός λέει

:

Ή λεγομένη

(sic) συνεχι'.ί>ς άπουσία τοϋ κ. Χωραφίi

άνέρχεται σέ ένάμιση μήνα. Λέει ψέ
ματα. Ό ιc. Χωραφίiς άπουσίασε, ως
τότε, στό έξωτερικό τ ε σ σ ε ρ ε σ ή-

Ό κ. ύπουργός λέει : Ό κ. Χωραφίiς
εισπράττει μηνιαίως 1 6.200 δρχ. άκα
θάριστα. "Ολοι ξέρουν πώς λέει ψέ
ματα. Π ροσθέτει : Ή άμοιβή του ε{ναι
κατώτερη μιίiς μέτριας άμοιβfjς μετα
καλούμενου ξένου. Καί, πάλι, λέει
ψέματα, άφοϋ ό κ. Χωραφϋ.ς έφτασε
νά εισπράττει 45 καi 55.000 δραχμές
κατά παράσταση !

Κωνστ.

Τρυπάνης. Δυστυχώς, ό κ.
εlπε μ6νο dνακρlβειες στή
Βουλή, προσπαθώντας νά ύπερασπι
στεί τό Χωραφάτο τού κ. Χωραφίi
ΥΠ.Π.Ε.

Τέλος. Στήν άπάντηση τοϋ κ. ύπουργοΟ
δέ βλέπουμε νά 'μεινε καμιά άλήθεια . . .

Δ εκατ έ σσε ρ ι ς Δη μοκρατ ι κο l β ου λ ευ τ ε ς ζ η τ ού ν

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΠΟΜΠΉ ΤΟΥ

κ.

ΧΩΡ ΑΦΑ

l(AI ΤΟΥ Δ . ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΣ
' Α ξι ών ου ν σύ σ τα σ η Δ ι ακομματ ι κ ή ς Έπ ι τ ροπ ή ς
Δεκατέσσερις δημοκρατικοί βου
λευτές - iντεκα τής ΕΔ ΗΚ καί
τρείς τού ΠΑΣΟΚ - κατέθε
σαν, στίς 7 τού 'Ιούνη, στή Βουλή
τ-ι)ν παρακάτω 'Ε{]ώτηση γιά τά
σκάνδαλα στή Λυρική. Είναι έξο11υχιστική καί περιλαμβάνει πολλά
συντριπτικά στοιχεία. Σέ μερικά
σημεία, δμως, χάνει τήν εύστοχlα
τη�, δταν προχωρ� ί dναρrι6δια, μέ
κρισεις και, σνγκρισεις, σε καλλιτε
χιιικά θέματα .

Π ρός τόν
χ. Πρόεδρον της Βου/.Ίjς τών 'Ελλήνων
Ε ΡΩΤ Η ΣΙΣ Α ΡΙΘ. 2887

Διά τόν Κύριον χ. 'Υπουργόν
Πολιτισμοϋ καt 'Επιστημών

1 . 'Από της άναλήψεως της Γενικης
Διευθύνσεως της Λυρικης Σκηνης ύπό
τοϋ κ. Δ. Χωραφii, ή ΈΘνικ7ι Λυρικη
Σχηνη κατέστη φέουδον αύτοϋ. 'Όλαι
αί πράξεις αύτοϋ εις τον διοικητικόν,
οικονομικόν κα\ καλλιτεχνικόν τομέα
ύπ-ϊjρξαν τόσον καταστροφικαt διά την
Ε.Λ.Σ. ώστε έ:χουν προκαλέσει τ7ιν
γενικην άγανάκτησιν ολων έκείνων πού
τ·iJν άγαποϋν καt ένδιαφέρονται διά
τό μέλλον αύτ-ϊjς. Συγχεκριμμένως άπό
τούς γνωρίζοντας καλώς τ-Υjν κατά
στασιν πού έπικρατεϊ εις την Ε.Λ.Σ.
καt άντικ7 ιμ�ν:_κούς χριτάς χαταγγέλ
λονται τα εξης :
1 . ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

'Εν τη ούσία δέν ύπάρχει Γενική Διεύ
θυνσις. Ό Γενικός Διευθυν7ής Δ.

Χωραφiiς έ:χει άνειλημμένας ύποχρεώ
σεις ε[ς τό έξωτεριχόν καt· άπουσιάζει
συνεχώς και τόν άναπληρώνει πότε δ
κ. Χατζιδάκις και πότε ή . κ. Μαντι
κιάν. 'Από της 1 7 /3/75 μέχρι 1 1 /
5/76 άπουσίασεν έξ 'Ελλάδος 1 30
ήμέρας καt δ χ . Ίπουργος έπt τοϋ Πο
λιτισμοϋ, παραπλανώμενος, πιστεύει οτι
οuτος άπουσιάζει κατ' ετος μόνον 30fιΟ ήμέρας !
Συνέπεια τών άνωτέρω ε!ναι οτι τόσον
δ Γενικός Διευθυντης οσον χαt δ άνα
πληρωτης εύρίσχονται μακράν τών Θεμά
των καt τών προβλημάτων τά δποία
καλοίίνται νά άντιμετωπίσουν. Άγνοοϋν
τελείως τούς καλλιτέχνας καt αί δια
νομαt τών ρόλων γίνονται εις την τύχην
η κατόπιν εισηγήσεων, τών δποίων δ

Γενικός Διευθυντης άδυνατεί νά έλέγξη
τήv όρθότητα.
'Αποτέλεσμα της άγνοήσεως τών καλλι
τεχνών ύπό τοu Γενικοu Διευθυντοu
καt τοu Άναπληρωτοu ε!ναι καt ή
άθρόα μετάκλησις καλλιτεχνών τοu
έξωτερικοu διά νά άναλάβουν ρόλους,
τούς δποίους οι 'Έλληνες καλλιτέχναι
ήδύναντο έξ ίσου η καλλίτερον νά άπο
δώσουν, μέ συνέπειαν την πτώσιν τοu
καλλιτεχνικοu έπιπέδου τιi>ν παραστά
σεων καt την άποτυχίαν γενικώς τού
των.
Κατά τόv χρόνον πού εύρίσκεται εις
τήν 'Ελλάδα, δ κ. Γενικός σπανίως
προσέρχεται εις τό γραφείον του διότι
άσχολείται μέ την προετοψασίαν τών
Ι!ργωv τά δποία θά διευθύνη στην Λυ
ραή Σκηνή. 'Απο τά δώδεκα Ι!ργα πού
θά άνεβάση φέτος ή Λυρική Σκηνή,
τά τέσσερα άνέλαβε νά διευθύνη δ
rδιος καί έ!τερα δύο δ Άναπληρωτης
Γενικός Διευθυντής κ. Μ. Χατζιδάκις.
Ψελικά, αt τακτικαt και εκτακται άπο
δοχαt τοu κ. Χωραφii άνέρχονται περί
που εις 1 .520.000 διά τό /!τος 1 9751976. οι περισσότεροι τών Διοικητι
κών Συμβούλων άπουσιάζουν έκ τών
συνεδριάσεων. Ό κ. Χωραφiiς /!χει
μεταβληθη εις προστάτην ξένων καλ
λ;τεχνών, διό;ι δ rδιο� ;<λείvει συμφω
νισ.ς μετα, τουτων και εν συνεχεία ει
σηγείται την μετάκλησιν αύτών.
Παρ' ολον δτι δ Γενικός Διευθυντης
άπουσιάζει έπt μακρόν καt ούδεμία
περικοπή τοu μισθοu του γίνεται διά
τον χρόνον της άπουσίας του, έζήτησεν
άπό τό 'Ίπουργείον Πολιτισμοu καt
'Επιστημών την Ι!γκρισιν άγορiiς αύ
τοκινήτου η την καταβολή έξόδων με
τακινήσεώς του έντός της 'Ελλάδος.
'Επειδή τό 'Ίπουργείον Πολιτισμοu
·ήρνήθη νά lκανοποιήση τό αίτημα τοϋ
το, δ Γενικός Διευθυντης η\Jξησε την
άμοιβήν Ι!ναντι της δποίας άvέλαβε νά
διευθύνη τά Ι!ργα της Ε.Λ.Σ. Μέ τήν
άμοιβήν αύτην καλύπτονται και τά
!tξοδα μεταβάσεως καl παραμονης του
εις τό έξωτερικόν, οπου μεταβαίνει
8ιά ιδιωτικάς του ύποθέσεις. 'Γοuτο
το ώμολόγησε και ή ίδια ή Γενική
Διεύθυνσις προς τό 'Ίπουργεϊον Πολι
τισμοu, οταν τοuτο έρώτησε ποίος κα
ταβάλλει τήν δαπάνην τών ταξι8ίων
τοu κ. Χωραφii εις το έξωτερικόν.
('Η σχετική άλληλογραφία ύπάρχει εις
τό ΊΠ.Π.Ε. ) .
2 . ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

'Η άπουσία τοu Γενικοu Διευθυντοu
καt ή όίγ νοια τών θεμάτων ύπό τοu
άναπληρωτοu του κ. Μ. Χατζιδάκι
έπέφερε άναρχίαν και εις τον διοικη
τικόν τομέα, ι8ία μετά την άπόσπασιν
εtς τό 'Ίπουργείον Πολιτισμοu καl
'Επιστημών τοu Προϊσταμένου τοu Διοι
κητικοu κ. Χρ. Κοντόβα.
Προϊστάμενος τών Διοικητικών 'Ίπη
ρεσιών έτοποθετήθη παρατύπως ύπάλ
ληλος μή πτυχιοϋχος 'Ανωτάτης Σχο
λ'ijς, άνήκων εις τήν Β' κατηγορίαν,
δ δποίος έν συνεχεία μετετάγη παρα
νόμως εις την Α' κατηγορίαν τών πτυ
χιούχων, παρά την άντιΘετον γνωμά66

τευσιν τοu Νομικοu Συμβούλου της
Ε.Λ.Σ.
οι ικανοί ύπάλληλοι παραγκωνίζονται
καt προωθοϋνται οι έπιτήδειοι και οι
κόλακες. Ο\Jτω, εις την Διεύθυνσιν Οι
κονομικοu ύπηρετοuν δύο πτυχιοuχοι
άνωτέρων σχολών οι δποίοι, άντt νά
προ·tστανται τοu Λογιστηρίου καt τοu
τμήματος ύλικοu, άσχολοuνται μέ δευ
τερευούσης σημασίας έργασίας τοu Λο
γιστηρίου.
Προϊστάμενοι τών Διοικητικών καt
Οικονομικών 'Ίπηρεσιών ε!ναι ύπάλ
ληλοι Β' κατηγορίας κατ' ούσίαν (μη
πτυχιοuχοι άνωτάτων σχολών ) και /!
χουν ύφισταμένους τούς πτυχιούχους.
'Ομοίως, εtς τήν Διεύθυνσιν Διοικητι
κοu ύπηρετοuν τέσσερις πτυχιοuχοι,
έκ τών δποίων οι τρείς άσχολοuνται μl:
δευτερεύοντα καθήκοντα ένώ δ τέταρ
τος, οστις !tπρεπε νά τοποθετηθ'ij ώς
Διευθυντής Διοικητικοu, άπεσπάσθη εις
το 'Ίπουργείον Πολιτισμοu καt 'Επι
στημών ! 'Υπάρχει, δηλαδή, πλήρης
άνατροπή της lεραρχίας και κατάργη
σις της ύπαλληλικ'ijς τάξεως.
'Υπό τάς συνθ·ήκας αύτάς δl:ν ε!ναι
διόλου παράξενον 8ιατt λειτουργεί πλημ
μελέστατα δ διοικητικός μηχανισμός τ'ijς
Ε.Λ.Σ. καt διατt τελοuν &παντες, καλ
λιτέχναι και διοικητικοί ύπάλληλοι, έν
άγανακτήσει.
Ει8ικώτερον καt κατόπιν άποφάσεως
τοu Διοικητικοu Συμβουλίου τ'ijς Ε.
�-� · οι ύπάλληλοι /!χουν τοποθετηθ'ij ώc;
εξης :
Προϊστάμενος Διευθύνσεως Προσω
πικοu : Γ. Κυριαζ'ijς, άπόφοιτος Γυμνα
σίου.
Προϊστάμενος Οικονομικών 'Ίπηρε
σιών : Ν. Ταρλαντiiς, άπόφοιτος Γυμνα
σίου, δμοίως.
Προϊστάμενος Τμήματος Προσωπικοu :
Σ. Πιεράτος, άπόφοιτος Γυμνασίου.
Προ'ίστάμενος Λογιστηρίου : Γ. Παπα
μιχαήλ. μή πτυχιοuχος 'Ανωτάτης Σχο
λης.
Προϊστάμενος Ταμείου : 'Ελένη Καραμ
πέρη. άπόφοιτος Γυμνασίου.
Εtς ολας τάς άνωτέρω θέσεις ύπό τοu
νόμου (Β.Δ. 1 39/61 ) προβλέπεται το
ποθέτησις πτυχιούχων καt οχι άπο
φοίτων Γυμνασίου.
οι πτυχιοϋχοι εtς τούς δποίους !tχουν
άvατεθ'ίj ύπο8εέστερα καθήκοντα και
ol δποίοι ε!ναι ύφιστάμενοι τών άπο
φοίτων Γυμνασίου ε!ναι ol έξης :
'Ανδρέας Μιχαλόπουλος : πτυχιοuχος
ΠΑΣΠΕ καl Νομικ'ijς, έτοποθετήθη
εις τό τμημα ύλικοu δπου άνέκαθεν
ύπηρετοuσε ύπάλληλος Β' κατηγορίας.
Γεώργιος Χουλιαρiiς : πτυχιοuχος ΠΑ
ΣΠΕ, έτοποθετήθη εις την άνύπαρκτον
ύπηρεσίαν Μηχανογραφήσεως καt έκ
τελεί καθήκοντα ύπαλλήλου Β' κατη
γορίας.
Στρατης Τζερμιαδιανός, πτυχιοuχος ΠΑ
ΣΠΕ, έκτελεί καθήκοντα γραμματέως
Β' κατηγορίας.
Ζωή Παναγιωτοπούλου : πτυχιοuχος

ΠΑΣΠΕ, έκτελεί καθήκοντα ύπαλλή
λου Β' κατηγορίας.
Ειρήνη JΊ1Ιπουσέ : πτυχιοuχος ΠΑΣΠΕ,
δμοίως άσχολείται μέ καθήκοντα ύπαλ
λήλου Β' κατηγορίας.
Χριστίνα Περδικάρη : πτυχιοuχος Νο
μικης, παρητήθη προσφάτως μη δε
χθείσα νά τελ'ij ύπό τάς διαταγάς κατωτέρου της.
Εις τό Διοικητικόν Προσωπικόν ύπάρ
χει ύπεραριθμία ύπαλλ·ήλων. Παρά ταu
τα προσλαμβάνονται ύπάλληλοι μέ σύμ
βασιν ταξιθετρίας και τοποθετοuνται εις
τά γραφεία, οπου συνωστίζονται μετά
τών ύπεραριθμων ! οι εύνοούμενοι ύ
πάλληλοι άμείβονται δι' ύπερωριακήν
έργασίαν, τηv δποίαν 8έv προσφέρουν.
'Ομοίως, άμε[βονται δι' έργασίαν κατιΧ:
τάς Κυριακάς, ήμέρας άργίας και νυ
χτερινιΧ:ς ώρας, χωρίς πράγματι νά έρ
γάζωνται. 'Αμείβονται διά ύπερωρια
κήv έργασίαν δ Προϊστάμενος Προσω
πικοu καθώς και ή tδιαιτέρα τοu κ.
Γενικοu, ένώ οtίτοι δέν έργάζονται ο\Jτε
τό κανονικόν ώράριον.
·

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Εtς τον οικονομικόν τομέα ή προχειρό
της και δ αύτοσχεδιασμός άποτελοuν
την μόνην γραμμήν της Διοικήσεως.
'Η σπατάλη τοu δημοσίου χρήματος
έκδηλοuται κυρίως ύπό τιΧ:ς άκολούθους
μορφάς :
α . Μ ε τ α κ λ ή σ ε ι ς : 'Ένας μεγά
λος άριθμός ξένων καλλιτεχνών, άμφι
βόλου καλλιτεχvικης άξίας, μετακαλεί
ται μέ άποτέλεσμα άφ' ένός μl:ν τη11
έξαγωγήν πολυτίμου συναλλάγματος εις
τό έξωτερ�κόν άr ' έτέρο� δέ , την άχρή
,
στευσιν των μονιμων και εκτακτων
καλ
λιτεχνών της Ε.Λ.Σ. καt παράλληλον
πτώσιν τοu καλλιτεχνικοu έπιπέδου τών
παραστάσεων.
β. 'Έ λ λ ε ι ψ ι ς π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι
σ μ ο \ί : 'Η Ελλειψις προγραμματισμοu
καt συντονισμοu τών ένεργειών τώ11
ύπηρεσιών. της Ε.Λ.Σ. ε!ναι μία άκό
μη αιτία σπατάλης τοu χρήματος τοu
Δημοσίου. Τό κόστος έκάστου l!ργου
αύξάνει περισσότερον καt λόγω τών
περιττών διαφημίσεων, εις τάς δποίας
προβάλλεται έπίσης καt δ Γενικός Διευ
θυντής ! Εις την α\Jξη,σιν τοu κόστους
έκάστου !tργου συντελεί έπίσης καt τό
γεγονός οτι, κατιΧ: την άναβίβασιν πα
λαιών Ι!ργων, καταστρέφονται τά πα
λαιά σκηνικά καt κουστούμια, μολονό
τι εύρίσκονται εtς καλήν κατάστασιν.
γ. Μ ι κ ρ ό ς ά ρ ι θ μ ό ς π α ρ α
σ τ ά σ ε ω ν : 'Ως γνωστόν ή Ε.Λ.Σ.
δίδει παραστάσεις μόνο κατά την χει
μερινήν περίοδον. Καt ένώ !tπρεπε να
δίδει (6 ) παραστάσεις έβδομαδιαίως,
λόγω έλλείψεως όρθοu προγραμματι
σμοu δίδει μόνον 3 4, δηλαδή μίαν
παράστασιν άνά δύο ήμέρας ! Δεδομέ
νου δτι τό προσωπικόν άμείβεται είτ:ε
δίδεται παράστασις είτε οχι, τό κόστος
έκάστης παραστάσεως αύξάνεται καί
λόγω τών πολλών ήμερών άργίας τοu
θεάτρου.
δ. Μ η χ ρ η σ ι μ ο π ο l η σ ι ς κ α λ
λ ι τ ε χ ν ώ ν Ε .Λ.Σ. : Κατά τήν έφε-

-:ειν1jν περίο8ον πολ).οι πρωταγωνισταί
της Ε.Λ.Σ., θά λάβουν μέρος εις έλα
χίστας η καl εις ού8εμίαν παράστασιν,
ένώ θά άμείβωνται 8ι' δλόκληρον το
έ!τος. 'Έ-:εροι καΧλι-:έχναι (π.χ. Ν.
Χατζηνικολάου, Τ. Σκαφί8ας ) παρα
μένουν έκτος Ε.Λ.Σ. παρ' δλον δτι μαέ
στροι καl σκηνοθέται εχουν άποφανθη
ύπέρ της χρησιμοποιήσεώς των.
'Αντί τούτων μετακαλοϋνται ξένοι. 'Ο
μοίως, προσλαμβάνονται καλλιτέχναι
οι δποίοι παραμένουν εις το έξωτερικον
καl άμείβονται μέ ύψη_λάς άπο8οχάς
χωρίς νά προσφέρουν ύπηρεσίαν έν
άν-:ιθέσει προς τούς 'Έλληνας συνα8έλ
φους των οι δποίοι όφείλουν νά εύρί
σκωνται εις το θέατρον καθ' έκάσ-:ην.
Εις την άνωτέρω κατηγορίαν άνήκουν
ή Βάσω Παπαντωνίου καί Φρ. Βου
τσίνος, οι δποίοι ύπέγραψαν σύμβασιν
έργασίας μέ μηνιαίον μισθον 2'1 .000
8ραχμάς καl 8ιαμένουν εις το έξωτε
ρικόν, Θά ελθουν δέ εtς την Έλλά8α μό
νον 8ι' έλαχίστας παραστάσεις.
4. ΚΑΛΛΙ Τ ΕΧΝΙΚΑ

Εtς τον καλλιτεχνικον τομέα έπικρατεί
σύγχυσις. οι όίξιοι καλλιτέχναι παρα
μερίζονται άπο τούς διαθέτοντας " μέ
σον , , καl το παρασκήνιον όργιάζει.
οι περισσότεροι καλλιτέχναι κατα8ικάζονται εtς άργίαν λόγω τών μετα
κλήσεων. Ού8εμία άξιολόγησις γίνε
ται, τά δέ κριτ·ήρια έπιλογ'ijς τών καλ
λιτεχνών ε!ναι τελείως προσωπικά καί
ύποκειμενικά. ΊΙ καλλιτεχνική έπιψο
πη ύπάρχει διά τον τύπον μόνο. Al
: tσηγήσεις της 8έν λαμβάνονται ύπ'
οψιν.
Το καλλιτεχνικον έπίπε8ον τών παρα
στάσεων είναι λίαν χαμηλόν, διότι ή
διανομ·ΙJ έκάστου έ:ργου 8έν γίνεται μέ
καλλιτεχνικά κρι-:·ή ρια. 'Άξιοι καλ
λιτέχναι άγνοοϋνται καί παραμερίζον
ται. Μετακαλοϋν-:αι πολλοl ξένοι, ol
δποίοι τlς περισσότερες φορές είναι
κα-:ώτεροι τών 'Ελλήνων. Μόνιμα σ-:ε
λέχη τ'ijς Λυρικ'ijς χρησιμοποιοϋνται
σπορα8ικώς καl συμπτωματικώς, ένώ
λαμβάνουν 1 4. μισθούς κατ' ετος. 'Α
πολύον-:αι καλλι-:έχναι, παρά τήν άν
τίθετον γνωμάτευσιν της Καλλιτεχνι
κ'ίjς Έπιτροπης καl μερικές φορές χω
ρlς νά εχουν τάς προϋποθέσεις συντα
ξιοδοτ·ή σεως.
Ό άριθμος τών χα-:' έ:τος παραστάσεων
ε!ναι λίαν μικρος έν συγκρίσει προς πα
λαιό-:ερα έ:τη, ένώ άντιθέτως δ προϋπο
λογισμος της 'Ε.Λ .Σ. ε!ναι λίαν ·ηύξη
μένος εναντι τών παρελθόν-:ων έτών.
'Η 8ι8ασκαλία πολλών εργων εχει άνα
τεΘη εις την κ. Ε. 1ικολα't8ου εναντι
συνολικ'ijς άμοιβης 2 75.000, ένώ ήτο
δυνατον νά άνα-:εθ'ij εlς τούς τακτικούς
μαέστρους τ'ijς Ε.Λ.Σ. Μ. Βούρτσην
καl Σ . Τζαφέρην. Προσφάτως άπελύ
θη, παρά τ·Ι)ν άντίθετον γνώμην της
Καλλιτεχνικης ΈπιτροπΊjς καί τοϋ Δι
οικητικοϋ Συμβουλίου δ μονω8ος Π.
Κα-:ωπό8ης καl εις τήν Θέσιν του προ
σελήφθ·η έ:νας συνταξιοϋχος καΧλιτέ
χνης ε1ς τον δποίον άνετέθησαν καθή
κοντα έπιμελ·ητοϋ τοϋ Μπαλέτου. 'Ο
μοίως προσελήφθη ώς Χορω8ος καλ-

λι-:έχνης καl χρησιμοποιείται ώς ύπάλ
ληλος δημοσίων σχέσεων. Παρά τήν
�πέμβ�σιν τοϋ '!πουργείο� Έργασ�ας,
απειλειται μέ απόλυσιν ο χορευτης συν8ικαλιστ1)ς Μ. Βαλτζης.
Ό Πρόε"8ρος τοϋ Διοικητικοϋ Συμβου
λίου κ . Μ. Παλλάντιος, άδελφος τοϋ
Χουντικοϋ ύπουργοϋ Ε. Παλλάν-:ιου,
άπέστειλε τήν 25.5.75 έπιστολην λί
βελλον προς τον κ. Π. Κατσέλην, εtς την
δποίαν τον άποκαλεί ψεύστην καl άνί
δεον περl τιΧ καλλιτεχνικά καl θεατρι
κά πράγματα, μέ σκοπον νά τον έξα
ναγκάση. εtς παραίτησιν. Εtς την t8ίαν
έπιστολήν τον καλεί νά άνασκευάση
τιΧ Πρακτικά της Καλλιτεχνικ'ijς Έπι
τροπης, νά ζητ:ήση συγγνώμην καl νά
δμολογήση δτι δσα έγράψησαν εις τά
πρακτικά της Καλλιτεχνικ'ijς Έπιτρο
;;'ijς έγράφzι σαν άπο έ�ιπολαιότητα καl
8ιαβολικη συνεργείqι .

Τά μέλη της Καλλιτεχνικης Έπιτρο
π'ijς ( χ. κ. Γιάνν-ης Στεφανέλλης και
'Άλκης Μαργαρίτης ) έπρότεινον νά "80θ'ij ή έπιστολη εtς τον Τύπον διά νά φα
νη το κατάντημα τοϋ άκα8ημαϊκοϋ Μ.
Παλλάντιου και αύτών πού εύρίσκονται
σήμερα έπl κεφαλ'ίjς της Λυρικ'ίjς.
ΜΕΤΑΚΛΗΣΕΙΣ

:-:"-μ� ιβαl ι:ετα;-ληθέν-��ν τοϋ εργου
Γαμοι του Φιγκαρο :

1 . Tcrasson . . . . . . . . Δρχ.
2 . Brun ner . . . . . . . . . . Η
3 . Ί'ρούσσας . . . . . . . . ))
))
4. . Πηλοϋ . . . . . . . . . . .
5 . Δημ. ΧωραφιΧς . . . . Η

1 1 0 . 000
1 79 . 000
83 . 000
289 . 000
1 50 . ΟΟΟ

AMOJ BAI ΓΙΑ Τ ΗΝ .. ΤΟΣΚΑ " :
·J .

Άτλάντωφ . . .
2 . ΕύαγγελιΧτος . .
3 . Πασχάλης . . . .
4. . Πασχάλη . . . . .
5 . ΧωραφιΧς . . . . .

.
.
.
.
.

..
..
..
..
..

. Δρχ.
. ))
. ))
. . ))
. ))

220 . 000
70 . 000
300 . 000
300 . 000
:1 50 . 000

ΑΜΟΙΒΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΑΛΕΤΑ :

Ζερμ�νιΧ� Κασσαν�ό : 3 ?00 �ολλ�ρια κ;χl
δυο αεροπορικα ταξι8ια απο Jσπανια
εις ' �θ·ή�α� μ;τ' έπι�τρ,σφ'ijς. Πα
ραμονη εις Αθηνας 5 ημεpας.
Π'ήτερ Βάν Ντάνκ : 2500 8ολλάρια
καl έ!να άεροπορικον εισιτ·ή ριον.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΛΛl ΤΕΧΝΩΝ :

1 . Φρ. Βουτσίνος
μηνιαίος μισθος
2 . Β. Παπαντωνίου
μηνιαίος μισθος
3 . Άλ. Παπατζάκου
μηνιαίος μισθος

8ραχ. 2 1 .000
)) 21 .000
)) 1 5.000

"Υ ψ ο ς π ρ ο ϋ π ο λ ο y ι σ μ ο ϋ 1 97 6 :
1 06. 900.000
'Τ ψ ο ς π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ϋ 19 7 5 :
99.000.000

οι δύο πρώτοι εύρίσκονται πάντοτε εις
το έξωτερικον καί άμείβονται 8ι' δλον
το ετος.
Εtς τάς προσφάτους άπολύσεις ·fιγνοή
θη ·ή εγκρισις ώς καl ή γνώμη της
Καλλιτεχνικ'ijς Έπιτροπ'ijς, οϋτως ώ
στε νά άπολυθοϋv όίξιοι καλλιτέχναι
τούς δποίους στερείται τελείως το
έπάγγελμα. 'Ως γνωστον ή κρατικη
Λυpικη Σκηνη ε!ναι "8υστυχώς μόνον
μία καl ol καλλιτέχναι πετιοϋνται όίνευ
ούδεμιιΧς, έ:στω καl πενιχριΧς, συντά
ξεως διότι οι περισσότεροι δέν εχουν
οϋτε την ήλι.κίαν οϋτε τα άπαιτοόμεvα
ετη ύπηρεσίας.
'[ο σχέ8ιον, τ'ijς � ιευθύνσε ως ε!ναι νιΧ
.
,
αντικαταστ·ηση το μεγαλυτερο
μερος
τ�ν κα),� ιτεχνών,, ιa�ως ;ο�ς σολί � τ,
.
μη λαμβανοντας υπ, οψιν
αξιαν, ταλεν
το, προϋπηρεσίαν 'ιJ κατάργησιν έπαγ
γέλματος καl μη συνταξιο8ότησιν.
ΊΌ σχέδιον αύτlι ταιριάζει άπόλυτα μέ
τον ρόλο τοϋ tμπρεσσαρίου, πού έ:χει
άναλάβει μέ ύπερβολικον ζ'ijλον δ κ.
Δημ. ΧωραφιΧς διά τ-Ιjν προσωπικήν
του προβολην καl μετάκλησιν εις το
έξωτερικόν, άνταλλάσσοντας τlς μετα
κλήσεις φίλων καl συνεργατών του εις
την ταλαίπωρον Λυρικην Σκηνήν. Οι
περισσότεροι 'Έλληνες καλλιτέχνες πού
ι;ετακαλεί , έκ , τοϋ έξ�τερικοϋ ε!ναι
ασ·ημοι και αυτοπροβαλλονται σκαν
δαλω8ώς καί ψευδώς ώς άντιστασιακοί
διότι καρα8οκοϋν την έξαφάνισιν τών
τιμίων Έλλ·ήνων συνα8έλφων τους, ol
δ:ι-οίοι πα� έμειναν καl έπά�αισαν \ ιά
να 8ιατηρησουν την κρατικην σκηνην,
άπο την δ:;οία,ν τώρα 8ιώκον-:αι. Ση
,
,
μετακλη
μειωνομεν
οτι ο περισσο-:ερον
θείς, καl φυσικά πλουσιοπάροχ'Χ πλη
ρωθείς, έπl Χούν-:ας ήταν δ κ. Δημ.
ΧωραφιΧς. 'Όσο γιά τον κ. ΧατζιΜκι,
ένώ οι περισσότεροι "�λληνε � συνθ�
τες ε!χαν άποκλεισθει� επι. χουντας, ε
κείνος εμεινε άκλόνη-:ος εις τά προ
γράμματα τών ΕΙΡΤ καl ΥΕΝΕΔ .
Τώρα, μ/: έ:να σ-:ενο κύκλο συνεργατών
άμφιβόλου ποιότητος καl όίνευ ού8ε
νος έλέγχου καταργεί τούς περισσοτέ
ρους "Ελ�ηνας συνθέτε � κι; l έ � μηνευτέ�
,
καl εγκρινει
μόνον τους ελαχιστους οι
δποίοι άνήκουν εtς την κλίκα καl το
" κλίμα " τοϋ κ. Χατζιδάκι. Διευθύ
νει τρία έ:ργα εlς τήν Ε.Λ.Σ. ύπο την
t8ιότητα τοϋ έλαφρολαϊκοϋ πιανίστα,
παρ' δλη τ1jν παταγώ8η άποτυχlαν του
στην " Τραβιάτα " στlς Βρυξέλλες.
ρι κριτικές ύπάρχουν εις την 8ιάθεσιν
οιουδ·ή ποτε. 'Αποκλείουν ύπεραξίους 'Έλ
�ηνες μ�έσ;ρους ;όσον ε tς την., Έλλά8α
οσον και εις το εξωτερικόν, οπως τον
Δημ. 'Αγραφιώτη τον δποίον άπέπεμ
ψαν όίνευ καμμιιΧς 8ικαιολογίας, ένώ άν
τιθέτως προσκαλοϋνται νιΧ διευθύνουν
παραστάσεις ώς βο·ηθοί, νεαροί δίσημοι
καί άσ·ήμ'Χντοι μαέστροι.
Καταργοϋν -:Ιιν δοκιμασμένο καl όίξιο
8ιευθυντην χορω8ίας Μιχ. Βούρτση
καl φέρνουν τ1jν κ. 'Έλλη ικολα'tί)η
μέ άμοιβην 280.000 γιά πέντε έ:ργα.
Καταργοϋν τελείως τον μόνιμον άξιό
λογον σκηνοθέτην της Ε.Λ.Σ. κ. Σέρ
γιο Βαφειάδη, μετατρέποντάς τον σέ
βοη.Θό, μ/: σκοπο άνηκαταστάσεώς του.

Καταργοϋν δλους τούς 'Έλληνες χορο
γράφους και μετακαλοϋν δύο ξένους μέ
άστρονομικές άμpιβές.
Συνεχώς ταπεινώνουν άνεξέλεγκτοι τούς
'Έλληνες πρωταγωνιστας ύποβάλλον
τας αύτούς εtς έπανειλημμένας άκροά
σεις, πρωτάκουστον δια δοκιμασμένους
καλλιτέχνες μέ γνωστον έπιβΞβλημένον
ονομα. Σχεδον δλοι ol πρωταγωνιστές
Ιiχουν , μεταβληθεί σέ, κομπριμάf ιους η
κομπαρσους, πλαισιωνοντας τα πρό
σωπα τ'ίjς κλίκας τών δύο στυγνών
δικτατόρων τ'ίjς Έλληνικ'ίjς Μουσικ'ίjς
και τοϋ Έλληνικοϋ Θεάτρου.
Διορίζει προσωρινα για το Ιiργο τοϋ
καλοκαιριοϋ τον Γάλλο σύζυγο τ'ίjς
εύνοουμένης του τελείως άρχαρίας καλ
λιτέχνιδος Άλ. Παπατζάκου για την
έκπαίδευση τών καλλιτεχνών τοϋ " Ντον
Τζιοβάννι ", πού θα διευθύνη εtς το
Φεστιβχλ 'Αθηνών δ tδιος, παρ' δλον
δ; ι ύπάfχ,ουν � ις την Ε.Λ.Σ. τρείς ;r ια
.
νιστες αξιας
οπως
ol κ.κ. Γ. Πλατων
Μ. Φιλιπιπάκης και Ε. Ψωμιάδης.
'Ετοιμάζει άπολύσεις καλλιτεχνών τ'ίjς
Ε.Λ.Σ. δια να φέρη άπο το έξωτερικον
ελληνας άμφιβόλων ικανοτήτων άπο ά
σήμαντα θέατρα, δια να δημιουργήση
προσωπική κλίκα (Ύ]δη Ιiχει φέρει Βου
τσίνο, Παπούλκα, Πετράκη, Παπαν
τωνίου , Παπατζάκου, Τσάμπαλη ) .
Ό μόνιμος σκηνοθέτης Σέργ. Βαφειά
δης, δ δποίος τιμήθηκε ε!ς τήν Γιουγ
κοσλαβίαν δια την δεκαετ'ίj προσφοραν
του στις Γιουγκοσλαβικές 'Όπερες, πα
ραμένει άναγκαστικώς άργόμισθος και
μετακαλοϋν σκανδαλωδώς τον Γιαννό
πουλο και μετρίους σκηνοθέτας μέ ύπέ
ρογκα ποσά.
Ό προγραμματισμος τ'ίjς έπομένης σαι
�ον περιλι:μβ:Χ.νει 6νό17ατ1;"- έλλήνω� τοϋ
εξωτερικου μόνον, και τον tδιο τον κ.
Γενικο Διευθυντή. 'Επίσης, τα εργα
τα δποία διευθύνει έδώ, ε!ναι έκείνα
πού πρόκειται να διευθύνη εις το Στρα
σβοϋργον.
Το ίf.ργον " 'Άννα Μπολένα " έστοίχι
σε τελικώς 3.500.000 σέ σκηνικα και
κοστούμια.
Αύτή ε!ναι ή τραγική ε!κόνα τήν δποίαν
συνθέτουν αι άσύδοτοι, αύθαίρεται και
άνεξέλεγκται πράξεις τοϋ φεουδάρχου
τijς Ε.Λ.Σ. κ. Χωραφii.
Το Διοικητικον Συμβούλιον ε!ναι άνύ
παρκτον και ή μοναδική του άποστολή
συνίσταται ε ις το να περιφρον'ίj δμοφώ
νους άποφάσεις τ'ijς Καλλιτεχνικ'ίjς Έ
πιτροπ'ίjς, διαβ·ήματα και διαμαρτυρίας
Σωματείων, καλλιτεχνών, κριτικών τοϋ
Τύπου και &λλων άρμοδίων. Δια το
Διοικητικον Συμβ�ύλιον ή δμόφωνος
γνώμη τ-ϊjς Καλλιτεχνικ'ίjς Έπιτροπ'ίjς
ε!ναι &νευ άξίας ίf.ναντι τ'ίjς γνώμης τοϋ
κ. Χωραφii. Και διερωτώμεθα : δια
ποίον λόγον συνεστήθη ή Καλλιτεχνική
'Επιτροπή δταν ή γνώμη τών μελών της
θεωρείται έσφαλμένη. και 6ρθή ή γνώμη
τοϋ κ. Δημ. Χωραφii. Ε!ναι προφαν/:ς
δτι το Διοικ. Συμβούλιον κατέστη πει
θ·ήνιον οργανον τοϋ κ. Χωραφii διότι
οϋτω μόνον δύναται και αύτό, μ/: την
σειράν του, να τακτοποιήση τούς εύ
νοουμένους του και Ιiτσι ή δλη συγκρό68

τησις τ'ίjς Ε.Λ.Σ. εις δλους τούς τομείς
δέν ε!ναι τίποτε &λλο άπο μία κάστα,
ενα &νδρον εύνοιοκρατίας.
'Αλλά το θλιβερον φαινόμενον ε!ς δλην
αύτην τήν έξοργιστικήν κατάστασιν ε!
ναι ή έπιτυχία τ'ίjς κάστας αύτ'ίjς ε!ς το
να παραπλανii τον κ. 'Τπουργον έπι τοϋ
Πολιτισμοϋ εις β:χθμον ά�ρηστεύσεως
αύτοϋ και άπουσίας οίασδηποτε πρω
τοβουλίας του. Έαν δ κ. Ύπουργος άπο
φασίσ� , ώς ίf.χει έπιτα�τ �κήν ύποχ�έω
,
σιν, να έπέμβη και, να εξεταση
αυτο
προσώπως, άνεπηρέαστα και άντικει
μενικά τάς καταγγελίας δλων τών έν
διαφερομένων διά τήν Ε.Λ.Σ. μέχρι
και τοϋ τελευταίου καλλιτέχνου, εr
μεθα βέβ:χιοι δτι θ ά ά ν α γ κ α σ θ η
ν ά έ π ι β ά λ η κ α ι π ο ιν ι κ άς
ά κ ό μ ·η κ υ ρ ώ σ ε ι ς και θά έξυ
γιάνη τήν Ε.Λ.Σ. άπο το &γος πού
βασιλεύει ε!ς αύτήν.
Ε!ναι πρωτοφανές το φαινόμενον θρα
σύτητος δλων έκείνων πού διά νά πα
ραπλανήσουν τον κ. Ύπουργον παρέ
χο�ν εις αύ;ον ψε�δείς πλ�ροφορία7
,
και τον εκθετουν
ανεπανορθωτως και
ε tς το κοινον και ε!ς τά μέλη τ'ίjς Βου
λ� ς. �ύ;ή ή διαπί,στωσις προJ;'ύπτει ά7;ο
την απαντησιν την δποίαν Ιtδοσεν την
1 7 /4/1 976 διά τοϋ ύπ' άριθ. πρωτ.
5820 έγγράφου του δ κ. Ύπουργος Πο
λιτισμοϋ ε!ς έρώτησιν Βουλευτοϋ.
Οϋτω δ κ. Ύπουργος άπήντησεν, πα
ρ��λι:νηθεις διά ψευδών πληροφοριών
τα εξης :
α } 'Ότι " ή λεγομένη συνεχής άπουσία
εις το έξωτερικον τοϋ Γενικοϋ Διευθυν
τοϋ κ. Δ. Χωραφii συμπληρ_ώ νει ούσια
στικώς το χρονικον διάστημα ένος και
ήμίσεος μηνός " . Και δμως ή άλήθεια
ε!ναι δτι οuτος άπουσίασεν έξ 'Ελλάδος
κατά τά άκόλουθα χρονικά διαστήματα:
1 ) Άπο 1 7 /2/75 μέχρι 30/11 /75, ήμέ
ρας 44. 2 ) Άπο 20/1 1 /75 μέχρι 6/1 2/
75, ήμέρας 1 6. 3) Άπο 8/1 /76 μέχρι
9/2/76, ήμέρας 32. '• ) Άπο 1 9/2/76
μέχρι 23/2/76, ήμέρας 4 . Και 5 )
Άπο 6/4/76 μέχρι 1 1 /5/76, ήμέρας
34. "Ητοι σύνολον 130 ήμέρας ! Ό κ.
Χωραφiiς μεταβ:χίνει ε!ς το έξωτερικον
δι' tδιωτικάς του ύποθέσεις και συνε
χώς ε!ς Στρασβοϋργον διά νά διευθύνη
παραστάσεις.
Άναμένομεν τάς κυρώσεις κατά τών
ψευδολόγων πληροφοριοδοτών του, οl
τινες τόσον έκθέτουν το κϋρος αύτοϋ και
παραπλανοϋν και τ·)ιν Βουλήν.
β ) 'Ισχυρίζεται δ κ. Ύπουργος δτι
" το άκροαματικο κοινον τ'ίjς Ε.Λ.Σ.
ηύξ·ήθη κατά 20% ίf.ναντι τ'ijς περυσι
ν'ίjς περιόδου, μέ σημαντικήν αϋξησιν
ε!ς ποσοστον τ'ίjς νεολαίας και μάλιστα
&νευ ύπερτιμ·ήσεως τών. εισιτηρίων ,,.
'Εάν έξετάση αύτοπροσώπως δ tδιος
θά πεισθ-ϊj δτι ταϋτα ε!ναι άναληθ'ίj.
Διότι το άκροαματικον κοινον τ'ίjς Ε.Λ.
Σ. ηύξήθη διότι κατά τήν περίοδον 1 9 7 51 9 7 6 έδόθησαν παραστάσεις ύπο τ'ίjς
Ε.Λ.Σ. ένώ κατά τήν περίοδον 1 974 1 9 7 5, ύπο τήν Γενικήν Διεύθυνσιν τοϋ
!δίου τοϋ κ. Χωραφii , αl παραστάσεις
τ'ίjς Ε.Λ.Σ. Ύ)σαν έλάχιστοι (βλέπε
φωτο1-υπίαν έπισυναπτομένην περιοδι
κοϋ Θέατρο '' ). 'Έτσι , κατιΧ τΟν χ .
tt

Ύπουργον ηύξήθη τ� , άκροαματικον
κοινόν; Αύτο ε!ναι τουλαχιστον
κωμι
κόν.
Γpάφει δ κ. Ύπουργος δτι το ε!σιτή
ριον δ/:ν ύπερτιμήθη, άλλ' αύτο ε!ναι
άνακριβές διότι τά εtσιτήρια τ'ίjς πε
ριόδου 1 974 - 1 9 75 Ύ)σαν 1 7 5 - 250
δραχμών. 'Αντιθέτως, τά εισιτήρια τ'ίjς
περιόδου 1 9 7 5 - 1 9 7 6 ε!ναι 1 50 - 200 250 και 250 δραχμών. (Σημειοϋται δτι
εισιτήριον 1 50 δρχ. ε!χαν μόνον τά δύο
έλληνικά ίf.ργα και . ή Βραδυά Μπαλλέ
του τ-ϊjς έφετειν'ijς περιόδου ). 'Αναλυ
τικά στην έφετεινή περίοδον έδόθησαν :
6 !:ργα προς 300 δρχ., 2 Ιiργα προς 250
και 3 Ιiργα προς 17 5 δραχμές.
'Όσο γιά τlς μαθητικές και σπουδα
στικές παραστάσεις, έδίδοντο και έπι
διευθύνσεων κ.κ. Παπασπυρίδη και
Χαμουδοπούλου. 'Επομένως, ούδ/:ν το
νεώτερον.
'Επικαλείται σήμερον ειδικάς παρα
στάσεις έπαρχιών. Το άληθές ε!ναι δτι
έδόθη μία παράστασις στην 'Αθήνα,
εtς την δποίαν προσ'ίjλθον μ/: πούλμαν
11-αθητα � έκ της , έ;;αρχίας �ροντί� ι τ'ίjς
Οργανωσεως τα Μουσικα Νειατα ".
'Εδώ έπιβάλλεται νά τονισθ'ίj προς γνώ
σιν τοϋ κ. Ύπουργοϋ δτι προ τοϋ κ.
Χωραφii και συγκεκριμμένα έπι Γενι
κης Διευθύνσεως τοϋ κ. Χαμουδοπού
λου, ή Ε.Λ.Σ. ίf.δωσε το παρον στην έπαρ
� ία , μ/: πα � αστά�εις ε!ς Πάτ� ας κα.ι
Ιωαννινα. Επομενως, καπηλευεται ο
κ. Διευθυντης τήν μίαν εtδικήν παρά
στασιν τ'ίjς Ε.Λ.Σ. στήν δποία ·Ι)λθε ή
μαθητική έπαρχία στήν 'Αθ·ή να.
Τονίζει δ κ. Ύπουργος δτι ή 'Ελλάς δέν
άνήκει εις τάς κατά παράδοσιν Μελοδρα
ματικάς χώρας και δτι ή μετάκλησις
'Έλληνος άρχιμουσικοϋ εtς &λλην χώραν
άποτελεί ιδιαιτέραν τιμήν διά τον τό
πον. 'Αλλά ή περίπτωσις τοϋ κ. Χωρα
φii δέν ε!ναι μετάκλησις εις το Στρα
σβοϋργον άπο την 'Ελλάδα, διότι οuτος
τυγχάνει μόνιμος κάτοικος Γαλλίας.
'Όσον διά τήν τιμήν παρέλκει, διότι ύ
πάρχουν 'Έλληνες άρχιμουσικοί, έσω
τερικοϋ και έξωτερικοϋ, οί δποίοι καλ
λιτεχνικώς ε!ναι πολύ άνώτεροι. τοϋ κ.
Χωραφii : Δημητριάδης 'Οδυσσέας, Κα
ρύ8ης Μιλτιάδης, Άγραφιώτ·ης Δημή
τρης, Χαλκιόπουλος Διονύσιος, Παρίδης
'Ανδρέας, Μιχαηλίδης Δημήτρης, Συ
μεωνίδης 'Αλέκος, 'Αθανασιάδης Άλέ
κ�ς, Χαλκ�αΟάκης 'Ελευθέρ;ος:, Καφαν �
ταρης Στελιος και, πολλοι αλλοι, οι
δποίοι δέν άνήκουν εις τον έλάχιστον
άριθμον τών 2 - 3 ταλαντούχων άρχι
μουσικών πού γράφει δ κ. Ύπουργος
και έπιμένει νά μiiς παρουσιάζη ώς μο
ναδικον τον κ. Χωραφii, μεταξύ τών
έμπείρων ταλαντούχων, εις τον δποίον
δικαιολογείται ή αύτοανάθεσις διευθύν
σεως Ιiργων εις την Ε.Λ.Σ. κατά σκαν
δ:χλώ1>ες προνόμιον.
.
Σημειοϋται δτι δ κ. Χωpαφiiς άρχιμου
σικος οπερας πρωτοέγινε εις την 'Ελ
λάδα κατά τήν έπταετίαν.
'Έχει παραπλανηθ'ίj δ χι . Ύπουργος δταν
άπαντα δτι σήμερον αι μετακλ·ήσεις
ξένων καλλιτεχνών ε!ναι 6λιγι!>τεραι
άπο το παρελθόν. Το άληθές ε!ναι δτι

σήμερον αl μετακλήσεις ε!ναι πολύ
περισσότεραι τοϋ παρελθόντος. 'Εν
δεικτικώς δ κ. Χωραφίiς σέ μισΊj Θεα
τρικη περίοδο {1 974 - 1 975 ) , μέ 1 1
!:ργα, έπραγματοποίησε 30 μετακλή
σεις άμφιβόλου καλλιτεχνικ'ijς άποδό
σεως, ένώ κατά την πενταετCαν π.χ.
1 959- 1 964 αl μετακλήσεις, σε 96
ι:ργα, άν'ίjλθον ε!ς τον συνολικόν άριθ
μόν τών τεσσαράκοντα τεσσάρων (44 )
πρώτων καλλιτεχνικών δνομάτων.
Σημειοϋται ένταϋθα δτι ol περισσό
τεροι έκ τών μετακληθέντων 'Ελλή
νων η ξένων τοϋ έξωτερικοϋ, έδώ κατά
πρώτον τραγουδοϋν ώς πρωταγωνισταί,
ένω εtς το έξωτερικόν, δπου μονίμως
διαμένουν, παίζουν σε Θεατράκια τρίτης
η τετάρτης κατηγορίας και σε ρόλους
δευτεραγωνιστών. Ό δέ τονιζόμενος
παρά τοϋ κ. 'Τπουργοϋ " έπαναπατρι
σμός τών 'Ελλήνων καλλιτεχνών " ε!
ναι ούτοπία διότι, ol μετακαλούμενοι
άπέχουν πολύ άπό τούς διαπρέποντας
εtς τό έξωτερικόν, δπως άναφέρει δ κ.
'Υπουργός. 'Όσον διά τάς άμοιβάς των,
Θά πρέπη νά ξέρη δ κ. 'Υπουργός δτι
άπέχει άπό την πραγματικότητα, διό
τι ol μετακαλούμενοι άμείβονται 'ι\ μέ
14 μηνιαίους άνωτάτους μισθούς 'ι\ κατά
παράστασιν, δπότε ύπερβαίνουν κατά
πολύ τάς άμοιβάς τών τακτικών πρω
ταγωνιστών, ol δποίοι κινδυνεύουν νά
έξαφανισθοϋν άπό την ένεργόν δριΧσιν
με τάς εύνοίας τοϋ κ. Χωραφίi, πού ι:
χουν ώς άποτέλεσμα την χρησιμοποίη
σίν των ε!ς ρόλους δευτεραγωνιστών η
την μη χρησιμοποί-ησίν των. Καt πρό-

ΘΩΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ,
ΧΡ. ΓΡΑ.ι\1JΊ1ΑΤΙΔΗΣ,
Α.
ΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ
Β. ΠΕΝΤΑΡΗΣ,
Δ. ΔΙΑΜΑΝ'lΊΔΗΣ,
Κ.Γ. ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ

κειται διά καλλιτέχνας ol δποίοι ήνά
λωσαν την ζωήν των καl έστήριξαν την
Ε.Λ.Σ. γιά να την βρ'ij δ κ. Χωραφίiς
έν ένεργεία καl να έφαρμόση τό πρό
γραμμα εύνοιοκρατίας των προστατευο
μένων καl τών φίλων του. Κατα τό
παρελθόν μετεκαλοϋντο 'Έλληνες καλ
λιτέχναι τοϋ έξωτερικοϋ πραγματικώς
διαπρέποντες 7\τοι πρώτα δνόματα δ
πως : Κάλλας, Ζαχαρίου, Τρωϊάνου,
Σγούρδα, Καστέλα, Γιαννουλάκος, Μο
δινός, καl βεβαίως : Πασχάλης, Πη
λοϋ, Κορομάντζου, τούς δποίους τρείς
τελευταίους μετακαλετ καl δ κ. Χωρα
φίiς. Τούς &λλους δμως τούς άγνοεί τε
λείως καl άδικαιολογήτως.
Τέλος, έπl των άποδοχων τοϋ κ. Χωρα
φίi δ κ. 'Υπουργός άναφέρει έσφαλμέ
νας πληροφορίας διότι : Ό κ. Χωραφίiς
ε!σπράττει μηνιαίως το ποσόν των 1 9.060
δραχμών έκ μισθοϋ καl έπιδομάτων
και οχι τό ποσόν τών 1 6 .200 δραχμών
οπερ άνιχφέρει δ κ. 'Υπουργός. 'Όσον
διά τάς άμοιβάς κατα παράστασιν,
γνωρίζομεν ε!ς τον κ. 'Υπουργόν δτι
αίίται δέν έξομοιοϋνται μέ μετρίας άμοι
βάς μετακαλουμένων τραγουδιστών, άλ
λα μέ άμοιβάς πολύ καλών μετακαλου
μένων τραγουδιστών, οταν αύτες εύ
ρίσκονται ε!ς τό ϋψος των δρχ. 20.000r.o.ooo - /15.000 καt 55.000 κατά πα
ράστασιν.
'Έτσι, στΎjν φετινη περίοδο 1 975 1 9 7 6 δ κ. Χωραφίiς Θα λάβη συνολικά
τό ποσόν τών 1 .520.000 δραχμών,
συμπεριλαμβχνομένου τοϋ ι:ργου τοϋ

ΣΤΡ. ΠΑΠΑΣ'lΨΛΤΗΣ,
ΔΗΜ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ,
Γ. ΨΑΡΑΚΗΣ
Ν. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ,
Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟ1Ί
Ι. ΦΛΩΡΟΣ
ΑΓ. ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ,
Γ. ΠΑΠΑΓΙΑΒΗΣ

Φεστιβάλ 'Αθηνών καθώς καl τών πα
ραστάσεων Θεσσαλονίκης οπου, έκτος
των άμοιβών του Θα λάβη καl έκτος
ι:δρας ποσόν &γνωστον ε!ς ήμίiς.
'Αναλυτικά δ κ. ΧωραφιΧς Θα ε!σπράξη :
έκ μισθών καl έπιδομάτων 280.000
έκ διευθύνσεως παραστάσεων 1 .2ft0.000
Σύνολον 1 . 520.000
Διά τας παραστάσεις 'Αθηνών άμεί
βεται προς δραχμάς 30.000 δι' έκάστην.
Διά τάς παραστάσεις Θεσσαλονίκη.ς
προς δραχμάς !15.000, σύν τά έκτος
ι:δρας. Διά τας παραστάσεις τοϋ Φε
στιβάλ 'Αθηνών προς δραχμάς 55.000 !
'Εκ των άνωτέρω έκτεθέντων καθίστα
ται δλοφάνερον οτι τό Θέμα Χωραφίi
άποτελεί σκάνδαλον άνεπίτρεπτον καl
έπιβάλλεται ή &μεσος άποπομπΎj τοϋ
κ. Χωραφίi, ή άντικατάστασις τοϋ Διοι
κητικοϋ Συμβουλίου καl ή έπαναπρόσ
ληψις ολων των άδίκως άπολυθέντων.
Κατόπιν τών άνωτέρω, Ε Ρ Ω Τ Ω Μ Ε Ν
τον κ. 'Υπουργόν έάν πρόκειται νά λά
βη συντόμως τά άνωτέρω προτεινόμε
να μέτρα.
Εύχ'ijς ι:ργον Θα ήτο, διά νά lκανοποιη
θ'ίj τό κοινόν αrσθημα και δια να χυθ'ij
πλ'ijρες φώς ε!ς τό δλον Θέμα, να συστα
θ'ij Διακομματικη Έπιτροπη προς έξέ
τασιν δλων τών άνώτέρω καl λ'ijψιν
τώv άναγκαί·ων μέτρων προς τό συμ
φέρον τ'ijς Έθνικ'ijς Λυρικ'ijς Σκην'ijς.
Ol 'Ερωτώντες Βουλευταt
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r H r Εταιρία Θεατρικών Συγγραφέων καταγγέ λλει :
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' Αποδοκιμάζει την κατασπατάληση εκατομμ υριωλ'
Άλλος ενας άγώνας τοϋ " Θεάτρου " δικαιώνεται. 'Από τό
πριΊ:ιτο τεϋχος της εκδοσής του, πρίν άπό δεκαπέντε χρόνια,
τό " Θ " δέ σταμάτησε νά ύπερασπίζεται τό έλληνικό θεατρικό
εργο καί νά προσπαθεί νά πείσει καί τό 'Εθνικό Θέατρο νά τό
άγκαλιάσει καί νά τό προβάλει. Χρειάστηκε κονταροχτύ
πημα μέ τίς στείρες Διευθύνσεις τοΟ Χουρμούζιου, της Χούν
τας καί τοϋ Μινωτi'j, γιά ν' άναγκαστεί τό πριΊ:ιτο κρατικό
θέατρο της χώρας νά σεβαστεί τήν πιό ρητή διάταξη τοΟ
ίδρυτικοΟ του νόμου.
Πραγματικά, ό Νόμος 461 5 τοΟ 1 930 " Περί ίδρύσεως Έθνι
κοϋ Θεάτρου " - Πρωθυπουργός 'Ελευθέριος Βενιζέλος,
άρμόδιος ύπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου - θέτει
σά βασικό σκοπό τοϋ iδρύματος " τή ν προαγωγή τής Έλλη
νικi'jς δραματικής καί θεατρικής τέχνης " πού θά τήν πετύ
χαινε μέ τή " διδασκαλία εργων κυρίως έκ τοΟ συνόλου έλλη
νικοΟ δραματολογίου (άρχαίου, μεσαιωνικοΟ καi νεοτέρου)
καθώς καί τG:ιν άρίστων τής ξένης θεατρικής φιλολογίας ".
Πιστός στούς σκοπούς τοΟ ΈθνικοΟ Θεάτρου, ό πρG:ιτος σκη
νοθέτης του, ό άξέχαστος ΦG:ιτος Πολίτης, άνέβασε -στούς
εντεκα μήνες πού τόν Cίφησαν νά ζ�iσει στό Έθνικό - 30
tργα, μ' άνάμεσά τους : 4 Τραγωδίες καi 1 2 Cίλλα έλληνικά.
Ήγουν, έλληνικά : τά μισά πλέον ένός ! Σ' άντιδιαστολή,
ό Χουρμούζιος π.χ. - μέ τiς πλάτες, καi τότε, τοΟ Καραμανλή
- γιά σειρά έτG:ιν, δέν άνέβαζε οuτε ενα τή χρονιά!
Βέβαια, ό άπαράδεχτος αύτός παραγκωνισμός τοΟ έλληνικοΟ
εργου, uστερα άπό πολύχρονους καi σκληρούς άγιΊ:ινες, εχει
πιά ύποχωρήσει. Τόν συντηρεί δμως τό άντιδραστικό καί
ξενόδουλο πνεΟμα, πού ρίζωσε γιά τά καλά στό 'Εθνικό, μέ
τίς δεξιές Διοικήσεις πού τό 'χουν κυριεύσει καi τό κρατοΟν,
άπό χρόνια, Cίπαρτο κάστρο τους.

Τό " Θ " νιώθει φέτος νά έλευθερώνεται άπ' αύτή τήν εγνοια,
καθώς ή νέα Διοίκηση τής 'Εταιρίας 'Ελλήνων ΘεατρικG:ιν
Συγγραφέων άποφάσισε ν' άγωνιστεί κι αύτή - δχι, έλπίζουμε,
στενόκαρδα γιά τά " συμφέροντα " τG:ιν μελG:ιν της, άλλά
γιά τήν άναγνώριση καi τήν προβολή τοΟ έλληνικοϋ θεα
τρικοϋ εργου άπό τiς 'Εθνικές Σκηνές, σάν ντόπιου, ζωντανοϋ
παράγοντα τής πολιτιστικής ζωής τοϋ ερμου αύτοϋ τόπου.
Παράλληλα, στά . . . άποτρόπαια τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου, άπό
τά πρG:ιτα τεύχη τής έπανέκδοσης, καυτηριάζαμε τή συστη
ματική άπουσία άπό τiς Διοικήσεις τοϋ !δρύματος άρμοδίων
προσώπων, πεπειραμένων καί νέων, πού νά ξέρουν θέατρο
καi ν' άγαπfiνε τό θέατρο. 'Αποδοκιμάσαμε τούς Χορούς
γερόντων, τελείως Cίσχετων, άναρμόδιων κι άνεύθυνων καί τήν
" πα.ρεοκρατία " πού κυριαρχοϋσε στή μεταχουντική Διοί
κηση τοϋ ΈθνικοΟ. ΕΙναι πρωτοφανές : Στό σημερινό Διοι
κητικό Συμβούλιο τοϋ ΈθνικοΟ δέ μετέχει κανένας - οuτε κάν
ενας θεατρικός. 'Υπάρχουν μόνον Cίσχετοι : ενας φιλόσοφος,
τρείς λογοτέχνες, τρείς νομικοί, ενας έκδότης κ' ενας άρχαιο
λόγος ! Στήν πρώτη Διοίκηση τοΟ Έθνικοϋ μετείχαν πέντε
θεατρικοί συγγραφείς : Γρηγόριος Ξενόπουλος, Παντελής
Χόρν, Σπύρος Μελfiς, Παϋλος Νιρβάνας καi Θόδωρος Συναδινός . . .
Δέν . . . κομπορρημονοϋμε : Τά άδιάψευστα στοιχεία, ή λογική καi καθαρή θέση τG:ιν 'Αστερίσκων εδωσαν άδιάσειστα
έπιχειρήματα κ' εγιναν άποτελεσματικά δπλα στόν άγώνα
πού άνάλαβε καi συνεχίζει τώρα ή 'Εταιρία 'Ελλήνων Θεα
τρικιΊ:ιν Συγγραφέων. Τά σημερινά Ντοκουμέντα διασώζουν
τά πρG:ιτα άγωνιστικά κείμενα. Ή μάχη βρίσκεται σέ πλήρη
έξέλιξη ! Συνέχεια, έπομένως, στό . . . έπόμενο.

ΤΟ ΨΉΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Θ.Σ.
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕ ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ; ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΦΙΛΟΔΟΞΙΩΝ
' Η Έταιρ{α 'Ελλήνων Θεατρικών
Συγγραφέων dποφάσισε νά διεκδι
�ήσει , τά �αταπατημέν_α d�d τd
Εθvικο Θεατρο δικαιωματα της,
· σ τ ίς 28 τού Μάρτη 1976 - στήν
πρώτη, μετά τήv έκλογή τού νέου
Διοικητικού Συμβουλ{ου της, Γε
νική Συνέλευση τών μελών της.
Ίi άπόφαση πάρθηκε παμφηφεt!
Ό άγώνας άρχισε στίς 16 Άπρlλη,
μέ τήν ταυτόχρονη άνακοίνωση στdv
Τύπο τού παρακάτω Ψηφίσματος
διαμαρτυρ{ας :
'Η

Γενική Συνέλευσ·η τών 'Ελλήνων

Θεατρικών Συγγραφέων, στήν συνε8ρία
ση της 28ης Μαρτίου 1 9 7 6 , ίJστερα
άπο συζήτηση γύρω άπο το Θέμα τών
σχέσεων τών συγγραφέων ί;.Ι: το ΈΘνι
χο Θέατρο χαί γενιχώτερα τίς κρατι
κές μας σκηνές, ά π ε φ ά σ ι σ ε π α μ
ψηφεί :
'1 ) ΝιΧ 8ιατυπώση τήν πιο ζωηρή άπο
?οκιμασ!α τ� ς γιιΧ τ�ν , πολιτιχ-ίj _ το?
ΕΘνικου �εατρου ;του ε �ακολουθει �α
ε!ναι καταφωρα εχθρικη προς τους
'Έλλ·ηνες θεατρικούς συγγραφείς άλλιΧ
καί κατάφωρα προ8οτιχή τών βασικών
άρχών καί ί8ρυτικών του σκοπών, πού
ε!ναι - 8πως ρητιΧ άναφέρει δ ί8ρυτι-

κός του νόμος - " ή προαγωγή της έλ
ληνικ'ίjς 8ραματιχ'ίjς τέχνης". 'Η τυχον
φιλοξενία έλληνιχών �ργων στην Πειρα
ματική Σκηνή άποκλειστικά, ιlχι μόνο
8/:ν καλύπτει το θέμα, άλλιΧ 8ημιουρ
γεί έκ προοιμίου έντυπώσεις μειωτικές
γιιΧ τούς έ:λληνες συγγραφείς τών δποίων
το �ργο ε!ναι τουλάχιστον ισάξιο μl: τιΧ
�ργα τών συγχρόνων ξένων.
2 ) ΝιΧ 8ιαμαρτυρ·ηΘ'ίj με τον πιο ζωηρο
τρόπο γιατί καί ή σημεριν·ίj 8ιεύθυνση
του ΈΘνικου Θεάτρου - 8πως καi ή
άρμό8ια γιιΧ τ-ίjν κατάρτιση του 8ραμα
τολογίου Καλλιτεχνική ΈπιτροπΎι-άκο
λουΘουν τήν άπαρά8εκτη τακτικ·ή, πού

�

Λαμπρή συvηγορ{α στdν dγώνα γιά τήv άναγvώριση καί προβολή τού έλληvικού θεατρικοϋ έργου. Προέρχεται dπd τή Μαρίκα
Κοτοπούλη. 'Η Μεγάλη πρωταγω11{στρια τοϋ 'Ελληνικού Θεάτρου διαδηλώνει πώς : Τ ά 1 2 8 έ λ λ η ν ι κ ά θ ε α τ ρ ι κ ά
iJ ρ γ α π ο ύ ά ν έ β α σ ε, α ύ τ ά μ ε τ ρ ο ύ ν , σ τ ή ν π ρ α γ μ α τ ι κ 6 τ η τ α, τ d κ ε φ ά λ α ι ο τ ή ς κ α λ λ ι
τ ε χ ν ι κ ή ς
τ η ς π ρ ο σ φ ο ρ ίi ς ! Td άνεχτlμητο . . . αύτό δπλο, στdv dγώνα τών έλλήνων θεατρικών συγγραφέων,
έμενε wς τώρα άχρησιμοποlητο, . . . κρεμασμι!νο σ' lvα τοίχο τών Γραφεlων τής Έταιρlας τών 'Ελλήνων Θεατρι
κών l,vγγραφέων. Td ξεκρεμάσαμε, τd ξεκαδρώσαμε, τd φωτογραφήσαμε καί τd δημοσιεύουμε iδώ, γιά πρώτη φορά

:ι.ατάντησε παρά3οση γιά τήν έΘνι:ι.ή
μας σ:ι.ηνη και πού συνίσταται στην έ:ι.
λογη έ:ργων πού έξυπηρετοuν συνήθως
τις φιλο3οξίες έλαχίστων πρωταγωνι
στών και την προβολη μερικών σ:ι.ηνο
Θετών.
3 ) 'Απο3οκιμάζει μέ: άγανά:ι.τηση την
κατασπατάληση τών έ:ι.ατομμυρίων της
κρατικ'ίjς έπιχορηγήσεως γιά την έξυ
πηρέτηση των παραπάνω προσωπικών
φιλο3οξιών και τον έμπαιγμο τών 'Ελ
λήνων Θεατρικών συγγραφέων, τών
δποίων τά έ:ργα κ� ι �ταν fκόμα σπανιώ�
τατα τυχαίνει να εγκρινωνται -:ι.ατα

συγκατάβαση - παραπέμπονται σ-ά χρο
νοντούλαπα τοu ί3ρύματος.
4 ) Διαμαρτύρεται ζω·ηρότατα ει3ικά γιά
τη στάση τοu κ. Μινωτ'ίj, δ δποίος οταν
άνέλαβε τήν Γενικη ΔιεύΘυνσ·η τοu Έ
Θνικοu Θεάτρου άν-ήγγειλε πανηγυρικά
οτι Θά παρουσιάση έ:ργα συγχρόνων 'Ελ
λήνων Θεατρικών συγγραφέων, άλλά
εύΘύς άμέσως έλησμόνησε τlς ύποσχέ
σεις του.
5 ) Διακηρύσσει τήν άπόφασ·ή της νά
8ιεκδικήση μέ: :ι.άΘε νόμιμο μέσο τήν
Θέση πού δικαιοuντ'αι νά κατέχουν οί
'Έλληνες Θεατρικοl συγγραφείς τόσο

στ-Ιjν 8ιοίκηση τών Κρατικών μας Σκ·η
νών -,οπο�, έπίσ·η � άγ�οοuνται συστη �
ματικα - οσο και στα δραματολόγια
-:ου. Σχετικο ένημερωτικο ύπόμνημα Θά
ύποβάλη στ-Ιjν Κυβέρνηση, στούς άρ
χηγούς τών κομμάτων καl στούς βου
λευτάς, σάν προοίμιο τοu άγώνα, άντι
κειμενικος σκοπος τοu δποίου εΙναι νά
β f'ίj, έπι τ_έ),ους, το ΈΘν�κό μ_ας �έα;ρο
,
την σωστη του αποστολη
και να παψη
νά εΙναι χώρος προβολ'ίjς προσωπικών
φιλο3οξιών.
Κατ' έντολη τ'ίjς Γενικ'ίjς Συνελεύσεως
της Έταιpίας Έλλ. Θεάτρ. Συγγραφέων
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΊΊΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Ρ Ι Θ Μ Η Τ Ι Κ Ή · ΑΛΧ Η Μ Ε Ι Α Τ ΟΥ Ε ΘΝ Ι Κ ΟΥ
ΠΑΡΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΉ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ . Σ .
'Η άντlδραση τού 'Εθνικού Vπήρξε

aμεση. 'Απάντησε αvθημερόν κ' ή
dνακο{νωσή του δημοσιεύτηκε στίς
έφημερ{δες τής έπομένης, 1 7ης τού
'Απρ{λη. Δέν Vπήρξε δμως εlλι
κρινής. Μέ προφανή dλχημεlα άριθ
μών, έπιχεlρησε ν' dποδεlξει πώς
ά�ιέβασε Ισάριθμα έλληνικά καί ξένα
έργα, πώς ε lναι lσ6τιμες ή Κεντρι
κή καί ή Νέα Σκηνή καί πώς ό κ.
Μινωηϊς δέν έχει καμιά dνάμειξη
στό δραματολ6γιο τού 'Εθνικού!

Ή Διοίκηση τοu Έθνικοu Θεάτρου,
άνακοινώνει τά έξ'ίjς, σχετικά μέ: τlς
δηλώσεις τ-ίjς 'Εταιρείας 'Ελλήνων Θε
ατρικών Συγγραφέων πού δημοσιεύ
θηκαν στον Τύπο τ'ίjς 1 6.lι..76 :
'Απο τότε πού το ΈΘνικο Θέατρο
μέ: το σημερινο Διοικητικο Συμβού
λιο ό!ρχισε τlς παραστάσεις του μετά
τή 3ικτατορία (Δεκέμβριος 1 9 7 4 ) μέχρι
σήμερα ('Απρίλιος 1 9 7 6 ) δηλα3η σέ:
17 μ·ίjνες εχουν άνεβασΘεί στις σκηνές
τοu Θεάτρου 8 'Ελληνικά έ:ργα καl
8 ξένα :
'Ελληνικά : 1 ) ΊΌ Τρομπόνι " Μά"

ριου Ποντίκα, 2 ) " Οί Άκρο βάτες "
Μόνας Μητροπούλου (Νέα Σκην·ή ) ,
3 ) " Ό Γενικος Γραμματεύς " 'Ηλία
Καπετανάκη (Κεντρικη Σκηνή ) , 4 )
" Ή Θηλειά " Γ. Σκούρτη (Νέα
Σκηνή ) , 5 ) Ό Λάζαρος " Π. Πρε
βελάκη ('Ι-Ιρώ3ειο ) , 6 )
Αμερικη "
Ά. Σολομοu (Νέα Σκηνη ) (διασκευ·Ιj
το μυ ιστόρη μα τοu,,Ι�άφκα ) h 7 )
�πο
Νυχτερινη� Παραστασις
Αγγ. Ζερβοu (Νέα Σκηνη ) 8 ) " Τιμ·Ιj εύκαιρίας
γιά τον Παρά3εισο " Λ. Ζωγράφου
(Νέα σκην-ή ) .
Ξένα έ:ργα : 1 ) Μπύχνερ " Ό Θά
νατος τοu Δαντών , 2 ) Άλφ. Ζαρρύ
" Βασιλιάς Ούμπού ", 3 ) Φρ. Σίλλερ
" ΔΟν Κάρλος ", 4 ) Σαίξπηρ " 1 2η
Νύχτα ", 5 ) "Αντ. Τσέχωφ " Ό Γλά
ρος ", 6 ) 'Ίψεν " Γιάννης Γαβριηλ
Μπόρκμαν " (Κεντρικη Σκην-ή ) , 7 )
Λ. Πιραντέλλο " 'Η ζωη πού σοu
ίiχω δώσει " , 8 ) Ντ. Βάσσερμαν " Στή
φωλιά τοu Κούκου " (Νέα Σκηνή ) .
Ό πίνακας αύτος δηλώνει 8τι τ ά 5 0 %
τών ίiργων πού άνέβασε το Έθνικο
Θέατρο εΙναι 'Ελληνικά , γεγονος πού
άπο3εικνύει τη στοργ-/ι τοu Έθνικοu
"

"

,

''

Θεάτρου γιά τη νεοελληνικη θεατρικη
τέχνη.
Έξ ό!λλου μέ: άπόφαση τοu Διοιχητικοu
Συμβουλίου (συν. 3 /7 . 1 0 . 7 5 ) καθο
ρίστηκε οτι οί Μο σκηνές τοu Ί3ρύ
μα;ος Θεωροuνται ισότιμες καl ώς έ;;
, ουτε
,, για
τουτου 3έ:ν εΙναι μειωτικη,
τον συγγραφέα, οιJτε γιά τον σκηνο
θέτη, οιJτε γιά τον ήθοποιο ή παρου
σίαση τοu έ:ργου άπο τ·Ιj Νέα Σχηνη
στην δποία Ι:χουν παιχθεί συγγραφείς
οπως δ Σύγχ, δ Γκόγκολ, δ Τσέχωφ,
δ Πιραντέλλο.
Ή έπιλογη τοu Δραματολογίου εΙναι
έ:ργο τ'ίjς Καλλιτεχνικ'ίjς ΈπιτροΠ'ίjς
πού γνωμο3οτεί σχετικά στο Διοικη
τικο Συμβούλιο και το δποίο Ι:χει την
τελικη άπόφαση, έγκρίνοντας 'ι) άπορ
ρίπτοντας τις σχετικές προτάσεις.
Ό Γενικος Διευθυντης μετέχει ό!νευ
ψήφου στ-Ιjν Καλλιτεχνικη Έπιτροπη
και στο Διοικητιχο Συμβούλιο.
Ό Πρόεδρος
τοu Δ. Σ. τοu Έθνικοu Θεάτρου
Ι. Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΞΕΣ ΚΕΠΆΖΟΥΝ ΤΟ ΕΘΝΙ Κ Ο
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Ε . Ε. Θ .Σ. ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ . Σ . ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
Τέσσερις μέρες άργ6τερα, στίς 21
τού 'Απρlλη, δ6θηκε στόν Τύπο ή
άπάντηση τού Δ ιοικητικού Συμ
βουλlου τής Ε.Ε.Θ.Σ., πού dνα
σκευάζει πετυχημί'Vα τίς dλχημείες
τού Προέδρου Δ . Σ. τού 'Εθνικού:

Το Δ.Σ. τοu Έθνι,χοu Θ :_άτρου, άντl
,
,
να, απαντηση
στο συνολο της καταγγε
λίας των 'Ελλήνων Θεατρικών Συγγρα
φέων, γιά την προκλητικη ά3ιαφορία
του προς τη σύγχρονη Έλληνικη δρα
ματικη τέχνη, άποσιωπόί τον άποκλει
σμο τών 'Ελλήνων θεατρικών συγγρα
φέων άπο την Καλλιτεχνικη Έπιτροπ-Ιj

καl το Δ.Σ., περιορίζει το θέμα, και προ�
βαίνει μόνον εις ενα παραπλανητικο
άριθμητικο ισολογισμό, δ δποίος τελικά
έπιβεβαιώνει, και εις το σημείο αύτό,
κατά τρόπο πανηγυρικό, τlς καταγγελίες
μας, άντl νά τις άνατρέπη . Καl συγχε
χριι;έvα :
,,
,
, ,
1 . Ισχυρ ,ιζεται οτι
παρουσιασε
ανα
όκτώ, ξένα καl 'Ελληνικά έ:ργα. 'Αλλά
άπο τά 8 έλληνικά, το ενα εΙναι διασκευη
ξένου Ι:ργου, το ό!λλο έπαίχΘη εις Μο
παραστάσεις στο 'Ηρώδειο, καl το τρίτο
άν·ή κει σέ: συγγραφέα τοu περασμένου
αιώνος. Ί-Ι παραπλανητικη άλχ·η μεία
εΙναι προφανής.

2. Λησμονεί νά προσθέση στον άριθ
μητικο " ισολογισμό " του, οτι 8λα τά
ύπόλοιπα 'Ελληνικά ίiργα, παρουσιάστη
καν - τι σύμπτωση - στη Νέα Σκηνη
καl μόνο, καl οτι άφοροuν άξιόλογους,
άλλά νέους 'ι) πρωτοεμφανιζόμενους συγ
γραφείς, ένω άποκλείσθη:ι.ε στο σύνολό
της, ή σύγχρονη, καθιερωμένη, νεοελ
ληνικη δραματουργία. Βέβαια θεωροuμε
χρησιμότατη τη λειτουργία τ'ίjς Νέας
Σκην'ίjς γιά την παρουσίαση νέων συγ
γραφέων, σκηνοθετών, ήθοποιών κ.λπ.,
άκόμα καl γιά το άνέβασμα ώρισμένου
εr8ους έ:ργων, άλλά αύτό δέ:ν καλύπτει
τις ύποχρεώσεις τοu Έθνικοu Θεάτρου

άπέναντι στο σύνολο των 'Ελλήνων Θεα
-:-ριχων Συγγραφέων.
3 . 'Αποφεύγει νιΧ έξηγήση γιατί, άντί
Θετα, στην Κύρια, την παραδοσιαχη και
έπίσημη σκην·ή του, παρουσίασε κατ'
άποκλειστιχότητα ι!ργα ξένα σl: πολυ
δάπανες παραστάσεις χα! έπιδειχτιχές
πρεμιέρες.
r, . Προσπαθεί νιΧ μας πείση γι.Χ την
ισοτιμία των δύο σχηνων του, ΚεντριχΊjς
χα! Νέας, χα! έπιχαλείται πρόσφατη
σχετιχη άπόφαση τοϋ Δ.Σ. του. Το
έπιχείρ·ημα ε!ναι τουλάχιστο φαιδρό.
Γιατ! ή ισοτιμία των δύο σχηνων δέν
Θεμελιώνεται μl: ίiνα πραχτικο τοϋ Δ.Σ.
'ΑλλιΧ τι άνάγχασε το Δ.Σ. να έχδώση
αύτην την άπόφαση , iJ.ν μη ή πράγματι
τεράστια διαφοριΧ μεταξύ των δύο
αύτων σχηνων χα! ή προσπάθειά του ν
άντιμετωπίση μl: τον τρόπο αύτο μιιΧν
" ένοχλητιχη " ύποχρέωση χα! να συνε
χίση την άπαράδεχτη τακτική του !
5 . " Ί-Ι έπιλογη τού δραματολογίου
ε!ναι εργο τΊjς ΚαλλιτεχνικΊjς Έπιτρο
πΊjς χα! τοϋ Δ.Σ. εις τα δποία μετέχει
ιΧνευ ψήφου δ Γενιχος ΔιευΘυντης . . . "
μας πλ·ηροφορεί ή άναχοίνωση τοϋ
Συμβουλίου. Βεβαίως μόνον ώς παρα
δοξολογία Θα μποροϋσε να χαρακτηρι
σΘΊj ή διαβεβαίωση αύτη χα! άποφεύ
γομε νιΧ την σχολιάσουμε.
Τέλος, Θεωροϋμε ύποχρέωσ·ή μας νιΧ Θυμί
σωμε οτι ίiνα ΈΘνιχο Θέατρο δl:ν ίδρύε
ται γι.Χ νιΧ παρουσιάζη χατιΧ προτίμη
ση τα άριστουργήματα τοϋ παγκοσμίου
δραματολογίου. 'Ιδρύεται π ρ ω τ α
ά π' ο λ α γιιΧ νιΧ παρουσιάζη την άξιό
λογ·η παραγωγη τοϋ τόπου. Γι.Χ να χρα
τάη ζωντανη τη μνήμη ίiργων πού ση
μείωσαν έπιτυχί� πού δίδαξαν, πού
έδημιούργησαν παράδοση. Στη δική
μας χώρα τα Έ λ λ η v ι χ α ε ρ γ α
δημιουργοϋν την πνευματιχη παράδοση
χα! χληρονομιιΧ τΊjς διχΊjς μας πατρίδας.
Καt δπως χα! νιΧ το πάρη κανείς, αύτο!
ε!ναι οι Θεατρικοί μας συγγραφείς, αύτο!
ε!ναι οι ήθοποιοι μας, αύτο! ο[ σκηνοθέ
τες μας. Αύτο ε!ναι το " 'Εθνικό " μας
Θέατρο.
Μέ: τιμη
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΤ. ΕΛΛ. ΘΕΑΤΡ. ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
·

ΝΕΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΧΕΤΟΥ
ΣΤΟ

Ε Θ ΝΙ Κ Ο

Θ ΕΑΤΡΟ

'Ενώ, έκπρ6σωποι τής Έταιρ(ας 'Ελ
λήνων Θεατρικών Συγγραφέων ε l
χαν δεί τόν Πρωθνπουργ6 πού πα
,
ρουσ(α τους, ε lχε δώσει όρισμένες
όδηγ{ες στούς άρμ6διονς ύπονργούς
Πολιτισμού καl Οlκονομικών αlφνιδιαστικά, ό κ. Τρυπάνης δι6ρι
σε, σέ κενή θέση τής Καλλιτεχνικής
, Επιτροπής }Ού , Ε_θνικού, aσχετ�
πρ6σωπο - οχι, παντως, θεατρικο
συγγραφέα, δπως εlχε συμφωνηθεί.
Τό γεγονός προκάλεσε, στίς 6 τού
Μάη η}ν παρακάτω τηλεγραφική
διαμαρτυρtα ηjς Ε.Ε.Θ.Σ.:

Έξοχώτατον Πρόεδρον Κυβερν·ή σεως
Κύριον Κωνσταντίνον Καραμανλ'ίjν

Οι 'Έλληνες Θεατρικοί συγγραφείς διά
βασαν μl: κατάπληξη στην 'Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως τον διορισμο σl: χε
νωθείσα Θέση τ'ίjς Καλλιτεχνιχ'ίjς Έπι
τροπ'ίjς τοϋ ΈΘνικοϋ Θεάτρου προσώ
που ξένου προς την Ε.Ε:Θ.Σ. χα! ε!ναι
ύποχρεωμένοι νιΧ χαρακτηρίσουν iJ.ν μη
τ! &λλο άνεξήγητη την ένέργεια αύτη
τοϋ άρμοοίου 'Υπουργοϋ κα! δπωσδή
ποτε άντίΘετη τόσο προς την έντολή
σας οσο χα! προς τη ρητη ύπόσχεση
πού εδωσε ένώπιόν σας · STOP
Ζηταμε συγγνώμ·η γιατ! έπανερχόμεΘα
σl: ίiνα Θέμα πού νομίσαμε οτι μποροϋμε

νιΧ Θεωροϋμε οτι εχει λυΘ'ίj μέ: τ·fι δική
σας εύεργε,τιχ fι �πέμβαση, διι: μ;χ:ρτυ
; ανεπίτρεπτη αυτη πε
ρόμαστε για την
ριφρόνηση προς την 'Εταιρεία μας κα!
ζηταμε την προστασία σας STOP.
Το Διοικητικο Συμβούλιο τ'ίjς 'Εται
ρείας των 'Ελλήνων Θεατριχων Συγγρα
φέων :
Δ. Ίωαννόπουλος Πρόεδρος, Γ. Ροϋσ
σος 'Αντιπρόεδρος, Ν. Ζακόπουλος
Γεν. Γραμματεύς, Π. Παπαδούκας
Ταμίας χα! Μ. Θεοφανίδης, Ίάχ. Καμ
πανέλλης, Άλ. Σακελλάριος, Στ. Σπη
λιωτόπουλος, Δ. ΨαΘας Σύμβουλοι.

Η Κ. Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ
Λtγο dργ6τερα, στίς 5 'Ιούλη,
στή διαμάχη Έταιρ(ας Θεατρικών
2..vγγραφέων μέ τή Δ ιοtκηση καί
τή Γενικη Δ ιεύθννση τού 'Εθνικού
Θεάτρου καl τά έπιβαρυντικά γιά τό
'Εθνικό σχ6λια τού Τύπον, παρε
νέβη ή Καλλιτεχνικη 'Επιτροπη τού
Ιδρύματος - γιά 1ιά έλαφρύνει, προ
φανώς, τη δειν�} θέση τού κ. Μινωτή
- μέ τήν παρακάτω dνακοlνωσή της:

Ί'!ς τελευταίες μέρες δημοσιεύθηκαν
στον Τύπο πληροφορίες, σχόλια κα!
άναχοινώσεις πού πολλές άπο αύτ/:ς
άοικοϋν την άλήθεια. Έπειοη ομως δ
Θόρυβος πού δημιουργείται, δταν δl:ν
βασίζεται σl: άκριβ'ίj στοιχεία, ο\ίτε τα
Θεατοικά
μας πράγματα έξυπηρετεί
'
ο\ίτε στον χατατοπισμο της Κοιν'ίjς
Γνώμης βοηθάει, ·ή Καλλιτεχνικη Έ
πιτροπ·)ι τοϋ ΈΘνικοϋ Θεάτρου :
α ) 'Υπενθυμίζει οτι ε!ναι σωμα άνε
ξάρτητο πού διορίζεται άπο την Πο
λιτεία, άπέναντι στην δποία ε!ναι ύπεύ
Θυνη χα! ύπόλογη.
β ) 'Έχει λόγους νιΧ πιστεύει δτι ή
έργασία της δέν ύπ'ίjρξε καθόλου " πλημ
μελής " . 'Αντίθετα, έργάσΘηκε άδιά
λειπτα μ'ίjνες τώρα μέ: συναίσθηση. εύ
Θύνης κα! μl: καταβολη μόχθου.
γ ) 'Υπογραμμίζει δτι σύμφωνα μέ: το
Νόμο δ έ:χάστοτε γενιχος διευΘυντης
τοϋ ΈΘνιχοϋ Θεάτρου μετέχει στ!ς
συνεδριάσεις τ'ίjς ΈπιτροπΊjς " προσ
χαλούμενος " χωρ!ς δικαίωμα ψήφου.
δ} Βρίσκει την εύκαιρία αύτη γι.Χ να
δηλ�>σει οτι Θεωρεί την συνεργασία,
την συμβολη κα! την παρουσία τοϋ κ.
χ. 'Αλέξη Μινωτη ώς έποικοδομητιχ·fι
κα! πολύτιμη.
ε } Ώς προς το έπίμαχο Θέμα τοϋ δρα
ματολογίου ξαναθυμίζει πρόσφατη ά
ναχοίνωση τοϋ Διοικητιχοϋ Συμβου
λίου τοϋ ΈΘνιχοϋ Θεάτρου, άπο τήν
δποία φαίνεται σαφως οτι ή Καλλιτε
χνική Έπιτροπ-J� ίiχε; σιΧν βασι�;ιό της
στόχο τήν νεοελληνικη παραγωγη, πα-

κ.

ΜΙΝΩΤΗ

λαιότερη χα! σύγχρονη, άρχεί φυσιχιΧ
να καλύπτει άποκλειστιχιΧ χα! μόνον την
προϋπόθεση τ'ίjς ποιότητας.
στ) Θεωρεί τουλάχιστο άναχριβ'ίj τήν
κατηγορία οτι το ΈΘνιχο Θέατρο ίiχει
τη Νέα 'Σχηνη σαν " άποπαίδι ". 'Αν
τίθετα, την πιστεύει σαν τον άνανεωτικο
χα! δημιουργιχο φορέα τ'ίjς χαλλιτεχνι
κ'ίjς του λειτουργίας, ισότιμο της Κεν
τρικ'ίjς Σκην'ίjς.
Δηλώνει, τέλος, οτι δl:ν Θα πάψει νιΧ
έργάζεται μl: συνείδηση εύΘύνης γι.Χ
vα δλοχληρώσει το εργο πού τ'ίjς ίi
χει άνατεΘ'ίj άπο την Πολιτεία.
'Η Καλλ. Έπιτροπ-J� ΈΘνικοϋ Θεάτρου
ΕΧΑΘΗ

ΚΑΘΕ ΣΟΒΑΡΟΤΗΣ !

'Η Έταιρlα 'Ελλήνων Θεατρικών

Συγγραφέων dντιπαρήλθε την πα
ρέμβαση ηjς Καλλιτεχνικής 'Επι
τροπής, μ' lνα λιγ6λογο σχ6λιο:

'Η 'Εταιρεία των 'Ελλήνων Θεατρικων
Συγγραφέων, μl: άφορμη την άνακοί
νωση της Καλλιτεχνικ'ίjς ΈπιτροπΊjς
τοϋ ΈΘνικοϋ Θεάτρου, εχει νιΧ παρα
τηρήση τοuτο μόνον ;
Το γεγονος οτι, στην άνακοίνωση αύτή,
άναφέρεται ϋτι δ Γενιχος Διευθυντής
τοϋ ΈΘνικοϋ Θεάτρου συμμετέχει &νευ
ψήφου στ!ς συνεδριάσεις της χα! συνε
πως δ/:ν παρεμβαίνει στ!ς άποφάσεις
τ-ης, χαρακτηρίζει το βαθμο σοβαρότη
τος τ-ϊjς ολης άνακοινώσεως. Περιττο
να προστεΘ'ίj οτι, ή Ε.Ε.Θ.Σ. ΘιΧ συνε
χίση προς ολες τ!ς κατευθύνσεις τ!ς
προσπάθειές της γιιΧ τήν άναμόρφωση
των Κρατικων Σχηνων.
Ό Προεδρεύων Ό Γεν. Γραμματεύς
Γ. ΡΟΥΣΣΟΣ Ν. ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤιΧ μέλη : Μεν. Θεοφανίδης, Ίάκ. Κα
μπανέλλ·η ς, Παν. Παπαδούκας Άλ.
Σακελλάριος, Στ. Σπηλιωτόπουλος, Δημ.
ΨαΘας

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ά Ω Σ Τ Η Ν Π Ρ Ω Τ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ά Τ Ο Υ 1 977 :
ΤΑ Τ Ε Υ Χ Η Τ Η Σ Π Ρ Ο Χ ΟΥ Ν ΤΙ Κ ΗΣ ΠΕΡΙΌ Δ Ο Υ
Τ Ο Υ "Θ Ε Α Τ Ρ Ο Υ", Μ Ε Τ Ι Σ Σ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Ε Σ Τ Ι Μ Ε Σ
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Μιa
οι γραμμl:ς � υτες γράφον�αι δίχ� ς 'ίχνος �μπάθειας 1 ιά -;,ο
,
,
'
Ί ις υπαγορευει
αι
Μανο
Χατζιδακι , στον όποιο αναφερονται.
σθημα βαρύτατης χοινωνικΊjς εύθύνης (·)jταν άνέχαθεν κίνη
τρο τΊjς χριτιχΊjς μου ) . Τή νιώθω άκόμα πιδ μεγάλη άπδ τή
στιγμή πού ή Ε.Ρ.Τ. δέν ε!ναι tδιωτική έπιχε[ρηση άλλά
δημόσιος όργανισμδς πού άν·ή κει στδ Λαό. Γι' αύτό, άκόμα
κι δ φτωχότερος πολίτ·η ς, Θέλει δl: Θέλει, π).-η ρώνει κάθε δίμη
νο, μαζί μl: τδ λογαριασμό τΊjς Δ.Ε.Η . 80 δραχμές.

ά;ποκ�λύψεις αύτl:ς οι.ι.ω � δέ:ν προ�pχονται μ ό ,ν ο άπ? μέν�
Κατα χαποιο τρόπο τις , Θέλησε χαt τις . προκαλεσε ;
i:μμεσα χ � δ 'ίδιος δ � 1άνος , Χατζιδάχι� . 'Όπ� ς Θά έξηγ·ήσι;> ,
,
κινητοποιηθηκαν χατα μεγαλο
μερος
από τους μηχανισμους
του αύτοκαταστροφΊjς - χύριο γνώρισμα τΊjς ψυχολογικής του
δομΊjς. Αύτή πρέπει νά πιστωθεί κυρίως γιά οσα Ι!γιναν. Δέν
'Ιjταν διόλου τυχαίο τδ οτι στήν έπιστο);ή μου προς τδν Τύπο
(3 'Ιουνίου 1 9 7 6 ) γιά τήν παραίτησ·ή μου άπό τήν Ε.Ρ.Τ.
μίλησα γιά " ψυχολογικό δράμα ". Μέσα στον &νθρωπο αύτό
συλλειτουργοϋν άλληλοεκμηδενιστιχά δυδ Θελήσεις. Ή μία
ε!ναι τδ γνήσιο μουσικό του ταλέντο, ή Ι!φεσή του γιά νά
δημιουργήσει κάτι ώραίο. Σ' αύτή χρωσταμε τήν άποφασιστι
κή άλλαγή τοϋ Γ' Προγράμματος, τδν ταχύρρυθμο έμπλουτι
σμδ τοϋ άρχε ίου σοβαρής μουσικής τΊjς Ε. Ρ. Τ. μ' ί:να ύλικό,
δίχως ύπερβολή πρωτοφανές στά χρονιχά τΊjς Ραδιοφωνίας
(κατά μεγάλο μέρος άπδ τήν προσωπιχή του δισκοθήκη ) , τήν
έπιλογή άρκετών άποτελεσματικών συνεργατών, φορέων, αν
μή τι &λλο, ένδς άνανεωτιχοϋ πνεύματος. Ί-Ι &λλη ε!ναι έ:νας
μαϋρος δαίμονας πού μάχεται νά σκοτώσει τήν πρώτη. Και
μηχανεύεται τά πιδ ϋπουλα μέσα οχι άπλώς γιά νά τήν άφαν[
σει άλλά καί γιά νά πείσει χαι τδν 'ίδιο τδ Μ.Χ. καί ολο τόν
κόσμο πώς ύπόλογοι γιά τδ καταστρεπτικό του Ι!ργο ε!ναι &λ
λοι , έξωγενείς παράγοντες και πώς δ 'ίδιος αύτδς δ δαίμονας
δέν ύπάρχει.
οι

' Από τ-fιν άρχή τΊjς συνεργασίας μας μ' έντυπωσίαζε ή άσυνή
Θιστη γονιμότητα τοϋ Μ.Χ. σέ δημιουργιχές tδέες πού διαδέ
χονταν ή μιά τήν &λλη μέ μιά παρ.άξενη (δl:ν /!λεγα άκόμα :
" ϋποπτη " ) ταχύτητα άλλά και συχνά ή άδυναμία του νά
έπιστατήσει στήν ύλοποίηση μιας άπ' αύτές (πάντα μέσα στά
πλαίσια της Θέσης και τών άρμοδιοτ·ή των του ) σ' ολες τις φά
σεις τ'ίjς σχετικ'ίjς διαδικασίας. Τις περισσότερες φορές δl:ν σοϋ
δινόταν δ καιρός νά βάλεις σέ: έφαρμογή μιά άπ' αύτές - τήν
ε!χε άντικαταστήσει χάποια &λλη. "Υστερα άπδ λίγο, ί:νας
παρατηρητής μέ χάποια ψυχολογική όξυδέρκεια διαπίστωνε
οτι κάθε οραμα τοϋ 1.Χ. 'Ιjταν φορτισμένο μl: &γχος, αν οχι
κρυφό πανικό, άκριβώς έξαιτίας τών εύθυνών πού συνεπαγό
ταν. Γιά ν' άπαλλαγεί, Θαρείς, άπδ τό &γχος αύτό, δ lΊ1Ι .Χ.
φαινόταν νά τδ άντικαθιστα μέ ί:να &λλο - έξίσου ομως .. φορ
τισμένο ". Τις tδέες αύτέ:ς ·)jταν χάποτε πολύ δύσκολο νά τις
σώσ� ι καvέv�ς άπΟ τΟν ϊ8ι.� τό, γ�ννήτορ ά τοu5 . ':�ταν ;:ια ή
(
,
:;οινη , λογικ� �π�γό � ευε την αναγκη , να , μπει, ο;rως οπως,
ενα τελος σ αυτη την καταστρεπτιχη , ουσιαστικα, διαδικα
σία, τότε δ Μ.Χ. έμπιστευόταν τήν ύλοποίηση τ'ίjς (τελευταί
ας) tδέας του σέ τρίτους : συχνά πρόσωπα άκατάλλ·ηλα 'ή
έρασιτέχνες, Οαρείς καί γιά νά χάμουν έκείνα ο,τι δ 'ίδιος
δl:ν ε!χε τδ κουράγιο - δηλαδή νά τή σχοτώσει. 'Ή πάλι,
μl: &λλες ένέργειες 'ή παραλείψεις ύπόθαλπε 'ή δημιουργοϋσε
τίς συνθ·ijκες πού Θά χατάστρεφαν, τελικά, τδ πνευματικό του
παιδί.
Λίγους μουσιχούς Ι!χω γνωρίσει πού νά &γχονται πιότερο άπο
τή μουσιr:ή τους φύση και τή δημιουργικότητά τους. ''Ισως
το &γχος αύτό, κρυφό κι άνομολόγητο, νά τον έμπόδισε ν' άκο
λουΟήσει συrττηματικl:ς και πειθαρχημένες μουσικές σπουδές
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και νά στεροϋσε ολη τή ζωή και δράση του άπο δποιοδήποτε
καθορισμένο περίγραμμα. Στο γραφείο φαινόταν ολο και πιό
σπάνια - λl:ς καί τό 'τρεμε. Γινόταν &φαντος τή στιγμή πού
χρειαζόταν περισσότερο. Ό (κρυφος ) φόβος τών εύθυνών καί
δ πανικός του έκδηλώνονταν λ. χ. οταν " έλαφρ� τ'ίi καρδίqι "
άρνιόταν νά ήχογραφήσει έκπομπές του πού ώστόσο είχαν
άναγγελθεί άπό τή " Ραδιοτηλεόραση " και παράγγελλε (συ
χνά τηλεφωνικά ! ) ν' άντικατασταθοϋν μέ &λλες παλιότερες.
Εrχε χρειαστεί νά διαβιβάσω κ' έγώ τέτοιες έντολές και ει
λικρινά ντρεπόμουν γι' αύτό, το προσωπικο τ'ίjς ταινιοθ·ή κης,
τον κ. Κοντον'ίj και τή δίδα Τσουβαλα. οι άντιχαταστάσεις
αύτl:ς άναστάτωναν, φυσικά, ολο το πρόγραμμα τΊjς ήμέρας :
ol παλιότερες έκπομπές τύχαινε νά μήν ε!ναι πάντα τΊjς 'ίδιας
διάρκειας μl: τήν προγραμματισμένη. 'Όμως έκείνος άδιαφο
ροϋσε τελείως γιά το ραδιοφωνικο χρόνο, γιά τήν άκριβΊj
διάρκεια μιας έκπομπ'ίjς, άκόμα και γιά τον άκροατή πού περί
μενε νά τον άκούσει. Μιά έχπομπή ομως προϋποθέτει αύστηρή
προεργασία, προσεχτική χρονομέτρηση πρόζας και μουσικής.
οι έκπομπές του, οχι σπάνια, ξεχύνονταν άπο τόν προκαθο
ρισμένο χρόνο κι άποτελοϋσαν όλέθριο παράδειγμα . . . άπειθαρ
χίας γιά ολους τούς παραγωγούς, παλιούς και νέους, πού άδια
φοροϋσαν Ι!κδηλα γιά τις άναγγελλόμενες διάρκειες, ε'ίτε διο
γκώνοντας τήν έκπομπ·ή τους κατά . . . 5' ·7) και 1 0 ' η άφή
νοντας άντ[στοιχα κενά πού /!πρεπε νά καλυφθοϋν μέ: μουσικά
διαλείμματα. Νά γιατί το κοινο παραπονιόταν (και παραπονιέ
ται ) γιά τις άκατάστατες ώρες Ι!ναρξης τών προγραμμάτων.
Άπο το δί�ηνο, περίπου, τ'ίjς άρρώστιας τοϋ Μ.Χ., οπου
ε!χα άνεπίσημα άναλάβει ολη τή διεκπεραίωση τοϋ Γ' Π ρο
γράμματος, Θά μοϋ μείνουν . . . άξέχαστες ή παραμονή τών
Χριστουγέννων και τ'ίjς Πρωτοχρονιας. 'Έμεινα στήν 'Αγία
Παρασκευή άπό τό πρωί ώς τις 8 τό βράδυ, μπαλώνοντας μέ
μουσικά διαλείμματα τις τρύπες τοϋ προγράμματος. 'Εκείνο
το δίμηνο, όφείλω νά πώ οτι άνωμαλίες σάν κι αύτές περιορ[
στηχαν σημαντιχά.
Πόσες φορές, άλήθεια, δ Μ . Χ. , άπό άδιαφορία 'ή βαρεμάρα,
άρνήθηκε νά ήχογραφήσει έκπομπές του ! Καί " Μουσική
γιά τον Κινηματογράφο " - έδώ κάποτε, μl: άγία " άφέ
λεια " ( ; ) πληροφόρησε τούς άκροατές οτι . . . ε!χε χάσει
τδ δίσχο μέ τή μουσικ·ή τοϋ Νίνο Ρότα - καί " Μοναδικές
'Ερμηνείες " : το κοινό &κουγε συχνότατα οτι . . . " κατόπιν
παρακλ·ή_σεως πολλών άκροατών " Θά έπαναλαμβανόταν κά
ποια παλιότερη έκπομπ·ή . Δέν ξέρω iiν αύτδ Ι!γινε ποτέ και
γιά μιά &λλη έκπομπή ! Πολύ άμφιβάλλω ομως . . . 'Ακόμα
και τήν έκπομπή μέ τή σύγκριση τριών διαφορετικών έρμη
νειών τ-ίj ς t,1 ης Συμφωνίας τοϋ Μότσαρτ (25 . ·1 . 1 976, κατά
" Ραδιοτηλεόραση " ) πού πολύς χόσμος περίμενε άνυπόμονα.
'Όμοιο κρυφό φόβο Ι!νιωθες νά τον κατέχει οταν, συνηθέστατα,
ήχογραφοϋσε τίς έκπομπές του (οταν τις ·ί] χογραφοϋσε . . . )
τελευταία στιγμή : ύπ'ίjρζαν έκπομπές πού παραδόθηχαν στδ
φροντι7τή . 5' πρlν ά�χίσει .� με,τάδοση ! Λ�χΘηκε �άλιστα
, ε!ναι αληθεια
,
; να μετα
(δέν ξερω αν
) οτι καποτε ε!χε αρχισει
δίδεται ή πρώτη ήμίωρη μαγνητοταινία μιας ώριαίας έκπο
μπ'ίjς του, ένώ δέ:ν εΤχε τελειώσει ή ήχογράφηση τΊjς δεύτερης !
Κανονικά, μιά ήχογραφημένη έκπομπή (iiν δέν /!χει, φυσικά,
κάποια έπικαιρότητα ) χαλδ ε!ναι νά μαγνητοφωνείται το
ά ρ γ ό τ ε ρ ο μιά έβδομάδα πριν τήν ήμερομ·φία μετάδοσης !
Και άχριβώς ή έπιτυχ[α τ'ίjς δμαδιχΊjς χαί χάπως πραξιχοπη
ματιχ'ίjς παραίτ·η σ·ης τών συνεργατών τοϋ Γ' δίνει το μέτρο
τ'ίjς . . . άποτυχίας τοϋ J\ { . χ . στον όργανωτιχο τομέα, τ-ίjς
άποδιl)ργάνωσης πού έπικρατοϋσε. Συνηθέστατα, στtς 2 το
μεσημέρι Ι!λειπαν χαι δυο και τρείς άπο τις έχπομπές της
ήμέρας. οι ύπάλ);ηλοι τ·ίj ς ταινιοθήκης Ι!τρεμαν : χ:χ.νονιχά

στά κουτιά Θά. 'πρεπε να υπάρχουν τουλάχιστον τριών έβδο
μά.δων έκπομπές. Τουλάχιστον τpείς βδομάδες λοιπον μετά
τ-ίjν δμαδική άποχώpηση τών συνεργατών τοϋ Μ. . Χ . κάποιες
σποραδικές άντικαταστά.σεις- μπαλώματα έκπομπών Θά. 'πρεπε
νά κάμουν άντιληπτές στο κοινο τίς συνέπειες τ'ijς άλλα
γ'ijς . . .
Ό J\'I . Χ .

σπανιότατα έτοίμαζε προσεχτικά τά κείμενα τών
έκπομπών του - έξ' οίί καί ή άκαταστασία στο pαδιοφωνικο
χρόνο. 'Ί-ΙΘελε νά πιάνει το μικρόφωνο καί νά ·i)χογpαφεί
8σο τοϋ !!κανε κέφι. Άλλ' &ν δεχόταν κανένας κάτι τέτοιο,
αύτο Θά άποτελοϋσε πρόσθετο λόγο γιά νά έτοιμά.ζει τις έκ
πομπές του άπο πολύ πpίν, πολύ πpίν άναγγελΘοϋν άπο τη
" Ραδιοτηλεόραση " ! Συχνά., χωρίς άμοιβη έξάλλου, άνά.
Θετε σέ νέους συνεργάτες νά τοϋ μεταφράζουν μακpοσκελ'ij
κείμενα άπο τά καλύμματα τών δίσκων πού χpησιμοποιοϋσε.
'Απασχολοϋσε Ιtτσι τά παιδιά έπι c-:ΌJpες δίχως έκείνα νά μπο
ροϋν 'ή καί νά Θέλουν (Θεωροϋσαν 8τι Ιiτσι Ιiμπαιναν στην
" παρέα " . . . ) ν' άρνηΘοϋν (Νίκος Κιζ'ίjλος, 'Άννα Κεσί
σογλου ) .
"Ολ' αύτά βρίσκονταν σέ ταυτοφωνία μέ τη " μποέμικη "
φήμη του : Μουσικές σκην'ίjς πού σημειώνονταν πά.ντα, τε
λευταία στιγμ·ή, σέ κάποιο πακέτο τσιγάρων. Έκ1ελεστές
ού τον 1περίμεναν νά φ ;ά.�1ει, καΘυστερη \l"ένος, σ;� �τούν;,ιο
-ι;:
ηχογpαφησεων
δίχως να εχουν μπpοστα τους παpτα :
τ·ίj μουσική του την αύτοσχεδίαζε την ώρα τ'ίjς ·i)χογρά.φησης !
Νά πώς δ πανικος τ'ίjς δουλειας και τ'ίjς μουσικ'ίjς, δ μαϋρος
του δαίμονας, κατακομμάτιασε τη μουσικη ιδιοφυία του σέ
χι?,ιάδες μικpές φόρμες ;- τραγουδάκια; , Ό , \δι� ς εΙχε πεί
,
καποτε τον εαυτό του , τραγουδοποιο - αποδιδοντας Ιiτσι
'Ελληνικά το άγγλικο songwι·i teι'. Κι 8μως ή μουσικ·ή του
φύση τον προόριζε γιά έπιτεύγματα πολύ σημαντικότερα,
έφικτά άπο όίλλους πού ϊσως Ιiχουν :ο μισο άπο το ταλέντο
του άλλά πού το σπλάχνο τους δέ σπαράζει κανένας δαί
μονο.ς.
Φόβος, όίγχος, άνασφά.λεια. 'Όσο μεγαλώνουν, τόσο περισ7ότερο1 ζητ� δ �1 - Χ . ν,' άπ,οχτ;ήσει κ �, όίλλα π,όστα - κλειδιά..
Η σκεψη κ ή nχι τυχαια ευφυια του εχουν πια προσανατολι
στεί τελείως στο νά προστατέψουν τίς έμπνεύσεις και τις
παραξενιές του άκόμα κι άπο την πιο καλόπιστη άντίρρηση.
Στο γραφείο, 8πως είπα, (8χι μόνο λόγω ύγείας ) έρχόταν
σπάνια. Καί προτιμοϋc;ε νά ήχογpαφεί τις έκπομπές του
(8,ποτε τίς ·i)χογραφοϋσε ) Κυριακή, μέσα στην καΘησυχαστικη
άσφά.λεια ένος όίδειου άπο άνΘρώπους κτιρίου, 8που τον περί
μενε ενας τεχνικός. 'Έφτανε σχεδον πά.ντα μαζι μέ την tδιαι
τέρα του. Κ ' Ιiδινε την έντύπωση 8τι φρόντιζε νά ένημερώνεται
γιά 8σα γίνCJνταν στο γραφείο μέσω τ'ίjς ιδιαιτέρας αύτ'ίjς
μορφ)Ις " μητρικης ", ύπερπpοστατευτικ'ίjς (καί μάλιστα άδέ
ξια . . . ) γιά τον ϊδιο, καί καταπιεστικ'ίjς γιά ολους τούς
όίλλους. Μέ το πρόσχημα τ'ίjς γρήγορης διεκπεραίωσης δια
φόρων ζητ·ημά.των 'ι\ γιά νά πεpιφpουρ·ήσει ύπερπροστατευ
τικά το Μ . Χ . παρεμβαλλόταν σά γρανίτινο έμπόδιο άνά.
μεσα στούς συνεργάτες καί στο διοικητικο - οικονομικό μηχα
νισμο τοϋ 'Οργανισμοϋ, δημιουργώντας δυσεξακρίβωτης όpΘό
τητας έντυπC:>σεις {και έν πάση περιπτώσει Ιf.να δυσάρεστο
ψυχολογικι) κλίμα ) γιά το τι πράγματι 'ήταν έφικτο (δαπάνες,
διαδικασίες Ιiγκpισ·ής τους ) καl τι δέν ήταν. Το ϊδιο αύτο πρό
σωπο, τόλμ·ησε νά μοϋ πεί 8τι έντολ'ίj τοϋ Μ . Χ . παρακο
λούθησε μυστικά, άπο τις έγκαταστά.σεις τοϋ γραφείου τοϋ
Προϊσταμένου ' Ηχογραφ-ήσεων, άκόμα και τlς έξετά.σεις έ
νώπιον έπιτροπ-ίj ς (σ' αύτη μετείχαν οι κ.κ. 'Έλλη Νικο
λα'ί δη, Ζωη Βλαχοπούλου - Χατζηϊωάννου, δ κ. Β. Ριζιώτης
κι δ ύποφαινόμενος ) , γιά την έπιλογη και πρόσληψη μελών
τ'ίjς Χορωδίας τ'ίjς Ε. Ρ. Τ. ΠαρακολουΘοϋσε έξά.λλου τά πάντα
( άκόμα και τlς μετακιν·ή σεις μου , 8πως διαπίστωνα ) καl μοϋ
Ιiδινε τ-ίjν έντύπωση 8τι πουθενά δέ μποροϋσε νά πά.ει κα
νείς δίχως νά το ξέρει. 'Εκείνο πού δέ μπορώ νά καταλάβω
εΙναι πώς κάποια στιγμή, βρέθηκε στά χέρια τοϋ Μ . Χ . ση
μείωμα πού, 8πως έλέχΘη , προερχόταν άπο το γραφείο τοϋ
ΒοηΘοϋ Γενικοϋ ΔιευΘυντ'ίj κ. Δ. Συναδινοϋ. Στο σημείωμα
αύτό, γραμμένο μέ μολύβι, διατύπωνε παράπονα γιά τά ύ
πέρογκα Ιiξοδα τ'ίjς όρχήστρας. Ό Μ . Χ . μας το Ιiδειξε, καl
ή ιδιαιτέρα του τοϋ συνέστησε, σά " στοpγικη μητέρα " , νά
το χpησ'ιμοποιήσει το βρά.δυ τ-ίj ς ήμέρας έκείνης, στ·ίj συνάν
τησή του μέ ύψηλά ιστάμενο πρόσωπο πού δέν κατονόμασε.
Πράγμα πού έκείνος φάνηκε νά Θεωρεί αύτονό·η το.

οι άpνητικές έκδ·ηλώσεις τ'ίjς προσωπικότητας τοϋ Μ . Χ .

�πιτ�.Θηκαν, πρά.γμ� άν,Θpώπι�ο βέβαια, _μ�τά τη� Π:Ρό�φατη,
1
την εντυπωση
επικινδυνη καpδιοπαΘεια του. Ωστότε μου εδινε

πc\>ς πετύχαινε, ώς ενα σημείο, νά στρέφει αύτοκαταστρε
πτικά πpός τά μέσα, πάνω στον ϊδιο ' τον έαυτό του τη φυσικη
" δυναμικότητα ", &ν Θέλετε, πού ύπά.pχει σέ ολους μας. 'Απο
το σημείο αύτο καl πέρα, οι δυνάμεις αύτές, 8ταν άπο την
άρpώστια κινδύνεψε νά καταcrτpαφεί τό άντικείμενο πάνω στο
δποίο στρέφονταν ώστότε (δ 'ί διος δ Μ.Χ. δηλαδή ), όίρχισαν
� ά �κοpπ �ζον;αι άνεξέλεγκτα ';Ρος 8λες τlς κατευθύνσεις. Και
η ανασφαλεια του πολλαπλασιαστηκε.
'Έτσι άπόφευγε άκόμα περισσότερο κά.Θε εισήγηση pεαλιστικη
άλλ' άντίΘετη προς τούς φορτισμένους μέ κpυφο όίγχος δρα
ματισμούς του. 'ΈνιωΟε ένστικτώδη όίπωση και φόβο προς
τούς φορείς τέτοιων εισηγήσεων και, γενικά., προς τά όίτομα
όρθολογ�στικ'ίjς - έπιστημονικ'ίjς συγκρότησης. 'Απόφευγε έπα
φές και συζητήσεις μέ στενούς συνεργάτες αύτ'ίjς τ'ίjς συγκρό
τησης και τούς αιφνιδίαζε, 8πως Θά δοϋμε, μέ άπροσδόκητες
άλλαγές κατεύθυνσης. Μόνο στο " l\1Ιαγικο Αύλό " φαίνεται
νά ΙiνιωΘε καλά., περιστοιχισμένος άπό τη μποέμικη παρέα τcυ.
Εϋλογα λοιπόν συμπεραίνω 8τι ή mχρέα αύτ·ή, "πηγαίνοντας μέ
τά νερά. του " ' οχι μόνο πέτυχε νά διοριστεί, κατά Ιf.να μεγάλο
μέρος, στήν Ε . Ρ . Τ . άλλά ϊσως νά μήν είναι όίσχετη μέ πάι:: α
πολλές άπό τις άπροσδόκητες άλλαγές κατεύθυνσης γιά τις
δποίες μίλησα. Κ' έ:να άπο τά οσα θά μοϋ καταλογίζει μέσα
του δ Μ . Χ . είναι το 8τι έγώ, ί:τοιμος νά τον συναντήσω δποια
δήποτε στιγμη τοϋ 24ώρου στο γραφείο του 'ή ( λόγω τ'ίjς άp
ρώστιας του ) άκόμα και στο σπίτι του, άρνήΘηκα πεισματικά
νά ;c ά.<:> itστω κ�ι μιά φορά στον " Αύλό " και νά πρcσχωρήσω
στην , παρέα .
Μήπως 8μως δ φόβος κ' ή άνασφά.λεια δέν τον Ιiκαμαν ν
άγνοήσει τις προειδοποιήσεις μου (βλ. έπιστολή μου, " Κα
θημερινη " t1 . 6 . 1 9 7 6 ) το Φεβρουάριο ; Αισθήματα πού τόσο
έκμεταλλεύτηκαν μερικοί " καλοθελητές " (πολύ γνωστοί μου)
πού μπορεί κιχι νά μέ διέβαλλαν οτι έποφθαλμιοϋσα τή θέση του.
Καl δέ σκέφτηκε κάν οχι τό χαρακτ·ήρα μου, άλλά το οτι άσχο
λοϋμαι μέ μιά Ιiρευνα (αύτο το ξέρει καλά ) πού γιά την περά.
τωσ·ή της εΙναι ζήτημα &ν Θά μέ φτάσει τό ύπόλοιπο τ'ίjς ζω'ίjς
μου, μέ τ·ίjν δποία τήν Ιtχω άπόλυτα ταυτίσει 1 οι φιλοδοξίες
μου εΙναι τελείως &λλες άπο την κατάληψη ένος διοικητικοϋ
πόστου.
Παλ ιότερο προ σωπ ικό, παραγ ωγοl σοβαρής μουσι
κής, Ε:λεγχος έργασίας τους

Σωρεία σφαλμάτων καl παραλείψεων χαρακτηρίζει την πολι
τικ-ίj τοϋ Μ . Χ . στύ σημείο αύτό. Θαρώ πώς Ιtπρεπε μέ κάθε
τρόπο νά άποΘαρρύνει κάθε τι πού θά εύνοοϋσε τ7} διάκριση
άνάμεσα σΕ: c c παλιοUς " και c ς νέους ". ΔΕ:ν Ε:πρεπε νιΧ ύπάρ
χοuν καν καλοt " και t c κακοt " συνεργάτες, άλλα c c καλη ,,
(σύμφωνα μέ τά κριτήρια πού πήγαμε νά έπιβά.λλουμε : &ν
καl σύντομα κατάλαβα οτι τά δικά. μου ήταν &λλα άπ' έκείνα
τοϋ Μ . Χ . ) και " κακη δουλειά. " . 'Η αύστηpότητα γιά την
έπιβολ·ίj τι-;}ν ύψηλότεpων κριτηρίων Ιiπρεπε νά στρέφεται άδιά.
κpιτα σέ παλιούς καί νέους. 'Ό,τι itπρεπε νά μετρα ήταν το
λά.θος, ή τσαπατσουλιά., ή άδιαφοpία, ή παpά.λειψ·η ά π ο
δ π ο ι ο ν δ ή π ο τ ε κι &ν προέρχονταν.
ct

Ό Μ . Χ . έπίσης άγνόησε (κακώς ) σέ σημαντικό ποσοστο
τούς διοικητικούς καl πειθαρχικούς κανονισμούς άντί νά τούς
χρησιμοποιήσει γιά νά κατοχυρώσει τlς άρχές του, το κύρος
του καί, φυσικά., τη θέση του. Ί-Ι δυσπιστία αύτΎJ τον itκανε
πάντα ν' άναθέτει προφορικά σέ ολους 1\ιά.φορα καθήκοντα.
Ποτέ, οσο ή' μουν στην 'Αγία Παρασκευ·ή, κανένας συνεργά
της δέν π'ίjpε έπίσ·ημο χαρτl πού νά τοϋ άναθέτει συγκεκριμένα
καθήκοντα, νά διαγράφει μέ σαφήνεια τlς άρμοδιότητές του
και τη σχέση του μέ τά. &λλα τμήματα τοϋ μ·ηχανισμοϋ, δη
μιουργώντας και μιά άμοιβαία δέσμευσ·ή του μέ την Ε . Ρ . Τ .
Καί ποτέ δέ χρησιμοποίησε τά. πειθαρχικά. μέσα πού τοϋ παρ
είχε δ οποιος κανονισμός. Καμιά άναφοpά., έπίπληξη, ποιv-ή.
Δέν τιμωpοϋσε κανέναν άπ' 8σους ltφερναν άνωμαλίες, ϊσως
μέ τη σκέψη οτι δ " άντά.pτης " μπορεί μελλοντικά. νά. τοϋ
χρησιμέψει γιά. νά. πατάξει κάποιον &λλο. 'Απλώς λοιπον
άφαιpοϋσε άpμοδιότητες και τlς άνά.θετε σέ &λλα πρόσωπα
μέ κpιτ·ή pιο λιγότερο τlς ικανότητές του καl περισσότερο το
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οτι δέν έπρόκειτο ν' άπειλήσουν όρθολογιστιχά -:-ούς δραμα
τισμούς -:-ου.
'Έτσι ol όίνθρωποι πού μετάθεσε (έλάχιστα " άντιδραστικά "
στοιχεϊα ) , άπ' 8,τι ξέρω, αύτη τη στιγμη εΙναι τυπικως τε
λείως λευκά άπέναντι στΊj Γενικη Διεύθυνσ·η. Καμιά κατηγο
ρ ία, νομίζω, δέν τά βαρύνει έπίσημα, καμιά εκθεση δέν τούς
καταλογίζει κάτι. Κι ομως άνάμεσά τους όπάρχει . στέλεχος
ποό κάποια στιγμή, προφανως γιά νά παρακωλύσει τό Γ'
Πρόγραμμα {εχω στά χέρια μου σημείωμα τ'ίjς δισκοθ·ήκης 1 )
εΙχε πάρει σπίτι της 1 0 8 δίσκους - σύνολο πάνω άπό ?Ο
ώρες μουσικ'ίjς ! Αύτά γιά νά καταλάβει δ 'Έλληνας φορολο
γούμενος - άκροατης τό γιατι άκούει " χτυπημένους " δί
σκους , οι δποίο � , ώς �ντ,ελως πρόσφατα, ά7:οσύ?ονταν οταν
,
_ φτωχαινε
παραχαλαγαν, διχως να αντικαθίστανται : Να πως
τό ήχητικό άρχεϊο. Αύτό ομως εΙναι όίλλ·η lστορία. Γιά τ-ΙJν
παραπάνω κυρία λέγεται έξάλλου οτι εΙχε προμηθευτεί " μου
σικό ·ήμερολόγιο " (τό Γ' Πρόγραμμα χτιζόταν, ώς γνωστόν,
μέ βάση τις διάφορες μουσικές έπετείους : γέννησης συνθε
των, σημαντικων α' έκτελέσεων κ.λπ. ) καl φρόντιζε νά " έξα
φανίζει , , διά του δανεισμου άπό πρlν τό σχετικό μέ τις έπι
κείμενες έπετείους όλικό. Ί-Ιταν σχετικά έξασφαλισμένη : ή
δισκοθ·ήκη « χρεώνει " μόνο μέ τον αί5ξοντα άριθμό του δίσκου,
δίχως νά σημειώνει, συνοπτικά, και τό περιεχόμενό του. "Ας
�ημειωθεί ,πώς οταν ,μου καταηέλθηκε ,άν,άλογο : μικρότ� ρης
εκτασης, ατόπημα νεου συνεργατου {αυτα συνεβησαν οταν
δ Μ . Χ . άπουσίαζε, στο νοσοκομείο ) καίτοι δ νεαρός γρι
πιουσε, μέ έλαφρό πυρετό, τον όποχρέωσα νά πάρει ταξι καl
νά έπιστρέψει τ-f�ν ίδια στιγμη τούς ίΗσκους.
Θά μπορουσε νά σκεφτεί κανένας 8τι έ:νας άπό τούς στόχους
τ'ίjς διοικητικ'ίjς " πολιτικ'ίjς " του Μ . Χ . Ύjταν μιά έπιφανεια
κη γαλήνη { μόνο τον ίδιο 8μως καθησύχαζε ! ) καl μιά « οικο
γενειακή " { ! ! ! ) άτμόσφαιρα. "Η ή μέθοδος " διαίρει καl
βασίλευε ". 'Όταν πέρυσι τό φθινόπωρο Ελειψε γιά λίγο στΊjν
Άμερικη και ι!πεσε πάνω μου (άνεπίσημα πάντα ) το βάρος
τ'ίjς δουλειάς, διαπίστωσα οτι παλιό στέλεχος, στο δποίο παρουσία μαρτύρων - εΙχε δοθεί έντολη μιας έκπομπ'ίjς 30'
μέ άπλές μόνο έκφων·ή σεις - άποφωνήσεις, εΙχε ·Ιjχογραφ-ήσει
έκπομπΊj . . . 3Ιι' λεπτων παρεμβάλλοντας έ:να ψευτοφιλολο
γικό κείμενο, γλωσσικά διαβλητό καl μέ ποικίλες άνακρίβειες.
Άν;ικατάστ� σα ;·fιν έκπομπη μέ όίλλ� , δ πα � αγωγός έξα
,
,
γριωθηκε και στην απρεπέστατη
{ξανα παρουσια μαρτυρων
)
σκην·fι πού μου ίtκανε, δρκιζόταν σε θεούς καl οοίμονες 8τι
εΙχε λάβει άπό τό Μ. Χ . έντολη συγγραφ'ίjς κειμένου καl
·Ιjχογράφησής του, δίχως νά την όποβάλει σέ κανενός τόν
l:λεγχο. 'Όταν γύρισε δ :Μ . Χ . του άνάφερα τό έπεισόδιο.
Μ
: ου δρκίστηκε καl . . . έκείνος 8τι δεν εΙχε δόσει καμιά
τέτοια έντο);Ιj άλλά, περιέργως , δέ θέλησε νά δόσει συνέχεια
σ' έ:να έπεισόδιο ένώπιον μαρτύρων, πού έξέθετε φανερά τό
κύρος του καl έκείνο των συνεργατών του. Λίγο καιρό άργό
τερα, τόν έ!πιασα σ' έ:να διάδρομο νά χαριεντίζεται με τόν
έν λόγω παραγωγό. Βγάλτε συμπεράσματα . . .
'Η κατάσταση πού βρήκαμε ώς πρός τούς παραγωγούς σοβα
ρ'ίjς μουσικ'ίjς, άπαιτουσε χειρισμούς πολύ λεπτότερους. Σ·ή μερα
τό πρόβλ·ημα, άπ' 8,τι ξέρω, έξακολουΟεί νά παραμένει έκ
κρεμές. οι παραγωγοl αύτοl άσχολουνται μέ τ-Ιjν έτοιμασία
των έκπομπων πού καλύπτουν τόν τομέα αύτό. Τό τμ'ίjμα
τους άπασχολεί σ·ή μερα 1 11 η '1 5 γυναίκες σέ ύπαλληλικ·Ιj
σχέση τ'ίjς μιάς ·η τ'ίjς όίλλ·ης μορφ'ίjς πρός τόν 'Οργανισμό.
Ή έργασία ένός παραγωγου σοβαρ'ίjς μουσικ'ίjς εΙναι λεπτό
τατη . ΠροUποθέτει γνώσεις, πείρα καl εύαισθησία τόσο μεγά
λες, (�στε σέ ξένες ραδιοφωνίες παραγωγοl προγραμμάτων
σοβαρ'ίjς μουσικ'ίjς, άσχολούμενοι καθένας συν-ήθως μ' ίtνα μόνο
πρόγραμμα τη βδομάδα, εΙναι συνθέτες, σολίστ, μουσικολόγοι,
καθηγητές 'Ωδείων, μουσικοκριτικοl κ.λπ. Όπωσδ·ήποτε 8μως
δ παραγωγός πρέπει νά 'χει βαθιές και έμπεδωμένες μουσικές
γνώσεις {δέν εΙναι διόλου άπλΟ νά βάλει κανένας δυό μουσικές
σ��Θέσεις, πλάι - ;τλά ι ) , πλα�ιά έγκυκλοπ;ι ιδι�η μόρφω'!_η,
να ναι κατοχος
ξενων γλωσσων και,, φυσικα, της , Ελλ·ηνιχ-ης.
t
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Σημερα
'
οι μόνιμοι '' η παλιότεροι '' αυτοι παραγωγο
διορίζονται μέ μόνο έφόδιο πτυχίο η δίπλωμα κρατικων ι,
·ήμικρατικων η άναγνωρισμένων άπό τό Κράτος tδιωτικων
έκπαιδευτικων μουσικων όργανισμων. Τά έφόδια αύτά 8μως,
μέ τη σημερινή κατάσταση τ'ίjς ώδειακ'ίjς {και όίλλ·ης, φευ ! )
�αιδείας� καΘυ�τερημ�νης .,κατά ? 5, χρόνια τ_ουλάχιστον , , εΙνα,ι
ανεπαρκη . ΝΙ., ολα ταυτα ομως υπαρχουν και παραγωγοι που
πρέπει σίγουρα νά στερουνται ά κ ό μ α κ α l α ύ τ ώ ν
'

,
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τ ω ν έ φ ο δ ί ω ν - τουλάχιστον τρείς ! Ή " Προκ·ή ρυξις
πληρώσεως Θέσεων έπl συμβάσει έργασίας ιδιωτικου δι
καίου " τ'ίjς 3 . '1 0 . 1 9 ? 5 (άρ. πρωτ. 3 6 . 686/2 . 1 0 . 1 9 ? 5 ) στη
σελ. 3, προκειμένου νά προσληφθουν καl 40 παραγωγοι προ
γράμματος {προφανως σοβαράς καl έλαφράς μουσικ'ίjς) ζητά
άκόμα λιγότερα : " α ) 'Απολυτήριον Γυμνασίου η έτέρας
ισοτίμου σχολ'ίjς. β ) Μουσικάς γνώσεις. γ ) 'Ηλικίαν 21 - 35
έτων, Ί]τοι νά εχουν γεννηθ'ίj κατά τά ίtτη 1 940 - 1 95 4 . "
Δέν καΟορίζεται έδω μ·ήτε τί είδους καl ποιου έπιπέδου μου
σικές γνώσεις, μ·ήτε καl γίνεται κάν όπαινιγμός γιά τόν τρόπο
έλέγχου τους (άπό ποιούς; ). οι γνώσεις τους γύρω άπό τη
μουσική, άλλά καl τlς ξένες γλωσσες καl τήν Έλληνικ·ή , εΙναι
συχνά μετριότατες. Τά μεταφραστικά καl όίλλα λάθη, παρα
μονεύουν κάθε στιγμ·ή . Νά μιά χαρακτηριστική άνθολογία . . .
μαργαριτών πού μερικοί, μάλιστα , " βγ'ίjκαν στόν άέρα " 1
Τό :: � n ti me :: μεταφράστηκ7 (σέ μι� σουίτ� του Ι�ουπρέν )
.
. . : εντιμος
. Τό σωστό θα Ύjταν . η, κοπελα με εσωτερι
κότητα, μέ περιεχόμενο ", άφου ή σουίτα άναφερόταli σέ
γυναικείους χαρακτίjρες. Στ·f�ν ίδια, αν θυμάμαι καλά, σουίτα,
δ τίτλος όίλλου μέρους της άποδόθηκε . . . " 'Η Άτάλα " .
Δέν Ύjταν παρά ·ή " 'Αταλάντη " τ'ίjς άρχαίας μυθολογίας μας.
Μέ τη διαφορά 8τι πάνω στά ψηφία " n te " τ'ίjί; λέξης " A ta
Iante " του δίσκου {τό κάλυμμά του εΙχε πρό πολλου χαθεί . . . )
εΙχε πέσει ή έτικέτα μέ τά στοιχεία τ'ίjς δισκοθήκης καl ή
καλή παραγωγός βαρέθηκε νά την άνασηκώσει μέ τό νύχι
γιά νά δεί πως τελείωνε ή λέξη. Τό " Σονέτο γιά την Κόρ
ντομπα " (τΊj γνωστή lσπανικη πόλη ) του τέ Φάλλια, άπο
δόθηκε . . . " Σονέτο γιά τ ό ν Κόρντομπα " . 'Γό " Μί ller's
dance " (Χορός του Μυλωνά ) άπό τό " Τρίκωχο Καπέλο "
του ίδιου, Ε!yινε . . . " Χορός του Μίλλερ ". 'Η γνωστη όίρια
του Βέρντι " Sorta e la noιte ", δηλαδη " Πρόβαλε ή νύ
χτα ,, {sorta θηλυκ� μετο�η του ,.r ί)· ματο � so �ge re ) �ετα
,Η νυχτα ειναι μοιρα , επειδη
,
τό
φραζόταν χρόνια . . .
sorta ταυτιζόταν μέ τό . . . sorte. Ό 'Ιωάννης του Λουξεμ
βούργου άποδόθηκε . . . " Τζών του Λουξεμβούργου ". Τό
" Tlιe D u tclι l<ing \>Vill iam " (Ό " 'Ολλανδός βασιλιάς
Γουλιέλμος ", ένν. τ'ίjς 'Οράγγης) εγινε " Ό Δανός βασιλιάς
Γουίλλιαμ " . Ί-Ι γερμανικη λέξη bordun {ισοκράτ·ημα ) εγινε
. . . μουσικό οργ�νο �αl άποδ?θηκε . . ._ " ι;πορ�τούνα : ' ! "Αλ:
λη παραγωγός με ρωτησε καποτε πως αποδιδαμε ελληνικα
τόν τίτλο του γνωστου δεξιοτεχνικου κομματιου γιά κιθάρα
" le col ibri ". Τ'ίjς άποκρίθηκα " κολίβριο " άλλά την 1:ιπο
χρέωσα, γιά νά είμαστε 100 % βέβαιοι, νά κυττάξει σέ λε
ξικό. l\1Ιετά . . . μιάμιση ί�ρα γύρισε άπαυδημένη καl μου δή
λωσε 8τι " δέν τό βρίσκει " . Τη ρώτησα ποιά λεξικά εΙχε
κυττάξει. ΕΙχε κυττάξει έκείνα οπου θά ·)) ταν δυσκολότατο
νά βρεϊ: τη λέξη : άγγλικό, lσπανικό καl ιταλικό (ετσι εΙπε ) ,
ένω /!πρεπε, φυσικά, ν ά κυττάξει γαλλικό. 'Άλλοτε, παραγω
γός, μετά την 9η Συμφωνία του Μπρουκνερ, έ!ργο όψηλ·ϊj ς
θρησκευτικ'ίjς πνο'ίjς, κόλλησε άντιαισθητικότατα τlς " Ιοσταλ
γίες άπό τη Βραζιλία " του Μιγιώ καl όίλλη, σέ έκπομπη μαμμούθ, άνακάτεψε μέ φριχτ·Ιj κακογουστιά τά 6 Συμφωνικά
ποιήματα του κύκλου " 'Από τ·Ιjν Πατρίδα μου " του Σμέτα
να μέ τlς " ι, 'Εποχές " του Βιβάλντι. Τό άνάλογο, φαντά
ζομαι, στή μαγειρικ·Ιj θά Ύjταν νά σας άναγκάσουν νά φάτε
μ α ζ l χταποΜκι στά κάρβουνα καl παγωτό " πές μέλμπα " . . .
Πρlν άλλάξει τό " στάτους " τ'ίjς Ε.Ρ.Τ. δέν όπ'ίjρχε τρόπος
ριζικ'ίjς άντιμετώπισης του προβλήματος. 'Άρχισαν λοιπόν
νά προσλαμβάνονται, σάν ίtκτακτοι συνεργάτες, νέοι, γιά τούς
δποίους πιστευόταν 8τι είχαν μεγαλύτερη μουσικ·ΙJ καl γενικη
μόρφωση , γιά ν' άνταποκριΟουν στlς νέες άξιώσεις του προ
γράμματος. Αύτοί, σάν έ!κτακτοι συνεργάτες, άνέλαβαν τόν
καταρτισμό καl τ-Ιj σύνθεση προγραμμάτων σοβαρ'ίjς μουσι
κ'ίjς στό Γ' Πρόγραμμα - κατά μεγάλο μέρος τουλάχιστον.
Παράλληλα ομως ol διοικητικές όπηρεσίες, ώς τά τέλη του
' ? 5 τουλάχιστον, έξακολουθουσαν νά προσλαμβάνουν, άπό
δικ·ή τους πλευρά, η νά άποσπουν στό τμ'ίjμα παραγωγων
σοβαρ'ίjς μ.ουσικ'ίjς {όποψιάζομαι χωρlς νά ρωτουν κανένα )
πρόσωπα δίχως προσόντα - τουλάχιστον ούσιαστικά : 8πως
λ.χ. νεαρότατη δακτυλογράφο {πού δέν εΙχε tδέα κ α l γραφο 
μ·ηχαν'ίjς ! ) άποσπασμένη γιά ίtνα διάστ·ημα στο γραφείο
του Μ.Χ.
Στήν άπαράδεκτη αύτΊj κατάσταση δέν ξέρω αν καl πώς
άντέδρασε δ Μ.Χ. μέ όίλλο τρόπο πέρα άπό την πρόσληψη
ολο καl περισσότερων νέων έ!κτακτων συνεργατων, φίλων,
φίλων φίλων, μελων τ'ίjς " ίχύλικ'ίjς " παρέας κ.λπ. Θά επρεπε,
τότε , ν ' άξιώσει τουλάχιστον νά ένημερώνεται γιά κάθε νέο
.
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.1/ά11ος Χατζιδάκις καί Γιώργος Λεωτσiiκος, κάποια στιγιο), συιιαvτι)Οηκαιι στήv Ε.Τ>. Τ. ilfιά σπάιιια εύκαιρlα γ ι ά τ-ήv έvτεχ1ιη
Νεοελληιιικ-ή μουσικ-ή έμελε, ομως, 11ά χαθεί . . . Στιγμι6τυπο άπό τ-ήv 1ίχογράφηση τοϋ έργου " Ά ιιεπιστρεπτεί ", γ ι ά δυό πιάvα,
τού νέου συvθέτη }Jιfιχάλη Γρηγορίου, άπό τ-ήv 'Αλίκη Βατικιώτη καί τψι 'Έλλη Σεμιτέκολο, στό Στούvτιο C τ·ής Ραδιοφωvtας,
i!vα άπό τίς δεκάδες έλλη�ιικώιι έργων σέ aρτιες έκτελέσει ς πού, μέσα σέ έλάχιστο χροvικό δι άστημα, πλούτισαν τό άρχείο τής
Ε. Ρ. Τ. χάρη στίς προσπάθειες Λεωτσάκο υ. Στη φωτογραφlα : Χατζιδάκις, Γρηγορίου, Λεωτσiiκος κι 6 τεχιιικός Μπρ. Σαιιιτά

8ιορισμό ·� άπ6σπαση στο -:-μ'ίjμα -:-ών παραγωγών, να έλέγ
zε ι -:-ήν ίzανότητα -:-οϋ προσώπου zαl να έγzρίνει 'ι\ να άπορ
ρ ίπτει τό 8ιορισμο ·� άπόσπασ·η . Αύτό ·)jταν rσως έφιzτο χαl
ι;-ε τό παλαιό " σ;;ά-:-ους, ",,τ'ίjς Ε.Ι . Ί' . , 'Έ ;σι σ·ή μερα, έξό�
,
από τ!ς 1 ι, - '1 5
παλιες
παραγωγους εχουν
προσληφθει
" με το χομμά-:-ι " (χα-:-α έχπομπ·η ) &.λλα τόσα περ ίπου πρό
σωπα, iJχι 8 ο χ ι μ α σ -: ι χ ά, οπως έπιβαλλό-:αν να γίνει,
άλλα χαl 8ίχως αύσ-:ηρό ίtλεγχο τ'ίjς 8ουλειiΧς τους. 'Υπ'ίjρξα
δ μόνος, στ·ην άρχ·ή , πού ϋστερα άπό 8ύο περίπου μ'ίjνες χαl
άφοϋ έξάντλησα ολα -:α μkσα. 8ιαπαι8:χγώγησ·ης, εΙχα -:ο Οάρ
ρος να πώ σε πρόσωπο πού πρότεινα έγώ δ ϊ8ιος, O':'L εΙναι
άχατάλλ·ηλο για τή 8ουλειά. Για μεριχα άπό τα ν έ α αύτα
πρόσωπα ύπάρχουν σοβαρες έπιφυλάξειςiJχι τόσο για τlς γνώσεις
-:ους, άλλα χυρίως για -:·η φιλοπονία , -:·ην ύπευθυνότ·η -:α χα! τ·ην
εύσυνει8ησία -:ους. 'Από -:ο Γε•ιάρ·η χα! πέρα, ο-:-αν μοϋ άνα
-:-έΟηκαν νέr;- :;αΘ·ή �οντα, zανε t ς ,Οέν είπε σέ ε,να �π� -:ιΧ πρό;
,
σωπα αυτα
οτι 8εν εΙναι χα-:αλληλο χα! 8εν επεβαλε στη
8ουλε�ά ;ου αύ� -:-ηρό ίtλ�γχ� --;- τουλάρστο� ώσπου �α ;r ροσαρ
,
,
μοστει . Ως τη στιγμη αυ-:-·η λοιπον, μονιμοι zαι εχταχτοι
συνεργάτες συνυπάρχουν χαl συλλει-:-ουργοϋν οπως οπως.
'Όταν κάποτε μΟ.-ησα σ-:-ό �'f.X. για -:-ην άνησυχητιχα χαμ:η
ι.-η στάΟμη 8ουλει:Χς ένός άπό -:ούς νέους αύτοϋς, προσθέτον
-:ας οτι μiΧς χοροϊ8εύει φανερά, μοϋ άπάν-:-·ησε χαριτολογώντας
Οτι . . .
Εχει τόσο C.:)ραϊα μάτια )) zα t Οτι 8έν οα. ·ί]Οελε να
εΙναι νέος ύπό -:·ην χαθοδ·ήγ·ησ·ή μου " ! οι άΟpόοι 8ιοpισμοl
νέων προσώπων σαν ίtz-:αzτων συνεργατών, 8ίχως έπαpχ'ίj
ίtλεγχο τών προσόν-:ων -:ους, ·)jταν έν μέρει χαl μια άπόπειρα
ύπεραναπλ·ήρωσης τών ά8υναμιών τοϋ Μ.Χ. στο 8ιοιχητιzο
-:ομέα. 'Από ενα 8ιάσ-:-·ημα χαl πέρα, Ε:βλεπα μπροσ-:-ά μου
συνεχώς χα! νέα πρόσωπα ! οι οποιες άποδοχές τους πρέπει
να έπιβάρυναν ούσιασ-:-ιχα -:ον προϋπολογισμό τοϋ Γ' Προ
γράμματος. �εταξύ &.λλων, aε μπόρεσα να χαταλάβω γιατί
8 ιόρισ,ε με_ χωρισ-:ό ή !fερ�μίσθιο , 30? 8ρχ. , σ� μαθητευόμε
νους ·ηχοΙ.-ηπτες, μερ ιzους από τους νεους συνΟετες - παpαγωCt
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γούς, π� ρ ισπώντας -:ους απο, ;Ύιν παραγωγ\ οπου ,υ;;ηρ ;ι;:ε
'
(zα! υπαρχειj
τ�σο μεγ r;-' λη αν r;-γzη φροντισ \1-εν-η � Υ;αι υπ�υ
,
.
ο ι :,πιβ�ρυν
Θυνης ,8�υλει,ας . Οπωσ8·ηπ?τε υποψ: αζ?μαι οτι
σεις αυτες 8εν εΙναι rσως &.σχετες με τη φ-ημολογηΟεισα όίρνη
ση τοϋ Δ . Σ . να έγzρίνει τlς 8απάνες για τ·ην 'ί 8ρυση τ'ίjς Χορω
? ίας ένώ, σύ\Ι"φ � ν� μέ ;α λεγόμεν � τοϋ Ί\'Ι;Χ - , στην , άρχ·ή ,
.
·η πρόταση για τ·ην ι8ρυση
τ·ης εΙχε γινει 8εχτη 8ιχως να πpο
βληθοϋν άντιρρ·ήσεις.
'Έτσι, μόνο για τό ίtνθετο τεϋχος -:οϋ Γ' Προγράμματος στή
" ,Ραδιο-:-η�εόρα,ση " _ προσ�·ήφθη �αν τρία πρ,όσ�πα &.σχετα
,
με μουσιχη - εz των δποιων τα 8υο,
μεταξυ αλλων, χυνη
ρχη-:-ους,
π�ραγωγο�ς (π�ιός να
ια
ειΘ
άπ
•J
τούς
αtώ
οuσ
�
� , _
γ
r;επιβαλλει πειΟαρχια εχει μεσα ; ) για να παρα8ινουν Ιtγχαιρα
-:α, σ·ημειώμα-:α με τ? περ ; εχ� μεvο τών έzπ� μπών _τ��ς. ΊΌ
-:ριτο χαταγινόταν μονο με τις . . . φω-:-ογραφιες του ενθετου
-:εύχους ,-:ο� Γ' Πρ ?γράμμ� τ� ς ! Καl :ια πώς ·ή 1 ά;-α_τα�ληλό-:·ητα �α ι των ;rpοσωπι;:ιν αυ�ων {�ρειαζονταν χαι ε8ω α�Θρωποι yε μουσιzη παι�εια ! ) ε �χε �α συνέπεια τό ν�_ τυπω�εται
-:ό ενΟετο συχνα, με φοβερα λαΟη, τυπογραφιχα χαί αλλα.

Ό ίtλεγχος τών χειμένων, έχφων-ήσεων χαl άποφων-ήσεων,
για τ·ην άποφυγ·η μαργαριτών σαν αύτούς πού άνάφερα -η χαl
&.λλων, είναι πάντα ά-:ελ·ής. Καί έ8ώ δ ΛΙ.Χ. φέρει άχέραιη
τ-η•ι εύΟύνη . Καl δυστυχώς ολοι οί παραγωγοί , μόνιμοι χαl
Ε:z-:αχ-:-οι , συντελούσης χαl τ'ίjς χαλαρότατης πειΟαρχίας, 8εί
χ11ουν μεγάλη άπροΟυμία στό να ύποβληΟοϋν σέ τέτοιο Ιtλεγχο
{πού μόνο τούς r8ιους - zαί φυσιχα χαl -:ό χοινό - πpοφυ
λάσσει ) έπει8·η -:-ον Οεωροϋν . . . μειωτιzό. "Ως τ·η στιγμ·η
αύτη 'ίσως, aεν ύπάpχει στό Γ' Πpόγpαμμα ·ή ύπηρεσία πού
-:-η σύσ-:ασ·ή -:ης ε tσηγ·ήΟηzα άπό -:·)ιν πρώτη στιγμ·η χαί πού
ώς ί:να σ·η μεϊο (οσο πpολάβαινα ) πpοσπάΟησα να ύποχατα··
στ·ή σω, οταν εί8α οτι μιλοϋσα στον άέρα : Τρείς Ιiνθρωποι
ύψηλ·ij ς μουσιχ·ij ς χαί έγχυχλοπαι8ιz'ίjς παι8είας πού να έλέγ77

χουν ολα, δίχως καμιά έξαίρεση τά προς ·ήχογράφηση κεί
μενα, γιά νά προλαβαίνουν τά λάθη. Πόσες φορές άκόμα και
έγώ δ�ν Θέ).-ησα νά έ:χω πλάι μου Ιiναν όίνΘρωπο σάν τον άγα
πητο Φοίβο Άνωγειανάκη η τή σεβαστ·ή μου κ. Δέσποινα
Μαζαράκη ! 'Οπωσδήποτε κι αύτές οι Ί>υο τρείς διαταγές
πού τοιχοκόλλ·ησε δ Μ.Χ. γιά νά έλέγχονται τά κείμενα, άτό
νησαν ϋστερα άπο λίγο. Μία ξεσχίστηκε Θρασύτατα άπο όί
γνωστο χέρι (γιά τη δράστιδα ύπάρχουν σοβαρές ύπόνοιες )
δίχως ομως στο ζήτημα νά δοθεί συνέχεια. Και έπιπλέον,
οι διαταγές αύτές άγνο·ήΘηχαν προκλητικά άπο πρόσωπα
τ'ίjς tδιαίτερης εϋνοιας τοϋ Μ.Χ. Πόσο άπλΟ Θά ·Ιjταν αν είχε
λειτουργήσει ή 3μελής έπιτροπη και στούς ·ήχολ'ίjπτες άπαγο
ρευόταν ή ήχογράφηση δποιουδήποτε κειμένου μη μονογρα
φημένου άπο κάποιο μέλος τ·ης !

Ί-Ι κατεύθυνση (νέοι συνθέτες ) προς την δποία στράφηκε δ
Μ.Χ. Ύ ιά ν' άναν � ώσει το πνεuμα τ;ού έπ�,χρατοϋσ� στη Ρα
,
σωστη. , Ο ελεγχος ομως στον
διοφωνια, είναι, αναντιpρητα
δποίο ολοι έfπρεπε νά ύποβαλλόμαστε και νά τον έπιζ·ητοuμε
(το Γ' Πpόγpαμμα, , στtς χα�λί;ερ,ες σ ;ιχμές του, είναι εν�ς
,
,
ερασιτεχνισμός,
πολυ μαχρια αχομα απο τα, προτυπα
των
άνάλογων προγραμμάτων ξένων ραδιοφωνιών ) είναι άπαραί
τητος αν Θέλουμε νά φτιάξουμε Ραδιόφωνο πραγματιχο χα!
δχι βεντέτες - ίtνας νέος, άχόμα χαt μέ την καλλίτερη Θέλ·η
ση, δίχως νά τό συνειδ·ητοποιεί, παρασύρεται εϋχολα προς
τ�ν , χατε�Θυνσ·η cύτή. Έ ;ι- ιβεβλημέ�η λοιπ�ν ε�ναι μιά ριζι
: προσοντων (και, φυσιχα, αυστ·ηρος καθο
χ·η αναΘεωρηση των
ρισμός τους ) γιά την πρόσληψ·η παραγωγών, ·lj δποία και Θά
πρέπει νά γίνεται ϋστερα άπο αύστηρές έξετάσεις. Μιά άνα
διάρΘρωση ριζιχη τών παραγωγών σοβαρ'ίjς μουσιχ'ίjς φαίνε
ται έπιβεβλημένη άπο τά πράγματα. 'Όχι δμως και πριν
τελειώ;rει ή σω �� χατ�λογογ� άφηση τοϋ ήχητι:;οu ύλιχο� (βλ.
κατωτερω ) και οχι διχως οι παλιότεροι να; υποβληΘουν σ/:
κάποια μετεκπαίδευση . ΊΙ καταλογογράφηση, οπως Θά δοϋμε,
1jταν και είναι Θ ε μ ε λ ι ώ δ ο υ ς κ α ι π ρ ω τ α p χ ι κ 'ίj ς
σημασίας.

Στο σ·ημείο αύτ? δl: �ά ·Ιjταν ϊσως όίσχοπο ν' άναφερΘώ κα!
.
σέ λάθη τών νεων, εκταχτων
συνεργατών, έξίσου άνεξέ
λεγκτων μέ τούς παλιούς. 'Έτσι στtς έχπομπές σύγχρον-ης
λαϊκ'ίjς μουσικ'ίjς παρουσιάστηκαν έπανειλημμένα όίνΘρωποι
καt έ:ργα μl: άξιολόγηση τελείως αύΘαίρετη και τόσο πιο έπι
χίνδυνη παιδευτικά, οσο παρουσιαζόταν μΕ: άξιώσεις ύψη
λ'ίjς κριτικ'ίjς " η " διανό·η σης ". Συχνά και στών νέων αύτών
τά κείμενα περνοϋν λάθη (άποδόσεις ξένων δνομάτων και
δρων, λεχτιχο κ.λπ. ) . Χαραχτηριστικο παράδειγμα, κακοτε
χνίας τους στ·fιν τύχη, μιά έχπομπη οπου άκούγονταν σπάνιες
·ήχογραφ·ήσεις τών Μάλερ, Ρίχαρντ Στράους, Μάξ Ρέγκερ
και fαβέλ : νομ �ζω, πού επαιζ�ν ο} ϊδιοι τ� έ:ργα, τους στο πι�
νο. . Ενα ανεχτιμητο,
lστοριχα, υλικό, με τεραστιες άπαιτη
σε �ς ε �υ τ:νου ; εύαίσθητο� σχολι;ισμοϋ -:-- -ι;-Ιι στιγι:·Ιι μάλιστα
που :α ακροαματα, βα�μ:ν� πλαι, - πλαι, αποτε�ουσαv συ. ν�
λο χαπ<;'>ς μονότο�ο. Οι αΊ>� ξ �ες απ?φωνη1 �;;ς αρχιζαν ι;) ε
_ το αντιπαΘεστατο
,
κεινο
και αμεριχανιχο
Ηταν δ l\1αλερ
πού έ:παιξε στο πιάνο Ιf.να άπόσπασμα τ'ίjς (ιης Συμφωνίας
του ". 'Αλλ' εϊπαμε οτι οι νέοι άρνιόνταν τον έ:λεγχο οσο
πιο στενη 1jταν ή προσωπική τους φιλία μΕ: τό Μ.Χ. "Αν
�εν ;Ιi τα�, φρό�τιζ�ν ν_ά τη� ένδ�ν.;ι μώσουν, συχνά�οντ;ις στ?ν
. Αυλό , . Και �α πως μ�σα σ ενα , κλίμα γε� ι�ης αν,ασφα
,
λειας, αποδιοργανωσης
και άπειΘαρχιας, μεριχα απο τα παι
διά αύτά όίρχισαν νά φθείρονται και νά παρασύρονται, οπως
ίtχω σοβαρούς λόγους νά πιστεύω, προς την rντριγκα και τη
διαβολή . . ; 'Άλλα 7;άλι, δίχ,ως }ευδαι �Θ·�σεις γιά την κατά
σταση, δεν το χρυβουν πως ηρΘαν εχει για, να, κερδίσουν
χρ·ήματα.
«

'

'Ε φ
κ ωνη τές
Ί-Ιταν όίστοχη, άντιpαδιοφωνικη χαt έρασιτεχνικη ·lj κατάρ
γησ·ή τους, μl: πρωτοβουλία τοϋ Μ.Χ. άπο το Γ' Πρόγραμμα
και ·ίj άντιχατάστασ·ή τους άπο τούς rδιους τούς παραγωγούς,
μέ: το πρόσχημα οτι τό διάβασμα τών κειμένων Θά πάψει
νά είναι " ψυχρο " και " άπρόσωπο " και Θ' άποχτ·ή σει " ζων
τάνια " . Μερικοι άπο τούς νέους παραγωγούς είχαν πράγματι
φυσικά προσόντα έχφωνητ'ίj. Πολλοl ομως άπο φυσιχοu τους
έ:χουν έλαττωματιχ-fι όίρΘρωση. 'Ανάμεσά τους κ' έγώ - έξαρ
χ'ίjς Θεώρησα ζ·ήτ·ημα τιμ·� ς νά τη διορθώσω κάπως άφοϋ δέ:
γι,νόταν παρά νά χάνω έγώ δ rδιος τ·fιν παρουσίαση τών έχ-

πομπών μου. Και νά πώς τά άχροάματα, πέρα άπο ένδεχόμενα
λάθη λόγω μ·fι όίσχησης έπαρκοϋς έλέγχου (βλ. παραπάνω )
γίνονται συχνά καt άπωΘητιχά γιά τον άκροατ·ή. Πολλοί
παραγωγοι &χι μόνο δ/: διαβάζουν τά κείμενα μέ περισσότερο
" παλμο " η πιο σωστά άπο τούς έκφωνητ/:ς άλλά, φυσικά,
είναι πολύ πιο μονότονοι στο διάβασμα και άκατάληπτοι
στην όίρΘρωση.
Ί-Ι κατάργηση τών έχφωνητών είχε, έν μέρει, και μιά όίλλη
συνέπεια. Στις έχπομπές μέ πρόζα κάποιας έ:κτασης δ παρα
γωγος (άφοϋ τη διαβάζει δ ϊδιος ) δ/:ν καθαρογράφει και δέ
δακτυλογραφεί το κείμενό του, δπως Θά γινόταν αν τον ύπο
χρέωναν νά το δόσει σέ: έχφωνητή. Αύτο ένΘαρρύνει άχόμα
περισσότερο το πνεuμα Τ�ς τσαπατσουλιάς και τ'ίjς συγγρα
φ'ίjς τών έχπομπών στο πόδι, τελευταία στιγμή, κατά τό
πρότυπο τοu « άρχηγοϋ ,, . 'Επιπλέον, τά γραπτά κείμενα
τών περισσότερων έκπομπών τοϋ Γ' δέν χρατιώνται σέ άρ
χείο (�στε νά είναι δυνατος εστω και δ έχ τών ύστέρων ε
λεγχός τους. ΣΙ: άρχείο χρατιώνται μόνο σάν ·ήχογραφ·ή σεις.
Κι άφοu δ λόγος γιά ραοιοφωνικ·fι αtσθητιχή : Οι παραγωγές
τοϋ Γ' Προγράμματος, λόγω φόρτου έργασίας δλων τών
παραγωγών και άνυπαρξίας τ'ίjς κατάλληλης ύποδομ'ίjς ( βλ.
κατωτέρω καl περι Καταλόγων ) , Θαυμαστές συχνά σά σκέτο
μουσιχο περιεχόμενο, παροσιάζονται μέ: έντελώς πρωτόγονη
ραδιοφωνιχη αtσΘητιχή. Σά νά σερβίρεται ίtνα πολυτελέστα
το ίtδεσμα σ/: πιάτα τσίγκινα η πήλινα.
Δη μοτι κi] μ ο υ σι κ i]

Τελικά άγνοήΘηχε, φαίνεται, ή Θαυμαστή, μοναδιχη στά χρο
νικά τ'ίjς Ραδιοφωνίας λύση πού πρότεινε γιά το πρόβλημα
αύτο ή σεβαστη μουσικολόγος Δέσποινα l\1αζαράχη, την δ
ποία φρόντισα νά φέρω σ' έπαφη μl: το l\l.X. : νά σχηματι
στεί 3μελης έπιτροπ-1) αύtiεντιών τοϋ δημοτιχοϋ τραγουδιοϋ
(Δέσποινα Μαζαράκη, Φοίβος Άνωγειανάχης, Σπύρος Πε
ριστέρης ) πού νά ξεχωρίσει τά χυχλοφοροuντα " σκύβαλα "
άπο το σ,ιτάρ,ι, γιά , νά ξαναγνωρίσει δ Έλ�·ηνιχος λαος, άνό
Θευτ·η και γνησια
την πολυτιμότερη μουσιχη κληpονομια του.
Άντι γι' αύτό, δ Μ.Χ . , αtώνια έρασιτέχνης, 1jθελε " γοητευ
τικά ,, προγράμματα και φαίνεται νά έχτράπηκε σέ: όίλλες λύ
σεις και πρόσωπα πολύ λιγότερο κατάλληλα.
Έ ντεχνη Έλλη ν ι κi] μ ο υ σι κi]

Είναι δ χατεξοχ·fιν τομέας τ'ίjς άρμοδιότητάς μου, μl: τον
δποί? άσχ?λοuμα � συστημα;ιχά άπο το 197� περίπου, εf.ον
τας εχπονησει και συμπληρωσει καταλόγους εργων l1 δεχαδων
περίπου Έλλ·ήνων συνθετών, άπο το 1 830 ώς σήμερα. 'Όπως
Ιf.χω έπανειλημμένα γράψει τών συνθετών αύτών τά Ιf.ργα,
μετά το Θάνατ� τ?υς, πέφτ�υν στά χέρια; συχν� άδιάφορων
,
μεγαλο ποσοστό.
κληρονόμων και χανονται, σε ανησυχητιχα
'Έτσι έ:νας σημαντιχος τομέας τ'ίjς " κουλτούρας " μας χά
νεται άφοϋ άχόμα και οσα άπο τά ίtργα αύτά ίtχουν έκδοΘεί ,
στο έξωτεριχο η έδω, οέν ύπάρχουν στις βιβλιοΘ'ίjχες - 'Ω
δείων η δημόσιες.
'Η 'Έντεχνη Έλληνικη Μουσιχ-/ι στάθηκε έ:να άπό τά κύρια
μελ·ήματά μου, άπο τη στιγμ·fι πού βρέθηκα στ·fιν Ε . Ρ . Τ .
Χαρακτηριστικά άναφέρω οτι πρώτη πρώτη πρωτοβουλία
μου, σάν πάτησα έκεί το πόδι μου, 'Απρίλη ' 7 5 , ήταν νά δόσω
έντολη νά ·ήχογραφηΘοϋν άπο το έξαίρετο Κουιντέτο Πνευ
στών τ'ίjς Βαμβέργ·ης, περαστικο τότε άπο την 'Αθήνα, τά,
δύο 'Ελληνικά ίtργα τοu ρεπερτορίου του : ·η « 'Ακτίνια ,
τοϋ �ιάννη ; rωανν ψη �αι �ιά σειρά ά;το μινιατ?uρες τοϋ �
,
, _
,
κου ΑΘη�αιο� . Την ,εποχη εκεί
�η τα η �ητικα αρ,χε �;ι της
Εντε
Ραδιοφωνιας ηταν σ, ελεεινη' κατασταση ως προς την
χνη Έλληνικη Μουσικη (συντομογρ . : 'Έ .'Ε.Μ. ) . 'Απ' 8,τι
έ:χει γραφεί, άπο το '1 830 ώς σήμερα, ζ·ήτημα είναι αν ύπ'ίjρχε,
σ/: πρόχειρο ύπολογισμό, το 1 % Κι αύτό, συχνότατα, σέ:
έχτελέσεις - ·ήχογραφ-ήσεις πρόχειρες, όίκpως διαβλητΕ:ς και
άχατάλληλες γιά νά μεταδοΟοϋν άπο ξένους ραδιοσταθμούς.
'Άκουσα νά λένε πώς ολες ol ·ήχογpαφήσεις Έ.'Ε.Μ. πού ή
Ραδιοφωνία είχε κατά καιρούς στείλει εξω, είχαν έπιστρα
φεί σάν άχατάλληλες.
"Ηξερα οτι πλείστοι, νεότεροι κυρίως, συνθέτες μας, είχαν
στά χέρια τους χαλl:ς ·ήχογραφήσεις άρτιότατων έχτελέσεων
Ιf.ργων τους στο έξωτεριχό, τήν έποχή τ'ίjς δικτατορίας. Τις
.

·ί)χογραφήσεις αύτές, ύπακούοντας σ ενα άξιέπαινο πνεuμα
π�Θητικής άντίστ��ης, δ�ν , τις ,ε!χαν Μσει σ:1z Ραδ"ιοφωνία.
Βαλθηκα λοιπον να ερθω σ επαφη μαζί τους και να, συγκεντρώ
σω το ύλικο αύτο - σέ συνεννόησΊ( φυσικά μέ τούς ξένους δι
καιούχους τι7>ν δικαιωμάτων κάθε εκτέλεσης. Τά άποτελέσμα
τα τής έργασίας αύτής, μέσω τής ύπηρεσίας Διεθνων 'Ανταλ
λαγων Μουσικων Προγραμμάτων (Δ.Α.i\1.Π. ) καί τής κ. Ει
ρ·ήνης Σ-χλονικιοu, Θά έκθέσω πιο κάτω.
'Εν ΙSψει δλων αύτων των καταστάσεων και υστερα άπο ει
σ·ηγ·ή σεις μου, στίς πρωτες συσκέψεις γιά το Γ' Πρόγραμμα,
χαράχτ·ηκε μιά πολιτικη πού, έν συνεχεία, τινάχτηκε στον άέ
ρα - Οά δοuμε πως. Συμφων·ή θηκε λοιπον δτι και άντιοικονο
μικο κα ί όίσκοπο :ηταν ·ί) Συμφωνικη 'Ορχήστρα, άπο τη στιγ
μη πού λειτουργοuσε μόνο μέσα στο στούντιο και δέν εaινε
συναυλίες ένώπιον κοινοu, νά ·ί)χογραφεί, μέ ύπέρογκο κόστος
σέ μισθούς μουσικων, ξένα εργα πού ·ί) Ραδιοφωνία μποροuσε
ν' άποχτ·ήσε ι σέ Θαυμάσιες έγγραφές - έκτελέσεις (δίσκοι )
άντι 300 δρχ. ! 'Αντίθετα, άνεβάζοντας το έπίπεδ"ο των δικων
μας έκτελέσεων - ·ί)χογραφ·ήσεων Θά μπορούσαμε δχι άπλως
νά παρουσιάσουμε (και εξω ) μιά έντελως όίγνωστη &ς τώρα
πτυχ·Ιj Νεοελληνικοu πολιτισμοu άλλά καί νά εχουμε €να προϊον
άνταλλάξιμο, χάρη στο δποίο Θά μπορούσαμε νά πετύχουμε
δωρεάν άπο ξένες ραδιοφωνίες πλήθος όίλλες μουσικές πού μίΧς
εχειπαν. 'Επιπλέον οί ·ί)χογραψήσεις αύτές Θά μποροuσαν μελ
λοντικά νά έκδοθοuν άπο τήν Ε.Ρ.Τ. σέ: δίσκους και, μέ: κατάλ
ληλη προβολη (·IJ διαφήμισ·ή τους άπό Ραδιόφωνο καl Τηλεό
ρασ·η δέ Θά στοίχιζε τίποτε ) , Θά μποροuσαν νά άποτελέσουν
άκόμα και πηγ-η κάποιου έσόδου γιά τό 'Ίδρυμα. 'Ό,τι rσχυε
γιά τή Συμφων ικ-)j Όρχ·ή στρα, ίσχυε φυσικά και γιά τούς
'Έλληνες σολιστ και ρεσιταλιστές. 'Έκπληκτος έξάλλου άνα
κάλυψα, μέσω Δ.Α.Μ.Π. , δτι ύπήρχαν και άρκετοι λαμπροι
ξένοι έκτελεστές (σολίστ, συγκροτήματα μουσικής δωματίου )
πρόθυμο : νά ι.ι;ελε ;ή· σουν Έ�ληνι�ά €ργα και νά, τά ·fιχ,ογραψή�
σουν στα στουντιο μας. Λιγο λιγο λοιπόν, στην πραξη, και
σχεδόν στό περιθώριο, άρχικά, πλ·ήθους όίλλων άπασχολήσεών
μου, &ρχισαν νά συλλέγονται στ-)j βιβλιοθήκη τής Ε.Ρ.Τ. και
νά προωθοuνται πρός τήν έκτέλεση, πολλά &γνωστα άριστουρ
γήματα της Νεοελληνικής Μουσικής. Πέρσι τον 'Ιούνιο, λχ.
ταξίδεψα εtδικά στήν Κέρκυρα γιά νά περιμαζέψω δ,τι σωζό
αν άκ?μα άπό τά εργα τοu, :r.�άντζαρου '. άλλά χα} &λλ�ν
;Επτανησιων
_ Και, για να δόσω μια εικόνα τ·ης κατα
συνθετων.
στασης πού έπικρατοuσε τότε στά ·ί)χητικά άρχεία τής Ραδιο
φωνίας : φαντάζεστε τή Νεοελλ·ηνικη Λογοτεχνία μέ: γνωστό,
σέ κακοτυπωμένες καί μέ: λάθη έκδόσεις, τό 1 % της παραγω
γής της και μέ: &γνωστους, ούσιαστικά, τό Σολωμό, τόν Κάλβο,
τόν Παλαμα, τό Σικελιανό, τόν Καζαντζάκη, τό Σεφέρη και
τόσους &λλους;
'Όλο αύτδ το πρόγραμμα, δπως ε!πα, κινδύνεψε άπο την
πρώτη στιγμ·)J έκ των εσω, μ' δλο πού δ tδιος δ Μάνος
εδειχνε νά τό ύποστηρίζει και νά τό όπισθογραφεί. .Mou εδινε
την έντύπωση δτι σάν " Έλληνικη μουσικη " έννοοuσε μίΧλλον
έκείνη πού εγραφαν οί . . . .. αύλικοι , , συνθέτες καί δυό τρία
τό πολύ γερά όνόματα. Τό δικο μου φάσμα εοελλ-ηνικής
Μ9υσικής, άπό τό '1 830 &ς σήμερα Ίjταν άσφαλως πολύ εύρύ
τερο. 'Έτσι €δειχνε μιά άπροθυμία νά παιχτοuν εργα ζώντων
�υ.�Θε ;�ν :Ε?νι χ1· ς Σχολή_ς , ,δίχ.,ως δμως νά λέει κ� ι �ανερά
οχι : με αποτελεσμα να εκτιθεται σέ: πιέσεις - αποπειρες
γιά νά παραβιαστοuν πύλες πού, φυσιολογικά, €πρεπε νά
εΙναι όρΟάνοιχτες. 'Αλλά και μ·ήπως, ώς πρός τό Θέμα των
σολιστ πού ·ί)χογραφοuσαν ρεσιτάλ και γενικότερα το Θέμα
έλέγχου ποιότητας των ·ί)χογραφούμενων άκροαμάτων σοβα
ρ·ίjς μουσικής, δέν άγνόησε εισήγησ·ή μου γιά το σχημα
τισμό τουλάχιστον 5μελοuς έπιτροπής, άπό εγκυρα καί αύστηρων
άρχων πρόσωπα τ'ίjς παλιίΧς και τ'ίjς νεότερης γενιίΧς, πού
Θά έπέλεγε τούς καλλίτερους έρμηνευτές γιά νά ·ί)χογραφοuν στά
στούντιο τ'ίjς Ε.Ρ.Τ. και Θά έ:λεγχε τ·)Jν ποιότ·ητα τής δου
λειίΧς τους; Κάποια στιγμ·ή , στ·J�ν άρχή, σχηματίστηκε στά
χαρτιά μιά έπιτροπη 9μελ·ή ς, μέ την ύπ' άριθμ. πρωτοκόλλου
1 9550/1 2 .6.75 άπόφαση . Σ' αύτ-fι μετείχαν, δ Μ.Χ. σάν πρό
εδρος καl οί Γιάννης 'Άννινος, Θ. 'Αντωνίου, Τ. 'Αποστολί
δης, 'Άρ·ης Γαρουφαλ'ίjς, Δ. Δραγατάκης, "Αρντα Μαντικιάν,
Ειρ·ήνη Σ'αλονικιοu και δ ύποφαινόμενος σά μέλη. 'Η έπιτρο
πη αύτή δμως δέ συν'ίjλθε και δέ λειτούργησε ούτε μία φορά καίτοι εργο της ε!χε δριστεί .. ·ί) γνωμοδότησις έφ' δλων των
Μουσικων Θεμάτων των άφορώντων το Γ' Πρόγραμμα ".
'Έτσι, στο Ραδιόφωνο, έμφανίζονταν σά σολίστ συχνά &ρι-

στοι καλλιτέχνες, άλλά δ Μ.Χ. μένει τελείως άκάλυπτος στlς
δίκαιες διαμαρτυρίες πολλων &λλων, ·η καλων κακων.
Γιά νά ξαναγυρίσω δμως στην Έλληνικη Μουσικ·ή . Μέσα σ
δλα τ' &λλα, δέν ελειψαν και οι καλοθελητές τ·ίjς διαβολ'ίjς.
Δυστυχώς άπό πολλούς συνέλληνες λείπει τό πνεuμα τοu πο
λίτ·η, το αίσθημα των ύποχρεώσεων πρός το κοινωνικό σύνολο.
Θεωροuν τό δημόσιο χρ'ίjμα σάν κάτι άπό το δποίο πρέπει νά
καρπωθοuν μόνο, δ"ίχως νά δόσουν τίποτε σ' άντάλλαγμα :
στάση τόσο ά·ήθης και παράλογη δσο και τοu άνθρώπου πού
θά χτυποuσε τό κουδ"ούνι ένδς &γνωστου σπιτιοu και Θ' άξίωνε
νά τόν τραπεζώσουν. Πολλοί έκτελεστές μας, δυστυχως, εΙχαν
την άξίωση νά ' ρθουν στό Ραδιόφωνο νά ήχογραφήσουν τ-J�ν
δποια μουσικη εΙχαν έ!τοιμη 'ή μποροuσαν νά ·ί)χογραφήσουν
δίχως κόπο και πολ),-η προετοιμασία καl νά εισπράξουν χρ·ή
ματα. T·)j στάση αύτ-1) (τι πικρ·η πείρα ! ) συνάντησα δυστυχως
και σέ: πάρα πολλά πρόσωπα, φανατικούς ύποστ·ηρικτέ:ς .. προο
δευτικων ", ύποτίθεται, ιδεων. οι δύστυχες αύτέ:ς ιδέες κα
ταντοuν κάποτε έπίδεσμος κάθε πληγ'ίjς καl μέσο έξαγνισμοu
κάθε βρωμιίΧς μας . . . .
'Οπωσδήποτε τό πρωτο σ'ίjμα κινδύνου (άλαργινό ) γιά δσα
διαπιστώναμε πώς συμφωνούσαμε, σχετικά μέ την "Ε.'Ε.Μ.
αtσθάνθηκα δταν δ Μ.Χ. μέ τό πρόσχημα δτι δέν ύπ-ijρχαν
(ύπ'ίjρχαν ! ) έπαρκείς &ρτιες έκτελέσεις - ·ήχογραφήσεις, άρ
νήθηκε, παρά τlς εtσηγ·ή σεις μου νά διατηρήσε ι, άναμορφώνον
τάς την, μιά άπο τις πιο άξιόλογες έκπομπές τοu παλιοu Τρί
του : την 'Ώρα τ'ίjς Έλληνικ'ίjς Μουσικ'ίjς, κάθε Σάββατο άπό
γευμα. Θά άκολουθοuσαν κι &λλα. Και δέν ξέρω αν μέσα σ'
αύτό το πλαίσιο πρέπει νά έγγραφεί ή άπαράδεκτη ματαίωσ·η,
μέ σαθρά προσχ·ήματα, της μετά.δοσης τ'ίjς Πρώτ·η_ς Συμφω
νίας τοu Μίκη Θεοδωράκη άπό τό Γ' Πρόγραμμ-χ στις 21 .33'
της 1 5. 1 .76, (βλ " Ραδιοτηλεόραση " άρ. 309 ) . 'Υπεύθυνος
γιά τόν προγραμματισμό της 'ή μουν έγώ. Και τ·J�ν πρω-:οβου
λία αύτη Θεωρω σάν έ!ναν άπδ τούς πιθανούς λόγους γιά τ·)j με
τέπειτα δυσμένεια στην δποία περιέπεσα (1). Γεγονος εΙνα ι δτι
τά πράγματα, ώς πρός τήν ΈΗηνικ·η l\1ουσική, &ρχισαν νά
παίρνουν την κάτω βόλτα μετά τόν 'Ιανουάριο δπότε, μεταξύ
&λλων, έ:παψα τελείως νά ένημερώνομαι ( δπως συνέβαινε &ς
-:ότε ) γιά τδ ποιοl ρεσιταλιστές θά ·ί)χογραφοuσαν προκειμέ
νου νά συνεννοοuμαι μαζί τους γιά τά 'Ελληνικά εργα πού
θά μποροuσαν νά έγγράψουν.
'Έτσι, κάποια στιγμή, σέ συνάρτηση μέ το συζητούμενο διο
ρισμό τοu Μ.Χ. και σά γενικοu διευθυντ'ίj τ'ίjς Κ.0.Α. άναγγέλ
θηκε ξαφνικά δτι ή Συμφωνικη Όρχ·ήστρα τ'ίjς Ε.Ρ.Τ. Θά
διαλυθεί {στό σημείο αύτό πρόβαλα άποφασιστικά τις άν
τιpρ·ή σεις μου ) και δέ θά παραμείνουν παρά μόνον μικρά ένόρ
γανα σύνολα ένω τά μεγάλα συμφωνικά έ:ργα Θά ·ί)χογραφοuν
ταν . . . άπο τήν Κ.0.Α. Πράγμα πού, ούσιαστικά, τορπίλλι
ζε το δλο πρόγραμμα "Ε. 'Ε.Μ. άφοu οι περισσότεροι 'Έλλη
νες συνθέτες, πλην των νεοτέρων, γράφουν κυρίως γιά με
γάλη όρχήστρα.
Κάποια όίλλη στιγμη (πάντα στά καλά καθούμενα, δίχως προ
συνεννόησ·η ) άναγγέλθηκε δτι ·IJ όρχ·ή στρα δέ Θά παίζει μ ό
ν ο 'Ελλ·ηνικά εργα άλλά και ξένα. Δίχως δμως καl νά κα
θορίζεται ποιό θά ε!ναι το ποσοστό των μέν καl των δέ ώστε,
αν χρειαστεί, νά άναπροσαρμοστεί άνάλογα ·IJ προτεραιότητα
καί ή έπιλογη των έ:ργων γιά έκτέλεση καί ·ί)χογράφησ·η.
Κατάλογος των ύπό ·ί)χογράφηση Έλληνικων έ!ργων άπό τ·)Jν
όρχήστρα γιά το 1 97 6 πού (κατά συμφωνημένα ) έκπον·ήθηκε
μέ: πολύ κόπο άπό μένα, έ!γινε δεκτός άπό το Μ.Χ. μέ τ-)jν
πιό άπροσδόκητα άπορριπτικ-)J στάση καί μ' €να συγκαταβατικδ
" καλά ' δός μου τό �αρτι ν� περάσ;ουμε τά έ!ργα αύτά στά μελ
λοντικα. μας προγραμματα 1 (ποια; ) .
'Όλ' αύτά συνδυάζονταν μl: πλ'ίjθος φήμες πού κυκλοφοροu
σαν, άνεπ(σημα, άπΟ τοUς αύλικούς ", σχετικα μέ τΟ στά
τους ,, τ'ίjς όρχ·ή στρας. οι φ'ίjμες αύτές προφανως άπηχοuσαν
στιγμιαίες ψυχικές διαθέσεις 'ή έκτιμ·ή σεις τ'ίjς κατάστασ·ης
cc

cι

(1) ΊΞνώ έγραφα τό κεlμε110 το-ϋτο ι'iκουσα νά λένε πώς ή
Συμφω11ική Όρχ·ήdτρα τ·fίς Ε. Ρ. Τ. ήχογραφούdε dυμφωνικό
έργο τού Μίκη. Ά 11εξιχιι{αστες, dυχιιά, οί (κυκλοΟυμικt'ς)
βο υλt'ς τού Μ.Χ.
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άπό το JΊ11 .Χ . , μεταβιβάζονταν πιθανότατα διαστρεβλωμένες
άλλά και μέ τήν καλλίτερη Θέληση τοϋ κόσμου ήταν δύσκολο
νά άγνοηθοϋν τελείως άφοϋ δ ίδιος γινόταν ολο και πιο άπλη
σίαστος.
Στην άρχη είχε συμφωνηθεί, οπως είπαμε, νά ·ήχογραφοϋν
και οι ρεσιταλιστές μόνο 'Ελληνικά έ:ργα. 'Έτσι άπορρίφθηκε
(σωστά )Όαίτηση τοϋ βιολιστ'ίj Τάτση 'Αποστολίδη γιά νά παί
ξει μέ τη Συμφωνικη Όρχ·ή στρα το Κοντσέρτο τοϋ Σιμπέ
λιους (ύπάρχει σέ πλ'ίjθος δίσκων 1 ) έπεϊδη προείχε ή έκτέλε
σ·η καl ·ήχογράφηση γιά πρώτη φορά μετά 1,5 χρόνια, τοϋ " Κον
τσέρτο Γκρόσσο " τοϋ Μητρόπουλου. Ό Άποστολίδη,ς (όίλ
λο αν δέν το κάνε ι ) 1.Ιμως εχει αύτη τη στιγμη κάθε δικαίωμα
νά έλεεινολογ·ήσει την E . P . 'l'. διότι :
1 ) Ό βαρύτονος Σπύρος Σακκας, τοϋ " εσω κύκλου " , άγνο
ώντας μέ κάποιο πρόσχημα ενα ώραιότατο 'Ελληνικό πρό
γραμμα μέ 1.lλα τά τραγούδια τοϋ Βάρβογλη, ήχογράφησε όίλ
λο μαζι μέ τον πιανίστα Χριστόδουλο Γεωργιάδ·� : Ιiργα
Μ�άρτοκ καl Σαίνμπεργκ πού ύπάρχουν σίγουρα σε δίσκο.
2 ) Ό Χριστόοουλος Γεωργιά'δης, έπίσης " εύνοούμενος ",
ήχογράφησε ρεσιτάλ μέ ενα μόνο 'Ελληνικό Ιiργο, κι αύτό,
δυστυχώς, οχι δλόκληρο : τη " Ρυθμολογία " τοϋ Μ.Χ. πού,
έπιπλέον, ύπάρχει σέ δίσκο. 'Αργότερα θά ·ήχογραφοϋσε μέ
την όρχήστρα και Κοντσέρτο γιά πιάνο τοϋ Μότσαρτ 1
3 ) Διέρρευσε ή πληροφορία οτι έγκρίθηκε ρεσιτάλ (καt Θαρώ

πώς τελικά μεταδόθηκε ! ) έπανειλημμένα άμφισβητημένης
άπόδοσης 'Έλληνα βιολιστ'ίj μl: . . . σονάτες Μπετόβεν, προ
σιτές ώς γνωστόν, σέ χίλιες δυο Θαυμάσιες έγγραφές σέ ΙΗ
σκους. Παράλληλα άκούστηκε οτι ή σύζυγος τοϋ βιολιστ'ίj
αύτοϋ, πιανίστα, Θά ·ήχογραφοϋσε ενα Κοντσερτίνο γιά πιάν?
καt Ιiγχορδα τοϋ Γιάννη Άνδρ. Παπαϊωάννου. Το f:ργο θα
Ιiπρεπε νά ήχογραφηθεί, άλλά ίJστερα άπό άρκετό καιρό άφοϋ
τοϋ συνθέτη αύτοϋ είχαν ·ήχογραφηθεί τ ρ ί α έ:ργα, έξ' ι�ν
τά δύο μεγάλα (συμφωνίες ) . 'Όπως βλέπει κανείς, δ Μ.Χ.
άγνοώντας τούς άνθρώπους πού δ ίδιος είχε έπιλέξει, έξυπη
ρετεί (αν την έξυπηρετεί ) τήν 'Ελληνική Μουσική μέ γνώμο
να τήν προσωπικη πολιτική του !
11 ) Στο συνθέτη Θόδωρο 'Αντωνίου, όίλλον " εύνοούμενο ",
δόΟηκε προφορικη ύπόσχεση νά διευθύνει μέ την όρχ-ήστρα
εργα ' Ολιβιέ 'lεσσιάν, πού ύπάρχουν ολα σέ δίσκους. 'Επι
πλέον ο! μουσικοί μας ύστεροϋν σέ λαμπερό ή· χόχρωμα (άπα
ραίτητο γιά ν' άποδοθοϋν σωστά ;ά έ:ρyα_, τοϋ Μεσσιάν L- "�τσι
, δοκιμες για ενα υποτυπωδως
,
Θά χρειαστοϋν πάρα πολλες
ανε
κτό έρμηνευτικό άποτέλεσμα - καl πάλι κατώτερο τοϋ συν
θέτη καl τ'ίjς ποιοτικ'ίjς στάθμ·ης πού έπιχείρησε νά έπιβάλει
δ Μ. Χ.
5) Ό ίδιος δ Μ.Χ . (άπό κακία σ' έμένα; ) ματαίωσε ετοιμο
ρεσιτάλ μέ τραγούδια Ριάδη πού προσφέρθηκε νά ·ήχογpαφή
σει (συνεννο·ήθηκε γι ' αύτό μαζί μου ) δ 'Έλληνας βαρυτονος
'Αντώνης Κοντογεωργίου. Άντ' αύτοϋ τον έ:βαλε νά ·ήχογρα
φ-ήσει έ:ργα lΊ[πράμς, Σοuμπερτ καt Βόλφ.
6 ) 'Ενώ διαπραγματευόμουν (μέ μεγάλες πιθανό_:rητες έπιτυ;
χίας ) μέ τόν έκπ);ηκτικό, ρωσικ'ίjς καταγωγης, βιολισ-:η
Μπόρις Μπέλκιν την έκτέλεση τ-ίj ς " Όστινάτας " ( 1 9 1 8 )
γιά βιολl και πιάνο τοu Μητρόπουλου - έ:ργο σημαδιακό για
την παγκόσμια μουσική ίστορία , μέ στοιχεία δωδεκάφθογγης
γραφ'ίjς, πολύ πρlν δ Scl1oenbe �g έξαγyείλει ,το 1 2_pθογγο
σύστημά του καl τεχνικά τόσο δυσ�ολο ωστ7 να 7;το�ι ι;ερι
κούς άπό τούς καλλίτερους βιολιστες μας -, ο Μ. Χ., ,ενδιδο� 
τας ίσως σέ πιέσεις, τό παρέδοσε σl: βιολιστ·η μας συV"ηΟως ευ
πρεποuς άπόδοσης πού ομως, παρά τlς προσπάΟειές του,, είναι
σχεδόν βέβαιο οτι δέ Οά έξαρθεϊ στό ίJψος τών άπαιτησεωv
τοu έ:ργου.

·

7 ) Ό ίδιος δ lΊf. X . άπ�σχόλησε ' μετά ;ον Ίαν?υάριο, �άπου
. όρχηστρα, ·ηχογρα ωντα
τρείς μ'ίjνες (ώς τό Πασχα ! } την
�
�
τό Κοντσέρτο γιά πιάνο τοu Μότσαρτ μέ τό Γεωργια�;η. τη
'
2η Συμφωνία τοu Κούρτ Βάιλ καt (γιά νά χουμε ·� συχ·�
τή συνείδησ·ή μας ) μιά πολύ μικρ·)j . συμφωνία - εtσαγωγη του
Μάντζαρου, γιά την δποία Ιiχουμε ν� ποuμε πολλ�. Ί � δ�πάνη
τ'ίjς άπό κάθε όίποψη όίσκοπης και, αντιοικονο\J.ικης αυ-:·ης σ�
ναυλίας, πρέπει νά άν'ίjλθε σέ έ κ α τ ο ν τ α δ ε ς χ ι λ ι α-

δ ω ν δ ρ α χ μ ώ ν , ιΧν δέ:ν ξεπέρασε το έκατομμύριο ! Τόσο
δ Βάιλ οσο καt δ Μότσαρτ ύπ'ίjρχαν σέ δίσκους. Παράλλ-ηλα,
ομως μέ έ:κτακτα .. σέρβις ,, είχε φτιάξει :
α ) δεύτερη όρχ·ήστρα μέ την δποία ·ήχογραφοuσε (γιά λόγους
.. πολιτικ'ίjς " ; ) Ενα 'Ελληνικό Ιiργο γιά χορωδία και όρχ·ήστρα
δίχως . . . νά έ:χει χορωδία. Ί'οu έ:ργου αύτοu (μουσικ'ίjς σκη
ν'ίjς τοϋ κ. lΊΙεν. Παλλαντίου για. την " 'Εκάβη " ) , σέ μιά σω
στη ίεράρχη_ση τών άναγκών τοu άρχε ίου "Ε. Έ.Μ. προ·ηγοuν
ταν πλ'ίjθος όίλλα.
β ) εκτακτο συγκρότ·ημα μουσικ'ίjς δωματίου για. τήν άδικαιολό
γητη ·ήχογράφηση Ιiργων Σφέτσα, τριών τόν άριθμό νομίζω,
πού ύ π 'ij ρ χ α ν σέ καλές ξένες ·ήχογραφήσεις :
Μέσα σ' ολα αύτά άδιαφοροuσε στlς ά.πελπισμένες έκκλήσεις
μου ('ήδη ά.πό τόν περασμένο Όχτώβριο ) γιά τήν έπιλογή,
έκτέλεσ·η και ·ήχογράφηση τών 'Ελληνικών Ιiργων μέ τά δποία
ή Ε.Ρ .'!Ό Θά συμμετείχε γιά δεύτερη φορά στο " Διεθνές Β'ίj
μα Συνθετών " (" Ούνέσκο " ), στό Παρίσι, ά.πό 1 7 ώς 22
Μα·tου έ.ε. Τ·)Jν ά.ποστολή αύτη Ιiφερα σέ πέρας δλομόναχος,
i η e χ ι r e m ί s , κάτω ά.πό την πίεση τών τηλεγραφημάτων
άπό το Παρίσι πού ρωτοuσαν γιά τ·η συμμετοχ·ή μας. 'Αντιμε
τώπισα μύριες δυό δυσκολίες - " τυχαίες " ; 'Αλλά τήν ίστο
ρία αύτή, γιά την ώρα, δέ Θά Θίξω έδώ.
Ί-Ι παρακώλυσ·η ομως τοϋ προγράμματος Έλληνικ'ίjς μουσικ'ίjς
συνεχιζόταν, αν οχι .. σκόπιμα , , τουλάχιστον ά.πό συντυχίες
περιστατικών πού δ συνδυασμός τους ύπαινίσσονταν είJγλωτ
τα γιά προθέσεις ένδόμυχες όίλλες ά.πό τlς έξαγγελλόμενες.
'Έτσι, ώς τη στιγμη τ'ίjς ά.ποχώρησής μου (ά.ρχές ' Ιουνίου ) ,
λόγω συνεχοuς, ύποτίθεται, ά.πασχόλησης τοu άρμοδίου τε
χνικοu μέ το περιβόητο πρόγραμμα Κούρτ Βάιλ τοu Διευθυντ'ίj
Ραδιοφωνίας, δέ γινόταν το " μοντάζ " τριών μεγάλων 'Ελ
ληνικών συμφωνικών Ιiργων ·ήχογραψημένων ά.πό τό Δεκέμβρη
καt το Γενάρ·η ( ! } : τ'ίjς " Πρώτης Σουίτας " ":"ou Σκαλκώτα,
τ'ίjς " Τετάρτ·η ς Συμφωνίας " τοu Δραγατάκη καl τών " Σπου
δών " γιά πιάνο και όρχήστρα τοu �ισιλιάνου ! ( 2 ) .

Τά προγράμματα για. την Έλληνικ·)J Μουσική είχε καΟιερωΟεί
να. τα. παρουσιάζω έγώ. 'lΌ Πάσχα, έπιτέλους, μεταδόθηκε ή
περιβόητη συναυλία μέ τη 2η Συμφωνία τοu Κούρτ Βάιλ καί
το Κοντσέρτο για. πιάνο -:ou Μότσαρτ, ύπό τη διεύθυνση τοu
Μ.Χ. 'Η συναυλία αύτή όίρχιζε, οπως είπα, μέ μια. " Συμφω
νία " (εtσαγωγ·)J ) τοu Μάντζαρου πού, αν δέν ύπ'ίjρχε ή έμή
ταπεινότης, δ Μ.Χ. Θα. ά.γνοοuσε τήν ίJπαρξή της στούς αtώνες
τών αtώνων. 'Εγώ τ·)jν είχα φέρει ά.πό την Κέρκυρα, τήν είχα
κατιΧ. κάποιο τρόπο " ά.νακαλύψει ''. 'Όταν πρότεινα στό Μ . Χ .
να. γράψω δυο λόγια, κατιΧ. τα. καΟιερωμένα, για. την παρουσία
σή της, έκείνος ά.ρV"ήθηκε μέ την ίδια μικροψυχία μέ τήν δποία
.. εκοψε ", στlς 1 5. 2 . 1 976, έκπομπ·)J 'Εθνομουσικολογίας,
γιά να. διαφημίσει " αύλικό " του, (ά.διαφορώντας, ώς συν·ή
Θως γιά τα. ά.ναγγελλόμενα ά.πό τη " Ραδιοτηλεόραση " } ,
δίχ�ς οϋτε ό ίδιος οίJτε κανένας όίλλος " ύπεύΟυνος " να. μέ
ένημερώσει γι' αύτό. 'Όπως χα! νά έ:χουν τά πράγματα, τήv
παρουσίαση της συναυλίας ά.νέλαβε όίλλος. Καl . . . Ιiγιναν οί
έξ'ίjς χοντρές γκάφες :
1 ) Τό Ιiργο παρουσιάστηκε σιΧ.ν προερχόμενο άπό χειρόγρ,αφο
τ'ίjς γραφ'ίjς του γιά πιάνο. Στήν πραγματικότητα προερχοταν
απο ε κ δ ο σ ·ή του, στή μορφ·ίj αύτ·ή, ά.πό τον ιταλικό οίκο
Βεντουρίνι, τον περασμένο αtώνα, σέ όίγνωστη χρονολογία.
2 ) Δέν άναφέρΟηχε οτι τό liργο πού παρουσιάστηκε σιΧ.ν " παγ
κόσμια πρώτη έκτέλεση ", στ-ίjν πραγματικότητα παίζεται
πολύ ταχτικιΧ. στ·)jν Κέρκυρα, διασκευασμένο για. μπάντα ! Παγ
κόσμια � · έκτέλεση δέν ·)jταν παριΧ. ή νέα, ά.ριστοτεχνική χαί
στο ίJφος τ'ίjς έποχ'ίjς ένορχήστρωσή του ά.πό τόν έ �αίρε�ο "Αγ
γλο μου σικολόγο 'r��ν Θ όρνλεϋ, εt?ι Υ;ό ι�ελετητ� τ?υ ε. �γο�
τοu Σκαλκώτα, που εμεινε 3 χρόνια επι τουτου στην Ελλαδα.
τον όίνθρωπο πού, ίJστερα ά.πό πρότασή μου, στlς '1 9.9.75,
έπέτειο τοu Οανάτου τοu Σκαλχώτα, έτοίμασε μιά, κατά γενι
χη δμολογία, σuγχλονιστικ·)J έχπομπ·)j γιά τον 'Έλληνα συνθέ(2) Το ϋ τελεΙJταfου αύτοu έργο υ τό μοντιίζ έγ1 1•ε τόι• ' Ιούλιο,
ϋστερα rlπό aπειρες πιέσεις τοϋ συνΟέτη !

τη. 'l'οϋ ά.νΟρώπου αύτοϋ, πού Οά ηταν ά.πόχτημα γιά τό Έλ
ληνιz.ό Ραδιόφωνο, ά.γνο·ήθηκε τελείως πρόταση νά ερΟει νά
δοιιλέψει μέ ορους πού ·)jταν πρόθυμος νά διαπραγματευτεί καl
μέ άποδοχές σίγουρα μικρότερες άπ' έκε!νες πολλών " ·ή μετέ
ρων " πού διορίζονταν ά.νεξέλεγκ-:α.
3 ) Άγνο·ήΟηκε τελείως (θά Ιίπρεπε νά τ'ίjς εlπωΘεί τουλάχι
στον έ:να " εύχαριστώ " ) ·ή 'Αναγνωστική 'Εταιρία Κερκύ
ρας πού τόσο διευκόλυνε τήν άποστολή μου καl έπέτρεψε τή
φωτοτύπηση τ'ίjς Ιίκδοσης Βεντουρίνι !
Ή

προσωπι κ ή μου συ μ βολή

Σ' αύτή τ·Ιj βακχεία τ'ίjς άποδιοργάνωσης, τί μπόρεσα νά κάμω;
Ποιά η ταν ή προσωπικ·ή μου δουλειά; Πέρα ά.πό τή συμμε
τοχ·ή μου σέ συσκέψεις, οπου ol εtσ·ηγήσεις μου γιά καίρια Θέμα
τα γίνονταν στ·Ιjν ά.ρχή καl καταρχ·Ιjν δεκτές μέν άλλά τελικά
τά πράματα Ιίπαιpναν πολύ συχνά &λλ·η τροπή στόν " Αύλό ",
λάβαινα μέρος στον προγραμματισμό, φρόντιζα νά έλέγχω τήν
όρΟότ·ητα οσων κειμένων προλάβαινα ή' . . . δέχονταν νά ύπο
βάλλουν στον Ιίλεγχο καί, στό διάστημα τ'ίjς καρδιοπάθειας τοϋ
J'l'! . X . είχα, άνεπίσημα πάντα, τή γενική έποπτεία τ'ίjς δμαλ'ίjς
λειτουργίας τοϋ Ι' Π ρογράμματος: Μην ξεχνiiτε οτι ή έπίση
μη lδιότ·ητά μου ·)j ταν .. εκτακτ&ς συνεργάτης προγράμματος φροντιστής " . Τό δίμηνο αύτό, προσωρινά βέβαια, καl μέ -:·Ιjν
έπιβυ/;Ιj μιiiς αύστηρ'ίjς πειθαρχίας π'ίjραν τά πράγματα κάποια
μορφή. Πάνω ά.π' ολα, φρόντιζα γιά τ·Ιjν "Ε. Έ. Μ. Περιέργως
ομως, 8, τι πέτυχα στόν τομέα αύτό, τό πέτυχα κυρίως κατά
τό διό:στημα άπό 1 ης 'Απριλίου 1975 (τότε ά.νέλαβα ύπηρεc:lα_)
i�ς τό α' δεκαπενΟήμερο τοϋ 'Ιανουαρίου 1 976. Τό-:ε δ Jl' [. X .
Ιίκαμε διοικητικ·Ιj " άναδιάρΟρωση ", μοϋ άφαίρεσε πλ'ίjΟος
καθηκόντων (προφανώς άνησύχησε έπειδ·Ιj είχα έπιτύχει έκεί
οπου ό lδιος, λόγω όκνηρίας καl άμελείας είχε άποτύχει ! )
άλλά μοϋ άνάθεσε " έπίσ·ημα " (καl προφορικά, πάντα ) τή
φροντίδα γιά τήν 'Έ. Έ . ΊΙ' l . '!Ι'lοϋ ζ·ήτησε τότε μιά έ:κθεση γιά
τήν όργάνωση τ'ίjς σχετικ'ίjς ύπηρεσίας. 'Όταν τοϋ τήν Ιίδοσα,
τήν Ιίβαλε, κατά τό συνήθειό του (Ιίτσι άντιμετωπίζει πλ'ίjΟος
έγγράφων ! ) στο συρτάρι του καl τ·)ιν άγνόησε. Καl ταυτό
χρονα, &ρχισα νά . . . άγνοοϋμαι συστηματικά ά.κριβώς σ ο,τι
άφοροϋσε τήν "Ε. Έ . Μ. Προσπάθ·η σα νά καταπνίξω τή βα
θιά άπογο·ήτευση καl πικρία πού ΙίνιωΟα καl νά δουλεύω συλ
λέγοντας εlτε παρτιτοϋρες, εrτε &γνωστες καl παλιές ήχογρα
φήσεις 'Ελληνικών Ιίργων γιά τό άρχείο, έκπομποποιών
τας τες.
' Ενώ διορίζονταν κόσμος καl κοσμάκης δέν είχα μήτε έ:να μη
χάνημα φωτοαντιγράφων (τό μοναδικό τ'ίjς Ε . Ρ . Τ . δέ χω
ροϋσε πάντα σελίδες μουσικ'ίjς καl ·)jταν συν-ηΟέστατα άπασχο
λ·ημένο μ' αη·η δουλειά· κάποιο &λλο πού, οπως &κο,υσα, άπ? 
τελοϋσε δωρεά κάποιου φιλόμουσου στό Μ.Χ. στ·ηθηκε μεν
κάποια μέρα Θριαμβευτικά πλάι στό γραφείο του ά.λλά ούδείς,
ϋσο ή' μουν έκεί, φρόντισε νά πάρει πίστωση γιά ν' άγοράσει
ύλιχά λειτουργίας του, χαρτl κ.λπ. ).Μ·ή τε καl έ:ναv ά.ντιγρα
φέα πού νά έτοιμάζει πάρτες 'Ελληνικών έ:ργων γιά έκτέλεση.
'Επιπλέον, ol τρόποι τ'ίjς lδιαιτέρας τοϋ l\>f .X . , άτόμου κατ'
έξοχήν ,παρο ι; μητικοϋ στlς άντιδράσεις του, η ταν ά.παr άδε
χτες : 'Ενώ μοϋ είχαν άφαιpεΟε! ολες οι άρμοδιότητες, ·η_ κυ
ρία αύτή (γιά τήν δποία μίλησα πιό πάνω ) άγνοώντας ολο τό
μόχθο μου (οχι σπάνια 1 6 ι-:.�ρες δουλειά τήν ήμέρα ) τ'ίjς πε
ρασμένης χρονιiiς, μέ ρωτοϋσε περίπου τί δουλειά εκανα !
'Ό,τι λοιπόν Ιίχαμα γιά τήν "Ί!,.'Ε.Μ. τό Ιίχαμα, ούσιαστιχά,
μεταξύ 'Απριλίου 1 975 καl άρχών 'Ιανουαρίου 1 976. Καl τl
δέ Οά είχα κάμει, μέ χάποια στοιχειωδώς μεγαλύτερ·η κατα
νόηση καl συμπαράσταση άντl γιά τlς κρυφές μοχθηρίες, τlς
μικρότητες η τά οποια κελεύσματα τ'ίjς ά.νασφάλειας τοϋ Μ.Χ .
Ό δποίος, έπιπλέον, δίχως νά μέ ρωτ·ή σει, μέ άποκάλεσε κά
ποτε " δεξί του χέρι " (βλ. " ΈλευΟεροτυπία " 1 2 . '11 . 1 975 )
γιά νά καλυφθεί πίσω ά.πό τό 6νομά μου. "ΗΟελα ά.πό τότε να
ύποβάλω παραίτ·ηση άλλά μεσολάβησε τό i:ίμφραγμά του, δπ?
-:ε ή άποχώρ·ησ·ή μου Οά άποτε).οϋσε ά.·ή Οεια : ή έπισφαλης
κατάσταση τ'ίjς ύγείας του τότε ·)j ταν καl Ιίνας ά.πό -:ούς λόγους
γιά τούς δποίους ά.νέστειλα τ·Ιjν άποχώρησή μου.
lI ρ ο σ \ύ π ι κ ά λοιπόν στό 9μηνο αύτό έξασφάλισα άπό
ξένους ραδιοσταθμούς, άπό tδιωτικές πηγές άνυποψίαστες στο
μ·η εtδικό καl άπό τούς lδιους τούς συνΟέτες η προώθησα σ-:·Ιjν

έκτέλεση 5lι. μεγάλα 'Ελληνικά lίργα : πολλά ανασυρα άπο
&δικη άφάνεια 8εκαετιών στlς βιβλιοθηκες. "Αν αύτή τή στιγ
μή τά Ιίργα τοϋτα ύπάρχουν στο άρχείο, αύτδ όφείλε·•αι σέ
μένα καl μόνο. 'Ανάμεσά τους 8υο " συμφωνίες " (εtσαγω
γές ) τοϋ Μάντζαρου, ol " Θρησκευτικές 'Εντυπώσεις " τοϋ
Λαυράγκα, ·ή " Ταφή " καl τδ " Κοντσέρτο Γκρόσσο " τοϋ
Μητρόπουλου, ή " Πρώτη Σουίτα " καl ·ή γιγαντιαία " Κλασ
σική Συμφωνία " τοϋ Σκαλκώτα, ή οπερα τοϋ Κουνά8η " 'Η
'Απόδραση " (ένήργησα γιά νά σταλεί μ·ήνυμα προς τή Βαυα
ρική Ραδιοφωνία προκειμένου νά ·ήχογραφηθεί ·ή παγκόσμια
" πρώτη " της, γιά λογαριασμο τ'ίjς Ε.Ι>.Τ. ) , περl τlς 1 5 ·'ηχο
γραφήσεις (τά 'Άπαντα σχε8όν τών έκτελεσμένων Ιίργων του )
έ:ργων Γιάννη Χρήστου, ή σπανιότατη ·'ηχογράφηση τ'ίjς " Συμ
φωνίας τοϋ Χριστοϋ " τοϋ Πεpπέσσα (πού έμφανιζόταν ξανά,
ϋστερα άπό 8εκαε-:ίες, στο προσκήνιο τ·ϊjς μουσικ'ίjς μας ) μέ
-:ή Φιλαρμονικη τ'ίjς Νέας 'Υόρκης ύπο τον Δ. Μ·η τρόπουλο
κ.&. 'Ακόμα καl τή Σονατίνα γιά βιόλα καl πιάνο, τοϋ Καρυω
τάκη, έ:πεισα τούς 'Αντράς φον Τόσεγκι καl Γιάννη Βακαρέλ
λη νά ·'ηχυγpαφ-ήσουν - ή παρουσία τ'ίjς βιόλας είναι έλάχιστη
στή μουσική μας φιλολογία καl τήν ϋπαρξη ένος τέτοιου έ:ργου
Οά άγνοοϋσε τελείως έ:νας μ·η εt8ικός. 'Αναλυτικότερα 30 &γνω
στα έν πολλοίς 'Ελληνικά έ:ργα προωθήθηκαν άπο τον ύποφαι
νόμενο στήν έκτέλεση, ένώ &λλων 2Lι περίπου ol ·ήχογραφή
σεις συγκεντρώθηκαν στο άρχείο. Τά 5tι αύτά έ:ργα είναι τών
Βάρβογλ·η (1 ), Λαυράγκα ( 1 ), Καρυωτάκη (2 ), Παπαϊωάν
νου {3 ), Σισιλιάνου (2 ), Κουρουποϋ (3 ), 'Αθηναίου ( ·ι ), Ίωαν
νί8η (1 ), Δραγατάκη (5 ), Μητρόπουλου (2 ) , Σκαλκώτα (2 ) ,
J\:ωνσταντινί8η (2 ) , Γρηγορίου (2 ) , Χρ·ήστου (περί τ ά 1 5 ) ,
Κουνά8η (2 ) , Βασιλειά8η ( ·Ι ) , 'Αντωνίου { 2 : μουσικ·Ιj σκην'ίjς
γιά το " Ρινόκερω " τοϋ 'Ιονέσκο καl " Κουαρτέττο τζιοκόζο" ) ,
Ζώρα ( 1. ) , Εύαγγελάτου ( '1 ) , Περπέσσα {1 ) , 'Απέργη ( 2 ) ,
Μάντζαρου (2 ) καl Ξαν0ου8άκη (1 ) .
Στά παραπάνω δέν ύπολογίζω σημαντικο άριΟμο ·IΊΧογραφ-ή
σεων έ:ργων Τερζάκη καl Ά8άμη (δέν εχουν μεταδοθεί ολα )
οπως έπίσης καl τά έ:ργα έκείνα πού διάφοροι συνθέτες (Ρι
ζιώτης, Σφέτσας, 'Αντωνίου κ.&. ) 'ι\ έκτέλεσαν στήν Ε.Ρ.Τ.
η παρά8οσαν ·'ηχογραφήσεις τους χάρη σέ άπευΟείας συνεν
νόηση μl: το Μ.Χ. - πάντα 6μως μέσα στά πλαίσια τ'ίjς πο
λιτικ'ίjς πού είχα θελ·ήσει νά χαράξω. Οϋτε καl τά 20 περίπου
&λλα έ!ργα (παρτιτοϋρες, ·ήχογρα'fήσεις ) πού τοϋ κάκου έπι
χειpοϋσα νά προωθήσω τή στιγμη τ'ίjς άποχώρ·ησής μου. Ό
πωσδ·ήποτε ύπολογίζω οτι χάρη στο πνεϋμα πού έπικράτησε
κατά το διάστημα αύτό, ·ή Ε.Ρ.Τ. {βιβλιοθήκη, ·ήχητικά άρ
χεία ) πρέπει να πλουτίστ·ηκε μέ ·1 50 περίπου 'Ελληνικά εργα.
Καl παρόλο πού ή 8ιαδικασία έπιβολ'ίjς του δέν άκολούΟησε
πάντα τούς δημοκρατικούς έκείνους . τρόπους πού Οά το κατο
χύρωναν περισσότερο, δέ μπορώ νά μήν έξάρω το άσυv-ήΟιστα
ύψηλο έπίπεδο τών έκτελέσεων - ·ήχογραφ·ήσεων πού, άσφα
λϊ;:,ς, δέν εχει προηγούμενο στά χρονικά τ'ίjς 'Ελλ·ηνικ'ίjς Ρα
διοφωνίας.
Κ ατ άλογοι ή χη τι κ οϋ ύ λι κ οϋ , διαφύλαξή του

Άπο .τά σοβαρότερα προβλήματα τ'ίjς Ε.Ρ.Ί'. είναι δ άντιοι
κονομικος καl άπηρχαιωμένος τρόπος φύλαξης καl διακίνη
σης -:οϋ ·'ηχητικοϋ ύλικοϋ (δίσκοι) καl δ άντιεπιστ·ημονικος
�ρόπος ·� ά �χει�Οέ �ησης " ·fι :· κι; ταλ�γογράφησής " του,
αν μπορει καν να γινει λόγος για κατι τετοιο.
Κανονικά {αύτο το σύστημα άκολουθοϋν πολλές ξένες ραδιο
φωνίες ) Οά επρεπε κάθε νέος δίσκος πού παραλαμβάνεται άπό
τήν E . l� . T . νά ·'ηχογραφείται άμέσως σΕ: μαγνητοταινία. Στή
μαγνητοταινία 1 ) νά έπικολλiiται δακτυλογραφημένη έτικέ
τα μέ πλήρη στοιχεία του (συνθέτης, τίτλος εργου, χρονο
λογία του, τά μέρη του, έκτελεστές, έταιpία καl άριθ. δίσκου,
?ιάρκει,α, κυρίως, ,κά0ε σύνθεσης πού ,περιέχει Κ-!•Π. ). 2 ) Τά_
επισυναπτεται στην ταινία φωτοαντιγραφο των κειμένων
(φυλλάδιο ·fι έξώφυλλο ) πού συνοδεύουν το δίιτκ<ι. Μετά τή
μαγνητοφώνηση δ δίσκος Οά σφραγίζεται καl Οά πηγαίνει στή
δισκοΟ·ή κη, πού θά λειτουργεί μόνο σάν άρχείο. Ό δίσκος Οά
χρ·η σιμοποιείται ξανά γιά ·'ηχογράφ-ηση μόνον άφοϋ, ϋστερα
άπό &πειpες χρήσεις, φθαρεί ·ή μαγνητοταινία. οι παραγωγοί
Οά έργάζονται μέ μικρά, σχετικώς, μαγνητόφωνα πού θά
πρέπει νά προμ·ηθευτεί το ϊδρυμα.
Σ·ή μερα ol δίσκοι κυκλοφοροϋν σχεδον άνεξέλεγκτα στά χέ81

pια τών παραγωγών πού συνήθως τούς παίρνουν και σπίτια
τους, κάποτε σέ μεγάλες ποσότητες, παρά τtς διαμαρτυρίες
τών ύπευθύνωv τ'ίjς δισκοθήκης - δπως η κυρία πού ε!χε
πάρει 1 0 8 δίσκους ( βλ. άvωτέρω ) . οι tδιοι οι δίσκοι χρησι
μοποιοuvται καt γιά μουσικές έπεvδύσεις έκπομπών πρόζας
(θεάτρου κ.λπ. ) . Το άποτέλεσμα ε!vαι δτι ίtτσι δπως κυκλοφο
ροuv άπρόσεκτα άπο χέρι σέ χέρι, ϋστερα άπο 2 3 χρήσεις
" χτυποuv " καt καταντοuν όίχρηστοι. Ή ζημιά πού ίtχει ύπο
στεί το Έλληνικο Δημόσιο άπο τη φθορά τών δίσκων μετά το
'1 950 ε!ναι άνυπολόγιστη : δυστυχώς δέv άποτιμiiται μόνο
σέ χρ'ίjμα έπειδη οι περισσότερες παλιές έγγραφές σέ δί
σκους, εtτε 'Ελληνικές (ίtχουν καταστραφεί άνεκτίμητοι προ
πολεμικοι δίσκοι 78 στροφών ) εtτε ξέvες, σπάνια ξαναεκδί
δονται.
-

Το ·ήχητικο άρχείο σοβαρ'ίjς μουσικ'ίjς (το tδιο, λέγεται, συμ
βαίνει και μέ της έλαφρ'ίjς) παραμένει άκαταλογογράφητο η τουλάχιστον παρέμεvε ώς πρόσφατα. 'Υπάρ((ουv κάτι τρι
σάθλιες κίτριvες καρτέλλες, κακογραμμέvες με ·το χέρι, πού
συχνά δέν άναφέρουν τη διάρκεια κάθε ίtργου - άπαραίτητη
προϋπόθεση γιά νά συνθέσει κανεtς ίtνα ραδιοφωνικο πρόγραμ
μα. Ή σύνθεση λοιπον τών προγραμμάτων σοβαρ'ίjς μουσι
κ'ίjς γίvεται μέ τοv έξ'ίjς πρωτόγονο τρόπο : Καταρτίζεται ίtνα
πρώτο .. σχέδιο ,, έκπομπ'ίjς, μέ διάφορα ί!ργα πού οι διάρ
κειές τους ε!vαι γνωστές κατά προσέγγιση. οι παραγωγοt
έξορμοuν στη δισκοθήκη γιά νά τά βροuν, μέ βάση τlς τρισά
θλιες καρτέλλες. 'Όταν τά βρίσκουν (δέ συμβαίνει πάντα αύτο )
άρχίζει η διαδικασία τροποποίησης τοu άρχικοu σχεδίου :
" κόψε - ράψε ". Θά πρέπει νά σημειωθεί ϋτι το ποσοστο
τώv δίσκων πού άναφέρουν τlς διάρκειες τών περιεχομένων
συνθέσεων ε!ναι πολύ μικρό.
Στην Ε.Ρ.Τ. ύπηρετεί -\]δη βιβλιοθηκονόμος - δισκονόμος,
!κανη νά άναλάβει την καταλογογράφηση τοu ήχητικοu ύλι
κοu (τουλάχιστον σοβαρ'ίjς μουσικ'ίjς) έπικεφαλ'ίjς μικροu
συνεργείου. Χρειάζεται τριπλος κατάλογος (3 διαφορετικές
καρτέλλες ) : κατά συνθέτες, κατά μουσικές μορφές (λ.χ. συμ
φωνίες, κοντσέρτα, κ.λπ. ) καl κατά έρμηνευτές. Ή διαδικασία
θά συντομευτεί έκπληκτικά αν χρησιμοποιηθεί δ ήλεκτρονικος
ύπολογιστης της Ε.Ρ.Τ. δ δποίος λέγεται δτι ύποαπασχολεί
ται. Μόνο γιά το ·ήχητικο άρχείο σοβαρ'ίjς μουσικ'ίjς, χρειά
ζεται νά λειτουργήσει 4' 5'. Στον ύπολογιστη αύτο άρκεί
νά δοθ�uν μι� φορά �ά στοιχ�ία, Χ;άθε δίσκου η μαγvητοται
νίας για να' τα κατανειμει στους επι μέρους καταλόγους.
-

Τονίζεται ξανά δτι η έργασία αύτη πρέπει νά γίνει μέ παράλ
ληλη κ α τ ά ρ γ η σ η της δισκοθήκης και άπόσπαση τοu προ
σωπικοu της στην ταιvιοθήκη, η δποία τότε θά κινείται, φυ
σικά, πολύ περισσότερο. 'Η δισκοθήκη,, δπως εtπαμε, θά ύ
πάρχει σάν άρχείο. Τά όφέλη, βραχυπρόθεσμα και μακροπρό
θεσμα, άπο μιά τέτοια έργασία θά ε!ναι τεράστια. Ή Ε.Ρ.Τ.
θ' άποχτήσει εvα άκατάλυτο, δλοένα πλουτιζόμεvο, ήχητικο
άρχείο, � σύνθεση τ�ν �αδιοφωνι;<ών πρ�γραμμ�των θά γ ίνε
1
ται ταχυτατα και υπευθυνα, θα μπορεσει να προχωρησει
πολλούς μ'ίjνες μπροστά ( δπως σέ ξένες ραδιοφων(ες ) καt
τά προγράμματα αύτά θά παραδίδονται εγκαιρα στη " Ρα
διοτηλεόραση ".
Στην καταλογογράφηση αύτη άντιδροuσαν μερικοί παλιοί
παραγωγοι μέ το πρόσχημα δτι δέ μποροuν νά τη " συνη
θίσουv ". Στηv πραγματικότητα δρισμένοι χρησιμοποιοuν τούς
δίσκους της Ε.Ρ.Τ. γιά " μουσικές έπιμέλειες " όίσχετων μέ
το rδρυμα διαφημίσεων (κινηματογραφικών λ.χ. ) η γιά μου
σικές έπεvδύσεις θεατρικών ί:ργων. Βέβαια, ή άρχη μιiiς τέ
τοιας καταλογογράφησης, άπο τη βιβλιοθηκονόμο πού άνάφε
ρα, ε!χε -\]δη άρχίσει νά γίνεται, τη στιγμη της άποχώρησής
μου. "Αν δμως ή δουλειά δέ γίνει σωστά, μπορεί μέν νά εύ
κολυνθοuv, γιά ίtνα διάστημα ο! παραγωγοι στη σύvθεση τών
προγραμμάτωv, άλλά δέ θά έμποοιστεί ή τεράστια φθορά
τών δίσκων. 'Απαραίτητο ε!vαι ή διαδικασία αύτή, σταδιακή,
νά συνδυαστεί μέ τη μαγνητοφώνηση τοu ύλικοu και το κλεί
σιμο της δισκοθήκης.
Τη λύση αύτη ύπέδειξα έξαρχ'ίjς στο Μ.Χ. σάν την πρωταρ
χικ� τερη r?"ω 1 π�οϋπόθεση γιά δποι�δήποτε πρόοδο. �έν �δει
,
ξε ομως να τηv αvτιμετωπιζει
μέ τη δέουσα προσοχη και δέν
ε!μαι βέβαιος αν ή έργασία θά προχωρήσει ως το τέλος σω
στά. Μακάρι τά γεγονότα νά μέ διαψεύσουν.

Έπίλο γ ο ς

Φαντάζομαι τοuτο το κείμεvο, 5ταν έγώ δέν υπαρχω πιά,
στά χέρια κάποιου έρευνητ'ίj τ'ίjς 'Ιστορίας της 'Έντεχνης Νεοελ
ληνικ'ίjς Μουσικ'ίjς, άvάμεσα σέ χιλιάδες όίλλες γραφτές μαρ
τυρίες: στά παρθένα του μάτια θά πρέπει νά τεκμηριώvουν τήv
ιστορικη πραγματικότητα δμότιμα μέ: τοuτο δώ. Γι' αύτο τον
αύριανο έρευνητη κυρίως ξόδεψα όίφθονο χρόνο και μόχθο
γιά νά γράψω τούτη δώ τη μαρτυρία. Καl τον θερ
μοπαρακαλώ - έκείνον ε!δικά, τοv όίγvωστο κ' tσως άγέν
νητο - vά την προσέξει πιότερο άπο όίλλες. 'Όχι γιατt δέν
πιστεύω (δέ θ έ λ ω νά πιστεύω κάτι τέτοιο ! ) πώς κι άνάμεσα
στούς συγκαιριvούς άναγνώστες δέ θά βρεθοuν οι όίξιοι vά εύαι
σθητοποιηθοuv άπο το δποιο της μήvυμα. 'Αλλά γιατt συχνά,
στtς ιστορικές άναδιφήσεις μου γιά την 'Έ. Έ.Μ. ί:πεσα σ/:
μαρτυρίες μισές, σέ κενά έπώδυvης σιγ'ίjς άπ' έκείνα πού βά
ζουv τη φαvτασία σέ πειρασμό. Μέ τηv κριτικ·ή μου το λοι
ποv μόχθησα (καt μοχθώ ) νά ύπηρετ·ήσω πάvω άπ' ολα την
!στορικη άλήθεια. Γι' αύτο καt θέλω νά προφυλάξω το μελ
λοvτικο έρευνητη άπο τέτοια " κεvά σιγ'ίjς " όργαvωμένα άπ'
τά σημερινά συμφέροντα κι άνάλογα μέ τlς δυvάμεις μου νά
τοu περάσω άτόφια κι άκέραιη την άλήθεια - άδιάφορος γιά
τlς δποιες πρόσκαιρες συνέπειες : άλήθεια ταυτιζόμενη μΕ:
μιά κραυγη άγωνίας κι άπόγνωσης πού δΕ:ν ε!vαι μονάχα δική
μου άλλά καl πολλώv συγκαιρινών μου πιο όίξιων άπο μέ.
Ε!ναι όίνθρωποι πού μετά το " οχι " τους στην έφτάχρονη
σκλαβιά παραγκωνίζονται σήμερα κρυφά, όίτεγκτα κι άνελέη
τα άπο όίτομα μέ Ούvαμη περίσσια άλλά κι άκόμα πιότερες
άδυναμίες χαραχτήρα. ''Αvθρωποι μέ γvήσια εύψυχία καl
προσόντα πού τά όίτομα αύτά, μέ τη νοσ·ηρη άνασφάλειά τους,
έμποδίζουν μΕ: κάθε τρόπο - δπως ίtχουν κάθε δικαίωμα άπ' το νά προσπαθήσουv νά βγάλουν τη μουσικ·ή μας άπ' τά
άδιέξοδά της, μέ μέσα ϋμως δημοκρατικά, έπιστ·ημονικά και
Ι:ντιμα, δίχως σατραπικές αύταρέσκειες κι αύτοδιαφημιστικά πυ
ροτεχνήματα. 'Άνθρωποι πού δ ι ώ κ ο ν τ α ι γ ι ά τ η ν ά ξ ί α
τ ο υ ς (σήμερα, vαί ! ) καl συχνά κατασυκοφαντοuνται . οι σκολιl:ς
άτραποl πού άκολουθεί ή σκέψη τών ισχυρών η ταλαvτού
χων " διωκτών τους !:χει, δυστυχώς, σκαρώσει ε!δικούς τρό
πους άvτιμετώπισης ϋσων ένοχλοuν τούς φόβους η τον έρα
σιτεχνισμό τους μέ τον όρθολογισμο η την έπιχειρηματολογία
της άντρίκιας οημιουργικότητάς τους: δχι σπάνια τούς λένε
" ναl " άπο μπροστά, τούς δικαιώνουv μέ τά χεΟ;η καt τούς
μάχονται άπο πίσω, στήνοντας μύριες ϋπουλες, άόρατες καt
δυσμάχητες άπο τον εντιμο κ' εύθύ παγίδες.
"

Τι:ί δσα έδώ άποκαλύπτω δέν ε!ναι παρά έλάχιστο μέρος μιiiς
πολύ πλουσιότερης σέ πίκρες κ' εύρύτερης έμπειρίας. Δέν ήρθε
άκόμα ή στιγμη νά μιλήσω γι' αύτήv. Γιά την ώρα άρκεί νά
ξέρετε ϋτι ή ζωη ένος άνθρώπου σάv κ' έκείνους στούς δποίους
άναφέρθηκα πιο πάνω, σ' έκείνους στούς δποίους πιστεύω,
μπορεί νά γίνει σ ή μ ε ρ α σταυρικ·ή. Μίλησα πιο πάνω γιά
τον έρευνητη τοu μέλλοντος μά νιώθω πώς χρωστώ άκόμα
ίtνα λόγο στο σημερινο άναγνώστη. Πολύ πρόσφατα μόλις, δ
Έλληvικος Λαος όίρχισε νά διαβλέπει κάτι άπο τ-)Jν πραγμα
τικη μορφη της νεότερης 'Ιστορίας του. 'Ακόμα πιο άνίδεος
μένει γιά την 'Ιστορία τ'ίjς κουλτούρας του. Ό μακροχρόνιος πο
λιτισμικος ύποσιτισμός του και ο! ταυτοφωνίες κάποιων όίκρι
των κι άvαρμόδιων έγκωμίων γιά δ'ίjθεν " έπιτεύγματα '',
φυσικο ε!ναι νά σκοτίσουν την κρίση του.
Γι' αύτο κι ας μη σταθεί διόλου στην άτομικη μου περίπτωση,
πού άποτελεί μιά μόνον πτυχη τών " πεπραγμένων " τοu Μ.Χ.
στην Ε.Ρ.'Γ. "Ας κυττάξει πιο πέρα άπο τά πρόσωπα, πιο
βαθιά. Εtθε κείμενα σάv κι αύτο - πού το θεωρώ ταπεινη
συμβολη στη βιβλιογραφία τ'ίjς 'Έντεχvης Νεοελληνικ'ίjς
Μουσικ'ίjς καt . . . τοu Μ.Χ. - νά βοηθ·ήσουν τήν Κοιvη
Γνώμη ν' άνοίξει τά μάτια της.
'Ιούνιος - Αϋγουστος 1 9 7 6
ΓΙΩΡΓΟΣ
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'Αναγκαστικά. άλλο ενα δ ι πλό τεύχος κ ι άλλο itνα δ ιπλό Δί

μ!JΙ'ο. Φτάνοντας &; τίς σελίδες αυτές, itχετε i;δη καταλάβει
πώς τό " Θ , . έπιχειρεί καί νέα άvοίγματα. Όσο κι άν ξαφνιά

σαν μερικούς, τελι κά Θά πειστούν κι αύτοί πώς, σ·τήν ούσία,
δλα τους έξυπηρετούν βασικούς στόχους του " Θεάτρου ".
Μ ιά άπόδειξη , σέ τρείς είκόνες :

Είκόνα Π ρώτη : Τό περιστατ ι κό Βεάκη (Δές Άστερίσκο) .
"Ενας τηλεΘεατιiς δέν εχει άκούσει ποτέ τίποτα γ ι ' αύτόν.
Κ' ενας ιiθοποιός πλη ροφορεί τό πανελλήν ι ο πώς ό Βεάκης
- ό μεγαλύτερος ελλιι νας ιiθοποιός του αίώνα - 11 ταν . . .
ενας ιiΘοποιός!
Είκόνα Δεύτερη : Στήν Έθνικ1i Πινακοθιi κ η , εκΘεση Εργων
ζωγραφικijς του Παπαλουκά. 'Αρα ιοί ο[ έπισκέπτες, σχολιά
ζουν κιόλας: Δέν εχει καυτά ( ! ) Θέματα. Tiiν ίδια μέρα, όμιλία
- ξενάγηση τijς ' Ελένης Βακαλό : " Στιiν 'Ελλάδα χάνουμε,
κάθε τόσο, τιiν περιουσία μας τήν πνευματική . [Δές άρθρο :
Χαμένα κεφάλα ι α ] . Άν είχαμε κατανοήσει έγκαίρως τi εκανε
στιΊ ζωγραφική του ό Παπαλουκάς, πολλά άπ' δσα μάς 1]ρ
θαν άπέξω (μέ τά διδάγματα τού Μοντριάν, του Καντίνσκυ καi
τών νεότερων), θά 'μαστε ετοιμο ι νά τά δεχτούμε, χωρίς χά1111 Διπλό καi καθυστcρη μένο, ναί .
Τό " Θ , δμως, δέ χάνει τόν κα ιρό του
ώσπου νά φτάσει στά χέρια σας. 'Αν
τίθετα . Πολλαπλασιάζει κιόλας τήν
προσπάθειά του . 'Αλλιώς δέ θά μπο
ρούσε, σ' ενα τεύχος, νά υπάρχουν ά
φιερώματα στό Βεάκη , στό Σιδέρη, στό
Μ πρέχτ, δέκα κείμενα άπό τή Διεθνij
Διάσκεψη Θεάτρου, οί έννιά σελίδες
τι] ς μαρτυρίας Λεωτσάκου, τό άρθρο
η]ς Βακαλό, εντεκα σελίδες
τοκου
μέντα, τόσα άλλα άρθρα, κείμενα, σχό
λια, στοι χεία κ' 11 πληθώρα ηϊς είδι
κijς είκονογράφησης. Ή δποια γκρίνια
είναι δεχτιi . 'Αλλά κ' ή άναγνώριση
τijς δουλειάς πού γίνcτα ι , είναι δι κ1i
σας όφειλή.
"

1111 Έκλειψη Μ ι νωτη άπό τiς στι] λες
μας ; Όχι δά! Δέ χρειάζονται έρωτημα
τ ι κά . Οϋτε ε ίκασίες. 'Αηδιάσαμε, μόνο,
άπό τόν όχετό πού εσπασc πιά στήν
'Αγίου Κωνσταντίνου κα i βρώμισε τόν
τόπο ! Άφιiσαμε νά σκορπίσουν λίγο
οί πνιγη ρές άναθυμιάσεις πού άναδί
νονται άπό τίς ση]λες τών έφημερίδων,
πού περιγράφουν - άλίμονο πόσο κα
θυστερημένα . . . - τους άθλιους άθλους
του κ. Γενι κού. Οί πιό πρόσφατοι :
'Απάνθρωπες άπολύσεις καλλιτεχνών
πού, γιά λίγα μόνον ήμερομ ίσθ ια, χά
νουν τιi σύνταξής του. 'Ανάλγητες άπο
λύσεις δυό έγκύων 1iΘοποιών μέ τ ή
στυγνιi " δ ικαιολογία " στό Διοικητικό
Συμβούλιο : " Αυτές Θά γκαστρώι•οιιται
καί τό 'Εθνικό Θά πληρώνει ; " ! Ή προσ
βλη τι κ1i γιά τό ύπόλοιπο προσωπι κό,
μ ι σθολογικιi εϋνοια σέ προσκειμένη
του πρωταγωνίστρια. Ή μ ι κροψυχία
του, νά ματαιώσει - μέ ni δ ι καιολογία
τijς έγχείρισης προστάτη - τόν προ
γραμματισμένο στά Έπιδαύρια " Φι
λοκτιiτη ", μόνο καί μόνο γιά νά μήν
τόν παίξει ό άξιος καί σεμνός Στέλιος
Βόκοβιτς. Κα ί , στή συνέχεια - ό . . .
άνιiμπορος άπό τήν έγχείριση 1 - ν '
άναπληρώσει τ i ς παραστάσεις τοu " Φι
λοκτιiτη " μόνο μέ " Ο!δίποδα '', χω
ρίς νά δώσει , πάλ ι , οϋτε μιά παρό.σταση
στό Βόκοβιτς ! . . 'Αποκορύφωμα, οί πο
λυιiμερες, βάναυσες άντεγκλ1iσεις του

σματα σηiν έξέλιξ1i μας". Παρατ11 ρηση : Ό Παπαλουκάς εγινε
καθηγηηίς σηi Σχολή Καλών Τεχνών, ϋστερα άπό άλλεπάλ
ληλες άποτυχίες, λίγους μόνο μ ηνες πρίν πεθάνει . . .
Ε !κόνα Τρίτη : Ό Στρατijς Δούκας γράφει στά 1 924: " Ή
1Ίττα [στή Μ ικρασία] μάς εδωσε νά καταλάβουμε πώς οί κα
τακηiσεις [ . . ] δέ μπορεί νά 'ναι μακροχρόνιες καί σταθερές,
άν δέ στη ρίζονται σηi μόρφωσ η , του μεγάλου συνόλου πού
λέγεται Λαός . . . ". Στά 1 976, έπαναλαμβάνουμε τό ϊδιο.
' Από τ ιi ν άρχ1i . Κ ' ίσως χρειαστεί νά τό πεί κ ι άλλος, γ ι ά ν '
άκουστεί: Ό Στραη]ς Δούκας, όγδόντα χρονώ σ�iμερα, άνα
καλύπτεται άπό τους νέους μας. Ή ταν δμως ό ίδιος νέος, καί
γύρω του νέο ι , καi στά 1 924. Πόσος χρόνος χαμένος . . .
.

Μ ι ά άπό τiς βασικές έπιδιώξεις τού " Θ " έκεί τείνει : Ν '
άποκαταστήσουμε άκο1Ί καi μνήμ η . Τόλμη κ α ί ίστορία. Ό
ραμα καί παράδοση . Όσο προχωρούμε, δ ιαπιστώνουμε πώς
11 ελλειψη ζωνταν1]ς παράδοσης, διαδοχ1]ς καί συνέχειας δη
μ ιουργεί άνάλογα προβλ1iματα σ' δλους τούς τομείς. Γι' αυ
τό άποφασίσαμε, δπου κι δ.ν έμφανίζοντα ι , νά γίνονται στό
χος μας . Τό κοινό τους κέντρο, είναι ό στόχος του " Θ ".
Οί περιπτώσεις Βεάκη , Παπαλουκά, Δούκα είναι όμόκεντρες .

στiς στηλες τών έφη μερίδων, πού ξανά
φεραν στιi μνήμη δλων τό χαραχτηρι
σμό του Χουρμούζιου : " Καραγωγέας

ΣΤΟΡΓΙΚΟΣ
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- Φίλτατε ' Υπουργέ, ή φιλτάτη Πα
τρίς, ή κ. Προέδρου καi έγώ προσωπι
κώς, έκτιμώμεν βαθέως τάς άόκνους
προσπαθείας σας, δ ι ά νά έπανασυσταθεϊ
νομίμως τό Αρμα Θέσπιδος - παλαιόν,
τερπνόν άθυρμα είς χείρας η'jς φιλτάτης κορούλας μας.
•
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της λαχαναγοράς " ! Τό " Θ " στάθηκε
καί θά σταθεί, μέ περιωπ1i , στά άνο
μ1iματα του κ. Γενικού. Τά καταγγεί
λαμε πρώτοι καί μόνο ι . 'Εγκαίρως κ ι
άπερίφραστα. Θ ά τ ά πούμε, ψύχραι μα
πάλ ι , στούς προσεχείς ·Αστερίσκους .
1111 Προλαβαίνουμε, τυχόν, άπορία :
Γιατί τόσος πόνος - καί . . . χώρος γ ι ά τό Μελόδραμα, ενα μουσικοθεατρι
κό είδος πού πάει σβήνοντας; 'Απλού
στατα : Ή Λυρικ1i Σκηνή είναι κρατικό
Θέατρο. Ζεί άπό τή φορολογία τών έλ
λ1iνων. Διευθύνεται , δμως, άπό ευνο
ούμενους τών Κυβερνητών μας, άνομα
κι άνεξέλεγκτα . Χρέος του Τύπου, ό
έλεγχος κ' 11 περιφρούρηση της σω 
στης πολ ιτιστικης πολιτικ1'jς καί τής
σωση]ς δ ιαχείρισης του δημοσίου χρή
ματος. Αυτό καί μόνο δ ι καιολογεί, έλ
πίζουμε, τό ένδιαφέρον ένός πνευμα
τ ι κοϋ έντύπου. Καί ενας πιό . . . πρα
κτι κός λόγος : Τώρα πού κατορθώ
σαμε νά ξυπν1iσουμε τό ένδιαφέρον τής
Κο ινης Γνώμης καί της Βουλ1ϊς, βια
ζόμαστε νά τά ποϋμε μαζεμένα, μήπως
καί τελειώσουμε μ ι ά ώρα γρηγορότερα.
Χωρίς άλλες ζημιές καi παρατράγουδα.
Δυστυχώς, δσο κι δ.ν έπιμείναμε στά
Θέματα της Λυρι κής, άπομένουν άκόμα
μακριές καί φουντωτές ουρές . . . ψαλ
μών !
1111 Σκαρώθηκε πιά νομότυπα, τό πε
ρ ι βόητο " Άρμα Θέσπιδος "! Τό άπό
γευμα τής Τετάρτη ς 28ης 'Ιούλη 1 976,
στήν JH' συνεδρίαση τοϋ Τμ1iματος
Διακοπ1'jς τών 'Εργασιών της Βουλής,
προτάχθηκε, συζητιiθηκε καi - παρά
τά όμαδικά πυρά της 'Αντιπολίτευσης
- εγινε, τελικά, δεχτό άπό τ ιίν Κυ
βερνητικ1Ί πλειοψηφία τό νομοσχέδιο
«Περί συστάσεως Νομ ικοϋ Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου ύπό τήν έπωνυμίαν
" Άρμα Θέσπιδος " καί του Όργανι
σμοϋ αυτοϋ » . Ή διαχείριση δλου
τοϋ Θέματος άποτελεί μοιιτέλο Κυ
βερνητική(; άντιδημοκρατικής ταχτι
κ1]ς. Τό " Θ " προτίμησε ν ά μήν ά
rrχοληθεί σ' αυτό τό τεϋχος μέ τό Κυ
βερνητικό
Αρμα ". Θέλει νά δώσει
πρώτα ii ταυτόχρονα μέ ηi δl κ1i του
" ·

γνώμη κι δλα τ' Cίλλα στοιχεία. 'Αντι
μετωπίζουμε, μάλιστα, νά δημοσιεύσου
με - παρά τό ύπερβολικό μάκρος τους
- καί τά άποκαλυπτικά Πρακτικά της
συζήτησης στή Βουλή .
1111 Τό 1 965 καί τό 1 966 εΙχαν πραγμα
τοποι η θεί στή Ζάκυνθο ή Α' καί Β'
Διεθνής Συνάντηση Μ εσαιωνικοϋ καί
Λαϊκοϋ Θεάτρου . Ήταν iδέα τοϋ άξέ
χαστου μαρξιστη συγγραφέα Κ. Πορ
.φύρ η . Τό '67 &γινε ή Δικτατορία, πέ1Θανε δ Πορφύρης κ' οί Συναντήσεις
κόπηκαν. Φέτος, uστερα άπό δέκα χρό
νια, τό νημα ξαναπιάστηκε. 'Από τίς
:s &ς τίς 1 8 τ' Αύγούστου, &γινε στή
Ζάκυνθο ή Γ Συνάντηση . Συγκινητική
είναι i1 δραστη ριότητα, γιά τή συνέχι
'()'η τοϋ πατρικοϋ δράματος, της κόρης
τοϋ Πορφύρη , Τζίνας Κονίδου. Ή φε
τ ινή Συνάντηση περιλάβαινε τέσσερις
κύκλους έκδηλώσεων : Ένα έξαήμερο
Συμπόσιο - μέ όμιλίες γιά τό Μ εσαιω
ν ικό Θέατρο, τό Κουκλοθέατρο, τόν
Καραγκιόζ η , τά Δρώμενα καί τίς Ζακυ
θ ινές 'Ομιλίες, - Θεατρικές παραστά
σεις, Έκθεση β ι βλίων καί άντικειμένων
καί προβολές ταινιών. Μέσα σ' ενα
τετράμηνο, πού άποφασίστηκε καί έκ
τελέστη κε, ή Συνάντηση &κανε iiδη
άρκεtά. Κάποιος έρασιτεχνισμός πρέ
πει σιγά σιγά νά λείψει κ' ή Συνάνtηση
θά έκπληρώσει τήν άρκετά ένδιαφέ
ρουσα καί χρήσιμη άποστολ1i της.
Τό " Θ " θ' άσχοληθεί στό έπόμενο
τεϋχος, δημοσιεύοντας έντυπώσεις της
Κατερίνας Θωμαδάκη καί τά πιό έν
δ ιαφέροντα άπ' δσα εiπώθηκαν στό
Συμπόσι ο .
1111 Τ ί μάς άρπάζει δ χάρος, άπό τεu
χος σέ τεuχος, οϋτε πού περιγράφεται .
Χρέος, τουλάχιστο, νά καταγράφεται .
Δυστυχώς, καί στήν ύστάτη αύτή στι
γμή, δέ γίνεται σωστή πληροφόρηση
του Κοινοu γιά τήν πραγματική άξία
αuτών πού φεύγουν. "Οπως κα ί στή
ζωή : 'Ανάξιοι λόγου, μνημονεύονται
μέ τό παραπάνω . οι άξίες, πολλές φο
ρές, φεύγουν άπαρατήρητες . 'Υπεύθυ
νος, πάλι ό άνεύθυνος κ ι άλλοπρόσαλ
λος Τύπος τών ήμερών μας . οι δικές μας
στηλες μπορεί νά άργοl)ν. Μά δέν ξε
χνοϋν. Ποιός π . χ . άξιολόγησε τή ση
μασία της παρουσίας στήν 'Ελλάδα
το\) Όκτάβιου Μερλιέ; Ποιός σταμά
τησε στόν άρχιτέκτονα Πάνο Τζελέπη ;
Καί, στά πιό δικά μας : Ποιός Σιδέρης
θά βρεθεί vά τοποθετ1iσει στό κλίμα
της έποχ1')ς τους τά δυό τελευταία " Κο
τοπουλάκια ", τiς δίδυμες κόρες το\)
Δημητρίου καί τής 'Ελένης Κοτοπού
λη , τiς μεγαλύτερες άδερφές τής Μαρί
κας Κοτοπούλη , τή Φωτεινή Λούη καί
τ ή Χρυσούλα Μυράτ - χ1iρα τοϋ Μή
τσου Μυράτ καί μάνα τοϋ φίλου Δημ1i
τρη Μυράτ - πού 'φυγαν σιωπηλά άπ'
τή ζωή , τελευταία; Ποιός Θά πεί τό
σωστό λόγο γιά τό Χρήστο Τσαγανέα
η τόν Cίτυχο Μ ιχάλη Καλογιάννη , πού
πνίγηκε τό καλοκαίρι στήν Αίγινα;
ΕΙναι ενα χρέος. Δέ Θά τ' άφήσουμε
άνεκπλήβωτο.
1111 ο ι καρποί της σωση')ς πληροφό
ρησης : Στό προηγούμενο τεϋχος το\)
" Θ '', άφιερώσαμε δέκα σελίδες καί 26
ε ίκόνες στό Νίκο Γεωργιάδη , τόν &ξοχο
ένδυματολόγο καi σκηνογράφο της δπε-

ρας καί το\) χοροδράμαtος. Λίγον και
ρό άργότερα, στίς 1 5 'Ιούλη , ή γκαλερί
Ίόλα - Ζουμπουλάκη - κινημένη, προ
φανώς, άπό τήν καμπάνια τοϋ " Θ " παρουσίασε, στήν αίθουσα της Κριε
ζώτου, μιά &κθεση μέ σκηνογραφίες καί
κοστούμια, πού 'χαν πραγματοποι ηθεί
άπό τό Νίκο Γεωργιάδη τά τελευταία
έφτά χρόνια ( 1 969 - 1 976) . Περιλάβαινε
πέντε σχέδια άπό τήν " Άννα ΜπολέΑΝΑΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΛΥΡΙΚΉ

Για τη διαρροη στόν Τύ πο
δχι γιa τό ϊδιο τό σ κάνδαλο !
Στήν είδηση, Θά ταίριαζε ό
τίτλος : 'Από τ' Cίγραφα ! Κι aς
γράφτηκε, στiς 29 το\) 'Ιούνη,
στiς άθηναϊκές έφημερίδες:
«ΑΝΆΚΡΙΣΗ Σ ΤΗ Λ ΥΡΙΚΗ
Διοικητικιί ά1ιάκριση διεξάγεται
στιίν Λ υρικιί ΣκΙJ1Ιιί γιά 11ά δια
πιστωθιϊ πώς διέρρευσαν ο τό ν
Τύπο άποσπάσματα Πρακτικών
τιjς Καλλιτεχνικιϊς Έπιτροπιϊς
τοϋ ίδρύματος. Έ11αντίο11 τώ11
ύπευΟύνων άπειλοϋ11ται κυρώσεις»

Μ ήν άμφιβάλλεtε. Καλά διαβά
σατε καί καλά καταλάβατε :
Διεξάγεται ά 11άκριση καί άπει
λοϋ11ται κυρώσεις γιά τό πώς
διέρρευσαν τά Πρακτικά t1')ς
Καλλιτεχνικής Έπιτροπης, πού
δημοσιεύτηκαν στά Ντοκουμέ
ντα τοϋ προηγούμενου τεύχους
τοϋ " Θ ". Δέν διεξάγεται δμως
άνάκριση , οϋτε άπειλοϋνtαι κυ
ρώσεις γιά τήν . . . έπίσημη
π ρ ο τ ρ ο π ή ά λ λ ο ι ώ σε ω ς
tών Πρακτικών . . . " δ ιαβολι
κή συνεργεί� " !
Καί κάτι Cίλλο : Φαίνετα ι πώς
οί άθηναϊκές έφημερίδες άνα
γνωρίζουν γιά Τύπο μόνο τό
. . . " Θέατρο ". Γιατί, μόνο στό
" Θέατρο " δημοσιεύτηκαν τά
Πρακτι κά . Έχτός αν, μ' αύτή η)ν
άντιδημοσιογραφική δεοντολο
γία, κρύβουν τίς πομπές τους :
Τή σύνδεσή τους μέ κυκλώματα
πού παρεμποδίζουν νά φτάνει
στή δημοσιότητα καθετί πού
άναφέρεται στά δ ιαπραττόμενα
ση) Λυρική Σκηνή.
να ", δέκα άπό τόν " Ντόν Τζιοβάν ι "
- πού 'παιζότανε κείνες τiς μέρες στό
Φεστι βάλ 'Αθηνών - κοστούμ ια καί
σκηνικά άπό τούς " Τρώες " τοϋ Μπερ
λιόζ, δυό κοστούμ ια τής 'Εκάβης (Κά
Θρην Χέμπορν) άπό τίς " Τρωάδες ",
πού γύρισε δ Κακογιάννης στό 1 97 1
καί σκηνικά κ α ί κοστούμια άπό tά χορο
δράματα " Ραϋμόντα " (Νουρέγιεφ 1 972)
καί " Ρωμαίος καί 'Ιουλιέτα " (άνεβα
σμένο τό 1 955, ξανασχεδιασμένα τό
J 975) . Τό " Θ " εΙχε καυτηριάσει , σάν
άτταράδεκτο γεγονός, δτι σηΊν προηγού
μενη εκθεση σκηνογραφιών τοϋ Γεωρ
γιάδη - τό Μάρτη , στό Βρετανικό
Συμβούλιο - εΤχε πουληθεί μόνο μιά μα
κέτα! 'Ανταπόκριση στή σωστή δημο-

σιογραφία : Στήν &κθεση Ζουμπουλάκη
- μέ πολύ π ιό τσουχτερές τιμές - τά
&ργα. . . άνηρπάγησαν! Στό εύρύτερο
κοινό, άπόμεινε γι' άνάμν1ιση η')ς ώραi
ας δουλειάς το\) Γεωργιάδη μιά άφίσα
μ' ενα κοστούμι άπό τούς " Τρώες ".
1111 Β ι βλιοκριτική καί βιβλιοπαρου
σ ίαση , άδιάλειπτα πιά, σέ κάθε τεϋχος.
Σύντομα Θά δημοσιευtοϋν κριτικές,
γιά βι βλία πού έμπίπτουν στiς άρμο
διότ1ιτές τους, τών καθηγητών Νίκου
Χουρμουζιάδη , Άρισtόξενου Σκιαδa,
Μάριου Βίττι, της "Ελλης 'Αλεξίου,
τοl) Τάσου Λιγνάδ η , το\) Βασίλη Ρα
φαηλίδη , το\) Πέτρου Μάρκαρη , τοϋ
Χρήστου Σαμουηλίδ η , τοϋ Γιάννη Νε
γρεπόντη καί Cίλλων. Παράλληλα, Θά
γίνεται μιά έπισήμανση γιά βιβλία πού
πρέπει η δέν πρέπει , νά δ ιαβαστοΟν.

ΜΟΝ ΙΜΟ ΘΕΑΤΡΟ Σ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Ό Νίκος Καραγεωργιάδης - Δρυμαϊ:ος,
μετα την δχτάχρονη του "Δραματικη
Σχολη Πατρων", ϊδρυσε τον περα
σμένο Όχτώβρη κ' ί:να μόνιμο Θίασο
στην Πάτρα, με την έπωνυμία " Θέα
τρο Νοτιοδυτικ'ίjς 'Ελλάδος " . Χωρίς
καμια β?·ή Θεια, χω � ίς κ� μια συμπα � ά
σταση, απο πουθενα, ο, Θιασος λειτουρ
γησε δλο τον περσινο χειμώνα κ' έ:χει
να έπιδείξει τον παρακάτω άπολογισμο
τ'ίjς πρώτης περιόδου :
Το " Θέατρο Νοτιοδυτικ'ίjς 'Ελλάδος "
�κανε έ:ναρξη τών παραστάσεών του,
στίς 31 Όχτώβρη, στο Δημοτικο Θέα
τρο τ'ίjς Πάτρας. Συνέχισε τίς έμφανί
σεις του &ς την Κυριαχ-/ι τών Βα·tων,
παίζοντας στην Πάτρα, Πύργο, Αίγιο,
!"lεσο�όγγι, πάλι , Πύ�γο, , Καλ�βρυ�α,
Ακρατα, Λεχαινα και Κατω Αχαια.
Παρουσίασε 'δυο έ:ργα πρόζας : Τούς
« 'Ένοχους " (·Ϊ) (( Ί'Ο ύπόγειο " ) τοϋ
Μπάμ�η Τσ�κληρόπο�λου , !':-'., Κρατι�;ο
Βραβειο Θεατρου και το_
Ενα ευ
τυχες γεγονός " τοϋ Σλαβομίρ Μρό
ζεκ, σε μετάφραση Θόδωρου 'Έξαρχου .
Έπίσ·η ς, Ι:να πρόγραμμα l\ιlπαλέτου, με
σολίστ τη χορεύτρια καί χορογράφο
Τούλα Χατζηγιαννάκη , με μουσικη
Σκαλκώτα, Τσαϊκόφσκι, Προκόφιεφ.
'Οργάνωσε τρεϊ:ς δμιλίες - συζητήσεις
- σε συνεργασία με τη Φοιτ-ητικ·Ιj 'Ο
μάδα Κιν·ηματογράφου - Θεάτρου τ'ίjς
Πάτ�ας σ;ο άμφιΘέατρ,ο το� , Πανεπι
στ·ημιου με το γενικο τιτλο ο χορος
σαν τρόπος �κφρασης καί έπικοινωνίας ,,
(μέ φωτεινες εtκόνες καί χορευτικα πα
ραδείγματα) . Όμιλητες οι χορεύτριες χορογράφοι, Τούλα Χατζ·ηγιαννάκ·η, Μαί
ρη Μαυράκ·η, Πηνελόπη Πίκουλα καί εt
σηγ-ητης Ν.Δ. Καραγεωργιάδη_ς .
Μέλ·η τοϋ Θιάσου τοϋ " Θεάτρου Νοτιο
'δυτικ'ίjς 'Ελλάδος " ε!Vαι οι : Γιάνν-η_ς
'Λσλανίδης, Χρ'ίjστος Γούτ-η ς, Γιάνν·η ς
Χατούπ·ης (άπόφοιτοι τ-�ς Δραματικ'ίjς
Σχολ'ίjς Πατρών ) καί Κατερίνα Παπαϊα
κώβου, Σοφία Δ·ημ-ητράτου καί Χρ'ίj
στος Κωστόπουλος (άπόφοιτοι τ-� ς Σχο
λ'ίjς τοϋ ΈΘνικοϋ ) . Συνεργάστ·ηκαν : οι
σκηνογράφοι Παϋλος Μαντού'δης, Σπύ
ρος Σώκαp·ης, Στάθης Χρυσικόπουλος,
δ μουσικος Γ. Τσαγκάρ·ης καί οι σκ·η
νοΘέτες Κλέαρχος Καραγιώργ·ης καί
Νίκος Δρυμαϊ:ος.

Η Ι Τ A Λ l l( H l(Ω M l l( H Ο Π ΕΡ Α
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Κ' Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
Τής Α ΝΤΟΝΙΕΤΤΑ. D OSI

Τό ' Ιταλικό Ίνστιτοϋτο 'Αθηνών - έχτός άπό ποικίλες
άλλες λογοτεχνικές καί καλλιτεχνικές έκδηλώσεις 
όργάνωσε φέτος ενα κύκλο άφιερωμένο στή μουσική παι
δεία. Ή πρώτη, καί μόνη ένδ ιαφέρουσα, άπό τίς τρείς
έκδηλώσεις της σειρaς αύη)ς, ήταν ή όμιλία της καθη
γήτριας Άντωνιέτας Ντόζι . Θέμα : " Ή ίταλική κωμι
κή όπερα " πού, άκόμα καί έλληνικά, συνηθίζουμε νά
τή λέμε όπερα μπούφα. Ή όμιλήτρια άσχολήθηκε iδιαί
τερα μέ τίς έπιδράσειςτης iταλικής όπερας μπούφα στό λυ
ρικό θέατρο της Εύρώπης το{} J 8ου α!ώνα καί τήν έξέλιξή
της στό 1 90 . Μ ίλησαν, είσαγωγικά, ό Διευθυντής το{} 'Ιν
στιτούτου κ. Δομεν. Γκαρντέλλα, ό κ. Γ. Βώκος καί δόθηκαν

Μπορώ να μπώ άμέσως στο θέμα μου.
Θ' άναφέρω μόνον τούς λόγους πού
μ: εσπρωξαν να άρχ �σουμε αύτό τό�
,
κυκλο, τον αφιερωμενο
στη' μουσικη
παιδεία, μέ τ-Ιjν οπερα μπούφα. Είναι
δυό. 'Γόν ενα, συμπτωματικό, μοίί τον
ύπέβαΧε ή άνά.γνωση τοίί προγράμ
ματος τΊjς ΛυρικΊjς ΣκηνΊjς τ'ijς Άθ·ήνας,
πυύ περιλαβαίνει φέτος δυο ίταλικα
τοίί , μ1�;-ουφ�νικου ε!δους : τό
�pγα
J<αμπανακι
του Γκαετανο Ντονιτζέτι καί τδν " Τ<:ουρέα τ'ijς Σεβίλλης "
τοίί ' Ιωακείμ Ροσίνι. Ό δεύτερος λό
γος, λιyότ� ρο �;εpιστασιακός , προέρχε
, τη δικη μου σπουδη, να, ξεκα
ται απο
θαρίσω κά.θε σύγχυση στο διαχωρισμό
τών ορων κωμικό καί μποίίφο .
Τ ο κωμικό, άφ·ήνοντας κατα μέρος τ·Ιjν
έτυμολογική σημασία, έκφρά.ζει προ
παντός μια φιλοσοφική κατηγορία κι
άναφέρεται σέ: καθετί πού άντιτιθεται
στο τραγικό. Σαν τέτοιο, το κωμικό
στοιχεί? μπορεί να ύπάρ(<.ει, οπ� ς 7;ρ�
γματικα συνέβ·ηκε πολλες φορες, ακο
\;α καί στή σοβα�·η " 5περα. 'Ακ � ιβώς
οπως και, στη, ζωη, οπου
είναι δυσκο
λο να χωρίσουμε τελείως τδν πόνο
άπ' τ-1) χαρά., το γέλιο άπό το κλάμα.
'Άλλωστε, οι άρχαίοι 'Έλληνες, καί σέ
μέγιστο βαθμό δ Εύριπίδης, το είχαν
περιλάβει άκόμα καί στ·Ιjν Τραγωδία.
" Μποϋφο ", στήν ιστορία τ'ijς μουσι
κ'ijς, είναι άντίθετα δ ορος μέ τον δποίο
θέλ·ησαν να χαρακτηρίσουν ενα ξεχωρι
στδ είδος τοίί Ίταλικοίί Θεάτρου - τήν
οπερα μπούφα άκριβώς - πού &νθισε
το 1 70 αιώνα στή ά.πολη καί δια
�ρίνε;αι μέ ά,κριβ'ij χαρα:;τηριστικ� .
Η οπερα μπουφα διαμορφωνεται σαν
ενα σημείο €λευσ'ης μιiiς τάσ·ης για το
κωμικό, πού ένυπΊjρχε '\)δη στο μελό
δραμα, σέ ενα περιβάλλον πού τΊjς ταί
ριαζε, το ναπολιτάνικο, καί πού, τε
λικά, βρΊjκε μια δική της καλλιτεχνι
κή €κφραση έντελώς ξεχωριστ·Ιj άπο
τδ μελόδραμα.
"Αν ώστόσο κανένας έπιδίωκε να πε
ριορίσει τήν €ρευνα για τή γενετική
πο,ρεία τΊjς οπερας 11;πούφα μόνο στή
,
απολη , θα, ριψοκινδυνευε να, περιορι-

παραδείγματα μέ άρι.ες πού τραγούδησε ή ύψίφωνος Καί
τη Κοκκώνη - Παπαμιχαήλ μέ τόν κ. Ν. Άστρεινίδη στό
πιάνο. Ή έκδi1λωση πραγματοποιήθηκε στίς 1 5 τοϋ Γε
νάρη . Μ ιά δεύτερη , εγινε στίς 25 Φλεβάρη : Ή κ . Ά
θηνa Σπανούδη ξανάπε τά γνωστά ώραιόλογά της γιά τό
Βέρντι, κι άποδόθηκαν κομμάτια του άπό γνωστούς έρ
μηνευτές. Ή τρίτη καί τελευταία, δόθηκε στίς 29 το{} 'Α
πρίλη. Ό ίταλός θεατρικός συγγραφέας καί κριτικός Ρου
τζέρο Γιακόμπι μίλησε γιά τό " Πώς έμφανίζεται τό θέα
τρο στήν ' Ιταλία, σήμερ α ". Άντ' αύτοϋ, τό " 0 " προτί
μησε νά δώσει στό άναγνωστικό Κοινό όλόκληρη τήν
κατατοπιστική όμιλία της κ. Ντόζι γιά τήν όπερα μπούφα.

σει σέ: φαινόμενο τοπικό, άν 5χι κ' έν
τελώς έπαρχιακό, αύτό πού άντιθετα
ύπ'ijρξε πνευματικά, ενα φαινόμενο τυ
πικα ίτα),ικό.

'Η γένεση τΊjς 5περας μπούφα άνά.γε
ται άρχετα πιο πίσω καί συμβαδίζει
σχεδόν μέ τήν άρχή τοίί μελοδράματος.
Μια χλίσ-η προς τ-1) μουσιχή χωμωδία
είχε κι6)1ας έμφανιστεί στήν πολυφω
νική μουσιχή τών μαδριγαλιστών.

'Αλλά., ή τάση να παρεμβάλλουν το κω
μικό στοιχείο στδ μελόδραμα προσδιο
ρίστηχε μέ άκρίβεια στή βενετσιάνικη
σχολή. 'Ίσως, γιατί έδώ, για πρώτη
φορά., το μελόδραμα πού ώστότε άπο
τεινόταν μόνο σ' ενα περιορισμένο χύ
χλο διανοουμένων €γινε λαϊκό καί παρι
στανόταν .σέ θέατρα δημόσια. οι άπαι
τήσεις τοίί νέο� κοινοίί (πού 5χι πάντα,
δυστυχώς, έπήρέασε θε:rικα τήν παρα
πέρα άνά.πτυξη τοίί μελοδράματος ) προσ
διόρισαν τ·Ιj μεταμόρφωση τοίί λογοτε
χνιχο� περιεχ? μένου τ<?ν νέων � ιμπρέ
. και μεγα
των. Αναζητωντας μια ολο
λύτερη προσ-ήλωση στήν πραγματικό
τητα, οι λιμπρετίστες, άφοίί έγκατέ
λειψαν το άρχικό μυθολογικο - ποιμε
νικό ρείίμα 5χι μόνο προτίμησαν το ι
στορικό θέμα, άλλα στήν πλοκή περιέ
λαβαν καί κωμικές χαταστά.σεις κά.θε
εtδους ώς καί αύτδ άκόμα το γκροτέ
σκο πού ζητοίίσε ή ολο καί περισσότερο
πολύπλοχη ύπόθεση ' και τα άτέλειωτα
τεχνάσματα τα παρμένα άπό τήν κομ
μέντια ντέλ &ρτε, δπως οι μεταμφιέ
σεις, οι άπομιμ·ή σεις, τα διφορούμενα,
άπαραίτητα για τή λύση μιiiς πλοκ'ijς
τόσο άνακατωμένης καί συχνα κυριο
λεκτικα συγκεχυμένης.
Το χωμιχό ομως στοιχείο, το τόσο ά
διάχριτα &φθονο, δέν ταίριαζε στήν τρα
γωδία. 'Ανταναχλοίίσε μια οραση τω
ριν·Ιj τΊjς πραγματιχότητας χαί πρόσω
πα παρμένα άπδ τήν κοινωνικ·Ιj ζωή
τΊjς έποχΊjς. Για τούς λόγους ομως αύ
τούς παρουσίαζε και τα πιο ζωντανα
χαι παραγωγικα στοιχεία. 'Έτσι , άνα
πόφευκτα, ποΜ γρήγορα έπιδίωξαν να
δημιουργ·ή σουν €ργα μουσιχα μέ θέματα
δλοκληρωτιχα κωμικά.. οι πρώτες άπ6-

πειρες πραγματοποιήθηκαν στή Ρώμη,
στο θέατρο τοίί Π αλά.τσο Μπαρμπερίνι
πού έγκαινιά.στηκε το 1 63 4 . Σα λιμ
πρετίστας κυριαρχοίίσε τότε δ ποιητής
Τζούλιο l�οσπιλιόζι - δ κατόπιν Πά
πας Κλ·ήμης ΧΙ. 'Εμπνεύστηχε κυρίως
άπό τή σύγχρονη ζωή καί μέ: το €ργο
του " 'Όποιος ύποφέρει έλπίζει ", με
λοποιημένο άπό το Βιργίλιο Ματζό
κι, οπως και μέ το έπόμενο « 'Από το
καλΟ στο χακό "' έλεύθερη προσαρμο
γή μιiiς κωμωδίας τοίί Καλντερόν ντέ
λ� Ν�πάρκα, μέ y.ου �ικ·Ιj τοίί 'Αμπα
τινι, /tδωσε τα, πρωτα υποδείγματα μου
σικΊjς χωμωδίας. Κά.τω άπό τή ρω
μαϊκή έπίδραση μοίί φαίνεται πώς μπο
ροίίμε να τοποθετήσουμε καί τήν " Tan
cia ", μουσιχή κωμωδία πού παρου
σιάστηκε στή Φλωρεντία, μια διασχευή
τ'ijς κωμωδίας τοίί Μιχαηλά.yγελου
Μπουοναρότι τοίί Νεότερου {πού δέν
ηταν δ μεγάλος γλύπτης ) σέ λιμπρέτο
τοίί Μονίλια και μουσική τοίί Μέλανο.
'Αλλά., οί\τε ή ρωμαϊκή σχολ·ή, οί\τε ή
βενετσιάνικη, κι άκόμα λιγότερο ή
τ�λευταία κα;αβολά.δα, ή φλωρεντινή,
πετυχαν να, δωσουν δριστικη, φυσιογνω
μία καί διαρκέστερη ζωή στή μουσική
κωμωδία, ή δποία έπιβλ·ήθηκε μόνο
μέ τή ναπολιτάνικη σχολή πού στάθηκε
και ή μεγαλύτερη μουσιχή δόξα τοίί
ιταλικοϋ Σεττετσέντο (1 700 - 1 800 ) .
ο ι πολλαπλές πλευρές τΊjς ζωΊjς τοίί
άμέριμνου και είlθυμου αύτοίί αιώνα,
ολο έρωτοτροπίες καί χαριεντισμούς,
πότε έμποτισμένου μ' ενα γλαφυρό χαί
έκλεπτυσμένο έπικουρισμό, πlτε έκρη
κτικοίί σέ εξυπνάδες, σαρκασμούς, ά
στεία, πότε τρυφερα αtσθηματικοίί καί
έλεγειακοίί και πότε χοντροκομμένου,
αισχρολόγου καί κατεργάρη, άλλ' 5χι
δίχως μια λεπτή σατιρικ·Ιj φλέβα, συνο
ψίζονται άκριβώς σ' αύτ-1) τήν κωμω
δία πού ή νίχπολιτά.νικ-η σχολή για να
τήν ξεχωρίσει άπό το άληθινο χαί καθαυ
τό μελόδραμα καί άπό τήν τραγωδία μέ
μουσικ·ή , τήν όνόμασε, μέ σωστή δια(
σθηση , " 5περα μπούφα " .
Στή Νά.πολ'η, τ ο νέο μουσικό είδος γνώ
ρισε μια έπιτυχία χωρίς προ·ηγούμενυ,

γιατί τό περιεχόμενό της άνάμεσα στη
φάρσα καί τό κωμικό εβρισκε ιδιαίτερη
άντα:πόκριση στο κοινό, χάρη καί στη
συνεχιζόμενη χρησιμοποίηση τ'ίjς το
πικ'ίjς διαλέκτου, κυρίως στην άρχ·ή .
'Από την πρώτη της κιόλας έμφάνιση ,

ή 8περα μπούφα άποκάλυψε δυο χαρα:

κτηριστικα ξεχωριστα πού τ'ίjς εδωσαν
μια 8ψη πρωτότυπη και την εκαναν,
οπως είπε κι δ Ρολαν " μια άπό τίς
πιο τέλειες μορφές του ιταλικοu πνεύ
ματος ". Τό Ιtνα:, είναι ή άσυνήθιστη
άνάπτυξη τ'ίjς " ιΧριας ", τό ιΧλλο ή
χρήση του " κοντσερτάτο ", κομμα
τι�ν, δηλαδ1 συνό�,συ . στα , φινάλε τ6?ν
,
πραξεων για να, εχουν την ευκα:ιpια
τα διάφορα πρόσωπα να βρεθουν 8λα:
μαζί πάνω στ·)ι σκηνη καί να τραγουδή
σουν ταυτόχρονα.

' Η ναπολιτάνικη 8περα μπούφα άποκά
λυπτε άκόμα καί πολλα σημε'ία έπαφ'ίjς
μέ τα ιντερμέτζα η ιντερμέδια, πού
μαζί μέ τίς κωμικές σκηνές, ξεχωρί
ζουν άπό τη σοβαρη 8περα ( o p era
ser i a ) και παρουσιάζονται άνάμεσα στις
πράξεις της. Τα ιντερμέδια, άφου έξε
λίχτηκαν, πλουτίστηκαν κατόπιν μέ Θέ
ματα παρμένα άπό τις κωμωδίες του
Πλαύτου , άπό τη ναπολιτάνικη κομ
μέντια ντέλ ιΧρτε, κι άπό τη λαϊκη
φάρσα. 'Ένα λαμπρό παράδειγμα: του
ε'ίδους είναι ή " 'Υπηρέτρια κυρα "
του Περγκολέζι, γραμμένη σαν ιντερ
μέδιο τ'ίjς σοβαρ'ίjς 8περας " Ό ύπέ
ροχος αιχμάλωτος " .
Σημε'ία έπαφης άνάμεσα �την οπερα
μπούφα καί τό ιντερμέδιο ηταν άκόμα
τό λαϊκό και άστικό σκηνικό περιβάλ
λον, ή άπουσία εύνούχων - τραγουδι
στων (καστράτων ) και δ τύπος της
φωνητικης Ιtκφρασης .

' Η ύπόθεση , άντίθετα , της προέλευσης

της 8περας μπούφα άπό τα ιντερμέδια
είναι πολύ συζητήσιμη εϊτε γιατί ή
έπιτυχία τους είναι έντελως σύγχρονη
μέ της 8περας μπούφα, ε'ίτε γιατί αύτ·)ι
ή τελευταία Ιtχει Ιtναν άριθμό προσώ
πων πολύ μεγαλύτερο άπό τα δυο η
τρία των ιντερμέδιων (δ " Patι·o Ca1 ien n o " . /!χει όχτώ ) καί Ιtνα σημαντι
κό ποσοστό κομματιων συνόλου (τό
" κοντσερτάτο " πού άναφέραμε ) πού
λείπουν δλότελα άπό τα ιντερμέδια.
'Όσο για την κατανομη τών προσώπων,
ή 8περα μπούφα άντιπαράθετε σέ μια
κύρια δμάδα: μπούφων (πρώτη κα! δεύ
τερ·η μπούφα, πρώτος μπουφος τενό
ρος, μπουφος caricato, τελευτα'ίο μέ
ρος, πάντοτε μπάσος ) τό ζευγάρι
των έραστών : γυναίκα και ιΧντρας σο
βαροί, και ·ljταν ολοι ειδικευμένοι τρα
γουδιστές.
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Καί τώρα, άφου μιλήσαμε για τή γ� 
νεσή της , ιΧς σχεδιαγραφ-ήσουμε την
ίστορία της . Σαν πρώτη " οπερα μπού
φα " Θεωρε'ίται ή " C i ! J a " του Μ .
Φατζιόλι μ έ λιμπρέτο σέ διάλεκτο
ναπολιτάνικη . Παραστάθηκε. στή Νά
πολη τό 1 7 06. Τήν άκολουθε'ί σ-:-α
·Ι 709 δ " Patro Cal i e n n o dcl l a Co86

του Α . Όρίφιτσε σέ λιμπρέτο
του Μερκοντίλις , χαρακτηρισμένη άπό
τήν κριτική της έποχ'ίjς σα .. μια χα
ριτωμένη και πάρα πολύ εύχάριστη
κωμωδία μέ μουσικ·ή ". Αύτή τ-)ιν έπο
χ·ή , ή 8περα μπούφα δέ συνηθιζόταν ά
κόμα άπό μουσικούς πρώτης γραμμης.
Σέ λίγα χρόνια 8μως τό νέο είδος Θα
τραβουσε τήν προσοχή του μεγάλου
συνθέτη άπό τό Τράπανο 'Αλεσάντρο
Σκαρλάτι , πού τον
χαρακτ·ήpισαν
" Μοντεβέρντι του ότου ". Π άνω σ' Ιtνα
λιμτφέτο γραμμένο ιταλικα l!γραψε μια
ilπερα μπούφα μέ τίτ)1ο " Ό Θρίαμβος
της τιμ'ίjς " , πού καθόρισε τ·)ιν δpιστι
κή έπιτυχία του εϊδους.
s ta "

Μέ τό Σκαρλάτι, καί έξαιτίας της
σπάνιας Ι!μφυτης μελωδικ'ίjς αϊσθ·ησης
πού χαρακτη ρ ίζει τούς νότιους, ή · α
ρια " έπεκτάθηκε κα:ί ή 6περα μπούφα
εγινε ενα είδος φωνητικης συναυλίας :
μία διαδοχή δηλαδή άπό ιΧριες συνδε
μένες μεταξύ τους μέ σύντομα ρεσι
τατίβα πού χρησίμευαν μόνο για να
σημαδεύουν τό πέρασμα άπό τή μια
στήν ιΧλλη . Ό Σκαρλάτι συντέλεσε
στο Θρίαμβο του " b e l can to " η του
μελωδικου τραγουδιου πού άναπτύσ
σεται μέ δικούς του νόμους καί συνδέ
εται έλάχιστα μέ τό ποιητικό κείμενο.
Τό παράδειγμα του Σκαρλάτι άκολού
Θησαν άρκετοί l!.λλοι συνθέτες : μια
δλόκληρη πλειάδα μουσικών πού άγκα
λιάζει ολο τό '1 8ο αιώνα και πλημμυ
ρίζε ι μέ μελωδίες ilχι μόνο τή Νάπολη
άλλα τήν Ίταλία καί τήν Εύρώπη δλό
κληρη.
"

Γύρω στα 1 730 ή 6περα μπούφα, πού
ϋστερα άπό τό Σκαρλάτι είχε δώσει
λαμπρές άποδείξεις τ'ίjς ζωτικότητάς
της μέ τον " 'Ερωτευμένο Καλόγερο "
του Περγκολέζι καί τή
F i n ta Fι·as
catana " (δ τίτλος σημαίνει " 'Η κο
πέλ'ΧΌ πού τάχατες κρατii άπό τό Φρα
σκάτι " ) του Λέο, ιΧρχισε να καθιερώ
νεται και στ·Ι) Βενετία χάρ·η κυρίως στον
Κάρλο Γκολντόνι. Ί- Ι έπιβολ·)ι της προ
σωπικότητας του Γκολντόνι πάνω στ·Ι)ν
οπερα μπούφα εγινε δρ ιστικα άποφα
σ'ιστικ·)ι μετα τό 1 71.0, 6ταν τα λιμπρέτα
πού σύνθεσε δ διάσημος κωμωδιογρά
φος μελοποι·ήθηκαν άπό τό Γκαλούπι
(άναφέρουμε τήν " Arcad i a in BΓcn ιa "
καί τό " Φιλόσοφο τ'ίjς έξοχ'ίjς " ) καί
τον Πιτσίνι. Ό τελευτα'ίος μελοποίησε
τό 1 7 60 τό λιμπρέτο τ'ίjς " Καλ'ίjς
Κόρ·ης " του Γκολντόνι πού τήν άκο
λούθησαν άμέσως ή
'Ωραία 1υλω
νου " καί ή " Ceccl1 i n a " του Π αϊ
ζιέλο οπου τό κωμικό στοιχε'ίο ένώ
νεται μ' έπιτυχία μ/: τό αισθηματικό.
"

"

Είναι άδύνατο να δώσουμε Ιtναν πλlψr,
κατάλογο τών συνθετών πού άσχολ·ή
θηκα:ν μέ τ·)ιν 6περα μπούφα μετα το
1 7 60. 'Όλοι σχεδόν οί μεγάλοι μουσι
κοί , παράλληλα μέ τίς σοβαρές 6πε
ρες , ιΧφησαν καί Ι!ργα του μπουφόνι
κου ε'ίδους.

Ί-\ έ;rικρ�τηση τ'ίjς 6:::-cερα� μπσύ, φα
στην ιστο � ια του_ λυρ ;κ?υ Θεατρ,ου ηταν
,
τόσο μεγαλη που, και ·η σοβαρη οπερα
υίοθέτησε μερικα άπό τα πιο χαρακτη
ριστικα δομικα στοιχε'ία της 6πως τό
φινάλε .. κοντσερτάτο " και άποδέ
χτ·ηκε τίς φωνητικές κατηγορίες της.

Κ ' Ι!τσι ένώ οί συνθέτες 6περας μπού

φα άπό τ-)ι μια μερια Ι!δωσαν στο bel
" μια δλο καί μεγαλύτερη ση
μασία καί Ι!καναν τήν ιΧρια έ'.να μελω
δικό πλέγμα ολο και πιο ξεχωριστό
άπό τό ποιητικό κείμενο, συνέβαλαν
άπό τήν &λλη στήν α\Jξηση και τήν έπι
τάχυνση τ'ίjς παρακμ'ίjς τ'ίjς μελοδρα
ματικ'ίjς ποίησης προκαλώντας τίς άντι
δράσεις τών πιο καλ),ιεργημένων και
φωτεινών πνευμάτων τ'ίjς έποχ'ίjς , 8πως δ Μουρατόρ ι , δ Άγκαρότι, δ
Μπενεντέτο Μαρτσέλο, πού κήρυτ-:-αν
την άναγκαιότητα μιδίς ιΧμεσης μεταο
ρύθμισης. Μεταρρύθμισης πού πραγμ�
τοποίησε λίγο ϋστερα δ Πέτρος Μετα
στάσιος , πάνω στίς Θεμελιακές άρχές
'
του ' Απόστολου Ζένου.
..

c a n to

'Όμως δέν είναι κατάλληλη ή στιγμή
για ν' άσχοληθουμε μέ τή μεταρρύθμι 
ση του Μεταστάσιου στήν 8περα. 1\Ι iiλ
λον Θα πρέπει να άναζητήσουμε τα
λ'ΧΌμπρότερα δείγματα τ'ίjς 8περας μπού
φα άκριβώς κατα τα τέλη τοϋ 'l 8ου
αιώνα, πού άποτελουν και τ·)ιν περίοδο
τ'ίjς μεγαλύτερης άκτινοβολίας της. Π ρό
κειται για τό " Φανταστικό Σωκρά
τη " και τή " ίνα η 'Η τρελλή για
Ι!ρωτα " τών Παϊζιέλο - Λορέντσι καί
το " Μυστικό Γάμο " του Τσιμαρόζα.
Δυστυχως στάθηκε άδύνατο να βρώ
τό κείμενο τ'ίjς tξυπνης κωμωδίας " Ό
Φανταστικός Σωκράτης " γι' αύτό πε
ριορίζομαι να τό Θεωρ·ήσω σαν έ'.να άρι
στούργημα του εϊδους τ'ίjς λογοτεχνι
κ'ίjς κωμωδίας μπούφα. 'Αλλα άρι
στούργημα είναι καί ό Μυστικός Γά
μος " πού μπορουμε να χαρακτηρί
σουμε σαν ίtνα μεγαλοφυές κράμα του
λεπτότερου χιουμορ και του άγνό-:ε
pου μελωδικου ο'ίστρου.
"

Δέν πρέπει να ξεχάσουμε τον " Κυνηγο
πουλιών " ( UccellaloΓe ) καί τό " Κυ
νήγι τών πουλιών " ( Pareta i o ) του
Νικολό Τζομέλι, δ·ημιουργίες κεφάτες
καί διαποτισμένες μέ ίtνα λεπτό ιΧρω
μα συγκινητικ'ίjς ποίησης. Ό Τζο
μέλι εφερε τ-Ιj ναπολιτάνικη 8περα
μπούφα στή Βιένη κ' Ι:χανε γνωστό
αύτό τό εύχάριστο μουσικό είδος Ι!ξω
άπό τήν 'Ιταλία. Δέν ήταν έξάλλου
ή πρ�τη φ� ρ� πού ή ι-:-αλική μουσική
περνουσε τις 'Αλπεις.
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' Από τίς άρχές του 1 7ου αιωνα, τό
ιταλικό μελόδραμα είχε γίνει εύχάριστα
δεκτό στή Γερμανία καί προπαντός
στή Γαλλία. Του 'χε άvοίξει τό δρόμ<ι
δ πιεμοντέζος Μπαλταζαρίνι πού ο ί
Γ'άλλο ι μετονόμασαν Μπωζουαγιέ. Κατά
τή διάρκεια τ'ίjς βασιλείας τ'ίjς Ί ταλί
δας Αικατερίνης τί;)v Μεδίκων δ Λl παλ
ταζαρίνι είχε εισαγάγει στ·Ιj Γαλλία
τό λεγόμενο Bal l c t r l e C o u r (μπα
λέτο τ'ίjς Αύλ'ίjς ) ίtνα εί.δος όπερέτας
(συνδυασμός πο ίησ·Ι)ζ και μουσικ·ίj ς )
πλούσια σκ·ηνοθετημένης. .Μετα άπό
χε'ίνοv ό φλωρεντινός ' Τ ωάvνης Βαπτι
στής Λ ούλι Ι:φεpε έκε'ί, γύρω στα μέσα
του '1 7rιυ αιώvr,:, τή λυρική τραγωδία ,
μπολιάζοντας τό μπαλέτο πού άνα
φέραμε μέ τήν ιταλική 8περα και
έμπvεόμενος άπό τίς αισΟητικές άρχές
τ-1ς �ερίφ ημης φλωρεν; ιν-ίjς " J<αμερατα
του� κόμητα Μ.παρντι.

f

l ακέτα τoiJ Λfίιιο υ 'Αργυράκη γιά τη μοιι6πρακτη κωμι κrι δπερα το ύ Ντο1ιιτζέτι " Τό κουδουvάκι ", πού ά�ιεβάστηιcε φέτος στι}ι•
Ι:.Λ .Σ. μέ μουσικη δι.εύθυιιση τoiJ Μάvου Χατζιδάκι . Δόθηκε, σ' lιια πρ6γραμμα, μέ τηv δπερα τού Πέρσελ " Δ ιδώ καί Λ l�ιείας "

.

Στ-}ι Γαλλ(:ι άπο τις διασκεδαστικές
σκ·ηνέ:ς μέ: χορούς και μπαλέτα προ
'ίjλΟε μέσω τ'ίjς b a l a d ' o ρ e r a καl το
" βωντεβlλ " , ή κωμικ·)� i:Ιπερα γιά νά
έπιβάλλει ενα ιδανικό φυσικότητας πού
Οά βρεί άπήχησ·η στο Ρουσώ.
"Αν ώς το τέλος τοϋ 1 7ου αtώνα ή
tταλικη /Jπερα είχε κυριαρχ·ή σει στ·)�ν
Εύρώπη , ή κατάσταση όίρχισε ν' άλ
λάζει /Jταν τόσο ή Γαλλία /Jσο και ·ή
Γερμανία κα).λιέργησαν μιά δικ·ή τους
μουσική, προερχόμεν-η βέβαια άπο τ·)�ν
tταλικ·ή. Ό μεγάλος τεχνίτης τ'ίjς με
ταμόρφωσ·ης αύτ'ίjς Ίjταν ό Γκλούκ.
'Όντας βέβαιος /Jτι ή πραγματικ·ίj λει
τουργία τ'ίjς μουσικ'ίjς ·)) ταν νά πλαι
σιώνει την ποίηση γιά νά κάνει πιο
εντονη την ίtκφραση τοϋ αtσθ·ή ματος
καl πιο ζωηρο το ένδιαφέρον γιά τ-}ιν
ύπόΟεση , χωρlς νά διακόπτει τfι δρα
ματικη πράξη, ό Γκλούκ δοκίμασε,
μέ: τfι σειρά του, νά ξαναφέρει τfιν tτα
λικη /Jπερα, πού σά σύνολο άπο τις
όίριες δ/:ν άπέδιδε πιά καλά μιά ύπό
Οεση άληΟιν-fι καl άνθρώπινη , στά !δα
νικά τ'ίjς " Καμεράτα " τοϋ κόμητα
Μπάρντι πού τά είχe έξοστρακίσει τό
cc μπΕ.λ κάντο " .
Γιά ν ά πραγματοποι·ήσει τfι μεταμόρ
φωσ·ή του ό Γκλούκ βρ'ίjκε δυο γερά
στηρίγματα : τfι Οεωρ[α τοϋ tταλοϋ
A lgaι· o ι ι i πού στο " Δοκίμιο γιά τ·}ιν
i:Ιπερα " είχε ή' δη ύποστηρ ίξει την ά
ναγκαιότητα νά ύποτάσσεται ή μουσικ·fι
στο δράμα καl τ·fι συνεργασία τοϋ tτα
λοu λιμπρετίστα Ran i c r i c l e ' C a l za
bίgi . Δέ:ν ξέχασε /Jμως καl τά διδά
γμ � τα άπο τ·fιν /Jπ� ρ � μπούφα, πλάl
.
στη γαλλικη, κωμικη οπερα.
Π ρ αγματικά άπο τη λυρ:.κ·fι τραyωδία
όίντλησε το σεβασμο στα l>ικαιωματα

τοϋ δραματικοϋ κειμένου, τfιν έλαστι
κη σύνδεση τών χορικών σκηνών, τά
μέσα γιά μιά tσορροπ·ημένη σύνθεση
τών φωνών, καθώς καl τ·fι γοητεία τοϋ
μουσικοϋ 'ήχου. 'Αλλά καl άπο τfιν
κωμικη οπερα δανείστηκε τfιν άπλό
τ-ητα τ-ίj ς γp αμ �.;'ίjς ;-α � ;·fι χ� ρlς στολί
δια μελωδια. Απ αυτο τον πετυχη
μένο συνδυασμό γενν-ήθηκε ίtνα είδος
i:Ιπερας πού δέν άντικατάστ·ησε βέβαια
όλότελα τ·fιν παραδοσιακη tταλικ·fι ϋ
περα, έπιβλήθηκε ομως στο Παρ ίσι
σάν άξεπέραστο πρότυπο γιά τlς έπό
μενες συνθέσε ις.
Ί-Ι πρώτη μορφη άντ(δρασης στ·}ιν tτα
λικη οπερα, παρουσιάστηκε στη Γερ
μανία μέ: το S i ng. p i e l , όπερέτα άνά
λογη μέ: -:1> γαλλικό " βωντεβ(λ ", μέ
' ' _παρλάτα ", τραγούδι καl χορό. Το
S ι n gs p i e l ένώ ζωντάνευε ύποΟέσεις παρ
μένες άπο τ-}ιν άρχαιότητα καl τfι μυ
θολογία, εδινε έπίσης μεγά);η Οέση
στΟ εύτριΧπελο στοιχείο καt στην αt
σθηματικ·}ι καl pομαντικη τάση προς
τ·fιν όπο(α άσυναίσθητα έξε).ισσόταν.

'Αλλά καl στ·fιν ' Ιταλία μετά τ·fιν έπι
τυχ·ημένη διδασκαλία τοϋ " Φανταστι
κοϋ �ωκράτη " τοϋ ι [ αϊζιέλο, όίρχι
σε νά διαφαίνεται ή παρακμ·}ι τ·ϊjς οπε
ρας μπούφα, &ν οχι άκόμα μουσικά,
σίγουρα ομως άπό λογοτεχνικ·fι σκο
πιά. Λlιά νέα ·Ι)Οικ·fι καl κοινωνικ·Ι;
συνείδηση ώρίμαζε καl το Οέατρο Ι>Ι:
μποροϋσε νά μ.η� άπο δεχτεί άμ� σω_ς τlς
νέες λογοτεχνικες και, κοινωνικες επιρ
ροές καΟώς καl τlς προόδους της μ.ου
σικ'ίjς σύνΟεσης πού προοιώνιζαν τ·fι δύ
ση τοϋ .. μπl:λ κάντο . ] 1 ρlν ομως
το είδος αύτο έξαφανιστεί, είχε τ·fι
μο;ιαδικ·fι ;ύ;.η νά συναντ·1 Οεί μέ ; ο
,
ς
Χαυντν και υστερα
μl: την ιδιοφυια
τοϋ Μότσαρτ. Ό :Ί l ότσαρτ, κυρ ίως ,
"

πού ε1χε διαπαιδαγωyηθεί στην Ίτα
λικ·fι σχολή , δέχτηκε τό " μπέ:λ κάν
το ", το /!κανε δικό του καl συνδυά
ζοντάς το μ/: τlς κατακτ·ή σεις τ'ίjς νέας
γερμανικης συμφωνικ'ίjς τέχνης τοϋ ε
δωσε ϊσως τ·fιν πιο ύψηλ·}ι εκφραση.
:\Ιερικά άπό τά εργα του οπως ή " Άρ
παyfι άπο το Σεράι " ε1ναι τόσο κοντά
στο γερμανικο πνεϋμα πού φαίνονται
σάν τά πιο εγκυρα παραδείγματα τοϋ
S i ngsp i e l . ''Αλλα ομως , καl αύτά είναι
τά περισσότερα, φανερώνουν μιά με
γαλύτερη προσήλωση στο tταλικο πνεϋ
μα, ώς καl σ' αύτ·ίj άκόμα τ·)� χρ·
' ήση
της γλώσσας (δ λιμπρετίστας τοϋ
i\Ιότσαρτ ·)) ταν έξάλλου ίtνας Ί ταλός :
ό Λορέντσο ντά Πόντε ) . 'Έτσι μπο
ροϋμε νά τ:οϋμε πώς ot " Γάμοι τοϋ
Φίγκαρο ", πού δανείστηκε ό •ιτά Π όν
τε άπο τfιν δμώνυμ·η κωμωδία τοϋ
Γάλλου Μπωμαρσα ί , είναι μιά σύνΟε
ση τ'ίjς tταλικ'ίjς IJπερας μπούφα τοϋ
1 8ου αtώνα, άπο την δποία δ Μότσαρτ
υlοΟέτησε, μ� άξεπ� ραστα �ποτελέ
,
σματα, την
αντψετωπισ·η του συνό
λου. (Τό όίτομο πραγματικά δέ:ν είναι
πιά έκεί άπομονωμένο καl οϋτε χαμένο
μέσα στην άνώνυμ·η μάζα τοϋ συνόλου ) .
Καl σ' δ,τι άφορα τ·fιν εμπνευση , το
Ι!ργο άπομακρυσμένο άπο το σατιρικό
καl έπαναστατικο πνεϋμα τοϋ Γάλλου
ποιητ'ίj, είναι, άντίΟετα, διαποτισμένο
άπο μιά φαιδρότητα πού δέν πα�)ει νά
εΙναι σκε φ τ ικ ιί . ΊΌ 'ί διο μποροϋμε νά
ποϋμε zαt γιιΧ. τΟ
'Έτσι κάνουν 0λες '' έμπνεuσμένο άπΟ μιά zωμωΟία
τοϋ Καλντερον ντέ λά Μπάρκα, πού
τά κωμικά της στοlχεία είναι συνυ
φασμένα μέ λυρικά.
'Όσο yιά το " Ντον Τζιοβάνι ", το•)τη
ή /Jπερα μποϊιφα παρουσιάζει 'ήl>η προιc

ρομαντικούς χαρακτ'ίjρες : το κράμα
τ-ίj ς φάρσας καl τ'ίjς σοβαρότητας , τοϋ
κωμικοϋ και τοϋ τραγικοϋ εΙναι και
το μεγαλύτερό της θέλγητρο. 'Η έρμη
νεία τοϋ Μότσαρτ είναι ή βαθύτερη
καl ή πληρέστερη τοϋ περίφημου σε
βιλιάνικου θρύλου άπο τον δποϊ:ο έμ
πνεύστηκαν τόσοι ποιητές καί μουσι
κοί. Παρμένο άπο το " Δον Ζουάν "
τοϋ Μολιέρου, το λιμπρέτο τοϋ Ντά
Πόντε άνοικάτεψε έπιδέξια το τραγι
κο καί το κωμικο σέ: μιά σάτφα τ'ίjς
διεφθαρμένης κοινωνίας τ'ίjς έποχ'ίjς.
l'Ι'lένει νά μιλήσουμε γιά το " Μαγικο
Αύλό ", πού κατέχει μιά σημαντικη
θέση στην ίστορία τ'ίjς Ι\περοις μπούφα
μέ το συγκεροισμο γεpμοινικοϋ φολ
κλορ καί έπεξεργοισμένης ιταλικ'ίjς κο
λορατούρας. Το λιμπρέτο, ρομαντικο
καl φοινταστιχο συνάμα , προερχόμενο
άπο διάφορες και δι.αφορετικοϋ χαρα
κτήρα πηγές (λογοτεχνικές , φιλοσοφι
κές , θρησκευτικές ) &σκησε μιά άξιο
σημείωτη έπίδροιση σ' ολη την κατο
πινη μουσική.
Στο Μότσαρτ, οπως και στον Τσιμα
ρόζα, εΙναι αισθητη καί στο περιεχό
μενο ή άντίδρομη έπίδραση τ'ίjς σοβα
ρ'ίjς οπεpας πάνω στην κωμικ·ή, οταν
ή τελευταία &ρχισε νά προσλαμβάνει
στοιχεϊ:α μελαγχολικά καί έλεγειοικά.
'Επίδραση πού μποροϋμε εϋκολοι νά
διαπιστώσουμε άπο τη μετάφραση τ'ίjς
" Νίνας " τοϋ Μαρσολιέ πού φιλοτέ
χνησε δ Λορέντσι γιά τον Παϊζιέλο.
ΤΙτοιν μοφοιϊ:ο, έξάλλου, ή Ι\περα μπού
φα, όργανικά δεμένη καθώς ήταν μέ
το πνεϋμα τοϋ 1 8ου αlώνα, νά συμπλη
ρώσει τον κύκλο έξέλιξής της σάν ξε
χωριστο είδος μοιζι μέ τ·)jν έξαφάνιση
τοϋ πνεύμ;ι τος ;ιύτοϋ. Τ � τ;ρ �γματι
διCΥ;φορετ ικα �,ιτηματα το� επομ�νο�
, αναγκασοιν
,
αιωνοι την
να, εξελιχτει σε
κωμωδία χαρακτήρων 'ή εϋθυμο μελό
�ραμ� . Το �νανεωτικο αύ;ο πνεϋμ;ι. ,
οχι ακόμα επαναστατικό, έδωσε στην
Ι\περα μπούφα, κατά τις πρώτες δεκα
ετίες τοϋ 1 9ου αtώνα δ Τζοακίνο
Ροσίνι, πού δέχτηκε (άλλά γιά νά το
ξαναδ·η μιουργ·ήσει δλοκληρωτικά ) κάΟε
τι πού προερχόταν άπο τον παλ"δ
ξεπερασμένο, τώρα πιά, κόσμο.
Στά εϋθυμοι δράματά του - γιατί μπο
ροϋμε τώρα δίκαια νά τά όνομάσουμε
ετσι - ύπάρχει άκόμα κατά βάΟος ή
ναπολιτάνικη οπερα, άναζωογονημένη
άπο τη συμφωνικη έμπειρία τών Χάυντν
και Μότσαρτ. Πρόκειται ομως γιά μιά
�απολι;άνικη Ι\περα ξ r1;ναζ �ντανεμένη
απο τη χαρακτηριστικη ατμόσφαιρα
τ'ίjς συντομότατης άνάπαυλας ϋστερα
άπο τις περιπέτειες τ'ίjς ναπολεόντειας
έποχ'ίjς. Γιά μιά στιγμ·η το πνεϋμα,
γαληνεμένο και πάλι άπο το κλίμα
τ'ίjς πα�νόρ�ωσης, �ύτ�π�τiiται � τι Οά
ξανα ρε ι τη� παλια α�ευθυνη αμερι
,
μνησια του. Ετσι γεννηθηκε αυθόρμη
τα ένα γέλιο λεπτο πού εΙναι μόνο
χαρά ζω·ij ς.

�

Μέ το Ροσίνι το καθάριο μελωδικο
ι:υάκι τοϋ 1 8ου αlώνα γίνεται ένα εϋ
Ουμο, χαμογελοιστο και σχεδον πονηρο
ποτάμι μέ την .. ' Ιταλίδα στο 'Αλγέρι " ,
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την " Κλέφτρα Κίσσα " και κυρίως μέ
τον " Κουρέα τ'ίjς Σεβίλλης ". Βγαλ
μένο κι αύτο άπο το δμώνυμο Εργο
τοϋ γάλλου Μπωμαρσαί, (το ϊδιο άπό
το δποϊ:ο δ λιμπρετίστας τοϋ Μότσαρτ
π'ίjρε τούς " Γάμους τοϋ Φ ίγκαρο " )
δέ διαπνέεται άπό σατφικο πνεϋμα
ένάντιοι στην κοινωνία τοϋ 1 8ου αtώνα
άλλά ι.; ας άνταμείβει μέ μιά &φΟαστη
,
κωμιΚ"η δυνοιμη.
Και ή " ' Ύ'πνοβάτιδα " τοϋ Μπελίνι
ένώ δέ μποροϋμε νά τ)jν ποϋμε Ι\περα
. κωμική , παρόλο το εύχάpιστο τέλος
της , π'ίjρε άπο την οπερα μπούφα ενα
δ � ισμέν� ;ύ �ο με �,ωδία�. Μέ το Μπ� 
.
λιν ι , που υ ;cηρξε ενας
; ελειος κοιλ��ιτε
,
χνης, τό ιταλικο μπελ καντο
εγινε
ε�τονα έκ �ρ �στικό, δραμα;rικ? κ' εύ �
λυγιστο και απόχτησε ξανα την παλια
του ύπεροχ·ή . Στο ϊδιο εΙδος άνήκει
και τ Ο t t 'Ελιξήριο τοϋ ''Ε p ω -ι:;ι " το ?
,
Γκαετανο
Ντονιτζέτι , που οπως η
• t Ύπνοβάτιδα " ξετυλίγεται σ) ενα πε
ριβάλλον ειδυλλιακο - άγροτικό.
Άλλ' ένώ ή " 'Υπνοβάτιδα " έναρμονι
σμένη μέ το χαρακτ·ήρα τοϋ Μ πελί
νι, τρέφεται άπο τη ρομαντικη αισθαν
τικότ·ητα, το " 'Ελιξήριο τοϋ 'Έρωτα "
συνδυάζει το παθητικο στοιχείο μέ το
πνευματώδες καί εϋθυμο τ'ίjς καλύτε
ρης άκριβώς κωμικ'ίjς παράδοσης. Πε
ρισσότερο παρ' ο,τι στο .. 'Ελιξήριο ,, ό
τονιτζέτι άποκάλυψε τ Ο τ( ε1χε μά
θει άπο το Ροσίνι στον " Ντον Π ασκου
άλε ", μιά πνευματώδη Ι\περα μπού
φα πού ή ύπόθεσή της θυμίζει έκείν-η
τοϋ " Κουρέα " .
Λ [ ' αύτούς τούς τρεϊ:ς μεγαλοφυείς μου

σικούς, ή οπερα μπούφα άνανεωμέν·η
περισσότερο άκόμα και άπο το σοβα
ρο μελόδραμα έ:γινε τόσο δημοφιλης
ϋσο ϊσως ποτέ &λλοτε.
1111

π ιστος στην πιο γν-ή σια κι άτράντα
χτη lταλικη παράδοση στάθηκε έπίσης
καl δ Γκιουζέπε Βέρντι, πού έπιβλ·ή
Ο·� κε στο νέο κλίι.;α τοϋ l=>ομαντ �σμοϋ
,
.
σαν δ γνησιος
και εκφραστικος
ερμη
νευτ·)jς τ'ίjς lταλικ'ίjς έΟνικ'ίjς συνεί
δησης καl τοϋ λαϊκοϋ αισθήματος.
Βέρντι, ϋ ;tως λέει δ τ' Άννούτσιο '
.
,
&ντλησε
τα χορωδιακα, του άπο τα
μύ � ια τ1� �αρδιiiς το� λαχ�νιοισf ένου
πληθους . Ωστόσο χαρη σε μια με
γαλύτερ·η έκφραστικ·)j πραότητα και σέ
μιά άναλυτικότερη ψυχολογικ·)ι παρα
στατικότητα τών προσώπων, &νοιξε
δριστικά ενα ρ'ίjγμα στην παλιά δομ·η
τοϋ μελοδράματος μέ τον " ΌΟέλλο "
και κυρίως μέ μιά ίJπερα μπούφα, το
" Φάλσταφ ", πού διαπνέεται άπο μιά
'/ιρεμη α'ίσθηση γαλ·ή νιου και χαμογε
λαστοϋ χιοϋμορ.

:?

Ί;l lδέα μιiiς μουσι;-'ίjς ;;ωμ ωδίας "/εν
.
ν:ηθ 'η κε στο Β �, ρντι απο την �. μέ�� οπο
�
άκουσε το . Μυστικο Ι � αμο
του
Τσιμαρόζα; Καl ή έπιΘ � μία του γι : αύ ;ο
,
το ε!δος, εγινε
μεγαλυτερη μετα την
άποτυχία τ'ίjς πρώτης του δοκιμ·ijς
" .Μιά ή \1- έρα βασι �είας
στ·)jν � ρχη
_ καριερας του. . Ετσι, οταν δ Αρ
της
ρ ίγκο Μπόιτο τοϋ έτοίμασε τό λιμ" "

πρέτο τοϋ " Φάλστοιφ ", άπο τον " 'Ερ
ρίκο I V " καl τlς " Εϋθυμες Κυρά
τσες τοϋ Ούίνσδωρ ", τοϋ Σαίξπη ρ , δ
Βέρντι δούλεψε πάνω του μέ ζ'ίjλο εϊτε
γι&. νά ξεπε ράσει τ·Ι)ν άπο ;υχία πο �
,
1
δοκιμασε
στα, νειατα
του ε ,ιτε για, να
άνασκεuάσει την έπικρατοόσι:χ: έντόπω
ση οτι ·)j ταν άποκλειστικά κατάλληλος
γιά το τραγικο εΙδος.
Ό Βέρντι &:νασύνθεσε μουσικά, μ ενα
τρόπο δικό του και ιταλικο συνάμα,
την εtκόνα τοϋ πρ ι:> ταγ �ν;στ'ίj· δ -ί\ρω�
,,
οις επαψε
πια, να., ε ιναι η αποκρουστικη
προσωποποίηση κάθε χυδαιότητας κοιl
άνθρώπινης ��λιότ�
- τας, οr; ως έ ιι-φ ;ινί
ζεται στον
Ερρικο IV , και ανυ
ψώθηκε σέ σύμβολο τ'ίjς ζωντάνιας,
τοϋ κεφιοϋ καl τ'ίjς χαράς τ'ίjς ζω'ίjς
ετσι οπως έκφράζετοιι μέ: τά χωρατά
πού οί χαρούμενες καl τίμιες Κυρά
τσες τοϋ Ούίνσδωρ σκαρώνουν στον ί�
ριμο γόητα.
,

'Η πρώτη τ'ίjς οπερας, πού δόθ·ηκε στη
Σκάλα το 1 88 3 , &φησε το κοινό συγκι
νημένο καl σαστισμένο. Δέ μiiς είναι
δύσκολο νά καταλάβουμε το λόγο : Ό
" Φάλσταφ " ήταν ένα Ε:ργο πο•) προ
πορευόταν άπο την έποχή του. Ό " Φάλ
σταφ " ήταν μιά οπερα μοντέρνα, ένα
θαϋμοι πού δ γέρος συντηρητικος είχε
φέρει σέ πέρας άνανεώνοντας το ε!δος
δλοκληρωτικά. Δ ίχως Θεωρίες καl προ
θέσεις, άγνοώντας ένστικτώδικα τlς πα
λιές Υ.αΟορισμένες φόρμουλες τοϋ μελο
δράμα:ος (ρεσιτα,τ ψ :J , f.ριοι, ca ?a l �Lta,
/
cava Lιna, καl οιυτη ακόμα
την από
λυτη μελωδία ) έ:φτασε μέ έντελώς δικά
του μέσα, άπομακρυσμένα άπο το λάιτ
μοτlβ καl τη βαγκνέρεια συμφωνι
κότητα, σέ μιά μοντέρνα άντίληψη γιά
το μο� σ �;-ο δράμα �νυψώνον;ας σέ δρα�
ματι κη εκφραση την ιταλικη ι.;ελω ? ικη
,
,
παραδοση
και, έξισωνοντας
την ευγέ
νε�οι τ'ίjς μουσικ'ίjς του μέ κείνην τ'ίjς
λογοτεχνικ'ίjς Ε:μπνευσης.

Ό " Φάλσ-:-οιφ " άντιπροσωπεύει λοι
πον την τελευταία περ ίοδο τ'ίjς καριέ
ρας τοϋ Βέρντι πού είχε άρχίσει πάνω
στlς Οέσεις τοϋ J:>οσίνι καl τελείωσε
μέσα στο εύρωπαϊκο κλίμα πού προσ
διόριζε ή παρουσία τοϋ Βάγκνερ καl
το � f fπράι;ς . Λfέ τ � Βέρν η τελειών� ι
, .: πε α μπ υ
και η δμιλια ι; ας για την
�
? �
φα. οι ποικιλες μουσικες εμπεφιες
τοϋ 20οϋ αtώνα είναι πολύ πολυσύν
θετες γιά ν' άναφερΟοϋν μέ συντομία.
Καl δέ θά μiiς έπέτρεπαν ν' άναζ·ητ·ή
σουμε, στlς μοντέρνες μουσικές κωμω
δίες, τούς χαρακτ'ίjρες πού τ·)jν ξεχω
ρ ίζουν ώς το 1 90 αιώνα καl πού ύπ'ίjρ
ξαν κοιτά ένα μέρος κληρονομιά τ'ίjς
παράδοσ·η ς. Θά έ:λειπε, έξάλλου, ά.πο
τlς κωμικές - μουσικές έκφράσεις τοϋ
20οϋ α tώνα δ πρωταρχικος (<.οιροικτ·ή
ρας τ'ίjς ίJπερας μπούφα , πανω στον
δποϊ:ο έ:χει βασιστεί: ολ"η ή συναυλία,
πού Ο' άκολουΟ·ήσε ι , το τραγούδι δη
λαο·)j a l l ' Ha l i a n a . Γι' αύτ6, άναβάλ
Ι;ουμ. ; γιά μ�ά rχλλη 7υνάν ;η 7η τ-ίjν
αναζητηση της παραπερα αναπτυξης
zαl τών μετασχ·ηματισμών τ'ίjς κωμικ'ίjς
οπερας, μzσοι στο πλαίσιο των ποικί
λων και διαφοροποιημένων έμπεφιών
τ'ίjς ε•jρωπαϊκ'ίjς μουσικ'ίjς τοϋ 20οϋ
αιι::) να.

ΕΛΣ: ΑΛΛΟΣ ΕΝΑΣ ΧΡ ΟΝΟΣ ΓΕΜ ΑΤΟΣ ΑΡΓΙΕΣ !
ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΧΤΩ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ 366 ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ 197 5 - 6
'Ακαταμάχητη ή Λυρική Σκην1i στίς
άργίες. Πάντα πρώτη ! 'Αρκετά . . . φι
λόδοξη καί ή φετιν1Ί της έπίδοση :
98 παραστάσε ις καί . . . 268 άργίες !
'Υπάρχει, γι' άλλη μιά φορά, 'Αστερί
σκος. 'Υπάρχει κι ό καθιερωμένος
πιά πίνακας τ&ν άργι&ν.
'Επισημαίνουμε, μόνο, δυό νέα στοι
χεία : Οί μέχρι τώρα δυό Λυρικοδιευ
θύνοντες, λόγω φόρτου . . . άργι&ν, γί
νανε τρείς! Κα:ί, γιά νά ξεκουράζονται
καί λίγο άπό τίς 268 άργίες, Cίρχισαν
καί κλείνουν τό Θέατρο καi τίς . . .
Κυριακές - τίς πιό θεατρικές μέρες σ'
όλόκληρο τόν κόσμο.
Φέτος, πρώτη χρονιά έφαρμογης, τό
κλείσανε μόνο πέντε Κυριακές. Tou

χρόνου, ύπάρχει πρόβλεψη γιά . . . πε
ρισσότερες.
Ό ύπουργός Πολιτισμοu καi Έπιστη
μ&ν κ. Κ. Τρυπάνης - συγκινημένος
άπό τ�Ί . . . δραστηριότητα τ&ν καλ&ν
παιδι&ν της Νέας Δημοκρατίας, στά
όποία εχει έκχωρηθεί 11 Λυρική Σκηνή
- δσο έκείνα περιορ ίζουν τόν άριθμό
τ&ν παραστάσεών της, τόσο αύτός τούς
αύξάνει τήν έπιχορήγηση! ΕΙναι, κ ι
αύτό, ενα . . . κίνητρο !
Στίς 268 άργίες τ�'jς χρονιCις , ύπολογί
στηκαν καi οί, μέ νόμο ύποχρεωτικές
γιά τά Θέατρα, άργίες κάθε Δευτέρας.
Ό σχετικός ' Αστερίσκος δημοσιεύεται
στή σελίδα 1 4, ιs;ι ό πίνακας τ&ν άρ
γι&ν - εύθύς άμέσως :

ΕΛΣ : 1 3 ε ργα φέτος
σέ 9 1 π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς
Ή Λυρικ1; φέτος : 'Αρχίζει έφτά

μέρες νωρίτερα : 1 7 άντi 24 Ό
χτώβρη . Θά δώσει, δμως, έφτά
παραστάσεις λιγότερες : 9 1 ά.ντi
98. Θ' άνεβάσει 1 2 ξένα εργα καi
1 έλληνικό. Έξη νέα κ' έφτά έ
παναλήψεις. Κατά σειρά: "Μπα
τερφλάυ'', " Νυχτερίδα ", " Δα
χτυλίδι της μάνας ", " Μαχαγ
κόνυ ", Βραδιά Μπαλέτου, " Εύ
γένιο Όνιέγκιν ", " Άννα Μπο
λένα ", " Φυλακισμένο '', "Βί
βα λά μάμα ' ', " Μπόρις Γκον
τουνώφ ", " Γάμους Φίγκαρο ",
" Ριγολέτο '', Πρόξενο ".

Ή μερολογ ι ο, κός a πολογ ι σμός παραστάσεων κα ί ό: ργ ι ώv τ fj ς Λ υ ρ ι κ fj ς Σ κη νή ς
ΓΕΝΑΡΗΣ
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Παραστάσεις 1 5
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Παραστάσεις 1 4
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Παραστάσεις 12
ΑΡΓΙΕΣ 1 8

Παραστάσεις 1 5
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Τ Ο � �ΜΑΛΛΙΑΡΟ Π ΟΥΛΕ Ι Ο�� ΣΩ ΖΕΤΑ Ι !
Κ�ΡΙΘΗΚΕ ΑΞΙΟ Ε Ι ΔΙΚΗΣ l(ΡΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δόθη καν fiδη

500.000

δραχμές γιa τη στέγη - Θa χρειαστοϋv τελικa

Δέν ε!ναι ύπεροψία. Ά ντίθετα, Θά 'ταν ύποκρισία ί:iν τό κρύ
βαμε : Τό " Θέατρο · · χαίρεται χαρά μεγάλη πού, μέ τόν
άγώνα τi,ού ξεσi1 κωσε, σώθηκε τό Μαλλιαροπούλειο, τό νεο
κλασικό Θέατρο της Τρίπολης. Χρ11σιμο δίδαγμα : Στόν
καιρό καί στόν τόπο μας, γιά δλα χρειάζεται άγώνας. Άκόμα
καί γιά ν· άνασαίνουμε!
οι . . άρμόδιοι .. έδέησε ν · άσχοληθούν μέ τό Μαλλιαρο
πούλειο, τό Δεκέμβρη τού 1 97 5 . Ε!χαν χαθεί σχεδόν δυό
χρόνια άπό τήν πρώτη καταγγελία τού ·· Θεάτρου ",! οι άνα
τριχιαστι κές δμως φωτογραφίες τού προπερασμένου τεύχους
κάναν τό Θαύμα τους : Τήν .1 η τού Μάρτη , ενας ύπάλληλος
της Άρχαιολογικης Ύπη ρεσίας κατέφθασε, γι' αύτοψία,
στήν Τρίπολη . Έκανε άμέσως άναφορά καί στίς 23 τού
Μάρτη, ή Ε ιδική 'Ολομέλεια τού Ά ρχαιολογικού Συμβου
λίου συνηλθε καί άπεφάνθη :
Χαρακτήρισε .. τό έν Τριπόλει Μαλλιαροπούλειον Θέατρον
&ς οlκημα χρηζον είδικης Κ ρατικης προστασίας, καθ' δσον
άποτελεί ένδιαφέρον δείγμα άρχιτεκτονικfjς τών άρχών το ύ
αίώνος ' Ό
Ύστερ· άπ' αύτό, ό ύπουργός Πολιτισμού κ α ί Έπιστημών,
ύποχρεωτικά άπό τό νόμο, ύπόγραψε στίς 7 τού Μ άη μιά
ταυτόσημη 'Απόφαση πού, στίς 1 7 τού Μάη, δημοσιεύτηκε
στήν Έφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τό Μαλλιαροπούλειο, εστω καί στά χαρτιά, ε!χε σωθεί !
Τήν εlδηση πανηγυρίσαμε fιδη στόν πρώτο 'Αστερίσκο τού
περασμένου τεύχους 49 - 50.
ΑΞ f Ο Ε Ι Δ Ι ΚΗΣ Κ ΡΑ Τ Ι ΚΗΣ Π ΡΟΣΤΑΣ Ι ΑΣ

Στό 8' τεύχος τι;ς 'Εφημερίδος τι;ς Κυβερνιίσεως, φύλλο 661
τιίς 1 7ης τού Μάη τού 1976, δημοσιεύτηκε ή παρακάτω · Υπουρ
γική 'Απόφαση :

Άριθ. Α /<1>3 1 /3806 / 3 3 5
Περί χαρακτηρισμού Μ αλλιαροπουλείου Θεάτρου Τριπό
λεως ώς οίκήματος χρι1ζοντος ειδικης Κ ρατικης Προστασίας.
Ο Υ ΠΟ Υ ΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ε ΠΙΣΤΗ ΜΩΝ
-εχοντες ύπ' όψει :
1 . Τάς διατάξεις τού Ν.Δ. 1 75 /73 " περί ' Υπουργικού Συμ
βουλίου καί 'Υπουργείων .. τεθείσας έν ίσχύι δ ιά τού ύπ'
άριθ. 396 /73 Π.Δ. ώς έτροποποιήθησαν μεταγενεστέρως .
2 . Τάς δ ιατάξεις τών άρθρων 1 καί 5 τού Ν. J 469 / l 950 " περί
προστασίας είδικης κατηγορίας οiκοδομημάτων καί έργων
Τέχνης μεταγενεστέρων τού 1 830 ".
3 . Τήν ύπ' άριθ. 2 γνωμοδότη σι ν της Γ Είδικης Όλομελείας
τού Άρχαιολογικού Συμβουλίου, έκφρασθείσαν κατά τήν
συνεδρίαν αύτης της 23 - 3 - 7 5 , άποφασίζομεν :

ΧΑΡΑΚΤΗ ΡΙΖΟ Μ ΕΝ τό έν Τριπόλει Μαλλιαροπούλειον
Θέατρον ώς οlκημα χρηζον είδικης Κ ρατικijς προστασίας,
καθ' δσον άποτελεί ένδιαφέρον δείγμα άρχιτεκτονικης τών
άρχών τού αιώνος.
Ή παρούσα δημοσιευθήτω διά της Έφημερίδος της Κυ
βερνιΊσεως.
' Εν Άθ i1 ναις τi] 7 Μαίου 1 976
Ό ύπουργός
ΚΩΝΣΤΑ ΝΤΙ ΝΟΣ ΤΡΥΠΑ Ν Η Σ
l."τ uλiι)ι τ ι)ς Τρίπολης, ή ιiπι!ριττη 1ιεοκλασικ·ή πρ6σοφη το�;
.Ι/αλλιαροπσύλειου. /( ιl τ ω : Ρημαδιό καί χαλάσματα 1 •Ετσι
τι) κατ ά1ι τ η σα ν οί . . . φροντίδες τής παλιάς Δ ημ οτικ fjς ιi ρχ ής

2.5000. 000

δραχμές

Π ΟΛΛΕΣ Ε Υ Θ Υ Ν ΕΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ Π ΟΛΛΟΥΣ . . .
Ή πρώτη, ώστόσο, σωτι1ρια άπόφαση γιά τό Μαλλιαροπού
λειο πάρθηκε άπό τό σημερινό ΔημοτιΚ'ό Συμβούλιο τϊjς
Τρίπολης. ' Αρκετά καθυστερημένα, στίς 20 μόλις Όχτώβρη
τού 1 975 , άποφάσισε τήν κατάργηση προγενέστερης άπόφασης
τού χουντικού Δημοτικού Συμβούλιου, πού 'χε - κακό χρόνο
νά 'χει - άποφασίσει τήν . . . κατεδάφιση τού Θεάτρου !
Τώρα πού τό Μαλλιαροπούλειο, όχι μόνο σώθηκε άπό τή
δημοτική μπουλντόζα άλλ' άναγνωρίστηκε κι άξιο εlδιιcfjς
ιcρατιιcης προστασίας, ε!ναι καιρός ν' άποδώσουμε Δικαιο
σύνη .
Ό ύπουργός Πολιτισμού καί Έπιο· τημών ήταν ό τελευταίος,
χρονικά, ύπεύθυνος. Τού ρ ιχνόμαστε γιατί άπό δική του
π ρ ά ξ η έξαρτιόταν ή σωτη ρ ία τού Θεάτρου. Ήταν άνέντιμο
νά τριγυρνάει σέ δ ιεθνη συνέδρια καί ιιά όμιλεί διά τιίιι δια
φύλαξιν τι;ς 'ΑρχιτεκτονικJίς κληρονομίας ιcαί, ταυτόχρονα,
ν' άφήνει τό Μαλλιαροπούλειο νά ρέβε ι .
'Οπωσδήποτε, δμως, τ ό Θέατρο ε!χε φτάσει ση)ν καταστροφη
έξαιτίας μιάς σειράς άπό π α ρ α λ ε ί ψ ε ι ς, πού 'χαν δια
πραχτεί προγενέστερα, άπό πολλούς άλλους •· άρμοδίους ".
Βασικά, ή εύθύνη γιά την καταστροφή τού Μαλλιαροπού
λειου βαρύνει - δέ Θά πάψει ποτf; νά βαρύνει - δλες,
ιlνεξαίρέτα, τίς άρχές της τοπικijς Αύτοδιοίιcησης : Τούς
Δημάρχους, τούς Προέδρους καί τούς δημοτικούς συμβού
λους της Τρίπολης, στά τελευταία δεκαπέντε χρόνια. ΕΙναι
έγκληματικό : - Αν i1 Δημοτική ιlρχή άλλαζε δυό - τρία κερα
μίδια τό χρόνο, κ· i:βαζε, δταν τό σπάγανε, νέο λουκέτο, ούτε
ή στέγη Θά 'χε πέσει, οϋτε Θά 'χαν γίνει άπό τά νερά τijς βρο
χ ης ιcαί τούς άλητες ο[ τρομερές έσωτερικές καταστροφές.
Άνάλογ11 εύθύνη βαρύνει καί τούς κατά καιρούς Νομάρχες
'Αρκαδίας, τούς Διοικητές Χωροφυλακijς Τριπόλεως, τό
περιφερειακό Πολεοδομικό Γραφείο, τήν Έφορία Άρχαιο
τήτων Σπάρτης - ενα σωρό άλλες δι1μόσιες ύπηρεσίες καί
συγκεκριμένους λει τουργούς καί ύπαλλ ήλους.

Θά 'πρεπε κάποτε, σ· αύτό τόν ξέφραγο τόπο, ο[ έπικεφαλης
τών δημοσίων ύπηρεσιών κ· οί δημοτικοί καί κοινοτικοί
άρχοντες, νά πλη ρώνουν ιlπό τήν τσέπη τους καί νά μπα ίνουν
φυλακή , γιά τίς ζημιές πού προκαλούνται , άπό πράξεις η παρα
λείψεις τους, στή δημόσια, δημοτική καί κοινοτικιi πcριου
σία. Άν ίσχυε κάτι τέτοιο, τό Μαλλιαροπούλειο Θά σωζόταν
άνέπαφο!
ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΑΜ ΕΝΟ ΧΡΟΝΟ . . .

Πρωτοφανές ιlλλ' άληθινό : Τήν ίδια μέρα πού ύπογρά φτηκε
ή ύπουργικτ') 'Απόφαση γιά τήν κρατική προστασία τού Μαλ
λιαροπούλειου - δέκα όλόκληρες μέρες πρίν δημοσιευτεί
στήν 'Εφημερίδα της Κυβερνήσεως! - ό Γενικός Έπιθεω
ρητής 'Αρχαίων καί ·rστορικών Μ νημείων τού ΥΠ.Π. Ε. 'Κ.
Δημ. Λαζαρίδης, μέ εγγραφό του, ε!δοποίησε τό Δί'\μο Τριπό
λεως νά προχωρήσε ι .
Παραλείποντας τ ά έιι συιιεχεία . . . καί τ ά κατόπιι• . . . Ι:γραφε,·
συγκεκριμένα, τά έξης :
« . . . Έχομεν τήν τιμήν νά παρακαλέσωμεν ύμάς δπως συν
τάξητε καί ύποβάλητε ήμίν, έν συνεργασία μετά της ' Εφορίας
'Αρχαιοτήτων Σπάρτης, πρός i:γ κρισιν, μελέτην συντηρή
σεως καί δ ιαρρυθμίσεως διά τό ύμετέρας ίδιοκτησίας κτήριον
. τού έν Τριπόλει Μαλλιαροπουλείου Θεάτρου, κη ρυχθέντος
ώς οίκ ι1ματος χρ i1ζοντος εlδικης Κρατικης προσ τασίας . . . » .
Κι άλλο ιlπίθανο, άλλ' cπίσης άληθινό : Ό Δήμαρχος της
Τρίπολης κ. Παν. Άλεξόπουλος πί'\ρε τήν πρωτοβουλία καί
κάλεσε άμέσως στήν Τρίπολη τόν άρχιτέκτονα - καθηγητή
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κ. Σόλωνα Κυδωνιάτ η . Ό τριπολιτσιώτης καθηγητής ϊ;φτασε
έσπευσμένα, μέ τό συvεργεΤο του, στήν Τρίπολη . . 'Εξέτασε
λεπτομερέστατα τό έρειπωμένο κτ1) ριο, εκανε τίς άπαραίτητες
άποτυπώσεις καί καταμετρ1)σεις, μάζεψε δ, τι στοιχεία χρεια
ζότανε. Σέ λίγες μέρες είχ' ετοιμη μιά μελέτη γιά τ�iν πλ1) ρ η
fιποκατάσταση τοϋ Θεάτρου δ π ω ς ά κ ρ ι β ώ ς ή τ α ν,
καί τόν άπαραίτητο προυπολογ1σμό δαπάνης. ηρίν περάσει
ό Μ άης - στ!ς 29 άκριβώς - ό Δημος της Τρίπολης είχε
iiδη στείλει τή μελέτη Κυδωνιάτη στό ύπουργείο ηολιτισμοϋ
καί Έπιστημων !
Η Μ ΕΛ ΕΤ Η ΑΠΟΚ ΑΤΑΣΤΑΣ Η Σ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
Ή. μελέτη Σόλωνα Κυδωνιάτη , γιά τήν άποκατάσταση τοϋ

Μ αλλιαροπούλειου, εχει ώς έξης :

Α'

ΓΕΝΙ ΚΑ

Τό Θέατρον άνηγέρθη τό 1 906 δαπάναις τοϋ έκ Λαγκαδίων
Γορτυνίας ίατρου ' Ιωάννου Μ αλλιαροπούλου, μέ σχέδια του
άρχιτέκτονος 'Αναστασίου Μ εταξά. Τό Θέατρον κείται έπί
τί'jς όδοϋ νυν Κωνσταντίνου Ι Β', εναντι Πλατείας. 'Αποτελεί
ται άπό ίσόγειον ύπερυψωμένην αlθουσαν μετά ύπερώου,
σκηνήν είς τό βάθος, μέ άνάλογα καμαρίνια καί μ ι κρούς
ύπογείους χώρους. Τό κτίριον είναι λιθόκτιστον, κεραμο
σκεπές, μέ ξύλινα δάπεδα καί κουφώματα καί μαρμαρίνην
βάσιν καί ζώνας. Τά κατάλοιπα ηΊς έσωτερικής δ ιακοσμή
σεως προδίδουν πολυτελή καί καλλιτεχνικώς άρτίαν κατα
σκευ1)ν.
Δυστυχως ή παντελ1iς ελλειψις ουντηρ1)σεως έν συνδυασμφ
μέ τήν κακ1iν χρήσιν αύτσυ κατερείπωσαν τό κτίριον, είς
τρόπον wστε πλέον τοϋ 1)μίσεος ηΊς έπιφανείας του νά πα
ραμένη άσκεπές, δεδομένου δτι ή καλύπτουσα αύτό ξυλίνη
στέγη εχει καταπέσει , τά δέ δμβρια ϋδατα καταστρέφουν δ,τι
εχει έναπομείνει . 'Επί πλέον, τό πλείστον των κουφωμάτων
του κτιρίου ώς καί αί πάσης φύσεως έγκαταστάσεις του εύ
ρίσκονται F.ίς έρειπώδη κατάστασιν, είς τρόπον wστε νά μ ή
άπομένη δρθιον παρά τ ό καθαριος δομ ι κόν μέρος, iiτοι ό
λίθινος σκr.λετός του .
Εύτυχως ή λίαν εντεχνος έργασία κ α ί τ ά καλά ύλι κά κατα
σκι:υ1) ς r.ίναι ή αίτία <'i>στε ο ύτον, παρ' δλας τάς ταλαιπωρίας
τάς όποί ας μέχρι σήμερον ύπέστη , νά εύρίσκεται ε1ς άρίστην
ι..:u τ άστασι ν, χωρίς νά παρουσιάζη ούδέν ρi'jγμα, ούδεμίαν
κο ί λανσι ν ii άπόκλισι ν.
Έ ν τούτοις. ή παράτασις της έγκαταλείψεώς του, ίδίως ή
τυχόν UVEU έ π ι καλύψεως του κτιρίου έπί ενα άκόμη χειμώνα,
ά \•αντιιψιi τως προιίJρισται νά άφήση δυσμενη lχνη έφ' δλων
τιi)\• έναπομι: ι νά ντων δομ ι κων στοιχείων του καί έπ' αύτής
rί κόμ η τ iΊ ς το ι χοπο ι ίας.

'Ενδείκνυτα ι , λοιπόν, ή εναρξις έργασιων συντηρ i1σεώς του
κατά τάς όποίας ίδιαιτέρως τονίζεται δέον νά γίνη_ σεβαστ�i ή
παλαιά τεχνοτροπία καί 11 άποκάταστασι ς των φθαρέντων,
ώς άκρι βως 1Ίταν κατά τ�iν έποχήν τfjς κατασκευί'jς των χω
,ρ ίς ούδεμίαν άπολύτως άλλοίωσ ιν ii προσθήκη .
Αί έργασίαι αύται είναι αί έξ1ϊς :
Β' ΑΠΟ Μ Α Κ ΡΥΝΣΕΙΣ, ΑΓLΟ ΚΑΘΑΙ ΡΕΣ Ε Ι Σ , Ε Π ΙΧΩΣΕΙΣ

Α ί έργασίαι Θά άρχίσουν άπό τ�iν άπαλλαγήν της αίθούσης

άπό τά καταπcσόντα ύλικά τijς στέγης. 'Εκ τούτων, τά ί.ι έν
καλως εχοντα ξύλινα τεμάχια (δοκοί , σανίδες, πέταυρα κ .
λ π . ) Θά κρατηΘουν πρός τυχόν έπαναχρησιμοποίησ1ν. 'Αμέ
σως κατόπιν Θά γίνη ή άποκαθαίρεσ ι ς τών έδωλίων καί τοϋ
ξυλίνου πατώματος η;ς αίθούσης καί δ ιαλογ1i τών ύγιων στο ι
χείων καί άποκόμ ισις τών ύπολοίπων. Δεδομένου δέ δτι, τό
νέον δάπεδον τής αίθούσης θά γίνη έκ μπετόν μετά σ ι μεντο
κονίας καί έπικαλύψεως διά μοκέτας, δέον νά γίνη έπίχωσις
μέχρι του ϋψους τοϋ παλαιοϋ δαπέδου έκ τών άχρ i1στων ύλι
κών. ' Επίσης νά κατεδαφισθοϋν αί νεώτεραι άκαλαίσΘ11τοι
προοθήκαι έκ σιμεντολίθων είς τάς δύο έξωτερικάς πλαγίας
δψεις τοϋ κτιρίου καί η;ς ε1σόδου, τά δέ άχρηστα ύλικά αύτών
Θά έπι χωΘουν ύπό τό δάπεδον ηϊς α ίθούσης.
Τέλος, Θά κατεδαφισθ1Ί τμήμα τοϋ άνωτέρου μέρους της τοι
χοποιίας, τό όποίον Θά άντικατασταθij διά σενάζ έκ μπετόν
άρμέ, έφ' ού θά έδρασθ ή 11 νέα σιδηρ ii στέγ η . Κ αί τά έκ τ ή ς
κατεδαφίσεως ταύτης ύλικά θά έπι χωθοϋν ε!ς τήν ώς ίiνω
έπίχωσιν.
Γ ΣΤΕ Γ Η
Τό κτίριον έπί μέρους είναι κεκαλυμμένον ύπό τfjς παλαιiiς
δ ι ασωθείσης στέγης, έπί τοϋ μεγαλυτέρου δέ αύτοϋ τμήμα
τος είναι άκάλυπτον, ώς iiδη έλέχθη, λόγφ τής πτώσεως η;ς
στέγης.
Ή έναπομείνασα στέγη Θά έλεγχθfj λεπτομερώς, έπισκευαζο
μένη τόσον έσωτερικώς δ ι ά τfjς στερεώσεως τών τυχόν έχου
σών άνάγκη ν ένισχύσεως ξυλίνων δοκών της, δσον καi έξω
τερι κώς δ ι ά η;ς άνασύρσ-εως τών κεράμων καi άντικαταστά
σεως τυχόν Θραυσμένων.
Τό άκάλυπτον τμημα τοϋ κτιρίου Θά καλυφθi'j δ ι ά νέας σ ι
δη ράς στέγης, έφ' 11ς α ί ξύλιναι έπιτεγίδες Θά έπιστρωθοϋν
δ ιά πεταύρων, έφ' ών κολυμβ.ηταi Θά τεθοϋν κέραμοι βυζαν
τινοϋ τύπου, ώς αί παλαιαί.
• Η κλίσις καί μορφή η;ς στέγης Οά είναι ώς 1i παλαιά τοιαύ
τ η , ε!ς τά lχνη της όποίας Θά προσ·αρμοσθή. Ή όροφή διά
άσβεστοσ ιμεντοκονίας Θrι γίνη έπi τών άνη ρτημένων έκ νευ
ρομετάλ η μεταλ-ντεπλουαγι έ κατασκευijς .
Ή έσωτερικ1i κορνίζα τής στέγης Θά τραβηχΘ1Ί άκ ρ ιβώς ώς
ή σωζομένη παλαιά.
·

Δ' Δ ο Μ 1 κ Α, Ε π ι Σ Τ Ρ Ω Σ Ε r Σ, Ε η ι χ Ω Σ Ε 1 Σ
Προβλέπεται διαμόρφωσις τών άποχωρητηρίων, του Ισογείου
καί του ύπογείου, ώς έν σχεδίοις, ώς καl πρόβλεψις, εiς τό
ύπόγειον, μηχανοστασίου διά τ�iν κεντρικήν θέρμανσιν, μετά
της άναλόγου καμινάδας, πετρελαιοδεξαμενης κ.λ.π.
'Επίστρωσις έκ μπετόν πάχους 0, 1 2 μ . μετά σιμεντοκονίας
θά γίνουν εις τό δάπεδον της κυρίας αίθούσης κα:ί είς δλους
τούς ύπογείους χώρους.
'Επιχρίσεις δι' άσβεστοσιμεντοκονίας εις δλους τούς τοίχους
έσωτερικώς καί έξωτερικώς, δπου τά παλαιά έπιχρίσματα εχουν
ύποχωρiισε ι . Κατά τάς έπιχρίσεις αύτάς θά καταβληθη προσ
πάθεια διασώσεως των ύπαρχόντων γυψίνων διακοσμ1iσεων,
αί όποίαι θά συμπληρωθουν ώς αί παλαιαί.
Ε' Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Α
Απαντα τά μή δυνάμενα νά έπισκευασθουν κουφώματα, θύ
ραι καί παράθυρα, θά έπανακατασκευασθοϋν, άκριβώς είς τάς
διαστάσεις καί μορφήν τών παλαιών τοιούτων. ·Απαντα θά σπα
τουλαρισθουν καί χρωματισθουν κατά τάς ύποδείξεις του
έπιβλέποντος άρχιτέκτονος. Ύαλοι θά τεθουν ήμικρύσταλλα.
ΣΓ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε 1 Σ
Ai �iλεκτρικαί καί ύδραυλικαί έγκατα:στάσεις θά είναι πλήρεις,
άρτιαι καί συμφώνως ύποδείξεως έπιβλέποντος. Προβλέπεται
έξωτερικός έορταστικός φωτισμός του κτιρίου. Τέλος προ
βλέπεται κεντρική στοά πετρελαίου καi θερμου ϋδατος ώς
καί έγκατάστασις θερμάνσεως.
Ζ' Ε Π f Μ Ε Ρ Ο Υ Σ Μ Ε Λ Ε Τ Α 1
Ή στατικ1i μελέτη τi'jς σιδηράς στέγης ώς καί αί μηχανολο
γικαi τοιαυται θά γίνουν εύθύς ώς έγκριθη κατ' άρχήν ή πα
ρουσα.
Ό άρχιτέκτων
Άθηναι 27 Μαίου 1 976
ΣΟΛΩΝ Π. ΚΥΔΩΝ ΙΑΤΗΣ
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Ό άρχιτέκτονας - καθηγητ�iς Σόλων Κυδωνιάτης κατάρτισε
καί τόν προϋπολογισμό δαπάνης γιά τήν πλήρη άποκατάσταση
του θεάτρου. Προβλέπει 35 κονδύλια, σέ εξη γενικές κατηγο
ρίες έξόδων : Καθαιρέσεις κ.λπ. 39.800. Δομικά καί μπετόν :
1 3 1 .000. Στέγ11 : 254.000. 'Επιστρώσεις κ' έπιχρίσεις : J 64.000.
Ξυλουργικά, σιδη ρουργικά, μαρμαρικά : 260.000 Έγκατα
στάσεις (ύδραυλικ1) , 1iλεκτρικ1), θερμου νερου), χρωματισμοί,
γύψινα : 1 .022.500. Τό σύνολο, δλων αύτών, φτάνει τό 1 .95 1 .
000. Σύν, ενα κονδύλι άπρόβλεπτων 248 . 700, τό ποσό γιά τή
συνολικ1i δαπάνη προϋπολογίζεται σέ 2. 200.000 δραχμές.
'Από τά κονδύλια αύτά τοϋ γενικοϋ προϋπολογισμοϋ, ό κ .
Κυδωνιάτης ξεχωρίζει εντεκα κονδύλια, πού άναφέρονται
σέ εργα πού θεωρεί κ α τ ε π ε ί γ ο ν τ α, γιά νά σωθεί τό
κτ�) ριο πρίν πιάσει ό, 1διαίτερα βαρύς γιά τ�iν Τριπολιτσά,
χειμώνας. Τά καταγράφουμε : Διαλογ1) , άποκόμιση ύλικων :
1 5.000. Κατεδάφιση άνω τμήματος τοιχοποιίας : 2. 500. Σε
νάζ έπl τοιχοποιίας : 45.000. Σιδηρά στέγη : 84.000. Έπι
κεράμωση αύτ i'j ς : 80.000. Στερέωση διασωθείσης στέγης :
20.000. 'Ανάσυρση κεράμων : 30.000. ' Υαλοστάσια : 1 20.000.
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Έξωτερικαi θύραι : 50.000. 'Υαλοπίνακες 1 0. 500. 'Ελαιο
χρωματισμός κουφωμάτων : 50.000. Τό σύνολο, δλων αύτών,
φτάνει τίς 507.000. Σύν, ενα κονδύλι άπρόβλεπτων 93 .000, ό
προϋπολογισμός γιά τά έπείγοντα έργα φτάνει στίς 600.000
δραχμές.
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Ή

βαριά εύθύνη γιά τόν ύπουργό Πολιτισμοϋ καί ' Επιστη
μών κ. Κ. Τρυπάνη άρχισε νά " τρέχει " άπό τίς 7 τοϋ Μάη,
πού ό ίδιος άναγνώρισε τό Μαλλιαροπούλειο " ώς . . . χρηζον
1διαιτέρας Κρατικi'jς προστασίας ". Ό ίδιος, στίς 25 τοϋ
' Ιούνη, ύποσχέθηκε ρητά καi κατηγορηματικά στό Δήμαρχο
τi'\ς Τρίπολης κ. 'Αλεξόπουλο καi τόν άρχιτέκτονα κ. Κυδω
νιάτη πώς τό ύπουργείο Πολιτισμοϋ θά διαθέσει άμέσως τ!ς
άπαραίτητες 600.000 δραχμές γιά τii στέγαση τοϋ Μαλλια
ροπούλειου.
Ό καιρός περνάει γρ1)γορα. Οί γραφειοκρατικές διαδικασίες
άργοϋν. Ό κ. Τρυπάνης πρέπει νά ξέρει : Κανένας, ποτέ,
δέν πρόκειται νά συγχω1'ήσει τήν δριστική καταστροφ1i του
Μαλλιαροπούλειου. Κ' είναι βέβαιο πώς θά συμβεί, Ciν τό
θέατρο μείνει ξέσκεπο καi τό φετεινό χιμώνα . . .
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Σχέδιο κιίτuψης, τ ής σκηιι ή ς κ α ί τ ή ς α ίθουσας τοϋ Μαλλιαρu
πούλειοv, οπως Ο' ιiποκατασταΟο·ϋν στά παλιιί τους ά;ι.ι•ιί
ρια, άπό τό·ι• άρχιτέκτο ιια - καθηγητή Σ6λω1ια Ι<ι•δων;άτη
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ΓΕΥΣΗ ΑΠ' ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ MAΘHTll(O ΘΕΑΤΡΟ
Η "ΦΑΥΣΤΑ" ΑΠ' ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗ
"Ως τώρα δέν eχουμε άσχοληθεί μέ τό Μαθητικό Θέατρο. Αύτό δέ θά πεί πώς δέν
π ιστεύουμε στήν εύρύτερη παιδευτική του άξία. Οϋτε πώς δέν παρακολουθήσαμε
ίiγρυπνα τήν έπαίσχυντη προσπάθεια του όπουργείου Παιδείας νά τό στραγγαλίσει,
άπαγορεύοντας στούς μαθητές δχι μόνο νά παίζουν άλλά καl νά βλέπουν θέατρο !
Παρακολουθούμε, δσο μπορούμε, θεατρικές έκδηλώσεις σέ δημόσια καl iδιωτικά
σχολεία. 'Ιδιαίτερα τιμούμε τίς θεατρικές προσπάθειες πού γίνονται σέ πολλά έπαρ
χιακά γυμνάσια καί σέ σχολεία τού άπόδημου έλληνισμοu. Ίστορικiι, γιά όλόκληρο
τό νεοελλην ικό θέατρο, eχει μείνει ή π_ε ρίοδος Κούν στό 'Αμερικανικό Κολλέγιο
'Αθηνών. 'Αντίθετα, άρνητικά ιστορική, γιά τό Μ ιστριωτισμό κcιί τή στείρα άρχαιο
λατρείατ11ς, εΤνcιι ή θεατρική δραστηριότητα τοϋ Άρσακείου. Γιά μας, πιό άξιοσέβα
στη άπ' δλες, εΤναι ή περίπτωση φωτισμένων Δασκάλων σέ δημόσια σχολειά πού,
άναλώνοντας τόν έαυτό τους, άνοίγουν στά διψασμένα νέα παιδιά ζωογόνα πνευμα
τικά καl καλλιτεχνικά παράθυρα. Χωρίς έλπίδα προβολ1)ς. Σεμνά καί άθόρυβα.
Στήν 'Αθ·ή να, ·ή tδιωτιr.·)j Σχολ·)j Μω
ρα·tτη - τό παλιό Πρότυπο Λύκειο Ά
θψών ;rοϋ λ Ιπερ �ά.ν - �χε ι μιά, �ρr.ε
τα πολυχρονη και γόνιμη θεατpιr.η πα
ράδοσ·η . οι μαθητικές παραστάσεις ά.πο
τελοϋσαν, άπό παλιά, τήν πιό ζωηρ·)j
�r.φρασ·η τ'ίjς πλούσιας r.οινοτιr.'ίjς ζω'ίjς
τοϋ σχολε ίου.
'Η σκηναή δραστηρ ιότ·ητα τών μαθη
τών τ'ίjς Σχολ'ίjς συμπίπτει, δλοφάνερα,
μέ τήν έκεί παρουσία το� γυμνασι�ρ �η
,
,
.
Τασου
Λιγναδ·η
r.αί, αργοτερα,
με την
παρουσία r.ι &.λλων r.αθηγ-η-:-ών, συνδε
μένων μέ τό θέατρο, ilπως r,ί Κ . l'εωρ
γουσό:'ου)"ος,' Χ ρ ; � α μουηλίδη� ;-.&..
. α
Πολλ� ;< α ι ενδ; αφερr,ντα ε!ν� ι τα ερ
y
, rψ.ιλr,ς της
που, ανεβασε ο θεατριr.ος
Σχολ'ίjς μέσα σέ τρείς περ ίπ<ιυ γυμνα
σιαΧές γενιές. �υχvά, ·ή έ z λογ·η 8έv
·� ταν �ωστ·ή . l �ρ ο;: ψ·ήΟη �α '� πάν-:-ως,
,
οπως έ:πρεπε, τα ει.);φιr.α εργα
.
'Από τό παλι '\-:-εpο R.ραμα-:-r,Μ; ιο ;·'!;;
,
..
1
_
ι:να
Σχο)�ης,
� ερυυμε,. ε•ιδ� ιχ;·· �� : , J ο
γιοφυp,ι "? ς 1' ρ-:- � ς , και -:-ο
1 f_:: φ τε '.
, ;?υ: l_:.ωp χ,,υ (·)εr,:οr.α το,
�ο _β � αδυ
'.
_
σου
, Ι\.�JU7 , ρο ,
� :Ανου Η�Λιχω? ι -:γ� ;
α)
'!;α ' %� ι την ;?υ
' 1 r ί'οτ;.σ·� σε . ι;αμο
το� ,J �εχ ωφ ;,α ι -:-�''':. . l\..α β -χ_:,·:· αρ·1 δες
στη Οα).ιχσσα
-:-rιυ �1;ν % - (11.ι:ι. ανε
βασμ� vα μ ε δι�α: r;z-χλίz , -:r>U Τάσου
1
Λιγναδ·η και, με1 z;,·1j π •. μ11:τ'J1:ησ·η , φυσιzα1
δεκάδων παιδ<.<":ιν r i ;;;,r,•Jς -:-<ιύς τομείς
τ'ίjς θεα-:-ριr.·ij ς Ι\r,υί.ε•.Cί.ς .
Μεσολάβησε μιά. διαr.r,τ: ή γ<.ά. λίγα
χρόνια. Σ-:-ο Ι\ιάσ-:-ημα α•�-:-ό, σ•ψπλη
pώ?η � ε ;ο r.ε ·1-:-ρ ιr. i� r.-:-·f,p ιo -:-·Q ς �Γιί.'ίjς,
;-ου απ�χ-:-ησ� μ<.α Ο� α -:-ρ ι. γ._η αιΟ::•Jσα
εφταχοσιων Οεσεων1 με ':'εprι.σ-:-r.rJ α'ΗJ'.
γμα σr.-ην'ίjς γ,αί έπ ι κλ ι ,,η πλ-χ-:-εία . ' Ο
θεατριr.ος ομΩ,rις :η τα ν φυσικό νά. ξ-χνα
ζωντανέψει.
·
Στ·'1, ΟεU-:-ε�·η z?" ί -τ:ιο �ε-:-υι.·ημένη ,αύ-:·Q
περιο�ο , με σr.ι;ηρη π-χν-:-�. R?'�·ε ια, ;α
παιδια πα p ο1)σ ιιχ.σιχν, με ;)1. ():ι.σχ.αλια
Τάσου Λιγνάδη . .,-;, " T I-:tF'ψ:JOι J.ωρίς
ονομα " -:-ο::ί ' Ι άzωβσ1) Κ α μ ;:<1. νέλλη,
τ-)�ν "Τύχη -:-'ίjς :-f ηούλ-χς ,. τοϋ Δ.
ΚορομηλCί. καί τή " Βεγγέρα " τοϋ Δ .
Καπε-:-ανάχη .
Γ
Άr.όμα , μέ δ σz λία
, � ? �Πλεr.-:-pα
�
Ι�. του:;ωργου
Σοφο
σόπουλου, την
r.λ'ίj'. τ-)j " i\ [ι;. ρ·ή μ-χ � πόλ� " τοϋ
,
Γουαιλν-:-εp r.αι τ·r,ν
νταρα στ
Άνάπλι " τοϋ Γ . ΘεοτοκCί.. 'Επίσης,
μέ δ•.δασr.αλία Χρ·ήστου ΣαμΌυηλίδη,
__

•
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τό " Κάστρο τ-ijς Ώp ιCί.ς " καί τό
τοϋ Γ .
δε άμε ου
" " Ονει ο οϋ
�1 ·�
, �� �
Θεοτοr.α� και; τ η Φαυστα του i\Ιπόστ.

- ξαφνικά. φέτος τό καλοκαίρι - ή
Σχολή Μωρα'lτη, μέ μιά. νέα παράστασ·η,
θεατpικ·ή της αράδοση, π ύ
υνέ ισε
?ναι χ:tσως τ;Ji
?
·η πιο σημαvτικη� στον τομεα
τοϋ πειpαματικοϋ μαθητικοϋ θεάτρου.
'Η

παράστασ·η δόθηκε στίς 30 τοϋ Μά·η.
Άνεβάστ·ηκε ·ή " Φαϋστα " τοϋ Μπόστ,
μέ διδασr.αλία τοϋ Χρ·ήστου Σαμουηλ[
δη . Γιά. τό πετυχημένο άνέβασμα, δού
λεψαν πολλά παιδιά. Θ' άναφεpθοϋν,
άλφαβ·ητικά, χωρίς διανομή : Κ. Δημα
ρCί.ς, "Εφη Θωμοπούλου, Γ. Καλόφωνος,
Άφρ . Λάφ-η, Μαρίνα Παπαδοπούλου,
Μαρία Τριαντοπούλου. Καί οι : Κατερ.
'Ανέστ-η, 'Άννα 'Αλευρα, "Ελντα καί
i\Ιαρία Βαρώνου, Λουr.ία ΜαυρομαρiΧ,

Είιιαι άιιτιπαιδαγωγικό μά, κι ά'λλο τ6σο, δίκαιο: 'Η Φαϋστα τίjς Λlαρ{ιιας Παπαδο
πούλου Οά μπορούσε 11ά σταΟεί άξι6λογα καί στό έπαγγελματικό άκ6μα Οέατρο

Δέ δυσr.ολευόμαστε νά. ποϋμε πώς,
άρr.ετές άπο τίς παραστάσεις αύτές,
ξεπέρασαν το γvωστο επίπεδο τώv
σχολιχ�ν παραστά_? εων} τα στε'�α πλα(�
σια του μαθητιr.ου θεατρου. Ε ιχαν τα
γνωρίσματα μιας ελεύθερ·ης πειpαμα
τιr.'ίjς σr.ην'ίjς. Σίγουρα, μιά. δυο ά.π' τίς
παραστάσεις έλ);ηνιr.ών εργων, έ!δωσαν
δημιουργικά. ερεθίσματα και στό έπαγ
γελματιr.ο θέατρο. Στον καταρτισμό
π.χ. τοϋ δραματολογίου τους, άr.όμα
r.αί στή σr.ηνοθετιr.·)j άντίλ·ηψη τοϋ άνε
βάσματος τών έ!ργων.
'l'·ή στιγμ·)j πού -η άπόδοση τοϋ θεατρι
r.οϋ δμίλου είχ' άρχίσει νά. r.ουβεντιάζε
'τ'αι κ' έ:ξω άπΟ τιΧ. σχολιzά πλα(σια,
επιr.ρατεί ξαφνικ·)J r.ι άπότομ·η σιωπή.
'Η " �κλειψη " δέ γίνεται έπί χούντας,
άλλά. μόλις . . . άvέτειλε Δ·η μοr.pατία !
'Επισημάναμε το " σιωπητ·ήριο "' r.'
t\μαστε ετοιμοι νά. τό ψέξουμε, οταν

Χρ. Παπαέλ);ηνας, ' Ιωάννα Ράλλη καί
Σαμπίνα Στάιr.ου.
Στο πpόγραμll;α τ'ίjς πα f άστασ·ης όπάρ
χει το παραr.ατω σημειωμα :

(( cJ;έτος, 6, Θεατρικ6� μας "Ο!� ιλος� dπ��
φασισΒ 1•α παρουσιασει η)
Φαυστα
τοv Μπ6στ . 'Ο ί'δ ιος ό συγγραφέας λέει
δτι τ� έψο, γριίrι: τηκε ιrt: ι� ι ά στιγμή
κεφι.ου κ ειιιαι, εvα σκηιιικο παι.χ11{δι .
'Όμως 1) " Φαϋdτα " προσφέρει κι
ι'.ίλλα πράγματα. l"ίιιαι σάτιρα μι.aς
έποχijς, πού χαρακτηρlζεται dπό μιά
γλωσσικ1) σύγχυση κ' ilιια Οεατρικό βεv
τετισμ6. Στή ζω1) καί ση)v τέχvη κυ
ριαρχεί ή ύποκρισία, ή r1.πιθαιιολογlα, ή
κοι11ωvικ1] σύμβαση καί ό φευτοπατριω
τισμ6ς. Στήv έποχ1) μας, ή " Φαύστα "
μοιάζει. Οέατρο τού παράλογου, πού
παlρ1ιει μιd έπικαι.ρ6τητα τώρα μέ η}v
κατάργηση τής καθαρεύουσας.
'Εμείς άποφασlσαμε 11ά μή�• άκολουθι)-

σουμε τη γκροτέdκα γραμμ.ιί, που εχει
άλλους σκη νο Οέτες,
μ ά 11ά δώσουμε τό iργο μέ κάΟε σοβα
ρ6τητα, άφήιιο 1ιτάς το ετσι νά μ ι λήσει
μ6110 τ ο υ . 'Από τόιι Πρ6λογο άίς την
τελευταία ύπ6κλι ση, σάς ύπειιΟυμίζο11με δτι παίζουμε θέατρο . 'Η γραμμη αύτη

άκολουΟηΟεί άπό

τιjς σκηιιο Οε σία ς ι)60ηκε μέ όμαδικ·ή
συ�ιεργασ{α το ίί ' Ομίλο ι•, μέ τήιι πολ1ί
τιμη συμπαράσταση τού καΟηγητιί μας
κ . Σαμουηλίδη.
' Η παράσταση πotl Οά &ϊπ σιίμερα
iρχεται - μ ετ ά άπό πολλές aλλες τού
σχολείο ιι μας - γιά JΙά dv�ιεχιστε ί /Jτσι.

μιά παράδοση βασισμέιιη στηv πίστη
τής lκπαιδευτικijς σημ ασίας τού Μαθη 
τικού θεάτρου>>.
ΜΙ: ίκ�νοποίηση σημει νουμε πώς,
τ
:τ αραπ�νω, Ι>Ι:ν ηταν η μ όvη φετ ιν η
,
,
, );ενl>ιαφερουσα μαθητικη παρασταση.
π-ίj ρχαν κι Cίλλες Ι>υο τρε'ίς, άr.όμα.

�

�

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ
Σ ΥΜ ΠΟΣΙΟ ΤΟ Υ ΣΥΜΒΟΥΛ ΙΟ Υ Ε Υ ΡΩΠΗΣ ΣΤΗΝ Α Θ ΗΝΑ
Μέ πολλ1i έπισημότητα, δεξιώσεις,
π ροσφωνtiσεις, γεύματα, ξεναγ1iσεις,
πολυτέλεια - άλλά καί τέλεια . . . ά
ναρμοδιότητα! - πραγματοποιήθηκε,
τόν περασμένο Μάρτη σηiν ΆΘtiνα,
ενα τρι ήμερο Σ υ μ π ό σ ι ο γιά τό'
μέλλον τών Τεχνών του Θεάματος.
'Οργανώθηκε, μέ πρωτοβουλία της
' Επιτροπής Μορφωτικών Σχέσεων τού
Συμβουλίου τής Εύρώπης, άπό τή . . .
"Βουλή τών Έλλi1νων καί τό 'Υπουρ
γείο Πολιτισμού καί ' Επιστημών.
*Ενα θέμα καυτό - αν καί κάπως . . .
προφητικό - ίiξιο πάντως γιά μελέτη
σοβαρή , κουβεντιάστηκε σ' eνα ρου
τ ινιέρικο άνθυποσυνέδριο πού - μιίίς
καί λείπανε, ούσιαστικά, ο [ ίiνθρωποι
της Τέχν η ς - δέ μπόρεσαν νά τό δ ιασώ
σουν οί μετέχοντες ύπουργοί , βουλευ
τές καί ίiλλοι , πιό άσχετοι άκόμα.
Τό " Συμπόσιο " άναγγέλθη κε μέ πολύ
ντόρο. ' Επιστρατεύθηκαν πέντε - δέκα
μεγάλα, όντως, όνόματα : Λώρενς 'Ο
λίβιε, Ζάν - Λουί Μπαρρώ, Τζών Γκίλ
γουντ, Λ ί ντσεϋ Άντερσον, Έύγένιος
' Ιονέσκο. 'Εγκαίρως, όμως, άρχισε νά
πέφτει . . . γρίπη καί " άνειλη μμέναι
ύποχρεώσεις ". Κανένας δέ δ ιασώθηκε!
Τελικά, άπό ξένης πλευρίίς, έμφανίστη
καν μόνο μερικοί χαρτογιακάδες του
Έύρωπαϊκοu Κοινοβουλίου, κάποιοι Πα
νεπιστημιακοί δ ι δάσκαλο ι , άντιπρόσω
π ο ι του ' Ιδρύματος Φόρντ καί άλλων
'Οργανώσεων. Χαραχτη ρ ιστικό : τόν
" γριππιώντα " Γενικό Έ!σηγητή τού
Συμποσίου, πατρ ιάρχη του Παράλογου
Εύγένιο ' Ι ονέσκο, άντι κατάστησε ό
-Αγγλος βουλευτής - καί άλλοτε, λέει ,
t)Θοποιός - Άντριου Φόλτς.
Λόγω έκλεκτικi'jς συγγενέίας, τούς ξέ
νους " συνέδρους " καλοδέχτηκαν μέλη
της Βουλης τών ' Ελλήνων καί της Κυ
βερνιiσεως Καραμανλη : Ό ύπουργός
Π:ολιτισμοu κ. Τρυπάνης, ό ύφυπουργός
'Εξωτερικών κ. Σταυρόπουλος, ο! βου
λευτές ' Ελένη Βλάχου, Άννα Συνοδι
νοϋ, Ζακυθηνός, Κουτσοχέρας, Π:α
παπολίτης, Τρικούπης κ . ά . κι όλοι
μαζί, πήραν νά κουβεντιάσουν γιά τό
μέλλον τΙJ)ν Τεχνών τοϋ Θεάματος . . .
Μέ τήν εύκαι p ία τοϋ ταξιδιού στήν
' Ελλάδα οί 78 ξένοι σύνεδροι eκαναν
καί όλίγον τουρισμό. ' Επισκέφτηκαν
κοντινές άρχαιότητες. Έφταο·αν &ς
τό Σούνιο, τούς Δελφούς καί τίς Μυ
κήνες. (Οί 28 Έλληνες σύνεδροι δέν
έπισκέφτηκαν άρχαιότητες, γ ιατί τίς
eχουν ( ; ) δεί ) . Παραβρέθηκαν, όμως,
σέ δυό δεξιώσεις, μ ι ά τοϋ ηροέδρου
της Βουλής κ. Γfαπακωνσταντίνου καί
μιά του ύπουργοu κ. Τρυπάνη . Ήταν Θά

'λεγε κανένας eνα τρι1iμερο Συμπόσιο
" γεμάτο " τέχνες του Θεάματος. Φυ
σικά, δίκαια πέρασε στά πολύ δευτε
ρεύοντα Θέματα τών έφημερίδων.
Ή έλληνική εύθύνη , πάντως, ήταν πε
ριορισμέν η . " ' Η συμμετοχ1i μας είναι
δευτερευούσ ης σ ημασίας "- τόνισε κά 
ποια στιγμή ό κ. Τρυπάνης, καί συνί
στατο στή δ ιάθεση του χώρου, στό
' Εθνικό Ίδρυμα ' Ερευνών, καί μερι
κών . . . έκατοντάδων χιλιάδων δραχ
μών γιά ηiν πλούσια φιλοξενία καί
ξενάγησ η . Ό άκρι β1)ς, ώστόσο, άρι
Θμός τών δαπανών χάνεται κάπου άνά
μεσα στά Γραφεία της Βουλής τΙJ)ν
Έλλtiνων καί του ύπουργείου Π ολι
τ ισμού, πού συνεργάστηκαν στήν όρ
γάνωση μέ τό Έύρωπαϊκό Κ ο ινοβού
λιο. Ό καθένας, παραπέμπει - Ισχυ
ριζόμενος άγνοια - στόν άλλο .
Περιορισμένο ήταν καί τό έλληνικό
ένδιαφέρον γιά τό ούσ ιαστι κό μέρος
του " Συμποσίου'' . Γιατί όσο κι αν
τά λεχθέντα άπό τούς πολιτικούς συνέ
δρους, Θεωρουντα ι κοι νότυπα, έντού
τοις - στήν ' Ελλάδα τουλάχιστον δέ βρίσκουν πολλές έφαρμογές. "Οπως
π . χ . ή πνευματικ1) Δ ημοκρατία ii ό
έκδημοκρατισμός
της
κουλτούρας.
Έτσ ι , άντi o i όμιλίες νά χρησ ιμο
ποι ηΘουν μέ κάποιο τρόπο, ii νά δια
νεμηθοϋν, εστω, στούς "Ελληνες βου
λευτές - μερικοί άπό τούς όποίους
ψήφισαν άργότερα ύπέρ του " " Αρμα
τος Θέσπιδος" - παραμένουν άμετά
φραστες, χωμένες σέ κάποι ο άρχείο
της Βουλ ή ς .
Στό "Συμπόσιο" eγιναν, βασ ι κά, τρείς
εiσηγήσεις. Ή πρώτη , μέ Θέμα "Τέ
χνες τοϋ Θεάματος : άξίες� μεταβολές,
προοπτικές", άπό τόν Κούρτ Μπλά
ουγκοφ, Διευθυντή τοϋ Διεθνους ' Jν
στι τούτου Μουσικης καί Θεάτρου ηϊς
Αύστρίας. Ή δεύτερη , μέ Θέμα "Έκ
λαίκευση τών τεχνών η δη μοκρατι κο
ποίηση της κουλτούρας;" μέ είσηγη
τές - λίγο άντίΟετους στίς άπόψεις
τους - τούς Μαρσέλ Ί κτέρ, Δ ιευθυντή
Θεαμάτων του γαλλόφωνου ύπουργείου
Πολιτισμοϋ τοϋ Βελγίου, καί Ρίτσαρντ
Χόγκαρτ, Κοσμ1iτορα τοϋ άγγλικοϋ
Κολλεγίου Γκόλντσμ ιθ. Καί τέλος, ή
τρίτη , μέ Θέμα " Ή σχεδίαση της
μορφωτικής πολιτικης γ ιά τiς τέχνες
του Θεάματος", άπό τόν έντόπι ο 'Αλέξη
Σολομό.
Μ ετά τίς εiσηγήσεις, άκολουθοϋσε,
κατά κανόνα, ύποτυπώδης συζήτηση ,
όπου ό καθένας πού επαιpνε τό λόγο,
έξαπέλυε κάποιον "άφορισμό", εδινε
καί τά, συνιiθως, άσχετα μέ τό Θέμα,

προσωπικά του πιστεύω, (ίi καί σχε
τικά, ϋ. ν άναλογιστεί κανένας τiς γενι
κότητcς πού άναφερόντουσαν), καί
παραχωρουσε r.ύγενικά τό μικρόφωνο . .
Άν, πρέπει κάπου νά σταθοϋμε, στί 
βοντας τό Συμπόσιο γιά κάποια πρα
γματική σταλαγματιά, είναι στό - έπί
σης γενι κότατο - δεύτερο θέμα. Ό
Ίκτέρ, (τ ίτλος της όμιλίας του " ' Εκ
δημοκρατισμός της κουλτούρας ii κουλ
τουριάρικη Δημοκρατία" ), ύποστιiριξε
ηiν " κάθοδο" της Τέχνης πρός τό
λαό : "Δέν πρέπει νά ζητίίμε άπό τό
σημερινό άνθρωπο vά κάνει προσπά
θειες γιά νά έπικοινωνήσει μέ τίς τέ
χνες . 'Αντίθετα, οι τέχνες πρέπει νά
ίκανοποιοuν μιά βασικti άνάγκη του
σημερινοϋ άνθρώπου".
Ό Χόγκαρτ, άπ' τήν ίiλλη μεριά, (τί
τλος της όμιλίας του " Κομφορμισμός
στή μόδα ii έκπολιτιστική άνάπτυξη ;" )
μίλησε κυρίως γιά τήν "άνοδο" του
λαου πρός τίς τέχνες : ' Ό ί κυβερνti
σεις πρέπει νά βοηΘουν, δίνοντας μέσω
της παιδείας τή δυνατότητα στό λαό
νά έπικοινωνιiσει μέ τίς " 'Υψηλές"
τέχνες, γιατί κάθε άνθρωπος εχει τό
δ ι καίωμα νά μπορεί νά αίσθάνεται τίς
μεγάλες έμπειpίες, πού προσφέρουν
οί τέχνες".
Τελικά, βγήκε eνα άνακοινωθέν μετά
τή λιiξη του "Συμποσίου", στίς γενικές
άρχές τοϋ όποίου όλο ι ο[ σύνεδροι
συμφωνούσαν. Στίς άρχές, όμως, αύτές
συμφωνούν καί οί μή σύνεδροι :
Οί Τέχνες πρέπει νά πλησιάσουν τό
λαό καί νά πάψουν νά άποτελοuν
προνόμ ι ο τών "λίγων έκλεκτών", πρά
γμα όμως πού προϋποθέτει μιά "πολι
τιστικ1i δη μοκρατία", &στε νά διαθέ
τουν όλο ι οί άνθρωποι ηiν άπαραίτητη
μορφωτική ύποδομ1i .
Τά πρακτικά του "Συμποσίου" Θ ά με
λετηθοϋν, γιά νά διαμορφωθούν cτυγ
κεκριμένες προτάσεις, πού Θ ά συζητη
Θοϋν άπό τό Εύρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
πού Θ ά διαμορφώσr.ι , συγκεκριμένες
γενικές άρχές, πού θ ά μελετηθούν άπό
τά κράτ η , πού . . . δέν Θά κάνουν τί
ποτα - τουλάχιστο τό έλληνικό!
Τό "Συμπόσ ιο", είπαν οί άρμόδιοι,
ση μείωσε πλtiρη έπιτυχία, προβάλ
λοντας τήν ' Ελλάδα γ ι ' άλλη μιά φορά
σ' όλη τ1iν Εύρώπ η , σάν κοι τίδα του
πνεύματος καί τοϋ . . . χ ι ούμορ ! (Ή
προσθ1iκη άνήκει σηi σύνεδρο κ. ' Ελέ
νη Βλάχου) . Τά . . . Καλλιστεία της
Ρόδου καί τό " Συμπόσιο τοϋ μέλλον
τος τGJν Τεχν&ν" ύπi'jρξαν δυό λα
μπροί . . . πνευματικόί φάροι !
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Τό Θέατρο κ' ή Δημοκρατία έχουν κοινή πατρίδα. Τήν 'Αθήνα ! Τόσο γνωστό,
πού τό χρησιμοποιοϋν καί . . . τραπεζορήτορες. Τό " Θέατρο ", ώστόσο - χωρίς νά
διανοηθεί νά κατανείμει κατά . . . έπαγγέλματα τήν πίστη καi τούς ά.γ&νες γιά τή
Δημοκρατία - χαίρεται χαρά μεγάλη πού τό 'Ελληνικό Θέατρο, στη συντριπτικ1i
του πλειοψηφία, στάθηκε στό ϋψος του κατά τήν έφτάχρονη Δικτατορία. 'Υπενθύ
μιση : Έχουμε άποδείξει πώς οϋτε ξεχνiiμε οϋτε παύουμε νά στιγματίζουμε μεμο
νωμένες περιπτώσεις άναξιότητας, σάν τοϋ Παντελή Ζερβοϋ, τοϋ Ε. Σ. Ε. Η . κ.λπ.
Οί βιβλιοκριτικές αύτές σελίδες, μέ χαρά παρουσιάζουν σήμερα τρία βιβλία - τρείς
μαρτυρίες ά.πό τή ζούγκλα τής 'Εφταετίας. Γραμμένα, καi τά τρία, άπό άγωνιστές
ήθοποι ούς . Τόν άξέχαστο Τζαβαλii Καροϋσο, τήν Κίττυ 'Αρσένιι καi τό νεότερο
Περικλ1; Κοροβέσ η . Παρουσιάζονται ά.πό εναν aλλο καταδιωγμένο θεατρικό συγ
γραφέα καi κριτικό, τό Γιάννη Ν εγρεπόντη . Όσοι άγαποϋν τό Θέατρο καί τή
Δημοκr�ατία, άξίζει νά τά διαβάσουν.

Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Υ: Γ Υ Α Ρ Ο Σ
Τ ζ. [( α ρ ο ύ σ ο υ : Γυάρος. Ί-1
προσωπική έμπειρία ένός έξ6ριστου.
'Εκδ6σεις " Πλειάς " 1974. Σελ . 159.

Τ·η " Γυάρο " τοu Τζ. Καρούσου Ι>ιά
βασα κατεχόμενος διαρκώς άπό τή
βαθύτερη αίσθηση πώς άκούω τό
" πανύστατον χαίρε " προσώπου σε
βαστοί) κι άγαπημένου. 'Η έπιμνημό
νευση τ'ίjς προσφοράς τοu Τζ. Καρού
σ'.Jυ στο Θέατρο καl τούς λαϊκούς άγώ
νες θ.Χ Ίjταν πλεονασμός, άφοu νωπή
άκόμη ή παρουσία του, έ:ντονη άκόμ·η ή
Σικελιάνεια φωνή του.
Τό ευρυτερο κοινό, τήν ένασχόλησ·η
τοu Τζ. Κ . μl: το γράψιμο πλ·ηροφορεί
ται μ/; τήν εκδοση τοu βιβλίου του
" Γυάρος ". 'Ωστόσο, οπως κι δ ϊδιος
άναφέρει στο βιβλίο του , άλλ.Χ κι οπωc;
έλάχιστοι γνωρ ίζουν, τ-)jν εφεση προς
τ.Χ Γράμματα διέθετε άπο παλιά. ( 'Εκ
τός τοu οτι σπούδασε Νομικ.ά, σύχναζε
σέ λογοτεχνικές συντροφιές, νομίζω αν ή μνήμη δ/; μέ άπατα - �χω δια
βάσει κ.αl δημοσιευμένους στίχους του ) .
Ί-Ι " Γυάρος " εΙναι �να βιβλίο μαρτυ
ρία, γραμμένη " άνάγκ� " κ.αl " ·ήθι
κ.'ί) έπιταγ'ί) " ώς χρέος άπέναντι στούς
χε :μαζόμενου� τό;ε συγκρατούμενους
, πλη
του συγγραφεα κ.αι με, σκοπό την
ροφόρηση τοu έλληνικ.οu κ.αι διεθνοuς
κοινοu γ ια τό τι συνέβαινε στή χώρα
,
μας, στην
τελευταία δικτατορία.
'Από τή φύση του, τό βιβλίο (κ.ύρια
άπό τή γραψή του ) , έ.Χν κ.υτταχτεί άπο
τή σκοπι.Χ τ'ίjς φιλολογικ'ίjς κ.ριτικ.·ίj ς ,
θ' άδικηθεί κ.αl μάλιστα &στοχα. Δ/;
νομίζω οτι δ σεμνότατος &νΟρωπος τοu
Θεάτρου έπιζ·ητοuσε (παρ.Χ το οτι άνυ
ποψίαστος δέν ·ηταν τ'ίjς " λογοτεχνι
κ.'ίjς γλώσσας " τ'ίjς έποχ'ίjς του ) &λΛ.ες
έκ.τος τοu πάλκου δάφνες. Κι οϋτε Οά
'πρεπε να τlς έπιζ·ητεί.
οι άναφορικ.ές περιγραφές γεγονότων
στον 'Ιππόδρομο κ.αl στή Γιούρα, ·ή
διαρκής ύποσυνείδητη (Θεμιτή κ.αl ψυ
χολογικ..Χ δικαιολογημένη λόγω τ'ίjς
βαριάς άρρώστιας του ) άναπ·ήδηση
τ'ίjς προσωπικ.'ίjς του περ ίπτωσης, παρ.Χ
το οτι συνειδητ.Χ άποστρέφεται τήν
προβολ·ή της, οι προσωπικ.ές Θεωρ·ήσεις
τών πολιτικών πραγμάτων ( δέν τοu
'λειπε ή καθαρ·)j οραση ώς προς αύτά,
μακ.άρι ν.Χ τ·)jν εΙχαν πολλοί . . . ) , ή
96
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άναμν-ηστικ-)j άναφορ.Χ στο Μακρον-ήσι
ώς κ.αl οι νύξεις στ·)jν προηγούμενη
καθημερινότητα έπαγγελματικ'ίjς, κ.οι
νωνικ'ίjς κ.α� οtκογενειακ.'ίjς ζω'ίjς, πάν
τα ταuτα οχι λίγες φορές άποδυναμώνουν
κ.αl τ-)jν �νταση κ.αταστάσεων πού ύπ'ίjρ
ξαν πολ1) φοβερότερες άπ' οσον ή άφ·ή-

ΤΖ. ΚΑΡΟΥΣΟΥ

Μ Π ΟΥ Μ Π Ο Υ Λ Ι Ν Α Σ 1 8
[( ί τ τ υ ς ' Α ρ σ έ ιο η : Μπο υμπου
λί1•ας 18. 'Εκδ6σει.ς " Θεμέλιο " στ·ή
σειρά " Μαρτυρίες ", 1975. Σελ. 94.

!1�,λοl οι " άπ? το χρέος ,μ\ κι�οuν;ες "
υπηρξαν στό Οεατρο κατα την εφταχρο
νη δικτατορία. οι έλάχιστες έξαιpέ
σεις τών άπολιτικών " η των άφε
λών " δ/; νομίζω πώς πρέπει ν' έπισεί
ονται προβαλλόμενες, οπως &λλωστε
κ� L οι κάποιες &λλες τ� ν άμετροεπ� ν
,
c αν ιστ σιακων.
αυ �οπροβ;χλλο μενων
��
τ, ;:
0
!1αντα αν�ρωπινα ; Ιό ο.υσι� δες : το
ελληνικό Θεατρο τιμ·ησε τις αγωνιστι
κές του παραδόσεις.
'Ανάμεσα στούc; &νΟρώπους τοu Θεά
Μργφ " στ·Ι}
τρου ποU άντιτά.χτηκαν
Δ ;κτατορία άπό τ �ς ;πρώ;ες μέρες ή
;
,
,
Κιττυ Αρσενη . Για τη δραση της τοτε
πιάστ·ηκε, βασανίστηκε, δικάστηκ.ε κ ι
οταν άφέθηκε έλεύθψη , aιέφυγε στο
έξωτερικό οπου συνέχισε τον άγώνα.
Τή μα� τυ � ία τ�c; άπ?, τον έγκλεισμ
της στην Ασφαλεια, εγραψε τότε , το
1 96 8 , στlς " διαδρομές τοu τραίνου Πα
ρίσι - Στρασβοuργο " , οπου κατάθεσε
στο Συμβο�λι� τ'ίjς �ύρώπης ώς " μά � 
-:υρας παθων . . Rγηκε -:ότε στα. Δανε
ζικα και τ.Χ Ί ταλικ..Χ καt το 1 9 7 5 έκδό
θηκ.ε &πό -:ό " Θεμέλιο " μέ τίτλο
" Μπουμπουλίνας 1 8 " .
Πρέπει ν.Χ δμολογ·ήσω iiναν προσωπικό
δισταγμό. Παρακ.ολουθώντας άπό τlς
έψημερίδες τlς Δίκες τ-ίjς Χούντας,
οπου οι « δια ζώσης " καταθέσεις τών
βασανισΟέντων εΙχαν ξεπεράσεο. ( κ' ετσι
μένουν μέσα μας χαραγμένες ) τlς δποιεσ
δ·ήποτε - άκόμα και τlς πιο εύφάντα
στες - περιγραφ/;ς κολασ-:ήριων, γι.Χ
πολύ δίσταζα ν' &νοίξω οποιο βιβλίο μαρτυρία. Γιατί κι &πό παλιότερα
δ/:ν ύπ'ijρξαν λίγες οι φορές πού ή λογο
τεχνικότ·�τα εχει &ποδυναμώσει τlς
άψηγήσεις. Μι.Χ τέτοια πείρα λειτουρ
γοuσε σέ μένα &νασταλτικά.
'Άρχισα ν.Χ διαβάζω το " Μπουμπου
λίνας 1 8 " , δμολογώ, μέ τέτοια διάθε
ση . 'Όμως άπο τlς πρώτες άράδες ή
&φ-ήγηση μοu έξάλειψε, το δηλώνω,
ολες μου τtς άντιστάσεις. Διάβαζα μι.Χ
μαρτυρία πού ·ηταν άκριβώς αύτό πού
ή λέξη aηλώνει. Χωρίς ίχνος λογοτε
χνικότητας. Χωρίς 'ίχνος &πό κείνη
τήν ύποσυνείδητη ( &λίμονο τόσο Θλι
βε ?ή ) �παρσ·η τ-ίj ς t διαιτερότητάς μας,
ολων μας πού πιάνουμε μολύβι στο χέρι.
Χωρίς ίχνος &πό κείνη τή " φιλοδοξία "
ολων τών &πόφοιτων τών Γυμνασίων
μας, πού μέσα μας εχει ένσταλάξει ή
κάκιστη έκπαίδευση τ'ίjς δικ'ίjς μας γε
νιάς τουλάχιστο : τ·)j " φιλοδοξία " κά
ποιου κ.ρυφοu ταλέντου λογοτεχνικοu ! . .
Άψήγηση άπλ·ή, &μεση, ζεστή καt οι
κεία μιας δποιασδ·ήποτε νέας σύγχρο
νης γυναίκας πού μιλάει τή γλώσσα
μας στρωτά. Μιας γυναίκας πού έπάγ
γελμά της εΙναι τό Θέατρο καt μποροu
σε να ·η ταν δποιοδήποτε &λλο (εχει σημα
σία αύτό ) , ή δποία άψηγεϊ:ται ο,τι εΙδε,
cc

cc

cc
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ΓΥΑΡΟΣ

1
" Γυάρος " : τό ξώφυλλο της μαρτυ
ρίας τού dλησμ6vητου πρωταγωιιιστιj
Τζ. Παρούσου, άπό τό έφιαλτικό ξερονήσι

γηση παρουσιάζει. 'Έτσι το βιβλίο πε
ριορίζεται στα ορια τ'ίjς ( δπωσδ·ήποτε
ένημερωτικ.'ίjς ) κ.ατάθεσης μάρτυρα αύ
τόπτη στήν κρίση τ'ίjς ιστορίας.
'Απ' αύτή τ-)jν πλευρ.Χ γι.Χ τον ιστοριο
δίφη έπιτελεί το σκοπό του ώς στοι
χείο προς σύγκ.ριση η συμπληρώματος
κενών &λλων παρόμοιων μαρτυρικών κα
ταθέσεων. Γι.Χ �ναν &νθρωπο τοu Θεά
τρου - πού πρώτη του άναφορ.Χ -ηταν
τό Θέατρο - ή γραπτή αύτή κατάθεσ·ή
του ώς μάρτυρα αύτόπτη , στήν ΈΟνι
κ·)j Συνείδηση γι.Χ τό εγκλ·ημα τ'ijc; Δι
κτατορίας, λίγο δέν εΙναι. Στα ορια τών
δυνατοτ-�των του ( �ών άφηχ1 ματικ�ν )
,
,
άποτελε ι πραξη
υψιστης
ευθυνης , επι
τέλεση χρέους έκτος Ουμέλης, τοuτο
το " πανύστατον χαίρε " άνθρώπου
τοu Θεάτρου οπως δ Τζ. Καροuσος.

οσα όίκουσε κι δσα τράβ·ηξε στο κολα
στήριο " Μπουμπουλίνας 1 8 ".
Ί-Ι Κίττυ 'Αρσένη, σ' δλόκληρο τ ο βι
βλίο της, ε!ναι άπόλυτα εtλικρινης μέ
το� έ�υτό της. ΤΟ 7; άθο � της �ύτό:
,
•ου να ε!ναι ειλικρινης
με τον εαυτο
-:-·ης, ;ι.ι άλ·ηθινη μΕ: τούς όίλλους (πάθος
πού ε!ναι άπόρροια βαθύτερη άνθρώ
πινης σεμνότ-ητας κι άξιοπρέπειας ) , τη
διαφυλάσσει κι άπο καθαρα συγγραφικΕ:ς
εύκαιpίες (Θεμιτές για το συγγραφέα
•ο λογο•έχνη ) , οπως ή αύτοανάλυση
;ι.-χ-:-α τ·)ιν άπομόνωση , ·Ι] άντιπαράσταση
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ση του χ,ρέους πού εχει ή νεότερη γενια
-;-αύτ-)ι ή γ;ενια της ,ΙΗττυς '� ρσέν-η-;
ως προς τη συμβολ·η της στα κοινα.

ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛ ΑΚΕΣ
Π ε ρ ι κ λ ή [( ο ρ ο β έ σ η : 'Αν
θρωποφύλακες. Έκδ6σεις
1974. Σελ . 109.

Βέργας,

Ό ·ή θοποιος Περικλ'ίjς Κοροβέσης μέ
τήν έπιβολη του πραξικοπήματος " προ
σπάθησε να παραμείνει πολίτης " . Δι
κ·ή του ή φράση καt πολύ πιο περιεκτι
κη σέ νόημα ούσιαστι;ι.ο άπ' δποιο όίλ
λο έπίθετο. Κι αύτο το δικαίωμα, να
�πάpξει ώς πολίτη � δ �άθε ,όίνθρωπος;
η δποια δικτατορια αντιμαχεται με
δποιο τρόπο, δποιο μέσο.

αύτος ·)) ταν δ σκοπος του συγγραφέα.
'Ένιχς σκοπος πού δείχνει πώς το οτι
προσπάθησε να παραμείνει πολίτης ε!
χε καt εχει μέσα του την αtσθησ·η της
εύθύνης αύτου πού λέει βαθύτατα καλ
λιεργημένη .
" Αύτο το βιβλίο δέ Θα γραφόταν ποτέ,
άν ol φιλήσυχοι και άντικειμενικοι όίν
θρωποι ο)•ης τ'ίjς γης δέ βο·ηθουσαν μΕ:
τ1ν � δ;αφορία το,υς και τη σιωπ� τους
την επεκτασ·η και τη, συνέχιση των βα
σανιστηρίων " .
' Η άρχ·η αύτ·η του μικρου έπί/.ογου στούς

Στην προσωπικ·ή του μαρτυρία " 'Αν
θρωποφύλακες " άκριβώς αύτο παρα
κολουθουμε, τούς τρόπους και τα μέσα
πού διέρχεται για να μετατρέψει τον
πολίτη, σέ άπλΟ �νερι;ούμενο το , σύστη
μα για τη, συντηρηση του. Και μπρο
στα σ' αύτο το σκοπο χρ·ησιμοποιεί
κάθε μέθοδο. Το σύστημα, ώς προς την
έπιτυχία του σκοπου του, ε!ναι όίτεγκτο .
Κι άν για το θύμα χρησιμοποιεί άπάν
θρωπα μέσα ψυχικου και σωματικου
βασανισμου, δέ χρησιμοποιεί μέσα λι
γότερο άπάνθρωπα για τα οργανά του
πού χρ·ήζει ώς θύτες .
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Τό ξώφυλλο η"jς μαρτυρίας άπό το αν
τρον τής 'Ασφάλειας " Μπουμπουλί
νας 18 " τής ήθοποιοϋ Πίττυς 'Αρσένη

'Ι-Ι άπεριόριστη δικαιοδοσία, ή έλευ
θερία του ν' άπελευθ� ρώσει � να οργανο
,
.
' του τασεις - οταν
τις σαδιστικες
μαλι
στα εχει " πεισθεί " πώς ύπηρετεί καt
,
μια " ιδεολογία , ' ή ύπέρβαση του μέ
τρου τών άνθρώπινων, δέν ε!ναι κι
αύτο άπάνθρωπο ;

μέ συναγωνιστή της, ή συνάντησή της
μέ τον άδερφό της, τα βασανιστήρια
στην tδια. Καταστάσεις - στιγμές πού,
άν πρόκειται για ε!δος έκτος μαρτυρίας,
τη μη έκμετάλλευσή τους Θα καταλόγι
ζα σέ βάρος του συγγραφέα - λογοτέ
χνη . 'Όμως στο ετδος, ψυχολογικα
άλ·ηθινές καt πολύ όρθα δοσμένες.
Ε!ναι άκριβώς αύτές ο! σελίδες οπως καt
-το σ-ημαντικότερο- δτι τελειώνοντας
το βιβλίο, μου ετχε δοθεί μια πειστικη
ε tκόνα του κολαστήριου, πέρα άπο την
προσωπικη περίπτωσ·η τ-ϊjς άφηγήτριας,
πού μΕ: διαβεβαιώνει για τη γνησιότητα
του αισθήματος, την ε tλικρίνεια των
πp οθέσεω� . Κι ά;- ό�α κ� t για κάτι
ουσιαστικοτερο· για τη βαθυτερ·η αlσθη-

'Όσο προχωρεί κανένας στο διάβασμα
του βιβλίου " 'Ανθρωποφύλακες ", τό
σο συχνότερα σταματάει ·Ι] καρδιά του,
δ νους του, του κόβεται ή άνάσα. 'Όχι
πώς ή έποχ·ή μας δέ βρίθει παρόμοιων
μαρτυριών άπο παντου στον κόσμο,
άλλα γιατt το πεπερασμένο και του μυα
λου καt της ψυχης μας μπορεί να συλ
λαμβάνει έναργέστερα τα μέσα στη
χώρα μας συμβάντα, τα δποία -δέν
ε!ναι λίγ�; . κι ,οϋτε μόνο στην 'Επταε
τία, κι ου, ;ε , τα π� ρι?σ τερα καταγραμ
,
μένα, κι απ αυτα
ελαχιστα δημοσιευ
μένα. Διαβάζοντας δ δποιοσδ·ήποτε
τη συγκλονιστικη μαρυρία αύτή, της
δποίας την άλ·ήθεια δυστυχώς έπαλ·ή
θευσαν πλείστες οσες όίλλες, δέ μπο
ρεί να προσποιείται πλέον όίγνοια. Κι

�

" 'Ανθρωποφύλακες " : τό ξώφυλλο τής
μαρτυρ{ας άπό τά χουντικά βασανιστή
ρια, τού 1jθοποιοϋ Περικλή Ποροβέση

" 'Ανθρωποφύλακες " του Περικλη Κο
ροβέσ·η μου δίνει το μέτρο της σεμνό
τητάς του, την πίστη του στην εννοια
του πολίτη. Ε!ναι τούτη μια πρόταση
κλειδι για τη μαρτυρία του. ''Αν δέν
όπ-Υjρχε - προσωπικα δμολογώ - tσως
μου ηταν άδύνατο να συλλάβω την ολη
του στάση , ή δποία άvαδύεται άναγλυ
φικα καt πειστικά. Τη δική του και
του καθένα πού, οπως κι αύτός, προ
σπάθησε και προσπαθεί να παραμείνει
πολίτης και " προ τούτου τεθνάναι
άν πολλάκις ελοιτο ". Του τόπου τού
του μακρότατη άνθρωπιστικη παρά
δοση.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗΣ
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Τό ταχυδρομείο τοϋ " 0 " ήταν πιό πλούσιο άπό κάθε ι'iλλη φορά. Τό τελευταίο
τεϋχος - μέ τά πολλά καi ποικίλα άνοίγματά του καi τή μεγαλύτερη έπιμονή του
σέ θέματα δικά μας - φαίνεται πώς ι'iρεσε iδιαίτερα. Τά περισσότερα άπ' τά γράμ
ματα πού πήραμε ήταν μηνύματα θερμής έπιδοκιμασίας. Εύχαριστοϋμε. Πολλά
δμως ι'iλλα, αναφέρονται σέ πολλά καi δ ιάφορα άλλα Θέματα. Δημοσιεύουμε μερικά.
' Από τό έπόμενο τεϋχος Θά δίνουμε περισσότερο χό'Jρο στiς άπόψεις άvαγνωστό'Jν.
ΔΕΝ

ΥΠΗΡΞΕ

ΞΕΧΑΡΒΑΛΩΜΑ

ΕΦΤΑΧΡΟΝΟ
ΣΤΗΝ ΕΛΣ !

Άπό μιά εi'ιρύτερη άντίληψη Ο.μερο
ληψίας, δημοσιεύουμε παρακάτω €να
γράμμα τού κ. Δ . Α. Χαμουδόπουλου,
τελευταίου Γενικού Διευθυντή τιίς Λυ
ρικιϊς Σκηνής, έπί Χούντας. Κρίνουμε,
δμως, άπαραίτητο νά έπισημάνουμε :

Π ρ ώ τ ο ν : Ή αύτοϋπεράσπιση τού
κ. Χαμουδόπουλου δέν εlιιαι άποτελε
σματικιί. Ά ναφείται άπό τό γεγονός
καί μόνο πώς, τόν καιρό τιίς Χούντας,
ό κ. Χαμουδόπουλος άποδέχτηκε, iι.νά
λαβε καί if.σκησε τιί Διεύθυνση καλλι
τεχιιικού ίδρύματος, πού εlχε ύπαχθεί
ύπό τίς διαταγές ένός χουντικού Τα
ξίαρχου! Δ ε ύ τ ε ρ ο : 'Ο κ. Χαμου
δόπουλος έπιβαρύνει τιί θέση του, έπι
χειρώντας καί σήμερα νά ύπερασπιστεί
δλη τιί χουντικιί ίεραρχία τού περιβό
ητου Ο.Κ.Θ.Ε. - τερατώδους δημι
ουργήματος τής Χούντας : «Εfμαι σέ
θέση - γράφει - νά γνωρίζω τίς ει'λι
κριιιείς προσπάθειες έκ μέρους τού
Διοικητικού Συμβουλίου τού ' Οργα
νισμού Κρατικωv Θεάτρων 'Ελλάδος,
τιϊς Καλλιτεχνικιjς Έπιτροπιϊς καθώς
καί . . . ». Τό έγχείρημά του αύτό μiί.ς
αποδέσμευε κι άπό τιίν πιό τυπικιί .
" ύποχρέωση " δημοσίευσης τής έπι
στολιίς του. Τ ρ ί τ ο : Ό, ύπό τίς
διαταγές ταξίαρχου - Διοικητιj, πρώην
Γενικός Διευθυντιίς τιϊς Ε.Λ.Σ. νά
μiι ν . . . αίσθάνεται θλίψη πού μιλιί
σαμε γιά έφτάχρονο ξεχαρβάλωμα
.. μέ τόσην eλλειψη εύθύνης καί τόσην
έπιπολαιότητα "! Οί άναγνωστες τού
" Θ " γνωρίζουν πόσο καί τά δυό
αύτά εfιιαι if.γνωστα στίς σελίδες του.
'Ιδιαίτερα ό " Άστερίσκος ", έχτός
άπό τιίν, ύποδειγματικά ύπεύθυνη, ιίγε
τική του θέση στόν 'Ελληνικό Τύπο,
γνωρίζει πολύ πιό " κατά βάθος . . .
καί έκ τών μέσα πρός τά eξω καί έκ
τών eξω πρός τά μέσα .. τά . . . τιϊς
Λυρικι;ς. Όπωσδιίποτε, δλ' αύτά, δέ
μiί.ς έμποδίζουν ν' άναγνωρίσουμε δτι
ό κ. Δ . Α. Χαμουδόπουλος - πέραν
τιϊς έποχrϊς τού γειιικού ξεχαρβαλώ
ματος πού δέχτηκε νά iι.σκιίσει τά
καθιίκοντά του - δέν βαρύνεται μέ
τίποτα, άπ' δσα βαρύτατα βαρύνουν
τιί Γενική Διεύθυνση καί τiι Διοίκηση
τής Ε.Λ.Σ. τών ήμερών τιϊς Νέας
Δημοκρατίας.

Κύριε Διευθυντά,
Στούς " 'Αστερίσκους " τοϋ τεύχους
49 - 50 τοϋ έγκύρου περιοδικοϋ σας
" Θέατρο " και tδιαίτερα στδν τέταρ
το " 'Αστερίσκο " με τδν τίτλο " 80
παραστάσεις ροκανίζουν 107 .000.000
διαβάζω τά άκόλουθα :
"

ι

" Σέ προηγούμενα τεύχη κρίναμε καί -
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λίαν έπιεικώς - κατακρίναμε τιίιι περσι
νή, πρώτη μεταχουντική, περίοδο τιϊς
Λυρικιίς Σκηνιϊς. Καλόπιστα, άναγνω
ρίσαμε έλαφρυντικά : Κάθε ξεκίιιημα eχει
δυσκολίες. Άκόμα περισσότερο,. δταν eχει
προηγηθεί έφτάχροιιο ξεχαρβάλωμα ".

Ε!μαι σέ θέσΊ)_, κ. Διευθυντά, νά γνω
ρίζω καλώς τ·)ιν χρονικη περίοδο τ'ijς
Έθνικ'ijς Λυρικ'ijς Σκ·ηνης άπδ τδν
Νοέμβριο 1 9 7 0 έ:ως και τδν Αί)γουστο
τοϋ 1 974, χρονικη περίοδο, κατά την
δποία 8ιετέλεσα Γενικδς Διευθυντης
τοϋ Κf ατι:;οϋ τούτ� υ μουσικοϋ , δρ �
ματικου Θεατρου. Να γνωρίζω τις ει
λικρινείς προσπάθειες έκ μέρους τοϋ
Διοικητικοϋ Συμβουλίου τοϋ Όργανι
σμοϋ Κρατικών Θεάτρων ' Ελλάδος, τ'ijς
Καλλιτεχνικ'ijς Έπιτροπ'ijς, καθώς καί
δλων πού άν'ijκαν στη δύναμη της
Ε.Λ.Σ . , γιά την όίνοδο της καλλιτεχνι
κης στάθμης τοϋ Θεάτρου.
'Ό- ρ \λόνο δl:ν, μπορο�σε νά γ�νει �όγος
, , αντιθετως,
για , ξεχαρβάλωμα , , αλλ
γιά ώργανωμένη έργασία, μέ σκοπδ την
παρουσίαση τοϋ· μεγαλυτέρου δυνατοϋ
κ;-ι:λλιτεχνικοϋ άποτ�λέσματος, μέ τη�
τιμια τακτοποί·ηση εκκρεμοτητων και
την πιδ μικρ·ή , κατά τδ δυνατόν, οtκο
νομικη δαπάνη . 'Όλοι ε!χαν κάτι νά
προσφέρουν. 'Όλοι ε!χαν δουλειά.
'Η έλλ·ηνικη μουσικη δημιουργία άπο
τελοϋσε , � ιάν �π' τtς πρώτε� φροντί
,
δες. Και η τιμ·η, που, αποτελουσε όφει
λη της Κρατικ'ijς 'Όπερας πρδς τούς
έ:λληνες συνθέτες, επαιpνε σάρκα και
όστά i5χι μόνο μέ έκτελέσεις εργων τους,
άλλά καί μέ την εναρξη δημιουργίας
Μουσείου της έλληνικ'ij ς δραστηριότη
τας στδν τομέα της Ψέχνης τών 'ήχων
καί τοϋ μουσικοϋ δραματικοϋ θεάτρου.
'Όπως, ζωηρη έπίσης ήταν ή στροφη
πρδς τούς έ:λληνες καλλιτέχνες τοϋ
έξωτερικοϋ, μέ συχν/:ς μετακλ·ήσεις τους,
καθώς και πρδς τούς νέους άρχιμουσι
κούς.
ΔΙ:ν ε!ναι τοϋ χαρακτήρα μου ν' άρχί
σω την άπαριΘμηση τών διαφόρων έπι
τεύξεων κατά τη χρονικ1) περίοδο πού
άνάφερα. 'Αλλά αtσθάνομαι θλίψη , οταν
βλέπω νά γράφωνται λέξεις, δπως " ξε
χαρβάλωμα " , μέ τόση Ελλειψη εύθύ
νης και τόσ·ην έπιπολαιότητα. 'Έχω κρι
τικη {δημοσιογραφικη ) δραστηριότη
τα σαράντα χρόνων. Καt ξέρω δτι πρέ
πει κατά βάθος νά γνωρίζει κανείς αύ
τά, γιά τά δποία πρόκειται νά έκφρά
σει κρίσεις. Νά τά γνωρίζει καt έκ τών
μέσα πρδς τα εξω, δπως και έκ τών
εξω πρδς τα μέσα.
ΔΙ:ν μοϋ μένει, κ. Διευθυντά, παρά νά
σi'ί.ς παρακαλέσω νά συστήσετε εtς τδν
συντάκτην τών δσων άνέφερα προηγου
μένως έπι λέξει (τδν συντάκτην τοϋ
,
" ξεχαρβαλώματος , ) , να λάβει τδν

χόπο να πάει στ·)) Λυρικη καί νά ζητή
σει νά μάθε ι άπδ δλο τδ προσωπικό,
διοικ·ητικό, καλλιτεχνικό, άπδ τδν πρώ
-:-ον έ:ως τδν τελευταίον, ποιές ήταν ol
έπι8ιώξεις μας κατά τδ 1 970 - 1 974,
τί δώ�αμε και :τοι? τδ ήθος. !(αί ιΧς ;δ
_
σημειωσει καλα, ο κ. συντακτης, οτι
·ή Λυρικη δεν γνώριζε " χούντα " η
δ, τι8·ήποτε όlλλο, άλλά καθ'ίjκον, δου
λειά και ύποχρέωση πρδς τδν τόπο
μας.
Και τδ οtκόπεδο, πού, έπι της διευθύν
σεώς μου, πέτυχε δωρεάν {μ.τ. 7 . 500
περίπου ) , δίπλα στδ νέο 'Ωδείο 'Αθη 
νών, γιά νά χτίσει τδ Θέατρο 'Όπερας
της 'Ελλάδος , και τά σχέ8ια τοϋ θεά
τρου τούτου, ετοιμα πέρα γιά πέρα άπδ
τδν Καθηγητη κ . Ι. Δεσποτόπουλο , γιά
το καλ/J τοϋ τόπου εγιναν και αύτά και
i5χι γιά πρόσωπα η συστήματα η δέν
ξέρω τι όlλλο .
Δέν νομίζω δτι πρέπει να έξακολουθή
σω. Παρακαλώ νά δημοσιεύσετε την
έπιστολή μου αύτη στδ " Θέατρο " .
:Με τιμη
Δ. Α . ΧΑΜΟΥΔΟΠΟΥΛΟΣ
Υ.Γ. Στδ tδιο τεϋχος τοϋ " Θεάτρου " ,
στά " Ντοκουμέντα ", δημοσιεύονται
στη σελίδα 61 Πρακτικά της Καλλι
τεχνικ'ίjς Έπιτροπ'ijς της Ε .Λ.Σ. Συγ
κεκριμένα, στδ Πρακτικδ ύπ' άριθ.
2 3 δ κ. Π . Κατσέλης, Πρόεδρος της
Έπιτροπ'ijς αύτ'ίjς, λέει σ' έ:να σημείο,
έπι λέξει :
«Δέν εlδα 11' άνατίθεται ή μουσικιί διεύθυν
ση οί5τε ένός eργου τού χειμεριιιού μας δρα
ματολογίου στόν διαπρεπιϊ άρχιμουσικό κ.
Καρύδη. Κι' δμως θυμiί.μαι καλώς δτι ό
κ. Γεν. Διευθυντιίς μiί.ς ε{χε δηλώσει καί άναγράφτηκε στά πρακτικά μας δτι, iiν γιά τiιν περυσινιί περίοδο δέν κα
τώρθωσε νά τόν έξασφαλίσει, ε{χε δμως
τι/ ρητιί διαβεβαίωση τού κ. Καρύδη δτι
jιιά τό 1975 - 76 θά συνεργάζετο όπωσδιί
ποτε μέ τιί Λυρικιj Σκηνιί. Πώς δμως
καί τί μεσολάβησε γιά νά στερηθούμε έφέ
τος τιϊς πολύτιμης προσφορiί.ς του; Βέ
βαια γνωρίζουμε, καί εlναι πρός τιμιίιι του,
δτι δ κ. Καρύδης άρνιίθηκε κατά τήν
έπταετία τιϊς ά ιιαισχυντοκρατίας νά κα
τέλθει στιίν 'Ελλάδα γιά ιιά προσφέρει
τίς ύπηρεσίες του, άλλά τώρα πώς καί
γιατί; Θά θέλαμε νά τό πληροφορηθούμε».

Δέν ξέρω, ιΧν πληροφόρησε κανεις τδν
κ. Π. Κατσέλη στδ θέμα τοϋτο. 'Εγώ,
πάντως, τδν πληροφορώ δτι δ κ. Καρύδης
ήλθε στδ γραφεϊ:ο μου δταν ι\' μουν Γε
νικδς Διευθυντης της Λυρικ'ijς καί συ
ζητήσαμε την άνάθεση σ' αύτδν εργου,
νά τδ διευθύνει. 'Αλλά δ κ. ΚαρύδΊJς
μοϋ δήλωσε δτι δέν θά 'ήθελε νά διευθύ
νει i5περα στά " 'Ολύμπια "' κατα τη
χειμερινη περίοδο, άλλά στδ 'Ωδείο
'Ηρώδου Άττικοϋ, κατα την περίοδο
τοϋ Φεστιβάλ 'Α�ηνών. Έπειδη δμως
δέν εΙχα �ργο νά τοϋ δώσω για τδ προ
σεχ/:ς Φεστιβάλ (ε!χαν 'ήδη προγραμ
ματισθεί δλα ) άφήσαμε γιά τδ μέλλον
τη συνεννόηση πάνω στδ θέμα τοϋτο.
Σ υ μ π έ ρ α σ μ α : Qί)τε δ κ. Καρύ8ης άρν·ήθηκε νά συνεργαστεϊ: με τη
Λυρ ικη κατα τ·ην περίοδο 1 970 - 1 974,
άλλ' οί)τε και δ � · Κατσέλης, δ δποίος

μάλιστα σκ-ηνοθέτησε το μουσικόδρα
μα τοu
�ανώ
�•η Κ�?.·ομοίρη " Το δα
χτυλίδι της
μαννας
Αύτά, γιά τήν φιλτάτη άλήθεια.
Δ.Α.Χ.
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ Ν. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΚΑΙ ΣΚΗΝΙΚΑ ΤΟΥ Π. ΤΕΤΣΗ

Ό ιίθοποιός καί σκη11οθέτης Ν. Δ .
Καραγεωργιάδης - Δρυμαίος - πού, τά
τελευταία χρόνια, ίδρυσε καί διευ
θύνει τιί μοναδικιί στιί11 Πάτρα Δρα
ματικιί Σχολιί καί, άπό πέρσι, τό
" Θέατρο Νοτιοδυτικιϊς 'Ελλάδος ··
- θυμίζει, μέ τό παρακάτω γράμμα
του, δυό ξεχασμένα, άλλά πολί> ένδια
φέρο1ιτα στοιχεία, ποί> άνιίκουν πιά
στιί ν ίστορία τοϋ Νεοελληνικού Θε
άτρου : Τιίν πρώτη ένδυμα.τολογικιί
δουλειά τοϋ Νίκου Γεωργιάδη στό
" Έφηβικό Θέατρο .. , μέ . . . έξιίντα,
παρακαλώ, κοστούμια. Καί τιίν. ταυ
τόχρονα, πρώτη - κι άπ' δσο ξέρουμε
καί τελευταία - σκηιιογραφικιί δου
λειά τοϋ ζωγράφου Π. Τέτση.

Άγαπητο " Θέατρο " ,

\11:

χαρά ε!δα τις τόσες σελίδες πού
άφιέρωσες στόν tξοχο ένδυματολόγο
και σκ·ηνογράφο Νίκο Γεωργιάδη. Γιά.
v� συμπ)>ηρ �θε� ομως , ή Έρyοβι,ογρα
φια του, και μαλιστα η . . . αρχη της,
σοϋ γνωρίζω πώς τά. πρώτα κοστούμια
πού σχεδίασε και έκτέλεσε ήταν γιά
το έ:ργο τ'ijς Ρόης Βαρουσιάδου " Το
παραμύθι της ΓΊjς " , πού άνέβασε στά
t 952 το " Έφηβικο Θέατρο 'Ελλά
δος " , στο θέατρο Κοτοπούλη .
ΊΙ συμβολ·fι τοu Νίκου Γεωργιάδη στΊjν
έπιτυχ(� τών π� ραστάσ�ων ήταν σ� 
μαντικη . Και τα κοστουμια του κα
που έξήντα ! Το ίδιο και ή συμβολη
έν ς &λλου
οχου ωγράφου . τοu
? , που, ��
Τετση
εκανε τα σκηνικα ! Συνε
βχλαν, έπίσης, οι χορογραφίες της
Ύβ6νης Ντέ: Κύρικο καί ή βο·ήθεια
πολλών &λλων γνωστών και φτασμέ
νων άνθρώπων της Τέχνης πού, μέ: άγά
πη και πίστη, βο·ήθησαν την προσπά
θεια έκείνη γιά ίtνα άξιόλογο Παιδικο
Θέατρο.

�

�·

Άπδ τά. κοστούμια έκείνα !:χω δια
σώσει μερικά. Γνωρίζοντας το ένδια
φέρον και την άγάπη σας γιά κάθε τι
θεατρικό, οταν άνεβώ στfιν 'Αθ·ήνα
θά σας τά φέρω νά τά δείτε !
Πάτρα

Ν.

ΜΙ: έκτίμηση πολλη

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ-ΔΡΥ.i\1ΑΙΟΣ

ΔΕ

ΖΉΤΗΣΕ

Ν'

ΑΝΕΒΑΣΤΕΙ

Ό λογοτέχνης καί θεατρικός κριτικός
τιϊς " Νέας 'Εστίας · · κ. Σόλων Μα
κριϊς μiί.ς εστειλε τό παρακάτω γράμμα.
Ή στάση του εlναι σωστιί. Καί τόν
τιμiί..

Κύριε Διευθυντά,
Διάβασα στο άγαπητο " Θέατρο " οτι
ή Καλλιτεχνική Έπιτροπη τοu ΈΟνι
κοu εισηγήθηκε νά περι)•ηφθεί στο δρα
ματολόγιο τοu 1 9 7 6 77 μεταξύ &λλων
-

και κάποιο δικό μου έ:ργο - άπο ίtνα
τόμο πού κυκλοφορεί στΊjν άγορά.
'Υποχρεωμένος νά προασπίσω το άδιά
βλητο της κριτικ'ijς μου στήλ·ης στή
" Νέα 'Εστία " δηλώνω οτι : ΔΙ:ν ύπέ
βαλα κανένα Ε:ργο στο ΈΘνικο Θέατρο.
Δέ:ν έζήτησα άπο κανένα νά εισηγηθεί
'ι\ νά. συνηγορήσει γιά την tγκριση Ι!ρ
γου μου. ΔΙ:ν άποδέχομαι νά παιχτεί
tργο μου στο 'Εθνικό, έφόσοv οι καλ
λιτεχνικές κ.&. συνθ'ijκες πού έπικρα
τοuν έκεί βρίσκουν συχνά άντtθετη τη
στήλη μου.
Μέ

την Ι!κφραση τιμ'ijς καί άγάπης
ΣΟΛΩΝ ΜΑΚΡΗΣ

Ο " ΚΛΕΦΤΗΣ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ "
Κ Ι Ο Δ ΙΚΟΣ ΜΑΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ
Πιστός άναγνώστης άπό τιί Σταυρού
πολη τιϊς Σαλο1ιίκης, ό Φόρης Παρο
τίδης, προσκομίζει ίi1ια δυό νέα στοι
χεία καί διορθώνει μιά άνακρίβεια γιά
τόν άξέχαστο κινηματογραφιστιί. τόv
πολιτικό πρόσφυγα Θανάση Παπα
δόπουλο, πού 'χε τιίν πικριί μοίρα
νά " έπα1ιαπατριστεί " σέ φέρετρο.
( Δές Δίμηνο τεύχους 49 - 50, σελ. 65,
3η στήλη) :

Άγαπητο " Θέατρο "
Έπειδη σέ: Θεωρώ, άπο την ώς τώρα
προσφορά σου, το πιο σεβχστο κι άξιό
λογο περιοδικό μας, θέλω νά. διορθωθεί
μιά. άνακρ(βεια πού, άπ' τις άνεύθυνες
στηλες τοϋ καθημερινοu Τύπου, πέ
ρασε και στο δικό σου ύπεύθυνο Δίμηνο.
'Αναφέρομαι στο μακαρίτη συμπα
τριώτη μας, το Θανάση Παπαδόπουλο,
πού πέθανε πρόσφατα στη Βουλγαρία
και, άκολουθώντας τήν πικρη μοίρα
τόσων και τόσων άγωνιστών της 'Αντί
στασης, έπαναπατρίστηκε νεκρος στη
Θεσσαλον (κη .
Ό Θανάσης Παπαδόπουλος ε!χε στα
διοδρομήσει κ' ήταν πασίγνωστος στά
Βουλγαρικά. Στούντιο ώς Κωστάκης.
'Έτσι τον ξέραν ολοι. Ό Κωστάκης
&φησε ονομα σά.ν Διευθυντης παραγω
γ'ijς τών καλύτερων Βουλγαρικών ται
νιών. Θέση σημαντικ-Jι και έπ(ζηλη.
Διευθυντης παραγωγ'ijς - και οχι σκη
νοθέτης, οπως γράφτηκε - ·)jταν καt
στην ταινία " Κλέφτης ροδάκινων "
πού είδαμε πρtν χρόνια, σάν έπίσημη
συμμετοχη τοu Βουλγάρικου Κινημα
τογράφου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονί
κης καί, κατόπιν, σl: Κινηματογραφι
κές Λέσχες.
Γιά την ιστορία, σκηνοθέτης - και
σεναριογράφος - τ'ijς ταινίας " Κλέ
φτης ροδάκινων " ήταν δ Βόλο Ράντεφ.
'Άλλοι συντελεστές : Φωτογραφία: Τον
':'ώρ Στογιάνωφ. Μουσική : Συμεών
Πιρόνκωφ. ΔιευΘυντΊjς παραγωγ'ijς : Ό
δικός μας, δ Κωστάκης ( Θανάσης
Παπαδόπουλος ) . Πρωταγωνιστές: Ράν
τε Μάρκοβιτς ("ΙβJ ) , Νεβένα Κοκά
νοβα (Λίζα ) , Μιχαήλωφ {Συνταγμα7άρχης) και Β. Βάσεφ {δρντινάτσα ) .
Μ έ: φιλικούς χαιρετισμούς
ΦΟΡΗΣ ΠΑΡΟΤΙΔΗΣ
Σ7αυρούπολη Θεσσαλονίκης

ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ... Α Η Θ Η !

Ό

Νίκος Δήμου ετναι γνωστός. Πετυ
χ ημένος σά συγγραφέας. (Ή δυστυχία
νά ετσαι Έλληνας ) . Πετυχημένος καi
σά δημιουργός μιάς μεγάλης δ ιαφημι
στικής έταιρίας ( τ�;ς Δέλτα - Δέλτα
Δ�1μου) . την περασμένη ιϊνοιξη άνάγ
γειλε, μέ δυό πολυγραφη μένα γράμμα
τά του, την εϊσοδό του καi στόν έκδο
τικό τομέα - άναλαμβάνοντας την εκ
δοση τοΟ μηνιάτικου περιοδικοΟ πνευμα
τικοΟ προβληματισμοΟ "Νέες Τομές ".
Ξαφνικά, φέτος τό καλοκαίρι, κοινο
ποίησε τό παρακάτω γράμμα. Αισθανό
μαστε καθήκον νά τό δημοσιεύσουμε.
Όχι γιά νά . . . έξασφαλίσουμε τίς δια
φημίσεις της έταιρίας του. Άλλ' έπει
δή άποκαλύπτει ά ν α τ ρ ι χ ι α σ τ ι κ ά
τά νέα πνευματικά μας ή θ η :
ΤΟΜ ΕΣ : Μ ήνυμα τρίτο (καi τελευταίο).
Έγραφα - στην πρώτ1ι έγκύκλιο πώς θεωροϋσα την itκδοση περιοδικοΟ
εναν άκόμη τρόπο νά χάνει κανείς εύ
χάριστα τά χρήμαtά του .
Τώρα κατάφερα δμως κάτι πιό σπου
δαίο : νά χάσω χρήματα, χωρiς νά βγά
λω τό περιοδικό.
Γιατi τό περιοδικό " μου " - άπό δ,τι
μαθαίνω - θά τό βγάλουν ιϊλλο ι .
Θεωρείται ταπεινωτικό ν ά παραδεχθεί
κανείς πώς επεσε θϋμα. 'Ωστόσο,
έγώ, ε{μαι ύπερ11φανος. Δέχομαι. πώς
επεσα θϋμα - της καλ1; ς μου πιστης
καi τής καλης μου πρόθεσης. Ό Cίν
θρωπος πού 1)ρθε · κάποτε νά μέ έκλι
παρήσει νά υιοθεηΊσω τiς " Τομές ' ',
μοϋ πηρε χρi1ματα (άμοιβές, προκατα
βολές, εξοδα κ.λπ.) μοϋ πήρε ιϊφθονες
ώρες άπό τό χρόνο μου, μέ εβαλε νά
συγκεντρώσω διαφημίσεις, συνδρομές,
ένισχύσεις, άπασχόλησε όλόκλη ρη την
έταιρία μου . . . Καί, τελικά, ένώ περί
μενα (άπό μέρα σέ μέρα) την ϋλη των
πρώτων τευχών - μαθαίνω (ά π ό τ ρ ί 
τ ο υ ς ) δ τ ι συμφώνησε νά προχωρήσει
στήν εκδοση μέ ιϊλλον έκδότ�ι! (Κι Cίν
οί πληροφορίες μου είναι σωστές, τό
πρώτο τεϋχος θά ε{ναι ενα άφιέρωμα
στόν Παναγιώτη Κανελλόπουλο πού
έγώ ε{χα προτείνει, σχεδιάσει καi . . .
πληρώσει!)
Λυπάμαι πού δέν θά βγοϋν ο ί " Τομές "
πού ε{χα όραματισθεί. (Δέν βόλευαν τίς
συναλλαγές, βλέπετε. 'Εγώ i1θελα νά
κάνω ύ π ο δ ο μ η - δχι άλισβερίσι).
Λυπάμαι πού εχασα χρόνο καi χρήματα.
'Αλλά περισσότερο λυπάμαι γιά την
κατάσταση των " πνευματικών " μας
άνθρώπων. Αύτών πού άσυδοτοΟν. Τ&ν
Ο.λλων πού τούς παραστέκουν. Καi τών
τρίτων, πού βλέπουν καi σιωποϋν καi δέν καταγγέλλουν, οϋτε διαμαρτύ
ροντα ι .
Θέλω νά εύχαριστήσω Θερμά τούς φί
λους πού βοήθησαν αύτή την προσπά
θεια - καi νά τούς ζητ�1σω συγγνώμη
γιατi - πρώτη μου φορά - δέν θά όλο
κλη ρώσω κάτι πού ξεκίνησα. Φυσικά
θά μποροϋσα νά πολεμήσω: νά καταφύ
γω στά δ ικασtήρια, νά σταματ1Ίσω την
Ο.λλη εκδοσ η , νά έκδώσω ιϊλλο περιο
δικό. 'Ωστόσο μ' εχει όλότελα άχρη
στεύσει ενα φοβερό αlσθημα ν α υτ ί α ς.
Φιλικά
ΝfΚΟΣ ΔΗΜΟΥ
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ΕΦ Η ΜΕΡΙΣ Τ ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ
Τ Η Σ ΕΛΛΗ Ν Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤΙΑΣ
Πλούσιες JC ι άποJCαλυπτιJCές, δπως πάντα, ο ! σελίδεί; τf\ς Έφημερίδος τf\ς Κυβερ
νήσεως. Όταν θά πετύχουμε νά 'ναι άπόλυτα JCοντά στήν έπιJCαιρότητα, θά φανεί
άJCόμα πιό JCαθαρά ή χρησιμότητα κ' ή άξία τους. 'Ελπίζουμε νά μi]ν όπάρχει JCανέ
νας πού νά βλέπει τiς στfjλες αύτές σά . . . χ&ρο χαμένο! Γιά μίiς, εlναι ενας μονα
διJCός, JCι άδιάψευστα πιστός JCαθρέφτης, γιά τό π&ς άντιμετωπίζει ή JCυβέρνηση τf\ς
" Νέας Δημοκρατίας " τά καλλιτεχνικά καi πνευματικά προβλήματα τοϋ τόπου.

ΕΘΝ ΙΚΟ

ΘΕΑΤΡΟ

ΣΩΡΕΙΑ 'ΆΝΤΙ ΤΟΥ ΑΧΡΙ ΤΟΥ ΔΕ"

Στο ύπ' άριθ. 547 Β' τεϋχος της Έ
φημερ(δος της Κυβερνήσεως, τ'ίjς 20/
4/76, δημοσιεύτηκε ή παρακάτω ύ
πουργικη άπόφαση :
'Αριθ. Φ 34/18141
Περι τροποποιήσεως άποφάσεως διο
ρ ισμοϋ μελών Καλλιτεχνικ'ίjς Έπιτρο
π'ίjς Έθνικοϋ Θεάτρου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
'Έχοντες ύπ' οψει :
1 . Το Ν.Δ. 1 75/73 " περι Ίπουργι
κοϋ Συμβουλίου και Ίπουργε!ων " ,
ώς έτροποποιήθη κα! συνεπληρώθη διά
τοϋ Ν.Δ. 267 /74.
2 . Το άρθρον 5 τοϋ Ν.Δ. 48/1 974
" περι διαλύσεως τοϋ Ο.Κ.Θ.Ε. και
έπανασυστάσεως τών συγχωνευθέντων
εις αύτον Ν.Π.Δ.Δ. " .
3 . Την ύπ' άριθ. 42772/2 1 . 9 . 1 974
ήμετέραν άπόφασιν .. περι διορισμοϋ
μελών Καλλιτεχνικ'ίjς Έπιτροπ'ίjς Έ
θνικοϋ Θεάτρου " {Φ.Ε.Κ. 929/Β/2 4 .
9 . 1 97 11 ) ώς κα! την ύπ' άριθ. 53884/
2 5 . 1 1 . 1 97 5 " περι δρισμοϋ, ώς μέ
λους της Κ.Ε. τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου,
τοϋ Μπάμπη Κλάρα " , κα!
4 . Τήν, άπο 1 8ης Μαρτ(ου 1 97 6 ύπο
βληθείσαν αtτησιν τοϋ Μπάμπη Κλά
ρα, ώς καί το ύπ' άριθ. 596/0 1 3 - 2/
3 . 4 . 1 9 7 6 �γγραφον τοϋ Έθνικοϋ Θεά
τρου, άποφασίζομεν :
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝ τήν, έv τφ σκε
πτικφ, ύπ' άριθ. 53884/25 . 1 1 . 1 9 7 5
ήμετέραν άπόφασιv και δρ(ζομεν ώς
μέλος της Καλλιτεχvικ'ίjς Έπιτροπ'ίjς
τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου, την Ά γ λ α t
α ν Μ η τ ρ ο π ο ύ λ ο υ, Γεν. Γραμ
ματέα της Ταινιοθήκης της 'Ελλάδος,
άντί τοϋ μέχρι τοϋδε Μ π ά μ π η Κ λ ά
ρ α {Κρ ιτικοϋ Θεάτρου ) .
'Εν 'Αθήναις ήj 5 Άπpιλ(ου 1 9 7 6
Ό ύπουργος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΥΠΑΝΗΣ

Λ ΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
ΑΝΤΙ ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΟΣ, Η ΖΩΗ . . .

Στο ύπ' άριθ. 428 Β' τεϋχος, της Έ
φημερ(δος της Κυβερνήσεως, της 1 /
4/76, δημοσιεύτηκε ή παρακάτω ύπουρ
γικfι άπόφαση :
Άριθ. Φ3ft/1 7 04 7
Περί τροποποιήσεως της ύπ' άριθ.
1 00

43012/23 . 9 . 74 άποφάσεως τοϋ Ί
πουργοϋ Πολιτισμοϋ καί 'Επιστημών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣί
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
'Έχοντες ύπ' οψει :
1 . Το Ν.Δ. 1 75/73 " περί Ίπουργι
κοϋ Συμβουλίου και 'Υπουργείων " ,
ώς έτροποποιήθη καί συvεπληρώθη διά
τοϋ Ν.Δ. 267 /74.
2 . Το άρθρον 3 τοϋ Ν.Δ. 48/74 " πεpι
διαλύσεως τοϋ Ο .Κ.Θ.Ε. και έπανα
συστάσεως τών συγχωνευθέντων εις
αύτον Ν.Π.Δ.Δ. " (ΦΕΚ 249/Α/1 7 .
9 . 74).
3 . Τον Ν. 141 0/1%4, " περί άποχωρι
σμοϋ της Λυρικ'ίjς Σκην'ίjς τοϋ Έ
θνικοϋ Θεάτρου εις tδιον αύτόνομον
Νομικον Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου,
ύπο τον τίτλον " Έθνικη Λυρικη Σκη
νη κ.λπ. " ώς και το Β.Δ. 1 39/61
" περί Όργανισμοϋ έσωτερικ'ίjς λει
τουργίας της Έθνικ'ίjς Λυρικ'ίjς Σκη
ν'ίjς " (ΦΕΚ 33/Α/61 ) .
4 . Την ύπ' άριθ. 4301 2/23 . 9 . 7 1, άπό
φασιν τοϋ ΥΠ.Π.Ε. " περι διορισμοϋ
μελών τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου της
Έθνικ'ίjς Λυρικ'ίjς Σκην'ίjς " {ΦΕΚ 923/
Β/23.9.1 971, } καί
5 . Τον έπισυμβάντα θάνατον τοϋ Γε
ωργίου Σκλάβου, μέλους τοϋ Διοικη
τικοϋ Συμβουλίου της Έθνικ'ίjς Λυρι
κ'ίjς Σκην'ίjς, άποφασίζομεv :

1 . ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝ, την έν τφ
σκεπτικφ ύπ' άριθ. t.3012/23 . 9 . 71, ά
πόφασιν τοϋ ΥΠ.Π.Ε. " περί διορι
σμοϋ μελών τοϋ Διοικητικοϋ Συμβου
λίου της Έθνικ'ίjς Λυρικ'ίjς Σκην'ίjς " ,
καί δpίζομεν ώς μέλος, την Ζ ω η ν
Β λ α χ ο π ο ύ λ ο υ, άντι τοϋ άποθα
νόντος
Γ ε ω ρ γ ί ο υ Σ κ λ ά β ο υ,
Μουσουργοϋ.
'Εν 'Αθήναις ήj 31 Μαρτ(ου 1 97 6
Ό ύπουργος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΥΠΑΝΗΣ

'Έχοντες ύπ' οψει :
1 . Το Ν.Δ. 1 7.5/73 " περ! Ίπουργι
κοϋ Συμβουλίου και 'Υπουργείων " , ώς
έτροποποιήθη και συvεπληρώθη διά τοϋ
Ν.Δ. 267 /74.
2 . Το άρθρον 5 τοϋ Ν.Δ. 48/71, " περί
διαλύσεως τοϋ Ο.Κ.Θ.Ε. και έπανα
συστάσεως τών συγχωνευθέντων εις αύ
τον Ν.Π.Δ.Δ. " {ΦΕΚ 2t.9/1 7 . 9 . 74 ) .
3 . Το Ν.Δ. 4370/64 " περι !δρύσεως
Κρατικοϋ Θεάτρου Βορε(ου 'Ελλάδος
και ρυθμίσεως ζητημάτων τινών τοϋ
Έθvικοϋ Θεάτρου καί τ'ijς Έθνικ'ijς
Λυρικ'ijς Σκην'ijς " .
4 . Την ύπ' άριθ. 43035/2 3 . 9 . 711 άπό
φασιν τοϋ Ίπουργε(ου Πολιτισμοϋ καί
'Επιστημών .. περί διορισμοϋ μελών
Καλλιτεχνικ'ijς Έπιτροπ'ίjς Κρατικοϋ Θε
άτρου Βορείου 'Ελλάδος " (ΦΕΚ 936/
Β/26 . 9 . 1 9 74 ) και
5 . Τάς, άπο 1 0ης 'Απριλίου 1 9 7 5 κα!
21,ης ' Ιουνίου 1 97 5 έπιστολάς τοϋ μέ
λους της ώς άνω Καλλιτεχνικ'ijς Έπι
τροπ'ίjς, Γεωργίου Θεοδοσιάδη, άποφα
σίζομεν :
1 . ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝ την έν τφ
σκεπτικφ ύπ' άριθ. 113035/23 . 9 . 74 ή
μετέραν άπόφασιν καί δρίζομεν ώς μέ
λος της, έπί διετεί θητεί� Καλλιτεχνι
κ'ijς Έπιτροπ'ίjς τοϋ Κρατικοϋ Θεάτρου
Βορείου 'Ελλάδος τον Δ ι ο ν ύ σ ι ο ν
Κ α λ ό ν, Σκηνοθέτην, άντ! τοϋ άχρι
τοϋοε Γ ε ω ρ γ ί ο υ Θ ε ο δ ο σ ι ά δ η,
σκηνοθέτου.
'Εν 'Αθήναις ήj 1 3 'Απριλίου 1 976
Ό ύπουργος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΥΠΑΝΗΣ
ΚΙ ΑΛΛΟΥΣ 3, ΜΟΝΟΚΟΠΑΝΙΑ !

Στο ύπ' άριθ. 581, Β' τεϋχος τ'ijς 'Ε
φημερίδος τ'ijς Κυβερνήσεως, τ'ijς 30 /
t./7 6, δημοσιεύτηκε ή παρακάτω ύ
πουργικη άπόφαση :
Άριθ. Φ26/Π.Ε. 2 1 32t.
Περί τροποποιήσεως άποφάσεως διο
ρισμοϋ μελών Καλλιτεχνικ'ίjς Έπιτρο
π'ίjς Θεάτρου Βορείου 'Ελλάδος.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Β.Ε.

'Έχοντες ύπ' οψει :

Στο ύπ' άριθ. 58t. Β' τεϋχος τ'ίjς 'Ε
φημερίδος της Κυβερνήσεως, της 30/
t./7 6 , δημοσιεύτηκε ή παρακάτω ύ
πουργικη άπόφαση :
Άριθ. Φ26/7Ι181
Περι τροποποιήσεως άποφάσεως διο
ρισμCJϋ μελών Καλλιτεχνικ'ίjς Έπιτρο
π'ίjς Κρατικοϋ Θεάτρου Βορείου 'Ελ
λάδος.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1 . Το Ν.Δ. 1 75/1 9 7 3 " περι Ίπουρ
γικοϋ Συμβουλίου καί 'Υπουργείων " ,
ώς έτροποποιήθη και συνεπληρώθη διά
τοϋ Ν.Δ. 267 /1974.
2 . Το άρθρον 5 τοϋ Ν.Δ. 48/1 974
" περί διαλύσεως τοϋ 0.Κ.Θ.Ε. καl
έπανασυστάσεως τών συγχωνευθέντων
εις αύτον Ν.Π.Δ.Δ. " {ΦΕΚ 249/Α/
1 7 . 9 . 74 ) .
3 . Τ ο Ν.Δ. 4370/1964 " περί !δρύσεως
Κρατικοϋ Θεάτρου Βορείου 'Ελλάδος
και ρυθμίσεως ζητημάτων τινών τοϋ

ΜΕΤΑ ΕΝΑΝ ΠΛΗΡΗ ΕΝΙΑΥΤΟΝ !

Έθνικοϋ Θεάτρου και της Έθνικ7jς
ΛυρικJίς Σκην)iς " .
4 . Τήν ύπ' άριθμ. 43035 /23 . 9 . 7 4 ά
πόφασιν τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμοϋ
και 'Επιστημών .. περι διορισμοϋ με
λών Καλλιτεχνικ7jς Έπιτροπ7jς Κρα
τικοϋ Θεάτρου Βορείου Έλλά8ος "
(ΦΕΚ 936/Β/26 . 9 . 1 974 ) καί
5 . Τό ύπ' άριθμ. Δ.Σ. 90/28 . 5 . 75
τοϋ Κρατικοϋ Θεάτρου Βορείου 'Ελ
λάδος, δι' ou διεβιβάσθησαν έπιστολαι
περι παραιτήσεως έκ της Καλλιτεχνι
κ'ijς Έπιτροπ7jς τούτου, τών Νικολάου
Μπακόλα και 'Ιωάννου Κάσl>αγλη, ά
ποφασίζομεν :
1 . ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝ τήν έν τ<7)
σκεπτικi;Ί ύπ' άριθμ. 43035/23 . 9 . 711 ή
μετέραν άπόφασιν καί δρίζομεν :
α ) Ώς Πρόεδρον της, έπι διετεί θη
τείq;, ΚαλλιτεχνικJίς Έπιτροπ7jς τοϋ
Κρατικοϋ Θεάτρου Βορείου Έλλά8ος,
τή ν έκ τών μελών ταύτης Ί ω ά ν ν α ν
Μ α \1 ω λ ε 1) ά κ η , άντί τοϋ &χρι τοϋ
δε Ν ι κ ο λ ά ο υ Μ π α κ ό λ α παραι
τηθέντος.
β ) 'Ως μέλη ταύτης, τούς 'Α ν 8 ρ έ α ν
Ζ η σ ι μ α. τ ο ν ήθοποιόν, άντί τοϋ &χρι
τοϋδε Ί ω ά ν ν ο υ Κ ά σ δ α γ λ η καί
Σ ο φ ί α ν Κ α ζ ά ζ η, φιλόλογον.
'Εν 'Αθήναις τη 1 3 'Απριλίου 1 9 7 6
Ό ύπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΤΠΑΝΗΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ Κ.Ε.

Στο ύπ' άριθμ. 41 3 Β' τεϋχος της Έφη
μερίl>ος της Κυβερνήσεως, της 30/3/76,
δημοσιεύτηκε ή παρακάτω ύπουργική
άπόφαση :
Άριθ. 25864/651 6
Περι καθορισμοϋ άμοιβ'ίjς Ε!σηγητοϋ
τών Δ.Σ. και Κ.Ε.Ε.Θ. , Ε.Λ.Σ. , καί
Ε;.Θ.Β.Ε.
ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ' ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
'Έχοντες ύπ' οψει : . . . άποφασίζομεν :
Καθορίζομεν εις δρχ. τετρακοσίας ( <J,00 )
τήν άμοιβήν τών ε ισηγητών, ύπό τών
διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 48/74, προβλε
πομένων Διοικητικών Συμβουλίων και
Καλλιτεχνικών 'Επιτροπών Έθνικοϋ Θε
άτρου, Έθνικ'ijς Λυρικ'ijς ΣκηνJίς και
Κρατικοϋ Θεάτρου Βορείου 'Ελλάδος,
Ι>ι' έκάστην συνεί)ρίασιν τούτων και διά
τέσσαρας ( 4 ) τοιαύτας, κατ' άνώτα
τον δριον μηνιαίως.
'Εν 'Αθήναις τΊϊ 1 5 Μαρτίου 1 97 6
οι ύπουpγοι
Πολιτισμοϋ και 'Επιστημών
ΚΩΝΣΤ. ΤΡΤΠΑΝΗΣ
ο ικονομικών
ΕΤΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ
• " Περί καθιερώσεως ύπερωριακJίς
έπ' άμοιβη έργασίας δέκα τεσσάρων
(1 4 ) τακτικών διοικητικών ύπαλλή
λων τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου έπι πεντή
κοντα ώρας μηνιαίως, έπ' άμοιβη έρ
γασίας κατά τάς Κυριακάς και έξαιρε
σίμους ήμέρας ώς και νυκτεριν'ijς τοι
αύτης Ι>ώ8εκα (1 2 ) ύπαλλήλων έπι 25
ώρας μηνιαίως και Ι>ι' έpγασίαν νυκτε-

ρινήν κατά Κυριακάς, έξαιρεσίμους καί
λοιπάς ήμέρας 5 ύπαλλήλων ". (Άριθ.
2045/6025/21 . 1 . 76 ) .
ΦΕΚ

τεϋχ.

Β',

άριθ.

τεϋχ.

Β',

άριθ.

539/20 - 4 - 76

101 " Περί έγκρίσεως της έκτος έ:ορας
παραμον7jς μετά δικαιώματος άποζη 
μιώσεως πεντήκοντα πέντε (55 ) άτό-
μων έκ τοϋ προσωπικοϋ (Καλλιτεχνι
κοϋ - Τεχνικοϋ - Διοικητικοϋ - Βοηθη
τικοϋ ) τοϋ Κρατικοϋ Θεάτρου Βορείου
'Ελλάδος, Ι>ιά τήν κίνησίν των εις πό
λεις της Μακεδονίας, κατά τό άπό
1 5 - 31 Μαρτίου 1 9 7 6 χρονικόν διά
στημα, προς παρουσίασιν θεατρικοϋ ι!ρ
γου ". (Άριθ. 407 6/448/6 . 4 . 7 6 ) .
(Ή τελική �γκριση θά Ι>οθεί μέ: νεό
τερη πρόταση τοϋ 'Υπουργείου Πολιτι
σμοϋ καί 'Επιστημών, στήν δποία θ'
άναφέρεται δ άκριβ-IJς άριθμός παραμο
ν'ijς τών ύπαλλήλων ) .
ΦΕΚ

4111

τεϋχ.. Β',

άριθ.

575/30 - 4 - 76

Δι' άποφάσεως τών ύπουργών Γ.
Ράλλη
Προεδρίας Κυβερνήσεως,
Εύαγγ. Δεβλέτογλου - Οtκονομικών
και Κ. Λάσκαρη - 'Απασχολήσεως
άποφασίζεται δπως τροποποιηθ7j ή ύπ'
άριθ. 31066/5788/23 .10.75 κοινή ύ
πουργικ-ΙJ άπόφασις, "περί καθορισμοϋ
άποζημιώσεως 8ιά τήν έκτος έ:δρας
παραμοv-ΙJν τοϋ Καλλιτεχνικοϋ και Τε
χνικοϋ Π ροσωπικοϋ τοϋ Κeατικοϋ Θεά
τρου Βορείου 'Ελλάδος (ΚΘΒΕ ), (ΦΕΚ
1 2 2 1 /Β/24.1 0 . 7 5 ) ώς άκολούθως :
Ή l>ιάταξις της παρ. 2 τοϋ διατακτι
κοϋ της ώς &vω τροποποιουμέvης άπο
φάσεως άντικαθίσταται ώς κατωτέρω :
Ή !σχύς της παρούσης &ρχεται άπό της
1 0.4.1975.
Κατά τά λοιπά έξακολουθοϋν ισχύουσαι
α! οιατάξεις της ώς &νω τροποποιου
μένης άποφάσεως. ('Αριθ. 5392 7 /10949
/30-1-76 . )
•11•

ΦΕΚ

τεϋχ.

Β',

άριθ.

137/4-2-76

" Περί έγκρίσεως της έκτος έ:δρας
παραμον'ijς μετά δικαιώματος άποζημι
ώσεως διακοσίων ένεvήκοντα !:ξ (296)
άτόμων έκ τοϋ Προσωπικοϋ της Έθνι
κ7jς Λυρικ7jς Σκην'ijς (Διοικητικοϋ Καλλιτεχνικοϋ - Ί'εχνικοϋ ) διά τήν
κίνησίν των άπό 24ης 'Απριλίου έ:ως
307jς Μα·tου 1 97 6 εις Θεσσαλοvίκην,
οιά σειράν παραστάσεων. Ή τελική
/!γκρισις θέλει παρασχεθJί κατόπιν νεω
τέρας προτάσεως τοϋ 'Υπουργείου Πο
λιτισμοϋ καί 'Επιστημών ". (Άριθ.
1 1 "'7 /1 39/31-1-76 ) .
ΦΕΚ

τεϋχ.

Β',

ΦΕΚ τεϋχ.

(Άριθ.

Β', άριθ. 196/16-2-76

131/2 - 2 - 76.

1111 " Περί έγκρίσεως τ7jς έκτος έ:8ρας
παραμον7jς μετά Ι>ικαιώματος άποζη
μιώσεως τοϋ Γενικοϋ Διευθυντοϋ τοϋ
Κρατικοϋ Θεάτρου Βορείου 'Ελλάδος
Μίνωος Βολανάκη, έπι Ι>ύο (2 ) ήμέρας,
πλέον τών ών Ι>ικαιοϋται, άνα8ρομικώς
κατά τόν μ'ίjνα Ίανουάριον 1 976, Ι>ιά
τήν κίνησίν του, προς έκτέλεσιν ύπη
ρεσίας " . ('Αριθ. 3003 /359 /2 . 4 . 76 ) .
ΦΕΚ

Θεάτρου Βορείου 'Ελλάδος ".
9750/61 53/4-2-76 ) .

άριθ.

141/5-2-76

•1� " Περί έγκρίσεως άπό 1 /1 - 30/6/

1 9 76 της καθιερώσεως έπ' άμοιβη ύπερ
ωριακ7jς έργασίας, έργασίας κατά τάς
Κυριακάς και έξαιρεσίμους ήμέpας,
ώς και νυκτεριν7jς τοιαύτης διά τούς
τακτικούς ύπαλλήλους τοϋ Κρατικοϋ

t(IΙ Στό ύπ' άρ. 221 Β' τεϋχος της 'Εφη
μερίδος της Κυβερνήσεως, της 2 1 /2/76,
δημοσιεύτηκε ή παρακάτω ύπουργικ-ΙJ
άπόφαση :
Άριθ. 223/1 4.
Περι έγκρίσεως ήμερών κινήσεως έκτος
έ:δρας, καθ' ύπέρβασιν ύπαλλήλων τοϋ
Κρατικοϋ Θεάτρου Βορείου 'Ελλάδος.
Ο ΤΠΟΤΡΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
'Έχοντες ύπ' οψει τάς διατάξεις : . . .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ : 1 . Έγκρίνομεν
τήν έκτος έ:δρας παραμονήν μετά δι
καιώματος άποζημιώσεως, ώς αϋτη
·καθορίζεται διά τοϋ &ρθρου 1 11 τοϋ Ν.
Δ/τος 65/73 " περί δαπανών κινή
σεως τών τακτικών δημοσίων πολιτι
κών ύπαλλ·ήλων " έπτά ( 7 ) ύπαλλήλων
τοϋ Κρατικοϋ Θεάτρου Βορείου Έλ
λά8ος, έπί τριάκοντα �ξ {36 ) ήμέρας,
8ι' &παντας, πλέον τών ών δικαιοϋνται,
άνα8ρομικώς κατά τόν μ7jνα Νοέμβριον
1 9 74 , διά τήν l!λευσίν των ένταϋθα,
προς παρουσίασιν Θεατρικοϋ έ:ργου.
2 . 'Ωσαύτως έγκρίνομεν τήν έκτος
έ:δρας παραμονήν μετά 8ικαιώματος
άποζημιώσεως Ι>έκα έπτά ( 1 7 ) ύπαλ
λήλων, έ.ztι σ� μβάσε ; , ;�ϋ ιaιου ώς &νω
,
Κρατικου Θεατρου, επι εκατόν τριακον
τα �ξ ( 1 3 6 ) ήμέρας, δι' &πανται;, πλέον
τών ών δικαιοϋνται , άναδρομικώς κατά
τόν μ7jνα Νοέμβριον 1974, διά τήν
κίνησίν των, προς έκτέλεσιν ύπηρεσίας.
'Εν 'Αθήναις · τη 6 Φεβρουαρίου 1 97 6
Ό ύπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ

Η 2ΒΑΘΜΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΕΙΑΣ

Στό ύπ' άριθ. 2 1 4 Β' τεϋχος της Έφη
μερίοος Κυβερνήσεως, της 20/2/7 6 ,
δημοσιεύτηκε ή παρακάτω ύπουργική
άπόφαση :
Άριθ. 7376
Περι τροποποιήσεως της ύπ' άριθ.
4lt29/2.J,.1.74 άποφάσεως διορισμοϋ με
λών Δευτεροβαθμίου Έπιτροπ7jς Θεάτρου.
ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ' ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ
'Έχοντες ύπ' IJψει : . .
. . . Τήν άπό 9ης Δεκεμβρίου 1 9 7 5
ύποβληθείσαν αtτησιν παραιτήσεως τοϋ
Κώστα Μουσούρη, άποφασίζομεν :
Τροποποιοϋμεν τήν έν τifl σκεπτικc;Ί
ύπ' άριθ. /1/129/24.1 .1 9 7 4 ήμετέραν
άπόφασιν και δρίζομεν ώς μέλος της
Δευτεροβαθμίου Έπιτροπ7jς Θεάτρου
τόν Κων/11011 Ρηγόπουλον, Θιασάρχην,
μέχρι τοϋδε άναπληρωματικόν μέλος
τοϋ ώς &νω παραιτηθέντος Θιασάρχου,
άναπληρουμένου ύπό τοϋ Γεωργίου Κων
σταντίνου, 'Ηθοποιοϋ.
Έv 'Αθήναις τη 7 Φεβρουαρίου 1 9 7 6
οι 'Τπουργοι
Πολιτισμοϋ και 'Επιστημών
ΚΩΝΣΤ. ΤΡΥΠΑΝΗΣ
'Απασχολήσεως
ΚΩΝΣΤ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

10 1

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΔΗΜΟΤ.

ΘΕΑΤΡΩΝ

Στό ύπ' άριΘ. 61 Α' τεϋχος της 'Εφη
μερίδος της Κυβερνήσεως, της 1 8/3/
76, δημοσιεύτηκε τό παρακάτω ύπ' άρ.
1 62 Προεδρικό Διάταγμα :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
'Έχοντες ύπ' οψει :
1 . Τήν διάταξιν της παραγράφου 3
τοϋ όίρθρου 1 9 8 τοϋ Δημοτικοϋ καl
Κοινοτικοϋ Κώοικος (Ν.Δ. 2888 /54 ) ,
ώς αϋτη προσετέθη ύπό τ�ϋ όίρθρου 29
τοϋ Νόμου 1 80/1 975.
2 . Τήν ύπ' άριΘ. 58, της 29 'Ιανουα
ρ ίου 1 9 76, γνωμοδότησιν τοϋ Συμβου
λίου της 'Επικρατείας, προτάσει τοϋ
έπl τών 'Εσωτερικών 'Υπουργοϋ, άπε
φασίσαμεν και οιατάσσομεν :
'Άρθρον 1
1 . 'Η όίνευ δημοπρασίας έκμίσΘωσις
διαμερισμάτων πολυκατοικιών 'ή μονο
κατοικιών 'ή καταστημάτων 'ή Θεάτρων
η κινηματοθεάτρων, άνηκόντων εtς Ι>ή
μους καl κοινότητας, άποφασίζεται ύπό
τοϋ Δημοτικοϋ 'ή Κοινοτικοϋ Συμβου
λίου, οπερ καθορίζει τούς 8ρους της
μισθώσεως και έξουσιοδοτεί τόν l>ήμαρ
χον 'ή πρόεδρον της κοινότητος 8πως
έκδώση προς τοϋτο και δημοσιεύση
διακήρυξιν . . .
'Άρθρον 2
3 . Προς μόρφωσιν γνώμης, περι τοϋ
συμφέροντος 'ή 'μή τοϋ προσφερομένου
μισθώματος, λαμβάνεται ύπ' οψιν . . .
προκειμένου δΕ: περl Θεάτρων και κι
νηματοθεάτρων και ή καλλιτεχνική και
ποιοτική στάθμη τοϋ Θιάσου και τοϋ
προσφερομένου Θεάματος.
4 . Προκειμένου περι παραχωρήσεως
της χρήσεως l>ημοτικών 'ή κοινοτικών
καταστημάτων Θεάτρων και κινηματο
θεάτρων οιά. χρόνον μέχρι πέντε (5 )
ήμερών, αϋτη ένεργείται οι' άποφάσε
ως τοϋ δημάρχου 'ή προέl>ρου κοινότη
τος, πέραν δέ τοϋ πενθημέρου και Ι>ιά.
χρόνον μέχρις ένός μηνός οι' άποφάσε
ως τοϋ δημοτικοϋ 'ή κοινοτικοϋ συμ
βουλίου, έφαρμοζομένων εtς άμφοτέρας
τά.ς περιπτώάεις τών Ι>ιατάξεων της
παραγράφου 3 .
'Άρθρον 4
Al διατάξεις τοϋ 452/68 Β.Δ. " περι
έκμισΘώσεως μονοκατοικιών 'ή διαμε
ρισμάτων πολυκατοικιών τών δργανι
σμών τοπικης αύτοοιοικήσεως " κα
ταργοϋνται .
'Εν 'Αθήναις τ 'ij 27 Φεβρουαρίου 1 9 7 6
Ό Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ
Ό ύπουργός 'Εσωτερικών
ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Στό ύπ' άριΘ. 9 1 3 Β' τεϋχος της 'Ε
φημερίδος της Κυβερνήσεως, της 30 /
8 /75, δημοσιεύτηκε ή παρακάτω ύ
πουργική άπόφαση :
ΆριΘ. Ζ1α /39206
Περι συγκροτήσεως τοϋ Δ . Σ. τοϋ
Ταμείου Συντάξεων 'Ηθοποιών, Συγ
γραφέων και Τεχνικών Θεάτρου.
1 02

Ο ΥΠ ΟΥΡΓΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

'Έχοντες ύπ' οψει :
α ) Τά.ς διατάξεις τοϋ Ν. Δ. 1 7 5 /1973.
β ) Τά.ς διατάξεις τοϋ Ν. Δ . 3 /1974.
γ) Τήν ύπ' άριΘ. Ζ1 α /2 1 8 2 8 /75 (489 /
1 5. 5 . 7 5 τ. Β' ) κοινήν άπόφασιν.
δ) Τά.ς ύπ' άριΘ. Ζ1α /45542 /21 .2.74
και Ζ1α /61769 /9.1 . 7 5 άποφάσεις ή
μών.
ε) Τά.ς ύποβληΘείσας ά.ρμοδίως ύπο
δείξεις περι τών διορισθέντων προσώ
πων έξ έκάστης τάξεως , άποφασ(ζο
μεν :
1 . Συγκροτοϋντες τό Δ . Σ. τοϋ Τα
μείου Συντάξεων 'Ηθοποιών, Συγγρα
φέων και Τεχνικών Θεάτρου, Ι>ιορίζο
μεν πλΎjν τών διά. της ύπερθεν (δ)
σχετικ ς ά;ποφ�σεως ήμών διορισθέν
των και τους κατωΘι :

�

α ) Κυβερνητικόν Έπίτροπον τόν Νι
κήταν Σταβαράκην άνώτερον ύπάλλη
λον τοϋ 'Υπουργείου Κοιν. 'Υπηρεσιών,
άναπληρωτήν δε αύτοϋ τόν Χριστόδου
λον Βαραγκούλην, δμοίως.
β ) Μέλη :
1 . 'Εκ τών ύπαλλήλων τοϋ 'Υπουρ
γείου Κοιν. 'Υπηρεσιών τόν 'Αχιλλέα
Χατζησταύρου, άναπληρωτήν δέ: αύ
τοϋ τόν Δημήτριον Μιχαλακiiκον, δ
μο(ως.
'Εκ τών ύπαλλήλων τοϋ 'Υπουργείου
Οικονομικών τόν Φώτιον Γεωργόπου
λον, άναπληρωτήν δέ: αύτοϋ τόν Έπα
μεινώνδαν Γκούγκαν.
'Εκ της τάξεως τών έργοδοτών τόν
Γεώργιον Γιολάσην, άναπληρωτήν δέ:
αύτοϋ τόν Δημήτριον Σταυρολέμην.
'Εκ της τάξεως τών ήσφαλισμένων τούς
Γεώργιον Τερζάκην και Σταμάτιον
Θiiνον, άναπληρωτά.ς δέ: αύτών τούς
Βασίλειον Άνδρονίδην και Νικόλαον
Γκίζαν.
'Εκ της τάξεως τών συνταξιούχων τόν
Διονύσιον Θiiνον, άναπληρωτήν δέ: αύ
τοϋ τόν Χρηστον Τσαγανέαν.
2. Γραμματέα τοϋ Δ. Σ. δpίζομεν τόν
Βασίλειον Μπαρτζιώκαν ύπάλληλον τοϋ
Ταμείου, άναπληρωτήν Ι>έ: αύτοϋ τήν
Μαρίαν Νικολάου, δμοίως.
3 . Ή Θητεία τών ώς όίνω διοριζομένων
λήγει δμοϋ μετά της τοιαύτης τών οιά.
της ύπ' άριΘ. Ζ1α /45542 /21 .9 . 7 4 άπο
φάσεως διορισθέντων.
'Εν 'Αθήναις τ'ij 28 Αύγούστου 1 97 5
Ό ύπουργός
Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑΜ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΗΘΟΠΟΙΩΝ

" Περl τροποποιήσεως της παρ.
3 τοϋ όίρθρου 42 τοϋ Καταστατικοϋ τοϋ
Ταμείου Συντάξεων 'Ηθοποιών, Συγ
γραφέων και Τεχνικών Θεάτρου " . (Ά
ριΘ. Φ. 7/3/1 996/27 - 9 - 7 5 ) . Ή τρο
ποποίησις ίtχει ώς άκολούΘως :
" 3 . Εtς περίπτωσιν Θανάτου ήσφα
λισμένου, πληροϋντος τά.ς ύπό τοϋ Κα
ταστατικοϋ δριζομένας προϋποθέσεις
(συνταξιοδοτήσεως λόγ<�> γήρατος 'ι\

άναπηρ ίας ) 'ή καl έξ ιδίου δικαιώματος
συνταξιούχων τοϋ Ταμείου καl έφ' 8σον
δέ:ν άνακύπτει ύποχρέωσις όίλλου τινός
άσφαλιστικοϋ Όργαvισμοϋ δημοσίου δι
καίου καταβάλλεται ύπό τοϋ Ταμείου
εις τήν χήραν li' τόν κατά. τήν κρίσιν
τοϋ Ταμείου, έπιμεληΘέντα της κηδείας,
έφ' όίπαξ ποσόν έκ δραχμών πέντε χι
λιάδων πεντακοσίων " .
ΦΕΚ τεϋχ. Β ' , άριθ. 1318/12-11-75

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ
Sον ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Στό ύπ' άριΘ. 1 3 3 Β' τεϋχος της 'Ε
φημερίδος της Κυβερνήσεως, της 3/2/
76, δημοσιεύτηκε ή παρακάτω ύπουρ
γική άπόφαση :
ΑριΘ. 2569/20
Περι συστάσεως Όργανωτικης Έπι
τροπης 5ου ΔιεΘνοϋς Φεστιβά.λ Κινηματογράφου 1 9 76 ίtτους
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
'Έχοντες ύπ' οψει :
·ι . Τά.ς διατάξεις : α ) τών όίρθρων 1 7
καl 1 8 τοϋ Ν.Δ. 58/1 973 " περl μέ
τρων προς άνάπτυξιν της Κιvηματο
γραφικης Βιομηχανίας κλπ. ", β ) τοϋ
όίρθρου 37 τοϋ Ν.Δ. 4208/61 , γ ) τοϋ
Ν.Δ. 1 7 5/ �3 ," περl Ύπο��γι�οϋ Σ�μ
,
βουλιου
και Υπουργείων , ως τουτο
συνεπληρώθη διά. τοϋ Ν .Δ. 267 /74 και
ισχύει νϋν.
2 . Τήν ύπ' άριΘ. 32564/73 (ΦΕΚ
1 1 54/Β/1 .10.73 ) κοινήν άπόφασιν τοϋ
ΠρωΘυπουργοϋ καl τοϋ Ύπουργοϋ τέ
ως ΈΘνικης Οικονομίας " περl δργα
νώσεως έν Θεσσαλονίκη ΔιεΘνοϋς Φε
στιβά.λ Κινηματογράφου " .
3 . Τά.ς ύπ' άρ. 357 66/859/31 . 7 . 75
(ΦΕΚ 874/Β/111 . 8 . 1 9 75 ) καl 5096/
! 48/3 . 2 . 7 � ( �ΕΚ 167 <Β/1 2 . � . 75 )
ημετέρας αποφασεις περι συστασεως
' Οργανωτικών 'Επιτροπών τοϋ Έλ
ληνικοϋ Φεστιβάλ Κινηματογράφου και
το� Ι1ου � ιεΘvοϋς Φεστιβά.λ Κινηματο
γραφου, αντιστοίχως.
4 . Τό ύπ' άρ. 1 05 7 1 /75 έ:γγραφον της
Δ.Ε.Θ. , άποφασίζομεv :
1 . Συνιστώμεν Όργανωτικήν Έπιτρο
πΎjν τοϋ 5ου ΔιεΘνοϋς Φεστιβά.λ Κινη
ματογράφου, l>ιά. τό ίtτος 1 9 76, έκ τών
οιά. της ύπ' άρ. 357 66/859/31 . 7 . 7 5
(ΦΕΚ 874/Β/14 . 8 . 7 5 ) ήμετέρας ά
ποφάσεως δρισΘέντων, ώς κάτωθι :
α ) Τοϋ 'Ιωάννου Βελλίοη, Προέδρου
τοϋ Δ.Σ. της Δ.Ε.Θ., ώς Προέδρου,
άναπληρουμένου ύπό τοϋ Γεωργίου Ά
Θανασιάl>η, Άντιπροέl>ρου τοϋ Δ.Σ. της
Δ.Ε.Θ.
β) Τοϋ 'Εμμανουήλ Ψαλλιδάκη, άνα
πληρουμένου ύπό τοϋ Ρέμη Χατζη
σάββα.
γ ) Τοϋ Κλείτου Κύρου, λογοτέχνου,
άναπληρουμένου ύπό τοϋ ΈμμανουΎ;λ
Ψιλλάκη, κινηματογραφιστοϋ.
δ) Τοϋ Κωνσταντίνου Κατσουρίδη, πα
ραγωγοϋ ταινιών, άναπληρουμένου ύπό
τοϋ Α. Καρατζόπουλου, παραγωγοϋ
ταινιών.
ε ) Τοϋ Παντελη Βούλγαρη, σκηνοθέ
του κινηματογράφου , άναπληρουμένου

ύπο τοϋ Μιχαήλ Γρηγορίου, σκηνοθέ
του κινηματογράφου.
2 . Α! παράγραφοι 2 και 3 της ύπ' άρ.
5096/148/3 . 2 . 7 5 (ΦΕΚ 167 /Β/12 .
2 . 7 5 ) ήμετέρας άποφάσεως έξακολου
θοϋν ισχύουσαι .
Ή παροϋσα, Ί] ς ή ισχύς όίρχεται άπο
σ·ήμερον, δημοσιευθήτω διά της 'Εφη
μερίδος της Κυβερνήσεως.
' Εν 'Αθήναις τΊj 16 'Ιανουαρίου 1 97 6
Ό ύπουργος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ
Φ " Περί τροποποιήσεως άποφάσεως
συγκροτήσεως ' Ομάδος 'Εργασίας, διά
την μελέτην και έπεξεργασίαν σχεδίου
νόμου περί ιδρύσεως και λειτουργίας
τών έν Κράτει 'Ιδιωτικών Σχολών
Κινηματογράφου και Τηλεοράσεως " .
{Άριθ. Α /Φ66 /35556 /l• - 8 - 7 5 ) .
{Μέλη της 'Ομάδος έργασίας δρίζον
ται οι : α) Γεώργιος Μα:ραγκίδης, ώς
'Αντιπρόεδρος και β) Γεώργιος Πρωτο
παπiiς , εις άντικατάστασιν τών μέχρι
τοϋδε μελών Γεωργίου Κουρνούτου και
Παύλου Χατζηθωμii άντιστοίχως } .
Φ.Ε.Κ. τεϋχ. Β', άριθ. 952 /10-9-75
llt " Περι τροποποιήσεως άποφάσεως
συγκροτήσεως Έπιτροπης Διπλωματι
κών 'Εξετάσεων Σπουδαστών Κινηματο
γραφικών Σχολών ". {Άριθ. Α /Φ66 /
33847 /23 - 7 - 7 5 ) .
('Ορίζεται όπως, εις έκάστην συνεδρίαν
της ώς ε'ίρηται Έπιτροπ'ίjς λαμβάνουσι
μέρος τουλάχιστον πέντε ( 5 ) έκ τών
μελών ταύτης , άναλόγως της έξεταζο
μένης ειδικότητος ) .
Φ.Ε.Κ. τεϋχ. Β', άριθ. 952 /10-9-75

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

Στο ύπ' άριθ. 360 Β' τεϋχος της 'Ε
φημερίδος της Κυβερνήσεως, της 1 7 /
3/7 6 , δημοσιεύτηκε ή παρακάτω ύ
πουργικη άπόφαση :
Άριθ. Α/1 1431
Περι συγκροτήσεως Έπιτροπ7jς διά την
συνταξιοδότησιν τών Λογοτεχνών.
Ο ΤΠΟΤΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΤ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
'Έχοντες ύπ' οψει :
1 . Το Ν.Δ. 1 7 5/73 " περί 'Τπουργι
κοϋ Συμβουλίου και 'Υπουργείων ", ώς
έτροποποιήθη και συνεπληρώθη διά τοϋ
Ν.Δ. 267 /74.
2 . Το Ν.Δ. 280 /1969 " περί συμπλη
ρώσεως τοϋ Α.Ν. 9 1 /1967 " περί όρ
γανώσεως, λειτουργίας και άρμοδιοτή
των τοϋ 'Υπουργείου Προεδρίας Κυ
βερνήσεως " .
3 . Τ ο Ν . Δ . 21 4/1 9 7 3 " περί τροπο
ποιήσεως καί συμπληρώσεως τοϋ Ν.Δ.
1 086/1 971 " περί άσφαλίσεως τών Λο
γοτεχνών και Καλλιτεχνών " καί
4 . Το Ν.Δ. 1 2 6/1 974 " περί της Θη
τείας τών μελών τών 'Επιτροπών συν
τάξεως Λογοτεχνών, Καλλιτεχνών κ.
λπ. "
(Φ.Ε.Κ. 319/Ajlt . 1 1 . 1 9 74 ) ,
άποφασίζομεν :
1 . Συγκροτοϋμεν τήν, ύπο τοϋ όίρθρου
1 τοϋ Ν.Δ. 214/1 973) προβλεπομένην
Έπιτροπην έξετάσεως συνδρομης τών

προϋποθέσεων διά την συνταξιοδότη
σιν τών Λογοτεχνών, έκ τών κάτωθι :
α ) Πέτρου Χάρη {'Ιωάννου Μαρμα
ριάδη ) , Άκαδημα'ίκοϋ, ώς Προέδρου.
β ) 'Αθανασίου Κομίνη , Καθηγητοϋ Φι
λοσοφικης Σχολ7jς Πανεπιστημίου 'Α
θηνών, ώς μέλους.
γ ) Σπύρου Παναγιωτοπούλου, Λογο
τέχνου, ώς μέλους.
δ ) 'Ηλία Σιμοπούλου, Λογοτέχνου, ώς
μέλους καί
ε ) Δημητρίου Φωτιάδη, Λογοτέχνου,
ώς μέλους.
2 . Γραμματέα της Έπιτροπης δρ ίζο
μεν την Λαμπρινην Σίκαλη, μόνιμον
ύπάλληλον, έπt βαθμ{iJ 7<j>, .Α' Κατη
γορίας τοϋ ΤΠΠΕ, άναπληρουμένην
ύπο της Εύδοκίας Πλαστουργοϋ, μο
νίμου ύπαλλήλου έπί βαθμ<]> 8<j>, Β'
Κατηγορίας τοϋ ΤΠΠΕ.
� . Ή , θητεί� της ώς όίνω Έπιτροπ'ίjς
Ιtσται ενιαυσια.
'Εν 'Αθήναις τΊj 28 Φεβρουαρίου 1976
Ό ύπουργος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΤΠΑΝΗΣ
181 " Περί τροποποιήσεως έν μέρει της
ύπ' άριθ. 6340/5 . 2 . 7 5 άποφάσεως τοϋ
'Τπουργοϋ Πολιτισμοϋ καί 'Επιστη
μών " περί τροποποιήσεως άποφά
σεως συγκροτήσεως Έπιτροπ'ίjς τών
Γενικών 'Αρχείων τοϋ Κράτους " και
διορισμοϋ τοϋ Άριστοξένου Σκιαδii, Τα
κτικοϋ Καθηγητοϋ 'Αρχαίας Έλληνι
κ7jς Φιλολογίας, ώς άναπληρωτοϋ της
Αικατερίνης Χριστοφιλοπούλου, καθη
γητρίας της Φιλοσοφικης Σχολ7jς τοϋ
Πανεπιστημίου 'Αθηνών, 'Αντιπροέδρου
τ7jς Έπιτροπ'ίjς τών Γενικών 'Αρχείων
τοϋ Κράτους, άντί τοϋ μέχρι τοϋδε
Δημητρίου Ο ικονομίδη, Καθηγητοϋ της
Φιλοσοφικης Σχολης τοϋ Παν/μίου
'Αθηνών " . (Άριθ. Α/ΑΦ/55046/22 12 - 75).
φ

ΦΕΚ τεϋχ. Β', άριθ. 1583/31-12-75

" Περι συστάσεως έν τ<]> Δήμ<j>
Άργυρουπόλεως Νομοϋ Άττικijς ι
δίου νομικοϋ προσώπου ύπο το ονομα
" Δη μοτική Βιβλιοθήκη 'Αργυρουπό
λεως ". (Προεορ. Διάταγμα ύπ' άριθ.
1 8/1 8 - 1 2 - 7 5 ) .
181

ΦΕΚ

τεϋχ.

Α',

άριθ.

5/9-1-76

" Περι καταργήσεως, συστάσεως η
τροποποιήσεως τών νομικών προσώ
πων ύπο τά άντίστοιχα όνόματα " Κοι
νοτικη Βιβλιοθήκη Κάτω Χωρίου " ,
" Πνευματικον Κέντρον Ζωγράφου ",
" Φιλαρμονικη Δήμου Γρεβενών δ 'Ορ
φεύς " , " Δημοτική Βικελαία Βιβλιο
θήκη ' Ηρακλείου " και " Φιλαρμονικη
Λουτρακίου " . { Προεδρικά Διατάγματα
ύπ' άριθ. 8 7 8 , 8 7 9 , 880, 881 , 882/
2 7 - 11 - 7 5 ).
ΦΕΚ τεϋχ. Α', άριθ. 282/10-12-75

411 " Περι

όργανώσεως και λειτουρ
γίας της παρά τ<]> 'Τrι;ουργεί<j> Πολι
τισμοϋ και 'Επιστημών Δ/νσεως Πολι
τικijς Σχεδιάσεως 'Εκτάκτου 'Ανά
γκης ". ( Προεδρικο Διάταγμα ύπ' άριθ.
52/1 9 - 1 - 76 ) .
ΦΕΚ τεϋχ. Α', άριθ. 15/28-1-76
411 " Περί έγγραφης εις τον προvπο

λογισμον τών έξόδων τοϋ 'Υπουργείου

Πολιτισμοϋ καί 'Επιστημών τοϋ οικ.
!:τους 1 975, πιστώσεως ύπο φορέα 1 1 0
" Κεντρικη 'Υπηρεσία " και Κωδ. άριθμ.
217 'Υποχρεώσεις προς άσφαλιστικούς
όργανισμούς λόγ<j> έπαναφορiiς η άπο
καταστάσεως ύπαλλήλων διωχθέντων
κατά το άπο 21 - fι. - 67 μέχρ ι 23 7 - 7lι χρονικον διάστημα έκ δρχ.
5fι.7.ΟΟΟ". (Άριθ. 1 35012/31 - 1 2 -75 ) .
ΦΕΚ τεϋχ.

ΙΔΡΥΜΑ

Β', άριθ. 23/17-1-76

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

" Περί έγ:φίσεως συστάσεως κοινωφε
λοϋς ιδρύματος ύπο την έπωνυμίαν
'.' 'Ίδρυμα Διοικητικοϋ Δικαίου Μιχαηλ
Στασινόπουλου " και κυρώσεως τοϋ
όργανισμοϋ αύτοϋ μl: όίρθρον μόνον,
διά τοϋ δποίου 1 ) 'Εγκρίνεται ή, διά
της ύπ' άριθ. 421 8/4 . 2 . 1 97 6 πράξεως
τοϋ συμβολαιογράφου 'Αθηνών Γεωρ
γίου Δ. Μίχου, γενομένη έν '.Αθήναις
σύστασις κοινωφελοϋς ίδρύματος ύπο
τοϋ Μιχαηλ Δημ. Στασινοπούλου καί
ύπο την έπωνυμίαν " 'Ίδρυμα Διοικη
τικοϋ Δικαίου Μιχαήλ Στασινόπουλου " .
2 ) Το ϊδρυμα, άποτελοϋν νομικον πρόσω
πον ιδιωτικοϋ δικαίου, τελεϊ ύπο τον Ιtλεγ
χον και την έποπτείαν τών έπί της
Έθνικης Παιδείας καί Θρησκευμάτων
καί Ο ικονομικών 'Υπουργών, συμφώ
νως προς τάς διατάξεις τοϋ Α.Ν. 2039/
1939, ώς οuτος έκάστοτε ισχύει, καί
τών εις έκτέλεσιν τούτου έκδοθέντων
Διαταγμάτων και 3 ) Κυροϋται δ όργα
νισμος αύτοϋ έξ όίρθρων δώδεκα ( 1 2 ) ,
καταχωριζόμενος κατωτέρω " . {Προε
δρικο Διάταγμα ύπ' άριθ. 148/1 3 . 3 .
7 6).

ΚΑΛΛΙΤΕΧ:ΝΙΚΑ
Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Στο ύπ' άριθ. 285 Β' τεϋχος της 'Ε
φημερίδος της Κυβερνήσεως, της 3/3/
76, δημοσιεύτηκε ή παρακάτω ύπουρ
γικη άπόφαση :
Άριθ. Α/1 1 lι29
Περί συγκροτήσεως Έπιτροπης οιά
την συνταξιοδότησιν τών Καλλιτεχνών .
Ο ΤΠΟΤΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΤ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
'Έχοντες ύπ' οψει :
1 . Το Ν.Δ. 1 7 5/73 " περι 'Τπουργι
κοϋ Συμβουλίου καί 'Υπουργείων ", ώς
έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη. διά τοu
Ν.Δ. 267 /74.
2 . Το Ν.Δ. 280/69 " περί συμπληρώ
σεως τοϋ Α.Ν. 91/67 " περί όργανώ
σεως, λειτουργίας και άρμοοιοτήτων
τοϋ 'Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνή
σεως ".
3 . Το Ν.Δ. 2 1 4/73 " περί τροποποιή
σεως και συμπληρώσεως τοϋ Ν.Δ.
1 086/1 9 7 1 " περί άσφαλίσεως τών Λο
γοτεχνών καί Καλλιτεχνών " καί
4 . Το Ν.Δ. 1 26/74 " περί της θητείας
τών μελών τών 'Επιτροπών συντά
ξεως Λογοτεχνών, Καλλιτεχνών κ.λπ. "
(<Ι>ΕΚ 31 9/Α/4 . 1 1 . 1 9 7 '• ) , άποφασί
ζομεν :
1 . ΣΤΓΚΡΟΤΟΤΜΕΝ τήν, ύπο τοϋ
όίρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. 21 4/1 973, προβλε
πομένην Έπιτροπήν έξετάσεως συνδρο
μης τών προϋποθέσεων διά την συντα1 03

ξιοδότησιv τώv Καλλιτεχvώv, έχ τώv
κάτωθι :
α}
ικολάου Χατζηχυριάκου - Γκίχα ,
Άκαοημα·ίκοϋ, ώς Προέδρου.
β ) Δημητρίου Μυταρii, Καθηγητοu της
Α.Σ.Κ.Τ. , ώς μέλους.
γ) Βασιλείου Φαληρέα, Γλύπτου, ώς
μέλους.
.
ο ) Δημητρίου Παπαστάμου, Διευθυv
τοϋ της Έθvικης Π ινακοθήκης και Μου
σείου 'Αλεξάνδρου Σούτζου, ώς μέ
λους και
ε } Σόλωνος Μιχαηλίδη , Μουσουργοu,
ώς μέλους.
2 . Γραμματέα της Έπιτροπ1jς δρίζο
μεν τήv Μαρίαv Μιχαηλίοου, μόνιμον
ύπάλληλον έπt βαθμι'i'> 61{) , Α.' Κατηγο
ρ ίας τοu ΥΠΠΕ, άναπληρουμένη_ν, ύπο
τοϋ Παρασκευii Βασιλάρα, μονίμου ύ
παλλήλου, έπt βαθμιϊ'> 61{), Β' Κατηγο
ρίας τοϋ ΥΠΠΕ.
3 . Ή θητεία της ώς &.νω Έπιτροπ1jς
έ:σται ένιαυσία.
Έv 'Αθήναις ήj 28 Φεβρουαρίου 1 9 7 6
Ό ύπουργος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΥΠΑΝΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΛΛ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Στο ύπ' άριθ. 741 Β' τεϋχος της Έ
φημερί8ος της Κυβερνήσεως της 1 5/
7 /75, 8ημοσιεύτηκε ή παρακάτω ύ
πουργική άπόφαση :
Άριθ. Α/Φ66/30407
Περt συγκροτήσεως Όμάοος 'Εργασίας
παρά τ'i) Γενικ'i) Διευθύνσει Πολιτιστι
κών 'Υποθέσεων τοϋ ΥΠ.Π.Ε.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
"Εχοvτες ύπ' ΙSψει:
1 . Τό Ν.Δ. 1 75/1 9 7 3 " περι Ύπουρ
γικοϋ Συμβουλίου και 'Υπουργείων " ,
ώ ς έτροποπ;οιήθη χαι συνεπ,ληρώθη οιά
μεταγενεστερων νομοθετηματων.
2 . Το &.ρθρον 5 τοϋ Ν.Δ. 280/1 969
" περι συπληρώσεως τοϋ Α.Ν. 9 1 /1 96 7
.. περι όργανώσεως, λειτουργίας και
άρμο8ιοτήτων τοu 'Υπουργείου Προε
δρίας Κυβερνήσεως " .
3 . Τ ό &.ρθρον 1 9 του Ν.Δ. 825/1 971
περι όργανώσεως , λειτουργίας και
άρμο8ιοτήτων του 'Υπουργείου Προε
δρίας Κυβερνήσεως " άποφασίζομεν:
ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΜΕΝ παρά τ'i) Γενικ'i)
Δ/νσει Πολιτιστιχών 'Υποθέσεων του
ΥΠΠΕ, Όμά8α 'Εργασίας άποτελου
μένην έκ τών κάτωθι μελών:
1 . Γενικοϋ Γραμματέως του ΥΠΠΕ, ώς
Προέ8ρου.
2 . Γενικου Δ/ντου Πολιτιστικών 'Υπο
θέσεων του ΥΠΠΕ, η τοϋ νομίμου αύ
του άναπληρωτοu.
3. Δ/ντου της Δ/νσεως Καλών Τεχνών
του ΥΠΠΕ.
4. Προϊσταμένου της Δ/νσεως Δι
οικήσεως του ΥΠΠΕ.
5. Δημητρίου Κόκκινου, Τμηματάρχου
ΥΠΠΕ.
6 . Μάριου Βατζιii, Ζωγράφου.
7 . Δανιήλ Γουναρί8η, Ζωγράφου.
8 . Χαραλάμπους Δαρα8ήμου, Γλύπτου .
9 . Περικλέους Θαλασσινου, Ζωγράφου.
1 0. Κων/vου Μαλάμου, Ζωγράφου.
1 1 . Παv. Παρλαβάντζα, Ζωγράφου.
••

1 04

ι 2 . Χρ. Σαρακατσιάνου, Ζωγράφου.
1 3 . Φωτίου Σαρρη, Ζωγράφου.
1 4 . Στυλιανου Χειμωvί8η, Χαράχτου.
2. Χρέη Γραμματέως της Όμά8ος 'Ερ
γασίας θέλει έκτελ'i) ή Μαρία Μιχαηλί
οου, μόvιμος ύπάλληλος, έπt βαθμιϊ> 61{),
Α' Κατηγορίας του ΥΠΠΕ.
3. 'Έργον της Όμά8ος ' Εργασίας εσται
ή μελέτη και κατάρτισις σχε8ίου νόμου
τροποποιουvτος τοv Ν. 1 863/1 0 - 9 1 94.4, " περί !8ρύσεως Καλλιτεχνικου
καt Έπαγγελματικου 'Επιμελητηρίου .
4. 'Η θητεία της ώς &.vω Όμά8ος 'Ερ
γασίας δρίζεται τρίμηνος.
5. Εtς τά μέλη και τον Γραμματέα της
Όμά8ος 'Εργασίας Θέλει καταβληθ'i)
άποζημίωσις, κατά τάς 8ιατάξεις του
Ν.Δ.1 76/1 96 9 , προτάσει της Γ.Δ.Π.Υ.
Έν Άθήvαις τ'i) 4 ' Ιουλίου 197 5
Ό ύπουργος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΥΠΑΝΗΣ

Το ώς &.νω ελλειμμα Θέλει χαλυφθ'i) έχ
του !σοπόσου Ταμειακοϋ ύπολοίπου
παρελθόvτος οtκον. !:τους.
'Η παρουσα δημοσιευθ·ήτω διιΧ της Έ
φημερί8ος της Κυβερνήσεως.
'Εν 'Αθήναις τ'i) 30 ' Ιουνίου 1 97 5
οι ύπουργοι
Πόλιτισμοu καt 'Επιστημών
ΚΩΝΣΤ. ΤΡΥΠΑΝΗΣ
Ο tκονομικώv
ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

"

ΜΟΥΣΙΚΑ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Στο ύπ' άριθ. 235 Α' τευχος της 'Εφη
μερίδος της Κυβερvήσεως , της 22 /1 0 /
7 5 , 8ημοσιεύτηκε δ παρακάτω ύπ'
άριθ. 205 Νόμος :
Περί έvτάξεως περιοχης εtς το Πvευμα
τικοv Κέντροv Άθηvών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Σ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚ ΡΑΤΙΑΣ

Χ Ο Ρ Ο Σ
ΕΛΛΕΙΜΜΑ

ΟΡΧΗΣΤΡ. ΣΧΟΛΗΣ

Στο ύπ' άριθ. 828 ;Β' τευχος της Έφη
μερί8ος της Κυβερνήσεως, της 6/8/75 ,
δημοσιεύτηκε ή παρακάτω ύπουργιχή
άπόφαση :
Άριθ. Γ /Φ50/2 3 7 1 1
Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμου
οtκοvομικου !:τους 1 97 5 της ΚΣΟΤ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
'Έχοντες ύπ' ΙSψει: . . . .
ΕΓΚΡΙΝΟΜΕΝ τήv άναμόρφωσιv έξό8ων τοu προϋπολογισμου, οtκον. έ:τους
1975 της ΚΣΟΤ, έ:χουσαν ώς άκολούθως:
1 . Αύξάνομεv κατά μεταφοράν έκ τοϋ
τακτικου άποθεματικου τάς πιστώσεις
τώv κάτωθι Κω8. 'Αριθμών: Δραχμ.
Κ.Α. 0261 άποζημίωσις οι' ύπερωρια
κήν έργασίαν κατά 20.000
Κ.Α. 0 4 1 1 'Αμοιβαί νομικώv έκτελούν
των ε t8ικιΧς ύπηρεσίας κ.λπ. κατιΧ 40.
000
Κ.Α. 0'114 Άμοιβαt έκπαι8ευ.τικών έκ
τελούντων ε!οικάς 'Υπηρεσίας κ.λ.π.
κατιΧ 1 6.000
Κ.Α. 0419 Άμοιβαι λοιπών έκτελούν
των εt8ικιΧς 'Υπηρεσίας κ.λ.π. κατιΧ
20.000
Κ.Α. 0429α 'Αμοιβαt έκπαι8ευτικών
προσλαμβανομέvων έπι συμβάσει !:ργου
κατά 34.000
Κ.Κ 0429β 'Αμοιβαι λοιπών προσώ
πων προσλαμβανομένων έπι συμβάσει
έ:ργου κατιΧ 30 .000
ΚΑ . 0813 " Μισθώματα κτιρίων "
κατά 50.000
Κ.Α. 0842 " Φωτισμος και κίνησις"
(8ι' ήλεκτρικου η φωταερίου } κατά 1 Ο .
000
Κ.Α. 0851 " Διαφημίσεις, δημοσιεύ
σεις " κατιΧ 1 0.000
Κ.Α. 0863 Συντήρησις και έπισκευή
κτιρίων Ν.Π.Δ.Δ. (κτιρίου 8ιοικήσεως
έv γένει) κατιΧ 20.000
Κατόπιν τών άνωτέρω τροποποιήσεων
δ προϋπολογισμος οtκον. !:τους 1 97 5
της ΚΣΟΤ, !:χει ώ ς άκολούθως :
'Έσο8α Δραχ. 1 . 800.000
»
'Έξο8α
3.500.000
1 . 700.000
'Έλλειμμα ))

Ψηφισάμεvοι δμοφώvως μετιΧ της Βου
λης, άπεφασίσαμεν :

•

'Άρθρον 1 .
1 . · Ή έvτος του έγκεκριμένου σχε8ίου
της πόλεως 'Αθηvών περιοχή ή περι
λαμβανομέvη μεταξύ τών δοώv Βασι
λίσσης Σοφίας, Λάχητος, του προς
νότον δρίου του Νοσοκομείου Πολεμι
κοu Ναυτικου και του 'Αvατολικου δ
ρίου του Νοσηλευτικου Ί8ρύματος του
Μετοχικου Ταμείου Στρατου μέχρι της
λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, έvτάσσε
ται ε!ς το κατιΧ το Ν. Δ. 1 1 22 /1972
" Πνευματικον Κέvτρον Άθηvών ", έv
τος 81: ταύτης, πλήν τοϋ ήδη ύπάρχον
τος μνημείου, έπιτρέπεται μόνον ή
άνέγερσις του ύπο της ύπ' άριθ. 1 79 /
1 9 5 6 Πράξεως του Ύπουργικου Συμ-
βουλίου, της κυρωθείσης οιιΧ του &.ρθρου
1 τοϋ Ν. 3700 /1957 προβλεπομένου
Μεγάρου Μουσικης του Συλλόγου " Ο!
Φίλοι της Μουσικης " .
2. Ή πολεοδομική 8ιάρθρωσις της πε
ριοχης, ή Θέσις έv αύτ'i) του κατά τήν
προηγουμέvην παράγραφον κτιρίου, οι
8ροι δομήσεως και το άνώτατοv Gψος
σιύτου, κατ' έξαίρεσιν άπο πάσης &λ
λης διατάξεως ώς καί ή διαμόρφωσις
του ύπολοίπου χώρου ε!ς χώροv πρα
σίνου η άκάλυπτον τοιουτον καθορίζον
ται διιΧ Π. Δ /τος έκδι8ομένου προτά
σει του Ύπουργου Δημοσίων 'Έργων.
ΔιιΧ του αύτου Π. Δ /τος δύναται νιΧ
καταργηθοϋv ύφιστάμεναι έvτος της
πε.�ιοχης δ8οι και νά καθορισθ'i) πiiσα
έν γένει συναφής λεπτομέρεια.
3. Έπι της κατά τήν παράγραφον 1 του
παρόντος περιοχης έφαρμόζονται κατιΧ
τά λοιπά α! 8ιατάξεις του Ν. Δ /τος
1 1 22 /72 " περι τροποποιήσεως, συμ
πληρώσεως και κω8ικοποιήσεως τών
περι Πνευματιχου Κέντρου 'Αθηνών
διατάξεων " !οίqι ο/: α! τών &ρθρων 3
ίtως καt 7 σιύτου. 'Η ύπο τών 8ιατάξεων
τούτων προβλεπομέvη άvταλλαγή έφαρ
μόζεται και έπt άκινήτων άνηκόντων
ε!ς !8ιώτας, έπιτρεπομέvης Και της έξα
γορiiς τών έπι τώv άκιν.Υ,τωv τούτων
κτισμάτων.

'Άρθρον 2.
'Εάν ύπό τ'ίjς κατά την παρ. 2 τοϋ προΊ)
γουμένου όίρθρου πολεοδομικ'ίjς διαρ
θρώσεως προκριθ'ίj προς άνέγερσιν τοϋ
Μεγάρου Μουσικ'ίjς θέσις διάφορος τ'ίjς
θέσεως τοϋ προς τοϋτο παραχωρηθέν
τος εις τον Σύλλογον " οι Φίλοι τ'ίjς
Μουσικ'ίjς " άκινήτου η άπλ'ίj μετατό
πισις τ'ίjς θέσεως τοϋ κτιρίου, δύναται
άντι τοϋ παραχωρηθέντος 7) τμήματος
αύτοϋ, νά παραχωρηθ'ίj όίνευ άνταλλάγ
ματος έντός τ'ίjς περιοχ'ίjς �τερον τοιοϋ
τον &στε νά δύναται νά καταστ'ίj δυνα
τη ή εtς την προκριθησομένην ταύτην
θέσιν άνέγερσις τοϋ Μεγάρου τούτου.
Ή παραχώρησις γίνεται διά Π. Δ /τος
έκδιδομένου προτάσει τών 'Υπουργών
οικονομικών και Δημοσtων 'Έργων
ύπό την διαλυτικην αlρεσιν τ'ίjς ύπό τοϋ
Συλλόγου " οι Φίλοι τ'ίjς Μουσικ'ίjς "
άνεγέρσεως τοϋ Μεγάρου μέχρι τ'ίjς
31 Δεκεμβρ(ου 1 9 7 9 . Μέχρι τ'ίjς ήμερο
μην(ας ταύτης παρατε(νεται και ή κατά
το όίρθρον 1 τοϋ Ν. Δ. 1 324 /1 9 7 2 λή
γουσα την 31 Δεκεμβρ(ου 1 9 7 5 άντ(
στοιχος προθεσμ(α �ιά το ήδη παραχω
ρηθέν άκ(νητον. Διά την κατά τάς δια
τάξεις τοϋ παρόντος παραχώρησιν η
όίρσιν τ'ίjς γενομένης παραχωρήσεως
έφαρμόζονται αι διατάξεις τοϋ όίρθρου
5 τοϋ Ν. Δ. 1 1 22 /1972.
'Άρθρον 3 .
Ή ισχύς τοϋ παρόντος όίρχεται άπό τ'ίjς
διά τ'ίjς Έφημερ(δος τ'ίjς Κυβερνήσεως
δημοσιεύσεώς του.
Έν 'Αθήναις τ'ίj 1 3 'Οκτωβρίου 1 97 5
Ό Πρόεδρος τ'ίjς Δημοκρατίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ
οι ύπουργοι
οικονομικών
ΕΊ'ΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΊ'
Δημοσ(ων 'Έργων
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Σ"'ό ύπ' άριθ. 1 8 0 Α' τεϋχος της 'Εφη
μερίδος της Κυβερνήσεως της 29/8/75 ,
δημοσιεύτηκε δ παρακάτω ύπ' άριθμ.
1 3 7 Νόμος :
Περι συστάσεως και Λειτουργίας της
Έθνικijς Έπιτροπijς 'Αρχιτεκτονικ'ίjς
Κληρονομίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ψηqιισάμενοι δμοφώνως μετά της Βου
λijς, άπεφασίσαμεν:
'Άρθρον 1 .
1 . Συνιστiiται , παρά τιϊ> 'Ί'πουργε(φ
Πολιτισμοϋ και 'Επιστημών, Έθνικη
Έπιτροπη Άρχιτεκτονικijς Κληρονο
μίας, ύπαγομένη εις την άρμοδιότητα
της παρ' αότιΤ> Γενικijς Διευθύνσεως
'Αρχαιοτήτων καί 'Αναστηλώσεως.
2. 'Έργον της κατά την προηγουμένην
παράγραφον Έπιτροπijς εΙναι, δ προ
γραμματισμός χ:αί ή προώθησις τών έν
εργειών, προς συμμετοχην της 'Ελλάδος
εις το �τος Εύρωπαϊκijς Άρχιτεκτονι
κijς Κληρονομίας (1975 ) καί ή κατά την
άλλοδαπΎjν σχετικών έκδηλώσεων.
'Άρθρον 2.
1 . Ή ΈπιτροπΎj συντίθεται έκ:
α) Τοϋ Γενικοϋ Γραμματέως τοϋ 'Ί'-

πουργείου Πολιτισσμοϋ καί 'Επιστη
μών, ώς Προέδρου.
β ) Τοϋ Γενικοϋ Έπιθεωρητοϋ 'Αρχαίων
καί ' Ιστορικών Μνημείων, ώς 'Αντιπρο
έδρου.
γ ) Τοϋ Γενικοϋ Διευθυντοϋ της 'Υπηρε
σίας Έπιστημονικ'ίjς Έρεύνης και 'Ανα
πτύξεως.
δ ) Τοϋ Προϊσταμένου της 'Υπηρεσίας
Οικισμοϋ τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίων
'Έργων.
ε ) Τοϋ Προέδρου τοϋ Τεχνικοϋ 'Επιμε
λητηρίου 'Ελλάδος.
στ ) Τοϋ Καθηγητοϋ της Ίστορ(ας της
'Αρχιτεκτονικης τοϋ Έθνικοϋ Μετσο
βείου Πολυτεχνε(ου.
ζ ) Τοϋ Καθηγητοϋ Μορφολογίας της
Πολυτεχνικijς Σχολ'ίjς Θεσσαλονίκης.
η ) Τοϋ Διευθυντοϋ Τεχνικών 'Υπηρε
σιών τοϋ ΕΟΤ.
θ ) Τοϋ Προϊσταμένου της Διευθύνσεως
'Αναστηλώσεως τοϋ 'Υπουργείου Πο
λιτισμοϋ και 'Επιστημών.
ι ) Τοϋ Προέδρου τοϋ Συλλόγου 'Αρχι
τεκτόνων.
ια ) Τοϋ Προέδρου της Κοσμητείας Έ
θνικοϋ Τοπίου και Πόλεων.
ιβ ) Τοϋ Προέδρου της Έλληνικijς 'Ε
ταιρείας.
ιγ ) Τοϋ Προέδρου της Φιλοδασικijς
'Ενώσεως 'Αθηνών.
ιδ ) Τοϋ Προέδρου της 'Αρχαιολογικijς
'Εταιρείας.
ι ε ) Τοϋ Προέδρου τοϋ I COMOS.
ιστ ) Δύο (2 ) έπιστημόνων.
2. Τά έξ έπιστημόνων μέλη δρίζονται
δι' άποφάσεως τοϋ 'Ί'πουργοϋ Πολιτι
σμοϋ καί 'Επιστημών. Διά ταύτης 7) δ
μο(ας άποφάσεως δρ(ζεται εν τών μελών
lνα άσκ'ίj χρέη Γραμματέως καί Συντο
νιστοϋ της Έπιτροπijς.
3. Ό Πρόεδρος διευθύνει τάς έργασ[ας
της Έπιτρο1:Jjς, δρίζει τούς εισηγητάς
τών προς συζητησιν θεμάτων, καταρτί
ζει την ήμερησίαν διάταξιν, έπικυροί
τά πρακτικά τών συνεδριάσεων τ'ίjς Έπι
τροπijς καί εισηγείται εις τον 'Υπουρ
γόν Πολιτισμοϋ και 'Επιστημών παν
πρόσφορον διά την έπιτυχίαν τοϋ �ργου
αύτης μέτρον.
'Άρθρον 3 .
1 . Τών συνεδριάσεων της Έπιτροπ'ίjς
μετέχει δσάκις κρlνη τοϋτο άναγκαίον,
δ 'Υπουργός Πολιτισμοϋ καί 'Επιστη
μών, δπότε καί προεδρεύει ταύτης.
2. Ί-Ι Έπιτροπη τελεί έν άπαρτ[� παρ
όντων δέκα (1 0 ) τούλάχιστον έκ 1:ών
μελών αύτης.
'Άρθρον 4 .
1 . Ε ι ς �καστον μέλος της διά τοϋ παρ
όντος νόμου συνιστωμέvης Έπιτροπijς
καταβάλλεται έφ' όίπαξ άμοιβη έκ δραχ
μών δέκα πέντε χιλίαδων (1 5.000 ) , ύπό
την προϋπόθεσιν 8τι θά μετάσχη εις
όχ:τώ (8 ) τούλάχιστον συνεδριάσεις,
όίλλως τοϋτο θά άμειφθ'ίj κατά λόγον
της συμμετοχijς του εις τάς συνεδριά
σεις ταύτης.
2. Αι δαπάναι διά την έπίτευξιν τών διά
τοϋ παρόντος έπιδιωκομένων σκοπών
βαρύνουσι τον κρατικον προϋπολογι
σμόν Δημοσίων 'Επενδύσεων τοϋ 'Υ
πουργείου Πολιτισμοϋ και ΈπιστΊJμών.
'Άρθρον 5 .
Ή ισχύς τοϋ παρόντος Νόμου όίρχεται
άπο της δημοσιεύσεώς του διά τ'ίjς 'Εφη
μερίδος τ'ίjς Κυβερνήσεως.

'Εν 'Αθήναις τ'ίj 22 Λύγούστου 1 97 5
Ό πρόεδρος τ'ίjς Δημοκρατίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ
οι 'Ί'πουργοι
Προεδρίας τ'ίjς Κυβερνήσεως
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ρ ΑΛΛΗΣ
Πολιτισμοϋ καί 'Επιστημών
ΚΩΝΣΤ. ΊΨΊ'ΠΑΝΙ-ΙΣ
Οικονομικών
ΕΊ'ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΊ'
ΟΙ ΘΗΣΑ ΥΡΟΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Στο ύπ' άριθ. 3 Β' τεϋχος της Έφημε
ρίδός της Κυβερνήσεως, τ'ίjς 5/1 /76,
δημοσιεύτηκε ή παρακάτω ύπουργικη
άπόφαση :
Άρ�. Δ. 59094/5455
Περί συγκροτήσεως 'Ομάδος 'Εργα
σίας μελέτης, έπισκευ'ίjς καί διαφυλά
ξεως Μνημείων και Θησαυρών Άγιου
'Όρους.
Ο Ί'ΠΟΊ'ΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΊ' ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΙ-ΙΜΩΝ
'Έχοντες ύπ' 8ψει :
1 . Το .Δ. 1 75/1 973 " περί 'Ί'πουργι
κοϋ Συμβουλίου καί 'Υπουργείων " ώς
έτροποποιήθη διά μεταγενεστέρων Δια
ταγμάτων.
2 . Το όίρθρον 19 τοϋ Ν.Δ. 825/1 9 7 1
" περί όργανώσεως, λειτουργίας καί άρ
μοδιοτήτων τοϋ 'Υπουργείου Προε
δρίας Κυβερν·ήσεως ".
3. Την άπόλυτον άνάγκην έπισκευijς
καί διαφυλάξεως τών Μνημείων και
Θησαυρών τοϋ Άγιου 'Όρους, άποφα
σίζομεν :
Συγκροτοϋμεν 'Ομάδα 'Εργασίας, παρά
τιϊ> 'Τπουργείφ Π ολιτισμοϋ καί 'Επι
στημών, άποτελουμένην έκ τών κάτω
θι μελών :
α ) Παύλου Μυλωνii, Καθηγητοϋ της
'Ανωτάτης Σχολ'ίjς Καλών Τεχνών.
β ) Λ(νου Πολίτη, Καθηγητοϋ Πανε
πιστημίου Θεσ/νίκης.
γ ) Γεωργ(ου Λάββα, Καθηγητοϋ Πο
λυτεχνικ'ίjς Σχολ'ίjς Πανεπιστημίου Θεσ/
ν ίκης .
δ) Μανώλη Χατζηδάκη, 'Επιτίμου Γεν.
'Εφόρου 'Αρχαιοτήτων.
ε ) Γεωργ(ου Σολομωνίδη, 'Αν. Γενι
κοϋ Διευθυντοϋ καί
στ ) Εύθυμίου Τσιγαρίδα, Έπιμελητοϋ
'Αρχαιοτήτων.
Χρέη Γραμματέως τ'ίjς ' Ομάδος 'Εργα
σίας θέλει έκτελ'ίj δ έπί βαθμι"ί> 7φ μό
νιμος ύπάλληλος α' ΚατΊ)γορίας, τοϋ
Κλάδου Α1 Διοικητικοϋ, ' Ιωάννης Χρο
νόπουλος.
'Έργον τ'ίjς ώς ε(ρηται 'Ομάδος 'Εργα
σίας, �σται ή λijψις 8λων τών άναγκαίων
μέτρων διά την μελέτην, έπισκευην και
διαφύλαξιν τών Μνημείων και τών
Θησαυρών τοϋ Άγιου 'Όρους.
Εις τά μέλΊJ καί τον Γραμματέα τ'ίjς
'Ομάδος 'Εργασίας θέλει καταβάλλεται
άμοιβη ητις θά βαρόνη τον Προϋπολογι
σμον τών Δημοσίων 'Επενδύσεων.
'Εν 'Αθήναις •ίi 1 3 Δεκεμβρίου 1 97 5
Ό ύπουργος
ΚΩΝΣΤΑΝΊΊΝΟΣ ΤΡΤΠΑΝΗΣ
1 05

Ο Ι ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑ ΛΛ ΙΤΕΧΝΩΝ ΣΤΑ ΚΡ ΑΤΙΚ Α
Τό
Θ " πιστεύει πώς τό ϋψος τών άποδοχών τών καλλι
τεχνών, καl τών aλλων παραγ6ντων πού έργάζονται στά
κρατικά θέατρα, δέν lχει στενά μισθολογικό χαρακτήρα.
'Ενδιαφέρει 6λ6κληρη τήν κοινωνlα, dκ6μα καl τόν μελ
λοντικό ίστορικό τών καλλιτεχνικών μας πραγΙJ.άτων. 'Από
μιά τέτοια dντlληψη, διασώζει τlς σχετικές 'Υπουργικές
'Αποφάσεις.
"

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε . Λ . Σ

Στο ύπ' άριθ. 431 Β' τεϋχος τ'ίjς 'Εφημερίδος τ'ίjς Κυβερνή
σεως, τ'ίjς 2/4./7 6, δημοσιεύτηκε ή παρακάτω ύπουργικη
άπόφαση :
'Αριθ. Η .091 /2931
Περί αύξήσεως άποδοχών τοϋ έπ! σχέσει έργασίας tδιωτικοϋ
δικαίου προσωπικοϋ (Καλλιτεχνικοϋ, Τεχνικοϋ και λοιποϋ )
τ'ίjς Έθνικ'ijς Λυρικ'ijς Σκην'ijς.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙ� ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, ΠΟΛΙ
ΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ
'Έχοντες ύπ' ()ψει :
1 . Τάς διατάξεις :
α ) Τοϋ όίρθρου 5 παρ. 1 και 3, έν συν8υασμ<ϊ> προς τάς τοιαύ
τας τοϋ όίρθρου 9 παρ. 1 τοϋ Ν.Δ. 1 1 98/72 " περl τοϋ τρόπου
ρυθμίσεως τών ()ρων άμοιβ'ijς καl έργασίας τοϋ έπl σχέσει
έργασίας tδιωτικοϋ δικαίου προσωπικοϋ τοϋ Δημοσίου, τώv
ΟΤΑ και Ν.Π.Δ.Δ. καl τροποποιήσεως διατάξεων τ'ίjς περί
συλλογικών συμβάσεων έργασίας νομοθεσίας ", (ΦΕΚ 1 09/
Α/1972 ).
β) Τών όίρθρων 2 καl 5 τοϋ Ν.Δ. 2 1 6/71� περί συστάσεως
'Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 367/Α/74 ) .
2 . Σχετικην γνωμο8ότησιν τοϋ, κατά τ ο όίρθρον 6 τοϋ Ν.Δ.
1 1 98/72, Τμήματος Άμοιβ'ijς και . " Ορων έργασίας έργαζο
μένων εtς τον Δημόσιον Τομέα 'Ανωτάτου Συμβουλίου 'Ερ
γασίας, ληφθείσαν κατά την συνεδρίασιν τ'ίjς 9-2-7 6, ήν δέν
άποδεχόμεθα.
3 . Τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 48/74, περί διαλύσεως τοϋ Ο.Κ.
Θ.Ε. και έπανασυστάσεως τών συγχωνευθέντων εtς αύτον
Ν.Π.Δ.Δ. (ΦΕΚ 249/Α/74 ) .
4 . Την διά τοϋ ύπ' άριθ. Α/6051 5/20 - 1 - 7 6 έγγράφου
τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμοϋ και 'Επιστημών, ύποβληθείσαν ήμίν σχετικην πρότασιν.
5 . Την ύπ' άριθ. 7535/1 1 7 '1 /2 - 4 - 75 κοινην Ύπουργικην
άπόφασιν (ΦΕΚ 369/Β/3 - 4 - 7 5 ) .
6 . Το γεγονος ()τι συντρέχει περίπτωσις άδυναμίας ύπογρα
φ'ijς ε tδικ'ijς συλλογιχ'ijς συμβάσεως έργασίας διά το έν λόγω
προσωπικόν, άποφασίζομεν :
1 . Τά ύπο τ'ijς ύπ' άριθ. 7535/1 1 7 1 /2 . '> . 75 άποφάσεως
ήμών (ΦΕΚ 369/Β/75 ) καθοριζόμενα ποσά κατωτάτων δ
ρίων χαί άνωτάτων δρίων μηνιαίων άποδοχών τοϋ Καλλιτε
χvιχοϋ, Τεχνιχοϋ καί λοιποϋ Προσωπικοϋ της Έθvικ'ijς Λυ
ρικ'ijς Σχην'ijς αύξάνονται κατά ποσοστον 1 5 % άπο 1 /1 /1976,
τοϋ έξ ήμών Ύπουργοϋ Πολιτισμοϋ καl 'Επιστημών έξου
σιοδοτουμέvου CJπως καθορίζη το ίίψος τ'ίjς άμοιβ'ijς τοϋ, περί
ou πρόκειται, προσωπιχοϋ έντος τών διά τ'ίjς παρούσης δια
μορφουμένων δρίων.
2 . Κατά τά λοιπά έξαχολουθοϋν tσχύουσαι α! διατάξεις τώv
παραγράφω ν 2, 3 και τ'ίjς ύποπαραγράφου ε τ'ίjς παρ. 1 τ'ίjς
ώς δίνω άποφάσεως.
3 . Ί-1 ισχύς της παρούσης &ρχεται άπο της 1 /1 /1 9 7 6 .
Έv 'Αθήναις τ-ίj 3 1 Μαρτίου 1 9 7 6
·

'

οι

Προεδρίας Κυβερv·ήσεως

Γ.ΕΩΙ='ΓΙΟΣ

ΡΑΛιUΙΣ

Οtχονομικών
ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟ1'

F. Ύ Ά .Γl'.
1 06

ύπουργοί
Πολιτισμοϋ καl 'Επιστημών
ΚΩΝΣΤ. ΤΡΤΠΛ ΗΣ
'Απασχολήσεως
ΚΩΝ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

ΑΠΟ ΔΟΧΕΣ ΚΑΛΛΙΤ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κ.Θ.Β.Ε.

Στο ύπ' άριθ. 3 1 3 Β' τεϋχος τ'ίjς 'Εφημερίδος της Κυβερνή
σεως, της 5/3/7 6, δημοσιεύτηκε ή παρακάτω ύπουργικΥj
άπόφαση :
Άριθ. 53928/1 0950
Περί τροποποιήσεως μετά συμπληρώσεως τ'ίjς ύπ' άριθ.
1 4990/2221 /22 . 3 . 75 κοιv'ijς άποφάσεως τώv 'Υπουργών
Προεl>ρίας Κυβερνήσεως, Πολιτισμοϋ καί 'Επιστημών, Οι
κονομικών και 'Απασχολήσεως (ΦΕΚ 353 /Β'/2 8 . 3 . 7 5 )
" περί καθορισμοϋ άποδοχών τοϋ έπl σχέσει έργασίας !Ι>ιω
τικοϋ l>ιΚαίου προσωπικοϋ (Καλλιτεχνικοϋ, Τεχνικοϋ καl λοι
ποϋ ) τοϋ Κρατικοϋ Θεάτρου Βορείου Έλλάl>ος (Κ.Θ.Β.Ε . ) "
.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, ΠΟΛΙ
ΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ
'Έχοντες ύπ' ()ψει :
1 . Τας διατάξεις : α ) Τοϋ όίρθρου 5 παρ. 1 καl 3, έν συνδυα
σμ<ϊ'> προς τας τοιαύτας τοϋ όίρθρου 9 παρ. 1 τοϋ Ν.Δ. 1 1 98/
7 2 .. περί τοϋ τρόπου ρυθμίσεως τών ()ρωv άμοιβ'ijς και έργα
σίας τοϋ έπt σχέσει έργασίας tδιωτικοϋ δικαίου προσωπικοϋ
τοϋ Δημοσίου, τών Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. καl τροποποιή
σεως διατάξεων τ'ίjς περί συλλογικών συμβάσεων έργασίας
νομοθεσίας ' ' , (ΦΕΚ: 1 09/Α'/1972 ) και β ) Τών όίρθρων 2
και 5 τοϋ Ν.Δ. 2 1 6/74 " περί συστάσεως 'Υπουργείου Προε
δρίας Κυβερνήσεως " (ΦΕΚ 367 /Α' /7 4 ) .
2 . ΣχετικΊJν γνωμο8ότησιν τοϋ κατα τ ο όίρθρον 6 τοϋ Ν.Δ1 1 98/72 Τμήματος Άμοιβ'ijς και 'Όρων 'Εργασίας έργαζο
μένων ε!ς τον Δημόσιον Τομέα 'Ανωτάτου Συμβουλίου 'Ερ
γασίας ληφθείσαν κατα την συνεδρίασιν τ'ίjς 1 5-12-1975, ήν
καl άποl>εχόμεθα.
3 . Τας διατάξεις τοϋ Ν.Δ. t.8/74, περί διαλύσεως τοϋ Ο.Κ.
Θ.Ε. και ·έπανασυ'στάσεως τών συγχωνευθέντων εtς αύτον
Ν.Π.Δ.Δ. (ΦΕΚ 2'>9/Α'/74 ) .
4 . Την δια τοϋ ύπ' άριθ. Φ . 34/57733/1 0 - 1 2 - 7 5 έγγρά
φου τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμοϋ και 'Επιστημών ύποβλη
θείσαν σχετικην πρότασιν.

5 . Την ύπ' άριθ. 1 4990/2221/22 - 3 - 75 κοινην ύπουργικην
άπόφασιv (ΦΕΚ 353/Β'/28 - 3 - 7 5 ) .
6 . Τ ο γεγονος ()τι συντρέχει περίπτωσις άδυvαμίας ύπογρα
φ'ijς ε tδικ'ijς συλλογικ'ijς συμβάσεως έργασίας δια το κατωτέρω
προσωπικόν, άποφασίζομεν :

1 . Τροποποιοϋντες την ύπ' άριθ. 1 4990/2221 /22 - 3 - 7 5
άπόφασιν ήμών (ΦΕΚ 353/Β'/28 - 3 - 7 5 ) , καθορ ίζομεν τας
μηνιαίας άποδοχας τών κάτωθι εtδικοτήτων τοϋ έπι σχέσει
έργασίας tδιωτικοϋ Ι>ικαίου προσωπικοϋ (Καλλιτεχνικοϋ, Τε
χvικοϋ και λοιποϋ ) τοϋ Κρατικοϋ Θεάτρου Βορείου 'Ελλά
δος (Κ.Θ.Β.Ε . ) ώς άκολούθως, έξουσιοδοτουμένου τοϋ έξ
ήμών Ύπουργοϋ Πολιτισμοϋ καl 'Επιστημών ()πως προσ
διορίζη το ίίψος τ'ίjς άμοιβ'ijς τούτου εtς έπίπεδα άνώτερα τοϋ
δια τ'ίjς παρούσης καθοριζομένου κατωτάτου δρίου και μέχρι
τοϋ άνωτάτου δρ ίου καθοριζομένου τοιούτου, ώς �πεται :
α ) Καλλιτεχvικοι Συνεργάται :
1 ) Χορογράφοι - Διδάσκαλοι Χοροϋ
2 ) Μουσικοί 'Υπεύθυνοι
3 ) Πιανίσται
4 ) Σκηνοθέτης Β'
5 ) Διευθυνταl Σκην'ijς
6 ) Βοηθοί Δ/ντοϋ Σκην'ijς
7 ) 'Υποβολείς
8) Βοηθοί Τεχν. Δ/ντοϋ Συντονιστοϋ
β) 'l'εχνικον Προσωπικόν :

Κατώτατο
1 2 . 000
1 0 . 000
6 . 000
1 8 . 000
1 1 . 000
9 . 000
6 . 500
7 . 500

'Ανώτατο
1 7 . 000
1 7 . 000
1 0 . 500
23 . 000
1 5 . 000
1 3 . 000
1 5 . 000
1 0 . 000

1 ) Μηχανικοι Σκην'ίjς
2 ) ' Ηλεκτρολόγοι
3 ) Φροντισταt
4 ) Χεφισταt Μη;<:. Σκην'ίjς
5 ) Χεφισται Ήχητ. Μηχαν.
6 ) Κομμωταt - Μακιγιέρ
7 ) Ξυλουργοι
8 ) Σκηνογράφοι - Τεχνίται, Ζωγράφοι
9 ) Ράπτριαι
1 0 ) Κατασκευασται ειδών Φροντιστ.
1 1 ) Κατασκευασταt Περρουκών
1 2 ) Συντηρηται Κτιp. 'Υδραυλ. έγκατ.
1 3 ) Προϊστάμενοι Ίματιοφύλακες
1 4 ) Ίματιοφύλαξ
1 5 ) Έργάται Ειδικευμένοι
γ ) Λοιπον Προσωπικόν :
f ) Πολιτικος Μηχανικος
2 ) 'Υπάλληλοι 'Εθιμοτυπίας
3 ) Βιβλιοθηκάριοι
4 ) Ίατροι

5 . 000
5 . 000
4 . 000
7 . 000
5 . 000
4 . 000
5 . 000
5 . 000
4 . 000
6 . 500
6 . 500
6 . 500
8 . 000
4 . 000
5 . 000

1 3 . 500
'1 3 . 500
1 0 . 500
9 . 500
1 2 . 000
1 0 . 000
1 4 . 000
1 2 . 500
1 1 . 500
1 0 . 000
1 1 . 500
9 . 500
·J 2 . 000
8 . 000
1 0 . 000

1 0 . 000
7 . 000
5 . 000
5 . 000

1 5 . 000
9 . 000
1 0 . 000
1 0 . 000

2 . Μετά την ύποπαράγραφον ε της παρ. 1 της ώς &νω τροποποιουμένης άποφάσεως προστίθενται ύποπαράγραφοι στ, ζ,
η, θ, ι, κ, λ, μ, ν, ξ, ο , π, ώς άκολούθως :
στ) Προϊστάμενος Ήχητ. μηχανημ.
ζ) Προϊστάμενος Φροντιστηρίου
η) Προϊστάμενος Σκηνογραφικοu
θ ) Προϊστάμενος Ήλεκτρολογικοu
ι ) Προϊστάμενος Έpγ. ραπτικ'ίjς
κ) Προϊστάμενος κατασκ. περρουκών
λ) Προϊστάμενος Συντηρ. κτιρίων
μ ) Προϊστάμενος Ξυλουργ. έργαστ.
ν) Προϊστάμενος Ταμείου Προνοίας
ξ) Προϊστάμενος Λογιστηρίου
ο ) Μηχανολόγος 'Ηλεκτρολόγος
π) Ήλεκτρονικος ύπεύθυνος

Κατώτατο
1 4 . 000
1 11 . 000
1 4 . 000
1 4 . 000
1 4 . 000
9 . 000
1 0 . 000
7 . 000
7 . 000

'Ανώτατο
1 6 . 000
1 2 . 000
1 6 . 000
1 6 . 000
1 2 . 500
1 6 . 000
1 1 . 500
1 6 . 000
1 2 . 000
1 3 . 000
1 0 . 000
1 1 . 000

� . �ατά τά λοιπά έξακολ?υθοu� tσχύουσαι αι διατάξεις της
ως Ιi.νω τροποποιουμένης αποφασεως.
4 . 'Η ισχύς της παρούσης &ρχεται άπο της δημοσιεύσεώς της
διά της 'Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
'Εν 'Αθήναις ήj 2 Μαρτίου 1 97 6
οι ύπουργοι
Προεδρίας Κυβερνήσεως
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑλλΗΣ
Οικονομικών
ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

Πολιτισμοu και 'Επιστημών
ΚΩΝΣΤ. ΤΡΥΠΑΝΗΣ
'Απασχολήσεως
ΚΩΝ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΡΑΤ. ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ

Στο ύπ' άριθ. 3 1 3 Β' τεuχος της 'Εφημερίδος της Κυβερνή
σεως, της 5/3/76, δημοσιεύτηκε ή παρακάτω ύπουργικη
άπόφαση :
Άριθ. 5438 8 /1 1 1 23
Περt καθορισμοu άποοοχών τών έπι σχέσει έργασίας tδιωτικοu
δικαίου Μουσικών τών Κρατικών 'Ορχηστρών 'Αθηνών και
Θεσσαλονίκης.

ΟΙ ΥΠΟΤΡΓΟΙ Π ΡΟΕΔ ΡΙΛΣ Ι ΤΒΕΡ ΤJΙΣΕ ΩΣ ,
ΠΟ.Λ lΊ'ΙΣΜΟΥ IW ΕΠΙΣΎΗΜΩ

ΟΙΚΟ

,

ΟΜΙΚΩ 1 Κ Α Ι ΑΠΑΣΧΟΛΙ-ΙΣΕΩΣ

'Έχοντες ύπ' Ι)ψει :
1 . Τάς διατάξεις : α ) Ί'οu όίρθρου 5 παρ . 1. και 3 έν συνδυα
σμ<;J προς τάς τοιαύτας τοu όίρθρου 9 παρ . 1 τοu .Δ. 1 1 98/
7 2 " περι τοu τρόπου ρυθμίσεως τϊi:Jν 8ρων άμοιβ'ίjς καt έρ
γασίας τοu έπl σχέσει έργασίας tδιωτικοu δικαίου προσωπι
κοu τοu Δημοσίου, τών O'f καt ΠΔΔ και τροποποιήσεως
διατάξεων της περt συλλογικών συμβάσεων έργασίας νομο
θεσίας " (ΦΕΚ 109/ /1 9 7 2 ) και β ) Ί'ών όίρθρων 2 καt 5
τοu Ν.Δ. 2 1 6/74 " περt συστάσεως 'Υπουργείου Προεδρίας
Κυβερνήσεως " (ΦΕΚ 367/Α/1 974 ) .
2 . Τήν, οιa τών ύπ' άριθ. Α/54954/22 . 1 1 . 7 5 καt Α/58lι.43 /
1 0 . 1 2 . 75 έyγράφων τοu 'Υπουργείου Πολιτισμοu καt 'Επι
στημών, διατυπωθείσαν σχετικJιν πρότασιν.
3 . ΣχετικJιν γνωμοΟότησιν, τοu, κατά το &ρθρον 6 παρ. 1
τοu Ν.Δ. 1 1 98/72, Ί'μήματος Άμοιβ'ίjς καt 'Όρων 'Εργα
σίας έργαζομένων εις τον Δημόσιον Τομέα τοu 'Ανωτάτου
Συμβουλίου 'Εργασίας, ληφθείσαv κατά την συνεορίασιν αύτοu
της 1 5 . 1 2 . 75, ην καl άποοεχόμεθα.
4 . Το γεγονος /)τι συντρέχει περίπτωσις άδυναμίας ύπογρα
φ'ίjς ειοικ'ίjς συλλογικ'ίjς συμβάσεως έργασίας διά το κατω
τέρω προσωπικον και συντρέχουν έν προκειμένιp α! προϋπο
θέσεις της παρ. 3 τοu όίρθρου 5 τοu
.Δ. 1 1 98/72, άπο
φασίζομεν :
1 . Καθορίζομεν τάς άποδοχάς τών έπt σχέσει έργασίας tδιω
τικοu δικαίου Μουσικών τώv Κρατικών 'Ορχηστρών 'Αθηνών
καt Θεσσαλονίκης, ώς άκολούθως :
Μηνιαίος μισθος εις δραχμάς. 'Έτη 'Υπηρεσίας :
0-1
1-3
3-6
6 - 9 9 - 12
α ) Δ/νται όρχήστρας,
έξάρχ. βιολισταί 1 2 . 870 1 5 . 730 1 7 . 1 60 1 7 . 875 1 8 . 590
β) 'Αρχικορυφαίοι,
Κορυφαίοι Α' . . 1 1 . 440 1 2 . 870 Ηι. . 300 1 5 . 01 5 1 5 . 730
γ) Κορυφαίοι Β',
Μουσικοι Α' . . 1 0 . 01 0 1 1 . 1140 1 2 . 870 1 3 . 585 1 11 . 300
ο) �ίουσικοι Β' . . . 8 . 580 1 0 . 01 0 1 1 . 440 1 2 . 1 5 5 1 2 . 870
2 . Ό έξ ήμών Ύπουργος Πολιτισμοu καt 'Επιστημών έ
ξουσιοδοτείται 8πως, συμφώνως τη παρ . 3 τοu όίρθρου 5 τοu
Ν.Δ. 1 1 9 8/72, καθορίζη οι' άποφάσεώς του, το ίJψος τών
άποοοχών τών, περι ών ή παροuσα Μουσικών, ε!ς έπίπεοα
ηύξημένα μέχρι ποσοστοu 20 % , �ναντι τών ύπο της παρα
γράφου 1 της παρούσης, καθοριζομένων άποοοχών.
3 . Διά τον προσδιορισμον τών ώς δίνω άποδοχών λαμβάνε
ται ύπ' 8ψιν, πλJιν τοu χρόνου ύπηρεσίας η προϋπηρεσίας
παρά ταίς Κρατικαϊς Όρχήστραις 'Αθηνών καt Θεσσαλονί
κης και πiiσα προϋπηρεσία της αύτης ειδικότητος τών μι
σθωτών παρ' οιιpοήποτε έργοδότη (φυσικ<;J η νομικ<;J προ
σώπιp δημοσίου η ιδιωτικοu δικαίου ) , ώς καt δ χρόνος άσκή
σεως αύτοτελοuς έπαγγέλματος.
Ή προϋπηρεσία άποοεικνύεται διά πιστοποιητικών τών παρ
ο!ς ε!ργάσθη.σαν οι μισθωτοt έργοδοτών, έν περιπτώσει δέ
άσκήσεως αύτοτελοuς έπαyγέλματος διά πιστοποιητικοu τοu
άρμοοίου Οικονομικοu 'Εφόρου, η όίλλης άρχ'ίjς βεβαιούσης
τον χρόνον της τοιαύτης άσκήσεως.
4 . Τυχον καταβαλλόμεναι άποδοχαι άνώτεραι τών ύπο της
παρούσης καθοριζομένων δέν μειοuνται διά τ'ίjς παρούση,ς .
5 . 'Η ισχύς της παρούσης &ρχεται άπο της δημοσιεύσεώς
της οιά της 'Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
'Εν 'Αθήναις τη 2 Μαρτίου 1 97 6
ο ι ύπουργοι
Πολιτισμοu καt 'Επιστημών
Προεδρίας Κυβερνήσεως
ΚΩ ΣΊ'. ΤΡΥΠΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ρ ΑΛΛΗΣ
'Απασχολήσεως
Οικονομικών
ΚΩΝ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ
ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ

Μ:iιν το ά μ ελεϊτε : Γρ αφτεϊτε Gυν δ ρ ομ11τές !
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1ΙΙ1 Α ΘΗΝΑ (Λαϊκό Πειραματικό Θέα
τρο ) : "Ως τήν 1 Φλεβάρη " Καπιταtν
ΣΕ:λ - Καπιτα.tν Έσσό " τοϋ Σέρζ
Ρεζβανt • Άπο τlς '1 0 Φλεβάρη ώς
τlς 1 8 Άπρίλ·η " Η Μάνα " τοϋ
Μπέρτολτ Μπρ/:χτ 8 Παιδική Σκηνή :
Άπο τlς '1 9 Δεκέμβρ·η ώς τις 1 8 'Α
πρίλη " ΊΌ τελευταίο ταξιδιάρικο πε
ρ ιστέρι " τοϋ Ντίτμαρ Ρόμπεργκ.
411 ΑΘΗΝΩΝ (Δημ. Μυράτ - Βούλα
Ζουμπουλάκη ) : "Ως τlς 25 Γενάρη
" 'Αντίο 'Άνοιξ·η " τοϋ Άνρύ Μπα
τάιγ • ' Απο τtς 28 Γενάρη ώς τtς
1.6 Μάη , δεύτερο liρyo: " Το παιχνίδι
τοϋ Ιiρωτα καl τοϋ Θανάτου " τοϋ
Ρομαtν Ρολλάν.
1111 ΑΙΓΛΗ, Δάφνη ( Έλλην\κή Λαϊκή
Σκψή ) : "Ως τtς 1 1 Φλεβάρη " οι
Ιiνοχοι " τοϋ Χρ. Τσικληρόπουλου.
1111 ΑΚΑΔΗΜ.ΟΣ (Στυλιανοπούλου ) :
Άπο τtς 1 7 Φλεβάρη ώς τlς 1 8 'Α
πρίλη ή πολιτικ·ή σάτιρα τοϋ Δημ.
Χρονόπουλου " 'Η Παγώνα πολιτεύε
ται 8 1 'Από τtς 7 Γενάρη ώς τlς 1 8
'Απρίλη, κάθε Πέμπτη και Παρασκευ·ή ,
δ " Θίασος Γέ�ιο� " τοϋ Άντ�νη , Πα
παδόπουλου με την κοινωνικ·η σατιρα
τοϋ Μάνου Βενιέρη " Ό γόης τ'ίjς πεν
τάρας " 8 Παιδική Σκηνή (Θίασος
" Παιδικ·ή Πρωτοπορία " ) : Άπο τtς
1 2 Φλεβάρ·η ώς τtς 1 8 ΆπρΟ•η " 'Η
άσημένια νεράιδα κι δ καλος ξυλο
κόπος " τ'ίjς Μαρίας Γουμενοπούλου.
1111 . ΑΚΡΟΠΟΛ (Πάντζας, Παπανί
κα , Βούρτση , Δεμίρης, Νέγκας, Καρα
γ ι�ργη , 'Ατ�ολετά η ) : ::r;ς τtς 9
?
:;
του Μαη, το εναρκτηριο
Ο μπαρ
μπέρης τοϋ 'Όθωνα " τών Καραγιάν
νη , Καμπάνη , Τζεφρόνη.
�11 ΑΛΑΜΠΡΑ (Κώστας ΚαρρiΧς ) :
"Ως τις 1 1 Γενάρη " Το ήμέρωμα τ'ίjς
στρίγγλας " τοϋ Ούίλλιαμ Σαίξπηρ
• Άπο τtς 'l 7 Γενάρη ώς τtς 1 8 'Α
πρίλη, δεύτερο liργο : " Παντρευτεί
τε τη γυναίκα μου " , τών Μπαριγιέ
καt Γκρεντί.
�11 Α�ΤΚΗ (Ά ίκη J;Ίουγιο�κλάκη ) :
, Ω ς τις 1 8 , Α,πρ �ιλη
·ή εναρκτ·ηρια κω
μωδία τοϋ ήλ Σάιμον " Καμπίρια " .
1111 ΑΛΦΑ ( " Σύγχρονο Έλλ·ηνικο Θέ
ατρο " , Ληναίος - Φωτίου ) : "Ως τtς
14 Άπρίλ·η " Οι Ρόζεμπεργκ δέν πρέ
πει νά πεθάνουν " τοϋ Άλαtν Ντεκώ
καt ώς τlς 9 τοϋ Μάη " 'Η άπαγωγή
τοϋ Πάπα " τοϋ Τζάο Μπεθενκούρ.
1111 ΑΜΙΡΑΛ (Σμ. Γιού),η , Θ. Καρα
κατσάνης ) : "Ως τlς 1 5 Φλεβάρ·η " Τά
τρία ψηλά καπέλλα " τοϋ Μιγέλ Μιού
ρα • Άπο τtς 27 Φλεβάρη ώς τtς 9
τοϋ Μάη , δεύτερο !tργο : " 'Η χοντρή
μου φίλη " τοϋ Τσάρλς Λώρενς.
'

1111 ΑΝΑΛΊ'lΉ (Κ. Άναλυτ'ίj - Κ.
Ρηγόπουλος ) : "Ως τις '1 8 'Απρίλη το
έναρκτ·ήριο " 'Ένα κρεβάτι γιά τρείς 'l
τοϋ 'Αντρέ Ρουσσέν.
411 ΑΝ Α - ΜΑΡΤΑ ΚΑΛΟΥΤΑ
(" 'Αμφιθέατρο " τοϋ Σπύρου Εύαγ1 08

γε�,άτο ) : "Ως τtς τ Μ�η τον έναρ
�
9 �?
,
κτηριο , Ερωτόκριτο του Κορναρου.
1111 ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ (Κουκλο
θέατρο " Καλ·ημέρα " ) : "Ως τtς 2 8
Μάρτη, ή " Ντενεκεδούπολη " τ'ίjς
Εύγενίας Φακίνου 8 Θέατρο τοϋ Λαοϋ:
'Από τlς 2 4 Φλεβάρη ώς τlς 1 8 'Απρί
λη τό μουσικολαϊκο ντοκουμέντο " Πο
λεμiΧμε καt τραγουδαμε " .
1111 ΑlΆΑΙΑ (Μ. Φωτόπουλος ) : 'Από
τtς 1 1 Φλεβάρη ώς τις '1 8 'Απρ ίλη ή
κωμωδία τοϋ Θιασάρχη " Πελοπίδας, δ
�;αλΟ� πολί;ης " 8 'Απ_ό τlς 7 pενάρ·�
ω ς , τις 1 �. �πριλη, καθε �ευ�� ρα κ� ι
Τριτη, δ Θ ιασος Γέλιου , του Αντω
νη Παπαδόπουλου μέ τήν κοινωνική
σάτιρα τοϋ Μάνου Βενιέρη " Ό γόης
τ'ίjς πεντάρας " • 'Απο τlς 1 2 ώς τlς
2 2 Μάη δ θίασος τοϋ Κώστα Πρέκα
μέ τήν κωμωδία τοϋ Μανιέ " Ποιος
ε!ναι ποιός " .
� ΒΕΑΙ�Ι-Ι . .(Θ �ατρο_ '�έχνη � ) : 'Ώ�
τις t, Γεναρη Οι τρεις αδελφες , του
"� · Τσέ�ωφ ,• 'Απο τις 8 Γεν�,Ρ"η � ς
τις 1 6 το� Μαη " δευ. �ερο ε,�γο : Προ::
σωπα για βιολι και όρχ·ηστρα ,, του
'Ιάκωβου Καμπανέλλη .
1111 ΒΕΛ1ΙΠΟ (Μουστάκας, Jαθανα·ήλ,
Βογιατζ'ίjς, Μεταξόπουλος , Φοντάνα,
�λαχοπού?,ου ) : "Ως , τlς 1 8 _ 'Απρίλη
η έναρκτηρια έπιθεωρηση των ικο
λα'ίδη, Πυθαγόρα, 'Ιακωβίδη " Τσά
τ?:οι, Μπίτσ; ιοι, Ι�ώτσοι . . . στή χώρα
των Θαυματων .
.�111 Β�ΡΓf� ('Έλσα �ε� γ'ίj-Φ�άγκος ) :
Ως τις 1 8 Απρίλη ·η εναρκτηρια κω
μωδία τοϋ Τέρενς Ράττιγκαν " 'Ώ,
μαιτρέσσα μου " .
1111 ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ (Ν. 'Αντωνόπουλος,
Παπαγιάννη , Έρ·ήμου, Φιλιππίδης ) :
"Ως τις 1 8 ',Απρίλη ή έναρκτ·ή ρια κω
μωδία Στ'ίjβενς " Μαθ·ήματα Γάμου "
{μεταφορά άπό τό θερινό " 'Λ ττικό " ) .
1111 !'ΚΛ�ΡΙΑ (Ι� . Βου;σιΖς ) : ·:Ως τtς
1 8 Απρ ιλη το εναρκτηρ•.ο , , Ο κα
πετάν Κώστας τοϋ Πόρτο Λ ψ.περτά "
τοϋ Ι(. Πρετεντέρη.
1111 ΔΙΑΝΑ (Γ. Κωνσταντίνου ) : "Ως
"':"Lς 1 8 'Απρίλη ή έναρκτ·ήρια. κωμωδία
τοϋ θιασάρχη " Ό φανταστικός κό
σμος τοϋ Μακρυπόδη " .
1111 ΔΙΟΝΥΣΙΑ ('Έλλη Λαμπέτη ) :
"Ως τlς 1 8 'Απρίλη τό έναρκτ-ήριο
" ,Δεσrι;οινt;; Μαργαρίτα " τοϋ Ρομπερτο Αταυντε .
1111 ΔΥΤΙΚΗΣ Α'ΓΤΙΚΗΣ ( ' Ιωάννα
'Αρώνη - Κάρολος Παυλάκης ) : 'Α πο
τlς 1 9 Δεκέμβρη ώς τlς '1 8 Άπρίλ·η
" ΜειδιiΧστε, παρακαλώ " τοϋ Δημ·ή
τρη Γιαννουκάκη .
1111 ΕΘΝΙΚΟ : "Ως τις 25 Γενάρη " Δω
δεκάτ·η νύχτα " τοϋ Σαίξπηρ • 'Απο
τtς 30 Γενάρη ώς τις 29 Φλεβάρη
" Ό Γλάρος " τοϋ "Α. Τσέχωφ •
'Από τtς 5 Μάρτη ώς τις 1 1 Άπρίλ·η
" Γιάννης Γαβριήλ Μπόρκμαν " τοϋ
'Ερρίκου 'Ίψεν • ' Απο τtς '1 3 ώς τtς
,

,

'1 8 'Απρίλη το Ρουμάνικο θέατρο
" Νοταρίi " : " 'Επιστροφή στlς Λ1υ
κ'ίjνες " τοϋ Εύάγ. 'Αβέρωφ - Τοσίτσα,
" 'Έκτακτ·η 'Έκδοση " τοϋ Λ1ιχ. Σεμ
παστιάν καt " 'Άμλετ " τοϋ Σαίξπηρ
• Άπο τtς 25 Άπρίλ·η ώς τtς 2 Μάη
τό Κ.Θ.Β.Ε . : " οι έχθρο ί " τοϋ Μ.
Γκόρκι καt " Ό κ . Πούντιλα καt δ
όίν θpωπός του δ Μάττη " τοϋ Μπέρτολτ
Μπρέχτ • 'Απο τtς 6 ώς τtς 9 Μάη
" Γιάννης Γαβρι·ίjλ Μπόρκμαν " τοϋ
'Ίψεν (έπανάληψη ) .
1111 ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ (Δ.
Κωνσταντινίδης ) : "Ως τtς 3 1 Δεκέμ
βρη " Ό Τωβίας καt δ 'Άγγελος "
τοϋ Τζ-χlημς Μπράιντυ καt " Ί-1 Ιiξο
δσς -.;;,ν ''Ζκρών " τοϋ Δημ. 'Αντωνίου
8 "Ως τtς 1'8 Φλεβάρη " Ό Κοκκινο
τρίχης " τοϋ Ζύλ Ρενάρ καt " 'Η
κυρία Ντάλλυ Ιiχει έραστή " τοϋ Γ.
ΧάνλεU 8 'Από τtς 1 8 Μάρτη ώς τlς
1 6 Μάη "Φιλαδέλφεια, Ιiρχομαι κον
τά σου " τοϋ Μπράιαν Φιλ.
1111 ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΟΧΗΣ ( " Γιοφύ
ρ ι " , Πλάκα ) : "Ως τήν 1 Φλεβάρη ή
σάτιρα τοϋ Π. Εύχάδη " "Αλτ ! "
1111 ΘΕΑ'lΨΟ ΕΡΕΥΝ,ΑΣ {Δ. Πο
ταμlτ-ης ) : "Ως τις 1 8 Γενάρη " 'Έκ
βους " τοϋ Π'ίjτερ Σάφερ • 'Απο τtς
23 Γενάρη ώς τtς ι, ',Απρίλη, δεύτερο
Ιiργο : " 'Η διπλή άποδημία τοϋ 'Ιώβ
Καρντόζο " τοϋ Πιέρ Άλέ 8 Παιδική
Σκην·ή : "Ως τtς 4 'Απρίλη το μιούζι
ι
καλ, τoij '1�λφρεντ 9ύάιτ
ο πιy 
κουινος στην πόλη , .
1111 ΘΕΑ'ΓΡΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ { Έλλη
νικ-)ι Λαϊκή Πρωτοπορία ) : Το θέα
τρο όίνοιξε στις 1 11 Γενάρ·η,. "Ως τtς
1 8 'Απρίλη Γ. Σαλπιγγίaη " Πώς " .
1111 ΚΑΒΑ (Θίασος Ρεπερτορίου, Χα
τζίσκος - Νικηφοράκη ) : "Ως τlς 1 8
Άπρ ίλ·η " ΊΌ λιοντάρι τό χειμώνα "
τοϋ Τζέ·ημς Γκόλντμαν 8 'Από τtς
2 2 τοϋ �� ρτη, σε παράλλ� λε5 πα α
�
.
'
στασεις
Ο Διονυσης
και τα σκιαχ
τρα " τοϋ Νίκου Παπαγεωργίου.
tt

1111 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤ.ΑΙΡΙ.Α Α
ΘΗΝΩΝ ('Εκπαιδευτικ·ή Πειραματική
Σκην-ή ) : Άπο τtς 27 Φλεβάρη ώς τtς
Η. 'Απρίλη " Έραστ·)Jς " τοϋ Μπρtκ χαουζ και " Βέρα " τοϋ Δημήτρη
Κεχα·tδη • Ά πο τις ·ι 5 &ς τtς 1 7
'Απρίλη " Ό όίγνωστος τ-ίjς Βίλλας " .
1111 ΚΑΠΠΑ ( Ν . Κούρκουλος ) : "Ως
τlς 1 8 τοϋ 'Απρίλη ή �ναρκτήρια " 'Ό
περα τ'ίjς πεντάρας " τοϋ Μπρέχτ.
1111 ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ ΙΚαλουτίi, Λειβα
δίτ·ης, Κάππης , Σταυρίδης ) : "Ως τις
'1 8 Άπρίλ·η " Σέξ, άτάκα κι έπt τό
που " τών 'Ελευθερίου, Βασιλειάδη καt
Μιχαηλίδη,.
1111 ΚΩΣΤΑ 1ΙΟΥΣΟΥΡΗ : "Ως τtς
18 τοϋ 'Απρ ίλη το έvαρκτήριο " 'Έ
νας όίντρας στο κρεβάτι μου ,, τοϋ
Κλώντ Μανιέ.
1111 ΛΟΥΖΙΤΑ'ΝΊΑ : "Ως τtς 22 Φλε- �
βάρη " 'Απεργία " τοϋ Γ. Σκούρτη .

�

1111 :.\ Π Κ Ρ Ο ΘΕΑΤΡΟ : "Ως -:-lς 1 8
Φλεβάρ·η το έναρχτ-ήριο " Χόμο Κα
-:αναλότιχους. Το σχ·ήνωμα " τοϋ Ρομ
πέρ Γχερίχ. (Το Θέατρο, σιΧ.ν αrΘουσα,
επαψε δριστιχιΧ. νιΧ. λει τουργε'ί ) .
1111 l\ΙΙΝΩΑ (Παπαγιαννόπουλος, Έ
ξαρχάχος, Παπαζήσης, Στασινοπού
λου ) : "Ως τlς 1 8 'Απρίλη το έναρχ-:ή
ριο " 'Η μεγάλη μ·ηχαν·ίj " -:-οϋ Γ.
.\αζαρίδη.
1111 l\ΙΠΡ ΟΝΤΓ ΟΤΑ ΙΗ (Γ. Γχιωνά
χης ).:. ·:Ως τlς ·1 � Άπρ ίλ·η, ,το ένα.f χτ-ή,
ριο
Ο εαυτουλης
μου
ΨαΘα.
1111 ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ ΈΘνιχοϋ Θεάτρου :
"Ως τlς 25 Γενάρη " 'Αμεριχη "
-:-οϋ ΦριΧ.ντς Κάφχα • 'Απο τlς 3 1
Γε_νάρη ώς ;lς � :Μά� τη " �τη φωλιιΧ.
'
, του Ντεηλ Βασσερμαν •
-:-ου Κουχου
'Απο τlς 1 2 Μάρτη ώς τlς ι, 'Απρ ίλη
" Νυχτερινη Παράσταση " τ'ίjς Άγ
γελιχ'ίjς Ζερβοϋ • Απο τlς 8 'Απρίλ·η
ώς τlς �1 6 Μάη " Τιμη εύχαιpίας γιιΧ.
τον παράδεισο " τ'ίjς Λιλ'ίjς Ζωγράφου.
1111 ΟΡΒΟ (Τζώρτζ·ης, Βασταρδ'ίjς,
Γάσπαρ·η , Καζιά,νη ) : .:·�ς τlς 1 8 '!-- 
.
πρ ίλ·η το εναρχτ·ηριο
Οποια Τε-:-αρ
τη Οές " τ'ίjς Μύριελ Ρέσνιχ.
1111 ΠΕΙΡΑΜ:ΑΤΙΚΟ (Μαριέτ-:α Ριάλ
δη ) : "Ως τlς 28 \
1 'Ιάρτ·η το έναρχτ·ή
pιο " Παραχρατούπολ·η " τ-ϊj ς Ριάλδη.
1111 ΠΕl Ρ.ΑΜ.ΑΤΙΚΗ ΣΚΗι Ι-Ι (Πλά 
χα) : "Ως -:-lς :Η Δεχέμβρη το έναρχτή
ριο πρόγραμμα " ΊΙ πόρνη " τοϋ Ζ .
11 . Σάρ-:ρ χ α l " 'Η Παρέλαση " τ'ίjς
Λ . Άναγνωστάχη.
1111 Π Ε Ρ ΟΚ Ε
(" Θέατρο
ΑtσΘ·ή
σεων " ) : "Ως τlς 26 Φλεβάρ·η
Ί-Ι
έπανάσταση άρχίζει άπο τ-Ιj σάρχα "
των 'Όμ. Εύστρατιάδη χαl Γ. Σχλά
βου • Άπο -:-lς 27 Φλεβάρ·η ώς -:-lς
"

:l l

:.\ Ιάρτη, δεύ-:ερο εργο : " ΤιΧ. βαΟιά
λαρύγγια " -:-οϋ Γ. Σχλάβου • Άπο
-:-lς 23 Μάρτη ώς τlς '1 8 'Απρίλη, τρί
το εργο : " ΚριΧ.χ - λιτότης χαl λι
γούρα " τοϋ Γ. Σχλάβου • Άπο τlς
� 5 'Α�;p �λη ώς τlς , 1 6 ,�[ά� , τέταρ ;ο
εργο :
Ερωτοπαγιδα του Γ. Σχλα
βου .
ΘΕΑ'Γ Ρ Ο
1111 Π Ρ Ω Τ Ο ΠΟΡ ΙΑΚ Ο
(Φ. Κωνσταντέλλος ) : "Ως -:-lς 1 8 'Α
πρ ίλη το έναρχτήριο Ιiργο τοϋ Θιασάρ
χη " 'Έ ρχομαι άπο το αi.ίριο " • 'Απο
-:-lς 3 Φλεβάρη, ύ Θίασος των Παρού
ση , Σταματάτου, Δ·η μοπούλου, σ1:
πα p άλλη�ες π�p αστάσει� μ1: το προ·��
.
'
γουμενο εργο
Γειτονια σχανδαλω•J
-:-οϋ Κωνσ-:-αν-:έλλου χαl " ΘιΧ. ξημε
ρώσει χαl γιιΧ. μiΧς " τοϋ '.Αρτ. l\Ιάτσα.
1111 Ρ ΙΑΛΊΌ (" 'Ελεύθερος Κύχλος "
τοϋ Κανέλλου 'Αποστόλου ) : "Ως τlς
'l 5 Φλεβάρη " "Αμλετ " τοϋ Ούίλ
λια11; Σαίξπ·1p 8 Στlς 2 6 27 χα� 2,�
;
Γεναρ·η το
Θ εατριχο Εργαστηρι
Θεσσαλονίχης μ1: την " 'Απεργία "
τοϋ Γιώργου Σχοι)ρτη • 'Απο τlς 1 8
ώς τlς 2 2 Φλεβάρ·η δ Άμεριχανιχος
? ίασ� ς " B�e�d an� Ριιpρ;ι " ,�ε το
, ΠαΘη χαι αναστασιμο Θεαμα .
1111 Σ.ΑΊΊΡλ (Γ. Μιχαλαχ6πουλος, Χ .
τ
Καλαβρο ζος Θ . , ' Έ αρχ ς ) :
? :, �αχχοξ χαι� Βαντσετι
'Ώ� ��
'1 8 Φλεβαpη
-:-ων Βιτσεν-:σόνι - Ρ6λι • '.Απο τlς 2 7
Φλεβάρη ώ ς τlς 30 l\[ά·η , δεύτερο
Ιiργο : " οι Βλαβερ1:ς συνέπειες τοϋ
γάμου " -:-οϋ ' Άντον Τσέχωφ 8 Παι
διχ·)] �χψή : ·:Ως -:lς !
ι, Μάρ;rη Τ�
παιδια στο δασος του Ρομπεν , : ' του
Τζών Κρ6χε ρ .
1111 ΣΤhΤΕΑΚ ('Λλ. '.Αλεξανδράχης , Ν .
�αληνέ;�: ) : ::Ως, τlς , '1 8 :Απρίλ� τ,�
,
εναρχτηριο Ι\.αΘε
χρονο τετοια μερα

-:-οϋ l\Ιπέρναρν-: Σλέιντ 8 Παιδιχ·ίj Σχ·η
v-ή : "Ως τlς 25 Γενάρ·η " οι περιπέ
τειες -:-οϋ Τομ Σωγερ " -:-οϋ ΜιΧ.ρχ
Τουαίν.
:111 ΣΤ?Λ : f}- 7 τlς 1_8 '.;\-πρίλη -:-�
εναρχτηριο Χασαμε τη Θεια - σ-:-οπ ,
τοϋ Γ. Διαλεγμένου • Παιδιχη Σχ·η
v-ή : "Ως τlς 24 Γενάρη " ΊΌ Γαϊτα
νάχι " τ'ίjς Ζώρζ Σαρρ'ίj .
"

"

1111 ΤΕΧΝΗΣ (Λαϊχ·)] Σχην-ίj Θεάτρου
Τέ,r-νης ) :.."Ως τlς ,1 8 '�πρίλη το �ναρ
χτ·ηριο
Προστατες
-:-ου:_ Μητσου
ΕύΘυμιάδη .

1111 Χ.ΑΤ �f Ι Χ Ρ!- ΙΣΤσ! (Λ. �(ωνστ� 
,
νταρας
) : Ως τις 9 Μαη το εναρχ-:-η
ριο " Tl f,' Θελα χι άμάρ-:-ησα " -:-ων
Πολ. Βασιλειάδη χαl Λ. Μιχαηλίδη .

ΤΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΟΥ ΠΕΙ ΡΑ ΙΑ
1111 ΔΙ-ΙΜΟΤΙΚΟ ΠΕ Ι Ρ ΛΙΩΣ (" Λαϊ
χο Θέατρο " τοϋ Μάνου Κατράχη ) :
"Ως τlς •J 8 '.Απρίλη το έναpχ-:-·ήριο
" Χριστόφορος Κολόμβος " τοϋ Ν .
Καζαντζάχη .
1111 ΚΙΒΟΣ (" Θέατρο .ΑtσΘήσεων " ) :
"?ς τlς � 1 , Μάρ-:·η, " ·�τ Χ ιονάτ!J x� l
.
:Lχλα
οι 7 . . . ανωμαλοι , -:-ου Γιαννη
βου • Άπο τ·Ιj ·1 ώς -:-lς 1 8 'Απρίλη,
"
Ιlλ�ος Θίασος ;;αl , ilλλ� Ιiργο � Έ
,
.
λευΘερη "-'χ·ηνη με -:-ο εργο -:-ου Δημ .
ΤζελλiΧ " ΜιιΧ. νύχτα σ-:ον ΠειpαιiΧ " .
1111 ΠΕΙ Ρ.ΑΙΕΤΣ (Καραγιάννη, :. \ Ιη
λιάδης, Γιαννόπουλος ) : "Ως τlς 2 9
Φλεβάρη " Γέλιο . . . χωρlς χαπέλλο "
των Λαζαρίδη, Σαχελλάρη, 'ΑΘερι
νοϋ • Άπο τlς 5 Μάρτη ώς τlς 1 6
:.\1άη, δεύτερο Ιiργο : " 'Όχι, ΘιΧ. χάτσω
νά σχάσω " των Λαζαρίδη, Σαχελλά
ρ·η, ΆΘερινοϋ.

" Χάσαμε τ ή θε{α - στόπ " τοϋ Γιώργου Δ ι.αλεyμέvου. Τό καλύτερο έλληvικό έργο τrjς χροvιiίς. J\ι(ιά έξοχη παράσταση
στή " Στοά " τοϋ Ζωγράφου. Ση) φωτογραφ{α, ή Λ ήδα Πρωτοψάλτη κι 6 Θαvάσης Παπαγεωργlο υ. Χωρίς περιστρο
φέ,, ό πιό ά π ο τ ε λ ε σ /1 α τ ι κ ό ς, αι'.τή τή στιγμή, κωμικός. Γρήγορος, aμεσος, λιτός, πεvτακάΟαρα ρωμιός !
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Λeν
ομπeλοφιλοσοφούμe...
Π ολλeς φορές, δταν παινεύουμε
( διαφημιστικa) eνα κρασί, συνηθίζουμε
νa . . . άμπελοφιλοσοφοϋμε. Καί συχνά,
ιi άλήθεια γιά τό κρασί άποδεικνύεται πολU
διαφορετικιΊ άπό τιΊν είκόνα που παρουσιάζει
μιά παρόμοια διαφημιστικιΊ άμπελοφιλοσοφία.
Κάτι τέτοιο, μπορεί Ϊσως νά τό « σηκώw η'»
τό προϊόν. Άλλο έμείς τό άποφεύγουμε !
Καί σδς λέμε τιΊν άλήθεια.
Το κρασιά CAV I ROS - E L I S SAR - C I MAROSA
eχουν ήδη έπιβληθιϊ στιΊν άγορά καί τό
μεγάλο κύρος που άπέκτησαν τό όφείλουν σε
συγκεκριμένες καί - κυρίως - σταθερeς ίδιότητες.
Ποιότητα, στό ϋ ψιστο δυνατό έπίπεδο

που μδς δίνει τό ' Ελληνικό άμπέλι.
Παρα δοσιακή μέθοδο παρασκευιϊς κα1 ·
σ ύγχ ρονο τεχνολογικό σύστημα έμφιαλώσεως
σύμφωνα μe δλους τους κανόνες της ύ γιειν fiς.
Βέβαια, θαύματα δeν μποροϋμε νά κάνουμε
ΚΙ οϋτε νa προσφέρουμε εύρωπαϊκους
τύπους κρασιών. Γιατί άπλούστατα,
δeν ύπάρχουν εύρωπαϊκeς ράτσες σταφυλιών.
Καί συμφωνοϋμε δτι τό κρασ1 εΤναι θέμα
γούστου. Έν τούτοις, δeν μπόρεί
νά διαφωνήση κανείς γιά τιΊν ύψηλη
ποιότητα τών κρασιών μας,
γιά τrΊ στιλπνή τους καθαρότητα
καί τιΊν έκλεπτυσμένη γεύση που προσφέρουν.

@j

ΞΗΡΟΣ ΡΟΖΕ

ιMAROSA
ΞΗΡΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ
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είμαστε είς τό ΕΜΕΙΣ
καί όχι εiς τό Ε ΓΩ. »

«

....

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ

ε μ εις
�

«

,..,,,

»

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

κα θε αγροτης κα ι κατα θ εση . . . κα θ ε αγροτης κα ι κα τα θ εση . . . κα θ ε αγρ
κατα θ εση . " ' κα θ ε αγροτης κα ι κατα θεση . . . κα θ ε αγροτης κα ι κατα θεση
κα θ ε αγροτης κα ι κατα θεση ... κα θε αγροτης κα ι κατα θ εση . . . κα θ ε αγρ

�.
κα θε αγροτης κα ι κατα θ εση . . . κα θ ε αγροτης κα ι κατα θ εση . . . κα θ ε αγρ
κα θ ε αγροτης κα ι κατα θ εση . . . κα θ ε αγροτης κα ι κατα θ εση ... κα θ ε αγρ

Af POIIKH ΙΡΑΠΕΖΑ ΙΗΣ ΕΛΑΑΔΟΣ

και ή

άστί1ρ
όπέδ ε ι ξ ε α ύ τ ή τ ή v όγόπη.
Δ είτε τις ε lσπρόξε ι ς τwv θεότρwv ό που πα l ζο υ v
ο ι πρwταγw v ι σταl τ w v έ κ πομπwv μ α ς .
Ή έ π ι τ υ χ Ι α τ ο υ ς δέv λ έ μ ε ό τ ι όφε l λ ε τ α ι σέ μάς .
Ό χ ι βέβαι α !
οι πρwταγw v ι σ τ α l μας κ έ ρδ ι σαν
τό μ ε γόλο κ ο ι νό μέ τ ήν όξlα τους.
Τ ήν ό ξ l α τους όμwς τή δ ε l ξαμε έμείς
στό μ ε γόλο κ ο ι νό.
Καl φ ι λοδοξοϋμε σ ύντομα νο προβόλουμε
όλους τούς ό ξ ι ους ήθο π ο ι ο ύς .

ΑΣΤΗΡ Τ V
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τ ο τσι μεντο προσφερει
σ τ _ή ν ά ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή
τεράστιες πλαστι κές
δ υ ν α τ ό 'f η τ ε ς

Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Ε Τ ΑΙ Ρ Ε Ι Α Τ Σ Ι Μ Ε Ν Τ Ω Ν

Τ Σ Ι Μ Ε Ν Τ Α - 'Ή Ρ ΑΚ λ Η Σ,,
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΉ ΘΥΡΙΣ

500

- ΑΘΗΝΑΙ - ΤΗΛ.

ΚΕΝΤΡΟΝ 80 881 ΤΕΛΕΞ

5169

'Η 'Σύγχρονη· Τραπεζική

Αντίληψη
παντού στήν 'Ελλάδα

Τώρα, άπό τιiν Κέρκυρα ώς τιi Ρόδο καί άπό τιiν Άλε
ξανδρούπολn ·ώς τά Χανιά, παντού δπου ά κμάζει ιi
Βιομnχανία καί τό Έμπόριο, ιi Ναυτιλία καί ό Τουρι
σμός, θά συναντιiσετε τιiν Τράπεζα Πίστεως.
Μ ιά Έλλnνικιi Τράπεζα, πού έδώ καί tναγ αίώνα σχε
δόν, συμβάλλει στιiν άνάπτυξn τιϊς ίδιωτικιϊς οίκονο
μίας. Καί άναπτύσσεται μαζί τnς.
Στό Καταστιiματα τιϊς Τραπέζnς μας θό συναντιiσε
τε : καινούργιες καί δοκιμασμένες μεθόδους στίς
τραπεζικές συναλλα,γ ές, τό νεώτερα τεχνικά μέσα,

r.ι;).ΤΡΑΠΕΖΑ
� ΠΙΣΤΕΩΣ

πρωτοποριακό συστιiματα έξυπnρετιiσεως τών πε
λατών μας, όπλοποιnμένες διαδικασίες, τιiν πρωτο
βουλία τών Διευθυντών μας καί γενικό τrΊ Σύ γχρονn
Τραπεζικιi Άντίλn ψ n , πού εiσιi γαγε και καθιέρωσε
n Τράπεζά μας.
Γνωρίστε τόν δυνaμικό, yρrΊγορο, έφευρετικό, μέ
πλατειά άντίλnψn καί κατανόnσn τρόπο, μέ τόν όποίο
έξυπnρετούμε τούς πελάτες μας. Ή πείρα καί n παρόδοσn ένός αίώνα σχεδόν, σέ συνδυασμό μέ τrΊ
Σύγχρονn ΤραπεζικrΊ Ά ντίλnψn, σάς έξασφαλίζουν
·
τrΊν καλύτερn έξυπnρέτnσn.

Σύγχρονος Τραπεζική 'Α ντίληψις

�
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Β ασ ι κα ί
πυρίμαχο ι πλίν θο ι κα ί κονιάμ ατα
Ποιότητες : Έψημμέναι μαγνησιακα ί ,
έψημμέναι μαγνησιοκαί έμποτισμέναι διό
πίσσης έν ·κενψ, έψημμέναι μαγνησιοχρω
μιτικα ί , άνοπτηθείσαι μαγνησιακαί διό
π ίσσης συνδεδεμένοι καί πυρίμαχα
κονιάματα.

καύσεως τών καθέτων κλιβάνων τής
όσβεστοποιίας καί είς κλιβόνους
ύαλουργίας.

Χρησις : Είς έπενδύσεις μεταλλακτών
χάλυβοc:. ώς καί ήλεκτροκλιβάνους
χαλυβουργείων. είς τός Ζώνας καύσεως
τών περιστροφικών κλιβάνων της
τσι μεντοποιίας καί παραγωγης διπύρου
μαγνησίας, καθώς καί είς τός Ζώνας

Βασικοί παράγοντες παραγωγικης
έπιτυχί ας : Ή χρησιμοποιο υμένη όρίστη
ποιότης διπύρου μαγνησίας, γνωστή ώς
ποιότης ·• Σ καλιστήρη • καί οί πολλαπλοί
ελεγχοι τοίί προϊόντος ύπό είδικευμένου
έnιστημονικοϋ προσωπικοϋ.

F I M I SC O
1 20

Προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας,
όνεγνωρισμένα διεθνώς.

Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛ ΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Κ ΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ
άνήκουσα είς τό

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Σ Κ ΑΛΙΣΤΗΡΗ

Σικελίας 18-20 - Άθήναι Τηλ. 9221-411/41 9
Τέλεξ : 215433 SCAL GR.

l( A I N O Y P Γ I A
μ ο ν τέρν α βοκολατ ά κ 1 α

Γ1Cι κάθ ε χαρά,
� 1 Cι κάθ ε � 1ορτή !

ΕθΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ

Α-νοίJοvτa, crτlf\J Ε8ΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
&
iwι _ τp��οίJμεWJ ιlDyapιacrμό
ιιατα8tcrεω-ν, rrιlηpώνετε μt έmτ�ή
ένώ τΩ ιlεφτά cr� τοιιίzονται μt 7Υ..
·

Xpηcrιμorroίώwa' τή -νέα μορφή
ιιατα8tcrεω-ν, μrrοpείτε -νά έ"τε :
Μιά ιιατά8εcrη rroιJ 8ά τfιν
ιrαψνετε όrrοτε 8tιlετε.
•

8Έ-να ΒιΒιtιάpιο έrrιταyώ'v yιιί -νά
rrιlηpώ-νέtε Βacrιιιά cra, έξοδα.

� Α�φάιlεια,yιa�ί δt-ν 8ά ιιpατάτε

,
εrrα-νω cra, ιfεφτα.
•

'Α-νεcrη crτί' crvwιιlιlaytc crac.

Αrrεv8v-ν8ιjτε crt έvα άrrό τά 3!0
.ιJrrοιιαταcrτήματά μαc.
Ε8ΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΑΑΔΟΣ

