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ΜΟΝΟ PIRELLl·U

Πάπρώτη
φορα
•

...

σέ τεύχη
κατά συγγραφέα

Τά θεμέλια τοϋ νέου έλληνισμοϋ

ΑΠΑΝΤΑ
ΕΒΝΙΚΟΝ
ΣΥΓΓΡΑΙΕΟΝ
ΕΚΔΟΣΗ ΜΠΙΡΗ

..-

.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΙΔΕΙΑ
οι πνευματικές πηγές
τού νέου 'Ελληνισμού,
πρώτη

φορά

συγκεν

τρωμένες καί ταξινομη
μένες.
Χιλιάδες

πολιτιστικά

κείμενα τών κορυφαίων
συγγραφέων

μας. πού

ήταν σκόρπια σέ σπάνια
�ντυπα καί χειρόγραφα.
Κείμενα αίώνια πού δέν
τά έπηρεάζουν οϋτε ό
χρόνος,οϋτε οιόλλαγές
προσώπων. η
των.

συστημά

Χρειάστηκαν δεκαετίες
καί πολύς μόχθος γιά τή
συγκέντρωση, κατάταξη
καί έκδοσή τους.

οι έκπαιδευτικοί, οί γο
νείς καί σι νέοι μας, χρη
σιμοποιούν τά 'Άπαντα
τών

'Εθνικών Συγγρα
φέων καί ώς βασικά βο

ηθήματα σπουδών, γιά
τή θ.εμελίωση τού πνευ
ματικού μας πολιτισμού.

-

ΛΥΡΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΙ<Η ΜΟΥΣΙΙ<Η ΕΤΑΙΡΙΑ

LYRA

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ

-

LYRA

'Η βραβευμένη μόυσικη γιά την ταινία
του ΠΑΝΤΕΛΗ ΒΟΥ ΛΓΑΡΗ.

ΗΑΡΡΥ DAY
Τραγουδουν ό Διονύσης Σαββόπουλος,
ό Σωτος Παναγόπουλος Κ:αi ό Μ ιχά.λης Μενιδιάτης.
ΘΑΝΟΥ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΥ

ΘΑΝΟΥ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΥ

'Ένας δίσκος με δυό όλοκληρωμένα εργα σε ποίηση
δυό κορυφαίων ποιητων :
ΓΙΑΝΝΗ ΡiΤΣΟΥ:

ΚΑΝΤΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ
ΣΠΟΥΔΉ ΣΕ ΠΟΙΉΜΑΤΑ

ΜΑΑΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

ΤΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ ΜΑΓΙΑΚΟΒΣΚΗ

Τραγουδα ή Μαρία Δημητριάδη
.·:·•.,

ΝΟΤΙΙ ΜΛ\'Ι'Ο'ι'ΔΙΙ

•

λΚΟ'ι' ΔΛtt>:ΛΛΟIΚ)"ι'ΛΟΊ'

ΖΩΓΡ=� ����:=ΙΛΟ

Ζωγραφιές απ� τόν Θεόφιλο
Δώδεκα ύπέροχα λαϊκά τραγούδια, που τό
καθένα εΙναι εμπνευσμένο ά.πό ενα πίνακα του Θεόφιλου.
Ή μουσικη εΙναι του ΝΟΤΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗ,
οί στίχοι του 'Άκου Δασκαλόπουλου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΧΑΡΗΣ ΓΛΛΛΝΟΣ καi ό ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΗΣ

καi τραγουδουν ή 'Αλεξάνδρα,
καi ό Χάρης Γαλανός.

ό

Μουφλουζέλης

καί

ΤΑΠΑΡΑΛΟΓΑ
ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ

Τραγουδα ή ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ
Συμμετέχουν
ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ - ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

καi ό ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ
CH εκπληξη τfjς χρονιας!

ΤΗΝ ΧΡΥΕΗ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ
ΕΝΑΝ ΔΙΕΚΟ

ΡΕΤΡΟ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ & 28 ΤΡΑΓΟΥΔΙ�
ΣΕ �ΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΜΟΝΜΙΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ
18

ALBUN\ τnς εταιρiας ΜΙΝΟΣ Μ�ΤΣΑΣ & ΥΙΟΣ

. α.ε
.aιos
Μίιιωs Μ"
αιααs (:J v•

8ΧΡΟΝΙΑ
8ΕΚΔΟΣΕΙΣ
18ΤΟΜΟΙ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΔΟΜΗΑ.Ε.
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 20
ΑΘΗΝΑ 612 056
637389

η δ ομη ηταν γραμμενη
στη δημοτικη πριν η δημοτικη
γινει επ ι σημη γλωσσα του κρατους

11
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JΙ ψιιιι

δωρα J<Οι ειδn χρnσεω ς
παιχνιδια - εργα τεχνnς αυ
θεντικα και πολλαπλα -γιον
vn yoπn. ολεξn οκpι θοκn Βο
ο ως κοτροκn. θοbωροu πα
πo'i]O\Jvn -ιωο\Jvος οπτερn ·μα
κn tJεοφuλοκτοποuλοu · μιχο
λn κοτςοuροκn -yοίjριελος οι
μ ωοι yιωρyοu τοuyιο · χριοτοu
·

·

Κ0p0-στο nολυn λαVΟ·δΠ
μοκριτου 20·απε vαv τι
απο τον αγιο διοv υσ,ο
τον αρειοπαγιτη επιπ Λ α
-

οχεδιοομε vο οπο τnv ελενn
Βερvοδοκι υφ ασματα και
μουq.αμαδες οε οχεδιο yιo\J
vn yοιτn. yιo\Jvn � ορολn . ολε
En οκριθοκn · ελεvnς Βερvο
δοκι κλπ. οναπαραγωγες
απο παραδοσιακα αντικει
μενα σε μικρο αριθμο αν
τιτυπων ροδιο μnΛο περιοτε
Qιο μπρο uτςιvο τnς ελε vnς
ίjερΩΟΟ κι-κοσμnματα φτιαγ
μενα στο χερι·κεραμικα (Λι
γα ) ολα αυτα στο πολυ
·

-

πλαvο δημοκριτου 20

για πολλα κεραμικα οτο
c'x::C Βολο ωριτοu 4 με τις και
νουργιες δnμιουρyιες του
πολυπ λαvο-αdCΟUΟ χωροι
ποu οι ελλnvες κολλιτεχvες
εμποτεu ο\Jτοι τις δnμιοuρyιες
τοuς-π ρι v ψωvισετε δει
τε για το συμφε ροv σας
το αdc·βαλαω ριτου 4 0 V
·

το κερο uικ ο τnc ελεvnς Βερ
vοδοκι bεv κοΛuπτο uv τις
wοοδοκιες οος (μολλοv οπι
d O\JO) ε λ ο1ε σ τ ο π ο λ u

oλqyo δημοκρ..ιτου 20
tια Uρ ητε οτι tιε λε τ ε

α:b-βaλ α ω Qιτου 4-α:b
πο λυ π λανο-δn μοκριτ ου
20 απεναντι απο τον αγι
ο διονυσιο-π ο λυnλανο

cdc

·

ΟΙ ΕΑΑΗΝΕΙ ΖΩΓΡΑ4'01

(( ενα εργο τεχνης
γεματο εργα τεχνης))

Σ
ΟΙ ΑΑΗ
ΖΩΓΡΑ ·οι

ΟΙ ΕΑΑΗΝ
ΖΩ ΡΑ ΟΙ

1000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ

άπό τό 160 αίώνα μέχρι σήμερα
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ
Τό έργο θά όλοκληρωθεί μέ 56 τεύχη,
σέ 4 ύπερπολυτελείς τόμους γιγαντιαίου
σχήματος (37 χ 27 έκ.), άπό χαρτί 11/ustra
tion Εύρώπης 180 γραμμαρίων.

Στίς 2000 σελίδες του περιλαμβάνονται :

• 700

σελίδεc μέ κείμενα καί 1300
σελίδεc μέ έγχρωμεc είκόνεc.

•

'Ιστορία τιϊc Νεοελλπνικιϊc Ζωγρα
φικιϊc.

•

Λεfικό 'Ελλήνων ζωγράφων καί χα
ρσκτών.

•

Λεfιλόγιο τώγ δρων τιϊc ζωγραφι
κιϊc (n.x. τί είναι έfπρεσιονισμόc).

•

'Άγνωστοι πίνακεc. σπάνιεc φωτο

;)εοδωρος

4

5

Ιακωβιδης

Βρυζακης
ΟΙΕΑΑΗΝΕΣ

ΟΙ EAAHNJ Σ 2
ΖΩΓΡΑ•ΟΙ

Νικολα<;>ς· Γυζης
__,,
-�

·

1

ΩΓΡ.

.

Η
ΟΙ
ΖΩΓ �

·3

. ΟΙ

·z

ι_ .
Νικηφορος Λυτρας �\_·
·

1

·�-.

γραφίεc. χειρόγραφα. εύρετήρια κ.d.

Κορυφαίοι 'Έλληνες έπιστήμονες, Ιστορι
κοί τίjς τέχνης καί καλλιτέχνες συνεργό
, /(αν στήν παρουσίαση τών 'Ελλήνων
1ιάφων, πού γίνεται μέ πρωτότυπα κε/
, .,να καί πλούσια έπιλογή άπό τό έργο
τους σ<: ύπέροχες έγχρωμες άναπαραγωγές.

ι

.\ΟφΟΡΟΥΝ

οι 3

ΠΡΩΤΟΙ ΤΟΜΟΙ

..ΜΕΛΙΣΣΠ
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΑΘΗΝΑΙ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 34 ΤΗΛ· 3611692
ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ :

ΤΣIΜΙΣΚΗ 41

ΤΗΛ.

229010

ΟΙ ΕΑΑΗΝΕΙ ΖΩΓΡΑ4'01

•

••
••

παρνασσάς

ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣ1 ΗΜΑΤΑ
ΕΡΜΟΥ 87-89

•

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

5 μεyάΑοι δροφοι μfι
•ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ·ΜΟΚΕΙ 1ΕΙ
•ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ
•ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ1ΌΙΧΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ
&
•ΚΡ'fΠΑΛΜ·ΑΣΗΜΙΚΑ ΕΠJΓW)Ν
•ΠΟΡΣΕΛΑΝΕΣ·ΚΕΡΑΜΕΙΚΑ
•ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ·Δ ΩΡΑ

•ΦΩΤΊΣΤΙΚΑ·ΒΊΙΠΛΑ
Β' ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Παvεπιστημfου 42

ΣΚΟΥΡΤΗΣ

ό καραγκιόζης
παρά λίγο βεζύρης

ΚΕΔΡΟΣ

ΚΕΔΡΟΣ

οί μουσικοί

Ενα
Ευτυχες
Γεγονος!

κεδρος

κεδρος
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ
Ζ ΙΩΓΑΣ

πασχαλινά
παιχνίδια

παθήματα

Τεσσερα
Μονοπρακτα

τό φάντασμα
τού κuρίοu ραμόν νοβάρο

καληνύχτα μαργαρlτα

ΚΕΔΡΟΣ
ΚΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ

ΣΚΟΥΡΤΗΣ

έπικίνδυνο φορτίο
..... � �

'

..

:.

, .,.

"

(
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"' ...i'ι
Ι.. ι ι

απεργια
. .

�

.

ΛΟΥΛΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ

ή ...'.:!�_λη

η πaλη των ταζεων
άπ' αύτούς πού παλεύουν

·/,'

ΚΕΔΡΟΣ

Ε ΡΟΣ

ΓΙΩΡ!ΉΣ
ΧΡ!ΣΤΟΦΙΛΑΚΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ
ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ

όλονυχτία
τό τέλος • σχόλη ...

ΚΕΔΡΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ
ΜΑΤΕΣΙΣ

καθαίρεση

ΚΩΣΤΑΣ
ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ

ΘΕΑΤΡΟ

ΔΙΜΗΝΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Π Ε ΡΙΟ Δ Ο Σ Β'
Τ ό μ ο ς Θ', Τ ε ϋ χ ο ς 5 3 -5 4
Σεπτέμβρης - Δεκέμβρης 1 9 7 6

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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΣΤΕΡΙ ΣΚΟΙ :

*

'Ε κδότης - Διευθυντiις
ΚΩΣΤΑΣ

ΝΙΤ Σ Ο Σ

ΚΕΙΜΕΝΑ :

*

Γραφεία : Χρ. Λαδίi 5-7 (Τ. 124)
Τ η λ έ φω ν α:
3232 222 - 3222 555 - 3238 030

ΤΕΥΧΟΥΣ

Συνδρομή

έτησία

Δρχ. 100
Δρχ.

15

ΓΙΑΝΝΗ ΣΙΔΕΡΉ : "Έγκατα . . . ". Σελίδες άνέκδοτης
αύτοβιογραφίας. 3η συνέχει α : Ό Θ. Συναδινός καί τό
Θεατρικό Μουσείο : ή εύτυχία πού γιόμισε τή ζω1Ί μου.
σελ.
'Ανέκδο τη εiκονογράφηση

62

ΑΦJΕ ΡΩΜΑ : ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΒΟΥ ΝΟ

*
TlMH

'Από κιούπια Θαμμένα, τών 'Ελλήνων τ ά ίερά. - Νο
μοθεσία ii . . . φωτογραφικό cϊλμπουμ ; - ' Αντιστρατεύεται
τή Δημοκρατία. - Χωραφίiς καταδικάζει Χωραφδ. ! . . .
- Ό εύνοημένος τ�Ί ς 'Εφταετίας. - Λυρική : 'Εκτόπι
ση - στό έλληνικό έργο ! -Τά μπλά μπλά μπλά του
κ. Χωραφδ.
σελ.

400

Φοιτητική έτησία Δρχ. 300
'Οργανισμών κλπ. Δρχ. 1.000
Έξωτερικοϋ: Εύρώπη Δυλλ.25
Άμερικfjς 30. Αuστραλίας 40
*

ΓΙΩΡΓΟ Υ ΚΟΤΖΙΟΥΛΑ : Ή " Λαϊκ11 Σκην1Ί" της
Vlfl Μεραρχίας του ΕΛΑΣ. Ή ιστορία του Θιάσου,
γραμμένη άπό τόν ίδρυτή καί έμψυχωτή της. 'Ανέκσελ.
δοτη εiκονογράφηση

21

ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΚΑΡΗ : Πολιτικό θέατρο του Λαου
στόν άγώνα γιά τήν ' Απελευθέρωση . 'Α νέκδοtη εiκονογράφηση
σελ.

31

ΓΙΩΡΓΟΥ KOTZfOYΛΑ : 'Ημερολόγιο " Λαϊκfίς Σκην1Ί ς ". Α' μέρος : 28 ' fούν1ι - 20 'Ιούλη 1944. Ά νέκδοτο
Β' μέρος : 18 Σεπτέμβρη - 19 Νοέμβρη. 'Ανακοίνωση
Κώστα Γ. Κοτζιούλα
σελ.

39

ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΤΖΙΟΥΛΑ : Έκθεση γιά. τήν πρώτη πε
ρίοδο δράσης της " Λαϊκfίς Σκηνης ". Πρός τήν VΙΙΙ
Μεραρχία του ΕΛΑΣ, 29 Αύγούστου 1944
σε),.. 47

Μονοτυπία, οφσετ, βιβλιοδεσία
Γ. Τσιβεριώτης, Λούβαρη 1 1

ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΤΖfΟΥΛΑ : 'Αρχείο " Λαϊκ1Ίς Σκηνi'jς ".
'Αλληλογραφία, Διαταγές, Δημοσιεύματα. 'Ανακοίνωση
Κώστα Γ. Κοτζιούλα
σελ.

49

'Ιδιοκτήτης - 'Υπεύθυνος uλης
Κ ώ σ τ α ς Νίτ σ ο ς, Σισίνη 35

ΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ : Νά ένας σωστός Έλληνας ! Ό
Κοτζιούλας καi τό Θέατρό του στά Βουνά. 'Ανέκδοτη
είκονογράφηση
σελ.

57

'Υπεύθυνος Τυπογραφείου
Γ. Τσιβεριώτης, Λούβαρη 1 1

ΚΩΣΤΑ Γ . ΚΟΤΖfΟΥΛΑ : 'Εργοβιογραφία Γ. Κο
τζιούλα : 23 'Απρίλη 1 909 - 29 Αύγούστου 1 956 σελ.

61

Τηλ. 574 - 3775 καi. 574-2802
*

ΔιευΟύνσεις συμφώνως τφ νόμφ

Η

*

ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ

J;ΞΩΦΎ'ΛΛΟΥ:

'Αντάρτικο Θέατρο. Σκηνη
τ'ίjς ΕΠΟΝ στlς Κορuσχάδες
(Φωτογραφία Σπύρου Μελετζ'ίj)

ΑΦJΕΡΩΜΑ: ΤΟ ΑΡΧΑ Ι Ο ΔΡΑΜΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙ ΝΟ ΘΕΑΤΡΟ ( Β' )

Ta

(Διεθνής Διάσκεψη Θεάτρου στήν 'Αθήνα )
ΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΑΚΗ : 'Αγώνες 'Αρχαίου Δράματος,
μέ δυό τρόπους έρμηνείας. Προσπάθεια άναβίωσης κ'
έλεύθερης άπόδοσης. Είσ11γηση
. σελ.

70

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΝΙΤΣΕΒ : Προβλ11 ματα μετάφρασης.
Ή άπόδοση του ίαμβικου τριμέτρου. Εtσ1Ίγησ η
σελ.

74

ΣΠΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ : 'Ελληνική καi ξένη
έρμηνεία. Οί παραστάσεις μας λειτουργουν συγκινησιακά. Είσiηηση
σελ.

75

ΚΟΥΛΑΣ ΠΡΑΤΣΙΚΑ : Ό ρυθμός θά δώσει σωστές
λύσεις. Ό χορογράφος όφείλει νά προβληματίζεται
συνεχώς. Είσήγηση
σελ.

77

ΖΟΥΖΟΥΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ : Ή κίνηση νά προεκτείνει
τό Λόγο. 'Απαραίτητη στόν ήθοποιό 11 μουσικοκινητική
άγωγή. Είσ11γηση
σελ.

78

ΡΑΛΛΟΥΣ ΜΑΝΟΥ : Μόνιμοι χοροί στά Κρατικά
θέατρα καί ίσοτιμία σκηνοθέτη , μουσουργου, χορογράφου. Είσ11 γηση
σελ.

79

Περιεχόμενα τοίί τεύχους συνεχίζονται καl στην πίσω σελίδα
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Τ Α Τ Ε Υ Χ Η Τ ΟΥ 1975
( Γ' χ ρ ο ν ι ά έ π α ν έ κ δ ο σ η ς)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
( Συνέχεια άπό τη σελίδα 13)

Ή 'Εταιρία ΘεατρικόΊν Συγγραφέων καταγγέλλει : Τό
'Εθνικό Θέατρο πρόδωσε τό βασικό του προορισμό. 'Υ
πη ρετεί άφόρητα προσωπικές φιλοδοξίες. 'Υπόμνημα τfjς
Ε.Ε.Θ.Σ. γιά τά κρατικά Θέατρα. - Κ. Τρυπάνης : « Εiς
τόν έλληνικόν Θεατρικόν χiί>ρον δέον νά κυριαρχο()ν
τό κοινόν καi 11 ποιότης » ! - Τόν δ ιαψεύδουμε σέ δλα
τόν κ. ύπουργό ! Κατηγορηματικi] άπάντηση τfjς Ε.Ε.
σελ.
Θ.Σ.

81

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΕΙΣ:

ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ : Έργα καi ήμέρες Χατζισελ.
δάκι στήν Κρατική 'Ορχήστρα Άθην&ν

86

ΤΟ Δ Ι ΜΗ ΝΟ :

'Ανασκόπηση τ&ν γεγονότων. - 'Ιδιωτική έπιχείρηση
σελ.
τό 'Εθνικό Θέατρο ;

89

«Ένας μεγ(ιλος 'Αρχιμουσικός » ! Νέος άήθης τρόπος
αύτοδιαφ1Ίμισης το() κ. Χωραφά
σελ.

90

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ:
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'Ένα πλούσιο μονό τεϋχος :
'Εξώφυλλο δ " "Ηλιος " τοϋ
Διαμαντ'ίj Διαμαντόπουλου.
'Αφιέρωμα στο Γκροτόφσκι.
Μ. ΕύΘυμιάδη : "Φώντας".
'Όλες ο! Χουντικές Χορηγίες.

ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΥΡΑΤ : Τρείς αδελφές. Θυγατέρες τοG
Δημητρίου καi τfjς 'Ελένης Κοτοπούλη . ( Μνήμη Χρυ
σούλας Μυράτ καi Φωτεινfjς Λούη). 'Ανέκδοτη εiκοσελ. 91
νογράφηση
Θίασος - μαμούθ μέ 109 στό 'Εθνικό καi μέ 1,5 έκατομσελ.
μύριο μισθολόγιο

8
8
8
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Ή διάδοση τfjς Σύγχρονης Μουσικfjς. Μαγνητοφω

Μ'ιημειώδες διπλό τεϋχος :
ΊΙ άποκάλυψη τοϋ Γιαννίδη.
'Εντυπώσεις Μ. Λουντέμη
άπό τό Θέατρο τ'ίjς Κίνας.
Μονόπραχτο τοϋ Γ. Δανι·ήλ
15 μηνύματα : Τό Θέατρο
πεΟαίνει , ζήτω τό Θέατρο!

νημένη δημόσια συζήτηση στό " Γκαίτε ". Μάνος Χα
τζιδάκις : Πρέπει νά κάνουμε κ' έμείς σχετική " πλύση
σελ.
έγκεφάλου " στό κοινό

95

Έλληνες έσμέν . . . 'Αχρεία συμπεριφορά πρός τό άρ
χαίο θέατρο τών Φιλίππων. 'Αποκλειστικό φωτογραφικό ρεπορτάζ Κώστα 'Αναγνωστάκη
σελ. 100
ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΕΛΟΥΔΗ : Ό Μπρέχτ γιά τόν 'Ελληνικό
Δεκ{ψβρη το() 1944. Τό ποίημά του " Γιά τό λουτρό
σελ. 102
αίματος τών Τόρηδων στήν Άθ1Ίνα "
Βασίλης Ραφαηλίδης
παρουσιάζει, άναλύει καi κρίνει τό β ι βλίο το() Κριστιάν
Ζιμμέρ " Κ ινηματογράφος καi Πολιτική "
σελ. 104

ΜΟΝΙΜΕΣ Σ ΤΗΛΕΣ: ΤΑΝΕΑΒΙΒΛfΑ: Ό

Γ ΡΑΜΜΑΤΑ πρός τό " Θ " : Γιώργος Π . Σταματίου :
Σχολή Σπετσ&ν : 40 χρόνια μαθητικό θέατρο. Πάνος Καραγιώργος : 'Απουσία τfjς 'Ελλάδας καi στό
σελ. 108
Στράτφορντ !

8
e
•
8

'l'ριπλ/, τεϋχιις 150 σελίδων :
Πολυσέλιδο Cίλμπουμ : Σκ-η
νΕ:ς Τραγω8ίας άπό άγγε"ία.
'Αφιέρωμα στο Μπ. Ούίλσον.
Φωτογραφικό ντοκουμέντο
γιιΧ τό Θέατρο τ-'ίjς Τρίπολης.
'Ένα &.γνωστο μονόπραχτο
�pγο Ράινερ Μαρία Ρίλκε.

ΕΦΗΜΕΡfΔΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ : Νομοθεσία γύρω άπό
τό Θέατρο, τή Μουσική, τό Χορό, τόν Κινηματογράφο
σελ. 110
καi τά Γράμματα
ΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΆ ΘΕΑΤΡΑ στήν 'Αθήνα : Πόσα
σελ. 114
λειτούργησαν, πόσα κάi ποιά €ργα παίξανε

Το

άφιέρωμα

ΓΙΑ Ν ΝΙ ΔΗ

έτοιμάζεται
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• Άπο κιούπια θαμμένα, τwν .Ελλήνων τα ίερCι
Τό " Θέατρο " άπευθύνεται στό Έθνος όλόκληρο, προσφέ
ροντας - αύτή τή φορά, δχι στενά στούς θεατρόφιλους eνα άφιέρωμα στό 'Αντάρτικο Θέατρο τοϋ Έλληνικοϋ Λαοϋ!
'Υποχρέωση {στορική, άσυγχώρητα καθυστερημένη. Νά λέ
γεται, δμως, κ' ή μαύρη άλήθεια : Άπ' τόν Όχτώβρη τοϋ '44,
πού ο{ Γερμανοί έγκατάλειψαν τήν 'Αθήνα, ή άριθμητική
βγάζει τριανταδυό τά έτη έλευθερίας. Στήν πραγματικότητα,
ό βίος της " άπελευθέρωσης " εΙναι βραχύς - έλάχιστα, δια
κεκομμένα, μικρά διαλείμματα παγιδευμένης κι άβέβαιης
έλευθερίας . . . Τό "0" βιάζεται νά όλοκληρώσει τό 'Αφιέ
ρωμα. Δέν κρύβει τό φόβο του : Άν χρειαστεί νά περιμέ
νουμε άλλο " διάλειμμα έλευθερίας ", eνα κομμάτι της 'Ιστο
ρίας μας θά 'χει όριστικά χαθεί. Μιλήσαμε γιά Θέατρο στό
Βουνό, τόν 'Ιούνη τοϋ '75, γράφοντας, πρώτη τότε φορά,
γιά τόν 'Αντώνη Γιαννίδη . Τόν 'Απρίλη τοϋ '76 προχωρήσαμε
σ' eνα κάλεσμα : «' Ασφαλ&ς θά όπάρχουν - γράφαμε - πολ
λοi πού θά 'χουν νά προσκομίσουν πολύτιμα στοιχεία γιά
τό λαϊκό θέατρο, τό θέατρο της Προσφυγιϋ.ς, τό θέατρο τοϋ
Βουνοϋ, τό θέατρο στίς Φυλακές καi τiς έξορίες, στήν περίοδο
'40 μέ '50. 0{ άναμνήσεις τοϋ Ρ. εύχόμαστε ν' άποτελέσουν
τό ξεκίνημα γιά μιά πρώτη καταγραφή καi μιά κατοπινή άπο
τίμηση της ιστορικης αύτης περιόδου. Τό " Θ " ε{ν' ετοιμο
νά βοηθήσει». Εύτυχισμένη σύμπτωση : Ύστερ' άπό λίγο,
κυκλοφοροϋσε ενα βιβλίο μέ δεκατέσσερα έργα τοϋ Γιώργου
Κοτζιούλα, γραμμένα κι άνεβασμένα τό '44 στό Βουνό. Ή
τιμή άνήκει στή γυναίκα τοϋ Κοτζιούλα πού τά διαφύλαξε
και στό Δημήτρη Δεσποτίδη πού τά έξέδωσε. 'Αλίμονο . . .
Χρειάστηκε νά περάσουν τριανταδυό όλόκληρα χρόνια γιά
ν' άνακαλύψουμε τό θεατρικό Κοτζιούλα και τήν άνεπανά
ληπτη " Λαϊκή Σκηνή " της Vll I Μεραρχίας τοϋ ΕΛΑΣ
'Ηπείρου. Κι δ.ς ε{ναι μιά έντελ&ς άλλη διάσταση τοϋ Νεο
ελληνικοϋ Θεάτρου. Μιά τελείως διαφορετική καi πρωτό
γνωρη έκδοχή του ! Πραγματικά, ή " Λαϊκή Σκηνή " πού
ξεπήδησε άναπάντεχα τό '44 στά κακοτράχαλα βουνά της
'Ηπείρου, ε{ναι τό πρ&το και μοναδικό άντάρτικο θέατρο
στήν ίστορία τοϋ τόπου. Γιά πρώτη, τότε, φορά τό ένοπλο
τμημα τοϋ Λαοϋ, οι άντάρτες τοϋ ΕΛΑΣ πού άγωνίζονται
γιά τήν άπελευθέρωση της πατρίδας άπό τούς 'Ιταλούς καi
Γερμανούς καταχτητές, βρίσκουν τό κουράγιο, τόν καιρό
καi τά μέσα - τήν ι'iιρα άκριβ&ς πού διεξάγεται ό άγώνας κι άνεβαίνουν . . . στή Σκηνή ! Γράφουν καi παρασταίνουν,
αύτοσχέδια. 'Από όψωμένα πρόχειρα πατάρια δείχνουν στόν
άνίδεο άπό θέατρο λαό της 'Ηπείρου, τά καθημερινά κοινά
τους προβλήματα, τiς κοινές άδυναμίες τους, άτσαλώνουν
τό άγωνιστικό φρόνημα χωρικ&ν κι άνταρτ&ν καί, πολύ συχνά,
άσκοϋν αύστηρή κριτι.κή στις συνθηκες πού οι ίδιοι διαμόρ
φωναν στήν 'Ελεύθερη 'Ελλάδα. Ήταν φυσικό, μόλις τέλειωσε
ό 'Απελευθερωτικός 'Αγώνας, τό άντάρτικο θέατρο νά σβήσει.
"Ετσι γίνεται, πάντα, μέ κάθε μορφή τέχνης, πού γεννιέται
μέσα σ' έπαναστατικές συνθηκες. Σβήνει μαζί τους. Όμως,
ένα τόσο σημαντικό, ενα τόσο σημαδιακό γεγονός, σέ καμιά
άλλη χώρα δέ θά πέρναγε στά μουγκά. Δέ θά 'μενε, τόσα χρό
νια, στήν άφάνεια. Θά 'χε έρευνηθεί έξαντλητικά, θά 'χε δια
φωτιστεί ιστορικά, θά 'χε άξιολογηθεί καi θά 'χε πάρει τή
θέση του στό χ&ρο τοϋ θεάτρου, γιά νά μπορεί - η νά 'χει
κιόλας - άξιοποιηθεί άπό τούς μεταγενέστερους. Σέ μδ.ς,
τριανταδυό δλδκληρα χρόνια, δέν κίνησε τό ένδιαφέρον
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κανενός! Κατάρα της ράτσας : 'Ενδιαφερόμαστε γιά τό πρόσ
καιρο, τό παρόν και τό τρέχον. Δέ γνοιαζόμαστε γιά τiς ρίζες,
τή συνέχεια, τήν έξέλιξη τ&ν πραγμάτων. Δέν κάνουμε προσπά
θεια νά διερευνήσουμε καi ν' άξιοποιήσουμε τήν κλη ρονο
μιά μας. "Ετσι, άφήσαμε νά περάσει στό περιθώριο, λησμονη
μένη κι άναξιοποίητη, μιά μορφή λαϊκοϋ πολιτικοϋ θεάτρου
πού, αν τήν είχαμε έγκαιρα μελετήσει, θά 'χαμε άντλήσει
πολύτιμα διδάγματα γι' αύτό πού έπιπόλαια λέμε Λαϊκό καi
Πολιτικό Θέατρο. Γιά τή μέθοδο συγκρότησής του. Γιά τή
λειτουργία καi τή λειτουργικότητά του. Ή σχεδόν αύτδματη
άναπήδηση τοϋ Γιώργου Κοτζιούλα καi της " Λαϊκης Σκηνης "
έχουν νά μάς διδάξουν - πραχτικά, δχι θεωρητικά - άπό
δικό μας πρ&το χέρι, πολλά και πολύ σημαντικά γιά τήν τέχνη
καi τήν πολιτική, τήν πορεία καi τήν έξέλιξή τους. Π&ς,
αίφνης, οι ιστορικές καi κοινωνικές συνθηκες κάποιας στι
γμης δημιουργοϋν τήν άνάγκη σ' ένα συγγραφέα η καλλι
τέχνη νά καταπιαστεί μ' eνα εΙδος τέχνης όλότελα άγνωστης
σ' αύτόν - δπως τό θέατρο, στόν Κοτζιούλα - καi νά φτά
σει σέ καινούριες μορφές έκφρασης πού, μέ τή σειρά τους,
έπιδροϋν κι αύτές στήν κοινωνική πραγματικότητα, μέσα
στήν όποία έκφράζονται. "Η, άλλο πιό κοντινό καi πραχτικό :
Αύτό πού λέμε Λαϊκό καi Π ολιτικό θέατρο, δέ γ ίνεται γ ι ά
τό λαό. Γίνεται μόνο μ έ τό λαό. Πάει νά πεί, δέ γίνεται
μέ " άφ' όψηλοϋ " κατήχηση τοϋ κοινοϋ. Γίνεται μόνο μέ
τή σύμπραξη καi τή συμπαράταξη τοϋ Κοινοϋ καi τ&ν καλλι
τεχν&ν, σ' ενα κοινό μέτωπο. Άκριβ&ς δπως τό 'νιωσε, κι
δπως τό 'φτιαξε, δ Κοτζιούλας μέ τούς συναγωνιστές του
στή " Λαϊκή Σκηνή ". Άς παρηγορηθοϋμε : 'Ακόμα καi
σήμερα, δέν εΙναι άργά γιά νά μελετηθεί 11 άγνωστη αύτή
πλευρά τοϋ θεάτρου μας. Καi δραματουργικά. Καi στήν πράξη.
"Ισως μάλιστα, σήμερα, πού ή έννοια Π ολιτικό θέατρο κινδυ
νεύει ν' άλλοτριωθεί καi νά όποβιβαστεί σέ μιά γενική κι
άόριστη, σέ μιά συνθηματική άναφορά στήν καταπίεση, τό
φασισμό, τήν έκμετάλλευση, τόν iμπεριαλισμό κ.λπ. κ.λπ.
- πού, κι αύτές άκόμα ο ι έννοιες, μέ τόν τρόπο καi τήν ποσό
τητα πού έκτοξεύονται στό κοινό, πετυχαίνουν νά τό τρομο
κρατοϋν iΊ νά τό έκτονώνουν - τό άφιέρωμα στό Γι&ργο
Κοτζιούλα καi τή " Λαϊκή Σκηνή ", κ' ή σωστή άποτίμησή
τους, άποχτάει ιδιαίτερη άξία. Δέ χρειάζεται νά έπιμείνουμε
στή σημασία καi τά καθέκαστα τοϋ 'Αφιερώματος. Π ροσφέρει
όλικό πρωτόγνωρο, βαρυσήμαντο, συγκλονιστικό ! Στοιχεία
όπεύθυνα, 'Ημερολόγια της έποχης, διαταγές έπίσημες, άνέκ
δοτα γράμματα, φωτογραφίες, χειρόγραφα. Άνεχτίμητο ιστο
ρικό όλικό πού, σ' έποχές διώξεων, γιά νά σωθεί, έμεινε κρυμ
μένο σέ κιούπια θαμμένα ! Όπως οί μποτίλιες μέ τά ποιήματα
τοϋ Ρίτσου, θαμμένες στά ξερονήσια. Ένα τέτοιο κιούπι
περιμένει, θαμμένο άκόμα στή γη της ' Ηπείρου. Τ' άγόρια
μιας 1)πειρώτικης φαμίλιας, άφοϋ κάναν τό χρέος τους στ'
άντάρτικα, έμειναν χρόνια έκπατρισμένα, έξόριστα, φυλακι
σμένα. οι χωροφύλακες τό 'ξεραν, άλλ' ένοχλοϋσαν τή γριά
μάνα στό χωριό. Φοβισμένη κάποτε, ξέθαψε τό κιούπι καi
τό 'χωσε σ' άλλη μεριά. Μόνο τήν τελευταία στιγμή της
ζωης της, θέλησε νά τ' άποκαλύψει : Αμα γυρίσουν τά παι
διά, νά τούς πείτε πώς τό κιούπι τό 'θαψα . . . Ξεψύχησε,
πρiν προφτάσει νά πεί τό μέρος. Τή ν <'iνοιξη θ' άναζητηθεί,
πάλι, τό κιούπι. Μέ λίγη καλή τύχη, ή ιστορία τοϋ άντάρτικου
θεάτρου θά φωτιστεί καλύτερα. "Οπως κι iiν έρθουν τά πρά
γματα, σ' eνα κοντινό τεϋχος, τό "0" θά συμπλη ρώσει τήν
πρώτη αύτή καταγραφή, μέ Cί.λλα θ.γνωστα ντοκουμέντα
•
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- ζωντανές άφηγ11σεις, γραφτά στοιχεία καi λίγα καρέ ένός
φiλμ που διασώθηκε. Τό " Θέατρο " - άσχετα μέ iδεολογίες,
παρατάξεις καi κόμματα - πιστεύει πώς διασώζει 'Ιστορία.
Όχι μόνο θεατρική. Κυριολεχτικά, έθνική.

:Jil. Νομοθεσία

η ... φωτογραφικό άλμπουμ ;

Τό " Θέατρο ", τυπικά, ύπηρετεί καi έλέγχει τόν πνευματικό,
καλλιτεχνικό καi πολιτιστικό τομέα. Μέσα, δμως, κι άπ' τό
στενό αύτό χ&ρο, δίνει στόν άναγνώστη ενα τρόπο νά βλέπει
καi ν' άντιμετωπίζει κάθε πρόβλημα, καθαρά κι άδέσμευτα.
Γι' αύτό κ' οί άγ&νες μας γιά συγκεκριμένα πολιτιστικά
θέματα - χωρiς νά χάνουν τήν άπόλuτη έξειδίκευσή τους χτυποϋν στό κέντρο τ&ν πιό καίριων καi καθολικ&ν προβλη
μάτων, τοϋ καιροϋ καi τοϋ τόπου μας. Δέν, πάλι, περιαυτολο
γοϋμε - δπως θά 'λεγε κι ό Σκαρίμπας. ΆπλU>ς, δίνουμε
ενα στίγμα πορείας, τρόπου σκέψης, άντιμετώπισης πραγ
μάτων. Ένα μέτρο, γιά νά μπορεί νά κριθοϋμε. Τώρα, στό
θέμα μας: Ό Τσιφόρος ί:γραψε τήν " Π ινακοθήκη τ&ν ήλι
θίων ". 'Εμείς καταρτίζουμε τήν Π ινακοθήκη τ&ν εύφυ&ν!
Μαγιά ηϊς Π ινακοθήκης μας - στήριγμα καi κολόνα της ό 'Αλέξης Μ ινωη1ς ! Τό πορτραίτο του κόσμησε τό πιό
ξεδιάντροπο φωτογραφικό νομοσχέδιο τής Νέας Δημοκρα
τίας. Ό νόμος 26J τοϋ J 976 άντικαθιστοϋσε τά περιττά λό
για μέ τή . . . φωτογραφία Μ ινωτ11 . Καταχαρούμενου καi. . .
καταγέλαστου ! Ό πρ&τος, μ έ νόμο, Ισοβίτης Γενικός Διευ
θυντ�iς τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου ! Στό δεύτερο " κάντρο " τής
Π ινακοθ11κης τ&ν εύφυ&ν; φιγουράρει άπό μην&ν ό κορυφαί
ος τ&ν κορυφαίων άπό έτ&ν ! Ό κεχαριτωμένος καί γλυκύ
τατος Μάνος Χατζιδάκις. Γιά χάρη του, 11 Κυβέρνηση Καρα
μανλ1i κατάργησε δλα τά τυπικά καi ούσιαστικά προσόντα,
που ίσχυαν μέχρι σήμερα, γιά τή θέση τοϋ Γενικοϋ Διευθυντή
τής Κρατικ1ϊ ς 'Ορχήστρας Άθην&ν. Στή θέση τους, στό
νέο Π ροεδρικό Διάταγμα, ί:βαλε μόνο ηi φωτογραφία τοϋ
Μάνου. 'Ολίγον φλού. 'Εξεπιτούτου ! Νά μή δοϋμε άνθρωπο
νά προκόβει; Όχι δά ! 'Αντίθετα. Φωνάζουμε μπάς καi δοϋμε
καμιά φορά νά προκόβει καi κάτι σ' αύτό τόν τόπο. Νά μήν
πηγαίνουμε όλοένα, άπ' τό κακό στό χειρότερο ! Τόν καιρό
λοιπόν, που ό κ . Καραμανλής 11δονίζετο μέ τήν ώδικήν τοϋ
κ. Σώτου Παναγόπουλου καί δέν είχε άκόμα άσχοληθεί. . .
σοβαρά μέ τ ή Μουσική, ύπήρχε στόν τόπο αuτό ενας Νόμος
που . . . έμπόδιζε τόν Π ρωθυπουργό νά διορίζει Γενικό Διευ
θυντή τής Κ ρατικ1ϊς 'Ορχήστρας Άθην&ν - στήν κορυφή,
δηλαδ11, τής Μουσικ1ϊ ς ζωής τοϋ τόπου - όποιονδήποτε τrρο
σωπικό ii κομματικό του φiλο η τό συνθέτη τ&ν τραγουδι&ν
που άγαπάει ! Τήν ώραία έκείνη έποχ11, ίσχυε ενα Διάταγμα
" περi καθορισμοϋ τ&ν προσόντων τοϋ Γενικοϋ Διευθυντοϋ
τής Κρατικής 'Ορχήστρας ". Τά στοιχεία του: Β.Δ. τής 26/
4 / 1 95 1 , Φ. Ε . Κ . Α' 1 30 /4- 5- J 95 J . Στό άρθρο J , παράγρα
φος Α', τό Διάταγμα αύτό καθόριζε, ξεκαθαρισμένα καi ρητά
μέ α', β' καi γ'- τρείς κατηγορίες προσόντων, γιά τό Γενικό
Δ ιευθυντή η;ς Κ .Ο.Α. Έπρεπε νά 'ναι: Ή, Διευθυντής Συμ
φωνικής Όρχ11στρας μέ παγκόσμια φήμη καi κύρος. Ή,
συνθέτης περιωπής συμφωνικ&ν ii μελοδραματικU>ν ί:ρ
γων. Ή, Διευθυντ�iς 'Ορχήστρας μέ, τουλάχιστον, δεκάχρο
νη διεύθυνση καi κύρος. 'Επιπλέον, χρειαζόταν έγνωσμένη
διοικητική ικανότητα καi πείρα καi ό π ω σ δ 11 π ο τ ε δί
πλωμα Ώδείου. Κανένας νόμος δέν άποτελεί. . . εύχάριστο ά
νάγνωσμα. Διαβάστε, δμως, προσεχτικά: « Γενικός Διεθυντής
τής Κ ρατικής 'Ορχήστρας Άθην&ν διορίζεται: α) Διεθν&ς
άνεγνωρισμένος παγκοσμίου φ�1μης καi κύρους Διευθυντής
'Ορχήστρας, ί:χων πολυετή σταδιοδρομίαν ώς Διευθυντής με
γάλων Συμφωνικ&ν Όρχηστρ&ν τ�i ς Εύρώπης η τής 'Αμερι
κής καi έγνωσμένην διοικητικήν ίκανότητα καi πείραν.
β) Συνθέτης περιωπής καi γενικής μορφώσεως, ί:χων δ ίπλωμα
συνθέσεως ii πτυχίον άντιστίξεως καί φυγής άνεγνωρισμένου
'Ωδείου τής 11μεδαπής ii ηϊς άλλοδαπής ij βραβείον άνεγνωρι
σμένου Ώδε ίου έπέχον, κατά τόν κανονισμόν τοϋ χορηγi1σαντος
τοϋτο 'Ωδείου, θέσιν τοϋ ώς άνω διπλώματος η πτυχίου, δυνά
μενος νά έπιδείξη σημαντικήν συνθετικ1iν έργασίαν_ συμφω
νικ&ν ii μελοδραματικ&ν εργων του, έκτελεσθέντων ύπό ά
νεγνωρισμένου κύρους όργανισμ&ν συμφωνικής ii μελοδρα
ματικής μουσικής έν τij 11μεδαπij καi τij άλλοδαπ1], i;χων έπi
πλέον έγνωσμέν11ν διοικητικήν ικανότητα καί πείραν, καi γ)
Διευθυντής 'Ορχήστρας γενικής μορφώσεως καi κύρους, εχων
δεκαετή τούλάχιστον εύδόκιμον σταδιοδρομίαν Διεθυντοϋ
άνεγνωρισμένου κύρους Όρχi1στρας τής 11μεδαπ1;ς ii ηϊ ς άλ1
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λοδαπfjς καi δ ίπλωμα συνθέσεως η πτυχίον άνωτάτων θεω
ρητικU>ν μαθημάτων τούλάχιστον άντιστίξεως καi φυγfjς ά
νεγνωρισμένου 'Ωδείου τfjς 11μεδαπfjς η τής άλλοδαπfjς ii βρα
βείον άνεγνωρισμένου 'Ωδείου έπέχον, κατά τόν κανονισμόν
τοϋ χορηγήσαντος τοϋτο 'Ωδείου, θέσιν τοϋ ώς άνω διπλώμα
τος η πτυχίου καi έγνωσμένην διοικητικήν ικανότητα καi πεί
ραν ». 'Ανιαρά, βέβαια, άλλά πόσο άκριβfj καi συγκεκριμένα.
Καi τό χειρότερο: Κ α ν έ ν α άπ' δλ' αύτά τά προσόντα δέ
διέθετε ό Χατζιδάκις. Έφ' δ, μιά νύχτα τοϋ Φλεβάρη, έπελ
θών ό κ. Καραμανλής πάντα ταϋτα έξηφάνισται ! Μέ άρθρον,
εν καi μόνον, τό Πρ. Διάταγμα 1 02 τf j ς J 7ης Φλεβάρη 1 976
(Φ. Ε. Κ . Α' 38 / 2 1 - 2- 76) δέν. . . τροποποίησε άπλU>ς τόν πα
λιότερο νόμο γιά τά προσόντα τοϋ Γενικοϋ Διευθυντfj τής Κ.
Ο.Α. Κυριολεχτικά τόν ξεθεμέλιωσε ! Διαπιστ&στε το μόνοι
σας: « Γενικός Διευθυντής τf j ς Κρατικfjς Όρχ11στρας Άθη
ν&ν διορίζεται διεθνοϋς φ�1μης καi έγνωσμένου κύρους μου
σικός, διαθέτων διοικητικάς ικανότητας καi δυνάμενος νά
έπιδείξτι σημαντικήν συνθετικήν έργασίαν έκτελεσθείσαν όπό
άνεγνωρισμένου κύρους όργανισμοϋ μουσικής, έν τij άλλοδα
πij ii τij ήμεδαπij ». Δέν εμεινε, δηλαδή, κανένα άπό τά συγκε
κριμένα προσόντα ! 'Αντί, Διευθυντής Συμφωνικfjς 'Ορχή
στρας ii συνθέτης συμφωνικ&ν ii μελοδραματικ&ν εργων, ενα
άόριστο . . . μουσικός ! 'Αντί, έγνωσμένη διοικητική ικανότητα
καi πείρα, σκέτες. . . διοικητικές ικανότητες που, στήν περίπτω
ση Χατζιδάκι, δέν τεκμηριώνουν τίποτα! Καi ενα διαζευκτικό
ii τij i1μεδαπ1] " δχι μόνο άντιφάσκει άλλά, κυριολεχτικά,
στέλνει περίπατο τό " διεθνοϋς κύρους " ! 'Εκείνο, δμως που
ταχυδαχτυλουργικά έξηφανίσθη τελείως είναι τό . . . Δίπλωμα!
Ό,τι- έχτός δλων τ&ν άλλων- δέ διέθετε ό Μάνος! Τό νέο
καραμανλικό νομικό δόγμα: Στους νόμους δέν χρειάζονται
λόγια ( καί . . . διπλώματα ) ! Ή φωτογραφία τοϋ βολευόμε
νου φτάνει ! . .
"

:Ji1. Άντιστρατεύεται τη Δημο κρατία

Ό διορισμός τοϋ Μάνου Χατζιδάκι στή Γενική Διεύθυνση
τής Κ.Ο.Α. εγινε μέ τό νέο - τόν άνενδοίαστα φωτογραφικό--
άλλ' όπωσδήποτε . . . νόμιμο πιά νόμο! Πρός τί, περαιτέρω,
ύλακίζει.11; Είναι άπλό: Ό κ. Καραμανλ1ϊ ς, μέ τ ή δική του
έρμηνεία τfjς πλειοψιιφίας, μποροϋσ·ε νά βολέψει τό Χατζι
δάκι καi μέ ειδικό νόμο, άλλά καi χωρίς κανένα νόμο! Τό θέμα
δέν είναι μόνο προσωπικό. Δέν είναι μόνο ό Χατζιδάκις. Γι'
αuτό καί ύλακίζομειι. Όταν ή πολιτεία φτάνει στό σημείο νά
καταργεί τά, πάγια μέχρι σΊ1μερα, τυπικά καί ούσιαστικά προ
σόντα γιά μιά τόσο ύπεύθυνη καi ειδική θέση, δπως είναι ή
Γενικ1i Διεύθυνσιι τής Κρατικfjς 'Ορχήστρας ΆθηνU>ν, περι
στασ ιακά, βολεύει τόν δποιο Χατζιδάκι τ ης. Καταστρέφει,
δμως, βαθύτερα καi ούσιαστικότερα: Εύτελίζει κ' έξευτελί
ζει τό μουσικό μας παρόν κ' ύπονομεύει άνεπανόρθωτα τή
μουσικ1i έξέλιξη , τόν πολιτισμό αύτής ηiς χώρας. Μ έ τήν
κατάργ1ιοη τ&ν ά π α ρ α ί τ η τ ω ν προσόντων, ή Κυβέρ
ν ησ η δέ. νομιμοποίησ· ε μόνο τόν ευνοούμενό της. Α.νοιξε
τό δρόμο γιό. κάθε αύριανό τυχάρπαστο καi τυχοδιώχτη . Δέ
δ ιαθέτει πιά νομι κοuς φραγμούς, νά τόν έμποδίσε ι ! Σήμερα
εστω - 1φκ&ς, κάκιστα - ό Χατζιδάκις. Αύριο, δμως,
ποιός άλλος; Καi πόσο, ίσως, χειρότερος; Ά.ς τό ξεκαθαρί
σουμε, μιά καί καλ1\: Λόγοι άρχής καi λόγοι προσώπου
ά.πέτρεπαν, δέν έπέτρεπαν τήν ά.νάθεση τής Κρατικf j ς συμ
φωνικής 'Ορχήστρας στό Μάνο Χατζιδάκι . Ό άνθρωπος είναι
ξένος στό χ&ρο τής κλασικής μουσ ικής. Δέν εχει καμιά
άρμοδιότητα. Είν' ενας άσπούδαχτος, έλαφρολαϊκός συνθέτης.
Ό ίδιος, διορθώνει καi τό συνθέτης. Δηλώνει " τραγουδο
ποιός"! Όπωσδ1\ποτε, στό είδος αύτό, ταλαντοϋχος. 'Οπωσ
δήποτε " άρέσων " σ·τόν Καραμανλfj. Είλικρινά, καi σέ
μiiς ! Μόνο που αύτά. δέν είναι λόγοι γιά νά τόν περιχυθοϋμε
καi Γενικό Διευθυντή τής Κρατικfjς Όρχήσ·τρας ΆθηνU>ν!
Μιλllσαμε γιά τό σκάνδαλο τ�;ς ξεθεμέλιωσης τοϋ νόμου.
Μ ιλ1Ίσαμε γιά τό φωτογραφικό Πρ. Διάταγμα. Γιά τό δ ιορι
σμό του, δπως συμβαίνει γιά καθετί άνώμαλο, τηρήθηκαν
δλα τά " τυπικά" μέτρα νομιμότητας. Ρωτήθηκε τό Α.Σ.Δ. Υ.
Ρωη\θηκε τό Συμβούλιο 'Επικρατείας. Ρωτi1θηκε τό Νομικό
Συμβούλιο τοϋ Κράτους. Δέ ρωτήθηκε δμως καi κανένας . . .
μουσικός! Ούτε ο ί μουσικοί μας " έπαίοντες ", ούτε τά συλλο
γικά δργανα τ&ν μουσικ&ν. Έχουμε, δηλαδή, μιά. αύθαίρετη
κυβερνητική παρέμβαση στ�Ί Μουσική έξέλιξη της χώρας.
Μέ χίλιες δυό " νομικές ", άλλ' οϋτε μιά μουσική προσυπο
γραφή! Τί χρειάζονται άλλα έπιχειρήματα; Ένας μουσικός,
γιά νά διοριστεί δάσκαλος Ώδικfjς στά δημόσια σχολειά μας
•

' Εθνική 'Αντιπροσωπεία, δηλαδή τό έθνος όλόκληρο ! Μόλις
κυκλοφόρησε τό " Θ " μέ τήν ά.ποκάλυψη του ι3λισθήματος
Τρυπάνη, ό ύπουργός έξανάγκασε τόν κ. Χωραφa νά βγεί
ν' ά.πανηΊσει καi νά τόν καλύψει, Καi ό κ. Χωραφάς τό έπραξε!
Βγήκε καί, μέ φερέφωνα δυό διαiιιστευμένους ρεπόρτερς
του προστατευτικου του κυκλώματος, τά . . . δ ιέψευσε δλα!
Στήν πραγματικότητα, έ:τιβάρυνε τή θέση του. "Ο,τι εχει
γράψει τό " Θ " παραμένει ά. δ ι ά ψ ε υ σ τ ο . "0,τι είπε ό κ .
Χωραφάς διαψεύδεται ά.πό τ ά πράγματα κ α i . . . τόν tδιο !
"Ολα θά εtπωθουν μέ τή σ- ε ιρά τους. 'Αναφερόμαστε, εύθύς,
στά κύρια : Δυό χρόνια τώρα, κάθε δυό μΊϊνες, φωνάζουμε
γιά τήν . . . ι'ι.νθυπολειτουργία της Λυρικής Σκηνής. Φτάσαμε
νά κρατϋ.με κατάστιχα τ&ν άργι&ν της. Ό . κ. Χωραφάς έδινε
τήν έντύπωση κωφάλαλου κ'ή Λυρική έξακολουθουσε νά ά.ργεί
καί, σπανίως, νά παίζει ! Τήν πρώτη χρονιά, γιά 80 παραστά
σεις, πραγματοποίησε 285 ά.ργίες ! Τή δεύτερη , γιά 98 παρα
στάσεις, εκανε 268 άργίες ! Παρένθεσιι: Έχουμε ένδεικτικά
ά.ναφέρε ι : Τό 1 951, μέ διεύθυνση του συγγραφέα Θ. Συνα
δ ινου - 25 χρόνια πρίν φέρουμε έξ 'Εσπερίας τό μαέστρο
Χωραφii - ή Λυρική εδωσε, σ' έναλλασσόμενο ρεπερτόριο
22 εργων, 264 παραστάσεις. οι 1 5 J ά.π' αυτές δόθηκαν στά
" 'Ολύμπια ", 24 στόν Πειραιά καί 89 στό τότε θερινό της. Ό
κ. Χωραφiiς κατάφερε νά φτάσει J 44 - δηλαδή 1 20, μόλις,
παραστάσεις λιγότερες. 'Αλλά, μέσα σέ . . . δυό χρόνια!
Κλείνει ή παρένθεση . Ό κ. Χωραφiiς - στίς δηλώσεις πού
ύποχρεώθηκε νά κάνει - έπιχείρησε νά διαψεύσει τά ά.διά
ψευστα, άρχίζοντας ά.π' τiς άργίες. Φόρτωσε τό φταίξιμο
στ1Ί δεδομένη άκαταλληλότητα του χτιρίου. Ή στενότητα
χώρου - ισχυρίστηκε - καθορίζει, ι'ι.ναπότρεπτα, τήν ά.πό
δοση της Λυρικ1ϊ ς σέ 12 παραστάσεις τό μήνα καί 1 8 άργίες!
'Αλλά, δπως είναι γνωστό, 11 Λυρική στεγάζεται στά σημε
ρινά " 'Ολύμπια" άπό τό 1 958 - κοντά είκοσι χρόνια. "Ολες
οί Γενικές Διευθύνσεις, δλ' αυτά τά χρόνια, μέ τίς ίδιες ά.πα
γορευτικές συνθηκες χώρου, δίναν κανονικά τiς παραστάσεις
τους ! Δεύτερη δικαιολογία Χωραφii, 11 χρησιμοποίηση στήν
όρχήστρα της Ε .Λ.Σ. τ&v μουσι κ&ν της Κ.Ο.Α. 'Αλλά, δπως
είναι γνωστό, ή Λυρικ1Ί κοντεύει τά . . . σαράντα. "Ολ' αυτά
τά χρόνια, μοιράζεται τούς ίδιους μουσικούς μέ τ�Ίν Κ ρατική
'Ορχ1Ίστρα Άθην&ν καί τή Συμφωνική Όρχ1Ίστρα της Ρα
δ ιοφωνίας. Γιατί, δλοι οί προκάτοχοι του έκ Στρασβούργου
Μεσσία, κατάφερναν νά δίνουν κανονικά τiς παραστάσεις τους;
Κακά τά ψέματα : 'Απαγορευτικά δρια χώρου καi όρχi1στρας,
γ ι ά τήν αϋξηση των παραστάσεων καί τή μείωση των ά.ργι&ν,
δέν ύπάρχουν. ''Υπάρχει , Ciλλωστε, μιά . . . εγκυριι διάψευση
τ&ν Ισχυρισμών Χωραφii. Τήν προσφέρει ό . . . ίδιος : Μέ τό
κυνηγητό του " Θ ", φέτος θά δώσει στά " 'Ολύμπια" 1 7
παραστάσεις περισσότερες άπό πέρσι καί 31 παρασ·τάσεις
περισσότερες άπό πρόπερσι! Αρα, τά " ά.παγορευτικά " δρια
11- Χwραφaς κατ αδικάζει Χwραφa!..
δεν είναι καθόλου . . . ά.παγορευτικά! Δυό χρόνια πασχίζαμε νά
Τό " Θέατρο" άσκεί Δημοσιογραφία. Πού σημαίνει ά.σκεί κάνουμε τόν κ. Χωραφa νά καταλάβει πώς δουλειά του 1)ταν ή
λ ε ι τ ο ύ ρ γ η μ α. Δέ βγαίνει γιά νά διαβάζεται ευχάριστα.
ύποδομή , ή έσωτερικ1Ί όργάνωση της λειτουργίας ηϊς Λιφι
Ζεί μέ τήν εγνοια της προκοπής καi της περιφρούρησης
κiiς, γιά νά μπορέσ·ει κάποτε νά δίνει καλύτερες καί περισσό
όρισμένων άξιών ο" αύτό τόν τόπο . . Καί, φυσικά, άο·κεί κρι
τερες παραστάσ-εις, μέ πολύ μικρότερες δαπάνες. 'Εκείνος τό
τικi1 . Δέν περιορίζετα ι , δμως, σέ λόγια. Προσκομίζει, πάντοτε
χαβά του : ' Αντί νά βάζει θεμέλια, άνέβαινε στά κεραμίδια
τ' άποδειχτικά του στοιχεία. 'Απ' τήν πρώτη στιγμή εκρινε
καί . . . κοκορευόταν μέ, άσύμφορα νοικιασμένα, ξένα χρυσά
βλαβερή τ�]ν άνάθεση της Λυρικής στόν κ.. Χωραφa. Τό είπε λαρύγγια καί χρυσοποίκιλτες παραστάσεις. "Ωσπου - έξα
άμέσως. Εl>θέως . Καί τό δικαιολόγησε. Οί κάθε λογής άνωμα ναγκασμένος, άπό τόν iiδη " ά.νοιχτό " ύπουργό του, νά δι
λίες, πού σωρεύτηκαν στό ίδρυμα, δικαίωναν καθημεpινά καιολογ1Ίσει τ' ά.δικαιολόγητα πάση Ουσ{α - βρέθηκε στήν
τίς έπιφυλ,άξεις μας. Ή δικτύωση δμως Χωραφa, μέ προστα άνάγκη νά έπικαλεστεί έπιχειρiηιατα πού . . . τίναξαν τόν
τευτικά κυκλώματα Τύπου, βραχυκύκλωνε τήν άποκάλυψη
'ίδιο στόν άέρα! Μ' eνα λόγο, ύπόγραψε τήν καταδίκη του, μέ
της άνωμαλίας στήν εύρύτερη Κοινή Γνώμ η . Κι ό χορός
τά ίδια του τά χέρι α . . . 'Οριστικά καί τελεσίδικα. ' Απόδειξη
κα�ά κρατουσε ! Δυό όλόκληρα χρόνια ! 'Ωστόσο, τέλειο εγ πρώτη : Τόν καιρό πού ό κ. Γενικός σπαταλουσε έκατομμύ
κλημα δέν ύπάρχει . Καί σηΊν περίπτωση Χωραφϋ. δέ.ν είχε
ρια έκατομμυρίων γιά ύπερπολυτελείς παραστάσεις βιτρίνας,
ύπολογιστεί σωστά ή ά.περιόριστη άντοχ1Ί του " Θ " στόν
μέ ξενοφερμένα καί χρυσοπλη ρωμένα άστέρια, τό θέατρο
ά.γώνμ γιά τ�]ν άλ1Ίθεια. Ή μαχόμενη Δημοσιογραφία δέν δέ διέθετε ύποφερτούς χώρους γιά τίς δοκιμές τών . . . !θαγεν&ν
καλλιτεχν&ν του. οι χορωδοί - είπε στυγνά κι άδίσταχτα έχει όλότελα χαθεί σ' αυτή ηΊ χώρα. Ή τακτική της σιωπής
λιποθυμουν στίς πρόβες! Τά λόγια του άκριβώς : « Τό Ιδι ο
φαινόταν ν' άποδίδει . "Ωσπου, κάποια στιγμ1Ί, ό ύπουργός
Πολιτισμοί:) καί Έπιστημ&ν κ. Τρυπάνης - ύποκρινόμενος [μέ τ ό μπαλέτο] συμβαίνει καί μ έ τήν αlθουσα χορωδίας, στή.ν
πειστικότατα, &ς τότε, τόν κωφάλαλο - βρέθηκε άναγκασμέ
όποία ό χώρος είναι τόσο μ ικρός, &στε νίι. λιποθυμουν συχνά,
πολλοί χορωδοί, σηΊ διάρκεια τ&ν δοκιμ&ν . . . » ! 'Απόδειξη
νος ν' άπαντήσει σέ μιά άνώδυνη ' Ερώτηση βουλευτ1;. Μέ
ά.συγχώρητη έλαφρότητα, ύπόγραψε μ ι ά ι'ι.πάντηση πού του δεύτερη : Τόσο μακάβρια, πού - Ιiν ό κ. Χωραφϋ.ς λέει άλ1Ί
θεια - δημιουργεί θέμα αυτεπάγγελτης δ ίωξ1Ίς του : Παρα
'χε συντάξει ό κ. Χωραφάς. Αυτό 1"ιταν ! "Ο,τι μέ τόση φρον
σιωπώντας εκθεση τΊϊς 'Υγειονομικής Έιτιτροπης, κρατάει
τ ίδα ά.ποκρύπτονταν, μονομιάς ξεμdσκαρεύτηκε ! Τό " Θ "
- εχοντας τέλεια γνώση τών θεμάτων πού καταπιάνεται σέ λειτουργία καί διευθύνει ενα θέατρο, άκατάλληλο εστω
καί γιά δίωρη παραμον1Ί άνθρώπων σ' αύτό! Άν δέν τολμiiτε
καί συναίσθηση της ι'ι.ποστολiiς του - ι'ι.ποκάλυψε, καταμέ
τρησε κι ι'ι.παρίθμησε, ενα πpός ενα, δλα τά ψεύδη πού ό κ .
νά τό πιστέψετε, διαβάστε αύτολεξεί τή δήλωσ1Ί του, στήν
κυβερνητική " Βραδυν1Ί ": «Άντi οί βουλευτές να διαστρε
ύπουργός είχε καλύψει μ έ τήν ύπογραφή του.Τό άδίκημα 1"ιταν
βλώνουν τήν άλήθεια, θά επρεπε πρώτα νά έπισχεφθουν τό
βαρύτατο. Ό ύπουργός πληροφορουσε ά ν α κ ρ ι β & ς τήν

καi νά . . . χορτάσει μαθητική καζούρα ( καϋμένε Βάρβογλη ! )
χρειάζεται πτυχίον 'Ωδείου! ' Επιτρέπεται ν ' άνεβαίνεις στήν
κορυφ1ί της μουσικ1ϊς ζω1ϊς του τόπου - νά γίνεσαι Γενικός
Διευθυντής της συμφωνικής Κρατικής Όρχ1Ίστρας - μέ
άπλή έπίδειξη της . . . φωτογραφίας σου; 'Αλλά καi παραπέρα .
Δημ ιουργείται πολύ π ι ό σοβαρό θέμα: Ό κ. Καραμανλής
κάνει βάναυση χρήση έξουσίας μέ τήν ά ν τ ι δ η μ ο κ ρ α
τ ι κ ό τ α τ α, πολλαπλ1Ί χρησιμοποίηση του Χατζιδάκι .
Τόν εχρισε : 'Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της 'Εθνικής
Λυρικής Σκηνής. Διευθυντή της Ραδιοφωνίας. Γενικό Διευ
θυντή τ�ϊς Κρατικής 'Ορχήστρας Άθην&ν. Δέ χρειάζεται νά
έξηγηθεί γιατί είναι άνεπίτρεπτ η , κι άπό κάθε πλευρά βλα
βερ1Ί, ή άνάθεση δλων τ&ν Μουσικ&ν έξουσΊ&ν του τόπου
σ' ενα καi μόνο πρόσωπο . Όποιο καi νά 'τανε. ' Ακόμα καi
άρμόδιο! Κ' είναι προκλητικό, σ" eναν τόπο πού μόλις γλύ
τωσε άπό εναν κληρονομικό Ciρχοντα κ' ενα σχιζοφρενή
δ ιχτάτορα, ή Ciρχουσα Νέα Δημοκρατία νά δημιουργεί καi
νά μάς έπιβάλλει μιά σειρά νέους διχτατορίσκους. Διχτατο
ρ ίσκος στήν Κρατικ1Ί. Διχτατορίσκος στή Λυρικ1Ί. Διχτατο
ρ ίσκος στό ' Εθνικό . . . Κ' έν& ή Κυβέρνηση όμιλεί κατά
μονοπωλίων κι όλιγοπωλίων, σ·τούς πνευματικοiJς καi καλ
λιτεχνικούς τομείς ( . . . μόνο σ' αυτούς;) ευνοεί προκλητικά
" μυαλοπ&λες" καi Μονοπωλεί - στήν περίπτωση πού μάς
άπασ·χολεί - τή μουσικ1Ί ζωή καi πρόοδο ηϊς χώρας. Ή . . .
mιιlti. χρησιμοποίηση του Μάνου Χατζιδάκι άπό τή Νέα
Δημοκρατία δέν άντιτίθεται μόνο στίς κο ινωνικές καi πολιτι
κές άξιώσεις τ&ν καιρ&ν. 'Αντιστρατεύεται τό βαθύτερο νόημα
ηϊς ίδιας της Δημοκρατίας . 'Ενδεικτικό : Ό καθηγητής Γ.
Κουμάντος, του φιλοΜάνου " Βήματος ", ζ�Ίτησ-ε έγγράφως
άπό τό Διοικητικό Συμβούλιο της Ε . Ρ.Τ. τήν ά.παλλαγ1Ί του
Χατζιδάκι άπ' τά καθ1Ίκοντα του Διευθυντή ηϊς Ραδιοφωνίας,
μόλις διορίστηκε καί σ·τήν Κ.Ο.Α. Καί ο·ηΊριξε τήν πρότασ1Ί
του στά έξης : « Α' Στό χαρακτ1Ίρα της Ε . Ρ.Τ. ώς 'Οργανισμου
μέ ουνεχ1ϊ καλλιτεχνική καί ψυχαγωγική λειτουργία, πού
τΊ]ν άσκεί ώς φορέας δημόσιας ευθύνης σέ δημοκρατούμενη
χώρα, καί Β', στ1Ίν πεποίθηση δτι ή παράλληλη λειτουργία
αύτοτελ&ν Κρατικ&ν Καλλιτεχνι κ&ν Όργανισμ&ν άποβλέ
πει καi ση]ν άνάπτυξη καλλιτεχνικfiς-πνευματικfiς ζωής,
άλλά καί στήν προσφορά έπαρκ&ν δυνατοτήτων γιά δημιουρ
γ ικ1Ί δραστηριότητα καί άξιοποίησ·η του πνευματικου καi
καλλιτεχνικου δυναμ ικου του τόπου ο·τήν ευρύτερη δυνατή
εκταση . Ή ύπαγωγ1] δύο ii περισσοτέρων τέτοιων Όργανι
σμ&ν στό αύτό πρόσωπο, μέ συνέπεια τόν άποκλεισμό Ciλλων,
άντιστρατεύεται καί τήν έκπλήρωση της παραπάνω έπιδιώ
ξεως άλλά καί τήν ουσία του δημοκρατικοϋ πνεύματος».
Τί λέγαμε; 'Ασφαλώς, δέν . . . στώμεν καλ&ς ! . .
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θέατρο. οι ύπάλληλοι της Ύγειονομικης Έπιtροπ1ϊς πάντως,
πού τό έπισκέφθηκαν, τό βρηκαν άκατάλληλο, δχι μόνο γιά
λυρικό θέατρο, άλλά άκαtάλλ1ιλο γιά νά φιλοξενήση εστω
καί γιά δυό ώρες άνθρώπους. Δέν ύπάρχουν καμαρίνια, έξαερι
σμός κτλ. κτλ.». Γιατί νά συνεχίσουμε; Όποιος καί νά σέ
προστατεύει , πάει πολύ νά 'σαι δυό όλόκληρα χρόνια Γενικός
Διευθυντής της μοναδικης στή χώρα Έθνικης Λυρικfjς Σκη
νfjς, νά σπαταλaς τό δημόσιο χρημα γιά " μεγάλες παραστά
σεις ", κοσμικές πρεμιέρες κι iiλλα κουραφέξαλα, καί νά μήν
εχεις - μέσα σέ δυό όλόκληρα χρόνια! - έξασφαλίσει τά
·πιό βασικά γιά τή στοιχειώδη λειτουργία ένός θεάτρου ! . .
Ε!λικρινά, Ιiν δλ' αύτά τά 'χε έγκαίρως έπικαλεστεί, δέ θά
γκρινιάζαμε πού κλείνει τό θέατρο . . . συχνότερα άπ' δ,τι
τό άνοίγε ι . Θά τόν προτρέπαμε νά τό κλείσει όριστικά !

:Jf. Ό ε ύ νοημέν ος τη ς Έφταετί ας

Στό σύντομο διάλειμμα τ�ϊς " άπελευθέρωσης " άκούγαμε
συχνά " ό Λαός δέν ξεχνa . . . ". · Ητανε σκέτο σύνθημα!
. Δυστυχώς, ξεχνaμε εϋκολα. Σά λαός, δέν εχουμε μνήμη. Καί,
κάθε τόσο, τό πλη ρώνουμε άκριβά. Μ ιά " άποσιώπηση "
καλλιεργείται εντεχνα γιά τό παρελθόν Χωραφa. Δέ Θά συνερ
·γήσουμε. Πεποίθηση δικ1Ί μας: " Ό Λαός νά μήν ξεχνa, μόνο
τότε Θά νικa ! ". Δι' δ, άνοίγουμε τό Φάκελο τfjς 'Εφταετίας
Δημητρίου Χωραφa, τοϋ Γεωργίου καί της Εύθυμίας. Συνο
πτικό σημείωμα : Τόν κ. Χωραφa μας τόν κάΘησε στό σβέρ
κο τfjς Λυρικi)ς Σκηνi)ς 11 , δοτή άπό τή Χούντα, κυβέρνηση
ΈΘνικi)ς 'Ενότητας. Τόν προωΘοϋσε ό πανίσχυρος στά Μου
·σικά πράγματα, άκαδημαϊκός τi)ς χούντας Μενέλαος Παλ
λάντιος. Τόν έπέβαλε ό πολύς Κωνσταντίνος Τσάτσος, όπουρ
γός τότε Πολιτισμοϋ καi 'Επιστημών, όπεύΘυνος γιό τή με
ταχουντικ1Ί κακοδαιμονία δλων τών πνευματικών, καλλιτεχνι
κών καi πολιτιστικών μας πραγμάτων ! Ό κ. Χωραφaς, δταν
.έπικάθησε τi)ς Λυρικi)ς, παρίστανε τό νεόκοπο Μεσσία·
τόν πρωτοεμφανιζόμενο μάγο. Όταν iiρχισε νά ψιθυρίζεται
ή συνεργασία του μέ τή Χούντα, μ ίλησε περί διευθύνσεών του
πρiν άπ' αύτή . Στά δυό χρόνια πού πέρασαν, δλο καί τiς π1Ί
γαινε μακρύτερα. Στήν περιβόητη πρές κόνφερανς ( 1 6 Νοέμβρη
'76) δήλωσε, κατηγορηματικά, πώς διευθύνει στή Λυρική άπό
τό '64. Φυσικά, είπε ψέματα ! Ό Φάκελός του άναφέρει όπεύ
Θυνα πώς μόνο μιά φορά, καλεσμένος άπό τόν Παλλάντιο,
<5ιεύθυνε μόνο ενα cργο, τό " Ντόν Τζιοβάνι ", σέ 3 παραστά
σεις τό Μάρτη τοϋ '66 καi 3 έπαναλ1iψεις τό Μάρτη τοϋ '67.
Ό Φάκελός του πιστοποιεί ύ π ε ύ Θ υ ν α πώς 11 'Εφταε
τία τi)ς Χούντας ήταν γιά τό Χωραφa 11 χρυσή έποχή τi)ς μαε
-στρικi)ς σταδιοδρομίας του ! 'Ενώ ζοϋσε, κατοικοϋσε κ' έρ
γαζόταν μόνιμα, είκοσιδυό όλόκληρα χρόνια στό Παρίσι,
δταν έπικράτησε ή Χούντα ερχεται στήν 'Ελλάδα τών Συν
ταγματαρχών δυό, τρείς καi τέσσερις φορές τό χρόνο ! Καί
διευθύνει τά πάντα - λαμπρύνοντας τiς καλλιτεχνικές έκ
δηλώσεις τi)ς Χούντας ! Διευθύνει, δυό φορές, στό Φεστιβάλ
ΆΘηνGJν. Διευθύνει, iiλλες δυό φορές, στά Δημήτρια τi)ς Θεσ
σαλονίκης. Διευθύνει, τριάντα φορές, στήν 'Εθνική Λυρική
Σκην1i ! Διευθύνει, όχτώ φορές, τήν Κρατική Όρχ1iστρα 'Α
θηνών. Διευθύνει, κάθε φορά, καi τή Συμφωνική 'Ορχήστρα
τfjς Ραδιοφωνίας. Διευθύνει, εξη φορές, τήν Κ ρατική 'Ορ
χήστρα Θεσσαλονίκης. Δέν άφ1)νει νά τοϋ ξεφύγει τίποτα!
Δεκατέσσερις βουλευτές τi)ς 'Αντιπολίτευσης κατάγγειλαν
fiδη στή Βουλή (Έρωτ. 2.887 /7.6.76): « . . . Ό περισσότερον
μετακληθεiς καί, φυσικά, πλουσιοπάροχα πληρωθείς έπi
Χούντας 1'ιταν ό κ. Δημ. Χωραφaς ». 'Ωστόσο, τό ά.νατριχια
στικό αύτό γεγονός δέν έμποδίζει τόν κ. Χωραφa νά διοικεί
καi νά . . . όμιλεί : « "Ώς τώρα, ε"ίχαμε στή Λυρική στρατηγούς.
Τώρα ύπάρχει ενας ίiνΘρωπος ε!δικός». [ 'Υπονοεί, σεμνά, τόν
έαυτούλη του! ]. Μέ τή διαφορά πώς ή Λυρική, άπό τ�Ίν ίδρυ
σή της, δέν είχε ποτέ Γενικό Διευθυντή, στρατηγό. Μόνο
ό στρατηγός Παξινός ύπi)ρξε Διοικητής τοϋ χουντικοϋ Ο.
Κ.Θ.Ε. ( 1 970 - 74) άλλά, ταυτόχρονα ύπfjρχε άλλος Γενικός
Διευθυντής στήν Ε.Λ.Σ. Αλλωστε, 11 ϋπαρξη τοϋ στρατηγοϋ
δέν ένόχλησε ποτέ τόν κ. Χωραφfι. 'Υπη ρέτησε ύπό τiς δια
ταγές δλων των Γενικών ΔιευΘυντGJν τfjς Ε.Λ.Σ. στή διάρκεια
της 'Εφταετίας. Δέν iiφησε παραπονεμένο κανέναν! Οϋτε κάν
τόν κ. 'Ηλία Παπασπυρίδη ! Καί, στόν προθάλαμο τοϋ στρα
τηγοϋ έμφανιζόταν- καi σέβη ύπέβαλλε! Συμπερασματικά: Νά
περιφρονεί τό χουντικό στρατηγό καi τήν κατοχική περίοδο
της Μουσικfjς μας ζωης. Νά περιφρονεί, δμως, καi τόν έαυ
τό του, πού τόσο έντατικά. τήν ύπηρέτησε! Αλλωστε, έπi στρα
τηγοϋ Παξινοϋ κι άρχιμουσικοϋ Παρίδη, ό κ. Χωραφfις είδε
•
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προκοπή καi χα'tρι ! Άς καταγράψουμε, πάλι, τ' άποδειχτικά
στοιχεία τοϋ Φακέλου - άπόλυτα έλεγμένα και όπεύθυνα.
Σύμφωνα μ' αύτά, ό κ. Χωραφfις διεύθυνε στή Λ υ ρ ι κ ή Σ κ η
ν ή έπι Χούντας, πέντε εργα, σέ εξη άνεβάσματα. Συνολικά,
τριάντα παραστάσεις της ' Εφταετίας εχουν τ' δνομά του!
Άναλυτικά : Στήν περίοδο 1 968 - 69, εξη παραστάσεις " Κάρ
μεν " : 8, 1 2, 1 4, 1 6, 20 καί 22 Μάρτη 1 969. Στήν περίοδο
1 969 - 70, τέσσερις παραστάσεις " Τροβατόρε " : 23, 25, 28
και 3 1 Γενάρη 1 970. Στή ν περίοδο 1 972 - 73, δυό νέα εργα :
Πέντε παραστάσεις " Έτσι κάνουν δλες " : 9, 1 1 , 1 4, 1 8 καi
24 Φλεβάρη 1 973. Καί, άλλες πέντε παραστάσεις " 'Αλιείς
μαργαριταριών " : 1 , 8, 1 0, 1 2 καί 14 'Απρίλη 1 973. Στήν
περίοδο 1 973 - 74, άλλα δυό εργα : Έξη παραστάσεις " 'Α
λιείς μαργαριταριών " : 14, 1 6, 22, 26, 28 καi 30 Δεκέμβρη
1 973. Καί, τέσσερις παραστάσεις " 'Ιπτάμενο Όλλανδό " :
5, 7, 1 7 καi 1 9 'Απρίλη 1 974. Μ ιά άνάσα καί, άμέσως, ενα
δεύτερο κατάστιχο συνεργασίας, μέ τήν Κ ρ α τ ι κ ή Ό ρ
χ ή σ τ ρ α Ά Θ η ν ω ν, τόν καιρό τfjς Χούντας: Στήν έξαετία
1 968 - 1 973, 1'ιρθε καί διεύθυνε όχτώ συναυλίες - δί νοντας . . .
α"ίγλη, στiς μουσικές έκδηλώσεις τi)ς Διχτατορίας, σά μαέ
στρος έκ Παρισίων ! 'Αναλυτικά, διεύθυνε τήν Κ.Ο.Α. : Στiς
1 3 Φλεβάρη καi στiς 25 Νοέμβρη 1 968 - δυό ταξίδια ! Στίς
3 Μάρτη 1 969. Στiς 2 Φλεβάρη 1 970. Στiς 25 Γενάρη 1 97 1 .
Στίς 3 1 'Ιούλη 1 972. Τήν 1 η τ' 'Απρίλη καi στiς 1 3 τ' Αύγού
στου 1 973 - δυό ταξίδια! Τρίτο κατάστιχο συνεργασίας του,
μέ τήν Κ ρ α τ ι κ ή Ό ρ χ ή σ τ ρ α Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς,
τόν καιρό τfjς Χούντας, πάντα. Ό κ. Χωραφfις, άνεβαίνοντας
καί στ�Ί Θεσσαλονίκη, διεύθυνε ίiλλες εξη κατοχικές συ
ναυλίες: Στίς 1 2 Φλεβάρη καi στiς 2 Δεκέμβρη 1 968 - δυό
ταξίδια. Στiς 3 Μ άη 1 97 1 . Στίς 28 Φλεβάρη 1 972. Στίς 26
Φλεβάρη 1 973. Στiς 1 8 Μάρτη 1 974. Ή καταγραφή τfjς
δραστηριότητας Χωραφa, χρονιά μέ χρονιά τi)ς Διχτατορίας,
δ ίνει πιό παραστατική είκόνα τ&ν όπηρεσιών του στήν 'Ελ
λάδα τών Συνταγματαρχών : 1 968: Φλεβάρη στήν Κ.Ο.Α .
καί σηΊν Κ .Ο.Θ., Νοέμβρη στ�1ν Κ.0.Α., Δεκέμβρη στήν
Κ .Ο.Θ. 1 969 : Μάρτη, καί στήν Ε.Λ.Σ. και στήν Κ.Ο.Α.,
Όχτώβρη στά Δημήτρια Θεσσαλονίκης. 1 970 : Γενάρη στήν
Ε .Λ.Σ., Φλεβάρη στήν Κ .Ο.Α. 1 97 1 : Γενάρη στήν Κ.0.Α.,
Μάη στήν Κ.0.Θ. 1 972 : Φλεβάρη στήν Κ .Ο.Θ., 'Ιούλη
στό Φεστιβάλ 'Αθηνών, Όχτώβρη στά Δημ1)τρια Θεσσα
λονίκης. 1 973 : Φλεβάρη στήν Ε.Λ.Σ. καί στήν Κ .Ο.Θ., 'Α
πρίλη μ' άλλο εργο, ξανά στήν Ε.Λ.Σ. καί στ�1ν Κ.Ο.Α. Τόν
Αϋγουστο στό Φεστιβάλ 'Αθηνών καi τό Δεκέμβρη, ξανά
στήν Ε.Λ.Σ. 1 974 : Μάρτη σηΊν Κ.Ο.Θ. καί 'Απρίλη στήν
Ε.Λ.Σ. Νά σημειώσουμε πόσα ε!σέπραξε συνολικά καί κατά
περίπτωση ; Πόσο συνάλλαγμα εβγαλε στήν 'Εφταετία; Όλα
ύπάρχουν. Κι δλα είναι σέ βάρος του. Άλλ' ή τόσο έντατική
καί πλούσια χρ\1σιμοποίηση τοϋ κ. Χωραφa έπi Διχτατορίας
φανερώνει πολλά : 'Ασφαλώς, διάθετε κάποια πρόσβαση πρός
τό καθεστώς τ�ϊς Χούντας:' Αλλιώς,δέ θά χρησιμοποιόταν τόσο
συχνά. 'Ασφαλώς, ήταν φίλος τοϋ καΘεστΙJ'Jτος των Συνταγμα
ταρχών. 'Αλλιώς, δέ θά έρχόταν έθελοντικά, άπό τό άντιστα
σιακό τότε Παρίσι, νά σπάει - δυό, τρείς καί -τέσσερις φορές
τό χρόνο - τ�1ν άπομόνωση, στήν όποία κρατοϋσαν τ�1 Δι
χτατορία ο[ σεβόμενοι τόν έαυτό τους, ελληνες καί ξένοι, καλ
λιτέχνες. Ή Θέση του έπιβαρύνεται άπελπιστικά, ά.πό μιά σει
ρά άδιαμφισβήτητα γεγονότα: Κατοικοϋσε, ζοϋσε κ' έργαζό
ταν μόνιμα, ε!κοσιδυό όλόκληρα χρόνια, πρίν άπό τήν 2 1 η
'Απριλίου, στό Παρίσι. Κανένας δέ μποροϋσε, χωρίς τή δική
του Θέληση, νά τόν φέρει. Οϋτε κάν βιοποριστικοί λόγοι τόν
άνάγκαζαν νά ύπη ρετ�)σει τήν άνΘελληνική Χούντα. Ούδείς
άλλος, Έλληνας η ξένος καλλιτέχνης εσπαζε τόσο συχνά τή
διεθνfj καραντίνα τοϋ άνελεύθερου καθεστώτος. Μπορεί ό
Παλλάντιος κι ό Π αρίδης νά παίξανε άκόμα πιό σημαντικό
ρόλο στά Μουσικά πράγματα έπl Διχτατορίας. Ειναι σέ βάρος
τους. Άλλ' αύτό, οuτε άπαλλάσσει, ούτε έλαφραίνει τή δεινή
Θέση Χωραφa ένώπιον τοϋ εθνους. Ό μετακλημένος στήν Ε .
Λ.Σ. , μ έ ε!δικό συμβόλαιο άπό τόν ίδιο Χωραφii, έξαίρετος
βαθύφωνος Φραγκίσκος Βουτσίνος, χωρίς ίσως νά τό καταλά
βει, εδωσε τή χαριστική βολή στό Χωραφii, πού καθόταν δί
πλα του, δηλώνοντας περήφανα στήν ίδια πρές κόνφερανς:
'Επi Δ ικτατορlας μέ ;ωλέσαιι έπανειλημμένα, άλλά δέν ήρθα
ποτέ !. .'Ο πιό μεταχειρισμένος, ό πιό εύνοημένος άπό τή Χούν
τα μαέστρος, άντί ν' άποδοκιμαστεί η ν' άγνοηθεί, τιμήθηκε
κιόλας άπό τή Νέα Δημοκρατία! Τόν άνακ1)ρυξαν, μετά βα'tων
καi κλάδων, Γενικό Δ /ντή τi)ς ΈΘνικfjς Λυρικfjς Σκηνfjς. Οι. . .
δημοκράτες πού, παρασκηνιακά, τόν στηρίζουν καί τόν κρα
τοϋν, iiς τόν καμαρώνουν ! Εtκόνα τους είναι. Καi τούςμοιάζει. . .

:J(. Λ υρική : Έ κτόπιση στο Έλληvικο ερ γο !

Ή Νέα Δημοκρατία δi: φαίνεται πώς θά μπορέσει νά έπανα
φέρει τήν έκτόπιση . Ό κ . Χωραφ�ς τήν έφαρ.μόζει κιόλας

, πληρωσε πρ&το.
στό δικό του ντοβλέτι ! Τό έλληνικό εργο την
Παρανόμως! Ή μιά καί μον� δ�κή κρα� ικ� Όπερ α της χ� ρας
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ται μi: έκατό έκατομμύρια τ ? χρόνο! !"Ρ άψαμε, , μιά. φορά, στ?
τεϋχος 44 - 45. Γράψαμε, δευτερη , στο 5 1 - 52. Αληθειες, που
μένουν άπρόσβλητες, άδιάσειστες, . άδιάψευστε� ! Άλλ' �νας
.
ρεπόρτερ, άπό τούς δήθεν . . . αι ποπτο ς , που ένεφα ισθη
1!!
,
. υ
y
πρός ύπεράσπισιν τοϋ κ. Χωραφα, γραφει - και . . � αυτοτι
μωρούμενος ύπογράφ � ι - τ � έ� f'Ι $ : « Ό. κ :. Χωf.αφ?ς κατη
γορείται γιά " άδιαφοpια . προς.. τα .ελλιι.1ιιι�α εργα , � νω ε�ναι
_ ε 11οι τα
γνωστό [ πόθεν;] - ασχετως αν δεν το ομολογουμ
_ � (; _
[άντίθετα, έμείς τό διαψεύδουμε κατηγορ ηματικα) οτι
εργα
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έλλψικά δέ11 ύπάρχου11 "». Καί, παρ 0; κατω, ό ιδιος δf'\�εν
_
άνύποπτος ρεπόρτερ συμπληρώνει : « Ο κ. Χωραφας επι 
κρίνεται πού δέν περιλαμβάιιει στά προγράμματα τής Λυρικιjς
Ι!.ρ γα έλλ η ιιιιcά. " Ποιά έργα " , λέει ό ιc. Χωραφθ.�». Άπάν�
τηση πρός πάντα . . . . άνύποπτο.ν : Πεν!_1ντα - αρι �μητικα
;
50 - όπερες! Καί, πολυ περισσοτερες οπερετες και χορο
δρ άματα! Ρεπερτόριο, δηλαδ1i, γιά πενήντα χρόνια! Άς άρχί
σουμε άπό τούς παλιότερους Έφτανησιωτες. Τόν Παuλο
Καρρέρ καί τό Σπυρίδωνα Ξύνδα. Ό Καρρέρ παιζόταν,
πρίν άπό 1 30 χρόνια, όχι μόνο στήν πατρίδα του Ζάκυνθο,
τήν Άθ1iνα κι ίiλλες έλληνικές πό� εις Άνεβαζότ�ν μέ τιμές
:
στό Μ ιλάνο ! "Εχουμε τέσο·ερις, άπο τις δώδεκα, οπερές του.
Μέ τό " Μάρκο Μπότσαρη " εΙχ' έγκαινιάσει , άπό τό 1 858,
μιά σειρά όπερες μέ θέματα άπ' τή νεότερη έλληνική ίστορία.
Δουλειά μιϋ.ς Έ θ ν ι κ 1; ς Λυρικf'\ς Σκηνης νά παρουσιά
σει δσα εργα του ύπάρχουν. Δουλειά της νά ψάξει νά βρεί
καί τ' ίiλλα του ! Όσο γιά τόν Ξύνδα, μϋ.ς ίiχει άφi1σει τόν
" 'Υποψήφιο βουλευη) " - τήν πρώτη όπερα πού γράφτηκε
άπευθείας σ' έλληνικό λιμπρέτο τοϋ 1 . Ρινόπουλου. ( Πρωτο
άνέβασμα 1 867 στήν Κέρκυρα καi 1 888 στή � 'Αθήνα) . �έκα
όπερες εχει γράψει μόνο ό Σαμάρας, που συναγωνιζ? ταν
στή Σκάλα τοϋ Μ ιλάνου τόν Πουτσίνι καi τό :'-εονκ� βαλο !
Άλλες όχτώ, ό Λαυράγκας. Πέντε ό Καλομοιρης. Εξη ο.
Σκλάβος. Δυό ό Νεζερίτης. Κι άπό μιά, ό Βάρβογλης, ό Πε
τρίδης, ό Καρυωτάκης, ό Σόλων Μ ιχαηλίδ.11 ς, ό Κου�τού
ρωφ, ό Παλλάντιος, ό Ξη ρέλλης .Τέσσεριc, ο Σακελλαρι?ης!
Μ ιλϋ.με πάντα γιά όπερες . Γιατί, ό Σακελλαρίδης - δπως
θά ξέρει κι ό κ. Χωραφϋ.ς - εχει γράψει, κυρίως, όπερέτες.
Δέ θά έπιμείνουμε τώρα στiς έλληνικές όπερέτες. Θ' άνα
φέρουμε μόνο πώς ύπάρχουν τέσσερις του Σαμάρα καί τρείς
του Λαυράγκα! Γιά νά . . . ρωτάει, φαίνεται πώς τ' άγνοεί κι
αύτά ό . . . στρασβουργιανός " άναμορφωτής " της Λυρικης!
Μ �iπως θά 'πεφτε λίγο σέ μιά έλληνικ1) Λυρι κ1) Σκηνή νά
παρουσιάσει τ1) μοναδική όπερα τοϋ Δημi1τρη Μ ητρόπουλου ;
Ή πρώτη παράσταση τ η ς " 'Αδελφ ή ς Βεατρίκης ", σέ κεί
μενο τοϋ Μωρiς Μαίτερλιγκ, στήν 'Αθήνα τοϋ 1 9 1 9, μέ τήν
Κατίνα ΠαΕινοϋ, νεαρή τότε τραγουδίστρια, εχει άφ1iσει
έποχή ! Θά μακραίναμε πολύ ίiν άναφέραμε, μ' δλους τούς
τίτλους καί τ' Cίλλα στοιχεία, τiς πεν1;ντα νεοελληνικές
δπερες, τίς ίiλλες τόσες όπερέτες - άπαραίτητες ο: τό ρε
περτόριο ένός έθνικοu λυρικοϋ θεάτρου - καi τ' αξιολο
γότατα χοροδράματα, άπό τό Λεβίδη ίσαμε τό Σισιλιάνο.
Καί , φυσικά, σ' αύτά δέν ύπολογίσαμε τiς όπερες, μέ τήν
πιό πλατιά εννοια τοϋ δρου - άκριβέστερα τά μοντέρνα
σκηνικά εργα - τ&ν νεότερων ('Απέργη , Βλαχόπουλου, Κου
νάδη, Κουρουποϋ, Μαμαγκάκ1ι, Τερζάκ1ι κ .Cί. ) πού παίζον
ται μ' έπιτυχία στό έξωτερικό. Οϋτε ύπολογίσαμε τi γρά
φεται καi τί θά γραφτεί στό μεταξύ. Καί τί μπορεί νά γραφτεί
μέ μιά μεθοδική τόνωση τοϋ είδους, μέ παραγγελίες, μέ δια
γωνισμούς κ.λπ. Γιά όσους ξέρουν τά έλληνικά πράγματα καi
τ' άγαπϋ.νε, δλ' αύτά - λίγο πολύ - εΙναι γνωστά. Ένα
εΙναι άπαράδεχτο : Ό Γενικός Διευθυντής της μιϋ.ς καί μονα
δικf'\ς στή χώρα Λυρικf'\ς Σκηνf'\ς νά ρωτάει πονηροαφελως :
Ποιά έλληνικά εργα; . . .
_

:Jf. τα μπλα μπλα μπλα τοϋ κ. Χ ωραφa

Ό Διάβολος καi τό λι βάνι ! Ίδια κι δμοια τά πάει ό Χωραφaς

μi: τό έλληνικό εργο. Τό άποφεύγει συστηματικά. Τό άγνοεί
πεισματικά. Κι άποπάνω, σούρνει κ' ενα σωρό άνακρίβειες.

Γιά τήν πρώτη καί βαρύτερη - η)ν άνυπαρξία έλληνικ&ν
εργων - έλπίζουμε ν' . . . άποστομώθηκε ! Άν όχι, ύπάρχει
καιρός ι'ι'ις τ' aλλο τεύχος. 'Ανακρίβεια δεύτερη : «Mi: τί
χρήματα νά παρουσιαστούν τά έλληνικά εργα ; - λέει ό κ .
Χωραφϋ.ς». Άπάνηιση : M i: πολύ λιγότερα, άπ' δσο κόστι
σαν δλα τά εργα πού άνέβασε ση)ν ΕΛΣ, έκτός άπό τό " Βα
φτιστικό", τήν "Κασσιανή" καί τό "'Ανοιξιάτικο παραμ � θι".
Γιατί, ό λ α τά ξένα εργα κόστισαν π ο ). λ α π λ α σ ι ω ς
περισσότερα, άπό τά έλληνικά. ' Η παραδοξολο � ία .Χωραφa
.
_
- δτι τό κόστος άνεβάσματος των ελληνικων
εργων
εΙναι
μεγαλύτερο άπό δλων των ξένων καί . . . άβάσταχτο γι&. τόν
προϋπολογισμό της Λυρικ1ϊς ( πού σπαταλάει έκατομμύρια
γιά τούς "Γάμους", τόν "Πρόξενο" καί τ�)ν πολύχρυση
""Αννα Μπολένα") - γίνεται πιστευτή μόνο άπό τόν κ.
Τρυπάνη ! "Ολοι ο[ ίiλλοι είμαστε σέ θέση νά γνωρίζουμε
δτι τό κόστος ένός εργου άνεβαίνει άπό τiς μετακλήσεις
ξένων πρωταγωνιο·τ&ν καί τά πολλά καί πλούσια κοστούμια
- πού, καί τά δυό αύτά, δέ συντρέχουν στό άνέβασμα τ&ν
έλληνικων εργων. Τά σκηνικά κοστίζουν όλοένα λιγότερο,
γιατί τά εργα άνεβαίνουν λιτότερα. 'Αλλά, τό ψεϋδος εχει
καί . . . ούρά : «'Ο κ. Χωραφaς ύπενθύμισε δτι τό όρατόριο
τοϋ Γιάννη Χρήστου δέν έκτελέστηκε [σ' αύτό . . . κυριολε
κτεί ! ] τό καλοκαίρ ι , έλλείψει πιστώσεων». Τρίτη , αύτ1; ,
άνακρίβεια. Καi τρίτ1ι άπάντηοΊι : Τό άνέβασμα του όρατό
ριου δέ ματαιώθηκε άπό ελλειψη χρημάτων. Άλλα . . . λεφτά
φταίξανε : Τά 26' λεφτά της διάρκειας τοu εργου. Ό κ . Χωρα
φϋ.ς άνάγγειλε τίς "Πύρινες γλωσσες" γιά δίωρο πρόγραμμα
του Φεστιβάλ Άθηνων, άγνοώντας τή λιγόλεπτη διάρκεια
τοϋ εργου ! Σέ παρόμοιες περιπτώσε ις, άντi νά προσθέτουν
κι ίiλλες άνακρίβειες, καταπίνουν i) . . . καίνε τή γλώσσα τους !
'Ανακρίβεια τέταρτη : «Οί παραστάσεις έλληνικων εργων
δέν μπορούσε νά εΙναι περισσότερες γιατί ο[ θεατές λιγο
στεύουν μέρα μέ τή μέρα». Κι άλλιως : «Τά έλληνικά εργα
κατέβηκαν δταν οί θεατές ίiρχισαν νά φτάνουν στούς 100,
όπότε δέν έπρόκειτο γιά προβολ1i , άλλά γιά ρεζίλεμα». Στήν
άνακρίβεια αύη) δέ χρειάζεται άπάντηση. Ό κ. Γενικός
. . . αύτοδιαψεύδεται κατηγορηματικά, δίνοντας τά παρακάτω
στοιχεία : «Τό ' "Ανοιξιάτικο παραμύθι" στiς 4 παραστάσεις
του προσείλκυσε 2.2 1 6 θεατές ( 1 430 είσιτήρια καί 786 προσκλi1σεις), ένω ή "Κασσιαν1ϊ' συγκέντρωσε 1 .244 θεατές στiς
3 παραστάσεις της (800 είσιτ1iρια καi 444 προσκλi1σεις)».
Μ ιά άπλή διαίρεση άποδεικνύει : Τό "'Ανοιξιάτικο παραμύθι"
συγκέντρωσε, κατά μέσο δρο, ο·τήν καθεμιά άπό τίς 4 παρα
στάσεις του 554 θεατές ! Ή έν . . . Μ εγάλη Έβδομάδι παι
χθείσα "Κασσιανή" συγκέντρωσε, στήν καθεμ ιά άπ' τίς 3
παραστάοΈις της, 4 1 5 θεατές ! Μ ' Cίλλα λόγια, όχι ρεζίλεμα
πού λέει ό κ. Χωραφaς, άλλ' άπίστευτη έπιτυχία ! 'Ανακρί
βεια πέμπτη : «Στό σημείο αύτό, ό κ. Χωραφaς λέει δτι
ή Λυρική δέν εχει άρνηθεί νά δεχθεί νέο εργο. Ποϋ εΙναι
όμως ;». 'Απάντηση : Αύτό τό . . . φυλaμε γιά τό έπόμενο
τεϋχος. 'Ωστόσο, μόνο σέ μϋ.ς, εχουν φτάσει τέο·ο·ερις διαμαρ
τυρίες γιά εργα πού 'χουν ύποβληθεί καί . . . "δέν ετυχον
ε!σέτι ούδεμιaς άπαντ1iσεως". Δέν τά κατονομάζουμε γιά νά
j.ιή προβληθούν. Δέν τά ύποστηρίζουμε. Άν θέλει, άμφι βάλ
λουμε κιόλας γιά η)ν άξία τους : Προτού, δμως, τά "διαβάσει",
κυρίως προτοϋ τ ' άπορρίψε ι , δέν έπιτρέπεται νά βγαίνει στούς
δρόμους καi νά ρωτάει : που εΙναι ; 'Ανακρίβεια εκτη :
Ό κ. Χωραφaς έπικαλείται συχνά τό φετινό άνέβασμα δ υ ό
έλληνικων εργων. Στήν πραγματικόηιτα, πρόκειται γιά . . .
ενα καi ενα πέμπτο εργου ! Τό χριστουγεννιάτικο "Δαχτυ
λίδι" κ' ενα άπό τά πέντε χοροδράματα της " Βραδυaς Μπα
λέτου". Γιά νά τελειώνουμε : Ό κ. Γενικός άνάλαβε τή Λυ
ρική άπό τόν τελευταίο διευθυντ1Ί τf'\ς 'Εφταετίας μέ προγραμ
ματισμένα, γιά τήν περίοδο 1 974 - 75, πέντε έλληνικά εργα :
Τρείς όπερες ( 'Ανοιξιάτικο παραμύθι , Δαχτυλίδι μάνας,
Μάρκο Μπότσαρη ) καi δυό όπερέτες ( 13αφτιο·τικό καi Πα
ραπ1iγματα) . Μ έσα, δχι σέ ενα, άλλά σέ τρία χρόνια, ό κ .
Χωραφaς άνέβασε μόνο τ ά τρία άπ' αύτά ! Καi π ι ό χει ροπια
στά : 0[ 1 5 παραστάοΈις το() " Βαφτιστικού" άντιπροσώπευαν
τό J /5 των 80 συνολικά παραστάσεων τf'\ς περιόδου 74 /75.
ο ι 7 παραστάσεις "Παραμυθιού" καi "Κασσιανης" άντι
προσώπευαν τό 1 /14 tων 98 συνολικά παραστάσεων τοϋ 75 /
76. οι φετινές 6,4 έλληνικές παραστάσεις "Δαχτυλιδιοϋ"
καi χοροδράματος άντιπροσωπεύουν μόλις τό 1 / 18 των 1 1 5
συνολικά παραστάσεων της χρονιaς. 'Από τό 1 /5, ξέπεσε στό
1 / 1 4 καi στό 1 / 1 8 ! Ή προβολή τοϋ έλληνικοΟ εργου, μέσα
στό ίδιο του τό σπίτι, έμφανίζεται . . . κάθε πέρσι καί καλλί
τερα ! Τά ύπόλοιπα εΙναι μπλά μπλά μπλά Χωραφικά.
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ΘΕΑΤΡΟ Στο ΒΟΥΝΟ
Η "ΛΑΪΚΉ ΣΚΗΝΗ,, ΤΗΣ

Ή ίστορία

VΙΠ

ΤΟΥ

ΕΛΑΣ

του θιάσου dπό τόν εμψυχωτή του ΓΙΩΡΓΟ ΚΟΤΖΙΟΥΛΑ

'ΙΙ ' Ιστορία ένος Οιάσου τής " Λαϊκής Σκηιιής ", γραμ
μένη άπό τόιι ίδρυτή κ' έμψυχωτή της Γιώργο Ποτζιούλα,
είιιαι το πρώτο μέρος τού βιβλίου του " Θέατρο στά Βουιιά ",
πού περιλαβαίνει καl τά δεκατέdσερα θεατρικά του lργα
πού σώθηκαιι. Δ ημοσιεύεται έδώ, μέ τήν πρ6θυμη dυγκα
τάθεση τή:, οlκοrέιιε�;ις τ? Π}'ιώq γου �(οτζιοιίλα καl τώ!'
,
έκδ6σεων
Θεμελιο . Το
Θεατρο
τούς ευχαριστε
ι.
-

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ
Είμαστε στό 1 944, έβγα χειμώνα, στά ριζά τών Τζουμέρκων.
Ή έδρα του κλιμακίου ΕΛΑΣ Ήπείρου - Δυτ. Στερεiiς βρί

σκεται στό Βουργαρέλι. Τό Βουργαρέλι ήταν ι'iλλοτε άπ' τά
καλύτερα χωριά, τό πιό πολιτισμένο τijς περιοχijς. Άλλ'
.
άφότου τό διάλεξε ό Ζέρβας γιά · · στρατηγείο . του κι έγινε
άφορμή νά καεί άπ' τούς Γερμανούς, χωρίς έννοείται ν' άντι
σταΘουν οί όπαδοί του, άπό τότε τό έλατόφυτο μεγαλοχώρι,
τό Θαυμάσιο γιά παραθερισμό, μεταβλ11Θηκ<. σέ πένθιμα χαλά
σματα κι άποκαίδια. Λ ίγα σπίτια μένουν όρθά.
Ώστόσο οί κάτοικο ι , έαμίτες στιiν πλειοψηφία, εχοντας
δοκιμάσει τ' άγαθά τijς ζερβοκρατίας, ύποδέχτηκαν τούς
άντάρτες μας σάν πραγματικούς άπελευΘερωτές, δταν τά
μπουλούκια του άρχιμισθοφόρου έφτασαν κυνηγημένα πέρ'
άπ' τόν Αραχθο, στά δυτικά του. Καί όχι μόνο βάρος δέ Θεω
ρουσαν τούς άντάμτες μας, άλλά τούς περιποιουνταν μ' δποιον
τρόπο μπορουσαν.
Ήταν μιά χειμωνιά διαβολεμένη. Άν κι έμπαινε ή ι'iνοιξη
πιά, 11 βροχ1i καί τό χιόνι δέν έννοουσα'ν νά κόψουν. Τό
νερόχιονο έμπαινε &ς τά κόκαλα, οί δρόμοι του χωρ\ου
ήταν παγωμένοι . Ή γρίπη εδινε κι έπαιρνε μές στούς άντάρτες.
Δέν εlχαν οϋτε ζάχαρη νά κάμουν ένα ζεστό. Έβραζαν τσάι
του βουνου μέ χαρουπόμελο, Cίμα βρίσκαν.
•

'Εκείνες τίς μέρες, έπειτ· άπ' τή συμφωνία τijς Πλάκας, δια
λύθηκε τό Κλιμάκιο κι εφυγε ό Ά ρης μέ ηi συντροφιά του.
Άφησαν έκεί τήν Vl l l Μεραρχία μέ τό στρατηγό Αύγερό
πουλο, πού ε!χε λάβει μέρος καί στίς χειμερινές επιχειρi1σεις.
Θάμενε γιά ενίσχυση, στά σύνορα του Άράχθου, κι ενα σύν
ταγμα θεσσαλικό. Άπ' ηi Θεσσαλία ε!χαν στείλει καί τόν
καινούργιο καπετάνιο τijς Μ εραρχίας, τόν Κόζακα. Ήταν
πανύψηλος, μέ ρουσα γένια, Θεαματικός.

Πλησίαζε ή 25 Μαρτίου κι οί άντάρτες έτοιμάζονταν γιά ηiν
εθνική γιορτή. Θά γίνονταν επίσημη δοξολογία στήν καμένη

�

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

εκκλησιά, τόν πανηγυρικό Θά εκφωνουσε ό ύπασπιστής τijς
Μεραρχίας. Τό άπόγευμα Θ' άκολουθοΟσε παράσταση μέ τό
Νά ζεί τ ό Μεσολόγγι τοΟ Ρώτα. Τό έτοίμαζαν ο[ νέοι του
χωριου. Θά λάβαιναν μέρος καί κοπέλες, πού ήταν άρκετά
ξεβγαλμένες εκεί. Ξανάχαν παίξει, μου φαίνεται.
Λίγες μέρες πρίν άπ' τοΟ ΕύαγγελισμοΟ οι άντάρτες μου ζή
τησαν κ ι εμένα κάτι.
- Θ' άπαγγείλω iiνα ποίημα, τούς ε!πα.
Τό ξέραν, άλλά δεν άρκουσε. Αύτοi Θέλαν κάτι ι'iλλο, πού
νά βαστάει πιό πολύ.
- Έχουμε καί τό δράμα, τούς λέω.
Αύτου ζητουσαν νά καταλ1Ίξουν κι αύτοί . ΜοΟ ζητουσαν νά
γράψω κι έγώ ενα άνάλογο. 'Εκείνο ήταν παλιό, γιά τό Εtκο
σιένα. Τό δικό μου Θά μιλουσε γιά τά σημερινά. Όσο Θέλαν
Ciς κράταγαν καi τά δυό, αύτοi δέ βαριόνταν νά τά παρακο
λουΘ1iσουν.
Ήταν τόση ή δ ίψα τους, τέτοια 11 άπαίτησή τους, ώστε έπρεπε
νά ύποχωρ1iσω. Καi ι'iρχισα νά σκέφτομαι πώς νά τά βγάλω
πέρα, εγώ πού ποτέ ως τότε δέν ε!χα καταπιαστεί μέ τό θέατρο,
πού δέ Θάχα δεί οϋτε είκοσι παραστάσεις σ' δλη τή ζωή μου.
'Αλλά κι οι σύντροφοί μου ε!χαν δ ίκιο. Ποιός ι'iλλος θά τούς
έγραφε αν οχι εγώ;
Κάθισα, λοιπόν, μ' εκείνον τό διαβολόκαιρο στήν ι'iκρη άπ' τή
γωνιά καί συμπώντας τά ξύλα πού έβγαζαν καπνό σκάρωσα
στά γριiγορα ενα Θεατρικό διάλογο μέ τρία τέσσερα πρόσωπα,
χωρίς δράση σχεδόν. Του έβαλα καi τίτλο : Τό καιιιούργιο
Είκοσιέvα.
Τό διάβασα σέ καναδυό καi τούς 0.ρεσε. 'Ανάλαβαν κιόλας
νά τό παίξουν. 'Ακόμα έβγαλαν μέ καρμπόν καi τρία τέσσερα
άντίγραφα. Τό ενα i]Θελε νά τό πάρει μαζί του ό καπετάν
Έρμης, τοΟ άνεξάρτητου συντάγματος, πού βιάζονταν νά
φύγει τήν προπαραμονή τijς γιορτf'\ς.
Όταν έγινε ή παράσταση , πάλι μέ χιόνι, μέ α.Θλιον καιρό,
σ' ενα άκατοίκητο σπίτι σάν άχερώνα, σά χάνι, επειτ' ά)t' τό
καΘεαυτου έργο παίχτηκε καi τό δικό μου. Νόμιζα πώς οι
Θεατές, στριμωγμένοι σέ κάτι παλιοσάνιδα, ι'iλλοι καθιστοί ,
ι'iλλοι ορθιοι, άνάμεσα σ έ τσιγάρα καi λάμπες πού κάπνιζαν,
νόμιζα πως δέ Θάχαν ύπομονή νά καθίσουν ι'iλλο μέσα κεί.
Κανένας δμως δέν έλεγε νά φύγει κι έμειναν δλοι ως τό τέλος.
Ή πρόχειρη εκείνη σκηνή μου τούς ε!χε κιν1iσει τήν προ
σοχ1i , μέ τii γλώσσα, τό τοπικό χρώμα, κ ι έγώ δέν ξέρω μέ τ ί .

/ / ι_ιιuτοδημοσfευτο θεαημκό ιιτοκουμέντn : !<:οι 11ό a ν τά ρ τ ι κου θεάτρου:' Δ'να κο ι νι) uγΙJό, παg{)εv ικι), ταυτισμένο μ έ τή'Ι'
;τα!!άσταση . ' Α γρότες, ά ντάρτες, §ν ας παπάς, μαιιάδες. κοπέλ ε ς καί παιδιά . ' Εδο) χ ρ ε ι .άί: ε ται τύ κοπί.δ ι τού Τάσσου ιι'
· ίΟιιι·ατίσΗ , ψ υσιο γ ιιωμι κ/1 . τή ιr ιίτryα r ιϊς ryωμ ι οσ1ί1·ης. Μ ι ά Ελλ άδα σύγκορμ η , γεgιί, άμπαστάρδευτη κ' έλι·ύθερη
-

· Απάνω σ' αύτό άκούω μιά φωνή, πολλές φωνές :
- Τό συγγραφέα! . . . Τό συγγραφέα! . . .
Ωοιός δαίμονας τούς εΙχε σφυρίξει αύτήν τή λέξη στ αυτ ι ;
ΠοΟ ήξεραν αύτοί ο [ όρεσίβιοι άπό Πρεμιέρες θεά.τρων ! ΜοΟ
φαινόταν άπρεπο, μά τήν άλήθεια, νά γίνεται λόγος γιά κάτι
ιτού έγώ τό εΙχα γράψει παίζοντας, σχεδόν γιά νά τούς ξε
φορτωθά'>. Κι εΙναι ζήτημα Ιiν ε{χαν γίνει δυό tΊ τρείς πρόβες.

Ώcrτόσο ο[ φωνές δλο μεγάλωναν. 'Ακούγονταν κι άπό δίπλα
μου πιά, δπου μέ βλέπαν. Τί νά κάμω, άνέβηκα στή σκηνή.
Κ ι άπό κάτω βροντοΟσαν τά παλαμάκια, φώναζαν, σφύριζαν
(όχι βέβαια γιά ν' άποδοκιμάσουν), άξιωματικοί, καπεταναίοι ,
άντάρτες. Έπειτα ή θελαν καί λόγο.

ΕΙχα συγκινηθεί πολύ άπ' τήν ύποδοχή τους, τόσο πού άμφι
βάλλω liν θά μέ συγκινήσει ποτέ άλλη μου έπιτυχία. Έβλεπα
πώς έργαζόμουν στή λογοτεχνία τόσα χρόνια χωρίς κάποια,
εστω καί ήθική, άνταμοιβή. Τό μόνο πού κέρδιζε κανείς
ίΊταν τά διφορούμενα τό'>ν καλοθελητά'>ν. Καί τώρα βρισκό
μουν σέ μιά γενική άναγνώριση , σέ μιά άτμόσφαιρα πού
πάλλονταν άπό ζωή. Έτσι άμείβει τό θέατρο τούς έκλεχτούς
rου, άμεσα καί ζωντανά. Ήταν νά ντρέπομαι άλήθεια πού
ύποτίμησα τόσο πολύ τήν άντίληψη τοΟ κοινοΟ, πού εδωσα
rόσο λίγη σημασία στό γράψιμό μου. Θά επρεπε νά τούς
άποζημιώσω τό ταχύτερο μέ καλύτερη έργασία.
Αύτά περίπου τούς ε{πα, τέτοια ύπόσχεση τούς εδωσα πάνω
άπ' τή σκηνή .
Καi δλοι έκείνο τό βράδι έμειναν [κανοποιημένοι.
Τήν άλλη μέρα μέ κάλεσε ό νέος καπετάνιος μας στά γραφεία
rης Μεραρχίας. Μ οΟ ζήτησε πληροφορίες γιά νά μάθει ποιός
Ό ύποστράτηγος Γεράσιμος Αύγερ6πουλος, άγνός καί γενναίος
άξιωματικ6ς, μέ πνευματικ6τητα καί ήθος, Δ ιοικητfις τfjς V ΙΙΙ
Μεραρχlας 'Ηπεlρου - Δ .Στερεάς τού ΕΛΑΣ ατόν άπελευθε
ρωτικό άγώνα . Ί-1 " Λαϊκfι Σκηνfι " σίγουρα r3φείλει πολλά
πτό συ�ιαπάιιτηιια Α ύγερ6πουλου καί /(οτζιο1ίλα στό βο11νό

ε{μαι. Ήταν φοιτητής τfjς νομικfjς, άλλά δέν παρακολουθοΟσε
τά γράμματα. Δουλειά του ε{χε νά μαζεύει άντάρτες καί νά
πολεμάει .
Ακουσε, μοϋ λέει ό Κόζακας. 'Εγώ δέν ξέρω πολλά λόγια.
Άπ' αύτό πού εΙδα φαίνεται πώς κάτι έχεις μέσα σου. 'Εμείς
τούς τίμιους τεχνίτες, έκείνους πού βοηθάν τό λαό, ξέρουμε
νά τούς έχτιμδ.με. Δούλεψε λοιπόν, γράψε κι άλλα, έδά'> ε"ί
μαστ' έμείς.
- •

Μέ παρακινοQσε κ ι αύτός νά συνεχίσω.
'Αλλά πιό έπίμονος ήταν ενας άλλος, περαστικός άπό κεί,
φιλοξενούμενός μας. Τόν έβλεπα yιά πρώτη φορά, λεγόταν
Δημήτρης Καλλιτέχνης. Τό δεύτερο ήταν ψευδώνυμό του,
άργότερα έμαθα τό πραγματικό. Αύτός μ' eναν άλλο, τό Γιάν
νη Νισύριο, περιόδευαν τά τμήματά μας καί τά χωριά παίρ
νοντας άράδα φωτογραφίες μέ κάτι εtδικές μηχανές. Άνfjκαν
στό κινηματογραφικό συνεργείο τοΟ ΓενικοΟ Στρατηγείου.
ΕΙχαν συγκεντρώσει άμέτρητο ύλικό, άπό τά εμψυχα καί
άψυχα τοΟ άγώνα, μά δέν ξέρω Ιiν διασώθηκαν άπό τόσες
καταστροφές. Τέτοιες αύθεντικές μαρτυρίες θάταν δ ιδάγματα
καi γ ιά τίς μέλλουσες γενιές.

Ό Δημ1iτρης λοιπόν, πού κοντά στήν άλλη του έργασία
επαιρνε τότε καί ώραία σκίτσα τά'>ν άγωνιστά'>ν, κυνηγώντας
τους άπό δά'> κι άπό κεί γιατί δέν εύκαιροΟσαν, δταν χωριζό
μασrαν μοΟ ε{πε :
- 'Από σένα άπαιτά'> νά μήν άφήσεις τό θέατρο. Δεν ξέρω
τί άλλα κάνεις, άλλά εχουμε άνάγκη άπό θέατρο. ΕΙδες πόσο
τούς άρέσε ι , πόσο σέ χειροκρότησαν προχτές;
Μέ τήν εύκαιρία μοϋ άποκά.λυψε πώς έκείνο τό άνέβασμά
μου στη σκηνή τό ε{χε προκαλέσει ό iδιος. 'Υπολόγιζε στήν
έντύπωση πού θά μούκανε καί κοίταζε, λέει, νά μέ γλυκάνει.
Ήξερε κι αύτός άπό τέτοια, i;ξερε πόσο κολακεύονται ο[
καλλιτέχνες. Ήθελε νά μέ δέσει, νά μοQ κάμει συμβόλαιο
μέ τό κοινό. Γι' αύτό ε{χε δώσει ό "ίδιος τό σύνθημα γιά τά
χειροκροτήματα.
-εφυγε μέ τη βεβαίωση πώς δέ θά σταματοΟσα τή δουλειά. μου
Πραγματικά μές στόν 'Απρίλη εγραψα δυό τρία μονόπραχτα,
πιό έπιμελημένα πιά., μέ θέματα άπ' τόν άγώνα. Ένα άπ' αύτά.,
Ό ύπεύθυνος, πού ε{χε καi στοιχεία κωμωδίας, τό επαιξε
ή "ίδια όμάδα τά'>ν έρασιτεχνά'>ν στό Βουργαρέλι. Παίχτηκε
rήν ήμέρα τ' Άηγιωργιοϋ, ένά'> έγώ ελειπα σέ περιοδεία μέ
rό γιατρό τfjς Μ εραρχίας. -Εμαθα δμως άργότερα πώς ε{χε
κι αύτό έπιτυχία. Όλοι άπ' τό χωριό γέλασαν μέ τήν καρδιά
τους. Ό λόγος ήταν πώς τό θέμα τό ε{χα πάρει άπό κεί, μέ
ίlρωες γνωστά πρόσωπα, μέ ύπαινιγμούς πού εϋκολα τούς
νιώθαν.
- Τί νά τοϋ κάμω πού δέν ε{ναι δά'> ! φοβέριζε κατόπι στ'
άστεία ή κυρά Θυμία, ή γερόντισσα πού κοιμόμουν στό σπίτι
της. Τοϋ άναβα φωτιά καi πυρωνόταν κι αύτός συνομπόλιαζε
rόνα καi τ' άλλο. 'Ακόμα καί τόν 'Ι ταλό πού εχω στό κατώι,
ιcι αύτόν τόν εβαλε μέσα. Κι έκείνος ό άχαίρευτος ό Γιά'>ργο
Μ ιχαλάκης πού μέ τό μαντίλι στό κεφάλι καί μέ τά γυαλιά
στά μάτια σκούπαγε τάχα άπάνω στά σανίδια κι δλο μελέταε
rή φωτιά καί σωμό δέν ε{χε! Κι ο[ άλλοι γέλαγαν άπό γύρω
κι έγώ δέν ε{χα τόπο νά σταθά'>. ·Αχ, δέ θά ματάρθει ποτέ στήν
πόρτα μου, θά τοϋ δείξω έγώ! ψευτομάλωνε ή άξέχαστη κυρά
Θυμία.
Κατά βάθος δμως ήταν εύχαριστημένοι κι αύτή κι δλοι ο[
χωριανοί. Όταν ξαναπέρασα άπό κεί, μοϋ ζητοϋσαν θέατρο
πάλι.
Πρέπει δμως νά σημειωθεί καί κάτι άλλο. Τό μισό τfjς έπι
·rυχίας όφειλόταν στούς ήθοποιούς, σέ δυό τρείς άπ' αύτούς.
Κι liν f.{χε σταθεί έκείνο τό πρά'>το κομμάτι , χρωστοQσα τήν
έπιτυχία του σ' ενα άπ' τά πρόσωπα τοϋ διαλόγου, τόν άμί
μητο Δfjμο Γούλα, χωριάτη 50 περίπου χρονά'>. Μόλις άνοιγε
έκείνος τό στόμα του, ξεραίνονταν δλοι στά γέλια. Τόσο εμ
φυτη, άβίαστη τοϋ ήταν ή ήθοποιία. Ήταν έξασκημένος δμως
κι άπό παλιότερες παραστάσεις, στό Ρωτόκριτο καi άλλα.
-Εβλεπα τώρα μέ τά μάτια μου πώς στό θέατρο τό eνα σκέλος
εΙναι ό συγγραφέας, τό άλλο ό ήθοποιός. Καί γιά νά καλο
πιάσω τό μουστακάτο Δfjμο Γούλα, πού εΙχε άδυναμία. στiς
λιχουδιές, τόν κρυφοφίλεψα κάμποσες χοϋφτες σύκα καί
σταφίδα άπ' τή φτωχή μας έπιμελητεία.

'.l. '.1.

Μοναδική, αύτή τή στιγμή, φωτογραφlα τής " Λαϊκής Σκηνής ", τού θιάσο'U τής Vfll Μεραρχίας τού ΗΛΑΣ, σέ μιά περιοδεlα τψ:
στό Άγρlνιο (Φωτο - Ξ'Uθάλης), 1945. Όρθιοι, πlσω πίσω : Τρlτος, στή μέση, 6 έμψυχωτής της Γιώργος Κοτζιούλας. Πέμ
πτος (σκ'Uφτ6ς), 6 Γιώργος Παπαδ6πουλος, γνωστ6τερος μέ τό ψευδώνυμο Μπισκοτέν, ήθοποιός καί τεχνικός - ψυχή τού θιάσου.
Ό πρώτος, 6 δεύτερος κι 6 τέταρτος δέν άνήκουν στό θlασο . Στή δεύτερη σειρά : Περικλfίς Άλέτρας, Βασlλης Ντέτσικας {καθι
στ6ς), Σιδέρης (σαξοφωνίστας), Βασίλης (μέ τήν κιθάρα), Πύρρος Παπαδημητρlου καί Γιά1ινης Λαμπράκης (γρθιος μέ τή χλαί
νη), πρωταγωνιστής κι άναπληρωτής τού Κοτζιούλα στή διεύθυνση τού θιάσου. Οί δυό καθιστοί (πρίν άπό τό Λαμπράκη) : Μάκης
'Αράπης καί Διονύσης Παπανικολάου . Οί τρείς πlσω κοπέλες : Βικτωρία Πίσπερη, Σοφlα Μαζαράκη, Τασούλα Κατσαντϋ..
OL δυ6, μπροστά : Νίτσα Παπακώστα καί 'Αλtκη Φράγκου. 'Απ' τή φωτογραφία λείπει ή πρώτη πρωταγωνίστρια 'Αγνή Κομ
πορ6ζου, πού διέκοψε τίς έμφανlσεις της. Τούς ρ6λους της έπαιζε, μετά, ή Τασούλα Κατσαντϋ.. Οί ι'ίλλες κοπέλες μπήκαν
στό θlασο τό Δ εκέμβρη τού 1944, δταν ό ΕΛΑΣ πfίρε τήν Αρτα. 'Εχτός άπ' τό Δ ιονύση Παπανικολάου, δλ' οί ι'ίλλοι ζούνε
•

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΔΟΚΙΜΕΣ
Τό θέατρο είναι μιΊCρόβιο κι αύτό. Άμα σοϋ μπεί μιά φορά,
δύσκολα πιά ξεΊCολλάει. Τό ίδιο επαθα ΊCι έγώ, χωρίς ό)ς τότε
νά τόχω στό νοϋ μου.
Φύγαμε άπ' τά ΤζουμέρΊCα καi πήγαμε στό Ραντοβίζι . 'Εκεί
περάσαμε δλο τό ΊCαλοΊCαίρ ι . Έδρα τfjς Μεραρχίας ήταν τά
Μουλιανά, ένα πρωτόγονο χωριό μ& τά σπίτια σκορπισμένα.
οι ύπηρεσίες ταχτοποιήθηΊCαν δπως δπως. Ό στρατηγός μας
eμενε σ' ένα ΊCαλύβι μέ τσατμά γύρω γύρω. Κι ό ΊCαιρός δέν
έλεγε άΊCόμα ν' άλλάξει. Θυμαμαι πώς τήν Πρωτομαγιά πού
σηκωθήΊCαμε έριχνε χιόνι. Ήταν κι έΊCεί τό μέρος ψηλό.
'Εγώ στό μεταξύ είχα βαλθεί νά σχηματίσω θέατρο. Ήθελα
ένα θέατρο μόνιμο, μέ ταχτικ;ούς ήθοποιούς, γιά νά περιοδεύει
στά γύρω χωριά ΊCαi στiς άντάρτιΊCες όμάδες. Έβρισκα πώς
αύτό θά έξυπηρετοϋσε πολύ τόν άγώνα, έξόν πού θάδινε καi
σ' έμένα μιά σοβαρή άσχολία. Κι ήμουν άποφασισμένος νά
ΊCάμω τά πάντα γιά τήν πραγματοποίησή του.
'Αλλά στήν άρχή δέν τόλεγα ΊCανενός, γιατί φοβόμουν μή δέ
μ& ΊCαταλάβουν. Θέατρο στά βουνά! Ήταν ΊCάτι άπίστευτο.
Μέ τί άνθρώπους θά γινόταν; Ποϋ θάβρισκα τά ύλικά; Τό
άντάρτιιcο, προπάντων τής 'Ηπείρου, είχε μεγάλες έλλείψεις.
'Ακόμα ΊCαi τό στάρι μας έρχονταν άπό τή Θεσσαλία. οι ίδιες
άνάγκες παρατηρούνταν ΊCαi στίς άλλες όργανώσεις. Δέν
περίσσευε τίποτε γιά μας. Ό κ:αθένας ήταν χρήσιμος κάπου
άλλοϋ.

Καί δμω; έγώ δέν άπογοητεύτηκα άπ' τiς δυσκολίες. Ή
Ιδέα αύτή μοϋ είχε γίνει σά μιά μονομανία. Μ ιά παράσταση
καi δυό, μ& τόν ενα ΊCαί μέ τόν άλλον, δέν έφερνε άποτέλεσμα.
Χρειάζονταν ΊCάτι πιό ταχτικό, συγκροτημένο. 'Επιβαλλόταν
νά γίνει μόνιμος θίασος.
Θά μοϋ πείτε : π&ς μπορεί νά τά καταφέρει ΊCανείς, δ.μα δέν
έχει πείρα άπό τέτοια; Ή άπάντηση φαίνεται άπλή . Όπου
ύπάρχει ζήλος, δλα μπαίνουν σέ δρόμο. Προχωρείς σιγά σιγά,
έξερευνώντας. Πολλά τ' άνακαλύπτεις μοναχός σου. Όταν
σ' ένθαρρύνουν κιόλας, βάνεσαι δλο γιά μεγαλύτερα.
Γιά τήν ήμέρα τfjς Πρωτομαγιϋ.ς μοϋ παράγγειλαν πάλι κ:άτι
νά γράψω. Σκάρωσα πάλι ενα κομμάτι στό γόνατο. Δέν ε{χα
οϋτε τραπέζι , ούτε ΊCαρέκλα γιά τή δουλειά μου. Τά έλάχιστα
ΊCαθίσματα χρησιμοποιούνταν στό έπιτελείο.
Αλλη δυσκολία ήταν σ ι πρόβες. οι άντάρτες δέν ξέραν άπό
παίξιμο, έξάλλου δέν εύκαιροϋσαν άπό τίς ύπηρεσίες. ΆΊCόμα
ΊCι δταν προσφέρονταν μερικοί, άπό ύπερτίμηση τ&ν δυνά
μεών τους, δέν άργοϋσε νά φανεί πώς ε{χαν άποτυχία. Αλλο
είναι νά λές άστεία, νά κάνεις χωρατά, ΊCι Cίλλο νά παριστάνεις
άπάνω στή σ11:ηνή. Τούς έλειπε, άπλούστατα, ή ήθοποιία.
'Εκείνο τfjς Πρωτομαγιας δέν παίχτηΊCε καλά. Έτσι μοϋ
ε{παν, γιατί έγώ δέν τό είδα, ήμουν Cίρρωστος έΊCείνη τήν ήμέρα.
Τό ρόλο τfjς κοπέλας άπ' τήν πόλη τόν εΙχε άναλάβει ή δα
κτυλογράφος μας ή Άντριάνα. Όσο κι aν είχε τήν καλή θέ
ληση , δέν τή βοηθοϋσαν τ' άλλα της προσόντα. 'Ωστόσο οί
θεατές γέλασαν πάλ ι . Ήλέπαν στή σκηνή γνωστά τους πρό•

•

σωπα, μέ τά ίδια ροΙJχα, τό ίδιο σουλούπι , νά έκφράζονται
μέ ι'iλλα όνόματα, μf; ξένα λόγια. Αύτό ήταν κάτι πού πέρναγε
εϋκολα γιά κωμικό.
ΜολαταΙJτα μοΙJ ζητήσαν τό χειρόγραφο γι' ά.ντιγραφή . Θά
τόπαιζαν οι έπονίτες ένός γειτονικοΙJ χωριοΙJ. Κι άπό τότε
άρχισε μιά καινούργια δοκιμασία 1 ιά μένα. Τά φύλλα ήταν
φτενά σάν τσιγαρόχαρτο, τέτοια έδιναν άπό τή Μεραρχία.
Γιά νά τά δώσεις, θά τά λιώναν. Νά τ' άντιγράψεις ό ίδιος,
ήταν πάλι βαρετό. Σ' αύτό τό δίλημμα βρέθηκα έπειτα πολλές
φορές, καi γιά στίχους καi γιά θεατρικά μου. Έτσι άναγκα
ζόμουν νά τ' άντιγράφω ό iδιος, μιά καi δυό καί δέκα κι εiκοσι
φορές, ά.νάλογα μέ τή ζi1τηση. Όσο γιά γραφομηχανi1 , δε
γινόταν συζήτηση. Μ ιά δυό πού εiχαμε, άσε πού χαλοΙJσαν
ταχτικά, δουλεύαν νύχτα μέρα γιά τά έγγραφα της Μεραρχίας.
'Υποβαλλόμουν λοιπόν κι έγώ σ' έναν πρόσθετο κόπο άνα
γνωρίζοντας πώς ή ι'iρνηση θάταν ή χειρότερη λύσ η .
Στό μεταξύ οι άντάρτες είχαν συνηθίσει κ α ί ζητοΙJσαν δλο
θέατρο . .
- Δέ θ:iχουμε τίποτε τήν Κυριακή ; μέ ρωτοΙJσαν.
Θάπρεπε νάσαι άναίσθητος γιά νά μήν τούς έτοιμάσεις κάτ ι ·
Αύτοi ξεθεώνονταν στiς πορείες, φύλαγαν τ ή νύχτα σκοποί •
παιδεύονταν στά τηλέφωνα, κουβαλοΙJσαν ξύλα. Κ α ί τ ό καθη
μερινό φαί τους ήταν γυφτοφάσουλα, κουρκούτ ι . 'Ωστόσο
ποτέ δέν τούζι'iκουγες νά μουρμουρίζουν. Όλο τραγουδοΙJσαν,
σά νά πέρναγαν χρυσή ζωή , κι ήταν έτοιμοι νά τρέξουν γιά
τή μάχη , μήν ξέροντας αν θά γυρνοΙJσαν ζωντανοί . ΜποροΙJσες
λοιπόν νά μή συγκι vηθείς άπ' τήν αύτοθυσία τους, πού οι πιό
πολλοί τους ήταν άμόρφωτοι κιόλας;
Παίξαμε ϋστερα ένα μονόπραχτο, τόν 'Αστυνόμο. Αύτό τό
είχα γράψει άπ' τό Βουργαρέλι . Σατίριζε τόν παλιό σταθμάρχη
μέ τούς χωροφυλάκους, μάστιγες τ ή ς ύπαίθρου. Διαλέξαμε
αύτό γιά παίξιμο, Θπειδή δέν είχε γυναικείο πρόσωπο. Κι
αύτό πάλι έγινε έπίτηδες, άφοΙJ δέ βρισκόνταν σ' έκείνα τά
μέρη γυναίκες ικανές γιά νά παίξουν - δχι πολλές, οϋτε μιά.

Μιά τυπωμένη Διακήρυξη τής " Αα ϊκής Σκηνής " . Α ιγ6λογα
καί ξεκάθαρα, δίνει δλα τά στοιχεία τής ταυτ6τητάς της καί
καθορίζει τό σκοπ6 της πού 'ναι ή " διαφωτιστική ψυχαγωγία "
τών ά11τάρτ ι. κων τμ ημάτων καί τών κατοίκω11 τής περιοχής

Λ ΑΊ' Κ.Η Σ Κ Η Ν Η

-'Έτσι ο ν ο μ άζ ετ α ι ό θ ίασ ο ς που σ,1γκρό
τησε το Συμβούλι& Ε Π Ο Ν Ν ο μ ο ϋ 'Ά ρτ ας·
με τ ·Υι β ο ή θ ε ια τής Yl l l Μ ε ρ α ρ χ ί α ς Ε Λ Α Σ .
-Σκοπος τ ο ϋ . θιάσου εί ναι 1<1 δ ι αφ ωτ ιστ ι 
στ ικ11 ψυχαγωγία τόσο τών άνrα ρ τικών τ μη
μάτων �ϊα; δσο και tών κατοίκων γενικΠ .
-Γιa τt) σκοπ ο αϋτο 11 • Λ αϊκ Υι Σκ ηvη :.
1% :τc ε ριο δέψ ε ι τa κυριώτερα χwριa της ' Η πεί
ρ ου, πο ·u ετσι θα ίδοίιν ι'tέ α τ ρ ο γιά πρώτ η φορd.
-Ό & ία σος &ποτελείται άπο ερασιτέyνες
καt ανανεώνει όλοένα τα μέ λη του, r'ί π ο β λέ
πονr.ας στην καλύτερη σ ύνθεσ ή το υ .
- Άπο τους ύ πευ1<t ύ νους 'καί τ ο uς κάτ � ( 
κους t(Ϊ)ν χrοριών ζητaε ι V(� τ nν f.νισχύ 
•Ουν σ υ γ κ ε ν cρ ί)ν ) ν τ ας στ' ς παρα ;τJσεις; ο σcι
γίν ε τ αι περισσότερί1 Κ()tνό.
- Ή � Λ αϊ κ r1 Σκ ην Ι1 � πι<Jτεvzι πο> ; μ.ε τι')
ξεκίν ημά της ο.uτο εξυπηρετεί τον &πελευι� f
ρ ιοτ ικό μας &γf�ν α καί συντελεί ' σ τ u ν εκ πολι
τ ισμο τοv λuου .

Θυμfiμαι πώς οι δοκιμές μέ παίδεψαν πολύ. Πρ&τα πρ&τα
ήταν δύσκολο νά βρείς τόν άνάλογο γιά κάθε ρόλο. Είχαμε
ελλειψη άπό άνθρώπους πού νάχαν ηi διάθεση καί τήν ψυ 
χραιμία νά κάνουν μπρός στούς άλλους τόν �)θοποιό. Άλλά
τό χειρότερο έμπόδιο ήταν πώς κι αuτοί ο[ λ ί γο ι , σά μορφω
μένοι φυσικά, ε{χαν τήν ταχτική τους ύπηρεσία καί δέν έβρι
σκαν καθόλου καιρό. Ήμουν άναγκασμένος vά τούς περιμένω
τήν ώρα πού σκολοΙJσαν. Καί τούς έπαιρνα παράμερα σέ
καμιά ρεματιά δταν άπότρωγαν η ώσπου νά γίνει τό φαί.
Άλλοι έρχονταν πρόθυμα, ι'iλλοι τό ρίχναν στήν άναβολή .
Καί στίς ύποδείξεις μου έπρεπε νά προσέχω πολύ γιά νά μήν
τυχόν τούς θίξω καi τούς χάσω άπό μπροστά μου. Όλα έξαρ
τιόνταν άπ' τήν προαίρεσή τους κι έγώ μονάχα τούς κέντριζα,
τίποτε άλλο. Τούς π:αρακινοΙJσα τή φιλοδοξία.
Σ' έκείνη τήν παράσταση διακρίθηκε προπάντων ένας δά
σκαλος, έφεδρος άνθυπολοχαγός, πού χρησιμοποιόταν έλ
λείψει άλλου καλύτερου. 'Αλλά τούς ξεπέρασε δλους στήν
ι)θοπο ιία. Έπαιζε τό ρόλο το\j χωριάτη. Ή προφορά του
ήταν τόσο φυσικι1, πού σκόρπιζε τά γέλια. Καί κουνοΙJσε
άλαφρά τό ποδάρι του μές άπ' τό κουρελιασμένο παντελόνι.
Κι αύτό έκανε έντύπωση. Καθώς φοροΙJσε ψεύτικα μουστάκια
καί γένια άπό μαλλιά, ο[ περισσότεροι δέν τόν γνωρίζαν.
- Μά ποιός είναι αύτός ! άποροΙJσαν.
Μέ τήν παραπάνω έπιτυχία διδάχτηκα καί τί σπουδαιότητα
έχει ή άμφίεση γιά τή σκηνή.
'Απ' τίς παραστάσεις μας δέν έλειπαν καί τά κωμικά έπεισόδια.
Σ' ι'iλλο ένα κομμάτι, Ό άκατάδεκτος, έβαλα στό ρόλο το()
γέρου Χαυταλεύρη τόν καπετάν Θόδωρο, του λόχου διοική
σεως. Έπρεπε vάναι κακοντυμένος, τά ροΙJχα του μόλις νά
κρατιοΙJνται . Κο.ί γι' αύτό τό ζi1τημα έπρεπε νά τρέχω έγώ.
Κουρέλια ήταν μπόλικα στό χωριό, μά χρειάζονταν νά δια
λέξω τά πιό ταιριαστά.
Το() βρή κα λοιπόν μιά παλιοφανέλα έξωτερικ i1 1 βαμμ έ νη,
μέ σειράδια, άπό κείνες πού φοροΙJν οι χωριάτες άντίς γιά
πουκάμισο. Ήταν άφημένη άπόξω άπόνα καλύβι, μέ τ' ι'iπλυτα
σκουτιά. Μά ώσπου νά τελειώσει ό Θόδωρος, τόν επιασε
μιά μεγάλη φαγούρα.
-

•

Αστα, μέ πέθανες ! μοΙJ λέει βγαίνοντας άπ' τή σκηνή.

οι ψείρες άπ' τήν έξωφανέλα είχαν προχωρ11σει καi μέσα
στή δική του. Τίς έβγαλε καί τίς δυό καί τίς πέταξε δξω στή
λάκα, μπροστά στούς άντάρτες πού παρακολουθοΙJσαν γιά
τέλος. Έμειναν έκεί μιά, δυό μέρες &σπου βρέθηκε κάποιος
καί π ή ρε τήν καλή . Έτσι ό κάτοχός της πλ11 ρωσε τήν παρά
σταση μf; μιά φανέ λα. Είναι ζήτημα ίiν το() ξαναδόθηκε εύ
καψία νά τ�)ν άντικαταστi1σε ι .
•

Αλλοτε παίζαμε μιά κωμωδία, τ ό Δασικό. Τ ή ν έγραψα μέσα
σέ μιά μέρα κι είχε μονάχα δυό πρόσωπα, χωριάτη καi δασικό.
Αύτό έγινε άπό λόγους οίκονομίας, άφοΙJ δέ βρίσκαμε περισ
σότερους ήθοποιούς. 'Επειδή σημείωνε έπιτυχία, τή δώσαμε
γιά δεύτερη καί τρίτη φορά. Δέν τήν έβλεπαν δλο οι ίδιοι,
άλλά τό άκροατ�1ριο άνανεώνονταν, πότε άπ' τούς γύρω χω
ριάτες, πότε άπό άντάρτες περαστικούς.

Μιά Κυριακή πρωί κάποιος σκότωσε μιάν άλεπού. ' Εκεί πού
τήν είδα, μοΙJ ήρθε μιά Ιδέα : νά τή χώσω κάπου στό έργο.
Πρόσθεσα κάτι λοιπόν, έμαθα τό σχετικό μέρος στόν ήθοποιό
κι έτσι δταν μπ ή κε στή σκηνή ό πρωτεργάτης, αuτός πού
ύποδύονταν τό δασικό, τήν ε{χε μέσα σ' εναν τρουβά, κρεμα
σμένο άπ' τόν ώμο, δ ίχως νά φαίνεται .Στήν κατάλληλη στιγμή ,
τραβώντας άπό μέσα, φανέρωσε τήν άλεπού. Όλοι άλάλαξαν,
τό βρi'j καν γουστόζικο. Μάλιστα ό λοχαγός Βάρναλης, πού
καθόταν μπροστά, χτυποΙJσε τά γόνατά του λυμένος στά γέλια.
Μά ό Πρωτεργά-εης εδειχνε σημεία άδημονίας άΠ:άνω στή
σκηνή . Βιάζοταν νά τελειώσει .
- Τί μούκαμες, άθεόφοβε ! μ ο ΙJ φώναξε θυμωμένος μόλις
βγ ή κε, πετώντας πέρα άλεπού μέ τρουβά. Πάει , μέ ξεθέωσες!
πρόσθεσε μέ φούρκα.
Τί ε{χε συμβεί; Ή άλεπού είχε βρωμ11σει - καλοκαίρι πιά καi το() τό είχα κρύψει . Το() φόρτωσα τόν τρουβά τήν τελευταία
στιγμή, δταν ελεγε πιά τά πρ&τα λόγια κι ήταν άργά νά όπι
σθοχωρήσει .
Ό Πρωτεργάτης τρόμαξε νά μοΙJ τό συχωρέσει αύτό. Γιά νά
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Ό ίδρuτής και' έμψuχωτrις τ ής " Ααϊκ·ίjς Σκην1jς " ποιητ·fι ς Γιώργος Ποτζιούλας στήν κειιτρικη πλατεία τής 'Άρτας

ποικίλλω τήν παράσταση , κόντεψα νά ψυχραθίί> μ' ενα συνερ
γάτη.
Γιά νά δίνονται αύτi:ς σι παραστάσεις, είχαμε κάμει στήν
πλατεία καί μιά σκηνi1 . Πατικώσαμε χίί>μα σ' ενα τετράγωνο
καλούπι καί ση)σαμε ξύλα άπ' τίς τέσσερες πλευρές. Έκεί
άπλώναμε ϋστερα κουβέρτες.
Σ' αύηi τή δουλειά πρωτοστατούσε ό σαλπιχτής τοϋ συντά
γματος, πού εΙχε πάντα τήν έλπίδα μi1πως παιχτεί καί τίποτε
δικό του. Μου δ ιάβαζε κάθε τόσο ένα κακογραμμένο χαρτί,
κάτι σά σκελετό ύπόθεσης, ποιός ξέρει άπό τί θαμπές άναμνή
σεις. Καί μου ζητουσε νά τό συμπληρώσω έγώ, νά τό παρου
σιάσουμε σά συνεJ)γαο ία.
Μaς βοηθουσαν όμως καί ι'iλλο1 , όποιος εφτανε. Μ εταχειρι
ζόμασταν γιά καθίσματα σανίδες καί τά στη ρ ίζαμε άποκάτω
σi: κοτρώνια. Μ ιά φορά itδωσαν χέρι κι ο[ ύποψήφιοι γιά τή
σχολή άξιωματικίί>ν, περαστικοί άπό κεί.
- Γιά νά σάς άφήσουμε νά ίδείτε Θά κουβαλ1)στε πέτρες!
τούς ε!δοποίησε ό σαλπιχτής.
Θεωρουσε τόν έαυτό του σά βοηθό μου, σάν τεχνικό σύμ
βουλο νά ποϋμε. Κι επαιρνε πρωτοβουλίες πού δύσκολα τοϋ
τίς άναγνωρίζαν.
Άλλά μέ τόν καιρό ή κατάσταση πi'jρε νά διορθώνεται . Ύστε
ρα άπό πολλές ένέργειες καί συνεννοi1σεις εγι νε τρόπος νά
itρθει τό πρίί>το στέλεχος τοϋ μονίμου θιάσου. Ήταν άπ' τό
Βουργαρέλ ι , γνώριμος άπό χρόνια στήν 'Αθήνα, όπου έργα
ζόταν σ' έστιατόριο. Αύτός εΙχε καλλιτεχνι κές ικανότητες
καί μάλ1στα πολλίί>ν ε!δwν. Έπαιζε ρόλους σοβαρούς καί
κωμικούς, μπορουσε νά ντυθεί σά γριά, ii ξερε άπό τεχνι κά,
τραγουδουσε ώραία, ζωγράφιζε κιόλας. Φάνηκε πολύτιμος
συνεργάτης καί άπαραίτητος προπάντων στά τεχνικά. Δυ
σκολεύτηκε όμως πολύ νά μάς τόν άφ1)σει ή όργάνωση του
χωριου του. Τούς ήταν χρειαζούμενος κι έκεί, γιά διακοσμή
σεις κλπ. Έμεινε &ς τό τέλος μαζί μας, πασίγνωστος ώς Μπι
σκοτέν.
Όταν ήρθε κι αύτός, α!στάνθηκα ενα ση) ριγμα δίπλα μου.
' Αρχίσαμε τώρα νά φροντίζουμε μαζί γιά τόν πλουτισμό του
Θιάσου. Προσπαθουσε κι αύτός νά προσελκύσει τίποτε γνω
στούς η γνωστές του , άλλά βρίσκαμε έμπόδια άπ' τίς ο!κο
γένε1ες, άπ' τίς όργανώσεις.

'Εκείνο πού μάς ελειπε κυριότερα ήταν ο ί γυναίκες. Δέν εί
χαμε κοντά μας οϋτε μιά. Σ' έκείνα τά μέρη ο[ γυναίκες βρί
σκονταν πολύ πίσω. Δίσταζαν άκόμα καί νά σέ καλημερί σουν
στό δρόμο. Τό νά προτείνεις σέ μιά νά γίνει θεατρίνα ήταν
κάτι τό έξωφρενικό. Μ πορουσε ίσως νά σ' άρχίσει καί μέ τίς
πέτρες.
Παραγγέλναμε, γράφαμε δεξιά κι άριστερά χωρίς άποτέλε
σμα. Κοπέλες άπ' τήν πόλη σπάνια βγαίναν. Μά κι αύτi:ς
τίς έλάχιστες τίς κρατουσε 1) πολιτικ1i όργάνωση . Τίς χρειά
ζονταν στή νομαρχιακή έπιτροπi1 , τίς διαθέταν στό γυναικείο
κίνημα, όπου εΙχαν άνάγκη . Έτσι ή ένίσχυση πού μάς εΙχαν
ύποσχεθεί εμενε πλατωνικi1 .
'Αλλά τ ό εύτύχημα ήταν πού βγ1ϊ κε άπ' τήν Άρτα κάποια
μέ άπόφαση νάρθει σ' έμάς. Αύτή εΙχε κλίση γιά τό θέατρο
κι εΤχε παίξει κάμποσες φορές, σ' έρασιτεχνι κές παραστά
σεις. Ήταν φοιτήτρια της !ατρι κi'jς. Άργ1ισε όμως νά μάς
ερθει στήν ίtδρα, γιατί μεσολάβησε κάποια αύτοκτονία· κά
ποιος ετυχε νά σκοτωθεί μπροστά της.
Στό μεταξύ έγώ, εχοντας γιά σίγουρο τόν έρχομό της, έπειδή
ό Θίασος χρειάζονταν καί εργα, βάλθηκα νά γράψω κάτι έπί
καιρο. 'Εκείνον τόν καιρό γινόταν έθελοντική στρατολογία
γιά τούς Καραϊσκάκηδες. Ήταν ίtνα καινούργιο σιί>μα πού
θ' άποτελούνταν άπ' τό Ραντοβίζι καί τά Ζυγοχώρια, τήν
πατρίδα του Καραϊσκάκη . Γιά νά ξεσηκώσουμε λοιπόν τόν
πληθυσμό, γιά νά �iλεκτρίσουμε τή νεολαία χρειάζονταν
κάτ ι προπαγανδιστικό. Έτσι γράφτηκε, σέ δυό iΊ τρείς μέρες,
κάτω άπ' τά ελατα, τό Ξύπ1ια, ραγιά !
Τήν ίδέα, γιά τήν άρχή τουλάχιστο, μοϋ τήν εδωσε ό μέραρ
χός μας, ό στρατηγός Αύγερόπουλος . Φιλότεχνος ό ίδιος,
παρακολουθουσε μέ πολλή συμπάθεια τήν κίνησή μας κι
άπό συμφώνου μέ τόν καπετάνιο εΙχαν ζητήσει άπό τίς μο
νάδες νά μάς ένισχύσουν μέ κατάλληλο προσωπικό . Ή Ιδέα
μας επα ι ρνε τώρα έπίσημη μορφή .
Τ' ι'iλλα συντάγματα �)ταν πολύ μακριά καί δέν άνταποκρί
Θηκαν στήν πρόσκλησi1 μας. Μονάχα τό ντόπιο, τό γειτονικό
3 /40 του ταγματάρχη Παπασπύρου καί τοϋ ήρωικου Μπαρ
μπαλιa μάς εστειλε εναν άντάρτη μέ κιθάρα, ενα μαθητή
μέ βιολί καί μ ι ά άνταρτοπούλα . Δέχτη καν νά στερηθουν τή
μουσι κi1 , τή μόνη τους ψυχαγωγία έκεί στήν άκροποταμιά,
προκειμένου νά συνεισφέρουν στήν εκκληση τi'jς Μ εραρχίας.
Ήξr.ραν άλλωστε πώς ό θίασος Θά γινόταν γιά όλες τίς μο-

νάδες. Τά όργανα, τiς φωνές τους, θά χαίρονταν χιλιάδες.

Ό νεαρός Ν ιόνιος, άπό τά μισά το() γυμνασίου, πού eτυχε

νάναι καi ξάδερφός μου, άποδείχθηκε θαυμάσιος ύποβολέας.
'Ηταν μιά λεπτομέρεια πού άλλοτε δέ φανταζόμουν τή ση
μασία της. Τώρα έβλεπα πώς ή τύχη καi το() συγγραφέα
καi τών ήθοποιών βρίσκεται στά χέρια το() καλοD η κακοD
ύποβολέα.
'Αλλά ή άνταρτοπούλα προσωρινά θάμενε μαζί μας. Ήθελε
νά φύγει, νά πάει μέ τiς άλλες πού κρατοDσαν ντουφέκι . ΕΙχε
δυό ά.δερφές στό ά.ντάρτικο καi ή μιά ήταν καπετάνισσα τi'jς
διμοιρίας γυναικών. Μ ικρή ά.κόμα, μαθήτρια γυμνασίου, ά.πό
άγωνιστική κιόλας οίκογένεια, της φαινόταν σάν ύποτιμητικό
νά μένει μαζί μας, μέ τούς θεατρικούς. Δώσαμε καi πήραμε
νά της έξηγήσουμε πώς ή ύπηρεσία ήταν ίσότιμη κι έδώ.

Τήν iδια τάση έδειχνε κι ό άλλος νεόφερτος, πού εΙχε τό
βαθμό το() λοχία . 'Αλλιώς τά περίμενε κι ά.λλιώς τά βρηκε.
Νόμιζε πώς ή μασταν πολλοί, ένώ έβλεπε λίγους. Έπειτα
μερικοί ά.π' τούς εξω εΙχαν τήν κακή συνήθεια νά τούς πει
ράζουν. 'Ενώ εύχαριστούνταν δλοι ά.π' τiς παραστάσεις καi
τiς ήθελαν, τiς ά.παιτοDcrαν, κάποτε δέ φέρνονταν καλά στούς
ά.νταρτοηθοποιούς. Καμιά φορά τούς άφηναν στό συσσίτιο
τελευταίους. Έπειτ' ά.π' τά χειροκροτήματα έρχόνταν τά
πειράγματα : αύτή ήταν ή μοίρα όλουνών μας.

Γενικά στά πρ&τα βήματά μας βρίσκαμε πολλές δυσκολίες.
Παράλληλα δμως έπι βαλλόμασταν μέρα μέ τή μέρα. Γι' αύτό
δέν εΙχε κανείς ά.μφιβολία.
Όλοι Ερχονταν νά μάς ίδοDν, γιατί παίζαμε σχεδόν κάθε
βδομάδα. οι ά.ντάρτες μετάδιναν τiς έντυπώσεις τους, έξογκω
μένες βέβαια, στούς άλλους σχηματισμούς, κ ι έκείνοι ζη
τοDσαν εύκαιρία νά μάς έπισκεφτο()ν. Έρχονταν κι οι χωριά
τες, δλο πιό ξεθαρρεμένοι , κι έτρι βαν τά μάτια τους. Τέτοιο
πράμα ούτε στόν ϋπνο τους δέν τόχαν δεί !
'Εκείνες τίς ήμέρες, ' Ιουνίου, τό γειτονικό Τετράκωμο εΙχε
πανηγύρι . Τό χωριό αύτό, σύνορο μέ τή Θεσσαλία, ήταν πάρα
πολύ σκόρπιο καi καμένο. Στόν ά.γώνα ύπόφερε καi πρόσφερε
πολλά. Τό Γενάρη το() 1 944 χρησίμευε ώς προγεφύρωμα το()
ΕΛΑΣ, &σπου ένισχύθηκε μέ δυνάμεις καi μέ τήν Ιστορική
του έφοδο ά.νάγκασε τούς έδεσίτες νά καταφύγουν πανικό
βλητοι στή Λάκα Σούλι. Τό iδιο χωριό εlχε βγάλει καί τόν
πρώτο καπετάνιο τών Τζουμέρκων, τόν ά.νθ /ρχο Τζαβέλα .
·οταν λοιπόν μάς κάλεσαν στόν πανηγυρισμό, ήταν όποχρέω
σή μας νά πάμε.
Τό έργο εlχε καμιά δεκαριά πρόσωπα καi συμπληρώσαμε
τούς όπόλοιπους μ' έκτάκτους. Πήραμε εναν ά.νθυπολοχαγό
πού τόν χρησιμοποιοDσαν στά γραφεία, εναν νεόφερτο έκπαι
δευτη μέ τό ψευδώνυμο Ροβεσπιέρος κι eνα ύπαξ/κό το() ναυ
τικοD τηλεφωνητή . 'Αγωνιστήκαμε γιά νά μάς τούς δώσουν
καi θά τούς έπιστρέφαμε σέ λίγες μέρες. Έναν χορό (δμιλο)
πού εΙχε τό έργο θά τόν σχηματίζαμε έπιτόπου μέ πρόχειρη
διδασκαλία. Έμενε γιά τό τέλος κι ενα τραγούδ ι , της γριά
Τζαβέλαινας, πού αύτό τόχαν μάθει ά.πό πρίν. Στά δ ιαλείμματα
είχαμε ά.κόμα μερικά τραγούδια καi ά.παγγελίες. Τά σκηνικά
έμεναν τά ίδια, δέν άλλαζαν καθόλου, έπίτηδες.
Ή παράσταση έγινε στό δάσος, σ' eνα πλάτωμα καμένης
συνοικίας. Τά λίγα όλικά πού μάς χρειάζονταν τρομάξαμε
νά τά βροDμε. Τά σπίτια ήταν μακριά καi δέν εΙχαν οϋτε
σανίδια. Μόνοι μας τά στήσαμε έκεί κουβαλώντας τα στην
πλάτη. Κ ι ο! κάτοικοι, ξαπλωμένοι στούς ίσκιους, παρακο
λουθοDσαν τiς έτοιμασίες. Ήταν περίεργοι νά tδοDν αύτό
πού λέγονταν θέατρο.
'Αλλά ποιός θά περιγράψει την ικανοποίηση δλου έκείνου
το() πλήθους, το() ά.πονήρευτου καi άπλοϊκοD, πού μέ τά μάτια
όλάνοιχτα, μέ τ' αύτιά τσιτωμένα κοίταζε νά μήν το() ξεφύ
γει τίποτε άπ' δσα γίνονταν καi λέγονταν άπάνω στη σκηνή !
·οσο ι δέ βλέπαν καθιστοί, σηκώνονταν όρθιοι καi ά.κροπα
τοDσαν στά πόδια τους, στριμωγμένοι ό ένας πίσω ά.π' τόν
άλλο, παιδιά, γυναίκες, άντρες, άμίλητοι ά.π' τή συγκίνησή
τους, σά νά παρακολουθοDσαν καμιά Ιεραρχία, μά καi γε
λώντας, κουνώντας τό κεφάλι, δλο τό κορμί τους στά εiJθυμα
σημεία. Ήταν φανερό πώς λίγο πολύ πίστευαν τά πρόσωπα
καi τό θέμα γιά πραγματικά, έπαιρναν τη δράση καi τό διά
λογο " τοίς μετρητοίς ". Ή φαντασία τους ήταν ά.κόμα παρ
θενική.

Μονάχα ή λέξη ένθουσιασμός θ' άποδώσει την έντύπωσή τους.
Στό τέλος, δέίχνοντας την ά.γάπη τους μέ κάθε τρόπο, αύτοί
ο! ά.πό φυσικοD τους έπιφυλαχτικοί, μίiς έκαμαν πλούσιο τρα
πέζι, μέ ψητά καi μπουγάτσες, έτσι πού οι πρωτόβγαλτοι θεα
τρίνοι ά.ποζημιώθηκαν γιά δλους τούς κόπους τους καi τiς
στενοχώριες.
Βεβαιωθήκαμε πιά πώς ό λαός γουστάρει τό θέατρο κι ά.ξίζει
νά έπιδοθοDμε σ' αύτό. Σημειώθηκαν τά λάθη, οι έλλείψεις
το() καθενός κι έγιναν οι κατάλληλες συστάσεις. Βάναμε τάξη
πιά, μπαίναμε σέ δρόμο.
Γυρίζοντας λάβαμε προσκλήσεις κι άπ' άλλα χωριά έκεί
γύρω. Βιάζονταν κι αύτά νά μάς ίδοDν. Εiχαμε κερδίσει τη
φήμη.
Μ έ δανεικούς ηθοποιούς, μέ τά τσαρούχια καi τη φουστανέλα
το() Καραϊσκάκη μαζί μας, ά.λλά έχοντας ά.νάγκη νά ζητάμε
τά περισσότερα ά.πό κεί, γυρίσαμε κάμποσα χωριά δίνοντας
όλοένα παραστάσεις. Κ ι όλοDθε μάς φιλοξενοDσαν, μάς
ξεπροβόδιζαν μέ τίς καλύτερες διαθέσεις. Τό διάβα μας ήταν
φώς, ά.ναλαμπη στη σκοτεινιά τους.
Αύτά τά χωριά βρίσκονταν στό λόγγο. ΖοDσαν, δπως έλεγαν,
κρυφά ά.πό τό Θεό. οι πιό πολλοί τους ήταν τσοπαναραίοι,
φύλαγαν γίδια στά δάση . Δέν ήξεραν τίποτε άπό πολιτισμό.
'Ακόμα Κι οι βουλευtάδες ΠΟύ έβγαζαν δέ λάβαιναν τόν κόπο
νά τούς έπισκεφτοDν. Περιορίζονταν νά στείλουν ενα μπι
λιέτο στόν μπακάλη , στόν πρόεδρο το() χωριοD. Αύτοί μονάχα
τό χωροφύλακα καί τό δασικό γνώριζαν καλά. Τούς φέρνονταν
σάν κτήνη . Έπειτα δοκίμασαν καi τούς ληστοφυγόδικους
το() Ζέρβα. Τούς έδερναν κι αύτοί, τούς εΙχαν γυμνώσει .
Τώρα έβλεπαν πώς ό καινούργιος στρατός δέν ήταν δπως τούς
τόν εΙχαν παραστήσε ι . ·οταν πρωτοηρθαν ο[ έλασίτες, αύτοi
κρύφτηκαν στά λόγγα. Φοβόνταν μην τούς σφάξουν, όχι
μόνο πού θά τούς παίρναν τά χωράφια. Έτσι τούς έλεγε ό
Ζέρβας μέ τά δργανά του. 'Αλλά οι δικοί μας ά.ντάρτες δέν
τούς πείραξαν καθόλου. 'Επιπλέον τούς έξάσφάλισαν ά.π'
τίς ζωοκλοπές. Τούς άφησαν νά διοικο()νται μοναχοί τους.
Τώρα τούς στέλναν καi θέατρο.
οι έκδηλώσεις τους ήταν αύθόρμητες καi συγκινητικές.
- Νά σάς eχει καλά ό Θεός καi νά μίiς ματάρθετε μέ τό καλό!
Έτσι μάς ά.ποχαιρετοDσαν ο{ Ραντοβιζινοί.

Ο ΘΙΑΣΟΣ ΞΕΚΙΝΑ
Οπου κι αν εiχαμε πάει &ς τώρα, γυρίζαμε τό βράδι στην
εδρα μας. 'Αλλά ήταν καιρός ν' ά.ρχίσουμε νά βγοDμε καi πιό
παραπέρα. Τά μ ικρότερα τμήματά μας, ο{ σκόρπιες φρουρές
μίiς ζητοDσαν. Προσκλήσεις λαβαίναμε κι ά.π' τίς πολιτικές
όργανώσεις.
Ήμασταν έτοιμοι γιά ξεκίνημα πιά. Είχαμε γιά παίξιμο τό
Ξύπνα, ραγιά ! τήν κωμωδιούλα μέ τό Δασικό κι ά.νάμεσά τους
άπαγγελίες, τραγούδια κλπ. Τά παιδιά εΙχαν μάθει καλά τό
ρόλο τους. Τά κατάφερναν σχετικά καi στό τραγούδι μέ τη
συνοδεία όργάνων. Είχαμε ένα πρόγραμμα μέ ποικιλία, ά.ρκετά
χορταστικό, ά.φο() βαστοDσε δυόμιση μέ τρείς ώρες. Όλα γί
νονταν μέ τή σειρά καi μέ τάξη . Τά διαλείμματα διαρκοDσαν
έλάχιστα ii καi καθόλου, ά.φοD δέν είχαμε ά.λλαγή σκηνικών.

Τά δυό κυριότερα πρόσωπα ήταν ή Μ υγδάλω (πού τήν eπαι
ζε πολύ καλά ή φοιτήτρια) καi ένας γεροχωριάτης, ό μπάρμπα
Λιόλιος. Αύτόν τόν τύπο τόν έγραψα έχοντας ύπόψη μου
έκείνον τό δάσκαλο πού εlχε ά.ποδώσει τόσο ζωντανά σέ
ά.νάλογο ρόλο. Μάλιστα δταν το() βάναμε κουρέλια, δταν
το() κολλάγαμε γένια καi μουστάκια, γινόταν ά.γνώριστος, πιό
φυσικός ά.π' τόν κάθε τσετιλιάρη το() χωριοD. Ή άρθρωσή
�

Μιά lστορικfι γιά τό Νεοελληνικό Θέατρο Διαταγ1} τυϋ ύπο
στράτηγου Γεράσιμου Αύγερ6πουλου, Δ ιοικητή τής VIll Με
ραρχίας τού ΕΛΑΣ. Στlς 14 Γενάρη 1945, λίγο μετά τfιν κατά
ληψη τής Αρτας, ό Αύγερ6πουλος lπιστρατεύει, κατατάσσει
στό μόνιμο ΕΛΑΣ καl dποσπιϊ στη " Λαϊκfι Σκηνfι " τέσσερα
dγ6ρια καl πέντε κορlτσια τής Αρτας, πού 'θελαν νά ύπηρετή
σουν τό θέατρο τού Λαού. Πρωτοδημοσlευτο ντοκουμέντο
•
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του, ο[ κινήσεις του είχαν κι αύτές δ ι κό τους ρυθμό, πολύ
τα ιρ ιαστό μέ τήν δλη φυσ ιογνωμ ία.
Τό κακό ήταν πού δέν ήθελαν νά μfiς τόν άφi1σουν μέ κανένα
τρόπο . Ήταν έφεδρος ό.νθυπολοχαγός κι είχαν έλλειψη ό.π'
αύτούς. Μπορο\Jσαν νά τόν χρησιμοποι 11σουν σέ τόσες μεριές.
- Π άρε στή θέση του εναν άλλο! μο\J λέγαν.
Μά έγώ ίiξερα, εlχα βεβαιωθεί πώς κανένας άλλος δέν μπο
ρο\Jσε νά τόν άντι καταστήσει . Ή ό.πόδοσή του θάταν πολύ
κατώτερη . Κι έπειδή αύτός άποτελο\Jσε τόν κυριότερο iiρωα,
ή έπιτυχία το\J έργου θά μετριάζονταν πολύ.
Mo\J τόν άφηναν λίγο καί μο\J τόν ξαναπαίρναν. 'Αναγνώρι
ζαν βέβαια η; σημασία το\J θεάτρου, άλλά όχι πάλι νά τούς
κάμω τούς ό.ξιωματικούς θεατρίνους.
- 'Εσύ πfiς νά μfiς κάμεις αίρεση μές στό στρατό! μούλεγαν
ό.στεία .
Έκαμα όλόκληρον άγώνα μέ τούς έπιτελείς της Μεραρχίας ·
Στό τέλος νίκησε ή έπιμονή μας . Σύμμαχό μου είχα καί τόν
ίδιο τόν άνθυπολοχαγό, πού έβλεπε τήν ό.π1Ίχησ11 του στό
κοινό καί προτιμο\Jσε νάρθει μαζί μας, χωρίς νά λογαριάζF.ι
οuτε τά πειράγματα τών συναδέλφων του.
Τό εύτύχημα είναι πώς μfiς ύποστi1ριζε κι ή διοίκηση της
Μεραρχίας. Ό στρατηγός μας είχε ό.δυναμία στό θίασο.
Μάλιστα έγραψε κι ό ίδιος ένα μονόπραχτο πού παίχτηκε
στό ίδιο χωριό. Άλλό τό έπαιξαν άλλο ι , γιατί έμείς είμασταν
άπασχολημένοι μέ τή συγκρότησή μας.

Κι ό Κόζακας δέ χασομέρησε . 'Εκείνες τίς ημερες εlχαν
έρθει κάτι άλεξίπτωτα, Cιπ' τά λίγα πού μfiς έστελναν οί σύμ
μαχοί μας. Τάχαν άπλώσει καταγης καi κοίταζαν νά τά χω
ρίσουν. Οί άντάρτες εlχαν μείνει δίχως πουκάμισα, γ ι ' αύτό
είχαν περικυκλώσει τά μεταξωτά.
- Συναγωνιστές ! τούς φώναξε ό Κόζακας. Κι έσείς έχετε
άνάγκη νά ντυθείτε κι έτο\Jτοι δώ (μfiς έδειξε μέ τό χέρ ι ) άπό
μfiς περιμένουν. Τί προτιμfiτε, πουκάμισα ii σκηνικά ; Μ ιλδ.τε
έλεύθερα, έδώ δέν έχουμε νά φοβηθο\Jμε κανέναν. Σκεφτείτε
μονάχα πώς αύτοί θά γυρίσουν δλα τά χωριά. Θά τούς έχουμε
σά μόστρα της Μεραρχίας . . .
Οί άντάρτες τοu λόχου δ ιοικήσεως δέχτη καν χωρίς δ ισταγμό
νά μfiς παραχωρήσουν δτι θέλαμε. Αύτοί θά περιορίζονταν
στό ύπόλοιπο πανί κι δποτε τούς ξανάστελναν οί σύμμαχοί
μας. Ήταν γραφτό νά μή γνωρίσουν άπάνω στό κορμί τους
μετάξι .
' Εμείς πήραμε δσο μfiς χρειάζονταν καί μάλιστα στά μπρο
στινά φύλλα βάλαμε κόκκινο καί γαλάζι ο. - ετσι θάτανε πιό
φιγουράτα. Στό πίσω φύλλο σχεδιάστηκε μιά άνατολή μέ
τίς χρυσές Cιχτίδες. Ήταν (έμπνευση το\J καπετάνιου μας) ό
ήλιος της Λαοκρατίας. Κ ι άπάνω μπροστά, ράφτηκε μέ παρ
δαλά γράμματα ή έπιγραφι1 μας : " Λαϊκή Σκηνή ". Μ' αύτό
τό όνομα θά μfiς ξέρουν άπό δ(Ι> καi πέρα .

Ό Κόζακας πάλι, ό λαϊκός καπετάνιος, βλέποντας πόσο

Χρειάστι1καν άκόμα, γιά τό στερέωμα τών σκηνικών, όρι
σμένα κοντάρια. Έγι ναν κι αύτά άπό κλωνάρια έλάτων.
Έτσι δέ θά γυρεύαμε σέ κάθε χωριό καδρόνια, νά χάνουμε
άσκοπα τόν καιρό μας. Προμηθευτi1καμε καί κάμποσο καλώ
διο, γιά ν' άνοίγουμε καί νά κλείνουμε τή δίφυλλη αύλαία.

Χρειαζόμασταν μόνιμα σκηνικά . Μέ παλιοβελέντζες καί τρύ
π ιες κουβέρτες δέ γίνονταν δουλειά. Ήταν ακαλαισθησία.

'Υπολείπονταν άκόμα τά ρο\Jχα το\J βεστιαρίου. Π ιό δυσεύ
ρετη άπ' δλα 1)ταν ή στολή το\J Καραϊσκάκη . Π ήραμε δανεική
τή φουστανέλα, βλαχόκαλτσες κλπ. ένός ντόπιου κτηνοτρόφου,
πού τά φύλαγε σάν οίκογενειακό κειμήλι ο . Τά ύπόλοιπα (μιά
παλιά γυναίκεια ντυμασιά, ενα νεροβάρελο, γουρουνοτσά-

άρεσε τό θέατρο στούς ό.ντάρτες, μίiς ένίσχυσε κι αύτός μέ
τό παραπάνω. Κράτησε τό λόγο πού μο\J είχε δώσει στήν
άρχή .

" /\-ιια, άκ6μα, πρωτο()ημοdίευτο vτοκοιψέvτο : Δι α ταγή το ·ϋ ύποστράτηγου Α ύγερ6πουλου, άπό τ ί ς 23 Νοέμβρη 7 94.J, πού
&lχιιει τή φροιιτίδα τuίi φωτιπμt'ιιο ι• i1Ηραιπο 1 1 γιά ηί " Λ u ϊκ·ι) Σκηι ι ιί " : Trjς έξασφrι.λίζει τρείς μο υσικούς, άπό μάχιμ η μο ιι(lι)α

ρουχα, έναν τρουβά, eνα κρεβάτι άπό κλαδιά, καπνό μέ ρο
κόφυλλα κλπ. ) 1Ίταν εύκολότερο σχετικά νά τά βρίσκουμε.
Γιά την κωμωδία πάλι μδ.ς χρειάζονταν eνα πιστόλ ι , eνα κού
τσουρο, έλατίσια κλαδιά, δυό άβγά, eνας κόκορας καi ίiλλα
τέτο ια. Γιά την προμηΘειά τους, πού άπαιτο\Jσε τρεξίματα καi
παρακάλια, φρόντιζα έγώ, πού δέν εΙχα κι άλλη άσχολία.
Έπιτηρο\Jσα μόνο ηiν παράσταση κι έξηγο\Jσα πρίν άπ'
αύτη τό σκοπό το() Θεάτρου καi της τέχνης γενικά στό άπλη
ροφόρητο, άγράμματο κοινό.
Μαζί μέ τή φοιηi τρια καί τήν άνταρτοπούλα ήρθε μαζί μας
καί μιά άλλη , μαθήτρια κι αύτή , κόρη συναγωνιστi'j ταγμα
τάρχη . Κατάγονταν άπό ζερβοκρατούμενη περιοχή κι εΙχαν
ξεσπιτωθεί συφό.μπιλο ι , τριγυρνώντας μαζί μας στά βουνά.
Γιά νά μην κάθεται έτσι τήν έστειλαν μαζί μας.
Μέ δρους είχαμε πάρει καi τόν ύπαξιωματικό τηλεφωνιιτ ή .
Σ έ μιά βδομάδα Θ ά μiiς eφευγε όριστικά. Μά στό μεταξύ Θά
μάθαινε τό ρόλο του άλλος, eνας άπ' τούς τρείς κα ι νούργιους
πού μiiς εΙχαν έρθε ι . Αύτοί 1Ίταν νεοσύλλεχτο ι , άπ' τό σώμα
Καραϊσκάκη . M iiς άκολούθησαν πρόθυμοι έπειτ' άπό μιά
παράσταση πού εΙδαν καi πού ζητ11σαμε ηiν ένίσχυσ1i τους,
γενικά. Miiς τούς ίiφ11σαν εϋκολα, γιατί δέν εΙχαν γυμναστεί
οϋτε είδι κευτεί άκόμα.
Τώρα iiμασταν σχεδόν συμπληρωμένοι άπό προσωπικό. Μ ά
έμεναν άκόμα κάτι άλλα νά ταχτοποι ηΘο\Jν.
Π ρώτα πρώτα έπρεπε νά κανονιστεί τό ζήτημα της διατροφης
μας. Όσο γιά μεταγωγικά Θά μiiς eδιναν δυό ζώα, πού κι
αύτά Θά τά ξαλλάζαμε στό δρόμο, δπου βρίσκαμε μονάδες.
'Απάνω σ' αύτά Θά φορτώναμε τά σκηνικά, τίς κουβέρτες καi
τά τρόφιμά μας . 'Αλλά τί Θά τρώγαμε τόσοι νομάτοι ;
Ή Μ εραρχία μας δέν ε ίχε έπάρκεια τροφίμων. Ά π' τ ti Θεσ
σαλία μiiς έρχονταν δλα. Καί μόλις έφταναν, ξοδεύονταν άμέ
σως. Τό συσσίτιο της έδρας ήταν στερεότυπο : ii κρέας ii
μπλιγούρι . Τά όσπρια είχαν γίνει σπάνια κι αύτά. Τόν τελευ
ταίο καιρό τό έπιτελείο μας έτρωγε ψωμί πού κριτσάναγαν
τά δόντια. Μόλις τόφερναν ο[ άγωγιάτες, δέν πρόφται ναν νά
τό ξεπλύνουν, νά τό καθαρίσουν. Τό ίiλεΘαν καi τό ζυμώναν
άξεδιάλεχτο. Οϋτε τραπεζαρία εΙχαν οϋτε τίποτε, παρά ένας
είδος χαντάκι εξω άπ' τά γραφεία, δπου κρέμαγαν τά πόδια
τους οί άξιωματικοί καθισμένοι άπό δώ κι άπό κεί, άντικριστά.

Μέσα σ' αύτή τήν κατάσταση τί νά περιμέναμε έμείς; " Κα
θίστε κι άμα έρθουν Θά σάς δώσουμε ", μiiς λέγαν. 'Αλλά
ξέραμε καλά τήν άνέχεια πού έδερνε τό στρατό μας έκεί,
καί βλέπαμε πώς έτσι χάναμε καιρό, τίποτ' άλλο.
'Αποφασίσαμε νά φύγουμε μονάχα μέ τρόφιμα 2-3 ήμερων,
δσα εΙχαν. Μδ.ς έφοδίασαν καί μ' ένα έγγραφο πρός τίς τοπι
κές ΕΤΑ . 'Αλλά κι αύτό άποδείχτηκε χωρίς σ·ημασία. ' Η
ίδια έλλειψη έπ ι κρατο\Jσε κι έκεί . Ό στρατός μας πεινο\Jσε.
Θά βαδίζαμε σηiν τύχη κι ας γινόταν δτ' ΤjΘελε. "Βιαζόμουν
πολύ νά ξεκινήσουμε, γιατί δέν έβρισκα άλλη λύσ η . Μονάχα
έτσ ι , στή ν πράξη, Θά δένονταν ό Θίασός μας, θά ίσχυροπο ι
ούνταν, καθώς δέν είχε άκόμα δυναμώσει . 'Αλλιώτικα 11 χα
λάρωση Θά όδηγοΟσε στή διάλυση .
Τά πα ιδιά 1Ίταν κι αύτά σύμφωνα μαζί μου. Προτάσεις τούς
γίνονταν άπό δω κι άπό κεί, σάν άστεία, σά σοβαρά, νά τούς
άποσπάσουν σέ ίiλλες ύπηρεσίες.
Πρίν άναχωρήσουμε κανονίο·τηκε κι eνα ζ1iτημα μάλλον
τυπικό. ΠοΟ Θ' άν1ϊκε όργανικά ό Θίασός μας; 'Από πο\J Θά
παίρναμε όδηγίες, σέ ποιόν Θάμασταν ύπόλογο ι ; Δέν μπο
ρούσαμε, μονάχοι έμείς άπ' δλο τό στρατό, νά μένουμε αύτο
κέφαλοι . M iiς έπέτρεπαν άνεξαρτησία ίός eνα σημείο .
'Εγώ εΙχα γίνει πρίν, μέ δ ιαταγ1i το() μεράρχου, διευθυντής
το(} ΚαλλιτεχνικοΟ Τμ11ματος. Τώρα μ' έβαλαν καί σηiν
ΕΔΑ της Μ εραρχίας, γίναμε τέσσερα μέλη . 'Από κεί θά έξαρ
τόμουν έγώ. Όσο γ ι ά τούς ύπόλοιπους ύπάγονταν στό λόχο
δ ιοικ1i σεως. Θεωρούνταν i1μ ιστρατευτικό τμi'jμα .

Ό Γιώργος J(οτζιούλας, δ φlλος του Γιώργης Σαιιαράς iΊ.ρχfcι
τρος τi)ς ΙΙ ΙJJ Μεραρχίας κι ό Σωη]ρης Μάργαρης. Πίσω dπ'
τή φωτογραφfα, ό Κοτζιούλας έχει σημειώσει ;ιέ τό χέρι του :
Τήιι παραμο111) τ ι)ς dιιαχώρησής μας, Γιά1Ψε1ια 2G Φλεβάρη 19.J.5

συστάσεις, νά μti σημειωθούν τίποτε παρατράγουδα στό
δρόμο.
Πρίν γείρουμε άπ' ηiν πλαγιά, ο ί ίiλλο ι μiiς φώναζαν άπό
πίσω :
-"Ωρα καλ1i ! Καi νά σφίγγετε τό λουρί σας ! πρόσθεταν
χειρονομώντας.
Ήταν τότε άρχές 'Ιουλίου .
Ή πρώτη αύτιi περιοδεία Θά μiiς μείνει άξέχαστη γιά πάντα.
Τραβούσαμε στό Κάτω Ραντοβίζι καi στά Ζυγοχώρια. Θά
φέρναμε τό γέλιο καi ni χαρά σέ πεντάφτωχους, πι κραμένους
άνΘρώπους. Μίiς περίμεναν κι οί άντάρτες πού ζο\Jσαν
ξεκομμένο ι άπ' τούς ίiλλους, δίχως καμ ιά ψυχαγωγία .

"Οσο γιά τ' άσυγκέντρωτα έκείνα χωριά ξέραμε πώς μόνο
μ ι ά Κυριακή μαζεύονται στό μεσοχώρι . Αύτή Θάταν ή κατάλ
ληλη μέρα νά τούς έπισκεφτοϋμε . 'Αλλά τί Θά γι νόμασταν
στό μεταξύ; Τρόφιμα δέν είχαμε μαζί μας . Έπειτα μέ τέσο-ερες
παραστάσεις τό μήνα, μιά κάθε βδομάδα, δέ βολεύονταν τό
ζήτημά μας. Έπ;:>επε νά δώσουμε πολλές παραστάσεις, γιά
νά περάσουμε δλα τά χωρ ιά.
Έτσι άποφασίσαμε νά παίζουμε κάθε μέρα, κι ας έρχονταν
νά μδ.ς ίδοϋν δσοι εύκαιροϋσαν.

Miiς έδωσαν καί μερικά ντουφέκια, νά μ�iν είμαστε ίiοπλοι
στό δρόμο. Θά περνάγαμε άπό έρημ ιές, θά κοιμούμασταν κι
έξω. οι κακοπο ιοί κι οί άντιδραστικοί, πού συνεννοούνταν
κρυφά μέ τούς έδεσίτες άντίκρυ, δέν εΙχαν 110-υχάσει άκόμα.
Κι έπρεπε νάχουμε τό νοΟ μας . Ήταν καi γυναίκες μαζί μας.

Γιά τούς λόχους, γιά τά μ ι κρά τμήματά μας δέν ϊ;τανε λόγος .
Αύτοί μαζεύονταν εϋκολα καi φρόντιζαν μάλιστα ν ά μή λείπει
κανένας. Μίiς έδιναν άπ' τό συσσίτιό τους, κάποτε μiiς φί
λευαν καί γιά τό δρόμο. οι μόνοι παραπονούμενοι 1'ιταν
δσοι άπασχολούνταν μ' έπείγουσες ύπηρεσίες.

Πρiν φύγοψε, μδ.ς κάλεσε ό καπετάνιος κι έκαμε ίδιαίτερες

'Αλλά κι αύτοί τά μάθαιναν έπειτ' άπ' τούς ίiλλους . nολλeιί

συγκρατοϋσαν δχι μόνο τήν ύπόθεση , άλλά καί λόγια τ&ν
προσώπων, όλόκληρες φράσεις, καθώς κ ι όρισμένες κινήσεις
πού τiς έπαναλάβαιναν επειτα, συνεχίζοντας ετσι τό Θέατρό
μας.
Τό σπουδαιότερο δμως ήταν ή ύποδοχi1 μας στά χωριά.
'Από ποϋ τό μαθαίναν καi μfiς περίμεναν προτοϋ πfiμε; Κά
θονταν έκεί στόν fιλιο (γιατί παίζαμε πάντα εξω) καi παρακο
λουθοϋσαν τiς έτοιμασίες μας. Κοίταζαν π&ς άνοίγαμε λάκους
γιά τά κοντάρια, π&ς τοποθετούσαμε τά σκηνικά, π&ς φέρναμε
ροϋχα γιά τiς μεταμφιέσεις.
Όλοι μας βρισκόμασταν σέ κίνηση . Γιά νά μή στέκουν όρθοi
τόσες ώρες, γιά νά μή λερώνονται άπ' τά χώματα καταγης
φέρναμε πέτρες μεγάλες καi τiς άραδιάζαμε μπροστά, βά
νοντας άποπάνω τους, δπου βρίσκαμε, καi σανίδια. Έτσι γί
νονταν πρόχειρα καθίσματα, γιά τούς ήλικιωμένους τουλά
χιστο.
Όλ' αύτά γίνονταν μέ πολύν κόπο. Στήσιμο καi ξεστήσιμο
άπαιτοϋσε άπάνω άπό τρείς ώρες. Στό μεταξύ συνάζονταν
καi τό χωριό. Κλείδωναν τά σπίτια, παράταγαν τά χωράφια,
Cίφηναν στό κοπάδι τους τίποτε γέρους. 'Αλλά κι αuτοί Θέλαν
νά ρθοϋνε στό Θέατρο, κι ο[ γυναίκες καi τά παιδιά.
οι γυναίκες στήν άρχή στέκονταν παράμερα, σά νά κρύβονταν
ή μιά πίσω άπ' τήν άλλη . Τούς μιλάγαμε καi κρυφογελάγαν
κοιτάζονταν άναμεταξύ τους. ·πταν άθάρρευτες, άσυν1Ίθιστες :
ά.πό τέτοια. Τό 'ίδιο μfiς εκαναν καi κάτι πολύ κακοντυμένοι ,
ξιπόλητοι , ξεσκούφωτοι, σ ά δ ιακοναραίο ι . Μ ά δλοι ο[ χω
ριάτες, Cίλλος λίγο, άλλος πολύ, φοροϋσαν κουρέλια καί
μπαλώματα στόν καιρό της κατοχης.

Μά δταν άρχιζε ή παράσταση καi δσο προχωροϋσε, εβλεπες
δλους αύτούς πού ο·τέκαν παράμερα, σάν άδιάφοροι τάχα
σάν περαστικοί, τούς εβλεπες δλο νά ζυγώνουν καί νά προσέ
χουν καi νά ζωηρεύουν. Τά τραχιά πρόσωπά τους, τά μισοά
γρια, τά παιδεμένα, μέ τ' άκούρευτα μαλλιά, τά σκληρότριχα
γένια, επαιρναν τώρα εκφραση άνθρωπινή , φωτίζονταν άπό

'Όταν &ρχισα νά καταπιάνομαι μέ τό
έ:ργο τοϋ Γ. Κοτζιούλα " Θέατρο στά
Βουνά " κατάλαβα, άπο τ·ήν άντιγραφ·ίj
τών χειρογράφων άκόμα, πώς μέσα άπο
τά έ:ργα τοϋ Κοτζιούλα, πού εΙναι μιά
καταγραφή περιστατικών άπό τον καθη
μερινο βίο στήν 'Ελεύθερη 'Ελλάδα, ξε
προβάλλει μιά άπο τίς λιγότερο γνωστές
πλευρές τΊjς ΈθνικΊjς 'Αντίστασης. ΊΌ
1 9 � 3, πά.�� σ;ό κ ? ρ φωμα τοϋ πελευ
�
�
θερωτικου αγωνα εναντια στον ξενο κα
τακτητή, δ Κοτζιούλας και μιά δμά.δα
άπο νέους άνθρώπους, συγκροτοϋν ίtνα
θίασο μέ σκοπο νά ψυχαγωγ·ήσουν τούς
άγρότες και τούς άγωνιστές στήν "Ι-1πειρο. Καi δ 'Απελευθερωτικός Στρατος
ή 8η Μεραρχία τοϋ ΕΛΑΣ - δέχεται,
σ' έκεϊνες τις κρίσιμες στιγμές, νά
στερηθεϊ άγωνιστές πού τοϋ ε!ναι τόσο
ά:Cαραίτητο � γιά νά βοηθήσει αύΏJ.
την προσπαθεια, γιατι, συνειδητοποιει
τ-ήν τεράστια σημασία της.
Γένv-ημα τοϋ λαοϋ, ζώντας μέσα στο
λαό, δ Κοτζιούλας, γράφει μ/: εtλικρίνεια
χωρίς ν' άδικεϊ η νά έξυψώνει κανένα,
περιγράφει μέ άντικειμενικότητα τή δρα
στηριότητα τΊjς " ΛαϊκΊjς Σκ-ηνΊjς " :
πώς ξεκίνησε δ θίασος, τί δυσκολίες συ
νάντησε, τί πέτυχε, ποιοί παράγοντες έ
πηρέασαν τή δουλειά. του. 'Όλα τά έ:ργα
�ου εχουν σ�ν �ντικείμενο ;lιν : Ελ:,ηνι�;:fι
υπαιθρο : την Ι-Ιπειρο και τους ανθρω
πους της. Ό Κοτζιούλας μιλά.ει γιά τά
προβλήματα, τούς άγώνες, τις πονηριές,
τίς άβουλίες και τίς πρωτοβουλίες τών
άνθρώπων αύτών, μ' ίtνα τρόπο άπλό,
κατανοητο άπο το λαό, πού ψυχαγωγεί
ται μέ τή δικ·ή του συμπεριφορά και δι-
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νοημοσύνη , άνοίγονταν σέ γέλιο. Δέ χρειάζονταν ιϊλλη άπό
δειξη , εrχαμε πετύχει τό σκοπό μας.

Ό στρατάρχης της Ρούμελης 1Ίταν μπροστά τους, όλοζών

τανος. Δίδασκε σ' αύτούς τούς α ίώνιους είλωτες, τά Θύματα
τοϋ κράτους, πατριωτιο·μό. 'Αλλά συνάμα τούς μ ιλοϋσε καi
γιά τά [ερά τους δικαιώματα, γ ιά μιά καλύτερη ζω�] . Τό κοι
νωνικό νόημα τούς γίνονταν άντιληπτό κι αuτοϋ καi στήν
κωμωδία, δπου ενας χιλιοβασανισμένος χωριάτης τραβοϋσε
τά πάνδεινα άπ' τό δασικό, άντιδρώντας μέ τόν τρόπο του
δμως.
Τούς Εψηνε ό fιλιος δυό τρείς ώρες καi δέν ελεγαν νά φύγουν.
Φροντίζαμε βέβαια γιά κανένα μέρος !σκιερό, άλλά ήταν
δύσκολο νά συνδυάσουμε rσιωμα μέ Ισκιο· ετσι προτιμού
σαμε τό πρ&το. Μά έκείνοι δέ νιώθαν οϋτε κούραση οϋτε
λιοπύρ ι .
Τελειώνοντας προσφέρονταν συχνά νά μfiς φιλοξενήσουν.
M fiς επαιρναν στά σπίτια τους άπό δυό κι άπό τρείς η μfiς
εφερναν φαt στό μεσοχώρι . Αuτό γ ινόταν δπου δέν εlχαμε
συσσίτιο τοϋ στρατοϋ. 'Αλλά γιά νά μή νομίσει κανείς πώς
είχαμε καλοφαγία, έξηγ& πώς τό γεϋμα μας ήταν κανένα κου
πάκι ξινόγαλο, κανένα κομμάτι ζυμαρόπιτα. 'Απ' αύτά εΤχαν,
άπ' αuτά μfiς δίναν .
' Ωστόσο τά παιδιά τοϋ Θίασου δέ βαρυγκομοϋσαν. Έπαιζαν
άπό χωριό σέ χωριό καθημερινά, κάποτε καi δυό φορές τήν
ήμέρα. Περπατοϋσαν ώρες μέ τό κάμα, σέ μουλαρόδρομους,
η μονοπάτια, έξαντλούνταν μπορεί νά πεί κανείς άπ' τήν
παράστασιι, κακοκοιμούνταν, κακότρωγαν κι δμως δέν άκου
γες παράπονο άπό κανέναν. 'Ακόμα κι ο[ κοπέλες, πού τίς χτυ
ποϋσαν τά παπούτσια στό δρόμο, βάδιζαν ξιπόλητες μέ καρτε
ρία. Πίστευαν δλοι καί δλες στό σκοπό τοϋ Θεάτρου.
Καi ή μόνη άμοιβή τους 1Ίταν, δταν γύρισαν στι)ν εδρα, o i
επαινοι τ&ν άνωτέρων :
- Μπράβο, παιδιά! Έργαστ�]κατε λαμπρά. Ξεκουραστείτε
καi νά συνεχίστε.

ΤΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΉ

δά.σκεται άπο τ-ίjν 'ίδια του τή στά.σ·η .
'Η γλώσσα του, στρωτ·ή δημοτικ·ή, έμ
�;'λουτ�σμένη μέ το,ύς tδιωμα:; ισ,μούς τΊjς
·ηπειρωτικης διαλεκτου, του επιτρέπε ι
νά έπικοινωνεϊ &.νετα μέ τό κοινό του.
Τά χειρόγραφά. του, τά περισσότερα
γραμμένα μέ μολύβι και σέ πυκν/:ς άρά.
δες, γιά νά γίνεται οικονομία στο χαρτί
πού έ:λειπε , μαρτυροϋν άπο μόνα τους
κάτω άπο πόσο δύσκολες και ιδιόμορφες
συνθ·ϊjκες γράφτηκαν τά ί:ργα αύτά.. Με
ρικά άπ' αύτά., εtτε γιατί χάθηκαν τά
χειρόγραφα ε(τε γιά &.λλους λόγους, πα
ραμένουν άτέλειωτα. 'Άλλοτε πάλι, οι
λέξεις εΙναι δλότελα σ,βησμένες, 'ή το χει
ρόγραφο καταστραμμενο. Σε, τετοιες πε
ριπτώσεις κρίναμε σκόπιμο η νά μή συμ
:;ληρώσουμε, καθόλο� τό κ,είμενο � έκεί
οπου προσθεταμε κατι, να το βαζουμε
σ' άγκύλες. ΤΟ βιβλίο δμως αύτό δέ θά
ύπΊjρχε σ·ή μερα ίiν δ στενός φίλος και
συναγωνιστής τοϋ Κοτζιούλα, δ γιατρός .
Γιώργης Σαμαράς άπο τ·ίjν Καρυά 'Ο
λύμπου, 7;ο� πέθα�ε το �9? 3 στ·ίjν Έλα� 
σόνα, και η γυναικα του συγγραφέα Ευ
μοp φίr-; , δέ φύλαγαν, κ�νηγ·η μέ�οι Υ;ι αύ
τοι, τα χειρόγραφα μεσα στους δυσκο
λους καιρούς πού άκολούθησαν .
•11•
'Η 'Ιστορία έ�ιός Θιάσου. Άπο δεκα
τέσσερα χαρακωμένα φύλλα 'Αγγλι
κοϋ μπλόκ τΊjς έποχ'ίjς, διαστάσεων 2 ? Χ
1 5, ? έκατόστ. ή κάθε μία. οι σελίδες
άρ ιθμημένες μέ μολύβι άπό τή δεύ
τερ·η μέχρι τήν τελευταία άπο το 1

μέχρ ι και τό 1 3 . Τά κείμενα γραμμένα
κι αύτά μέ μολύβι μόνο άπό τ·ή μιά
μεριά τοϋ φύλλου, άνά.μεσα σέ κάθε
χαρακιά τοϋ μπλοκ άπό δύο άρά.δες
πυκνογραμμένες. Στ·ή ν πρώτ·η σελίδα,
πού δέν /:χει άριθμό, στή μέση και μέ
κεφαλαία γράμματα γραμμένα μέ μο
λύβι : Γ. ΚΟΤΖΙΟΥΛΑ (ύπογρά.μμι
ση } /ΘΕΑΊ'ΡΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ( μεγα
λύτερα γράμματα } /ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ
ΘΙΛΣΟΥ (μέ μελά.νι καί μικρότερα
γ� ά.μματα μέσα σέ παρέν?εση ) ένώ άπό
,
,
κατω διακρινεται
γραμμενο με, μολυβι
ΧΡΟΝΠCΟ/ΑΘΗΝΑ/1 % 6. Στ·ήν πρώ
τη αύτ-ίj σελίδα φαίνεται άρχικά πώς δ
συγγραφέας σκεφτόταν νά δημοσιεύσει
το έ:ργο. Βάζοντας σά γενικο τίτλο ΘΕΑ
Ί'ΡΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ βάζει σάν ύπό
τιτλο πρώτα ΧΡΟΝΙΚΟ κι ίίστερα με
τανιώνοντας ΙΣΊΌΡΙΑ ΕΝΟΣ ΘΙΆ
ΣΟΥ. Ί-Ι χρονολοyία κι δ τόπος μας
δημιουργοϋν δρ ισμένα προβλ·ή ματα. Φαί
νεται πώς δ Κοτζιούλας έ:χοντας, δπως
ε'ίπαμε, σκοπο τή δημrJσίευση θεώρησε
δτι έ:λειπε ·ίJ γενική αύτ·ίj εισαγωγή, γι'
αύτο τήν έ:γραψε άργότερα σά συμπλή
ρωμα κι άρχ·ή στο δλο ίtργο. 'Ι-Ι πρώτη
αύτ)ι ένότη ;α χωρίζεται μέ_τίτλου7 χαρα
κτ·ηριστικους μέ κεφαλαια γραμματα
σέ &.λλες μικρότερες : 1 . ΣΑΝ ΕΙΣΑ
ΓΩΓΙ-Ι (σελ. 1 }, 2. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗ
ΜΑ (σελ. 3 }, 3. ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΔΟ
ΚΠΙ1ΕΣ (σελ. 5 }, ι, . Ο ΘΙΑΣΟΣ ΞΕ
ΚΙΝΆ [σελ. 9 } , 5. ΊΊ ΓΙΝΟΤΑΝ ΣΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ( σελ. ·12 ) . Ί-Ι κάθε μικρό
τερ·η ένότ·ητα άρχίζει άπό καινούργια
σελίδα και δ τίτλος μπαίνει έπά.νω καl
( Κ. Γ. Κ.)
στή μέση.

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
Του ΠΕΤΡΟ Υ ΜΑ ΡΚΑ ΡΗ
Τ ό βι βλίο τοϋ Γιώργου Κοτζιούλα " Θέατρο στά Βουνά ",
πού κυκλοφόρησε πρόσφατα (1), δέν εΙναι μόνο μ ιά πολύτ ιμη
μαρτυρία πάνω σέ μ ιά έποχή, σημαδιακή γιά τήν 'Ελλάδα,
άλλά φωτίζει παράλληλα - κι αύτό εΙναι τό πιό σημαντικό μ ι ά πλευρά τοϋ έλληνικοϋ θεάτρου, άγνωστη &ς τώρα, πού
αν άξιολογ1ιθεί σωστά μπορεί ν' άνοίξει καινούριες προοπτι
κές στό έλληνικό θέατρο καί Ιδιαίτερα στό θέατρο έκείνο,
πού, μέ μιά γενική κ ι άξεκαθάριστη έννοια, όνομάζουμε
" πολιτικό ".

Ό Γιι'ί>ργος Κοτζιούλας, ποιητής, συγγραφέας καί άγωνιστής
τοϋ ΕΛΑΣ (2) συγκροτεί τό J 944, μέ τή βο1iθεια της VIII Με
rαρχίας τοϋ ΕΛΑΣ ' Ηπείρου - Δυτικής Στερεάς, ένα θίασο :
τή " Λαϊκ11 Σκηνή " . Τό έλλη ν ι κό θέατρο άκολουθεί &ς τότε
μιά μονοδιάστατη έξέλιξη. Τό μόνο θέατρο άπό τή δημ ιουρ
γία τοϋ ' Ελληνικοί) Κράτους, καi Ιδια ίτερα άπό τήν έποχή τf'\ς
βασιλείας καi μετά, πού δ ιαπαιδαγωγεί μέ συνέχεια καi μέ
συνέπεια στήν iδεολογία του τό έλληνικό κοινό, εΙναι τό
άστικό θέατρο. Καμιά άλλη θεατρική προσπάθεια δέν άπο
κτάει τήν όντότητα καi δέν έξασφαλίζει τή δ ιάρκεια πού θά
της έπιτρέψει ν' άποτελέσει άντίβαρο στό άστικό θέατρο.
Έτσ ι , ή θεατρική παιδεία τοl) έλληνικοϋ κοινοϋ, δσο περιορι
σμένη κ ι αν εΙναι σέ βάθος καi σ' εκταση, στηρ ίζεται σχεδόν
άποκλειστικά στό θέατρο αuτό, ποu άκολουθεί στήν ' Ελλάδα
μιά έξέλιξιι παράλληλη μέ της έλληνικf'\ς άστικf'\ς τάξης.
Στερημένο άπό δ ι κές του γηγενείς δυνάμεις άναγκάζεται νά
μεταφέρει ξένα πρότυπα, κυρίως γερμανικά. Μά ή δομή του,
πού βασίζεται στήν έμπορική έπιχείρηση καί στό σύστημα
τάΊν πρωταγωνιστάΊν - θ ιασαρχάΊν, τό ύποχρεώνει νά κάνει τίς
έπιλογές του μέσα άπό τό κατεστημένο τοϋ εuρωπαϊκοl)
θεάτρου. Κάθε πρωτοποριακό ρεϋμα παραμερίζεται γιατί δέν
προσφέρει οίκονομική άσφάλεια. Τό φαινόμενο αuτό παρατη
ρείται καί στήν έπιλογή τοϋ ρεπερτορίου μά καί στήν άντί
ληψη τf'\ς παράστασης πού βασίζεται στήν άτομ ική έπίδοση
το\) πρωταγωνιστfi - θιασάρχη πράΊτα, κ' επειτα τάΊν ύπόλο ι
πων 1ΊθοποιάΊν. Ή έπιτυχία μ ιας παράστασης μετριέται μέ
τήν άτομική έπιτυχία τοl) κάθε ήθοποιοϋ κι δχι μέ τή συλλο
γ ι κή άντίληψη καί προσπάθεια δλων τάΊν συντελεστάΊν της
παράστασης πάνω στήν έρμηνεία το\) εργου. οι παρατηρήσεις
αuτές δέν πρέπει νά όδηγήσουν στό λαθεμένο συμπέρασμα
δτι ο[ καλές παραστάσει ς ελειψαν άπό τό έλληνικό θέατρο.
Θέλουν άπλά καί μόνο νά έπισημάνουν τό γεγονός δτι δλες οί
παραστάσεις - καi ο [ 1Cαλές - έντάσσοντα ι σ' αuτή τήν άντί
ληψ η . οι προσπάθειες πρός τήν άλλη κατεύθυνση , τf'\ς συλ
λογικής εκφρασης, εΙναι καi λίγες καi σύντομες. Άς άναφέ
ρουμε, ένδεικτικά, τή " Νέα Σκ1ινή " του Χρηστομάνου, καi
τίς προσπάθειες του Βασίλη Ρώτα γιά τ ή δημιουργία ένός
Λαϊκοί) Θεάτρου . Ό Κάρολος Κούν, πού μάς εδωσε ένα στέ
ρεο καί βιώσιμο δείγμα συλλογικής έκφρασης στό θέατρο,
βρισκόταν άκόμα στήν άρχή της πορείας του .
Αuτή περίπου εΙναι ή είκόνα πού εχει άπό τό θέατρο ό ΓιάΊρ
γος Κοτζιούλας δταν, μέ τή βοήθεια της Υ Ι Ι Ι Μεραρχίας,
συγκροτεί τή " Λαϊκή Σκηνή ". Ό Κοτζιούλας ίστορεί πάΊς
ο[ άντάρτες τόν έσπρωξαν νά καταπιαστεί μέ τό θέατρο στό
χωριό Βουργαρέλι, δπου βρ ισκόταν ή εδρα τοl) κλιμακίου
ΕΛΑΣ 'Ηπείρου - Δυτ ι κής Στερεάς. Λίγες μέρες πρίν άπό
τήν 25 Μαρτίου τόν πλησίασαν καi το\) ζήτησαν ενα θεατρικό
έργο γιά νά παιχτεί στό γι ορτασμό. " Ήταν τόση ή δίψα
τους, τέτο ια ή άπαίτησή τουc - γράφει - ώστε έπρεπε νά ύπο(1) Γιώργο" Ποτζιούλα : " Θέατρο στά Βον1ιά ", Έκδ6σεις
" Θεμέλιο ", 'Αθήνα 1976.
(2) Ό Ποτζιούλας ε lναι ήδη γνωστός στό έλληνικό κοινό
άπό τά Ποιήματά τον καί τό βιβλίο τον " "Οταιι ήμουν μέ τόν
'Άρη ", Έκδ6σεις " Θεμέλιο ", 'Αθήνα 1965.

χωρ1iσω . Καί άρχισα νά σκέφτομαι πώς νά τά βγάλω πέρα έ
γώ πού ποτέ &ς τότε δέν εΙχα καταπιαστεί μέ τό θέατρο, �ού
δέ θά 'χα δεί οϋτε είκοσι παραστάσεις σ' δλη τή ζωή μου ".
Παρακάτω περιγράφει τίς δυσκολίες πού συνάντησε μέ τούς
1iθοποιούς (σ. 2 J ) : " Άλλη δυσκολία 11ταν ο! πρόβες. οι
άντάρτες δέν ξέραν άπό παίξιμο, έξάλλου δέν εuκαι ροϋσαν
άπό τiς ύπηρεσίες. 'Ακόμα κι δταν προσφέρονταν μερικοί
άπό ύπερτίμηση τάΊν δυνάμεών τους, δέν άργοl)σε νά φανε i
πώς εΙχαν άποτυχία. Άλλο ε!ναι νά λές άστεία, νά κάνεις
χωρατά, κ ι άλλο νά παριστάνεις πάνω στή σκηνή . Τούς έλει
πε άπλούστατα ή 1Ίθοπο ι ία ".
Καi γιά τό κοινό γράφει (σ. 27) : " ΟΙ κάτο ικοι ξαπλωμένο ι
στούς ίσκιους παρακολουθοϋσαν τίς έτοιμασίες. Ήταν πε
ρίεργοι νά δουν αuτό πού λεγόταν θέατρο. 'Αλλά ποιός θά
περιγράψει τήν Ικανοποίηση δλου έκείνου τοl) πλήθους,
του άπονήρευτου καί άπλοϊκου, πού μέ τά μάτια όλάνοιχτα,
μέ τ' αuτιά τσιτωμένα κοίταζε νά μήν τοϋ ξεφύγει τίποτε
άπ' δσα γίνονταν καί λέγονταν άπάνω στή σκηνή ! [ . . . . ]
Μονάχα ή λέξη ένθουσιασμός θ' άποδώσει τήν έντύπωσή
τους " .
Έχουμε, λοιπόν, ενα συγγραφέα η καλλίτερα εναν έμψυ
χωτή, δπως θά λέγαμε σήμερα, πού &ς τότε δέν ε!χε άσχολη
θεί ποτέ του μέ τό θέατρο, ήθοποιούς, πού δέν εΙχαν ξαναπαί
ξει θέατρο, κ' ενα κοινό πού γιά πρώτη φορά έβλεπε θέατρο.
'Από τή μ ιά μεριά ό Κοτζι ούλας κ' ο! άντάρτες πού άγωνίζον
ται ν' άπελευθερώσουν τόν τόπο άπό τόν ξένο κατακτητή,
άπό τήν iiλλη ο[ χωριάτες, πού δίνουν άπό τό ύστέρημά τους
γιά νά καλύψουν τίς άνάγκες τοϋ άγώνα. Καί μέσα σ' αuτή
τήν κρίσιμη κατάσταση έμφανίζετα ι ξαφνικά, στήν πιό φτω
χή καί τήν πιό σκληρά δοκιμασμένη περιοχ1) τf'\ς ' Ελλάδας,
μιά όμάδα άγωνιστών πού άποφασίζει νά κάνει θέατρο. Μπαί
νει λοιπόν ενα έρώτημα : πο ιά Ιστορική άνάγκη προκάλεσε
τή δημιουργία ένός τέτοιου θεάτρου στήν άποφασιστική στι
γμή του Άπελευθερωτικου 'Αγώνα καί μέσα στίς συνθήκες
πού έπικρατοϋσαν τό 1 944 στήν 'Ελεύθερη 'Ελλάδα; Θέλω
νά πάΊ : ή συλλογική εκφραση καί ο[ όμαδοποιήσεις στό χάΊρο
της τέχνης ξεκινάνε πάντα άπό συγκεκριμένες άνάγκες όχι
μόνο καλλιτεχνικής εκφρασης άλλά καί Ιστορι κές καί κοι
νωνικοπολιτικές πού προκαλοl)ν καί κατευθύνουν τή λει
τουργία τους. Ή συλλογική έκφραση δέ συνεπάγεται κατα
νάγκη καi μ ι ά πρωτοπορία στή μορφή καi στούς τρόπους
έκφρασης, αν καί πολύ συχνά καταλ1iγει έκεί, προϋποθέτει
ώστόσο μ ι ά πρωτοπορία στήν πολιτικ1Ί άντίληψη καί τοπο
θέτηση , πού χωρίς αuτή ή συλλογική εκφραση στό χώρο της
τέχνης δέ μπορεί νά έπιφέρει τίς τομές έκείνες πού θά κάνουν
τό καλλιτεχνικό φαινόμενο !κανό νά συμμετέχει καί νά έπη
ρεάζει τίς κο ινωνικοπολιτι κές έξελίξεις της έποχfiς στό
χώρο δπου έμφανίζετα ι .
Ποιά, λοιπόν, εΙναι ή Ιστορική άνάγκη πού άπαιτεί, κάτω άπό
τέτοιες συνθf\κες, μέσα σέ τόσο όριακές καταστάσεις, τή δη
μιουργία ένός θεάτρου; ο ι ίδιες ο[ άνάγκες του 'Απελευθερω
τικοί) 'Αγώνα . 'Από τή στιγμή δμως πού δημ ιουργείται τό
θέατρο, ή λειτουργία καi ή έπίδρασή του ξεπερνοl)ν τά
αίτια καί τά κίνητρα πού τό δημιούργησαν. Γιατί, αν ο[ συγ
κεκριμένες άνάγκες άπαιτοl)ν ενα θέατρο πού θά διαφωτίζει
τό λαό πάνω στούς στόχους τοϋ 'Αγώνα, θά πλη ροφορεί τό
λαό, θά στρατολογεί νέους άντάρτες καί θά άσκεί έλεύθερα
καi δημόσια κριτική σέ διάφορες καταστάσει ς στήν 'Ελεύθερη
'Ελλάδα, ένάΊ ταυτόχρονα θά ψυχαγωγεί τό λαό πού ζεί κάτω
άπό δυσβάσταχτες συνθήκες, ή δουλειά της " Λαϊκής Σκη
νής " άπλώνεται πέρα άπό τούς στόχους αύτούς καi προσφέρει
μιά αiσθητική δ ιαπαιδαγώγηση στό λαό τf'\ς 'Ηπείρου, καί
μιά άντίληψη γιά τή λειτουργικότητα τοl) θεάτρου, πού &ς
τότε τό κοινό αύτ(, δέν εΙχε καμιά εύκαι ρ ία ν' άποκτήσει .
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Παρά τό γεγονός δτι δέν είχε άσχοληθεί καθόλου μέ τό Θέα
τρο, παρά ηiν όμολογη μένη άπειρία του, δ Κοτζιούλας, όδη
γ η μένος άπό τίς άνάγκες τοϋ άγώνα, γράφει μιά σειρά άπό
Θεατρικά ίίργα πού τό eνα σκέλος τους - ή γλώσσα, ή σάτιρα,
οί χαρακτfιρες - άντλεί άπευθείας άπό τ ή λαϊκ1i παράδοσ η ,
ένώ τ ό iiλλο - ή δ ιαφώτιση , ή στρα τ ολόγη σ η , ή κριτικ ιi - προ
σαρμόζεται καί καθορίζεται άπό τίς άνάγκες τοϋ άγώνα καί
τήν πραγματικότητα της ύπαίθρου. Βέβαια, i1 δομή τών ίi ργων
του άκολουθεί τή δομ1i τοϋ μονόπρακτου δπως καθιερώθηκε
άπό τό άστικό θέατρο κι δπως χρησ ιμοποιι]θηκε άπό τούς
ελληνες Θεατρικούς συγγραφείς &ς έκείνη τ�)ν έποχ1] . 'Ακόμα,
δταν άναφέρεται στούς 1'jθοποιούς μιλάει γιά ηΊν " πρωταγω
νίστρια", καί τόν " πρωταγωνισηΊ " (σ. 4 1 ), όρολογία πού
παραπέμπει άπευθείας στίς δομές τοϋ έλληνικοϋ άστικοϋ Θεά
τρου .

' Η προσφυγ1) τοϋ Κοτζιούλα στiς δομές αύτές μπορεί νά έξη
γηθεί μέ δυό λόγους: πρώτα, ό ίδ ιος, ό Κοτζιούλας δταν ξεκι
νάει νά γράψει καί νά ιςάνει θέατρο δέν εχει iiλλα πρότυπα
άπό έκείνα τοϋ άστικοϋ Θεάτρου, δσο λίγο τό γνώρισε στήν
Άθι] να . Έπειτα, οί ι'jθοποιοί πού άπαρτίζουν τό Θίασο της
" Λαϊκης Σκη ν1'jς " είναι τόσο άπειροι, ένώ συνάμα οί παρα
στάσεις πού πρέπει νά δώσ ει ό Θίασος μέσα σ' eνα έξαιρετικά
σύντομο χρονικό διάστημα τόσο πολλές, κα ί μέ τόσο δ ιαφορε
τι κό. εργα (παρουσίαζαν σχεδόν σέ κάθε χωριό κ' ενα άλλο ερ
γο), ι'όστε ό Κοτζιούλας γιά νά βγάλει τιiν παράσταση είναι
άναγκασμένος άπό τά πράγματα ν' άναθέτει τούς πρώτους
ρόλους στούς πιό εμπειρους καί τούς πιό ταλαντούχους άπό
τούς 1Ίθοποιούς του καί νά δουλεύει ετσι μέ τό σύστημα τοϋ
" πρωταγωνιση'j ", γιά λόγους διαφορετι κούς άπό έκεί νους
τοϋ άστικοϋ Θεάτρου.
'Αντίθετα, έκτός άπό τά στοιχεία πού άναφέραμε παραπάνω,
ύπάρχουν κι δ.λλα, πολύ πιό άποφασ ιστικά, πού διαφορο-
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ποι οϋν όλοκληρωτικά τό Θέατρο αύτό. Πρώτα άπ' δλα 11 συγ
κρότηση τοϋ Θιάσου. Έδll> δέν εχουμε νά κάνουμε μέ έπαγγελ
ματίες ι)θοποιούς άλλά μέ άντάρτες, πού δέχονται ν' άποσπα
στοϋν άπό τόν άγώνα γιά νά κάνουν Θέατρο μέ πολύ συγκεκρι
μένους στόχους, πού δέν εχουν βέβαια καμιά ο·χέση μέ τούς
στόχους τοϋ άστικοϋ Θεάτρου. Έπειτα, εχουμε τή συγκρότηση
τοϋ κοινοϋ. Ένα κοινό πού δέν εχει ξαναδεί θέατρο, εΙναι δηλα
δή Θεατρικά " παρθένο ", καί συνάμα ζεί μέσα σέ μιά πραγμα
τικότητα διαφορετική κι άντιμετωπ ίζει προ βλ1]ματα όλότελα
δ ι αφορετικά άπό τά προβλήματα καί τά ένδιαφέροντα τοϋ
άστικοϋ κοινοϋ. Ό Κοτζιούλας μεταφέρε ι κι άνιστορεί στά
εργα του μ ιά σειρά άπό γεγονότα πού δι αδραματίζονται κ:αθ11μερινά γύρω του κ:αί πού έπίκεντρό τους ε{ναι τό ίδιο τό κοινό.
Δηλαδ1) , οί άγρότες ηϊ ς ' Η πείρου καλοϋνται νά ξαναδοϋν,
μέσα άπό μ ι ά δ.λλη πραγματικότητα - ηΊ Θεατρική - δικά
τους πρόσφατα βιώματα, γεγονότα άπό τ�)ν καθημ ερινή τους
ζω11 . Έτσ ι , τό θέατρο αύτό λει τουργεί μ' εναν τρόπο διαμε 
τρικά άντίθετο άπό τόν τρόπο πού λειτουργεί τό άστικό Θέα
τρο . ' Eνll> στό άστικ:ό Θέατρο ό Θεαη)ς είναι γνώστης τοϋ Θεά
τρου, εχει ζήσει δηλαδ1) τό θεατρ ικό φαινόμενο .. κατ' έπανά
ληψιν " , κ: ' έκείνο πού άναζητεί εΙναι ή πρωτοτυπία, τό και
νούριο στό θέμα καi στιiν παράστασ η , άντίθετα τό κοινό
τοϋ Κοτζιούλα είναι έξοικε ιωμένο μέ τό Θέμα, γνωρίζει δμως
γιά πρώτη φορά τό Θεατρικό φαινόμενο. ' Εξετάζουμε , λοιπόν
έδώ, τήν περίπτωση ένός Θεάτρου πού δέν εχει καμιά σχέση
καί. καμ ιά σύνδεση μέ τό άστικό θέατρο, πού είναι μιά δ.λλη ,
μοναδικ11, διάσταση μέσα στό έλληνικό Θέατρο .

1111
- � σως i1 διαφορά αύτ1) γίνει πιό εντονα αίσΟητή ίiν συγκρίνου
με τή "Λαϊκι) Σκην ι)" μ' εναν δ.λλο Θίασο, πού συγκροτ11θηκε
μ' έντολ1i τ �'jς ΠΕΕΑ, τό 1 944 κι αύτός, στό Ν ιοχώρι της Θεσ
σαλίας: Τό Θίασο τοϋ Βασίλη Ρώτα πού, χωρίς βέβαια ν' άνi1κει στό χll>ρο τοϋ άστικοϋ Οεάτρου, εχει ώστόσο μιά σύνθε
σιι καί μ ι ά λειτουργία διαφορετική άπό τήν άντίστοιχη της
" Λαϊκης Σκηνης ". Ό Κοτζι ούλας άνταμώνει μέ τό θίασο
τοϋ Ρώτα στ�ί διάρκεια τοϋ Β' Π ανθεσσαλι κοϋ Συνεδρίου,
τέλη ' Ι ουλίου τοϋ 1 944. Παρακολουθεί τήν παράσταση τοϋ
" Ρ ήγα Βελεστινλ1Ί " καί διαπι στώνει μέ Θαυμασμό άλλά
κ:αi κάποια πικρία τίς δυνατότητες πού 'χει ό Θίασος τοϋ J>ώτα
σέ σύγκριση μέ τiς περιορισμένες δυνατότιιτες της " Λαϊ
κης Σκηνης ". Ταυτόχρονα δμως έντοπίζει μέ νιιφαλιότητα
τίς διαφορές πού ύπάρχουν άνάμεσα στούς δυό Θιάσους:
" Αύτοί ι:ίχαν κα i σκη νικά καί κοστούμια κατάλληλα, καi
γυναικείο προσωπικό καi ι:iδι κευμένους ιjθοποιούς κι εμπει
ρο δ ι ευθυντή "', γράφει ό Κοτζιούλας (σ. 38) .
Πραγματικά, δπως άναφέρει κ:αi ό Γεράσιμος Σταύρου, πού
1Ί ταν τότε μέλος τοϋ Θιάσου Ρώτα, ό Μ πάρμπα - Βασ ίλης
είχε καλέσει κοντά του " πρll>τα δσους βρ ίσκονταν έκεί γύρω
κ' ε"ίχανε σχέση μέ τό Θέατρο : τόν ιjθοποιό Γιll>ργο Διiμου
καί δυό τελειόφοι τους δραματικης σχολης τ�;ς Άθιiνας, τό
Βλάση καί τ�)ν • Αννα. Κάλεσ ε άκόμα καi τό γνωστό σήμερα
συνΟέτη τοϋ ' Διγενη ' 'Αλέκο Ξένο " (3).

Ό Σταύρου μϋ.ς δίνει άκόμα στοι χεία γύρω άπό τii ζωή του
Θιάσου Ρώτα : " Μϋ.ς παραχωρ1]Θηκ:ε τό σχολειό τοϋ χωριοu.
' Εκεί ζούσαμε δλοι μαζl σάν άδέρφια κα i κάναμε τό πρωί
καi τ' άπόγεμα δοκιμές " . Στή " Λαϊκ1i Σκη ν1i " οί συνθ1'jκες
i'iταν πολύ διαφορετικές : " Θυμάμαι πώς οί δοκιμές μέ παί
δεψαν πολύ - γράφει δ Κοτζιούλας (σ. 22) . . . Ε"ίχαμε ελλει
ψη άπό άνθ ρ' ώπους πού νάχαν ni διάθεση καί τ�)ν ψυχραιμία
νά κάνουν μπρό ζ · στούς iiλλους τόν ιjθοποιό. 'Αλλά τό χει
ρότερο έμπόδ ιο 1Ί ταν πώς κι αύτοi ο ί λίγο ι , σάν μορφωμένοι .
φυσικά, είχαν τήν ταχτική . τqυς. ύπηρι:σία κci i δέν εβρ ισκαν
καθόλου κα ιρό. Ήμ ουν . άyαγκασμέν_ος νά τούς περιμ ένω
τ�)ν ι'όρα πού σκ:ολοϋσαν. Καί. . τούς �Ίrα ιgJ\ια · παράμερα σέ
καμιά ρεματιά δταν άπότρωγαv ii 4)σπου νά γίνει τό φαί " .
Κα i συνεχίζει (σ. 38) : " Οί διαφορές τοϋ δικοϋ μας Θιάσου
άπό τοϋ Ρώτα 1'j ταν πώς έκείνος δέν είχε άντάρτ ι κ η προέλευση
καί πειθαρχία ". Ό ενας Θίασος άπαρτίζεται άπό ήθοποιούς,
ό δ.λλος άπό άντάρτες πού παραστα ίνουν. Ή δεύτερη δ ιαφο
ρά, πού διαπιστώνει ό Κοτζιούλας, βρί σκεται στά εργα πού
( 3) Γεράσιμο1ι Σταύρου : Τό Θέατρο στήν ' ΕλεύΟερη ' /:,'λλύ.
" ' Επι Οεώρηση Τι!χ11ης ", τεύχος 87 /88, Μάρτης - 'Απρf
λης 1962, σ. 356 κ.έ.

δα,
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επαιζαν οί δυό Θίασοι : " 'Ανέβαζε εργα πιό σοβαρά - γράφει
τέτοια ποu δέν τά σ�iκωνε
γιά τό Θίασο τοϋ Ρώτα (σ. 38)
τό δικό μας κοινό ".
-

Μποροϋμε νά δοϋμε τή διαφορά αύηi μ' eνα παράδειγμα :
Ό " Ριiγας Βελεστινλής " τοϋ Ρώτα ε{ναι eνα Εργο Ιστορικό,
γραμμένο σέ uφος λαϊκό - άγωνιστικό που έπιδιώκει νά περι
γράψει τήν ήρωική μορφή τοϋ Ρήγα καί, μέ τήν άναφορά
σέ μ ιά άλλη περίοδο ξένης κατοχης, νά στρατολογ1iσει τό
κοινό στό σημερινό άπελευθερωτικό άγώνα . Ό λόγος εΙνα ι
ποιητικός, σχεδόν όλόκληρο τό εργο εΙναι γραμμένο σέ στίχο,
κι ό Θεατι)ς άφήνεται στό τέλος νά βγάλει μόνος του τό συμπέ
ρασμα. 'Αντίθετα, στό " Ξύπνα, ραγιά " τοϋ Κοτζιούλα,
ό Καραϊσκάκης περνάει μέσα άπό τό Εργο σάν όνειρικό
στοιχείο. Μπαίνει μέσα σ·τ' δνειρο τοϋ χωριάτη καί τόν συμ
βουλεύει . Καi τό συμπέρασμα δέν άφ1iνεται στήν κρίση τοϋ
κοινοϋ, άλλά δείχνεται μέσα στό εργο δταν ό χωριάτης,
μόλις ξυπνήσει , άποφασίζει νά στείλει τό γιό του στούς άντάρ
τες. Τά στοιχεία πού χρησιμοποιεί ό Κοτζιούλας γιά τό χτί
σιμο τοϋ Εργου του ταυτίζονται άπόλυτα μέ τήν άντίληψη
τοϋ κοινοϋ του, κ' έδ/ΙJ βρίσκεται ή διαφορά. Πρ/ί'Jτα τό στοι
χείο " δνειρο ". Έπειτα 1) εννοια της " σπουδαίας φυσιογνω
μίας " (τοϋ σοφοϋ, τοϋ άγωνισ·τη κ.λπ.), πού συμβουλεύει καi
καθοδηγεί τόν άπλό άνθρωπο . Καί τέλος, ή έρμηνεία κ'
ή έφαρμογή τοϋ όνείρου, δπως τ�)ν άντιλαμβάνεται ό άπλός
άνθρωπος, πού ένσωματώνεται σά συμπέρασμα στό Εργο.
Τό τρίτο σημείο δ ιαφοροποίησης, πού έπισημαίνει ό Κοτζιού
λας, εΙναι τό εισιτήριο. " Σχεδίαζε κι αύτός (ό Ρώτας) νά κά
μει μιά περιοδεία στά μέρη τοϋ Άλμυροϋ - γράφει (σ. 38) άλλά Θάπαιρνε εiσιτιiριο σέ εΙδος : στάρ ι , λάδ ι . Αύτό �Ίταν
ενα μειονέχτημά του άπέναντι σ' έμδ.ς ". Τό γεγονός αύτό τό
έπιβεβαιώνει καί ό Σταύρου : " 'Αντί γιά εiσιτήριο, λέγαμε
νά μδ.ς δίνουν δσοι εχουν μιά μ ικρ1) ποσότ11τα άπό τή σοδειά
τους. [ . . . ] Πολλοί Θεατές ερχονταν κρατώντας σέ ντορβάδες
η μπουκάλια τό εiσιτιiριό τους σέ 'εΙδος' καί τ' άδειαζαν στήν
είσοδο τοϋ Θεάτρου ". 'Αντίθετα, ή " Λαϊκή Σκηνη " δέν
παίρνει είσιτήριο. Περιορίζεται στό φαγητό πού της έξασφα
λίζει ή όργάνωση στά χωριά. Ό Κοτζιούλας στέκεται στό
πρόβλημα τοϋ έπισιτισμοϋ στήν εκθεσιi του πρός τήν V J I [
Μεραρχία τοϋ ΕΛΑΣ ' Ηπείρου, κάνοντας εντονη κριτική στήν
πολιτική όργάνωση .
οι δ ιαφορές πού έπισημάναμε έδ/ΙJ, άνάμεσα στούς δυό Θιά
σους, δέν εχουν άξιολογικό χαρακτιiρα καί δέ σκοπεύουν νά
μειώσουν τή συμβολη τοϋ Θιάσου τοϋ. Βασίλη Ρώτα στόν 'Α
πελευθερωτικό 'Αγώνα, πού ύπηρξε πολύ σημαντική . Θέλουν
μόνο νά δείξουν πόσο δ ιαφορετική ήταν ή συγκρότητη καί
ή λειτουργία τ/ί'Jν δυό Θιάσων, γιά νά γίνει περισσότερο κατα
νοητός ό χαρακτήρας καί ο[ iδιομορφίες της " Λαϊκης Σκη
νης ". Ή " Λαϊκi) Σκηνή " ήταν eνα Θέατρο ά ν τ ά ρ τ ι κ ο,
τό μοναδικό στήν ίστορία τοϋ έλληνικοϋ Θεάτρου, καi σάν
τέτο ιο πρέπει ν' άξιολογηθεί.

Τό Θέατρο πού γεννήθηκε κι άναπτύχθιικε μέσα σέ έπανα
στατικές διαδικασίες καi πού συμμετείχε στίς διαδικασίες
αuτές ε{χε πάντα μιά ζωή σύντομη άλλά καί μιά έπιρροή
δυσανάλογιι μέ τή σύντομιι ζωή του, πού όφείλεται κυρίως
στό γεγονός δτι τό Θέατρο αύτό δέν άπευθύνεται μονάχα σ'
ενα μαζικό κοινό μά έπιστρατεύει σά δημιουργό τίς ίδιες τίς
μάζες, μετατρέπει τό λαό άπό παθητικό Θεατή - δπως τόν
Θέλει τό όργανωμένο Θέατρο - σέ παραγωγό της τέχνης του.
Αύτό τό χαρςι. κ τηριστικό εΙχε ή Γιορτη της Φεντερασιόν,
στίς 1 4 το() ' [ούλη το() 1 790, ή γιορτή γιά τήν πτώση της
Βαστίλλης. Τό ίδιο κ' ο[ 1 2 1 0 πλανόδιοι καi ο[ 9 1 1 μόνιμοι
Θίασοι, πού άποτελοϋσαν τό λεγόμενο "τρίτο μέτωπο" στή
Σοβιετική Ένωσ1ι, τό J 920, κ' εδιναν παραστάσεις γιά τίς
μάζες, καθώς καί σι προσπάθειες τ/ί'Jν Κούγκελ, Πετρώφ καί
Έβρέινωφ, την ίδια έποχή , πού καταλήγουν ν' άναπαραστή�

" 'Ο Προδ6της " καί τό " Πλεφτοβασlλειο " - τά ξώφυλλα
δυό αύτοσχέδιω1• τετράδιων μέ δυό dπό τά μον6πραχτα πού
'γραιρε ό Γιώργος Κοτζιούλας καί παιζ61ιτουσαν (J ;;-ή " Λαϊ
κή Σκηνή " τόν καιρό τού dπελευΟερωτικοϋ dγώιια τής χώ
ρας
άπό
τούς Γερμανούς καί 'Ιταλούς καταχτητές

Ά κόμα δυό άποκλειστικeς ιωί πρωτοδημοσίευτες φωτογραφίες : Τό έ"πληκτικό ιω11ιό μιας παράστασης

σουν θεατρικά τή.ν "Κατάληψη τά'>ν Χειμερινά'>ν 'Ανακτόρων" .
Τό φαινόμενο έπαναλαμ βάνεται σ ' δλη ηi διάρκεια τ η ς Βαϊ
μαριαν1;ς Δημοκρατίας, δπου τό θέατρο δρόμου κ' οί όμάδες
άγκiτ - πρόπ ά.ποτελοϋν μιά μόνιμη παρουσία στή θεατρική
ζωή της Γερμανίας καi ταυτόχρονα μιά έπέμβαση στήν ίδεο
λογική κ' αισθητική κυριαρχία τοϋ άστικοϋ θεάτρου (4) .
Τό συναντiiμε πάλι στόν 'Απελευθερωτικό Πόλεμο τοϋ Βι
ετνάμ , δπου χιλιάδες έρασιτεχνικοί θίασοι παίζουν στά έργο
στάσια, στούς συνεταιρισμούς, στά σχολειά καi στiς μονάδες
τοϋ Άπελευθερωτικοϋ Στρατοϋ. Ό Τσού Χούι Κάν, ύφυ
πουργός Πολιτισμοϋ της Λαϊκης Δημοκρατίας τοϋ Βόρειου
Βιετνάμ λέει τό J 969 : " Άν πάρουμε τή λέξη "στρατός "
μέ -tήν πιό πλατιά της εννοια, πάει καλά, τότε κ' οί καλλι
τέχνες μας εΙναι ενα εΙδος στρατός, ό ίδεολογικός στρατός,
ή στρατιά τά'>ν τεχνά'>ν πού εΙναι ύπεύθυνη γιά τήν Ιδεολογική
δουλειά ". (5).
Τό θέατρο πού γεννιέται στήν Ήπειρο τό J 944 άπό τούς άντάρ
τι;ς τοϋ ΕΛΑΣ καί τό Γιά'>ργο Κοτζιούλα, καί παίρνει τ' δνομα
(4) Βλ. Μπερ1ιάρ Ντ6ρτ : Πολιτικό Θέατρο, Περιοδικό
" Θέατρο ", τεύχος 31, Γενάρης - Φλεβάρης 1973, σ. 11 κ.έ.
καί Agnes Elιιefneι· : S trassen tlιea teι·, νΕκδοση Sulιι·lramp,
Φραιικφούρτη 1970, σ. 9 κ.έ.
( 5) Ga bι·iele Spι·ίgatlι, Τό Βιετναμέζικο μέτωπο τής κουλ
τούρας, στό Kueι· bislceι·n 3, 1969, σ. 4 5 7 ('Από τό βιβλlο
τής Agnes Huefιιeι· δ. π. π.).
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ά vτ άρτιιωυ πολιτιιωίJ

" Λαϊκή Σκηνή ", έντάσσεται στό έπαναστατικό θέατρο πού
άναφέραμε. Διαχωρίζεται ά.πό τό έλληνικό άστικό θέατρο
- καί, εiδικά έδά'>, δταν μιλiiμε γιά " ά.στικό θέατρο " έννο
οϋμε κ' έκείνες τiς προοδευτικές δυνάμεις πού " δταν παρεμ
βαίνουν στήν καθιερωμένη πώλ1ιση βραδιν1;ς άναψυχης ά.πό
τό ά.στικό θέατρο, χρησιμοποιοϋν καταρχήν, τίς περισσό
τερες φορές, όλότελα ά.στικά μέσα γιά ν' ά.σκήσουν τήν έπιρ
ροή τους " (6). 'Υπηρετεί, &ς ενα σημείο, τούς ίδιους στό
χους μέ τό θέατρο τοϋ Ρώτα, ά.λλά, δπως είδαμε, διαφοροποι
είται ριζικά κι άπ' αύτό, σ' δλα τ' άλλα σημεία. Έτσι, ή
" Λαϊκή Σκηνή " εΙναι μιά άλλη διάσταση μέσα στό έλληνικό
θέατρο. ΕΙναι τό μόνο δείγμα θεάτρου στήν ' Ελλάδα δπου ό
λαός φτιάχνει τό δικό του θέαμα. Γι' αύτό καί δέ μπορεί νά
συσχετισθεί παρά μόνο μέ τούς θιάσους τοϋ ' ' τρίτου μετώπου ''
στή Σοβιετική Ένωση , μέ τούς θιάσους άγκίτ - πρόπ στή
Βαϊμαριανή Δημοκρατία, καί μέ τούς έρασιτεχνικούς θιάσους
στό Βιετνάμ .
Τρία εΙναι, κατά τή γνώμη μου, τά συνδετικά στοιχεία άνά
μεσα στή " Λαϊκή Σκην11 ", καi τούς θ ιάσους αύτούς . Τό
πρά'>το, εΙναι τά κοινά χαρακτηριστικά στή συγκρότηση τοϋ
θιάσου, δπως τά έξετάσαμε παραπάνω. Τό δεύτερο, εΙναι τό
ρεπερτόριο. Έχει μεγάλο ένδιαφέρον τό γεγονός δτι ό Κο
τζιούλας παρουσιάζει iiργα πού τά εχει γράψει ό ίδιος ειδικά
(6) Δ ές, σχετικά μέ τψι d.μερικανική παράσταση τής " Μάν
νας ", στό Μπ. Μπρέχτ: " Ίi Μά1ια ", " Θεμέλιο " 19 76, σ. 95.

Οεάτρου, τό 1 944, στό χωριό Βλάση. Τό τράβηγμα

ι(' ι/

διαφύλαξη τ ώ ν φίλμς όφείλεται στό χαράκτη

γιά τή " Λαϊκή Σκιινή ". Αύτό δέ γίνεται έπειδή βρίσκει
εύκαιρία νά προβάλλει δικά του έργα, οϋτε έπειδή έχει άγνοια
άπό Θεατρικό ρεπερτόριο, οϋτε κ' έπειδ1i άδυνατεί νά βρεί
άλλα Οεατρικά εργα. 'Αναγκάζετα ι νά γράψει Θέατρο γιατί
του χρειάζονται εργα γραμμένα είδικά γιά τό σκοπό πού
ύπηρετεί ή " Λαϊκή Σκηνιi ", καί πού βρίσκονται σέ άμεση
σχέση μέ τήν καθημερινή πραγματι κότητα πού ζοuν άντάρτες
καί χωριάτες.

Ό Κοτζιούλας διαπιστώνει έπανειλημμένα ηiν άδυναμία των
άνθρώπων της όργάνωσιις νά έπικοινωνήσουν μέ τούς άπλούς
άνθρό)πους τ�-; ς ύπαίθρου. Έτσι, στόν " 'Υπεύθυνο ", ό περι
φερειακός της πολιτικfiς όργάνωσης χρησιμοποιεί μιά γλώσσα
πού κάνει άδύνατη ηiν έπικοινωνία μέ τήν άπλή χωριάτισσα,
τή Θr.ιά Κατέρω. Παράδειγμα (σ. 1 76) :
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ( Κουιιώιιτας τό Ι(εψάλι του μέ σοβαρό

τητα)

:

Όλα ε1ναι γεννιiματα μ ιiiς ίστορικfiς άνάγκης.

ΚΑΤΕΡΩ ( Έπεμβαίιιο ιιτας άπό τιίιι (i!(ρη της) : Άμ iiν είχα

μαν γεννήματα, πα ιδί μου, Θάμασταν άρχόντοι , δέ Θά καθό
μασταν έδώ πάνω στά βουνά.

Τό "ίδιο πρόβλημα έπικQινωνίας εχει καi ή χωριάτιο·σα Μα
λάμω στiς " Ήπειρώτισσες '', δταν συζητάει μέ τήν Εiρi1νη
πού εχει ερθει άπό ηiν 'Αθήνα. Άλλο παράδειγμα πάλι ό
ποιητής Άγγελος Μουρίκης, στό " Ό ενας καί οι πολλοί ",
πού κατέφυγε άπό τήν Άθιiνα στό βουνό κι άδυνατr.ί νά βρεί
τρόπο συνεννόησης μέ τή Θειά του καt τούς ίiλλους χωριάτες.
Αύτή άκριβώ; ή άδυναμία έπικο ινωνίας του διανοουμένου

Δημ.

Μεγαλίδη

η τοϋ άνθρώπου της πόλης μέ τούς χωριάτες δείχνει καί τήν
άδυναμία πού Θά 'χε ενα ρεπερτόριο πού προορίζεται γιά τό
Θέατρο τών άστικών κέντρων, δπως iΊταν (καί έξακολουθεί
νά ε{να ι ) τό ρεπερτόριο του έλληνικου Θεάτρου, νά γίνει
κατανοιιτό άπό τούς άνθρώπους της ύπαίθρου, καί πολύ
περισσότερο μάλιστα μέσα στίς συνΟ1'jκες του Άπελευθερω
τικοu ' Αγώνα . Έτσ ι , ό Γιώργος Κοτζιούλας άντιμετωπίζει
τό ίδ ιο πρόβλημα πού άντιμ ετώπισαν, πρίν καi μετά άπ'
αύτόν, δλοι οί Οίασοι μέ τήν "ίδια δομ1i καi μέ συγγενικούς
στόχους : Τό πρόβλιιμα δτι eνα Θέατρο πού θέλει τό λαό
δχι μόνο σάν καταναλωηi μά καί σάν παραγωγό της τέχνης
πού διοχετεύει, χρειάζεται έργα γραμμένα είδικά γιά τό
σκοπό αύτό.
Τό τρίτο συνδετικό στοιχείο ε{ναι τό πρόβλημα διατροφi'jς
των μαζών πού συμβαίνει νά 'ναι πάντα όξύτατο τή στιγμή πού
έμφανίζονται οί Θίασοι αύτοί . ΕΙναι γνωστό πόσο σοβαρό
ήταν τό πρόβλημα έπισιτισμου τό 1 944 στήν 'Ελεύθερη
'Ελλάδα. Τό ίδιο συμβαίνει λίγο πολύ παντοϋ δπου συναν
τάμε αύτό τό Οέατρο : τό 1 920 (καi ίδιαίτερα τό 1 92 1 -22) στή
Σοβιετική Ένωση, τό 1 929 - 32 σηi Βαϊμαριανιi Δημοκρατία,
δπως καί στή διάρκεια του 'Απελευθερωτικού Πολέμου στό
Βιετνάμ . Μ' αύτό δέ Θέλω νά ύποστηρίξω δτι 11 πείνα καί ο[
στερ1iσεις άποτελουν μοχλό γιά τήν τέχνη . Θέλω δμως νά
τονίσω δτι σέ στιγμές δπου άντιμετωπίζονται κρίσιμα προ
βλήματα πού καλείται όλόκληρος ό λαός νά τά λύσει , ο ί
λαϊκές δυνάμεις δέν παραμερίζουν ηiν τέχνη γ ι ά χάρη πιό
σημαντικών προβλιιμάτων, μά άντίθετα τήν έπιστρrιτεύουν
καt τή μετασχηματίζουν έτσι πού νά ύπηρετεί τούς σκοπού;

35

έκείνης τ�;ς στιγμης. Ή έπι στράτευση καi ό μετασχηματισμός
αύτός δίνουν στήν τέχνη ενα καινούριο περιεχόμενο καi μιά
νέα κατεύθυνση .
1111

Ή Ιiλλη δψη τι'Ι>ν . Θεατρικι'Ι>ν ίiργων τοϋ Κοτζιούλα εΙνα ι ή
έλληνική πραγματικότητα. Ό Κοτζιούλας άπcικονίζει τή
ζωή στήν 'Ελεύθερη 'Ελλάδα σέ δυό έπίπεδα. Καταρχήν δέν
ξεχνάει ποτέ δτι oi συνΘηκες που έπικρατοϋν δέν εΙναι συν
Θηκες κοινωνικοϋ μετασχηματισμοϋ μά συνθηκες άπελευθε
ρωτικοϋ άγώνα . Στόχος τοϋ Κοτζιούλα εΙναι νά κινητοπο11Ί
σει τους άγρότες της 'Ηπείρου γιά τόν άγώνα, νά τους βοη
θήσει νά ξεπεράσουν τους δ ισταγμούς, τους φόβους, καi τiς
άναστολές τους, που κάθε Ιiλλο παρά τους λείπουν. Γιά νά
πετύχε ι αύτό τό βασικό στόχο δέ δ ιστάζει νά παρουσιάζει
στους άγρότες καταστάσεις δπου φαίνεται ν' άποδέχεται τiς
ριζωμένες άντιλ1Ίψεις καi τiς προκαταλήψεις που πηγάζουν
άπό τ�Ί δεδομένη κοινωνική καθυστέρηση τι'Ι>ν άγροτι'Ι>ν,
δπου αύτές έξυπηρετοϋν τό σκοπό του. Έτσι, στό " Ξύπνα,
ραγιά ", λόγου χάρη , ή Μυγδάλω δέχεται νά πάει ό γ ιός της
άντάρτης, ζητάει δμως νά τοϋ διαλέξει αυτή τή γυναίκα του
που " τυχαίνει " νά 'ναι καi ή κοπέλα που άγαπάει ό γιός.
'Η πρώτη σελίδα τού χειρ6γραφου μιάς μον6πραχτης κωμω
δlας τού Γιώργου Ποτζιούλα, πού 'χει τόν τ[τλο " Ό άκατά
δεχτος ". Γράφτηκε καί παίχτηκε, κι αύτ�], στη " Λαϊκη
Σκηνη " τής VIII Μεραρχίας τού ΕΛΑΣ ση)ν "Ηπειρο

. 1T Pό z St ΠA ;
�Ι-4Τ.t. Λ ι VΡ Ηι, �ι'ιοiιι..ιtιbιι•
� J X O t. , Ιf ' ,:) 'liJιl '
_
,A. �/AH A Tl t:Of. l"ω t • J lf � "l 'f'f>

fι Hft fl'TfO<,

.,� ,ιJΜ-.)Ρ..Ν .(

.

/

JUNtί��
�AtA+a11A�
AVJ rt h.' ε.
j'0,1.f(Aflfιε
•.,,,

Τό δεύτερο έπίπεδο στά ίiργα τοϋ Κοτζιούλα εΙναι ή κριτική .
Μ ιά κριτική δμως που δέν άπευθύνεται στους χωριάτες άλλά
στους όπεύθυνους τοϋ Άπελευθερωτικοϋ 'Αγώνα : στους άν
τάρτες καi στίς όργανώσεις. Δέ μιλάμε μόνο γιά τήν κριτική
που κάνει στήν Έκθεσή του πρός την VIII Μεραρχία. Αύτό,
στό κάτω-κάτω, εΙναι ενα ίiγγραφο που προορίζεται γιά έσω
τερικη χρ11ση. ΕΙναι ή κριτικ1) που γίνεται δημόσια, μέσα
άπό τά Θεατρικά έργα. Μ ιλήσαμε πιό πάνω γιά τόν Περιφε
ρειακό, στόν " Υπεύθυνο ", που άδυνατεί νά συλλάβει τόν
τρόπο δουλειάς καi τή νοοτροπία τι'Ι>ν άγροτι'Ι>ν. 'Ακόμα πιό
εντονη εΙναι 11 κριτική του στόν " Έπιμελητ�1 ", δπου σα
τιρίζει μέ όξύτητα την άκαταστασία που κυριαρχεί σ' ενα
νοσοκομείο άνταρτι'Ι>ν. 'Από τήν κριτική αότή δέν ξεφεύ
γουν ούτε ο[ " πνευματικοί Ιiνθρωποι ". Τό πορτραίτο τοϋ
ποιητη Αγγελου Μουρίκ:η που χαράζει στό " Ό ενας καi ο [
πολλοί " δίνει μ ι ά μοναδική είκόνα τ η ς άδυναμίας που 'χουν
oi διανοούμενοι νά προσαρμοστοϋν στίς συνΘηκες της όπαί
θρου καi νά συνεργαστοϋν μέ τους χωριάτες.
•

Άν μελετ�Ίσουμε σωστά αύτά τά δυό έπίπεδα στό έργο τοϋ
Κοτζιούλα Θά καταλήξουμε σέ μ ιά ίiλλ11 , πολυ άξιόλογη ,
διαπίστωση : πώς ό 'Απελευθερωτικός 'Αγώνας δχι μόνο δέν
περιόριζε την έλευθερία καi τ�Ί δημοκρατία στην 'Ελεύθερη
'Ελλάδα, μά άντίθετα τiς όποστi1ριζε καί τiς προωθοϋσε . Καi
δέν άναφέρομαι δι'Ι> στ�Ίν κριτική που κάνει ό Κοτζιούλας
στά στελέχη καi στiς όργανώσεις, άλλά στόν τρόπο που
παρουσιάζει τους χωριάτες. Άς θυμηθοϋμε αύτό που λέει ή
Ρόζα Λούξενμπούργκ, δτι " έλευθερία εΙναι πάντα τό δικαί
ωμα νά σκέφτεσαι διαφορετικά ". οι χωριάτες στά έργα τοϋ
Κοτζιούλα έχουν τό δικαίωμα νά σκέφτονται διαφορετικά.
Πουθενά ό συγγραφέας δέν τους παρουσιάζει πιό προχωρη
μένους, πιό συνειδ�ιτοποιημένους άπ' δτι εΙναι στ�Ίν πραγμα
τικότητα. οι άγρότες δέν προσχωροϋν πάντα μ' ένθουσιασμό
στόν άγώνα, άλλά διατη ροϋν τiς έπιφυλάξεις τους, τους
φόβους τους, τiς διαφωνίες τους. Μ ιά τέτοια παρουσ·ίαση
άποκτάει τεράστια σημασία Ciν σκεφτοϋμε πώς τά έργα αύτά
τά έβλεπαν ο[ ίδιοι σι χωριάτες μέσα στόν 'Απελευθερωτικό
'Αγώνα. Έτσι, στόν " 'Υπεύθυνο ", ή Θειά Κατέρω δέ βλέή:ει
μέ καθόλου καλό μάτι τους άντάρτες πού της Ιiδειασαν τό
σπίτι . Κι ό γείτονάς της, ό Καλέμ1ις, πού εΙναι όπεύθυνος της
καλαμποκιάς, δ ιαφωνεί μέ τόν τρόπο πού ο ί άντάρτες συμπε
ριφέρονται στούς χωριάτες. Στόν " Προδότη " ό Μπάρμπα
Ζήκος δυσφορεί γιατί oi άντάρτες συγκεντρώνονται στό
σπίτι του καi τοϋ τρι'Ι>νε τά σ't'αφύλια. Ούτε καί Θέλει ή κόρη
του, ή Λένη, ν' άνακατώνεται μέ τήν όργάνωση. Τά έπιχειρή
ματα τοϋ γιοϋ του, πού εΙναι ύπεύθυνος τοϋ ΕΑΜ στό χωριό,
δέ φτάνουν γιά νά τόν πείσουν. Τό ίδιο καί στiς " Ήπειρώ
τισσες ", δπου ή Μαλάμω δ ιαμαρτύρεται γιατί ή κόρη της, ή
'Αρετή , δουλεύει γιά τούς άντάρτες. Γενικά τό πρόβλημα
της χειραφέτησ1ις τi'j ς γυναίκας στήν ύπαιθρο έμφανίζεται
έντονο στά έργα τοϋ Κοτζιούλα, ποτέ δμως ό συγγραφέας
δέν τό λύνει " τεχνητά '', δέν παpουσιάζει τiς γυναίκες ούτε
πιό χειραφετημένες, μά ούτε καί πάντα πρόθυμες νά διεκδι
κ1Ίσουν τά δικαιώματά τους. Ποτέ ό Κοτζιούλας δέν καλλιερ
γεί τό μύθο πώς φτάνει νά ένταχθεί κανένας στούς άντάρτες
i1 νά έγκατασταθοϋν ο[ άντάρτες στό χωριό του, κ ι δλες οί
άντινομίες, ή καθυστέρηση , ο[ προκαταλήψεις, Θά πάψουν
άμέσως νά ύπάρχουν. 'Ακόμα καi ή Βαγγελή , στiς " Ήπει
ρώτισσες '', δταν ύποστη ρίζει τούς άντάρτες δέν τό κάνει
έπειδή ίiχει συνειδητοποι1Ίσει ηΊ σημασία καi τίς πολιτικές
�

Άπ6δειξη γιά τlς ύπηρεσίες πού πρ6σφερα�ι τά itργα τοϋ
Ποτζι.ούλα σ' δλο τό άντάρτικο τού άπελευθερωτικοϋ άγώ�ια :
Τό πρ6γραμμα μιάς Παλλιτεχνικi)ς Βραδιάς, πού δ6θηκε
άπό. άξιωματι.κούς κι άντάρτες τών Γραφεlων τοv Γειιικού
Στρατηγείου τού ΕΛΑΣ, στlς 30 τού 'Ιούλη 1944, στό χωριό
Βλάση . Βάση τής παράστασης, τό μο116πραχτο τού Γ. Ποτζι
ούλα Ό Άστυ116μος ", μέ σκηιιοθεσία, σκηνογραφία καl . . .
καλλιγραφημένο πρ6γραμμα τού Δημήτρη Μεγαλίδη πού, τ6τε,
μαζl μέ τό Γιάνιιη Νισύριο καl μιά κινηματογραφικ1) 16άρα
γύριζαν σκηιιές τού άγώνα. 'Από την rδια παράσταση, 6 Δημή
τρης Μεγαλίδης έχει διασώσει τlς τρείς συγκλονιστικές φωτο
γραφίες παρθένου θεατρικοv Ποινού. Στό 'Αρχείο, πού δημο
σιεύουμε, δι.ασώζονται δυό γράμματα, τοv άντισμήναρχου - .
Μίχου καl τών άντα'ρτών πού πήραν μέρος σ' α-ύτη την παράσταση
"
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καί κοινωνικές προεκτάσεις τοϋ Άπελευθερωτικοϋ 'Αγώνα,
μά άπό ενα είδος " μητρικijς στοργης, " (σ. 202) : " Αύτοί
(ο! άντάρτες) δσα λέν τά πιστεύουν. Κι δταν τό φέρ' ή άνάγκη
σκοτώνονται κιόλας. Έδ& πού ρχόμασταν μίiς eδειξαν σ'
ενα ψ1iλωμα, δυό δρασκελιές άπ' τό δρόμο, πού είναι Θαμένοι
πεντέξι άπ' αύτούς. Σκοτώθηκαν τήν Cίλλη φορά μέ τii μάχ η .
[ . . . ) Κοίταγα τό χ&μα κ α i μότρεχαν τ ά μάτια. Δέν είχαν
αύτά μανάδες, δέν είχαν άδερφές νά τά πονοϋν; Κι οί5τε πού
τά ζόριζε κανένας νά πολεμ1iσουν. Άχ , τά κακότυχα ! ".
Σπάνια ελληνας Θεατρικός συγγραφέας γνωρίζει τόσο καλά
το κοινό τού δσο ό Κοτζιούλας. Μ ιλάει πάντα μέ είκόνες,
μέ παραστάσεις κ' έπιχειρ1iματα πού είναι κατανοητά στούς
άγρότες, γιατί τούς είναι οίκεία. "Ενα παράδειγμα : "Οταν
τό Άητόπουλο, στόν " Προδότη " , όραματίζεται ni σύλληψη
τοϋ Χίτλερ, δέν τii συσχετίζει οί5τε μέ δίκες, οuτε μ' έκτελέ
σεις, άλλά :
ΑΗΤΟΠΟΥ ΛΟ : Ξέρεις, τί λέω; ( . . . ) Νά πιάναν καί τό
Χίτλερ.
ΣΤΑΥΡΟΣ : Θά ρθεί ή σειρά του.
ΑΗΤΟΠΟΥΛΟ : Νά τόν φορτώσουν ενα κούτσουρο γερό
καi νά μ' eβαναν έμένα άπό πίσω του, μέ μ ιά βέργα.
ΣΤΑΥΡΟΣ : Τί Θά τόν eκανες;
ΑΗΤΟΠΟΥ ΛΟ : Οί5στ! - Θά τοϋ φώναζα . Καί Θά τοϋ eδινα
βιτσιές στά πισινά, δπως στά γαϊδούρια. (σ. 356).

Τό Θέατρο τοϋ Γ ιώργου Κοτζιούλα κ ' ή " Λαϊ κ1i Σκην1i "
τi'jς Y f l l Μεραρχίας ΕΛΑΣ - 'Ηπείρου, είναι 1) Cίλλ11 προο
πτική τοϋ Θεάτρου μας, πού τήν άνακαλύπτουμε ϋστερα άπό
τριανταδυό χρόνια. Άν μίiς 11ταν νωρίτερα γνωστή ίσως
τό Θέατρο, κ' tδιαίτερα αύτό πού όνομάζουμε " πολιτικό
Θέατρο " στην ' Ελλάδα, ν' άκολουθοϋσε μιά διαφορετική
πορεία . Γιατί ό Κοτζιούλας, άποκομίζοντας πολύτιμες έμπει
ρ ίες άπό τίς συγκεκριμένες συνθi'jκες πού μέσα τους κάνει
Θέατρο, μίiς ύποδείχνει μιά διαφορετική μέθοδο κ' ενα δ ια
φορετικό τρόπο λειτουργίας του πολιτικοί) Θεάτρου : Όχι
τό πολιτικό σύνΘ11μα η τ�ίν είκόνα πού καταλiηει σέ πολιτικό
σύνΘ1υια μέ τήν τοπ0Θέτησ1i της - σ' ενα γενικό έπίπεδο ένάντια στή βία, τήν καταπίεση i1 τήν έκμετάλλευση , δχι
βίαιες σκηνές καί " γροθιές στό στομάχι ", δχι μ ιά συγκι
νησιακή καί πρόσκαιρη ένεργοποίηση του Θεατη πού δέν
παίρνει ύπόψη της τii συγκεκριμένη πολιτική καί κοινωνική
πραγματικότητα, άλλά ενα Θέατρο πού πολιτικοποιείται μέσα
άπό τii συγκεκριμένη άνάλυσ11 , πού eχει άδιάκοπα ύπόψn
του τό πολιτικό καί κοινωνικό έπίπεδο του κοινοί) πού άπευ
θύνετα ι , καί πού δέν προωθεί πολιτικούς στόχους δ.ν πρ&τα
δέν τούς άναλύσει στό κοινό καί γιά τό κοινό πού πρόκειται
νά τούς χρ11σιμοποι i1σει .
Καί κάτι άκόμα : Πρέπει νά χρωστάμε βαθιά εύγνωμοσύνη
στη γυναίκα του συγγραφέα, Εύμορφία, καί στό φίλο του,
τό γιατρό Γιώργη Σαμαρά (πέθανε τό 1 973), πού είχαν τήν
πρόνοια καί τό Θάρρος νά φυλάξουν τά χειρόγραφά του. Ή
προσφορά τους στό έλληνικό Θέατρο είναι πολύ μεγάλη .

Ενα γράμμα τού ά1ιτισμή�ιαρχου Μlχου μέ στοιχεία καί παρατηρήσεις γιιi τον " ' Α.στυυ6μο " τού Γι.ώργου Ποτζιούλα, πού ' χε
παιχτεί, το11 ' Ιούνη τοϋ 1944, άπο άξιωματικούς κι άντάρτες τώυ βοηθητικών Γραφεlων τού Γειιι.κού Στρaτηγεlου τού Ε.Λ .Α .Σ.

•

Ε . Δ. Α . Σ .

Ι'ΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΙ'ΕΙΟ

ΒΟΗθΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤ.Ρ ΟΙΙΗ Ε.Wt κη <;
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ συv . Ι'ΡΑΦΕΙΩΝ Τ Ο!
ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΒΙΈΙ ΟΥ . _

Άγιχπητl Συν αγ ων ι σ τή κο τζ ι ούλα. ,
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ΗΜΕΡΟ ΛΟΓΙΟ ΛΑll(ΗΣ Σl(ΗΝΗΣ
Α ' ΜΕΡΟΣ : 28 ΙΟΥΝΗ - 20 ΙΟΥΛΗ 1 944
Τοϋ ΓΙΩΡΓΟ Υ ΚΟΤΖΙΟ ΥΛΑ
Τό 'Ημερολ6γιο, μέ όλ6κληρο τlτλο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (ύπο
γραμμισμένο) /ΤΟΥ ΘΙΑΣΟΥ / " ΛΑ·ΝCΗ ΣΠΗΝΗ " /
1944, άποτελεί τήν τρlτη έν6τητα τοiί lργου Θέατρο στά
Βουνά.wΕχει σχήμα τετραδlου άπό 22 μεγάλα λευκά φύλλα
διαστάσεων 30 Χ 19,8 έκατ. διπλωμένα στή μέση καί ραμ
μένα πρ6χειρα μέ μαύρη κλωστή, wστε νά σχηματlζουν τε
τράδιο μέ 44 φύλλα διαστάσεων 19,8χ 15 έκατ. Γραμ
μένο πυκνά μέ μολύβι άπό τή μιά μεριά τών φύλλω11, lχει
&ρlθμηση άπό τό τρlτο φύλλο καί έξής άπό τό 1 5. Τά
δύο πρώτα φύλλα δι'ν lχουν άρtθμηση, ένώ τά ύπ6λοιπα
εl1ιαι τελεlως κενά. Στό πρώτο φύλλο τοiί τετραδlου ό
τlτλος γραμμένος μέ μελάνι στή μέση. Στό δεύτερο, στή
μέση δεξιά, γραμμένο μέ μολύβι : Συντάκτης : Γ. Κο
τζιούλας. 'Από τό τρlτο φύλλο (τό πρώτο άριθμημένο) άρχl
ζει τό ήμερολ6γιο μέ γεγον6τα άπό 28 'Ιουνlου μέχρι 20
'Ιουλlου καί μέ κάθε ήμερομηνlα ύπογραμμισμένη. Πι έδώ
δέν lχουμε καμιά διαγραφ1) η δι6ρθωση. Στό τέλος τοiί
ήμερολογlου ό Κοτζιούλας μίiς άναφέρει δτι τό ήμερολ6γιο θά συνέχιζε ό δάσκαλος Γιάνιιης Λαμπράκης άπ' τό
Βουργαρέλι, πού τώρα βρlσκεται στήν Τασκένδη κι lτσι
δέν lχουμε πληροφορlες li11 τό ήμερολ6γιο συνεχlστηκε.
Πάντως φαlνεται δτι καί ό Κοτζιούλας δέ συνέχισε άργ6τερα σέ aλλη περιοδεlα τό ήμερολ6γιο, είτε γιατί τό ε lχε
χάσει είτε γιατί τό aφησε κάπου γιά φύλαξη είτε γιατί
συνέχισε σέ aλλα χαρτιά πού άργ6τερα lχασε. (Π.Γ.Π.)
-

Τετάρτη 28 'Ιουνίου 1944

Σήμερα ξεκίνησε ό θίασός μας, ή " Λαϊκή Σκηνή " της VIII
Μεραρχίας ΕΛΑΣ, πού σχηματίστηκε ϋστερ' άπό τόσες
προσπάθειες καί δυσκολίες. ΕΙναι μ ι χτ ή άκόμα, μισοί άντάρ
τες, μισοί πολίτες. Ένα βοηθητικό προσωπικό ύπολογίζουμε
νά τό βροϋμε στό χωριό, δπου θά γίνει ή παράσταση . Ούτε
καί στολές έχουμε έτοιμες, έκεί θά τίς βροϋμε. Δυό σεντόνια
πού μaς χρειάζονται γι' αύλαία, κι αύτά έκεί περιμένουμε
νά μάς τά στείλουν. Τό μόνο μας τεχνικό έφόδιο ε{ναι τό
φέσι τοϋ Καραϊσκάκη , άπό ένα εΙδος χαρτόν ι , τυλιγμένο μέ
κόκκινο μεταξωτό.
Πέμπτη 29 'Ιουνίου
Φτάσαμε στό Τετράκωμο άργά, περασμένα μεσάνυχτα, γιατί
άργήσαμε νά ξεκινήσουμε. Εtμασταν έγώ, ή Άγνή Κομπορό
ζου (πρωταγωνίστρια), ό Γιάννης Λαμπράκης (πρωταγωνι
στής), ό ΓιU>ργος Παπαδόπουλος (τεχνικός τοϋ θιάσου καί
ήθοποιός), ό Χρ. Ζώης (ψευδ. Ροβεσπιέρος) καί ό Σπ. Βλασό
πουλος, άντάρτες καί έπικουρικοί ήθοποιοί. Κοιμηθήκαμε σ'
ένα άκατοίκητο σπίτι , στά σανίδια, μέ ψωμί πού ε!χαμε μαζί
μας. Τό πρωί έγινε μνημόσυνο στό έκκλησάκι τU>ν Άγ. 'Απο
στόλων, σ' ένα άπ' τά Ιστορικά ύψώματα δπου δόθηκαν τόν
περασμένο χειμώνα ο[ περίφημες μάχες γιά τήν ύπόθεση της
λαοκρατίας. Έγινε συγκέντρωση γύρω άπ' τόν τάφο ένός
συναγωνιστή, οί έφεδρικοί τοϋ χωριοϋ παρουσίασαν δπλα,
έκφωνήθηκαν λόγοι άπό διάφορους άντιπροσώπους κλπ.
Έπειτ' άπ' τήν πρωινή τελετή ο! κάτοικοι συγκεντρώθηκαν
στήν παλιά πλατεία τοϋ χωριοϋ μέ τά μισοκαμένα γύρω
σπίτια. Ή παράσταση όρίστηκε γιά τό άπόγεμα. 'Αλλά δέν
ε{χε γίνει καμιά έτοιμασία γιά τή σκηνή . οι έπονίτες ε{χαν
-περιοριστεί νά στήσουν στή λάκα τέσσερα παλούκια καί
·τίποτε άλλο. Μέ τήν πρωτοβουλία δμως καί τή δραστηριό
τ η τα τοϋ Γ. Παπαδόπουλου βρέθηκαν σανίδια, ξύλα, κου
Ιβέρτες κι έγινε μιά έμφανίσψη σκηνή σέ κατάλληλο μέρος.
'Ή παράσταση δόθηκε μπρός σ' ένα άκροατήριο άπάνω άπό
· 300 άτομα, μ' έξαιρετική έπιτυχία. Παίχτηκε πρ&τα ένα
·μικρό άπ' τούς έπονίτες τοϋ χωριοϋ, δπου διακρίθηκε ό νεαρός
Γ. Σεγκούνας, καί uστερα τό δικό μας Ξύπνα, ραγιά! Έπαι-

ξαν σχεδόν δλοι καλά καί περισσότερο άπ' δλους ό Λαμπρά
κης ώς Μπάρμπα-Λιόλιος. Οί κάτοικοι (πού, ξεχάσαμε νά
ποϋμε, ε{χαν έκείνη τήν ήμέρα τό χωριανικό τους πανηγύρι)
εμειναν πολύ εύχαριστημένοι άπ' τήν παράσταση κι έστειλαν
σχετικά τηλεφωνήματα στή Μεραρχία. Τό πρU>το μας βήμα
έγινε. Καλή άρχή !
Παρασκευή 30 'Ιουνίου

Γυρίζοντας στήν έδρα της Μεραρχίας, περάσαμε άπ' τ ή
Μεσιούντα. Κάποιος άπό κεί πού μaς δάνεισε στολή γιά
τόν Καραϊσκάκη μοϋ ε{χε πεί πώς δέν μποροϋσε νά μaς δώσει
γιά περισσότερο καιρό τίς φουστανέλες χωρίς τήν έγκριση
τοϋ πατέρα του, ένός γεροβλάχου, πού τάχα τόν φοβόταν.
Περνώντας άπό κεί διαπίστωσα πώς αύτά ήταν προφάσεις
ένός χωριάτη πού ήθελε νά μάς γελάσει, όπεκφυγές ένός όργα
νωμένου πού δέν έδέχονταν νά κάμει γιά τήν όργάνωση μιά
μ ικροθυσία. Ό γέρος κατοικοϋσε ψηλά στή ράχη καί θά
ήταν άδικος κόπος ν' άνέβω &ς έκεί, άφοϋ μάλιστα ό γέρος
δέν ήξερε οuτε ποϋ βρίσκονται καλά καλά oi περίφημες
φουστανέλες. Έτσι παραμένει άλυτο τό ζήτημα τU>ν στο
λU>ν, πού θά έπρεπε νά τίς έχουμε μόνιμες καί νά μήν τίς
άναζητοϋμε τήν τελευταία ώρα μεταξύ τU>ν θεατU>ν. 'Αλλά
ποϋ νά τίς βροϋμε; κανένας δέν έχει τή δ ιάθεση νά μάς
προσφέρει εστω κι ενα παλιό, άχρηστο παντελόνι .
Σάββατο 1 'Ιουλίου

Ή Μεραρχία έπειτ' άπ' τήν πρώτη μας έπιτυχία εδωσε περισ
σότερη σημασία στήν όργάνωση τοϋ θεάτρου μας. Πολλά
θά χρωστάει ό θίασος στό έξαιpετικό ένδιαφέρον πού
εδειξε ό καπετάν Κόζακας καί στήν πραγματική όποστήριξη
πού πρU>τος αύτός άρχισε νά μάς παρέχει. Δέν ε!χαμε τίποτε.
Φρόντισε καί μάς βρfiκε άρκετό μεταξωτό γιά νά γίνει ή
αύλαία καί τό φόντο καθώς καί όρισμένες έπιγραφές. Φέ
ραμε μηχανές κι ένα μερόνυχτο έραβαν άράδα γιά νά έτοιμα
στοϋν τά σκηνικά, μέ ψυχή τfiς δουλειάς πάντα τόν άκού
ραστο Παπαδόπουλο. Στό μεταξύ ό Κόζακας έστειλε νά μάς
έρθουν όρισμένα πρόσωπα πού μaς χρειάζονται γιά τή συμ
πλήρωση τοϋ προσωπικοϋ. Μaς όποσχέθηκε άκόμα κάθε
ένίσχυση μελλοντικά.
ΚυριακΤι 2 'Ιουλίου

Σήμερα τό πρωί έγινε στρατοδικείο. Τό άπόγευμα άργά δό
θηκε παράσταση στήν έδρα της Μεραρχίας, τά Μουλιανά,
δπου καί άλλοτε παίξαν ο! άντάρτες μας, δχι δμως συστημα
τικά. 'Εμείς χτίσαμε δU> καί σκηνή , μέ πέτρες καί χU>μα. Τό
βράδι μάς ήρθαν άπ' τό 3 /40 ό άντάρτης Ντέτσικας, ό μικρός
Διον. Παπανι κολάου καί ή νεαρή_ 'Ηλέκτρα Ζαχαρfi , πού
προορίζονται κι ο! τρείς τους γιά τό θίασο. Άρχισαν πιά νά
ένδιαφέρονται κι άλλοι , παραέξω, άπό τήν πολιτική όργάνωση
πού δέ μάς πρόσεχαν πρίν, γιά νά μήν πιο άντιδροϋσαν στό
εργο μας έμποδίζοντας νά ρθοϋν κοντά μας δυό τρία πρόσωπα
πού τό θέλαν. Τώρα ζήτησαν συνεργασία καί μάς όποσχε
θfiκαν ύποστήριξη, τόσο ή ΝΕΑ δσο καi ή ΕΠΟΝ. Νά ίδοϋμε
δμως δ.ν άπ' τά λόγια θά προχωρήσουν στήν πράξη, γιατί
&ς τά τώρα χορτάσαμε άπό όποσχέσεις.
Δευτέρα 3 'Ιουλίου

Μaς κάλεσαν γιά σήμερα νά δώσουμε παράσταση στή γει
τονική, Σεκλίστα, δπου ε{χαν συγκεντρωθεί 300 άντρες τοϋ
νεοσύστατου σώματος Καραϊσκάκη . 'Αλλά μaς σταμάτησε
μιά άτυχία. Ή πρωταγωνίστρια έμαθε πώς ό άδερφός της, φο1τητής, ξεκίνησε άπ' τήν Άρτα γιά τήν 'Αθήνα καί χάθηκε
στό δρόμο Τι όπωσδήποτε δέν έφτασε στόν προορισμό του.
Φοβάται λοιπόν αύτή μ�Ίπως τόν πιάσαν, τόν σκότωσαν,
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κλαίει όλοένα καί θέλει νά φύγει . Στό μεταξύ είχαμε είδοποιή
σει καί στείλαμε ι'iνθρωπο νά έτοιμάσει τή σκηνή . Ώς τό
μεσημέρι δέν ε!μασταν βέβαιοι ι'iν αύτή θά δεχόταν νά παίξει.
'Επιτέλους άποφάσισε· κινήσαμε τραβώντας τόν εναν άπό
δΙΙJ καί τόν Ciλλον άπό κεί, μέ άποτέλεσμα ν' άρχίσει ή παρά
σταση eπειτ' άπό τlς έφτά. Πέτυχε δμως, ι'iρεσε στό κοινό
κι αύτός ε{ναι ό λόγος πού μάς δημιουργεί τήν όποχρέωση
νά τραβήξουμε μπροστά κατανικώντας κάθε έμπόδιο. Έπαιξε
γιά πρώτη φορά στό μικρό της ρόλο καί 11 νεοφερμένη Ζαχα
ρf'j, χωρίς νά τά καταφέρει καλά, 'ίσως έπειδή ντρέπεται άκόμα.
Τρίτη 4 Ι
' ουλίου
Σήμερα μέ κάλεσε κι ό στρατηγός. Έχει τήν έπιθυμία νά
συγκροτηθεί ενας θίασος άξιόλογος καl ύποσχέθηκε νά μάς
ύποστηρίξει μέ δλα τά μέσα πού δ ιαθέτε ι . Γιά καθετί ποό
χρειαζόμαστε, θ' άπευθύνομαι σ' αότόν. Ότι τοϋ ζήτησα,
εγινε κιόλας δεχτό. Ό στρατηγός ήταν άπ' τήν άρχή θερμός
ύποστηριχτής τf'jς ίδέας τοϋ θιάσου καί τώρα, πού βλέπει
τlς πρ&τες ένέργειές μας, τό ένδιαφέρον του μεγαλώνει . Αλ
λωστε ε{χε δώσει κι ό 'ίδιος ενα μικρό έπίκαιρο δράμα τlς
προάλλες.
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Τετάρτη 5 'Ιουλίου
Άρχισαν νά έξασκοϋνται τά νεότερα μέλη σέ όρισμένα τρα
γούδια τοϋ προγράμματος. 'Εκεί πού τά λέγαν πρόχειρα &ς
τά τώρα, δίχως σύστημα, θά μπεί μιά τάξη άπό δΙΙJ καί πέρα,
ή δουλειά θά γίνεται μεθοδικά. Ήρθαν νεότερες είδήσεις στήν
πρωταγωνίστρια κι ό άδερφός της δέν επαθε τίποτα. Κρίμα
στά κλάματα! Έτσι έξασφαλίζεται κι ή λειτουργία τοϋ θιάσου.
Πέμπτη 6 'Ιουλίου
Μάς εδωσαν άκόμα μερικά φύλλα άλεξίπτωτο γιά τή συμ
πλήρωση τής σκηνfjς. Ό 'Ιταλός μαραγκός, πολό τεμπέλης,
δέ μάς τελείωσε άκόμα τούς ξύλινους στύλους. Στείλαμε είδο
ποίηση στά γειτονικά χωριά Μεγαλόχαρη καί Μεσόπυργο
πως τό έρχόμενο Σάββατο καl Κυριακή θά δώσουμε έκεί
παραστάσεις. 'Απ' αύτούς δέ ζητάμε νά μάς εχουν ετοιμα παρά
κάμποσα σανίδια γιά τό παλκοσένικο.
Παρασκευή 7 'Ιουλίου

Συνεχίζονται οι ένέργειες γιά τή συμπλήρωση τοϋ προσω
πικοϋ. 'Αλλά δποιον ζητάμε τόν χρειάζοντα ι . Δέ μάς δ ίνουν
άπό πουθενά. Μόνο ή Μεραρχία φαίνεται πιό βολική. Αύτή
δέχεται νά μάς άποσπάσει η νά μάς δανείσει προσωρινά δυό
τρείς άντάρτες. Μά οί έλλείψεις μας ε{ναι πολύ μεγαλύτε
ρες, δέν άναπληρώνονται μέ προσωρινές λύσεις.
Σάββατο 8 Ι
' ουλίου

Σήμερα άποφασίσαμε νά δώσουμε παράσταση στή γειτονική
Μεγαλόχαρη. Τρομάξαμε νά πάρουμε γιά δυό τρείς μέρες
τόν καπετάνι ο τοϋ λόχου καl τόν τηλεφωνητή . Στό χωριό
βρήκαμε συγκεντρωμένους άρκετούς περίμεναν τοός 'Εγγλέ
ζους πού θά περνοϋσαν γιά νά μοιράσουν βοηθήματα στούς
πυροπαθείς. 'Αλλά οι άντιπρόσωποι τ&ν συμμάχων πέρασαν
βιαστικά στήν liκρη τοϋ χωριοϋ, !σως έπίτηδες δρισαν συ
νάντησ1ι κάπου άλλοϋ καί, δσο νά φτάσουν έκεί οι χωριάτες,
ε{χαν φύγει . Δώσαμε τήν παράσταση μπροστά σέ άρκετό
κοινό, μές στόν f]λιο. οι θεατές διασκέδασαν άρκετά. Στό
τέλος μάς eστρωσαν πλούσιο τραπέζι. Κατά τό βράδι φύγαμε
γιά τό Μεσόπυργο δπου καl κοιμηθi1καμε.
Κυριακή 9 'Ιουλίου

Τήν !δια έπιτυχία ε{χε ή παράσταση καί στό Μεσόπυργο.
ΈδΙΙJ τό κοινό καθόταν στόν rσκιο. Θά 1)ταν άπάνω άπό δια
κόσιοι έξαιτίας τής ήμέρας, Κυριακ1; . Πολύ μάς περιποιή
θηκε ό συναγωνιστής γιατρός Λευτέρης Κόκας, πού φαίνεται
πραγματικά πολιτισμένος καί φιλότεχνος. Ξεκινήσαμε τό
άπόγευμα γιά τήν εδρα τf'jς Μεραρχίας, δπου φτάσαμε κατά τό
βράδι καί μάς ύποδέχτηκαν μέ χαρά. Παντοϋ δπου δ ίνουμε
παραστάσεις, τούς στέλνουν uστερα θερμά εόχαριστήρια γιά
τήν άποστολή τοϋ θιάσου.
Δευτέρα 10 'Ιουλίου

Δέν πρόφτασαν τά παιδιά νά ξεκουραστοϋν καί λάβαμε πρόσ
κληση γιά τή Σεκλίστα . Θά παίξουμε έκεί γιά δεύτερη φορά,
έπειδή i:χουν eρθει άπ' τά Τζουμέρκα καινούργιοι Καραϊσκά-

κηδες, πού δέ μάς i:χουν !δεί. Στήν παράσταση ήταν καί ό
παλιός μας άρχηγός Τζουμερκιώτης, νεοδιορισμένος καπε
τάνιος τοϋ σώματος. Όλοι εόχαριστήθηκαν άπ' τά i:ργα καί
μάς χειροκρότησαν. Ό λαός δ ιψάει γιά θεάματα.
_
Τρίτη 1 1 'Ιουλίου

η δέ θά ξεκινή
σουμε ποτέ. Μ' αύτή τήν i::μ μονη !δέα καί μέ τεράστιες προ
σπάθειες μπορέσαμε νά φύγουμε άπ' τά Μουλιανά μέ τό θίασο
σχεδόν συμπληρωμένο . Δυό μέλη μάς eδωσαν χτές οι Καραϊ
σκάκηδες, ποό τούς τό ζητήσαμε ε!δικά. Χρειαζόμασταν τρό
φιμα, μουλάρια, τά πάντα. Άλλοι ξεκίνησαν ξιπόλητοι ,
ι'iλλο ι μέ τ ά παπούτσια στά χέρια. Καί ή πλάγια άντίδραση
δέν i:λλειψε &ς τήν τελευταία στιγμή . Πάντως, δ.ν δέ μάς βοη
θοϋσε τόσο πρόθυμα ό Κόζακας ήταν άδύνατο νά φύγουμε.
Σήμερα δακτυλογραφήθηκε καί ή διαταγή (άριθ. 497 1 ) μέ
τήν όποία ή Μεραρχία [δρύει Καλλιτεχνικό Τμήμα, δπου
όπάγεται καί ό θίασος. Τά πρόσωπα πού ξεκίνησαν μέ τό
θίασο ε{ναι τά έξης : 1 . 'Ιω. Λαμπράκης, 2. 'Αγνή Κομπο
ρόζου, 3 . Γ. Παπαδόπουλος, 4. Σπ. Βλασόπουλος, 5. Περ.
Άλέτρας, 6. Αγγ. Λαμπράκης, 7. Βασ. Ντέτσικας, 8. 'Ηλέκ
τρα Ζαχαρή, 9. Διον. Παπανικολάου, 1 0 . Βαρβ. Άναγνω
στοπούλου, 1 1 . 'Ιταλός Πιπίνο. Μαζί μέ μένα γίνονται δώ
δεκα. 'Απ' αύτοός θά ε{ναι ταχτικοί ό l ος, ή 2η, ό 3ος, ό Sος,
ό 6ος, ό 7ος, ό 9ος. Τόν 4ο τόν άποσπάσαμε γιά λίγες μέρες.
Ό ' Ιταλός θά βοηθάει στό στ�)σιμο της σκηνf\ς. οι δυό νεό
τερες συναγωνίστριες συμφωνήσαμε νά μάς άκολουθήσουν
μόνο στήν πρώτη περιοδεία μας, &ς τlς 20 τοϋ μηνός. 'Από
κεί καί πέρα μποροϋν νά φύγουν, δ.ν θέλουν, γιατί στό μεταξό
έλπίζουμε νά βροϋμε άλλες. Ό πρ&τος μας σταθμός ε{ναι τό
Διχομο ίρ ι , δπου φτάσαμε τά μεσάνυχτα κατακουρασμένοι .
Κοιμηθήκαμε στό uπα ιθρο, άφοϋ τά παιδιά διασκέδασαν
πρ&τα καί χορέψαν.
Ή θά φύγουμε σήμερα γιά τήν περιοδεία μας
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Τετάρτη 12 'Ιουλίου
Δώσαμε παράσταση τό μεσημέρι άπέξω άπ' τό μοναδικό σπίτι
στό δρόμο, πού άποτελεί τό κέντρο τοϋ χωριοu. Ή πρωταγω
νίστρια ήταν ι'iρρωστη, τήν ε{χε πιάσει πάλι πυρετός. Τό τη
λεφώνημα ποό είχαμε στείλει ένδιάμεσα γιά νά ειδοποιήσει
ό όπεύθυνος τούς κατοίκους, δέν εφτασε καθόλου. Έτσι τρο
μάξανε νά μαζευτοuν καμιά πενηνταριά νομάτοι , μαζί μέ τά
παιδιά καί τούς περαστικούς . 'Επειδή τά δικά μας τρόφιμα
ε{χαν τελειώσει , φάγαμε άπ' τό χωριό, δηλαδή λίγο ψωμί καί
τυρί. Κατά τό βράδι κινήσαμε γιά τήν 'Απάνω Καλεντίνη ,
δπου τ ά παιδιά προτίμησαν ν ά κοιμηθοuν eξω άπό τήν έκ
κλησιά.
Πέμπτη 1 3 'Ιουλίου
Δώσαμε παράσταση τό μεσημέρι . Μεταξό του δράματος καί
τής κωμωδίας εγινε ενα μεγάλο διάλειμμα άπό τή βροχή.
Κόσμος ε{χε μαζευτεί άρκετός. 'Αλλά ό όπεύθυνος, πού καi
ψές 6.ργησε νά φέρει τό φαί, μάς 6.φησε πάλι σχεδόν νηστι
κούς. Φτάσαμε τή νύχτα έξαντλημένοι καί κατά μπουλούκια
στό Βελεντζικό. 'Από φαί βολευτήκcίμε κι έδΙΙJ μέ μεγάλη
δυσκολία, έπειδή τό χωριό εΙναι σκόρπιο κι οι κάτοικοι δέν
ε{χαν ειδοποιηθεί άπό άμέλεια τ&ν συνδέσμων.
Παρασκευή 14 'Ιουλίου

Έγω τράβηξα άπό τό πρωί στή Σκουληκαριά, νά φροντίσω
προκαταβολικά γιά φαί, άφήνοντας έντολή νά μέ άκολουθή
σουν. 'Αλλά &ς τό μεσημέρι δέν ε{χαν φανεί. 'Αναγκάστηκα
νά τοός ξανακαλέσω μέ σημείωμα, έπειδή ε{χα είδοποιήσει
τούς Σκουληκαρίτες πως τό άπόγευμα θά δινόταν παράσταση .
Στό μεταξό εμαθα πως ε{χαν παίξει καί στό Βελεντζικό. 'Εκεί
πού έτοιμάζονταν νά φύγουν, 6.ρχισαν νά κατεβαίνουν άπ'
τ!ς γύρω ράχες 6.ντρες καί γυναίκες, άπάνω άπό έκατό, περίερ
γοι νά !δοϋν αύτό τό καινούργιο. Έτσι ή παράσταση ποό δό
θηκε κατά τό βράδι στή Σκουληκαριά ήταν ή δεύτερη μέσα
στήν 'ίδ ια μέρα. Ετχε κι αύτή τήν !δια έπιτυχία. Τά παιδιά
�

Σκlτσο τού Γιώργου Ποτζιούλα, καμωμένο άπό τόν άντάρτη
καλλιτέχνη Δημήτρη Μεγαλlδη, πού παρότρυνε τόν Ποτζιούλα
νά κάνει θέατρο. Τό σκtτσο έχει τήν ύπογραφή τοϋ Ποτζιούλα
καί αύτόγραφη χρονολογlα καί τόπο : Βο υργαρέλι 20 /3 /44
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φάγανε καί κρέας, γιά πρώτη φορά. Τό έξοικονομήσαμε μέ
φωνές καί φασαρίες. Κοντεύαμε νά έξαντληθοϋμε άπ' τiς
άδ ιάκοπες πορείες καί τοuς κόπους. Κοιμηθήκαμε στό 'ίδιο
χωριό, στήν πατρίδα τοϋ Καραϊσκάκη .
Σάββατο 15 'Ιουλίου

Ξεκινήσαμε τό πρωί γιά τό Κλειδί, δπου θά βρίσκαμε καί
τμήματα δικά μας. Ήταν έκεί κι ό στρατηγός, πολu εuχαρι
στημένος άπ' τίς διήμερες μάχες τοϋ ΕΛΑΣ καί τήν εrσοδό
του στόν Καρβασαρά. Στίς μάχες αότές διακρίθηκε καί τό
δ ικό μας 3 /40 ποu έμπόδισε τοuς Γερμανοuς νά στείλουν
ένισχύσεις άπ' τήν 'Αρτα. Ή παράσταση δόθηκε μπροστά
σέ πολλοuς άντάρτες καί σέ λιγοστοuς κατοίκους τοϋ χωριοϋ.
Κάμποσοι άπ' αότοuς έχουν φύγει άντάρτες πέρα στό Ζέρβα,
μέ τόν Καραμπίνα. Πρός τό βράδι τραβήξαμε γιά τό Δημαριό,
μαζί μέ τόν καπετάν Τζουμερκιώτη .
Κυριακή 16 'Ιουλίου

Σήμερα, Κυριακή πρωί, δώσαμε παράσταση στό Δημαριό.
Δέν 11ταν δμως καί τόσο πολ\Jς κόσμος, έπειδή τέτοιον καιρό
άπασχολοϋνται μέ τά στάρια. Ή τοπική ΕΤΑ έδ& μίiς περι
ποιήθηκε. Τό μεσημέρι μίiς ε!χαν κρέας ψητό. Τά παιδιά
στηλώθηκαν λιγάκι. Τό άπόγευμα ξεκινήσαμε γιά τήv Άνω
Πέτρα, χωριό τοϋ Τζουμερκιώτη, δπου έγινε μεγάλη συγκέν
τρωση . ΕΙχαν μαζευτεί καί γυναίκες άρκετές. Ύστερ' άπό
μίiς .τοuς μίλησε καί άντιπρόσωπος τοϋ Κ.Κ. ποu άνοιξε
έρανο. Τό βράδι μίiς ε!χαν τραπέζι κι έδ&.
Δευτέρα 17 'Ιουλίου

Φτάσαμε τό μεσημέρι στό Λιβίτσικο, έδρα τοϋ 3 /40. Βρή
καμε έκεί πολλοuς φίλους μας παλιούς. Όλοι τους ήταν ικανο
ποιημένοι άπό τίς τελευταίες έπιτυχίες τοϋ συντάγματος. 'Αλλά
είχαμε καί μιά δυσάρεστη γιά μίiς ε'ίδηση . Ό άδερφός τής
πρωταγωνίστριας φαίνεται πώς δέν έφτασε στήν 'Αθήνα καί,
θ.ν τό μάθει αύτή, θ' άρχίςrει πάλι τά κλάματα καί πίiν δλα
χαμένα. Οϋτε λίγο οϋτε πολύ, άπειλείται διάλυση τοϋ θιάσου.
Γι' αύτό πρέπει νά της τό κρύψουμε. Ή άπογευματινή παρά
σταση πέτυχε κι έδ&. Δεχτήκαμε συγχαρητήρια άπ' δλους.
Μεσημέρι καί βράδι μίiς ε!χε τραπέζι ή έπιμελητεία τοϋ συν
τάγματος.
Τρίτη 18 'Ιουλίου

Τό πρωί ήρθαμε στή Μαρκινιάδα καί δώσαμε παράσταση
πρίν άπ' τό μεσημέρ ι . Τό περισσότερο μέρος άπ' τό άκροατi1ρ ιό μας ήταν ένας λόχος τοϋ 8 5 συντάγματος ποu έδρεύει
έδ& άπό καιρό, ποu έλαβε κι αύτός μέρος στίς έπιχειρήσεις.
Τό μεσημέρι φάγαμε γάλα. Τώρα έχουμε μαζί μας καί δυό
όκάδες λάδι, ποu μίiς τόδωσαν άπ' τό 3 /40. 'Από τίς Μελάτες,
δπου θά πίiμε τ' άπόγεμα, θά πάρουμε 1 8 όκάδες άλεύρι ii
σιτάρ ι . Τό ζήτημα της τροφοδοσίας μας σιγά σιγά ταχτοποι
είται . Δώσαμε τ' άπόγεμα παράσταση καί στίς Μελάτες. Παρα
κολούθησαν οί άντρες ένός λόχου ποu στάθμευε έκεί καί λι
γοστοί χωριάτες, έπειδή ο[ περισσότεροι ε!χαν διατεθεί γιά
μιά κινητοποίηση . Ξεκινήσαμε μόλις νύχτωσε καί κοιμηθή'
καμε στό ϋπαιθρο.
Τετάρτη 19 'Ιουλίου

Φτάσαμε τό δειλινό στό Βουργαρέλι . Αϋριο θά παίξουμε έδ&,
εΙναι καί γιορτ ή . Στό δρόμο κάποιος γνωστός της σταμάτησε
τήν πρωταγωνίστρια καί τήν πληροφόρησε πώς ό άδερφός της
δέν ε!χε φτάσει στήν 'Αθήνα. 'Αρχισαν πάλι κλάματα, νεϋρα,
άΙJπνίες. 'Απ' αύτή τήν ιστορία ό θίασος άπειλείται νά δια
λυθεί.
Πέμπτη 20 'Ιουλίου 1 944

Σήμερα τ' άπόγεμα δώσαμε παράσταση καί στό Βουργαρέλι ,
μ έ πολύν κόσμο. Έτσι τελείωσε τ ό πρlί>το μέρος τ ή ς περιο
δείας μας μέ πολλούς κόπους καί ταλαιπωρίες. 'Εγκρίθηκε
άπ' τή Μεραρχία ή παροχή έξαήμερης άδείας στά μέλη τοϋ
θιάσου. Έτσι θά σκορπιστοϋν δλοι γιά λίγες μέρες στά γύρω
χωριά. Θά ξαναρχίσουν τήν περιοδεία τους άπ' τίς 27 τοϋ
μηνός στή Χόσεψη . Ή πρωτiιγωνίστρια δήλωσε πώς θά έξα
κολουθήσει τή συνεργασία της. Έδωσα τίς τελευταίες όδη
γίες καί άναχωρ& γιά τή Θεσσαλία, άφήνοντας άντικατα
στάτη μου τόν άνθυπολοχαγό Λαμπράκη , πού θά συνεχίσει
τό ήμερολόγιο δσο θά λείπω έγώ.
·

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΛΑ·Ι·ΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ
ΑΝΕΚΔΟΤΟ Β' ΜΕΡΟΣ

18 Σεπτέμβρη - 19 Νοέμβρη 1 944
Τό 'Ημερολ6γιο τής πρώτης περιοδεlας τής " Λαϊκής Σκη
νής ", πού καλύπτει 23 μέρες ( 28 'Ιούνη 20 'Ιούλη
1944), ε lναι καθαρογραμμένο άπό τόν rδιο τόν Ποτζιούλα,
χωρίς καμιά διαyραφή 1) δι6ρθωση. Στό τέλος τού 'Ιούλη,
ό Ποτζιούλας κατηφορlζει στό Β' Πανθεσσαλικό Συνέδριο
τού Ε.Α.Μ., άφήνοντας άντικαταστάτη του τόν άνθυπολο
χαγό Γιάννη Λαμπράκη, πού θά συνέχιζε καί τό 'Ημε
ρολ6γιο. Ήμερολ6γιο, ώστ6σο, δέν κρατήθηκε. Τό " Θ "
-δημοσιεύει, παρακάτω, Ι!να άνέκδοτο Β' μέρος, πού καλύ
πτει διάστημα δυό μηνών (άπ' τίς 18 Σεπτέμβρη άίς τίς
19 Νοέμβρη 1944). Εlναι συγκροτημέ110, μέ τή φροντlδα
τού γιού του γιά τό " Θέατρο ", άπό πρ6χειρες σημειώσεις
τού Γ. Ποτζιούλα, πού βρέθηκαν σκ6ρπιες στά χαρτιά του.
-

Δευτέρα 18 Σεπτέμβρη

Ύστερα άπό ένα μήνα παραμονής μας στήν έδρα της Μεραρ
χίας πήραμε χθές τό βράδυ φύλλα πορείας γιά δεύτερη περιο
δεία. 'Επειδή ό χειμώνας πλησιάζει καί δέν ε!ναι δυνατό νά
έπισκεφθοϋμε τήν περίοδο αότή τήν όρεινή περιφέρεια τ&ν
Τζουμέρκων άποφασίσαμε νά έπισκεφθοϋμε τώρα, ποu ό
καιρός μίiς έπιτρέπει άκόμα τήν περιφέρεια αότή . Ξεκινή
σαμε σήμερα γιά τό Τετράκωμο. 'Από χθές είχαμε είδοποιήσει
δτι σήμερα τό άπόγευμα θά δίναμε έκεί τήν παράσταση. Φθά
σαμε έκεί στίς 1 1 /2 . Μέ τή βοήθεια της ΕΠΟΝ καί προπάν
των τοϋ ύπεύθυνου τής ΕΠΟΝ μικροϋ άλλά δραστήριου
ΕΠΟΝίτη Τσάκα κατορθώσαμε μέσα σέ μιά ό':ιρα νά στήσουμε
τή σκηνή μας καί ν' άρχίσουμε τήν παράστασή μας. Κόσμος
δέν παρακολούθησε πολύς. Μόλις καμιά πενηνταριά μέ
έξήντα. Ό καιρός ήταν άθλιος, άέρας δυνατός φυσοϋσε πού
κόντευε νά μίiς πετάξει τ ή σκηνή . Ή σκόνη ήταν άνυπό
φορη . Μ' δλα αότά, τά έργα μας παίχτηκαν μέ έξαιρετική
έπιτυχία. Όλα τά παιδιά έπαιξαν πολύ καλά, φυσικά καί
άβίαστα, χωρiς νά παρατηρηθεί σχεδόν καμιά έλλειψη . Τό
περιεχόμενό τους κατανοήθηκε καί συγκίνησε τό κοινό. 'Από
μέρους τής κοινότητας, στό τέλος τής παράστασης, μίλησε
ό συναγωνιστής Γιάννης Τσάκας πού εύχαρίστησε τή Σκηνή
γιά τό έργο της. Τελειώνοντας, ζητωκραύγασε ύπέρ της VIII
Μεραρχίας καί τής Λαϊκής Σκηνfjς. Τό βράδυ μείναμε στό
σπίτι τοϋ συναγωνιστή Βασίλη Μο[ . . . ]κιοϋ. Γιά φαγητό δέν
έπιβαρύναμε κανέναν, γιατί μαγειρέψαμε φασόλια πού εί
χαμε πάρει μαζί μας, ξεκινόντας άπό τή Μεραρχία.
Τρίτη 19 Σεπτέμβρη

Πρωί σήμερα σηκωθήκαμε, βρήκαμε έτοιμα τά ζ&α πού
είχαμε ειδοποιήσει, φορτώσαμε τά πράγματά μας και ξεκινή
σαμε γιά τή Λειψώ. Έδ& δέ βρήκαμε καμιά προετοιμασία
liν καί είχαμε ειδοποιήσει τηλεφωνικ&ς άπό χθές. 'Αδια
φορία μεγάλη, άπροθυμία άπερίγραπτη. Δέν εΙναι δυνατό
νά συγκεντρωθεί κανένας . Ό συναγωνιστής Μπισκοτέν έφυγε
γιά τό Βουργαρέλι, πού ε!χε δουλιά, γιά νά έρθει νά μίiς
συναντήσει στά Θεοδώριανα, έχοντας ύπόψη του δτι δέ θά
παίξουμε στή Λειψώ. Ύστερα άπό έπίμονη προσπάθεια τοϋ
προέδρου Β. Βλαχογιώργου μαζεύτηκαν καμιά τριανταριά
καί μίiς άνάγκασαν νά παίξουμε. Παίξαμε μόνο τό δράμα γιατί
ή ό':ιρα δέ μίiς iiπαιρνε. Τό ρόλο τοϋ Μπισκοτέν πήρε ό συνα
γωνιστής Βασίλης κι έτσι παρουσιάστηκε μέ διπλό ρόλο.
Γιά φαγητό ένεργήσαμε μόνοι μας. Μαγειρέψαμε λίγο κρέας
συντηρημένο [;) μέ τραχανά πού μίiς έδωσε τό χωριό. Ψωμί
εrχαμε δικό μας. Κοιμηθi1καμε έκεί, στή σκηνή, τρείς πιό
πέρα, έξω άπό κάποιο σπίτι, δυό στό τηλέφωνο καί ένας σ'
ένα σπίτι φιλοξενούμενος.
Τετάρτη 20 Σεπτέμβρη

Πρωί φορτώσαμε τά τρία μας ζ&α μέ τά πράγματα καί ξεκινή -

'Α1ιτάρτικο θέdτρο στόν άγιvνα γι.ά τήv 'Απελευθέρωση τιjς χώρας άπό τούς Γερμαιιούς καi 'Ιταλούς καταχτητές. Μιά σκη�ιή τής
ΕΠΟΝ, μf. τό σύνθημά της " Πολεμάμε καi τρdγουδιiμε ". Λύτοσχέδια στημένη, άννψωμέvη μέ τάβλες, στηριγμέ1ιη σέ τέσσερα
παλούκια, μέ κουβέρτες γιά πλα{σιο, σκηνικό κι αύλα{α ! Πάνω στή σκηνή, δυό άνταρτ6πουλα παραστα{νουν. Τό κοιν6,
κοντεύει νά σκdρφαλώσει κι αύτό στή σκηνή. Δέ βλέπει καi δέν άκούει μ61ιο. Πυριολεχτικά, συμμετέχει. στήν παράσταση . . .

σαμε γιά τά Θεοδώριανα. Ό Πρόεδρος της κοινότητας μίiς
μοίρασε σέ διάφορα σπίτια γιά νά φίiμε τό μεσημέρι . Μετά
τό φαγητό συγκεντρωθήκαμε καi άρχίσαμε νά έτοιμάζουμε
τή Σκηνή. 'Η παράσταση δόθηκε τό βράδυ μέ έξαιρετική
έπιτυχία. Σ' αuτό βοήθησε κατά πολύ τό φlί>ς. Οί συναγωνι
στές επαιξαν πολύ καλά. Τήν παράσταση παρακολούθησαν
περίπου διακόσια ι'iτομα.

πού βεβαιώθηκε έπίσημα ή κατάληψη τής Αρtας άπό τοuς
ΕΔΕΣίtες, ι'iρχισε ό κόσμος νά χάνει τόν ένθουσιασμό του.
Αuτή ή είδηση εγινε άφορμή νά μή παρακολουθi1σει μέ τή
πρέπουσα προσοχ1Ί καi ένδιαφέρον τήν παράστασ1ί μας. Τό
βράδυ μείναμε έδώ. Τ1)ν παράστασή μας παρακολούθησαν
περίπου έκαtονπενήντα ατομα.

Πέμπτη 21 Σεπτέμβρη

Ξεκινήσαμε γιά τήν Πράμαντα. Φτάσαμε έδώ κατά τiς 1 0
τ ό πρωί. Τή σημερινή μέρα τήν άφιερώσαμε γ ι ά άνάπαυση
καi γιά καθαριότητα.

Σηκωθήκαμε πολύ πρωi γιά νά φύγουμε γιά τούς Μελισσουρ
γούς. Τά ζ&α μίiς καθυστέρησαν πολύ κι ετσι άναγκασθήκαμε
νά φύγουμε στiς 1 2 1 /2 ή ώρα τό μεσημέρι . Ό 'Ιταλός Πιπίνο
άρρώστησε . Τόν βάλαμε καβάλλα νά ρθεί μαζί μας. Μόλις
δμως βγ1ίκαμε εξω άπ' τό χωριό μίiς δήλωσε δτι δέ μπορεί νά
ρθεί μαζί μας κ ι ετσι άναγκασθi1καμε νά γυρίσουμε στά Θεο
δώριανα γιά νά φύγει γιά τή Μεραρχία. Στούς Μελισσουρ
γούς φθάσαμε τό βράδυ. Έδlί> μίiς εδωσαν ροϋχα καi σπίτι
γιά νά μείνουμε καθώς καi φαγητό. Ή όργάνωση τοϋ χωριοϋ
αuτοϋ καi ή περιποίηση σέ μίiς εΙναι άνώtερη άπό κάθε
περιγραφή .
ΠαρασκευΤι 22 Σεπτέμβρη

•

Σάββατο 23 Σεπτέμβρη

Κυριακή 24 Σεπτέμβρη

'Από πολύ πρωί βάλαμε μπρός νά ταχτοποιήσουμε τή σκηνή.
Γιά tό σtήσιμό της δέν κουρασt1ίκαμε πολύ, γιατi βρήκαμε
σχεδόν liθικτη ηΊν παλιά σκηνή πού ε'ίχαμε ξαναπαίξει. Εί
χαμε τήν άπόφαση νά παίξουμε πρωί, ϋστερα δμως άπό παρά
κληση της πολιtικής όργάνωσης άναβάλλαμε τό παίξιμο γιά
τό άπόγευμα γιά νά μπορέσει ετσι νά συγκεντρωθεί περισ
σότερος κόσμος. Αuτό καί εγινε. Ή παράσταση δόθηκε στίς
4 τό άπόγευμα . 'Αντί τής κωμωδίας " Τό κλεφτοβασίλειο "
παίξαμε τήν κωμωδία
Ό Χαφταλεύρη ς " μέ έξαιρετική
έπιτυχία. Παρακολούθησαν τήν παράσταση περίπου διακόσια
Ciτομα.
"

Ή παράσταση άποφασίσαμε, ϋστερα άπό συνενόηση μέ τiς
πολιτικές όργανώσεις, νά δοθεί τό άπόγευμα σtiς 3 ή &ρα.
Τiς πρωινές ώρες ταχτοποι1ίσαμε τή σκηνή καi τήν όρισμένη
άπό νωρiς όίρα άρχίσαμε τήν παράστασή μας. Πρiν δμως
άρχίσουμε εφτασε ή άόριστη ε"ίδηστί δτι ή Αρτα καταλή
φτηκε. Ό κόσμος ενιωσε μεγάλο ένθουσιασμό. Σέ λίγο δμως
•

Δευτέρα 25 Σεπτέμβρη

'Από πρωi έτοιμασθήκαμε νά ξεκινήσουμε γιά τό Ματσοϋκι .
Καθυστερήσαμε ν ά φύγουμε δμως γιατί τ ά ζώα δέν ήρθαν

43

γρήγορα. Ή μέρα ήταν καλή . Κατορθώσαμε νά φύγουμε
κατά τίς 1 1 τό πρωί. Στό Ματσο\Jκι φτάσαμε κατά τiς 6 τό
βράδυ. Ή όργάνωση έκεί μiiς περιποιήθ1ικε άρκετά καλά,
πρiiγμα που δέν τό περιμέναμε. Άν καί φθάσαμε άργά κατορ
θώσαμε νά φκιάσουμε καi τή σκηνή νά εlναι ετοιμη ετσι γιά
τό πρωί.
Τρίτη 26 Σεπτέμβρη
Ή σημερινή μέρα εlναι βροχερ11 . 'Από τή νύχτα Cίρχισε βροχή
δυνατή. Τό πρωί που ξυπνήσαμε άπογοητευτήκαμε γιατi
νομίσαμε πώς δέ θά μπορέσουμε νά παίξουμε άπό τόν καιρό.
Εύτυχ&ς δμως ή βροχή σταμάτησε κ' ετσι μπορέσαμε ν' άρχί
σουμε κατά τίς 1 0 ή &ρα. Κόσμος μαζεύτηκε άρκετός. Περί
που τριακόσιο ι . Στό τέλος τής παράστασης επιασε πάλι
βροχή, πρiiγμα που μiiς καθυστέρησε τήν άναχώρησή μας
γιά Καλαρρ\Jτες. Κατορθώσαμε νά φύγουμε στίς 5 1 /2 καί
·φθάσαμε έκεί μέ μισή &ρα νύχτα. Ό πρόεδρος τής κοινότη
τας μiiς εlχε έτοιμάσει φαγητό καi δωμάτιο γιά νά μείνουμε.

Τετάρτη 27 Σεπτέμβρη

Πολυ πρωί ση κωθήκαμε σήμερα. Βάλαμε μπρός νά ταχτο
ποιήσουμε τή σκηνή . Δέν άργήσαμε νά τήν ταχτοποιήσουμε
γιατί έδώ βρi1καμε μιά παληά που εlχαν οι ΕΠΟΝίτες το\J
5ου Συντάγματος. Μέ μικρή τροποποίηση ταχτοποιi1θηκε
κ ι ετσι Cίρχισε ή παράσταση . Παρακολούθησαν τήν παρά
σταση περίπου διακόσια Cίτομα . Δέ βρήκαμε έδώ δτι περιμέ
ναμε. Μiiλλον άδιαφορία παρατηρ i1θ1ικε άπό τίς όργανώσεις.
Μετά την παράσταση φύγαμε γιά τήν Πράμαντα. Τό βράδυ
φθάσαμε έκεί.
Κυριακή 1 Όχτώβρη

Ό καιρός καί σi1μερα έξακολουθεί ό ίδιος . Εlναι άδύνατο
νά δοθεί παράσταση έξω, γι' αύτό έτοιμάσαμε τη σκηνή μέσα
στό δημοτικό σχολείο. Ή σκηνή έγινε άρκετά καλη έτσι
που σχεδόν νά μή παρουσιάζει κανένα μειονέκτημα. Ό συνα
γωνιστης Κώστας Εύταξίας μέ τήν άδελφή του Θά ένισχύ
σουν [ ;] τό συγκρότημά μας στό μουσικό πρόγραμμα. 'Επειδή
σήμερα συνέπεσε [;] νά γ ιορτάζεται κ' ή τριετία τής δράσης
το\J ΕΑΜ καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ή παράστασή
μας νά δοθεί μέ κάθε δυνατή έπιτυχία. Πρiiγμα που κατορ
θώθ1ικε. Παρακολούθησαν την παράσταση περίπου διακόσια
Cίτομα. Ή περιποίηση το\J χωριο\J γιά τη " Λαϊκή Σκηνη "
εlναι ή μεγάλη άδιαφορία. Άν δέν ύπήρχε ό Λόχος Σκουφii
θά μέναμε έντελ&ς νηστικοί.

τή σημασία το\J Θεάτρου καί γιά τή " Λαϊκή Σκηνi1 ". Ή τρο
φοδοσία μας εγινε άπό τήν Ε.Τ.Α.
Κυριακή 22 Όχτώβρη (Κομπότι)'

Ή σκηνή μας ετοιμη σέ δλα. Ήταν νά παίξουμε τίς πρωϊνές
ώρες άλλά τό άναβάλαμε γιά τίς 3 τό άπόγευμα. Θεατές πεν
τακόσιοι καί πάνω παρακολούθησαν. Θυελλώδη χειροκρο
τήματα το\J κοινο\J σταματο\Jσαν πολλές φορές τή συνέχεια
το\J εργου. Ό πρόεδρος τής κοινότητας το\J Κομποτιο\J, μέ
λόγο του, εύχαρίστησε άπό μέρους το\J χωριο\J τ ή " Λαϊκή
Σκηνή ", ένώ δλα τά μέλη της βρίσκονταν άπάνω σέ βάθρο.
Τήν ίδια μέρα πέρασε ό έπιτελάρχης τής Μεραρχίας μέ τρείς
ιππείς κατευθυνόμενος γιά τήν 'Αμφιλοχία. Ή μέρα τελείωσε
μέ πλέρια ικανοποίηση γιά τό δ,τι κάναμε. Τό βράδυ φάγαμε
μαζί μέ τη διοίκηση το\J λόχου. Ήταν κι ό Παλιούρας.
Σάββατο 28 Όχτώβρη (Καρβασαράς)

Σήμερα έτοιμάστηκε γενικός πανηγυρισμός τής πόλης γιά
νά γιορτάσουν τήν ιστορική μέρα τής 28ης το\J Όχτώβρη.
Τό πρωi δλες οι τοπικές όργανώσεις πήγανε στήν έκκλησία
καί παρακολούθησαν τη δοξολογία. "Επειτα μέ θριαμβευτική
παρέλαση στήν πόλη μεταφέρθηκαν στό Μνημείο τ&ν �:ι:ε
σόντων. 'Εκεί άντιπρόσωποι δλων τ&ν όργανώσεων μίλησαν
στή μνήμη τ&ν νεκρών άγωνιστ&ν. Μεταξύ τους κι ό Καπε
τάνιος τής Μεραρχίας. 'Απότομη βροχή διέλυσε τό πλήθος .
Τό άπόγευμα στίς 3 ή &ρα σέ παλλαϊκή συγκέντρωση έγιναν
όμιλίες άπό τόν έπιτελάρχη τής Μεραρχίας, άπό άντιπρό
σωπο τοϋ ΕΑΜ , άντιπρόσωπο τοϋ Κ.Κ. καί άντιπρόσωπο
τής ΕΠΟΝ. Τό βράδυ στίς 6 δώσαμε την πρώτη θεατρική
παράσταση . Έφτακόσιο ι καί πλέον θεατές σέ άσφυχτική [;]
άτμόσφαιρα παρακολούθησαν την παράσταση.
Κυριακή 2 9 Όχτώβρη

Σήμερα άναβάλαμε τή δεύτερη παράστασ 11 μας, γιατί ή αί
θουσα χρησιμοποιείται γιά νά ψηφίσουν οι κάτοικοι. 'Από
τό πρωί, ο ι τηλεβόες άνακοίνωναν καί καλοϋσαν τό λαό
νά ψηφίσει. Σήμερα π1Ίραμε άπό τήν ΕΤΑ όρισμένα άπαραί
τητα (ϋφασμα, κουβαρίστρες κλπ.). Κανένα Cίλλο σπουδαίο
δέν παρατηρήθηκε.
Δευτέρα 30 Όχτώβρη

Καί σi1μερα δλη τή μέρα, καί τό βράδυ άκόμα, ή αίθουσα
το\J Θεάτρου εlναι πιασμένη . Γίνεται ή διαλογή τ&ν ψήφων.
Σ�Ίμερα δώσαμε τά ροϋχα νά μiiς τά πλύνουν. "Αλλο τίποτε τό
άξιοσημείωτο δεν εγινε.

Παρασκευή 6 Όχτώβρη (Χόσεψη)

Τρίτη 31 Όχτώβρη

Σήμερα έχουμε έξαιρετική μέρα. Πήραμε τήν άπόφαση νά
δώσουμε τήν παράστασή μας τ ή νύχτα μέ φώς. Σ' αύτό Θά
μiiς βοηθήσει καί ή Ν.Ε.Α. Πραγματικά έτοιμάσαμε τό άπό
γευμα τ ή σκηνή καί μόλις νύχτωσε άρχίσαμε τήν παράστασή
μας. Παρακολούθησαν καμιά διακοσαριά Cίτομα, οι περισ
σότεροι άντάρτες. "Εμειναν δλοι ένθουσιασμένοι άπό τό
έργο καi τήν έπιτυχία γενικά τής παράστασηCi ·

Ή μέρα καλή. Μέχρι τό μεσημέρι έξακολουθοϋσε ή διαλογή
τ&ν ψήφων. 'Αργότερα, ταχτοποιήσαμε τά καθίσματα καi
Cίρχισε ή παράστασή μας. 'Από τίς 3 τέλειωσε στίς 6. 'Από
τίς 7 μέχρι 9 ή ώρα, άφο\J έφυγαν οι άντάρτες καί ήρθαν πο
λίτες, δώσαμε κι Cίλλη παράσταση. Ή έπιτυχία ήταν μεγάλη.

Τετάρτη 1 1 Όχτώβρη (Βουργαρέλι)

Ύστερα άπό τό πρόγραμμα γιορτασμο\J γιά τήν κατάληψη
τής 'Αθήνας, ή Λαϊκή Σκηνή μαζί μ' Cίλλα πρόσωπα στίς 6
ή &ρα τό πρωί ση κώθηκε καί τραγούδησε τραγούδια έπανα
στατικά σέ διάφορα σημεία το\J χωριο\J. Στίς J 1 έγινε δοξο
λογία κ.λ.π. καί ϋστερα χορός στην Πλατεία. Ή παράστασή
μας Cίρχισε στίς 2 τό μεσ1ιμέρι . Παρακολούθησαν καμιά έκα
τονπενηνταριά Cίτομα.

Τετάρτη 1 Νοέμβρη

Σήμερα είμαστε έτοιμοι νά άναχωρ1Ίσουμε. Ό Ταξίαρχος μiiς
εlπε νά κατευθυνθο\Jμε πρός Βόνιτσα, άλλά δέν έχουμε μετα
φορικό μέσο. Αϋριο, μiiς εlπαν, θά 'ρθει καίκι. Τό άπόγευμα
κάναμε δλοι γενική καθαριότητα (μπάνιο) καί άλειφτήκαμε
μέ ψωραλειφή . Πληροφορίες βραδυνές άπό τό Γραφείο το\J
Ε.Λ.Α.Ν. πώς στίς 6 ή &ρα τό πρωί μπορο\Jμε ν' άναχωρή
σουμε μέ καίκι.
Πέμπτη 2 Νοέμβρη

Τρίτη 17 Όχτώβρη (Πέτα)

'Από τίς 4 τό πρωί είμαστε κιόλα στό πόδι. Έτοιμοι σέ δλα.
Μεταφέραμε κατά τίς 8 ή &ρα τά πράγματα στό καίκι καί πή
ραμε Θέση μέσα σ' αύτό. Φάγαμε μιά κονσέρβα. Στίς 9 lh
ξεκινήσαμε. Διαπλεύσαμε δλο τό διάστημα μέχρι τή Βόνιτσα

Καιρός καλός . Παράσταση στίς 4 τό άπόγευμα. Θεατές άν
τάρτες καί πολίτες διακόσιοι πενήντα. Δέν πετυχαίνουμε
καλές συγκεντρώσεις γιατί οι μέρες εlναι έργάσιμες κι ό
κόσμος δουλεύει . Κατά τήν παράστασή μας καί μάλιστα στήν
άρχή μίλησε ό συναγωνιστής Ντίνος Παπαδημητρίου γιά

Οlκογενειακόν ενθύμιον 1945. Ό Κοτζιούλας στην Αρτα,
μέ τήν άδερφή του Φα�>ούλα κ' /!,να ξαδερφάκι του άντάρτη
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χωρίς την παραμικρη τρικυμία. 'Αφοί) φθάσαμε, ή αυτοδιοί
κηση , πολυ πρόθυμη μας βρfjκε δωμάτιο (σέτριόροφο σπίτι).
Πλ1Ίρωσε τά εξοδά μας σ' ενα έστιατόριο γιά τό μεσημέρι
καi τό βράδι (κρέας καi ψάρια). Μεγάλη προθυμία άπό την
ΕΠΟΝ. Έδcο βρήκαμε καi τό Βάρναλη τ�"jς Μεραρχίας.
Παρασκευη 3 Νοέμβρη

Σήμερα τό πρωί ό τηλεβόας άνάγγειλε πως στίς 10 ή &ρα θά
περάσει άπό τη Βόνιτσα μιά συμμαχικη έπιτροπή. Παλλαϊκη
συγκέντρωση εγινε στη πόλη. Συνθήματα ίiπειρα στόλιζαν
τό πλi'jθος. οι Σύμμαχοι Εφθασαν μέ δυό κοΟρσες. Έντονες
διαμαρτυρίες το() πληθυσμοί) που ζητοΟσε νά δοθεί στόν
ΕΛΑΣ ή Λευκάδα. 'Επιτροπή συνομίλησε μέ τούς συμμάχους
έπi ενα τέταρτο. Οί Άγγλοαμερικάνοι iiφυγαν καί τό πλi'jθος
δ ιασκορπίστηκε. Τό άπόγευμα φτιάξαμε η1 Σκηνη εξω. Τό
βράδυ στίς 8, μέ ήλεκτρικό, δώσαμε τ�;ν παράσταση. Πολύς
κόσμος παρακολούθησε. ΕΙχε έξαιρετική έπιτυχία.
Σάββατο 4 Νοέμβρη

Τό πρωί ή μέρα βροχερ1; . Καθυστερ1Ίσαμε μέχρι τό μεσημέρι
στή Βόνιτσα γιατί δέν έξοικονομήσαμε κάρρα. Τό μεσημέρι
βρήκαμε ενα κάρρο καί φύγαμε γιά τόν Αγιο - Ν ικόλαο.
Στό δρόμο εβρεξε. Μέ ηi δύση τοΟ iiλιου φθάσαμε στό χωριό.
Όλο πρόσφυγες κατοικοον έδcο. Τά σπίτια, φτιαγμένα άπό τό
Κράτος, εΙναι δλα μέ τό ίδιο σχέδιο. Κοιμηθήκαμε σκορπι
σμένοι σέ διάφορα σπίτια.
•

Κυριακη 5 Νοέμβρη

Παρασκευή 10 Νοέμβρη

Ό καιρός όμιχλώδης. 'Από τό πρωί ή πόλη καί οί άντάρτες
έτοιμάζονται γιά νά ύποδεχτοΟν τό Στρατηγό μέ τό έπιτελείο
του. Κατά τίς 10 ή &ρα ήρθε τό έπιτελείο της Μεραρχίας.
Άφοϋ οί άντάρτες σέ ώραία γραμμή παρουσίασαν, ό στρα
τηγός πέρασε καί χαιρέτησε άντάρτες καί λαό. Έπειτα άνέ
βηκε στό μπαλκόνι τi'jς ταξιαρχίας καi μίλησε στό πλfjθος.
Μεγάλος ένθουσιασμός έπεκράτησε. Τέλος ή μέρα πέρασε
χωρίς ίiλλο σπουδαίο γεγονός.
Σάββατο 1 1 Νοέμβρη
Ή μέρα σιiμερα βροχερή. Μέχρι τό μεσημέρι διαβάσαμε
όρισμένα εργα. Μετά τό μεσημεριανό φαγητό κάναμε συνέ
λευο-η πού βάσταξε μέχρι τό βράδι. Έτσι πέρασε κι αυτη ή
μέρα.

Κυριακη 12 Νοέμβρη

Τό πρωί άφοΟ βρ 11καμε κάρρο μεταφερθήκαμε στή Στάνη .
'Εδώ εΙναι 11 Εδρα τοϋ 2 /39 Συντάγματος. Μέχρι τό μεσημέρι
έτοιμάσαμε ηi σκηνή μέσα σέ μιά μεγάλη αίθουσα. Τό άπό
γευμα δώσαμε τίς παραστάσεις μας. Ένιο παίζαμε τήν κωμω
δία, εξω ή ρθε ό Στρατηγός, μάζεψε τούς άντάρτες καi τούς
μίλησε. [Μεγάλη] όχλαγωγία καi θόρυβος. Τό βράδι, άφοϋ
φάγαμε σηi λέσχη άξιωματικcον, μοιραστήκαμε σέ σπίτια
καi κοιμηθήκαμε.
Δευτέρα 13 Νοέμβρη

Ή μέρα άνοιξιάτικη . 'Από τό πρωί φροντίσαμε νά έξοικονο
μ 11σουμε τά τ i'j ς Σκην i'jς. Τό μεσημέρι τήν είχαμε κιόλα
ετοιμη . ΆφοΟ φάγαμε (κρέας), στίς 3 11 &ρα άρχίσαμε την
παράστασ11 . Διακόσιοι πενήντα Θεατές περίπου, μαζί κι άντάρ
τες, παρακολούθησαν τά εργα. "Αν καί στόν Αη Ν ικόλα ήταν
ή εδρα τοϋ 24ου Συντάγματος, δμως δέ συνανηΊσαμε τόν
Άραχνέο, τό διοικητή. Ή διοίκηση τοϋ Συντάγματος κατεν
θουσιασμένη μάς συνεχάρηκε. Οί άντάρτες μας εζησαν στιγ
μές πραγματικi'jς ψυχαγωγίας. Τό βράδυ στά ίδια σπίτια δια
νυχτερεύσαμε.
•

Δευτέρα 6 Νοέμβρη

Καί σήμερα ή μέρα άνοιξιάτικη. Μέ κάρρο πάλι φθάσαμε
στήν Περατειά. Έδcο μένει όλόκλη ρο τό τρίτο Τάγμα. Οί
άντάρτες πρόθυμοι μάς βο1Ίθησαν στη Σκηνη την όποία σέ
τρείς ώρες την είχαμε κιόλα ετοιμη . Τό άπόγευμα δώσαμε
ηiν παράσταση . Πάνω άπό τριακόσιοι Θεατές (οι περισσό
τεροι άντάρτες) παρακολούθησαν. Τό βράδυ χωριστήκαμε
σέ σπίτια.
Τρίτη 7 Νοέμβρη

Ή μέρα άρκετά καλή . Τό πρωi iiρθαμε σέ συνεννόηση μέ τό
Φρουραρχείο 'Αμφιλοχίας τό όποίο μας πληροφόρησε δτι
στίς 10 ή ώρα Θά περάσει αυτοκίνητο γιά 'Αστακό. Κατεβή
καμε στό δρόμο (στό φυλάκιο). Άφοϋ κατά τίς 1 2 ή &ρα πέ
ρασε τό αυτοκίνητο φύγαμε. Τό βράδι φθάσαμε στόν 'Αστακό.
Τό Φρουραρχείο μάς εστειλε στά σπίτια γιά νά κοιμηθοϋμε.

Τρίτη 14 Νοέμβρη

Σήμερα ή μέρα βροχερή. 'Από τό πρωί ώς τό μεσημέρι άσχο
ληθ1iκαμε νά διορθώσουμε τήν παληά Σκην 1i τi'jς ΕΠΟΝ.
'Από τό μεσημέρι ώς τό βράδι κάναμε πρόβες στά τραγούδια
καi στό δράμα. Τό βράδι διανυκτερεύσαμε στά !δια σπίτια.
Τετάρτη 1 5 Νοέμβρη
Ή μέρα δχι καλή . Τελειοποιήσαμε τη Σκηνή καί κάναμε
πρόβες στά τραγούδια. Φροντίσαμε γιά φcος καi στiς 6 ή &ρα
άρχίσαμε τίς παραστάσεις μέ πλούσιο πρόγραμμα. ΕΙχαν
έξαιρετικ1i έπιτυχία. Τό κοινό εμεινε κατενθουσιασμένο.
Πάλι διανυχτερεύσαμε στά ίδια σπίτια.

Πέμπτη 1 6 Νοέμβρη

Πολύ πρωί, μέ τό Ιδιο κάρρο, ξεκινήσαμε γιά τόν Αη Νικόλα.
Φθάσαμε στό χωριό μετά τi1 δοξολογία, πού γιόρταζε τό
Σύνταγμα γιά τη Ρούσικη έπανάσταση . Παρακολουθήσαμε τη
γιορτή . Δυό συναγωνιστές τi'jς Σκηνi'jς άπάγγειλαν έπίκαιρα
ποι1iματα. Άφοϋ λουστήκαμε δλοι, φύγαμε τό άπόγευμα γιά
τή Βόνιτσα. Φθάσαμε τό βράδι. Άν καί 1Ί &ρα άκατάλληλη,
δμως δώσαμε σέ κλειστό χcορο τίς παραστάσεις μας. Προ
παντός γιά τούς άντάρτες. ΕΙχαν έξαιρετικ1) έπιτυχία.
•

Τετάρτη 8 Νοέμβρη
Ή μέρα βροχερ1;. 'Αγέρας φυσάι;ι καi ή Θάλασσα εΙναι τρικυ
μισμένη . Μάς εΙπαν δτι θά φύγει μιά βάρκα γιά τόν Καρβα
σαρa. Μεταφέραμε άπό τό πρωί τίς άποσκευές μας στό Φρου
ραρχείο (στήν παραλία) καί περιμέναμε μέχρι τό μεσημέρι.
Ό καιρός έξακολουθοΟσε ό Ιδιος καί τό ταξίδι μας άναβλ1i
Θηκε γιά τήν ίiλλη μέρα. Μεταφερθ1Ίκαμε πάλι στό δωμάτιό
μας. Τό βράδι στό Θέατρο τi'jς Βόνιτσας παίξαμε όρισμένες
κωμωδίες, τραγούδια κ.τ.λ. μέχρι τίς 10 ή ώρα.

Χθές δλη ηi μέρα άσχοληθ1iκαμε σέ πρόβες στό εργο ο ι
άγωνιστές τi'jς πόλη ς ". Άφοϋ συμπληρώσαμε πλούσιο πρό
γραμμα, παίξαμε τό βράδι. Δυνατά χειροκροτ�;ματα καί ζη
τωκραυγές τοϋ κοινοί) σταματοϋσαν τή συνέχεια τcον παρα
σΊ;άσεων.
"

Παρασκευή 17 Νοέμβρη

Σήμερα ή μέρα καλ1Ί . 'Από τό πρωί φροντίζουμε γιά αυτοκί
νητο. Μίiς λένε πως Θά φύγει αuριο τό πρωί. Τή σημερινή
μέρα ηiν περάσαμε στόν 'Αστακό. Τό βράδι διανυκτερεύσαμε
σέ ίiλλα σπίτια. Tiiν ίδια νύχτα οι άντάρτες συνέλαβαν 17
Ράλληδες. Έλαβε μέρος καi ή Λαϊκή Σκην1; .
Σάββατο 18 Νοέμβρη

Τό πρωi βρ1iκαμε αυτοκίνητο καί φύγαμε γιά τό Μπαμπ [ . . ]
Τό μεσημέρι φτάσαμε στό χωριό. Μέχρι τό βράδι έτοιμάσαμε
κιόλα ηi Σκην1; . Τό βράδι δώσαμε παράσταση .
.

Πέμπτη 9 Νοέμβρη

Κυριακή 19 Νοέμβρη

Ή μέρα καλύτερη άπό τή χθεσινi1. Μεταφερθήκαμε στην
παραλία καi μπήκαμε σέ μιά βάρκα, άφοΟ π1iραμε τά τρόφιμα
τi'jς 11μέρας. Όλη τή μέρα τήν περάσαμε μέσα σηi βάρκα καi
τό βράδι φθάσαμε στόν Καρβασαρά. Τό Φρουραρχείο μάς
βρfjκε δωμάτιο καί μείναμε.

Μείναμε καί σιiμερα γιά νά παίξουμε τό βράδι, ϋστερα άπό
έπίμονη παράκληο-η τcον κατοίκων. Τό βράδι δώσαμε τiς παρα
στάσεις " ::"-γωνιστές τi'jς πόλη ς " καi τόν " 'Ακατάδεχτο ".
Τό κοινό εμεινε κατενθουσιασμένο. Τό βράδι διανυκτερεύ
σαμε σέ σπίτια.
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Πρ ος τnν VIII Μεραρχί_α ΕΛΑΣ �Ηπεί.ρου
Τοί5 Γ!ΩΡΓΟ Υ ΚΟ ΤΖΙΟ ΥΛΑ
ΊΙ

"Εκθεση μέ όλ6κληρο τόν τίτλο σάν ΕΚ.ΘΕΣΗ
/γιά την wς τά τώρα έργασία /τfίς " Λαϊκfίς σκηνής " /Πρός/
την V ΠΙ Μεραρχία ΕΛΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ε l1ιαι γραμμένη
μέ μολύβι, σέ χοντρό χαρτί, σέ τρία φύλλα άπό τη μιά μεριά
γραμμένα, χωρίς άρίθμηση. Οί διαστάσεις τού χαρτιού
ε l1ιαι : 29, 4 Χ 20,8 έκατ. Εlναι βασικά lfνας άπολογισμ6ς,
μία όμιλία, δπως μaς δείχνει ή προσφώ1ιηση : '' Συ1ιαγω1ιι
στές ". Στό τέλος τής τρίτης σελίδας ύπάρχει ή ήμερομηνία
29 /8 /44 καί ή ύπογραφη τού συγγραφέα. Δέν ύπάρχει
διόρθωση καί χωρίζεται σέ παραγράφους.
( Π.Γ.Κ..)
Πρός
τήν VIII Μεραρχία ΕΛΑΣ 'Ηπείρου
Συναγωνιστές,
Θά σδ.ς κάμω ενα σύντομο άπολογισμό τοϋ eργου της " Λαϊ
κης Σκηνης ", τοϋ περιοδεύοντος Θιάσου πού εγινε μέ τόσους
κόπους άπό μέρος μας καί μέ τόσες Θυσίες άπ' τή Μεραρχία.
Ή " Λαϊκή Σκη ν1Ί ", πού είχε δώσει καί πρίν μερικές παρα

στάσεις, μέ οχι δμως μόνιμο προσωπικό, συγκροηΊΘηκε σέ
αύτοτελή όργανισμό μέ τή γενικότερη έπωνυμία Καλλιτεχνι
κό Τμημα επειτ' άπό διαταγή της 1 0 /7 /44 καί άρχισε τήν
πρώτη ταχτική περιοδεία της, στίς 1 1 'Ιουλίου ξεκινώντας
άπ' τήν τότε εδρα της Μεραρχίας. Μέσα σ' ενα μήνα σχεδόν
περιόδεψε 30 χωριά τών περιφερειών Τζουμέρκων καί Ραντο
βιζιοϋ καί εδωσε ισάριθμες παραστάσεις πού τίς παρακολού
θησε κοινό άπό 1 00 ως 1 000 άτομα. Στό μεταξύ εγινε μιά
βδομαδιάτικη διακοπή γιά νά ξεκουραστοϋν τά μέλη τοϋ
Θιάσου, πού πρέπει νά σημειωθεί πώς Εδωσαν έπανειλημμένα
καί δυό παραστάσεις τήν ήμέρα γιά ν' άνταποκριθοϋν στά
χρονικά δρια τοϋ δρομολογίου. Ή πρώτη αύτή περιοδεία
πού βάσταξε 35 μέρες, τελείαισε στίς 1 5 Αύγούστου, άρχί
ζοντας άπό τό Διχομοίρι καί καταλήγοντας στά Θοδώριανα,
άπ' δπου τά μέλη τοϋ θιάσου ήρθαν στή νέα Εδρα τi)ς Μεραρ
χίας γιά ν' άναπαυτοϋν λίγες μέρες καί νά λάβουν καινούργιες
όδηγίες.
1((1

.::. εκινήσαμε δώδεκα καί γυρίσαμε πάλι δώδεκα, μέ όρισμέ
νες άντικαταστάσεις στό δρόμο. Τώρα σι τρείς άπ' αύτούς
λείπουν μέ λιγοήμερη άδεια. οι ύπόλοιποι έτοιμάζονται γιά
μιά δυό παραστάσεις πού σκοπεύουμε νά δώσουμε στό μετα
ξύ, στήν έπέτειο γιά τήν ϊδρυση της Μεραρχίας, πού άναβλ11θ η κε γιά μιά βδομάδα, ετοιμοι νά συνεχίσουν τήν περιοδεία
τους άλλοϋ.
Τίς παραστάσεις πού δώσαμε ως τά τώρα τίς παρακολούθησαν
πολλοί, άντάρτες καί πολίτες, άντρες καi γυναίκες, μόλο
πού σι περισσότεροι χωριάτες, άγράμματοι καί άταξίδευτοι
μήν εχοντας ξαναδεί θέαμα στή ζωή τους, δέν ήταν σέ Θέση
νά έκτιμήσουν άπό πρίν τό σκοπό τοϋ θεάτρου μας. 'Εξάλλου
σι περισσότεροι άπ' αύτούς ήταν άπασχολημένοι σέ γεωργι
κές έργασίες πού δέ σήκωναν άναβολή , καί άλλοι άπό μιά
καχυποψία πολύ συνηθισμένη στό άγροτικό στοιχείο άπο
φεύγαν νά λάβουν μέρος σέ μιά συγκέντρωση πού δέν fιξεραν
καλά καλά τί θά βγάλει γι' αύτούς.
Μολαταϋτα μποροϋμε νά βεβαιώσουμε γενικ'ά πώς τά χωριά

παρακολούθησαν τίς παραστάσεις μας στή μεγάλη πλειονό
τητά τους καί σι άνταρτικοί σχηματισμοί στό σύνολό τους
σχεδόν. Όπου ή όργάνωση Εχει πιάσει ρίζες, έκεί ή συμμετο
χή τοϋ κοινοϋ ήταν πραγματικά παλλαϊκή. Αύτό δμως δέν πα
ρατηρήθηκε παρά σέ δυό τρία χωριά.
Σχετικά μέ τή συντή ρηση τοϋ θιάσου (πού δέν μποροϋσε νά
τήν έξασφαλίσει άπό δώ ή Μεραρχία) οι άντάρτες καί σ ι
τοπικές ΕΤΑ κάναν δτι μπορέσαν. 'Αλλά δεν μποροϋμε νά
ποϋμε τό ϊδιο καί γιά όρισμένα χωριά οί ύπεύθυνοι εδειχναν
άδικαιολόγητη άμέλεια καί μέ διάφορες προφάσεις κόντευαν
ν' άφήσουν τά παιδιά τοϋ θιάσου νηστικά.
Ή ϊ δια άδιαφορία τών ύπευθύνων παρατηρi1θηκε καί στό
ζ�Ίτημα τf\ς συμπλ1Ίρωσης τοϋ βεστιαρίου μας, δπου εϊχαμε
πάντα τήν άνάγκη τους. 'Αρκετές φορές ή παράσταση καθυ
στέρησε μιά καί δυό ώρες, έπειδή αύτοί άργοϋσαν νά μδ.ς
φέρουν τά ροϋχα πού χρειαζόμασταν. Στό τέλος άναγκαζό
μασταν νά βάλουμε τίς φωνές γιά νά βιαστοϋν.
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'Ορισμένα μεγαλοχώρια καί ί:δρες της πολιτικης όργάνωσης
(δπως τό Βουργαρέλι, ή Χόσεψη) παρακολούθησαν τίς παρα
στάσεις μας κάπω; άφ' ύψηλοϋ, μέ ϋφος άνθρώπων πού δλα
τά ξέρουν καl πού αύτοί δέ συγκινοϋνται εϋκολα μέ τό καθετί.
' Επιπλέον ήταν εκδηλη ή δυσφορία τους δταν τύχαινε νά μήν
τούς ρωτήσουμε σέ τίποτε, νά άγνοήσουμε τό " πόστο "
τους. Καί γενικά ή στάση τους άπέναντί μας 1iταν ψυχρή
καi ύπερκριτική, έρχόμενη σέ χτυπητή άντίθεση μέ τόν έν
θουσιασμό τοϋ άπλοϋ κοσμάκη. Στό Ήουργαρέλι π.χ. οχι μο
νάχα δέν προσφέρθηκαν νά μδ.ς κάμουν τραπέζι , άλλά ή όργά
νωση (άντιπρόσωπος μάλιστα τοϋ Κ.Κ. ) άπαγόρεψε αύθαί
ρετα εναν πρόχειρο ερανο γιά 1 ο - 1 5 άβγά πού μδ.ς ήταν άπα
ραίτητα επειτ' άπό έξαντλητική πορεία μιδ.ς ήμέρας καί άφοϋ
τό φαί τοϋ φρουραρχείου ήταν σκέτο μπλιγούρι . Στή Χόσεψη
καί στά Θοδώριανα, μολονότι 11 παράσταση δόθηκε έπίτηδες
τήν ήμέρα τοϋ έτ�Ίσιου πανηγυριοϋ τους, ή όργάνωση δέ
σκέφτηκε καθόλου νά τούς φιλοξεν1Ίσει, καταργώντας eτσι
πανάρχαιο έλληνικό εΘιμο ! Στ�) Χόσεψη μάλιστα, eδρα τi)ς
ΝΕΑ, i:iν καί είχε προαναγγελθεί τό πέρασμά μας, παρατηρ11θηκε ή μικρότερη συμμετοχή κοινοϋ (έξαιροϋνται σι άντάρτες),
κι αύτό βέβαια άπό ύπαιτιότητα τών τοπικών παραγόντων .
Τά μέλη ώστόσο τοϋ θιάσου, έπειδή δέν είχαν βγεί γιά τήν
καλοφαγία καί τήν καλοπέρασή τους, άλλά γιά νά έξυπηρε
ηΊσουν κι αύτά eναν άνώτερο σκοπό, συνέχισαν τό δρομολό
γιό τους άγόγγυστα, άλλοϋ τρώγοντας κι άλλοϋ μισονηστικοί
πάντα στό πόδι, πάντα στή δουλειά, στήνοντας καί ξεστ�1νοντας τή σκην1Ί, σκορπίζοντας τό κέφι, δ ιαφωτίζοντας τό
πλήθος, μέ τό παίξιμο eργων, μέ τήν άπαγγελία, μέ τό τρα
γούδι.
Ή έντύπωση πού άφησαν παντοϋ ήταν έξαίρετη , γιά νά μήν
ποϋμε καταπληχτικ1Ί. Όλοϋθε τούς ξεπροβόδιζαν μ' εύγνω
μοσύνη καί τούς καλοϋσαν νά ξαναρθοϋν τό γρηγορότερο,
προπάντων οι άντάρτες μας πού φυλδ.ν δώθε άπ' τό ποτάμ ι.
'Αλλά κι οι κάτοικοι τών χωριών άρχισαν κιόλας νά μπαίνουν
στό νόημα τοϋ Θεάτρόυ μας καί δσοι άπ' αύτούς δέν εύκαί 
ρεσαν η άποφύγανε ν ά παρακολουθήσουν τήν πρώτη παρά
σταση δεν άργησαν νά δείξουν τή λύπη τους γι' αύτό, βεβαι
ώνοντας τά μέλη τοϋ θιάσου μας πώς τήν έρχόμενη φορά
Θά ρθοϋν δλοι, θά κλείσουν άκόμα καί τά σπίτια τους.
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'Απ' τήν πρώτη αύτή περιοδεία βγαίνει ή δ ιαπίστωση πώς τά
παιδιά, οι γυναικούλες, οι τσοπαναραίοι καi γενικά ή πλειο
νότητα τού άμόρφωτου λαού εδειξε μεγάλο ένδιαφέρον στό
πέρασμα τf\ς " Λαϊκf\ς Σκη νi'jς", ένδιαφέρον πού μερικές
φορές έξελίχθηκε σ' άληθινό ένθουσιασμό κ ι έκδηλώθηκε
μέ σχόλια, κρίσεις, έπαίνους, τόσο στήν πλατεία τού χωριού
δσο καί σέ στενότερο κύκλο. Γιά τούς άντάρτες πάλι δέν εΙναι
ύπερβολή νά πούμε πώς έμειναν παντού ένθουσιασμένοι.
Δέν μπορούμε δμως νά πούμε τό ίδιο καί γιά τήν πολιτικ1)
όργάνωση . Μονάχα ό έπαρχος Τζουμέρκων φρόντισε νά
ε!δοποι1)σει τά χωριά της δι καιοδοσίας του γιά τό θίασό
μας, κάνοντας καi τή σχετική σύσταση "γι' αύτόν. 'Αλλά στήν
&δρα τf\ς ΝΕΑ οχι μονάχα δέν τούς φιλοξένησαν, δπως εί
παμε, άλλά τούς έστειλαν νά κοιμηθούν άρχικά στό παλιό
κρατητήριο καί επειτα στό μέρος δπου σφάζουν ! Έπειτ' άπ'
τήν άποχώρηση δυό κοριτσι/i'>ν άπ' τό θίασο, ζητ�)σαμε νά
ένισχύσει ή όργάνωση τό προσωπικό μας, άλλ' αύτή, Ιiν καί
έβαλε καί ξανάβαλε, κατά τό λέγειν της, έπιταχτικά καi κόντρα
έπιταχτικά τό ζ�)τημα, δέ στάθηκε δμως ικανή νά μάς προμη
θέψει οϋτ' ί:να πρόσωπο. Κι Ιiν μιά συναγωνίστρια άπ' τήν
Αρτα δέν έρχόταν μοναχή της (δπως εΙχε κάμει παλαιότερα
καί ή συναγωνίστρια Άγνi1), ό θίασος θά έπρεπε νά σταματή
σει τ�)ν περιοδεία του άπό έλλειψη προσωπικού !
•

Ή ΕΠΟΝ έδειξε κάπως καλύτερη στάση άπέναντί μας. 'Αλλά

περιορίστηκε κι αύτή σέ θεωρ11τική ύποστήριξη μ�) μπορών
τας νά έπιβληθεί βαθύτερα στούς νέους καί στiς νέες πού
έπηρέαζs. 'Εφοδίασε τόν άντιπρόσωπό της στό θίασό μας
μ' &να itγγραφο συστατικό γιά τά χωριά, μά οι έπονίτες τ/i'>ν
περισσότερων άπ' αύτά δέν ε!σακούανε στήν πράξη τήν άνώ
τερη καθοδ1)γησή τους. 'Ακόμα καi σανίδια γιά τ�) σκηνή ,
τά κουβαλούσαν άπρόθυμα, σάν άγγαρία. Έτσι τά παιδιά
τού θιάσου μας άναγκάζονταν νά τά κάνουν μόνοι τους δλα.
Φτάνοντας έδ/i'> άποχώρησε καί ή πρωταγωνίστρια τού θιά
σου άπό λόγους Ιδιωτικούς. Έτσι ό θίασος δέν μπορεί νά
συνεχίσει τό έργο του κ:αi περιμένει συμπλ1)ρωση τού προσω
πικού. 'Αλλά κι άπό τά ύπόλοιπα μέλη μονάχα 2-3 έχουν καλ
λιτεχνικά προσόντα καί μπορο()ν νά σταθούν εύπρόσωπα
στή σκην1). οι άλλοι παίζουν μέτρια, χωρίς μεγάλη άπόδοση
καί τούς κρατάμε έπειδή δέν μπορούμε νά βρο()με καλύτερους .
Φωνάζουμε τόσον καιρό, ζητάμε ένίσχυση άπό παντοΙJ καi
κανένας δέ θέλει νά μάς άκούσει .
'Επιπλέον κατά τή δ ιάρκεια τf\ς έδ/i'> παραμονf\ς μας παρα
τηρήθηκε μιά τάση νά μάς άποσπάσουν άπό δli'> κι άπό κεί,
στά γραφεία η άλλοΙJ, μέλη τf\ς " Λαϊκi'\ς Σκηνi'jς ". 'Αντί
νά μάς ένισχύσουν δ ηλαδή ζητάνε νά μάς κουτσουρέψουν.
Τά παιδιά το() θιάσου έχουν άκόμα τό παράπονο πώς άκούν
δεξιά κι άριστερά ε!ρωνικά σχόλια καί πειράγματα, πώς τρ/i'>νε
τζάμπα τό φαί, πώς θάπρεπε νάναι στήν πρώτη γραμμή κλπ.
Αύτά δέν τά λένε μονάχα άντάρτες, άλλά καί στελέχη , άξιω
ματικοί , μεταξύ σοβαρού καί άστείου οι τ'ελευτaίοι , έπίμονα
δμως. οι ίδιοι ώστόσο έχουντήν άπαίτηση νά δίνουμε κάθε
τόσο παραστάσεις καί μάς βλέπουν εύχάριστα άπάνω στή
σκηνή.
Δέν τό κρύβουμε πώς τό φέρσιμο αύτό προκάλεσεάπογοήτευση
στά παιδιά το() θιάσου πού δοκίμασαν τόσους κόπους καi στε
ρήσεις γιά νά φέρουν σέ πέρας τό εργο του καi πού στήν πρώτη
του φάση τό πραγματοποίησαν όλοκληρωτικά. Δέν παραπο
νιόνται γιά τά παπούτσια, γιά τά ροΙJχα πού τούς λείπουν
καί πού δέν έχει ή ύπηρεσία νά τούς δώσει , άλλά τούς κακο
φαίνεται ν' άκοΙJνε τέτοια σχόλια άπ' τόν &ναν καi τόν άλλον,
έν/i'> αύτοί περιμένουν άναγνώριση τf\ς προσπάθειάς τους καί
ήθική τουλάχιστο ένίσχυση. Αύτό τούς φαίνεται άδικία καί
εΙναι πραγματικά, γιατί άγωνίστη καν δσο μποροΙJσαν καί μέ
τά καλύτερα άποτελέσματα .:: κεί δπου τούς βάλαμε. "Ας βγά
λουμε τώρα καi τά συμπεράσματα.
Τi

ε γ ι ν ε & ς τ ώ ρ α;

α) Τό έργο τf\ς " Λαϊκής Σκηνής " πέτυχε πέρα γιά πέρα.
Άν καί μάς έλειπαν τ' άπαιτούμενα μέσα, Ιiν καi τό έδαφος
ήταν όλότελα άκαλλιέργητο - 'ίσως μάλιστα γι' αύτό ίσα

ίσα - οι παραστάσεις μας έπιασαν παντο() Κι εριξαν στά
χωριά μας τό σπόρο τού μελλούμενου λαϊκού θεάτρου. Σ '
αύτό βοήθησε τό σύστημα καί ό ζήλος μf; τόν όποίο έργά
στηκαν δλα τά μέλη της " Λαϊκής Σκηνής " .
β ) Τά έργα πού παίχτηκαν άνταποκρίνονταν πληρέστατα στή
νοοτροπία τού κοινοΙJ κ:αi ήταν γραμμένα ετσι πού νά έξυπη
ρετο()ν τόν άγώνα. Αύτό βγαίνει άπ' τή γενική όμολογία τ/i'>ν
θεατli'>ν, άπ' τ' αύθόρμη τα γέλια, κάποτε κι άπό τά δάκρυά
τους. Όσοι θά τά θέλαν άνώτερα άπό άποψη τέχνης iΊ πολι
τικότερα, φαίνεται πώς κρίνουν άνεδαφικά.
γ) οι άντάρτες καί ό λαός μάς δέχτηκαν παντού μέ τρόπο
συγκινητικό. Μερικά δμως στελέχη τf\ς πολιτικής όργάνωσης
καi μερικοί άξιωματικοί άπό τή Μεραρχία κράτησαν άπέ
ναντί μας στάση ψυχρή , άνασταλτική κ:ι αύτό όφείλεται στό
δτι δέν παρακολούθησαν τήν έργασία μας καί δε θέλησαν νά
κατανο1)σουν κατά βάθος τούς σκοπούς μας.
δ) Άν τυχόν παρατηρήθηκαν κι άπ' τή δικ1) μας πλευρά
όρι σμένες έλλείψεις iΊ λάθη , γι' αύτό δέν εύθυνόμαστε μονάχα
έμείς, πού χρειάστηκε νά λάβουμε πρωτοβουλία σέ δλα,
άλλά κι έκείνοι πού μποροΙJσαν νά μάς καθοδηγ1)σουν καί
δέν τό έκαμαν. 'Ωστόσο ή διοίκηση της Μεραρχίας εκαμε
δτι μπορούσε. Καί χωρίς τήν άποφασιστική της συνδρομή
δέ θά είχαμε σήμερα σκην1).
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Τί

πρέπε ι

νά

γ ί ν ε ι;

α ) Έχουμε άναλάβει άπέναντι τού λαού μ ιά ύποχρέωση καί
πρέπει νά τήν έκπληρώσουμε &ς τό τέλος. Δέν έχουμε τό
δικαίωμα ν'. άφ1)σουμε στή μέση μιά δουλειά πού άναγνωρί
στηκε κι άγαπ1)θηκε άπό άντάρτες καί πολίτες, αύτ/i'>ν πού
είμαστε έμείς έντολοδόχοι κι δργανά τους.
β) Πρέπει νά δοθεί στή " Λαϊκή Σκηνή " δλο τό κύρος πού
της εΙναι άπαραίτητο γιά νά συνεχίσει τ�)ν προσπάθειά της
καi συνάμα νά της έξασφαλιστούν τ' άπαραίτητα μέσα άπό η)
Μεραρχία, αύτήν πού στάθηκε &ς τά σi1μερα ή μάνα τού
θιάσου τροφοδοτώντας την τόσο σέ προσωπικό δσο καί σέ
δλα τά άλλα.
γ) Ή πολιτική όργάνωση , Ιiν θέλει νά μάς ένισχύσει πραγμα
τικά, εΙναι καιρός ν' άφi1σει πιά τίς αίώνιές της " άδυναμίες "
καί νά μάς πσράσχει ύποστήριξη μέ έργα καί δχι μf; λόγια,
μιά πού ό σκοπός μας εΙναι κοινός, μιά πού μέ τίς παραστά
σεις μας ψυχαγωγείται καί δ ιαφωτίζεται στρ.ατός καί λαός.
δ) ΕΙναι άνάγκη νά συμπληρωθεί τό ταχύτερο καί μέ κάθε
τρόπο τό προσωπικό τού θιάσου μας, πού άλλι&ς θά βρεθεί
στή δυσάρεστη θέση νά σταμαη)σει . Κι έτσι θά σωθούν ίσως
ο[ τύποι , άλλά θά χαθεί ή ούσία. 'Απ' αύτό τό σταμάτημα μο
νάχα ο[ έχθροί μας εχουν νά κερδίσουν.
ε) Ό προορισμός τού θιάσου - Ιiν πρόκειται νά συνεχίσει
τiς έργασίες του - δέν εΙναι νά κάθεται κοντά στή Μεραρχία,
ά.λλά νά περιοδεύει στίς &δρες τ/i'>ν μονάδων καί στά χωριά
μας πού τόσο διψούν γιά θεάματα, δπως άποδείχτηκε ά.π' τήν
πρώτη περιοδεία.
στ) Τά μέλη τού θιάσου πρέπει νά μείνουν άπερίσπαστα στήν
κύρια έργασία τους καi νά άναγνωριστεί, νά κατανοηθεί
άπ' δλους πώς οϋτε ή δουλειά τ/i'>ν ή θοποι/i'>ν μας εΙναι κατώ
τερη ά.π' τ/i'>ν μαγείρων, κουρέων, σκοπ/i'>ν ούτε θά χαθεί ό
άγώνας μας μέ πέντε όπλοφόρους λιγότερους, γιατί τόσοι
άπ' τό θίασό μας μποροΙJν νά κρατήσουν ντουφέκι.
ζ) Μέ τό παραπάνω πνεύμα δεχόμαστε συστάσεις, παρατηρή
σεις καί συνεργασία άπ' όποιονδi1ποτε συναγωνιστi1 , μή θέ
λοντας ποτέ νά μείνουμε μονάχα έμείς στόν τομέα μας άνε
ξέλεγκτοι , άλλά καί τονίζοντας πώς σέ ζητήματα καλλιτε
χνικά πρέπει ν' άφήνεται άρκετό περιθώριο στήν άτομική
πρωτοβουλία.
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Γ. KOTZfOYΛΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΛΑΪl(ΗΣ Σl(ΗΝΗΣ
ΔΙΑΤ ΑΓΕΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡ Α ΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
·

·

Το .. Θ ", μέ lδιαίτερη συγκίνηση, φέρνει στη δημοσιότητα - ϋστερα απο τριανταδυο όλό
κληρα χρόνια ! - τ ο α ν έ κ δ ο τ ο 'Αρχείο τής .. Λαϊκής Σκηνής " - τού πρώτου αντάρ
τικου πολιτικού θεάτρου τής χώρας. Τριανταπέντε, απο πρώτη ματιά &πλά χαρτιά - γράμ
ματα, σημειώματα, διαταγές κι αποκόμματα - συγκροτούν ενα ανεπανάληπτο σώμα ανεχτί
μητων ντοκουμέντων πού, κυριολεχτικά, συνθέτουν Ίστορία. Άνήκουν δλα στο Γιώργο Κο
τζιούλα. 'Εκείνος τά συγκέντρωσε και τά φύλαξε. Ή τιμή, δμως, γιά τη διάσωσή τους ανήκει
στη γυναίκα του Εύμορφία Κοτζιούλα και το φίλο τους Γιώργη Σαμαρά. Σ' lποχές σκληρών
διώξεων, τά διαφύλαξαν μέ κίντυνο τής ζωής τους, γιά νά τά παραδώσουν στην ·ιστορία.
Τά lπιμελήθηκε ό γιος τού ποιητή και δημιουργού τής .. Λαϊκής Σκηνής ", ό φιλόλογος
Κώστας Γ. Κοτζιούλας. Το .. Θέατρο " σύντομα θά 'ναι σέ θέση νά συμπληρώσει το πρώτο
αύτο σώμα τού 'Αρχείου μέ μιά νέα σειρά dπο aγνωστα γραφτa καί φωτογραφικa ντοκουμέντα.
1

Μιά τυπωμένη διακιίρυξη τιϊς Λαϊκι;ς Σκηνr;ς. 'Αναφέρονται
.έδώ: ό φορέας, ό σκοπός, ό τόπος, ή σύνθεση, οί άπαιτήσεις.
Σάν ίiνα μικρό καταστατικό. Χαρακτηριστικός ό σκοπός
"' . . . διαφωτιστική ψυχαγωγία . . . άντάρτικων τμημάτων καί
. κατοίκων . . ". Ό Κοτζιούλας στιί σελ. 11 τοϋ βιβλίου του
.άναφέρει: . . . Τούς διασκέδαζε ομορφα και' συνάμα τούς ii.11οιγε
χά μάτια. Τούς iφεριιε κοντά στό γνήσιο πολιτισμό.
.

ΛΑ·Ι·ΚΗ ΣΚΗΝΗ
-νΕτσι όνομάζεται δ θίασος που συγκρότησε τό
Συμβούλιο ΕΠΟΝ Νομοί> νΑρτας μέ τη βοήθεια
της Vlli Μεραρχίας ΕΛΑΣ.
---: Σκοπός του θιάσου είναι ή διαφωτιστική ψυχα
γωγία · τόσο των άνταρτικών τμη μάτων μας δσο ιcαί
τ&ν κατοίκων γενικά.
- Γιά. τό φcο:ιτό αuτό ή
Λαϊκή Σκηνη " θά. στεριο
δέψει τα κυριώτ�ρα χωριά της 'Ηπείρου, που ετσι
�ά. ίδουν θέατρο yιά. πρώτη
φορά.
.
"

-Ό θίασος άποτελεϊται ά.πό ερασιτέχνες καi άναι,

-vεώνει δλοένα τά. μέλη
καλύτερη σύνθεσή του.

του,

κι άριστερά χωρίς άποτέλεσμα . . . ». Άπό τό ΙΙΙ ifμως βγαίνει
καί κάτι ii.λλο. "Η ίστορία τιίς μητέρας πού δέ θέλει ν' άφιί
σει τό παιδί της νά βγεί άvτάρτης. Ό Κοτζιούλας iχει χρησι
μοποιήσει αύτιί τι/ν ίστορία σέ δυό του iργα. Στό "Ξύπνα
Ραγιά" (σελ. 301 τοϋ βιβλίου "Θέατρο στά Βουνά") γραμ
μένο στίς 28/5/44, πλησιέστερο πρός τό γράμμα, καί στό
"Ρημαγμό" σελ. 211, γραμμένο στίς 21 26/4/44.
-

Συναγωνιστή Γι&ργο
Γιά χαρά
'Απ' τό γιατρό Σαμαρα εμαθα π&ς μέ ζητας ;yιά τό μόνιμο
θίασο, Γι&ργο σέ εύχαριστ& πολύ γι' αύτή σου τήν προτίμηση,
άλλά δέ μπορ& νάρθ& γιά πολλούς λόγους, πάντως πρέπει
νά ξέρεις πώς καταβάλλω κάθε προσπάθεια γιά νά βρ& κατάλ
ληλα κορίτσια, νά σέ βοηθήσουν στά δμορφα εργα σου.
Έλα Γι&ργο καμιά βόλτα ώς έδ&, eχει τόσες όμορφιές, πού
μπορείς νά γράψης τούς πιό δμορφους στίχους.
Τίποτε ι'ί.λλο δέ σοl) γράφω. Ακουσε δμως, κούρδισε γιά
λίγο τό γιατρό, λέγοντάς του δτι ο! Ήπειρώτισσες παίρνουν
πάλι πρώτη θέση στήν ιστορία. 'Από τό Βουργαρέλι 10 κο
ρίτσια στό 'Εφεδρικό Ε.Λ.Α.Σ. - Μαζl μέ αότές πρώτη παίρνω
τρανή άπόφαση .
Μέ έκτίμηση
Ε!ρήνη
•

111

άποβλέποντας στην

'Αγαπητέ συν. Κοτζιούλα.

-'Από τους Όπευθύνους καi τους κατοίκους των
χωρι&ν ζητάει νά. την ενισχύσουν συγκεντρώνοvτας
στiς παραστάσεις δσο γίνεται περισσότερο :κ:<;>ινό..

-Ή Λαϊκη Σκηνη πιστεύει πώς · με τό ξεκίνημά
της αuτό έξυπη ρετεί τόν άπελευθερωτικό μας ά.γώνα
καi συντελε'ί στόΊΙ εκπολιτισμό . του λαου.
11

Τά //, //Ι καί Ι V, εlναι άπαντιίσεις (γράμματα) , γραμμένες
μέ μολύβι, άπό άγωνιστές πού κλιίθηκαν νά πάρουν μέρος
στό θίασο καί πού γιά διάφορους λόγους δέ μποροϋσαv νά
πίiνε. 'Ιδιαίτερα στό ΠΙ περιγράφονται καθαρά οί ψυχολο
γικοί λόγοι πού §μποδίζουν τήν κοπέλα νά πάει. Ό Κοτζιού
λας στιί σελίδα 24 τοϋ βιβλίου του γράφει: «'Αρχίσαμε τώρα
νά φροντίζουμε μαζί γιά τόν πλουτισμό τοϋ θιάσου . . . άλλά
βρίσκαμε έμπόδια άπ' τίς οίκογένειες, άπ' τίς όργανώσεις . . .
'Εκείνο πού μίiς iλειπε κυριότερα ήταν οί γυναίκες. Δέν
είχαμε κοντά μας οί5τε μιά . . . Παραγγέλναμε, γράφαμε δεξιά

Δέν φαντάζεσθε πόσο λυπαμαι πού δέν θά μπορέσω, τώρα έπi
τοG παρόντος, ν' άκολουθ1iσω τή λαϊκή σκηνή . Ίσως νομί
σετε δτι σας γέλασα. Δέν θά προσπαθήσω νά σας δικαιολογη
θ&. Qui s'excuse, s'accuse, λένε οι Γάλλοι, καi μένα αύτό δέν
μ' άρέσε ι . Τά πράγματα δμως έχουν ώς έξfjς : Ή άναχώρηση
τfjς λαϊκfjς σκηνfjς συνέπεσε μ' ενα θλιβερό, ας τό π& ετσ ι ,
γ ι ά τ ή μητέρα μου γεγονός. Φεύγει ό άδελφός μου γ ι ά άντάρ
της καi φυσικά σέ μιά τέτοια κρίσιμη κατάσταση καl μονα
χογιός δπως ετναι , καταλαβαίνετε τή λύπη τfjς μητέρας μου.
Στή κατάσταση αύτή άκριβ&ς eρχεται ό Περικλfjς καi τfjς
λέει δτι θά μέ πάρει . 'Εγώ ελειπα, δταν γύρισα τ ή βρfjκα
σέ πραγματικά άξιοθρήνητη κατάσταση. Έκλαιγε. Mol)
λέε ι : δλοι θά μ' έγκαταλείψετε; Ή μιά άδελφή σου στήν
'Αθήνα. Τόσο καιρό νά λάβουμε εiδήσεις της. Ή ι'iλλη στό
Άγρίκο στήν ΕΤΑ, ό Ράκης ά.ντάρτης. Άσφαλ&ς έγώ θά
πεθάνω μόνη μου. Ήταν τόσο συγκινητικό πού δέν βρfjκα
λόγια ν' άντισταθ&. Έχεις δίκηο της εΙπα· δέ φεύγω. Άσφα
λ&ς σείς μέ τή λεπτή σας ποιητική ψυχή θά νιώσετε τήν
οικογενειακή αότή σκηνή καl θά μέ δικαιολογήσετε. Πάντως
δέν πρέπει νά φαντασθfjτε δτι άποκλείεται νι'iρθω. Ή μαμά
σιγά, σιγά θά συνηθίσει στήν άπουσία το\) άδελφοG μου.
'Εγώ έν τφ μεταξύ θά προσποιοGμαι τή μελαγχολική καi τήν

49

<iρρωστη καί άσφαλ&:; θά μ' άφήσει . Ξαίρετε, μ' άρέσει ή
λαϊκή σκηνή καί νομίζω δτι ε{ναι τό μόνο, στό όποίο θ'· άπο
δώσω περισσότερο μέ τήν έπανάσταο·η . Σείς νά μέ εiδοποι
είτε συχνά, πού βρίσκεσθε, &στε μέ τήν πρώτη εόκαιρία
νliρθω νά σίiς βρ&. Λοιπόν άντίο σας καi καλή άντάμωση.

νπ

ΕΠΟΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γιά τό συν /τή μας Γι&ργο Γκοτζιούλα

Μέ συν. χαιρετισμούς
'Ισμήνη Μάντζου
Υ.Γ. Μέ συγχωρείτε γιά τά γράμματά μου. Δυο·ανάγνωστα γράφω πολύ βιαστική .
IV

Όπου

Προχτές μόλις μάθαμε άπό τόν συν /τή μας Φίλιππα τοϋ Έπαρ
χιακοϋ Συμβουλίου ποϋ βρίσκεσθε. 'Ακόμη μάθαμε πώς έχετε
· παράπονα γιατί τό Σ.Π. δέν θεώρησε σκόπιμο οϋτε κliν ενα
λόγο νά σοϋ γράψει γιά τά έργα πού έστειλες.
Μίiς λύπησε πολύ τό πράμμα αύτό, μά σοϋ δ ηλώνουμε δτι
ώς τά τώρα τίποτε μά άπολύτως τίποτε δ ικό σας δέν πήραμε.

Διά VIII Μερ. Γ. Γκοτζιούλαν.
Σiϊς εύχαριστ& πολύ δ ιά τήν προτίμησιν άδυνατ& δμως έλθω
δ ιότι θά γίνη δ ιάλυσις τής ΕΠΟΝ άπό έλλειψη στελεχ&ν.
'Αργότερα . 'Ελπίζω.
Πύρρος
ν

'Εδώ γίνεται νύξη πώς ύπιίρχαν κι άλλοι θίασοι πού άνέβαζαν
8ργα είτε δικά τους είτε σταλμέιια. (Βλέπε σελ. 11 "Θέατρο
στό. Βουνά") . Όταν άναφέρει τό 8ργο "Δασικού και' χωργιά
του" έννοεί τό "Πρόστιμο τοϋ Δασικοϋ" (βλ. σελ. 141 τού
βιβλίου "Θέατρο στό. Βουνά") .
29 5 44

ΕΛΑΣ
VIH Νοσ /μείον

'Αγαπητέ μας συναγωνιστή,

-

-

Συν. Κοτζιούλα
Μηλιανίi

Σίiς έπιστρέφω τό έργον Δασικοϋ καί χωργιάτου . Διότι δέν
πρόκειται νά τό παίξουμε. Χθές παίξαμε Ιiλλα καί είχαμε
έπιτυχίαν ώς καί θά σiϊς τό όμολογήσουν. Ό κομιστής
συν. Τσουμπάνης 'Απόστολος θά ε{ναι εiς θέσιν νά σίiς
παραστήση τό έργον μας. Ε!ς συν. 'Ιατρούς Γ. Σαμαρίiν
καί Β. Καράμπαλην τους συν. χαιρετισμούς δλων μας. Ή
οiκογένεια Σαμαρίi ε{ναι καλά. Είδαμε καί τήν έπιστολήν
καi τό τραγοϋδι ποϋ στείλλατε γιά τήν πήτα, είχατε έπι τυ
χίαν.
Μέ σuν. χαιρετισμούς
'Αδριανός

Μά άφήνοντας αύτά liς &ρθουμε τώρα στόν κύριο σκοπό
τούτου μας τοϋ γράμματος.
Στό Σ.Π. , δπως καί Σ . Ν . συγκροτήθηκαν Τμήματα Μόρφω
σις - Διαφωτισμοϋ ποϋ θ' άναλάβουν τή δουλειά τής ΕΠΟΝ
πού άφορίi τή μόρφωση καί τό δ ιαφωτισμό τής ν. γενιίiς.
Ήδη λειτουργεί στό Σ.Π. τέτοιο τμήμα. Όμως γιά ν' άντα
ποκριθεί στό σοβαρό του έργο πρέπει ν' άγκαλιάσει δλους
κείνους τούς άνθρώπους τής 'Ηπείρου πού θά μποροϋν νά
βοηθήσουν γιά τή μόρφωση, τήν πολιτική δ ιαφώτιση καi τόν
έκπολιτισμό τής νεολαίας. Ένας, λοιπόν, άπ' τούς άνθρώ
πους αύτούς ε{στε καi έσείς, συναγωνιστή μας, πού ή έπανα
στατική λογοτεχνική καi φιλολογική σας δράση έχει πιά
[άκουσθεί] στήν "Ηπειρο καί πιό πέρα, ή δέ νέα γενιά τής 'Η
πείρου καθημερινά άπαγγέλει καί τραγουδάει τά τραγούδια
σας σάν τό " Μαστορόπουλο ", " Ποϋ θά πiϊτε " κ.λ:π.
Γι' αύτό σήμερα τό Σ.Π. τής ΕΠΟΝ καί μαζί του όλόκληρη
ή 'Ηπειρωτική νεολαία σίiς καλοϋν κοντά της γιά νά τή
βοηθήσετε καi τήν έμψυχώσετε νά συμβάλλεται καί σείς
γιά νά βγεί άπ' τά πνευματικά σκοτάδια.
Δέν ε{ναι άνάγκη νά σiϊς εύχαριστήσουμε γιά τήν ώς τά τώρα
βοήθειά σας, γιατί καθημερινά σίiς εύχαριστοϋμε στή σκηνή
μέ τά έργάκια σας, τiς άπαγγελίες των ποιημάτων σας καί τό
τραγούδ ι τ&ν τραγουδι&ν σας.
Τελειώνοντας, σίiς περιμένουμε στήν έδρα τοϋ Συμβ. Περιοχής
'Ηπείρου τής ΕΠΟΝ.
Μέ συν /κούς χαιρετισμούς
Γιά τό Προεδρείο τοϋ Σ.Π .
"Ομηρος
2 6 - 44
'Αντιπρόσωπος στό Νομό Άρτης καί Πρεβέζης
-

VI

Ε.Λ.Α.Σ.
Χ Μεραρχία
Ε.Δ.Α. - Τμήμα Ε.Π.Ο.Ν .
Πρός τόν συναγ. Γ. Κοτζιούλαν
Συναγωνιστή,
'Από τόν άντάρτη καθηγητή φιλολογίας ουν. 'Ιωσήφ Μάτσα
πλη ροφορηθήκαμε πώς βρίσκεστε στήν 'Ελεύθερη 'Ελλάδα.
Μίiς έδωσε ενα σας ποίημα " ή έπανάσταση ". 'Επειδή φαν
ταζόμαστε πώς θliχετε κι Ιiλλα βγαλμένα μέσα άπ' τό σημερι
νό μας άγώνα, σίiς παρακαλοϋμε νά μίiς στείλετε δτι έχετε.
Σίiς ύποσχόμαστε πώς θά πιάσουν τόπο. 'Επίσης liν είχατε
�<:ανένα θεατρικό έργο νά μίiς στείλετε, θά μόρφωνε καί θά
ψυχαγωγοϋσε, χιλιάδες θεατές. Έδ& ό λαός διψίi. Κάνου
με δτι μπορο()με, άλλά μiϊς λείπει τό ύλικό.
Μίiς ύποσχέθηκε νά μiϊς βοηθήσει καi ό συναγ. Βασίλης
Ρώτας πού βρίσκεται στό Γεν. Στρατηγείο καi πού Ιiρχισε
νά γράφει πάνω σέ σημερινά θέματα .
Ποιήματα καi θεατρικά έργα μέ έθνικοαπελευθερωτικό νόημα
μποροϋμε νά τά διαδόσουμε πιό πλατιά άκόμα.
Μέ έπαναστατικούς χαιρετισμούς
Λεωνίδας
Υ.Γ. Μπορείτε νά μίiς γράψετε
Συναγ. Λεωνίδαν
ΕΔΑ - Τμήμα ΕΠΟΝ, Χ Μ εραρχία.
περιμένουμε.

VIII

Άγ. Γι&ργο
Πήρα καί τά δύο σου γράμματα . Σ' εύχαριστ& πολύ ; ιά τά
καλά σου λόγια. Αύτές τiς μέρες έργάζομαι έντατικά. Φεύ
γουν σέ λίγο ο[ φίλοι μας γιά τό Κάϊρο καί έτοιμάζω, κατόπιν
έντολής των, ζωγραφικά έργα άπό τόν άγώνα μας γιά νά τά
χρησιμοποιήσουν μαζί μέ Ιiλλο ύλικό, σέ έκθεση γενικής
καλλιτεχνικής σημασίας.
Ύστερα άπό συνενόηση μέ τό Ζεϋγο τοϋ εδωσα δλα τά ποιή
ματά σου πού ε{χα. Θά χρησιμοποιηθοϋν κ ι αύτά γιά τόν
ίδιο σκοπό. Πιστεύω άγαπητέ Γιώργη πώς εκανα καλά πού
τά εδωσα χωρίς τήν Ιiδειά σου. Πιστεύω πώς θά εχω τήν
τύχη νά ξανααποκτήσω τήν ώραία ποιητική συλλογή σου.
Σοϋ στέλνω τό " Ξύπνα Ραγιά ", άντίγραφο κράτησα. Τόν
" 'Αστυνόμο " σου θά τόν χρησιμοποιήσω καί στή ΣΧΟΛΗ
τ&ν Άξιωμ. τοϋ ΕΛΑΣ. 'Από τόν Καπετάνιο κι δλους σας
ζητάω συγνώμη γιατί δέ μπορ& ά μ έ σ ω ς νά άνταποκριθ&
στήν πρόσκλησή σας πού τόσο μέ τιμiϊ καi θά μ' ώφελήσει
καλλιτεχνικά. Μαζί μέ τή φούρια τής δουλειiϊς πού σοϋ γράφω
παραπάνω άρχινίiμε καi τό κινηματογραφικό συνεργείο μέ
τό όποίο πρ&τα, πρ&τα σέ σίiς θά ερθουμε. Μερικούς ε!δι
κούς περιμένουμε, liν μίiς ερθουν γρήγορα τότε μέσα στόν
Σεπτέμβρη θliμαστε έκεί. Πιστεύω άγ. φίλε νά μέ καταλα
βαίνεις καί νά μέ δικαιολογήσεις δπου χρειάζεται .
Γειά χαρά
Δημήτρης

Χαιρετισμούς tχεις άπ' δλους . Τό γράμμα σου πήγε στήν
Έαμική 'Επιτροπή . Χαιρέτησε δλους τούς φίλους.
ΙΧ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΈΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (ΕΑ Μ)
IΙΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
'Αγαπητέ μου Γιώργη .
Κάθε φορά τό γράμμα σου μoiJ χαρίζει μιά ξέχωρη εύχαρί
στηση καί χαρά. MoiJ φέρνει τήν άτμόσφαιρα μιάς παληάς
καλής φιλίας μαζί μέ τόν άγέρα της πατρίδας μας. Τί τά
θέλεις. Τά λιθαροβούνια καί τ' άγριοπούρναρα πού γεννηθή
καμε, tχουνε άφήσει κάτι μέσα μας. Μέ τό ξαναντίκρυσμά
τους σoiJ δίνουν τήν έντύπωση μιάς άγαπημένης γυναίκας
πού βλέπεις ϋστερα άπό πολλά χρόνια. Χωρίς αuτό νάχει
καμιά σχέση μέ τοπικισμό, η παρόμοιο συναίσθημα. ΣοΙJ
θυμίζει άπλU>ς τά μικρά σου χρόνια, τή μάνα σου πού κείτεται
τώρα στό μικρό νεκροταφείο τοϋ χωριοϋ, τό πρωτοφανέρωμα
τοϋ μόχτου τf\ς ζωής . . .
Μοϋ φαίνεται πώς τώρα μέ τή σΈιρά μου tπιασα έγώ τή φιλο
λογία. Άς εΙνα ι . Σάν κωπάσει αuτή ή θύελα καί άνταμώσουμε
καμιά φορά, θ' άνταλλάξουμε μερικές σκέψεις.
Στό τελευταίο σου γράμμα γράφεις πώς μαζί μέ τήν άνταπό
κριση τη δεύτερη , στέλνεις καi μερικά ποιήματα, άλλά φαί
νεται ξέχασες νά τά βάλεις στό φάκελλο. Θυμήσου είς τό
άλλο ταχυδρομείο. Ή πρώτη άνταπόκριση δημοσιεύτηκε
στό " Ρήγα " μας καθώς καi ενα σου ποίημα (" τά έλληνό
πουλα "). Μοϋ γράφεις γιά τiς άνταποκρίο-εις δ.ν πρέπει νά
συνεχίσεις. Μά επρεπε νά συνενο1ιθοϋμε σ' αύτό μέ τό πρU>το
μου γράμμα. Θά μάς στέλνεις μιά σειρά έντυπώσεις σου άπό
τή ζωή καί τόν άγώνα τοϋ 'Ηπειρώτικου λαοϋ πού νά καθρε
φτίζει τόν παλμό του, δσο σκληρός κι δ.ν εΙνα ι . Κι ό τόπος
αuτός πολλά tχει περάσει καί πολλά tχει νά πεί. Ή Ζερβική
λέπρα αύτοϋ έστησε τό πρU>το της καταφύγι . οι κατοπινές
σκληρές μάχες το() ΕΛΑΣ, ο[ καταστροφές πού γίνηκαν,
τό ήθικό τοϋ λαοΙJ πού νηστικός ό ίδιος κουβαλάει στήν
πλάτη του τά πολεμοφόδια καί τά τρόφιμα τU>ν άνταρτU>ν.
Αύτά καί δσα ό ίδιος εζησες καί ζείς, έχουν γενικώτερο
ένδιαφέρο. ΕΙναι ενα κομμάτι άπ' αύτό πού λέγεται άθάνατος
λαός, πού μές στή φτώχεια καί τή μιζέρια του κρύβει τέτοια
άστείρευτη πηγή δύναμης.
οι δυό πρώτες άνταποκρίσεις σου πολύ καλές, καί Cίρεσαν.

Νά τiς συνεχίσεις ο·έ ρυθμό 2-3 τό μήνα. "Αν καμμιά φορά
άπό tλλειψη χώρου η γενικώτερου ένδιαφέροντος δέν δη
μοσιευτεί καί καμμία, δέν tχει σημασία. Προσπάθησε μονάχα
νά μήν πιάνει ποτές περισσότερο άπό 3 /4 καί τό πολύ μιά
στήλη το() Ρήγα γιά νά μή στριμώχνονται άπό τή συνταχτική
έπιτροπή. Στή σειρά τU>ν άνταποκρίσεών σου νά δοθεί άνάγλυ
φα ό σκληρός άγώνας καί ή ζωη το() ' Ηπειρώτικου Λαοϋ, τοϋ
άντάρτικου, τοϋ Ζέρβα καί δτι Cίλλο ένδιαφέρει γενικώτερα.
Θ' άποτελέσει αύτό ενα σπουδαίο χρονικό της έπανάστασης
της ιδιαίτερης πατρίδας μας, κ ι tχω τή γνώμη πώς άργότερα
μπορείς νά τά συγκεντρώσεις σ' εναν τόμο. Γι' αuτό ντοκου
μεντάρισέ τα δσο μπορείς μέ στοιχεία, άριθμούς, ζωντανές
άφηγήσεις κ.λ.π.
Γιά τά ποιήματά σου εχω καi πάλι τή γνώμη πώς δέν άνηι
χοϋν τόν παλμό τόν άγωνιστικό της στιγμf\ς πού περνάμε .
Μ ' αυτό δέν εΙμαι καθόλου της γνώμης πώς τ ό ποίημα θ ά
μετατραπεί σ έ προκήρυξη . 'Αλλά μ ο ϋ φαίνεται πώς ή ψυχική
άνάταση τοϋ λαοΙJ μας στά τελευταία 3 χρόνια δέν tχει κατα
νοηθεί στό βάθος της άπό τους τεχνίτες τοϋ λόγου, καi άπό
κείνους πού ζωντανά τή ζοΙJνε. Τό ψυχικό μεγαλείο τοϋ
ξυπόλυτου καi πεινασμένου λαοΙJ μας πού μερόνυχτα μές στίς
βροχές καi τά χιόνια κουβαλοϋσε στήν πλάτη του, τ' άπα
ραίτητα το() στρατοϋ, μέ τό άλάθευτο καi διορατικό του κρι
τήριο πώς πολεμάει τήν άντ[δραση καi τη βαρβαρότητα, θ'
Cίξιζε πολλά τραγούδια καί ϋμνους . Καί καθ' δσο ξαίρω δέν
έγινε τίποτε. Τό μοίρασμα τής μπουκιάς μέ τόν άντάρτη δέν
εΙναι μικρότερης σημασίας. 'Από τίς έκατοντάδες πού παρα
τάσσονται μπρός στά έκτελεστικά άποσπάσματα, η άπαγχο
νίζονται στούς τηλεγραφικούς στύλους καi στίς πλατείες
τU>ν πόλεων, δέ βλέπεις καμιά λιποψυχία καi κανένα όδυρμό.
Όλσι τους πεθαίνουν περήφανα ζητωκραυγάζοντας γιά τό

ΕΑΜ καί τήν ' Ελλάδα. Στην έπίθεση τU>ν Γερμανικών τάνκς
γιά διάλυση τU>ν δ ιαδηλωτU>ν της 'Αθήνας, κανένας δέν
ύποχωρεί καi μιά 20χρονη κοπέλα πέφτει άπάνω του καi γί
νεται συντρίμι μές στiς τροχοφόρες ρόδες του. Καί τi νά
πρωτοαναφέρει η νά πρωτοθυμηθεί κανένας . Κι' δμως δλα
αύτά μένουν άπαρατήρητα. Μιά έγωϊστικη έσωτερικότητα
καί άμφίβολη θέση δ ιακρίν1ι τόν καλλιτεχνικό μας κόσμο
στά ζητήματα αuτά, η τούς λιγοστούς πού ήρθαν καi στέ
κονται δίπλα μας μιά αύστηρή μ ικροσκόπιση μέ δ ιπλοφακούς.
Κι' δμως ή έπανάσταση άπό τούς λιγοστούς καί διαλεχτούς
πού όλόψυχα βρίσκονται κοντά στόν άγωνιζόμενο λαό, εχει
την άπαίτηση νά μποϋν μές στήν ψυχή του. Τά τρία σου
τελευταία " Πρωτομαγιά ", " 'Απορίες ", καί προπαντός τό
" Χιόνια στά Τζουμέρκα " εΙναι καλά σημάδια τοϋ δρόμου
πού θέλει ή έπανάσταση άπό τούς τεχνίτες της . 'Αντίθετα
" τό πρόστιμο το() δασικοΙJ " oΌIJ δίνει τήν έντύπωση προχει
ρογραμμένου καί γιά νά γίνει ενα οίοδήποτε μονόπραχτο.
Μοϋπε δμως κάποιος πώς μέ 'Ηπειρώτικη " τσιγκουνιά "
· κρατάς τά καλύτερά σου άπό φόβο μή χαθοϋν. Θά σέ παρα
καλοϋσα νά μάς στείλεις μιά σειρά πεζών καί ποιημάτων
πού έκανες τόν τελευταίο καιρό. Τώρα μάλιστα μέ τή συστη
ματοποίηση της ταχυδρομικής σύνδεσής μας μέ τή Νομαρχ .
ΕΑΜ "Αρτας πού ό σ·ύνδεσμος θά περνάει άπό τήν εδρα σας,
ευκολύνεται καi άσφαλίζεται μαζί ή ταχτική μας έπαφή .
Ότι εχεις θά τό δίνεις στό χέρι τοϋ συνδέσμου μας αυτοΙJ.
Μέ τήν ευκαιρία σέ συσταίνω μέ τόν καλό φίλο συναγωνιστή
καί συνάδελφό σου στiς πνευματι κές ένασχολήσεις 'Απ.
Σπήλιο (όπεύθυνο Λαϊκής Διαφώτισης στήν Πανθεσσαλική
ΕΑΜ) μέ τόν όποίο πολλά ζητήματα μπορείτε νά συζητi1σετε. Θά σοϋ γράψει ό iδιος.
Καλή άντάμωση λεύτεροι
Δημ. Σουλιώτης

Θεσσαλία, 10 - 6 - 44
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'Αγαπητέ σ. Γιώργο
Γειά - χαρά.
Πολύ μέ πείραξε, στό σημείωμά σου πU>ς δέν κάνουμε τίποτα
γιά τό θίασο . . .
Αυτό τουλάχιστον δέν τό περίμενα άπό σένα, πού τώρα τε
λευταία παράγινες παραπονιάρης, γιατί κατέβαλα καί κατα
βάλλω πολλές προσπάθειες γιά νά μπορέο·ω νά πείσω τά
πρόσωπα πού ζήτησες. Έπi τέλους πήρα τήν συγκατάθεση
καί γιά τήν σ. 'Αγνή καi γιά τήν σ. Βασιλική δεύτερη . Τόν
Μπισκοτέν σοϋ τόν tδωσα. 'Ακόμη μένει ό ύποβολέας κ ι
αύτόν θά τόν βροϋμε έάν τυχόν δέν τόν tχεις βρεί έντωμεταξύ.
Τήν Κυριακή 1 8 tχουμε συν /ψ1ι . Σέ περιμένουμε έξάπαντος
γιατί θέλουμε νά σέ προτείνουμε τιμητικά γιά μέλος της Νο
μαρχίας. Πρέπει νάσαι άπαραίτητα. Κι' άπεδω ξεκινάς γιά
τόν γϋρο σου παίρνοντας τά πρόσωπα πού ζ11τησες. 'Αλλά
tχω δμως κι έγώ !:να παράπονο . Στiς 1 9 Μάη συναντηθήκαμε
στό Βουργαρέλι καi σoiJ ζήτησα 2 χρονογραφήματα στόν
μήνα γιά τή " δράση ". 'Αλλά άκόμη δέν πήρα κανένα. Πfiρα
μέ τό προχθεσινό σου γιά τόν " τϋπο" καi τό βάζουμε στή
άγU>να ". Φαίνεται
"δράση " δ.ν καί τό προόριζες γιά τόν
πώς μέ ξέχασες έμένα . Δέν πειράζει δμως, έγώ πάντα σέ
δικαιολογU>.
Μέ άγάπη
Τέλης
1 2 /6 /44
··

ΧΙ

'Αγαπητέ μου ΓιU>ργο.
Πρίν άπό δέκα πέντε μέρες παίχτηκε στό χωριό πού μένουμε
ό " Δασικός " σας. Γιά νά άντιληφτείς τήν έπιτυχ(α του σοϋ
άναφέρω μόνο, πώς τό Δασικό ύποδύθηκε ό γνωστός σου
Βαφιάς.
Έχουμε τώρα άρκετές μέρες πού δέ δώσαμε καμιά παράσταση

γιαΤi δέν εχουμε εργα. �Αν σοl) εtνε εύκολο στείλε μας κανένα
άπ' τά δικά σου κι άπ' τά καλύτερα.

μου ύγεία κι εtσι δέ μοl) μένει παρά νά σο\i εύχηθ/Ο νά γίνεις
καλά, φρόντισε μόνο νά μή κουράζεσαι .

Διαβίβασε σέ παρακαλllι, τοuς χαιρετισμούς μου στό συναγ.
Κατσαντώνη καi στό Χάρη, ποu φαντάζουμε θάναι αuτοl).

·οπως θάμαθες μετακινήθηκε τ ό Στρατηγείο κι έτσι βρίσκο
μαι σέ καινούργιο περιβάλλον σέ ψηλότερα βουνά,' αλλά
χωρίς όρίζοντα καi μέ βαρύτερο κλίμα.

Γράψε μου αν ή 'Υποδειγματική όμάδα Ε.Λ.Α.Σ. - Ε.Π.Ο.Ν.
Στην ά.ποχαιρεtιστήρια βραδιά πού εκανε τό Στρατηγείο
VIII Μεραρχίας, ποu βρισκόταν στά Ζαγόρια, έπέστρεψε στήν
άπαγγέλθηκε καi τό τόσο ώραίο ποίημα σου " 'Αναχώρηση ".
εδρα τfjς Μεραρχίας.
Μέ συναγων. χαιρετισμοuς . Καi έκεί δακρύσαν ματάκια, κι ά.νταμωνόντουσαν ο! έκεί
τυχαία στη στράτα κ.λ.π. Πόσο α ν θ ρ ώ π ι ν ο τό τελευταίο
Μfjτσος Χαλμούκης
25 /6 /44
ποίημά σου " Μονάχα ". Πόσο εtσαι εύτυχης πού λογίζεσαι
καi δημιουργείς! Στό τελευταίο θεατρικό σου εtσαι πολύ
καλός. Ξεχωρίζει ό " 'Αστυνόμος " ά.πό τά Cίλλα σου. Εtναι
ΧΙΙ
ζωντανά τά πρόσωπα. Τούς πρότεινα έδιο· νά τό παίξουμε καί
συμφώνησαν.
ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (ΕΑΜ)
Mo\i γράφεις πώς ό Καρβούνης κι ό Ρώtας δέ σο\i γράφουν,
ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Θεσσαλία 25 'Ιούνη 1 944 Cίστους. Τά εργα σου δμως τά στέλνεις στη Γραμματική
Λαϊκη Διαφώτιση .
Γιά τό Συναγ. Γιllιργο Κοτζιούλα
Άριθ. 642
'Εγώ έδιο δουλεύω έντατικά κάνοντας σκίτσα καί συνθέσεις
VΠΙ Μεραρχία 'Ηπείρου.
συν. τοl) Γεν. Στρατηγείου μέ σκοπό νά έτοιμάσω ενα Αλμπουμ
εlκονογραφημένο το\) Γεν. Στρατηγείου. Μέσα σ' αύτό θά
'Αγαπητέ Συναγωνιστή,
τοποθετηθοl)ν δλες οι ύπηρεσίες το\) Γ.Σ. τά γραφεία 1 ,2 κ.λ.π.
Στίς 26 το\) 'Ιούλη συνέρχεται τό Β ' Πανθεσσαλικό Συνέδριο ο! Διευθύνσεις, 'Ασύρματοι, Τηλέφωνα, Τάγμα κ.λ.π.
τοϋ ΕΑΜ . οι ταχτικές συνεργασίες σου στό " Ρήγα " σέ
άνταποκρίσεις καί ποιήματα, μδ.ς συνέδεσαν στόν κοινό Φιλοδοξιο ή έργασία αύτή νά εtναι πρωτότυπη καi μέ αξίωση
μας άγllινα, καί πιστεύουμε πώς ή παράστασή σου στό Συνέ νά μ ε ί ν ε ι . Άν κατορθώσω καί τό τυπώσω σέ πολλά άντί
δριό μας, θά συμβάλεί περισσότερο σ' αύτό. Σδ.ς παρακαλοΟμε τυπα θά σοl) στείλω ενα. Τόν όπερατέρ τόν πήραν, ή ΠΕΕΑ,
νά λάβετε μέρος, αν σδ.ς τό έπι τρέπουν ο! περιστάσεις καί ο! καi το\) δώσαν Cίλλον σκηνοθέτη. 'Εμένα μ' Ι\καμε στήν πάντα.
συνθfjκες τοl) άγllινα.
Γίνονται χίλια δυό πράγματα άγαπητέ Γι/Οργο. Ή δ ο υ λ ε ί ά
Τόπος καί χρόνος προσυγκέντρωσης Νεοχώρι Καρδίτσας, δ μ ω ς μ έ ν ε ι . Τώρα προσπαθιο μέ τή βοήθεια τfjς δ ιαφώ
άπ' δπου θά όδηγηθείτε στόν τόπο το\) Συνεδρίου. ( Θά γίνει τισης το\) Γ.Σ. νά προμηθευτaι κινημ. μηχανή καi Cίλλα όλικά
σέ ϋπαιθρο καί καλό εtναι νά έχετε μαζί σας παλτό η κου καi νά όργανώσω τό Κινημ. Συνεργείο toO Γ.Σ.
βέρτα).
Γειά σου φίλε μου Γιllιργό καί περαστικά σου.
Συναγωνιστικά
Δημήτρης
Γιά τήν Πανθεσσαλική το\) ΕΑΜ
Ό Γραμματέας
Τί γίνεται ό Σαμαρδ.ς κι ό Καtαχνιδ.ς;
Δfjμος Σουλιώτης
•

χν

ΧΠΙ

'Αγαπητέ μου Γι/Οργο,

Πανθεσσαλική 28-6-44
Άγαπητe Κοτζιούλα,
Μέ χαρά μου πfjρα τό γράμμα σου μέ τά δυό δμορφα τρα
γούδια. Στό μεταξύ έγώ - μήν έχοντας δουλειά νά κάμω
έκεί στή Γραμματεία - εφυγα κ' ήρθα έδllι, δπου βρfiκα
δουλειά μπόλικη, δμως δέ θυμδ.μαι πιά καθόλου τί σο\) εtχα
γράψει στό γράμμα μου, γιατί άλλαξε όλότελα ό κύκλος καi
τό κλίμα τfjς δουλειδ.ς μου. Πολυ θά fιθελα νά εtχα εργα,
άπ' αφτά πού παίζετε στό θίασό σας. Κι liν σδ.ς χρειάζονται,
νά σδ.ς στείλουμε κ' έμεtς άπό τά δικά μας.

3 /7 /44

- Πfjρα σήμερα τό γράμμα σου καi 1-όν " άκατάδεχtο ".
Τόν άντέγραψα άμέσως καi σο\i τόν έπιστρέφω γιά νά δοθεί
κι άλλο\), δπως πολύ σωστά λές.
- Τήν προσεχfj Κυριακη θά παιχτεί κιόλας, έδllι στό Ζυγό,
μα.ζί μέ μιά ακόμα κομωδία " τό μαγικό καπέλλο ".
-'Από τώρα καi πέρα, σέ Παρακαλllι, αν έχεις νά μοl) στέλνεις
εργα πού νάχουν καί γυναικείους ρόλους, γιατί ά.ποχtήσαμε
πιά καi Έπονίτισες ά.ντάρτισσες.

.-'Από πέρα, δπως λέν οι κύνηγημένοι, που φtάνουν πού καi
πού, ά.σκείtαι μεγάλη τρομοκρατία. Ό φίλος μου ό Παπα
Πολύ θά χαρllι liν σέ δaι έδ/Οθε. Που δέν αποκλείεται κ' έγώ παίδαρος δ/Ο καl τρείς σχεδόν μfjνες κρατούμενος. Κατά. τά.
νά 'ρθllι έφτοl)θε. Μακάρι ν' άνταμώσουμε.
. αυ,α ο[ φίλοι μας έμπεδώνουν τήν . . . ηθική.
.
Γειά σου χαρά σου
Μ' αγάπη
Β. ΡΩΤΑΣ
Γι' αντίχαρη σο\i στέλνω

'
κ

'

:'

� .

Μfjτσος
XVI

Ε.Λ.Α.Σ.
30 - 6 - 44

Μέ μεγάλη μου χαρά πfjρα δλα δσα μοuστειλες. Σέ εύχαριστllι
πάρα πολύ, πού μέ θυμδ.σαι - παρ' δλο πού έγώ μετά άπό τό
πρόχειρο σημείωμά μου δέν σοl) ξανάγραψα δχι γιατi εtχα
ξεχάσει, αλλά γιατί τόν τελευταίο καιρό ή ζωή μου εtναι
τόσο ακανόνιστη που μοl) εtναι αδύνατο νά συγκεντρωθ/Ο καi πολύ περισσόtερο σέ εύχαριστaι πού μέ τ ιμδ.ς μέ tά ώραι
όταtα ποιήμαtά σου καi τήν πρωtοπόρα συγγραφική σου
έργασία.
Θά fιθελα νά σοΟ συνιστο\iσα νά προσέχεις πολU tήν ύγεία
σου. 'Αλλά μοuρχονται στό νοl) τά λόγια σου γιά τήν δική
52

. �-

έγώ ενα τραγούδι .

XIV

Άγ. Γι&ργο

.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΕΑΜικfjς
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ συν. ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ
.
ΓΕΝΙΚΟΎ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ
'Αγαπητέ Συναγωνιστη Κοtζιούλα,
'Από μέρους τfjς Έπιτροπfjς τfjς ΕΑΜικfjς 'Οργάνωσης τ/Ον
συναγωνιστ&ν τ&ν Γραφείων toO Γεν. Στρατηγείου νοιώ
θουμε τήν ανάγκη νά σδ.ς εύχαριστήσουμε γιά τό εργο σας
" Ό 'Αστυνόμος " πού τό ανέβασε στή σκηνή tό 'Εκπολιτι
στικό - Ψυχαγωγικό Γραφείο μας. Τή βραδυά πού παίχτηκε
ξαναζήσαμε ζωντανά. μιά πλευρά ά.π' την παλιά καtάσταση

νά προσφέρη στη " Λαϊκή Σκηνή ". Τ( λές; Νομίζω δτι
πρέπει νά τόν πάρης " ύπό τήν σκέπην τ&ν πτερύγων σου ",
άφοΟ άλλωστε εΙσαι ή κλ&σσα που συμμαζώνεις γύρω σου
όλους τους καλλιτεχνικους νεοσσους τοο τόπου μας. Σέ
θά
θέλαμε
νά
προσθέσουμε
καi
τοΟτο
:
'
Μέ τό γράμμα μας αύτό
παρακαλ/Ο νά ένεργήσης τά δέοντα, γιά νά προσληφθf\ στή
Νά συνεχίστε την προσπάθειά σας. Έχετε πιάσει σήμερα τό
" Λαϊκη Σκηνή ", δπου άσφαλ&ς θά έργασθf\ μέ ζf\λο καi
άληθινό νόημα τf\ς τέχνης, δηλ. τf\ς τέχνης πού γίνεται γιά αποδοτικότητα.
τό Λαό καi γιά την πρόοδο τοΟ ΛαοΟ. Άν τώρα τήν έπανα
στατική αύτή τέχνη σας τήν έξελίξετε κι άπ' τήν πλευρά Καi τώρα κάτι άλλο γιά λογαριασμό μου. Μέ την σχεδια
τf\ς μορφf\ς της, καi πού μπορείτε νά τό κάνετε, τότες θά
ζόμενη λειτουργία τοΟ γυμνασίου έγώ θά βρ& κι έδ& δου
κάνετε εργο πού νά μήν ένθουσιάζει μονάχα τό Λαό σήμερα,
λειά, άλλά πολυ θά έπιθυμοΟσα νά βρισκόμουν στό στοιχείο
δπως γίνεται μέ τά εργα σας, μά και νά έπιζήσει τf\ς έποχf\ς
μου, που δέν εΙναι , καθώς ξέρεις, ή δασκαλική ρουτίνα,
του.
άλλά ή θεραπεία τ&ν Μουσ&ν. Μήπως ύπάρχει θέση καi γιά
μένα αύτοΟ στή Μεραρχία η άλ,λοΟ πουθενά σέ μιά λογο
Γιά τη Βοη . 'Επιτροπή τf\ς ΕΑΜικf\ς 'Οργάνωσης
τεχνική προσπάθεια; Το κίνημά μας εΙναι τόσο πλατύ, lδστε
Γεν. Στρατηγείου
δέν μπορεί νά άγνοήσει την Τέχνη, που στόν Άγ&να μας
Ό Γραμματέας
καλείται νά προσφέρη τiς ύπηρεσίες της. Στό <'ίρθρο μου,
που σοΟ προανάφερα, εθιγα καi τέτοια προβλήματα, που
Δ. ΜαΟΣ - ΑΝΤΙΣΜΗΝΑΡΧΟΣ
άπό τώρα επρεπε νά άντιμετωπισθοΟν άπό τό ΕΑΜ καi τήν
ΠΕΕΑ (Συγκρότηση μιiiς άνώτερης Έπιτροπf\ς Γραμμάτων,
Τεχν&ν στή Γραμματική τf\ς Παιδείας, σύγκληση Καλλι
XVII
τεχνικ&ν συνεδρίων, προκήρυξη διαγωνισμ&ν λογοτεχνικ&ν,
μουσικ&ν, έκδοση περιοδικ&ν κ.λ.π.).
Ε.Λ.Α.Σ.
Βέβαια δέν εΙμαι έγώ που θά βάλω αύτή τη βάση η θά κάμει
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
ύποδείξεις στους άρμοδιώτερους. Άπλ&ς λέγω τή γνώμη
μου. Καi είδικά στήν περίπτωσή μΘυ σέ παρακαλ& νά μοΟ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚ Η - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
γράψης σύντομα διά μέσου τf\ς ΝΕΑ η άλλι&ς πως, aν μπορεί
νά χρησιμοποιηθ& πουθενά σέ τέτοια προσπάθεια, που προ
'Αγαπητέ Συναγωνιστη Κοτζιούλα,
ανάφερα.
οι παρακάτω άξιωματικοi καi συναγωνιστές τοΟ Γεν. Στρα
Σ' ευχαριστ& καi σοΟ σφίγγω συναγωνιστικά τό χέρ ι .
τηγείου, πού πf\ραν μέρος στό άνέβασμα το{) μονόπρακτού
σου " Ό 'Αστυνόμος ", σοΟ έκφράζουμε τή μεγάλη μας
Γ . Παπαγεωργίου [Γι/Οργος Κιούρας,
ικανοποίηση άπό τήν άποψη δτι κατώρθωσες νά δώσεις
μέ τό ψευδώνυμό του].
ζωντανά τό χρ/Ομα καi τήν άτμόσφαιρα που ύπf\ρχε στά
Συναγωνιστήν
προπολεμικά χρόνια στήν ϋπαιθρο μέ τήν ϋπαρξη τοΟ άστυ
Γι/Οργον Κοτζιούλα.
νομικοΟ σταθμοΟ, τοΟ όποίου τή νοοτροπία τόσο ώραία έζω
Δ
/τή " Λαϊκf\ς Σκηνf\ς "
γράφισες.
VIII Μεραρχίας
Φυσικά δέν ξεχνάμε δτι τό έργο σου βασικά άποτείνεται στόν
'Ελληνικό λαό τf\ς ύπαίθρου.
ΧΙΧ
Πολυ περισσότερο σέ συγχαίρουμε συν. Κοτζιούλα γιατί
καταπιάστηκες μέ άρκετή έπιτυχία στή συγγραφή θεατρικ/Ον
εργων που βοηθοΟν μέ τό δικό τους τρόπο τόν ή ρωϊκό Έθνι
'Αγαπητέ Γι&ργο,
.
κοαπελευθερωτικό άγ/Ονα τοΟ ΈλληνικοΟ ΛαοΟ.
Τό μέ ήμερομηνία 1 3 /8 /44 γραμματάκι σας εφθασε στά χέρια
Γιά δλα τά παραπάνω σοΟ σφίγγουμε τό χέρι καi σοΟ συνι μου στiς 9 τρέχοντος. 'Από 1 5μέρου παραμένω στην εδρα
στοΟμε νά συνεχίσεις τό τόσο ό.'Jμορφο εργο σου. Ταύτόχρονα τf\ς ΠΕΕΑ, δπου βρίσκεται καi ή itδρα τf\ς Κ.Ε. τf\ς Ε.Α.
σέ παρακαλοΟμε νά συνεχίσεις νά μiiς στέλνεις κάθε σου άπ' την όποία καi χρησιμοποιοΟμαι. Χάρηκα που εΙσθε καλά.
καινούργια δουλειά.
Σχετικά μέ τό θεατρικό σας εργο " Ξύπνα Ραγιά " μόλις
1 Αύγούστου 1 944
Μέ συναγ. χαιρετισμους
πρiν άπό λίγες μέρες itφθασε στά χέρια μου μέσφ τf\ς Παν
Μανωλάκος
Δημήτρης
θεσσαλικf\ς Έπιτροπf\ς τf\ς Ε.Α. 'Αποστολεύς εΙναι τό Ε.Α.Μ.
Καναλίων. Σiiς τό στέλνω ταχυδρομικ&ς δηλ. μέ τόν τρόπο,
'Αντωνιάδης
Βοργηiiς
πού έξυπηρετοΟνται δλες ο[ έθνικοαπελευθερωτικές όργα
Καρακάσης
Μπαϊρακτάρης
Παπασπύρου νώσεις. ΕΙμαι βέβαιος πώς θά φθάσει στά χέρια σας εστω καi
Τολιόπουλος
μέ κάποια καθυστέρηση.
ποuμαστε άποφασισμένοι νά μην έπιτρέψουμε νά ξαναγυρί
σει . τη μεθεπόμενη Κυριακη πρόκειται κατά πiiσα πιθανό
τητα νά παίξουμε καi τό " Ξύπνα Ραγιά ".

Περιμέvω γράμμα σας καi κανένα καινούργιο ποιηματάκι
σας γιά νά πλουτίσω τη συλλογή μου. Ξέρετε τό ένδιαφέρον
μου γενικά γιά τη λογοτεχνία. Θά σiiς γράφω δταν μοΟ δί
νεται εόκαιρία και βρίσκω σύνδεσμο γι' αότοΟ. Εύχομαι
γρήγορα νά συναντηθοΟμε στην 'Αθήνα.

XVIII

Ράμια, 26 - 8 - 1 944

·

Συναγωνιστη Γι&ργο.

Μέ συναγωνιστικούς καi φιλικοός χαιρετισμούς
" ' ·

Μέ μεγάλη χαρά καi ικανοποίηση παρακολουθ& τή δράση
σου στη " Λαϊκη Σκηνή ", μάλιστα έγραψα καi μιά σχετική
κριτικούλα σέ άρθρο μου μέ τόν τίτλο " Γιά τη Νεοελληνική
Τέχνη ", που έστειλα στήν " 'Ελεύθερη 'Ελλάδα ". Δέν ξέρ(Ι)
Ιiν δημοσιεύτηκε.

'Ελεύθερη 'Ελλάδα. 12 /9 /44

Πολύ ηθελα νά συναντηθοΟμε, γιατί εχομε πολλά νά ποΟμε.
Δυστυχ&ς τώρα τελευταία, καθώς θά εμαθες, δέχτηκα βαρυ
πλf\γμα μέ τη σύλληψη τ&ν άδελφ/Ον μου στήν Αρτα άπ'
τους Γερμανούς, κι ετσι δέν μπορ& άκόμα νά συνέλθω. ΑύτοΟ
πέρα ερχεται ό έξαίρετος μαθητής μου καi γιός το{) δασκάλου
σου Μάκης Γ. 'Αράπης, γιά νά καταταχτf\ τηλεφωνητής. Τό
παιδi αύτό εχει έπίδοση άξιοπρόσεχτη στήν τέχνη (ζωγρα
φίζει καi γράφει άρκετά καλους γιά την ήλικία του στίχους),
γενικά συγκινείται μέ τό ώραίο. Έτσι θά μποροΟσε πολλά

Ε.Λ. Α.Σ.
VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1
Άριθ. πρωτ. 8334

Ν

Λάμπρος Κισσαβίτης

χχ

ΔΙΑΤΑΓΉ
Τόν συναγωνιστην Ίταλόν Πιπίνο τοΟ VIII Λόχου Στρατη53

'Απόδειξις

γείου άποσπώμεν ε!ς Λαϊκήν Σκηνήν διά τεχνικήν ύπηρεσίαν.
Σ.Δ. VIII Μεραρχίας 1 7 - 9 - 44.
Γ. ΑΥΓΕΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ('Υποστράτηγος)
Π α ρ α λ fj π τ α ι
VΙΠ Λόχος Στρατηγείου
Κοινοποίησις
Καλλιτεχvικόν τμfjμα Μεραρχίας
(συναγ. Κοτζιούλαν)
Διά τήν 'Ακρίβειαν
Ι Γραφείον
Λαζ. Παπάζογλου ταγ /χης πεζ.

9 - 10 - 44

'Επείγον
Πρός τόν Γεώpγιον Κοτζιούλαν VI I I Μεραρχία
Λαϊκή Σκηνή εφθασε ε!ς Λειψ&. Συνενοηθήκαμε μέ τοπικά
στελέχη , καί εΙναι άδύνατον ή συγκέντρωσις κατοίκων. 'Α
παντήσατε άμέσως τί πράξομεν.
1 9 - 9 - 44 &ρα 1 μ.μ.
Γιάννης Λαμπράκης

Γ. Κοτζιούλας
χχν

Σεβαστέ μου Καθηγητή,
σάς εύχομαι ύγεία Μόλις γυρίσαμε άπό Ματσούκι - Πράμαντα - Καλαρρύτες.
Σέ τούτη τήν περιοδεία μας, σ' δλες τίς παραστάσεις πού
δώσαμε, άπέδωσα τό ρόλο μου πολύ ικανοποιητικά. (αύτό
τό άναγνωρίζουν κι ο[ άλλοι). Κι' αύτό σάς τό λέω, μήπως
άνησυχείτε γιά τήν έπιτυχία τοϋ δράματος. Μοϋ ε'ίχατε δώσει
έντολή δταν φεύγαμε νά άναλάβω τήν κινητοποίηση τ{ι)ν
κατοίκων στό κάθε χωριό. Όμως σέ μιά συνέλευση πού κάνα
με, μοϋ εδωσαν τήν ύπευθυνότητα τ&ν ζώων.
Πολύ θά σάς παρακαλέσω νά μή μέ ξεχάσετε (πράγμα πού
δέν άμφιβάλλω) γιά ενα ζευγάρι άρβυλλα. Άπ' τίς πολύωρες
πορείες ξεχαρβαλιάστηκαν τοϋτα πού έχω (!δίως τό ένα).
Νά μέ συγχωρείτε γιά τήν ένόχληση.

χχι ι

Ματσούκι 26. 9 . 44
'Αγαπητέ Γι&ργο.

Πάντα πρόθυμος.
Μέ μεγάλο σεβασμό
Μάκης 'Αράπης

Φθάσαμε δ& χθές. Σήμερα δώσαμε παράσταση καί έτοιμα
ζόμεθα νά φύγουμε γιά Καλαρρύτες. Ή σημερινή μέρα παρου
σιάσθηκε πολύ άσχημη , έχουμε έδ& δυνατή βροχή πού μάς
εΙναι, δπως ξέρεις, ενα δυνατό έμπόδιο στίς παραστάσεις μας.
Άπό Καλαρρύτες θά κινηθοϋμε πρός Άμπελοχ&ρι καί άπό
κεί πρός Άγναντα.
οι παραστάσεις γίνονται μέ έξαιρετική έπιτυχία, ό κόσμος
τίς δέχεται μέ έξαιρετικό ένθουσιασμό. Άπό Πράμαντα καί
κάτω ό πολύς κόσμος έχει κινηθεί γιά τήν Αρτα, έλπίζουμε
δμως νά έπιστρέψουν δσο μεθαύριο πού καί μείς θά κατε
βοϋμε πρός τά κάτω.
•

Νά έχεις ύπ' δψη σου δτι τά ροϋχα πού τυχόν θά πάρεις νά
τά στείλεις στίς Σκιαδάδες στό σπίτι μου καί άπό κεί τά
πέρνομε.
Τίποτε άλλο.
Μέ συναγ. χαιρετισμούς

[ ;]

Υ.Γ. Φρόντισε γιά ενα ζευγάρι παπούτσια τοϋ Νιόνιου.
χχ ι ι ι

Ματσούκι τ fj 26 /9 /44
Συναγ. Κοντζιούλα, γειά χαρά
Γι&ργο, φθάσαμε μέχρι έδ& σχεδόν καλά, πάντως μέ τές
συνηθισμένες έλλείψεις καί άδυναμίες. Τά έργα καλά πη
γαίνουν καί έχουν καλήν άπήχησην στό λαό. Γιώργο έχω νά
σοϋ τονίσω τοϋτο γιά τόν τόσον ύποστηριγμένον άπό σέ
Άράπην, πού δυστυχ&ς αύτός δέν ήλθε διότι συμπαθοϋσε
τήν Λ.Σ. , άλλά γιά νά καλοπερνά καί τίποτε άλλο. Πάντως
κάνουμε προσπάθειες νά πάρουμε ενα παιδί άπό τά Πράμαντα
πού εΙναι πολύ καλός. Γι&ργο προσπάθησε γιά ροϋχα καί δτι
άλλο ύπάρχει καί φρόντισε γιά παπούτσια τοϋ Νιόνιου καί
πάντα νά μάς σκέπτεσε γιά δτι .
μέ έπαναστατικούς χαιρετισμούς
Μπισκοτέν
XXIV

ΕΛΑΣ
Κέντρον Έφ.

VJII

Μεραρχίας

Ό Παραλαβών

Πράμαντα 28 - 9 - 44

ΧΧΙ

'Ελήφθη άπό Μυρόφυλλο
Λαμπράκης
Ζάχος &ρα 1 4

Έχορηγήθη ε!ς Λαϊκήν Σκηνήν τά κάτωθι
1 ) (4) τέσσαρες κουβαρίστρες
2) (30) τριάντα δραμ. τελάκια.

XXVI

Άγαπητέ Γιώργο,
Έμαθα πώς εΙσαι άρρωστος. Εύχομαι γρήγορα νά γίν�:�ς καλά.
Έδ& έπαίχθη τό έργο σου ό " 'Αστυνόμος τfjς Βλαχοκερα
σιάς ". 'Ομολογώ δτι εΙχε έξαιρετική έπιτυχία. Παρεστάθη
τήν 3η έπέτειο τf\ς iδρυσης τοϋ ΕΑΜ. Πρό τριών ήμερ&ν
παίξανε τό " Ξύπνημα τοϋ Ραγιά ". Δέν ήμπορεί κανείς νά
άρνηθfj δτι ή σύλληψη εΙναι θαυμασία, άλλά άν καί έγώ
δέν εΙμαι θεατρικός κριτικός, έπειδή ήμείς ο[ ( . . . ) άνακατευ
όμαστε σέ δλα, θά κάμω καί έγώ τήν κριτική μου, χωρίς μ'
αύτό νά νομίσ�:�ς δτι δέν πέτυχε ή παράσταση . Πέτυχε καί
μάλιστα κατεχειροκροτήθη τό έργο άπό τό καλό έκλεκτό
άκροατήριο καί ή . . . ώνα έβγαλε στά βουνά καί άνθρώπους
πού ξέρουν νά κρίνουν. Έγώ δμως θά ilθελα νά ήταν πιό
πλούσιο τό έργο. Θά ilθελα νάρχωνταν άπό τόν άλλο κόσμο
περισσότεροι άγωνισταί. Θά ηθελα νά έβλεπα τό Μάρκο
Μπότσαρη , τόν Άνδροϋτσο, τόν Κολοκοτρώνη , τό Σκουφά
καί λοιπούς. Θά ηθελα νά έβλεπα κ:αί ν' άκουγα κανένα ποίημα
τοϋ 'Ρήγα. Θά ηθελα τό ξεκίνημα νά εΙχε κάποια κωμική,
άπλfj μέν άλλά συνδεδυασμένη μέ κάποιο σύγχρονο γεγονός
ύπόθεση . ·rσω:; δέν όπάρχουν τά μέσα, ροϋχα κ.λ.π. άλλά σέ
διαβεβαι& δτι ίiν τό εργο αύτό τό πλουτίσης καί παιχθfj μετά
τήν άπελευθέρωση, θά εΙναι άρκετό νά σέ σηκώσ�:� πολύ
ύψηλότερα άπ' δτι καί νά εΙσαι .
Μέ άγάπη
Π. Νάσης
1 1 / 1 0 /44
χχν ι ι

Ε.Λ.Α.Σ.
Συν. Ίον. Νήσων.
11 Τάγμα.

Πρός
τόν συν. Γιώργη Γκοτζούλα
Δ /τήν Λαϊκfjς Σκηνής Vllf Μερ.
Πρέβεζα.

Εlς άπάντηση τοϋ σημειώματός σας σάς γνωρίζομεν δτι

ύπάρχει αίθουσα κατάλληλη καi εύχαρίστως θ' άναλάβωμε
την φροντίδα τfjς φιλοξενίας σας γιά δσο δ ιάστημα θέλητε
παραμείνει.
Μέ συναγ. χαιρετισμούς
ό έπιτελης
Κώστας Σταύρακας
Ύπ/γός.

Λαβόντες ύπ' δψει άναφοράν τοϋ Διευθυντοϋ τοϋ Καλλιτε
χνικοϋ ·τμήματος τi'j ς Μεραρχίας συναγωνιστοϋ Κοτζιούλα
Γεωργίου διαβεβαιώσαντος τήν Μεραρχίαν δτι τό 24ον Συν/
μα συνηγορεί διά τήν μετάθεσιν τU:ιν κάτωθι συναγωνιστU:ιν
του ε!ς τόν VIII Λόχο Στρατηγείου

XXVI II

τούς 1 ) Παγγέν Έλευθέριον - Λόχου Μηχανημάτων άρχιμουσικόν

(" ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ " 1 0 / 1 1 /44 )
Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΡΤΗ
Ένας δμιλος μέ τόν τίτλο " Λαϊκη Σκηνη " πού προέρχεται
άπό την 8η Μεραρχία περιοδεύει αύτές τiς μέρες στό Ξηρό
μερο καi παίζει διάφορα έργα δπως " Ό Προδότη ς ", " Τό
Πρόστιμο τοϋ κ. Δασικοϋ " τοϋ συγγραφέα σ. Γ. Κοτζιούλα.
Ό δμιλος αύτός ένισχυμένος άπ' τό μουσικό συγκρότημα
τfjς VII Ταξιαρχίας γίνεται παντοϋ δεκτός μέ ένθουσιασμό
τόσο άπ' τούς άν rάρτες μας δσο καi άπ' τόν πληθυσμό τ/ί:ιν
χωριU:ιν δπου πηγαίνει.
οι συναγωνιστές αύτοi πού άποτελοϋν τη Λαϊκή Σκηνή καi
έχουν γιά μοναδικό τους σκοπό τήν ψυχαγωγία τοϋ άντάρτη
κάνουν τη δουλειά τους μέ άξιέπαινο ζfjλο καi καταχειρο
κροτοϋνται.
ΧΧΙΧ

(" ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ " 1 5 /1 1 /44 )
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ.- (Τοϋ άνταπ /τή μας). Πολλές καi χαρακτη
ριστικές τfjς δραστηριότητας τ/ί:ιν άνταρτU:ιν καi ε!δικά τU:ιν
ΕΠΟΝιτU:ιν τfjς VIII Μεραρχίας μας, ήταν οι έντυπώσεις
μας γιά τή Λαϊκή τους Σκηνή καi γιά τήν έκτέλεση τU:ιν
βγαλμένων άπό τόν άγU:ινα νούμερων καi καλλιτεχνικU:ιν
σκέτς.
Ένας δμιλος άπό τά παιδιά τfjς κακόπαθης 'Ηπείρου ξεκι
νU:ιντας γιά τόν άγU:ινα, δέν παρέλειψε καi τό έκπολιτιστικό
του έργο.
" Πολεμάμε καi τραγουδάμε " ήταν τό σύνθημα τU:ιν ΕΠΟΝιτU:ιν
τfjς Μεραρχίας μας καi τό άπέδειξαν.

Ό τραχύς πόλεμος μέ τούς Οϋννους δέ μάς μπόδισαν στήν
προσπάθειά μας γιά τήν δημιουργία τfjς Λαϊκfjς Σκηνης,
μάς εΙπαν τά παιδιά τfjς Μεραρχίας μας. 'Οφείλουμε νά προσ
θέσουμε δτι καi ή Διοίκησή μας δέν παρέλειψε νά μάς συν
δράμη στό έργο μας.
Τό Ραντοβίζι ήταν ό πρ/ί:ιτος τόπος πού γνώρισε τό θεατράκι
τους μέ τiς έλλείψεις του, μέ τό πρωτόβγαλτο έπιτελείο του,
άλλά καi μέ τή θέρμη τfjς τέλειας έπιτυχίας.
Φυσικά δέν έχουνε στό σκοπό τους τήν άναγνώριση άπό τό
κοινό τfjς θεατρικfjς δυναμικότητάς τους. Βγήκανε γιά νά
άπεικονίσουν μιά κατάσταση καi εΙναι τό δημιούργημα τU:ιν
τάσεων τοϋ λαοϋ, μέσο γιά την κατάκτηση τfjς δουλειάς
καi τfjς μάχης μέ τό χαμόγελο στά χείλη.
Τό θεατράκι τfjς λαϊκfjς σκηνfjς ένισχύθηκε μέ μιά άκορντεόν
καi ένα σαξόφωνο, γεγονός πού τό βοήθησε στήν πραγματικά
άψογη έμφάνιση τfjς χορωδίας του.
Μιά σειρά άπό άπαγγελίες καi τό έργο, " ό Προδότης ",
πού παραστάθηκε μέ μιά πραγματική θεατρική ικανότητα,
έδημιούργησε μιά έξαιρετικά ένδιαφέρουσα άτμόσφαιρα καi
δικαίωσε την προσπάθεια τU:ιν συναγωνιστU:ιν τfjς Μεραρχίας.
χχχ

Ε.Λ.Α.Σ.
VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠLΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1
Άριθ. Πρωτ. 1 1 784

ΔΙΑΤΑΓΉ

Μεταθέτομεν

Δημήτριον - Σαλπιγκτής - χειρίζεται καi
. 2) Λάππαν
.
κατέχη Κο ρνέτα άτομικήν
καi

3) Άθανασόπουλον 'fωάννην ΙΙΙ Λόχου Πεζικοϋ - άοιδόν καi Ήθοποιόν.

έκ τοϋ 24ου Συν /τος Πεζικοϋ ε!ς τόν ΥΙΙΙ Λόχον Στρατη
γείου οϋς καi άποσπU:ιμεν ε!ς τήν Λαϊκήν Σκηνήν.
οι άνωτέρω συναγωνιστές νά παρουσιασθοϋν τό ταχύτερον
ε!ς την έδραν μας φέροντες μεθ' έαυτU:ιν καi τά δργανά των.
Τό 24 Συν /μα νά χορηγήση ε!ς αύτούς τά σχετικά φύλλα
πορείας aμα ττi λήψει καi νά άποστείλτι τά μεταβατικά των
έγγραφα άπ' εύθείας ε!ς τόν Vfll Λόχον Στρατηγείου.
Σαρδήνινα 23 Νοεμβρίου 1 944
Γ. ΑΥΓΕΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ('Υποστράτηγος)
ΗΡΑΚΛΗΣ (Έφ. Αντ/ρχης - 'Καπετάνιος)
Π α ρ α λ fj π τ α ι
24 Συν /μα Πεζικοϋ
Κοινοποίησις
VII Ταξιαρχία, VΙΙ Ι Λόχος Στρατηγείου
Δ/νσιν Καλλιτ. Τμημ. Μεραρ. συναγ. Κοτζιούλαν
Ι Γραφείον
Διά τήν Άκρίβειαν
το 1 ΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΧΧΧΙ

ΕΛΑΣ
VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1
Άριθ. πρωτ. 392
ΔΙΑΤΑΓΗ
Έχοντες ύπ' δψει τάς άνάγκας τfjς Λαϊκfjς Σκηνfjς τfjς Με
ραρχίας ε!ς προσωπικόν, προσκαλοϋμεν τούς κάτωθι συνα
γωνιστάς καi συναγωνιστρίας, κατοίκους Αρτης, ίνα προσ
φέρωσι τάς ύπηρεσίας των παρά ττi Λαϊκτi Σκηντi τfjς Με
ραρχίας, έφ' δσον μάλιστα έξεδήλωσαν την έπιθυμίαν των
κατ' έπανάληψιν, νά έργασθU:ισι παρ' αύτ\'ί .
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ροντογιάννης Φώτιος
Κογιαντfjς Παντελfjς
Χριστίδης Χρίστος
Καραβασίλης Νικόλαος
Πίσπερη Βικτωρία
Μαυράκη Σοφία
Παλούκη Λιλη
Χριστίδου Κούλα καi
Παπακώστα Νίτσα.

Τούς άνωτέρω έπιστρατεύομεν δυνάμει τfjς παρούσης καί
κατατάσσομεν ε!ς τόν μόνιμον ΕΛΑΣ καi τοποθετοϋμεν τού
τους ε!ς τήν δύναμιν τοϋ VIII Λόχου Στρατηγείου άπό σήμε
ρον, άπεσπασμένους δυνάμει τfjς Ιδίας δ /γfjς δι' ύπηρεσίαν
παρά ττi Λαϊκτi Σκηντi τfjς Μεραρχίας.
Σ.Δ. Μεραρχίας 14 - 1 - 45
Γ. ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ('Υποστράτηγος)
Π α ρ α λ fj π τ α ι
VIII Λόχος Στρατηγείου
Δ /ντην Καλλιτεχ. Τμήματος Μεραρχίας
Συναγ. Κοτζιούλαν
55

3 /40 Συν /μα Ευζώνων
Κο ινοποίη σις
.Λαϊκήν Σκην1)ν VIII Μεραρχίας
Έπαρχ. Συμβούλιον ΕΠΟΝ Αρτης
Περιφ. 'Επιτροπή Αρτης
1 Γραφείον Μεραρχίας

xxxv

Φυλακές " "Αη-Κοσμa " Γιάννινα

•

•

Διά τήν 'Ακρίβειαν
Τό 1 Γραφείον
Λάζαρος Παπάζογλου
Ταγ/ ρχης Πεζικοϋ

ΧΧΧΙΙ

τηλεφωνικ&ς
Άριθ. 827 /2 1 . 1 . 45 ώρα 1 2.30
έπείγουσα
Γραφ. 1
24 Συν/μα.
Έκτελέσατε έπειγόντως τήν ύπ' άριθ. 1 1 784/25 . 1 1 . 44 Δια
ταγήν μας stop Βραδίτης άδικαιολόγητος sto p Αuτη ύπεμνή
σθη καi διά της 225 /6. J .45 Διαταγής μας stop.
Vlll Μεραρχία
ΗΡΑΚΛΗΣ
Κοινοποίησ ις.
Χ ταξιαρχία (τηλ /κ&ς)
Διά τήν άκρίβειαν
Καλλ. τμήμα Μεραρχίας (έγγράφως).
Τό 1 Γραφείον.
Λαζ. Παπάζογλου.
Ταγ /χης πεζ.
Χ ΧΧ Ι Ι Ι

Φρουραρχείον Πρεβέζης
Πρός
Τόν Συναγ. Κοτζιούλαν της Λαϊκής Σκηνής.
Παρακαλο()με νά κανονίσετε τήν εναρξη της παράστασης
ώστε νά τελειώνει στίς 8.30'. Διότι ή καθυστέρηση στό θέα
τρο πέραν της ώρας αυτης εlνε δχι ένδεδειγμένη γιά τους
συναγωνιστές που παρακολουθοϋν.
Πρέβεζα 10 - 2 - 45.
Τό Φρουραρχείον
XXXIV

'Αφιερωμένο στόν λαμπρό μας Συναγωνιστή Γι&ργο Κοτζιούλα
Ένας άγώνας τελειώνει
ενδοξος, ήρωϊκός,
μ' Cί.λλος άγώνας δένεται τώρα
ομορφος, άγγελικός.
Τ' δ.ρματα πάψαν νά βροντaνε,
οί f]ρωές μας τ' άφήσαν μέ τιμή,
μά χέρι μέ χέρι πάλι πιασμένοι
τραβο()ν στήν καινούργια γραμμή.
Λαϊκή κυριαρχία,
το() λαοϋ ό λυτρωμός ,
τοϋ φτωχοϋ ή σωτη ρία,
τ&ν τυράννων ό χαμός.
Γι&ργο, στό δρόμο που άνοίγει
ψάλε κι έσυ μ' άντρίκια όρμή,
νέος Τυρταίος δ&σε ζωή,
τά στήθη γιόμισε ρίγη .
Γ. Αυγερόπουλος
(Ίμος Αύγης)
Άρτα 24 - 2 - 45

1 9 /1 1 /45
'Αγαπητέ μου Συν. Γη&ργο
καi πολύτιμε φίλε.
Τό ξέρω π&ς δέν εlμαι καθόλου δικαιολογημένος ποϋ τόσο
άργησα νά σο() γράψω. Μά εlσαι τόσο καλός, ώστε θά μοϋ τό
συχωρέσεις.
Μέ μεγάλη συγκίνηση εlδα ξανά τήν Ήπειρο. Τόσες άνα
μνήσεις. Συναγωνιστές, Συναγωνίστριες, μάχες, σκοτοϋρες,
τρεχάματα, γλέντια c'.ιντάρτικα καi γιορτές, Λαϊκή Σκηνή,
τή δικi1 σου τήν άγωνία γιά τους ήθοποιούς, τή γωνιά στό
Βουργαρέλι που εγραφες τά Ι;ργα σου, τή στενοχώρια σου τη
μέρα που εφευγες, δταν γιά μιά στιγμη ήρθες καi μο() εlπες
πώς εχασες τό βιβλίο μέ τά eργα σου, άλλά καi τη χαρά σου
Ί<αί τή χαρά δλων μας δταν βρέθηκε, καi τόσα καi τόσα που
,ή ζωη τοϋ άγ&να μaς Cί.φησε άνεξίτηλα στη μν1Ίμη μας καί
τόσο ψυχικά μaς συνέδεσε.
Έτσι έδ& ξαναβρήκα τά παληά. Όλη τήν άξέχαστη άντάρ
τιιcη ζωή μας. Καi μέ τό Φάνη τόν Τσάκα καi δλους τους
Συναγ. μας ποϋ είμαστε στόν " "Αη-Κοσμa " λέμε, λέμε καi
δέ σώνονται. Ό Δήμου άπολύθηκε.
Συχνά σέ μελετaμε. Καi μέ πόση χαρά διαβάζομαι στά " 'Ελεύ
θερα Γράμματα " η στι'ν " Άγωνιστη " eργα σου. Καi σέ
καμαρώνουμε. Εlδα και τό ποίημα που εγραψες γιά μένα
δημοσιευμένο στόν " 'Αγωνιστή ". Σ' ευχαριστ& πολύ. Τό
κράτησα γιά νά τώχω ένθύμιο.
Έδ& δσο μπορο()με κοιτaμε νά περάσουμε τη φυλάκισή μας
πιό εύθυμα, άλλά καi πιό συναγωνιστικά. Είμαστε στριμω
γμένοι στους θαλάμους σά σαρδέλλες στό βαρέλι. Μά δέ
μaς λυγίζει τίποτε. Τό άγωνιστικό πνε()μα δλο καi άνεβαίνει.
Έχομε όργανώσει τη ζωή μας καλά. Καi συνεχίζομε τόν
άγ&να μας. Μέ διαλέξεις, μέ μαθήματα διάφορα, μέ θεατράκι
κάθε βδομάδα δικό μας, καi μέ ψυχαγωγία καθημερινη στους
θαλάμους. Μ& όμαδικό διάβασμα το() τύπου, κρίσεις άπάνω
σ' δλα τά ζητήματα, έσωτερικά καi έξωτερικά, μέ άπολο
γισμό δουλειaς κάθε μήνα, κριτικη καi αυτοκριτική, καi μέ
βάλσιμο της νέας γραμμής γιά παραπέρα . . Ή Έθνική 'Αλλη
λεγγύη μaς προσέχει πολύ καi δλος ό Γιαννιώτικος κόσμος.
.

'Αγαπητέ Γη&ργο
Περάσαμε εναν άξέχαστο καιρό άγώνων, μόχθων καi θυσι&ν
γιά τό πιό ώμορφο !δανικό. τη Λευτεριά το() Λαοϋ μας, Όσοι
τόν ζi1σαμε καi τόν πιστέψαμε καi άφοσιωθήκαμε σ' αυτόν,
συνδεθήκαμε μ& τους πιό άκατάλυτους δεσμούς, τούς δεσμούς
τούς συναγωνιστικούς. Τόν άγ&να αυτόν τόν συνεχίζουμε.
Καi θά τόν συνεχίζουμε μέ την πίστη στη Νίκη άκλόνητη.
Καi ή Νίκη δπου κι' δ.ν εlναι φτάνει. Έφτασε.
'Από τό Φάνη καi άπό δλους έδ& τους Συν. μας τους πιό
θερμούς Συν. χαιρετισμούς. Χαιρέτησε άπό μέρους μου δλους
τους Συναγωνιστές μας αυτοϋ.
Μέ βαθειά έκτίμηση καί άγάπη
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Σέ φιλ&
Γ. Αυγερόπουλος

Μ Ε ΡΑ ΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣ

ΝΑ Ε ΝΑΣ Σ Ω Σ ΤΟ Σ Ε Λ Λ Η ΝΑΣ !
Ο ΚΟΤΖΙΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ
Τής ΕΛΛ ΗΣ Α ΛΕΞΙΟ Υ
'Όταν δ Κοτζιούλας Ίjρθε κοντά μας, στήν παρέα μας, ήταν
�να καλοκάγαθο, σεμνό καί λιγόλογο πλάσμα. ΔΕ: μiiς συνέ
δεε τότε καμιά συγγενική 'ι) στενή φιλική σχέση. Κι &ψηνε άμέ
σως τήν έντύπωση τοϋ άνθρώπου πού ζεί συντροφιά μΕ: τ-)ιν
κατάθλιψη . 'Ήταν έξάλλου, παιδι τοϋ λόγγου και τ'ίjς ύπαί
θρου. Κι δ συγκρατημός του φαινότανε κάπως φυσικός. Αύτά
δταν γνωριστήκαμε . . . Ί-Ι παρουσία του δμως στήν 'Αθ·ήνα
&ρχισε άπο πολύ νωρίτερα.

Στο Λεξικο τοϋ 'Ελευθερουδάκη έργάζουνταν γύρω στο 1 9201 93 0 μιά δμάδα νέων, ώραίων το σώμα και το νοϋ. 'Όλοι γύρω
στά εrκοσί τους, πού άναδείχτηκαν και έξελίχτηκαν σε κορυφές.
Λέγανε τότε πώς δ 'Ελευθερουδάκη.ς ε!χε σπάνια ικανότητα νά
έκλέγει το προσωπικό του. Καί ε!χε έκλέξει , έπικεφαλ'ίjς τοϋ
έπιστημονικο - λογοτεχνικοϋ τμήματος, το Δημήτρη Γληνο
μl: συνεργάτες του το· Βασίλη Δασκαλάκη, το Γιώργο Λυδάκη,
τον Παντελ'ίj Πρεβελάκη, στούς δποίους προστέθηκε δ Γιώρ
γος Κοτζιούλας.
'Ένα μεσημέρι δ ΔασκαλάκΎJς άνάγγειλε στο λογοτεχνικο κό
σμ<- τ'ίjς Δεξαμεν'ίjς - δλοι μαζεύονταν μεσ·η μέρι βράδυ στο
φτωχομαγέρικο τοϋ Μπάρμπα Κι.�στα, δπου δ μέγας αύτος
εύεpγέτης τών Γραμμάτων, τούς εη:.εφε έπι πιστώσει κι δταν
άριά καί ποϋ πήγαινε στο Λιόπεσι, γιά. νά φέρει κρασί 'ι) τούς
μούστους, οι συγγραφικές Βόξες μας μένανε νηστικοί - άνάγ
γειλε, λοιπόν, πώς το πρωί στο Λεξικο ·)jρθε φοβερή αίμόπτυ
ση στον Κοτζιούλα και τον π'ίjραν εξω. ΔΙ:ν ξέραμε πιά τίποτ'
&λλο γιά το νέο παρά τήν αίμόπτυση. 'Άρχισε νά παραδέρνει
μέ τις στερήσεις, τήν άρρώστια και το &πληστο πόθο του γιά
σπουδές . Παιδί της ·Ι]πειρώτικης γ'ίjς εφερνε μέσα του κι αύτο
το συστατικό. Τή δίψα γιά μόρφωση πού κληρονομii το χώμα
τ'ίjς 'Ηπείρου στ:Ι: παι8ιά της.

Ό Αύγέρης, 'Ηπειρώτης κι αύτος και γιατρός, ρωτοϋσε κάπου
κάπου τι γίνεται δ Κοτζιούλας κ' εφερνε πληροφορίες: " Ε!ναι
στή Σωτηρία " . " Ε!ναι στήν Πεντέλη ". " Ε!ναι στήν Πάρ
νηθα " . . . 'Άλλο τίποτα. 'Εξάλλου δλοι παρα8έρνανε στά
βρόχια τ'ίjς ενaειας.

οι φυματικοί τ'ίjς Δεξαμεν'ίjς πέθαιναν. Πέθανε δ ποιητής Ρα
φτόπουλος, πέθανε το κορι•σόπουλο τ-ίjς παρέας, ή 'Άννα . . .
" 'Ωραία ή Μση άπο το παράθυρό σου " - τ'ίjς ε!χε πεί /:να
β � α3άκι δ γ ιατρός. " Νά 'ρχεστε, γιατρέ, νά βλέπετε 8υο
8υσεις . . . , .

Άπόμενε δ Κοτζιούλας και μάλιστα και συνέγραφε. Μέσα σέ
κείνη τήν κακοζωία άν βλυσε σάν �πο βουνήσια βρυ �ομάν� ,
,
�ου, το νερό της κατεβαινε ι πλουσιο,
αγνα, παγωμένο και καθα
ριο, ή συγγραφική φλέβα τοϋ Κοτζιούλα. Καί δέ σταμάτησε
παρά μέ τή στερνή πνοή του.

�

-Καί, καθώς δ Κοτζιούλας γενν·ήθηκε, άνδρώθηκε κι ώρίμασε
κάτω άπο άνοιχτούς ούρανούς - κοιμότανε σέ καλύβες .άπό
που διακρίνονταν τ' άστέρια - και εμεινε εξω άπο τίς έπιδρά
σεις τών ποικίλων και περίεργων ρευμάτων, πού έξακολουθοϋν
νά παρασύρουν και νά άποπροσανατολίζουν τούς δσους γράφουν,
άπόμεινε και στή γραφή του άγνος κι άπέριττος. ΔΙ:ν άγάπησε,
άποφεύγει μέ φανερή άντιπάθεια το κάθε σχ'ίjμα λόγου, τήν κάθε
λέξη, πού θά μποροϋσε νά κάμει τή γpαφ·ή του φτιασι8ωμένη και
τάχα έντυπωσιακή. Και δ Γ.Κ. 8/:ν ε!ναι άπλΟς καί κατανοητος
άπο &γνοια τών έξελίξεων. Ε!ναι άπλος και κατανοητος άπο
σοφία και ένσυνείδητη προτίμησ·η. Τά Μσκολα οικονομικά
του τον ε!χαν ύποχρεώσει σε έπί ζω'ίjς θητεία στο εργο τοϋ
8ιορθωτ'ίj και τοϋ μεταφραστ'ίj . Έπικοινωνοϋσε λοιπον μΕ:
έκλεκτά κείμενα· ε!χε πάρει και το δίπλωμα φιλολογίας τοϋ
Πανεπιστημίου 'Αθηνών. Ε!χε γνωρίσει , ε!χε ζυγιάσει, καί
ε!χε άποφασίσει. Και οί πηvΕ:ς εμπνευσής του κι αύτΕ:ς δΕ:ν ε!
ναι άνασυρμένες άπο τά πολυ8αί8αλα σκοτά8ια τοϋ ύποσυνεί-

δητου, μά άπο τίς καθηv.-ερινΕ:ς εγνοιες και τις άνάγκες, πού
άπ' δλες τις πλευρΕ:ς καταπιέζουν και ταλανίζουν το δύσμοιρο
άνθρώπινο ον. Τέτοια ή ποίησή του, τέτοια ή πεζογραφία του,
τέτοιο και το θέατρό του, πού θά μiiς άπασχολήσει κατά κύριο
λόγο.
Παι8ί τοϋ θυμαριοϋ, τοϋ μελισσόχορτου και τ'ίjς ξέσκεπης στέ
γασης, σχε8ον κατά τρόπο φυσικο βρέθηκε μΕ: τή χιτλερική
θεομηνία τοποθετημένος μέσα στο άντάρτικο. Παι8ι τοϋ βου
νοϋ, μά και ψυχή με σπάνια άξιοπρέπεια και άνυπόταχτη,
εζησε έπιτέλους μέσα σ' �ναν κόσμο δικό του και κατά8ικό του.
Σ' αύτο τον άποφασισμένο λαό, δ Κοτζιούλας ένσωματώθηκε
σΕ: μιά ένιαία σάρκα. Τον ζοϋσε και τον άναπαράσταινε στο
πλούσιο εργο του. Ό Γ.Κ. ε!ναι ενας άπο τούς πολυγράφους
'Έλληνες συγγραφείς, τόσο μΕ: το εργο του το γνωστο καί
δημοσιευμένο, δσο και μl: το τεράστιο άνέκ/)οτο, πού εύτυχώς
εχει δλόκληρο 8ιασωθεί. ΜΙ: λεπτομερειακο διάγραμμα τ'ίjς
ζω'ίjς και τοϋ εργου τοϋ Γ.Κ. δl: θ' άσχοληθοϋμε. Θά μiiς το
προσφέρει, /:να πρόσωπο άπείρως καταλληλότερο, δ γιος τοϋ
συγγραφέα Κώστας Κοτζιούλας, φιλόλογος 8ιακεκριμένος και
συγγραφέας, δπως δ πατέρας του.
t(ΙΙ

'Όποιος θελήσει νά κάνει κριτική θεώρηση στο θεατρικο εργο
τοϋ Κοτζιούλα, θά πρέπει προτοϋ άρχίσει τήν έργασία του, νά
'χει καλά μελετήσει κι άμερόληπτα νά 'χει έμβαθύνει στά προ
λεγόμενα τοϋ r8ιου τοϋ συγγραφέα. Τά προλεγόμενα μiiς κα
τατοπίζουν οχι μόνο στο rδιο το περιεχόμενο τών εργων, πώς
δηλαδή τά έμπνεύστηκε και πώς τά εγραψε, κάτω άπο ποιες
περίεργες συνθ'ίjκες και πώς κυριολεχτικά, λαχανιαστά, τά
8ιατύπωνε. 'Αλλά φαίνεται πώς το ταλέντο διαλαλεί τήν πα
ρουσία του κάτω άπο ο!εσ8ήποτε συνθ'ίjκες. Ό καημένος δ
Ντοστογιέφσκι, τις περισσότερες φορές, εγραφε τις συνέχειες
τών μυθιστορημάτων του μέσα στο τυπογραφείο, δίπλα στο
πιεστήριο πού /)ούλευε, γιατι ή οικονομική δυσπραγία τον
ύποχρέωνε νά προπληρώνεται γιά κείμενα πού δέν ε!χε
γράψει . . .
'Αντιγράφω λίγες φράσεις άπο τούς προλόγους τών θεατρικών
τοϋ Γ. Κ. γιατί αύτές, καθώς ε!ναι γραμμένες ήμερολογιακά
μέσα στή ζωή τοϋ άντάρτικου, δίνουν ζωντανά, κάλλιο άπο το
πιο εντεχνο κείμενο, πιστά, συγκλονιστικές εικόνες ζω'ijς.
" . . . Κάθισα λοιπόν, μ' έκεϊνον το διαβολόκαιρο στήν &κρη
άπ' τή γωνιά και συμπώντας τά ξύλα πού εβγαζαν καπνό,
σκάρωσα στά γρήγορα ενα θεατρικο διάλογο μ/: τρία - τέσ
σερα πρόσωπα χωρίς 8ράση σχε86ν. Τοϋ εβαλα και τίτλο :
τ ο κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ο Ε ι κ ο σ ι έ ν α . . . ".
.. . . . άλλά γιά ν ά μή νομίσει κανεις πώς εrχαμε καλο φ αγία,
έξηγώ πώς το γεϋμα μας Ίjταν κανένα κουπάκι ξυν όγαλο,
κανένα κομμάτι ζυμαρόπιτα. 'Απ' αύτά ε!χαν, άπ' αύτά μiiς
δίναν . . . ".
.. . . . κοιμηθήκαμε σ' ενα άκατοίκητο σπίτι, στά σανί8ια, μέ
ψωμι πού εrχαμε μαζί μας . . . " .
" . . . Τ ά εργα πού παίχτηκαν άνταποκρίνονταν στή νοοτροπία
τοϋ κοινοϋ και ·)jταν γραμμένα ετσι πού νά έξυπηρετοϋν τον
άγώνα. Αύτο βγαίνει άπ' τή γενική δμολογία τών θεατών,
άπ' τ' αύθόρμητα γέλια, κάποτε κι άπο τά δάκρυά τους . . .
'Έτσι το πέρασμά τους &ψηνε πίσω σημά8ια έξέλιξης. Τά
κακοπάτητα έκείνα μέρη όργώνονταν δλο και πιο βαθιά, με
το άλέτρι τ'ίjς προό8ου . . . " .
" . . . ΣΙ: μιά έποχή δπου ή πολύμορφη άντί/)ραση προσπαθεί
με δλα τά• μέσα νά κηλιδώσει τον τίμιο άγώνα μας, Ιiχουμε
ύποχρέωση άπέναντι τ'ίjς ιστορίας ν' άποστομώσουμε τούς
συκοφάντες μέ τά γεγονότα . . . " .
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Κά.θε τόσο μέσα στο ήμερολόγιο παρελαύνουν μορφές άνθρώ
πων μέ τα όνόματά. τους, γνωστοί χαί &γνωστοι, στρατιωτικοί
μέ ψευδώνυμα, καλλιτέχνες χαί λογοτέχνες, συμπορευόμενοι
στον άγχαθερό δρόμο τοϋ άγώνα. Πολλοί χαμένοι 8ξω άπό
τα κρεβάτια τους . . . Δημ. Καραντώνης, Γιάννης Ζεϋγος ,
'Άρης Βελουχιώτης, Θέος, Καρβούνης, Κ. Καραγιώργης,
Δήμου, Γιολδάσης . . . Βασίλης Ρώτας, Κίσσαβος, Μπου
κουβάλας, Αύγερόπουλος, Ροβεσπιέρος . . . Σήμερα χαμένοι η
άγνοημένοι χι άναντάμειφτοι άπό τό έπίσημο χρά.τος . . .
'Η

πατριωτιχη �ξαρση χαί ή άνεβασμένη πίστη για λευτερια
στο άντά.ρτιχο, ύποχρέωνε τον Κοτζιούλα να γίνει διδάχο ς
τοϋ άγρότη . Καί τό χαθ'ijχον αύτό δΕ: θα μποροϋσε να πραγμα
τοποιηθεί πά.νω στά. χνάρια τοϋ Τσέχωφ η τίς άνέσεις τοϋ
Γκαίτε . 'Εδώ δ Γ.Κ. Θα δίδασκε τό άλφαβητά.ριο τ'ijς θεα
τριχ'ijς τέχνης στον &μαθο 'Έλληνα χωρικό. Οι δυσκολίες
του δ/:ν άγχά.λιαζαν μόνο την Ιiμπνευση και τη γραφη τοϋ
tδιου τοϋ Ιiργου, μα χαί τα συνακόλουθα μιiiς παράστασης
μέσα στις άητοφωλιΕ:ς των �ρημων βουνών, δίπλα στην Ιiν
δεια τών πάντων, άπό τα στοιχειώδη σκηνικά, μέχρι τό ψωμι
πού Θα μποροϋσε να στηλώσει τούς ξενηστικωμένους μαχητές
- ·ήθοποιούς. Εύτυχώς, μέσα τους όρθωνόταν �να άχαταμά.
χητο πατριωτικό φρόνημα, μια πίστη στο δίκιο τοϋ άγώνα '
πού μόνη -χύτη άντιπά.λευε χαί κατατρόπωνε τα δεινά.
Τό πρώτο �ργο τ'ijς συλλογ'ijς "Θέατρο στα Βουνα" �χει
τίτλο : "Σ τ ά χ τ ι α ρ η ς" . Ό Γ. Κ. τό χαρακτηρίζει "πα
ραμυθόδραμα" . Μ' αύτό τό �ργο δ 'Ηπειρώτης άπέβλεπε να
πεί μερικές μεγ&.λες άλήθειες, πού ή λαοσύναξη να τίς συλ
λαβαίνει στην άληθινότητά. τους χαί στίς τραγικές έπιπτώσεις
τους. Ποιος φταίει για την πολύμορφη, ισόβια χαχομοιρια
τοu άγρότη . Ποιος είναι , ποϋ δρii, πώς έχδηλώνεται ή παρου
σία τοϋ θείου στίς κακοδαιμονίες τ'ίjς άγροτιiiς. Πώς συγχέε
ται χαί καταλήγει έπι τό αύτό δ Θεός χαί δ σατανάς . . . τό
γραμμένο, ή μαγεία, τα ξόρκια, τα ξωτικά. . . . /)λα μαζι γί
νονται τροφη μιiiς :χαρ ιτωμένης σάτιρας, πού διδάσκει χαί
�ντεχνα άφυπνίζει τό σκοτισμένο νοϋ. Δέν ε!ναι �ργο μιiiς
ξεκάθαρης έξελισσόμενης ύπόθεσης. Ε!ναι ξυπνοί διάλογοι,
σχεδόν &σχετοι μεταξύ τους, άνάλογα κάθε φορα μΕ: τη διδα
χτιχη πρόθεση τοϋ συγγραφέα. 'Υπάρχει χ' �νας άχνός έρω
τιχός κρίκος, tσως για να μην άποξενώνουνται έντελώς τα
έπι μέρους κομμάτια, tσως άπό ύστεροβουλία, για να χρυσώ
νει τα διδαχτικά χάπια μέ τόν �ρωτα τοϋ Στά.χτιαρη μέ την
Άρχόντω . Φυσικό ε!ναι να κρατάει τό άθώο άχροατήριο σέ
άδημονία, για τό τί θ' άπογίνει μ' αύτούς τούς δυό, τη μια
μεγαλοχυρα τοϋ χωριοϋ και τόν &λλο, τό φτωχαδάκι . . .
Τελιχα δ συγγραφέας χαρίζει στό άχροατήριο τη χαρα τ'ίjς
παντρειiiς τους χαί τή χαιρεκακία τους για τό χρηματικό ξε
πεσμό τοϋ άφεντιχοϋ χαί πατέρα τ'ίjς 'Αρχόντως.
" Ό

Δ α σ ι χ ό ς " εϊναι Ιiνας σατιρικός διάλογος, οπου
ξεσκεπάζεται ή "άγαθοεργός" δράση τ'ίjς έξουσίας. Ό Δασικός
τρομοκρατεί τό χωριό μέ τίς άπειλές του. Κι αύτοί ύποχω
ροϋν, τόν λαδώνουν, για να γλυτώσουν την καταγγελία. Μαντεύ
εται ή έπιτυχία πού θά 'χε στα χωριά.

" Ό Ί π ε ύ θ υ ν ο ς ". 'Εδώ έχτιμοϋμε τη ψυσιχότητα χαι
τη ζωντάνια τοϋ διαλόγου, την άπόδοση τ'ijς ψυχολογίας τοϋ
κόσμου. Την καχυποψία τοϋ χωριχοϋ, τις στερήσεις μέσα στις
δποίες μάχονταν οι μαχητές και τόν έπιδέξιο χειρισμό των
έπιχεφαλ'ijς, μέσα στις πολυάριθμές τους ύπευθυνότητες.
" Ή π ε ι ρ ώ τ ι σ σ ε ς ". 'Ύμνος στόν άγώνα, δοσμένος
πειστιχα και άπλοϊχά. Μα μ/; τόση άλήθεια, πού δ άναγνώ
στης συχνα ·δακρύζει. 'Από τό προσκήνιο περνοϋν ISλοι οι
άντιπροσωπευτιχοί γυναικείοι τύποι. ΔΙ:ν ε!ναι θέατρο μ/:
άντιτιθέμενους τούς διαλόγους. Ε!ναι προβολη διαφόρων τύπων
μ/; συνδετικό τους χρίχο τη συμβολη στον άγώνα.
'ψ

·η μ α γ μ ό ς " . 'Εδώ δίνεται ή εtχόνα τ'ijς ρημαγ'ijς τών

�
Δυό φωτογραφίες μέ τό ήθος κάί τό ϋφος τοiί 1925. �Ανω :

ΛΊ6φορτος στήν 'Αθήνα ό Κοτζιούλας, φοιτητής καί ποιητής,
ατή γωνιά Πανεπιστημίου καί Κοραή, γύρω στά 1927. Κάτω :
Ό Γ. Κοτζιούλας, δεκαοχτώ χρονώ, άκαδημαϊκός . πιά πο
λίτης, μέ δυό aλλους ήπειρώτες φοιτητές τοiί " 'Αθήνησι ", σέ
φωτογραφείο τής έποχής. Καθιστός, Ι. Σιδηρ6ποvλος τής
Νομικής καί, ορθιος, Στ. Χατζηκυριάκος, τής ' Ιατρικής

χωριών. Μέ τον τρόπο πού δίνεται προηγούμενα ή συμμετοχη
της γυναίκας . Δηλαδή �νας �νας &π' οσους γλύτωσαν, μπαίνει
Ι!ντεχνα στη δράση και προσφέρει στην καταλυτιχ·η εtχόνα
τη /Jική του περίπτωση. Δεσπόζει ή χτηνω/Jία τοϋ κατακτηήj
κα ί το &ντιπάλαιμα τοϋ λαοϋ στο &ντάρτικο πού ε!ναι ή μόνη
έπιβαΧΧόμενη Χύση .
"Ί' ά π ά θ ·η τ ώ ν Έ β ρ α ί ω ν". Θέμα, ή προσχώρηση
τών 'Εβραίων στο &ντάρτιχο κι δ σωσμός τους. Ε!ναι έργάκι
&/Jύνατο. Τοϋ λείπει το χιοϋμορ καί τ' &λληλοπειράγματα τοϋ
/Jιαλόγου, πού χαρακτηρίζουν βασικές &ρετές τοϋ Γ. Κ. Ό
/Jιάλογος ε!ναι πλα/Jαρός, γιατί τά &ντιμιλ·ήματα φαίνουνται
καθαρά πώς �χουν μπεί κατά παραγγελία.

" Ό Ά κ α τ ά δ ε χ τ ο ς " ε!ναι κα)>)j σάτιρα τ-Ίjς ψυχο
λογίας τοϋ χωροφύλακα.
" Ό Ά σ τ υ ν ό μ ο ς " . Σίγουρα το καλύτερο �ργο της
συλλογης. Αύστηρά συγκροτημένο. 'Η ύπόθεση προχωρεί με
τή /Jέουσα &ναγκαιότητα. Ό /Jιάλογός του ε!ναι &παράμιλ
λος. Ί-Ι σάτιρα ε!ναι έξοντωτική γιά τά τιποτένια έφευρ·ή
ματα τών όργάνων της τάξεως, t/Jιαίτερα στά χωριά. Καί
/Jίνεται σπαρταριστά. Καί τοϋτο γιατί τά ζωντανά στοιχεία
πού παραθέτει, τά γνώρισε δ (/)ιος. Ό τύπος τοϋ ώραίου
/Jασκάλου, πού δ &στυνόμος με τά ζωντόβολά του τοϋ έτοιμά
ζει τή συκοφαντική του έξόντωση, γιά νά πάρει προαγωγ·ή,
ε!ναι δ (/Jιος δ Κοτζιούλας. Ξέρουμε, /Jυστυχώς, το δράμα
του. 'Όταν έξαντλημένος, μl: μικρο παι/Jί, &νασφάλιστος κ �
&πειλούμενος ύπογράφει δ·ήλωση . . . καί μόνο κοντά στά
ζε�τά λόγια τοϋ ά;γνοϋ Ρώτ;-ι βρηκε στήριξη γιά ν' &ντέξει
στης συνείδησης την τρικυμια . . .

"Ξ ύ π ν α, Ρ α γ ι ά ! " .Φανταστικο κομμάτι. 'Όνειρο. 'Εμ
φανίζεται δ Καραϊσκάκης και σε κουβέντα με το Μπάρμπα
Λιόλιο, παροτρύνει τον κόσμο στον &γώνα . 'Η πρώτ·η σκηνη
ε!ναι καλή στην �μπνευση καί ζωντανή στο διάλογο. οι έπό
μενες ε!ναι βιασμένες, &λλά προς το τέλος ξανά &νεβαίνει
το έν/Jιαφέρον.

" Ό Π ρ ο δ ό τ η ς " ε!ναι �να �ργο οπου &προχάλυπτα,
σχεδον έπίτη/Jες, ή γραφή ε!ναι χηρυγματικ·ή. Ό συγγραφέας
έπιθυμεί νά έκθέσει δρισμένες καταστάσεις τοϋ &γώνα, γιά
ένημέρωση και προστασία . Δίνει τον τρόπο πού δρα ή προ
δοσία. Ί'ο �ργο, παρόλη τή φυσική του έξέλιξ·η, το διαφωτι
στικο /)ιάλογο, δεν ε!ναι νευρώδες. οι στιχομυθίες ε!ναι παρα
θέσεις γνωμών χι οχι &ντεγχλήσεις ένος πεισματωμένου δια
λόγου. Ί'ά ποιητικά ιντερμέδια, οπως ο)>η ή ποίηση τοϋ Γ. Κ . ,
ε!ναι καλο/)ουλεμένα.
"Κ λ ε φ τ ο β α σ ί λ ε ι ο". Συλλαβαίνουν �ναν 'Ε/Jεσίτη χαί
τον διαπομπεύουν. Ί'ον πιάνουν κλέφτη έπ.. αύτοφώρω, μ/:
λίρες, με κλεψιμέικα χρυσαφικά . . . τοϋ τά παίρνουν και έ
νισχύουν το συσσίτιο τών παι/Jιών.
" Ό � ν α ς κ α ι ο ι π ο λ λ ο ί". Δίνεται ή μεταστροφή
το? π�ε�ματι�οϋ &νθρώπου, 7;ού βγαίνει &πο ;ον Πύργο του,
,
για να ενωθει μέ το λαο και τα, προβληματα
του.

" Ό Κ ο μ μ α τ ά ρ χ η ς ". Χάνει τΊjν ύπόληψή του έξαι
τίας της διαγωγης τών θυγατέρων του. ΊΌ θέμα και οι πα
ραφυάδες του δέν πείθουν. Δέν �χουν γερ·J� θεμελίωση.

" Ό Έ π ι μ ε λ η τ ή ς " . Μοιάζει με διήγημα. Περιγραφές
&πο μικροπονηριές και μικροαλληλοεπιθέσεις. Ή τραγική
"συμφεροντολογία" τοϋ στερημένου το ψίχουJ.. ,. γιά ν' &πο
σπάσει /) ύ ο σύκα, μ ι ά κουταλιά μέλι, & :ι. α -: ο /)ράμια
�

Μιά μικρή ίστορlα ζωής καί θανάτου : Ό Γιώργο;; ](ιιτtιοι;
λας, έξαιτlας τfίς aρρώστιας του, έμε1ιε παλιά dέ καλύβια rττή�•
Πάρνηθα. 'Αργ6τερα, έστησε καλύβι στήν Πεντέλη, μέ μο1ια
δική συντροφιά τόν πιστ6 του σκύλο ' Αράπη. Τίς χειμω1ιι άτικες
κρύες νύχτες, τό σκυλί κοιμ6ταν στά π6δια του γιά νά τό11
ζεσταlvει . Μιά τέτοια νύχτα, ό Ποτζιούλας ε lχε γράψει τή συγ
κλονιστική έπlκληση : " Πρ6φτασε κ' έλα, ώ a1ιοιξη καλή, σέ
περιμένουμε έγώ καί τό dκυλί " ! 'Η Χωροφυλακή, δμως, δέ
συγκινιέται aπό ποlηdη. Γι' αύτή�ι, ό Κοτζιούλας συγκέντρωνε
δλα τά κακά : ήτωι φτωχ6ς, κομμ.ου1ιιστής καί τίμιος! Επρεπε
νά τιμωρηθεί. Παί τού σκοτώσαν δ, τι πιότερο aγαπούσε : τόι•
πιστ6 του 'Αράπη . . . . 'Η φωτογραφία δείχνει τήιι aφοσtωσή τους
•
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γάλα . . . μέσα στην Ε:σχατη f!λλειψ·η. Πέρα άπο την παρου
σίαση χαρακτήρων κυριαρχεί ή διεξαγωγη ένδς άγώνα άπο
μάχη συναποκομίζοντας μόνο
μαχη �ές πού προσέ�χον ται σ
τις σαρκες τους . και τα, όστα τους.

;Ίι

tllΙ

Τά. Θεατρικά. f!ργα τοϋ Γ. Κ. Ε:χουν, /\πως ε!ναι και φυσικό,
κο ;νά. τά. βασικ� χαρακτηριστικά. Κοινές τtς άρετές, κοινές
, αδυναμιες.
,
και τις

Μεγάλη άξία συγκεντρώνουν στη γλωσσική τους διατύπωση .
Ό Γ.Κ. άναδείχνεται μεγάλος 8άσκαλος τ'ίjς λαϊκής γλώσ
σας. οι γλωσσολόγοι μας Θ' &ξιζε νά. μελετήσουν εtδικά. αύτδ
τον άπίθανο γλωσσικο πλοϋτο τών Ε:ργων του και τον άβίαστο,
φυσικο τρόπο πού προσφέρεται αύτος δ πλοϋτος. Ό Ρώτας,
μεγάλος 8άσκαλος κι αύτος τ'ίjς γλώσσας, Ε:τσι ·μιλάει γιά.
τη γλώσσα τοϋ Γ.Κ. : " Ή γλώσσα τοϋ Κοτζιούλα καt στά.
ποιήματά του καt στά. πεζά, ε!ναι γνήσια λαϊκιά. νεοελληνικη
γλώσσα, φαινόμενο άσυνήθιστο στά. όίφθονα κείμενα τών νεο
ελλ·ήνων λογοτεχνών, πού συνήθως ε!ναι καt φτωχά. καt έπι
τηδευμένα, ή γλώσσα τους ε!ναι διαμορφωμένη άπο την
καθαρεύουσα . . . " Κι δ Ρώτας προσθέτει " . . . ε!χε συνείδηση
λαϊκιά, δηλαδη δ κόσμος του καt ή πείρα του ·)jταν οι όίνθρωποι
τοϋ βουνοϋ, τής στάνης, τής άγροτιCiς . . . άλλά. έρωτοτροποϋσε
κ� t μέ τούς .άνθρ � πους τών γραμμάτων, πού άποζητοϋσε
την παρέα τους . . . , .
'Άλλη άρετη τοϋ Γ.Κ. άλληλένδετ-η μέ την προηγούμενη,
γιατt κι αύτ·fι άφορii τη μορφή, είναι το χιοϋμορ. οι διάλογοι
βρίθουν σέ άπανωτά. Ε:ξυπνα πειράγματα καt λογοπαίγνια,
κάνοντας τη στιχομυθία παιχνϊδιάρικη καt άλαφριά. Μέ τον
τρόπο αύτό, τον τόσο οικείο στούς άγρότες μας, το άκροατή
ριο σχημάτιζε όίμεση καt άκριβη. εtκόνα τών χαρακτήρων,
άπο τον εύχάριστο δρόμο τής σάτιρας.
Τρίτο κοινδ στοιχείο τών Θεατρ.ικών τοϋ Γ.Κ. ε!ναι δ διδα
κτικος στόχος. Ζεί τη ζωη τοϋ άντάρτικου. Κάθε μέρα σκον
τάφτει σέ άντιλήψεις έπιζ·ήμιες, άπηρχαιωμένες καt κάθε φορά.
συγκεκριμενοποιεί άπδ ε:να έχθρό, πού πρέπε ι νά. yίνει δ στό
χος τοϋ έπόμενου ε:ργου . . . Το γεγονος αύτό, πού το ύπαγο
ρεύει μιά. ύψηλη έπιταγη καθήκοντος, συχνά. άποβαίνει προς
ζημία τοϋ Ε:ργου. Θά. βρεθεί κάποιος νά. άντείπει πώς δέν ύπάρ
χει συγγραφέας, μεγάλος 'ή μικρός, πού νά. γράφει χωρtς νά.
διέπεται άπό κάποιο στόχο. Ί-Ι διαφορά, πού άποβαίνει σέ
βάρος τοϋ Ε:ργου, Ε:γκειται νομίζω στον τρόπο λειτουργίας
τοϋ στόχου. 'Όταν δ στόχος δέν τίθεται αύθόρμητα, ύπαγοpευ
μένος άπο έσωτερικη tσχυρη πίεση, άλλά. σά. δίδαγμα πού το
έπιβάλλουν έξωτερικοt παράγοντες, τότε , τtς περισσότερες φο
ρές, το Ε:ργο παίρνει τελικά. διδακτικη μορφη μη καταφέρνον
τας νά. καλύψει τtς προθέσεις του.
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'Ένα πολύτιμο στοιχείο τοϋ βιβλίου τοϋ Γ.Κ. όίσχετο άπο τά.
οιαδήποτε συγγραφικά. άποτελέσματα ε!ναι αύτο καθαυτό το
περιεχόμενο. Ό Γ.Κ. άνασταίνει άπό τά. σκοτάδια, οπου άνθελ
ληνικές ένέργειες ε:χουν Θάψει τtς πιο ήρωικές στιγμές τοϋ
άγώνα, άνθρώπους, γεγονότα, συνθήκες διαβίωσης, συγκρού
σεις μέ τον έχθρό, λα"ίκές νικηφόρες έξορμήσεις . . . Πού δο
σμένες άπο τό Γ.Κ. πού ή άκεραιότητα τοϋ χαρακτήρα του
καt δ σεβασμος στην άλήθεια άποτελοϋσαν βασικά. γνωρίσματα
τοϋ άτόμου του, άποκτοϋν καt την άξία ντοκουμέντων γιά. τον
άντιχιτλερικο άντιστασιακο άγώνα τοϋ 1 9fι. 1 - 1 9lι. fι. .
Σ το Θέατρο τοϋ Γ.Κ. f!στω μ έ τ η φανερη καt σκόπιμη Θεματο
γραφία του, ζοϋν καt άγωνιοϋν ψυχικές καταστάσεις. Ό Γ.
Κ. ύποδείχνει, στηλιτεύει, σατιρίζει, προβάλλει γιά. παραδειγ
ματισμό, η καt γιά. νά. προκαλέσει τον άποτροπιασμό, έκθέτει
σά. χειροϋργος, τό έλλ-ηvικο σώμα καt τις πληγές τοϋ άγώνα . . .
μά. τελειώνοτας το βιβλίο δέν άναφωνείς: T t μεγάλος ! Τι κατα
πληκτικος Θεατρικος συγγραφέας ! 'Αναφωνείς : Νά ! e:νας σω
στος 'Έλληνας πού ζεί καt δρii γιά. το f!Θνος. 'Οποίος tδανικος
στρατιώτης, στρατευμένος στην έλληνικη ύπόθεση 1
ΕΛΛΙ-Ι ΑΛΕΞΙΟΥ
�

Ανω : Ό Γιώργος Κοτζιούλας φτάνει dπό τήν ήπειρωτική
Πλατανούdα στήν Άθήvα κι uποθανατlζεται (1926). Στiι
μέση : Εύτυχισμένη στιγμή στήv dγαπημένη του Πεντέλη .
Κάτω : 1955, ό Κοτζιούλας οlκογενειάρχης, μ έ τή dυντρ6φιdσα τής ζωής του Εύμορφlα καί τό μοναχογι6 τους Κώdτα
w

ΕΡΓΟΒ ΙΟΓΡΑΦ Ι Α l(O T Z IOY Λ Α
2 3 Α ΠΡΙΛΗ 1909 - 29 ΑΥrΟΥΣΤΟΥ 1 95 6
Τοί5 ΚΩΣ ΤΑ Γ. ΚΟ ΤΖΙΟ ΥΛ Α
1 909 : Γέννηση (23 'Απρίλη). Πλατανούσα ' Ιωαννίνων. Ό
πατέρας του Κώστας, ταχυδρομικός διανομέας. Ή μητέρα
του Εuαγγελία, άπό οικογένεια κτηνοτρόφων. Πρώτο παιδί.
'Ακολούθησαν άλλα τρία.
1 9 1 6 - 1 9 1 9 : Πρώτα γράμματα στό δημοτικό σχολείο τοϋ
χωριοϋ του άπ' τό φημισμένο δάσκαλο Γ. 'Αράπη.
1 9 1 9 - 1 922 : Σχολαρχείο στό Καλέντζι, κοντινό μεγαλοχώρι .
1 922 - 1 926 : Γυμνάσιο στήν Αρτα.
•

1924 : Πρώτη δημοσίευση στίχων στήν έφημερίδα " 'Ηπει
ρωτική Ήχώ ".
1 926 : Έρχεται στήν Άθ1Ίνα. ( Καλλιθέα, Βάθη, Χαλάνδρι,
Δεξαμενή ).
1 926 - 30 : Συνεργασία στό " Μπουκέτο ". Πεζά καί στίχοι.
1 927 : Έγγραφή στή Φιλοσοφική Σχολή τοϋ Πανεπιστημίου
' Αθηνών.
1 9 3 1 : Μελέτη " Ό Στρατης Μυριβήλης κ' ή πολεμική λο
γοτεχνία ".
1 932 : " 'Εφήμερα ", Πρώτη συλλογή ποιημάτων.
1 93 1 - 32 : Συνεργασία στά " 'Ελληνικά Γράμματα ".
1 934 : 'Αρρωσταίνει άπό φυματίωση .
1 935 : Σανατόριο στήν Πάρνηθα.
1 936 : Σέ καλύβες στήν Πάρνηθα.
1 937 : Δουλεύει γιά λίγους μηνες σά δημόσιος όπάλληλος
στό Σανατόριο " Σωτηρία ". - " Σιγανή Φωτιά ", ποιήματα.
1 938 : Ταξίδ ι καί παραμονή στό Άγιο Όρος. 'Επιστροφή,
στήν 'Αθήνα.
1 937 - 39 : Συνεργασία του στά " Νεοελληνικά Γράμματα "
δπου, έχτός άπ' τ' άλλα, σέ συνέχειες, τό όδοιπορικό " Περι
δ ιαβάζοντας στό Άγιον Όρος ".
1 939 : Συνεργασία μέ τόν Κορδάτο στήν " 'Αθηναίων Πολι
τεία " τοϋ .'Αριστοτέλη . Κάνει τή μετάφραση .
1 938 : " Ή Δεύτερη Ζω1Ί ", ποιήματα. " Ό Γρίφος ", ποιή
ματα. "Σιγανή Φωτιά", Β ' εκδοση. Πτυχίο Φιλολόγου, τοϋ
Πανεπιστημίου 'Αθηνών.
1 939 : " Τό Κακό Συναπάντημα κι άλλα διηγ1Ίματα ".
1 940 : Θάνατος τοϋ άδερφοϋ του Γιάννη.
1 940 - 41 : 'Αθήνα - Πάρνηθα.

1 94 1 - 42 : Στό χωριό του, στήν Ήπειρο. Διορισμός του σάν
καθηγητή στη " Ζωσιμαία Παιδαγωγικη 'Ακαδημία " 'Ιω
αννίνων ποu δέν άποδέχεται .
1 942 : Θάνατος τοϋ πατέρα του, που ξεπάγιασε στά χιόνια,
την ώρα της δουλειίiς.
1 943 : Κυνηγημένος, περνάει τόν Άραχθο, στίς άνταρτο
κρατούμενες περιοχές της 'Ηπείρου. Γράφει ποιήματα καί
πεζά καί συνεργάζεται μέ τό " Ρ1Ίγα ". Πρώτη γνωριμία μέ
τήν Εuμορφία Σπύρου Κηπουροϋ, που θά γίνει γυναίκα του.
1 943 - 45 : Διευθυντής τοϋ Καλλιτεχνικοϋ τμ11ματος ΥΙΙΙ
Μεραρχίας Ε.Λ.Α.Σ. 'Ηπείρου. Γράφει ποιήματα έμπνευσμένα
άπ' τόν άγώνα. 'Οργανώνει τή " Λαϊκή Σκηνή ", θεατρικό
τμfjμα της Μεραρχίας καί μαζί μ' αυτη περιοδεύει άνταρτο
κρατούμενες περιοχές τfjς 'Ηπείρου, παίζοντας έργα του,
άπλά, έξυψώνοντας τό φρόνημα τοϋ άγωνιζόμενου λαοϋ.
1 945 : Στήν Τσαριτσάνη Έλασσόνας, δπου ξανασυναντίi
τήν Εuμορφία Κηπουροϋ. Λάρισα. Τσαριτσάνη. Άθ1Ίνα.
" Θεσσαλικό παζάρι ", πεζό.
1 940 - 46 : Συνεργασία μέ τή " Νέα 'Εστία ".
1 946 - 5 6 : Βιοπάλη . Διορθωτής σέ τυπογραφεία καί μετα
φραστής σέ περιοδικά.
1 946 : " Τρία ποιήματα προπολεμικά ". " Ό Αρης ", ποιή
ματα μέ σχέδια τοϋ Δημήτρη Μεγαλίδη. " Οι πρώτοι τοϋ
'Αγώνα ", ποιήματα.
1 947 : Συνεργασία μέ τό " Ριζοσπάστη " μέ άρχικά Γ. Κ.
1 949 - 1 955 : Συνεργασία μέ τά περιοδικά " Νέος Νουμίiς ",
·· Λογοτεχνικά Χρονικά ", " Ήπειρωτικη 'Εστία ", " 'Ελεύ
θερα Γράμματα ".
1 950 : Γάμος του μέ τήν Εuμορφία Κηπουροϋ. " Ποϋ τραβάει
ή ποίηση ; ", μελέτη .
195 1 : Γέννηση τοϋ γιοϋ του Κώστα.
1 952 : " Φυγή στή φύση ", ποιήματα.
•

1 954 : " 'Ηπειρωτικά ", ποι1Ίματα. " Καλεβάλα ", έμμετρη
μετάφραση .
1 955 - 56 : Μεταφράσεις : " · ΑΟλιοι ", " Παναγία τών Παρι
σίων", " Μεγάλες Προσδοκίες", " Δύσκολα Χρόνια ", " Μπέν
Χούρ ", " Τά Πανεπιστήμιά μου ", " Μαρία Στιούαρτ ".
1 956 : Νέες άρρώστιες. Θάνατος άπό καρδιά στίς 29 Αuγού
στου 1956.

Ή συμβολή τοϋ Γιώργου Ποτζιούλα dτό 'Αντάρτικο Θέατρο έδωσε μιά li.λλη διάσταση σ' δλο τό έργο

καί τή ζωή τον
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ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΝΕΚΔΟΤΗΣ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
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3. - 0 Θ. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙ Ο : Η ΕΥΤΥΧΙΑ Π ΟΥ ΓΕΜΙΣΕ Τ Η ΖΩ Η ΜΟΥ
Ό Γιάννης Σιδέρης, dφοϋ ξεκαθαρίσει πεζούς λογαριασμούς
ιιέ τόν Αlμ.Χ. κ' lνα δνό ι:'ίλλονς, φτάνει στό Θ6δωρο Σνναδι�ιό
καί τήν εύτνχία τοϋ Θεατρικοϋ Μουσείον. 'Αμέσως μετά, 1)
dφήγησή τον ξαναγυρίζει στό dρχικ6 της iJφος, μέ μιά. έξοχη
dναδρομή στά. φοιτητικά. χρ6νια τού '24, στά. καθηγητικά του
στήν έπαρχία καί στά. πρώτα θεατρικά. τον . . . άμαρτήματα !

Θ' άρχίσω τήν καινούρια παράγραφο, φέρνοντας πάλι τ'
δνομα τοϋ Ροντήρη . Όχι γιατi έπιθυμ& νά συνεχίσω τά δσα
θά 'χα νά π& έπιπλέον, παρά γιά νά όποδ1ιλώσω πώς, aν
έκείνος άνέχτηκε νά μέ πειράξουν οι άλλοι, γιά νά τόν δια
φεντέψουν, εΙχε, στό τέλος, ενα " δίκιο ". Τόν εΙχα πειρά
ξει, εστω, μέ τό δημοσίευμα έκείνο. Κακ&ς τό νόμισε, γιατi
δπως αuτός παρουσίαζε τό Σαίξπηρ - aς 1)ταν καi " έλέω
Θεοϋ " - κατά τήν Ιδέα του, ετσι κι δ καθένας εΙχε τό δι
καίωμα νά μ ή τόν θαυμάζει καί, aν τό μποροϋσε, επρεπε
καi νά τόν έπικρίνε ι !
Όμως μ έ τ ό Χουρμούζιο, τ ό πράγμα εΙναι διαφορετικό σ' αuτό θά 'θελα νά καταλ1Ίξω. Δέν τόν πείραξα ποτέ μου,
οuτε προφορικά - δπως, καμιά φορά, κανένας ξεστομίζει
άσυλλδγιστα κάτι τό έλαφρό, σάν καλαμπούρι (χωρίς, φυσι
κά, κι αuτό νά έπιτρέπεται). Ήtαν, - δικαίωμά του! - άρι
στερός. Ύστερα, τά παράτησε κ' εγινε δεξιός καi τi δεξιός . . .
- καi τοϋτο, πάλι, δ ικαίωμά του! 'Αλλά καi τοϋ καθενός δι
καίωμα νά μήν έπιθυμεί νά συλλογίζεται, παρά μέ φρίκη ,
τούς έξωμδτες καi μάλιστα μπροστά στήν κραυγαλέα άνταμοι
β1Ί τους! Προσωπική σχέση δέν έτυχε νά 'χω μαζί του. Δέ θά.
'τανε δυνατό νά γίνει κά't'L τέτοι ο : Τόν καιρό πού 1)ταν κομ� Τρι ανταεφτά. όλ6κληρα χρ6νια, νύχτα καί μέρα, ό Γιάν�ιης

Σιδέρης μοχτοϋσε γιά. τό Θεατρικό Μουσείο . Τόν τελευταίο
χρ6νο, κνριολεχτικά. ε lχε λιώσει άπό τίς άγω�ι{ες καί τούς
κ6πονς γιά. τήν έγκατάσταση καί τήν dνάπτυξή τον στό Πνευ
ματικό Κέντρο τοϋ Δήμου 'Αθηναίων. 'Άκαρδη μοίρα τού
στέρησε τή χαρά νά. ζήσει τά. έγκαί�ιιά τον. "Εγιναν τρείς
μήνες, μ6λις, μετά τό θάνατ6 τον. 'Αριστερά, μιά. συγκινητική
γωνιά τού Μουσείον : Τό καμαρίνι τού Αlμίλιον Βεάκη.

μουνιστής, δέν ετυχε νά. 'χω φιλίες μέ τούς κύκλους του. Όταν
εγινε άφεντικό σέ άλλα πόστα, πάλι δέν εΙχα καμιά θέση ·
μιά. σχέση , ώστόσο, εΙχα μέ τό 'Εθνικό Θέατρο.
Στήν πρώτη δ ιεύθυνση τοϋ Γιώργου Θεοτοκδ., ετυχε νά διο
ριστ& στή Δραματική Σχολή τοϋ Έθνικοϋ, γιά τό μάθημα
τής ' Ιστορίας. Ήταν, τότε , Κυβέρνηση Πλαστήρα. Όταν
6.λλαξε ή κατάσταση, δέν εΙχα πιά τήν !tδρα μου. Ξαναήρθε
δ Θεοτοκδ.ς, πάλι μέσα έγώ. Ξανάφυγε δ Θεοτοκδ.ς, πάλι
εξω. Ύστερα, πάλι μέσα. Νά. διδάσκεις κάπου κ' ή θέση αυτή
νά 'ναι " πολιτική " ! Κι δμως, εΙχε καθιερωθεί κάτι τέτοιο!
Μιά, λοιπόν, πού 'χα διοριστεί έπi Πλαστήρα, δέ μποροϋσε
νά μέ θέλει συνεργάτη του αυτός ! οι μόνες, ώστόσο λέξεις
πού 'χα άνταλλάξει. μαζί του ήταν δυό τρείς φορές, δταν τό
Σωματείο 'Ηθοποιών εΙχε όργανώσει τήν " 'Ημέρα τοϋ Ήθο
ποιοϋ " κ' ε{χε καλέσει, μαζi μ' 6.λλους, καi tό Χουρμούζιο.
Ήρθε μόνο σέ μιά συνεδρίαση .
Δέν τοϋ ρίχνω Cίδικο πού δέ μοϋ 'δειχνε διάθεση γιά. φιλία.
Μ' εναν προλετάριο, καθώς έγώ, δέ θά τοϋ έπιτρεπότανε νά
διατηρεί πιά. σχέσεις καi οικειότητες. ΕΙχε παρουσιαστικό
μεγαλόπρεπο, καθώς θά. θυμόσαστε. Έδινε ηΊν έντύπωση
ένός 6.ντρα βαρύ - σά. νά 'σκυβε, γεμάτος εγνοιες, κάτω άπ'
τή μοίρα του, που τόν εΙχ' ευνοήσει μΕ: τόσο μεγαλείο καi
τόν ε{χε φορτώσει μέ τόσα καθ1Ίκοντα καi τόσες ευθύνες,
δίνοντάς του " άνυπολόγιστη ", καθώς θά πίστευε, σημασία
γιά. τό ρωμέικο. Στό βάθος του, θά. διαισθανότανε πώς δέν
τοϋ 'χα τήν παραμικρή έχτίμηση . Όταν διάβαζα τ' 6.ρθρα
του, τά όπογραμμένα μέ τό Αiμ . Χ . , έγώ έβλεπα τό παλιό
του ψευτόvομα 'Αντρέας Ζευγδ.ς! Φυσικό εΙναι ο[ άντιλ1Ίψεις
τοϋ άνθρώπου ν' άλλάζουν. Όμως. δχι μ' αυτό τό ρυθμό
καi μέ τέτοιες έπιπτώσεις.
Μή έχοντας, λοιπόν, καμιά. έπιθυμία γιά νταραβέρια μαζί
του καi μή έχοντάς τον πειράξει ποτέ μου, α!σθάνθηκα έκ
πληξη δταν τόν είδα στήν πόρτα τοϋ γραφείου του, στό και
νούριο χτίριο τής έφημερίδας tου, κι άντi γιά τήν πρεπούμενη
άπάντηση στήν ευχή μου : καλορίζικο τό χτίριο, ι'ι.ντίκρυσα
μιά θυμωμένη στροφή του πρός τά μέσα . Είχα πάει γιά κάποια
λεπτομέρεια μιδ.ς έκπομπής, που τύχαινε νά 'χω τότε στό

Ε.Ι.Ρ. καi που ό συντάχτης του, καί πολλές φορές αναπλη
ρωτής του στην κριτικ11, ό Κλέων Παράσχος, θά συνεργα
ζόταν έκτάκτως, κείν1ι τη φορά. Παλιότερα, χρειάστηκε νά
έπισκεφτΙΙ> τόν Κώστα Μουσούρη, στό σπίτι του. Στήν ίδια
πολυκατοικία 1'ιταν καi τό δικό του διαμέρισμα. τό μεγάλο
σπίτι τό 'χανε χτίσει Cίνετο κ' εΙχε eνα πλατυ χώλ, αμέσως
μετά τη βαριά σιδερένια έξώπορτα. Στό δεξi μέρος του χώλ,
ήταν τό ασανσέρ, στό βάθος. Δυό τρία πλατιά σκαλιά όδη
γουσαν πρός τό πολυ ώραίο, μαρμαροστρωμένο καί κατα
κάθαρο τουτο τμήμα του μεγάρου. τη στιγμή που Cίνοιγα
την έξώπορτα, έκείνος εβγαινε από τό ασανσέρ, απέναντί μου.
Ώσπου νά κατεβεί τά σκαλοπάτια πρός τήν έξώπορτα, ήταν
αρκετό διάστημα. Βέβαια, μέ εΙδε μέ τό πρώτο - κανένας
Cίλλος δέν 1'ιταν έκεί, τή στιγμή έκείνη· ούτε ό θυρωρός.
"Οταν διασταυρωθήκαμε, μέσα στό σπίτι τό δικό του, χωρίς
νά ντραπεί καθόλου τόν προστάτη μου Ξένιο Δία, μέ προσ
πέρασε δυσαρεστημένα, καταφρονετικά κ' ύβριστικά.
ΕΙπα πώς δέν είχαμε ανταλλάξει ποτέ δυό σωστές κουβέντες.
Κάποτε ώστόσο - δέν ξέρω πώς - μέ δέχτηκε σ' eνα cϊλλο
σπίτι του, μέ μιά βιβλιοθ1)κη κατάφορτ�ι από βιβλία. Αλλοτε,
κάτι μου ζήτησε στό τηλέφωνο σχετικά μέ τό Σαίξπηρ. του
'στειλα eνα ξένο περιοδικό πού 'χα γράψει κάτι. Μου τό
γύρισε μέ μιά ευγενικά γραμμέν1ι κάρτα του κ' ϋστερα, πάλι,
ξαναμμένη στροφή τής κεφαλής του στό αντίθετο μέρος,
δταν μέ συναντουσε . τόν πείραζε, νομίζω, πού βρισκόντουσαν
μερικοί νά γράφουν, αριά καl που, καμιά κολακευτική φράση
γιά μένα. Στό βάθος περιφρονουσε τό 'Ελληνικό Θέατρο,
σάν κάτι που ή κακή του μοίρα τόν εΙχε ρίξει ν' ασχολείται
μ' αύτό τό ανάξιο αντικείμενο. Εί5λογα δέν tπρεπε νά 'χει
συμπάθεια καi σ' δσους τό μελετουσαν. Όταν του τύχαινε,
μέ πολλή εύχαρίστηση &γραφε δυό τρείς μπηχτές σέ βάρος
•

μου καί, μιά φορά πού 'θελε νά έλέγξει τή δ ιοίκηση τοϋ
Θεοτοκa, μίλησε άσχημα, μίλησε Cίδικα καi για μένα, ένώ
προφανώς δέν εΙχε δ ιαβάσει τίποτα δικό μου.
τό 'χε φαίνεται , συνi1θεια, ν' αντιπαθεί δλους τρυς ανθρώπους .
Μέ τό συγγραφέα Θόδωρο Συναδινό δέν εΙχε ποτέ του
καμιά σχέσ1ι. Δέν αiσθανόταν γιά κείνον καμιά συμπάθεια
καi δέ λογάριαζε καθόλου αύτόν καi τά θεατρικά του &ργα.
Ή κρίσ1ι του γι' αύτά, f\τανε δικαίωμά του - αλλ' δχι μέ τiς
βαριές φράσεις πού χάραζε, κάθε φορά, γιά τ�)ν αξία τους,
τήν δποια. Αότό δέν ήταν κριτικ1) . Έφτανε στό λίβελο .
τόν τρόπο, Cίλλωστε, αότό άκολουθουν γενικότερα οι κριτι· κοί μας, χωρίς, δυστυχώς, καμιά έξαίρεση!
Όταν, μετά την ε!σβολ1) στην Κύπρο, ήρθε ό " Θεατρικός
'Οργανισμός " της κ' &παιξε στου 'Ηρώδη, τό Θεατρικό
Μουσείο διοργάνωσε μιά " Έκθεσ1ι Κυπριακου Θεάτρου ".
τά έκθέματα παρουσίασαν δ,τι εiχαμε νά δείξουμε τή στιγμή
έκείνη στους 'Αθηναίους, από τό σπαραγμένο νησί πού,
από χρόνια, εΙχε τή θέσ1ι του καi στήν πνευματική έξέλιξη
του έλληνισμου. Έπρεπε, βέβαια, νά προβληθοϋν καi τέκνα
του, πού 'χανε πάρει μιά θέση ξεχωριστή στό χώρο τής σκη
νής μας. Τήν ιϊποψη αύτή τήν κάλυψε ενα μεγάλο αφισο
πρόγραμμα τοϋ τ.Ν.Ρ. μέ αναγραφές των " τρωάδων ' ', στή
μετάφραση τοϋ Σάρτρ, μέ σκηνοθεσία του Μ ιχάλη Κα
κογιάννη καi τής " 'Ηλέκτρας " σέ σκηνοθεσία κι αότή
τοϋ Μιχάλη Κακογιάννη. Αότό τό πρόγραμμα, μπορεί νά
τό δεί κανένας καi τώρα, στό Ιδιο σημείο του χώρου
πού 'χε τοποθετηθεί καί τότε, στό Πνευματικό Κέντρο τοϋ
Δήμου, δπου καi τό Μουσείο μας. Παρόμοια έκπροσώπηση
αποτελουσε καi μιά αρκετά μεγάλη φωτογραφία τοϋ Χουρ
μούζιου, καθώς &βλεπε από ψηλά τοός έκθέτες, από τήν περίο 
πτη σκοπιά της ανάμεσα στiς ιϊλλες αναμνηστικές φωτογρα.

1939 : 'Η τελευταία ξέγvοιαστη προπολεμική πρωτοχρο1ιιά. Ή Μαρίκα Κοτοπούλη κ' οί δυό κορυφαίοι άρχισυιιτάχτες τής dθη
ναϊκής Δημοσιογραφίας : Ό Αlμ. Χουρμούζιος κι ό αύτάδελφός μας Δ ημήτρης Νίτσος. ]{' οί δυό ε lχαν dνακατευτεί μέ τό
θέατρο . Ό δεύτερος, μέ πολλή dγάπη. Μέ τή11 ίδια dγάπη πού τόν θυμίiται καl τό θέατρο, ivα μόλις χρόνο μετά τό θάνατό του

φίες τijς Έκθεσης. Άν ζοϋσε, τί άραγε θά σκεπτότανε, πώς
τόν φοβηθήκαμε καi θέλαμε νά τόν κολακέψουμε; Θά 'χε
μ�)πως τή γενναιότητα νά βρεί τή σωστή έξ1)γηση πώς ό
σεβασμός μας στά θεατρικά μας περασμένα δεν έπιτρέπει
στά προσωπικά μας αίσθi1ματα νά τολμ11σουν ποτέ καμιά
παραγνώριση; Άν είμαστε αυθάδεις κι άσεβείς άπέναντι
στη δουλειά μας, θά 'χαμε παραμερίσει πολλούς . Όμως,
τίποτα τέτοιο δέν εχει συμβεί ποτέ ! Ό " θυμός " μας δέν
ύπέταξε ποτέ τά " βουλεύματά " μας, γιατί - δσο κι iiν θέ
λουμε νά ζοϋμε τiς συνi1θειες τοϋ θεατρικοϋ βίου καi ηΊν
παντοτινή του συντρόφισσα, η)ν έμπάθεια, - ποτέ δέν τίς
άκολουθήσαμε, δχι έπειδ1Ί θά θέλαμε νά παραστήσουμε
τό χερουβείμ, άλλά μέ τί μοϋτρα θά συνεχίζαμε τό καθήκον
μας, μολυσμένοι άπό παρόμοια χυδαιότητα; Ποιά χαρά θά
'χε τή δύναμη νά μάς δώσει πιά ή 'Ιστορία; Πολλές φορές
6,τι μοιάζει μέ " άρετή " δέν εlναι παρά μιά πολυ πραχτικ1)
άντίληψη γιά η) ζωή καi μιά εϋλογη τάση γιά 6ποιον δέ
βάζει τόν έαυτό του κέντρο τοϋ σύμπαντος , γιά δποιον τοπο
θετεί τη γαλ1)νη της καρδιάς του πιό ψηλά άπό τή μνησικα
κία. Ό Χουρμούζιος εζησε τiς μέρες του μέ τιμές, μέ άπολαυές
καi θά μποροϋσε νά θεωρηθεί άπό τούς πιό ευνοούμενους .
'Οσο ζοϋσε δμως · γιατί, άπ' δσο ξέρουμε, 6ταν άποχαιρέτησε
τά έγκόσμ ια ούτε ή " Νέα 'Εστία ", πού τόσο τόν εlχε ύψώσει
καi πού τά δημοσιεύματά του στiς σελίδες ηις τά καμά
ρωνε, δέν ε'ίδαμε νά τοϋ τυπώσει κανένα της Χριστουγεννιά
τικο η άλλο ά.φιέρωμα. Τό " βαρύγδουπο " πέρασμά του
άπ' τ�) ζω1i μας, έξατμίστηκε κιόλας, χάθηκε. Ποϋ βρίσκεται ,
γ ι ά η)ν ιΊΊρ α, ή άνάμνησ1i του; Τό κοράκι τοϋ μύθου, κατά
τή γνώμη της μητέρας του της κορακίνας, δέν εlχε άφ1)σει
άμόλυντα τ' άφιερώματα των πιστων στούς βωμούς τους.
Νά 'χε άφήσει ό Χουρμούζιος άμίσητο κανέναν !
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Δέ θά μilς 1)ταν ευχάριστο νά μή φέρουμε τώρα στό νοϋ μας
καi τό Δημ1iτρη Γιαννουκάκ11, πού 1Ίταν δριμύς, όξύς καi
φαρμακερός. Θά έπικαλεστοϋμε, δμως ενα περιστατικό κείνο πού έμείς ξέρουμε, άφοϋ στά ίiγκατά. μας, εχουμε σκύψει
σ' αυτές τiς σελίδες - πού 'χει τ�) δύναμη νά γεμίσει μ' αισιο
δοξία κ' ένθάρρυνση τούς πικραμένους καi νά τούς θυμί
σει πώς ή άγνότητα δέ λείπει άπό τ�Ί ζωή : Τόν καιρό πού ή
'Εταιρία Θεατρικων Συγγραφέων εlχε κοινή στέγη μέ τό Μου
σείο τιις, τό Δημ1iτρη Γιαννουκάκη τόν συναντούσαμε πάρα
πολύ συχνά, γιατ' 1)ταν, χρόνια, ό Γενικός Γραμματέας της.
Στ' άλ1iθεια 1Ίταν περίεργος li.νθρωπος. Ό πατέρας του, φίλος
καi συνεργάτης τοϋ Ν . 1 . Λάσκαρη σ' όρισμένες θεατρικές
συγγραφικές έκδηλώσεις του, εlχε δεσμούς μέ κύκλους δχι
δημοτικιστικούς. 'Απ' τ�)ν άποψη αύτή, βρισκότανε κοντά
στην ιδεολογία τοϋ Σουρij , τοϋ Μπάμπη Άννινου, των άντί
θετων δηλαδή μέ τή γενιά τοϋ '80, καθώς λένε. 'Εκείνα τά
χρόνια, οί λόγιο ι δέν 1)ταν άπομονωμένοι . Ό καθένας εlχε
τό σπίτι του άνοιχτό γιά τούς άλλους, πιό πολύ τούς όμοϊ
δεάτες του, χωρίς νά λείπουν άπ' τά " σαλόνια " τους κ' ol
άντίθετοι - ό Ξενόπουλος π.χ., εχω διαβάσει, π1iγαινε στό
σπίτι τοϋ Αγγελου Βλάχου. Κι ό πατέρας Γιαννουκάκης,
εlχε τόν κύκλο του, 6που τά καλαμπούρια κ' οί άνευθυνό
τητες εlχαν τό θρόνο τους μαζί μέ τό μίσος πρός τούς νεοτε
ρισμούς.
Τήν " παράδοσ11 " αυτ�) ηΊ διατ�iρησε κι ό γιός Γιαννουκάκης.
Αυτ�) ρύθμιζε τά αiσθ1)ματα καi τίς πράξεις του η, τουλάχιστον,
τiς έκδηλώσεις του. Λογικά, λοιπόν, δέ θά 'πρεπε νά μέ θεωρεί
φίλο. Κανένα ιδεολογικό ταυτισμό δέ θά μποροϋσε νά βρεί
κανένας άνάμεσά μας. Όμως, δταν 1Ίρθε μιά κρίσιμη στιγμ1i ,
στάθηκε δίπλα μου μ' αυτοθυσία : Κάποτε, σέ περίσταση
πού κ' ή λέξη Ρωσία 1)ταν κίνδυνος μεγάλος, 1Ίρθε στά Γρα
φεία τής 'Εταιρίας ενα γράμμα, σταλμένο σέ μένα άπ' τό Σο
βιετικό 'Υπουργείο Πολιτισμοϋ. Μοϋ άνακοίνωνε, στά έλλη
νικά, 6τι θέλανε νά γράψουνε γιά τόν Ξενόπουλο σ' ενα Λε
ξικό τους, καi μοϋ ζητούσανε νά τούς γράψω κάτι σχετικό.
Τό γράμμα 1)ρθε σέ ιΊΊρα πού δέν iiμουν στό Μουσείο. Τό
πijρε ό Γιαννουκάκης, εκοψε τά γραμματόσημα καi - άντί
νά μοϋ τό δώσει καi νά κάνω μόνος μου καλά μέ τούς έπιστο
λογράφους - τό πέρασε στό Πρωτόκολλο καi μοϋ τό διαβί
βασε μέ ύπηρεσιακό eγγραφο της 'Εταιρίας Θεατρικων Συγ
γραφέων, γιά νά τό " ένεργήσω " - δπως λέγεται . 'Εκείνος
ήταν άπρόσβλητος . Ή ρετσινιά τοϋ " συνοδοιπόρου ", δέ μπο
ροϋσε νά κολλήσει σ' αυτόν, τό γνωστό λάτρη τής Δεξιάς.
Κι ό τότε :ιφόεδρος της 'Εταιρίας, ό Γιωργος Άσημακόπου•

Ό μεγuί.6ιτχιιμο.; Θt·6δωρος Σuι,uόιι•ό.; χ(!61ιιu τuλαιπώρησ�

τrί έλλψικό θέατρο σάιι πρ6εδρος ΟεατρικιίJ1• έπιτροπώv και'
διενθvιιτής διαφ6ρω11 θεατρικώ11 όργαιιισμώιι. Χρ6ιιια dπασχ6λησε τό θέατρο καί σά συγγραφέας. Ώστ6σο, τό μ6110 θετικό
πο� p· απ_ομεt1ιει , απ' ;1), �ωrι, καί ; ό εργο τον, εί1ιαι ή ιδ�a
που χε ·v dποχτησει κ η ΑΟη1ια το Θεατρικ6 της ΛΙ[ουσειο

λος, είχε τ�)ν ίδια " σιγουριά ", τήν έποχ1) έκείνη , σάν έντι
λω� δμοιος μέ τό Γιαννουκάκιι στίς ίδέες τίς πολιτικές, καί
τίς άλλες. Ό πρόεδρός μας, έγκάρδιος φίλος μέ τόν ύπουργό
ηΊς Δημοσίας Τάξεως, μπορω νά πω, στ' άλ1iθεια, πώς μο υ
εlχε καi κείνος μιά Θερμότατη συμπάθεια. Γιά μένα, 6σο κι
iiν δέν εlχα καμιά δράση, θίι μποροϋσε ώραιότατα νά δημιουρ
γ11Θεί μιά δυσάρεστη κατάσταση μέ κακές έπιπτώσεις, άφο\.>
ημουν δάσκαλος στ�Ί Μέση Παιδεία. Μέ τii διαβίβαση 6μως
τοϋ ρώσικου έγγράφου άπό τό Γιαννουκάκιι , 11 6ποια ένό
χληση γιά μένα εlχε άποσοβ1ιθεί. Γι' αυτό μίλησα γιά " αυτο
θυσία ". Χρησιμοποίησα μιά λέξη πού κείνος δέ Θά τή μετα
χειριζότανε, οϋτε Θά αiσθανότανε ετσι τ�)ν ευγένειά του.
'Εγώ τή δέχτηκα ετσι, καi γι' αυτό ή ευγνωμοσύνη μου συνο
δεύει η)ν άνάμνησ1i του.
Τοϋ χρωστάω καi κάτι Cίλλο πάρα πολύ σπουδαίο. Ό Δ�iμαρ
χος Ρίτσος ήταν φίλος του. Ό άρχιτέκτονας τής άναμόρφω
σης τοϋ παλιοϋ Δημοτικοϋ Νοσοκομείου, ό Κίμων Λάσκαρης,
φίλτατός μου έπίσης άπό χρόνια, μοϋ 'λεγε πόσο Θά 'Θελε
νά 'χτιζε ένα χτίριο γιά νά έγκατασταθεί τό Μουσείο μας.
Όταν δημιουργ1iΘηκε τό Πνευματικό Κέντρο τοϋ Δi1μου,
πείσανε τό Δήμαρχο πώς επρεπε νά γίνει αυτό πού 'y ινε δέν ξέρω πόσο χρωστιέται πιό πολύ, στόν ένα η στόν άλλο.
Τό Θέμα συζητήθηκε μέ τό σημερινό Πρόεδρο της 'Εταιρίας,
τό Δημήτρη Ίωαννόπουλο, καί μέ κατάλληλους χειρισμους
του, ή έγκατάσταση τοϋ Μουσείου eγινε μέ τούς καλύτερους
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δρους. Ό Γιαννουκάκης δέν εΙχε ι'iμεσα καμιά ώφέλεια .
Τόν όδήγησε, σέ άρκετό ποσοστό, ή συμπάθειά του σέ μένα
γιατί, βέβαια iiμουν ό πρώτος πού Θά αισθανότανε τή χαρά
τής εύνοϊκής αύτής λύσης.
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Τήν ίδέα γιά τή συγκρότηση το\J Θεατρικο\J Μουσείου τήν
εΙχε ό Θόδωρος Συναδινός, Πρόεδρος ηΊς 'Εταιρίας γιά
πολλά χρόνια, uστερ' άπό 'να ταξίδι του στή Βιένη . Άφο
σιώΘ1ικε στήν tδέα αύτή, μέ κάλεσε καi άνάΘεσε σέ μένα
τήν πραγματοποίησή της. Ύποση)ριξε τό Μουσείο μας
μέ τήν άγάπη καi μέ τήν εύστροφία του. ΕΙχε τήν [κανόηιτα
νά αίσθάνεται τή φιλία, ίσαμ' eνα όρισμένο σημείο πάντα.
Άν δ ιάβαζε κανέναν επαινο γιά μένα καi τό Μουσείο, δέ Θά
δυσκολευότανε καθόλου νά όργιστεί έναντίον μου καί ν' άπαι
η)σει νά στείλω στήν έφημερίδα μ ιά δ ιάψευση πού νά λέει
πώς εκαναν λάθος πιστεύοντας πώς εΙχα καί η)ν παραμικρή
ώφέλιμη έπίδρασ η , ένώ δλα τά 'χε πετύχει έκείνος . Μόλις,
δμως, καΘόμουνα στό άπέναντί του τραπέζι γιά νά γράψω
η)ν άπάντηση , Θά μ' έμπόδιζε. ΕΙχε πολλ1) καλοσύνη μέσα
του καί μιά βαριά αίσθηση μοναξιiiς. Τόν Εχουν έπικρίνε1
- δχι ι'iδικα - πώς τά Εργα του δέν τά χαρακτηρίζουν φρον
τίδες γιά η)ν έπεξεργασία τους. Ή βιασύνη στή συγγραφή
τους, εΙχε γίνει ό έκφραστικός του τρόπος. Όπωσδ11ποτε
δεν καθότανε νά κοπιάσει γιά τό χτένισμά τους - εΙχε καί
χωρίς αύτό τίς έπιτυχίες του - άλλά, καi πώς νά σκύψει
στήν έπεξεργασία, μέ τί κέφι καi πο\J νά βρεί καιρό; Ήταν
άναγκασμένος νά μ1) γράφει στό σπίτι του. Έγραφε πότε στά
γραφεία τής 'Εταιρίας, πότε στά γραφεία της Δραματικής
Σχολής τοϋ ΈΘνικοϋ, η δπου άλλο\J εβρισκε καταφύγιο,
μέσα πάντα σέ Θόρυβο κι άνΘρώπους νά μπαινοβγαίνουν.
'Εκεί μέσα, στόν ξένο χώρο, τό δημόσιο, εβαζε τίς κόλλες
μπροστά του καi τίς γέμιζε μέ σκηνές καi πράξεις. Ύστερα
διάβαζε τό κείμενό του στούς Θιάσους!
Στά θέματά του, συναντάει κανένας η) σύζυγο πού 'ναι ύπερ
βολική νοικοκυρά, ι'iρα βλαβερ11 , η πού άφ11νει τό σπίτι της
γιά διάφορες έλαφρότητες καί ξιππασιές, καί πού μ' αύτά
κλονίζει τήν οίκογενειακ11 της έστία, η πού στό τέλος τά
καταφέρνει καi γυρίζει στό σπίτι της, κι ό συγγραφέας tjρωας η) δέχεται θερμά μέ τό " Καλώς 1') ρθες "! Κάτω άπ'
αύτό τόν καημό, πού το\J σκόρπιζε τό νοϋ, δέ θά 'τανε δύσκολο
νά παραδεχτεί κανένας πώς ι'iν είχε τόν καιρό καi τόν τόπο
νά δουλεύει τά Εργα του, θά πετύχαινε ίσως νά άφ1)σει κάτι
πιό άνθεκτικό στό χρόνο. Δυστυχώς, αί>το δέν ε1ναι γνώρισμα
μόνο τοϋ Συναδινο\J. ΕΙναι κι άλλων θεατρικών συγγραφέων
μας πού, ή άνυπομονησία τής πρεμιέρας, η ή καταγωγ1) τους
άπό τή δη μοσιογραφία, τούς άπαγορεύει τό κέντημα τών
εργων τους. Τούς φτάνουν ο! γενικές γραμμές τής άρχικής
τους σύλληψης κι ό φόβος πώς θά 'ταν άπιστία στό ταλέντο
τους, Ciν δουλεύανε περισσότερο τίς έμπνεύσεις τους. Ό Συνα
δινός εΙχε πολλή άγάπ1ι στά δημιουργήματά του, κι δταν οί
κριτικές τόν βρίζανε σέ δ ιάφορους τόνους, εβγαζε τό παρη
γορητικό του συμπέρασμα πώς δέν ύπάρχει κριτική στήν
'Ελλάδα! Κάποιος, δπως ό ίδιος μο\J 'χε πεί, εδωσε στόν
" Καραγκιόζη " του τό μεγάλο επαινο πώς θύμιζε Σαίξπη ρ !
Τό 'λεγε καί τ ό ξανάλεγε, ένώ, γιά ν ά 'ναι κανένας ώφέλιμος
καi άξιόλογος συγγραφέας, δέν εΙν' άνάγκη νά " προσεγγί
ζει " τό Σαίξπηρ !
·

Τόν εΙχα συντροφέψει , μάρτυρας τής μοναξιiiς του τής φρι
χτής, άλ1)Θεια, πού τήν περνο\Jσε μακριά άπ' τό ώραίο γρα
φείο το\J σπιτιοϋ του καί, συχνά, τόν δικαίωνα γιά πολλά.
Στήν Κατοχή π.χ. δταν, μέσα στήν τραγική ζωή τής πείνας,
τοϋ τύχαινε κανένα κελεπούρι, γ ινόταν μονοφαγάς. Άν π11γαινες στό γραφείο του ση)ν 'Εταιρία κ' εβλεπες, δίπλα στά
καλαμάρια, ενα μπουκάλι μέ κόκκινο κρασί κ' ενα ποτήρι
ως τή μέση - παρά τήν άγάπη καί τήν παλιότερη έπιθυμία
τής παρέας στό κρασί - δέ Θά σέ κερνο\Jσε. Όχι γιατί δέ
θά 'χε πρόχειρο . . . ποη)ρι άλλά γιατί, ση)ν άγωνία ηΊς έπι
βίωσης πού 'χε κυριέψει τόν καθένα, θεωρο\Jσε τό κέρασμα
άπαράδεχτη γενναιοδωρία! Ή γυναίκα του, κόρη το\J Βλάση
Γαβριηλίδ11, ή γνωστή κοσμικογράφος Μονταίν, έξαιτίας
αύτής τής δημοσιογραφικής της ίδιότητας, 1Ίταν συχνά κα
λεσμένη σέ σπίτια το\J Κολωνακιο\J, δπου τά προπολεμικά
έδέσματα δέν ελειψαν ποτέ. Ίσχυε τότε στήν 'Αθήνα κ' ή
συσκότιση. Ό Συναδινός τή χρησιμοποιο\Jσε σάν πρό
φαση : Χτύπαγε τό κουδούνι τών πλουσιόσπιτων καί πάρα
καλοϋσε νά ειδοποιήσουν τή γυναίκα του νά κατεβεί γιά νά
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τή συνοδέψει . Τόν καλοϋσαν, βέβαια άπάνω. Δl)λωνε πώς
δέ μπορο\Jσε γιατ' εΙχε παρέα - έμένα, δηλαδή . Πολλές φορές,
μέ η) φροντίδα του γινόμουνα κ' έγώ ξαφνικά συνδαιτυμόνας
έκείνων τών άμφιτρυώνων! Ή καλή πράξη τοϋ Συναδινοϋ
δέν ήταν, δπως θά νόμιζε κανένας, εύχάριστη δουλειά γιά
τόν καθένα . Γιά τούς όμοίους τους, πού 'ταν συν1ιθισμένοι
στή γαστριμαργι κ1) άπόλαυση , άνάμεσα στό πεινασμένο
ρωμέικο, δέν παρουσιαζόταν κανένας κίνδυνος όργανικής
διαταραχής. Γιά τούς Ciλλους δμως, τούς λιμασμένους, ή
άρρώστια ήταν . . . άναπόφευκτη !
Έφυγε άπ' τή ζω1) χωρίς τίς τιμές πού φανταζότανε πώς τοϋ
tiξιζαν. Ή άρρώστια τόν εστειλε στόν tiλλο κόσμο. Θά πέ
θαινε - δπως καί κάθε tiλλος ι'iνθρωπος τοϋ θεάτρου - δέκα
φορές, Ciν μποροϋσε νά νιώσει τή σχεδόν άνυποληψία, πού
'ρθε μετά τό θάνατό του. Χαιρότανε πού, συχνά, σύλλογοι
έργατικοί παίζανε τόν " Καραγκιόζη ". Τώρα πιά, χωρίς νά
φταίει μόνο τό i::ρ γο, δέν παίζεται κι αύτό, καθώς πρώτα .
ΕΙχε " θεωρία " , ώραία έμφάνιση καi μο\J 'δινε εύχαρίστηση
νά τόν άκούω νά διηγιέται πώς ήρθε στήν 'Αθήνα, φτωχό
παιδο άπ' τήν Τρίπολη, καί πώς εφτασε μέ τόν κόπο του νά
γεμίσει τά κενά τής παιδείας του - aν κ' ο[ άρμοί φαινόντου
σαν, οί τρύπες δέν κλείνανε τελειωτικά - εΙχε γίνει καί
δ1ιμοσιογράφος, κ' είχε φτάσει καί στό ψηλό άξίωμα το\J
άρχισυντάχτη τής " 'Ακρόπολης ", δταν 1Ίταν διευθυντής της
ό πεθερός του, Βλάσης Γαβριηλίδης. Τόν εΙχαν περιζήτητο
σέ διάφορες μεγάλες 'Επιτροπές τοϋ Θεάτρου ('Επιτροπή
'Αδείας, Συμβούλιο Έθνικοϋ Θεάτρου, Διεύθυνση της Δρα
ματικής Σχολής του). 'Εκείνος μέ πήρε καθ1ιγητή της, άμέσως
μετά τό θάνατο τοϋ Λάσκαρη καί μέ ύrtόδειξη, καθώς κατα
λαβαίνω τοϋ ίδιου τοϋ Λάσκαρη πού, τίς τελευταίες μέρες
του, μέ κάλεσε καi μοϋ 'πε : "Τώρα πιά, θά 'σαι ό διάδοχός
μου ση) ΣχολlΊ ". Αύτό άκρι βώς μο\J 'χε γράψει καί γι' άφιέ
ρωσ η , δταν μοϋ χάρισε τόν Α' τόμο τής " ' Ιστορίας τοϋ Νεο
ελληνικο\J Θεάτρου " - τά τυπογραφικά του δοκίμια, πιό
σωστά.
Ό Συναδινός iiξερε κι άπό μουσική . Έγινε καί Διευθυντής
τ1Ίς ΕΛΣ, Ciν καί πολύ θά 'θελε νά 'χε γίνει τοϋ Έθνικοϋ.
Ό Θ6δωρος Συιιαδινός είχε τήν Ιδέα γιά τό Θεατρικό Μου
σείο. Παί τήν πραγματοπο{ησε, ι'ίλλωστε. Ό πρώτος, δμως,

πού τ' 6νειρεύτηκε φα{�ιεται. πώς 1]τα�ι 6 Jlιfιλτι.άδης Λ ιδωρlκης.
Βέρος λιδωρικιώτης κ' εϋζωνας άλλά καί . . . μονυελοφορών
κοσμικ6ς, ι'ίνθρωπος τώιι βασι.λέων καί τού " Βασιλικού "
θεάτρου ! 'Όπως δείχιιει κ' ή φωτογραφία, τό γραφείο του στό
" Βασιλικό " , ήτα�ι κάτι άνάμεσα σέ παραφορτωμένο καμαρ{ιιι
καί σt' στειι6χωρο θεατρικό Μουσείο ! Τό φωτογραφικό ύλικ6,
πο·ύ 'χε συγκεντρώσει, έχει κι6λας καταλ1)ξει στό Μουσείο

Όλη αύτή ή θλιμμένη ζωή του, πού δέν Cίφηνε μέ τό γέλιο
καί τήν εύφυολογία νά γίνει άντιληπτή , μέ γέμιζε πάντα μέ
κάποια άβεβαιότητα γ ι ' αύτόν, πού Cίλλο θά μπορουσε νά 'χε
γίνει κι Cίλλο ;;τανε. Τώρα πού τόν ξαναθυμίiμαι , καί κάθε
φορά πού πρέπει νά γράψω τ' όνομά του, μου συμβαίνει κάτι
περίεργο. Δέ μπορώ νά θυμηθώ καi νά τό γράψω σωστά τό
έπώνυμό του! Μέ πιάνει κάτι σάν άγωνία νά ξεχωρίσω τό
έπώνυμό του άπό τfjς 'Αννας Συνοδινου. Έκείν11 γράφεται
ΣυνΟδινου. ' Εκείνος ΣυνΑδινός. Κυττάω, αύτι'ι τή στιγμή ,
πώς τό 'χω γράψει παραπάνω. Αλλοτε γράφω τή δεύτερη
συλλαβή " νο " κι άλλοτε " να ", καi τήν τρίτη συλλαβή τή
γράφω, άνθρωπος φιλόλογος, πότε μέ γιώτα πότε μέ ήτα.
Καί ντρέπομαι γι' αύτή μου τήν άβεβαιότητα. Διορθώνω
τώρα, στά παραπάνω, τό παρόνομά του καί βρίσκω πώς δια
πράττω κάτι σάν άχαριστία πρός αύτό τόν (iνθρωπο : Μου
πρόσφερε μιά εύτυχία, δώρο πού γέμισε ηi ζωi1 μου, μέ ηiν
ίδέα του νά κάνουμε κ' έμείς ένα Θεατρικό Μουσείο.
•

Μετά τό Δεκέμβρη , πολλούς πού τά σπίτια τους εΤχαν κατα
στραφεί, τούς έγκαταστιiσανε σέ διάφορα Cίλλα σπίτια. Τουτο,
φυσικά, i)τανε δυσάρεστο . Τέτοιος λαχνός i:πεσε καi στό
σπίτι του Συναδ ινου, στ1;ν όδό Άσκληπιου. Γιά νά γλυτώσει
άπό τήν ύποχρεωτικ1i συγκατοίκηση , έγκατάστησε τούς
πρόσφυγές του στό Θεατρικό Μουσείο. Ή πράξη αύτιi του
στοίχισε τό άξίωμα του Προέδρου ηΊς ' Εταιρίας Συγγρα
φέων. Γρήγορα i:χασε ηiν iΊΎεο·ία της. Γι' αύτό μίλησα γιά
τή δυστυχία καί ni μοναξιά πού τόν κύκλωνε. Ο ί κατοπινοί
πρόεδροι, ό Γιοοργος Άσημακόπουλος κι ό Δημ1iτριις 'fωαν
νόπουλος, άγαπήσανε πάρα πολύ τό Μουσείο μας καί τό βοη
θ1iσανε νά ζήσει, &σπου νά στεριώσει στό Πνευματικό Κέντρο
του Δ1iμου. ' ίδιαίτερα ό τωρινός, πού άκούραστες καi γόνιμες
1)ταν ο! φροντίδες του, προπαντός ο! οικονομικές, ετσι πού
κανένας Cίλλος δέ θά 'φτανε σέ παρόμοιο άποτέλεσμα.
Ένα εύγενικό πρόσωπο μέ ρώταγε, τώρα τελευταία, γιατί
όμολογώ πώς τό Θεατρικό Μουσείο, άξίζει γιά μένα περισ
σότερο ά.πό τά γραφτά μου. Τό βρίσκω φυσικό : Τά δποια
γραφτά μου, τά προετοιμάζω βασανιστικά μόνος μου, κι
δταν δη μοσιεύονται έρεθίζουν, καμιά φορά, ni . . . φιλαρέσκειά
μου ! Μέ άναγκάζουν, τότε, νά πέφτω στό μεγαλύτερο σφάλμα,
καθώς νομίζω, νά περιχαρακώνουμαι-iiς εΤναι καί γιά λίγο
στόν έαυτό μου καί ν' άσχολουμαι μ' αύτόν! 'Αντίθετα, τό
Μουσείο μας, δέ μου ξυπνάει καμ ιά φιλαρέσκεια· εΤναι οί
Ιi.λλοι. Μοιάζε ι , βέβαια, κ' έκείνο μέ τό Θέατρο : ΕΤναι
δημιούργημα πολλών παραγόντων, μέσα σέ πολλά χρόνια.
'Από τό J 74 1 , όπότε χρονολογείται ή παλιότερη μετάφραση
Μολιέρου στά ' Ελληνικά - κι άπό τότε μπορουμε νά θεωρ1i
σουμε, πρός τό παρόν, πώς άρχίζει τό Νέο ' Ελληνικό Θέα
τρο - ό':ις αύτ1; τή στιγμ ή . Συγγραφείς, �iθοποιοί, σκηνο
θέτες, σκηνογράφοι καi Cίλλοι i:χουν συνεργαστεί γιά νά
όλοκλη ρωθεί αύτό πού λέγεται Σκηνή μας. Τίποτα δέ γίνε
ται μόνο του. Κι ό πιό έγωλάτρης καi κλειστός σκηνοθέτης
θέλει Cίπειρους σ-υνεργάτες . Μόνος του, μένει (iχρηστος κι
ά.χρησιμοποίητος. 'Ακόμα κι ό πιό βεντέτος πρωταγωνιση1ς
δέ βγαίνει μόνος του. Τί θά μπορουσε νά παίξει; Τό " Κριηi
ριο " του Π. Δημητρακόπουλου, τό γρiΊΎορα ξεχασμένο,
πού 'χει ένα πρόσωπο ; Καi πάλι, θέλει τούς τεχνικούς νά
του στήσουν τήν παράστασ η .
Τ ό Θεατρικό μας Μουσείο, στήν προσπάθειά του ν ά ξανα
ζήσουν τά περασμένα, άποχτάει μιά 1iθική άξία. Δέ δέχεται
νά χαϊδέψει κανένα " ξεχωριστό " Cίτομο. Έχει μ ιά τίμια
στάση, μιά 1iθικ1i : Ποθεί νά κλείσει μέσα του τόν πόνο καi
τό μόχθο, τίς χαρές καi τά δάκρυα τόσων άνθρώπων, νά τά
δεί καi νά τά προβάλει μέ τρυφερότητα, νά μήν ξεχάσει κα
νέναν καi νά ύμνήσει, κατά τήν άξία τους, δσους κι δ,τι i:χει
δίκαια κατακυρωθεί μέσα στήν κοινή συνείδηση . Τό Μου
σείο μας θά τό άντιπαθ1iσει μόνο έκείνος πού θά νόμιζε πώς
όλη του ή iiκταση , κι Cίλλη τόση έπιπλέον, θά 'πρεπε νά λι
βανίζει τόν άπάνθρωπο έαυτό του καi τήν άποθηριωμένη του
έγωπάθεια, γεμίζοντας κάθε γωνιά του μ' έκείνον. �Οταν μπο
ρέσει νά φτάσει τό σκοπό του, τίποτα δέ θά ύπάρχει πού νά
μήν ύπηρετεί τό σύνολο καi νά μήν τό έκφράζει . Τότε, τό
Μουσείο θά όρθώνεται , μέ δλα του τά άντικείμενα, ζωντανό,
άστραφτερό, θά φαντάζει έκείνο σάν αuτογέννητο καi θά
μπορώ νά τό χαρώ καλύτερα μέ τόν κάθε του έπισκέπτη .
Δ ιανύω τόσες φορές, κάθε μέρα, τό μfjκος του διαδρόμου
καi των μεγάλων αiθουσών του - τόσα . . . χιλιόμετρα! καi δέν α!σθάνομαι καμιά κούρασ11 ! Τά γραφτά μου, τά ξε
χνάω, μόλις δημοσιευτουν κ' ο! άναγνώστες τά δ ιαβάζουν -

Ό Μιλτι ιίδης Λ ιδωρίκης, ό σιδηρούς προσωπάρχης τοϋ " Βu
σιλικού ", μ' [1ιωι άπό τούς πιό πι στούς dυvεργάτες τού 'Εθ1ιι
κοϋ Θεάτρου, τό 1ιεαρό τ6τε •Αγγελο Τερζάκη, πού τό ύπηρέ
τησε, μέ ποικίλες άρμοδι6τητες, τριά·ντα όλ6κληρα χρ6vια

δσοι τελοσπάντων άποφαο·ίσουν νά τό κάνουν. ' Ενώ, ξεναγών
ώ, χαρά! - σάν �)θοποιός
τας έναν έπισκέπτη, αiσθάνομαι
έπi Σκηνi'jς, πού νιώθει στό παίξιμό του ήδονικ1; ηiν προσοχή
καi ηiν έπαφή μέ τό θεαηi ! Μόλις σημείωσα τήν προσφιλή
λέξ11 " 1)θοποιός " καί μου 'ρθε στό νου πώς, ένώ εΤμαι σα
ράντα τόσα χρόνια δάσκαλος �)Θοποιών, δέ μπορώ άκόμα νά
συλλάβω σωστά καί λογικά, iiν θά 'ταν δυνατό, τήν αίσθη
τική σημασία ηΊς λέξιις, π&ς ό Α i1 ό Β φίλος - δταν i:χει
τάλαντο, έννοείται - μέ κάνει, έν& βλέπω τή γνωστότατή
μου κίνησ11 κι άκούω η'Ί γνωστότατιι φωνή του, ταυτόχρονα
συμβαίνει άμέσως ή μεταμόρφωση κι ό φίλος γίνεται ένας
ξένος, ό Τjρωας του i:ργου, πιό δικός μας, σέ λίγο, άπ' τόν
Ιδιο τό φίλο μου τόν Α i1 τό Β. Γιά πρώτ�ι φορά τουτο τό
αισθάνθηκα δταν, έδώ καi περισσότερα άπό σαράντα χρόνια,
ή Μαρίκα επαιζε στό " Σιμούν ", έκείνη τήν " 'Αφρικανιi ",
τή θερμά έρωτευμένιι . Λίγο πρίν άρχίσει τό i:ργο, βρέθηκα
στό καμαρίνι της, στό θέατρό της, ηΊς 'Ομόνοιας, γιά κάποια
χάρη . Μόλις εΤχα τελειώσει τ�iν παράκλησi1 μου, θ' Cίνοιγε
ή αύλαία. Έτρεξα νά κατεβώ τά ενα δυό σκαλιά καί, γιά νά
μήν κάνω θόρυβο, χώθηκα στά μπροστινά καθίσματα, σέ ίση
σχεδόν άπόσταση άπό Έκείνιι - πού 'χε i)δη βγεί στή Σκη
ν1i - άπό κείνη πού τi'jς μιλουσα πρίν άπό 'να λεπτό. Στό
καμαρίνι της, βαμμένη σά μέ σπάτουλα, μέ παχύ στρώμα
χρωμάτων, 1)ταν όπωσδήποτε ή Μαρίκα. 'Από τήν πλατεία,
ήταν ή ήρωίδα, ή Άισέ! Τό μυστ1iριο τής θείας Τέχν1ις τοϋ
Θεάτρου ! Ό μελαγχολικός Εύάγγελος Παντόπουλος, καi ό
Cίλλος πικραμένος του Θεάτρου μας, ό Βασίλης Λογοθετίδης,
παρόλη τή διαφορά της κωμικότητάς τους, σκορπουσαν τό
γέλιο, τό πλούσιο γέλιο. Ή λυπητερή ψυχi1 τους, μέ τήν
έπιταγή του ρόλου, γινόταν κρουνός εύθυμίας καi χαρaς !
-

Ό Συναδινός εΤχε τήν iδέα τοϋ Θεατρικοί! Μουσείου καi τήν
εΤδε νά πραγματοποιείτα ι . Όμως, δσο ξέρω, δεν 1)ταν ό πρώ
τος πού τό σκέφτ�ικε. Ό πρ&τος ήταν ό Μ ιλτιάδης Λιδωρί
κης, Cίνθρωπος της καλ1Ίς παλιaς 'Αθήνας, στά τελευταία
χρόνια μιας περιόδου γιά τό Θέατρό μας, πού 'χε ξεκινήσει
άπό τά Ι 88n. μέ τiς έρασιτεχνικές παραστάσειξ των Άναχτό
ρων, στό θεατράκι τους. 'Υπηρέτησε τή θεατρική tδέα μέ
πολλούς τρόπους : όργανωτής έρασιτεχνικών έκδ1ιλώσεων,
θεατρικός συγγραφέας πρόζας κ' έπιθεώρησης, σκηνοθέτης.
Κορυφαία του στιγμή στάθηκε ή " 'Εταιρεία Έλληνικου
Θεάτρο.υ " ( 1 9 1 9) , τότε πού ό Φώτος Πολίτης, μέ τήν παρα
κίνησ1i του, άνέβασε τόν " Οtδίποδα Τύραννο " στή δική του

μετάφρασ η , μέ τόν Α!μίλιο Βεάκη . Ό Μ ιλτιάδης Λιδωρίκης
f\ τανε προσωπικός φίλος τοu Κωνσταντίνου, ζοϋσε άνάμεσα
σtούς κοσμικούς του καιροϋ του, άλλά καί μέσα στό άγωνι
ζόμενο Θέατρο . Άπ' αύτό πi;ρε τό Θάρρος νά προσεγγίσει
τό Φιί'>το Πολίτη πού κ' έκείνος Θά μποροuσε νά συγκατα
λεχθεί άνάμεσα σηiν " καλ1i " λεγομένη κοινωνία - όχι τήν
κοσμικ1ί πού είπαμε - γιατί ό πατέρας του, ό Ν ικόλαος Πο
λίτης, είχε μεγάλη Θέση στήν Άθ ιiνα σάν εξοχος έπιστι'1μο
νας της Λαογραφίας. Ό Μ ιλτιάδης Λιδωρίκης δέ ζοuσι;
στούς ίδιους πνευματικούς κύκλους μέ τό Φιί'>το Πολίτη, δέν
ήταν ξεκάθαρα δημοτικισηiς όπως έκείνος, κ' f\ξερε πώς 11
μεγαλύτερη έπιθυμία του Φώτου δέ θά 'ταν νά συνεργαστεί
μαζί του! Αύτός, όμως, σέ μιά σπάνια έξαρση, τόν προσκά
λεσε, όταν είδε πώς 1Ίtαν άπαραίtητος γιά μιά έξόρμηση καί
σίγουρα θά κοπίασε νά τόν έπιβάλει στι'1 ν, άντιδρασ·τική
πρός τά καινούρια, παρέα του. Αύτός όνειρεύτηκε πρ/i'>τος τό
Θεατρικό Μουσείο καί συγκέντρωσε καί λίγο ύλικό. Τό
'χουμε τώρα, τό τιμάμε καί μάς έξυπηρετεί.
Έχει γίνει π ιό πάνω λόγος γιά μερικούς, πού μπορεί νά μήν
ύπάρχει διάχυτ1ι κακ1i iδέα στό κοινό. Γιά τό Χουρμούζιο,
μάλισ·τα, έχω άκούσει πώς ή συμπεριφορά του, όταν 1Ίταν
Γενικός στό 'Εθνικό Θέατρο, ήταν εύγενική καί δέν τόν πεί
ραζε νά γίνεται εύχάριστος, άκόμα καί ώφέλιμος, σ·έ 1iθο
ποιούς καί σέ άλλους πού δούλευαν έκεί . Μέ όσους άσχολ1i
θ η κα, μίλησα άπό τή δ ική μου άποψ η , πιί'>ς τούς είδα έγώ,
στήν δποια σχέση τους μαζί μου. Θέμα τιί'>ν σελίδων αύτών εί
ναι - συχωρέστε με ν.ά τό Θυμι'1σω - 11 δικι'1 μου, προσωπική
άντίληψη γιά πρόσωπα καί πράγματα. Δέν έχω καθόλου ηi
γνώμη πώς δίνω ηiν πραγματική τους είκόνα, όλοκλη ρωμένη .
'Αλλά, πάλ ι , σκέφτομαι πώς γιά τό Χουρμούζιο είδικά, δέν
έκανα λάθος. Μ ου 'ρχεται στό νου 11 χαιρέκακη - ή άτόφια
κακ1i, 11 φαρμακερ1i διαγωγ1i του άπέναντι ο" ένα συνεργάτη
του, στόν Τάκη Μουζενίδ η . Είχε άνεβάσει μέ τό Τουρκικό
Κρατικό Θέατρο τόν " Οίδίποδα Τύραννο ". Τόν είδε 11 'Αθήνα
μ' εύχαρίστηση , καί γ ιατί ή παράστασ1i του ήταν εργο σκηνο
θέτη δ ι κοu μας, άκτινοβολία τής δικής μας τέχνης καί τεχνι
κής καί γιατί, πραγματικά καί μοιραία, θύμιζε μιά δουλειά
τοu " ' Εθνικοu " γενι κότερα, πού τή δεχόταν ενας άλλος
λαός. Αύτό, βέβαια, μπορεί νά 'πρεπε νά 'ταν γιά τόν καθένα
μας ώραίο, έπειδή πρόβαλε τιμητικά γιά μiiς καί χρήσιμα γιά
τούς γείτονες - τήν πολύχρονη πείρα πού 'χε άποχηiσει
τό Θέατρό μας - τό " 'Εθνικό ", σηiν περίπτωση αύτή μέ τήν καλλιέργεια της Τραγωδίας. Αύτός ό " Οίδίπους "
παίχτηκε καί στό Παρίσ'l. Δέν άρεσε, ένιί'> έλληνικές σκηνο
θεσίες Τραγωδιιί'>ν μέ δι κούς μας Θιάσους, είχαν προκαλέσει
θαυμασμούς καί βραβεία. Οί Τοuρκοι δέν είχαν ηίν καλή
αύτή τύχ η . Ό Χουρμούζιος, άρχισυντάκτης ηϊς " Καθημερι
νής ", εβαλε τήν είδηση στήν έφημερίδα του, χωρίς νά μα
λακώσει τή δυσμένεια της παρισι νfjς Κριτικής - τόν ίδιο
καιρό πού ό Μ ουζενίδης σκηνοθετοuσε, μ' δσες δυνάμεις
διάθετε στήν εντασή τους, ενα έργο στό Θέατρο πού ό κ .
άρχισυντάκτης διεύθυνε. Δημοσιογραφικό, φυσικά, καθi;κον.
Κανένας δέ Θά 'χε άντίρρηση νά τό δεχτεί. Όμως, έδιί'> δέ
φτάνει παρόμοια δ ι καιολογία, γιά νά περάσει καί νά ξεχα
στεί μιά τόσο φαρμακερή έκτέλεση " καθ1iκοντος "! Περισ
σότερο ήταν μ ιά " εύτυχία ", μιά θεμιτή εύκαιρία γιά νά πει
ράξει τόν άλλο - i:ίν καi άνθρωπο ηϊς δουλειάς του . Έχω
τήν ύποψία πώς ύπάρχουν κι άλλα παρόμοια θύματα. 'Εγώ,
όπωσδ1iποτε, είμαι συντροφιά μέ τό σκηνοθέτη πού, πολλές
φορές, έχω χαρεί τήν καλοσύνη καί τή φιλία του. 'Αλλά
καί ποιός δέ θά α !σθανόταν ηiν ύποχρέωση νά διαμαρτυρηθεί
καί νά σιχαθεί μιά πράξη σάν κι αύηi τ ης δημοσίευσης τής
είδησης, πού είπαμε;
Γιατί νά ζοuν στόν κόσμο, άνθρωποι τόσο πολύ πρόθυμοι γιά
κατορθώματα σάν καί κείνα τιί'>ν κακόκαρδων πού άναφέρα
με; Ε!ναι , άραγε, πηγή χαράς νά σκέπτετα ι κανένας άγρια γιά
τούς άλλους, νά τούς ένοχλεί, νά τούς γίνεται βλαβερός i1 ,
έστω, μόλις δοθεί εύκα ιρία, ν ά τούς έπικρίνει , νά τούς ψέ
γει , νά τούς δ ιασύρει , νά δημιουργεί άκόμα κι άθ<ίιο κουτσο
μπολιό σέ βάρος τους; οι καλλιεργητές δλων αύτιί'>ν τιί'>ν
δυσάρεστων γιά τούς άλλους καταστάσεων πού, πολλές φο
ρές, καταλ1iγουν. σέ βάρος τους, δέ νομίζω πώς θά πλέουν σέ
πελάγη εύτυχίας δταν δροuν έρεθισμένο ι . Αίσθάνονται κά
πως χειρότερα. Ή φύση μάς εδωσε eναν έαυτό, ενα σιί'>μα,
μ ι ά Θέσιι κάτω άπ' τόν ftλιο. Όλ' αύτά πρέπει νά κρατηθοuν
άλώβητα, νά μήν τά ραίσει κανένας ούτε στό έλάχιστο, νά
μήν πέσει πάνω τους καμιά σκιά ύποψίας γιά τό μεγαλείο
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τους. Μόλις πάει νά γίνει κάτι τέτο ιο, η νομίσουμε πώς έχει
γίνε ι , ή άμυντική μας ίκανότητα νι(οθει πώς ηiν καλέσαν σέ
συναγερμό κι όρμάει άλαφιασμένη και ξέφρενα νά έξουδετε
ρώσει τή φανταστικιi, συχνά, βλάβ1ι i1 προσβολή . Καί τότε,
δποιον πάρει ό χάρος! Θά 'χετε παρατηρήσει πώς κι ό έγωι
σμός μας παροξύνεται και προβάλλουμε τόν έαυτό μας σάν
κάτι έξαίσιο μέ πι'ιγκοινη. άναγνώριση, δταν άκριβιί'>ς μάς
έχε ι σ·υμβεί μιά πικρή άτυχία;
Στό θίασο τής κ . Κυβέλης ιΊταν, σέ παλιότερα χρόνια, μηχα
νικός σέ μιά περιοδεία τιις, ενας καλός άνθρωπος, τίμιος κ'
έργατικός. Μ ιά βραδιά, στά παρασκ1iνια, μπροστά στούς
πρωταγωνιστές τούς ίδιους, πού περιμένανε τόν όδηγό νά τούς
φωνάξει , πήρε μέρος στήν άνεκδοτολογία, άρχίζοντας τό
δ ι κό του άνέκδοτο : " . . . δταν είχαμε τήν Κυβέλη στό θί
ασο . . . ". 'Αλλά, 1ι κ. Κυβέλη τόν είχε στό θίασό της, έκεί
νη 1Ίταν έργοδότης του ! Ό Τηλέμαχος Τσ·αλπατοuρος, μέ
τήν εύγενική του διάθεσΊ1 Θέλησε νά ζ�iσΈι γιά λίγο τ' όνει
ρο, νά ύπάρξει φανταστικά θιασάρχης, άφεντικό . . .
Όταν ο [ βαρύγδουπο ι , πού 'ναι πραγματικά άφεντικά κ'
έχουν κι άλλους τίτλους νά χαίρονται , προβαίνουν στίς άπρε
πες έκδηλώσεις τους, είναι άκόμα πιό άξιοκατάκριτο ι . Δέ
μπορεί νά μ�iν έλέγχουν άργότερα ηi συμπεριφορά τους.
Άλλι&ς, εχουμε μπροστά μας άνθρώπινα όντα χαλασμένα,
παθιασμένα, άρρωσ·τημένα. οι πιό πολλοί άπ' αύτούς πεθαί
νουν καί πολύ λίγος κόσ·μος άκολουθεί ηi ρεκλαμαρισμένη
κηδεία τους, ένιί'> ηiν κηδεία τοu Βεάκη, του Λογοθετίδη ,
τοu 'Αργυρόπουλου, ηiν άκολούθησε άμέτρητο πλ1ϊθος. Τή
Μαρίκα Κοτοπούλιι τήν ψάλανε στή Μ ητρόπολη νωρίς
τό άπόγευμα. Ό μόλις άνοιγμένος τάφος, 1:ήν άγκάλιασε
νύχτα ..:_ χωρίς νά 'ναι χειμώνας ! Τόσος 1Ίταν ό συνωστι
σμός, πού ή πομπή πρός τό νεκροταφείο 1Ίταν άδύνατο νά
φτάσει νωρίτερα. Όλες, έπιπλέον, οί τριγυρινές γειτονιές
είχαν πιάσει πυκνά πυκνά τά πεζοδρόμια τής δδοu 'Αναπαύ
σεως. Σέ μ ιάν άλλη περίπτωση, μιάς άπλής γυναίκας, πού
δέν είχε δημόσια δράσ η , άλλ' έζησε πολλά χρόνια σηi γει
τονιά της, τίμια κ ι άνεπίληπτα, καθώς τό ξέρανε ο [ γείτονές
τη,ς, δταν κη δευόταν, ό μπακάλης πού ψώνιζε, οι άλλοι μαγα
ζάτορες κι ό περιπτεράς, κατεβάσανε τά ρολά τους, ό.'Jσπου
νά περάσει τό λείψανό της.
Tii Μαρίκα Κοτοπούλη τή συνόδεψε σηiν τελευταία της
κατοικία ή 'Αθήνα όλόκληρη, δείχνοντας τά πανελλ1iνια
αίσθιiματα σ' ' Εκείνη πού συγκίνησε πλατύτατα τό κοινό.
Τήν άπλή γυναίκα ηϊς γειτονιάς, τήν έκτίμησε καί τήν τί
μησε ή γειτονιά της. 'Εκείνους, δμως, πού πολλούς εχουν
μ ισήσει καί πολλούς έχουνε βλάψει , δέ θά βρεθούν άνθρω
ποι νι'ι τούς προσφέρουν τii δόξα τής πάνδη μιις κηδείας τους.
Σίγουρα, κάποιος άπό τούς άνθρωπομάΟ'τιγες θ' άπαντοuσε
μέ τό " έμοu θανόντος . . . ". Θά τό 'κανε μόνο μέ τά χείλη.
Μέσα του θά 'βραζε ή άγωνία, ή σκοτεινή τρικυμία της περι
φρόνησης πού 'χε άπονείμει στούς άνθρώπους. ΏστόσΌ καί
μιά τέτο ια μετάνοια θά 'ταν άδύναμη . Τούς τi'ιν παραχωροu
με νά τή σκέφτονται κατά τή δ ιάρκεια τής νεκρώσι μης άκο
λουθίας τους, δταν " πρός τάφον έπάγωντα ι " στά πρώτα
σκαλιά πρός τά έρέβη του Άδη , δπου ή μετάνοια δέν είναι
συντρόφισσα στό τελευταίο ταξίδι , τό άγύριστο καί τό μο
ναχικό . . .
Ή άγριότητα του άνθρώπου, στήν άμυνα γιά τόν έαυτό του,
είναι φυσική, άρα δέ μπορεί νά τήν άποφύγει κανένας. Τό
άντίθετο, ή συγνώμη καί σ' δσους μάς βλάψανε, πρέπει νά
θεωρηθεί άρρώστια; -οχ ι . Ή εύθύνη άνήκει στόν κάθε άν
θρωπο, γ ιατί , παράλληλα, ζεί μέσα στήν ψυχ1i μας , ή δύναμη
της άντίστασης έναντίον του κακοu, ή άσκηση πρός τήν άνε
ξικακία, πού είναι πιό εύκολη καί πιό εύχάριστη . Τελικά,
είμαστε βέβαιοι, πώς ό άδικητής άποθη κεύε ι , κάθε μέρα,
μέσα του, πολύ περισσότερες άφορμές γ ι ά λύπες άπ' δση
ζημιά λαχταράει νά φορτώσει στούς άλλους. Έτσ ι , άκίνδυ
νος γιά τόν έαυτό του δέ γίνεται κανένας, ό.π' όσους ή τρομα
γμένη σ κέψη τους θέλησε νά μ ισι'1σουν; χωpiς λόγο, καί νά
βλάψουν.
ΠΑΝΝΗΣ ΣfΔΕΡΗΣ
Στό έ π ό μ ε ν ο : 'Αναδρομή στήν εύτυχισμένη πανiπιστη
μ ιακή ζωή , άνάμεσα σέ γ ίγαντες καΘ1ιγητές - Νικόλαος Πολί
της, Χρ. Τσούντας, Γρ ηγ. Βερναρδάκης, κι άξιόλογους συμ
φοιτητές - Χpi'jστος Καροuσος, Φιί'>τος Πολί {η ς, Κ. Δημαράς.
Ή πνευματική πρωτοπορία τής έποχfjς. � Διορισμός σtή
Θήβα· προοδευτική διδασκαλία· άλλά . . . τό θέατρο, θέατρο !
-

Β' ΜΕΡΟΣ
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ΑΓΩΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΟ ΠΟΥΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ Κ ' ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΠΟΔΟΣΙ-ΙΣ
Εlσιjγηση του ΓΙΑ ΝΝΗ ΞεΝΑ ΚΗ
Τό " Θ " δημοσtεψε στό περασμέ�ιο τεύχος τ ά πλ·ι]ρη
κεlμειια δλων τώ�ι όμιλιών πού γtνανε στ1)ν ll·ναρξη ηϊς
Δ ιεθιιο·ϋς Δ ιάσκεψης γιά τό 'Αρχαίο Δράμα στό Σημερινό
Θέατρο καί τίς εlσηγ-ήσεις πού κάνανε ό Κάρολος Πούv, ό
Γιά1111ης Τσαρούχης κι ό Θιίνος Κωτσόπουλος. 'Όπως ύπο
σχεθήκαμε, συιιεχtζουμε και: σ' α·ύτό τό τεύχος μέ τίς εlση
γήσεις το·ϋ Γι.ά�ινη Ξειιάκη, τού βούλγαρου καθηγηη'j 'Αλε
ξάιιτερ Νtτσεβ, τού Σπύρο υ Εvαγγελάτου καί τών κυριών
Πο·ύλας Πράτσικα, .Ραλλοi:ς Μά�ιου καί Ζουζούς Νικο
λούδη. 'Απομέ�ιουιι πέιιτε άκόμα εlσηγιίσεις : Δημήτρη
ρονη]ρη, Ί-Ιλtα Παζά�ι, Π. Τρυπάνη, τού Όλλανδού σκηΘά μιλ1iσω Γαλλι κά - δχι έπειδή δέν ξέρω Έλληνικά 
τά ξέρω άκόμα, άλλ' έπειδή ό περι σσότερος κόσμος έδώ μι
λάει ' Ελληνικά, Θά 'ναι ίσως πιό εϋκολο γιά ηΊ μετάφραση .
Στήν Τραγωδία εΤμαι λίγο ( . . . ) άπό ηΊ. μ ι ά πλευρά προέρχο
μαι άπό ηi μουοΊΚtl , άλλά κ' εχοντας ζi1σει έδώ στiιν 'Ελλάδα
γιά ενα όρισμένο χρονικό διάστημα, έπη ρεάστη κα άπό τό
περι βάλλον κι άπό τήν άγάπη τοϋ άρχαίου πολιτισμοϋ. Τόσο
μάλιστα πού γιά πολύν καιρό, στά νιάτα μου, μελέτιισα τό
'Αρχαίο Δράμα καi μάλιστα τό 'Αρχαίο Δράμα στό πρωτό
τυπο παρόλες τiς δυσκολίες. 'Εννοείται , άπό τότε τό νερό
κύλησε κάτω άπ' τά γεφύρια, δπως ελεγε ό ' Ηράκλειτος καί
φυσικά ξέχασα κάμποσα πράματα, άλλά τό ένδιαφέρον μου
γιά η)ν άρχαιότητα καi κυρίως γιά η)ν εκφρασ1i της μέσα
άπό τό 'Αρχαίο Δράμα έμεινε μέσα μου, μέ τό πέρασμα τοϋ
χρόνου.
Θά σfι.ς παρουσιάσω έδώ, σέ λίγο, μερικά άποσπάσματα ά.πό
δυό μουσικές μου γιά Τραγωδίες, ή μιά εlναι ά.πό η)ν " 'Ορέ
στεια " τοϋ Α!σχύλου - γιά ενα άπό τά τρία έργα της τρι
λογίας τοϋ Α!σχύλου - καί ή άλλη ά.πό η) " Μi1δεια " τοϋ
Σενέκα. Ί-Ι πρώτη εΤνα ι στά άρχαία 'Ελληνικά κ' 1) άλλη
στά λατινικά. Θά σfι.ς μ ιλ1)σω δμως γ ι ' αύτό δταν ερΘει 1)
στιγμ1] .
Πρωτίτερα, Θά 'Θελα νά πώ όρισμένα πράγματα γιά τό 'Αρχαίο
Δράμα ετσι δπως τά σκέφτομα ι . Πιστεύω δτι τό 'Αρχαίο
Δράμα εlναι ενα εlδος καθολικ1ϊ ς σύλληψης (total ite), μέ μιά
Θεμελιώδη ένότητα πού δέ μποροϋμε π ιά, δέν η)ν Εχουμε
πιά στό Δυτικό κόσμο καi μάλιστα στήν δπερα. Άν Θέλουμε
νά βροϋμε κάτι άξιο νά συγκριθεί μέ τό ά.ρχαίο δράμα, νομίζω
δτι Θά πρέπει νά στραφοϋμε πρός τούς μεγάλους πολιτισμούς
της Κίνας καi της ' fαπωνίας, ίσως, έπίσης καi τών ' Ινδιών,
δπου έχουμε καλλιτεχνικές ένότητες πού δεν εlναι μόνο
καλλιτεχνικές ά.λλά καί πολυμερείς (pluι ·ales) δπως 1Ίταν τό
'Αρχαίο Δράμα καί πού ά.ποτελοϋν ενα άμάλγαμα κι δχι ενα
άντικείμενο φτιαγμένο ά.πό κομμάτια άποσυνδεμένα μεταξύ
τους. 'Απ' αύτή τήν τρομερή ένότητα ξεκινώντας πού, κατά
η) γνώμη μου, 1Ίταν πράγματι τρομερή, τό πρόβλημα της
έπαφ1ϊ ς μέ τό σύγχρονο κόσμο ii ηϊς έπι βίωσ1]ς του ii ηϊς
ά.ναγέννησ1iς του μπορεί νά δεχτεί πολλές λύσεις .
Όπωσδi1ποτε, έκείνο πού πρέπει νά 'χουμε καλά ύπόψη ,
δπως άλλωστε τό ύπογράμμισαν κ' οι προηγούμεγοι όμιλη
τές, εlναι πώς αύτό πού μένει ά.πό τό 'Αρχαίο Δράμα εlναι
κυρίως τό κείμενο. Τό έλληνικό κείμενο πού, χάρη στό ζ1ϊ λο
τών φιλολόγων, μϋ.ς ά.ποδόθηκε λίγο πολύ στό άκέραιο. Κι
δταν λέω φιλολόγων ά.ναφέρομαι στίς έργασίες τών ιστο
ρ ικών καί τών φιλολόγων. Όπως τό ύπογράμμωε καί ό κ .
Τρυπάν1ις ξέρουμε έλάχιστα πράματα γ ι ά τό Δράμα τοϋ
5ου α!ώνα. Γιατί περί αυτοϋ ά.κριβώς πρόκειται, κι δχι περί

1ιοθέτη Ντόν Αούτζ καί τού Ζά1ι Προδρομtδη. 'Αναγκα
στικά, θά δημοσιευτούν στό έπόμειιο . "Ας μήν ξεχνάμε
πώς ή διάσκεψη χρειάστηκε έφτά συνεδριάσεις καt, μέσα
σέ πέντε μέρες, σπατάλησε συιιολικά ε ίκοσι ώρες συζηη]
σεων ! 'Όσο κι ii11 ή ποιότητα τών άνακοινώσεων - μ' έξαt
ρεση δυό τρείς - ε lναι . . . ύπο-χαμηλότατη, τό " Θ "
llκρι�ιε χρήσιμο καί σκόπιμο ν ά δημοσιεvτοiJν. 'Ίσως, τε
λευταίοι, πούμε καί τή δική μας aποψη γιά τήν έπιπόλαια
άντιμετώπιση σοβαρών θεμάτων σέ παρόμοια συιιέδρια καί
. . . άργοσχολοτουριστικές διασκέψεις, πού κοστtζουv Εναν
κόσμο λεφτά χωρίς ν' άφήνουv πtσω τους τlποτα θετικό.

ηϊς δομης ii της λύσης πού δόθηκε κατόπιν, ii της έρμηνείας.
Συνεπώς έγώ, πρώτα σά μουσικός κ' επειτα σά σκεπτόμενο πλά
σμα, βλέπω ενα πράμα: πώς έκείνο που μfι.ς δόΘψcέ εlναι κυρίως
τό κείμενο. Αρα λοιπόν, Θά 'πρεπε ίσως νά ξεκινi1σουμε
ά.πό τό κείμενο καί νά τό περι βάλλουμε μέ μιά ά.τμόσφαιρα,
άκολουθώντας ενα κύριο τρόπο έργασίας. Πράμα πού ση
μαίνει πώς κάθε άπομάκρυνση ά.πό τό κείμενο - 1) όποια
δ i1ποτε ά.πομάκρυνση - Θά 'τανε σάν ενα εlδος πλάγιας λύ
σ1ις σέ σχέση μέ τό Δράμα, γιατί αυτό εlναι ό σχεδόν μονα
δ ι κός όδηγός μας, Θά 'τανε ενα εlδος προδοσίας. Κυρίως
μ ιλώ γιά τiς μεταφράσεις, λόγου χάρη . Τότε λοιπόν τίθεται
τό έρώηιμα : μποροϋμε νά παίξουμε ενα Δράμα, μιά Τραγω
δία, σέ μ ι ά γλώσσα που δέν τ�\ν καταλαβαίνει τό κοινό στό
όποίο ά.πευθύνεται ; Νομίζω δτι' πρόκειται γιά ενα πρόβλημα
δευτερεϋον (ιη ίηeιι ι'). 'Από ηΊ. μιά μεριά, έπειδή δέν ύπάρχουν
κατ' ά.ρχ1)ν παρά 36 Τραγωδίες, εlναι εϋκολο, αν τό έγχείρημα
ένός είδους ά.ναβίωσης τών τραγωδι&ν αύτών πετύχει . Άν
λοιπόν τό έγχείρημα αύτό πετύχει, τό πρόβλημα δέν εlναι
βασικό. 'Από τήν άλλη μεριά, ταυτόχρονα, Θά δώσω ενα
παράδειγμα : δταν πρωτάκουσα μουσικ1], είτε Ιαπωνική τοϋ Θεάτρου " Νό " - είτε τοϋ κ ινέζικου Θεάτρου, δέν κατα
λάβαινα ά.πολύτως τίποτα, ά.λλ' ή δύναμη έκείνου που εβλεπα
κ' έκείνου πού άκουγα 11ταν τέτοια &στε αύτό ά.ρκοl)σε.
•

Φυσικά, μοl) διέφευγαν πολλά πράματα, αν δμως έπανέλθει
κανένας, αν αύτό γίνει ενα εlδος έπαναλαμβανόμενου γεγο
νότος, τότε, σέ περίπτωση έπιτυχίας, τό πρόβλημα διαφωτί
ζετα ι χάρη στή βαθμιαία μαθητεία. 'Από τ�)ν άλλη μεριά,
εΤναι δυνατό - κ' ίσως αύτό νά 'ναι τό ένδιαφέρον - νά δ ί
νονται είτε ταυτόχρονες μεταφράσει ς είτε ενα εlδος καλά
μελετημένης πνευματικi'jς συγκιν1ισιοποίησης (agitation) γύ
ρω άπό τό 'Αρχαϊο Δράμα, αύτό ά.ξίζει τόν κόπο. 'Εγώ πι
στεύω πώς ά.ξίζει τόν κόπο.
'Αλλά τό Δράμα καθαυτό δέν εχει ίσως τόση crημασία παρά
σά μέσο - δύναμη γιά τήν ά.νάπλαση ένός όλόκληρου πολι
τισμοϋ καi ένός όλόκληρου τρόπου σκέπτεσθαι . Συνεπ&ς
Θά εκλινα μάλλον πρός μιά ( . . . ) γ ι ά νά ξεκινήσουμε ά.πό
τό κείμενο καi γιά νά διατηρ1]σουμε τό κείμενο σέ μιά προ
φορά, φυσικά δχι τήν έρασμιακή, άλλά στηριγμένη στίς πιό
πρόσφατες μελέτες ηϊς φωνολογίας καί της συγκριτικης
γλωσσολογίας, δπως έκείνη τοl) Lejeune, στiς ρωμαϊκές
ά.ποικίες τοϋ Βουκουρεστίου, που στηρίζεται στiς έπιγραφές.
Μ ' άλλα λόγια δέν πρόκειται μόνο γ ι ά μιά μελέτη μέσα ά.πό
τά κείμενα, άρα ξανα-αντιγραμμένη , ά.λλά γιά μ ι ά έργασία
που ξεκινάει ά.πό τiς έπιγραφές τών σύγχρονων τοϋ 5ου αι
ώνα έποχ&ν, καί κυρίως ηϊς Άττικ1ϊ ς .
Πιστεύω δ τ ι τ ό νόημα τοϋ 'Αρχαίου Δράματος κ α i ή ά.νάπλα-

σ�Ί του μποροΟν ν' άκολουθήσουν δυό δρόμους παράλληλους.
Παρόλο πού βρίσκομαι έδ(δ μόνο άπό σήμερα τό πρωί, άκουσα
καi αiσθάνθηκα δυό άπό τίς εγνοιες γύρω άπό τήν έρμηνεία
το() νοi1ματος τοΟ 'Αρχαίου Δράματος. 11.χ. γιά τό πρόβλημα
τfjς όρχησης, τ(δν προσωπείων, τfjς σκηνικfjς δράσης, της
όπέρβασης τ(δν δρωμένων κ.λ.π. Κ' επειτα, γιά τ�)ν εγνοια
τfjς δ.μεσης έπικοινωνίας μ' ένα όποιοδi1ποτε κοινό, παγκό
σμιο, έπειδή εΙναι φανερό πώς αν κάτι εΙναι σημαντικό, αύτή
11 σημασία του κατανάγκη θά πρέπει νά άναχθεί σέ μιά
κλίμακα παγκόσμια.
ΕΙμαι λοιπόν της γνώμης δτι δέν ύπάρχει ένας μονάχα δρό
μος γιά ν' ά.νταποκριθεί κανένας σ' αuτά τά προβλ1Ίματα.
11.χ. σ' δ,τι ά.φορίi τήν τελετουργική πλευρά της Τραγωδίας
κάνουν κάτι πού 'ναι ένα εΙδος ρanacl1age, ένα εΙδος ψευτο
τελετουργίας πού πλασάρεται σ' όλόκλιιρο τόν κόσμο : ενα
κάπως έπιφανειακό ζωντάνεμα τ(δν τελετουργι(όν τοϋ Θι
βέτ, τ(όν 'lνδιι1\ν κυρίως, της Κίνας ποu συναντοΟμε σέ έκφρά
σεις δπως έκείνες τοΟ νεοϋορκέζικου θεάτρου "Λά Μάμα".
Μ ' αύτ1Ί τήν εκφραση δέ συμφων(ό, ύπό τήν εννοια δτι θέλουν
νά δώσουν ενα τέτο ιο νόημα στό 'Αρχαίο Δράμα.
Ύπό μιάν άλλη εννοια δμως, ένός εΙδους διευρυμένου δρά
ματος, γ ιατί όχι; 'Από μιάν δ.λλη πλευρά, πολλοί ξεκινοΟν
άπό eνα εΙδος παράδοσης πού έδραιώθηκε στ�)ν 'Ελλάδα
κυρίως, έδ(δ καi κάμποσα χρόνια, έδ(δ καi κάμποσες γενιές :
ενα εΙδος νεοκλασικης η νεορομαντικης παράδοσης πού
νομίζω δτι θά 'πρεπε νά καταδικάσουμε, έπειδή τό 'Αρχαίο
Δράμα δέν εΙναι αύτό. Πρόκειται γιά κάτι κοινότοπο, ά.ποδυ
ναμωμένο, στατικό. ΕΙδα τ�)ν παράσταση τ(όν " Έπτά έπi
Θή βας " τοϋ Κοuν κι αύτό πού μοϋ κίνησε τό ένδιαφέρον
1Ίταν 11 σκηνοθεσία καθώς καi ό πολύ εντονος τρόπqς μέ τόν
όποίο όδηγοϋσε τό κείμενο τοΟ Αiσχύλου - ά.φοϋ γιά Αι
σχύλο έπρόκειτο - πολύ μακριά. Κ' έκεί κατάλαβα, γιά μιά
άκόμη φορά, τ 11 δημ ιουργική δύναμη τοϋ πανάρχαιου αύτοΟ
κειμένου πού ά.ναφέρεται σέ μιά ιστορία δίχως σημασία πιά,
κατά βάθος σέ μιά πολεμ ικ1'ι ίστορία.
Έλεγα λοιπόν πώς, κατά τή γνώμη μου, ύπάρχουν δυό κύ
ριοι δρόμοι [πού μπορεί ν' άκολουθιΊσει κανένας] : ό eνας

εΙνα ι νά συνεχίσει μέ παθιασμένο ζ�]λο eνα εΙδος άναβίωσης
τοΟ 'Αρχαίου Δράματος μ' δλα του τά γνωρίσματα - σ' δ,τι
άφορίi η'ι δράσιι , τ�) σκιινοθεσία, τή μουσικi1, τό κείμενο
(Θέλω νά πω : τό λόγο), τά κοστούμια, τά προσωπεία, άρα
κάτι πού Θά πρέπει νά ξαναζωντανεύει η'ιν έποχ1) έκείν η ,
όπως τ ό κάνουν μ έ τ ά μνημεία ηiς άρχιτεκτονικfjς ii ti) ς
γλυπτικ1i ς ii καi μ' αύτά τά κείμενα· γι' αύτό δ.λλωστε καi εΙναι
πολύ πιό δύσκολο, έπειδ1) πρόκειται γιά κάτι πολύ πιό πλού
σιο άπό τά άρχιτεκτονικά μνημεία.
Θά 1Ίταν ένδιαφέρον καi μοναδικό ν' άναπλάσουμε κάτι τόσο
όλοκληρωμένο, πού 'γινε έδώ καi 25 αί(δνες. Γι' αύτό χρειά
ζεται 11 συντονισμένη προσπάθεια πολλ&ν μαζi έπιστημονι
κ(όν πειθαρχι(δν άφιερωμένων στ�) μελέτη τ�)ς άρχαιότητας,
στ1) μελέτη τ&ν μορφι1Ιν της, τc1\ν κειμένων της καθώς καi
δποιων έρειπίων σιί>ζονται σήμερα άπ' αύτό τό μακρινό πα
ρελθόν . 11.χ. στόν τομέα της μουσικ1) ς δέν όπάρχει σχεδόν
τίποτα, ούσιαστικά τίποτα. Έ, λοιπόν Θά πρέπει παρόλα αύτά
νά δοκιμάσουμε νά βροΟμε τόν κατάλληλο τρόπο γιά νά έπι
χειρi1σουμε αύτό τό εΙδος άναπαράστασης της μουσικ1)ς καί,
μέ τόν καιρό, αν αύτ1) 1Ί άναπαράσταση εΙναι δημιουργική
καi χαρακτηρίζεται άπό ενα τεράο·τιο ποσοστό διαίσθησης,
δ.ν πρόκειται δηλαδή γιά μιά διαίσθηση δημιουργικ1i, τελικά
θά μπορέσουμε τελικά ν' ά.νακατασκευάσουμε κάτι τό μονα
δικό γιά τ�)ν άνθρ(οπινιι κληρονομιά.
Θά σίiς δώσω ενα παράδειγμα : εχω ταξιδέψει στ�'ιν 'Ιάβα,
είδα τούς χοροί>ς, τά αύλικά μπαλέτα στ1) Τζογκτζακάρτα
καi στό Σόλι κι αύτό πού μοΟ 'κανε έντίJπωση 1Ίταν οι δμά
δες, οι "συντεχνίες" τc1\ν χορευτι1\ν πού έπιχορηγοΟνταν δ.λ
λοτε άπό τό κράτος . Τούς έπιχορηγοΟσαν σι πρίγκιπες εγιναν μουσουλμάνοι - 1Ίταν λοιπόν Σουλτάνοι καi όπάρ
χουν άκόμη Σουλτάνοι . Όλ' αύτά γίνονται μέσα στά ά.ρχαία
άνάκτορα. 'Αλλά ό χορός, κατά η'ι γνώμη μου εΙναι κάτι πού
συνδέεται δ.μεσα, πού εχει τiς ρίζες του στόν Ίνδουϊσμό τοϋ
J ου αiώνα π.χ. καί οί άπεικονίσεις, οί κινi1σεις, οι στάσεις
εΙναι ετσι δπως τiς βλέπουμε στά άρχαία έλληνικά ά.γγεία.
Ή σύμπτωση αύτ1'ι μοΟ 'κανε έντύπωσιι καl άναρωτιέμαι ,
άναφορικά μ έ τούς πολιτισμούς αύτούς πού ύπέστησαν πολύ
λ ιγότερες καταστροφές καi ρωγμές άπό τόν έλληνικό - άνα
ρωτιέμαι αν οι πολιτισμοί 'αύτοi δέ θά μποροuσαν νά 'ναι,
ύπό μιά όρισμένη εννο ια, ενα εΙδος όδηγοϋ στ�)ν προσπά
θειά μας γι' αύτή τ�)ν άναβίωσιι γιά η'ιν όποία μιλοΟσα τώρα
δά.
Φαίνεται πώ;, ύπό μία εννοια πολύ γενικi1, οί μορφές, είτε
πρόκειται γιά σημεία (γραπτά, προφορικά - δέ λέω τοΟ λό
γου) ε"ίτε πρόκειται γιά μουσικi1 , ε"ίτε γιά ά.ρχιτεκτονικ11 , εrτε
γιά χορό, ε"ίτε γιά μύθους, εχουν κοινά σιιμεία έπαφής σ' δλο
τόν κόσμο. Γι' αύτό τό λόγο, σέ τελικ1) άνάλυση , σι παράλ
ληλοι πολιτισμοί πού σι ρίζες τους χάνονται στό μακρινό
παρελθόν, θά μποροΟσαν νά χρησιμέψουν σάν όδηγός μας
- όχι φυσικά γιά νά τούς μιμ ηθοΟμε.
Δέ θά ζητοϋσα δ ιόλου άπό ενα χορογράφο τοο Αiσχύλου ii
τοu Εύριπίδη νά μιμηθεί τούς άρχαϊκούς, κατά τή γνώμη μου,
χορούς της Ίάβας. Παρενθετικά, θά 'θελα νά π(ό δτι ή έντύ
πωσ1Ί μου ήταν έντελ(δς προσωπικ1'ι - ά.λλά καi έντελ(δς
έξώφθαλμη , κάτι όλοφάνερο στά μάτια μου.
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Ό δεύτερος δρόμος θά ήταν έκείνος δπου εχοντας τό ενα
μάτι μας στραμμένο σ' αύτή τήν άναβίωση γιά τήν όποία
μίλ1ισα, Θ' άναζητούσαμε ταυτόχρονα μιά προέκταση στόν
δ.μεσο, σιιμερινό, καλλιτεχνικό μας κόσμο. Μ' αύτό έννο(δ
δτι, ξεκινώντας ά.πό τά άρχαία κείμενα, θά μπορούσαμε νά
καταλ11ξουμε σέ έρμηνείες τ(δν μύθων, εΙτε ψυχαναλυτικ(όν,
ε"ίτε παραψυχολογικι1Ιν, εΙτε κοινωνικοΟ, ε"ίτε πολιτικοΟ, είτε
όποιουδ1Ίποτε δ.λλου περιεχομένου. Κατά συνέπεια σι μετα
φράσεις καi δλα τά έκφραστικά μέσα πού διαθέτει ό σύγχρο
νος καλλιτεχνικός κόσμος θά γίνονταν δεκτά σέ νέες καi
έντελίί'>ς έλεύθερες έρμηνείες. Στήν περίπτωση της μουσικής
δέν εΙναι άδιανόητο νά προσθέσουμε καi όργανα πού δέν
όπάρχουν άλλά πού θά μποροΟσαν νά μοιάζουν μέ τά άρχαία
δργανα : στόν αύλό, τή λύρα καi τά κρουστά, θά μπορούσαμε
νά προσθέσουμε τά δργανα τ�ϊς σύγχρον1ις όρχήστρας ii κάθε
άλλο, έξωτικό λεγόμενο, όργανο. Θά μπορούσαμε δμως καi
νά προσθέσουμε καl μουσική 1)λεκτροακουστική iΊ καi μου
σικ1) φτιαγμένη άπό όπολογιστές καi μετασχηματιστές.
Στόν τομέα τfiς σκηνοθεσίας δέ Θά 'ταν άδιανόητο νά χρησι
μοποt1Ίσουμε όπερφυσικά μέσα γιά νά προκαλέ.σουμε π.χ.

δέ θά 'λεγα τή βροχ11 , άλλά τόν κεραυνό, τίς άστραπές . Σή
μερα εχουμε [στ�i διάθεσ11 μας] τά μέσα γιά νά κάνουμε κάτι
τέτοιο. [ Μουσικό Παράδειγμα 1 1 , 2η κασέτα}. Όπως π.χ.
άκτίνες "λαίηζερ " καί ενα όλόκληρο όπλοστάσιο άπό προ
βολείς Cίξιους νά κάνουν κάτι πού θ' άνάγκαζε τό Δράμα νά
έκτοξευτcί πρός τ�]ν τρίτη δ�άσταση - άλλά καί τήν τέταρ
τη έπίσης - μά μέ τρόπο φυσι κό . 'Αντί νά 'ναι τό Δράμα κάτι
έγγεγραμμένο στό έσωτερικό τοϋ χοροϋ, τοϋ κει μένου κ.λ.π. ,
Cίρα κάτι έσωτερικοπο ι ημένο, θ' άναγκαζόταν νά έκτοξευτεί
πρός τά εξω. Στήν περίπτωση αύτ11 , π . χ . θά παραδεχόμουν
έρμηνείες δπως έκείνη της " Λά Μ άμμα ", άπό τii Νέα
'Υόρκη .
'Υπάρχουν λοιπόν δυό πορείες πού, κατά τή γνώμη μου,
ε1ναι απολύτως άπαραίτητες καί συμπληρώνουν 11 μιά τ�]ν
Cίλλη . Δέ μπορεί νά κάνει κανένας τ�Ί μ ι ά δίχως νά κάνε ι τ�Ίν
Cίλλη . Αύτό νομίζω πώς τό διαισθάνεται δλος ό κόσμος. Ή
δυσκολία δμως 1'ιταν Ισως στό νά βροϋμε τόν κι.ι.ό δρόμο.
Κ' έγώ πιστεύω δτι ύπάρχουν πολλοί δρόμο ι . Αύτ�Ί λοιπόν
ε1ναι ή πρόταση πού κάνω σέ τούτη τήν έκλεκτή πνευματική
όμ1]γυρη_ κι αύτοί ο ί πολλοί δρόμοι διακρίνονται σέ δυό
κατηγορίες - Cίρα, λοιπόν, συνοψίζω αύτά πού μόλις ε1πα :
Ή πρώτη , Θά 'τανε μιά άνάπλαση , δπως έκείν1ι τών άρχιτε
κτονημάτων η τών γλυπτών τοϋ παρελθόντος ii τών πόλεων
του παρελθόντος. Καί μιά Cίλλ η , θά 'τανε μιά έρμηνεία έλεύ
Θερη μέ τά σ�υιερινά μέσα καί μέσα στό σημερινό πνεϋμα
δλων τών λαών.
"Οταν λέω " δλων τιον λαών " δέ βλέπω γιατί π . χ . μιά εκφραση
τοϋ Αίσχύλου δέ θά 'ταν δυνατό νά έπινοηθεί άπό 'Ιάπωνες
καλλιτέχνες, έμπνευσμένους ίσως άπό τό θέατρο " Νό " ii
τό " Καμπούκι ". Στά νιάτα μου, άντιμετώπισα εύθύς έξαρχi) ς
αύτ�i τήν έξάρτηση καί θυμάμαι πώς περιδιάβασα άνάμεσα
σέ κάθε λογης έρείπια δπως πολλοί , καί προσπαθοϋσα νά
φανταστώ τί θά 'τανε αύτά τά άκίνητα άγάλματα αν μποροϋ
σαν νά μ ιλ1Ίσουν.
Στόν τομέα της μουσικης - &ς �ώρα μίλησα γιά γενικότη
τες - ετσι κι άλλιώς, δέ θά προχωρ1\σω πολύ μακριά σ' δ,τι
λέω . . . Τώρα, Cίς μ ιλ1Ίσουμε λίγο γιά μουσικ 11 . Σ' δ,τι άφορα
τήν άναπαράοταση , ηΊν ίστορική άναπαράσταση της μουσι
κης τοϋ 5ου αίώνα της Άττικ1; ς ii τών 'Αθη νών, [11 μουσική
αύτή] εΙναι ούσιαστικά Cίγνωστη . Τά μόνα θεωρητικά κείμενα
πού δ ιαθέτουμε χρονολογοϋνται πολύ άργότερα κ ι αύτά εΙναι
11 πυθαγόρεια Θεωρία τοϋ Εύκλείδη (πού 'ναι ενα κείμενο
άπόκρυφο, τό " περί κατατομ1; ς κανόνος " - de sectione
canonis, λαιινικά), καθώς καί τό κείμενο τοϋ 'Αριστόξενου
πού, κατά τή γνώμη μου, είνα ι τό πρώτο κείμενο θεωρίας
της μουσικης, γραμμένο άπό ενα μουσικό κι δχι άπό ενα
γεωμέτ ρ η .
Όμως, τ ά δυό αύτά κείμενα δε μιλοϋν γιά τii μουσική άλλά
γιά ηΊ δομή της, ηi δομ11 τ η, ς μέ βάσ1ι τά τετράχορδα. Τά
συστ�]ματα, δηλαδή ο[ κλίμακες πού ξεκινοϋν άπό τά τετρά
χορδα, ο[ ύποδιαιρέσεις κ.λ.π. ε1ναι , κατά ηi γνώμη μου,
βασικ1;ς σημασίας γιά ηΊν κατανόη σ η δλης της μουσικης,
ηΊν έξέλιξη της μουσ1 κης μέσα άπό τούς αiώνες καί της δυ
τικης μουσικης. Γιατί, δέν πρέπει νά ξεχναμε δτι ή τονική
μουσικ1Ί ή χτισμένη πάνω στό " διάτονόν " - τό διατονικό
σύστ1ηια - ε1ναι φτιαγμένη πάνω σ' ενα άπό τά τετράχορδα,
τά εξη βασικά τετράχορδα, τά " γένη '', πού άπαριθμοϋνται
άπό τόν 'Αριστόξενο. ΕΙναι τό " δ ιατονικόν σύντονο ".
ΕΙναι λοιπόν σημαντικό γιά ηΊν κατανόησ1ι τών θεμελιωδών
δομών της εύρωπαϊκης μουσικ1; ς, πού τείνει νά γίνει παγκό
σμια σi1μερα, νά έπιστρέψουμε, νά βυθιστοϋμε [καί πάλι]
στίς ρίζες αίηης ηϊς δομης, πού εΙναι έκείνη τοϋ 4ου αίώνα
μέ τόν Άριστόξενο καί μέ τόν Εύκλείδη . 'Από τά κείμενα
δμως αύτά, άπουσιάζει ή μουσικ1Ί πράξη, έπειδ1Ί τά κείμενα
αύτά εΙναι άποσπασματικά (fΙ"agιηentes). Καi οί μεταγενέ
στεροι δέν εκαναν παρά έρανίσματα αύτών τών κειμένων τοϋ
'Αριστόξενου καί τοϋ Εύκλείδη .
Αύτό δημιούργησε ί:να εΙδος τρομερ1ϊ ς [σύγχυσ1ις; ] στ�) θεω
ρ ία της μουσικ1; ς, στίς κλίμακες κυρίως, πού εφτασε ώς έμας,
ώς τόν καιρό μας. Δέ λέω, λοιπόν, δτι πρέπει νά έγκαταλεί
ψουμε τίς ερευνες. Κανένας δέν ξέρει ποτέ aν τά νέα μέσα
πού δημιουργ 11θηκαν άπό τήν τεχνολογία θά μποροϋσαν νά
μάς παρακιν11σουν νά ξαναβροϋμε τή μουσ ικ1) πραγματικό
τ η τα ( fa i t s m ιι s ίc;;ιιχ ) αύτ�ϊ ς της έποχης, τοϋ 5ου αίώνα της
'Αττικής.
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Βάση , γιά ενα μουσικό, θά 'ταν νά στηριχτοϋμε στή μουσική
παράδοση της ' Ελλάδας, άλλά καί δλων τών χωρών ποό έπη
ρεάστηκαν λιγότερο ii περισσότερο άμεσα άπό τόν 'Ελλη
νικό η ' Ελληνιστικό πολιτισμό : έννοώ τή λεκάνη ηΊς Με
σογείου καθώς καί τίς άκτές τοϋ Εϋξεινου Πόντου. 'Υπάρχουν
έκπληκτικά κοινά σημεία [πού δημιουργ1]Θηκαν] άπό τίς
συναντ�ίσεις τών πολιτισμών. ΕΙναι έκπληκτικό π.χ. αύτό
ποό λέμε " ταραντέλα '', καί πού δέν ε!να ι αύτή τοϋ J 9ου
αίώνα γιά β ιολί. Φυσικά, πρόκειται γιά ενα ρυθμό πεταχτό,
άλλ' αύτό πού χαρακτ η ρ ίζει τ�iν ταραντέλα ε{να ι κυρίως ή
μελωδία κατά παράλληλες τέταρτες. Έ, λοιπόν, ο ί παράλλη
λες τέταρτες άπαντοϋν έπίσης καi στή μουσική τοϋ Πόντου,
της Μ ι κρασίας, καθώς άκόμα καi σ' Cίλλες νησιωτικές μουσι
κές της 'Ελλάδας . Κι αύτό εΙναι κάτι πού, κατά τή γνώμη
μου, θά πρέπει νά άνάγεται στiς ρ ίζες της άρχαιότητας.

Ή φωνή πάλι, τό πρόβλημα της πολυφωνίας ii της ά ρμονίας
στ�Ίν άρχαιότητα, εΙναι ενα πρόβλημα πού κατά ηi γν(ομη
μου παραμένει έντελώς άνοιχτό. 'Από τ�]ν άλλη πλευρά ύ
πάρχε ι , φυσικά, ή Βυζαντινή παράδοση καί πολλοί νέοι συνθέ
τες πού στ�)ν ' Ελλάδα εγραψαν μουσική γιά τiς Τραγωδίες
στηρίχτιικαν στή διιμοτικ1i ii παραδοσιακ1Ί μουσική (πού
δέν ε!ναι 1) μουσική τών μπουζουκιών άλλά πού βρίσκεται
ρ ιζωμένιι στήν ψυχή τοϋ Έλληνα χωρ ι κοϋ, πού προτιμα
ν' άκούει αύτή τ�Ί μουσικ1i μiiλλον παρά τή μουσικ1) τών πό
λεων, τά μπουζούκια) η στή Βυζαντινή μουσική πού κι αύτή
πέρασε άπό τεράστιες κρίσεις καί βρίσκεται σ' ενα στάδιο
παρακμης, λίγο πολύ προχωρημένο. Ίσως, δχι πάντα .
Αύτ�Ί ή στι"1 ρ ιξη σέ μιά σύγχρονη ζωντανή παράδοση παρου
σιάζει , έννοείται , κάθε λογης κ ινδύνους γιά μιά μίμηση δου
λική η γιά μιά ελλειψη κατανόησης αύτης καθαυτης τtϊς
[μουσικης] γλώσσας. Καί τοϋτο έπειδή ή συγκριτική μουσι
κολογία άπέχει πολύ άπό τό νά 'χει διαφωτίσει διαχρονικά
καί συγχρονικά τά κάθε λογης προβλήματα πού Θέτει τό
μουσικό αύτό μωσαϊκό καί πού άπαντα. τόσο ση)ν 'Ελλάδα
δσο καί στiς γειτονι κές χώρες.
'Υπάρχουν άλληλεπιδράσεις πού 'γιναν μέσα στούς α ίώνες.
Τί νά κάνουμε λοιπόν; Έ, λοιπόν, έδώ χρειάζονται , άπό τή
μιά μεριά ενα είδος μουσικολογικi'\ς έργασίας κ ι άπό η)ν
άλλη τά κείμενα της άρχαιότητας πού δμως ύπόκεινται σέ
κάθε λογης έρμηνείες, συχνά άντιφατικές - μιλώ γιά τή
μουσικολογία της 'Ελλάδας καί τών γειτονικών χωρών ποό
μποροϋν νά φτάσουν &; τίς ' Ι νδίες, περνώντας άπό τό ' f ράν.
Κ' έδώ, θά σας δώσω ενα παράδειγμα :
Τό τραγούδι τtΊ ς ' Ηπείρου, ποό ε!ναι ενα ε!δος πολυφωνίας
- ποό δέ μοιάζει μέ τοϋ ο ι·gaηιιιη ii μέ κείνη πού άκολούθησε
άργότερα - άλλά πού ε{ναι άρκετά αύθεντική κατά ηi γνώ
μη μου, δέν ύπάρχουν πολλές [σάν κι αύτή] στόν κόσμο.
Άπαντα στ�i Βόρειο Ήπειρο, στι]ν 'Αλβανία νομίζω, στή
Γιουγκοσλαβία καί στ�i Βουλγαρία. Τήν άκουσα. Στη ρ ίζε
ται σέ τρείς φωνές, δέν ε!ναι ετσ ι ; Μ ιά φωνΤι κρατίl τήν
:τονικi1 , ή Cίλλη εΙναι 11 ύποτονικ11 , σέ άπόστασ1ι μ ιίlς δεύτε
ρης μεγάλης, άλλά πού καμιά φορά κατεβαίνει καi μ ι ά τέ
ταρτη χαμ1ιλότερα. Καί ή τρίτη φωνή τραγουδά τό πολό
ίσαμε μ ι ά τέταρτη πάνω άπό τ�]ν τονικ1], περνώντας άπό
τρίτες. [Ή φράσιι τελειώνει ώς έξ1Ίς γαλλικά : qιιί sont tοιιt
a fai t d'υne ιηaη ίeι·e d i scordante. Τό νόημα ε{να ι άσαφές tδίως
ίiν θεωρi1σουμε δτι μέ τό d iscordante μπορεί νά έννοεί " δ ι ά
φωνο . Ή τρίτη , δπωc ξέρομε, ε{να ι διάστημα σύμφωνο].
"

Έ, λοιπόν, αύτό τόν τί>πο της πολυφωνίας, μέ τήν iδιαίτερη

ρυθμι κ11 του της ύποτονικής, τόν ξαναβρίσκουμε στό ' Ιράν.
Ακουσα στήν Περσέπολη τρείς μουσικούς πού φυσοϋσαν
μέσα σέ [ή λέξη δέν άκούγεται καλά] χάλκινα, μ ι ά μουσική .
Δέν 1)ταν φωνητικ1i δπως στήν Ήπειρο άλλά ένόργαν1ι καi
οί ' Ιρανοi ελεγαν γι' αύτή πώς 1)ταν άπό ηΊν έποχη τοϋ Δα
ρείου, πώς ήταν μιά μουσική τοϋ "Ηλιου. Φυσικά δέν ύπάρ
χει κανένας γιά ν' άποδείξει πώς ε!ναι άπό τ�)ν έποχή τοϋ
Δαρείου. 'Εκείνο δμως πού 'χει σημασία ε!ναι δτι πρώτα
πρώτα άκούγεται σάν κάτι έντελώς δ ιαφορετικό άπό τ�Ί μου
σουλμανικής προέλευσης παραδοσιακή μουσική ποό άπαντα
στό 'Ιράν ένώ, άπό τήν άλλη (κι άναφέρομαι στό γεγονός δτι
t�ϊ ς άποδίδουν πολύ μεγάλη άρχαιότητα) καθρεφτίζει άκρι
βώς μιά παράδοση ποό δέν ε{ναι μουσουλμανικ1i.
'Από μ ιάν Ο.λλη πάλι πλευρά, ή όμοιότ1ιτα μέ τη μουσική
[τΤιν πολυφωνία] τ�Ί ς 'Ηπείρου ε{ναι κάτι πολύ εντονο, άνα
ρωτιέται κανένας δ.ν ο[ ' Ιρανοi ήρθαν σηΊν Ήπειρο ii οι
•

"Λ'λληιιες %αί ξέι,οι σύι,εδροι παρα%ολουθοϋιι, τόι• περασμέι'Ο ' Ιούλη,

' Ηπειρώτες πijγαν στό ' Ι ράν ! 'Εγώ πιστεύω δτι πιθανότατα
δέ συμβαίνι:ι μi1τε τό iiνu μi1τε τό άλλο άλλά δτι πρόκειται
γιά δυό έκφάνσι:ις, δυό έπι βιιοσεις του άρχαϊκου παρελθόν
τος, δπως τόσες άλλες ίiλλωστι: . ΑiJτά ι:ίναι προβλi1ματα τιον
μουσικών πού θά 'πρεπε ν' άκολουθi\οΌυν τό δρόμο τii ς αύ
στιιρής άναβίωσης, μέ τ�iν πιό αiJστη p 1i σημασία του δρου.
Φυσικά, γιι'ι τό μουσικό πού ζεί τiι σημι:ριν1\ ιcατάστασ1ι τής
μουσικijς δέν τίθεται κάν πρόβλημα. Τό Θέτει δηλαδiι , φυσικά,
ό ύπερβολικός πλουτος τιον έκφραστικιον μέσων, τ�jς [σύγ
χρονης] σύνταξιις καi τoiJ ϋφους. Όπωσδ�'ιποτε καi στiς δυό
περιπτώσι:ις πρόκι:ιται γ ιά ενα πρόβλημα ταλέντου καi δη
μιουργίας.
Προσωπικά, άντλησα [ίJλικό] κι άπό τούς δυό κόσμους. Καi
τώρα, θιί. σϋ.ς βάλω ν' ϊικοiJσι:τε ενα παράδι:ιγμα πού προέρχε
ται άπό τόν ίiνα, ίiνα άπόσπασμα άπό τiς " Χσηφόρες " ηϊς
" 'Ορέστειας " καί μετά ίiνα άπόσπασμα άπό τiς " ΕlJμενί
δες ' " πού άρχίζει στούς ΔελφοίJς . [Οί τι:λευταίες λέξεις δέν
άκοi>γονται καλά] . Είναι 11 φων1i του Θεου, του ικητη Άπ6λ
λωνα ιcαί κατόπ ιν ή έμφάνιση τών Έρινύων πού είναι άκόμα
μανιασμένες, δέν εχουν μι:ρώοΈι άκόμα.
Πρόκειται γιι'ι μιά μουσικiι πού 'χα γράψει γιίι ενα πι:ίραμα
[άρχαίου] Έλληνικου Θεάτρου στ�iν πόλη "Υψηλάντη του
Μ iτσιγιcαν, στίς Η. 11.Α.., τό 1 966. 'Η " Όρέστι:ι α " παιζότιιν
έκεί έπί τpείς μ1ϊνες περίπου, μέ άμερικανικά κεφάλαια.
Έπειδ1i i) πόλη όνσμάζεται 'Υψηλάντ η , άπό τ' δνομιι το\J
i;ρωα της Έλληνικης 'Επανάστασης, είπαν ξαφνικά νά κά
νουν κάτι ' Ελληνικό καi κάνανε αuτό τό πείραμα. Θέλησαν
νά χτίσουν ενα Θέατρο καί νά όργανώσουν έλληνικές πολι
τιστικές έκδηλ(οσεις . Τελικά, χρεοκ6πησαν. 1Ίi σκηνοθεσία
είχε κάνει ό 'Αλέξης Σολομ6ς, ποί> κάλεσε έμένα γιά ηi
μουσικ1) . [ ΆκολουΟοίJΙ' μουσικά παραδείγματα) . Καi τώρα
ενα άπόσπασμα άπό τii " Μ ιiδεια " του Σεν�κα, ποίι i;γραψε
ηi " Μ i1δεια " στά λατινικά μέ τρ6πο ίσως δχι πολύ δημι
ουργικ6. Κράτησα τii λατινικη γλώσσα γιά ηi φωνητικ1i
(ρl1011et iqιιe) της δi>ναμη . Πρόκειται γιά ενcι άπ6σπασμα του
χορο\J πού άφηγείται την ίστορία του ' Ι άσονα καi του περί
πλου του . Ό χορός είνα ι άντρι κός . Τό άπόοπασμα πού άκου
με, εΙναι άπιΊ τη διδασκαλία του έργου στό Παρίσι , μέ τ�iν
Μ αρία Καζαρές καί σκηνοθέτη τόν De la VcllyΓ ; ] .

τίς iργασίες τ ιjς Δ ιεθι,οϋς Δ ι άσ%εψης γιcί τό 'Α ρχα ίο Δ ράμα
[ Ά κολουθοίJι, μουσικά παραδείγματα].

Τελειώνοντας, Θά 'Θελα νά ύποβάλω δυό προτάσεις i i μϋ.λλον
μερικές προτάσεις :
Πρώτα πρώτα, νά γίνει έδώ στ11ν 'Ελλάδα iiνα εΙδος δι εθνους
διαγωνισμου 'Αρχαίου Δράματος, κάτι άνύ.λογο μέ τούς Ό
λυμ1ηακοίJς άγώνες - πού ξανάρχισαν κατά τά τέλη του Ι 9ου
αiίονα χάρη στό Ντέ Κουμπι:ρτέν - άλλά ποίJ θά 'ταν έντο
πισμένο έδώ, στ�iν 'Ελλάδα. Τόσο στ�iν 'Επίδαυρο δσο καί
σέ άλλα άρχαία θέατρα, δπως λ.χ. της Δωδώνης. Μέ κρατι
κές έπιχορηγι'1 σι:ις, τιJ:ιν άλλων κρατών καi το\J Έλληνικου
Κράτους, καθώς καi μέ μιιi. δ ι ι:θνij χορηγίιι, ποίJ θά έπέτρεπαν
στούς νέους καλλιτέχνες νά δώσουν δ,τι μπορο\Jν, νά βοηΟή
σσυν μέ τii φαντασία τους ίiνα είδος πριιγμιιτικο\J σηναγωνι
σμου, δηλαδ1i ύγώιιες μέ ηiν Άττι κ1i ϊ:ννο ια καi σέ σίιμπνο ια
μέ τiς δυό κύριι:ς κατευθύνσεις πού πρ6τεινα τώρα μόλις :
της άναβίωσης καi της άπι'>λυτη ς έλcυθερίας .
Δεί>τερο, νά γίνουν έδώ ση)ν 'Ελλάδα διεθνr.ίς διαγωνισμοί
γιά όποιοδι'1ποτε εΙδος θεάτρου, είτε ί>παίθριο ι ι;ίτι: σέ κλι: ι
στό χώρο : γενικά γιά Θεάματιι πού Θά �Ίταν θεατρικά ii καi
δίχως πρόσωπα , δίχως άνθρώπους, δίχως άνθρώπινες πιιρου
σίες - δηλαδ1Ί Θεάματα ι'>πτικά, χωρίς πιιpουσία άνθρώπων.
Δίνω ενιι παράδειγμα : ε'ίτε Θεάματα μέ άκτίνες Λuίηζερ κιιi
ι'>πτικά μέσα μαri μέ μουσικi1, δπως έκείνο πού cκανα στό
l1αρίσι , στό Μ ουσείο Κλυνύ (ιι\Jτσματοποιη μένο μέ προγράμ
ματα προερχι'>μενα άπι) ύπολογιστές), είτε δπως έκείνο πού
Ι:κανα στά έρείπια τών Άπιιδάνων καi ποi> άγκάλιαζε δλο τό
λι'1φο ποί> �Ίτιιν πίσω άπ6 τά Άπάδανα, μέ τίι πα ιδιά το\J Λυ
κείου το\J Σιράζ : 1Ίταν 1 50 παιδιά καi κρατοϋσαν φωτιστικά,
τροφοδοτοί>μενα μέ πετρέλαιο, άφο\J βρισκι'Jμαστε σηi χώρα
τοϋ πετρελαίου κ.λ.π.
Τρίτο, νά γίνει έδώ μιά συνάντηση δλων τών θι:ατρικών πο
λιτισμών καί τιον Θεαμάτων άπ' δλο τιΊν κόσμο. Πρέπει νά
πώ δτι μέ τήν ί:ννο ια ιι\Jηi τό Φεστιβάλ τοϋ Σι ράζ βρίσκεται
κατά κάπο ιο τρι'Jπο στ1iν πρωτοπορία, άφου έκεί μπορέσαμε
νά δο\Jμε τά Οέατρrι της Κίνας (ηiν Όπερα τοi> Πεκίνου),
ηϊς ' Ιαπωνίας, της ΆφρικiΊ ς καθιi>ς καί τίς δυτικές πρωτοπο
ρίες. Αύτές εΙναι οί προτάσεις πού κάνω, τερμαrίζοντας την
έκτενii αύηi εiσiηησ1i μου.

ΠΡΟ Β Λ Ή Μ ΑΤΑ Μ ΕΤΑΦΡΑΣ Η Σ
Η Α Π Ο ΔΟΣ Η ΤΟ Υ ΙΑΜΒΙΚΟΥ ΤΡΙΜΕΤΡΟΥ
Εlσήγηση τοί5 Α Λ ΕΞΑ ΝΤΕΡ ΝΙΤΣΕΒ
νά. παρουcηάσει τiς έξης περιπτιοσεις (δλες cίναι παρμένες
'Επειδή προειδοποι1ιθηκ:α, δτι θ ά έχω σηi διάθεσ11 μου δχι
άπό τούς " Πέρσες " του Αiσχύλου), ποίJ δμως δέν έξαντλοuν
περισσότερα άπό δεκαπέντε λεπτά, γιά νά κάνω την εiσ1i
τόν άριθμό δλων τών δυνατών περιπτώσεων :
γησή μου, θά f]θελα άρχίζοντας, νά περιορίσω τό σκοπό
μου. Προπάντων ό τίτλος " Προβλ11ματα της μεταφράσεως
203 βωμόν προσέστην άποτρόποισι δαίμοσιν ...L.υυ
του άρχαίου έλληνικοu Δράματος " περιορίζεται άρκετά
209 τίλλονθ'· ό δ' ο\Jδέν Cίλλο γ' ή πτi1ξας δέμας -ύυ
άπό τόν ύπότιτλο πού λέει : " Ό ιαμβικός τρίμετρος ".
2 1 1 ύμίν δ' άκούειν. εύ γάρ ίστε, παίς έμός ...L.υύ
'Αλλά καί ό σκοπός αuτός ε{ναι πολύπλευρος, πράγμα πού
2 1 0 παρείχε. ταυτ' έμοιγε δείματ' εστ' ιδείν -υ...L.
μοu έπι βάλλει ν' άσχοληθώ μονάχα μέ τό ζ11τημα τής άπο
2 1 3 κακώς δέ πράξας - ούχ όπείJθυνος πόλει -ύδόσεως του ιαμβικοu τριμέτρου σέ γλώσσες πού χαραχτη
Σ' δλες αύτές τίς περιπτώσεις ό μεταφρασηiς πρέπει νά κάνει
ρ ίζονται άπό τίς άρχές τής συλλαβοτονικ1iς στιχουργίας.
άφαίρεση του τονισμοu, δταν στό πρωτότυπο δεν είναι έιcπνευ
Ό συλλαβοτονικός, λο ιπόν, Ιαμ βικός τρίμετρος παρουσιά
στικός (exsp i Γato r i scl1 ) , άλλά μουσικός καί συνεπώς δέν έκ
ζει μερικά προβλi1ματα, ή σ·ωστη λύση τών όποίων βοηθάει
φράζεται άπό ni δίJναμη ηiς έκπνοijς, άλλά άπό τ�)ν ϋψωση
νά έπιτευχθεί μεγαλύτερο πλησίασμα τής μεταφράσεως σηi
του φωνητι κοu τόνου . Ό μεταφρασηiς κάνει α lη η ηiν άφαί
στιχουργικη πλευρά του άρχαίου κειμένου.
ρεση , γιατί ό τονισμός δέν είναι παράγοντας στό σχ�ϊμα του
στίχου. Γιά τό στίχο έχει σημασία 1i ποιότητα, δηλαδη 1)
Καθώς ε{ναι γνωστό, ό άρχαίος iαμβικός τρίμετρος έχει τό
μακρότητα καί 1i βραχίJτιιτα τών συλλαβcον στ6 άπλοποιη
έξης άπλοπο ιη μένο σχ ij μα : υ-υ- ; υ-υ-/υ-υ-. Τό σχ1i
μένο σχήμα του τριμέτρου, πού σηi συλλαβοτονι ιοi στιχουρ
μα αuτό μπορεί νά μεταβληθεί ώς έξης : υ /-υ-υ /-υ
γία άποδίδονται άνάλογα μέ τονισμένες καi Cίτονες συλλα
υ /-υ-. Τό τελcυταίο σχ1i μα θά μποροuσε νά παρουσια
βές ( 2 ) . Πάνω σ' αύτό τό δεδομένο, δλη ή πολυμορφία τών
στεί σά μουσ ικ1i φράση πού λέει : ιi. /ιi.ιi.ιi.ιi. /ιi.ιi.ιi.ιi. /ιi.ιi.ιi.. ' Ε
σχημάτων, ποίJ βασίζετα ι σηi θέση καί στό χαραχηiρα του
πομένως, ό άρχαίος ίαμβικός τρίμετρος άντιστοιχεί μέ μου
τόνου, συνίσταται στά παρακάτω δυό σχ1iματα: -υ- καί -υυ.
σικη φράση σέ ρυθμό 4 /4 μι'; άνάκρουση , 1) όποία άποτε
Καί, έπει δ1i 1) κατάληξη -υ- (ιi.ιi.ιi. 4 /4 μέ την άνάκρουση )
λεί την πρώτη , την Cίτονη συλλαβη του στίχου, τόν άδύνα
παίρνει τόν πρωτεύοντά της τόνο πάνω στην πρώτη της συλ
το χρόνο του πρώτου ίάμβου (1) .
λαβη καί τό δευτερεύοντα σηiν τρίτη , ο{ παραδεκτοί τρό
Κατά τη γνώμη μου, γιά νά πραγματοποιηθεί μιά σχετική
ποι τής άποδόσειί1ς της στό συλλαβοτονι ιcό τρίμετρο είναι
(δχι άπόλυτη! ) ρυθμι κ1i σύμπτωση τti ς μεταφράσεως άπέναν
ο ί έξ1iς : ...!υ!... ...L. καί ...!!... υ υ. Ή διττότητα αύηi δέ βασίζεται σέ
τι στό πρωτότυπο, ο[ ίiξη άπλοί πόδες του τριμέτρου πρέ
ποσοτική διαφορά τών πι;ριπτώσεων. Νομίζω, πώς δέν έπι βάλ
πει νά άποτελοuν τρείς σύνθετους ρυθμούς. Ό καθένας, πι
λεται ν' άποδείξω τό όλοφάνερο : δτι 1) περίπτωση -υ- ( ...!..!.
στεύω, Θά συμφωνi1σει δτι αύτό είναι αύτονόητο καί δτι μά
υ...1- ) μπορεί νά μετασχηματιστεί καi πράγματι μετασχηματίζε
λιστα τό ίδιο τό δνομα του τριμέτρου άρκεί γιά νά μάς δ ια
ται σέ -υυ (..!!.υ.. υ) . 'Εκτός άπ' αύτό 11 έν λόγω δ ιττότητα διευ
βεβαιώσει δτι είνα ι έτσ ι . 'Υποστηρίζω, λοιπόν, μιά θέση,
ρύνει τiς δυνατότητες του μεταφραστοu. Τέλος, έξαιτίας της,
που κανένας δέν άμφισβητεί. Τό λόγο τ1iς παράξενης αύτής
fι στιχουργικη ηiς μεταφράσεως πλησιάζει περισσότερο
ύποστιιρίξεως βρίσ-κω σηiν πράξη πολλών μεταφραστών,
ο[ όποίοι παριστάνουν τούς άπλούς πόδες τοu τριμέτρου όχι σηi στιχουργική του πρωτοτύπου, 1) δποία, καθώς είδαμε,
έκφράζεται άπό δυό βαοΊκά σχi1ματα καταλi1ξεως. Θεωρών
σά δ ιποδίεc, άλλά σ·άν αύτοτελείς ρυθμι κι';ς μονάδες. Αύτό
τας δικαιολογημένη καί θεωρητικά κα\ πρακτικά την άπό
σημαίνει δτι ή ένδεχόμενη μουσική φράση, μέ την όποία
δοση τών καταλi1ξεων μονάχα μέ ...!!... υ ....!... καί ..!!.υ.. υ νομίζω
συγκρίνουμε τόν τρίμετρο, θά είνα ι δχι σέ ρυθμό 4 /4, ποίJ
πώς 1i ένδεχόμεν1ι λύση τους μέ ...!!...υ...!!... καί Ιδιαίτερα μέ υυ...!..!.
είνα ι σωστό, άλλά σι'; 2/4, πού είναι έσφαλμένο. Πώς θά
άνi1κει σέ άπαράδεκτη " ποι ητικη ίiδεια ".
δημ ιουργηθεί τό ρυθμικό άποτέλεσμα πού έπιδιώκουμε; Ό
Θ' άναφέρω μερι κά παραδείγματα, πού άποδείχνουν μερι κές
σύνθετος πούς (1) διποδία δηλαδή) πρέπει νά ύπογραμμίζει
τόν πρωτεύοντά του τόνο, δηλαδη τήν πρώτη του συλλαβi1 . 'σωστές καί μερ ι κές έσφαλμένες, τουλάχιστον κατά ηi γνώ
μη μου, λύσεις του προβλήματος . ( Τίς έσφαλμένες σημειώνω
Τό ιδεώδες σχ1i μα του συλλαβοτονικου ίαμβικ:ου τριμέτρου
μέ θαυμαστικό) .
Qά περιείχε τρείς βασικά τονισμένες συλλαβές, δηλαδη την
'Από η) " Μ�iδε ια " στή μετάφρασ11 τοu C. Woyte (3) :
πρώτη κάθε διποδίας : υ..!!...υ/...1-υ /...!!...υ -υ/...!!...υ �. Φυσ ικά έδιο
J Acl1, wa ι·e doch ct ic A ι·ge 11ie dιι ι·cl1s dιιnkle 1Όι- ..!!.υ
.. ..L..
πρέπει νά πάρουμε ύπόψη μας καί τίς περιπτώσεις, στίς ό
deΓ Syιnplegaden ί ιι das Kolcl1eι·Ιand gelangt . . . -!Lυ....!....
ποίες ό βασικός τόνος μπορεί νά διακριθεί στίς συλλαβές
22
Laιιt πιft s i e ctie Gotteι· a11,
Lυ..ι...
πού εχουν δευτερεύοντα τόνο . Αύτό δμως μπορεί νά συμ
aιιf dass sie scl1aιιe11 Iasons scl1111al1 Ι iche11 Yeπat. υυ�!
βεί μονάχα σ·τίς δυό πρώτες διποδίες : υ-υ...!!... /υ...!!...υ -ιυ..!!...
υ- (δηλαδή υ /-υ...!!...υ /...!!...υ -υ/..!!...υ -) ii υ..!!...υ - /υ-υ..!!... 'Από τόν " Αίαντα " σηΊ. μετάφραση του Δ . Σάρρου (-1) :
υυ..!!.. !
J Πάντα, γιέ τοu Λαέρτη , σέ παρατηρώ
/υ ..!!...ιJ - (δηλαδ1i υ /...!!._υ -υ /-11..!!...υ /...!!...υ -) ii υ-υ.!!... /υ
πού τών έχτρών σου κάποιο σ·χέδ ιο προσπαθείς υυ-!ι.!
υ -'!.... /υ.!!..υ- (δηλαδή υ /-υ-υ /-υ-υ /-υ-): Είναι, λοι
υυL!
γιά νά τάρπάξε ις νά καί τώρα σ·έ θωρω
πόν, άδύνατο νά πέφτει ό τόνος στόν τελικό πόδα του τρι
μέτρου, άδύνατο συνεπώς καί τό σχήμα υ-υ..!!... /υ-υ...!!... / υ
υ...!!._ (δηλαδ1i υ /-υ.!!..υ/-υ..!!...υ /-υ...!!... ) . Αύτό όφείλεται στό
( 2 ) Σημειώ1ιω τό συσχετισμό μεταξύ ποι6τητας καί τονισμού
γεγονός δτι ό τελευταίος σύνθετος πούς παίζει ενα Ιδιαίτερα
χωρlς 1ιά έ�ιδιαφέρομαι γιά τό εlδος τού τονι.σμού. Δυνατη
σπουδαίο ρόλο γιά τό σχηματισμό του στίχου. Γι' αύτό τό
εlναι δχι μ6110 ή ι3ξε{α (1), καθώς δεlχ1ιεται έδώ, dλλά καί 1j
λόγο θεωρώ άπαραίτητο καί σκόπιμο νά μ ιλήσω πιό λε
βαρεlα ( ' ) στη λ�)γουσα καί περισπωμέ1ιη ( \J) στη λήγουσα
πτομερειακά πάνω σ' αύτό τό θέμα.
καί στην προπαραλήγουσα. Α ύ τό δμως δέν έχει σημασία γιά
Στόν τελευταίο, στό μη πλήρη πόδα, τό πρωτότυπο μπορεί
τό σκοπό τού μεταφραστή, πράγμα ποv μιi.ς έπιτρέπει νά
άπλοποιήσουμε τά σχήματα.

( 1) Δέ11 εlναι. τυχαίο, δτι στην dρχαι.6τητα l α μ β ο π ο ι. ο ί

όνομάζο1ιτα�ι δχι. μ6νο οί κυρ lως Ιαμβογράφο ι, dλλά κι α ύτοί
πού γράφανε ποιήματα σέ τροχαlους ( χορε[ους) . Συνεπώς ό
l
τροχα ϊκός στ lχος έθεωρείτο lαμβικ6ς, στόν όποίο λε πει ό
dδ·ύ1ιατος χρ61ιος, ή dνάκρουση.
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Ρι· οf. Dι'. Cuι·t Woy te, Leίpzίg, 1954.

(4) Δημητρlου Μ. Σάρρου. Σοφοκλής. ΙΙ. Α Ι:ας. Σέ δημο
τικούς στlχους μέ πρ6λογο καi έρμηιιευτι.κά. 'Αθήνα, 1935.

..!!.υυ
κοντά στίς ναυτικές σκηνές τοϋ Αίαντα,
Θ' άνάφερα καί παράδειγμα άπό τή δ ική μου πράξη , δείχνον
τάς σας τούς παρακάτω στίχους άπό τόν " ΙΊρομηθέα " τοϋ
Αlσχύλου [άναφέρει παράδειγμα στά Βουλγαρικά l .
Αύτός δ συλλαβοτονικός Ιαμβικός τρίμετρος, μέ τίς δυό λύ
σεις, γιά τίς δποίες i)δη εγινε λόγος, τοϋ ζητi1ματος τής τρισύλ
λαβης καταλήξεως ( ...!υ!.. _L. καί ...!!..υ υ), είναι έντελό'Jς θεατρικός.
οι βουλγαρικές μεταφράσεις τής " 'Αντιγόνης " του Σοφο
κλ1ϊ καί τής " 'Ηλέκτρας " τοϋ Εύριπίδη πού εγιναν άκρι βό'Jς
σέ τέτοιο τρίμετρο, i:γιναν δεκτές τόσο άπό τούς 11θοποιούς
δσο καί άπό τούς θεατές . Ό τρίμετρός τους Ιiχει καί άλλο
πλεονέκτημα : 11χώντας μέ τήν άπαραίτητη έξωτικότητα, ή
ρυθμική μορφή συμβάλλει μέ άπολύτως δικό της τρόπο στήν
πραγματοποίηΟ'η τής άλλαγή ς δσον άφορα τήν ψυχικ1Ί δ ιά
θεση τοu θεατή. Διότ ι , νομίζω, είναι περιττό ν' άποδείχνουμε,
πώς τό άρχαίο δράμα δέ θά 'πρεπε νά 1)χεί στή στιχουργική
μορφ1) του δράματος τοϋ Σαίξπηρ. Γ ι ' αύτό δέ βλέπω καμιά
δ ι καιολογία τής έπιΟ'τροφής στό δ&κασύλλαβο καί στόν ένδε
κασύλλσβο ίαμβο τό'Jν Μ ερεσκόβσκυ καί Ζελίνσκυ : γιατί
παρόμοια έπιστροφ1) 7tαρουσtάζει ή. τελευταία ρωσική με
τάφραση του Σοφοκλ1ϊ , πού κυκλοφόρησε πρίν άπό είκοσι
περίπου χρόνια, εργο τοϋ Σερβίνσκυ. ['Ακολουθεί παράθεμα
στά Βουλγαρικά] .
Τό 1 936 οι Ν ίλεντερ καί Σερβίνσκυ εκαναν άρχ1) μ ιας πλll
ρους ρωσικής μεταφράσεως τό'Jν Τραγωδιό'Jν του Σοφοκλή σέ
Ιαμβικό τρίμετρο. 'Αντιλαμβάνομαι μερικές άνεπιτυχείς λύ
σεις τοϋ ζητi1ματος τό'Jν καταλήξεων, άλλά εχω καί τή βα
θιά πεποίθησ η , δτι άκρι βό'Jς δ παραδεδεγμένος άπό τούς με
ταφραστές στίχος είναι έκείνη ή μορφή στήν δποία θά
'πρεπε νά συνεχιστοϋν οι προσπάθειες δσο άφορα τή μετά
φραση τοϋ Σοφοκλή καί του 'Αρχαίου Δράματος έν γένε ι .
Μ έ τ ά τελευταία αύτά λόγια θέτω άκόμ1ι ενα ζήτημα, τό
ζ�iτημα δηλαδή τής άναγκαιότητας ν' άποδίδεται δ Ιαμβικός
τρίμετρος μέ iαμβικό τρίμετρο καί δχι μέ δεκασύλλαβο καί
ένδεκασύλλαβο ίαμβο. Π ρόκειται καί πάλι, φυσικά, γιά γλό'Jσ
σες, δπου αύτό μπορεί άντικειμενικά νά πραγματοπο ιηθεί,
λ.χ. γιά τή ρωσικ1i, τή γερμανικi1 , τή βουλγαρικ1i, τή νεο
ελληνικi1 . ΕΤχα τήν εύκαιpία νά δό'J μιά δλόκλη ρη σειρά
νεοελληνικό'Jν σκηνοθεσιό'Jν άρχαίων έλληνικό'Jν δραμάτων,
καί πάντοτε παραξενευόμουν άπό τό δτι δ στίχος τό'Jν μετα
φράσεων ήταν μόνιμα ό δεκασύλλαβος καί δ ένδεκασύλλα
βος, πού έναλλάσσονται κατά τή θέληση ii κατά τίς άνάγκες
τοϋ μεταφραστοϋ. Όταν, πρίν άπό τρία χρόνια, τό 'Εθνικό
θέατρο Άθηνό'Jν έπισκέφτηκε τή Σόφια καί παράστησε τήν
" 'Ορέστεια " του Αlσχύλου άποδομένη κ ι αύη) σέ δεκασύλ
λαβους κ' ένδεκασύλλαβους, εΤχα τήν εύκαιρία νά κάνω έρώ
τησ1ι γιά η) στιχουργική μορφ1) του νεοελληνικοί) κειμένου.
Ή άπάντησ η , πού μοu δόθηκε άπό μερικούς 1)θοποιούς τοϋ
θεάτρου αύτοϋ, 1Ίταν, δτι δ στίχος, πού προφέρεται στίς

νεοελληνικές παραστάσεις εχει μεγαλύτερη σκηνικότητα (6)·
'Αλλά ή πείρα μίlς δ ιαβεβαιώνε ι , δτι ή σκηνικότητα τοϋ iαμ
βικοϋ τριμέτρου είναι έπίσης άναμφισβi1τητη . 'Εν τοιαύτη
περιπτώσει πρέπει νά συμπεράνουμε, δτι ή έν λόγω μεταφρα
στική πράξη δέ μπορεί νά θεωρηθεί άλλο παρά άποτέλεσμα
τής άπροθυμίας τό'Jν μεταφραστό'Jν νά ξεφύγουν άπό τήν
παράδοση . Μ ιλό'J γ ι ' άπροθυμία, τονίζω δηλαδή ηΊν ύποκει
μενική πλευρά τοu ζητήματος, δ ιότι άντικειμενικά ή σύγ
χρονη γλώσσα τό'Jν Έλλi1νων δ ιαθέτει δλες τίς άπαραίτητες
προϋποθέσει ς καί δυνατότητες νά πραγματοποιεί τόν Ιαμβικό
τρίμετρο . Ένα μικρό άπόσπασμα άπό τόν " Αίαντα " τοϋ
Σοφοκλ1ϊ ση) μετάφραση του Σάρρου, γιά τήν δποία μίλησα
λίγο παραπάνω, εχει σημασία έπιχειρήματος :
797 Γιατί η1 δόλια πάλι, μόλις γλύτωσα
άπ' τ' άμετρα κακά μου, μέ σηκώνετε;
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Τό ζi1τημα αύτό εχει, μεταξύ liλλων, καί μ ιά σπουδαία πρα
κτικ1) πλευρά, πού έμφανίζεται ιδιαίτερα στίς περιπτώσεις
δταν πρόκειται γιά μετάφραση σέ γλό'Jο·σες, στίς δποίες έπι
κρατοϋν ο ί πολυσύλλαβες λέξεις, σέ γλό'Jσσες πού εχουν
άναλυτική δομ 11 , σέ γλό'Jσσες, δπου ή χασμωδία δέ χάνεται .
Καθώς είναι γνωστό, δ άρχαίος έλληνικός στίχος έχει τή
δυνατότητα νά χωράει πολλές λέξεις. Αύτό τό γεγονός όφεί
λεται σέ μερικούς λόγους : 1 ) Στή μουσική άρχή τής άρ
χαίας έλληνικ1ϊ ς στιχουργίας, πού οι μακρές συλλαβές μπο
ροuν, δταν ύπάρχει άνάγκη, ν' άντικαθίστανται άπό τίς βρα
χείες, άπό τίς δποίες άποτελοuνται . 2) Στό γεγονός δτι ή
χασμωδία χάνεται έξαιτίας συναιρέσεως, συνιζ1iσεως , άφαι
ρέσεως, άποκοπ1ϊς, κράσεως. 3) Στό συνθετικό χαραχηiρα
τής άρχαίας έλληνι κ1ϊ ς γλώσσας.
Ή άπόδοση του τριμέτρου μέ δεκασύλλαβο καί ένδεκασύλ
λαβο ίαμβο στερεί τό μεταφραο· τ11 άνάλογα μ ι ας η δυό συλ
λαβό'Jν καί περιορίζει τίς δυνατότητές του ν' άποδώσει τό
στίχο του πρωτότυπου : διότι δ στίχος αύτός πολύ συχνά
ξεχειλίζει , κυριολεκτικά ξεχειλίζει , άπό λεξιλογικό ύλι
κό. Τό μέγεθος τής στερήσεως αύτ�ϊ ς δέν είναι άσήμαντο :
aν κάθε στίχος βραχύνεται κατά μέσο δρο μέ J .5 συλλαβή
(2 + J /2), ο·έ δράμα περιέχον 1 000 στίχους δ μεταφραστής
στερείται 1 500 συλλαβό'Jν, πού άντιστοιχοuν σέ 1 25 πλήρεις
ιαμβικούς τριμέτρους.
Συνεπό'Jς, παραδίδοντας τόν Ιαμβικό τρίμcτρο μέ Ιαμβικό
τρίμετρο ό μεταφραστ�)ς δχι μόνο διατηρεί η)ν ποιητική
μορφή τοϋ πρωτοτύπου, άλλά καί διευρύνει τίς δυνατότητές
του, δσον άφορα η)ν άπόδοση τό'Jν σκέψεων καί τό'Jν εlκόνων
του λογοτεχνικοί) εργου.
(5) "Εχω ύπ6ψη μου τίς σκηνοθεσlες αύ τών τώ11 τραγωδιών,
πού πραγματοποιήθηκαν στή Σ6φια ( στό 'Εθιιικό Θέατρο Νεο
λα{ας) στά 1950 καί 1974 άπό τόν κ . Τάκη Μουζενlδη.

Ε Λ Λ Η Ν- l l( Η l( A I Ξ Ε Ν Η Ε Ρ Μ Η Ν ΕΙ Α
Ο Ι ΠΑΡ ΑΣΤ ΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΑΚΆ

Εlσιjγηση τοϋ ΣΠ ΥΡΟ Υ Ε ΥΑ ΓΓΕΛ Α ΤΟ Υ
Θά προσπαθήσω ν ά μή μ ιλi1σω ύποκειμενικά, δσο cίναι δυνα
τόν, λιγότερο άπό προσωπικές μου έμπε ιpίες, βασικά νά θέσω
δρισμένα θέματα πού νά δώσουν άφορμ1] γιά συζ11τηση γ ιά
μετά άπό μένα.
Καταρχήν θέλω νά προσδιορίσω τόν δρο " ή σκηνοθεο·ία
τοϋ ' Αρχαίου Δράματος σi1μερα ". "Οταν λέμε " οΊiμερα "
δ δρος είναι λιγάκι ρευστός, καταρχήν προσδιορίζει πιθα
νόν τόν αlώνα μας, τά μεταπολεμικά χρόνια, ii πιθανόν τά
πολύ πρόσφατα χρόνια - τά τελευταία δυό - τρία χρόνια.
Άν θεωρήσωμε σωστό αύτό πού λέει δ Πήτερ Μ προύκ, τό
δποίο, τουλάχιστον έγώ προσωπικά, θεωρό'J πολύ σωστό, δτι
· είναι άδύνατο μιά σκηνοθεσία νά ζi1σει περισσότερο άπό
πέντε χρόνια, τότε θά πρέπει νά περιοριστοuμε στίς έμπειpίες

τό'Jν τελευταίων πέντε έτό'Jν, έννοώντας δχι βεβαίως δτι ο ί
δάσκαλο ι , οι δποίοι έχάραξαν εlς τό διεθνές καί εις τό έλλη
νικό θέατρο τήν προσωπικ1i τους Ιστορία, δέν ο·ημάδεψαν τiς
γεννεές πού άκολούθησαν ο·τίς χό'Jρες τους, πολλές φορές
καί σέ δ ι εθνές έπίπεδο, άλλά τό γεγονός τής άναφορας τοu
σημερινοϋ προβλ11ματος τοϋ θεάτρου άφορα μόνο έμμεσα τίς
έπιδράσεις οι όποίες iiχουν άσκηθεί άπάνω στίς σύγχρονες
έργασίες.
Θά fiθελα νά πό'J τό έξης : Ή βασική τοποθέτησις γιά μας
τούς "Ελληνες άπέναντι στόν Εύρωπαϊκό χό'Jρο, εΤναι ή έξη ς
(πιθανόν νά μήν είναι μονάχα ή βαοΊκή τοποθέτησις μεταξύ
Έλλ1iνων καί Κεντροευρωπαίων i1 Δυτικοανατολικοευρω
παίων, π ιθανόν καί άλλων έθνοηiτων έκπρόσωποι καί συνά
δελφοι νά εχουν πιθανόν τίς αύτές άπόψεις) : Ή διαφορά ή
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Προσωπικά πιστεύω δτι, δσο αύτό εΙναι έφικτό καί μέσα άπό
τά προσωπικά βιώματα πού φέρει καθένας άπό μάς, ό.πό τόν
λαό πού προέρχεται , άπό τίς γεωγραφικές καί κλιματολογικές
σηνθi'jκες στίς όποίες έχει μεγαλώσει κι ό.πό τήν κουλτούρα
της χώρας του, δσο αύτό εΙνα ι δυνατόν, μία πρόσμ ιξις τU>ν
δύο στοιχείων θά 1Ίταν έκείνο τό όποίο θά μποροΟοΈ νά φέρει
μιά μορφ11 παραστάσεων 'Αρχαίου Δράματος, ή όποία, μέ
διάφορες καί πολλές παραλλαγές, θά προξενουσε ενα δι εθνές
ένδιαφέρον. Δηλαδi1 , άπό τ�Ί μιά μεριά μ ιά α1σθητικ1Ί άνα
ζ1iτηση προχωρημένη, δπως έπιδιώκεται ο·έ πολλά εύρωπαϊ
κά κράτη, άπό τ�iν ίiλλη μεριά μιά προσπάθεια, ή α!σθιιτική
αύτ�i άναζιiτησις, νά συνδυάζεται μέ μιά συγκινησιακή μέ
θεξη τU>ν θεατU>ν πρός τά δρώμενα έπί σκην1')ς.

Ό όμηρι.κός σκηνοθέτης Σπύρος 'Α1ιτι6χοu .Εύαγγελό.τος. Σκί
τσο άπό η}

ι άσκεψη, ηjς "Ελλης Σολομω1ι{δου - Μπαλάνου

δικ l1 μας άπέναντι ο·τούς Κεντροευρωπαίους εΙνα ι μία, βασική
άπέναντι στό 'Αρχαίο Δράμα καί ό.ναφέρομαι πάντα στήν
τελευταία πενταετία βασικά. Ή κεντροευρωπαϊκή θεώρηση
τοϋ 'Αρχαίου Δράματος βασικά άποσκοπεί στό νά ύπογραμ
μίσει τήν άπόσταση πού μάς χωρίζει ό.πό τά άρχαία κείμενα
·
μέχρι τίς ήμέρες μας.

Ή βαοΊκή έλληνική κατεύθυνση , άο·χετα άπό δ ιάφορες παραλ
λαγές, τίς τελείως άντίΟετες σχολές, τίς τελείως διαφορετικές
προσωπικές έπιδιώξεις σκιινοΟετU>ν, εχει ώστόσο σάν ενα
κατευθυντi1ριο παράγοντα δτι έπιχειρεί νά γεφυρώσει τό
χάσμα. Ί-f διαφορά αύτή 1; όποία καταρχήν ήχεί σάν άπλ1i,
νομίζω στήν πραγματικότητα δέν εΙναι τόσο άπλή . Θά έξη
γ1iσω ό.μέσως τί έννοU> : Βασικά τό ξεκίνημα τό δικό μαc
εχει έρεθίο·ματα άπό τήν Εμφυτη τάση του Μ εσογειακου
πολίτη, τοϋ Μ εσογειακου άνθρώπου τοϋ λαοϋ καί κατ' ό.κο
λουθίαν, καί τοϋ ί:λληνα, νά μή μπορεί νά ό.νεχτεί ενα στοιχείο
μίας μορφi'jς τέχνης τό όποίο δέν μπορεί νά λειτουργήσει
συγκινησιακά καί νά τό παρακολουθήσει μ' ενα άδιάπτωτο
ένδιαφέρον - θά λέγαμε, έντός ε!σαγωγικU>ν - " δραματικό "
(έντός ε !σαγωγι κU>ν παρακαλU>) .
Δέ συμβαίνει πάντοτε, τόσο μέ τούς σκηνοθέτcς, δσο καί μέ
τούς σκηνογράφους, ό.λλά δσο κυρίως καί μέ τούς θεατές πολ
λU>ν <'.ίλλων ΕύρωπαϊκU>ν χωρU>ν. Θέλω νά πU> μ' αύτό, παρα
στάσεις πολύ ό.ξιόλογες - καί θ' άναφερθU> συγκεκριμένα παραστάσεις στό Βερολίνο, στό " Σαουσπιλχάους " τοϋ Βερο
λίνου τU>ν " ΒακχU>ν " καί της βραδιάς πού έγιναν πρίν ό.π'
τίς " Βάκχες " - τό λέγανε Ant ikes J'ΓOjekt - ήτανε μία
έξόχως ένδιαφέρουσα βραδιά γιά τό γερμανόφωνο χU>ρο
(κρατοϋοΈ, ή κάθε μία, άπό τέσσερι ς ώρες καί γιά δλους τούς
ε !δικούς τοϋ θεάτρου 1Ίταν όπωσδήποτε πολύ ένδιαφέρουσα),
δέν πιστεύω δτι τό έλληνικό κοινό θά γέμιζε τίς παραστάοΈις
πού έγέμισε τίς παραστάο-εις τοϋ Ί3ερολίνοη δπως, ίσως,
ούτε ενα ' Ιταλικό κοινό. Χωρίς αύτό νά μειώνει τή σημασία,
ό.ντιθέτως ύπογραμμίζει δτι ύπάρχει ίiνα εΙδος, μία όρισμένη
τάσις, τήν όποίαν θά πρέπει νά σχολιάσουμε - νά μάς ό.πα
σχολi1σει (ό.ναφέρω σάν παράδειγμα τήν παράσταση αύτή,
έπειδή εΙνα ι ενα θέατρο πάρα πολύ γνωστό σ'δλη τήν Κεντρ ική
Εύρώπη κ' έπειδ1Ί ή παράσταση χα ιρετίστηκε σάν ενας Ιδιαί
τερος σταθμός στήν έρευνα γύρω ό.πό τό 'Αρχαίο Δράμα).

Ή ό.ντιμετώπιση τοϋ μέσου ίiλληνα θεατi'j ό.πέναντι σ' αύτή
τήν παράσταση , θά ήταν : άνία - τοϋ μέσου Έλληνα θεατη .
' Η ό.ντιμετώπιση, τώρα, τοϋ μέσου Γερμανου, πιθανόν Όλλαν
δοϋ, Βέλγου, η Γάλλου ό.πέναντι σέ μία παράσταση δικ1i μας
(ό.φαιρU> πάντα τίς έξα ιρέσεις καi ό.πό τiς έλληνικές καί ό.πό
τίς ξένες παραστάσεις) θά ήταν έντύπωσι ς παλαιάς σχολης
παραστάσεως . Ή βασική διαφορά δηλαδ1Ί ξεκινάει i1δ η . Ή
πρώτη ό.ντίδραση θά ήταν δτι εΙναι κάτι παλαιό θέατρο, ή
δι κi1 μας ό.ντίδραση δτι εΙναι ό.νιαρό θέατρο . Ή νά ύπάρχει
ενας διαχωρισμός δ όποίος, δταν πάρουμε σά δεδομένα έργα
σίες ο[ όποίες ό.ναμφισβi11:ητα έχουν μ ία ό.ξία - είτε προέρ
χονται άπό τήν κεντρι κή , είτε ό.πό τή νότιο Εύρώπη - δείχνει
άμέσως μία διαφοροποίηση μεταξύ του κοινοϋ, μεταξύ τU>ν
ό.ναγκU>ν πού δημιουργοΟν μ ι ά παράσταση καί μεταξύ τU>ν
βασι κU>ν έρεθισμάτων.

Στό ση μείο αύτό θά πρέπει νά προχωρ1iσω τώρα σέ ενα δεύ
τερο θέμα της μ ι κρijς αί>της ε!σ1iγησης. Έμίλησα γιά μίαν
πιθαν1iν μορφ1i πού θά μποροϋσε νά προέλθει άπό τήν πρόσ
μ ιξη τU>ν δύο αύτU>ν στοιχείων. Θά i1θελα, γιά ίi λλη μ ιά φορά,
νά τονίσω δτι αύτό δέ σημαίνε ι καθόλου δτι θά εiσηγούμην
μιά σχολ1i . l1ροσωπι κά εΙμαι ό.ντίθετος στίς " σχολέc ",
έννοU> είς τήν δημ ιουργία παραδόσεων, κι αύτό γιά τόν έξης
λόγο, δ ιότι τώρα ποί> μ ιλάμε i1δη ο" ενα διεθνές έπίπεδο,
βλέπουμε, έμείς ο[ Έλληνες, �tόσο δύσκολο είνα ι νά μ ιλή
σουμε γιά μιά Θεατρική παράδοση δι εθν1') . Θά βρεθεί κάποιος
νά μου πεί δτι δέ μιλάμε γιά μιά διεθν1') , μ ιλάμε γιά μία έλλη
νική . Θ' άπαντουσα , μιλίiμε γιά μιά έλληνι κ1i πού πρέπει
νά ό.πευθύνεται καί στό διεθνές κοινό. Κ' έκεί θά μποροϋσε
ν' άρχίσει ενας μακρύς διάλογος ό όποίος πιθανόν νά έχει ,
η ν ά μ�)ν έχει ένδιαφέρον.
Βεβαίως, όφείλω νά ύπογραμμίσω δτι είναι άδύνατον, μέσα
άπό τούς παράγοντες αύτούς πού ό.νέφερα πρίν, τούς γεω
γραφικούς, κλιματολογικούς καί πολιτιστικούς, είναι άδύ
νατον, ή έργασία ένός ό.νθρώπου, η μίας όμάδας ό.νθρώπων
νά μii δ ιαθέτει όοισμένα χαρακτηριστικά τά όποία τήν προσ
διορίζουν. Τά χαρακτηριστικά αύτά τά όποία, πολλές φορές,
όφείλουν, κατ' έμέ, νά έρχονται ο·έ πλi1ρη άντίθεση άναμε
ταξύ τους, βεβαίως προσδιορίζουν ενα Α στύλ, ενα Α ύφος,
ό.λλά δέν δημιουργοϋν, η τουλάχιστον, κατά τ�iν άποψi1 μου,
δέν πρέπει νά δημιουργουν τήν αίσθηση_ μίας σχολης τήν
όποίαν δουλικά θά πρέπει νά ύπηρετοϋν, il, δ.ν δχι δουλικά,
η όπωσδιiποτε νά μήν αισθάνονται δτι πρέπει νά ξεφύγουνε
άπό τά πλαίσιά της.
Σάν έπιχείρημα βασικό iiχω τό γεγονός τό όποίο έτόνιο·α
κ ιόλας πρίν ό.πό λίγο δτι ή διαφορά μεταξύ Αiο·χύλου, Σοφο
κλη καί Εύριπίδ η , εΙναι στ�iν ούσία πολύ μεγαλύτερη άπ'
δ,τι καταρχήν φανταζόμαστε. Μ ιλίιμc γιά τό 'Αρχαίο Δράμα
σάν 1Ί ένότητα, 1Ί αίσθητικi1, άλλά καί 11 γενικότερη όργανική
ένότητα του 'Αρχαίου Δράματος, ν' άποτελεί μία καί μόνι1
άδιαίρετη μονάδα, ένU> δέ νομίζω δτ ι σημβαίνcι αύτό. Δηλαδή,
ό.νάμεσα στούς " Πέρσες " i\ στόν " Προμηθέα " τοϋ Αίσχύ
λου καί τίς " ' Ικέτιδες " του Εύριπίδη - τονίζω, τίς " ' Ι κέ
τιδες " του Εύριπίδη, δχι τοϋ Α1σχύλου - ύπάρχει ενα τερά
στιο κενό. Θά μποροϋσα νά πU> δτι δ.ν έξαιρέσει κανείς όρι
σμένα έξωτερικά μορφολογικά στοιχεία, ύπάρχει διαφορά
δσο άνάμεσα σ' ένα iiργο του Σαίξπηρ κ' ενα έργο του Ίψεν.
Ίο·ως ύπερβάλλω, ό.λλά ή κατεύθυνση πηγαίνει κάπου πρός
τά έκεί.
Θά i1θελα μ' αύτό νά πU> δτι θά εΙναι άδύνατο νά μ ιλi1σομε γιά
μιά καί μονάχα άποψη άρχαίας Τραγωδίας, γιά μιά καί μονάχα
σχολi1 , δ ιότι προσδιοριζόμαο·τc, δπως εΙπα, ό.πό έθνικά στοι
χεία παραδόσεως καί άπό έσωτερικές άναγκαιότ�ιτες τU>ν
iiργων. Δηλαδή, ό.πό έρμηνευτικές άναγκαιότητες, θά έλεγα
σωστότcρα, πού έπι βάλλουν τά ίδια τά εργα. Άν μάλιστα
φθάσομε νά θίξουμε καί τό πρόβλημα τοϋ 'Αριστοφάνη , τότε
πηγαίνουμε σ' εναν <'.ίλλο τομέα, ό όποίος αύτός καί πάλι θά
έχει νά μίiς δώσει όρισμένα !διαίτι:.R α χαρακτηριστικά (δχι
αύτός ό 'Αριστοφάνης - αύτός ό το�ίέας) όρισμένα χαρακτη
ριστικά γιά τό πόσο σύνθετα καί άπό πολλά πρίσματα, πόσο
πρισματικά πρέπει ν' άντιμετωπίζουμε τό θέμα του σύγχρονου
.θεάτρου.
Θέλοντας νά θίξω eνα άκόμα θέμα, θά i1Θελα νά μ ιλi1σω γιά
τήν α!σθητι κή μέ τήν όποίαν μπορουμε σi1μερα νά προσεγγί
σουμε τό ό.ρχαίο κείμενο. Μ ιλώντας βεβαίως, πρός Θεοϋ,
δέν ύποβάλλω καθόλου κανόνες, ούτε κρίνω. ΤοποθετU> όρι
σμένα θέματα καί κάνω νύξεις γιά συζήτηση . 'Εκείνο τό όποίον
μάς έντυπωσιάζει - τουλάχιστον έμένα προσωπικά, καί νο-

μίζω δχι μόνον έμένα - εΙναι 1Ί έκπλη κτικά σύγχρονη μορφή
πού ένέχουν τά κείμενα αύτά. Θά έξηγ1Ίσω άμέσως τi έννο/'ίJ :
'Από τ ii μιά μεριά παρουσιάζουν ενα τεράστιο δγκο προβλη
μάτων - καί ό δγκος προβλημάτων εΙναι ή συσσώρευση μυθο
λογικ/'ίJν καί [στορικl'ί:iν η προϊστορικl'ί:iν στοιχείων τά όποία,
σήμερα, δέν εΙναι δυνατόν νά τά προσεγγίσουμε, ούτε κάν
έμείς οί Νεοέλληνες ιiμεσα, δεδομένου δτι εΙναι στοιχεία
τά όποία δέν εχουν περάσει Cίμεσα ε!ς τii ζωή μας, πολύ λιγό
τερο ενας κεντροευρωπαίος, καί τά στοιχεία α\Jτά δημιουργοuν
τά βασικά προβλ1Ίματα ε!ς τούς σκηνοθέτες καi εiς τούς συν
θέτες καi ε!ς τούς χορογράφους καί εiς τούς σκηνογράφους .
" Καί τώρα έδ/'ίJ τί κάνουμε; ". Έρχεται ενα στάσιμο τό όποίον
άναφέρεται είς ενα μυθολογικό γεγονός τό όποίον εΙναι παν
τελ&ς Cίγνωστο είς τόν σύγχρονο θεατ ή , οϋτε κάν ε!ς τόν
μέσης ii καλής άξιολόγου μορφώσ εως - πρέπει νά 'ναι ει
δικός, η τουλάχιστο νά γίνει εiδικός έπi τοu θέματος ε!ς τ�]ν
φάση αύτή της ζωης του, γιά ν' άντιμετωπίσει ενα πρόβλημα
τό όποίον - πl'ί:iς θά μεταφέρει σκηνικά ενα δρώμενο, τό
όποίον τότε εΙχε συγκινησιακά, τελετουργικά έρεθίσματα πl'ί:iς θά τό μεταφέρει σ' ενα σύγχρονο θεατi1 . Τό πρόβλημα
εΙναι τεράστιο.
'Από έκεί ξεκινάνε ο ί διαφορετικές " σχολές " - κατά ενα
μέρος. 'Εκεί πατάνε οί έρμηνευτές της Κεντρικης Εύρώπης
πού ύποστηρίζουνε μιά πλήρη άφαίρεση , διότι , δταν σοu λέει
τό κείμενο (iiν δεχθοuμε δτι εΙναι άξιόλογο καi δέν τό κό
βουμε) έάν τό παίζαμε, κατά εναν τρόπο, δπως θά παίζαμε
ενα εργο τοu Σαίξπηρ, δηλαδ1i λέγοντας τό κείμενο καi έπι 
χειρώντας μιά έρμηνεία του, τότε θά εΙναι π λ 1Ί ρ ω ς άκατα
νόητο. Ή προσπάθεια 1Ί έλληνικ1Ί, είδι κότερα τ�ϊ ς παλαιό
τερης γεννεfiς, καί μέ σύγχρονες έπιβιώσεις καί έπιτυχείς
έπιβιώσεις στόν τομέα της, εΙναι , τά προβλ1Ίματα αύτης τi'jς
ύφης, νά έμφανιστοuν σάν ενα εΙδος μουσικοχορογραφικης
σύνθεσης, ή όποία vά προβάλλει μιά Α άτμόσφαιρα, ίiλλοτε
κοντίτερα, Cίλλοτε μακρύτερα άπό τ�Ίν πιθανή βαο·ική σύλλη
ψη τοu ποιηηϊ (λέω " πιθαν1i " σύμφωνα μέ τήν άνάγνωσή
μας) καί ετσι νά δημιουργ1Ίσει ενα λειτουργικά δραματικό
σ/'ίJμα στ1Ίν δλη σύνθεση της παράστασης, έν/'ίJ σέ άλλες έρμη
νείες (αύτές πού άνέφερα, τ�ϊ ς Κεντρικης Εύρώπης) δημιουρ
γείται μιά εικαστική άντιμετώπισις τοu πράγματος, μιά θελ
κτικ1Ί , είκαστικης ύφης, γιά μένα, σύνθεση.
•

'Αναφέρω τά παραδείγματα αύτά γιατί εΙναι πολύ ένδεικτικά
ηϊς διαφοράς τ/'ίJν τάσεων. Κ ί νδυνοι ένεδρεύουν καί στίς δύο
τάσεις. Στ�)ν πρώτη, τ�)ν Έλληνικ1Ί, τήν Μ εσογειακή iiν θέλετε - άντιμετώπιση, πάντοτε ένυπάρχει ό κίνδυνος
τοu φολκλόρ. ' Υπάρχει ό κ ίνδυνος νά δημιουργηθεί κάτι
δμορφο όπτικά η καί άκουστικά, καί έάν δέν συλληφθεί μία
ούσιαστική, βαθύτερη έρμηνευτικ1i κατάστασις, πού νά συν
δέεται μέ τ�)ν δλη πορεία τοu εργου, ύπάρχει ό κ ίνδυνος τόν
όποίον άνέφερα πρίν, νά γ ίνει λίγο φολκλορισμός, λίγο έλα
φρύτερη άντιμετώπισις τοu θέματος. Ή δεύτερη , ή Κεντροευ
ρωπαϊκή άντιμετ(JJπισις όρισμένων θεμάτων (έννο/'ίJ ή πρωτο
ποριακ1i σύγχρονη Κεντροευρωπαϊκ1i άντιμετώπιση ) ένέχει
τούς κι νδύνους ένός μανιερισμοu, δηλαδή, δσον άφορά τήν
παρουσίαση ώραίων αiσθητικ/'ίJν ταμπλώ (" ταμπλώ " δέν
εΙναι σωστή ή f.κφραση, διότι εΙναι δ ρ /'ίJ ν τ α " ταμπλώ "
κατά ενα τρόπο, δρώσες είκόνες) oi όποίες δμως, σέ τελευ
ταία άνάλυση, πάλι, μεταφέρουνε, μέ τ�iν ελλειψη ούσιαστικης
λειτουργικης δραματικης συγγένειας μέ τήν πορεία τοu μύ
θου, εχουν τόν κ ί νδυνο νά φέρουνε μία άτμόσφαιρα περισσό
τερο ένατένισης έκθέσεως είκαστικ/'ίJν τεχνών, παρά ούσια
στικης παρακολούθησης παράστασης μέ μέθεξη τοu θεατη,
πράγμα πού γιά μfiς τούς Νοτιοευρωπαίους εΙναι άπαραίτητη
προϋπόθεση .
Δέν θά iiθελα νά έπεκταθώ περισσότερο, γιατί θέλω νά δώσω
τ�iν εύκαιρία, μii φλυαρώντας περισσότερο, νά μιλήσουν ο [
συνάδελφοι κ α ί ν ά ποuν τ ί ς άπόψεις τους, ν ά άνταλλάξουν
άπόψεις καί, πιθανόν νά έπανέλθω, iiν χρειαστcί. Θά fιθελα
μόνο, πρίν τελειώσω, νά θίξω ενα τελευταίο θέμα. Προλαμ
βάνω μάλλον μία έρώτηση , δτι σ' αύτά τά σύντομα πού είπα
δέν εθιξα τό θέμα της κοινωνικοπολιτικης τοποθέτησης τοu
'Αρχαίου Δράματος στίς μέρες μας. Δέν θά iiθελα νά έπεκταθ/'ίJ
σέ λεπτομέρειες. 'Εχω νά π/'ίJ μονάχα τό έξ1"j ς : Πιστεύω δτι
μία αiσθητική , μία μορφ1) τέχνης ή όποία ξεκινάει μέ ε!λι
κρίνεια άπό ένδιαφέροντα τοu λαοu άπό τόν όποίον ξεπηδά
καί ή όποία κατορθώνει νά έπικοινωνεί μέ τό λαό στόν όποίο
άπευθύνεται, καί κατορθώνει νά έπικοιvωνεί άνοίγοντάς του
κάποια παράθυρα, δηλαδ1i δημιουργία μίας τέτοιας α!σθητι
κ1ϊς μορφ1ϊ ς ή όποία κρατάει , σέ τελευταία άνάλυση , σέ έγρή
γορση τό λαό, πιστεύω δτι άποτελεί πολιτικ1Ί πράξη .

Ο ΡΥΘΜΟΣ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΣΩΣΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Ο Χ ΟΡ Ο Γ Ρ ΑΦΟΣ Π Ρ Ε Π Ε Ι Ν Α Π ΡΟ ΒΛΗΜΑΤΙ ΖΕΊΆ Ι Σ Υ Ν Ε Χ ΩΣ

Είσήγηση της ΚΟ ΥΛ Α Σ Π ΡΑ ΤΣΙΚΑ
Σ' αύτές τiς σύντομες καί είσαγωγικές όμιλίες, δέν θά λυθοuν,
βέβαια, τά έπί μέρους προβλήματα ηϊς Τραγωδίας. Θά τεθοuν
δμως πρός συζ1Ίτησιν καί, ίσως, κάθε ενας πού άσχολείται
μέ τίς λύσεις των θά βρεί ενα ερεισμα, η εστω ενα έρέθισμα
γιά νά προχωρ1Ίσει στίς πάρα κάτω ερευνές του.
Δέν θά πρωτοτυπήσω, βέβαια, iiν πώ δτι, τό πρόβλημα της
συμμετοχ1ϊ ς τοu χοροu στ�)ν παράσταση της Τραγωδίας εΙναι
άπό τά πιό δύσλυτα καί τά πιό πολυσύνθετα.
'Εδώ καί 50 περίπου χρόνια, τόν Μ άιο τοu 1 927, ό Άγγελος
καi 11 Εϋα Σικελιανοu, ό ποιητής καi ή γυναίκα του, μέσα
στό θέατρο τ/'ίJν Δελφl'ί:iν, στόν ίερό καί καταξιωμένον αύτό
χ/'ίJρο, άναβίωσαν μέ μιά πρωτόγνωρη εμπνευση τό άρχαίο
Δράμα. Άνθρωποι , τότε, νέοι , iiς τό ποuμε, προικισμένοι μέ
τάλαντο , άκολούθησαν μf; πίστη , καί μέ τόν ένθουσιασμό
τ/'ίJν νιάτων, τόν παλμό τών Σικελιανών.
Κοστούμια ύφαντά στόν άργαλειό, μάσκες, μουσικ1Ί άπό
τ�) θρησκευτικ1Ί μας παράδοση , &στε ν' άκούγεται καθαρά
ό θείος αίσχύλειος λόγος, άπετέλεσαν ενα σταθμό τ/'ίJν μετέ
πειτα παραστάσεων της άρχαίας Τραγωδίας στ1i χώρα μας.
Καi ό χορός; Ό χορός γιά πρώτη φορά τραγουδοuσε καi
χόρευε . . . - ενα δραμα! - καi οί άετοi τοu Παρvασσοu

πετοuσαν μεγαλόπρεπα, τήν &ρα της παράστασης, πάνω άπό
τήν κόγχη τοu θεάτρου. 'Η φύση τ�ϊς 'Ελλάδος άπαντοuσε!
Ή δημιουργός τοu χοροu δμως, ή Εύα, δταν 20 χρόνια μετά
έπέστρεψε στήν 'Ελλάδα άπό τi1v Άμερικ1Ί , γιά νά κλείσει
τά μάτια της στούς Δελφούς γιά πάντα, κάποιες λίγες ήμέρες
άπό τίς τελευταίες τής ζωής της, σ' ενα στενό κύκλο φίλων
γύρω της, μfiς εΙπε:
" Άν ξανάρχιζα, θά δοκίμαζα νά δώσω τίς λύσεις γιά τόν
τραγικό χορό . . . άλλι/'ίJς! ". Καί εlχε άπόλυτα δίκιο!
J . - Νά όρχείτσ.ι ό χορός;
- Πάντα;
- Εlτε εΙναι χαροκαμμένες γυναίκες της Τροίας;
- Εlτε γέροντες;
- Ε'ίτε εΙναι Βάκχες;
- η παρθένες;
- η ύπερκόσμιες ώκεανίδες;
2 . - Νά ψάλλει ;
- μονόφωνα; πολύφωνα ;
- σέ τί εΙδος μουσικ1Ί ;
- μέ συνοδεία όργάνων η χωρίς;
3.

- νά άπαγγέλλει ;
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γ' τiς σύγχρονες καλλιτεχνικές σχετικές μορφές της Τέχνης.
δ' Τή χιλιόχρονη λαϊκή μας παράδοση πού κρατά πιστά.
τiς έλληνικές ρίζες, στ�)ν κ ίνηση, στή μουσική, στό ρυθμό,
στήν πνευματηc1i μας κληρονομιά.
ε' Τή θρησκευτική διάθεση, κα'ί τό κοινωνικό περιεχόμενο
στό ρόλο τών χωρικών.
στ' Τή θαυμάσια ποιητικ1) τών στίχων κιιi τέλος
ζ' Ιiν ό Θεός τόν εύλογεί θά. ζητήσει ό χορογράφος - δημιουργός βο1)θεια άπό τόν όραματισμό του.
Τό συνέδριο, Ιiς προχωρi1σει στήν ερευνα καi στή μελέτη τών
προβλημάτων. 'Εκείνο πού εΙναι βέβαιο, εΊναι δτι : Ό
προβληματισμός δέν πρέπει νά. σταματ1iσει σέ καμιά. περί
πτωση, ποτέ εστω καi Ιiν σέ μιά παράσταση , κάποια λ'ύση
έχει πετύχει ν' ά.γγίξει τήν καρδιά. τοϋ κοινοϋ καί ίκανοποιεί
κάπως η)ν ά.γωνία τοϋ χορογράφου.
Κούλα Πράτσικα, πάντα στήν έποχή τών Δελφικώ11 Έορτών
καί τώ11 . . . άετών τού Παρνασσο ύ ! Σκlτσο " }Ξλλ . Σολομω1ιlδου

- δλοι μαζ ί ; ενας - ενας;
- νά. μοιράζονται σ ι στίχοι σέ δ ιαλογικά μέρ η .
- κ α ί πώς ν ά προέχει πάντα ό λόγος;
Δημιουργοϋνται προβλ1iματα μορφής πο ύ παίρνει
4.
μέσα στήν όρχήστρα αύτή ή πολυπρόσωπη όμάδα καi
πού, έντούτοις, άντιπροσωπεύει ενα πρόσωπο ;
5 . - Νά. εΙναι 1i παρεμβολή τών χορικών ά.νάπαυλα στ�)ν
τραγικ1) ενταση η σύνδεση άνάμεσα στά. τραγικά έπι
σόδεια;
6. - Τά. έκφραστικά. μέσα τοϋ χοροϋ νά. εΙναι styl ises (τυποποιημένα) η νατουραλιστικά;
Τά. προβλ1iματα έγείρονται όλοένα. ' Εκείνο πού εΙναι βέβαιο
ε{ναι δτι ή έρευνα δέν πρέπει π ο τ έ νά σταματά. Ό χορο
γράφος ώφείλει συνεχώς νά προβληματίζεται, μελετώντας.
Καi πρώτα, καi κυρίως, νά μελετά:
α' τό περιεχόμενο τοϋ λόγου,
β' τά. ιστορικά. στοιχεία,
-

Μελέτη , μελέτη συνεχ1)ς γιά τοϋ χοροϋ: τήν κίνηση , τή μου
σική, τή μορφή, τήν εκφραση . Καί στό βάθος νά. ύπάρχει ,
σάν ά.παραίτητο στοιχείο, ό α!ώνιος συνδετικός κρίκος, ό
ρ υ θ μ ό ς, αύτός πού μπορεί νά. δώσει καi τίς σωστές λύσεις.
Καί, γιά. νά. τελειώσω, θά. μοϋ έπιτρέψετε νά σάς διαβάσω
λίγους στίχους τοϋ Αγγελου Σικελιανοϋ άπό η) " Συνείδηση
τής Γfjς μου " τό 1 : " Ταξειδεύω μέ τό Διόνυσο ".
•

" . . . 'Από τ�)ν κατάτυφλη νυχτιά,
βαστημένος άλαφρά. άπό τiς μασχάλες,
ά.φ1iνοντας τό βάρος μου σέ χέρια πού δέ γνώριζα,
πετώντας μπρός χορευτικό τό πόδ ι ,
έπρωτοβγi'jκα, γη μου, στά. ώριμα οργιά σου.
Τό χώμα iΊτανε τεντωμένο
καθώς τό τομάρι τοϋ βοδιοϋ στό τύμπανο,
γιά. μένα πού έδοκίμαζα μονάχα τότε
μέ τή φτέρνα τό ρ υ θ μ ό ".

Η Κ Ι Ν Η Σ Η Ν Α Π Ρ Ο Ε l( Τ Ε Ι Ν Ε Ι Τ Ο Λ Ο Γ Ο
ΑΠΑΡΑΙ ΤΗΤΗ Σ Τ ΟΝ ΗΘ ΟΠΟΙΟ Η Μ Ο Υ Σ Ι Κ Ο ΚΙΝΗ ΤΙΚΗ Α ΓΩΓΗ

Εlσήγηση τίjς ΖΟ ΥΖΟ ΥΣ ΝΙΚΟΛ Ο ΥΔ Η
Θά ήθελα νά. έπανέλθω γιά. λίγο στό θέμα πού έθεσε προχτές
ό κ. Θάνος Κωτσόπουλος, σχετικά. μέ τήν ε!δικ1) έκπαίδευση
τών 1)θοποιών πού έργάζονται στό ά.ρχαίο Δράμα.
Ή Τραγωδία εΙναι φόρμα στυλιζαρισμένη . :Γό κινησιολογικό
δμως ύλικό πού θά. μεταχειριστεί ό χορογράφος θά. εΙναι
βέβαια κι αύτό στυλιζαρισμένο, δέν πρέπει δμως νά. εΙναι
τυποποιημένος κώδικας - έτσι πιστεύω έγώ τουλάχιστον ά.λλά. κίνηση ά.περιόριστης ποικιλίας, κ ίνηση πού ό σκοπός
της ε{ναι ή προέκταση , 11 μεγέθυνση τοϋ λόγου. Τί σημαίνει
δμως αύτό στήν πράξη ;
Τό νά μάθει ό ηθοποιός μιά. δύσκολη εστω χορευτική κ ίνηση
εΙναι κάτι πού βρίσκεται μέσα στά δρια τοϋ κατορθωτοϋ.
-Αν ζητi1σουμε δμως άπ' αύτόν νά ίiχει κινησιολογική πείρα
καi ώριμότητα, νά εχει γνώση τών νόμων πού δ ιέπουν τήν
κίνηση - νόμους βαρύτητος, δυναμικής, χώρου, ρυθμοϋ,
σωματικοϋ καί μουσικοϋ ρυθμοϋ - νά ά.ποκτήσει συνείδηση
της κ ιν1iσεως μέσα στήν εύκινησία, κ ινησιολογική παρουσία
μί'; τiς ά.περιόριστες δυνατότητες έκφράσεως, αύτά δλα καi
πολλά ά.κόμα li ν δ ί'; ν τ ά μ ά θ ε ι, Ιiν δέν περάσουν ά.πό
τό σώμα του στό ύποσυνείδητό του, ετσι πού νά λειτουργοϋν
σά.ν αύτόματες άντιδράσεις, δέν πιστεύω δτι ό 1)θοποιός δσο
ταλέντο κι Ιiν έχει θά μπορέσει ν' ά.ντιμετωπίσει χωρίς ά.γωνία
τό βαρύ καi πολλαπλό αίτημα τi�ς άρχαίας Τραγωδίας πού
σηκώνει στούς ώμους του.
Αύτή ή τεχνική , δύσκολη καi μακροχρόνια, δ έ ν θά. περιο
ρίσει τόν ηθοποιό, ά.λλ' άντίθετα, θά τοϋ δώσει ενα πλούσιο
λεξιλόγιο μέ τό όποίο θά. μπορεί νά έκφραστεί άνετα, μέ
λιτότητα καi μέ άλήθεια.

'Επειδή έτυχε νά άσχοληθώ πολλά χρόνια μέ τά προβλήματα
τοϋ άρχαίου χοροϋ καί εΙδα τά. χειροπιαστά. άποτελέσματα
στά νέα παιδιά πού πέρασαν ά.πό τά χέρια μου, πιστεύω μέ
φανατισμό σ' αύτή τήν καλλιέργεια τών 1)θοποιών ή όποία
θά. πρέπει νά γίνεται παράλληλα μέ μιά. μουσικοκινητική άγω
γή καi ετσ ι , θά μποροuν νά έκφραστοuν μέ τήν ίδια εύκολία
στούς τρείς παράγοντες τοϋ ά.ρχαίου Δράματος, στό λόγο,
στή μουσικ1) καi στήν κίνηση .
Θά μοϋ έπιτρέψετε νά σiiς δείξω τώρα ένα μικρό φίλμ άπό τή
δουλειά μας. Ε{ναι μιά πειραματική έργασία μέ θέμα " χορι
κά " . Τά παιδιά πού μετέχουν ε{ναι κυρίως 1iθοποιοί καi μερι
κές χορεύτριες τοϋ σύγχρονου χοροu. Δέν έχουν δουλέψει
περισσότερο ά.πό ενα χρόνο μέ στόχο νά πλησιάσουμε τούς
1)θοποιούς πρός τό χορό καί τούς χορευτές πρός η)ν ηθο
ποιία. Μέ η)ν όμάδα αuτii , ή όποία δυστυχώς κάθε χρόνο
Επρεπε νά ξανασυνταχτεί ά.πό τήν ά.ρχ1i, γυρίσαμε πάρα πολλές
χώρες : άνατολική καi δυτική Εuρώπη, Βόρειο καi Νότιο
'Αμερική, κυρίως στά πανεπιστ�)μια, 'Ιαπωνία, κ.λπ. Ή ται
νία περιέχει ά.ποσπάσματα άπό χορικά άπό τόν " 'Αγαμέμνο
να " , τiς " Βάκχες " καi τοuς " Όρνιθες ", γυρίστηκε στό
Πόρτο Γερμενό καί στό άρχαίο θέατρο τής Έρέτριας, ποu
έπισκεφθ1iκατε χτές. Ή μουσικ1) γιά τόν " 'Αγαμέμνονα "
καi τίς " Βάκχες " ε{ναι τοϋ Ν. Ρώτα. Ή μουσική γιά τοuς
" Όρνιθες " εΙναι τοϋ Μ. Χατζιδάκι . Ή χορογραφία τών
" 'Ορνίθων " έγινε ά.ρχικά γιά τό " Θέατρο Τέχνης " τοϋ
Κούν. Τά κοστούμια, σχέδιο καi έκτέλεση , καθώς καi oi
μάσκες εΙναι καμωμένες ά.πό τήν κόρη μου Μαρία Γαζή Δεκουλάκου.
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Εlσήγηση τίjς ΡΑ ΛΛ Ο ΥΣ ΜΑΝΟ Υ
Ή παράδοση τών άρχαίων ' Ελλήνων νά τραγουδοϋν όμαδικά
τήν Ποίηση καl νά τή συνοδεύουν μέ χορό, όπήρξε ά.ποφα
σιστικός συντελεστής γιά τή δημιουργία καl τή δ ιαμόρφωση
τοϋ 'Αρχαίου Δράματος. Ol τραγουδισμένοι καί χορευμένοι
στίχοι πού έξιστοροϋσαν τ' άνδραγαθήματα θεών καί ήρώων
ήταν ή καλλίτερη ψυχαγωγία τοϋ λαοϋ, τόσο της όπαίθρου
δσο καί τής πόλεως. Τοϋ πρόσφερε μιά ξεχωρισηi άπόλαυση
ένώ ήταν γ ι ' αύτόν μιά άγαπητή άσχολία. Ή έπίδοση τών
'Ελλήνων στίς συνδυασμένες τέχνες της ποίησης, τοϋ χοροϋ
καί τοϋ τραγουδιοϋ, καθώς καί ol όμάδες τών έκτελεστών,
άποτέλεσαν τό θαυμάσιο πυρ1;να ά.π' δπου έξελίχθηκε τό μο
ναδικό αύτό στόν κόσμο είδος θεάτρου, τό 'Αρχαίο Δράμα.
'Εξάλλου, ό έποι κοδομητικός θεσμός τών διαγωνισμών
σtοός όποίους λάμβαναν μέρος δ ιάφορες όμάδες πού είχαν
προηγουμένως έπιμελώς ά.σκηθεί, 1Ίταν ή άφορμή καί τό κί
νητρο γιά τήν άνάπτυξη καί τελειοποίηση τοϋ ε!δους . Ήταν,
μάς λέει ό Ξενοφών, ενα έξαίρετο θέαμα ή έμφάνιση τών χο
ρών άνδρών καί έφήβων άπό 50 άτομα ό καθένας, πού εστελ
ναν οί 1 0 'Αθηναϊκοί Δf\μοι γιά νά διαγωνιστοϋν στά Μ εγά
λα Διονύσια. Τί θαυμάσια προετοιμασία γιά τό μελλοντικό
ρόλο πού θά παίξουν ο[ άρχαίοι Έλληνες, δταν άπό τό πολύ
τιμο τοϋτο σπέρμα, θά γεννηθεί τό 'Αρχαίο Δράμα. Οί τρείς
τέχνες, τf\ς ποίησης, της μουσικής καί τοϋ χοροϋ, ά.ποτέλε
σαν ενα άδιαίρετο σύνολο κάτω άπό τό γενικό τίτλο " Μου
σι κ1i " δηλαδή : ή τέχνη τών Μ ουσών.
Όταν κατόπιν ό Θέσπις σκέφθηκε νά ξεχωρίσει τόν πρώτο
τοϋ χοροϋ, τόν Κορυφαίο καί νά τόν βάλει ν' ά.παντάει στήν
'Ομάδα, προσθέτοντας έπίσης τήν άπαγγελία τοϋ Λόγου άνά
μεσα άπό τά τραγούδια, τότε γεννήθηκε ή ύποκριτική, δη
λαδή ή ήθοποι ία, καί ό δ ιάλογος . Ό δρόμος 1Ίταν πλέον ά
νοιχτός γιά νά όλοκληρωθεί μιά iδιόρυθμη θεατρική μορφή.
Δέν εμενε, παρά νά παραλάβουν τόν πολύτιμο πυρήνα οί με
γάλοι τραγωδοί καί , προσθέτοντας σταδιακά ό Α iσχύλος τόν
πρώτο ήθοποιό, ό Σοφοκλ1ϊς τό δεύτερο, καί ό Εύριπίδης τόν
τρίτο, νά διαμορφώσουν τό όριστικό πλαίσιο δπου θά έξε
λισσόταν ή δράση τών εργων. Όλα αύτά είναι πασίγνωστα.
Έπρεπε δμως νά άναφερθώ μέ δυό λόγια στήν ίστορία τοϋ
'Αρχαίου Δράματος γιά νά μπορέσω νά τονίσω τή σημασία τοϋ
χοροϋ.
Πρόγονος λοιπόν καί βάση τοϋ 'Αρχαίου Δράματος είναι ή
' Ομάδα, δηλαδ1i ό χορός. Γύρω του θά διαμο φωθεί τό θεατρι
ρ
κό οικοδόμημα, κι αύτό είναι πού θά τοϋ δώσει τήν iδιόρυθ
μη μορφή του. Είναι πρωταρχικό στοιχείο του. Ή θέση του
στό Δράμα είναι σημαντική . Συνεπώς καί 11 άποστολή τοϋ χο
ρογράφου μεγάλη καl δύσκολη. Ό χορός, δπως ξέρουμε,
τραγουδοϋσε καί χόρευε μέ κινήσεις καί χειρονομίες. Είναι
γνωστή ή δ�iλωση τοϋ Φρυνίχου πού καυχήθηκε πώς είχε
βάλει στό χορό " τόσες κινήσεις δσα ύπάρχουν κύματα σέ
μ ι ά φουρτουνιασμένη θάλασσα ". Άλλοϋ μαθαίνουμε άπό τόν
'Αθηναίο πώς ενας καλός χορευτής μποροϋσε νά κάνει νοητή,
μέ τόν παραστατικό χορό του, όλόκλη ρη η)ν ιστορία τοϋ
εργου. 'Απ' αύτά καί άπό πολλές άλλες άναφορές, γνωρίζου
με πώς ό χορός 1Ίταν γεμάτος κίνηση καί ή κίνησ1i του αuτή
ήταν ποικίλη, λυρική η δυναμ ική, άνάλογα μέ τό έκάστοτε
εργο.
Δέ φαίνεται ν' άνηουχοϋσαν οί 'Αρχαίοι , δπως συμβαίνει
συχνά σήμερα, μήπως ή πολλή κίνηση μειώσει τήν άπόδοση
τοϋ λόγου. Πιθανόν νά 1Ίταν μέ τέτοιο τρόπο γυμνασμένα τά
μέλη τοϋ χοροϋ, &στε ή δρχηση νά μήν έμπόδιζε τήν καλή
άρθρωσ1ι. 'Ασφαλώς δμως καί ή άντοχή τών άρχαίων 'Ελλή
νων, μέσ' άπό τή συνεχή άσκηση , τόν άθλητισμό, τό χορό
καί τ ή ζωή στό ϋπαιθρο, θά 1Ίταν σ' δλους τούς τομείς πολύ
μεγαλύτερη άπό τή δ ική μας. Ίσως έπίσης νά χωριζόταν ό
χορός, δταν τό ζητοϋσε ή περίσταση, σέ δύο μέρη, δπως συ
νέβαινε σέ όρισμένους άρχαϊκούς λατρευτικούς χορούς. Σ'
αύτή τήν περίπτωση, τό ενα τμf\μα τραγουδοϋσε μέ άργότε-

ρες κιν1Ίο-εις καί τό άλλο χόρευε ζωηρά. Άν θέλουμε λοιπόν
νά κρατήσουμε τή μορφή πού έδωσαν οί άρχαίοι Έλληνες
στήν Τραγωδία καί τήν Κωμωδία, Θά πρέπει ν' άσχοληθοϋμε
ιδιαίτερα καί πολύ σοβαρά μέ τή διαμόρφωση τοϋ χοροϋ.
Ας θυμηθοϋμε πώς δταν καί αύτοl οι ίδιοι οι Έλληνες κάποτε
τόν μείωσαν, τείνοντας νά τόν καταργήσουν σχεδόν, γιά λό
γους οίκονομικούς - δταν ο[ Μ αικήνες πού έπιχορηγοϋσαν
τά εργα είχαν άρχίσει νά σπανίζουν - 1Ίταν iiδη ή άρχή
της παρακμής.
Τό 'Αρχαίο Δράμα τείνει σ�Ίμερα νά γίνει στήν 'Ελλάδα ενα
είδος πνευματικής βιομηχανίας γιά τουριστικούς σκοπούς.
Ή 'Ομάδα είναι άναγκασμένη νά μοιράζεται σέ 2 , 3 η καί
4 έργα συγχρόνως καί νά μεταπηδάει άπό τήν άτμόσφαιρα τοϋ
ένός εργου στήν άτμόσφαιρα τοϋ άλλου . Σέ άλλες περιπτώ
σεις πάλι άποτελείται άπό ά.γύμναστους νέους καί νέες πού
έτοιμάζονται στοιχειωδώς καl έπιτροχάδην. 'Εντούτοις,
φρονώ πώς θά έπρεπε νά δουλεύει κανείς όλόκληρο χρόνο,
δπως έκαναν ο[ πρόγονοί μας, γιά τήν έτοιμασία μ ιας μόνης
Τραγωδίας, κάθε περίπτωση δέ ν' άποτελεί καί μ ιά καινούρια
άναζήτηση.
Φυσικά, ύπάρχει ή άνάγκη τής δημιουργίας ένός ρεπερτορ ίου.
Αuτός είναι ό λόγος πού ό χορός, στά κρατικά θέατρα, πρέπει
νά είναι δχι μόνο μόνιμος άλλά καί νά μήν άσχολείται μέ τί
ποτε άλλο . Γιατί είναι άνάγκη νά δ ιατηροϋνται ζωντανά καί
νά βελτιώνονται μέ συνεχείς δοκιμές τά iiδη άνεβασμένα
εργα, ένώ θά έτοιμάζεται μέ κάθε άνεση, δηλαδ1i μακροχρονίως,
τό καινούριο. 'Απαιτείται λοιπόν ενας χορός άφιερωμένος
άποκλειστικά σ' αύτή τήν έργασία.
•

Άς έξετάσουμε έδώ συνοπτικά, ποιά είναι τά προσόντα πού
πρέπει νά εχει ή 'Ομάδα καί ποιά ό χορογράφος. Ό χορός
πρέπει ν' άποτελείται άπό στελέχη είδικά καταρτιο·μένα γι'
αύτό τό σκοπό. Νά μήν περιλαμβάνει στά σπλάχνα του ά.ποτυ
χημένους ήθοποιούς γεμάτους πικρία, οϋτε νεότερους, πού
μόνη τους έπιδίωξη είναι νά τόν χρησιμοποιήσουν σά σκα
λοπάτι γιά νά προχωρήσουν πρός άλλες άτομικές φιλοδο
ξίες. Ή τεχνική κατάρτιση τών στελεχών πρέπει νά είναι
εtδικ1i, έμπεριστατωμένη, πολύπλευρη καl πολύχρονη. Ή
μουσική καl ό ρυθμός παίζουν πρωταρχικό ρόλο στή δια
παιδαγώγησή τους. Ή χορευτική τους κατάρτιση πρέπει ν ά
είναι εtδική καi κατάλληλη γιά τ ό εΙδος, άλλά' πολύ πλούσια,
ετσι &στε νά ικανοποιεί κάθε εΙδος χορογραφίας. Θά πρέπει
νά προτιμηθεί ή τεχνική τοϋ σύγχρονου χοροϋ πού θά έξυ
πηρετήσει καλλίτερα τόν εiδικό αύτό σκοπό.
'Εντούτοις, δέν άρκεί μόνον 11 καλή κατάρτιση . Ό χορός
πρέπει άκόμα ν' άποτελείται άπό μιά εύτυχισμένη καi ικανο
ποιημένη όμάδα καλλιτεχνών, ύπερήφανων γιά τόν κλάδο
τους. Τά μέλη του πρέπει νά αiσθάνονται πώς ό ρόλος τους
εΙναι έξίσου σημαντικός δσο καi ό ρόλος τών 1)θοποιών καί
νά δ ικαιοϋνται τά ίδια προνόμια μ' αuτούς. Πρέπει νά βρί
σκουν έπαινο καί χειροκρότημα γιατί ή δουλειά τους είναι
σκλη ρή, κουραστική καί άπαραίτητη . Πρέπει νά μποροϋν ν '
άσχοληθοϋν μ ' ενα μόνο έργο κάθε φορά, γ ι ά νά φτάσουν νά
δώσουν, δχι μόνο ενα καλό σύνολο, άλλά καί συγκίνηση καί
έσωτερικότητα. Καλό θά είναι άκόμα νά θεσπιστοϋν είδι κίι
βραβεία γιά δσους δ ιακρίνονται Ιδιαίτερα. Μ έ δυό λόγια,
είναι άνάγκη νά δώσουμε στά στελέχη τοϋ χοροϋ, 1)θική καί
ύλική Ικανοποίηση . Νά τούς προσφέρουμε ηi δυνατότητα
νά βροϋν δ ιέξοδο καί όλοκλήρωση στiς καλλιτεχνι κές άνη
συχίες τους. Νά μή τούς σπρώχνουμε πρός ηΊν άποτελμάτωση
καί τή δ ιαμόρφωση μ ιας ψυχοσύνθεσης δημοσίου ύπαλλή
λου, μέ μόνη φροντίδα " τόν έπιούσιον iiρτον ".
Όλ' αύτά είναι δύσκολα έγχειρήμα:τα καi μποροϋν νά θcωρη
θοϋν ούτοπία. Είναι δμως δυνατό νά έπιτευχθοϋν μέ δυό
τρόπους: Άφ' ένός στά κρατικά θέατρα, πού διαθέτουν οργά
νωση καί έπιχορηγήσεις, άφ' έτέρου μέ όμάδες έρασιτεχνών
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πού μποροϋν συχνά μέ λιγότερα κονδύλια νά προσφέρουν
περισσότερο ένθουσιασμό άπό τούς έπαγγελματίες, φτάνει
νά βρεθεί ό tiνθρωπος πού θά τούς έμπνεύσει . Δίνω σάν παρά
δειγμα όμάδες σπουδαστ&ν.
Καί τώρα γιά τό χορογράφο. Άς μοϋ έπιτραπεί, προτοϋ άσχο
ληθ& μαζί του ν' άναφερθ& σέ μερι κές προσωπικές μου έμ
πειρίες. Χορογραφ& γιά τό 'Αρχαίο Δράμα άπό τό 1 949, δταν
στό ' Εθνικό Θέατρο καί μέ τή Διεύθυνση τοϋ Δημήτρη Ρον
ηΊρη κατάρτισα έκεί τό μόνιμο χορό γιά τό 'Αρχαίο Δράμα.
Έκτοτε, εχω κάνει τίς χορογραφίες γιά πάνω άπό 20 τραγω
δίες καί κωμωδίες, τόσο στό 'Εθνικό Θέατρο, δσο καi στό
έλεύθερο θέατρο. 'Εντούτοις, ή σκέψη μου γυρίζει πάντοτε
σ' αυτή ηiν πρώτη έκδήλωση, δταν μέ τή σ κηνοθεσία τοϋ
Δημήτρη Ροντ�)ρη καί μέ κορυφαίες τότε τοϋ χοροϋ, νέα
άλλά έξαιρετικά ταλέντα σάν τήν Άννα Συνοδινοϋ καί τ�']ν
Κάκια Παναγιώτου, δημιουργήσαμε, μετά άπό έννιά μην&ν
έξαντλ11τική έργασία, τήν Τριλογία τοϋ Α iσχύλου.
Μπορ& νά π& χωρίς ένδοιασμούς, δτι αυτή 11ταν μιά άπό τiς
σπάνιες φορές πού μέ ίκανοποί1ισε ή χορογραφική μου δη
μ ιουργία σέ συνάρτηση μέ τό 'Αρχαίο Δράμα. Καί τοϋτο δχι
άπό τήν tiποψη της έπιτυχίας άλλά άπό κείνη τήν έσωτερική
ευχαρίστηση που αίσθάνεται ό καλλιτέχνης, δταν άντιλαμβά
νεται πώς eδωσε τόν καλλίτερό του έαυτό. ΔιερωηΊθηκα πολ
λές φορές τό γιατ ί . Ή πρωταρχική αtτίμ ύπηρξε φυσικά πώς
σ' έκείνη τήν περίπτωση δλες οί συνθf\κες i']ταν πρόσφορες,
θά ελεγα !δανικές, γιά τό χορογράφο· δηλαδή : ενας χορός
δ ιαλεγμένος καί γυμνασμένος άπό μένα τήν ίδια, νέα στελέχη
ταλαντοϋχα άλλά καλά καταρτισμένα, πού μέ τήν πίστη καi
τόν ένθουσιασμό τοu νεοφώτιστου, δέχονταΎ δλες τίς άπαι
τήσεις μου, άκόμα καί τίς πιό δύσκολες ενα θέμα κατεξοχ1ίν
πρόσφορο γιά τήν κίνηση καi γεμάτο ποικιλία· μιά γενική
άτμόσφαιρα . καλης συνεργασίας θαυμάσιους τραγωδούς,
tiνδρες καi γυναίκες . 'Εντούτοις, δλ' αυτά δέ θά ε{χαν κα
μ ιά σ1ιμασία γιά τό χορογράφο, tiν δέν ύπηρχε ό κύριος συν
τελεστής : ό σεβασμός τοϋ σκηνοθέτη γιά τό έργο τοϋ χορο
γράφου. Ό Δη μήτρης Ροντή ρης, άφοϋ μοϋ έξήγησε στήν πρώ
τη μας συνάντηση τί έπιθυμοϋσε, καi άφου ε{δε τό πρ&το χο
ρικό καi τό ένέκρινε, μοϋ tiφησε άπόλυηι έλευθερία στόν
τομέα μου. Παρόλες τίς βαθιές γνώσεις του δέ θεώρησε τόν
έαυτό του καί χορογράφο. Μου eδωσε τόν άπαιτούμενο χρό
νο γιά τή δύσκολ1ι έργασία μου καί μέ τίς πολύτ ιμες ύποδεί
ξεις του, μοϋ έξασφάλισε τίς προϋποθέσεις γιά μ ιά tiνετη έρ
γασία. Άσφαλ&ς, ύπήρξαν στή χορογραφική μου σταδ ιο
δρομία καί tiλλες ευτυχισμένες καi γόνιμες συνεργασίες . Ί
σως δμως δέν ξαναβρέθηκε πλέον ό tiρτιος συνδυασμός τόσων
καλ&ν συνθ11 κών.
Μ ερικοί σκηνοθέτες δέ θέλουν, ώς έπi τό πλείστον, ν' άφή
σουν στό χορογράφο τήν άπαιτούμενη έλευθερ ία, τ�iν άπα
ραίτητη γιά νά έκπληρώσει σωστά τήν άποστολή του.
Προσωπικά τους χοψίζω σέ τέσσερις κατηγορίες : Πρώτη
κατηγορία, εΙναι έκείνη πού ό σκηνοθέτης θεωρεί ηi χο
ρογραφία άμελητέα ποσότητα. Αυτός ένδιαφέρεται μόνο
γιά τό λόγο καi τρέμει μήπως ή κίνηση τόν καλύψει .
Δεύτερη περίπτωση, εΙναι δταν ό σκηνοθέτης δέν ένδιαφέ
ρεται γιά χορογραφική πρωτοτυπία. Έχε ι , μεσ' άπό τήν
πείρα του, ετοιμες όρισμένες χορογραφικές λύσεις, που τίς
έπιβάλλει στό χορογράφο. Τρίτη περίπτωση , ε{ναι ό σκη
νοθέτης που θεωρεί τόν έαυτό του tiξιο γιά δλα. Προτιμάει
ενα χορογράφο χωρίς προσωπικότητα ii καi καθόλου χορο
γράφο. Θά κάνει συχνά τήν κίνηση μόνος του μέ τή δικαιο
λογία δτι αυτή βγαίνει πιό άληθινή καί πηγαία. Έτσι, άναγκα
ζόμαστε κάποτε νά παρακολουθοί\με άτέλειωτα καί βαρετά
χοροπηδητά, χωρίς φόρμα καi σύνθεση . Τέταρτη περίπτωση,
τέλος, εΙναι ό σκηνοθέτης - συνεργάτης, που άκούει τίς ύπο
δείξεις τοϋ χορογράφου καί τίς συζητεί. Αυτός ε{ναι γιά τόν
δεύτερο ό ίδανικός συνεργάτης.
Ετναι κρίμα νά ύποβιβάζεται ό χορογράφος (ό χοροσυνθέ
της, Cho re-aιιteur, δπως τόν θέλει ό Σερζ Λιφάρ γιά νά το
νίσει τό δημιουργικό του χαρακτήρα) στό έπίπεδο τοί\ καλ
λιτέχνη δεύτερης κατηγορίας, tiξιος τό πολύ, νά συνδυάσει
μερικούς βηματισμούς καί κ ινήσεις. Ό χορογράφος πρέπει
νά εχει τή θέση του κοντά στό συνθέτη. "Εχει άνάγκη κ ι
αυτός άπό εμπνευση καi ή δουλειά του δ ιαρκεί περισσότερο.
Πρέπει νά τοϋ άφήσουν τήν ευθύνη του eργου του έφόσον
τό ύπογράφει , άφοί\ έπιλεγεί προσεχτικά γιά τά σοβαρά προ
σόντα του. Τή φαντασία, καί τήν εύαισθησία του γι' αυτό τό
ίδιαίτερο ε{δος καί , φυσικά, τiς πολύπλευρες γνώσεις τής
Ro

τέχνης του. Κατόπιν, δμως, νά τόν άφήσουν νά δημιουργή
σει , νά έμπνευστεί, νά συγκινηθεί καi νά μετατρέψει τή
συγκίνησή του σέ Εργο τέχνης. Άς τοϋ δώσουν χρόνο
άρκετό, γιά νά προλάβει νά δ ιορθώσει μέ τό κριτικό του
πνεί\μα τά πρώτα αυθόρμητα τής καλλιτεχνικής του έμπνευ
σης. Πρέπει άκόμα νά τοίJ δοθοί\ν τά κατάλληλα σύνεργα γιά
νά έργαστεί, δηλαδή, τόν tiξιο χορό πού άνάφερα προηγου
μένως. Έχει πολύ μεγάλη σημασία νά μήν ύποχρεώνεται
ό χορογράφος νά περιορίζει τή φαντασία του έξαιτίας τής
άνι κανότητας τοϋ χοροί\. Πόσες φορές δέν tiκουσα αύτή τή
φράση : " Βγάλτο αυτό, δέ βλέπεις πώς δέν τό καταφέρ
νουν; " 'Αλλά ό χρόνος εΙναι πάντοτε άνεπαρκής, γιά νά
μπορεί νά καταβληθεί τουλάχιστον 1) προσπάθεια ώστε " νά
τό καταφέρουν ". Καταλήγουν συνεπώς πολυ συχνά καi
άναγκαστικά σέ κ ιν11σιολογικά κλισέ, διαρκ&ς έπαναλαμβα
νόμενα.
Δέν ύπάρχει άμφιβολία πώς ό σκ1ινοθέτης πρέπει νά έχει
τόν πρ&το λόγο. Αυτός ε{ναι που θά δώσει τή γενική γραμμή.
ΤοίJτο δμως δέ σημαίνει βέβαια πώς δέ μπορεί η δέν πρέ
πει νά εχει ό σκηνοθέτης μ ιά στεν1Ί καί ουσιαστική συνερ
γασία μέ τό χορογράφο καί τό μουσικοσυνθέτ�ι καi ν' άκούει
εύμενU>ς τίς ύποδείξεις τους. Τό iδε&δες θά 1)ταν (δπως συνέ
βαινε στήν άρχαιότητα) ό σκηνοθέτης, που ήταν συχνά τότε
καi ό ίδιος ό συγγραφέας, νά εΙναι καί ό χορογράφος. 'Αλλά,
στήν άρχαία ' Ελλάδα, ή μόρφωση τ&ν νέων γενικά, συμπε
ριλάμβανε στό ίδιο έπίπεδο τήν άριθμητική καi τή μουσική,
τή γραμματική καi τό χορό, ηί φιλοσοφία καi ηΊν ποίηQ"η
μαζί μέ η;ν άπαγγελία καi τό τραγούδ ι . Όλων αυτων τ&ν κλά
δων, ό κάθε μορφωμένος tiνθρωπος ε{χε γνώσεις πραγματικές
καi δχι έπιφανειακές μόνον.
Δέ συμβαίνει τό ίδιο σήμερα. Στόν αiώνα μας της εtδίκευσης
ε{ναι πολυ σπάνιο ό σκηνοθέτης νά εχει σοβαρές γνώσει ς
μουσικής, δσο γ ι ά τ ό χορό κ α i τ ή ν τεχνική του δέν &χει κα
μ ιά, ώς έπi τό πλείστον, ii σχεδόν καμιά έπίγνωση του με
γαλείου του καί τής δυσκολίας του.
Μ ίλησα γιά τή συνεννόηση μεταξύ σκηνοθέτη καi χ·όρογρά
φου. Τί νά ποϋμε δμως καί γιά τή σχέση τοϋ μουσικοσυνθέτη
μέ τό χορογράφο; O i δυό αυτοί καλλιτέχνες θά επρεπε ν'
άποτελοίJν ενα πνεί\μα καί μιά ψυχ1) . Θά επρεπε νά μποροί\ν
νά συνεννοοϋνται σέ δλα : στή γενική γραμμή ά_λλά καi στiς
λεπτομέρειες. Καi δμως ρωτάνε ποτέ iiν μπορεί νά συντελε
στεί έκάστοτε αυτή 1) άπαραίτητη ενωση ; 'Επιβάλλουν άπλ&ς
τόν ένα στόν tiλλο, χωρίς νά ρωτηθεί ή γνώμη τους. Κάποτε
ό γάμος είναι άποτυχημένος, άλλά ε{ναι πλέον άργά γιά τό
διαζύγιο.
Άς μοϋ έπιτραπεί τώρα ν' άπομακρυνθ& άπό τό συγκεκριμένο
θέμα της χορογραφίας στό 'Αρχαίο Δράμα. 'Ανάφερα προη
γουμένως τους περιορισμους που έπιβάλλονται στό χορο
γράφο. Προσωπι κά πρέπει νά εΙμαι ευγνώμων σ' αυτό τό
γεγονός, γιατί αυτό μέ ώθησε νά ψάξω ενα δρόμο παράλλη
λο, τή δημιουργία Μ παλέτων - Δραμάτων (χορο-δραμάτων)
δπου μόνο μέ τό χορό, έπιτέλους έλεύθερο, καi μέ κανονικους
χορευτές, γύρεψα νά δώσω τό έσωτερικό νόημα τ&ν μεγάλων
ποιητικών έργων.
Μέ τή " Μ ήδεια " έμπνευσμένη άπό τόν Ευριπίδη, τήν " 'Α
πολογία της Κλυταιμνήστρας ", βασισμένη στόν " 'Ορέστη "
του Σοφοκλη καi μέ τόν " 'Ορέστη " καi τά δεινά τ&ν Άτρει
δ&ν, ε{χα τή χαρά νά έπιβεβαιώσω τήν πεποίθησή μου πώς
ό χορός, δταν έμπνέεται άπό τά αiώνια αυτά θέματα, μπορεί
μέ μόνη τήν έκφραστική κίνηση καί τίς πολύπλοκες κ ινησια
κές δυνατότητες τοϋ άνθρώπινου σώματος, νά φτάσει νά
μ ιλάει χωρίς λόγια, νά έκφράζει δλη. τήν κλίμακα των συναι
σθημάτων πού συγκλονίζουν τους πρωταγωνιστές τ&ν άρ
χαίων eργων καi νά μδ.ς άγγίζει βαθιά. Μέ τήν παρουσίαση
τέτοιων χορο-δραμάτων εΙδα πολλούς άπλους άνθρώπους,
χωρικούς, έργάτες, έπαγγελματίες νά κλαίνε μπρός στό δ ί
λημμα τής Μ ή δειας, ξεσκισμένης άνάμεσα στήν άνάγκη τής
έκδίκησης καi τής μητρικης άγάπης. Ετχαν συλλάβει τό
μήνυμα του χοροϋ, χωρίς νά τους δυσκολέψει ή άπουσία τής
άπαγγελίας του κειμένου.
Δέ� πρόκειται βέβαια πλέον γιά αύτούσιο άρχαίο δράμα, άφοϋ
λειπει ό Λόγος τοί) πο111τή, άλλά γιά κάτι πολi'J σχετικό, μιά
προέκταση , tiν θέλετε, που άποδεικνύει άκόμα μιά φορά τή
δύναμη τοί\ Χοροί\, δταν αύτός χρησιμοποιεί σάν δργανο δχι
μόνο τό σU>μα άλλά καi τήν ψυχή τοί\ άνθρώπου. Γιά μένα,
ε{ναι άπλ&ς μιά δ ιαφορετική μόνον δψη του ίδιου θέματος.
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Τό σημειώσαμε, μέ ίκανοποί ηση , καί στά Ντοκουμέιιτα το()
περασμένου τεύχους : Ή νέα Διοί κηση της 'Εταιρίας Έλλ1i
νων Θεατρικών Συγγραφέων άποφάσισε ν' άγωνιστεί, κι αύ
τ 11 , γιά τήν άναγνώριση καί τήν πρ � βολή το() έλληνικοϋ
θεατρικοϋ Εργου άπό τiς κρατικές σκηνές. Στά Ψ η φίσματα
καί τίς άνακοινώσεις η)ς Ε. Ε.Θ.Σ . , πού δημοσ ιέψαμε i;δη,
προσθέτουμε παρακάτω ενα 'Υπόμνημά της, πού 'στειλε στόν
ύπουργό Πολιτισμοϋ καί ' Επιστημών καί σ' άλλους κυβερνη
τικούς άρμόδιους.
Διαβάζοντας τό ύπόμνημα της Ε . Ε.Θ.Σ. , ο [ άναγνώστες τοϋ
.. Θ .. Οά διαπιστώσουν μέ Ικανοπο ίηση πώς οί ελληνες θεα-

'

τρικοί συγγραφείς, γιά νά διεκδι κιiσουν τii θέση πού δικαι οϋται τό εργο τους, έπιστρατεύουν δλη τήν άδιάσειστη έπι 
χειρηματολογία πού Οεμελιώσανε, κι άπό χρόνια χτίζουν
μ�θοδικά, οί ' Α στερίσκοι. Φυσικά, πρώτ' άπ' δλους, ίκανο
ποιείται καί χαίρεται γι' αύτό, τό " Θέατρο ".
'Ομολογημένα, στό 'Υπόμνημα ύπάρχουν καi σημεία " έπαγ
γελματικών " κ.αθαρά διεκδικιiσεων, πού δέ μtiς άφοροϋν,
άλλά καί " μερικών " άλλων άπόψεων γιά τii λειτουργία τοϋ
Έθνικοϋ Θεάτρου. Στά σημεία αύτά, άναγνωρίζουμε πώς
πρώτο λό) Ο - πρίν άπό χάθε άλλον - δικαιοϋται νά Εχf.ι
τό ΈΟνικό Θέατρο καί ii Διοίκησi1 του.

ΥΠΌΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
Τή ύπόμιιημα τής ' J:,'ται.ρίας ' Ελλιί1ι ωιι Θεατρικώv Συγγραφέωιι γ ι ά τά
Κρατικά Θέατρα,
πού στάλθηκε
στοi•ς άρμόδιους κνβεριιητ ι κούς πα
ράγοιιτες, έχει ώς έξ1]ς :

Α' :

ΓΕΝ .

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η ΕΚΘΕΣΗ

'Γά Κρατιχά Θέατ�α ( ΈΟνικό Θέατρο,
Κρατι�ό Θέ;-<τρ 0 Βορεί�υ Έλ�άδος,
1
Λυρικη Σ.κηνη ) επιχορ·
ηγουνται με πολ
λές δεκάδες έχατομμυρ ίων χάΘε χρόνο
άπό τόv φορολογούμενο Έλληνιχό λαό.
Ο ί !δρυτιχοl νόμοι τών Κρcι.τικών Θεά
τρων χα,Οορ (ζου� ι;;; :r�:-,,..,.ιτ:' την άπ� 
κ).ειστιχοτητα της αποστολης των, cι.υ
τήν πού άποτελεί τον λόγο ύπάρξεώς
των, πο� δικαιο)�ογε! τό μονcι.δ;χο προ
νόμιο επιχορηγησεως των από τον
κρατικ9 προϋπολογισμό χαl πού εΙναι
·ή άνάπτυξη τ'ίjς έγχώριcι.ς, τ'ίjς δικ'ίjς
μας Οεcι.τριχ·� ς τέχνης. Γιά τούς Ι>ύο
πcι.ραπάνω Οεμελιακούς Μγους, οταν
τά Κρατιχά Θέατρα δέν άνταποχρίνον
ται πι.ά στην άποστολ·ή τους, Οταν ή
λειτουργία τους έξυπηρετεί κυρίως τ-ί)ν
ξένη δραματικ·ί) τέχνη, οταν φιλο/)οξίες
χα L �ροσωπι.� ά συμφέροντα γ �ταλU?υν
1 ι/)ρυτ χους νόμ υς,' εΙναι /)ιανο 
τους
�
�
;;
το η, παρεχχλισ-η αυτη, εtς βαρος τ·ης
έλληνικ'ίjς Θεcι.τ ;ηχ·η ς τέχνης, νά μένη
άπό τούς πάντες άνεξέλεγκτη .
�

Ί - Ι Ε.Ε. Θ . Σ .

πού έχπροσωποϋσε πάν
τα, ϋπως έχπροσωτcεί χαt σ·ή μερα, τό
<Jύνολο τών Θεατρικών συγγραφέων τ'ίjς
χ� ρα7 , έ:χε; καί "'ό /;ιχαί� μα άl.λά κ� l
την υποχρεωσ η · προς τους κρατικους
άρμοδίουc ;::,;ί πpός τον χορηγό τών

;φατικών Οεάτρων έλληνιχb λαό, νά
κατcι.γγείλη τ·ί)ν άφόρητα ξενομαν-η χαl
γιά προσωπικές φιλο/)οξίες, χρησιμο
πο(ησ·η των χρατι.κών σχ·ηνών άπό τα
� ρόσωπ� έχείνα, στα ?ποί� ή πολιτεί�
εμπ ιστευΘηχε την /)ιοιχηση τους. Και
Θά άγωνισΟ'ίj μέ ολα τά νόμιμα μέσα
γιά νά ένημερώση, καί τ-ί)ν Κυβέρνηση
χcι.,ι τ·?ν �ουλή χαl ,το '�λληνι:-ο χοινό
για την cι.,νΟελληνιχ· σ α
των, Κρα
?ΊJ
�
_ Θεατρων, χαι? να; επαναφερη
τικων
τα
Κ ρατιχά Θέcι.τρcι. στ·ί)ν ταχτικ·ί) πού
άποτελεί τόν βασιχό λόγυ ύπάρξεώς
των.
Τά Θέματcι. πού Οίγονται άπό τό ύπό
μνημα αύτΟ ά ο ,οϋν
ικά τΟ ΈΟv � χ,
p �εχει c;ι�
;
Θεατρο
τό δποιο
υπο/)ειγματιχα �
άρνηΟεί τlς ύποχρεώσεις πού προϋπο
Οέτει ·ή όνομασία " ΈΘνιχό Θέατρο " ,
ομως μποροϋν νά έπεχτcι.Οοϋν σ έ άνα
λογίες, :-υρ � ι.;ς εtς οτι άφ �ρiΧ τ� αtτ-�
μcι.τα της Ετcι.ιpε ίας, χαι στους /)υο
Ι.ίλλους Οεατριχούς χρcι.τιχούς όργανι
σμούς , στό Κ . Θ. Β.Ε. /)ηλα/)·ί) χαl τ·ί)
Λυρικr, Σκην-ή .

1όμος 4 6 1 5 / '1 930 Περί [/)ρύσεως
ΈΟνιχοϋ Θεάτρου, Οέ-:ει σάν σχοπό
τ·ί)ν c:ροαγωγ·ί)ν τ'ίjς έλληνιχ·ης /)ραμcι.
τ;χ·ης χαl Οεατρ,ικ'ίj 7 τέχv-ης χαl γ;ά
την πραγματοποιηση τους δρίζε•. τ-φ
/)ι/)ασκαλίαν έ:ργων χυρίως έκ τοϋ συ
νόλου τοϋ έλλ·η νιχι;ϋ /)ραματολογίου,
άρχαίου, μεσαιωvιΥ.ΟU χαl νεωτέρου,
χαΘώς χαί τών άρ ίστων τ'ίjς ξένης Οεα
τpικ'ίjς φι).uλαγίcι.ς. ' Η εtσηγ-ητικ·ί) εχ
Θεση τοϋ ϊl)ωυ Νόμου έχφράζει κρυ
στάλινα τlς προΟέσεις τοϋ νομοθέτη ,

π:ιύ , άφοϋ πμώτα έχΟέσει τ·ί)ν μέριμνα
καί τόν σεβασμό τ'ίjς ' ΑΟηναϊχ·ης Π ο
λιτεία� γιά ;;ίJν ,Υ"ηy εν'ίj , Οεατpιχ·ί) τέχv-η ,
χατα).-ηγει : την ανcι.συνδεσιν χαι_ συνέ
χισιν τ'ίjς εύγενοϋς αύτ-η ς παραΜσεως,
φιλο/)� ξεί ·ή 'ί /)ρυσις τοϋ ΈΟνιχοϋ Θεά
τρου .
Τό βάρος τοϋ ί/)ρυ·ι'.χοϋ νόμου τοϋ Έ
Θνιχοϋ Θεάτρου /)έν περιορίζεται στ·ί)
σcι.φ'ίj χαl ρητ·ί) /)ιατ.'ιπωση τοϋ νο
μοΟέτη. Στ·ήν Έλλά/)α τοϋ 1 93 0 , ·ή
ϊl)ρυσις τοϋ 'ΕΟνιχοϋ Θεάτρου ·ίj ταν
ενα προϋπάρχον cι.ϊτημα τ'ίjς πνευμα
τ �χ·η� ζω'ίjς το� τόπου, /)οσμένο άπό
την αντιχειμενιχη πραγματιχότητα, χοι
� ωνι.κ·� , πολι.τ:_χ·ή , Lστο� ιz·ή . ,Ι<αt1 ·ή
cι.νταποχριση της Π ολιτειας στο αϊτη
μα αύτό, μέ τ-ί)ν μετουσίωσ·ή του σέ
πράξη , άπέβλεπε στο νά χαλύψη τ·ί)ν
έ �νικ·ί) σημcι.� ία τοϋ αtτ·ήfl;ατος � ι ϋχι
να !κανοποιηση μεμονωμενες α/)υνcι.
μίες χαί φιλο/)οξίες. Δέν είναι χcι.Οόλου
�u f.αίο τΟ, δτι. δ ,�ομο_θέτ·ης 1έπιμένει._ σ;·fJν
ελληνικοτητα
των στοχων του ΕΘνιχοϋ Θεάτρου έκφράζοντας ετσι μιάν
�Ονική �ντίληψη στ�ν μ�ταχείρ ; σ·η τ� ς
ελληνιχη5 ?ραμ,ατι �ης τεχνης , από την
χλασσικη ως τη συγχρον·η .

Σ ε Ολο τ Ον κόσμο άλλωστε, τ ιi άντί
στοιχα μέ τό /)ικό μας ΈΟνιχό, χρα
τ �κιi , Οέατρα, ,�χουν σ�ν κ.ύρ 1ι.α άποστο
,
συγ
λ·η να κατcι.ξιωνουv τους εγχωριαυς
γραφείς χαl τά έγχώρια έ:ργα, πού ή
παρουσία τους ·ίjταν προσφορά στ·ί)
Θεcι.τρικ·ί) ζω·ί) τ·�ς χώρcι.ς των. Καί έχ
πληρώνουν αύτ·ί)ν τ-ί)ν άποστο).-ίj μέ
σεβασμό γιά τ-ί) γηγεν'ίj /)ραματιχ·ί)
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παραγωγή και μ1: τή συναίσθηση δτι
Ιtνα 'Εθνικό Θέατρο λειτουργεϊ σάν
ζωνταν·ί] ιστορ ία και σύγχρονη πραγ
ματικότητα ένδς έθνικου δραματολογίου .
'Αντίθετα προς τον lδρυτικό του νόμο
και προς τήν έθνικ·ί] εύαισθησία πού
θά ltπρεπε ιδιαίτερα νά διέΠ'Ί) Ιtνα κρα
τικό πνευματικό tδρυμα, το 'Εθνικό
Θέατρο άδιαφορεϊ ούσιαστικά γιά τήν
έκπλ·ή ρωση της άποστολης του. Ά
διαφορεϊ γιά το αν οι δόκιμοι Ιtλληνες
συγγραφεϊς ζώντες και μ·ή, άπουσιά
ζουν σχεδόν έντελώς άπδ το δραματο
λόγιό του. Άδιαφορεϊ γιά το αν γεν
νε1:ς δλόκληρες τ'ίjς έλληνικης νεολαίας
άγνοaυν άκόμα και τά πιο σημαντικά
έλλ·ηνικά θεατρικά ltργα του θεάτρου του
αtώνα μας. 'Αδιαφορεϊ καt δ1:ν θίγεται
γιά το &ν, δ,τι ούσιαστικο συντελεϊ
ται γιά τήν άνάπτυξη της δραματικης
μας τέχνης , γίνεται κυρίως Ιtξω άπο
το 'Εθνικό, στο έλεύθερο θέατρο . 'Αλ
λά, έτσι ltρχεται αύτόίιατα και το έρώ
τημα : γιατί δ έλληνικος λαός, νά χρη
ματοδοτη Ιtνα Έθνικο Θέατρο άφου
ol στόχοι γιά τούς δποίους λειτουργεϊ
έκπληρώνονται έμβαλωματικά η κα
θόλου;
Στή διαμαρτυρία της Ε.Ε.Θ.Σ. γιά
τον έξοστρακισμο τών έλληνικών ltρ
γων άπο το δραματολόγιό του, το Έ
θνικο Θέατρο προσπαθεϊ νά τή Ι>ια
ψεύση άναφέροντας τtς τραγωδίες και
κωμωδίες (έπαναλήψεις, μοιραϊα, ol πε
ρ ισσότερες ) πού παρουσιάζει κάθε κα
λοκαίρ ι στήν 'Επίδαυρο και στο 'Η
ρώδειο, καθώς και τά ltργα νέων, συχνά
πρωτοεμφανιζομένων, συγγραφέων, πού
άνεβαίνουν στή Νέα Σκηνή. Ή άπάν
τηση Ιtχει ί:να μεγάλο κενό. Π ρώτα,
γ ιατί ή παρουσίαση τών άρχαίων ltργων
άφορδί τή θερ ινή δραστηρ ιότητα του
Έ"θνικου Θεάτρου. Μιά ειδική δρα
στηριότητα μέσα στά πλαίσια τών Φε
στιβάλ 'Αθηνών και 'Επιδαύρου , &
σχετη και μ1: τ·ί] σύνθεσ·η του χειμερινου
δραματολογίου καt μ1: τ·ί]ν Κεντρική
Σ κην-ή_ του καt \1-1: δλη τήν �φή �ης
δουλειας του κατα τη, χειμερινη περιο
δο . 'Άσχετη καt οικονομικά άκόμη ,
άφου το άνέβασμα τών άρχαίων έρ
γων πληρώνει δ ΕΟΤ. Είναι λο ιπον
φανερό, πώς δταν το Ε.Θ. συγκαταλέ
γει στά έλληνικά έργα πού άνεβάζει
κάθε χειμώνα και τις καλοκαιριν/:ς έμ
φανίσεις άρχαίων, προσπαθεϊ νά κατα 
σκευάσ·η μιά άληθοφανη άπάντηcrη .
Δεύτερον, τά έλληνικά Ιtργα πού άνε
βαίνο�ν στ�� Νέα � κ1Ψή , κ �τα ποι�
λογικη καλυπτουν τις υποχ?εωσεις του
Ε. Θ. άπέναντι στο σύνολο του συγχρό
νου έλληνικου δραματολογίου ; Ί-Ι Ε .
Ε . Θ.Σ. θεωρεϊ έξίσου άναγκαία μ 1: τή
λε ιτουργία της Κεντρικης καt έκείνη
της Νέας. 'Αλλά ή 'ί δια ή Διοίκηση του
Ε . Θ . ξέρει καλύτερα άπο κάθε &λλον,
δτι ή Νέα Σκ-ην-ί] δημιουργήθηκε γιά
νά πα�ουσιάζ·η ,νέους �υγγρ ο;φεϊς, νά
προωθη νέους ·ηθοποιους και σκ·ηνο
θέτες, γιά παραστάσεις εργων πειρα
ματικης μορφης, ενα ε!δος πειραματικο
έργαστηρ ι του Ε . Θ . Πώς δμως φαν
τάζονται ο! διευθύνοντες καλλιτεχνικά
το 'Εθνικό, δτι ή Νέα Σκηνή - ας
παρα βλέψουμε τίς 1 3 8 μόνο θέσεις
θεατών - ε!ναι κατάλληλη γιά δλα ά-

νεξαιρέτως τά έλληνικά Ιtργα, άκόμα
και έκεϊνα τών δοκίμων συγγραφέων,
άκόμα και παραδοσιακης τεχνοτροπίας;
'Αλλά δταν ή Κεντρική Σκηνή κατέ
χεται \-1-ονίμ_ως �πο ξένα έρ'(α, ·σπανιώ
,
τατα: εκ των αρ ίστων - τι &λλο ση
μαίνει αύτο άπο έκτοπισμο τών έλλη
νικών και κάτι σάν έξορία στή Νέα
Σκηνή στήν δποία τά παραπέμπει;
Δυστυχώς, στ·Ιjν έχθρικ·ί] στάση του
Ε.Θ. άπέναντι στά δόκιμα Ιtργα, μπο
ρεϊ νά προστεθεϊ και ή άνοίκεια συμ
περιφορά της Διευθύνσεως άπένα:ντι σ/:
καθ' δλα σεβαστούς και άνεγνωρισμέν·ης
άξίας συγγραφεϊς.
'Η Ε.Ε.Θ.Σ. δ1:ν ε!ναι διατεθειμένη νά
μειοδοτήση στήν άνέκαθεν κι' άπο δλο
τον θεατρικο κόσμο παραδεκτή άρχή
δτι Θέατρο πρώτα και κύρια σημαίνει
θεατρικο ltργο και δτι κατά συνέπεια
Έθνικο Θέατρο σημαίνει θέατρο του
έλληνικου θεατρικου έργου. Γι' αύ
το και Ιtχει δλα τά ·ήθικά και νομικά
έρείσματα νά θεωρη το Έθνικο Θέατρο
χώρο πού κατ' έξοχήν άνήκει στούς
έ:λληνες συγγραφεϊς. οι δεσμοί, &λ
λωστε, της Ε.Ε.Θ.Σ. μ/: το Έθνικο
Θέατρο Ιtχουν ιστορία πού δεν ε!ναι
δυνατον νά άγνοηθη. Μέλη της Ε.Ε.Θ.
Σ. ·)) ταν πολλοί άπο τούς φωτισμένους
άνθρώπους πού πρωτοστάτησαν στήν
lδρυση του Έθνικου Θεάτρου. l\Ιl έλ·η
της Ε.Ε.Θ.Σ. συμμετεϊχαν στις πρώτες
Διοικήσεις έκεϊνες πού με σοφή καθο
δήγηση έδραίωσαν τή λειτουργία του
Έθνικου Θεάτρου. Μέλ·η της Ε.Ε.Θ.Σ.
Ίjταν ο! συγγραφεϊς , πού τά ltργα τους
Ιtδωσαν τήν έλληνική πνευματική φυ
σιογνωμία στο δραματολόγιό του. Μέ
λη της ε!ναι και τώρα δλοι οι έ:λληνες
θεατρικοί συγγραφεϊς και ζητουν νά
γίνουν στον τρόπο Διοικήσεως και λει
τουργίας του Έθνικου Θεάτρου ο!
έπανορθωτικ/:ς άλλαγές, πού σημειώ
νονται στο έπόμενο μέρος του ύπομνή
ματος.
Β' : ΖΗΤΗΜΑΤΑ
1.

ΣΥ ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Νά συμμετέχουν δύο μέλη τ-ϊj ς Ε.Ε.
Θ.Σ. στο Διοικητικο Συμβούλιο του
Έθνικου Θεάτρου και &λλα δύο μέλη
τ·ης στήν Καλλιτεχνική 'Επιτροπή. Ο!
συγγραφεϊς μέλη της Ε.Ε.Θ.Σ. θά
προτείνωνται άπο το Δ.Σ. της. Σημειω
τέον δτι κατά τήν lδρυση του Έθνικου
Θεάτρου άπο τον 'Ελευθέριο Βενιζέλο ,
πέντε μέλη της Ε.Ε.Θ.Σ. ο! Ξενόπου
λος, Χόρν, Νιρβάνας, Μελδίς, Συναδι
νός, συμμετέχουν στη Διοίκηση του
Έθνικου Θεάτρου.
2 . - ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
α ) Στο δραματολόγιο της Κεντρικ·ϊjς
Σκ-ηνης, τ-ϊjς χειμερινης περιόδου, τά
έλλ"ηνικά ltργα νά άποτελουν τά δύο
τρίτα του συνόλου. Ί-1 έπιλογή τους
νά έκπροσωπη δλες τις έποχες της
νεώτερης έλληνικης δραματουργίας , και
ιδιαίτερα τ·ί]ν προσφορά τών ζώντων
δοκίμων συγγρα�έων τήν δποία το
'Εθνικό Θέατρο εχει πρόσφατα άγνο·ή
σει και έντελώς αύθαίρετα περιφρονή
σει. Γιά το άνέβασμά τους νά χρησι
μοποιουνται έμπειροι ·ήθοποιοι και
σκηνοθέτες και ή δλη άντιμετώπισή

τους νά είναι πραγματικά το ltργο "
και ιJχι το πάρεργο του Έθνικου Θεά
τρου. Τήν αύτή άναλογία παρουσίας
νά δικαιουνται τά έλληνικά εργα πειρα
ματικης μορφης η πρωτοεμφανιζομέ
νων συγγραφέων, στο δραματολόγιο
τ'ίjς Νέας Σκηνης , έφ' δσον βέβαια το
ποσοστο αύτο μπορεϊ νά το καλύπτη
ή έπιλογή άπο τά ύποβαλλόμενα Ιtργα.
Καt γενικά,
«

β ) Νά έπαναφερθη ή τακτική του έναλ
λασσομένου δραματολογίου πού έπι
τρέπει στο θέατρο νά συνθέτη ενα πρό
γραμμα πού έξυπηρετεϊ σάν σύνολο
τ-ί]ν πνευματική καλλιέργεια του θεατη
και θά προσφέρη στο κοινό τ·ί] χρονική
εύχέρεια, παρακολουθώντας περισσό
τερα έλληνικά ltργα, νά μεθοδεύη τήν
έπαφή του με το έλληνικο δραματολό
γιο. Δεν ε!ναι δυνατο το δραματολόγιο
ένος Έθνικου Θεάτρου νά είναι ί:να
μωσα"ίκο εργων, χωρίς νο·ηματικ-/j ένό
τητα και ε!ρμό. Με έναλλασσόμενο ρε
περτόριο λειτουργουν σε δλο τον κόσμο
τά άντίστοιχα μ/: το 'Εθνικό, θέατρα,
και Ιtτσι λειτουργουσε και αύτό, δταν
λειτουργουσε σωστά. Πρόκειται γιά
&λλο εν � μέσο, ση fl;ανrικο, τη� όρθης
:
λειτουργιας του, που εγκαταλειφθηκε.
3.-

ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Π ΟΥ ΥΠ ΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
Νά μελετηθη έ:νας τρόπος συνεργα
σίας με τούς συγγραφεϊς και ιδιαίτερα
με τούς νέους. 'Ένα Έθνικο Θέα.τρο
δεν ε!ναι μιά κοινή δημόσια ύπηρεσία
γιά νά άφήνη έπι μηνες πολλούς συχνά πάνω άπο χρόνο - χωρις άπάν
τηση τούς συγγραφεϊς πού ύποβάλλουν
έργα τους. Και ε!ναι τελείως άντιπνευ
μα:τικο νά παίρνουν τελικά, σ/: περίπτω
ση άπορρίψεως τήν άποθαρρυντικά ψυ
χρή τυποποιημένη και γραφειοκρατικά
άπάντηση " . . . το έργο σας έκρίθη
άκατάλληλον διά τήν άπο σκ·ηνης δι
δασκαλίαν . . . " .
Κατ' άρχ·ί]ν δεν μπορεϊ ν ά είναι 'ίδια
·ή άπάντηση σέ δλους δσους ύποβάλ
λουν έργα. Ή άπάντ·ηση πρέπει νά
ε!ναι σκεπτικό πού νά δικαιολογη τήν
άπόρριψη, χω ρtς νά �ποθαρρύν� τον
συγγραφέα για, παραπερα: προσπαθεια.
Πολύ περισσότερο άπαράδεκτη ε!ναι
ή τρέχουσα τακτική του 'Εθνικοϋ
Θεάτρου στο ζήτημα αύτο δταν θίγει
συγγραφεϊς καθιερωμένους έδώ και
πολλΕ:ς δεκαετίες. Στο σημεϊο αύτό,
και γιά νά κάμη ή 'Εταιρεία ενα πρώτο
βημα πάνω στή βάση τ-ϊjς άμοιβαιότη
τος τών αισθημάτων σεβασμου και εύ
Θύνης, άνάμεσα στά Κρατικά Θέατρα
και τούς 'Έλληνες δημιουργούς του
δραμα:τικου λόγου άπεφάσισε δπως :
Τά έργα τών Έλλ·ήνων Θεατρικών συγ
γραφέων νά ύποβάλλωνται προς κρίση ,
δχι άπ' εύθείας παρά τών συγγραφέων
άλλά παρά τ·ϊjς 'Εταιρείας των, προς
τήν δποίαν θά άπευθύνωνται και ol
άπαντήσεις τών άρμοδίων όργάνων τών
Κρατικών Θεάτρων, μ/: 6λην τ-ί]ν τυ
πικ·Ιjν διαδικασία ήμερομηνιών, άριθ
μών πρωτοκόλλου κ.λ.π. Τουτο άπο
τελεϊ &λλως τε άπόφασ·η πλέον τ'ίjς
'Εταιρείας, ή δποία, ώς ύπεύθυν·η έκ
πρόσωπός των, άναλαμβάνει και την
εύθύν·η δι' δλα τά ζητήματα καλης δια-

οικασίας πού την άφοροϋν (ταχεία με
ταβίβαση , έχεμύθεια κ.λ.π. ) .
Εlς τό σημείο αύτό και Ύ ιά τ·η οιευ
κόλυνση τ'ίjς λειτουργίας " κρίσ·η " ή
Ε.Ε.Θ.Σ. , Θεωρεί άπαραίτητη την \Jπαρ
ξη τριών τουλάχιστο εlσηγητών ορα
ματολογίου γιά τό κάθε κρατικό Θέα
τρο, έπιλεγμένων μεταξύ τών άρ ίστων
τοϋ Θεατρικοϋ καί πνευματικοϋ κόσμου,
πού εχουν άποοειγμένα άποοείξει μέ
το εργο τους τ·)ιν άρμοοιότητά τους νά
κρίνουν Θεατρικά εργα καί την άγάπη
τους προς την Έλληνικη Θεατρικη φι
λολογία καί τέχν·η . οι εlσηγητ/:ς αύτοί
οραματολογίο υ, Θά Ι!.χουν σάν άποκλει
στικό σκοπο το οιάβασμα και την εκ
φραση αlτιολογημένης εlσηγητικ'ίjς (κρι
τικ'ίj ς ) γνώμης προς τ-)ιν καλλιτεχνικη
έπιτροπή καί το Διοικητικο Συμβούλιο.
4 . - ΤΑ ΞΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
'Η έπιλογη των ξένων Ι!.ργων στά ορα
ματολόγια τ'ijς Κεντρικ'ίjς Σκην'ijς νά
γίνεται πραγματικά άπο τά όίριστα καί
μάλιστα άπο τά όίριστα έκείνα πού οέν
άνεβάζονται άπο το έλεύθερο Θέατρο.
'Εκείνο πού οιαφοροποιεί το ΈΘνικο
Θέατρο άπο το έλεύθερο, πού συνιστά
τη μοναοικότητα τ'ίjς άποστολ'ίjς του
καί το λόγο ύπάρξεώς του, είναι ή εύ
χέρεια νά συνθέτ·η Ιiνα χειμερινό ορα
ματολόγιο άπο l!.ργα έλληνικά και ξένα
πού μόνο αύτο μπορεί νά παρουσιάση.
"Αν το άρνείται αύτό, μόνο του καταρ
γεί Ιiνα άποκλειστικο καl κύριο τομέα
τοϋ προορισμοϋ του. Γιατί ol περισ
σότεροι νέοι συγγραιρ είς μας έμφανί
στηκαν καl έμφανίζονται έκτος Έ
Θνικοϋ Θεάτρου.'Η σημαντικώτερη Θεα
τρικ-)ι οουλειά στον πειραματικο τομέα
γίνεται έκτος ΈΘνικοϋ Θεάτρου. Τά
σημαντικώτερα εργα των σι;γχρόνων
συγγραφέων μας παρουσιάζονται έκτος
Έθνικοϋ Θεάτρου. Κατά μεγαλύτερο
ποσοστο ol άξιομνημόνευτες παραστά
σεις πραγματοποιοϋνται έκτος ΈΘνι
κοϋ Θεάτρου. Παραστάσεις άρχαίας
τραγωοίας καl κωμωοίας άπό όίλλους
Θεατρικούς όργανισμούς έντάσσονται τώ
ρα στο Φεστιβάλ Έπιοαύρου καί 'Αθη
νών τερματίζοντας Ι!.τσι τ·)ιν άποκλει
στικότητα τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου. T l
τοϋ άπομένει σάν άναντικατάστατη
οικαίωσ·η τοϋ προορισμοϋ του ;
5 .- ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
'Η Ε .Ε.Θ.Σ. πιστεύει οτι το Ι!.ργο καί
ή άπ? στολ·)ι των κρατι�ών Θεάτρω� ,
,
για, να είναι συμφωνα
με τίς Θεσμικες
καί ίορυτικές ύποχρεώσεις τους, οέν
πρέπει νά περιορίζωνται στήν άναβίβα
�η ;ων Έ�λην ;κων Ι!.ργων, , άλλά ν�
�κτειν�ται σε μι� π�ικι�ία ορα �εως και
ε�οη�ωσεω� που Θα χουν σα σκοπό
την δσο γινεται π);ηρεστερη γνωριμία
καί έπαψ)ι τοϋ Έλληνικοϋ κοινοϋ μ/:
τήν έγχώρια Θεατρικ·)ι παραγωγ·ή, καl
τούς συντελεστές της συγγραφείς, σκη
νοθέτες, ·ήΘοποιούς κ.λ.π. οι δραστη
ριότητες καl έκοηλώσεις αύτές, Θά
μποροϋσαν νά έκτείνωντα ι , άπό τ·)ιν
όργάνωση δμιλιών καl συζητησεων μέ
χρι τη λειτουργία εlοικών προγραμμά
των συνεργασίας με τ·)ιν εύκαιρία πα-

�

ραστάσεων 'ι) y εγονότων ·fi έπε;είω� 7; ού
συνοέονται με καίριες στιγμες ·η. εκ
οηλώσεις ·fi έπιτεύγματα η προβλ·ήμα
τα της Έλληνικ'ijς οραματουργίας. Εlς
τά πλαίσια τών οραστηριοτ·ήτων αύτων
έντάσσεται καl ή γνωριμία των μαθητών
των οραματικών σχολών τών Κρατικών
Θεάτρων, μέ τούς 'Έλληνες συγγραφείς,
σέ οιάφορες μορφές , άνάμεσα στίς δ
ποίες ή αύτοανάλυση τοϋ Θεατρικοϋ
πιστεύω τοϋ καθενός καl ol συζ·ητ-ή σεις
πάνω σ' αύτό, είναι μέσα άπό τά πλέον
βασικά καl άπό έκείνα πού Θά βοηΘ·ή
σουν οσο τίποτε 'ίσως όίλλο, στήν έπα
φή τών νέων ·ήθοποιών μέ τlς κατευθύν
σεις καί τά προβλ·ήματα τ'ijς σύγχρονης
ΈλληνικΊjς οραματουργίας.
6 . - ΕΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τά κρατικά Θέατρα εχουν χρέος νά
όργανώσουν το ταχύτερο Όυνατό έ'.να
" 'Έτος Έλληνικοϋ 'Έργου ". Μιά Θεα
τρική περίοοο ο-ηλαοη πλήρη, κατά την
δποία καl στlς Ούο σκηνές τους Όέν Θά
παρουσιασθοϋν παρά μόνο 'Ελληνικά
Ι!.ργα. Καl στη οιάρκεια τ'ijς δποίας έπί
σης Θά γίνουν δμιλίες, καί συζητήσεις
πού Θά άφοροϋν οιάφορα Θέματα, προ
βλήματα καί συμπεράσματα πού σχε
τίζονται με το Έλληνικο εργο ( άρχαίο,
παλαιό, σύγχρονο ) καl κυρίως τή σύγ
χρονη Έλληνικη οραματουργία.
Μιά κατάλληλη καl άπο άρμόοια πρό
σωπα συγκροτούμενη έπιτροπη Θά μπο
ροϋσε νά άσχοληθ'ij μέ την οιαοικασία
έπιλογ'ίjς των Ι!.ργων πού Θά παρουσια
σθοϋν καl μιά &λλ·η με την ολ·η έργασία
καί τά Θέματα τών δμιλιών, συζητ·ή
σεων κ.λπ. Φυσικά καl στlς Ούο έπι
τροπ/:ς Θά πρέπει νά συμμετέχουν καί
τουλάχιστο άπο Ούο έκπρόσωποι τ'ijς
Ε.Ε.Θ.Σ. Γιά την πλήρη έπιτυχία καί
δλοκληρωμένη παρουσίαση τοϋ " ε
τους " αύτοϋ Θά πρέπει νά συνεργα
σθοϋν καί τά Ούο κρατικά Θέατρα. ' Η
Ε.Ε.Θ.Σ. εχει Ιiτοιμες συγκεκριμένες
προτάσεις καl γιά τά ουο αύτά Θέ
ματα τlς δποίες Θά ύποβάλη μέ τούς
άντιπροσώπους της στήν περίπτωσ·η
πού Θά μπ'ij σέ έφαρμογή Ιiνα τέτοιο
σχέοιο.
Τά Κρατικά Θέατρα Ι!.χουν ύποχρέωση
,
να, παρουσιασουν
σέ: έπαναλ·ήψεις το
ταχύτερο ουνατό, καl στ·)ιν Κεντρική
τους σκηνή, εργα των 'Ελλήνων Θεα
τρικών συγγραφέων πού άνέβηκαν κατά
και?ούς στlς σκηνές τους άπο τήν έπο
χη τ'ijς lορύσεώς τους 'ι) τουλάχιστο
ί:να Ι!.ργο κάθε συγγραφέως. Καl έπί
σης εχουν ύποχρέωση νά παρουσιά
σουν Ιf_ργα τών σύγχρονων Έλλ·ήνων
συγγραφέων πού παρουσιάστηκαν άπο
τlς σκηνές τοϋ 'Ελευθέρου Θεάτρου καl
άπετέλεσαν παραοεοεγμένες έπιτυχίες.
"Ι-1, τουλάχιστο, Ιiνα άπό τά τέτοιας
παραοοχ'ijς εργα κάθε συγγραφέως.
Καί, βέβαια, ολα αύτά, σέ έναλλασσό
μενες σειρές παραστάσεων. Ί-Ι ένοε
χόμενη συγκρότηση ένος εlΌικοϋ κλι
μακίου πού Θά παρουσιάση , σέ έναλλασ
σόμενες σειρές παραστάσεων ltργα των
σύγχρονων 'Ελλήνων στ-)ιν 'Επαρχία,
εύρίc:κετ� ι έ;c ίσης μέσα �τl� ουνατό
,
τητες και στις καταστατικες επιοιωξεις
τοϋ ΈΘνικοϋ Θεάτρου.

7 .-

Ο ΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΘ ΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Είναι προφανώς παράοοξο καl άπαρά
οεκτο, άλλά είναι πραγματικό ! Το
'Εθνικό Θέατρο λειτουργεί μέ όργανι
σμο καl έσωτερικο κανονισμό πού είναι
εργο τών άνελεύθερων κυβερν·ήσεων τ'ijς
Γερμανικ'ίjς κατοχ'ijς. Είναι καιρός ν'
άποκτήση το πρώτο Θέατρο της χώρας
κανονισμό λειτουργίας σύγχρονο, καl
σύμφωνο μέ την ίορυτικ·ή του άπο
στολ-ή.
8 . - ΟΙ ΠΑΡ ΑΣΊΆΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡ Α
ΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡ ΑΦΕΙΣ

Το 'Εθνικό Θέατρο, πλέον άπο τά όίλ
λα, έπιοεικνύει τήν έχθρότητά του ,
προς τούς 'Έλληνες Θεατρικούς συγ
γραφείς , καl μέ τ-)ιν πλήρη &γνοιά τους,
στlς έπίσημες πρώτες καl στίς &λλες
παραστάσεις του, περιοριζόμενο στήν
άποστολ·)ι στ·)ιν Έτο ιρεί� , Ούο πρ ?σκ�·ή
;
σε�ν - εlσιτηρίων, ανωνυμων,
για καθε
ήμέρα. Ί;Ι Ε.Ε Θ .Σ « νομίζει πώς ?
�
,
τρόπος αυτος ε ιναι υποτιμητικός για
τούς 'Έλληνες συγγραφείς καl άξιώνει
άπο τά κρατ; κ� Θέο;τρα τ·ήν άπο �τολή
,
έπισημων και επωνυμων προσκλησεων
γιά τlς έπίσημες πρώτες μέν στά μέλη
τοϋ
ιοικητικο? Συμβουλί�υ -τ;Ίiς Έ
ταιρειας, τουλαχιστον - για τις λοι
πες οέ παραστάσεις σ' ολους τούς 'Έλ
ληνες Θεατρικούς συγγραφείς μέ άνοι
κτ-ή ήμερομηνία. Το Θέμα οεν είναι
τόσο τυπικο καl έπουσιώοες οπως Θά
ή' θελε νά το παρουσιάση πιθανώς ή
Διεύθυνση τοϋ ΈΘνικοϋ Θεάτρου. Καί
αύτο το Θεμελιώνει άπλώς ή άντίστρο
ψη άκριβώς άντίληψη πού δοηγεί, οπως
Ιf_χουν σ·ήμερα τά πράγματα, στ-fιν πλ·ήρη
οιαγραφ·fι των Έλλ·ήνων Θεατρικών συγ
γpαφ�ων καl τ'ijς 'Εταιρεία? τους άπ ?
_ ες. Προκειτ ι γ α
τ �ς επίσηy.ες �ρω
�
:_
�
,
Θεμα μεγαλ·ης ·ηθικης ταξεως
και γοη
τρου, γιά τό δποίο το Έθνικο Θέατρο
Θά επρεπε νά οείχνη lοιαίτερη εύαισθη
σία.

ι;l

Ί-Ι Ε.Ε.Θ.Σ. Θά μποροϋσε νά έπεκτείνη
το ύπόμνημά της καl σέ πολλά όίλλα
ζ-ητ·ή ματα οπως τήν κατάργηση τ'ίjς
Κινητ'ijς Σκην'ijς, τήν παντελ'ij άπουσία
τοϋ ΈΘνικοϋ Θεάτρου άπο τίς έπαρχια
κές πρωτεύουσες σάν νά μ·)ιν πληρώ
νουν ολοι ol ''Ελ);ηνες γιά τά Ι!.ξοΟά
του. Γιά τήν άποΘ·ήκευση τών παρα
στάσεων των τραγωοιών ολο τό χει
μώνα οταν άκόμη και οι μαθητές των
άθηναϊκών γυμνασίων οέν εχουν ποτέ
τους, οεί παράσταση άρχαίου ορά
ματος. Καί πολλά &λλα πού οεν είναι
δυνατόν νά Θιγοϋν μέ έλπίοα σοβαρ'ίjς
�ντι,μετω;r ίσεώς τους, πρ�ς τό _παρόν :
αλλα που μελλοντικα Θα τεθουν και
αύτά γιά νά άναζητηΘΊj μιά λύση.
Σ·ή μερα, ·� Ε.Ε.Θ.Σ. περιορίζεται στά
άριΘμ·ημένα αlτήματα πού έξέθεσε πιο
πάνω καl ζητίi την έφαρμοy-ή τους οσο
τό ουνατόν συντομώτερα ί:τσι ώστε την
έρχόμενη χειμερινή περίοΌο τά Κρατι
κά Θέατρα νά λειτουργ-ήσουν, μέ βάση
τίς ύπόοείξεις μας, Όηλαοή σύμφωνα,
μέ: τον lορυτικό τους νόμο καί στά άκέ
ραια πλαίσια τ'ijς άποστολ'ijς τους.

r·

:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συνοπτικές παρατηρήσεις, στοιχεία, πλ·η
ροcpορ(ες, και διαπιστώσεις σχετικά μέ
τή σ·ημερινή κατάσταση στά Κρατικά
Θέατρα :
Ί-Ι κατάσταση πού έπικρατεί στο 'Ε
θνικό θέατρο τήν τελευτα(α οιετ(α, άλ
λά και στο Κ.Θ.Β.Ε. και τή Λυρική
Σκηνή, εχει προκαλέσει όξύτατες άρνη
τικές άντιοράσεις καί σχόλια, πού έμ
cpαν(ζονται συχνά άπό τίς στ'ίjλες τοϋ
ήμερησ(ου καί περιοοικοϋ τύπου και
εχουν δl>ηγ·ήσει καί σέ έπερωτ·ή σεις
στο Κοινοβούλιο. Ί-Ι Έταιpε(α τών
'Ελλήνων Θεατρικών Συγγραcpέων, ε
χει έκδόσει σχετικές οιαμαρτυρ(ες πού
δημοσιεύτηκαν στον τύπο και, εχει
άπευθύνει προσωπικό τηλεγράcpημα στον
κ. Πρωθυπουργό. [ Σημ. " Θ " : Δη
μοσιεύτηκαν στά Ντοκουμέντα τοϋ προ
ηγουμένου τεύχους ].
Συνοπτικά άναcpέρονται προς ένημέ
ρωση, μερικά άπό τά στοιχεία πού ε!
ναι παγκο(νως γνωστά και συνιστοϋν
έγγενείς άουναμίες στ·f)ν άποστολή καί
λειτουργία τών Κρατικών μας Θεά
τρων :

1 . Ί-Ι λειτουργία τών όργάνων τοϋ Έ
θνικοϋ Θεάτρου, Διοικητικοϋ Συμβου
λ(ου και Καλλιτεχνικ'ίjς Έπιτροπ'ίjς,
ε!ναι πλημμελής καί ύποτυπώοης. οι
άποcpάσεις λαμβάνονται, ούσιαστικά άπό
τον Γενικό Διευθυντή και σπανιώτατα
ε!ναι άποτέλεσμα πραγματικών συνε-

οριάσεων τών όργάνων τά δποία, μέ
τις συνεχείς παραιτήσεις και άντικα
ταστάσεις, έμcpανίζουν εικόνα διαλύ
σεως. Τό 'ί διο συμβα(νει, μέ μικρές
παραλλαγές καί ποικιλ(ες και στή Λυ
ρική Σκηνή καί στο Κ.Θ.Β.Ε. Μονο
κρατορια - Παραγοντισμός - Παρεο
κρατ(α - Παρασκ·ήνιο, ε!ναι ο,τι χαρα
κτηρ(ζει τή λειτουργ(α τών Κρατικών
Θεάτρων.

2 . Τό Διοικητικό Συμβούλιο, τοϋ Έ
θνικοϋ Θεάτρου, στο δποίο οέν συμμετέ
χει βεβαίως κανένας θεατρικός συγγρα
cpεύς, άποτελείται άπό itνα cpιλόσοcpο,
τρείς λογοτέχνες, τρείς νομικούς, itναν
έκδότη και itναν άρχαιολόγο .

3 . 'Ένα καί τό αύτό πρόσωπο, ε!ναι
σύγχρονα μέλος καί τ'ίjς Καλλιτεχνικ·ϊjς
Έπιτροπ'ίjς και τοϋ Διοικητικοϋ Συμ
βουλ(ου. Προτε(νει οηλαο·f) και έγκρι
νει (δ έκοότης ) .
4 . Τ ό δραματολόγιο τ'ίjς περιόδου 1 9747 5-7 6 καταρτ(στηκε μέ βάση προσω
πικές cpιλοοοξ(ες, προβολ'ίjς και άμοι
βών (-ήθι�ών και ύλι-;ών J, και οχι μέ
κατευθυ�τ� ριο γρr;ψ (.Ι.η , ;η γενι:-ότε�η
θεατρικη αποστολη ενός Εθνικου Θεα
τρου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα Ό
θάνατος τοϋ Δαντών " . 'Έργο στή βά
ση άσήμαντο καί άντιοημοκρατικό, πού
άνέβηκε μέ πρόσχημα τον πανηγυρισμό
τ'ίjς Δ·ημοκρατ(ας και στήν ούσία γιά
τήν προβολή τοϋ Διευθυντοϋ, στο(χισε
1 . 642.730 σέ δαπάνες.
"

5. Τό δραματολόγιο ύπ'ίjρξε κα(ρια καί
σκόπιμα άνθελληνικό. Τά έλλ-ηνικά εργα,
πού ύπ'ίjρξαν κυρ(ως εργα πρωτοεμcpα
νιζομένων συγγραcpέων, ένώ άγνοήθ·ηκε
δλόκληρη ή &λλη - σύγχρονη έλληνικ-f)
θεατρική παραγωγή , παραπετάχθηκαν
στήν 2η σκη νή τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου,
περιcpρονητικά.
6 . Τό ποιοτικό έπ(πεοο τών παραστά
σεων ύπ'ίjρξε άπό χαμηλό έ:ως μέτριο
κατά γενικές διαπιστώσεις (κακή d:πι
λογ·f) εργων - κακέ� παραστάσεις ) .
7 . Ί-Ι προσέλευση θεατών έλαττώθηκε,
τά εσοοα έπ(σης, ένώ πραγματοποιήθη
καν ύπερβολικές δαπάνες.
8 . 'Η εtοικ-f) εύαισθησία πού πρέπει
νά οιακρ(νη πάντοτε τούς διευθύνοντες,
σέ σχέση μέ τά ποικ(λα προσωπικά
των όcpέλη , οέν διαπιστώθηκε οτι ύπάρ
χει στο 'Εθνικό Θέατρο, καί στά &λλα
Κρατικά Θέατρα οπου δ tδιος παρά
γων έκτελεί ουό καί τρείς σύγχρονα
άποστολές. (Διευθυντ·ής , σκηνοθέτης,
σκηνογράcpος, ήθοποιός ) μέ εtσπpαξη
άμοιβών καί άπό τίς τρείς. {Χαρακτη
ριστικό πα �άοειγ�α �!ναι οι π�ρ � στά
σεις του_ . Δαντων , και, του . Οt
ο(ποοος " στο 'Εθνικό, ώς καί παρό
μοιες παραστάσεις τ'ίjς Λυρικ'ίjς καί
τοϋ Κ.Θ. Β.Ε. ). {Δαντών : σκηνοθετι
κή άμοιβ-f) 1 00 .000, οιοιπους : 1 30.000
ώς σκ·ηνοΟέτης, 1 30.000 ώς ·ήθοποιός ).
Τό Διοικητικό Συμβούλιο τ'ίjς Ε.Ε.Θ.Σ.

Κ. ΤΡΥΠΑΝΗΣ : «ΕIΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟΝ ΧΩΡΟΝ

ΔΕΟΝ ΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΣ» !
Τό παραπάvω ύπ6μνημα τ·ijς 'Εται
ρlας 'Ελλήνων Θεατρικών Συγγρα
φέων ύποβλήθηκε στόν πρω0υπουργ6,
τούς άρμ6διους ύπουργο·ύς, τή Βουλή
καί τά J(6μματα. οι βουλευτές τού
Π.Π.Ε. Γιάννου καί Γ6ντικας τό
ύπέβαλαv μέ dναφορά τους, μέσω
τής Δ ιεύθυνσης Ποινοβουλευτι.κού
' Ελέγχου τής Βουλής, στόν ·ύπουργό
Πολιτισμού καί 'Επιστημών. Ό κ.
ύπουργός dπάντησε μέ τό ifγγραφο
πού δημοσιεύετα! παρακάτω.

' Αδι6ρθωτος, πάvτα, ό κ. Τρυπqνης
κρlνει ίκανοποιητική τήν dvαλογtα
έλληιιικών καί ξένων i!ργων στά δρα
ματολ6για τών κρατικώιι σκηιιώιι . . .
"λαμβαιιομένων ύπ' οψιν κυρ[ως τών
προτιμήσεω11 τού Έλληιιικού θεατρι
κού κοι1ιού " ! Λές καί εlναι ό . .
Μπουρνέλλης καί οχι ό ύπουργός
Πολιτισμού!
.

Ποιός . . . καλ6πιστος Οά μπορέσει
νά πιστέψει πώς τήν dμέσως έπ6μενη φράση -μνημείο σαφήνε ι.ας
τήν ifχει γράψει ό κ. Πωνσταντίνος
Τρυπάιιης, κλασικός φιλ6λογος, κα
θηγητής 'Αγγλικών Πανεπιστημlων;
Πι δμως τήν ύπογράφει ! 'Απολαύστε:

. . . Αι ζητούμεναι έπιμόνως έξει
οικεύσεις ώς προς τάς σκηνάς καί
τ-ήν περ(οοον τοϋ οραματολογ(ου πι
θανώς νά έξυπηρετοϋν τήν έπαγγελ-

«

ματικ-f)ν τάξιν τοϋ έν λόγCιJ Σωμα
τείου, iJχι ομως καί το σύνολον τοϋ
έλλ'ψ ικοϋ �ε�τρικοϋ �ώρου , εtς τον
.
δποιον κατ αναγκην
οεον να, κυριαρ
χοϋν . . . τ ό κ ο ι ν ό ν [ τά άποσιω
πητικά καί τό άραίωμα ε!ναι δικό
μας ) και ή ποιότης».
Ι'fύ. καί τό π�·ijρες ifγγραφο, σέ . ; .
,
vποδειγματικη, παντα,
δημοτικη :
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ' ΚΑΙ ΕΠΙΣΊΊ-ΙΜΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ά ριθμ. Πρωτ. : 80fι7
'Εν Άθ·ήναις τ'ij 1 5η 'Οκτωβρίου 1 9 7 6
Πρός :
Τήν Βουλήν τών Έλλ·ήνων
Δ/σιν Κοινοβουλευτικοϋ 'Ελέγχου
Τμ'ίjμα 'Αναcpορών
Ένταϋθα
Εtς άπάντησιν έπί τοϋ ύπ' άριθμ. πρωτ. :
1 1 86 1 /22 . 9 . 1 9 7 6 ύμετέρου έγγράcpου,
οι' ou διεβιβάσθη ήμίν το ύπό τών Βου
λευτών κ.κ. Μ . Γιάννου καί Δ. Γόντικα,
κατατεθέν ύπόμνημα τ'ίjς 'Εταιρείας 'Ελ
λήνων Θεατρικών Συγγραcpέων, έ:χομεν
τήν τιμήν νά γνωρ(σωμεν ύμίν τά κά
τωθι :
Al άπόψεις τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμοϋ
και 'Επιστημών έπι τοϋ ώς &νω ύπο
μνήματος ε!ναι γνωσται εtς τήν Έται
ρείαν Έλλ·ήνων Θεατρικών Συγγρα-

cpέων. Προσcpάτως σχεδόν έγένετο αίJτη
οεκτ-ή εtς άκρόασιν, συνεζητ-ήθησαν οΕ:
μετ' αύτ'ίjς &παντα τά θέματα προς τον
σκοπόν τ'ίjς έξευρέσεως τών δυνατών
λύσεων.
Περιοριζόμεθα νά έπαναλάβωμεν οτι ή
οιοασκαλ(α έ:ργων οιά τών κρατικών
σκηνών, έκ τοϋ συνόλου τοϋ έλληνικοϋ
δραματολογίου, άρχα(ου, μεσαιωνικοϋ
καl νεωτέρου έν σχέσει προς τά &ριστα
-:'ίjς ξέv-ης θεατρικ'ίjς cpιλολογίας, κρ(νε
ται τόσον ύπό τών διοικήσεων τών όρ
γανισμών 8σον καί ύφ' ·Ιj μών, ικανοποι
ητική, λαμβανομένων ύπ' 8ψιν κυρ(ως
τών προτιμ·ήσεων τοϋ Έλλ·ηνικοϋ θεα
τρικοϋ κοινοϋ και κατά δεύτερον λόγον
τ'ίjς προσcpορiiς ποιότητος τοϋ έλληνι
κοϋ δραματολογίου 8λων τών έποχών.
Αί ζητούμεναι έπιμόνως έξειοικεύσεις
ώς προς τάς σκηνάς καί τ-f)ν περ ίοδον
τοϋ οραματολογ(ου πιθανώς νά έξυπη
ρετοϋν τ-f)ν έπαγγελματικήν τάξιν τοϋ
έν λόγCιJ Σωματειου, 8χι 8μως και το
σύνολον τοϋ έλληνικοϋ θεατρικοϋ χώρου,
εtς τον δποίον κατ' άνάγκην δέον νά
κυριαρχοϋν το κοιν9ν καί ή ποιότης.
'Η 'Εταιρεία ομως τών Θεατρικών Συγ
γραcpέων, εοειξε� έπιμονή� εtς τήν lκα
, κειμένην
νοπο ι·, η σιν αtτ-ηματων παρα την
νομοθεσ(αν, & ·ήρv-ήθ·ημεν νά πράξωμεν.
'Εδηλώθη οέ τότε και έπαναλαμβάνεται
και νϋν 8τι ·ή διάθεσις και ·ή καλ·ή θέλ·ησις
προς συνεργασ(αν ε!ναι οεοομέναι, πάν-

τοτε βεβαίως έντος τών ύπο τών νόμων
δριζομένων. Εις έπίρρωσιν δέ τούτων
άναφέρομεν δτι, εις τήν εύρείαν θεατρι
χην σύσχεψιν έν τ'9 'Τπουργεί<:> Πολι
τισμοu χαl 'Επιστημών, αν χαt προσε
χλ·ήθη δέν προσηλθεν, έμμένουσα άμε
ταχινήτως εtς τάς άπόψεις της. Έπl
πλέον ·ήρνήθη νά έχπροσωπηθ'!) εις το
Διοιχητιχον Συμβούλιον τοu νεοϊδρυ
θέντος Κρατιχοu Θεατριχοu Όργανι-

σμοu " 'Άρμα Θέσπιδος " καίτοι προ
σεχλ·ήθη εις τοuτο έπισήμως, μέ την δι
χαιολ?γίαν δτι y-όνον νομοθετημένην έχ
προσωπησιν δεχεται .
Προφανώς ·ή 'Εταιρεία Θεατρικών Συγ
γραφέων συγχέει το προσωπικον κuρος
τών διακεκριμένων μελών της μέ τήν
νομικήν ύπόστασιν αύτ-ίjς, Ί]τις δέν παύει
νά είναι ή τοu άπλοu Σωματείου, ένος

μεταξύ των πολλών τών σχετιζομένων
προς το Θέατρον. 'Ημείς έξ rσου, προς
δλους τούς θεατρικούς παράγοντας, έπι
ζητοuμεν συνεργασίαν, Ι:χοντες ώς σκο
πον καl τήν τφόοδον τοu Έλληνικοu
Θεάτρου εtς τά πλαίσια της πολιτιστι
κης άναπτύξεως της χώρας.

Ό ύπουργος

Ι<. Α. ΤΡΤΠΑΝΗΣ

ΤΟΝ ΔΙΑ ΨΕΥΔΟΥΜΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΟΝ

κ.

ΥΠΟΥΡΓΟ !

K.ATHΓOPHMATll(H ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
'Η άπάντηση στά ύπουργικά " περί

διά γραμμάτων " ·ύπήρξε aμεση καί
κατηγορηματική. 'Η ' Εταιρία ' Ελλή
νω11 Θεατρικών Συγγρdφέων, δια
ψεύδει τόν κ. ύπουργό ρητά, σέ δλα
τά σημεία ! Γράφει, μάλιστα, χαρα
χτηριστικά πώς 1111 είχαμε φιλέλληνα,
κι όχι ί!λληνα ύπουργό Πολιτισμού τό11 κ. Τρυπάνη, τά πράγματα θά
'τωι καλύτερα !
Νά,ή πλήρης άπάντηση τής Ε.Ε. Θ.Σ:

'Έκπληξη καl θλίψη προκαλεί στήν 'Ε
ταιρεία τών 'Ελλήνων Θεατρικών Συγ
γραφέων ή άπάντηση τοu 'Τπουργοu
Πολιτισμοu καl 'Επιστημών κ. Τρυ
πάνη, σέ ι:γγραφο άναφερόμενο σέ αι
τ-ήματά της, πού τοu ύπεβλήθη άπο
βουλευτάς μέσω της Διευθύνσεως Κοι
νοβουλευτικοu 'Ελέγχου. Βρίθει άπο
άνακρίβειες γενικα άνεπίτρεπτες καl
ειδικα δταν συνοδεύονται μέ ύπουργική
ύπογραφή.
Βρισκόμαστε στή δυσάρεστη θέση να
διαψεύσουμε τον κ. 'Ύ'πουργο σέ δλα
τα σημεία :
α ) Ούδέποτε ι:δειξε ένδιαφέρον για την
έξεύρεση λύσεων στα αιτήματα της Ε.
Ε; Θ.Σ. 'Ένα π� ράδ� ιγμα της ά �ροθυ
,
μιας του είναι η πληρης αδιαφορια
του
στην ρητη έντολη τοu Π ρωθυπουργοu
- παρουσία τοu Διοικητικοu Συμβου
λίου της Ε.Ε.Θ.Σ.- για την συμμετοχη
μελών της στη Διοίκηση τοu Έθνικοu
Θεάτρου. Πρlν άλέκτωρ λαλήση , δ κ.
'1'πουργος έτοποθέτησε στην Καλλι
τεχνικη Έπιτροπη τοu Έθνικοu, άντl
κάποιο μέλος της Ε.Ε.Θ.Σ . , μίαν κυρίαν,
κριτικον κινηματογράφου.
β ) Για το δραματολόγιο τοu Έθνικοu
καt των &.λλων κρατικών Θεάτρων ή
Ε; Ε.Θ.Σ. ζη;rii ή έπιλογη τ�ν ξένω� ν�
γινεται μέ αυστηρότερα κριτ·ηρια και τα
έλληνικα �ργα να καλύπτουν δλη τήν
νεοελληνικη δραματουργία, άπο το προ
επαναστατικο θέατρο (1 821 ) !!ως το
σύγχρονο.
Σ' αύτό, δ κ. 'Lπουργος άπαντii : " αl
ζητούμεναι έπιμόνως έξειδικεύσεις ώς
προς τάς σκηνας και την περίοδον τοu
δραματολογίου πιθανώς νά έξυπηρετοuν
την έπαγγελματικήν τάξιν τοu έν λόγω
Σωματείου " .
Κι αν ύποθέσουμε δτι ή Ε,Ε.Θ.Σ. ζητii
" έξειδικεύσεις " ' το ·rδιο δέ ζητiiνε κι'
οι ιδρυτικοι νόμοι των κρατικών θεά-

τρων πού eέτουν σαν σκοπό την προ
αγωγη τοu έλληνικοu Ι:ργου, κυρίως;
Άλλα ή Ε.Ε.Θ.Σ. δέν ζητii έξειδικεύ
σεις τόσο δογματικές δσο οι άνακρίβειες
τοu κ. 'Τπουργοu. Ό δποίος, αν δέν
είχε &.γνοια της έλληνικης πραγματικό
τητας, συμπεριλαμβανομένης καl της
θεατρικης, Θα ηξερε δτι : δ μικρος άρι
θμος παραστάσεων στlς κρατικές σκη
νές, δ περιορισμένος τών θεατών, καl ή
άνυπαρξία οtκονομικοu δφέλους, δέν έν
αρμονίζονται μέ τήν ύποψία του δτι
" � ξυπη � ετοuν την � π α γ γ ε λ μ α τ ι
κ η ν ταξιν κ.λπ. .
Π α ρ έ ν θ ε σ ι ς : 'Ίσως ή &.γνοια τοu
κ. 'Τπουργοu, δικαιολογημένη έφ' δσον
διαβιοuσε έκτος 'Ελλάδος να ταλαιπω
ρείται καl άπο έγχώριες έπιρροές πού
τήν έπιδεινώνουν. 'Ίσως �τσι να έξη
γείται ή δμολογία του δτι δ έ ν β λ έ
π ε ι έ λ λ η ν ι κ α Ι: ρ γ α, � τ ι ? έ ν
ε ί ν α ι κ α λ α,
κ α ι, γ ι α υ τ ο
δ έ ν π α ί ζ ο ν τ α ι σ έ ξ έ ν α θ έ
ατρα και δτι το έλληνικο
κ ο ι ν ο π ρ ο τ ι μ ii τ α
ξένα
ι: ρ γ α.
"Αν εrχαμε φιλέλληνα ύπουργο τοu πο
λιτισμοu μας, άντt τον ι:λληνα κ. 'Γρυ
πάνη, σίγουρα δέ Θα Ι:κανε τόσο άβασά
� ιστα αύτη την δμ�λογία. Άφ�u 8μ<>?ς
,
ετσι πιστευει,
τί ουσιαστικο κανει σαν
άρμόδιος για κάτι καλλίτερο ;
Πάντως, ·ή Ε.Ε.Θ.Σ. διαθέτει κατάλογο
τοu άξιόλογου άριθμοu έλληνικών Ι:ργων
πού διέφυγαν την &.ποψη τοu κ. 'Γρυπάνη ,
καl Ι:φθασαν σέ ξένες σκηνές, τηλεορά
σεις, ραδιοφωνικούς σταθμούς . Διαθέ
τει έπίσης έφοριακα στοιχεία πού μαρ
τυροuν δτι το κοινό μας μέ συντριπτικη
πλειοψηφία προτιμii τα έλληνικα έ:ργα.
'
' Αν δ κ. ύπουργος έ:χει το θάρρος να
δέχεται διαψεύσεις τα στοιχεία αύτα
είναι στΥ; διάθεσή του.
γ) Miiς καταλογίζει δτι το αrτημα της
Ε.Ε.Θ.Σ. για συμμετοχή στΥ;ν Διοίκηση
των Κρατικών Θεάτρων είναι �ξω άπο
άπο τήν " κειμένην νομοθεσίαν " .
'Εν συνεχεία μiiς καταλογίζει ώ ς ιδιο
τροπία την &.ρν11σή μας να συμμετέχουμε
στή Διοίκ11ση τοu Θεάτρου " 'Άρμα
Θέσπιδος " , &.ρν11 σ11 πού ·ή Ε.Ε.Θ.Σ.
προέβαλλε άκριβώς έπειδ·fι δέν ύπάρχει
" κειμένη νομοθεσία ". Ποιος παρανο
μεί λοιπόν ; ΊΙ Ε.Ε.Θ.Σ. πού θέλει τήν
συμμετοχή τ11ς θεσμοθετημένη η δ κ.
ύπουργος πού τ-Ιjν έννοεί σαν ρουσφέτι
,

η εύγενικη παραχώρηση ;
Ώς φαίνεται, &.λλες έμπειρίες τοu κ.
�που�γοu τον έ�ποδίζουν να άντιληφθ�ί
,
οτι η Ε.Ε.Θ.Σ. συμπεριφερεται
σαν
συλλογικο δργανο, μέ γενικα ένδιαφέ
ροντα κι δχι σαν &.τομο μέ προσωπικές
βλέψεις και φιλοδοξίες. Σαν ύπεύθυνο
τ:νευματικ� Σω �ατείο, ·ή , Ε.Ε.Θ.Σ. θε
ωρησε και :::αρα;υπο κα_ι με ιωτι>;ο ;ο
1 του κ. υπουργου και, το αρνη
ρουσφετι
θ11κε.
δ) Ό κ. ύπουργος καταλήγει στο παρα
κάτω συμπέρασμα : " Προφανώς ή Ε.
Ε.Θ.Σ. συγχέει το προσωπικον κuρος
τών διακεκριμένων μελών της μέ τήν
νομικην ύπόστασιν αύτης, Ί]τις δέν παύει
να είναι ή τοu άπλοu Σωματείου, ένος
μεταξύ των πολλών των σχετιζομένων
προς το θέατρον ,, .
Τα &.λλα πολλα Σωματεία πού έννοεί,
άλλα δέν τα άναφέρει για να μήν καταρ
ρεύση το έπιχείρ11 μά του, έκτος άπο το
Σωματείο 'Ηθοποιών, είναι : Ταξιθε
τών, Τεχνιτών Θεάτρου, 'Υποβολέων.
Ή Ε.Ε.Θ.Σ. έκτιμii την προσφορα 8λων
δσων έργάζονται στο χώρο τοu θεάτρου.
Καt νομίζουμε δτι δέν τούς θίγουμε λέ
γοντας 8τι ή Ε.Ε.Θ.Σ. νομίζει 8τι δ
κ. ύπουργος ξεστρατίζει άσυγχώρητα.
Σέ έποχ·fι πού οι φοιτητές !:χουν λόγο
στΥ;ν λειτουργία των Πανεπιστημίων
πού φοιτοuν, δ κ. ύπουργος θεωρεί ά
διανόητο κάτι παρόμοιο μέ τούς καθιε
ρωμένους σ;ιγγραφείς κ � ι �α Κρατ�κα
Θέατρα. Αυτα, δέν τα, ακουσαμε ουτε
έπl δικτατορίας.
Εrμαστε ύποχρεωμένοι να τονίσουμε
στ?ν ;<· ύπου�γο δτι Θα κι�ήσο�με '(η
και ουρανο για να, δικαιωθουν τα αιτη
ματά μας. 'Ότι είναι έκ τών πραγμάτων
άφύσικο να ένδιαφέρεται δ κ. ύπουργος
για το θέατρό μας, περισσότερο άπο
έκείνους πού το δημιουργοuν, το κρα
τοuν ζωντανό, συχνα μέσα σέ πολιτικές
καl κοινωνικές συνθ'ίjκες τραχεια άντί
ξοες ! Πού είναι ή ζωή τους καl δ πνευ
ματικός τους άγώνας για τή διαμόρ
φωση ένος πολιτιστικοu έπιπέδου καl
μιiiς Δ11μοκρατίας στ·fιν δποία δ κ. Τρυ
πάνης δφείλει τον ύπουργικο θώκο και
την θέσ11 να κρίνει κατα πώς θέλει, πότε
τήν ιστορική προσφορα τοu Καρόλου
Κούν καl πότε τήν άξία των έλλήνων
θεατρικών συγγραφέων.
Άθηναι 26 Νοεμβρ ίου 1 9 7 6
Τ Ο ΔΙΟΠΠΙΤΙΚΟ ΣΤΜΒΟΤΛΙΟ

XATZIΔAl(I , ΕΡΓ Α l(AI ΗΜΕΡΕΣ
ΣΤΗΝ l(PATll(H ΟΡΧΉΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ
Του ΓΙΩΡΓΟ Υ ΛΕΩ ΤΣΑΚΟ Υ
Ή παρουσία καί πολιτεία τοϋ Μάνου Χατζιδάκι έπί κεφαλijς
τiiς Κρατικijς 'Ορχήστρας ΆθηνlίJν μοιάζει με δίπτυχο :
πρlίJτο του μέρος ό διορισμός του, δεύτερο τα δποια μέχρι
στιγμijς " πεπραγμένα " του.
Ή ιστορία τοϋ διορισμοϋ άρχίζει περί τά τέλη τοϋ 1 975,
μετά τό " έκτεταμένο εμφραγμα " πού τό μεσημέρι τοϋ Σαβ
βάτου 1 5 Νοέμβρη 1 975 τόν καθ1iλωσε γιά ένάμιση μήνα
περίπου στό δωμάτιο 1 01 2 τοϋ " Εύαγγελισμοϋ ". Μόλις ο ι
γιατροί τοϋ έπέτρεψαν ν ά δέχεται έπισκέψεις, άπό τ ό δωμάτιο
αύτό liρχισε νά περνά Τ•λiiθος ανθρώπων : σημαντικό ποσο
στό έρχόταν με τήν ύστεροβουλία κάποιου ρουσφετιοϋ, μ' δλο
πού τότε ή κατάσταση τijς ύγείας του απόκλειε κάθε σκέψη
για σύντομη έπάνοδο τοϋ Μ.Χ. στα καθήκοντα τοϋ Διευθυντii
Παραγωγiiς Προγράμματος της Ραδιοφωνίας καί Άναπλη
ρωτii Γενικοϋ Διευθυντij τijς Λυρικijς. Τήν έποχή έκείνη
θέλοντας, είτε νά πείσει τόν έαυτό του δτι αίσθανόταν καλά,
είτε νά " ψαρέψε ι " τούς έπισκέπτες καί νά μάθει κάτι περισ
σότερο άπ' δσα τοϋ ελεγαν ο[ γιατροί, μιλοϋσε συνεχlίJς γιά
σχέδιά του νά διευθύνει τή Συμφωνική τijς Ε.Ρ.Τ. , τήν δπερα
τοϋ Ντονιτζέτι " Άννα Μπολένα " στή Λυρική κ.τ.λ. 0[
άνθρωποι τοϋ στενοϋ περιβάλλοντός του τόν ιϊφηναν νά λέει
δ ίχως να προβάλλουν αντιρρήσεις πού θά τόν στενοχωροϋ
σαν, πράγμα, έννοείται , διόλου έποικοδομητικό γιά τήν
dνάρρωσ1Ί του.
Τότε μάθαμε εκπληκτοι, στήν 'Αγία Παμασκευi1, δτι μουσικοί
τijς Κ.Ο.Α. πού τόν έπισκέπτονταν ταχτικά, τοϋ ζητοϋσαν
'
μ έπιμονή ν' άναλάβει ηi γενικη δ ιεύθυνσή της : μετα τήν
εξοδο τοϋ 'Ανδρέα Παρίδη, δπως ξέρομε, ή καλλιτεχνική
λειτουργία της εΤχε προσωρινά άνατεθεί σε 3μελij έπιτροπή
μουσικlίJν (Τ. 'Αποστολίδης, Αρης Γαρουφαλijς, Σωτ. Τα
χιάτης). 'Ακούστηκε πώς στήν κίνηση αύηi ύπf:ρ τοϋ Μ.Χ.
1tρωτοστατοϋσαν ο [ " έκτακτοι ", μf; τήν έλπίδα, προφανlίJς,
τijς μονιμοποίησής τους. 'Από προσωπική δμως άντίληψη
-γνωρίζω δτι σ' αύτή μετείχαν καί μόνιμα στελέχη .
•

Άν έξαιρέσουμε τό δτι ή κίνηση αύτη άναφερόταν σ' ενα
σπάνια προικισμένο μουσικό πού ξεστράτισε κ' εγινε .. τρα
γουδοποιός " , σ' !:να καλλιτέχνη μ& ά.ναμφισβ1Ίτητη προσω
πική γοητεία, με αναμαύρωτες άκόμη περγαμηνές ένεργοϋ
συμμετοχijς στίς προοδευτικότερες μουσικές κιν1Ίσεις τiiς
χώρας (Διαγωνισμός Σύνθεσης τοϋ Α.Τ. Ι . , τό 1 962, Πειραμα
τική Όρχ1iστρα ΆθηνlίJν, τό 1 964 - 67) καi μέ μιά ύποσχετικ1i ,
άκόμη, πολυπραγμοσύνη , ή Ιδέα της ήταν απαράδεκτη άπό
κάθε άλλη πλευρά :
ΠρlίJτα-πρlίJτα ή άποδοχή μιίις τρίτης σημαντικijς θέσης, με
δχι λίγα άγχη καί εύθύνες, καί μάλιστα σ' έποχή πού δεν
ήταν βέβαιο πότε θά ξαναγυρνοϋσε στά καθ1iκοντά του τlίJν
liλλων δύο, θά ήταν κάτι καταστρεπτικό γιά τήν ύγεία του.
Δεύτερον ήταν άηθες τό νά κατέχει τρείς άπό τίς πιό καί
ριες θέσεις τiiς μουσικijς μας ζωijς ενα καί τό αύτό πρόσωπο
(όσοδ1Ίποτε προικισμένο) πού, μοιραία, άποχτοϋσε έτσι παν
τοδυναμία δικτάτορα. Τρίτον κι αν άκόμα παράβλεπε κανένας
τήν ήθικη πλευρά τοϋ ζητήματος, περιμένοντας παντοϋ τε
ράστια ώφέλη άπό τήν έλευση μιάς χαρισματικijς προσωπι
κότητας, ή προσωπικότητα αύτη επρεπε νά είναι χαλκέντερη
για ν' άντεπεξέλθει στά πολλαπλα καθήκοντα τlίJν θέσεων
αύτlίJν. Κι αν άκόμη ό Μ.Χ. ήταν " χαλκέντερος "πρίν άπό
τήν άρρώστια του (οί άμφιβολίες γι' αύτό πολλαπλασιάζονταν
μέ γεωμετρική πρόοδο . . . ) λόγοι στοιχειώδους προστασίας
τiiς ύγείας του έπέβαλλαν τη στιγμή έκείνη tjρεμη ζωή καί
προσεχτικη βαθμιαία έπάνοδο στήν δποια παλιά του δραστη
ριότητα.
'Εκφράστηκε ή liποψη πώς ή κίνηση τlίJν μουσικlίJν ν' άνε
βάσουν τό Μ.Χ. " στην άσπίδα " καί νά ζητήσουν τό διο-
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ρισμό του σά γενικοϋ διευθυντij , δεν προf)λθε, ούσιαστικά,
από τούς ίδιους. Ό Μ.Χ. , λένε, ήταν έκείνος πού τούς έταξε
νά ικανοποιήσει τά αίτήματά τους καί γι' αύτό προχώρησαν
στήν πρότασ1i τους. 'Ανάμεσα στά αtτ�;ματα αύτά ήταν κ ι
ό δ ιορισμός ταιν· " έκτάκτων " : ή Ικανοποίηση δμως τοϋ
αίτήματος αύτοϋ συναντοϋσε τεράστιες αντικειμενικές δυσκο
λίες. Άν μονιμοποιοϋνταν ο! 4 δεκάδες περίπου " έκτάκτων "
(καί δ& χωρεί άμφιβολία γιά τό δίκαιο τοϋ αίτi1ματος) θά
έπρεπε νά μονιμοποιηθοϋν μαζί καί 20.000 <'iλλοι έκτακτοι
δημόσιοι ύπάλληλοι, πράγμα πού, φυσικά, θά έπιβάρυνε ση
μαντικά τόν κρατικό προϋπολογισμό. Αλλος τρόπος μονι
μοποίησής τους θά ήταν τό . . . νά πάψουν νά είναι δημόσιοι
ύπάλληλοι καί ν' άλλάξουν τελείως τή συμβατική τους ύπό
σταση άπέναντι τοϋ Κράτους καi μαζί της, έννοείται , τή συν
ταξιοδοτική, άσφαλιστική κ.τ.λ. Αύτονόητο δμως είναι πώς
κάτι τέτοιο δ& συνέφερε κανέναν.
•

'Ωστόσο φαίνεται πώς δλοι άπωθοϋσαν τίς πολύ άπλές καί
λογικές αύτές σκέψεις καί έπίμονα διατυμπάνιζαν τή φημο
λογούμενη φιλία τοϋ Μ.Χ. μέ άνώτατα ίστάμενο πρόσωπο :
σ' αύτή στήριζαν τίς έλπίδες τους. Δέ σκέφτονταν πώς σ'
αύτό τόν κόσμο ύπάρχουν πράγματα πού άκόμα κ' ενα τέτοιο
πρόσωπο, μέ δλη τήν αγαθή του θέλη ση , δέ μπορεί να κάμει.
Καί έδlίJ πρέπει νά πlίJ δτι κατά τό διάστημα τiiς θητείας μου
στήν Ε.Ρ.Τ. εγινε μια κατά κόρον ψυχολογικιί έκμετάλλευση
τf\ς φημολογούμενης αύτijς φιλίας - έρ1iμην, έννοείται, τοϋ
προσώπου στό όποίο αναφερόταν. Κανείς δμως δέν iiθελε νά
σκεφτεί δτι ενας άνώτατος λειτοι;ργός καί μάλιστα σέ περιό
δους τόσο κρίσιμες γιά τό Έθνος, εχει ν' αντιμετωπίσει έπει
γόντως πλήθος θέματα τόσο σοβαρά &στε ό όποιοσδήποτε
Cί.νθρωπος μέ φιλότιμο καί άγωγή στή θέση τοϋ Μ.Χ. νά
πρέπει να ντρέπεται νά τόν άπασχολ1Ίσει μέ ζητήματα πού,
μοιραία, σέ μια ιεράρχηση σπουδαιότητας μέ τα μεγάλα, θά
πρέπει νά χαρακτηριστοϋν εύτελij .
Όπως καί νά εχουν τά πράγματα τελικά άγνοήθηκαν ο [
παράγοντες πού άναφέραμε καί πού θ ά επρεπε ν' άποτρέψουν
τό διορισμό τοϋ Μ.Χ. και' στήν Κ.Ο.Α. καί τό Κράτος εδοσε
τήν έντύπωση πώς ύπόκυψε στίς πιέσεις τlίJν μουσικlίJν. Ήδη ,
στήν 'Αγία Παρασκευ1; , δπου είχε πια έπιστρέψε ι , ό Μ.Χ.
θεωροϋσε βέβαιο τό διορισμό του, μιλοϋσε για " δύο κρατού
μενα " καί άφηνε τόν έαυτό του νά παρασύρεται σέ φανταχτε
ρά, άσύμφορα καί ανεδαφικα σχέδια (Βλ. Γ. Λεωτσάκου " Ή
Ραδιοφωνική Πολιτεία τοϋ Μάνου Χατζιδάκι ", " Θέατρο "
άρ. 5 1 - 52, σελ. 79, στήλη β . ') " συγχώνευσης όρj:ηστρlίJν,
όρισμένων δραστη ριοη;των τ&ν δύο ύπηρεσι&ν " κ.τ.λ. Όμως
ό δρόμος γιά τό διορισμό δέν ήταν άκόμα άνοιχτός. Χρεια
ζότανε άλλαγή νομοθεσίας. 'Αλλά μ' αύτά άσχολείται ό
Άστερίσκος, στίς δ ικές του σελίδες.
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Σάν " ιστορία " του στή θέση τοϋ Γενικοϋ Διευθυντij της
Κ.Ο.Α. ό Μ.Χ. εχει νά παρουσιάσει τή στιγμή αύτη μόνο
τίς 4 συναυλίες της, τό καλοκαίρι, στά πλαίσια τοϋ Φεστι
βάλ. Καθαυτές, βέβαια, είναι πολύ λίγες γιά νά κριθεί μιά
διεύθυνση . Όμως διαγράφουν σαφέστατα τίς προθέσεις του,
τή σπουδή του γιά θεαματικά άποτελέσματα πού " θαμπώνουν "
τήν κοινή γνώμη Ίcι άμβλύνουν την κριτικ1i της ίκανότητα,
καθώς καί τό χάος πού, συχνά, χωρίζει τό καλλιτεχνικό του
δραμα άπό τήν αντικειμενική πραγματικότητα : ποϋ βρίσκον
ται άπό τή μιά πλευρα τό κοινό μας κι από τήν άλλη ο! δυ
νατότητες άπόδοσης τijς όρχήστρας άκόμα καί μέ τίς tδανικό
τερες συνθfjκες πού θά τijς δημιουργοϋσε κανένας. 'Ιδίως
μάλιό-τα ίiν λάβουμε ύπόψη δτι τά πράΊτα συμπεράσματά
μας γιά τίς προθέσεις αύτές προσεπικυρώνονταν άπό μετέπειτα
πληροφορίες γιά τό πlίJς " προετοιμάζει τή σαιζόν ".

Ώς τά μέσα Όχτώβρη περίπου, κ' έν& ή δεύτερη συμφωνική
μας όρχήστρα, ή Κ.Ο. Θεσσαλονίκης ε{χε πρό πολλοΙJ κλεί
σει δλο τόν προγραμματισμό τf\ς χρονιίiς, σύμφωνα μέ πλη
ροφορίες άπόλυτα έξακριβωμένες, ό Μ.Χ. σχεδόν δέν πα
τοΙJσε στήν Κ.Ο.Α. καi διατηροΙJσε μαζί της όποτυπώδη έπαφή.
Ύστερα, τελευταία στιγμή, δπως συνηθίζει, " έβαλε μπροστά "
ενα πρόγραμμα παρουσίασης έργων τόσο άπαιτητικ&ν ώστε νά
γεννίi τή σκέψη, σ' δποιον τό Cίκουγε, δτι δούλευε δχι γιά τή
" σαιζόν " 1 976 - 77 άλλά γιά κείνην τοΙJ 1 977 - 78 ! Κρίνοντας
πιά τή μουσική πράξη μέ άποκλειστικ:ό μέτρο τόν έαυτό του
καί τίς συνήθειές του, πιστεύει δτι μπορεί νά δόσει σέ όποιο
δήποτε μαέστρο η σολίστ μιά παρτιτούρα κ' έκείνος νά την
άφομοιώσει σ' έλάχιστο χρονικό διάστημα. Καi τοΙJτο έπειδη
κατέχεται, προφαν&ς, άπό την ψευδαίσθηση δτι τά πάντα
μποροΙJν νά λυθοϋν άπλ&ς μέ μερικές πρόσθετες δοκιμές. Θά
ξαναμιλήσουμε δμως γι' αύτό πιό κάτω.
'Αποκομμένος, ούσιαστικά, άπό την έξωτερικη πραγματικό
τητα έπιχειρεί νά έφαρμόσει μιά καλλιτεχνικη " πολιτικη "
πού συνοψίζουν oi δηλώσεις του στ�) συζi1τηση στρογγυλf'\ς
τραΠέζης τfjς 20fjς τοϋ Φλεβάρη πού όργάνωσε τό 'Εργαστήρ ι
Σύγχρονης Μουσικf'\ς τοΙJ 'Ινστιτούτου " Γκαίτε " Άθην&ν :
" Ώς τώρα μίiς έκαναν πλύση έγκεφάλου με παραδοσιακή
μουσική . 'Απ' έδ& κ' έμπρός θά τούς κάνουμε πλύση έγκε
φάλου μέ σύγχρονη " ! Δέ σκέφτεται πώς με τόν τρόπο αύτό,
στήν καλλίτερη περίπτωση, έκείνο πού ένδέχεται νά πετύχει
εlναι νά διώξει τό δποιο κοινό τfjς Κ.Ο.Α. καί νά τό άντικα
ταστήσει μ' ενα άλλο, έξίσου μονοκόμματα προσανατολι
σμένο καί " άκαδημαϊκό " (σ' eνα Cίλλο εlδος μουσικf'\ς) μέ
τό παλιό. Πέρα άπό τό συζητήσιμο της σκοπιμότητας τοϋ νά
πείσουμε " i\δη πεπεισμένους ", έτσι διαιωνίζουμε τόν όφι
στάμενο σ�iμερα χωρισμό τοϋ κοινοΙJ μας σέ " κατηγορίες "
άκροατ&ν μέ έλάχιστη άλληλεπικοινωνία : δπερα, συμφω
νική, ρεσιτάλ, σύγχρονη μουσικη κ.τ.λ. οι κατηγορίες αύτές
δημιουργ1iθηκαν βαθμιαία καi άπό άλλα άνάλογα σπασμω
δικά άλματα, μικρά η μεγάλα πού έγιναν στη μόνιμα άδέξια
κι άΠρογραμμάτιστη προσπάθειά μας νά προλάβουμε τίς
παγκόσμιες έξελίξεις στό χ&ρο της μουσικf'\ς. Όμως κάτι
άνάλογο δέ συμβαίνει καί στό χ&ρο τ&ν Καλ&ν Τεχν&ν,
δπως σοφά παρατηροϋσε ή 'Ελένη Βακαλό στά προλεγόμενα
το() δημοσιεύματός της γιά τό ζωγράφο ΣπΙJρο Παπαλουκδ.;
( Βλ. " Θέατρο " άρ. 5 1 - 52, σελ. 59).
"Ας δοΙJμε δμως τί έγινε τό καλοκαίρι : Είχαμε 4 προγράμματα
παραφουσκωμένα μέ μουσικη τοϋ 20olJ α!ώνα, άγνωστη έν
πολλοίς στό κοινό, πού τοϋ σερβιρίστηκε δίχως την παρα
μικρή σημειωματογραφικη πληροφόρηση . Προγράμματα μ'
έργα άριστουργηματικά κάποτε πού άναμφισβήτητα μαζί
τους πρέπει κάποτε νά έξοικειωθεί τό κοινό : δχι δμως μονο
μιίiς, δχι σέ βάρος Cίλλων έποχ&ν τf'\ς μουσικf'\ς καi δχι μέ
σωρεία προχειροτήτων προγραμματισμοϋ. Δέν έχει τόση
σημασία τό δτι ή Τρίτη Συμφωνία τοΙJ Τσάρλς Αιβς i\ ή
" 'Ιεροτελεστία της Άνοιξης " τοϋ Στραβίνσκυ ε{ναι έργα
Ιδιαίτερα προσφιλf'\ στό Μ.Χ. Σημασία έχει τό δτι ή άγάπη
του γι' αύτά �cαθώς καί ή έξέλιξη της νοοτροπίας του (δέν
έχει πιά σχεδόν καμιά σχέση μέ τόν άλλοτε έμπνευστη τfjς
Πειραματικijς 'Ορχήστρας Άθην&ν πού ο [ συναυλίες της
άφησαν έποχη τό 1 964 - 67), σέ συνδυασμό μέ τη συνήθιιά
του ν' άφήνει καθετί γιά την τελευταία στιγμη τόν έκαμαν
νά σκαρώσει τά προγράμματα αύτά σέ χρονικό διάστημα πού
δσοι τόν ξέρουν λένε δτι άποκλείεται νά ε{ναι μεγαλύτερο
τ&ν 1 5 ' - 30'!
Φαίνεται δτι ό Μ.Χ. πιστεύει δτι κύριο καί βασικδ έργο τοΙJ
γεν. διευθυντf'\ της Κ.Ο.Α. εlναι τό σκάρωμα προγραμμάτων.
Κι άσφαλιi':ις τό νά φτιάχνει κανείς προγράμματα ώραία εlναι
χάρισμα σπάνιο (βλ. καί έπιφυλλίδα μου " Προγράμματα καί
Ήθος ", " Βf'\μα " 1 5 . 1 2 . 1 973). Όμως ή ίδιότητα αύτή δέν
ε{ναι παρά μικρό μέρος αύτ&ν πού άπαιτοϋνται γιά τη χάραξη
τf'\ς καλλιτεχνικης πολιτικης μιίiς όρχήστρας : άπό τη στιγμη
μάλιστα πού ή όρχήστρα εlναι ή μία άπό τίς δυό πού στην
'Ελλάδα δίνουν " ζωντανές " συναυλίες καί πού " δρίi " σ' ενα
χ&ρο πολιτιστικά τόσο ιδιότυπο, προβληματικό καί ταλαι
πωρημένο.
Τά δργανα γιά την πραγμάτωση μιίiς καλλιτεχνικης πολιτικης
σέ μιά όρχήστρα εlναι, φυσικά, α) ο[ μαέστροι καί σολίστ
καi β) τά μέλη τf'\ς όρχήστρας.
Σ' δ,τι άφορά τούς πρώτους, ό Μ.Χ. &ς τώρα δέν έδοσε πάντα
την άπαιτούμενη προσοχη στό κατά πόσο εlναι έξοικειωμένοι
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μέ τό εlδος μουσικi'jς πού τούς έπιβάλλει. Έτσι ό 'Οδυσσέας
Δημητριάδης, μεγάλος έρμηνευτής κλασικ&ν άριστουργη
μάτων, δπως άπέδειξε καi ή παρουσία του στην Κ.0.Α. καi
στή Λυρική, παλιότερα, μέ έργα Τσαϊκόφσκυ, βρίσκεται
κάπως άπομωcρυσμένος συναισθηματικά (άλλά καί στην
πράξη) άπό τό νεότερο ρεπερτόριο - πράγμα πού, έντιμό
τατα, δέν κρύβει. Δέν ήταν λοιπόν ό ένδεδειγμένος γιά νά διευ
θύνει μήτε τή 1 5η Συμφωνία τοϋ Σοστακόβιτς (θά Θπανέλθουμε
σ' αύτη) μήτε ΙCαί την " 'Αντιγόνη " τοϋ Μίκη Θεοδωράκη.
Σ' δ,τι άφορίi τούς σολίστ ό Μ.Χ. δέν έλαβε όπόψη δτι ό
Σπύρος Σακκίiς, πού έρμήνευσε τά " Τέσσερα Σοβαρά Τρα
γούδια " τοϋ Μπράμς, έδ& καί πολύν καιρό έρμηνεύει κατά
κύριο λόγο σύγχρονη μουσική καί έχει κάπως άποξενωθεί
άπό τό παραδοσιακό ϋφος καί ρεπερτόριο.
'Ακόμα ό Μ.Χ. , καθώς ε!παμε, δέν έλαβε καθόλου (καί δέ
λαμβάνει , φοβόμαστε) όπόψη τό χρόνο πού άπαιτείται προ
κειμένου ενας άρχιμουσικός η ενας σολίστ δχι άπλ&ς νά
μάθει άλλά ν' ά φ ο μ ο ι ώ σ ε ι μιά παρτιτούρα. Πόση σημασία
έχει αύτό γίνεται άντιληπτό καί άπό τη μόνη σχετικά πετυ
χημένη σέ άποδόσεις άπό τίς 4 συναυλίες, έκείνη πού διεύ
θυνε ό Τσοϋ Χούι : είδικευμένος στήν έρμηνεία itργων Στρα
β ίνσκυ (τόν θαυμάζει Ιδιαίτερα), ό έκλεκτός άρχιμουσικός
i\ξερε πολύ καλά ποιές " παραμέτρους " τf'\ς μουσικης τfjς
" 'Ιεροτελεστίας της "Ανοιξης " itπρεπε νά φροντίσει περισ
σότερο, γιά νά σώσει τό έργο (ΙCαί τη συναυλία) άπό πλήρη
καταστροφή : ενα τέτοιο έργο, έκεί δπου βρίσκεται σ�iμερα
άπό τεχνική άποψη , δπως θά δοΙJμε, ή Κ.Ο.Α. εlναι ζήτημα
Ιiν θά σωζόταν, μέ άλλο μαέστρο, δχι με 8 (τόσες άφιερώθη1eαν στη συναυλία αύτή) άλλά με 1 8 η εστω 28 δοκι;..ιές ! Άrεό
τήν άλλη πλευρά ό Τσοϋ Χούι, πού έχει όπηρετήσει τήν 'Ελ
ληνική μουσικη δσο έλάχιστοι Έλληνες μαέστροι, ήταν
θαυμαστά έξοιΚ:ειωμένος μέ τά " 'Αντίφωνα " τοϋ Γιώργου
Σισιλιάνου. Τό itργο, γραμμένο γι' αύτόν καί άφιερωμένο
σ' αύτόν ε{χε παρακολουθήσει i\δη άπό τήν κυοφορία του. Ό
'Οδυσσέας Δημητριάδης, άπ' δ,τι ξέρομε, πήρε πολύ άργά
στά χέρια του την παρτιτούρα της " 'Αντιγόνης ". Καί στό
Λουί ντε Φρεμόν (ό Μ.Χ. τόν φώναξε τελευταία στιγμη άντί
άμοιβης 107.000 δρχ. γιά νά μην . . . όποκύψει στόν έκβιασμό
τοϋ άρχικά μετακληθέντος Πιέρ Ντερβώ πού, ξαφνικά 
η μήπως δταν έμαθε δτι θά έκανε περισσότερες δο1eιμές;
-ζi1τησε άπό τίς συμφωνημένες 75.000, 1 04.000 δρχ. !), δόθηκε
προφαν&ς τελευταία στιγμή ό " Μηνίiς ό Ρέμπελος " τοϋ
Καλομοίρη : στό έργο αύτό ή πυκνότητα τijς πολυφωνίας
1eαί ό πληθωρικός πλοϋτος της όρχηστρικijς του παλέτας
πρέπει νά συνδυαστοϋν μέ συνεχfj ροη τοϋ μελωδικοϋ πάθους
καί της δραματικijς έκφρασης. Π&ς νά τό κάνουμε, έχει τό
ϋφος του ό Καλομοίρης καί ενα ϋφος, συνήθως, μόνον " ώς
r δ ιά μαγείας " δέν άφομοιώνεται.
Σ' δ,τι άφορά, τώρα, τά μέλη της όρχήστρας αύτονόητο εlναι
δτι οι τεχνικές τους δυνατότητες προσδιορίζουν κατά ένα
σημαντικό ποσοστό καί τόν άριθμό δοκιμ&ν: ό Cίλλος παράγων
πού πρέπει νά ληφθεί όπόψη εlναι ό βαθμός δυσκολίας τ&ν
ίδιων τ&ν έργων πού καλοϋνται νά έκτελέσουν. Άς μήν ξεγε
λιόμαστε, τό τεχνικό έπίπεδο τ&ν έκτελεστ&ν μας ε{ναι ώς
έπί τό πλείστον χαμηλό, άκόμα καί μέ τά έλαστικότερα διεθνf'\
κριτήρια. Καί ή τεχνική δέν άναπληρώνεται μέ τήν εύαισθη
σία πού αύτή, σέ διαφορετικό βαθμό, βέβαια, άπό άτομο σέ
άτομο, όπάρχει. Γιά τήν έλλειψη στέρεης τεχνικfjς (μεταφρά
ζεται κυρίως σέ θαμπό ηχόχρωμα καί έπισφαλη το�ική άκρί
βεια, τόσο στά έγχορδα δσο καί στά πνευστά) δέ φταίνε,
βέβαια, ο[ μουσικοί μας : ε{ναι θύματα, ο[ περισσότεροι, τfjς
ντόπιας ώδειακijς παιδείας, καθυστερημένης σέ δ,τι προσφέ
ρει σάν τεχνική, καθηλωμένης αίσθητικά στίς άρχές το()
α!ώνα, iδιωτικης στό μεγαλύτερο μέρος καί, &ς έντελ&ς
πρόσφατα, έντελώς άνεξέλεγιcτης άπό τό Κράτος .
Δεκαετίες όλόκλη ρες οι 200 περίπου 'Αθηναίοι μουσικοί
όρχηστρ&ν σοβαρf'\ς μουσικijς, άναγιcασμένοι νά μοιράζονται
σέ 3 όρχf'\στρες (Κρατικ1; , Ραδιοφωνίας, Λυρικijς) συνήθισαν
νά βγάζουν (;) τη δουλειά γρήγορα καί πρόχειρα : 3 τρίωρες
δοκιμές γιά κάθε συναυλία της Κ.Ο.Α. , μιά. δοκιμη καί κα
τευθείαν έγγραφi1 , παλιότερα, στό Ραδιόφωνο. 'Επιπλέον,
Ιiν έξαιρέσει κανένας τή συντομότατη παρουσία τοϋ άρχι
μουσικοϋ Φράντς Λίτσαουερ, στή Ραδιοφωνία, κατά τίς άρχές
τfjς δεκαετίας το() '60, έπί Γενικης διεύθυνσης το() μακαρίτη
Πύρρου Σπυρομ1iλιου, οί μουσικοί μας ποτε δέ δούλεψαν μέ
μαέστρο - έκπαιδευτή .
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·οσο νεότερη εlναι ή μουσική πού έκ:τελο\Jμε, τόσο πιό άπο
φασιστικός καί γιά τή νοηματική της άποσαφi1νιση γίνεται ό
παράγοντας " ήχόχρωμα ". Τό λαμπερό 1)χόχρωμα δμως
(λιγότερο, βέβαια, ή τονική άκρίβεια) δέν εlναι κάτι πού
άποκ:τaται στήν αίθουσα δοκιμ/ί>ν άλλά στά Θρανία το\J 'Ωδείου.
·Ως ίiνα περιορισμένο βαθμό ή ελλειψη τfjς άρετfjς αύτfjς κα
λύπτεται μέ αύξημένες δοκιμές καί πάλι, φυσικά, δχι " ώς
δ ιά μαγείας " άλλά μέ μακροχρόνιο έθισμό καί έξοικείωση
σ' αύτόν τόν καινούριο, γιά τούς μουσικούς μας, τρόπο δου
λειάς - στόν όποίο άπαραίτητο Θά ήταν νά τους έξοικειώσει
ενας μαέστρος - έκπαιδευτής. Έτσι, Θά 'πρεπε νά 'χουμε τό
θάρρος νά δο\Jμε καθαρά δτι πολλά άπό τά εργα πού παρου
σίασε ό Μ.Χ. , δπως ή 1 5η Συμφωνία το\J Σοστακόβιτς, που
άναφέραμε fiδη, γραμμένη γιά σύνολο μεγάλων σολίστ (φλά
ουτο, βιολί , βιολοντσέλο, τρομπόνι, κρουστά, κλαρινέτο)
μf; τή σημερινή στάθμη τεχνικfjς τfjς όρχήστρας εlναι δυσκο
λότατο, αν δχι άδύνατο, ν' άποδοθοuν ικανοποιητικά, άκόμα
-ιcαi μέ τίς άγαθότερες συvθfjκες προετοιμασίας.
Ό Μ.Χ. πίστεψε δτι μέ τήν αί\ξη ση του άριθμοu τ/ί>ν δοκιμ/ί>ν
άπό 3, σέ 5 8, τά πάντα θά λύνονταν καί πάλι " ώς διά μα
γείας " . Καί σίγουρα τό άποτέλεσμα Θά ήταν, α!σθητά καλλί
τερο άπό πρίν, αν χρησιμοποιούσε δχι μόνο καλλίτερους
μαέστρους άλλά καί προγράμματα λιγότερο φορτωμένα άπό
έργα δύσκολα γιά τούς μουσικούς μας καί σύγχρονα. Ή σχε
τικ1i, εστω, μονομέρεια τ/ί>ν τεχνοτροπιlί>ν δέν ήταν μόνο κάτι
παιδευτικά άσύμφορο γιά 'τ:ό κοινό μας καί, μέ όποιαδήποτε
δ ιεθνfj κριτήρια, α!σθητικά διαβλητό, άλλά καi πρακτικά
καταδικαστέο. Φτάσαμε στό σημείο, μέ δυό καί τρία σύγχρονα,
άγνωστα στούς μουσικούς, εργα σέ κάθε πρόγραμμα, σι έκ
τελέσεις νά εlναι κατώτερες άπ' έκείνες τ/ί>ν παραδοσιακ/ί>ν
έργων πού μας εδινε άλλοτε ή όρχ1Ίστρα με 3 δοκιμές - κι
δ.ς είχε τώρα στή διάθεσή της 5 8 !
-

-
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�Ας ερθουμε δμως στόν προγραμματισμό τfjς χειμερι νfjς
.. σαιζόν " πού, δπως είπαμε, ό Μ .Χ. θυμήθηκε τελευταία
στιγμή, μετά μακρά άπουσία του άπό τήν Κ.Ο.Α. οι σχετικές
άποφάσεις του, παρμένες βιαστικά, άντιφάσκουν συχνότα'τ:α
ή μία μέ τήν άλλη . Ό άνθρωπος πού στή Ραδιοφωνία κατάρ
γησε τόσα προγράμματα 1)χογράφησης Έλληνικ/ί>ν εργων
(Βλ. Γ. Λεωτσάκου, δ.π. σελ. 80), τώρα, μετά τήν παραίτησή
μου άπό τήν Ε.Ρ.Τ. κόπτεται ύπέρ τfjς Έλληνικ1;ς μουσικfjς
γιά νά φανεί έκείνος ύποστηρικτής της καί γιά νά κερδίσει
ύποστη ρικτές μεταξύ τ/ί>ν συνθετ/ί>ν ! Π/ί>ς δμως νά εύχαριστή
σει δλο τόν κόσμο άφοu, αν μii τι άλλο, περιέκοψε τόν άριθμό
τ/ί>ν χειμεριν/ί>ν συναυλι/ί>ν άπό 20 - 23, σέ 9 - 10 στήν άρχή
καί, σύμφωνα μέ τελευταίες πληροφορίες, σέ 1 2, γιά ν' αύ
ξήσει τόν άριθμό των δοκιμ/ί>ν. Φτιάχνει λοιπόν πολλά προ
γράμματα μέ άποκλειστικά 'Ελληνικά εργα, μαζί μέ τούς
συνεργάτες του τfjς Ε.Ρ.Τ. Ξανθουδάκη , Άννινο, Ριζιώτη καί
Καβαλλιεράτο πού εκαναν τήν έμφάνισή τους έπί τούτφ
καi στά γραφεία τfjς Κ.Ο.Α. στήν όδό Ζωοδόχου Πηγfjς.
Καi στριμώχνει σέ μιά συναυλία τό " Κοντσέρτο Γκρόσσο "
του Μητρόπουλου καί τήν Πρώτη Συμφωνία του Χρ1Ίστου!
Δίχως νά συλλογίζεται δτι τό 'Ελληνικό εργο, πού τό " σνόμπ "
κοινό μας άντιμετωπίζει δύσπιστα, πρέπει νά περιβάλλεται
άπό προσεκτικότατα διαλεγμένα ξένα πού νά του δημιουργούν
κατάλληλο " χώρο γιά ν' άναπνέει ", νά προσελκύουν τόν
προβληματικό άκροατή , νά τό άναδεικνύουν αiσθητικά κ.λπ.
Σέ τελική άνάλυση, μιά τέτοια τακτική ένδέχεται νά στραφεί
καi έ1•άντια στό έπιδιωκόμενο, δηλαδή τή διάδοση τfjς Έλλη
νικfjς μουσικfjς. Όμως τό καθετί όδηγεί στήν εί\λογη ύπό
Θεση δτι ό Μ.Χ. δέν τά βασανίζει δλ' αύτά μf; τή σκέψη του.
'Εδώ δέ συλλογίζεται π/ί>ς θά γεμίσει τήν αίθουσα σ'· αύτές
τiς συναυλίες πού καθεμιά τους Θά έπαναλαμβάνεται, λέει,
δ ίς. Μέ προσκλήσεις, δπως έκανε καί στό 'Ηρώδειο; Έδ&
δμως είδαμε καί πάθαμε νά πείσουμε τούς ξένους μορφωτι
κούς όργανισμούς νά μή κακομαθαίνουν τό κοινό μας ν'
άκούει μουσική δωρεά.ν καί νά όρίσοuν ενα .λοyικό ε!σιτ�;ριο !
Όμως ό Μ.Χ. συχνά μ' έμπάθεια καi όξύτητα πού προδίδει
δλη τήν ψυχολογική . άδυναμία του άνθρώπου του ετοιμου
νά ένδόσει, έξαιτίαg·. της, στούς πειρασμούς της έξουσίας,
προβαίνει σε ·� τιμωρητικές " ένέργειες έν.αντίον άνθρώπων
πού άπλ/ί>ς ετυχε νά εχουν γνώμη άλλη άπό τή δικi1 του,
έναντίον τfjς Ε.Ρ.Τ. · κ.λπ. Έτσι, πράγμα πού δέν είχε ποτέ
άλλοτε συμβεί, άκόμα κ' έπi δι1Cτατορίας, άκύρωσε μf; εiδικό
εγγραφο τiς προσκλi1σεις εύπρεπέστατα διαφωνούντων μf; τήν
·
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" πολιτικ�i " του κριτικ/ί>ν, γιά τήν τελευταία (9 . 8 . 1 976)
τών 4 θεριν&ν συναυλι/ί>ν καl τούς μοίρασε νέες. Μ' αύτές
τούς εστελνε περίπου στά " βραχάκια " (κερκίδα Ε, σειρές 18
καi 19) : έκεί δπου γιά λόγους κακfjς άκουστικfjς θά τους
ήταν άδύνατο νά κάνουν σωστά τή δουλειά τους. Φυσικά
σι έν λόγω κριτικοί άγνόησαν τiς προσκλήσεις αύτές κι άγό
ρασαν εισιτήρια. Ύστερα δμως, καθώς μάθαμε, ό Μ.Χ.
εβγαλε καισαροπαπικότατο λογίδριο στήν όρχήστρα που τό
νόημά του ήταν πώς ετσι έλόγου του " τιμωρεί " δσους άντι
στέκονται στό i:: ργο του! Τό ζi1τημα αύτό δμως, τή στιγμή
που γράφονται oi γραμμές αύτf;ς (1 1 . 1 1 . 1 976) δέν ίiχει κλείσει
άκόμα. 'Αλλά καi γιά πρώτη φορά στά χρονικά τfjς Κ.Ο.Α.
δρισε βραδινές δοκιμές, ίσως άπό έμπάθεια σέ μουσικους
πού όρισμένα άπογεύματα άπασχολοuνται μέ 1)χογραφήσεις
στά στούντιο τfjς Ε.Ρ.Τ. Τέλος, δταν άκόμα βρισκόμουν
στή Ραδιοφωνία τόν εlδα Ιδίοις δμμασιν νά παίρνει στά χέρια
του τό νέο κανονισμό τfjς Κ.0.Α. , προϊόν 1 8 η 19 έπίπονων
συνεδριάσεων στό 'Υπουργείο Πολιτισμού (μέ συμμετοχή
δχι μόνο μουσικ&ν καi ύπηρεσιακών παραγόντων άλλά καi
ίiγκυρων προσωπικοηίτων το\J μουσικού μας κόσμου, έκτός
Κ.Ο.Α.) νά ρίχνει μιά ματιά στίς δυό τρείς Πρώτες σελίδες
καί ν' άποφαίνεται καί πάλι άγέρωχα καί καισαροπαπικά :
" Αύτό Θ' άλλάξει ".
οι κακές γλώσσες λένε πώς φέτος δέν κάλεσε διόλου ξένους
μαέστρους γιά νά μ�)ν άπεργήσουν oi μουσικοί (fiδη είναι σέ
ζωηρότατο άναβρασμό), όπότε δέ θά ξέρει τί νά τούς πεί!
Ή πληροφορία αυτ�) δμως Ερχεται σέ άντίφαση μέ φfjμες
γιά μετάκληση του άρχιμουσικοu Σάμιουελ Γκέρχαρντ, το\J
ίδιου πού τό Φεβρουάριο 1 969, έπικεφαλfjς τfjς Συμφωνικfjς
'Ορχήστρας το\J Ώκλαντ Καλιφορνίας είχε διευθύνει τήν
παγκόσμια " πρώτη " τfjς " Έναντιοδρομίας " του Γιάννη
Χρ1iστου. Σύμφωνα μέ τiς ίδιες αύτές φfjμες ό Γκέρχαρντ θά
διευθύνει μιά συναυλία μέ μουσική γιά . . . κινηματογραφικές
ταινίες Χολλυγουντιανfjς παραγωγfjς, το\J είδους πού σχεδόν
άποκλειστικά παρουσίαζε ό Μ.Χ. στήν έκπομπή του του Γ'
Προγράμματος " Μουσική γιά τόν κινηματογράφο ". 'Αλλά
μέ τό Μ.Χ. τίποτε δέν εlναι σίγουρο, σταθερό, φυσιολογικά
προβλέψιμο. Καί μιά άπό τiς τακτικές του - μήν τό ξεχνάμε εlναι νά έντυπωσιάζει τήν κοινή γνώμη μέ άναγγελίες σχεδίων
φανταχτερ&ν καί μεγαλεπ1Ί βολων που μέρος τους παραμένει
άπραγματοποίητο, καί μέρος τους άλλοιώνεται σέ βαθμό
δυσπροσδιόριστο έκ των προτέρων άπό η) στιγμή που άρχί
ζει ή διαδικασία τfjς έφαρμογfjς. Ίδωμεν.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ
Ύ σ τ ε ρ ό γ ρ α φ ο έπi το\J . . . πιεστηρίου : Έχουν fiδη
δοθεί οί 4 άπό τiς 1 2 χειμερινές συναυλίες πού, τελικά, άναγ
γέλθηκαν. 'Ανάμεσα στους κάποιας ήλικίας άρχιμουσικους
πού διηύθυναν η Θά διευθύνουν τήν Κ.Ο.Α. δέν είδαμε τό
Βύρωνα Κολάση. 'Από τiς 4 αύτές συναυλίες θετικές έντυ
πώσεις άφησαν, βέβαια, 11 2η καi ή 4η, πού διηύθυναν σι κ. κ.
Θεόδωρος Βαβαγιάννης ( 1 9 καi 20 . 1 2 . 1976) καi Όδ. Δημη
τριάδης (23 καi 24 . 1 . 1 977), μέ σολίστ, άντίστοιχα, τους
Γιάννη Ζουγανέλη (τούμπα) καi Κική Μορφονιού (μεσό
φωνο). Όμως σάν πρόγραμμα, σημαντικότερες ήταν άσφαλώς
ή l η (5 καi 6 . 1 2 . 1 976) καi ή 3η (9 καi 1 0 . 1 . 1 977) ύπό τόν
Τσοu Χούι, μέ σολίστ, άντίστοιχα, τούς πιανίστες Ντόρα
Μπακοπούλου, διάπυρη συμπαραστάτρια του νέου γενικο\J τfjς
Κ.0.Α. καi τόν προπετο\Jς έκκεντρικότητας στiς έρμηνείες
του Ίσπανό Ραφαέλ Όρόζκο πού, δπως ίσως καi ό 'Ισραηλι
νός μαέστρος Ούρι Σέγκαλ (διηύθυνε, θυμόσαστε, τήν α'
Θερινή τfjς Κ.0.Α. στό 'Ηρώδειο) φαίνεται ν' άνήκει μαζi
μέ τό Μ.Χ. σέ διεθνούς δικτύωσης καλλιτεχνικό κύκλο.
Τό ένδιαφέρον των δυό αύτών συναυλιlί>ν έντοπιζόταν στά
νεότερα 'Ελληνικά ίiργα. Έδω ό Μ.Χ. άστόχησε ξανά στόν
προγραμματισμό. Δέν άναφερόμαστε στή Θαυμάσια έκτέλεση
τfjς 5ης Συμφωνίας το\J Γ. Ά. Παπαϊωάννου (5 καi 6 . 1 2 . 76)
άλλά στό " στρίμωγμα ", δπως είπαμε, δυό σημαντικότατων
εργων τfjς Νεοελληνικfjς μουσικfjς γραμματολογίας (Μητρό
πουλου : " Κοντσέρτο Γκρόσσο ", Χρήστου : l η Συμφωνία,
μέ τήν ύψίφωνο Τζέννυ Χίλλ, τραγούδι) στήν ίδια συναυλία,
ή σημαντικότερη ίσως δλου το\J κύκλου. Έ λοιπόν γι' αύτή
τή συναυλία πού Θ' άξιζε άκόμα καi 1 2 δοκιμές, άφιερώθηκαν
τελικά μόνο . . . 4 (παρά τiς άπελπισμένες προσπάθειες το\J
Τσο\J Χούι τό άποτέλεσμα ήταν αiσθητά κrιτώτερο) έπειδή ό
Μ.Χ. καθορίζοντας τiς ήμερομηνίες τ/ί>ν συναυλιων προφαν/ί>ς
. . . ξέχασε δτι μεσολαβο\Jσαν οι Χριστουγεννιάτικες παύσεις.
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Τό " Θέατρο ., δ ιανύει τήν Cίλκιμη έφηβεία του. Μέ τό τευχος αύτό κλείνει τά
δεκαπέντε του χρόνια ! Άπό τό Δεκέμβρη του 1 96 1 , στό Δεκέμβρη του 1 976 :
Πέντε χρόνια, ή πρώτη περίοδο. 'Εξάχρονη σιωπή, στή δι κτατορία. Άλλα τέσ
σερα, άπό τήν έπανέκδοση. Δεκαπέντε χρόνια, πενη ντατέσσερα τεύχη - έδώ
πού φτάσαμε, λίγο δέν εΙναι . . . Τά προγραμματικά μας, στό πρώτο τευχος Ι 977 .
1111 Μ άς ρωτάνε καί μάς . . . τσιγκλfi
νε : Καί τό " Άρμα Θέσπιδος "; Τό
ξεχάσατε; Όχ ι , βέβα ια. Ή πίεση πού
άσκ1]Θηκε, άνωθεν, στή Βουλή γιά τήν
έσπευσμένη ψήφιση του ιδρυτικου του
νόμου, εΙναι τών άδυνάτων νά ξεχαστεί.
Μέ τίποτα δέν καταπίνεται ! Κι δσα
άλλα άθλια έπακολούθησαν . . . 'Αλλά,
εlμαστε άκόμα μπλεγμένοι μέ τό Μ ινω
τακικό φέουδο, τό γαλλικό Χωραφfiτο
της Λυρικής, καί τό Χατζιδακικό . .
τρίκωχο ( ΕΛΣ, ΚΟΑ, Ε ΡΤ ) . Όθεν, τά
έξ ίiρματος ε!ς τό . . . έπανιδείν!

τρα. Καθιέρωσε στρατιά ήθοπο ιών !
'Υπήρξε ό μακροβιότερος Θιασάρχης.
Σχολαστ ι κά εύπρεπής στή δουλειά του,
καθιέρωσε τή ο·χολή τών φρο ι•τισμέ1ιω1•
παραστάσεω11. Τίς κράτησε μέ θρη
σκευτική προσήλωσ η . 'Ύπηρf:τησε τό
θέατρο του άστι κου έφησυχασμου.
Έκανε Θέατρο του καλου κόο·μου.
'Ομολογημένα, ιϊψογο στό εΙδος του.
Ήταν ιϊνθρωπος καθωσπρέπε ι , είχε

1111 Έκλεισε κιόλα χρόνος άπό τό
Θάνατο του Γιάννη Σ ι δέρη . Κοντεύει
νά κλείσει χρόνος κι άπ' τά - χωρίς
έκείνον - " έγκαίνια " του Θεατρικου
Μ ουσείου. Γιατί τά είσαγωγικά; Γιατί,
άποβραδίς ό Τρυπάνης eκοβε τήν . . .
κορδέλα τών έγκαινίων κ ι άπ' τ' άλλο
κ ιόλας πρωί ή πόρτα του Μ ουσείου
βρισκόταν κλειστ ή ! ' Από τότε, ό κό
σμος Μουσείο άκούε ι , άλλά Μ ουσείο
δ έ β λ έ π ε ι ! Δεν εΙν' έδώ ό κατάλλη
λος χώρος γιά κρι τ ι κή . Οϋτε μανία έπι
κριτική μfiς επιασε. Έχουμε πιά πει
στεί : M F. τοιουτον ύπουργό Πολιτι
σμου, τοιαυτα Θά δρέπωμεν. Στό ιϊλλο
τευχος Θά πουμε τή γνώμη μας γιά τή
λειτουργία καί τήν προκοπή του Μ ου
σι;ίου. 'Από άγάπη σ' αύτό κ' έκτίμηση
στήν άποστολή του. Ό μόχθος του
Γιάννη Σιδέρη μfiς δένει άκατάλυτα
μαζί του .

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ι ΙΙ ι Τί μάς άρπαξε πάλι ό χάρος, οϋτε
πού λέγεται . ' Ανάμεσά τους, ό Κώο·τας
Μουσούρης κι ό Γιώργος Τζαβέλλας.
'Από τούς πρώτους στό εΙδος τους μέ
σημαντικ1], καθένας τους, ιστορία καί
δράση . Καί eναν, κοινό, παρονομαστ�i :
Ήταν κ' οί δύο τους, έκπρόσωποι του
άστι κου καθωσπρεπισμου
στήν τέχvη . Μ ιά στάση eκφρασης
- καί ζωής - πού χάθηκε πιά, όρι
στ ι κά . Κι;ραυvοβολήθηκαν, κ' οι δυό,
άπό έγκεφαλι κό έπεισόδιο, στίς J 9
/ 1 2 καί στίς 6 / 1 0. Πρέπει , καί γιά
τούς δυό, ν' άκουστεί ό σωστός λόγος.
Θά 'ναι ζημιά vά τούς προο·περάσουμε,
άκριτα. Τό " Θ " άναζητάει τούς κα
τάλληλους συνεργάτες πού Θά μπορέ
σουν νά δουν τό iiργο τους μέ νέα
ματ ι ά άλλά καί τόν πρέποντα σεβασμό.

1111 Ό Κώο·τας Μ ουοΌύρης, Θέλουμε
δέ Θέλουμε, εΙναι eνα κομμάτι Ιστορίας
του άθηναϊκου Θεάτρου. 58 μάχιμα
χρόνια στό θέατρο ! Βγήκε, παλλη
καράκι, μαζί μέ τό Ροντ�]ρη, άπ' τά
χέρια του Μ ιλτιάδη Λ ι δωρίκη τό . . .
μυθικό πιά ετος 1 9 1 8 . Πρώτη έμφάνιση,
στό Χορό του " Οίδίποδα Τυράννου ".
'Ύπ1] ρξε, γιά χρόνια, " έραστής " στήν
άθηναϊκή σκη ν1] . ' Από τό 1 924, eφτιαχνε
Θ ιάσους . Δημι ούργησε τρία νέα Θέα-
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Κ αταγγέλλουμε

καί

ρωτa

με : Ή Κ υ βέρνηση εuνοεί,
ώστε νά έπι τρέπει νά συζ η τιέ
ται, μυστικά άλλ' έπίσημα,

ή

μετατ ροπή τοϋ Έθνικοϋ Θε
άτρου τ η ς χώρας σέ ' Ο ργα
νισμό

Ίδιωτικο\3

Δ ι κ α ίου,

μόνο καί μόνο γιά νά ί κα
νοποιηθοϋν τά συμφέροντα
άδίσταχτων κομματι κών τ η ς
φ ί λων ;
Τό " Θέατρο " εuχεται νά
διαψευστεί
καί

τό

ή πλη ροφο ρ ί α

Ίδρυμα

ν ά σωθεί.

τρυφερότ ητες, ήταν φίλος. 'Ετοίμαζε
ενα Λεύκωμα : πενήντα χρόνια Θέατρο.
Δέν πρόφτασε νά τό χαρεί. Ά.ς βγεί
στή μ ν�iμ η του . . .
1111 Ό Γιώργος Τζαβέλλας βρέθηκε,
χαράματα Κυριακής, στό γραφε ιάκι
τής όδου Λέκκα, μέ τό κεφάλι πεσμένο
ο·τά χαρτ ιά του καί τό μολύβι στό
χέρ ι ! Ήταν μόνο 60 χροvώ. ΕΙχε ο·που
δάο·ε ι νομ ικά . Π ρωτόγραψε Θέατρο .
ΕίκοοΊ χρονώ, εΙχε iiδη παιχτι;ί. Στόν
κινηματογράφο ξεκίνησε, μ' έπιτυχία,
τό 1 944. -Αρχισε μέ τά " Χει ροκροτή
ματα ", εζησε μέ χειροκροτήi,ιατα κ'
eφυγε μέ χειροκροτήματα. Τά άξιζε!
Ήταν άπό τούς θεμελιωτές ένός εύπρό
σωπου Έλληνικου Κινηματογρό.φου
πού, τά τελευταία χρόνια, χάθηκε κι
αύτός. Δουλειά καθαρή, σ τό f.πακρο
προσεγμένη . Φτάνει νά Θυμίσουμε τό
" Π ρόσωπα λησμονημένα " μέ τ Γιώρ
,
γο Παππfi, τό " Μαρίνο Κοντάρα .
,
μέ τόν Κατράκη , τό " Μ εθύο·τακα .
μέ τόν 'Ορέστη Μακρi; - μεγαλύτερη
ως τά τώρα είσπραχτική έπιτυχία τοϋ
έλληνικοϋ κινηματογράφου,- τή σπον
δυλωτή " Κάλπικη λίρα " καί τήν

ο

" 'Αντιγόνη " μέ τήν Είρ1]νη Παππά.
Ήταν πρόσχαρος, ζεστός, καλωου
νάτος . 'Ανεξάντλητος οέ χιοϋμορ, μά,
πι κραμένος στό βάθος. ' Ηταν άγαπητός
καί φίλος . . .
1111 Παρανυχίδα, βέβαια, στίς άθλιό
τητες του Έθνικου Γηροκομείου 'Αγίου
Κωνσταντίνου 'Ομονοίας. Τήν κατα
γράφουμε, δμως, γιά νά μή ξεχαστεί :
'Επί 'Ιωάννου Θεοδωρακοπούλου προ
εδρεύοντος, Ν ίκου Καρύδη συμβου
λεύοντος καί 'Αλέξη Μ ινωτi'j γενικο
δι ευθύνοντος, τό 'Εθνικό Θέατρο τής
'Ελλάδας γιόρτασε φέτος, στήν Κεν
τρική Σκηνή του, τήν έπέτειο τοϋ ίστο
ρικου ΟΧΙ μέ . . . προβολή ταινίας ! ! 1 Ό
γιορτασμός πραγματοπο ι 1]Θηκε, άν1]με
ρα στίς 28 του Όχτώβρ11 , στίς 7 τό
άπόγευμα, μέ έλεύθερη εlσοδο στό κοι
νό. Προβλήθηκε τό φίλμ " Τραγωδία
τοϋ Αίγαίου ". Π i;ραν μέρος δυό τε
χνικοί κινηματογράφου. Ούδείς άπό
τό ΘίαοΌ του Έθνι κου Θεάτρου χρ11σι
μοποιήθηκε! 'Αναρωτιόμαστε : Τί άλ
λο (φίλμ ; ) θά δουμε άκόμα ο·τό . . . 'Εθνι 
κ ό Θέατρο; . . .
1111 'Απ' τή σκηνή τοϋ Έθνικοϋ καί
. . . στου Θεοϋ τ' αύτί ! 'Αναγνωρίζουμε
ί:να προσόν ο·τό Γενι κό Διευθυντή τοϋ
Έθνικου : Δέ θά πρέπει νά 'ναι . . .
προληπτικός. 'Αλλιώς, Θ' άπόφευγε νά
κλείσει τή φετιν1i ο·α ιζόν τοϋ κρατι κοϋ
του Θεάτρου μέ δυό σημαδιακά fργα :
τήν " 'Επικίνδυνη ίοΌρροπία " καί τό
. . . " Τέλος τοϋ παι χνιδιοϋ " ! Έχτός
κι αν ποντάρει οτό νέο παιχ1•ίδι τής
μετα_τ ροπής τοϋ Έθνικου Θεάτρου σέ
'Οργανισμό !διωτικοϋ δι καίου . . .

Ένα ενα, τά τμήματα τqυ Δ ίμη�ιου
11 11
μπαίνουν στό δρόμο τους. Γιά παρά
δειγμα, ή Βιβλιοκριτικ1; . Δέν ύπάρχει
πιά τεϋχος χωρίς τήν παρουσίαση ένός
δυό βιβλίων. Καί στό τευχος αύτό,
γίνεται παρουσίαση ένός σημαντικου
κινηματογραφικοϋ βιβλίου άπό τό Βα
σίλη Ραφαηλίδη, 1) σοβαρή δουλειά
τοϋ όποίου γίνεται α!σθητή άπό τiς
πρώτες του φράσεις. Παράλληλα, δμως,
ό Πέτρος Μ άρκαρης καί ή Έλλη 'Αλε
ξίου, στό 'Αφιέρωμα γιά τό 'Αντάρτικο
Θέατρο, μιλοϋν μέ τόν τρόπο τους,
γιά τό βαρυσήμαντο β ι βλίο, μέ τά 14
θεατρικά έργα του Γιώργου Κοτζιούλα,
πού διασώθηκαν καi κυκλοφόρησαν
πρόσφατα άπό τίς έκδόσεις "Θεμέλιο".
1111 Καί λίγα πραχτικά, δικά μας :
Τή νέα χρονιά θά κυκλοφορήσουν eξη
τεύχη " Θεάτρόυ ". Τέσσερα άπλά κ'
ενα διπλό, άφιέρωμα, πού Θά καλύπτει
τούς καλοκαιριάτι κους μήνες τών δια
κοπών, η Θά συμπέσει μέ τίς γ;ορτές τών
Χ ριστουγέννων καί τής Π ρωτοχρονιάς.
Τό άπλό τεϋχος - τουλάχιστον πέντε
τυπογραφικά - Θά 'χει άπό 84 ίσαμε
Ι 00 σελίδες καί Θά πουλιέται Ι 00 δραχ
μές. Τό διπλό, γιά τούς συνδρομητές,
Θά 'χει πάλι 1 00 δραχμές. Γιά τούς άλ
λους άγοραστές Θά 'χει τιμή άνάλογη
μέ τίς αύξημένες σελίδες του. Ή συν
δρομ1i γιά τό 1 977 γίνεται 500 δραχμές
τό χρόνο. Ή φοιτητική 400.
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ι- ι- ι-' Ε ν α ς μ ε � ά λ ο ς ' Α ρ χ 1 μ ο υ 6 1 κ ό ς " !
ΝΕΟΣ ΑΗΘΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΥΤΟΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΟΥ
Ό Δη μήτρης Χωραφaς ξεκίνησε βιο
λιστής, εγινε μαέστρος καί, μέ τήν
έπάνοδο το(j κ. Καραμανλή, ένεφανί
σθη κι αύτός Γενικός Διευθυντής τής
Ε.Λ.Σ. Πρίν άπ' δλ' αύτά, δμως, εΙναι
ενας μανιακός . . . φιγουρατζής ! Ένας
άνίατος . . . έπιδειξίας ! ΆλλιG:ις, δέ

Ποτέ, ώστόσο, μέχρ ι σήμερα, κανένας
ι':ίλλος Γενικός Διευθυντής, σέ κανένα
ι':ίλλο καλλιτεχνικό ίδρυμα τf\ς χώρας,
δέν καταδέχτηκε νά πληρώνει ό κο
σμάκης χιλιάδες δραχμές τό χρόνο,
γιά νά φιγουράρει τ' δνομά του στίς
δ ιαφημίσεις τG:ιν εργων πού παίζονται.

Δ Η Μ ΗΤΡΗΣ ΧΩΡΑΦΑΣ (Δ/ντής 'Ορχήστρας)

Γνώ μες τού διεθνούς Τύπου
Πα ρ ί σ ι

Ό Φουρστβαίγκλε ρ , ό Μπρο ύνο Βάλτ ε ρ
κατό ρ θ ωσαν στήν έντέλε ι α , νά άξιοποιούν ήχητικά τή μ ο υ σική τού Σούμαν.
Ό Χωραφάς έπέτυχε ·έπίσης νά θ ρ ια μ β ε ύ ση σ' αύτή τή δ ο κ ι μασία . . . ..
J acqυes B o υ rgeois
" · · · ένας μεγάλος 'Αρχιμουσ ικός .. .

Βρυ ξέλλες

. . Ό Δημήτρης Χωραφάς άποδείχτηκε ά μέσως ώς ένας Δ ι ε υ θυντής
'Ορχήστρας μέ μεγάλη έπιβολή κ α ί ίδιοσυγκρασία . . . ..
Jaqυes Stehman « Le so i r ..
Μοντεκάρλο
.. ·Ένα χάρισμα πού δεσπόζει δλων τών άλλων , τό χάρισμα νά γοητε ύ η τό
κοινό του . . . ..
D e n i se C h a b a n n e - « N ice - M a t i n ..
.. Μιά άλησμόνητη έκδήλωση στήν "'Οπερα . .
τήν .. καταδίκη τού Φάουστ .. .

' Q Δημήτρης Χωραφάς έδόξασε
J. D υ m oo l i n i

Ό Δημήτρης Χωραφaς ((έ δ 6 ξ α σ ε την Παταδίκη τού Φάουστ)) f Άλλ' δ κριτι 
κός τijς Λυώνος dγνοούσε, φαίνεται, πώς δ dξι6τιμος κ. Χωραφaς ώφελήθηκε 160.000
δραχμές dπό την περσινη έκτέλεση τής " Παταδίκης τού Φάουστ " στό 'Ηρώδειο ! . .

μπορεί νά έξηγηθεί ή έπιμοvή του :
νά πληρώνει ό έλληνικός Λαός χιλιά
δες δραχμές τό χρόνο, γιά νά φιγου
ράρει ματαιόδοξα τ' όνοματάκι του,
σ' δλες τίς δ ιαφημίσεις τής Ε.Λ.Σ. :
" 'Εθνική Λυρική Σκηνή. Γενικός Δι
ευθυντής Δημήτρης Χωραφίiς "! (Έ
χτός κι iiν το(j 'χει μείνει, όποσυνεί
δητα, άπό τiς διαφημίσεις το(j παριζιά
νικου καμπαρέ " Lido ", δπου ό κ.
Χωραφiiς επαιζε βιολί, πρiν λίγα χρό
νια).

Ρωτaμε εύθέως τά μέλη το(j Διοικητι
κο(j Συμβουλίου τής Ε . Λ.Σ. : Ξέρουν
πόσες χιλιάδες δραχμές τό χρόνο
κοστίζει , στό συντηρούμενο άπό τόν
κρατικό προυπολογισμό ίδρυμα, ή έπι
δειξιομανία το(j κ. Χωραφa; Άν δχι ,
ν ά τούς τό πο(Ιμε έμείς.

Τό " 0 " εΙχε καταγγείλει, στό περ
σινό τε(jχος 46 /48, τήν άήθη καί πολυ
δάπανη αύτή αύτοπροβολή το(j κ .
Γενικο(Ι. Ή διαφήμιση κόπηκε άμέσως,
τότε - μέ τό μαχαίρ ι ! 'Αλλά κι άμέ
σως μετά, ξανάρχισε. Φαίνεται πώς ό
Πάρεδρος στή Λυρική Σκηνή δέ μπό
ρεσε νά έπιβληθεί καί νά περιστείλει
τή σπατάλη το(j δημοσίου χρήματος.

• 11•
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ΧΩΡΑΦΑ

κατάχρηση της θέσεώς του - άράδια
σε, κατά πρωτοφανή καi άήθη τρόπο,
κολακευτικά άποσπάσματα ξένων κρι
τ ικG:ιν γιά τήν έπίδοσ1i του καί, μάλι
στα, σέ μή δηλούμενες έκδηλώσεις!
"Ετσι, άρχίζοντας άπό τό : " Ένας
μεγάλος 'Αρχιμουσικός ", καταλ1iγει
στό πολύ . . . σεμνό καί άγράμματο:
" Ό Δημήτρης Χωραφiiς έδόξασε τήν
Καταδίκη τοϋ Φάουστ !
..

Γ ε ν νή θ η κ ε στήν Ά θ ή να καί κατάγεται άπό οίκογένεια μ ο υσικών ( Ό πατέρας
του γνωστός βιολονίστας καί ή μητέρα του πιανίστ ρ ι α ) .
Έγκαταστάθηκε α τ ό Π α ρ ί σ ι δπου κ α ί έκανε τίς μ ο υ σ ι κ έ ς σπουδές του κ α ί
άπέσπασε τό πρώτο βραβείο α τ ό Κονσερβατουάρ Παρισίων. Κατόπιν
κατέλαβε θ έ ση στήν τάξη δ ι ε υ θ ύνσεως όρχήστρας τού L o u i s F o υ resti er.
Μελετάει έπίσης μ έ τόν And re Clytens. 'Αρχίζει ϋστερα τήν έπιτυχή κ α ρ ι έ ρα
τσ υ .στήν Ε ύ ρώπη , διευθ ύνοντας ατή Γαλλία , Β έ λγιο , �ερμανία ,
Λουξεμβούργο : Ίταλία . Ίσπανία κ α ί Έλβετία . Μόνιμος μοu σικός Διε υ θ υ ντής
τής "Όπερας τού Ρήνου Δ ι ε υ θ ύ ν ε ι τόσο Σ υ μ φωνικές δσο καί "Όπερα.

Λυών

κ.

Δεύτερο : Θ' άφήσουν νά σπαταλιέται
καί στό μέλλον τό δημόσιο χρήμα γιά
τή ματαιόδοξη αύτοπροβολή το(j κ.
Γενικο(j; Ρωτδ.με, πρίν προχωρ1iσουμε.
Μέ τή φετινή εναρξη τG:ιν παραστά
σεων τής Λυρικής Σκηνής, τό άθηναϊ
κό Κοινό ξαναβρέθηκε - έμβρόντη
το! - μπροστά σέ βαρύτερη ύποτροπή
αύτοπροβολής το(j κ. Χωραφa. Κάτω
άπ' τό βιογραφικό του σημείωμα, στό
iίντυπο Πρόγραμμα της " Μπατερ
φλάυ , δ κ. Χωραφiiς - κάνοντας νέα
"

Τό γεγονός εΙναι τόσο άπίστευτο πού
άναγκαζόμαστε ν' άναδημοσιεύσουμε
τήν εμμεση καί άνέξοδη διαφ1iμιση
πού προσφέρει στόν έαυτό του ό κ.
Γενικός άπό τiς σελίδες το(j Προγράμ
ματος τG:ιν παραστάσεων το(j κρατικο(j
Μελοδράματος.
Καί γιά νά μή νομιστεί πώς τά ψέλ
νουμε μονοφωνικά στόν κ. Χωραφa,
άναδημοσιεύουμε, ε\Jθύς άμέσως, τiς
σχετικές άπόψεις δυό iίγκυρων μου
σ ικG:ιν κριτικG:ιν. To(j Γιώργου Λεω
τσάκου καi το(j Φοίβου Άνωγειανάκη :
« . . . Δέ θά διεκδικο(jσε δμως τόν ίδιο
χαρακτηρισμό ( άκριβG:ις έπειδή ετναι
γενικός διευθυντής της Ε.Λ.Σ.) ή
π ρ ω τ ά κ ο υ σ τ η , τελείως άντίθετη
με τά καθιερωμένα πρωτοβουλία wυ
[το(j κ. Χωραφδ.], νά παραθέσει στό
πρόγραμμα (σάν νά ήταν προσωπικό
του " προσπέκτους ") κολακευτικά άπο
σπάσματα άπό ξένες κριτικές, αδικών
τας έπί πλέον ι':ίλλους συντελεστες της
παράστασης πού, φυσικά, δε μπορο(Ισαν
νά διεκδικήσουν γιά τόν έαυτό τους
άνάλογο δικαίωμα . . .
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ».
( Περιοδικό ((Ά ντί» 13 Νοέμβρη 1976)

«Στό πρόγραμμα τής " Μπατερφλάυ ",
κάτω άπό τό βιογραφικό σημείωμα το(j
Δημήτρη Χωραφa είδαμε μ έ έ κ π λ η 
ξ η καί " γνG:ιμες το(j δ ιεθνο(jς Τύπου "
γιά τόν " μεγάλο 'Αρχιμουσικό " . . .
πού " έδόξασε (sic) τήν Καταδίκη το(j
Φάουστ ". Τό εΙδος αύτό τής διαφήμι
σης μας ήταν γνωστό εως σήμερα μό
νον άπό τά " φυλλάδια " πού στέλνουν
σι καλλιτέχνες στά διάφορα καλλι
τεχνικά γραφεία. Δ έ ν π ε ρ ι μ έ ν α
μ ε δ μ ω ς π ο τ ε νά τό δο(Ιμε καi
σέ έπίσημο πρόγραμμα ένός κρατικο(j,
πνευματικο(j [δρύματος. Δέν βρέθηκε,
άλήθεια, κανείς νά άποτρέψη τόν κ.
Χωραφa άπό ε ν α τ έ τ ο ι ο ό λ ί
σ θ η μ α; (Άφο(j έγινε, ώστόσο, iiς
πρόσεχαν τουλάχιστον τήν ι':ίμοιρη
μετάφραση . Γιατί κάτι ι':ίλλο νομί
ζουμε δτι θό. έγραψε ό κριτικός έπαινετικό πάντα - δχι δμως, δτι ό
κ.Χ. " έδδξασε τήν Καταδίκη το(j Φά
ουστ " !
ΦΟΙΒΟΣ ΑΝΩΓΕfΑΝΑΚΗΣ».
(Περιοδικό (('Επίκαιρα» 11 fl l f1976)

�ρ ε i ς d δ ε Α φ ε ς
'

Θ Υ Γ Α ΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ Α Ι ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥ ΛΗ
Τοί5 Δ ΗΜΗΤΡΗ Μ ΥΡΑ Τ
Στό Δίμηνο τοϋ περασμένου τεύχους σημειώναμε : « Ποιός
Σιδέρης Θά βρεθεί νά τοποθετήσει στό κλίμα τής έποχής
τους τά δυό τελευταία " Κοτοπουλάκια ", τίς δίδυμες κόρες
τοϋ Δημητρίου καί τής 'Ελένης Κοτοπούλη, τiς μεγαλύτερες
άδερφές ηΊς Μαρίκας Κοτοπούλη, τή Φωτεινή Λούη καί τή

Χρυσούλα Μ υράτ - χήρα τοϋ Μ ή τσου Μυράτ καi μάνα τοϋ
φίλου Δημήτρη Μ υράτ - πού 'φυγαν σιωπηλά άπ' τή ζωή
τελευταία; ». Τολμήσαμε καi τό ζητήσαμε άπ' τό Μυράτ.
Τό τόλμησε καi κείνος. Έτσι γράφτηκε τό παρακάτω ώραιό
τατο κομμάτι, άπόηχος μιας,. όριστικά πιά χαμένης, έποχής.

ΕΙναι πάρα πολύ δύσκολο νά γράψει
κανεiς γ ι ' άγαπημένα πρόσωπα πού
έχασε πρόσφατα, δταν μάλιστα κατέ
χεται άπ' τό πάθος τής άντικειμενικό
τητας. 'Εκτός αν μιμηθεί έκείνες τiς
πληρωμένες νεκρολογίες των έφημερί
δο1ν, πού διαβάζοντάς τες άπορείς πώς
δέν cΤχες ίσαμε τώρα καταλάβει δτι
κατοικοϋνε τόσοι πολλοί Cίγγελοι " έπi
γής "!

Όμορφες ήταν κ' ο! δυό, ένώ ή Μα
ρ ίκα ήταν τερατάκι , " μαυροτσούκαλό
μου ", δπως τήν έλεγε ό Ίων Δραγού
μης. Ήταν φτυστή ό Κοτοπούλης, ο ί
δίδυμες εΙχαν πάρει τ ά ώραία χαραχτη
ρ ιστικά της Κυρά-Λένης. ' Αλλά ή Φω
τεινή ήταν άεράτη . ΕΙχε αuτό πού λένε
ο! Γάλλοι : a l l u re .
Καi οί δυό άδελφές ζήσανε κάτω άπ'
τή σκιά τής μεγάλης τους άδελφής.
Τή βοήθησαν νά στεριώσει φήμη καί
περιουσία, δσο κανείς δέ μπορεί, ά.πό
κείνους πού δέ γνωρίζουν τά οίκογε
νειακά μας παρασκιiνια, νά φανταστεί.
Ή Μαρίκα εΙχε δύσκολο χαραχτήρα
κ' ε{χε δημιουργi1σει στό ζηλιάρικο
έπάγγελμά μας, πού δέν άνέχεται τήν
έπιτυχία, πολλούς έχΘρούς. Τήν ύπονο
μεύανε συνέχεια, άπ' τά πρώτα της βή
ματα στό " "Βασιλικό ", μέ συκοφαν
τίες, κι άργότερα, σάν έγινε Θιασάρχης,
μέ συνωμοσίες καί ξαφνικές άπεργίες.
Ποτέ δμως δέ μπόρεσαν νά τήν κλονί
σουν, γιατί βρίσκονταν στό πλάι της
ο ! δυό άδελφές της, μαζί μέ τόν πατέρα
μου Μ ή τσο Μυράτ. 'Υπήρχε πάντα έ
τοιμος θίασος. Πόσες φορές δέν έφυ
γαν άπροειδοποίητα οί 1Ίθοποιοί της!
την Cίλλη μέρα, τό Θέατρο λειτουργοϋσε
πάλι κανονικά μέ τά ο!κογενειακά του
στηρίγματα καί δυό-τρείς ά.σήμαντους
άλλά πιστούς, ίσως ά.κρι βώς γιά τήν
άσημαντότητά τους.

'Από τά τρία Κοτοπουλάκια, δπως άπο
καλοϋσαν στήν τελευταία δεκαετία τοϋ
πφασμένου α!ώνα τiς τρείς κόρες τοϋ
Δημητρίου (δσcι κι αν φαίνεται παρά
ξενο, πρώτος Δημήτμης τοϋ νεοελλη
νι κοϋ Θεάτρου εΙμ' έγώ) καί τής ' Ελέ
νης Κοτοπούλη , ή Μαρίκα 1Ίταν ή
μικρότερ η . Ή Χρυσούλα καί ή Φωτει
νή, ένα χρόνο μεγαλύτερες, ήταν δί
δυμες. 'Αλλά πόσο άντίθετο ι χαrαχτη
ρες!
Ή πρώτη, 1i μάνα μου (καί λέω πρώτη
γιατί βγήκε δεύτερη στόν τοκετό, Cίρα
πρωτότοκη) ήταν fiρεμη, γλυκομίλητη,
ύποχωρητικi1 , σταΘερ1i , καi κάπως ά.νέ
ραστη, προσγειωμένη πάντα, χωρiς ξε
Π<:'>ά;ιματα τη; . '.pαντασίας, χωρiς Cίλλους
όρίζοντες, έξω άπό κείνους πού περι
κλείνανε τό στεv6 οiκογενειακό καί
έπαγγελματικό περι βάλλον. Γι' αuτό,
μ' δλη τή λατρεία πού εΙχε στόν πατέρα
μου, δέ μποροϋσε νά. παρακολουΘιiσει
τήν ποι ητική καί καλλιτεχνική του Ιδιο
συγκρασία. Τούς χώριζε καi τεράστια
διαφορά γνώσεων. Τά Κοτοπουλάκια
δέν πρόφτασαν, άπ' τίς σκληρές βιοτι
κές συνθi'jκες νά πάνε πέρ' άπ' τίς πρώ
τες τάξεις τοϋ δημοτικοϋ. Ό Κοτοπού
λης, έλεγε : " Ό ήΘοποιός πρέπει νά
'χει πολλές τρύπες στό ζωνάρι του " .
Ή Φωτεινή ήταν έριστική , πεισματάρα,
νευρική &ς τήν ύστερία καί περ1iφανη
σά σπανιόλος Ιδαλγός. Μ ποροϋσε νά
πεθάνει τής πείνας (καi κόντεψε, αν δέν
τής στεκόμουνα έγώ, δταν ή Μαρίκα
τήν Cίφησε άπροστάτευτη , κόβοντας καί
τή γλίσχρη βοi1Θεια πού τής έδινε),
άλλά δέν καταδέχτηκε ν ά τό δείξει . Δέ
μπήκε ποτέ rrέ τράμ ii λεωφορείο, νά
συνωστιστεί μέ τό πλήθος. Δέν iiξερ<J
τί εΙνα ι . "Αν δέ μποροϋσε νά πάρει
τrιξ! δέν έβγαινε. Καi ήταν τύπος έρω
τ ι κός.

Ποιός νά φανταστεί πώς ή σο{fαρη αύτη
κοπέλα 1ίταv θεατρl1ια καί κ6ρη θεατρl

νωv; Ίi γλυκιά ιΊμορφιά τιjς Χρυσούλας
άιιτικατ6πτριζε τόιι ·ί)ρεμο χαρακτήρα της

'Η Μαρίκα στάθιικε άχάριστη . Τό 'ξερε.
Μ ιά μέrα., σέ κάποια πρόβα στό θέατρο
" Κεντρικό " ό Σπύρος Μ ελάς πού σκη
νοθετοϋσε τό έργο εΙπε : " Ό 'Αριστο
τέλης λέει πώς ίδιον τοϋ έλευθέρου
άνδρός ε{ναι ή άχαριστία ". Βέβαια δέν
τό 'χε πεί ό 'Αριστοτέλης, δέ θά 'ταν
δυνατό· τό εΙπε, μέ ε!ρωνική σημασία,
βάζοντας ηΊ φράση στό στόμα ένός
δούλου, ό Μένανδρος, ά.λλά ό Μ ελάς,
μέσα στόν πνευματικό του ά.μοραλισμό,
δέ δ ίσταζε νά λέει δ,τι τοϋ κατέβαινε.
Δέν τόλμησα νά τόν διαψεύσω · fiμουν
πολύ νέος καi σεβόμουνα. 'Απ' τό στόμα
της Μαρίκας δμως άκούστηκε ένα 1'Jχη
ρότατο " Εύγε, Σπύρο ", γεμάτο ένθου
σιασμό, σημάδι πώς ή άχαριστία της
τή βασάνιζε κ ι άρπάχτηκε άπό τήν
ψευδοαριστοτέλεια ρ�iση γιά κάποια
Cίφεση άμαρτιών.
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Δέ θά πείραζε νά φερνότανε άσχημα
στούς γονείς μου, άλλά στ�i Φωτει νi1 '
"Ομως τ ή μεγάλη έκείνη θεατρίνα, σί
γουρα ηi μεγαλύτερη πού πάτησε σ·τά
έλληνικά σανίδια, τii χαραχτ�iριζε
αύτό πού λέει ό Πλούταρχος : " . . .
κακίας μεγάλας, &σπερ άρετάς, α ί με
γάλαι φύσεις έκφέρουσι ". Καί πέρασε
τά τελευταία της χρόνια τόσο μαρτυ
ρικά, &στε νά της εχουν συχωρεθεί δλες
ο[ άμαρτίες. Άλλ' αύτά ε1ναι μ ι ά ίiλλη
fστορία!
Συχνά, 11 Μαρίκα εφευγε γιά πολύμηνα
ταξίδια στή Δυτική Εύρώπ η , ένώ ό
θίασος έξακολουθοuσε νά έργάζεται γιά
λογαριασμό της, ε!τε στό θέατρο " Κο
τοπούλη " της 'Ομόνοιας, τούς άνο ι
ξιάτι κους καί καλοκαιρινούς μ�'jνες,
είτε σέ περιοδεία τό καταχείμωνο, μέ
τίς φοβερές συνθηκες των θεάτρων καί
τών ξενοδοχείων έκείνης τii ς έποχ1; ς,

μέ έναλλασσόμενες πρωταγωνίο·τριες
τίς δυό άδελφές της. Χωρίς παράπονο,
χωρίς βαρυγγόμια. Φαινότανε καί σ·τίς
δυό φυσικό, αύτονόητο, ή Μαρίκα εΤχε
δλα τά δ ι καιώματα, νά φεύγει , νά'ρχεται ,
νά διατάζει καί, προπάντων, νά βρίζει .
Γιατί δταν νευρίαζε ξέσπαγε άσκημα.
Ή Χρυσούλα εσκυβε τό κεφάλι κι άντι
δρσuσε μέ κάποι ο σιγανό κλάμα. 'Αλλά
ή Φωτεινή δέν της χάριζε κάστανα, 1"ιταν
ενα σου - κ' ενα μου . 'Ομηρικοί καυ
γάδες συντάραζαν τό θέατρο τ�; ς 'Ομό
νοιας, πού άκούγονταν εξω στά δυό
καφενι:ία πού συγκεντρώνονταν οί 1iθο
ποιοί δλων τών τότε θιάσων, τό " Στέμ
μα " καί τ�;ν " 'Αργολίδα ", καί πού
καταλ1iγανε πάντα σέ ύποχώρηση της
Μαρίκας. Γιατί ή Φωτειν1i Θά προτι
μοuσε νά τήν κρεμάσουν, παρά νά ζη
τιiσει συγγνώμη . Καί συνέβη κάποτε.
Στή Σαλονίκη , τόν καιρό της Τουρκο-

" }:f τόσο Οηλυκιά καί μοιιτέριια αυτη γυιιαίκα είιιαι ή Φωτειιιή Λυύη πρό • • ,
52 έτώι• ! Οί iμφαvίσειc τιϊς Φωτειιιιjς στή σκηιιη, - έδώ, στή " Στοργή "
ro1) 'Αι•ρι"
Λ!πατrίιγ - ιjτnι• κrισμικό γ<γrιι•ός καί . . . άιιδρικόc σ111•ιιγερμnς !

κρατίας. Βρίσκονταν έκεί σέ περιοδεία
κ' ε1χαν νοικιάσει ενα σπίτι μέ βαθύ
ύπόγειο, δπου κατέβαιναν άπό μιά κα
ταπακτή . Κάποια άταξία ε1χε κάνει ή
Φωτεινή, κι ό πατέρας της τήν έδειρε
άνελέητα, πιέζοντάς την νά ζητήσει
συγγνώμη . Τίποτα 1) Φωτειν1i . Τότε ό
γονιός, εξαλλος, τήν eδεσε άπ' τiς μα
σχάλες μ' ενα σκοινί, t'iνοιξε τήν κατα
πακτ�) καί τήν κατέβασε στό σκοτεινό
ύπόγειο. Τήν t'iφησε κρεμασμένη σηiν
ύγρασία καί τό σκοτάδι μπόλικη &ρα,
&σπου νά ζητήσει συγγνώμη . Μ άτα ια.
Ή μ ικρούλα οϋτ' εκλαιγε οϋτε μ ι λοuσε.
Σκυλί μονάχο! "Ωσπου δ Κοτοπούλ11ς ,
μπρός στίς παρακλήσεις τ η ς μάνας, πού
φοβότανε μήν πάθει τό παι δ ί , τήν ξε
κρέμασε. 'Αλλά συγγνώμη δέν άκοu
στηκε.
ΕΤχαν κ' ο ί δυό άδελφές, ή Μ αρίκα κ' ή
Φωτεινή, τό άκαταλόγιστο πείσμα τοu
πατέρα τους. Μ ιά φορά, στά 1 9 J 9, στό
δ ιάλειμμα ένός eργου, δ Κοτοπούλης κ'
ή Μαρίκα πιάστηκαν σέ πολιτικη συζή
τηση . Βενιζελικός έκείνος, βασιλικιά
έκείνη . Τό διάλειμμα, παρά τίς έκκλi1σεις τοu δδηγοu σκηνης τραβοuσε σέ
μάκρος κι ό καυγάς δσο πήγαινε καί
φούντωνε. Κάποτε σταμάτησαν καί
ξανάρχισε ή παράσταση . Ή Μ αρίκα
βγηκε στή σκηνή καί δ Κοτοπούλης
κίνησε νά φύγει . Περνώντας άπ' τήν
πλατεία στάθη κε, καί δείχνοντας τήν
·κόρη του φώναξε μέ τ�)ν άργυρδχρυση,
δπως τήν ελεγε δ Πολύβιος Δημητρα
κόπουλος, στεντόρεια φωνi1 του : " Τί
την φυλδ.τε αύτη τή ρου . . . τη βασιλι
κιά καί δέν την χώνετε μέσα ; " Κ' ήταν
ή έποχ1) πού τά πάθη ήταν πολύ έξημ
μένα καί ύπηρχε κίνδυνος τό έπεισό
διο νά 'χει δυσάρεστες συνέπει ες γιά
τη Μαρίκα !
Καί τά δυό αύτά Θηρία τρέμανε τή σύγ
κρουση μέ τη Φωτεινή . Ήταν φοβερη
δταν Θύμωνε. 'Αλλά ε1χε χρυση καρδιά.
Γινότανε κομμάτια γιά τούς φίλους της,
σκοτωνότανε νά ύποστηρίξει κάποιον
ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΟΎΗ
'Ηθοποιός άπό τιΧ γενοφάσκιcι: της !
Γενν·ήΘηκε, πριν άπό έννεν-ήντcι:
χρόνια:, κcι:ι μεγάλωσε μέσα στο
Θέατρο . Κόρ·η ·ήΘοποιών, τοu Δη
μητρίου και τ'ίjς ' Ελένης Κοτο
πcύλη. Άδελφ-fι ·ήΘοποιών, τ'ίjς
Μαρίκας Κοτοπούλη κcι:ι τ'ίjς Χρυ
σούλcι:ς Μυράτ. 'Επιπλέον, παν
τρεύτηκε ·ήΘοποιό, τό Λουδοβίκο
Λού·η ! Έμφcι:νιζότcι:ν άπό πcι:ιδt
στούς Θιάσους τοu πατέρα: της. 1Ιέ
τό πατρικό της 8νομcι:, επcι:ιξε στο
" Βασιλικό " Θέατρο τοu Γεωρ
γίου Α ' ( ·1 903 - 1 906 ) : Τιτάνια:
στο " 'Όνειρο Θεριν'ίjς νυκτός ",
'Αγάθη στο " Μαγεμένο ποτ·ή ρι "
κ .α. 'Από τό 1 907 - '1 930 επcι:ιζε
στούς Θιάσους τ'ίjς άδελφ'ίjς της
Μαρίκας Κοτοπούλ·η , άπό έπι
Θεώρηση μέχρι τραγωδία: : 'Άσσcι:
�-τ;ην ,' Ίου�·? Θ ", _?{ ρυσόΘεμη στην
Ι-Ι λεκτρα
υ Χόφμ��στcι:λ,
,.
, ;;� Ορεστειcι:
,
Ηλέκτρα: στ-ην
, Κcι:
νίνcι: στο " Βολπόνε " κcι:ι &λλcι:.
Πέθανε στlς 7 Δεκέμβρ·η 1 97 5 .
'
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πού εΙχε άνάγκη , ξεχνοϋσε άκόμα καί
τήν άπροσμέτρητη περηφάνεια της γιά
νά συντρέξει τόν προστατευόμενό της.
Κ ι δταν ή Μαρίκα τί'jς έκοψε τό μ ι κρό
έπίδομα πού τί'jς έδινε, δέ βαρυγγόμησε
έναντίον της, τ�) δ ικαιολόγησε, iΊξερε
πώς είχε ύποκύψει στίς κακές είσηγή
σεις τοϋ δολεροϋ ιϊντρα της.
ΕΙχε κ' εν' ιϊλλο προτέρημα, σέ βαθμό
έλαττώματος : ήταν άπίστευτα φιλά
ρεσκη καί καλόγουστη δσο καμιά
γυναίκα στήν ' Ελλάδα, μ' ενα εμφυτο
αίσθητήριο γιά τό ώραίο. "Οταν γέρασε
πολύ, δέν ξαναβγ1Ίκε άπ' τό σπίτι , γιά
νά μήν τή βλέπουν, τήν παλιά καλλον1Ί ,
καί τii λυποϋντα ι . " Δέv ύπάρχει χει ρό
τερο έpείπι ο " λέει κάπου ό Θεόφιλος
Γκωτιέ, " άπ' τό έρείπιο τοϋ άνθρώπου! "
Σπάνια βρί'jκε τήv έπι βεβαίωσή της ή
σκέψη αύτή δσο στή Φωτεινή ! Ένω ή
Μαρίκα έλεγε πάντα : " Τί καλά πού
ί1μουν πάντοτε ιϊσχημη ! - Ε1σι , δέν κάνω
μεγάλη διαφορά στά γεράματα ".
'Αλλά ή Φωτειν1i �)ταν, μ' δλα της τά
έλαττώματα, ώραίος τύπος, βγαλμένος
άπό κάποι ο μυθιστόρημα τοϋ Μ παλ
ζάκ . Έστειλε κάποτε κάποιον νά τής
άγοράσει κάτι άπό ενα κατάστημα τ1Ίς
όδοϋ Έρμοϋ πού 'χε γκρεμ ιστεί πρίν
άπό σαράντα χρόνια, κι δταν τί'jς τό
εΙπε έκείνος, τόν άποκάλεσε 1)λίθιο,
βάζοντας δρκο βαρύ πώς προχτές εΙχε
περάσει άπ' αύτό τό μαγαζί καί ψώνισε
τοϋ κόσμου τά πράματα! Καί δέν ε
παι ρνε τόν δρκο ψεύτικα . Τόν πίστευε
βαθιά!

τελευταίες του στιγμές, είπε στόν άνε
ψιό του, πού θρη νοϋσε γονατιστός πλάι
στό κρεβάτι του καi τοϋ 'δι νι: παραγγε
λίες γιά τούς γονείς του στόν ιϊλλο
κόσμο : " Δέν πας έσύ, άνεψιέ, νά τούς
τά πείς πρωτο χέρι , καί νά μείνω έγώ
έδω; " Ή μάνα μου τό είχε χάσει άπ'
τή στιγμή πού εμαθε τό θάνατο τί'jς
Φωτει νί'jς. Τήν ξεγελούσαμε, λέγοντάς
της πώς τήν έχουμε στό νοσοκομr.ίο,
ώσπου ενα κακοηθέστατο ύποκείμενο
της τό εΙπε κακόβουλα. Τότε κατάλαβε
πώς θά τήν άκολουθήσει καί παράτησε
τό γάντζωμά της ση) ζω1i .
Τώρα ο ί δίδυμες άδελφές, πού, παρά τήν
άπέραντη λατρεία πού τiς έδενε, ξεσκί
ζονταν συχνά πυκνά άπό τρανταχτούς
καυγάδες, π ί'jγαν νά βροϋν ni μ ι κρό
τερη Μ εγάλη τους άδελφή , έκεί ένθα
ούκ έστι πόνος . . . οϋτε μαλώματα,
οϋτε πως πί'jγε τό έργο, κι Civ έχουμε

αποψε κόσμο, καί τί έργο θά βάλουμε
μετά, κι Ciν έχουμε άβανταδόρικο ρόλο,
κι δλες τίς άγωνίες, τίς πί κρες, δ ιανθι
σμένες κάπου κάπου μέ λίγες χαρές,
καί τή θλιβερι\ ύποχώρησιι τής γλυ
κόπικρης τέχνης μας στά γεράματα!
Ί -[ταν κ' ο[ Τρείς ενα κομμάτι των
είδυλλιακων χρόνων τί'jς 'Αθήνας. 'Αλ
λά ή ίδιοφυία τί'j ς Μαρί κας τii βο η 
θοϋσε νά προσαρμόζεται συνεχως κα ί
νίι μή χάν ι: ι τήν έπα φ1) μ έ τήν έπο χ ιi
της. Τό ίδιο κ' ή μάνα μου, ή Χρυσού
λα , γιά έντελως άντίθετους λόγους,
έπειδή ήταν ό Σάντσος τί'jς οικογένειας,
κ' εΙχε μιά άπλοϊκ1i μά τετράγωνη λο
γικi1 .
Ί -{

Φωτcι v ή ιiταν δονκι χωτικός τύπος.
Ήταν τέκνο τί'jς Μπέλ Έπόκ. Καί
ο" αύη)ν έμεινε, &ς τήν ϋστατη στιγμi1
της.
Δ Η Μ Η ΤΡΗΣ Μ Υ ΡΑΤ

Στήιι άιιι)συχη ο lκογέιιει α τοϋ γέρο Κοτοπο ύλη, ιι�' τ' aσυγκράτητα ι·εvρα τώι• μελώι•
τ ης, 1j Χρυσο ιίλα ι)ται• μ ι ά δαση γαλήι•ης. ' 1 1 φωτu ιραφία, μέ τό Οεατρικύ κοστο ύ
μι τ η c, βγtιλμ/ 1 111 rτι-� μ ι rί ;τι:·(!ι (}r)t·ία roi"i 01Urτu 1 1 , rτ ' ;:ι•rι φωτογΙJrαρι-·Το τ ιj:: Πάτρας

Ή μάνα μου, ή Χρυσούλα, δνομα καί
πράμα, δπως τή λέγανε οί παλιοί, εΙχε
κληρονομi1σει τό περιβόητο χι οϋμορ
τής Κ υρά Λένης, τής Κοτοπούλαινας.
Μόνο τούς τελευταίους μ1Ί νες τήν έγκα
τέλε ιψε. Καί μοϋ τό 'λεγε, μέ τρόπο πού
μοϋ σπάραζε τήν καρδιά : " Μοϋ 'λειψε
τό χ ι οϋμορ, παιδάκι μου " ! ΕΙχα έλπί
σει πώς θά τό δ ιατηροϋσε &ς τό τέλος,
σάν τόν περίφημο γάλλο κωμωδιογρά
φο Λαμπίς, πού, ένενηντάρης πιά, στίς
Χ ΡΎ'ΣΟΎ' Λ Α J\I L LI ΛΤ
'Ηθ� π? ιος � πο χο � νια ! Γενv-ή Οηχε,
,
,
χι αυτη , πριν απο
εννενηντα
χρόνια,
χα! μεγάλωσε μέσα στο Οέατρο.
Κόρ·η τών ·ήΟοποιών Δημητρ ίου
χα! ' Ελένης Κοτοπούλ·η . Δίδυμη
άδελφή τ'ίjς Φωτειν'ίjς Λούη χα!
μεγαλύτερη άδελφ-Ιj τ'ίjς Μαρίκας
Κοτοπούλη. Π αντρεύτηκε, χι αύτ·f)
·ήΟοποιο το Μ'ίjτσο Μυράτ χι άπό
χτησε γιο ·ί]Θοπο ιό, το Δημ·ήτρη
Μυράτ ! 'Λπο παιδί, σ/: Οιάσους
τοϋ πατέρα τ-ης. 'Αργότερα ( :l 9031 906 ) στο " Βασιλιχο " τοϋ Γεωρ
γίου Α' : Ι<λαρίσση στ·Ιj " Διονυ
σίαη, Δορχιiς στΟ
Χειμωνιά
τικο παραμύΟι ". 'Απο το 1 907 1 930 έμφανιζότ°'ν στούς Οιάσους
τ'ίjς άδελφ'ίjς της Μαρίκας Κοτο
πούλη η τοϋ όlντρα της ]\Ι[·ήτσου
Μυράτ : Κυρία Σ βάρτς στή " J\ Ιά
γδα ", Κασσάνδρα στήν " 'Ορέ
στεια " , Γερτρούδη στον " Αμλετ ",
Κυρά Στάθαινα στον " ' Αγαπη
τιχο τ'ίjς Ηοσχοπούλας " χα! όlλ
λα. Πέθανε στtς 1 9 'Ιούλη 1 976.
cc

•
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ΘΙΑΣ ΟΣ ΜΑΜ ΟΥΘ ΜΕ 1 0 9 ΣΤΟ EΘN ll(O
l(AI 1 ,5 El(ATOM MYP IO ΜΙΣ ΘΟΛ ΟΓΙΟ
-z:!ε6τερα, �π "

τ ό 'ΕΟvικό Θέατρο ,
,
υστερα απο τηv αποτροπιαστικfι
dπ6λυση δυό έyκύω11, μι.άς λεχοϋς, 31
ι'.ίλλω11 καλλιτεχ11ών καί τ' ι'.ίλλα φθι
νοπωρι νά d11δραyαθ1)ματα τής Γε11ικής τ ο υ Δ ιεύθυνσης :

1111 Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοϋ ΈΘνι
κοϋ Θεάτρου, στ�)ν 55η συνεδρία
σή του, στiς 1 1 Αύγούστου 1 976, συμ
φώνησε μέ τ�)ν ε1σ1]γηση της Καλλιτε
χνικής Έπιτροπ1ϊς κ ι άπο φάσισε : οί
νέες έτ�]σιες συμβάσεις έργασίας των
i]Θοποιών καί των Cίλλων καλλιτεχνικών
παραγόντων νά ίσχύσουν άπό τήν l η
τοϋ Όχτώβρη 1 976 ίσαμε τίς 3 0 τοϋ
Σεπτέμβρη 1 977.
1111 Στήν έπόμενη 56η συνεδρίαση τοϋ
Διοικητικοϋ Συμβουλίου, στίς 26 Αύ
γούστου 1 976, καταρτίστηκε τό νέο
μισθολόγιο τοϋ Θιάσου καί των Cίλλων
καλλιτεχνικ:&ν παραγόντων. Είσηγητ&ς
γιά τίς αύξήσεις μισΘων 1'jταν οί 'Αλέ
ξης Μ ι νωτης, 'fωάν. Μ αζαράιcης - Αί
νιάν καi Ν. Καρύδης. Ό σύμβουλος Κ.
Τσιρόπουλός άπουσίαζε. Ό κατάλογος
των 1iθοποιών κ:αί των καλλιτεχνικών
παραγόντων τοϋ ΈΘνικοϋ Θεάτρου, μέ
τiς νέες μηνιάτικες άποδοχές τους, δη
μοσιεύεται παρακάτω.
1111 Ή καλλιτεχνική δύναμη τοϋ ΈΘνι

κ:οϋ Θεάτρου φτάνει στά l 09 Cίτομα.
94 εlναι 1)Θοποιοί καί 1 5 καλλιτεχνικο ί
συνεργάτες.
'Από τούς l 09, οί έννέα προσλ1]φτηκαν
φέτος καί είναι : Νικήτας Τσακίρο
γλου καi Κ. Καστανάς ( 1 8.000), Ίάκ.
Ψαρράς ( 1 6.500), Νίτα Παγώvη κιiί
καί Βι βέτα Τσιούνη ( l 3.500), Δάνης
Κατρανίδης ( 1 2. 500), Τιτίκα Βλαχο
πούλου ( ! 2.000), Άσπασ. Κράλη καί
Χρ. Βαλαβανίδης ( l 1 . 500).
1\11 ' Επιβάλλεται νά σημειωθεί δτι στόν
κατάλογο τ&ν 1)Θοποιών, καταγράφονται
οί τελικοί μηνιάτικοι μισθο ί . Γιά 6
ήθοποιούς, ίσχύουν οί αύξήσεις πού
ένέκρινε τό Διοικητικό Συμβούλιο
τοϋ ΈΘνικ:οϋ Θεάτρου, uστερα άπό
α1τ�]σεις τους, στ�)ν ύπ' άριΘ. 6.1 συνε
δρίασΙ1 του στίς 1 5 τοϋ Νοέμβρη 1 976.
οι

1iθοποιοί πού βελτίωσαν τίς άποδο
χές τους εlναι οί έξης : Στέλιος Βόκο
βιτς καί Νίκος Τζόγιας πού, άπό 28.000
εφτασαν στίς 30.000. Ό Λυκ. Καλλέρ
γης πού, άπό 28.000, εφτασε στiς 28.500.
Ό Γκίκας Μπινιάρης πού, άπό 22.500,
έφτασε στίς 23.000. Ό Ζώρας Τζάπελης
πού, άπό 2 1 . 500, εφτασε στίς 22.000.
Καί, ή 'Ελένη Ζαφειρίου πού, άπό
2 1 .000, εφτασε στίς 2 J .500.
1\11 Τέσσερις 1)Θοποιοί καί μιά καλλιτε
χνική συνεργάτις, "γιά τούς όποίους δέν
άναγράφεται μισθός, εχουν κάνει προ
σφυγ&ς ζητώντας βελτίωση άποδοχών.
1111 Ό Θίασος τοϋ ΈΘνικοϋ Θεάτρου
καταρτίστηκε, τελικά, γιά τήν περίοδο
1 976 - 77 ώς έξης :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

'Αρώνη Μ αίρη
Δρχ.
Μανωλίδου Βάσω
»
Χατζηαργύρη 'Ελένη »
»
Βόκοβιτς Στέλιος
»
Τζόγιας Νίκος
Καλλέργης Λυκοϋργος »
Ζερβός Παντελ1ϊς
»
Κατσέλη 'Αλέκα
»
»
Βαλάκου Άντι γόνη

30 . 000
»
»
»
»

28 . 500
28 . 000
»
»

�
1 1 '7 .Ζ. '

'Α λέξης Μινωτής : ό . . . lσοβlτης Γε
ν ικός Δ ιευθυvτfις τού 'ΕΟ11ικο ύ θεάτρου
Πετυχημένο σκlτσο Πlμω11α Αάσκαρι
»
1 0 . Κανάκης Βασίλης
1 1 . Μπινιάρης Γκίκας
»
»
1 2 . Παναγιώτου Κάκια
»
1 3 . Τσάπελης Ζώρας
»
1 4 . Μ ορίδης Θόδωρος
1 5 . Ζαφειρίου 'Ελένη
»
»
1 6 . ' Αργύρης Γιάννης
»
1 7 . Βαφιάς Γρηγόρης
»
1 8 . Χαλκούση 'Ελένη
»
1 9 . Πάρλας Χρfjστος
»
20 . Τουρνάκη Όλγα
2 1 . Τσακίρογλου Νικ1]τας »
»
22 . Καστανάς Κώστας
23 . Π απακωνσταντίνου Ν. »
»
24 . Μ αλαβέτας Δημήτρ.
25 . Λαμπρινοϋ Μ αργαρίτα »
26 . Τσιτσόπουλος Γιώργ. »
27 . Γαρμπfj Τζόλυ
»
28 . Κυριακοϋ Άννα
»
»
29 . Παπαδάιcη Πόπη
»
30 . Ψαρράς 'Ιάκωβος
»
3 1 . Βεάκης Δημήτρης
»
3 2 . Καπι τσι νέα Πίτσα
3 3 . Γιαννούλης "Αγγελος »
»
34 . Κοκκάκης Κώστας
»
35 . Βοζικιάδου Έλλη
»
3 6 . Βουλαλάς Τάκης
»
3 7 . ' Υψηλάντη Α1μιλία
»
3 8 . Χη νάς Φάνης
»
3 9 . Κοσμόπουλος Κ.
»
40 . Σαρρfjς Θόδωρος
4 J . Φιλιππόπουλος Νικ:. »
»
42 . Ίωαννίδου Θεανώ

23 . 500
23 . 000
22 . 500
22 . 000
2 1 . 500
»

2 [ . 000
))
))
20 . 000
1 8 . 500
1 8 . 000
))
1 6 . 650
))
1 6 . 500
))

))
))

))
))
1 6 . 1 00
»

1 6 . 000
1 5 . 600
))
1 5 . 250
))
1 5 . 000
1 4 . 500
))

))
))

43 . Πασπάτη Άννα
»
44 . Δεληγιάννη Βέρα
»
45 . Ζαφειροπούλου Μιρ. »
46 . Σ κούντζου Μαρία
»
47 . Δημ1]τριεφ Θόδωρος »
»
48 . Κατσέλη Νόρα
49 . Καζαντζίδης Χρ.
»
50 . Συριώτης Θ .
»
5 l . Δαδινόπουλος Θ.
»
»
52 . Τσούτσης Δημ.
»
5 3 . Μανέτα Φωτειν1i
54 . Γλυκοφρύδη Άντιγ.
»
55 . Ρήγα 'Ελένη
»
56 . Μ ουτάφη Βαλεντίνη »
5 7 . Παγώνη Νίτα
»
58 . Τσιούνη Βιβέτα
»
»
59 . Γεωργίου Γ.
60 . Μ αυ1>ογέννης Γιάννης »
6 1 . Γαλανάκης Κώστας
»
62 . Κυριακίδης Στ.
»
63 . Κατρανίδης Δάνης
»
64 . 'Αντωνόπουλος Άλ.
»
65 . Βλαχοπούλου Τιτίκα »
66 . Οίκονομίδου Ράνια
»
67 . Δεληγιάννη Βεατρίκ11 »
68 . Ντουνάκης Δημ.
»
69 . Κωστοπούλου Φ.
»
»
70 . Όρφανοϋ Νεφέλη
»
71 . 'Αβαγιανοϋ Δ.
72 . Μ αραγκάκης Μ .
»
73 . Κράλη 'Ασπασία
»
74 . Βαλαβανίδης Χρ.
»
75 . Λιάσκου Χλόη
»
76 . Μιχαηλίδου Τζένη
»
77 . 'Αρώνης Θόδωρος
»
78 . Γιωτόπουλος Χ.
»
»
79 . Γεννηματάς Δημ.
»
80 . Διακουμάκου Μ .
8 J . Κωνσταντίνου Ήλ.
»
82 . Πεφάνη Χ.
»
8 3 . Καγξίδης Κ.
»
84 . Τύμβιος Κ .
»
85 . Ροδίτης Ναπ.
»
86. Διαμαντοπούλου Άλ. »
8 7 . Κουκούλη Άντιγ.
»
88 . Φλωρά Μ ίκα
»
89 . Παπουτσ 1; Τζένη
»
90 . Κώνστας Γι&ργος
»
9 1 . Μπλαζουδάκη Β.
»
92. Παπουτση Πένη
»
93 . Πάρλα 'Ιουλία
»
94. Μουζενίδου 'Αγνή
»

»
»
»
»

1 3 . 750
»
»
»
»

1 3 . 500
»
»
»
»

12. 500
»
»
»

1 2 . 000
»
»

1 .1 . 750
»
»

1 1 . 500
»
»
»
»
»

1 1 . 000
»
»

1 0 . 500
»
»
»
»

J 0 . 000
»
»
»
»

9 . 500
»
»
»
>i

Κ Α Λ ΛΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
J.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
12.
13.
14.
15.

Κλώνης Κλ.
Δρχ. 24. 500
»
20 . 000
Χόρς Μαρία
»
20 . 000
Νικολαίδη Έλλη
Τσάτσου - Συμεωνίδη Ντ. 1 8 . 000
»
1 3 . 000
Κυριακάκη Ήρώ
Αύγέρη Ίσμi1νη
»
J 5 . 500
Παπαδάκης Στέλιος
»
»
J 4 . 000
Μεσσάλας Γιώργος
»
1 1 . 000
Άβδαλάς κ .
J 6 . 500
Άϊβαλιώτης Άγγελ. »
»
1 4 . 250
Παπαγγελάκης
»
Πολιτίδης
1 3 . 750
1 5 . 500
Στριφτός (ύποβολεύς) »
»
1 4 . 250
Παπαϊωάννου »
»
»
1 2 . 750
Μ ι νωτάκης

Η Δ Ι Α Δ Ο ΣΗ

Τ Η Σ ΣΥΓΧΡΌ Ν Η Σ Μ ΟΥΣΙ Κ Η Σ

ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΉΤΗΣΗ ΣΤΟ ''· ΓΚΑΙΤΕ "
Μ άνος Χατζιδά κις : Π ρέπει νa κάνο υ με κ' έμείς σχετι κτ) " πλ ύ ση έγ κεφάλο υ " στο κοινό
Τό " Θ " έξασφάλισε καί προσφέρει στούς άναγν&στες του σέ μαγνητοφωνημένη πλήρη άπόδοση - μ ιά δημόσια συζή
τησ11 πού 'γινε, στiς 20 τοϋ περασμένου Φλεβάρ11, στό Γερ
μανικό Ίνστιτοϋτο Γκαίτε της Άθ1Ίνας, άνάμεσα σέ δυό
γερμανούς καi τέσσερις ελληνες μουσικούς παράγοντες.
Πολύ ένδιαφέρον τό θέμα: Ό ρόλος τών φορέων της μουσικης

ΓΙΑΝ ΗΣ Γ. ΠΑΠΑΤΩΑΝΝΟΥ
( Παρουσιάζει τούς συζητητές ) : Στή συ
ζήτηση αύτή, θά. πάρουν μέρος, μl: τή
σειρά. πού 'ναι καθισμένοι στο τραπέζι :
Ό κ. Wolfgang Becker, μουσικολόγος
καί διευθυντής στο τμ'ίjμα: σύγχρονης
μουσικ'ίjς (γιά. όρχ·ήστρα) στή Ραδιο
φωνία τ'ίjς Κολωνίας. Ό κ. Becl,er
�δωσε σειρά. άπό διαλέξεις, άπό τή
Δευτέρα ώς σήμερα:, πάνω σέ διάφορες
άπόψεις τ'ίjς σύγχρονης μουσικ'ίjς.
Ό κ . Παρ ίσης Στάμος ε!ναι ό ύπεύθυ
νος των πολιτιστικών προγραμμάτων
τοϋ 'Ινστιτούτου Γκαίτε, πού θά. μας
βοηθήσει στο διάλογο μέ τούς ξένους
μας.
Ό πιανίστας καί καθηγητής τοϋ πιά
νου κ. Peter Roggenkamp, ό όποίος
δίδαξε έπίσης στο φετινό σεμινάριο
τρόπους έκτέλεσης πάνω στο πιάνο
σύγχρονης μουσικ'ίjς.
Ό Μάνος Χατζιδάκις δέν εχει , βέβαια,
άνάγκη π-Χρουσίασης στο έλλ-ηνικό κοι
νό άλλά, έπειδή μεταφράζονται αύτά.
πού λέμε, σημειώνω δτι δέν εΙναι μόνο
γνωστός συνθέτης άλλά. Ιtνας μουσικός
μl: πολύπλευρη δράσ·η , έξαίρετος μαέ
στρος· εΙναι ό άρμόδιος γιά το πρόγραμ
μα τ'ίjς Έλληνικ'ίjς Ραδιοφωνίας, άνα
λαμβάνει προσεχώς τή διεύθυνση τ'ίjς
Κρατικ'ίjς ' Ορχήστρας, δίπλα στο ρόλο
πού ηδη εχει στή Λυρ ικ·Ιj Σκην-ή .
Ό κ. Μιχάλης 'Αδάμ·ης εΙναι δ γνω
στός συνθέτης, εΙναι πρόεδρος τοϋ
ΕΣΣ!Μ, εlδικ? ς στή �υζαντιν·Ιj �αί
, ηλεκτρονικη μουσικη, μl: μεγαλη
την
πείρα στ)ι διδασκαλία τΊjς μουσικ'ίjς.
Ό κ. Γιάννης Μάντακας ε!ναι δ διευ
θυντής τ·ίjς χορωδίας τοϋ Πανεπιστη
μίου Θεσσαλονίκης καί δ διευθυντής
τοϋ Μακεδονικοϋ 'Ωδείου.
Στον δμιλητ·ή σας Γιάννη Γ . Παπαϊω
άννου, μουσικολόγο, γενικό γραμματέα
τοϋ ΕΣΣΥΜ καί τ'ijς " 'Εταιρίας Φί
λων Σκαλκώτα ", καί σύμβουλο τοϋ
Έργαστηριοϋ Σύγχρονης Μουσικ'ijς τοϋ
Ίνστιτού:ου Γ� αίτ: , ελαχε δ ρόλος
,
να, διευθυνει τ·ην αποψινη, συζ·ητηση .
(Ό κ. Στάμος, παρεμβαίνοντας, θυ
μίζει δτι δ κ. Παπαϊωάννου είναι, μαζί
μέ το συνθέτη Γκύντερ :Μπαίκερ ,
!δρυτ·)ις τοϋ Έp γαστηριοϋ Σύγχρο'J'ης
Μουσικ'ίjς τοϋ ' Ινστιτούτου Γκαίτε ) .

Γ - Γ . ΠΑΠ � · Ι ·Ω�ΝΝΟΥ : "Ηθελα, άρ 
,
χιζοντας,
να τονισω πόσο σημαντικο,
εΙναι, γιά Ιtνα μουσικό πολιτισμό, νά.
παρουσιάζει τ·)ι δική του μουσικ·ή .
Αύτό σ·ημαίνει δτι εχουμε μιά. βαθύ-

ζωης στήν προώθηση της Σύγχρονης Μουσικής καί στή δη
μιουργία μιaς νέας μουσικής ά.ντίληψης. 'Ακόμα πιό ένδια
φέρciυσα ήταν ή παρουσία τοϋ Μάνου Χατζιδάκι σάν ύπεύθυ
νου τής έλληνικής Ραδιοφωνίας καί ή θέση πού πήρε στό
ζωτικό αύτό θέμα. Κυριολεκτικά ά.ποκαλυπτική γιά τούς
στόχους καί τό ρόλο πού 'θελε νά παίξει στή Ραδιοφωνία.

τατη ύποχρέωση νά παρουσιάζουμε σ·ή
μερα τή σημαντική μουσική τοϋ και
ροϋ μας, δσο γίνεται πλατύτερα. Αύτο
δέ σημαίνει δτι πρέπει νά ξεχάσουμε
τήν !στορία τ'ίjς μουσικ'ίjς σ' δλους τούς
πολιτισμούς τ'ίjς γ'ίjς, άλλ' δτι παράλ
ληλα καί σl: σημαντικό βαθμό πρέπει
νά. προβάλουμε τή μουσική τοϋ καιpοϋ
μας. Το πράγμα δμως αύτό δέν είναι
εtlκολο. Γιατί πρώτα πρώτα ύπάρχει
μιά. σημαντική άντίδραση άπό φορείς
τ'ίjς " καθεστηκυίας τάξεως " , φορείς
πού εϊτε ε!ναι άναχρονιστικοί , ε'ίτε
δέ βλέπουν, γιά. διαφόρους λόγους , μέ
καλό μάτι τή ζωντανή μουσικ·Ιj τ'ijς
έποχΊjς μας. 'Επίσης ύπάρχει ·ή ελ
λειψ·η δεκτικότητας άπό μιά όρισμένη
μερίδα τοϋ κοινοϋ, πού δ/:ν εΙναι Ιtτοιμο
νά δεχτεί δρ ισμένα πράγματα έντελώς
καινούρια.
Παρ' δλα αύτά, ή προσπάθεια εΙνα ι
άπόλυτα βασική. ΕΙναι μιά. ύποχρέωση
τών ύπευθύνων νά κάνουν γνωστό 8 ,τι
άξιόλογο 7ψαγματοποιείται στον το
μέα τ'ίjς σύγχρονης μουσικ'ίjς , πού δέν
εΙναι οtlτε παραδοξολογία οtlτε έξερεύ
νηση άπιθάνων πραγμάτων, άλλ' εΙναι
ή πραγματικ·Ιj ζωή μιας συγκεκριμέ
νης έποχ'ίjς - τΊjς έποχΊjς μας.
WOLFGANG BECKE R : Προκειμέ
νου νά συζητήσουμε το θέμα μας , γιά
τήν προώθηση και ύποστήριξη τΊjς
σύγχρονης μουσικ'ίjς άπό τά. μέσα ένη
μέρωσης, πρέπει νά ξακαθαρίσουμε
δυο πράγματα. Καταρχήν τή μ ο υ
σ ι κ ή � ύ ν θ ε σ η, το �ργο τοϋ συν
,
,
θετη
;του εΙναι καθαρα � ια, π ν ε υ μ α
τ ι κ η έ ρ γ α σ ί α, και την
π α ρ ο υ
σ ί α σ η τ η ς μ ο υ σ ι κ η ς πού εΙναι
μιά. δ ι α δ ι κ α σ ί α ο ι κ ο ν ο μ ι κ ·ή .

Γιά τ·Ιjν παρουσίαση τ·ίjς μουσικ'ίjς
άπαιτείται Ιtνας πολύπλοκος μηχανι
σμός , δ δποίος περ ιλαμβάνει άπό τ·Ιj
μιά μεριά τήν όρχ·ήστρα, μέ το πλ·ίjθος
τών πολλών καί άκpιβών ό;:ιγάνων της,
κι άπό τήν όίλλ'η μεριά στον τομέα τ'ίjς
σ�γχρ,ονης μουι;rικ'ijς Ιtνα πλ'ίjθος τεχνι
,
,
κων εγκαταστασεων που εΙναι επίσης
πολύπλοκες, καί άπαιτοϋν ύψηλές δα
πάνες καί έπενΜσεις. Θά. μποροϋσε
λοιπόν νά ξεχωρίσουμε δυο τομείς
πού άσχολοϋνται μ' αύτ·Ιj τήν παρου
σίαση τ'ίjς μουσικ'ίjς. Ό Ιtνας, ε!ναι δ
μ·ηχανισμός τ'ίjς μουσικ'ίjς ζω'ίjς, τ'ijς
μουσικ'ίjς κίνησ·ης, στο σύνολό του,
στον δποίο περιλαμβάνονται δλες ol
έπί πληρωμ'ίj παρουσιάσεις σύγχρονης
μουσικ'ijς. Στον τομέα τ'ijς σύγχρονης
μουσικ'ίjς μέσα στήν κάθε χώρα, θά

ύπάρχει Ιtνας άριθμος συνθετών, πού
το πολύ θά. μποροϋσες νά. τούς μετρή
σεις στά. δάχτυλα τοϋ ένός χεριοϋ, ol
όποίοι εχουν έξασφαλίσει τόση άπή
χηση στά. εργα τους, ώστε νά. μποροϋν
νά βασιστοϋν στήν παρουσίαση των
εργων τους μέσα σ' αύτό το οtκονο
μικό κύκλωμα. Ό τομέας αύτός είναι
των μεγάλων φεστιβάλ καί τών έται
ριών δίσκων.
Το πρόβλημα δμως αύτοϋ τοϋ έμπορι
κοϋ μουσικοϋ κόσμου εΙναι δτι δέ μπο
ρεί νά. παρουσιάσει τούς συνθέτες σάν
έπιτυχημένα έμπορικά προϊόντα δ ϊδιος,
άλλά. πρέπει νά. προϋποθέτει , δτι ol
συνθέτες κατόρθωσαν προηγουμένως σ'
όίλλους τομείς, νά γίνουν άρκετά γνω
στοί ώστε νά. εχουν τήν άπαιτούι;,ενη
άπ·ήχηση καί στον τομέα τ'ίjς έμπορικΊjς
μουσικ·ίjς ζω'ίjς. Το συμπέρασμα άπο
τίς προεισαγωγικές αύτές σκέψεις είναι
δτι αύτός δ τομέας τ'ijς έμπορικ'ίjς
μουσικ'ijς ζωΊjς δέ μπορεί νά προωθή
σει, νά πρωτοπαρουσιάσει τή σύyχρο'J'η
μουσική, μέ άποτέλεσμα νά χρειάζε
ται γιά τήν προώθησή της νά. βρεθοϋν
όlλλες δυνατότητες, νά παρεμβληθοϋν
κάπου , όίλλοι καινούριοι τομείς, o l
δποίοι νά έπιτρέψουν στή σύγχρονη
μουσική νά πρωτοαναπτυχθεί.
Στή Γερμανία τέτοιους παρεμβαλλό
μενους τομείς άποτελοϋν τά. ραδιοφω
νικά δίκτυα μέ τίς όρχ'ίjστρες τους, τά
όποία παρουσιάζουν τά εργα. τών συν
θετών πού δέν �χουν έπιτύχει άκόμα
τ·Ιj μεγάλη προβολή. Αύτοί ol θύλακες
λοιπόν άναλαμβάνουν σ·ήμερα το ρόλο
τον δποίο επαιζαν παλιότερα στή μου
σική παράδοση, ol μαικ'ίjνες τ'ίjς μου
σικ'ijς, ύποστηρίζοντας τούς δημιουρ
γούς έκείνους, καl τή μουσική έκείν·η ,
πού δl:ν εΙχε άκόμα καθιερωθεί στο
έμπορικό κύκλωμα, στή συνείδηση τοϋ
εύρέος κοινοϋ.
Κάθε κράτος εχει ύτcοχρέωσ·η νά. δημι
ουργήσει τέτοιους φορείς, τέτοιους θύ
λακες, πού νά προσφέρουν αύτ/:ς τlς δυ
νατότητες στή σύγχρον·η μουσική . 'Εδώ
βλέπω κατά. κύριο λόγο το �ργ�, τον
προορισμό των μέσων ένημέρωσης.
Ρ. ROGGENKAMP : ' Η έκπαίδευση
στίς μουσικές άκαδημίες θά 'πρεπε να
παίζει βασικό ρόλο στήν καλλιέργεια τ'ίjς
σύγχρον·ης μουσικ'ίjς, πράγμα πού δέ
συμβαίνει πάντα. Σέ πολλl:ς άπό τίς
μουσικές άκαδημίες τ'ijς Γερμανίας ύπάρ
χουν έργαστήρια σύγχρον·ης μουσικ'ijς,
τα δποία παρουσιάζουν ε?γα σύγχρονης
μουσικ'ίjς, διαθέτοντας κάποτε καί διχά
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τους συγκροτήματα. Ό 'ίοιος, στή μου
σιχ·)j άχαοημία τ'ίjς Luebeclι οιευΘύνω
ίtνα τέτοιο έργαστ·ή ρι πού χάνει 5 χον
dέρτα το χρόνο, έχτελώντας καινούρια
ίtργα: και προσφέ;>οντας τή δυνατότητα
ν' άχολουΘήσει συζ·ήτηση πάνω σ' αύτα.
καl να. ξανακουστεί μετα. τή συζ·ήτηση
το 'ί οιο εργο. Φυσικά, σ' αύτου του
εϊοους τlς έχοηλώσεις παίζει ρόλο το
δ ιατιθέμενο ποσό. Κα:l πρέπει να. πώ
8τι πολλοl άξιόλογοι μουσικοl είναι
πρόθυμοι να. παίξουν, σέ τέτοιες έχοη
� ώσει � , μέ πολύ χαμηλή η καθόλου
αμο ιβη .
Δέν άρχουν βέβαια μόνο αύτές ο[ έχοη
λώσεις. Καl ή σύγχρονη μουσικ·)j πρέ
πει να. μπεί στο κuκλωμα: τ'ίjς μουσικ·ϊjς
ζω'ίjς μιiiς χώρας. Αύτο δημιουργεί
πολλιΧ. προβλήματα. Γιατl είναι προ
β);ηματιχο να. παίξει μια. συμφωνιχ·)j
όρχ·ήστρα τα. σύγχρονα ltργα. Έοώ
εtοικα. πολλιΧ. μπορουν να. προσφέρουν
οι σολίστ. Μπορεί π.χ. ίtνα:ς πιανίστας,
μετα. άπο μια. σονάτα του Μπράμς,
να. παίξει ίiνα εργο του Μπουλέζ, κά
νοντας μάλιστα προηγουμένως μια. εt
σ·ήγηση πού μέ εύγνωμοσύν·η πάντα
τή οέχεται το χοινο και να. τελειώσει μ'
ίiνα Debυss y . ' Αναφέρω άκόμη μια.
συγκεχρψέν-η περίπτωση μιας συναυ
λίας τ'ίjς συμφωνιχ'ίjς όρχ·ή στρας τ'ίjς
Βορειογερμανικ'ίjς Ραοιοφωνίας του 'Αμ
βούργου 8που ό μαέστρος είχε προ
γραμματίσει τ)jν έχτέλεση ένος ίtργου
του i=> e n d ercclι ί καl Ί>υο λεπτα. μετα.
τ·)jν ίtναρξη τ'ίjς έκτέλεσης το χοινο
&ρχισε να. γ ίνεται άν·ή συχο, Θορυβώοες,
άκολούΘησαν οιαμαρτυρ ίες, σφυρίγματα
καl διακοπή, φυσικα. τ·ϊjς έχτέλεσης του
ίtργου. Τότε ό μαέστρος είχε τήν ίδέα
αύτοσχεοιάζοντας να. έξηγ·ήσει όρισμένα
πράη�.ατα άπ? το εργο π α_ρουσιάζοντας
,
μικρα , αποσπ
,ασy.α:�α . Κατο7;ιν πραγμα:
;οποιηΘ·η χε, η ε �τελεσ·1 δλοκ);η � ου το υ
έργου χωρις πια καμια οιακοπη.
'Επανέρχομαι , τελειώνοντας, στήν πρό 
τα ?·� μου γ �α �ο τι π,ρέπει, να, γίνε;α ι
:;τις ,μουσικες �χαδη,μιες ι;- ε ;η σχεψη
οτι οι καΘηγ-ητες πρεπει να κανουν πε
ρ ισσότερα πράγματα για. τή οιάοοσ·η
καl τ·)jν κατανόηση τ·ϊj ς σύγχρονης μου
σικ'ίjς άνάp.εσα: στούς σπουοαστές τους.
'Ί- Ι οη , στα. προγράμματα τών οιπλωμα
τιχών έξετάσεων περιλαμβάνονται συ
χνιΧ. καl ίtργα του είκοστου αtώνα. Φτά
νουν 8μως ί�ς το Χίντεμιτ, ένώ Θά ' πρεπε
να. φτάνουν ί�ς το S toc1ιl1 ausen .

ΜΑΝΟΣ Χ Α Τ Ζ ΙΔ ΑΚ Ι Σ : Άκοuσαμε
άπ�ψ �ις , πού άφο ρουσαν ,μι � &λ�η χώρα,
,
μια_ καl γω δεν ε ιμαι συν
και Θα ηΘελα
θέτης σύγχρονης μουσικ'ίjς, ν' &χουγα
τούς άγαπητούς φίλους πρώτα, για. να.
δλοκληρώσω τ·)jν &ποψη γιά τή σημα
σία γιά τά μέσα: ένημερώσεως.
Μ Ι Χ . ΑΔΑ Μ J- Ι Σ : Π αρουσιάζεται το έ
ξ'ίjς φα ινόμενο. J\ιf ιλiiμε γιά κυκλώματα
έμπορικά, γιά τρόπους προβολ'ίjς τ'ίjς
σύγχρονης μουσικ'ίjς ετσι πού δίνεται
ή έντύπωση, πώς άφου είναι κάτι πού
το Ε:χουμε πρέπει νά το προβάλουμε.
Καl μπορεί ν' άναρωτηΘεί κανείς γιατl
&ραγε δέ γ ίνεται το 'ίοιο καl μέ τ·)jν
Cίλ);η μουσικ·ή . Καl άσφαλώς Θά οοΘεί
ή άπάντηση, καl ποιος σiiς είπε 8τι
δέ γίνεται.
Στ·)jν έλαφρά μουσικ·)j παρατηρουμε
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8τι έκεί άκριβώς γίνεται κάτι τέτοιο.
'Έχουν έπιστρατευΘεί τά πάντα, Ε:τσι
π?ύ �α γ ινεται πλύ �η εγχ �φάλ�υ , (�σ;ε
,
�α , τη δ�,χον ;,αι ο[ �κρ? ατες, ε ιτ,ε τους
αρεσει ε ιτε οχι. Με την κλασικ·η μου
σικ·f) γίνετα : πάλι τΟ ϊΟ ιο , σ ' εν � έπί
πεδο πιο (πνευματικό , , Θα. λεγαμε.
'Έχει περάσει στ·)jν έκπαίδευση , είναι
�ια. χαΘιε � ωμένη, χ�νεlς οέ μπο � εί ν:
αμφισβητησει το κυρος της, χωρις να
κινουνεύει �ά χαρα,χτηρ.�στεί ά,πληρ � 
φόρητος. Δε συμβαινει ομως κατι τε
τοιο μέ τούς σύγχρονους συνθέτες.
Τό πρόβλημα είναι : πώς ό συνθέτης,
Θά μπορέσει να. γίνει γνωστός ; - γιατί,
τ? χ � ιν Ο 1 8Ε:ν � � ο;1έ �ε ι ενα συνθέτ;η άν
δεν τον ξερει. Σ ελαχιστες περιπτωσεις
μπορεί ίiνας μικρος κύκλος άνΘρώπων
ν ' άχοuσει ίiνα ίtργο μουσικ'ίjς καl άνε
πηρέαστα να. το άξιολογ·ή σει. ' Τ- 1 προ
βολή του όνόματος του συνθέτη ίiχει
μια. tοιαίτερη σημασία, γιατl προσελ
κύ � ι τήν προσ�,χή του χοινο � , εχει ,ϋμως
,
καποτε
και το κακό οτι το επηρεαζει
οεσμε �τικά. Είναι , συ�η � ισμέν ? να. ο�
σχολευονται πολλοι να εκδη λωσουν τις
άντιρρήσεις τους η τ·)jν άουναμία τους
στήν κατανόηση του Εργου ένος συν
θέτη, γιά νά μ·� χ,αραχτηριστουν, σά
συντ·ηρητικο ί , σα μ·η προοοευτιχοι.
Ί-1 ,

προβο1λ·ί] ,πρέπει , νά γί,νεται μ' ίi�α
,
; ρο;�-ο που, Θα βοηΘ,ησει το Υ;οινο �την
ελευΘερη επιχοινωνια του με το εργο
τ'ίjς σύγχρονης μουσικ'ίjς . Βέβαια, στήν
έπ?χ·ή μας , π� ίζουν τεp ά�τιο ρόλο �ά
διαφορα χυκλωματα και ο ι οtκονομικες
φυσικα. π � οϋ7;οΘέσεις. , Τά , συγ �pοτή
ματα, οι εκοοτες, ο[ εταιριες οισκων,
ο[ ραοιοφωνικοl σταθμοί, ένδιαφέρονται
νά προσελκύσουν το κοινο παίζοντας
ίiργα γνωστών συνθετών . 'Εδώ στ·)jν
Έλλάοα, ξεκινήσαμε μιά δμάοα άν
Θρώπων, κάνοντας κονσέρτα γιά 1 0
άχροα:τές, άδιαφορώντας αν ε'ίχαμε η
αν οέν ε'ίχαμε κόσμο. Θέλαμε να. ε'ίχαμε
κόσμο. 'Αλλά οέν έξαρτούσαμε το αν Θα.
κάνουμε αύτή τ·ί] μουσιχ·J� άπό τον
άριΟμό τών άκροατών. ΊΌ άποτέλεσμα
είναι οτι μέ τον καιρό, το κ�ινο τών
συναυλιών πολλαπλασιάστηκε καl είναι
πολύ ένοεικτιχο 8τι στί]ν ι,η Έβοομάοα
Σύγχρονης Μουσικ'ίjς οέ μiiς Ιiφτανε
τ � ι=>ε � ' ', χαL ι:ποροϋμε νιi 1ποϋμε Οτι
σ·ημερα υπαρχει ενα κοινό που παραχο
λου�εί μέ έν �ια: �έρον τJi �ύγχρονη μ ?υ
.
μια; απηχηση μεσα
σικη καl που εχει
του.
ΓΙΑΝΝΙ-Ι Σ ΜΑ Τ ΑΚΑΣ : "Αν στήν
�α);λιέργεια τ'ίjς , σύγχρον7\ς μουσικΊjς
υπαρχουν πp οβληματα στις _ μ �υσικες
, ακα:οημίες , μπορει να φαν
γερμανικες
ταστεί, κανένας, ,πόσο rιεγάλα είναι τ �
προβληματα στη δικη μας μουσιχη
παι"Οεία. 'Απο προσωπική μου πείρα
μπορώ νά πώ οτι Θα. μπορουσα:ν νά γ ί
νουν στον τομέα αύτο ποΧλά πράγματα .
"Ηδη εχουμε κάνει τρία σεμινάρια σύγ
χρον·ης μουσικ'ίjς στ·ί] Θεσσαλονίκη. Καl
φέτος τό Κρατικό Ώοείο Θεσσαλονί
κης όργανώνει ίiνα σεμινάριο σύγχρονης
μουσικ'ίjς. Ξέρουμε ϋτι ύπάρχουν φο
βερές άντιρρ·ήσεις γιά τ·)j σύγχρονη
μουσικ·ί] άπο πολλούς συναδέλφους,
άλλιΧ. μπορεί σιγά σιγά νά μπεί καl πτά
έλληνικά Ώ ?εία, αν 8_χι σ�ν χύρ �ο μ 
Οημα, τουλαχιστο σα μαΘημα εν-ημεcc

�

ρωσης, στ·J�ν lστορία τ'ίjς μουσικ'ίjς. Καl
παράλλ·ηλα μέ σεμινάρια νά δοΟεί ή
εύχαιρία στούς έχτελεστέ:ς νά ' ρθουν
σ' έπαφ-ί] μέ τα. νεότερα Ε:ργα.
Θά 'Θελα άχόμα ν ' άναφερΟώ στο Θέμα
τ'ίjς έπιχοινωνίας τ'ίjς σύγχρονης μου
σικ'ίjς μέ τούς νέους άνθρώπους. ' Απο
τό 1 9611 , μέ μιά όμ.άδα νέων στο . Π α
νεπιστ·ή μιο τϊjς Θεσσαλονίκης , άποφα
σίσαμε νά περιλάβουμε στο ρεπερτό
ρ ιο τ'ίj 7 χοp ωδίας μα� χα� σ•)γχροy-;ι
μουσιχη. Ειδα - κι αυτο ε ιναι γενιχη
διαπίστωση - Οτι οί νέοι , χ' ίΟιαίτερα
οί φο ιτη -τ;ές, έπιχοινωνο�ν χ.α � Οέχον
ται τη\ συγχρονη μουσιχη πολυ περισ
�ότερο �πΟ 1 τ0Uς σπο � Οα �τες τών
Ωοε ίων η τους μουσικους εκτελεστές
zαl μάλιστα του τραγουl\ιου , πού 1οιαί
τερα άντιδρουν γιά νά μ·)j " καταστρέ
ψουν " τlς φωνές τους. Νομίζω 8τι
άχόμα μεγαλύτερη άπ·ήχ·ησ·η ίtχουν στούς
νέ,συς, τά μικτά ,προγράμματα� Ι\ηλαοή
,
και παραδοσιαχη μουσι
με συγχpονη
zή . 'Ένα πρόγραμμα πο•) εϊχαμε χάνει
πρίν άπο λίγα χρόνια , μέ τούς " Θρή
νους του ' Τ ερεμία " του (<;. Ccι \1 ί l 1 ί CI' ί
( Ά1 6ος α 1ι�νας ) , το " S L;ι \)ί1 L � l α l ul' "
του J:>e 1 1 c l e ι·ecl; ί , τούς " ' Rπτά λόγους
του Χριστου " του Τ-1 . Srl1 1 1 ι· ι �. καl του
:\'l. , ' ΑΟά ι;ι η ; ο , 'Γετέλεσται " , είχε
πολυ μεγα), η απηχηση.
ιι

Γ . Γ . Π Α Π Α - Ι"Ω Α Ν Ν Ο γ Δυό λόγια
γιά νά Ουμίσ<;» π�ς ? ιαδό,Θ -ηκε _ή ,σ•)γ �
χρονη μουσιχη στην Ελλαδα. Ι r ριν το
J. 9 6 :1 μια. συναυλία μέ άποκλειστικά
σύγχρονη μουσικ·ί] ηταν τελείως προ
βληματικ·ή . .Μέ το Ι\ιαγωνισμο Λ Τ Ι 
ΧατζιΟάκι καl τήν "ίδρυση του ' !!:ργα
στηρι?υ Σύγχρ_ονης ,-" Ι ουσιΥίjς ;ου Ί� 
� εκ�ηλω
στιτουτ?υ rχαιτε με μ.ην �αιες
σ � ις και με κατατ�πιστιχες 7 tσ·η γησεις,
συντομα συγκεντρωναμε περ ι τους 5 0 0
άκροατΕ:ς άνά συναυλία. ' Α κολο•.JΟησαν
ol έχ"Οηλώσεις του RΣΣΥ,\ Ι πού, έκτος
άπό τlς μεμονωμένες συναυλίες, όργά
νωσε καl ι, Έβδομάl\ες Σύγχρονης J\ 1 ου
σικ'ίjς. Π άνω άπό 30.000 κόσμος παρα
κολοuθησε αύτές τlς έκδηλώσεις. 'Α ργό
τερα έχοόθηκαν 1 :1 Ι\ίσκοι σ1)γχροv-ης
μουσικ'ίjς. Γ Ι ρόσφατα lορ •)Θηκε ίiνα έργα:
στ·ήρ ι ήλεκτρονικ'ίjς μουσικϊjς . Θυμίζω
άκόμα τlς ένl\ιαφέρουσες συναυλίες τ'ίjς
-q: ειρα:μ�τικ'ίjς, ' C ?ρχ·fι στρας το� Μάνο�
,
ξεν·ης και
Χατζιοακι με εκτελεσεις
Έλλ·ηνικ·ϊj ς σύγχρονης μουσιz'ίjς , ϋπως
zα το σ γκρότη, .α σ• χρο ης μ υσικ'ίjς
.Jγ πανω
?
μ
�
ι, ο
από
με
του� Θ. � Αντωνιου,
συναυλίες καl πολυάρ ιΘμeι κοινό. Καθώς
έπίσης καί τlς έκοηλώσεις &λλων Ό ρ 
γανισ�;ών πο•) �, ιγότερσ συστηι�ατικ�
πε?ιλαμβαναν σ•,γχρονη μουσικη στα
προγράμματά τους (ΑΤ Γ , Έλ);ηνο
αμ_:= ριχανιχ·ί] " �,<:νωση , Ί 'αλλιχο Ίνσ.η
,
;
ενα
τουτο κ .λπ. ) . Γ<.:τσι οημιουργηθηκε
zοινό πού τl, ζ·ήλεψαν οί ξένοι 8σοι
ετυχαν νά παραχολουΘ·ήσουν τlς Έβοο
μ�δες Σ �Υ'ι: ρο::η ς , .ν ι ουσι ;;Ίj ς ·ΪJ �ή Βοο
μαοα Γιαννη �ενακη που συγκεντρωσε
πάνω άπό :1 :.! .000 άκροατές.

Π ρέπει νά πώ οτι ένώ παλιότερα ο ί
φορείς για. τ ή σύγχρονη μουσικ·ί] ηταν
άποκλειστικά ίοιωτικυί , τά τελευταία
ουο χρόνια εχουμε μιά σαφ'ίj στροφή
στήν προβολή τ'ίjς σ•.Jγχρογης μ.ουσικ'ίjς
:ι.αl άπό έπίσημeιυς κρατικούς φορείς.
' Ιδιαίτερα, ·ή Γ 'αοιr1φωνία εχει νά μ.iiς

Λ ημόσια συζήτηση στό 'Ινστι τούτο " Γκα ίτε " γιά τό ρόλο τών μέσων μ αζικ·ής iιιημέρωσης στ-ήι• προιόΟηση τ ιjς σύγχροιιης μοιι
σικής. 'Α π' τ' άριστερά : Bec l.-eι·, Π. Στάμος, Roggen lω ιn p , Μά1•ος Χατζιδάκις, Παπαϊωάι•ι•ο ι•, ' Α ι5άμης καί ιΙlάl'Τακα ς

έπιδείξει έ!να άξιόλογο Ιίργο, τούς τε
λευταίους μ'ίjνες, πράγμα πού μπορεί
νά δείξει τι μπορεί νά γίνει σέ μιά μι
κρ·ίj χώρα μέ λίγα μέσα, πού ομως δια
θέτει μερικά άξιόλογα κεφάλαια σέ
Ιίμψυχο ύλικό.
'Η κάθε
ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ
χώρα δίδει μιά διαφορετικ·ίj άπάντηση
στο 'ίδιο θέμα, και αύτο όφείλεται στο
γεγον6ς οτι διαθέτει μιά διαφορετικ·ίj
μουσικ\ πραγματικό-τ;ητα, έν;r ελ ς δια
φορετικα διαμορφωμενη, και με έντε
λώς διαφορετικ·ίj παράδcσ·η .

�

Στον τόπο μας γιά ν ά μπορέσουμε νά
κ�τανο·ήσουμε τQ , έρ � τΥ1μ� , πρέπ,ε ι.. νcΧ
ξερου � ε πολυ1 κα�α τι συνε�η στα τ� 
,
λευταια χρόνια γυρω απο
τη μουσικη.
J(αt όφείλω �α π<? � ως οεν συνέβ·η τ,ί
ποτε ! . . . Παντα υπηρχανε οι( θαυμαστες
έξαιρέσεις πού φώτιζαν τις όίλλες θαυ
μαστές έξαιρέσεις και συνεχίζαμε.

Ό πολύς κόσμος σ·ή μερα δέχεται τή

μουσική άνάμνηση και οχι τή σύγχρον·η
μουσικίj σκέψ·η. Δίδει μεγάλη σημασία
στο αϊσΟημα, και άγνοεί τήν ϋπαρξη
τ'ίjς καθαρ'ίjς μουσικ'ίjς σκέψης. Αύτο
εΙναι 'ί σως το κυριότερο έμπόδιο στ·ίjν
διάδοση τ'ίjς σύγχρον·ης μουσικ·ίj ς . Διότι
λείπει δ έΟισμός. Λίγο πολύ Ιtν:ι. βάλς
του Σοπέν το /:χουμε άκούσει, άκόμη
και αν δέν ξέρουμε ποιος είναι δ Σοπέν,
άλλά μία σελίδα του Πεντε?έτσκι, έάν
δέν τ·ίjν έ!χουμε άκούσει μέ προσcχ·ή, δέν
τήν ξέρουμε.
'Άλλο έμnόδιο ε!�αι οτι κάθε μουσική
έ!ρχεται άπο τίjν κάθε χώρα, μ' Ιtνα δια
φορετικο λεξιλόγιο, και όφείλουμε νά το
μεταφράζουμε κάθε φορά. Δέν ύπάρχει
μιά ένιαία γλώσσα, οπως ύπ'ίjρχε σέ
&λλες έποχές.
Τρ ίτο έμπόδιο εΙναι οτι , ·ή μουσικ;ίι του
καιρου_ μαι;, η. ζωντανη , ε!ναι ακόμ·η
άξεκαθάριστη, ένώ άπο τις όίλλες έπο
χές δεχόμαστε τή μουσική ξεκαθαρι-

σμένη . Και έδώ δ·ημιουργείται το έρώ
τημα. 'Οφείλομε στά μέσα ένημερώ
σεως νά παρέχουμε ο,τι εΙναι σύγχρονο;
"Η μπορουμε vά έπιλέγουμε μέ σχε
τικά άντικειμενικά κριτήρια; "Ενα έρώ
τημα στο δποίο, δμολογώ, δέν μπορώ
νά δώσω άπάντηση .
Στο μόνο πού πιστεύω είναι στον
έθισμό. ΕΙναι μεγάλος παράγων γιά
τή δ,ιάδοσ� , και tδεών και τ'ίj_ς μ? υσι�'ίjς,
κατα προεκταση. Λοιπόν, τα μεσα ενη
μερώσεως οφείλουν νά παρέχουν δείγ
ματα οσο γίνεται καλ'ίjς σύγχρον-ης
μουσικ'ίjς, και, προ παντός, έξοικείωση
του άκροατ'ίj μέ τ·ίjν σύγχρονη παραγωγή
του τόπου του. Το νά διορθώσουμε τις
άκαδημίες, το νά διορΟώσουμε τούς
καθηγητές , ε!ναι πράγμα άνέφικτο,
γιατι πάντα οι άκαδημίες Θά είναι κακές
άκαδημίες, γι' αύτούς πού πρόκειται
ν � r;ροχω �·ήσουν και r;ολύ καλ�ς γι'
αυτους που πρόκειται να σταματησουν.
'Άλλωστε , μήν ξεχνiΧμε οτι οι σημαντι
κότερες προσωπικότητες ολων τών και
ρών βγ'ίjκαν άπο άντιδραστικά μέρη,
τά δποία λεγόντουσαν ·� ώδεία η άκα
δημίες. Πιστεύω πολύ στο ρόλο τ'ίjς
Ρα?ιοφωνία� . Έφόσ�ν τ� έμπ� ρικά κυ
κλωματα κανουν πλυση εγκεφαλου στον
το r;έα ::'ίjς έλ�φρίi� μουσ ικ'ίjς, νά κάνομε
,
και μεις πλυση εγκεφαλου
συγχρόνου
Κάπο
ουσικ·ϊjς.
ά
δδη
Θ
� ,
γ;ηθου ι;.:: ; Δέν
,
!;
εχομε και πολλα Ιiλλα μεσα. .::1 εχασα
νά πώ κα,ι όίλλο έ!ν;ι έμπόδιο το δπο�ον
εΙναι μια παρατηρηση προσωπικη :
Είναι δ τ;:>όπος έκτελέσεως τ-ίjς μουσι
κ'ίjς. Κοστίζουν ποΜ οι μουσικοί , άνα
γκαζόμαστε και κάνουμε λίγες πρόβες.
Ό μουσικος δέν προφταίνει νά χωνέψει
το μουσικο κείμενο και διαβάζει άπλώς
τις νότες. Ί-Ι άπορία είναι ζωγραφισμέν·η
στο μέτωπό του. Άπο τήν ώρα πού
έκείνος άπορεί πώς μπορεί νά μ·ίjν
άπορουν οι όίλλοι πού τον άκουνε ;
'ΑντίΟετα, οταν δ .μουσικος Ιίχει κατα-

νο1σει το κείμενο ;-αι πιστεύε � σ' α�το
.
,
και αtσθανεται
την .ικανοποιησ-η οτι
έρμηνεύει το κείμενο, δ κόσμος άκόμα
κι αν δέν καταλαβαίνει τι συμβαίνει ,
τ l: δέχεται, πείθεται. Νά έ!να &λλο
σημαντικο έμπόδιο . οι μουσικοί μας
μέ: τήν τριβ·ίj στή σύγχρονη μουσικ·ή ,
έ!χουν άποκτ-ή σει τ·ήν συν-ήθεια τ'ίjς
άναγνώσεως, άλλά πάντα μένει το έρώ
τημα οτι δέν τήν κατανοουν. "Η δέν
δικαιολ?γ�υν τον έαυτ� τ�υς για; ι παί
,
ζουν αυτη τη μουσικ·η , εκτος απο το
γεγονος οτι Θά εισπράξουν χρ·ήματα.
Θά μου πείτε, μά ε!ναι Θέμα παιδείας.
Ιά πάλι Θά κατ�λήξω άπ,ο κεί πο�
αρχισα. Λοιπόν, Θα έπιχεψησουμε μια
πλύση έγκεφάλου. 'Ίσως πληθαίνει το
κοινό.
ROGGE TJ(AMP : Πάνω στο σχό
�ιο του , κ. ατζϊδά;-ι ϊιά τις μουσικές
,
ακαδ·ημιες ξερω και γω πόσο δυσκολο
είναι. να άναvε� �οϋ� ?ί μ�υσι.. χ. Ε:ς άκα
.
(
δημίες. Παρ , ολ
αυτα υπαρχουν
δυνα
τότητες. r;ι' αύτο , κ �ι ,δ ϊ ?ιος κα;ταβάλ
λω προσπαθειες σ αυτη την κατευθυνση .
"Αν δέν πίστευα οτι κάτι μπορεί νά
γίνει Θά 'πρεπε άπο συνέπεια στον
έαυτό μου νά έγκαταλείψω το παιδα
γωγικό μου έπάγγελμα. Χαρακτηρι
στικο παF άδειγμα ή μουσιχ·ίj άχαδημία
τ'ίjς Κολωνίας.
Γ. Γ. ΠΑΠΑ·Ι·ΩΑ ΤΝΟΎ' : Γενικά, τά
έκπαιδευτιχά συστήματα στά μουσικά
ιδρύματα ε!ναι συντηρητικά κ' ·ή Θέο-η
πού δίνεται στ·ίj σύγχρονη μουσικ·ίj είναι
χατά παραχώρηση . Σά νά πρόκειται
γιά χάτι τελείως δευτερευον και ϋπο
πτο.

�

�

ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ
'Επιμένω και πάλι
στ·ίj σημασία πού έ!χει το εpωτημα,
οσον άφορδ'. τον τόπο μας. Το παρά
δειγμα τ'ίjς Άχαδημίας τ-ίjς Κολωνίας
άν·ή κει στίj Γερμανία. 'Η Γερμανία
εΙναι , ώς γνωστόν, μιά πολύ πλουσία
χώρα. Πέστε οτι έμείς έδώ πέρα βρι-
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σκόμαστε άρκετοt άνθρωποι γιά νά
ιδρύσουμε μιά μουσικη άκαδημία συγ
χρόνου μουσικ'ίjς. Ποιος Θά την χρημα
τοδοτήσει; οι tδιώτες μας οι πλούσιοι
στερουνται πάσης ας πουμε γνώσεως
μουσικ'ίjς. Το Έλληνικόν κράτος καt
νά εχει άκόμη την φωτεινην άντίληψη
νά μiiς άφ·ί)σει καt νά μiiς χρηματοδο
τήσει δέν ίiχει χρήματα. ' Ιδού το άδι
έξοδο : Γι' αύτό νομίζω 8τι ·ή διάδοση
καt ή έπιβολ·Ιj τ'ίjς συγχρόνου μουσικ'ίjς,
μέσω τ'ίjς μουσικ'ίjς παιδείας, προς το
παρόν εΤναι άνέφικτ·η. Καt πολύ σωστά
βέβαια άποδίδουν μεγάλη σ-ημασία ο ι
φίλοι μας στο Θέμα τ'ίjς έκπαιδεύσεως
διότι εχουν τη ουνατότητα νά έκπαι
δεύουν εστω καt μέ 'Οργανισμούς πού
συντίθενται αύτη τη στιγμή. 'Εμείς δέν
την εχουμε αύτη τη δυνατότ·ητα.
ΑΔΑΜΗΣ : 'Υπάρχουν δρισμένα πρά
γματα πού δουλεύουν γιά τ·Ιj σύγχρονη
μουσική. Καt δημιουργουν την ·ήχητικη
πού δεσπόζει στά χρόνια μας. Πρtν
άπό 20 χρόνια Θά 'ταν άκατανόητο σ'
ενα Θεατρικό ίiργο η σέ μιά κινηματο
γραφικ-Ιj ταινία, νά μπεί άλλη, έκτος
άπο την παραδοσιακη μουσική. 'Εδώ
κι άρκετά χρόνια, ή σύγχρονη μουσικη
μπαίνει στο χώρο του Θεάτρου καt του
Κινηματογράφου, μπαίνει δηλαδη σέ
τομείς μαζικ'ίjς ένημέρωσης καt το
αύτt του κόσμου άρχίζει νά συνηθίζει.
'' lσως καt πρtν άπο 10 χρόνια αν μι
λούσατε στην 'Ελλάδα γιά ·ήλεκτρονικη
μουσική , Θά άντιμετωπlζατε την άντί
δρασ·η : Μά, πειλ τίνος πρόκειται; Φυ
σικά, 8χι περt μουσικ'ίjς. Σ·ί)μερα, ή
·ήλεκτρονικη μουσικη εχει προχωρήσει ,
πολλοί ίiχουν κατανοήσει άρκετά πρά
γματα, πολλat βέβαια βρίσκουν την
εύκολί.α του� . Έ� :τάση π,εριπτώσει
εχει σταματησει η αρχικη, αντίδραση.
Θέλω νά πώ, δηλαδ·ί) , 8τι ή μοίρα μας
δουλεύει. 'Η άνάγκη του κόσμου γιά
μιά νέα ·ήχητικ·ί) , άπλώνεται , έκλαϊκεύε
ται, εστω κι αν κάποτε δ τρόπος γιά
μiiς τούς συνθέτες ε!ναι άπαράδεκτος .
Τ ο Οέμα είναι πώς δ σημερινος συνθέ
της Θά προχωρήσει λίγο παραπέρα,
καt πώς το κοινο Θά μπορέσει νά τον
παρακολουΘ·ί)σει.
BECKE R : 'Όταν άκούω τον κ. Χα
τζιδάκι νά προτείνει την πλύση έγκε
φάλου του κοινου στον τομέα τ'ίjς σύγ
χρονης μουσικ'ίjς, φυσικά άναγνωρίζω
στην εκφραση αύτή , την κάπως βίαιη ,
!:να εtρωνικο ύπόστρωμα. 'Αλλά Θά
'Θελα νά διαπιστώσω 8τι άνταποκρίνεται
παράλληλα καt σέ μιά πραγματικότητα.
·

"Αν σάν άποτέλεσμα μιiiς τέτοιας πλύ
σης έγκεφάλου, έπιδιώκουμε !:να έΘι
σμό, μιά έξοικείωση του κοινου μέ τη
σύγχρονη μουσική , φρονώ 8τι δέν εχει
άπόλυτη σημασία νά μυ·ηΘεί το κοινο
στtς λεπτομέρειες τ'ίjς συνΘετικ'ίjς δο
μ'ίjς, 8πως άλλωστε κάτι τέτοιο δε
συμβαίνει καt στην έπικοινωνία μας
μέ την παραδοσιακη μουσική.
Ί-Ι σύγχρον·η μουσικlj εΤναι, βασικά,
κάτι το στοιχειωδώς άπλό, τουλάχιστον
8σο πρόκειται γιά καλη μουσική, πρά
γμα πού δέν έμποδίζει νά κρύβεται !:να
πλ'ίjΘος κακ'ίjς μουσικ'ίjς πίσω άπό !:να
πύργο π).ηροφοριών. Χαρακτηr-ιστικο
εΤναι οτι ol έμπειpίες του κοινου πού
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παρακολουθεί σύγχρονη μουσική, του
δίνουν την εύκαιpία άπο τη μιά μεριά
νά γνωρίσει άξιόλογες συνθέσεις, οπως
καt το νά ίiχει τρομακτικές έμπειpίες,
με κακές συνθέσεις. Ετναι διφο?ούμενη
εννοια ή σύγχρονη μουσικ-fι οταν την
έξετάζουμε άπό τ·Ιj σκοπιά τ'ίjς Ίστο
ρικ'ίjς γνωριμίας μαζί της.
Μιά χαρακτηριστικη διαπίστωση πού
Ιtκανα δ 'ίδιος : Μικρά παιδιά χωρίς
άνασχέσεις καt δυσκολίες μποpουν νά
παρακολουθήσουν καt νά καταλάβουν
πολλά ε'ίδη άσυνήΘιστης μουσικ'ίjς (έξω
ευρωπαϊκ'ίjς μουσικ'ίjς, παλιiiς η σύγ
χρονης μουσικ'ίjς ) άλλά γύρω στά 7
τους χρόνια χάνουν, γι' άνεξ·ί)γητους
γιά μένα λόγους, αύτη τη δεκτικότητα.
Καλώ τούς φορείς τ'ίjς σύγχρονης μου
σικ'ίjς ν' άρχlσουν λίγο ν' άμφιβάλλουν
γιά τον έαυτό τους, νά Θέσουν μερικά
έρωτήματα στον 'ί διο τον έαυτό τους,
διερωτώμενοι κατά πόσο αύτο πού
ίiχουν νά προσφέρουν άξίζει πραγματικά
νά στοιχίσει τον πολύτιμο χρόνο πού
Θά του άφιερώσουν άπο τη ζωή τους
ol άκροατές. Το κοινο δέν έξοικειώνεται
μόνο μέ τη σύγχρονη μουσικη άλλά καt
έπηρεάζεται άπ' αύτή . 'Υπάρχει έπο
μένως δ κίνδυνος νά διατηρείται στο
κοινο ή φήμ·η , το 8νομα του συνθέτη ,
χωρίς νά συνειδητοποιείται ή 'ίδια ή
μουσικ·ί).
Γ. Γ. ΠΑΠΑ· Ι·ΩΑΝΝΟΥ : Μιά πα
ρατ·ί)ρ·ηση πάνω στο Θέμα τ'ίjς δεκτικό
τ·ητας του κοινου καt του βαΘμου πού
ένδεχομένως δέχεται μιά καταπίεση
την ώρα πού του προσφέρουμε σύγ
χρονη μουσικ-ί). 'Υπάρχουν πολλοί δια
φορετικοί τρόποι, άπο έκείνους μέ τtς
αrθουσες συναυλιών, γιά νά διοχετεύ
σουμε σύγχρονη μουσικη στο κοινό.
Δίνω δυο παραδείγματα τέτοιων τρό
πων πού συνδυάζονται μέ μιά έλευΘερία
στην έπικοινωνία μέ το κοινό. Το
1 9 7 2 , στο χώρο τών 'Ολυμπιακών
'Αγώνων στ·Ιj Γερμανία, ύπ'ίjρχε μιά
Spielstrasse οπως την όνόμαζαν (δδος
Θαυμάτων ) 8που δεκάδες χιλιάδες κό
σμου μπορουσαν, άνάμεσα στά ποικίλα
πράγματα πού συνέβαιναν στο μ'ίjκος
αύτου τ ου περ �πατου ' νά π�ρ ακολουΘ·ί)
.
,
,
σουν και, δρισμενα Θεαματα
η_ ακροαματα
( πάνω σέ μεγάλες έξέδ�ες ) πρωτοπο�
ρι:ικά. 'Εκεί δώσαμε μ' !:να έλληνικο
συγκρότημα τρείς συναυλίες. Κι άπο
τά πλήθη του κόσμου μόνο έκείνοι πού
τούς τραβουσε το ένδιαφέρον συγκεντρώ
νονταν γύρω άπο την έξέδρα μας γιά
νά άκούσουν σύγχρονη μουσικ·ί) . 'Όταν
βλέπαμε τούς 'ίδιους περίπου (400 πάνω
κάτω ) άνΘρώπους νά παρακολουΘουν
πάνω άπο 20 λεπτά, προσεκτικο ί, σύγ
χρονη μουσική, τότε ξέραμε οτι τούς
ε'ίχαμε πραγματικά κερδίσει μέ τη δικ·ί)
τους Θέλ·ηση καt το δικό τους ένδιαφέ
ρον. Πολλοt ίiμεναν ίiτσι έκεί μιά δλό
κληρη ώρα.
Το δεύτερο παράδειγμα το iiζησα στον
Καναδά. Σέ μιά μεγάλ·η έκκλ-ησία χώ
ρισαν το κοινο σέ δυο δμάδες καt δυο
συνθέτες άνέλαβαν νά τtς διευθύνουν.
Π ρο·ηγουμένως έξήγησαν στο κοινο
5 6 ·ήχ-ητικά συμβάντα {παλαμάκια,
διάβασμα έφ-ημερίδας, σφυρίγματα ) μέ
τά δποία Θά μετείχε στην έκτέλεση.
Αύτοσχεδίαζαν ol συνθέτες μέ την
-

δμάδα τους άπο το κοινο καt ταυτό
χρονα αύτοσχεδίαζε στο έκκλησιαστικο
οργανο ί:νας διάσημος Γάλλος όργανί
στ:ις. Το άποτέλεσμα Ίjταν πολύ ένδια
φέρον καt το σπουδαίο ·)jταν οτι κερδί
Θηκε το κοινό σ' αύτο τον έλεγχόμενο
αύτοσχεδιασμό μέ τη συμμετοχ·ί) του.
ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ : 'Όταν προηγουμένως
μίλ·ησα περt πλύσεως έγκεφάλου δέν το
εκανα τόσο σάν τη μόνη διέξοδο δια
δόσεως τ'ίjς σύγχρονης μουσικ'ίjς. 'Αλλά
μεταχειρίστηκα την άττικη διάλεκτο
γιά νά δώσω μιά λύση στο άδιέξοδο το
δικό μας. Παρουσιάζεται ή νέα μουσικη
σάν μιά καινούρια Θρησκεία πού πρέπει
νά μυήσουμε πιστούς, ένώ εΤναι μιά
συνέχεια μιiiς άλλης μουσικ'ίjς. Το πρό
βλημα εΤναι : ξέρουν ol άκροατές νά
άκουνε σωστά μιά σελίδα του Μπάχ
η του Σοπέν, ώστε νά μπορέσουν νά
παρακολουθήσουν σωστά τον Μπουλέζ
η τον Στοκχάουζεν ;
"Αν 'ϊνωρ ίζα,νε νά άκου� ε τ!ς πp ώτες
,
σωστα, Θα, ακουγανε
και τ!ς δευτερες
έξίσου σωστά. Το λάθος ξεκινάει άπο
την αt �Θηματικ μας, προσ λωση στη
1
�
μουσικη , ·ή δποια Π?επει να μετατρα
πεί σέ πνευματική . Αύτο εΤναι Θέμα
άγωγ'ίjς . Έπειδη δέν ύπάρχει μιά κοινη
άγωγ·Ιj στ-Ιjν παιδεία, το άναλαμβάνουμε
μέ πρωτοβουλίες προσωπικές, γι' αύτο
μίλησα περt πλύσεως έγκεφάλου. Λοι
πόν, ας μου συγχωρεθεί ή ίiκφρασις.
ΟΥ : Προτείνω
Γ. Γ. ΠΑΠΑ·Ι - ΩΑ
νά παρακαλέο;ουμε ί:ναν άπο τούς κρο
, μας που μέ χαρα, διαπιστωνομε
ατες
πώς τυχαίνει άπόψε νά βρ ίσκεται άνά
μεσά μας , καt πού !:ρχεται άπο τη Βε
νεζουέλα, 8που ίiχει άναπ-τύξει μιά
καταπληκτικη δράση γύρω άπο τη σύγ
χρονη μουσική, νά μiiς πεί δυο λόγια
άπο τη δικ·ί) του έμπειpία γιά τ-Ιj διά
δοση τ'ίjς σύγχρονης μουσικ'ίjς. Τον κ .
Γιάννη Ίωαννίδη , συνθέτη , όργανίστα,
διευΘυντη όpχήστρας καt καΘηγητη τ'ίjς
σύνθεσης.
ΓΙΑΝ ΗΣ ΙΩΑΝ ΙΔΗΣ : 'Εργάζο
μαι σάν παιδαγωγός , καΘηγητ·Ιjς τ'ίjς
σύνθεσης καt σάν έκτελεστ·Ιjς καt διευ
Θυ�της τ· ς όρχί)
· �τρ� ς το υ, Ραδιόφων �υ
?
του Καρακας.' με την, δ;' οια παρ,ουσια
ζουμε προγραμματα αναμεικτα απο το
πρώτο Μπαροκ ώς τ·Ιj μουσικη τών
ήμερών μας. Π ιστεύω οτι πρέπει νά
πέσει δ διαχωρ ιστικος τοίχος πού τί
θεται συχνά _ μετα�ύ πα,ραδοσι�κ'ίj;; i;αt
νέας μουσικ·ης. Κατι τετοιο δεν υπαρ
χει στην πραγματικότητα. Ή μουσικη
ε!ναι μία. Γιατί, αν Θέλαμε νά κάνουμε
','πλύση έγ;--εφάλου" παρουσιάζον;ας
,
αποκλειστικα πρ?γραμματα
, μέ, συγ
, ϊσως το αποτελεσμα
χρονη μουσικη,
νά Ίjταν άρν·ητικό. Το κοινο (ol συναυ
λίες γίνανε ένώπιον κοινου ) ε!ναι κατά
90 τοίς έκατο νέο ι , κάτω τών 25 έτών.
Στον τομέα τ'ίjς διδασκαλίας διδάσκω
σύνθεση. 'Όλους τούς τρόπους τ'ίjς
σύνΘε�·ης �ε διάφορες lστορ ικές, έποχές
καt σε διαφορα γεωγραφικα, μ·ηκη καt
πλάτ·η . Εtδικοt καθηγητές του ' Ινστι
τούτου έΘνομουσικολογίας
κατατοπί
ζουν τούς μαθητές μου πάνω σε λεπτο
μέρειες τ'ίjς μουσικ'ίjς άλλων έθνών.
[�τη συνέχεια έξηγεί δλόκλ·ηρο τον
,
_ μαΘηματω\
'
κυκλο και, το συστημα
των
τ'ίjς διδασκαλίας του ] .

�

Βλέπω σά λύση της δυσκολίας στήν
κατανόηση , καl έν τέλει στο έμπόριο
της σύγχρονης μουσικης, τή σωστή
διδασκαλία της μουσικ·ϊjς. ΔΙ:ν ύποτιμώ
τή σημασία τοϋ pόλου οιJτε τοϋ Ραδιό
φωνου οιJτε τών ορχηστρών οιJτε καl
τών εύκαιριών έπιμόρφωσης τοϋ κοι
νοϋ σάν αύτές πού προσφέρει δ ΕΣΣΤΜ.
'Αλλά χωρις μιά σωστή διαπαιδαγώ
γηση τών σπουδαστών της μουσικης
δέ θά φτάσουμε στο έπιθυμητδ άποτέ
λεσμα, νά έ:χουμε ενα άκροατήριο συ
νειδητό.
[ Στο σημείο αύτδ τελειώνει ή συζήτηση
. . στρογγυλης τραπέζης ,, και άνοίγεται
προς τδ κοινό πού τήν πα?ακολουθεί.
Παραθέτουμε στή συνέχεια τά σημαντι
κότερα κατά τή γνώμ·η μας στοιχεία
άπδ τή συζήτηση αύτή μl: τδ άκροα
τ·ήριο ].
Φ . ΨΤΧΡΑΜΗΣ (άκροατής ) : Νομί
ζουμε οτι ή συζ·ήτησή σας έ:θιξε τδ ενα
μόνο μέρος τοϋ Θέματος, γιά τ·fι διά
δοση της μοντέρνας μουσικης : Πώς
κι άπδ ποϋ θά ξεπηδ·ήσουν ol μοντέρνοι
μουσικοί; 'Υπάρχει ομως και ή πλευρά,
ποιος θά τήν άκούσει. Στήν παρουσίαση
της μοντέρνας μουσικης γίνεται κα
μιά προσπάθεια πού νά τήν άπαλλάξει
.άπδ τις κατηγορίες τοϋ πρόχειρου,
-rοϋ τυχαίου καl τοϋ άστείου πού της
προσάπτουν ; "Ι-Ι, έ:γινε προσπάθεια νά
άποδειχτεί οτι άκριβώς αύτή ή μορφή
της σύγχρονης μουσικης άποτελεί άκρι
βώς τδ σοβαρότερο μουσικό γεγονός
στούς αtώνες; Πώς δμολογείται και
ύποστηρίζεται θεωρητικά τδ νέο μου
σικό ώραίο, γιά νά έπέλθει δ άναμενό
νος έθισμδς κατά Χατζιδάκι ;
Γ . ΙΩΑ ΝΙΔΙ-ΙΣ : Οι μεγάλοι έχθροι
ο ιασδήποτε νέας τέχνης , ο ιασ'δ·ήποτε
έποχης, δl:ν ήταν ποτέ τδ κοινό, άλλά
ο ι CΙ.λλοι καλλιτέχνεc. 'Όταν τδ 1 9 1 3
παίχτηκε στο Π αρίσι ή " 'Ιεροτελεστία
της "Ανοιξ·ης " τοϋ Στραβίνσκι, δ
πρώτος πού βγηκε άπδ τή σάλα φωνά
ζοντας ήταν ό " μέγας συνθέτης
C. Sain t - Saens, δίνοντας τδ σύνθημα
γιά τή μεγάλη φασαρία πού άκολού
θησε. Δέ θεωρώ λαθεμένη τήν τοπο
θέτηση τοϋ βάρους στήν παιδεία.
"

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΤΛΟΣ (άκροατής ) :
Ε'ίπατε χ. Παπαϊωάννου οτι τδ " χα
τεστημένο " άρνείται τή σύγχρονη μου
σική. Και στή συνέχεια της συζήτησης
ε!πε πολύ σωστά ό κ. Μάνταχας οτι ol
φοιτητές, ol μορφωμένοι, καταλαβαί
νουν [διαμαρτυρίες έδώ ] περισσότερο
τή σύγχρονη μουσιχ·ή . Ε'ίδαμε τις τρείς
συναυλίες τοϋ κ. Ξενάκη στο 'Ηρώ
δειο. Εϊδαμε τδ κοινό. Ε!χε μιά συγ
κεχριμένη μόρφωση. Αύτδ ε!ναι κάτι
τδ δεδομένο, δέ μποροϋμε νά τδ άρνη
θοϋμε. Δηλαδή, δέν ήταν έχεί έργάτες,
δέν ·Ιjταν έργαζόμενοι, δέν ·Ιjταν Cίνθρω
ποι πού δέν εχουν τή δυνατότητα νά
παρακολουθ·ήσουν τή μουσικ·ή. 'Από
τή στιγμή πού μιλiiμε γιά κατανόηση
τ'ίjς μουσικης, αύτδ τδ πράγμα τδ
δέχομαι. Δέ δέχομαι ομως χάτι γενι
κότερο. 'Ότι ή μουσική πρέπει νά
κατανοείται. Συμφωνώ μέ τον κ. Χα
τζιδάκι πού ε!πε οτι τδ χοινδ θέλει συν
α ίσθημα και οχι λογική. Αύτδ ε!ναι
κάτι άπόλυτο. Αύτδ πού ε!χε πεί δ

Μπετόβεν παλιά, οτι ή μουσική ε!ναι
κάτι πού τδ αισθανόμαστε, δl:ν ε!ναι
κάτι πού πρέπει νά τδ καταλάβουμε.
'Ακόμα μίλησε δ κ. Χατζιδάκις γιά
διάφορα λεξιλόγια πού προδικάζουν
οτι ύπάρχουν κατά βάση διαφορετικl:ς
μορφές, πού δίνουν μιά μεγάλη εύρύ
τητα στο φάσμα της σύγχρονης μου
σικης. Κ ι άφοϋ τδ φάσμα της σύγχρο
νης μουσικης ε!ναι εύρύ, δέν έ:χουμε
καμιά άρμοδιότητα νά τδ περιορίσουμε
και νά τδ τοποθετήσουμε σέ έ!να χώρο
καθαρά πειραματικό. Γιά μένα σύγχρονη .
μουσικ·ή , ε!ναι αύτή πού γράφεται
σ ή μ ε ρ α άπδ τούς συνθέτες. Ε'ίτε
ol συνθέτες έ:χουν τήν πλέον παραδο
σιακή άντίληψη η τήν πλέον σύγχρονης.
Και οι δύο η καl ol 15 ε!ναι δεκτοl
άπδ μένα προσωπικά.
'Από κεί καl πέρα δ κ. Χατζιδάκις μί
λησε γιά τήν παρουσίαση της καλης
σύγχρονης μουσικης άπδ τδ Ραδιόφωνο.
'Αλλά ποιος κρίνει οτι ή τάδε σύγχρονη
μουσική ε!ναι καλή και ή Cίλλη δέν
ε!ναι; Αύτδ όπωσδήποτε δέ μπορεί νά
κριθεί άπδ έ!ναν, οσο καλός, οσο άρμό
διος κι αν ε!ναι. ΟιJτε κι άπδ πέντε ol
όποίοι κατά τύχη βρίσκονται σέ μιά
δρισμένη θέση και κρ ίνουν. Κατά τή
γνώμη μου αύτδ τδ πράγμα πρέπει νά
κρίνεται πάντοτε άπδ τούς ύπεύθυνους.
Και οι ύπεύθυνοι ε!ναι οι συνθέτες. Οι
συνθέτες o l δποίοι βρίσκονται ένωμέ
νοι, o l δποίοι βρ ίσκονται σέ συνδικαλι
στιχούς φορείς (δυστυχώς δύο, ένώ Θά
επρεπε νά 'χουμε μόνον έ!να ) .
ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ (άπαντii ) : 'Όπως ολοι
o l φοιτηταl o l δποίοι σπουδάζουν στά
Πανεπιστήμια, δέν ε!ναι ύπόδειγμα
νωτάτ·�ς � ορφώσεως , ετc;ι ;αt ολα τά
, ε!ναι υποδειγμα ψυ
εργατικα συνολα δεν
χικης ύγείας καl εύαισθησίας. Κατά
συνέπειαν, τδ πρόβλημα παραμένει πάν
τοτε CΙ.λυτο. Ί-Ι μουσική άποτείνεται σέ
αύτούς πού έ:χουν μιά σωστή προδιά
Θε �η νά τή δεχθοϋν. Ε�ς ;ούς �λ) ους
:
πρεπει να, κατασκευασθει κατι που επι
ζητοϋν νά άκούσουν καl νά δεχθοϋν.
Δ�ν ήταν δυνα�όν, , κατά , συνέπειαν,
τα συνδικαλιστικα συνολα να προγραμ
ματίζουν τή μουσική. Σ·ήμερα βρέθηκα
τοϋ λόγου μου και μιά δμάδα συνεργα
τών. Μοιραία Θά ύποστείτε τά κριτήριά
μου. 'Όσο και αν έλπίζω οτι ε!ναι εύρυ
τέρου φάσματος, άλλά μοιραία έ!χουν
τήν σφραγίδα, οπως και ολων τών
άνθρώπων πού έργάζονται στον προ
γραμματισμό. 'Ελπίζω αιJριο νά ε!ναι
κάποιος εύρυτάτου φάσματος πού νά
δώσει άκόμα μεγαλύτερη άκτίνα στά
προγράμματα.

�
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π-ή:j:·η �
BECKER : Γιά τδ Θέμα �ης
σης της σύγχρονης μουσικης, σε ευρυ
κοινό, στο λαό στο σύνολό του, στούς
έργάτες ειδικότερα, εχω μιλήσει πολ
λές φορές μέ τδ Λουίτζι Νόνο, τον
Ίταλο συνθέτη , πού ε!ναι ταυτόχρονα
μέλος της Κεντρικης Έπιτροτrίjς τοϋ
Κ.Κ.Ι. Μοϋ έ:λεγε δ Νόνο οτι πάνω στο
θέμα αύτδ έ:χουν γίνει πολλές συζ·ητ·ή
σεις, μέσα στο Κ.Κ.Ι. και οι άπόψεις
σχετικά διίστανται πολύ. Μεταξύ τών
Ίταλών κομμουνιστών έπικράτησε ή
CΙ.ποψη οτι γιά νά μπορέσει ή σύγχρονη
μουσικ·fι ν' άγγίξει τήν τάξη τών έργα
τών, Θά πρέπει νά παραιτηθεί άπδ τήν

ύψηλή διαφοροποίηση πού 'χει φτάσει
σήμερα σά συνέπεια μιiiς μακρiiς ιστο
ρ ικης πορείας και νά έπιστρέψει πάλι,
σύμφωνα μl: δρισμένα ιστορικά πρό
τυπα, σέ πολύ πολύ άπλl:ς μορφές πού
νά μποροϋν νά μιλήσουν στις πλατιές
μάζες.
Αύτδ ήταν μέχρι πρό τινος ή έπίσημη
Θέση τοϋ Κομμουνιστικοϋ Κόμματος.
Στή Θέση αύτή ε!χε σταθερά και έ:ντονα
άντιταχθεί δ όνο, ύποστηρίζοντας τά
έπιτεύγματα της σύγχρονης μουσικης.
Ξεκινώντας , φυσικά, και άπδ τδ δικό
του συνθ �τι;<δ ργο μέ ;ή� Cίποψη οτι
πρέπει να επιτυχουμε να ανέβει ποιο
τικά τδ έπίπεδο τοϋ λαοϋ, τών έργατών,
ώ,στε νά ι;ιποροϋν , νά , παρακολουθήσο�ν ,
να καταλαβουν τη συγχρονη μουσικη.
'Ασφαλώς, itνα βασικό σύμπλεγμα κα
τωτερότητας πού ταλαιπωρεί έπι χρό
νια ολους τούς φορείς της σύγχρονης
μουσικης, ε!ναι οτι δέν κατορθώνουν ν'
άπελευθερωθοϋν άπδ τήν κατηγορία πού
τούς προσάπτεται, οτι άποτελοϋν και
γf �φ �υν y ιά μιά e} iιe. , 'Αμφιβάλλω
κ εγω δ ιδιος αν και κατα πόσο ε!ναι
δυνατό ν' άνεβαστεί τδ έπίπεδο τδ δια
νοητικό τών έργατών, σέ σημείο πού νά
μπορεί νά παρακολουθ·ήσει καl νά κατα
λάβει τις τόσο πολύπλοκες, λογικές δια
δικασίες και δομές, πού διέπουν όρισμέ
νες μορφές τ·ϊjς σύγχρονης μουσιχης.
'Αναφέρω σάν παράδειγμα τή σειραϊκή
μουσική.
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'Από τήν Cίλλη ομως πλευρά, φρονώ
οτι μέσα στήν έξέλιξη της σύγχρονης
μουσικης τά τελευταία χρόνια CΙ.ρχισε
νά διαφαίνεται μιά διαφορετική πορεία,
στά πλαίσια της δποίας ή μουσικ-fι άρχί
ζει νά άπομαχpύνεται άπδ τά itτοιμα
στοιχεία ( res facιa ) πού ένέχει ενα
μουσικό έ!ργο κι άρχίζει νά προχωρεί
σέ μιά Cl.λλη μορφή πορείας, διαδικα
σίας. Αύτή ή μορφ-fι της σύγχρονης μου
σιΥ;ης, κατο �Θών � ι νά γ �νεται κατανοητή
και προσιτη, σε πολυ περισσότερους
άνθρώπους. Γιατι δέν άπαιτεί πιά τήν
πλ·ή ρη κατανόησ·η και μελέτ·η πολλών
λεπτομερειών. Τή νέα αύτή τάση τή
διαβλέπω σέ πολλές χώρες, στ·fιν Άμε
ρικ·ή, στ·fι Γαλλία, στή Γερμανία. Τή
βλέπω στά τελευταία έ!ργα τοϋ Μπέριο,
τοϋ Στόκχαουζεν.
ΕΡΩΤΙ-Ι ΣΗ ΑΚΡΟΑΤΙ-Ι : 'Αντιστρέ
φοντας τδ ρόλο τών μέσων έν·ημέρωcrης
(πλύση έγκεφάλ�υ ) έρωτq : : Τπάρχει
σφυγμομέτρ·ηcrη ως προς την ακροαμα
τικότητα τών διαφόρων μουσικών έκ
πομπών πού ένδεχομένως Θά βοηθοϋσε
τούς ύπευθύνους τών προγραμμάτων
στ-fιν κατάλληλ·η έπιλογ·fι καl άξιολόγηση
συνθετών καl έ:ργων ;
ΧΑΤΖΙΔΑΚΤΣ : Αύτ·fι ή " πλύση έγκε
φάλου " φαίνεται οτι παρεξηγ·ήθηκε.
Λυπiiμαι ! Τήν άποφεύγω τήν σφυγμο
μέτρησ·η διότι, αν τυχόν τ·fιν έπιχει
ροϋσα, Οά έ:πρεπε νά παραιτηθώ πρώ
τ?ς , άπ' �λα, � ι,ότι καμ �ά tδι�της μου
δεν μπορουσε να ικανοποιησει την πλειο
ψηφία τοϋ έλληνικοϋ κοινοϋ ώς προς
τδ τι προτιμii νά άκούει άπδ τδ Ραδιό
φωνο. Κατά συνέπειαν καλό ε!ναι νά
τ·fιν άποφεύγουμε τουλάχιστον γιά 2 - 3
χρόνια, μπάς και δημιουργηθεί κάτι.
[ Γέλια, χειροκροτήματα ].
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Συχνά πυκνά κατηγοροϋν τήν Άρχαιολογική 'Υπηρεσία,
έπειδή δέν παραδίδει άμαχητί στήν κοινή χρήση άρχαιολο
γικά μνημεία καί χώρους. Κάνει πολύ καλά. Καί θά κάνει
άκόμα καλύτερα νά ένδίδει όλοένα λιγότερο, στή βάναυση
νοοτροπία ισοπέδωσης καί έξευτελισμοϋ τ&ν πάντων. Αμ
επος, 6.μ . . . άπόδειξη :
•

Τό Κρατικό Θέατρο Βορείου Έλλάδος &χει έξασφαλίσει τήν
άδεια τfjς Άρχαιολογικf\ς Ύπηρεσίας νά χρησιμοποιεί, κάθε
καλοκαίρι, τό ό.ρχαίο θέατρο τ&ν Φιλίππων. Τό προνόμιο
αύτό έπέτρεψε νά δημιουργηθεί ενα βορειοελλαδίτικο φεστι
βάλ 'Αρχαίου Δράματος, τό Φεστιβάλ Φιλίππων καί Θάσου.
Ένα δεκαπενθήμερο, κάθε καλοκαίρι, πλήθη νεοελλήνων καί
πανσπερμία ξένων τουριστ&ν κοινωνοϋν μέ τήν άρχαία Τρα
γωδία στούς φυσικούς της χώρους. Όσο διαρκεί τό . . . festi
va l , άρχf;ς καί χ&ροι έξωραίζονται. οι χωροφύλακες γυαλί
ζουν τά κομβία τους. Όλα τά πέριξ εύπρεπίζονται .
�

έι• εί1•αι μ6110 ή πανάθλια εlκ6να έγκατάλειψης καί ρύπανσης
έ1•ός σεβαστού άρχαιολογικοv χώρου, πού δημιουργούν τ ά κατα
σκευαστικά κατάλοιπα κα ί τά ξεσκλlδια τών σκηνικών στό
άρχαίο θέατρο τών Φιλ{ππων. 'Αναρωτι έ ται κανένας : Γιατί
τό Κρατικό Θέατρο Β. ' Ελλάδος έγκαταλεlπει τ6ση ξυλεlα
στό έλεος τώ11 καιρικών συνθηκών ένός όλ6κληρου χρόνου;

Άλλ' δταν δοθεί ή τελευταία παράσταση , τά φ&τα σβήνουν,
οι φωνές σταματοϋν, οι ήθοποιοί άναχωροϋν βιαστικά στή
βάση τους. Ό άρχαιολογικός χ&ρος άλλάζει δψη. Όχι πώς . . .
ξαναβρίσκει τή γαλήνη του. Ό iiλιος τfjς έπομένης άποκαλύ
πτει μιά όψη τοQ χώρου άποκρουστική, θλιβερή, άπαράδεχτη.
Περαστικός άπ' τούς Φιλίππους, τήν άποτύπωσε, σέ μιά σειρά
φωτογραφίες, ό Κώστας 'Αναγνωστάκης. Γενική άποψη :
Έγκατάλειψη, σ' δλους τούς τόνους. Χαλάσματα, σκουπιδα
ριό, άκαθαρσίες. οι περιγραφές περιττεύουν, δταν ύπάρχουν
άδιάψευστες εικόνες. Άν πάλι, οι τρείς φωτογραφίες δέν
πείσουν, θά έπικαλεστοϋμε άκόμα χειρότερες !
Καταγγέλλουμε τήν άχρεία συμπεριφορά τοϋΚρατικοϋ Θεάτρου
Βορείου 'Ελλάδος πρός τό άρχαίο θέατρο. Καταγγέλλουμε τήν
άδιαφορία πού δείχνει ό 'Ελληνικός 'Οργανισμός Τουρισμοϋ.
Καταδικάζουμε, άναπολόγητη, τήν 'Αρχαιολογική 'Υπηρε
σία πού δέχεται τέτοιε'ς άθλιότητες σέ χώρους άξιοσέβαστους,
πού "ναι ταγμένη νά προστατεύει καί νά διαφυλάσσει .
Καί κάτι άκόμα πιό άνησυχαστικό : Οί φωτογραφίες αύτές
κι άλλες, κυριολεχτικά, βρωμερότερες - μοιράστηκαν σ'
δλες τiς άθηναϊκές έφημερίδες. Καμιά δέν εδειξε τήν παρα
μικρή εύαισθησία γιά τό θέμα. Καμιά δέ θέλησε νά τό καυτη
ριάσει, νά τό σχολιάσει , νά τό φέρει άπλ&ς στή δημοσιότητα!
Τό "Θ" τίς δημοσιεύει, πιστεύοντας πώς, γι' ίiλλη μιά φορά,
δίνει ενα μέτρο σωστής Δημοσιογραφίας.
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Ο ΜΠΡΕΧΤ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝll(Ο ΔΕl(ΕΜΒΡΗ
Τ Ο ΠΟΙ Η Μ Α Τ ΟΥ .. ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΥΤΡΟ ΑΙΜΑ ΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΡΗΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ"

Τοί5 ΓΙΩΡΓΟ Υ ΒΕΛ Ο ΥΔ Η
Τό " Θ " έχει καθιερώσει, άπό παλιά, τήν 'Επιθεώρηση Τύπου. 'Αναδημοσιεύε ι ,
δηλαδή, άρθρα που κρίνει χρi1 σ ιμο η άπαραίτητο ν ά τ ά γνωρίζουν οι άναγν&στες
του. 'Επισημάναμε ενα δυό ένδιαφέροντα καί στό διπλό δίμηνο που καλύπτει τό
τευχος. Προτιμi1σαμε, δμως, ενα πολυ πιό παλιό (" Βf\μα " 9 /3 /75), άλλά πολυ
πιό ένδιαφέρον καί, χρονικά, έπίκαιρο. ΕΙναι του συνεργάτη μας καθηγητή στό
Πανεπιστήμιο του Μονάχου Γιώργου Βελουδf\ κι άναφέρεται στό π&ς εΙδε ό Μπέρ
τολτ Μπρέχτ τόν τραγικό 'Ελληνικό Δεκέμβρη του 1 944, στό ποίημά του πού
'χει τίτλο " Στήν εlδηση γιά τό λουτρό αϊματος τών Τόρηδων στήν Άθ1Ίνα ".

« Το χυριακάηκο πρωινο τΊj� μ�ιραί� ς
;
3·ης Δεχεμβριου
ηταν τόσο ωραιο σαν
δλα τά πρωινά μετά τήν άπελευθέρωση
τ7j 7 Έ?,λάδας. ΊΌ ,κέντρο τ�ς πόλη � εκανε
μιαν επιφανειακα εtρηνικην έντυπωσ·η .
Ό 'ήλιος άνέτελλε πάνω άπ' τά Παλιά
'Ανάκτορα, καl πλημμύριζε τ·)ιν πλα
τεία Συντάγματος , πού μελλόταν νά γί
νει το θέατρο φοβερών γεγονότων, μl:
χρυσο φώς . . . Ό 'ήλιος &γγιζε τlς ση
μαίες τών Συμμαχιχών Δυνάμεων, πού
κυμάτιζαν στο έξαώροφο κτίριο τοu Ξε
νοδοχείου τΊjς Μεγάλης Βρεταννίας. "0ταν Ερρ ιξα μιά ματιά στο δρόμο άπ' το
παράθυρο τοu δωματίου μου στο ξενο
δοχείο αύτό, σάν νά έξαφανίστ·ηχαν οι
νυχτερινές μου εγνοιες. 'Ένα μεγάλο
άνθρώπινο π).Ίjθος στεχόταν στήν ε'ί
σοδο χαl κοίταζε προς τήν χατεύθυνση
τΊjς πλατείας, δπου συγχεντρώνονταν οι
δμάδες τών διαδηλωτών . . . Κατά το
έπόμενο τέταρτο τΊjς ώρας παρατ·ηροu
σα πώς οι διαδηλωτl:ς έφταναν στήν
πλατεία. Είχαν μαζί τους βρεταννικές,
άμεριχανικές, ρωσικl:ς κι έλλ-ηνικl:ς ση
μαίες καl πανό. 'Όταν σχηματίστηκε
ή μεγάλη φάλαγγα τών διαδηλωτών,
&ρχισαν νά φωνάζουν τά συνθ·ήματά τους
άπ' τά μεγάφωνα. " Κάτω δ Παπαν
δρέου " , φώναζαν έν χορώ. " Κάτω ή
έπέμβαση " , " Τιμωρία στούς δοσίλο
γους " , " Κάτω δ Γεώργιος Γκλύξ
μπουργκ " . . . 'Όταν ·ή άρχ·)ι τΊjς φά
λαγγας πλ·ησίασε σ/: 25 περίπου μέτρα
άπόστασΙJ άπ' τή� Άστυνομικ·)ι Διεύ
,
Θυνσ·η , η; προσοχ·η μου προσελκυστηκε
πάλι προς το μπαλχόνι άπο μιά φων-ή ,
πού εμοιαζε σάν διαταγή στά έλληνιχά.
Ό κ. Σ. Μπάρμπερ , συνεργάτης τοu
'Ηνωμένου Τύπου, μοu έξ·ήγησε άργό
τερα δτι έπρόκειτο γιά μιά διαταγ·)ι ένάρ
ξεως τοu πυρός. Τήν έπόμενη στιγμή
οι άστυνομικοl &ρχισαν νά δπλίζουν τά
δπλα τους - 8χι δλοι μαζί, σάν ί!να πει
θ � ρχη17,ένο άπό�πασμ�, άλλα, δισ,τ�χτ;
χα, δ ενας μετα τον &λλο, σαν να υπα
κουαν μ� δισταγμό . . . 'Ό ; τ; ι , συνέ_β�
,
κατόπιν ·ηταν τόσο φανταστικα εξω
απ
τ·)ιν πραγματικότ·ητα, δσο καl τά συμ
βαίνοντα σ' ί!να φίλμ. 'Η δμάδα τών
άστυνομικών άπο πάνω μου πυροβολοu
σαν μ/: &σφαιρα πυρά 'ή σχόπευαν πάνω
άπ' τά κεφάλια τοu πλ·ήθους - αύτο
τουλάχιστον νόμιζαν πολλοί μαζl μ'
έμένα. Άλλα το κακο είχε συμβεί :
'Άντρες, γυναίκες και παιδιά πού πρlν
λίγες στιγμές άκόμα φώναζαν προς
το μέρος μας , πού παρήλαυναν γεμάτ
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το � ζω·1 ;-� t πρόκληση , π �ύ γελοuσα�
και που ανεμιζαν τlς σημαιες τους και
τlς σημαίες μας, σωριάζονταν στο Εδα
φος. ΑΙμα έσταζε άπ' τις πληγl:ς πού
είχαν στο κεφάλι ι)' στο σώμα ε'ίτε πάνω
στο έδαφος εrτε πάνω στή σημαία πού
κρατοuσαν μαζί τους . . . » .
'Έτσι περιγράφει ί!νας αύτόπτης μάρ
τυρας, δ 'Άγγλος " άξιωματιχος έπl
τοu τύπου " ά.ντισυνταγματάρχης Ούίλ
λιαμ Μπάιφορντ - Τζόουνς, τήν αιμα
τοβαμμένη έκείνη Κυριακ·)ι τΊjς 3ης Δε
κεμβρίου 1 94!1.
ΔΙ:ν Ι:χω τ)ιν πρόθεση νά έπαναλάβω
έξ �στ��ηση τών γεγονότων ;ou
,
μοιραιου έκείνου Δεκεμβρη
στο συν
τομο αύτο σημείωμα μετά 30 άκριβώς
χρόνια. Ί-Ι γνώση τΊjς προϊστορίας τους
και - ας μοu έπιτραπεί δ νεολογισμος τΊjς μεθιστορίας τους Θά !:πρεπε νά είναι
κτΊjμα δλων τών 'Ελλήνων, ούσιαστικο
συστατιχο τΊjς σχολιχΊjς τους παιδείας.
"Αν δl:ν είναι , τοuτο όφείλεται στο γε
γονος δτι έπίσημος φορέας τΊjς ιστορι
κΊjς Θεώρησης χαι έρμηνείας τ·ϊjς ιστο
ρικΊjς έκείνης " στιγμΊjς " στάθηκε άκρι
� ώς ή τ�ξ� έχείν-η π�ύ , βγΊj;;ε νικ-ήτρια
απ , τ?ν , αγ�να και πο� ε�ομε�ως χυρί_:
ψε τα υλικα μέσα για τη διαδοση της
δικΊjς της ιστορικΊjς Θεώρησης καl έρ
μηνείας - ή &ρχουσα έλληνιχ·)ι τάξη ,
πού μl: τήν προστασία τών έχάστοτε ξέ
νων συμμάχων της χαθόριζε καl καθο
ρίζει τις σχέσεις έξουσίας και ύποτα
γΊjς άπ' το πραξικοπηματικο έκείνο
!:τος τοu 1 935.

;!ιν

Σκοπος τοu σημειώματός μου είναι ή
παρουσίαση μιιΧς νέας - κι' δπως Θά
καταδειχτεί, 8χι μόνο ποιητικΊjς - έρ
μηνείας τών γεγονότων έκείνων άπο ί!να
μάρτυρα πού 8χι μόνο δ/:ν ήταν αύτό
πτης, άλλά ζοuσε στο &λλο ήμισφαίριο
;Ίi ς ύφ-η,λίο� , ,χωρl7 αύτο νά , ";αθορίζε,ι
αρνητικα την επαφη του μ/: τα ιστορικα
δρώμενα.
'Απ' τον 'Ιούλιο τοu 1 941 δ Μπέρτολτ
Μπρl:χτ ζοuσε στή Σάντα Μόνικα, μιά
συνοικία τοu Χόλλυγουντ, γεμάτη άπο
Γερμανούς διανοούμενους έμιγκρέδες,
πού προσπαθοuσαν νά πλασάρουν στήν
άνελέητη άγορά τΊjς άμερικανικΊjς κινη
ματογραφικΊjς βιομηχανίας τά προϊόντα
τοu έγκεφάλου τους γιά ί!να κομμάτι
ψωμί. Το Δεκέμβρη τοu 1 9Η δ Μπρ/:χτ
ήταν κυρίως άπασχολημένος μ/: τήν

άγγλικ·)ι μετάφραση και διασκευ·)ι τοu
" Γαλιλαίου " του μ/: τη συνεργασία τοu
Τσάρλς Λότον - ή διασκευή αύτή , μl:·
το Λότον στον κύριο ρόλο, παρουσιά
στηκε γιά πρώτη φορά στά 1 % 7 στο
άμερικανικο κοινό.
Παράλληλα μ/: τήν καλλιτεχνικ·ή του έρ
γασία το ένδιαφέρον τοu Μπρl:χτ ήταν
στραμμένο προς τά γεγονότα τοu πο
λέμου, στήν Εύρώπη κυρίως, 8πως άπο
καλύπτει σήμερα το κάθε &λλο παρά
προσωπικό του ·ήμερολόγιο πού δημο
σιεύτηκε τελευταία. Βασικl:ς πηγ/:ς γιά
τήν ένημέρωσ·� τ�υ ήταν το ά17ερι;ανικο
ραδιόφωνο κι οι άμερικανικες εφημε
ρίδες. Ήταν το τελευταίο !:τος τοu πο
λέμου και το πρώτο τΊjς εtρ·ή νης. Το
έλληνιχο πρόβλημα
άπασχολεί τον
Μπρl:χτ μέσα στά πλαίσια τΊjς διαμόρ
φωσης τϊjς μεταπολεμικΊjς Εύρώπης.
'Έτσι στlς 18 'Οκτωβρίου 1 944, τή
μέρα ά.κριβώς πού εφτανε στ)ιν 'ΑΘ·ήνα
ή κυβέρνηση τοu Γ. Παπανδρέου μ/:
τούς , Βρεταννο�ς δε�μοφύ�αχές ;ου, δ
Μπρεχτ σημειωνει ειρωνικα στο ημερο
λόγιό του, προοιωνιζόμενος τή λύση τοu
έλληνικοu πολιτειακοu προβλ·ήματος πού
σκόπευαν νά έπιβάλουν οι " σύμμαχοι ,, :
« Ή 'Ελλάδα περιμένει μένεα πνέου
σα το βασιλιά της » . Δυο μΊjνες πε
ρ ίπου ά.ργότερα, στlς 22 Δεχεμβρίου
1 9!14, ο:αν οι μά�ες το� Δεκ μβρη εί
χαν φτασει στο αποκορυφωμα τους, δ
Μπρ/:χτ έπισημαίνει το εύρωπαϊκο πλαί
σιο, μέσα στο δποίο είχε άποφασιστεί
ή λύση τοu έλληνιχοu προβλήματος το παζάρεμα μεταξύ Στάλιν και Δυτι
κ�ν , Συμμάχ�ν γιά_ το μο ! ρασμC: τ� ς
Ευρωπης : « Ο Τσωρτσιλ απειλει πα
ραυτα , οτι &ν δ Ροuζβελτ τον άφ·ήσει
στά κρύα τοu λουτροu στήν 'Ελλάδα, Θ'
άφ·ήσει κι' αύτος στά κρύα τοu λουτροu
τούς Πολωνούς φίλους του. ' Η άριστερά
τά 'χει χαμένα . . . οι άριστεροι λένε
τώρα οτι οι Ρώσοι φοβόντουσαν οτι Θ'
άντιμετώπιζαν στ)ιν t lολωνία τlς δυ
σκολίες πού είχαν συναντήσει οι 'Άγγλοι
στ·)ιν 'Ελλάδα, χι' οτι δl:ν !:χει καμιά
διαφορά, &ν το μαχαίρι μl: το δποίο
τρώει κανείς το ψάρι είναι στο δεξιο' η
στο άριστερο χέρι ».

�

Στο μεταξύ, δ Μπρl:χτ έξέφραζε και
ποι·ητικά τον προβληματισμό του - μιά
κόμη άπ�δ�:ξη , δτ•. ή κ��λιτεχνική κα,l
η πολιτικ·η συγκίνηση στον ποιητη
αύτο είναι άναπόσπαστα συνδεδεμένες.

�

Στο ποί·ημα " Ό γέρος τΊjς τάουνιγκ
Στρίτ ' ' , γραμμένο άμέσως μετά τlς 1 8
Όχτωβρίου 1 944, στο δποίο σατιρίζει
εtρωνικότατα τlς προσπάθειες τοu Τσώρ
τσιλ, τοu " γέρου τΊjς Ντάουνιγκ Στρίτ "
γιά τ·)ιν παλινόρθωση τών άντιδραστι
κών καθεστώτων στήν Εύρώπη - Γαλ
λία , ' Ιταλία, 'Ελλάδα -, δ Μπρl:χτ άνα
φέρεται καl στ·)ιν 'Ελλάδα : « ΚρατΊjστε

τούς γιούς σας στο σπίτι, μανάδες της
'Αθήνας. /"Η άνάψτε γι' αύτούς τις
λαμπάδες : άπόψε τη νύχτα. / Ό γέρος
τ'ίjς Ντάουνιγκ Στρίτ φέρνει πίσω το
βασιλιά σας ».
Τέλος, τό ένδιαφέρον τοϋ Μπρέχτ για τό
έλληνικό πρόβλημα έκφράστηκε καλλι
τεχνικα στο ποίημα πού άφιέρωσε στον
έλλ·ηνικό Δεκέμβρη και πού πρέπει να
τό 'γραψε άμέσως τον tδιο μήνα η τό
άργότερο το Γενάρη τοϋ 1 %5. {Μπ.
Μπρέχτ : 'Άπαντα, Ιtκδ. Σούρκαμπ,
τόμ. 1 0 , Φραγκφούρτη 1 96 7 , σελ. 887 ) :

συνεχίσουν τον άγώνα έναντ[ον του εχ
θροϋ πού ύποχωρε'ί. Τα γεννα'ία τέκνα
τ'ίjς φιλελεύθερης και συμμάχου Μεγά
λης Βρεταννίας θά ' βρουν την πιο θερμη
ύποδοχη και ύποστήριξη άπό τό σύμμα
χο, φιλελεύθερο και φιλοπρόοδο έλλη
νικό λαό " .

'Απ' τά κανόνια άνάμεσα οι έμπόροι ξε[ προβάλαν.

Αύτ« διαΚ"ήρυσσε μ έ καταπληκτικη άθω
ότητα τό Πολιτικό Γραφε'ίο τ'ίjς Κεντρι
κ'ίjς Έπιτροπ'ίjς τοϋ ΚΚΕ στις 1 7 Όκτω
βρ(ου 1 944. Στις 8 τοϋ Νοέμβρη πί
στευε ή tδι� πολιτικη ήγεσιι;- :, " ό
.
ΚΚΕ, πιστευει δτι
κανένας απ τους
συμμάχους, ι>χι μόνο στην 'Ελλάδα, άλλα
και στις &λλες χώρες, δέν eα έπέμβει
στις έσωτερικές ύποθέσεις". Κι' άργό
τερα άκόμα, στlς 20 Νοεμβρίου, δ
Γραμματέας τοϋ ΚΚΕ Γ. Σ ιάντος δια
δήλωνε την πίστη του στούς Βρεταν
νούς " συμμάχους " : " Έμε'ίς πιστεύου
με δτι οι σύμμαχοί μας Βρεταννοι δέν
εΙναι δυνατόν να παρασυρθοϋν άπό τέ
τοιες εισηγήσεις. Έμε'ίς πιστεύουμε δτι
στέκονται και Θα σταθοϋν πιστοι στις
άρχές τοϋ συμμαχικοϋ άγώνα. Παρα
στάτες και βοηθοι τοϋ λαοϋ μας ". Τέ
λος, στις 1 6 τοϋ Δεκέμβρη , πάνω στο
άποκορύφωμα των μαχών μέ τ' άγγλικα
στρατεύματα, δ Γ. Σιάντος προσπαθε'ί
να βάλει �να θεωρητικό �μπλαστρο στην
&ς τότε " πίστη " του μ' �να τρόπο
άναμφισβήτητα
ταχυδακτυλουργικό :
" Προς διευκόλυνσ(ν σας { ! ) δύνασθε
τροποποι·ήσετε σύνθημα φύγουν &γ
γλοι μέ σύνθημα φύγουν Λ'ίjπερ - Σκό
μπυ ", τηλεγραφοϋσε σέ άντιπρόσωπο
τοϋ ΕΑΜ - ΕΛΑΣ στην Μακεδονία.

Πριν ν' άσχοληθοϋμε μέ την έρμηνε[α
τών ιστορικών γεγονότων πού προσφέρει
μέ το ποίημά του αύτό δ Μπρέχτ, ας
μοϋ έπιτραπε'ί να έπισημάνω έδώ τις
�;-ύριε5 θ σ� ις της ήγεσίας το ΚΚΕ την
εποχη αυτη , παρμένες άπ , τα δημοσιευ
μένα έπίσημα Ι!γγραφα : " Ό λαός μας,
κάτω άπό τις σημα'ίες τοϋ ΕΑΜ και
τοϋ ΚΚΕ, μ' ένθουσιασμό χαιρέτισε και
φιλοξενε'ί τμ·ήματα ένόπλων δυνάμεων
τών συμμάχων, πού Ίjρθαν έδω για να

'Αλλα κι' ο! έλλ-ηνικές λογοτεχνικές
" έρμηνε'ίες " τών γεγονότων πού /tχω
ύπόψη μου {στη συλλογη τοϋ Τ ά κ η
� ή μ ο υ, Τό λαϊκό τραγ?ύδι τη�
αντίστασης βρίσκονται καμια δεκαρια
νεολαϊκα τραγούδια, πού άναφέρονται
στα Δεκεμβριανα) δέν πiiνε πέρα άπό
μιάν άπλοϊκα ιδεαλιστική, έξωραϊστικη
η πρωτόγονα θρ-ηνητικη άναπαράσταση
τοϋ δεκεμβριανοϋ άγώνα καt τ'ίjς 'ί)ττας
πού άκολούθησε.

ΣΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ
ΑΙΜΑΤΟΣ
ΤΟ ΛΟΥΤΡΟ
ΓΙΑ
ΤΩΝ ΤΟΡΗΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Μέσα στην πιο μεγάλη βρώμα
τα λόγια λέγονται τα πιο μεγάλα.
Ό πού 'ναι στενεμένος να κρατάει τη
[ μύτη
πώς βουλωμένα να κρατάει τ' αύτιά του;
Βραχνα αν δέν Ίjταν τα κανόνια
τό κάνουμε, Θα λέγαν , για την τάξη .
"Αν /tμενε ε\ίκαιρος δ σφάχτης
θ ά 'λεε : τό κάνω για τ' όνόρε.
οι πατριώτες μου ο! έλληνιστές άφότου
άπό τα δμηρικα πεδία άποδιωχτ'ίjκαν
δπου Ι!ψαχναν για λάδι και κοπάδια
κι' άπό τη μάχη οι έλευτερωτές γυρίσαν
στις πόλεις τους νια άφεντικα θρονιάσαν.

�
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Ό Μπρέχτ καταγγέλλει τηιι έπέμβαση τών Έγγλέζω1ι, τό Δ εκέμβρη τού '44 στήv
Ά θή�ια : Μα�ιάδες τής 'Ελλάδος, κρατε ίστε τούς γι.ούς σας στά σ.πίτι α σας dπ6ψε . . .

Σ' αύτα δ Μπρέχτ, στο &λλο ήμισφαίριο
της γ'ίjς, εΙχε ν' άντιπαρατάξει άπ' την
άρχ·Ιj μιαν εtκόνα θεωρητικα καt ποιη
τικα &ρτια : 'Αφοϋ χαραχτηρίσει στον
τίτλο τοϋ ποιήματος " το λουτρό αΖμα
τος τοϋ Δεκέμβρη " ώς /tργο βασικα
των Τόρηδων, μ' &λλα λόγια τ'ίjς άγγλι
κ'ίjς νεοαποικιοκρατ(ας, τοποθετε'ί τα γε
γονότα στο ιστορικό τους πλαίσιο, δηλ.
τις προσπάθειες τών Δυτικών Συμμά
Χ<:!ν για πα ινόρθ�σι τών άν ;ιδραστ,ι
κων καθεστωτων. Η πιο μεγαλη βρω
μα " άναφέρεται σ' αύτές τις νεοφασι.
στικές τάσεις {δ Μπρέχτ χαραχτήριζε λ .
χ. τ ο Μουσολίνι μ έ τ ο έπιθετο " βρω
μιάρης " } .
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Τα λόγια των κανονιών εΙναι τα λόγια
τών Δυτικών Συμμάχων για άποκατά
σταση τ'ίjς " δημοκρατίας " στις &ς τότε
κατεχόμενες χώρες. Κι' δ " σφάχτης "
τ'ίjς δεύ;ερης στρο r'ίj � εΙναι τα βρετ�ννικ
. σ
στρατευματα. Και δεν πρόκειται ουτε
αύτη την περ ίπτωση για μιάν αύθαίρετη
έp μηνε ία τ:ιϋ Μπρέχτ. " lVIη διστάσετε
σ καy.ια περίπτωση � α 7:pάξετε Ιtτσι,
σαν να βρισκόσαστε σε μια κ α τ ε χ ό
μ ε ν η π ό λ ·η ", διάταζε στην άρχη
κιόλας των έχθροπραξιών δ Τσώρτσιλ
το " σφάχτη " πού 'χε στην ' Αθ·ήνα,
τό στρατηγό Ρόναλντ Σκόμπι. Στην
τελευταία στροφη τοϋ ποι·ήματος δ
Μπρέχτ παρασταίνει τα βρεταννικα
στρατεύματα ώς αύτό πού Ίjταν : ώς
διάδοχα τών γερμανικών δυνάμεων κα
τοχ'ίjς, ώς " νια άφεντικά". {Ό προ
σεχτικός άναγνώστης θ' άπολαύσει έπι
πλέον την αιχμηρη ειρωνεία, πού πηγά
ζει άπ' την έξίσωση " γερμανοι έλλη
γερμανοι κα
νιστές, " �ύμανιστές "
, . }.
τακτητες
Κι' αύτη ή έρμηνεία τοϋ Μπρέχτ στη
ρ ίζεται άπ' τη μαρτυρία ένός " άντικει
μενικοϋ " παρατηρητ'ίj, τοϋ διαβόητου
Κρίστοφερ Γούντχαους {" Κρίς " }
" ' Η κατάσταση τ'ίjς 'Αθ·ήνας δέν εΙναι
καθόλου καλύτερ·η ύπό βρεταννικη κατο
χ·Ιj άπ' δ,τι 'ήταν ύπό γερμανικη κατο
χή ". Τέλος, δ τελευτα'ίος στίχος, ή
.. ούρα " τοϋ ποιήματος , rσως φανε'ί
στα μάτια κανενός ύπερκριτικοϋ έρμη
νευτη ώς μια ύπερβολικα μηχανιστικη
και ο ικονομιστικη &ποψη τοϋ μαρξιστη
Μπρέχτ, πού έπιμένει νά βλέπει πίσω
άπ' τ' άγγλικά κανόνια τ' άγγλικα νεο
αποικιοκρατικα οικονομικα συμφέροντα.
Κι' αύτη δμως ή &ποψ·ή του έπιβεβαιώ
νεται άπ' τ·Ιj μαρτυρία τοϋ πρωταγωνι
στ'ίj τ'ίjς άγγλικ'ίjς πολιτικ'ίjς, τοϋ Τσώρ
τσιλ - μαρτυρία πού τη χρωστiiμε σέ
μιάν άπό τις ι>χι και τόσο σπάνιες στι
γμές τοϋ κυνισμοϋ του : " Δέ θέλουμε
τίποτα άπ' την 'Ελλάδα. Δέ θέλουμε τα
άεροδρόμιά της, ο\ίτε τα λιμάνια της μόνο μια δίκαιη συμμε
τ ο χ η σ τ ό έ μ π ό ρ ι ό τ η ς. Δέ θέ
�ουμε τ� νησι τ·ης._ 1:· ν Κύπρο την
,
!:χουμε ετσι κι αλλιως
.

�

�

=

f

�

"Αν ή νέα " άνάγνωση " τ'ίjς, ιστορίας,
ιδιαίτερα τ'ίjς νεοελληνικ'ίjς, μπορε'ί να
δδηγ·ή σει τις νέες γενιές σέ όρθές άπο
φάσεις και πράξεις, τότε ή ποίηση τοϋ
Μπρέχτ, ποίηση αύτόχρ·ημα ιστορική, ξε
περνάει κατα πολύ τα δρια μιiiς αύτοη
δονιζόμενης κι' αύτάρεσκα αισθητικ[
ζουσας τέχνης.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΛΟΥΔΙ-Ι Σ
1 03

Ι ΙΕ

11

ΙΒ 1 1 . Ι\1 �

ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΖΙΜΜΕΡ : ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ Π ΟΛΙΤΙΚ Η
Ά νάλυση

καi ιφι τικfι παρουσίαση τοί5 ΒΑΣΙΛ Η ΡΑ ΦΑ ΗΛ ΙΔΗ

Τό " Θ " πραγματοποιεί τήν ύπόσχεσή του νά παρακολουθεί
καi νά έντοπίζει - ταχτικά, σέ κάθε τεϋχος του - τά βι βλία
πού πρέπε ι , ii πού δέν πρέπει , νά προσεχτσϋν. Ταυτόχρονα,
πραγματοποιεί καi τήν ύπόσχεσ11 του νά μήν έποπτεύει στενά
τό Θεατρικό μόνο χlί'Jρο, άλλά νά έπισημαίνει καθετί άξιόλογο,
σ' δποιον τομέα τέχνης κι iiν τό βρίσκε ι . Ύστερ' άπ' αύτά,
Κρ ι στιάν Ζιμ;ιfρ : Πινηματογράφος
καί Πολ ιτική. Μετάφραση άπό τά
γα λλ ι κά : Μπάμπης Πολώνι.ας καί
Τάκης 'Λντων6πουλος. 'Επιμέλει α,
Δ ιαμαντfις
Αεβε�ιτάκος. Εκδοση
" 'Εξάντας " , 1976. Σελ . 233.
•

" Ί'ό σινεμα είναι ή συνέχιση
τ'ίjς πολιτικ'ίjς μέ &λλα μέσα " .
'Ά ν τ ρ τ ζ ε ϊ Μ ο ύ ν κ

Ί - Ι κάτισχνη έλληνική κινηματογραφι
κή βιβλιογραφία, μετα το 1 966 κυρίως
&ρχισε να πλουτίζεται μέ ρυθμό έπι
ταχυνόμεvο άλλά πάντα άργό. ΊΌ έν
l>ιαφέρον τών έκδοτων άρχικα είχε
στραφεί σε βιβλία άμιγώς ίστορικα η
[στορικοαισθητικά., μέ τα δποία καλύ
φτ� κε έκ τών ένόν�ων καί μέ έ � 8οτι
,,
1
κ?υς αυτο
� χεl>ι� σ�:ους ενα κε� ό. " Έτσι ,
τη στιγy.η που η �εωρητικ η , ερευνα,
,
κυριως
η γαλλικη, , αρχίζει να; εγκατα
λείτ:,ει τή ,με��τη προβλημά.τω,ν σχε
τικων με , ;ην κ:�ηματ;ογραφι�η ι ιαι
τερότητα γι,α' να περασει στην . κ,ι
,
νημ:χτογpαφικη λειτουργικότητα , την
ταυτισμένη μέ τή μελέτη του κινημα
τογράφοι. σα φαινομένου πο)� ιτι�τ :κου
_ σημασίας πολυ ευρυτε
και πολιτικου,
ρης άπ' αύτή πού προσπαθεί να του .
άποl>όσει ή αtσθητική, οι 'Έλληνες
κινηματογραφόφιλοι μόλις τα τελευ
ταία χρόνια &ρχισαν να ψελλίζουν το
άλφαβητάρι τ'ίjς στοιχειώl>ους κινημα
τογραφικ'ίjς αtσθητικ'ίjς πού, ώστόσο,
άποτελεί προϋπόθεση για μια πληρέ
στερ·η κατανόηση προβλ·ημά.των, σό-.ν
αύτα ΠΟ\J Οίγει δ Κριστιαν Ζιμμερ στο
" Κινηματογράφος και Πολιτική ".

�

Π ολύ φοβούμαστε πώς τουτο το έξαι
ρετικα ένl>ιαφέρον βιβλίο Θα γίνει
χρήσιμο γιά -. ,,uς 'Έλληνες μετα άπό
μια Ι>εκ,;:ετία άφου στο μεταξύ, δπως
έλπlζουμε, ή έλληνόγλωσση κινηματο
γρ �φι,χή βιβλιογραφία πλου; ισθεί �έ
,
, κρικους ανα
τους ελλείποντες βασικους
μεσα στή " Γλώσσα του Κινηματογρά
φου " του Μαρτέν και σε τουτο το
" μετακινηματογραφικό " Ι>ο κίμιο.
'Ακόμα, δ 'Έλληνας άναγνώστης Θα
πρέπει νά. 'χει μια κάποια έξοικείωση
μέ τον προβληματισμό του Λακάν , του
Μπάρτ , του Μπατάγι, του 'Αλτουσέρ ,
και γενικότερα μέ τή l>ομική γλωσσο
λογία και ψυχανάλυση. Θα πρέπει άκό
μα νά. 'χει l>εί μέρος τουλάχιστον τών
πάρα πολλών ταινιών στις δποίες πα
ραπέμπει δ Ζιμμέρ και νά. 'ναι σε θέση
ν' άζιολογήσει τις συχνα πάρα πολύ
1 04

μέ iδιαίτερη χαρά, δημοσιεύουμε παρακάτω μιά έξαιρετικά
κατατοπιστική άνάλυσ1ι καi κριτική παρουσίαση πού κάνει ό
Βασίλης Ραφαηλίδης γιά ίiνα πάρα πολύ ένδιαφέρον βιβλίο
μέ τό μάχιμο θέμα " Κινηματογράφος καi Πολιτικ11 " . Ή
εκτασή της δέν έπιτρέπει τήν παρουσίαση κι άλλων βι βλίων.
Περισσότερα, στό έπόμενο τεϋχος Γενάρη - Φλεβάρη 1 977.

παράξενες προτιμ·ήσεις του μέ �ά.ση
τις θεωρητικές του άπόψεις.
'Όλες αύτές οι έλλείψεις καθιστουν τήν
άνά.γνωση του βιβλίου αν δχι προβλη
μαηκή τ;ο �λάχιστο Ι>ύσκολη ., rεγονός
π?υ; Ι>έ θα τ;ρεπε , ωστό �? · ν αποθαρ
1
ρυνει τον αναγνωστ·η
. ΑJ,λωστε, τό
'ί l>ιο συμβαίνει και σ' δλους τούς τομείς
τ'ίjς θεωρψικ'ίjς �ρευνας στήν Έλλάl>α,
τ y-ονίμως , ύπ,ολειπόμενη άπ' τήν
1 τουλαχι
�
1
Ευρωπη
κατα μια εtκοσαετια
στον.
Ό 'Έλληνας άναγνώστης ϊσως ένοχλη
θεί και άπ' τον έκλεκτικισμό του συγ
γραφέα : Στο βιβλίο του συνωθουνται
δ Μά.ρξ, δ Φρόυντ, δ Λακάν, δ Μπά.ρτ,
δ Μπατά.γι , δ Σάρτρ , δ Μέτς, δ 'Αλ
τουσέρ , δ Μά.ο - στον δποίο φαίνεται
να πρόσκειται πολιτικα δ Ζιμμερ και μια Ι>εκά.δα &λλοι , ).ιγότερο γνω
στοί.
'Ωστόσο, αύτό πού ένl>ιαφέρει έl>ώ Ι>έν
είναι ή �λλειψη σαφους θέσεως. Γιατι
δ έκλεκτικισμός του Ζιμμέρ , άνά.μικτος
μ' ενα νιόφαντο είl>ος tl>εαλισμου πού
ξεκινά άπό το νεανικό :Μ αρξ για να
φτάσει στο στρουχτουραλισμό και τή
νεοψυχανά.λυση , εχει τουλάχιστον τό
μεγάλο π �οσ?ν να συ�οψίζει έ:ξοχι;ι κα,ι
περιεκτικα τις πιο σuγχρονες και πιο
προωθημένες άπόψεις για το έπίμαχο
θέμα τ'ίjς " κινηματογραφικής λειτουρ
γικότητας ". Κι άκόμα, να μπολιάζε ι
στον κεντρικό θεματολογικό του &ξο
να - το νόημα τ'ίjς πολιτικ'ίjς στον κι
νηματογράφο - θέσεις πού σχετίζον
ται μέ τό παλιότερο τ'ίjς λειτουργικό
τητας πρόβλημα τ'ίjς " κινηματογραφι
κ'ίjς tl>ιαιτερότητας ", ή συζήτηση γύρω
άπ' τό δποίο l>έν �χει λήξει άκόμα.
'Όμως, στο πρόβλημα τ'ίjς tl>ιαιτερότητας
προσl>ένεται άναγκαστικα δλόκληρη ή
παραl>οσιακή κινηματογραφική αtσθη
τικ·ή, κυρίως αύτή του Μπαζέν. 'Έτσι ,
το βιβλίο του Ζιμμέρ γίνεται ενα είl>ος
πανl>έκτη τ'ίjς κινηματογραφικ'ίjς αtσθη
τικ'ίjς μέ έξαιpετικα ένl>ιαφέρουσες προ
εκτάσεις στο · � μετακιν·ηματογραφικό "
προβληματισμό. 'Απ' τήν &ποψη αύτή
τουλάχιστον, μπορεί ν' άποl>ειχτεί κάτι
παραπάνω άπό χρήσιμο για τον "Ελ
ληνα άναγνώστη . Ό δποίος, σημειωτέον,
Ι>έ Θα πρέπει να ένοχληθεί άπ' τήν
άλλαγή του γλωσσικου ίίφους στο Ι>εύ
τερο μισό του βιβλίου, πού σίγουρα ό
φείλεται στήν ίίπαρξη δυο μεταφραdτών
άπό τούς δποίους έκείνος πού μετά
φρασε το πρώτο μισό (Ι>έν ξέρουμε
ποιος ) !:κανε μια έ!ξοχη δουλειά..
<

Σύμφωνα μέ τήν τρέχουσα, και μάλ
λον έκχυl>αϊσμένη &ποψη , πολιτικός
είναι δ κινηματογράφος έκείνος του
δποίου τα θέματα άναφέρονται σέ μι
κρα η μεγάλα γεγονότα πού ή 'Ιστορία
η ή ι�τ�ριογραφία τα χαρακ;ηρίζει
"
πολιτικα. Ωστόσο, οπως
σωστα τον.ί
ζει δ Ζιμμέρ, ύπά.ρχει πολιτική παντου
δπου ύπάρχει σχέση έξουσίας - ύποτα
γ'ίjς, π.χ. σε μια έξουσιαστική έρωτική
σχέση . 'Έτσι , πολιτικός ε!ναι δ κινημα
τογράφος σχεl>όν στο σύνολό του, άκό
μα κι δταν προσπαθεί να κρατηθεί στα
δρια ένός θεάματος πού άπό πρώη
ματια Ι>έ φαίνεται ν' άποl>εσμεύει νοή
ματα. Ί'ούτ·η άκριβώς ή άπόκρυψη του
νο·ήματος είναι ·μιά πράξη πολιτική ένώ
ή προσπάθεια, άπ' τή μερια του θεατ'ίj,
να βρεί τα α'ίτια της άπόκρυψ·ης ε!ναι
μ �α άποτελεσματι:;" &σ,χηση �τό " στο
χα ςεσθαι τ;ο).ιτικ� ϊ ·,, Εν παση περι
πτωσει, αυτό που εχει σημασία δέ•J
ε!ναι δ χαρακτηρισμός μιάς ταινίας
σαν πολιτικ'ίjς - άφου l>έν ύπάρχει ε!
Οος πολι.τικ·Ι} ταινία " κατιΧ. τΟ άστυ
νομική ταινία " κ.λπ. - άλλα το π ο λ ι
τ ι κ ό
Ι> ι ά. β α σ μ α μιάς δποιασl>ή
ποτε ταινίας. Συνεπώς, δ πολιτικοποιη
μένος θεατ·Ιjς �!ναι �Ι>ύνατο να �ήν άν �
τιμετωπίσει με κριτ·ηρια πολιτικα, κατα
το μάλλον και ·ί)ττον, μια ταινία. Ί'ό
πρόβλ·ημα μπαίνει για τον άπολιτικο
ποίητο η συγχυσμένο πού Θα πρέπει να
έξοικειωθεί στο πολιτικό Ι>ιάβασμα "
του φιλμ (�στε να άποχτ·ήσει τό πλ'ίjρες
νόημά. του δ δρισμός του Φραντς Φα
νόν σύμφωνα μέ τον δποίο πόλιτικο- .
ποιώ σημαίνει άφυπνίζω τό πνευμα " .
Πώς, λοιπόν, θ' άφυπνισθεί δ όκνηρός
άπολιτικός δταν τουτο τό καθ'ίjκον δ
κινηματογραφιστής τό μεταθέτει στο
θεατή τ'ίjς τα�νίας του ; Καταρχήν μέ
τήν άπόρριψη τ'ίjς άχρονικότητας άπαν
τάει δ Ζιμμέρ : Κάθε φιλμ πρέπει να
παραπέμπει στο έl>ώ και τώρα " κατα
το μπρεχτικό αϊτημα, �στω κι αν τό
πρώτο έπίπεl>ο τ'ίjς μυθοπλασίας !:χει
�να σαφ'ij χρονικό προσl>ιορισμό σέ
χρόνο άόριστο, παρατατικό η ύπερσυν
τέλικο. Ό χρόνος του σινεμα πρέπει
νά. 'ναι πάντα δ ένεστώτας τουλάχιστον
στο πέρα άπ' τή μυθοπλασία έπίπεl>ο
του νοήματος. ('Άλλωστε και το κοί
ταγμα μιάς ταινίας ε!ναι μια πράξη
πού τελείται μόνιμα στον ένεστώτα ) .
'Αλ),α ή άπόρριψη τ·ίjς άχρονικότητας
ε!ναι καταρχήν Ι>ουλεια του l>ημιουργου,
πράγμα πού δ Ζ ιμμέρ τό άντιμετωπίζει
μάλλον σα Ι>εl>ομένο. ΕΤναι γεγονός πώς
0

0

«

«

«

δ άφυπνιστικός κινηματογράφος &σχε
τα άπ' τή συγκεκριμένη Θεματολογία
του, εΙναι άl>ύνατο νά 'ναι έ:ργο άπολι
τικοu δημιουργοu. 'Όμως εΙναι έπίσ·ης
γ:_γονός ή ϋ r;α� ξ·� tδιοφυών δημιουρ
,
γων που, πολυ απεχουν από
τον πολι
τικό προβληματισμό. Σ' αύτή την περί
πτωση μόνο δ πολιτικοποιημένος Θεα
της Θά μποροίiσε νά διαβάσει πολιτικά
το φαινομενικά άπολιτικό φιλμικό κε:'.
μενο. Άλλ' έδώ ή άφύπνιση χάνει το
νόημά της άφοϋ δ θεατής εΙναι -ί]δη
άφυπνισμένος. Φαuλος κύκλος, άπό
τον δπο'ίο δέ μπορε'ί νG; ξεφύγει δ
Ζιμμέρ, πού φαίνεται νά �Ι.νει μεγαλύ
τερη άπ' οσο πρέπει σημασία στη δυ
νατότητα τ'ίjς τέχνης γιά πολιτικ-Ιj άφύ
πνιση, �-η στιγμΙJ μ�λιστα πού αύτ·Ιj
,
εΙναι μια δουλεια: επιπονη
που, πρέπει
νά γίνεται σ' ολους τούς τομε'ίς τοu έπι
στητοu χωρις ή έ:μφαση νά δίνεται στην
τέχνη. 'Όπως και νά 'ναι, το πρόβλημα
τ'ίjς πολιτικ'ίjς άφύπνισης δ/:ν εΙναι κι
νηματογραφικό, παρόλο πού σάν α'ί
τημα ύπάρχει και στον κινηματογράφrJ
άλλά μόνο άπ' τήν πλευρά τοu δημιουρ
γοu στο έπίπεδο τόσο τ'ίjς καθημεριν'ίjς
του πραχτικ'ίjς, πού Θά 'ταν δυνατό
νά έrτικαθορίσει τη δουλειά του, 8σο
και τ'ίjς 'ίδιας τ'ίjς δουλειας του.
Ό Ζίμμ/:ρ θίγει χωρις ν' άναλύει αύτά
τά ';' ροβλ·ήματα, κ�ι στρέφει ;ην προ �
,
σοχη του σχεδόν αποκλειστικα σε μια
άνελέητη κ�;τικη τ'ίjς παρ �δο σιακ-ίjς
,
, η άσκηση
_
αισΘητικης.
Ομως, καΘως
αύ τ'ίj_ς τ'ίjς ,πάρα πολύ σωσ�'ίjς κριτικ'ίj �
τελειται αναγκαστικα, στην περιοχη
τ'ίjς ιδεολογίας θά 'ταν δύσκολο νά με
τατεθε'ί στην περιοχη τ'ίjς πραχτικ'ίjς
πού 'ναι δ κύριος χώρος τ'ίjς πολιτικ'ίjς.
Ό συγγραφέας , 8πως κι 8λοι οί στρου
χτcυραλιστές, φαίνεται νά πιστεύει πώς
μιά σωστη και άκριβης άνάλυση στην
περιοχή τ'ίjς ιδεολογίας, πάνω σέ εύ
κολομεταχείριστα μοντέλα άποτελε'ί προ
ϋπόθεση τ'ίjς πετυχημένης δράσης.
·Αν θεωρήσουμε την πολιτική σάν κα
ταλύτη γιά μιά Θεώρηση ·lj άναΘεώρηση
τ'ίjς παραδοσιακ'ίjς αtσθητικ'ίjς τοϋ κι
νηματογράφου, θ' άντιμετωπίσουμε r
σως περισσότερο άποτελεσματικά τό
βιβλίο. 'Αλλά στ·Ιjν περ ίπτωση r>:ύτη
θά 'χουμε νά κάνουμε μ' ενα άκόμα βι
βλίο κ �νηματογρ � φικ'ίj� α�σθητικ'ίjς t;έ
χαλαpους δεσμους με την πολιτικη,
πράγμα πού Θά δυσαρεστοuσε πιθα
νώς τό συγγραφέα του πού μοιά
ζει νά π �στεύει π�ς δ κινημ�τογp�φος
, ,
μπορει_ να γίνει στ αληθεια
οπλο επα
ναστατικό, σχεδόν στην κυριολεξία.
Δυστυχώς καl γι' αύτόν και γιά ολους
τούς διανοούμενους, τά οπλα - οπλα
π�ραμένου� πρό7 τό παρόν άνα�τικ<7 ταστατα. Αγνοωντας , λοιπόν, την ου
σιαστικά άνύπαρχτη " έπαναστατικό
τητα " τοϋ βιβλίου Θά περιοριστοϋμε
στην " α!σΘ·ητικότητά " του. ομίζου
με πώς εΙναι δ προσφορότερος η;όπος
προσέγγ ισής του και δ λιγότερο έπι
κί�δυνος; Ί-Ι α!σθητική ·Ιj ταν καl εΙν�;
παντα α;; ί�δυνη , και_ �, λαχιστότατα η
,
καθόλου ανατρεπτικη , .
' Η παραδοσιακη α!σθητική, ριζικά καl
άνίατα μεταφυσική στη βάση τ·ης, έ:χει
δώσει στό Θ έ α μ α πλ·ήρη αύτονομία :
Τό Θέαμα εΙναι μιά αύτάρκης καl έρ
μητικά κλειστή δλότητα μ/: νόμους δ>.-

κούς της και αύτοφυε'ίς, 8που ή άπόλυ
τη προτεραιότητα δίνεται στις α!σΘή
σεις, και συνακόλουθα στά αισθήματα,
κι 8χι στη νόηση. Ό καλλιτέχv-ης εΙναι
τόσο πιό μεγάλοι;. οσ? έντονότερα α!σθ 
, ασθενεστερα
�
,
νεται και "ισως οσο
στοχα
ζεται. 'Έχουμε νά κάνουμε έδώ μέ μιά
άντίληψη καθαρά Θρησκευτικ'ίjς τάξης
8που, δηλαδη , ή τέχνη λειτουργε'ί σάν
ύποκατάστατο κάποιας Θρησκείας τ'ίjς
δποίας λειτουργός και lεrέας εΙναι δ
Θεόπνευστος καλλιτέχνης, πού δημιουρ
γε'ί έκ τοίi μη 8ντος, κατά άπομίμηση
τοu Θεοϋ. Φυσ; κά, ενας τέτο �ος κ �λλιτέ �
,
χνης διαθετει
ικανότητες πανω από τ
άνθρώπινα μέτρα.
'Απ' τη μεριά τοu δέκτη , ή έπικοινω
νία μέ τό δημιουργό γίνεται σά μετάCHRISTIAN ZIMMER

Τό ξώ φ υλλο τής σημα ν τικ ή ς μελέτης
το ύ Γάλλ ο υ σ υγ γραφέα Κριστι ά �ι Ζιμ 
" Κινηματογράφος κα ί Π λ ιτική "
μέρ
ο

ληψη, έ•ιώ ·ή ψυχαγωγία, Ε:ννοια μετα
φυσικά βεβαpυμένη άλλά και παραπλα
νητική, στηρίζεται έξολοκλήρου στην
άναγκαιότητα, την άθωότητα και τη
νομιμότητά της : Ή ψυχαγωγία εΙναι
άναγκαία (πόθεν αύτη ή άνάγκη ; ) εΙ
ναι άθώα (άνυστερόβουλη ) εΙναι νόμι
μη (καταξιωμένη ) . Μ' &λλα λόγια
ύrτάρχει μιά ψυχαγωγία καθεαυτήν,
α!ώνια καl παγκόσμια συνιστώσα τ'ίjς
εύτυχίας , πού λειτουργε'ί σάν καταπραϋν
τικό και βάλσαμο. Πού σκοπός της δη
λαδη εΙναι ή ϋπνωση και 8χι ή άφύπνι
ση , πού 'ναι τό βασικό αίτημα τοu πο
λιτικοu κινηματογράφου.
Ειδικά στό σ'νεμά, δ κίνδυνος νά μπε'ί
μπροστά δ πραϋντικός μηχανισμός τ'ίjς
γοητείας εΙναι πάντα μεγάλος. Γιατι
στην κινηματογραφική εικόνα άληθινό
καl άληθοφανές εΙναι εννοιες συμμετρικά
δμόλογες, 8πως τό άντικείμενο και
το ε; 'ίδωλό του στόv καΘF έφτη. 'Ό μως,
" ε!κόνα τοu πραγματικοu " και " πρα
γματικό " σ/: καμιά περίπτωση δ/:ν
εΙναι ταυτόσημα η σχεδόν ταυτόσ·ημα.
Ή οποια άξία τ'ίjς εtκόνας συνίσταται
στή δυνατότ·ητά της νά δημιουργε'ί &λ-

λες ε!κόνες στη φαντασία τοίi Θεατη καί
νά γίνεται έ:τσι κέντρισμα γιά τή λει
τουργία τ·ϊjς νόησής του. 'Ένα συγκε
κριμένο φιλμ δέ μεταδίδει " τό νόημα
τοu πραγματικαu " άλλά τό δικό του
νόημα, δηλαδη το νόημα μιας δομ'ίjς
πού 'ναι δημιούργημα μιας στοχαστι
κ'ίjς και στοχαζόμενης συνείδησης, αύ
τ'ίjς τοu δημιουργοu.
'Εντούτοις, ή κινηματογραφική ε!κόνα
σπανιότατα λειτουργε'ί σάν εναυσμα γιά
τό στοχασμό. Στην πραγματικότητα,
&λλωστε, δ θεατής πάει σινεμά 8χι γιά
νά στοχαστε'ί άλλά γιά νά βεβαιωθε'ί 8τι
δ κόσμος παραμένει πάντα τέτοιος πού
τόν ξέρει' οτι δέν κουv-ήθηκε οϋτε χ ιλιο
στό άπ' τή Θέση του, οτι οί άξίες του
παραμένουν αίώνι.ες ' ' . Πάει. γι , άνα
γνώριση .κα1. 8χι γι' άποκάλυψ·η . Κ' έ:τσι
ή ψυχαγωγία άποκαλύπτει τό πραγμα
τικό της νόημα και σκοπό · πού 'ναι
δ έφησυχασμός. 'Εντούτοις ή πραγμα
τικότητα πού διατείνεται πώς έκπροσω
πε'ί ή άναπαpάστασ·ή -της (ή ε!κόνα ) ,
κάθε &λλο παρά καΘησυχαστικη εΙναι.
'Άλλωστε, �ίγοι είν� ι αύτο� πού Θά
μ_:tυρο?σαν να κατανοησουν τη σημασία
της ρησης τοu Σάρτρ : " Τό πραγμα
τικό δ/:ν άφ-ηγε'ίται καμιά ιστορία. 'Α
πλώς ύπάρχει ". Και ή ϋπαρξή της
εΙναι συχνά τρομαχτική.
cc

Τό 8τι " δ χώ?ος της πραγματικότητας "
καl " δ χώρος της κινηματογραφικ'ίjς
πραγματικότητας " εΙναι χώροι άνε
ξάρτητοι πού άποχτοϋν μιά σχέση μόνο
ϋστερα άπό τήν πα?έμβαση μιας συνεί
δ·ησης πού Θεαται και στοχάζεται,
γίνεται φανερό και άπ' τό 8τι τά κινη
μ:ατογραφικά " ε'ίδη " προέρχονται άπό
άφαίρεση δεδομένων τ'ίjς πραγματικότη
τας κατ' έπιλογήν : Στη ζωη δέν ύπάρ
χει " γκαγκστερικη ζωη " ώστε αύτή
ν' άποτελέσει τό μοντέλο τοu είδους
" γκαγκστερική ταινία ". Διότι ύπάρ
χουν και γκάγκστερς οχι σεσημασμένοι,
τών δποίων ·ή νομιμότητα τ'ίjς δράσης
δέν άμφισβητε'ίται Π.χ. τά άφεντικά
η οι προικοΘ'ίjρες. Ό γκαγκστερισμός εΙ
ναι μαλλον τρόπος ζω'ίjς και 8χι περι
χαρακωμένο εΙδος ζω'ίjς, πού άφορα
μόνο μιά ε!δικη κατηγορία άρπακτι
κών.
Γιά νά ύπάpξει τό κινηματογραφικό
" εΙδος " πρέπει δ δημιουργός νά κά
νει ενα εΙδος ταξινόμησης καl διαχω
ρισμοu πράγfl;α πού, φυσι�ά, εΙν�ι μιά
,
,
καταφανερη επεμβαση
πανω στα δε
δομένα τ'ίjς πραγματικότητας. Τό πρό
βλημα εΙναι νά ξέρουμε μέ ποιά κ;�ιτή
ρια καl γιά ποιο λόγο γίνεται αύτός
δ διαχωρισμός κι άκόμα νά δίνουμε στό
Θεατη νά καταλάβει 8τι δ διαχωρισμός
ε'(ινε άπό :ο δημιουργό κα� δέν ύπάρχει
σα φυσικ·η, η κοινωνικ·η κατασταcrη .

'Όμως , μ αυτες τlς άπλοποιητικές
μεταθέσεις των δεδομένων τ-ίj ς πραγ
ματικότητας πού δ/: δείχνονται σάν
τέτοιες ( σά μεταθέσεις ) , τό θέαμα
καταντάει καθαρή ψευδαίσθηση πού σά
σκοπό έ:χει ν' άπαλύνει τούς φόβους τοϋ
Θεατ'ίj γιά τό πολύπλοκο και διαλεκτικά
άντιφατικό της πραγματικότητας, και
νά τον πείσει πώς τά πράγματα είναι
τόσο σαφ'ίj 8σο έμφανίζονται μέσα άπό
τη δομη μιας ταινίας πού άνήκει ξεκά
θαρα σ' ενα εΙδος. ΜΙ: την κατάταξη ,
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τήν κωδικοποίηση και τήν άπλοποίηση
άποκρύβεται και έξαφανίζεται τό νόημα,
πού θά μποροϋσε νά άποσπάσει κανεις
άπό τό στοχασμό πάνω στόν κόσμο κι
/\χι , βέβαια, άπό τή θέαση ένός κόσμου
π ού μας προσφέρεται γιά θαυμασμό 'ι)
τρομοκράτηση, πού παραλύει τή διά
θεση γιά δράση.
2.τό θέατρο ύΠάρχει μια εγγενής τάση
γιά φανέρωμα τοϋ νο·ήματος καl /\χι
γι' άπόκρυψή του, πού 'ναι ή τάσ·η τοϋ
κινηματογράφου. Διότι τό θέατρο λει
τουργεί έξολοκλήρου συμβατικά, καl
συνεπώς λιγότερο άλλοτριωτικά. Τό
θεατρικό εργο μας τοποθετεί άπέ
ναντι του καί, αν δέ μποροϋμε νά στο
χαστοϋμε, τό λάθος δέν εΙναι μόνο
δικό του. Τό κινηματογραφικο 1:ργο μας
θέλει μέσα του και, αν δl: μποροϋμε νά
στοχαστοϋμε, τό λάθος εΙναι έξολοκλή
ρου δικό του : 'Όντας ό θεατής ψευ
δαισθητικά, μέσα άπό τό μηχανισμό
τ'ίjς ψυχολογικ'ίjς προβολ'ίjς και ταύτι
σης, μέρος αύτ'ίjς τ'ijς δράσης εΙναι δύ
σκολο νά τή δεί στοχαστικά. Ό στο
χασμός προϋποθέτει τήν άπόσταση , και
ή άποστασιοποίηση στό σινεμά εΙναι
πάρα πολύ δύσκGλη δουλειά. 'Άλλωστε
ή σκην-fι εΙναι έξ όρισμοϋ και έκ κατα
σκευ'ίjς ίtνας μικρόκοσμος. Ί-1 δθόνη,
μέ τό πρός κάθε κατεύθυνση άνοιχτό
κάδρο της, θά μποροϋσε εϋκολα νά
συγχυστεί μέ τόν κόσμο, πού όμοίως
εΙναι άνοιχτός πρός κάθε κατεύθυνση .
Ό φαινομενολόγος 'Αντρέ Μπαζέν άν
τιλαμβάνονταν τόν κινηματογραφικό χώ
ρο φυγόκεντρα και οχι κεντρομόλα , /\πως
κατανάγκην εΙναι ό θεατ;>ικός. Κατά
τό Μπαζέν τά ρέοντα πλαίσια τοϋ κ�
νηματογραφικοϋ κάδρου εΙνα ι δυνατόν
νά προεκταθοϋν στό &πειρο, μέ σημείο
έκκίνησης τΥ,ν όθόνη πού γίνεται, ετσι,
κέντρο τοϋ Σύμπαντος. Πράγμα πού
μέ κανένα τρόπο δεν εΙναι δυνατό νά
πετύχει τό' σταθερό πλαίσιο τ'ίjς στα
θερ'ίjς " μπούκας " τ'ίjς σκην'ίjς.

�

Ί-1 δθόνη, λοιπόν
: εΙναι έ α ;ρ � τικά
παραισθησιογόνος. . Ομως , η,
αληθεια
τ'ίjς άληθοφάνειάς " της δεν εΙναι παρά
τό άποτέλεσμα τ'ίjς έξοικείωσής μας μέ
μιά σύμβαση, και συνεπώς μιά συνή
θεια άπό τήν όποια ό δημιουργός Ιtχει
ύποχρέωση νά μας βγάλει , δηλαδή νά
μας ξεβολέψει . 'Ωστόσο, /\χι μόνο δl:
μας βγάζει άλλά κάνει ο, τι μπορεί γιά
νά μας πλασάρει τό άληθοφανές γι'
άληθινό. " 'Ό,τι Ιtχει λεχτεί τρείς φο
ρες εΙναι άλήθεια ", λέει ό Λιούις Κά
ρολ. Κι ό κινηματογράφος, με τόν πολ
λαπλασιασμό τοϋ εtδώλου , μπορεί νά
πεί τό 'ίδιο πράγμα &πειρες φο;>ές. Ί - Τ
πλύση έγκεφάλου μπορεί ν ά 'ναι όλο
κληρωτική στό σινεμά.
Γιά τό Ζιμμέρ , εΙναι έπιτακτική άνάγ
κη νά άπαγκιστρωθεί ό κιν-ηματογρά
φος άπο τή ρεαλιστική του άγκύλωση.
ΕΙναι άνάγκη νά έπανεισαχθεί τό παρα
μυθένιο κ:χι τό δνειρικό, βασικά στοι
χεία τοϋ λα'ίκοϋ παραμυθιοϋ και τ'ίjς
λαϊκ'ίjς άφήγησης. Γιατι μόνο ό μύθος
πού δείχνεται σάν τέτοιος , χωρις ρεα
λιστικά καμουφλάζ, εχει τήν πλ·ήρη
δυνατότητα γιά τήν άποδέσμευση τοϋ
πλήρους νοήματος.
Στό παραμύθι , ό διαχωρισμός σε ε'ίδ·η
εΙναι δύσκολος . Σε μιά μυθική άφήyη106

ση, τό μιούζικαλ θά μποροϋσε νά συνυ
πάρξει μέ τό γκράν γκινιόλ, τό λογι
κό μέ τό &λογο , ή έξαίρεση μέ τόν κα
νόνα, τό γενικό με τό εtδικό. Παρόλο
πού ή κοινή λο γική άπεχθάνεται τις γε
νικεύσεις, ή γενίκευση άποτελεί προϋ
πόθεση γιά μιά πιό σωστή και σφαιρική
άντίληψη τοϋ κόσμου.'Ο μύθος δεν εΙναι
7;αρά ίtνα, γενικεϋο� μοντέt ο έ� ός κόσμου
απειροδιαστατου
οπου τα παντα συνυ
πάρχουν διαλεκτικά. Ό πραγματικός
ρεαλισμος εΙναι μυθικός, δπως &λλω 
στε διδάσκει ή λαϊκή τέχνη .
Μόνο μέσα σ' εναν τέτοιο όλοποιητικό μυθολογικό κινηματογράφο εΙναι δυνα
τό ν' άσκηθεί ή δραση· το ίδιο και τό
μυαλό : Τό μόνο πού μπορεί νά προσ
φέρει ό κινηματογράφος στο θεατή εΙναι
νά τοϋ διδάξει νά βλέπει κα! νά κατανοεί
τον κόσμο, δηλαδή νά τοϋ άσκήσει τ·fιν
δραση και τό νοϋ, νά τοϋ δξύνει τά έρ
γαλεία με τά όποία 1:ρχεται σε έπαφη με
τόν πραγματικό κόσμο. "Αν τό σινεμά
παραμείνει στό τωρινό έπίπεδο τοϋ
" όμοιώματος τ'ίjς πραγματικότητας "
δε θ' άποβάλλει ποτέ τό θρησκευτικό του
χαρακτήρ � κ� ι θά λειτουργ;ί δπως πε
,
ρίπου και τα θρησκευτικα Μυστηρια
πού μας φέρνουν κοντά στήν " άλήθεια "
γιά τήν όποια διψοϋμε άλλά μέ τήν
προϋπόθεση νά πιστεύουμε έκ των προ
τέρω crτήν έγκλωβισμένη σ' αύτά άλ·ήθεια.
"Αν ή άναπαράσταση τοϋ κόσμου δ ιά
τ'ίjς εtκόνας δέν κάνει τίποτα περισσό
τερο άπ' τό νά μας προσφέρει γιά θαυ
μασμό αύτό τόν άμετακίνητο κόσμο,
μέσα στόν όποίο καμιά έπέμβαση δέν
εΙναι δυνατή, τό θέαμα πού κατανα
λώνεται σά σκοπό Ιtχει τήν κατάπνιξη
τοϋ πόθου. 'Άλωστε , τό καθετ! πού
καταναλώνεται , καταναλώνεται σέ βά
ρος τοϋ πόθου κα! στο ονομά του. 'Έτσι
ό πόθος άδειάζει άπ' το περιεχόμενό
του και συνεπώς παύει νά 'ναι κίνητρο
γιά πλήρωση και άλλαγή, δη),αδη χάνει
τό έγγενές έπαναστατικό του νόημα.
Ζαλισμένος κα! μεθυσμένος άπ' τό νά
τραγουδας τή ζωή σου, ξεχνας πώς πρέ
πει νά την άλλάξεις. 'Η τέχνη πού πλ·η
ρώνει τον πόθο καl πού, έπιπλέον, δια
τείνεται πώς εΙναι έπαναστατική εΙναι
τό άποτελεσματικότερο οπ).ο στά χέρια
της άντίδρασης. 'Η τέχνη λειτουργεί
κατευναστικά μέσα άπό τον κατευνα
σμό τοϋ πόθου.
Ό έπαναστατικός κιν·ηματογράφος πρέ
πει νά κάνει τήν πραγματικότητα νά
φαίνεται μυθικη κι δνειρική, δηλαδή εν
τονα έπιθυμητή . Ή παραδοσιακη άλλά
κα! ή σύγχρονη κινέζικη τέχνη προσφέ
ρουν έδώ ίtνα πρότυπο.
·

'Όμως, όνειρικό και μυθικό δέ σημαί
νει όνειροποίηση και . μυθοποίηση τοϋ
πραγματικοϋ. Σημαίνει μόνο έπεξεργα
σία του σέ σχέση μ' αύτό πού θά μπο
ροϋσε νά 'ναι, σημαίνει διέγερση τοϋ
πόθου γιά νά γίνει αύτό πού πρέπει νά
γίνει κα! πού δεν εΙναι άκόμα. Τό " δεον
γενέσθαι " άποτελεί τόν άναγκαίο δρο
γιά ν' άποδεσμεύσε ι τό παραμύθι τό
νόημά του.
'Έτσι ό πόθος, μέσα άπό τη λειτουργία
της ορασης πού εΙναι σέ θέση νά ένερ
γοποιήσει τό στοχασμό, ξανακερδίζει
τά χαμένα του δικαιC:ψατα καl ή έπι-

θυμία γιά τό γκρέμισμα ;ο � χυδαίου
γύρω μας κόσμου γίνεται αναγκη έπι
ταχτική.
Ί-Ι κυρ ίαρχη tδεολογία φοβαται τ·fιν
έπαναστατικότητα τοϋ πόθου κα! τόν
άπαγορεύει έπιβάλλοντας νόρμες σκέ
ψης, στάσ-ης, συμπεριφορας. 'Ανάλο
γα πράττει κα! στό έπίπεδο τ'ίjς εκφρα
σ·ης : 'Απαγορεύει ίtνα είδος συναισθη
ματικ'ίjς φόρτισης, πού άναγκαστικά
Ιtχει ό συμπαραδηλωτικός προφορικός
λόγος μέ τήν έννοιολογικ·ή του πολυση
μία , και έπιβάλλει τήν ισοπέδωση μέσα
άπ' τ·η (( σωστη )) και γενιχα ισχύου
σα σύνταξη πού ύπηρετεί μόνο τήν κα
ταδήλωση . 'Έτσι, οι περιγραφές ούδε
τεροποιοϋνται ιδεολογικά κα! ή πλη
ροφορία δεν άποδεσμεύει πιά κανένα
νόημα : Περιγράφει λεκτικά τήν πράξη
χωρ!� νά τήν ;ρ ίνει , �ηλαδ-JΊ χωρ!ς νά
στοχαζεται πανω στη σ·ημασία της.
ΕΙναι μιά μέθοδος πάρα πολύ γνωστή
άπό τ!ς " άντικειμενικές " περιγραφές
των μαζικών μέσων έπικοινωνίας.
Βασικό καθ'ίjκον της " άληθιν'ίjς άρι
στερας " εΙναι νά προκαλέσει κατ'
άρχήν μιά ταραχή , καταστρέφοντας τη
στιλπνότητα τοϋ λόγου τ'ίjς κυρίαρχης
tδεολογίας. Σπέρνοντας τήν πνευματική
κα! συναισθηματικη άταξία στά ικα
νοποιημένα στελέχη τ'ίjς &ρχουσας τά
ξης, θά ένεργοποι·ήσει τόν πόθο κα!
σ' αύτά, και θ' άναστατώσει τις ήσυχες
'
συνειδ·ήσεις τους.
Ό Ζιμμέρ, και οχι μόνο αύτός, 6νειρεύε
ται την έπανάσταση σάν άποτέλεσμα
μιας άnοδιαρθρωτικ'ίjς δουλειας στό
έποικοδόμημα. Εrθε τά πράγματα νά
'ταν τόσο άπλά, εrθε οι σάλπιγγες τ'ίjς
Ίεριχοϋς νά έξακολουθοϋσαν νά γκρε
μίζουν τε[χ·η . 'Όμως, ίσως νά μήν !!χει
και έντελώς &δικο τουλάχιστο οσον
άφορα μιά μακρόχρονη δουλειά άποδό
μησης: Τό χτίσιμο γίνεται πάντα άπό
κάτω πρός τά πάνω, άλλά τό γκρέμισμα
πάντα άπό πάνω πρός τά κάτω. 'Όπως
και νά 'ναι, στό ύπάρχον τέλμα ή πα
ραπάνω πρόταση δέ στερείται σ·ημασίας ,
άλλά σέ καμιά περίπτωση δέ θά μπο
ροϋσε νά 'χει μιά μονιμότερη άξία.
'Όπως και στό λόγο , βασικό μέλημα
ένός έπαναστατικοϋ - άποδιαρθρωτικοϋ
κινηματογράφου, π,ού �έ θεατ� ι τόν
κόσμο τέτοιον που, ναι αλλα, που προ
σπαθεί νά ένεργοποι·ήσει τόν πόθο τ'ίjς
άλλαγ'ίjς του, εΙναι ή λειτουργικότητα :
'Η όποιαδήποτε άφήγηση άποκλείεται
νά μήν εΙναι ψέμα, άφοϋ εΙναι &ρθρωση
έπινοημένων σχέσεων. 'Επινόηση είναι
άκόμα, και ή άναπαράσταση σχέσεων
ύπαρκτών πού προϋπ'ίjρξαv τ'ίjς θεαμα
τοποίησής τους.
Κάθε έπινόηση εΙναι μιά κατασκευή καl
κάθε κατασκευή Ιtχει μιά λειτουργικό
τητα καθορισμένη άπ' τόν κατασκευQL
στή της. Σχέσεις έν λειτουργία ύπάρ
χουν,βέβαια, και στην πραγματικότητα
βασικά σ' αύτή . 'Όμως έκεί, οί σχέσεις
εΙναι μαλλον " βιολογικ'ίjς " τάξης, δη
λαδή δέν εΙναι σαφώς έμπρόθετες κα
τασκευές. Στό θέαμα δμως οι σχέσεις δέ
μπορεί νά 'ναι παρά συλλογιστικ'ίjς φύ
σ·ης : Κάποιος στοχάστηκε πάνω στίς
πραγματικές σχέσεις καί ltφτιαξε μιά
κατασκευή γιά νά τίς έρμηνεύσει κι
οχι νά τίς άναπαραστήσει, πράγμα πού

Ι>Ι: Θά 'χε σοβαρο νόημα. Στη φύση
και στην κοινωνία μπορεί, νά γίνει λό
γος γιά " ε!ναι ". Στο Θέαμα ομως ή
συζήτηση πρέπει νά περιοριστεί στη
σημασία των λειτουργιων πού στηρί
ζονται σl: συλλογισμούς, και συνεπως
ε!ναι δπωσΜ1ποτε στοχαστικ'ίjς τάξεως.
Μόνο έ!τσι δ θεατ-Ιjς Θά πάψει νά ξεπερ
νά.ει τά προβλήματά. του Ι>ιά της αt
σΘητικΊjς - l>ηλαΙ>η νά μην τά ξεπερνά.ει
άφοϋ αύτα �α ύφ(στανταL πάντα έ�
1
παραλυσει
κατω άπο τη\ γοητεία του
Θεάματος - και Θά ζητ·ήσει νά τά ξε
περάσει περισσότερο άποτελεσματικά
l>ιά τΊjς πολιτικ'ίjς.
Πρέπει δ Θεατης νά καταλαβαίνει πώς
το φιλμ ε!ναι μιά κατασκευη πού στη
ρ ίζεται στο στοχασμο πάνω στ·Ιj ζωη
κι δχι στην ϊl>ια τη ζωή. Και δ στοχα
σμος Ι>έ μπορεί παρά νά. 'ναι ύποκειμε
νικός, &ρα συχνά Ι>ιαβλ·ητός. Το οποιο
νόημα πού μπορεί νά. 'χει μιά ταινία
τ'ίjς το προσθέτει, κατά κάποιο τρόπο, .
ίtνας στοχαζόμενος &νΘρωπος και δχι
ή ζωή πού, βέβαια, l>έ μπορεί νά στο
χαστεί τον έαυτό της. ' Από την πραγ
ματικότητα l>έν άναl>ύεται " φυσιολο
γικά " κανένα νόημα. Ί -1 ζωη 1>έν
" άναβρύζει " νοήματα πGύ περιμένουν
το 1>ημιουργο συλλέκτη νά τά μαζέψει.
ΊΌ νόημα είναι το " προϊον " τ'ίjς στο
χαστικ'ίjς συνείl>ησης, ·ή δποία ομως έπι
καΘορίζεται άπο τό " ε!ναι " .
Ό έπίσημος λόγος , φορέας τΊjς έπίση
σημης tl>εο),ογίας, ε!ναι ριζικά καί δλο
κλη?ωτικά άντιl>ραστικός. Π ρέπει λοι
πόν, οπως καί ή εlκόνα, γιά νά φορτισΘεί
μl: νόημα, νά ύποβιβαστεί στο " βαθ
μό μηl>Ι:ν " κι άπο κεί νά άναχτεί στο
έπίπε/)ο πού θά θελήσει νά τον " δl>·ηγ·ή
σει ή στοχαστικη συνείl>ηση.

Ό

Ζιμμέρ, άντίθετα μέ τούς " έπίση
μους " σημειολόγους, πρεσβεύει πώς
δ κινηματογράφος Ι>έν ε!ναι οϋτε " λό
γος " οϋτε " γραφη " καί συνεπως
βρίσκεται κάτω, πέρα και πάνω άπό
τούς κώl>ικες έπικοινωνίας. Κατά την
&ποψη τ'ίjς Μαργκερίτ Ντυράς, πού την
υίοθετεί καί δ Ζιμμέρ, δ κινηματογρά
φος ε!ναι ή πλήρης άποl>ιά.ρθρωση τοu
δποιουl>ήποτε κώl>ικα έπικοινωνίας -\\ ,
ίσως, αύτο το ε!Ι>ος προκώl>ικα έπικοι
νωνίας ·οπου ή Ι!.ννοια βρίσκεται σ/: μιά
κατάσταση συνεχοuς κίνησης, συγκε
χυμένης κυκλοφορίας. Δέν ε!ναι γραφ·ή.
Είναι ή κατάργηση κάθε γραφ'ίjς. Δέν
είναι λόγος. Ε!ναι ή κατάργηση κάθε
λόγου. Ό κινηματογράφος ε!ναι, άπλά,
μιά κατευθείαν έπέμβασ·η στο έπίπεl>ο
τοu πόθου, τ'ίjς άνάγκης γιά /)·ημιουργία
στην πιο καθαρή της μορφ·ή .
1111
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συλλογιστικ·Ιj τοu Ζιμμέρ, πού προ 
σπαθήσαμε νά τη συνοψίσουμε παραπά
νω, ε"ίναι καθεαυτ-Ιj έ:ξοχ·η . Παραλεί
ψαμε πολλούς κρ ίκους Ι>ευτερεύουσας,
οπως νομίζουμε, σημασίας. 'Άλλωστε
θά. 'ταν άl>ύνατο νά συνοψιστεί σέ Ιtνα

σχετικά σύντομο κείμενο μιά τυπικό�
τατα καρτεσιανη, συλλογιστικ·η, , που
έκτείνεται σέ περισσότερες άπο τριακό
σιες σελίl>ες.
Ό κίνl>υνος πού έλλοχεύει γιά τον άνα
γνώστη ε!ναι νά π ιστέψει έξαιτίας άκρι
βως τ'ίjς έ:ξοχης l>ομ'ίjς των συλλογισμων
τοϋ Ζιμμέρ, πώς δ κόσμος μπορεί ν'
άλΜξει άρκεί ν' άλλάξει δ τρόπος μέ
τον δποίο συλλογιζόμαστε γι' αύτόν.
ΣΙ: μιά τέτοια φανταστικη περίπτωση ,
το συλλογιζόμενο δίτομο θά επαυε νά.
'ναι ταυτόχρονα ύποκείμενο και άντι
κείμενο τ'ίjς ' Ιστορίας, και , μ/: τη βου
λησιαρχία πού έξυπακούει ή πιό μον
τέρνα μορφη τοu παλιοu νεοΘετικισμοu,
δ στρουχτουραλισμός, στον δποίο άν·ή
κει καί δ Ζιμμέρ, θά έπανεγκαθίστατο ,
μπαίνοντας άπ' το παράθυρο, ίtνα ε!Ι>ος
ύποκειμενικοu tl>εαλισμοu. Παρά την
έ:ξοχη Ι>ουλειά. του, στη μελέτη ένος
Ι>ύσκολου προβλήματος τ'ίjς κινηματο
γραφικ'ίjς αtσθητικ'ίjς καί, ϊσως, παρά
τη θέλησ·ή του, φοβόμαστε πώς δ Ζ ιμ
μ/:ρ ρίχνει νερό στο μύλο τοu tl>εαλι
σμοu. Ό στρουχτουραλισμός, στον δ
ποίο πατά.ει δ Ζιμμέρ μέ το 'να πόl>ι μέ τό &λλο πατά.ει στό μαρξισμό και το
νεοφροUl>ισμο μαζί - ε!ναι &κρως γο·η
τευτικός στην άπλότητα και τη συλ
λογιστική του καθαρότητα. ' Αλλά πι
στεύουμε οτι δl>ηγεί κατευθείαν στά
σύννεφα, οπου μάταια προσπαθοuν νά
στηρίξουν μιά κρεμαστη σκάλα προς
τόν κόσμο. Ί-Ι άλλαγη τοu κόσμου , μl:
τρόπους πραχτικούς και στοχαστικούς
ισότιμα, γίνεται μέ μέσα γνωστά του
λάχιστον ά':ό τό 1 9 1 ? Ί -Ι σημαίνου
, &λλο παρα, l>ομαι
σα πp α-γ.τικη , , καθε
στικη ηταν τότε.
Αύτό Ι>έ σημαίνει, βέβαια, πώς δ στο
χασμός /)/: μπορεί νά έπικαθορίσει
;η , σηι-ι;αίν �υσα π �αχτική. , Σημαίνε_:
απλα πως η Ι>ουλεια στό έπιπεl>ο του
μοντέλου Ι>έν εύκολύνει άναγκαστικά
;η Ι>ουλε.;ά στό έπ �πε�ο τ'ίjς πράξης ,
εχτός κι αν !!χουμε να κανουμε μ/: μ·ηχα
νολογικl:ς η &λλες άνάλογες κατα
σκευές, οπου ε!ναι άl>ύνατο νά ύπεισέi.
θο �ν π � ρά.γοντες 1>υσκαθόρι�τοι άπό τ�
.
πριν, οπως
συμβαίνει κατα κανόνα με
τά κοινωνικά φαινόμενα. Π άρα πολ•)
συχνά δ στρουχτουραλισμός, δ υίοθε
τημένος άπό μιά μερίl>α τ'ίjς μαρξιστικ'ίjς
σκέψης , γίνεται εϋκολο &λλοθι γιά
όκνηρούς, παραιτημένους καί l>ειλούς .
"Αν τό σινεμά ε!ναι ή συνέχιση τ-ίjς πο
λιτικ'ίjς μ/: &λλα μέσα, κατά την εκφρα
ση τοu πρόωρα χαμένου μεγάλου Πολω
νοu κινηματογραφιστ'ίj 'Άντρτζεϊ Μούν:ι.,
το βιβλίο τοu Ζιμμέρ ε!ναι τό ξαναγρά
ψιμο τ'ίjς παλιiiς κιν·ηματογραφικ'ί', ς
αtσθητικ'ίjς μέ &λλους ορους, άλλ' Ι'.φ
άναγκαστικά λιγότερο tl>εαλιστικο·)ς.
'Ωστόσο, τοuτο τό ξαναγράψιμο Ιf.χε•. νά
προτείνει στη συνεχιζομέv-η συζήτησ·Ιj
γιά τ·Ιj λειτουργικότητα τοu κινηματο
γράφου πάρα πολλά ένl>ιαφέρυντα πράγ
ματα.
ΒΑΣΙΛΗΣ Ρ ΑΦΑΗΛΙΔΗΣ
"

ΣΤΟ ΝΕΟ .. ΘΕΑΤΡΟ" : ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΚΠΛΗΞΗ !

Ο Ι Α Γ Ω Ν Ε Σ Τ Ο Υ r r Θ"
'Από τήν πληθώρα τ&ν τιμητικ&ν
δημοσιευμάτων γιά τους άγ&νες το\)
"0'' άναδημοσιεύουμε τά παρακάτω :
Στήν τακτικιί στιίλη πνευματικοϋ καί
καλλιτεχνικοϋ έλέγχου " Ζητήματα καί
'Απόψεις " τοϋ " Ριζοσπάστη ", δη
μοσιεύτηκε στίς 19 τοϋ Μάρτη, μέ τιίν
ύπογραφιί Σ., σχόλιο μέ τόν τίτλο
" Σπίτια - μνημεία ".
Στιί ν ό.ρχιί γίνεται εύρύς λόγος γιά τό
ίστορικό σπίτι τοϋ Γιάννη Γρυπάρη
στιίν Καλλιθέα πού, δπως εlναι γνωστό,
ό ποιητιίς εlχε κληροδοτήσει στήν
'Εταιρία 'Ελλήνων Λογοτεχνών καί,
δημευμένο άπό τή Χούντα, ό.ρχισε νά
έρειπώνεται έπικίνδυνα.
« Τό ύπουργείο Πολιτισμοϋ καί 'Επι

στημών - καταλήγει τό σημείωμα 

συλλαμβάνεται νά ό.διαφορεί γιά τά
σπίτια - μνημεία τοϋ νεοελληνικοϋ πο
λιτισμοϋ, τι;ς νεοελληνικι;ς λογοτε
χνίας. Άς έπανορθώσει τό λάθος του
προσφέροντας τά οι'κονομικά μέσα γιά
τιί διάσωση τοϋ Γρυπάρειου τής Καλ
λιθέας. Τό σπίτι τοϋ Γρυπάρη μπορεί
νά χρησιμεύσει ώς ίfνα κέντρο πολιτι
σμοϋ στιίν Καλλιθέα καί ή ·Εταιρία
Έλλιίνων Λογοτεχνών, δπως είμαστε
σε θέση νά ξέρουμε, πολύ θά ι/θελε νά
συνεργαστεί μέ τό δήμο Καλλιθέας
γιά νά πάρει σάρκα καί όστά ή ίδέα».

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Εύθύς άμέσως, μέ τόν ύπότιτλο
" Τό Δημοτικό Θέατρο τιϊς Τρίπο
λης ", δημοσιεύεται στιί στιίλιι τό
παρακάτω σχόλιο :

',Ασφαλως πολλά &λλα κτίρια πού άπο
τελοuν ντοκουμέντα γιά την ιστορία της
λογοτεχνίας και τοu θεάτρου μας θά
κινl>υνεύουν νά έξαφανιστοuν άπο την
άl>ιαφ ορία των άρμοl>ίων τοu κράτους
μά /)/: ν τό ξέρουμε, οπως /)/:ν το γνω
ρίζει καί ή κοινη γνώμη.
Τό άξιόλογο περιοl>ικο " Θέατρο " Ι>ί
νει σωστη μάχη αύτο τόν καιρό γιά τη
σωτηρία τοϋ " Μαλλιαροπούλειου " Ι>η
μοτικοu θεάτρου τ'ίjς Τρίπολης, πού
γλύτωσε άπό τά Ι>όντια τοu χάρου στη
Ι>ιά.ρκεια της μαύρης έπταετίας.
"Ας συγχαροuμε πρωτα τό σημερινό
l>ημοτικό συμβούλιο της Τρίπολης πού
Ι!.σπευσε νά άκυρώσει άπόφαση τοu
προηγούμενου χουντικοu l>ημοτικοu συμ
βουλίου γιά την κατεl>ά.φιση τοu !στο
ρικοu κτιρίου.
Τά rι>ια θερμά συγχαρητήρια άπευθύ
νουμε καί στόν έκ1>6τη και Ι>ιευθυντη
τοϋ περιοl>ικοu κ. Κώστα Νίτσο, για
τί !!κανε άπό τίς σελίl>ες τοϋ " Θεά
τρου " γνωστό στο Πανελλήνιο τόν
κίνl>υνο πού άπείλησε καl άπειλεϊ το
άρχιτεκτονικό και θεατρικό μνημείο της
Τρίπολης, καθώς καί γιά τον άγώνα
του νά ξυπνήσει το ένl>ιαφέρον των άρ
μοl>(ων κρατικων ύπηρεσιων γύρω άπο
τό θέμα.
Τό κράτος πρέπει νά έπέμβει άμέσως.
Ε!ναι λυπηρο οταν ή έπαρχία ύποφέρει
άπό �λλειψη θεά.τρων νά άφήνουμε νά
άπογκρεμίζονται δσα ύπάρχουν !
Σ.
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Τό ταχυδρομείο τοϋ " Θ " ftτανε πάλι πλούσιο. Κ' ένδιαφέρον. Ή πληθωρικ:1i , δμως ,
ϋλη τοϋ τεύχους κατάντησε . . . άπαγορευτικ:η γιά τη δημοσίευσi1 του. Περιοριζό
μαστε σ' eνα γράμμα έκ:παιδευτικ:οϋ, πού προσκομίζει στοιχεία γιά τη σαραντά
χρονη θεατρικ:η δραστηριότητα μαθητG:ιν κ:αί Δασκάλων στην Άναργύρεια κ:αί
Κοργιαλένεια Σχολη τG:ιν ΣπετσG:ιν. ΕύτυχG:ις, κ:αί τά γράμματα πρός τό " Θέατρο "
δέν εΙναι έπικ:αιρικ:ά. Θά 'χουν τό ίδιο ένδιαφέρον κ:αί στό έπόμενό μας τεϋχος.

ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ : 40 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Δ ημοσιεύουμε εvχαρlστως τό γράμμα
τού φιλ6λογου καθηγητή Γ. Π. Σταμα
τlου, μέ τόν ένδιαφέροντα άπολογισμό
τού μαθητικού θεάτρου τής 'Αναργύ
ρει ι 5 καί Π�ργιαλένειας Σχ?λή� Σπε
τσων-άπορριπτοντας, φυσικα, τα " άνε
πlκαιρα ", " προνομιακά " καί τήν προ
σοχή " στά συμβαlνοντα έν 'Αθήναις " .
'Από l!ναν πρώτο συσχετισμό τών στοι
χεlων βγαlνει πώς, σέ διάστημα 40 χρ6νων, άνεβάστηκαν 23 έργα, σέ 33 άνε
βάσματα. 15 άρχαία Δ ράματα : Φιλο
κη/της ( 3), Οlδlπους Τύραννος ( 3),
Πέρσες (2), Α ίας (2),'Αντιγ6νη (2), Οl
δlπους έπί Πολωνώ ( 1), Αλκηστις ( 1),
Πύκλωψ (1). Πέντε Σαlξπηρ : 'Ιούλιος
Παίσαρ (2), Όνειρο (1), Χειμωνιάτικο
παραμύθι (1), Πορισλανός (1). Τρlα
νε6τερα ξένα έργα : Τσέχωφ (Βυσσι
ν6κηπος), 'Ανούιγ (Άντιγ6νη) καί . . .
Μοrι·ίs (Tlιe Lίon of Spαι·tα) ! Έπt
σης, δέκα νεοελληνικά.
Οί έπίφυλάξεις μας γι' αvτά εlναι πάρα
πολλές καί πολύ ζωηρές. 'Από τά πα
λι6τερα, προσπερνάμε Τσοκ6πουλο καί
ΠετροΧάρη. Tt χρειαζ6ταν, δμως, " Ό
δρκος τού πεθαμένου " - ή μεγαλύτερη
άποτυχlα τού νεοελληνικού θεάτρου; Παt,
γιατί τρ{α άνεβάσματα ΣπυροΜελa;
(Παπαφλέσσας 2, Ρήγας Βελεστινλής 1)
Καί τ' άποκορύφωμα : Tt δουλειά έχει
σ' l!να σχολειό ή, άνιστ6ρητη κι άντιπαι
δαγωγική, θεατρική έπιφυλλιδογραφlα
τού Γ. Ρούσσου; Καί τρlα άνεβάσματα !
Δέ φτάνα1> οί δυό " Μαντώ "; Καί τά
" !ΥΙεγάλα χρ6νια " άποπάνω;
'Ενδιαφέροντα εlναι τά στοιχεία γιά τήν
έπlδοση πολλών καθηγητών, μέ ζωηρ6τατες έπιφυλάξεις γιά τήν άνάμιξη
ένός-δυό στήν Τραγωδlα. Όπωσδ1/ποτε,
δικαιωματικά άι>αδεικι>ύεται . . . Πλώ
νης, ό κ. Βυρ. Πεσσές πού έκα�>ε 25
φορές σκηνικά ! Τό " Θ " θά προσπα
θήσι;� ν � �ε�θεί ;;άπ�ια φορά " Ιfέρ
σες η" ' Οιδιποδα άλα . . . ΣπετσιωταJ
�
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Α ΝΕΒΑΣΜΑΤΑ

'Σπέτσες, 14 Νοεμβρίου 1 9 7 6
'Αξιότιμε κ. Διευθυντά
Στο τελευταίο διπλό τείίχος τοίί μαχη
τικοίί περιοδικοίί σας, κάτω άπό τον
τίτλο " Γεύση άπ' τό φετινό μαθητικό
θέατρο " καταπιάνεστε κάπως άνεπί
καιρα, άλλά άπόλυτα δικαιολογημένα,
μl: τη θεατρικη παράδοση της Σχολης
Μωρα·tτ-η " την πιο σημαν-rικη rσως
στον τομέα τοίί πειραματικοίί μαβητι
κοίί θεάτρου " . ΔΙ: γνωρίζω, &ν δ συν
τάκτης τοίί όίρθρου ύπερβάλλει, πάντως
τά όνόματα των θεατρανθρώπων κ.κ.
Τάσου Λιγνάδη, Χρ. Σαμουηλίδη καί
1 08

τοίί έκλεκτοίί φίλου κ. Κώστα Γεωρ
γουσόπουλου άποτελοίίν έγγύηση καί
άπόδειξη της πληθωρικ'ίjς καί καλλι
τεχνικά άνήσυχης θεατρικ'ίjς δουλειiiς
πού γίνεται στο σχολείο αύτό.
'Ωστόσο, προβάλλοντας προνομιακά τη
Σχολη Μωρα·tτη, βάλατε στο περιθώριο
τά όίλλα σχολεία κολλεγιακοίί τύπου μl:
έξίσου πλούσια κ' rσως πλουσιότερη
θεατρικη παράδοση - δl:ν άναφέρομαι
στά δημόσια σχολεία, γιατί έκεί ή παρά
σταση θεατρικων έ:ργων έ:χει χαρακτήρα
περιστασιακό καί έξυπηρετεί σκοπούς
έξωκαλλιτεχνικούς τίς πιο πολλές φορές,
θέλω νά πω " έθνικούς " η φρονηματιστι�οός.
,
,
,
, ,
Και, φυσικα, αγνοησατε τη δικη μας
'Αναργύρειο και Κοργιαλένειο Σχολη
Σπετσων η μiiλλον τ-fιν ένταφιάσατε καί
την άπροσωποποιήσατε κάτω άπό τό
σχόλιο " tδιαιτ�ρα , τιμοίίμε τις θε��ρικl:ς
'
προσπαθειες
που γινονται σl: πολλα επαρ
χιακά γυμνάσια και σl: σχολεία τοίί
άπόδημου Έλληνισμοίί ". Λέω "φυ
σικά ", γιατί ή θέση τ'ίjς Σχολ'ίjς, ή άπο
μόνωσή της έ:ξω άπό τον πνευματικό
καί καλλιτεχνικό ύδροκεφαλισμό της
Πρωτεύουσας, την τοποθετεί μοιραία
πέρα άπό τό έπίκεντρο τοίί ένδιαφέ
ροντος καί τις δυνατότητες κάλυψης
των φορέων τ'ίjς ένημέρωσης καί δημο
σιότητας πού έ:χουν μόνιμα σχεδόν
στραμμένους τούς προβολείς των στά
συμβαίνοντα έν 'Αθήναις !
Θά 'θελα, γιά δική σας ένημέρωση,
- γιατί έ σ ε ί ς πρέπει νά ξέρετε - κι
&ν κρίνετε σκόπιμο, καί γιά την κατα
τόπιση των άναγνωστων σας, νά δε
χτε'ίτε μέ στορyfι ίtνα σύντομο θεατρικό
χρονικό της Σχολ'ίjς μας, πού φέτος
συμπληρώνει 50 χρόνια γόνιμης λει
τουργίας ιετος tδρυσης 1 927 ) .
Ή θεατρικη δουλειά πού γίνεται στην
'Αναργύρειο και Κοργιαλένειο Σχολη
Σπετσων (Α.Κ.Σ.Σ. ) δl:ν έ:χει πειρα
ματικό χαρακτήρα γιατι πιστεύουμε δτι
ίtνα σχολείο δl:ν εΙναι δ άρμόδιος χωρος
γιά θεατρικούς πειραματισμοuς, οi\τε ο ι
μαθητές ετναι τά κατάλληλα ένεργούμενα
των θεατρικων φιλοδοξιων των καθη
γητων - σκηνοθετων.
'Ανεβάζουμε κυρίως έ:ργα τοίί λεγόμενου
" κλασικοίί " ρεπερτορίου, έπειδή πρό
θεσή μας εΙναι - χώρια άπό τη μετάγ
γιση γν-ήσιας αισθητικ'ίjς συγκίνησης νά διδάξουμε στούς μα�ητl:ς και στο
κοινό μας ..η δομ·η καί τό ιδεολογικό
περιεχόμενο έ:ργων μl: μηνύματα δια
χρονικά. 'Έτσι, τό βάρος πέφτει στούς
τρείς μεγάλους τραγικούς ποι·ητές τ'ίjς
Έλληνικ'ίjς άρχαιότ-ητας (Αισχύλο, Σο
φοκλ'ίj και Εύριπίδη ) , στο Σαίξπηρ, τον

Τσέχωφ, τό Μολιέρο, τον 'Ανούιγ κ.όί.
'Ωστόσο, δέν άγνοήσαμε ο\5τε τό έλλη
νικό ρεπερτόριο. 'Ανεβάσαμε κατά και
ρούς Σπύρο Μελii, Γιωργο Θεοτοκii,
Γιωργο Ροίίσσο κ.όί. Τη σκηνοθετικη
γραμμ·fι καί τό i\φος της παράστασης
μας τά ύπαγορεύει, κάθε φορά, τό rδιο
τό έ:ργο.
'Άλλο γνώρισμα των θεατρικων έκδη
λώσεων τ'ίjς Σχολ'ίjς εΙναι δτι, έκτος
άπό τά έλληνόγλωσσα έ:ργα, άνεβά
στηκαν κατά καιρούς καί Ε:ργα γραμμένα
σl: άγγλικη και γαλλικη γλώσσα. Πρέ
πει άκόμα νά σημειωθεί δτι, γιά πολλά
χρόνια { 1 960 - 1 970 ) , ή Σχολ·fι άνέ
βαζε δυο έ:ργα (ενα τό Μάρτιο στο κλει
στό θέατρο της Σχολ'ίjς καί ίtνα τον
'Ιούνιο στο ύπαίθριο άρχαϊκό θέατρο,
στά πλαίσια των τριήμερων γιορταστι
κων έκδηλώσεών της ) και κινητοποι
οίίσε ίtνα μεγάλο άριθμό μαθητων πού
εμ�θαν στην r;ράξ;� τ θεατρικ�· δου
,
λεια και, μετα την αποφοιτηση
τους
άπό τό lδρυμα, έξελίχθηκαν σl: λαμ
προύς καλλιτέχνες ('Ιάνης Ξενάκης, Στ.
Ντουφεξ'ίjς, Κ . Καραγιώργης, Ντάνος
Λυγίζος κ.όί. ) .
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Καταγράφω τά κυριότερα έ:ργα πού άνε
βάστηκαν στη Σχολη και πού " σημα
δεύουν " τη μακριά θεατρικη παράδοσή
της.
1 933 ' Ιούνιος : Σοφοκλέους " Φιλοκτή
της " σl: σκηνοθεσία Τσούρ·η και μl:
πρωταγωνιστη τον Εύ. Σαββόπουλο.
'Επίσης, Σαίξπηρ " 'Όνειρο θεριν'ίjς νυ
κτός , , ισ1: γλώσσα άγγλικη καl πανελ
λήνια θεατρικ·fι πρεμιέρα, δπως μνημο
νεύει καl στ-fιν Ίστοpία τοίί Έλλ·ηνικοίί
Θεάτρου δ άείμνηστος Γιάννης Σιδέρης )
σέ σκηνοθεσία τοίί τότε 'Άγγλου διευθυν
τ'ίj της Σχολ'ίjς 'Ερρίκου Σλόμαν.
1 9311 Μάιος : Σαίξπηρ " Χειμωνιά
τικο παραμύθι ", σl: άγγλικ·fι γλώσσα,
μέ διδασκαλία Έρ. Σλόμαν.
1 93 5 Φεβρουάριος : Γ. Τσοκόπουλου
" Ό βασιλιάς της ρέγγας " καl Πέτρου
Χάρη " Πλούσιοι και Φτωχοί " , σl:
διδασκαλία 'Αρώνη.
1 93 6 Μάρτιος : Βασίλη Ρώτα " Νά ζ'ίj
τό Μεσολόγγι " σl: διδασκαλία τοίί λο
γοτέχνη καl μεταφραστη Δημ. Οικονο
μίδη.
� 938 Ίούν �ος : Ζαχ; Πα;;αντωνίου " Ό
σl: σκηνοθεΟρκος του Πεθαμενου
σία Δ. Ματσοuκη και σκηνογραφία τοίί
καθηγητ'ίj των Τεχνικων - καλλιτέχνη
Βύρωνα Κεσσέ.
1 948 'Ιούνιος : Σπύρου Μελii " Παπα
φλέσσας " σl: σκηνοθεσία Γ. Πιτσινοϋ
και σκηνοθεσία Βύρ . Κεσσέ.
1 949 ' Ιούνιος : Αισχύλου " Πέρσαι "
σέ σκηνοθεσία Μουνδρέα καl σκηνογρα
φία Χαραλαμπίδη.
1 950 'Ιούνιος : " Θυσία τοϋ 'Αβραάμ "
σl: σκηνοθεσία Μουνδρέα, σκηνικά Βύρ.
Κεσσl: καl μουσικη Μανιουδάκη.
1 95 1 'Ιούνιος : Στέφανου Δάφνη " Κα
τάδικος " σl: διδασκαλία Μουνδρέα και
Μίνου Κοκολάκη και μέ σκ-ηνογραφία
Β. Κεσσέ.
1 952 'Ιούνιος : Σοφοκλέους " Οιδίπους
Τύραννος " σl: σκηνοθεσία Μ. Κοκο
λάκη καl σκηνικά Β. Κεσσέ.

1 953 'Ιούνιος : Σοφοκλέους " Φιλοκτή
της " σε σκηνοθεσία Μ. Κοκολάκη και
σκ·ηνικά Β. Κεσσε.
"
1 954 'Ιούνιος : Σοφοκλέους " Αtας
σέ σχηνοθεσία i. Κοκολάχη και σκηνικά
Β. Κεσσέ.
1 955 'Ιούνιος : Σοφοχλέους " Οtδίπους
έπt Κολωνώ " σέ σκηνοθεσία Μ. Κοκο
λάκη καt σχηνικά Β. Κεσσέ.
1 9 .5 6 'Ιούνιος : Σοφοκλέους " 'Αντι
γόνη " σέ σκ·ηνοθεσία 'ΑΘ. Χιωτέλη καt
σκηνικά Β. Κεσσέ.
1 9 5 7 'Ιούνιος : Τ. Β. Morris " The
Lion of Sparta " σε σκηνοθεσία Ρ .
Web b . 'Επίσης Εύριπίδου " Κύκλωψ "
σέ σκ·ηνοθεσία Μαρ . Ρα'tζη .
1 958 'Ιούνιος : Σαίξπηρ " ' Ιούλιος Καί
σαρ " σέ άγγλικ·ίj γλώσσα.
1 960 'Ιούνιος : Σοφοκλέους " Οtδίπους
Τύραννος " σέ σκ·ηνοθεσία Ν. 'Αναστα
σόπουλου, χορογραφία Εύθ. Κουκούλη
καt σκηνικά Β. Κεσσέ.
1 96 '1 ' Ιούνιος : Σοφοκλέους " Φιλοκτή
της " σέ σκηνοθεσία
. 'Αναστασό
πουλου, χορογραφία Εύθ. Κουκούλη καt
σκηνικά Β. Κεσσέ.
1 962 ' Ιούνιος : Σοφοκλέους " 'Αντιγό
νη " σέ σχηνοθεσία Νίκου Άγκαβανάκη
και σκηνικά Β. Κεσσέ.
1 963 'Ιούνιος : Σοφοκλέους " Αlας " σέ
σΚ"ηνοθεσία Γ. Σταματίου και σκηνικά
Β. Κεσσέ.
1 964 'Ιούνιος : Εύριπίδου " 'Άλκηστις "
σέ σκ·ηνοθεσία Γ. Σταματίου, σκηνικά
Β. Κεσσέ καt μουσική τοϋ άρχιμουσικοϋ
Παν. Σαρρ'ij .
1 965 ' Ιούνιος : Σαίξπηρ " ' Ιούλιος Καί
σαρ " σέ σκηνοθεσία Γ . Σταματίου και
σκηνογραφία Β. Κεσσέ. ( Τά κοστούμια
παραχωρήθηκαν άπο το Θιασάρχη τοϋ
Λαϊκοϋ Θεάτρου Μάνο Κατράκη ) .
1 966 'Ιούνιος : Σοφοκλέους " Οtδίπους
Τύραννος " σέ σκηνοθεσία Δημ. Μακρ'ij
και σκηνικά Κεσσέ.
1 967 Μάρτιος : Γ. Ρούσσου " Μαντώ
Μαυρογένους " σέ σκ·ηνοθεσία Ίωάν.
Κανελλόπουλου και σκηνικά Β. Κεσσέ.
1 967 'Ιούνιος : Αtσχύλου " Πέρσαι " σέ
σκ·ηνοθεσία Ί . Κανελλόπουλου και σκη
νικά Β. Κεσσέ.
1 968 Μάρτιος : Σπ. Μελά " Παπαφλέσ
σας " σέ σχηνοθεσία Ί. Κανελλόπουλου
καt σχηνικά Β. Κεσσέ.
1 968 ' Ιούνιος : Ζάν 'Ανούιγ " 'Αντι
γόνη " σέ σκηνοθεσία Ί. Κανελλόπουλου
καt σκηνικά Β. Κεσσέ.
1 969 Μάρτιος : Γ. Ρούσσου " Μαντώ
Μαυρογένους " (έπανάλ·ηψη τ'ijς έπιτυ
χίας τοϋ 1 967 ) .
"
1 969 'Ιούνιος : Σαίξπηρ " Κοριολανος
σl: σΚ'ηνοθεσία Ί. Κανελλόπουλου καl
σκηνικά Β. Κεσσέ.
1 97 0 Μάρτιος : Σπ. Μελά " Ρ·ήγας Βε
λεστινλής " σl: σχηνοθεσία Ί. Κανελλό
πουλου καt σκηνικά Β . Κεσσέ.

1 9 7 0 'Ιούνιος : 'Άντον Τσέχωφ " Ό
Βυσσινόκηπος " σ/: σχηνοθεσία 'Ι. Κανελ
λόπουλου καt σκηνικά Β. Κεσσέ.
1 9 7 1 'Ιούνιος : Γ. Ρούσσου " Τά Με
γάλα Χρόνια " σl: σκηνοθεσία Γ. Στα
ματίου, χορογραφία 'Αθαν. Καραμπο
γιά, σκηνογραφία Δημ. Μακρ'Ϊj, μουσική

έπιμέλεια Εύστ, Π ολυχρονόπουλου καt
ένδυμασίες 'Έλλης Σολομωνί�ου - Μπα
λάνου.
Στο διάστημα 1 9 7 1 - 1 9 7 6 δέν άνεβά
στηκαν Ι:ργα μεγάλης διάρκειας και
πνοής, άλλά ή Θεατρική δραστηριότητα
τής Σχολής έξαντλήθηκε στήν παρου
σίαση προγραμμάτων έθνικών έορτών ,
8που δοκιμάστηκαν 8λες οι κλασικές
Θεατρικές φόρμες κι 8λα τά όπτικοα-

Βρούτος καί Παλπονρνlα. Παράσταση
" 'Ιούλιου Παlσαρα " Σχολής Σπετσών

κουστικά μέσα πού μπορεί νά διαθέτει
€.να κο�λέγιο διασκευή ;ι-οι,ημάτων και
διηγηματων σε σκl:τς και εικόνες, ταμ
πλώ βιβάν, συνδυασμος προβολής φω
τεινής εtκόνας καt μουσικής 'ι) τραγου
διών κ.λπ. ) .
Ή φετ �νή σχ� λική χρ ? νι � προ ? ιωνίζε �
ται πλουσια σε Θεατρικες εκδηλωσεις με
κορύφωμα τήν άναβίβασιν, στο τέλος
τών μαθημάτων , τΊjς Τραγωδίας τοϋ
Σοφοκλέους " Φιλοκτήτης " σl: διδα
σκαλία τοϋ ύπογρ �φοντο7 χα � γενικό
τερη καλλιτεχνικ·η εποπτεια του πρωτα
γωνιστή τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου Γρη
γόρη Βαφιά.
ΜΙ: έξαιpετική τιμή
ΓΙΩΡΓΟΣ Π . ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
Φιλόλογος - καθηγ·ητής, καλλι
τεχνικος ύπεύθυνος Α.Κ.Σ.Σ.
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ΣΤΡΑΤΦΟ Ρ Ν Τ !

ΣΤΟ

Ό κ. Πάνος Παραγιώργος, καθηγη
τής dγγλικής στό Πανεπιστήμ ιο 'Ιω
α�ι νl1ιω11, πού παρακολούθησε τό φε
τινό 170 Δ ιεθvές Συvέδριο Σαι ξπη
ρολ6γων, μίi.ς γράφει πώς ο/ μ6νες
εύρωπαϊκές χώρες πού δέν dντιπρο
σ..οπεύτηκαν φ έτος στό Στράτφορντ
ήταν ή 'Ελλάδα καί ή Άλβα�ι{α!
Ή γραφική γενέτειρα τοϋ Σαίξπηρ , το
Στράτφορντ - άπον - Αtηβον, ε!χε

μεταβληθεί, τήν τελευταία βδομάδα τοϋ
περασμένου Αύγούστου, σ/: πραγματικη
Μέκκα τών Σαιξπηρολόγων 8λου τοϋ
κόσμου. Πάνω άπο 200 σύνεδροι, κυρίως
καθηγητές άγγλικ'ijς φιλολογίας σέ διά
φορα πανεπιστήμια, άλλά καt &νθρωποι
τών Γραμμάτων γενικά, ε!χαν φτάσει
άπο τtς μακρινές πατρίδες τους γιά νά
πάρουν μέρος στο 1 7 0 Διεθνές Σαιξπη
ρικο Συνέδριο καt νά τιμ·ήσουν τον 'Άγ
γλο ποι·ητή πού τά έ:ργα του ι:χουν μετα
φραστεί μέχρι στιγμής σl: 86 γλώσσες
καt κατέχουν Ι:τσι τή δεύτερη Θέση στις
μεταφράσεις μετά τήν 'Αγία Γραφή.
Θέμα τοϋ συνεδρίου, πού γίνεται κάθε δυο
χρόνια, Ίjταν τή φορά αύτή, ή συγγρα
φική έξέλιξη τοϋ Σαίξπηρ κατά τά 4 - 5
χρόνια πού κάλυψαν το διάστημα άπο
τή συγγραφ·q τοϋ " 'Ερρίκου Δ' " μέχρι
τον " 'Άμλετ " ( 1 59 7 - 1 60 1 ) . Στο
πρόγραμμα περιλαμβάνονταν ένδιαφέ
ρουσες δμιλίες - άνακοινώσεις, άπ'
τlς δποίες σημειώνουμε : Τ. Ρ . Χίμ
παρντ (καθηγητή τοϋ πανεπιστημίου
Βα τ;, ρλώ τ�� Ό � τάριο ) " :Ερρίχος Δ'
και, Αμλετ · Χαινριχ Στραουμαν (Ζυ
ρ ίχη ) " Ό φοίνικας και ·ή χελώνα "
στά δραματικά συμφραζόμενα· Ε.Α.Μ.
Κόλμαν, (Σίντνεu ) " Δέν ύπάρχει ιδιω
τική ζωή " - Φάλσταφ· Ν. Τζ. Σάν
τερς (Τεννεσσ'ij ) " Ό άληθινος πρίγκη
πας καt δ ψεύτικος κλέφτης : δ πρίγκη
πας Χάλ καt ή άλλαγή τ'ijς ταυτότητάς
του '" τάνιελ Σέλτζερ (Πρίνστον ) " Ό
πρίγκηπας Χάλ καt ή άνάπτυξη τών
τραγικών ήρώων " · Μπράιαν Μόρρις
(Φλόριντα ) " Ό Βάγκνερ και το " ΜΙ:
το lδιο μέτρο '" Ρόμπερτ Σπηαίητ
(Κέντ ) " 'Η Χρυσίδα τοϋ Σαίξπηρ καt
ή Χρυσίδα τοϋ Τσώσερ '" Μάρβιν Σπέ
βακ (Μύνστερ ) " έες λέξεις μεταξύ
" Έρίκου Δ' " καt " 'Άμλετ '" Γκούν
ναρ Σγιέγκρεν (Λούντ ) " Ό " 'Άμλετ "
και ή δύναμη τών λέξεων '" Μπάρμπαρα
'Έβερεττ (' Οξφόρδη ) " 'Άμλετ : και
ρος γιά Θάνατο '" Τζών "Αντριους
(Σαιξπηρική Βιβλιοθήκη Φόλτζερ, Ού
άσιγκτον ) " 'Η κάθαρση στον 'Άμλετ ' "
'Άννα Παολούτσι ( Ν . 'Υόρκη ) " Ό
Χέγκελ και το έμπόδιο τοϋ σφετερισμοϋ
στον 'Άμλετ " .
'Ανάμεσα στούς συνέδρους ε(χαμε τή
χαρά νά γνωρίσουμε άνθρώπους, πού
τά όνόματά τους Ίjταν γνωστά άπο τά
δημοσιεύματά τους, οπως ·ή 'Αγγλίδα
καθηγήτρια "Ελεν Γκάρντνερ, πού Θεω
ρείται αύθεντία στον '1'.Σ. 'Έλιοτ, δ δια
κεκριμένος Γερμανός Σαιξπηρολόγος
Βόλφγκανγκ Κλέμεν, το ζεϋγος τών ' Ια
πώνων καθηγητών Όυάμα, πού έκδί
δουν στο Τόκυο περιοδικο διεθνοϋς κύ
ρους, εtδικο γιά τις μεταφράσεις ι:ργων
τοϋ Σαίξπηρ σl: ξένες γλώσσες, κ.&.
Ψυχή τοϋ συνεδρίου Ίjταν δ διευθυντής
τοϋ ' Ινστιτούτου Σαίξπ·ηρ καθηγητής
Τέρενς Σπένσερ, γνωστός γιά τά φιλελ
ληνικά του αtσθήματα, κι δ ύφ·ηγητής
ΣτάνλεU Ούέλς.
'Αξίζει νά σημειωθεί 8τι ολες οι εύρω
παϊκl:ς χώρες, συμπεριλαμβανομένης και
τ'ijς Τουρκίας, Ίjταν παροϋσες στο συνέ
δριο μέ άντιπροσώπους των, έκτος άπο
τήν 'Ελλάδα και τήν 'Αλβανία.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟ Σ
1 09

Ε Φ Η Μ Ε ΡΙ Σ Τ Η Σ Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ο Σ
Τ Η Σ ΕΛΛΗ Ν Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ

ΘΕΑΤΡΟ

ΑΛΛΑ ΕΦΤΑ ΕΚΑΤ. ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ

Στο ύπ' άριθ. 880 Β' τεuχος της 'Εφη
μερίδος της Κυβερνήσεως, της 5 /7 /76,
δημοσιεύτηκε ή παρακάτω ύπουργικη
άπόφαση :
'Αριθ. 89825
Περl αύξήσεως εις τον προUπολογισμον
τών 'Εξόδων τοu '"Υπουργείου Πολιτι
σμοu και 'Επιστημών οικον. ετους 1 97 6
.
ΎΠΟΎΡΓΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ
Ο
'Έχοντες ύπ' ϋψει :
α ) Το Ν. Δ /γμα 3 2 1 /69 "περι Κώδι
κος Δημοσίου Λογιστικοu".
β ) Τον Ν . 243 /75 "περl κυρώσεως τοu
Γενικοu Προuπολογισμοu τοu Κράτους
οικον. ετους 1 97 6" .
γ ) Την άνάγκην περαιτέρω ένισχύσεως
τοu Έθνικοu Θεάτρου, άποφασίζομεν :
Αύξάνομεν εις τον προU /σμον τών έξό
δων τοu 'Υπουργείου Πολιτισμοu καl
'Επιστημών τοu οtκον. ετους 1 9 7 6 ,
την π(στωσιν τοu φορέως 1 30 "Γεν.
Δ /νσις Πολιτιστικών 'Ύπqθέσεων" Κ.
Α. 2 3 7 5 "Έπιχορήγ·ησις εις Έθνικον
Θέατρον" κατα δρχ. 7 .000 . 000, ητοι
εις 8ρχ. 5 2 . 1 50.000 έν ο'υνόλ<ιJ.
1976
Έν 'Αθήναις τ'ίj 24 Ίουν(ου
Ό ύπουργος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΎ
ΑΥΞ ΗΣΕΙΣ 15

% ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ

Στο ύπ' άριθ. 1 022 Β' τεuχος της 'Εφη
μερίδος ;Υί ς Κυ�ερνήσεω � , της 1 2 /8 /76 ,
,
,
δημοσιευτηκε η παρακατω υπουργικη
άπόφαση :
Άριθ. 28424 /5835
Περl αύξήσεως άποδοχών, τοu έπl
σχέσει έργασ(ας ιδιωτικοu δικαίου Καλ
λιτεχνικοu προσωπικοu τοϋ Έθνικοϋ
Θεάτρου.
ΟΙ ΎΠΟΎΡΓΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Π ΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩ J ΚΑΙ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ
'Έχοντες ύπ' ϋψει . . .
6 . Το γεγονος οτι συντρέχει περίπτωσις
άδυναμ(ας ύπογραφης ειδικης συλλογι
κης συμβάσεως έργασίας δια τό κατω 
άποφασ(ζομεν :
τέρω προσωπικόν,
1 . Τά, ύπό . της ύπ' άριθ. 1 4989 /2220 /
2 2 . 3 . 7 5 άποφάσεως ήμών (ΦΕΚ 353 /
Β /2 8. 3. 7 5 ) ώς αϋτ·η έτροποπο ι·ήθη δια
της ύπ' άριθ. 1 9057 /3206 /25. 6 . 7 5
κοινης ύπουργικης άποφάσεως (ΦΕΚ
685 /Β' /27 . 6 . 7 5 ) , καθοριζόμενα ποσα
κατωτάτων δρ(ων καl άνωτάτων δρ(ων
μηνιαίων άποδοχών τοu Καλλιτεχνικοu
προσωπικοu τοu Έθνικοu Θεάτρου αύ
ξάνονται κατα ποσοστον 1 5 %, τοu έξ
ήμών Ύπουργοu Πολιτισμοϋ καl 'Επι
στημών έξουσιοδοτουμένου οπως καθο1Jο

ρ(ζη το ϋψος της άμοιβης τοu περl ou
πρόκειται πρQσωπικοu της έντος των,
δια της παρούσης, διαμορφουμένων δ
ρ (ων.
2. Κατα τα λοιπα έξακολουθοuν ισχύου
σαι αι διατάξεις τών παρ. 2, 3 της ύπ'
άριθ. 1 4989 /2220 /22 . 3 . 7 5 ύπουργικης
άποφάσεως ώς και της παραγράφου 2
της ύπ' άριθ. 1 9057 /3206 /2 5 . 6 . 7 5
τοιαύτης.
3. 'Η ισχύς της παρούσ-ης όίρχεται άπο
της δημοσιεύσεώς της είς την Έφ·ημε
ρ ίδα της Κυβερνήσεως.
Έν 'Αθήναις τ'ίj 1 0 Αύγούστου 1 9 7 6
ο ι ύπουργοl
Οικονομικών
Πρ. Κυβερνήσεως
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΎ
Γ. ΡΑΛΛΗΣ
Π ολιτισμοu καl 'Επιστημών 'Εργασίας
Κ. ΤΡΥΠΑ ΗΣ
Κ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ
1111 "Δι' άποφάσεως τοu Προέδρου τοu
Δ . Σ. τοu Έθνικοu Θεάτρου τακτο
ποιοuνται βαθμολογικα οι ύπάλληλοι
Ταραμπίκος Παναγιώτης,
Σταϋρος
Τζώρτζης καl Βασιλικη Δάλκου".

ΦΕΠ τεϋχ. Ν.Π. Δ . Δ . 193 /10

8 - 76
Θεοδω
ρακοπούλου, Προέδρου τοu Δ.Σ. τοu
Έθνικοu Θεάτρου, προάγονται έννέα
ύπάλληλοι τοu Γ Κλάδου Βοηθητικοϋ
Προσωπικοu, ώς κεκτημένοι τα νόμι
μα προσόντα " .
1111 " Δι' άποφάσεως τοu Ι.Ν.

-

ΦΕΚ τεϋχ. Π.Ν.Π.Δ.Δ., άρ. 82/5

-

4 - 76
" Δι' άποφάσεως τοu Δ.Σ. της Έθνι
κης Λυρικης Σκηνης, μονιμοποιοϋνται,
ι:)ς συμπληρώσαντες διετη εύδόκιμον
ύπηρεσίαν, οι ύπάλληλοι τ-ϊjς ΕΛΣ Γε
ώργ. Μ ιχαλακόπουλος καl Έμμ. Παπα
δόπουλος και, δι' όίλλων άποφάσεων,
οι άνωτέρω προάγονται, ώς κεκτημένοι
τας νομίμους προUποθέσεις " .
•11•

-

ΦΕΚ τεϋχ. Π.Ν. Π.Δ.Δ . , άρ. 80/1 4 - 76
•ΙΙι 'Η Ζωη Παναγιωτοπούλου τοu Γεωρ

γίου της Έθνικης Λυρικης Σκηνης, δ
Νικόλαος Παπάζογλου τοu 'Αθανασίου
και ή Τριανταφυλλια Πατσάρα - Ταλι
μανίδου τοu Εύστρατ(ου τοu Κρατικοu
Θεάτρου Βορείου 'Ελλάδος, οι Έμμα
νουηλ Κιτριλάκ-ης, Σταuρος Τζώρτζης,
Βασιλικη Πολυδωροπούλου - Χρυσάφη,
Γεώργιος Μακρόπουλος, Γκάτζιος Εύάγ
γελος καl Γεωργίου Παναγιώτης τοϋ
Έθνικοu Θεάτρου τακτοποιοuνται βαθ
μολογικά.
ΦΕΚ τεϋχ. Π . Ν. Π. Δ . Δ . , άριΟ. 2/8-1-76,
4/13-1-76, 9/17-1-76

ΛΥΡΙΚΗ
ΟΙ

ΣΚΗΝΗ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

ΣΤΗΝ ΕΛΣ

Στο ύπ' άριθ. 207 Α' τεϋχος της 'Εφη
μερίδος της Κυβερνήσεως, της 1 0 /8 /76,
δημοσιεύτηκε δ παρακάτω ύπ� άριθ.
404 Νόμος :

Περ! άποζημιώσεως τών έκ της ύπη
ρεσίας άποχωρούντων καλλιτεχνών καl
τεχνικών της Έθνικης Λυρικης Σκη
νης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΙ-ΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ψηφισάμενοι δμοφώνως μετα της Βου
λης, άπεφασ(σαμεν :
'Άρθρον 1 .
1 . Καλλιτέχναι καl τεχνικοί, άπασχο
λούμενοι εις την Έθνικην Λυρικ·)ιν Σκ·η
νην ύφ' οιανδήποτε σχέσιν έργασίας
_ ιδιωτικοu δικαίου, άποχωροuντες της
ύπηρεσ(ας δι' οιονδήποτε λόγον, πλην
βαρέος πειθαρχικοu παραπτώματος έπι
σύροντος ποινην άπολύσεως η καταδί
κης των δια τα ύπο των όίρθρων 2 1 6,
235, 236, 252, 3 7 5 καl 386 τοu Ποινι
κοϋ Κώδικος προβλεπόμενα άδικήματα,
δικαιοuνται άποζημιώσεως ώς άκολού
θως :
οι συμπληρώσαντες τούλάχιστον τριε
τη ύπηρεσ[αν εστω καl διακεκομμένην,
εχοντες, ομως, συνεχη ύπηρεσ(αν κατα
την τελευτα(αν πρό της λύσεως της
έργασιακης σχέσεως διετ(αν, δικαιοuν
ται άποζημιώσεως rσης προς τας άπο
δοχας δύο μηνών. Δια την ύπέρ την
τριετ(αν ύπηρεσίαν προστίθεται εις την
άνωτέρω άποζημ(ωσιν ποσον tσον προς
τας άποδοχας ήμίσεος μηνος δι' �κα
στον έπl πλέον ετος ύπηρεσ(ας, ούδέποτε
ομως ή ολη άποζημ(ωσις δύναται να .
ύπερβη τας άποδοχας δώδεκα έν συνό
λ<�> μηνών.
2 . Δια τον κατ' έφαρμογην της προη
γουμένης παραγράφου ύπολογισμον της
άποζημιώσεως αι μηνιαίαι άποδοχαl
τοu δικαιούχου λαμβάνονται rσαι προς
τον μέσον ορον τών τακτικών άποδοχών
αύτοu της τελευταίας διετίας.
3 . Έν περιπτώσει θανάτου τοu δικαιού
χου της ώς όίνω άποζημιώσεως διαρκού
σης της έργασιακης σχέσεως δ άποβιώ
σας σύζυγος καl τα τέκνα αύτοu δι
καιοuνται ταύτης κατανεμομένης μετα
ξύ των κατ' rσον λόγον.
'Άρθρον 2 .
Τ ο όίρθρον 1 3 τοu Ν . Δ. 401 3 /1959
καl ή δι' αύτοu κυρωθείσα ύπ' άριθ.
80 /1959 Πρiiξις Ύπουργικοu Συμβου
λίου καταργοuνται.
'Άρθρον 3.
'Η ίσχύς τοu παρόντος &ρχεται άπο της
1ης ' Ιανουαρίου 1 9 7 6 .
Ό παρών νόμος ψ·ηφισθεlς ύπο της
Βουλης καl παρ' ' Η μών σήμερον κυ
ρωθείς, δημοσιευθ·ήτω δια τ·ϊjς 'Εφημε
ρίδος της Κυβερν-ήσεως καl έκτελεσθή
τω ώς νόμος τοu Κράτους.
'Εν Άθ·ήναις τ'ίj 30 'Ιουλίου
1 97 6
Ό Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ Δ.
ΤΣΑΤΣΟΣ
οι ύπουργοl
Οίκονομικών, Πολιτισμοu-Έπιστημών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΎ Κ. ΤΡΥΠΑ ΗΣ

Έθεωρήθη καί έτέθη ή μι-:γάλη τοϋ
Κράτους σφραγίς.
'Εν 'Αθήναις τ'ί) 7 Αύγούστου 1 9 7 6
" Ο έπί τ'ίjς Δικαιοσύνης ύπουργός
ΚΩ ΣΤΑΝΤ! ΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΝ. ΠΑΛΛΑΝΤΙΟΥ

Στό ύπ' άριθ. 2 5 6 τεϋχος Ν. Π. Δ. Δ.
τ'ίjς 'Εφημερίδος τ'ίjς Κυβερν-ήσεως,
τ'ίjς 8 /1 0 /76, δημοσιεύτηκε ή παρακά
τω πράξη τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμοϋ
καί 'Επιστημών :
Διά τ'ίjς ύπ' άριθ. 53004 /6 . 1 0 . 1 9 7 6 ,
τοϋ 'Υπουργοϋ Πολιτισμοϋ
άποφάσεως
.
και 'Επιστημών, έκδοθείσ·ης κατά τάς
·διατάξεις τοϋ Ν. 400 /1 9 7 6 , τοϋ &:ρθρου
3 τοϋ Ν. Δ. 48 /1974, τΊJν ύπ' άριθ.
47966 /2 1 . 1 0. 1 9 74 ύπουργικήν άπόφα
σιν "περί διορισμοϋ τοϋ Μενελάου
Παλλαντίου, ώς μέλους τοϋ Διοικ·ητικοϋ
Συμβουλίου τ'ίjς Έθνικ'ίjς Λυρικ'ίjς Σκη
ν'ίjς" ( ΦΕΚ 1 086 /Β /26 . 1 0.1 974 ) καί
τήν άπό '1 6 Σεπτεμβρίου 1 9 7 6 ύποβλη
•θείσαν παραίτησιν τοϋ Μενελάου Παλ
λαντίου, έτροποποι·ήθη ή ύπ' άριθ.
47966 /2 1 . 1 0. 1 974 ύπουργική άπόφα
σις καί διωρ ίσθη δ Β ί κ τ ω ρ Μ ε λ α ς, ώς μέλος τοϋ Διοικητικοϋ Συμβου
λίου τ'ίjς Έθνικ·ϊjς Λυρικ'ίjς Σκην'ίjς άντί
τοϋ μέχρι τοϋδε Μενελάου Παλλαντίου.
Ό ύπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΟΣ ΤΡΥΠΑ ΗΣ

ΠΑΥΣΗ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΣΤΟ ΦΡΑΓΚΟ

Στό ύπ' άριθ. 1 54 Τεϋχος Ν . Π. Δ. Δ.
της 'Εφημερίδος τ'ίjς Κυβερνήσεως,
της 24 /6 /76, δημοσιεύτηκε ή παρακάτω
πράξη τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμοϋ :
Διά της άπό 2 1 . 6 . 1 9 7 6 άποφάσεως τοϋ
Ύπουργοϋ Πολιτισμοϋ καί 'Επιστημών,
ένεκριθη ή ύπ' άριθ. 1 0 1 1 /1 1 1 -222 /
1 0 . 6 . 1 9 7 6 πρΕί.ξις τοϋ Προέδρου τοϋ
Διοικητικοϋ Συμβουλίου τοϋ Κρατικοϋ
Θεάτρου Βορείου 'Ελλάδος, έκδοθείσα,
συμφώνως προς τάς διατάξεις τοϋ Ν.
1 8 1 1 /1951 , τοϋ άπό 23 /3 1 .1 2 . 1 955
Β. Δ /τος, τοϋ Ν. 22 / 1 9 7 5 , τών
.
Δ /γμάτων 48 /1 9 74 καί 4370 /1964,
τοϋ Β . Δ /τος 285 /1 9 7 2 , τήν ύπ' άριθ.
3 /1 2.4. 1 9 7 6 άπόφασιν τοϋ Πενταμε
λοϋς Πειθαρχικοϋ Συμβουλίου ύπαλλή
λων Νομικών Προσώπων, Δημοσίου
Δικαίου, έποπτευομένων ύπό τοϋ ΥΠΠΕ
καί τήν άπό 1 2 . 5 . 1 9 7 6 ύπεύθυνον δ·ήλω
σιν τοϋ μονίμου ύπαλλήλου , έπί βαθμί;)
2ιr , Α' Κατηγορ ίας, τοϋ Κρατικοϋ Θεά
τρου Βορείου 'Ελλάδος Β α σ ι λ ε ί ο υ
Φ ρ ά γ κ ο υ "περί μή άσκήσεως προ
σφυγ'ίjς κατά τ'ίjς ώς &:νω άποφάσεως
εις τό Σ. τ. Ε. ", έπεβλήθη εις τόν ειρη
μένον ή ποινή τ'ίjς προσωριν'ίjς παύσεως
τοϋ ένός ( 1 ) μηνός, ή' τοι άπό 1 3ης
Μα·tου μέχρι τ'ίjς 1 3ης 'Ιουνίου 1 9 7 6 .
Ό 'Υπουργός
ΚΩΝΣΤ ΑΝΤΙ ΟΣ ΤΡΥΠΑ ΗΣ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Β. Ε.

ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Κ .Θ . Β . Ε.

ΝΕΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ Κ . Θ . Β . Ε .

Στό ύπ' άριθ. 7 3 9 Β' τεϋχος τ'ίjς 'Εφη
μερίδος της Κυβερνήσεως, τ'ίjς 3 /6 /7 6,
δημοσιεύτηκε ή παρακάτω ύπουργική
άπόφαση :
'Αριθ. 40567 /6988
Περί καταβολ'ίjς άποζημιώσεως εις
τούς άπολυομένους J(αλλιτέχνας τοϋ
Κρατικοϋ Θεάτρου Βορείου 'Ελλάδος.

Στό ύπ' άριθ. 142 Τεϋχος Ν. Π . Δ. Δ .
της 'Εφημερίδος τ'ίjς Κυβερνήσεως, της
1 0 /6 /7 6 , δημοσιεύτηκε ή παρακάτω
πράξη τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμοϋ :
Δι' άποφάσεως τοϋ Ύπουργοϋ Πολι
τισμοϋ και 'Επιστημών, έκδοθείσης
κατά : 1 ) τοϋ Ν. Δ. 1 7 5 /1 9 7 3 "περί
'Υ;ι-ου �γι�οϋ Συμβουλ�ου καί Ύπουρ
γειων . , ως έτροποποι·ηθη καί συνεπλ·η
ρώθη διά τοϋ Ν. Δ. 267 /1974. 2 ) τό
. Δ. l18 /1 974 "περί
&:ρθρον 3 τοϋ
διαλύσεως τοϋ Ο. Κ. Θ. Ε. καί έπανα
συστάσεως τών
συγχωνευθέντων εις
αύτόν Ν. Π. Δ. Δ. ( ΦΕΚ 240 /Α /1 7 .
9 . 1 97!1 ) . 3 ) Τ ό . Δ . 4370 /1964 "περί
ιδρύσεως Κρατικοϋ Θεάτρου Βορείου
'Ελλάδος καί ρυθμίσεως ζητημάτων
τινών τοϋ ΈΟνικοϋ Θεάτρου καί τ'ίjς
Έθνικ'ίjς Λυρικ'ίjς Σκην'ίjς . 4 ) τ-fιν ύπ'
άριθ. 113029 /23 . 9 . 1 97!1 άπόφασιν τοϋ
'Υπουργείου Πολιτισμοϋ καί 'Επιστη
μών" "περί διορισμοϋ μελών Διοικη
τικοϋ Συμβουλίου Κρατικοϋ Θεάτρου
Βορείου 'Ελλάδος" καί 5 ) τό ύπ' άριθ.
ΔΣ /105 /30.6. 1 9 7 5 έ:γγραφον τοϋ Κ.
Θ . Β. Ε . "περί τ·ϊjς μή συμμετοχ'ίjς
τοϋ Β. Χατζηκυριακοϋ εις 'δώδεκα
(1 2 ) έν συνεχεί� συνεδριάσεις τούτου"
άποφασίζομεν :
Τ ροποποιείται ή έν τι:;> σκεπτικι:;> ύπ'
άριθ. 113029 /23 .9 . 1 9 7!1 άπόφασις καί
δρ ίζεται δ Δ ·η μ ·ή τ ρ ι ο ς Τ σ ά μ η ς , Καθηγ·η τ·fις Πανεπιστημίου, ώς
μέλος τοϋ Διοικ·ητικοϋ
Συμβουλίου
τοϋ Κρατικοϋ Θεάτρου Βορείου 'Ελλά
δος, άντί τοϋ &:χρι τοϋδε Βασιλείου Χα
τζηκυριακοϋ.
Ό 'Υπουργός
ΚΩ JΣΤΑ ΤΙ ΟΣ ΤΡΥΠΑΝΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΕΠ JΣΤ ΗΜΩ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
'Έχοντες ύπ' iίψει : . . .
. . . ΊΌ ύπ' άριθ. 56 /1 1 . 2 . 1 9 7 6 πρα
κτικον τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου
τοϋ �� ρατ;κ ?ϋ Θε�τρου Β�ρείου ' �λλά
δος περι επεκτασεως των διαταξεων
τοϋ ώς &:νω νόμου ( 1 3 6 /1975 ) και εις
τούς Καλλιτέχνας τοϋ Κρατικοϋ Θεά
τρου Βορείου 'Ελλάδος, άποφασίζομεν :
1 . Έπεκτείνομεν τάς διατάξεις τοϋ
Νόμου 1 36 /1 9 7 5 "περί καταβολ'ίjς ά
ποζημιώσεως εις τούς άπολυομένους
Καλλιτέχνας τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου",
και έπί τοϋ καλλιτεχνικοϋ προσωπικοϋ
τοϋ Κρατικοϋ Θεάτρου Βορ. 'Ελλάδος.
19 7 6
'Εν 'Αθήναις τ'{j 19 Μα'tου
οι ύπουργοί
Π ολιτισμοϋ - 'Επιστημών Οικονομικών
Κ.ΤΡΥΠΑΝΙ-ΙΣ Ε.ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ
Περί κυρώσεως τ'ίjς ύπ' άριθ.
1 5 1 / 1 5 - 9 - 1 9 7 5 Πράξεως τοϋ Ύπουρ
γικοϋ Συ μβουλίο� ·: πε f ί παραχ<f ρή
,
,
,
σεως ακινητου
δια την ανεγερσιν
Ελ
ληνο - γαλλικ'ίjς Σχολ'ίjς " . (Νόμος ύπ'
άριθ. 206/1 7 - 1 0 - 75 ) .
Φ.Ε.Π. τεϋχ. Α', dριθ. 237 /23-10-75
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"

ΜΟΥΣΙΚΑ
Ό ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΚΡ. ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

ΣΤΑ MJ!:TPA ΤΟΥ Μ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ

Στό ύπ' άριθ. 38 Α' τεϋχος τΊjς 'Εφη
μερίδος της Κυβερνήσεως, της 2 1 /2/76,
δημοσιεύτηκε τό ύπ' άριθ. 102 Προε
δρικό Διάταγμα :
Περί τροποποι·ήσεως τοϋ Β.Δ. της
26ης 'Απριλίου 1951 " περί καθορι
σμοϋ προσόντων τοϋ Γενικοϋ Διευθυν
τοϋ καί τών Διευθυντών 'Ορχήστρας
της Κρατικ'ίjς 'Ορχήστρας 'Αθηνών " .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
'Έχοντες ύπ' iίψει :
1 ) Τάς διατάξεις α ) τοϋ &:ρθρου 6 τοϋ
Ν.Δ. 201 0/1942 " περί ιδρύσεως, όρ
γανώσεως καί λειτουργίας της Συμφω
νικ'ίjς 'Ορχήστρας 'Αθηνών " , β ) τοϋ
&:ρθρου 11 τοϋ Ν.Δ. 1 7 5/1 9 7 3 " περί
Ύπουργικοϋ Συμβουλίου καί 'Υπουρ
γείων " , γ ) τών &:ρθρων 2, 3 καί 5
τοϋ Ν.Δ. 21 6/1 9 7 4 " περί συστάσεως
'Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως " .
2 ) Την ύπ' άριθ. 5 7 /1 9 7 6 γνωμοδότη
σιν τοϋ Συμβουλίου της 'Επικρατείας,
προτάσει τών 'Ημετέρων 'Υπουργών
Προεδρ ίας Κυβερνήσεως καί Πολι
τισμοϋ καί 'Επιστημών, άπεφασίσαμεν
και διατάσσομεν :
'Άρθρον μόνον.
Τό έl>. Α' τ'ijς παραγρ. 1 τοϋ &:ρθρο� 1
τοϋ Β.Δ. τ'ijς 26ης 'Απριλίου 1 9 5 1
(ΦΕΚ Α ' 1 30/51 ) " περί καθορισμοϋ
προσόντων τοϋ Γενικοϋ Διευθυντοϋ καί
τών Διευθυντών 'Ορχήστρας της Κρα
τικ'ijς 'Ορχήστρας 'Αθηνών " τροπο
ποιείται ώς άκολούθως :
" Α' Γενικος Διευθυντ-ής της Κρατι
κ'ίjς 'Ορχήστρας 'Αθηνών διορ ίζεται
διεθνοϋς φήμης καί έγνωσμένου κύρους
μουσικός διαθέτων διοικητικάς ικανό
τητας καί δυνάμενος νά έπιδείξη ιrη
μαντικήν συνθετικήν έργασίαν έκτελε
σθεϊσαν ύπό άνεγνωρισμένου κύρους
όργανισμοϋ μουσικ'ίjς έν τ'ί) άλλοδαπ'ί)
η τ'(j ·Ιjμεδαπ·ii " .
Εις τόν Ί-Ι μέτερον 'Υπουργόν Πολι
τ ;σμοϋ κα � Έπιστη μώ� , άνατιθεμε�
,
την δη.μοσιευσιν και, εκτελεσιν
του
παρόντος Διατάγματος.
'Εν ΆΟ·ήναις τ'{j 1 7 Φεβρουαρίου 1 9 7 6
Ό Πρόεδρος της Δ·ημοκρατίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. Ί'ΣΑΤΣΟΣ
οι 'Υπουργοί
Προεδρίας Κυβερν·ήσεως
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ
Πολιτισμοϋ καί Έπιστ-ημών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΥΠΑΝΙ-Ι Σ
Η ΠΡΑΞΗ Τ Ο Υ Δ ΙΟΡΙΣΜΟΥ

Στό ύπ' άριθ. 1 55 Γ' τεϋχος της Έφ-η
μερίδος τ'ίjς ΚυβερΙΙ"ήσεως, τ-ϊjς 27 /3/
76, Ί>η.μοσιεύτηκε ή παρακάτω πρά
ξη Ι>ιορισμοϋ τοϋ Μάνου Χατζι8άκι
σά Γενικοϋ Διευθυντη τ'ίjς Κρατικ'ίjς
' Ορχήστρας 'Αθηνών :
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
111

Διά τοu άπό 1 9 . 3 . 1 9 7 6 Πρ. Διατά
γματος, έκl>οθέντος συμφώνως προς τάς
Ι>ιατάξεις τοu Ν.Δ. 1 7 5/73, τοu Ν .
1 8 1 1 /51 , τοu Ν.Δ. 201 0/ft2 , τοu άπό
30 . 6 . 52 Β.Δ. , τοu Β.Δ. τ-ίjς 2 6 . ft 
ft . 5 . 51 , τοϋ Π.Δ. 102/76, τοϋ Ν.Δ.
3983/1 959, τοϋ &ρθρου 12 τοϋ Ν.Δ.
!.01 3/59, την ύπ' άριθ. 921/5 . 1 1 .7 0
πράξιν της Όλομελείας τοϋ ΑΣΔΥ,
την ύπ' άριθ. 1 7 3/16 . 3 . 7 6 γνωμοl>ό
τησιν τοϋ Α' Τμήματος τοϋ Νομικοϋ
Συμβουλίου τοϋ Κράτους και τ-ήν, άπό
1 7 Μαρτίου 1 976, αrτησιν τοϋ Μάνςιυ
Χατζηl>άκη, Ι>ιωp ίσθη δ Μάνος Χατζη
Ι>άκης τοϋ Γεωργίου, εtς τήν θέσιν
τοϋ Γενικοϋ Διευθυvτοϋ, έπι βαθμί;>
1 cρ , Α' Κατηγορίας τ'ίjς Κρατικ'ίjς 'Ορ
χήστρας 'Αθηνών, ώς κεκτημένος τά
νόμιμα προσόντα. (Άριθ. βεβ. ΥΕΕ
'Υπ. Πολιτισμοϋ και 'Επιστημών 3ftft6/
1 8 . 3 . 76).
Ό ύπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΥΠΑΝΗΣ
ΩΔΕ Ι Α, ΣΧΟΛΕΣ , ΣΧΟΛΕΣ

"

Περι χορηγήσεως εtς την Διονυ
1111
σίαν Βαρβάτη τοϋ ' Ιωάννου άl>είας
ίl>ρύσεως και λειτουργίας ΏΙ>είου έπι
τ'ίjς δl>οϋ Δολιανών άριθμός 2 εtς τ·Ιjν
περ ιοχην Γλυφάl>ας, ύπό τήν έπωvυ
μίαν ΏΙ>ε'ίον " 'Αρίων 'Αθηνών " μΕ:
τάς κάτωθι Σχολάς : α ) 'Ανωτέρων
θεωρ·ητικών μαθημάτων και Συνθέσεως,
β ) Δ/νσεως Μουσικών Συγκροτημά
των, γ ) Ένοργάνου Μουσικ'ίjς, /) ) Μο
νωl>ίας και ε ) Βυζαντιν'ίjςΜουσικ'ίjς " .
(Άριθ. Β/Φ10/27337 / 8 - 7 - 7 5 )
Φ.Ε.Π τεvχ. Β', άριθ. 746 /15-7-75
1111 " Περι χορηγήσεως εtς τό Άπολλώ
νιον ΏΙ>ε'ίον 'Αθηνών άl>είας [/)ρύσεως
και λειτουργίας παραρτήματος αύτοϋ
εtς 'Αθ·ήνας και έπJ. της δl>οϋ 'Αριστεί
δου 3 ( Αμαρούσιον ) περιλαμβάνον
τά κάτωθι τμήματα : α ) 'Αρμονίας
και β ) Πιάνου. (Άριθ. Β. 2ft365/8
7 - 75 ) .
Φ.Ε.Π τεiίχ. Β', άριθ. 817 /4-8-75
'

•11• " Περι χορηγήσεως εtς τ·Ιjν Διονυσίαν
Βαρβάτη άl>είας ίl>ρύσεως και λειτουρ
γίας ΏΙ>είου έπι της δl>οϋ Δολιανών
άριθ. 2 (περιοχή Γλυφάl>ας ) ύπό την
έπωνυμίαν ΏΙ>ε'ίον " 'Αρίων 'Αθηνών " ,
περιλαμβάνοντος τάς κάτωθι σχολάς :

α ) Σχολη 'Ανωτέρων Θεωρητικών μα
θημάτων και Συνθέσεως, β ) Σχολη
Δ/νσεως Μουσικών Συγκροτημάτων, γ )
Σχολ·Ιj ένοργάνου Μουσικ'ίjς, /) ) Σχολη
Μονωl>ίας και ε ) ΣχολΎ) Βυζαντιν'ίjς
Μουσικ'ίjς ". (Άριθ. ΒΦ1 0 27337 /8 7 -75 ) .
ΦΕΚ

τεϋχ.

,ψ1, " Περι

Α',

άpιθ.

57/15 - 3 - 76

Χορη !:"ή �� ω � εtς το, '�Ι>ε'ίον
αl>είας ιl>ρυσεως
Αρίων , Αθη,νων
και λειτουργίας Παραρτ·ήματος αύτοϋ
εtς Γλυφάl>α Άττικ'ίjς, συμπεριλαμβά
νον τά κάτωθι Τ μήματα : α) Ώl>ικ·ίjς,
β ) 'Αρμονίας και γ ) Πιάνου " . (' Αριθ.
Β /361 1 /2 3 . 2 . 7 6 ) .
ΦΕΚ
411. "
112

τεϋχ.

Β',

άpιθ.

328/12 - 3 - 76

Περι χορηγ·ήσεως εtς την Άρετην

Μητσοπούλου - Σαράφογλου άl>είας
[/)ρύσεως Σχολ'ίjς Μελοl>ραματικ'ίjς εtς
την περιοχην 'Αθηνών ". ( Αριθ. Γ /
ΦΟ6 /3ft860 /30 - 7 - 75 ) .
'

Φ.Ε.Π. τεϋχ. Β', άριθ. 952 /10-9-75

1111 " Περι χορηγ·ήσεως εtς τό ΏΙ>ε'ίον
.. 'Αθήναιον " άl>είας [/)ρύσεως Σχολ'ίjς
Μελοl>ραματικ'ίjς εtς την περιοχην 'Α
θηνών " . (Άριθ. Γ /ΦΟ 6 /23621 /30 7 - 75) .

(Άριθ. Β/Φ10/
λώνιον ΏΙ>ε'ίον " .
5331 8/1 1 - 1 1 - 7 5 ) .
ΦΕΚ τεϋχ. Β', άpιθ. 1384/25-11-75

1111 " Περι χορηγήσεως εtς τό Έλληνικόν
ΏΙ>ε'ίον άl>είας προσθήκης Τμήματος
Πιάνου εtς τό '\\ Ι>η λειτουργοϋν Ι>ιά τ'ίjς
ύπ' άριθ. 2312/2 7 . 1 . 7 5 άποφάσεως
παράρτημα αύτοϋ εtς Ζαρουχλέ'ίκα Πα
τρών " . (Άριθ. B/lt36ft6/1 1 - 1 1 - 75 ) .
ΦΕΚ τεϋχ. Β', άpιθ. 1384/25-11-75

Φ.Ε.Π. τεϋχ. Β', άριθ. 952 fl0-9-75
1111

" Περι χορηγήσεως εtς τό Δελφικόν
ΏΙ>ε'ίον 'Αθηνών, άl>είας ίl>ρύσεως και
λειτουργίας παραρτήματος αύτοϋ εtς
'Αθήνας και έπι τ'ίjς δl>οϋ Βαρβάκη 1 2
( Γκύζη ) , περιλαμβάνοντος τ ά κάτωθι
τμήματα : α ) ΏΙ>ικ'ίjς, β ) 'Αρμονίας,
γ) Πιάνου και 1>) Μονωl>ίας " .
(Άριθ. B /2ft698 /22 - 7 - 7 5 ) .
Φ.Ε.Π. τεϋχ. Β', άριθ. 907 /27-8-75
ΙllΙ

" Περι χορηγήσεως εtς τό Δελφικόν
ΏΙ>ε'ίον 'Αθηνών, άl>είας ιΙ>ρύσεως και
λειτουργίας παραρτ·ήματος αύτοϋ εtς
'Αθήνας και έπι τ'ίjς δl>οϋ Όρφανίl>ου 1 7
(Πατήσια) περιλαμβάνοντος τά κάτω
θι τμήματα : α ) Μονωl>ίας, β ) Πιάνου,
γ ) ΏΙ>ικ'ίjς και Ι>) 'Αρμονίας " . (Άριθ.
Β /22287 /22 - 7 - 7 5 ) .
Φ.Ε.Π. τεϋχ. Β', άριθ. 907 /27-8-75
1111

" Περί χορηγ·ήσεως εtς τό

'Απολλώ
'fl.Ον ΏΙ>ε'ίον 'Αθηνών άl>είας [/)ρύσεως
και λειτουργίας παραρτήματος αύτοϋ εtς
'Αθήνας καί έπί τ'ίjς δl>οϋ Φορμίωνος 9
(Παγκράτι ) περιλαμβάνοντος τά κάτωθι
τμήματα : α ) Μονωl>ίας καί β } Πιά
νου " . (Άριθ. Β /21,,3 60 /22 - 7 - 7 5 ) .
Φ.Ε.Π. τεϋχ. Β', άριθ. 907 /27-8-75
11\Ι

" Περί χορηγήσεως εtς τό Ώδε'ίον
Πειραιώς άl>είας ιδρύσεως καί λειτουρ
γίας παραρτήματος αύτοϋ εtς Κάλυμνον
περιλαμβάνοντος τμ'ίjμα Βυζαντιν'ίjς μου
σικ'ίjς ". (Άpιθ. Β /2 5 1 7 6 /26 - 7 - 75 ) .
Φ.Ε.Π. τεϋχ. Β', άριθ. 960 /11-9-75
1111

" Περί χορηγήσεως εtς την Ίουλίαν
Στεργίου, άl>είας ll>ρύσεως καί λειτουρ
γίας 'Ωδείου εtς 'Αθήνας ύπό την έπω
νυμίαν " 'Ολύμπιον ΏΙ>ε'ίον " κείμε
νον έπί τ'ίjς δl>οϋ Ίμηττοϋ 1 08 και
Χρεμωνίl>ου, περιλαμβάνοντος Σχολάς
α) 'Ανωτέρων Θεωρητικών μαθημάτων
καί Συνθέσεως, β ) Δ /νσεως Μουσικών
Συγκροτημάτων, γ) Ένοργάνου Μου
σικ'ίjς, Ι> ) Μονωl>ίας και ε ) Βυζαντιν'ίjς
Μουσικ'ίjς " . (Άριθ. Β /Φ1 0 /36651 /
1 6 - 9 - 75 ) .
Φ.Ε.Π. τεϋχ. Β', άριθ. 1063 /26-9-75
1111

" Περι χορηγήσεως εtς το Έθνικόν
ΏΙ>ε'ίον 'Αθηνών άl>είας [/)ρύσεως κα.ί
λειτουργίας παραρτήματος αύτοϋ εtς
'Αθ·ήνας και έπί τ'ίjς δl>οϋ Βε·tκου 6 - 8
(Μακρυγιάννη ) περιλαμβάνοντος τμ·ή
ματα α) Π ιάνου, β ) Μονωl>ίας καί γ )
ΏΙ>ικ'ίjς ". (Άριθ.Β /38989 /1 6 - 9 - 7 5 ) .
1111

Φ.Ε.Π. τεϋχ. Β', άριθ. 817 /ft-8-75

" Περι

χορηγήσεως άl>είας λειτουρ
γίας τ'ίjς Σχολ'ίjς Βυζαντιν'ίjς Μουσικ'ίjς
εtς το ι\' l>η λειτουργοϋν, κατόπιν τ'ίjς
ύπ' άριθ. 2001 6/30.8. 72 άποφάσεως
ΏΙ>είου ύπό την έπωνυμίαν " 'Απολ-

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Περί συστάσεως έν τί;> Δ·ήμcρ Βε
ροίας τοϋ Νομοϋ ' Ημαθίας tl>ίου νομι
κοϋ προσώπου ύπό το ονομα " Στέγη
Γοαμμάτων και Τεχνών Δ·ήμου Βεροί
ας ". (Προεl>ρικόν Διάταγμα ύπ' άριθ.
3 1 5 /1 6 - ft - 75 ) .
(Σκοπός τοϋ συνιστωμένου νομικοϋ
προσώπου εΙναι ή παροχη γενικ'ίjς
παι/)είας εtς τού.ς κατοίκους τ'ίjς περιο
χ'ίjς γιά την άνέλιξη τοϋ μορφωτικοϋ
και πολιτιστικοϋ έπιπέl>ου. οι πόροι
προέρχονται άπό έπιχορ·ήγηση τοϋ Δή
μου, πάσης φύσεως εtσφορές, δωρεές,
κληpονομιΕ:ς κ.λπ. ) .
Φ.Ε.Π. τεϋχ. Α', άριθ. 93 /16-5-75
"

1ΙΙ1

" Περί [/)ρύσεως Μονίμου Τοπικοϋ
Ίστορικοϋ 'Αρχείου Λίμνης Εύβοίας "
( Πpοεl>ρικόν Διάταγμα ύπ' άριθ. 568 /
21 - 8 - 7 5 ) .
Φ.Ε.Π. τεϋχ. Α', άριθ. 183 /1-9-75
1111 " Περί καθορισμοϋ άποl>οχών μι
σθωτών άπασχολουμένων έπι σχέσει έρ
γασίας tl>ιωτικοϋ Ι>ικαιου παρά τί;> Έλ
ληνικi{J Ίνστιτούτcρ Βυζαντινών και Με
ταβυζαντινών Σπουl>ών Βενετίας " . (Ά
ριθ. 2 8 1 07 /507 3 /2 1 - 7 - 75 ) .
Φ.Ε.Π. τεϋχ. Β', άριθ. 762 /23-7-75

1111 " Πεpι καθορισμοί) άποl>οχών ένίων
κατηγοριών τοϋ έπι σχέσει έpγασία.ς
tl>ιωτικοϋ δικαίου προσωπικοϋ τοu Λαο
γραφικοϋ και Έθνολογικοϋ Μουσείου
Μακεl>ονίας (ΛΕΜΜ ) ". (Άριθ . 23665
/1,, 2 39 /22 - 7 - 7 5 ) .
Φ.Ε.Π. τεϋχ. Β', άριθ. 767 /25-7-75

" Περι καταργ·ήσεως τοϋ έν τ'ίj κοι
νότητι Νέου Ψυχικοϋ Νομοϋ Άττικ'ίjς
tl>ίου νομικοϋ προσώπου ύπό το ονομα
" Κοινοτικ·Ιj Βιβλιοθήκη Νέου Ψυχι
κοί) ". (Προεl>ρικόν Διάταγμα ύπ' άριθ.
&1 7 /23 - 9 - 7 5 )
Φ.Ε.Π. τεϋχ. Α', άριθ. 204 /26-9-75
" Π ι καταp ήσεως τοϋ
9
γέν τ'ίj Κοι
1ΙΙ1
νότητι Νέου Ψυχικοϋ Νομοϋ 'Αττικ'ίjς
tl>ίου πpοσώπο.υ ύπό το ονομα " Κοι
νοτικ-Ιj Φιλαρμονικη Νέου Ψυχικοϋ " .
(Προεl>ρικόν Διάταγμα: ύπ' άριθ. 6 1 8 /
23 - 9 - 75 ) .
Φ. Ε.Π. τεϋχ. Α', άριθ. 204 /26-9-75
1 1111: " Περι τροποποιήσεως τ'ίjς ύπ' άριθ.
1 1 9492/21,, - 5 - 7 5 " περι συστάσεως
Έποπτικ'ίjς Έπιτροπ'ίjς Τοπικοϋ Ίστο
ρικοϋ 'Αρχείου Λεωνιδίου " (ΦΕΚ 585/
Bjt,, . 6. 75 ), άποφάσεως 'Υπουργείου Πο
λιτισμοϋ και 'Επιστημών , , . (' ,Αριθ.
A/3092ft/30 - 7 - 7 5 ) .
Φ.Ε.Π. τεϋχ. Β', άριθ. 960 /11-9-75

ΣΤΕΓΑΣΉ ΠΝΕΥΜ ΑΤΙ Κ. ΚΕΝΤΡΩΝ

Στο ύπ' άριθ. 1 5 3 Α' τευχος της Έφη
μερί3ος της Κυβεpνήσεως της 25 /7 /7 5 ,
3ημοσιεύτηκε δ παρακάτω ύπ' άριθ. 9 3
Νόμος :
Π ερί χαρακτηρι σμου της άνεγέρσεως
κτιρίων προς στέγασιν Πνευματικών
Κέντρων ώς σκοπου Δημοσίας ώφελείας.
·

Ο Π Ρ ΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΚΡ Α'lΊΑΣ
ΕΛΛΙ-ΙΝ.
Ψηφισάμενοι δμοφώνως μετα της Βου
λης, άπεφασίσαμεν :
'Άρθρον 1 .
1 . ' Ι-1 άνέγερσις κτιρίου aια την στέγα
σιν Πνευματικών Κέντρων καt Δημο
σίων Βιβλιοθηκών καt την έξυπηρέτη
σιν πολιτιστικών έν γένει άναγκών συνι
στif. σκοπον Δημοσίας ώφελείας.
2. Π ρος πραγμάτωσιν του έν παρ. 1 του
παρόντος σκοπου, έπιτρέπεται ή κ·ή ρυ
ξις άναγκ�στικης άπαλλοτριώσεως ά
κινήτων ύπΕ:ρ του ΔΊJμοσίου η Ν . Π .Δ.Δ.
κα:t 3απάναις αύτών, κατα τας οιατά
ξεις του Ν.Δ. 7 9 7 /1971 " περί άναγκα
στικών άπαλλοτριώσεων " .
'Άρθρον 2 .
Ή lσχύς του παρόντος &ρχεται άπο τ'ijς
3ημοσιεύσεώς του aια της Έφημερί3ος
της Κυβερν-ήσεως.
'Ο παρών νόμος ψηφισθεtς ύπό της Βου
λης καt παρ' 'Ημών σ·ήμερον κυpωθείς,
3ημοσιευθήτω aια της Έφημερί3ος τ-ϊjς
Κυβερν-ήσεως καt έκτελεσθήτω ώς Νό
μος του Κράτους.
'Εν Άθ·ήναις τη 23 ' Ιουλίου 1 9 7 5
Ό Πρόε3ρος της Δημοκρατίας
ΚΩΝΣΤΑΝ'lΊΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

ΤΗΣ

O l 'Υπουργοί
Πολιτισμου καt 'Επιστημών
ΚΩΝ ΣΤ. Τ l�ΥΠΑΝΙ-ΙΣ
οικονομικών
ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

ΤΟ " ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

"

Στο ύπ' άριθ. 204 Α' τευχος της Έφη
μερί3ος Κυβερν-ήσεως, τ'ίjς 26 /9 /7 5,
3ημοσιεύτηκε το παρακάτω ύπ' άρ.
61 6 Προεδρικον Διάταγμα :
Περί τροποποι·ήσεως του ύπ' άριθ.
653 /'1 9 . 9 . 1 968 Διατάγματος, περt συ
στάσεως έν τ<j> Δ·IJμc:> Γρεβενών lδίου
νομικου προσώπου ύπο το ονομα " Θέ
ατρον Γρεβενών " .
Ο Π ΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΙ-ΙΣ ΔΙ-ΙΜΟΚΡ ΑΤΙΑΣ
'Έχοντες ύπ' οψε ι : . . .
άπεφασίσαμεν καt διατάσσομεν :
'Άρθρον μόνον.
Ί - 1 παράγραφος 5 του ιΧρθρου μόνου
του ύπ' άριΟ. 653/1 9 . 9 . 1 968 Διατάγ
ματος, 3ημοσιευθέντος εlς το ύπ' άριθ.
234./1 .'l Ο . 1 968 φύλλον της Έφ-ημε
ρ ίδος της Κυβερν-ήσεως (τευχος Α' ) ,
περt συστάσεως έν τ<j> Δήμc:> Γρεβε
�ών lδί?υ � ομικου προσώ�::ου ύπ? το
ονο ι;α , Θει; τρον Γρεβενων ,, , αντι
,
καθισταται ως κατωθι
:
" 5 . Το συνιστώμενον νομικον πρόσω
πον διοικεϊται ύπο έπταμελους Διοι
κητικου Συμβουλίου, συγκειμένου α )

έκ του Δημάρχου, ώς Προέδρου, β-γ )
δύο δημοτικών συμβούλων έκλεγομέ
νων ύπο του Δημοτικου Συμβουλίου,
δ-ε ) έκ δύο ( 2 ) καθηγητών τών γυμνα
σίων Γρεβενών έκλεγομένων ύπο του
Δημοτικου :Συμβουλίου έκ πίνακος συν
τασσομένου ύπο του Δη μάρχου έν συν
εργασίq: μετιΧ τών Διευθύνσεων τών γυ
μνασίων Γρεβενών, στ ) έξ ένος (1 )
άντι1ψοσώπου του Έ μπορ ικου Συλλό
γου Γρεβενών έκλεγομένου ύπο του
Δ·ημοτικου Συμβουλίου έκ τών μελών
του Συμβουλίου αύτου καt ζ ) έξ ένος
(1 ) 3ημότου δριζομένου 3ι' άποφά
σεως του Δημοτικου Συμβουλίου,
προτιμωμένων τών εύεργετών η δω
ρητών, ώς μελών. "Εν τών μελών
έκλέγεται ύπο του Διοικητικου Συμ
βουλίου, ώς άντιπρόεδρος. Ί-1 θητεία
τών μελών του Διοικητικου Συμβου
λίου άκολουθεϊ την δημοτικην περί
οοον " .
Εlς τον αύτον ε π ι τών 'Εσωτερικών
'Υπουργόν, άνατlθεμεν την δημοσί
ευσιν και έχ;τέλεσιν του παρόντος.
'Εν Άθ·ήναις τη 23 Σεπτεμβρίου 1 9 7 5

Ό Πρόεδρος της Δημσκρχτίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ
Ό ύπουργος 'Εσωτερικών
ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
ΝΕΟ

Δ.Σ. ΕΘΝ.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΉΣ

Στο ύπ' άριθ. 255 τευχος Ν. Π. Δ. Δ.
της Έφημερί3ος της Κυβερν-ήσεως, της
7 / Ο / 7 6 , ημοσιεύτηκε ή παρακάτω
�
?
πραξ·η του_ Υπουργείου Πολιτισμου και
'Επιστημών :
ΔιιΧ της ύπ' άριθ. 497 7 1 /30 . 9 . 1 9 7 6
ύπουργικης άποφά.σεως, έκδοθείσ·ης κα
τιΧ τας 3ιατάξεις του Ν. 400 /1976 του
�ρ?ρο� 3 του Ν. 2814 /�954
τ·fιν
υπ αριθ. 79256 /8 .6.1 967 κοινην ύ
πουργικ·fιν άπόφασιν, συνεκροτ-ήθη έπι
διετεί Θητείq: το Διοικ-ητικον Συμβού
λιον της ΈΘνικης Π ινακοΘ·ήκ·ης και
Μουσεί ου 'Αλεξά.ν3ρου Σούτζου, έκ
,
τών κατωθι
:
α ) Του έκάστοτε Προέδρου του Έλεγ
κτικου Συνεδρίου, ώς Προέδρού άνα
πλΊJρουμένου ύπο του νομίμου άνα:πλη
ρωτου του.
β ) Του έκά.στοτε Διοικ·ητου της Έθνι
κης Τραπέζης ώς 'Αντιπροέ3ρου άνα
πληρουμένου ύπο του νομίμου άναπλη
ρωτου του.
γ ) Του Μάρκου Δραγούμη, μέλους
της οικογενείας Σούτζου, άναπλ·ηρου
μένου ύπο της Έλέν·ης Καραπαναγιώτη
δ ) Του Βασιλείου Γουλαν3ρη, Φιλο�
τέχνου , άναπληρουμένου ύπο του 'Αγ
γέλου ΔεληβορριιΧ, άρχαιολόγου.
ε) Της Ντόρης Παπαστρά.του , Φιλο
τέχνου, άναπληρουμένης ύπο του Νικο
λά.ου Ζία, άρχαιολόγου.
Γραμματεύς του Συμβουλίου ώρ ίσΘ·η ·ή
μόνιμος ύπάλληλος έπt βαθμ<j> 6c:>,
του Κλάδου Μ.Ε.3 'Εφόρου Συλλογών
της Ε. Π . Μ. Α. Σ . , Μαρία Νέζη ,
άναπληρουμένη ύπο της μονίμου ύπαλ
λήλου, έπt βαθμ<j> 6c:> , του Κλάδου
Μ. Ε. 1 . του Διοικητικου του 'Υπουργείου

χα:/

ΠολιτισμοϋΒασιλικηςΠαπασυριοπούλου.
Ό ύπουργος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ ΡΥΠΑΝΙ-ΙΣ
Ή ΜΕΤΑΓΡΑΦΉ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΤΟΥ ΕΛΛΉΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΉΤΟΥ

Στο ύπ' άριθ. 237 Β' τευχος τ'ijς 'Εφη
μερίδος τ'ijς Κυβερνήσεως, της 22/2/7 5 ,
δημοσιεύτηκε ή παρακάτω ύπουργικη
άπόφαση :
Άριθ. Α/Φ39 /8602
Περt μεταγραφης Έλληνικου 'Αλφαβ·ή
του.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Π ΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΙ-ΙΜΩΝ
'Έχοντες ύπ' 6ψει :
1 . Το Ν.Δ. 1 7 5/7 3 " περί 'Υπουργικου
Συμβουλίου καt 'Υπουργείων " .
2 . Το .Δ. 2 80/69 " περί συμπληρώ
σεως του Α . Ν . 9 1 /67 κλπ. " .
3 . Τ η ν ύπο του Οtκονομικου κ α t Κοι
νωνικου Συμβουλίου τοϋ Όργανισμοϋ
'Ηνωμένων · 'Εθνών ληφθείσαν άπόφα
σιν, περί έξευρέσεως ένος συστήματος
μεταγραφης δια λατινικών χαρακτήρων
τών άλφαβ·ήτων τών Χωρών, αϊτινες
δΕ:ν χρ·ησιμοποιουν το λατινικον άλ
φάβ-ητον, ώς καί
4 . Τ·ίjν ύπ' άριθ. 1 2 2 7 / 1 1 . 1 . 7 3 άπό
φασιν του Ύπουργου Πολιτισμου καt
'Επιστημών " περί συστάσεως δμάδος
έργασίας προς έπισήμανσιν προκυπτόν
των προβλημάτων έκ της μεταγραφ'ijς
του έλληνικου άλφαβ·ήτου "' άποφασί
ζομεν :
Έγκρίνομεν την ύπο της ώς ιΧνω όμά
δος έργασίας πραγματοποιηθείσαν, τ'ίj
συνεργασίq: τών έκπροσώπων της Κύ
πρου, ώς καl τών έπιστημονικών l3ρυ
μάτων καί κρατικών άρχών, της Χώρας,
μεταγραφην του έλλ·η νικου άλφαβ·ήτου,
προκειμένου να 3ιευκολυνθη ο\)τω ή
τυποποί·ησις τ'ijς γραφης τών γεωγρα
γικών όνομάτων (τοπωνυμίων ) προς
χρησιν κυρίως τών χαρτογραφικών ύπη
ρεσιών άλλιΧ καt δια τας άνάγκας
διευκολύνσεως τ'ijς έπικοινωνίας τών
λαών μεταξύ των, έ:χουσαν ώς άκολού
θως :
μ = m
α = a
μπ = α ) b άρχη
αι = ai
αυ = aν
β ) mρ μέσο
= η
ν
β = ν
Υ = g
ντζ = ntz
ξ = χ
γγ = ng
ο =:= ο
γκ = α ) g άρχfι
β ) ng μεσο
οι = ο ί
γχ =
nclι
ου = o u
d
a
π = ρ
ε
e
ρ = r
ει
σ = s
ί
eν
τ = t
ευ
ζ
Ζ
τζ = tz
·η
υ = Υ
ίν
·ηυ =
υι = y
Θ
tlι
φ = f
ί
χ = clι
κ
lc
ψ = ps
λ
1
ω = ο
' Η παρουσα δ·ημοσιευθήτω εlς την
'Εφημερ ίδα της Κυβερν-ή σεως.
Ό Ύπουργος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΥΠΑΝΗΣ
1 1]

Τ Α Κ Α Λ ΟΚΑΙΡΙ Ν Α ΘΕΑΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Πόσα λει τούργησαν, πόσα καi ποια εργα παίξανε

1111 ΑΘΗΝΑ ( Γ . Γκιωνάκης ) : 'Άρ
χι �ε στις 1 � Μάη .ι;� τη � κωμ�δ�:Χ
Ο Εραστης .
του Γ . Ρουσσου
Σταμάτησε στlς 29 Σεπτέμβρη.
11n ΑΘΙ-ΙΝΑ·Ι ·ΚΟ ΚΙ-ΙΠΟΘΕΑΤ ΡΟ,
Μαυρομματαίων ( Βουτσάς, Σταυρί
δης, Λειβαδίτης, Γιαννόπουλος, Τζε
βελέκος) : 'Άρχισε στlς 3 Ίούλη μέ
την έπιθεώρηση τών Παπαδούκα,
Καραγιάννη, Καμπάνη , Μακρ ίδη " Ποϋ
το πάμε . . . ποϋ μας πάνε . . . ". Στα
μάτησε στlς 29 Σεπτέμβρη.
( Κ. Καζάκος - Τζ·
1111 ΑΘΙ-ΙΝΑΙΟΝ
Καρέζη ) : 'Άρχισε στις 9 ' Ιούνη μέ
την κωμωδία: τοϋ Σαρντοϋ '"Η κυρία
δέ - μέ - μέλλει" σέ διασκευη Γ. Ρούσ
σου. Σταμάτησε . στις 6 Όχτώβρη .
11� ΑΛΙΚΗ, Κηποθέατρο Π. 'Άρεως
(' Αλ. Βουγιουκλάκη ) : 'Άρχισε στις
19 ' Ιούνη μέ το έ'.ργο τοϋ Γρ. Ξενό
πουλου " Πειρασμός", σέ διασκευη
Π. Μάτεσι. Σταμάτησε στις 29 /9.

("Έ
1111 Α ΛΣΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
) εύθεpο Θέατρο" ) : 'Άρχισε στlς 24
' Ι ούνη μέ το έ'.ργο "Το τράμ τό τε
λευταίο" (συγγρα:φη συλλογικη άπ' το
θίασο ) . Σταμάτησε στις 6 Όχτώβρη.
ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΥΤΑ
(" Άμφιθέα·φο" τοϋ Σπύρου Εύαyyε
λάτου ) : 'Άρχισε στlς 26 ' Ιούνη μέ
την κωμωδία τοϋ 'Αριστοφάνη ' 'Λυ
σιστράτη " . Σταμάτησε στlς 29 /9.
1111 ΑΠ ΟΛΛΩΝ ( τ. Ρίζος ) : 'Άρχισε
στlς 1 5 Μάη μέ την κωμωδία τοϋ
Δ ; Ψα:θiΧ " Ζητ;ϊται ψεύτης" . Στα
, 6 Οχτωβρη.
,
ματησε στις
(Κα:ρρiΧς, 'Ερήμου,
11n ΑΤΤΙΚΟ
Τζώρτζης, Καζιάνη , ΒρανiΧ ) : "Αρχι
σε στlς 28 Μάη μέ την αtσθηματικη
κωμωδία τοϋ Π ρετεντέρη "Καρρέ
τοϋ 'Έρωτα". Σταμάτησε στlς 2 9 /9 .
(Κωνσταντάρας, 'Αρ
�� ΒΕΜΠ Ο
βανίτη, Νικολα·tδης ) : 'Άρχισε στlς
1 0 ' Ιούνη μέ την κωμωδία τών Βασι
λειάδη - Μιχαηλίδη '"Αγάπη μου πα
γόβουνο". Σταμάτησε 6 Όχτώβρη.
1111

1111 ΘΕΑΤΡΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΘΆΛΑΣ
. Χα
ΣΑ ("Θίασος Ρεπερτορίου"
τζίσκου - Τ. Νικηφοράκη ) : 'Άρχισε
στlς 2? Αύγούστου μέ την κωμωδία
τοϋ Σαίξπηρ '"Έμπορος τ'ίjς Βενε
τίας". Σταμάτησε στις 1 Ο Όχτώβρ·η.
1111 ΘΕΡΙΝΟ Θ. ΤΕΧΝΗΣ (Κάρολος
Κούν ) : 'Άρχισε στlς 1 9 'Ιούνη, μέ
την κωμωδία τοϋ Γρ. Ξενόπουλου
"Το φιόρο τοϋ Λεβάντε". Σταμάτησε
στlς 6 Όχτώβρ·η.
11� Ι ΡΙΣ, 'Ακαδημίας (Θεατρικό Τμ'ίj
μα τοϋ Πανεπιστ·ημίου 'Αθηνών ) :
'Από τlς 1 ? &ς τις 31 Μά·η , κάθε
Δευτέρα, μέ το έ:ργο τοϋ Κώστα
Βάρναλη '"Άτταλος Γ"'_ Στlς 8
Αύγούστου, στο γήπεδο Καλλιθέας.
ό
11n Λ ΥΖΙΤΑΝΙΑ ('Ανουσάκη, Στα
ματίου , Λάζο υ ) : 'Άρχισε στlς 1 6
'Ιούλη μ� την κωμωδία τοϋ Άσ.

ΓιαλαμiΧ "Βίλλα Γιάφκα". ,.,ταμά
τησε στlς 29 Σεπτέμβρη.
(Νικολάου,
1111 JνlΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ
Σταμουλάκη , Γιουλάκη , ΨαρρiΧς, Μαλ
λοϋχος ) : 'Άρχισε στlς 1 8 Ίούν-η μέ:
το μιούζικαλ τών Γ. ΜυλωνiΥ. - Φίλ.
ικολάου "'Ερωτικό - τίκι - τάχ !"
Σταμάτησε στlς 6 Όχτώβρη.
(Σαπουντζάχη , ΈξαρχiΧ
11n ΜΙΝΩΑ
χος, Μιχαλόπουλος, Κουνελάκη , Λά
σκος ) : 'Άρχισε στlς 1 2 Μά·η μέ την
έπιθεώρηση τών Γ. Λαζαρίδη - .
Άθερινοϋ " Μ ιά τρύπα στο νερό"
καl το ρετρό γέλιου μέ νούμερα τοϋ
παλιοϋ Βαριετέ 'Αλκαζάρ "Ί-Ιταν έ'.να
Βαριετέ". Σταμάτησε 1 5 Αύγούστου
Αύγούστου ώς τlς 24
8 'Από τlς 20
Όχτώβρη, δεύτερο έ'.ργο : "Ό Κα
ραγκ ιόζης στ_ό Αtγ�ίο" τών Λα ��ρί�
δη - , Αθερινου χαι, Ρετρό ο 2 με
τοuς Λάσκο , Δανάη , Νέζερ, Μανιατάκη .
( Παπανίχα,
1111 Μ Π Ο Υ Ρ Ν Ε Λ Λ Ι-Ι
Βούρτση, Δεμίρηι;, Νέγκας ) : Άπο
τlς 1 5 Μάη &ς τlς 2 ? 'Ιούνη _ή έπι
,
των Κα
θεωρησιακη; μουσικη, σατιpα
ραγιάννη , Καμπάνη, Τζεφρόνη " Ό
μπαρμπέρης τοϋ 'Όθωνα" • 'Από
τlς 3 'Ιούλη δ θίασος τών Χατζηχρή
στου, Παπανίκα, Δεμίρη, Σα:μπάχ,
Μπουγιουκλάκη , Τριφύλλη μέ την έ
πιθεώρηση τών Λυμπερόπουλου, 'Ε
λευθερίου, Μα:ρκέα '"Ελληνίδες, "Ελ
ληνες". Σταμάτησε στlς 1 Ο Όχτώβρη.
1111 ΠΑΡΚ (Βέγγος, Βλαχοπούλου, Βο
γιατζ'ίjς, Μουστάκας ) : 'Άρχισε στlς
19 ' Ιούνη μέ την έπιθεώρηση τών
Νιχολα·tδη , Πυθαγόρα, 'Ιακωβίδη "Στη
ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

(Θεατρικές παραστάσεις Ήρώδειου ) .
ΘΕΑΤΡΟ : Εύριπίδη
1111 ΕΘΝΙΚΟ
" Τρωάδες " 6, ? χαl 8/8 • Σοφοχλ'ίj
" Οtδίπους έπl Κολωνiί> " ilι. καl 1 5 /8
• Εύριπίδη " Μήδεια " 20, 21 καl
22/8 .8 Εύριπίδη " Βάκχες " 1 0, 11
καl 1 2/9 8 'Αριστοφάνη " Ίππ'ίjς "
1 8, 1 9 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2lι , 25 χαl 26/9 .
1111 Κ.Θ.Β.Ε. : Σοφοκλ'ίj " ' Ηλέκτρα "
2 ? , 28, 29, 30 και 3'1 /? , •J χαι 3 /8 .
1111 ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ : 'Αριστοφά
νη " Άχαρν'ίjς " 21 , 2 2 , 2 3 , 24, 25/? .
Καί, παραστάσεις έχτός Φεστιβάλ.
11n Α ΜΦΙΘΕΑΤΡΟ (Σπύρου Εύαyyε
λάτου ) : 'Αριστοφάνη " Λυσιστράτη "
3 , 4, 5, 6, 8, 9 χαl 1 0/6.
ΤΑ ΕΠΙΛΑΥΡΙΑ 1 976

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ : Σοφοκλ'ίj
" Οtδίπους έπι Κολων<!> " 1 1 , 3 1 /7
χαι 1 /8 • Εύριπίδη " Μ-ή δεια " 1 ? ,
1 8/? καl 2 1 , 22/8 • Εύριπίδη " 'Ιφι
γένεια έν Ταύροις " 2lι καl 25 /7 .
Αtσχύλου
11n ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ :
" Πέρσες " ? χαl 8/8 8 'Αριστοφάνη
" Άχαρν'ίjς " 14 και 1 5/8 e Α!σχύλου
" 'Επτά έπι Θήβαις " 28 χαι 29/8.
1111

φωλιά τοϋ Κούχου . . . έ". Σταμάτησε
στις 10 Όχτώβρ·η .
1111 ΠΕΡΟΚΕ (1Θέατ;>ο Α!σθ·ήσεων ) :
'Άρχισε στις 25 Μάη μέ το εργο τοϋ
Γ. Σκλάβου "Μουλέν Ροuζ - δ &νθρω
πος μέ τά CSνειpα". Σταμάτησε 20 /6.
1111 ΡΟΥΑΓΙΑΛ ( Γιώργος Πάντζαι; ) :
'Άρχισε στlς 28 Μάη μέ την κωμωδία
τοϋ Κώστα Π α:παπέτρου " 'Ιστορία
τοϋ Ο " . Σταμάτησε 6 Όχτώβρη.
11n ΣΑΤΙΡΑ ( Κ. Πρέκας ) : 'Άρχισε
στlς 23 'Ιούνη μέ την κωμωδία τοϋ
Κλώντ Μανιέ " Ποιος είναι . . . ποιός".
Σταμάτησε στlς 12 Αύγούστου.
1111 ΣΜΑΡΟΥΛΑ ( Σμ. Γιούλη, Κα
ρακατσάνης, Φυσσούν, Πολίτης, Δια
μαντόπουλος) : 'Άρχισε στlς 24 'Ι
ούλη μέ το μιούζιχαλ τοϋ . Φώσχο
λου " Άρμένιχο Φεγγάρι". Σταμά
τησε στlς 29 Σεπτέμβρη.
1111 ΦΛΟΡΙΝΤΑ ( Μαυροπούλου, Μη
λιάδης) : 'Άρχισε στlς 16 'Ιούλη μέ
την κωμωδία τών Τσιφόρου - Βασι
λειάδη "Μία σου χαl μία μου". Στα
μάτησε στlς 6 Όχτώβρη.
1111 ΑΘΗ ΝΑ, Αtγάλεω (" Παρουσία" ) :
'Άρχισε στlς 1 9 'Ιούνη μέ την χωμω
δία τοϋ Τάσου Ν. Πετρ'ίj "Δικτατο
ρύων". Σταμάτησε στlς 5 Όχτώβρη .
("Π;>άσιv-η
1111 ΑΛΣΟΣ ΚΙ-ΙΦΙΣΙΑΣ
Αύλαία" ) : 'Άρχισε στlς 1 ? 'Ιούλη
μέ το έ'.ργο τοϋ Λέοναρντ Γκέρς 'Όl
πεταλοϋδες είναι έλεύθερες". Σταμά
τησε στlς 1 Ο Όχτώβρη.
ΘΙΑΣΟΣ ("'Ε
1111 ΕΤΑΙΡΠ<ΟΣ
λεύθεροι Καλλιτέχνες" ) : 'Άρχισε στlς
'27 'Ιούνη μέ το έ:ργο τοϋ Β. Ρώτα
"Κολοχοτρώνης η ή νίλα τοϋ Δράμα
λη" _ Δόθηκαν 36 παραστάσεις σέ διά
στημα ?4 ήμερών σέ δ-ήμους. (Στlς 8 ,
9 , 1 0 καl 1 1 'Ιούλη στην Πνύκα ) .
1111 ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ( Χ . Κανδρε
βιώτου, Γ. Νιχολα'ίδης ) : 'Άρχισε στlς
30 ' Ιούνη μέ το εργο τοϋ Γ. Χορτάτζη
"Κατζοϋρμπος" καl σταμάτησε στlς
? 'Ι ούλη. Δόθηκαν, συνολικά, έξήντα
παραστάσεις σέ δήμους τών 'Αθηνών.
1111 ΔΕΛΦΙ ΑΡΙΟ τ ( Παράβας, Μαν
τζουράνη, τ. ' Ηλιόπουλος, Βαλσάμη ,
Μπελίντα ) : 'Άρχισε στlς 25 ' Ιούνη
!1-έ την �π;�εώρ � σ-η_ τ ιι:ν Λ�ζαρίδη Αθερινου Π ολυ ω?αιο στυλ ! Βε
βαίως, βεβαίως" . Σταμάτησε 6 /1 0.
1111 ΠΕΙΡΑ · Ι ·ΚΟ ΛΥΡΙΚΟ ( Γ. Κων
σταντίνου ) : 'Απο τlς 5 'Ιούνη &ς τlς
1 8 'Ιούλη ή κωμωδία τοϋ θ ιασάρχη
"Τ' είχες Γιάννη, τ' είχα πάντα"
• 'Από τlς 20 &ς τlς 26 'Ιούλη ή
κωμωδία τών Θωμόπουλου - Τσάμη
"Ή κολπατζοϋ" άπ' το θίασο τ'ίjς
Δ. Στυλιανοπούλου • 'Από τlς 30
'Ιούλη &ς την 1 Αύγούστου, δ θίασος
τών 'Αλεξα:νδράκη - Γαληνέα μέ το
έ'.ργο τοϋ l'Ι'lπ. Σλέηντ "Κάθε χρόνο
τέτοια μέρα" 8 'Από τlς 3 Αύγούστου
&ς τlς 6 'Οχτώβρη, δ θίασος τών Ά
ναλυτ'ίj - Ρηγόπουλου μέ την χωμωδία
τοϋ Ρουσσέ.ν " 'Ένα κρεβάτι γιά τρείς"
_

ΝΙΚΟΣ ΠΩΠΩΠΕΡΙΚRΗΣ
(ΦΙΩΙΚΟΣ)

«αύτό εΤναι ένα βιβλίο
γιά τriv έλευθερία ·
όχι τόσο γιά τriv έλευθερία
τοϋ νά μ π ο ρ ε ϊ ς
άλλά γιά τriv έλευθερία
τοϋ νά ε Τ σ α ι »

Μόλις κυκλοφόρnσε.
Κεντρικn διάθεσn Έρμείας,
Βουκουρεστίου 40

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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Α Ι ΣΧΥΛΟΥ : " ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ "
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1 ) Στό ταμείο τοϋ Φεστι βάλ 'Α θ η νών, Σταδίου 4 ( μέσα στη
32. 2 1 .459 καί 3223. 1 1 1 , έσωτ. 240. Καθη μερινές άπό 1 0 - 2 μ . μ . καi 5 8 . Σάββα
1 0 - 2 μ.μ. καi 2) στό ταμείο τοϋ θεάτρου " 'Αλίκη ", Άμερικfjς 4, τηλ. 32 .44. 1 46.

ΕΙΣΙΤ Η ΡΙΑ Π ΩΛΟΥ ΝΤΑΙ :
στοά), τ η λ .
τ ο. άπό

Δρχ.

-

Christian

"ΑΛΕΚΤΩΡ.,

και

ή

dστnρ
όπέδε ι ξ ε α ύ τ ή τ ή ν όγόπη.
Δ ε ί τ ε τlς ε l σπρό ξ ε ι ς τών θεό τρw ν όπου π α l ζο υ ν
ο ι πρwταγw ν ι σταl τών έκ πομπών μας.
Ή έ π ι τ υ χ Ι α τους δέν λέμε ότι όφε l λ ε τ α ι σέ μάς .
Όχ ι βέβα ι α !
ΟΙ πρwταγw ν ι σ τ α l μας κ έ ρ δ ι σαν
τό μεγόλο κ ο ι νό μέ τήν όξ l α τους.
Τ ήν όξ l α τους όμως τ ή δ ε ί ξαμε έμείς
στό μ ε γόλο κο ι νό .
Καl φ ι λοδοξούμε σύντομα νa προβό λουμε
όλους τοι'.ις ά ξ ι ους ήθο π ο ι ο ύς .

Α ΣΤΗΡ Τ V

FILMS, Ofv\HPOY 1 3 , ΑΘΗΝΑ , τηλ. 605.61 8 - 630.3 73

Μιά περιουσία
ατό δρόμο

Τό έχετε συνειδητοποιήσει ;

'Ένα αύτοκίνητο κοστίζει σήμερα μιά όλόκληρη περ ιουσία. Κυριολεκτικά πεταμένη στό δρόμο,
ον δέν τijς έξασφαλιστij ή συνεχι'ις καί ύπεύθυνη φροντίδα .
Ή ΜΟΤΟΡ ΕΛΛΑΣ Α . Ε .. γενικιΊ άντιπρόσωπος γιά τιΊν ' Ελλάδα τών αύτοκινήτων ALFA R O M E O .
S K O D A κ α i F E R RAR I , θεωρεί δ τ ι ή καλιΊ άρχη γιά τιΊ σωστιΊ φροντίδα ένός αύτοκινήτου
γίνεται άπό τιΊν ίδια τιΊν άντιπροσωπεία. ΑύτιΊ εΤναι ή μόνη άρμόδια, γι' αύτό καί ύποχρεοϋται
νά άναλάβη τίς εύθϋνες της άπέναντι σ' αύτή τιΊν περιουσία.
Καi νά πώς ή ΜΟΤΟΡ ΕΛΛΑΣ Α. Ε. έφαρμόζει α ύτά πού πιστεύει :
8 ΔΙΑ Τ Η Ρ Ε Ι συνεχ ii κα ί συχνιΊ έπαφι'J μέ τούς πελάτες της, έπιδι ώ κοντας νά τούς έξασφαλίση
τιΊν άπαραίτητή ένημέρωση πού άπα ιτεί ή σωστιΊ φροντίδα τοϋ αύτοκινήτου.
8"Εχει Δ Η ΜΙΟΥΡ Γ Η Σ ΕΙ εύρύτατο δίκτυο τοπικών άντιπροσ ώ πων καί είδι κευμένων συνεργείων
σέ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Αύτό σημα ίνε ι δτι ό.ν όδηγijτε μιά ALFA R O M E O η eνα S KO DA
η μιά F ERRAR I . όπουδήποτε κι aν βρεθijτε στιΊν ' Ελλάδα θά βρijτε eνα φίλο πρόθυμο
νά σaς βοηθήση σέ ' δ,τιδήποτε.
8"Εχει ΟΡΓ Α ΝΩΣ ΕΙ eνα εiδικό κινητό Τμijμα Όδικijς Βοηθείας πού λειτουργεί
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ καi κάθε ΚυριακιΊ στiς διαδρομές 'Αθηνών - Ί σθμοϋ Κορίνθου
καi 'Αθηνών - Καμμένων Βούρλων.
'Έχει
Μ ΕΘΟΔΕΥΣΕΙ σέ τέτοιο σημείο τά συνεργεία καi τό τμijμα άνταλλακτι κών, πού έλόχιστοι
8
άπό τούς πελάτες της διανοοϋνται νά άπευθυνθοϋν σέ άλλους (κατ' έξοχιΊν άνεύθυνους) .
8 Π ΡΟΣΦΕ Ρ Ε 1 καi (τό έννοεί) έγγύηση. " Ετσι οί πελότες της ξέρουν δτι θά έχουν κυριολεκτικά
τό κεφάλι τους nσυχο .
Γεν ι κά, " Α ΓΚΑ ΛΙΑ Ζ ΕΙ " τόν πελάτη σέ τέτοιο ση μείο πού πολλές φορές τόν έξωθεί καi
τόν προτρέπει νά πάρη τά σωστό μέτρα γιό νά προστατέψη τιΊν περιουσία του καi νά μ ι'ι .
τιΊν περιφέρη όπλώς στό δρόμο.

Dlllι1 ΜΟΤΟΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε .
. Γεν. Αντιπροσωπεία: Λ. Συγγρού

132 , ΑΘΗ ΝΑΙ, Τηλ. 9221 -101/6

ΜΗ-124

όέv παuχόpασιε
fιά ιir ι�.οοο nειlάιει· noiι έχοupε
. uάΟε ptpa...
·

...ειdιυpιvά. ιό pόvo πού pάf nπnοχοdεί είvnι vά pέvoυv όdοι ευχlιpιοιιιpέvοι.
Γίναμε, 01γό-01γό, τό μεγαλύτερο κατόοτημα τίjς χώρας. Καi νωώ
θουμε τήν εύθύνη . όπέναντι ατόν κόσμο μας - τούς πελότες μας.

'Έτ01, έκτός όπό τiς 60. 000 διαφορετικά εϊδη πού ύπόρχουν στό
ΜΙΝΙΟΝ, γ1ά δλες τiς κατηγορίες των όγοραατών, .αύτό πού νωώ
θουν δλω oi πελότες μας εlναι ή /iνεοη. 'Από τήν εϊοοδο, κ1 δλας,
μποροϋν νά δοϋν οέ π016ν οροφο θά πδνε γ1ά τά ψώνω τους, μ ' lνα
ήλεκτρον1κό πίνακα πού έγκαταοτήοαμε έκεi. 01 κυλ16μενες σκόλες
(σέ 5 κτήρια).
τούς όνεβόζουν, χωρiς κ6πο, στούς 50 δρ6φους μας
Ό κλψατιομός δημιουργεi, δλες τiς έποχές, μιάν εύχόρ10τη ότμ6οφαιρα καi ή
όπαλή μουο1κή, ατόν όέρα, ζεκουρόζε1. . . 'Όοοι Ε!χουν αύτοκίνητα, μποροϋν νά τ' όφήνουν
ατό Πόρκ1νγκ τοϋ ΜΙΝΙΟΝ
(Γαμβέττα 1) χωρiς έπ1βόρυνοη
καi ... fννωες. Κ1 δταν τά ψών1α εlναι πολλό, τά μεταφέρουμε ατό
αύτοκίνητ6 τους
ij μέ δ1κό μας αύτοκίνητα ατό σπίτι των πελατών
μας. 'Αλλά καi Σοϋπερ μόρκετ δημ10υργήοαμε, τό ΜΙΝΙΠΡΙ, γιά
νά κόνουν oi νωκοκυρές τά ψώνια τους, μέ μιά μ6νο fζοδ6 τους
- τώρα π ού κανείς μας δέν fχει χρ6νο γ1ά χόσιμο. (Εlνα1, μόλ1οτα, ό ν01χτ6, όκ6μη κ1 οταν τά καταοτι]ματα τροφίμων εlναι

�
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κλε10τό). Τό ΜΙΝΙΓΚΡΙΛ, τό έστιατ6ρ10-καφετερία τοϋ ΜΙΝΙΟΝ,
πν1γμένο ατό πρό01νο, μέ τό ένυδρεiο του καi τiς σπ1τικές σπεσιαλι τέ του καi θf:α
πρός τόν Λ υκαβηττό καi τή ν Άκρ6πολη, μένε1 ό νωκτό δλη μέρα - μέχρι τiς 1 1 τό
βρόδυ - όκ6μη καi τό Σόββατο. 'Όοο γιά τά ιιαιδιό, ζέρετε π6οα κόνουμε
γι ' αύτό: Κουκλοθέατρο, ται νίες Ντίσνεϋ, γιορ τές, διαγωνισμούς, πα ι γνίδια,
Λούνα-Πόρκ, όκ6μη
καi δλ6κληρο Ζωολογικό
Κίjπο στι]οαμε...
Qς;>;ο
(}; \L
"Ολα αύτά τά βλέπουν, τά ζοϋν καi τά χαίρονται ολοι oi πελότες
� Ο
μας. . . 15. 000 κόθε μέρα! Πέρα όπ ' αύτό,
κόνουμε ΚΙ aλλα, γ1ά τήν
πραγματική έζυπηρέτηοη τοϋ κόσμου μας. - πολλά πού φαίνονται
(κι fχουν γίνε1 πιά συνήθεια) κι aλλα πού δέν φαίνονται.
Πχ., έκτός όπό τήν όλλαγή των εiδων, τό ΜΙΝΙΟΝ εlναι τό μ6νο
κατόοτημα πού έπιοτρέφε1 χρήματα. Πραγματοπωεi ουνεχεiς
i:κδηλώοεις καi παρέχει συμβουλές ατούς πελότες του, μέ εlδικούς
(βρεφοκ6μους, αlοθητικούς κλπ). Τό Καρνέ Πολλαπλών Ά γορών εlναι
ίίί
μ1ά όκ6μη εύκολία, οπως καi τό Τοέκ Δώρου, πού πρώτο τό ΜΙΝΙΟΝ καθιέρωσε.
Καi τό Σύστημα Σέλφ-Σέρβ1ς όπλώθηκε ατά περ10ο6τερα όπό τά 226 τμήματό μας...
Τά νέα μας, γερμανικά fπ1πλα VITRA, fχουν κατασκευαοθίj εlδικά γιά τό ΜΙΝΙΟΝ
- καi oi ήλεκτρονικές ταμειακές μηχανές SINGER, μαζi μέ τόν κεντρ1κό •οΟ
έγκέφαλο ΙΒΜ καi τά ήλεκτρον1κά μολύβ1α των πωλητών μας, βοηθοϋν
r::=;].�
�
ατή γρήγορη έζυπηρέτηοη τοϋ πελότη. (Καf, ταυτ6χρονα, ένημερώνουν
:
�
" ''"'
....
�
..,,
""' '·
καi καταγρόφουν τά πόντα - μέχρι όποθήκη - γ1ά νά εί'μαοτε πόντα fτοιμοι . . . ) '
�
Μ' αύτά ολα, μερ1κοi όπό τούς πελότες μας μaς κόνουν τή ν τιμή νά μδς συγκρίνουν
·�·
μέ τήν Gallerie Lafayette ατό Παρί01, τό Selfridge's τοϋ Λονδίνου καi τήν Rinascente
τοϋ Μ1λόνου.
Εfλικρι νό, έμδς, τό μ6νο πού μδς όπαοχολεi
ε/νω νά μένουν Ολω εύχορω,ημένω!
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PIERRE CARDIN
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•

δημιουργήσαμε τήν πιό νέα εύρωπαϊκή Βιομηχανία ήλεκ1ρικών συσκευών
καί έπενδύσαμε 45 χρόνων κόπους καί πείρα ,γιά νά ύπογράφουμε μέ ύπερηφάνεια τό

Μ έ τίς συσκευές μας, Διπλοψυγεϊα καί Ψ υγεία, Κου ί,ίνες
Πλυντήρια κ.λ. π. , πρόθεσή μας είνα ι νά άνταγωνισθούμε τίς ζένες
συσκευές μέσα στίς ίδιες τίc χώρές τους.
Κι' α ύτό δέν τό φοβόμαστε, εiλικρινά, καθόλου.
Κατ'άρχήν έχουμε τόν ίδιο μηχανολογικό έζοπλισμό μέ τούς
ζένους (άπό τά ίδια έργοστάσια άγοράί,ουμε) .
Στηριχτήκαμε στίς ίδιες αύστηρές προδιαγραφές, όπως
στηρίί,ονται κι' έκεϊνοι Καί σέ πολλά σημεία ύπερτερού μ ε, γιατί
συνηθίσαμ ε τούς άγοραστές μας νά είναι ά παιτητικοί.
• ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
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Β α σ ι κ ή σας ά π α ί τ η σ η άπό μ ι ό άσφαλ ι σ τ ι κ η έτα ι ρ ία , πρέπει νό εΤν α ι

ή

συ νέπε ι α άπέναντί σ α ς .

Γ ι ό νό τό π ο ϋ μ ε άπλa : τό μ ε γ ά λ α όνόμ ατα - γ ι ό νό εΤνα ι
πράγματι μεγάλα - πρέπει ν' άπο δε ι κν ύ ο υ ν συνεχώς τη σ υ νέπε ι ά τ ο υ ς άπέναντί σας.
Νό έκπληρώνουν δ η λ α δ η τ ί ς ύ ποχρεώσε ι ς τ ο υ ς στην ίίι ρ α τους. Ή CA N N O N ASS U R A N C E
άπό την ϊδρυσή της μέχρι σ ή μερα καί κάθε χρόνο, Δ Ε Ν Ε Χ Ε Ι Ο Υ Τ Ε Μ Ι Α Ε Κ Κ Ρ Ε Μ Η ΖΗ Μ Ι Α ! Π ο ύ σn μ α ίνει

δτι δέν καθυ στερεί ποτέ τ ί ς πληρωμές τ η ς , άποδει κνύοντα ς eτσι τό πραγ μ α τ ι κ ά μεγάλο της ον ομα . Γ ι α τ ί
ή συνέπε ι ά τ η ς εΤν α ι μοναδ ι κό ύποδε ι γ μ ατ ι κ η κ α ί άποδε ι κνύεται πάντα ά π ό έ π ί σ η μ α στο ιχεία :
Στ η ν ' Εφ η με ρ ί δ α τ fj ς Κυ βερνήσεως, μέ στο ι χεία πού δ ίνει τό ' Υπου ργείο
' Εμ π ο ρ ί ο υ , ύπάρχει ή εί κόνα
πού παρο υ σ ι άζουν οί ' Ετ α ι ρ ίες Άσφαλε ι ώ ν Ζωfjς, σχετ ι κό μέ έργασίες τ ο υ ς γεν ι κό καί τ ί ς έ κ κρεμείς ζ η μ ίες.
δτι ή CA N N O N ASS U RA N C E άπό την ϊδρ υ σ ή τ η ς μέχρι σ ή μερα,
Καί βλέπο υ μ ε στό άνάλογα τεύχη
εΤν α ι πάντα πρώτη στη σ υ νέπε ι α . Κ α ί δσοι πελάτες «γεύτηκαν» αύτη τ ή συ νέπε ι α θεώρησαν
ύ ποχρέωσή τους νό μ a ς εύχαρ ι στ ή σ ο υ ν ·μέ έπι στολές πού €χουμε κατό κ α ι ρ ο ύ ς δ η μ ο σ ι ε ύ σ ε ι ,
κ α ί πού άποτελο ϋ ν a λ λ η μ ι ό άπόδε ι ξ η γ ι ό τ ή συ νέπε ι ά μ α ς .

*

Ν ό λ ο ι πόν γ ι ατί θεω ρ ο ϋ με δτι ή μεγαλύτερη ύ ποχρέωση πού άναλα μ β ά ν ο υ μ ε άπέναντί σας
εΤνα ι ή σ υ νέπε ι α στίς ύ ποχρεώ σ ε ι ς μας. Αύτό εΤν α ι τό π ι στε ύ ω μας κ α ί τό άποδε ι κν ύ ο υ μ ε συνεχώς.

*( 'Εφημερίδα Κυβερ νήσεως, Στοιχεία Ύπουργείου Έμπορίου, Τεύχη : ΦΕΚ 233/22 - 3 - 71,
ΦΕΚ 280/21 - 3 - 72, ΦΕΚ 598/24 - 4 - 73, ΦΕΚ 929/ 18 - 5 - 75, ΦΕΚ 1 765/ 7 5 - 7 - 75, ΦΕΚ 413/

13 - 3 - 76)

CA N N O N ASS U RA N C E * L I MITE D
Cannon
Assurance

ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΖΩΗΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ,
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ, & ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ. ΟΜΑΔΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Κ Ε ΝΤΡιΚΑ ΓΡΑΦ Ε ι Α : ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒιΑΣ 2 · ΑΘΗΝΑι · ΤΗΛ. 3238.290, 1, 2
ΘΕΣ / Ν ι Κ Η : ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕιΟΥ · ΚΟΜΝΗ ΝΩΝ 2 6
ΤΗΛ. 229527/222421 /279664
ΛΑΡι ΣΑ : ΚΥΠΡΟΥ 80 · ΤΗΛ. 222866 · ι ΩΑΝ Ν ι Ν Α : Ν Α Π ΩΛ. ΖΕ Ρ Β Α 2 · ΤΗΛ. 29.01 2

*

ΠΡΟΦΕΡΕΤΑΙ Κ

Α ΝΟΝ

Υ

Α ΣΟ ΡΑΝ Σ

C A N 2S β

κα θ ε αγροτη ς κα ι κα ταθ εση . . . κα θ ε αγροτης κα ι κατα θεση . . . κα θε αγρ
κατα θεση . . . κα θ ε αγροτης κα ι κα τα θεση . . . κα θ ε αγροτης κα ι καταθ εση
κα θ ε αγροτης κα ι κατα θεση . . . κα θε αγροτης κα ι καταθ εση . . . κα θ ε αγρ

κα θ ε αγροτης κα ι κατα θεση . . . κα θε αγροτης κα ι καταθ εση . . . κα θ ε αγρ

ArPDIIKH ΙΡΑΠΕΖΑ ΙΗΣ ΕΛΑΑΔΟΣ
κα θε αγροτη ς κα ι καταθ εση . . . κα θ ε άγροτης κα ι καταθ εση . . . κα θ ε αγρ

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ
μ ο ν τέρν α 6οκολατ άκ1α

Γ1Cι κάθ ε χαρά,
� 1 Cι κάθ ε � 1ορτή !
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ένες
εκδόσεις
σrήν ισrορiα καi rήν
ιιο�ιrισπκή μα� παράδοση
·

1 . «ΚΥΠΡQΣ '74 ,;

2.
3.
4.
5.
6.

Τό aλλο πρόσωπο τής 'Αφροδίτης: Σελ. 277, είκόνες έγχρωμες 1 64, ε/κόνες άσπρόμαυρες 79
Λεύκωμα «ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ»: 24 έ γχρωμες είκόνες, .διαστ. 50 χ 40 έκ.
«ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΛΛΑΣ» : Σελ. 356, είκόνες έγχρωμες 1 62, ε/κόνες άσπρόμαυρες 86, διαστ. 35 χ25 έκ.
« ΕΛΛ ΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑ ΥΤΙΛ/Α » : Σελ. 5 1 0, είκόνες έγχρωμcς 1 52, είκό νες άσπρόμαυρες 120
«ΜΟΝΗ ΣΤΑ ΥΡΟΝΙΚΗΤΑ » : Σελ. 24 1 , είκόνες έγχρωμες 92, είκόνες άσπρόμαυρες 2 1 , διαστ. 35χ26 έκ.
Λεύκωμα « ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ» : 26 έ γχρωμες είκό νες, διαστ. 50χ40 έκ.

οι έκδόσεις αύτές πωλούνται ατά κε ντρικά βιβλιοπωλεία τής 'Αθή νας, καί οί εισπράξεις θά
διατίθενται γιά πνευματικούς σκοπούς.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

