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Χρυσοθήκη
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Θεωρία.
Γιά νά δείς μακρυά, άνέβα στό βουνό.

Γιά νά πετάξεις, δέν πρέπει νάχεις μόνο τά φτερά, άλλά καί νά τά κουνάς.

'Όπου κι δν κοιτάξεις, έκεί θά πετάξεις.

Δές το μέ τά μάτια σου καί μιiν άκοϋς έκατό άλλους.
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Τιi στιγμιi τnς συνάντnσnς άρχίζει ό χωρισμός.
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Άν άγαπάς τό παιδί σου, στείλ' το σέ ταξίδια.

Πράξη.
Εύρώπη-'Άπω Άνατολή.
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Άνοψυκτικό
Γιά ταξιδιώτες traηsίt Υ ι.

Προβολή φίλμ καί
1 Ο διαφορετικά μουσικά
προγράμματα αέ όλες
τίς πτήσεις μέ DC-10.
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Οίκονομική θέαη
Δέν μεταφέρονται έπιβότες
καί έμπορεύματα μεταξύ
τών δύο αύτών πόλεων.
Άθriνα:
όπό 25 Σεπτεμβρίου
μία ώρα νωρίτερα.
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-ολες οί ώρες εiνοι τοπικi:ς.
Θερινά δρομολόγια μέχρι
31.10.1977. 'Υπόκεινται
αέ όλλαγές.

"Απω Άνατολή-Εύρώπη.
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Γιά περισσότερες πληροφορίες
όπευθυνθnτε ατόν ταξιδιωτικό
σος πράκτορα (1 ΑΤΑ) n ατή
Swίssaίr, Όθωνος 4, Άθriνο.
τηλ. 3231871-5 καί 3235811-4,
n Πριγκιπiοοης Τύρος 6,
Λευκωσία. τηλ. 45222.
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ΜΙΙ<ΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
ΠΝ'ΟΥΣΙ�ΖΟΥΝ

οι ΠΙΙ<ΡΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ...
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Ε'ι'δη CAMPING
ΕΞΟΧΗΣ καίΘΑΛΑΣΣΗΣ
άπ'ολοτόν κόσμο!
'Ένας ο λόκ λη ρος ϋ ρο φο ς
τών' καταστι:ιμάτων
μ έ=

παρνασσαc

ΣΚΗΝΕΣ·ΒΑΡΚΕΣ
ΑΕΡΟ ΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΟΜ ΠΡΕΛΛΕΣ· ΚΡΕΒΒΑΤΙ Α
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ· ΠΟΛΥΘΡ ΟΝ Ε Σ
ΨΥΓΕΙΑ

PI CK-NICK·THERMO

και' 4 άκομη οροφοι μέ:
ΔΑ ΠΕΔ Α· ΜΟΚΕΤ ΤΕΣ
Κ ΟΥΖΙ ΝΙΚΑ
ΚΡ ΥΣΤΑΛΛΑ ·ΑΣ:ΗΜΙΚΑ
ΦΩΤΙ ΣΤΙΙ<Α ·ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

παρνασσάς
ΜΕΓΑΛΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΡΜΟΥ 87-89 ΠΛΑΤ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ
ΠΩΛΗΣΙΣ:

ΧΟΝ ΔΡ Ι ΚΗ -ΛΙΑΝIΚΗ. ΤΗΛ . 3242352

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 81= ΠΑΝΕΠ Ι ΣΤΗΜΙΟΥ 42 ΤΗΛ. 627877.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Γ1=ΛΕΩΦ .ΣΥΓΓΡΟ Υ 360 ( Ι Π Π ΟΔΡ ΟΜΟΣ)

ΤΗΛ. 9410929.

ΣΚΟΥΡΤΗΣ

ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ

ό καραγκιόζης
ύ
παρά λίγο βεζ ρης
έκείvος καί... έκείνος

ΚΕΔΡΟΣ

παθήματα

Ενα
Ευτυχες
Γεγονος!

ΚΕΔΡΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ
ΖΙΩΓΑΣ

πασχαλινά
παιχνίδια

τό φάντασμα
τού κυρίου ραμόν νοβόρο
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ΚΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ
ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ

ΠΩΡΓΟΣ

ΣΚΟΥΡΤΗΣ

έπικίνδυνο φορτίο

απεργια

ΛΟΥΛΑ
ΑΝ ΑΓΝΩΣΤΑΚ Η
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άπ" αύτούς πού παλεύουν
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ΚΕΔΡΟΣ
ΓΙΩΡΓΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ
ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ

όλονυχτία
τό τέλος _σχόλη ...
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ΠΑΥΛΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ

ΜΑΤΕΣΙΣ

ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ

καθαίρεση

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
10 ΙΟΥ ΛΙΟΥ

-

4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
* ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ:
ΚΥΡΙΑΚΗ
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* ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ:
ΣΑΒΒΑΤΟ
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ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ:

"ΣΦΗΚΕΣ"

* Τό πρόγραμμα πιθανόν νά ύποστεί άλλαγές. Όποιαδ1iποτε άλλαγτi γνωστοποιείται έγκαίρως άπό τά μέσα δημοσιότητος.
*'Ώρα ένάρξεως τών παραστάσεων: 'Από 10 'Ιουλίου μέχρι καί 14 Αύγούστου 1977, i1 21.00 ύ.κριβώς.
'Από

20 Αύγούστου μέχρι 4

1977, στίς 20.30" άκρι βώς.
150, 100, 60. "Άνω διάζωμα δρχ. 40.
προπώληση τών ε!σιτηρίων άρχίζει άπό τίς 15

Σεπτεμβρίου

* Τιμές είσιτηρίων: Κάτω διάζωμα δρχ.

* Πληροφορίες-είσιτήρια: 'Η

'Ιουνίου .

* Είσιττiρια πωλούνται:
α) Στό ταμείο τού 'Εθνικού Θεάτρου, 'Αγ. Κωνσταντίνου καί Μενάνδρου, τηλ. 52.23.24�.
β) Στό ταμείο τού Φεστιβάλ 'Αθηνών, Σταδίου 4 (μέσα σττ1 στοά) τηλ. 32.21.459 καί 32.23.111 έσωτ. 240.
γ) Στήν 'Ελληνική Περιηγητική Λέσχη 'Αθηνών, Πολυτεχνείου 12, τηλ. 52.48.600 καί 52.40.854 καί σέ δλα τά περιφερειακά

της τμήματα.
δ) Στό χώρο τού 'Αρχαίου Θεάτρου 'Επιδαύρου τίς ήμέρες τών παραστάσεων: κάθε Σάββατο, τέσσερις ώρες πρίν άπό τήν
i:ναρξη της παραστάσεως καi κάθε Κυριακτi, 9-1 π.μ. Καί άπό 4 μ .μ . μέχρι τήν ί:ναρξη της παραστάσεως.

[ΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΞΚΔΗΛΩΣ ΕΙΣ 1977
ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΑΘΗΝΩΝ
9 ΙΟΥ ΛΙΟΥ

-

25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΩΔΕΙΟΝ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
*

ΕΘΝΙΚΗ Λ ΥΡΙΚΗ ΣΚΉΝΗ

9, 12, 15, 17 'Ιουλίου
ΜΠΙΖΕ: ΚΑΡΜΕΝ
Εiσι ηΊ rια: Δρχ. 400, 300, 200, 100. Φοι τ. 20
ΒΡΑΔ ΥΑ ΜΠΑΛΛΕΤΟΥ
14, 16 'Ιουλίου
Εισιτήρια: Δρχ. 250, 200, 150, 50. Φοιτ. 20

*

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΉΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ

18, 25 'Ιουλίου
1, 2 Αύγούστου

Εiσιτήρια: Δρχ. 200. 150, 100. 50. Φοιτ. 30
*

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ

22, 23, 24 'Ιουλίου
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΉ: ΕΙΡΗΝΗ
Εiσιτήρια: Δρχ. 150, 100, 70, 50. Φοιτ. 30

*

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

*

ΜΠΑΛΛΕΤΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΠΟΛΣΟΪ ΜΟΣΧΑΣ

16, 17, 18, 27 Αύγούστου
ΧΑΤΣΑΤΟΥΡΙΑΝ: ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
21, 22, 24, 28 Αύγούστου
ΤΣΑΪΚΟΦΣΚΥ: ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝ
25, 26 Αύγούστου
ΑΝΤΑΜ: ΖΙΖΕΛ
Είσιτήρια: Δρχ. 500, 350, 200, 100. Φοιτ. 50
*

ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΠΟΛΣΟΥ

19, 23 Αύγούστου
Δ/ντής 'Ορχήστρας: ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΛΑΖΑΡΕΦ
Σολίστ: 19/8 ΛΕΟΝΙΝΤ καί ΠΑΒΕΛ ΚΟΓΚΑΝ (2 βιολιά)
23/8 ΙΡΙΝΑ ΑΡΧΙΠΟΒΑ (Σοπράνο)
ΒΛΑΝΤΤΣΛΑΒ ΠΙΓΙΑΦΚΟ (Τενόρος)
Είσιτήρια: Δρχ. 200, 150, 100, 50. Φοιτ. 30
*

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΠΕΡΑ ΒΙΕΝΝΗΣ

2, 5 Σεπτεμβρίου
Ρ. ΣΤΡΑΟΥΣ: ΗΛΕΚΤΡΑ
Δ/ντής 'Ορχήστρας: 2/9 ΚΑΡΛ ΜΠΕΜ

Μ. ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ: Ο ΑΓΙΟΣ ΠΡlΓΚΗΨ

5/9 ΧΑΪΝΡΙΧ ΧΟΛΡΑΪΖΕΡ
Είσιτήρια: Δρχ. 500, 350, 200, 100. Φοιτ. 40
.

Σπουδαστών: Δρχ. 75, 50, 35

4, 6 Σεπτεμβρίου

29, 30, 31 'Ιουλίου

Ε!σι τήρια: Δρχ. 150, 100, 70. 50. Φοιτ. 35

*

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΉ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΒΙΕΝΝΉΣ

Δ/ντής 'Ορχήστρας: 4/9 ΚΑΡΛ ΜΠΕΜ
*

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

6/9 ΛΕΟΝΑΡΝΤ ΜΠΕΡΝΣΤΑΪΝ

6, 7 Αύγούστου

Είσιτήρια: Δρχ. 200, 150, lOO, 50. Φοιτ. 30

ΕΥΡlΠΙΔΗ: ΜΗΔΕΙΑ
12, 13 , 14 Αύγούστου

12 Σεπτεμβρίου

ΕΥΡΙΠΙΔΗ: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ

*

ΚΡΑΤΙΚΉ ΟΡΧΉΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1Ο, 11 Σεπτεμβρίου

Δ/ντής 'Ορχήστρας: ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΥΜΗΣ
Είσιτήρια: Δρχ. 200, 150, 100, 50. Φοιτ. 30

ΣΟΦΟΚΛΗ: ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ
16, 17, 18 Σεπτεμβρίου
ΕΥΡΙΠΙΔΗ: ΕΛΕΝΗ

19, 20, 21 Σεπτεμβρίου

24, 25 Σεπτεμβρίου
ΕΥΡΙΠΙΔΗ: ΜΗΔΕΙΑ
Εiσιτήρια: Δρχ. 150, 100, 70, 50
Σπουδαστών: Δρχ. 75, 50, 3 5

*

ΣΥΜΦΩΝΙΚΉ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΉΣ ΓΙΟΥΤΑ

Δ/ντής 'Ορχήστρας: ΜΩΡΙΣ ΑΜΠΡΑΒΑΝΕΛ
Σολίστ: 19/9 ΒΑΣΩ ΔΕΒΕΤΖΗ (πιάνο)
21/9 ΜΩΡΗΝ ΦΟΡΕΣΤΕΡ (Κοντράλτο)
Είσιτήρια: Δρχ. 200, 150, 100, 50. Φοιτ. 30

Τό πρόγ ραμμα πιθανόν νά ύποπτε\ άλλαγές. Όποιαδ1iποτε άλλα 1i νωστο ποιε\ται έγκαίρως άπό τά μέσα δημοσιότητος.
•
γ γ
• ·Η προπώληση τών είσιτηρίων άρχίζει συνήθως 10 μέ 15 ήμέρες /;νωρίτερα άπό κάθε έκδήλωση καί γνωστοποιείται στό κοινό
άπό τίς έφημερίδες καί τά λοιπά μέσα ένημερώσεως.
*
Πληροφορίες: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, τηλ. 32.25.904- 32.23.111 (έσωτ. 132).
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nΙΤΣ[]Σ
Άπό τό 1865,
ό βασικός στόχος
τnς βιομnχανίας ΠΙΤΣΟΣ nταν,
νά κερδίσει καί νά διατnρnσει
τnν έμπιστοσύνn τών πελατών τnς.
Άποτέλεσμα:
Έκατόν δώδεκα χρόνια
έμπιστοσύνn.
Δέν είναι λίγο!

ο
ΠΙΤΣc:JΣ
εμπιστοσυvη

ΑΡΙΣ ΤΟΦΑΝΗ

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ

κ Ω ΣΤΑ Β ΑΡΝΑ Λ Η

«Μήδεια» Εύριπίδη

στό Φεστιβάλ Άθηνών
,
,
,
σας '.
σπιτι
στ
κα
... ι
ο
ίΠ
Διαβάστε τό μνημειώδες αύτό έργο, πρίν
δεϊτε τήν παράσταση, γιά νά μή χάσετε
οϋτε σταγόνα άπό τήν όμορφιά καί
τή μεγαλοσύνη του!

Ό 'Εκδοτικός Οίκος «I. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛQΣ,,

προσφέρει τό δραματολόγιο τών
Φεστιβάλ 'Αθηνών καί 'Επιδαύρου στή
γνωστή γιά τήν έγκυρότητά της σειρά
«ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ,,
tωί στήν τιμή τών 130 δραχμών ΜΟΝΟ!

24
ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΞΥΛΟΓΡΑΦΙΕΣ

οι

ΤΟΥ Α. ΤΑΣΣΟΥ
πολύχρωμες εlκόvες θό. τυπωθοϋv άπό τίς
τίς χαραγμένες σέ πλάγιο ξύλο.
ΣΧΗΜΑ 33,5

χ

74

πλάκες,

25,5 ΕΚ.

Σελίδες 160. Χαρτί άγγλικό μέ ύδάτινες γραμμές
Glastonbury Antique Laid .

•

Η Λ ΥΣΙΣΤΡΑΤΗ
θά τυπωθεί

σέ 1500

άpιθμημένα άντίτυπα.

'Από τό 1-100 έκτος έμποpίου

και άπό 101-1500 θά 8ιατεθοuν πpός πώλφ·�.

Μεταφρασμένη άπό μιά πλειάδα κορυφαίων
άνθρώπων τών γραμμάτων,
καί μέ τή γενική έπιμέλεια τών

ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΔΑΤΟΥ -

ΕΥΑΓΓ. ΠΑΠΑ ΝΟΥΤΣΟΥ - Β' περίοδος

:-τ:J ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

1 ,..� ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
ι:..=

"Ι. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ,,

Άρσάκη 6 - Άθήνα - Τηλ: 324.7791

'Όλα τά βιβλία θά εΙναι ύπι;γpαμμένσ. άπό τόν Α. Τάσσο.

•

ΔΗΛ ΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΓΓ Ρ Α ΦΩΝ
ΚΑΙ .ΣΤΟ

Χ Ρ. ΛΑΔΑ 5-7

"Θ ΕΑ Τ ΡΟ"

Τηλ. 32.32.222 - 32.22.555

Α' περίοδος

ΑΡΧΑΙΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
'Απροσδόκητα σημερινοi

Θ ΕΑ Τ Ρ Ο

Δ ΙΜ Η Ν Η

ΘΕΑΤΡ Ι Κ Ή

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ 8'
Τ ό μ ο ς 1', Τ ε\Jχ ο ς 5 5-56
Γ ε νάρ ης-Άπ ρίλ ης 19 7 7
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α': 196 2 - 66
Τόμοι 1 - 5 . Τεύχη 1 - 30
*

'Εκδότης - Διευθυντης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΙ:

ΚΕΙΜΕΝΑ:

Ν Ι ΤΣΟΣ

Κ Ω Σ ΤΑΣ
*

Γραφεία: Χρ. Λαδii 5-7 (Τ. 124)
Τ η λ έ φ ω ν α:
3232222 - 3222555 - 3238030
*

ΤΙΜΗ

ΤΕΥΧΟΥΣ

Δρχ. 100

Συνδρομή έτησία Δρχ. 500
Φοιτητική έτησία Δρχ. 400
Όργανισμών κλπ. Δρχ. 1.000
Έξωτερικο\J: Εύρώπη Δολλ.25
Άμερικ1'ς 30. Αύστραλίας 40

Μονοτυπία, δφσετ, βιβλιοδεσία
Γ. Τσιβεριώτης, Λούβαρ η 11
Τηλ. 574-3775 καί 574 - 2802
Διευθύνσεις συμφώνως τφ νόμφ
.'Ιδιοκτήτης - Ύπεύθυνος ϋλης
Κ ώ σ τα ς Ν ί τ σ ο ς, Σισίν η 35
Ύπεύθυνος Τυπογραφείου
Γ. Τσιβεριώτης, Λούβαρη 11

ΓΙΑΝΝΗ ΣΙΔΕΡΗ: " Έγκατα . . . "'. Σελίδες άνέκδοτης
αuτοβιοyραφίας. 4η συνέχεια : Θυσίασα τή Φιλοσοφία
καί τήν προσωπική μου ζωή γιά τή θεατρική i:ρευνα.
Άνέκδοτη ε!κονοyράφηση
σελ.

36

ΠΛΉΡΗ τά 'Επίσημα ΠΡΑΚΤΙΚΑ τής ΒΟΥ ΛΗΣ γιά τό
περιβόητο " Άρμα Θέσπιδος ". Τετράωρο σφυροκόπημα
ένός άθλίου Νομοσχεδίου, πού εiσήχθη έπειγόντως,
αιφνιδιαστικά, άνορθόδοξα
σελ.

49

19

ΒΑΣΙΛΗ ΡΩΤΑ : Τό Θέατρο εκανε τό θάμα του. 'Α
πτόητο κι άπ' τά γκαρίσματα τ&ν γαϊδουρι&ν ! (Μαρτυρία)
σελ.

31

ΓΙΩΡΓΟΥ Κ ΟΤΖΙΟΥ ΛΑ: Ό θίασος Βασίλη Ρώτα στή
Θεσσαλία. Ο! παραστάσεις στόν Ίταμο γιά. τό Β" Πανθεσσαλικό Συνέδριο το\J ΕΑ Μ . (Μαρτυρία)
σελ.

33

ΒΑΣΙΛΗ ΡΩΤΑ : Μέ τήν πνοή τοϋ 'Αγώνα στά. βουνά.
Ό Μεμά;, καλόγνωμος συντονιστής το\J θιάσου. 'Ελεγείο
στό Γεράσιμο Σταύρου
σελ.

35

ΑΦJΕΡΩΜΑ: ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΘΕΑΤΡΟ ( Γ' - τέλος)
( Διεθνής Διάσκεψη Θεάτρου στήν Άθήνα)

*

ΕΡΕΥΝΑ:

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ :
Ηάί.ιοι �εμεpτζlδη : Το tιέατpυ
71jς !<;Jl()N στlς Κοpυσχάδες
('Απόσπασμα πίνακα - ντοκου
μέντου : l<οpυσχάδες 18.5.19lι4)

15

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ
�
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ : Τό θέατρο στήν 'Ελεύθερη
'Ελλάδα. Ό θεατρικός δμιλος τής ΕΠΟΝ Θεσσαλίας.
(Μαρτυρία). Άνέκδοτη είκονογράφηση
σελ.

*

*

Θέατρο στήν 'Ελεύθερη ' Ελλάδα. - Κ.Θ.Β.Ε . . πληγή
άνοιχτή μέ . . . Τρυπάνη. - 'Εκλογή Χωραφίi, πεντάκις
παράνομη !- Μάνος, Κ.Ο.Α. καί . . . ταπί !
σελ .

Τό.

ΚΩΝΣΤ. ΤΡΥΠΑΝΗ : Τό Δράμα παίρνει ζωή μόνο δταν
άγγίζει τό κοινό του. Παίζουμε ρεαλιστικά ενα ύπερβασελ.
τικό ε{δος. Είσήγηση

74

ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΟΝΤΗΡΗ : Όχι μουσειακή άναπαράσταση. -Αμεση συγκίνηση τοϋ θεατ ή . Όλο τό βάρος στό καθαρά άνθρώπινο στοιχείο. Ε!σήγηση
σελ.

77

ΗΛΙΑ ΚΑΖΑΝ : Τό 'Αρχαίο Δράμα στήν 'Οθόνη . Νά.
άνακαλύψουμε τά i:ργα χωρίς δέος. Είσήγηση
σελ.

78

ΝΤΟΝ ΛΟΥΤΖ : Ή " 'Ηλέκτρα" τοϋ Σοφοκλή σή
μερα. Ένας 'Ολλανδός άλφαβητίζει τήν Τραγωδία.
σελ.
Ε!σήγηση

81

ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ : Συμπεράσματα δέν ύπάρχουν!
Ή κατάληξη έφτά συνεδριάσεων 19 ώρ&ν
σελ.

84

ΝΙΚΟΥ /. ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ : Τί συμβαίνει στά Κ ρατικά.
Καλλιτεχνικά ' Ιδρύματα; Λειτουργοϋν σωστά; 'Εκπληρώ
νουν τήν άποστολή τους; Μέρος 1 : Οί Κρατικές 'Ορχήσελ.
στρες

43

Οί διαβόητες συμβάσεις Μινωτή . Ή, π&ς ό κ. Ί. Ν .
Θεοδωρακόπουλος χορηγεί, κάθε τόσο, πρόσθετες ά
μοιβές 350.000 δραχμ&ν στόν κ. Μινωτή . Άποσιωπο\Jν
τόν τ ίτλο το\J κ. Γενικο\J ! ( Πλήρη κείμενα δυό συμβάσελ.
σεων)

85

Περιεχόμενα τοϋ τεύχους συνεχίζονται καl στήν πίσω σελίδα

14

Τ Α Τ Ε Υ Χ Η Τ Ο Υ 1976
( Δ' χ ρ ο ν ιά έ π α ν έ κ δ ο σ η ς)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
( Συνέχεια άπό τή σελίδα 1 3 )
ΤΟ ΔΙΜΗΝΟ:

'Ανασκόπηση τ&ν γεγονότων.- Τό σκίτσο τοϋ Κώστα
Μ ητρόπουλου.- Ή περιβόητη ά.νακοίνωση τfjς Καλλιτεχνικfjς Έπιτροπfjς τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου
σελ.

87

Ποιός στέλνει τήν ΕΛΣ στή Μόσχα; 'Κόλπο ' γιά
σελ.
τήν παράταση τfjς σύμβασης Χωραφϋ. ;

94

σελ.

95

ΠΩΡΓΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ : Ή εντεχνη Νεοελληνική
Μουσική καί τό ξεσκέπασμα μιας εντεχνης παραπλάνησης. (Μέ ά.νέκδοτα ντοκουμέντα Βάρβογλη)
σελ.

1 00

ΕΛΣ : Ό χορός τών άργι&ν καλά κρατεί !

'Ένα πλούσιο διπλό τεϋχος :

1111 Ό Α. Γιαννίδης στο Βουνό.
1111 'Αφιέρωμα στο συγκρότημα

"Ψωμί καί Κοϋκλες ".
Ν. Γεωργιά
δη - όίλμπουμ άπό μακέτες.
1111 ' �φιερ� fl;ατα στο Γιάν. Σι,
.
1\ερη και Ανεστ·η
ΛογοΟετη.

1111 'Αφιέρωμα στο

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ : Μπέκετ : 'Επιθανάτια
ά.γωνία τής γλώσσας, έπιθανάτια άγωνία τfjς iδιας τfjς
σελ.
ϋπαρξης
ΡΑΝΤΟΥ Μ ΠΕΛΙΓΚΑΝ : Τό Θέατρο, άπαράγραπτη
μαρτυρία στούς άγώνες κατά τής καταπίεσης. Μ ήνυμα
γιά τήν Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου. 'Αλλά τό 'Ελληνικό
σελ.
Κέντρο Θεάτρου ύπνώττει βαθύτατα

1 05

ΚΡΙΣΕΙΣ καi σχόλια γιά τό 'Αντάρτικο Θέατρο : Ν ίσελ.
κου Φιλικοϋ καί Παρατηρηρή

1 09

ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΙΔΕΡΉ
'Επιτέλους, άνοιξε τό Θεατρικό Μουσείο. 'Εσαεί i:ργο
σελ.
ζωής τοϋ Γιάννη Σιδέρη

89

ΑΛΕΚΟΥ ΛΙΔΩΡΙΚΗ : Σιδέρης, ό είλωτας μιCις θαυσελ.
μαστής ίδέας

89
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Α

Τ

Jιf. Θέατρο στην Έλεύθερη Έλλάδα

Ρ

Δώσαμε μιά ύπόσχεση. Καί τήν κρατάμε. Νά σώσουμε δ,τι
μπορέσουμε άκόμα νά σώσουμε, άπό τό 'Αντάρτικο Θέατρο.
Τό αύτοφυές αύτό λαϊκό καί πολιτικό θέατρο, πού ξεπήδησε
μέσ' άπ' τόν 'Αγώνα γιά τήν έθνικ 1) 'Απελευθέρωση, τόν
ύπηρέτησε κ' έσβησε μαζί του. Τό έγκλημα έχει διαπραχτεί.
Κ' είμαστε δλοι συνυπεύθυνοι : 'Αφήσαμε άνεξερεύνητο κι
άνεκμετάλλευτο, τριαντατρία όλάκαιρα χρόνια, ένα γνήσια
λαϊκό θέατρο έτσι πού, τώρα πιά, καί τό ίδιο νά 'χει χαθεί
καi τό ξενόθρεφτο Νεοελληνικό Θέατρο νά 'χει χάσει μιά γνή
σια ρίζα. Τό " Θ" ξεκίνησε μιά πφοσπάθεια διάσωσης. Ξανα
νοίγοντας χορταριασμένα μονοπάτια άναζητάει, στούς τόπους
του, τό 'Αντάρτικο Θέατρο, τό θέατρο τής ' Ελεύθερης 'Ελλά
δας, τό Θέατρο τU>ν ΒουνU>ν. 'Αναζητάει άνθρώπους. 'Αναζη
τάει iiργα, ντοκουμέντα, φωτογραφίες. Φτάσαμε ν· άνοίγουμε
λαγούμια, ξεθάβοντας καταχωνιασμένα κιούπια μέ άρχεία !
Ψάχνουμε, ξέροντας καλά πώς θά χρειαστεί νά ψάχνουμε γιά
καιρό. Μά δέ θά σταματήσουμε. Στό τελευταίο τείJχος θεμε
λιώσαμε τήν Ιστορία τής " Λαϊκής Σκηνής", το() άντάρτικου
θιάσου τής ΥΙΙΙ Μεραρχίας τοίJ ΕΛΑΣ 'Ηπείρου. Μιά σειρά
άπό μαρτυρίες, λιτές κι άνεπιτήδευτες, δσων πήραν μέρος,
έχει κιόλας συγκεντρωθεί καi δέ θ' άργήσει νά δημοσιευτεί.
Σήμερα σταματάμε στή Ρούμελη καi τή Θεσσαλία. ΈδU> άν
δρώθηκε τό πιό γνωστό θέατρο το() ΆπελευθερωτικοίJ 'Αγώ
να : Ό θεατρικός όμιλος τής ΕΠΟΝ Θεσσαλίας, πού 'μεινε
πιότερο γνωστός σά θίασος τοίJ Βασίλη Ρώτα. Ήταν, πρά-γ
ματικά, ό πιό συγκροτημένος - μέ τήν καθιερωμένη , δμως,
δομή καi μορφή τοίJ άστικοίJ θεάτρου - μέ γνωστούς θεατρι
κούς συγγραφείς, μ' έπαγγελματίες ήθοποιούς κ.λπ. ΕΙναι τό
·· 'Εθνικό Θέατρο" τής 'Ελεύθερης 'Ελλάδας. Ό έπίσημος
θίασος τU>ν ΒουνU>ν. Ό πιό προσκείμενος στήν ' Η γεσία, συγ
κροτημένος μέ τiς εύλογίες τής ΠΕΕΑ. Στό άφιέρωμα πού
άκολουθεί, άποθησαυρίζουμε δυό σύντομες μαρτυρίες το() έμ
ψυχωτή τοίJ θιάσου Βασίλη Ρώτα, μιά άλλη πολύ πιό συγκρο
τημένη το() πρωτοπαλήκαρου τοίJ θιάσου Γεράσιμου Σταύρου
καi μιά πολύτιμη " έξωθεν" μαρτυρία τοίJ Γιώργου Κο
τζιούλα, πού πρU>τος έντοπίζει τiς iδιάζουσες διαφορές τοίJ
θιάσου τής ΠΕΕΑ άπό τή " Λαϊκή Σκηνή" τοίJ ΕΛΑΣ 'Ηπεί
ρου. Φυσικά, δέ θά σταματήσουμε σ' αύτά. Κρίναμε δμως άπα
ραίτητο, πρίν προχωρήσουμε τήν έρευνα, νά κωδικοποιήσουμε
τήν ύπάρχουσα πρώτη ϋλη, στίς σελίδες μας. Ή σημασία
τής προσπάθειας φαίνεται άμέσως. Μέ τήν παράθεση στοι
χείων καί δυό μόνο θιάσων τοίJ ΒουνοίJ, βγαίνουν πολύτιμα
συμπεράσματα. 'Από τό περασμένο κιόλας τείJχος, κι ό 'Αστε
ρlσκος κ' ή στέρεη μελέτη τοϋ Πέτρου Μάρκαρη κάνανε τίς
πρU>τες νύξεις γιά τήν iδιομορφία, τίς όμοιότητες καi τίς δια
μετρικές διαφορές, τU>ν δυό θιάσων τής 'Ελεύθερης 'Ελλάδας.
Άσυζητητί, τό βάρος πέφτει στή " Λαϊκή Σκηνή". Πολλοί
άναρωτήθηκαν, γιατί δώσαμε τόση έξαρση στήν προσπάθεια
το() Κοτζιούλα καi τU>ν συναγωνιστU>ν του, προτοϋ μιλήσουμε
γιά τόν καθιερωμένο θίασο τοϋ Ρώτα. Τώρα, βλέπουν μόνοι
τους τό λόγο. Ό Βασίλης Ρώτας ήταν, ίσως, ό πρU>τος άνθρω
πος τοϋ θεάτρου στόν τόπο μας πού καταπιάστηκε συνειδητά
μέ τό Λαϊκό Θέατρο. ΕΙχε καταλάβει τή σημασία πού 'χει
ή έπικοινωνία τοϋ θεάτρου μέ τό πλατύ κοινό. ΕΙχε καταλά
βει πώς ή έπικοινωνία αύτή δέ μποροϋσε νά πετύχει μέσα
άπ' τίς μορφές το() άστικοϋ θεάτρου τής έποχής. Έκανε μιά
θαρραλέα προσπάθεια, σέ μιά μάντρα, στό μακρινό τότε
Παγκράτι. Ή άποψη, δμως, το() Ρώτα γιά τό Λαϊκό Θέατρο
περιοριζόταν στό ρεπερτόριο καί στή μορφή τοϋ έργου ε!δι
κότερα. Δέ μπόρεσε νά φτάσει σέ νέες μορφές θεάτρου, σέ
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νέους τρόπους έκφρασης, δπως τό κίνημα γιά Λαϊκό Θέατρο
σ' άλλες χU>ρες. Π.χ. Ντυλέν, Κοπώ στή Γαλλία, Πισκάτορ
στή Γερμανία κ.λπ. ' Εκείνο πού βάραινε στό Ρώτα ήταν τό
έργο. Σά μορφή : Δόμηση τοϋ έργου σέ πλάτος, σύντομες
έναλλασσόμενες σκηνές, πολυεπίπεδη άνάπτυξη μέ αϋξηση
τU>ν προσώπων το() έργου καί βάρος στούς μικρούς ρόλους .
Σάν περιεχόμενο : Έντονο λαϊκό στοιχείο, μεγάλες λαϊκές
μορφές, στιγμές μεγάλων συγκρούσεων, εντονη παρουσία
λαϊκU>ν προσώπων. ΕΙναι φανερό : Τήν άντίληψη τοϋ λαϊκοίJ
θεάτρου πού ύποστηρίζει, τήν άντλεί άπό τή σαιξπηρική πα
ράδοση. 'Ιδιαίτερα άπό τά ιστορικά έργα το() Σαίξπηρ. Κανέ
νας άλλος έλληνας θεατρικός συγγραφέας δέν έπηρεάστηκε
τόσο βαθιά άπό τό Σαίξπηρ. 'Αλλά καί κανένας άλλος δέν
έπηρέασε τόσο βαθιά τήν δποια σαιξπηρική παράδοση στήν
'Ελλάδα, δσο ό Ρώτας. Τά μεγάλα του έργα - " Κολοκοτρώ
νης", " Ρήγας Βελεστινλής" κ.ά. - εΙναι γραμμένα στό σαιξ
πηρικό πρότυπο. Άπό τήν ι'ίλλη μεριά, μεταφράζοντας τά
έργα τοϋ Σαίξπηρ, τούς εδωσε τή δική του γλώσσα, τό γλωσ
σικό ϋφος τU>ν δικU>ν του iiργων. Όταν ό Ρώτας - πενηντα
πεντάρης πιά - άνεβαίνει τό τέλος τοϋ '43 στό βουνό, παίρνει
μαζί του τήν άντίληψη ένός ΛαϊκοίJ Θεάτρου πού 'χε σχεδιά
σει γιά τήν 'Αθήνα. Παίρνει μαζί καί δυό προπολεμικά έργα
του : " Νά ζεί τό Μεσολόγγι" καί τό " Ρήγα Βελεστινλή".
Τό 'να γραμμένο πρίν άπό 1 7 καί τ' ι'ίλλο πρίν άπό 7 χρόνια,
μέ τiς έμπειρίες τής μεταξικής διχτατορίας. Ένα θέατρο
τής πόλης άνέβαινε στό βουνό. Ήτανε φυσικό τά προβλήματα
ν' άνακύπτουν τό 'να μετά τό άλλο : Μ ποροϋσε τό κοινό τής
ύπαίθρου, χωρίς καμιά θεατρική έμπειρία, νά παρακολουθήa;ει
καί νά " κατανοήσει" τό " Ρήγα"; Φτάνει ή ϋπαρξη ένός
λαϊκοϋ ήγέτη τής Έπαναστατικης η της Προεπαναστατικης
περιόδου (Κολοκοτρώνης - Ρήγας), φτάνει ή πλοκή πού άπει
κονίζει έναν άλλο ξεσηκωμό καί ή πλούσια ϋπαρξη λαϊκοϋ
στοιχείου, γιά νά έξασφαλίσουν τήν έπικοινωνία το() κοινοίJ
τής ύπαίθρου μέ τό έργο; Μπορεί ένα θεατρικά άπαίδευτο
κοινό νά καταλάβει τήν περίπλοκη ποιητική γλώσσα καi τήν
περίπλοκη, γι' αύτό τό κοινό, σκηνική δομή ; Τελικά, εΙναι
σέ θέση - μέσα άπ' δλ' αύτά τά προβλήματα έπικοινωνίας
πού τοϋ δημιουργοίJνται - νά κάνει τήν άναγωγή τοϋ δ ικοϋ
του ξεσηκωμοϋ στόν ξεσηκωμό πού περιγράφει ό " Ρήγας
Βελεστινλής"; Καi τό κυριότερο : Μπορεί νά συγκρίνει καί
νά διαφοροποιήσει τίς δυνάμεις πού συγκρούονταν τότε καί
τώρα, μέσα καί έξω άπό τίς δικές του γραμμές ; Άν δλοι οί
άρμόδιοι είχαμε ένδιαφερθεί έγκαιρα γιά τό 'Αντάρτικο Θέα
τρο κ' είχαμε διασώσει τά έργα του, θά μπορούσαμε νά μελετή
σουμε χίλια - δυό προβλήματα δραματουργίας καί έπικοινω
νίας μέ τό κοινό τους. 'Αμέσως άμέσω; : Συγκρίνοντας καί
μόνο τήν περίπτω::rη Ρώτα μέ τήν περίπτωση Κοτζιούλα βρί
σκουμε, πέρα άπ' τήν προσπάθεια καί τU>ν δυό νά κάνουν θέα
τρο στήν ' Ελεύθερη 'Ελλάδα, άλλο ένα κοινό σημείο : Κ' οί
δυό ξεκινοίJν άπό τήν ποίηση. Ποιητής 1Ίταν κι ό Κοτζιού
λας προτοίJ ν' άνέβει στό βουνό. Μόλις δμως άρχισε νά γρά
φει άντάρτικο θέατρο, έγκαταλείπει τόν ποιητικό λόγο. Ό
Ρώτας δέν τόν έγκατάλειψε ποτέ. Ό Κοτζιούλας χρησιμοποιεl
άπλό τρόπο γραφής, άπλή δομή κι ό λόγος του-άμεσος καί
καθημερινός-δέ δημιουργεί κανένα πρόβλημα στούς θεατές
της ύπαίθρου. Τόν ένδιαφέρει νά δεί ό θεατής τά καθημερινά
γεγονότα άπό μιά άλλη όπτική. 'Εκεί ρίχνει τό βάρος του.
'Αδιαφορεί γιά τήν ώραία γραφή. Κι οuτε πού ξέρει τό εντε
χνο στήσιμο του έργου. 'Επιδιώκει ι'ίμεση έπικοινωνία, γρή
γορη κατανόηση, μέ τό φτωχό σέ δυνατότητες κοινό του.
Τά έργα τοίJ Ρώτα ύπάρχουν. ToiJ Κοτζιούλα διασώθηκαν. Εί
μαστε σέ καλό δρόμο γιά ν' άνακαλύψουμε τά άντάρτικα μονό-

πραχ;α τοϋ Γεράσιμου Σταύρου και τήν άνώνυμη άντάρτικη
διασκευή τοϋ " Νά ζεί τό Μεσολόγγι ". Ίσως βρεθεi καi τό
άρχικό κείμεyο τοϋ μονόπραχτου τοϋ Γιάννη Ρίτσου " Ή
'Αθήνα στ' liρματα ". Άν βρεθεi ενα κιούπι, θά μάς έξασφα
λίσει μερικά έπώνυμα κι άνώνυμα εργα πού παίζονταν στά πα
τάρια τfΊς ΕΠΟΝ στά χωριά τfΊς 'Ελεύθερης 'Ελλάδας. Ή
άνεύρεσή τους, θά μάς έπιτρέψει μιά άποκαλυπτική συγκρι
τική μελέτη, άvάμεσα στό άντιστασιακό θεατρικό eργο τliΊν
Ρώτα, Κοτζιούλα, Ρίτσου, Σταύρου, Γιαλαμά κι άλλων άνώνυ
μων, καi τώρα άγνωστων, άγωνιστliΊν. Κ' ίσως τότε ύποχρεω
θοϋμε δλοι ν' άλλάξουμε πολλές άπόψεις πού στηρίζονται
περσότερο σέ εiκασίες, παρά στά πράγματα. Τό κέρδος δέ
θά 'ναι λίγο.

11- Κ.Θ.Β.Ε., πλη yη άνοιχΠι μέ ... Τρυπάνη
Τό " Θέατρο " πιστεύει πώς ενα πρόβλημα διατηρεί τήν
έπικαιρότητά του, δταν οι παράγοντες πού τό δημιούργησαν
έξακολουθοϋν νά λειτουργοϋν δταν οι συνθfΊκες πού καθό
ρισαν τή λύση του τείνουν νά παγιωθοϋν- τέλος, καi κυρίως,
δταν αύτή καθαυτή ή λύση πού δόθηκε, έντάσσεται άνάμεσα
στά συμπτώματα πού δείχνουν φανερή πισωδρόμηση σ' εναν
τομέα τfΊς πνευματικf')ς μας ζωf')ς. Ή περίφημη " κρίση "
τοϋ Κρατικοϋ Θεάτρου Βορείου 'Ελλάδος, άνήκει πιά στό
παρελθόν. Ό θόρυβο; σταμάτησε. Τ' άνεπιθύμητα πρόσωπα
άπομακρύνθηκαν καί σωπαίνουν. οι νέοι άνθρωποι τοϋ
Τρυπάνη - εντεκα πολιτικά άδιάβλητοι καί ύπάκουοι Σύμ
βουλοι κ' ενας μεγαλεπήβολο; Γενικός Διευθυντής - πf')ραν
άπάνω τους τό . . . κρίμα 'καί τήν ύπόθεση . οι έφημερίδες
έκείνες, πού πολύ γνοιάστηκαν γιά τήν άναταραχή καi συμ
παραστάθηκαν στούς .. άδικημένους ", δημοσιεύουν στις ίδιες
καλλιτεχνικές στf')λες, έντελ/iΊς άνενόχλητα, δλα τά νέα τliΊν
νέων άνθρώπων - άφοϋ, μάλιστα, στή νέα κατάσταση ένέ
χονται καί πρόσωπα iδιαίτερα εύνοημένα άπό δημοσιογρά
φους, κριτικούς καί συγκροτήματα. Ο! έρμηνείες δόθηκαν .
τά γεγονότα άναλύθηκαν, διαπιστώθηκαν πρωταρχικές fι
λανθάνουσες αiτίες. Τελικά, ή Κοινή Γνώμη έμεινε . . . άπλη
ροφόρητη ! Άκριβ/iΊς, έπειδή ποτέ δέν ε!πώθηκε δλη ή ιστορία
άλλά δόθηκαν μόνο, άποσπασματικά κ' έλλειπτικά, μερικά
έντυπωσιακά στιγμιότυπα. Ή εύθύνη βαραίνει κυρίως τούς
άνθρώπους τοϋ Κ.Θ.Β.Ε. ΈνliΊ βρέθηκαν στό κέντρο τfΊς
κρίσης, δέ θέλησαν η δέ μπόρεσαν - άπό κακliΊς νοουμένη
άξιοπρέπεια, άπό άσυγχώρητη άδιαφορία η νωθρότητα νά μιλήσουν διεξοδικά. Τό " Θ " πιστεύει πώς τό θέμα δέν
έκλεισε. Μένει άνοιχτό - πληγή πού τήν κουκούλωσαν,
χωρίς νά τή γιατρέψουν. Π ιστεύει πώς οι κάθε λογf')ς ά ρ μ ό
δ ι ο ι, πού δημιούργησαν καi μεθόδεψαν τήν κρίση, χρησι
μοποίησαν διαδικασίες διαβρωτικές γιά τήν αύτοτέλεια
ιδρυμάτων πού ύπηρετοϋν τ ό γ ε ν ι κ ό καλό. Δέ μιλάμε
μόνο γιά τήν ούσία. 'Ακόμα καi στό καθαρ'ά τυπικό μέρος,
στήν " ύπόθεση Κ.Θ. Β.Ε. " ύπάρχουν τόσα κενά καί τέτοιες
άντιφάσεις, πού δημιουργοϋν μιά είκόνα άνησυχητικοϋ παρεμ
βατισμοϋ, άνάμεσα σέ τόσες άλλες, πού πάνε ν' άποδυναμώ
σουν δσους τομείς τf')ς πνει;ματικf')ς μας ζωf')ς διαθέτουν άκόμα
κάποια ζωτικότητα. Ή βρώμικη " ύπόθεση Κ.Θ. Β.Ε. " κορυφαίος aθλος Τρυπάνη - πρέπει νά φωτιστεί, άπό κάθε
πλευρά, γιά τό καλό δλων. Πρέπει νά φτάσουν στή δημοσιό
τητα, λεπτομερειακά καί πιστά, τά γ ε γ ο ν ό τ α. Τό " Θ
θά τό προσπαθήσει στ' άλλο τεϋχος.
·

"

• Έκλο yη Χwραφa, πεντάκις παρ άνομη!
Όσοι άγαποϋν τό Λυρικό μας Θέατρο έχουν άρχίσει τήν
άντίστροφη μέτρηση. Άπό καιρό, λογαριάζουν τούς μfΊνες
καί τiς μέρες πού άπομένουν όJσπου νά λήξει ή σ ψ βαση
Χωραφδ. 22 Μάη, 22 'Ιούνη, 22 Ίοδλη, 22 Αύγούσι'ου, 22
Σεπτέμβρη - τέρμα στήν άσυδοσία ! Ή άλήθεια εΙναι πώς
εχουν ήδη άπατηθεί. Περίμεναν, ή θητεία Χωραφά νά κλείσει
άκαριαία, μόλις τό τελευταίο " Θέατρο " άποκάλυψε πώς ό
εύνοούμενος τοϋ Προέδρου τfΊς Δημοκρατίας, ύπf')ρξε ό πιό
εύνοημένος, ό πιό χρησιμοποιημένος καί καλοπληρωμένος
μαέστρος τfΊς χουντικf')ς 'Εφταετίας ! Δεκατέσσερις βουλευ
τές εΙχαν ήδη καταγγείλει στή Βουλή : « Ό περισσότερον
μετακληθεiς καί, φυσικά, πλουσιοπάροχα πληρωθεiς έπi
Χούντας ήταν ό κ. Δημ. Χωραφάς ». "Ομως, τά άντανακλαστικά
τfΊς Δημοκρατίας δέ λειτούργησαν. 'Αλίμονο - δέν ήταν
πρώτη φορά πού δέ λειτούργησαν. Γι' αuτό, κ' ύπηρέτες τfΊς
Χούντας μάς διαφεντεύουν κ' έπί Νέας Δημοκρατίας. Δέν
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κάνουμε . . . χιοϋμορ : Γιά νά κρατηθεί ό εύνοούμενος τοϋ
Π ροέδρου στή Γενική Διεύθυνση έπιχειρήθηκε . . . πραξικό
πημα στό κρατικό Μελόδραμα ! Ήταν φυσικό νά όργανωθεί
μυστικά καi παράνομα. 'Επικίνδυνο εΙναι πού, μέχρι στιγμfΊς.
μπόρεσαν νά τό κρατήσουν μυστικό. Τόσες καθημερινές έφη
μερίδες - μέ τόσες σελίδες, τόσους . . . πευθfΊνες - καi δέ μάς
εΙπαν τίποτα! Τά κυκλώματα λειτουργοϋν θαυμάσια. Τό " Θ ··
δέν έχει λόγους νά κρατάει μυστικά. 'Ανάγγειλε, λοιπόν, πώς
στό τελευταίο τεϋχος θ' άποκάλυπτε τή συνεργασία τοϋ τσα
τσικοϋ εύνοούμενου μέ τή Χούντα. Ο! " προστάτες " άνησύ
χησαν. Τά τέλια βάρεσαν. Πρόεδρος καλεί Τρυπάνην. Τρυπά
νης καλεί Πρόεδρον Διοικητικοϋ Συμβουλίου Λυρικf')ς. Τό
καi τό : ' Επιθυμία τοϋ ύψηλά !σταμένου, αϋριο νά κληθοϋν,
άμελλητί, τά μέλη Διοικητικοϋ Συμβουλίου καί Καλλιτεχνι
κf')ς ΈπιτροπfΊς καί, σέ κοινή συνεδρίασή τους, νά . . . " έκλέ
ξουν" τόν κ. Χωραφά Γενικό Διευθυντή τf')ς Λυρικf')ς, γι'
άλλη μιά τριετία! Σφίξη καi βιάση, εuνόητη : Νά 'χει έγκρι
θεί ή παράταση τfΊς σύμβασης Χωραφa, προτοϋ νά 'χουν
φτάσει στή δημοσιότητα οι άποδείξεις τοϋ " Θ " γιά τή στενή
συνεργασία τοϋ Χωραφά μέ τή Χούντα. Καί, ω τfΊς παρανο
μίας ! Τήν έπομένη, Παρασκευή άπόγευμα 1 1 τοϋ Μάρτη,
δεκάξη νοματαίοι, συνολικf')ς ήλικίας χιλίων διακοσίων χρό
νων - 1 1 μέλη τοϋ Δ.Σ. καί 5 μέλη τfΊς Κ.Ε. τfΊς Ε.Λ.Σ. συνfΊλθαν καi ύψηλfί έπιταγfl " έξέλεξαν" τόν κ. Χωραφά
Γενικό Διευθυντή τf')ς Λυρικf')ς ως τό 1 980 ! Ό Τρυπάνης
μποροϋσε, γι' άλλη μιά φορά, νά κοιμάται fjσυχος: Ή νέα
παρανομία του εΙχε συντελεστεί ! 'Αποδείξεις; Τίς εχετε :
Π α ρ α ν ο μ ί α π ρ ώ τ η : Τό Νομοθετικό Διάταγμα 48/
1 974 (Φ. Ε.Κ. 249/ 1 7.9.74) στό άρθρο 3 § 2 ρητά όρίζει πώς :
Τά μέλη τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου τfΊς ΕΛΣ (δπως κι δλων
τliΊν άλλων κρατικliΊν θεάτρων) «διορίζονται έπi 3ετεί θητείφ>.
Καί στό άρθρο 4 § 1 έreίσης ρητά όρίζει πώς : Ό Γενικός Δι
ευθυντής «διορίζεται έπί θητείι;ι ίση πρός τήν τοϋ Δ.Σ.».
'Επομένως, ή θητεία τοϋ Δ.Σ. τfΊς Λυρικf')ς Σκηνής, πού διο
ρίστηκε στίς 23 Σεπτέμβρη 1974 (Φ. Ε.Κ. 923/74) λήγει στίς
22 Σεπτέμβρη 1 977. Τήν ίδια άκριβ/iΊς ήμερομηνία λήγει
καί ή θητεία τοϋ κ. Χωραφά. Άρα, στίς 1 1 τοϋ Μάρτη, καμιά
θητεία δέν εΙχε λήξει, Γενικός Διευθυντής ύπfΊρχε γιά ενα
άκόμα έξάμηνο στήν ΕΛΣ καί, έπομένως, δέ νομιμοποιείται,
οϋτε iσχύει, οϋτε νοείται νέα " έκλογή "! Π α ρ α ν ο μ ί α
δ ε ύ τ ε ρ η : Τό ίδιο Ν.Δ. 48/ 1 974 προβλέπει τήν περίπτωση
τfΊς «καθ' οιονδήποτε τρόπον κενώσεως της θέσεως τοϋ Γε
νικοϋ Διευθυντοϋ», όπότε - καi μόνον - μποροϋν, σέ κοινή
συνεδρίαση τό Διοικητικό Συμβούλιο καί ή Καλλιτεχνική
'Επιτροπή, νά έκλέξουν νέο Γενικό Διευθυντή . Ή θέση,
δμως τοϋ Γενικοϋ Διευθυντή δέν ήταν κενή στiς 1 1 τοϋ Μάρ
τη τοϋ 1 977 γιά νά νομιμοποιείται ή σύγκληση σέ κοινή
συνεδρίαση τοϋ Δ.Σ. καi της Κ.Ε. γιά τήν έκλογή . . . ύπάρ
χοντος Γενικοϋ ΔιευθυντfΊ ! Π α ρ α ν ο μ ί α τ ρ ί τ η : Καί
στήν περίπτωση άκόμα πού . . . τεχνηέντως " ένεφάνιζαν " τόν
κ. Χωραφά γιά μιά στιγμή " παραιτημένο " η " άπολυμένο ·· .
όJστε νά νομιμοποιείται ή κοινή συνεδρίαση Δ.Σ. καί Κ.Ε.
γιά τήν έκλογή νέου Γενικοϋ Διευθυντή, θά 'πρεπε - καί
χωρίς νά προβλέπεται άπό τό Ν.Δ. 48/ 1 974 - ν' άκολουθη
θεί ή νό)lιμη, πάγια διαδικασία : Νά προκη ρυχθεί ή κενή
θέση καί νά ύπάρξουν ύποψηφιότητες. Άλλι/iΊς, δέ . . . νοείται
έ κ λ ο γ ή - τήν όποία ρητά προβλέπει, γιά τό διορισμό
Γενικοϋ Διευθυντή, τό άρθρο 4 § 1 τοϋ Ν.Δ. 48/ 1 974. Π α ρ α
ν ο μ ί α τ έ τ α ρ τ η : Ή συγκρότηση τfΊς σημερινf')ς Καλλι
τεχνικής 'Επιτροπής, άπό τό διορισμό της στίς 1 0 τοϋ Νοέμ
βρη τοϋ 1 976, εΙναι παράνομη. 'Επομένως, εΙναι παράνομη
καί ή συμμετοχή τliΊν μελliΊν της στήν κοινή συνεδρίαση μέ
τά μέλη τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου τfΊς 1 1 ης τοϋ Μάρτη
τοϋ 1 977. Καί εΙναι παράνομη γιατί τό Ν.Δ. 48/ 1 974 ρητά
όρίζει στό άρθρο 5 § 2 πώς: «Ή Κ . Ε. εΙναι 5μελής. Μεταξύ
τ/iΊν μελliΊν περιλαμβάνεται άπαραιτήτως εΙς σκηνοθέτης καί
εΙς i]θοποιός έκ τliΊν έπί πέντε έτη έργασθέντων ε!ς τό Ν . Π .
Δ.Δ.». Άλλά, στήν Καλλιτεχνική 'Επιτροπή, μετά τόν "άνα
σχηματισμό " της στίς 1 0 τοϋ Νοέμβρη 1976 καί τόν άπο
κλεισμό τοϋ άπείθαρχου Π ροέδρου της Πέλου Κατσέλη, δέν
εχει διοριστεί καί δέ μετέχει κ α ν έ ν α ς σκηνοθέτης, δπως
ρητά άπαιτεί ό νόμος ! Π α ρ α ν ο μ ί α π έ μ π τ η : Ή Καλ
λιτεχνική 'Επιτροπή εΙναι παράνομα συγκροτημένη, δχι μόνο
έπειδή λείπει άπ' αuτή ό ρητά άπαι τούμενος σκηνοθέτης μέ
πέντε, μάλιστα, χρόνια προ()πηρεσίας στή Λυρική. ΕΙναι πα
ράνομη, γιατί τό ίδιο Ν.Δ. 48/ 1 974 στό ίδιο άρθρο 5 § 2 ρητά
όρίζει πώς «Ε!ς τήν Κ.Ε. τfΊς Έθνικfjς Λυρικfjς Σκηνfjς με-

τέχουν, άντί ήθοποιοϋ, ε[ς διευθυντής όρχήστρας καί ε[ς
χορογράφος» (έκ τlΟν έπί πέντε eτη έργασθέντων ε!ς τό Ν . Π .
Δ.Δ.). Στή σημερινή Κ.Ε. ό χορογράφος πού μετέχει δέν
πληροί τούς δρους τfjς σχετικής διάταξης. Ήταν πολλά χρό
νια χορευτής, άλλ' όχι - δπως άπαιτείται - χορογράφος
στήν ΕΛΣ. Ή . . . " έκφρασθείσα έπιθυμία το() κ. Προέδρου "
- πού διαβιβάστηκε άπό τόν Τρυπάνη στά όργανέτα τfjς
Λυρικfjς κ' eγινε δεχτή καi έκτελέστηκε σάν έντολή - ήταν
τόσο γοερά παράνομη (πεντάκις παράνομη) πού, τό ίδιο τό
'Υπουργείο Πολιτισμοϋ διαμήνυσε στό Δ.Σ. τfjς ΕΛΣ νά μήν
τοϋ κοινοποιηθεί ή άπόφαση ! Ό άρμόδιος, μάλιστα, ύπηρε
σιακός παράγοντας eκανε 'Αναφορά στόν ύπουργό Πολιτι
σμοΟ διαχωρίζοντας, σά δημόσιος ύπάλληλος, τή θέση του
άπό τήν παρανομία πού έπιχειρήθηκε . . . Κι όλίγα τινά άπό
τήν. . . παρασυναγωγή τfjς 1 J ης τοϋ Μάρτη : Παρόντες κ' οί
1 6 ! Ψήφισαν : Δεκατρείς ύπέρ καi τρείς λευκό. Πρόσθετος
λόγος άκυρότητας τfjς . . . " έκλογfjς : Ό νόμος (Ν .Δ. 48 /
1 974, άρθρο 4 § J ) όρίζει ρητά : «Ή ψηφοφορία ε[ναι μυστι
κή». 'Εντούτοις, ενα μέλος τοϋ Δ.Σ. καi ενα τfjς Κ.Ε., ο! κ.κ.
Άνδρέας Στράτος καi Γι&ργος Σισιλιάνος, δήλωσαν πώς
ψηφίζουν ύπέρ! Καi κάτι άλλο, έχτός Πρακτικιον κι αύτό :
Ό Χατζιδάκις - καi μπράβο του! - ήταν ό μόνος πού δυσα
νασχέτησε γιά τό σύστημα τfjς . . . διατεταγμένης " έκλογfjς ··,
πού θύμιζε καταλυθέν καθεστώς' Άλλ' δπως είναι γνωστό,
ό Μάνος δέν άνήκει στό . . . κλίμα Τσάτσου. Έχει θ.λλον θείο
Κώστα. Γι' αύτό καi μποροϋσε νά 'χει άντιρρήσεις. Γιά τή
νέα παρανομία πού έπιχειρήθηκε στήν ΕΛΣ, eλλην πολίτης
ύπέβαλε 'Αναφορά στόν ύπουργό Πολιτισμοϋ. Μένει άνα
πάντητη . Βουλευτής ύπέβαλε 'Επερώτηση στή Βουλή. Μένει
άσυζήτητη κι άναπάντητη. 'Επιστολή, σέ πρωινή κυβερνη
τική έφημερίδα (δημοσιεύεται καi στό Δ ίμηνο) ύπαινίσσεται
εύσχημο " κόλπο ·· γιά τήν παράταση τfjς σύμβασης Χωρα
φϋ.. Μένει άναπάντητη. Καμιά δικαιολογία δέ μπορεί νά ύ
πάρξει. Τό έyχείρημα ήταν, άnό κάθε πλευρά, άπαράδεχτο.
Καi ήθικά. Καί νομικά. Καi πολιτικά. Τό Διοικητικό Συμ
βούλιο τfjς ΕΛΣ έχει ζο;ή έλάχιστων άκόμα μηνlΟν. Δέ μπο
ρεί, γιά τό χατήρι κανενός, νά ύποχρεώσει τό μελλοντικό
Διοικητικό Συμβούλιο νά 'χει Γενικό Διευθυντή τόν κ. Χωρα
φϋ. - άφο() ό νόμος ρητά όρίζει πώς κάθε νέο Διοικητικό
Συμβούλιο πρέπει νά έκλέγει τό Γενικό Διευθυντή πού θέλει.
Νά έπιμείνουμε κι άλλο; Ή 'Εθνική Λυρική Σκηνή eχει
μεταβληθεί σέ οίκον ένοχfjς. Καί άνοχής.
"

:JI. Μ άν ος, Κ.Ο.Α. κα i . . . ταπί !

Άδικήσαμε τό Μάνο Χατζιδάκι . Ό, έλέφ Καραμανλfj , αύθέν
της καί κύριος τής Μουσικfjς ζωfjς τοϋ τόπου δέν κουλωιτρί
ζει μόνο τήν Κρατική 'Ορχήστρα, τή Λυρική Σκηνή καί
τό Τρίτο τfjς Ραδιοφωνίας. Γεύεται κι άλλο πόστο : Είναι Καλ
λιτεχνικός Σύμβουλος τοϋ Ε.Ο.Τ. 'Ανήκει στό Γνωμοδοτικό
Συμβούλιο τιον Καλλιτεχνικιον του έκδηλώσεων. Μ' άλλα
λόγια, είναι σέ θέση νά προωθεί ii ν' άποκλείει δ,τι μουσικό,
χορευτικό, Θεατρικό προορίζεται γιά τά Φεστιβάλ αύτfjς τfjς
χώρας : Έργα, σολίστ, συγκροτήματα. Δικά μας καί ξένα.
Μουσικό, λοιπόν, τέρας μέ . . . τέσσερις κεφαλές ! Άς ξαναπιάσουμε τό λογαριασμό : 'Η . . . συμβολή τοϋ Μάνου Χατζιδάκι στή διάλυση της Λυρικής, eχει πολλές φορές . . . έξαρθεϊ
σ' αύτές τίς στfjλες. Ε[ναι πασίγνωστη . Τήν άναγνωρίζουν
καi μέσα στό ίδρυμα! Είναι άδύνατο νά ξεχαστεί ή διεύθυνση
τοϋ Κρατικοϋ Μουσικο() Θεάτρου άπό τά τραπεζάκια τιον πε
ζοδρομίων άθf�ναϊκfjς κονφισερί ! Τελευταία . . . ύπηρεσία
τοϋ Χατζιδάκι στήν ΕΛΣ : Ματαίωσε δεκαπέντε προγραμματι
σμένες παραστάσεις της, μή τολμώντας-όρθότατα!-νά διευ
θύνει τό Μπρεχτο-ΚουρτΒαϊλικό " Μαχαγκόνυ ". Αύτά γιά
τή Λυρική. Ή άπομυθοποίηση τfjς έρτζιανfjς πολιτείας το()
Χατζιδάκι eχει ijδη συντελεστεί άπό τό Γι&ργο Λεωτσάκο.
Τό Τρίτο πού, γιά . . . έπι βράβευση, το() χάρισε ό θείος
Κώστας, δέ βγfjκε άκόμα στόν άέρα, γιά νά μπορεί νά κρι
θεί. Στό μεταξύ, έχει βουίξει ό τόπος άπό τήν άποτυχία Χα
τζιδάκι στήν Κρατική . Στά τριανταπέντε χρόνια τfjς ζωfjς
της, ή Κ.Ο.Α. έδινε 25 περίπου προγράμματα τό χειμώνα κ'
έξη μέ όχτώ τά καλοκαίρια. Ό Χατζιδάκις περιόρισε τά προ
γράμματά της άκρι βιος στά μισά ! Ή όρχήστρα, άντi κά
θε βδομάδα, έμφανιζόταν φέτος κάθε 1 5 μέρες. Παίζοντας
δμως δυό φορές τό ίδιο πρόγραμμα, θά κρατο()σε-θεωρητικά
- τόν ίδιο άριθμό συναυλιιον. Ό Χατζιδάκις δικαιολογήθηκε
μπερτόλδεια : Ό μισός, ούσιαστικά, χρόνος τfjς 'Ορχήστρας
δέ θά πήγαινε, τελικά, χαμένος γιατi θά διπλασιαζότανε ό

άριθμός τών δοκιμlΟν. Στήν πραγματικότητα, άφοϋ κόπηκαν
τά προγράμματα στά μισά, σέ λίγο κόπηκαν κ' ο! διπλάσιες
πρόβες ! Μfjνες, ό Μάνος διαλαλοΟσε μεγαλεπήβολες άλλα
γές. Τελικά, τό μόνο πού πέτυχε.ήταν . . . α!φνιδιαστικές άλ
λαγές στά έξαγγελμένα προγράμματα τιον συναυλιιον ! Μι
κρό άπάνθισμα: Στiς συναυλίες 6 καi 7 τοϋ Φλεβάρη , φαγώ
θηκε ξαφνικά ό Σκαλκώτας ! Τά " Δέκα σκίτσα " του γιά έγ
χορδα σβηστήκανε άπ' τό χάρτη καί δόθηκε ή . . . " 'Ανα
πάντητη έρώηιση " τοϋ Τσάρλς Αιβις ! Στiς συναυλίες 20
καί 21 το() Μάρτ η , πfjγε περίπατο όλόκληρο τό πρ/Ιlτο μέρος!
Ή μουσική γιά κινηματογραφικές ταινίες τιον Στάινερ, Χέρ
μαν καi Βάξμαν- πολυδιαφημιο·μένη κ ε νοτομία τοϋ Μά
νου - δέν άκούστηκε ποτέ ! Τήν τελευταία στιγμή άνα
σύρθηκαν κ' έκτελέστηκαν: Ή Συμφωνία σέ σί ϋφεση μείζονα
τοϋ Γ. Κρ. Μπάχ, τό Βαγκνερικό " Ε!δύλλιο τοϋ Ζίγκφριντ " κ'
ή ξεζουμισμένη ε!σαγωγή άπό τόν " 'Ελεύθερο Σκοπευτή " τοϋ
Βέμπερ! Στiς συναυλίες 4 καi 5 τ' 'Απρίλη , άντi τfjς " Συμφω
νίας τιον Ψαλμιον " τοϋ Στραβίνσκυ, άκούστηκε ή Συμφωνία
τοϋ " Ρολογιο() " τοϋ Χάυντν ! Νά 'ταν μόνο αύτά. Ύπfjρξαν
καi χειρότερα. Ό Μάνος είχε δηλώσει : Ή Κρατική Όρχή
στρα ΆθηνlΟν θά 'δινε φέτος 1 2 προγράμματα, σέ 24 συναυ
λίες. Άμ δέ! . . . Τελικά, δόθηκαν μόνο lO προγράμματα καί
20 συναυλίες! Χωρίς καμιά δικαιολογία, φαγώθηκαν ο! τέσ
σερις τελευταίες τfjς χρονιϋ.ς! Ή άλήθεια είναι πώς ο! συναυ
λίες 1 7 καί 1 8 τ ' 'Απρίλη , προβλεπόταν μέ σιγουριά πώς δέ
θά δινόντανε. Γιατί, άπλούστατα, είχε άναγγελθεί πώς θά . . .
τίς διεύθυνε ό ίδιος ! Τό κακό είναι πού τό πρόγραμμα ήταν
άφιερωμένο, όλόκληρο, στήν 'Ελληνική συμφωνική μουσική.
Έτσι, δέν άκούστηκαν : Ή " Συμφωνία - είσαγωγή " 6.!1. 2 τοϋ
Μάντζαρου, πού θά παιζότανε γιά πρώτη φορά άπό τήν Κ.0 . Λ
Τό " Ντιβερτιμέντο " τοϋ Μενέλαου Παλλάντιου. Τό " Κα
πρίτσιο γιά βιολοντσέλλο " το() Μάριου Βάρβογλη (σολίστ
Βύρων Φιδετζής) σέ πρώτη έκτέλεση άπό τήν Κ.0.Α. Καi ή
" ' Ελληνική άποκριά " τοϋ Μ ίκη Θεοδωράκη . Όπως γίνεται
φανερό, λόγφ έλληνικότητας, ήταν ή πιό σημαντική άπό τiς
φετινές συναυλίες. Γιά πρώτη φορά θά 'μπαινε στίι, ο!Αουσες
συμφωνικιον συναυλιιον τfjς ήπειρωτικfjς 'Ελλάδας ό c;\.,·/Jέ
της το() Έθνικο() μας Ύμνου Νικόλαος Χαλικιόπουλος - Μαν·
τζαρος ! 'Αλλά, καί ο! δυό τελευταίες συναυλίες της χρονιϋ.ς,
3 καί 4 το() Μάη , μέ άρχιμουσικό τό Σόλωνα Μ ι χαηλίδη καί
σολίστ στά κρουστά τόν 'Αλέκο Συμεωνίδη , ματrιιώθηκαν . . .
χατζιδακικά: Ό κ. Γενικός eδιωξε μέ άδεια τό, ά'ιu:ραίτητο γιά
τή συναυλία, πρlΟτο φαγκότο τfjς Όρχ1iστρας ! Κρίμα γιατ ί
στή συναυλία αύτή, άνάμεσα στ' άλλα, θ' άκουγότανε, γιά
πρώτη φορά ϋστερα άπό χρόνια, ενα άπ' τά πριοτα eργα τfjς
Έθνικfjς Σχολής, ή " Γιορτή " τοϋ Γεωργίου Λαμπελέτ
(γραμμένη πρίν άπ' τό 1 907· πρώτη έκτέλεση J 9 J 1 ) πού ή παρ
τιτούρα της, χρόνια όλόκληρα, περνιόταν γιά χαμένη ! Καί,
μή σκεφτεί κανένας πώς λίγο πολύ, αύτά γίνονταν κι άλλοτε .
'Υπεύθυνα, όχι ! Ούτε στήν 50χρονη ίστορία τ fj ς Συμφωνικfjς
Όρχήστρας το() 'Ωδείου ΆθηνlΟν. Ούτε στήν 35χρονη ίστο
ρία τfjς Κρατικfjς 'Ορχήστρας ΆθηνlΟν, δέ σημειώθηκαν μέσα σέ μιά καi μόνο περίοδο - τόσες άλλαγές προγραμμά
των καί τόσες ματαιώσεις. Ρεκόρ άσυνέπειας στά προγράμμα
τα! Ύστερ' άπ' αύτό, δέν άποκλείεται νά προσφερθεί κι άλλο
πόστο στό Μάνο. Άσχετ' άπ' δλ' αύτά, ό Μάνος Χατζιδάκις
" πέτυχε " δυό σημαντικά πράγματα στήν Κ.Ο.Α . : Αδειο τα
μείο κι άδειες αίθουσες! Τά λέει κι ό ίδιος! Τίτλος, σέ άπο
λογισμό τfjς Κ.Ο.Α. «'Ανανεωτική προσπάθεια μ έ ά δ ε ι ε ς
α ί θ ο υ σ ε ς» ! Καί, συχνά, μέσα στό κείμενο : Στίς φετι
νές συναυλίες " τό κοινό ήταν περίπου άνύπαρκτο "! Ό ίδιος
προσθέτει χαραχτηριστικά : « Μέχρι καi στήν έκτακτη συ
ναυλία τής Μεγάλης Δευτέρας, μέ τά " Πάθη " τοϋ Άδάμη
μέ τήν 'Ορχήστρα, τή νεοδημιουργημένη " 'Αττική " χορω
δία καί μέ ψαλτάδες δεξιά κι άριστερά, δέν ύπfjρχαν παρά
μόνο 1 50 άτομα. Πιό πολλά στή σκηνή παρά στήν πλατεία » !
Καί , μή γίνει λόγος γιά . . . ε!σπράξεις. Ή Κ.Ο.Α. άπορρο
φάει άπό τόν κρατικό προ\Jπολογισμό 40 περίπου έκατομμύ
ρια τό χρόνο. 'Υπολογίσαμε πώς, τά εσοδα άπό ε!σιτήρια,
σέ καθεμιά άπό τίς 20 φετινές της συναυλίες, είναι άδύνατο
νά ξεπέρασαν τίς 1 5.000 δραχμές ! Μέχρι στιγμfjς, δηλαδή,
κάθε συναυλία - μέ κόστος 2.000.000 δραχμές! - δινότανε
στό . . . κενό, μέ δεκαπέντε χιλιάδες είσπραξη ! Χρειάζονται
κι άλλα; Ό χαριτόβρυτος Μ άνος πέτυχε άπό τήν . . . άνάποδη
καi στήν Κ.Ο.Α. Άς τόν καμαρώνουν ο! πού . . . τόν eχουν:
Ό Κωνσταντίνος Καραμανλfjς, ο! μουσοτραφείς ύπουργοi
του Παπαληγούρας καί Ράλλης, μετά τοϋ Συγκροτήματος καί
τfjς κυρίας Γουλανδρfj ! . . .
•

.

•

Μαρ τ υρία τού ΓΕΡΑ ΣΙΜΟ Υ Σ ΤΑ ΥΡΟ Υ γιa το θίασο τού ΒΑ ΣΙΛ Η ΡΩ ΤΑ
Τό " Θέατρο " - στήν προσπάθειά του νά διασώσει, δσο
ε lναι. άκ6μα καιρ6ς, τήν ίστορ{α τού 'Αντάρτικου Θεάτρου
στή χdJρα μας - έκρινε σκ6πιμο ν' άποθησαυρίσει έδώ
τήν πολύτιμη γραφτή μαρτυρία τού Γεράσιμου Σταύρου
γιά τό θεατρικό δμιλο τi)ς ΔJΙΟΝ Θεσσαλίας πού, άπό
lνα σημείο καί μετά, έμεινε γνωστός σά θίασος τού Βα
σίλη Ρώτα - έπειδή έκείνος ήτωιε πιό γνωστ6ς, έκείνος
τόν διεύθυιιε καί δικ6 του, κυρίως, έργο παρουσίαζε. Ίi
μαρτυρία τού Σταύρου εlναι ή πιό · συγκροτημένη πού
ύπάρχει, ή πρώτη, - θά λέγαμε : καί μ6νη, aν δc'ν ύπήρχε
καί μιά λιγ6λογη τού Ρώτα, πού κι αύτή άποθησαυρίζεται
σ' έπ6μειιες σελίδες. Τό κείμενο τού Στα·ύρου παρουσιάστη
κε, πρίν άπό δεκαπέντε χρ6νια, χωρίς καμιά εlκ6να η
ι'ίλλο 1ιτοκουμέντο, στήιι " 'Επιθεώρηση Τέχνης ". (Διπλό
τεύχος 87 /88, Μάρτη - 'Απρίλη 1962, πού :i)ταv άφιε
ρωμένο στήv Ά1ιτίσταση, καί στίς σελίδες 376 - 385) .

Κάθε φορά πού γυρνάει ό νοϋς στά μεγάλα χρόνια τ η ς 'Αντί
στασης, κατά τά Ρουμελιώτικα χωριά, φέρνει μπροστά μου,
κοντά στά τόσα καi τόσα, ενα ξύλινο θεατρικό πατάρι σέ σχο
λική αlθουσα η σέ πλατεία, φωταγωγημένο τά βράδυα μέ τά
λυχνάρια καi τiς γκαζόλαμπες πού κουβάλησαν ο ι ά.γρότες
χαρούμενοι ά.π' τά φτωχόσπιτά τους - ετοιμο γιά παράσταση .
Αύτό τό πατάρι θά τό βρίσκατε τότε σέ πολλά χωριά της
έλεύθερης ' Ελλάδας, όρεινά καi καμπίσια. Στή θέση τής αύ
λαίας ά.νέμιζε άνάλαφρα, σά σημαία, ενα κομμάτι πανi καφε
πράσινο, άπό συμμαχικό άλεξίπτωτο.
'Εκεί μαζευόταν όλόκληρο τό χωριό. Αντρες καi γυναίκες.
Γέροι καί παιδιά. Περαστικοί ά.ντάρτες. Άν ή παράσταση
γινόταν στό σχολειό κάθονταν στά θρανία - οι περισσότεροι
γιά πρώτη φορά, δπως γιά πρώτη φορά βλέπανε θέατρο. Γιά
τiς ύπαίθριες παραστάσεις είχαν μαζί τους σκαμνιά καi καρέ
κλες ii κάθονταν στά πεζούλια της έκκλησιίiς.
•

Περίμεναν τήν εναρξη πότε τραγουδώντας άντάρτικα τραγού
δια, πότε μέ τά μάτια καρφωμένα στήν κλειστή σκηνή, άμί
λητοι καi περήφανοι, σά νά ήταν νά τούς άποδοθοί!ν τ ιμές,
ϋστερα άπό μιά μεγάλη νίκη τους. Δέ χρειαζόταν νά χτυπήσει
�

κουδούνι . Τό ciνοιγμα της αuλαίας εκοβε καi τόν παραμικρό
ψίθυρο.
Καi νά, ή σκηνή ζωντάνευε τούς fiρωες. 'Απ' τό Ρήγα Βελε
στινλή ως τοuς τωρινοuς άντάρτες. Ένας πάντα ό μύθος .
Μόνο πού τώρα φαινόταν τό τέλος πολu κοντινό. Χαιρόμαστε
τή δικαίωση . . .
·

Τό θέατρο έμπαινε στόν άγώνα . Μπορεί ό κατακτητής νά
βρισκόταν άπωθημένος πέρα άπ' τό ποτάμ ι . Μπορεί άκόμα
νciβαλε μπροστά τά μηχανοκίνητα σ' ά.τέλειωτη φάλαγγα καi
νciφτασε ως έδώ - νά 'καψε νά ρήμαξε, νά διαγούμισε. Δέ
στεκόταν γιά πολu στό χωριό, ί:φευγε πρiν σουρουπώσει .
Έτρεμε πιά τοuς Ισκιους. Ο ί ciνθρωποι τοί! χωριοί! είχαν
τραβηχτεί στά γύρω ύψώματα καi γύριζαν πίσω τήν ciλλη
στιγμή πασχίζοντας νά ξεχωρίσουν τί τούς ά.πόμεινε, γιά νά
ξαναφτιάσουν καινούριο βιός άπ' τό τίποτα, μαθημένοι
χρόνια τώρα κ' α!ώνες νά ύπομένουν, νά μάχονται , νά έλπί
ζουν. Καi τά παιδιά τους - τά μεγαλύτερα βγήκαν άντάρτες
- τό Ιδιο βράδυ της συμφορίiς, στήνανε καινούριο θεατρικό
πατάρι , eδειχναν πώς δέν τό βάζουν κάτω.
Σέ λίγο, άνάμεσα στά καψαλιασμένα σπίτια, μπροστά σέ θεα
τές πού τά θυσιάζανε δλα γιά νά κρατηθεί λεύτερος τούτος ό
τόπος, ciρχιζε καί τό θέατρο - φυλάκιο " προκεχωρημένο "
- νά δίνει τή μάχη του . . .
1111
Κάθε περιοχή της όρεινης ' Ελλάδας πού έλευθερωνόταν άπ' τήν ciνοιξη τοίJ 1 942 - όργάνωνε μαζί μέ τήν ά.ντίστασή
της καί τήν ψυχαγωγία τ ης . Μέ τραγούδια κατέβαιναν στά
χωριά οι πράΊτοι ά.ντάρτες, μέ χορούς τοuς ύποδέχονταν.
Ή μιά νίκη eφερνε τήν ciλλ η . Κ' ή μιά γιορτή, έσμιγε μέ νέα
γιορτή . "Ως τήν ciνοιξη τοϋ 1 943 έγινε κιόλας τό μεγάλο " θαίJ
μα ". Βγαίνοντας άπ' τή Χασιά τής Άττικης, μποροί!σες νά
διαβείς τήν Παρνασίδα, τή Ρούμελη, τ' Άγραφα, νά περάσεις
στόν κορμό της Πίνδου καi νά τραβίiς πιό πάνω ά.κόμα, δίχως
ν' ά.ντικρύσεις οϋτε ά.πό μακριά !ταλογερμανούς φασίστες ν' άνασαίνεις άχόρταγα λεύτερο. ά.έρα.
Ένας τέτοιος ά.γώνας γιά τή λευτεριά, γιά μιά καλύτερη ζωή,

Βίνιανη, ή πρωτεύουσα τής 'Ελεύθερης Έλλάδας ! Στό μικρό αύτό χωριό τής Εύρυτανίας έγκαθιδρύθηκε, στις
10 τού Μάρτη τού 1944, ή ΠΕΕΑ (Πολιτικiι Έπιτροπi} 'Εθνικής 'Απελευθέρωσης}, ή πρώτη Κυβέρνηση τών
Βουνών ! Ή Βίνιανη, μέ όγδόντα σπίτια και τριακόσιους πενήντα κατοίκους, βρίσκεται σέ ϋψος 620 μέτρων
κ' liχει στ' άνατολικά της τό Βελούχι και στa πόδια της τό Μέγδοβα. 'Απ' τό μικρό σχολειό της ξεκίνησε ό θία
σος " τού Ρώτα, πού 'μενε στό Νιοχώρι και πρωτόπαιξε έκε ϊ και στόν 'Ίταμο. 'Η πανοραμικi] aποψη τής έλεύ
θερης πρωτεύουσας τού ' 44, μέ τόν έλασίτη φρουρό της, όφείλεται στόν aξιο φωτογράφο τού 'Αγώνα, τό Μελετζή
"
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δε γίνεται μόνο μέ τό ντουφέκι . Τά νιάτα πρωτοστατοl>σαν σέ
δλα. Βάλθηκαν ν' ά.νοίξουν πάλι τά σχολειά., νά φτιά.σουν στό
χωριό τους παιδικό σταθμό, ν' άντιμετωπίσουν τά ζητήματα
τfjς καθαριότητας καί τfjς ύγείας, νά όργανώσουν λέσχη μ'
έφημερίδα το() τοίχου, μέ μιά μικρή βιβλιοθήκη, μέ ραδιόφωνο
γιά τίς ε!δήσεις. 'Απέραντες σι δυσκολίες, ά.πέραντες κ' σι
δυνάμεις. Τό θέατρο λογαριάστηκε σά βάση γιά τά προγράμ
ματα τfjς ψυχαγωγίας. Ένα χωριό νά. 'κανε τήν ά.ρχή καί νά
'δινε παράσταση ά.κολουθοl>σαν καί τ' άλλα.
Τό κυριότερο πρόβλημα ήταν ή ί:λλειψη εργων πού νά μή
δημιουργοl>ν άξεπέραστα έμπόδια στό άνέβασμά. τους καί ταυ
τόχρονα ν' άνταποκρίνονται στόν πατριωτικό ένθουσιασμό
καί στήν άγωνιστικότητα το() ξεσηκωμένου λαοl>. Τό φτωχό
νεοελληνικό δραματολόγιο έλά.χιστα προσφερόταν. Λείπανε
τότε κ' σι προΟποθέσεις γιά μιά συστηματική έπιλογή θεατρι
κ&ν κειμένων. Τελικά ξεχώρισαν τρία - τέσσερα εργα, μά δέ
φτά.ναν. οι άπελευθερωτικές όργανώσεις φρόντιζαν δπως μπο
ροl)σαν νά γραφτοl>ν Εργα έμπνευσμένα άπ' τόν άγώνα. Κυρίως
χρειάζονταν μονόπρακτα. Τό πρόγραμμα θά τό συμπλήρωναν
άπαγγελίες ποιημάτων καί τραγούδια.
Μ εγάλες σι άνά.γκες. Όλα τά έλεύθερα χωριά φιλοδοξοl>σαν
νά δώσουν παραστάσεις. Τί νά. 'καναν; Στήν άρχή, δπου τύχαι
νε κανένας νέος η καμιά νέα μέ κάποια " εφεση ", δπως
λένε, στή λογοτεχνία, καθόταν καί σκάρωνε μερικές σκηνές.
Εϊχαμε καί περιπτώσεις όμαδικοl> γραψίματος Εργου σ' όρι
σμένα χωριά.. Μαζεύονταν δυό - τρείς η καί περισσότεροι καί
μέ τή βο1iθεια κάποιου . . ειδικότερου " πού τύχαινε κάποτε
νά εΙδε θέατρο, νά πf\ρε μέρος σέ σχολική παράσταση, γινό
ταν ή " δουλειά ". Τούς μύθους καί τούς ηρωες - σέ ύπο
τυπώδη βέβαια μορφή δοσμένους - τούς παίρνανε άπ' δσα
ζούσανε η άκουγαν.
Κ' ετσι δμως τό άντιστασιακό θεατρικό " ρεπερτόριο " ί:μενε
φτωχότατο . οι έκκλήσεις διασταυρώνονταν ά.νάμεσα στά
χωριά καί στίς έπαρχίες, άνάμεσα στήν 'Ελεύθερη 'Ελλάδα
καί στήν άδούλωτη 'Αθήνα. Έργα. Λίγοι βέβαια συγγραφείς,
άκόμα κι άπό τούς δόκιμους, μπόρεσαν ν' άνταποκριθοΙ>ν.
Όχι πώς σι " άξιώσεις " ήταν σπουδαίες. Κάθε άλλο. Οί\τε
σι συγγραφείς έδειξαν " άδιαφορία ". Όσοι ώστόσο ζούσανε
κάτω άπ' τόν ϊσκιο το() κατακτητf\ στήν 'Αθήνα, δέν καταφέρ
νανε νά φανταστοl>ν εστω καί σχηματικά, τήν άτμόσφαιρα,
τή ζωή στά έλεύθερα βουνά. Καί κάθε άπόπειρα σημείωνε
άποτυχία . . .
Παίρνανε στά χέρια τους τά χωριατόπαιδα τοl>τα τά θεατρικά
κείμενα καi χωρίς νά διεκδικοl>ν " δάφνες " " κριτικοl> ",
νιώθανε πώς ήταν ψεύτικα, φτιαχτά - τούς ελειπε ή πρώτη
σπίθα κάθε μικρο() η μεγάλου εργου : ή γνησιότητα, ή πη
γαία αίσθηση τfjς ζωfjς. Προτιμότερα ήταν τά " ντό71ίια ",
αύτοσχέδια έργα μέ τίς τόσες άφέλειες κι άδεξιότητες. Αύτά
κ' έκείνα τά λίγα τ&ν δοκίμων συγγραφέων πού ξεχώρισαν,
τυπώνονταν στόν πολύγραφο η σέ κάποιο παράνομο τυπογρα
φείο κ' σι ήρωικοi σύνδεσμοι (οι ταχυδρόμοι το() άγώνα)
άναλαβαίνανε τίς άνταλλαγές.
οι όργανώσεις τf\ς έλεύθερης Θεσσαλίας στέλνανε στήν έλεύ
θερη Πελοπόννησο, στή Μακεδονία, στή Ρούμελη , σ' δλες
τίς έλεύθερες περιοχές τά ί:ργα πού γράφτηκαν έκεί μαζί μέ
τίς έφημερίδες τους καi τ' άλλο εντυπο ύλικό - γιά τό 'Αρχείο
- βέβαιες πώς δταν θά πάρουνε κι αύτές ταχυδρομείο κάποια
περιοχή θά τούς στείλει θεατρικό ί:ργο. Μά πάλι δέν τό κρα
τοl>σαν μόνο γιά λογαριασμό τους. 'Αμέσως τό βγά.ζαν σέ μερι
κά ά.ντίτυπα καί τό διοχετεύανε κι άλλοl>, μπάς καi δέν ί:φτασε !
Όχι σπάνια τύχαινε νά στείλει μιά περιοχή ενα ί:ργο πρωτό
τυπο κ' ϋστερα άπό καιρό νά τό ξαναπάρει σέ άλλη " εκδοση ",
τυπωμένο στά πιό άπίθανα μέρη . . .
Άς μή νομίσει κανείς πώς μ' αύτό τόν τρόπο λύθηκε τό πρό
βλημα το() " ρεπερτορίου ". Θά ήταν κάτι περισσότερο άπό
ύπερβολή . ' Οπωσδήποτε δμως, κουτσά - στραβά βολεύτηκαν
τά πράγματα. 'Αρκετά χωριά καί προπάντων σι πρ&τες έλεύ
θερες πολιτείες σάν τό Καρπενήσι, δίνανε μιά η δυό φορές τό
μήνα θεατρικές παραστάσεις.
Τά πιό πολυπαιγμένα εργα ήταν τό " Νά ζεί τό Μ εσολόγγι "
καi ό " Ρήγας Βελεστινλf\ς " το() Βασίλη Ρώτα. Τό " Νά
ζεί τό Μ εσολόγγι " παίχτηκε καi διασκευασμένο ά.πό άνώ
νυμο διασκευαστή σέ μερικά χωριά τfjς Ρούμελης - μπορεί
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καί άλλοΙ>. οι άγωνιστές τοl> Εiκοσιένα δώσανε τή θέση τους
στούς άντά.ρτες καi φυσικά συγχρονίστηκε κι ό μύθος τοϋ
ί:ργου. 'Επίσης κυκλοφόρησαν καi παίχτηκαν μιά όλόκληρη
έπιθεώρηση μέ τόν τ ίτλο " Ή Λαϊκή Δημοκρατία " καi με
ρικά μικρά μονόπρακτα. Δέν ξέρω Ιiν διασώθηκε πουθενά
άπό τοl>τα τά τελευταία κανένα ά.ντίγραφο.
Ή έπιθεώρηση " Ή Λαϊκή Δημοκρατία " σατίριζε τή μετα

ξική δικτατορία καi τούς πάτρονές της, τούς κατακτητές
κι αύτούς πού συνεργάζονταν άμεσα η εμμεσα μαζί τους.
ΕΙχε σκηνές κι ά.π' τήν 'Αντίσταση το() λαοl>. Στό " φινάλε "
παρουσιαζόταν σέ σύντομες εiκόνες τό μέλλον τfjς έλεύθερης
κι ά.νεξάρτητης πατρίδας μαι; στά χέρια τ&ν έργαζομένων
- ενα εύτυχισμένο μέλλον πού σι σπόροι του άρχιζαν κιόλας
ν' ά.νθ(ζουν πάνω στ' ά.ντάρτικα βουνά μέ τή λαϊκή αύτο
διοίκη?" η καi κυριαρχία . . .
Περαστικός τήν Ανοιξη τοl> 1 943 ά.π' τήν 'Υπάτη, ετυχε
νά βρεθ& λίγο πρίν ά.πό μιά δοκιμή τfjς έπιθεώρησης " Ή
Λαϊκή Δημοκρατία ". Ήταν σούρουπο κ' ερχονταν λαχανια
σμένα ά.π' τά χωράφια τους τά μέλη το() τοπικοl) " θιάσου "
(κοριτσόπουλα καi νέοι 15 - 1 8 χρον&) γιά νά πάρουν μέρος
στή δοκιμ1;. Πασπαλισμένα τά ροl>χα, τά χέρια καi τά μαλλιά
μέ χ&μα - θαροl>σες δμως πώς γύρισαν ά.πό κάποιο
παι
.
χνίδι κι δχι ά.πό τή σκληρή δουλειά το() καπνοχώρ αφου . . .
•

Μέ τ ί άπλότητα " προβά.ριζαν " τό ρόλο τους. Σά νά εγινε
τό θέατρο ή φυσική συνέχεια τfjς καθημερινfjς δουλειίiς καί
το() άγώνα. Κι αύτό τό εΙδα καλύτερα, δταν τήν Κυριακή
τό βράδυ δόθηκε ή παράσταση στό σχολείο τfjς Ύπάτης.
Όλα ετοιμα. Λάμπες άσετυλίνης έξασφάλιζαν τόν ά.παραί
τητο φωτισμό, τό πατάρι στημένο πάνω σέ δυό ο-ειρές θρα
νίων, ή αύλαία, ενα δεύτερο " ριντώ " γιά τiς ά.λλαγές τ&ν
σκην&ν καί .τ ούς " προλόγους ", τά χρειαζούμενα " επιπλα "
καi κοστούμια. Κι ό κόσμος " σύν γυναιξί κ�ί τέκνοις "
γέμισε ά.σφυκτικά τίς όλάνοιχτες σχολικές αϊθουσες.
Ή παράσταση κύλησε ζωηρά, άπρόσκοπτα, μέσα σέ μιά

έγκάρδια καi χαρούμενη άτμόσφαιρα πού τή δονοl>σαν τά
χειροκροτήματα κ' σι ζητωκραυγές, τά γέλια καi τά όμαδικά
τραγούδια . . . Λίγο πιό κάτω, στόν κάμπο, μισή &ρα δρόμο,
πέρα ά.π' τά Λουτρά - έρειπωμένα τότε - ό ημερος Σπερ
χειός χάραζε τό σύνορο. Έδ&θε άπ' τό ποτάμι τ' ά.ντάρτικα
φυλάκεια. Στήν ά.ντικρυνή δχθη τά γερμανικά.
Καί τό θέατρο - ήθοποιοί καί κοινό - χαιρόταν αύτή τήν
εξαρση τf\ς παλικαριίiς καi τf\ς έλευθερίας. Έτσι επαιρνε
άπέραντες διαστάσεις καi τό πιό !σχνό θεατρικό κείμενο
κ' ή πιό " έρασιτεχνική " ήθοποι ία. Ό παραμικρότερος
άντίλαλος ήχοl>σε στiς καρδιές σάν πελώρια καμπάνα . Κάθε
χειρονομία φαινόταν ά.κριβής σέ κείνο πού 'θελε νά έκφράσει.
Δέν ί:μπαινε ποτέ πρόβλημα ποιοi θά παίζανε θέατρο . ΟΙ
νέοι κ' ο [ νέες τ&ν χωρι&ν μας ε{χαν έξοικειωθεί μέσα στόν
ά.γώνα νά μιλοl>ν μπροστά σέ κόσμο, νά έκφράζονται χωρίς
ή καθημερινή άνάγκη νά τούς έπιτρέψει νά νιώσουν αύτό
πού λέμε " τράκ ". Στίς συνεδριάσεις, στά συνέδρια καi στίς
συνελεύσεις έπαιρναν πάντα τό λόγο. Εί\κολο λοιπόν τό
πέρασμα ά.π' τό " βf\μα " στό ' 'πατάρι ". Έπειτα ό περιβόη
τος " ά.έρας τfjς σκηνfjς " έδ& ύπfjρχε ίiφθονος. 'Ερχόταν
μαζί μέ τόν ά.έρα τfjς λευτεριίiς !
Θυμίiμαι κάποιο χειμωνιάτικο πρωινό στό χιονισμένο Καρ�

Ό

Βασίλης Ρώτας, ποιηηjς, μεταφραστής, θεατρικός συγγρα
φέας καί θεατροδάσκαλος-" d:ντάρτη τοϋ νοϋ καί τής καρδιάς "
τόν εlπε ό Γεράσιμος Σταύρου-πέρασε τό τέλος τοϋ 1943 στηιι
'Ελεύθερη 'Ελλάδα. τliταν ijδη πενηντατεσσάρω χρονώ. 'Ύστε
ρα d:πό λίγους μήνες, μέ έπίσημη έγκριση τής ΠΕΕΑ, μπήκε
έπικεφαλής σ' ενα θίασο τής ΕΠΟΝ Θεσσαλίας καί πλαισιώ
θηκε d:π' δσους θεατρικούς ύπήρχαν στό βουνό : τόν ήθοποιό
Γιώργο Δήμου, τούς τελειόφοιτους Δραματικών σχολών Βάση
καί Αννα, τό μουσουργό 'Αλέκο Ξένο, τό συγγραφέα Γερά
σιμο Σταύρου, τό γιό του Νικηφόρο Ρώτα. Ό θlασος, ϋστε
ρα d:πό μακριά προετοιμασία, έκανε μιά περιοδεία στη Θεσ
σαλία καί τό Πήλιο, παίζοντας την τραγωδlα τoiJ Βασlλη
Ρώτα " Ρήγας Βελεστινλής " κ' έπlκαιρα σατιρικά σκέτς τοϋ
Γεράσιμου Σταύρου. Ίi φωτογραφία τοϋ Βασlλη Ρώτα, στψ
έλεύθερη Θεσσαλία τοϋ 1944, ι3φεlλεται στό Σπύρο Μελετζή
w
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πενήσι, εφτασε μέ τή γκλίτσα του ενα δεκαπεντάχρονο τσο
πανόπουλο. ΕΙχε πεζοπορήσει δλη τή νύχτα δρασκελώντας
τό Βελούχι. Φαινόταν βιαστικό. Δέν καθόταν νά ξαποστάσει .
" Θέλει τ ό χωριό μου, μάς ε{πε, νά κάνει θέατρο κ' ήρθα
νά μοl) δώσετε έργα. Γίνεται θέατρο χωρίς εργα; " Θά μπο
ροl)σα ν' άφηγηθώ πολλά παρόμοια περιστατικά πού δεί
χνουν πόσες ζωντανές δυνάμεις κρύβει μέσα του αύτός ό
τόπος δταν σηκώνει κεφάλ ι . Έργα ζητοl)σε μέ τό τηλέφωνο
κ' ενα άλλο ρουμελιώτικο χωριό. Ή παραγγελία γραμμένη
άνορθόγραφα σ' ενα πρόχειρο χαρτί άπ' τόν άντάρτη - τηλε
φωνητή, (δλα σχεδόν τά έλεύθερα χωριά τότε, ε{χαν άποκτή
σει τηλεφωνική σύνδεση χρησιμοποιώντας άντί γιά καλώδια,
άγκαθωτό σύρμα) βρισκόταν φυλαγμένη σέ κάποιο άρχείο
σάν ίερό ντοκουμέντο - καί μήπως δ&ν ήταν; - μά χάθηκε
τό Δεκέμβρη . . .
'Εκτός άπ' τό θέατρο, δίνονταν ταχτικά ψυχαγωγικές βραδιές
σ' όλόκληρη τήν 'Ελεύθερη 'Ελλάδα, μέ μουσική, τραγούδια
κι άπαγγελίες. Στό Καρπενήσι δπου βρισκόταν ή εδρα τής
1 3ης Μεραρχίας τοϋ ΕΛΑΣ συμμετείχαν σ' αύτές τίς βραδιές
καi δυό Ίταλο! α!χμάλωτοι . Ό eνας έπαιζε πιάνο κι ό άλλος
βιολί. Ζοϋσαν άνάμεσά μας, περι.ο ρισμένοι βέβαια, μά f\συχα.
Άπ' τή στιγμή πού επαψαν νά 'ναι κατακτητές, κανένας πιά
δέν τούς έβλεπε σάν έχθρούς.
Ήταν άκόμα κ' eνας γερμανός φαντάρος άντιφασίστας πού
τδσκασε άπ' τή μονάδα του (ύπηρετοϋσε στήν 'Αθήνα),
βρηκε τρόπο νά συνδεθεί μέ τiς άπελευθερωτικές όργανώσεις
κ' ήρθε στό βουνό ϋστερα άπό τρομερές περιπέτειες. Ζητοl)σε
νά πολεμήσει - μά δέν είχαμε Ελλειψη άπό παλικάρια.
Ντουφέκια μάς λείπανε. Αύτός ό γερμανός, άνηl(ε πρίν άπ'
τήν άνοδο των χιτλερικών στήν άντιφασιστική νεολαία της
πατρίδας του, ήταν σπουδαίος μίμος δλων τών χιτλερικών
ήγετών κ' έπαιρνε μέρος στίς ψυχαγωγικές βραδιές.
Θά πρέπει άκόμα ν' άναφέρω έδ&, τό Γι&ργο Κουτοϋγκο
καί τόν άδικοχαμένο τραγουδιστή Ν ίκο Καμβύση. Ό Κου
τοl)γκος, έξόριστος κατά τή Μ εταξική δικτατορία, έπαιζε
περίφημη κιθάρα καί μέ τά χωρατά καί τίς μιμήσεις του
(σατίριζε τό Μουσολίνι) κρατοϋσε μόνος όλόκληρο πρό
γραμμα. Έκανε περιοδείες στά χωριά κ' ε{χε γίνει πραγματικά
λαοφιλής. Ό Ν ίκος Καμβύσης γνωστός τραγουδιστής στήν
'Αθήνα - γιός 1iθοποιοϋ - σπούδαζε ταυτόχρονα νομικά
στό Πανεπιστήμιο, καταδιώχτηκε δμως γιά τήν άπελευθερω
τική δράσ1ι του έκεί κ' ήρθε στήν έλεύθερη Ρούμελη . Μέ
τήν ώραία του φωνή, τό κέφι καί τό χιοϋμορ του, πρωτοστα
τοϋσε στίς ψυχαγωγικές βραδιές τοϋ Καρπενησιοϋ πού ήταν
τότε τό κέντρο, ή " πρωτεύουσα , ή καρδιά τοϋ άντάρτικου.
"

1((1

Μπαίναμε πιά στό 1 944. Ήταν ό χρόνος της λευτεριάς.
Στίς Κορυσχάδες της Εύρυτανίας συνηλθε τό 'Εθνικό Συμ
βούλιο μ' έκλεγμένους άντιπροσώπους - σέ μυστική καi
" παράνομη " ψηφοφορία - άπ' δλη τήν 'Ελλάδα . Στή Βί
νιανη έγκαταστάθηκε ή ΠΕΕΑ, ή Κυβέρνηση της Έθνικης
'Αντίστασης.
Ό πόλεμος συνεχιζόταν πιό άγριος τώρα. 'Ωστόσο μπηκαν

τά θεμέλια το\) λαϊκοl) κράτους - ή λαϊκή Αύτοδιοίκηση,
ή λαϊκή Παιδεία καi Δικαιοσύνη. Φυσικά δέ μποροl)σε ν'
άγνοηθεί καί τό θέατρο. Ή Κυβέρνηση της 'Εθνικής 'Αντί
στασης βοήθησε δσο μποροl)σε νά ίδρυθεί ό πρ&τος έπίσημος
- ας ποl)με - θίασος στά έλεύθερα βουνά.

Ζύγωνε καλοκαίρ ι . Στή Ρούμελη βρισκόταν, άπό μερικούς
μηνες, ό ποιητής Βασίλης Ρώτας, ό άδάμαστος μπάρμπα Βασίλης. Ήρθε δ& μέ τή γκλίτσα, τiς άρβύλες, τό μπερεδάκι
καi τή λεβεντιά του γιά ν' άγωνιστεί πιό έλεύθερα άπ' δσο
άγωνιζόταν μυστικά, μά πάντα μπρός, στήν κατεχόμενη
'Αθήνα. Τόν θυμάμαι στητό, πάνω στ' άγριοβούνια, καθώς
ετσι δά εΙναι καi σήμερα, μέ περηφάνεια παλικαριοϋ, πότε
ν' άστραποβολά χαρούμενος γιά τά θαύματα τοϋ μεγάλου
άγώνα, πότε νά στοχάζεται τό τραγούδι της Εύρυτανίας χαϊ
δεύοντας άπαλά τά γκρίζα γένια του - άντάρτης το\) νοl)
καi της καρδιάς, θρεμμένος άπ' τούς Κολοκοτρωναίους στό
Μοριά.

Στόν μπάρμπα - Βασίλη άνάθεσε ή ΠΕΕΑ νά φτιάσει ενα
θεατρικό συγκρότημα καί νά περιοδεύσει στήν έλεύθερη
'Ελλάδα, νά δώσει παραστάσεις. Κ' έκείνος, κάλεσε άμέσως
Ί. 'l.

κοντά του, πρ&τα δσους βρίσκονταν έκεί γύρω κ' είχανε
σχέση μέ τό θέατρο : Τόν ήθοποιό Γι&ργο Δήμου καί δυό
τελειόφοιτους δραματικης σχολης τής 'Αθήνας, τό Βάση
καί τήν Αννα. Κάλεσε άκόμα καi τό γνωστό σήμερα συν
θέτη το\) " Διγενη " 'Αλέκο Ξένο πού εΙχε τότε μελοποι1iσει
τό " 'Εμπρός " τοϋ Παλαμά, τόν ϋμνο της ΠΕΕΑ καi πολλά
τραγούδια τοϋ άγώνα . Πηρα κ' έγώ ενα μήνυμα το\) μπάρμπα Βασίλη - βρισκόμουν στήν Εύρυτανία - νά πάω νά τόν
ά.νταμώσω, άφήνοντας κάθε άλλη δουλειά, γιά ν' ά.ναλάβω
ύπεύθυνος τοϋ θιάσου.
•

Μαζευτήκαμε δλοι στό Νιοχώρι, στά νοτιοδυτικά σύνορα
τής Θεσσαλίας. ·οταν έφτασα, τό συγκρότημα ε{χε συμ
πληρωθεί μέ δυό κοπέλες άπ' τήν Καρδίτσα, τελειόφοιτες
γυμνασίου - ήταν στήν όργάνωσ1ι τής Νεολαίας καί τiς
κυνήγησαν oi κατακτητές - μέ δυό νέους άντάρτες πού
τραυματίστηκαν σέ μάχες καi δέ μποροl)σαν πιά νά συνεχί
σουν τή σκληρ ή ζωή τοl) πολέμου καi μέ μερικοuς άλλους.
Είχαμε καί δυό " άετόπουλα " : Τό γιό τοϋ μπάρμπα Βασίλη, τόν Νικηφόρο, δωδεκάχρονο παλικαράκι τότε (σή
μερα εΙναι συνθέτης σπουδασμένος στή Βιέννη) καi η\ Λένα,
όχτώ χρον&, μέ τή μεγαλύτερη άδερφούλα της - κατάγονταν
άπ' τό Βόλο κ' ο[ γονείς τους πολεμοϋσαν ο·τ' άντάρτικο . . .
Μας παραχωρήθηκε τό σχολειό τοϋ χωριοl). 'Εκεί ζούσαμε
δλοι μαζί σάν άδέρφια καί κάναμε τό πρωί καί τ' άπόγευμα
δοκιμές στό " Ρ iηα Βελεστινλή " το\) Βασίλη Ρώτα μέ τή
διδασκαλία τοϋ ίδιου το\) ποιητη . οι έθνικοαπελευθερωτικές
όργανώσεις μάς έδωσαν ενα - δυό συμμαχικά άλεξίπτωτα καi
φτιάσαμε μ' αύτά τήν αύλαία, τό περιστροφικό, τή δεύτερη
αύλαία, όρισμένα κοστούμια τοϋ έργου. Μπόλικο πανί,
άντοχης, μεταξωτό, έκανε γιά τή δουλειά μας μέ τό πάρα
πάνω. Άλλα " σκηνικά " δέ χρειαζόμαστε. Ό ποιητής πρόσθε
σε στό εργο του εναν ά.φηγητή πού πρiν άπό κάθε σκηνή
καθόριζε στούς θεατές τόν τόπο καί τό χρόνο - ά λά Σαίξπηρ.
οι άπαραίτητες καρέκλες καί κανένα τραπέζι, θά βρίσκονταν
στά μέρη πού θά. δίναμε παραστάσεις.
Τό πρόβλημα τ&ν κοστουμι&ν θά τό λύναμε πάλι μέ " πρα
χτικό " τρόπο. Δοκιμάσαμε τά μαϋρα χωριάτικα σκουτιά,
τά γιορτινά, κ' είδαμε πώς καθώς έφταναν σχεδόν &ς τό γό
νατο, μάς έξυπηρετοϋσαν θαυμάσια. Συμπληρωμένα μέ άσπρα
πουκάμισα,δπου ό γιακάς θά'μενε πρός τά πίσω άνασηκωμένος
καi μ' ενα φαρδύ σκοϋρο λαιμοδέτη, θά χαρακτη ριζόταν τό
ντύσιμο της έποχής τοϋ Ρήγα. Όλα τοϋτα θά τά δανειζόμα
στε έπίσης άπό τά χωριά πού θά περνούσαμε γιά παράσταση
- έμείς διαθέταμε έλάχιστα σκουτιά κι άσπρα πουκάμισα . . .
Όσο γιά τό φωτισμό, θά. προσαρμοζόμαστε ά.νάλογα . Θά
μαζεύαμε δανεικές γκαζόλαμπες η λάμπες ά.μίαντου . Δέν
άποκλειόταν νά βρίσκαμε στό δρόμο μας νά λειτουργεί καi
καμιά ήλεκτρική γεννήτρια - δπως ε{χε ό Άλμυρός, γιά
τiς " έκτακτες περιστάσεις " - καί νά 'χαμε " πολιτισμένη "
φωταψία. Ήταν καί καλοκαίρι, θά παίζαμε τό σούρουπο
σ' άνοιχτό χ&ρο - ίσαμε νά σκοτεινιάσει , Θά μάς έρριχνε
τούς " προβολείς " του τό λιόγε l?μα . . .
Όταν λύθηκαν έτσι αύτά τά σοβαρά προβλήματα, εϋκολα
τά καταφέραμε μέ τό μακιγιάρισμα.
Καi σκηνή; Ποϋ θά παίζαμε; Άπλούστατα. Θά δανειζόμαστε
πάλι έπί τόπου μερικές σανίδες καί πρόκες, θά στήναμε ενα
πρόχειρο πατάρι πάνω σέ θρανία η σέ σχολικές εδρες - έκτός
καί τύχαινε νά 'χει ή πλατεία τοϋ χωριοϋ κανένα φυσικό ϋψω
μα. 'Εκείνο πού ζητο\)σε ό μπάρμπα - Βασίλης ήταν τό ϋψος
της σκηνης νά φτάνει τό ένάμισυ μέτρο, γιά νά βλέπουν καλά
δλοι ο[ θεατές.
Τά καθίσματα θά τά 'φερνε ό καθένας άπ' τό σπίτι του, καμιά
καρέκλα, κανένα σκαμνί. 'Εμείς θά φροντίζαμε νά μποl)νε
μερικές σειρές θρανία η πάγκοι .
Πολλή δουλειά. Κ ' έπρεπε ό θίασος νά δίνει κάθε μέρα καί
σ' άλλο χωριό παράσταση - νά στήνει ενα όλόκληρο θέα
τρο σέ κάθε χωριό. Μά δέν πάλευε μοναχός του. ΕΙχε μαζί
του εναν άγωνιστή λαό πού θά βοηθοϋσε μέ τή μεγαλύτερη
αύταπάρνηση κι άγάπη . . .
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Κάπου eνα μήνα κάναμε στό " Ρήγα " έντατικές δοκιμές.
Ταυτόχρονα έτοιμάζαμε κ' eνα δεύτερο πρόγραμμα μέ δυό
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παράστασης τού " Ρήγα Βελεστινλ-ιj "
τού Βασίλη Ρώτα. Τό ίlργο, γραμμ{"Jlο τό 1935, παίζεται γιa πρώτη φορa " στή λεύτερη γij ηjς
Θεσσαλίας, γιa τό Β' Πανθεσσαλικό συνέδριο τού ΕΑ Μ " , τόν 'Ιούλη τού 1944 στό βουνό "lτα
μ ος. Τό πρόγραμμα , ίστορικό πιά ιιτοκουμέντο , φωτο-άνατυπώνεται γιa πρώτη φορά, έδrϊι

μονόπρακτες κωμωδίες, μιά το() Βασίλη Ρώτα καί μιά δική
μου, μέ άπαγγελίες καί τραγούδια. Ό 'Αλέκος Ξένος διάλεξε
τά πιο καλλίφωνα μέλη τοC> θιάσου καί σχημάτισε μιά μικρη
χορωδία. Έτσι θά: προσφέραμε δπου πηγαίναμε δυο προγράμ
ματα, ενα δραματικο κ' ενα εuθυμο .
Βέβαια, ή άπασχόληση τ ο C> θιάσου, δέν ήταν μόνο οι δοκιμές.
'Οργανώσαμε μιά όμαδικη ζωή : Γιά τήν καθαριότητα, γιά
το συσσίτιο, γιά διάφορα μορφωτικά μαθήματα - οι ήθο
ποιοί διδάσκονταν κι όρθοφωνία - γιά τήν ψυχαγωγία. Μά
πάνω άπ' δλα δεν ξεχνούσαμε πώς λίγο πιο πέρα γινόταν
πόλεμος μέ τούς κατακτητές κ' επρεπε νά 'ναι κανεiς όχι μόνο
ένήμερος, άλλά καί άξιος αύτοC> τοC> μεγάλου άγώνα, είτε
πάλευε μέ το ντουφέκι, είτε μέ το τραγούδι . Τά ζητήματά
μας τά λύναμε οι ίδιοι , μέ καλόπιστη συζήτηση . Κι ό μπάρμπα
- Βασίλης άπαιτοC>σε νά τον λογαριάζουμε καί νά τον κρί
νουμε χωρίς τήν παραμικρή διάκριση, ετοιμος νά δεχτεί
παρατηρήσεις γιά ό,τιδήποτε . . .
1))1

Στο Νιοχώρι εμενε κ' ενα κλιμάκιο τής έγγλέζικης στρατιω
τ ικής άποστολής μέ δυό - τρείς άξιωματικούς ποu τούς ύπη
ρετοC>σαν κάπου είκοσι 'Ιταλοί φαντάροι, παραδομένοι στούς
άντάρτες δταν συνθηκολόγησαν οι φασίστες. ΤοC>τοι oi
έγγλέζοι , εδειξαν " ένδιαφέρον " γιά το θίασο. Ήρθαν στίς
Ό

πρ6ωρα χαμένος Γεράσιμος Σταύρου, νέος έπονlτης στό
Βουν6, δημιούργησε έπικαιρικά σατιρικά σκέτς καί μον6πραχτα, πού ύπηρέτησαν άποτελεσματικά τόν 'Αγώνα τής
'Εθνικής 'Αντlστασης. Τό " Θέατρο " πιστεύει πώς, liν
τελικά βρεθούν τά άντάρτικα lργα του, θ' άποδειχτοϋν τά
καλύτερα άπ' δλη την κατοπινfι συγγραφι.κfι παραγωγή τόυ

δοκιμές, χάρηκαν μέ τη γνωριμία το() Βασίλη Ρώτα - τον
ξέρανε σάν εναν άπ' τοuς πιό δ ιακεκριμένους, καθώς εΙπαν,
μεταφραστές τοC> Σαίξπηρ - καί μάς κάλεσαν στό κονάκι
τους . . .
Κουβεντιάσαμε, Ιiν επρεπε νά πάμε. Ή πρόσκληση δμως
ξανάγινε μέ μεγαλύτερη έπιμονή, άρκετές φορές. Σκεφτή
καμε μπάς ιcαi παρεξηγηθοC>με. Κ' ο[ δισταγμοί μας ύποχώ
ρησαν. Κάποιο άπογευματάκι λοιπόν, νά 'μαστε δλοι, άπαρ
τία, στό έγγλέζιιcο κονάκι.
Βρεθήκαμε μπροστά σ' ενα όργανωμένο γλέντι " τρ ικούβερ
το ". Κ' οι είκοσι 'Ιταλοί φαντάροι καταγίνονταν στό μαγει
ρείο. Μάς στρώσανε ποτά καί μεζέδες ποu κ' ή τολμηρότερη
φαντασία δέ μποροC>σε νά συλλάβει, συνηθισμένη νά έμπνέε
ται μέ μαυροφάσουλα χωρίς λάδι - χώρια τά τσιγάρα πολυ
τελείας, ό γνήσιος καφές, τά γλυκίσματα - κ' ενας φωνό
γραφος νά παίζει συνέχεια . . .
Τά χάσαμε. Μόνο γιά " πάρτυ " δέν εiμαστε προετοιμασμέ
νοι. Καί δέν άργήσαμε νά διαπιστώσουμε τά πραγματικά
" έλατήρια " τής τόσο ύποχρεωτικής έγγλέζικης " πρόσκλη
σης " : οι .. φίλοι " μας δέ θέλανε νά χάσουν τήν εύκαιρία
- ή " συμμαχική βοήθεια " κ' ο ι δολοπλοκίες πολύ τοuς
επλητταν στά κακοτράχαλα βουνά. - καί γιά. νά διασκεδά
σουν την άνία τους εδειξαν χοντρικά δλη τήν " άβρότητα "
τliΊν " τζέντλεμεν " στά θηλυκά μέλη το() θιάσου . . .
Χωρίς χασομέρια, σηκωθήκαμε νά φύγουμε. Είπαμε πώς ή
έπίσκεψή μας εΙχε την εννοια μιάς φιλικής άνταπόκρισης,
μάς ελειπε κάθε δρεξη γι' άναπάντεχα γλέντια καί τό καθημε
ρινό μας πρόγραμμα επρεπε νά τηρηθεί μέ τά βραδινά μαθή
ματα καί τίς συζητήσεις. Ήρθαμε δliΊ, άντί νά πάμε στον άπο
γευματινο περίπατο .
ο ι έγγλέζοι τ ό " φύσαγαν καί δέν κρύωνε " πού εΙδαν τ ά σχέ
διά τους νά χαλάνε άπότομα. Δέν άπογοητεύτηκαν. Σέ νέα
εύκαιρία, κινήθηκαν μ' έκπληκτικη δραστηριότητα γιά νά πε
τύχουν δπου άστόχησαν την πρώτη φορά. Μ ιά άπο τίς κοπέ
λες τοC> θιάσου άρρώστησε άσχημα. Το συσσίτιό μας φτωχό
καί μονότονο της προκάλεσε έξανθήματα σ' δλο το κορμί
καί άβάσταχτους πόνους. Δέν ξέραμε τί νά κάνουμε. Καί σέ
λίγες μέρες θά 'πρεπε ν' άρχίσει ή περιοδεία. Μπορούσαμε
φυσικά νά βροC>με άντικαταστάτρια, δμως είχαμε εύθύνη γιά
τή ζωή τής φίλης μας, κ ι αύτο μάς άπασχολοC>σε πάνω άπο
κάθε άλλο.
Τό 'μαθαν οι έγγλέζοι κ' εδειξαν πάλι συγκινητικο ένδιαφέρον.
Τρέξανε καί πρότειναν στο μπάρμπα - Βασίλη νά μεταφέρουν
την liρρωστη στό νοσοκομείο τους - πέρα, στά Αγραφα.
'Εκείνος, ποu σάν πατέρας άνησυχοC>σε γιά δλους μ' α!σθή
ματα βαθύτατης στοργής, βρήκε " σωτήρια " αύτή τή λύση .
Καί δέχτηκε χωρίς πολλές συζητήσεις. Λεφτο δέν εχασαν τό
τε οι έγγλέζοι . Τήν ίδια στιγμή γύρισαν στο σχολειό μέ τρία
άλογα, νά παραλάβουν τήν κοπέλα.
•

Σάν τοuς είδαμε τόσο " έγγλέζους " πήγε ό νοC>ς μας στό κα
κό. ΠliΊς θ' άφήσουμε μόνη τή φίλη μας; Καi ποC> θά τήν πάνε
οι ύποχρεωτικοί " σύμμαχοι " ; Μήπως δέν είχαμε δεί τίς
διαθέσεις τους; Καί μήπως νιάστηκαν ποτέ νά περιθάλψουν
τραυματισμένους άντάρτες; Γιατί τώρα τόση προθυμία; Όχι ,
θ ά φροντίζαμε νά έπικοινωνήσουμε μ έ κανένα άντάρτικο νο
σοκομείο. Δέν τό 'χαμε σκεφτεί. Τό 'παμε στούς έγγλέζους 
άκριβliΊς μόλις έτοιμάζονταν γι' άναχώρηση . . . ,
Έτσι πού εΙχαν μπλεχτεί τά πράματα, ή ματαίωση, δσο καί
νά τό προσπαθήσαμε, δέν Εγινε μέ δλους τούς κανόνες της
καλf'\ς συμπεριφοράς. Καμιά φορά χρειάζεται κι αύτό. Χο
λιάστηκαν οι έγγλέζοι γιά τή δεύτερη τούτη ψυχρολουσία
- προτιμότερο, παρά νά χτυπούσαμε μείς το κεφάλι μας. Ή
κοπέλα εφυγε την άλλη μέρα γιά τό άντάρτ ικο νοσοκομείο.
Δέν άργησε νά γιατρευτεί. Κ' ήρθε άργότερα καί μάς άντάμω
σε στην περιοδεία, χαρούμενη ποu γλύτωσε μιά" ένδεχόμενη "
περιπέτει α . . .
Δέ θέλει ρώτημα πώς κουβεντιάσαμε uστερα δλοι μαζί τά πάρα
πάνω κι ό καλός μας μπάρμπα - Βασίλης δέν άρνήθηκε το μερ
τικό τής εύθύνης του : Είμαστε μιά όμάδα κ' επρεπε το κάθε
τ ί ν' άποφασίζεται άπο ιcοινοC>. Συμφώνησε.- καί μάς εύχα
ρίστησε μέ τό θάρρος καί τήν άνοιχτη καρδιά τοC> άληθινοC>

άγωνιστ ή . Έτσι μας εδωσε ενα δ ίδαγμα ύψηλοΟ ήθους - άπ'
τά τόσα πού θά μας εδινε ΊCατά τή σκληρή πορεία μας στά
βουνά . . .
l(JJ
Θεωρήσαμε χρέος μας, ή πρώτη παράσταση τοϋ " Ρήγα Βε
λεστινλή ", νά γίνει στό χωριό πού μας φιλοξενοϋσε. Θά ήταν
ή " άβάν πρεμιέρ ", πού λένε. Καλέσαμε μιά ΚυριαΊCή βράδυ
δλο τό χωριό. Ή αίθουσα τοϋ σχολείου γέμισε άσφυχτιΊCά.
Πρίν άπό ·:ήν παράστασ η , ό μπάρμπα - Βασίλης, βγήΊCε ΊCαi
χαιρέτησε, μίλησε γιά τό θέατρο ΊCαi τή θέση του μέσα στόν
άγώνα. Λόγια ΊCαθαρά, ζεστά, έγκάρδια- σπινθοβολοϋσαν άπό
τό λαϊκό πνεϋμα το() ποιητ ή .
Μετά τ ό χαιρετ ισμό, άπλώθηΊCε στήν αiθουσα μ ι ά βαθειu
σιωπή σά νά νιώσανε δλοι ξαφνικά - ο{ περισσότεροι γιά
πρώτη φορά θά βλέπανε θέατρο - πώς Εχει ΊCι άλλες χαρές
τοϋτος ό κόσμος. Καί νά, βγαίνει τώρα στό προσκήνιο τό πα
λικαράκι μας, ό Νικηφόρος, μέ δάφνινο στεφάνι στά μαλλιά.
ντυμένος μέ μιά σκουρόχρωμη χλαμύδα, στό ρόλο τοϋ άφη
γητ η . Άρχισε:
Ώ, νliχαμε προσκήνιο τήν κορφή τοϋ ' Ολύμπου
ΊCαi τή βροντή φωνή μας γιά νά δ ιαλαλοϋμε
της λευτεριας τό ΊCήρυγμα στήν ο!κουμένη !

Παρακαλοϋμε φίλοι ΊCι άκριβοί θεατές μας
νά δείξετε καλογνωμιά ΊCαί συγκατάβαση
καi μέ τήν πλούσια φαντασία σας νά μπαλώσετε
τά φτωχικά μας μέσα. Στό πατάρι τοΟτο
νά !δείτε πολιτείες τοϋ παλιοϋ ΊCαιροϋ ΊCι άνθρώπους
πρίν δυό α!Ulνες, δταν ό βραχνάς της βίας
πλάκωνε τήν 'Ελλάδα ΊCαί τόν κόσμο δλο . . . .
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δεύτερη καl ή τρlτη dελlδα τού lντυπου προγρύ.μματυς τ·ή�
πρώτης παράdταdης τού " Ρήγα Βελεdτινλή " τού Βαdlλη
Ρώτα dτήν 'Ελεύθερη 'Ελλάδα (�Ιταμος, 26 'Ιούλη 1944).
Kal τά " Αlγα λ6για γιά τό lργο " καl τά " Πρ6dωπα " πο1\
παlξανε τούς ρ6λους τού lργου, άποτελούν άποκαλυπτικά ντο
κουμέντα γιά τή θεατρική μας Ίdτορlα. ΊΙ 4η καl τελεvταlα
dελ{δα τού προγράμματος lχει μ6νο, σέ πλαισιάκι, τό dύνθημα
τής έποχής : " Θάνατος στό φαdιdμό - Λευτεριά dτό Λ αό "
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Ό θίασος ήταν ΊCαλεσμένος στό Β' Πανθεσσαλικό Συνέδριο
τοΟ ΈθνιΊCοϋ ΆπελευθερωτικοΟ Μ ετώπου. 'Από κεί θά 'ρχιζε
ή περιοδεία. Τό συνέδριο θά γινόταν σέ μιά πλαγιά τοΟ Ίτα
μου, ΊCάτω άπ' τά βαθύσκιωτα έλάτια. Μοναδική εuΊCαιρία
νά δοκιμαστεί τό θέατρό μας άπ' τούς άντιπροσώπους όλό
κληρης τής ξεσηκωμένης Θεσσαλίας.
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Αόθόρμητα, ή φιλική άτμόσφαιρα δημιούργησε τό κέφι γιά
ενα μικρό γλέντι . 'Ακολούθησαν τραγούδια καί χοροί - με
ρικοί τρέξανε σπίτι τους ΊC' Εφεραν δ,τι βρισκόταν, λίγο ιφα
σί, ψωμί. "Ως άργά τό βράδυ μείναμε μέ τό χωριό. Δέ φαντα
ζόμαστε τέτοια " πρεμιέρα ", οilτε τήν ξανάδαμε ποτέ . . .
Τήν ίδια άπήχηση ε{χε τήν έπομένη Κυριακή ΊCαί τό δεύτερο
πρόγραμμά μας μέ τίς ΊCωμωδίες, τίς άπαγγελίες καί τή χορω
δία. Τό θέατρο μας εδεσε μέ τό χωριό. *Οπως θά τό βλέπαμε
άκόμα καλύτερα στήν περιοδεία μας, τό θέατρο χτίζει τά πιό
άτράνταχτα γεφύρια, φτάνει νά βγαίνει άπ' τά σπλάχνα τοϋ
λαοΟ, νά ζεί καί νά έκφράζει τούς άγUΙνες του.
Φεύγοντας άπ' τό Νιοχώρι μας ξεπροβόδισαν δλοι &ς τά τε
λευταία σπίτια . . .
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&κανε μεγάλη έντύπωση. Δέν ήταν τά χειροκροτήματα πού μaς
τό βεβαίωσαν αότό μόλις εκλεισε ή αύλαία . Ό ΊCόσμος στά
θηκε καί μας περίμενε νά ΊCατέβουμε άπ' τή σκηνή, νά ΊCουβεν
τιάσει μαζί μας, νά μας έκφράσει τή χαρά καί τίς εόχαριστίες
του. Τώρα θά τοΟ λύθηΊCε ΊCάθε άπορία γιατί φωνάζαμε στό
σχολειό του δλη μέρα . . .
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Καλόβουλοι φανείτε σας παρακαλοϋμε
γιατi δσο δέ φαντάζεσθε σας άγαποϋμε
κι άπ' τήν καλή σας γνώμη ΊCρέμεται ή πνοή μας
στά χέρια σας ε{ναι ή χαρά μας ΊC' ή ζωή μας!
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Θέατρο τής ΕΠΟΝ στίς Κορυσχάδες, τό μικρό χωριό τής Εύρυτανίας, δπου, τό Μάη τού 1944, συνήλθε τό έκλεγμένο άπ' τό λαό
'Εθνικό Συμβούλιο, πού κατοχύρωσε τήν Κυβέρνηση τών Βουνών. Τι.μητική παράσταση γιά τούς Έθvοσύμβουλους, στίς 18 τού
Μάη τού 1944. Εl1ιαι ή ίδια Σκηνή, πού μιά aλλη φωτογραφlα της, μπήκε ξώφυλλο στό περασμένο τεύχος τού " Θ " . Εlναι ή
ίδια Σκηνή, πού i1ιας lγχρωμος πlνακας-πρωτοδημοσlευτο ντοκουμέντο - ζωγραφισμένος τήν wρα τής ίδιας παράστασης ( 18
Μάη 1944), dπό τό Βάλια Σεμερτζlδη - καλύπτει τό ξώφυλλο αύτού τού τεύχους. 'Η χορωδlα, πού κατάρτισε ό 'Αλέκος Ξένος,
lχει τελειώσει τό πρόγραμμά της καί τώρα παίζουν θέατρο . "Εργο, τό μονόπραχτο τού Βασίλη Ρώτα " Νά ζεί τό Μεσολόγγι " .
Πεζοπορούσαμε τραγουδώντας. Φορτώσαμε σέ δυό ζ&α τά
" σκηνικά " καi τά μπογαλάκια μας. Τό Νιοχώρι μiiς έδωσε
κ' ενα τρίτο ζ&ο, μπάς καi τό χρειαστεί κανένας άπό μiiς.
'Αλλά οι περισσότεροι προτιμούσαμε τόν ποδαρόδρομο .
Καi πρ&τος ό μπάρμπα - Βασίλης . . .
Φτάσαμε στόν Ίταμο τήν παραμονή τoiJ Συνεδρίου. Καi τί
εκπληξη! Βρεθήκαμε μπροστά σ' ένα μεγάλο όπαίθριο θέατρο !
'Εκεί, στό δάσος, ύπfjρχε άφθονη ξυλεία κομμένη σέ σανί
δες καi στό σημείο πού ή πλαγιά σχημάτιζε ένα φυσικό " κοί
λον ", σκάψανε οι όργανωτές τoiJ Συνεδρίου, άμφιθεατρικά,
όλόκληρες σειρές άπό κερκίδες. Τ' άναχώματα τά στέριωσαν
μέ τήν ξυλεία πού εiχαν κ' &τσι μποροiJσαν νά καθήσουν άνε
τα κάπου δυό χιλιάδες άτομα. Τόσοι ήταν κ' οι άντιπρόσωποι
τoiJ ΠανθεσσαλικοiJ Συνεδρίου - τόσοι κ' οι θεατές μας . . .
Στό κάτω μέρος, σχηματιζόταν μιά ήμικυκλική " όρχήστρα ".
Έδ& στήθηκε ή σκηνή πού τήν ήμέρα φιλοξενοiJσε τό Προε
δρείο τ&ν συνέδρων καi τό " βήμα " τ&ν όμιλητ&ν. Όλα τοiJ
τα γίνηκαν μέσα σέ τρία μερόνυχτα, δπως μάθαμε.
Καi νά ήταν μόνο ή διαμόρφωση τoiJ χώρου; 'Εκατοντάδες
" γιατάκια " " στεγάζανε " τά βαθύσκιωτα έλάτια, καμωμένα
μέ ξερόκλαδα, γιά νά κοιμοiJνται τή νύχτα οι δυό χιλιάδες
άντιπρόσωπο ι . 'Επίσης μέ τέλειο σύστημα εiχε όργανωθεί, δχι

μόνο ή παρασκευή τoiJ συσσιτίου, άλλά κ ' ή γρ1iγορη διανο ο
μή του γιά ν' άποφεύγονται τά άσκοπα χασομέρια.
Τό Συνέδριο άρχισε μέ μηνύματα θριάμβου. Ή &ρα τfjς λευ
τεριiiς ήταν πιά πολύ κοντά. 'Απ' τήν πλαγιά τoiJ Ίταμου
άντικρύζαμε τό θεσσαλικό κάμπο μέ τίς πολιτείες του - τά
στάχυα, άπέραντη όλόχρυση θάλασσα, κυμάτιζαν περήφανα
περιμένοντας τό πρ&το λεύτερο καλοκαίρι . . .
Μόλις σκοτείνιαζε, σταματοiJσαν ο! έργασίες τoiJ Συνεδρίου.
οι άντιπρόσωποι πήγαιναν γιά τό βραδινό φαγητό κ' έμείς,
βρίσκαμε καιρό καi στήναμε τά " σκηνικά " μας, έτοιμαζόμα
στε γιά παράσταση. Στίς 9 τό βράδυ, ξαναγέμ ιζαν κόσμο οί
κερκίδες κι άνοιγε ή αύλαία. Έδ& εrχαμε καί τυπωμένα προ
γράμματα μέ τή Διανομή . . .

Ή " πρώτη " μας &γινε μέ τό " Ρήγα Βελεστινλή ". Πόση
έντύπωση έκανε τό &ργο, τό δείχνει τοiJτο τό περιστατικό:
Καθόμαστε μέ τό μπάρμπα - Βασίλη στίς " κουίντες " καi
παρακολουθούσαμε τήν παράσταση. Ξαφνικά, ένας γαϊδαρά
κος άπ' τούς τόσους πού εiχαν φορτωθεί τούς άντιπροσώπους
καi τούς φέρνανε δ&, νόμισε πώς ήταν ή καταλληλότερη στιγ
μή γιά νά κάνει έπίδειξη τ&ν φωνητικ&ν του προσόντων.
Ό μπάρμπα - Βασίλης, γυρίζει καi μέ κοιτάζει άνήσυχος, χου-

σέ μιά άνώνυμη διασκευή τών βουνών. Στήιι aκρη, δεξιά, ό ήθοποιός Γιώργος Δ ?)μου (τ6τε Θέσπις) παίζει τόν κύριο ρ6λο πού,
άντί παπάς, έδώ εlναι δάσκαλος. Δίπλα, ό γι6ς του, στό lργο . Στό βάθος, μέ τά παιδάκια, ή Αν1ια. Στή δεύτερη φωτογραφία, τό
Ποινό τής παράστασης. Παρ' δλα τά άντίθετα σημάδια, δίνει μιά αίσθηση Ποι 1ιοϋ π6λης ! Δέ λείπουν κ' ol
έπίσημοι "
τής πρώτης σειράς : Ό πρ6εδρος τού 'Εθνικού Συμβούλιον στρατηγός Νε6κοσμος Γρηγοριάδης (μέ τή ρεπούμπλικα), ό Γραμ 
ματέας τής Γεωργlας Π. Γαβριηλlδης, ό Γραμματέας Έθν. Οlκονομlας Σταμ. Χατζήμπεης, 6 στρατηγός Μπακιρτζής άντιπρ6εδρος
ΠΕΕΑ, ή Χρ. Χατζηβασιλεtου, 6 Γραμματέας /(οιν. Προνοlας Π. Π6κκαλης, ό Γραμματέας Δικαιοσύνης 'Ηλ. Τσιρψώκος (πλάτη}
v
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φτιάζει μέ άπόγνωση τό πρόσωπό του. 'Από ενα " τίποτα "
κρέμονται δλα στό θέατρο. Έτσι καί " σπάσε ι " ή άτμόσφαι
ρα, πάνε δλα χαμένα. Κ' είμαστε στή σκηνή πού ό Ρήγας άπο
φασίζει νά κατέβει στήν 'Ελλάδα. Ή συγκίνηση, &ς έκείνη
τή στιγμή κρατοΟσε καί τήν άνάσα τ/Ον θεατ/Ον . . .
Τό χει ρότερο ήταν πώς κι ιϊλλα δυό - τρία τετράποδα σπεύ
σανε νά συναγωνιστοΟν " έν χορφ " τό " προλαλήσαν ".
'Αλλά μέ άνακούφιση άπερίγραπτη διαπιστώσαμε γρήγορα
πώς ή βέβηλη αuτή παρεμβολή, θαρείς καί δέν άκούστηκε
άπ' τό κοινό. Δέν προ κάλεσε τό παραμ ικρό χαχάνισμα, τόν
παραμικρό ψίθυρο . Μέ τόση άφοσίωση παρακολουθοΟσαν
δλοι τή φλογισμένη μορφη τοΟ Ρήγα.
Τέλειωσε ή παράστασ 1ι μέσα σέ ζητωκραυγές καί χειροκρο
τήματα. Τό ιϊλλο βράδυ παίξαμε τό εuθυμο πρόγραμμα. Καί
στi}ν άποχαιρετιστήρια βραδιά μc'iς ζήτησαν καί ξαναπαίξα
με τό " Ρήγα Βελεστινλή ".
"Ως τά ξημερώματα ή fΊμερη πλαγιά τοΟ Ίταμου άντιλαλοΟσε
άπό τά τραγούδ ια τοΟ άγώνα. Κανένας δέν eκλεισε μάτι . . .
1111

Πi1ραμε πιά τό βάφτισμα. Συζητήσαμε τίς παρατηρήσεις μας
καί γιά τά δυό προγράμματα καί ξεκινήσαμε. Ή Κυβέρνηση

ηΊς 'Αντίστασης μc'iς έφοδίασε μέ τίς πιό θερμές συστάσεις
γιά νά γίνει πιό εuκολη ή πορεία μας:Αν δέ μποροΟσαν νά μc'iς
συντρέξουν οί έθνι κοαπελευθερωτ ι κές όργανώσεις, δόθηκε
έντολή στίς κατά τόπους έπιμελητείες τ/Ον άνταρτ/Ον, νά κα
λύπτουν έκείνες τ ίς καθημερινές μας ι'.ινάγκες. Αύτό τό " προ
νόμιο " δέν τό 'χε κανένας ιϊλλος, γιατί ό ΕΛΑΣ ι'.ιποτελοϋσι:
τώρα άναγνωρ ισμένο καί " έπίσημα " τμήμα τ/Ον έθνικ/Ον μας
στρατ ιωτ ι κ/Ον δυνάμεων, άνεξάρτητο ι'.ιπ' τίς έθνικοαπελευθε
ρωτικές όργανώσεις.
Φυσικά κ' έμείς, στίς κατά τόπους άντάρτικες έπιμελητείες,
άπ' δπου ζητούσαμε βοήθεια μόνο στή μεγάλη άνάγκη , θά
προσφέραμε τίς είσπράξεις μας : 'Αντί γιά εισιτήριο, λέγαμε
νά μc'iς δίνουν δσοι tχουν μ ι ά μ ι κρή ποσότητα άπό τή σοδειά
τους : Μ ισή όκά στάρι, aν τό χωριό &βγαζε στάρ ι , η πενήντα
δράμια λάδι κλπ. Πολλοί θεατές eρχονταν κρατώντας σέ ντορ
βάδες ii μπουκάλια τό είσιτήριό τους σέ " εΤδος " καί τ' ιϊ
δε ιαζαν στήν είσοδο τοΟ θεάτρου . Βρίσκονταν έκεί τσουβάλια
iΊ γκαζοτενεκέδες. Δέν ε!χαμε βέβαια θυρωρό. Είπαμε, ε!σιτή
ριο πλ1Ίρωναν μόνον δσοι μποροΟσαν καί θέλανε.
Έτσι, σέ κάθε παράσταση, μαζεύαμε 200 - 300 όκάδες στάρι,
iΊ 50 - 60 όκάδες λάδι . Αλλα χωριά μiiς δίναμε πατάτες, φουν
τούκια, δσπρια, δ,τι σοδεύανε. Ό λαός μας φιλοτιμιόταν,
•

δπως πάντα. Ήξερε πώς αύτά πού συγκεντρώναμε, τά παρα
δίναμε τήν ίδια στιγμή στήν 'Επιμελητεία τοϋ χωριοϋ τους,
γιά τούς άντάρτες, μέ γραφτές άποδείξεις. Ήταν μιά προσ
φορά καθόλου εύκαταφρόνητη γιά κείνη τήν εποχή . Ό πλη
θωρισμός ε1χε άχρηστέψει τό χαρτονόμ ισμα. Σύνολικά τίς
ε!σπράξεις μας θά τίς ζήλευε, τότε, καί άθηναϊκό θέατρο.
Κι Ιiν κάτω άπ' αύτές τίς τόσο δύσκολες συνθfjκες, γίνονταν
τέτοια " θαύματα ", μαντεύει κανείς τί βάσεις γιά τόν πολι
τ ισμό, δημιουργεί μιά στεριωμένη λαϊκή εξουσία.
Άς ερθουμε δμως στήν περιοδεία μας. Τραβήξαμε άπ' τά ό
ρεινά νότια σύνορα τ fj ς Θεσσαλίας, περάσαμε άπ' τό κεφαλο
χώρι Λεοντάρι , πάνω άπό τά Φάρσαλα καί πέσαμε στό λεύ
τερο κάμπο τοϋ Άλμυροϋ. Στά πιό μεγάλα χωριά δ ίναμε πα
ραστάσει ς κ' ερχονταν δλοι στό θέατρο, άντρες, γυναίκες καί
παιδιά, με τ ίς καρέκλες η τά σκαμνιά τους στό 'να χέρι καί μέ
τό " εiσιτήριο σέ ε1δος ", στό άλλο . . .
Ό 'Αλμυρός ήταν ή πρώτη λεύτερη πολιτεία πού θά φιλοξε
νοϋσε τό θίασο. Ρ1ιμάχτηκε άπ' τούς καταχτητές. Πολλά
ερείπια γύρω, σπίτια καψαλιασμένα."Ομως, ο[ καρδιές βαστοϋ
σαν γερά. Ε1χε ζωντάνια ό κόσμος, χαιρόταν τή λευτεριά του.
Μ ε ίναμε μιά βδομάδα εκεί καί δίναμε κάθε βράδυ παράστα
ση σ' &να θερινό κινηματογράφο. Ή μάντρα γέμιζε κόσμο
κάθε βράδυ. Έδ& χρησιμοποιήσαμε γιά πρώτη φορά καί ήλε
κτρικό. Μάθαμε πώς ύπάρχει μιά " γεννήτρια " πού θά μπο
ροϋσε νά λειτουργήσει δ.ν βρίσκαμε πετρέλαιο. Ποϋ θά τό
βρίσκαμε δμως; Μaς ε1παν πώς μιά μικρή ποσότητα ε1χε ή
επιμελητεία τοϋ ΕΛΑΣ.

Έκανε τό σχετικό " διάβημα " ό μπάρμπα - Βασίλης, άλλά
χωρίς άποτέλεσμα. Λίγο τό πετρέλαιο καί χρειαζόταν γι' άλ
λες, πιό " επείγουσες " άνάγκες. Γιά νά δοθεί στό θέατρο,
επρεπε νά διατάξει ό δ ι οικητής τοϋ τάγματος. Νέο διάβημα
στό διοικητ ή . Κ' εκείνος έφερε τίς άντιpρήσεις του. Άρχι
σε τότε ό μπάρμπα - Βασίλης νά τοϋ λέει πώς τό θέατρο ε1ναι
άπό τίς πιό επείγουσες άνάγκες τοϋ άγώνα. Άν θέλει νά πει
στεί ό συναγωνιστής, Ιiς ερθει τό βράδυ νά δεί μιά παράστα
ση, άφοϋ βέβαια μaς παραχωρήσει τό άπαραίτητο πετρέλα ιο.
-Ετσι καί δέν ίκανοποιήθηκε Cίς κόψει τόν εφοδιασμό μας σέ
καύσ ιμα . . .
Αύτό κ' εγινε. Ήρθε ό διοικητής στό θέατρο, ενθουσιάστηκε
κ' έξασφαλίσαμε ήλεκτροφωτισμό γιά δλες τίς παραστάσεις.
Γιορτή θαροϋσες κ' ε1χε ό 'Αλμυρός δσες μέρες έπαιζε κεί
ό θίασος. Μ ιά τόσο μικρή πολιτεία, οϋτε στ' δνειρό τ η ς θά
ξανάδε πώς μπορεί νά κρατήσει μιά βδομάδα θέατρο καί νά
τό γεμίζει . . .
Πολλοί κατέβα ιναν κι άπό τά γύρω χωριά γιά νά " θεατρι
στοϋν " . Άκουγαν φαίνεται πώς άξιζε τόν κόπο νά 'ρθουν . . .
1((1

Ένα βράδυ, μετά τήν παράο·ταση , ζύγωσαν δειλά - δειλά στά
παρασκήνια δυό γεροντάκια καί ζήτηο·αν τό μπάρμπα Βασ ίλη . Φοροϋσαν μιά ξεθωριασμένη στολή καi πηλίκιι�
- δπως μάθαμε ήταν πρώην φύλακες στίς άγροτικές φυλα
κές Κασαβέτη πού βρίσκονταν μερικά χιλιόμετρα πιό πέρα,
στήν καρδιά τοϋ κάμπου. οι φυλακές ε1χαν καταργηθεί δταν
λευτερώθηκε ή περιοχή καί τώρα ζοϋσαν έκεί γύρω οί φύλα
κες μέ τίς φαμίλιες τους, μερικοί παλιοί κατάδ ικοι μαζί μέ
τούς ντόπιους - δέν ξεπερνοϋσε τούς τριακόσιους κατοί
κους αύτό τό χωριό.
Τά δυό γεροντάκια είχανε δεί τ ή χτεσινη παράσταση καί ξα
νά 'ρθανε σήμερα νά μaς παρακαλέσουν νά πάει τό θέατρο
καί στό χωριό τους.
- Δυστυχ&ς, δέ γίνετα ι , τούς άποκρίθηκε ό μπάρμπα - Βασί
λης. Άν άρχίσουμε νά πηγαίνουμε καί σέ τόσο μικρά χωριά,
θά χάσουνε τήν εύκαιpία πολλο ί περισσότεροι νά δοϋνε θέ
ατρο. Γι' αύτό προτιμuμε τά μεγάλα χωριά. Τά γεροντάκια
έπιμένανε. Ό μπάρμπα - Βασίλης τούς άράδιασε γιά νά πει
στοϋν, τίς " τεχνικές δυσκολίες ".
--Εχουμε κανονίσει, τούς ε1πε, νά 'ρθουνε αϋριο τρία ζ&α νά
ψορτωθοϋν τά πράματά μας γιά νά πaμε στό Φτελιό, τό κεφα
λοχώρ ι . . .
- Μ η σaς νιάζε ι . Θά σaς στείλουμε μείς κάρα νά σaς φέ
ρουνε στό δικό μας χωριό κι άπό κεί θά σiiς δώσουμε τρία

άλογα έπειδή δέν πάει
γίνει ή δουλειά σας .

καρόδρομος στό Φτελιό - καί θά

- Ναί, μά δέ μποροϋμε νά χασομερήσουμε.
- Μ ιά μέρα σiiς θέλουμε, νά παίξετε τό Ρήγα . . .
- Ναί, μά δσο νά γίνει τό πατάρι . . .
- Πέστε μας τί πατάρι θέλετε καί θά τό 'βρετε ετοιμο.
- Ναί, μά ε1ναι κ' ο [ λάμπες.
- Λάμπες eχομε στά σπίτια μας. Θά τίς φέρουμε δλες στό
θέατρο!
- Ναί, μά χρειαζόμαστε καί μερικά σκουτιά μαϋρα καί ά
σπρα πουκάμισα γιά νά φορέσουν αύτοί πού παρασταίνουν
τούς φραγκοντυμένους!
- Θά σaς eχουμε καί μαϋρα σκουτιά κι άσπρα πουκάμισα!
·

- Ναί, μά ξέρετε, οί παραστάσεις μας γίνονται καί γιά εναν
άλλον σκοπό. Μαζεύουμε τρόφιμα γιά τούς άντάρτες. Τό δι
κό σας χωριό, μ ι κρό ε1να ι , δέ θά δώσει οϋτε τριάντα όκάδες
σιτάρ ι .
- Πόσες όκάδες μαζεύετε άπ' τ ά μεγάλα χωριά;
- Διακόσιες πενήντα, τριακόσιες . . .
- Θά τίς έχετε. Τριακόσιες καθαρές !
Όλα τά προβλήματα τά λύσανε στό πί καί φ! τά δυό γερον
τάκια . Μπροστά σέ τόση έπιμονή, άποφασίσαμε νά μη τούς
χαλάσουμε τό χατήρι καί ν' άλλάξουμε δρομολόγιο γιά μιά
μέρα.

'Ο μουσουργ6ς, καί τρομπονίστας, 'Αλέκος Ξένος - dνεβα
σμένος dπ' τό τέλος τοϋ '43 στό βουνό - πρ6σφερε πολλά καί
σημαντικά, τόν καιρό τοϋ 'Α γώνα, στψι ψυχαγωγία καί την
πολιτιστικη καλλιέργεια τώ11 περιοχών τής Εύρυταιιίας καί
τ1ς �εσσα�ίας. Μ_ετά τη συγκρ6τησr; τής ΠfΣΕ_Α , συν�ργάστηκε
με το Βασιλη Ρωτα, το, Γερ. Σταυρου και το Γ. Δ ημου στηιι
πfριοδεία τοϋ " έπlσημο1• " θιάσου τής ΕΠΟΝ Θεσσαλίας
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πρώτες νότες ιiπό τή μουdική πού dυνέθεdε ό 'Αλέκος Ξένος γιά τόν "Υμvο τijς ΠΕΕΑ, dέ στ{χοvς τού Γερ. Σταύeο ι•

Πραγματικά, τ' lίλλο πρωί, φτάσανε τά κάρρα στήν όρισμέ
νη ώρα καi φορτώσαμε. Μπαίνοντας στό χωριό, μδ.ς καρτε
ροGσαν κ' οι έβδομήντα φαμίλιες του - τόσες περίπου ήταν
- γιά τά καλωσορίσματα. Πήρανε τούς ήθοποιούς στά πιό
καλά σπίτια, τούς φέρανε ζεστό νερό νά πλυθοGν, ενα γερό
κολατσιό καi τούς παραχώρησαν τό διπλό κρεβάτι μέ πεντα
κάθαρα σεντόνια.
Όσα ύποσχέθηκαν τά γεροντάκια, εiχαν γίνει στήν έντέλεια.
Σέ μιά μεγάλη αίθουσα τ{i')ν καταργημένων φυλακ{i')ν, στήν
τραπεζαρία, βρισκότανε στημένο τό πατάρι στίς όρισμένες
διαστάσεις. Κ' οι λάμπες δλου τοG χωριοG σέ παράταξη, στό
προσκήνιο. Κ' εξω στό προαύλιο στρωμένο τραπέζι λουκού
λειο γιά τό θίασο. Καi σ' ενα " κελί " τά μαGρα σκουτιά καi
τ' lίσπρα πουκάμισα. Καi στήν άποθήκη πέντε σακκιά μέ τό
στάρι ζυγιαcrμένο, γιά παραλαβή . Τριακόσιες όκάδες καθαρές!
Ή παράσταση εγινε τό βράδυ. Σάββατο ήταν. Ήρθε δλο τό
χωριό. Καί ξέσπασε μεγάλη χαρά μόλις εκλεισε ή τελευταία
αύλαία. Προσέξαμε ώστόσο πώς ή σκηνή δέ φωτιζόταν καλά
μέ τίς γκαζόλαμπες γιά δσους κάθονταν πίσω. 'Απ' τή μέση
τής μεγάλης αίθουσας τά πρόσωπα χάνονταν σέ σκιές.
Βγήκε στό προσκήνιο ό μπάρμπα - Βασίλης πρίν φύγει ό
κόσμος κ' εiπε πώς τό Εργο θά ξαναπαιχτεί αϋριο τό πρωί ϋ
στερα άπ' τή λειτουργία τής έκκλησιδ.ς. Ό άσθενικός φωτι
σμός &μπόδισε πολλούς νά καλοδοGνε. Καi στό θέατρο πρέ
πει νά άκοGμε καί νά βλέπουμε καθαρά. Όποιοι θέλουν λοι
πόν νά 'ρθουν αϋριο τό πρωί πού ή σκηνή μας θά φωτίζεται κι
άπό τό φ{i')ς τής μέρας.
Πραγματικά, τό πρωί, ϋστερα άπ' τήν έκκλησιά, ξανά'ρθε
πάλι, μέ τόν ίδιο ένθουσιασμό, δλο τό θεατρόφιλο χωριου
δάκι !
C)J!

Τή Δευτέρα κινήσαμε γιά τό Φτελιό μέ μεγαλύτερη έμπιστο
σύνη στή δουλειά μας. Καi μδ.ς χρειαζόταν αύτή ή ένισχυ
μένη έμπιστοσύνη . 'Ακούγαμε πώς τοGτο τό χωριό άποτελοG
σε μιά έξαίρεση : Διαβρώθηκε τόσο άπό κείνους πού δέν πά
ψανε, άλίμονο, νά καλλιεργοGν τή διχόνοια, ώστε δέ βοη
θοGσε πρόθυμα τόν άγώνα.
Νά φανταστείτε, μδ.ς λέγανε, πώς μέ πολλές γκρίνιες μδ.ς
δίνει δυό - τρία ζ{i')α γιά νά προωθήσουμε άκόμα καί πολεμο
φόδια τοG λαϊκοG στρατοG. Κ' εiναι πλούσιο χωριό, δέν πει
ράχτηκε άπ' τούς καταχτητές. Θά σδ.ς συμβουλεύαμε νά τό
παρακάμψετε. Θά βρείτε δυσκολίες . . .
- Μά ίσα - ίσα, στό Φτελιό εiναι ή θέση μας, άπάντησε ό
μπάρμπα - Βασίλης. Αύτή εiναι ή δουλειά τοG θεάτρου. Όχι
μόνο νά βρίσκει φίλους, μά καί νά κάνει φίλους - νά μονιά
ζει τόν κόσμο . . .
Περπατούσαμε άπ' τά χαράματα &ς τ' άπομεσήμερο. Φτάσαμε
στό Φτελιό τραγουδώντας. Τά σπίτια, κατάκλειστα. Κανείς
δέν εβγαινε νά μδ.ς καλωσορίσει. "Οπως μάθαμε άργότερα,
τό χωριό, σχεδόν όλόκληρο, δούλευε στ' άλώνια τοGτες τίς
μέρες. Γύριζε τό σούρουπο καί τό βράδυ πήγαινε καi κοιμόταν
εξω γιατί καταντοGσε μαρτυρικός ό ϋπνος άπ' τά κουνούπια.
Μά πάλι τόση βουβαμάρα κ' έρημιά, δέν ήταν καλό σημάδ ι .
Κάποια γυναίκα, κάποιος γέροντας, δ έ θά 'πρεπε ν ά μδ.ς πλη
σιάσει; Κάνα - δυό π' άνταμώσαμε μδ.ς χαιρέτησαν πολύ
" τυπικά " . . .
Δέ χάσαμε τό θάρρος μας. Προχωρήσαμε γιά τήν πλατεία

χωρiς νά σταματήσουμε τό τραγούδι. Ήμαστε κουρασμένοι
άπ' τό δρόμο. 'Αλλά επρεπε νά ρ ιχτοGμε στή δουλειά. Παιδευ
τήκαμε δσο νά " ξετρυπώσουμε " τούς άντιπροσώπους τ{i')ν
έθνικοαπελευθερωτικ{i')ν όργανώσεων καί τόν πρόεδρο τής κοι
νότητας. Καi τοGτοι μδ.ς δέχτηκαν έπιφυλαχτικά. Όταν μά
λιστα τούς είπαμε πώς θά χρειαστοGμε μερικά πράματα γιά
νά έτοιμάσουμι; τήν παράσταση - σκουτιά, πουκάμισα,
λάμπες, ξυλεία - κούνησαν τό κεφάλι τους σά νά μδ.ς λέγανε
πώς δύσκολα θά " βολευτοGμε ". Φοβόντουσαν πώς λίγοι
θιiρχονταν στήν παράσταση καί πιό λίγοι άκόμα θά " πλή
ρωναν " τό - " σέ εiδος " - εισιτήριο.
'Εκείνο πού μδ.ς άπασχολοGσε ήταν νά ε!δοποιηθεί τό χωριό
γιά τόν έρχομό μας. οι περισσότεροι λείπανε σκόρπιοι στά
χωράφια καi τ' άλώνια τους καί θά γύριζαν τό σούρουπο γιά
νά δειπνήσουν, νά πάρουν στρωσίδια καί νά πiiνε νά κοιμηθοGν
μακριά άπ' τά κουνούπια. 'Αποφασίσαμε νά παίξουμε τό lίλ
λο βράδυ. Έτσι, άπόψε, θά βρίσκαμε καιρό νά !δωθοGμε μέ
τούς Φτελι{i')τες. Καi θά έτοιμαζόμαστε καλύτερα.
Ή πλατεία τοG χωριοG, άρκετά μεγάλη , χωριζόταν μέ σκα
λοπάτια σέ δυό έπίπεδα. Στήσαμε τή σκηνή στό χαμηλό έπί
πεδο. Παιδευτήκαμε γιά νά βροϋμε σανίδες καi πρόκες. Εί
χαμε δμως μιά έλπίδα πώς &ς αϋρι ο θά συμπληρώναμε τό βε
στιάριό μας μέ τ' άπαραίτητα μαϋρα σκουτιά κι lίσπρα που
κάμισα.
Σκοτείνιαζε κ' έμείς καρφώναμε. Αρχισαν νά 'ρχονται οί Φτε
λι{i')τες. Στέκονταν άπόμερα σάν ξαφνιασμένοι καί παρακο
λουθοϋσαν άμίλητοι τή δουλειά μας. Δέν άργησε νά γεμίσει
ή πλατεία μέ μικρές όμάδες χωρικ{i')ν.
Τότε, άνέβηκε στό πατάρι ό μπάρμπα - Βασίλης καί μέ στα
θερή φωνή παρακάλεσε δσους θέλουν νά τόν άκούσουν πού
εχει ενα λόγο νά τούς πεί. 'Εκείνοι σάλεψαν άνάλαφρα κι
δσο μιλοϋσε ό ποιητής μας, κοντοζύγωναν.
•

Τό νομίζω σοβαρή άπώλεια γιατi δέ μπόρεσα νά κρατήσ(J}
λέξη μέ λέξη έκείνο τό λόγο του. 'Αποφεύγω νά διατυπώσω
εστω καί πρόχειρα μιά φράση. Τό ίδιο θά 'κανα κι Cίν μοϋ ζη
τοGσε κανείς νά π{i') ενα στίχο πού δέν καλοθυμδ.μαι - γιά νά.
μήν καταστρέψω παραλλάζοντας καί τό παραμικρό νόημα.
Μίλησε μ' όλάνοιχτη καρδιά ό μπάρμπα - Βασίλης κ' tλαμπε
σάν 'Απόστολος μέσα στό λιόγερμα.
Εiπε γιά τό θέατρο, γιά τό π{i')ς τό'ξερε &ς τότε ό λαός καί για
τί τό περιφρονοϋσε. 'Εξήγησε τί εiναι τό θέατρο καi τί γυρεύει
τώρα έδ{i'), τήν ί.όρα πού ή πατρίδα ματώνει γιά τή λευτεριά
της. Τελειώνοντας πρόστεσε πώς αϋριο θά παίξουμε γιά τό
χωριό κι δποιοι θέλουν Cίς δώσουν άπό μισή όκά στάρι η
άπό πενήντα δράμια λάδι στήν 'Επιμελητεία τ{i')ν Άνταρτ{i')ν.
Ήταν μιά όμιλία γεμάτη ζωντάνια, ε!λικρίνεια καi πνεϋμα .
Δέν τής έλειπαν οuτε τά χωρατά έκεί πού χρειάζονταν. Τά ψυ
χρά πρόσωπα χαμογέλασαν, τά μάτια επαψαν νά μiiς, κοιτά
ζουν σάν ξένα. Έτσι μδ.ς φάνηκε. Μπορεί νά πέφταμε κ' εξω.
'Αλλά νά, τό lίλλο βράδυ, κατέβηκε δλο τό χωριό στήν πλα
τεία νά δεί παράσταση. Πάνω άπό χίλιες ψυχές. Αύτό μδ.ς
έδωσε κουράγιο καί ταυτόχρονα μδ.ς εκανε νά νιώσουμε πι&
άσήκωτο τό βάρος τής εύθύνης μας. Λίγο πρίν άνοίξει ή αύ
λαία, είχαμε φοβερό .. τράκ ", ενα δέος, σά νά δοκιμαζόταν
τώρα καί γιά πάντα, ή άγάπη μας σέ τούτη τήν παράξενη
δουλειά . . .
- Παιδιά, προσέχτε. Παιδιά, βάλτε τά δυνατά σας
. . •

Μέ τί ύπερένταση �γινε ή παράσταση. Στη σκηνη καί στά.
παρασκήνια βρισκόμαστε δλοι σά. νά. μaς εκαιγε δυνατός πυ
ρετός. Έκλεισε ή αυλαία μέσα σέ σιωπή . Κοιταχτήκαμε άπο
καμωμένοι . Μόνο που δέ μaς πιάσανε τά κλάματα . . .
Καί τότε, άπότομα, ξεσπaνε τέτοια χειροκροτήματα που ποτέ
δέν ξανακούσαμε. Μην όνειρευόμαστε; Παραμερίζουμε λίγο
την αυλαία καί τί νά δοϋμε. �Ολος 6 κόσμος σάν ένα κύμα
ξεχύθηκε τώρα πρός τό μέρος μας ζητωκραυγάζοντας μ'
άπλωμένα χέρια, θαpεiς καί ζητοϋσε ν' άγκαλιάσει τη σκη
νή. Πολλοί σκαρφάλωσαν στό πατάρι κ' έτρεξαν νά. μaς
ευχαριστήσουν . . .
Τά. πάρα πάνω μοιάζουν άληθινά. μi: δνειρο. οι Φτελι&τες
μάλωναν ποιός θά. μaς περιποιηθεί πρ&τος. Κι δχι μόνο ήρ
θαν σύσσωμοι στό θέατρο καί τ ' άλλο βράδυ, στό εύθυμο
πρόγραμμα, δχι μόνο μaς βοήθ1ισαν νά καταρίψουμε ρεκόρ
" εισπράξεων ", άλλά καί δέ μaς άφηναν νά φύγουμε. " Θά
κάτσετε δ&, μaς είπανε δυό - τρείς μέρες, δσο θέλετε, νά ξε
κουραστείτε. Θά σaς φιλοξενήσουμε στά σπίτια πού 'χουμε
κάτω στη θάλασσα ".
Μπορούσαμε νά τούς άρνηθοϋμε; Ζήσαμε άνάμεσά τους δυό
μέρες " σάν άρχοντες ", δπως έλεγε εύτυχισμένος 6 μ1τάρμπα
Βασίλης. Κι δταν φεύγαμε - θυμaμαι πώς ήταν ένα συννεφια
σμένο πρωινό, ψ• χάλιζε - άντί νά μaς δανείσει τό χωριό τρία
ζ&α γιά νά φορτώσουμε τά πράματά μας, κατέβασε στην πλα
τεία είκοσι ζ&α μi: τήν άπαίτηση νά πaμε δλοι καβάλα! Όσα
καί νά τους λέγαμε πώς προτιμοϋμε τόν ποδαρόδρομο, έπιμέ
νανε νά μaς άκολουθήσουν τά ζ&α μέ τούς άγωγιάτες τους
&ς τό έπόμενο χωριό . . .
Κινήσαμε καθώς ηρθαμε, τραγουδώντας. Όμως τώρα, βγαίναν
δλοι στά κατώφλια καί στά παραθύρια τους καί μaς άποχαι
ρετοϋσαν. Τέτο1ες μάχες κερδίζει τό θέατρο.
1)(1

Ή πορεία μας συνεχίστη.:ε. Παίξαμε στή Σούρπη καί τρα
βήξαμε γιά τή Νέα 'Αγχίαλο πού άκουμπάει στόν κόλπο τοϋ
Παγασητικοϋ. Ήταν μιά μικρή παραθαλάσσια πολιτεία δο
σμένη όλόκληρη στόν άγώνα. οι καταχτητές τήν κατάκαψαν
γιά νά τήν έκδικηθοϋν, σκότωσαν πολλά παλικάρια. Σέ κάθε
βήμα έβλεπες καψαλιασμένα έρείπια. οι άνθρωποι ξανάφτια
χναν λεύτερο ι τή ζωή τους, δέ λογάριαζαν θυσίες. Μικρασιά
τες οι περισσότεροι, πάλευαν χρόνια μέ τή φωτιά καί τόν
ξερριζωμό . . .
Μείναμε τέσσερις μέρες, παίξαμε άπό δυό φορές τό κάθε πρό
γραμμα. Ή παρουσία τοϋ θεάτρου έδωσε μεγάλη χαρά. 'Εκεί
μάθαμε πώς λευτερώθηκε ή Καρδίτσα. Σκεφτήκαμε νά πaμε,
νά λάβουμε μέρος στή γιορτή της. Μά ήταν πολύς 6 δρόμος.
Θ' άργούσαμε. Ύστερα πήραμε διαταγή νά περάσουμε στό
Πήλιο. Έπρεπε νά 'μαστε κοντά στό Βόλο πού δέ θ' άργοϋσε
κ' έκείνος νά λευτερωθεί.
'Αναγκαστικά θά περνούσαμε τή δημοσιά καί τή σιδηροδρο
μι '<ή γραμμή Λάρισας - Βόλου, άνάμεσα στά Γερμανικά φυ
λάκια. Προχωρήσαμε άπ' τή μεριά τοϋ Βελεστίνου. Φτάσαμε
νωρίς τ' άπόγευμα σ' ένα " άκραίο " χωριό. Θά καθόμαστε
&ς νά βραδιάσει . Τό χωριό βρισκόταν σέ ψήλωμα. Έρχονταν
κι άλλοι άπό διάφορες κατευθύνσεις γιά νά περάσουν μαζί
μας. Μαζευτήκαμε καμιά πενηνταριά. Θά μaς συνόδευαν
μερικοί άντάρτες. 'Ακούστηκε πώς οι Γερμανοί μάθανε σέ
ποιό σημείο γινόταν τό πέρασμα γιά τό Πήλιο καί δέν άπο
κλειόταν νά χτυπήσουν . . .
Περιμέναμε νά σκοτεινιάσει καλά γιά νά κινήσουμε. Στή μέ
ση τής φάλαγγας βάλαμε τά φορτωμένα ζ&α. Ό θίασος άκο
λουθοϋσε. Προσέχαμε ν' άλαφροπατaμε, κρατούσαμε &ς καί
τήν άνάσα μας. Κάθε λεφτό φαινόταν αιώνας. Βιαζόμαστε νά
περάσουμε. οι άντάρτες μέ τά μυδράλια έτοιμα στό χέρι πε
τοϋσαν πέρα - δ&θε, άκροβολίζονταν. Θά. πρέπει νά ήταν
άργά δταν πλησιάσαμε τή δημοσιά. Πόσον καιρό είχαμε νά
πατήσουμε σέ aσφαλτο. Μέσα στήν άγωνία μας σκεφτήκαμε
πώς μοιάζει μέ χαλί . . .
Κοντά βρισκόταν κ' οι ράγες τοϋ τραίνου. Στή δική τους
" γραμμή " φρουροϋσαν τά χιτλερικά φυλάκια. Περπατού
σανε μέ σταθερό βήμα, ό ενας πίσω άπό τόν άλλο σέ κάποια
άπόσταση . Μές στό σκοτάδι γυάλιζαν οι σιδεροδοκοί. Θά
περνούσαμε χωρίς κανένα " άπρόοπτο ". Δi:ν προφτάσαμε
νά τό συλλογιστοϋμε - ίσως γιά παρηγοριά - κ' έγινε τότε
κάτι πού δέν τό 'βαζε τό μυαλό μας.
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Καθώς άρχισε ή φάλαγγα νά διαβαίνει, ένα άπ' τά φορτωμένα
ζ&α σταμάτησε άπότομα πάνω στίς γραμμές. Τό κεντρίζαμε
νά προχωρήσει. Τίποτα. Μ ουλάρωσε, πού λένε. Τό σπρώχναμε
στά καπούλια. Δέν τ' άποφάσιζε νά τό κουνήσε ι . Μaς περίχυ
σε κρύος ιδρώτας. Ήμαστε χαμένο ι . Δέ θέλανε καί περισσό
τερο νά μaς πάρουν είδηση οι Γερμανοί. Τά χρειαστήκαμε.
Ζυγώνει ένας άντάρτης καί μi: χειρονομίες μίiς ρωτάει γιατί
σταματήσαμε. Τοϋ δείχνουμε τό πεισματάρικο ζ&ο. Άν τ'
άφήναμε κεί, πaνε τά " σκηνικά " μας . . .
Μ ι ά λύση άπόμενε. Π&ς τή βρήκαμε, δέν ξέρω. Αυτό που ξέ
ρω εtναι πώς δσοι στεκόμαστε σιμά, βουτaμε στά χέρια τό
ζ&ο καί " σηκωτό " τό περάσαμε πάνω άπ' τίς γραμμές. Αυτό
ilθελε. 'Αμέσως " ξεπεισμάτωσε " κ' έτρεξε μπροστά. Ευτυ
χ&ς δi:ν είχαμε άλλο άπροσδόκητο γεγονός. Φτάσαμε περα
σμένες δώδεκα, κατάκοποι , σ' ένα ξεροχώρι , στή δυτική πλα
γιά τοϋ Πηλίου. Κοιμηθήκαμε στά στασίδια τής έκκλησιaς
- ή ώρα περασμένη καί δέ γινόταν νά μaς πaνε σέ καταλύμ
ματα . . . .
'Από κεί, τό πρωί, σκαρφαλώσαμε κατάκορφα στό βουνό καί
πέσαμε τ' άπομεσήμερο στή Ζαγορά. Τέλειων�::ν πιά οι περι
πέτειες. Γιατί ή περιοδεία μας στά δμορφα χωριά τοϋ Πηλίου
- Μακρυνίτσα, Τσαγγαράδα, Μηλιές, Άργαλαστη - έμοια
ζε μέ πανηγύρι . 'Εκτός άπό τίς παραστάσεις όργανώναμε δια
λέξεις μέ πνευματικά θέματα, βοηθούσαμε τους νέους νά φτιά
σουν δικό τους θέατρο, λέσχη μ' έφημερίδα τοϋ τοίχου καi
βιβλιοθήκη κ.li .
Στό Πήλιο βρήκε λίγο καιρό ησυχο 6 μπάρμπα - Βασίλης καi
κάθησε νά γράψει ενα έργο έμπνευσμένο άπό τήν 'Εθνική
'Αντίσταση. Προσπαθούσαμε νά τόν άπαλλάξουμε άπ' τiς
πολλές σκοτοϋρες γιά νά συνεχίζει τό γράψιμο - Ιiν καί πάν
τα " σκάρωνε " καί κάτ ι . Πότε ένα ποίημα, πότε ένα θεατρικό
κείμενο. Καί ζητοϋσε άπ' δλους νά τοϋ λέμε άνοιχτά τή γνώ
μη μας, έτοιμος νά δεχτεί άπ' τόν καθένα, όποιαδήποτε πα
ρατήρηση .
Θυμaμαι , δταν μaς διάβασε τή μονόπρακτη κωμωδία πού
παίζαμε στό εύθυμο πρόγραμμα, διαφωνήσαμε δλοι μαζί του
γιά τόν τρόπο πού χειριζόταν τό θέμα. Είπαμε τή γνώμη μας
μέ τή σειρά, κάνοντας δπως μπορούσαμε καi μερικές συγκε
κριμένες παρατηρήσεις. Ό καλός μας μπάρμπα - Βασίλης δέ
δίστασε νά παραδεχτεί πώς έχουμε δίκιο. Καί ξανάγραψε με
ρικές σκηνές.
'Αναφέρω τό περιστατικό γιατί νομίζω πώς βοηθάει νά κρίνει
κανείς π&ς λειτουργοϋσε αυτό τό θεατρικό συγκρότημα.
'Εκεί, στό Πήλιο, μάθαμε πώς λευτερώθηκε ή 'Αθήνα . Τρελά
θηκαν νά χτυποϋν άναστάσιμα οι καμπάνες. Ξεχύθηκε στοuς
δρόμους τό χωριό .:αi χόρευε κ' έκλαιγε, κι άγκαλιαζόταν καί
τραγουδοϋσε. Ζήτω ή 'Αθήνα! Όλα τά χωριά στέλνανε μέ
καμπάνες τό μεγάλο μήνυμα, τό 'να στ' άλλο. Βούιζαν τά γύρω
βουνά, παίρνανε τόν άντίλαλο τά πάρα πέρα, οι κάμποι .
Λεύτερη 'Αθήνα σήμαινε λεύτερη πατρίδα . . .
Ό θίασος μi: τούς νέους τοϋ χωριοϋ όργάνωσε τό ίδιο βράδυ
πανηγύρι γιά τά νικητήρια."Οπου νά 'ναι θά 'ρχόταν κ' ή σειρά
τοϋ Βόλου. Κάθε μέρα χτυποϋσαν γιορτάσιμες καμπάνες.
Κάθε μέρα καί μιά 'Ανάσταση - γιά κάθε λεύτερη πολιτεία
μας.

Σέ λίγο, πάνω άπό κάποιο ϋψωμα, παρακολουθούσαμε τά
συμμαχικά άεροπλάνα νά σφυροκοποϋν τά γερμανικά καράβια
στόν Παγασητικό. οι χιτλερικοί δi: μποροϋσαν πιά νά τό
σκάσουν οuτε άπ' τή θάλασσα, ούτε άπ' τή στεριά. Στό δρόμο
τούς περίμεναν οι άντάρτες.
Βρεθήκαμε στό Βόλο τό ίδιο πρωί πού ξύπνησε ή ήρωική
έργατούπολη λυτρωμένη άπό τήν τρίχρονη σκλαβιά. Έγκατα
σταθήκαμε σέ κεντρικό παραλιακό θέατρο κι άρχίσαμε καθη
μερινές παραστάσεις, μ' έλεύθερη είσοδο. Γιά πρώτη φορά
" πατούσαμε " σκηνή " έπίσημη " μέ κάποι ο τεχνικό έξοπλι
σμό. Κι δμως, δέ μaς έκανε καμιά έντύπωση. Είχαμε δεί πιά,
κοντά στά τόσα καi τόσα, πώς τό θέατρο που βγαίνει άπ' τά
σπλάχνα τοϋ λαοϋ, μπορεί νά δοξαστεί καί στό πιό ταπεινό
πατάρι .
'Εδ& έκλεισε ή μικρή Ιστορία τ ο ϋ θεάτρου τής Έθνικfjς 'Αν
τίστασης στά έλεύθερα βουνά.
'Αθήνα, 1 962
ΓΕΡΑΣΙ Μ ΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ El(ANE ΤΟ ΘΑΜΑ ΤΟΥ
Α ΠΤΟΗΤΟ ΚΙ ΑΠ' ΤΑ ΓΚΑΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΑ ·Ι · ΔΟΥΡΙΩΝ !
Μαρτυρία το ί5 ΒΑ ΣΙΛ Η ΡΩ ΤΑ
Άποθησαυρlζουμε, παρακι.ίτω, καί τ·rι μοναδικ·rι γραφτ·rι
μαρτυρlα τού Βα11lλη Ρώτα γιά τrι θεατρική προσπάθειι.ί
του στήν 'Ελεύθερη 'Ελλάδα. Εlναι τό δεύτερο μισό ένός
χρονικού του - πού δημοσιεύτηκε, κι αύτ6, πρίν άπό δεκα
πι'ντε χρ6νια στήν " 'Επιθεώρηση Τέχ�ιης " (τεύχος 87 /88,
σελ. 306 - 309)
μ.έ τόv τίτλο " Τό Θεατρικό ' Εργαστή
ριο . Ό Βασlλης Ρώτας γράφει χαραχτηριστικά γιά τά
πρlν : (('Η δραdτηρι6τητά μας στό θέατρο, άρχινισμένη
άπό πολύ παλιά, βαλμένη dt' μεγάλο�• άγώνα τό 1930,
εlχε φάει κι6λας τό τελειωτικ6 της χτύπημα μέ τό κλεl
σιμο τού " Λαϊκού Θεάτρου 'Αθηνών " στό Παγκράτι τό
1938. 'Η προdπάθειά μας γιά ίδρυση θεατρικού σπουδα
στηρίου δέ μπορούdε νά τελεσφορήσεω. Καl, παρακάτω :
!( Τό " Θεατρικό Σπουδαστήριο " στά σκαριά άπό πρl�ι,
ήταν τό 1942 σέ δλη του τή δράση . . >>. Καί σιινεχlt.ει
σεμνά γιά τή δράση του στά Βουνι.ί :
-

"

.
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Τά πράγματα εσφιξαν στήν 'Αθήνα σέ βαθμό πού μόνο πλέον
οί τολμηροί μαχη τές μέ τίς μπογιές καί τά πινέλα. μέ τά

χωνιά καί μέ τά δπλα συνέχιζαν τόν άγώνα . Τά παιδιά δλα
πf\ραν αuτούς τούς δρόμους κ' έμείς άνηφορίσαμε στό βουνό
γιά νά μεταφέρομε τό πνεϋμα τοϋ Σπουδαστηρίου έκεί δπου
ή έλευθεpία εiχε μέρος νά πατήσε ι .
'Εκεί πολλά i:γιναν, πολλά πού εμοιαζαν μ έ θάματα,κι άνάμεσα
στά. πολλά εκαμε καί ή τέχνη το . θάμα της. Μ έσα σέ σάλες
σχολειών, σέ αύλές, σε άλώνια, σέ περιτοιχισμένες μάντρες,
σέ χοροστάσια μπροστά σ' εκκλησίες, είδαμε αύτοσχέδιους
χοροuς κι άκούσαμε τραγούδια λαϊκά παλιότερα καί συγκαι
ρινά δπως τοϋτο :
Μέσ' τήν Εuρυτανία
καί μες στά Σουλινά
ο! άντάρτες πολεμfiνε
μέ 'Ιταλικά σκυλιά.
Με δεκατρείς χιλιάδες
δλοι δλοι δεκοχτώ
τρείς μέρες πολεμάνε
χτυπάνε τόν έχτρό.

Μιά πανοραμική liποψη τού θει.ίτρο ι• τής ΕΠΟΝ, στίς Κορυσχι.ίδες (άλίμοvο, σήμερα, Κυψt'λη !). Στ' άριστερι.ί
χτίριο τού Σχολειού, δποι• συνήλθε τό ' Εθνικό Συμβούλιο. Στrι dκηνή, ή έπονlτικη χορωδlα, πού δημιούργησε ιί
μ,ουσουργός 'Αλέκος Ξένος, τραγουδάει τόv Ύμνο τής ΠΕΕΑ πού συνέθεσε ό ίδιος, σέ στlχους τού Γεράσιμου Σταύρου (τ6η· ,
Τ 'ρηγ6ρη) . Θ' άκολουθήσει ή παράσταση τού μον6πραχτου " Νά ζεί τό Μεσολ6γγι ". Τό 'Ελληνικό Θέατρο, καί τό " Θέατρο ",
ιίψF.ίλο111• ε1ίγ1•ωμοr11ί11η ιπόιι r'ι.ιιεχτίμητο Σπtίρο Μελετt.ή. !(' ή φωτογραφία α 1'. τή , πρωτοδημοσίε1 •τη κι α1ίτή, εlιιαι ι5 ική τrιΙJ
.1-/άης 1944.
της, ήταν τό
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ΣκοτUισαν πεντακόσιους
σκορπίσαν στά βουνά
καi μπήκαν ο{ φασίστες
καί βάλανε φωτιά.
Μάς κάψαν τό χωριό μας
τ' άνήμερα θεριά
μάς κάψαν τό σχολειό μας
πού σπουδάζαν τά παιδιά.
Μάς κάψαν τό χωριό μας
τό Χρύσο τό χρυσό . . .
·Ας περιοριστούμε στό Θεατρικό Σπουδαστήριο, fΊ καλύτερα
στό πνεύμα του πού κουβαλήθηκε έπάνω στό βουνό κ' επειτα
άπό πολλές προσπάθειες πού άφησαν τά χνάρια τους στό
σχολεiο τής Βίνιανης κ' ϋστερα στό Νιοχώρι, μέ τή συνερ
γασία τοG ήθοποιοu Γιώργου Δήμου, πού μέ τ' δνομα Θέσπις
εμεινε στiς καρδιές τών κοριτσιιον στά Θεσσαλικά χωριά
τοG βουνού καi τοG κάμπου, του Γ. Σταύρου καi τοG 'Αλέξη
Ξένου καί άλλων παιδιUιν πού ή μνήμη μας δέν κρατάει τά
όνόματά τους καί πού κάπου τά 'χει γραμμένα ή ιστορία
καί θά τά θυμηθετ κάποτε, έπειδή άξίζει, καταρτίσαμε ενα
" θίασο " πού τό μόνο σκηνικό του έξάρτημα ήταν δυό αύ
λαίες άπό πανιά άλεξίπτωτου. Γιά σκηνογραφία μάς εφτανε
τό ετοιμο περιβάλλον : ενας τοiχος άπό γκρεμισμένο σπίτι,
τά προπύλαια έκκλησίας, μιά συστάδα άπό δέντρα.
ΆλλοG έστήναμε πατάρι ίiν τό εδαφος ήταν ίσωμα, άλλου
χρησιμοποιούσαμε τό κεφαλόσκαλο τής έκκλησίας.
Είχαμε δραματολόγιο γιά δυό βραδυές, τή μιά παίζαμε τόν
Ρήγα τόν Βελεστινλή, εργο γραμμένο άπ' τόν ύποφαινόμενο
τό 1 936, μόλις άνάτειλε ή 4η Αύγούστου. Τό εργο αύτό έκυ
νηγήθηκε άπ' τήν 4η Αύγούστου, άξιώθηκε νά παιχτεί στήν
'Ακροναυπλία, στό στρατόπεδο Τρικάλων καί σ' άλλες φυ
λακές καί στρατόπεδα άπό κρατούμενους πατριUιτες, σέ σχο
λεία, τότε στή Θεσσαλία άπό τόν θίασό μας σέ πολλά χωριά,
στή Θεσσαλονίκη άπό τόν θίασο του 'Εθνικού Θεάτρου
τόν Δεκέμβρη του 1 944, στό θέατρο Βρετάνια άπ' τούς " 'Ενω
μένους Καλλιτέχνες " τό 1 945, . lόσπου παραμερίστηκε όλό
τελα στiς ήμέρες μας.
Τήν άλλη βραδυά πάίζαμε κωμωδίες του Γ. Σταύρου συμ
πληρωμένες μέ άπαγγελίες. Θά πρέπει έδ{i) νά έπιμείνουμε στήν
περιγραφή μιάς παράστασης.
Ή ρεκλάμα, δηλαδή ή άναγγελία γινόταν μέ τό δημόσιο
κήρυκα κοινlίις ντελάλη . Τήν προσδιορισμένη &ρα τό κοινό,
δηλαδή ό λαός, μαζευότανε σύν γυναιξί καi τέκνοις καi μέ
τά καθίσματά τους καi τά εiσιτήριά τους στά χέρια. Τά εiσι
τήριά τους ήταν " ε{δος ": άλλος έπλήρωνε μέ πατάτες, άλλος
μέ στάρι, άλλος μέ καλαμπόκι, άλλος μέ κριθάρι, άλλος μέ
λάδι. Γι' αύτό κι ό " ταμίας " καί θυρωρός συνάμα ήταν δύο
η τρείς έφοδιασμένοι μέ τσουβάλια κ' ενας μέ ντενεκέ, αύτός
πού ε!σέπραττε τό λάδι.
Όσο γιά τόν θυρωρό τόν άνdφέραμε καταχρηστικά γιατί
πραγματικά ήταν άχρηστος. Τό κοινόν πού συνέρεε ήταν
τόσο άνεβασμένο στό ϋψος τUιν περιστάσεων πού ούτε κανείς
μποροGσε ποτέ νά διανοηθεί κάν νά κάμει κατεργαριά ούτε
κανείς λαϊκός άνθρωπος τήν έπέτρεπε στόν έαυτό του είτε
σέ άλλον. 'Αφού καί σέ μέρη πού τό θέατρο ήταν όλότελα
ξέφραγο κι ό καθένας μποροGσε νά 'μπαινε άπ' δπου ήθελε
καί νά 'πιανε θέση δπου ήθελε, τό κοινό τραβούσε γραμμή
έκεί πού ε{χαν τοποθετηθεί ο[ ταμίες μέ τά τσουβάλια τους
καi τούς εβλεπες νά προχωρούν ούρά πολιτισμένη καί καθό
λου άνυπόμονη, κι άλλος νά κρατάει τiς πατάτες του, άλλος
τό δοχείο του μέ τό λάδι, νά τά παραδίνει καί νά περνάει
κρατώντας τά παιδιά του άπ' τό χέρι καί τήν καρέκλα του νά
πάρει τή θέση του.
Γενικά σέ δλες τiς περιστάσεις τό κοινό έφερνόταν μέ άξιο
πρέπεια καί θρησκευτικήν εύλάβεια καί μέ έντιμότητα παντοίJ
καί πάντοτε, τόσο ·πού μάς εκανε δλους νά προσπαθοίJμε
ν' άνταποκριθοίJμε καί νά τρέμομε μπροστά σ' αύτή τή λαϊκιάν
άνωτερότητα.
Γιά ν' άρχίσει ή παράσταση εβγαινε πρUιτα tνας άνθρωπος
ήλικιωμένος μέ γενιάδα καi μέ γκλίτσα στό προσκήνιο καί
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γινόταν ήσυχία. Αύτός έλεγε μιά προσλαλιά σέ στίχους τίς
περισσότερες φορές έπαινετική γιά τό χωριό πού φιλοξε
νοίJσε τήν παράστασ η .
Έπειτα έβγαινε ό " έξηγητής " η." κανόναρχος ", στεφανωμέ
νος μ' ενα πρόχειρο στεφάνι άπό κλαδί έλιά, η κλf\μα, η
κισσό ΤΊ δ,τι άλλο πρόχειρο φύλλωμα, φορώντας ενα μακρύ
κομμάτι ϋφασμα χρωματιστό πού άπό μπρός τοG 'φτανε ό'ις
τά νύχια τ&ν ποδιUιν καi τοG 'δινε ετσι ϋψος, ένlίι άπό πίσω
τοίJ 'φτανε μόνον ό'ις τή μέση καί γι' αύτό ό νέος πού εκανε
τόν έξηγητή, τελειώνοντας τά λόγια του έφευγε πισωπατών
τας καί προσκυνώντας τό κοινό, πού τόν χειροκροτοίJσε
Πάντα μέ ξεχωριστήν εύχαρίστηση, τό περισσότερο iσως
γιατί τό βοηθοίJσε κάθε φορά νά καταλάβει. Μετά άκολου
θοGσε ή παράσταση πού τό κοινό τήν παρακολουθοίJσε μέ
τόσο πάθος πού τ ίποτα δέ μποροGσε νά τοίJ χαλάσει τήν άφο
σίωσή του ούτε άκόμη τά γκαρίσματα τιϊΊν γαϊδουριlίιν άπ' τiς
γύρω αύλές.
ΠαντοG επρεπε νά συμπληρωθεί ό θίασος μέ τ' άπαραίτητα
πρόσωπα, γιατί δέν ε{χε παρά μόνο πρωταγωνιστές. Ή περιο
δεία γινόταν πεζή κ' έπιπλέον δχι μακρυά άπό τούς Γερμανούς
καί μερικές φορές έχρειάστη νά περάσει ό θίασος μεσάνυχτα
άνάμεσα άπό τά φυλάκιά τους στή σιδηροδρομική γραμμή.
'Αλλά καi κοστούμια έπρεπε νά μάς δίνουν κι άλλα χρεια
ζούμενα. Άλλ' ούτε ο[ έχτελεστές οϋτε τό κοινό σάν νά 'χαν
βγεί άπ' τό σχολείο τοG Σαίξπηρ, δέ λογάριαζαν τά σκηνικά
καί τή φασαρία, παρά μόνο τό πάθος κ' ενας στή Ζαγορά
ίiν καλοθυμάμαι τόσο 'χε άγαναχτήσει μέ τό πρόσωπο του
προδότη οικονόμου πού θά πιστόλιζε τόν ήθοποιό ίiν έγκαι
ρα ο[ διπλανοί του δέν ε{χαν καταλάβει τήν ταραχή του καί
δέν τοG 'χαν καταλαγιάσει τό πάθος του.
Σέ πολλά μέρη, δπου ή παραμονή μας έμάκρυνε περισσότερο
μαζεύαμε καί τά παιδιά τιϊΊν σχολείων καί κάναμε γιορτές,
δπου ήταν θαGμα νά βλέπει κανείς αύτά τά κοριτσάκια καi
τά άγοράκια, ψωριασμένα πολλά, κι άδύνατα άπ' τήν πείνα
καί τά βάσανα, νά χορεύουν καί νά τραγουδάνε καί νά παί
ζουν στή σκηνή μέ τόση προσήλωση σ' αύτό πού έκαναν
καi πεποίθηση πώς ήταν πριϊΊτα iερό, πού τά θυμόμαστε σή
μερα καi τρέχουν τά δάκρυα στά μάγουλά μας.
Τά παιδάκια αύτά έχόρευαν τσάμικο καί τραγουδοίJσαν μέ
τόση χάρη καί λεβεντιά πού τά χειροκροτήματα ξεσποίJσαν
αύθόρμητα κι δλες ο! άθλιότητες, κουρελαρίες καί φτώχειες
χανόντουσαν κ' έμενε κείνη ή όμορφιά λαμπρή σάν κάθε
λαμπρό μνημείο πολιτισμού. Καί τόση ήταν ή λαχτάρα τιϊΊν
Ιδιων τιϊΊν παιδιιϊΊν πού δλα ήθελαν νά λάβουν μέρος καί θυ
μάμαι στή Βίνιανη ενα άγοράκι &ς τέσσερω χρονιϊΊ πού μέ
τραβοίJσε στό δρόμο άπό τό παλτό μου καί μοG 'λεγε : " Ρέ
συναγωνιστή, ρέ Ρώτα, βάλε με καί μένα ".
- Που νά σέ βάλω;
- Στό θέατρο, ρέ.
Ε{χε δίκιο, γιατί δλος ό κόσμος μίλαγε γι' αύτό τό θέατρο
καί γιά τά παιδιά, τ :) Μάρω πού μπf\κε χορεύοντας καί τρα
γουδώντας καί γνέθοντας τή ρόκα της μέ άέρα καi χάρη
άνώτερης πρωταγωνίστριας :
Χάϊ, χάϊ τή ρόκα παίρνω 'γώ
καί τό ταγάρι μου κρεμιϊΊ
γνέθοντας άνηφορίζω
πλέκοντας κατηφορίζω . . . .
Κι ό Μf\τρος πού χόρεψε, σάν νά 'ταν τό έγγόνι του Δυσσέα
Άντρούτσου :
Φουστανελίτσα,
Γειά σας κορίτσα,
φουστανελίτσα μου κοντή
φέρμελη χρυσοκεντητή . . .
Αύτά 'ναι άνάμνηση . Χρειάζεται δμως τό θέμα αύτό νά τό
άναλάβει ή ιστορία. ' Εμείς περιοριζόμαστε σ' αύτά τά έλά
χιστα μέ τήν έλπίδα καί τήν εύχή άλλοι συνεργάτες μας
τότε νά συμπληρώσουν πράγματα πού έμείς δέ μποροίJμε
νά τά θυμηθούμε. ΔυστυχUις τό ήμερολόγιό μας άπό κείνα
τά χρόνια μάς τό πήρε στά Δεκεμβριανά άπό τό σπίτι μας
ένας Άγγλος άξιωματικός καί πάει .
'Αθήνα , 1 962

Β . ΡΩΤΑΣ

Ο Θ ΙΑΣ ΟΣ ΡΩΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Ο Ι ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΤΑ Μ Ο ΓΙΑ ΤΟ Β ' ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ
Μιά μαρτυρία τοv ΓΙΩΡΓΟ Υ ΚΟ ΤΖΙΟ ΥΛ Α
Τό παρακάτω κείμενο τού Γιώργου Κοτζιούλα ε lναι τό
τέταρτο καί τελευταίο μέρος ιiπό τό κaτάλοιπ6 του γιά τήν
" Ίdτορία ένός θιάσου " - τής " Λαϊκής Σκηνής " τής
VΠΙ Μεραρχίας τού ΕΛΑΣ - πού δημοdιέψαμε στό προη
γούμενο τεύχος τού " Θ " καί lχει προταχτεί dτό βιβλίο
του, μέ τά δεκaτέddερα θεατρικά του έργα πού dώθηκαν
κ' έκδ6θηκαν πρ6dφατα ιiπό τό " Θεμέλιο ", μέ τό γενικό
τίτλο " Θέατρο dτά Βουνά ". Εlναι τό μ6νο μέρος πού
δέ δημοdιεύτηκε dτό περασμένο τεύχος - ιiκριβώς έπειδή
μιλούdε γιά lναν aλλο θίαdο . Ή ιiντικειμενική μαρτυρία
τού ιiξέχαστου Γιώργου Κοτζιούλα, μέ τόν αύθεντικό τίτλο
" Τί γίνονταν στή Θεdσαλία ", έχει ώς έξής :
Ύστερα άπό λίγες μέρες ό θίασος ξεκίνησε γιά τήν περιοχή
τό'>ν Τζουμέρκων, άνατολικά το{j Άράχθου. Είχαμε κι έκεi
φρουρές, άπέναντι το{j Ζέρβα, οι άνθρωποί μας περίμεναν
κι έκεi.
Τώρα πιά πού μπήκαν ο! βάσεις, πού ό θίασος τραβο{jσε τό
δρόμο του, μπορο{jσα νά τόν άφήσω μοναχό του, μέ άντικα
ταστάτη μου τόν πρωταγωνιστή, πού ήταν καί άξιωματικός.
Ε{χαν συνηθίσει δλοι τό ρόλο τους, μερικοί εΙχαν μάθει
καί διπλούς. Μπορεi ν' άρρώσταινε κανένας iΊ νάφευγε άπ' τή
μέση· τί θά γίνονταν τότε ; 'Ακόμα κι ό τεχνικός ε{χε κοντά
του βοηθούς, γιά νά ξέρουν τή δουλειά περισσότεροι.

·
Τό ταξίδι μου βάσταξε τρεiς μέρες. Βάδιζα πεζός καί σέ
κακοτοπιές. Έπρεπε νά φτάσω στήν Καστανιά τής Καρδίτσας.
Έκεi θάταν τό τέρμα τής πορείας. Πρωτύτερα πέρασα άπ' τό
Γενικό Στρατηγεiο μας κι άπ' τήν έδρα τής ΠΕΕΑ. 'Εκεί
ξαναείδα τό φίλο μου Δημήτρη Καλλιτέχνη καί τόν Καρβού
νη , πού έργαζόταν στή γραμματεία Τύπου, άλλά χωρίς ύλικά
μέσα, δπως μο{j εΙπε. Έκεi γνώρισα γιά πρώτη φορά καί τό
Λευτέρη 'Αποστόλου, ύπεύθυνο το{j 2ου Γραφείου. Μάλιστα
στό Στρατηγεiο μας έτοιμάζονταν νά παίξουν κι έκείνοι τήν
κωμωδία μου, τόν 'Αστυνόμο. 'Αλλά έγώ δέν ε{χα καιρό νά
σταματήσω.
Στήν ίδια διαδρομή λοξεύοντας λίγο περάσαμε μαζί μέ τό
Μπάμπη Κλάρα, συντάχτη τότε στήν " 'Ελεύθερη 'Ελλάδα",
κι άπό ένα παράνομο όρεινό τυπογραφείο, τής " Κόκκινης
Σημαίας " νομίζω, μέ ύπεύθυνο τό Δ. Καραντώνη . 'Ανάμεσα
στ' άλλα ε{δα νά τυπώνεται έκεί κι ή 'Ιστορία τής 'Ελληνικής
'Επανάστασης το{j Ζέβγου. Θέλαμε νά πάρουμε μαζί μας κανέ
να τυπογραφικό, άλλά δέ μίiς δώσαν καi πολύ σωστά.
Ή Συνδιάσκεψη πού παρακολούθησα ήταν άπ' τά έξαιρετικά
γεγονότα τής ζωής μου. Όσοι τήν εlδαν ε{ναι άδύνατο νά τή
λησμονήσουν.
Έγινε σ' ένα δάσος, στόν Ίταμο, άνάμεσα άπό Καστανιά
καi Νιοχώρι. Βάσταξε τρείς μέρες καί άκολούθησε τό Γυναι
κείο Συνέδριο. Κάτω άπό τά πανύψηλα iσιόκορμα έλατα ε{χαν
έτοιμαστεί καταγής όριζόντιες σειρές, μέ δρθια σανίδια άπό
μπρός κι έλατόκλαδα άπό πάνω, γιά νά κάθονται ο! προσκα
λεσμένοι . Τά καθίσματα έκείνα, δπως τό μέρος ήταν πλαγερό,
έμοιαζαν μέ τό'>ν άρχαίων θεάτρων, μόνο πού δέν εlχαν σχήμα
μισο{j κύκλου. Καί θά χωρο{jσαν κάτι λιγότερο άπό χίλιους.
Άλλά στέκονταν κι άλλοι όρθοί άπ' τά πλάγια. Τ' άεροπλάνα,
καί νά περνο{jσαν, δέ θά μίiς βλέπαν.

Στό ζήτημα πάλι τής πειθαρχίας πήγαιναν δλα ρολόϊ. Μέ
τήν τιμωρία ήταν άδύνατο βέβαια νά τούς έπιβληθεiς. Λιγάκι
νά κακοκάρδιζαν, ή παράσταση χαλο{jσε. 'Αλλά κανένας δέν
έδινε άφορμή μέ τή διαγωγή του. Ήταν όργανωμένοι άλλωστε,
κατά τό σύστημα δλου το{j στρατο{j. ΕΙχαν τριμελές γραφεiο,
χωρίστηκαν σέ ύπευθυνότητες, έκαναν καί τiς ταχτικές τους
συνελεύσεις.
Μονάχα τό πρόβλημα τής δια
τροφής δέν ε{χε λυθεi. Σέ κάθε
Ό ζωγράφος Δημ. Μεγαλίδης, κάτω ιiπό μιά ιiφίσα του, κον
χωριό iΊ τμήμα έτρωγαν μιά fι
τά στούς μοvdικούς μιίiς έραdιτεχνικής παράστασης dτό Γεν.
δυό φορές τό πολύ. Δέν μπορο{j
Στρατηγείο τού ΕΛΑΣ μέ τόν " 'Αστvν6μο " τού Κοτζιο1�λα
σαν νά τό έπιβαρύνουν περισ
σότερο. Γι' αύτό έπρεπε νά βρί
σκονται πάντα σέ κίνηση, πε
ριοδεύοντας δλο τόν καιρό
τους.
Άλλη δυσκολία ήταν ο! έλλεί
ψεις σέ προσωπικό. οι δυό
μαθήτριες μίiς έφυγαν κιόλας.
Ή μιά πήγε στό άντάρτικο, ή
άλλη στά γραφεiα. Ή μόνη πού
μίiς έμεινε ήταν ή πρωταγωνί
στρια. Μά κι αότή ε{χε μισο
αρρωστήσει καi μέ κόπο άκο
λουθοϋσε, γιατί ε{χε άόριστες
πληροφορίες πώς σκότωσαν
τόν άδερφό της έν/1J ταξίδευε
γιά τήν 'Αθήνα. Μέ τί κέφι νά
παίξει ;
'Οπωσδήποτε αύτοί έφυγαν γιά
τήν περιοδεία κι έγώ γιά τή
Θεσσαλία. ΕΙχα πρόσκληση
γιά τό Β' Πανθεσσαλικό Συνέ
δριο - τέλη 'Ιουλίου - καί δέν
ήθελα νά τό χάσω.
Μ' αύτή τήν εύκαιρία δέ θάναι
ίσως άσκοπο νά γράψω λίγα
κι άπό κεi, όχι άσχετα πάντως
μέ τό θέμα .

Πόσοι καί πόσοι δέν εlχαν έρ
θει έκεί ! 'Από κάθε γωνιά τής
Θεσσαλίας, μά κι άντιπρόσω
ποι άπ' τίς άλλες περιοχές,
πολιτικοί, στρατιωτικοί, άν
τρες, γυναίκες, άπό στρατηγούς
ίσαμε καραγκο{jνες, περπάτη
σαν μέρες γιά νά φτάσουν σ'
έκείνο τό μέρος. 'Εκεί ξαναβρή
κα τό συμπατριώτη μου Δήμο
Σουλιώτη , γραμματέα τfjς Παν
θεσσαλικής, καθώς καi άλλους
γνώριμους άπ' τήν 'Αθήνα. 'Α
κόμα γνώρισα τόν Κ. Καρα
γιώργη, πού τόσο μίiς άρεσε
ή συνεργασία του στό " Ρή
γα ". ΕΙδα παλαίμαχους άγω
νιστές σάν τό Θέο, τό Φίτσο,
καπεταναίους σάν τόν Κίσσα
βο, τόν Μπουκουβάλα. Δέν
έλειπαν ούτε ο{ ζωγράφοι, δ
πως ό Γιολδάσης, ό Θεττα
λός, ό Δήμου, πού έπαιρναν
σκίτσα άπ' τούς όμιλητές.
οι έργασίες βαστο{jσαν δλη
τήν ήμέρα, μέ μικρή διακοπή τό
μεσημέρι γιά τό φαγητό. Πιό
πέρα, παραπάνω άπ' τή μεγάλη
κρύα βρύση,βρισκόταν τό ύπαί
θριο έστιατόριο . Καθένας εlχε
τή μερίδα του, ψητό, κασέρι ,
καρπούζι. Μοίραζαν κ ι έτοιμα
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τσιγάρα, πού στά βουνά της 'Ηπείρου δέν εβρισκες οϋτε γιά
δείγμα. Γενικά εβλεπες, άπ' δλες τίς έκδηλώσεις, πώς έδ& ήταν
τόπος εύπορίας, εΙχαν πολλά ύλικά στή διάθεσή τους. Γι'
αύτό καί ύπερτεροΟσαν καταπληκτικά άπό μίiς τούς aλλους.

σκορπίζαν. Λίγοι τραβοΟσαν γιά τό Νιοχώρι. 'Αλλά ο{ πιό
πολλοί μέναμε στό δάσος, δπου κοιμούμασταν τυλιγμένοι μέ
τίς μαντύες. Όσοι κρυώναν γιατί δέν εΙχαν κουβέρτες, εβαναν
φωτιά σέ κούτσουρα έλατίσια.

'Εκεί δίπλα 1Ίταν κι ενα εΙδος εκθεση το() άγώνα, μ' εναν
άνάγλυφο χάρτη το() άγώνα (εργο τοΟ Γιολδάση), έπίκαιρες
ζωγραφιές άπό τούς καλλιτέχνες, φωτογραφίες το() Έθνικοl)
Συμβουλίου, πίνακες καταστροφ&ν κλπ. Δίπλα πάλι ή ταν fνα
κιόσκι μέ τήν εκθεση το() τύπου. 'Αμέτρητα εντυπα, έφημερί
δες, φυλλάδια, προκηρύξεις, κυκλοφοροl)σαν τότε στή Θεσσα
λία. ΕΙχαν δμως καί τυπογραφεία, χαρτί, δημοσιογράφους,
στοιχειοθέτες, άπ' δλα. Στήν Καστανιά ήταν τότε τό τυπο
γραφείο το() " Ρήγα " πού εβγαζε τήν όμώνυμη έφημερίδα,
τό καλύτερο φύλλο το\) άγώνα, έφάμιλλο σ' έμφάνιση μέ τ'
άθηναϊκά. 'Εμείς ο{ ξένοι μέ τίς κακοτυπωμένες φημεριδοΟλες
μας, μιά δυό φορές τό μήνα, ζηλεύαμε τούς Θεσσαλούς γιά
τήν ύπεροχή τους, άλλά καμαρώναμε κιόλας πού ή 'Ελεύθερη
'Ελλάδα εΙχε κάμει τόσες προόδους.
ΠαρακολουθοΟσα τή συνδιάσκεψη άπό μπρός, άπό τό τρα
πέζι τ&ν δημοσιογράφων. Oi αλλοι κρατοΟσαν σημειώσεις
γιά τά φύλλα τους. 'Εκεί πρωτογνώρισα καί τό Σπήλιο , πού θά
σημείωνε κατόπι τέτοια έξέλιξη . Τότε ήταν συντάχτης ένός
δελτίου ε!δήσεων, παρμένων άπ' τό ραδιόφωνο . Μίiς τό μοί
ραζαν κάθε μέρα, φυλλαράκι δισέλιδο.
Κάθε βράδι, άφοl) τελείωναν ο! όμιλίες, πού ήταν πάντα
σύντομες, δλο ούσία, διδαχτ ικές γιά τόν καθένα, ο! σύνεδροι

Μά πρίν κοιμηθοΟμε θά βλέπαμε θέατρο. Ήταν έκεί ό θίασος
το() Ρώτα. Κι έπίτηδες δέν τόν μνημόνεψα &ς τά τώρα γιά νά
τελειώσω μ' αύτόν.

Τό χειρ6γραφο dπ6 'να γράμμα τού Βασlλη Ρώτα στό Γιώργο
Κοτζιούλα - dπό τό 'Αρχείο τού δεύτερου, πού πρωτοδημο
σιεύτηκε dτό προηγούμενο τεύχος τού " Θ . Προφανώς ό
Ρώτας lχει μετακινηθεί dπό τή Βlνιανη, τήν iδρα τής ΠΕΕΑ
καl, μ' έντολή της, βρlσκεται πιά στό Νιοχώρι τής Καρδlτdας,
δπου dνάλαβε τό θlασο τής ΕΠΟΝ καί προετοιμάζει τήν έμ
φάνιση τού " Ρήγα Βελεστινλή " γιά τό Β' Πανθεσσαλικό
Συνέδριο τού ΕΑΜ� στόν Ίταμο, dνάμεdα dπό Καστανιά καί
Νιοχώρι . Ό Κοτζιούλας, προσκλημένος dπό τόν Γραμματέα
τής Πανθεσσαλικής Δήμο Σουλιώτη, θά παρακολουθήσει τίς
πανηγυρικές παραστάσεις τού Ρώτα καί θά γράψει τίς
ιJξύτατα παρατηρητικές, καί dντικειμει•ικές, έντιιπώσεις το1ι
"

Μέ τό Ρώτα γνωριζόμουν άπ' τήν 'Αθήνα. Μά δέν εΙχα
προφτάσει τ ίς δοκιμές του μέ τό Λαϊκό Θέατρο το() Παγκρα
τιοΟ. Τώρα τόν εβλεπα θιασάρχη στά βουνά καί - ό λόγος
τό λέει - όμότεχνό μου. Βρισκόταν λοιπόν στό στοιχείο
του, άνάμεσα στόν ενοπλο λαό, πρωτοπόρος καί σ' αύτό τό
σημείο δπως καί στό aλλο μέ τή γενειάδα, πού τήν εΙχε άφή
σει άπό πρίν ό Μπαρμπαβασίλης.
Τήν πρώτη βραδιά παίξανε τό Ριίγα Βελεστινλή, παραλεί
ποντας μοl) φαίνεται κάμποσες " ε!κόνες ". Όσοι δέν τόν
εΙχαν οϋτε διαβάσει, δπως έγώ, τούς εκαμε έντύπωση τό παί
ξιμό του. Προηγήθηκαν μιά δυό άπαγγελίες καί ό ϋμνος το()
ΕΑΜ , πού νομίζω τότε πρωτοτραγουδήθηκε άπ' τή χορωδία
τ&ν ηθοποι&ν. Ή έκτέλεση διευθυνόταν άπ' τό μουσικό
Αλεξ, πού εΙχε τονίσει τόν ϋμνο. Αλλη εκπληξη της βραδιίiς
ήταν ό χορός της Άκαμάτρας δπως τόν χόρεψε τραγουδώντας
τον κ ιόλας ή Βάσω.
Όσο γιά την παράσταση, πού !κανοποίησε δλους, εβλεπε
κανείς πώς εΙχε νά κάμει μέ aρτιο θίασο. Αύτοί εΙχαν καί σκη
νικά καί κοστούμια κατάλληλα καί γυναικείο προσωπικό καί
ε!δικευμένους ηθοποιούς κι εμπειρο διευθυντή. Τό θίασο τόν
σήκωναν προπάντων δυό έπαγγελματίες της σκηνής - ενας
δραματικός κι ενας κωμικός - καθώς κι ο{ τρείς τέσσερες κο
πέλες, πού κι αύτές, ξέραν άπό παίξιμο. Τό Ρώτα τόν βοηθοΟσε,
ή όργάνωση σέ δλα, ετσι πού βρισκόταν στήν εύχάριστη
θέση νά εχει προσφορές καί νά κάνει έπιλογή. Γι' αύτό δέ
γινόταν καμιά σύγκριση μ' έμίiς στήν άπόδοση .
Ο! διαφορές το() δικοl) μας θιάσου άπ' το() Ρώτα ήταν πώς
έκείνος δέν εtχε άντάρτικη προέλευση καί πειθαρχία. 'Ανέβαζε
Εργα πιό σοβαρά, τέτοια πού δέν τά σήκωνε τό δικό μας κοινό.
Ο! ηθοποιοί του επαιζαν μέ πραγματική τέχνη . Ό iδιος ό
θιασάρχης συντελοΟσε πολύ μέ τίς άναγγελίες καί τά εύτρά
πελά του. 'Αλλά ό Ρώτας παρίστανε κάπως έκλεχτικά, σ' έπί
σημες συγκεντρώσεις καί δχι ταχτικά. ΕΙχε δλο τόν καιρό
νά ξεκουράζεται γιά νά έτοιμαστεί. Σχεδίαζε κι αύτός νά κάμει
μιά περιοδεία στά μέρη το() ΆλμυροΟ. 'Αλλά θάπαιρνε ε!σι
τήριο σέ εtδος : στάρι, λάδι. Αύτό ήταν ενα μειονέχτημά του
άπέναντι σ' έμίiς. 'Αλλά iσως νά κάναμε κ ι έμείς τό ίδιο, aν
είχαμε πλούσια πελατεία. Στά δικά μας ψωμοτόπια iσχυε τό
εύαγγελικό : " ούκ Ιiν λάβοις παρά το() μή εχοντος ".
•

•

Άς άφήσουμε δμως τήν κριτική κι aς ξαναρθοΟμε στό θέατρο.
Τή δεύτερη βραδιά τό πρόγραμμα - κυκλοφοροΟσε, άλήθεια,
κι άπ' αύτό - εΙχε κα_ινούργιο εργο : τό Γερμανοτσολιά,
σκηνική σάτιρα τοΟ έπο'νίτη Γρηγόρη (άργότερα εμαθα πώς
λέγεται Σταυρολέμης). Αύτόν τό νεαρό, πού ήταν κάτω άπό
25 χρον&ν, τόν εΙχε δίπλα του ό Ρώτας, σά βοηθό του νά ποΟμε.
Πρiν άπ' τό παραπάνω εΙχε γράψει κι ενα aλλο μέ τόν πασί
γνωστο τίτλο Χθές, σιίμερα, αύριο, " 'Επιθεώρηση της Λαϊ
κής Δημοκρατίας ", ετσι τό ελεγε. Αύτό τό εργο, πού κυκλοφο
ροΟσε μέ άντίγραφα άπ' τήν ΕΠΟΝ, παίχτηκε κι aρεσε παν
τοΟ. Στήν Ήπειρο τό επαιζαν ο! έπονίτες της Μεραρχίας μας.
Εtναι άξιοσημείωτο πώς ό Γρηγόρης, μ' δλο τό νεαρό της
ήλικίας του, εΙχε άρκετη γνώση το() θεάτρου. Φαίνεται πώς τό
παρακολουθοΟσε ταχτικά. 'Εγώ ίσαμε τότε δέν εΙχα δεί ποτέ
μου έλαφρό θέατρο. ΜοΟ ελειπαν καί ό καιρός καί τά μέσα.
Δέν f]ξερα π&ς γράφονται ο! έπιθεωρήσεις, πού τίς δέχεται
πιό εύχάριστα τό άμόρφωτο κοινό.
Ή σάτιρα το() Γρηγόρη χειροκροτήθηκε μέ ζωηρότητα. Ό
λαός μας άγαπίi πιό πολύ τά κομμάτια πού το() δίνουν εύθυμία.
Κι ο{ ηθοποιοί τά παίζουν μέ πιό πολλή όρεξη, νομίζω.
'Αλλά έγώ γυρνώντας στήν Ήπειρο δέν πήρα κανένα άπ'
τά εργα τους μαζί μου. Πρ&τα πρaιτα f]θελαν μέρες γι' άντι
γραφή κι επρεπε νά τό �άνω μοναχός μου. Δεύτερα, ήταν άδύ
νατο νά παίξω τό Ριίγα μή διαθέτοντας καλά καλά οϋτε μιά
γυναίκα, κι δσο γιά τό aλλο δέ θά τό καταλάβαιναν ο{ βουνί
σιοι χωριάτες μας καθόλου μέ τό νά μήν εχουν άκούσει &ς
τότε οϋτε τή λέξη γερμανοτσολιάδες.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΖΙΟΥΛΑΣ
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ΜΕ ΤΗΝ ΠΝΟΗ Τ' ΑΓΩΝΑ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ
Ο Μ Ε Μ ΑΣ ,

ΚΑΛΟΓΝΩ Μ ΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΘΙΑΣΟΥ
' Ελεγε ίο στο Γεράσιμο Σταύρου τοί5 ΒΑ ΣΙΛ Η ΡΩΤΑ

Γιά τά δυό χρ6νια άπό τόν πρ6ωρο χαμό τού Γεράσιμου
Σταύρου, έγινε iνa πνευματικό μνημ6συν6 του στό θέατρο
Αλφα " . Γι' αύτ6, γράφουμε στό Δίμηνο. Παρών, μέ
τά 88 θαλερά του χρ6νια, ό Βασlλης Ρώτας. 'Ανέβηκε,
πρώτος, στή σκηνή καί μlλησε γιά τό χαμένο συναγωνιστή
του. Ήταν μιά εύκαιρlα γιά μιά νέα μαρτυρlα του γιά τό
θέατρο στήν 'Ελεύθερη 'Ελλάδα. Δυστυχώς εlναι κι αύτή,
λιγ6λογη καί λιτή. Πολύτιμη, δμως, καί ύπεύθυνη μαρτυ
ρlα πρωταγωνιστή.
" ν

Μέ σέβας καί εύλάβεια άναπολοϋμε τή μνήμη τοϋ Γεράσιμου
Σταύρου, συγγραφέα, κριτικοϋ, άγωνιστij καi μαζί του ό νοϋς
μας γεμίζει άπό φρόνημα ύψηλό καί φτερωμένος πετάει σέ
χρόνια μεγάλα, χρόνια ήρωικά. Τότε, πού τό πνεϋμα τοϋ άγώ
να εΙχ' ένώσει τόν 'Ελληνικό Λαό, τόν εΙχε δέσει σέ χορό
τραγωδίας δπως τόν ενωσε πάντα στίς δύσκολες ώρες.
Ήταν τότε πού τή χώρα μας τήν έσκιαζε ή φοβέρα καί τήν
πλάκωνε ή σκλαβιά, πού ό βάρβαρος καταχτητής τήν πατοϋσε
και τijς στράγγιζε τό αΙμα. Τότε, πάνω στά βουνά μας φύσαγε
ή πνοή τοϋ άγώνα κι άπό κεί άνάσαινε ή σκλαβωμένη πατρίδα.
Πολλά άπό τά παιδιά της σύντρεχαν έκειπάνω. Έκειπάνω
πετοϋσαν άητοί πού φύσαγε στά φτερά τους τ' άγέρι τijς λευ
τεριfiς. Όσοι τούς γνώρισαν, γνώρισαν fιρωες, δχι παραμυ
θένιους η ζουγραφιστούς παρά ζωντανούς, μέ κόκκαλα καί
κρέας, ψυχωμένους κι άποφασισμένους. 'Απ' αύτούς ήταν
κι ό Γεράσιμος Σταύρου. Έκειπάνω δπου νέοι καί γέροι,
γυναίκες κι άντρες, κορίτσια, παιδιά, νήπια, δλοι άγωνιζόν
τουσαν δχι γιά ψωμι καi προσφάι οϋτε γιά λιχουδιές καί γιά
ήδονές παρά γιά πατρίδα λεύτερη, έκεί συναπαντηθήκαμε
μέ τό συναγωνιστή Γεράσιμο Σταύρου πού τόν έλεγαν χαϊ
δευτικά Μεμά, μέ τό μουσουργό τόν Ξένο καί τή γυναίκα
του, μέ τόν ήθοποιό Γιιίlργο Δήμου πού λεγότανε Θέσπις,
μέ τό Νικηφόρο Ρώτα τό μουσουργό, νεανία τότε, και μερι
κούς νέους ντόπιους.
Μέ τή συμπαράσταση τijς ΕΠΟΝ Θεσσαλίας συγκροτήσαμε
θίασο, πού διάλεξε τό έργο " Ρήγας ό Βελεστινλής " τοϋ Ρώ
τα καί τρείς κωμωδίες - σάτιρες τοϋ Μεμά. Ό θίασος έτοίμα
σε μέ δοκιμές στό Ν ιοχώρι τής Καστανιaς, πάνω άπ' τήν
Καρδίτσα, τις δυό παραστάσεις και ξεκίνησε περιοδεία στά
χωριά τijς Θεσσαλίας.
Ό Μεμάς ήταν τό ζωηρό πνεϋμα, πού μ' ενα του λόγο, ενα
χωρατό του προκαλοϋσε τό χαμόγελο στίς όψες και τό θάρ
ρος στίς καρδιές. Μέ τίς φροντίδες του στήν πορεία, στή σύ
σκεψη, στήν παράσταση ήταν σάν ό συντονιστής τfjς προ
σπάθειας κι ό δείχτης τοϋ προορισμοϋ της.
Ένας θίασος ι'ιπό καμιά δεκαριά άτομα, πού πορεύεται πεζή
άπό χωριό σέ χωριό εΙναι μιά χαρούμενη συμφωνία δταν τήν
όδηγάει τό πνεϋμα τijς Τέχνης καί τό πνεϋμα τοϋ άγώνα. Τοϋ
τοι γνωρίζουν πώς στήν πορεία τους μπορεί νά 'χουν καi κα
νένα κακό συναπάντημα μέ περιπολίες τοϋ έχτροϋ, άλλά 'ναι
άποφασισμένοι άγωνιστές καί τέτοια έννοια δέν τούς σκοτίζει.
"Ενας τους, πού ήρθε άπό άντάρτης στήν όμάδα μέ δλο τόν
όπλισμό του κ' έπαιζε τόν πρίγκιπα στό " Ρήγα ", εΙχε καί πιστόλι βαρύ καί χειρομπομπίδες πιό βαριές, άλλά περπατοϋσε
άλαφροπόδαρος. "Ενας άλλος εΙχε μιά ξιφολόγχη, άλλά ό
καλύτερος όπλισμός τοϋ θιάσου ήταν ή άπόφασή του. Πηγαίναμε σάν ταμένοι .

κάθε χωριό, γιά νά μfiς μεταφέρει τά σκηνικά, τά " κοστού
μια ", (τί κοστούμια;) τήν αύλαία, καμωμένη άπό άλεξίπτω
το, τή λάμπα τοϋ πετρελαίου.
Στό κάθε χωριό πού πηγαίναμε συμπληρώναμε τά πρόσωπα
πού μας ελειπαν, μέ νέους πρόθυμους τοϋ χωριοϋ, καί τά κο
στούμια μέ τσόλια άπό τά χωριάτικα σπίτια.
Ό Μεμάς εδινε πάντα τό καλό παράδειγμα. Καί στούς κόπους
γιά τήν έτοιμασία της παράστασης καί σ' δλη τή δύσκολη
περιπέτεια. Πάντα πρόθυμος νά συντρέξει σέ δ,τι χρειαζόταν.
Παίζαμε στήν ϋπαιθρο, στό μεσοχώρι, μπροστά στήν έκ
κλησιά fι μέσα στό σχολείο. Περιοδέψαμε πεζοπορώντας τά
χωριά τοϋ Θεσσαλικοϋ κάμπου, ϋστερα τά χωριά τοϋ Άλμυ
ροϋ, ϋστερα γυρίσαμε δλο τό Πήλιο lόσπου κατασταλάξαμε
στό Βόλο. Μόλις τόν εΙχε άφήσει ό στρατός τοϋ καταχτητή .
'Εκεί ό θίασος εδωσε άκόμη δυό τρείς παραστάσεις καί δια
λύθηκε.
Σ' δλη έκείνη τήν πορεία ό Μεμάς εδειξε καρτερία, αύταπάρ
νηση, γενναιότητα, στοργή γιά τήν προσπάθεια, πού τήν έμ
ψύχωνε μέ καλογνωμιά και καλή διάθεση. Ήταν έφευρετικός
καί δραστήριος, πιστός καί φιλότιμος, σύντροφος, συνεργά
της καί συναγωνιστής. 'Ακόμα τά μάτια μου θωροϋν τό καλό
γνωμό του χαμόγελο, τ' άφτιά μου άκοϋν τή φωνή του: " Μπάρ
μπα Βασίλη, εΙναι μερικοι πού τήν τιμή τή φοράνε κονκάρδα
στό πέτο ". Ή " Μπάρμπα Βασίλη, καλά λές, τό έμβλημά
μας εΙναι : άπάνω τους ".
Τό συγγραφικό του τάλαντο πρωτότυπο, ζωηρό, καλοδιάθετο,
μέ λεπτό χιοϋμορ, τό καλλιεργοϋσε μ' έπιμονή και τό παρου
σίαζε ντυμένο μέ σεμνότητα κι άξιοπρέπεια. Κι άπόβλεπε στό
καθόλου, όχι στά άτομικά. Αύτό τό έχτίμησαν δλοι δσοι συ
νεργάστηκαν μαζί του καi πρώτος ό Καραγιώργης, πού δταν
άνάλαβε τή διεύθυνση τοϋ " Ριζοσπάστη " τό Μεμά τόν πρόσ
λαβε δεύτερο χρονογράφο, κοντά στό Σπήλιο .
Ή συνέχεια τοϋ βίου ή πολύ γνωστή, κάτω άπό τόσους νέους
διωγμούς, πού δλοι ποιός λίγο ποιός περισσότερο εχουμε
δοκιμάσει, άκόμα ίσαμε χτές μαζί μας καi τά ίδια μας τά
έγγόνια, δέν έμπόδισαν τό Μεμά νά καταγίνεται ίδιαίτερα μέ
τήν Κριτική καί μέ τό Θέατρο, πού ό ζήλος του άπόδωσε ώ
ραία σοδιά.
4(11

ΕΙναι πολύ πικρό γιά ενα γέροντα νά κάνει τό έλεγείο σέ νε
κρό συναγωνιστή του. Ό Μεμάς ήταν πολύ νεότερός μου,
παιδί μου πές, πού μοιραστήκαμε μαζί στήν 'Αντίσταση τίς
κακουχίες, τούς κινδύνους, ενα κάστανο, ενα μήλο, ενα κομ
μάτι μπομπότα, άλλά καί τή χαρά άπό τό γεμάτο ένθουσιασμό
χειροκρότημα πού ύποδεχόταν τήν προσφορά μας, εύπρόσ
δεχτη άμοιβή πού πλήρωνε πλουσιοπάροχα δλους τούς κό
πους καί τά βάσανα.
Θά τελειώσω αύτή τή λειψή πικρή άναφορά μέ τούς λίγους
στίχους πού εΙπα δταν άποχαιρέτησα τό λείψανό του:
Ή Αύλαία έπεσε, τό θέατρο σκολάει,
Ιiς ξεκινήσει κι ό Μεμάς νά πάει,
έκε.ί πού γίνονται ίσωμα κι ή δόξα κι ή ντροπή,
μά έμείς Ιiς φέρομε τό σέβας στόν άγωνιστή,
τόν ώς τό τέλος του άξιος σάν κάθε άπλόν
τίμιον στήν ιδέα του καi πιστόν.
Τά πρόσφερε δλα, δλη τή ζωή,
γιά χειροκρότημα δέν έχει πιά άκοή,
δμως τό χρέος του τό 'κανε καi μέ τό παραπάνω,
κι έγώ τοϋ ρίχνω iiν' άνθος, πρiν κι έγώ πεθάνω,
μ' εύκή μου νά τόν άγκαλιάσει μέ στοργή,
και νά τόν βγάλει πάλι ενα λουλούδι ή γij,
ενα ώραίο άνθος μέ γλυκιά εύωδιά,
ν' άνθεί μέ τήν ε!ρήνη καί τή λευτεριά.

Στό χορό αύτό ό Μεμάς, πότε σώγυρος πότε πρ/Οτος, έδινε τόν
τόνο, i;ξερε σέ κάθε στροφή νά βάζει καλή διάθεση καi τίς
δυσκολίες νά τ ίς γυρίζει σέ παιχνίδισμα. Τόνε βλέπω νά προχωράει, δπως κι δλο τό θίασο, μέ τά στραβοπατημένα παπούτσια του, τό φθαρμένο σουρτοϋκο του, πότε μπρός πότε πίσω,
πότε μέ τόν ενα πότε μέ τόν άλλο νά χωρατεύει περπατώντας.
Πότε κοντά στό βασταγό η τό μουλάρι πού μfiς έδιναν άπό
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Ό Γιάννης Σι δ έρης ξαναπιάιιει τό ·νήμα τών ξέγνοιαστων
:ταιιεπιστημι.ακών χρόνωιι μέ τούς γίγαντες καί τούς στείρους
καθηγητές τής έποχής. Σταματάει στούς φτdσμένους σήμερα
συμφοι τητές του, στό διορισμό του σ' έπαρχιακό σχολειό, τόιι
άγώl'd του νά σπείρει τό δημοτι.κι.σμό στίς διψασμένες ψυχές
τών παι.διών καί καταλήγει , μέ σπαραχτική εlλικρίνεια, στήν
όμολογ{α άφανισμοϋ καί τού παραμικρότερου tχνους προσω
πικής του tωής γιά χάρη και' μ,όιιο τής θεατρικής έρε1nιας.

Άν βρεθεί κανένας καί ρίξει μιά ματιά σ' αύτές τίς πληροφο
ρίες, πού τiς ξαναφέρνω τώρα στό νοϋ μου γιά νά τίς άνακοι
νώσω, θά σχημάτιζε ίσως την έντύπωση πώς ή ζωή μου κύ
λησε μέσα σ' tνα λάκκο μέ φίδια. Θά παρακαλοϋσα νά μήν
έπιμείνετε στήν Ιδέα αύτή, γιατί τό σωστό εΙναι άλλο : Στό
Πανεπιστήμιο άπό την πρώτη στιγμή, άλλαξε ή ζωή μου.
Έννοό) στό χ<Ορο τοϋ Πανεπιστήμιου. Μετά τήν έγγραφή μου
στη Φιλοσοφική Σχολή - τότε δέ δίναμε έξετάσεις - τρι
γύριζα κάπου κάπου, πρiν άρχίσουν τά μαθήματα, στήν αύλή
πρός την 'Ακαδημία. Ήταν άκόμα ζέστη καί ό περίπατός μου
γινόταν κάτω άπ' τή στοά. Ένα πρωί άντίκρυσα μέ δέος, μπο
ρ& νά πό), ενα σεβάσμιο κύριο. Φοροϋσε ρεντικότα σέ γκρί
ζο άνοιχτό χρ<Ομα, ε{χε γένια καi κάτι έκπληκτικά ζωηρά
μάτια · κρατοϋσε καί μπαστούνι. Τό βάδισμά του δέν ήταν
γρήγορο, στά χρόνια δέν ήτανε πιά νέος. Τόν χαιρέτισε ενας
φοιτητής της δικής μου ήλικίας, μικρόσωμος aν κι όχι σάν
καi μένα, σοβαρός άλλά μ' εύγενικό χαμόγελο. Τόν πλησίασα
καί τόν ρώτησα ποιόν χαιρέτησε. Μοϋ 'πε τ' όνομά του:
Νικόλαος Πολίτης, ό καθηγητής. Τόν ήξερα γιά τά δημοτικά
τραγούδια.
Ό νεαρός, λεγότανε Χρηστος Καροϋζος, μόλις ε{χε τελειώσει
�

' /;'λλtίr)α τού 1925: Ό Γι άννη ς Σι.δέρ ης πρωτόβγαλτος καθη
γη τής στή Μέσ η ' Εκπαίδευση, ιι' iναν " κομ, ψευόμF:Ιιο " άθη
ιιαϊο φίλο του καί φόντο τά . . . καπούλια δυό μ,ουλαρι ϊv11,
σ>' κάποια άπό τίς έπαρχιακf'ς μι κροπόλει ς δπο ι1 δίδα/;ε . . .

τό πρ&το έτος. Μας ένωσε μιά φιλία πού δυνάμωσε, μέσα στόν
" 'Εκπαιδευτικό Όμιλο ". 'Αργότερα μοϋ χάρισε ενα στε
ρεότυπο, " Anthologia Lyrica siνe Lyricorum G raeco rum . . .
rel iquiae pot iores " . . . Μοϋ 'χε γράψει τ' όνομά του καί μιά
χρονολογία 1 .6. 1 7. Την ί:χω τώρα μπροστά μου. Ένας γνω
στός της οίκογένειάς μου ε{χε τήν καλοσύνη νά μοϋ κάνει
δώρο, δεμένο μέ προσοχή, τό σπουδαίο βιβλίο γιά τίς Μυ
κήνες τοϋ Τσούντα. Τό καμάρωνα κι άρχισα νά ξεφυλλίζω
τίς καλοτυπωμένες σελίδες του μέ τ' άκριβό χαρτί τους. Δέ
μοϋ κάνανε καi τόση έντύπωση τά δσα ί:γραφε, όχι πώς ε{χα
την άξιοσύνη νά τά κρίνω, άλλά γιατί τό θέμα τους, ή 'Αρ
χαιολογία, δέ μοϋ ήταν έλκυστικό. Τό 'κλεισα λοιπόν καi τό
λυπόμουνα πού θά 'μενε άχρηστο. Ό Χρήστος Καροϋζος,
ήταν . άνέκαθεν μεγάλης παιδείας καί άρχαιομαθείας. 'Από
τούς πρώτους δασκάλους μας μέ γοήτεψε ό Γρηγόριος Βερ
ναρδάκης. Μέσα μου κάτι σκιρτοϋσε γιά χάρη της έρμηνείας.
Τόν άκουγα μέ συγκίνηση στά μαθήματα καi λιγούρευα τό
'Ερμηνευτικό Λεξικό του, πού δέ θά μοϋ ήτανε δυνατό νά τό
άποχτήσω. Ό καθηγητής ε{χε βάλει , τότε, μπροστά τή δεύτε
ρη εκδοση αύτοϋ τοϋ Λεξικοϋ, μέ βοηθό τό σοφό μου πρώτο
πανεπιστημιακό φίλο, τό Χρηστο Καροϋζο . 'Εκείνος μοϋ τό
χάρισε, στήν πρώτη του εκδοση, τήν πολύ πιό μεγαλόπρεπη .
'Ακόμα το 'χω, τό χρησιμοποιώ καί τό καμαρώνω. Γι' άντί
χαρη τοϋ 'δωσα τό βιβλίο τοϋ Τσούντα, τό σπάνιο καί στόν
καιρό μας. Ό Χρήστος τό δέχτηκε μέ πολλή χαρά. 'Εκείνος
πού μοϋ τό 'χε προσφέρει θά 'πρεπε νά 'ναι άρκετά εύχαρι
στημένος. Τό δώρο του βρήκε την καλύτερη τοποθέτηση . Θά
τό μελετοϋσε άνθρωπος πού τό 'χε άνάγκη !
Ό Φώτος Πολίτης άνέβαινε τότε. Σέ λίγο θ ά σκηνοθετοϋσε

τόν " Οίδίποδα " μέ τό Βεάκη . Ή νεότητα τόν θεωροϋσε όδη
γητή της, ή " ρομαντική " κάπως νεότητα, δση δέν ε{χε γνω
ρίσει παρά άπό μακριά τiς άριστερές τάσεις, πού δέν εΙχαν
άκόμα έκδηλωθεί σάν κίνημα στό Πανεπιστήμιο, πού ή πρω
τοπορία του ύπηρετοϋσε κυρίως τό δημοτικισμό. Δέν άποχτa
ή ψυχή μου τίποτα άπό την πτεροφυία πού άναφέρει ό Πλάτω
νας μπροστά στά σημαντικά γεγονότα τοϋ πνεύματος, αύτή
τή στιγμή πού φέρνω στό νοϋ μου τό Πανεπιστήμιο. Τί νά θυ-
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μηθώ άπ' αύτό, έκτός άπό τό Γρηγόριο Βερναρδάκη , τό Νικό
λαο Πολίτη καί τό Χρf\στο Τσούντα; Κάτι tξαλλους καθαρευ
ουσιάνους συμφοιτητές η τούς καθηγητές τf\ς Φιλοσοφίας
πού μοl) πνίξανε τήν εφεσή μου τή θερμή γιά τή φιλοσοφία;
Τήν 'Ιστορία της, τή δίδασκε ενας πάρα πολύ μικρόσωμος πού,
δταν άνέβαινε στήν εδρα, εβλεπες μόνο τό μέτωπό του. Έ
λεγες λοιπόν πώς ή εδρα ήταν έγκαστρίμυθη κ' ή φωνή της σάν
άπό ξεδοντιάρικο στόμα. Τόν ε1χα στf\c; καταφρόνιας τό κατά
στιχο κι δταν διάβασα τελευταία δυό liρθρα του σέ μιά έφη μερί
δα τοl) περασμένου αιώνα, ε1δα πόσο μεγάλο ήταν τό δίκιο μου.
Ό liθλιος! Θαύμαζε τίς άρχαιόγλωσσες παραστάσεις τοl) Μι
στριώτη - κάτι τέτοιο! Ό liλλος ήταν λεξιθήρας καί φωνακλάς.
Έβγαζε στό " μάθημα " κάτι λόγους, σέ τέτοια καθαρεύουσα,
πού ήταν άηδία μοναχή κα! πιό πολύ, γιατi καμάρωνε τή ρη
τορική του! Μέ συντριμμένο λοιπόν τό Ιδανικό μου, τή Φι
λοσοφία, δόθηκα στή " φυγή " και ξαναγύρισα νοσταλγικά
στό δραμα, τό παιδικό μου, τών Παριλίσσιων. Καλύτερα, Οά
· λεγε κανένας! Ποl) τό ξέρουμε; Μπορεί νά 'μουνα περισσό
τερο εύτυχισμένος μέ τή Φιλοσοφία καί τήν άπασχόλησή της!
tΠΙ

-οπου ό πατέρας μου Εφυγε άπό τή ζωή . Τέλειωνα τό Πανε
πιστήμιο. Σέ λίγο, θά 'μπαινα στή Μέση 'Εκπαίδευση. Τόσο
εύκολος διορισμός δέν ε1χε ξαναγίνε ι . Τά κενά ήτανε μεγάλα
καί μποροl)σε κανένας και νά διαλέξει άκόμα . Μέ βοηθοl)σε
κ' ή εύεργετική σκιά τοl) " Έκπαιδευτικοl) 'Ομίλου ". Καί
βρέθηκα στή Θήβα. Ε1χα λοιπόν, άμέσως άμέσως, τίς καλύτε
ρες έντυπώσεις άπό τήν ώραία μικρή πόλη μέ τούς liρχοντες
καί τού; εύγενικότατους άνθρώπους της. Δέν νομίζω πώς μου
"λειψε ή συμπάθεια, δέ μέ θεωρήσανε ξένο. Πάντα θυμάμαι τούς
φίλους πού άπόχτησα κ' ο! πολιτευόμενοι άπό κείνους, ώς
Ό

ύπουργοi άργότερα, μέ καλοδεχτήκανε, δταν μέ συναντήσανε
νά έργάζομαι , " έξ άποσπάσεως ", στό ύπουργείο τους.
'Ελπίζω πώς καί στά παιδιά ε1χα κερδίσει μιά θέση. Έφερνα
κάτι καινούριο. Λίγη 'Αθήνα καi πολύ δημοτικισμό. -Εκανα
όλόκληρη προπαγάνδα στά Νέα 'Ελληνικά ιcαi τοl)το τό θεω
ροl)σα, δπως ιcαί ήταν, ύψηλό προορισμό. Έτσι πορεύτηκα
σέ δλο τό τριανταπεντάχρονο διάστημα τf\ς ύπηρεσίας μου.
Άλλάζανε βροχηδόν τ' άφεντικά τf\ς Παιδείας, τά περισσό
τερα, τά δυστυχισμένα, πολλές φορές - τίς περισσότερες τά 'χε ιcυριέψει ή καθαρευουσιάνικη λατρεία. Δέν τούς λογά
ριασα ποτέ, καί, γιά μένα, τό άφεντικό μου δέν ήταν αύτοί
καί τά δικά τους άφεντικά, παρά τά παιδιά του έλληνικοϋ λαοϋ.
Ποτέ δέ μοϋ 'λειψε ό σεβασμός πρός τό φωτισμό τους.
Βεβαιότατα, δέν ήμουνα διαπρεπής έκπαιδευτικός, δέν άπου
σίασα δμως ποτέ άπό τή δουλειά μου καi καμιά προσωπική
μου ύπόθεση δέ μοϋ χρησίμεψε ώς πρόφαση γιά νά τό σκάσω.
Θυμάμαι δτι δέν πf\ρα ποτέ liδεια, οϋτε άναρρωτικ1i, οϋτι:
άλλη . Δέν ήμουνα σοφός, οϋτε μεθοδικός παιδαγωγός - οϋτι;
καθόλου, γιά νά συμπληρώσω τήν εικόνα - παιδαγωγός! Κα
μιά φορά μέ συμπαθούσανε καi οί δεδηλωμένοι καθαρευου
σιάνο ι . Όταν φοίτησα γιά μετεκπαίδευση, ενα χρόνο, στό
Διδασκαλείο, ό διευθυντής, ό Καπετανάκης, πού 'χε διδάξει
καθώς λέγανε παλιά στή Σμύρνη - εΙχε πάρει μιά εύγένεια
άπό τούς ύποδούλους, πού τήν εΙχαν άφθονη καί σέ καλή
ποιότητα - 1'jρθε στήν όμιλία μου γιά τό " Κωμειδύλλιο "
καi ό Επαινός μου γιά τίς λαϊκές καί τίς " δημοτικιστικές · ·
καταβολές τοϋ είδους, δέν τοl) προξενήσανε κακή έντύπωση!
Ε1χα, συχνά, τό " κοκαλάκι της νυχτερίδας ", γιά κάποιους
γλωσσαμύντορες προϊσταμένους . Γιατί; Ένας έπιθεωρητής
μάλιστα, άγριος ιcαi αύστηρός, μοϋ χορήγησε τήν έκτίμησή

Γιάννης Σιδέρης, 1•εαρός καθηγητής, άvάμεσα σέ σεβαστούς συι•αδέρφους καί τά όλοφάvερα καταπιεσμένα μαθητούδια τους.
Πιθανότατα, βρισκόμαστε. γύρω στά 1925, στό Α' καί Β' ' Ελληιιικό σχολείο τής Θήβας. Όποιος άπό τούς παλιούς συvαδέρ
φοι•c ι) το ι\� μαθηη!ς τοι• r5ιαβάl:ει '' Γ-Jι!ατf!rι . , καί δεί τή φωτογραφία. Ιίς κάvt·ι τόι• κόπο ι•n μrίc γρnψF ι ΠFρισσ&τερtJ στοιχεία

του! Στούς πόθους του, πού δέ μπόρεσε προφαν&ς νά τούς
χαρεί, συγκαταριθμοΟσε καi τά Λατινικά. Φανταστείτε τόν
ένθουσιασμό του, δταν πληροφορήθηκε πώς ε{χα μεταφράσει
δυό κωμωδίες το{) Πλαύτου καί, μάλιστα, πώς ή μιά ε{χε κιό
λας παιχτεί!
Στά παιδιά τ&ν δώδεκα χρονιο, φερνόμουνα μέ πάρα πολύ με
γάλη έμπιστοσύνη καi τ ιμή στiς πνευματικές τους Ικανότη
τες. Τούς διάβαζα λοιπόν, μέ προσοχή, δημοτικά τραγού
δια, πολλά πολλά, τήν τέταρτη πράξη άπό τόν " Έμπορο τής
Βενετιάς " το{) Πάλλη, τό " Άσκημόπαπο ", στή μετάφραση
το\) ίδιου. Ή ψυχή τους τά δεχότανε αύτά πού τούς διάβαζα,
δπως ή φρυγμένη γη τη μπόρα, tΊ σάν ψιλή φθινοπωρινη βρο
χή . 'Εκεί πού κλωτσούσανε ήταν ή 'Αρχαία Τραγωδία. Τήν
" 'Ηλέκτρα " το{) Σοφοκλή τήν άκούσανε δύσκολα. Τή στα
μάτησα ϋστερ' άπό λίγους στίχους τής Παρόδου. Καταλαβαί
νει, λοιπόν, καθένας πώς δέ χρειαζότανε νά μαλώνω μαζί
τους γιά κάποιες άταξίες. Δέ βρίσκανε τόν καιρό νά χαλάσουν
τήν τάξη . Τούς ε{χα κάτω άπό τή γοητεία της μεγάλης ποίησης.
Τό 'Αναγνωστικό, συνήθως, έδινε τήν άφορμή νά τή δοl)με
καi νά έπικοινωνήσουμε μαζί της. Κι δταν, κάποτε, διηγή
ματα π . χ . το{) Καρκαβίτσα τό 'Αναγνωστικό τά δημοσίευε
" διορθωμένα " μέ καθαρευουσιάνικα στοιχεία, τούς διάβαζα
τόν άγαπητό διηγηματογράφο στό πρωτότυπο ! Δέν είπαμε
δτι δέν ήμουν άξιόλογος έκπαιδευτικός; Όταν ό Γυμναστής
τούς εκρυβε τή μπάλα, γιά τ ιμωρία, τούς τήν εδινα! Θύμωνε
ό Γυμνασιάρχης λίγο, θύμωνε κι ό συνάδελφος γυμναστής!
Τούς πέρναγε. Όμως τά παιδιά ε{χαν γίνει περισσότερο δικά
μου. Τό θυμοΟνται άκόμα καi τώρα, μεγάλοι άνθρωποι , μέ παι
διά παντρεμένα καi μέ σύνταξη !
1111

Μ ' δλο πού χρωστάω, καθώς τό 'χω πεί, στόν πατέρα μου τήν
πρώτη έπαφή μου μέ τό Θέατρο, πού καθόρισε τη ζωή μου τε
λειωτικά, δέν έχω πολλά καλά νά το{) θυμηθ&. Γενικά, ήταν
γεμάτος άπό iδέες πού θά μοl) 'τανε άδύνατο νά τiς παραδε
χτ&. Πιό πρίν, δταν θά 'δινα έξετάσεις στό Γυμνάσιο, ε{χε
τελείως έναντιωθεί. Δέν ε{χε καμιά φιλοδοξία γιά χάρη μου.
Θά μέ προτιμοΟσε ένα μικρό έπαγγελματία χωρίς φτερά
- βέβαια, μιά τέτοια προοπτική, Ιiν ε{χα τό τάλαντο πού θά
χρειαζότανε γι' αύτή τή δουλειά, θά 'ταν ώφέλιμη γιά μένα καi
γιά τούς δικούς μου. Ό πατέρας μου δμως βιαζότανε καi συλ
λογιζότανε τό μικρό μεροκάματο πού θά 'φερνα, ώστε νά έλα
φρώσουν κάπως τά οικογενειακά βάρη πού δλα ήταν άπάνω
του. Ή μητέρα μου, έβαλε τότε τά δυνατά της, καί τόν πολέ
μησε. 'Εκείνη, δπως κάθε μητέρα, ε{χε πολλές φιλοδοξίες,
όνειρευότανε μεγαλεία καi διακρίσεις γιά τό γιό της. Όμως
έκείνη , έκτός άπό τό φυσικό της αίσθημα, πίστευε πώς ήταν
ύποχρεωμένη νά μέ διαφεντεύει , νόμιζε πώς της ε{χα σώσει
τη ζωή καi νά π&ς :
Ό πατέρας - ποιός θά τό πίστευε άπ' δσους μέ γνωρίζουν . . .
προσωπικ&ς; - ήταν ώραίος! Μ ιά ξανθή παραλλαγη άνδρι
κης λαϊκης όμορφιάς. Ή μητέρα μου δέ θά μποροl)σε νά καυ
χηθεί γιά κάτι παρόμοιο - σ' έκείνη έχω μοιάσει! Αύτός,
τήν παραμελοΟσε καi θά 'χε νά καυχηθεί γιά έξωσυζυγικούς
θριάμβους. Γύριζε, λοιπόν, στό σπίτι, δπου τόν περίμενε ή
διαπίστωση της φτώχειας καi της άθλιότητας. Ε{χε τό νοl)
του στiς φιλενάδες κ' ή μητέρα μου τά πλήρωνε. Φίλος τοl)
κρασιοl), καθώς συνήθιζε νά 'ναι, ξέσπαγε στήν κακότυχη
τή μητέρα μου. Τή βάραγε, τήν έβριζε, τήν πιλάτευε.

Μ ιά νύχτα - θά 'ταν περασμένα μεσάνυχτα, γύρισε στά
μεγάλα κέφια κ' ήθελε νά τό γλεντήσει - μ' δποιο τρόπο θά
βρισκότανε μπροστά του. Πάνω στην κουβέντα, τό εύερέθι
στο φυσικό του φούντωσε κι δ.ρπαξε ενα μαχαίρι . Μέ τή λο
γική το\) μεθυσμένου καi τό πάθος έναντίον της, πού τό καλ
λιεργοl)σε μέσα του, δρμησε πάνω της καi τήν δ.ρπαξε άπ'
τά μαλλιά. Ήθελε νά την κάνει κούτρουλη , νά της κόψει τά
�

Δυδ έλληνικές φυσιογνωμlες - ό άρχαιολόγος Χρ. J(αροϋζu�
(φωτ. τού ' 20) καί ό στοχαστής Δημήτρης Γληιιδς-πού ό Γιάι•
νης Σιδέρης πολύ άγάπησε καί τlμησε. 'Ο πρεσβύτερός τους
Δ. Γληνδς τδν ποδηγέτησε στδν Έκπαι.δευτικδ "Ομι.λο · ό Χρή
στος Καρούζος στάθηκε ό άγαπημένος συμφοιτητής καί φlλοc
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ώραία της μαΟρα μαλλιά, πού liλλοτε, στά κοντινά περασμέ
να, θά τά θαύμαζε έρωτικά. Ή άμοιρη, άμυνότανε άπελπισμέ
να καί θά γινόταν, στή μονοκάμαρη κατ.οικία μας, δυνατός
σαματάς καί θόρυβος. Σέ μιά γωνιά, ήταν μιά κούνια δπου,
λίγων μην&ν μωρό, κοιμόμουν έγώ. Ξύπνησα περίτρομος,
μέ άγρια κλάματα - δπως δ ιηγόταν ή μητέρα μου, άργότε
ρα - κι όρθώθηκα, στηριγμένος μέ τά χέρια μου στά κάγκε
λα. 'Εκείνος, αισθάνθηκε δέος, το{) 'φυγε τό μεθύσι κι άπό τό
τε δέν τήν ξαναπείραξε! Τόσο, δμως, ή σκηνή τf'\ς έμεινε
όλοζώντανη, πού 'βαλε σκοπό τf'\ς ζωf'\ς της έμένα κα\ τήν
άνάδειξή μου!
Ό στατέρας μου ε1χε άρρωστήσει άπό καρδιά. Ήταν άδύνατο
πιά, στά τελευταία του, νά τή βλάψει . Ή μητέρα μου τόν
περιποιότανε άλλά, στό τέλος τόν βαρέθηκε. Παρά τήν κα
λοσύνη της, θά τόν ε1χε πιά μισήσει καi δέ θά 'χε πιά και
ρό ή ψυχή της νά τόν φροντίζε ι . Όταν, τότε, γύρισα άπό τό
στρατό καί μ' ε{δε ζωντανό, θ' άνέβηκαν, φαίνεται, στή συ
νείδησή της τά δσα ε[χε ύποφέρει έξαιτίας του καί, μιά κ·
ή άρρώστια το{) άφαιροΟσε τή δύναμη νά τή χτυπήσει , άφηνε
τήν έκδίκησή της νά ξεχύνεται καi νά το{) λέει δυνατά, κατά
μουτρα, πώς θά 'πρεπε πιά νά έξαφανιστεί άπό τόν κόσμο,
πώς τόν περίμενε πιά ό Αδης - σύμμαχος καί λυτρωτής της!
Όλος ό κόσμος ξέρει πώς ή καρδιά ε{ναι κάτι πού έξαντλεί
ται μέσα στόν ίδιο τόν liνθρωπο πού όποφέρει , δέν εlναι με
ταδοτική, δέν κολλάει κανένας άπό κανέναν καρδιοπάθεια.
Όμως, έκείνη προσπαθοΟσε νά μέ άπομακρύνει άπό κοντά
•

Ό Γιάννης Σιδέρης, πρωτοδιορισμέvος καθηγητής στή Θήβα, μt'
δυcί μαθήτριές του κι ά.φιέρωση στή δημοτική: Γιά ένθιjμι.ση ά.πό
τή Αήβα. Θtiλειrι Γκαβι!α. ' Ελ/-ιιη 1. Παπαιιικήτα. 1 3 . 12. 1925

του μήπως μολυνθ&. Γιά τόν έαυτό της δέ φοβότανε καθόλου.
Παρόλα λοιπόν τά έξαγριωμένα αiσθήματα, πού 'ταν τόσο
παράξενο νά κα�έχουν τήν ψυχή ένός τόσο εύγενικοΟ άνθρώ
που, τήν κηδεία του τήν ήθελε φανταχτερή . Τήν ήξερα καi
τό κατάλαβα. Στά πρόθυρα τοϋ διορισμοϋ μου, δέν ε{χα, βέ
βαια, καμιά δυνατότητα οικονομική οϋτε καί θά μποροΟσα
νά τή βρ&, σύμφωνα μέ τό όχι καί τόσο δραστήριο φυσικό
μου. Σύμφωνα, δμως, μέ τήν άσύγκριτη άξία το{) άνθρώπου,
νά βρίσκει τρόπους γιά νά ξεφεύγει άπό τίς δύσκολες στιγμές
ιου, φούντωσε καί σέ μένα ή έπιθυμία νά φτάσω στή διέξοδο.
'"'

Φίλος μου στό Πανεπιστήμιο, στόν " 'Εκπαιδευτικό Όμιλο "
καί στή " Φοιτητική Συντροφιά ", ήταν ό Ντιντής Δημαρiiς.
Εύχομαι σ' δλους τούς νέους νά συναντήσουν τέτοιο φίλο.
Θαύμαζα τή μάθησή του καί θά 'λεγε κανένας πώς ή άμοιβαία
κατανόηση, έκείνα τά χρόνια τf'\ς κοινf'\ς άναζήτησης μέσα
στά θέματα πού ένδιαφέρανε τόν καθένα μας, μάς eνωνε. Ή
παλιά συμβουλή τf'\ς μητέρας μου νά συναναστρέφομαι τούς
καλύτερούς μου, μ' έφερνε κοντά στό Δημαρά έπειδή, στ·
άλ i1 θεια, ήταν " καλύτερος ". Παιδί πλούσιας οικογένειας,
μέ συγγενείς πού 'χανε πρώτη πρώτη θέση στήν έλληνική
κοινωνία. Ή μητέρα του, μιά έξοχη κυρία σέ παρουσιαστικό
καί σέ ψυχή, ε{χε άδερφό της, 'Υπουργό τf'\ς Δικαιοσύνης
τοϋ Βενιζέλου, τόν Ρακτιβάν. Μέ δεχτήκανε στό σπίτι τους
εύνοϊκά, τρυφερά καί συμπονετικά. ΕΙναι δύσκολο νά φανε
ρώσω μέ λόγια πόσο μοϋ ήταν γοητευτικό νά βρίσκομαι κάτω
άπό τή στέγη αύτο{) τοϋ άρχοντικοϋ καi μοϋ φαινότανε πώς
κάτι - δχι λίγο - άπ' τό δικό του πλοϋτο καί τόν ψηλό κοι
νωνικό ρυθμό του, χωρίς δυσκολία, διοχετευότανε καί σ' έμέ
να. Έτρεξα λο ιπόν καί βρf'\κα τό Δημαρά. ΕΙχ' έρθει στό πολύ
φτωχό μου σπίτι καί δέν ήταν φίλος μόνο, ήταν οικείος. ·
Πf'\ρα θάρρος κι άνέβηκα πρωί πρωί τίς σκάλες του. Ε1πα τό
γεγονός καί πώς ό νεκρός έπρεπε νά κηδευτεί. Τό άνακοίνω
σε στή μητέρα του καί άμέσως μο{) 'πε νά μή φροντίσω γιά
τίποτα καί νά γυρίσω σπίτι μου χωρίς έγνοια. Πf'\γα πραγμα
τικά καί, σέ λίγο, έν{ί) τό λείψανο περίμενε άβέβαιο στήν τύ
χη του, έφτασε ό έργολάβος κηδει{ί)ν κ' έν& ή περίσταση,
φυσικά, δέν ήταν γιά χαρές, έγώ ήμουνα ξεχωριστά χαρού
μενος, γιατί ξεχώρισα στήν έκφραση τf'\ς μητέρας μου, τό
καμάρι της γιά μένα, πού 'χα πετύχει μέ τό πρ{ί)το τήν κηδεία,
πού ή έμφυτη τάση της πρός τήν άξιοπρέπεια, ε1χε ποθήσε ι .
Ή κυρία Σμαράγδα Δημαρά, μ ' ενα τηλεφώνημα ε1χ' έπιτε
λέσει αύτή τή λαμπερή κηδεία!
Άπό τότε σχημάτισα τήν Ιδέα, πού τά πράγματα μοϋ τή μετα
βάλανε σέ πεποίθηση, πώς, σέ κάθε μου βf'\μα πρός τά έμπρός,
ή φιλία θά 'τανε γιά μένα ό κυριότερος όδηγητής, ή αιτία θά
μποροϋσε νά π&. Στήν Κατοχή, δημιουργήθηκε κάποια ζωη
ρή έκδοτική κίνηση. Ή " Νεοελληνική Βιβλιοθήκη " π.χ.
ήταν ένα στοιχείο της πού τό παρουσίασε ό Παϋλος Δρανδά
κης, eνας άνθρωπος μέ άξία καί εύγένεια, ό έκδότης τf'\ς
" Μεγάλης Έγκυκλοπαιδείας ", πού 'χε έργαστεί σ' αότήν
κι ό Δημαράς. Μέ τήν πρότασή του καί μέ τή φροντίδα του,
τό πρ&το βιβλίο τf'\ς σειράς αύτf'\ς ήταν δικό μου. Ό Δημαρiiς
ήταν καί σύμβουλος η κινητήρια δύναμη γι' αύτές τίς έκδό
σεις, πού σκοπός τους ήταν κείμενα καί θέματα τf'\ς Νεοελλη
νικf'\ς Λογοτεχνίας. Ή έργασία, ήταν ενα έργο τοϋ Ζαμπέ
λιου, ή " Χριστίνα ", τραγωδία, σέ " κριτική έκδοση " δική
μου. Βγf'\κε στά 1 943 . Ό πρόλογος ήταν πολυσέλιδος καί πλού
σιες ο[ σημειώσεις. Ε{χε μαζί καί άλλα σχετικά κεφάλαια.
Ε1χα πιά δημοσιέψει λίγα κομμάτια Ιστορικά το{) Θεάτρου
μας, ε{χε Ιδρυθεί τό Θεατρικό Μουσείο, δέν ήμουνα πιά ά
γνωστος. Φανερό ε1ναι πόσο σπουδαία ήταν γιά μένα ή προ
βολή αύτή - μιλάω τώρα καθαρά σάν liνθρωπος τοϋ Θεάτρου.
βεντετίστικα, σάν ήθοποιός ii σκηνοθέτης.
'"'

Μέ τόν ΠαΟλο Δρανδάκη έγινε καί μιά συζήτηση νά μοΟ τύ
πωνε, μέ τήν παραδοχή βέβαια τοϋ Δημαρά, eνα πολυσέλιδο
βιβλίο πού 'χα ήδη γράψει μέ τόν τ ίτλο " Τό Νέο 'Ελληνικό
'Ιστορικό Δράμα ", μιά 'Ιστορία δηλαδή πάνω σ' αότό τό θέ
μα. Είχαμε μαζί διαβάσει - το3 διάβαζα τά χειρόγραφα -,
δμως πρίν καλά καλά τελειώσει αύτή μας ή συνεργασία, ή

•.

'Ο Γιάννης Σιδέρης, νέος dκόμα καθηγητής (πρώτος, δεξιά) , vηπιόθεν μπολιασμένος μέ τό θέατρο, όδηγοϋσε καί τούς νεαρούς
μαθητές του στό θέατρο τού Διο�•ύσου ! Όποιος dvαγνωρlσει τόv έαυτό του, dνάμεσα στά παιδιά, ι'ίς μaς πεί περισσότερα

ύγεία του κλονίστηκε τελειωτικά κι ό έ.:λεχτός κι άξιαγά
πητος αύτός άνθρωπος εφυγε πρόωρα, έγκαταλείποντας τά
βάσανα τf\ς ζωf\ς, πού δέν ήταν λίγα καi γιά κείνον.
Τόν καιρό τf\ς κατοχf\ς, δλοι σχεδόν δσοι κρατούσανε μιά
πένα, κερδίσανε τούι:; περιορισμούς τf\ς κυκλοφορίας, πού,
ύστερ' άπό μιά όλοφάνερη άντιστασιακή ένέργεια έπιβάλλα
νε ο! ξένοι καταχτητές καί, βέβαιοι, καθώς κι δλοι ο! Έλλη
νες, πώς ή δύναμή τους θά συντριβότανε σύντομα, έτοιμάζανε
γιά τόν καιρό της έλευθερίας πού θά 'ρχόταν,χωρiς άμφιβολία,
διάφορα βιβλία. 'Ετοίμασα κ' έγώ τή δημοσιευμένη αύτή "Χρι
στίνα" καi τό άδημοσίευτο δοκίμιο "Τό αιώνιο καi ή Ποιητική
τοl) 'Αριστοτέλη ". Μερικοi φίλοι τό 'χουν δεί. Όταν οί ξένοι
φύγανε, δ,τι εlχε γραφτεί fβγαινε στό φlός. Τά περισσότερα τυ
πώθηκαν μ' fξοδα τlόν συγγραφέων τους η μ' έπιδέξιες φροντί
δες τους γιά νά τούς βοηθήσουν ο! έκδότες. Γιά μένα δέν ήταν
δυνατό καθόλου, τό πρlότο. Δέν ήταν, δυνατό άπ' τό χαραχτή
ρα μου η κι άπό τήν δποια έντύπωση εlχε δώσει ώστότε ή
δουλειά μου, ούτε καί τό δεύτερο. Τότε κατάλαβα πώς τό οi
κονομικό ζήτημα, ο! γνωριμίες, ή τόλμη, πού 'ρχεται σά μιά
συνέπειά τους, ρυθμίζουν τήν προαγωγή ένός νέου έργάτη
τfΔν Γραμμάτων περισσότερο άπό τό τάλαντό του. Οϋτε πού
τό σκέφτηκα πώς θά μποροl)σε νά τυπωθεί έκείνο τόν καιρό,
αύτό τό δοκίμιο. Έμεινε καi θά μείνει, γιά πάντα, στήν άφά
νεια, γιατi τώρα εχει προστεθεί, ώς πρός αύτό, γιά μένα, ή
συνείδηση τf\ς εύθύνης. 'Εννοείται πώς τό περιεχόμενό μου
συνδέει τήν " αιωνιότητα " τlόν δσων γράφει ό 'Αριστοτέλης
μέ διάφορα περιστατικά το\) Νέου Έλληνικο\) Θεάτρου.
Έχω, θά 'λεγα, μιά " δικαίωση " πού καταπιάστηκα μ' ενα
τέτοιο θέμα. Τό Νέο 'Ελληνικό Θέατρο θέλησα νά έρευνή
σω, μέσ' άπό τήν " Ποιητικ ή " κι αύτό νά ύπηρετήσω. Όμως,
μιά πού δέν τυπώθηκε άμέσως μετά τήν 'Απελευθέρωση , εlδα
πώς μοl) 'λειπε κάτι πού ήταν άπαραίτητο, ή φιλολογική ένη
μέρωση, ή βιβλιογραφία. Καταδίκασα τήν έργασία μου αύτή
στό ταιριαστό της τέλος, πού 'χουν δλες ο! έκδηλώσεις το\)
άνθρώπου, ο! γεννημένες χωρίς νά 'ναι όργανισμοi άρτιο ι .
Άν εlχα τότε τ' άπαιτούμενα λεφτά δικά μου, θά 'χε τυπωθεί
κι /iν ο! άλλοι συχωροl)σαν, τυχόν, τiς φιλολογικές έλλείψεις

πού άνάφερα, γιά μένα θά 'ταν κάτι τό άνάπηρο. 'Αποδείχτη
κε, λοιπόν, καλή γιά μένα, ή άπουσία, οικονομικής άνθηρότη
τας. Αύτό σκέπτομαι άνετα, αύτή τή στιγμή, ένlό τότε, ή άπο
κάλυψη πώς χωρίς λεφτά καi χωρίς κοινωνική βάση θά δυσ
κολευόμουνα στήν πνευματική μου fκφραση, στ' άλήθεια,
ήταν κάτι πάρα πολύ όδυνηρό, γιατί, ήταν δυστυχlός, πραγμα
τικό!

Mol) 'τυχε κ' ή θλιβερή περίσταση νά λυπήσω εναν τέτοιο
φίλο. Τώρα, κάπως τελευταία, θέλησε ν' άναλάβω τήν εκδοση
της " Βαβυλωνίας ". Δέν τό δέχτηκα γιά τέσσερις λόγους :
Πρlότον, δέ μ' εύχαριστοl)σε καθόλου νά συνθέσω τόν κατά
λογο τfΔν παράλληλων γεγονότων, πού θά 'μπαινε στήν άρχή,
καθώς τό συνηθίζουν ο! άξιόλογες καί πολύτιμες αύτές έχ
δόσεις. Δεύτερον, εlχα ήδη " έκδόσει " τό ίδιο έργο στή " Βα
σική Βιβλιοθήκη ". Τρίτον, δέ χώνευα καθόλου τό Βυζάντιο
γιά τήν !δέα το\) έργου, πού άντιστρατεύεται τό " Διάλογο , .
το\) Σολωμοl) καί, τέταρτον, εlχα νά κάνω κάτι άλλο κείνο τόν
καιρό. Mol) τήν άνταπόδωσε, λοιπόν, τήν άρνηση, δταν το\)
ζήτησα νά μοl) δώσει μιά φωτογραφία ένός χειρόγραφ•jυ τοϋ
μεγάλου Καταρτζή , πού τή θεωροl)σα άπαραί-rητη γιά τό Θεα
τρικό μας Μ ουσείο. Έχουμε μιά αίθουσα, πού προσπαθεί
ν' άναστήσει κάτι άπό τήν πρίν άπ' τό '21 έποχή το\) Διαφω
τισμοl). Μέ τίς προ\Jποθέσεις το\) Διαφωτισμοl) γεννήθη
κε τό Νέο 'Ελληνικό Θέατρο. 'Αλλά, άκόμα καί μέ τά ντο
κουμέντα, πού μπορεί νά βρεθοl)ν στήν 'Ελλάδα, ή γνώση τf\ς
έποχi'jς έκείνης μίiς εlναι θαμπή . Στήν ειδική αύτή αίθουσα
το\) Θεατρικο\) Μ ουσείου, fχει έκτεθεί δ,τι ήτανε δυνατό νίr
βρεθεί καi μιά κορνίζα μέ εν' άντίγραφο τf\ς γνωστής έπιστο
λi'\ς τοl) Κοραf\ γιά τόν " Ταρτοl)φο ". Ό Κοραf\ς, δπως εlναι
γνωστό, ή ταν ό ενας ήγέτης. Ό Δ. Καταρτζf\ς ό άλλος. Tol)
δεύτερου, τά " Εύρισκόμενα " τά 'χει έκδόσει ό Κ.Θ. Δημα
ρίiς. Ζήτησα λοιπόν μιά φωτογραφία ένός χειρόγραφου το\)
Καταρτζf\, γιά νά πλουτιστεί ή μοιραία φτωχή, αίθουσά μας.
Δέν εδωσε καμιά προσοχή στή θερμή παράκλησή μου καί μέ
λύπησε πολύ. Άν πειράξει κάποιος έμένα, τό ξεχνάω. Άν
πειράξει τό Θεατρικό Μουσείο, δέ μένω καθόλου άσυγκίνη
τος. Όταν π.χ. δημοσίεψε στό " 'Ελεύθερο Βi']μα " τήν 1φι-

τική του γιά τόν Α' τόμο τfjς " 'Ιστορίας " μου, έκανε λόγο
κυρίως γιά τό . . . Λάσκαρη. Δέν εΙπα τίποτα. Φαίνεται πώς δταν
κάπσιος μ' άδικήσει στην άποτίμησή του, άναζητό) την έξή
γηση στη μικρη άξία τfjς δικfjς μου έργασίας κι δχι στό " λά
θος ", τυχόν, τοi) κριτικοί) μου. Τί συμβαίνει λοιπόν; 'Υπάρ
χει κάποια άντίφαση στη συμπεριφορά του; - θά ρωτοi)σε
κάποιος; Δέ νομίζω. Ή τόσο αύθόρμητη συμπαράσταση, ή
τόσο άποτελεσματικη στην κηδεία τοi) πατέρα, ήταν πρός τό
φίλο τfjς φοιτητικfjς ζωfjς, τόν όμοϊδεάτη , τόν άδύναμο. Ή
άλλη, εΙναι ή συμπεριφορά ένός πατριάρχη - Ιiν καί τόσο
νέου - τfjς Λογοτεχνίας, πρός εναν πού άγωνίζεται, Ιiν δχι
στόν ίδιο στίβο, τουλάχιστον σέ παράλληλο καί, έπομένως,
εΙναι περιττές ο! τρυφερότητες. Ύστερα, δέ χρειάζεται δά καί
τόση λεπτεπίλεπτη συμπεριφορά σ' έναν πού καλλιεργεί ενα
ε{δος παρακατιανό, πού δέ βρfjκε τίποτ' άλλο νά τόν άπασχο
λήσει παρά τό 'Ελληνικό Θέατρο! Κάτι έχουμε πεί πιό πάνω
γι' αύτό τό θέμα. Αλλωστε, πολλές φορές, μοi) 'τυχε ν' άντι
κρύσω τήν άμεση καταφρόνεση φίλων μου άλλοτινa�ν, άπ'
τό Πανεπιστήμιο, γιά τήν ένασχόλησή μου μέ τούς " θεατρί
νους ". Άν κανένας φανταστεί πώς μιλάω ύπερβολικά t\ πα
ραπονεμένα, παρακαλa�, νά παραδεχθεί πώς δέν ύπάρχει κα
μιά ύπερβολή πουθενά.
•

Μέσα στού; λογοτεχνικούς κύκλους τfjς νεότητάς μου, Ιiν
καί δέ φαινότανε διαφορά πολιτικό)ν άντιλήψεων, ξεπρόβα
λε δμως κάτι κλειστό στίς όμάδες πού βάζανε τά λεφτά τους,
γιά νά βγεί ενα περιοδικό γιά νά τούς έκφράζει . Πρίν άπό
τό Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έβγαινε κάποιο πραγματικά,
ιcαλοη1πωμένο, λογοτεχνικό περιοδικό. Δέν ήξερα τότε, αύτό
πού μόλις σημείωσα, κ' έπειδη τό τύπωμά του, τό καλαίσθητο,
ήταν ενας πειρασμός, εlπα &να βράδυ στό Δημαρii ν� δημο
σιέψω κ' έγώ κάτι πού ε{χα ετοιμο καί τό έχτιμοi)σα. Δέν πfj
ρα ποτέ άπόκριση . 'Αργότερα, συλλογίστηκα πώς -θά θεωρή
θηκα " βέβηλος " καί " άναιδης " νομίζοντας πώς εΙχα . . .
ένδυμα γάμου γιά ένα τέτοιο λογοτεχνικό βfjμα! Θ' άπόρησε
ό φίλος μου, πό)ς έκανα τέτοια όνειροπόληση . Δέ μοi) 'φτανε
ή " Νέα 'Εστία ", πού δέν ήταν φύλλο άριστοκρατικό καί
φιλοξενοi)σε κι άλλους άντιπρόσωπους τοi) πνευματικοί)
δχλου σάν και μένα !
Τήν έρευνα τήν άρχισα δεκαεφτά χρονa� - λίγο πρίν τελειώσω
τό Γυμνάσιο. 'Ακόμα ;cαί τώρα χρησιμοποιa� κάτι άπ' τίς
σημειώσεις έκείνες. Ή έρευνα δμως ήταν, άκόμα άμέθοδη,
κι δχι τόσο άποδοτική κ' εύχάριστη . Εύχάριστη γίνεται ή
δουλειά δταν κανένας ξέρει τί κάνε ι . Τότε, καλά καλά δέν ήξε
ρα οϋτε κάν τ' δνομα τοi) Λάσκαρη . Οϋτε, βέβαια . s{χα δια
βάσει τ' άρθρα του - ή " 'Ιστορία " του Ι'.έν ε{χε τυπωθεί.
'Εκτός άπό τή λύπη μου γιά τίς παραστό.σεις πού σβήνανε
άδικα, μετά τό τέλος τους - καθώς, ήδη , τό 'χω πεί - μέ τρά
βηξε θετικά πρός την έρευνα καί τό έξfjς, πού μ' όδήγησε νά
καταλάβω ποιό; ήταν ό πόθος μου. Όταν πήγαινα στόν Κινη
ματογράφο, αiχμαλώτιζαν την προσοχή μου, περισσότερο
κι άπ' την ταινία, ο[ τίτλοι πού " πέφτουν " πρίν. Γιά μένα,
άποτελοi)σαν πραγματικη άπόλαυση . Ήταν μιά άποκάλυψη
γιά τό δρόμο πού θά 'πρεπε ν' άκολουθήσω στήν έρευνά μου.
Νά μάθω καθετί σχετικό μέ τούς άνθρώπους τοi) Θεάτρου καί
νά τούς γλιτώσω άπό τή λήθη , σύμφωνα μέ τήν έπιθυμία καί
τή θλίψη τa�ν πρώτων ήμερό)ν τfjς ζωfjς μου.
Όμως, τό καλοκαίρι πού τέλειωσα τό Γυμνάσιο, τfjς άπίστη
σα κιόλας τfjς έρευνας! Μέ παρέσυραν λίγο χαρτί, ο[ σχο
λιασμένες έκδόσεις δυό τραγωδιό)ν (τοi) " Προμηθέα Δεσμώ
τη " καί τοi) " 'Ιππόλυτου "), κ' ενα τραπεζάκι στήν άθλια
αύλή τοi) σπιτιοi) μου, κάτω άπό μιά κληματαριά. Τίς μετά
φρασα καί τίς δυό! Τά σχόλια ήταν τοi) Μ ιστριώτ η . Εϋκολα
καταλαβαίνει κανένας τί σόι μεταφράσεις θά 'ταν αύτές!
Όταν έτοίμασα, στά γρήγορα, τό καθαρό τους άντίγραφο, πρίν
τίς ξαναδιαβάσω, τίς έσκισα! Εύτυχό)ς, κατάλαβα μέ τό πρό)το
πώς δέ μπορεί νά παίζει κανένας καί πώς, Ιiν ε{χα τότε πιστέ
ψει πώς ήμουνα παιδi θαi)μα, θ' άπόφευγα, ώς εύνοούμενος
τό)ν θεa�ν, κάθε κόπο καί σήμερα! Δέ θά μ' ε{χε βοηθό του
κανένας καί θά μέ καταβασανίζανε τά πικρά αiσθήματα τοi)
" άδικημένου " καί τοi) άποτυχημένου. Έσκισα, λοιπόν, τiς
μεταφράσεις πού ύπαινίχθηκα, κ' ή έρευνα δέν άπόχτησε πι
στότερο δουλευτή ! Γιά χάρη της άρνήθηκα " τά πάντα ",
πού λένε.
ΕΙχα γνωρίσει μιά χορεύτρια τfjς 'Επιθεώρησης . Ήταν σά

μίσχος, γεννημένη γιά νά γίνει άντικείμενο θαυμασμοί) κι
άλλων πολλa�ν - μέ τή δική μου καλαισθησία ώς πρός τόν
έρωτα. Τό διάστημα άνάμεσα άπογευματινfjς καί βραδινfjς
παράστασης, η τό δειλινό πρiν άπό τiς μονές, ήταν ή &ρα
μας. Moi) 'τυχε κάποτε νά συναντήσω μιά παλιά κ' έξαιρετικά
σπουδαία περιγραφή γιά τά παριλίσσια θέατρα, γεμάτη άπό
λαχταριστές, άπροσδόκητες πληροφορίες. Δέν πfjγα στό
ραντεβού! Πολλή &ρα άργότερα, ένό) περιδιάβαζα ρεμβαστι
κά, γοητευμένος άπό την καινούρια γνώση πού 'χα άποχτή
σει , θυμήθηκα ξαφνικά, τή χαριτωμένη κοπέλα! Ταράχτηκα
κ' έτρεξα νά τη συναντήσω. ΕΙχε, γιά τήν &ρα, την άφέλεια
νά μέ περιμένει . Τό βράδυ πέρασε ύποφεpτά, Όμως, την άπό
φασή της την ε{χε πάρει . Μέσα στη βδομάδα πού άκολούθη
σε, άλλο θέμα, έξίσου καινούριο καί γοητευτικό, μέ πίεσε
ν' άργήσω άλλες δυό φορές. Στη δεύτερη άργοπορία μοi) μί
λησε άγρια - καί μέ τό δίκιο της. Στήν τρίτη , δέν τήν ξανά
δα. 'Από δai καί πέρα φρόντιζα νά 'μαι περισσότερο προσεχτι
κός και νά ρυθμίζω τίς συναντήσεις μ' άλλα πρόσωπα έτσι,
πού νά μή συμπίπτουν μέ τή φοίτησή μου στίς Βιβλιοθfjκες.
'Αλλά κι αύτό δέ μοi) 'φερε τήν . . . αίωνιότητα στίς αiσθημα
τολογίες. Τότε - καί άρκετά ϋστερα - πίστευα πώς, δταν
γνώριζε κανένας μιά κοπέλα θά 'τανε φυσικό νά όδοιπορήσει
μαζί της &ς τό τέλος τfjς ζωfjς του! Τί βασική πλάνη!
'Ωστόσο, ή έρευνα, έρευνα ! Έκανα πάρα πολύ σπάνια έμφα
νίσεις κι δταν άρχισα νά δημοσιεύω, ϋστερ' άπό μιά σιωπηλή
έργασία είκοσι χρόνων, μποροi)σα κάπως ν' άνταποκριθό) στή
ζήτηση μέ βάση τό συγκεντρωμένο ύλικό. Καί τότε, πάλι ,
.
πρόσεχα. Δυό τρία μεγαλούτσικα άρθρα στή " Νέα 'Εστία ,
καί μερικά, έπίκαιρα, μικρά σημειώματα. Όχι βιάση !
ιι�

Δέν παρουσιάστηκε εύκαιρία σέ προηγούμενα σημεία τfjς
διήγησης, νά σiiς θυμίcrω πώς ή έφηβική μου ήλικία ε[χε
κι άλλη μιά δυστυχία - τή βραδυγλωσσία. Πa�ς θά τό πί
στευε, σήμερα, κανείς! Γιά νά έπιχειρήσω νά προφέρω τήν
άρχή μιiiς φράσης, χρειαζόμουν πολλή &ρα, πολλές προσπά
θειες κ' ύπfjρχε πάντοτε ό κίνδυνος τοi) πνιγμοί)! Τά παιδιά
δέ μέ θέλανε στό παιχνίδι. ΖοQσα μόνος μου, άκοι νώνητος καί
δυστυχισμένος. Τήν κρίσιμη, προφανa�ς, χρονιά πού βρισκό
μουν στήν τελευταία τάξη τοi) Γυμνασίου, εΙδα τή Μαρίκα
Κοτοπούλη νά παίζει τό " Σάν τά φύλλα ". Μέ συγκλόνισε ή
όμιλία της! Τήν άκουγα χωρίς άνάσα, στό όπερa�ο τοi) θεάτρου
της, στήν 'Ομόνοια. Ήτανε θαi)μα! Καί τότε, δταν έφευγα,
σάν άπελευθερωμένος, άφησα νά μέ κυριέψει μιά δυνατή έπι
θυμία: Νά 'ρθει μιά μέρα, νά γινόμουν άξιος νά μιλήσω σάν
κ' 'Εκείνη ! Παράδοξη έπιθυμία, καί δχι εύσεβής, καί μάλιστα
γιά ενα βραδύγλωσσο ! Δέν ήταν, δμως τίποτα άπ' δλ' αύτά.
Ήταν μιά κραυγή έσωτερική γιά τήν άνύψωση μιiiς ζωfjς
πρός τό καλύτερο, μιά εύχή πρός κάποιες δυνάμεις τfjς φύσης
νά βοηθήσουν καί, σιγά σιγά, πάντοτε μέ τήν άνάμνηση τfjς
Μαρίκας, ο! συσπάσεις γύρω άπό τ ή φωνητική χώρα πάψανε,
ή γλώσσα λύθηκε κ' έμενε άδέσμευτη νά λειτουργεί καί νά
ύπακούει στά δσα, τυχόν, θά 'θελα νά πό)! Ήτανε σά μιά θε
ραπεία, άγνωστη καί εiδική, πού μοi) χάρισε τή δυνατότητα νά
γίνω καί λειτουργός τfjς Μέcrης Παιδείας! Τό 'χα στό νου
μου, άλλά δέ θά μποροi)σα ποτέ νά τό πετύχω χωρίς φωνή άψε
γάδιαστη. Γι' αύτό δόθηκα με φανατισμό νά κάνω . . . διαλέ
ξεις! Τίς άρχισα παιδί άκόμα, μπροστά σέ λίγους φίλους καί
συνομήλικους πού μαζεύονταν στό σπίτι τοi) φίλτατου Γιάν
νη Άναγνωσταρii. Οί διαλέξεις πού 'δωσα στή ζωή μου, οί
δχι καί λίγες σ' αίθουσες, στό Ραδιόφωνο, στην Τηλεόραση,
σέ γιορτασμούς θιάσων - γιά μένα, δέν εΙχαν μόνο σκοπό
ν' άνακοινώνω αύτά πού 'χα νά πό) στούς άκροατές μου. Moi)
δίνανε τή δυνατότητα νά σαλπίσω τη νίκη μου πάνω στίς
δυσχέρειες τfjς φύσης πού, τέλος, ύποχώρησε καί μ' lίφησε
νά 'χω ενα τόσο σημαντικό έξοπλισμό γιά τόν άγώνα τfjς
ζωfjς.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
Σ τ ό έ π ό μ ε ν ο : Πa�ς καταδικάστηκε τελεσίδικα ό Β'
τόμος τfjς " 'Ιστορίας " μου. - Δεσμοί μέ τη θεατρική Θεσσα
λονίκη.- Λίνος Πολίτης, Γ. Θεοτοκiiς, Σωκράτης Καραντι
νός, 'Αλίκη, Κώστας Μουσούρης, Άγγελος Τερζάκης. Πa�ς άπόφυγαν και νά μέ . . . συστήσουν στό διάσημο Ιστο
ρικό τοi) Θεάτρου Άλλαρντάις Νίκολ! 'Αλλά, ή έκ βαθέων
έκμυστήρευση τfjς ζωfjς τοi) Γιάννη Σιδέρη τελειώνει . . .
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Μιa πολύπλευρη θεώρηση
Τό " Θέατρο ", θέλοντας νa βρεθεί τι και γιατι
δέν πάει καλa μέ τa Κρατικa καλλιτεχνικά μας
ίδρύματα, άκούει κι aλλeς φωνές. Ό Νίκος 1.
Συνοδινός, σέ μιa μελέτη του, τοποθετεί τa θέ
ματα και διερευνά τa προβλήματα μέ γνώση κι
άντικειμενικότητα. Δέν εlναι θεωρητικός. "Άνθρω
πος τής πράξης, l1χει δουλέψει δημιουργικά, πολλa
χρόνια, γιa τa περισσότερα άπ' αvτa τa ίδρύματα.
'Αρχίζει τήν l1ρευνά του άπό τις κρατικές 'Ορ
χήστρες και θa προχωρήσει στή Λυρική, τό 'Εθνι
κό, τό Κ. Θ.Β.Ε., τή Ραδιοφωνlα και Τηλεόραση.
'Οπωσδήποτε, βάζει μιa βάση γιa ύπεύθυνη θεώ
ρηση τών προβλημάτων. Φυσικά, κάθε καλόπι
στος και δημιουργικός άντίλογος εlναι εvπρόσδεκτος.
Ή έφαρμογή το() θεσμοΟ τ&ν Νομικ&ν Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) άπέβλεψε στή δημιουργία είδικ&ν φορέων
πού, χάρη σέ προνομιοΟχες νομοθετικές, οίκονομικές, ήθικές
καί άλλες ρυθμίσεις καί παροχές, θά έπεδίωκαν έκείνο πού τά
τακτικά μέσα καί οι άλλοι πάγιοι τρόποι λειτουργίας καί
άναπτύξεως το() Κράτους καί τής Κοινωνίας δέν μποροΟσαν
νά έξασφαλίσουν. Σ' αύτούς τούς 'Οργανισμούς καi τά 'Ιδρύ
ματα, κι άνάμεσά τους ο! Καλλιτεχνικοί 'Οργανισμοί Άθη
ν(ί)ν καi Θεσσαλονίκης (Κρατικές 'Ορχήστρες, Κρατικά
Θέατρα, Ε.Λ.Σ. , Ε.Ρ.Τ. κ.λ.π.) άνατέθηκε νά καλλιεργήσουν
καi ν' άναπτύξουν τiς ε!δικές τάσεις στούς διάφορους τομείς
ι'όστε, προπαιδεύοντας άτομα καi σύνολα στό ύψηλό μέτρο
έπιδιώξεων καi άναζητήσεων το() Κράτους, δημιουργώντας
τiς άναγκαίες τεχνικές προΟποθέσεις καi προετοιμάζοντας
τήν όμαλή καλλιέργεια τ&ν συνειδήσεων, νά έξασφαλισθεί,
κάποτε, ή εύρύτερη , ή καθολική προαγωγή τοο ΠολιτισμοΟ
μας.

Έτσι γίνεται σαφές δτι ή ί\παρξη τ&ν διαφόρων Καλλιτεχνι
κ(ί)ν ' Ιδρυμάτων η Όργανισμ(ί)ν (Ν.Π.Δ.Δ.) στή χώρα μας δι
καιολογείται μόνο Ιiν τό tργο τους μπορεί νά θεραπεύει ύπάρ
χουσες άνάγκες καί καταστάσεις καi νά προετοιμάζει τiς
λύσεις έκείνες πού κρίθηκαν άπαραίτητες γιά τή μελλοντική
όμαλή άνέλιξη καi λειτουργία το() τόπου μας.
Ή άποψη αύτή δέν φαίνεται νά δέχεται άλλου είδους έρμη

νείες. Πουθενά στόν κόσμο, δέν διαπιστώθηκε ή ίδρυση,
ή σύσταση προνομιούχων Όργανισμ(ί)ν η 'Ιδρυμάτων, μέ
tργο πού θά μποροΟσε νά πραγματοποιήσει καi ή Ιδιωτική
πρωτοβουλία καi μάλιστα μέ πολύ λιγότερες οίκονομικές η
άλλες διακρίσεις καi παροχές.
Κάτω άπ' αύτές τiς θέσεις προβάλλει αύτόματα καί έπιτακτικά
ή άνάγκη νά έπανεξετασθεί ή χρησιμότητα ύπάρξεως τ&ν
Καλλιτεχνικ&ν μας ' Ιδρυμάτων. Καί τοΟτο γιατί, έπί δεκαετίες
τώρα, τόσο ή " άπόδοση " τ&ν 'Ιδρυμάτων αύτ&ν ε{ναι θέμα
εντονα άντιλεγόμενο, δσο καί γιατί, κρίνοντας τήν άπόδοση
τ&ν 'Ιδρυμάτων, αύτόματα κρίνεται καί ή άπόδοση τ&ν Διοι
κήσεών τους. Φυσικό λοιπόν ε{ναι νά διαγράφεται ή άκόλουθη
σκέψη : Μ ήπως δέν φταίνε οί\τε τά 'Ιδρύματα, πού άποδίδουν
μόνο δσα άποδίδουν,οϋτε οι Διοικήσεις τους,άλλά τά αίτια τής
" κακοδαιμονίας " τους βρίσκονται είτε στήν άντιδεοντολο-
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γική περιγραφή τ(ί)ν σκοπ(ί)ν, πού πρέπει νά ύπηρετοΟν τά
ιδρύματα αύτά, είτε στiς μεταβολές τ(ί)ν άντιλήψεων καί τ(i')ν
άναζητήσεων άλλά καί τής δομής καί όργανώσεως τής σημε
ρινf'\ς Κοινωνίας μας μέ άποτέλεσμα νά tχουν ξεπερασθεί
οι άνάγκες πού τά ιδρύματα αύτά, πρίν άπό δεκαετίες, κλήθη
καν νά θεραπεύσουν.
Γιατί, Ιiν οί άνάγκες πού προδιέγραψαν τό άπαραίτητο τf'\ς
συστάσεως ένός είδικοΟ {δρύματος έξακολουθοΟν νά ύπάρ
χουν καi Ιiν ο{ σκοποί πού καθορίζουν τό βασικό νόημα τ&ν
έπιδιώξεών του, βρίσκονται καί αύτοi σέ σωστή σχέση μέ
τiς σημερινές iΊ κα i. μέ τiς προβλεπόμενες μεσο-μακροπρό
θεσμες άνάγκες τής Κοινωνίας μας τότε, καi Ιiν άκόμα δε
χθοΟμε τiς άγαθές προθέσεις τ(ί)ν ύπευθύνων στή διοίκηση κάθε
{δρύματος, δέν μένει παρά νά καταλήξουμε στό συμπέρασμα
πώς ο{ σκοποί πού πρέπει νά ύπηρετοΟν τά Ιδρύματα παρανοή
θηκαν.
Έτσι, άπό τήν παρανόηση αύτή, τελικά φαλκιδεύτηκε τό
ίδρυμα μέ άποτέλεσμα τή φαλκίδευση καi το() tργου πού θά
επρεπε νά άποδώσει .
Κάτι, λοιπόν, άπ' δλ' αύτά συμβαίνει : Είτε ξεπεράστηκαν οί
λόγοι ύπάρξεως τ&ν {δρυμάτων, είτε άστόχησαν οι διοική
σεις στό σωστό καθορισμό το() tργου τους, είτε άδικα γκρι
νιάζει καi άμφιβάλλει ή Κοινή Γνώμη .
Οί\τε δεχόμαστε τά λεγόμενα πώς τά πολιτιστικά αύτά {δρύ
ματα, άντi νά άποτελοΟν τiς προχωρημένες θέσεις μιίiς κινή
σεως έντεταγμένης σ' ενα εύρύτερο καi καλά μελετημένο,
στρατηγικά, σχέδιο τής Πολιτείας, γιά τήν κατάκτηση συγ
κεκριμένων, έθνικf'jς σημασίας, στόχων, είτε χρησιμοποιή
θηκαν γιά τήν Ικανοποίηση έπαγγελματικ(ί)ν καί κοσμικ(ί)ν
φιλοδοξι(ί)ν " ήμετέρων " καi . . . άντιπολιτευομένων, είτε
πώς ο{ διάφοροι τομείς τής κοινωνικής μας ζωής, μεταξύ τ&ν
όποίων καi ό πολιτιστικός, άποτελοΟν " φέουδα " διαφόρων
παραγόντων κ' ετσι δχι τό Κράτος άλλά ol . . φεουδάρχες
αύτοi καθορίζουν τή διάρθρωση, τό πρόγραμμα καi τήν
έξέλιξη καί άνάπτυξη καi τ(ί)ν Ιδρυμάτων. Γι' αύτό λένε καi
δτι τά ιδρύματα ξεφεύγουν τ&ν έθνικ&ν τους διαστάσεων,
φαλκιδεύονται καί φαλκιδεύουν, άποπροσανατολίζονται καi
άποπροσανατολίζουν άφοΟ τά μεγέθη τους, σέ κάθε περί
πτωση, δέν μπορεί παρά νά ε{ναι άνάλογα μέ tά μεγέθη τlίΊν
" ήμετέρων " iΊ τήν μικρότητα τής συναλλαγής καi τό άντι
κοινωνικό τής φεουδαρχίας.
.

Ό,τι άπ' δλα καi /iν συμβαίνει ε{ναι άνάγκη νά ξεκαθαριστο()ν
τά πράγματα μιίiς καί καθένας άπό τούς Καλλιτεχνικούς
'Οργανισμούς μας στήν 'Αθήνα πλησιάζει τόν μισό α!ώνα
λειτουργίας καi στή Βόρεια 'Ελλάδα ξεπέρασε τiς δυό δεκα
ετίες. Καί ή χρονική αύτή διάρκεια εΙναι άρκετή σάν περίο
δος μελέτης το() εργου τ&ν ιδρυμάτων ι'όστε νά πάρουμε τiς
όριστικότερες άποφάσεις γιά τό μέλλον τους. Γιατί, πέρα
άπ' δποια διάθεση κριτικής πρός δσους διοίκησαν η διοικοΟν
τά ιδρύματα αύτά, σημασία δέν εχουν ο{ προθέσεις τους
άλλά τό άποτέλεσμα, τό εργο δηλαδή πού θά καταξιώσει τήν
ίlπαρξη τ(]Jν όργανισμ&ν καi συνεπ&ς τήν άνάγκη συνεχίσεως
τής λειτουργίας τους καi θά δικαιώσει τούς κόπους καi μό
χθους δλων έκείνων πού άνέλαβαν τή βαριά εύθύνη διοική
σεως τ(ί)ν ιδρυμάτων αύτ&ν.
Όσα γράφονται , μοναδικό σκοπό εχουν μήπως μέ τόν διάλογο
βρεθεί ενα νέο καi άσφαλέστερο συμπέρασμα πού θά βοηθοΟσι:
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στό ξεκαθάρισμα τοΟ τί ε{ναι καί τοΟ τί πρέπει νά προσφέρουν
τά ίδρύματα αύτά.
Έτσι , ή Κοινή Γνώμη άλλά καί ή Διοίκηση τοΟ Κράτους,
ξεκαθαρίζοντας τίς άπόψεις τους καί διαμορφώνοντας συγ
κεκριμένη θέση γιά τό τ( πρέπει νά περιμένουν άπό τό έργο
καί τήν άπόδοση τών ίδρυμάτων, άντi νά στέκονται μέ άμφι
βολίες καi συμβιβασμούς άπέναντι στό άποτέλεσμά τους,
νά τά βοηθήσουν πιό θετικά, ήθικά καί ύλικά, καi τά ίδρύ
ματα καi οί διοικήσεις τους, βγα(νοντας άπό τό αίσθημα
τfjς μειονεξίας, νά προχωρήσουν μέ περισσότερη έμπιστο
σύνη καi μεγαλύτερη σταθερότητα στήν έπιτέλεση τοΟ κοινω
νικοΟ λειτουργήματός τους.
Παρά τή μεγάλη σημασία τοΟ θέματος ίσως θά μποροΟσε
κανεiς νά συνεχίσει παραβλέποντας τά πράγματα άφοΟ,
άνεξάρτητα άπό τήν έξυπηρέτηση iΊ δχι τι'όν κυρίων σκοπι'όν
τους, τά Ιδρύματα αύτά, έστω καi σάν " χρηματοδοτούμενες
άπό τό Κράτος έπιχειρήσεις ", προσφέρουν έρ.Υασία σέ μερι
κές έκατοντάδες καλλιτεχνι'όν καί ύπαλλήλων. 'Αλλά μιά
τέτοια τοποθέτηση δχι μόνο θ'. άποτελοΟσε ύβρι γιά τά ίδρύ
ματα καί τήν έργασία τών καλλιτεχνι'όν, άλλά θά έδινε καί
ένα " συγχωροχάρτι " στίς διοικήσεις γιά τό μέχρι τώρα
έργο τους πού, άσφαλι'ός, δέν θά πρέπει νά τό δέχονται .
'Υπάρχει δμως καί μιά άλλη πλευρά τοΟ θέματος πού κι
αύτή δέν έπιδέχεται συμβιβασμούς καί τή συνέχιση νόθων
καταστάσεων καί πού κι αύτή ε{ναι άποτέλεσμα τfjς μέχρι
σήμερα στάσεως καί συμπεριφορiiς τι'όν ίδρυμάτων αύτών
άπέναντ ι στό άντικείμενό τους : Πρόκειται γιά τή δημιουρ
γία σφαλερlόν έντυπώσεων σχετικά μέ τή σημασία, άξία καί
άποτελεσματικότητα τι'όν Καλών Τεχνι'όν, σέ ό,τι άφορίί. τήν
άγαθή έπίδρασή τους στή δημιουργία καλύτερης " ποιότη
τας " ζωfjς. Καi ή δημιουργία άναλόγων σφαλερών έντυπώ
σεων δέν άποπροσανατολίζει μόνο τήν Κοινή Γνώμη, σχε
τικά μέ τήν άξία τών Καλών Τεχνι'όν, άλλά καλλιεργεί καi τήν
άνάπτυξη νοσογόνων τάσεων πού μεσο-μα�ροπρόθεσμα θά
προκαλέσουν - αν δέν προκαλοον ijδη - βαρύτατους καί
βαθύτατους τραυματισμούς στό κοινωνικό σύνολο καi Ιδιαί
τερα στούς νέους, δηλαδή στό μέλλον τοΟ τόπου. Κι αύτό
γιατί εΙναι φυσικό, ή δημιουργία ένός εlδικοΟ φορέα άπό τήν
Πολιτεία νά δίνει έλπίδες δχι μόνο σ' όσους έπαγγελματικά
ένδιαφέρονται άλλά καί σ' όλόκληρο τό Λαό, ώστε δίκαια νά
περιμένουν τά θετικά άποτελέσματα. Ποιό όμως ε{ναι τό ά
ποτέλεσμα όταν έπί δεκαετίες τό μόνο πού άπέμεινε στή συ
νείδηση τοΟ Λαοϋ άπό τή δράση τlόν Ιδρυμάτων μας, ε{ναι
περισσότερο οί συζητήσεις, άντεγκλήσεις, διαμαρτυρίες,
βίαιες μεταβολές διοικήσεων, καταγγελίες σκανδάλων κ.δ..
παρά τό καλλιτεχνικό έργο πού πρόσφεραν;
Ό Λαό;, πού άδιαμαρτύρητα, πληρώνει τίς δαπάνες, δέν ξέ

ρει . Βλέπει, άκούει κι άνάλο"(α διαμορφώνει συνείδηση. Ό
πως καί νά έχουν τά πράγματα, τό ψυχολογικό άποτέλεσμα ε{
ναι δυσμενές. Κι αύτό ε{ναι πολύ σημαντικό γιά τήν πάρα πέ
ρα πορεία καί άνάπτυξη τfjς άποστολfjς τlόν Ιδρυμάτων άλλά
καί τοΟ τομέα όλόκληρου. Ποιός, λοιπόν, ε{ναι ό προορισμός,
ό σκοπός, ή όργάνωση καί τά συμπεράσματα άπό τήν μέχρι
τώρα λειτουργία τών Ιδρυμάτων αύτών, σέ κάθε τομέα;

Ι.- ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛ ΟΝΙΚΗΣ
Σήμερα λειτουργοϋν στή χώρα μας δυό Κρατικές Συμφωνικές
Όρχfjστρες. Ή πρώτη, στήν 'Αθήνα, (πρώην Συμφωνική 'Ορ
χήστρα τοΟ " 'Ωδείου 'Αθηνών "), Ιδρύθηκε μέ τό Ν.Δ. 20 1 0 /
Ι J - 1 2 Δεκεμβρίου 1 942 /Φ.Ε.Κ. Α' 3 1 8 καί ή δεύτερη (πρώην
Συμφωνική 'Ορχήστρα τοΟ 'Ωδείου Θεσσαλονίκης) Ιδρύθηκε
μέ τό Ν.Δ. 4590 / 1 0 Νοεμβρίου 1 966/Φ.Ε.Κ. Α' 238.
Όπως καί γιά τήν κρατικοποίηση τών δυό πρώην i δ ι ω τ ι
κ ώ ν 'Ορχηστρών λειτούργησαν τά ίδια κριτήρια καί διατά
ξεις, έτσι καί ol " σκοποί " τους ε{ναι καί αύτοί, έπί λέξει,
όμοιοι : " Τήν διά συναυλιών όρχήστρας (συμφωνικfjς μου
σικfjς), μουσικfjς δωματίου, ρεσιτι'ιλ κ.λ.π. διάδοσιν καί άνά
πτυξιν τfjς μουσικfjς Τέχνης έν γένει καί τήν προαγωγήν τfjς
έλληνικfjς μουσικfjς δημιουργίας καί Τέχνης ".
Κ.αί οί δυό " Κρατικές " Όρχfjσiρες κατά τό ένα τμήμα τους

ε{ναι . . . Κρατικές, ένι'ό κατά τό ύπόλοιπο ε{ναι . . . Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). Δηλαδή, χάρη στους
νόμους, κρατικοποιήθηκαν (έγιναν δημόσιοι όπάλληλοι) ο{
μουσικοί καi τό δίοικητικό προσωπικό τους, ένώ μέ τούς ί
διους νόμους Ιδρύονταν τά Ε.Τ.Ο.Σ. (Εtδικά Ταμεία 'Οργα
νώσεως Συναυλιών) μέ σκοπό " τήν διαχείρηση τών ο!κονομι
κι'όν καί τfjς περιουσίας τους " .
Έτσι, άπό τήν ίδια " μάνα ", τόν ίδιο νόμο, γεννήθηκε μιά
δίμορφη άντιφατική κατάσταση που εΙναι καί ή αtτία δλων
όσων συμβαίνουν άπό τότε.
Τά Ε.Τ.Ο.Σ. , σάν Ν.Π.Δ. Δ . , διοικοΟνται άπό Διοικητικά Συμ
βούλια πού διορίζονται άπό τό προϊστάμενο Ύπουργείο
(σήμερα, τό 'Υπουργείο ΠολιτισμοΟ καί 'Επιστημών), άλλά
δέν έχουν καμιά δ.λλη άρμοδιότητα άπό τό νά ν ο μ ι μ ο
π ο ι ο Ο Υ τίς διάφορες δαπάνες τι'όν 'Ορχηστρών άφοΟ, σύμ
φωνα μέ τό νόμο, ή διοίκηση τής Κ.Ο.Α. καί τfjς Κ.Ο.Θ. ά
σκείται μόνο άπό τόν Γενικό Διευθυντή τους.
Στά πρώτα χρόνια, γιά τήν καλλιτεχνική διοίκηση τι'όν Κρα
τικι'όν 'Ορχηστρών, ύπεύθυνη ήταν ή " Καλλιτεχνική 'Επι
τροπή " πού τήν άποτελοΟσαν ό Γενικός Διευθυντής, ο{ μό
νιμοι 'Αρχιμουσικοί καί ένας άπό τά δυό πρώτα βιολιά τής
'Ορχή στρας. Σήμερα, στήν 'Αθήνα τουλάχιστον, λειτουργεί
μιά " Συμβουλευτική 'Επιτροπή " άπό έπτά μουσικους τfjς
'Ορχήστρας.
Τό ίδιο, στά πρι'ότα χρόνια, άπαγορεύονταv άπό τό νόμο σ'
όλα τά μέλη τοΟ ΚαλλιτεχνικοΟ ΠροσωπικοΟ (τfjς Κ.Ο.Α.)
" νά μετέχουν, έστω καί έκτάκτως, εlς δ.λλας πάσης φύσεως
όρχήστρας άποσκοπούσας εlς έκτέλεσιν συναυλιών σ υ μ φ ω
ν ι κ ο Ο fι μ ε λ ο δ ρ α μ α τ ι κ ο Ο περιεχομένου ". Δηλαδή,
άπαγορεύονταν ή συμμετοχή τους στίς Όρχfjστρες Ε.Λ.Σ.
καί Ε.Ρ.Τ. άφοΟ μόνο αύτές ο{ όρχfjστρες παρουσίαζαν προ
γράμματα συμφωνικοΟ fι μελοδραματικοΟ περιεχομένου. 'Εν
τούτοις, μέ . . . άδεια τοΟ Γ. ΔιευθυντοΟ τfjς Κρατικfjς 'Ορχή
στρας, ύστερα καί άπό . . . . σύμφωνη γνώμη τοΟ Δ.Α.Σ. Μ .
f ι τοΟ 'Υπουργείου, ή συμμετοχή σ' αύτές τίς Όρχfjστρες
ήταν δυνατή.
·

Καί δταν άργότερα άπαγορεύτηκε μέ νόμο στους δημοσίους
όπαλλήλους νά έχουν καί δεύτερη θέση (έργασία), έπειδή
όπfjρχε κίνδυνος νά σταματήσουν όλες ol δ.λλες όρχfjστρες
(Ε.Ρ.Τ., Ε.Λ.Σ., θεάτρων κ.λ.π.), μέ ε!δική διάταξη έξαιρέ
θηκαν ol μουσικοί τών Κρατικών 'Ορχηστρών καί, εlδικά
γι' αύτούς, ίσχυσε ή διθεσία.
Μέ τόν ίδρυτικό νόμο συγκροτήσεως τfjς Κ.Ο.Α. (ή Κ.Ο.Θ.
συγκροτήθηκε 25 χρόνια μετά), γιά νά ύπάρξει μιά . . . Ισορ
ροπία άνάμεσα στίς δραστηριότητες καί έπιδιώξεις όλων τι'όν
μουσικι'όν ίδρυμάτων (Κ.Ο.Α., Ε.Λ.Σ., Ραδιοφωνία κ.λ.π.)
δημιουργήθηκε καί τό " Διοικητικόν 'Ανώτατον Συμβούλιον
Μουσικής " (Δ.Α.Σ.Μ.) στό όποίο μετείχαν άντιπροσωπευ
τικά όλες ol . . . τάσεις τfjς μουσικfjς ζωfjς τοΟ τόπου καi έκεί
ρυθμίζονταν όλα τά σχετικά μέ τήν . . . εύρυθμη λειτουργία
τών διαφόρων μουσικ&ν Ιδρυμάτων μας, θέματα . 'Αργότερα,
στή θέση τοΟ Δ.Λ.Σ. Μ . , Ιδρύθηκε τό " Γνωμοδοτικόν 'Ανώτα
τον Συμβούλιον Μουσικfjς " (Γ.Α.Σ . Μ . ) που ε{χε άνάλογες
μέ τοΟ Δ . Α.Σ. Μ . άρμοδιότητες.
Πρέπει νά σημειωθεί ότι στό Δ.Α.Σ. Μ . fι στό Γ.Λ.Σ . Μ . πα
ραπέμπονταν κάθε μουσικός - δημόσιος ύπάλληλος - τfjς
Κ.0.Α. γιά έλεγχο τfjς συμπεριφορiiς του iΊ δ.δεια fι προαγωγη
κ.λ.π. γιατί τά Ε.Τ.Ο.Σ., σάν Ν . Π.Δ.Δ . , ύποδεέστερα τοΟ Κρά
τους, δέν μποροΟσαν νά . . . δικάσουν ύποθέσεις δημοσίων
ύπαλλήλων. Σήμερα δέν λειτουργεί οilτε Δ.Α.Σ . Μ . ούτε Γ.Α.
Σ . Μ . Τά διάφορα θέματα τά ρυθμίζει άρμόδιο ύπηρεσιακό
συμβούλιο, σύμφωνα μέ τίς εiσηγήσεις τοΟ ΓενικοΟ ΔιευθυντοΟ
κάθε 'Ορχήστρας. Έτσι, σύμφωνα μέ τά γενικά στοιχεία πού
άναφέρθηκαν, ή διάρθρωση κα ί λειτουργία τών Κρατικι'όν μας
'Ορχηστρών εΙναι ή άκόλουθη :
1 . Έχουμε Ν . Π.Δ.Δ. (τά Ε.Τ.Ο.Σ.) πού δέν διοικοΟν, άλλά νο
μιμοποιοΟν την κίνηση τών ο!κονομικών στοιχείων.
2. 'Υπάρχει ό Γενικός Διευθυντής πού " έστω καί αν συμβου
λεύεται " τά διάφορα Διοικητικά Συμβούλια (Ε.Τ.Ο.Σ.) καί
τίς 'Επιτροπές, οι νόμοι τοΟ δίνουν τό δικαίωμα ν' άποφασί
ζει μόνος του σ' όλα τά θέματα. Πάνω iΊ παράλληλα μέ τόν

Γενικό Διευθυντή δέν ύπάρχει κανένας άλλος όπηρεσιακός
φορέας, έκτός άπό τόν " καθ' ϋλην " 'Υπουργό iΊ τόν Πρω
θυπουργό.
Μ' αύτό τόν τρόπο καi τό προσωπικό τίί'>ν Όρχηστρίί'>ν, καλ
λιτεχνικό καi διοικητικό, εττε τό έξομοιωμένο " κατά πάντα
πρός τούς δημοσίους ύπαλλήλους " εττε τό άπασχολούμενο
μέ συμβάσεις iδιωτικοϋ δικαίου iΊ έκτάκτως, ύπάγεται , έλέγ
χεται καί ρυθμίζει τίς σχέσεις του μέ τό Ν . Π.Δ.Δ. iΊ τό Κρά
τος μόνο μέ καί άπό τόν Γενικό Διευθυντή, άφοϋ οϋτε 'Υπηρε
σία Διοι κητ ικοϋ ύπάρχει .
Ό Γενικός Διευθυντής θ' άποφασίσει καί τά προγράμματα
τίί'>ν συναυλιίί'>ν καί τίς μετακλi1σεις ξένων άρχιμουσικίί'>ν iΊ
σολίστ καί θά κρίνει πο ιοί άπό τούς Έλληνες καλλιτέχνες
(άρχιμουσικοί καί σολίστ) είναι άξιοι νά έμφανιστοϋν μέ
τήν 'Ορχήστρα, ii ποιά εργα Έλλ1iνων συνθετίί'>ν θά παιχθοϋν
άπό τήν 'Ορχήστρα.

3. Σέ έξαίρεσ·η άπ' δλους τούς άλλους έργαζομένους στό 'Ελ
ληνικό Κράτος, ε!τε σάν δ ημοσίους εϊτε σάν ύπαλλήλους Ν.
Π.Δ.Δ . , οι έργαζόμενοι στίς Κρατικές Όρχfιστρες - κυρίως
οι μουσικοί - δέν εχουν καθορισμένες μέρες καί ώρες έργα
σίας. Έδίί'>, σέ άντίθεση μέ τούς άλλους έργαζόμενους πού
άπασχολοϋνται 36 - 38 ώρες τή βδομάδα, ο[ μουσικοί έργά
ζονται 1 Ο - J 2 ώρες. Αύτό δέν συμβαίνει γιατί ο[ μουσικοί μας
άρνοϋνται έργασία, άλλά :
α') Γιατί ή ήμερήσια έργασία τίί'>ν μουσικίί'>ν σ' δλο τόν κό
σμο δέν είναι περισσότερη άπό 4 - 6 ώρες μi: μία η δύο ύπη
ρεσίες τήν ήμέρα καί,
β') Γιατί τ ό πρόγραμμα - ο [ ώρες καί οί ήμέρες έργασίας
τ&ν μουσικ&ν στίς Κρατικές Όρχfιστρες - δέν έξαρτiiται
άπό τό πρόγραμμα η τίς άνάγκες της Κ.Ο.Α. (ii της Κ.Ο.Θ.)
άλλά γίνεται σέ συνάρτηση καί σύμφωνα μέ τίς άνάγκες καί
τ&ν άλλων " άδελφ&ν " [δρυμάτων (Ε . Λ.Σ. καί Ε . Ρ.Τ.) άφοϋ
ο[ μουσικοί της Κ.Ο.Α. , τουλάχιστον, είναι καi μέλη της μιiiς
η τfις άλλης (Ε.Λ.Σ. - Ε . Ρ.Τ.) 'Ορχήστρας.

4. ΝΟλες τiς δαπάνες τ&ν Όρχηστρ&ν (μισθοί μονίμων μου
σικ&ν t\ ύπαλλήλων, συμβασιούχων iΊ έκτάκτων μουσΊκ&ν
καί άλλου προσωπικοϋ, ένοίκια έγκατασ·τάσεως Γραφείων,
αίθουσ&ν, δοκιμ&ν καί συναυλι&ν, μουσικοϋ ύλικοϋ κ.λπ.)
τίς πληρώνει τό Κράτος (σήμερα περίπου 32.000.000 δραχμές
γιά τήν Κ.Ο.Α. καί κάτι πιό λίγα γιά τήν Κ.Ο.Θ.). Δυστυχ&ς,
τά εσοδα τ&ν Όρχηστρ&ν (περίπου J .000.000 δραχμές της
Κ.Ο.Α. άπό τίς 20 - 30 συναυλίες τό χρόνο καί κάτι περισ
σότερα άπό τά μισά της Κ . Ο. Θ . ) δέ βοηθiiνε σέ τίποτα.
Γι' αύτό καί είναι . . . φυσικό οί έγκρίσεις τ&ν προϋπολογι
σμ&ν τ&ν Κρατικ&ν Όρχηστρ&ν νά γίνονται - καί γί
νονται - πιό εϋκολα δσο πιό περιορισμένος είναι καί ό σχε
διασμός της δραστη ρ ιότητάς τους.
1111

Άς δεχτοϋμε δμως δτι στόν τομέα όργανώσεως καί λειτουρ
γίας της Κ.Ο.Α. καί της Κ.Ο.Θ. εγινε, τόσο άπό τόν [δρυτικό
νόμο δσο κ ι άπ' τiς μετέπειτα άλλαγές, δ,τι καλύτερο μπο
ροϋσε νά γίνει κ ι δτι, άκόμα, καi ή ποσοτ ική καi ή ποιοτικη
δραστηριότ ητα τ&ν όρχηστρικ&ν μας συγκροτημάτων ήταν
καί είναι ή μόνη δυνατή . 'Εντούτοις, αν θέλουμε νά όδηγη
θοϋμε σέ κάποια άσφαλέστερα συμπεράσματα, σχετικά μέ
τήν &ς τά σήμερα άπόδοση τ&ν Κρατικίί'>ν μας Όρχη στρ&ν,
είναι άνάγκη νά άναλύσουμε καi νά συγκρίνουμε, περιληπτικά
εστω, τήν άπόδοση αύτη μέ τούς σκοπούς πού καθόρισε ό
νομοθέτης σάν ύποχρέωση καi σάν κύριο Εργο τους.
Όπως προαναφέρθ ηκε, σκοπός, δηλαδη τό " γράμμα " τοϋ νό
μου πού καθορ ίζει τήν άποστολή καi τό Εργο τ&ν Κρατικ&ν μας
Όρχηστρ&ν, λέει : " Τήν διά συναυλι&ν όρχ1iστρας, μου
σικfις δωματίου, ρεσιτάλ κ .λπ. δ ι ά δ ο σ ι ν καi ά ν ά π τ υ
ξ ι ν τfις μουσικης Τέχνης έν γένει καi τήν π ρ ο α γ ω γ ή ν
της έλλη νικης μουσικης δημ ιουργίας καi Τέχνης " .
'Εξετάζοντας τό περιεχόμενο τ ο ϋ σκοποϋ καi συγκρίνοντάς
το μέ τό μέχρι σ�iμερα εργο, δράση κι άπόδοση τ&ν Όρχη
στρ&ν μας, θά παρατηρήσουμε δυό πράγματα :
α') δτι κι αύτό άκόμα τό περι εχόμενο, παρότι άσαφές καί

άόριστο, μiiς λέει άρκετά καθαρά τή
θέτη, κα ί,

βούληση τοϋ νομο

β') δτι ο [ Διο ικήσεις τ&ν όρχηστρ&ν, είτε δέν κατάλαβαν
" τό πνεϋμα " τοϋ γράμματος τοϋ νόμου, είτε γιά κάποιους
άλλους λόγους η καi θεμιτές άδυναμίες, μετάτρεψαν τό μέσον
σέ σκοπό, δηλαδή τ iς συναυλίες, σέ αύτοσκοπό.
Έτσι, όδ1ιγώντας τίς Όρχηστρες ύπέρμετρα μακριά άπό
κείνο πού γιά κύριο λόγο Επρεπε νά ίδρυθοϋν καί ίδρύθηκαν,
δχι μόνο φαλκίδευσαν τή δράση τους, μέ τά γνωστά δυσά
ρεστα άποτελέσματα, άλλά καί δημιούργησαν μιά κ ρ ί σ η
σ' όλόκληρο τόν τομέα πού χρόνια τώρα ταλαιπωρεί καί,
άντί νά βοηθάει " την άνάπτυξη καί προαγωγή της έλληνικης
μουσικης δημ ιουργίας " άλλά καί της μουσικης Τέχνης γενι
κότερα, ηΊν άναστέλλει καί τήν ξεστρατ ίζε ι .
Τό δτι " συνε ι δη τά " βάδισαν ο[ όρχfιστρες τό σφαλερό δρόμο
τους, άποδείχνεται κι άπό τό γεγονός δτι, παρά τίς άλλαγές
στίς Διοικ1;σεις τους ii τίς τόσες εντονες δημόσιες, δυσμενείς,
συζη τ�iσεις καί τούς σχολιασμούς, τίποτα δέν στάθηκε ίκανό
ν' άλλάξει κάτι άπό την άρχικη κατεύθυνση καi πορεία τους.
Ίσως άντιλεχθεί δτι άκριβ&ς αύτή ή σταθερή πορεία τ&ν
Όρχη στρ&ν μέσα στό χρόνο καi ή μέχρι σκανδάλου όμοιό
τ η τα τοϋ τρόπου δράσεως καi άποδόσεώς τους άποδείχνει
καi τήν . . . όρθότητα καi τη σταθερότητα τοϋ προσανατο
λισμοϋ τους. 'Αλλά, έλπίζουμε, άνάλογη άποψη δέν θ' άπο
τολμηθεί νά έκφραστεί καi νά δεί τό φ&ς τfις δη μοσιότητας,
γιατί τότε θά ποϋμε περισσότερα. Αλλωστε, μ ι κρό δείγμα
τοϋ κακοϋ δρόμου πού άκολούθησαν οί Όρχfιστρες μας
είναι καi τό γεγονός δτ ι , άπό τη σύστασή τους κ' έδ&, μόνο
προβλήματα καί κρίσεις άντιμετωπίζει ή μουσικη ζωή τοϋ
τόπου.
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Ένα άκόμα " περίεργο ", στά μουσικά πράγματα τοϋ τόπου
μας, είναι καί τό δτ ι , δταν 25 χρόνια μετά την Κ.Ο.Α. εγινε
δυνατό νά [δρυθεί ή Κ.Ο. Θ . , χρησιμοπο ιηθηκαν γιά τή νομο
θετική συγκρότηση καί διάρθρωσή τους τά ίδια άρθρα καί
δροι μέ κείνους γιά τήν Κ.0.Α. Γιατί άραγε; Κρίθηκε τόσο
πετ'υ χημένη ή δ ι οικη τική κ .λπ. διάρθρωση καί ή μέσω αύτης
δράση της Κ . 0.Α. , &στε δέν επρεπε ν' άλλάξουμε . . . μοντέ
λο; Είχε τά ίδια προβλήματα t\ άνάγκες, άλλά καί τiς ίδιες
δυνατότητες ή Βόρεια 'Ελλάδα μέ τήν 'Αθήνα κα ί, συνεπ&ς,
δέν ύπί'jρχε λόγος κάποιας μεταβολης στή νομοθετική διάρ
θρωσ η , την όργάνωση καί τό σκοπό, η μήπως δέν ύπηρχε
χρόνος μελέτης τ&ν έκεί προβλημάτων; Δέν ξέραμε τίς δυνα
τότητες καί άνάγκες, η μήπως δημ ιουργήσαμε τό . . . " άκρι
βές άντίγραφό " μας γιά ν' άποφύγουμε τά δποια ένδεχόμενα
συγκρίσεως;
'Αλλά, συγκροτήσαμε ιδρύματα, κρατικοποιήσαμε γιά μιά
ζωή 200 ύπαλλήλους, μόνο γιά " β ιτρίνα ", δηλαδη γιά νά
λέμε δτι Εχουμε κρατικές όρχ1ϊστρες γιά 50 - 60 συναυλίες
τό χρόνο στην 'Αθήνα καί τη Βόρεια ' Ελλάδα, μέ τά ίδια
καί τά ίδια καί γι' αύτό μέ κενές αϊθουσες; Σ' αύτούς τούς
σκοπούς άπέβλεψε ό νομοθέτης; Αύτό είναι τό Εργο πού
μποροϋσαν καί μποροϋνε νά δώσουν οί όρχfιστρεζ καί οί
καλλιτέχνες μας;
Κι άκόμα : Οϋτε συναυλίες μουσικης δωματίου, οϋτε ρεσιτάλ,
ούτε καί τά " . . . κ.λπ . " εϊδαμε νά γίνονται . Άλ1iθεια τί νά
έννοοϋσε άραγε ό νομοθέτης μέ κείνο τό " κ.λπ. " ; 'Εμείς,
τό φανταζόμαστε. -Αν τό ξέρουν καi ο[ άρμόδιοι , iiς μiiς τό
ποϋν. Άν δέν τό ξέρουν, iiς τό σκεφθοϋν ii Ιiς τροποποιήσουν
τό νόμο η άς ρωτi1σουν. Θά τούς ποϋμε.
Μποροϋσαν δμως νά όργανώσουν συναυλίες " μουσικης
δωματίου " ii ρεσιτάλ ο[ Κρατικές μας Όρχfιστρες; Θεωρη
τ ικ&ς, να ί . Πρακτικ&ς, δχι μέ τόν τρόπο καi τ ό πνεϋμα πού
έργάστηκαν μέχρι τώρα ο [ Διο ικήσεις τ&ν Όρχηστρ&ν.
Γιατ ί ; Άν στίς συναυλίες αύτές έπαιρναν μέρος μουσικοί
τ&ν Όρχηστρ&ν, τότε, είτε θά 'πρεπε νά άμειφθοϋν χωριστά,
εττε θά 'πρεπε νά μείνουν σέ άπραξία δλοι δσοι δέν θά συμ
μετείχαν σ' αύτές. Έτσι, συνυπολογιζομένης καί τfις οiκο
νομικης ζημιiiς πού θά προέκυπτε (τά εξοδα πάντοτε είναι
περισσότερα άπ' τά εσοδα) προτιμήθηκαν μόνο ο[ συναυλίες
συμφωνικης μουσικης. ·Άλλωστε, ή διοργάνωση συναυλι&ν
" μουσικης δωματίου " καi ρεσιτάλ θά πρόβαλλε άναγκα
στικά κ ά π ο ι α άτομα - μουσικούς καί μiiλλον αύτό δέν
τό έπιθυμοϋσαν μερικοί άλλο ι .
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Θά μπορουσαν βέβαια τά ίδρύματα αύτά νά όργανώσουν
συναυλίες καί ρεσιτάλ μέ μουσικούς πού δεν βρ ίσκονταν στή
δύναμή τους. Μπορουσε νά γίνει αύτό; Ναί, κάτω άπό όρι
σμένες προϋποθέσεις. Γιατ ί τότε τό Ίδρυμα θά γ ίνονταν
ενα ε!δος " κρατικου καλλιτεχνικου γραφείου " πού δλο ι ,
δικαιωματικά, θ ά ζητουσαν ν ά έμφανιστουν σέ ρεσιτάλ η
συναυλίες μουσικης δωματίου. Καί τότε; Φαίνεται λοιπόν
δτι ή περιγραφή τών " σκοπι.ον " έγινε καί λίγο γιά τά . . . μά
τ ια του κόσμου.
Ένας άκόμα λόγος πού ο ι Όρχηστρες μας καταδικάστηκαν,
άπ' τήν άρχή, σέ μιά περιορισμένη δραστιιριότητα ε!ναι καί
τό δτι δέν διέθεταν άλλά καί δέν ύπηρχαν ετοιμες αiθουσες η
χώροι γ ι ά τ ίς δοκιμές καί τίς συναυλίες τους. Άλλ' αύτή
ή έλλειψη, ένι.ο ε!να ι γεγονός, ήταν μαζί καί μιά δικαιολογία,
άφου, καί νά ύπηρχε αiθουσα, δέν θά ήταν δυνατόν οί Όρχη
στρες, στήν 'Αθήνα τουλάχιστο, νά δραστηριοποιηθουν
περισσότερο, λόγω τ η ς παράλλ 11λης συμμετοχης τι.ον μου
σικών καί στίς Όρχηστρες Ε.Λ.Σ. , Ε . Ρ.Τ.
Έτσι έπρεπε, καί πρέπει άκόμα, ο ι δοκιμές καί ο ί συναυλίες
τ η ς Κ.Ο.Α. (καί, σέ . . . μίμηση, καί κείνες τ η ς Κ.Ο.Θ.) νά
πραγματοπο ιουνται τόσο σύμφωνα μέ τίς έλεύθερες ήμέρες
καί ώρες τι.ον μουσι κι.ον, δσο καί μέ τίς έλεύθερες ήμέρες καί
ώρες τών αίθουσών πού στεγάζουν θ ιάσους του έλευθέρου
θεάτρου η κινηματογραφικές έπιχε ιρήσε ις. Γι' αύτό καί ο[
συναυλίες δ ίνονταν καί δίνονται πάντοτε Κυριακή πρωl η
καi Δευτέρα βράδυ.
Ύστερα άπ' τά δσα, έλάχιστα, παραδείγματα καl γεγονότα άνα
φέραμε, ή άπάντηση στό έρώτημα iiν οι όρχηστρες έκπλή
ρωσαν τό σκοπό τους ε!ναι άρνητική . Δυστυχώς, οι όρχηο·τρες
δέν μπόρεσαν νά έκπλη ρώσουν τό μεγάλο σκοπό τους . 'Ανα
γνωρίζουμε κάθε πραγματική δικαιολογία άλλά τό άποτέλε
σμα εΙναι άναμφ ισβήτητα άρνητικό. Γνωρίζουμε πώς ούτε
καi οί μουσικοί, ο[ έρμηνευτές μας, ε!ναι εύχαριστη μένο ι .
Ξεκίνησαν γιά νά ύπηρετιiσουν tνα έργο χαράς καi δημιουρ
γίας καί μπλέχτη καν στή " ρουτίνα " καί τόν άγώνα γιά
τό . . . " μεροκάματο " .
Καί τ ά συμπεράσματα αύτά δέν ε!ναι ή μόν η , πικρ ή άλήθεια
άπό τ ή δράση τι.ον Όρχηστρι.ον μας, γιατί άπό τόν τρόπο
πού διακινήθηκαν μέχρι σιiμερα δημιούργησαν καi άλλα
γενικά καί είδικά προβλήματα στόν εύρύτερο πολιτιστικό
χι.ορο.
Γενικά κάθε θεσμός, κάθε ίδρυμα πού δέν πηγαίνει μπροστά,
πού φυτοζωεί, πού ε!ναι σέ μιά διάρκεια δεκαετιι.ον, καθιιμε
ρινό θέμα δχι εύχάριστων συζητ ιiσεων πού, άσχετα μέ τούς
πραγματικούς i) θεωρητικούς λόγους, ειδ ικά στήν περίπτωσή
μας, δέν μπόρεσε νά λύσει κανένα άπό τά προβλήματα τ η ς
μουσικής ζωης, πού δέν τ ίμησε τ ή ν έλληνική μουσική δ η 
μιουργία (" κ α ί Τέχν i, ", άφου πλεοναστικά τό θέλησε ό
νομοθέτης), πού γιά διάφορους λόγους, χρόνια τώρα, έμφα
νίζεται σχεδόν " μεταξύ μας ", πού ό " ή χος του ", iiσχετα
μέ τήν ποιότητά του, δέν βγα ίνει, δέν άκούγεται πιό έξω άπό
τήν αiθουσα συναυλιι.ον, πού ό Λαός όρχηστρες πληρώνει
καί όρχηστρες . . . δέν άκούει καί δέν βλέπει , πού, πού, πού,
. . . δέν μπορεί παρά νά δημ ιουργεί καί προβλήματα στήν
άνάπτυξη του εύρύτερου πολιτιστικου χώρου.
Ίσως μCίς άπαντήσουν δτι : " 'Εμείς παίζουμε, δποιος ένδια
φέρεται iiς έρθει ν' άκούσε ι , νά μορφωθεί " ! Όμως, δέν ε!να ι
έτσ ι . Γιατi τά ιδρύματα δέν συγκροτήθηκαν καί δέν ύπάρχουν
γιά νά ύπηρετήσουν κάτι πού i;δη λειτουργεί καλά, άπό
μόνο του. Τά ίδρύματα συγκροτήθ η καν γιά τήν " προαγωγή
καί άνάπτυξη " του τομέα πού τούς άνατέθηκε καί έτσι μέ
τόν τρόπο πού θά έρμ ηνεύσουν τούς σκοπούς, πού θά όργα
νωθουν κα! θά δράσουν, θά μπορέσουν η δχι νά φτάσουν στό
Λαό. 'Από τόν τρόπο πού θά σκεφτουν καί θά δράσουν θά
παρακινήσουν η δχι τό Λαό, θ' ά.νοίξουν η δχι διάλογο μαζί
του, θά τόν βοη θήσουν η δχι νά γνωρίσει τό ά.ντικείμενό τους,
νά τό κατανοήσει καί νά έκτιμήσει τό έργο τους καί τή ση
μασία τ η ς ύψηλης προσφοράς τους στόν πολιτισμό.
Στά πνευματ ικά καί τά άλλα πολιτιστικά. έργα οί φορείς,
άτομα, σύνολα η ιδρύματα, πρι.οτα θά. δώσουν. Καί πρέπει
νά δώσουν πολλά καί σέ ύψηλή ποιότητα καί ποσότητα.
Συνεχώς, χωρίς διακοπές καί μέ συνέπεια. Χωρίς άσάφειες
καί παλινδρομήσεις πού δημιουργουν σύγχυση, ά.μφιβολία

καί τέλος όδηγουν σέ άδιαφορία. Π ρώτα θά δώσουν, ά.ργό
τερα θά εισπράξουν. · Δέν πρέπει νά ξεχνάμε δτι κανένας
άνθρωπος στή Γή πού δέν γνώρισε κάτ ι , πού αύτό τό ό,τιδή
ποτε κάτι δέν έγινε τμημα της καθημερινης ζωης του, πού
δέν τόν συγκίνησε, πού δέν του έγινε άπαραίτητο, τότε, δέν
τό σκέφθηκε ποτέ, ούτε ένδιαφέpθη κε ποτέ γι' αύτό, οϋτε
ά.σχολήθιικε μαζί του, ούτε τό άγάπησε κα ί, συνεπι.ος, ούτε
τό άκολούθησε.
Βασικό στοιχείο τής συναισθηματικής λειτουργίας ε!ναι
ή .. γοητεία " πού άσκεί πάνω στόν άνθρωπο ενας άλλος άν
θρωπος η ενα φαινόμενο η ενα έργο τέχνη ς . Τά μουσικά
ίδρύματά μας δέν έκαναν δ,τι έπρεπε γιά νά. γνωρίσει ό Λαός
τό ά.ντικείμενο, τό έργο τους, νά γοητευθεί άπ' αύτό, νά τό
κάνε ι δικό του, νά. τό μιμηθεί, νά. τό άκολουθήσει .
Πο,λλά καί σπουδαία έχουν ε ιπωθεί πάνω σ ' αύτό τ ό θέμα,
ά.πό πολλούς, στήν πορεία τ η ς άνθρωπότητας. Δέν χρειάζεται
νά τά ξανα - άνακαλύψουμε έμείς. 'Αρκεί ή θέληση καί ή
πραγματική άγάπη μας γιά τό ά.ντικείμενο πού μας άπασχο
λεί, πού μCίς ά.νατέθ ηκε. 'Αλλά μόνο iiν τό ά.ντικείμενο αύτό
μπορέσει νά γίνει καί ά.ντικείμενο ζωης, άντικείμενο άγάπης,
άντικείμενο λατρείας η , μακάρι , ά.ντικείμενο Ι δέας ύψ 11 λης,
τότε, η τότε μόνο, ύπάρχει έλπίδα νά βρουμε καί τούς τρό
πους καί τά μέσα " πρός διάδοσιν καί άνάπτυξίν " του. Προ
υπόθεση δμως, γιά κάτι άνάλογο, ε!ναι ή " π α ρ α ί τ η σ η "
δλων τών άρμοδίων στiς Διοικήσεις άπό προσωπικές άνα
ζητιiσεις, συμφέροντα, έγωισμούς, " συναλλαγές " κ.ο.κ. Οί
άρμόδιοι στίς Διοικήσεις πρέπει νά α!σθάνονται τήν " κα
ρέκλα " του άξιώματος πού τούς παραχώρησε, πού τούς έμπι
στεύθηκε ή Πολιτεία σάν " μέσον πρός σκοπόν " καί δχι
τήν " κατάκτησ ή " της σάν " αύτοσκοπό ". Γιατί τότε ή
. . . καρέκλα γίνεται παγίδα πού άχρηστεύει καί δποιον κάθε
ται σ' αύτή καί δποιους έξαρτώνται άπό αύτούς . 'Εκτός iiν
ή άναζ 1iτηση, ή κατάκτηση τής καρέκλας, άποβλέπει σέ
άλλες έπιδ ιώξεις καί σκοπούς.
Άλλ' iiς δουμε μερικά άπό τά είδ ικά προβλήματα πού δημιουρ
γ 1iθηκαν :
Άν ήταν σωστό καί δίκαιο (καί ήταν) νά βρεθεί ενας τρόπος
νά έξασφαλίσουν οι μουσικοί μας τή ζω 1i τους, έχοντας ένα
μόνιμο μ ηνιαίο έσοδο, iiλλο τόσο σωστό, δίκαιο καί άπαραί
τ η το ήταν νά βρεθεί καί ό τρόπος &στε νά άποτραπεί ή " πό
λωση " τής μουσικης έξελίξεως στόν τόπο. Γιατί άναμφί
βολα δημιουργιiθηκε πόλωση άφου ή σέ πρi.ί)το καί , κύρι ο
βαθμό " κυριαρχία " του μεγαλύτερου άριθμου τών μουσικών
μας άπό τήν Κ.Ο.Α. (καί στή συνέχεια άπό τήν Κ .Ο.Θ.) έξα
νάγκασε, αύτόματα, όλόκληρη τή μουσική μας ζωή καί πρίν
άπ' δλους τήν Ε.Λ.Σ. καί τήν Ε. Ρ.Τ. νά μπουν, σέ δ,τι άφορα
τό σχεδ ιασμό τών προγραμμάτων καί τή δράση τους, κάτω
άπό τήν " έξάρτηση " αύτ ή .
Έτσ ι , κάναμε ένα καλό (οίκονομική έξασφάλιση τι.ον μου
σικι.ον) καί δημιουργήσαμε ένα " φαυλο κύκλο ", τόσο μπερ
δεμένο πού γιά 35 χρόνια τώρα (στήν 'Αθήνα) νά μή μπορεί
κανένα άπό τά μουσικά μας ιδρύματα νά ξεφύγει άπό τό τέλ
μα του ούτε κατά ένα χιλιοστό. 'Απόδειξη δτι δχι μόνο οι
ήμέρες άλλά καί οι ώρες δοκιμι.ον, συναυλιι.ον, ήχογραφ1iσεων
η παραστάσεων (Κ.Ο.Α. , Ε . Ρ.Τ. , Ε . Λ . Σ . ) δέν μπόρεσαν νά
μεταβληθουν, ούτε γιά μιά σχεδόν φορά, μέσα στίς τρισήμιση
δεκαετίες. Κ ι δταν κάπο ιο άπό ·τά ίδρύματα πρέπει νά έμφα
νίσει κάτι μέ ίδιαίτερη σημασία η νά μετακινηθεί εξω άπό
τήν Άττικιi, τότε πρέπε ι τά άλλα δυό νά σταματήσουν.

Ή ε!κόνα τ η ς άλληλεξαρτήσεως τι.ον ίδρυμάτων αύτι.ον μοιά
ζει μέ τών " σκλάβων ", στίς παλιότερες έποχές πού, δεμένοι
στό λαιμό μέ τό 'ίδιο σχοινί, ήταν άδύνατο νά κινηθουν ένας
ένας, άλλ' έπρεπε ή κίνηση νά ε!ναι δμοια άπ' δλους. Γιατ ί ,
σέ διαφορετική περίπτωση, άλλοίμονο, θά πνίγονταν δλο ι !
Κάτι άκόμα : Ή συγκέντρωση τής δυνάμεως καί τ ό στήρι
γμα τι.ον έλπίδων γιά τήν " προαγωγή καί άνάπτυξη " τ η ς
μουσικης μας ζωής σ ' ένα φορέα, άποδείχτηκε " δ ίκοπο
μαχαίρι ". Γιατ ί ; Γιατί iiν τά πράγματα πήγαιναν καλά,
τότε δλα καλά. Άν δμως, δπως στήν περίπτωσή μας, τά πρά
γματα . . . δέν πάνε καί τόσο καλά, τότε τί γίνεται; Γιά παρά
δειγμα θ' άναφέρουμε τρείς " περιοχές " πού . . . έπλ1iγησαν
άμεσα άπό τήν κρατι κοποίηση καί τήν κατοπινή . . . αύτο
ακιν11σία τ η ς Κ.Ο.Α. , γιά τήν 'Αθήνα, μέ παράλληλους άντί
κτυπους καί ζημ ιές τόσο στήν Ε.Λ.Σ. δσο καί στήν Ε . Ρ.Τ.

Πρ&το " θύμα ", ή έλληνική μουσική δημιουργία. Τά άπο
τελέσματα όδηγοΟν άβίαστα στά συμπεράσματα. Οι ύπεύ
θυνοι γιά τά προγράμματα, έκτός άπό έλάχιστες έξαιρέσεις,
φαίνεται δτι δέν ένθουσιάζονταν στήν ιδέα νά περιλάβουν
σ' αύτά καi έργα έλλήνων συνθετ&ν. Γνωρίζουμε καi τίς
τεχνικές καi τiς ι'.ίλλες δυσχέρειες καi άνάγκες κάθε άρχιμου
σικοΟ : ό έλάχιστος άριθμός έμφανίσεών του κάθε χρόνο,
σέ συνδυασμό μέ τ iς λίγες (3) δοκιμές, 6 (;) τώρα στήν 'Αθήνα,
γιά κάθε πρόγραμμα συναυλίας καi ή άνάγκη παρουσιάσεως
ένός προγράμματος μέ έργα έπαρκ&ς γνωστά σ' αύτόν καi
τήν 'Ορχήστρα άλλά καi ικανά νά " έντυπωσιάσουν " τό
κοινό " γιά νά γεμίσει " τήν αίθουσα. 'Ακόμα ή άνάγκη
συμμε·cοχf\ς στό πρόγραμμα ένός σολίστ (πιάνο, βιολί κ.λπ.)
γιά αϋξηση τοΟ ένδιαφέροντος τοΟ κοινοΟ άλλά καi τήν έξοι
κονόμηση τ&ν σχετικ&ν άναγκ&ν καi άπαιτ�Ίσεων.
Πόσοι καi ποιοί, έλληνες καi ξένοι , νά μπορέσουν νά έμφα
νιστοΟν στiς 50 - 60 συναυλίες τό χρόνο σ' δλη τήν 'Ελλάδα
καί ϋστερα άπό ποιά " πρακτική " έπικοινωνία μέ τήν 'Ορχή
στρα νά κρατηθοΟν σέ μιά φόρμα καi νά βελτιώσουν τiς
έρμηνευτικές καί ι'.ίλλες ικανότητές τους οι ίtλληνες άρχιμου
σικοί καi σολίστ; Πολλά τά δίκαια τ&ν άρχιμουσικ&ν. 'Αλλά
τό άποτέλεσμα μάς ένδιαφέρε ι .
Θύμα, λοιπόν, ή έλληνική μουσική δημιουργία πού, τίς πιό
πολλές φορές, δταν σπάνια παρουσιάζονταν στά προγράμ
ματα γιά νά . . . προαχθεί καi άναπτυχθεί, αύτό γινόταν κυ
ρίως είτε μέ κάποια . . . " Εισαγωγή ", είτε μέ μιά ι'.ίλλη σύν
θεση πού δέν ξεπέρναγε τά 5 8 λεπτά . . . στήν άρχή το(}
προγράμματος, eτσι ι'.όστε νά ύπάρχει καi ή δυνατότητα μισο
διαλείμματος γιά νά μποΟνε στήν αίθουσα καί ο[ βραδυπο
ροΟντες, κυρίως προσκλησιοΟχοι !
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Ήταν δμως κατάλληλα καί ι'.ίξια έμφανίσεως τ ά έλληνικά
έργα; Πουθενά στόν κόσμο, σέ κανένα τομέα, όλόκληρη ή
παραγωγή δέν εΙναι ι'.ίριστη . Κ' έδ& δίκαια οι άρμόδιοι εΙχαν
δικαίωμα καi ύποχρέωση νά κάνουν τό πρ&το ξεκαθάρισμα.
'Από κεί καi πέρα δμως; Σάν ύπεύθυνοι άπό τό νόμο γιά τήν
" προαγωγή καί άνάπτυξη " τf\ς έλληνικi'\ς μουσικi'jς δημιουρ
γίας τί έκαναν; Δέν άπέρριπταν, ίσως, τήν δποια άξία τ&ν
έργων, άλλά καi δέν τά παρουσίαζαν στό έλληνικό κοινό.
" Θάνατος δι' άποκλεισμοΟ " λέγεται αύτό. " Μά τό κοινό
προτιμάει περισσότερο μιά συμφωνία τοΟ Μπετόβεν η ενα
Κοvσέρτο τοΟ Μπράμς άπό όποιοδήποτε έργο Έλληνα συν
θέτη ". Σωστό κι αύτό. 'Αλλά τό έρώτημα δέν εΙναι τί προ
τιμάει τό άκροατήριο, άλλά αν ή λειτουργία τ&ν Κρατικ&ν
μας 'Ορχηστρ&ν βρίσκονταν μέσα Τι έξω άπό τούς " σκο
πούς " πού καθόριζε ό ίδρυτικός τους νόμος .
0[ Κρατικές μας Όρχf\στρες καi ο[ ι5.λλοι κρατικοί καλλι
τεχνικοί φορείς δέν έχουν, δέν μπορεί νά έχουν, μόνο ψυχα
γωγικό χαρακτήρα. Κύρια εΙναι π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί, μέ τήν
εύρεία έννοια τοΟ δρου καί παράλληλα, φορείς προβολi'\ς
καί άναπτύξεως, αύξήσεως σέ έκταση καi ένταση τοΟ, άναμ
φίβολα, πολυεδρικοΟ άντικειμένου τους. Γιατί, αν θεωρήσουμε
τά ιδρύματα αύτά " κλειστά " γιά τόν πολίι Λαό καi κατάλ
ληλα μόνο γιά . . . " κουλτουριάρηδες " η τήν . . . έλίτικη
κοινωνία, τότε έπιβεβαιώνεται ή ι'.ίποψη δτι τά ιδρύματα αύτά
ξέφυγαν άπό τό σκοπό τους καi τώρα πιά οϋτε ό Μπετόβεν,
οϋτε ό Μπράμς, οϋτε ι'.ίλλοι διάσημοι συνθέτες θά μάς σώσουν.
'Απόδειξη δτι, παρά τά 35 χρόνια ζωi'jς τf\ς Κ.Ο.Α. , τόν τρι
πλασιασμό τοΟ πληθυσμοΟ τf\ς περιοχf\ς Άθην&ν, τήν ι'.ίνοδο
τοΟ βιοτικοΟ έπιπέδου κ.ι'.ί . , ή αίθουσα συναυλι&ν eχει δλο
καί περισσότερα . . . άδεια καθίσματα .
Φαλκιδεύτηκε λοιπόν καi έδ&, άδολα eστω, ή έλληνική μου
σική δημιουργία. Ή κρατικοποίηση τών όρχηστρ&ν δέν
eγινε, η εστω δέν eγινε μόνο, γιά τήν προβολή τ&ν άρχι
μουσικών. οι σκοποί θά έξεταστοΟν, είτε " κατά τό γράμμα ",
όπότε δέν έφαρμόστηκαν, είτε " κατά τό πνεΟμα " τους, πού
και πάλι δέν έφαρμόστηκαν. 'Αλλά γιά τό " πνεΟμα " αύτό,
στήν έρμηνεία τών σκοπών πού πρέπει νά ύπηρετοΟν καi οι
κρατικές μας όρχf\στρες, θά μιλήσουμε πιό κάτω. Ένα,
πάντως, δέν πρέπει νά ξεχνάμε : Κεντρικός άξονας τf\ς μου
σικi'jς ζωi'jς δέν μπορεί νά εΙναι άλλος άπό τούς συνθέτες μας,
δπως καi στό θέατρο ο[ ποιητές, συγγραφείς κ.ο.κ.
Δεύτερο " θύμα " εΙναι αύτοi οι iδιοι οι άρχιμουσικοί καί,
iδιαίτερα, δσοι άπό τούς νέους μας πίστεψαν καί έργάστηκαν
γι' αύτό. ΕΙναι περίεργο, αν δχι κι άπαράδεκτο, πάντως " φαι-

νόμενο " γιά έξέταση τό γεγονός δτι ή μουσική μας ζωή
ξεκίνιισε πρίν 35 χρόνια μέ 6 8 άρχιμουσικούς κάποιας
άξίας καi σήμερα δέν ύπάρχει οϋτε ενας ( 1 ) μόνιμος άρχι
μουσικός στή συμφωνική μουσική κg\ μόνο �να�, 9 β\Jρωγ
Κολάσης, στήν Όπερα.
-

Θύματα λοιπόν καi οι άρχιμουσικοί γιατί, " προστατεύοντας "
τά δικαιώματά τους, " eκλεισαν " τό έπάγγελμα μέ άποτέ
λεσμα τόν " έξ άσφυξίας θάνατο " καί τοΟ κλάδου τους.
Κάτω άπ' αύτή τήν τακτική τους ποιός θά μποροΟσε νά πε
ράσει τίς " σιδηρές πύλες " γιά νά φθάσει στό " πόντιουμ ";
Άς μή μάς ποΟνε δτι " οι άρχιμουσικοί δέν φιάχνονται άλλά
γεννιοΟνται " γιατί πολλές άπαντήσεις ύπάρχουν κ' έδώ.
Τρίτο, τέλος, " θύμα " εΙναι ο[ Έλληνες καλλιτέχνες τi'jς
όργανικf\ς μουσικf\ς. Δέν χρειάζεται ν' άναλύσουμε έδ& τό
ρόλο πού επαιξαν οι διάφοροι " πατριάρχες " τών διαφόρων
" οiκογενει&ν " τ&ν όργάνων τi'jς όρχήστρας. Οϋτε τή " συν
εργασία " αύτ&ν καί τ&ν διαφόρων 'Ωδείων. Όσοι ζήσανε
λίγο άπό κοντά τή μουσική μας ζωή γνωρίζουν καλά τά
πράγματα. Άλλ' έδώ δέν σχολιάζουμε τί eκαναν η τί κάνουν
τά διάφορα άτομα. Συζητάμε τ ί έκαναν οί άρμόδιοι κρατικοί
όπεύθυνο ι . " Μά, τούς καλούς μουσικούς τούς παίρνουμε ",
θά μάς ποΟν. Αύτό δμως δέν εΙναι άπάντηση . Γιατί σ' εναν
τομέα πού βρίσκεται σέ άνάπτυξη δέν προστρέχουν μόνο δσοι
θ ά άποδειχθεί δτι eχουν μεγάλο ταλέντο άλλά, κύρια, δσοι
eχουν έφεση γιά τό άντικέίμενο τοΟ τομέα. ΠαντοΟ, στή
ζωή καί σέ κάθε κλάδο, ο[ καλοί εΙναι πιό λίγοι άπό τούς
δεύτερους Τι τούς μέτριους. Όλοι δμως χρειάζονται . Άλλω
στε, οϋτε ή σύνθεση τοΟ " σώματος " τi'jς 'Ορχήστρας ήταν
Τι εΙναι πάντοτε άξιοκρατική . Δέν ύποστηρίζουμε δτι oi
Κρατικές μας Όρχf\στρες θά eπρεπε νά προσλαμβάνουν τόν
καθένα πού θά . . . δήλωνε δτι παίζει . . . βιολί. 'Αναμφίβολα
δμως τά όρατά καί κυρίως τά . . . άδιόρατα έμπόδια πού όρθώ
θηκαν καί στό θέμα αύτό, άντί νά διευκολύνουν, έμπόδισαν
Τι καί κατέστρεψαν κάθε ένθουσιασμό καί κάθε έλπίδα τ&ν
νέων μας μέ άποτέλεσμα νά χάσει ό τομέας πολύτιμο νέο
αrμα.
Ύστερα άπ' δσα άναφέρθηκαν, τά συμπεράσματά μας, αν
δέν εΙναι άρνητικά, εtναι τόσο δυσμενf\ ι'.όστε νά τίθεται τό
έρώτημα τf\ς συνεχίσεως τf\ς λειτουργίας τ&ν Κρατικών'Ορχη
στρών, τουλάχιστο μέ τή δομή καi τη μέχρι σήμερα δράση
τους.
Κατά τήν άποψή μας, ή λειτουργία τους πρέπει νά συνεχιστεί,
ι'.ίσχετα μέ τiς δποιες " διορθωτικές " ένέργειες πού άπαραί
τητα πρέπει νά γίνουν. Καί ή άποψή μας αύτή στηρίζεται
στήν άκόλουθη σκέψη : Είτε τό άντικείμενο πού ύπηρετοΟν
οι Όρχf\στρες εΙναι ξεπερασμένο γιά τiς σημερινές άνάγκες
καί, συνεπώ;, οί Όρχi'jστρες δέν eχουν λόγο όπάρξεως,
είτε είχαμε μέχρι σήμερα μιά κακή λειτουργία, μιά παρανόη
ση τ&ν σκοπ&ν η eστω μιά σειρά άπό άπρόβλεπτες δυσχέρειες
καί γι' αύτό δέν μπόρεσαν καί οί Όρχf\στρες μας νά έργαστοΟν
θετικότερα " διά τήν προαγωγήν καi άνάπτυξιν " τi'jς μου
σικi'\ς.
Πιστεύοντας σταθερά στήν άξία καi τήν άνάγκη τf\ς μουσικi'jς
σάν ενα άπό τά iσχυρά δπλα τf\ς πολιτιστικf\ς μάχης τοΟ
ΛαοΟ καί τοΟ Έθνους μας, τονίζουμε δχι μόνο τήν άνάγκη
τi'jς διατηρήσεως τ&ν Όρχηστρ&ν μας άλλά, παίρνοντας
κάθε άναγκαίο μέτρο βελτιώσεως τ&ν συνθηκ&ν καί τοi:ί
τρόπου έργασίας τους, νά τiς αύξήσουμε κ α ί άριθμητικά
καλύπτοντας έτσι τίς εύρύτερες άνάγκες τf\ς χώρας.
Καί στό σημείο αύτό έρχεται ενα τρίτο έρώτημα :
Ποιο! οι σκοποί καi ποιός ό τρόπος λειτουργίας τ&ν
Κρατικ&ν Όρχηστρ&ν μας μέσα στήν δλη πολιτιστική μας
προσπάθεια;
Άν εΙναι - καi εtναι - άλήθεια, δτι καi ή Μουσική, σάν
. . ιδιάζουσα ένέργεια τ&ν αισθήσεων " εtναι μιά . . λειτουρ
γία " πού εiδικότερα στiς σχέσεις, στήν έπικοινωνία της μέ
τό " κοινωνικό σύνολο ", μεταστοιχειώνεται σέ " κοινωνι
κή λειτουργία ", τότε εtναι άνάγκη οι σκοποί καί οί στόχοι
καi ό τρόπος προγραμματισμοΟ δράσεως νά μήν εΙναι άσχε
τοι μέ τ iς τάσεις καi τούς τελικούς σκοπούς πού τό κοι
νωνικό σύνολο άναζητεί κ' έπιδιώκει .
'Εκτός άν, ϋστερα άπό μελέτη , διαπιστώσαμε δτι οι " τάσεις "
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της κοινωνικης μας όμάδας τήν όδηγοϋν σέ λαθεμένο σκοπό
καί ετσι " άποφασίστηκε νά βοηθήσουμε " σέ διόρθωση fι
έκτροπή τοϋ κοινωνικοϋ συνόλου άπό τίς τάσεις πού ί:χει,
σέ κάτι διαφορετικό. Όμως άπ' δσα δημόσια εΙναι γνωστά,
μιά άνάλογη μελέτη δέν ί:χει γίνε ι . 'Εκτός Ιiν οι άποφάσεις
πάρθηκαν " μυστικά " καί δέν τίς γνωρίζουμε, όπότε καί δέν
μποροϋμε νά έξηγήσουμε πολλά . . . άνεξήγητα.

2 . Τό ταχύτερο, γιατί εΙναι δυνατό, ol Κρατικές μας Όρχη
στρες (σέ συνδυασμό καί μέ τά 'Ωδεία μας) νά έξασφαλίσουν
τούς έλάχιστους άκόι,ια μουσικούς πού χρειάζονται ( 1 0 - 20)
ώστε τό κάθε όρχηστρικό σύνολο (Κ.Ο.Α. - Ε.Λ.Σ. - Ε . Ρ.Τ.)
νά γίνει α ύ τ ό ν ο μ ο. Δηλαδή ol μουσικοί της μιάς όρχή
στρας νά μήν εΙναι ποτέ καί μέλη μιάς άλλης, δπως συμ
βαίνει σήμερα.

Μιά άνάλογη μελέτη πρέπει νά γίνει τό ταχύτερο καί εΙναι
άνάγκη νά λάβει ύπόψη της δχι μόνο τό σύνολο των πολι
τιστικων έκδηλώσεων καί έκφράσεων (λαϊκων καί έντεχνων)
τοϋ χώρου πού μελετάμε, άλλά καί τίς Ιστορικές καταβολές, τις
ρίζες της κοινωνικης όμάδας, τούς ρυθμούς, τά μέσα, τά πιθα
νά μεγέθ1ι έξελίξεώς της καί χίλιους δυό άλλους παράγοντες
πού τελικά θά καθορίσουν τή μορφή καί τό βαθμό έξελίξεως
καί άναπτύξεώς της. Τά συμπεράσματα αύτης τής μελέτης, σέ
συνδυασμό καί πρός τiς εύρύτερες έθνικές κατευθύνσεις και
προσανατολισμούς πού θέλει καί πρέπει νά έχει ή κοινωνική
όμάδα στό χρόνο, θά άποτελέσουν τό ύλικό τόσο γιά τήν κατά
στρωση τοϋ εύρύτερου έθνικοϋ στρατηγικοϋ σχεδίου (σκοποi 
στόχοι) δσο καi έκείνου της " τακτικης " πού θά άκολουθή
σουν δ λ ο ι γιά τήν πραγματοποίησή τους. Κι αύτό τό
δ λ ο ι σημαίνει πώς κάθε ίδρυμα - φορέας θά κινηθεί άνε
ξάρτητα στόν τομέα του άλλά καi παράλληλα πρός τό σύ
νολο. Γιατί δπως καi μιά μικρότερη η μιά καθυστερημένη κί
νηση μπορεί νά κάνει κακό, έτσι καi μιά πιό μεγάλη η πιό
γρήγορη, μπορεί κι αύτή τό ίδιο νά βλάψει . Όσο σταθερό
τερα θά έξασφαλίσουμε τήν έπαλληλία των κύκλων άναπτύ
ξεως δ λ ω ν των μορφων τοϋ πολιτιστικοϋ μας σχεδια
σμοϋ, τόσο ταχύτερα, άσφαλέστερα καi πιό οiκονομικά, σέ
έμψυχα καi ύλικά μέσα, θά φτάσουμε στό πλησίασμα των
σκοπων καί των στόχων μας.

Έτσι, μέ πλήρη έλευθερία προγραμματισμοϋ καί έργασίας,
ν' άναπτύξουν τή δράση τους. 'Ακόμα καί σήμερα, δπως
έχουν τά πράγματα, φαίνεται δτι εΙναι δυνατή ή συγκρότηση
δυό αύτόνομων όρχηστρων. Ή δποια μείωση τής άποδόσεως
λόγω άνασυνθέσεως η άντικαταστάσεως μερικων μέχρι σή
μερα " πρώτων " μουσικων άπό άλλους λιγότερο έμπειρους,
θά καλυφθεί πολύ σύντομα μέ τή δυνατότητα αύξήσεως της
έργασίας, τό " φιλότιμο " των μουσικ&ν μας καί τήν ίiμιλλα
πού αύτόματα θά δημιουργηθεί.

Τά Ιδρύματά μας πρέπει νά κατανοήσουν δτι ή προσφορά
τους δέν πρέπει καi δέν μπορεί νά έχει τήν έννοια τοϋ " αύτο
σκοποϋ ". Γιατί τότε ol όρίζοντες των δυνατοτήτων της άπο
στολης τους περιορίζονται . Ή προσφορά τους (συναυλίες fι
παραστάσεις κ.λπ.) εΙναι τό μ έ σ ο ν γιά τήν έπιδίωξη
ένός εύρύτερου σκοποϋ.
-ετσι, είδικότερα γιά τίς Κρατικές μας Όρχηστρες, πιστεύ
ουμε δτι οι άμεσοι σκοποί - στόχοι τους (μέχρι πού νά ύπάρ
ξει ενα εύρύτερο Κρατικό σχέδιο δράσεως δ λ ω ν) εΙναι :
1 . Νά βοηθ11σουν, προβάλλουν καί τέλος καταστήσουν
κεντρικό άξονα της μουσικης μας ζωης τούς Έλληνες (συμ
φωνιστές) συνθέτες.

Τονίζουμε Ιδιαίτερα τούς " συμφωνιστές " γιατί παρόλο πού
ο! Έλληνες δημιουργοί στόν τομέα τής " σύγχρονης " μου
σικής βρίσκονται, άριθμητικά καί ποιοτικά, σ' εναν έλπιδο
φόρο δρόμο δέν φαίνεται δτι, γιά πολλά χρόνια άκόμα, τά
δημιουργήματά τους θά εΙναι κατάλληλα τόσο γιά μιά άμεση
καί " κατανοητ ή " έκφραση των αίσθητικων τάσεων της κοι
νωνικής μας όμάδας fι καi γιά τήν εύρύτερη Παιδεία καi ψυ
χαγωγία της.
Οί διοικήσεις των Ιδρυμάτων μας δέν πρέπει νά ξεχνάνε δτι
τό πρωτογενές κύτταρο στήν Τέχνη δέν βρίσκεται οuτε στήν
έπανάληψη, οuτε στή μίμηση, οuτε στήν άναπαραγωγή ένός
έργου. Ή " ούσία " της Τέχνης (Τέχνη ίσον " τίκτω ")
βρίσκεται στή γέννηση - παραγωγή, δηλαδή στή δημιουρ
γία μορφων. 'Εμείς οι άλλοι (όρχf\στρες, παραστάσεις ΕΛΣ,
ΕΡΤ κ.λπ.) δέν κάνουμε τίποτ' άλλο παρά νά προβάλλουμε
τήν Τέχνη,
τό Δημιούργημα. Δηλαδή άyαπαράγοντας, " παί
,,
ζοντας ενα έργο, ενα δημιούργημα, προβάλλουμε τήν άξία
τοϋ ώραίου καi τό " μήνυμα " (Ιiν ύπάρχει) πού περιέχει τό
έργο, τό δημιούργημα τοϋ καλλιτέχνη. Έτσι, άπό " αύτο
σκοπός " πού εΙναι γιά τό δημιουργό ή " παραγωγή - γέν
νηση " τοϋ έργου του μέ τήν άναπαραγωγή - άναπαράσταση
βοηθάμε στό νά μεταστοιχειωθεί σέ ήθική, παιδαγωγική,
μορφωτική " ένέργεια " καi " λειτουργία " κοινωνική. Γι'
αύτό καi ή έργασία μας καταξιώνεται καi άναγνωρίζεται σάν
κοινωνική .
Δέν χρειάζεται νά έπαναλάβουμε περισσότερα πράγματα πού
εΙναι fiδη σέ δλους γνωστά. 'Αλλά γιά ν' άποφύγουμε τό έρώ
τημα τοϋ " πως θά γίνει νά βοηθήσουμε περισσότερο τούς
Έλληνες συνθέτες ", προχωροϋμε στό δεύτερο καί τρίτο
σημείο τής προτάσεώς μας :

Τό ίδιο καi γιά τήν Κ.Ο.Θ. Πρέπει νά βρεθοϋν - καί ύπάρ
χουν - τρόποι ώστε νά καλύψει, πέρα άπό τό σημερινό
έργο της, μιά εύρύτερη δραστηριότητα στόν τεράστιο χωρο
Μακεδονίας, 'Ηπείρου, Θράκης, Θεσσαλίας καί άκόμα μιά
σταθερή λειτουργία - περιοδική έστω στήν άρχή - ένός
Λυρικοϋ Θεάτρου. Γι' αύτό πρέπει νά βοηθήσει στή δημιουρ
γία δυό συγκροτημάτων. Έστω eνα μεγάλο καi ενα πιό μι
κρό. 'Υπάρχει " καλή μουσική " γιά κάθε είδους συγκρότημα.
Καi παρότι ή Κ.Ο.Θ. τίμησε περισσότερο τούς Έλληνες
συνθέτες, εΙναι άνάγκη κι αύτή νά τούς " άγαπήσει " καί νά
τούς καταστήσει " αfμα καί όξυγόνο " της. Άν τούς τιμήσει.
σωστά, θά τιμήσει τήν άποστολή της καί θά τιμηθεί άπ' αύτή.
3 . Τέλος, δλ' αύτά έχουν άνάγκη άπό νέους έρμηνευτές,
άρχιμουσικούς καί σολίστ. Πρέπει νά σπάσει τό φράγμα.
Ετναι άνάγκη ol Όρχηστρες μας νά άποκτήσουν - γιά ένα
διάστημα τουλάχιστο - εναν σταθερό - μόνιμο " έκπαιδευ
τή ". Κ' ol πιό μεγάλες όρχηστρες έχουν άνάγκη άπό μιά
συνεχη καί συνεπη άσκηση της τεχνικής τους ώστε νά βρί
σκονται πάντοτε σέ ύψηλά έρμηνευτικά έπίπεδα . Άν δέν
έχουμε Έλληνες, Ιiς βροϋμε άπό τό έξωτερικό. Δέν εΙναι
ντροπή, οϋτε μειωτικό της έθνικης μας ύπερηφάνειας. Άλ
λωστε, δυό χρόνια τώρα, έστω άνεπίσημα, ή συμφωνική
μουσική στήν 'Αθήνα, σέ . . . άλλοδαπό έχει άνατεθεί. Ή
εΙναι καλύτερο νά παραμένουμε σταθερά τελευταίοι (πλήν,
ίσως, της όρχήστρας τοϋ Μπανγκόγκ !) στόν κατάλογο δλων
των όρχηστρων τοϋ κόσμου; Αίσθάνονται ίiνετα oi άρμόδιοι;
'Από δσα ξέρουμε, ύπάρχουν σήμερα 6 - 8 " νέοι " άρχι
μουσικοί . Δέν ύποστηρίζουμε τήν άξία τους οϋτε τούς θεω
ροϋμε (δέν τό ύποστηρίζουν οϋτε ο[ ίδιοι) " φται;μένους ".
Αύτούς δμως έχουμε. Μ 'αύτούς θ' άρχίσουμε. Άς τούς
δώσουμε τήν εύκ:ιιρία νά δείξουν τ iς τρείς βασικές προϋπο
θέσεις : τό ταλέντο, τήν τεχνική κατάρτισή τους καi τήν
εύρύτερη μόρφωση - φιλοσοφία τους σάν έρμηνευτων. Άς
βροϋμε κι άλλους. Χρειάζεται θάρρος άπό μέρους των ύπευ
θύνων. Χρειάζεται άγάπη, πολύ άγάπη καi έμπιστοσύν η .
οι νέοι μας, είτε έχουν τά άπαραίτητα στοιχεία έξελίξεως
iΊ Ιiς άδειάσουν τίς κaρέκλες καί τούς διαδρόμους των Γρα
φείων. Άν έκείνοι έκαναν λάθος νά πιστέψουν δτι εΙναι
!κανοi γιά άρχιμουσικοί, έμείς κάνουμε έγκλημα νά τούς
συντηροϋμε αύτή τήν πλάνη . Άς άνοίξουμε τά " ψυγεία ".
Άς πάψουμε νά θεωροϋμε τούς έαυτούς μας " σπουδαίους "
καi " άναντικατάστατους ". Γιατί Ιiς . . . θυμηθοϋμε : " Τά
νεκροταφεία εΙναι γεμάτα άπό άναντικατάστατους ".
Άς τό καταλάβουμε δτι καi έμείς κάποτε θά φύγουμε άπό τή
ζωή, δπως έφυγαν καί κάποιοι άλλοι . Κανένας, δ,τι καi νά
κάνει, δέν εΙναι α!ώνιος. Έτσι, άντί ol διάδοχοί μας νά προ
σεύχονται νά άδειάσουμε μιά ώρα άρχήτερα τή γωνιά, Ιiς
παρακαλάνε νά ζήσουμε περισσότερο γιά νά τούς βοηθήσου
με νά γίνουν καλύτεροι . Καλύτεροι καί άπό μάς.
Τότε θά έχουμε ύπηρετήσει τούς σκοπούς τ&ν Ιδρυμάτων
γιά " προαγωγή καί άνάπτυξη " τοϋ άντικειμένου τους καi
μ ό ν ο τ ό τ ε θά έχουμε έκπληρώσει τiς ύποχρεώσεις μας
καi πρός τήν " καρέκλα " πού μάς έμπιστεύθηκε ή Πολιτεία.
Ν ΙΚΟΣ Ι. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ
Στό έπόμενο : Τό πρόβλημα της Έθνικης Λυρικής Σκηνής.
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Ε ίσήχθη επειγοντως, α ίφνιδιαστ ικά, άνορθόδοξα . . .

Π Λ Η Ρ Η Π Ρ A l( T l l( A Β Ο Υ Λ Η Σ
Γ Ι Α Τ Ο Π ΕΡ Ι Β Ο Η Τ Ο � � Α Ρ Μ Α"
Τετράωρο σφυροκόπημ α τού άθλίου νομοσχεδίου
Αvτο κι Ιlν εlναι ντοκουμέντο ! Το άπόγευμα τής Τετάρτης 28 τού Ίούλη 1976, στή !Η' συνεδρίαση
τού Τμήματος Δ ιακοπής τών Έργασιών τής Βουλής, προτάχτηκε έπειγόντως, αίφvιδιαστικά, άνορ
θόδοξα και - παρa τa όμαδικa πυρa τής 'Αντιπολίτευσης - έγινε τελικa δεχτο άπο τήν κυβερνη
τική πλειοψηφία το άμαρτωλο νομοσχέδιο «Περι συστάσεως Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δ ικαίου
ύπο τήν έπωνυμίαν '� 'Άρμα Θέσπιδος " και τού ' Οργανισμού αvτού». Ta άποκαλυπτικότατα
'Επίσημα Πρακτικa, πού παίρνουν γιa πρώτη φορa εvρύτερη δημοσιότητα, έχουν κατa λέξη ώς έξής:

Π ΡΟΕΔΡΟΣ (Κ. Παπακωνσταντίνου ) : Λόγ(j> �πασχολήσεως
τοϋ κ. 'Τπουργοϋ παρακαλώ το Τμ7jμα νά δεχθη την πρόταξιν
τ7jς συζητήσεως τοϋ νομοσχεδίου, άρμοδιότητος τοϋ 'Υπουρ
γείου Πολιτισμοϋ καt 'Επιστημών " περί συστάσεως Νομικοϋ
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ύπο την έπωνυμίαν " 'Άρμα Θέ
σπιδος " καt Όργανισμοϋ αύτοϋ ". Δέχεται το Τμ7jμα;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΤΛΕΤΤΑΙ : Μάλιστα, μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεπώς έγένετο δεκτη ή πρόταξις τοϋ έν λόγ(j>
νομοσχεδίου. Ό εtσηγητης της Πλειοψηφίας κ. Τσουκαντiiς
!:χει τον λόγον.
ΑΘΑΝ. ΤΣΟΤΚΑΝΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, το παρον σχέδιον
νόμου, το δποίον !:χω την τιμ7Jν νά εtσηγοϋμαι εtς το Τμ7jμα,
άναφέρεται εtς την σύστασιν άπο το 'Υπουργείον Πολιτισμοϋ
και 'Επιστημών Ν.Π.Δ.Δ., ύπο την έπωνυμίαν " 'Άρμα Θέ
σπιδος " , ώς καt τοϋ Όργανισμοϋ αύτοϋ. Το ύπο lδρυσιν Νομι
κον Πρόσωπον !:λκει την προσωνυμίαν του έκ τοϋ Θέσπιδος,
συγχρόνου τοϋ Σόλωνος, δ δποίος έποχούμενος όίρματος, πε
pιώδευε τούς Δήμους της Άττικ7jς, δι8άσκων το πρώτον το
δpiiμα. 'Τπο πολλών έφέρετο και ώς όλυμπιονίκης, στην 61η
'Ολυμπιάδα εtς άγώνα, δράματος, το πρώτον θεσπισθέντος ύπο
τοϋ Πεισιστράτου, διά τον σκοπον της καλλιεργείας τοϋ άγpο
τικοϋ πληθυσμοϋ.
Κύριε Πρόεδρε, ε!ναι γνωστ7j ή έπιθυμία άλλά καt ή άνάγκη
της πολλαπλώς και έπl μονίμου βάσεως χειμαζομένης έλληνι
κ7jς έπαρχίας γιά θεατρικάς και έν γένει πολιτιστικοϋ τύπου
έκδηλώσεις. Και ε!ναι έξ (σου γνωστόν, οτι ή Κρατικ7J μέριμνα,
προς τον σκοπον αύτόν, γιά τον Ιtνα η τον &λλο λόγο, ε!ναι του
λάχιστον μέχρι σήμερον άνεπαρκής. Καl τοϋτο διότι το Έθνι
κον Θέατρον καλύπτει τάς άνάγκας 8ύο Σκηνών, της κεντρικ7jς
καt της Νέας Σκην7jς, έπι πλέον καλύπτει τάς άνάγκας τοϋ
Φεστιβάλ 'Επιδαύρου και 'Αθηνών καl πραγματοποιεί έκτά
κτους περιοδείας εtς το έσωτερικον και το έξωτερικον άνε
παpκείς προς την κατεύθυνσιν αύτήν.
Το αύτο συμβαίνει καt μέ την Λυρικ7Jν Σκηνήν, ή δποία καλύ
πτει τάς άνάγκας τών 'Αθηνών και γιά ίiνα 1 5θήμερο τάς
άνάγκας της Θεσσαλονίκης. 'Οπωσδήποτε το Κρατικο Θέα
τρο καλύπτει τάς άνάγκας της Θεσσαλονίκης και διά περιοδειών
τά:ς άνάγκας τών βορείων έπαρχιών.
Κατά το παρελθον !:τος 1975, προσωριν7J κινητη μονάδα θεα
τpικοϋ τύπου, συσταθείσα άπο το 'Υπουργείον Πολιτισμοϋ,
περιώδευσε μέ έπιτυχία τά:ς έλληνικά:ς έπαρχίας. 'Έδωσε 1 01
θεατρικά:ς παραστάσεις τά:ς δποίας παρηκολούθησαν 80.000
περίπου θεαταt. Τά εύμεν7j σχόλια τόσον άπο τον άθηναϊκον
Τύπον, οσον και άπο τον έπαpχιακόν, τά: δποία έπηκολούθησαν
αύτά:ς τά:ς παραστάσεις, αι ειλικρινείς και αύθόρμητοι διαβε
βαιώσεις τών τοπικών ' Αρχών, Κοινοτικών και Δημοτικών,
άλλά: κυρίως δ ένθουσιασμος τοϋ Λαοϋ, 7jσαν έκείνα τά δποία
ι:πεισαν άπολύτως το 'Υπουργείον Πολιτισμοϋ και 'Επιστημών
i)ιά: την άναγκαιότητα έπl σταθερiiς βάσεως ύπάρξεως κιvητης

μονάδος πολιτιστικ7jς δράσεως. Και δι' αύτον τον λόγον 7jλθε
το νομοσχέδιον αύτο προς ψήφισιν, διά: την παρουσίασιν τοϋ
δποίου συγχαρητήρια άνήκουν εtς τον κ. 'Τπουργον και εις τά:ς
άρμοδίας 'Υπηρεσίας τοϋ 'Υπουργείου.
Το " 'Άρμα Θέσπιδος ", κατά: τά:ς διατάξεις τοϋ παρόντος νο
μοσχεδίου σκοπεί, διά περιοδειών, νά: καλύψη τάς άνάγκας της
έπαρχίας διά: θεατρικών και έν γένει πολιτιστικοϋ τύπου έκδη
λώσεων, δι' αύτον τον λόγον έπεκτείνει και προς &λλους τομείς
την δραστηριότητά του 8πως το παιδικο θέατρο, το λυρικο
θέατρο, το θέ:ιτρο σκιών, ο! μαριονέττες, ή λαϊκ7J μουσική,
ο! λαϊκοι χοροί, διαλέξεις, φιλολογικοϋ περιεχομένου, δημιουρ
γία δανειστικών βιβλιοθηκών, κινηματογράφων καl &λλων
συναφών πολιτιστικοϋ τύπου δραστηριοτήτων.
'Αφ' έτέρου σκοπεί διά περιοδειών και την προβολ7Jν τών πο
λιτιστικών αύτών έκδηλώσεων εις την άλλοδαπήν άλλά: και
διά τούς 'Έλληνας τούς διαβιοϋντας εtς το έξωτερικόν.
Κύριε Πρόεδρε, δέν ε!ναι όλίγοι έκείνοι ο! δποίοι ισχυρίζονται
δτι το πολιτιστικον έπίπεδον τοϋ Λαοϋ μας εύρίσκεται εtς τα
πεινον σημείον. Ε!ναι ομως γνωστόν, δτι άπο χιλιετηρίδων εχει
άποδειχθη δτι δ Έλλαδικος χώρος κατοικείται άπο έθνολογικώς
άναλλοίωτον πληθυσμόν. Ό πληθυσμος αύτος κ. Πρόεδρε, οι
'Έλληνες, ε!ναι έκείνος δ δποίος εχει την εύρυτέραν πολιτιστι
κ7Jν παράδοσιν άπο 8λους τούς ύπολοίπους Λαούς, οι δποίοι
διαβιοϋν σήμερα. Και ε!ναι λυπηρον άντι της καλλιεργείας αύ
της της παραδόσεως άναλίσκονται έκτεθειμένοι εις πολλαπλοϋ
τύπου θεάματα και έκδηλώσεις, έν πολλοίς ξενικών έπιρροών,
τά δποία ε!ναι μακρά:ν πάσης έπιδεικτικότητος, ώς ξένα προς
την προαναφερθείσαν πολιτιστικ7Jν παράδοσιν. και !:τσι πολ
λές φορές γινόμαστε άκροατές ένος " Σώου ", ένος " Ζούμ "
η γινόμαστε μέλη της συντροφιiiς, ή δποία θά έπισκεφθ7j μία
" μπουά:τ " η μία " ντισκοτέκ " προς άναζήτησιν " κολτού
pας " . Και δέν ύπάρχει καμμ(α άμφιβολία, δτι εtς δποιαδήποτε
πεpιοχ7J της έπαρχίας ε!ναι δυνατον νά: ύπάρξουν αύτοϋ τοϋ
εtδους έκδηλώσεις δπωσδήποτε προσφέρουν κάποια ψυχαγω
γία. 'Όταν 8μως δέν ύπάρχουν ο\ίτε αύτές, τότε ολοι γινόμαστε
μάρτυρες της γνωστης έκείνης και κλ-Χσσικ7jς έπαρχιαΚ7jς
βόλτας. 'Οπωσδήποτε ο! ιδιωτικές πρωτοβουλίες άνακόπτουν
την εtκόνα αύτή, άλλά: ε!ναι γvωστον δτι ύπάρχουν περιοχές άπο
μεμακρυσμένες, ώς και έκ της γεωγραφικ7jς θέσεως της Πατρί
δος μας, τlς δποίες ι:χει νά: έπισκεφθ7j ιδιωτικος η Κρατικος
θίασος πέραν τών 35 έτών.
Γιά δλους τούς λόγους αύτούς κ. Πρόεδρε, άκόμα και μέ την
έλπίδα 8τι rσως διά: τοϋ θεσμοϋ αύτοϋ θά άρθ7j εν τινι μέτρ(j>
και ή άνασφάλεια την δποίαv νοιώθει δ 'Έλλην της έπαρχίας,
άνασφάλεια ώς προς το κέντρον, !:χω την τιμ7Jν νά εισηγηθώ
εtς το Τμημα την έπιψήφισιν τοϋ πα ρόντος σχε8ίου νόμου.
Τά: έπt μέρους &ρθρα, τά δποία άκολουθοϋν ρυθμίζουν κατά
τρόπον δπωσδήποτε !κανοποιητικον την ε\ίρυθμον λειτουργίαν
και την εύ68ωσιν τοϋ σκοποϋ τοϋ 'Άρματος Θέσπιδος. Προσ-

φάτως ε!δαν τό φώς της δημοσιότη rος έπικp(σεις και άπεκλή
θη ώς χpυσοφόpο τό ύπό lδpυσιν Νομικόν Π pόσωπον και τοϋ
το διότι, δπως άναφέpετα:ι εις την Εtδικην 'Έκθεσιν, ή έτη
σια: κpα:τικη έπιχοpήγησις άνέpχεται εtς τά 25.000.000 δpαχ
μές. 'Εάν τά στοιχεία τά όποία: Ιt:χω ε!ναι άληθη τό Έθνικόν
Θέατpον έπιχοpηγείται διά 52.000.0000 δpαχμών. Ή Έθνικ.η
Λυpικη Σκηνη διά 67.000.000 και τό Κpατικό Θέατpο Βο
pείου 'Ελλάδος διά 35.000.0000. Δέν νομ(ζω, δτι άντέχουν εtς
την κpιτικην οι έπικp(σεις αύτές γνωdτης οίίσης και της πpοα
ναφεpθείσης σκοπιμότητος, ή όποια καλύπτει όπωσδήποτε έfνα
πολύ μεγάλο κενόν.
Θά πpέπει έπιπpοσθέτως νά πpοστεθη δτι το ύπό ιδpυσιν νεο
συστα:θησόμενον Νομικόν Π pόσωπον άντιμετωπίζει και ι!ξοδα
άγοpiiς έπ(πλων και λοιποϋ έξοπλισμοϋ. Έπι πλέον ώς κινη
τη μονάδα: θά άντιμετωπ(ζη και τάς άνάγκας έπισκευης και
συντηpήσεως τοϋ μηχανοκινήτου ύλικοϋ.
'Ωσαύτως έπεκpιθη και τό γεγονός δτι τό "Αpμα Θέσπιδος
�χει σύνολον 1 1 ο πpοσώπων. κα:ι άπεκλήθη μάλιστα: κα:ι πολυ
δαίδαλος ό τpόπος διοικήσεως, διότι �χει 1 1 0 πpοσωπικόν και
32 μόνον ήθοποιούς.
Τό 'Εθνικό Θέατpο �χει 92 Διοικητικούς, 1 00 ήθοποιούς, 1 60
λοιπών εtδικοτήτων, έπι συνόλου 352.
Τό Κpατικόν Θέατpον Βοpε(ου 'Ελλάδος �χει 35 Διοικητικούς,
1 03 ήθοποιούς και 120 λοιπών ειδικοτήτων, έπι συνόλου 258.
Τό "Αpμα Θέσπιδος εtς την πpώτην του έμφάνισιν θά �χη 20
Διοικητικούς, 32 ήθοποιούς, 58 λοιπών εt'δικοτήτων, ο! όποίες
ε!να:ι κατά κάποιον τpόπον παpακαλλιτεχνικές η διά την καλ
λιτεχνικην σκο1.ιμότητα, έπι συνόλου 1 10.
Παp' δλα αύτά τό &pθpον 1 1 διά της παp. 3 πpοβλέπει την
πpόσληψιν έπι άναλόγων πεpιπτώσεων μεγάλου άpιθμοϋ καλ
λιτεχνών.
Αύτά 1)θελα νά εϊπω, κ. Πpόεδpε, έπιφυλασσόμενος νά έκθέ
σω μεpικάς παpατηpήσεις έπι τών &pθpων. (Χειpοκpοτήματα έκ
της Πτέpυγος της Νέας Δημοκpατ(ας ) .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ό κ . Ι . Παπαδόπουλος �χει τον λόγον, ώ ς εt
σηγητης της μειοψηφίας.
ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟ1ΆΟΣ: Δέν ε!ναι δυνατόν, κ. Πpόεδpε,
νά μη συμφωνοϋμε μέ την πpόθεσιν τοϋ κ. 'Τπουpγοϋ, νά
έπεχτε(νη τις πολιτιστικές του .δpαστηpιότητες πpός την ϋπαι
θpον. Καμμία άντ(ppησις ώς έδώ. 'Όλοι τό χειpοχpοτοϋμε. Ή
tδέα &λλωστε τοϋ νά κινηθη έfνα θέατpο πpός τά �ξω δέν ε!ναι
κάτι πpωτότυπο. 'Εγώ τούλάχιστον άπό τά παιδικά μου χpόνια
θυμοϋμαι κάποιο 'Άpμα Θέσπιδος, τό όποίον τόσον πολύ χα:pά
�δωσε σέ μένα και εtς δλους τούς &λλους, παιδιά και μεγάλους
στην άκpιτική πόλη της 'Αλεξανδpούπολης πpιν άπό τον πό
λεμο.
Σωστά λοιπόν σκεπτόμαστε νά έπεκτε(νουμε την δpαστηpιό
τητα πpός τά έκεί. Ύπάpχουν δμως άντιppήσεις. Και οι άντιp
pήσεις δέν ε!ναι ώς πpός τήν tδέα η πpός τήν πpόθεση. οι άν
τιppήσεις ε!ναι ώς πpός τή μεθόδευση αύτijς της έπεκτάσεως,
τοϋ πολιτιστικοϋ pόλου τοϋ Ύπουpγε(ου Πολιτισμοϋ.
Πpώτο σημείο στο όποίο 1)θελα νά σταθώ και τό όποίο νομίζω
δτι κατέληξε νά ε!ναι μονότονο και συχνά έπαναλαμβανόμενο
ε!ναι αύτός ό τpόπος ό αιφνιδιαστικός πού συνήθως �pχονται
δλα τά νομοσχέδια πpός συζήτησιν εις τό Τμημα. Και κυpίως
δέν ε!ναι δτι τό Τμημα δέν ένημεpώνεται ltγκαιpα, τό κυpιώτε
pο ε!ναι δτι οι όμάδες τών έpγα:ζομένων, οι όμάδες αύτών ο!
όποίοι μποpοϋν νά �χουν πpαγμα:τικά κα(pια γνώμη έπάνω εις
τά θέματα αύτά δέν ένημεpώνονται καθόλου, &στε νά μποpέσουν
μέ κάποιο τpόπο νά πpοτείνουν και αύτοι λύσεις. 'Αλλά ο ι λύ
σεις παίpνονται πάντοτε στήν κοpφη και συχνά άκούομεν τήν
&ποψη δτι ή Κυβέpνηση ε!ναι τό κεντpικό δpγανο τό όποίο ι!χει
και τήν εύθύνη τών άποφάσεων. Σωστό α:ύτό ώς !!να σημείο.
Δέν θά ltβλαπτε τίποτα τό ltpγo της Κυβέpνησης ο()τε και θά
την ένοχλοϋσε νά �Χη τις άπόψεις αύτών, οι όποίοι πεpισσότε
ρον άπό κάθε &λλον Ιtχουν γνώμη έπι ώρισμένων πpοβλημάτων.
'Υπάρχουν, κ. Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, τρ(α συγκροτη
μένα''ΕθνικιΧ Θέα:τpά αύτή τη στιγμή. Ε!να:ι ή Έθνικ.η Λυpικη
Σκηνή, τό 'Εθνικό μας Θέατρο και τό Κρατικό Θέατρο Βορε(ου
Έλλάδοί;.
Προ όλίyων.. μόλις ·ήμερών ό κ. 'Υπουργός, έπ' εύκαιpία &λλου
νομοσχεδ(ου, μiiς ε!πε, δτι σκέπτεται νά άναδιαρθρώση τά
Θέατρα αύτά και τούς 'Οργανισμούς των γενικώτερα. Και

θά πε;>lμενε κανένας άφοϋ μάλιστα τόσο σύντομα σκέπτε
ται νά τό κάμη αύτό τό πpiiγμα, μέ τήν άναδιάρθpωση αύ
τών τών Θεάτρων, ένδεχόμενα νά μπορούσαμε νά τά κάνουμε
Ιt:τσι και νά τά άνα:διαpθρώσουμε Ιtτσι &στε νά άποτελέσουν
τούς φορείς της έπέκτασης τών πολιτιστικών δραστηριοτήτων
προς τήν ύπαιθρον χώραν ή όπο(α συνεχώς περιμένει άπό τό
κέντρο νά της δώσουμε κάτι.
'Αντι αύτοϋ, δημιουργοϋμε !!να νέο Θεατρικό 'Οργανισμό,
μέ νέο Διοικητικό Συμβούλιο, νέο Διευθυντή και νέες Ύπη
ρεσ(ες. 'Όλο αύτό τό γραφειοκρατικό σύστημα, παρά την &πο
ψη τοϋ κ. συναδέλφου, εισηγητοϋ της Πλειοψηφ(ας ε!ναι άνα
λογικά σημαντικά διάφοpο, άπ' δτι εις τά &λλα θέατρα, και
έν πολλοίς πολυτελέστερο.
'Αλλά ύπάρχει και μία &λλη καινοτομία έδώ. Λε(πει ή καλλι
τεχνική έπιτροπ-ΙJ πού ύπάpχει στά &λλα θέατρα.
Προ ήμερών, όμιλών έπι &λλου θέματος, ε!πα δτι στήν Λυρι
κη Σκηνή, δπου ή Διοίκηση κονταροχτυπιέται μέ τήν καλλι
τεχνικη έπιτροπή, και διάφορες άποφάσεις αύτης δέν λαμβά
νονται ύπ' δψιν άπό την Διεύθυνση της Λυρικης, ε!πα, δτι έν
τοιαύτη περιπτώσει, ας καταργήσουμε την Έπιτροπ-ΙJ αύτή,
πού δέν τήν άκούει κανένας. Φαίνεται δτι ή χιουμο;>ιστική μου
αύτή πρόταση Ιtπιασε. 'Ίσως ε!ναι κα:ι αύτός ενας τρόπος νά
λύνουμε τά διάφορα προβλήματα. 'Όταν Ιtχωμε μιά έπιτροπ-ΙJ
ή όποία διαφωνεί μέ τήν Διο(κηση, καταργοϋμε την έπιτροπή.
'Εδώ, καταργήσαμε τή γνώμη τοϋ 'Αρχαιολογικοϋ Συμβουλίου,
προκειμένου νά λύσωμε θέματα περιβάλλοντος, γιατι νά μην
καταργήσουμε και μιά καλλιτεχνική έπιτροπή;
Κύριοι συνάδελφοι, δημιουργοϋμεν έfναν ' Οργανισμό, ό όποίος
έγκαθίσταται εtς τήν 'Αθήνα, ένώ στόχος του ε!�αι ή 'Επαρ
χ(α. Νομ(ζω, δτι θά �πρεπε νά άπομακpυνθη άπό τήν 'Αθήνα
δ 'Οργανισμός αύτός. Και αν μέν ήτο παράρτημα: τών ύπαρ
χόντων θεατpικών Όpγανισμών, τότε θά ήτο όpθόν νά έδρεύη
εις τήν Ε:δρα αύτών και ό νέος 'Οργανισμός. Έφ' δσον δμως
κάνομε κάτι καινούpγιο, θά ήτο εύκαιpία νά τιμήσουμε τήν
Έπαpχία, μέ τήν έfδρα αύτοϋ τοϋ νέου Όργανισμοϋ, γιά νά
δοθη ή εύκαφ(α νά δημιουpγηθij έκεί ενα καλλιτεχνικό φυ
τώpιο. Θά μποροϋσε τουλάχιστον εtς τήν Θεσσαλον(κη, αν
!\χι σέ μία &λλη έπαρχιακή πόλη, νά έγκατα:σταθη ό 'Οργανι
σμός αύτός.
Κύριοι συνάδελφοι, ό καινούργιος αύτός Όpγανισμός, σύμφωνα
μέ τό &ρθρο 2 τοϋ συζητουμένου νομοσχεδίου, γίνεται ενας
πολυπράγμων 'Οργανισμός. Θά άσχοληται μέ την πpοβολη
τοϋ Έλληνικοϋ Θεάτρου, μέ καλλιτεχνικές έκδηλώσεις στήν
άλλοδαπή, μέ λαϊκό θέατpο και λαϊκη μουσική, καθώς έπ(σης
και μέ διάφορες έκδηλώσεις πολιτιστικοϋ πεpιεχομένου. Με
γάλο ltργο, γιά ί!να 'Οργανισμό, ό όποίος δέν �χει οίίτε καν
καλλιτεχνικη 'Επιτροπή. Θά κάνωμε Ε:να Διοικητικό Συμβού
λιο, τό όποίο θά άποφασlζη μόνο του, γιά δλα τά μεγάλα αύτά
θέματα.
'Αλλά, κ.κ. συνάδελφοι, ό 'Οργανισμός αύτός ε!ναι και παμ
φάγος. 'Από παντοϋ τρώει. 'Από τό Κρατικό Θέατρο Βοpε(ου
'Ελλάδος, άπό τό 'Εθνικό Θέατρο, άπό παντοϋ, μπορεί νά
παίpνη δ,τι θέλει. Θά πηγαίνουν στον νέο αύτό 'Οργανισμό,
δλα τά κινητά πεpιουσιακά στοιχεία τών &λλων Θεάτρων,
άκόμα κα:ι οι ήθοποιοι αύτών, μέ άπόφαση τοϋ κ. Ύπουpγοϋ,
ή όποια θά λαμβάνεται " μετά γνώμην " τοϋ οικείου Διοικητικοϋ
Συμβουλίου. Τ( άξ(α Ιtχει αύτό τό " μέγα γνώμην ; " 'Εάν
ι!λεγε " μετά σύμφωνον γνώμην " καλώς. Τό " μετά γνώμην "
δμως, δέν �!χει λόγο νά ύπάρχη και καλύτερα νά ι!λειπε.
Τό Διοικητικό Συμβούλιο καταργεί τήν Καλλιτεχνικη 'Επιτρο
πή, παρά τό δτι εΙναι τολμηροι οι στόχοι τοϋ Όργανισμοϋ,
τά δέ προσόντα πού διαγράφονται έν προκειμένφ γιά τον διο
ρισμό τών συμβούλων, ε!ναι προσόντα: πού δέν μπορεί κανεις
νά τά έλέγξη βάσιμα. Λέγει τό σχέδιο νόμου, νά �χουν γνώσεις
γενικώς περι Θεάτpου, γνώσεις περι καλλιτεχνικών πραγμά
των κλπ., άλλά δέν στοιχειοθετείται σαφώς ό �λεγχος τών
προσόντων, γιά νά συγκpοτήσουμε σωστά τό Διοικητικό Συμ
βούλιο.
Τό &ρθρο 1 7 δείχνει τήν διαβρωτικη δυνατότητα πού Ιt:χει
ό νέος αύτός όργα:νισμός πάνω στά &λλα θέατρα, και σάν κο
ρωνίδα Ιtρχεται τό &ρθρο 22, τό όποίο λέγει δτι μετά ενα χρόνο
τά πάντα μποροϋν νά άλλάξουν. Μποροϋν νά άλλάξουν τά πάν
τα κατά τό πώς θά -\\θελε δ οιοσδήποτε Ύπουργός της έποχης
bείνης.
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Κύριοι συνάl>ελφοι ύπάρχει και το ιστορικό, στήν ύπόθεση
αύτή τοϋ 'Άρματος Θέσπι/)ος. ΤιΧ παρασκήνια τοϋ Θεάτρου,
συνήθως γιιΧ τον πολύ κόσμο ε!ναι πολύ σκοτεινά, σκοτεινό
τερα άπ' 8,τι ε!ναι τιΧ &λλα παρασκήνια. ΘιΧ πρέπει νιΧ άνα
φέ'ρω δτι εlς το Κρατικο Θέατρο Βορείου Έλλάl>ος, ύπ'ίjρξε
παλαιότερα μία σύγκρουση μεταξύ τ'ίjς Διοικήσεως αύτοϋ
και ώρισμένων στελεχών του. Το λέγω αύτό, Ι>ιότι το θέμα ε!ναι
ηΙ>η γνωστό, καί έγένετο σχετικώς καί μία l>ημοσίευση.
Το προσωρινο 'Άρμα Θέσπι/)ος, έγένετο μ/: έπιχεφαλ'ίjς τούς
Ι>ιαφωνήσαντας μ/: τήν Διοίκηση τοϋ Κρατιχοϋ Θεάτρου Βο
ρείου Έλλά/)ος. 'Υπ'ίjρξε στήν ύπόθεση αύτή καί ή Ι>ιεξαγωγή
μιίiς άνακριτικ'ίjς Ι>ια/)ικασί-χς πού άπέl>ειξε, δτι Ι>έν ύπ'ίjρχαν
ενοχοι. Πάντως το χάσμα πού l>ημιουργήθηκε ηταν βαθύτα
το, καί τιΧ στελέχη πού Ι>ιεφώνησαν ύπ'ίjρξαν οι ήγέτες τοϋ
προσωρινοϋ 'Άρματος Θέσπιl>ος. Κατόπιν αύτοϋ Ι>ιερωτίiται
κανείς, Ι>ιότι τιΧ πρόσωπα αύτιΧ πού ήγήθηκαν τοϋ 'Άρματος
Θέσπι/)ος ε!ναι tσχυρά, /)ιερωτίiται κανείς, έιΧν αύτιΧ τιΧ πρό
σωπα έπιβληθοϋν και στο νέο 'Άρμα Θέσπιl>ος, έιΧν θιΧ άντέξη
καμμία &λλη Θεατρική Σκηνή. Το τονίζω αύτό, κ.κ. συνά
δελφοι, γιατί θιΧ πρέπει νιΧ εϊμαστε tδιαίτερα προσεχτικοί.
Το Θέατρο ε!ναι Ιtνας χώρος πού έχει τούς /)ικούς του νόμους
καί κανόνες. Στίς διαφωνίες ύπάρχουν tl>ιομορφίες πού έμείς
ε!ναι /)ύσχολο νιΧ τίς άντιληφθοϋμε. Αύτο πού πρέπει νιΧ κά
νουμε εΙναι νιΧ μην έντείνουμε τίς όξύτητες.
Πιστεύω, δτι μ/: τή συγκρότηση αύτοϋ τοϋ όργανισμοϋ, σύν
τομα θιΧ έχουμε νιΧ κλείσουμε πολλές πληγές, πού θιΧ άνοίξουν
άνάμεσα στίς ύπάρχουσες Σκηνές μας καί στον καινούργιο αύ
το 'Οργανισμό, δ δποίος άνεξάρτητα τοϋ πολύπλευρου στόχου
πού έχει χαί τ'ίjς πολυπραγμοσύν-ης του ε!ναι Ιtνας Όργανισμος
άπο τή συγκρότησή του Ι>ιαβρωτιχος ΠίJΟς τιΧ &λλα Θέατρα.
Στη συνέχεια στήν κατ' &ρθρον 'ίσως συζήτηση θιΧ άναφερθοϋ
με γύρω άπο τιΧ οtχονομιχιΧ θέματα προϋπολογισμών, Ι>απα
νών κλπ. 'Εκείνο το δποίο θιΧ ηθελα νά τονίσω εΙναι, δτι παρ'
δλο δτι ή παράταξη, τήν δποία έχπροσωπώ χαί έγώ προσωπι
κώς Ι>έν έχουμε άντίρρηση ώς προς τήν πολιτιστική /)ραστηριό
τητα προς τήν έπαρχία, άντιθετα θέλουμε νιΧ μεθοl>ευθ'ίj σωστά,
Ι>έν έχουμε λέγω άντίρρηση ώς προς τήν tl>έα, άλλιΧ το παρον
νομοσχέl>ιον θιΧ το χαταψηφίσωμεν, Ι>ιότι νομίζω δτι /)έν έπι
τελεί τον πρωταρχικό του στόχο.
Πριν τελειώσω, θέλω νιΧ τονίσω, δτι l>ραστηριότητες &λλων
Σκηνών, τίς δποίες /)/:ν θέλω νιΧ χαρακτηρίσω tl>ιωτιχές, Ι>ιό
τι τις άποτελοϋν &νθρωποι Ι>οσμένοι στο Έλληνιχο Θέατρο χαί
τήν Έλλ'ι)νική πολιτιστική έν γένει ύπόθεση δέν βοηθήθηκαν
δσο θιΧ επρεπε, ένώ θιΧ μποροϋσαν, νομίζω, νιΧ άποτελέσουν
πυρ'ίjνες μιίiς πολιτιστικ'ίjς έξόl>ου προς τήν έπαρχία. Καί έπα
ναλαμβάνω, δτι δέν εΙμαι άπο αύτούς πού Ι>ιαχηρύσσουν, δτι
θιΧ έπρεπε νιΧ άνατεθοϋν σέ tl>ιωτικιΧ χέρια αύτιΧ τιΧ τόσο ση
μαντιχιΧ πpάγματι θέματα, l>ηλαl>ή τιΧ θέματα έπεχτάσεως
τών θεατρικών l>ραστηριοτήτων προς τήν ϋπαιθρον. Μιλώ γιιΧ
συγκεκριμένους καλλιτέχνες καί 'Οργανισμούς, οι δποίοι μ/:
την άφοσίωση στο πολιτιστιχο έργο Ιtχουν άποl>είξει, δτι εΙναι
πολύ πιο πάνω άπο δτι, ώς τώρα σημαίνει ή ι1>ιωτική πρωτο
βουλίiχ χαί l>ραστηριότητα. ΑύτιΧ ώς προς τήν κατ' άρχήν συ
ζήτηση χαί έπιφυλλάσσομαι νιΧ έπανέλθω στην κατ' &ρθρο συ
ζήτηση. ( Χειροκροτήματα έκ τ'ίjς Πτέρυγος τ'ίjς 'Αντιπο
λιτεύσεως ) .
Π ΡΟΕΔΡΟΣ : Ό κ. Κουτσοχέρας έχει τον λόγον ώς ειΙ>ικος
άγορητ�ς τοϋ ΠΑΣΟΚ.
ΙΩΑΝ. κΌ1Ί'ΣΟΧΕΡΑΣ : ΤΟ συζητούμενο νομοσχέ/)ιο
εΙναι το ;_ρώτο βασικο νομοσχέl>ιο πού εtσάγεται στο Τμ'ίjμα
έχ μέρουι; τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμοϋ, άφ' ης στιγμ'ίjς &ρ
χισε νιΧ λειτουργεί μεταl>ιχτατορικιΧ το Κοινοβούλιον [ . . . ]
ΕιΙ>ιχώτερα γιιΧ το συζ·ητούμενο νομοσχέl>ιο, πού μόλις εΙΙ>ε
το φώς τ'ίjς /)ημοσιότητας προκάλεσε πραγματιχο σάλο στο
Σωματείο τών 'Ελλήνων 'Ηθοποιών χαί γενικιΧ στούς θεατρι
κούς καλλιτεχνικούς καί πνευματικούς κύκλους. Καί πού προ
κάλεσε Ι>υσμενέστατα σχόλια τοϋ ήμερησίου τύπου. Περιττο
νιΧ πώ δτι πλειο/)οτοϋμε γιιΧ τήν άνάγχ-η τ'ίjς δσο το l>υνατο
περισσότερης προσφορίiς τ'ίjς θεατριχ'ίjς τέχνης και τών πολι
τιστικών έχδηλώσεων στήν έλληνιχη έπαρχία. 'ΑλλιΧ το νο
μοσχέl>ιο /)/; μίiς βρίσκει σύμφωνους λόγC:J τ'ίjς χακ'ίjς l>oμ'ijς
τοϋ " 'Άρματος Θέσπιδος ".
Μεριχl:ς άπο τίς βασιχ/:ς αιτιάσεις ε!ναι δτι μ/: το 'Άρμα Θέσπι
Ι>ος δπως έχει στή /)ομή του, δημιουργείται ενας ύπερθεατρι52

κος όργανισμός σέ βάρος τών τριών Κρατικών Σκηνών, l>η
λαl>ή τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου, τ'ίjς Έθνιχ'ίjς Λυρικ'ίjς Σχην'ίjς
καί τοϋ Κρατιχοϋ Θεάτρου Βορείου Έλλάl>ος.
Σύμφωνα μ/: το &ρθρ. 3, άπο τήν ήμέρα τ'ίjς l>ημοσίευσης
τοϋ νόμου στήν Έφημερίl>α τ'ίjς Κυβέρνησης περιέρχεται αύ
τοl>ικαίως στο 'Άρμα Θέσπιl>ος κάθε κινητό περιουσιακό στοι
χείο τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου, πού άποσκοπεί στην έξυπηρέτηση
τοϋ 'Άρματος. 'Επί πλέον δμως, σύμφωνα μέ τήν παράγρ.
2 τοϋ αύτοϋ &ρθρου, μεταβιβάζεται, κατιΧ κυριότητα 'ι) χρήση
καί πίiν Ιtτερον περιουσιακον στοιχείον τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου,
καθώς καί πίiσα κινητη περιουσία τοϋ Κρατικοϋ Θεάτρου Βο
ρείου Έλλάl>ος καί Έθνικ'ίjς Λυρικ'ίjς Σκην'ίjς, χωρίς καν νιΧ
τίθεται ώς προϋπόθεση γι' αύτ/:ς τίς μεταβιβάσεις το στοιχείο
τ'ίjς άναγκαιότητας γιιΧ τή λειτουργία τοϋ 'Άρματος. Τό μόνο
πού άπαιτείται γι' αύτ/:ς τίς μεταβιβάσεις εΙναι ή άπόφαση
τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμοϋ καί ή συμβουλευτική γνώμη τοϋ
Διοικ. Συμβουλίου τ'ίjς Κρατικ'ίjς Σκην'ίjς, στην δποία άνήκει
ή κυριότητα τοϋ μεταβιβαζόμενου πράγματος.
'Εξ &λλου, σύμφωνα μ/: το &ρθρ. 1 7 : " ΔιιΧ πράξεων τοϋ Ί
πουργοϋ Πολιτισμοϋ καί 'Επιστημών έπιτρέπεται ή Ιtκτακτος
άπασχόλησις ύπο τοϋ Νομικοϋ Προσώπου " 'Άρμα Θέσπιl>ος "
τοϋ πάσης φύσεως ύπηρετοϋντος παριΧ τ<ϊ> Έθνικ<ϊ> ΘεάτρC:J,
Κρατικ<ϊ> ΘεάτρC:J Βορείου 'Ελλάl>ος καί Έθνικ'ϊ) Λυρικ'ϊ) Σκη
ν'ϊ), _ π �?σωπικο� κατόπ ;ν κοιν'ίjς προτάσεως , τών /)�ο �ρΎ;ανι
,
σμων . Δηλαl>η Ι>έν θα ε!ναι l>υσχολο,
σιγα - σιγα, να απο
/)υναμωθοϋν οι τρείς Κpαηκές Σκην/:ς καί άπο το προσωπικό
τους.
Καί γιιΧ νιΧ δλοχληρώσω αύτή τήν αtτίαση, πού εΙναι καί αι
τίαση τοϋ Σωματείου τών 'Ελλήνων 'Ηθοποιών, θιΧ άναφερθώ
στήν άκόλουθη περικοπΊ] πρόσφατου l>ημοσιεύματος : " Το
Κράτος ιΙ>ρύει Ιtνα άκόμα κρατικο θέατρο - καί μάλιστα ύπερ
θέατρο - ή γέννηση καί ή ζωή τοϋ δποίου έκ τών γραμμάτων
τοϋ νομοσχε/)ίου, τείνει ν' άπορροφήσει τήν ζωη καί τήν l>ρά
ση τών ηΙ>η ύπαρχουσών θεατρικών κρατικών σκηνών. Γιατί
αν το " 'Άρμα Θέσπιl>ος " Ιtχει το Ι>ικαίωμα πιιΧ νιΧ " οικειο
ποιηθεί " την κινητη περιουσία τοϋ Έθνικοϋ, τοϋ Κρατικοϋ
Βορείου 'Ελλάl>ος καί τ'ίjς Λυρικ'ίjς Σκην'ίjς, κανείς Ι>Ι:ν μπορεί
ν� έγγυη�εί δτι κάπ?ια στιγμή, J:Ι-έ ,κάr;οια τ�οr;οποί�ση άπ�
αυτ/:ς που μέ τόση ευκολία μπορει να κανει, θα απαιτησει και
μεγάλο η μικρο μέρος άπο το έμψυχο ύλικο τών &λλων κρατι
κών θεάτρων, καθώς καί μερίl>α άπό τήν σταl>ιοl>ρομία τους
(περιοl>είες στο έξωτερικό ) . Καί ποιές θιΧ εΙναι οί συνέπειες
στήν λειτουργία τών σκηνών αύτών εΙναι εϋκολο γιιΧ τον καθέ
να νιΧ τίς σταθμίσει. Στό σημείο αύτο θιΧ έπρεπε νιΧ σημειωθεί
δτι το ίl>ιο το Κράτος ξερριζώνει μ/: τιΧ ίl>ια του τιΧ χέρια τήν
προσπάθεια πού χρόνια τώρα, ενα άπο τιΧ " παιl>ιά " του,
το Κρατικο Θέατρο Βορείου Έλλάl>ος, Ιtχει πραγματοποι·ήσει
καί έπιβάλλει, μ/: κόπο, ιΙ>ρώτα και χωρις καθόλου έπιπλέον
χρήματα : οι περιοl>είες τοϋ Κρατικοϋ Βορείου Έλλάl>ος, σ/:
δλη τήν Μακεl>ονία καί τήν Θράκη έφεραν το καλΟ ζωντανο
θέατρο κοντιΧ στίς άπομονωμένες αύτ/:ς περιοχές, θετικά, προ
γραμματισμένα καί μ/: σύστημα. 'Έργο ούσιαστικιΧ τοϋ σεβα
στοϋ βετεράνου τοϋ θεάτρου μας Σωκράτη Καραντινοϋ, οί
περιοl>είες τοϋ Κ.Θ.Β.Ε. άποτέλεσαν καί άποτελοϋν Ιtνα άl>ιά
σπαστο τμ'ίjμα τ'ίjς l>ραστηριότητάς του, πού έγινε άπαραίτη
τη στό κοινο τών περιοχών αύτών ".
'Άλλη αtτίαση : Δημιουργείται Ιtνας γραφειοκρατικος όργα
νισμος. Ένl>εικτιχιΧ καί μόνο άναφέρω, δτι το 'Άρμα Θέσπι8ος άπαρτίζεται άπο 1 1 1 &τομα μόνιμα άπο τιΧ δποία μόνο
30 εΙναι ήθοποιοί, άπο Ιtνα πανίσχυρο Διοικητικο Συμβούλιο,
πού Ι>ιορίζεται άπο τον Ύπουργο Πολιτισμοϋ, πού έκπονεί
άκόμα καί το /)ραματολόγιο καί τό πρόγραμμα τών πολιτι
στικών έκl>ηλώσεων - ltργο πού θιΧ έπρεπε νιΧ άνήκει σ/: μιιΧ
Καλλιτεχνική 'Επιτροπή. Καί πού εχει την Ιtl>ρα του στήν
'Αθήνα. Καί όρθιΧ παρατηρεί δ Α. Δεληγιάννης δτι οι ήθοποιοί
βλέπουν νιΧ /)ημιουργείται ενας γραφειοκρατικος όργανισμός
πού τούς βρίσκει άντιθετους.
'Άλλη αιτίαση : Δημιουργείται Ιtνας πολυl>άπανος Όργανισμος
πού θιΧ έπιχορηγείται άπο το Κράτος μ/: 24 έκατ. έφέτος καί
26 έχατ. τοϋ χρόνου χαί πού εΙναι &γνωστο τί Ι>ιαστάσεις θιΧ
πάρει άργότερα αύτή ή κρατικη έπιβάρυνση. Καί αύτιΧ καθ'
δν χρόνο μποροϋσε το θέμα το πολιτιστικο τ'ίjς έπαρχίας νιΧ
λυθεί κατιΧ τον πλέον !κανοποιητικο τρόπο αν έl>ημιουργοϋν
το Κέντρα Πολιτισμοϋ: Στη Θράκη, στιΧ 'Ιωάννινα, στή Λά
ρισα, στήν Πάτρα, στήν Κρήτη καί στή Ρόl>ο. Καί ή πολιτι-

στικ7) πλευρα τ'ijς έπαρχίας οα έξυπηρετείτο αν ένισχύοντο
οικονομικα τα Δημοτικα Θέατρα, οι ιδιωτικοι θίασοι, τα
συγκροτήματα νέων και τα καλλιτεχνικα συγκροτήματα, πού
άναπτύσ'σουν άξιόλογη θεατρικη και έκπολιτιστικη δραστηριό
τητα. 'Αντίθετα το Κράτος άφήνει σχεδόν άβοήθητες αύτές
τις πολιτιστικές καλλιτεχνικές μονάδες, οπως ε!ναι : το Θέα
τρο Κούν, για το δποίο διέθεσε φέτος το Κράτος μόλις ένά
μισυ έκατομμύριο, οι Χοροι της Δόρας Στράτου, για την ό
ποια διέθεσε 1 έκατομμύριο, το θέατρο της ' Ασπασίας Παπα
θανασίου για το δποίο διέθεσε παρόμοιο ποσό. Και άφήνει
άβοήθητ�ς πολλές &λλες θεατρικές μονάδες, πού οα μποροϋ
σε κανεις να κατονομάσει. Και πού μποροϋσε να ένισχύει συγ
κροτήματα νέων για να φέρνουν τα καλλιτεχνικά τους μηνύ
ματα και στην ύπαιθρο.
Καt gτσι, μέ τη δομη τοϋ " 'Άρματος Θέσπιδος " και τα ποσα
πού θα άπορροφ� άπο τον Κρατικο Προϋπολογισμο (24 έκα
τομμύρια έφέτος και 26 τοϋ χρόνου ) - πράγμα πού θα γίνε
ται σέ βάρος τών Κρατικών Σκηνών, άλλα και τών έλεύθερων
θεατρικών και πολιτιστικών μονάδων - θα διαιωνιστεί ή
πολιτιστικη κακοδαιμονία τ'ijς έπαρχίας, καθώς ύποστηρίζε
ται πειστικα και άπο σχετικα δημοσιεύματα, πού ενα άπο
αύτά, τοϋ " Βήματος ", το καταθέτω για να ένσωματωθεί
στα Πρακτικά.
Κύριοι συνάδελφοι και κ. 'Υπουργέ, θα ήταν εύχ'ijς gργο να
άναβληθεί ή έπιψήφιση τοϋ νομοσχεδίου για να δοθεί ή εύχέ
ρεια στον κ. 'l'πουργο για μια έποικοδομητικη άναθεώρηση τοϋ
νομοσχέδιου, άφοϋ άκούσει και τις άπόψεις και έκείνων πού
μπορεί να !!χουν �γκυρο γνώμη. Καl άτυχώς, δπως ύπεύθυνα
γνωρίζω, .δέν έζήτησε τις γνώμες τοϋ Σωματείου 'Ελλήνων
'Ηθοποιών, ούτε τ'ijς Πανελλήνιας 'Ένωσης 'Ελεύθερου Θεά
τρου, ούτε τών έκπροσώπων τοϋ Θεάτρου, είτε σκηνοθέτες
ε!ναι είτε ήθοποιοl πρωταγωνιστές οϋτε Θεατρικών συγγραφέων.
'Όπως �χει το νομοσχέδιο τοϋ λείπει ή πείρα κορυφαίων στε
λεχών τοϋ έλληνικοϋ θεάτρου, πού !!χουν δργώσει την έλλη
νικ7} έπαρχία και !:χουν κϋρος. 'Ύστερα άπο μια τέτοια άνταλ
λαγη άπόψεων και μόνο, θα μποροϋσε δ κ. 'l'πουργος να φέ
ρει το νομοσχέδιο οχι στο Τμ'ijμα, άλλα στην τακτικ7} Βουλή,
�τσι πού να ύποστεί καl την έπεξεργασια τ'ijς Κοινοβουλευτι
κ'ijς Έπιτροπ'ijς τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμοϋ.
Έπειδ7) ομως δέ βλέπουμε πιθανότητα για να γίνει δεκτη αύτη
ή πρότασή μας, θα κάνουμε μερικές βελτιωτικές ύποδείξεις
για το νομοσχέδιο, χωρις ομως και τοϋτο να σημαίνει οτι έγ
κρίνουμε το " 'Άρμα Θέσπιδος ", μέ τη μορφη πού τοϋ δί
νει το νομοσχέδιο.

βιβάζει τα περιουσιακα στοιχεία, και έαν καl έφ' οσον ε!να ι
άπαραίτητα για τη λειτουργία τοϋ 'Άρματος.
7 ) Την άδρή έπιχορήγηση τών ιδιωτικών θεάτρων,συγκροτη
μάτων τών νέων, καl τών Δημοτικών Θεάτρων πού σημειώνουν
άξιόλογη δραστηριότητα στις έπαρχίες.
8 ) Την ϊδρυση 6 Κέντρων Πολιτισμοϋ: στη Θράκη, στα 'Ιωάν
νινα, στη Λάρισσα, στην Πάτρα, στην Κρήτη καl στη Ρόδο.
9 ) Την έπαναβίωση τοϋ " Θεωρικοϋ " για τα έπιχορηγούμενα
θέατρα μέ τη δωρεαν είσοδο η το μειωμένο άντίτιμο εισιτηρίου
για τούς μαθητές, φοιτητές, άγρότες, έργάτες, συνταξιούχους,
άνάπηρους και τα οικονομικώς άσθενέστερα &τομα.
Το θέατρο, κ.κ. συνάδελφοι, ύπ'ijρξε το μεγάλο σχολείο για
τούς άρχαίους 'Έλληνες. Και παρόμοιο πρέπει να γίνει το νεο
ελληνικο θέατρο για τούς νεοέλληνες. Ειδικώτερα, το τl προ
τείνουμε, περιλαμβάνεται στο κείμενο τροπολογιών, πού κα
ταθέτω και πού θα '\)θελα να ένσωματωθεί στα Πρακτικά.
[ Τα ύπο τοϋ κ. Ι. Κουτσοχέρα κατατεθέντα l!γγραφα, ε!ναι
δημοσίευμα της έφημερίδος " Β'ijμα " μέ τον τίτλο : " Αιφνιδια
στικα έπιχειρείται ή ψήφιση τοϋ νομοσχεδίου για το " 'Άρμα
Θέσπϊδος " και οι άναπτυχθείσες προφορικα τροπολογίες του ]
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ό κ. Παπαρρηγόπουλος �χει τον λόγον.
ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟl'ΛΟΣ: Κύριε Π ρόεδρε, παρ'
οτι εύρισκόμεθα νομίζω προ άγαΟ'ijς συγκυρίας συμπτώσεως
άπόψεων ούσιαστικώς έπι της βασικ'ijς ιδέας τοϋ σκοποϋ τοϋ
νομοσχεδίου, έπιτρέψατέ μου δι' έλαχίστων να διατυπώσω ώρι
σμένας σκέψεις έπι της άρχ'ijς τοϋ νομοσχεδίου.
Πρώτον, μέ άπασχολεί το γνωστον πρόβλημα το άποκαλού
μενον πρόβλημα τ'ijς άστυφιλίας καl δεύτερον, το τεράστιον
έθνικον θέμα τοϋ άποδήμου Έλληνισμοϋ. Ε!ναι ιΧληθές οτι
ολος δ κόσμος και δ τόπος μας έπίσης παρουσιάζει το γνωστον
φαινόμενον της έγκαταλείψεως της έπαρχίας καl της έγκατα
στάσεως τοϋ έπαρχιακοϋ πληθυσμοϋ εις τα Κέντρα. Ειδικώ
τερα εις τον Τόπον μας τρανη άπόδειξιν άποτελεί το γεγονος
δτι εις τας 'Αθήνας και πέριξ αύτης, !:χει συγκεντρωθ'ij πέραν
τοϋ 1 /4 τοϋ πληθυσμοϋ της Χώρας. 'Όλος δ κόσμος προσπα
θεί νά άνεύρη τρόπον άνασχέσεως, άνακοπ'ijς αύτης της διαρ-

Προτείνουμε :
1 ) Να δριστεί για εδρα τοϋ 'Άρματος Θέσπιδος ή Πάτρα καl
6χι ή 'Αθήνα. 'Έτσι το 'Άρμα θα ε!ναι πλησιέστερα στην άπο
στολή του, αν �χει σαν άφετηρ[α τών έξορμήσεών του την
Πάτρα, μέ τη γνωστη πνευματική της ύποδομη και το &ρι
στο κτίριο τοϋ Δημοτικοϋ Θεάτρου της Πάτρας.
2 ) Το 'Άρμα Θέσπιδος να διαθέτει για την πραγμάτωση τών
σκοπών του 3 κλιμάκια, πού το καθένα τους να άπαρτίζεται
άπο 25 ·ήθοποιούς και πού θα προορίζονται για τις έλληνικές
έπαρχίες (πλ7Jν Μι:ι.κεδονίας - Θράκης πού καλύπτεται άπο
το Κρατικο Θέατρο Βορείου 'Ελλάδος ) .
3 ) Το προσωπικο τοϋ 'Άρματος ν α άπαρτίζεται κατα τα
2 /3 άπο το καλλιτεχνικο προσώπικο καl κατα το 1 /3 άπο το
ύπόλοιπο πάσης φύσεως προσωπικό. Και το καλλιτεχνικο
προσωπικο να διακρίνεται σέ πρωταγωνιστές και δευτερα
γωνιστές.
t1 ) Στο Διοικητικο Συμβούλιο τοϋ 'Άρματος να μετέχει �να
μέλος πού να προέρχεται και να ύποδεικνύεται άπο τούς ήθο
ποιούς τοϋ 'Άρματος, και ενα &λλο να προέρχεται καl να ύπο
δεικνύεται άπο το Σωματείο 'Ελλήνων 'Ηθοποιών.
5 ) 'Η έκπόνηση τοϋ δραματολογίου καt τοϋ προγράμματος
τών πολιτιστικών έκδηλώσεων να γίνεται 6χι άπο το Διοικη
τικο Συμβούλιο τοϋ 'Άρματος, άλλα άπο μια Καλλιτεχνικη
'Επιτροπή.
6 ) Ή μεταβίβαση κινητών περιουσιακών στοιχείων τών Κρα
τικών Σκηνών στο " 'Άρμα " να γίνεται 6χι αύτομάτως, άλ
λα ύστερα άπο άπόφαση τοϋ 'l'πουργοϋ μετα σύμφωνο γνώ 1. Κουτσοχέρας : "Ενα νομοσχέδιο πού 'γινε χωρίς ι•ά ρωτηθεί
μη τοϋ Διοικ. Συμβουλίου της Κρατικ'ijς Σκην'ijς, πού μετα- κανένας άπ' δσους έχουν έγκυρη γνώμη, πρέπει νά dποdυρθεί
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ροης και προσπαθεί νοc άνεύρη κίνητρα διασυνδέσεως τοίί πλη
θυσμοίί μέ την έπαρχίαν. Toc κίνητρα αύτοc ε!ναι διάφορα και
άποβλέπουν εις το ν&. δημιουργηθ7j ή πεποιθησις εtς τον πολί
την, δ δποίος διαβιοί εις την έπαρχίαν, δτι ύπάρχει το Κράτος,
το δποίον συμπαρίσταται και συμπορεύεται μαζι του. Θέλει
ν&. δημιουργηθ1j ή συνείδησις, δτι ύπάρχει το Κράτος και ή
Πολιτεία πλάΊ: του, δτι δέν !!χει μόνον την περιωρισμένην μά
λιστα άπόλαυσιν την ύλικην εtς την έπαρχιαν, άλλοc ίtχει το
δικαιωμα και την εύχέρειαν να. άπολαμβάνη και την πνευματι
κην τροφήν. Εις το 'Υπουργείον Πολιτισμοϋ και 'Επιστημών,
ιΧνήκει ή άρμοδιότης της άναπτύξεως δραστηριότητος, πολι
τιστικ1jς και μορφωτικης.
Ό άξιότιμος κ. 'Υπουργός ίtχει ύπ' ιlψει αύτό το πρόβλημα
και κατ&. το άπελθόν !!τος ίtκανε ίtνα πείραμα. Συνεκρότησε
ίtνα προσωρινό Θέατρο το δποίον πράγματι διηυλάκωσεν δλό
κληρον την έπαρχιαν και ειδικώτερον την παραμεθόριον περιο
χην και ίtβγαλε τοc συμπεράσματά του. Και δέν τοc l'βγαλε μό
νος του. Διότι ε!ναι κοινη άναγνώρισις και κοινός στόχος,
δτι αl περιοδείαι αύται, αl έμφανίσεις αύται τοϋ Θεάτρου εις
την έπαρχίαν, συνεκινησαν τον πληθυσμόν, και εΙναι Ε:κδηλος
πλέον, ή άνάγκη και ή έπιθυμια της έπαρχιας να. ύπάρχη αύτη
ή πνευματικη τροφή.
Μέ την έμπειριαν την δποιαν ιΧπέκτησεν δ κ. 'Υπουργός έκ
της προσωρινης λειτουργίας τοϋ Θεάτρου έκεινου, ίtφερε το
παρόν νομοσχέδιον, διοc τοίί δποιου συνίσταται ίtνας 'Οργανι
σμός ύπό μορφην Ν.Π.Δ.Δ. Ό σκοπός του ε!ναι σαφώς κα
θωρισμένος εις το όίρθρον 2. Δέν ε!ναι μόνον ή άνάπτuξις της
θεατρικ1jς τέχνης. 'Εδώ, κ.κ. συνά8ελφοι, θοc σίiς παρακαλέσω
νοc προσέξετε. Δέν πρόκειται περι Θεάτρου. ΕΙναι ίtνας 'Οργα
νισμός δ δποίος άποβλέπει εtς την πνευματικην και μορφωτικην
καθολικώς άνάπτυξιν τοίί Έλληνικοίί Λαοϋ, εις τον χώρον
τοίί χοροίί, της μουσικης, τοίί θεάτρου και δλων έκεινων τών
έκδηλώσεων, αl δποίαι άναφέρονται εις το όίρθρον 2. 'Αλλοc
προπαντός δέν ίtχει περιορισμούς. Δέν ίtχει περιορισμούς εtς
δρ•.α και σύνορα. Δέν άφορ� μόνον την έπαρχίαν, άφορ� καθο
λικώς δλόκληρον τον Έλλαδικόν χώρον. Άλλοc έκείνο εtς το
δποίον δίδω ιaιαιτέραν προσοχην και σημ-χσιαν ε!ναι το γεγο
νός ιlτι δ 'Οργανισμός αύτός ι:χει δραστηριότητα και έκτος
τών συνόρων. Και μη λησμονώμεν, δτι έκεί παρουσιάζεται το
μοναδικόν φαινόμενον εtς τον κόσμον, ίtχομεν itνα πληθυσμόν
έντός της 'Ελλάδος και όίλλο ημισυ πληθυσμοίί έκτος της 'Ελ
λάδος. ΕΙναι δ άπόδημος 'Ελληνισμός, ε!ναι έκείνοι ol δποίοι
προσβλέπουν, νοσταλγοίίν και προσφέρουν τόσα εtς τον τόπον.
Δικαιοϋνται και έκείνοι νοc !'χουν κοντά τους το 'Ελληνικό
θέατρο, τ&.ς έλληνικοcς έκ8ηλώσεις διοc παραμυθίαν και νοσταλ
γιαν.
Νομίζω δέ δτι θ&. πρέπει περισσότερον νοc στραφώμεν και
έκεί χωρις βεβαιως νοc παραβλέψωμεν την έλληνικην έπα ρχίαν.
Δικαιοϋται, κύριοι συνάδελφοι και ή έλληνικη έπαρχια αύτης
της πολιτιστικης και πολιτικ1jς άνόδου. και μη λησμονώμεν
οτι, άν κα:τωρθώσαμεν και ξεφύγαμε άπό το άδιέξοδο και άπό
την άνωμαλίαν και εισήλθομεν εtς τον δρόμο της δμαλότητος
τοίίτο όφειλεται εtς την ώριμότητα τοίί Έλληνικοίί Λαοίί και
εις την πολιτιστικήν του όίνο8ο. 'Έχομεν άνάγκη βασικώς και
κυρίως νοc άνεβάσωμεν πνευματικώς το έπιπεδον τοίί λαοίί
μας διότι διοc τοίί τρόπου αύτοίί θοc κατορθώσωμεν και αuτό
το �ολιτευμά μας, την Δημοκρατιαν, νοc την θωρακίσωμεν
περισσότερον.
Τάσσομαι άναφανδόν ύπέρ της άρχης τοίί νομοσχεδιου. 'Eocv
έλαχιστας έπιφυλάξεις ι:χω έπι τών όίρθρων, θοc ι:χω τηv εύ
καιριαν νοc διατυπώσω ταύτας εtς την κατ' όίρθρον συζήτησιν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ό κ. Θ. 'Αναγνωστόπουλος !!χει τον λόγοv.
ΘΕΟΔ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, το νομο
σχέ8ιο δπως φαίνεται άπό την εtσηγητικη ι:κθεση, θέτει στό
χους �ολύ " ύψηλούς ". 'Αναφέρει μεταξύ άλλων, δτι ή δη
μιουργία αύτοίί τοίί Θεάτρου, αύτοίί τοίί Όργανισμοίί, θοc !!χη
σοcν άποτέλεσμα, την μείωση της τάσεως τών έπαρχιακών
πληθυσμών προς έγκατάσταση στοc μεγάλα άστικοc κέντρα.
•Αμφιβάλλω άν μέ τη μορφή πού έμφα:νιζεται το ύπό ψήφιση
σχέδιο νόμου, μπορεί νοc έπιτύχη το σκοπό γι&. τον δποίο, κατ&.
την εισηγητική !!κθεση, ι:ρχεται στην 'Εθνική 'Αντιπροσωπεία
προς ψήφιση. Πέρα άπ' αύτό, κάνω τη διαπίστωση, δτι την
εισηγητικη !!κθεση τη διακρίνει μια πολυπραγμοσύνη και στό
χοι πολλαπλοί και συμπλεκόμενοι μέ στόχους παρομοίων το
πικών δραστηριοτήτων. Και φοβοίίμαι, δτι γινεται άμφιβολη.
άν ιlχι άδύνατη ή έπιτυχια τους.
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Θοc l!λθω σέ: μι&. άντιθεση μέ: τούς συνα8έλφους, ol δποίοι χα
ρακτήρισαν ώς πολυτελη την προικοδότηση αύτοίί τοίί Όργα
νισμοίί. 'Έχω τη γνώμη , δτι γι&. ν&. μπορέση νοc έξυπηρετήση
έλάχιστο μέρος τών στόχων αύτών, δέν ε!ναι δυνατό μέ: έτήσια
δαπάνη 26 έκατομμ. δραχμών νοc περιοδεύη σ' δλόκληρη την
Έλλά8α, νοc καταβάλη μισθούς σέ ήθοποιούς, σέ λοιπό προ
σωπικό, σέ: μέλη τοίί Διοικητικοίί Συμβουλίου τοίί Όργανι
σμοίί, δταν αύτό το ποσό, φοβοίίμαι, δτι δέ: θοc φθάνη οίίτε γι&.
καύσιμα, προκειμένου τοc αύτοκίνητα τοίί " 'Άρματος " ν&.
περιοδεύουν σ' δλόκληρη τη χώρα. ΕΙναι φυσικό νοc μην κάνη
δουλει&. σωστή.
'Αλλ&. πέραν αύτοϋ, δέ:ν ύπάρχει καμμια άμφιβολια και δέ:ν
μπορεί κανεις να. !!χη άντιθετο γνώμη , δτι πρέπει πράγματι
να. τονωθη ή έπαρχ(α και δτι πρέπει ούσιαστικοc και ή ίίπαι
θρος ν' άρχίση κι' αύτη νοc κοινωνη πνευματικά. 'Αλλά,
πιστεύω δτι αύτός δέ:ν εΙναι δ σωστός τρόπος, γι&. νοc μπορέ
σουμε νοc δώσουμε πνευματική τροφή στην έπαρχια. Γιατί,
κύριε 'Υπουργέ, το " 'Άρμα Θέσπιδος ", θ&. Ι!χη σ&.ν σκοπό
περιο8εύοντας την έπαρχία, νοc γυρίζη δλη την Έλλά8α. Και
θοc πάη μία η δύο ήμέρες στην α' η την β' έπαρχία. Τις ύπό
λοιπες 363 ήμέρες τοίί χρόνου πού θοc φεύγη αύτό το " 'Άρμα
Θέσπι8ος ", ποιοc θοc ε!ναι ή έπικοινωνια τους ή πνευματική ;
ΕΙναι δυνατό νοc tσχυριζώμαστε δτι μέ αύτη τη μορφη τονώ
νομε πραγματικ&. την έπαρχία; Μήπως ε!ναι σκοπιμώτερο και
πολύ πιο χρήσιμο νοc ψάξωμε νοc βροίίμε itναν έπιτυχέστερο
τρόπο γι&. την πνευματικη βελτίωση της έπαρχίας, μακρυοc
άπό φευγαλέες ψυχαγωγίες, άπό πολυπράγμονες μονάδες;
Μήπως θ&. ηταν σκόπιμο άντι γι' αύτό, νοc τονωθοϋν τ&. τοπικ&.
θέατρα πού ύπάρχουν, νοc τονωθη το Θεσσαλικό θέατρο, το Κρη
τικό θέατρο, το θέατρο Βόλου και όίλλα; Noc τονωθοϋν τοc Φε
στιβ&.λ 'Ιθάκης και Λευκά8ος και τόσες όίλλες τοπικές έκδηλώ
σεις πού ύπάρχουν, πού θοc μποροίίσαν σοcν μόνιμοι πνευματικοί
φορείς να. !!χουν μια θετική και ούσιαστικη προσφοροc πνευμα
τική στις έπαρχίες;
Νομίζω, δτι θοc /!πρεπε νοc μελετηθ1j μέ: μεγαλυτέρα προσοχή,
θοc ίtλεγα σχολαστικότητα το σημείο αύτό. Φοβοίίμαι, δτι
βιαστήκατε και μ' αύτό τον τρόπο δημιουργείτε itναν άνάπηρο
όργανισμό. Και ε!ναι άνάπηρος γιατί, πέρα άπό δλα τοc όίλλα,
μέ: διάφορες πειρατείες, προσπαθεί νοc άποκτήση μία αύτο
δυναμΕα μέ " δικά " του άλλ&. ξένα περιουσιακοc στοιχεία.
Αύτό θοc δημιουργήση και μια ε:νταση στις σχέσεις μεταξύ
τών δ�αφό�ω� καλλιτε�vικώ� 'Οργανισμών χωρις νοc άποκτ�
και την αυταρκεια που πρεπει .
Στο σημείο αύτό, πρέπει ν οc πώ, δτι δέν ε!ναι κάτι καινούρ
γιο αύτό πού γίνεται. Παληότερα, το Κρατικό Θέατρο Βο
ρείου 'Ελλάδος εΙχε δημιουργήσει φορέα πού περιώ8ευε στην
'Ελλάδα και l'χω την πληροφορία πώς τοc άποτελέσματά του
Υιταν έπιτυχΥj. Μέ: την μορφη ομως μέ: την δποΕα παρουσιά
ζεται σήμερα και έπειδη δ τύπος και ol καλύτερα άπό μίiς
γνωριζοντες τ&. Καλλιτεχνικ&. πράγματα, μιλοϋν περι φωτο
γραφιών, δέν ξέρω μήπως θοc !!πρεπε νοc έπιδειχθ1j ιΧπό μέρους
σας, χ. 'Υπουργέ, μι&. μεγαλυτέρα εύαισθησ(α και αύτός δ
ψίθυρος περι φωτογραφιών πού έλέχθη νοc διαψευσθ7j. Θά
πzριμένουμε, άν δέ:ν το χάνετε έσείς, να. 8ιαψευσθ7j η να. έπι
βεβαιωθ7j άπ' το χρόνο. Δέν μποροίίμε νοc εrμαστε σιγουροι
αύτη τη στιγμη περι τοϋ τι θ&. γΕνη.
ΈπΕσης θέλω ν&. πω, δτι σέ: συγκεκριμένο όίρθρο τοίί νομο
σχεδίου χρησιμοποιείται πειρατικός τρόπος δανεισμοίί και
συγκεκριμένα στο &ρθρο 3, αύτό γίνεται μετ&. γνώμη τοίί
Διοιχητιχοίί Συμβουλίου τοίί Έθνικοίί Θεάτρου. Αύτό δπωσ
δήποτε ε!ναι πειρατεία. Δέ:ν εΙναι δυνατό άπλώς ν&. άχοίίτε
τη γνώμη και νοc μή θεωρ1jτε, δτι άποτελεί προUπόθεση ή
Gπαρξη " συμφώνου γνώμης " .
Πέραν αύτοϋ, θ &. i]θελα ν &. άναφερθώ στο όίρθρο 5, δπου ύπάρ
χουν ώρισμένα θέματα ούσιαστικ&. σχετιχοc στον ύπό τδρυση
'Οργανισμό. 'Έχω την πληροφορία, δτι προ τριμήνου έπε
σκέφθη το Προεδρείο τΥjς 'Εταιρείας θεατρικών συγγραφέων
τον χ. Πρόεδρο της Κυβερνήσεως. Μεταξύ όίλλων, διεμαρ
τυρήθη γιά την άπουσία ιΧπ' το Διοικητικό Συμβούλιο τοϋ
Έθνιχοίί Θεάτρου έκπροσώπου της Έταιρειας, οπως προ
βλέπη δ !8ρυτιχός νόμος τοίί 1 932, πού δυστυχώς, μέ: την
κατοχή και μέ: ολα τοc δύσκολα χρόνια και γεγονότα πού έπα
χολούθησαν, l'παυσε νοc ύπάρχη.
Σήμερα, λοιπόν, σείς κ. 'Υπουργέ, 8ημιουργείτε ίtνα νέο
θεατρικό ' Οργανισμό και άγνοείτε παντελώς τη συμμετοχή
τών . 'Ελλήνων θεατρικών συγγραφέων στο Διοικητικό Συμ-

βούλιο αύτοίί τοίί Όργανισμοίί. Μά, κύριε 'Υπουργέ, 'Ελλη
νικό Θέατρο, σημαίνει 'Ελληνικό θεατρικό εργο και 'Ελληνικό
θεατρικό εργο ' σημαίνει 'Έλληνες συγγραφείς. Και έλπίζω
δτι ετναι στις προθέσεις σας, νά �η δ φορέας πού γίνεται,
τη δυvατότητα vά προαγάγη τά Έλληvικά Γράμματα. Πώς
ετvαι δυvατό νά ά.γvοηθοίίν ol 'Έλληνες θεατρικοι συγγραφείς;
Νά μηv συμμετέχουν σέ εvα Διοικητικό_ Συ μβούλιο αύ�ς της
μορφης ένός συγχρόνου Κ()(λλιτεχvικου - Πνευματικου , Οργανισμοίί·' Σέ δλα τά Κράτη αύτη ή ά.vτίληψις εχει Κ()(τοχυ'
ία
ρωθη στην πράξη. Θ�
" �λω, τελειωvοντας να' έ κφρασω την απορ
μου γι' αύτη τηv έχθρικη συμπεριφορά, ειδικώτερα στούς
'Έλληvες θεατρικούς συγγραφείς. Νομίζω, δτι, χωρις κανέvα
δισταγμό πρέπει νά ά.ποδεχθητε νά συμμετέχουν ά.παραιτήτως
στη διοίκηση τοίί νεο"ίδρυομέvου Όργανισμοίί πνευματικοι
&.νθρωποι τοίί Τόπου, ol θεατρικοι συγγραφείς. Ετναι αύτο
νόητο, δτι μέ τη συμμετοχη Μο η τούλάχιστον ένός έκπρο
σώπου της Έταιpείας Έλλήvων θεατρικών συγγραφέων και
ά.κόμα ένός - εt δυνατόν - τοίi Σωματείου τώv 'Ελλήνων
ήθοποιών θά εχη τό Διοικητικό Συμβούλιο μία ά.ντιπροσω
πευτικό τα, μία δημοκρατικότητα, μία πληρότητα θχ ελεγα
και θά μπορέση μ' αύτό τόv τρόπο δ ύπό ιδρυση νέος 'Οργα
νισμός νά λειτουργήση σωστότερα, καλλίτερα και σέ 8ημο
κρατικές βάσεις. Εύχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ό κ: Άγγελούσης εχει τον λόγον.
ΑΓΓ. ΑΓΓΕΛΟ!ΣΗΣ : Κύριε Πρόε8ρε, ετχε έπικρατήσει
κατά τάς 8ιακοπάς και εις τό Τμημα Διακοπώv, νά εισάγωνται
προς έπιψήφισιν νομοσχέ8ια, τά δποία θά καλύψουν μίαν
έπείγουσαν ά.νάγκην, τά ύπόλοιπα δέ νά εισάγωνται προς
έπιψήφισιν εtς την ' Ολομέλεια της Βουλης. Παρατηρείται
δμως τό φαινόμενον νά μη συμβαίνη πλέον αύτό καί νά ι:χη
έγκαταλειφθη ή ά.ρχη αύτή. Ειδικώτερα δέ έπιβεβαιοίίται
αύτό ά.πό την εισαγωγην προς έπιψήφισιν τοίί παρόντος νομο
σχεδίου. Δέν γνωρίζω, έιΧν εχουν έπιλυθη δλα τά θέματα,
τά δποία ετναι κατεπείγοντα καί ζέοντα. 'Άν πράγματι !:χουν
!κανοποιηθη δλα τά αιτήματα τοίi Λαοίί, και άν !:χουν ol
ά.γρόται της Β. 'Ελλάδος, ο ! δποίοι καταπλημμυρίζονται και
καταστρέφονται ά.πό τάς πλημμύρας, ά.ποζημιωθη, 8ε8ομένου
δτι έπείγοντα θέματα ε!ναι έκείνα και δχι τό παρόν.
Δέν εrμεθα έναντίον έκ8ηλώσεων, δπως αύται καθορίζονται
ά.πό τό παρόν νομοσχέ8ιον. 'Αvτιθέτως μάλιστα ύποστηρί
ζομεν ώς Κόμμα, δτι πρέπει νά παρέχεται εις τον Λαόν ή
ψυχαγωγία έκείνη - καί ι8ίq; εις τάς ά.σθεvεστέρας και μακράν
της Πρωτευούσης τάξεις - ή δποί()( πρέπει νά παρέχεται εις
τον σύγχρονον πολιτισμό\/ μας, εις κάθε πολιτισμένον &.νθρω
πον. 'Από τοίί σημείου δμως αύτοίi, μέχρι τοίί σημείου νά
παραγvωρίζωvται ζωτικώτατα θέματα, τά δποία δημιουρ
γοίίνται καθ' έκάστην και τά δποία 8ημιουργοίίν καθ' έκάστην
τάς πορείας τοίί Λαοίί πότε προς τό Κοινοβούλιον και πότε
προς μαχητικάς έκ8ηλώσεις, νά παραγvωρίζωνται λέγω αύτά
τά θέματα και νά 8ίνωμεν ιδιαιτέραν σημασίαν εις τό έιΧν θά
ύπάρξη, άν θά πρέπει νά ύπάρξη Έθνικόν Θέατρον μόνοv,
Λυρικη Σκηνη η Θέατρον Βορείου Έλλά8ος και 'Άρμα Θέ
σπι8ο;, ύπάρχει μεγάλη διαφορά. Τό 'Άρμα Θέσπι8ος θά
ήμποροίίσε νά 8ημιουργηθη και αύτό. 'Έχομεν μπροστά μας
μετά τόv Όκτώβριον, δταν θά ά.ρχίσουν αl τακτικαι έργασίαι
ήjς Βουλης, χρόνον μακρόν. Διατί λοιπόν νά ά.σχολούμεθα
μέ αύτό τό θέμα καί νά μην ά.σχολούμεθα μέ έκείνους τούς
πλημμυροπαθείς τοίί 'Έβρου καί τοίί Νομοίί Σερρών, διά τούς
δποίους πηγαινοερχόμεθα εις τάς 8ιαφόρους ύπηρεσίας καί
μiiς λέγουν δτι δέν ύπάρχει νόμος διά νά ήμπορέσουν νά lκανο
ποιήσουν τό δίκαιον αιτημά των, ούδέ ά.νάλογοι πιστώσεις.
'Εν<';) λοιπόν 8ιά τό 'Άρμα Θέσπιδος ήμπορεί νά γίνη νόμος,
8ιά τούς 8υστuχείς πλημμυροπαθείς της Μαυροθαλάσσης καί
τοίί 'Έβρου 8έν ήμπορεί νά γίνη. Πέραν αύτοίί φοβοίίμαι δτι
αν και έφ' δσον έπιψηφισθη το παρόν νομοσχέδιον, τό Θέατρον
Βορείου 'Ελλάδος τό δποίον, πράγματι, τόσον ά.πέ8ωσε, θά
�χει καταργηθη . Διότι διά τοίί νομοσχεδίου αύτοίί θεσπίζεται
διάταξις, δτι Μναται τό 'Άρμα Θέσπι8ος, τό Νομικόν αύτό
Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου, νά παραλάβη εις την κυριότητά
του, ά.φαιpώντας ά.πό την κυριότητα τοίί Θεάτρου Βορείου
'Ελλάδος πiiσαν κινητην περιουσίαν του. Καί μόνον κινητην
περιουσίdν εχει τό Θέατρον Βορείου 'Ελλάδ.ος, φυσικά. ""Αν
ά.φαιpεθη καί αύτη ή περιουσία τότε 8έν θά παραμείνη τίποτε
εις αύτό και σιγά - σιγά θά περιέλθη εις μαρασμόν και κατάρ
γησιν.
Πέραν αύτοίί δμως, θά i)θελα νά έρωτήσω : Ό ά.ξιότιμος
κ. 'Υπουργός Πολιτισμοίί αύτό ά.νείiρεν ώς πλέον ά.ναγκαίον
•
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•
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διά την lκανοποίησιν τοίί δποίου μiiς εισάγει τό παρόν νομο
σχέδιον προς έπιψήφισιν; 'Εδώ 8έν διορίζονται ά.ρχαιολόγοι,
δέν διορίζονται κ()(θηγηταί, διότι έφέτος ώς πληροφοροίίμαι,
δέν θά διορισθοίίν, κύριοι συνάδελφοι, κατά πiiσαν πιθανότητα
καθηγηταί, πλην Φυσικομαθηματικών, έλλείψει 8απανών, καί
διότι, ώς ισχυρίζεται ή Κυβέρνησις, διερχόμεθα ετος λιτότη
τος. Καί ζητείται ηδη νά έπιψηφlσωμεν νομοσχέδιον, τό δποίον
ά.πό ενα πρόχειρον ύπολογισμόν ετδα δτι θά έ:χη δαπάvας
- αύτάς τάς δποίας ά.ναγράφει μόνον τό Λογιστήριον και
τάς δποίας ή8υνήθη κατά κάποιο\/ τρόπον νά ύπολογίση 56 . 100 . 000, πλέον έπιχορηγήσεως, ή δποία κατά την Ι!κ
θεσιν τοίί Λογιστηρίου θά ε!ναι δαπάνη σημαντική.
'Όταν δέν έ:χωμεν σχολεία, κ.κ. συνά8ελφοι, και δταν ol
μαθηταί στεγάζωvται μέσα σέ τρώγλες - μέσα σέ καφενεία
στεγάζονται εις τον Νομόν Σερρώv Γυμνάσια - ε!ναι δυνατόv
νά ά.πασχολούμεθα μέ τέτοιες δαπάνες; Και νά φέρωμεν προς
έπιψήφισιν έπιτροχάδην τό νομοσχέδιον αύτό ά.φήνοντας κατά
μέρος &.λλα νομοσχέδια σοβαρώτατα, τά δποία θά lκανοποι
οίiσαν πλείστας δσας ά.νάγκας; Δέν νομίζω, δτι ε!ναι δρθη
πολιτικη αύτη ή δποία έφαρμόζεται. · Βέβαια 8ικαίωμα της
Κυβερvήσεως ετναι νά έφαρμόση την ι.δικήν της πολιτικήν.
Δικαίωμα δμως και της 'Αντιπολιτεύσεως ετναι νά έλέγχη
την Κυβέρνησιν διά πράξεις και παραλείψεις ol δποίες πρά
γματι δημιουργοίίν μίαν πικρίαν εις τον Έλληνικόν Λαόν.
Δέν ύπάρχουν δρόμοι ol δποίοι θά δδηγήσουν εις τά &.κριτικά
χωριά, εις τά σύνορα. Και /!χουν ά.πογυμνωθη τελείως τά
σύνορα. Πώς θά Ι!λθουν κάτοικοι ά.πό τό 'Αχλα8οχώρι τών
Σερρών η τά Δίκαια τοίi 'Έβρου νά παρακολουθήσουν τό
'Άρμα τοίί Θέσπι8ος, δταν στεροίίνται 8ρόμων και οταν χρειά
ζωνται πέντε ώρας διά vά φθάσουν εις τό ά.στικόν κέντρον;
Και ά.ντί τά ποσά αύτά νά τά 8ιαθέτωμεν 8ιά την ά.ντιμετώ
πισιν και βελτίωσιν αύήjς ά.κριβώς της καταστάσεως, ή δποία
ύπάρχει εις την 6παιθρον, έρχόμεθα έδώ νά δημιουργήσωμεν,
κατεπειγόντως μάλιστα, τό 'Άρμα Θέσπιδος, ώσάν δλα τά
&.λλα νά /!χουν έπιλυθη καί μiiς μένει μόνον αύτό προς τελικην
έπίλυσιν. Δέν εrμεθα, τό τονίζω, έναντίον τοιούτων /!ργων,
ά.λλά ειμεθα ύπέρ της πραγματικης ά.ξιολογήσεως έκείνων
τών Ι!ργων, τά δποία πρώτα πρέπει νά έκτελεσθοίίν και μετά
ταίiτα νά (δωμεν δλα τά &.λλα.
Δέν θέλω νά πιστεύσω αύτά, τά δποία διαl>ίδονται δτι ένδε
χομένως έπιδιώκεται κάποια προσωπικη lκανοποίησις δι-Χ
τοίί νομοσχεδίου αύτοίί. Δέν θέλω νά τό πιστεύω, διότι 8έν
νομίζω δτι ε!ναι δυνατόν πλέον νά ύπάρχουν τοιαίίται ά.ντι
λήψεις και νά λαμβάνωνται τοιαίίτα μέτρα, τούλάχιστον ά.πό
τό παρόν Κοινοβούλιον και ά.πό την Κυβέρνησιν. 'Αλλά έν
πάση περιπτώσει, δταν δ Λαός βλέπη νά μένουν ά.ναπάvτητα
ζέοντα προβλήματά του, νά διακόπτωμε την συζήτησιν τοίί
νομοσχεδίου της έπαγγελματικης στέγης διά νά συζητήσωμε·J
περί τοίί 'Άρματος Θέσπιδος, εύλόγως ετναι δυνατόν νά κάνη
διαφόρους σκέψεις και εύλόγως ε!ναι δυνατόν νά μiiς κατηγορ'ίj
δτι εις την αrθουσαν ταύτην περι δίλλων, τά δποία δέν ε!ναι
καί τόσο σοβαρά και έπείγοντα ά.σχολούμεθα και παρατοίίμε
τά σοβαρά. Και αύτό, φυσικά δέν ε!ναι ο6τε ύπέρ ήμών, ο6τε
ύπέρ της Κυβερνήσεως, ο6τε ύπέρ τοίί Κοινοβουλίου.
'Αλλά πέραν αύτών ή Διοίκησις τοίί 'Άρματος Θέσπιδος,
δπω; γίνεται φυσικά εις δλα τά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου, τά δποία έλέγχονται ά.πό την Κυβέρνησιν, ά.πό την
έκάστοτε Κυβέρνησιν, θά 8ιορίζεται ά.πό την Κυβέρνησιν. Ό
Γενικός Διευθυντ'ΙJς θά 8ι0ρίζεται ά.πό τό Διοικητικόν Συμ
βούλιον. Δηλα8ή, " Γιάννης κερνii, Γιάννης πίνει
Ή Κυ
βέρνησις, θά διορίζη τό Διοικητικόν Συμβούλιον καί τό Διοι
κητικόν Συμβούλιον, τό δποίον θά ετναι της έκάστοτε Κυβερ
νήσεως, θά διορίζη τον Γενικόν Διευθυντήν. 'Όλα αύτά τά
πρόσωπα θά προέρχωνται ά.πό μίαν παράταξιν, ά.πό μίαν με
ρίδα. 'Έχομεν δέ κακην πείρα τοίί τί ήμπορεί νά συμβ'ίj εtς
τοιαύτας περιπτώσεις. 'Έχομεν ηδη έπικαίρως την περίπτω
σιν της ΕΡΤ. Πόλεμος έξερράγη μεταξύ Διοικητικοίί Συμ
βουλίου καί Γεν. Διευθυντοίί του. Δέν συμφωνεί τό Διοικη
τικόν Συμβούλιον μέ τον Γενικόν Διευθυντήν. 'Απορεί δλος
δ κόσμος, τί γίνεται έκεί μέσα. Καμμιά ά.πόφασις δέν λαμβά
νεται. Καμμlαν θέσιv δέν λαμβάνει εισέτι ή Κυβέρνησις. Τό
lδιον θά συμβ'ίj και έδώ. Διότι, νά ε!σθε ά.πολύτως βέβαιοι,
κ. σuvάδελφοι, άν ή Κυβέρνησις έπιλέγη τό έκάστοτε Διοικη
τικόν Συμβούλιον, οlονδήποτε και αν ε!ναι αύτό, καί ύπό
οlανδήποτε Κυβέρνησιν, αν θlξη τά νίiν ύπάρχοντα θέατρα
και δη τό Θέατρον της Βορείου 'Ελλάδος, τό δποίον τόσον
".
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άπέδωσε, Θά eχωμεν όίνευ προηγουμένου άντίδρασιν, ή δποία
δεν ξέρω ποu ·ή μπορεί νά δδηγ·ήση .
Άντι λοιπόν νά βιαζώμεθα νά έπιψηφίσωμεν τδ νομοσχέδιον
αύτό, καλλίτερον Θα 'ήτο να τδ είχεν άποσύρη δ άξιότιμος
κ. 'Υπουργός Πολιτισμοu, νά μας άφήση τον χρόνον να rδω
μεν τάς μισθώσεις και τδ νομοσχέδιον περί ήjς έπαγγελμα
τικ'ίjς στέγης, περί έγγείων βελτιώσεων, καt λοιπά κατατε
θέντα τοιαuτα καt νά προχωρήσωμεν δσον είναι δυνατό συντο
μώτερον, εις την έπιψήφισιν τοιούτων νομοσχεδίων, διά νά
·Ι) μποροuμε και ήμείς νά εrπωμεν, δτι εrμεθα όίξιοι ήjς άπο
στολ'ίjς μας. Διότι έφέτος δ1:ν πρόκειται νά άποδώση τδ 'Άρμα
Θέσπιδος . Τδ καλοκαίρι έπέρασε. Τον χειμώνα δεν εύρίσκονται
κατάλληλα οικήματα διά νά πάη εtς τάς Κωμοπόλεις και τά
χωριά η τάς πόλεις. 'Επομένως, Θα χρειασθ'ίj, ιΧν μας χρειασθ'ij,
διά τδ έπόμενον Θέρος. 'Αλλά άνεξαρτήτως αύτοu, δπως έτό
νισε και δ άγαπητδς συνάδελφ.ος κ. 'Αναγνωστόπουλος, ύπάρ
Χ?υν καt ;τοπικά Θέατp α. Άν ; t νά ένι�ύωμεν, λ� ιπόν, αύτά
, οδ�σουν, να �ημιουρ ησουν μίαν
τα ;οπικα <? έατρα , να απ
"(
,
παραδοσιν, να κρατησουν τα, ηθη και eθιμα μας, να κρατησουν
δλας τας συνηθείας τοu Τόπου, διατt νά τά δίδωμεν έκεί πού
ένδεχομένως θά κατευθύνωνται άπδ την Πρωτεύουσαν και
tδίq: προς τδ συμφέρον τοu κοινοu ήjς Πρωτευούσης ;
Διά τον λόγον αύτδν νομίζω, δτι δεν Θά πρέπει νά ψηφισθ'ίj
-:ό νομοσχέδιον αύτό. Κ'Χι μόνον διά τον λόγον αύτδν και διό-:ι
eχουν παραγνωρισθ'ίj τελείως όίλλα σοβαρώτατα Θέματα, τών
δποίων ή έπίλυσις δεν έπεδιώχθη διά καταθέσεως νομοσχε
δίων, Θά καταψηφίσω τό παρόν νομοσχέδιον.
Π ΡΟΕΔΡΟΣ : Ό κ. Άθανασάκος εχει -:όν λόγον.
ΕΎ'ΣΤΡ. ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ : Κύριε Π11όεδρε, δπως είναι
γνωστόν εtς -:ό Τμ'ίjμα, προέρχομαι έκ μιας έπαρχίας άπο
μεμακpυσμένης άπδ -:ό Κέν-:ρον και νομίζω δτι Ι:χω ύποχρέω
?ιν . δι' όλίγω_ν νά λάβ<:> τον λό,γον έ�ί ..τοu σχεδίου νόμ�� περί
ιδρυσεως του ομικου Προσωπου
Αpμα Θέσπιδος .
Θα μοu έπιτρέψουν οί άξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι τ'ίjς · Αν-:ι-

πολιτεύσεως νά διατυπώσω μίαν eκπληξιν, διότι ένi;) κατ'
άρχΊjν συμφωνοuν, δτι πρέπει νά τονωΘ'ίj ή προσπάθεια προς
μόρφωσιν καί ψυχαγωγίαν τοu πληθυσμοί) τών έπαρχιών
καt ιδίως τών άπομεμακρυσμένων άπδ τά Κέντρα καt γνω
ρίζουν, δτι διά τοu tδρυομένου 'Οργανισμοί) θά έπιτευχθ'ίj
δ άντικειμενικός αύτός σκοπός, έν τούτοις διά διαφόρους
λόγους, πού κυρίως συνίστανται εις τάς έπt μέρους διατάξεις
τοu νομοσχεδίου, άντιτιθενται ε tς την ψήφισίν του.
Κύριε Πρόεδρε, νομίζω δτι εις τάς έπαρχίας, τάς κειμένας
έκτος ήjς περιοχ'ίjς Μακεδονίας καί Θράκης, τάς δποίας κα
λύπτει τό Κρατικόν Θέατρον Βορείου 'Ελλάδος, δέν ύπάρχουν
περιπτώσεις πού νά κινοuνται καt νά λειτουργοuν θίασοι καί
θέατρα κατά τρόπον πού νά καλύπτη οϋτε μία φορά τον χρόνον
εις τάς πρωτευούσας τών Νομών, κατά μείζονα λόγον βεβαίως
τά &λλ'Χ μικροαστικά κέντρα, εις τά δποία δύνανται με τά
ύπάρχον-:α μέσα συγκοινωνίας νά φθάσουν τμήματc... εrτε
θίασοι καί νά εϋρουν καl χώρους εις τούς δποίους νά δύνανται
καί μορφωτικώς καt ψυχαγωγικώς νά έξυπηρετ·ήσουν τούς
πληθυσμούς.
Νομίζω Κ'Χ-:ά συνέπειαν, ο-:ι ή όρθΊj Θέσις -:ou θέματος είναι
νά γίνη χα-:· άρχΊjν δεκτδν -:ό σχέδιον νόμου καt κατά τάς
διατάξεις τών &pθρων, δπου οι κύριοι συνάδελφοι νομίζουν,
οτι θά είναι δυνατόν καλύτερον νά όργανωθ'ίj δ 'Οργανισμός
αύτός, νά διατυπώσουν τάς άπόψεις των. 'Έχω τΊjν γνώμην
δμως - καt έπικαλοuμαι έπί τοu σημείου αύτοu τΊjν προσοχΊjν
τοu κυρίου 'Τπουργοu, - δτι προκειμένου περί τ'ίjς συγκρο
τήσεως τοu Διοικητικοί) Συμβουλίου - δ συνάδελφος κύριος
'Αναγνωστόπουλος είπεν, δτι άποκλείονται οι θεατρικοί συγ
γραφείς - τδ νομοσχέδιον δμιλεί περί καταλλήλων προσώπων
πού θά έπιλέξη δ 'Υπουργός Πολιτισμοί) καt ' Επιστημών.
Κ'Χί ήμείς, πού δέν ι!χομεν οϋτε ειδικάς γνώσεις οϋ-:ε -:-fιν ειδι
κότητα τοu κυρίου 'Τπουργοu, δέν δυνάμεθα νά φαν-:ασΘώ
μεν /\τι δ1:ν Θά είναι καt έκ τοu Σωματείου τών 'Πθοποιι7>ν καί
έκ τοu Όργανισμοu τών Θεατρικών Συγγραφέων, καt δτι
δέν Θά ύπάρχουν άν-:ιπρόσωποι .
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Κατά συνέπειαν, ύπερβάλλονται κατά τήν άντίληψίν μου αί
έπl μέρους δ ιατάξεις, έπειδη δ/:ν δύναται νά βληθfi δ σκοπός
καl ή άρχη τοu νομοσχεδίου. 'Υπό τήν εννοιαν αύτήν νομίζω,
οτι Θά πρέπει νά ψηφισθfi τό νομοσχέδιον κατ' άρχήν, και
περαιτέρω νά προχωρ·ήση τό Τμ'ίjμα εις την κατ' όίρθρον συ
ζήτησιν. Προσωπικώς, τάσσομαι ύπέρ τοu νομοσχεδίου και
εύχαριστώ τον κύριον 'Υπουργόν, διότι ελαβε τό μέτρον αύτό.

μή εύρυνθοuν, ώστε εtς ώρισμένας περιπτώσεις πού Θά ε!ναι
δυνατόν και αύτα να καλλιεργηθοuν.
Γ. Β. ΜΛΓΚΑΚΗΣ : Κύριε 'Υπουργέ, εύχαριστώ δια τήν
διακοπήν. Θά μοu έπιτρέψετε ομως να σiiς άπαντήσω : Πώς
Θά έφαρμοσθfi αύτό ; Κατά ποίον τρόπον Θά έφαρμοσθfi; Θά
ύπάρχη ενας 'Οργανισμός δ δποίος πρέπει νά διοχετεύη ϋλας
αύτάς τάς ώραίας προθέσεις στήν έπαρχίαν. Κατά ποίον
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ό κύριος Γ. Β. Μαγκάκης Ιiχει τόν λόγον. τρόπον Θα τας διοχετεύη ; Δύο τρόποι ύπάρχουν, η μ/: τό 'Άρμα
Θέσπιδος, οπως εγινε πράγματι έπl Μπαστιii, δηλαδή Θα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. JΊ1ΑΓΚΑΚΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κύριε 'Υπουρ �πάρχη, κύριοι συνάδελφοι, μία δμάς αύτοκινήτων, τροχό
γέ, Θά μοu έπιτρέψετε μερικάς σκέψεις νά φέρω ύπ' οψιν τοu σπιτων κλπ. τα όποία Θά περιφέρωνται άπό έπαρχίας εtς
Τμήματος, άλλά καl άπορίας. 'Ορθώς εις τήν αιτιολογικην έπαρχίαν, η διά μονίμων έγκαταστάσεων εtς τάς διαφόρους
Ι!κθεσιν τοu ύπό κρίσιν νομοσχεδίου λέγετε, κύριε 'Υπουργέ, έπαρχίας.
οτι δ πολιτιστικός σκοπός πρέπει νά ε!ναι ενας έκ των κυριω Καl άπαντώ, εαν μ/:ν πρόκειται περl μονίμων έγκαταστάσεων,
τέρων σκοπών ολων μας. Καl 6ρθώς ό σκοπός αύτοu τοu ύπό ε!μαι άπολύτως σύμφωνος. Έαν πρόκειται αύτός ό 'Οργανι
ϊδρυσιν Νομικοu Προσώπου τίθεται εις τό όίρθρον 2 τοu σχε σμός να lδρύση εtς τάς διαφόρους πόλεις Θέατρα καl νά βοη
δίου και συνίσταται εtς τήν διά τ'ίjς Θεατρικ'ίjς τέχνης καl
τά ύπάρχοντα η έπίσης να εχη μονίμους έγκαταστάσεις,
έτέρων έκδηλώσεων πολιτιστικην καλλιέργειαν τοu λαοu μας. Θήση
αύτό τό δέχομαι καl αύτό ε!ναι τό όρθόν.
Ποίος ήμπορεί νά εχη άντίρρησιν έπάνω σέ αύτό, κύριε 'Υπουρ
γέ, οτι αύτός πρέπει νά ε!ναι ό σκοπός ολων μας; Και άπαντώ Ή δευτέρα ομως μορφή, ή μορφ·Ιj τοu " 'Άρματος Θέσπιδος ''
εις τον κύριον 'Αθανασάκον, ό όποίος ε!πε οσα ε!πε προηγου Θά μεταβληθfi σ/: τσίρκο. Καl οταν λέγω τσίρκο, τό λέγω αύτό
μένως. Καl ήμείς ε(μεθα άπολύτως σύμφωνοι, οτι αύτός πρέπει γιατl διαβάζω έδώ εtς τό όίρθρον 1 παράγραφος 3 οτι ό σκοπός
νά ε!ναι σκοπός τον δποίον πρέπει νά έπιδιώκωμεν και ματαιο τοu νομικοu αύτοu προσώπου ε!ναι πολιτιστικές έκδηλώσεις,
πονεί · προσπαθών νά ισχυρισθfi τ' άντίθετα. 'Η άπορία ομως, ol όποίες περιλαμβάνουν παιδικό Θέατρο, λαϊκούς χορούς,
κύριε 'Υπουργέ, ε!ναι ή έξ'ίjς. Άράγε έξελέξατε τό κατάλληλον λαϊκήν μουσικήν, καραγκιόζη, μαριονέττες κλπ. 'Όλα αύτά,
μέσον διά νά έπιτ ' χετε τούς σκοπούς αύτούς; Πρώτα - πρώτα κύριε Πρόεδρε, δ/:ν ε!ναι τίποτε όίλλο παρά τό γνωστό "τσίρ
ol σκοποl αύτοι - καl δια νά πάρω εtδικώτερα τούς σκοπούς κο ", άφοu Θά πηγαίνει καl Θά περιφέρεται σέ ϋλη την 'Ελλάδα
πού ε!ναι στήν παράγραφο 3 τοu όίρθρου 2 " Παιδικόν Θέατρον, μιά χορεία τροχοσπίτων, στά όποία Θά διαμένουν οί -�Θοποιοl
διαλέξεις, λαϊκούς χορούς, λαϊκην μουσικήν, Θέατρον σκιών, 'ή όποιοιδήποτε όίλλοι πού Θά μετέχουν στή χορεία αύτή.
λυρικόν Θέατρον, μαριονέττες, χορόν καl μουσικήν έν γένει, 'Εάν, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, πρόκειται να κάνουμε μόνιμες
δανειστικάς Θεατρικάς βιβλιοθήκας, έκθέσεις, κινηματογρά έγκαταστάσεις, ε!μαι σύμφωνος νά τlς κάνουμε καl νά βοη
φον κλπ." - ολα αύτά βασικά και πρωταρχικά ε!ναι σκοποl θήσουμε σ' αύτό και ολα τά έκατομμύρια, τά όποία Θέλει δ κύριος
-:-ou 'Υπουργείου σας τούς όποίους σείς εύθέως καl οχι μέσι:�ι "Υ'πουργός
να διαθέση, νά τά διαθέση. 'Εάν ομως, πρόκειται
τρίτων πρέπει νά τούς έκπληρώσετε. Σείς 6φείλετε, νά τα νά πiiνε στήν
έπαρχία μέ τή μορφ·Ιj τοu περιφερομένου πολι
lδρύσετε η ύπάρχοντα τυχόν νά τά ένισχύσετε και έπιβλέψετε, τι τικοu υγκρο
τήματος : δ�λα�ή έαν π_ρόκειτα � νά , κ�νου 17ε
�
�
ώστε νά ε!ναι δυνατόν ό λαός νά άπολαύση αύτών τών έκπολι
,
. Θα αποτυ
να τό κανουμε,
αλλα να ε!σθε βεβαιοι, οτι
τιστικών έκδηλώσεων. 'Ημποροuσε νά γίνη Θαυμάσια μία τσιρκο,
χουμε.
Καl
Θά
άποτύχουμε
πρώτα
πρώτα,
γιατl
αύτό τό
διεύθυνσις τοu 'Υπουργείου σας πού Θά ήσχολείτο μl: αύτά περιφερόμενο πολιτιστικό συγκρότημα, τό " τσίρκο " δ/:ν
τα Θέματα. ' Αλλά Ι!χομεν τήν μανίαν κύριοι συνάδελφοι πiiσαν δυνατόν νά πάη στήν 'Επαρχία παρά μόνον τό καλοκαίριε!ναι
καl
εtδικωτέραν άπασχόλησιν ή δποίχ πρέπει νά άποτελέση κύριον μάλιστα τον Ίούλιον καl Αί.Ιγουστον, καl τότε έαν δ1:ν βρέχη.
Θέμα άρμοδιότητος ένός 'Υπουργείου, νά τό άναγάγωμεν εtς
Νομικόν Πρόσωπον καl ϋπως άντιλαμβάνεσθε τό άποτέλεσμα Έρωτiiται, έπομένως, κύριε Πρόεδρε, ε!ναι δυνατόν διά τοu
Θα ε!ναι ή Κρατικη έλεφαν.τίασις, ε!ναι έν προκειμένι:�ι 11 1 τρόπου αύτοu, ϋταν μόνον Ενα η δύο μ'ίjνες τό καλοκαίρι ol
ύπάλληλοι έκ τών όποιων 30 μόνον ήθοποιοι. Θά εχωμεν τακτο ήθοποιοl αύτοl Θα πηγαίνουν στήν 'Επαρχία γιά νά παρά
ποίησιν 80, δ/:ν λέγω ήμετέρων η οχι, βέβαια Κυβέρνησις σχουν στό λαό αύτ/:ς τlς πολιτιστικές έκδηλώσεις πού άναφέρει
ε!ναι, ή Κυβέρνησις κυβερνii, έκείνη δύναται νά τούς τοπο -:-ό νομοσχέδιο, έρωτiiται ε!ναι δυνατόν μέ τόν τρόπο αύτό
Θετ-ήση. ΔΙ:ν μ/: ένδιαφέρει αύτό, ήμείς εrμεθα 'Αντιπολίτευ νά έπιτευχθfi ό σκοπός τοu νομοσχεδίου;
σις, ποu καl ποu Θά μiiς κάνετε κανένα ρουσφέτι νά μiiς πάρετε 'Αλλά,
κύριε Πρόεδρε, τό νομοσχέδιο αύτό προβλέπει καl
κανέναν άπό τούς 80.
δ:χνειστικές θεατρικές βιβλιοθ'ίjκες. Καl διερωτώμαι αύτά τά
Άλλα τό Θέμα δέν ε!ναι έκεί. Τό Θέμα ε!ναι τοuτο, κύριε τροχόσπιτα πού Θά περιφέρωνται στήν 'Επαρχία τι εrδουζ
'Υπουργέ καl δι' αύτό Ιiχω βασικην άντίρρησιν : ΜΙ: τό " 'Άρμα δ:χνειστικ/:ς Θεατρικές βιβλιοθ'ίjκες ε!ναι δυνατόν νά παρέχουν,
Θέσπιδος " ε!ναι δυνατόν ποτέ να έπιτύχετε έκείνο πού Θέ ϋταν θά έπισκέπτωνται τήν Έπαρχίαν γιά 2 Εως 3 ήμέρες.
λετε, νά έπιτύχετε ύπό τήν Ιiννοιαν τ'ίjς χορηγήσεως εtς τόν καl τί εrδους έκθέσεις ε!ναι δυνατόν νά προσφέρουν;
Έλληνικόν Λαόν αύτοu τοu πολιτιστικοu έπιπέδου;
Συμφωνώ, κύριε Πρόεδρε, μέ τlς άγαΘΙ:ς προθέσεις τlς όποίες
"Ας πάρωμεν τήν lστορίαν τοu " 'Άρματος Θέσπιδος ". Τό έμφανίζει ϋτι Ιiχει τό νομοσχέδιο αύτό καl ol όποίες πράγματι
πρώτον lδρύθη, κύριοι συνάδελφοι, έπl Μεταξii. Δηλαδη δ πρέπει νά πραγματοποιηθοuν. Φοβοuμαι, ϋμως, οτι δ κύριος
μακαρίτης Μπαστιiiς ήθέλησε νά κάνη κοινωνούς τ'ίjς πολιτι 'Υπουργός διάλεξε λάθος δρόμο. 'Ημπορεί ϋλα αύτά πού
στικ'ίjς τέχνης καl τούς έπαρχιώτας. Καl διά τον λόγον αύτόν λέγει τό νομοσχέδιο νά τα κάνη εύθέως τό 'Υπουργείον του
ϊδρυσε τv " 'Άρμα Θέσπιδος ", τό όποίον συνίστατο άπό διαθέτοντας ϋλα τά μέσα, καl τlς έπιχορηγήσεις πού προβλέ
τροχόσπιτα τήν έποχ-fιν έκείνην, τά όποία ξεκινοuσαν άπό τήν rcονται, μέ μόνιμει: έγκαταστάσεις, ο<Jτως ί�στε πράγματι νά
Πρωτεύουσαν, περιήρχοντο τάς έπαρχίας καl έκεί Ιiδιδον Θεα :κπολιτίζωνται ol δυστυχείς κάτοικοι τών 'Επαρχιών, τούς
τρικάς παραστάσεις. Αύτό ήτο τό " 'Άρμα Θέσπιδος " καl )ποίους ή εισηγητική Ι!κθεση, λέγει οτι Θά μπορέση μ/: αύτό
έπειδη οπως μiiς λέγει ή ίστορία τό πρώτον Θέατρον Ίjτο τό " 'Άρμα Θέσπιδος ", μ/: αύτό τό περιφερόμενον συγκρό
κινητό εtς τήν άρχαιότητα καl ε!ς τών πρωτεργατών του τημα νά τούς έμποδίση νά έγκατασταθοuν στήν 'Αθήνα. Καl
όνομάζετο Θέσπις, τό 6νόμασαν " 'Άρμα Θέσπιδος ". 'Αλλά, Θα μοu έπιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, τό έπιχείρημα αύτό τό
κύριε 'Υπουργέ, τό μέσον αύτό διά τοu όποιου Θά προσπαθή ϋτι δηλαδή μ/: τον τρόπον αύτόν θά έμποδισθοuν οί κάτοικοι
σετε νά μεταλαμπαδεύσετε βασικα εtς τον Έλληνικόν Λαόν τών 'Επαρχιών νά έγκατασταθοuν στήν 'Αθήνα, να τό Θεω
ϋλους αύτούς τούς ώραίους σκοπούς πού Ιiχετε, πώς Θά γίνη ; ρήσω οτι ε!ναι ύπερβολικόν για να μήν μεταχειρισθώ μία
όίλλη φράση, καl νά πώ ϋτι ε!ναι φαιδρόν.
Κατά ποίον τρόπον;
ΚΩΝΣΊ'. ΤΡΎ'ΠΛΝΗΣ (Ύπ. Πολιτισμοu καl 'Επιστημών ) : 'Αλλά, κύριε Πρόεδρε, Ιiχω καl όίλλους φόβους, τούς όποίους
Κύριε συνάδελφε, δ/:ν πρόκειται νά ε!ναι τό μόνον καl δέν Θά παρακαλέσω να μοu έπιτρέψετε νά έκθέσω στό Τμ'ίjμα καl
ύπάρχει λόγος νά μη εχη εύρύτερα πλαίσια, ώστε εtς ώρισμέ Ι!νεκα τών όποίων ε!μαι άντιΘετος προς τό νομοσχέδιο αύτό.
νας περιοχάς καl εtς ώρισμένας περιπτώσεις νά ε!ναι δυνατόν Φοβοuμαι, κύριε Πρόεδρε, οτι ή 'ίδρυση τοu τρίτου αύτοu
αύτάς τάς δραστηριότητας νά τάς άναπτύξη. Τό νά Θελήσωμεν Θεάτρου Θά δημιουργήση τέτοια κατάσταση καl άποδυνάμωσ·η
μόνον δι' αύτοu τοu μέσου .νά έπιτύχωμεν αύτά τά πράγματα τών 'ήδη ύπαρχόντων Κρατικών Οεάτρων, ί:)στε αύτα να δδεύ
βεβαίως ε!ναι μωρία. Άλλα δ/:ν ύπάρχει λόγος τά πλαίσια νά σουν προς καταστροφήν χωρlς ταύτόχρονα να ε!ναι δυνα-:-όν
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δ 'Οργανισμός αύτός πού !δρύεται μl: τό νομοσχέδιο νά τά
άντικαταστήση. Τό φοβοϋμαι αύτό, κύριε Πρόεδρε, γιατί τό
όίρθρον 3 λέγει : " ί\τι παν κινητόν περιουσιακόν στοιχείον
άν'ijκον εις τό Έθνικόν Θέατρον καί έξυπηρετοϋν η σκοποϋν
εις την έξυπηρέτησιν τ'ijς κινητ'ijς θεατρικ'ijς μονάδος τοϋ ώς
όίνω θεάτρου, μεταβιβάζεται αύτοδικαίως, κατά κυριότητα,
εις τό " 'Άρμα Θέσπιδος " άπό της δημοσιεύσεως τοϋ παρό
ντος διά τ'ijς 'Εφημερίδος τ'ijς Κυβερνήσεως " .
Τ ό φοβοϋμαι, λοιπόν αύτό, κύριε Πρόεδρε, γιατί μ l: τ ό όίρθρον 3
άπογυμνώνεται τό Έθνικόν Θέατρον άπό οιανδήποτε κινητήν
του περιουσία. Προβλέπω, βεβαίως, ί\τι ε!ναι δυνατόν νά μοϋ
δοθ'ί) ή άπάντηση ί\τι τό Έθνικόν Θέατρον άπογυμνώνεται
μόνον ί\σον άφορq τά περιουσιακά στοιχεία έκείνα, πού εΙναι
χρήσιμα γιά τό " 'Άρμα Θέσπιδος ". Ή άπάντηση, ί\μως,
αύτή δέν θά ητο όρθή. Καί τοϋτο, γιατί ή παράγραφος 2 τοϋ
όίρθρου 3 λέγει : .. 'Επιτρέπεται ί\πως καί παν ετερον κινητόν
περιουσιακόν στοιχείον τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου, ώς καί πάσα
κινητ-ίj περιουσία τοϋ Κρατικοϋ Θεάτρου Βορείου 'Ελλάδος
καί Έθνικ'ijς Λυρικ'ijς Σκην'ijς, μεταβιβάζωνται κατά κυριό
τητα η παραχωpοϋνται κατά χρ'ijσιν εtς τό " 'Άρμα Θέσπι
δος ·" , διά άποφάσεως τοϋ 'Υπουργοϋ Πολιτισμοϋ καί Έπι
στημων, έκδιδομένης μετά γνώμην τοϋ Διοικητικοϋ Συμ
βουλίου τοϋ Νομικοϋ Προσώπου εις δ άνήκει ή κυριότης τοϋ
μεταβιβαζομένου η παραχωρουμένου πράγματος ".

Δηλαδή, μl: τη διάταξη αύτή μπορεί δ κύριος 'Υπουργός
- άκραίον εΙναι τό παράδειγμα, άλλά θά τό εlπω - νά πάρη
καί τίς καρέκλες άκόμη των θεάτρων των Κρατικων καί νά
τίς διαθέση στό " 'Άρμα Θέσπιδος " . Καί έρωτiiται, εΙναι
δυνατόν μl: αύτήν τήν πλήρη άπογύμνωση εύδοκίμως λειτουρ
γούντων Θεατρικων Όργανισμων τοϋ Κράτους, ή δποία μπορεί
νά γίνη γιά νά ι:χουμε αύτό τό περιφερόμενο συγκρότημα,
ε!ναι δυνατόν νά άνυψώσουμε τό έκπολιτιστικό έπίπεδο τοϋ
λαοϋ ; ΕΙναι δυνατόν νά έπιτευχθ'ij αύτό, μl: τό νά πάρουμε
άπό τά Κρατικά Θέατρα ίlλα αύτά τά πράγματα, τά σκηνικά,
τά κοστούμια κλπ. καt νά τά δώσουμε στό " 'Άρμα Θέ
σπιδος " ;
'Αλλά, κύριε Πρόεδρε, ύπάρχει καί ενα όίλλο τερατωδες στό
όίρθρο 1 7 τοϋ ύπό συζήτησιν νομοσχεδίου. Λέγει τό όίρθρο
αύτό : " Διά πράξεων τοϋ Ύπουργοϋ Πολιτισμοϋ καί Έπι
στημων έπιτρέπεται ή Ιtκτακτος άπασχόλησις έπt τοϋ Νομικοϋ
Προσώπου " 'Άρμα Θέσπιδος " τοϋ πάσης φύσεως ύπηρε
τοϋντος παρά τ<ϊ> Έθνικ<ϊ> Θεάτρ�, Κρατικ<ϊ> Θεάτρ� Βορείου
'Ελλάδος καί Έθνικ'ί) Λυρικ'ί) Σκην'ί) προσωπικοϋ κατόπιν
κοιv'ijς προτάσεως των δύο Όργανισμων ". Δηλαδή, κύριε
Πρόεδρε, έπειδη δl:ν ε!ναι δυνατόν οι 30 ήθοποιοί τοϋ " "Άρ
ματος Θέσπιδος " , οι δποίοι Θά περιφέρωνται δίκην τσιγγά
νων σl: ίlλη τήν 'Ελλάδα, νά έπαρκέσουν, Θά εΙναι δυνατόν διά
πράξεως τοϋ Ύπουργοϋ νά παίρνωνται έκόντες όίκοντες ήθο
ποιοt άπό τά Κρατικά Θέατρα νά έγκλωβίζωνται στο " 'Άρμα
Θέσπιδος " και νά περιφέρωνται άνά τήν 'Ελλάδα. Θά μοϋ
ε(πητε πιθανως, κύριε Πρόε/}ρε, ί\τι αύτό θά ε!ναι προσωρινόν.
ΔΙ:ν ε!ναι ί\μως αύτό όρθόν γιατί τό έδάφ. β' τ'ijς παρ. 1 λέγει :
" Εtς περίπτωσιν άπασχολήσεως τοϋ άνωτέρω προσωπικοϋ
πέραν τοϋ έξαμήνου, ή μισθοδοσία τούτου βαρύνει τάς πιστώ
σεις τοϋ Νομικοϋ Προσώπου " 'Άρμα Θέσπιδος " καί ούχί
τοϋ Όργανισμοϋ εtς δ άνήκει τοϋτο ". Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε,
διά τοϋ όίρθρου αύτοϋ προβλέπεται έπίταξη των ύπηρεσιων των
ήθοποιων των Κρατικων Θεάτρων καί τ'ijς Λυρικ'ijς Σκην'ijς
διά χρονικόν διάστημα καί πέραν τοϋ έξαμήνου άκόμη . Αύτό
ε!ναι άδιανόητον άπό άπόψεως τ'ijς προσωπικ'ijς έλευθερίας
τοϋ άτόμου καί δέν νομίζω, ί\τι ε!ναι σωστό νά γίνη . Καί
δl:ν ε!ναι σωστό νά γίvη, κύριε Πρόεδρε, διότι δ/:ν ε!ναι δυνατόν
νά παίρνουμε ενα ήθοποιόν άπό τό ·Κρατικόν Θέατρον καί
νά τον περιφέρωμεν άπό τήν 'Ανδρίτσαινα π.χ. μέχρι τήν Φλώ
ρινα καί άπό τήν Κρήτη μέχρι τήν tδιαιτέρα μου πατρίδα
Νάξον. Αύτά τά πράγματα δ/:ν γίνονται. Θεσπίζοντας αύτά
τα πράγματα δ κύριος 'Υπουργός εύρίσκεται έκτος πραγματι
κότητος καί έκτος αύτοϋ παραγνωρίζει καt τήν νοοτροπία
των έλλήνων ήθοποιων.
'Άς πάρουμε, κύριε Πρόεδρε, σαν παράδειγμα ενα γνωστό
·ήθοποιό, ας πάρουμε π.χ. τον κ. Χόρν. Νομίζετε, ί\τι ε!ναι
δυνατόν μέ άπόφαση τοϋ 'Υπουργείου νά τόν πάρουμε άπό τό
Κρατικό Θέατρο έ&.ν έργάζεται σ' αύτό καί να τον περιψέρουμε
άνα. τήν 'Ελλάδα να τον πάμε στον 'Έβρο, την Σάμο η δπου
δήποτε άλλοϋ ; ΔΙ:ν εΙναι δυνατόν νά γίνη αύτό. Θά έπέλθη
πλήρης διάλυσις καί κάθε ήθοποιός σεβόμενος τον έαυτό του

Θα φύγη άπό τα Κρατικά Θέατρα και Θά πάη στά tδιωτικά
οπου μάλιστα και Θα κερδίζη και περισσότερα.

Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ί\τι τό νομο�χ�διο αύτό τό τόσο με;yα
_ τον κυριο
λοφυ/:ς στη σύλληψη, τό δποίον πραγματι τιμα
'Υπουργό, Θα άποτύχη , ί\πως άπέτυχε και τό " 'Άρμα Θέ
σπιδος " τοϋ Μπαστια έπί τ'ijς δικτατορίας τοϋ Μεταξά τό
1 938. 'Εάν δ κύριος 'Υπουργός θέλη να έπιτύχη τον σκοπόν
του, δl:ν εχει παρά να κάνη έκείvο πού έ:γινε πέρυσι. "Ας δώση
την δυνατότητα καί στο 'Εθνικό Θέατρο καί στο Κρατικό
Θέατρο Βορείου 'Ελλάδος καί στην Λυρικη Σκηνη νά Ιtχουν
παραρτήματα η όίλλως Τμήματα κινητοϋ θεάτρου, δπότε
έκτος τοϋ πλαισίου καί τοϋ προγραμματισμοϋ των θεάτρων
αύτων θ&. κινοϋνται καί ο! ·ήθοποιοί των, θά έπιλέγωνται οι
κατάλληλοι έξ αύτων καί προ παντός ο! περιστασιακως μη
χρησιμοποιούμενοι, οι δποίοι ύπό τ&.ς προUποΘέσεις αύτ&.ς
δl:ν Θα μποροϋν ν' άντιλέξουν σ/: τέτοια χρησιμοποίησή των.
Διότι όίλλο εΙναι να λέγη τό ΈΘνικόν Θέατρον : Κύριοι, διά
μίαν έβδομάδα: η δια 1 5 μέρες τό καλοκαίρι, Θα γυρίζετε
την Πελοπόννησον, η τό Θέατρον Βορείου 'Ελλάδος νά λέγη :
Κύριοι, θά πάτε στην Θράκη, Θα πάτε στην 'Ήπειρο και όίλλο
νά δίνουμε φύλλον πορείας στούς ήθοποιούς των νά προσκολ
λωντα:ι σέ ξένον προς α:ύτούς Όργανισμόν. 'Υπάρχει λόγος
νά δημιουργήσουμε αύτόν τον πολυτελ'ij Όργανισμόν μ/: τούς
1 1 1 ύπαλήλους, κύριοι συνάδελφοι, έκ τών δποίων έπανα:λαμ
βάνω οι 30 θά ε!ναι μόνον ήθοποιοί, ώστε νά ε!να:ι δυνατόν
ολοι α:ύτοt νά μετακινοϋντα:ι κατ' αύτόν τον τρόπον ;
'Ελέχθη ί\μως προηγουμένως, οτι δl:ν εΙνα:ι μόνον τό έσωτε
ρικόν, άλλά εΙναι κα:ι τό έξωτερικόν. Έρωτω τό " 'Άρμα
Θέσπιδος " , ε!ναι έκείνο τό δποίο Θα καλύψη ικανοποιητικιΧ.
τ&.ς άνάγκας των 'Ελλήνων τοϋ Έξωτερικοϋ, η Θα. πρέπει
νά πάη τό ΈΘνικόν Θέατρον, πού ώς γνωστόν, ίlσες φορές,
Ιtχει πάει εtς τό 'Εξωτερικόν, πανταχοϋ έθαυμάσθη και έχει
ροκροτήθη, η τό Κρατικό Θέατρο Βορείου 'Ελλάδος; Γιά τήν
Λυρικη Σκηνη ας μη μιλήσουμε, κύριοι συνάδελφοι, διότι,
οπως ξέρετε στήν ούσία Λυρικη Σκηνη δυστυχως δέν /tχουμε
στήν 'Ελλάδα, άλλά περιστα:σιακα. καλοϋνται έκ τοϋ Έξω
τερικοϋ ώρισμένοι ξένοι καί 'Έλληνες Κα:λλιτέχνα:ι καt μέ
πολtά7 προσπαθείας και άγωνας άνεβα:ίνουνε ώρισμένα λυ
ρικα εργα.
Κύριε 'Υπουργέ, ύπάρχει κανένας λόγος , ώστε διά τοϋ τρό
που α:ύτοϋ να δημιουργηθ'ij αύτός δ πολυτελης ' Οργανισμός;
'Εγώ, δ/:ν προσχωρω εtς τήν σκέψιν, οτι τό νομοσχέδιο καλύ
πτει κάποιαν κυρίαν. ΔΙ:ν ξέρω περί τίνος πρόκειται καί δέν
θέλω νά άσχοληΘω. 'Αλλά, κύριε 'Υπουργέ, ε!ναι δυνατόν
ολους αύτούς τούς σκ">πούς σας νά τούς έπιτύχετε, εrτε δι'
αύτεπιστασία:ς τοϋ tδίου σας τοϋ 'Υπουργείου - διά νά μετα
χειρισθω τεχνικη Ιtκφρα:σιν - ε'ίτε ιδρύοντας παραρτήματα
καί εtς τό ενα θέατρον καί είς τό όίλλο, καί ί\χι διά τοϋ τρόπου
αύτοϋ καί μάλιστα μ/: ληστείαν, ας μοϋ έπιτραπ'ij ή Ιtκφρασις
αύτή, διότι περί ληστείας πρόκειται, μ/: αύτό πού κάνετε διιΧ.
τοϋ όίρθρου 3, οσον άφορq την περιουσίαν των Θεάτρων καθώς
καt διά τοϋ όίρθρου 1 7 . Καί τοϋτο πέραν των μαλλιοτρα:βηγμά
των τά δποία θά άκολουθήσουν, λόγ� τ'ijς tδιαζούσης μορφ'ijς
τ'ijς ειδικότητος των ήθοποιων.
Κύριε 'Υπουργέ, οσον άφορq τό θέμα τοϋ δραματολογίου,
λέγετε οτι θά !:λθουν 7 η 9, αν δ/:ν άπατωμαι εύπρεπείς κύριοι
και ο! δποίοι Θά ρυθμίζουν τό δραματολόγιον. Εlσθε καt έδω
έκτος πραγματικότητος. οι παροικοϋντες εtς Ίερουσα:λημ
και ολοι ί\σοι έξ άπαλων όνύχων Ιtχουμε παρακολουθήσει τά
των Θεάτρων, εχουμε ύπ' οψει μας ιs� ι δ/:ν καθορίζει τό δραμα
τολόγιον οϋτε δ Καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου, οϋτε ενας
εύπρεπ-Ιjς κύριος, δ δποίος /tχει κάποιαν σχέσιν μ/: τά γράμ
ματα η τάς χαλάς τέχνας. Πρέπει νά ύπάρχη Κα:λλιτεχνικη
'Επιτροπή. ' Αναφέρετε μέσα: στο νομοσχέδιο, ί\τι Θα καθο
ρίζη τό δρα:ματολόγιον τό Διοικητικόν Συμβούλιον καt οσον
άφορq τό καλλιτεχνικόν γραφείον μετά περισσ'ijς σεμνότητος
έλάχιστα μόνον άναφέρονται.
'Όταν διαβάζη κανείς αύτό τό νομοσχέδιο νομίζει ί\τι πρό
κειται περί Όργανισμοϋ τοϋ Ταμείου 'Ασφα:λίσεως Κεραμο
ποιων π.χ. και οχι περί Καλλιτεχνικοϋ Όργανισμοϋ μ/: πρω
ταρχικόν σκοπόν τήν έξύψωσιν τοϋ πολιτιστικοϋ έπιπέδου τοϋ
Λα:οϋ μας. 'Έτσι βλέπουμε πάρα πολλές διατάξεις περί δια
χειριστικων γραφείων, περί . . . περί . . . κλπ. , ένω προκει
μένου περί τοϋ κυρίου σκοποϋ τοϋ νομοσχεδίου, κύριε 'Υπουργέ,
ι:χετε μονάχα μίαν διάταξιν κα:t α:ύτήν πενιχροτάτην. Αύτ-Ιj

ε!ναι ή μόνη διάταξις πού ύπάρχει και εtς τήν δποίαν άνήκουν
τά πάσης φύσεως θέματα καλλιτεχνικοϋ περιεχομένου, πλην
τ'ίjς έκπονήσεως τοϋ δραματολογίου και τοϋ προγράμματος
τών πολιτιστικών έκδηλώσεων. Είναι δυνατόν, κ. 'Υπουργέ,
νά μiiς ζητήσετε νά ψηφίσουμε αύτο το νομοσχέδιον , το δποίον
άσχολείται σχεδον σ' δλα τά &ρθρα, μ/: το πώς διορίζεται
δ Γενικος Διευθυντής, ποιον μπορείτε νά βάλετε, ποιον δέν
μπορείτε νά βάλετε , ποιος θά εΙναι δ Διευθυντης Α' , ποιος
δ Β', ποιος δ Γ ' , δταν γιά το καλλιτεχνικο γραφείο δ/:ν λέτε
παρά μόνο αύτ/:ς τις δύο λέξεις;
Κύριε 'Υπουργέ, δ/:ν τά λέγω αύτά μl: άντιπολιτευτικην διά
θεσιν, άλλά δπως ε!πα παραπάνω /tχετε μ/:ν όρθη σκέψιν και
διάθεσιν και πρέπει νά την έπιβραβεύσωμεν γιά νά lδρύσετε
κάτι τι το πολιτιστικόν , άλλά φοβάμαι δτι κάνετε λάθος καt
έπαναλαμβάνω και πάλιν δτι θά δημιουργήσετε ί:να τσίρκο
και μόνο τσίρκο, το δποίον, κ. 'Υπουργέ, δέ:ν θά μπορέση
νά lκανοποιήση τάς δικαίας σας άξιώσεις. Δώστε την δύναμιν
εtς την Έπαρχίαν , δώστε θέατρα, δώστε έπιχορηγήσεις, εtς
τά ηδη ύπάρχοντα θέατρα νά λάβουν σάρκα και όστii, νά lδρυ
θοϋν βιβλιοθ'ίjκες, ώστε νά ύπάρχη κάτι το μόνιμον εtς τάς
έπαρχίας.
Κύριε 'Υπουργέ, δ/:ν θά σiiς ώφελήση το δτι έπι 15 μέρες
η ενα μ'ίjνα η δύο μ'ίjνες θά περιφέ?ωνται οι ήθοποιοι εtς δλα
τά μέρη τ'ίjς ' Ελλάδος. Κάντε κάτι το μόνιμον στις έπαρχίες
και tδίως στάς μικράς έπαρχίας πού διψοϋν γιά θέατρα, δι
ψοϋν γιά πολιτιστικάς έκδηλώσεις. ΔΙ:ν νομίζω δτι μ/: αύτον
τον τρόπον είναι δυνατον νά έπιτύχετε τον σκοπόν σας.
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Π ΡΟΕΔΡΟΣ : Ό κ. Κάππος, /tχει τον λόγον.

ΚΩι ΣΤ. ΚΑΠΠΟΣ : Κύριε Π ρόεδρε, δπως τονίζει καl ή
εtσηγητικη ί:κθεση καt προηγούμενα τόνισαν ol κύριοι συνά
δελφοι , ύπάρχει άνάγκη γιά πολιτιστικη άνάπτυξη στην
έπαρχία. 'Υπάρχει άνάγκη γιά άποκέντρωση τ'ίjς πολιτιστικ'ίjς
δραστηριότητας. ΕΙναι χαρακτηριστικο δτι το 90 % άπο τά
εtσιτήρια τών θεάτρων κόβονται στην 'Αθήνα καl συνήθως
Γ.Β. Μαγκάκης : " 'Εγώ, δέν προσχωρώ είς τήν σκέψιν, δτι τό
στήν έπαρχία δίνονται χαμηλ'ίjς ποιότητας παραστάσεις.
νομοσχέδιον καλύπτει κάποιαν κυρlαν. Δέν ξέρω περί τlνος
'Όμως δέ:ν μποροϋμε νά συμμερισθοϋμε τήν κατεύθυνση τοϋ
πρ6κειται καί δέν θέλω νά άdχοληθώ. . .
Αλλοι δμως άσχολή
νομοσχεδίου γιά την δημιουργία μόνιμης Κρατικ'ίjς Σκην'ίjς.
θηκαν, κατον6μασαν δημ6ι:ιια τήν κυρtα κ' ή άποκάλυψη άvάγκα
Τlς άνησυχίες μας αύτ/:ς ένισχύουν και οι άπόψεις τών όργα
σε τούς κρατοiίvτας vά τήv κρατούν, προσωρινά, ι:ιτό παρασκήνιο
νώσεων τώv καλλιτεχνικών, τοϋ Σωματείου 'Ελλήνων ' Ηθο
ποιών καl τ'ίjς Π ανελλήνιας 'Ομοσπονδίας θεάματος και άκρο
άματος. Καt ol δύο αύτ/:ς όργανώσεις εχουν άντιρρήσεις στην
πτυξη τ'ίjς έπαρχίας. Μέσα σ' αύτούς πρέπει νά είναι ή έν
δημιουργία τ'ίjς μόνιμης Κρατικ'ίjς Σκην'ίjς.
ίσχυση τών Δήμων γιά πολιτιστικΎJ άνάπτυξη, γιά δη μιουρ
Κύριε Π ρόεδρε, μέ: τά χρήματα πού θά ξοδευθοϋν γιά νά ιδρυθfl
γία πολιτιστικών κέντρων καl Δη μοτικών θεάτρων καt ή έν
ίσχυση έταιpικών θιάσων πού θά δίνουν παραστάσεις στήν
αύτή ή ΚρατικΎJ Σκηνή, θά μποροϋσαν νά ένισχύωνται έπαρ
'Επαρχία μαζι μ/: την έπιχορήγηση θιάσων πού Ιtχουν ί:δρα
χιακοl Δ'ίjμοι, νά δημιουργηθοϋν καt πολιτιστικά κέντρα καt
τους τήν 'Επαρχία.
Δημοτικά Θέατρα, γιατί άπ' το κονδύλι τών 25 - 30 έκατομ
μυρίων πού θά δίνετε κάθε χρόνο θά μποροϋσαν αν γινόταν
Π ΡΟΕΔΡΟ Σ : Ό κ. Παπαδόr; τρος εχει τον λόγον.
ί:νας σχεηκος προγραμματισμός, άπο τά χρήματα αύτά νά
Σ �ΑΥΡ. Π Α Π Α� Ο Π ΕΤΡΟ� : Κύριε Π ρόεδρε, έπειδη καl
έπιδοτοϋνται έταιpικοl θίασοι , δπου θά δουλεύουν έκατοντά
δες ήθοποιοί, καθώς καl έπαρχιακοι θίασοι. ΕΙναι χαρακτηρι
έγω , προέρχ? μαι απο μακρινη έπαρχία τ'ίjς Χώρας, ηθελα
ν� ευχαριστη�ω τόν κ. , Υπουργό, διότι εφερε το νομοσχέδιο
στικο δτι δ Όργανισμος έταιpικών θιάσων τοϋ Συνδέσμου
αυτό, το όποιο νομίζω i.Ιτι εtς ολους τούς έπαρχιώτας δίδει
Έλλ·ήνων 'Ηθοποιών, πού δίνει παραστάσεις στlς έπαρχίες,
π?λλ�ς �λπίδ�ς . �αίτοι ζώ εις μίαν έπαρχίαν περίπου άπο
μέχρι σήμερα δέ:ν εχει πάρει ο\Jτε μία δραχμη άπο τον Κ;>ατικο
τα� αρχ,ας του αtωνος, δ/:ν μπορώ να' θυμηθώ i.Ιτι εχω tδ'ij
Π ροϋπολογισμό.
'Απο κεί καt πέρα ύπάρχει το πρόβλημα, δτι ltρχεται λίγο
�τη ζωη μου , εtς τή � έπαρχία ι;ία εύπρεπ'ίj παράσταση άπο
ενα θέατρο καποιου επιπέδου. Ίο νομοσχέδιο αύτό μiiς δίδει
πολύ αtφνιδιαστικά το νομοσχέδιο στο Τμ'ίjμα και συζητείται
τήν έλπίδα δτι εtς τό μέλλον θά μπορέσουμε νά δοϋμε μία
i.Ιτι πρόκειται νά καλύψη ώρισμένα πρόσωπα. ΕΙναι χαρα
παρ�σταση και εtς τά Χανιά τ'ίjς Κρήτης καt εtς τήν 'Αλεξαν
κτηριστικο το σχόλιο σημεριν'ίjς πρωϊν'ίjς έφημερίδας πού λέει
δρουπολη. 'Η παράστασις αύτή έλπίζω i.Ιτι θά είναι μία παρά
i.Ιτι δ/:ν πρόκειται γιά 'Άρμα Θέσπιδος , άλλά γιά όίρμα θεσπι
στασις τοϋ ϋψους πού μiiς άφήνει τό νομοσχέδιο νά πιστέζομένου δώρου. Φαντάζομαι, δτι το σχόλιο θά το ltχη δεί
δ κ. 'Τπουργος και πρέπει νά δώση μία άπάντηση . 'Απο κεί , ψουμε i.Ιτι θά ε!ναι. Διότι τό νομοσχέδιον, οπως βλέπω, προ
βλέπει ι\ίριστα τήν όργάνωση αύτοϋ τοϋ θεάτρου το δποίο
και πέρα ύπάρχει το πρόβλημα πού τονίστηκε και προηγού
δ/:ν θά είναι παμφάγον, i.Ιπως γλαφυρότατα είπε b κ. συνά
μενα, i.Ιτι δ/:ν συμμετέχουν στήν Διοίκηση τοϋ Όpγαvισμοϋ
δελφος, διότι δ/:ν θά τρώγη τάς σάρκας τών ιlίλλων Κρατι
οι έκπρόσωποι τών Καλλιτεχνικών Σωματείων και Συγγρα
κών Θ_:: άτρων, άλλά προφανώς θά άντλ'ίj πηγάς άπο ύλικό,
φέων, τοϋ Συνδέσμου 'Ελλήνων ' Ηθοποιών, τ'ίjς Πανελλήνιας
το όποιον εχει άγορασθ'ίj ηδη άπό έτών και τό δποίον θά σα
' Ομοσπονδίας Θεάτρου κλπ. 'Ακόμα ύπάρχουν τά προβλ·ήματα
πίση δ� οσχερώς έ άν έyκατα�ε φθ'ίj έκ ί 'Όσον άφορ� τό εμ
τ'ίjς μεταβίβασης τ'ίjς κινητ'ίjς περιουσίας τών ιlίλλων Κρατικών
,
:
� ;
ψυχον υλικόν, Θα, αντληση και απο έκει υλικό,
Σκηνών, το θέμα τ'ίjς έπίταξης τοϋ προσωπικοϋ, πού δ/:ν νο
το δποίον αύτήν
τήν στιγμήν παραμένει &νεργον και άχρησιμοποίητον.
μίζω i.Ιτι είναι δυνατο νά γίνη άπο την στιγμη πού δουλεύουν
"Ηκουσα τάς έπικρίσεις, άλλά Ιtχω τήν έλπίδα δτι δλα αύτά
σ/: μιά συγκεκριμέν·η σκηνή , σ/: ώρισμένο χώρο και μ/: ώρι
σμένους i.Ιρους. 'Έτσι δl:ν μποροϋμε έμείς αuτο το νομοσχέδιο
τά κακά, τά δεινά, τά δποία προείaον οι συνάδελφοι δτι θά
νά το ψηφίσουμε.
συμβοϋν, δ/:ν θά συμβοϋν. 'Ομολογώ i.Ιτι τΎJν αtσιοδοξίαν μου
τήν περιέβρεξαν μ/: κρύο νερο οι συνάδελφοι τ'ίjς ' Αντιπολιτεύ
Γι' αύτούς άκριβώς τούς λόγους, κ. Π ρόεδρε, είμαστε άντί
σεως , οι δποίοι προείδον πολλά δεινά. 'Εγώ Ιtχω μεγάλας έλ
θετοι μ/: τήν άρχΎJ τοϋ νομοσχεδίου και νομίζουμε, δτι πρέπει
πίδας και θά τάς διατηρήσω, κ. Πρόεδρε. 'Ότι θά !:λθη ί:να
νά βρεθοϋν &λλοι τρόποι γιά νά ένισχυθfl ή πολιτιστικη άνά.
"
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θέατρο τcεριωπης, !:να θέατρο έπιτcέδου γιά νά δώση μερικά
!!ργα εις τά Χανιά. Τό θέατρον Κρήτης !!χει όίλλους σκοπούς
και δέν ήμπορεί νά παραλληλισθ'ij μέ το θέατρον αύτό. Μόνιμα
πολιτιστικά κέντρα εtς τάς έπαρχlας ε!ναι άδύνατον νά όργα
νωθοϋν και \ιά παραμεlνουν. Διότι π.χ. ήμείς !:χομεν ίiνα ώδείον,
τοϋ όποιου ή αrθουσα ε!ναι άπό τις χαλλ(τερες της 'Ελλάδος,
το δποίον 1\μως έγχατελείφθη σχεδόν και κατεστράφη, διότι
εtς τήν έπαρχlαν δέν ίiχει άνατcτυχθ'ij έτcαρχής συνείδησις διά
τά πολιτιστικά θέματα. Αύτό πού γίνεται, ε!μαι βέβαιος 1\τι
θά μίiς έξυπηρετήση και εύχαριστώ τον χ. 'Υπουργόν πού
!!φερε τό θέμα αύτό εtς τό Τμημα. (Χειροκροτήματα ) .
Π ΡΟΕΔΡΟΣ : Ό χ. Πρωτοπαπίiς !:χει τον λόγον.
ΧΑΡΑΛ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ : Κύριε Πρόεδρε, τό παρόν νομο
σχέδιον, βεβαίως, δέν !:ρχεται νά χαλύψη τά φαινόμενα τά
δποία προκαλεί ή σύγχρονη οtχονομιχή ζωή άνάμεσα στά
δποία συνέπεια ε!ναι ή λιγόστεψη τοϋ άγροτιχοϋ πληθυσμοϋ
της Χώρας. Νομίζω, 1\τι πρέπει νά πάρουμε άπόφαση 1\τι
μετά άπό 1 0 - 1 5 χρόνια δ άγροτιχός πληθυσμός θά ε!ναι
20%. Συνεπώς , χωριά πού χατοιχόντουσαν, δέν θά συνεχίσουν
νά χατοιχοϋνται. Τό θέμα ε!ναι πώς, ένίj> θά λιγοστέψη δ
άγροτιχός πληθυσμός της Χώρας, θά αύξηθη ή γεωργική
παραγωγή. Αύτό ε!ναι ίivα όίλλο ·πρόβλημα. Ε!ναι πρόβλημα
τ'ijς παρούσης Κυβερνήσεως και δλοχλήρου τοϋ πολιτιχοϋ
κόσμου και γενιχωτέρου ένδιαφέροντος. 'Αναμφισβητήτως
ύπάρχει ενα θέμα μεταφορίiς της πολιτιστιχης δράσεως άπό
ζωντανούς φορείς στήν έπαρχία. 'Όταν λέμε έπαρχία, έννοοϋμε
βεβαίως 1\λες τις όίχρες της 'Ελλάδος . Δέν φαντάζομαι 1\μως,
1\τι έννοοϋμε 8λα τά μικρά χωριά, άλλά τούλάχιστον τις πρω
τεύουdες τών Νομών η τά σοβαρά έπαρχιαχά κέντρα η τά
κεφαλοχώρια.
Θά ltλθω σέ όίλλα, τά δποία έχτενώς ε!πον οι κύριοι συνάδελ
φοι. Φαντάζομαι , 1\τι οι τομείς τούς δποίους θέλει νά χαλύψη
δ καινούργιος ' Οργανισμός πού λέγεται " 'Άρμα Θέσπιδος " ,
οι δποίοι ύπάρχουν και στήν εισηγητική Ιtχθεση χα! στήν παρά
γραφο 3 τοϋ όίρθρου 2, ε!ναι τρομαχτικά εύρείς. Κα! δέν ε!ναι
σωστό αύτό πού ε!πε δ χ. 'Υπουργός σέ μιά παρέμβασή του :
Τι βλάπτει ή εύρύτης; ' Η εύρύτης βλάπτει κατά τοϋτο, 1\τι
δημιουργείται ίiνας 'Οργανισμός, δ δποίος μέ τον tμπερια
λισμόν πού ltχουν οί 'Υπηρεσίες, θά θελήση νά χαλύψη τούς
σκοπούς πού λέγει τό νομοσχέδιο 1\τι καλύπτει.
Και ένίj> μεριχοι άπό τούς συναδέλφους ώμίλησαν περι θεά
τρου, έδώ δέν πρόκειται περι θεάτρου, άλλά πρόκειται περ!
σκοπών, οι δποίοι καλύπτουν τό σύνολον τών έχδηλώσεων
τοϋ 'Υπουργείου. Δέν ύπηρχε λόγος νά γίνη tδιαίτερος ' Οργα
νισμός τcού νά χαλύψη τό σύνολον αύτών τών έχδηλώσεων.
Διότι ε!ναι πάρα πολύ φυσικό τό Διοικητικό Συμβούλιο τοϋ
νέου αύτοϋ Όργανισμοϋ τοϋ χρόνου νά ζητήση χα! όίλλες πι
στώσεις γιά νά χάμη βιβλιοθηχες. Βιβλιοθηχες κάμουν οι
Δημοι χα! οι Κοινότητες. Ή θά ζητήση πιστώσεις γιά νά
κάμουν μουσιχη η και καραγκιόζη .
Νομίζω, 1\τι αύτό τό νομοσχέδιο θά δημιουργήση θέματα,
1\πως θά έξηγήσω πάρα πέρα. Κα! δέν ε!ναι πού τό λέγω άπό
άπαισιοδοξία, οιίτε θέλω νά χάμω άντιπολίτευση , άλλά χ.
'Υπουργέ λέγω έπειδή θά δημιουργήση θέματα, νά τό περιο
ρίσετε εις αύτό τό δποίον ήτο το " 'Άρμα Θέσπιδος ", δηλα8ή
νά δίνη θεατρικές παραστάσεις σέ εύρύτατη κλίμακα και μέ
2 3 θιάσους ταυτοχρόνως. 'Εάν πρόκειται νά χάνη και 8λα
τά όίλλα πού δέν μπορεί νά τά χάνη , τότε δ 'Οργανισμός αύτός
πού τώρα θά Ι:χη 80 άνθρώπους τοϋ χρόνου θά θέλη νά !:χη
300 και 400 άνθρώπους. Νομίζω, 1\τι πέραν άπό τ!ς θεατρικές
παραστάσεις, δ 'Οργανισμός αύτός, 8χι γιατ! λέγεται " 'Άρμα
Θέσπιδος " δέν θά μπορΊj νά όργανώση τίποτα περισσότερο.
Στον 'Οργανισμό αύτό, δ δποίος δημιουργείται αύτή τή στιγμή,
χωρις νά !!χη χαμμία έμπειρία γι' αύτά τά πράγματα, πού
άναφέρονται στο όίρθρο 2 παράγραφο 3 κα! μέ τις έμπλοχές
τις δποίες θά ι:χη μέ ολα τά 8ργανα της Τοπιχης Αύτοδιοιχή
σεως, τ!ς Νομαρχίες και τά λοιπά 'Υπουργεία, ε!ναι άδύνατον
νά μή ύπάρξουν αύτές οι έμπλοχές χα! νά μή Ι!χωμεν άντα
γωνισμούς και συναγωνισμούς, άναθέτουμε τις άρμοδιότητες
Δ /σεως τοϋ 'Υπουργείου.
Μας εrπατε, χ. 'Υπουργέ, σέ περασμένη συνεδρίαση, 1\τι
ύπάρχουν προβλήματα στο 'Εθνικό Θέατρο . 'Αλλά δέν ήμπο
ρείτε νά τά έπιλύσετε αύτά δημιουργώντας μία νέα Σκηνή ,
μέ τον τρόπο πού τήν δημιουργείτε έδώ. Ε!ναι , θά !!λεγα,
πάρα πολύ λεπτός δ χειρισμός τών καλλιτεχνικών θεμάτων,
-
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λόγ(J) της συναισθηματιχης φύσεως τών καλλιτεχνών. 'Εκεί
τά προσωπικά θέματα άφθονοϋν χα! χρειάζεται πλήρης γνώ
σις τών προσώπων και των πραγμάτων. ' Η ϋπαρξις ένός
Θεάτρου, 8πως θά μποροϋσε νά ε!ναι τό " 'Άρμα Θέσπιδος " ,
χινητοϋ μέ 2 3 θιάσους, πρέπει ν ά χινηθΊj σ έ τέτοια πλαίσια,
ώστε νά μή αύξήση τά προβλήματα τά δποία ύπάρχουν, άλλά
νά τά έλαχιστοποιήση. Βεβαίως θά μίiς π'ijτε, 8τι πάντοτε
8ταν φέρνετε ενα νομοσχέδιο διά τοϋ δποίου προωθοϋνται ώρι
σμένοι σκοποί, έπιτίθεσθε διότι ε!ναι ειίχολο νά έπιτίθεσθε.
'Εάν ε'ισασθε έσείς στά πράγματα τι θά .έχάνατε; 'Ήδη σίiς
έδόθη ή άπάντησις, 1\τι τό Θέατρον Βορείου 'Ελλάδος ήμπο
ρεί νά χαλύψη τ!ς άνάγχες 8λης της Βορείου 'Ελλάδος. Τό
'Εθνικό Θέατρο /!χει ίiνα τμημα, το δποίον μiτορεί και αύτό
νά χαλύψη τήν ύπόλοιπη 'Ελλάδα. 'Έχετε ώρισμένα τμήματα.
Γιατί δέν γίνεται προσπάθεια νά ένεργοποιηθοϋν ; Γιατι δ·έν
γίνεται προσπάθεια νά άρχίσετε παραλλήλως μέ τον προσω- .
ρινό ' Οργανισμό νά χινηται ή θεατρική μονάδα τοϋ 1 97 5 χα!
νά δουλέψη ίtνα χρόνο άχόμη ; Και νά Ι!ρχεστε εtς τό όίρθρον
21 χα! νά λέτε, οτι μπορεί νά τά ξαναφτιάξετε ολα άπό τήν
άρχή. *ιότι και σείς δέν Ιtχετε έμπιστοσύνη , 1\τι αύτός δ και
νούργιος 'Οργανισμός μπορεί νά δουλέψη. οι όίλλοι τομείς
πλήν τοϋ θεατριχοϋ πρέπει νά διαγραφοϋν, διότι θά δημιουρ
γήσουν έμπλοχή χα! δέν θά μποροϋν νά δουλέψουν.
-

Γιατ! νά μή γίνη μία προσπάθεια, 1\πως τό Έθνιχο Θέατρο
χαλύψη τούς χώρους της ύπολοίπου 'Ελλάδος χα! αύτή ή Σκηνή,
ή δποία ύπηρξε προσωρινή νά δουλέψη χα! τό 1 976. Κάνουμε
ίiνα καινούργιο 'Οργανισμό, άντl νά προσπαθήσωμε 8πως
οι 'Υπηρεσίες τοϋ 'Υπουργείου καλύψουν, οπως όφείλουν,
τά ύπόλοιπα θέματα και νά προσπαθήσετε στο μέτρο πού
ε!ναι 1\υνατόν νά χαλυφθοϋν οι άνάγχες οι θεατρικές στις πρω
τεύουσες τών Νομών της Χώρας.

Θά ένόμιζα, κύριε 'Υπουργέ, 8τι πραγματικά δ σχοπος ό
δποίος ύπάρχει εtς τον νοϋ σας θά μποροϋσε νά l:λθει μέ ίiνα
νομοσχέδιο πού θά rδρυε μιά πολιτιστική θεατρική βάση, πού
θά έξυπηρετοϋσε τήν έπαρχία. 'Ελάχιστα 8μως δ σχοπος
αύτός θά ήμπορέση νά ιχανοποιηθΊj μέ αύτόν τον Όργανισμόν.

Ή δημιουργία ένος Όργανισμοϋ, δ δποίος θά προχαλέση
νέα προβλήματα και θά άναζητήση νά ύπεισέλθη εtς 8λους
τούς χώρους, θά προχαλέση και διενέξεις μέ τά Συμβούλια
τών όίλλων θεάτρων. Ε!ναι άδύνατον χ. 'Υπουργέ, νά μην
γίνη αύτό. Θά τούς πάρετε περιουσιακά στοιχεία, ύλιχά, και
ήθοποιούς, πρίiγμα τό δποίον ε!ναι άπαράδεχτον. Πώς θιΧ.
άποφύγετε τις διενέξεις αύτές; 'Εάν έπιδιώχετε, ώς τρόπον
έπιλύσεως τών προβλημάτων, τών ύπαρχόντων Κρατικών
Θεάτρων, την δημιουργίαν τοϋ νέου αύτοϋ Όργανισμοϋ, ε!μαι
βέβαιος οτι θά έμπλέξετε τά πράγματα περισσότερο.
Δέν γνωρίζω, χ. 'Υπουργέ, έάν θά ήτο δυνατόν, δ νέος αύτός
'Οργανισμός νά περιορισθ'ίj μόνον σέ θεατρικές τcαραστάσεις
στ!ς 'Επαρχιακές πόλεις, τ!ς δποίες δέν μποροϋν νά καλύψουν
τά όίλλα Κρατικά Θέατρα. 'Εάν τον περιορίσετε σ' αύτο μόνο
το σκοπό, ένδεχομένως θά Ι!χετε προσφέρει κάτι. 'Άλλως
ε!μαι βέβαιος, 8τι τοϋ χρόνου θά άναγχασθητε νά έφαρμό
σετε το όίρθρον 22 χα! θά τά άλλάξετε ολα, άφοϋ 1\μως πρώτα
θά Ι!χη δημιουργηθΊj σάλος σ' δλόχληρο τό Θεατρικό Κόσμο,
χα! στ!ς ύπόλοιπες τέχνες, διότι το rδιο θά συμβΊj χα! μέ τήν
μουσική χα! μέ τις βιβλιοθηχες.
Διά τούς λόγους αύτούς πιστεύω, 1\τι το νομοσχέδιο αύτό
δέ:ν θά πρέπει νά ψηφισθΊj. 'Άλλως θά τcαρεχάλουν νά περιορί
σετε, χ. 'Υπουργέ, το νέο αύτο ' Οργανισμό, σέ θεατρικές
μόνον παραστάσεις, έχεί πού δέν καλύπτουν τά όίλλα Κρατικά
Θέατρα. Τότε ε!ναι δυνατο νά άποδώση .
Π ΡΟΕΔΡΟΣ : Ό χ. Κατσαούνης !:χει τον λόγον.
ΑΡIΣΤ. ΚΑΤΣΑΟΤΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, τό παρον νομο
σχέδιον έβλήθη άπό τήν πλευράν της 'Αντιπολιτεύσεως, μέ
έπιχειρήματα τά δποία ε!ναι δυνατόν νά άναχθοϋν εtς τρείς
γενιχάς κατηγορίας.
Π ρώτη κατηγορία, άποτελοϋν τά έπιχειρήματα έχείνα διά
τών δποίων άποδίδεται πονηρά σκέψις εtς τήν ψήφισιν τοϋ
παρόντος νομοσχεδίου. Βεβαίως ή όίποψις αύτή διά το Κοινο
βούλιον ε!ναι και έξοβεληστέα χαι άπαράδεχτος. 'Όταν νομο
θετοϋμε , πιστεύω άχραδάντως, 1\τι ολας τάς παρ ατάξεις έχείνο
το δποίον τάς χαρακτηρίζει, κατά τήν θετιχήν και άρνητιχην
ψηφον έπι ένος νομοθετιχοϋ μέτρου, ε!ναι προπαντος το όίδο
λον και ήθιχόν. Δι' αύτό ύπόνοιαι tδιοτελείς αι δποίαι έπιρ-

ρίπτονται δθενδήποτε δέν ε!ναι δυνατόν νά άξιωθοϋν, τούλά
χιστον σοβαράς άπαντήσεως.
Ή δευτέρα πλευρά τών έπιχειpημάτων, διά τών δπο[ων κατα
κρ ίνεται το παρόν νομοσχέδιον, ε!ναι έάν και κατά πόσον
δικαιολογείται Ιtναντι τών γενικών θεμάτων τά δποία ύπάρχουν,
έάν δικαιολογ7jται το νομοσχέδιον αύτό ώς προτάξιμον κατά
τήν συζήτησιν και ψήφισίν του. Νομίζω, οτι τά έπιχειρήματα
αύτά παρέχουν μόνον περιθώρια πολιτικολογίας, παρέχουν
περιθώρια εύαρέστου άκο'ίjς προς τρίτους, άλλά δέν ε!ναι
έπιχειρήματα, τά δποία μποροϋν νά άξιολογηθοϋν και νά
άνταποκριθοϋν εις τήν σοβαρότητα της προσωπικότητος τών
λεγόντων ταϋτα. Διότι Ιtκαστον πρόβλημα οπως έμφανίζεται,
θά το κρίνομε και θά το ψηφίσομε. 'Η καθυστέρησις τυχόν
έπιλύσεως ένός προβλήματος, δέν ε!ναι δυνατόν νά άποτε
λέση έπιχείρημα κατακρίσεως, έπι έτέρου προβλήματος έλ
θόντος προς έπίλυσιν.
Ή τρίτη σειρά τών έπιχειpημάτων, ε!ναι έκείνα τά δποία

έξετέθησαν άπό τον κ. Μαγκάκην. Συνοψίζονται εις μίαν
θέσιν. Τό παρόν νομοσχέδιον έπιτυγχάνει τον στόχον έκείνον,
οιά τον δποίον έπιζητεί τήν ψ'ίjφον τοϋ Τμήματος ; 'Ιδού το
έρώτημα. Νομίζω, οτι θά ήδυνάμεθα νά συμφωνήσωμεν, ολαι
αι παρατάξεις, έάν μπορούσαμε νά εϋρωμεν, το ποίος ε!ναι
δ λόγος , οιά τον δποίον τό παρόν νομοσχέδιον Ιtρχεται προς
ψήφισιν.
'Εάν κ.κ. συνάδελφοι , έξετάσωμεν τάς νϋν ύπαρχούσας μονά
δας πολιτιστικ'ίjς έκοηλώσεως της Χώρας, άναντιρρήτως θά
καταλήξωμεν εις Ι!να σοβαρόν έρώτημα. Αι ύπάρχουσαι μο
νάδες, είτε Κρατική Σκηνή Βορείου 'Ελλάδος, λέγεται, είτε
'Εθνική Λυρική Σκηνή, είτε 'Εθνικό Θέατρο, καλύπτουν το
σύνολον τών πολιτιστικών άναγκών τοϋ Έλληνικοϋ Λαοϋ,
σύμφωνα προς τήν άρχαίαν παράδοσιν και τούς συγχρόνους
προβληματιο'μούς τοϋ Θεάτρου; Καλύπτουν τά Φεστιβάλ, τά
δποία θά Ιtπρεπε νά δίοωνται και εις ώρισμένας 'Ακριτικάς
περιοχάς , δπως της Πιερίας, της Χαλκιδικής, της Δωδώνης
και λοιπά, και έάν δέν τάς καλύπτουν, διατι οέν τάς καλύπτουν ;
'Εξ έγγενών δυσχερειών; 'Ανάγκη συνεπώς ε!ναι οπως το
'Υπουργείον συστήση ειοικόν Όργανισμόν, προς κάλυψιν τών
ύπαρχουσών άναγκών. Ή σύστασις συνεπώς ένός Όργανισμοϋ
μέ εύρυτέρους σκοπούς ώς προβλέπει το όίρθρον 2 πόρ<ι> άπέ
χει άπό τοϋ νά άποτελ7j έλεφαντίασιν σκοπών.
Ποϋ έφθάσαμε σήμερα ; Βεβαίως ή ϋπαιθρος λαμβάνει νάματα,
η νέα μηνύματα, η παραδοσιακάς θέσεις τοϋ άρχαίου Θεάτρου,
άπό θεατρικάς ιοιωτικάς σκηνάς , μέ έξαιpέτους ήθοποιούς,
οι δποίοι πzριφέρονται εις τήν ϋπαιθρον δίδοντες ύψηλόν
δείγμα κατανοήσεως καt καθήκοντος, προς τάς άγροτικάς
περιοχάς. Παράδειγμα ή Παπαθανασίου. 'Ερωτώ έγώ. 'Επαι
νετή βεβαίως ή ιδιωτική πρωτοβουλία, και οι σκοποι τούς
δποίους έπιδιώκει, άλλά έγώ ώς Κράτος Ιtοωσα τό παρόν ;
Μπορεί έν προκειμέν<ι> το Κράτος νά άπουσιάζη ;
Δεύτερος λοιπόν σκοπός τοϋ νομοσχεδίου ε!ναι παρουσία τοϋ
Κράτους έκεί, οπου αι ώργανωμέναι αύταt Σκηναι οέν ήουνή
θησαν νά δώσουν το παρόν. Τό γεγονός δέ, οτι μεγάλοι καλλι
τέχνες ή�οϋνται τοιούτων δ !l; άδ�ν καλλιτεχv�v - δέ� ΧΡ, ησι
_ την λέξι θίασος - και διδουν παραστασεις στην υπαι
μοn:οιω
θρον, άναιpεί το έπιχείρημα τοϋ άγαπητοϋ μου κ. Μαγκάκη ,
οτι οι ύψηλοl καλλιτέχναι δέν θά '\]θελαν ποτέ νά πλησιάσουν
τον Λαόν εις τήν πρώτη του μορφήν, εις τήν κωμόπολι καl
εις τήν πόλιν. 'Όταν λοιπόν έλευθέρως προσέρχονται, ε!ναι δυ
νατόν, οταν το Κράτος θέλει νά δώση τήν παρουσίαν του οι'
αύτών νά άρνηθοϋν ; Καl τότε Ιtχουν τήν δυνατότητα και το
δικαίωμα νά είπουν εις τον Έλληνικόν Λαόν, οτι ε!ναι καλλι
τέχναι όίξιοι τ'ίjς άποστολ7jς των καl τοϋ όνόματός των, άπο
στολή τροφοδοσίας πvευματικ'ίjς καt πολιτιστικ'ίjς εlς τήν
ϋπαιθρον και εις τον Λαόν ; 'Εάν οϋτως /tχει τό θέμα έκ τών
πραγμάτων ή όίποψις τοϋ άγαπητοϋ μου κ. Μαγκάκη ε!ναι
Ιiωλος καl άπορριπτέα.
'Ένα τρίτο πρόβλημα, οπως έτέθη τούλάχιστον άπό πλευράς
έπιχειpηματολογίας κατά τοϋ νομοσχεδίου, ε!ναι ή Ιtκθεσις
φόβων. οι φόβοι ε!ναι δμολογουμένως Ι!να πρόβλημα ύποκει
μενικόν. 'Αλλά οταν οι φόβοι συνδέονται προς σκοπούς, τούς
δποίους δέν Ιtχει το ύπό ψήφισιν σχέδιον νόμου, '\]γουν τήν άπο
ουνάμωσιν τών Κρατικών Σκηνών, διότι νομίζω οτι ε!ναι πάρα
πολύ παρακινδυνευμένο συζητώντας έπl ένός τόσον σοβαροϋ
νομοσχεδίου νά λέγουμε οτι σκοπός τοϋ 'Υπουργείου ε!ναι
ή Ίδρυσις ένός " 'Άρματος Θέσπιδος " διά νά άποδυναμώσουμε

τάς διαφόρους Κρατικάς Σκηνάς. Έφ' δσον λοιπόν εις τούς
σκοπούς τοϋ νομοσχεδίου έμπεριέχωνται λόγοι δικαιολογοϋντες
φόβους τότε ή Ιtκθεσις φόβων ώς στοιχείον καταψηφίσεως
τοϋ σχεδίου νόμου πιστεύω άκραοά.ντως, οτι ε!ναι αlτιολόγη
σις άναιτιολόγητος.
'Υπό αύτήν τήν Ιtννοιαν λοιπόν, άξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι,
έτέθη δ πόλεμος και ή �κφρασις τών άπόψεων έπl τοϋ παρόντος
νομοσχεδίου. Ποία είναι ή σημερινή κατάστασις δια να ίδω
μεν πλέον και τήν όίλλην πλευράν τοϋ νομοσχεδίου, άπό άπό
ψεως έπικοινωνίας τών άγροτικών πληθυσμών προς τήν πολι
τιστικην κληρονομίαν η γενικώς προς τά πολιτιστικα μηνύ
ματα τ'ίjς συγχρόνου σκέψεως. Κατωρθώσαμεν, οχι ήμείς
βέβαια, νά περιορίσωμε τό μήνυμα αύτό και τήν έπικοινωνίαν
αύτην τών άγροτικών πληθυσμών και γενικά τών πληθυσμών
τοϋ άποδήμου Έλληνισμοϋ μόνον σέ μηνύματα καλλιτεχνικής
φύσεως ειοικώτερα μουσικής καl τραγουδιοϋ, τά δποία ομως
τούλάχιστον δέν θά �πρεπε νά ε!ναι τά μόνα. 'Από έκεί καl
πέρα άφήσαμε χωρις καμμία έπαφήν, χωρις καμμίαν έπι
κοινωνίαν χωρις καμμίαν δόσιν τοϋ πράγματος μέ άποτέλε
σμα νά ύπάρχη αύτό τό χάσμα μεταξύ τ7jς Π ρωτευούσης καl
δλοκλήρου της ύπολοίπου έπαρχίας τοϋ Έλληνικοϋ Κράτους.
Τό παρόν νομοσχέδιον λοιπόν άπό την όίλλη πλευρά, �ρχεται
νά καλύψη αύτό το κενόν. Καl αν πρόκειται να καλύψη Ι!να
τέτοιο κενόν, ώστε νά δώσωμεν τήν δυνατότητα τ'ίjς έπικοι
νωνίας τοϋ άγροτικοϋ πληθυσμοϋ πρός τα καλλιτεχνικά ρεύ
ματα καl την κληρονομίαν την πατρώαν, άναντιpρήτως μπο
ρεί να λάβη δποιοδήποτε μέτρον, συστήνοντας το " 'Άρμα
Θέσπιδος ". Καl ύπό την όίποψιν αύτην τό παρόν νομοσχέδιον
δημιουργεί Ι!ναν σκοπόν τον δποίον θά έπιτύχη έπιψηφιζόμενον
και θά πληρώση μίαν άνάγκην. 'Εάν δέ πληρώση τήν άνάγκη
αύτή το σχέδιον νόμου έπέτυχεν. Είναι δέ έκτός πάσης άντιρ
ρήσεως οτι θά πληρώση την άνάγκην αύτήν.
Είμαι δέ ύποχρεωμένος, χωρις νά ύπεισέρχομαι εις τάς κατ'
ιδίαν διατάξεις διά νά αιτιολογήσω την εύμεν'ίj προς το σχέ
διον νόμου ψ7jφον, νά είπω, νά δώσω μίαν άπάντησιν εlς τό
έρώτημα, το δποίον έτέθη άπό τήν πλευραν της 'Αντιπολιτεύ
σεως. Ό έπιδιωκόμενος λοιπόν αύτός σκοπός δ δποίος άπο
τελεί άρχικόν και μεγάλον σκοπόν τον δποίον τό Τμ7jμα �δει
νά άποοεχθ7j εις το σύνολόν του, έπιτυγχάνεται διά τοϋ παρόντος
νομοσχεδίου ; Νομίζω, οτι εις τήν &ποψιν αύτήν δ άγαπητός μου
κ. Μαγκάκης Ί]μαρτεν περί τήν έκτίμησιν τοϋ νομοσχεδίου.
Καl 1\μαρτεν σφόδρα. Τό &ρθρον 2 , διότι άπό έκεί πλέον θά
καθορ ίσωμεν τον σκοπόν πλην τ'ίjς παρ. 1, το δποίον 1\"εριορ(
ζει έκεί πού το περιώριζεν δ άγαπητός μου κ. Κουτσοχέρας
το θέμα, �χει την παρ. 2 ή δποία δίδει μίαν εύρύτητα όίνευ 7'ροη
γουμένου. 'Ερωτάται, ή εύρύτης ε!ναι άναγκαία; 'Απολύτως, .
Και δέν νομίζω οτι εις τον σκοπόν καl την έπιδίωξιν τοϋ νόμου
είναι ή περιφορα τών καλλιτεχνών δίκην τσίρκου, οπως άπε
τολμήθη να ειπωθ'ίj οϋτε και δ κατα τόν χρόνον τ'ίjς παραμο'ι'ijς
του έκεί προσωρινός ύπό τοϋ Όργανισμοϋ δανεισμός τών δια
φόρων μεταφράσεων τών 'Αρχαίων Τραγωδιών οιά την άνά
γνωσιν ύπό τοϋ κοινοϋ της πόλεως την δποίαν έπισκέπτεται.
Έαν οϋτω πως άντιλαμβάνωνται τήν παρ . 2 τοϋ παρόντος
νομοσχεδίου έπιτρέψατέ μου να είπω οτι ή άντίληψις αϋτη
έπι τοϋ νομοσχεδίου είναι άπολύτως έσφαλμένη. Τι έπιδιώκει.
Νομίζω, οτι διά πρώτην φοράν εις τον Τόπον αύτόν γίνεται
μία σοβαρά προσπάθεια νά δημιουργηθ'ίj μία δυνατότης πvευμα
τιστικ'ίjς έπικοινωνίας τοϋ ύπολοίπου Έλληνικοϋ Λαοϋ μέ τάς
πρώτας πνευματικάς πηγάς και αύτό ε!ναι έκ τών κυρίων σκο
πών τοϋ παρόντος νομοσχεδίου.
Να δημιουργήσωμεν μίαν δανειστική βιβλιοθήκην. Νά πέσωμεν
εlς τήν πηγ-1Jν τών λαϊκών χορών. Να εισέλθωμεν εις τάς
πρώτας πηγας τοϋ λα'ίκοϋ τραγουδιοϋ. Να ίδωμεν τά πάντα,
να τά άντλήσωμεν, νά τά δημιουργήσωμεν και νά τά κρατήσω
μεν ύψηλά. Νομίζω, οτι αύτοι οι σκοποι οι δποίοι οημιουργοϋν
ται διά τ7jς παρ. 2 τοϋ όίρθρου 2 τοϋ ύπό ψήφισιν σχεδίου νό
μου δίδουν την μεγαλυτέραν α'ίγλην, την δποίαν είναι δυνατόν
νά φαντασθ'ίj κανεις οι' Ι!να νομοσχέδιον το δποίον άποσκοπεί
εις τήν πνευματικην έξύψωσιν τοϋ λαοϋ μας. Ώς έκ τούτου
καl άπό τήν πλευράν αύτήν το παρόν νομοσχέδιον ε!ναι άπο
λύτως έπιτυχές.
Έγεννήθη Ι!να πρόβλημα, μήπως όίραγε οι σκοποί αύτοl μπο
ροϋν να δδηγήσουν εις μίαν οχι έλεφαντίασιν άπό άπόψεως
σκοπών οϋτε έλεφαντίασιν άπό άπόψεως έπιδιώξεων άλλά εις
μίαν πολλαπλότητα άπο πλευράς λήψεως προσώπων και μέ
σων οιά την έπιτυχίαν. Τό ζήτημα πρέπει νά το σκεφθώμεν ύπό
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τον έξ'ijς άπλοuν προβληματισμόν. Άν το " 'Άρμα Θέσπιδος· ",
ώς Θεσπίζεται ύπο τοϋ παρόντος νομοσχεδίου, πρόκειται να
έπιδιώξη τούς σκοπούς τούς δποίους έπιδιώκει καl πρόκειται
να άνυψώση το πνευματικον έπίπεδον τοϋ Λαοϋ έκεί δπου άπο
σκοπεί, το να λάβη τα μέσα, το να λάβη την δυνατότητα άπο
τας ύπαρχούσας σκηνας είτε αύτο λέγεται Κρατικον Θέατρον
Βορείου 'Ελλάδος είτε Έθνικον Θέατρον, είτε Λυρικη Σκηνή,
αι δποίαι μl: μίαν αύταρέσκειαν και έγωκεντρισμόν, παραμέ
νουν και tστανται είτε εις την Θεσσαλονίκην είτε εtς τας 'Αθή
νας καl έκφράζουν τήν νοοτροπίαν, τήν δποίαν έξέφρασεν δ
κύριος Μαγκάκης. " Είμαστε ο! καλλιτέχνες καl δέν πiiμε
πλησίον τοϋ λαοϋ ", όρθώς, κύριοι συνάδελφοι της Συμπολιτεύ
σεως, έμείς ο! δποίοι Θα Θέσωμεν ώς σκοπον την πνευματικήν
άνύψωσιν τοϋ άγροτικοϋ πληθυσμοϋ, όρθώς λοιπον κα! δικαίως
το δημιουργούμενον " 'Άρμα Θέσπιδος " και να πάρη τούς
καλλιτέχνας ο! δποίοι μποροϋν να άποδώσουν καl τα μέσα για
τήν πνευματικην έξύψωσιν τών έπαρχιών. 'Υπ' α:ύτήν τήν ι!ν
νοιαν εtσηγοϋμα:ι την ψήφισιν τοϋ νομοσχεδίου κατ' άρχην κατ'
ι\ίρθρον και εις το σύνολον. (Χειροκροτήματα έκ τ'ijς Ν.Δ. ) .
Π ΡΟΕΔΡΟΣ : Ό κ .
δευτερολογήση .

Ι . Παπαδόπουλος /!χει τον λόγον δια να

JΩΑΝ. Π Α Π ΑΔΟΠΟ!ΛΟΣ : Κύριε Π ρόεδρε, πέραν τών
άστεϊσμών περ! Ρωσικών Τσίρκων Θα 7)Θελα να πώ δύο λέ
ξεις άπα:ντητικές στον κύριο Κατσαούνη πολύ περισσότερο
πού άγαπητος συνάδελφος, δ χύριος Μαγκάκης άπουσιάζει
αύτη τη στιγμή . Κατ' άρχην ξεχινώ μέ το δτι ή περιγραφη κάθε
φ ορι( χαι άπο κάθε δμιλητή τών τεραστίων άναγκών της ύπαί
Θρου για πολιτιστικη προσφορα τοϋ διψασμένου πραγματικα
αύτοϋ πληθυσμοϋ, ;ι.αταντii μέ τον πιο 7)πιο χαρακτηρισμο να
ε!ναι κοινοτυπία. Περιττον να έπαναλαμβάνετα:ι. ΔΙ:ν ύπάρχει
κανεlς μέσα στην αίθουσα αύτην καl έκ'rος αύτ'ijς, πού κάπως
να σκέπτεται κα! πού δέν άντιλαμβάνεται βαθύτατα την άνάγ
κη πού /!χει δ άγροτικος ιδιαίτερος λαός μας άπο έπικοινωνίαν
'rέτοιου ε'ίδους, δηλαδή πολιτιστική .
Ε!πε δ κύριος Κατσαούνης σl: κάποιο σημείο, δτι αν πρόκειται
'ro παρον νομοσχέδιον να χαλύψη δλες αύτές τlς άνάγκες τοϋ
άγροτικοϋ μας πληθυσμοϋ κλπ . , τότε πρέπει να το ψηφίσωμεν
και να ύπάρξη το 'Άρμα Θέσπιδος. Μα περ! αύτοϋ τοϋ " αν "
πρόκειται, κύριε Κατσαούνη και δι' αύτο το " αν " συζητοϋμε.
'Εκεί βρ ίσκεται ούσια:στικα ή διαφωνία μας. Κα! λέμε δτι
τέτοιου είδους Όργανισμος δl:ν πρόκειται να καλύψη τ!ς άνάγ
κες. Καt μάλιστα λέγω δτι δέν στέκονται μέ αύταρέσχεια τα
Θέατρά μας στις έ!δρες του;. Το Κρατικο Θέατρο Βορείου
'Ελλάδος /!κανε πρώτο τήν ι!ξοδο χωρ!ς πρόσθετη έπιχορή
γηση και λίαν έπιτυχώς κα! αύτο το γνωρίζετε. ' Αλλα φαντά
ζεσθε δλοι σας, δτι ε!ναι δυνατον οι 30 α:ύτο! ήθοποιο! μέ τήν
χινητή αύτή μονάδα να καλύψουν τήν τρομακτική άνάγκη , τήν
δποία τόσον πολύ έπικαλούμεθα; Κάτι βεβαίως Θα καλύψουν .
'Ένα μικρο ποσοστό. Καt ή πρόθεση ή δική μας ε!ναι να δεί
ξουμε τρόπους κα! μεθόδους, πού μl: τα 'ίδια χρήματα, τα δ
ποία όρθώς ξοδεύονται. Καl δέν συμφωνώ καθόλου μl: δποια
δήποτε ιlίποψη πού άναπτύχθηχε έδώ, δτι σl: περίοδο λιτότη
τος δέν πρέπει να ξοδεύουμε χρήματα για Θέατρα, το άντίθετο
ε!ναι περισσότερον άπο τον ι\ίpτον, ιδιαίτερα στήν Χώρα αύτή
ή άνάγκ·η για Θεάματα. 'Αλλα λέγω Θα μπορούσαμε μl: τα 'ίδια
χρήματα ένδεχόμενα να καλύψωμεν εύρύτερα κα! σωστότερα τ!ς
άνάγκες αύτές.
Το " 'Άρμα Θέσπιδος " μπορεί να κιν'ijται μεμονωμένα καl
να καλύπτη 5 , 1 0 , 1 5 πόλεις η μεγάλ-χ χωρια μέσα στήν περί� 
δο τοϋ καλοκαιpιοϋ. Δέν φτάνει δμως αύτό. ΊΌ 'lπουργειο
Πολιτισμοϋ πρέπει να άνiιληφθ'ij το πρόβλημα στο σύνολόν
του και να βρ'ij λύσεις πού Θα μποροϋσαν να το έξυπηρετήσουν.
Ξεκινiiμε άπο έ!να δεδομένο, δτι δ Θεατρικός μας κόσμος αύτή
την στιγμη διαθέτει ενα έκρηκτικο δυναμικο νέων άνθρώπων
μl: πολύ κέφι, άλλα κα! μεγάλων δασκάλων μl: πάρα πολύ με
γάλο κέφι έπίσης, για να προσφέρουν το ι!ργον τους στή δι
ψασμένη Έλληνικη ϋπαιθρο. Δέν ε!ναι δυνατον να άγνοοϋμε
αύτο το ύποαπασχολούμενον δυναμικο ήθοποιών, συγγραφέων
σκηνοθετών κ.λπ. και ίδιαιτέρως νέων άνθρώπων και να στρα
φοϋμε μέ αύταρέσκεια - έπαναλαμβάνω τήν 'ίδια λέξη -σέ
ενα: Όργανισμο δ δποίος αύτοκατα:ργείται άyto την πολυμέρειά
του. Διότι δ άσφαλέστερος τρόπος για να καταργήσετε τήν λει
τουργικότητα ένος άτόμου η ένος Όργανισμοϋ η ένος πολιτικοϋ
ε!ναι να τον βάλετε να άπασχολ'ijται μl: πολλα πράγματα: μαζί.
Τότε δέν κάνει τίποτα.

'Έπρεπε λοιπον να στραφοϋμε προς αύτο το μεγάλο δυναμι
κό, το δποίο Θα μπορούσαμε ι\ίμεσα, αν Θέλαμε να συνεννοη
θοϋμε μαζί του, αν Θέλαμε να τούς συμβουλευτοϋμε - άλλα
ούδέποτε τό κάνουμε σέ καμμια περίπτωση καl σέ κανένα το
μέα της δραστηριότητας σ' αύτό τόν Τόπο - Θα μπορούσαμε
λοιπον να ένισχύσουμε Θεατρικές μονάδες ύπάρχουσες η πού
Θα ύπάρξουν άπο δώ και πέρα μl: πολύ μικρότερα ποσα καt
να τούς δώσουμε τις έντολές έχείνες κα:l τtς κατευθύνσεις σαν
'Υπουργείο καt σαν Πολιτεία τοϋ τl καl πώς να λειτουργήσουν
καt πρός τcοία κατεύθυνση . Ναί , να ξεπηδήσουν μέσα στό
'ίδιο καλοκαίρι 1 5 μονάδες τέτοιες για να όργώσουν την Έχ
ληνικη ϋπαιθρο.
Άν θέλετε τήν ιlίποψή μου έπ! τοϋ Θέματος " 'Άρμα Θέσπι
δος " Θα ήταν πολύ πιο εύ ψ υl:ς άπο την πλευρά μας να όργανω
Θοϋν κατα το δυνατον καλυτερα αύτοκίνητα, δηλαδη δυνατότη
τες μεταφορiiς, λυόμενα Θέατρα, τα δποία Θα μποροϋν να
στήνωνται παντοϋ, &στε να μπορ'ίj άντt να διακιν'ij μία μο
νάδα μόνο, να διακινοϋνται ένδεχόμενα ι.-5 συγχρόνως.
Σ' αύτο μόνον !!πρεπε να έπιμείνη. Θεατρικο δυναμικό, προ
σωπικό, ύπάρχει όίφθονο πού Θα μπορούσαμε να το βο·ηθήσου
με για να συγκροτήση έ!κτακτους Θιάσους, οι δποίοι Θα μπο
ροϋσαν να περιοδεύσουν την uπαιθρο μέ τ·η βοήθεια τών μέσων
μεταφορiiς τοϋ 'Άρματος Θέσπιδος. Κα! άχόμα διΞ:ν πρέπει
να περιοριζώμαστε μόνο στtς πόλεις. Το " 'Άρμα Θέσπιδος "
Θα πρέπει να δίνη παραστάσεις σέ άκραίες περιοχές της ύπαί
Θρου, σέ κεφαλοχώρια η σέ περιοχές πού Θα μποροϋσαν να μαζευ
τοϋν 20 κα! 30 χωρια για να δώση θέαμα κα! στ!ς πιο άκραίες
περιοχές. Θα ήταν λοιπόν εύφυέστατο, έαν έπιχειρούσαμε να
δημιουργήσουμε μηχανισμούς κινητικότητας τοϋ ύπάρχοντος
δυναμικοϋ ήθοποιών, σχηνοθετών χα! δλων τών καλλιτεχνών
γενικώτερα και να βοηθ·ήσουμε δμάδες Θεατρικές, οι δποίες
!!χουν δώσει παρόν άπο πολλ α χρόνια. Δέν ε!ναι δυνατον να σκε
πτώμαστε δτι Θα άρχίσουμε να συζητiiμε για λα'ίκο χορο στήν
έπαρχία δταν ύπάρχη μία Δόρα Στράτου, ή δποία δέν έπιχο
ρηγείται δσο !!πρεπε για να κάνη αύτήν τήν δουλειά.
Κύριε " 'i'πουργέ, το ' Υπουργείο Π ολιτισμοϋ !!χει την εύτυχία
να μην βρ ίσχεται σl: συνεχείς άντιθέσεις μέσα στήν α'ίθουσαν
αύτήν. Σπάνια δ χοινοβουλευτικος ι!λεγχος άσκείται προς τήν
κατεύθυνση τοϋ Ί'πουργείου Π ολ•.τισμοϋ. Φοβοϋμαι κα! έγώ
χ. 'Υπουργέ, - μαζl μέ τον χ. Μαγχάχη - δτι ξεκινώντας ι!τσι,
πάρα πολύ σύντομα Θα άρχίσετε να !!χετε τήν ένόχληση αύτή
χα! τοϋτο δχι άπο χα:χη πρόθεση δική μας. ΔΙ:ν ε!ναι σχ'ijμα
λόγου να μιλοϋμε για τα δεινα πού προβλέπουμε κα! τούς φό
βους μας. Τα πράγματα αύτα ε!ναι ύπαρκτά. Σείς , χ. 'Υπουργέ,
κινείσθε άρχετα χοντα στούς χώρους αύτούς χα! μπορείτε
να ξέρετε πώς Θα άντιδράση δλος δ Θεατρικος κόσμος, αν άρχί
σουν αύθαιpεσίες τ'ijς άφαιpέσεως κινητών στοιχείων η χαl
προσωπικοϋ άπο τtς διάφορες Κρατιχές Θεατριχές μονάδες.
' Αναφέρθηκε, δτι ι!γινε μνεία πιθανών προσωπικών έξυπηρε
τήσεων. ΔΙ:ν Θα έπιμείνω έπ' αύτοϋ, οϋτε Θα άναφερθώ σέ τέ
τοιες προσωπικl:ς ύποθέσεις παρα το δτι κοινα συζητοϋνται.
Θα 7)Θελα δμως να πώ δτι τοϋτο το νομοσχέδιο δέν κατοχυ
ρώνει χαt δέν πείθει και έμiiς και τον Λαό, δτι ή έπιλογη τών
προσώπων αύτών Θα γίνη, δπως πρέπει . Και τοϋτο διότι δl:ν
ύπάρχουν άντικειμενικα στοιχεία στήν έπιλογή τών προσώπων.
Το να λέμε δτι Θα διορίσουμε στο Διοικητικο Συμβούλιο άνθρώ
πους ι!χοντας γνώση Θεάτρου η ένδιαφερομένους περ! τα γράμ
ματα ε!ναι μία τόσο γενιχη Θέση , πού δποιοσδήποτε χωράει
έκεί μέσα. Ή όίποψη πού έκφράσθηκε - χα! πού έγώ τήν
Θεωρώ σωστή - ε!ναι να βάλετε έπt τέλους σ' αύτούς τούς
' Οργανισμούς, άντιπροσώπους άπό τtς όργανωμένες δμάδες,
δπως π.χ. άπο τούς συγγραφείς, τούς ήθοποιούς κλπ. 'Έτσι Θα
!!χετε τήν έγγύηση δτι ή έκλογή τοϋ Διευθυντοϋ και τοϋ Π ροέ
δρου τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου Θα ε!ναι μία έπιλογη άδιά
βλητη , διότι eα ύπάρχουν οι νόμιμοι έκπρόσωποι δλων αύτών
τών δμάδων τών ένδιαφερομένων περt το Θέατρον. Εύχαριστώ.
Π ΡΟΕΔΡΟΣ : Έξηντλήθη δ κατάλογος τών έγγεγραμμένων
έπt τ'ijς άρχ'ijς τοϋ νομοσχεδίου. Ό χ. '1'πουργος !!χει τον λόγον.
ΚΩΝΣΤ. ΤΡ!ΠΑΝΗΣ ('!π. Π ολιτισμοϋ χα! 'Επιστημών } :
Κύριε Π ρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, πολλα έλέχθησαν και πολλιΧ.
ήκούσθησαν. ΔΙ:ν Θέλω να έπανέλθω οϋτε να σiiς κουράσω,
μέ τις λεπτομέρειες, τας δποίας ήκούσατε και τιΧ.ς δποίας γνω
ρ ίζετε.
Μερικας δμως βασικας σκέψεις, αι δποίαι μέ 7)γαγον - καt
'Ι]γαγον χα! τας ύπηρεσίας τοϋ 'Υπουργείου - εις την διατύ-

πωσιν αύτοu τοu νομοσχεδίου, νομίζω οτι πρέπει νά άναφέρω
έδώ. Διά το θέατρον της πρωτευούσης και της δευτέρας πρωτεού
σης, της Θεσσαλονίκης, δ 'Έλλην φορολοΎούμενος - καί δ/:ν πρέ
πει νά ξεχνοuμε οτι ολοι οι 'Έλληνες πληρώνουν φόρον δημοσίων
θεαμάτων - πληρώνει ενα ποσον μεταξύ τών 250 και τών 300
έχατομμυρ[ων δρχ. 'Εξ αύτών δ/:ν έξυπηρετείται ή έπαρχία.
Το μέν Έθνικον Θέατρον εχει παύσει καl άρνείται νά έξακολου
θήση τάς περιοδείας του έκτος τών 'Αθηνών. Το Θέατρον Βο
ρείου 'Ελλάδος τούς 7 πρώτους μηνας τοu παρόντος ετους έ:χει
κάμει πzριοδείαν μόνον 1 1 ήμερών. ΔΙ:ν έξυπηρετείται βεβαίως
κατ' αύτον τον τρόπον ή έπαρχία. 'Η έπαρχία είναι έκείνη ,
εtς την δποίαν πρέπει νά φθάσωμεν καl νά δώσωμεν τον " πο
λιτισμόν ". Το 'Υπουργείον Πολιτισμοu ώς γνωστον έ:χει δύο
κυρίως σκοπούς, την άνάπτυξιν τοu Πολιτισμοu, άπο την μίαν
πλευράν, την προαγωγην δηλαδη της Έλληνικης παρα8όσεως,
και άπο την &λλην το νά μεταφέρη τον πολιτισμον αύτον εtς
τον Λαόν, εlς τούς πολλούς.
'Ένα μέσον προς τοuτο - οχι το μόνον, tσως οχι το tδανικον άλλά πάντως μέσον είναι και ή tδρυσις ένος κρατικοu φορέως,
δ δποίος θά κάμη δυνατην την παρουσίαν τοu Κράτους εtς τάς
έπαρχίας εtς τον χώρον τοu Θεάτρου άλλά και εtς τον χώρον
καί &λλων πολιτιστικών έχδηλώσεων. ΔΙ:ν ύπάρχει ούδείς λό
γος νά νομισθη , οτι δ νέος αύτος Όργανισμος Δημοσίου Δι
καίου έ:χει συλληφθη μέ σκοπον την καταστροφηv τών &λλων
κρατικών σκηνών. Πώς είναι δυνατον νά διανοηθη κανείς αύ
το το πρiiγμα; 'Εάν προσετέθησαν διατάξεις, αι δποίαι καί
έξένισαν πολλούς συναδέλφους της ' Αντιπολιτεύσεως, διά την
δυνατότητα της χρησιμοποιήσεως της χινητης περιουσίας τών
τριών &λλων Έθνι κών Θεάτρων, προσετέθησαν διότι σκηνικά
καί έν8ύματα παλαιοτέρων παραστάσεων εύρίσκονται καl
κυριολεκτικώς σ·ήπονται εlς τάς άποθήχας τών θεάτρων αύτών.
Είναι λοιπον δυνατον νά χρησιμοποιηθη αύτΎj ή δημοσία πε
ριουσία διά τον νέον φορέα, δ δποίος θά φέρη το θέατρον εtς
την έπαρχίαν.

οχι μόνον εtς την θεατρικην άλλά γενικώς εtς την έκπολιτιστι
κήν μας δρiiσιν εtς την Έπαρχίαν. Το πρiiγμα το δποίον εύ
ρ'ίjκα καί είναι rσως ή μεγαλυτέρα έ:λλειψις τοu 'Υπουργείου
Πολιτισμοu και την δποίαν διά τοu νέου Όργανισμοu έλπί
ζω νά θεραπεύσω είναι ή έ:λλειψις περιφερειακών όργάνων.
ΔΙ:ν έ:χω τάς δυνατότητας νά έλέγξω οίίτε τάς Βιβλιοθήκας,
αι δποίαι ύπάρχουν εtς την έπαρχίαν, οίίτε τά 'Αρχεία. ΔΙ:ν
εχω την δυνατότητα 11ά έλέγξω τούς διαφόρους πολιτιστικούς
συλλόγους η τούς διαφόρους τοπικούς θεατρικούς θιάσους.
Πώς νά. γνωρίζω, ποίοι είναι άξιόλογοι , ποίοι πρέπει νά βοη
θηθοuν.
Λοιπόν, έ:νας τρόπος διά νά γνωρίσωμεν την έπαρχίαν, είναι
καί το 'Άρμα Θέσπιδος κα! tδιαίτατα το γραφείον τοu Καλ
λιτεχνικοu Προγραμματισμοίί. του. Το γραφείον τοuτο έ:χει
μεγάλην σημασίαν. ΔΙ:ν θά. έ:χη βεβαίως την ύποχρέωσιν της
παρασκευης η της ύποβολ'ίjς δραματολογίου, άλλά θά έ:χη
τον μέγαv σκοποv νά γvωρίση την έπαρχίαν, νά γνωρίση τούς
χώρους οπου θά δράση το 'Άρμα Θέσπιδος, νά βοηθήση τούς
τοπικούς Συλλόγους, νά δίδη ώρισμέvας συμβουλάς και, να
μiiς φέρη άναγκαίας χρησίμους πληροφορίας έδώ εtς το 'Ύ'πουρ
γείον, ώστε να μπορέσωμεν καί ήμεϊς να βοηθήσωμεν περισ
σότερον.
ΔΙ:v έξαντλεϊται βεβαίως ή άποστολη τοu ' Ύ'πουργείου Π ο
λιτισμοu διά τοu 'Άρματος Θέσπιδος. Είναι ίtνα μέρος μόνο
της ολης άποστολης του, ίtνα μικρο μέρος μόνον. Σκοπεύομεν
και ηδη προσπαθοuμεν νά βοηθήσωμεν τούς τοπικούς θεατρι
κούς συλλόγους καl θιάσους, καθώς καί τούς διαφόρους πο
λιτιστικούς και χορευτικούς φολκλορικούς συλλόγους κλπ . , οί
δποίοι ύπάρχουν εtς τηv έπαρχίαν. ΔΙ:ν έ:χομεν ομως άρκε-:ας
πληροφορίας περί αύτών, οίίτε είναι δυνατον συνεχώς νά στέ/,
λωμεν παντοu άπο το 'Ύ'πουργείοv μικράς έπιτροπάς προς έν-r,
μέρωσιν. Έλπίζομεv, οτι καί εtς αύτό, δηλαδη εtς την ένημέ
ρωσίν μας, θά μπορέση νά βοηθήση ενας ΌpγΥJVLσμος Δ·r,-

Καl τοuτο, μόνον κατόπιν συνεννοήσεως καί κατόπιν της
άπολύτου έγκρίσεως τών Διοικητικών Συμβουλίων τών &λλων
Σκηνών. ΔΙ:ν πρόκειται χανεις νά σχυλεύση τά &λλα παλαιά
θέατρα διά νά έξυπηρετήσ·η ενα νέον θέατρον. 'Όσον άφορii
την χινητην περιουσίαν περί της δποίας έ:γινε λόγος, ιδιαιτέ
ρως δέ τη � τοu Έθ� ιχοu Θεάτpο_;ι , πρό;'ειται κυρί� ς διά τ�ς
,
μηχανοκιvητους μοναδ:χς, αι δποιαι εχοστισαν
25 εκατομμυ
ρια εtς το Κράτος χαί αι δποίαι δυστυχώς δέν έχρησιμοποιή
θησαν, καί έάν δ/:ν χρησιμοποιηθοuν θά καταστραφοuν . \ f l:
τον νέον αύτον Όργανισμον έλπίζομεν ν ά άξιοποιήσωμεν χαl
το κεφάλαιον τοuτο.
.

Δεύτερον είναι το ζήτημα τοu προσωπιχοu. 'Εκ τ'ίjς tδιχ'ίjς
μου πείρας διεπίστωσα, οτι πολλοί έχ τών ·ήθοποιών, τόσον
τοu Έθvικοu Θεάτρου, οσον και της Λυριχης Σχην'ίjς παρα
πονοuνται οτι δ/:ν χρησιμοποιοuνται, ένώ θέλουν νά χρησιμο
ποιηθοuν. Καl ώς γνωστον μισθοδοτοuνται άπο τά Κρατικά
αύτά ' Ιδρύματα. Πολλάκις δλόκληρον έ:τος μισθοδοτοuνται ,
χωρίς ν ά δίδεται ε lς αύτούς ρόλος ν ά παίξουν, ένώ θέλουν νά
παίξουν. Τώρα μέ το 'Άρμα Θέσπιδος τούς δίδεται μία τέ
τοια εύκαιpία. ΔΙ:ν πρόκειται διά της βίας καl διά πιέσεων νά
πάρωμεν κανέναν άπο το ενα μέρος καί νά τον άναγκάσωμεν
νά πάη εtς &λλο μέρος, εtς &λλην θεατρικην μονάδα. Μόνον
έάν θελήση καl έάν δέν τον χρειάζεται δ Όργανισμος εtς τον
δποίον μετέχει . Καl μόνον μετά σύμφωνον γνώμην τοu Διοι
κητιχοu Συμβουλίου. Είμαι πρόθυμος το " μετά γνώμην τοu
Διοικητικοu Συμβουλίου " τοu σχεδίου νόμου νά το χάμω " με
τά σύμφωνον γνώμην τοu Διοιχητικοu Συμβουλίου ". Καl
τοuτο, κ.κ. συνάδελφοι, διότι αύτος είναι δ πραγματικος σκο
πος τοu νομοσχεδίου. ΔΙ:ν πρέπει διά της βίας νά. γίνωνται
αύτά τά πράγματα, άλλά και δ/:ν ύπάρχει λόγος νά μη χρη
σι,μοποιηθοuν αύτοl οι &νθρωποι, οι δποϊοι θέλουν νά. χρησι
μοποιηθοuν καl οι δποίοι πληρώνονται άπο το Δημόσιον.
Λοιπόν, κ.κ. Β:ιυλευταί, δ/:ν ύπάρχει καμμία άρπακτικη διά
θεσις εtς τον νέον αύτον Όργανισμον έ:ναντι τών παλαιοτέ
ρων, οίίτε ύπάρχέϊ κανένας λόγος νά αtσθάνεται άνησυχίαν το
Θέατρον της Βορείου 'Ελλάδος, το δποίον έκτελεί σχοπον
άξιόλογον καί τον έπιτελεί καλώς. Ό νέος αύτος όργάνισμος
δέν στρέφεται έναντίον του, διότι αύτο ύπονοείται άπο οσα
έλέχθησαν και έγράφησαν.
ΔΙ:ν στρέφεται το 'Άρμα Θέσπιδος έναντίον ούδενός. Γίνεται
γιά νά συμπληρώση ενα μεγάλο κενόν, το δποϊον ύπάρχει,
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μοσίου Δικαίου, πού θά Ιtχη τήν δυνατότητα νά πλησιάση
τήν έπαρχίαν και νά τήν γνωρίση .
'Άς ltλθωμεν τώρα εις το ζήτημα της μη ύπάρξεως καλλιτε
χνικ7jς έπιτροπ7jς. Το έσκέφθημεν πολύ πρlν νά άποφασίσωμεν
τήν νέαν αύτήν διάρθρωσιν. ΕΙναι Ιtνα ζήτημα εις το δποϊον
κατελήξαμεν κατόπιν της πείρας της άτυχοϋς συνεργασίας
μεταξύ τών καλλιτεχνικών έπιτροπών καt τών Διοικητικών
Συμβουλίων τών ύπαρχουσών έπαρχιακών θεατρικών οργανώ
σεωΙΓ.
Έάν εις τον διορισμον της Διοικούσης Έπιτροπ7jς τοϋ 'Άρ
ματος Θέσπιδος - και δι' αύτο τά προσόντα έ:μειναν πάρα
πολύ γενικά, ώστε νά μπορ7j κανείς νά κινηθ7j έλευθέρως εuρωμεν άνθρώπους οι δποϊοι !:χουν σχετικην διοικητικην ικα
νότητα, μερικην τούλάχιστον γνώσιν της έπαρχίας, γνώσιν
δραματολογίου, και γενικην γνώσιν τών ζητημάτων τοϋ θεά
τρου καl &λλων πολιτιστικών έκδηλώσεων, θά μπορέσωμε
πλέον μέ εύκίνητον τρόπον, νά έπιτύχωμεν, τήν λειτουργίαν
αύτ7jς της μονάδος. Διότι οταν έ:χετε συμβούλια καl παρασυμ
βούλια τά δποϊα πρέπει καl έκεί νά κινοϋνται, συνήθως δέν
έπιτυγχάνετε πολλά πράγματα.
'Όσον άφορ� τήν ί:οραν τών 'Αθηνών, ή δποία έθίγη - καί
τοι θά ήτο εύχης ltργον νά μποροϋσε νά γίνη ή εδρα τοϋ 'Άρ
ματος εtς την έπαρχίαν, - δυστυχώς πρέπει νά εΙναι οπου
το βασικον συγκοινωνιακον κέντρον, δηλαδη εις τάς 'Αθήνας.
Διότι έάν διά νά μεταβ7jτε άπο μίαν έπαρχίαν εις τήν &λλην
πρέπει νά διέρ,Χεσθε πάντοτε διά τών 'Αθηνών, καλλίτερον νά
Ιtχετε τάς Άθηνας ώς ί:δραν.
Δέν θέλω νά !:λθω εις το ζήτημα το λεχθέν περί χαριστικοϋ
προσωπικοϋ νόμου. Το πράγμα εΙναι κατώτερον παντος χα
ρακτηρισμοϋ. Φέρει μόνον εις τήν μνήμην μου, τοϋ Περικλέ
ους το περίφημον οτι . . οι &νθρωποι άποδίδουν εις τούς &λ
λους, έκείνα τά δποία θά ί:καναν οι tδιοι εις παρομοίας πε
ριστάσεις " . (Χειροκροτήματα έκ της Συμπολιτεύσεως ) .
Δέν έπιθυμώ νά σας κουράσω περισσότερον μέ το θέμα. 'Α
ριθμοί σας έδόθησαν. Καt ί:να μόνον πράγμα τον δποίον έλέχ
θη και έδημοσιεύθη θά προσθέσω, μέ το δποίον έπιθυμώ νά
συμπληρώσω και νά τ'ελειώσω, τον άριθμον τών καλλιτεχνών,
έν σχέσει μέ τον άριθμον τοϋ Διοικητικοϋ Προσωπικοϋ. ΕΙναι
πολύ ολιγώτεροι, καθώς Ί]δη σας έλέχθη, άπ' ο,τι εΙναι εtς το
Έθνικον Θέατρον - έννοώ το ποσοστον - η το Κρατικον Θέα
τρον Βορείου 'Ελλάδος. Παραλλήλως έκείνο το δποίον πρέπει
νά λάβετε ύπ' οψιν σας εΙναι, οτι δ άριθμος τών 30 Καλλιτε
χνών, δέν εΙναι άποκλειστικός. Διότι δίδεται διά τοϋ νομοσχε
δίου αύτοϋ ή δυνατότης της διά συμβάσεων προσλήψεως κα!
&λλων . Καl αι συμβάσ7ις αύταl �ά γίνου� καl !l; έ τοπικά συγ
,
,
κροτηματα
και, τοπικους καλλιτεχνας, αν κατα την
περιο
δείαν του το 'Άρμα Θέσπιδος βεβαιωθη , οτι αύτά εΙναι δυνα
τόν νά έξυπηρετήσουν. Καt έπομένως χα! κατ' αύτον τόν τρό
πον θά έξυπηρετηθ7j ή έπαρχία.
Παραλλήλως βεβαίως, καθ' οσον εΙναι δυνατόν, θά βοηθή
σωμεν χα! το έλεύθερον Θέατρον, ώστε νά ήμπορέση καl
έκείνο νά συμπληρώση αύτό το μεγάλο Ιtργον. Πολλά άπο τά
συγκροτήματα τοϋ έλευθέρου Θεάτρου εΙναι &ριστα. Βεβαίως
δέν ύπάρχουν άκόμη άρκετές οικονομικές δυνατότητες, άλλά
καt μεγάλην βοήθειαν προς τό έλεύθερον Θέατρον, !:χει δώ
σει καl δ ΕΟΤ, πράγμα το δποίον πρέπει νά τονισθη ώς μία
παράλληλος προσπάθεια προς τούς σκοπο&ς καl τό !:ργο τοϋ
'Υπουργείου Πολιτισμοϋ, διά την δποίαν χα! εlμεθα εύγνώ
μονες.
Αύτά, κ.κ. συνάδελφοι, Ί]θελα νά άναφέρω καl θά Ί]θελα νά
σας παρακαλέσω νά ψηφίσετε τό παρον νομοσχέδιον. Θά προ
χωρήσωμεν μέ προσοχήν. Θά tδωμεν άκριβώς πώς πηγαίνει
τό πράγμα. 'Έχομεν την δυνατότητα νά άλλάξωμεν διά Δια
τάγματος έκείνα τά σημεία εις τά δποία θά tδωμεν οτι δέν
λειτουργεί, οπως θά ήθέλαμεν η οπως ε(χαμεν προβλέψει, το
'Άρμα. Κα! νά συμπληρώσωμεν δυνάμεθα, η άκόμη και νά
περικόψωμεν, μερικάς άπο τάς δραστηριότητάς μας. 'Αλλά
δ βασικός σκοπος εΙναι αύτός τον δποίον κατά γενικην δμολο
γίαν Συμπολιτεύσεως καl 'Αντιπολιτεύσεως, το 'Υπουργείον
Πολιτισμοϋ, πρέπει νά έπιδιώξη. (Χειροκροτήματα ) .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ό κ . Γ . Β . Μαγκάκης /tχει τον λόγον, προ
κειμένου νά δευτερολογήση .
Γ. Β. ΜΑΓΚΑΚΗΣ : Κύριε 'Υπουργέ, εlπατε, διά νά δι

καιολογήσετε αύτο τό δποίον σείς το άποκαλέσατε σκύλευσιν

έγώ το άπεκάλεσα ληστείαν, βαρεία rσως ή ί:κφρασις, άλλά
αύτή εΙναι ή &ποψίς μου κα! εΙμαι ύποχρεωμένος νά έπιμείνω
έπ' αύτης, ε(πατε, διά νά δικαιολογηθ7jτε, οτι αύτό οφείλεται
εις το οτι πολλά πράγματα εύρίσκονται και σήπονται εις τάς
άποθήκας τών θεάτρων αύτών. Καt έπομένως άντt νά σήπωνται
πρέπει νά χρησιμοποιηθοϋν άπο το 'Άρμα Θέσπιδος. Ούδεμία
άντίρρησις αν πρόκειται π.χ. περί τών αύτοκινήτων αν ταϋτα
δέν κινοϋνται. 'Ερωτώ ομως κ. 'Υπουργέ, πώς εΙναι δυνατον
νά γίνη δεκτόν, οτι δέν θά έπέλθη σκύλευσις, καθ' ύμiiς, λη
στεία κατ' έμέ, οταν !:χετε αύτήν τήν διάταξιν: " Παν κινητον
περιουσιακον στοιχείον . . . " (διαβάζω τήν οιάταξίν σας, άπο
το νομοσχέδιόν σας ) " . . . άν7jκον εις το Έθνικον Θέατροv
χα! έξυπηρετοϋv η σκοποϋν εις τήν έξυπηρέτησιν της κινητης
θεατρικης μονάδος, μεταβιβάζεται αύτοδικαίως εις το 'Άρμα
Θέσπιδος ". Κα! έρωτώ, κ. 'Υπουργέ, άναμφισβητήτως σκοπός
σας πρέπει νά εΙναι το νά μεταοώσωμεν τά φώτα, τlς παραδό
σεις μας, το άρχαίον δράμα π.χ. η οιοδήποτε &λλο σαιξπηρικον
ltργον. 'Ερωτώ, χ. 'Υπουργέ : Αύτά ολα τά σκηνικά, αύτά ολα
τά κινητά τά δποία χρησιμοποιεί το Έθνικον Θέατρον διά την
διδασκαλίαν τοϋ 'Αρχαίου Δράματος η διά Σαιξπηρικην δι
δασκαλίαν, τά δποία έπίσης ε!ναι άπαραίτητα καt εις το 'Άρ
μα Θέσπιδος, διά νά μεταλαμπαδεύση τών τραγικών μας τά
διδάγματα η έπίσης τών γνωστών κλασσικών τοϋ θεάτρου, αύ
τά, κ. 'Υπουργέ, δέν θά περιέλθουν, έάν καl έφόσον το ζητήση
τό 'Άρμα Θέσπιδος, δέν θά περιέλθουν εις το 'Άρμα Θέσπιδος
χα! δέν θά άπογυμνωθη , χ. 'Υπουργέ, η το Έθνικον Θέατρον
'Αθηνών η το Έθνικον Θέατρον Βορείου 'Ελλάδος, άπο αύτά;
ΚΩΝΣΤ. ΤΡΎ'ΠΑΝΗΣ : (Ίπ. Πολιτισμοϋ καl 'Επιστημών ) :
Δέν ε!ναι σκοπός μας νά άπογυμνώσωμεν κανένα, οϋτε άναγ
καίον ε!ναι.
Γ. Β. ΜΑΓΚΑΚΗΣ : Κύριε 'Υπουργέ, δέχομαι άπολύτως
τήν άγαθήν σας πρόθεσι χα! δέν ήμπορώ νά τήν άμφισβητήσω .
'Εγώ αύτήν τήν στιγμήν !:χω Ιtνα ψυχρον κείμενον νόμου καί
σας λέγω δτι μέ το κείμενον αύτο τοϋ νόμου ήμπορείτε το
παν νά σκυλεύσετε. 'Αλλά δέν εΙναι μόνον αύτό. 'Άς δεχθοϋμε,
κύριε 'Υπουργέ, οτι θά ε!ναι πάντοτε καλοπροαίρετοι αύτοt
πού θά κάνουν τόν μερισμον δλων αύτών τών κινητών διά
τήν έκπλήρωσιν τοϋ σκοποϋ αύτοϋ, έρωτώ, τ! τήν θέλετε τήν
δευτέραν διάταξιν;
'Η δευτέρα διάταξις δέν ltχει καν αύτήν τήν φράσιν " έξυπη
ρετοϋν η σκοποϋν εις τήν έξυπηρέτησιν της κινητ7jς θεατρικ7jς
μονάδος ". Διότι λέγετε στήν δευτέραν διάταξιν, κύριε 'Υ
πουργέ: .. έπιτρέπεται οπως κα! παν Ιtτερον κινητόν περιουσια
κον στοιχείον τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου " καl άκόμη πιο βαρύ
" ώς και πάσα κινητή περιουσία τοϋ Κρατικοϋ Θεάτρου Βο
ρείου 'Ελλάδος ". Αύτήν νά τήν πάρη τό 'Άρμα Θέσπιδος.
Καl έρωτώ, ποία εΙναι αύτά πού σήπονται και θά τά πάρη,
δταν !:χετε τό δικαίωμα μέ τήν δευτέραν παράγραφον τοϋ
&ρθρου αύτοϋ νά ltλθετε καl νά πάρετε πάσαν κινητήν περιου
σίαν τοϋ Κρατικοϋ Θεάτρου Βορείου 'Ελλάδος ; Ποϋ εΙναι δ
σκοπός τόν δποίον λέγετε ; Ήμπορεί, κύριε 'Υπουργέ, νά
εχετε σείς δλην τήν καλήν διάθεσιν - τήν άναγνωρίζω και
τήν σέβομαι - άλλά οπως το Ιtχουν διατυπώση οι σύμβουλο[
σας μέ αύτό, δύνασθε νά σκυλεύσετε οπως ε(πατε σείς, νά
ληστεύσετε δπως εΙπα έγώ, δλόκληρον τήν περιουσίαν καl νά
καταρρεύση τό Κρατικόν Θέατρον, χάριν τών περιφερομένων
οχημάτων τοϋ 'Άρματος Θέσπιδος.
Δεύτερον ε(πατε, κύριε 'Υπουργέ, δτι θά πηγαίνουν η κατ'
έμέ θά έπιτάσσωνται οι ήθοποιοί, μόνον αν το θελήσουν. Δέν
ήμπορεί - οπως ορθώς είπατε - νά τούς πάρω έγώ διά της
βίας και νά τούς πηγαίνω νά κάνουν αύτήν τήν περιοδείαν.
Λάθος χα! έν προκειμένιρ κύριε 'Υπουργέ. 'Ημπορεί αύτο νά
εΙναι εtς τήν ένδιάθετον θέλησίν σας, δυστυχώς δμως το &ρ
θρον 1 7 σας διαψεύδει. Λυποϋμαι πού τό λέγω αύτό άλλά
!:τσι εΙναι, διότι τό &ρθρον 1 7 λέγει : "Διά πράξεως τοϋ
Ίπουργοϋ Πολιτισμοϋ χα! 'Επιστημών έπιτρέπεται ή Ιtκ
τακτος άπασχόλησις ύπο τοϋ Νομικοϋ Προσώπου " 'Άρμα
Θέσπιδος " τοϋ πάσης φύσεως ύπηρετοϋντος . . . προσωπικοϋ " .
Ποϋ τό εύρήκατε οτι θά γίνεται μέ τήν θέλησιν τοϋ ήθοποιοϋ;
'Ερωτώ, καλόπιστον συζήτησιν κάνω, θά !:χετε η δέν θά
ltχετε το δικαίωμα νά ειπητε αuριον, οτι παίρνω δέκα ήθο
ποιούς άπό τό 'Εθνικό Θέατρον η 20 ·ήθοποιούς άπό το Θέα
τρον Βορείου 'Ελλάδος και τούς πηγαίνω στο " 'Άρμα Θέσπι
δος " ; ' Οπότε διά τοϋ τρόπου αύτοϋ, κύριε 'Υπουργέ, θά εΙναι
δυνατον α! προσωπικα! άντιθέσεις, αι δποίαι ύπάρχουν ε(τε
μεταξύ τών διευθύνσεων ε(τε μεταξύ τών ήθοποιών Κρατικών-

Θεάτρων, νά !κανοποιοϋνται άπόλυτα καί νά άπογυμνοϋνται
καί νά νεκροϋντα ι α! άποστολαί κα1. τοϋ ένός Θεάτρου καί τοϋ
όίλλου καί τών 'Αθηνών και τ'ίjς Βορείου 'Ελλάδος; Ποϋ τό
λέγετε, αύτό, κύριε 'Υπουργέ, οτι μόνον έάν τό θελήση δ
ήθοποιός θά πηγαlνη ;
Νά 1 κύριε 'Υπουργέ, πού έστηρίχθην. 'Επαναλαμβάνω, δέν
κάνω 'Αντιπολίτευσιν, κάνω παρατηρήσεις καί θά μοϋ έπι
τρέψετε νά άπευθυνθώ προς τούς κυρίους συναδέλφους νά δια
βάσουν την διάταξιν διά νά tδοϋν, &ν Ι:χετε τό δικαίωμα νά τούς
πάρετε καί όίνευ τ'ίjς θελήσεώς τους άκόμα. Καί τό τρίτον θέ
μα. Λέτε, οτι δέν ι:χετε τη δυνατότητα νά έλέγξετε τάς πολιτι
στικάς συνθήχας στάς έπαρχίας καί δι' αύτόν τον λόγον έκά
νατε τό " 'Άρμα Θέσπιδος ". Θά μοϋ έπιτρέψετε παρά τον
άπόλυτον σεβασμόν τον δποίον εχω προς ύμάς, νά μη θεωρήσω
οτι αύτό εΙναι δυνατόν νά άνθέξη εtς την λογικήν. ΕΙσθε 'Υ
πουργός Πολιτισμοϋ καί 'Επιστημών, !:χετε 'Υπηρεσίας καί
δέν ·ήμπορείτε νά έλέγξετε τάς πολιτιστιχάς συνθήχας, α! δ
ποίαι χρατοϋν είς την Νάουσαν η την "Εδεσσαν η την Φλώρινα
η τό Γύθειον καί εχετε άνάγχην νά κάνετε Όργανισμόν μέ
1 1 1 ύπαλλήλους, μέ διευθυντάς χαί παραδιευθυντάς; Καί τό
" 'Άομα
Θέσπιδος " εΙναι έχείνο πού θά σάς φέρη τάς χρησί
'
μους και πολυτίμους πληροφορίας διά νά άντιληφθ'ίjτε τάς
πολιτιστιχάς συνθήχας πού χρατοϋν εtς τάς έπαρχίας ; 'Εν τοιαύ
τη περιπτώσει δέν λειτουργεί καλά τό 'Υπουργείο σας η δ/;ν
έ:χει τάς 'Υπηρεσίας έχείνας, τάς δποίας πρέπει νά Ι:χη . Καί
εΙναι έ!νας έχ τών κυριωτέρων σκοπών τοϋ 'Υπουργείου σας
νά εχη γνώσιν πλήρη χαί νά άντιλαμβάνεται τάς πολιτιστιχάς
συνθήχας ύπό πάσαν Ι:ννοιαν καί μορφην α! δποίαι κρατοϋν
εtς τάς έπαρχίας.
Είς αύτά τά τρία βασικά σημεία -\\θελα νά σάς άπαντήσω κύ
ριε 'Υπουργέ καί παρακαλώ έάν νομίζετε οτι Ι:χω λάθος καί οτι
αύτά τά κείμενα πού έδιάβασα !κανοποιοϋν αύτά πού εtπατε
σείς χαί οχι αύτά πού εΙπα έγώ, . άπολύτως, χαλοπίστως, μέ
διαψεύδετε .
ΚΩΝΣΤ. ΤΡΤΠΑΝΗΣ ('Τπ. Πολιτισμοϋ χαί 'Επιστημών ) :
Βεβαίως είς τό πνεϋμα χαί τοϋ νομοθετήματος χα! τών 'Υπη
ρεσιών καί έμοϋ τοϋ tδίου δέν ύπάρχει έπιθυμία διά τ'ίjς βίας
νά πάρη κανείς ήθοποιούς καί νά τούς μεταφέρη άπό έδώ χαί
έχεί. Ί-Ιμπορεί νά εΙναι ή διατύπωσις οχι όρθή καί εΙμαι διατε
θειμένος νά την άλλάξω, διότι δέν ύπηρξε ποτέ αύτη ή διάθε
σίς μου. Οϋτε εΙναι δυνατόν νά πάρη κανείς διά τ'ίjς βίας έ!να
καλλιτέχνη χα! νά τον άναγχάση νά κάνη κάτι πού δέν θέλει .
'Επομένως ή πρόθεσίς μου εΙναι ν ά άλλάξω την διατύπωσιν
κατά τρόπον ώστε καί τό Διοιχητικόν Συμβούλιον τοϋ Θεά
τρου άπό τό όποίον θά δανεισθη τό " 'Άρμα Θέσπιδος " τον
-ήθοποιόν νά ε!ναι σύμφωνον, άλλά καί ό ήθοποιός νά εΙναι σύμ
φωνος προς τοϋτο. Καί τά δύο αύτά στοιχεϊα τά δέχομαι άπο
λύτως. Δέν Ι:χω χαμμίαν άντίρρησιν έπ' αύτών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κηρύσσεται περαιωμένη ή συζήτησις έπί τ'ίjς
άρχης τοϋ νομοσχεδίου. 'Ερωτάται τό Τμημα, γίνεται δεχτόν
κατ' άρχην τό σχέδιον νόμου;
Π ΟΛΛΟΙ ΒΟΤΛΕΤΊΆΙ: Δεχτόν, δεχτόν.
Π ΡΟΕΔΡΟΣ : Τό νομοσχέδιον έγένετο δεχτόν κατ' άρχην_
Είσερχόμεθα εtς την συζ-ήτησιν έπί τών όίρθρων.
( Εtς τό σημείον τοϋτο, την προεδρικην έ!δραν καταλαμβάνει
ό Α' 'Αντιπρόεδρος τ'ίjς Βουλης χ. Θεμιστοκλης Κον[τσας ) .
Π ΡΟΕΔΡΕΤΩΝ : 'Άρθρον 1 . Ό κ . Κουτσοχέρας ι:χει τον
λόγον.
ΙΩΑΝ . ΚΟΤΤΣΟΧΕΡ ΑΣ : Κύριε Πρόεδρε, έ:χω καταθέσει
μία σειρά τροπολογιών, οχι βέβαια γιατί πιστεύω οτι χαί �ν
γίνουν δεχτές αύτές οί τροπολογίες βελτιώνεται τό νομοσχε
διο Ι:τσι ώστε νά μάς ικανοποιεί, καί οτι θά μπορέσει νά έχπλη
ρώ�ε ι τον έπιδιωκόμενο σκοπό. Μέ την τροπολογία μου πού,
άναφέρεται στο όίρθρο 1 , προτείνω γιά έ!δρα, τοϋ " 'Άρμα;,ος
Θέσπιδος " την Πάτρα καί οχι την 'Αθήνα. Καί νομίζω οτι
θά ε!ναι συνεπέστερο τό 'ίδρυμα στην άποστολή του, &ν έδρεύει
στην Πάτρα. Καί ή Πάτρα προσφέρεται σάν πνευματιχη ύπο
δομή . Καί οπως ε!πα προηγουμένως διαθέτει Ιiνα έξαίρε;ο χτί
ριο, τό χτίριο τοϋ Δημοτικοϋ Θεάτρου. Αύτοί ε!ναι οι λόγ�;
διά τούς όποίους προτείνω νά !:χει τό " 'Άρμα Θέσπιδος
γιά έ!δρα την Πάτρα.
ΚΩΝΣΤ. ΤΡΤΠΑΝΗΣ ('Υπ. Πολιτισμοϋ καί 'Επιστημών ) :
Διά τούς λ�γους τούς όποίους έξήγησα, κ. Πρόεδρε, δέν ε!να ι

δυνατόν νά γίνη δεχτη ή τροπολογία, διότι τό κέντρον τό συγχοι 
νωνιαχόν ε!ναι ή 'Αθήνα χαί νομίζω οτι ε!ναι σκόπιμον νά μεί
νη έχεί.
Π ΡΟΕΔΡΕΤΩΝ : Ό χ. Καρατζάς !!χει τον λόγον.
ΧΑΡΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ : Κύριε Πρόεδρε, μέ άφορμήν το
πρώτον όίρθρον πού άναφέρεται στη σύσταση τοϋ " 'Άρματος
Θέσπιδος ", θά -\\θελα νά χάνω 3 βασικές ύπογραμμίσεις. Ή
πρώτη ε!ναι ή έξης : Θά -\\ μουν πρόθυμος νά φέρω ώρισμένες
βασικές άντιρρήσεις εtς ολον τον θεσμόν αύτόν, έάν δέν Ι:βλεπα
την γενιχωτέραν σκοπιμότητα ή δποία ύπάρχει άπό πλευράς
όργανώσεως χαί τοϋ τεραστίου σχοποϋ πού θέλει νά ύπηρετή
ση αύτό τό νέο νομιχον πρόσωπον το δποίον δημιουργείται .
Καί θ ά l:λεγα οτι συμμερίζομαι τίς άντιρρήσεις πού έξεφρά
σθησαν προηγουμένως, &ν δέν εΙχα παρατηρήσει κατά τό διά
στημα ώρισμένων έμπειριών, τεράστιες βασικές έλλείψεις εtς
τον τομέα μιάς συγκροτημένης όργανώσεως παροχης ώρισμέ
νων καλλιτεχνικών καί πνευματικών ύπηρεσιών tδίως προς
τάς έπαρχίας. Δι' αύτό άχριβώς χαί δέν συμμερίζομαι τάς
άπόψεις πού έξέφρασαν ώρισμένοι συνάδελφοι τ'ίjς 'Αντιπολι
τεύσεως.
Δευτέρα tδιαιτέρα παράκλησις χαί ύπογράμμισις, χ. Πρόεδρε,
ε!ναι ό κύριος 'Τπουργος νά προσέξη κατά την διάρκειαν τ'ίjς
λειτουργίας τοϋ Όργανισμοϋ αύτοϋ νά δημιουργοϋνται μονιμώ
τεραι, έάν ε!ναι δυνατόν έχδηλώσεις, εtς ώρισμένα 'Επαρχιακά
Κέντρα. Εtς τά πλαίσια αύτά θά μπορέση δ κύριος 'Τπουργος
νά ένισχύση ώρισμένας μονιμωτέρας Φεστιβαλιχάς η όίλλας έχ
δηλώσεις καί χαλλιτεχνιχην παροχην εtς τον ύπαίθριον χώρον
τ'ίjς 'Ελλάδος.
Τρίτη ύπογράμμισις : 'Η δυνατότης, οσο εΙναι έφικτον μέσα
εtς τά πλαίσια τοϋ 'Υπουργείου δημιουργίας εύρυτέρων, άπ'
ο,τι άναφέρεται εtς το όίρθρον 2 τοϋ νομοσχεδίου, κύκλων έχ
δηλώσεων, σέ συνεργασία μ/; όίλλους 'Οργανισμούς 'Εθνικούς
η tδιωτιχούς, καλλιτεχνικούς πολλές φορές. Νομίζω οτι αύτό
τό Ι:χετε ύπ' οψιν σας χ. 'Υπουργέ. οι τομείς αύτοί θά ήμπο
ροϋσαν νά ένισχύσουν την τελευταίαν αύτην προσπάθειαν.
Μέ αύτάς τάς 3 ύπογραμμίσεις, κύριε Πρόεδρε, πιστεύω οτι
εΙναι δυνατόν νά έπιτευχθη πληρέστερον δ σχοπος τοϋ νομο
σχεδίου. Ζητώ δέ συγγνώμην, διότι άνεφέρθην εtς γενιχώτερα
θέματα, ένώ ή συζήτησις ε!ναι κατ' όίρθρον, έπειδη συμμερίζο
μαι την σκοπιμότητα τοϋ νομοσχεδίου.
ΝΙΚ. ΑΛΑΒΑΝΟΣ : Θά -j\θελον, χ. Πρόεδρε, έπί της προτάσεως
τοϋ χ. Προέδρου τ'ίjς Βουλης, διά νά διευχολύν.ω τό έ:ργον μας,
νά εtπω τά έξης : 'Εάν έδέχετο χα! ό άξιότιμος κύριος 'Υπουρ
γός τοϋ Πολιτισμοϋ χαί 'Επιστημών, θά παρεχάλουν, νά πα
ρεμβληθη αύτην την στιγμην τό νομοσχέδιον τοϋ 'Υπουργείου
'Εσωτερικών, τό δποίον έχρατήθη άπο ήμάς έπειδη -ήθέλαμεν
νά άναπτύξουν έν συντομίq: ώρισμένας άπόψεις ό εtσηγητης μας
κύριος 'Αναγνωστόπουλος καί ό κύριος Μαγχάχης. ΕΙναι
ύπόθεσις 5 λεπτών διότι νομίζω οτι άπό τ'ίjς πλευρiiς τ'ίjς Συμ
πολιτεύσεως δέν ύπάρχει άντίρρησις νά γίνη δεκτόν τό νομο
σχέδιον. Θά παρεκάλουν τον κύριον 'Υπουργόν νά δεχθ'ίj νά
παρεμβληθη τό νομοσχέδιον τοϋ 'Υπουργείου' 'Εσωτερικών.
ΚΩΝΣΤ. ΤΡΤΠΑΝΙ-ΙΣ ('Υπ. Πολιτισμοϋ καί 'Επιστημών ) :
Κύριε Πρόεδρε, θά παρεκάλουν νά συνεχίσωμεν την συζήτησιν
τοϋ νομοσχεδίου.
.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ : Κύριοι Βουλευταί, έξηντλήθη ό κατάλογος
τών όμιλητών έπί τοϋ όίρθρου 1. 'Ερωτάται το Τμημα. Γίνε
ται δεχτόν τό όίρθρον 1 ;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΤΛΕΤΊΆΙ : Δεκτόν, δεχτόν.

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ : Το όίρθρον 1 έγένετο δεχτόν. 'Άρθρον 2 .
Ό κύριος Σ . Παπαπολίτης εχει τον λόγον.
ΣΩΤ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, εΙχα την άτυ
χία νά μην νομιμοποιοϋμαι νά έγγραφώ στη συζήτηση έπί
τ'ίjς άρχης. Καί έπειδη το όίρθρο 2 μέ νομιμοποιεί νά μιλήσω
γιά τά γενικώτερα θέματα, μέ τά όποία τό ύπό χρίση νομοσχέ
διον άσχολείται, θά μοϋ έπιτρέψετε νά έχφράσω πάνω σέ αύτο
τίς άπόψεις μου.
Νομίζω, οτι εΙναι αύτονόητο οτι ή βασιχη προϋπόθεση κάθε
διαλόγου εΙναι ή συμφωνία πάνω στον όρισμό πού δίνομε στο
καίριο θέμα γιά τό όποίο συζητάμε. Καί τό καίριο θέμα πού
συζητάμε εΙναι ή διοχέτευση πολιτιχης δραστηριότητας στίς
εύρύτερες μάζες τοϋ λαοϋ χαί σέ μιά καθημερινά χαί πολλαπλά

ιδιαίτερα δε πολιτιστικιΧ άφυδατούμενη Έλληνικ1j 'Επαρχία.
�Ας δρίσουμε συνεπώς, 8σο πιο γενικιΧ μποροίίμε, την πολιτι
στικ1j δραστηριότητα. ΕΙναι ή μέσ<�> τοίί πνεύματος καί τών
τεχνών διοχέτευση άνώτερων άνθρωπίνων άξιών, τις δποίες
lχει άπόλυτη άνάγκη δ κάθε ι!ίνθρωπος, σε 8σο τό δυνατόν
εύρύτερες μiiζες. ΈιΧν έπt τοίί δρισμοίί αύτοίί συμφωνοίίμε,
τότε, κύριε Πρόεδρε, δφείλω νιΧ δμολογήσω, 8τι δ σκοπός τοίί
συζητούμενου νομοσχεδίου 8πως αύτός άναφέρεται στο δεύ
τερο ι!ίρθρο, δεν έξυπηρετείται .
ΕΙναι γνωστή, κύριε Πρόεδρε, ή άβυσσαλέα 8ιαφοριΧ πού ύπάρ
χει άνάμεσα στη θεωρία και στην πράξη, άνάμεσα στη σύλ
ληψη και στην πραγμάτωση . Σέ: 8,τι άφορ� την σύλληψη τοϋ
σκοποίί γιιΧ τ1jν 8ημιουργία πολιτιστικοίί δργανισμοίί γιιΧ 8λες
τίς τάξεις και ιδιαίτερα γιιΧ τη... έπαρχία lχω νιΧ παρατηρήσω
δτι αύτη χαρακτηρίζεται άπό διανοητική εύγονία και άδήριτη
άναγκαιότη.τα. Σέ 8,τι άφορ�, δμως, την πρακτική έφαρμογή
του, την πραγμάτωση αύτης της συλλήψεως, τότε άναμφισβή
τητα τό νομοσχέδιο παρουσιάζεται νιΧ πάσχει άπό μία έφαρμο
σμένη ματαιοπονία. Καt πρώτα άπ' δλα, κύριε Πρόε8ρε, θιΧ
μοίί έπιτρέψετε νιΧ παρατηρήσω 8τι ύπάρχει μία, ύπογραμμι
ζόμενη ι!ίλλωστε άντίφαση, μεταξύ της εισηγητικ1jς έκθέσεως
τοϋ νομοσχε8ίου και τοίί τρόπου μέ τον δποίον τό νομοσχέδιο
αύτό μεθοδεύει τη.., πραγμάτωση τοίί σκοποίί του.
Στην τρίτη παράγραφο ή εισηγητική lκθεση άναφέρει δτι
" ή άμεσότητα τοίί " ζωντανοίί φορέως " της πολιτικ1jς δρά
σεως δέν 8ύναται νιΧ άντικατασταθ'ίj μέ ι!ίλλα μέσα " . 'Αναμφι
σβήτητα, αύτό είναι σωστό και άπόλυτα δικαιωμένο στην πράξη.
'Αλλά, ποίί βρίσκεται " ή άμεσότητα τοίί ζωντανοίί φορέως "
ή δποία " 8/:ν 8ύναται νιΧ άντικατασταθ1j μέ ι!ίλλα μέσα " σύμ
φωνα πάντα μέ τήν εισηγητική !:κθεση, δταν οι ζωντανοί φο
ρείς, αύτοt πού !:χουν μεταβάλλει την πολιτιστικη δραστηριό
τητα σέ βίωμα, σε άποστολή ζω1jι;, δεν μετέχουν στην κατάρτι
ση τούτου τοϋ νομοσχεδίου καί στο !:μψυχο δυναμικό πού θιΧ
συναποτελεί τον ' Οργανισμό αύτόν ; Καί άναμφισβήτητα στον
" ζωντανό φορέα " δέν μποροίίμε ο!ίτε λογικιΧ ο!ίτε πρακτικιΧ,
νιΧ μή συμπεριλάβουμε, μεταξύ μάλιστα τών πρωτίστων, τούς
σκηνοθέτες, τούς θεατρικούς συγγραφείς, τούς ήθοποιούς πού
πανηγυρικά, δπως μέχρι στιγμ1jς τούλάχιστον προκύπτει, δέν
μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.
ΚΩΝΣΤ. ΤΡΥΠΑΝΗΣ ('Υπ. Πολιτισμοίί καί 'Επιστημών ) :
Κύριε συνάδελφε, δέν τούς άποκλείομεν. 'Έπρεπε νιΧ (δητε,
τι Διοικητικόν Συμβούλιον θιΧ γίνη καί μετιΧ νιΧ δμιλήσετε .
ΣΩΤ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ: Χαίρω, κ. 'Υπουργέ, γιιΧ τη δή
λωσή σας αύτή, άλλιΧ !:πρεπε αύτό πού ε!πα και μέ διακόψατε
νιΧ τεκμάρω άπό τη στιγμη πού έπισημάνθηκε τό θέμα άπό
τούς προλαλήσαντες συναδέλφους καί έν τούτοις δέν διαψεύ
σθηκε η άντικρούσθηκε άπό σiiς στίς άπαντήσεις σας προς ιχύ
τούς. Χαίρω δμως γιατί συμπίπτουμε στην lκφραση της άναγ
καιότητας αύτης.
Τέλος, κύριε Πρόε8ρε, τό βασικώτερο σημείο, κατιΧ την ι!ίπο
ψή μου, είναι τό ποίί καί πώς θέλουμε νιΧ δημιουργήσουμε την
πολιτιστική δραστηριότητα. 'Άποψή μου ε!ναι δτι μαγνητικός
πόλος έfλξεως της πολιτιστικ1jς δραστηριότητας πρέπει νιΧ
ε!ναι ή 'Επαρχία και μόνον ή 'Επαρχία καί δχι ί:νας οιασδήπο
τε - και δσονδήποτε τυχόν ι!ίξιος - περιφερόμενος θίασος.
Συνεπώς, 8ταν κοινή είναι ή διαπίστωση και ταύτόχρονα κοινή
ή έπιδίωξη της άναγεννήσεως της παραμελημένης 'Επαρχίας
δέν είναι δυνατόν νιΧ μή θέλουμε νιΧ δημιουργήσουμε μόνιμες
πολιτιστικές έστίες μέσα στην 'Επαρχία. Καί θιΧ τ!ς δημιουρ
γήσουμε μόνο άπό τη στιγμη πού θιΧ έμπε8ώσουμε την πεποί
θηση και θιΧ καθιερώσουμε την πρακτική της μονιμότητας σέ
αύτούς τούς συγκεκριμένους χώρους. Φρονώ συνεπώς, κύριε
Πρόεδρε, 8τι δ τρόπος πού μεθοδεύεται είναι πρόσκαιρος. 'Ενώ
έμφανίζεται περιφερειακός, άποκεντρωτικός έιΧν θέλετε , στην
ούσία, έξακολουθεί νιΧ παραμένει αύστηριΧ συγκεντρωτικός,
αύστηριΧ άστικός.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, φρονώ δτι μέ τον πρόχειρο αύτόν τρόπο
- τον δποίον ο!ίτε και έγώ, 8πως και οι ι!ίλλοι ι!ίλλωστε συνά
δελφοι της 'Αντιπολιτεύσεως ε!ναι δυνατόν νιΧ τον θεωρήσω
σιΧν πρόσφορο καί άποτελεσματικό, - καταργοίίμε τις δυνα
τότητες της άναπτύξεως πραγματικών πολιτιστικών φυτωρίων
καt μάλιστα μόνιμων - στην 'Επαρχία πού τόσο πολύ :ιΧ
στερείται και τόσο πολύ τιΧ ζητεί. Συνεπώς, δ άπρόσφορος του
τος όργανισμός τοίί παρόντος νομοσχε8ίου δέν ε!ναι " νοι:ι
κόν πρόσωπον " . 'Αποτελεί, πολύ φοβiiμαι, νομικό προσωπειο.
Καt μάλιστα προσωπείο πού θεσμοθετεί τό άπρόσφορο μέσο.
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ΚΩΝΣ'-r. ΤΡΥΠΑΝΗΣ ('Υπ. Πολιτισμοίί και 'Επιστημών ) :
Πρέπει, κύριε συνά8ελφε , νιΧ lχετε ύπ' δψει σας τό παράδειγμα .
της Θεσσαλονίκης. Έδημιουργήθη έκεί κοινόν τό δποίον πη
γαίνει εις το θέατρον μόνον δταν το Κρατικόν Θέατρον Βορείου
'Ελλάδος ιδρύθη και έλειτούργησεν. Τότε χα! οι ι!ίλλοι θίασοι
ή8υνήθησαν νιΧ εύδοκιμήσουν έκεϊ. 'Όπως εις την Θεσσαλονί
κην lτσι θιΧ ήμπορέση σιγιΧ ο·ιγιΧ νιΧ άναπτuχθ1j έfνα ώρισμέvον
έπίπε8ον και μία ώρισμένη δεκτικότης και εις τιΧς έπαρχίας
τό δποίον θιΧ 8ώση την δυνατότητα και εις άποκεκομμένας άκό
μη έπαρχίας (δπως π.χ. εις την ΛΤjμνον 8που άπό τό 1 939
ε!χεν νιΧ πάη θέατρον ) νιΧ χαροίίν και ι!ίλλους θιάσους.
ΣΩΤ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, θιΧ ηθελα μόνον
τοίίτο νιΧ έπισημάνω στον κύριο 'Υπουργό και χαίρομαι γιιΧ
την δήλωσή του γιατί άσφαλώς δέν μίλησα περί άστικοίί κέν
τρου. Και ή Θεσσαλονίκη ε!ναι τεράστιο άστικό κέντρο, άπο
τελοίίσα, ώς γνωστόν, την συμπρωτεύουσα. 'Ακριβώς τό άντί
θετο ε!πα, δηλαδή την άποαστικοποίηση, την άποκέντρωση
τών πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Προκύπτει λοιπόν τώρα
8τι συμφωνοίίμε και ταυτιζόμαστε άπόλυτα μέ τον κ. 'Υπουργό
γιιΧ την άνάγκη πολιτιστικΤjς νομιμότητας. Τό Κρατικό Θέα
τρο Β�ρείου 'Ελλάδος, ε!χε την μόνιμη στέγη του, ή δποία καί
άπετέλεσε αύτόν τον μαγνητικό πόλον έfλξεως, πού άναμφισβή
τητα δ κ. 'Υπουργός ένώ θέλει νιΧ δημιουργήσει 8έν τό έπιδιώ
κει μέ: τό παρόν νομοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ό χ. Καλούδης !:χει τον λόγον.
ΔΗΜ. ΚΑΛΟΥΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δ έκπολιτιστικός προ
σηλυτισμός μεταξύ τών Κρατών ε!ναι γνωστός. ΤιΧ Κράτη
φροντίζουν νιΧ άποστέλλουν καλλιτεχνικιΧ συγκροτήματα γιιΧ
νιΧ δημιουργοίίν την άνάλογο άτμόσφαιρα μεταξύ τών Λαών
καί νιΧ έπιβάλλωνται πολιτιστικώς. ΤιΧ παληιΧ τιΧ χρόνια, γνω
ρίζομεν, πόσο μεγάλο ρόλο Ιtπαιξαν και σήμερα άκόμη παίζουν,
οι άθλητικοι άγώνες, πάνω στην πολιτιστική παράδοση καί
στη γνωριμία τών Λαών καί πόσο χρήσιμα αύτιΧ τιΧ μέσα καί
αύτές οι έκδηλώσεις ύπijρξαν γιιΧ την άνθρωπότητα και τιΧ
Κράτη έκείνα τιΧ δποία φροντίζουν και πpοσπαθοίίν νιΧ γίνουν
άρεστά. 'Υπό αύτην τήν lννοιαν βλέπω, 8τι τό " 'Άρμα Θέσπι
δος " θιΧ ξεπεράση κάθε 8ριον έλπίδος μας, ώστε νιΧ έμφανισθοίί
με ?έ 8λα ;τιΧ Κfάτη μέ: συγκροτήματα τέτοια, τιΧ δποία θιΧ
τιμησουν την Χωρα.
'ΑλλιΧ ή Χώρα μας /!χει καί 'Έλληνες εις τό έξωτερικόν, δπως
στην Αύστραλία, 500.000, ισαρίθμους εις την Γερμανίαν και
στην 'Αμερική περίπου 2.000.000. 'Όλοι χα! οι εις ι!ίλλας πό
λεις 'Έλληνες θέλουν νιΧ δοϋν κάτι 'Ελληνικό και προς τούς
άδελφούς μας τοίί έξωτερικοίί πιστεύω, 8τι θιΧ προσφέρη πολυ
τίμους ύπηρεσίας τό " 'Άρμα Θέσπιδος ". Πράγματι δ Θέσπις,
αύτό πού σκέφθηκε νιΧ γυρίζη άπό Πολιτεία σέ Πολιτεία μέ τό
&ρμα του και τό θεατρικό του συγκρότημα, μiiς οίνει σήμερα
την ώραίαν αύτην σκέψιν διιΧ νιΧ τη... ύλοποιήσωμεν και τό νομο
σχέδιον αύτό άποτελεί 1:να θαυμάσιον βΤjμα.
'Ερωτώ, ο!ο8ήποτε συνά8ελφο, έιΧν εΙναι έναντίον τοίί σκοποίί
τοϋ νομοσχεδίου, ώς οuτος άναφέρεται εις τό &ρθρον 2 παρ.
1 τοίί νομοσχε8ίου. Νομίζω κανείς δμιλητης δέν ώμίλησεν έναν
τίον τοίί σκοποίί τοίί νομοσχε8ίου. Περιέργως δμως και τού
λάχιστον άντιφατικώς έξέθεσαν δτι θιΧ καταψηφίσουν τό νομο
σχέ8ιον. Διεφώνησαν οι δμιλήσαντες συνά8ελφοι της Άντιπο
).ιτεύσεως ώς προς τό iiν η δχι έφικτη ή ύλοποίησις τών σκο
πών, ώς 4ναφέρονται εις τό &ρθρον 2 παp. 2. τοίί ύπό ψήφισιν
νομοσ'χε8ίου. Ή ύλοποίησις δμως τοίί σκοποίί τοίί νομοσχεδίου
άνήκει εις τό μέλλον καl θιΧ έξαρτηθη άπό την ικανότητα η μη
τών προσληφθησομένων προσώπων. Δέν άποτελεί πρόβλημα
τοϋ παρόντος άλλιΧ σκέψεις και κρίσεις τοίί μέλλοντος.
'ίπεστήριξαν, κ.κ. ουνάδελφοι, δτι καλλιτέχνες άπό την 'Ε
θνική Λυρ�κή Σκηνή, τό Έθνικόν Θέατρον και τό Θέατρον
Βορείου Έλλά8ος θιΧ άρνηθοίίν νιΧ παρέχουν τιΧς ύπηρεσίας των
εις τό " 'Άρμα Θέσπι8ος ". Νομίζω, δτι οι καλλιτέχνες lχουν
προσληφθΤj νιΧ παρέχουν τιΧς ύπηρεσίας των εις τον Έλληνικον
Λαόν καl 8έν ε!ναι 8υνατόν νιΧ λέμε δτι οι καλλιτέχνες 8έν θιΧ
θελήσουν νιΧ μετακινηθοίίν προς την 'Επαρχία, 8ιότι κατ' αύτόν
τον τρόπον τούς ύποτιμώμεν. Δέν νομίζω 8τι 8έν θιΧ θελήση
νιΧ τιμηθ1j κοιt χειροκροτηθη σε κάποιο χωριό μας, οιοσ8ήποτε
καλλιτέχνης, 8ταν αύτό βρίσκεται σέ μιιΧ μακρινη έπαρχία.
Δέν μπσρεί κανείς νιΧ ύποτιμii τούς άνθρώπους αύτούς, 8ιότι
δ εύγενής την ψυχήν καλλιτέχνης ζεί κυρίως γιιΧ τό χειροκρό
τημα.
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" μάτι ψαριού " . Ή κομματική της τακτική το·ιj " δεκτύι·. δεκτόιι " μrϊς σκάρωσε κα ί τό "' " Λρμα

Κ άθε Ιtργc άνθρώπινο μπορεί ν ά ltχη άτελε(ας καί 8έν ύπάρχει
άμφιβολία οτ ι έάν αt άτέλειαι αύταί ύπάρχουν θά 8ιορθωθοϋν
έv καιp<jJ 8ιαπιστούμεvαι. Κανείς ομως 8έν ήμπορεί νά άντιλέ
ξη οτι έφ' οσον 250 - 300 έκατομμύρισ. διατίθενται 8ιά τήν
'Αθήνα καί τήν Θεσσαλονίκη, δέν εΙναι λογικο νά μη 8ιαθέσου
με χα! 30 έκατομμύρια γιά τήν έπαρχία χαί τούς 'Έλληνας τοϋ
έξωτερικοϋ. ΕΙμαι βέβαιος οτι το " 'Άρμα Θέσπι8ος " θά
τιμήση τον Θέσπιν, 8ιότι οπως έχείνος έσκέφθη χα! όργάνωσε
τις ΈλληνιχΕ:ς Π ολιτείες, !:τσι πιστεύω χα! βλέπω οτι το συν
ιστώμενον Νομικο Π ρόσωπο θά άποτελέση πράγματι ίiνα
οργανο το όποίον θά συνεχίση χαί ύ).οποιήσει κατά τρόπον όρ
θόδοξον και έθνοφελη την σχέψιν τοϋ τιμωμένου σήμερον Θέ
σπιδος.
ι τ ι�ΟΕΔ ΡΕ ΥΩΝ : Ό

κ.

Οtχονομόπουλος itχει τον λόγον.

Ι l Λ J ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠ ΟΎΆΟΣ : Π οίος εΙναι ό σκοπος χαl
ποίον εΙναι το κίνητρον τοϋ νομοσχεδίου, το λέγει ξεκάθαρα
ή εtσηγητιχή του ιίκθεσις. Το 1 97 5 ltγινε μία 8οχιμη κα! συνε
στήθη ίiνα 'Άρμα Θέσπι8ος, το όποίο περιηλθε ώρισμένας
πόλεις της Έλλά8ος, αt όποίαι ιίνοιωθαν οτι καl αύταί ιίχουν
κάποιο 8ικαίωμα εtς την ζωήν, τοϋ τόπου αύτοϋ. Αύτο το
).έγει και το όίρθρον 2 τοϋ νομοσχε8ίr.υ σχετικά μέ το ποιος
εΙναι ό σκοπός του. Ό άξιότιμος κύριος 'Υπουργος εΙπεν εtς
τήν άπάντησίν του, οτι δ Έλληνιχος Λαος 8ιαθέτει 300 έχα
τομμύρια διά τούς τρείς 'Οργανισμούς, i)τοι το Έθνιχο Θέα
τρο, το Κρατιχο Θέατρο Βορείου Έλλά8ος καl τη Λυρικη Σχη
νη χα! άχόμη εΙπεν, οτι το Έθνιχο Θέατρο άρνείται νά περιο
δεύση στήν 'Επαρχία. 'Έτσι δέν εΙναι , χ. ''Υπουργέ ; 'Ακόμη
οτι το Κρατιχον Θέατρον Βορείου 'Ελλάδος μόλις κατώρθωσε
νά περιέλθη σέ 1 1 πόλεις καl μάλιστα !Sχι έπαρχιαχές. Ή 8έ
Λυρική Σχηνη καθόλου.
'Ακόμα έτόνισε ό χ. ''Υπουργός , οτι ύπάρχουν ήθοποιοί, πού
ένώ χρηματοδοτοϋνται εΙναι άργόμισθοι, 8ιότι δέν ι:χουν χρη
σιμοπcιηθη. 'Όλοι οί εύρισκόμενοι εtς τήν αωουσαν ταύτην,
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ολαι αί πτέρυγες, κόμματα χαl παρατάξεις εις ύψηλούς μά
λιστα τόνους και 8ι' ολης της δυνάμεως της φωνης καί των
πνευμόνων μας διαχηρύξαμεν χαί διατυμπανίζομεν οτι ή 'Ε
παρχία ltχει έρημωθη, οτι φεύγουν ot κάτοικοι, 8ιότι 8έν τούς
προσέχομεν χαl τά πάντα τά διαθέτομεν διά τήν Π ρωτεύουσαν
κα! συμπρωτεύουσαν η 8ι' έλαχίστας έπαρχιαχάς πόλεις, ένώ
το μεγαλύτερον μέρος των όίλλων έπαρχιών στεροϋνται οlασ8ή
ποτε έχπολιτιστιχης έχ8ηλώσεως. 'Όλοι γνωρίζομεν πόσην
έπί8ρασιν άσχεί ή παράστασις ένος θεατρικοϋ !:ργου άπο ίiνα
καλο θίασον χα! !Sχι άπο μερικά συγκροτήματα όίτινα 8ιά τών
έμφανιζομένων εργων εtς έπαρχιακάς πόλεις χαl περιοχάς
ΠFοσβάλλουν τήν νοημοσύνην τοϋ λαοϋ της έπαρχίας χαl /)ι'
αύτο ύποστηρίζομεν τήν ϊ8ρυσιν τοϋ ύπο τοϋ νομοσχε8ίου
προβλεπομένου Όργανισμοϋ. Αύτοι εΙναι οί σκοποί οί όποίοι
έπιβάλλουν τήν 'ί8ρυσιν τοϋ παρόντος Όργανισμοϋ.
Θά σiiς άναφέρω δύο συγκεκριμένα παραδείγματα, 8ιά νά 8ητε
πόσην έπίδρασιν άσχεί Ιtνα καλΟ θέατρο, μία καλή παράστασι.
Π ρο πολλών έτών, πριν άχόμη θεσπισθοϋν τά Έπι8αύρια, έ86θη ή παράστασις, 8πως γνωρίζετε , εtς το άρχαίον θέατρον
'Άργους, το δποίον εΙναι άπο τά μεγαλύτερα θέατρα της 'Ελ
λάδος χαl κάπως χαλά σωζόμενον, 8που πρωταγωνίστρια fιτο
ή συνάδελφGς κυρία Συνοδινοϋ. Π αρέστησαν έχεί τότε 1 5 . 000
θεαταί. Τήν παράστασιν αύτήν, καίτοι παρηλθε χρονιχον 8ιά
στημα 25 έτών, τήν ένθυμοϋνται πάντες 8σοι παρέστησαν.
Σiiς άναφέρω καί ίiνα όίλλο γεγονός. 'Απο τήν έποχή πού
'Ι)ρχισαν τά Έπιδαύρια, κατακλύζουν το θέατρον οί κάτοικοι
της περιοχης αύτης, νέοι χαl γέροι. Π ρέπει άχόμη νά πληρο
φορηθητε, 8τι ol όίνθρωποι αύτοl χάνουν κριτική"' και βλέπουν,
8τι δ τάδε ήθοποιος επαιξε χαλά πέρυσι χαl ό τάδε 8έν επαιξε
χαλά. Βλέπετε , λοιπόν, πόσον έπι8ρii και πόση σημασίαν εχει
αύτο το θέατρον. Δι' αύτον άχριβώς τον λόγον, περισσότερον
παντός , έπιβάλλεται ή ϊ8ρυσις τοϋ Όργανισμοϋ αύτοϋ.

ΠΡΟΕΔΡΕίΩΝ : Ό κ.

Ι . Παπα8όπουλος itχει τον λόγ(Jν.

ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ : Έπι τοϋ όίρθρου 2, κ. 'Υπουργέ,
θιΧ 'Ι)θελα νιΧ ζητήσω, έιΧν -Jjτo δυνατόν, νιΧ έλαφρώσωμεν λίγο
αύτόν τον όργανισμόν άπό τιΧ πολύπλευρα καθήκοντα πού τοϋ
άναθέτομεν. 'Υπενθυμίζω και πάλιν δτι παρ.Χ τήν εύγένειαν
τοϋ στόχου δέν ε!ναι δυνατόν νιΧ έπαρκέση δχι μόνο γι.Χ τήν
έκτέλεση άλλιΧ οuτε κιΧν γι.Χ άπλ'ίj διερεύνηση δλων αύτών τών
προβλημάτων. Θα -Jjτo πράγματι μία άνακούφισις και διιΧ τό
ϊδιο τό " "Αρμα Θέσπιδος " έιΧν τό έλαφρώσετε λίγο καl άφήσετε
νιΧ έκτελέση τό θεατρικόν του !:ργον, μέ ι:ναν θεατρικό ομιλο, δ
δποίος νιΧ περιοδεύη. Δέν εΙναι δικαιολογημένο, κ. 'Υπουργέ,
νιΧ περιμένωμε άπό τό " 'Άρμα Θέσπιδος ·: νιΧ έπιτελ'ίj ολους
αύτούς τούς στόχους. 'Άλλες ύπηρεσίες ϊσως θιΧ μποροϋσαν
νιΧ άναπτυχθοϋν μέσα εtς τό 'Υπουργείον και νιΧ έπιτελέσουν
τούς σκοπούς καl τήν διάρθρωσιν πού τάσσονται στό άσθενικό
καλλιτεχνικό γραφείο, τό δποίο ε!ναι άνεπαρκές άκόμα και
σέ άριθμό γι.Χ νιΧ μήν άναφερθώ στήν εtδική ποιότητα ύπαλλή
λων. Παρακαλώ κ. 'Υπουργέ, νιΧ ξαναδ'ίjτε αύτό τό ζήτημα.
Π ΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Έξηντλήθη δ κατάλογος τών δμιλητών έπl
τοϋ όίρθμου 2. Γίνεται δεκτόν τό όίρθρον 2;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ : Δεκτόν, δεκτόν.
Π ΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Τό όίρθρον 2 έγένετο δεκτόν. 'Άρθρον 3 .
Ό κ. 'Υπουργός !:χει τόν λόγον.
ΚΩΝΣΤ. ΤΡΥΠΑΝΗΣ ('Υπ. Π ολιτισμοϋ καl 'Επιστημών ) :
Εtς τό όίρθρον 3 θιΧ 'Ι)θελον νιΧ γίν71 μία διασάφησις. Τό περιε
χόμενον δέν βγαίνει καθαριΧ καl θιΧ 'Ι)θελον νά διατυπωθlj ώς
έξ'ίjς ή παρ. 1 .
" 1 . Πiiν κινητόν περιουσιακόν στοιχείον άν'ίjκον εlς τήν
λειτουργήσασαν παρ.Χ τ<j) Έθνικ<j) Θεάτριr κινητήν θεατρικήν
�:ονάδα, μεταβιβάζεται αύτοδικαίως κατά κυριότητα εtς τό
' 'Άρμα Θέσπιδος ", άπό τ'ίjς δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος
διά τ'ίjς 'Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ".
Δέν ε!ναι πiiν στοιχείον, άλλά έκείνα μόνον τά δποία άν'ίjκον
εtς τήν κινητήν μονάδα, δηλαδή τιΧ αύτοκίνητα, δ κινητός ή
λεκτ?ικός φωτισμός κλπ. Νομίζω οτι αύτή ή διατύπωσις
ε1ναι σαφεστέρα και σύμφωνος μέ τήν γνώμην ολων ύμών.
'Επίσης θά 'Ι)θελα, εlς τήν 2ι:ιν παpάγραφον τοϋ όίρθρου 3 καl
εtς τον 6ον στίχον, μετά τήν λέξιν .. μετά "' νά προστεθη ή
λέξις " σύμφωνον ". Δέν θά δύναται κανείς νά πάρη αύτά τά
πράγματα, έάν δέν ε1ναι σύμφωνον τό Διοικητικόν Συμβού
λιον.
ΙΩΑΝ. ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ : 'Εγώ !:χω κάμει αύτή τήν τρο
πολογία.
ΚΩ ΣΤ. ΤΡΥΠΑΝΗΣ ('Υπ. Πολιτισμοϋ ) : Αύτό γίνεται
δεκτόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ό κ. Κουτσοχέρας έ:χει τον λόγον.
ΙΩΑΝ. ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ: 'Ικανοποιεί μερικώς τήν τροπο
λογία μου ή διατύπωση τοϋ κ. 'lπου?γοϋ, νά γίνεται ή πα
ραχώρηση κινητών πραγμάτων σ-τό " 'Άρμα " μόνον κατόπιν
συμφώνου γνώμης τ'ίjς άρμοδίας Κρατικ'ίjς Σκην'ίjς. 'Αλλά
τό " αύτοδικαίως " πρέπει νά διαγραφεί άπό τήν 1 η παράγρα
φο τοϋ όίρθρου 3. ΕΙναι δυνατόν, χωplς νά έκδοθεί μιά ύπουρ
γική άπόφαση, η όίλλη διοικητική πράξη, καl χωρις και νά
ύπάρχει ή γνώμη τ'ίjς Κρατικ'ίjς Σκην'ίjς, νά μεταβιβάζονται
αύτοδικαίως ολα τά περιcυσιακά στοιχεία τ'ίjς Κρατικ'ίjς Σκη
ν'ίjς;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ό κ. 1 . Παπαδόπουλος ι:χει τον λόγον.
ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Μετά τήν διευκρίνησιν τοϋ
κ. 'lπουργοϋ, δέν !:χω νά προσθέσω τίποτε έπι τοϋ όίρθρου 3 .
Π ΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Τό όίρθρον 3 γίνεται δεκτόν, ώς έτροπολογή
θη ύπlι τοϋ κ. 'lπουργοϋ;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕ)'ΤΑΙ: Δεκτόν, δεκτόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Τό όίρθρον 3 έγένετο δεκτόν ώς έτροπολο
γήθη ύπlι τοϋ κ. 'lπουργοϋ. Τό όίρθρον Ι• γίνεται δεκτόν;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ : Δεκτόν, δεκτόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Τό όίρθρον 1,, έγένετο δεκτόν. 'Άρθρον 5.
Ό κ. Παπαγεωργίου έχει τόν λόγον.
Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, εΙναι αύτονόητον,
Ι:Ιτι ή διοίκησις τοϋ συνιστωμένου Νομικοϋ Προσώπου πρέπει
·
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νιΧ εΙναι άντιπροσωπευτική, δηλαδή νά άντιπροσωπεύωνται εtς
αύτήν ολαι αί τάξεις και οι σκηνοθέται και οι ήθοποιοι και
ο! συγγραφείς. ΆλλιΧ δπως ε!ναι διατυπωμένη ή διάταξις τοϋ
όίρθρου 5 περι Διοικήσεως, δέν κατοχυρώνεται αύτή ή άντι
προσωπευτικότης. Νομίζω, δτι θιΧ έπρεπε κάπως νά διαρθρω
θ'ίj κατά τοιοϋτον τρόπον, ώστε νά περιλαμβάνεται μία ύπο
χρέωσις τρόπον τινά τοϋ διορίζοντος τιΧ πρόσωπα αύτά.
'Επίσης, κ. 'Υπουργέ, έκφράζω τήν εύχήν και τήν παράκλη
σιν, οτι μέσα στά 6 πρόσωπα - διότι τό ι:βδομον όρίζεται πλέον
έκ προοιμίου - νά περιλαμβάνωνται και άντιπρόσωποι άπό τήν
Βόρειον 'Ελλάδα η έν πάση περιπτώσει άπό τιΧς παραμεθορίους
περιοχάς, διότι και έκεί ύπάρχουν όίνθρωποι εύρυτέρας μορφώ
σεως μέ καλλιτεχνικότητα και ένδιαφέρον �ιά τό θέατρον καί
νομίζω, δτι πρέπει νά ύπάρξη εtς τήν διοίκησιν ή ψ'ίjφος καί
ή φωνή άντιπροσώπων έκ τών βορείων έπαρχιών.
ΚΩΝΣΤ. ΤΡΥΠΑ.ΝΗΣ ('Υπ. Πολιτισμοϋ καί 'Επιστημών ) :
'Όπως και έγώ δ ϊδιος έξέθεσα προηγουμένως πρέπει εtς τήν
Διοίκησιν νιΧ ύπάρχουν όίνθ?ωποι, οι δποίοι νά γνωρίζουν τήν
έπαρχίαν. Δέν ύπάρχει άμφιβολία δι' αύτό. Δέν ήξεύρω, έάν
θιΧ ε!ναι άπό τήν Βόρειον 'Ελλάδα η έάν θά ε!ναι πότε άπό έδώ
και πότε άπό έκεί. 'Αλλά δέν θέλω νά βάλω εtς τά προσόντα
εtδικ(;')ς πρόσωπα τιΧ δποία άνήκουν εtς τον κλάδον τών ήθο
ποιών η τώv θεατ?ικών συγγραφέων η τών θεατρικών κριτικών
κλπ., διότι ύπάρχουν πολλαl δραστηριότητες τοϋ " 'Άpματος
Θέσπιδος " και θά πρέπει νά ύπάρχη δυνατότης πότε νά έ:χετε
τούς μέν και πότε νά έ:χετε τούς δέ. 'Υπάρχουν χορευταί, μου
σικοί κλπ. καl δέν μπορείτε νά δίδετε ώρισμένες θέσεις μόνον
εlς μερικούς, διότι θιΧ !:χετε τά παράπονα τών όίλλων. Δι' αύτό
θέλω νιΧ τά άφήσω ρευστά τά προσόντα. 'Έχω ύπ' δψιν μου
-τήν ύπόδειξιν αύτήν καl έπιθυμώ τούλάχιστον εtς τήν άρχήν,
οταν ή άποστολή θά εΙναι θεατρική, νά έξυπηρετηθοϋν τά Σω
ματεία τά δποία εϊπατε. 'Αλλά δέν μπορώ νά τό προσθέσω
εtς τό νομοσχέδιον.
Π ΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ό κ. Κουτσοχέρας !:χει τον λόγον.
ΙΩΑΝ. ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ: Μέ τήν τροπολογία μου, προτείνω
νά έκπροσωπείται μέ ι:να μέλος του τό Σωματείο 'Ελλήνων Ί - 1 θοποιών και νά έκπροσωποϋνται έπίσης καl οι ήθοποιοl τοϋ
" 'Άρματος Θέσπιδος " μέ ι:ναν έκπρόσωπόν τους. Σ' αύτό
κατατείνει ή τροπολογία μου.
Π ΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ό κ. Θ. 'Αναγνωστόπουλος !:χει τόν λόγον.
ΘΕΟΔ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ : Κύριε Π ρόεδρε, κατ.Χ τή
συζήτηση τοϋ νομοσχεδίου έπt της άρχ'ίjς, ε!χα ζητήσει άπό
τόν κ. 'Υπουργό νά συμπεριλάβ71 στο Διοικητικό Συμβούλιο
τοϋ νεο'ίδρυομένου Όργανισμοϋ ι:ναν έκπρόσωπο, άν δχι δύο,
της έταιpείας τών 'Ελλήνων Θεατρικών συγγραφέων. Δέν
ύπάρχει άμφιβολία, οτι Θέατρο 'Ελληνικό σημαίνει 'Έλληνες
Θεατρικοι Συγγραφείς. Προκειμένου λοιπόν νά γίνεται σωστή
έπιλογή έργων 'Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, νομίζω οτι
εΙναι έπιβεβλημένη ή συμμετοχή ένός μέλους της έταιpε(ας
στό Διοικητικό Συμβούλιο τοϋ νέου Όργανισμοϋ. Και δχι
μόνο γι' αύτό, άλλά καl γιά πολλούς όίλλους λόγους, πού έσείς
δπωσδήποτε γνωρίζετε κ. 'Υπουργέ. Αύτό όίλλωστε μέ τον
'Οργανισμό τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου τοϋ 1 932 εΙναι άπόλυτα
κατωχυρωμένο άλλά μl: τήν κατοχή καί μl: τά γεγονότα πού
έπηκολούθησαν !:παυσε στήν πράξη νά tσχύ71. ΕΙναι καιρός
νά διορθωθ'ij.
Κύριε 'Υπουργέ, σiiς ε!πα 'Ι)δη, οτι οι έκπρόσωποι της έταιpείας
έπεσκέφθησαν τόν κ. Πρωθυπουργό, δ δποίος τούς ύπεσχέθη
οτι και στο 'Εθνικό Θέατρο καl σέ κάθε τι όίλλο πού Θά !:χ71
σχέση μl: τά γράμματα και μl: τό Θέατρο θά πρέπει νά συμμε
τέχ71 έκπρόσωπος τ'ίjς 'Εταιρείας 'Ελλήνων Θεατρικών συγ
γραφέων. Καl πρέπει δπωσδ·ήποτε νά τό λάβετε ύπ' δψει σας
αύτό.
ΚΩΝΣ'Γ. ΤΡΥΠΑΝΗΣ ('Υπ. Πολιτισμοϋ καl 'Επιστημών ) :
Κύριε συνάδελφε, μέ συγχωρ'ίjτε. "Ημην παρών καl δ κ . Πρω
θυπουργός δl:ν ύπεσχέθη pητώς τίποτε.
ΘΕΟΔ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ : 'Ίσως νά μήν ε!μαι τόσο
καλά πληροφορημένος, κ. ' Υπουργέ. οι λεπτομέρειες δl:'Ι !:χουν
σημασία. 'Όπως κι' άν !:χη τό πρiiγμα, έφ' οσοv δημιουργείται
ι:νας Θεατρικός 'Οργανισμός, νομίζω οτι δχι μόνο δέν θά !:βλα
πτε νά ύπάρχ71 κάποιος έκπρόσωπ:ις αύτης της 'Εταιρείας,
άλλά άντίθετα έπιβάλλεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ό κ. Ι. Παπαδόπουλος !!χει τόν λόγον.

ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, θά 1)θελα νά
έπιμείνω έπι τοϋ αύτοϋ σημείου και νομίζω, δτι lπρεπε νά
τονισθΊj δτι, ή παρουσία μέσα στό Διοικητικό Συμβούλιο άν
θρώπων μέ πεpιγεγραμμένα κατά κάποιον τρόπον προσόντα lστω και έάν ή προέλευσις αύτών τών προσώπων ξεκινii μόνο
άπό τό δτι ύποδεικνύονται άπό ύπεύθυνα δργανα και έκφράζουν
τή συλλογική γνώμη ώρισμένων δμάδων έργαζομένων στόν
καλλιτεχνικό χώρο - θά κατοχυρώση κυρίως έσiiς μιά και
κάθε &.λλη κρίση θά μπορ'ij νά ε!ναι διαβλητή άπ' άφορμή τό
ε!δος τών προσόντων τών κρινομένών.
Δέν ήμπορεί κανεις νά πΊj δη τό πτυχίον 'Ανωτάτης Σχολ'ijς
ε!ναι στοιχείον τό δποίον θά μiiς δδηγήση σέ σωστή έπιλογή
η δη άκόμη θά πρέπει νά lχη κάμει 4 η 5 σκηνοθεσίες. Αύτά
ε!ναι δλα σκοτεινά άπό τήν φύση τους. Σείς, κατοχυρώνεσθε,
κ. 'Υπουργέ, και τό Διοικητικόν Συμβούλιον κατοχυρώνεται
έάν ι:χη άποφάσεις ο! δποίες νά /!χουν κάποιο βάθρον, θά lλε
γα, προσόντων περιγεγραμμένων. Τό Σωματείον τών 'Ελλή
νων 'Ηθοποιών νά στεtλη ί!να έκπρόσωπόν του στό Διοικητικόν
Συμβούλιον τό ίδιο καί ο! συγγραφείς. Κάντε το 9μελές έν
άνάγκη. Θά ύπάρχη κάποιο μάτι, τό δποίον κάθε φορά θά
βεβαιώνη tδίως εtς τίς τάξεις αύτών τών άνθρώπων ο! δποίοι
βρίσκονται πολύ κοντά στά προβλήματα γιά τή δίκαιη κρίση
τοϋ συμβουλίου. 'Εάν δέν ύπάρχουν έκπρόσωποι ε!ναι βέβαιον
δη σείς δ 'ίδιος αίJριο θά ύποστητε κριτικήν, δπωσδήποτε, δποιον
και έάν έπιλέξετε.
Κύριε 'Υπουργέ, κάντε το αύτό τό πρiiγμα καί &ς άνοιξη μιά
άπαρχή, τούλάχιστον, διά τό μέλλον. Σέ παρομοίου είδους
'Οργανισμούς, δπου δέν μποροϋμε νά �χωμε σαφώς διαγρα
φόμενα προσόντα, νά κατοχυρώνεται ή Πολιτεία και δ 'Υπουρ
γός και νά έπιβεβαιώνεται τό όρθόν της άποφάσεως τοϋ Διοι
κητικοϋ Συμβουλίου άπό τήν παρουσία τών νομίμων αύτών
έκπροσώπων. Βάλτε δύο άνθρώπους τέτοιους μέσα γιά νά μπο
ρ'ijτε νά ι:χετε τό κεφάλι σας 1\συχο.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ : Ό κ. Πρωτοπαπiiς �χει τόν λόγον.
ΧΑΡ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δ κ. 'Υπουργός προ
φανώς θέλει νά ι:χη τήν εύχέρειαν νά τοποθετήση πρόσωπα,
τά δποία κατά τήν κρίσιν του θά μπορέσουν νά δδηγήσουν τό
Διοικητικόν Συμβούλιον σέ σωστές άποφάσεις και ένέργειες.
Είμαστε άκριβώς άντ(θετοι άπό αύτήν τήν φιλοσοφ(αν, διότι
έξαντλείται τό δριον τών μελών τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου
σέ πρόσωπα της έκλογ'ijς τοϋ κ. 'Τπουργοϋ. Θεωροϋμεν άπα
ραίτητο - και τό τονίσαμε στήν lδρυση δλων τών 'Οργανισμών
και δλων τών Νομικών Προσώπων τά δποία έδημιουργήσαμε
τήν τελευταίαν περίοδον - δτι στά Διοικητικά. των Συμβούλια
πρέπει νά έκπροσωποϋνται δι' ύποδε(ξεως ούχι τοϋ κ. 'Τπουρ
γοϋ άλλά άμέσως άπό τις ένδιαφερόμενες κατηγορίες και έπαγ
γελματικούς κλάδους τών πολιτών. Σ' αύτό τό " 'Άρμα Θέ
σπιδος " τό δποίον θεσπίζεται δπωσδήποτε πρέπει νά έκπρο
σωποϋνται ο! 'Έλληνες συγγραφείς, ο! 'Έλληνες ήθοποιοι καί
τό προσωπικόν τών ίδιων τών 'Οργανισμών. Δέν ε!ναι αύτό
τόσο μεγάλη καινοτομία. Δέ θά δυσχεράνη τήν δυνατότητα λή
ψεως άποφάσεων. Θά τήν διευκολύνη. Τό &.λλο ε!ναι πολύ είJ
κολον. Θά βάλουμε τούς άνθρώπους τούς δπο(ους έκλέγουμε.
Ε!ναι ύποχρεωμένοι σέ μiiς, διότι τούς έκλέξαμε, μποροϋμε
κατά κάποιον τρόπον νά τούς έλέγξουμε και θά πρέπει νά
συμφωνοϋν μεταξύ τους. Τό έάν θά συμφωνοϋν μεταξύ τους
αύτό δέν ε!ναι πάντοτε σίγουρο. "Ο.μως στερούμεθα άπό τήν
&.μεσο γνώση εtδικών κατηγοριών πολιτών πού ένδιαφέρονται
άκριβώς γιά τόν 'Οργανισμό τόν δποίο !δρύουμε, πού �χουνε
γνώσεις, �χουνε σκέψεις και πού �χουν &μεσα συμφέροντα.
Ε!ναι καλύτερα νά τούς άκούωμεν μέσα εtς τό Διοικητικό
Συμβούλιο παρά παραπονουμένους διαρκώς στούς βουλευτάς
η εtς τό 'Υπουργείον η δπουδήποτε άλλοϋ. Δέν ξέρω έάν δ
κ. 'Υπουργός θά. άναθεωρήση τις σκέψεις του, διότι άξ(ζει
τόν κόπον νά σκεφθ'ij αύτά τά. δποία έλέχθησαν.
Π ΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Κύριοι συνάδελφοι, μή ύπά?χοντος έτέρου
δμιλητοϋ έπι τοϋ &ρθρου 5, έρωτiiται το Τμ'ijμα. Γίνεται δεκτόν
τό &.ρθρον 5 ;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΤΛΕΤΤΑΙ: Δεκτόν, δεκτόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Τό &ρθρον 5 έγένετο δεκτόν. 'Άρθρον 6 .
Ό κ. Κουτσοχέρας lχει τον λόγον.
ΙΩΑΝ. ΚΟΤΤΣΟΧΕΡΑΣ : Κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα μέ τήν
παράγραφο 2 τοϋ &ρθρου 6 τό Διοικητικό Συμβούλιο έκπονεί
-:ό δραματολόγιο και τό πρόγραμμα τών πολιτιστικών έκδηλώ-

σεων τοϋ Νομικοϋ Προσώπου " 'Άρμα Θέσπιδος ". Μέ τήν
τροπολογία μου ζητώ νά διαγραφ'ij αύτή ή φράση. Νομίζω,
δτι αύτό τό /!ργο άνήκει στήν Καλλιτεχνική 'Επιτροπή η
τουλάχιστο στό καλλιτεχνικό Τμ'ijμα. Αύτή ε!ναι ή τροπολο
γία μου καί νομίζω δτι πρέπει νά γίνη άποδεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Ό κ. 1. Παπαδόπουλος ί!χει τόν λόγον.
ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ: Κύριε 'Υπουργέ, το !!χω έπα
ναλάβει καί προηγουμένως και ε!ναι περιττόν νά έπιμε(νω.
Σiiς ύπενθυμίζω άπλώς αύτό, πού δλοι είπαμε καί εtς τήiι κατ'
άρχήν συζήτησιν τοϋ νομοσχεδίου. Δέν ε!ναι δυνατόν τό Διοι
κητικόν Συμβούλιον νά έκπον'ij τό δραματολόγιον. Δέν ξέρω
ποια θά ε!ναι ή σύνθεσή του και πώς τό φαντάζεσθε έσείς. 'Ένα
Διοικητικό Συμβούλιο τό δποίο θά διοικ'ij σωστά καί θά κάνη
παράλληλα καί σωστό δραματολόγιο.
'Απ' δτι ξέρουμε, ε!ναι πολύ λεπτή ή έκπόνηση δραματολογίου.
Κάνετε μία 'Επιτροπή και άναθέστε σέ κάποιους &λλους νιΧ
κάνουν τό δραματολόγιο. Ε!ναι μιά ύπόθεση πού δέν μπορεί
νά άνατιθεται εtς τό Διοικητικό Συμβούλιο. Ε!ναι μία καινο
τομία ή δπο(α δέν εύσταθεί. Bp'ijτε, &ν ε!ναι δυνατόν, ί!να &λλο
δργανο, διότι θ' άναγκασθ'ijτε νά τό κάνετε μετά ι:να χρόνο,
μέ τίς διατάξεις πού t:χετε βάλει περι άναδιαρθρώσεων. Βά
λετε τήν συγκρότηση μιiiς τριμελοϋς έπιτροπ'ijς, άπό πρόσωπα
ι!χοντα τά προσόντα νά κάνουν δραματολόγιο, π.χ. άπό γνω
στούς σκηνοθέτες, θιασάρχες, η άνθρώπους πού ι:χουν πολλά
χρόνια μέσα στό Θέατρο. Τό Διοικητικό Συμβούλιο άποτελεί
ται άπό άσχέτους άνθρώπους. 'Οπότε έάν ένδεχομένως ύπάρ
χη ί!νας, πού έλάχιστα ισως θά γνωρίζη, αύτός θά καθορ(ζη,
σάν δ μονόφθαλμος τά πάντα και κανείς δεν μπορεί νά ε!ναι
βέβαιος περί της όρθότητος της άπόψεως τοϋ ένός καί μάλιστα
ένδεχομένως μονόφθαλμου.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Γίνεται δεκτόν τό &ρθρον 6 ;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΤΛΕΤΤΑΙ : Δεκτόν, δεκτόν.
Π ΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Τό &pθρον 6 έγένετο δεχτόν. 'Άρθρον 7 .
Δεκτόν;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΤΛΕΤΤΑΙ : Δεκτόν, δεκτόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Τό &ρθρον 7 έγένετο δεκτόν. 'Άρθρον 8 .
Δεκτόν;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΤΛΕΤΤΑΙ : Δεκτόν, δεκτόν.
Π ΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Το &ρθρον 8 έγένετο δεκτόν. 'Άρθρον 9.
Δεκτόν;
ΠΡΟΕΔΡΕlΏΝ: Τό &pθρον 9 έγένετο δεκτόν. 'Άρθρον 1 0.
Ό κ. Κουτσοχέρας lχει τόν λόγον.
ΙΩΑΝ. ΚΟΤΤΣΟΧΕΡΑΣ: Κύριε Π ρόεδρε, με τήν τροπο
λογίαν τήν δποίαν ι:χω καταθέσει, ζητώ νά άνατεθ'ij ή έχπό
νηση τοϋ δραματολογίου και τοϋ προγράμματος τών πολιτι
στικών έκδηλώσεων σέ μία πενταμελ'ij Καλλιτεχνική έπιτροπή,
άπαρτιζομένη άπό άνεγνωρισμένα πρόσωπα τοϋ Θεάτρου και
της Τέχνης, η καί άπό ί!να μέλος της νά προέρχεται άπό ήθο
ποιούς τοϋ 'Άρματος Θέσπιδος και ί!να μέλος άπό το Σωί.ιατείο
'Ελλήνων 'Ηθοποιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ό κ. Ί. Παπαδόπουλος lχει τον λόγον.
ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θά '\)θελα νά
ύπενθυμίσω και πάλι δτι δέν νομίζω δτι μέ τήν διάρθρωση πού
lχει τό γραφείον κοcλλιτεχνικοϋ προγραμματισμοϋ, ε!ναι δυνα
τόν νά βγάλη πέρα δλον αύτόν τον δγκο ύποχρεώσεων και άρ
μο8ιοτήτων πού δίνει τό &ρθρο 2 στο 'Άρμα Θέσπιδος. �Η
τοϋτο θά κάνουμε κ. 'Υπουργέ, η τό &λλο. Αύτό τό, πενιχρό
άπό άπόψεως άριθμοϋ, Γραφείον Καλλιτεχνικοϋ Προγραμμα
τισμοϋ, πώς ε!ναι δυνατόν νά βγάλη πέρα δλο αύτό τό φορτίο,
τό δποίο τόσο φιλόδοξα lχει ρίξει στ!ς πλάτες του τό &ρθρο
2 τοϋ νομοσχεδίου; Νομίζω, δτι η θά πρέπει νά τό ένισχύσετε,
η νά έλοcττώσετε τίς ύποχρεώσεις τοϋ " 'Άρματος Θέσπιδος " .
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Ό χ . Γ . Β . Μαγκάκης lχει τόν λόγον.
Γ. Β. ΜΑΓΚΑΚΗΣ: Κύριε 'Υπουργέ, θά '\)θελα νιΧ σiiς έρω
τήσω - έπειδ-ΙJ δέν γίνεται &λλως - μήπως θά θέλοcτε νά τό
διατυπώσωμεν " ε[ς τό δποίον άνήκουν ή μελέτη, δ προγραμμα
τισμός, ή όργάνωσις και ή έπίβλεψις τών πάσης φύσεως θεμά
των κλπ.; ". Νά τοϋ δώσωμεν �τσι κάποιο ούσιαστικό περιε
χόμενο.
ΚΩΝΣΤ. 'ΓΡΤΠΑΝΗΣ ('Τπ. Πολιτισμοϋ κοc! 'Επιστημών) :
Συμφωνώ. Αύτός &λλωστε ε!ναι κοcί δ σκοπός τοϋ γραφείου.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Γίνεται δεκτόν τό ό!ρθρον 10, ώς έτροπολο

γήθη ύπό τοϋ κ. Ύπουργοϋ;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑι : Δεκτόν, δεκτόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Τό ό!ρθρον 1 0 έγένετο δεκτόν, ώς έτροπο
λογήθη ύπό τοϋ κ. Ύπουργοϋ. 'Άρθρον 1 1 . Ό κ. Κουτσοχέ
ρας lχει τον λόγον.
ΙΩΑΝ. ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ: Κύριε Πρόεδε, προτείνω τήν τρο
πολογίαν, τή ν δπο(αν �χω καταθέσει. Τό προσωπικόν τοϋ
'Άρματος Θέσπιδος νά άπαρτ(ζεται κατά 2/3 άπό τό καλλι
τεχνικό προσωπικό και τούς καλλιτεχνικούς συνεργάτες και
μόνον κατά τό 1 /3 άπό τό προσωπικό ίlλων τών ό!λλων κατη
γοριών. Προτείνω έπίσης τό καλλιτεχνικό προσωπικό vά δια
κρίνεται σέ 8ύο βαθμίδες. Στούς πρωταγωνιστές και στούς
δ�υτεροπρωταγωνιστές. Ε!ναι !!να α(τημα πού ύποβάλλεται
καl άπό τό Σωματείο τώv 'Ελλήνων 'Ηθοποιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ό κ. Ι. Παπαδόπουλος lχει τόv λόγον.
ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ : Κύριε 'Υπουργέ, μιλοϋμε γιά
μία σειρά άπό 'Ηθοποιούς, ol δποίοι ε!vαι δύο θέσεις πρωτα
γωνιστών Α' βαθμίδος, 4 θέσεις πρωταγωνιστών Β' βαθμίδος,
4 θέσεις πρωταγωνιστών Γ' βαθμίδος καl μετά 'Ηθοποιών Α'
βαθμίδος, Β' βαθμίδος, Γ' βαθμίδος και Δ' βαθμίδος. Ποίοι
ε!ναι αύτοι ο! δποίοι θά έπιλέξουν και θά καθορίσουν τις βαθ
μίδες; Αύτό το πρiiγμα έάν δέν κάνω λάθος δέν ε!ναι άρκετά
ξεκαθαρισμένο. οι βαθμίδες τών 'Ηθοποιών δέν ε!ναι σάν τις
τάξεις τών Γυμνασίων η τούς χρόνους τών Πανεπιστημιακών
σπουδών. Ποιά Έπιτpοπή, ποιο Ι:Ιργανο θά έπιλέγη και θά κα
θορίζη τις βαθμίδες, στις δποίες δ Πρωταγωνιστής η δ Ήθο
ποιος θά βρίσκεται; 'Εάν lχετε τήν καλωσύνη νά lχωμεν μίαν
άπάντησιν έπl τοϋ θέματος.
ΚΩΝΣΤ. TPffiANHΣ ('Υπ. Πολιτισμοϋ και 'Επιστημών ) :
Το Διοικητικον Συμβούλιον θά κάνη αύτό, ί\πως κατά άνάλο
γον τρόπον γίνεται καl εtς τό Έθvικον Θέατρον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Δεκτόν τό ό!ρθρον 1 1 ;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ : Δεκτόν, δεκτόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Το ό!ρθρον 1 1 έγένετο δεκτόν. ·Άρθρον 1 :1 .
Δεκτόν;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ : Δεκτόν, δεκτόν.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Το ό!ρθρον 1 2 έγένετο δεκτόν. 'Άρθρον 1 3 .
Δεκτόν;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ : Δεκτόν, δεκτόν.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Τό ό!ρθρον 1 3 έγένετο δεκτόν. ''Αρθρον 1 1. .
Δεκτόν;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ : Δεκτόν, δεκτόν.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Το ό!ρθρον 14 έγένετο δεκτόν. 'Άρθρον 1 5 .
Δεκτόν ;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ : Δεκτόν, δεκτόν.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Τό ό!ρθρον 15 έγένετο δεκτόν. "'Αρθρον 1 6.
Δεκτόν;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ : Δεκτόν, δεκτόν.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Το ό!ρθρον 1 6 έγένετο δεκτόν. ·Άρθρον 1 ? .
Ό κ. Κάππος lχει τον λόγον.
ΚΩΝΣΤ. ΚΑΠΠΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, ol έργαζόμενοι εtτε
μόνιμοι ε(τε �κτακτοι στlς Κρατικές Σκηνές δουλεύουν κάτω
άπο ώρισμένους ί\ρους πού περιλαμβάνονται καl σέ συμβόλαια
κλπ. ' Ι8ιαίτερα περιλαμβάνεται δ δρος δτι θά άσχολοϋνται έκεί
πού ε!ναι ή �8ρα τοϋ θεάτρου. Μέ το ό!ρθρο αύτό δί8εται ή
δυνατότητα μέ άπόφαση τοϋ Ύπουργοϋ καl πρόταση τοϋ l8ρυό
μενου Όργανισμοϋ καl τοϋ άντίστοιχου Θεάτρου νά γίνεται άπό
σπαση. Αύτο 8έν ε!ναι δυνατον νά γίνη. Ε!ναι μέ βάση τlς γε
νικές άρχές καταγγελίας της σύμβασης έργασίας καl μπορεί
αύτή ή διάταξη νά βοηθά.η ώστε νά άπομακρύνωvται αύτοι
πού δέν ε!ναι έπιθυμητοl σ' αύτές τlς Κρατικές Σκηνές. Βέβαια
ύπάρχει 8ιάθεση άπό μέρους τών καλλιτεχνών νά βοηθήσουν
τήν πο:λιτιστικη άνάπτυξη καl !.8ιαίτερα της έπαρχίας, άλλά
αύτο 8έν μπορεί νά γίvη μέ άναγκαστικά μέτρα και μέ μία
8ιάταξη χωρlς τήν 8ική τους γνώμη. 'Επομένως πρέπει νά
κατοχυρωθη, δτι θά γίνεται αύτή ή μετάταξη έφ' δσον τό άπο
δέχονται ol tδιοι ol έργαζόμενοι.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ό κ. 1 . Παπαδόπουλος �χει τον λόγον.
ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ : Κύριε Πρόε8ρε, έπι τοϋ tδίου ση
μείου θά -\\θελα νά έπιμείνω καl έγώ, καl τοϋτο, 8ιότι ήκούσθησαν
έδώ καl πολλές μεγαλόστομες λέξεις π.χ. πώς ε!ναι 8υνατον νιi
ύπάρχουν ήθοποιοι, ol δποίοι κάθονται στήν 'Αθήνα και 8έν
βγαίνουν lξω στήν ϋπαθρο ή δπο(α διψii. Αύτά ε!ναι πολύ ώραία
λόγια γιά έντυπώσεις. Γεγονος ε!ναι πάντως δτι δ ήθοποιος
δπως καl οlοσ8ήποτε έργαζόμενος έπιλέγει τήν θέσιν του, 8ιο
ρ ίζεται σ' αύτήν 8ιά νά έπιτελέση /!να lργον 8ιά το δποίον καl
lλαβε τήν θέσιν. Δέν μποροϋμε νά έρχόμαστε έκ τών ύστέρων
καl νά τοϋ ποϋμε διορίσθηκες μέν στο Έθνικο Θέατρο η στό
Κρατικό Θέατρο Βορείου Έλλά8ος, άλλά τώρα θά βρίσκεσαι
σέ δποια8ήποτε γαλέρα καl θά τραβiiς κουπί. Νομίζω, οτι αύτο
το πρiiγμα ε!ναι άπαράδεκτο άπο πλευρiiς δικαιωμάτων πού
lχει δ έργαζόμενος. Νομίζω, έάν δ κ. Ύπουργος θέλει νά ε!ναι
συνεπΥJς μέ τά δσα προηγουμένως μiiς ε!πε νά βάλη μία 8ιά
ταξη ή δποία νά λέγη δτι ή �κτακτη άπασχόληση τώv ήθοποιών
τών Κρατικών μας Θεάτρων στο 'Άρμα Θέσπι8ος θά γίνεται
μόνο �ν καl έφ' δσοv καl ο! t8ιοι το έπιθυμοϋν. Βεβαίως έγώ
σάv γιατρος δέv ήμπορώ vά κάμω τήν άκριβ'ij νομική 8ιατύπωση ,
πιστεύω πώς δ κ. Μαγκάκης, θά μiiς δώση μία �γκυρη 8ια
τύπωση πάνω σ' αύτό. Παρακαλώ τον κ. Μαγκάκη vά 8ιατυ
πώση αύτή τήv ό!ποψη.
Γ. Β. ΜΑΓΚΑΚΗΣ : Γιά vά μή μεταβληθοϋv δλοι αύτοl σε
περιπλαvωμένους ' Ιουδαίους, �καvα μίαν διατύπωσιν, ή δποία
νομίζω ί\τι καλύπτει τό θέμα. 'Αφίνω τήν 8ιάταξιν οπως τήν
lχετε. " Διά πράξεων τοϋ Ύπουρyοϋ Πολιτισμοϋ και 'Επιστη
μών έπιτρέπεται ή lκτακτος άπασχόλησις ύπο τοϋ Νομικοu
Προσώπου " 'Άρμα Θέσπιδος " τοϋ πάσης φύσεως ύπηρετοϋν
τος παρά τιϊ> Έθνικιϊ> Θεάτρ�, Κρατικιϊ> Θεάτρ� Βορείου 'Ελ
λάδος και Έθνικ7j Λυρικ1j Σκην1j, προσωπικοϋ κατόπιν συμφώ
νου προτάσεως τών δύο 'Οργανισμών " καl προσθέτω τήν φρά
σιν " καl έκουσίως τών άπασχοληθησομένων " νομίζω δτι κα
λύπτει τό δλον θέμα καl �ν αύτοι άvτιτείνουv, 8έν θά γίν71
άπασχόλησίς των.
ΚΩΝΣΤ. ΤΡΥΠΑΝΗΣ ('Υπ. Πολιτισμοϋ και 'Επιστημών ) :
Ε!μαι σύμφωνος, κ . Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ό κ. Οtκονομόπουλος lχει τον λόγον.
ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ : 'Ακριβώς έπ' αύτοϋ τοϋ
θέματος θέλω νά δμιλήσω κ. Πρόεδρε, διότι αύτο το θεωρώ
καταπληκτικόν, δτι ol φίρμες τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου, τοϋ Κρα
τικοϋ Θεάτρου Βορείου 'Ελλάδος το θεωροϋv μειωτικον νιi
πiiνε στήν έπαρχία.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω vά πληροφορηθώ τά έξ'ijς : 'Ότι ήμείς οί
έπαρχιώτες εtμαστε μειομένης πvευματικ'ijς άντιλήψεως έν
σχέσει προς έκείvους πού μένουν στήv 'Αθήνα; Κατά τι δια
φέρουν εtς κρίσεις καl άvτιλήψεις ο! κάτοικοι λ.χ. 'Αθηνών μέ
τούς τοιούτους τώv 'Επαρχιών ; Πολύ ύποτιμώνται ol κάτοικοι
τών 'Επαρχιών. Δέv πιστεύω ί\τι δλοι ol κάτοικοι 'Αθηνών ε!ναι
ύψηλοϋ πvευματικοϋ έπιπέδου. 'Υβρίζονται ol κάτοικοι τών
'Επαρχιών. 'Εγώ τούλάχιστον ώς έπαρχιώτης Βουλευτής αύτο
το θεωρώ ϋβριν. Μή λησμονοϋμε, κύριοι, οτι έκείνοι ο! δποίοι
έκυβέρνησαν και κυβερνοϋν σήμερον τήν Έλλά8α άπο άπε
λευθερώσεώς της καl μετέπειτα κατά τό πλείστον 1)ταν και
ε!ναι άπό χωριά, 1)ταν άπό έπαρχία. Νομίζω ί\τι αύτο 8έν πρέ
πει νά το 8εχθητε, κ. 'Υπουργέ, 8ηλαδή vά πηγαίνουν ol φίρ
μες εtς τήv έπαρχίαν οταv τό θελήσουν. Πρέπει νά ύποχρεοϋν
ται. Πρέπει νά ύποχρεωθοϋν καl αύτοι ol κύριοι vά έμφανισθοϋν
καl στήv 'Επαρχία, διότι δέν νομίζω οτι ύπάρχουν Μο κατηγο
ρίες άνθρώπωv, έκείvοι πού μένουν στήν Πρωτεύουσα καl έκεί
νοι πού μένουν στήν έπαρχία.
ΚΩΝΣΤ. ΤΡΥΠΑΝΗΣ ('Υπ. Πολιτισμοϋ καl 'Επιστημών ) :
Κύριε συνά8ελφε, 8/:ν ύπάρχει ούδεμία έπιθυμία έκ μέρους ού
δενός νά ύποτιμήση τήν σημαίαν της 'Ελληνικ'ijς έπαρχίας ή
δποία ε!ναι 'Ελλάς. 'Αλλά 8/:ν μποροϋμε νά έπιστρατεύσωμε
τούς ·ήθοποιούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ό κ. Πρωτοπαπiiς �χει τον λόγον.
ΧΑΡ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ : Κύριε Πρόεδρε νομίζω οτι όρθώς
άπεδέχθη δ κ. 'Υπουργός τήν τροπολογία. Καl τήν άπεδέχθη
όρθώς, Ι:Ιχι διότι δέχεται 8ιακρlσεις άνάμεσα στούς άνθρώπους
πού ζοϋν στlς πόλεις καl στήν ύπαιθρο. 'Άλλωστε πιστεύουν
ol πάντες εtς αύτήν τήν αtθουσαν στήν άνάγκη ένισχύσεως της
έπαρχίας καl ύπάρχει πραγματικά �νας πόνος γιά τήν έπαρχία

γιά δλους μας. Τό θέμα ε!ναι, έάν κάποιος δ δποίος �χει ύπο
γράψει μία σύμβαση έργασίας νά έργάζεται στο Πήλιο, τό
vά μη μπορεί τό Κράτος νά τοu π'ij νά πάη νά έργασήj στο
Ταίναρο. 'Ορθώς συνεπώς άπε8έχθη δ κ. 'Υπουργός την τρο
πολογία.
ΚΩΝΣΤ. ΤΡΤΠΑΝΗΣ ('Τπ. Πολιτισμοu και 'Επιστημών ) :
Νομίζω δτι πολλοι θά θελήσουν νά λάβουν μέρος.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:

Ό κ. Γ.Β. Μαγκάκης Ιtχει τόν λόγον.

Γ.Β. ΜΑΓΚΑ.ΚΗΣ: Κύριε Πρόε8ρε, δλα δσα έλέχθησαν, 8έν
άφοροuν μείωσιν ήjς 'Επαρχίας. Την 'Επαρχία την τιμοuμε
δλοι, καl ε!8ικώτερα έγώ, δ δποίος ε!μαι έπαρχιώτης. Τό θέμα
δμως 8έν ε!ναι έκεί. Ε!ναι 8υνατόν &ν Ιtνας 8έν θέλη νά τον
στείλωμε στην 'Επαρχία; Και &ν άκόμα πυuμε δτι τούς έπι
στρατεύουμε, ε!ναι 8υνατόv ε!ς Ιtνα τομέα πού άφορα πνευμα
τικη έργασία νά άπο8ώση κανεις 8ιά ήjς βίας; 'Υπάρχει Ιtνα
νομικό έπιχείρημα, τό δταν Ιtνας κάνη μία σύμβαση, Ιtχει ύπ'
Ι>ψιν του ώρισμένους δρους ήjς συμβάσεως οι δποίοι 8έν 8ύ
νανται ν' άλλαγοuν μονομερώς, άλλά 8έν τό λαμβάνω αύτην την
στιγμΎjν ύπ' Ι>ψιν μου, έκείνο πού παίζει γιά μένα ρόλον ε!ναι τό
δτι 8έν μποροuμε 8ιά ήjς βίας νά ρυθμίζομε την πνευματικη
έργασία οιου8ήποτε προσώπου γιατι τίποτε τό καλό 8έν μπο
ρεί νά προέλθη άπό αύτη τη βία δπως &λλωστε και άπό κάθε
βία.
ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟΣ : 'Ένας ήθοποιός δταν παί
ζει στην 'Αθήνα, �χει μεγαλύτερη ορεξη άπό δταν παίζει στην
'Επαρχία;
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ : Γίνεται 8εκτόν τό &ρθρον
λογήθη ύπό τοu κ. 'Τπουργοu ;

17, ώς έτροπο

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΤΛΕΤΤΑΙ: Δεκτόν, 8εκτόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ : Τό &ρθρον 1 7 έγένετο 8εκτόν ώς έτροπολο
γήθη ύπό τοu κ. 'Τπουργοu. 'Άρθρον 1 8. Δεκτόν;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΤΛΕΤΤΑΙ: Δεκτόν, 8εκτόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Τό &ρθρον
Δεκτόν ;

1 8 έγένετο 8εκτόν. 'Άρθρον 1 9.

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΤΛΕΤΤΑΙ: Δεκτόν, 8εκτόν.

προς την Σκάλα τοu Μιλάνου. Σήμερα δμως εύρίσκεται ε!ς
τοιαύτην κατάστασιν, ι'Jστε προκαλεί θλίψιν ε!ς δποιον τό
βλέπει. Εις τό παρελθόν ε!χαν δοθ-ϊj ώρισμέναι πιστώσεις
άλλά δέν ι!φθασαν 8ιά την συντήρησίν του. Σείς, κ. 'Υπουργέ,
πού δημιουργείτε τό " 'Άρμα Θέσπι8ος ", διά νά περιοδεύη
εις την 'Ελλάδα, νομίζω δτι Ιtχετε ύποχρέωσιν νά ένισχύσετε
τά Θέατρα τά δποία ύπάρχουν και δέν λειτουργοϋν. Θά '\)θε
λα, κ. 'Υπουργέ, νά έπικαλεσθώ !8ιαιτέρως την προσοχήν σας,
και νά έκ8ηλώσετε τό ένδιαφέρον σας διά τό Θέατρον ήjς
Σύρου. Παρακαλώ έπι τοu θέματος αύτοu νά �χω μίαν άπάν
τησιν.
Διά νά ύπάρξη, κ. 'Υπουργέ, άποκέντρωσις θά πρέπει νά
προσέξωμε γενικώς τά Δημοτικά Θέατρα ήjς 'Επαρχίας.
'Όταν πρό ήμερών συνεζητείτο, τό νομοσχέ8ιον περl 'Εφό
ρων άρχαιοτήτων εtπατε, δτι θά προσέξωμε τό θέμα ήjς άπο
κεντρώσεως, πρiiγμα τό δποίον άποτελεί Συνταγματικήν έπι
ταγήν. Εtπατε συγκεκριμένως, κ. 'Υπουργέ, δτι δταν λυθη
τό θέμα ήjς έπικοινωνίας θά μεταφέρωμε την Ιt8ραν τοu 'Ε
φόρου έναλίων άρχαιοτήτων εις !!να νησί. Θά παρεκάλουν' κ.
'Υπουργέ, και πάλι νά έπι8είξετε !8ιαίτερον ένδιαφέρον διά
τό θέατρον ήjς Σύρου.
'Εάν, κ. Πρόε8ρε, έπιδίωξίς μας ε!ναι ή άποκέντρωσις, 8ιά
νά γίνη αύτό, θά πρέπει πρώτα νά γίνη πνευματικη άποκέ\ί
τρωσις. ""Ας άκολουθήσωμε τό παρά8ειγμα ήjς 'Αγροτικής
Τραπέζης. ""Ας άκολουθήσωμε την Εύρωπαϊκην τακτική, διό
τι έν Ι>ψει ήjς έντάξεώς μας ε!ς την ΕΟΚ όφείλομε νά προσέ
ξωμε !8ιαιτέρως τά συμβαίνοντα ε!ς την Εύρώπην.
:ι<;ύριε 'Τπουρ-r:έ, έπι τοu θέματος τό δποίον !!θεσα, παρακαλώ
,
να �ω μίαν απαντησιν.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ : Ό κ. Άνερούσης /tχει τον λόγον.
ΕΤΑΓΓ. ΑΝΕΡΟΤΣΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, 8έν θά έπαναλάβω
τά δσα όρθά έθίγησαν και χαίρω ιδιαιτέρως, 8ιότι δ κ. συνά8ελφος έκ Κυκλά8ων, ι!θεσε και ι!θιξεν έπ' εύκαιpί� τοu συ
ζητουμένου νομοσχε8ίου Ιtνα ζωτικόν θέμα, τό δποίον άπησχό
λησε κατ' έπανάληψιν τό 'Υπουργείον Πολιτισμοu και 'Επι
στημών, διότι τό Δημοτικόν Θέατρον Σύρου " 'Απόλλων " ,
Ι>περ άποτελοuσε πανομοιότuπον ήjς Σκάλας τοu Μιλάνου
και δμοιον μέ το ήjς Κερκύρας, εύρίσκεται ε!ς άθλίαν κατάστα-

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Τό &ρθρον 1 9 έγένετο 8εκτόν. 'Άρθρον 20.
Ό κ. Κουτσοχέρας !!χει τον λόγον.
ΙΩΑΝ. ΚΟΤΤΣΟΧΕΡΑΣ : Κύριε Πρόε8ρε, έπι τοu συζητου
μένου &ρθρου /tχω την έξ-ϊjς τροπολογία " έγγράφονται έπίσης
στον προUπολογισμό πιστώσεις γιά την έπιχορήγηση ι8ιωτι
κών θιάσων και Δημοτικών θεάτρων, πού στά 8ύο τελευταία
χρόνια έσημείωσαν θεατρικη και έκπολιτιστικη προσφορά " .
Βεβαίως ή τροπολογία αύτη 8έν θ ά ε!ναι 8υνατόν ν ά γίνη 8εκτη
στό παρόν νομοσχέ8ιο, άλλά έκφράζω εύχη νά την μελετήση
δ κ. 'Υπουργός, γιά νά την εισηγηθ-ϊj στην πρώτη εύκαιpία.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ :

Ό κ. Τσουκαντiiς Ιtχει τον λόγον.

ΑΘΑΝ. ΤΣΟΤΚΑΝΤΑΣ : Κύριε Πρόε8ρε, ή παράγραφος
4 ε!ναι 8υνατόν νά προκαλέση παρερμηνείας. Λέγει " 8ιαφό
ρους 8απάνας μη 8υναμένας νά τροποποιηθοuν ". 'Εγώ θά
έπρότεινα νά τεθ-ϊj άπλώς " έτέρας 8ιαφόρους 8απάνας " .
ΚΩΝΣΤ. ΤΡΤΠΑΝΗΣ ('Τπ. Πολιτισμοu και 'Επιστημών ) :
Αύτό γίνεται δεκτόν. Ε!χα ύπ' δψει μου νά ε!σηγηθώ την
σχετικην διόρθωσιν.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ:

Ό κ. Ν. Άλαβάνος �χει τον λόγον.

ΝΙΚ. ΑΛΑΒΑΝΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ μέ την τρο
πολογίαν τοu κ. Κουτσοχέρα. Θά πρέπει νά 8ώσωμε προσοχη
εις τά Δημοτικά Θέατρα. Ε!ναι γνωστόν, δτι οι Δ-ϊjμοι κατα
βάλλουν προσπαθείας νά ι8ρύσουν και νά συντηρήσουν Δημο
τικά Θέατρα.
Θά '\]θελα έπ' εύκαιpία νά έπιστήσω την προσοχην τοu κ .
'Τπουργοu 8ιά- τ ό Δημοτικόν Θέατρον Σύρου. Ή Σuρος κατά
τό παρελθόν εύρίσκετο εις τοιαύτην άκμήν, ύπερβαίνουσαν
και αύτόν τον Πειpαια. Διά νά άντιληφθητε εις ποίαν άνά
πτuξιν εύρίσκετο θά σας .άναφέρω δτι εις Ιtναν παλαιόν φά
κελλον δ δποίος εύρίσκεται εις τά άρχεία ήjς Σύρου άναγρά
φεται ώς διεύθυνσις τό έξ-ϊj ς : " Κύριον . . . . τά8ε Έλλά8α
Σύρου " . 'Αντιλαμβάνεσθε έξ αύτοu δτι ή Σuρος ώς Ιtννοια
έθεωρείτο εύρυτέρα ήjς Έλλά8ος. Ό Συριανός Λαός, κ.
Πρόε8ρε, έ8ημιούργησε !!να Θέατρον τό δποίον ε!ναι δμοιον

Χαρ. Πρωτοπαπάς: Μέ τον lμπεριαλισμόν πού διακρlνει τίς
Ύπηρεσlες το
Αρμα " σύντομα θά καλύψει τά πάντα . . .
" •

σιν, ώς έργοτάξιον, στερουμένης της Σύρου ητις 11χει μεγ(στην
καλλιτεχνικΎjν παρά/Ιοσιν και ιστορίαν. Δ/;11 ε!ναι το\i παρόντος
νά θιΥij τό θέμα αύτό εις �κτασιν και λεπτομερείας, τάς δ
πο(ας γνωρ(ζει τό 'Τπουργείο11. Θέλω, κ. 'Υπουργέ, 11ά πι
στεύω 8τι θά άντιμετωπ(σετε μ/; ιΙΙιαίτερον έν/Ιιαφέρον τό
θέμα αύτό τοίi Θεάτρου " 'Απόλλων ", έφ' 8σον τό ζήτημα
άνεκινήθη, /Ιιότι 8λα τά νησιά τών Κυκλάllων, ώς ε!ναι γνω
στόν, �χουν άρχαία θέατρα, τά δποία θά πρέπει νά τύχου11 της
προσοχης τοίi 'Υπουργείου σας, εις τρόπον ώστε νά ε!ναι
ΙΙ�νατόν τό :Ά ρμα Θέσπι/Ιος ν� τά ά ιο�οιήση και νά λειτουρ
. παρέχοντας ουτω τας υπηρεσ(ας του εις τον
γηση εις αυτα,
νησιωτικόν, άκριτικόν Έπαρχιακόν Λαόν, ώστε νά φθάση
η άκριβέστερον νά έπανέλθη και έκεί δ Πολιτισμός, ώστε νά
άνακοπη ή προσπάθεια έκπατρισμοίi.

�

ΚΩΝΣΤ. ΤΡΤΠΑΝΗΣ: ('Τπ. Πολιτισμοu και 'Επιστημών ) :
Κύριοι συνάllελφοι, 7)/Ιη τό 'Υπουργείον Πολιτισμοίi μέ τάς
περιορισμένας πιστώσεις του, /)ιαθέτει ώρισμένα ποσά /Ιιά
την συντήρησιν και έπισκευ1j11 τών έν λόγ({> θεάτρων. 'Όσον
άφορά ειΙΙικώτερον τό θέατρον της Σύρου, τό δποίον γνωρίζω
έκ προσωπικης πείρας σιiς βεβαιώ, 8τι θά τύχη της /Ιεούσης
προσοχης.
Θά σιiς άναφέρω μάλιστα καί τό έξης /)ιασκε/Ιαστικόν περι
στατικόν της /)ραστηριότητος το\i Θεάτρου Σύρου.
Εις μίαν κριτικΎjν θεατρικΎjν Συριανης έφημερί/Ιος το\i παρελ
θόντος αιώνος, έδιάβασα την μεγάλην έπιτuχίαν την δποίαν
ε!χε τό �ργον " 'Αρκάδι " , 8ταν έπαίχθη εις Σuρον και 8που
κατά την /Ιιάρκειαν της παραστάσεως έ!νας θεατης έσηκώθηκε
και έπυροβόλησε τον ήθοποιόν πού Ι!παιζε τον Τοuρκον Άγιi,
εύτυχώς άνεπιτuχώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Ό κ. Γ. Β. Μαγκάκης lχει τον λόγον.
Γ.Β. ΜΑΓΚΑΚΗΣ : Κύριε Πρόέδρε, νομίζω 8τι δ κ. 'Υπουρ
γός, δέσμιος τών σκοπών πού /Ιιακηρύσσει διά το\i νομοσχεδίου,
άλλά και τών llηλώσεών του, θά δεχθη εις τό lίρθρον 20 μετα
ξύ της 3ης και l.ι ης παραγράφου, ώς προτελευταίαν νά έγγραφη
τοuτο : " Εις τον Προϋπολογισμόν έγγράφεται πίστωσις /Ιιά
κατασκευήν, έπισκευΎjν και συντήρησιν έπαρχιακών δημοτι
κών θεάτρων ", δπότε φαντάζομαι διά το\i τρόπου αύτο\i θά
ικανοποιήσωμεν κατά τινα τρόπον και τον άγαπητόν συνάllελ
φον, τον τόσον κοπτόμενον, και όρθώς, ύπέρ της έπαρχίας του.
Κύριε 'Υπουργέ, νομίζω αν τό βάλωμεν αύτό, θά μπορέσωμεν
νά βοηθήσωμεν, οχι μόνον την έπισκευΎjν και την συντήρησιν,
άλλά και την κατασκευΎjν άκόμη.
ΚΩΝΣΤ. ΤΡΤΠΑΝΗΣ ('Τπ. Πολιτισμοu και 'Επιστημών ) :
Λυποίiμαι, άλλά lίνευ συνεννοήσεως μ/; τό 'Υπουργείον τών
Οικονομικών ε!ναι άΜνατον νά προβώ εις αύτην την προσθή
κην.
Γ. Β. ΜΑΓΚΑΚΗΣ : Μέ συγχωρείτε άλλά /)/;ν νομίζω δτι
χρειάζεται !!γκρισις τοίi 'Υπουργείου οικονομικών, Ι)ιότι λέ
γομεν " πρόβλεψις ειδικης πιστώσεως " . 'Όταν λέγωμεν " /Ιιά
φόρους δαπάνας, μή /Ιυναμένας νά προβλεφθοίiν ", μέσα έκεί
μποροίiμε νά ποίiμε κάλλιστα . . έπισκευήν και σuντήρησιν τών
έπαρχιακών /Ιημοτικών θεάτρων " .

άλλα μέρη έπίσης, 8πως και στή Σύρο. Έπ' αύτοu θά Ί)θελα
νά ε!χα μίαν άπάντηση το\i κ. 'Τπουργοίi δ δποίος καμμία
άπό τις τροπολογίες πού Ι!χω προτείνει έ!ως τώρα Ι)/;ν έ/Ιέχθη.
ΚΩΝΣΤ. ΤΡΤΠΑΝΗΣ ('Τπ. Πολιτισμοu και 'Επιστη
μών ) : Ε!ναι έντός των σκοπων το\i 'Υπουργείου ή l/Ιρυσις
τοπικών κέντρων Πολιτιστικών εις την έπαρχίαν. 'Αλλά ε!ναι
έ!να πράγμα πού πρέπει νά μελετηθf), πώς θά γίνη και ποίi
πρέπει νά γίνη και πώς οικονομικώς θά μπορέση νά στηρι
χθf). Ε!ναι έντός των μελετωμένων θεμάτων, άναμφιβόλως
8πως και ή άποκέντρωσις της 'Αρχαιολογικης 'Υπηρεσίας.
Δέν ε!ναι 8υνατό11 νά !!χωμεν π.χ. μό11ον !!να άρχαιολογικόν
συμβούλιον ε[ς τάς 'Αθήνας κα! 8λα τά αιτήματα νά �ρχωνται
έδω. Πρέπει νά κάνωμεν κα! !!να στήν Θεσσαλονίκην, πιθανως
κα! έ!να εις την Κρήτην. Κατ' αύτόν τον τρόπον σιγά - σιγά
θά γίνη άποκέντρωσις. Ε!ναι ζήτημα 8μως μελέτης και ε!ναι
άκόμη πρόωρον νά δώσωμεν συγκεκριμένην άπάντησιν.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Δεκτόν τό άρθρο11 2 1 ;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΤΛΕΤΤΑΙ : Δεκτόν, δεκτόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Τό άρθρον 21 έγένετο δεκτόν. 'Άρθρον 22.
Γίνεται δεκτόν ;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΤΛΕΤΊΆΙ : Δεκτόν, δεκτόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Τό lίρθρον 22 έγένετο /Ιεκτόν. 'Άρθρον 23.
Ό κ. Κουτσοχέρας lχει τον λόγον.
ΙΩΑΝ. ΚΟΤΤΣΟΧΕΡΑΣ: Κύριε Πρόε/Ιρε, έπρότεινα νά
γίνη μία άναβίωση το\i θεωρικοίi. Και ή σχετική τροπολογία
μου ε!ναι ή άκόλουθη : " Έπαναβιώνει τό θεωρικόν, προκειμένου
/Ιιά τά έπιχορηγούμενα θέατρα, μέ /Ιωρεάν την εtσο/Ιον η έλατ
τωμένον άντ(τιμον ε[σιτηρίου /Ιιά τούς μαθητάς, φοιτητάς,
άγρότας, έργάτας, συνταξιούχους, άναπήρους και τά οικονο
μικώς άσθενέστερα lίτομα ". 'Όπως ε!πα και εις την κατ' άρ
χή συζήτηση, έάν ή 'Αρχαία 'Ελλάς έδημιούργησε πράγματι
πολιτισμό, τό όφείλει κατά μέγα ποσοστό στά θέατρα και στο
θεωρικό. Νομίζω, 8τι κα! οι Νεοέλληνες πρέπει νά τούς μιμη
θοuμε κα! σέ αύτό τό σημείο.
ΚΩΝΣΤ. ΤΡΤΠΑΝΗΣ ('Τπ. Πολιτισμοίi κα! 'Επιστημών ) :
Κύριε συνά/Ιελφε, δ 8ρος " θεωρικόν " ε!ναι άσαφής. Δέν ε!
ναι πάντοτε αύτό τό δποίον νομίζομεν. Κα! οi.Ιτε ε!ναι βέβαιον
δτι ε[ς τάς /Ιιαφόρους περιό/Ιους της άρχαίας έλληνικης ζωης
τό θεωρικόν ήτο πάντοτε τό tδιον. Έκτος τούτου 7)/Ιη �χει
γίνει, άπό πέρυσι, μ/; τό 'Άρμα Θέσπι/)ος, μία μεγάλη διάκρι
σις μεταξύ τών πτωχών και των μή πτωχών έπαpχιων. Εtς
ώρισμένας έπαρχίας έΜθησαν έντελώς /Ιωρεάν παραστάσεις
/Ιι' 8λους, δπως στο Καστελλόριζον π.χ. 8που έπηγαν 8λοι
άνεξαιpέτως οι κάτοικοι και μέ τά παι/Ιιά και τά μωρά των.
Και έκεί κάποιος μάλιστα θεατης μ/; ήρώτησε: " Και έμιiς
τών θεατων τώρα ποιος ε!ναι δ ρόλος μας; Τί πρέπει νά κά
νωμεν; , , 'Αλλά δτι θά πρέπει νά ύπάρξουν Ι)ιά φοιτητάς και
Ι)ιά μαθητάς χωριστά εισιτήρια η και χωρισταί παραστάσεις
ήμποροίiμεν νά τό μελετήσωμεν άργότερον.
ΕΜΜ. ΖΑΝΝΗΣ : Εtδικαι παραστάσεις νά ύπάρξουν.

ΚΩΝΣΤ. ΤΡΤΠΑΝΗΣ ('Τπ. Πολιτισμοu και Έπιστημων ) :
Δέν θά τό προσθέσω.

ΚΩΝΣΤ. ΤΡΤΠΑΝΗΣ ('Τπ. Πολιτισμοίi καί 'Επιστημών ) :
Μάλιστα, αι εtδικαι παραστάσεις.

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Δεκτόν τό ι'ίρθρον 20 μέ την τροποπο(ησιν
της παρ. 4 ;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΤΛΕΤΤΑΙ: Δεκτόν, δεκτόν.

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Γ(νεται /Ιεκτόν τό άρθρον 23 ;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΤΛΕΤΤΑΙ : Δεκτόν, /Ιεκτόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ : Τό άρθρον 23 έγένετο /Ιεκτόν. 'Επομένως
τό νομοσχέ/Ιιον έγένετο /Ιεκτόν και κατ' lίρθρον. Γίνεται δε
κτόν και εις τό σύνολον;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΤΛΕΤΤΑΙ : Δεκτόν, /Ιεκτόν.

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ: Τό ι'ίρθρον 20 έγένετο δεκτόν, ώς έτροπο
ποιήθη ύπό το\i κ. 'Τπουργοίi. Αρθρο 2 1 . Ό κ. Κουτσοχέρας
lχει τον λόγον.
�

ΙΩΑΝ. ΚΟΤΤΣΟΧΕΡΑΣ : Κύριε 'Υπουργέ, δπως ε!πα εις
την κατ' άρχή συζήτηση, αν θέλουμε νά άξιοποιηθη ή έπαρ
χία και πολιτιστικά, θά πρέπει νά ιδρυθο\iν πέντε κέντρα
πολιτισμοίi, στη Θράκη, τά ' Ιωάννινα, τη Λάρισα, την Πάτρα,
και την Κρήτη. Δέν θά ε!χα άντίρρηση και στη Ρόδο και σέ

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ (Θεμιστοκλης Κονίτσας ) . Συνεπως τό νομο
σχέδιον έγένετο /Ιεκτόν, ε[ς μόνην συζήτησιν, κατ' άρχήν,
κατ' άρθρον και ε[ς τό σύνολον, �χον οi.\τω :
[Τό πλήρες κείμενο τού Ν6μου στό προσεχές τεύχος

Τώρα, πάλ1 Ι!Ι! ΘΕΑΤΡΟ "
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Γ' ΜΕΡΟΣ (τελευταίο)

ΤΟ ΔΡΑ ΜΑ ΠΑΙΡΝΕΙ Ζ Ω Η ΜΟΝΟ
ΟΤΑΝ ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΟ l(OINO ΤΟΥ
ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ Ε ΝΑ Υ ΠΕΡ ΒΑΤΙΚΟ ΕΙ Δ ΟΣ
Τοί5 ΚΩΝΣ ΤΑΝΤΙΝΟ Υ ΤΡ ΥΠΑ ΝΗ
Πλεlνουμε, στό τεiiχος αύτ6, τη δημοσlευση τών εlσηγήσεων πού 'γινdν, τόν περασμένο 'Ιούλη, στη Δ ιεθνή
Δ ιάσκεψη Θεάτρου στην 'Αθήνα μέ θέμα " Τό 'Αρχαίο Δ ράμα στό Σημερινό Θέατρο " . Δ ημοσιεύονται οί
εlσηγήσεις τού ύπουργού Πολιτισμού καί 'Επιστημών κ. Π. Τρυπάνη, τών σκηνοθετών Δ ημήτρη Ροντή
ρη, 'Ηλtα Παζάν, Ντόν Αούτζ καί δ dπολογισμός τής πρωταγωνlστριας καί βουλευτ{νας Αννας Συνοδινού.
ν

Ή διδασκαλία τής άρχαίας τραγωδίας ήταν θέμα τής δουλειας

μου στά άγγλικά καί τά άμερικανικά πανεπιστήμια πάνω άπό
30 χρόνια. Θέμα πού τό άγάπησα, πού μέ ε{χε συναρπάσει .
Στήν 'Οξφόρδη , δπου δίδαξα 25 χρόνια, μοϋ δόθηκε ή εύκαι
ρία νά παρουσιάσω μέ τούς σπουδαστές μου άρκετές τραγω
δίες, στό πρωτότυπο καί σέ μεταφράσεις, κι ετσι νά δοκιμά
σω πολλούς τρόπους άνεβάσματος. Γιά τήν έμπειρία μου άπό
δλη αύτη τή δουλειά - πού μπορεί νά εΙναι καί μιά μικρή
συμβολή στό Συνέδριο - θά iΊθελα νά σας πιο λίγα λόγια.
οι λέξεις ε{ναι ενα καταπληκτικά δύσκολο καλλιτεχνικό ύλι

κό. Όπως ξέρετε, οί λέξεις δέν εχουνε μόνο περιεχόμενο νοή
ματος, δέ σημαίνουν μόνο κάτι , εχουνε καί έντονο συναισθη
ματικό πειεχόμενο, ε{ναι φορτισμένες μέ όρισμένα συναισθή
ματα. Τή συγκινησιακή, άλλωστε, σημασία τιον λέξεων χρη
σιμοποιεί ό ποιητής, καi ή άξιοποίηση αύτης τής λειτουρ
γίας εΙναι ενα άπό τά κυριότερα στοιχεία της ποίησης. Τό
συναισθηματικό της περιεχόμενο ή λέξη δέν τό άποκτα μόνο
άπό τόν τρόπο μέ τόν όποίο χρησιμοποιείται στήν κάθε γλώσ
σα, άλλά κι άπό τόν ήχο καi τό ρυθμό της. Μ ιά άρχαία λέξη
μπορεί νά διατηρεί τό ίδιο νόημα, τήν ίδια γνωστική σημασία
μέ τή σύγχρονη άντίστοιχή της, όχι δμως καi την ίδια συγκι
νησιακη άπόχρωση, γιατί ό ήχος τής λέξης, ό ρυθμός της,
εΙναι διαφορετικός στήν άρχαία γλώσσα, κι ετσι σήμερα,
έκφέροντάς την, θυσιάζουμε ενα έξαιρετικά σημαντικό ποιη
τικό στοιχείο. Είμαστε λοιπόν όποχρεωμένοι νά βάλουμε κάτι
στή θέση του, γιά ν' άντισταθμίσουμε αύτή τή μεγάλη άπώλεια,
δταν μεταφράζουμε τά άρχαία δράματα, κι αύτό εΙναι τό άνέ
βασμά τους στή σκηνή . Γιατί τή ζωντάνια της, ή τραγωδία
τήν παίρνει άπό τήν άμεση έπαφή μέ τό κοινό· πρέπει νά φέ
ρουμε μαζί τό κοινό, τούς ηθοποιούς καί τό κείμενο, γιά νά
ζωντανέψουμε τό άρχαίο Δράμα.
Τό δεύτερο πρόβλημα πού άντιμετωπίσαμε ήταν ή χρήση τοϋ
προσωπείου. Όπως ξέρετε, τόν 5 ο α!ώνα π.Χ. , δταν πρωτο
παίχτηκαν τά μεγάλα έλληνικά δραματικά έργα, τά προσω
πεία πού χρησιμοποιήθηκαν ήταν νατουραλιστικά, κατασκευ
ασμένα άπό λινό ϋφασμα iΊ άπό φελλό, καί παρίσταναν άλη
θινούς άνθρώπους. Τά ύψηλά όποδήματα της έλληνιστικής
περιόδου δέν έμφανίζονται πουθενά, οι όποκριτές φοροϋν μα
λακά όποδήματα, μέ κορδόνια πού τυλίγονται &ς πάνω στή
γάμπα. Ή έντύπωση πού δημιουργοϋνταν ήταν τελείως δια
φορετική άπό τήν έντύπωση πού άφηνε μιά παράσταση μέ
προσωπεία μεταγενέστερα, σάν αύτά πού ξέρουμε πώς ήταν
προορισμένα νά άφιερωθοϋν ο·έ ναούς, κατασκευασμένα άπό
πηλό, μέ χαρακτηριστικά εντονα. Τή μεταγενέστερη έποχή
δόθηκε μεγάλη σημασία καi στό ϋψος της μορφης, προστέ
θηκε ό " όγκος ", δηλαδή τό χτένισμα της κόμης ψηλά, κα
θώς καί οι " κόθορνοι ", τά πολύ ύψηλά, βαριά ύποδήματα.
Ή τραγωδία εγινε πιό στυλιζαρισμένη, λιγότερο νατουρα
λιστική . Ή έντύπωση πού ύπάρχει, πώς ή τραγωδία ήταν
άπό τό ξεκίνημά της στυλιζαρισμένη , δέν ε{ναι σωστή. Ή
τραγωδία κατέληξε σέ πολύ μεγαλύτερη τυποποίηση, άπ'
δση ε{χε δταν ξεκίνησε.
Άν δέ χρησιμοποιήσουμε δμως τό προσωπείο � κι αύτό
μας ένδιαφέρει σέ σημερινές παραστάσεις τοϋ άρχαίου δρά-
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ματος - τότε μποροϋμε ν' άλλάξουμε όλόκληρο τόν τρόπο
τοϋ άνεβάσματος. Τό κοινό τής έποχης μας ε{ναι έξοικειω
μένο μέ τό νατουραλιστικό θέατρο, δηλαδή μέ τό θέατρο πού
προσπαθεί νά άναπαραστήσει τήν πραγματικότητα στή σκη
νη καί στηρίζεται κυρίως στήν έκφραστικότητα τοl) προσώ
που το\j ήθοποιοϋ. Τό άρχαίο δμως έλληνικό δράμα, δπως καi
tό γιαπωνέζικο κλασικό θέατρο, ε{ναι συμβατικό καί όχι να
τουραλιστικό. οι ρίζες τής συμβατικότητάς του ε{ναι σέ με
γάλο βαθμό θρησκευτικές (δπως εΙναι γνωστό, άπό τή θρη
σκεία κατάγεται τό άρχαίο δράμα), κι ή συμβατικότητα αύτή
τηρήθηκε &ς τό τέλος τής 'Αρχαιότητας, μέ λίγες άλλαγές
καί έξελίξεις.
Ή χρήση τοϋ προσωπείου δίνει στό άρχαίο δράμα ενα χαρα

κτήρα πού δέ μπορεί νά τοl) προσδώσει κανένα άπό τά άλλα
συμβατικά του στοιχεία. Πρ&τ' άπ' δλα, τήν έξιδανίκευση . Ό
θεατής του φεύγει άπό τόν καθημερινό κόσμο, γιά νά μετα
φερθεί σ' eνα κόσμο Ιδεατό, τυποποιημένο, όπου ή κατηγο
ρία τιον μεγάλων ήρώων δρα καi ύποφέρει . Αύτό καθορίζει
καί τό στύλ, τόν τρόπο τοϋ παιξίματος. Ό ύποκριτης εΙναι
ύποχρεωμένος νά χρησιμοποιήσει τη μεγαλόπρεπη χειρονο
μία καί τη μεγαλόπρεπη στάση . Διαφορετικά δέν μπορεi νά
έκφράσει τή συγκίνησή του. Τό προσωπείο τόν δεσμεύει ,
καθώς δέν του άφήνει τ η δυνατότητα ν ά χρησιμοποιήσει τήν
έκφραση τοϋ προσώπου του. Στό σύγχρονο όμως κοινό, πού
οί άντιδράσεις του καθορίζονται άπό τό νατουραλιστικό θέα
τρο καί όχι άπό τό συμβατικό θέατρο, δλα αύτά φαίνονται
μελοδραματικά καί ψεύτικα. Γι' αύτό καi όταν άνεβάζουμε
σήμερα άρχαία τραγωδία, άφαιροl)με συνήθως τό προσωπεiο,
iΊ άφήνουμε μόνο ενα μέρος του, πού φτάνει &ς τήν άκρη
της μύτης, &στε νά φαίνεται τουλάχιστο τό στόμα καi τό κάτω
μέρος τοϋ προσώπου τοl) ήθοποιοl), γιά νά μή χάνεται όλό
τελα ή έκφραση καί ή κίνηση, πού τόσο τήν εχουμε συνη
θίσει στό σύγχρονο θέατρο.
Έπειτα, ε{ναι τό ίδιο τό θέατρο, ή δομή το\j κτιρίου, όπως δια
μορφώθηκε τόν 5ο καί ιδιαίτερα τόν 4ο α!ώνα π.Χ., πού σέ
πολλά καθορίζει τη δομή τοl) δράματος. *Οπως ξέρετε, ή τρα
γωδία κατάγεται άπό τό Χορό. Ό Χορός, στήν πρωτόγονη ,
θρησκευτική μορφή του, ε{ναι ή ρίζα τής τραγωδίας. Ό λόγος
προστέθηκε άργότερα. Θεωρείται γενικά δτι ή προσθήκη το\j
λόγου eγινε άπό τό Θέσπι στό δεύτερο μισό τοl) 6ου π.Χ. α!
ώνα. Μέ τό Θέσπι, τόν πρ&το σημαντικό " τραγωδό ", μποροD
με νά ποl)με δτι γεννήθηκε ή τραγωδία. Καί ε{ναι ή τραγωδία
τό μεγαλύτερο έπίτευγμα της άττικης λογοτεχνίας. Στήν Άτ
tική κατοικοl)σε ό Θέσπις. Κι αύτός ε!σήγαγε τό λόγο στήν
tραγωδία, δηλαδή άρχικά μιάν ε!σαγωγή πού έξηγοl)σε στό
κοινό γιά ποιό πράμα μιλοl)σε ό Χορός καi τί άναπαριστοl)σε
μέ τίς θρησκευτικές χορευτικές του κινήσεις.
Έπειτα, άρχισε ό δ ιάλογος άνάμεσα στόν κορυφαiο τοl) Χο
ροl) καi στόν όμιλητ1\ πού έκανε την ε!σαγωγή . Ό Α!σχύλος,
τόν 5ο α!ώνα, πρόσθεσε τόν δεύτερο ύποκριτή, κι ετσι μπό
ρεσε ν' άναπτυχθεi ό πραγματικός διάλογος. Ό Σοφοκλης
πρόσθεσε τόν τρίτο ύποκριτή , κι δπως ξέρετε ό άριθμός τους
στ1\ν άρχαία τραγωδία δέν ξεπέρασε τούς τρείς. Βέβαια, ο{
ρόλοι ήταν περισσότεροι, άλλά δέν ήταν δύσκολο νά τούς

παίζουν ο [ ίδιοι ύποκριτές, άφοΟ φοροΟσαν προσωπεία πού
τά άλλαζαν . Ύπί'jρχαν καί μερικά βουβά πρόσωπα.
Όταν δμως άφαιρέσουμε τό προσωπείο, άλλάζει όλόκληρος
ό χαρακτήρας τοΟ δράματος. Ή πείρα μου άπό τήν 'Οξφόρδη ,
δπου άνεβάσαμε τραγωδίες μέ προσωπεία καί χωρίς προσω
πεία, εΙναι δτι τό σύγχρονο κοινό, πού δέν εΙναι συνηθισμένο
νά βλέπει προσωπεία στή σκηνή, οϋτε καί μεγαλόπρεπες στά
σεις καί χειρονομίες, γυρεύει περισσότερα νατουραλιστικά
στοιχεία γιά νά μπορεί νά " ταυτίσει " τόν έαυτό του μέ τόν
ύποκριτή . Γιατί, τό ξαναλέω, τό δράμα παίρνει ζωή καί άπό
τό κοινό κι δχι μόνο άπό τούς ήθοποιούς. Αύτό εΙναι eνα πολύ
σημαντικό στοιχείο, πού θά 'θελα Ιδιαίτερα νά τό τονίσω,
καί μιά άπό τiς σημαντικότερες έμπειρίες μου. Τό δράμα δέν
παίρνει πραγματική ζωή παρά μόνο δταν άγγίξει τό κοινό.
Κι έτσι, γιά νά βοηθήσουμε αύτή τήν έπαφή , άφαιροΟμε τό
προσωπείο καi εlσάγουμε διαφορετικό, πιό νατουραλιστικό
τρόπο άνεβάσματος : τό παίξιμο πλησιάζει περισσότερο δχ ι δμως καi όλότελα - πρός τό σύγχρονο θέατρο.
Τό τρίτο καi τό δυσκολότερο πρόβλημα πού άντιμετωπίσαμε
ήταν ό Χορός. Τό όμαδικό τραγούδι εΙναι κάτι τό φυσικό. Ή
όμαδική άπαγγελία εΙναι κάτι τό άφύσικο. Στήν 'Αρχαιότητα,
ό Χορός τραγουδοΟσε όμαδικά. 'Αλλά στό όμαδικό τραγούδι
δύσκολα ξεχωρίζουν τά λόγια, γι' αύτό σήμερα, πού δέν έχου
με πιά τήν άρχαία μουσική , τό άντικαθιστοΟμε πολύ συχνά
μέ όμαδική άπαγγελία. Δέν ξέρουμε, δπως εΙπα, πως ήταν ή
μουσική συνοδεία στήν 'Αρχαιότητα, δέν ξέρουμε τ ίποτα γιά
τήν άρχαία μουσική - έλλειψη άληθινά τραγική γιά μliς, οι
παλαιότερες γνώσεις μας γιά τήν έλληνική μουσική φτάνουν
τό πολύ &ς τόν 80 αlώνα μ.Χ., βρίσκονται δηλαδή άρκετά μα
κριά άπό τόν άρχαίο κόσμο. 'Ελάχιστα δείγματα τfjς άρχαίας
μουσικί')ς - δπως ο[ ξακουστοί Δελφικοί uμνοι, δπου διασώ
θηκαν τά μουσικά τους σύμβολα - έρμηνεύτηκαν μέ πολλούς
τρόπους, κι έτσι δέν μποροΟμε νά έχουμε καμιά βεβαιότητα
γιά τό τi άκριβως ήταν. Τό μόνο πού ξέρουμε εΙναι πώς τά μου
σικά όργανα πού συνόδευαν τό τραγούδι τοΟ ΧοροΟ tΊ τήν
είσοδό του ήταν ό αύλός καi ή λύρα. Τίποτα περισσότερο.
ΕΙναι φανερό, άπό τήν ποικιλία των μέτρων πού έχουν τά χο
ρικά καi τά μέρη έκείνα τfjς τραγωδίας πού τραγουδιόνταν,
πώς θά ύπfjρχε μεγάλη ποικιλία καί στiς μέλωδίες πού τά συ
νόδευαν.
Ξεχωριστό ένδιαφέρον έχει, βέβαια, ή κίνηση τοΟ ΧοροΟ,
γιατi ήταν άναπαράσταση λατρευτικων χορευτικων κινήσεων.
ΕΙναι μιά άκόμα δυσκολία στό άνέβασμα τfjς άρχαίας τραγω
δίας τό δτι δέν ύπάρχουν θρησκευτικοί χοροi στό δυτικό κό
σμο - στήν παράδοση τοΟ δυτικοΟ πολιτισμοΟ δέν όπάρχει
λατρευτικός χορός. Κι έτσι άντιμετωπίζουμε τό δύσκολο πρό
βλημα νά παρουσιάσουμε στή σκηνή κάτι έντονα θρησκευτι
κό, πού εΙχε μυστικιστικό περιεχόμενο, γιά μliς τώρα χαμένο .
Τό γνωστό έπίγραμμα τοΟ Φρύνιχου, δπου αύτός ό άρχαιότε
ρος τοΟ Αlσχύλου δραματικός ποιητής λέει δτι πρόσθεσε στό
Χορό κινήσεις πού δίνει στό κύμα ή πνοή τοΟ άγριου άνέμου
τiς χειμωνιάτικες νύχτες, μliς δίνει μιάν Ιδέα γιά τήν ποικι
λία καi τήν ένταση πού πρέπει νά εΙχαν ο[ κινήσεις τοΟ άρ
χαίου ΧοροΟ. ΠροσπαθοΟμε λοιπόν σήμερα νά βάλουμε δι
κές μας έπινοήσείς στή θέση τοΟ θρησκευτικοΟ χοροΟ, πού
έχει όριστικά χαθεί. ΠροσπαθοΟμε νά βάλουμε στή θέση του
χορευτικές κινήσεις πού τiς παίρνουμε άπό τά άρχαία άγγεία
iΊ άπό τά άρχαία γλυπτά, καi τiς έρμηνεύουμε μέ ρομαντικό
κλασικιστικό τρόπο. Ή παίρνουμε γιά πρότυπο σύγχρονους
έλληνι κούς λαϊκούς χορούς iΊ άλλες σύγχρονες λαϊκές έλλη
νικές έκφραστικές κινήσεις. Όλα αύτά δμως δέν έχουν κα
μιά σχέση μέ τήν κλασική παράδοση τοΟ Χορου, γι' αύτό
καi πρέπει νά είμαστε πολύ προσεκτικοί. Χρησιμοποιουμε
συνήθως ύποκατάστατα πού δέν έχουν άπολύτως καμιά σχέ
ση μέ τό πρωτότυπο.
Είχαμε πάντα μιάν άπορία : πω:; μπορουσε νά συνταιριάζεται
ή μεγαλοπρέπεια καi τό ήθος των γερόντων του Χορου σέ
όρισμένες τραγωδίες μέ έντονες χορευτικές - θρησκευτικές
κινήσεις. Ό Χορός - Ιδιαίτερα σέ τραγωδίες δπως ή " 'Αν
τιγόνη ", iΊ ό " Οlδίπους Τύραννος ", μέ τό Χορό των Θη
βαίων γερόντων - μιλουν σέ όψηλό ήθικό καί θρησκευτικό
τόνο γιά τή θέση του άνθρώπου στή ζωή, γιά τό θάνατο, γιά
τούς θεούς, γιά τά πιό μεγάλα προβλήματα τfjς άνθρωπότη
τας. Π&ς μπορεί αύτοί τους σι λόγοι νά συνδυάζονται μέ έν
τονες χοευτικές κινήσεις χωρiς νά χάνουν ο{ σεβάσμιες αύτές
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ύπουργός Πολιτισμού καί 'Επιστημών κ. Π. Τρυπάνης
έκανε μιά " έκτός προγράμματος " εlσήγηση γιά τό 'Αρχαίο
Δράμα, μιλώντας άπ' τήν πλευρά τού κλασικού φιλόλογου
μορφές τό μεγαλείο τους; Νομίζω δτι αύτό παραμένει ένα
άπό τά σημαντικά προβλήματα γιά μliς.
Κάποτε μου δόθηκε μιά άπάντηση - δχι βέβαια ή Άπάντη·
ση - άπό μιά πολύ μακρινή καί άσχετη πηγή . Ένας φοιτη
τής μου, πού σπούδαζε κλασική φιλολογία στήν 'Οξφόρδη,
καθώς καi άνθρωπολογία, ταξίδεψε στό Θιβέτ γιά έπιτόπια
συγκέντρωση άνθρωπολογικου όλικου. Όταν γύρισε έφερε
μαζί του καi μliς πρόβαλε πολλές ένδιαφέρουσες ταινίες
Μ ιά άπό τiς ταινίες αύτές έδειχνε κάπου είκοσι ήλικιωμένους
Θιβετιανούς Ιερείς, μέ προσωπεία. Φορουσαν δλοι μάσκες
άπό διάφορα ζώα - πού προχωρουσαν σέ πομπή πρός τό
βωμό του θεου τους. ΚινοΟσαν πολύ έντονα τά χέρια, τό κε
φάλι, δλο τό κορμί τους άπό τή μέση καί πάνω καί φαίνονταν
συνεπαρμένο ι , σ' εναν έκστασιακό θρησκευτικό χορό, σά νά
βρίσκονταν σ' eναν άλλο κόσμο. Τό όπόλοιπο δμως σ&μα,
άπό τή μέση καi κάτω, δέν εΙχε χάσει τήν αύστηρή κίνηση
τfjς θρησκευτικfjς πομπfjς. Έτσι δέν έχαναν τίποτα άπό τήν
άξιοπρέπειά τους, γιατί μόνο δταν κινείται τό σ&μα άπό τή
μέση καί κάτω έντονα χάνει ό άνθρωπος τήν " άξιοπρέπειά "
του, τή σοβαρότητά του. Ξέρουμε θετικά δτι ο{ " χειρονομίες "
έπαιζαν σημαντικό ρόλο στόν άρχαίο Χορό. Ή άρχαία λογο
τεχνία καί ο{ άγγειογραφίες μliς δίνουν άρκετές σχετικές πλη
ροφορίες. Λοιπόν, ίσως έτσι iΊ παρόμοια νά κινοϋνται όρισμέ
νοι άπό τούς χορούς τfjς άρχαίας τραγωδίας χωρίς νά χάνουν
τή συμβατική σοβαρότητά τους.
Μέ τά δεδομένα πού έχουμε &ς τώρα - τό προσωπείο, τό Χο
ρό, καί τή δομή τοϋ δράματος πού έν μέρει καθορίζεται άπό
τή δομή τοϋ άρχαίου θεάτρου - μποροϋμε νά προχωρήσου
με στόν τρόπο μέ τόν όποίο ό άρχαίος θεατής έβλεπε καί στόν
τρόπο μέ τόν όποίο ό σύγχρονος θεατής συνήθως βλέπει τήν
άρχαία τραγωδία. Στό άρχαίο θέατρο ύπάρχει eνα χαμηλό
τερο έπίπεδο δπου κινείται ό Χορός καί eνα κάπως ύψηλότε
ρο έπίπεδο δπου παίζουν ο{ ήθοποιοί. 'Αργότερα, έχουμε καί
ενα άκόμα όψηλότερο έπίπεδο, τό θεολογείοv, δπου έμφανί
ζονται σι θεοί, στήν όροφή τfjς σκηνfjς. Ή παράσταση τοΟ
άρχαίου δράματος πού παρακολουθοΟσαν άπό τίς κερκίδες
ένός άρχαίου θεάτρου εΙναι πολύ διαφορετική άπό τήν παρά
σταση πού παρακολουθεί ό θεατής σήμερα σ' eνα σύγχρονο
θέατρο, καδραρισμένη στήν " όρθογώνια σκηνή " του, δπου
δέ βλέπεις παρά τά πόδια τοϋ Χοροϋ. Στό άρχαίο θέατρο
μπορείς άνετα νά παρακολουθήσεις τά βήματα - τή χορο
γραφία - πού εΙναι ή " ψυχή " τοΟ ΧοροΟ, δπως ό Χορός μέ
τή σειρά του εΙναι ή ρίζα τοΟ δράματος. Ή έντύπωση πού
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δημιουργείται σήμερα στό θεατή εlναι όλότελα διαφορετική
άπό την έντύπωση πού δημιουργόταν δταν τό άρχαίο δράμα
παιζόταν στά άρχαία θέατρα. Γιατί ό άρχαίος τραγικός εγρα
φε τό εργο του Εχοντας στό νοϋ του τά διαφορετικά έπίπεδα
δπου θά παιζόταν - όρχήστρα, σκηνή καί, τελικά, θεολογείο.
Ένα άκόμα μεγάλο πρόβλημα : τό κοινό τής κλασικής έπο
χfjς, τοϋ 5ου καί τοϋ 4ου α!ώνα, εlχε άσκηθεί νά παρακολου
θεί μακρές όμιλίες. Εlχε τη συνήθεια νά άκούει μακρούς λό
γους στην 'Εκκλησία τοϋ Δήμου, στά Δικαστήρια. Χαιρόταν
αύτούς τούς λόγους, ένθουσιαζόταν μέ την έπιχειρηματολο
γία τους. Πραγματικά, οι όμιλίες αύτές εlχαν ώραιότατη δο
μη καί λαμπρό περιεχόμενο, άλλά προέρχονταν πάντα άπό
" στατικές " μορφές. 'Εμείς δέν εχουμε αύτη την άσκηση.
Κι ετσι ό σκηνοθέτης εχει νά λύσει ενα άκόμα πρόβλημα :
νά κ ινεί συνεχ/Ος τά πρόσωπα τοϋ εργου στη διάρκεια τιον
μεγάλων διαλόγων καί μονολόγων τους. Τέτοιο πρόβλημα δέν
άντιμετώπιζε ή 'Αρχαιότητα, γιατί έκείνο πού ένδιέφερε τόν
άρχαίο θεατή, σέ όρισμένα σημεία τοϋ δράματος, 1Ί ταν κυρίως
ό λόγος κι δχι ό λόγος σύν τό ρεαλιστικό θέαμα. Δέν πρέπει
νά ξεχνfiμε, δταν άνεβάζουμε άρχαίο δράμα, αύτό τό πολύ
σημαντικό στοιχείο : δτι ύπfjρχε ενα κοινό άσκημένο νά ά
κούει μακρές όμιλίες άπό μία άκίνητη, στατικη μορφή, πράμα
πού ό σύγχρονος θεατης τό βρίσκει άψυχο καί δέν μπορεί
νά τό δεχθεί άνετα. Δέν είμαστε συνηθισμένοι σ' αύτό τό
εlδος τοϋ θεάτρου, καi δέν μποροϋμε εύκολα νά τό χαροϋμε.
Έχουμε λοιπόν: τiς μεγαλόπρεπες χειρονομίες, τούς μακρούς
μονολόγους καi τούς μακρούς διαλόγους, τό λόγο καί τόν άν
τίλογο, τό θρησκευτικό χορό, την άγνωστή μας μουσικη συ
νοδεία, τό όμαδικό τραγούδι - δλα αύτά τά σημαντικά στοι
χεία τοϋ άρχαίου δράματος, πού φανερώνουν καi τό άφθαστο
μεγαλείο τιον άνθρώπων πού δημιούργησαν την τραγωδία.
Ό άνθρωπος πού - δπως ό Α!σχύλος, ό Σοφοκλής η ό Εό
ριπίδης - συνέθετε τήν άρχαία τραγωδία, ήταν ύπέροχος
λυρικός καί δραματικός ποιητής, άλλά συνέθετε καi τ ή μου
σικη γιά τά μουσικά μέρη τοϋ δράματος, εκανε καί τή χορο
γραφία καί δίδασκε καi σκηνοθετοϋσε όλόκληρο τό Εργο.
Συχνά μάλιστα έπαιζε κι ό ίδιος. Ό άνθρωπος λοιπόν αύτός

ήταν μιά άπό κείνες τiς γιγάντιες φυσιογνωμίες πού δέν τίς
βρίκουμε πιά στό σύγχρονο κόσμο μας. Μόνο δταν συλλάβει
κανείς τόν πολύπλευρο χαρακτήρα τής άρχαίας τραγωδίας,
πού περικλείει στοιχεία τοϋ δράματος, τοϋ μπαλέτου καi τής
δπερας, καi δταν σκεφθοϋμε πώς ό ϊδιος άνθρωπος μποροϋσε
νά δημιουργεί δλα αύτά τά στοιχεία, καί νά σκηνοθετεί τήν
παράσταση καi νά παίρνει μέρος σάν πρωταγωνιστής σ' αύ
τήν, τότε μπορεί νά κατανοήσει πόσο τιτανικές ήταν έκείνες
οι μορφές τής 'Αρχαιότητας, καi. πόσο μακριά άπ' αύτές βρι
σκόμαστε σήμερα.
Λυπδ.μαι πολύ πού πήρα τόσον άπό τόν πολύτιμο χρόνο σας.
Θά μποροϋσα νά σδ.ς μιλάω πολλές ώρες γ ι ' αuτά τά θέματα,
πού έχουν τόσο συναρπαστικό ένδιαφέρον. 'Αλλά περιμένουν
κι άλλοι όμιλητές τη σειρά τους, κι ετσι θά περιοριστιο νά
προσθέσω μερικές πληροφορίες πού έχουν σημασία γενικό
τερη γιά τη συνάντησή μας.
Πριοτα πριοτα, θέλω νά σδ.ς δηλώσω δτι έλπίζουμε νά έχουμε
σύντομα στήν 'Αθήνα ενα θέατρο κλασικοϋ τύπου, δπου θά
μπορεί νά άνεβάζεται άρχα(α τραγωδία άπό πολλούς θιάσους.
Όχι μόνο άπό έλληνικούς θιάσους, άλλά κι άπό ξένους. Έτσι
θά εχουμε ξανά στήν 'Αθήνα συναγωνισμό καi ποικιλία στούς
τρόπους άνεβάσματος της άρχαίας τραγωδίας.
Δεύτερο, δπως ϊσως θά ξέρετε, τό Δελφικό Κέντρο πού ιδρύ
θηκε στούς Δελφούς γιά νά γίνει κέντρο εuρωπαϊκοϋ πολιτι
σμοϋ καi στό όποίο μετέχουν καi θά μετάσχουν πολλές χιί!
ρες, θά άποτελέσει, άνάμεσα στ' άλλα, καi ενα κέντρο γιά τ ή
διδασκαλία το() άρχαίου δράματος, μ έ συζητήσεις, σεμινάρια
καi άλλες σχετικές δραστηριότητες.
'Επίσης, έλπίζουμε ν' άποκτήσουμε καί 'Ακαδημία 'Αρχαίου
Δράματος. Δέν εχει άρχίσει άκόμα καμιά σχετικη διαδικασία,
αuτό δέν εlναι παρά μιά σκέψη, άλλά τή σκέψη αύτη την κά
νουμε σήμερα έδιο, στην 'Αθήνα, δπου θέλουμε νά μελετή
σουμε καλύτερα τό θέμα, καί νά εχουμε σύντομα την εύκαι
ρ(α νά καλέσουμε τοuς ξένους φίλους μας νά συνεργαστο()ν
μαζί μας. Εύχαριστιο.
(Άπομαγ11ητοφωνημένο κείμενο όμιλίας, θεωρημένο άπ' τόv ίδιο) .

ΟΧ Ι ΜΟΥ Σ Ε Ι Α l( Η Α Ν Α Π Α ΡΑ Σ Τ_ιL\ ΣΗ
Α Μ Ε Σ Η Σ Υ Γ l( I Ν Η Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Α Τ Η
ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
Εlσήγηση τοί5 ΔΗΜ Η ΤΡΗ ΡΟΝΤΗΡΗ
Τεράστια ή σημασία του 'Αρχαίου Δράματος γιά τό σημερι
νό θέατρο καί ή έπίδρασή του στό σημερινό θεατή, φτάνει
μονάχα ό τρόπος έρμηνείας νά άνταποκρίνεται στό πνεύμα
τού 'Αρχαίου Δράματος.
Θά i)θελα νά λάβαινα μέρος στiς συζητήσεις πού eγιναν στή
Διεθνf'\ Διάσκεψη Θεάτρου, δμως μονάχα μέ τρόπο θετικό,
ούσιαστικό. Δηλαδ1i , νά είχα τή δυνατότητα δχι μονάχα νά
έκθέσω θεωρητικά τiς άπόψεις μου γιά τόν τρόπο έρμηνείας
του 'Αρχαίου Δράματος, άλλά νά δώσω, εrτε μέ μιά παρά
σταση, εrτε μέ χαρακτηριστικά κομμάτια άπό διάφορες τρα
γωδίες, μερικά εμπρακτα δείγματα, πού νά α!σθητοποιοuν
καί νά έπικυρώνουν τίς άπόψεις μου. Δέν είμαι ίiνθρωπος
τf'\ς θεωρίας, άλλά τf'\ς πράξης.
Αύτό δέν έγινε. Τώρα δμως, ϋστερα άπ' τiς συζητήσεις πού
παρακολούθησα στή Διάσκεψη άπό έκλεκτές προσωπικότη
τες τού Διεθνούς Θεάτρου, έπιθυμό'ι νά πό'ι κ' έγώ δυό λόγια
γιά τήν έρμηνεία του 'Αρχαίου Δράματος καi τή συμβολή
του σκηνοθέτη σ' αύτήν.
'Απ' τήν άρχή της προσπάθειας πού άνέλαβα γιά τήν έρμηνεία
του 'Αρχαίου Δράματος, γνώριζα πολύ καλά τiς τεράστιες
δυσκολίες πού είχα νά άντιμετωπίσω. Τά προβλήματα πού
ύπάρχουν καi ίδιαίτερα του χορού, παρουσιάζουν έμπόδια
πού φαίνονται άξεπέραστα.
-Ηξερα πώ;, γιά τή λύση πού σκόπευα νά δώσω, είχα μπροστά
μου &να τραχύ καί άνηφορικό δρόμο. Στήν προσπάθειά μου
δμως αύτή είχα όδηγούς έκτός άπ' τήν πίστη καί τόν ένθου
σιασμό καi τή βοήθεια έπίσης δλων έκείνων πού είχαν προ
ηγηθεί.
Σήμερα, ϋστερα άπό τόσων χρόνων έμπειρία, οι άπόψεις μου
γιά τά προβλήματα πού ύπάρχουν μένουν σέ γενικές γραμμές
οι ίδιες : Πραγματικά γνήσια έρμηνεία του βαθύτερου νοήμα
τος (της iδιας της πεμπτουσίας) του 'Αρχαίου Δράματος.
Σωστός τρόπος, κατά τή γνώμη μου, γιά νά μεταδοθεί στό σύγ
χρονο θεατή τό τραγικό ρ ίγος, τό iερό δέος, ή πραγματική
αισθητική συγκίνηση πού ενιωθαν ο! άρχαίοι θεατές άπ' τά
άνεπανάληπτα κλασικά άριστουργήματα είνα ι : νά παραι
τηθούμε - κι αν άκόμα εrχαμε άρκετά ιστορικά δεδομένα άπό κάθε προσπάθεια μουσειακης άναπαράστασης καi νά
έπιδιώξουμε τήν ίiμεση συγκίνηση του θεατf'\ έρμηνεύοντας
σωστά, τονίζοντας τiς άθάνατες, α!ώνιες άνθρώπινες άλ1i
θειες, τό βαθύτερο άνθρώπινο στοιχείο, πο\, κλείνει μέσα της
ή άρχαία δραματική ποίηση καί νά δώσουμε μιά σύμφωνη
μέ τήν ούσία του λύση στό λυρικό στοιχείο του 'Αρχαίου
Δράματος, παίρνοντας στοιχεία άπ' τή σύγχρονη έλληνική
πραγματικότητα, πού νά δείχνουν τήν ένότητα της έλληνικης
παράδοσης άπ' τήν άρχαιότητα μέχρι σήμερα.
Ό χορός, στή λύση πού έδωσα, άπαγγέλλει όμαδικά, ρυθμι
κά καί μονόφωνα μέ τ ή συνοδεία μουσικης, δίχως δμως ή
μουσική ν' άποκτάει δική της κυρίαρχη ύπόσταση καί αύτο
τέλεια . ·
�
Ό Δ ημήτρης

Ροντήρης κι ό Γιάννης Τσαρούχης παρακολου
θούν, σέ πρώτο πλάνο, τίς έργασlες τής Διάσκεψης Θεάτρου πού
'γινε, τόν περασμένο 'Ιούλη, στήν 'Αθήνα. Π' οι δυ6 τους, άνά
πτυξαν στούς συνέδρους πώς άντιμετώπισαν τό 'Αρχαίο Δράμα

οι ρυθμοί του χορού άλλάζουν σύμφωνα μέ τά συναισθήματα
πού έκφράζει ό ποιητικός λόγος.
Ή ρυθμική άπαγγελία του χορού, στά μέρη έκείνα πού οί
συναισθηματικές έναλλαγές του λυρικού στοιχείου του ποιη
τικού λόγου τό έπιβάλλουν, περνάει άπ' τήν άπαγγελία σέ
μονόφωνο τραγούδι . Σέ τέτοιες στιγμές, καί οι κινήσεις του
χορού καταλ1i γουν σέ δρχηση.
Στίς έπαναλήψεις τό'ιν eργων πού άνέβασα, άλλά προπάντων
στίς τελευταίες σκηνοθεσίες μου 'Αρχαίου Δράματος, ό χορός
έφτασε σιγά σιγά στό σημείο πού είχα βάλει άπ' τήν άρχή
σκοπό : νά άποδώσει, δσο μπορούσε καλύτερα, τή μορφή
πού άπαιτεί τό 'Αρχαίο Δράμα : δηλαδή, νά άπαγγέλλει ρυθ
μικά, νά τραγουδάει, νά κινείται ρυθμικά καί νά έκτελεί
καθαρή δρχηση .
Πρiν τελειώσω θά 'θελα νά τονίσω πώς μαζί μέ τήν πρωταρχι
κή σημασία πού δώσαμε στό καθαρά άνθρώπινο στοιχείο
τού 'Αρχαίου Δράματος, δέν παραμελήσαμε καί τό θρησκευ
τικό, τελετουργικό παράγοντα, πού άποτελεί &να άπ' τά κύ
ρια χαρακτηριστικά του. Στiς παραστάσεις μας τονίζεται
δσο πρέπει ό τελετουργικός χαρακτήρας του 'Αρχαίου Δρά
ματος .
Ο ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ
Δέν είναι εύκολη δουλειά γιά τούς σκηνοθέτες ή έρμηνεία
'Αρχαίου Δράματος. Ό σκηνοθέτης είναι ύπεύθυνος γιά τήν
έρμηνεία καί τήν έκτέλεση του έργου άπό δλους .τούς συνερ
γάτες του, πού συμμετέχουν στή δύσκολη αύτή όμαδική
προσπάθεια κ' έχουν κι αύτοί εύθύνη γιά τήν καλύτερη άπό
δοση στόν τομέα της δραστηριότητάς του ό καθένας.
Πρέπει νά συνεργάζεται στενά μαζί τους, μέ κατανόηση,
γιά τήν πιό ίiρτια συμβολή τους στόν τρόπο έρμηνείας πού
έχει συλλάβει . Αύτό κάνω προσωπικά καί ή μακροχρόνια
έμπειρία μου τό έπιβεβαίωσε καi μάλιστα δσον άφορίi τό
δυσκολότερο πρόβλημα, δηλαδή τό πρόβλημα του χορού.
'Αφού καθορίσω καί σημειώσω τούς ρυθμούς πού αποδίδουν
δπως πρέπει τά συναισθήματα τού λυρικού στοιχείου καί
δώσω μέ κάθε λεπτομέρεια τiς απαραίτητες όδηγίες στό μου
σικό καί στό χορογράφο, πρέπει νά βρίσκομαι σέ διαρκη
συνεργασία μέ τούς δυό καί προπάντων μέ τό χορογράφο,
απ• τήν αρχή ώς τό τέλος τό'ιν δοκιμό'ιν - άφοu, βέβαια, έχω
δώσει άπό πρίν, δπως τόνισα προηγουμένως - μέ κάθε λε
πτομέρεια τίς απαραίτητες όδηγίες, σχετικά μέ τήν πάροδο,
τiς στάσεις, τίς θέσεις, τούς έλιγμούς στό χό'ιρο, τίς κινήσεις,
σχ1iματα, χειρονομίες, καί τίς κάθε εrδους αντιδράσεις του
χορού στά έπεισόδια, στά μουσικά καί όρχηστικά έμβό
λιμα καi τίς συναισθηματικές καταστάσεις (έκφράσεις), πού
κυριαρχούν στά στάσιμα. Έτσι μονάχα μπορεί κανείς νά
πετύχει &να πραγματικά καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, μέ έντα
τική καί μακροχρόνια έργασία από δλους τούς παράγοντες
της παράστασης.
Καί τώρα θά μοu έπιτρέψετε νά σίiς δώσω eμπρακτα &να δείγμα
χορικού άπ' τούς "Πέρσες" τού Α!σχύλου. Τήν έπίκληση
γιά τήν έμφάνιση του Δαρείου.

[Ό Δημήτρης Ροντήρης άπάγγειλε, ατή συνέχεια, τό χορικό
dπό τούς " Πέρσες " τού Αlσχύλου, στή μετάφραση τού 1.
Γρυπάρη].
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Τ Ο ΑΡ ΧΑΙ Ο Δ ΡΑΜΑ Σ Τ Η Ν Ο Θ Ο Ν Η
Ν' ΑΝΑΚΑΛΥΨΟΥΜΕ Τ Α Ε ΡΓΑ ΧΩ ΡΙΣ ΔΕΟΣ
Εlσήγηση το ίJ ΗΛΙΑ ΚΑ ΖΑ Ν
Στέκομαι μπροστά σας μόνο μετά άπό σοβαρό δισταγμό.
Γιά νά πο\Jμε τά πράγματα άπλά, δέν tχω τά φόντα νά μιλήσω
γιά τό θέμα μου. Ποτέ δέν κινηματογράφησα ενα κλασικό
tργο το\J 5ου αιώνα, οGτε άνέβασα στή σκηνή κανέναν άπό τούς
τρείς μεγάλους τραγικούς ποιητές μας. Θά 'ταν πιό πετυχη
μένη ή έκλογή κάποιου άλλου, άπ' αύτούς πού πρέπει νά
ύπάρχουν άνάμεσά μας, δπως π.χ. ό Κακογιάννης. Τότε,
λοιπόν, τί κάνω έδαι στήν 'Αθήνα; Όσοι άπό σaς μέ γνωρί
ζουν, ξέρουν δτι δέν πάσχω άπό ύπερβολική μετριοφροσύνη.
Θά μέ πιστέψετε liν σiiς πιο πώς ήρθα έδ& γιά νά διδαχθ&.
'Ελπίζω νά κάνω μιά ταινία βασισμένη πάνω σέ μιά άπό τiς
μεγάλες Τραγωδίες καi ε{μαι έδ& γιά νά σχηματίσω μιά tδέα
γιά τό πιος θά γίνει αύτό. Μιά tδέα πού θά σχηματιστεί άπό τiς
συζητήσεις μας, άπό τά εργα καi τiς παραστάσεις πού θά δ&,
καί, πάνω άπ' δλα, άπό τούς άρχαίους χώρους πού θά έπι
σκεφθ& καθώς κι άπό τά κατάλοιπα αύτfjς τf\ς περιόδου σέ
καλλιτεχνικά κειμήλια τά όποία θά μελετήσω. ΕΙμαι τόσο
άναρμόδιος νά μιλήσω γιά τό θέμα μου, πού σκέφτομαι μήπως
μέ διάλεξαν άκριβιίις λόγω τfjς άγνοίας μου, μέ τήν έλπίδα
δτι , έλεύθερος άπό πραγματική έμπειρία, θά πιο ίσως κάτι
πού δέ θά 'ρχόταν στό μυαλό ένός πιό καλά πληροφορημένου
σκηνοθέτη.
Σκηνοθέτησα σύγχρονα tργα πού τιμήθηκαν δσο καi τά κλα
σικά, κι αύτή ή έμπειρία ίσως χρησιμέψει σέ κάτι. Έκανα
τήν πρώτη σκηνοθεσία το\J " Λεωφορείο ό πόθος" στή νεοΟορ
κέζικη σκηνή καi δυό χρόνια άργότερα, δταν τά δικαιώματα
το\J εργου ε{χαν πουληθεί σ' ενα παραγωγό ταινιιίιν, ό Τεννεσσfj
Ούίλλιαμς μέ παρότρυνε νά τό κ ινηματογραφήσω. Βασικά
δέν ήθελα-εΙναι σά νά παντρεύεται κανένας τήν ίδια γυναίκα
δυό φορές - άλλά τελικά τό 'κανα. Πfjρα ενα σεναριογράφο
καί γιά πέντε μfjνες προσπαθήσαμε νά κάνουμε τό θεατρικό
&ργο κατάλληλο γιά τόν κινηματογράφο, μεταφέροντας τή
δράση tξω άπό τό μοναδικό δωμάτιο, δπου δ ιαδραματίζονται
τά γεγονότα. Π.χ. άποφασίσαμε νά παρουσιάσουμε γιά πρώτη
φορά τήν ήρωίδα Μπλάνς Ντυμπουά, όχι δταν φτάνει στή
Νέα 'Ορλεάνη άλλά νωρίτερα, δταν τή διώχνουν άπ' τόν τόπο
της έπειδή πιστεύουν πώς διαφθείρει νεαρά άγόρια. Αύτή ή
σκηνή ήταν τυπικά κ ινηματογραφιicή. Έτσι νομίζαμε. Ό
σεναριογράφος καi γώ δουλέψαμε σκληρά κ ι δταν τελειώ
σαμε, τόν συγχάρηκα. " Τά καταφέραμε νά βγάλουμε ενα
σενάριο άπ' αύτό τό θεατρικό tργο " ε{πα. Γιά νά 'μαι σί
γουρος πώς εκανα σωστά τή δουλειά μου, παράτησα τό κεί
μενο μερικές βδομάδες, γιά νά 'χω πλήρη άντικειμενικότητα
δταν θά τό ξαναδιάβαζα.
Ένα μήνα άργότερα, έπιστρέφοντας άπό διακοπές, tκλεισα
τήν πόρτα καi ξαναδιάβασα τό γραπτό μας. Κάτι δμως δέν πή
γαινε καλά. ΕΙδα δτι ή σύμπτυξη τfjς δράσης το\J θεατρικο\J
έργου, πού περιόριζε τή Μπλάνς καi τόν άντρα πού θά τήν
κατάστρεφε σ' ενα μικρό διαμέρισμα, ήταν ή αiτία πού τό
εργο έξελισσόταν όμαλά. Κατάληξα στήν άπόφαση πώς θά
μπορο\Jσα πολύ ώραία νά τό κάνω αύτό καi στήν όθόνη . Καί,
τελικά, τό εκανα. 'Εκείνο, δμως, πού πραγματικά μέ άπέτρεψε
ήταν τό άσχημο συναίσθημα πώς εΙχα παραβιάσει ενα κλασικό
&ργο. Μέ δυό λόγια, πέταξα τό σενάριό μας καi εστρεψα τήν
προσοχή μου στό πρωτότυπο. Φωτογράφησα τό θεατρικό
&ργο κι αύτή ήταν ή ταινία.
Μερικά χρόνια άργότερα ε{χα μιά σχετική έ μπειρία μέ τόν
Αρθουρ Μίλλερ. Mo\J ζήτησε νά μεταφέρω στήν όθόνη
τό " Θάνατο το\J έμποράκου ", &ργο πού τό 'χα έγώ πρωτο
σκηνοθετήσει. Έχοντας κακή πείρα άπό τό θεατρικό το\J
Ούίλλιαμς, ε{πα στό Μίλλερ, σέ μιά μάλλον δυσάρεστη συνο
μιλία, πώς δέν ή θελα ν' άναλάβω τή δουλειά, καί, άκριβιίις
έπειδή σεβόμουν τό tργο του, δέν πίστευα δτι θά 'πρεπε νά
•

γυριστεί ταινία. Έτσι ό Μίλλερ βρfjκε άλλο σκηνοθέτη πού
σεβόταν τό κείμενό του πιό πολύ κι άπό μένα καί, κατά συνέ
πεια, κόλλησε στό πρωτότυπο τόσο πολύ, πού τί νομίζετε δτι
βγfjκε; - ενα άχρωμο άντίγραφο το\) πρωτότυπου.
Αύτές οί δυό έμπειρίες δέν tφυγαν ποτέ άπ' τό μυαλό μου.
Στήν περίπτωση το\J Ούίλλιαμς δέν πρόσθεσα τίποτ' άξιόλογο
στό tργο του, δταν τό μετέφερα στήν όθόνη καί θεωρ& τή
θεατρική μου δουλειά άνώτερη άπό τήν κινηματογραφική .
Δ έ μπορ& δμως ν ' άπαλλαγιο άπό τ ό συναίσθημα πώς, li ν ε{χα
τό κουράγιο νά συνεχίσω νά ψάχνω &ναν άλλο τρόπο νά
διηγηθ& τήν ίδια ιστορία, άν δέν αiσθανόμουν τόσο δεμένος
μέ τό πρωτότυπο, ίσως νά 'κανα κάτι καλό γιά τήν ταινία
καi τό συγγραφέα, τουλάχιστον κάτι πρωτότυπο. Όπως
έπίσης θά εύχόμουν νά 'χα τήν τόλμη νά κάνω &να φiλμ δικfjς
μου εκδοσης το\J έργου το\J Μίλλερ.
Όπως εΙπα, αύτές οι δυό έμπειρίες μο\J 'μειναν άξέχαστες
καi μ' όδήγησαν στό συμπέρασμα πώς, άν θέλουμε νά 'μαστε
πιστοί, πρέπει νά 'μαστε όλοκληρωτικά πιστοi καί νά μήν
έπιχειρο\Jμε τή μεταφορά στήν όθόνη τ&ν κλασικιον θεατρικ&ν
έργων.
οι ταινίες μιλο\Jν μιά άλλη γλώσσα, έχουν διαφορετικό λε
ξιλόγιο. Ό,τι λειτουργεί πάνω στή σκηνή, πολύ συχνά δέ
λειτουργεί στήν όθόνη. Μιά ταινία μπορεί βέβαια νά ε{ναι
ποιητική, άλλά ή ποίησή της ε{ναι διαφορετική, σχεδόν
πάντα όπτική.
ιι�

Έν' άλλο συμπέρασμα στό όποίο κατέληξα ε{ναι τό έξfjς :

Ό σεβασμός δέν εΙναι καλλιτεχνική συγκίνηση. Τώρα, τi

ε{ναι πιό άξιο σεβασμο\J άπό τήν 'Ορέστεια το\J Αίσχύλου;
Αύτό ε{ναι τό πρόβλημά μου. Θά 'θελα άπ' αύτή τήν άρχαία
Τριλογία νά κάνω μιά καινούρια ταινία.

Ένα διάσημο καi πετυχημένο θεατρικό έργο εΙναι σάν tνα
ύπερωκεάνιο. Καθώς ταξιδεύει, χρόνο μέ τό χρόνο, μαζεύει
όστρακα στήν καρίνα του. Αύτά τά προσφύματα μιaς άλλης
έποχfjς πρέπει άπό καιρό σέ καιρό νά ξύνονται.
Δέν ύπάρχει τελική λύση στήν τέχνη, οϋτε τελεσίδικη φόρμα.
Ή τέχνη ε{ναι σάν τό ρυάκι πού τρέφεται άπό τήν πηγή. Ή
πηγή στεγνώνει στό τέλος το\J Κiαλοκαιριο\J καί τό ρυάκι
παύει νά κυλa καi γίνεται στάσιμο. Τότε περιμένουμε μιά
άλλη πηγή καi μιά καινούρια ροή .
Τό πιό σημαντικό γιά μένα ε{ναι νά κλείσω τά μάτια μου στήν
παράδοση τ&ν θεατρικιίιν παραστάσεων πού 'χω δεί μέχρι
τώρα, κυρίως τ&ν πετυχημένων, καi. νά βρ& ενα καινούριο
κινηματογραφικό τρόπο γιά νά μεταδώσω τή συγκίνηση καi
τό μήνυμα το\J Αίσχύλου, καi νά προσπαθήσω νά διίι τό &ργο
του γιά πρώτη φορά σάν ταινία.
�Αν ενα &ργο τέχνης διατηρεί τή ζωντάνια του, τότε άναπό
φευκτα θά 'χει ενα νέο μήνυμα γιά κάθε γενιά, όχι βέβαια
τό ίδιο. Συνήθως, προσαρμόζεται στό σύγχρονο πνε\Jμα, προ
καλεί τό παρελθόν, έκφράζει τό νέο, άπορρίπτοντας τό παλιό.
Καμιά ζωντανή τέχνη δέ μπορεί νά στρέφεται στό παρελθόν.
Ή άποpία, δμως, ε{ναι ή έξfjς : Όταν ξεκινάει κανένας νά
μεταφέρει ενα κλασικό έργο στήν όθόνη , χωρίς νά λάβει
ύπόψη του τίς θεατρικές παραστάσεις πού 'χει δεί, κυρίως
τίς πετυχημένες, πο\J πρέπει νά στραφεί γιά βοήθεια στό ξε
κίνημά του; Π&ς ενας σκηνοθέτης ταινι&ν άρχίζει τίς προε
τοιμασίες γιά τή μεταφορά ένός θεατρικο\J έργου στήν όθόνη ;
Δέ μιλάω φυσικά γιά τiς τεχνικές πλευρές το\J θέματος. Όταν
ύπάρχει άρκετή πείρα, αύτές οι δουλειές γίνονται σχετικά

ει'Jκολα. Π&ς δμως ό σκηνοθέτης ξεκινάει καλλιτεχνικά;
ΠοΟ ψάχνει γιά πηγές;
Βέβαια, πρ&τ' άπ' δλα, ψάχνει μέσα του, νά ξεκαθαρίσει τί
σημαίνει τό έργο γι' αύτόν, τί εlναι έi<είνο πού τόν τραβάει .
Αύτό εlναι ενα προσωπικό θέμα καί δε θά τό θίξω. Μετά,
στρέφεται στίς πρωταρχικές πηγές. Ποιές εlν' αύtές καi ποι
ανοΟ; Όσο τό δυνατόν οι ίδιες μέ κείνες πού χρησιμοποίησε
καί ό Αισχύλος.
Ό σκηνοθέτης ταξιδεύει . Όταν άνέβει πάνω στήν άκρόπολη
τ&ν Μυκην&ν, θά σχηματίσει μιά ιδέα γιά τό π&ς ζοΟσαν οι
άνθρωποι πού κατοικοΟσαν σ' αύτά τά μέρη, ποΟ κοιμόντου
σαν, π&ς έτρωγαν, τί σήμαινε ό κρύος καιρός γι' αύτούς,
ποιά άποψη γιά τόν κόσμο τους εlχαν αύτοi οι άρχηγοi καί
ποιά διαφορά όπfjρχε άνάμεσα στό μέρος δπου θάβονταν οι
βασιλείς καi στό μέρος δπου ή Κλυταιμνήστρα καί ό ΑΙγισθος
πέταξαν τό σ&μα τοΟ 'Αγαμέμνονα γιά νά τό έξευτελίσουν.
Τή νύχτα, στό δωμάτιο τοΟ ξενοδοχείου του, ό σκηνοθέτης
άνατρέχει στήν πιό ένδοξη πηγή, διαβάζει τήν " 'Ιλιάδα ".
Τώρα, σίiς παρακαλίό, μή μέ θεωρήσετε άνοίκειο Ιiν φαν&
ειλικρινής. Πάντα μ' έντυπωσίαζε ή άντίθεση άνάμεσα σ'
αύτό πού έβλεπα πάνω στή σκηνή, κατά τή διάρκεια τfjς παρά
στασης άρχαίου έργου, καί στίς εικόνες πού γεννιόντουσαν
μέσα μου δταν διάβαζα τήν " 'Ιλιάδα ". ΆκοΟστε ξανά γιά
μιά στιγμή τούς τελευταίους στίχους αύτοΟ τοΟ κειμένου.
Προσέξτε τή ροή τίόν όπτικίόν εικόνων, τή μιά πίσω άπ' τήν
άλλη :
Καί νά! προβάλλει ή χαραβγή άπ' τά σκοτάδια πάλε
καί τότες γύρω στή φωτιά συνάζουνται δλοι οι Τρ&ες.
Κι' δλος σάν έφτασε ό λαός καί στάθηκαν τριγύρω,
πρίότα μέ κόκκινο κρασί σβήνουν τά ξύλα, ώς πέρα
πού πfjγε ή φλόγα, κι' ι'Jστερα τ' άδέρφια καί οι συντρόφοι
μαζέβουν τ' άσπρα κόκκαλα μοιρολογίόντας δλοι,
κι' έτρεχαν δάκρια πύρινα στά μάγουλά τους κάτου.
Έπειτα σέ χρυσό σταμνί τά παίρνουν καί τά βάζουν
πού μ' άλικα τό σκέπασαν σκουτιά άπαλοφασμένα·
τότες σέ λάκκο βαθουλό τά χώνουν, κι' άπό πάνου
χοντρά λιθάρια 'να σωρό σωριάζουν χέρι χέρι.
Κι' άμέσως μνfjμα τούσκαψαν, κι' εlχαν στημένους γύρω
παντοΟ σκοπούς μήν τύχει πρίν κι' οι Δαναοί πλακώσουν.
Κι' άφοΟ τό μνfjμα τέλειωσαν, πίiν πίσω · καί κατόπι
μαζέβουνται δλοι ταχτικά καί κάθονται νά φίiνε
στόν πύργο τοϋ δ ιόσπαρτου τοϋ βασιλιίi Πριάμου.
Έτσι τότε tγινε ό θαμός τ' άλογομάχου Έχτόρου ( 1 ) .
Πόσο συγκεκριμένες, άπλές καί σκληρές εlναι αύτές οι είκό
νες ! Λείπει έντελίός τό ψυχολογικό στοιχείο κ' όπάρχουν
μόνο τά γεγονότα. Θά 'χετε παρατη ρήσει πώς, έκείνο πού
κάνει αύτή τή σκηνή τόσο ζωντανή εlναι μιά σειρά άπό όπτι
κές εικόνες, φωτογραφίες πού περιγράφονται, καθαρός κινη
ματογράφος. Τό καθετί εlναι εγχρωμο καί άπτό. ΕΙναι εύκολο
νά δείτε, νά νιώσετε, νά γευθείτε, νά όσμιστείτε, νά μετρή
.
σετε, ν' άγγιξετε
τί άκριβίός συνέβη σ' αύτή τή σκονισμένη
πεδιάδα δπου σύρθηκε τό σ&μα τοϋ Έκτορα. Εlναι στ' άλή
θεια ενα κινηματογραφικό σενάριο !
'Αναρωτιέμαι Ιiν μποροΟμε νά μεταφέρουμε τέτοιου είδους
γράψιμο στήν όθόνη. Ίσως, τελικά, μόνο έκεί μπορεί νά γίνει
αύτό. Τήν ίδια έντύπωση άποκομίζει κανένας κοιτάζοντας τά
άγγεία. Όλόκληρος κόσμος άγριότητας κ' ή ρωισμοΟ εικονί
ζεται έκεί - άλλά, πάντα μέ πλήρη άντικειμενικότητα. οι
σαρκοφάγοι, άντίθετα, φαίνονται ρομαντικές, άκόμα καί συν
� ισθ � ματικές. Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τά όνομαζόμενα
Ελγινεια Μάρμαρα. ΕΙναι πραγματικά ώραία αύτά τά μαρμά
ρινα άνάγλυφα, άλλά ρομαντικά, σάν έπίσημη τέχνη. Στήν
., 'Ιλιάδα " i\ στά άγγεία, κανένας δέν ξέρει πώς ε{ναι ήρωικός.
Μόνο πώς εΙναι άνθρώπινος.
Ή πεμπτουσία τοϋ προβλήματος, δπου πρόκειται γιά μιά ται

νία βασισμένη στήν Όρέστεια, ε{ναι, γιά μένα, ό χορός στίς
" Εύμενίδες ". ΕΙν' ει'Jκολο ν' άναπαραστήσει κανένας τό
χορό τ&ν ήλικιωμένων άνδρίόν στόν " 'Αγαμέμνονα ". Συμ
μετέχουν στή δράση καί δέν tχουν καμιά άμφιβολία γιά τό τί
νιώθουν, τί λένε καί τί κάνουν. Ό χορός τ&ν σκλαβωμένων
( 1 ) 'Ιλιάδα, Ω 788 - 804,

μετάφραση 'Αλέξανδρου Πάλλη.

ΚΛ
Ό σκηνοθέτης 'Πλlας Καζάν, πού έξέθεσε μέ ε/λικρlνεια τόν
προβληματιι:ιμ6 τον γιά τή μεταφορά τής 'Αρχαlας Τραγωδlας
στόν Κινηματογράφο. (Ενα σκlτι:ιο τού Κlμωιια Αάσκαρι )
γυναικ&ν τfjς Τροίας, πού όπηρετοΟν τήν 'Ηλέκτρα, στίς
" Χοηφόρες ", εΙναι πιό δύσκολο ν' άποδοθεί σωστά. Όταν
δμως βάλουμε καλά στό μυαλό μας πώς πρόκειται γιά σκλάβες
πού ξέπεσαν σ' αύτή τήν κατάσταση πρiν άπό χρόνια, δταν
ξεκαθαρίσουμε τήν όφή τfjς σχέσης τους μέ τόν 'Αγαμέμνονα
καί γιατί παίρνουν κι αύτές μέρος στήν προσπάθεια ν' άφυ
πνισθεί τό κοιμισμένο του πνεΟμα, τότε θά δοΟμε πώς εΙναι
θαυμάσιες, ζωντανές, δραματικές φιγοΟρες.
'Αλλά οι Εύμένιδες; Νά τό πρόβλημα!
Πρέπει πάλι νά πιο τήν άλήθεια άκόμα καί μέ κίνδυνο νά
θίξω φίλους. Ποτέ, καμιά παράσταση αύτ&ν τίόν μορφίόν
πάνω στή σκηνή δέ στάθηκε ικανή νά μέ κάνει νά νιώσω
φόβο i\ νά πιστέψω σ' αύτές. Ίσως κάτι τέτοιο- εlναι άδύνατο.
Στίς 'Ενωμένες Πολιτείες εΙδα μιά παράσταση ένός ίiριστου
σκηνοθέτη, τοΟ Τάυρον Γκάθρυ. Πολλά στοιχεία σ' αύτή
ήταν έξαιρετικά - οι Εύμενίδες, δμως, γελοίες.
Έχει κατορθώσει κανένας νά δώσει μιά ίκανοποιητική λύση
σ' αύτό τό πρόβλημα; 'Εγώ τουλάχιστο δέν ξέρω. Συνήθως,
ό χορός στίς " Εύμενίδες " άπαρτίζεται άπό νεαρές γυναίκες,
πολύ συχνά χορεύτριες, πού φοροϋν i\ δέ φοροΟν μάσκες,
πού έπιδίδονται σέ μιά σειρά άπό γυμναστικές άσκήσεις, μέ
στριφογυρίσματα καί γκριμάτσες, πού χρησιμοποιοϋν τά
παιδιά στά παιχνίδια τους, δταν θέλουν νά τρομάξουν τό
'να τ' ίiλλο. Μέ τή διαφορά πώς δέ θά μποροϋσαν νά τρο
μάξουν ούτε ενα παιδί - κυρίως ενα παιδί τfjς έποχfjς μας.
Μέ δυό λόγια, παρουσίαζαν πάντα τίς " Εύμενίδες " σάν
tνα θέαμα γκροτέσκο.
Διάβασα πολύ πάνω στίς Εύμενίδες, τή σημασία τους καί τό
συμβολισμό τους. Ή &ρα κι ό τόπος δέν έπιτρέπουν νά ύπει
σέλθω σ' αύτά, άλλά μέ δυό λόγια θά 'λεγα πώς ό προορισμός
τους στήν " 'Ορέστεια ' ' εlναι νά προστατέψουν τήν παράδοσή
τους, τήν άρχαιότερη παράδοση τfjς έποχfjς καί τfjς κοινωνίας
τους, μιά παράδοση πού γι' αύτές εlναι τό ιτιό πολύτιμο πρά
γμα στόν κόσμο. Μ' αύτή τήν έννοια εlναι ιδεαλίστριες, φα
νατικές πιστές μιίiς κατά κάποιο τρόπο χθόνιας θρησκείας.
Δέν εlναι τρελές, γελοίες, φαντάσματα fι, δπως λέμε στά
παιδιά δταν θέλουμε νά τά τρομάξουμε, μπαμποΟλες. 'Αντί
θετα , έχουν μιά άξιοπρέπεια Θντελίός δική τους, δσο έκκεν79

τρικά κι Ιiν έκ:φράζεται αύτή, εlναι όλοκληρωτικά άφοσιω
μένες σ' ενα σκοπό. Ξυπνοϋν στόν άνθρωπο τό δέος καί τόν
τρόμο μέ τήν ενταση τU!ν πράξεών τους, εlναι άμείλικ:τες δταν
προκαλοϋνται καί όπερασπίζονται μέχρι θανάτου αύτό πού
θεωρο\:Ιν τό πιό πολύτιμο πράγμα στόν κόσμο.
Μ ήπως δέ συνηθίζουμε νά θαυμάζουμε τέτοιου είδους άν
θρώπους, τέτοια άφοσίωση στήν πραγματική ζωή ; Ό Αίσχύ
λος προφανιi'!ς ετσι αίσθανόταν, γιατί στό τέλος τf\ς τριλογίας
βλέπουμε δτι τούς δίνει Εδρες στόν Αρειο Πάγο, τό άνώτατο
δικαστήριο της πόλης του. 'Εκεί κάθονται γιά πάντα, άγρυ
πνοι φύλακες τιi'!ν δικαιωμάτων τους.
•

Καθώς διάβαζα αύτά πού διάφοροι μελετητές της ιστορίας
τοϋ πολιτισμοϋ εχουν γράψει γιά τίς Εύμενίδες, μοϋ 'κανε
έντύπωση τό γεγονός δτι δέν εlναι καθόλου γκροτέσκες μορφές
κ:αί δέν πρέπει νά παριστάνονται μέ τέτοιο τρόπο. Προκαλο\:Ιν
τόν τρόμο μόνο γιατί πιστεύουν μέ τέτοια ενταση σ' αύτό
πού άντιπροσωπεύουν.
Καθώς θυμήθηκα τίς γυναίκες τοϋ Frenen, πού φωτογραφίες
τους εlχα δεί τό 1 945, αύτές πού καταδί�κ:αν τίς έρωμένες
τιi'!ν Γερμανικιi'!ν στρατευμάτων κατοχης, ξύριζαν τά κεφάλια
καί τiς εδιωχναν άπό τίς πόλεις, σκέφτηκα Πώς ίσως θά 'πρεπε
νά ψάξω στίς έμπειρίες καί στίς άναμνήσεις μου γιά νά βριi'!
τίς είκόνες πού χρειάζομαι γιά τίς Εύμενίδες.
Δυό χρόνια πρίν, σ' ενα ταξίδι μου στήν Πελοπόννησο, μέ
συντροφιά τόν 'Αλέξη Μινωτη έπισκέ<ρτηκα τή Μ άνη. Εlχα
μεγάλη λαχτάρα νά διο αύτό τό βραχώδη τόπο, γιά τόν όποίο
τόσα πολλά εlχα διαβάσει . 'Εκεί, στiς γυναίκες μέ τά αύστηρά
πρόσωπα, πού εlχαν όποτάξει τή ζωή τους στό Μα\:Ιρο, κ' ο ί
όποίες φαίνονταν ν'άποτελο\:Ιν πνευματικά κέντρα τοϋ κάθε
χωριοΙ:Ι, διέκρινα μερικά στοιχεία άπ' αύτό πού εψαχνα. Στά
πρόσωπά τους, μέ τό τραβηγμένο Π'ρός τά κάτω στόμα, εlδα,
τήν ήθική στάση πού δέν έπιτρέπει τήν άμφισβήτηση της
παράδοσ i1 ς τους. Βρi'\κα τήν τόλμη καί τή σκληράδα το()
πνεύματος πού προέρχεται μόνο ά.πό άτράνταχτες πεποιθήσεις.
Πόσο τρομερές θά 'ταν σέ στιγμές θυμο\:Ι, πόσο άγριες, Ιiν
χρειαζόταν. Ήξερα, κοιτάζοντάς τες, δτι ό ρόλος τους ήταν
νά προστατέψουν τόν τρόπο ζωης τους καί θά τό 'καναν μέχρι
τέλους όποιοδήποτε καί νά 'ταν τό τίμημα. 'Οπωσδήποτε,
έδιο, βρισκόταν μιά πηγή γι' αύτό πού Εψαχνα.
Μέ τόν ίδιο φόβο καί μέ τό ίδιο δέος άντέδρασα δταν βρέ
θηκα μπροστά σέ μερικές γριές γυναίκες, φτωχές άλλ' οχι
καi ταπεινωμένες, πού εβγαιναν ά.πό σπηλιές σέ μιά βραχώδη
βουνοπλαΎιά τοϋ Μεξικοϋ. Δέν ξέρω ποιές ήταν, άλλά δέν
ξέχασα τά πρόσωπά τους.
'Επισκέφτηκα τή Βόρεια Κένυα, στά σύνορα τf\ς Σομαλίας,
κ' έκεί γνώρισα τίς όνομαζόμενες κρυμμένες φυλές, μισο
'Αφρικανικές, μισο ά.νατολίτικες, πού οι γυναίκες τους άντί
κρυζαν τούς λευκούς κατάματα, χωρίς φόβο, ίσως καί μέ
περιφρόνηση . Κ' έδώ βρηκα κάτι, πού δέ μπορεί κανένας
νά χωρατέψει μ' αύτό, κάτι πού ένέπνεε σεβασμό καi φόβιζε
ταυτόχρονα.
Σ' ενα άλλο μου ταξίδι στην Πελοπόννησο, συνάντησα μιά
όμάδα άπό τσιγγάνες καθισμένες κατάχαμα στήν οχθη ένός
δρόμου. Καθώς πλησιάσαμε μέ τό αύτοκίνητο, είδαμε πώς
ήταν μαζεμένες γύρω άπό τό σU!μα ένός νεαροϋ άγοριο\:Ι πού
'χε παρασυρθεί καί σκοτωθεί άπό ενα φορτηγό. οι γυναίκες
της φυλης του μαζεύτηκαν γύρω άπό τό σU!μα του κι άφησαν
τόν πόνο καί τό θρf\νο τους νά ξεσπάσουν. οι κραυγές τους
δέν ε{χαν τίποτα τό Προγραμματισμένο καί τό έξασκημένο,
ούτε εμοιαζαν μέ τούς i)χους πού κάνουν οι πολιτισμένες
γυναίκες. Στήν ά.ρχή, τό μόνο πού μποροϋσα νά σκεφτιi'! ήταν
τά μοιρολόγια πού ή Δόρα Στράτου ε{χε την πρόνοια νά συγ
κεντρώσει, προσφέροντάς μας έτσι μιά μεγάλη όπηρεσία.
Άλλ' αύτές οι κραυγές ήταν άκόμα πιό πρωτόγονες κι άσυγ
κράτητες, καί ξαφνικά ά.ντιλήφτηκα πώς άκριβιi'!ς ο ί ίδιες
κραυγές δέν εiχαν άκουστεί ξανά, ούτε θά άκουγόντουσαν
στό μέλλον μέ τόν ίδιο, πανομοιότυπο τρόπο.
Δέ θά μποροϋσα, βέβαια, νά θεωρήσω αύτές τίς γυναίκες ένα
γκροτέσκο θέαμα, Ιiν κι όπτικά κι άκουστικά οι έκδηλώσεις
τους εlχαν τό στοιχείο της όπερβολης γιά τά πολιτισμένα
μάτια καί αύτιά. Πολιτισμένα ; Ίσως αύτές οι γυναίκες, μέ
τόν ίσιο κι άσυγκράτητο τρόπο πού έξέφραζαν τόν πόνο καί
τό θυμό τους στη μοίρα πού κτύπησε τό ά.γόρι τους, ήταν ο[
Ro

άληθινά. πολιτισμένες, καί γώ, πού έμενα τόσο κατάπληκτος
μπροστά στήν εντασή τους, ό άπολίτιστος.
Έχετε ά.κουστά γιά. τήν καινούρια ψυχολογικη θεραπεία πού
όνομάζεται ή πρωταρχική κραυγi1 "; οι ήχοι πού εβγαζαν
οι γυναίκες αύτές, ήταν άκριβώς οι ήχοι πού προσπαθοϋν
νά πετύχουν άπό τούς ά.σθενείς τους ο[ θεραπευτές τιi'!ν κλινι
κιον Πρωταρχικης Κραυγf\ς κ' έργάζονται γι' αύτό τό σκοπό
μηνες. Όχι , ποτέ δέ θά. θεωρο\:Ισα αύτές τίς γυναίκες γκρο
τέσκες.
..

Τό γκροτέσκο εΙναι τό στερεότυπο, τό " κλισέ " στίς Εύμε
νίδες. Ό 'Ορέστης, θά μπορο\:Ισε νά όνομαστεί γκροτέσιcος,
γιατ' εiναι ένας άρρωστημένος άνθρωπος. Ή Κλυταιμνήστρα,
πού σκοτώνει τόν άντρα της, άν κ' έχει λόγους γι' αύτή της
τήν πράξη , εiναι γκροτέσκα . Ό 'Αγαμέμνων, πού σκοτώνει
τήν κόρη του, εiναι γκροτέσκ:ος, ά.κόμα καί στήν " 'Ιλιάδα ".
Ή ' Ηλέκτρα, ε{ναι ένα ιερό τέρας Ιiν καί συμμεριζόμαστε τόν
πόνο της. Ό Αίγισθος, εiναι ένας γκροτέσκος εύνοΙ:Ιχος. Ό
Κάλχας, μιά μορφή πού λές καi βγfjκε άπό τή φαντασία το{)
Ίερώνυμου Μπός. 'Αλλά, oi Εύμενίδες; Αύτές θά μποροϋσαν
άκόμα καί νά όνομαστοΙ:Ιν ο[ ίδεολόγοι το\:Ι έργου. Ο Ι πουρι
τανο ί ! Ό Αίσχύλος έδωσε τ' δνομά τους στό έργο του.
Αύτή ήταν ή έκπληκτική ά.νακάλυψη στήν όποία μέ όδήγησαν
οι έρευνές μου. Πολύ συχνά στά μεγάλα εργα, δταν τά μελετή
σουμε, βρίσκουμε στοιχεία πού μίiς έκπλήσσουν. Κάτι πού
μέ τήν πρώτη ματιά φαίνεται όπερβολικό, πέρα άπό τή ζωή,
άποδείχνεται άργότερα πώς εΙναι ή άπλή άλήθεια. Γιατί ή
τρίτη συμφωνία το() Μ πετόβεν, τόσο άπλή, τόσο ξεκάθαρη
τώρα, προκάλεσε σόκ σέ τόσο πολλούς ά.νθρώπους δταν τήν
πρωτάκουσαν; Ό " Γλάρος " τοϋ Τσέχωφ στiς πριi'!τες του
έμφανίσεις θεωρήθηκε άποτυχία. οι άνθρωποι δέν καταλά
βαιναν αύτό τό ε{δος της δραματουργίας καί τήν άποδοκί
μαζαν. Τώρα φαίνεται νά εΙναι ή ίδια ή ζω1] . Ό Τζόυς δέ μίiς
κάνει πιά έξω φρενιον. Εiναι τό Δουβλίνο.
.

Αύτό πού χρειάζεται ένας σκηνοθέτης, γιά νά κάνει μιά ται
νία βασισμένη πάνω σ' ενα άπό τά μεγάλα κλασικά. έργα του
5ου αίώνα, ε{ναι τό θάρρος. Πάνω ά.π' δλα νά ξεχάσει τiς προη
γούμενες θεατρικές παραστάσεις, κυρίως τiς πετυχημένες.
Αύτές Ιiς κρατήσουν δλες τίς τιμές καί τη δόξα τους, Ιiς
παραμείνουν δμως στην άποθήκη μαζί μέ τίς παλιές περοϋ
κες καί τά κοστούμια.
Αύτό πού μiiς χρειάζεται εiναι ν' άπαλλαγοϋμε άπό ένα δέος
κ' ενα σεβασμό πού μiiς άκρωτηριάζει, νά έγκαταλείψουμε
γιά τήν {δρα την παράδοση καί τελικά, ξαναγυρνώντας στίς
αύθεντικές πηγές καί στό ζωντανό ύλικό, στην ίδια τή ζωή ,
ν' άνακαλύψουμε έμείς οι ίδιοι τό θέμα καί την πλοκη του
εργου.
Δέν ίσχυρίζομαι πώς ό δικός μου τρόπος άντιμετώπισης αύ
το\:Ι τοϋ F.ίδικου κλασικο\:Ι έργου ε{ναι κι ό σωστός. Δέν
πιστεύω σέ άπόλυτες άξίες. ' Υπάρχουν πολλοί τρόποι καί
δλοι έχουν κάποια άξία - δταν εiναι προσωπικοί. Τό μόνο
πλησίασμα πού δέν έχει ά.ξία ετναι οι μιμ1]σεις τών δραμάτων
τιον άλλων άνθρώπων, οι μιμήσεις τών παραστάσεων άλλων
.σκηνοθετών.
Γιατί μιλιο γιά θάρρος; Όχι γιατί θέλω νά προσβάλω τούς
όπαδούς της παράδοσης. Είμαστε πιά συνηθισμένοι σ' αύτά.
'Αναφέρομαι στό θάρρος πού χρειάζεται γιά νά νικήσει
κανένας τόν έσωτερικό του έρεθισμό καί την άβεβαιότητα.
Αύτό εiναι τό δύσκολο.
Τελικά, δλοι άνακαλύπτουμε δτι ό πιό όδυνηρός περιορισμός
βρίσκεται στό ταλέντο μας. Τό τελικό έμπόδιο βρίσκεται
μέσα μας.
'Αποτελεί τό ύψιστο δείγμα σεβασμο\:Ι πρός τούς προγόνους
μας, τό νά μπορο\:Ιμε νά τούς πο\:Ιμε : " Είσαστε άκόμα ζων
τανοί, γιατί έγώ πού ζιi'! τόσους αιώνες μετά, αισθάνομαι
μέ τόν ίδιο τρόπο πού αισθανόσασταν καί σείς. οι έμπειρίες
σας εiναι καί δικές μου ".
Τότε θά νιώσουμε την έσχατη εύφροσύνη . Ό χρόνος θά 'χει
γκρεμιστεί. Γιατί ή τέχνη εΙναι, σίγουρα, ένας άπό τούς
τελευταίους χώρους της ά.ληθινης περιπέτειας. Καi κάποτε
θά 'ναι ό τελευταίος.
Μετάφραση ΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ - ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗ

ΕΝΑΣ ΟΛΛΑΝΔΟΣ ΑΛ Φ Α ΒΗΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔ Ι Α
Εlσήγηση το ί5
Πρέπει νά γίνει κατανοητό στόν καθένα πού παραβρίσκεται
έδ& πώς, δ,τι ειπωθεί γιά τό θέμα της όμιλίας !::χ ει άμεση
σχέση , καταρχήν, μέ τό ποιός ε!ναι ό σύγχρονος σκηνοθέτης,
σέ ποιά κατηγορία άνθρώπων άνήκει , σέ ποιό ε{δος κοινο()
θέλει ν' άπευθυνθεί, γιά νά διηγηθεί τήν Ιστορία του, σέ ποιά
γλώσσα, π&ς καί σ& ποιά κατεύθυνση θά προβάλει " τόν κα
θρέφτη τi'jς άνθρώπινης φύσης " (δ.ς μ& συγ;cωρέσει ό Σαίξπηρ
γιά τή λέξη ά ν θ ρ ώ π ι ν η στό στόμα το() Αμλετ). Έχει
έπίσης άμεση σχέση μέ τό αν αύτός (ό σύγχρονος σκηνο
θέτης) θέλει νά παραμείνει πιστός στόν Αlσ;cύλο, στό Σοφο
κλη η στόν Εύριπίδη καί μέ τό aν ή εννοια " Άρχαίο Δράμα "
ε!ναι ή ίδια γιά τόν Αlσχύλο, τό Σοφοκλi'j t\ τόν Εύριπίδη .
Γιατί, δ. ν καί πολλά άπό τ ά εργα τ&ν τρι&ν αύτ&ν ποιητ&ν
βασίζονται πάνω στούς ίδιους μύθους κ' !::χουν καμιά φορά
καί τούς ίδιους τίτλους, ύπάρχει νομίζω, μεγάλη διαφορά,
στό π&ς διηγείται ό καθένας τή δική του Ιστορία.
•

Έγώ, πού ε!μαι ενας σκηνοθέτης πού ζεί καί έργάζεται στήν
'Ολλανδία, σ' ενα κοινωνικο-iστορικό πολιτιστικό κλίμα μέ
!::να iδιότυπο δικό του χαραχτήρα, σέ μιά χώρα προτεσταντι
σμο() καί πρόκλησης, μιά έλεύθερη (δπως λένε) χώρα, δπου
έπειδή άκριβ&ς τά πάντα ε!ναι δυνατά, καμιά φορά τίποτα
σχεδόν δέν ε{ναι δυνατόν, μιά χώρα δπου κυριαρχεί τό χάος,
άλλά καί ή ύπεροργάνωση (καί πιστέψτε με αύτή ή ί η termi
nis , , άντίφαση ύφίσταται), έγώ λοιπόν πρέπει νά βρ& ενα
άλλοθι γιά τή δ ουλειά μου. Ένα άλλοθι καί ένάντια στίς
αlώνιες διαμαρτυρίες πού γεννιο()νται μέσα μου, μέσα στήν
όμάδα τ&ν ήθοποι&ν μέ τούς όποίους συνεργάζομαι, στό
κοινό γιά τό όποίο παίζουμε. Πρέπει έπίσης νά παρακολουθ&
τί συμβαίνει γύρω μου, καί τέλος, πράγμα πού ε!ναι καί τό
λιγότερο . . . σημαντικό, ν' άκούω καί τούς κριτικούς πού ή
δουλειά τους ε!ναι, ετσι κι άλλι&ς, νά διαμαρτύρονται. Ε!ναι
έξάλλου χρέος μου νά φαν& τίμιος, ίσως καί " προκλητικά
εtλικρι νής " στήν κοινωνία. Μέ τή λέξη κοινωνία δεν έννο&
άπλώς αύτή καθαυτή τή συγκέντρωση τών άνθρώπινων
ύπάρξεων, άλλά τήν πολιτική κοινωνία στήν όποία κυριαρ
χο()ν ό νόμος καi ή τάξη .
"

Βέβαια, ό σύγχρονος σκηνοθέτης δέν ε!ναι πιά ό άνθρωπος πού
τά ξέρει δλα, ό δικτάτορας. Π ρέπει νά 'ναι ό άρχηγός καί νά
συγκεντρώνει δλα τά στοιχεία, τίς σκέψεις καί τiς Ιδέες στό
εργο, στή διανομή τών ήθοποι&ν, στήν έξωτερική έμφάνιση
της παράστασης καί τότε ίσως μπορεί νά βάλει τήν ύπογραφή
του σά σκηνοθέτης. Λοιπόν, γιά νά διηγηθ& έγώ τη δική μου
ίστορία, χρειάζομαι ενα θεατρικό εργο, στό όποίο νά ύπάρχουν
oi βάσεις της δικης μου ιστορίας, γιά νά μπορεί νά 'ναι ή
δουλειά μου στρατευμένη . Πιστεύω δτι όποιοδήποτε άληθινό,
γνήσιο θέατρο, ε!ναι στρατευμένο θέατρο. " Tout le νrai
theatre est du theatre engage , δπως μο() ε!πε κάποτε ό 'Ιτα
λός σκηνοθέτης Giorgio Streller.
"

Ν ΤΟΝ

Λ Ο Υ ΤΖ

Τήν τελευταία θεατρική περίοδο σκηνοθέτησα τήν " 'Ηλέκ
τρα " τοϋ Σοφοκλη. Άς ζωντανέψω τά λόγια μου μ' αύτή τήν
έμπειρία. Γιατί τήν " 'Ηλέκτρα " το() Σοφοκλη ; Μετά άπό
πολλή σκέψη κατάληξα στό συμπέρασμα δτι δέ μποροϋσα
ν' άνεβάσω Αtσχύλο, γιατί αύτός, ό άρχαιότερος άπό τούς
τρείς μεγάλους, μένει πολύ προσκολλημένος στό Κράτος καί
στή Θρησκεία. ' Εγώ δέν πιστέω δτι ή κοινωνία ε!ναι άσφα
λής καί Ισορροπημένη χάρις σ· ενα παντοδύναμο, άμετακί
νητο, άπόλυτο φαινόμενο δπως oi θεοί καί oi θεές, είτε αύτοί
ήταν είκοσι η ίσως παραπάνω στήν άρχαιότητα, είτε, δπως
πιστεύουν άκόμα χιλιάδες άνθρωποι σήμερα, ε!ναι μόνο
ενας. Όχι , τόν Αlσχύλο δέ θά ήξερα πliΊς νά τόν χειριστ&.
Ίσως παραείναι άρχαίος γιά μένα.
Μετά, σκέφτηκα δτι πρέπει βέβαιά ν ' άνεβάσουμε Εύριπίδη,
αύτός ε!ναι έκείνος πού προκαλεί, πού έπιτίθεται έναντίον
τοϋ νόμου καί της τάξης, πού άπαιτεί άπό τά άνθρώπινα όντα
μιά προσωπική εύθύνη, άνεξάρτητη άπό θεούς, νόμους, τάξη
κ.λπ. Άλλ' έκεί εΙναι πού κάναμε ενα τρομερό λάθος. Είμαστε
στ' άλήθεια τόσο έλεύθεροι , τόσο άνεξάρτητοι, ι'.δστε ν' άνα
λαμβάνουμε τήν εύθύνη τόΊν δσων λέμε καί κάνουμε, δπως
ήταν ό Εύριπίδης, η ε!χε τήν πρόθεση νά ε!ναι , δπως θ' άπαι
τοϋσε τό ίδιο άπό μίiς;
Όχι, τό μέλλον δέν έχει άκόμα προχωρήσει άρκετά γιά μίiς καί
τό παρελθόν ζεί άκόμα μέσα μας, κ' έμείς βρισκόμαστε κάπου
στή μέση . Όπως ό Σοφοκλfjς. Γι' αύτό κατάληξα στό συμ
πέρασμα ν' άνεβάσω Σοφοκλi'j. (Δέ μο() ε!ναι δυνατό νά
έμβαθύνω περισσότερο στό θέμα αύτό μέσα σέ 1 5 λεπτά).
ΈνliΊ σκεφτόμουν μ' αύτό τόν τρόπο, εδινα συγχρόνως καί τήν
άπάντηση στό έξης έρώτημα : " γιά τί είδους κοινό παί
ζουμε; " . Πρόκειται γιά τό σημερινό άνθρωπο μέ δλες του
τίς άμφιβολίες, τούς φόβους καί τήν άνασφάλειά του, τόν
γεμάτο μέ έρωτήματα γιά μιά κοινωνία πού μίiς εχει θέσει
μιά σειρά άπό κανόνες τόσο αύστηρούς, πού μόλις μποροϋμε
νά τούς άκολουθήσουμε.
Τελικά διαλέξαμε τήν " 'Ηλέκτρα " . Τί μπορεί δμως στ'
άλήθεια νά μίiς πεί αύτη ή τραγωδία; Ότι έπιτρέπεται ή έκδί
κηση, δτι μπορεί ό άνθρωπος νά έφαρμόσει την αύτοδικία,
έπειδή ενας Θεός ii οι Θεοί (καί πίσω τους εuκολα κρύβουμε
τήν προσωπική μας εύθύνη) τό Εχουν διατάξει ; Όχι . Στό
σημερινό κόσμο ενας τέτοιος Θεός - τουλάχιστο γιά μένα δέ μπορεί νά ζήσει. ΈννοόΊ τό Θεό, τό φτιαγμένο άπό τούς
άνθρώπους, τό Θεό τ&ν έκκλησι&ν καί τόΊν ιδρυμάτων.
Άλλ' αν αύτός ό Θεός ε!ναι νεκρός, γιατί τότε παίζουμε μιά
τραγωδία πού, στή διάρκειά της, ή πρrοταγωνίστρια πολλές
φορές ζητάει τή βοήθεια αύτο() το() Θεοϋ ii τ&ν Θε&ν ; Μπο
ρο()με στην έπο;cή μας νά περιμένουμε μιά κάποια βοήθεια
άπό την έκκλησία καί τή θρησκεία, πού κ' οι δυό ύποτίθεται
81

Ώ, ναί! Καταλαβαίνουμε λοιπόν πολi> καλά τήν 'Ηλέκτρα.
Αυτό που κάνει δμως ε{ναι σωστό; Αύτό που κάνει ό 'Ορέστης
ε{ναι σωστό; Άκοϋστε τό Σοφοκλfj καί προσέξτε πcος ό 'Ορέ
στης, μετά τό φόνο τfjς μητέρας του, άπομακρύνεται άπ' τήν
πράξη του, δταν άπαντάει στήν 'Ηλέκτρα πού τόν ρωτίί :

δτι έΊCπροσωποΟν τό Θεό; Δέν εΙναι &να ε{δος τοξίνωσης το()
έαυτοl) μας τό νά 'μαστε ύπομονετιΊCοi άΊCόμα ΊC' εύχαριστη
μένοι μέ τά βάσανά μας ; Όχι, δέν εΙμαι ένας ΊCλασιΊCός
μαρξιστής πού λέει δτι ή θρησκεία εΙναι τό δπιο το() λαοί>.
Δέν εΙμαι ΊCαθόλου μαρξιστής, άλλά νομίζω δτι δέν ε{ναι
πάντοτε άνάγΊCη νά πιστεύουμε iΊ νά ξέρουμε δτι ύπάρχει
Θεός. Άν άναλαμβάνουμε τήν εύθύνη γιά δλες τίς σκέψεις
ΊCαi τiς πράξεις μας στό σημερινό ΊCόσμο, δχι μόνο τiς διΊCές
μας άλλά δλου τοο ΊCοινωνιΊCοi> πλαισίου γύρω άπό μίίς, τότε
ίσως άVαΊCαλύψουμε δτι ύπάρχει βαθιά μέσα μας, ένα " ΊCέν
τρο ", ΊCάτι που μποροΟμε νά τό όνομάσουμε Θεό, γιατi έγώ
πιστεύω δτι μοναδιΊCός Θεός που ύπάρχει ΊCαi θά ύπάρχει
ε{ναι ή εi>θύνη γιά τήν άνθρώπινη ϋπαρξη . Ένας τέτοιος
Θεός ύπάρχει σέ μένα, σέ σίίς, σέ δλους μας, στούς σημερι
νους άνθρώπους, δηλαδή στό σημερινό ΊCΟινό.

ΗΛΕΠΤΡΑ : Πώς εldτε Όρέdτη;
ΟΡΕΣΤΗΣ : Όσο γιά τά μέσα καλά, aν έχρησμοδότησε
[ό 'Απόλλων καλά.
(Μετάφραση 1. Ν. Γρυπάρη)

Όταν ΊCατάληξα σ' αυτό τό βασικό συμπέρασμα, i)ξερα μιά
τουλάχιστον χειρονομία πού 'πρεπε νά κάνουν οί ήθοποιοί,
οι όποiοι μιλοΟν στό Θεό ΊC' έπικαλοΟνται τή βοήθειά του.
Όχι πρός τά πάνω, στόν ουρανό, δπου φαίνεται δτι ύπάρχει
ό παράδεισος καί ή ΊCορυφή το() ΠαρνασσοΟ, άλλ' όριζόντια,
άκριβcος στήν ΊCατεύθυνση το() ΊCοινοΟ. Τότε οι κραυγές τfjς
'Ηλέκτρας fι τfjς 'Αντιγόνης γ ίνονται κραυγές γιά βοήθεια,
καi τό ΊCοινό Εχει τήν εύθύνη μιίίς άπάντησης, τό κοινό άναγ
κάζεται νά σκεφτεί, γίνεται ένα εΙδος δραστηριοποιημένου
συμπαίκτη .

Στήν πραγματικότητα μποροϋμε νά τό έρμηνέψουμε αύτό
ώς έξfjς : Ό 'Ορέστης έχει τόσο τρομοκρατηθεί άπ' αύτό
που έκανε, ίόστε δέ θέλει ν' άναλάβει τήν εύθύνη γ ι ' αότή
τή μητροκτονία. Αύτή ή πράξη - σκέφτηκε, ΊCατά τή γνώμη
μου, ό ΣοφοΊCλfjς - παραείναι τρομερή . οι liνθρωποι δέν
έχουν τό δικαίωμα νά σκοτώνουν. 'Ελπίζει δτι ό 'Ορέστης
ε{ναι δργανο ένός Θεοϋ, γιατi αύτός δέν ε{ναι τρόπος ν' άποκα
τασταθετ μιά σάπια ΊCατάσταση . Ή δολοφονία δέν ε{ναι λύση .
Ένα έγκλημα δέν ε{ναι ό σωστός τρόπος γιά νά φτάσει κανέ
νας στό σκοπό του.

Όταν οι μελετητές τfjς κοινωνικοπολιτιστικfjς ιστορίας - αυ
τοί που ξέρουν πιό πολλά άρχαiα 'Ελληνικά άπό τους δύο πρώ
τους στίχους τfjς " 'Οδύσσειας " το() 'Ομήρου - μίίς πληροφο
ροl)ν σέ liρθρα, διαλέξεις καί πολλά πολλά βιβλία γιά τήν
άρχαία 'Ελλάδα, μίίς μένει ΊCυρίως ή έντύπωση δτι τόν παλιό
καιρό τό ΊCαθετi ήταν άρμονία, όμορφιά ΊCαi δτι οι liνθρωποι
τότε ήταν iσορροπημένοι. Άν αύτό εΙναι άλήθεια, τότε εΙναι
άδύνατο νά παρουσιάσουμε ένα άρχατο δράμα στό σημερινό
κοινό, γιατί ζοl)με, τό έπαναλαμβάνω, σέ μιά άμφίβολη,
άνασφαλfj κοινωνία, παυ άλλάζει μ' ένα πυρετώδη ρυθμό.
Στήν 'Ηλέκτρα βρίσκουμε τίς άμφιβολίες καί τήν άνασφά
λεια μιίίς άνθρώπινης ϋπαρξης, που δέν πιστεύει στό "status
quo" που έπικρατεί γύρω της, γιατί γι' αυτή εΙναι βασι
σμένο πάνω σ' ένα ψέμα · γι' αύτή δέν ύπάρχει ΊCαθόλου άρ
μονία, όμορφιά, iσορροπία.

Κι δμως, σέ πολλούς πολιτισμούς, κ ι άναφέρομαι στό Χρι
στιανισμό γιατ' ήταν ή βάση τfjς έκπαίδευσής μου καi δέ νο
μίζω πώς ε{μαι ό μόνος έδcο πού τοϋ συνέβη αότό, πολλά έγκλή
ματα έγιναν γιά μιά !δέα. Χιλιάδες Άγιοι, π.χ. έπιθυμοi>σαν
τόσο πολύ νά πεθάνουν γιά τίς Ιδέες τους, πού μποροΟμε νά
ποϋμε δτι έπρόκειτο σχεδόν γιά αότοκτονίες. Ή έκκλησία
καταδικάζει τούς φονιάδες. Ξέρουμε δτι μόλις πρίν άπό λίγα
χρόνια ό Πάπας 'Ιωάννης ό 23ος άφαίρεσε άπό ένα λειτουρ
γικό κείμενο ήλικίσς περίπου 1 900 χρόνων, λίγες σειρές μέ
τίς όποίες ή Ρωμαϊκή Καθολική 'Εκκλησία καταδίκαζε τούς
'Εβραίους γιά τό θάνατο τοϋ Ίησοο Χριστοϋ. Ποιός μιλάει
γιά διάκριση ;

Έχουμε δμως καί τήν liλλη δψη τοϋ νομίσματος : ή Κλυται
μνήστρα, ή ύπεύθυνη γι' αυτό τό .. status quo " , δέ φταίει
που ό liντρας της έλειπε χρόνια καi χρόνια. Έχει ΊCι αύτή τή
δική της " raison d'Etat " , έπρεπε νά κυβερνήσει τίς ΜυΊCi'j
νες κι αύτό δέ μποροl)σε νά τό κάνει μόνη της, μιά γυναίκα
σέ μιά άνδρική ΊCΟινωνία. ΕΙχε άνάγκη άπό βοήθεια, κι αυτή
τή βοήθεια τfjς τήν πρόσφερε ό Αίγισθος. Βοήθεια διπλή :
καί στίς ύποθέσεις τοϋ κράτους καί . . . στό κρεβάτι της.
Ή 'Ηλέκτρα δε μπορεί ν' άνεχτετ κάτι τέτοιο, δπως συμβαίνει
με πολλά παιδιά, δπως δέ μποροϋσε νά τό άνεχτεί καί ό Αμλετ.
Ό πατέρας της, μακριά στήν ξενητιά, έγινε ένα ίνδαλμα
γι' αυτή. Ό 'Αγαμέμνων ήταν τό μόνο άληθινό πράγμα στή
ζωή της. Ή 'Ηλέκτρα, μέρα με τή μέρα, γινόταν δλο καi πιό
παρείσακτη μέ παλιά καί τριμμένα ροϋχα, (μιά πληροφορία
γιά τόν ένδυματολόγο) άλλά πολεμώντας γιά μιά iδέα βασι
σμένη πάνω στίς πατροπαράδοτες ιεροτελεστίες τi'jς άπόδο
σης τιμcον στους νεκρούς. Ή πάλη της ένάντια στίς " κατεστη
μένες Μυκfjνες " τήν έκανε νά πάρει τήν τρομερή άπόφαση
(fι μήπως ήταν μιά θ ε ϊ κ ή ά π ό φ α σ η μέ διΊCή της δμως
ευθύνη ;) : τό eγκλημα ήταν ό μόνος τρόπος άπονομi'jς δικαιο
σύνης! Έγκλημα γιά μιά Ιδέα!

ΗΛΕΠΤΡΑ : Όρέστα πώς κυρείτε;
ΟΡΕΣΤΗΣ : Τόν δόμοισι μέν καλώς, 'Απόλλων εl καλώς
[έθέσπισε.
(Σοφοκλή : 'Ηλέκτρα, στ. 1424)

'Αλλά liς ξαναγυρίσουμε στό 'Αρχαίο Δράμα, ii μάλλον liς
συνεχίσουμε μέ τό Άρχαiο Δράμα. Ή 'Ηλέκτρα εΙναι θύμα
διακρίσεων. Ή μητέρα της, μή - μητέρα δπως τή λέει, τή
μισεί. Tfjς λείπει ό σύζυγος, ή άγάπη, ή προστασία τοϋ πολυ
αγαπημένου πατέρα. Ή άδερφή της δέν τολμάει καi δέ θέλει
νά συνεργαστεί μαζί της, δέν ύπάρχει τίποτα κοινό άνάμεσα
στόν τρόπο πού σκέπτονται οι δυό αύτές νέες γυναίκες. Ή
άπόλυτη λέει στή συμβιβαστική :

ΗΛΕΚΤΡΑ : Άπροσδόκητον ούδέν ε ίρηκας· καλώς δ'
ijδη τ' dπορρlψουσαν dπηγγελλόμην ·

•

Έτσι λοιπόν, άπό κάποιον, πού, στήν άρχαιότητα, τά βήματά
του τά όδηγετ ή κλασιΊCή Μοίρα, φθάνουμε σ' έναν σημερινό
" desperado ", έναν liνθρωπο που δεν άνήΊCει πουθενά, που
δέν έχει ΊCάν μιά θέση στό τραπέζι τοϋ σπιτιοl) του, δπως συμ
βαίνει μέ τόσους άνθρώπους σήμερα. Τί ε{ναι, παραδείγματος
χάρη, τό σπιτιΊCό γιά 'Ισραηλινούς, Παλαιστινίους, Έλληνο
κύπριους, ΤουρΊCοκύπριους, νέγρους σέ τόσες χcίlρες, κομμου
νιστές σε τόσες χcίlρες, λευκούς iΊ έρυθρόδερμους σε τόσες
χcίlρες, έπιστήμονες ΊCαi καλλιτέχνες που διαφωνοϋν στή
Σοβιετική Ένωση ; Όλοι ξέρουμε, πώς δποιος δέ συμφωνετ
μέ μιά κοινωνία - έπειδή αύτό δέ μπορεί νά τό κάνει, έπειδή
τό καθετi στά αισθήματα ΊCαi στό μυαλό του τόν έμποδίζει
νά συμμετέχει σ' αυτή, τότε αύτή, ή ίδια ΊCοινωνία, τόν άπο
διώχνει.

'Ο 'Ολλανδός σκηνοθέτης Ντόν Λούτζ lμεινε στίς προσωπικές
έμπειρlες του dπ' τό ' Αρχαίο Δράμα. (Σκlτσο άπό τη Διε
θνή θεατρικη Διάσκεψη τής Έλλης Σολομωνlδου - Μπαλάνου)

άλλ' αύτ6χειρl μοι μ6νrι τε δραστέον
τοϋργον τ6δ .. ού γάρ δη κενόν γ' άφήσομεν.
(Σοφοκλή : 'Ηλέκτρα, στlχος 1017)
ΉΛΕΚΤΡΑ : Άπροσδ6κητο τlποτα δέν εlπες·
τό γνώριζα καλά πώς Ο' άπορρlψης
την πρ6ταdή μου. Πρέπει λοιπόν μ6νη
καl μαυτ6 μου τό χέρι νά τό κάμω
γιατl δέν θά τ' άφlσω βέβαια έτdι.
οι γυναίκες το{) χορο{), τό .. !δανικό άκροατήριο " δπως λέει
ό Γκαίτε εΙναι γιά μένα οι άντιπρόσωποι της " γκρίζας πλειο
ψηφίας " τά έκατομμύρια τ&ν έκατομ!"Ιυρ�ων άνθρώπων πο �
προσπαθοΟν πάντα νά 'ναι λογικοi χωρις να σκέπτονται, πολυ
τρομαγμένοι γιά νά πάρουν άποφάσεις. Αύτές ο{ γυναίκες το{)
χοροΟ προσπαθοΟν νά πείσουν τήν 'Ηλέκτρα δτι εΙναι καλύ
τερο νά φανεί λογική, καί δτι Ιiν δέν τό κάνει αύτό, τό " καη
μένο τό κορίτσι " θά 'ναι μιά άπόκληρη .

'.

Τό ξέρω δτι eχω μόνο 1 5 λεπτά στή διάθεσή μου γι' αύτό
πρέπει νά καταλήξω σέ μερικά συμπεράσματα, εστω κι Ιiν
πρόκειται νά παραλείψω πολλές λεπτομέρειες, πού μοΟ 'ρχον
ται αύθόρμητα στό μυαλό. Όπως καί νά 'χει τό πράγμα, βρή
καμε σ' αύτή τήν τραγωδία - δπως καί στή σημερινή κοινω
νία :
fλλειψη έπικοινωνίας έπίμονες άπόψεις fλλειψη συζήτησης
νόμος καί τάξη ένάντια σέ προσωπικές άπόψεις οι σφετερι
στές (ή Κλυταιμνήστρα καi ό Αίγισθος) ένάντια στούς άντάρ
τες ('Ηλέκτρα καί, άργότερα, 'Ορέστης) .
Συμπέρασμα : ενα σύγχρονο eργο.
Σ κ η ν ο γ ρ α φ ί α. Στό Δημοτικό μας θέατρο, στό Αμστερ
νταμ fχουμε τήν καθιερωμένη σκηνή μέ αύλαία. 'Από σεβασμό
πρός ' τήν άνάμνηση το{) 'ΕλληνικοΟ θεάτρου, έμείς - σκηνο
γράφος κα! σκηνοθέτης - δημιουργήσαμε ενα άσπρο τετρά
γωνο χ&ρο σάν ενα εΙδος όρχήστρας καi έπίσης μιά πόρτα
καi σκαλιά άνάμεσα σέ δυό τοίχους. Ή πόρτα κ' ο{ τοίχοι
ήταν πολύ ψηλοί, περίπου eξη μέτρα, σ' ενα βαθύ μπλέ χρ&μα.
Δέ θέλαμε νά δημιουργήσουμε καθόλου νατουραλισμό, ούτε
νά προσφέρουμε στό κοινό μιά μίμηση αύτοΟ πού ο{ άνθρωποι
θεωροΟν δτι εΙναι η ήταν ή έλληνική κλασική Τραγωδία.
Όχι, τό θέατρο δέν εΙναι ποτέ ενα μουσειακό εΙδος . . . τό
θέατρο ύπάρχει τώρα η δέν ύπάρχει καθόλου!
•

Γιά τό χορό χρησιμοποιήσαμε τέσσερις γυναίκες καί όχι
1 5 η 20 - τέσσερις γυναίκες, ίσως φίλες της 'Ηλέκτρας, πού
θέλουν νά τή βοηθήσουν άλλά δέ μποροΟν. Τέσσεσις, παρά
τή θέλησή τους, μάρτυρες της φρικιαστικής ιστορίας μιας
μοναχικής .. desperado ". Γι' αύτές εχουν προβλεφτεί μερικά
τετραγωνισμένα ξύλα δίπλα στό άσπρο πάτωμα. Λίγο πρός τ' ά
ριστερά, πάνω στό πάτωμα, μιά χρυσή κολώνα, σύμβολο τ&ν
χρυσ&ν Μυκην&ν, πού εΙναι δμως συγχρόνως καi φαλλός 
σύμβολο το{) πατέρα πού λείπει , το{) άδερφοΟ τόν όποίον περι
μένει ή 'Ηλέκτρα, καί το{) !σχυροΟ έραστη (το? Αίγισθο�)
πού όχι μόνο κυβερνάει άλλά δεσπόζει πάνω στην κοινωνια
τ&ν Μυκην&ν.
Τρόπος όμιλίας. Εύθύς, ζωντανός, έπιθΙ?τικός, μέ μιά σκέψη
πίσω άπό κάθε λέξη . Λέξεις πού .προέρχονται άπό σκέψεις,
γιατί χωρίς σκέψη δέ μπορεί νά παίξει ενας ήθοποιός. Χωρίς
σκέψη fχουμε μόνο κάτι σά ζωώδη συναισθήματα. Τρομερό!
Τό άποτέλεσμα εΙναι συνήθως μιά κραυγή οίκτου γιά τόν
έαυτό μας. Όχι , Ιiν παραδεχτοΟμε δτι τό θέατρο εΙναι μιά
προσπάθεια γιά έπικοινωνία, τότε πρέπει τουλάχιστο νά κατα
βάλουμε προσπάθεια γιά νά καταλάβουμε ό Ενας τόν άλλ�,
ν' άνακαλύψουμε τί συμβαίνει στό διπλανό μας. Πρέπει να
θεωρήσουμε δτι ό διπλανός εΙναι οι άλλοι ήθοποιοί· καi τό
κοινό. Έχει μιά τραγικότητα ή άνακάλυψη δτι ο! σκέψεις
μας διαφέρουν τόσο πολύ, δτι εiμαστε άνίκανοι νά συμφωνή
σουμε μεταξύ μας.
Π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α. Μετά τήν κραυγή το{) χοροΟ " Γίνου
λογική . . . ", άκολούθησε στήν παράστασή μας, μιά μακριά
σιωπή. Ήταν σά νά 'χε πέσει βόμβα. ΟΙ άνθρωποι άναγνώρι
ζαν ίσως, δτι τό νά 'ναι κανένας λογικός εΙναι καμιά φορά
τρομερό. Όταν ή Χρυσόθεμις φωνάζει δλα θά πήγαιναν
καλά, Ιiν μάθαινες μόνο νά σκέφτεσαι σά λογικός άνθρωπος,
σέ άντίθεση αύτης της σιωπής άντιπαραθέτουμε τό κυνικό
γέλιο της 'Ηλέκτρας, γιατi έδ& ή άπάντηση δέ θά μποροΟσε
νά δοθεί μέ λόγια, άκόμα κι Ιiν ήταν γραμμένα άπό τό Σοφο-

κλη . Καμιά φορά ή σιωπή eχει μεγαλύτερη ποιητική καί δρα
ματική δύναμη άπό τά λόγια.
Όταν ό Παιδαγωγός διηγείται τήν Ιστορία του - καί ξέρουμε
δτι λέει ψέματα - δέν πρέπει νά συμπεριφέρεται σάν ενας
έκφωνητής ραδιοφώνου τ&ν Όλυμπιακ&ν άγώνων. Καθώς
τή διηγείται πρέπει νά παρακολουθεί τ! έντύπωση προκαλοΟν
τά λόγια του στούς άκροατές του : στήν Κλυταιμνήστρα
καi στό χορό. Κ' έδ& άρχίζει ενα άλλο στοιχείο σ' αύτή τή,ν
τραγωδία : ή άστυνομική Ιστορία, γεμάτη ενταση. Θά τόν
πιστέψουν; Ναί, τόν πιστεύουν κ ι άμέσως βυθιζόμαστε πάλι
στήν τραγωδία γιατi τόν άκούει καi ή 'Ηλέκτρα καi πιστεύει
βέβαια τήν ψεύτικη άναφορά του. Δέν ξέρει δτι εΙναι ψεύτικη
καi γίνεται θύμα μιiiς " τραγικής εiρωνείας ", t\ ίσως θύμα
τοΟ " σαδισμοΟ " το Ο δραματουργοΟ Σοφοκλή .
Όταν fρχεται ό 'Ορέστης μέ τό άγγείο πού περιέχει τά ίδια
του τά λείψανα, αύτός ό " τραγικός ε!ρωνικός σαδισμός "
φτάνει σέ μεγαλύτερη ένταση . Τό μοιρολόι της 'Ηλέκτρας,
τό τραγούδι - στά νέα έλληνικά παραμένει αύτή, ή λέξη γιά
νά δηλώσει τραγούδι - εΙναι έξίσου ώραίο (άπό ποιητική
άποψη) καi τερατ&δες (άπό δραματική άποψη). ΕΙναι γιά νά
κλαίει κανένας καi νά γελάει ταυτόχρονα. Στή,ν παράστασή
μας, πάνω στη σκηνή, στό δεύτερο πλάνο κυριαρχοΟσε σκο
τάδι ετσι &στε ο{ 'Ορέστης - Πυλάδης στό τρίτο πλάνο καί
ή 'Ηλέκτρα στό πρ&το δέν κατόρθωναν νά πλησιάσουν ό
ενας τόν άλλο έξαιτίας τ&ν σκοτειν&ν λόγων το{) ΠαιδαΎω
γοΟ. Καταλαβαίνετε : τά λόγια μου τώρα καi σ' αύτη τή
στιγμή, δέν εΙναι Ικανά νά σiiς δείξουν π&ς λειτούργησε
έκείνη ή σκηνή .
Έν' άλλο παράδειγμα έρμηνείας εΙναι τό έξης : Ή περίφημη
σκηνή της άναγνώρισης άδερφοΟ καί άδερφης - έγώ τ' όνό
μασα ιστορία άγάπης. Φωνάξανε, τραγουδήσανε, άγκαλια
στήκανε, φιληθήκανε, κλάψανε, γελάσανε κι δλ' αύτά ήταν
σάν ε!σαγωγή στό πικρό τέλος . Ένα εύτυχισμένο τέλος πρίν
άπό τό πικρό τέλος; Ναί, γιατί δσο μεγαλύτερη ή χαρά τους,
τόσο πιό πικρή, ή πράξη τους, μητροκτονία!
Καί τέλος, τό τελευταίο παράδειγμα τραγικής ε!ρωνείας : Ή
Κλυταιμνήστρα εΙναι νεκρ ή . Έρχεται ό Αίγισθος καi νομίζει
δτι τό νεκρό σ&μα στό πάτωμα εΙναι το{) 'Ορέστ η . Τό ξεσκε
πάζει καi άνακαλύπτει τήν άλήθεια. Ή έρωμένη - μαιτρέσσα
του - ή βαcrίλισσα εΙναι νεκρή, ή " ύβρις " του καταρέει,
γίνεται ό δειλός, ό " fιρωας - δειλός " ίο:ως, πού ζητάει τό
θάνατό του.
Μετά άπ' αύτές τίς άνθρωποκτονίες, ό Σαίξπηρ θά 'λεγε : " τά
ύπόλοιπα εΙναι σιωπή ". Ό Σοφοκλής δμως δέν τό εtπε. ΟΙ
τελευταίες του γραμμές δείχνουν δτι ή έκδίκηση σημαίνει
τήν παλινόρθωση, casu quo τήν έπιβεβαίωση το{) οiκου τοΟ
'Ατρέα. Σήμερα, κατά τή γνώμη μου, δέ μποροΟμε νά πιστέ
ψουμε κάτι τέτοιο. Έτσι λοιπόν δώσαμε αύτές τiς τελευταtει;
γραμμές, όχι σά " δήλωση ", άλλά σάν έρώτηση . Γιατί,
έν όνόματι τ&ν προοδευτικ&ν, πρέπει νά ρωτήσουμε : τι θά
γίνει τώρα 'Ηλέκτρα; Τί θά γίνει τώρα 'Ορέστη ; Είσαστε
ο! καινούριοι άφέντες. Ή Χρυσόθεμις δμως, π.χ. εtναι ζων
τανή . Θά συμπράξει ξανά μέ τούς (νέους) κυβερνήτες; Εtμαι
crίγουρος δτι ή 'Ηλέκτρα θ' άρνηθεί κάτι τέτοιο (ex principio).
Ή μήπως εΙναι ή Χρυσόθεμις ή νέα άντίθεση ένάντια στό
νόμο καί τήν τάξη; Ποιός ξέρει ; Ό Σοφοκλής δέν eγραψε
αύτό τό εργο !
Συγχωρείστε με, γι' αύτή τήν προωθημένη έρμηνεία, άλλά
αύτές οι σκέψεις μο{) εδωσαν τό κλειδi γιά τό τέλος.

ΧΟΡΟΣ : ΤΩ σπέρμ' Άτρέως, ώς πολλά παθών
δι' έλευθερlας μ6λις έξήλθες
τφ vϋν όρμfί τελειωθέν.
(Στ. 1508)
ΧΟΡΟΣ : ΤΩ dπέρμα τού 'Ατρέα, μετά π6σα δεινά
τ' άξιώθηκες τέλος νά δής λευτεριά .
μέ την τώρα dου όρμη στεριωμένο !
Όχι , σέ τέτοια περίπτωση, τό τέλος (t\ τά ύπόλοιπα) θά ήταν
σιωπή . 'Αλλά ή ζωή συνεχίζεται . Δέν ύπάρχει σιωπή, μιά
δήλωση εΙναι άδύνατη , ύπάρχει μόνο μιά έρώτηση :

ΧΟΡΟΣ : ΤΩ σπέρμα τού 'Ατρέα, μετά π6σα δειι•ά
τ' αξιώθηκες τέλος νά δής λευτεριά
μέ την τώρα σου όρμη στεργιωμένο;
ΟΙ άνθρωποι, τό σημερινό κοινό πρέπει νά βρεί τήν άπάντηση .
Μετάφραση ΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ - ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗ

ΣΥΜ Π Ε ΡΑΣ ΜΑΤΑ ΔΕ Ν

ΥΠΑΡ ΧΟΥΝ !

Η ΚΑΤΑΛΗΞΗ Ε ΦΤΑ ΣΥΝΕΔ ΡΙ ΑΣΕΩΝ 19 ΩΡΩ Ν
Tijς
Ίi

πρ6εδρος τής 'Οργανωτικής 'hΠιτροπής, πρωταγωνί
στρια καl βουλευτlνα Αννα Συνοδινού,· κήρυξε τή λήξη
τών έργασιών τής Δ ιάσκεψης μέ τόν παρακάτω σύντομο
άπολογισμό καί. . . άποχαιρετισμ6 :
v

Φίλοι σύνεδροι,
Ή 'Οργανωτική Έπιτροπή σάς εύγνωμονεί γιά τήν παρου
σία σας στήν ' Ελλάδα. Καθώς ξέρετε, εtναι λίγο δύσκολο
νά όργανώσεις μιά Διάσκεψη μέ συζητήσεις πάνω σ' ενα
τόσο σημαντικό θέμα τoiJ παγκοσμίου θεάτρου δπως εlναι
τό 'Αρχαίο Δράμα. Δέ θά περιμένετε, έλπίζω, (δπως ίσως
θά όπέθεταν πολλοί), ν' άπαριθμήσω τά " συμπεράσματα "
αύτf!ς τf\ς Διάσκεψης. Ό παππούς μας ό 'Αριστοφάνης μας
δίδαξε καi μας άνάπτυξε σέ όψηλό βαθμό τήν αίσθηση το()
κωμικοΙJ καί το() γελοίου . . . Δέ βγάζουμε, λοιπόν, συμπερά
σματα γιά ν' άποφύγουμε παρόμοιο άποτέλεσμα.
Άπλά, θέλουμε νά ποΙJμε πώς πρόθεσή μας ήταν, νά μή βγά
λουμε συμπεράσματα στά θέματα τf\ς τέχνης τoiJ Θεάτρου

κ.

Α ΝΝΑ Σ Σ ΥΝΟΔΙΝΟ Υ

καi τ&ν προβληματισμ&ν του, άλλa νά έρευνήσουμε καi νά
έργαστοΙJμε, γιά νά παραμένει άδιάκοπα ζωντανή ή 'Ιδέα τοl>
Θεάτρου στήν έποχή μας. Μιά έποχή, άγχώδη καi καταπιε
στική γιά τούς άνθρώπους. οι καλλιτέχνες καi σι έπιστήμο
νες, εχοντας εύθύνη γιά τόν πολιτισμό, έχουμε κάποιες όπο
χρεώσεις αύξημένες.
Ή 'Οργανωτική 'Επιτροπή, Ύνωρίζει πώς θά 'πρεπε νά πα
ρουσιάσουμε περισσότερες " έμπρακτες διαβεβαιώσεις " γιά
τά έπιτεύγματα τf!ς χώρας μας στόν τομέα το() 'Αρχαίου Δρά
ματος. Μολονότι δέν έγινε αύτό, νομίζουμε, δτι ή Διάσκεψη
δέν εtχε ψυχρό καi θεωρητικό χαρακτήρα. Γιά λόγους πού
δέν όφείλονται στή θέληση καi τiς δυνατότητες τf!ς Όργα
νωτικf!ς Έπιτροπf!ς, δέν είδατε κάθε μέρα παραστάσεις.
Π.χ. μιά δίκαιη φιλοδοξία - καi άπαίτηση, θά 'λεγα - ήταν
νά 'χουμε τό χ&ρο τf!ς 'Επιδαύρου καi τoiJ 'Ωδείου 'Ηρώδη
τoiJ ΆττικοiJ γιά νά παρουσιαστοΙJν άπό δύο, τρεΙς iΊ καi
περισσότερους θιάσους Τραγωδίες καi Κωμωδίες, ι'/Jστε νά
συζητάτε τήν έπομένη τίς έντυπώσεις καi παρατηρήσεις σας
γιά δσα είδατε κ ι άκούσατε. Τό προσπαθήσαμε άπό τήν πλευ
ρά μας, άλλά δέ στάθηκε δυνατό, πρώτον γιατί ή Λυρική
Σκηνή άπασχόλησε δλη τή βδομάδα τό 'Ωδείο 'Ηρώδη
ΆττικοiJ καi δίνει άπόψε τό λόγο στό Μότσαρτ μέ τόν " Ντόν
Τζιοβάνι " καί, δεύτερο, τό 'Εθνικό Θέατρο θέλησε νά πα
ρουσιάσει μόνο μιά παράσταση στήν 'Επίδαυρο. Άλλ' αύτά,
άποτελοiJν θέματα κριτικf!ς μεταξύ . . . τών 'Ελλήνων. Άς
μή σάς κουράσουμε.

Χτές, μας έδωσε έλπίδες ή δήλωση τoiJ κ. ΎπουργοiJ Πολι
τισμοiJ καi 'Επιστημών δτι, σέ εϋλογο χρόνο, έχει άποφασι
στεί νά βρεθοΙJν τά χρήματα καi νά γίνουν σοβαρές προσπά
θειες γιά νά δεrτε Δραματικούς 'Αγώνες μεταξύ πολλ&ν χω
ρ&ν, στό Κέντρο τ&ν Δελφ&ν καi στήν 'Αθήνα, σ' ένα θέα
τρο πού θά γίνει γιά τό σκοπό αύτό. Ή Διάσκεψη Θεάτρου
άπόδειξε δτι ή δυσκολία δέν εγκειται στήν έλλειψη χρημά
των, άλλά στήν ελλειψη θελήσεως έκ μέρους πολλ&ν καi
διαφόρων παραγόντων.
Γνωρίζουμε άσφαλ&ς δτι σέ πέντε μέρες, μέ συζητήσεις έφτά
συνεδριάσεων μέσα σέ δεκαεννιά ώρες, δέν ήταν δυνατόν νά
χωρέσουν άξίες πού ζοiJν 25 α!&νες. Μ ιλήσαμε, νομίζω, μέ
θάρρος 11:αi άλληλοσεβασμό. ΘεωροΙJμε δτι αύτή εlναι μιά
πρώτη έπαφή καi στίς έπόμενες συναντήσεις μας, έλπίζω
νά μή μιλάμε μόνο γιά τό 'Ελληνικό Θέατρο, άλλά γιά πάμ
πολλους θεατρικούς πολιτισμούς, πού χρειαζόμαστε τiς γνώ
σεις σας. 'Από τή Διάσκεψη αύτή πρέπει νά βροiJμε σημεrα
έπαφf!ς μέ τούς λαούς καi τούς θεατές τ&ν χωρ&ν σας, γεγο
νός πού άποτελεί καi τό βασικό σκοπό κάθε καλλιτεχνικf!ς
προσπάθειας καi δημιουργίας.

Στιί συνέχεια, άφοϋ εύχαρίστησε τούι; πάντες, γιά τά πάντα,
κατέληξε :

Ή 'Οργανωτική 'Επιτροπή α!σθάνεται τήν άνάγκη νά σi'iς
παρακαλέσει νά φυλάξετε στή μνήμη καi τήν καρδιά σας,
δ,τι καλό συνέβηκε στήν 'Ελλάδα, τίς μέρες τf!ς Διεθνο\)ς
Διασκέψεως Θεάτρου καi νά λησμονήσετε τίς τυχόν παρα
λείψεις καί άτυχίες πού συνέβησαν παρά τή θέλησή μας.

'Εδώ κλείνει τό 'Αφιέρωμα τού " Θ " στή Δ ιεθνή Δ ιάσκεψη
Θεάτρου, πού 'γινε τόν περασμένο 'Ιούλη στήν 'Αθήνα, μέ θέμα
τό " Τό 'Αρχαίο Δράμα στό Σημερινό Θέατρο . Ol προηγούμε
νες δημοσιεύσεις έγιναν στά τεύχη : 51 /52 σελ. 43 - 58 καί
53 /54 σελ. 69 80. Ή ι3ργανωτική έπιτροπή άποφάσισε καl τό
ύπουργείο Πολιτισμού καl 'Επιστημών έπιχορήγησε τήν, έν και
ρψ, πολυγραφημένη έκδοση τών Πρακτικών τής Δ ιάσκεψης.
"

Ή πρ6εδρος τής ' Οργανωτικής '.bΠιτροπής τής Διεθνούς
Διάσκεψης τού Θεάτρου, πρωταγωνίστρια καl βουλευτ{να
Αννα Συνοδινού. ('Εκφραστικό σκlτσο τού Κlμωνα Λάσκαρι)
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Συναμετάξυ τους , συνομολογούν και συναποδέχονται . . .

ΟΙ ΔΙΑΒΟΗΤΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΝΩΤΗ
'Ή, ΠΩΣ Ο

κ.

1. Ν . ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΟΡΗΓΕΙ , ΚΑΘΕ

ΤΟΣΟ , Π ΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜ ΟΙΒΕΣ 350. 000 ΔΡΧ . ΣΤΟΝ κ . ΜΙΝΩΤΗ

. Αποσιωπούν, συστηματικά, τον τ ίτλο τού
Άνευθυνοiliτεύθυνος παράγων, τύπος . . .
ττεριφερόμενου φίλου καi Γενικοδιευ
θυνόντων κρατικά θέατρα καί το() δικο()
μας " Θεάτρου "- θέλοντας, προφαν&ς,
νά. άνιχνε.Jσει τό " όπλοστάσιο " το()
περιοδικοG στόν άγώνα γιά τήν έκκα
θάριση το() άγους τ&ν Κρατικ&ν Σκη
ν&ν - μίίς ρωτο()σε, πονηροαφελ&ς,
aν εΙναι έξακριβωμένα τά ποσά πού κα
ταγγέλλουμε κατά καιρούς πώς ε!σπράτ
τουν ό κ. Χωραφίίς η ό κ. Μ ινωτής.
' Η έρώτηση , μάλιστα, έντοπίστηκε στόν
κ. Μ ινωτή : Μά πi'jρε, πράγματι, 1 30.000
γιά τή σκηνοθεσία καί άλλες 1 30.000
γιά τήν έρμηνεία τρι&ν παραστάσεων
το() " Ο!δίποδα έπί Κολων& " ;

• •

Έριχνε κούφια, γιά νά πιάσει γεμάτα.
Καί τά πιάνει :
Τά σημερινά Ντοκουμέντα δημοσιεύουν
δυό συμβάσεις Μ ινωτft . Έτσι - μιά
καί καλή - θά μάθουν καi ό περιφε
ρόμενος " φίλος " καi κείνοι πού μίίς
τόν στείλανε, πώς τό " Θέατρο " πρ&
τα γεμίζει τά ντοσιέ του μ' έπίσημα
ντοκουμέντα καί μετά καταγγέλλει.
Γράφαμε, τόντι, πρίν δυό χρόνια τεGχος 44 /45, Μάρτη - 'Ιούνη 1 975 στόν Άστερίσκο " Σήψη καλπάζουσα
στό 'Εθνικό ", καί τά έξftς : « . . . Ό
κ. Μ ινωτής άποφασίζει καί διατάζει.
Καί, κυριολεχτικά, βλογάει τά γένια
του ! Σκηνοθετώντας καi
παίζοντας,

Ο ΙΔΙΠ Ο ΥΣ ΕΠΙ ΚΟΛ Ω ΝΩ " :

Α Μ Ο ΙΒΗ

Τά κυρωμένα, έπlσημα Πρακτικά τού Διοικητικού Σvμ
{Jου,λ,lου τού ' Εθνικο� Θ�άτρου',., τής � 7ης σ �νεδf lασ ς του
, 14 του . lουλη 19 1 5, γραφουιι ε π ι λ ε ξ ε ι :
που γινε στις

�

«ΘΕΜΑ : Άμοιβη κ. 'Αλέξη Μινωτft .
, . . Τό Διοικητικόν Συμβούλιον λαβόν . . . γνιί>σιν τi'jς ύπ' άριθ.
1 708 /1 1 8 - 3 / 1 1 .7.75 εiσηγήσεως το() 'Εντεταλμένου Συμβού
λου κ. Κ. Χατζοπούλου καί μετά συζήτησιν άποφασίζει,
άνακαλουμένης προγενεστέρας αύτοu άποφάσεως, δπως
άναθέση ε!ς τόν κ . Άλ. Μινωτήν διά συμβάσεως έργου την
σκηνοθεσίαν του έργου " Οlδίπους έπi Κολωνφ " καi τόν
πωταγωνιστικόν έπώνυμον ρόλον το() αύτο() έργου, τftς άμοι
βftς του δι' άμφότερα ταGτα συνολικ&ς όριζομένης ε!ς δρχ.
3 1 0.000».

Νά, καί ή σύμ{Jα ση έργοΙJ " μεταξύ τοt! Προέδρου τού
Διοικητικού Συμ{Jουλlοιι τού ' Εθνικού Θεάτρου κ. /. Ν.
Θεοδωρακ6πουλου κιtί τού κ. 'Αλέξη Μινωτή. Γιά τή
σκηvοθεσlα καί τρείς παραστάσεις, ατά ' Επιδαύρια τού
1975, τού " Οlδlποδα έπi Κολωνώ " ύ rενι.κός Δ ιευθυντ1)ς
τοv Έθνι.κού Θεάτρου εlσπράττει έξτροc δραχμές 3 1 0 . 000 !
Οϋτω
συνωμολόγησαν καί συνεπε8έχθησαν " ! Χιtρα
χτηριστικό ε lναι δτι, σέ δλες τiς συμ{Jάσεις του μέ τό ' Εθνι
κό Θέατρο, 6 κ. 'Αλέξης Μινωτ1)ς άποφεύγεται νά άναφερ
θεί σά Γενικός Διευθυντ1)ς τού ' Εθνικού Θεάτρου. 'Αναφέ
ρεται μ6vο σάν . . . κάτοικος 'Αθηνώιι ! Χωρίς έπάγγελμα !
"

"

ΕΘΝfΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
ΣΥ Μ ΒΑΣJΣ ΕΡΓΟΥ
Έν 'Αθήναις τt) Ι 6�:1 'Ιουλίου J 975 ο( ύπογεγραμμένοι άφ'

κ.

Γενικού !

ζημιώνει τό θέατρο - παραμελώντας τήν
κύρια δουλειά του. Ό ίδιος, δμως,
κερδίζει : 'Εκατό χιλιάδες γιά τή σκη
νοθεσία το() " Δαντών ". 'Εκατόν τριάν
τα χιλιάδες γιά τη σκηνοθεσία τοi)
" Ο!δίποδα ''. Άλλες έκατόν τριάντα
χιλιάδες γιά τό παίξιμό του στόν
" Οlδίποδα . . . ».
Δίνουμε, άμέσως παρακάτω, με έ π ί
σ η μ α κ ε ί μ ε ν α, άπόδειξη γιά τίς
260.000 το() " Ο!δίποδα ", πού γίνανε
τελικά 3 1 0.000, καί γιά τίς άλλες 350.000
δραχμtς το() " Γιάννη Γαβριηλ Μπόρκ
μαν " πού τόν ένσάρκωο·ε καί, γιά λο
γαριασμό του, εlσέπραξε ό κ. 'Αλέξης
Μινωτής .

ΜΙΝΩ ΤΗ

•

Δ Ρ Α ΧΜ ΕΣ

310.000 !

ένός ό κ. 'Ιωάννης Ν. Θεοδωρακόπουλος, κάτοικος Άθην/i)γ,
Πρόεδρος το() Διοικητικο() Συμβουλίου το() έν 'Αθήναις έ
δρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. ύπό την έπωνυμίαν "ΕΘΝJΚΟΝ ΘΕΑ
ΤΡΟΝ", ένεργ&ν έν προκειμένφ ύπό την Ιδιότητά του ταύτην
καί συμφώνως πρός την ύπ' άριθμ. 27 / 1 4-7-1975 άπόφασιν το{)
Διοικητικο() Συμβουλίου καί άφ' έτέρου ό κ. 'Αλέξης Μ ινω
τής, κάτοικος Άθην&ν συνωμολόγησαν καί συναπεδέχθησαν
τά άκόλουθα :
1 . Ό δεύτερος τ&ν συμβαλλομένων άναλαμβάνει τήν σκηνο
θετικήν διδασκαλίαν το() fργου 'ΌfΔΙΠΟΥΣ ΕΠJ ΚΟΛΩΝΩ"
το() Σοφοκλέους άναβιβασθησομένου έν Έπιδαύρφ, 'Αθήναις
καί άλλαχοG.
2. ' Ωσαύτως ό δεύτερος τ&ν συμβαλλομένων άναλαμβάνει
την ύποχρέωσιν δπως λάβ1] μέρος ε!ς τό άνωτέρω έργον ύπο
δυόμενος τόν ρόλον το() πρωταγωνιστο().
3. Ή άμοιβη όρίζεται άμοιβαίως ε!ς δραχμάς 3 1 0.000 (τρια
κοσίας δέκα χιλιάδας), καταβλητέας ε!ς Ι:ξ δόσεις ώς κάτωθι :
Tftς α ' έκ δρχ. 40.000 liμα τ t) ένάρξει τ&ν δοκιμ&ν το() έργου,
τftς β' έκ δρχ . 40.000 πέντε ήμέρας πρό τftς ένάρξεως τ&ν δο
κιμ&ν το() έργου ε!ς Έπίδαυρον, τftς γ' έκ δρχ. 50.000 μετά
την " πρώτην " το() έργου, τftς δ' έκ δρχ. 60.000 μετά τήν δευ
τέραν παράστασιν το() έργου ε!ς Έπίδαυρον, τftς ε' έκ δρχ.
60.000 κατά τήν 25ην Αύγούστου 1 975 καί τftς στ' έκ δρχ.
60.000 μετά τήν " πρώτην " το() έργου ε!ς Φεστιβάλ Άθην&ν
1 975.
4. Ό χρόνος προπαρασκευftς το() ύπό άναβίβασιν έργου, τ ft�
διεξαγωγftς τ&ν δοκιμ&ν καί ό άκριβης χρόνος τ&ν παραστά
σεων άνήκει ε!ς την Διοίκησιν το() Έ&νικο() Θεάτρου.

5. Ό άντισυμβαλλόμενος ύποχρεοΟται δπως άναβιβάστ� τό
έργον άριcούμενος ε!ς τούς ύπό το(} Έθνιιcο(} Θεάτρου διατι
θεμένους πρός το(}το ήθοποιούς.
6. Ό Σκηνοθέτης ύποχρεοΟται ε!ς τήν αότοπρόσωπον διδα
σιcαλ(αν το(} άνωτέρω έργου.

Τό παρόν συνετάγη ε!ς δύο πρωτότυπα νομ(μως χαρτοσημα
σμένα τόΊν συμβαλλομένων λαβόντων άνά fν δεόντως ύπο
γεγραμμένον.
οι συμβαλλόμενοι

7. Έπ(σης ύποχρεοΟται νά τηρJ:j άπροφασίστως τάς διεπού
σας τό Έθνιιcόν Θέατρον διατάξεις, τάς άποφάσεις το(} Διοι
ιcητιιcο(} Συμβουλίου, μή άναφερομένας ε!ς τό ιcαθαρaις σκη
νοθετιιcόν έργον αότοΟ, δπερ θά άσκJ:\ έν συνεννοήσει μετά
τf'jς Διοικήσεως το(} Ε.Θ.
8 . Ό άντισυμβαλλόμενος όφείλει νά προσέρχηται ε!ς τό
Θέατρον κατά τάς όριζομένας ήμέρας καi &ρας δοκιμόΊν, πίiσα
δέ έκτός το(} ΈθνικοΟ Θεάτρου άπασχόλησίς του καi άνάλη
ψις έργου έπιτρέπεται ύπό τήν προιmόθεσιν τf'jς άρτίας έκ
τελέσεως τόΊν διά τf'jς παρούσης άναλαμβανομένων ύποχρεώ
σεών του.
9. Τά τέλη χαρτοσήμου τf'jς παρούσης συμβάσεως, ώς καί τaιν
σχετικόΊν άποδείξεων, α! έπi τf'jς άμοιβi'jς κρατήσεις βαρύνου
σιν τόν άντισυμβαλλόμενον, πλήν τaιν βαρυνουσόΊν έκ τοϋ
Νόμου τόν έργοδότην.

r.

Ν . ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΝΩΤΗΣ»

.. Γ ΙΑ ΝΝ Η Σ ΓΑ Β ΡΙΗ Λ Μ Π ΟΡ ΚΜ ΑΝ " : Α Μ Ο ΙΒΉ ΜΙΝ ΩΤΗ Δ Ρ Χ . 350.000 !
Νά καί μιά άλλη σύμβαση, ύπογραμμένη έξη μόλις μήνες
μετά την προηγούμενη. Εlναι χαραχτηριστικό πώς τό ποσό
έ ει κιόλας dνεβεί στίς 350.000 δραχμές ! Κι άς άφορά
τ σκηνοθεσlα καί τό dνέβασμα όχι dρχα{ας Τραγωδtας
d λ' ένός νεότερου έργου. Καl οί δροι εldπράξεως τού ποσού
έχουν βελτιωθεί tlπέρ τού κ. Γενικού : Οί δόσεις έχουν
περιοριστεί dπό έξη σέ τέσσερις καl τά ποσά, dπό 40 60 . 000 τη φορά, έγιναν τώρα 100 . 000 ! ' Υπάρχουν, βέβαια,
κι άλλες παραλλαγές σ' άλλες συμβάσεις. Όλα, μέ τή
σειρά τους.

έκ δρχ . 50.000 aμα τΌ ένάρξει τ&ν δοκιμ&ν τοο έργου, της β'
έκ δρχ. 1 00.000 μετά τόν πρ&τον μήνα δοκιμaιν, της γ' έκ δρχ.
1 00.000 μετά τήν πρώτην το(} έργου καί τf'jς δ' έκ δρχ. 1 00.000
aμα τΌ έν 'Αθήναις λήξει τaιν παραστάσεων τοο έργου.
4. Ό χρόνος προπαρασκευής το(} ύπό άναβ(βασιν έργου, τf'jς
διεξαγωγής τόΊν δοκιμόΊν και ό άκριβής χρόνος τ&ν παραστά
σεων άνήκει ε!ς τήν Διοίκησιν το(} Έθνικο(} Θεάτρου.

«ΕΘΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
Σ Υ Μ ΒΑΣΙΣ ΕΡΓΟΥ
Έν 'Αθήναις τΌ 26τ� Φεβρουαρίου 1 976 οι ύπογεγραμμένοι
άφ' ένός ό κ. 'Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, κάτοικος ΆθηνόΊν,
Πρόεδρος το(} Διοικητικο(} Συμβουλίου το(} έν 'Αθήναις έ
δρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. ύπό τήν έπωνυμίαν " ΕΘΝΙΚΟΝ ΘΕΑ
ΤΡΟΝ ", ένεργόΊν, έν προκειμέ.ν φ ύπό τήν Ιδιότητά του ταύ
την καί συμφώνως πρός τήν ύπ' άριθ. 40/26- 1 - 1 976 άπόφασιν
το(} ΔιοικητικοΟ Συμβουλίου καί άφ' έτέρου ό κ. 'Αλέξης
Μινωτής κάτοικος ΆθηνόΊν ·συνωμολόγησαν καί συναπεδέ
χθησαν τά άκόλουθα :
Ι . Ό δεύτερος τaιν συμβαλλομένων άναλαμβάνει τήν σκηνο
θετικήν διδασκαλίαν το(} έργου " ΠΑΝΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΜΠΟΡΚΜΑΝ " άναβιβασθησομένου ε!ς τήν Κεντρικήν
Σκηνήν το(} ΈθνικοΟ Θεάτρου, άντί άμοιβi'jς έκατόν είκοσι
χιλιάδων (1 20.000) δραχμ&ν.
2. 'Ωσαύτως ό δεύτερος τ&ν συμβαλλομένων άναλαμβάνει
τήν ύποχρέωσιν δπως λάβτ� μέρος ε!ς τό άνωτέρω έργον ύπο
δυόμενος τόν ρόλον το(} πρωταγωνιστοΟ, άντί άμοιβi'jς δρχ .
διακοσίων τριάκοντα χιλιάδων (230.000)
3. Ή άνωτέρω όρισθείσα άμοιβή συνολικ&ς είς δρχ. 350.000
συμφωνείται δπως καταβληθτ\ ώς κάτωθι ε!ς δόσεις : Της α'

6. Ό Σκηνοθέτης ύποχρεοϋται ε!ς τήν αύτοπρόο·ωπον διδu
σκαλίαν το(} άνωτέρω έργου.

1

5. Ό άντισυμβαλλόμενος ύποχρεοΟται δπως άναβι βάση τό
έργον άρκούμενος ε!ς τοi>ς ύπό το(} Έθνικοϋ Θεάτρου διατι
θεμένους πρός τοΟτο ήθοποιούς.

7. Έπ(σης ύποχρεοϋται νά τηρΌ άπροφαο·ίστως τάς διεπού
σας τό Έθνικόν Θέατρον διατάξεις, τάς άποφάσεις τοϋ Διοι
κητικο(} Συμβουλίου, μή άναφερομένας ε!ς τό Σκηνοθετικ6ν
έργον αότο(}, δπερ θά άσκη έν συνεννοήσει μετά της Διοική
σεως τοϋ Ε.Θ.
8 . Ό άντ ισυμβαλλόμενος όφείλει νά προσέρχηται ε!ς τό Θέα

τρον κατά τάς όριζομένας ήμέρας καί ι'.όρας δοκιμ&ν, πάσα
δέ έκτός το(} Έθνικο(} Θεάτρου άπασχόλησίς του καί άνάλη
ψις έργου έπιτρέπεται ύπό τήν προιmόθεσιν τf'jς άρτίας έκ
τελέσεως τ&ν διά της παρούσης άναλαμβανομένων ύποχρεώ
σεών του .
9. Τά τέλη χαρτοσήμου τf'jς παρούσης συμβάσεως, ώς καί τ/iJ.ν
σχετικόΊν άποδείξεων, αι έπί της άμοιβi'jς κρατήσεις βαρύνου
σι τόν άντισυμβαλλόμενον, πλήν τό)ν βαρυνουσ&ν έκ τοϋ
Νόμου έργοδότην.
Τό Παρόν συνετάγη είς δύο πρωτότυπα νομίμως χαρτοσημα
σμένα τaιν συμβαλλομένων λαβόντων άνά εν δεόντως ύπογε
γραμμένον.
οι συμβαλλόμενοι
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Πάει κι ό Βασίλης Ρώτας. Ό τελευταίος τf\ς παλιaς φρουρaς. Τό " Θέατρο "
άπό καιρό φιλμαρισμένο, μόλις προφταίνει δυό λόγια : Ήταν γενναίος συμπολεμι
στής, συνεργάτης καi φίλος. 'Από τό πρ&το τεiJχο�. Κι άπ' τά νιάτα μας. Τό άφι
έρωμα γιά τό Θέατρο στήν 'Ελεύθερη 'Ελλάδα, στή δική του προσπάθεια άνα
φέρεται . Κρίμα πού δέν πρόφτασε νά τό δεί καi νά τό κρίνει. Έχει σημεία άρνη
τικά. Είμαστε βέβαιοι πώς θά τά δέχονταν. Κι αύτό θά 'ταν τό ϋψιστο δίδαγμα άπό
τό θαρραλέο καί άδέκαστο Ρώτα. Έχουμε τήν πίκρα άπό 'να δυό περιστατικά,
πρός τό τέλος. Τά καλύπτει ή μακριά άσπιλη κι άνυποχώρητη πολιτεία του.
Ή γενναιοφροσύνη καί τό έργο του. Δούλεψε πολύ γιά τό Θέατρο. Σά συγγρα
φέας και σά δάσκαλος. Γιά ενα θέατρο ύγιεινό, ήθοπλαστικό, το() ΛαοiJ καi τf\ς
Δημοκρατίας. Έπραξε άθλον παγκόσμια μέγιστο : Μετάφρασε δλο τό Σαίξπηρ.
Μίiς άφησε μιά δημοτική τραγανιστή, δλο χυμούς, άντρίκια! Τόν λέγαμε Μπάρ
μπα Βασίλη . Τόν άναγνωρίζουμε π ρ ό γ ο ν ο !
1111 Κι άλλος

καρπός τf\ς έποχf\ς :

Δημοσιογραφία θεόστραβη καi θεό
κουφη ! Τό " Θέατρο " βγf\κε καi κατάγ
γειλε, στό περασμένο του τεiJχος, τήν
προετοιμαζόμενη μετατροπή το() Έ
θν ικοiJ Θεάτρου σέ . . . Ιδιωτική έπιχεί
ρηση! Τά άμαρτωλά κυκλώματα Τύ
που λειτούργησαν. Ή συνωμοσία τf\ς
σιωπf\ς θαυματούργησε. Καμιά έφη
μερίδα δέν άναδημοσίευσε τήν πλη
ροφορία. Καμιά έφημερίδα δέν τήν
διάψευσε! Κοντεύουν τέσσερις μf\νες
κι άκόμα νά βρεθεί ενας συντάκτης νά
ένοχλήσει τόν άρμόδιο ύπουργό η τή
Διοίκηση το() θεάτρου-ρωτώντας, άν
ε{ναι άλήθεια. (Μόνο ό "Ριζοσπάστης"
άνάφερε και τήν πληροφορία καί τήν
πηγή της). και τό νέο συμβάν άπο
σιώπησης άφιερώνεται στήν Ένωση
Συντακτ{i)ν ' Ημερησίων 'Εφημερίδων
Άθην{i)ν καί σ' δσα άπό τά μέλη της
διευθύνουν έφημερίδες.
1111 Όταν, πριν δεκαπέντε χρόνια,
πρωτοβγf\κε τό " Θέατρο ", το() άνα
γνωρίστηκε ή καινοτομία νά προσφέ
ρει σέ κάθε τε()χος του κ' ενα όλόκλη
ρο θεατρικό έργο. Όσο τό " Θ " άν
δρωνόταν σέ περιοδικό κ ρ ο ύ σ η ς ,
εύρύτερα πολιτιστικf\ς - δχι μόνο
πνευματικf\ς καί καλλιτεχνικf\ς, άλ
λά καί !δεολογικf\ς, πολιτικf\ς, κοινω
νικf\ς - τό θεατρικό έργο δέν χώρα
γε σέ κάθε τεiJχος. Κ' ο{ άναγν{i)στες,
δελεασμένοι άπό τά άνοlγματα τf\ς ϋλης
- μCίς πρότρεπαν στήν . . . παράλειψη !
Ε{ναι καιρός πού έκδηλώθηκε ή νο
σταλγία δημοσίεψης καί άλλων έργων.
Ή πετυχημένη, άλλωστε, έκλογή τους
δημιουργοΙJσε, άπό παλιά, Ιδιαίτερο
ένδιαφέροv. Τό " Θ ", δσο κι αν πρό
σθετες άνάγκες ϋλης, καταπατο()ν τό
χ{i)ρο το() θεατρικοϋ έργου, δέν πρό
κειται νά τό έγκαταλείψει. 'Αντίθετα,
θά πpοσ11αθήσει - παράλληλα μέ τή
συνεχή άνάπτυξη δλων τ6)ν άλλων
σελίδων του - νά προσφέρει ξανά κ'
ένα πλf\ρες έργο. Αμ' έπος, liμ' έ ρ γ ο ν ! 'Από τό έπόμενο κιόλας τεiJχος.
•

1111 Δέν προλάβαμε οϋτ' άνάσα νά πά
ρουμε άπό τό Διεθνές συνέδριο γιά " Τό
'Αρχαίο Δράμα στό Σημερινό θέατρο ".
Τό πληρώσαμε μέ σαράντα σελίδες, σέ
τρία τεύχ η ! Καί νάσου φέτος, τόν ίδιο
πάλι καιρό (5 μέ 10 'Ιούλη) , άλλο ένα
διεθνές . συνέδριο στήν 'Αθήνα, μέ τό
Ιδιο πάλι θέμα ! Θά τό παρακολουθή
σουμε βέβαια, κι άνάλογα μέ τό τί θ'
άκουστεί, θ' άποφασίσουμε αν καί πόσο

χ6)ρο θά το() διαθέσουμε. ΨεiJτες νά
βγοiJμε : τό λογάδικο θέμα του, προ
μηνάει
άερολογίες.
'Αναγνώσατε :
" Γιά μιά δημιουργική άναβίωση το()

ΚΘΒ Ε
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'Εκκλησίας ύμ{i)ν έμπιπραμένης άπ'
τά σκάνδαλα - μέ πρ6)το καί καυτότε
ρο τf\ς άρχιερωσύνης σας - ύμείς μελο
δραματικ{i)ς άδετε; Κι άκοiJστε, ποιούς
προσκάλεσε γιά σεγκ6ντο - ηγουν κρι
τική έπιτροπή : 1. Ν. Θεοδωρακόπου
λος - ό πανταχοί) παρών καί τά πάντα
πληρ{i)ν � Γεώργιος Άθανασιάδης 
Νόβας - ό γνωστότατος, πάλαι ποτέ,
Γαργάλατας ! Γεώργιος Παπατρέχας άγνώστων λοιπ&ν στqιχείων. Κύργιε
έλέησον! Χάθηκε κάποιος μουσικός;
1nι Νά 'βαλε κάνας διάβολος τήν ούρά
του; Στό προπερασμένο τεί)χος είχαμε
ύποσχεθεί έντυπώσεις τf\ς Κατερίνας
Θωμαδάκη άπό τήν Γ' Διεθνή Συνάν
τηση Μεσαιωνικοί) καί Λαϊκοί) Θεά
τρου, πού πραγματοποιήθηκε στή Ζά
κυνθο άπό 8 &ς J 8 ΑύγούστουΌ Ή παρα
μονή της στό Παρίσι, γιά τή συγγραφή
τf\ς διατριβf\ς τ ης στόν καθηγητή
Ντόρτ, δέν τf\ς άφησε χρόνο. Σκεφτή
καμε νά βάλουμε, τουλάχιστον, τήν
άνακοίνωση στή συνάντηση μιίiς άλλης
συνεργάτισσάς μας, τf\ς θεατρολογίνας
Λίλας Μαράκα, γιά τό κωμικό στοι
χείο στίς σκηνές το() διαβόλου στό
Γερμανικό Μεσαιωνικό θρησκευτικό
δράμα. Ίσως, κανένας άπ' αύτούς νά
'βαλε τήν ούρά του καί δέν τό κατορ
θώσαμε. Γιά νά μήν τρ&με καί τ&ν
. . . διαβόλων τό δίκιο, ή άλήθεια ε{ναι
πώς ή άνάγκη ν' άφιερώσουμε καί στό
σημερινό τεί)χος άρκετές σελίδες γιά
μιά άλλη Διεθνf\ Συνάντηση - γιά τό
'Αρχαίο Δράμα - μίiς έριξε έξω. Ά
θ6)οι, λοιπόν, ο{ διάβολοι . . .

ΑΝΕΥΘΥΝΗ
ΤΟΥ

Ό κ. Τρυπάνης (" Τά Νέα " 9.3. 77)
'Αρχαίου Δράματος : Τό πρόβλημα τf\ς
άναδημιουργίας καί τf\ς έξισορροπή
σεως τ{i)ν έλλειπόντων στοιχείων το()
άρχαίου Δράματος καί ο{ έπιπτώσεις του
στή δημιουργία νέων μορφ{i)ν Θεάτρου".
Έχτός άπό τίς ε!σηγήσεις, θά γί
νουν - λέει - δεχτές καί γραφτές άπό
ψεις, πού ή άνάγνωσή τους δέν θά ξε
περνάει τά 5' τf\ς lόρας. Ή . . αισιοδοξία
τ{i)ν όργανωτ{i)ν δέν έχει δρια : Προ
βλήματα . . . έγκρεμij άπό τόν 5ο αι
ώνα π.Χ., θά λυθοί)ν μέ πεντάλεπτα λο
γύδρια ! Κύριε, έλέησον . . .
.

411 Χώρα το() . . . Μελοδράματος κα
τάντησε ή 'Ελλάδα! Τήν άδράνεια
Χωραφίi σπεύδει νά έκμεταλλευτεί ό . . .
άρχιεπίσκοπος Άθην&ν καί πάσης
'Ελλάδος κ. Σεραφείμ.
Καί - θοί)
Κύριε! - προκήρυξε διαγωνισμό γιά
τή σύνθεση . . . μελοδράματος ! Θέμα :
" Ό έρωτας πρός τήν 'Ελευθερία καί
ο ! θυσίες το() 'Ελληνικοί) έθνους ".
Συμβολικός τ ίτλος : " Τό σχοιν! το()
Πατριάρχη ". Άλλ' - ώ Ίωαννιδικέ
σεβασμιώτατε - μιλίiνε γιά. σκοινί
στό σπίτι το() κρεμασμένου; -Η, γιά
νά θυμηθο()με καί λίγον Αίσωπο : Τf\ς

Α Ν Α Κ Ο ΙΝΩΣΗ

ΕΘ Ν Ι ΚΟΥ

ΘΕΑΤΡΟΥ

Τ ο Έθνικο Θέατρο βρέθηκε στην άνάγκη
νά κάνει μιά άνακοίνωση στον Τύπο,
γιά ν' άνακόψει την έναντίον του γενικη
κατακραυγή. Και, ένώ Ιtχει -ζωη νά
'χουν 1- εντεκα μέλη στο Διοικητικο
του Συμβούλιο και ενα Γενικο Διευ
θυντή, βγ'ίjχε και μίλησε γιά λογαρια
σμο τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου δ πρόεδρος
τ'ίjς . . . Καλλιτεχνιχ"ίjς του Έπιτρο
π"ίjς χ . Τάσος Λιγνάδης ! Γιατι ξννιζ6μαστε; Γιατι άπλούστατα δ νόμος, ρητά
καl κατηγορηματικά, στην Καλλιτεχνι
κη ΈπιτροπΎJ άναγνωρίζει συμβουλευ
τικό, μόνο, ρόλο και, μόνο, στον καταρτι
σμο τοϋ δραματολογίου καl τοϋ θιάσου.
Άπο πότε, λοιπόν, ή Καλλιτεχνιχη Έ
πιτροπΊj άπόχτησε έ ξ ο υ σ ι α καl
ύποκαθιστii στις δικαιοδοσίες καl τά
καθήκοντά τους το Γενικο ΔιευθυντΊj χα!
τη Διοίκηση ;
"Αν λειτουργοϋσαν οι νόμοι κι &ν ol
όί.νθρωποι διάθεταν tχνη έλάχιστα φιλό
τιμου, Ιtπρεπε αύθημερόν, η δ χ . Τάσος
Λιγνάδης νά 'χει άπολυθεί η ή ένδεκάδα
τοϋ Δ.Σ. καl δ Γενικος ΔιευθυντΊjς νά
'χουν παραιτηθεί. Νά ύποκαθίσταται
τόσο προκλητικά ή Διοίκηση χα! νά . . .
μΊjν τρέχει τίποτα οίJτε γι' αύτ-ή, οtiτε
γιά την έλέγχουσα ύπουργικΊj άρχή,
μόνον έπl Τρυπάνη θά μποροϋσε νά
συμβεί.

Ή

άήθης αύτη άνακο(νωση κρύβει δια
φων(α Διο(κησης και Γενικ'ίjς Διεύ
θυνσης ; { Γι' αύτό βγ'ίjκε τό καλό
παιδι και τά εΙπε; ) . Φανερώνει διαχω
ρισμό Θέσεως άπό τό Κ.Θ.Β.Ε. πού
έκείνο τον καιρό ύφ(στατο άλλεπάλληλει;
«κρ(σειςη καl ύπουργικές έπικρ(σειι;
έναντ(ον του; ('Εμείς ε(μαστε καλιΧ κυ
βερνητικά παιδάκια καl τρώμε ολο τό
φαγά κι μας . . . ) . "Η, 'ήταν άvτιπερι
σπασμός άνεβάσματος των μετοχών Μι
νωτη, έν οψει τοϋ προσυνεδρ(ου τηι:;
((Νέας Δημοκρατ(αςη ;
Πάvτως, οποιον κρυφό σκοπό κι αν
έξυπηρετοϋσε ή περιβόητη άνακο(νωση,
παρατηρείται πώς : 1 ) Παρόμοια αύ
θαιρεσ(α δέν !:χει γ(vει ποτέ &λλοτε. 2 )
Γιά πρώτη φορά, �να περιορισμένηι:;
άρμοδιότητας συμβουλευτικό σώμα ύ
πεισέρχεται σέ άρμοδιότητες Διο(κησηι:;
και κάνει άνακοινώσεις γιά Θέματα διοι
κητικά καl οικονομικά 1 Γιά τά δποία,
φυσικά, ο,τι κι αν λέει, εΙναι άvεύΘυνα !
'Από τη φύση της δέ μπορεί νά ξέρει
ο\Jτε άριΘμούς παραστάσεων, εισιτηρίων
και εισπράξεων, ο\Jτε και άριΘμούς έργα
ζομένων διοικητικώv, τεχνικών κ.λπ.
κ.λπ. 3 ) Πώς νομιμοποιείται ή σημαν
τική δαπάνη ένός άναρμόδιου όργάνου
- ποιος ;Jiν έvέκρινε; �αι γιατι δ�ν κα �
_
,
λειται
να την
πληρωσει ; - για μtα
τόσο έντυπωσιακή καταχώριση , iJψους
30 έκατοστώv, σ' ολο τον άΘηναϊκό
Τύπο, έχτός κι αν έvτάσσεται στήv κυ
βερνητική ύπόδειξη προς τά έξαρτώ
μενα άπό τό κράτος !δρύματα, νά ένι
σχύσουν μέ καταχωρίσεις τον Τύπο.
Γιά την άξιοπιστ(α της άνακο(νωσης
άvακύπτουν 6ίπειρα έρωτήματα. Φέρ'
ειπείν : Γιατι άναφέρεται δ άριΘμός θέ
σεων της Νέας Σκην'ίjς {1 20 ) καl άπο
σιωπiiται της Κεντρικ'ίjς; Γιά νά μήν
άποκαλυφθεί - μέ μιά διαίρεση τοϋ
άριΘμοϋ εισιτηρ(ων διά τοϋ άριθμοϋ τών
παραστάσεων - ή μηδαμινή προσέλευση
θεατών στις παραστάσεις της ; Άλλ'
αύτό εΙναι άδύνατο, \Jστερα άπό fνα
σωρό άλχημείες της άνακο(νωσης. 'Ανα
φέρει π.χ. άριθμούς εισιτηρίων και πα
ραστάσεων, στο έσωτερικό και έξωτε
ρ ικό, άπό 1 . 1 . 7 6 μέχρι 31 . 1 2 . 76, έν
γνώσει της πώς ή θεατρική περίοδος
δέν άκολουθεί τό λογιστικό �τος. 'Ανα
κατώνει , έπομένως, δυο σαιζόν ! Προσ
φέρει, τώρα, στοιχεία γιά την περίοδο
1 97 5 - 76 1 Δίνει μόνον τά εισιτήρια
της Νέας Σκην'ίjς {1 8.667 !:ναντι 20.633 )
χωρις ν' άναφέρει και τούς άριθμούς
των παραστάσεων. Δέ δίνει τον άριθμό
παραστάσεων της Κεντρικ'ίjς Σκ·ην'ίjς
στην περασμένη περ(οδο, ένώ δίνει τηι:;
τρέχουσας.
'Ανακύπτει πάντα τό έρώτημα : Γιατί
δέν περ(μεναν fνα μήνα, ώστε νά δώ
σουν πλήρη άποτελέσματα της περιόδου;
Μέ ολ' αύτά, κάτι π'ίjγαν νά κρύψουν.
Άλλ' εΙναι πασ(γνωστο : Ή κεντρική
σκηνή τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου - !:χοντας
τό φτηνότερο εισιτήριο θεάματος στην
'Αθήνα και μοιράζοντας άφειδώς προσ
κλήσεις - δέ μπορεί νά καλύψει ο\Jτε
τ!ς μισές άπό τις θέσεις της 1
Ή άνακο(νωση δημοσιεύτηκε . . . ΠρωΤα
πριλιάτικα σ' ολες τ!ς έφημερ(δες, έπ!
πληρωμ'ίj. Τό " Θ" την δημοσιεύει, σέ
σμίκρυνση, άλλά δωρεάν.
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ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Γ ιά ν ά crχr,ματίσιι � «οινή γνώμη τής Χώρα ςμας άκρι6ή &ντίληψη "Τής καλλιτιχνι.ιcής δρα.
Ο"Τηριότητας τοU Έ&νιικοϋ Θιάτ.ροu, /ι Καλλι'Τιχνική · ε1Τ•ΤΡΟ'Ιfή παραδίδιι ατήν κρίση τοϋ 'Έλληνα
"Πολίτη τά άι<όλοuιθα Ο"Τοιχάα ποίι θιωριi ά:παραίτη'Τ<Χ γ ι ά τήν συναγωγή συμπιρασμάτων.
1. ΣΤΗΝ Κ ΕΝΤΡ Ι Κ Η Σ Κ ΗΝ Η Τήν χιιομιρι.νή ,,.,ιpίοδο ttoV δια.,,Vο υμc άνί6ηκαν τά ϊ'ργα Καζαν.
τζάκ� '\ Κ αποδίστριας:ο ( ·μi τήν ώι<αι·ρία τού tτ-οvς Κcr.τοδiΟ"Τ,ριa), Σ α ί ξπηρ «'Αγό:ττης 'Αγώνας 'Ά.
γονος .., Μ"ΠΡί)('Τ cΤά όραματα 'Τής Σ ιrμόν Μασάp:ι, •·Άλμ.πη «Δύ<ntολη ΙσορpΟ'ΤΓία:ιο, Μτrίκετ «Τό Τίλος
τού Πσιχνιδιοίί» καί dlράξη χωρί ς λόγιοι:. Τά δVο .,.ιλιvταiα f.ργα δόθηιcαν σi ίναλλασσόμινις
τrαοαΟ"Τό:σ�ις.
Σ Τ Η ΝΕΑ Ι Κ ΗΝ Η &νiδηκαν τά ίpγα: λόf,κα c 0 1 Φαcrοιιλήδις τοϋ Κατσι'Πόρα», «Πtρλιιμ'Πλίν
ιcαί Μπcλίσcι:ι ( μί. τήν ιόκαιρία -τής ί'Πnιίοu τής bc τι:λισιως τού ποιητή ) , Ν. Πι:pγιάλη c'H Γειτο
νιά τοU Τσiχωφ:ι, Μα
JΥΥ . λυμιιτιοάκη c'O ''Άλλος Άλiξανδρος:ι., Β. Ζιώγα cΤό Προξενιό τής Άντι.
γόνης:& ιι:αί c'H κωμωδία τής Μίryας:ι ιι:αί Ξι.νό-ποuλοu ο:ΟΙ Φοιιτηταί:ι (σuμμι:τοχή α-τά 2 5 χρόνια
άπό τό θάνατό τοu).
Άνί.δηteαν οvνολ ικά: δίκα lργq, άτrό τά ότrοία
τρία οV-,χ.ρονα ) .

τά -r.·ίντι

!λληνικά

(διίο τΓις 'Παραδόσι:ως

καί

2 . Τ ό Έθνιtι:ό Θέατρο [ιcανι τ ί ς lξής 'Πιριο διίε ς · Έξω'Τερικό: Ρ ωσ ί α ( Μόσχα · Λένινγκραντ } ,
ΗΠΑ (ίτrίσημη σuμιμετοχή τοU Έθνιιcοϋ Θεάτρου ο-τι.Χ 200 χρόνια τής 'Αμερικανικής Άνιξαpτη.
σ ί ας ) , ( Ν . 'Υόρκη · Βοστώνη } ui -τά ίργα Ιοφοκλi:ιu.; «Οiδί'ΠΟVS hί Κολωνώ:ιο καί Άριστοφάνοuς
c' Ι ππιίς:ι, Έσωτιρ ικό: Θεσσαλονίκη '''Ι ψιν ο:Γιάvνης Γa6ριήλ Μ'Πορκι μαν:ιο Βάσσιρμαν, ο:Ιτή Φωλιά
τού Κ οίιιcοu:ι ( ί'Παναλήι.�κις τής 'Προηγοuμiνης χρονιάς ) .
'Από τήν Κvριαιc:ή -τού Πάσχα κλιιμ�ιο τού Έθνικοίί Θιάτpου θά δώσει
αί�w\Τα τοίί Κ .θ . Β . Ε . μί τ ά άναφιρθίντα Εργα τών Μπiκιτ καί 'Άλμπη.

παραστάσεις στήν

3. Σ ύμφωνα μ i τόν τrρογραμοματιcτμό τής θιριιvής πιριόδοu τό Έθνικό Θέατρο σvμμιτiχιι στό
cι:ΦΕ Ι ΤΙ ΒΑλ ΕΠ 1 ΔΑ ΥΡ ΟΥ::ο μί τά ίργα: Σ οφοκλί?uς «Φιλοκτήτης», Εύριπ ίδοu «Έλίvη:ιο, Άρι.
Ο"'Ιοφανοuς «Ί πτrιiς:t (lπανάληψη ) , Αlσ,χύλοv «' Ι κi τ ι δει;:ιο. Στό cΦΕ Σ Τ Ι ΒΑΑ ΑΘΗΝΩΝ» μί τά ϊρyα:
Εύριπίδοu ο:Μήδιιο::ι, c ' Ι φ ιιγίνιια tν Ταύροις::ο, Σ οφοχ).ίους cΟίδi'Ποuς ίπί Κολωνώ::ο καί Εύρι'Πi·
δοu «'Ελίνη:ι { Lτrαναλήψιtς ) . Ιτό cΦΕ Ι Τ Ι ΒΑλ ΔΩΔΩΝ Η Σ » Σ οφοκλέοuς «0ίδί1Τοuς ίπί Κολωvώ::ο,
'Αριστοφάνους ο:Ί π:ττ εiς:». Έ'Π ίσης θά δοθοUν τρεiς πα::Jσστάσιις α-τό Ήρώδιιο μέ τά ϊργα πού &να·
φέρ&η..:αν, γ ι ά τούς μα&ητίς τών Γυμνασίων τής 'Αττικής κσί τό Παγκόσ μ ι ο Καρδιαγγιιακό Σ υ
νέδριο.
4.

Κ αλλι'Τtχνιχοί

Σ Κ ΗΝΟΘΕΤΕΣ :

Σ Κ Η ΝΟ ΓΡΑΦΟ Ι

Ι uντιλιcrτiς 'Πού χρησψοποι ήθηκαν τά δύο τιλεvτα ία χρόνια.

Άλίξης Μ 1 '<.>τί;ς. Άλίξης Σολομό•:. Σ1fuρος Είιαγγιλάτος, Γιώργος Θιοδοσ ιά
δης, Ντίνος ΔJ)μότrοvλος, Σταύρος Ντοuφιξής, Κώο-τας Μπάχας, Στέλιος Πemα·
δάκης, Γιώργος Μιcrσάλας.
•

ΕΝΔΥΜΑΤΟλΟΓΟ Ι : Άντ. Φωκάς. Κλ. Κ λώνης, Γ. Βακαλό, Τζ. Σ τιφανίλλης,
ΔΌ Φωτόπουλος, Β. Βασιλιιάδης, Γ. Πcίτσας, Ί. Π<rπαντωvίου, Α. Ζαίμη, Γιάv.
Καρί.ιδης, Σ. Χαρατσ ίδηc, Άλ. ΦαΟ"ιανός, Π . Μαντοί.ιδης, Άντ. Κvριακούλης, Μ.
Καρίλλα, Ν . Πολίτης, Ρ . Γιωργιάδοu, Ν . Πcτρόποuλος.

ΣΥΝΘΕΤΕΣ :

Μ[κης Θιοδωράκης. Γιάννης Ξενά�.:ης, Θόδωρος Άντωνίοu,
Δημήτριος Τι.ρζάκης, Βασίλης Τινίδης.

Χ Ο Ρ Ο ΓΡ ΑΦΟ Ι

Μαρία Χόρς, Ντόρα Τσάτσου · Ιuμrωνίδη, Τατιάνα ΒαροUτη.

Στcnίρος Ξαρχάκος,

ΜΟ Υ Σ Ι Κ Η Δ Ι ΔΑ Σ Κ Αλ Ι Α : Έλλη Ν ικολσiδη, Σ τiψσνος Βιχσιλιιάδης.
5. ΗΘΟΠ Ο Ι Ο Ι :

Έτrί συνόλου 91 ι'ι χρησιμοποίηση -ιών ήθοποιών στίς πα.ραcrτάσιις τού χειμι
pιvού καί βιρι .wοU δραμαrτολογ ίοu όνCρχιται στό ποσοστό τού 1 00%, σύμφωνα
πάντα μί τ ίς άνάγκις τής δια'Ιο μής, 6άσιι τώv προτάσιων τών σκη νοθετών.

6. ΜΕΤΑΦΡΑ ΣΤΕ Σ : 1. Γρvπάρης, Β . Ρ ό>τσς, Θο. Σ τ σvροu. Π . Πρε6ιλάκης, Ν . Γκάτσος, Ί. Ίατοi
δη, Κ. Ικαλιόρας, Λ . Ιαραντίδη, Δ . Οlκονομίδης, Π. Μάτ ιcr ι ς , Ν. Ιφuρόερας,
Μ. Κοvγιοuμτζόγλου, Κ. Χ. Μύρης ( Κ . Γιωργουσόποuλος ) , Κ. 'Αγγελάκη .
ΡοUκ, Τ. Ρούσσος.
7. ΠΑΡΑΣ ΤΑΣ·Ε Ι Σ : Τό 1 9 76 ( 1 Ί α•οuαρiοuJ6 - 3 1 Δικιμ6ρiοu 76) τό 'Εθνικό Θέατρο fδωσι
στό t.άωτιρικό καί ι�ωτερικό 48 U παραστάσεtς μί εί'σοδο θιατών { εlσιτήpια)
233.334. Ή σvγκριτιttη εlκόνα τής χειμιρινής πι.ριόδοιί ( ' Ο κτώ6ριος . Μάιος)
75 - 76 καί 76 • 77 ( Όκτώ6pιος · Μάρτιος) 1fαροιιcrιάζιι τήν έξίiς κλί μακα :
Τ ί ς 'Παραστάσιις τής Κ ι.ντρ1κης Ζιcηνής παρακολούθησαν κατά τή χειμερινή
1Τtpίοδο 75 • 76 69. 1 49 θιατές (ιiο·�,ήρια). 'Εκ τών στοιχείων ίrπολογ ίζιται Οτι
ιι:αί ι'ι τ.ρiχοvσα τrιρίοδος 'ίσως ιίπιtρ6ίl τόν 6:ριθμό αύτό. 'Ως 'Πρός τή Νία Σιc η vή :
Τ ί ς 'Π'Ορα.crτάσεις τής Νέας Ι κ η v η ς ( ή χωρηrrικότης τής αί'θουσας εiναι 12 0
θίσι ι ς } κατά τήν χιιμιρινή πιρίοδο 75 • 76 παρακολούθησαν 2 0. 63 3 θιατiς
( ιίσιτήρια ) , Κατά τήν 'Περίοδο πού διανύοuμι ϊ.ως 27 Μαρτίου ϊχοvν παραιι:ο
λοu&ήσιι τ ί ς "ΠΟ:ρστάσιις 1 8 .667 θιο.τ ίς (ιlσιτήpια) καί φυσικά ύπολογ ίζετάι
Οτι ή "Προσi·λιvση θά εrnιράσει τό·J πιρσινό άριθμό. Στά Φιστι6άλ 'Ε'Πιδαύ
ροu καί Ά&ηνών τίlς θιρινΤ;ς τrιριόδοu 1 9 75 παρακολούθησαν τ � ς παραστάσιις
1 0 1 .3 1 3 θιστiς ( <Ισιτήο ι α ) . Τή &tpινή 1ftρίοδο 1 976 1fοραι<ολούθη crαν 1 1 2. 8 8 5
θεατίς ( ιlσιτή ρ ι α ) . Σ τό έξωτιρικό· Ρωσ ί α { 1 Ο τrαραστάαι.ις) 1 5 . 300 θιατές,
Η.Π.Α. (9 "αραcττ άσιι ς ) 8 . 886θιατ<ς.
8. ΝΕΟ ΕλλΗΝ Ι Κ Α Ε Ρ ΓΑ : Σ τ ί ς δl>ο τελιιrrαίις χιι μψι<νίς 1ftριόδοuς άνi6ηκον ol έξί;ς crιίγχρονοι
''Έλληνες σvyγ.ραψείς : Μ. Ποντίκαt , Γ . Σ κούρτης, Άyγ , Ζι.ρ6οϋ, λ. Ζωγράφου,
Ν. Πιργιάλης, Μ. λuμ'!fιρά.η, Β. Ζιώγας.

.,,_,,.

9. ΥΠ Ο Β ΟλΗ Ε Ρ ΓΩΝ: Ή Κ . Ε . &.. 6 τή νiα της σύcrτσση (Νοομ6ριος 1 975 ) #.ι<τ6ς ά-:rδ τδν •α
ταpτισμό τοU δραματολογίου χιιμ ιοιινού καί θιρι"ο'ού, άνέλα6ι τήν ίnτοχρίωση νά
δ1α6άσιι 2 5 3 νιοιλληνικά Εργα ποU ϊχc.ιvν ίrττο6ληθεί. Έστάλ�σαν fίδη άτrαντήσιις
σί 90 σvγγραφείς. Ή άνάy νωσ 11 αννιχίζεται καί ιίτrολογι ζεται &τ.ι δ άριθ.μός
θά tξαντληθιί μiσα σ• αιίτή τή χρονιά
1 0. Γιά νά δλοιcληρωθεί tνημιpωτιttά ή παραπάνω εlκδνα τιροο-τ ίθεται δτι τό Ε.Θ. lξvπηρι
τtΪ'ΤΟ.ι άπδ 287 &τομα ( Κ αλλιτεχνιttό, Διοικητικό, Τεχνι«ό καί λοι11'ό 'Προσωπ ιικό) καί ή τ ι μ ή τών
ιlσιτηΡ ίων τοu ιtνα ι : Γιά τήν Κ εντρική Σκηνή: 1 00, 60, 30 δρχ. καί σί λαϊκίς ά-πογιuματινές:
75. 40. 3 0 δρχ. Γιά τή Νέα Σ κηνή: 60 δρχ. (6ραδvνiς ) καi 50 δρχ. (ά1fογιuματ ινές ) . Φοιτη.
τικά: Γ ιά τ.ήν Κ wτριι<ή 5 0 καί 3 0 δρχ. καί γιά τή Νία 3 0 δρχ.
Γ Ι Α ΤΗΝ

ΚΑλλ Ι ΤΕΧΝ Ι Κ Η

Ε Π Ι Τ Ρ ΟΠΗ

Ο Π Ρ ΟΕ Δ Ρ Ο Σ
ΤΑ Σ Ο Σ λ Ι ΓΝΑΔΗΣ

ΕΠΙΤΕΛ ΟΥΣ , ΑΝ ΟΙ Ξ Ε ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ Μ ΟΥΣΕ Ι Ο
ΕΣΑΕΙ ΕΡ ΓΟ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΙΔΕΡΗ
Γράφαμε στό Δlμηvο τοΟ τελευταίου τεύχους: «Έκλεισε
κιόλα χρόνος άπό τό θάνατο. τοΟ Γιάννη Σιδέρη. Κοντεύει
νά κλείσει χρόνος κι άπ' τά - χωρίς έκείνον - " έγκαί
νια " τοΟ ΘεατρικοΟ Μουσείου. Γιατί τά εισαγωγικά; Για
τί, άποβραδiς ό Τρυπάνης έκοβε τήν . . . κορδέλα τ&ν έγ
καινίων κι άπ' τ' άλλο κιόλας πρωί ή πόρτα τοΟ Μ ουσείου
βρισκόταν κλειστή ! 'Από τότε, ό κόσμος Μ ουσείο άκούει,
άλλά Μ ουσείον δ έ β λ έ π ε ι ! . . . ».
Λίγο καιρό μετά τή γκρίνια μας - έναν άκριβ&ς χρόνο άπό
τά έγκαίνια τοΟ Τρυπάνη - έγιν' έπιτέλους, κ' ή " έπί
σημη έναρξη λειτουργίας " τοΟ ΘεατρικοΟ Μουσείου.
'Από τ' άλλο πρωί - 29 τοΟ Μάρτη - ή πόρτα τοΟ Μου
σείου εΙν' άνοιχτή γιά τό Κοινό. Μόνο πού τό τίμημα ει
σόδου - τ&ν είκοσι, έστω, δραχμ&ν - δσο κι Cίν εΙναι
δικαιολογημένο, προσωπικά μiiς άνατριχιάζει. Άν ζοΟσε,
σίγουρα δέ θά τό δεχόταν κι ό Σιδέρης . . .
Ή βραδιά ήταν, φυσικ.ά, άφιερωμένη στή μνήμη του. Ό
ύπουργός Πολιτισμοϋ καi Έπιστημ&ν, εύτυχ&ς, δέν παρέ
στη . ΕΙναι τόσο άσχετος. μέ τόν καλλιτεχνικό κόσμο καi
τά θέματά του, πού πάντα φαντάζει ξένο σlί!μα! Ό πρόεδρος
τfις 'Εταιρίας Θεατρικ&ν Συγγραφέων - μητρός τοΟ Μου
σείου, - άνάγγειλε τήν έναρξη τfις λειτουργίας του καί,
στή συνέχεια, πfιραν τό λόγο οι κ.κ. 'Αλέκος Λιδωρίκης,
Κώστας Κροντηρiiς, Μάριος Πλωρίτης καί Μάνος Κατρά
κης. Τούς όμιλητές προσλαλοΟσε ό κ. Μανώλης Κορρές,
κάνοντας τήν πρώτη έμφάνισή του σά Διευθυντής τοϋ
Μ ουσείου.

Εύκαιρίας δοθείσης, μίλησαν έπίσης ό λογοτέχνης Πέτρος
Χάρης, πρόεδρος τi'jς 'Ακαδημίας Άθην&ν πού, σά Γενι
κός Γραμματέας τοΟ ζάπλουτου Ιδρύματος Κώστα καί 'Ε
λένης Ούράνη, ύποσχέθηκε πώς θά εισηγηθετ νά δοθεί στό
Μουσετο οικονομική ένίσχυση άπό τό Ίδρυμα Ούράνη.
'Επίσης, ό Δήμαρχος 'Αθηναίων κ. Γιάννης Παπαθεοδώρου
πού άνάγγειλε πώς, μέ άπόφαση τοΟ Δημοτικοϋ Συμβουλίου,
θά παραχωρηθοϋν στό Θεατρικό Μουσείο έφτά προτομές
άνθρώπων τοΟ θεάτρου, πού βρέθηκαν έγκαταλειμμένες
στά ύπόγεια τfις Δημαρχίας !
Διά τήν ίστορίαν : Σαράντα χρόνια, ό Γιάννης Σιδέρης
ύπfιρξε Έφορος τοΟ Θεατρικοϋ Μουσείου. Τώρα, τό Μου
σετο άπόχτησε . . . Έφορίαν, μέ πρόεδρο, άντιπρόεδρο.
ούρές καί μέλη ! Πρόεδρος: ό πρόεδρος τi'jς Ε.Ε.Θ.Σ. Δημ.
Ίωαννόπουλος άντιπρόεδρος: Στάθης Σπηλιωτόπουλος
μέλη: Άλ. Λιδωρίκης, Π. Καγιiiς, Κ. Κροντηρiiς καi Κ .
Άσημακόπουλος. ' Εκπρόσωπος τfις Ε.Ε.Θ.Σ. στι'ιν 'Εφο
ρία, ό ταμίας της Πάνος Παπαδούκας. Τουτέστιν, μαζί μέ τό
Δευθυντή τοϋ Μουσείου κ. Μ . Κορρέ, ίσον σύνολο όχτώ !
Καί κάτι χρήσιμο: Τό Μ ουσείο εΙναι άνοιχτό: Καθημερινά,
πλήν Τρίτης καί Κυριακfις, 1 0 - 1 τό πρωί. 'Επιπλέον
Δευτέρα , Τετάρτη, Παρασκευη 5.30' - 8.30' τό βράδυ.
Τό " Θ .. , θέλοντας νά κρατάει ζωντανό στίς σελίδες του τόν
άξέχαστο Δάσκαλο καί συνεργάτη μας Γιάννη Σιδέρη,
δημοσιεύει - άμέσως παρακάτω - δλα δσα ειπώθηκαν
καλοπροαίρετα τή βραδιά τfις έπίσημης έναρξης τfις λει
τουργίας τοϋ Μ ουσείου.

ΣΙ ΔΕ ΡΗΣ : ΕΙΛ ΩΤ ΑΣ ΜΙΑΣ Θ ΑΥΜΑΣΤΗ Σ ΙΔΕΑΣ
Ό 'Αλέκος Λιδωρίκης ε ίπε τ ά έξής :
1 'ιcί τό Γιάννη Σιδέρη : τόν !στορικό
τοϋ Νεοελληνικοϋ Θεάτρου, τόν πνευ
ματικό δίνθρωπο, τόν δίοκνο μελετητή,
τό συγγραφέα και κριτικό, τό δάσκαλο
θεατρολόγο, σέ λίγο θcί μιλήσουν προ
σωπικότητες, πού ί!ζησαν, μελέτησαν
και άγάπησαν τη δράση του. Σέ μένα
ας έπιτραπεί αύτη τήν ώρα νcί αύτο
τιτλοφορηθώ, μέ άσυγχώρητη ίσως
βιασύνη και περιληπτικότητα, σέ πρό
χειρο " !στορικό " τοϋ θεατρικοϋ Μου
σείου, πού δ Σιδέρης στάθηκε γιcί χρό
νια δ άνεκτίμητος έμψυχωτής του.
�αράν;α ,�ρόνιι;ι ':ρίν, άρχίζει αύτό τό
μερακι
που απόψε ολοι μας συγκεντρωθήκαμε έδώ νcί τό τιμήσουμε,
γιcί την έπίσημη, ας τό ποϋμε lτσι,
μορφοποίησή του.
Στcί 1937 δ Θεόδωρος Συναδινός πη
γαίνει στη Βιέννη νcί παρακολουθήσει
κάποιο θεατρικό συνέδριο. 'Εκεί, βλέ
πει, θαυμάζει τό τοπικό θεατρικό μου
σείο. Και έπιστρέφει στην 'Αθήνα, μέ
τήν ιδέα νcί εισηγηθεί σcίν Π ρόεδρος
τ'ίjς 'Εταιρίας 'Ελλήνων Θεατρικών
Συγγραφέων, την ϊδρυση ένός παρό
μοιου στόν τόπο μας. Ό σπόρος εΙχε
ριχτεί νωρίτερα, 8πως δ ίδιος δ Σιδέρης
μοϋ εΙχε πεί και 8πως άναφέρει σέ
μιcί δονητική έργασία του στό τελευ
ταίο " Θέατρο " τοϋ Κώστα Νίτσου,
άπό κάποιον άγαπημένο μου πού lφυ
γε άπό κοντά μας έδώ και 26 χρόνια,
τό Μιλτιάδη Λιδωρίκη. Μcί τότε,
στcί 1 9 3 1 , δέν ήταν ή στιγμή γιcί νcί
βλαστήσει. Έπι Συναδινοϋ ομως τό

θέμα φάνηκε πιό ώριμο. Καl ή μελέτη,
δ δρόμος πρός την πραγματοποίησή του
άφέθηκε στcί χέρια τοϋ Σιδέρη.
Μέ την έμπιστοσύνη πού ένέπνεε, μέ
την πειθώ πού άσκοϋσε, μέ τό !ερό
πείσμα πού τόν χαρακτήριζε, δίρχισε
νcί μαζεύει τις πρώτες δωρεές, τcί
πρώτα θυμητικά, τcί πρώτα άποκτή
ματα. Τό " Μουσειάκι " ί!παιρνε κά
ποια μορφή. Νά ! κάποιες μακέτες
σκηνογραφιών, κάποιες φωτογραφίες
παραστάσεων πού lγραψαν ιστορία,
ένθύμια και άλληλογραφίες άπό lξο
χες προσωπικότητες τοϋ σύγχρονου
Έλληνικοϋ Θεάτρου. 'Όμως, ποϋ θcί
�πρεπε νcί άποτεθοϋνε, νcί φυλαχτοϋνε
ολα αύτά; Σcίν πρώτο στέκι βρέθηκε
μιcί άποθήκη της Δραματικ'ijς Σχολ'ijς
τοϋ Έθνικοϋ θεάτρου, πού στεγαζό
ταν τότε στην δδό Μαυρομιχάλη. Ό
άκάματος Σιδέρης, μέ lρωτα πρός τό
ιδανικό του, πότε ί!φερνε ώς τήν . . .
ιiποθήκη /!να σπαθι τοϋ " Όθέλλου "
πού εΙχε χρησιμοποιήσει δ Διονύσιος
Ταβουλάρης καί πότε φορτωνόταν μιcί
χλαμύδα, μιcί προτομή τοϋ Παύλου
Νιρβάνα πού εΙχε δωρήσει δ Δήμαρχος
Κοτζιίiς η προσωπεία τών Δελφικών
έορτών άπό τόν " Π ρομηθέα " τοϋ
Σικελιανοϋ, πού 8ταν τcί παρέλαβε δια
πίστωσε μέ φρίκη 8τι τcί γένια τους
ήταν κατεστραμμένα και φαγωμένα
ιiπό τό σκόρο !
Ή εύτvχία ομως δέ διαρκεί, 8πως
μίiς λέει και τό τραγούδι. 'Έφυγε ή
Δραματική Σχολή ιiπό την δδό Μαυρο
μιχάλη, χάθηκε και ή άποθήκη . Ποϋ

lπρεπε νcί στεγάσει δ Σιδέρης τcί τόσα
πολύτιμα " άντικείμενά " του; Κ' ί!νας
Θεός μονάχα ξέρει πόσα εΙχε άρχίσει
νcί μαζεύει. 'Ωστόσο, τό πρόβλημα
της στέγης βρ'ijκε και τότε κάποια λύση .
Καλόβολος δ Κώστας Μουσούρης διά
θεσε τη στενόχωρη " ύπόγα " τοϋ
θεάτρ�υ ;ου, γιcί νcί φιλο ενή,σε � προ
,
σωρινα τα άποκτηματα
που αυγατιζαν.
'Έλα 8μως πού ολο lφταναν καινούρια ;
Βιτρίνες και κοστούμια, φωτογραφίες,
βιβλία, γράμματα και χειρόγραφα, πίνα
κες - ποϋ θcί πήγαιναν ολ' αύτά ; Ή
ύπόγα " τοϋ Μουσούρη, παρcί την
τόσο φιλόξενη διάθεσή της, δέν δίντεχε,
την lπνιγε τό ιiδιαχώρητο.
Ή 'Εταιρία 'Ελλήνων Συγγραφέων,
πού εΙν� ι παιδ , τη� τό Μουσεί� , " πει�
θαναγκαστηκε να τό φιλοξενησει στα.
παλιcί γραφεία της. Μαύρη φιλοξενία 1
Ποϋ δ χώρος; Τcί ιiπειράριθμα, (κι
άνάμεσά τους /\χι λίγα θαυμαστά ) ,
άντικείμενα ζοϋσαν γιcί χρόνια φύρδην μίγδην σέ μέρος &κατάλληλο, στενό
και σκοτεινό, άδύναμο νcί τcί προβάλει,
σέ χώρο πού βασιλεύανε σ' αύτόν ή
σκόνη και ή f-Ούχλα. Κί�δυ�ος νcΧ
_ τα πάντα. Και να σκε
καταστραφουν
φτεί κανένας 8τι τό ' Ελληνικό Θεατρικό
Μουσείο άν'ijκε άπό τcί 1 9 5 8 στή
Διεθν'ij Συνομοσπονδία τών δίλλων Θεα
τρικών Μουσείων και τοϋ ζητοϋσαν·
συνεχώς πληροφορίες και ήταν άδιά
κοπη ή . . . άπειλή γιcί έπιδρομές ένδια
φερομένων άπό τό έξωτερικό πού '\\ θε
λαν νcί γνωρίσουν άλλcί και νcί σπουδά
σουν την τόσο ιστορική θεατρική μας
φυσιογνωμία.

�

"

!

89

'Ώσπου, έπιτέλους, στιΧ 1 965 παpα
χωρήθηκαν άπό τό ' Υπουργείο Πολι
τισμοϋ 1 00.000 Ι>ραχμές γιιΧ νιΧ βρεθεί
μιιΧ στέγη γιιΧ δλη αύτή τή χειμαζό
μενη δμορφιά. Δέν ηταν βέβαια l>είγμα
σπατάλης ! ΜιΧ δσο καl νιΧ γίνει ηταν
κάποιο ξεκίνημα . . . Μ' αύτη τήν πενι
χρη ένίσχυση άλλιi καl μέ άφαίμαξη
στιΧ !Sχι καl τόσο πλούσια οtκονομικιΧ
της 'Εταιρίας Συγγραφέων δ Γιάννης
Σιl>έρης, μέ συντροφιιΧ τον lίξιο σκηνο
γράφο Κλώνη - πού πρόσφερε τlς γνώ
σεις καl τό τάλαντό του γιιΧ έθελοντικη
βοήθεια - lκανε τήν άρχή. Κάπως άνά
πηρο lίνοιξε τό Μουσείο καl κάπως
άνάπηρο λειτούργησε γιιΧ χρόνια σ' ίtνα
Ι>ιαμέρισμα στ-Ι)ν Εύτυχίου Καβαλότι,
μιi ή έλπίl>α γιιΧ μιιΧ καλύτερη μέρα
Ι>έν lλειψε ποτέ άπό τό ζωοl>ότη του.
Ένιωθα �ντονα τον πονοκέφαλο τοϋ
άγαπητοϋ Γιάννη Σιl>έρη. Εlλωτας
- πού τό θέλησε νιΧ εΙναι - μιας θαυ
μαστής tl>έας i\τανε ό:λυσοl>εμένος άπό
μιιΧ φτήνεια, μιιΧ κακοριζικιιΧ άσυγχώ
ρητη πού τον έμπόl>ιζαν νιΧ Ι>ώσει καί
νιΧ l>ε(ξει δσα άπό τούς θησαυρούς πού
μάζεψε κείτονταν άκόμα μέσα στή
σκόνη καl στήν έγκατάλειψη. Μονα
Ι>ικη αtτία, τό χρ7jμα, τό λίγο χρ7jμα
πού ηταν άπαραίτητο γιιΧ νιΧ ζωογονη
θεί, νιΧ λάμψει, ν' άποl>ώσει τούς ποθη
τούς καρπούς της μιιi άπό τlς πιό
άκτινοβόλες γωνιές τών 'Αθηνών.
'Ώσπου, έπιτέλους, �φτασε ή μέρα,
ή εύτυχισμένη μέρα τοϋ Σιl>έρη, μιιΧ
ίσως άπό τlς μεγαλύτερες χαρές πού
γεύτηκε στήν πλούσια σταl>ιοl>ρομ(α
του. Τό άγαπημένο του παιl>l στεγά
στηκε έπl τέλους δπως περίπου δ ίl>ιος
τό εΙχε δραματιστεί. 'Από τό Δ7jμο
'Αθηναίων ό:πλώθηκε τό χέρι τ7jς βοή
θειας πού τόσα χρόνια άποζητοϋσε (,
Σιl>έρης . Ή 'Εταιρία Συγγραφέων,

πού παραστάθηκε στο μόχθο καl τήν
άγωνία του, μπόρεσε νιΧ πετύχει τό
αίτημά της. Ή στέγη εΙχε βρεθεί,
μιi lπρεπε νιΧ έπανl>ρωθεί άνάλογα. 'Ένα
γυμνό, εύρύχωρο βέβαια Ι>ιαμέρισμα,
πού μόλις �βγαινε άπ' τη μορφη τοϋ
τυπικοϋ γιαπιοϋ, �πρεπε νιΧ διαμορφω
θεί σέ τάξη χώρων, σέ έπίπλωση, σέ
αtσθητικη l>ιαρρύθμιση καl νιΧ κερl>ίσει
πέρα άπό τό θαυμασμό καl τήν έκτ(
μηση γιιΧ τιΧ έκθέματά του καl τήν
άνάλογη άξιόπρεπη έμφάνιση. Μεγάλος
δ κόπος καl μεγάλες ο! ύλικές άνάγκες
πού εΙχαν γιιΧ άντίκρυσμά τους έλάχι
στες άπολαυές καl μιιΧ άl>ιάκοπη οtκο
νομικη α!μορραγία άπό τη " μάνα "
τοϋ Μουσε(ου : την 'Εταιρία 'Ελλήνων
Θεατρικών Συγγραφέων, πού πρόσφερε
δ, τι της ηταν Ι>υνατό νιΧ συνεισφέρει
άπ' τή μικρη περιουσία της.
Σήμερα, πού άνοίγουνε ο! πύλες τοϋ
Μουσείου αύτοϋ γιιΧ μιιΧ τακτικη πιιΧ
λειτο�ργ�α του, �ύσκ��ο εΙναι νιΧ ποϋμε
,
τό :
Νυν άπολυοις ! , Η νεοσυστατη
Έφορευτικη 'Επιτροπή του ξέρει καl
νιώθει άπόλυτα πώς γιιΧ νιΧ δλοκλη
ρωθεί τό !Sνειρο τοϋ Γιάννη Σιl>έρη
καl ίσως κάτι περισσότερο άπ' αύτό
ύπάρχει άκόμα πολύς καl έπίμοχθος
l>ρόμος νιΧ l>ιανυθεί. Καl ή ' Εταιρία
' Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων - πέ
ρα άπό τό θεαματικό ρόλο τοϋ Μουσείου
της - σκοπεύει καl πρός τόν έκπαιl>ευ
τικό καl πολιτιστικό του ρόλο. Σήμερα
άρχίζουνι: νά λ�; τουργοϋ�, ,r;έρα άπ�
τήν lκθεση των θησαυρων του, και
τό θεατρικό άρχείο καl ή θεατρικη
βιβλιοθήκη. 'Αλλά τό τέλειο, πού προσ
Ι>οκαμε, εΙναι μακριά . . . Τό θεατρικό
άρχείο συλλέγει άκόμα καl άρχειοθετεί,
κάθε στοιχείο πού άφορα τό σύγχρονο
' Ελληνικό θέατρο. Καl ή θεατρικη
βιβλιοθήκη μέ το1)ς πεvτέμιση περίπου
_

χιλιάl>ες τόμους σχετικών βιβλίων εΙναι
fνα σημαντικό άπόκτημα πού χρησιμο
ποιείται i\Ι>η άπό μεγάλο άριθμό σπου
Ι>αστών καl μελετητών.
Προβλέπεται άκόμα ή l>ημιουργία εtl>ι
κ7jς αrθουσας άρχαίου θεάτρου πού έκεί
θά συγκεντρωθοϋν άντίγραφα τών άρ
χαιολογικών εύρημάτων πού τό άφοροϋν.
Προβλέπονται πολλά τά ώραία, τά χρή
σιμα, μά καl - άλίμονο !
Ι>ύσκολα,
πού μποροϋν νιΧ Ι>ώσουν σ' αύτό τό
χώρο πέρα άπό τή Ι>ιl>ακτικη μορφή του
καl τήν αίγλη πού χαρακτηρίζει μερικά
άl>ελφά θεατρικά Μουσεία τοϋ έξωτερι
κοϋ, πού μας Ι>ίνουν ίtνα θαυμάσιο πρό
τυπο γιιΧ τη συμπλήρωση τοϋ Ι>ικοϋ μας
έξαίσιου - δπως θιΧ μποροϋσε νιΧ γίνει καλλιτεχνικοϋ παιl>ιοϋ . . .
Θέλουμε νά πιστεύουμε δτι πέρα άπό
τον άπαρα(τητο προσωπικό μας μόχθο,
πέρα άπό τlς ήθικές καl ύλικές ένισχύ
·σεις πού τόσο τό 'Υπουργείο Πολιτι
σμοϋ, δ Δ7jμος 'Αθηναίων, ο! !Sχι λίγοι
φίλοι της tl>έας πού έξυπηρετοϋμε,
δ Τύπος καl τά lίλλα μέσα ένημερώσεως
πού συμπαραστάθηκαν τόσο εύγενικά
στήν άποψινη φωτεινη βραl>ιά, θιΧ βοη
θήσουν &στε ή άποψινη αύτή βραl>ιά
νιΧ εΙναι μονάχα ή άρχη γιά τήν τελειω
τικη έκπλήρωση ένός σκοποϋ πού πάνω
άπ' δλα Ι>οξάζει τό νόημα, τό άθάνατο
νόημα, μιας Τέχνης Έλληνικ7jς πού
ξεκινάει έl>ώ καl τρείς χιλιάl>ες χρόνια
σ' αύτό τον τόπο της άγωνίας καl τοϋ
θριάμβου . . .
Καl δ πάντα άνήσυχος Γιάννης Σιl>έρης,
δπου κι aν βρίσκεται άπόψε . . . ( ποιος
ξέρει τά μυστήρια τοϋ Σύμπαντος ) ,
θ ά ψιθυρίσει, θ ά πεί η θ ά φωνάξει :
- Μπράβο, χρυσο( μου, δλοι σας . . .
Συνεχίστε . ;;. Συνεχίστε !
-

ΑΛΕΚΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ

Τ Ο ΜΟΥΣΕ ΙΟ : ΔΙ Κ ΑΙ ΩΣΗ ΟΛΟ ΚΛΗΡΗΣ ΖΩΗ Σ
Ό Κώστας Κροvτ:ηράς ε lπε τ:ά έξής :
Τη στιγμη αύτή, της ένάρξεως τ7jς
λειτουργίας τοϋ Μουσείου, πού γιά τούς
'Έλληνες θεατρικούς συγγραφείς εΙναι
μιά στιγμη σημαντικη στήν !στορία
της 'Εταιρίας τους, θά ηταν σοβαρή
παράλειψη aν l>έν άποδ(l>αμε τόν δφει
λόμενο φόρο τιμ7jς στον κύριο l>ημιουργό
τοϋ Μουσείου αύτοϋ, στόν lίνθρωπο
πού έπl χρόνι μ χθησε έ π( τη καί
� �
�
φανατισμό, για να ξημερωσει η? σημε
ρινη !Sμορφη μέρα : Τό Γιάννη Σιl>έρη .
Τά λ(γα φτωχά λόγια πού θά τοϋ άφιε
ρώσουμε, l>έν έξαντλοϋν βέβαια τό χρέος
πού lχουμε άπέναντ( του. Καl θά μας
Ι>οθοϋν άσφαλώς πολλές εύκαιρ(ες γιιΧ
νιΧ τιμήσουμε τό �ργο καl τη μνήμη
του. Μά θιΧ ηταν άσυγχώρητο νά μη
τον θυμηθοϋμε, νά μη τον τιμήσουμε
καl σήμερα, πού έπιτέλους πραγματο
ποιείται τό μεγάλο του 'Όνειρο : λει
τουργεί τό θεατρικό Μουσείο. ΕΙναι
ή Ι>ικα(ωση μιας δλόκληρης ζω7jς, ή
πραγματοποίηση μιας εύγενικ7jς προ
σπάθειας, ένός μεγάλου Σκοποϋ, πού
Ι>έν κουράστηκε νά τον ύπηρετεί, μέ
συνέχεια, μέ πάθος, μέ πείσμα θά πρέπει
νά πώ, δλόκληρη ζωή. Δέν ηταν μουσειο
λόγος δ Γιάvνης Σιί>έρης. Δέν εΙχε
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εtl>ικές μουσειακές γνώσεις γιά τό πώς
δργανώνεται, συντηρείται, λειτουργεί καl
έξελ(σσεται Ιtνα Μουσείο καl μάλιστα
θεατρικό, στήν πατρ(l>α τοϋ Θεάτρου,
τήν 'Αθήνα. Ήταν δμως Ιtνας άκούρα
στος έρευνητής καl μελετητής, πού μέ
την τέλεια φιλολογική του κατάρτιση
άσχολήθηκε άπό νέος μέ τό Νεοελλη
νικό Θέατρο, άφιερώνοντας σ' αύτό μιιΧ
δλόκληρη ζωή.
Γεννήθηκε στήν 'Αθήνα στά 1 898 κα(,
μετά τlς σπουl>ές του στο Πανεπιστή
μιο 'Αθηνών, έργάστηκε στά Σχολεία
της Μέσης Έκπαιl>εύσεως άπό τά 1 92 3
(�ς τ ά 1 958. Ή κλ(ση του γιά τ ό Θέα
τρο καl tl>ια(τερα τό Νεοελληνικό, τον
στέλνει άπό τό 1 93 1 καθηγητή σέ Ι>ιά
φορες Δραματικές Σχολές, δπως τοϋ
Έθνικοϋ Θεάτρου, τοϋ Θεάτρου Τέ
χνης καl τοϋ ΏΙ>είου 'Αθηνών, δπου
Ι>ίl>ασκε &ς τον τελευταίο μήνα της
ζω7jς του, τό Δεκέμβριο τοϋ 1 9 7 5 .
Μ έ τ ό πάθος, πού χαρακτήριζε κάθε
του ένέργεια γιά τό Θέατρο, Ι>ίl>ασκε
στούς μαθητές του τήν !στορία τοϋ
Θεάτρου μέ τέτοιο συναρπαστικό τρόπο
(�στε τά παιl>ιά του γίνονταν σέ λίγο
φίλοι του καl θαυμαστές του. Ή γλυ
κύτητα τών τρόπων του, ή προσήνεια

τοϋ χαρακτήρα του, ή lμμονη πρόθεσή
του νά έμπνεύσει στlς καρl>ιές καl τό
πvεϋμα τών παιδιών του τήν άγάπη
πρός τό Θέατρο, τόν εΙχε καταστήσει
άγαπητό σέ δλους τούς σπουl>αστές,
άγόρια καl κορίτσια.
Την ίl>ια τακτικη - πώς μποροϋσε ν
άλλάξει; - άκολούθησε καl δταν lίρχι
σε τό μεγάλο lργο της ζω7jς του : τό
Θεατρικό Μουσείο, στά 1938 έπl προ
εl>ρίας τοϋ Θόl>ωρου Συναδινοϋ, άλλιΧ
μέ πρώτο βασικό συλλέκτη τό Μίλτο
Λιl>ωρίκη, στό 'Εθνικό, καl μέ πρό
θυμο συμπαραστάτη, άργότερα, τό ση
μερινό μας Πρόεl>ρο, τό Δημήτρη Ίωαν
νόπουλο, γιά νιΧ καταλήξουμε, μέ τή
βοήθεια τοϋ καθηγητη καl σκηνογρά
φου Βασίλη Βασιλειάl>η, ώς πρός τή
Ι>ιαρρύθμιση καl Ι>ιακόσμηση τοϋ χώ
ρου, στό εύτυχισμένο σημερινό άποτέ
λεσμα, πού δ ίl>ιος δ Σιl>έρης Ι>έν εΙχε
τήν τύχη νά τό χαρεί.
Σάν lίνθρωπος , καλοσυνάτος πάντα καί
μέ παροιμιώl>η εύγένεια, πού lφτανε
μπορώ νιΧ πώ στιΧ δρια της ύπερβολ7jς,
μιας tl>ιότυπης καl χαριτωμένης δμως
ύπερβολ7jς, πού αύτή και μόνο χάριζε
στήν προσωπικότητά του Ιtναν έντε
λώς tl>ιαίτερο τόνο άρχοντιας, σέ κέρ-

8ιζε εύθύς άμέσως και τόν άγαποϋσες
ε!λιχρινά. Πρόθυμος πάντα χαι έξυπη
ρετιχός, βοηθοϋσε δποιον8ήποτε χατέ
φιυγε στcί φώτα του τcί θεατριχcί η
στή βιβλιοθήκη χα! τό 'Αρχείο τοϋ
Μουσείου.
Μcί δ Σι8έρης !!χει νcί παρουσιάσει χα!
άξιόλογη συγγραφική έργασία, κυρίως
μέσα στcί πλαίσια της t8ιότητάς του
ώς !στοριχοϋ τοϋ νεοελληνιχοϋ θεάτρου.
Μcί χαι Ι!ξω άπ' αύτά, Ι!γραψε τρία
θεατριχcί Ι!ργα τήν " Κυρcί Φροσύνη ",
" Στή μέση τοϋ 8ρόμου " , τcί " Αγρια
Χρόνια " χαι μιcί ποιητική συλλογή
" Τραγου8ώντας " στcί 1 92 7 . Μετέφρα
σε τόν " Πλοϋτο " τοϋ 'Αριστοφάνη χαl
τό " Miles Gloriosus " τοϋ Πλαύτου,
πού παίχτηκαν άπό τό θίασο τών Νέων,
στcί 1 9 2 4 χα! 1 925, άντίστοιχα.
'Όσο γιcί τις 8ημοσιευμένες σέ βιβλία
μελέτες του ε!ναι τό " Κωμει8ύλλιο "
στcί 1 933, " Ό Νικόλαος Λάσκαρης
χα! τό Ι!ργο του " στcί 1 93lι , δ πρώτος
τόμος της " 'Ιστορίας τοϋ Νεοελληνι
χοϋ Θεάτρου " στcί 1 951 , τό " Νεο
ελληνιχό θέατρο " στή Βασική Βιβλιο
θήκη τοϋ Ζαχαρόπουλου καl τό πρόσ
φατο όγκω8έστατο βιβλίο του 4 7 5
σελί8ες - πού κυκλοφόρησε στcί 1 976,
" Τό 'Αρχαίο Θέατρο στή Νέα 'Ελλη
νική Σκηνή ". 'Εκτός άπ' αύτά, 8ημο
σίευσε σ' έφημερ(8ες και σέ περιο8ικcί
- t8ιαίτερα στή " Νέα 'Εστία " καl
στό " Θέατρο " τοϋ Κώστα Νίτσου πολλές μελέτες και άρθρα, μέ θέματα
πάντα θεατρικά. 'Αξιοσημείωτη ε!ναι
και ή " Συνοπτικη 'Ιστορία τοϋ Νεο
ελληνικοϋ Θεάτρου " πού τήν Ι!γραψε
μέ τήν εύκαιρία τοϋ Διεθνοϋς Θεατρικοϋ
Συνε8ρίου, πού συγκροτήθηκε στήν
'Αθήνα στcί 1 95 7 . Αύτό τό λιγοσέλι8ο
�

άλλcί πολύ περιεκτικό τεϋχος, έκ8όθηκε
άπό τό 'Ελληνικό Κέντρο τοϋ Διεθνοϋς
'Ινστιτούτου Θεάτρου, μεταφρασμένο
στcί Γαλλικcί χα! στcί Άγγλικcί γιcί
τούς ξένους συνέ8ρους.
Μcί ένώ ήταν άκαταπόνητος καί !!τοιμος
νcί βοηθήσει τόν καθένα στlς άναζητή
σεις του χα! τ!ς μελέτες του, εόγενικcί
χα! άνυστερόβουλα, μόνο τό βιβλίο πού
περιμέναμε δλοι άπ' αότόν, 8έv τελείω
νε, 8έν κυκλοφοροϋσε - 8έν ξέρω πώς
νcί τό πώ : δ 8εύτερος τόμος της
'"Ιστορίας τοϋ Νεοελληνικοϋ Θεάτρου ",
αότό πού θcί ήταν τό έπισφράγισμα τοϋ
μεγάλου του μόχθου, δ τελικός Σκοπός.
Μέ τό θάρρος πού μοϋ 1!8ινε μιcί πολύ
χρονη ε[λικρινης φιλία μαζί του, κάθε
φορcί πού τόν Ι!βλεπα, τοϋ 8ιατύπωνα
τήν άπορία μου, σcίν !!να γενικό παρά
πονο, σcίν κάτι πού δλοι περιμέναμε,
άλλcί πού 8έν έρχόταν. Καί Κείνος μοϋ
άπαντοϋσε πάντα άόριστα δτι .. ναι,
βέβαια, τό γράφω, κοντεύω νcί τελειώ
σω, άλλcί κοίταξε . . . τώρα γράφω κάτι
άλλο, τυπώνεται, γιcί τό άρχαίο θέα
τρο ". Κι δταν πραγματιχcί σέ λίγο
ε!8α νcί κυκλοφορεί τό μεγάλο Ι!ργο
πού άνέφερα " Τό 'Αρχαίο θέατρο στή
Νέα 'Ελληνική Σκηνή " , Ι!παψα πιcί
νcί τόν ρωτώ [Σημ. " Θ " : Τό βιβλίο
κυκλοφόρησε μετcί τό θάνατο τοϋ Σι8έρη ] και πίστεψα πώς ε!χα κατα
λάβει. Γνωρίζοντας τό χαρακτήρα του,
τό πάθος του γιcί τή λεπτομέρεια, τή
σχολαστικη εόσυνει8ησία του, σχημά
τισα τήν πεποίθηση πώς 8έν ήταν Ι!τοι
μος άκόμα γιcί τήν τελειωτικη λέξη,
πώς 8έν i)θελε ν' άναλάβει άκόμα τήν
εόθύνη τοϋ τελειωμένου καl τέλειου
λόγου καl πώς τό πάθος του γιcί τήν
άπόλυτη ύπευθυνότητα τόν έμπό8ιζε.

νcί παρουσιάσει τήν έργασία του.
'Όταν, πρlν άπό λίγες μόνο β8ομά8ε:ς,
δ Διευθυντής τοϋ Μουσείου μας κ.
Μανώλης Κορρές, δ άξιος συνεχιστής
τοϋ Σι8έρη, άvήγγειλε στην 'Εφορευ
τική 'Επιτροπή πώς σέ κάποιο άπ' τcί
συρτάρια τοϋ Μουσείου, βρέθηκε χειρό
γραφος δ 8εύτερος τόμος. [ Σημ. "Θ" :
Γιcί τό θέμα άφησε γραφτές πληροφο
ρίες δ άξέχαστος Γιάννης Σι8έρης στcί
" "Εγκατά " του. Θcί 8ημοσιευτοϋν
στήν τελευταία τους συνέχεια, στό έ
πόμενο τεϋχος τοϋ " Θ " ] . Ή συγκί
νησή μας ήταν μεγάλη. 'Όπως μεγάλη
και ή εόθύνη μας γιcί τόν τρόπο πού
θcί 8οθεί στό 'Ελληνικό Κοινό. 'Αλλcί
αότό 8έν ε!ναι " τ1jς παρούσης στιγμ1jς " .
Κριτική άνάλυση τοϋ Ι!ργου του θcί
γίνει μιcί άλλη φορά. Και γιcί νcί μη
σίiς " ταλαιπωρώ " περισσότερο, δπως
θcί !!λεγε χαριτολογώντας κι δ άλησμό
νητος Γιάννης, θcί μοϋ έπιτρέψετε νcί
τελειώσω μέ μιcί φράση 8ική του. Τη
βρ1jκα σ' !!να άνάτυπο μελέτης του,
8ημοσιευμένης στό Χριστουγεννιάτικο
τεϋχος της " Νέας 'Εστίας " τοϋ 1 9 7 0
μέ τίτλο " Τό 1 8 2 1 καl τό Θέατρο · <
Γράφει δ Σι8έρης : " Ο! άνθρωποι δταν
τελειώσουν !!να Ι!ργο τους και τή ζωή
τους πάνω στή γη, και 8έν βρεθοϋν
άλλοι νcί τούς συνεχίσουν, θcί πεί δτι
τό Ι!ργο αότό 8έν άξιζε τόν κόπο " .
Καt στό τέλος της (8ιας μελέτης γρά
φει : " Κανείς 8έν ε!ναι άξιος νcί φέρει
μόνος του καμιcί 8ουλειcί ε[ς πέρας .
Ό Γιάννης ήταν άξιος. Μcί άφοϋ άκο
λούθησε τόν ά8υσώπητο άνθρώπινο νόμο,
μποροϋμε νcί ποϋμε : " 'Έχεις 8ίκιο,
Γιάννη. Ή σκυτάλη βρίσκεται σέ άξια
χέρια. Τό Ι!ργο σου θcί συνεχιστεί " .
ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΟΝΤΗΡΑ�
"

Ε Ν ΑΣ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗ Σ ΕΡΑ ΣΤΗΣ ΤΟΥ Θ ΕΑΤΡΟΥ
Ό Μάριος Πλωρlτης ε lπε τά έξής :
Τό νεοελληνικό μας Θέατρο εότύχησε
ν' άποχτήσει πολλούς και σπου8αίους
έργάτες - 8ημιουργούς κ' έρμηνευτές πού θεμέλιωσαν και πύργωσαν τό ο[κο8όμημά του. Ε!χε δμως fνα μονα8ικό
έραστή, πού ήταν και άσκητής μαζί.
Μέ τήν πιό " [8ανική " Ι!ννοια, μάλιστα :
περιπαθης κι άνι8ιοτελής, άκούραστος
χι άγέραστος, α[ώνια πιστός κι άλύ
γιστα άφοσιωμένος. Μιcί δλόκληρη ζωή,
άπαρνήθηκε τcί πάντα γιcί τό " tν8αλ
μά του ", 1!8ινε στό " (ν8αλμά του "
τcί πάντα, χωρις ποτέ νcί παίρνει τίποτα.
Και τά '8ινε μέ άφατη χαρά, 8ίχως
καμιcί α(σθηση " θυσίας ", γιατί ιiπλού
στατα τό " ε(8ωλό " του ήταν ή ίlπαρ
ξή του ή (8ια. Ό Γιάννης Σι8έρης
ζοϋσε γιcί τό Θέατρό μας - και ξό8εψε
δλη του τη ζωή γιcί νcί έπιζήσει τό
Θέατρό μας στή μνήμη τών νεότερων.
Θά 'λεγε κανένας πώς δ Γιάννης Σι8έ
ρης τήρησε κατcί γράμμα τό λόγο τοϋ
ποιητη :
" 'Όσο γνωρίζεις πιό καλά, τόσο άγα
[ πίiς πιό πλέρια.
'Όσο καl πιό πολύ άγαπίiς, χα! πιό
[ πολύ γνωρίζεις " .
Γιcί ν cί γνωρίσει, άκριβώς, τ ό Θέατρό
μας, δ Γιάννης Σι8έρης άφοσιώθηκε,

νεότατος, στή μελέτη του. 'Ατέλειωτες
ώρες κι άτέλειωτα χρόνια, Ι!σκυβε
νυχτοήμερα πάνω σ' έφημερί8ες, περι
ο8ικά, προγράμματα, βιβλία, χειρό
γραφα, άνασύροντας κάθε πληροφορία ,
ε(8ηση, στοιχείο, πού συμπλήρωνε,
πλάταινε, βάθαινε τή γνωριμιά του μέ
τή Σκηνή μας. Κι δσο πιό πολύ τή
γνώριζε, τόσο πιό πολύ τήν άγαποϋσε
- κι άγαπώντας την βαθύτερα, τή
γνώριζε καλύτερα.
Μcί 8έν τοϋ !!φτανε αύτό, βέβαια.
"Ήθελε νcί τή γνωρίσουν καl νcί τήν
άγαπήσουν κι δλοι ο! άλλοι. 'Έτσι,
βάλθηκε νcί συναρμολογεί τlς άμέτρητες
ψηφί8ες πού συγκέντρωνε μέ άτρητους
κόπους, και ν' άναπλάθει μ' αύτές τήν
πορεία τοϋ Θεάτρου μας. Σcίν τούς
βυζαντινούς τεχνίτες, πάσχιζε, άπ' τlς
μυριά8ες πολύχρωμες πέτρες πού κρα
τοϋσε, ν' άνασυνθέσει μέ άπόλυτη άκρί
βεια τό μωσαϊκό τοϋ θεατρικοϋ παρελ
θόντος μας. Έκατοντά8ες άρθρα, με
λέτες, δμιλ(ες - χα! μιcί 8εκά8α ση
μαντικcί βιβλία - σ' αότό κατατείνανε :
νcί μάθουν χα! ν' άγαπήσουν ο! �λλοι
δ, τι έκείνος τόσο άγάπησε μαθαίνον
τάς το.
Μcί οίJτε κι αότό τοϋ άρκοϋσε. "Ήξερε
πώς ή μνήμη 8έ συντηρείται μόνο μέ
τη γραφή καl τήν περιγραφή. ' Απα-

ρα(τητο ε!ναι νcί σωθοϋν και τcί ύλικcί
τεκμήρια τοϋ Χ τές. 'Αλλcί - πέρα άπ'
τcί ι8ια τcί θεατρικcί Ι!ργα - τι ύλικcί
τεκμήρια μπορεί ν' άφήσει τό θέατρο
σcίν παράσταση - αότή ή τόσο φευ
γαλέα τέχνη, πού &μα πέσει ή αόλαία,
8έ μένει παρcί ενας άπόηχος συγκινή
σεων η εόφορίας . . . tνας άντ(λαλος,
πού ολο ά8υνατίζει καί σβήνει ίf>ς νcΧ
χαθεί δλότελα;
"Έστω κ' fτσι, δμως. "Αν 8έ γίνεται νcί
8ιασωθεί τό πάθος καl δ ο!στρος πού
,
,
άπομένουν
μια, παρασταση,
στηνουν
κάποια χειροπιαστcί σημά8ια της . . .
κι άν 81: γίνεται νcί ξαναζήσει δ λόγος
κ' ή τέχνη τών ήθοποιών, έπιζοϋν, καl
μετcί άπ' αότούς, κάποιες ε[χόνες τους
κάποια άντικείμενά τους. Ώχρcί κι
άψυχα κατάλοιπα, βέβαια - κατάλοιπα,
δμως. Κι αότcί !!πρεπε νcί βρεθοϋν , νcί
συντηρηθοϋν, νcί συγκεντρωθοϋν
κι δλα μαζί, νcί κρατήσουν άσβηστα τcί
χνάρια έκείνου πού Ι!γινε κ' έκείνων πού
ι!φυγαν . . .
'Έτσι, παράλληλα μέ τήν Ι!ρευνα καl
τήν !στοριογραφία, δ Γιάννης Σι8έρης
βάλθ7Jκε σύψυχα νcί στήσει τό Μουσείο
τοϋ Θεάτρου μας. Χωρlς αότό, θcί ήταν
λειψές ο! άλλες 8υό. Κ' Ι!τσι, &ρχισε νcί
συγκεντρώνει δ,τι άπόμενε κι δ,τι μπο91
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ροϋσε ν ά ξι:ινι:ιβρεί άπ' το διάβι:ι τόσων
σuγγρι:ιφέων, ήθοποιών, πι:ιρι:ιστάσεων,
θεάτρων. Χι:ιρτl - χι:ιρτ(, ροϋχο - ροϋ
χο, μάζευε τά πάντι:ι, μέ την ύπομονη κι:ιl
την έπιμονη τοϋ μερμηγκιοϋ κι:ιl τοϋ
φιλάργυρου. Λύτη ήτι:ιν ή μόνη " άπλη
στ(ι:ι " του. Κι άπέρι:ιντη ήτι:ιν ή χι:ιρά
του, δτι:ιν ί!νι:ι κι:ιινούριο " ε\jρημι:ι "
έρχότι:ιν νά προστεθεί στο .. θησι:ιυρό , .
του. Τ(ποτι:ι δέ θεωροϋσε άσήμι:ιντο, πε
ριττό, &χρηστο - κι:ιl lνι:ι μονόφυλλο
κάποιου ξεχι:ισμέvου " μπουλουκιοϋ "
δέν ήτι:ιν, γι' ι:ιύτόν, λιγότερο πολύτιμο
άπ' το κι:ιπέλο τijς Μι:ιρ(κι:ις Κοτοπούλη
στην κυρ(ι:ι Γουώρεν η άπ' την πόρπτ,
τοϋ '!!εάκη σ:;ον ',' Οtδ[πο ι:ι Τ ρι:ιν�ο ·:
. . . δλι:ι του Θει:ιτρου ετν !ερι:ι, γιι:ι το
σuμπάθειο ετν· δλι:ι .. lμοιι:ιζε νά λέει
άδιάκοπι:ι δ Σιδέρης.
Μ' ι:ιύτη τη " μι:ιν[ι:ι ", τον ένθουσιι:ισμό
κι:ιt το ζijλο, στήθηκε το Θει:ιτρικο Μου
σείο. Κι άπλώθηκε, λ[γο λ(γο, άπ' τά
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δυο δωμάτιι:ι τών &λλοτε γρι:ιφε[ων τijς
Έτι:ιιρ(ι:ις Θει:ιτρικών Συγγρι:ιφέων &ς
το πι:ιλιο σπ(τι τijς δδοϋ Κι:ιβι:ιλότι γιά νά φτάσει τώρι:ι νά ξεδιπλώσει τά
πλούτη του στο λι:ιμπρο ι:ιύτο χώρο τοϋ
Πνευμι:ιτικοϋ Κέντρου τijς Άθήνι:ις.
Ό Γιάννης Σιδέρης δέν εύτύχησε ν'
άνο(ξει δ (διος τlς πύλες τοϋ κι:ιι11ού
ριου Θει:ιτρικοϋ Μουσε(ου στο κοι110 το11 τελικο άποδέκτη τοϋ μεγάλου ισό
βιου " πάθους " του. Μά το σπουδι:ιίο,
γιά κεί110111 ήτι:ι11 δτι μπόρεσε 11ά πυρ
γώσει τη.., πολύτιμη τούτη κιβωτο τοϋ
Θεάτρου μι:ις, τη.., πι:ιρι:ικι:ιτι:ιθήκη 200
χρό11ω11 έπ[πο11ης1 σuχ11ά όδυ11ηρijς μά
χης τij� � κηllijς ι:;ι:ις γιά·
έπιβ[ω �
,
της. Μ ι:ιυτη τη.., ευτuχ(ι:ι
lφυγε άπο
κο11τά μι:ις δ Γιάν11ης Σιδέρης, πού ή
μεγι:ιλύτερη εύτuχ[ι:ι του ήτι:ιν ή διι:ιι
ώ11ιση τοϋ lργου τώ11 &λλω11.
'Ωστόσο, &11 θέλουμε 11ά τιμήσουμε πρι:ιγ
μι:ιτικά τη.., άγι:ιπημέllη μ11ήμη του, δέ

τ-?�

φτά11ει 11ά διι:ιφυλάξουμε κι:ιl νά πλουτί
σουμε το άκριβο κληροδότημά του. Πρέ
πει το Θει:ιτρικο Μουσείο 11ά μη με(11ει
μό110 φύλι:ικι:ις τijς μ11ήμης τώ11 περι:ι
σμέ11ων. Πρέπει νά γ(11ει κι:ιt πuρή11ι:ιι;
θει:ιτρικijς σπουδijς, χώρος θει:ιτρικijς
κι:ιλλιέργειι:ις, έστ(ι:ι μελέτης τώ11 προ
βλημάτω11 τοϋ ζω11τι:ι11οϋ θεάτρου μι:ιι;
κι:ιι τοϋ Θεάτρου γε11ικότερι:ι.
Μό110 δτι:ι11 το πι:ιρελθο11 γο11ιμοποιεί τό
πι:ιρό11, μό110 τότε lχου11 κι:ιt τά δυο μέλ
λο11. Μό110 ιΧν ο! σκιές τώ11 έργι:ιτώ11 τοϋ
Θεάτρου μι:ις, πού γεμ(ζου11 ι:ιύτές τις
ι:ι(θουσες, βοηθήσου11 τούς 11εότερους 11ά
φτιάξου11 fνι:ι κι:ιλύτερο θέι:ιτρο, μό110 τότε
θά έπιζήσουν πρι:ιγμι:ιτικά. Κι:ιt μό110 τότε
θά δλοκληρωθεί, θά τελειωθεί, θά γ[11ει
" κτijμι:ι ές άε( ", το lργο όπου δ Γιά1111ης Σιδέρης άφιέρωσε δλη τη γνώση του,
δλο το μόχθο του κι δλόκληρη τη.., εύγε11ικη ψυχή του.
ΜΑΡΙΟΣ ΠΛΩΡΙΤΗΣ

ΣΩΖΕΙ Τ Η ΜΝΗΜΗ ΜΙΑ Σ ΤΕ ΧΝΗΣ ΕΦΗΜΕΡΗΣ
Ό Μάνος Κατράκης δlπε τά έξής :
Εtπώθηκι:ι11 τόσι:ι πολλά, πού τά λ(γι:ι
δικά μου . . . Θέλω, εύθύς 11ά πώ, δτι
ή εύγνωμοσύ11η δλω11 έμiiς τώ11 θει:ιτρ(
νω11 στη μ11ήμη τοϋ Γιά1111η Σιδέρη ετ11ι:ιι
τεράστιι:ι. "Ισως, γιά τον πολύ κόσμο,
ή σημερι11η μέρι:ι, 11ά'νι:ιι σά11 δλες τlς
&λλες . Ίσως, τά έγκι:ι[11ιι:ι έ11ος θει:ιτρι
κοϋ Μουσε[ου, 11ά σημι:ι[νου11 γιά πο),
λούς, άπλώς τά έγκι:ι[νιι:ι έ11ος χώρου,
δπου φυλάσσο11τι:ιι άπολιθωμέ11ες στιγ
μές τοϋ πι:ιρελθό11τος. Μά έγώ ετμι:ιι
ήθοποιός. Δηλι:ιδή, f11ι:ις &νθρωπος πού
'χει μο[ρι:ι του 11ά ύπηρετsί μιά τέχ11τ,
έφήμερη. Μιά τέχ11η πού ζεί, δσο διι:ιρ
κεί μιά θει:ιτρικη πι:ιράστι:ιση. Μιά τέχ11η
τρι:ιγικά δεμένη μέ τη στιγμη πού συ11τελείτι:ιι. Μάτι:ιιι:ι ψάχ11εις 11ά βρείς το
κι:ιλλιτέχ11ημι:ι μόλις κλε[σει ή ι:ιύλι:ι(ι:ι.
Στο &δειο θέι:ιτρο δέ11 lχει με(11ει τ(ποτι:ι.
Ποϋ πijγε ή τέχνη τοϋ Τόμι:ις Πώπ, τοϋ
Γου(λιι:ιμ Κέμπ; Τι άπόγι11ε ή τέχ11η
της Σάρι:ις Μπερνάρ; Κι:ι11έ11ι:ις δέ
μπόρεσε 11ά μiiς μετι:ιδόσει κάτι άπ' τά
θι:ιύμι:ιτι:ι, πού σuνέβι:ιι11ι:ιν στις σκη11ές
τών θεάτρω11.
Γι' αύτό, γιά μένι:ι, το11 ήθοποιό, ή σημε
ρινη μέρα ετ11αι i!\Ιας σταθμός. Παραδ[
·ιεται έπ(σημα στο κοινο αύτος δ χώρος.
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δ στοιχειωμέ11ος άπό άναμ11ήσεις καl θυ
μητάρια. Αύτος δ χώρος πού προσπι:ι
θεί 11ά μεταφέρει στο σημερι110 θεατη μέ κοστούμια, φωτογραφ[ες, προγράμ
μι:ιτα, προσωπικά ε(δη - κάτι άπο τή
μαγε[α και τη.., τέχ11η τώ11 ά11θρώπων,
πού δημιούργησι:ι11 και στέριωσα\/ τό
Νέο Έλλη11ικο Θέατρο. Συγκε11τpωμέ11α
δλα, fνα fνα, μέ άφάνταστες δυσκολ(ες
άπο το στοργικο χέρι τοϋ Γιάννη Σιδέ
ρη. Τοϋ μεγάλου μας φ[λου, πού χωρίς
ι:ιύτο11 ή θεατρικη τέχνη τοϋ πρόσφατου
ποφελθόντος, θά 'τα11ε παρι:ιπεταμέ11η κι
&�τεί'} · Ξεχcισμέ11η άπο �ούς 11έους,
,
αυτη η τεραστια
ΠΙΙευματικη μας κλη
ρο11ομιά. Γιατι, &11 το θέατρο ετ11αι πραγ
ματικά δ κι:ιθρέφτης τοϋ πολιτισμοϋ μιiiς
χώρας, τότε ή προσφορά τοϋ Γιά1111τ,
Σιδέρη στο11 τόπο μας, καl μέ τή11 " Ί
στορ[α τοϋ Νέου Έλλη11ικοϋ Θεάτρου "
και μ/: τlς &πειpες θεατρικές μελέτες
του και, φυσικά, μέ το Μουσείο του γιατι ετ11αι δικό του, δλότελα δικό του
ι:ιύτο το Μουσείο - ετ11αι τεράστια.
Στο11 τόπο αύτό, πού το θέατρο δοξά
στηκε δσο ποuθε11ά άλλοϋ μ/: τούς άρ
χα(ους τραγικούς, θά 'τα11ε tσως τριχ
γικο 11ά λε(πει f11α θεατρικο Μουσείο,
γιά 11ά δε(χ11ει πώς ύπάρχει κ' i!\Ια ρω�

μαλέο 11έο έλλη11ιχο θέαιτρο, ζω11τα11ό,
δσο ζω11τα11/:ς ήτα11 ο! παρουσ[ες τών
ά11θρώπω11 του, δσο ζω11τα11η ήτα11 ή
παρουσ(α τοϋ Γιά1111η Σιδέρη. 'Έτσι
ζω11τα11ά πρέπει 11ά το κοιτάξουμε καί
μείς. Χωρίς στείρες πι:ιρελθο11τολογ(ες,
χωρlς 11εκρολογ[ες. Τά ά11τικε[με11α καί
τά έκθέματα πού βρ[σκο11τι:ιι έδώ, ιΧς
μη11 τά κοιτάξουμε μ/: μάτια τουριστι
κά - γιατ[, δυστυχώς, τουριστικά κοι
τάζουμε δλα τ' άπομεινάρια τοϋ πολι
τισμοϋ τijς χώρας μας - ιΧς τά δοϋμε
σά11 άφορμη γιά σκέψη κι:ιt μελέτη πά11ω
στή11 πλούσια ΠΙΙευματικη παράδοση τοϋ
λαοϋ μας. οι 11έοι μι:ις 11ά μεταλάβου11
Π\Ιευμι:ιτ �κή τους κληρο�ομιιl. και "�
τη μετουσιωσου111 εtτε σα θεατές, σε
μιά άπα(τηση γιά κι:ιλύτερη ποιότη
τα τών θει:ιτρικώ11 μας πρι:ιγμάτω11 εtτε
σά11 έργάτες τοϋ θεάτρου σ/: μιά προ
σπάθεια δημιουργ(ας έ11ος θεάτρου μ/: l11το11α έθνικ.Χ χαρι:ικτηριστικά, και στt.
σuγγρι:ιφικο και στο11 έρμη11ευτικο τομέα.

1"

Μό110 lτσι θιl. δικαιωθεί δ άγώ11ας τοϋ
Γιάν11η Σιδέρη. Μό110 lτσι θά δικαιωθοϋ11
δλοι, δσοι άγω11(στηκα11 κι άγω11(ζο11ται
γιά τη.., προκοπi) τοϋ Νεοελλη11ικοίί
Θcάτρου.
ΜΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΚΗΣ

Κ Ο ΝΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΣ Ν�Α ΓΑΠΑΣ ΤΟ ΘΕ ΑΤΡΟ
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙ ΔΕΡΗΣ Π Ρ ΟΣΗΛ ΥΤΙΖΕ ΜΕ ΤΗΝ Α Ν ΕΚΔΟΤΟΛΟΓΙΑ !

Τού ΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΟ ΥΣΟΠΟ ΥΛ Ο _Υ
Στό χρ6νο απο τό θάνατο τού
Γιάννη Σιδέρη, ό παλιός μαθητής
του στή Δραμdτική Σχολή τού
'Ωδείου 'Αθηνών καί, κατοπινά,
συνάδερφ6ς του στή Φιλολογία καi
τή θεατρική κριτική Κώστας Γεωρ
γουσ6πουλος, δημοσίεψε στό " Χρο
νικό ' 76 , τό παρdκάτω πετυχη
μένο πορτρα ίτο τού ιiξέχαctτου θεα
τροδάσκαλου, δημιουργού τού Μου
σείου καί ίctτορικού τού Θεάτρου μας:
"

Φοβίiμαι πώς 8έν εΙμαι δ μόνος πού θέ
ί.οντας να μιλήσω για τό Γιάννη Σι8έρη
Θα καταφύγω στό συναισθηματισμό.
Δέν εΙνα ι μονάχ� ή προσω7; ική σχέ�
ση μας, η0 μαθητεια μου κοντα του, στο
.Χξιολάτρευτο έρε(πιο τοϋ Ώ8ε(ου 'Α
θηνών, στήν δ8ό Πειραιώς· 8έν εΙναι
μονάχα τα κοινα έν8ιαφέροντα καl ή
σπο�8ή ;Υϊς ίδιας έπι�τήμης δέν εΙναι
μοναχα η περ(εργη συμπτωση να, !:χει
ύπηρετήσει στό ίδιο γυμνάσιο, συνά
δελφοι, μέ τόν πατέρα μου, τήν έποχΤ,
πού γεννήθηκα, στή μικρή κωμόπολη
77jς Λοκρ(δας, 'Αταλάντη, πατρ(δα της
μάνας μου. Ό συναισθηματισμός ήταν
ή .Χρετή καl τό έλάττωμα τοϋ Γιάνντ,
Σι8έρη. Μόνο μέσα .Χπ' αύτό τό φ(λ7ρο μποροϋσες να έπικοινωνείς μαζί
70� . Μόνο !:τσι 11;ποpεί7 να τόν θυ\"'ίiσαι
και μόνο !:τσι και να τον κρ(νεις. . Οταν
περάσουν τα χρόνια καl !:ρθουν ψυχρό7εροι &νθρωποι η ψυχραιμότεροι, φο
βίiμαι πώς κρ(νοντας τό !:ργο του Θα τόν
.Χδικήσουν γιατί Θα τούς λε(πει αύτό τό
συναισθηματικό ύπόβαθρο, τό μόνο κ(
νητρο της ιστοριογραφ(ας τοϋ Γιάννη
Σιδέρη.
'Ένα χρόνο μετα τό θάνατιS του οίίτε
μπορώ οίίτε θέλω να κρ(νω τό !:ργο του.
Τό μόνο πού μπορώ εΙναι να τό κατα
λάβω. Καl μόνο οσοι μαθητεύσαμε κον
-:� του εχομε τα σωσ α
; Υ;ρι;ήρια γιά
,
να δικαιολογησουμε
7ις αγαπες του,
να κατανοήσουμε τlς σιωπές του καί
νά �;rοκρυπτογραφήσουμε τlς " μπηχτές του.
' ( ) Γιάννης Σιδέρης λει7ουργοϋσε σέ
7ρ(α έπ(πε8α. ΕΙχε μιά προσωπική γοη
-:ε(α, wστε στό καθένα νά εΙναι καl νά
φα(νεται αύθεντικός.
Lτό πρώτο έπ(πεδο λειτουργοϋσε ώς
Μσκαλος. 'Αμφιβάλλω ίiν ύπ7jρξε πιό
.Χνορθόδοξος δάσκαλος στό έλληνικό
κράτος για τήν έπ(σημη θεωρ(α της
παιδαγωγικ:ης. Δέ μετέδιδε γνώσεις, δέ
ΙΗδασκε μέθο8ο, μονολογοϋσε, " θαύ
μαζε " τήν &γνοια τών μαθητών του,
ϊ;Ι:ν εΙχε κανένα πρόγραμμα, 8/:ν .Χπαι7οuσ� καμια πειθ�ρχ(α, έκ8ήλωνε �ω�
ναχτα τίς προτιμησεις του πέρα απο
κάθε δασκαλ(στικη 8εοντολογ(α, μετέ
φερε μέσα στήν τάξη τά μίση του καί
-:ίς .Χγάπες 7ου. "Αν είχε μια μέθοδο

ήταν ή .Χνεκ8οτολογ(α καl ή έμμονή
στή φλύαρη λεπτομέρεια.
Κι ομως αύτή ή .Χνορθοδοξία ήταν ή
γοητε(α τοϋ δάσκαλου Σιδέρη. Πολλές
φορές σκέφτηκα πώς π(σω .Χπ' τlς χα
ριτωμένες .Χποστροφές του, π(σω .Χπό
τlς χαμένες ώρες για τόν τρόπο πού ντυ
νόταν ή Παρασκευοπούλου η για τή
χάρη πού εΙχε τό ντεκολτέ της Κοτοπού
λη η μια κίνηση της Π απαδάκη, κρυ
βόταν μια παμπόνηρη ύστερόβουλη έ
πι8(ωξη : δ προσηλυτισμός.
Ό δάσκαλος Σι8έρης ήταν δ μάγος της
βιωματικης 8ιδασκαλ(ας. Μέ λ(γες
λ(γες γλυκιές aόσεις συνήθιζε τό μα
θητή στό " 8ηλητήριο " τοϋ θεάτρου.
Τό μάθημά του σιγα σιγά γινόταν μαγ
γανε(α σl: κάποια κρυφή κατακόμβη καί
οι κατηχούμενοι προσηλυτ(ζονταν οχι
μl: τή γνώση, .Χλλα μl: τα .Χκατανόητα
σύμβολα μιίiς θρησκε(ας πού τούς σα
γήνευε στό θύμο .Χδένα τους.
:\11: τό Σιδέρη 81: μάθαινες οίίτε τήν ι
στορ(α τοϋ θεάτρου, οίίτε τή Λογοτεχν(α,
οίίτε τή Δραματολογ(α. Μάθαινες ν'
.Χγαπίiς, τό θέατρο, παράλογα, παρά
φορα.
'Ο Σι8έρης ήταν τοξικομανής -:-οϋ θεά
τρου και συνει8ητα μετέδωσε τό πάθος
-:-ου στούς μαθητές του.
Στό δεύτερο έπ(πεδο λειτουργοϋσε ώς
συλλογέας ύλικοϋ. 'Ε8ώ &λλαζε &ρ8ην
προσωπικότητα. Καχύποπτος, έριστι
κός, .Χνικανοπο(ητος, θαυμαστής της
.Χκρ(βειας, δύστροπος, σχολαστικός ώς
τή� παραφ�οσύνη. Μπροστ� στ� ύλικό
που διασταυρωνε !:παιρνε τη σταση πα
λιοϋ φαρμακοτρ(φτη η τσιγγούνη .Χργυ
ραμοιβοϋ. Πρlν καταγράψει κάτι, πρlν
τό κατατάξει, τό ξετ(ναζε. Μέρες δλό
κληρες χωμένος σl: παλιές έφημερ(δες,
στlς βιβλιοθηκες .Χναζητοϋσε μια ταύ
τιση, μια συσχέτιση, μια εύθε(α η μια
πλάγια έπιβεβαίωση, .Χπαιτοϋσε μιά
σωτήρια παραπομπή. 'Ένα θεατρικό κο
στούμι πού !:φτανε στό Μουσείο " του "
Ϊ)/:ν ήταν μόνο ενα τεκμήριο για μιά
παράσταση· .Χνακάλυπτε τή ράφτρα
-:-ου, τόν ύφασματέμπορο, τήν καπελού.
ΔΙ: ρωτοϋσε μόνο για τήν ποιότητά
-:-ου, τόν ένδιέφερε ή τιμή του ώς ύφά
σματος, τό κόστος του. Διέκρινε τlς
βολές του. Ή φόρμα του τόν δδηγοϋσε
στήν .Χνατομ(α τοϋ ·ήθοποιοϋ, .Χνακάλυ
πτε π(σω .Χπ' τό σχέδιο καl τήν έφαρμο
γή 7-ήν εύχέρεια της χειρονομίας η τi.ι
έλάττωμα πού τό !:νδυμα Ι!κρυβε.
Τόν έν8ιέφερε καθετί πού !:χει σχέση μέ
-:-ή θεατρική πράξη : Τα συμβόλαια, οί
μυστικές συμφων(ες, ο! μισθο(, ή πρό
βα, ή διαφήμιση, ή .Χφ(σα, ή .Χγγελ(α,
ή κριτική, ή έπιστολογραφία, τό τε
χνικό λεξιλόγιο, τό βιβλ(ο σκηνοθεσ(ας, δ
μηχανικός, δ φωτιστής, ή ράφτρα, ;,

προπομπός, δ .Χτζέντης, δ ύποβολέας,
πέρα .Χπό τό θιασάρχη, , τό θ(ασο, τό
, χορευτές, το σκηνογραφο,
,
γενικό, τους
τόν ένδυματολόγο. Τόν .Χπασχολοϋσε ή
γεωγραφ(α της περιοδε(ας, ο! πιάτσες,
οι εισπράξεις, τά !:ξοδα, ή πρεμιέρα καί
ή πλατε(α της.
Σέ μιά έποχή πού αύτή ή έπιστήμη ήταν
&γνωστη, δ Σιδέρης έφάρμοσε τlς .Χρ
χl:ς της μικροκοινωνιολογ(ας στό θεα
τρικό φαινόμενο. Τό θεατρικό μουσείο
καl ο! &πειρες καρτέλες του εΙναι ή .Χ
διάψευστη .Χπόδειξή του.
Στό τρ(το έπ(πεδο λειτουργοϋσε ώς
ιστορικός καl κριτικός τοϋ θεάτρου.
'Όπου ξεπερνοϋσε τα ορια τοu ιστοριο
δ(φη καl !:μπαινε στήν περιοχή, οσο
τό ύλικό χρειαζόταν δ κριτικός !:λεγ
χος, ή έρμηνε(α, ή .Χποτ(μηση καl ή
.Χξιολόγηση, δ Σι8έρης &λλαζε πάλι
πρόσωπο. Χωριζόταν στά δυό. 'Αγα
ποϋσε καl μισοϋσε.
'Ό,τι .Χγαποϋσε τό περιέβαλε μέ μιά
στοργή σχεδόν μητρική. 'Έχανε τό
μέτρο. 'Ενθουσιαζόταν καl έγκατέλει
πε κάθε κριτήριο, έκτός .Χπό τό κριτή
ριο της .Χνοχης.
'Ό,τι μισοϋσε τό ταπε(νωνε, τό .Χπωθοϋ
σε, !:χανε πάλι τό μέτρο. Έξαντλοϋσε
ολα τα .Χπόλυτα κριτήρια, έκτός .Χπό
τό κριτήριο της κατανόησης. Ό Σι8έ
ρης προτ,ιμο�σε να πρ?δώσει -jν ίστο
ρ(α παρα την καρδια του. .!::.έροντας
αύτή του τή διάσταση 8(στασε να προ
χωρήσει τήν " ίστορ(α " του στό δεύ
τερο , τ?μο (δ τ;ρώτος στα_μα;ίi τό 1 908 )
,
γιατι ηξερε πως εΙχε πια να αντιμετω
π(σει ζωντανούς .Χνθρώπους. ΜΙ: τούς
πεθαμένους ήταν πιό δ(καιος. Ή τε
λευτα(α μνημειώ8ης του 8ουλεια πού
κυκλοφόρησε μετα τό θάνατό του, " τό
.Χρχαίο θέατρο στή Νέα έλληνική σκη
νή ", σταματάει πάλι στό '32 καl 8/:ν
περιλαμβάνει οίίτε τlς σκηνοθεσ(ες τοϋ
Φ. Πολ(τη.
Ό Σιδέρης καυχιόταν γιά τlς .Χγάπες
του καl διατυμπάνιζε τlς .Χντιπάθειές
του. Σκοπός μου δl:ν εΙναι νά έλέγξω
τα κ(νητρά του καl τα κριτήριά του.
'Άλλοι, σl: λ(γο η πολύν καιρό, Θα .Χσχο
ληθοϋν μl: τήν ιστοριογραφική έργασ(α
τοϋ Σιδέρη.
Ό πρόσφατος θάνατος, ή συναισθημα
τική μου πρόθεση καl ή π(στη μου πώς
μl: τό θάνατο τοϋ Γιάννη Σιδέρη τό
έλληνικό θέατρο Ι!χασε τό " στοιχειό "
του, κλε(νω αύτό τό σημε(ωμα, φόρο
τιμης στόν παθιασμένο δάσκαλο, στό
φιλόπονο έρευνητή καl στό μαχόμεν(J
ιστορικό τοϋ Νεοελληνικοu Θεάτρου,
μή θέλοντας ν' .Χνο(ξω /!να 8ιάλογο μέ
τήν έπιστήμη, έπειδή θά κινδύνευα νά
χάσω /!να προσφιλη 8ιάλογο μl: μιαν
.Χγαθή μνήμη .Χνθρώπινης παρουσ(ας.
ΚΩΣΊΆΣ

ΓΕΩΡΓΟ!ΣΟΠΟΤΛΟΣ
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ΠΟΙΟΣ Σ Τ ΕΛΝ Ε Ι Τ Η Λ Υ Ρ Ι Κ Η Σ Τ Η Μ Ο Σ Χ Α ;
·κοΛΠΟ ' ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΑΦΑ ;
Μιά άκόμα άπόδειξη γιά τήv έλλειψη
καί τού παρdμικρού ίχvους εύθιξ[ας
καί εύθύνης τού κ. ΥΠ. Π. Ε., τής
Διοlκηdης κdί τής Δ ιεύθυvσης τής
Έθvικής Λυρικής Σκηιιής, δlνει. τό
παρdκάτω γράμμα. Δέν τό προφτά
σαμε dτό περαdμέιιο τεύχος καί
μπήκε i)δη στήv " Καθημεριvή " . Θέ
τει, καλόπιdτd καί με γvώση, d υ γ
κ ε κ ρ ι μ έ 11 α έρωτήματα, ύπαινlσ
σεται τήv " κομπlνα " καl, τέσdε
ρις μήvες μετά τή δημοdlευd1] του,
έξακολουθεί νά μέvει άvαπάντητο !
Πρό ήμερών, κατά τή διάρκεια συνεν
τεύξεως Τύπου, πού δόθηκε μέ τήν εύ
καιpία παρουσιάσεως άπό τήν Ε.Λ .Σ.
της ι>περας τοϋ Τσα'ίκόφσκυ " Εύγέ
νιος Όνιέγκιν " και της συμμετοχης,
στlς παραστάσεις τοϋ Ε:ργου αύτοϋ,
τριών Σοβιετικών Λυρικών Καλλιτε
χνών, καl τοϋ Έλληνορώσου άρχιμου
σικοϋ 'Οδυσσέα Δημητριάδη, δ Γενι
κός Διευθυντής τοϋ Έθνικοϋ Λυρικοϋ
μας Θεάτρου μεταξύ &λλων άνεκοίνω
σε καl ι>τι : ή 'Όπερα Δωματίου της
Μόσχας θά Ε:ρθη τόν ' Οκτώβριο στήν
'Αθήνα, αν καταλήξουν σέ συμφωνία,
δπως πιστεύεται, οι συνεννοήσεις πού
γίνονται. Σέ άντάλλαγμα θά μεταβ·ίj στή
σοβιετική πρωτεύουσα ή Έθνικ·Ι] Λυ
ρική μας Σκηνή. Τά δύο μελοδραμα
τικά συγκροτήματα ( Ε . Λ . Σ . καl Ο .
Δ . Μ . } θά δώσουν παραστάσεις, τό ί:να
στό θέατρο τοϋ &λλου, κατά τ·Ι]ν rδια
περίοδο. Ί-Ι σοβιετική 'Όπερα (Δωμα
τίου ) θά παρουσιάση στήν 'Αθήνα τρία
!:ργα, άνάμεσα στά δποία θά εΙναι και
" ' Η Μύτη " τοϋ Σοστάκοβιτς. 'Επί
σης όλιγοπρόσωπα Ε:ργα θά παρουσιά
ση καl ή Λυρική στή 1όσχα, ίtργα πού
νά μποροϋν νά παιχθοϋν σέ " μικρό
θέατρο " . 'Ένα άπ' αύτά (συνεχίζει ή
άνακοίνωση ) θά εΙναι κατά πiiσαν πιθα
νότητα ( ; ) " οι Γάμοι τοϋ Φίγκαρο "
τοϋ Μότσαρτ. Τέλος, άναφέρεται δτι
ή δμαδική παρουσία Σοβιετικών καλ
λιτεχνών στlς παραστάσεις της Ε . Λ . Σ .
" Εύγένιος Όνιέγκιν " εΙναι δ πρόλο
γος της φθινοπωρινης άμοιβαίας έπισκέ
ψεως καί πρέπει νά θεωρηθη βέβαιο πώς
θά συνεχισθοϋν ο! άνταλλαγές στον το
μέα της 'Όπερας.
Φαίνεται λοιπόν δτι πράγματι &ρχισε
νά " λειτουργη " μ/; κανονικό ρυθμό ή
συμφωνία " Μορφωτικών άνταλλαγών "
πού ύπεγράφη πρό μηνών στή 1Ι όσχα
μεταξύ τοϋ 'Έλληνος ύπουργοϋ Πολι
τισμοϋ - 'Επιστημών καί τών Σοβιετι
κών άρμοδίων. Καt ένώ τό γεγονός
αύτό καθ' έαι .-ό εΙναι σημαντικό καί
εύχάριστο συ)'χρόνως δημιουργεί και
μερικά έρωτηματικά η και άνησυχίες.
Καl τοϋτο ι>χι τόσο γιατί ή Ε . Λ . Σ . θά
πραγματοποιήση τό " παρθενικό " της
ταξίδι στή Μόσχα, σέ έξυπηρέτηση μιiiς
" βρεφικης ", άπό άπόψεως ήλικίας,
συμβάσεως, ένώ πολλές &λλες, μ/; δλες
σχεδόν τtς χώρες της Δύσεως, μένουν . . .
στό ράφι δεκαετίες τώρα, δσο γιατί:
J . ' Η 'Εθνική Λυρική Σκηνή μας " άν94

ταλλάσσεται " οχι μ/; τό άντίστοιχο
θέατρο οπερας της Σοβιετικης 'Ενώ
σεως ( Μπολσόϊ } η !:στω μέ /!να άπό τά
&λλα μεγάλα κεντρικά θέατρα οπερας
μιiiς τών Δημοκρατιών της Ε.Σ.Σ.Δ.
άλλά μ/; τήν " 'Όπερα Δωματίου Μό
σχας " δηλαδή έ!να ειδικό μικρό συγκρό
τημα, /!να " Στούντιο " πού άνεξαρτή
τως της δποιας καλλιτεχνικης άξίας του,
δέν μπορεί και δέν πρέπει νά τό δεχθοϋ
με σάν άντίστοιχα έθνικό καί μεγάλο
δπως πρέπει νά θέλουμε καt νά εΙναι
ή δική μας Έ θ ν ι κ ή Λ υ ρ ι κ ή
Σ κ η ν ή.
Καl αύτό γιατί πέρα άπό δποιους &λ
λους λόγους - α' καθιερώνουμε άπο
δεχόμενοι ίtνα δυσμενές καί μειωτικό
γιά τlς έλληνικές καλλιτεχνικές δυνάμεις
μέτρο συγκρίσεως άναγνωρίζοντας ετσι
- ίtστω στόν τομέα της ι>περας - δτι ή
έλληνικ·Ι] οπερα εΙναι " δευτερο - τριτο
κλασάτη " και, άκόμα γιατί : β' αύτή
ή άπό τήν πρώτη κιόλας Ε:ξοδο της Ε.
Λ . Σ . άποδοχ·Ι] τέτοιου μέτρου συγκρί
σεως άσφαλώς θά συνοδεύη καί δε
σμεύη τήν Ε . Λ . Σ . καί στό μέλλον ί�στε
νά άπαιτήση, οπως δικαιοϋται καί πρέ
πει, ισότιμη άνταλλαγ·Ι] μέ δποιοδήπο
τε μελοδραματικό συγκρότημα τών δυ
τικών η τών &λλων άνατολικών χωρών.
'Ίσως άντιλεχθη : Μά τί νά κάνουμε
άφοϋ δέν μποροϋμε νά φέρουμε τό
Μπολσόϊ στ·Ι]ν 'Αθήνα, πώς θά έξυπη
ρετήσουμε τ·ή σύμβαση; ' Η έρώτηση
δέν άντέχει σέ συζήτηση. Γιατί άπλού
στατα θά μπορούσαμε νά στείλουμε άνταλλάξουμε γιά τήν άρχή ίtστω μερικούς Λυρικούς Καλλιτέχνες η 'Αρ
χιμουσικούς οπερας. Μά ίtχουμε άνά
λογες μονάδες; 'Αλλά αν δέν !:χουμε μο
νάδες τότε πώς πiiμε στή Μόσχα σάν
σύνολο ; 'Ί-Ι πιστεύουμε οτι, άνεξαρ
τήτως τών έπl μέρους μονάδων, ή
Ε . Λ . Σ . μπορεί νά παρουσιάση Ιtνα &ρ
τιο, γιά τά διεθν'ίj μέτρα έρμηνείας σύ
νολο ; 'Ακόμα αν ο! Σοβιετικοί η δποιοι
δήποτε &λλοι δέν δέχωνται ισότιμη
άνταλλαγή και ίtτσι πού νά έξυπηρετη
καί τά δικά μας ειδικά καl γενικά .. συμ
φέροντα ", τότε ή σύμβαση μοιάζει
. . λεόντεια ". 'Εκτός αν ύπάρχουν καί
παρεμβαίνουν " πολιτικοί λόγοι " . 'Αλ
λά τότε θυσιάζουμε τό κϋρος τών έθνι
κών μας πολιτιστικών ιδρυμάτων σέ
πολιτικές σκοπιμότητες;

2 . 'Από τήν rδια τήν άνακοίνωση φαί
νεται καl εΙναι φυσικό καt σωστό δτι ο!
Ρώσοι θά παρουσιάσουν στήν 'Αθήνα
!:ργα Σοβιετικών συνθετών μέ θέματα
άπό τήν έθνική λαϊκή τους λογοτεχνία
κλπ. και μάλιστα ειδικά γραμμένα στον
τρόπο - φόρμα της οπερας Δωματίου.
Στήν περίπτωση αύτή οι Ρώσοι σκέ
πτονται και ένεργοϋν σωστά άφοϋ μό
νο μέ !:ργα " δικά " τους, δηλαδή μέ
ύπόθεση και μουσική σχολή - ήχο, πού
έκφράζουν τό χώ � ο i;αt τό χρόν? του�
εΙναι δυνατόν να , έπικοινωνησουν �
καλύτερα και πληρέστερα μαζί μας ύπ·Ι)
ρετώντας !:τσι σωστά καί τό νό·Ι)μα τών

μορφωτικών άνταλλαγών. Καί αυτα
γιά τούς Ρώσους.'Αλλά έμείς οι 'Έλλη
νες μέ τί !:ργα θά πiiμε ; Ό κ. Γεν.
Διευθυντής της Ε . Λ . Σ . άνεκοίνωσε δτι
μεταξύ &λλων ( ; } ίtργων θά εΙναι καl
" Οι Γάμοι τοϋ Φίγκαρο " τοϋ Μό
τσαρτ, χωρίς πάντως νά άναφερθη
πουθενά δτι τά " &λλα " ( ; ) Ε:ργα θά
εΙναι δπωσδήποτε έλληνικά. Γιατί, βέ
βαια, οί!τε δ Μότσαρτ εΙναι 'Έλληνα ς,
οί!τε μποροϋμε νά " κολακευθοϋμε "
δτι ειδικευόμαστε στό Μοζάρτειο ί!φος
οί!τε ή μεγάλη καl θαυμασ-:ή αύτή οπε
ρα τοϋ Μότσαρτ μπορεί νά θεωρηθ η
" οπερα Δωματίου ", οί!τε τό άνέβα
σμά της πρlν Ιtνα χρόνο Ιtγινε σάν πα
ρουσίαση . . μικρης οπερας " ' οί!τε τό
άνέβασμα έχεί�ο εγινε άπό άμιγώς έλ
ληνικές καl μόνιμα ύπηρετοϋσες τό rδρυ
μα δυνάμεις οί!τε, οί!τε, οί!τε . . . ! 'Εκ
τός αν, δπως πολύ εί!κολα χαρακτηρί
ζουμε τούς δυτικούς " κουτόφραγκους "
Ε:τσι καl ή διοίκηση της Ε . Λ . Σ . πιστεύει
δτι τίς παραστάσεις της έθνικης μας
δπερας θά τlς παρακολουθήσουν στή
Μόσχα " χαχόλοι " .
·Τσως πάλι ν ά άνταπαντήση κάποιος :
Μά τί νά χάνουμε άφοϋ δέν !:χουμε κα
τάλληλα έλληνικά ίtργα; Καl έδω μια
άνάλογη έρώτηση - άπάντηση δέν άντέ
χει σέ συζήτηση. 'Όχι μόνο γιατl ύπάρ
χουν έλληνικα ίtργα καl στό ρεπερτό ριο
της Ε . Λ . Σ . , πού εΙναι τό Υδιο " όλιγοπρό
σωπα " σέ σχέση μέ τούς " Γάμους "
τοϋ J\Ιότσαρτ άλλα καl γιατί, κυρίως,
αν !:χη κάποιο λόγο ή ύπογραφή καί
λειτουργία μιiiς συμβάσεως μορφω
τικών άνταλλαγών δ λόγος αύτός
δέν μπορεί να είναι τυπικός άλλά ού
σ �αστικός. Καl � τήν πεp ίπτω ή ας τό
� �;ιουσιαστικό δέν υπηρετειται με την
πα
ρουσίαση ένός δποιουδήποτε ίtργου άλλά
μόνο αν τό ίtργο αύτό .. έκφράζη "
τό χώρο καί τόν χρόνο τοϋ λαοϋ πού
προσφέρε ι τήν παράσταση . Καl έδώ
ή σύ �;ι βαση θά ιτουργοϋσε σωστά μόνο
�
με, ελληνικα, εργα.
3 . 'Αλλά ίtστω δτι οί!τε πρόβλημα ισό
τιμης άνταλλαγης ύπάρχει, οί!τε δτι ο!
έκεί έ (1-φανίσεις τη� Έ�νικης μα "Οπ
�:
�
ρας θα γίνουν σέ ενα . μικρό θεατρο
κλπ., οί!τε άκόμα θέμα !:ργου ύφίστα
ται. Ρωτάμε μόνο : Μέ ποιούς καλλι
τέχνες θά πάη στή Μόσχα ή Ε . Λ . Σ .
δταν ή διοίκησή της σ έ κάθε εύκαιpία,
φροντίζει νά τονίση τήν !:λλειψη !κα
νών πρωταγωνιστικών μονάδων και
οταν σχεδόν για δλα τά !:ργα τοϋ ρε
περτορίου της άλλά καl ειδικά γιά τό
ίtργο αύτό τοϋ Λ1ότσαρτ χρειάσθηκε νά
προσκαλέση πέντε καλλιτέχνες άπ' τό
έξωτερικό ( 4. πρωταγωνιστές γιά τούς
κύριους ρόλους καl Ιtνα Γάλλο σκηνο
θέτη ) ; ΊΊ συμβαίνει λοιπόν : Ί-Ι ή Ε . Λ .
Σ . διαθέτει πράγματι τούς κατάλλη
λους πρωταγωνιστές - και μείς πι
στεύουμε δτι διαθέτει άξιόλογες μονά."
δες, φθάνει νά τύχουν σωστης " έκμέ
ταλλεύσεως " - δπότε ή Διοίκησή "Ι"ΙJς
εΙνα� ύπεύθυνη για πάρα π λλές &πό
�
, εις που, εχει
τ!ς &σκοπες μετακλησ
πραγ-

�

ματοποιήσει άλλά και ήθικά ύπό.λογη
γιά τήν ψυχική φθορά πού !!χει δημιουρ
γήσει στούς . καλλιτέχνες μας έξ αιτίας
τ'ίjς κατ' έξακολούθηση μειωτικ'ίjς στά
σεώς της άπέναντί τους.
Καί τό έρώτημα ξανάρχεται : Θά πάη
στή Μόσχα ή Ε.Λ.Σ. μέ " δευτεροτρι
τοκλασάτους " καλλιτέχνες (ο πως μάς
τούς !!χει παρουσιάσει ή διοίκησή της )
η θά προσκαλέση πάλι άπό τό έξωτερι
κό καλλιτέχνες γιά νά πάη νά έμφανισθ'ίj
έκεί ώς ' Εθνική 'Όπερα τ'ίjς ' Ελλά
δος ;
Δέν !!χουμε καμμιά διάθεση νά στενο
χωρήσουμε τή διοίκηση καί τή γενική
διεύθυνση τ'ίjς Ε.Λ.Σ. Άν σήμερα άπο
φασίζουμε, γιά πρώτη φορά, νά θέσου
με κάποια έρωτήματα εΙναι γιατί αι
σθανόμαστε πώς μερικές ένέργειες πρωτοβουλίες μπορεί νά δδηγήσουν
τά πράγματα !!ξω άπο κάθε οριο άνο-

χ'ίjς. Καί ιΧν τά διάφορα " παράξενα "
και άντιδεοντολογικά σταματάνε στά
σύνορά μας θά μποροϋσε κανείς νά τά
θεω ρήση ;τειpά,tιατ�.' άβ�εψίες, � ο,
,
τιδηποτε
όίλλο. Αν ομως ολα αυτα έπι
τραπ'ίj και νά περάσουν τά σύνορά μας,
γιά δποιαδήποτε σκοπιμότητα, τότε
κάποιος πρέπει νά έπισημάνη τούς
κινδύνους.
4 . Θεωρ οϋμ� �οιπον λογική ,τήν έρώ
, άπευθυνουμε σε:
τηση και, γι αυτο την
κάθε άρμόδιο : 'Αφοϋ άναγνωρίζεται οτι,
!!στω στον τομέα τ'ίjς οπερας " δέν πάμε
καί τόσο καλά μέσα " πώς φανταζόμα
στε οτι .. θά πάμε καλά !!ξω " ;
'Εκτός τών όίλλων καί οπως εΙναι γνω
στό δ Γεν. Διευθυντής τ'ίjς Ε.Λ.Σ. κ.
Χωραφάς εΙναι καί δ άρχιμουσικός πού
ά�έβα�ε �αί δ;�ύθυ�ε τίς παρασ;άσει�
των . Γαμων
του -''fότσαρτ. Αλλα
ή τριετής σύμβαση τοϋ κ. Χωραφά , ιΧν

δέν κάνουμε λάθος, λήγει τον ΑίJγουστο.
Καl έπειδή πρέπει νά άποκλεισθ'ίj ή
περίπτωση οτι δ χ. Χωραφάς ένήργησε
αύθαίρετα δηλαδή συζήτησε καl συμ
φώνησε τήν άνταλλαγή, άνεκοίνωσε !!ργο
πού θά διευθύνη αύτός κλπ. χωρίς τίς
σχετικές εισηγήσεις καί έγκρίσεις τοϋ
Δ.Σ. τ'ίjς Ε.Λ.Σ. καί τοϋ άρμοδίου
ύπουργείου (γιά νά δοθ'ίj ίσως εύκαιpία
παρατάσεως - άvαvεώσεως τ'ίjς συμβά
σεώς του ; ) τότε : πρέπει δ κ. Χωρα
φάς νά �νήργησε με ολους τούς σχε
, τυπους και. έγκρίσεις.
τικους

Θά μποροϋσε λοιπόν ή διοίκηση τ'ίjς
�.Λ.Σ; νά δι:Χφωτί�η ,σ:>;ετικά ;ήν χοι�
νη γνωμη πανω σ αυτο το θεμα και
εtδικώτερα πο ;ές εΙναι οί άποφ�σει�
"
τ�ς ;όσο γι�, την περιο?εία οσο
και yια
,
τα ελληνικα !!ργα που θα παιχθουν ;
ΝΙΚΟΣ ΣΎ'ΝΟΔΙΝΟΣ

ΕΛΣ : Ο Χ ΟΡΟΣ Τ ΩΝ ΑΡ Γ Ι ΩΝ Κ ΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ !
Οί άργόσχολοι τής Λυρικής Σκηνής
θ' άνάσαναν δταν δέ βρήκαν, στό πε
ρασμένο τε()χος, τόν ένοχλητικό πί
νακα τGΙν άργιGΙν τους ! Τό Θ δμως
δέν παραμελεί τίς ύποχpεώσεις του.
"

"

Μιά πρώτη γεύση , παρακάτω, άπό τό
πριi)το πεντάμηνο τGΙν . . . άργιGΙν καί,
στό έπόμενο τε()χος, θά όλοκληρωθεί
ό άπολογισμός, μέ τό ύπόλοιπο τρί
μηνο . Μέ τήν πρώτη ματιά : 'Από
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Μπατερφλάυ
Α ΡΓΕΙ

Μπατερφλάυ
Α ΡΓΕΙ

Α ΡΓΕΙ

Μπατερφλάυ
Α ΡΓΕΙ

Α ΡΓΕΙ

Δ.
Α ΡΓΕΙ
Τ.
Μπατερφ.λάυ
Τ.
Α ΡΓΕΙ
Α ΡΓΕΙ
π. 28
π . 29 Μπατερφλάυ
Α ΡΓΕΙ
Σ. 30
κ. 3 1 Μπατερφλάυ

ΑΡ ΓΙΕΣ 15

Δ.
Τ.
Τ.
π.
π.
Σ.

1
2
3
4
5
6
κ. 7
Δ. 8
Τ. 9
Τ. 1 0
Π. 1 1
π. 1 2
Σ. 1 3
κ. 1 4
Δ. 1 5
Τ. 1 6
Τ. 1 7
π. 18
π. 1 9
Σ . 20
κ. 21
Δ. 22
Τ. 23
Τ. 24
π. 25
Π. 26
Σ. 27

Α ΡΓΕΙ

Μπατερφλάυ
Α ΡΓΕΙ
Α ΡΓΕΙ

Νυχτερίδα
Μπατερφλάυ
Νυχτερίδα
Α ΡΓΕΙ

Α ΡΓΕΙ

Α ΡΓΕΙ

Α ΡΓΕΙ

Μπαλέτο
Μπαλέτο
Νυχτερίδα
Α ΡΓΕΙ

Α ΡΓΕΙ
Α ΡΓΕΙ

Νυχτερίδα
Μπαλέτο
Μπαλέτο
Νυχτερίδα
ΑΡΓΕΙ

Α ΡΓΕΙ

Α ΡΓΕΙ

Α ΡΓΕΙ

Γάμοι Φίγκαρο
Μπαλέτο
κ . 2 8 Γάμοι Φίγκαρο
Α ΡΓΕΙ
Δ. 29
Τ. 30 Γάμοι Φίγκαρο

ΑΡΓΙΕΣ

Φ ΛΕΒΑΡΗ Σ

ΓΕΝΑΡΗ Σ

Παραστάσεις

20

Τ. 1
Α ΡΓΕΙ
π . 2 Νυχτερίδα
π . 3 Νυχτερίδα
Σ . 4 Νυχτερίδα
κ. 5 Γάμοι Φίγκαρο
Α ΡΓΕΙ
Δ. 6
Τ . 7 Γάμοι Φίγκαρο
Τ. 8
Α ΡΓΕΙ
π. 9
Α ΡΓΕΙ
Α ΡΓΕΙ
Π. 1 0
Σ. 1 1
Α ΡΓΕΙ
κ. 1 2 Ριγολέτος
Α ΡΓΕΙ
Δ. 1 3
Τ. 1 4 Ριγολέτος
Τ. 1 5
Α ΡΓΕΙ
Π . 1 6 Ρι γολέτος
Π. 1 7
Α ΡΓΕΙ
Σ. 1 8
Α ΡΓΕΙ
κ. 1 9 Ριγολέτος
Δ. 20
Α ΡΓΕΙ
Τ. 2 1
Α ΡΓΕΙ
Τ. 22
Α ΡΓΕ!
Π . 23 Ριγολέτος
Α ΡΓΕΙ
Π . 24
Σ . 25
Α ΡΓΕΙ
Κ. 26
Α ΡΓΕΙ
Α ΡΓΕΙ
Δ. 27
Τ. 28 Δαχτ. μάνας
Τ . 29
Α ΡΓΕΙ
π. 30
ΑΡΓΕΙ
Π. 3 1
Α ΡΓΕΙ

άργίες δέν πάψανε νά πηγαίνουν καλά
στήν ΕΛΣ ! Άπολα()στε κάτι είκοσα
ριές τό Δεκέμβρη καί τό Γενάρη ! Τε
λικά, δμως, θά ύπάρξουν καμιά Ι Οριά
παραστάσεις, περισσότερες άπό πέρσι .

ΑΡΓΙΕΣ 2 0
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Παραστάσεις 15
ΑΡΓΙΕΣ 1 3

Σ. 1
Α ΡΓΕΙ
Τ. 1 Φυλακ.+ Μπουλ
2 Δαχτ. μάνας
Τ. 2
Α ΡΓΕΙ
Δ. 3
Α ΡΓΕ!
π. 3
Α ΡΓΕΙ
Α ΡΓΕΙ
Τ. 4
π . 4 Σταχτοπούτα
Τ. 5
Α ΡΓΕ!
Σ . 5 Φυλακ.• Μπου.λ
π . 6 Δαχτ. μάνας
κ . 6 Σταχτοπούτα
Α ΡΓΕΙ
π. 7
Δ. 7
Α ΡΓΕΙ
Α ΡΓΕΙ
Σ. 8
Τ. 8
Α ΡΓΕΙ
κ . 9 Όνιέγκιν
Τ. 9
Α ΡΓΕΙ
Α ΡΓΕΙ
Δ. 1 0
Π . 1 0 Σταχτοπούτα
Τ. 1 1 Δαχτ. μάνας
Α ΡΓΕΙ
Π. 1 1
Τ. l i Όνιέγκιν
Σ. 1 2 Μπαλέτα.
π. 1 3
Α ΡΓΕΙ
Κ. 1 3 Σταχτοπούτα
Π . 1 4 Όνιέγκιν
Α ΡΓΕ!
Δ. 1 4
Α ΡΓΕΙ
Σ. 1 5
Α ΡΓΕΙ
Τ. 1 5
κ. 1 6 Όνιέγκιν
Α ΡΓΕ!
Τ. 1 6
Α ΡΓΕΙ
Δ . .1 7
Α ΡΓΕΙ
Π. 1 7
Τ. 1 8 Δαχτ. μάνας
Α ΡΓΕ!
π. 1 8
τ. 1 9
Α ΡΓΕΙ
Σ. 1 9 Σταχτοπούτα'
π . 20
Α ΡΓΕΙ
κ. 20 Τραβιάτα
π. 2 1
Α ΡΓΕΙ
Α ΡΓΕΙ
Δ. 2 1
Σ . 22
ΑΡΓΕΙ
Τ. 22 Τραβιάτα
κ. 23 Φυλακ. • Μπουλ Τ. 23 Μπαλέτο
Δ. 24
Α ΡΓΕ!
π . 24 Μπαλέτο
Τ. 25
Α ΡΓΕΙ
π . 25 Τραβιάτα
Τ. 26 Φυλακ. + Μπουλ. Σ. 26 Νυχτερίδα
π . 27
Α ΡΓΕΙ
κ . 27 Τραβιάτα
π. 2 8
Α ΡΓΕΙ
Α ΡΓΕΙ
Δ. 28
Σ . 29 Φυλακ.+ Μπουλ.
κ. 30
Α ΡΓΕΙ
Δ. 3 1
Α ΡΓΕΙ
κ.
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ΜΝΗΜΗ Γ1 Ε Ρ. ΣΤ Α ΥΡ ΟΥ Μ Ε 400 ΠΑΡ ΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΜΙΛΟΥΝ : ΠΛΩΡΙΤΗΣ , ΦΡΑΓ Κ ΙΑΣ, ΠΕ Ρ ΓΙΑΛΗΣ , ΧΑ Τ ΖΗΣ
Πνευματικό μνημόσυνο γιά τά δυό χρόνια άπ' τό θάνατο τοi)
πρόωρα χαμένου θεατρικοί) συγγραφέα Γεράσιμου Σταύρου,
στίς 4 τοi) Μάρτη , στό θέατρο " Άλφα ". Τό όργάνωσε τό
" Σύγχρονο 'Ελληνικό Θέατρο " τοi) Στέφανου Ληναίου καί
τής Έλλης Φωτίου, πού 'παιζε άπ' τίς 14 τοi) φετινοί) Γενά
ρη τό έργο του " Καληνύχτα Μαργαρίτα ". Τή βραδιά τοi)
μνημόσυνου, τό έργο συμπλήρωνε τίς 400 παραστάσεις του.
Τό μεγαλύτερο μέρος τής παραγωγής τοi) Γεράσιμου Σταύρου
εΙναι θεατρικές διασκευές άπό πεζογραφήματα άλλων. Δια
σκευή καί τό " Καληνύχτα Μαργαρίτα " άπό τό διήγημα
" Μαργαρίτα Περδικάρη " - ενα τής συλλογής τοi) Δημήτρη
Χατζή " Τό τέλος τής μικρής μας πόλης ".
Χαρακτι1ριστικός ό . . . βίος τοi) έργου : Πρωτανεβάστηκε
άπό τό " 'Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο " τοi) Μάνου Κατράκη,
στό θέατρο " Βεάκη ", στίς 3 τοi) Μάρτη 1 967. Σταμάτησε
στίς 2 1 τ' 'Απρίλη μέ τή Διχτατορία τ/Ον Συνταγματαρχ/Ον.
Ύστερα άπό τέσσερα χρόνια, ό Κατράκης παραχώρησε τό
εργο στό Ληναίο, πού τό άνέβασε στίς 23 τοi) Νοέμβρη 1 97 1 ,
στό θέατρο
Αλφα " . Παίχτηκε lιΊς τό Πάσχα τοi) '72 στήν
'Αθήνα και, μετά, πήγε περιοδεία. Στίς 27 τοi) Μάη άπαγορεύ
τηκε, μέ προφορική διαταγή, νά παιχτεί στήν Καρδίτσα.
Τήν προηγούμενη βραδιά, ε{χε ήδη παιχτεί στήν Κατερίνη .
Στίς 30 τοi) Μάη, ό Ληναίος τό άνεβάζει στήν " Αύλαία "
Θεσσαλονίκης. Στίς 1 1 τοi) ' Ιούνη, ή 'Αστυνομία κλείνει τό
θέατρο, μέ χαρτί ! Ό θίασος ζητάει άνανέωση τής άδειας
άνεβάσματος τοi) έργου. Τήν άρνοl)νται γραφτά καί έπίσημα.
Τόν Αύγουστο, άναγγέλθηκε σάν έναρκτήριο τής περιόδου
'72 - '73." Ή Λογοκρισία τούς ειδοποιεί δτι εΙναι διαταγή
· ' άπό πολύ ψηλά " νά μήν Ι;αναπαιχτεί ποτέ καί πουθενά !
Ό Γεράσιμος Σταύρου, θεατρικός συγγραφέας καί κριτικός,
γεννήθηκε στόν Πειραιά τό '2 1 . Πέθανε ξαφνικά, άπό καρδιά,
ούτε κάν 55ντάρης, στίς 26 τοi) Μάρτη τοϋ 1 975. Στό θέατρο
" ·

πρωτοπαρουσιάστηκε τό '49 μέ τήν κωμωδία " Ένας άπό μaς . .
(θίασος Λεμοl)) . 'Ακόμα, έγραψε καί παίχτηκαν τά έργα του :
" Εύγενία Γκραντέ ", διασκευή άπό τό μυθιστόρημα το()
Μπαλζάκ (θ. Τ. Καρούσου, 1 954), " Ό Χριστός ξανασταυρώ
·νεται " (μέ τό Νότη Περγιάλη ) , διασκευή άπό Καζαντζάκη
(Ε.Λ.Θ. Μάνου Κατράκη , 1 956), " Καραϊσκάκης " (μέ Δημ .
Φωτιάδη), διασκευή (Ε.Λ.Θ. 1 957), " Καπετάν Μιχάλης · ·
(μέ Κ. Κοτζιά), διασκευή άπό Καζαντζάκη (θ . Χατζίσκου
1 959 καί θ. Κατράκη 1 966), " Ναστρεδiν Χότζας ", διασκευή
(θ. Χατζίσκου 1 960), " Πάπισσα 'Ιωάννα ", διασκευή άπό
Ροίδη (θ. Χατζίσκου, 1 963), " Πέντε στρέμματα παράδεισος · ·
(μέ 'Αντρέα Φραγκιά) στό " Νέο Θέατρο ", 1 962, " Βίλα τ/Ον
όργίων " (θ. Κ. 'Αναλυτή, 1 965) καί " Ζή-tω ή ζωή " (θ. Σμ.
Γιούλη , 1 965). Έγραψε, έπίσης έργα γιά Μαριονέτες : " Τό
χρυσό κλειδί ", " Ταξίδι στό φεγγάρι ", " Ό γύρος τοϋ Κό
σμου ", καί κυκλοφόρησε σέ βιβλίο τό θεατρικό έργο " Ή
tξοδος το() Μεσολογγίου ", 1 956.
Τό " Θ ", άπ' δλο τό έργο τοi) Σταύρου, δίνει άξία στά νεα
νικά του σατιρικά σκέτς καί μονόπραχτα, πού 'γραφε καί
παίζονταν στό Βουνό, άπό θεατρικούς όμίλους τής ΕΠΟΝ,
στή Στερεά καί τή Θεσσαλία, δπου καί ό ίδιος ήταν ένταγμέ
νος στόν άπελευθερωτικό 'Αγώνα.
Στό πνευματικο μνημόσυνο τοi) Γ. Σταύρου μίλησαν, μέ δικαι
ολογημένη ύπερβολή γιά τόν πρόωρα χαμένο συναγωνιστή,
συνεργάτη καί φίλο τους, οί Βασίλης Ρώτας - τήν όμιλία
του δημοσιεύουμε ήδη στό 'Αφιέρωμα γιά τό Θέατρο στήν
'Ελεύθερη 'Ελλάδα - ό 'Αντρέας Φραγκιάς, ό Νότης Περγιά
λης κι ό Δημ. Χατζής . Διαβάστηκε, έπίσης, ενα σημείωμα
άπ' τό Πρόγραμμα τής παράστασης τοϋ Μάριου Πλωρίτη.
Τό " Θ" δημοσιεύει δλα τά κείμενα, έπισημαίνοντας πώς δέν
εΙναι ψυχρά κείμενα ιστορικής άξιολόγησης, άλλά θερμοί
λόγοι φιλίας σέ πρόωρα χαμένο συναγωνιστή καί φίλο.

Μ. ΠΛΩΡΙΤΗΣ : ΕΓ ΡΑ ΦΕ Α Π ' ΤΟ ΥΣΤΕΡΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙ ΑΣ ΤΟΥ
'Ο 1 'εράσιμος L:ταύρου, ϋ , -:-ι έfκανε σάν
'.ίνΘρωπος, ο,τι εγραψε σά δημοσιογρά
φος, κριτικός 'ή Θεατρικός συγγραφέ-χς,
έ:βγαινε οχι άπό τό " περίσσευμ-χ "
άλλ' άπό τό " ύστέρημα " τ'ίjς καρδιάς
του. Βασανισμένος, οπως άμέ-:-ρητο•.
'Έλληνες τ·ϊjς γενιάς μας (καί μόνο
αύτ'ίjς; ), Ι>έ:ν έ:παυε ώσ-:-όσο νά δίνει
άπ:. όχερ � ;ή ν !γάπη -:-ο� στ·ή ζω·r,
και στους ανΘρωπους, σ-:-ον -:-όπο -:-ου
καt στή " δουλειά
70U χ.αί άς μ�ν
-: - οϋ ε!χαν έκείνοι φανεί διόλου σ-:-οr:
γικοί, πολλές φορές . . . Π ληγωμένος
άπό τίς όδυνηρές έμπεφίες -:-οϋ έαυ-:-οϋ
-:-ου καί τ'ίjς έποχ'ίjς του, δ/:ν έ:παυε ώσ-:-όσο ν' άντικρύζει -:-ίς δυσκολίες κ-χί
-:-ίς περιπέτειες μέ: χαμόγελο κ-χί.οκάγαΘης ειρωνείας, πού γρ·ή γορα γινό-:--χν
πλατύ γέλιο έλπίδας χα(, σzεδόν.
αtσιοδοξ!ας.
'•

.\ύτ-ή τήν έλπιδοφόρα άγάπη, αύ-:-·ή -:-·ήν
αισιόδοξη καλοσύνη, ξεzωρίζει κανέ
νας, μέ τ·ήν πρώτη ματιά σ' ο,τι έίzει
γ ράψει δ , " Μεμάς ; '. Κ -χί, . μ� ζί, -:-·1 ν
απέραντη εντιμότητα του και την άκου
pαστη λαχτάρα του γιά τό καλύτερο.
"!Ό καΜ τ;ρο, οr.._ι �όνο γι� -:-011, rδ�?. καί
από τον ιδιο, αι.λα κι άπ τους &ΛΙ.ους
καί γιά το1)ς &λλους . Κ ρ;.τικός Θεά.�
,
, .
,
,
-:-ρου, δεν
πασχιζε
•ια
-:-ρομαζε•
άί.λά νά β ο η Θ ·ή σ ε ι . . . Θεατρικος
ηυγγρα 'f έας, ? έν , πρ ? σ :; αΘο �σε �� έν �
7•1πι.1 η ιασε•. , αλλα να
μιλησει . Να
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μιλήσει μέ τήν ειλικρίνεια καί τήν κα
θαρότητα, πού τον χαρακτήριζαν πάν
-:-α. 1ά lστορ·ήσει - μέσ' άπό πρόσω
πα πού ε!χε έπινοήσει ό ίδιος 'ή &λλοι τούς καημούς καί τούς πόθους αύτοϋ
-:-οϋ Σίσυφου λαοϋ, πού δλοένα σκαρφα
λώνει στο βράzο, φορ-:-ωμένος τήν πέ
-:-ρα τοϋ Μόχθου κι δλοένα γκρεμίζεται

κάτω, κ ι δλοένα άρχίζει ξανά καί ξανά
τον άν-ήφορο -:-'ίjς έπιβίωσης.
Ό Γεράσιμος Σταύρου �φυγε, ξαφνι
κά κ� ί άδόκητα, πρίν προφ-:-άσει νά
,
πει_ τα τοσα
που, �κλεινε μέσα του.
Μά πρόφτασε ν ' άφήσει -:-ό ύπόδειγμα
ένός άνΘρώπου, πού �κανε τήν άγάπη
�μπρακτη Προσφορά καί τήν τέzνη
του μήνυμα Εtρήνης καί Φιλίας.
:V f A PJOΣ Π .ΛΩΡ Τ'JΉ�

Α. ΦΡΑ Γ Κ Ι Α Σ : ΦΥΣΙ ΚΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ

ΚάUε φορά πού σημειώνε-:-αι έ:νας με
γάλος άριΘμός παραστάσεων ένός έ:ργου,
είναι πραγματικός έορ-:-ασμός. Έπιση
μαίνε: -χ ι ενα σημαντι κό γεγονός : το !:ρ
,
'
;
. ανα
γο ζει. . Επιβιωνει
στις καΘημερινες
γεννήσεις του, για-:-ί ξαναγεννιέται κάΘε
μέρα πού ή αύλαία τραβιέται μπροστά
σ' ίtνα &.λλο κοινό. Καί lι ΟΟ παραστά
σεις είναι t, 00 γενέθλια, ενα γεγονός
μακροζ� ίας καt διάρκειας. ·� ',' Μ � p 
,
γαρίτα
ζ ε_ι παντοτε
νέα κ α ι ανεξαν
-:-λητη άκριβώς 20 χρόνια -:-ώρα. Είναι
γέννημα γνήσιο. Καί σάν πεζογράφημα
-:-οϋ Δημή-:-ρη Χατζ'ίj εχει πάρει τή Θέ
ση της στήν έλληνικ·ί) Γραμματεία
καl παράλληλα στήν έλληνική Δραμα
-:-ουργία μέ: -:-ο !:ργο τοϋ Γεράσιμου Στα•)
;:;ου.
Στ·ήν άποψινή γιορτή σημειώνεται ίlμως
μιά άναν-:-r.κα-:-άσ-:-αΤ"η άπ,,•Jσία. 1\ \ άς

Θ ΕΛΗΣΗΣ

λείπει - καί δυσ-:-υχώς γιά πάν-:-α δ Γεράσιμος Σ-:-αύρου. Αύτή -:-·ί)ν άπου
σία, πο•) ή εντασή -:-ης είναι -:- ό σο βα
ρ ιά, γίνε-:-αι μιά άδιάλειπτη παρουσία.
Ε!ναι πολύ εύχάριστο νά μιλάει κανείς
γιά τούς φίλους του, άλλά ιδιαίτερα βα
ρύ καί όδυνηρό δταν δ φίλος δέν ύπάρ
χει πιά. Τ·ή λύπη μας τή μετριάζει τ/,
γεγονός τ'ίjς έπιβίωσης τοϋ !:ργου του,
γιατί αύ-:-ο έκφράζει τον πραγματικό,
τον πιο γνήσιο έαυ-:-ο έκείνου πού -;-/,
�γραφε.

Ό
Γεράσιμος Σταύρου ήταν ίtνας
έξαίρετος συγγραφέας καί έ1νας λαμπρός
&.νΘρωπος πού ή Θερμ·ί) πνο-ή του δια
τηρείται καί ύπάρχει. Ήταν δλόκλη
ρος μιά συνεχής κατάφαση στή ζωή, (,
&.νΘρωπος μέ τήν άδιάπτωτη Θετική
στάση. Ί - l ταν δ (διος μιά θέση /.\χι άπό
· ' τοποθέ-:-·ηση ' ' , ί>στερα άπό περιπλα-

νήσεις καl έπεξεργασ(ες, άλλιΧ &μεσα ώς
άποτέλεσμα πρωτογενοίiς ζωικής λει
τουργίας. 'Ένας &νθρωπος χωρίς r
χνος ύποκρισ!ας καl συμβατικότητας. ΔΙ:
μποροίiσε νιΧ άνεχθεί καθετ( πού ήταν
&ρνηση, έ:λλειψη ζω'ίjς, σκοτεινο και
θολό. ΔΙ:ν τοίi πήγαινε νιΧ ζεί μέσα στην
άντίθεση, εψαχνε νιΧ βρεί τιΧ θετικιΧ
σημεία καl π(στευε οτι ή ζωη είναι ή
μέγιστη άξ(α πού μπροστιΧ και μέσα
σ' αύτην ύπάρχει δ &νθρωπος.
Ήταν σιΧ νιΧ ξυπνοίiσε κάθε πρωί μl:
την αrσθηση οτι ξανάρχιζε μι.Χ μέρα
πού θιΧ παρατείνει τη γιορτη τ'ίjς ζω'ίjς,
μι.Χ εύτυχισμένη μέρα γι.Χ τον tδιο καl
γι.Χ ολους. ΔΙ: μπορεί νιΧ παραμείνει τό
σο σκληρος καl &δικος δ κόσμος. ΔΙ:ν
γ!νεται νιΧ δαπανάται ετσι, νιΧ φθε(ρεται
καl νιΧ προσβάλλεται ή ζωή, νιΧ πληγώ
νεται καl νιΧ έλαχιστοποιείται μέσα σ/:
μι.Χ άπάνθρωπη κοινων(α. Κάτι θιΧ
γίνει, κάτι πρέπει νιΧ γ(νει, θιΧ ερθει
δπωσδήποτε ή άπελευθέρωση καl ή
δικαίωσή της. Είχε τη μεγάλη ικανό
τητα νιΧ άνακαλύπτει και νιΧ χαίρεται
την εύτυχ!α τ'ίjς ζω'ίjς καl στιΧ πιο μι
κριΧ πράματα. Διέθετε την πολύ δύ
σκολη καl άπλησίαστη γι.Χ πολλούς
άγωγη καl άρετη τοίi γέλιου, οταν το
γέλιο άναβλύζει σιΧν κύμα ζω'ίjς. Το
χιοίiμορ του, το άστείρευτο άστείο του
δl:ν ήταν ποτέ δηκτικό. Πάντα χωρίς
αtχμές, ήταν ενα ξέσπασμα χαράς.
" 'Ερχότανε κι &νοιγε το σχολείο " λένε οι συμμαθητές του, " &λλαζε το
κλίμα τ'ίjς παρέας " - προσθέτουν ol
φ(λοι του, " ξαλάφρωνε ή δουλειιΧ στην
έφημερίδα " - ,συμπληρώνουν οι συνά
δελ<fοι του. 'Ο �α � α�τήρας το� , ή κ� 
λοσυνη του, του απεκλειε καθε δξυ
τητα, ήταν το φυσικο χαμόγελο της
καλ'ίjς θέλησης και τ'ίjς ζω'ίjς.
Αύτο τον δδήγησε στην 'Αντ!σταση,
στην παράταξη αύτη πού άγων!ζεται
γι.Χ ενα δικαιότερο καl εύτυχέστερο
κόσμο. Και ή στάση του αύτη δ/:ν ήταν
καρπος άντιΘεσης άλλιΧ θέση. Μι.Χ αύ
θόρμητη και φυσικη στάση ζω'ίjς. Πί
στευε σ' εναν μέλλον, σ' ενα καλύτερο
αϋριο γιατί άγαποίiσε βαθιιΧ τούς άν
θρώπους καί τον 'Άνθρωπο, οχι μl:
σχηματικές γενικεύσεις καί άφαιpέ
σεις, άλλιΧ μ/: θερμη άμεσότητα οπως
τούς συναντοίiσε στην καθημερινη ζωή,
Καί τη γνώρισε σ/: ολες τίς πραγματικές
έναλλαγές τ·ης. 'Ένιωσε, τ·f)ν πείνα και
τίς στερήσεις τ'ίjς Κατοχ'ίjς, την άγωνία
καί τούς άγώνες γι.Χ την έπιβ(ωση. Κά
ποια μέρα τοίi 'l1 2 , βρέθηκε νιΧ περιμέ
νει σ' ενα νοσοκομείο γι.Χ κάποιον δικό
του. Ή ταν δ φοβερος καιpος τ'ίjς πεί
νας. Στις τσέπες του ύπ'ίjρχε μόνο τδ
άντ(τιμο γι.Χ ενα κομμάτι λασπερο
σταφιδόψωμο. Τόσο στοίχιζε και μι.Χ
έφημερ(δα. Δίστασε γι.Χ λίγο άνάμεσα
�τιΧ , δυ� . !:J ροτίμησε ,τ·f)ν , έφ� μερίδ�
Για να δω, εστω και άπ αυτές, τι
γίνεται στον κόσμο. Είναι το tδιο και
rσως πιο χρήσιμ·η ". Είχε την &νεση
τοίi άν θρώπου ;t ού, κι οταν άκόμα δ/:�
,
να συμπεριφέρεται σα, να
είχε τιποτα,
τιΧ είχε ολα, νιΧ προτιμήσει μι.Χ πιο ζω
τικη γι' αύτον άνάγκη. Διαβάζοντας
την έφημερ(δα το μάτι του επεσε τυ
χαία σl: μι.Χ εtδηση στιΧ ψιλά. Είδε πώς
είχε πάρει το πρώτο βραβείο στον Κα-

λοκαιp(νειο διαγωνισμο γι.Χ το εργο
του " 'Ένας άπδ μiΧς ". '!Ό είχε σχε
δον ξεχάσει. Γέλασε μl: το πλατύ έκεί
νο χαμόγελο πού έ:χει με(νει σιΧν ταυ
τότητα τ'ίjς φυσιογνωμ(ας του σ/: οσους
τον γνώρισαν.
" 'Ένας άπο μiΧς " ήταν δ φ!λος ολων
μας, δ φ(λος μου δ ΜεμiΧς. 'Ένας άπο
μας σέ μι.Χ έκλεκτη και ύψηλη άνθρώ
π ιν� ιδιότητα. Ήτα� f!νας άπο μας για
:
τι, η προσωπικότητα του διαμορφωθηκε
στα χρόνια τ'ίjς 'Αντίστασης καί μ'
αύτη σφραγ(στηκε δλόκληρη ή ζωή του .
'Απο το μικρο σπιτάκι τ'ίjς δδοίi Φραν
τζ'ίj, πέρασαν πολλοί καί τδ θεώρησαν
σπίτι τους. Ή θερμή του άτμόσφαιpα
άσφυκτιοίiσε άπο ονειpα, άγώνες και
θυσίες. 'Άλλοι άπ' αύτούς έκτελέστη
καν, Cίλ),οι γνώρισαν τιΧ στρατόπεδα καί
τίς φυλακές. 'Όλοι είχαν την κοινη
μοίρα έκε(νης τ'ίjς σφραγισμένης μ/: το
θρίαμβο και την -ί)ττα γενιάς. Κ' ήταν
ολοι νέοι, σχεδον παιδιά, πού ζοίiσαν
μι.Χ εξαρση πέρα άπ' το ονειρο. Καί δ
Γεράσιμος &λλοτε μ/: τούς πολύγρα
φους, &λλοτε μ/: τη σύνταξη τών έντύ
πων έκε(νης τ'ίjς νεολαίας, πάντα σέ
κίνδυνο και πάντα μl: το χαμόγελο και
το κέφι του. Μποροίiσε νιΧ μοιράζεται
και νιΧ παραμένει δλόκληρος, νιΧ ζεί
άνάμεσα σl: ολους και νιΧ κρατάει άδα
πάνητη τη χαρμόσυνη ζωτικότητά του.
.'Ένα βράδυ, μiΧς είπε άπλά : " Αϋριο
φεύγω " . Καταλάβαμε. ΣΙ: λίγες μέρες
εφτασε το μήνυμα πώς βρισκόταν στο
βουνό.
Ί-Ιταν ενας &νθρωπος πού πάντα κρα
τοίiσε μι.Χ πένα στο χέρι. Πέρασε ολη
του τη ζωη γράφοντας κ' εζησε μόνο
άπ' αύτη τη δουλειά. Είχε τη συνε(
δησ� και τ�ν εύθύνη τοίi έπαγγελματ(α
. καταπιανόταν.
μ/: ο,τι και αν

'Η ζωικη αύτη πλημμύρα, πού συνδυα
ζόταν μ/: την καλοσύνη καί το ονειρο,
δ/:ν τον έμπόδιζε νιΧ έ:χει μι.Χ άκριβέ
στατη αtσθηση τοίi πραγματικοίi, μι.Χ
γνώση καί γεύση τ'ίjς καθημερινότητας.
Αύτο προσπάθησε νιΧ το καταγράψει.
" Είναι πολύ δύσκολο - ελεγε συχνιΧ νιΧ καταγράψεις σωστιΧ την πραγματι
κότητα. Ή ζωη είναι άπίθανα βαθιιΧ
και πολύμορφη, εχει άσύλληπτη έφευ
ρετικότητα καί δραματικότητα. Είναι
μι.Χ άνεξάντλητη πηγή, άρκεί νιΧ μπο
ρ�ίς
;η όεϊς �αt ν� άντλήσ;: ις ά7; '
αυτη, . 1-Ι προσηλωση του στην 'τρε
χουσα πραγματικότητα, ή αtσΘηση τοίi
ούσιώδους καl ή διάκριση τών άλλα
γών, τον εκαμαν ενα σωστο δημοσιο
γράφο. ' Η έφημερίδα ήταν ενα &λλο
πάθος του καί μι.Χ άκέραια πλευριΧ τ'ίjς
ζω'ίjς του. Ή δημοσιογραφία καί το
θέατρο συμβάδιζαν άρμονικά, συμπο
ρευτικιΧ τον βοηθοίiσαν χωρίς το ενα
νιΧ άποβαίνει σl: βάρος τοίi &λλου.
Ζοίiσε και μετείχε στον πυρετο τ'ίjς
έφημερ(δας, έκτιμοίiσε τη σημασία
τ'ίjς ε'ίδησης, της πληροφόρησης καί
πίστευε άκράδαντα στην ύψηλη άπο
στολη τοίi Τύπου και στον κύριο ρόλο
του γι.Χ την προαγωγη τοίi κοινοίi. Κα
μιιΧ ;tαρέκκλισ;η άπ' αύτη την πορεία,
,
καμια παραχωρηση, χωρις
κόπωση.
Σκεφ;όταν πάν;α μl: ένθουσ�ασμ� το
καινουριο κομματι που, είχε να γραψει.
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'Άρχισε άπο " ΤιΧ παρασκήνια ", τη
θεατρικη έβδομαδιαία έφημερ(δα τοίi
Θ . Συναδινοίi και, μετ.Χ την Κατοχή ,
δούλεψε άδιάκοπα σl: άθηναϊκ/:ς έφη
μερlδες και περιοδικά, στην " 'Ελεύ
θερη ' Ελλάδα ", τη " Δημοκρατική " ,
τ ο " Δημοκρατικό " , στον " Προοδευ
τικο Φιλελεύθερο ", στην " Αύγή " .
'Έγραφε χρονογραφήματα, κομμάτια
έπικαιρότητας, καμπάνιες, έ:ρευνες έξε
τέλεσε μ' έπιτυχ(α διάφορες άποdτολ/:ς
στlς έπαρχ(ες και στο έξωτερικό, εστει
λε άνταποκρ(σεις , έντυπώσεις, ρεπορ
τάζ. Γι.Χ πολλιΧ χρόνια, κράτησε τη
στήλη τ'ίjς θεατρικ'ίjς κριτικ'ίjς στην
" Αύγή ". Μι.Χ έπιλογη άπο τιΧ χρονο
γραφήματά του τ'ίjς περιόδου 1 950 51 , άποτέλεσαν ενα τόμο " ΤιΧ δύσκολα
χρόνια ", πού έκδόθηκε το 1 95 3 . Τότε
έ:γραφε τιΧ μεσημέρια στο πατάρι τοίi
Γαμβέτα. " 'Εδώ, σ' αύτη την βουή
την πολυκοσμία, μέσα στίς άναπνο/:�
καί στην δμοιόμορφ η φασαρία, αtσθά
νομαι την μεγαλύτερη &νεση και βρί
σκω την πιο καλη ήσυχ(α " , ελεγε.
Το μεγάλο του ομως πάθος ήταν το
Θέατρο. Το αισθανόταν σιΧ βαθύτατη
αισθητικη καί κοινωνικη λειτουργία.
ΣιΧ μι.Χ ύψηλη μορφη τέχνης καl προ
σωπικ'ίjς Ι:κφρασης. Ήταν γι' αύτον
μι.Χ φυσικη άναπνοή, έ:να κρίσιμο παι
χνίδι, έ:να μεγάλο πρόβλημα άλλιΧ καί
έ:να ζωτικο βίωμα. Δ ιηγόταν οτι άπο
παιδί επαιζε μ/: τ' άδέρφια του, φτιά
χνοντας μl: κουτιιΧ μικρές σκηνές θεά
τρου. Γι.Χ σκηνικο χρησιμοποιοίiσαν φω
τογραφίες και κιΧρτ - ποστάλ, τιΧ φώ
τιζ�ν μ/: κ�θρ�φ;ες και εστηναν παρα
- παι
στασεις. Μ αυτα τα' παιχνίδια της
δικ'ίjς φαντασίας γαλουχήθηκε δ Γερά
σιμος στο γόνιμο περιβάλλον μιας καλ
λιεργημένης, φιλότεχνης καί φιλόμου
σης έπτανησιακ'ίjς οικογένειας πού ζοίi
σε στον Πειραιά. 'Εκεί γεννήθηκε δ
Γεράσιμος. 'Απο παιδl έ:δειξε εμφυτο
ταλέντο στη μουσική. ΔΙ: μπόρεσε νιΧ
σπουδάσει συστηματικά, οπως -ί)θελε,
εκανε μόνο ενα χρόνο πιάνο στο 'Ω
δείο, άλλιΧ ζοίiσε &νετα στδ χώρο τ'ίjς
μουσικ'ίjς μ/: άναπτυγμένο αrσθημα καί
δξύτατο αtσθητήριο. Ή σκηνη ήταν
γι' αύτον έ:νας χώρος άπέραντος , βαθύ
τατα σεβαστος πού επρεπε νιΧ πληρω
θεί μ/: ζωικη ίiνταση, πότε μ/: δραμα
τικη σύγκρουση και &λλοτε μl: κωμικη
κατάσταση. 'Η παράσταση ήταν ή εμ
πρακτη πραγμάτωση καl ή ένσάρκωση
τ'ίjς δραματικ'ίjς ούσ(ας.
Σημαντικη και ούσιαστικη ήταν ή
προσφορά του στο παιδικο θέατρο.
Άπο το 1 939, μαζί μl: το Ν ίκο Άκι
λογλου καί το Διατσίντο, πού είχαν
ειδικευθεί νιΧ φτιάχνουν κοίiκλες καί
είχαν μελετήσει την τεχνικη τ'ίjς μα
ριονέτας, δ Γεράσιμος εγραφε τιΧ ίiργα
γι.Χ το κουκλοθέατρό τους. 'Έκαμαν
την πρώτη έμφάνισή τους στην Κηφι
σι� καί ή Μαρ(κ� Κο;οπούλη ένθου
,
σιαστηκε τόσο που τους παραχωρησε
το " ΡΙ:ξ " δωρειΧν γι.Χ τίς παραστά
σεις τους. Στ·f)ν άρχη τοίi πολέμου, εγρα
ψ� �� ιΧ τίς μα � ιονέτες μι έπιθε�ρηση
,
1 και εδιναν
τα
Πολεμικα ζιζανια
παραστάσεις σέ νοσοκομεία. οι πα
ραστάσεις συνεχίστηκαν και στην άρχη
τ'ίjς Κατοχ'ίjς σl: τραυματίες. ΣΙ: λίγο
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δμως κάποιο κακο σφύριγμα στις άρ
χl:ς Κατοχ'ίjς κατάστρεψε τήν προσπά
θειά τους. Μιά μέρα, δταν π'ίjγαν στ1Jν
άποθήκη πού φύλαγαν τις κοϋκλες καί
τ' &λλα σύνεργα τά βρ'ίjκαν δλα καμέ
να. Ί-Ι προσπάθεια μέ το κουκλοθέα
τρο συνεχίστηκε το 1 951 άπο τά ά/)έρ
φια του το Μίμη και το Μάριο Σταυρο
λέμη. Ό Γεράσιμος ι:γραψε τότε γιά
τις μαριονέτες το " Χρυσο κλειΙJί , το
" ΤαξίΙJι στο φεγγάρι " , τον " Καπε
τάν Φασαρ(α " κ.&. 'ΈΙJωσαν πάνω άπο
2 . 000 παραστάσεις σέ σχολεία, σl:
πλατείες , στήν έπαρχία. Το τελευταίο
θεατρικο Ι:ργο γιά παι/)ιά πού Ι:γραψε
ηταν " δ Τηλέμαχος , δ γιος τοϋ Ό
/)υσσέα " το 1 962. Το " Χρυσο κλει
/)ί " το Ι:γραψε και παιlJικο παραμύθι,
πού κυκλοφόρησε σl: βιβλίο μl: σχέ/)ια
τοϋ ΜLνου 'Αργυράκη. ' Η παιlJική ψυ
χολογία τοϋ ηταν πολύ προσιτή, μπο
ροϋσε νά τήν πλησιάζει μl: αύθόρμητη
ειλικρ(νεια και καθαρότητα άλλά καί
μl: εύθύνη γιά τήν προσφορά προς τά
παιlJιά. Στίς παραστάσεις ή αrθουσα
τρανταζόταν άπο χαρμόσυνα παιlJικά
γέλια. 'Η εύθύνη προς το κοινο παρέ
μεινε άμε(ωτη καί σ' δλη τή θεατρική
του /)ημιουργία.
" Παραμένω έ:νας άθεράπευτος ρεα
λιστής ", !:λεγε θέλοντας νά τον(σει δτι
δλα τά πράματα ηταν γι' αύτον βιώμα
τα πού !:πρεπε νά περάσουν άπο μιά
βαθύτερη ζωική αίσθηση. 'Ό,τι !:λεγε,
δ,τι Ι:γραφε, σκεπτόταν η Ι:πραττε,το εΙχε
νιώσει πιο πρίν σά ζωή. 'Ήθελε νά τονί
σει δτι οι IJραματικές 'ή κωμικές κατα
στάσεις προκύπτουν μόνο άπο πραγμα
τικές μορφές ζω'ίjς καί δτι τά προβλή
ματα τών άνθρωπ(νων σχέσεων είναι
ή παντοτινή ούσ(α τ'ίjς /)ραματικ'ίjς σύν
θεσης. " Γιά νά γράψεις έ:να σωστο
ι:ργο, πρέπει ν' άγαπάς δλους τούς
ηρωές του ", τόνιζε συχνά καί ή σχέ
ση του αύτή μl: τά θεατρικά πρόσωπα
άν;αν�κλο�σε τή στάση του και μl:
,
τους ανθρωπους. Γι , αυτο
και, οι κω
μικές του καταστάσεις /)/:ν !:χουν ποτ/:
πικρή ειρωνε(α, αιχμηρή όξύτητα άλλά
καλόχαρ/)η σάτιρα. Ί-Ιταν πάντοτε ένη
μερωμένος στίς τάσεις τοϋ σύγχρονου
θεάτρου χαί στήν προβληματική τών
IJιαφόρων ρευμάτων. Ό πρώτος Τεν
νεσ'ίj Ούίλλιαμς πού παίχτηκε στήν
ΈλλάΙJα, " το Λεωφορείο δ πόθος "
πού άνέβασε δ Κούν μέ τή ΜελLνα το
"

1948, ηταν /)ιχή του μετάφραση σέ
συνεργασLα μέ το Μίμη Μπεράχα. Τήν
ξαναΙJούλεψε έξ ύπαρχ'ίjς δταν το ξανά
παιξε ή Λαμπέτη το 1 966. Μετέφρα
σε άκόμα, πάλι μl: το ΜLμη Μπεράχα,
το " Θάνατο το έμποράκου " τοϋ 'Άρ
θουρ Μ(λλερ.
Γιά το θεατρικό του Ι:ργο θά μιλήσει
&λλος άρμο/)ιότερος άπο μένα. 'Εγώ
εΙχα τήν εύτυχ(α νά συνεργαστώ μαζ(
του στά " Πέντε στρέμματα παρά/)ει
σος ", πού ηταν μιά θεατρική /)οχιμή
νά στηθεί ενα !:ργο άπο μιά μικρή εί
/)ηση σέ έφημερ(δα πού Ι:τυχε νά IJια
βάσουμε κάποια μέρα. 'Ηταν κάτι σά
μιά έπιβεβα(ωση δτι τά μικρά περιστα
τικά τ'ίjς χαθημεριν'ίjς ζω'ίjς μποροϋν νά
άποτελέσουν πηγή γιά πολλά !!ργα.
'Η " Μαργαρ ίτα " ηταν μιά εύτυχισμέ
νη στιγμή, καρπος τ'ίjς βαθιάς έχτ(μησής
του γιά το πεζογραφικο Ι:ργο τοϋ Δη
μήτρη Χατζ'ίj. Το άπότομο κατέβασμά
της άπο τή διχτατορ(α σημειώνει καί
το νέο στά/)ιο στή ζωή τοϋ τόπου καί
τοϋ ί/)ιου τοϋ Γεράσιμου Σταύρου. Π'ίjρε
το δρόμο τ'ίjς αύτοεξορ(ας άλλά καί
πάλι ή ζωή του γέμισε στήν ξενητιά μέ
θέατρο. 'Οργάνωσε περιο/)είες μουσι
χοϋ συγκροτήματος μ' έλληνικά τρα
γούδια σέ πολλl:ς χώρες τ'ίjς Εύρώπης
χαί τ'ίjς Άμεριχ'ίjς καί ι:χαμε αισθητο
το έλληνιχδ πρόβλημα στο παγκόσμιο
κοινό. Στήν προσφυγιά, l:γραψε /)υο
θεατρικά l:ργα, τήν " Καταστολή "
καί τή " Χιλιετηρ(/)α μιάς φυλακ'ίjς " ,
πού παραμένουν &παιχτα, δπως καί
το " Μεσολόγγι " πού κυκλοφόρησε
σέ βιβλ(ο το 1 956.
Τώρα θυμάμαι κάποιο μεσημέρι τοϋ
1 94 9 πού περιμέναμε το Γεράσιμο
στο Μοναστηράκι. 'Έφτασε ή δρισμένη
ώρα άλλά /)έ φαινόταν. Περιμέναμε
χι &λλο. " Κάτι σοβαρο θά τοϋ Ι:τυχε " ,
ε'ίπαμε. 'Όσο περνοϋσε ή ώρα άρχίσα
με νά άνησυχοϋμε πώς κάτι καχο τον
βρ'ίjχε. 'Τστερα μάθαμε δτι εΙχε συλ
ληφθεί γιά νά πάρει το δρόμο τ'ίjς
έξορ(ας. Φύγαμε μέ τήν πικρή γεύση
τ'ίjς άπώλειας. Κάπως Ι:τσι αισθάνομαι
καί τώρα.
Μαζί μέ τήν καληνύχτα στήν ιδανική
Μαργαρ!τα, aς ποϋμε και μιά καληνύ
χτα στο Γεράσιμο Σταύρου.
ΑΝΤΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΙΑΣ

Ν . ΠΕΡΓΙΑΛΗΣ : ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΉ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Ό Γεράσιμ�ς Σταύρου, δ Μεμάς, δπως

τον λέγαμε οι φίλοι του, άνέβηχε άρ
γά, σ(γουρα και σεμνά το /)ύσκολο /)ρό
μο τοϋ Θεάτρου. ΣΙ: μιά έποχή πού κυ
ριαρχοϋσε το μπουλβάρ χαί ή έπιθεώ
ρηση μέ το έξυπνάχιχο άστείο, πού
βασ(λευε ή χαχυποψια, το μ(σος, ή
άπειλή καί πού άχόμα μιά άπλή άλή
θεια στο θέατρο μποροϋσε νά δημιουρ
γήσει παρεξηγήσεις και χιν/)ύνους, δ
Μεμάς δ Σταύρου, τήν ταραγμένη έκεί
νη έποχή l:μπαινε στο θέατρο μ' δλο
του τον έξοπλισμό. 'Αργά, έπ(μονα,
χωρίς παραχωρήσεις, ί:/)ινε το παρόν
του στις μάχες πού '/)ινε τότε κι δ λαός,
γιά έπιβ(ωση, έλευθερ(α και /)ημοχρα
τ(α. Π ίστευε βαθιά δτι το Θέατρο εΙναι

ή πιο κατάλληλη, ή πιο ζωντανή τέχνη,
ή πιο &μεση και ή πιο μαχητική γιά

νά ύπερασπίσει ενας συγγραφέας τήν
παι/)ική ψυχή τοϋ λαοϋ. Μ' &λλα λόγια,
δ Γεράσιμος Σταύρου 1\τανε στρατευ
μένος συγγραφέας, άλλά στρατευμένος
μέ τήν εύρύτερη Ι:ννοια κι οχι μέ τή
στενή, συνθηματολογική , πρόσκαιρη πο
λιτική γραμμή. Π !στευε οτι το Θέατρο
μποροϋσε νά μορφώσει καί νά διαφο
ροποιήσει πολύ γρήγορα, μεγάλες μά
ζες λαοϋ και νά τις μεταμορφώσει σέ
συνει/)ητές λαϊκές /)υνάμε;ις.
ΠαιΙJι τ'ίjς κατοχ'ίjς και τ'ίjς άντίστασης,
δ Μεμάς δ Σταύρου IJέν εΙΙJε το θέα
τρο σά /)ιασχέ/)αση (έκεί /)ηλα/)ή πού το
δ/)ηγοϋσε ή τότε έποχή . . . ) άλλά σάν ·

π� /)ίο μάχης α�αμε�α στίς προοlJευτι
,
χες IJυναμεις και τους λίγους προσχυνη
μένους τ'ίjς χατοχ'ίjς, τούς βολεμένους
άργότερα και τούς εύνομουμένους άχό
μα πιο ύστερα.
ΕΙχε τήν καλή τύχη νά εΙναι μαθητής
τοϋ Βασίλη τοϋ Ρώτα πάνω στά βου
νά, τοϋ μοναlJιχοϋ μας λαϊχοϋ θεατρι
κοί) συγγραφέα, ποιητ'ίj και /)άσχαλου.
ΕΙχε άχόμα τήν τύχη νά γενννηθεί άνά
μεσα στούς πολλούς, τούς φτωχούς
τούς άΙJιχημένους, τούς άπλούς πού ό�
νειρευόντουσαν ενα πιο /)ίκαιο κόσμο.
Γιομάτος άπο πιχρ/:ς έμπειρίες, κατα
πιεσμένες έπιθυμίες, δράματα και μι
κροχαρές, γιομάτος βιώματα άπο τήν
καθημερινή ζωή τών άνθρώπων τοϋ
λαοϋ, πατώντας γερά σέ μιά σίγουρη
κοσμοθεωρία ηρθε στο θέατρο πάνο
πλος !
Το γράψιμό του εΙναι άπλό, άπέριττο
κατανοητό, χωρίς μπιχλιμπί/)ια, πο�
μιλάει ίσια στή νόηση καί τήν καρ/)ιά
τοϋ θεατ'ίj. 'Έχει τήν ικανότητα νά
πλάθει χαραχτ'ίjρες καί τύπους δλοζών
τανους, μέ αΙμα, σάρκα χαί κόκαλα
πού στέκονται &νετα πάνω στή σκηνή
χωρίς 'ίχνος ψευτιάς. ΕΙχε πλούσιες
συνθετικές ικανότητες καί μιά έκφρα
στιχή κλίμακα πολύ μεγάλη . Μποροϋ
σε μl: τήν ί/)ια εύκολ(α νά γράψει σκη
νές τρυφεράδας, σκηνές άγάπης, /)ρα
ματιχές, κωμικές, σατιρικές ένώ ή /)ομή
του εΙχε γερά θεμέλια καί δ μύθος
του μαστορικά φτιαγμένος, ποτ/: δ/:ν
ξεπερνοϋσε τά δρια τοϋ πιθανοϋ.

:

Ό Σταύρου IJέν ξεχώριζε τούς θεατές
του σέ κουτούς καί Ι:ξυπνους. Τούς έ:πια
νε ολους τρυφερά άπ' το χέρι καί τούς
άνέβαζε έχεί πού πίστευε δτι πρέπει
νά στέκεται δ πραγματικος &νθρωπος.
'Όλο του το ι:ργο ΙJιαπνέεται άπο άν
θρωπιά, καθημερινή ποίηση, άπο μιά
πνευματιχ1J έντιμότητα καί μιά καθα- ·
ρότητα πού σπάνια συναντάς στήν έπο
χή μας.
Ό Μεμάς δ Σταύρου, στον πνευματικό
μας χώρο, εΙναι μαχητής πού μάχεται
στήν πρώτη γραμμή. Πατάει γερά στή
γ'ίj. ΕΙναι ρεαλιστής. Ί-Ι πένα του /)έν
άστειεύεται. 'Ίσιος, γρήγορος, εύστρο
φος, πάει κατευθείαν στο στόχο καί
ξέρει καλά ποϋ κρύβεται δ έχθρός 1 Ή
γλώσσα του εΙναι ζουμερή, άχριβόλογη,
μ/: φράσεις γεμάτες, πού κυλάνε ά/)ερ
φωμένες σά /)ροσερο ποτάμι.
'Έτσι δπως l:γραφε 1\τανε κι δ ί/)ιος
Τά γραφτά του, έ:να άντίγραφο τοϋ
έαυτοϋ του. Π ολλές φορ/:ς άλλιώς βλέ
πουμε τον &νθρωπο συγγραφέα κι άλ
λιώς το l:ργο του. Στο Μεμα καί τά
δυο ταυτ!ζονταν. Το έ:να έφάρμοζε άκρι
βώς πάνω στο &λλο .
'Όταν τον πρωτογνώρισα, θυμαμαι,
μοϋ 'κανε έντύπωση ή άπλότη.,ά του,
ή καθαρότητα τ'ίjς σκέψης του καί ή
άτράνταχτη λογική του. 'Ένας πράος,
'i\συχος &νθρωπος, θαρείς έργάτης,
ξωμάχος, ψαράς. Αύτά πού !:λεγε εί
χανε περάσει μέσ' άπο φωτιά, άπο σκέ
ψη, άπο' παιlJεμό. ΔΙ:ν !:ψαχνε οϋτε μιά
στιγμή νά βρεί μιά φράση, μιά λέξη.
'Όλα 1)τανε ταχτοποιημένα άπο πρίν
Θαρείς, καθώς βγαίνανε άργά, γελαστά

άπό μέσα του, μ/: κείνη τή χαραχτηρι
στική, λίγο βραχνή , φωνή του. 'Ένιω
θες τον όίνθρωπο πού σοϋ άνοίγεται άμέ
σως , πού δ/:ν κρατάει τίποτα για τον
έαυτό του, πού δ,τι σκέφτηκε Θά 'Θελε
να στο προσφέρει σαν έμπειρία, σα
βοήθημα, κι αύτό μ' ίtνα τρόπο σεμνό,
φιλικό κι άδερφικό. Δέ σοϋ 'κανε ποτέ
τον ίtξυπνο οί5τε τό δάσκαλο. 'Απλώς
τό συνεργάτη, τό συναγωνιστή, τό φί
λο πού περπατάει μαζί σου στο tδιο
μονοπάτι, στον tδιο βροχερό, λασπωμέ
νο δρόμο. 'Όπως ίtδινε, ίtτσι καl δεχό
τανε. Μέ τήν tδια άπλότητα. Για τό
Μεμii οι άνθρώπινες σχέσεις, ή συνομι
λία, 'ijτανε 'ί σες καl προς τα πάνω καl
προς τα κάτω. Γνήσιος δημοκράτης, δέν
ίtσκυψε ποτέ τό κεφάλι του στ' άφεντι
κά, οί5τε ύμνολόγησε ποτ/: κανένανε.
''Ισιος, ντόμπρος, άκέραιος. Ό χαρα
χτήρας του φαίνεται πιο πολύ στlς κρι
τικές πού ίtγραφε για ενα μεγάλο χρο
νικό διάστημα, σέ πρωινή έφημερίδα.
Μικρές μελέτες οι κριτικές του, χωρlς
πάθος, χωρlς συμφέρον, μ/: καλοσύνη,
μέ άγάπη, μl: τα ύπέρ, μέ τα κατά, δλα
τεκμηριωμένα, φωτισμένα, όίδολα, ίtξω
άπό τό πνεϋμα της έποχης δπου, δυστυ
χώς, ή κριτική λοξοδρόμησε, ταυτίστη
κε μl: στενα συμφέροντα μιiiς κάποιας
κάστας, μιiiς κλίκας, μιiiς παρέας. ΕΙναι
γνωστό πώς δ κάθε κριτικός άκολου
Θάει - πιέζεται ν' άκολουθήσει - τήν
πολιτική Θέση της έφημερίδας,δπότε πάει
περίπατο, χάνεται τό άνεπηρέαστο καl
άντικειμενικό της κριτικης. Τό tδιο γί
νεται καl στήν ειδησεογραφία γύρω άπό
-:ό Θέατρο. 'Άξιοι καl άνάξιοι συγγρα
φείς, ήθοποιοί, καλλιτέχνες άνεβοκατε
βαίνουνε στή δεύτερη σελίδα τών έφη
μερίδων σαν καρυδότσουφλα, όίλλοι άπο
κεφαλίζονται, όίλλους τούς σκεπάζει
μαύρη καταχνια καl όίλλοι σκαρφα
λώνουνε στήν πρώτη Θέση μέ μισό ίtρ
γο καl κείνο κουτσό ! Συναλλαγή, συμ
φέροντα καl βαΘια βαΘια προσπάθεια
άποπροσανατολισμοϋ τοϋ λαοϋ, μέ τα
λογης λογης διαφημιζόμενα κατασκευά
σματα, καl άποκοπης το� άπό τούς
,
φυσικούς του πνευματικους δδ·ηγους.
'Ο Σταύρου δέν πίστεψε ποτέ σ' αύτή
-:ή γραμμή της κατευθυνόμενης κριτι
κης . Πολλές φορές 'ijτανε έντελώς ίtξω .
ΕΙχε δικές του όπτικές γωνίες κ' ίtβλε
πε πιο πλατια άπό τήν πρόσκαιρη πο
λιτική γραμμή . 'Έβλεπε πιο βαθιά, πιό
ούσ•.αστικα τον όίνθρωπο.

Ό Σταύρου χάθηκε τήν πιο καλή του
ώρα. Τήν ώρα πού 'χε ώριμάσει πολύ
πλευρα καl περίμενε κανεlς να δώσει
σημαντικα ίtργα στο έλληνικό δραμα
τολόγιο. Ξέρω άπό κοντα τl μεγάλες
δυνατότητες εΙχε. Συνεργαστήκαμε στο
" Χριστός ξανασταυρώνεται " πού άνέ
βασε στο Λαϊκό του Θέατρο δ Μάνος
Κατράκης. Θεωρώ σαν τlς πιο εύτυ
χισμένες μέρες, στή δική μου Θεατρική
πορεία, έκείνη τή συνεργασία μ/: τό
Μεμii. Ή συνεργασία μας στάθηκε
ιδανική, τέλεια. Οί5τε μια διαφωνία !
Μοιάζαμε σέ πάρα πολλά, καl σέ όίλλα
συμπλήρωνε δ ίtνας τον όίλλο. Αύτό τό
Θεωρώ φυσικό γιατl εtχαμε τούς 'ίδιους
δασκάλους : τήν Κατοχή, τήν 'Αντί
σταση , τή φτώχεια, τό Βασίλη Ρώτα
κοινό μας δάσκαλο, τό δημοτικό τρα
γούδι κ' εlμαστε κ' οι δυό μας ταγμέ
νοι μέ πάθος καl άγάπη στήν προκοπή
αύτοϋ τοϋ λαοϋ. ΕΙχα τήν πικρή τύχη
να τον άποχαιρετήσω τελευταίος σ/: μια
συνεργασία μας για τή μεταφορα τοϋ
" Χριστοϋ " στήν Τηλεόραση. ΔΙ:ν πρό
λαβε να δεί οί5τε τό πρώτο έπεισόδιο
πού ίtyρ � ψε. "�φυγε ίtτσι ά �;rλά, >;αθη
,
.
μερινα, οπως
έζησε . . . σα να λεγε
ΔΗΜ.

ΧΑΤΖΗΣ :

ΚΑΙΡΟΣ

" καληνύχτα " ! Στα ύπόλοιπα 4.8 έπει
σόδια, μέσα στlς δύσκολες συνΘηκες
της τηλεόρασης, δούλεψα σα νά μοϋ
'λειπε τό ίtνα μου χέρι. Ή σιγουριά του,
ή μαστοριά του, ΤΟ ταλέντο του, δ καλός
του rσκιος ι; ίγουρα
μ;τορ �ϋσε ν'
,
άνεβασει
τό , Χριστό
πιο πανω.
'Ο Γεράσιμος Σταύρου ίtγραψε κάμποσα
ίtργα. Παρουσίασε πάνω άπό δέκα στή
σκηνή . Τό " Καληνύχτα Μαργαρίτα "
εΙναι ίtνα άπό τα καλύτερά του κ' ίtνα
άπ' τα πιο καλα τοϋ Νεοελληνικοϋ
Θεάτρου. Βασισμένο σ' ίtνα Θαυμάσιο
διήγημα τοϋ Χατζη, ίtχει δλη τήν πλα
στικότητα, τή γερή δομή, τήν άπλό
τητα, τήν ποίηση, τή λαϊκότητα καl
τον προβληματισμό τοϋ Γεράσιμου Στα1)
ρου.
Βλέποντας αύτό τό ίtργο άπόψε, Θα
νιώσετε τον καλό του rσκιο, καθώς
Θα προβάλει τό πνεϋμα του μέσ' άπό
τlς λέξεις καl τlς φράσεις του καl Θά
στήνει τό ίtργο του άργά, μεθοδικα σαν
τούς παλιούς μαστόρους, πού στήσανε
γερα τα γιοφύρια τους για να περάσει
δ λαός άντίπερα, στήν όίλλη δχθη .

��

ΝΟΤΗΣ ΠΕΡΓΙΑΛΗΣ

ΝΑ

ΠΟΥΜΕ :

Τό ίtργο αύτό, πού τιμοϋμε άπόψε τlς
4.00 παραστάσεις του, ίtχει μια ιστορ ία
πού συνδέεται τόσο στενα μέ τlς τρα
γικές τύχες της πατρίδας μας τα τε
λευταία 25 χρόνια, ώστε να γίνεται στο
τέλος πραγματικα συμβολικό. ΔΙ:ν έν
νοώ τό περιεχόμενο.
'Αναφέρομαι στήν ιστορία τοϋ tδιου
τοϋ ίtργου : τό διήγημα " Μαργαρίτα
Περδικάρη ", τό 'γραψα στα 52, έξόρι
στος πια χωρlς καl τήν έλπίδα γυρι
σμοϋ στήν 'Ελλάδα. Δέκα χρόνια άρ
γότερα, δ φίλος μου δ Γεράσιμος Σταύ
ρου εΙχε τήν ιδέα να κάνει, μ/: βάση αύτό
τό διήγημα, ίtνα Θεατρικό ίtργο. οι συν
Θηκες ώστόσο στήν 'Ελλάδα δ/:ν εΙχαν
άλλάξει μέσα στή 1 Οετία πού πέρασε
καl ή έπικοινωνία μας ήταν δυσκολεμέ
νη. 'Έτσι, έγώ δ/:ν πηρα μέρος καθόλου
στή συγγραφή αύτΊjς της διασκευης.
Τό ίtργο τοϋ Γεράσιμου Σταύρου ση
μειώνει μεγάλη έπιτυχία καl δ μόνος
πού δ/: μπορεί να τό δεί εΙμαι έγώ . . .
Γίνεται στή συνέχεια ή δικτατορία, τό

ΚΑΛΉΜΕΡΑ

ΠΙΑ

!

ί:ργο άπαγορεύεται, δ Σταύρου περνii
κάμποσα χρόνια στήν ξενιτια καl κά
ποτε ή δικτατορία πέφτει, τό ίtργο ξα
νανεβαίνει, έγώ γυρίζω έπιτέλους στήν
πατρίδα, μα δ Σταύρου δ/:ν ύπάρχει
πιά . . . Να μια συμβολική, σημαδιακή
εtκόνα δλόκληρης της έθνικης μας πε
ριπέτειας, μέσα στlς τόσες περιπέτειες
τοϋ ίtργου αύτοϋ.
Καl λέω, μια καl βρίσκομαι έδώ μπρο
στά σας : μέσα σ' αύτα τα χρόνια, μά
κι άπό πολύ παλιότερα, άπ' τόν καιρό
τοϋ Σολωμοϋ ώς σήμερα, πολλές,
πολλές Μαργαρίτες γράψαμε καl Θρη
νήσαμε, πολλα καl πολλα " Καληνύχτα
ντέ ! " εtπαμε καl γράψαμε . . . Καl
λέω λοιπόν νά ' ρθει καl σ' αύτό τόν τό
πο δ καιρός πού δλοι οι 'Έλληνες Θ '
άξιωθοϋμε ν α ποϋμε δ ενας στον όίλλο,
ενα ζεστό, έγκάρδιο καl αισιόδοξο:
" Καλημέρα· πιά ! " .
Πότε ;
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑ Τ ΖΗΣ
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ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ Μ ΙΑΣ ΕΝΤΕΧΝΗΣ ΠΑΡ ΑΠΛΑΝΗΣΗΣ
Το ϋ ΓΙΩΡΓΟ Υ ΛΕΩ ΤΣΑΚΟ Υ
Τ δ κείμενο τοϋτο άνασκευάζει δημο
σίευμα τοϋ νέου μουσικοϋ Χάρη Ξαν
θου�άκη μέ ; tτλ� " Ή υμφωνική Μου
,
Αντισταση , , στδ περιοδι
σικη στην
κδ " Άντι " {Περίοδος Β' , τεϋχος άρ.
60, 11 Δεκεμβρίου 1 976, σελ. 36 - 3 8 )
δπου συνεργαζόμαστε κ ' έκείνος κ' έγώ.
'Αντίθετα μέ τά καθιερωμένα, άποφεύ
γω νά τδ δημοσιέψω έκεί άπδ λεπτότη
τα στδν έκδότη , φίλο Χρ'ίjστο Πα
πουτσάκη. 'Όμως τδ δημοσίευμα τοϋ
Ξ. δέν ε!ναι δυνατδ ν' άγνοηθεϊ : πέρα
άπδ τά λάθη και τις άνακρίβειές του,
δημιουργεϊ προβλήματα γενικότερης ή
θικ'ίjς τάξης. Π ίσω άπδ τή " λόγια " ,
σοβαροφαν'ίj του διατύπωση , δ άναγνώ
στης δέν ύποψιάζεται δτι !:χει κι &λ
λους στόχους.
Παρά τδν τίτλο, τδ μεγαλύτερο μέρος
άναφέρεται στδ συνθέτη 'Αλέκο Ξένο.
οι παροικοϋντες δμως τήν 'Ιερουσαλήμ
άντιλαμβάνονται Cίκοπα δτι δ άγαπητδς
Ξένος (σίγουρα έν άγνοία του ) χρησι
μεύει ούσιαστικά σάν πρόσχημα, γιά
νά ύπαινιχθεί δ συντάκτης &λλα πρά
ματα , πού δέν εχει τδ θάρρος νά πεί
" !:ξω άπδ τά δόντια ", δημιουργώντας
σέ προοδευτικούς, κυρίως, κύκλους έν
τυπώσεις σφαλερές και άρνητικές 5χι
μόνο γιά τδν ύποφαινόμενο άλλά και γιά
5λους τούς &λλους πού μόχθησαν γιά
τήν 'Έντεχνη ΈλληνικΊJ Μουσική πολύ
πριν δ Ξ. γεννηθεί. Ή μεθοδολογία
τοϋ Ξ. άναπέμπει και σ' έκείνη των άτά
λαντων και των Ζντάνωφ πού, μέσω
πολιτικόμορφων άναφορων, έπιχειροϋν
νά προωθήσουν ι!μμεσα (έπειδη δέ μπο
ροϋν νά τδ κάμουν rσια και παληκα
ρ ίσια ) συμφέροντα προσωπικά η " πα
ρέας " - θά δοϋμε ποιiiς.

�

Παραθέτω τις τρείς παραγράφους, σκόρ
πιες στδ κείμενο τοϋ Ξ . , πού αύτές κυ
ρίως πρέπει νά σχολιαστοϋν :
((Κι ι'lν ή ίστορlα καί ή κοινωνιολογlα
τής 'Εθνικής Μουσικής Σχολής δέν
έχουν έρευνηθεί παρά έλάχιστα (ή δεύ
τερη καθόλου) ούτε μιά νύξη δέν έχει
γlνει, άπ' δσο ξέρομε, γιά τήν ίστορική
σημασlα τών έπιγόνων { ένν. τοϋ Καλο
μοίρη ) συμφωνιστών καί τοv έργου
τους)).
((Πόσο άραγε ποσοστό αύτής τής συζήτη
σης δέ θά 'πρεπε ν' άναφέρεται στά συμ
φωνικά έργα πού γράφτηκαν έμπνεό
μενα άπό τήν άντlσταση καί πού σήμερα
εlναι έντελώς άγνωστα έπειδή δέν έχουν
παιχτεί ποτέ;))
Τέλος, μιλώντας γιά τή " στρατευμένη
καί μαχόμενη έλληνική συμφωνική π α
ρ ά δ ο σ η " (sic, ύπογράμμιση δική
μας : άποτελοϋν Cίραγε τέτοια παράδο
σ·η - ή λέξη !:χει τεράστιο βάρος ! 1 00

δυδ τρείς, εστω, συνθέτες και οι άνα
πόφευκτα έμπνευσμένες άπδ τδ 'Αλβα
νικδ και, γενικά, τή δεκαετία 1 940-50,
καμιά δεκαπενταριά, 5πως θά δοϋμε,
συνθέσεις &λλων ; ) άποφαίνεται σέ κατα
κλείδα : ((Καί ή πλευρά αύτή τής μου
σικής ίστορlας τοv τόπου μας θά μπο
ροvσε νά εlναι μιά άφετηρlα γιά μιά
έρευνα πού δέν έχει άκόμη άρχlσει
πραγματικά ( !), τήν έρευνα γιά τήν έν
τεχνη μουσική στήν 'Ελλάδα καί τήν
ίστορlα τηςι).
Τέτοιοι tσχυρισμοι διαγράφουν άηθέστα
τα μέ μιά μονοκοντυλιά, πλ'ίjθος άνθρώ
πωv, νεκρων τε και ζώντων, πού συγκέν
τρωσαν στοιχεϊα και ύλικδ και συνέβα
λαν, άvάλογα μέ τις δυνάμεις τους,
στήν ιστοριογραφία της 'Έντεχνης Έλ
ληvικ'ίjς Μουσικ'ίjς. 'Αναφέρω τούς κυ
ριότερους : Τδν πατέρα της 'Ιστορίας
της Θ. Ν. Συναδινό, τδ Σπύρο Μοτσε
νίγο, τδν 'Ιωσηφ Γκρέκα, τδ Γεώργιο
Σκλάβο, σέ κάπως μικρότερη !:κταση
rσως τή Σοφία Σπανούδη και τήν Αί)ρα
Θεοδωροπούλου και, πιδ πρόσφατα,
τούς Μίνω · Δούνια, Σόλωνα Μιχαηλίδη,
Γιάννη Γ. Παπαϊωάννου και, κυρίως,
Φοίβο Άνωγειανάκη (των τεσσάρων
τελευταίων δέχεται πολύ !:μμεσα και . .
μετά βίας, σέ μιά του ύποσημείωση, τήν
παρουσία τους, άναφέροντας δημοσιεύ
ματα η λεξικά δπου !:χουν συνεργαστεί ) .
Πιδ πρόσφατα άκόμα, άγνοεί τ δ λαμπρδ
'Άγγλο μελετητή John Tl1ornley, πού
έπι μιά τριετία περίπου έρεύνησε έξο
νυχιστικά τδ Σκαλκώτα, και τδν ύπο
φαινόμενο - Cίσχετο &ν οι έργασίες μας
(αύτό, γιά μένα, θά γίνει έντδς τοϋ
1 977 ) δέν εχουν δεϊ άκόμα τή δημο
σιότητα.
"Ολ' αύτά δέ μπορεϊ παρά νά έξυπηρε
τοϋν έ:να πράμα : Ρίχνοντας σκοτάδι
σ' δ,τιδήποτε &λλο προϋπ'ίjρξε σ' αύτδ
τδν τομέα, πέρα άπδ τδ 5ψιμο ένδιαφέ
ρον γιά τήν 'Έντεχνη Έλληνικη Μου
σική έκείνου πού δ Ξ. άποκαλοϋσε στήν
Ε.Ρ.Τ. " άφεντικδ " - δηλαδή τοϋ Μά
νου Χατζιδάκι - νά φωτίσουν άποκλει
στικά και μόνο έκείνου τή συμβολή.
Καί, φυσικά, κυρίως ν' άμαυρώσουν
τή δική μου δουλειά γιά τήν ΈλληνικΊJ
ΜουσικΊ) στήν Ε .Ρ.Τ. και εξω άπ' αύτή.
Γιά τδ ύπουλο των μεθόδων αύτων
παραπέμπω τδν άναγνώστη στδν έπί
λογο της μαρτυρίας μου " 'Ι-Ι Ραδιο
φωνικη Πολιτεία τοϋ Μάνου Χατζιδά
κι " (" Θ " άρ. 51-52, σελ. 711-82 ) .
ιι�
Ή προσπάθεια ε!ναι άκόμα περισσό
τερο έπιστημονικά άνέντιμη και κατα
δικαστέα άπδ τή στιγμή πού δ Ξ. γνω
ρίζει πολύ καλά 5λους τούς άνωτέρω
και, κυρίως, τή δικ·ή μου τή δουλειά.

Τήν έποχή πού ε!χα κάποια πέραση
στήν Ε.Ρ.Τ. , 5ταν έπιχειροϋσε ποικιλό
τροπα νά έκμαιεύσει τήν εί.Ινοιά μου
και μέ μνημόνευε δίχως λόγο σέ &λλα
δημοσιεύματά του στδ tδιο αύτδ
" Άντι " ( βλ. τεϋχος άρ. 2 9 , 4 ' Οκτω
βρίου 1 9 7 5 , σελ. 51 ) ε!χε έπανειλημ
μένα συμβουλευτεί τδ άρχείο μου γιά
τήν 'Έντεχνη Νεοελληνική Μουσική.
'Αλλά και νά μήν ε!χε έπωφεληθεί άπ'
αύτδ γιά νά σκαρώνει έκπομπές (έπέ
τειος γέννησης 'Ανδρέα Νεζερίτη, Γ'
Πρόγραμμα, " Μουσικδ 'Ημερολόγιο "
της Κυριακ'ίjς, 30. 1 1 .1 975, ώρα 1 8.00 1 9.00, άριθ. έκπομπ'ίjς 1 1 ΣΤ 30 - 203/
7 5) δποιοσδήποτε διεκδικεί κάποια ένη
μερότητα γιά τά πράγματα τ'ίjς 'Έντε
χνης Νεοελληνικ'ίjς Μουσικ'ίjς (και μά
λιστα κάπ.? ιος πού μέ .τόσο θράσ�ς
, - ας
,
"
, τωρα
διαγραφει
ο,τι εχει
γίνει ως
μή παραπλανοϋν άξιοθρήνητες λεκτικές
έπιφυλάξεις 5πως ή έρευνα δέν έχει
άρχlσει .. πραγματικά " κ.τ.λ. ) επρεπε
νά εχει ύπόψη δυδ κείμενά μου : Τδ
" Γιάννης Χρήστου (1 926 - 1 970 ) Ι .
Τελευταία εργα " , στδ τεϋχος ά ρ . 1 4 1 7 , σελ. 328 - 332 τοϋ " Δελτίου Κρι
τικ'ίjς Δισκογραφίας " (Αί.Ιγουστος 19741 975 ) δπου παραπέμπω σέ κείμενό μου
στήν ύπδ έκτύπωση 6η !:κδοση της
20τομης μουσικ'ίjς έγκυκλοπαίδειας
" Grove's Dictionary of Music and
Musicians " · και τδ βιογραφικό μου
σημείωμα πριν άπ τήν ;tfώτη ;τρώτ�
συνεργασία μου με τδ , Αντί , , που
ε!χε τίτλο " Κρατική 'Ορχήστρα Άθη
νω� - κοινων :_κΊJ άν� τομία τ?� μουο;�
,Αντί ,
κου μαρασμου μας , (Βλ.
Περίοδος Β' Τεϋχος 1 8 , 3 Μα·tου 1 9 7 5 ,
σελ. 53 - 5 4 ) . Ή συνεργασία αύτή !:χει
μορφή συνέντευξης μέ . . . τδν tδιο τδν Ξ. 1
Και στδ βιογραφικδ σημείωμα άναφέ
ρονται τά έξ'ίjς : (('Ενδιαφέρεται γιά
τούς μουσικούς πολιτισμούς τής 'Ασl
ας άλλά έχει έγκύψει ξεχωριστά στήν
Εντεχνη Νεοελληνική Μουσική καί
στήν Ίστορlα της. Τό θέμα αύτό κάλυψε
γιά τό " Λεξικό Σύγχρονης Μουσικής
τού Τζώv Βlντον " (έκδ. Έ. Π. Ντάτ
τον καί Σlα, Ν. 'Υόρκη 1974) καί γιά
τήν 6η έκδοση (έτοιμάζεται) τής με
γάλης, πολύτομης άγγλικής μουσικής
έγκυκλοπαlδειας " Grope's Dictionαry
of Μ usic and Μ usicians " )) . ΚαλΊJ κακή ή ένασχόληση αύτή, πού καλύ
πτει καμιά τριανταριά συνθέτες, θά
κριθεί 5ταν βγεί στή δημοσιότητα.
'Αλλά κανένας δέ μπορεί νά ισχυρι
στεί δτι . . . δέν ύπάρχει. Λιγότερο άπ'
5λους δ Ξ. πού στήν Ε .Ρ.Τ. ε!χε δλες
τις εύκαιρίες νά παρακολουθήσει τδ &ν
και πως καρποφόρησε, μέσα σέ συντο
μότατο χρονικδ διάστημα ή δποια έ
ρευνητική μου πείρα.

�

w

'Όμως, στδ κείμενο τοϋ Ξ. δπου, πλήν

τοϋ 'Αλέκου Ξένου και, έπεισο8ιακιΧ
τών Βάρβογλη και Καλομοίρη , 8/:ν άνα
φέρεται κανένας &λλος συνθέτης, ύπάρ
χουν κι &λλα λάθη. Πράμα πού, φυσικά,
8έ μiiς ξαφνιάζει άπο τον ά8ίσταχτο
άμφισβητ(α τοϋ 8ιάσημου 'Άγγλου μου
σικολόγου Τζέραλντ 'Άμπρααμ, στο
πρόγραμμα της συναυλίας 5 /6 Δεκεμ
βρίου 1 976 της Κ . 0.Α. (σελ. 6 - 8ική
μας άρ(θμηση πού 8έ λογιάζει το έξώ
φυλλο ) , σέ σημείωμα για το Δεύτερο
Κοντσέρτο γιιΧ πιάνο τοϋ Σοστακό
βιτς. 'Όπως και άπο τον t8ιο . . . σοφο
μουσικογράφο πού στο πρόγραμμα της
συναυλίας 5/6 Φεβρουαρίου 1 97 7 (σελ.
5 ) tσχυριζόταν πώς δ Μότσαρτ Ι!γρα ψ ε
δλα του τα κοντσέρτα γιιΧ πνευστα στήν
" πρωϊμότερη 8ημιουργική του περ(ο80 " και μετέφραζε το άγγλικο Dutch
(Όλλαν8ος ) . . . Δανός. 'Όλ' αύτα άνα
σκευάσαμε στήν κριτική μας της 1 7 .2.
1 97 7 (" Β'ijμα " , σελ. 4 ) . ΤιΧ λάθη τοϋ
8ημοσιεύματος στο " 'Αντι " ε!ναι τα
έξ'ijς :

r. Λ

στο . . . Χαϊ8άρι, δπως γράφει δ συγγρα
φέας αύτης της λαμπρ'ijς science-fiction .
Μεταξύ 4 . 1 . 1 94 5 και 2 2 . 1 . 1 91.5 ε!χε
συλληφθεϊ άπο τήν Έλληνικη 'Ασφά
λεια, ε!χε παρα8οθεϊ στούς 'Άγγλους,
ε!χε κρατηθεϊ στο Έλληνικο (στην
(8ια σκηνη μl: τούς Γ. Κορ8άτο, Θέμο
Κορνάρο, 'Ασημάκη Πανσέληνο και
&λλους κοιμόντουσαν, δπως λέει πάντα
ή κ. 'Ασημακοπούλου, πάνω σl: φορεϊα
μέσα σέ νερα ) και ύπ'ijρχε φόβος μήπως
σταλεϊ στήν Έλ Τάμπα. 'Όπως στο
(8ιο αύτο τηλεφώνημα της 1 4 . 3 . 1 97 7
μοϋ ε!πε ή κ. 'Ασημακοπούλου, &ρρω
στος άπο τις κακουχίες, άποφυλακί
στηκε χάρη στήν έπέμβαση τοϋ για
τροϋ Βεζύρογλου, ένώ δ Καλομοίρης
καl &λλοι συνθέτες πού 8/:ν το ηξεραν
αύτό, κυκλοφοροϋσαv χαρτι ζητώντας
τήν άποφυλάκισ'ή του. Την έπομένη
(1 5.3.1 9 7 7 ) σl: νέα τηλεφωνικη έπα
φή μας ή κ. 'Ασημακοπούλου πρόσθεσε
πώς ή (8ια π'ijγε να τον βρεϊ, περνώντας
τιΧ μπλόκα χάρη στήν ταυτότητά της
τοϋ Έλβετικοϋ Έρυθροϋ Σταυροϋ δπου
έργαζόταν. Και τον πλησίασε 8είχνον
τας σ' ίtναν 'Άγγλο φρουρο ίtνα άπό
κομμα κάποιας World Biography, ίtvα
βιογραφικο λ'ijμμα πού άναφερόταν σ'
έκεϊvοv (1 ) .

1 . - Το φερόμενο σιΧ χαμένο Ι!ργο
τοϋ Βάρβογλη, μl: τίτλο " Στο Συρμα
τόπλεγμα " 8έν . . . ε!ναι χαμένο. 'Όπως,
κατιΧ σύμπτωση , έντελώς χωριστά, το
t8ιο πρωι τοϋ 1 9 7 3 και 8ίχως δ ίtνας
να ξέρει τή συζήτηση πού ε!χε προηγη
θεϊ μl: τον &λλο, μl: βεβαίωσαν και ή
κόρη και δ γαμπρος τοϋ Βάρβο-yλη, κ.
'Ελισάβετ 'Ασημακοπούλου και κ.
Κώστας 'Ασημακόπουλος, δ τίτλος
" Στο Συρματόπλεγμα " 8/:ν ήταν παριΧ
δ άρχικος τίτλος τοϋ �ργου " Δάφνες
και Κυπαρίσσια " . Μοϋ το έπιβεβαίω
σε ξανα σέ τηλεφωνική μας συν8ιάλεξη
το πρωι της 1 4 . 3 . 1 9 7 7 ή κ. Άσημα
κοπούλου, προσθέτοντας δτι !:χει χα
θεϊ μόνο κάποιο " κινητο " τμ'ijμα τοϋ
�ργου μέ άναφορl:ς σl: άντιστασιακιΧ
τραγού8ια πού, για εύνόητους λόγους,
μποροϋσε νιΧ προστεθεϊ η ν' άφαιpεθεϊ.

cι r .

"Ι'

'.Εδώ φαlνεται ή ήμερομηνία τής σύλ
ληψης τού Βάρβογλη στίς 4-1-'45.
'Αντίγραφο, μέ τό χέρι τού Δ άdκαλου,
μιiί.ς βεβαίωσης τού Γ' 'Αστυνομικού
Τμήματος, γιά νά πάρει τό μισθ6 του

3.- Γκάφα τρίτη : Ό Ξ. άναφέρει σέ
ύποσημείωσ'ή του δτι " τό έργο αύτό
άναφέρεται μέ τό γαλλικό τlτ_λο " En
fin " ι:ιτή γαλλική έκδοση τής εlσαγω
γής τού Μ. Βάρβογλη " Άγlα Βαρβά
ρα " (έκδοση Γαλλικού '/νι:ιτιτούτου) " .
Έκεϊ, δ άείμνηστος Όκταβ Μερλιέ
/!χει γράψει ίtνα πρόλογο τυπωμένο μl:
πλάγια στοιχεϊα. Γράφει λοιπον (το
1 948 ) δ Μερλιέ, άφοϋ άπαριθμεϊ, μέ
6 ρ θ α στοιχεϊα &λλα !:ργα τοϋ Βάρβο
γλη : " Enfin Derriere les Barbeles

Συρματόπλεγμα ) , συμφωνικο πο(ημοι
γραμμένο το 1 945 ". Δουλεύοντας βια
στικά, δπως συνήθως, δ Ξ. παίρνει το
" Enfin " σαν. . . τίτλο. 'Όπως 8ηλα8ή
στο άvέκ8οτο τοϋ .. κουμπούρα " μα
θητη της Γαλλικ'ijς πού 8ιαβάζει " Na
poleon franchit les Alpes ", έξηγεϊ
" Ό Ναπολέων 8ι'ijλθε τιΧς 'Άλπεις "
άλλ' δταν τον ρωτοϋv, τι μεταφράζει

(Sto Syrmatoplegma) poeme sym
p honique, ecrit en 1945. " Δηλα8ή :

" Τέλος (η, άρχαιοπρεπέστερα, έν κα
τακλεϊ8 ι ) Derriere les Barbeles (Στο

2.- Ό Βάρβογλης 81: βασανίστηκε ποτέ

ί
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Τό ντοκουμέντο πού πιστοποιεί την ήμερομηvία τής άποφυλάκισης τού Μάριου Βάρβογλη, στίς 22 - 1 - '45 : Τό άγγλικό
" dποφυλακιdτήριο ", Ενα κομματάκι χαρτί, μέ μιά πολυγραφημένη " φ6ρμουλα " . ΊΙ ύπογραφή (Cys ton;) ε ίναι δυσανάγvωι:ιτη
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'45, 6 Βάρβογλης διατάχτηκε νά " άπομακρυνθ'ίj τής ύπηρεσίας δι6τι έτέθη εlς διαθεσιμότητα "

" llι'ίjλθε ", άπαντα.. . . " Napoleon " !
Τό κείμενο δμως llημιουργεϊ κι lί.λλα
έρωτηματικά. Γράφει δ Ξ. σ' Ιtνα ση
μείο γιά τη Νεοελληνικη Έθνικη Μου
σικη Σχολή : " Σέ μιά πρώτη · γενικη
τοποθέτηση αύτής τής σχολής διαπι
στώνει κανείς δυό βασικά στοιχεία,
τη δυτικότροπη συμφωνικη γλώσσα καί
τό μεγαλοϊδεατισμό " . ΕΙναι πάντα
παρακινllυνευμένες τέτοιες γενικεύσεις
δταν /Ιέ συνο/Ιεύονται άπό συγκεκρι
μένα παρα/Ιε(γματα στά δποϊα δ Ξ .
tσως /Ι έ μπορεί ν ά προστρέξει. Ή Ι!κ
φραση μεγαλοϊδεατισμός, δταν ξέρουμε
σέ ποιών πολιτικών παρατάξεων τούς
στόχους άναφέρεται, ι:πρεπε νά χρησι
μοποιείται μέ πολύ μεγαλύτερη έπι
φυλαχτικότητα και γιά τούς lί.λλους
και γιά τό llημοκρατικότατο Καλομοί
ρη πού μάλλον δραματιζόταν μιά άνθο
φορ(α τοϋ Έλληνισμοϋ βγαλμένη άπο
τη μεταβυζαντινή, θά λέγαμε, πολιτι
στική του κληρονομιά : πάνω σ' αύτο
ι:χω άκούσει άπό τό στόμα του δλόκλη
ρη συζήτηση, λ(γο πριν πεθάνει , στο
σπ(τι του τοϋ Παλιοϋ Φαλήρου, παρου
σ(� και τοϋ Φοίβου Άνωγειανάκη . Τέ
τοια βαρύτητα /Ιέ μπορεί ν' άποχτή
σει ή άναφορά τοϋ " Πάλι μέ χρόνια
μέ καιρούς " τοϋ καζαντζάκειου κει
μένου, στόν " Κωνσταντίνο Παλαιο
λόγο ". Και, φυσικά, ΙΙέν ξέρουμε αν
κα! κατά τ( θά άποτελοϋσε " μεγαλοϊ
δεατισμό " ή lί.γνωστη , ούσιαστιχά, συμ
φωνία τοϋ Πετρ(/Ιη " Διγεν'ίjς 'Ακρί
τας " και τό τελείως lί.παιχτο άκόμα
δρατόριό του " Ρέκβιεμ γιά τόν Αύτο
κράτορα " (ένν. τόν Κωνσταντίνο Πα
λαιολόγο ) .
'Τστερα, αν πράγματι llεχτοϋμε τον
ίσχυρισμό δτι ή ι!ρευνα τ'ίjς 'Έντεχνης
Νεοελληνικ'ίjς Μουσικ'ίjς, llέν ι:χει άρ
χίσει " πραγματικά " άκόμα, πώς εΙναι
llυνατο νά ζητά δ Ξ. νά ι:χει έρευνηθεί,
πρωθύστερα, ή κοινωνιολογία της ; Μέ
τό νά ζητά κοινωνιολογικές άνατομ(ες
{che belle parole 1 ) δ Ξ. �ρχεται
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σ' άντ(φαση μέ τον (/Ιιο τον έαυτό του
γιατι εΙναι σά νά δμολογεί �μμεσα
πώς ή ι!ρευνα. . . Ι!χει ηΙΙη άρχ(σει !
Μιλά κατόπιν άόριστα γιά ιστορική
(!:χει καλώς ! ) και κοινωνική σημασία
τών έπιγόνων συμφωνιστών και τοϋ
ι!ργου τους. Σ' αύτούς, προφανώς, κατα
τάσσει και τά " συμφωνικά έργα πού
γράφτηκαν στην dντ{σταση καί πού σή
μερα εlναι έντελώς lJ.γνωστα έπειδη δέν
πα{χτηκαν ποτέ " . Γι' αύτά, πιο κάτω,
(σελ. 3 7 ) γράφει :
" Πολλά dπό τά μεγάλα μουσικά έργα
πού γράφτηκαν την έποχή έκεlνη εl
ναι έμπνευσμένα dπό τόν dγώνα τού
Μετώπου καί τού Ε.Α.Α .Σ. [ . . . ] τά
έργα αύτά έμειναν στά συρτάρια τών
συνθετών τους η χάθηκαν στη λαlλαπα
τού έμφύλιου καί τού διωγμού καί
κανείς wς σήμερα δέν ένδιαφέρθηκε
οχι γιά την έκτέλεσή τους (τη μουσικη
βέβαια) dλλά γιά τήν έπισήμανση καί
την καταγραφή τους "

Ξανατον(ζουμε δτι πλην τών Ξένου,
Βάρβογλη καl Καλομοίρη llέν κατονομά
ζεται κανένας συνθέτης. Οί.Ιτε κα! θεω
ροϋμε σχόπιμο νά συνllέσουμε τά παρα
πάνω μέ το Μίκη Θεοllωράκη άφοϋ έ
κείνος, 8πως ξέρουμε, !:χει καταλογο
γραφηθεί άπο τον κ. Γιώργο Γιάννα
ρη, στη γνωστη άγγλική βιογραφία
τοϋ συνθέτη . Οί.Ιτε πάλι γίνεται καμιά
προσπάθεια κ ρ ι τ ι κ η ς ά ξ ι ο λ ό
γ η σ η ς, έπιλογ'ίjς η τοποθέτησης συγ
κεκριμένων llημιουργιών. 'Έτσι, εί.Ιλο
γα άναρωτιόμαστε σάν τί περιεχόμενο
/Ι(νει δ Ξ. στις λέξεις " ιστορική και
κοινωνικη σημασία " , τη στιγμη πού
σήμερα άκόμα ή �ντεχνη llυτικη μου
σική llέν πρέπει νά έγγ(ζει ποσοστο
μεγαλύτερο τοϋ 2 % {1 80.000 lί.τομα;
ισως πολλά τά λέμε ! ) τοϋ πληθυσμοϋ
μας τών 9 έκατομμυρ(ων και πού τη

llεκαετ(α 1 94 0 - 50 ή ζωη τών llημι
ουργιών αύτών και ή άπήχησή τους
lί.ρχιζε στήν αιθουσα συναυλιών τ'ίjς
Συμφωνικ'ίjς τοϋ Ώ/Ιε(ου 'Αθηνών (Κ.
0.Α. άπο 1 2 . 1 2. 1 9112 ) και τέλειωνε
στούς ραllιοθαλάμους τοϋ Ζαππείου η
άντ(στροφα. Ί-Ι Θεσσαλονίκη /Ιέν εΙχε
άκόμα κρατική δρχήστρα. 'Όμως τά
ι:ργα αύτά !: χ ο υ ν καταγραφεί άπο
τόν ύποφαινόμενο άπο τά άρχεία τ'ίjς
Συμφωνικ'ίjς τοϋ Ώllείου 'Αθηνών και
τ'ίjς Κ.0.Α. 'Εξάλλου, σύμφωνα μέ
πληροφορία πού μοϋ Ιtllωσε το 1 97 3
δ τότε προϊστάμενος μουσικών ύπηρε
σιών τ'ίjς Ραllιοφων(ας Κ. Νόνης, τά
άντ(στοιχα άρχεία τ'ίjς Ραllιοφων(ας
(τά παλιά, μακρόστενα ραllιοπρογράμ
ματα τ'ίjς χατοχικ'ίjς και μετακατοχικ'ίjς
έποχ'ίjς ) Ιtχουν, δυστυχώς, καταστραφεί.
Δέν !:χω λόγους άμφισβήτησης τ'ίjς
πληροφορίας αύτ'ίjς άλλά και κατά την
1 3μηνη παραμονή μου στην Ε.Ρ.Τ. δ
φόρτος έργασ(ας ήταν τόσος ώστε /Ιέ
μοϋ llόθηκε καιpος νά έρευνήσω σέ
μεγαλύτερο βάθος το σημαντικότατο
αύτο θέμα πού, ώστόσο, το εΙχα συχνά
στο νοϋ. 'Όπως και νά Ιtχουν τά πρά
ματα μέχρι στιγμ'ίjς !:χουν καταγρα
φεί τά έξ'ίjς 1 6 ι!ργα. Ό κ. Ξ. η δποιοσ
llήποτε lί.λλος θά μποροϋσε νά !:χει τις
σχετικές πληροφορίες αν έρχόταν σ' έ
παφή μαζί μου 1 Σέ παράπλευρες στ'ίj
λες παραθέτομε Ιtναν πίνακα μέ τά 1 6
αύτά Ι!ργα, σημειώνοντας πλάι και τη
χρονολογία τ'ίjς α' έκτέλεσής τους.
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Χαρακτηριστικο εΙναι {άλλά και συνά
μα φυσικό, έξαιτ(ας τ'ίjς λογοκρισίας
κ.τ.λ. ) δτι τά περισσότερα άπο τά
Ι!ργα αύτά έκτελέστηκαν γιά πρώτη
φορά μ ε τ ά την Κατοχή. 'Ellώ, φυ
σικά, llέν άναφέρομε lί.λλα !:ργα 8χι
lί.μεσα σχετιζόμενα μέ τ!ς ιστορικές μας
περιπέτειες τ'ίjς llεκαετ(ας 1 940 - 50
άλλά πού το συγκινησιακό τους κλίμα

φαίνεται νιΧ &φησε κάποια σφραγίδα
στή δημιουργία τους, 8πως λ.χ. λέει
δ Τζών Θόρνλεϋ { 3 ) γιιΧ το Κοντσέρτο
γιιΧ δυο βιολιιΧ τοϋ Σκαλκώτα, πού το
μέρος τής δρχήστρας σώζεται μόνο σέ
σπαρτίτο πιάνου. Πέρα 8μως &πο τούς
'Αλέκο Ξένο και Μίκη Θεοδωράκη και
τούς παραπάνω, τούς δποίους tσως
&γνοεί, σέ ποιούς &λλους συνθέτες &να
φέρεται δ Ξ. και γιατι δέν τούς κατονο
μάζει - 8πως. καt τιΧ !!ργα τους, a.ν
βέβαια ξέρει κάτι συγκεκριμένο; 'Έτσι
θιΧ πρόσφερε θετική συμβολή στήv ύπό
θεση τής 'Έντεχvης Μουσικ-ϊjς μας καt
θιΧ τεκμηρίωvε μέ κάποιο κύρος αιτιά
σεις πού ciγκαλιάζουΙΙ ολους έκε[νους,
ζώντες καt vεκρούς πού καλιΧ η κακά,
μάζεψαv ύλικό, !!γραψαv !στορικιΧ κείμε
να καt ύπηρέτησαv τήv !στοριογραφία
τής 'Έντεχνης Μουσικ-ϊjς μας.
"Ολ' αύτιΧ 8μως, το ξαvαλέμε, θέτουν
καυτιΧ έρωτηματικιΧ ήθικ-ϊjς τάξης και
έπιστημοvικ-ϊjς εύπρέπειας. Κείμενα σιΧν
κι αύτο δέν προωθοϋν μήτε τή μουσική
μας, μήτε τήν έπιστήμη, μήτε τήν
&γαθή φήμη 8ποιου τιΧ ύπογράφει. Και,
σέ τελική &νάλυση, μήτε τις έξωκαλλι
τεχvικές σκοπιμότητες και τιΧ συμφέ
ροντα τής γνωστής συvτροφιiiς Χατζι
δάκι πού κάπως 8ψιμα �μαθε νιΧ κόβε
ται γιιΧ τήv 'Έ11τεχ11η Νεοελληvική Μου
σική : 8ποιος τήν �ζησε δΕ:v ε!vαι δυvατο
νιΧ μή συσχετίσει το δημοσίευμα τοϋ
Ξ. μέ τις έπιδιώξεις της.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ

ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ·40 - ·so
1 ) Καλομοίρη , Μαvώλη :

2 ) Καλομοίρη, Μαvώλη :
3 ) Καζάσογλου, Γεωργίου :
4)
5)
6)
7)

Παλλάvτιου, Μενέλαου :
Παλλάντιου, Μενέλαου :
Κόvτη , 'Αλέκου :
Λεβίδη, Δημήτρη :

8 ) Λεβίδη, Δημήτρη :
9 ) Λεβίδη, Δημήτρη :
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Πετρ(δη, Πέτρου :
Πετρίδη, Πέτρου :
Πετρίδη, Πέτρου :
Καρυωτάκη , Θεόδωρου :
Βιτάλη , Γ. :
Κουντούρωφ, 'Αριστοτέλη
Βάρβογλη , Μάριου :

" Όμπρος " (ποίηση 'Άγγ. Σικελιαvοϋ ), γιιΧ &vτρι
κή χορωδία κι δρχήστρα. (Κατ&. Φ. Άνωγειανάκη :
9.2.1941. Κατ&. τιΧ &ρχεία προγραμμάτωv Συμφωνι
κ-ϊjς 'Ωδείου Άθη11ώ11 : 2 2 . 1 2 . 1 940 ) .
" Ό Θάνατος ;r-ϊj ς 'Αντρειωμένης " {8.5.1 943, σιΧ
μπαλλέτο, μέ πιάvο· στήν Κ.Ο.Α., 26.10.194 5 ) . ( 2 )
" Τέσσερα Πρελούδια τής έπιστροφ-ϊjς άπ' το μέτωπο " {27.2.1944, τιΧ τρία ) .
" Προσευχη στήv 'Ακρόπολη " {24.4. 1 943 ) .
" Έλληvική κλασσική εισαγωγή " {4.3.1 945 ) .
" Σ&.11 φαvτασία " {18.2.194 5 ) .
" Ό Γυρισμος στήν ξεσκλαβωμέvη πατρίδα " , (πο(
ηση Πολέμη ) γιιΧ μεσόφωvο κι δρχήστρα (8.4 . 1 94 5 ) .
" Νεκρικ7j Πομπή " (πεσό11τω11 &γωνιστώv 1 940 41 ) (σέ λειτουργικιΧ κείμενα και στίχους Σολωμοϋ; )
γιιΧ μιχτή χορωδ(α και δρχήστρα {26. 1 0 . 1 946 ) .
" ΤιΧ Παλληκάρια τής Πίνδου " , γιιΧ χορωδία κι
δρχήστρα (Ποίηση : Β. Πεζοπούλου ) . ( ; )
" Εισαγωγή πένθιμη και ήρω·ίκή " {20.8.1 945 ) .
" Χορικο και Παραλλαγές &ρ. 2 " {20.8.1 945 ) .
Συμφωvία &ρ. 4, " Πίνδος " {20.8.1 945 ) .
" Έπικο Τραγούδι " {27.8.1945 ) .
" Έλληνικ7j Φαντασία " { 1 1 . 1 1 .1 945 ).
: " Συμφωvική εtκών " {8.12.1946 ) .
" Δάφνες και Κυπαρίσσια " {28.2.1954 ) .

i ίί ΑΙ Α f/ΑΣ.

(1) Βλ. καί Άσημ. Πανdέληνου :
" Γιάννης Μηλιάδης : iνας αldθητικός,
iνας άγωνιdτης κι' iνας φlλος ", στό
περιοδικό " Ό Ταχυδρόμος ", lτος 220,
άρ. τεύχους 1120, 16 Όκτωβρlου 1975,
dελ. 36 - 37, μέ πολύ ένδιαφέρουσες
άναμνήdεις γιά τό Μάριο Βάρβογλη
" πlσω άπό τά dυρματοπλέγματα ". Δέν
lχει σημασlα aν, άπό παραδρομή, τόν
άποκαλεί " κατόπι άκαδημαϊκό ". 'Ανα
φέρει όνόματα συγκρατούμενων : Γιάννη
Κορδάτο, Θέμο Κορνάρο, τό δημοσιο
γράφο Θύμιο Τζαμουράνη, τόν " Κα
στρινό ", δημοσιογράφο άπό τη Σαλο
νlκη καί δlνει κι aλλα dτοιχεία γιά τόν
έπldης κρατούμενο γιατρό Βεζύρογλου :
Δημήτρης Βεζύρογλου, διευθυντης τού
dανατορlου Νταού Πεντέλης " πού lκα
νε καί τό γιατρό τού dτρατοπέδου " .

ό..._ Π p Ρ ε J'p v:J

(2) Γιά τόν Καλομοlρη, βλ. καί " Κα
τάλογος 'Έργων Μανώλη Καλομοlρη
(1883 - 1962), Σύνταξη - Σημειώσεις
Φοlβου Άνωγειανάκη ", 'Αθήνα 1964,
lκδ . .. w!καρος ", σελ. 30, 37.
(3) Σέ κεlμενο μιaς θαυμάσιας έκ
πομπής του γιά την 26η έπέτειο τού
θανάτου τοv Νlκου Σκαλκώτα, μετα
φραdμένο dτά 'Ελληνικά άπό τόν ύπο
φαινόμενο ό όπο ίος καί lκαμf: την πα
ρουσlαση, μαζί μέ τό Χ. Ξ. Ή έκ
πομπη μεταδόθηκε γιά πρώτη φορά
(άργότερα έπαναλήφθηκε ή μετάδοdή
της) άπό τό Γ' Πρόγραμμα στίς 19.9.
1975, wρα 18.00 Κωδικός άριθμός της :
9 Γ 19 - 127 /75. Βλ. καί " Ραδιοτη
λεόραdη " τεvχος άρ. 292, 14 - 20
Σεπτεμβρlου 1975, σελ. 54 /12.
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Οί περιπέτειες τού Βάρβογλη συνεχlζονται : Στίς 16 - 12 - '49 περνάει απ τήv
Έπιτροπη Νομιμοφροdύvης. (Άντlγραφο τού lγγραφου άπ' τό χέρι τού Βάρβογλη)
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ΜΠΕ ΚΕΤ : ΕΠΙΘΑΝΑΤΙΑ ΑΓΩΝΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΩΣΣΑΣ
ΕΠΙΘΑΝΑΤΙΑ ΑΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ
Στήv 'Επιστημονική ' Επετηρίδα τής
Φιλοσοφκής Σχολής τού Πανεπι
στήμιον Θεσσαλονlκης ( Τ6μ. 13,
σελ. 305 - 318) δημοσιεύτηκε, γdλ
λικά, όμ6τιτλο aρθρο τής έλληνlδdς
λέκτορος τής Γαλλικής φιλολογldς
καί γλώσσας κ. 'Ελενθ. Οlκονομl
δον. 'Η έπιτομή τού aρθρον, στά
έλληvικά, έχει ώς έξής :
'Αποκομμένος άπό τον ένιαίο κόσμο
μιι'iς τρισευτυχισμένης προόπαρξης, δ
7Jρωας τοϋ Beckett βρίσκεται ρ ιγμένος
τυχαία σ' ίtναν κόσμο όίγνωστο, /:\που
τον κατατρώγει ή νοσταλγία τ'ijς πρω
ταρχιχ'ijς ένότητας.
Ή νοσταλγία άχριβώς αύτή τον σπρώ
χνει ν' άρνηθεί τον χωρίς νόημα κόσμο
χαί νά καταφύγει στο " μητρικό κόλ
πο ", στο κέντρο τοϋ έαυτοϋ του, 8που
ή 8ιciχριση άνciμεσα σ/: ύποχείμενο χαί
άντιχείμενο ε!ναι άνύπαρχτη . Πασχίζει
λοιπόν νά περιορίσει στο �παρχο τό σώ
μα του πού τον φέρνει προς τον κόσμο,
νά έχμη8ενίσει τον κόσμο χciνοντciς τον
" tabula rasa ", γιά νά συλλciβει μ/:
;Υι , 8ιciνοια τό βα�ύτερο �αί αύθεvτιχ�
εγω του. Π ροσπαθεια &χαρπη, γιατι
ή 8ιciνοια άπομαχρύνει τον όίνθρωπο
άπό τή ζωή, τον ξεκόβει άπό τίς ύπαρ
ξιαχές του ρίζες χα! έχμη8ενίζει τό
αύθεντιχό έγώ. 'Έτσι δ 8ρόμος της 8ιci
νοιας 81: θά τον δ8ηγήσει στη σύλληψη
τοϋ έγώ, άλλά στήν άτένιση τοϋ μη8ενός.
'Ωστόσο έχείνος θά συνεχίσει τήν άθε
ρciπευτη άναζήτηση τοϋ πραγματιχοϋ,
αύτή 8μως τή φορά θά στραφεί προς τά
�ξω χα! θά ζητήσει, μέσα σ' αύτόν τον
κόσμο πού τον περιβciλλει, τήν άπciντη
ση στο θεμελιώ8ες έρώτημα : Ποιος
ε!μαι ; Τι ε!ναι δ κόσμος; 'Εκεί θά
μciθει πώς ή ι8ιότητα τοϋ κόσμου ε!ναι
νά ύπciρχει χα! νά λειτουργεί κατά μιά
λογική πού 8/:ν άποχρίνεται στο " για
τt '' των �ραγ μά�ων ά λα στό ( ( πώς ' :
, φορα που1 θα ζητησει
� τό ( ( γιατί :
χαθε
τών πραγμciτων, θά βρεθεί μπροστά στο
α(νιγμα, άντιμέτωπος μ/: τήν (8ια τή
Σφίγγα.
Μέσα σ' αύτόν τον χωρίς νόημα κόσμο,
δ 7)ρωας 8έχεται παθητικά άχρωτηρια
σμένες πληροφορίες, συντρίμμια σκόρ
πια τοϋ συγκεκριμένου, πού προσπαθεί
νά τά συγκολλήσει μ/: ύποθέσεις χα! συλ
λογισμούς, γιά νά συμπληρώσει τά κε
νά της κομματιασμένης έμπειρίας του.
'Όμως , ή λογική, ή άποχομμένη άπό
τό βαθύ νόημα τών πραγμciτων, πού
λειτουργεί " i n νacuo ", συσσωρεύε
ται πciνω στον ί8ιο της τον έαυτό χαί
άγγίζει χciποτε τό παρciλογο χα! τό
γελοίο. 'Αποκομμένος άπό τ!ς ρίζες τ'ijς
ϋπαρξης, στερημένος άπό τούς συστα
τικούς χα! γενετικούς παρciγοντες αύτό πού λέμε " σπίθα τοϋ Θεοϋ " -,
δ 7)ρωας πέφτει στο αιώνια έπαναλαμβα
νόμενο παρον χαί ζεί κατά τίς' άνciγχες
τ'ijς στιγμ'ijς. Καί έπει8ή 8/:ν �χει καθαρά
8ιχή του ϋπαρξη, 8έχεται παθητιΥ.ά τά
κομματιασμένα μηνύματα μιι'iς έξωτε
ριχ'ijς πραγματικότητας πού 8/:ν χατα1 04

�

λαβαί�ει μ πού τον προ�8ιορίζει μετα
μορφωνοντας τον σ/: πραγμα.
Γιά νά ξεχciσει τον ύπαρξιαχο θciνατο, δ
όίνθρωπος - πρ γμα ,χο;ταφεύγει στή
,
, Η γλωσσα αυτη, παραληρημα
,
γλωσσα.
άποσύνθεσης πού άγγίζει τό άχατανόη
το, 8/:ν τον περιέχει οϋτε τον έχφρciζει .
τον άπαλλciσσει 8μως άπο τήν άτένιση
τοϋ ύπαρξιαχοϋ θανciτου, ένώ συγχρόνως
τον άπομαχρύνει άπο το έγώ χαί τον
δ8ηγεί στήν άνωνυμία.
'Από 8ώ χα! πέρα δ 1)ρωας τοϋ Beckett
καταντά ίtνα σώμα χωρίς ταυτότητα·
8μοιος μ/: τ!ς φιγοϋρες τοϋ Giacometti ,
αύτος δ χωρίς πρόσωπο όίνθρωπος πε
ρ ιπλανιέται μέσα στ!ς χλινιχ/:ς της σύγ
χρονης " κουλτούρας " χωρίς έλπί8α
νά βρεί 8ιέξο8ο. 'Εκείνο πού τον χαρα
κτηρίζει ε!ναι ή σπασμω8ιχή, άνώφελη
κίνηση μέσα σ' ίtναν όί8ειο χώρο, καθώς
κυνηγά τήν όίπιαστη πραγματικότητα·
γιατί το νόημα τοϋ κόσμου θά μείνει
γιά πciντα άσύλληπτο άπο τή 8ιciνοια.
Καθώς δ 1)ρωας συνεχίζει μ/: πείσμα
τήν όίσχοπη περιπλciνησή του άπό το
κέντρο τοϋ έγώ προς τά �ξω, γιά νά
έπανέλθει πciλι στο κέντρο, μιά άχατci
σχετη φλυαρία φανερώνει τήν έξciντλη
σή του κατά τή μciταιη άναζήτηση τοϋ
πραγματιχοϋ· ή φωνή αύτή πού 8/:ν
τον έχφρciζει χαl πού τοϋ ύποβciλλεται
άπό �ξω, τον χciνει νά συνει8ητοποιήσει
πώς " το έγώ ε!ναι χciποιος όίλλος " .
Ή συνεί8ηση της τραγιχ'ijς αύτ'ijς άλή
θειας στρέφει τήν πορεία τοϋ 1)ρωα προς
τό κέντρο τοϋ έαυτοϋ του.
Γιά νά έπανέλθει στlς ρίζες της ϋπαρξης,
πρέπει νά 8ιαγρciψει άπο τή μνήμη του
χciθε στοιχείο πού άποχόμισε άπο τον
κόσμο τών φαινομένων μ/: τή . 8ιciνοια,
το δποίο τον χωρίζει άπο το αύθεντι
χό έγώ του χαl τό δποίο έχφρciζεται μέ
σα άπο τή συμβατική γλώσσα. 'Ακίνη
τος στο " 8ωμciτιο της μητέρας του " '
δ 1)ρωας προσπαθεί ν ά 8ιαγρciψει τή
συμβατική γλώσσα πού σκορπίζει άχι
νητοποιώντας το, τό έγώ μέσα στον
χρόνο - μ'ijχος, γιά νά συλλciβει τήν
ά8ιαίρετη ένότητα, τήν ά8ιciχοπη άλλη
λουχία τών συνει8ησιαχών χαταστci
σεων, τό άνέχφραστο τοϋ προσώπου του,
το άνονόμαστο. Ή φλυαρία πού κατα
κλύζει το νεχρο χρόνο της άχινησίας
8/:ν άποβλέπει παρά στο νά έξαντλή
σει τίς λέξεις, νά τlς προφέρει 8λες χci
νοντciς τες νά λειτουργήσουν στο κενό,
γιά νά τlς έχμη8ενίσει χαl νά φτciσει �τσι
στο σημείο μη8/:ν της συμβατιχ'ijς μνή
μης, στο σημείο πού βρίσκεται άχριβώς
πρ!ν άπο τήν ούσιαστιχή γέννηση. Για
τί γέννηση θά ήταν γι' αύτον νά πciει
άνci8ρομα στο χρόνο γιά νά ξαναβρεί
τήν πρωτόγονη άπεραντοσύνη της παι8ιχ7jς έμπειρίας χαl νά ζήσει 8υναμιχά
αύτή τήν άνciβαση. Γέννηση θά ήταν νά
ξεπερciσει τό έπιφανειαχο χαί κοινωνικό
του έγώ, γιά νά συλλciβει έχ τών �σω
το μαχρινο παρελθόν του, τό πλούσιο
σ/: 8υνατότητες, χαl νά τό πραγματώσει
μέσα σ' ίtνα 8υναμιχό παρόν.

�

Σ' αύτο άχριβώς τό σημείο μη8έν, /:\που

ή δμοιομορφία τών στιγμών άχινητο

ποιεί το κύλισμα τοϋ χρόνου, δ 1)ρωας
περιμένει τον Godot : δ Godot θά ήταν
το θαϋμα πού θιΧ τον �βγαζε άπο το
πένθος της ψυχ'ijς, 8που τον βύθισε
ή συνεί8ηση τ'ijς άπουσίας τοϋ Θεοϋ,
χαί θά μεταμόρφωνε τή χρονική στιγ
μη - σημείο μέσα στο 8ιciστημα - σ/:
αιωνιότητα ζω'ijς. 'Έτσι θά μποροϋσε
νά βγεί άπό το κλουβί τοϋ νεχροϋ χρό
νου χαl νά ξαναβρεί τήν πηγή τοϋ ε!
ναι του, τή 8ιciρχεια της παι8ιχ'ijς ήλι
χίας πού προσφέρεται μονομιάς σά
βciθος β ιωμciτων χαl πού 8ίνει στη συ
νεί8ηση άνυποψίαστες 8ιαστciσεις
Μά το θαϋμα αύτο 81: θά συμβεί ποτέ
στον 1)ρωα τοϋ Beckett. 'Απο παί8ι μιι'iς
κοινωνίας πού 8/:ν όνειροπολεί πιά το
μέλλον άλλιΧ τό ύπολογίζει, αύτο το
σciπιο άπόβρασμα πciσχει άπό μιά ού
σιαστιχη άναπηρία : τοϋ λείπει ή παι8ιχή ήλιχία· ε!ναι άνίχανο νά όνειρο
πολήσει τίς μν'ijμες του η νά " μνησθ'ij "
τις όνειροπολήσεις μιας παι8ιχ'ijς ήλι
χίας πού 8/:ν �ζησε ποτέ του. Καθώς
πηγαίνει άνci8ρομα γιά νά συναντήσει
το " χαμένο χρόνο " ' συναντά το
χρόνο - μ'ijχος πού θυμίζει τή 8ιciρχεια
στον Proust, τη γεμciτη άπο πλ'ijθος
8ιαχεχομμένες στιγμές, σκόρπιες μν'ij
μες πού " μιμνήσχεται " μ/: κόπο.
'Ακόμη χειρότερα : το παρελθόν του
άποτελείται άπο τη μη8αμινότητα τών
φαντασμciτων μιetς συμβατιχ'ijς μνή
μης, κουρέλια μιι'iς ζω'ijς πού 8/:ν ύπ'ijρ
ξε 8ιχή του χαl πού τοϋ τήν ύπέβαλαν
άπό �ξω. Το " 8ωμciτιο της μητέρας
του ", πού �πρεπε νά εΙναι πηγή ζω'ijς
χαί έλευθερίας, γίνεται μιά φυλακή,
8που δ 7)ρωας " ζεί " τήν παρούσα
στιγμη πεθαίνοντciς την, καθώς άνα
μασι'i μ/: άνίσχυρη λύσσα τά πciθη μιι'iς
φαρμαχερ'ijς μνήμης έναντίον 8λων έχε(
νων πού τόν 0 ξεγέλασαν χα! τοϋ �χλε
ψαν τή ζωή.
Τώρα πιά 81: μένει παρά ίtνα σώμα πού
κινείται χαl έχφρciζεται μέσα στον ά
χίνητο χυχλιχο χρόνο. Σιγά σιγά χαt
αύτή ή ύλιχή γλώσσα πλησιciζει στο
σημείο μη8έν, καθώς το σώμα παρα
λύει. ΔΙ:ν ύπciρχει τίποτε νιΧ έχφρciσει
κανείς, κανένα " σημαινόμενο " γιά νά
μπορεί ή γλώσσα νά " σημciνει " χciτι.
'Αντίθετα, ή γλώσσα πού �πρεπε νά
έχφρciζει τή ζωη χρησιμεύει τώρα πιά
σάν άποχούμπι άπό 8που ή ζωή πιciνε
ται άπελπισμένα, γιά νά μπορέσει νά
ύπciρξει. Καθώς δ 1]ρωας προσπαθεί μ/:
κόπο νά ξεκολλήσει γλωσσικά χομμci
τια άπό τον άπέραντο 8γχο της σιωπ'ijς,
ή φωνή, ήχώ τοϋ έαυτοϋ της, χουρci
ζεται . οι λέξεις γίνονται ψίθυροι, ά
χρωτηριασμένοι φθόγγοι . Ό όίνθρωπος
καταντά μιά άνciσα πού 81: θέλει νιΧ
τελειώσει χαί πού φανερώνει τον άτέρ
μονα ρόγχο της γλώσσας, το ρόγχ<>
της (8ιας τ'ijς ϋπαρξης.
ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔ01

Μ ή ν υ μα το ϋ Ράντου Μπέλ ιγ καν γ ιό. τη ν Π αγ κόσμια Μέρα Θεάτρου

Τ Ο Θ ΕΑΤΡΟ� ΑΠΑΡ Α ΓΡΑΠΤΗ Μ Α ΡΤΥΡΙ Ά
ΣΤΟΥ Σ Α ΓΩΝΕΣ Κ ΑΤΑ ΤΗΣ Κ ΑΤ ΑΠΙΕΣΗ Σ
Άλλό. τ ό · Ελλη ν ι κό Κέντρο Θεάτρο υ ύ πνώττε ι βαθ ύτατα . . .
Κάθε 27 το(} Μάρτη γιορτάζεται , σ' δλο τόν κόσμο, ή Παγκό
σμια Μέρα Θεάτρου. Τή γιορτή καθιέρωσε καί κατευθύνει τό
Διεθνές Ίνστιτο(}το Θεάτρου - eνας ά.πό τούς 'Οργανισμούς
της Ούνέσκο, μέ παρακλάδια τά κατά χ/iΊρες Κέντρα Θεάτρου.
Τό Δ . Ι . Θ . φροντίζει , κάθε χρόνο - φέτος ήταν ή 1 6η φορά 
γιά τi} σύνταξη ένός μηνύματος ά.πό μιά. θεατρικi} προσωπικό
τητα. Τό μήνυμα διοχετεύεται στά θέατρα, τόν Τύπο καi τ'
άλλα μέσα δημοσιότητας ά.πό τό τοπικό,σέ κάθε χώρα, Κέντρο
πού, παράλληλα φροντίζει γιά. τi}ν όργάνωση κι άλλων γιορτα
στικιi'Ιν έκδηλώσεων.
Σ' δλες τiς χ/iΊρες, ό γιορτασμός κρατάει μέρες κι ά.ποτελεί
σημαντικό κοινωνικό καi καλλιτεχνικό γεγονός. Τό 1 962
ίδρύθηκε Κέντρο Θεάτρου καi στήν 'Ελλάδα. Κι όμολογη
μένα, τά πρ/iΊτα χρόνια, ή παγκόσμια Μέρα Θεάτρου γ ιορτά
ζονταν ικανοποιητικά καi στήν 'Αθήνα. Ήταν μιά εύκαιρία
γιά νά. προκαλείται εύρύτερο ένδιαφέρον γύρω ά.πό τό θέατρο .

Ε!ναι γνωστό : πώς ή άνθρώπινη άξιο
πρέπεια βρ'ίjκε στο Θέατρο μιά άπο τlς
πρώτες της μαρτυρίες, μιά μαρτυρία
άπαράγραπτη μέσα στούς άγώνες έναν
τίον τ'ίjς βίας καl τ'ίjς καταπίεσης.
Ε!ναι γνωστό : πώς πρlν άπο τlς &λλες
τέχνες, στή σκηνη ε!ναι πού μπορέσα
με νά 8οuμε, νά άκούσουμε καl νά κα
τανοήσουμε τά θέματα τ'ίjς συνεί8ησής
μας, έχείνα πού τή συνθέτουν και έχεί
να πού τήν προσω8οuν. Μέ τη 8ιαμαρτυ
ρία, μέ το &λγος, μέ την άνάγχη τ'ίjς
κατάφασης γιά !!να νόημα, μιά ισορ
ροπία στον κόσμο αύτό.
Ε!ναι γνωστό : πώς άπο το θέατρο δ
&νθρωπος 8ι8άχθηχε νά βλέπει μέσα
στον έαυτό του. Μέ εtλικρίνεια χαί κατά
πρόσωπο. Δ ι8άχθηχε νά 8ιερευνii τον
έαυτό του, νά τον ένοχοποιεί χα! νά τον
ξεπερνάει. Καl νά έπιχοινωνεί μέ τούς
ομοιούς του, μέσα στή συγκίνηση· νά
άπο8ειχνύει πώς το πιο άσήμαντο γε
γονος φέρνει συχνά μέσα του μιά τερά
στια 8ραματιχη φόρτιση.
Σκέφτομαι τον ψίθυρο, τον χρα8ασμό,
τη φοβερή Ι!νταση τ'ίjς άναμον'ίjς τοίί
άνοίγματος τ'ίjς αύλαίας, αύτή τήν άνα
μονή πού κυριολεκτικά ώθεί το θέαμα
στην άπογείωσή του, σήμερα οσο χαl
χιλιά8ες χρόνια πρίν. Σκέφτομαι τά
έπεισό8ια έχείνα πού μiiς φαίνονται έλάσ
σονα μέσα στην καθημερινή ζωή μας χαl
πού, έντούτοις, οταν τοποθετηθοuν έπά
νω στή σκηνή, παίρνουν 8ιαστάσεις συγ
κλονιστικές. Διαστάσεις πού έμείς πα
ρουσιάζουμε μέσα σέ !!να άπλο ψιθύρι
σμα η μιά 8ιαβατική σκιά. Τη συλ
λαμβάνουμε μέσα σέ μιά μόνη έρωτημα
τιχή φράση, πού ομως κινητοποιεί τή
νοημοσύνη μας, τήν εύαισθησία μας χαl
το 8ημιουργικό μας πvεuμα. Κείνη τή
στιγμή οι φραγμοί πού χώριζαν τούς
θεατές μεταξύ τους, πέφτουν και ισο-

ΜιλοDσαν ύπουργοi καi θεατρικοί παράγοντες, γινόταν έπί
σημος γιορτασμός στό 'Εθνικό Θέατρο, όμιλίες στό Ραδιό
φωνο, όμιλίες στά θέατρα, διαλέξεις, συζητήσεις στρογγυλής
τραπέζης, όμιλίες πρωταγωνιστ/iΊν στά σχολεία, μοιράζονταν
δωρεάν χιλιάδες εισιτήρια θεάτρων. Τό 1 972 ό γιορτασμός
εΙχε κρατήσει όχτώ μέρες ! Τό 1 969 . . . είκοσι !
Τά τελευταία χρόνια - ά.κριβιi'Ις τώρα πού τό θέατρο eχει,
περισσότερο άπό κάθε άλλη φορά, ά.νάγκη προβολής _;_ τό
'Ελληνικό Κέντρο eχει έγκαταλείψει καi τό γιορτασμό της
Παγκόσμιας Μέρας Θεάτρου. Τό 1 966 δέ μετάδωσε οuτε τό
μήνυμα πού, άπό χρόνο σέ χρόνο, διαβάζεται όλοένα καi σέ
λιγότερα θέατρα. Φέτος δέ διαβάστηκε οuτε στό 'Εθνικό ! Τό
άθηναϊκό θέατρο, μέ τi}ν άδιαφορία που δείχνει, εΙναι άξιο
της . . . μοίρας του. 'Αλλά καi τό 'Ελληνικό Κέντρο Θεάτρου εστω καi μιά φορά τό χρόνο - κάθε 27 το(} Μάρτη , aς διακό
πτει τόν uπνο του . . .

πε8ώνονται. Ί-Ι αrθουσα ένωμένη μl:
τή σχηνη γίνεται ενας κόσμος άλληλέγ
γυος. 'Άνθρωποι χαl Ι!θνη ένώνονται
τότε μέ: άναρίθμητα νοήματα. Κείνη
τή στιγμή ξέρουμε πέρα άπο κάθε
8υνατή άμφιβολία, πώς, πέρα άπο ο,τι8ήποτε μiiς χωρίζει χαl μiiς 8ιαιρεί ύφίΌ Ράντοv Μπέλιγκαν χαιρετίζει την
περσινη Συνάντηση γιά τό 'Αρχαίο
Δράμα, στό Θέατρο του Δ ιονύσου.

στανται οι κοινοί μας κίν8υνοι και οι
κοινές μας έπι8ιώξεις. Νιώθουμε άνα
τοποθετημένοι μέσα στο σύνολο έκεί
νο στο δποίο 8λοι μας άνήχουμε. Τή
μεγάλη άνθρώπινη οtχογένεια πού βρί
σκεται άντιμέτωπη μέ: τήν έπιθυμία
της γιά συνεργασία, μέ τήν άνάγκη νά
άπαντήσει στά προβλήματα πού πολιορ
κοίίν δλόκληρη τήν ύ8ρόγειο.
Κείνη τή στιγμή, 8έν έπιτρέπουμε πιά,
μήτε νά μiiς χειρίζονται, μήτε νά μiiς
έξουσιάζουν, μήτε νά μiiς πο8οπατοuν
οι &λλοι.
Κείνη τή στιγμή καταλαβαίνουμε, συμ
μετέχουμε, 8ροίίμε.
Κείνη τή στιγμή εrμαστε δ έαυτός μας,
άπόλυτα, άναπαλλοτρίωτα δ έαυτός
μας. Καt αύτο ε!ναι !!να μεγάλο προ
νόμιο. Προνόμιο πού το θέατρο μοιρά
ζεται μέ τlς &λλες μορφές τέχνης.
Χάρις σέ τοuτο το προνόμιο, το θέα
τρο μπόρεσε νά προαισθανθεί, νά προ
καλέσει και νά έπιταχύνει μερικά φω
τερά σημά8ια πού ηταν φορείς τ'ίjς
προό8ου.
Χάρις σέ τοuτο το προνόμιο, το θέα
τρο μπόρεσε νά έπιβεβαιώσει τήν πα
ρουσία του στήν πρωτοπορία τ'ίjς ι
στορίας. Καί άκόμη χάρις σl: τοuτο το
προνόμιο, οι λαοί &νοιξαν τ-Ιjν χαρ8ιά
τους δ ενας στον &λλον, χτίζοντας γε
φύρια και δνειρευόμενοι άπο χοινοίί
γιά ί!ναν κόσμο καλύτερο καl πιο 8ίχαιο.
Αύτή ε!ναι ή άποστολή τοίί θεάτρου .
Καί αύτή ε!ναι ή άποστολή μας σάν
άνθρώπων. Γιά τοuτο βρισκόμαστε έ8ώ.
Καt γιά τοuτο ήθοποιοt και χοινο περι
μένουν πάντα μαζί το &νοιγμα τ'ίjς
αύλαίας.
RADU BELIGAN
Πρόε8ρος Διεθν. 'Ινστιτούτου Θεάτρου
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ΙΟΥ ΛΙΑΣ ΙΑΤΡΙΔΗ: �ΠΥΡΙΓΟΝΟΣ� ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜ Α
'Α πο το βίο καί τa έργα το v Φέλιξ Λόπε Ντε Βέγα Κάρπιο
Ή δικαιολογημένη έκταση τf'\ς κριτικf'\ς άντιμετώπισης
τοϋ βιβλίου τf'\ς Ίουλ!ας 'Ιατρίδη, γιά τό Γίγαντα τοϋ θεά
τρου Λόπε ντέ Βέγα, άπό τό Γιάννη Νεγρεπόντη, έμποδ!ζει

Ή 'Ιουλία 'Ιατρίδη είναι άπό τούς έλά
χιστους σύγχρονους συγγραφείς μας
πού τό βιβλίο τους τό παίρνει κανεις
στά χέρια του χωρις την παραμικρη
δυσανασχέτηση γιά τό τ( είναι δυνατόν
νά τον περιμένει. 'Από τό πρώτο της
βιβλίο " Τρία πρόσωπα " (1 954 ) θε
μέλιωσε σωστά κι άδιαμφισβήτητα τη
θέση της στά Γράμματα. 'Από τότε ή
παρουσία της συνεχής, τόσο μέ lργα
πρωτότυπα 8σο καl μέ πλ'ίjθος μετα
φράσεων άπό τρείς γλώσσες, γαλλικά,
άγγλικά και, κύρια, ισπανικά πού είναι
ή δεύτερη γλώσσα της καl πού τη φι
λολογία της, παράλληλα μέ τlς μου
σικές της σπουδές, ή συγγραφέας σπού
δασε στην tδια της τη χώρα. 'Άλλωστε
οι δεσμοί της μιΞ: την 'Ισπανία είναι
(άπό πατέρα τό γνωστό μαέστρο Χοσέ
Μπουστίντουη ) δεσμοl αlματος . Δέν
πρέπει νά λησμονοϋμε πώς δλόκληρο
τό δεύτερο μέρος τοϋ " Δον Κιχώτη "
τό χρωστiίμε στη μεταφραστικη θαυ
μάσια δουλειά τ'ίjς 'Ιουλ(ας 'Ιατρίδη,
όπως καl τη γνωριμιά μας μέ lργα τών
Ούναμοϋνο, Χιμένεθ, Λόρκα, 'Ινκλάν
καl πολλών &λλων. Στούς θεατρόφιλους
βέβαια τό 8νομά της είναι πολύ γνωστό
άπό πολλά θεατρικά lργα πού /tχουν
δεί σέ δική της μετάφραση.

Τό τελευταίο της βιβλίο, πού κυκλοφό
ρησε άπό τlς έκδόσεις " Άρσενίδη "
(σελίδες 452 ) τό Νοέμβρη τοϋ 1 97 6 ,
είναι δ " Πυρ(γονος ", lργο στηριγμέ
νο στο βίο καl τά lργα τοϋ Λόπε ντέ
Βέγα.
' Ομολογώ πώς &ρχισα καl τέλειωσα
τό βιβλίο μέσα σέ μιά άναγνωστικη
εικαστικη άπόλαυση. Ή περιγραφικη
μαστοριά - ειlκαρπος μαθητεία στούς
μεγάλους δασκάλους τ'ίjς προπερασμέ
νης γενιiίς - και ή γνωστη άπό τό
προηγούμενο lργο της γλωσσική της
ά:δρότητα, άληθινά σοϋ άφήνουν τη
γεύση ένός καλοϋ καl πλούσιου σέ
περιστατικά άναγνώσματος, έν πολλοίς
τερπνοϋ &μα καl διδακτικοϋ, γιά νά
θυμηθοϋμε κάποιες ύπότιτλες χαρακτη
ρ ιστικές σέ παλιότερα θεατρικά !!ργα
ύπομνήσεις . . . 'Άλλωστε γιά μiίς, πού
μεγαλώσαμε μέ πρώτες έντυπώσεις
άπό τον άπόηχο τοϋ έμφύλιου . . στη
χώρα τοϋ πάθους " (μιλούσαμε κάπως
!!τσι τότε) και κατόπιν τη γνωρίσαμε
άπό τlς σελίδες τοϋ Καζαντζάκη και
τοϋ ποιητικότερου Ούράνη, γιά μiίς
πού ή έφηβε(α μας γοητεύτηκε άπό τιΧ
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- καi σ' αύτό τό τεϋχος - τή σύντομη εστω, παρουσίαση
άλλων νέων βιβλίων καi τήν άπλή έπισήμανση πολλι'ί>ν
άλλων.'Ελπίζουμε vά τό κατορθώσουμε στό έπόμενο τεϋχος.

/tργα τοϋ Λόρκα καt κατά κάποιο τρό
πο 1jταν ό,τι δ Τσέ γιιΧ τούς νέους τώ
ρα, γιιΧ μiίς λοιπόν, καl μόνη ή άνα
φοριΧ σέ τοπωνύμια καl όνοματεπώνυ
μα ισπανικιΧ μiίς φέρνει συγκίνηση.
Πέρ' άπ' αύτό, δ πολύ " γνωστός "
μεγάλος αύτός &γνωστός μας Λόπε ντέ
Βέγα, κι /Sχι μόνο στον τόπο μας άλλιΧ
καl εtς αύτούς τούτους τ'ίjς " 'Εσπερίας
προηγμένους " κατιΧ την δμολογ(α τοϋ
Α. Νίκολ : " Ιtνα /Sνομα πού συνδέεται
μέ lργα &γνωστα ", δ tδιος αύτός δ
Ποιητης δραματουργός μέ την έκρη
κτική του ιδιοσυγκρασία καl τό τερά
στιο σέ /Sγκο lργο του σέ καθηλώνει,
κι άπό τlς έλάχιστες άκόμα πληροφο
ρίες τις τηλεγραφικές, πού μπορείς νιΧ
βρείς σέ μιιΧ 'Ιστορία Θεάτρου. Μιά
μικρη έξομολόγηση : Πολλές, πάμπολ
λες στιγμές, στην πρώτη μου άνάγνωση
τοϋ !!ργου, θυμήθηκα τη γνήσια θεα
τρική, όρθη και βαθιιΧ μέσα στις άλη
θινές ρίζες " εισχωροϋσα αtσθηση "
τοϋ Γιάννη Σιδέρη όταν μέ τον πιο ά:πλό
τρόπο (τόσο ά:πλό πού μερικοl παρεξη
γοϋσαν . . . οι λακεδαιμόνιοι) μiίς δίδα
σκε τη γνήσια δημιουργία στην Τέχνη,
άπό την πεποιημένη τοιαύτη .

Ό " Πυρ(γονος " ειδολογικιΧ (προσω
πικιΧ δίνω πολύ μεγάλη σημασία, ού
σιαστική, γιιΧ πολλούς λόγους σ' αύ
τό ) δέν άνήκει - παρά την τυπωμένη δή
λωση στο έσώφυλλο - στο μυθιστό
ρημα. Δέν ξέρω άν θά μπορούσαμε νιΧ
τό ποϋμε ιστορικό μυθιστόρημα, κι
άν άκόμα πληροί τούς όρους κι αύτ'ίjς
τ'ίjς μ�θιστορημ�τικ�ς βιογραf (ας. Εί
ναι κατι μεταξυ παντων τουτων, δί
χως κανεlς νιΧ μπορεί νιΧ πεί τοϋτο
η έκείνο άφοϋ, γιιΧ μυθιστόρημα βρί
θει πραγματικών στοιχείων, γιά ιστο
ρικό τέτοιο δέν lχομε κανένα τρόπο
νά έλέγξουμε την αύθεντικότητα - καl
ποιανών; - γεγονότων, καl ώς μυθι
στορηματικη βιογραφία· δέν ξέρουμε ποϋ
τό φανταστικό και ποϋ τό πραγματικό.
·Αν ή συγγραφέας lχει πάρει σκηνές
lργων καl τις Ιtχει μετατρέψει σέ σκη
νές ζω'ίjς τοϋ Ποιητ'ίj ( διότι άναφέρεται
μέ τ' /Sνομά του· κανεlς μέσα στο γρα
φτό δέν τον άποκαλεί μέ τό έπίθετο
" Πυρ(γονος " αύτό τό δποίο μόνος
του !:χει διαλέξει (σελ. 85 ) , καl δέν
ξέρουμε άν ποτέ !!χει τολμήσει νιΧ τό
πεί καl πουθενιΧ - δέ θυμiίμαι παρά
και τη δεύτερη άνάγνωση ) δέ νομίζω
'
πώς είναι δ καλλίτερος τρόπος
γιιΧ τη

στοιχειώδη κατανόηση τοϋ τόσο μεγά 
λου αύτοϋ Ποιητ'ίj καl μάλιστα Δραμα
τουργοϋ γιατι Ιtτσι ή λειτουργία τη ς
δημιουργίας διιΧ τ'ίjς φαντασίας περιο
ρίζεται εις &λλους χώρους, έκτος πνεύ
ματος. Τό ειlρημα άποβαίνει σέ βάρο ς
τοϋ βιβλίου και πολύ περισσότερο στό
e!δος. Καί, &λλωστε, ή tδια ή συγγρα
φέας Ιtχι; ι ξε';εράσει :�τοιες }ατουραλι
στικές αντιληψεις : . Αστειο θα, 1jταν
νιΧ lχει σημασία ή δποιαδήποτε άλή
θεια γιιΧ τον ποιητή, άφοϋ ή ούσ(α δέν
άλλάζει " (σελ. 249 ) . Και συμφωνοϋμε
άπόλυτα. 'ΑλλιΧ τότε γιατl αύτη ή έπι
μονη εις τό ήδονοχαρές τοϋ Ποιητ'ίj καl
δι' αύτοϋ ή έξήγηση τών περισσότερων
lργων του; Γιατl και μέ τις γυναίκες
οι σχέσεις του δίνονται τόσο έξωτερικιΧ
πού κι αύτές άδικοϋνται και δ ποιητης
lτι περισσότερον. Στο τέλος μένει �νας
τρυφερός συζυγικός &νθρωπος μέ την
άδυναμ(α τοϋ φουστανιοϋ. . . . Κι όμως
άπό τό βιβλίο, παριΧ την τονιζομένη παρατονιζομένη - χθαμαλότητά του ώς
χαρακτήρα (δέν βρέθηκε ποτέ νιΧ πεί
τό μεγάλο ναl η τό μεγάλο /Sχι τέλος
πάντων αύτός δ άναγεννήτικος &νθρωπος
αύτό τό τέρας κατιΧ Θερβάντες, δ δποίος
φαντάζομαι κάτι νά 'ξερε . . . ) χωρίς νιΧ
τό θέλουμε τό μυαλό μας φκιάχνει κά
ποιον &λλον, πέρα άπό τον άπό τό βι
βλίο διδόμενον. οι έρωτικές σκηνές
είναι τόσες πολλές πού δ άναγνώστης
μέ τον κοινό νοϋ είναι άδύνατο νά πι
στέψει πώς δ tδιος ανθρωπος προλά
βαινε και τοϋτο ποιείν καl χίλια έφτα
κόσια, δπως λένε, /tργα νιΧ lχει γράψει.
Νά γιατl έπιμένω στην ειδολογικη άπο
σαφήνιση . Γιατι &λλος δ χρόνος στο
μυθιστόρημα κι &λλος στη διήγηση τ'ίjς
πραγματικ'ίjς ιστορίας. 'Άλλη " σύ
βαση " κάνεις ώς μυθιστοριογράφος μέ
τον άναγνώστη σου κ ι &λλη ώς ιστορι
κός. Αύτά τιΧ γνωρίζει κάλλιον έμοϋ ή
συγγραφέας, όπως γνωρίζει ότι /tχου
με και πολύ καλούς συγγραφείς πού
!:χουν δουλέψει στο ιστορικό μυθιστόρη
μα άλλιΧ καl στο μυθιστορηματικό
ιστόρημα. Και, άν μιά άπό τlς πιο βα
σικές προUποθέσεις γιιΧ την τέχνη τοϋ
μυθιστοριογράφου είναι ή " δημιουρ
γία προσώπων " όπως /tχει γράψει
δ Γιώργος Θεοτοκiίς, τότε βασικη προ
Uπόθεση γιά την τέχνη τοϋ έκκινοϋν
τος άπό γνωστό πρόσωπο θιΧ είναι, έ
κτος τ'ίjς συλλεκτικ'ίjς του ικανότητας,
τό ιδιαίτερο έκείνο τάλαντο τοϋ άνα
στηλωτ'ίj, τό δποίον δέν άρκείται στη
φαντασία στην ltμπνευση και τη διαί
σθηση μόνο άλλιΧ και στη διαλογΎJ τοϋ

.

αύθεντικοϋ και τήν 8σο γίνεται προσέγ
γιση τοϋ αύθεντικοϋ εις τlς συμπληρώ
σεις του.
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Ί-Ι 'Ιουλία Ίατρίοη - έπαναλαμβάνω,
άπό τούς λίγους θεματοφύλακες τών
ιερών της λογοτεχνίας μας, πού ή δρ
μητικότητα τοϋ μιμητισμοϋ τείνει νcΧ.
έξαφανίσει έν δνόματι τοϋ 8γκου των
άταλάντων δπαοών τοϋ τάχατες και
νούριου - δπωσοήποτε έ:χει καταβά
λει μόχθο άναμφισβήτητα πολύ μεγά
λο και για. τή συλλογή στοιχείων καl
για. τή μελέτη της μικρης ιστορίας.
Αύτό άποοείχνεται άπό το πληθος τών
προβαλλόμενων λεπτομερειών ( μας εί
ναι ιοιαίτερα συμπαθείς δσες περί το
θέατρο μας οιαφωτίζουν ) , τονίζω έοώ
και κάποιες σελίοες άπό τήν πνευματική
ζωή, ιοιαίτερα έκείνες μέ τούς μυστι
κούς {σελ. 1 52 - 1 5 11 ) ένώ στlς σελί
οες πού άληθινα. τή οιακατέχει δ οί
στρος τοϋ άφηγητη καl είναι άπό τlς
πιο ώραίες - πώς νcΧ. μήν είναι 8ταν
είναι άπό τlς πιο σημαοιακές της παγ
κόσμιας ιστορίας; - έκεί ή συγγραφέας
άφηγείται συνοπτικά, χυμώοη, μέ χιοϋ
μορ κάποτε κ' εtρωνεία όίλλοτε, λαϊκή
θυμοσοφία κάπου κάπου, καl το κατα
στάλαγμα μιας προσωπικης πίκρας
�πό τα. ,έγκόσ17ια μ ;κρα. και (1-εγ λα, κι
ομως σα να, τις βιαζεται και παλι πέ
φτει σέ λεπτομέρειε;ς . . . ϊσως γιατl
στlς λεπτομέρειες ύπάρχει δ Λόπε ντε
Βέγα περισσότερο. Δέ θcΧ. μ' έ:νοιαζε
αν οέν ήταν τελικα. ή αrσθηση πού μοϋ
οημιούργησε μιας παραλληλότητας χω
ρίς, βέβαια, συνάντησιν . . . Ή κυρίως
ιστορία άπό τή μιά, κι άπό τήν όίλλη
δ Λόπε ντε Βέγα το Θηρίον αύτό, δ
συγγραφέας αύτός πού είπε το γνωστό
" ξεχνώ αν καl τούς. ξέρω 8λους τούς
κανόνες τοϋ θεάτρου IJταν γράφω καl
μόνο σ' Ιtναν ύπακούω, σ' αύτόν πού
βγάζει χειροκρότημα ! " και μόνον αύ
τό είναι ή άπάν.τηση της μεγαλειότη
τάς του (της γνήσια λαϊκης του φλέ
βας ) καl της μεγαλοσύνης του της
ποιητικης στο πείσμα 8λων τών άνέ
ραστων τήν Τέχνην παρενοχλούντων.

λcΧ. για. IJσους θέλουν νcΧ. τcΧ. ξεχωρίζουν .
Ώς προς το περιεχόμενο, σαφώς πρό
κειται γιcΧ. τή σκηνική (σκηνογραφικcΧ.)
παρουσίαση της μικρης ιστορίας, κι
άπ' αύτή, ένός πολύ μικροϋ μέρους.
Λείπει έντελώς τό πολιτικό ας ποϋμε
παρασκήνιο ( οιότι οι νύξεις, ΙJπως ι
στοροϋνται, άκόμα και IJταν ή συγγρα
φέας οιστρηλατείται, είναι παρονυχίοες
σέ μια. έποχή πού ή 'Ισπανία είναι στήν
πιο τρομερή της ώρα � θαλασσοκρά
τειρα, πλούσια, ισχυρή και στήν πλήρη
όίνθιση τών Τεχνών, ή κλασική της έπο
χή - και γενικα. ο! πληροφορίες περl
τήν έκτος θεάτρου ζωή έλλειπέστατες.
Τό θέλουμε η 8χι, IJταν άκοϋμε τή λέξη
ιεροεξεταστής το μυαλό μας αύτόματα
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ΤελικcΧ. ή συγγραφέας,μπροστcΧ. στο πλού
σιο ύλικό της πού είχε χρόνια άποθησαυ
ρίσει,στάθηκε άναποφάσιστη ώς προς τον
τρόπο πού Θα. το χρησιμοποιοϋσε. Ή
πεζογραφική της φλέβα ζητοϋσε τή
μυθιστορηματοποίηση. Ή πνευματική
της κατάρτιση, άλλcΧ. και δ !στοριοοι
φικός της πλέον έθισμός, έλάχιστα της
έπέτρεπε δποιοοήποτε πέταγμα. 'Έτσι,
ένώ για. όίλλους ή πλούσια άποθησαύρι
ση στοιχείων είναι μία άπελευθέρωση
της γραφίοας τους ( Μελας, 'Άγγελος
Βλάχος, Κυριαζης, κ.όί. ) γιcΧ. τήν 'Ιου
λία Ίατρίοη - τήν �ξοχη άλλα καl
κατεξοχήν οιηγηματογράφο - ύπηρξε
κατασταλτικός παράγοντας.
tllt

'Απ' 8που κι αν ξεκινήσει κανένας,
τήν tοια άουναμία θcΧ. βρεί στον " Πυ
ρ ίγονο ". Στήν δργάνωση τοϋ ύλικοϋ.
�Η άπό το περιεχόμενο η άπό τή μορ
φή . Π ροσωπικcΧ. οέν τα. ξεχωρίζω άλ-

Τό ξώφvλλο τοϋ " Πvρίγο�ιοv ", μέ
τiς δvό μορφές τοϋ Λ 6πε vτέ Βέγα
πάει σε κείνο το Μεγάλο ποίημα τοϋ
Ντοστογιέφσκι . . . Δέν έπιμένω IJμως,
τcΧ. παραοε(γματα τάφερα τύχ�. ( Κι
ΙJπως τόνισα, μόνο για. τή μικρή ι
στορία . . . ή δπο(α ένοιαφέρει τή συγ
γραφέα ώς προς το Λόπε ντε Βέγα,
πού έν τέλει μένει στον άναγνώστη ή
έντύπωση 8τι αύτή ήταν καl -:οϋ Ποιη
τη ή στάση ) .
tllt

Ώς προς τή μορφή, νομίζω ή γραφή
της άφα(ρεσης είναι μία σχολή έντε
λώς ξένη και στήν ιοιοσυγκρασ(α της
συγγραφέα καl στήν πνευματική της
συγκρότηση καl στο προσωπικό της
\Jφος. 'Έτσι, ή έπιοίωξη νέας φόρμας
άποβαίνει σέ βάρος και τοϋ γραφτοϋ
(πού οέ μπορεί σέ καμιcΧ. περίπτωση
νcΧ. έκλειφθη ώς ντοκουμενταρίστικη
γραφή οιότι οέν είναι, οέν είναι ουνατόν
γεννημένη πεζογράφος, λογοτέχνης , νcΧ.
οώσει το σύγχρονο οημοσιογραφικό
στύλ, πού - σημειωθήτω - χρειάζεται τά
λαντον ιοια(τερο ) καl της ϊοιας της

συγγραφέα, γιατl άντl νcΧ. �χουμε μιcΧ.
άλλαγή φόρμας άπλcΧ. �χομε μιcΧ. μή καλή
δργάνωση ύλικοϋ καl συνέπεια αύτης
τήν iSχι πειστική οόμηση της IJποιας
μορφης. Καl ναl μέν σέ iSποιο άπ' αύτcΧ.
τά ο'ίjθεν " μοοέρνα "' τα. οηθεν μυθι
στορήματα ( οέν ξέρω γιά ποιούς λό
γους οέν ξέρει κανείς τί έστl το πρόσω
πον ) , άναρωτιόμαστε συχνcΧ. οια. τήν
ήλικ(αν, το 8νομα, το χαρακτήρα, τlς
tοέες, τlς σκέψεις κ.όί. τοϋ Ί)ρωα ' άλ
λcΧ. άπο τήν ιστόρηση προσώπου πού
έ:ζησε, �ορασε καl κάποτε άπέθανε και
το �ργο του �μεινε καl μάλιστα έν οό
ξη, έ:χουμε τήν άξίωση {καl έφόσον ύ
πάρχουν τcΧ. στοιχεία ) νcΧ. μήν άναρωτιό
μαστε.
·llt

Μια. τακτοποίηση - πιο άπλcΧ. - μιcΧ. πε
ρισσότερο προσεχτική ήλικιακή ( ώς προς
τά βιώματα τοϋ Πυρ(γονου ) καl χρο
νολογική ώς προς τcΧ. περιστατικά, τcΧ.
γεγονότα, και το γράψιμο τών έ:ργων
του παρακολούθηση, θά έ:κανε το Ί)οη
έλκυστικο γράψιμο της συγγραφέα πιο
ένσταλαχτικο γνώσης στον άναγνώστη
Γιατί, πολύ φοβοϋμαι ΙJτι πολλcΧ. στοι�
χεία γνώσης οέ συγκεκριμενοποιοϋνται
στήν προσληπτική μας κ' ένώ, γιcΧ. τή
σύνθεση καl τοϋ προσώπου καl της έπο
χης, θcΧ. ήταν άπο τcΧ. πιο σημαντικά
παραμένουν στο περιθώριο γιατί, όίλ�
λα οευτερεύοντα άλλcΧ. πιο έντυπωσιακά
μένουν στον άφρό . . . Παράοειγμα : ένd
μέρες μετcΧ. τήν άνάγνωση τοϋ " Πυρί
γονου " μοϋ �μεναν κάποιες έρωτικές
σκηνές, κι 8χι καl τόσο συναρπαστικές,
�πρεπε να. κάνω μια. οεύτερη άνάγνωση
γιcΧ. νcΧ. προσέξω κάποιες όίλλες, IJπως
τήν tοέα πού είχαν ο! σύγχρονο( του
γιcΧ. το Βέγα. Πάντως, μοϋ κάνει έντύ
πωση πού οέ μπορώ, ο\Jτε τώρα να.
έπαναφέρω στο νοϋ μου, τι έ:κανε στον
Πόλεμο δ Λόπε ντέ Βέγα, έκτος τοϋ
IJτι φοβήθηκε πολύ.
Είναι κρίμα μιcΧ. τέτοια πεζογραφική
ούναμη 8πως της Ίουλίας Ίατρίοη
νcΧ. μή φτάσει στο άπόλυτα προσοοκώ
μενο άποτέλεσμα καλλιτεχνικης κατα
ξίωσης τοϋ μεγάλου της στόχου. Μπο
ρώ νcΧ. ύποθέσω τούς λόγους δ σπουοαιό
τερος άπ' αύτούς είναι ϊσως ή συναί
σθηση της εύθύνης άπέναντι στήν άνά
ληψη τοϋ �ργου.
'Ωστόσο, θά ήταν όίοικη ή στάση μας
άπέναντι στήν προσφορcΧ. της συγγρα
φέα μέ αύτό της το �ργο στcΧ. Γράμμα
τά μας αν οέ σημειώναμε IJτι, πέρα άπό
ποιες άουναμίες, δ " Πυρίγονος " εί
ναι Ιtνα πολύτιμο άποθησαύρισμα πλη
ροφοριών γιcΧ. μια. έποχή πού έλάχιστα
γνωρίζουμε, γιcΧ. Ιtνα πρόσωπο τών Γραμ
μάτων, Ιtνα μεγάλο θεατράνθρωπο πού
άκόμα πιο έλάχιστα μας είναι γνωστό.
Γι' αύτο καl μόνον - ώς άπαρχή γνω
ριμιας - δσοι άγαποϋν το θέατρο θιΧ
πρέπει νcΧ. της είναι tοιαίτερα εύγνώμο
νες . . .
Γ ΙΑΝΝΗΣ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗΣ
Στό έπ6μεvο τεύχος : Βιβλιοκρισίες τοϋ
Βασίλη Ραφαηλlδη, τοϋ Γιώργου Λεω
τσάκοv καi τοϋ Γιάννη Νεγρεπ6vτη.
1 07

\\\\\

))))1
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ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΤΟΥ '30 ΜΕ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Κρι τικfι π αρουσίαση τοί5 Φ Ο ΙΒ Ο Υ Α ΝΩΓΕΙΑΝΑ ΚΗ
" Δημοτικά τραγούδια άπό τήv συλ
λογή Μέλπως Μερλιέ, 'Ηχογραφή
σεις τού '30 μέ αvθεντικούς έκτε
λεστές καί τήν φωνή τού 'Ελευθε
ρlου Βενιζέλου ", Poly dor, St ereo
2421079, 1976.
Τά. τελευταία χρόνια, όρισμένα ιδρύμα
τα, 8πως · τό " Κέντρον έρεύνης τ'ίjς
έλληνικ'ίjς λαογραφίας " (τ'ίjς 'Ακαδη
μίας Άθηνων ) , ό " Σύλλογος προς
διάδοσιν της έθνικ'ίjς μουσικ'ίjς ", τό
" Πελοποννησιακόν λαογραφικόν Ζδρυ
μα ", τό " Λύκειον των 'Ελληνίδων " ,
έ!χουν άναλάβει τήν προσπάθεια τ'ίjς
εκδοσης δίσκων μέ έλληνική δημοτική
μουσική, μέ φορείς αύθεντικούς λαϊ
κούς όργανοπαίχτες και τραγουδιστές
και ύπεύθυνα σχόλια {μουσικολογικά,
έθνολογικά, ιστορικά. κ.&. ) . Ή εως
σήμερα συγκομιδή, έά.ν δέ μπορεί νά.
χαρακτηριστεί πλούσια, άποτελεί ώσ
τόσο μιά. πραγματικότητα, πού ύπό
σχεται γιά. τό μέλλον.
Ί-Ι σειρά των δίσκων πού !:χει εως σή
μερα έκδοθεί πλουτίσθηκε μέ τά. " Δη
μοτικά. τραγούδια άπό τήν συλλογή
Μέλπως Μερλιέ ", έ!κδοση τοϋ " Κέν
τρου Μικρασιατικων Σπουδων ".
Δεκάξη μελωδίες άπό τήν ήπεφωτική
και νησιώτικη 'Ελλάδα, καθώς και τον
' Ελληνισμό τοu Πόντου, τ'ίjς 'Ιωνίας
καl τ'ίjς Καππαδοκίας, άποτελοuν τό
περιεχόμενο τοu δίσκου : τρείς όργα
νικές καl οι &λλες τραγούδι, μόνο του
(σόλο ) η μέ συνοδεία μουσικων όργά
νων.
Τό πιο σημαντικό στο δίσκο αύτό πολύτιμη προσφορά, τόσο στον ά.πλό
άκροατή πού διψάει γιά. αύθεντική
δημοτική μουσική, 8σο έπ(σης καl
στον ειδικό έρευνητή - μελετητή - ε!
ναι 8τι 8λες οι μελωδίες του { 8πως ά
κόμα και ενας μεγάλος άριθμός μελω
διων τ'ίjς Συλλογ'ίjς Μερλιέ ) Ιtχουν φω
νογραφηθεί τό 1 930 - 3 1 . Σέ μιά. δη
λαδή έποχή πού οι κάτοικοι της ύπα(
θρου �μεναν άκόμα άμόλυντοι, στή με
γάλη τους πλειοψηφία, άπό τό μικρόβιο
τ'ίjς δυτικ'ίjς ά.ρμον(ας : τό ραδιόφωνο
και ή τηλεόραση δέν ύπάρχουν καl ή δυ
τική μουσική, ή " έλαφρά. " λεγόμενη
μουσική, δέν Ιtχει άκόμα κατακτήσει
τό έλληνικό χωριό μέ τό δίσκο, 8πως
γίνεται άργότερα, άρχικά. μέ κάποιο
βραδύ ρυθμό και μετά, ιδιαίτερα Ιtπειτα
άπό τό Δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, μ'
11να πυκνό, ξέφρενο ρυθμό.
Ή !δρύτρια τοu " Μουσικοu λαογρα
φικοu άρχε(ου '', ή Μέλπω Μερλιέ,
και οι συνεργάτες της - παλαιότεροι
και νέοι - δίκαια μποροuν νά. ε!ναι ύπε1 08

ρήφανοι γιά. τό ltργο τους. Καί μόνον
τή συλλογή τοu ύλικοu αύτοu έά.ν ε!χαν
στο ένεργητικό τους, τό " Μουσικό
�αογραφι�ό άρχείο , Μερλιέ ·: θά. ε!χε ,
ακόμα και τότε, μια τιμητικη θέση στη,
μουσική ιστορία τοu , τόπου μας (Τό
έ:ργο τοu .. 'Αρχείου , ε!ναι πλατύτα
το. Ό στόχος ομως τοϋ σημερινοϋ
σημειώματος περιορίζεται άποκλειστι
κά. στήν παρουσίαση τοu δίσκου ) .
Καl τά. τρία όργανικά. τοϋ δίσκου : έ!να
κλαρίνο, ενα βιολl κ' έ!να άσκί {&σκαυλο
τοϋ Πόντου ) πέρα άπό τή χαρά πού
δίνουν στον άκροατή, άποτελοuν πολύ
τιμο ύλικό καl γιά.μιά. συγκριτική μελέτη.
Τήν έποχή πού γραμμοφωνοuνται, οι
λαϊκοl παιχνιδιάτορες - δ κλαριτζής,
δ βιολιτζής, δ γκάϊντατζης κλπ. - έξα
κολουθοuν νά. ζοϋν εντονα τήν άτμό
σφαφα της ύπα(θρου (πανηγύρι, γά
μος, λαϊκό γλέντι ) , 8που διατηρείται
άκόμα ζωντανή ή παράδοση : ή τρο
πική μελωδία, ή φυσική κλίμακα, τό
ά.γνό μονόφωνο παίξιμο, καθώς καί τό
παραδοσιακό ϋφος σχετικά μέ τήν ποιό
τητα τοu l]χου και τό ξόμπλιασμα της
μελωδίας. Τά. στοιχεία αύτά, &λλο πε
ρισσότερο καl &λλο λιγότερο, χαρακτη
ρίζουν και τίς τρείς όργανικές μελωδίες.
Ή έσωτερικότητα στήν Ιtκφραση, ό
αύστηρός ηχος (χωρlς δυναμικούς χρω
ματισμούς, φόρτε :; πιάνο } και τό λιτό
ξόμπλιασμα τ'ίjς φράσης μέ μελωδι
κά. στολίδια, δίνουν στο παίξιμο τοu
Ήπεφώτη λαϊκοu κλαριτζ'ίj (κου Τζά
ρα { 1 8 9 2 - 1 9q_ 2 } έ!να, θά. λέγαμε, δω
ρικό τόνο (Πλευρά Α', άρ. 2 ) .
Τήν (δια δυνατή έντύπωση Ιtχουμε κα l
άπό τό βιολl τοu Δημοσθένη Γκού
γκουρα άπό τή Μακεδονία {Πλευρά Β' ,
άρ. 2 ) . Πόσο πιο φτωχές, έκφραστικά,
μας φαίνονται πολλές σόλο μελωδίες
σημερινων καλων κλαριτζήδων η βιο
λιτζήδων, οταν τις συγκρίνουμε μέ τό
παίξιμο τοϋ Τζάρα καl τοu Γκούγκου
ρα-κι dίς χρησιμοποιοϋν οι σημερινοί όρ
γανοπαίχτες δυναμικούς χρωματισμούς
και βιμπράτο στον ηχο τους, κι dίς
" έντυ.πωσιάζουν " μέ τή δαχτυλική
δεξιοτεχνία τους καί τις δεκάδες, έκα
τοντάδεc:, φθόγγους μέ τούς όποιους
ξομπλιάζουν τή δημοτική μελωδία.
'Από τά. πλέον χαρακτηριστικά. δείγμα
τα μουσικ'ίjς άπό &σκαυλο, πού Ιtχουμε
άκούσει Ιiως σήμερα ε!ναι καί τό σόλο
άσκί (-1) άγγείον η τουλούμ - ζουρνάς )
τοu Πόντιου Γεώργιου Χαλκίδη {Πλευ
ρά Β' , άρ. 6 ) .
Στο λαϊκό ομως αύτό 8ργανο (τό tδιο
αύτό 8ργανο λέγεται τσαμπούνα στή
νησιώτικη 'Ελλάδα ) δέν παρατηρείται
ή διαφορά στο ϋφος παιξίματος, πού

συναντιΧμε 8ταν συγκρίνουμε παλιές μέ
νεότερες έκτελέσεις στο κλαρίνο η τό
βιολί. Κι αύτό α ) γιατι τό άσκl, άπό
τήν κατασκευή του (τεχνικές και έκ
φραστικές δυνατότητες ) , δέν προσφέ
ρεται είlκολα στις έπιδράσεις τ'ίjς δυ
τικ'ίjς μουσικ'ίjς, 8πως συμβαίνει π.χ.
μέ τό κλαρίνο και τό βιολί, και β) γιατί
πολλοί λίγοι άπ' τούς νεότερους, πού
έ!χουν άπομακρυνθεί άπό τήν παράδο
ση, μαθαίνουν σήμερα νά. παίζουν άσκl,
ένω ο[ παλιοί έκτελεστές παραμένουν
πιστοl στήν παράδοση - 8πως &λλω
στε συμβαίνει γενικότερα μέ τούς Πον
τίους στή ζωή τους. Άς μήν ξεχνιΧμε
άκόμα οτι τό άσκί ε!ναι Ιtνα δύσκολο,
σχετικά, 5ργανο και προπαντός δέν
�χει περάσει άκόμα - εύτυχως - στο
χωρο των λαϊκών όργάνων της μόδας.
Τό tδιο ύψηλό έπ(πεδο παραδοσιακοϋ
ϋφους στήν έκτέλεσή τους �χουν και οι
&λλες μελωδίες τοu δίσκου, άπό διά
φορες περιοχές τοu Έλλαδικοu χώρου
και τ'ίjς Μικρασίας {τραγούδι σόλο η
μέ όργανική συνοδεία ) .
Μοναδική έξα(ρεση άποτελεί τ ό τρα
γούδι τοu τραπεζιοu " Κολοκοτρώνης
κάθεται " {πλευρά Α' , άρ. 8 ) . Τραγου
δημένο άπ' τον Δημήτριο Παπαπο
στόλη, μέ στόμφο καί " ποζαρισμένη "
φωνή, 8πως ο[ παλιοl τραγουδιστές ιτα
λικοu μελοδράματος, νομίζουμε 8τι δέν
θά. �πρεπε νά. συμπεριληφθεί στο δίσκο,
οταν μάλιστα τό τραγούδι αύτό δέν
ε!ναι χαρακτηριστική μεγαρίτικη με
λω δία. Ό, Δημήτριο� Παπαποστόλης
,
και ό Δημητριος Καρωνης, που, τραγου
δάει τή μελωδία " Καλως τηνε καl τή
Λαμπρή " {Πλευρά Α' , �ρ. 5) , ηταν
καl οι δυο ψάλτες στά. Μέγαρα τήν έπο
χή τ'ίjς γραμμοφώνησης.
'Από τlς σημαντικές πλευρές τοϋ δί
σκου ε!ναι καl ή τεχνική τ'ίjς γραμμο
φώνησης. Κ' �χει τόσο μεγαλύτερη
σημασία 8ταν σκεφθοuμε τήν ά.λματώδη
έξέλιξη τών τεχνικων μέσων άπό τό
1 930 καί δώθε, καί τlς δυνατότητες πού
προσφέρονται σήμερα σέ μ�ά. μαγνητο
φώνηση .
Καθαρή, χωρίς νά. άλλοιώνεται τό ήχό
χρωμα και νά. . . ώραιοποιείται , ή άν
θρώπινη φωνή η δ ηχος τοϋ λαϊκοϋ όργά
νου - 8πως συχνά συμβαίνει σήμερα
χάρη άκριβως στά. " πολλά " καl " εύαί
σθητα " σύγχρονα τεχνικά μέσα - ή
τεχνική της γραμμοφώνησης τοu δί
σκου άποτελεί, θά. μπορούσαμε νά. ποϋ
με, Ιiνα πρότυπο, πού θά. ltπρεπε νά.
προσεχθεί άπό 8σους άσχολοuνται μέ
τήν Ιtκδοση δίσκων μέ δημοτική μου
σική. Ή μόνη άδυναμία, κάτι πού ηταν
βέβαια δύσκολο νά. ξεπεραστεί μέ τά.
,

τεχνικά μέσα τοϋ '30, ε!ναι ή �λλειψη
ήχητικης ισορροπίας μεταξύ της φω
νης τοϋ τραγουδιστη και της όργανικης
συνοδείας. Στις περιπτώσεις αύτές, γιά
τό σημερινό άκροατή, ή ήχητική τών
όργάνων ε!ναι πολύ άδύνατη, συγκρι
νόμενη μέ αύτήν τοϋ τραγουδιστη.
'"'

Τό δίσκο τόν παρουσιάζει δ μουσικολό
γος Μάρκος Δραγούμης μ' έ:να σύντομο,
άλλά πυκνό, κατατοπιστικό προλογικό
σημείωμα, σχετικό μέ τήν �δρυση καl
τούς πρώτους συνεργάτες τοϋ " Μου
σικοϋ λαογραφικοϋ άρχε ίου Μερλιέ " .

Άντl " Κάτω στή Δαφνηπόταμο " ,
Κάτω στή Δάφνη ποταμό
'Αντί " τοϋ Μώρου τή γυναίκα " ,
τοϋ Μώρο τή γυναίκα.
Στο rδιο τραγούδι δ λυράρης γράφε
ται : Νικόλαος Κουτσουφλάκης, ένώ
δ S. Baud - Βονy δσες φορές
τόν άναφέρει γράφει : Κουτσουλάκης
( C hansons

p o p ι ι l a i res

dr

Cre t c

Άντl " τραγούδιν Ύjβγα κι ε!πα ",
τραγούδιν ηβγια κι ε!πα . . .
" Κάτω στή Δαφνηπόταμο '.' ( Πλ. Α ' ,
άρ. 7 ).

t C

'�,

" Ό Χάρος " ( Πλ. Β ' , άρ. 1 ) .
Ό στίχος " Όψές άργά ν ' έπέp
νουνα . . . " πρέπει νά γραφεί : Όψές
άργά (ν ) έπέρνουνα (Τό ν ώς εύφω
νικό, μέσα σέ παρένθεση ) .
'Επίσης, άντl " Χάροντα δέ σοϋ τό
'παν, Χάροντα δέ σοϋ τόεtπα . . . καl
άντι " μήν τσο! ξεζευγαpώνεις ", μή
τζοι ξεζευγαρώνεις ( Βλ. και S. Baud Βονy, Chansons popιι laires . . . σελ.1 74 ) .
" Κάτου στού ρέμα στού βαθύ " ( Πλ.
Β ' , άρ. 3 ) .

Τελειώνουμε μ έ τις παρακάτω παρατη
ρήσεις : Διαφορές μεταξύ της γραφης
τοϋ ποιητικοϋ λόγου στό τετρασέλιδο
τοϋ δίσκου καl τοϋ λόγου δπως τραγου
διέται άπ' τόν τραγουδιστή. Ί-Ι κατα
γραφή τοϋ ποιητικοϋ λόγου στά σχόλια
τοϋ δίσκου νομίζουμε δτι θά πρέπει ν'
άκολουθεί πιστά τό λόγο τοϋ τραγου
διστη.

" Ό, Διγενή � ψ�χ�μαχεί ", ( p λ . �:.
,
α ρ . � ) . Αντι . Γιατι εκε ια . . ; ?
,
,
Γιατι (ν ) έκεια . . . , Επισης
, , αντ�
c �
c
ά 'πάτουν τα π;ιτήματα ,
,
\
Να πατου ντα πατηματα.
,,
( Π λ. Α ' ,
cc Σ' Ενα ψηλότατο βουνL
άρ. 6 ) .

" Κολοκοτρώνης κάθεται " ( Πλ. Α ' ,
άρ. 8 ) .
) Αντt
και Ολο συλλογιζότανε
καl δλο συλλογότανε.

:

Α�τt κι : άπάνου στά λακκώματα ' '
κ ι, απανω στα . . .
'Αντι " Τσομπάνους βόσκει πρό
βατα ", Τζομπάνους . . .
Άντι " Τά βόσκαγε " , Τά βόσχαγι.
" Τόν Μάραντον νεpθέν χαpτlν " ( Π λ.
Β ' , άρ. 7 ) .
Χαρτlν η χαρνίν;

'Γό κάλυμμα το ϋ δίσκο υ μt' τά δημοτικά
τραγούδια τής συλλογής Μέλπ. Μερλιέ
1 9 7 2 , σελ. 303 ) .
'Επίσης δ Λουκιiς J\Ιπέρτος παίζει
σαντούρι καl /)χι λαγοϋτο δπως άνα
φέρεται στά σχόλια.
occiden ιale,Geneve

0

" Ντίλιμ, ντίλιμ " ( Πλ. Β', άp. 8 ) .
'Αντl " ιΧρπαξε . . . , �δειpε . . . , �χα
ψε . . . ", ιΧρπαξεν, �δειpεν, �καψεν . . .
Lapsιιs calami πρέπει νά θεωρ·ηθοϋν
καl τά τελικά ν στον τίτλο τοϋ δίσκου :
" Δημοτικά τραγούδια άπό τήν συλ
λοyή . . . και την ψωνή .
" ' άν-:-ι
του όρθου- : τη, συλλογη . . . τη φωνη, . . .
·, .

ΦΟΙΒΟΣ Α ΩΓΕΙΑ ΑΚΗ Σ

Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ ΚΑΙ Σ ΧΟΛ Ι Α Γ Ι Α Τ Ο Α Ν ΤΑΡΤ Ι Κ Ο Θ Ε ΑΤΡΟ
Οί άθηναϊκές έφημερlδες,
" Ριζοσπάστης " καί ή "

lδιαlτερα ή " ' Δλευθεροτυπlα ", ή
Αύγή ", ύποδέχτηκαν εύμενέστατα
τό άφιέρωμα ατό 'Αντάρτικο Θέατρο . Τiς εύχαριστοϋμε. ' Η
" Έλευθεροτυπlα ", στίς 24 τοϋ Μάρτη, έκανε μιά πεντά
στηλη παρουσlαση τοϋ θέματος, μέ τόιι τίτλο " Πώς στηνό'Από τά ματωμένα βάθη της ' Ηπειρω
τικης γη·ς , άνασύρθηκε πρόσφατα έ:νας
έκπ�λιτι�τικός θησ�υρός της : Εθνικ� ς
μας Αντιστασης : το θέατρο στα βουνα .
Σέ σαράντα πυκνοτυπωμένες σελίδες τό
περιοδικό " Θέατρο " στό διπλό τεϋχος
του 53 - 51, μέ φωτογραφίες, διαταγές,
ήμερολόγια, έπιστολές καl άναμν·ήσεις
άποκα�ύπτει τό θαϋμ� τοϋ ά�τάρ τικου ,
ΕΛΑΣιτικου μεγαλειου, που τη, μια_
μέ� α πολ� μιi καl τή� όίλ)η χειροκρ οτεί
,
,
;
στη σκηνη καποιας
αχερωνας
που, από
μεινε μέσα στ' άποκα·tδια, τον αύριανό
κόσμο της έλευθερίας πού χτίζει μέ τό
α!μα του.
Ε!ναι έ:να δλόκληρο άρχείο της 8ης Μ ε
ραρχίας τοϋ ΕΛΑΣ 'Ηπείρου - Δυτι
κης Στερειiς δπου δ σκλ·ηρός άντιφασι
στικός πόλεμος άπαλύνεται στά διαλείμ
ματά του μέ μιάν άνάβρα Τέχv-ης καl
όμορφιιiς. Κι αύτό όνομάζεται " Λαϊκή
Σκηνή " της Μεραρχίας, πού άλώνισε
βουνά καl κάμπους έμψυχώνοντας λαό
καl στρατό.
Κύριος δημιουργός της λαός καl στρα
τός , μέ έπικεφαλης εναν γλυκόν πονε
μένον ποιητή τό Γιώργο Κοτζιούλα κι

ταν ή Σκηνή σέ άνάπαυλες τοϋ 'Αγώνα " . Ό χροιιογράφο;
το1j " Ριζοσπάστη " Νlκος Φιλικός (ό παλιός δημfJσιογρά
φος καi άγωνιστής Νlκος Παπαπερικλής} έγραψε στiς 31
Μάρτη, στήν καθημερινή το υστήλη " Ζωή καί πάλη ", τό πα
ρακάτω χρονογράφημα, μέ 'τόιι τίτλο " Θέατρο ατά Βουνά " :

Εναν ήρωικό στρατιώ·ηι , πού -:όv πα
ρουσιάζει μέ τή φωτογραφία του, σ ;ο
περιοδικό του δ χαλκέντερος ακου
pαστος , θεατ�άνθρωπ? ς κ. Κώστας Νί
τσος με μεγαλη τιμ·r, .
«'Ο ύποστράτηγος, γράφει, Γεράσιμος
Αύγερόπουλος, άγνός καl γενναίος άξιω
ματικός, μέ πνευματικότητα και ·)jθος,
Διοικ·ητής της 8ης Μεραρχίας '!-!πεί
ρου - Δυτικης Στερειiς τοϋ ΕΛΑΣ στον
άπελευθερωτικόν άγώνα. Σίγουρα, λέει,
ή " Λαϊκή Σκηνή " όφείλει πολλιΧ. στό
συναπάντημα τοϋ στpατηγοϋ μέ τον
ποιητή . . . » .
Τ ί ε!ναι, λοιπόν, αύτή ή " Λαϊκή Σκη
νή " πού καταξιώνει τόν πεινασμένο
λαό και τον ξυπόλητον άντάρτη σ' έ:να
θέατρο πού έκφράζει τά ύψηλά του tδα
νικά; Ε!ναι τό φλογερό, άντάρτικο,
ΕΠΟΝίτικο σύνθημα : " Π ολεμιiμε καl
τραγουδιiμε ! " .
Τ� (( Θ " �ιiς �8�σε σε , πε pασμέvο του
τευχος σελιδες για τον ανταρτικο θ ,ιασο
τοϋ Δημοκρατικοϋ Στρατοϋ στό Βίτσι
καl στό Γράμμο.
Τεράστια έπιτυχία του. Τώρα μέ τή
" Λαϊκή Σκηνή " τ'ίjς 8·ης Μεραρχίας

προχωρεί παραπέρα. Θά όλοκληpωθεί
δμως ή έθνική σοβαρ·ή του άποστολή
iiν δόσει τό άντάρτικο θέατρο στ·ή Μα
κεδονία, στή Θεσσαλία, στή Ρούμελ·η ,
στό Μοριά. Στον 'Άη-Στpάτη οι με
γάλοι μας ·ήθοποιοl Κατράκης - Κα
ροϋσος μαζ! μέ τον άγαπητό μου J\1Ιπα
λοδ·ήμα καl τούς συνεξορίστους μου δό
σανε θαυμάσιες παραστάσεις μέ τούς
" Πέρσες " τοϋ Αtσχύλου, μέ Μολιέ
ρο . . . Στήν 'Ακροναυπλία δ θίασός μας
όίρχισε μέ σκέτς ψυχαγωγίας κι �φτασε
σέ Μολιέρο καl Σαίξπηρ . Ό ποι·ητής
Γ. Κοτζιούλας μιiς περιγράφει πώς ξε
κίνησε τ·ήν 25 Μαρτίου τοϋ 1 9Ιι4 ή
ώραία tδέα της " Λαϊκης Σκ·ηνης " . Κι
!:γινε ή δοξολογία, λέει, στό χωριό Βουλ
γαρέλι, στήν καμένη έκκλησία. Μίλ·ησε
ό ύπασπιστής της Μεραρχίας γιά τό
άθάνατο " 21 " καl τ' άπόγευμα, μέσα
σέ μιάν άσφυκτικά πλ·ημμυρισμένη άπό
στρατό και λαό μεγάλη άχερώνα �γινε
ή παράσταση μέ τό !:ργο τοϋ Ρ ώτα
" Νά ζεί τό Μεσολόγγι ! " και μαζί
τό πρώτο έ:ργο τοϋ Γ. Κοτζιούλα, πού
τον ξάφνιασε ή άπpοσδόκητη έπιτυ 
χία του. Ό κόσμος φώναζε :
- Τόν συγγραφέα !
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- Τον συγγραφέα !
Καί λαός, καl στρατός, και γερόντοι,
καί τά παιδάκια κλαίγαν, γελοuσαν,
χειροκροτοuσαν . . . .
Τι διαφορά άπό τότε ! Σήμερα το '1πουργείο Παιδείας άπαγορεύει νά τι
μήσουν τό " 21 " 500 χιλιάδες πολίτες,
άπεργοί, καθηγητές και οι συμπαρα
στάτες τους μαθητές.
'Εκείνη την έποχή 8μως, ήταν λαϊκή
έξουσία. οι ποιητl:ς άρπάζαν τό 8πλο
κι άνέβαιναν στά βουνά. οι στρατηγοί,
μετά τούς καπνούς της μάχης γράφαν
ποιήματα . . . Καl κατόπιν 8ταν την
τρισένδοξη 'Αντίσταση τοu λαοu μας
τήν !:βαλαν στόχο τά έγγλέζικα ιμπερι
αλιστικά ρουκετοβόλα καl ή ντόπια κτη
νώδικη άντίδραση , ποιητές και στρατη
γοί κλείστηκαν φυλακή.
'Υπάρχει μέσα σ' αύτά τά άρχεία μιά
θαυμάσια πατριωτική έπιστολή, άπό τη
φυλακή , τοu συντρόφου μας στρατη
γοu Γεράσιμου Αύγερόπουλου προς τον
ποιητη Γιώργο Κοτζιούλα, μιά πλημ
μύρα αισιοδοξίας.
" Θά νικήσουμε " !
Νά το θέατρο στά άντάρτικα βουνά !
'Ένα θαuμα πατριωτικΊjς άπελευθερω
τικΊjς άνάτασης Στρατοu καL Λαοu πού
ξεχύθηκε θύελλα κατά τοu κατακτητη :
'Εμπρός ΕΛΑΣ γιά την 'Ελλάδα
τό δίκιο και τη Λευτεριά.
ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ
Ο Τ. ΒΟΥΡΝΑΣ

ΣΤΗΝ "' ΑΥΓΗ "

'Επlσης, ό Παρατηρητής τής " Αύ
γής " ( Τάσος Βουρνάς} έγραψε στίς
28 τού Μάρτη, στήν καθημερινή τον
στήλη " Λόγοι καί Άντlλογοι ", τό
παρακάτω σχόλιο μέ τlτλο " Τό θέα
τρο στό βουνό ". Τόν εύχαριστούμε.
'Άλλη μιά ύπηρεσία τοu Κώστα Νίτσου
καl τοu " Θεάτρου " στήν ιστορία της
νεοελληνικΊjς σκην'ίjς : Τό διπλό τεuχος
τοu περιοδικοu του, πού μόλις κυκλο
φόρησε, ε!ναι άφιερωμένο στο άντάρτι
κο θέατρο των βουνών τον καιρό της
ΚατοχΊjς. Στυλοβάτες έκείνης της μο
ναδικ'ίjς γιά τά πολιτιστικά μας χρονι
κά κίνησης δ Βασίλης Ρώτας, δ άεί
μνηστος Μεμιiς Σταύρου και δ πρόωρα
έπίσης χαμένος ποιητης Γιώργος Κο
τζιούλας, άπό το άρχείο τοu δποίου
προέρχεται τό ύλικό πού παρουσιάζει
το " Θέατρο " καί άπό τον τόμο " Τό
θέατρο στο βουνό ,, πού κυκλοφόρησε
πρόσφατα μέ τη φροντίδα τών έκδόσε
ων " Θεμέλιο " καl 8που καταχωροuν
ται τά ήμερολόγια τοu Κοτζιούλα καl
τά μονόπρακτά του πού παίχτηκαν στο
βουνό, μπροστά στο πιο παρθένο θεα
τρικό κοινό τοϋ τόπου μας.
Π:έρα 8μως άπό την προσφορά του γιά
τlς θεατρικΕ:ς έπιδόσεις στά βουνά της
'Αντίστασης, τό " Θέατρο " παρουσιά
ζει μιά άγωνιστική πολυεδρικότητα στον
τομέα του πού τη χαίρεσαι. 'Ό,τι δΕ:ν
τολμά η δέν θέλει νά σχολιάσει το θεα
τρικό κατεστημένο, το " Θέατρο " τά
άντιμετωπίζει μέ εύθύνη και παλικα
ριά. ΔΕ:ν ε!ναι, λοιπόν, μιά άπαραίτητη
παρουσία στο χώρο ή ϋπαρξή του ;
Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
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Άκόμα πιό πλούσιο ήταν τό Ταχυδρομείο μας. ' Ολοφάνερη fνδειξη ύγείας τoiJ
" Θ " - κυκλοφοριακfjς έξάπλωσης καί στενfjς έπαφfjς μέ τό Κοινό του. 'Ομοφωνία
γιά τό άφιέρωμα στό 'Αντάρτικο Θέατρο. Πάντα ψηλά τό ένδιαφέρον γιά τά σκάνδα
λα στή Λυρική καί τό 'Εθνικό. 'Αλλά καi ποικίλα aλλα ένδιαφέροντα θέματα. οι
σελίδες μέ τά Γράμματα, όπωσδήποτε θ' αuξηθοiJν! Φιλόδοξη κατάληξη : Αλλο ενα
. . . περιοδικό, μέσα στό " Θ ", γραμμένο άπό τοuς άναγνιilστες, μέ τίς δικές τους ά
πόψεις, θέσεις κι άντιθέσεις. Γιά δλα τά θέματα. Καi γιά τό ίδιο τό " Θέατρο " !
•

ΤΟ

"Θ"

ΥΨΗΛΟΥ

ΔΙΝΕΙ

ΜΑΘΗΜΑ

ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΥ !

Ί-1 άγαπητότατη Έλλη Άλεξlοv,
μέ τά νεανικά άντανακλαστικά της,
μaς έdτειλε τό παρακάτω γράμμα
γιά τό άφιέρωμα στό 'Αντάρτικο
Θέdτρο. Άναγνωρlζει πώς τό " Θ "
έπιτελεί λειτούργημd ι!θνικού δια
φωτισμού καί κοινωνικής προόδου
καί θά 'θελε τό περιεχόμενό τον νά
δlνεται σά μάθημα όρθού πατριω
τισμού dτούς τελειόφοιτους τών
'Ανωτάτων Σχολών. Τήν εύχαρι
στούμε.
'Αθήνα 2 5-3-1 9 ? ?
Καλέ μου, άγαπημένε μου Νίτσο,
Tt νά πρωτοπώ καl τl νά πρωτοεπαι
νέσω γιά τοuτο το τεuχος τοu " Θεά
τρου " σου. Δέν ε!ναι βιβλίο· ε!ναι λ ε: ι
τ ο ύ ρ γ η μ α έ θ ν ι κ ο u δ ι α φ ω
τ ι σ μ ο ϋ κ α t κ ο ι ν ω ν ι κ η ς π ρ ο
ό δ ο υ.
Τά περιε;χόμε;νά του δροuν καταλυτικά
γιά τον προδότη, τό συμβιβαστή, τον
παραδόπιστο, τό δοξομανΊj, τον κόλακα,
και φωτίζουν μΕ: όίπλετο φώς τό συκο
φαντημένο πατριώτη καl τον τίμιο
πνευματικό δουλευτή.
Τό !:ργο πού έπιτελε:ί το " Θέατρο " εύτuχώς 8λοι τό άναγνωρίζουν - ε!ναι
εργο κάθαρ � ς , στηλίτευ9 ς τ?Jς άνο
.
μίας με, σπανια παρρησία. Η αναγνω
ση τών κειμένων μέ δδηγοuσε άr;ο άν�
,
κουφιση
και, ικανοποίηση , σε, ανακου
φιση και ικανοποίηση.
Τι θεία !:μπνευση σ' εσπρωξε άπό την
άρχή ν' άναλάβεις την εκδοσή του !
Τοuτο το τεuχος ιδιαίτερα πρέπει νά
άναλυθεί σά μάθημα· νά διαβαστεί άπο
8λους τούς τελειόφοιτους τών 'Ανωτά
των 'Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων. Πρέ
πει έπιτέλους οι νέοι μας νά ένημερω
θοuν σωστά πάνω σε διαστρεβλωμένες
άλήθειες, νά πάρουν λίγη γεύση δρθοu
πατριωτισμοu, προτοu μποuν στην έλ
ληνική κοινωνία.
Σέ συγχαίρω καt σΕ: εύχαριστώ άπό τήν
ψυχή μου, γιά τή χαρά πού μοu προ
σπόρισε καl τοuτο, το έξαιρετικό σέ
πολύτιμα ύλικά, τεuχος τοu " Θεάτρου".
Πάντα μέ άγάπη
ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟ!

Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ

Η

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΚΠΛΉΡΩΣΕ

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΧΡΕΟΣ

Ό σεμνός καί ήρωικός Στρατηγός
τής έθνικής 'Αντldταdης Γεράσι
μος Αύγερόποvλος, Διοικητής τής
V111 Μεραρχlας τού ΕΛΑΣ, πού
στήριξε τήν ίστορική " Λαϊκή Σκη
νή " μέ τό Γιώργο Κοτζιούλα καί
τούς σvναγωνιdτέ_ς τον, μaς έdτει
λε τό παρακάτω γράμμd :
'Αθήνα ?-4- ? ?
ΆγαπητΕ: φίλε κ . Νίτσο
ΠΊ)ρα το τεuχος τοu " Θεάτρου " πού
τιμά τή Λαϊκή Σκηνή τ'ίjς VII I Με
ραρχίας τοu ΕΛΑΣ.
Θέλω νά σε εύχαριστήσω γιά την εύ
γενική χειρονομία σου και νά σε συγ
χαρώ γιά την πρωτοβουλία σου αύτή,
πού ζωντανεύει στή μνήμη τοu Λαοϋ
μας τίς τρισένδοξες μέρες τ'ίjς άθάνατης
Έθνικ'ίjς μας 'Αντίστασης πού, πλάι
στούς σκληρούς άγώνες της, έκπλήρω
σε παράλληλα και τό έκπολιτιστικό
της καθ'ίjκον.
ΜΕ: άγάπη
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΥΓΕΡΟΠΟ!ΛΟΣ
ΑΧΕΛΙΝΑΔΑ

ΚΙ ΟΧΙ

Άγαπητό " Θέατρο ",
Γιά τήν ιστορία και μόνο σας πληροφο
ρώ 8τι τό κοινό καl στίς τρείς φωτογρα
φίες τοu Δημ. Μεγαλίδη, πού δημο
σιεύονται στlς σελίδες 20, 34 καl 35
τοu τεύχους σας 53 /54 δΕ:ν ε!ναι, 8πως
άναφέρετε, άπό το χωριό Βλάση. 'Όλοι
οι εικονιζόμενοι ε!ναι άπό τό χωριό
Άχελινάδα (ύψόμετρο 1 . 1 00 μ. , κάτοι
κοι 393 τό 1 9 5 1 , 524 το 1 961 ) , της έ
παρχίας Καλαμπάκας, τοu νομοu Τρι
κάλων. Ό ιερέας δνομαζόταν Γεώργιος
Νταραράς. Δέν νομίζω, 8μως, 8τι έν
διαφέρει τώρα πιά ή τύχη του, καθώς
καl μερικών όίλλων συγχωριανών του.
Τρίκαλα 2-5-? ?

Μέ άγάπη

ΑΛΕΞ. 1. ποrΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ

Τό περασμένο τεύχος τού " Θ "
εlχε ijδη " φιλμdριστεί " δταν, στό
" Βήμα " τής 30 /12 /76, δημοσιεύ
τηκε τό παρακάτω γράμμd τού dε
βddτov μοvdοvργού 'Αντρέα Νεζε
ρlτη. Δέν κομlζει, βέβαια, 11.γvωστα

ΒΛΑΣΗ

Ό παιδlατρος Άλεξ. 1. Πούλιος
μaς γράφει άπό τά Τρlκαλα :

ΤΗ

Λ ΥΡΙΚΗ

dτοιχεία. Ό 'Αστερίσκος έχει γράψει
λεπτομερέστερα. 'Οπωσδήποτε, τό
ρ ά π ι d μ α κατά Χωραφa γlνεται
βαρύτερο, δταν άναλοyιστεί κανένας
τό κύρος τού γηραιού μοvdοvργού
- τψημένοv μέ 'Αριστείο Κdλών

Τεχνών - καί τό άξιόλογο έργο του.
'Ιδού, ή ύπεύθυνη φωνή του :
Κύριε Διευθυντά,
Μέ μεγάλη μου !!κπληξι - αν μη καt
μέ δυσφορία - έδιάβασα ε!ς τό φύλ
λον τ'ijς 1 7 τρέχ. τ'ijς έγκρίτου ύμών
έφημερίδος " Β'ijμα " άπάντησιν τοu
Γ. Διευθυντοu τ'ijς Ε.Λ.Σ. - μέσω τοu
συνεργάτου τ'ijς έφημερίδος κ. Δελη
γιάννη - ε!ς τά.ς έναντίον του διατυπω
θείσας έπικρίσεις σχετικά. μέ την καλ
λιτεχvικήν του πολιτικ1jν ε!ς τό Κρατι
κόν μας Λυρικόν Θέατρον.
Δέν θά. άσχοληθώ καt δέν θά. ύπεισέλθω
ε!ς τά.ς κατακρίσεις αύτάς. Θεωρώ
όμως ύποχρέωσί μου νά. σχολιάσω τά.ς
φράσεις του : 1 011 ) (( . . έ \/ ω ε r ν α ι
γ v ω σ τ ό - ά σ χ έ τ ω ς α v δ έ 11 τ ό
δ μ ο λ ο γ ο u μ ε ά ν ο ι χ τ ά, !! ρ γ α
έ λ λ η v ι κ ά. δ έ 11 ύ π ά ρ χ ο υ 11 », καί
2ον ) « . . . ή Λυρικ1j Σκη111j δέ11 !!χει
άρνηθ'ij νά. δεχτ'ij νέο ι!ργο. Ποu ε!ναι
ομως; )).
'Επειδή φαίνεται δ κ. Διευθυvτης δέ:ν
ε!ναι κατατοπισμέvος σχετικά. μέ τή11
Έλληνική11 μελοδραματικήν δημιουργία
(έκτός έά.11 έ1111o'ij ότι τά. ύπάρχοντα
δέ11 άξίζουν τίποτε ) τοu παραθέτω &11α
κατάλογο μερικών !!ργων - Έλληvι
κών - όίξιων 11ά. δοuν 6χι μία άλλά.
έκατό φορές τά. σανίδια τ'ijς Ε.Λ.Σ.
Σαμάρας : " Flora Mirabilis , " Ρέα "
" Ί-Ι Μάρτυς " .
Λαυράγκας : " Διδώ " , " Μαύρη Πετα
λούδα ", " Λυτρωτής " .
Κα�ομοίρ �� : �fωτομά�τ�ρας
Ξωτικα 11ερα , , . Αvατολη , .
Μητρόπουλος : " Βεατρίκη " .
"

tt
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Βάρβογλης : " 'Απόγευμα τ'ijς άγάπης " .
Σκλάβος : " Νιόβη " , " Κρίνο στ' άκρο
γιάλι " .
Λεβίδης : " Τό φυλαχτό τών Θεώ11 " ,
" Ό Βοσκός κ ' ή Νεράιδα " (μπαλλέτο ) .
Πετρίδης : " Ζεμφύρα " δ " Πραμα
τευτής " (μπαλλέτο ) .
Νεζερίτης : " Ό ΒασιλιιΧς 'Ανήλια
γος ", " 'Ηρώ και Λέανδρος " .
Ν ιΧ μη μίiς π'ij δ κ . Γ . Διευθυvτης οτι
μερικιΧ άπ' αύτιΧ τιΧ !!ργα ε!vαι " !τα
λια11ίζο11τα " η παλαιίiς μουσικ'ijς τε
χνοτροπίας.
Ε(μαστε ''Ελληvες, ζοuμε στή11 'Ελλά
δα, αύτιΧ !!χουμε καt αύτιΧ 6φείλουμε,
χωρις συγκατάβασι, νιΧ ζωνταvέψουμε
και νιΧ τιΧ κάμουμε κτ'ijμα τώΙΙ Έλλήvων
και ιδιαίτερα τώ\/ 11έων πού, άσφαλώς,
δέ:ΙΙ γvωρίζουν ότι κάποτε π.χ. ή . Φλό
ρα Μιράμπιλις " τοu Σαμάρα χειρο
κροτιόταν έvθουσιωδώς στη " Σκάλα "
τοu Μιλάνου, πλάϊ στιΧ !:ργα τοu Puccini
καί τοu Leoncavallo.
'Ότα11 οι γείτονές μας Γιουγκοσλάβοι,
Βούλγαροι, Ρουμάvοι !:χου11 μόvιμα προ
γραμματισμένα στίς Λυρικές τους Σκη
νές - τό γνωρίζω έξ !δίας άvτιλήψε
ως - τιΧ μελοδραματικιΧ ι:ργα τώΙΙ συν
θετών τους, καί τιΧ τιμοuν καt τιΧ προ
βάλλουν, όσο μποροuν, έμεϊς έδώ - τώρα
τελευταϊα - άπαρνιόμαστε μέ κάθε τρό
πο ό,τι δ μόχθος και δ ένθουσιασμός
τώ11 Έλλήvων μουσουργών πρόσφερε
στόν τόπο αύτό ώς τώρα.
Δεχθ'ijτε, Κύριε Διευθυντά, την Ι!κφρασ ι
τ'ijς βαθυτάτης τιμ'ijς, μεθ' ής διατελώ
,

.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ
Άριστεϊο11 Καλών Τεχνών

Η ΙΘΑΚΗ ΝΑ ΤΙΜΉΣΕΙ Π ΡΩΤΑ , ΔΥΟ ΘΕΑΤΡ ΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ

γνωστή έρευνήτρια, ή . . . άρχειο
φάγος Κούλα Ξηραδάκη θυμlζει,
σωστά, πώς ή 'Ιθάκη έχει δυό
τέκνα της ήθοποιούς, πού όφεtλει
νά τιμήσει μέ τ' δνομά τους τό νέο
της θέατρο, άντί νά καταφύγει στό
τελεlως ι'ίσχετο καί κακόηχο Πηνε
λόπειον ! 'Εμείς, κοντά στούς δυό
πρωτοπόρους lθακήσιους ήθοποιούς,
θά θυμηθούμε καί τόν άξέχαστο
συνεργάτη μας Παναγή Λεκατσιϊ,
τόν άσύγκριτο μελετητή καί μονα
δικά πιστό μεταφραστή τής άρχαlας
Τραγωδlας.
Ίf

Οι

Ά γαπητό " Θέατρο "

Ίθακήσιοι, μέ πρωτοβουλ!α τοu φι
λόμουσου δήμαρχου κ. Σπ. 'Αρσένη,
ι!βαλαν μπροστά. νά. χτ(σουν σ' ίtναν
ύπαιθριο χώρο &να θέατρο, τό " Πηνε
λόπειο ". Ώρα(α ή πρωτοβουλ(α, άλ
λά. γιατι νά. τ' 6νομάσουν " Πηνελό
πειο ; Ή Πηνελόπη δέν ε!χε καμιιΧ
σχέση μ/; τό θέατρο, οίJτε κά.ν μ/; τις
καλές Τέχνες. 'Έμεινε στήν lστορ(α
γιά. τη συζυγική της π(στη, πού και
έκε(νη - φεu !
άμφισβητήθηκε. Ή 'Ι
θάκη γέννησε δυό έξέχουσες μορφές τοu
νεοελληνικοu θεάτρου, τό Σπύρο Δρα
κούλη και τό Ν!κο Λεκατσίi.
Ό Σπύρος Δρακούλης, πριν άπό την
'Επανάσταση, ήταν στήν 'Οδησσό έρα"

-

σιτέχνης ήθοποιός μ/; ταλέντο. Μυήθη
κε στή Φιλικη Έταιρ(α. Κατά τά. !!τη
1 81 9 - 20 πρωταγων(στησε στόν έλλη
νικό θ!ασο τ'ijς Όδ;ησσοu, ;tού εδινε
πατριωτικές παραστασεις για ν , άνα
φτερώσει τό ήθικό τών 'Ελλήνων
και νιΧ ένισχύσει οικονομικά. τη Φιλι
κή Έταιρ(α. Τό 1 820 συνεργάστηκε
μ/; τόν 'Αλέξανδρο 'Υψηλάντη γιά. τή
συγκρότηση έπαναστατικοu λόχου. Ό
Δρακούλης μέ τόν ένθουσιασμό πού τόν
διέκρινε και τήν ι:μφυτη εύφράδεια πού
διέθετε, στρατολόγησε πολλούς και συγ
κροτήθηκε δ 'Ιερός Λόχος. Πολέμησε
στό Δραγατσάνι μέ τό βαθμό τοu έκατόν
ταρχου και !!πεσε στη μάχη στις 7 'Ιου
νίου 1 82 1 .
Ό Ν(κος Λεκατσίiς γεννήθηκε τό 1 8 4. 7 .
'Ορφάνεψε μικρός και τόν υιοθέτησε
&νας 'Άγγλος καπετάνιος. Σπούδασε
στή δραματική σχολη τοu Λονδ!νου.
Κατά τά. /!τη 1 870 - 8 1 πρωταγωνιστεϊ
στό θέατρο τοu Κα!μπριτζ. ΞαφνικιΧ
τόν κυριεύει ή νοσταλγ(α και κατεβα(
νει στήν 'Αθήνα. Πα(ζει " 'Άμλετ "
στά. " 'Ολύμπια ". Διορ(ζεται καθηγη
τής στό 'Ελληνικό Ώδεϊο. Συγκροτεϊ
δικό του θίασο και πα(ζει " 'Άμλετ ",
" Όθέλλο ", " ΒασιλιιΧ Λήρ ". Άπο
σπίi τις καλύτερες κριτικές. Κάνει τουρ
νέ στήν Αtγυπτο, Τουρκ(α, Ρουμαν(α,
Ρωσ(α. Τό 1 890 γυρ(ζει στήν 'Αθήνα

γιιΧ νά. ξαναφύγει σέ λ(γο στό Λονδ(νο .
Στά. τέλη τοu περασμένου α!ώνα τόν
καλοuν στην 'Αθήνα γιά. νά συμβάλει
στό σχηματισμό τοu Έθνικοu Θεά
τρου. Πρόθυμα έγκαταλε(πει μιά. λα
μπρη σταδιοδρομ(α κ' /!ρχεται δω, γιιΧ
νιΧ τοu άνακοινώσουν ίJστερα άπό λ(γες
μέρες δτι τόν άποκλε(ουν άπό τό θία
σο τοu Εθ� ικοu ! 'Απ�γοητευ!fένος φεύ
γει στην Αμερικη οπου χανονται τιΧ
tχνη του.
'Ώσπου ν' άποφασ(σουν τελικιΧ οι Ίθα
κήσιοι πώς θά. 6νομάσουν τό θέατρο
πού θά. χτ(σουν, &ς στήσουν στό '\)δη
ύπάρχον - δχι και τόσο εύκαταφρόνη
το - δεξιιΧ κι άριστεριΧ τ'ijς σκην'ijς
δυό άναθηματικές πλάκες, μιά άφιερω
μένη στό Σπύρο Δρακούλη και μιιΧ
στό Ν!κο Λεκατσίi. 'Αξ(ζει.
ΚΟΥΛΑ ΞΗΡΑΔΑΚΗ

:

ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ
ΑΦΟΥ ΛΉΞΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ !

Εύχαρlστως δημοσιεύουμε τήν παρα
κάτω διευκρ[1ιιση τού σκηνοθέτη
Σπύρου Εύαγγελάτου. wΟχι μόνο
λέει τήν άλήθεια, λέει δ λ η τήv άλή
θεια : ΟΙ άνακοινώσεις στά Διεθνή
Συνέδρια γράφονται . . . μετά τή λήξη
τους Ι Γιά τόν τόμο τών Πρακτι
κών . . .
'Αξιότιμε κ. Διευθυντά,
Εύχαριστώντας σας γιιΧ τή δημοσ(ευση
τ'ijς άνακο(νωσής μου στή " Διεθν'ij
Διάσκεψη Θεάτρου ", παρακαλώ θερ
μιΧ νιΧ σημειώσετε, γιιΧ τήν 6ρθή ένημέ
ρωση τών άναγνωστών σας, δτι τό
κείμενο πού δημοσιεύσατε άποτελεϊ
μεταγραφή τ'ijς μαγνητοφωνημένης προ
φορικ'ijς - όίνευ χειρογράφου - άνακο(
νωσής μου, τ'ijς δπο(ας ή γραπτή δια
τύπωση - γιά. τόν τόμο τών Πρακτι
κών τοu Συνεδρ(ου - δ /; ν /! χ ε ι σ υ ν
τ α χ θ ε ϊ
ά κ ό μ α.
Μ' έγκάρδιους χαιρετισμούς
ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ
ΟΙ ΣΥ ΛΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΤΤΕΥΟΥΝ . . .

Πήραμε καl, μέ πολλή συμπάθεια,
δημοσιεύουμε τό παρακάτω γράμμα.
Διαφωνούμε, δμως. Τά προβλήματα
τών άπαιχτων συγγραφέων δέ λύνον
ται μέ . . . συλλόγους. Γι' αύτό, εύ
χόμαστε στά μέλη τού νεότευκτου
" Συλλόγου Θεατρικών Συγγραφέ
ων ,, νά παιχτοiίν μιά wρα άρχήτερα
καί νά . . . διαλυθούν !
Κύριε Διευθυvτά,
Στη11 'Ελλάδα ύπάρχουΙΙ νέοι συγγραφεϊς
πού δ/;11 μποροϋ11 νά. παρουσιάσουν τά.
εργα τους, μέ άποτέλεσμα νά. παραμέ
νουν άναξιοπο(ητα άξιόλογα θεατρικά.
κείμεvα.
Πιστεύοντας οτι ή &11ωση τών νέων δυ
νάμεων θά. συντελέσει στη11 προώθηση
των θεατρικών πραγμάτων τοu τόπου
και στην άξιοπο(ηση τοu /!ργου των συγ
γραφέω11, ιδρύσαμε " Σύλλογο Θεατρι
κώ11 Συγγραφέω11 ". 'Όσοι ένδιαφέρον
ται, όίς γράψουν στη διεύθυvση : Λε(α
Χατζοπούλου-Καραβ(α, Άγ(ου Πολυ
κάρπου 5 1 , Νέα Σμύρνη .
Μετά τιμ'ijς
Ό Πρόεδρ ος Γ. ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ�
Ι ΙΙ
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Τ Η Σ ΕΛΛΗ Ν Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤΙΑΣ

ΣΩΘΗΚΕ Τ Ο ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΚΑΣ

Στό ύπ' άριθ. 261 Β' τεϋχος της Έφη
μερ(δος της Κυβερνήσεως, της 2 1 /3 /7 7 ,
δημοσιεύτηκε ή παρακάτω ύπουργικΊJ
άπόφαση :
Άριθ. Φ29/55t130/6298 π.t:.
Περι χαρακτηρισμοϋ της έπαύλεως Μα
ρ(κας Κοτοπούλη ώς οικήματος πού
χρειάζεται ειδική κρατική προστασια
στό Δήμο Ζωγράφου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
'Έχοντας ύπ' οψη :
1 . Τις διατάξεις τοϋ Νόμου !100/'1 976
(ΦΕΚ 203/Α/3 .8. 7 6 ) περι Ύπουργι
κοϋ Συμβουλίου και Ύπουργειων.
2 . Τις διατάξεις τοϋ Ν. 11169/1 950
" περι προστασ(ας ειδικής κατηγορίας
οικοδομημάτων και Ι:ργων τέχνης μετα
γενεστέρων τοϋ 1 830 " , και
3 . Γνωμοδότηση της Γ' Ειδικής 'Ολο
μέλειας τοϋ 'Αρχαιολογικοϋ Συμβου
λίου οπως διατυπώθηκε στήν 1 πράξη
του στή Συνεδρία της 26. 1 .7 7 , άποφα
σίζουμε :
ΧΑΡ ΑΚΤΗΡΙΖΟΥΜΕ την πρώην Ι:παυ
λη Μαρίκας Κοτοπούλη , πού βρίσκεται
στό Δήμο Ζωγράφου �άν κτίριο πο�
,
, και
χρειαζεται
ειδικη Κρατικη προστασια
σάν ιστορικό οικοδόμημα διά τήν άρχι
τεκτονική του ιδιομορφία και γιατί
άποτελεί μνημείο της ιστορίας τοϋ Έλ
ληνικοϋ θεάτρου.
Ή άπόφαση αύτή νά δημοσιευθεί στην
Έφημερ(δα της Κυβερνήσεως.
'Αθήναι, 4 Μαρτίου 1 9 7 7
Ό ύπουργός
ΚΩΝΣΤ ΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΥΠΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Στό ύπ' άριθ. 3 1 6 Α' τεϋχος της 'Ε
φημερίδος τής Κυβερνήσεως, της 27 /
1 1 /76, δημοσιεύτηκε τό παρακάτω ύπ'
άριθ. 864 προεδρικό Διάταγμα :
Περι συστάσεω,ς παρά τι;> Δήμ<�J Μυ
τιλήνης Νομοϋ Λέσβου ιδίου νομικοϋ
πρ,σσώπου ύπό τό νομα " Δημοτικόν
,
, .
Θεατρον Μυτιληνης
Ο ΠΡ Ο ΕΔ ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡ Α ΤΙΑ Σ

�

'Έχοντες ύπ' οψει :
1 ) Τάς διατάξεις τών όίρθρων 139 καt
2 1 9 τοϋ Δημοτικοϋ καt Κοινοτικοϋ
Κώδικος (Π.Δ. 933 /1 975 ) .
2 ) Την ύπ' άριθ. Ε.Π. 6690 /28 . 9 . 1 976
κοινην άπόφασιν τοϋ Π ρωθυπουργοϋ
καt τοϋ Ύπουργοϋ Έσωτερtκών, " πε
ρι μεταβιβάσεως άρμοδιοτήτων εις τόν
'Υφυπουργόν 'Εσωτερικών " .
3 ) Την ύπ' άριθ. 7 8 9 , της 1 4ης Όκτω
βρ(ου 1 97 6 γνωμόδότησιν τοϋ Συμβου
λίου της 'Επικρατείας, προτάσει τοϋ
112

·

έπι των 'Εσωτερικών 'Υφυπουργοϋ,
άπεφασίσαμεν και διατάσσομεν :
'Άρθρον μόνον
'Εγκρίνεται ή ύπ' άριθ. 7 5 /6 . 4 . 1976
άπόφασις τοϋ Δημοτικοϋ Συμβουλίου
Μυτιλήνης τοϋ Νομοϋ Λέσβου, περί
συστάσεως παρά τι:r δμωνύμ<�> δήμ<�J
ιδιου νομικοϋ προσώπου ύπό τό ονο
μα " Δημοτικόν Θέατρον Μυτιλήνης " ,
!!χουσα οϋτω :
1 . Συνιστάται παρά τι:r Δήμ<�J Μυτιλή
νης τοϋ Νομοϋ Λέσβου rδιον νομικόν
πρόσωπον ύπό τό ονομα " Δημοτικόν
Θέατρον Μυτιλήνης " .
2 . Σκοπός τοϋ συνιστωμένου νομικοϋ
προσώπου ε!ναι ή παροχη ψυχαγωγ(ας,
ή τόνωσις τοϋ μουσικοϋ αισθήματος καt
ή άνύψωσις τοϋ πνευματικοϋ έπιπέδου
των κατοίκων, ή συμβολή τούτου εις
τήν τουριστικήν άνάπτυξιν της νήσου,
ή προαγωyή τών καλών τεχνών καt ή
τόνωσις τοϋ έρασιτεχνικοϋ Θεάτρου.
3. Πόροι αύτοϋ ε!ναι : α ) έτησία έπι
χορήγησις τοϋ Δήμου, β ) πάσης φύ
σεως συνδρομαί, εισφοραί, δωρεαί, κλη
ρονομ(αι καί κληροδοσ(αι, γ } εισπρά
ξεις έκ τοϋ άντιτίμου των παρεχομένων
ύπό τοϋ νομικοϋ προσώπου πραγμάτων
η ύπηρεσιών, δ ) πρόσοδοι, έκ της ιδιας
αύτοϋ περιουσίας και ε ) πάσα παροχη
τοϋ Κράτους η έτέρα νόμιμος πρόσοδος.
4. Τό συνιστώμενον νομικόν πρόσωπον
διοικείται ύπό έπταμελοϋς διοικητικοϋ
συμβουλ(ου, άποτελουμένου έκ α ) τοϋ
Δημάρχου ώς Προέδρου, β-δ ) τριών
δημοτικών συμβούλων έκλεγομένων ύπό
τοϋ δημοτικοϋ συμβουλ(ου και ε-ζ )
τριών ιδιωτών έπιλεγομένων έκ των
διαθετόντων ειδικάς γνώσεις η έμπει
ρίαν περί τό Θέατρον κλπ. και δριζομέ
νων δι' άποφάσεως τοϋ δημοτικοϋ συμ
βουλίου. Τό διοικητικόν συμβούλιον
έκλέγει έκ των μελών αύτοϋ τόν άντι
πρόεδρον, τόν Ι!φορον, τόν γραμματέα,
ώς καί έκτελεστικην έπιτροπ·Ι)ν έκ δύο
μελών αύτοϋ ύπό τήν προεδρίαν τοϋ
δημάρχου. ' Η θητε(α τών μελών τοϋ
διοικητικοϋ συμβουλ(ου ε!ναι διετής.
5. Τό νομικόν πρόσωπον έχπροσωπείται
ένώπιον των δικαστηρ (ων καί πάσης
άρχΎjς ύπό τοϋ προέδρου καί τούτου
κωλυομένου 'ί\ άπόντος, ύπό τοϋ άντι
προέδρου.
Εις τόν αύτόν έπί των 'Εσωτερικών
'Υφυπουργόν, άνατιθεμεν τήν δημοσ(ευ
σιν τοϋ παρόντος διατάγματος.
' Εν 'Αθήναις τ'ίj 1 5 Νοεμβρ(ου 1 976
Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατ(ας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ
Ό ύφυπουργός 'Εσωτερικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ
ΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΤΗΣ Λ ΥΡΙΚΗΣ

Περι συμπληρώσεως της ύπ' άριθ.
7535 /1 1 7 1 /2 . 4 . 75 κοινής 'Υπουργι-

κΎjς 'Αποφάσεως (ΦΕΚ 369 /Β /3 . 4 .
7 6 ) , ώς αϋτη διεμορφώθη διά της
ύπ' άριθ. 1 4091 /2931 /31 . 3 . 1 9 7 6 δ
μοίας (ΦΕΚ t1 31 /B /2 . 4 . 7 6 )
περί
καθορισμοϋ άποδοχών τοϋ έπί σχέσει
έργασ(ας ιδιωτικοϋ δικαίου προσωπι
κοϋ τής 'Εθνικής Λυρικής Σκηνής "
(Άριθ. 4902 4 /961 7 /20-1 1 - 7 6 )
ΦΕΚ τεϋχ. Β', dριθ. 1389 /20 11 76
"

-

-

ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ

" Περί αύξήσεως τών ύπό τοϋ Ταμε(ου
Συντάξεων ' Η θοποιών, Συγγραφέων καί
Τεχνικών Θεάτρου καταβαλλομένων συν
τάξεων " (Άριθ.Β2 /33 /489/1 9- 1 1 -7 6 ) .
'Από 1 . 1 Ο . 76 αύξάνονται α! ύπό τοϋ
Ταμε(ου Συντάξεων ' Ηθοποιών, Συγ
γραφέων καί Τεχνικών Θεάτρου κατα
βαλλόμεναι συντάξεις κατά τά άκό
λουθα ποσοστά :
α ) Α! άπονεμηθείσαι έπt τ'ίj βάσει ήμε
ρομισθίου άνειδικεύτου έργάτου 1 03,50
δραχ . , κατά 2 2 , 6 0 % .
β ) Αί άπονεμηθείσαι έπt τ'ίj βάσει ήμε
ρομισθίου άνειδικεύτου έργάτου 11 Ο
δραχ . , κατά 2 0 % .
γ ) Α ! άπονεμηθείσαι έπί τ'ίj βάσει ήμε
ρομισθ(ου άνειδιχεύτου έργάτου 1 1 5
δραχ., κατά 1 8,90%.
δ) Αί άπονεμηθείσαι έπt τ·ίj βάσει ήμε
ρομισθ(ου άνειδιχεύτου έργάτου 12 5
δρχ., κατά 1 6,60%.
ε) Αί άπονεμηθείσαι έπt τ'ίj βάσει ήμε
ρομισθίου άνειδικεύτου έργάτου 13 8
δραχ., κατά 1 3 %.
στ ) Αί άπονεμηθείσαι έπt τ'ίj βάσει
ήμερομισθ(ου άνειδικεύτου έργάτου 1 6 5 ,
· 60 �ως 1 81 , 1 6 δρχ., κατά 7 , 4 % .
ΦΕΚ τεϋχ. Β', dριθ. 1387 / 19- 11-76
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤ. ΤΑΣΕΗΤ

Στό ύπ' άριθ. 1 305 Β' τεϋχος τη ς
'Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,
της
25 /1 Ο /76, δημοσιεύτηκε ή παρακάτω
ύπουργικη άπόφαση :
'Αριθ. Β2 /33 /2lι 8
Περί τροποποιήσεως έν(ων διατάξεων
τοϋ Καταστατικοϋ τοϋ Ταμε(ου Συντά
ξεων ' Ηθοποιών, Συγγραφέων καί Τε
χνικών Θεάτρου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
"Εχοντες ύπ' οψει :
' Αποφασ(ζομεν : Εις τό Καταστατικόν
τοϋ Ταμείου Συντάξεων ' Ηθοποιών
Συγγραφέων καί Τεχνικών Θεάτρου
έπέρχονται αί κάτωθι τροποποιήσεις: . . .
2 . Τά έδάφια δεύτερον καί τρ(τον της πα
ραγράφου 6 τοϋ όίρθρου 43 τοϋ l(ατα
στατικοϋ τοϋ Ταμε(ου τροποποιοϋνται
ώς άκολούθως :
" Τά κατά τό προηγούμενον έδάφιον

ποσοστα 80% η 90% , ύπολογίζονται
άπό 1 . 1 . 1 968 και έφεξης, έπί τοϋ άντι
στοίχου τεκμαρτοϋ ήμερομισθίου της
άσφαλιστικης κλάσεως Ί]τις έλήφθη ύπ'
ι>ψιν δια τον καθορισμόν της συντάξεως
άναπροσηρμοσμένου κατα το ί\μοιον
άκριβώς ποσοστόν καθ' δ ηύξήθη το
κατώτατον ί\ριον ήμερομισθίου άνει
οικεύτου έργάτου &πό 1 . 7 . 1 9 6 7 καί
θέλει αύξηθη τοϋτο μέχρι τοϋ χρόνου
ένάρξεως τοϋ συνταξιοοοτικοϋ δικαιώ
ματος.
Al διατάξεις τοϋ προηγουμένου έοα
φίου έφαρμόζονται καί έπί των &πονε
μηθεισών μέχρι της ένάρξεως της ι
σχύος αύτοϋ συντάξεων ".
'Εν 'Αθήναις τfι 1 3 'Οκτωβρίου 1 9 7 6
οι ύφυπουργοt
οικονομικών
Ι. ΦΙΚΙΩΡΗΣ
Κοινωνικών 'Υπηρεσιών
Α. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΤΛΟΣ
ΒΡΟΧΗ ΑΔΕΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΧΟΡΟΥ

Περι χορηγήσεως εις την Άλίκην
Ούσταμπασίοου άοείας !ορύσεως Σχο
λης Ρυθμικ-ϊjς και Μπαλλέτου εtς την
περιοχην Θεσσαλονίκης " . (' Αριθ. Φ.
07 /24299/30 - 7 - 7 5 ) .
"

ι\\Ι

Φ.Ε.Π. τεiίχ. Β', άριθ. 948 /9-9-75

Περt χορηγήσεως εις το Δημοτικόν
'Ωδείον Λαμίας &οείας lορύσεως Σχο
λ"ijς Μπαλλέτου εις την περιοχην Λα
μίας " . ('Αριθ. Φ. 07/31450/30 - 7 75 ) .
Φ.Ε.Κ. τεvχ. Β', άριθ. 948 /9-9-75
..

Ι\ 11 Περί χορηγήσεως εις το Άπολλώ
νιον 'Ωδείον άοείας !ορύσεως Σχολης
Κλασσικοϋ Χοροϋ και Ρυθμικης εις
την περιοχην 'Αθηνών " . ( 'Αριθ. Γ /
ΦΟ7 /2287 5 /30 - 7 - 7 5 ) .
Φ.Ε.Π. τεiίχ. Β', άριθ. 952/10-9-75
..

Ι\�

Περί χορηγήσεως εις την Αικα
τερίνην - ' Αγγελικην Κοντοσώρου άοείας
lορύσεως Σχολης Κλασσικοϋ Μπαλλέ
του και Ρυθμικης εις την περιοχην 'Α
θηνών " . ('Αριθ. Γ/Φ07/2Η 1 1 8/31 7 - 75 ) .
Φ.Ε.Π. τεvχ. Β', άριθ. 938 /8-9-75
..

Φ.Ε.Π. τεvχ. Β', άριθ. 952 fl0-9-75
•\ΙΙ

" Περι χορηγήσεως εtς την 'Ιωάνναν
- Μαρίαν Κοντούλην άοείας !ορύσεως
Σχολης Ρυθμικης και Μπαλλέτου εις
την περιοχην 'Αθηνών " . (Άριθ. Γ /
ΦΟ7 /23087 /30 - 7 - 7 5 ) .
Φ.Ε.Π. τεvχ. Β', άριθ. 952 /10-9-75
Περι χορηγήσεως εις την Αικατερι
νην Σκοπελίτου - Καλογεροπούλου άοείας
!ορύσεως Σχολης Ρυθμικης και κλασσι
κοϋ Μπαλλέτου εις την περιοχην 'Αθη
νών ". (' Αριθ. Γ /ΦΟ7 /22106 /30 - 7 75).
Φ.Ε.Κ. τεvχ. Β', άριθ. 952 /10-9-75

•\\•

•11•

Φ.Ε.Π. τεvχ. Β', άριθ. 952 /10-9-75

" Περι χορηγήσεως εις την Έλ. Γρη
γοριάοου - Μουρτζίκου άοείας lορύσεως
Σχολης Ρυθμικης καt Μπαλλέτου εις
την περιοχην 'Αθηνών ". (Άριθ. Γ /
ΦΟ7 /20668 /31 - 7 - 7 5 ) .
Φ.Ε.Κ. τεvχ. Β', άριθ. 952 /10-9-75
Ι\11

Περι χορηγήσεως εις την Μυρτώ
Παράσχη άοείας lορύσεως Σχολης Χο
ροϋ εις την περιοχην 'Αθηνών " . (' Αριθ.
Γ /ΦΟ7 /20665 /30 - 7 - 75 ) .

•11•

..

Φ.Ε.Π. τεiίχ. Β', άριθ. 952 /10-9-75

" Περί χορηγήσεως εις την Σοφίαν
Ροδόπη Κούβαρη - Nassibian &οείας
lορύσεως Σ χολης Ρυθμικης καt Μπαλλέ
του εις την περιοχην 'Αθηνών ". (' Αριθ.
Γ /ΦΟ7 /19377 /31 - 7 - 7 5 ) .
Ι\11

Φ.Ε.Π. τεvχ. Β', άριθ. 952 /10-9-75

Περι χορηγήσεως εις την 'Άνναν
Σιλβέστερ - Πέτροβα άοείας ιδρύσεως
Παραρτήματος Σχολης Μπαλλέτου εις
την περιοχην 'Αθηνών " . ('Αριθ. Γ /
ΦΟ7 /24 1 1 4 /30 - 7 - 7 5 ) .
..

Φ.Ε.Π. τεvχ. Β', άριθ. 952 /10-9-75
01� " Περι χορηγήσεως εις την 'Αλέκαν
Μπερτόλη - Ραγκούση άδειας [/)ρύσεως
Σχολης Ρυθμικης και Μπαλλέτου εις την
περιοχην 'Αθηνών ". (' Αριθ. Γ /ΦΟ7 /
2 4033 /30 - 7 - 7 5 . )

Ι\11

Φ.Ε.Κ. τεvχ. Β', άριθ. 952 /10-9-75

Περι χορηγήσεως εις τον Τιμολέοντα
Παππiiν άοείας lορύσεως Σχολης Ρυθ
μικης και Μπαλλέτου εις την περιοχην
'Αθηνών ". (' Αριθ. Γ /ΦΟ7 /13231 /30 7 - 75) .
..

Φ.Ε.Κ. τεvχ. Β', άριθ. 952 / 10-9-75

..

Περι χορηγήσεως εις τό 'Ωδείον
Ι\11
" 'Αθήναιον " άοείας lορύσεως Σχολης
Κλασσικοϋ Μπαλλέτου εις την περιο
χην 'Αθηνών ". (' Αριθ. Γ /ΦΟ7 /34859 /
30 - 7 - 7 5 ) .

�\Ι

Πατούνα &οείας !ορύσεως Σχολης Ρυθ
μικης - Μπαλλέτου εις την περιοχην
'Αθηνών " . (' Αριθ. Γ /ΦΟ7 /20669 /30 7 - 75) .

..

" Περί χορηγήσεως εtς την Έλένην

ΠΕΤΥΧΑΝ Κ ΡΑΤΙΚΉ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

" Περι χαρακτηρισμοϋ ώς 'Αρχαιο
λογικών Χώρων τών περιοχών : α) τοϋ
προϊστορικοϋ οtκισμοϋ εtς θέσιν " Πύρ
γος Βραώνας " μετα τοϋ μεσαιωνικοϋ
Πύργου, ώς και ζώνης προστασίας &κτί
νος 500 μ. πέριξ αύτοϋ, β ) τοϋ βραχώ
δους ύψώματος εις θέσιν " Γκούρι
Μπιμ " Ν. Δ. τοϋ Πύργου Βραώνας,
γ) της περιοχ"ijς τών πηγών τοϋ ποτα
μοϋ Έρασίνου μετα τοϋ έπ' αύτοϋ
κλασσικοϋ ταφικοϋ κτίσματος, μετα
περιβόλου, ώς κα! ζώνης προστασίας
πέριξ αύτοϋ, άκτίνος 300 μ. ". ('Αριθ.
Α/Φ3 1 /20737/1 563/1 6 - 8 - 7 5 ) .
1\\1

Φ.Ε.Κ. τεvχ. Β', άριθ. 952 /10-9-75

" Περ! χαρακτηρισμοϋ της Κοινότη
τος Φισκάροου Κεφαλληνίας ώς τόπου
ιδιαιτέρου φυσικοϋ κάλλους καί ώς οι
κισμοϋ χρήζοντας εtοικ-ϊjς Κρατικ-ϊjς
προστασίας, καθ' 8σον αϋτη άποτελεί
ένοιαφέρον άρχιτεκτονικόν σύνολον " .
( 'Αριθ. Α/Φ31 /33554/2632/21 -7-7 5 ) .
Φ.Ε.Κ. τεvχ. Β', άριθ. 907 /27-8-75

t\11
Περ! χαρακτηρισμοϋ της έπι της
δοοϋ Θουκυοίοου 1 2 εις Πλάκαν οtκίας
ώς χρηζούσης ειοικ-ϊjς Κρατικης Προ"

στασίας, καθ' ί\σον αϋτη άποτελεί άξιό
λογον δείγμα εις την έξέλιξιν της άθη
ναϊκης νεοκλασσικης &ρχιτεκτονικης " .
('Αριθ. Α /Φ31 /6048 /430 /31 -1 0-75 ) .
ΦΕΚ τεϋχ. Β', άpιθ. 1304/11-11-75
tUι " Περι χαρακτηρισμοϋ της έπι τών
δοών Κλειοϋς και ' Αλεξάνδρου Παπα
οοπούλου, εις συνοικίαν " Τσινάρ ι "
{Πλάτανος ) της &νω πόλεως Θεσσα
λονίκης, κειμένης κρήνης, ώς [στορι
κοϋ διατηρητέου μνημείου, καθ' ί\σον
αϋτη άποτελεί σημαντικόν δείγμα της
παραοοσιακης &ρχιτεκτονικ-ϊjς και πο
λεοδομίας, ώς και χαρακτηριστικόν �ρ
γον κοινης ώφελείας της έποχης της
Τουρκοκρατίας ".
(' Αριθ.
Α /Φ31 /
38833 /3256 / 1 7 - 1 1 - 7 5 ) .
ΦΕΚ τεϋχ. Β', άpιθ. 1391/26-11-75

ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΒΟΥΛΗΣ

Στο ύπ' &ριθ. 363 Β' τεϋχος της 'Εφη
μερίδος της Κυβερνήσεως, της 1 /4 /75
δημοσιεύτηκε ή παρακάτω ύπουργικ
&πόφαση :
Άριθ. 1 533
Περι συγκροτήσεως Έπιτροπης δια
την ταξινόμησιν και καταλογράφησιν
των έν τfι Βιβλιοθήκη της Βουλης &πο
κεψένων ιστορικών έγγράφων και κω
δίκων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΤΛΗΣ
'Έχοντες ύπ' ι>ψε ι : . . .
Συγκροτοϋμεν Έπιτροπην &ποτελου
μένην έκ τών κάτωθι:
1. 'Ιωάννου Πούλου, 'Επιτίμου συντά
κτου τοϋ !στορικοϋ λεξικοϋ της 'Ακα
δημίας 'Αθηνών, ώς Προέδρου.
2. Δόμνας Δοντii, οιευθυντρίας 'Αρχείου
'Υπουργείου 'Εξωτερικών - 'Ιστορικοϋ.
3. Σπυρίδωνος Μιχοπούλου, έκπαιοευ
τικοϋ.
4. Παναγη Δ. Ζούβα, !στορικοϋ, καί
5. Σπυρίδωνος Μουρελάτου, οιευθυν
τοϋ της Βιβλιοθήκης της Βουλης, ώς
μελών.
Γραμματέα της ώς &νω Έπιτροπης
δρίζομεν τον έπι 4� βαθμ<ϊ> ύπάλληλον
της Βιβλιοθήκης της Βουλης Θωμiiν
Παπαοόπουλον.
'Έργον της Έπιτροπης ταύτης ί:σται
ή ταξινόμησις και καταλογράφησις τών
έν τfι Βιβλιοθήκη της Βουλης άποκει
μένων ώς άνωτέρω ιστορικών έγγράφων
και κωδίκων όίμα δέ και ή πρότασις περί
έπιστημονικης έκοόσεως ένίων έξ αύ
τών κατα τας διατάξεις της παρ. ζ' τοϋ
&ρθρου 31 τοϋ ισχύοντος Ειδικοϋ Κα
νονισμοϋ έσωτερικης λειτουργίας της
Βιβλιοθήκης της Βουλης.
Εις την κατα τα &νωτέρω συγκροτου
μένην Έπιτροπην α! συνεδριάσεις της
δποίας οέν δύνανται να ύπερβώσι τας
1 Ο μηνιαίως, θέλει καταβληθfι άποζη
μίωσις καθοριζομένη βάσει τών διατά
ξεων τοϋ Ν.Δ. 4548 /66, οι' &ποφάσεως
τοϋ 'Τπουργοϋ οικονομικών .
Ή παροϋσα οημοσιευθήτω δια της 'Ε
φημερίδος της Κυβερνήσεως.
'Εν 'Αθήναις τfι 1 'Απριλίου 1 97 5
Ό Π ρόεδρος της Βουλης
ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤ

�

..

Α Λ ΛΑΓΕΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤ ' ΑΘΗΝΑΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΩΣ ΤΙΣ 31 ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΗ
1111 ΑΘ Η Α (Καρρ.Χς, Τζώρτζης, Κα
ζιάνη ) : 'Άρχισε 1 4 Όχτώβρη μέ τό
Π ανιόλ
Μαρσέλ
τοϋ
μιούζικαλ
" Τοπάζ " 8 Παιδικ·)] Lκηνή Ξ. Καλο
γεροπούλου : 'Άρχισε Η. Νοέμβρ·η μέ
τό εργο τοϋ Φρ'ίjντριχ Κάρλ Βέχτερ
" Σχολείο γιά Κλόουν " .

1111 ΑΘΙ Ι 1Ω (Δημ. Μυράτ- Βούλα Ζου
μπουλάκη ) : 'Από Η Όχτώβρη wς
1 4 Τοέμβρ·η τό εργο τοϋ Ρομαlν Ρολ
λάν " Τό παιχνίδι τοϋ ερωτα χαl τοϋ
Θανάτου " 8 'Από 1 8 Ιοέμβρη " Ό
χείμαρρος " τοϋ Μάξ Χάλμπε.

μέ τήν κωμωδία τών Βασ. 'Αργυρό
πουλου - Γ. Κατσ,�μπ'ίj " 'Ένας ι)περ
, .
φυσικός μπεμπες
1111 Β ΕΑ Κ Η ( Λαϊκή Σκψίj Θεάτρου
:�'έχγηςJ_: Ά,ρχισε 2 Νοέμβ �;η , μέ τ,ο
εργο ;ου Καρλ? Γκ�λντόνι
Ί'πηρε
,
, 8 Π αιδιχη Σχ·ητης δυο αφενταδων

1111 ΔΙΟΝΥΣΙ Α (Δ·ημ. Χόρν ) : 'Άρχισε
29 Όχτώβρη μέ τό εργο τοϋ Π'ίjτερ
Μπάρνς " Ό δικός μας " .
1111 ΕΘΝΙ ΚΟ : 'Από 1 2 wς 1 7 Όχτώβρ·η
τό " Θέατρο Τέχνης " τίjς Μόσχας,
σέ παράλληλες παραστάσεις, τά εργα
" Οι τρείς άδελφές " καl " Γλάρος "
τοϋ 'Άντον Τσέχωφ καl " Οι τελευ
ταίοι " τοϋ Μ. Γκόρκι 8 Στlς 28, 2 9
καl 30 Όχτώβρη προβολή τ·ijς ταινίας
" Ί - 1 τραγωδία τοϋ Α tγαίου " 8 'Από
5 wς 28
οέμβρη τό ί:ργο τοϋ : .
Καζαντζάκη " Καποδίστριας " 8 'Από
30 Νοέμβρη wς 5 Δεκέμβρη τό Βουλ
γάρικο 'Εθνικό Θέατρο 1 εολαίας, . σl:
παράλληλες παραστάσεις, τά εργα οι
τρείς σωματοφύλακες " τοϋ Μάptι Ι έ
χελς καl " Ό λύκος καl τά έφτά
κατσικάκια " τών Δημητρώφ - Βλαντι
γκέρωφα • 'Από 7 wς 1 2 Δεκέμβρη
" Καποδίστριας " τοϋ Ν. Καζαντζάκη
Δεκέμβρη " Τά δράματα
8 'Από 1 7
τ'ίjς Σιμόν J\•Ιασάρ " τοϋ Μπ. Μπρέχ-:.

1111 ΑΚΑΔ Η J\ ίΟΣ (Δ. Στυλιανοπούλου ) :
'Από 1 9 Όχτώβρη wς 3 Δεκέμβρ·η
·ή κωμωδία τών Θωμόπουλου - Τσάμ·η
" Ί - 1 Κολπατζοϋ " 8 Ά πό l1 Δεκέμβρη
ή κωμωδία τοϋ Γ. Τσάμη " Μιά Μαρία
σέ τιμ·ίj εύκαιρίας " 8 Παιδική Σκψή :
'Από 1 3 Ι οέμβρ·η " Ί - Ι Αύγούλα καl
δυο νάνοι στο Βασίλειο τών ζώων "
-:'ίjς J\ l . Γουμενοπούλου.
1 Η1 Α Κ Ι:>ΟΠΟΛ (Χατζηχρ'ίjστος, Βέγγος,
Π απανίκα ) : 'Άρχισε 29 Όχτώβρ·η μέ
-:·ίjν έπι�ε �ρησ-� τοϋ Ί Τλία ,;\υ fl;��ρό �
, ;
και Τα
πουλου . Εξω από τα δοντια
μεταξω":ά . . . βρακιά ".

.

( Βασιλάκου - J\Ιυλω
1111 Α Λ Α J\ L Π ΡΑ
ν.Χς ) : 'Άρχισε 9 Όχτώβρη μέ τό εργο
τοϋ Τζαίημς Μπάρρι " Μαίρη Ρόζ,
μ ;ά παρ�7εν� ιστορία " .�,' Ar:.o 2 5, Δε
κεμβρη Οι μικροαστοι του Γκορκυ.

1111 ΑΛΦΑ (" Σύγχρονο ' Ελληνικό Θέα
τρο ", Λ·ηναίος - Φωτίου ) : 'Άρχισε
8 Όχτώβρη μέ τίj σατιρική κωμωδία
τοϋ 'Γζάο ΜπεΘενκούρ " Ί -1 άπαγωγή
τοϋ Πάπα " (έπανάληψη ) 8 'Από 1 9
Τοέμβρη, σ/: παράλλ·ηλες παραστάσεις,
τό εργο τοϋ Τζ. Χαίηζ " Οι δραπέτε; " .
1111 AJ\II J:>Α Λ {Γιούλη, Φυσσούν, Καρα
κατσάνης ) : 'Άρχισε 1 6 Όχτώβρη μέ
τοϋ Καλντερόν " Ί-1 γυναίκα στοιχειό " .
1111 ΑΝΑΛΥ'ΓΗ ( Κ . Άναλυτη - Κ . Ρη
γόπουλος ) : 'Άρχισε 2 2 Όχτώβρη μ έ
;,ήν . κω �ωδία , τοϋ , , Μάρκ Καμολετ-:l
Μεταξυ συζυγων .
1111 ΑΝ 1Α � Μ Α_Ρ�Α ΚΑΛ9!'1Ά ( : 'Αμ
.
Ευαγγελατου ) :
φιθέατρο , του Σπυρου
' Από 2 Νοέμβρη 'Ομήρου " 'Οδύσσεια " .
'

�ΙΙι Α ΥΛ Α l A ( Π απαζ·ήσης, Στ:χσινοπού
λου, Στρατ-ηγοϋ ) : 'Άρχισε 2 Νοέμβρη

1111 ΓΚΛΟΡΙΑ ( ικολάου, Σταμουλάκη .
Γ ιουλάκη, Βασταρδ·ij ς ) : 'Άρχισε 2 Νο
έμβ�η .. μέ τό Εργ? το ϋ ' � σημ�κη Γ ια
,
λαμα Χίλιες και μια νυχτα 8 Π αι
δικ·ίj Σκηνή : 'Από 2 5 Τοέμβρη Γ .
Δρόση " Ί -1 Χ ιονάτ·η καl ο ι 7 νάνοι " .
1111 ΔΙΑ Α (Γ. Κωνσταντίνου - Μ . Κου
νελάκη ) : 'Άρχισε 8 Όχτώβρη μέ τ·ίjν
κωμωδία τοϋ �- � ω��ταντίνου " Μ ιά
παρθένα . . . για μενα .

1111 Λ Ι Γ Λ Η ( Σύγχρονο Λα 'ίκό Θέατρο ) :
'Άρχισε 2 Δεκέμβρη μέ τό ί:ργο τοϋ
'Έρβιν Συλβάν�υς ·: � ίκτωρ Χάρα,
,
τη Χ ιλη .
-:ραγουδωντας

('Α λίκη Βουγιουκλάκη 1111 Α Λ Ι Κ Η
'
Γ;άν�ης Φέρ τη 7 ) : �Αρχ�σε 2 ? ��έμβρη
με την κωμωδια του Γιαν ντε Χαρτογκ
" υφικό κρεββάτι " 8 'Από 22 Νοέμ
βρη, σέ παράλληλες παραστάσεις, τό
" Έλ).-ηνικό Λαϊκό Θέατρο " τοϋ Μ .
Κατ��κη μ /: τ-?ν τραγωδ,ία τ�? ΑtσχύΠρομηΘεας Δεσμωτης .
λου

παράλληλα, κάθε Π έμπτη, ί�ς τlς '.\ \Ι
Δεκέμβρη, τό εργο " Χιλιάδες κλόουν " .

1111 ΘΕΑΤ Ρ Ι ΚΟ Ε ΡΓΑΣΤΗ Ρ Ι (Π . Λά
ζου - Γ. Μάζη ς ) : 'Άρχισε μέ τό εργο
-:οϋ 'Έγκον Βολφ " Χάρτινα λουλούδια " .

• 11 ' Ιρίιια J\Jιροσι•ιτσέιικο,

άιΨπι'ρβλ η •
τη ι\lάσα στίς " Τρείς άδελφές ", Οά
μέιιει πάντα στη μvψιη τώι• άθηvαίω1'.

γή : 'Άρχισε 23 Δεχέμβρη μέ τό ί:ργο
7Οϋ Γ. Ά ρμένη " Τό ονειρο καl Όί
περιπέτειες -:οϋ Τζιτ ζιρ'ίj " .

1111 ΒΕΜ Π Ο ( Βλαχοπούλου; Πάριος, Έ
ξαρχ.Χχος, Βογιατζ·ij ς, . �ε-:αξόπουλος,
Φοντάνα ) : 'Άρχισε 6 οέμβρη μέ -:·ί;ν
έπιΘεώρηση τών Νιχολα·ί δη, Πυθαγόρα,
Ίακωβίδ·η " Εύτυχέστα χι &στα ".
1111 BEL:> Γ l l ('Έλσα Βεργ·ij - Χρ·ίjσ-:ος
�ράγκος ) : "Αρχι�ε ,� 'Οχ-:ώ βρη μέ
,
-:ην κωμωδία του Ί ερενς Ραττιγκαν
" "Ω, !\'Ιαιτρέσσα μου " (έπανάληψ·η ) .

1111 ΒΙ >Ε'lΆ Ν Ν [ Α (Άντωνόπουλος, Ι<ρού
σκα, 'Έξαρχος ) : 'Άρχισε 28 Σεπτέμ
βρη μ/: ":Ο εργο -:οϋ Χέρμπ Γκάρντνερ
" Χ ιλιάδες Κλόουν " 8 Ά πό 1 1 Δε
:;έμβρΊJ, ·ή κωμι,υδία ,;οϋ, Λέc;λι Στ-ίjβε�c;
�ΙαΟημα-:α γαμου {επανα).-ηψη ) και,

1111 ΘΕΑΤΡΟ Ε ΡΕΥ ΛΣ (Δ. Ποταμί
της ) : 'Άρχισε 14 Όχτώβρη μl: τό
ί:ργο τοϋ 'Όσκαρ Ούάιλντ " Τό πορ
τραίτο τοϋ τόριαν Γκραίη " 8 Παιδική
Σκην-ή : 'Από 2 Νοέμβρη " Τά Θαύματα
τ'ίjς όμπρέλλας " τοϋ Γ. ΞανΘούλη .

ι111 ΘΕΑΤΡΟ ΊΌΥ ΛΑΟΥ : 'Άρχισε
αζlμ
7 Δεκέμβρη μέ τό εργο τοϋ
Χικμl:τ " Τό κρανίο ".

1111 ΚΑΒΑ (" Οι Συνεργάτες " ) : 'Άρχι 
σε 10 οέμβρη μέ τ·)]ν πολιτικ·ίj σάτιρα
τών Ν. Λ ιακάκου - Κ. Μπιλίρη " Α t
νίγματα καl άνοίγματα " 8 Κουκλο
θέατρο " Καλημέρα " : 'Από 6 οέμ
βρη " Τά τενεκεi>άκια, δ Μπουλντόζας
καl τό Κουρδιστάν " της Ε . Φακίνου.

1111 Κ Α Λ Λ Ι ΘΕΑΣ ('Εταιρικός Θίασος
ΣΕΗ " Θεατρίνοι " ) : 'Άρχισε 1 5 Δε
κέμβρη μ/: τό εργο τοϋ ' Ιάκωβου
Καμπανέλλη " Ί - 1 ήλικία της νύχτας " .
1111 Κ Α Λ Λ ΙΤΕΧΝ Ι Κ Ι- Ι ΕΤΑ Ι Ρ Ι Α ΑΘΗ 
ΝΩ : 'Άρχισε 1 9 Δεκέμβρη καl κάθε
Σαββατοκύριακο μέ τό εργο τοϋ Σλα
βομlρ Μρόζεκ " 'Ένα εύτυχές γεγονός "
1111 ΚΑ Π Π Α (Άλεξανδpάκης, Κούρκο•J-

ί.ος, Γαληνέα, Μιχαλακόπουλος, Καλο-

� γφοπούλου ) : 'Άρχισε 5 Νοέμβρη μέ

-:ό Ιiργο τοϋ 'Άντον 'Γσέχωφ " Γλάρος " .
1111 ΚίΒΟΣ ( Κάππης, ΔιαλυνιΧ, Βανί
-:α ) : 'Άρχισε 1 7 Νοέμβρ·η μέ τήν κω
μωδία τοϋ J\I. Βενιέρη " ΠορτοφολιΧ
. . . άγάπη μου ".
1111 1\ΟΥΖΙΤΑΝ Ι Α (Ν έα Π ορεία ) : ' Αρ
χισε 1Ιι Όχτώβρη μέ τ·η σάτιρα τοϋ
Γ. Χαραλαμπίδη " Αύ-:οκράτωρ 1ω
ματάρχης " .
1111 .\ L ΕΤΑ Λ Λ Ε ΙΟ ' (Τό Θ έατρο τοϋ
παιδιοϋ ) : 'Άρχισε 9 Δεκέμβρη μέ τό
Γαϊτανάκι ", άπΟ -:Ο όμώνυμο δι·ή
γημα τη ς Ζώρζ Σαρρ·ίj , σέ διασκευ·ίj
-:οϋ Γ. Καλατζόπουλου.
cι

1111 !\ ! Ι ΝΩ Α ( Μουστάκας, :\ l ιχαλόπου
λος , Φωτόπουλος, Λιβυκοϋ ) : "Αρχισε
30 Όχτώβρη μέ τό μιούζικαλ " Τό
κλουβί με τίς τρελλές " τοϋ Ζάν Π ουαρε
σi: διασκευή Γιώργου Λαζαρίδη.

1111 :Ί Ι Ο'Υ'Σ Ο Υ Ρ Η ( Ρουσσέα, Ξενίδης, Γα
λανός ) : "Αρχισε 9 Όχτώβρη με τ·ί;ν
κωμωδία τοϋ 'Αλ. Κασόνα " Διαβολε
μένη μυλωνοϋ ".

1111 :\ Η Ί ΡΟ1 'ΓΓΟ ϊΑ L Τ- 1
(Γ. Γκιωνά
κης ) : 'Άρχισε 9 Όχτώβρ·η μέ τ·ί;ν
Χωμωδί � �ών Σα �ελλ�ρ�ου -, Γιαννα:ι.?πουλου 1 Ενα βοτσαλο στη λίμνη 1 .
1111 ί\ ΕΑ Σ Κ Η Ι\ 1- J ΈΘνικοϋ Θ εάτρου :

2 9 ' χτώβρ η' (� ς � 'l 2 � εκέ � βρ η
'·�Π:?
-:α εργα του? Φεντερικο
1 καρΘια Λορκα

))
�
π,ό
7
·t 8 Δεκεμβρη
Η γειτονια του Τσε
χωφ " τοϋ Νότη Π εργιάλ·η.

η �ες ::-οϋ �ατ��πό �ρα
,(και<?�c Πφασουλ
ρλιμπ ν και Μπελι α ! Α
�� ,

1111 ΟΡΒΟ (Φόνσου, Έρ·ήμου, Ναθα
ναήλ, Καρόλου ) : 'Άρχισε lι Νοέμβρη
με το Ιiργο τ-ίjς Ντενίζ Μπωνάλ " 'Ανά
λαφρες τον Αϋγουστο " .
1111 Π ΑΠΠΑ ( Μηλιάδης, Άτζολετάκη ,
Βασιλειάδου, 'Αρώνη, Παυλάκης ) : 'Άρ
χισε 27 Όχτώβρη με τ{jν κωμωδία
τοϋ Γιώργου ΚατσαμπΊj " 'Ένας Βου
λευτ·(jς σ·ήμερα " 8 Παιδική Σκην·ΙJ
" Ρ_άμ7;α " : Ά7;? 2 � �οέμβρη " Ο �
τρεις επιθυμίες
και
Καλλιτεχνικο
πρακτορείο " τοϋ Τάσου ΠετρΊj 8 Ά πο
Ι lι , Δεκέί1'βρη , σ� , παράλ).-η,λες παρα �
στασει � , .� Θί�σος , Ελλη �ικη Θεατρικη
Γρ,αμμη , με το εργο του Χ � Κατσι;
,
γιαννη " Αντι . . . παρασταση
.
"

1111 Π ΕΙ ΡΑ ΙΕΥΣ ( ΚαλουτιΧ, Λειβαδίτης,
Σταυρίδης, ΜοσχονιΧ, Στολίγκας ) : "Αρ
χισε 23 Όχτώβρη με τ·η διπλ·Ιj έπιΘεώ
ρ'2crη των , Λαζαρίδη - 'ΑΘερ,ινοϋ " Γ 7λ�τε χωρι� ρο�σιpέτι και . . . ,χωρι�
,
Κ ισσινγκερ . και , :Ί1ια βραδια στο
Βαριετέ Μισοϋρι " .
1111 Π Ο ΡΕΙΑ (Λαϊκό Π ειραματικό Θέα
τρο ) : ·:Αρχισ� �Ο Όχτ�β ρη με ;tς
.
.. Ο
κωμωδιες του Αντον Ίσεχωφ
γάμος " καί τοϋ Μπέρτολτ , Μπρέχτ
" οι γάμοι των μικροαστων , .
1111 ρ r, Ξ ( Ρ ίζος, Δαδινόπουλος, Ί'ζεβε-

λέκος, ΒρανιΧ ) : 'Άρχισε 15 Όχτώβρη
μέ τήν έπιΘεώρηση - κωμωδία τοϋ Τσι
φ6ρου " Τά παιδιά τΊjς πιάτσας "-δια
σκευή Καραγιάννη, ·Καμπάνη, Μακρίδη,
1111 Ρ ΙΑΛΤΟ : 'Άρχισε 27 Όχτώβρη μέ
το Ιiργο τοϋ Ούίλλιαμ Σαίξπηρ " Ρω
μαίος καί Ίουλιέττα " • Παιδική Σκη
ν·ΙJ Κέντρου Κλασσικοϋ Μπαλλέτου :
Άπο 1 2 Δεκέμβρη μέ τό χορόδραμα
τοϋ Λεωνίδα Ντέ Π ιάν " Σταχτοπούτα " .
1111 ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ Νο 1 ( Παράβας,
'Αρβανίτη, Βουλγαρίδης, Παπαγιαννό
πουλος ) : 'Άρχισε 25 Δεκέμβρη μέ
τ·Ιjν έπιΘεώρηση των Γ. Λαζαρίδη . ΆΘερινοϋ " Τί Θ' άκούσουμε άκόμα ;"
1111 ΣΤΟΑ : 'Άρχισε 28 Σεπτέμβρη με
το lipγo τοϋ Γ. Διαλεγμένου " Χάσαμε
τ·η Θεία - στόπ " • Παιοικ·η Σκηνή :
Άπο 30 Δεκέμβρη " Το χρυσο κλει
δί " τοϋ 'Αλεξέι Τολστόι ( Θεατρ . δια
σκευ·η Χάρη Σακελλαρίου ) .
1111 ΤΕΧΝΙ-ΙΣ ( Κάρολος Κούν ) : Ά πό
1 2 Δεκέμβρη το liρyo
τοϋ Ζ. Καυκαλίδη " Το δείπνο " • Άπό
16 Δεκέμβρη, δεύτερο Ιiργο : " Κομ
μάτια καί Θρύψαλα " τοϋ Γ. Σκούρτη .

23 Όχτώβρη ώς

1111 ΧΑΤΖ Η ΧΡΗΣΊΌΥ ( Λ . Κωνσταν
τάρας ) : 'Άρχισε 20 Όχτώβρη μέ τ-ί;ν
κωμωδία των Σακελλάριου - Γιαννα
κόπουλου " ' Υπάρχει καί φιλότιμο " .
1111 Δ ΗΜΟΤΙΚ Ο Π ΕΙΡΑ Ι Α ( Θίασος
'' 'Ελεύθεροι καλλιτέχνες " ) : 'Απο 2 8
Δεκ. " Κολοκοτρώνης " τοϋ Β. Τ'ι:>τα.

Ε ΙΔΙ ΚΉ
Γ ΙΑ

Π ΡΟΣ ΦΟ ΡΑ

ΤΙΣ ΔΙΑΚΟ Π Ε Σ

Μό ν ο � 1Cι 3 μn ν ες
( ΙΟΥΛΗ, ΑΥ Γ ΟΥΣΤΟ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ )

Το μ ν nμε1ώδες
τ ρ 1π λο Cιφ 1 έ ρω μ α
ΝΤΑΡΙΟ ΦΟ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΜΙΚΤΑ ΜΕΣΑ

160 βελ . - 1 00 εiκό ν ες
Μό ν ο 1 00 δ ρ α χ μ r �
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είμαστε είς τό ΕΜΕΙΣ
καί όχι εiς τό Ε ΓΩ. »
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ΠΡΟΣΕΧΩΣ

εμεις
,
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ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

κα ι

ή

άστhρ
όπέδε ι ξ ε α ύ τ ή τ ή ν όγόπη.
Δ εί τ ε τlς ε l σπρόξ ε ι ς τών θεότρων δπου πα ί ζουν
ο1 πρωταγω ν ι σταl τών έκ πομπών μας .
Ή έπ ι τυ χ Ι α τους δέν λ έ μ ε δ τ ι ό φε l λ ε τ α ι σέ μάς .
Ό χ ι βέβαι α !
01 πρω ταγω ν ι σ τ α l μας κ έρ δ ι σαν
τό μεγόλο κ ο ι νό μέ τ ήν ό ξ l α τους .
Τ ήν όξ ί α τους δμως τ ή δ ε ί ξαμε έμείς
σ τ ό μεγόλο κ ο ι ν ό .
Καl φι λοδοξοϋμε σuντομα νa προβόλουμε
δλους τούς a ξ ι ους ήθοπ ο ι ο uς .

ΑΣΤΗΡ Τ V

FILMS, ΟΜΗΡΟΥ 1 3 , ΑΘΗΝΑ , τηλ . 605.618

-

630 . 3 7 3

«Οίδίπ ους έπi Κολων φ »
Σοφο κλή

στό Φεστιβάλ 'Αθηνών
. . . κα ί στό σπ ίτι σας !

iii
Διαβάστε το μνημειώδες α uτο έργο, πρίν
δεϊτε την παράσταση , γιά νά μη χάσετε
οϋτε σταγόνα άπο τη ν όμορφιά καί
τη μεγαλοσύνη του!

Ό Έκδοτικος Οίκος «I . ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛQΣ,,
προσφέρει το δραματολόγιο τών
Φεστιβάλ 'Αθηνών καί 'Επιδαύρου στη
γνωστη γιά τη ν έγκυ ρότητά της σειρά
«ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΥ Γ ΓΡΑΦΕΩΝ,,
�ωί στη ν τιμ η τών 130 δραχμών ΜΟΝΟ!
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ΑΡΧΑΙΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
'Απροσδόκητα σημερινοi

Christian

n μεια.λύιερn .
υnοχρειιιισ n nou
α ν9Ια μ l άνο υ μ �
αnενανιι σαςl ειναι
n σ υνειεια σιις
1

1

1

υιοχρειιιι σ εις μας
Β α σ ι κ ή σας άπαίτηση άπό μ ι α άσφαλιστικι') έτα ι ρ ί α , πρέπει να εΤναι ή συνέπε ι α άπέναντί σας .

Γ ι α να τό ποϋ με άπλa : τα μεγάλα όνόματα - γ ι α να εΤνα ι
πράγματι μεγάλα - πρέπει ν' άποδε ι κνύουν συνεχώς τι') συνέπει ά τους άπέναντί σας.
Ν α έκπληρώνουν δηλαδι') τίς ύποχρεώσει ς τους στι')ν ώρα τους. Ή CAN N O N ASS U R A N C E
ά π ό τ ι') ν ϊδρυσή τ η ς μέχρι σ ή μερα κ α i κάθε χρόνο, Δ Ε Ν Ε Χ Ε Ι Ο Υ Τ Ε Μ Ι Α Ε Κ Κ Ρ Ε Μ Η Ζ Η Μ Ι Α ! Π ο υ σ n μ α ίνει
δτι δέν καθυστερεί ποτέ τίς πληρωμές της , άποδε ι κνύοντας eτσι τό πραγματικά μεγάλο της όνο μ α . Γ ι α τ l
ή συνέπει ά τ η ς εΤν α ι μ οναδ ι κ α ύ ποδειγματ ι κ ι') κ α i άποδει κνύετα ι πάντα ά π ό έπίση μα στοι χεία :
Στι')ν ' Εφη μερίδα τfjς Κυ βερνήσεως, μέ στοιχεία που δ ίνει τό ' Υπουργείο ' Εμπορ ίου, ύ πάρχε ι ή είκόνα
που παρο υ σ ι άζουν οί ' Ετ α ι ρ ίες 'Ασφαλε ιών Ζωfjς, σχετ ι κ α μέ έργασίες τους γεν ι κα καl τίς έκκρεμείς ζ η μ ίες".
Καί βλέπο υ μ ε στα άνάλογα τεύχη*δτι ή CAN N O N ASSU RA N C E άπό τι')ν ϊδρυσή της μέχρι σήμερα,
εΤναι πάντα πρώτη στη συνέπε ι α . Καί δσοι πελάτες «γεύτη καν» αύτι') τη συνέπε ι α θεώρησαν
ύ ποχρέωσή τους να μaς εύχαρ ι στήσουν μέ έπι στολές που eχουμε κατα καιρους δημοσιεύσε ι ,
κ α ί π ο υ άποτελο ϋν aλλη μ ι α άπόδει ξ η για τ η συνέπει ά μας.
·

Ν α λοιπόν γ ιατi θεωροϋμε δτι ή μεγαλύτερ11 ύποχρέωση που άναλαμβάνουμε άπέναντί σας
εΤν α ι ή συνέπε ι α στίς ύ ποχρεώσεις μας. Αύτό εΤναι τό π ι στεύ ω μας κ α i τό άποδε ι κνύουμε συνεχώς.

*( Έφημερίδα Κυβερ νήσεως, Στο ιχεία ' Υπουργείου Έμπορίου, Τεύχη : ΦΕΚ 233/22 - 3 - 7 1 ,
ΦΕΚ 280 / 2 1 - 3 - 72, Φ ΕΚ 598/ 24 - 4 - 73, ΦΕΚ 929 / 1 � - 5 - 75, Φ ΕΚ 1 765/ 1 5 - 7 - 75, ΦΕΚ 413/ 13 - 3 - 76)

CAN N O N ASSU RAN C E· * L I MITE D
Cannon
Assurance
..

ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΖΩΗΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ,
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ, & ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ. ΟΜΑΔΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
ΘΕΣ/ Ν Ι Κ Η : ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕ Ι Ο Υ · ΚΟ Μ Ν Η Ν ΩΝ 26
Κ Ε ΝΤΡιΚΑ ΓΡΑΨΕ ι Α : ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ Σ Ε ΡΒιΑΣ 2 · ΑΘΗΝΑΙ · ΤΗΛ. 3238.290. 1 . 2
ΛΑΡΙΣΑ : ΚΥΠΡΟΥ 80 · ΤΗΛ. 222866 · ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Ν Α Π ΩΛ. Ζ Ε Ρ Β Α 2 · ΤΗΛ. 29.01 2
ΤΗΛ. 229527/222421 /279664

* ΠΡΟΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝ ΑΣΟΥΡΑΝΣ
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στr) εlδικ() τμ 'ι]μα

τnϋ

καταπη]ματnς ..Α. Κ. Ρ Ο Ν

αμήχανια ;

Τ Η λ θαν ξαφνικό οί φ ίλοι σας και δ t ν εχετε
τ ίποτα ετο ιμο.,νό το ύ ς σ ε ρ β ί ρ ετε ; ( μ ιό π ίτσα
δς πο ϋ με ; ) 'Ή μήπως γ ιο ρτάζε ι κάπο ιος
γνω στός σας και τ ο πρό βλη μά σας είνα ι , τι
ν ό τ ο ϋ στ ε ίλετ ε ; (λο υ λ ο ύ δ ια , γλ υ κ ό η κάτι δλλο ; )
Μ τl τ ό χάνετε . . .
ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ Χ ΡΥΣΟ ΟΔ Η ΓΟ , κ ι ε ναc
ό λό κ λη ρος κό σμος θό παρου σ ιαστεί
μπροστά σας . Θό βγεϊ.τε ά μέ σως
άπό τ η ν δ ύ σκολη θ έ ση , ένώ θό β ρ εί τ ε
μ ι ό γ ρ ήγορη κ ι δμεση λ ύ ση σt
δ ε κάδες δλλες είδ ι κ t ς πε ρ ιπτώσε ις .

χρυσ ος®
οδηγος
αντί νά yυρίzετε ατούς δρόμους
γυρίστε τίς σελίδες του

..

.

..

τ ο τ σ ι μ. ε ν τ ο π ρ ο σ φ ε ρ ε ι
σ τ _ή ν ά ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή
τεράστιες πλαστι κές
δ υ ν α τ ό 'f η τ ε ς

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

ΤΣ Ι Μ ΕΝΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΉ ΘΥΡΙΣ

500

-

..

Η Ρ Α Κ λ Η Σ, ,

ΑΘΗΝΑΙ - ΤΗΛ.

Κ Ε ΝΤΡΟΝ 80 881 ΤΕΛΕΞ
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Mtd* μεγdλη Ιδέα
dπό ιήv Τογιόια :
CELICA
�---

*Μήπως έχεu: κι έσείς ιήν ίδια ίδέα ;

"Αν ε1σθε ό σπορτιβ τύπος , που άγαπα τις πρωτειές και τις
δυνατές και ε ύχάριστες συγκινήσεις , ή Τογιότα έχει νά σας
προτείνει μιά ύπέροχη ίδέα: Την Σέλικα!
Αύτό τό δυνατό και σβέλτο άμάξι ε1ναι ένα άρμονικό μίγμα
λειτουργικότητας και άνέσεως . Μέ σπόρ έμφάνιση και σπόρ άπό
δοση προσφέρει έξαιρετικη πρόσφυση ατό δρόμο και αύξημένη
aνεση στην όδήγηση .
Στη Σέλικα θά β ρ είτε μιά ίσχυρη καl άποδοτικη μηχανη κι ένα
άπαλό σύστημα πέντε ταχυτήτων πού κάνει τό ταξίδι άπόλαυση .
Ή 5η ταχύτητα έπιτρέπει στην μηχανη νά «μουρμουρίζε ι » , δταν
τρέχετε πολ ύ , και σας έξοικονομεί καύσιμα .

Καθήστε πίσω άπ ' τό τιμόνι ηϊ ς Σέλικα . Μπροστά σας βρί
σκεται ό καλοσχεδιασμένος πίνακας όργάνων , έ ξαιρετικά καλά
τοποθετημένος γιά νά όδηγείτε ξεκούραστα . Κρατήστε τό τιμόνι .
· Η έπένδυσή του ε1ναι άπό άληθινό δέρμα. Τ ό 'ίδιο κι ό μοχλός τών
ταχυτήτων. Ή Σέλικα σας προσφέρει άκόμα μονοκόμματο χαλι σ'
δλο τό δάπεδ ο , άνακλινόμενα καθίσματα μπάκε τ , έλαστικά ραντι
άλ, δισκόφρενα ένισχυμένα μέ σερβόφρενα. Και μπορείτε νά την
διαλέξετε ατούς τύπους 1 600GT και 1 600ST, καθώς και ατόν νέο
τύπο LIFT-BACK 1 600ST μέ μεγάλη πίσω πόρτα.
Δέν ε1ναι, λοιπόν, μιά ύπέροχη ίδέα ή Σέλικα; Μήπως συμπί
πτει μέ την ίδέα πού έχετε κι έσείς γιά τό αύτοκίνητο;

κα θ ε αγροτη ς κα ι κα τα θ εση . . . κα θ ε αγροτης και κατα θεση . . . κα θ ε αγρ
κατα θ εση ... κα θ ε αγροτης και κατα θεση ... κα θ ε αγροτης κα ι κατα θεση
κα θ ε αγροτ η ς κα ι κατα θ εση ... κα θ ε αγροτης και κα ταθεση ... κα θ ε αγρ

�κα θ ε αγροτη ς και κατα θ εση . . . κα θ ε αγροτης και καταθ εση . . . κα θ ε αγρ

ArPDIIKH ΙΡΑΠΕΖΑ ΙΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

κα θ ε αγροτ η ς κα ι κατα θ εση . . . κα θ ε αγροτ η ς κα ι κατα θ εση . . . κα θ ε αγρ

S A N I TA S FO I L

'Η π ι ό ποΛύιιuπ Β οn 8 ό ς τ n ς u ο ι κ ο κ υ p ος
Αύτόματα πλυντήρια, ήλεκτρ ι κ ές
σκούπες, παρκετέζες, κουζίνε:c;, πλυν
τήρ ι α πιάτων, εύρύχωρα ψυγεΊα, έ
τοι μα ψάγητό: καi γλυκ ίσματα καi ί::
να σωρο άλλα χρήσιμα προϊόντα τού
σύγχρονου τεχνικού πολ ιτι σμού, f.
χουν άντι καταστήσει , σε δλες τiς
προηγμένες χώρες τού κόσμου, τήv
δυσεύρετη πιό: οίκιακ η δοηθό, πού εί
δικό: στην σημερινη έποχη της καθολ • 
κης, σχεδόν, έξωσπιτικης άπασχολr'1σεως τώv γυναικών ή παρουσία της
καi οί ύπηρεσίες της εΤναι πιο άπα
ραίτητες άπο ποτέ.

το ψάρι σας, διπλωμένα με SAN ITAS
FOI L, ψήνονται ώραιότατα. Το φαγη
τό σας η τό: γλυκά σας, σκεπασμένα
στό ταψί μέ SAN I TAS FOIL θό: ροδο-

δρομές σας, δι πλώστε
σάντουϊτς, ψροϋrα κλπ.
FΟΙιL. Θα διατηρηθούν
φρέσκα, ζεστό: η κρύα,

• • •

τa τρόφ ι μα,
με SAN I TAS
άναλλοίωτα,
όπως τό: δι-

Μαζί , λοιπόν, μ' δλα αίι ϊά, άλλο
ενα πρακτικο προϊον προσετέθη ήδη
στην ύπηρεσία της ' Ελληνίδας νοικο
κυράς. Π ρόκειται γ ι ό: το άλου μ ι νό
χαρτο, το γνωστο έδώ σό:ν SAN ITAS
FOIL, ποu σέ λίγο χρονικο διάστημα
κατώρθωσε νό: κατακτήση τiς καρδιές
ολων τών άπα ι τητικών γυνα ι κών.
Σ την 'Αμερική, χρησι μοποιείται έ
δώ καί πολλά χρόνια σε εύρεlα κλί
μακα, f.χει γίνει δέ τόσο άπαραίτητο
στην 'Αμερι κανίδα νοικοκυρά Οσο καi
οί χαρτοπετσέτες τού φαγητού.
Το SANITAS FOI L, πού σό:ν f.ξοδο ε7ναι τελείως άσήμαντο, εΤναι πράγμα.-ι
ενα προϊον πρώτης άνάγκης, διότι δέv
διευκολύνει μόνο την έργασία της νοι
κοκυράς, άλλό: άξιοποιεΊ συγχρόνως,
με άμεσο τρόπο, δλες τίς οίκ ιακές ή
λεκτρικές συσκευές.
Σ τ η ν
κ α τ ά ψ υ ξ η · τού ψυ
γείου σας, το κρέας, το ψάρ ι , ό κ ι μάς,
άκόμη καί τa έτοιμα μπιφτέκια, δια
τηρούνται δπως τό: δάζετε, χωρί ς v:':ι
χάσουν τ ίποτα άπο τή·.φρεσκάδα τους,
τό: συστατ ι κά τους καi το χρώμα
τους, διπλωμένα μέ SAN I TAS FOIL. Δέv
θό: κολλήσουν, δέν θό: στεγνώσουν
καi θό: χωρέση ό θάλαμος διπλη πο
σότητα άπ' δ,τι συνήθως. Σ το ύπι)..
λοιπο μέρος τού ψυγείου· f.χετε τερά
στ ια ο ίκονομ ία χώρου καi άποψεύγF.
τε 1 00% τ1ς δυσάρεστες μυρωδιές,
ένώ συγχρόνως δ ι ατηρεΊτε όλόψρεσκα
καi με τiς δι ταμlνες τους τό: τρόφιμt)
σας, τό: φαγητό: ποu σάς f.μειναν, τα
λαχαν ι κά, τό: φρούτα καί κυρίως ro
κομ μένο πεπόνι , καρπούζι , λεμόν ι , άy
γούρι κλπ.
Σ τ ο

Φ ο ύ ρ ν ο,

το κρέας

η

κοκκινίσουν χωρ ί ς νό: καούν. ' Επίσης,
f.νa ψύλλο άλουμι νόχαρτου στρωμένο
κάτω στο φούρνο, θό: σάς άπαλλάξη
άπο τον κόπο τού καθαρ ίσματος.
Σ ' ένα πρόχ ε ι ρο σαγανάκ ι , πού
φτι άχνετε μέ δι πλΟ SANITAS FOI L, μπο
ρεΊτε νό: ψήσετε στο μάτι της κουζί
νας σας, σε σι γανή φωτιά, μπι ψτf.
κ ι α, ψι λέττο, Τ\ μπριζόλες.
Σ τ

η

ν

έ ξ ο χ

η

η

στiς έκ-

πλώσατε, γ ι ό: πολλές ώρες καί έπi
πλέον θό: χρησι μοποιήσετε το SAN : 
TAS FOI L γ ι ό: πρόχειρα πι.άτα. Τ ο ί
διο ύλικό, μπορεί κάλλιστα νό: χρη
σ ι μοποιηθή καi γιό: τη δι ακόσμηση
τού σπιτιού σας, άψού μπορεΊτε μ '
αύτο νό: καλύψετε τ i ς γλάστρες σας
η όποιαδήποτε άλλη έπιψάνεια έπ·
θυμείτε. νΑλλωστε πολλές άλλες χρή
σε ι ς τού SANITAS FOl·L θό: άνακαλύ
ψετε καi μόνες σας.

Βασικαί
πυρίμαχοι πλίνθοι καί κονιάμcιτα
Ποιότητες : Έψημμέναι μαγνησιακα ί ,
έψημμέναι μαγνησιακαί έμποτισμέναι διά
πίσσης έν ·κενψ, έψημμέναι μαγνησιοχρω
μιτικαί, άνοπτηθείσαι μαγνησιακαί διά
πίσσης συνδεδεμένοι καί πυρίμαχα
κονιάματα.

καύσεως τών καθέτων κλιβάνων της
όσ6εστοποιίας καί είς κλι6όνους
ύαλουργίας.

Χρησις : Είς έπενδύσεις μεταλλακτών
χάλυ6ος, ώς καί ήλεκτροκλι6άνους
χαλυβουργείων, είς τάς Ζώνας καύσεως
τών περιστροφικών κλιβάνων της
τσιμεντοποιίας καί παραγωγης διπύρου
μαγνησίας, καθώς καί είς τάς Ζώνας

Βασικοί παράγοντες παραγωγικης
έπιτυχίας : Ή χρησιμοποιουμι�νη όρίστη
ποιότης διπύρου μαγνησίας, yνωστή ώς
ποιότης ·• Σ καλιστήρη• καί οί hολλαπλοί
λεγχοι τοϋ πyοϊόντος ύπ εψικευμένου
επιστημονικου προσωπι κου.

F I M I SC O

Προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας,
όνεγνωρισμένα διεθνώς.
1

�

?

Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗ��ΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩ Ν
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ
άνήκουσα είc; τ6

ΣΥΓΚΡΟΤΗ ΜΑ Σ ΚΑΛΙΣ ΤΗΡΗ

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

ιόν Όlupnιoan

ιpιlοιsνίο
ιόν ιEpouv Οlοι
Τήν προσφ έ ρ ο υ με σέ 6λες τίς πτή σε ις μας
στήν Ε ύ ρώπη , σ-ι: ή ν ' Α μ ε ρ ι κ ή ,
στήν 'Αφρ ική , σ-:ήν 'Ασία, στήν Α ύ στραλία
καί στή Μ έ ση 'Ανατολή .

Γιατί εϊ μαστε ή σύγχρονη ' Εταιρ ία μέ
τήν άρχαία ' Ελλη νική παράδοση.
Καί προσφ έ ρ ο υ με: 6λα γ ιά tνα όνετο ταξί δ ι .
Τόν τελε ιότερο σ τ ό λ ο τ ω ν Μπόϊγ κ .
'Έμπειρο πλή ρωμα. 'Απολα υστικά φαγητά.
Στερεοφων ική μ ο υ σ ική · άπό 8 κανάλια καί
κινη ματογράφος · μέ άτομικά ά κ ο υ στικά, στίς
ύπερατλαντ ικές πτή σεις. Π ρ ό σχαρα
καί ε ύγενικά χαμόγελα.
Ή 'Ολυμπιακή φ ιλοξενία στά πέρατα τού κόσ μ ο υ .

•

Κανονισμοί τής ΙΑΤΑ:
Έrιιβόρuνοη 2.50 Δολλόριο "Α μερικής
γιό τή χρήση τών ότομικών όκοuοτικών.
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περισσότερο
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Άπό τ � 1 974 ώς. τ � 1 976 ._ οί �:ρεχο ύ � ενοι Λογ�ριασμοί
Καταθεσεων στην Ε θ νικη Τραπεζα επταπλασιαστη καν !
Κι αύτό γιατί :
ί πειδή δέν κρατ ά τε άπάνω
άλει
έ
;
1
α .
χ
.

��� ��: ���

� �0%,

• Π ροσφερουν υ ψ η λο τοκο .

330

• Δίνο υ ν τή ν ε ύχέρεια i:Ίνετης άναλήψεως σ' ενα άπό τά
Καταστήματά μας σέ δλη τήν ' Ελλάδα.

Τρ εχο ύ μενο ι Λογα ρ ιασμοl
Καταθ έ σ.εων

'Έγ ιναν γ ιό τή δ ι κή σας έξυπ ηρέτηση

8Απλοποιοϋν τίς συναλλαγές : μέ μιά έπιταγή μπορείτε νά
πληρώνετε κάθε λογαριασμό σας: τή ς ΔΕΗ , τοϋ ΟΤ Ε ,
τής ' Εταιρείας ' Υδάτων ιΊκόμα καί τούς φόρους σας .
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