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Ν. Περαντινός "Μαρ/α Κάλλας,. Α · δψn

Τρία μετάλλια άφιερωμένα
οτήν μεγαλύτερη λυρική φωνή
τού αίώνα μαc:.
Τό 1960 ή Μορίο Κόλλας
τρογοίιδηοε ·Ν ΟΡΜΑ .. οτήν
Έπlδουρο κοί μt τήν είικοιρίο
ούτή πόζαρε ατό ότελιέ τοϋ
διακεκριμένου γλίιπτη Νlκου
Περοντινοϋ, ό όποίος φιλοτέχ 
νησε όνόγλυφη προτομή κοl
ένα μετάλλιο της μεγόλης λυ ρικης καλλιτέχνιδος. Αύτό τό
μετάλλιο. μαζί μέ δύο άλλο (έ πίσης τοϋ Νίκου Περοντινοϋ)
πού άνοφέροντοι ατούς κλασι
κούς ρόλους της Μορlος Κάλλος
'Νόρμα .. κοί "Μήδεια.. κυκλο
φοροϋν όπό τι)ν SPECTRUM.
Συνολικό θό διοτεθοϋν μόνο
2.000 σειρές στήν Έλλόδο κοί
3.000 σειρές στήν Εύρώπη κοί
' Αμερική.

Όροι έκδόσεως

Ή σειρά όφιερωμένη στή

Μορlο· Κάλλος άποτελείτοι
όπό τρlσ μετάλλιο άπό καθαρό
όσημι 999° (διαμέτρου 50 χι
λιοστών κοl έλοχίστου βά
ρους 60 γρομ.), fi όπό καθα
ρό χρυσό 24 Κ. (διαμέτρου
22 χιλιοστών κοί έλοχίστου
βάρους 1 Ο γρομ.).
Θό
κυκλοφορήσουν
μόνο
2.000 όριθμημένες σειρές
στήν Έλλόδο κοί άλλες
3.000 σειρές στήν Εύρώπη
κοί τήν 'Αμερική.
Μέ τό τρlτο κοί τελευταίο
μετάλλιο της σειράς θό στα
λεί σ· ϋλους τούς συλλέκτες
πιστοποιητικό γνησιόrητος.

Όροι έγγροφής

2.000

άριθμημένες ΣΕΙΡΕΣ ΜΟΝΟ
στήν 'Ελλάδα
.

Γιό νό έγγροφείτε γιό μιό η
περισσότερες σειρές μεταλλί
ων, πρέπει νό συμπληρώσε
τε τό ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ κσl
νό τό ταχυδρομήσετε (τό συν
τομώτερο) στήν SPECTRUM.
Μπορείτε νό έγγροφείτε γιό
σειρό/ές όπό όσημι, li χρυ
σό. Τό μετάλλιο θό σδς στέλ
λονται μέ ρυθμό eνο όνό 45
μέρες.

Τιμή διαθέσεως

μετολλlων

Κάθε όσημένιο μετάλλιο δισ
τlθεται πρός 1. 750 δρχ.. ένώ
κάθε χρυσό πρός δ.000 δρχ.
Ή τιμή τών μετσλλlων θό
παραμείνει σταθερή, όνεξά
ρτητσ άπό τlς διακυμάνσεις
της τιμης τών πολuτlμων με
τάλλων.

Δωρεάν πολυτελής δερμό- *μέλος τfΊς FIDEM
<(Fooeraιion Ιnternationale de ιa Medaiιle)
τινπ δήκπ θό άποστολεΤ
ο' όλους τοίις ουλλtκτες.
Νεοφυτου Δούκα 5·Κολωνάκι 11138
ΤΗΛ. 742640·36!4924

·

Αύστηρά π·εριορισμένη συλλεκτική έκδοση σέ 2.000 σειρέc.
μέ προτεραιότητα τήν ήμερομηνiα παραλαβήc τοϋ δελτίου έγγραφήc.

· Συμπληρώστε καί ταχυδρομήστε σήμερα τό
Πρός τήν SPECTRUM L ΤΟ Νεοφίιτοu
Κολωνάκι. 'Αθήνα Τ,Τ. 138.
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-Ώς έγγεγρσμμένος θό λάβω δωρεόν πολυτελfϊ δερμάτινη θήκη
κατό τήν διάρκεια της έκδόσεως.
τό είιγενές μέταλλο της σειρδς πού
Διάβασα τούς δρους έγγραφης κσί έπιθυμώ νό έγγροφώ Σημειώστε έτσι
γιό [J] ι; Ο σειρό/ές μετολεlων "ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ... Δέν προτιμδτε.
Ο
σδς στέλνω χρήματα ώς προκαταβολή, όλλό άντιλομβά- Ο άπό χρυσό
όπό όσ6μι
νομσι δτι όνσλομβάνω τήν ύποχρέωση νό nορολόβω τό 3
"ΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΛΑΣ
μετάλλιο της σειρδς
.. ταχυδρομικό μέ "Ονομσ ______ 'Επάγγελμα _________
ρυθμό ένα κάθε 45 μέρες κσί νό τό έξοφλήσω li μέσω '
'Αρ. ___ Πόλις ______ τηλ. _____
Οδός
τiiς πιστωτικης μου κάρτας (
)
� μέ άντικστσβολή κοτό τήν παράδοση στόν τσχυδρομι- ΑΡΙΘΜ. nιrτοτ. ΚΑΡτΑΣ
ΓJ
κό διανομέα.
Κάθε άσημένιο μετάλλιο στοιχίζcι 1.750 δρχ. ένώ κάθε ΗΜΕΡΟΜΗΝιΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ____________
χρυσό 5.000 δρχ.
ΑΠΑΡΑιτΗτΗ Η ΣΥΜΠΛΗΡ(JΣΗ

------- ---------- ------ ----- --------- - ----
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.... τά τραγούδια πού συγκλόvισαν
κοιvό καί κρι:τική .......

Στερεοφωνικό Συγκρότημα
γιά τό Σπίτι

μέ

Ποιότητα

Στούντιο

Μιά πλήρης σειρά άπό ταιριασμένες στερεοφωνικές
συσκευές γιά έγγραφή καί άναπαραγωγή άπ' δλες τίς
σύγχρονες, δημοφιλείς πηγές fιχου, δπως οί έκπομπές
άπό ΑΜ καί FM, πικάπ καί στερεοφωνικές κασέτες.

Σύστημα
ήχείων
SB-92

Ραδιοενισχυτής
SA- 5060

Ντέκ κασέτας
RS-620 US

Πικάπ
SL-23

Στερεοφωνικό σύστημα

Ηί-Fί

•Technics
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΙΙΡΟΣΩΠΟΙ ΕΙΣΑΙ'ΩrΕΙΣ

(l lllΔN ·� Α.Ε.

ΑΘΗΝΑΙ: ΣΟΛΩΜΟΥ 39
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:

ΤΗΛ. ΚΕ

ΤΡΟΝ 3609,621-24

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥ1·7 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΝ 224,947-267,869

Τό Athenee, είναι

Μενόλο κατάστημα!

Μπήτε σήμερα στό ΑΤΗΕΝΕΕ. Καί
προσπαθήστε νά είστε παρατηρητικοί.
Κυττάξτε τά πρόσωπα πού θά συναντήσετε .
σταθήτε λίγο στά έμπορεύματα, ρίξτε μιά ματιά
στή συσκευασία, ζητήστε νά σάς
έξυπηρετήσουν. Τό ΑΤΗΕΝΕΕ έχει μιά
άλλοιώτικη άτμόσφαιρα.
Αύτός όλλωστε είναι καί ό λόγος πού
άποφάσισαν νά τού έμπιστευτούν τ' όνομά
τους, φίρμες όπως MAD, ΒΟΟΝ, CLAγ
REGAZZONI, UFO, FRED PERRY, LACOSTE,
LEE (νεανική μόδα). PIERRE CARDIN, LEBOLE

(άνδρική μόδα). ITALO VENETTI (γραβάτες),
LEMMY (παιδικά), BURBERRY'S. VALMELINE,
GLOVERAL (aδιάβροχα. καπαρντίνες). ΒΥ FORD,

PIONEER, MUNSING WEAR (άξεσουάρ) ,
GIL (άνδρικά έσώρουχα) , MANOLIVA (μαντήλια),
MERIDIAN, WOLSEY (πλεκτά). LETANG REMY
(άνοξείδωτα), 'RICHARD GINORI (πορσελάνες),
ORREFORS SWEDEN (κρύσταλλα).

"Αν δέν μπορεί νά πάει κανείς γιά ψώνια στήν
Εύρώπη. έχει κάθε δικαίωμα νά νοιώθει καί έδώ
άνάλογα.
Αύτή τήν
άτμόσφαιρα
έκεί τή λένε
Μεγάλο
Κατάστημα.

'Άν στό έπόμενο ταξίδι σας μέ τή Swissair πατήσετε
αύτό τό κουμπί, μπορείτε νά έχετε: όδηγό ξενοδοχείων,
άρωματικά μαντηλάκια, έφημερίδες, κέτσαπ, τσίχλες, σπίρτα,
στυλό διαρκείας, κουβέρτα, χαρτιά τοϋ μπρίτζ, παυσίπονα,
ραπτικά σύνεργα, όδηγό τών Έλ6ετικών Σιδηροδρόμων,
τσάι μέν τας, ταχυδρομικές κάρτες, βούρτσα ρούχων,
παιδικές τροφές, όδον τόκρεμα, παγκόσμιο χάρτη, σπάγκο,
παιχνίδια, μπισκότα n πληροφορίες.

Άπό τόν περασμένο χρόνο καθιερώσαμε στίς πτnσεις μας
μεταξύ Άθnνών - 'Ελβετίας καί Άθnνών - Μέσnς καί 'Άπω
Άνατολfις έξυπnρετnσεις μακρινών άποστάσεων. 'Άν λοι
πόν άπό πλιlξn, όρεξn, κούρασn, δίψα n κακοκεφιά πατn σετε τό κουμπί κλιlσεως τfις άεροσυνοδοϋ πού βρίσκεται
δίπλα στό κάθισμά σας (στό DC-10) n πάνω άπό τιi θέσn
σας (στό DC-8 καί DC-9)-ιi άεροσυνοδός θό σδς φέρει
ό,τι συντομεύει τό ταξίδι n μακραίνει τιiν καλιi διάθεσn.
Εύχόμαστε στιiν άεροσυνοδό μας καλό ταξίδι.
Γιό περισσότερες πλnροφορίες άπευθυνθείτε στόν ταξι
διωτικό σας πράκτορα (IAT Α) n στιi Swissair, Όθωνος 4,
Άθnνα, τnλ. 3231871 - 5 καi 3235811-9 καi Πριγκιπίσσnς
Τύρας 6, Λευκωσία, τnλ. 45222.
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Συνέπεια θό πί'ι δλες οί σειρές μοντέλ
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εχουν - οσχετο με την τιμη τους - το

ίδιο βασικό χοροκτημιστικό.

σκέφαλο, ούτόμοτες ζώνες, θερμαινόμενο πίσω
τζάμι κοί ένσωμοτωμένο

Roll-oνer-Bar).

'Όλο

ύφίστοντοι τούς ίδιους έξωνυχιστικούς ποιοτι

Η BMW έχει συνέπεια.
Άπό τri στιγμri πού ένα ούτοκίνητο λέγεται

-

κεφολί'ις, nμισφοιρικοί θάλαμοι καύσεως) τόν

'ίδιο πλriρη έξοπλισμό (πορ-μπρίζ όσφολείος, προ

BMW, είτε κοστίζει ένόμισυ έκοτομμύριο είτε μι

κούς έλέγχους.
Νοί, n

BMW κρατάει

τriν συνέπειά της.

σό, έκπροσωπεί τriν ίδιο όντίληψη κοί τriν ίδιο
τεχνικri rηιλοσοφίο.

Ή

BMW δέν

κάνει οίκονομίες στriν ποιότητα.

Τό ούτοκίνητο τί'ις σειράς 3
νεώτερο

BMW -

τό μικρότερο κοί

έχουν τό ίδιο βασικό χαρακτη

ριστικό μέ τό μεγάλο έξοκύλινδρο «όδέλφιο»
τους. Άν έξοιρέση κανείς τόν όριθμό τών κυ
λίνδρων, μικρό κοί μεγάλο
σύστημα όνορτriσεως (μέ

BMW

4

έχουν τό ίδιο

όνεξόρτητους τρο

χούς) τό 'ίδιο βασικό μοτέρ (έκκεντροφόρος έπί

BMW σειρά

3 : 316, 318, 320, 320

INJECTION:

BMW: αλλη ρατσα Ι
ΑηΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕιΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΜΑΔΑ:
ΕΚΘΕΣΙΣ • ΓΡΑΦΕΙΑ • Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 236 ·ΤΗΛ. 9580411·13
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥηΗΡΕΤΗΣΙΣ: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 5711688
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a.e.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ:
ΕΚΘΕΣΙΣ • ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 140, ΤΗΛ. 6922357·59
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 135, ΤΗΛ. 6922357·59

'l

ΠΩΡΓΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ

ΣΚΟΥΡΤΗΣ

ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ

ΓΙΩ Ρ Γ Ο Σ
ΜΑΝΙΩΤΗΣ

ό καραγκιόςηc;
παρά λίγο βεζύρηc;

.

i

παθήματα

έκείνος καί. . έκείνοc;

ΚΕΔΡΟΣ

ΚΕΔΡΟΣ

ΚΕΔΡΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΚΟΥΡΤΗΣ

οί μουσικοί
ι'Ι

ΚΕΔΡΟΣ

Ισραελ Χοροβιτς
Τεσσερα
Μονοπρακτα

Σλαβομιρ Μροζεκ
Ενα
Ευτυχεc;
Γεγονοc;!

κεδρος

κεδρος

ΒΑΣΙΛΗΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΖΙΩΓΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΥ

πασχαλινά
παιχνίδια

τό φάντασμα
τού κυρίου ραμόν νοβάρο

.

t
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καληνύχτα μαργαρ(τα
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ΚΕΔΡΟΣ

ΚΕΔΡΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ

ΠΩΡΓΟΣ

ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ

ΣΚΟΥΡΤΗΣ

έπικίνδuνο φορτίο
.,•
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απεργια

ΛΟΥΛΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚ Η

ή ...��?-η

. .
'1
.
η πα λη των ταζεων
όπ' αύτούc; πού παλεύουν

'·
ΚΕΔΡΟΣ

ΚΕΔΡΟΣ
ΓΙΩΡrΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗΣ

όλονuχτία
τό τέλοc; • σχόλη ...

ΚΕΔΡΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ

ΜΑΤΕΣΙΣ

ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ

καθαίρεση

κυκλοφόρησαν

Ε.ΑΡΑΝΙΤΣΗ

ΓΚΥΝΤΕΜΠΟΡ

R.D.LAING

ΚΟΜΠΟΙ

Β.Ρ�ι·χ

Ρ.ΛΕΊΤΚ

έκδόσεις

'ΆΚΜΩΝ,,
ΑΘΗΝΑ: Μαυρομιχdλη 5

-

τηλ. 3611650

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ε.ΜΠΑΡ ΜΠΟΥΝΑΚΗΣ.
Άριστοτέλους 4. τηλ. 228682 - 264609

ΟΙ ΕΑΑΗΝΕΙ ΖΩrΡΑ801
ενα εργο τεχνης
γεματο εργα τεχνης))

ΟΙΙ!ΑΑΗΝ Σ
ΖΩΓΡΑΦΟΙ

«

2000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ

όπό τό 160 αίώνα μέχρι σήμερα

ΟΙ ΕΑΑΗΝΙΣ
ΖΩΓΡΛ ΟΙ

4

5

Ιακωβιδης

Στίς 2000 σελίδες του περιλαμβάvοvται :
•

700 αελίδεc μέ κείμενα καί 1300

σελίδεc: μέ έγχρωμεc: είκόνεc:.

e 'Ιστορία τnc: Νεοελληνικnc Ζωγρα
φικnc:.

•

Λεξικό 'Ελλήνων ζωγράφων καί χα
ρακτών.

e Λεξιλόγιο τώγ δρων τnc: ζωγραφι
κnc (n.x. τί είναι έξπρεσιονισμόc).
•

'Άγνωστοι πίνακεc:. σπόνιεc φ ωτο-

ΟΙΙΑΑΗΝΒΣ
ΖΩΓΡΑ•οι

Νικολαος · Γυςηc;

ΟΙΙΑΑΗ Ι!Σ
ΖΩΓΡΑeΟΙ

γραφίεc:. χειρόγραφα. εύρετήρια κ.δ.

Κορυφαίοι "Ελληvες έπιστήμοvες, ίστορι
κοί τής τέχvης καί καλλιτέχvες συvεργά
στηκαv στήv παρουσίαση τώv Έλλήvωv
ζωγράφωv, πού γίvεται μέ πρωτότυπα κεί
μεvα καί πλούσια έπιλογή άπό τό έργο
τους σέ ύπέροχες έγχρωμες άvαπαραγωγές.
κγκΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ 4 ΤΟΜΟΙ

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

.. ΜΕΛΙΣΣΑ'
ΑΘΗΝΑΙ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 34 ΤΗΛ· 3611692
Θ ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΤΣΙΜΙΣΚΗ 41 ΤΗΛ. 229010

ΟΙ ΕΑΑΗΝΕΙ ΖΩrΡΑ801

Ζεστασιά
στήv
καρδιά
του
Χειμωvα

...Τά φετεινό μαc μαντέλλα. διαλεγ
μένα άπ" τίc μεγαλύτερες άγορέc τiic Εύρώ
ππc. ί,εοτοίνουν οάν κολοκοιριότιιωc 'Ήλιοc
κοί τά πιά δύσκολο γούστο ... Ι<σται<τοϋν ό.τι
θέλετε νά ι<αται<Τήσετε. Παλτώ ,ταγιέρ μέ τήν
σφραγίδα... ΜΙΣΤΡΙΩΤΗΣ.

Λιανιι<ή πώλπσιc Έρμού 37 Άθιϊναι, τπλ. 32.27.048

&

Βασ. Γεωργίου Α' 2. τπλ. 41.70.502

Πώλπσιc χονδρική Έρμού καί Φωκίωνοc 7 Άθιϊναι, τπλ. 32.24.561

ΘΕΑΤΡΟ
ΠΕΡΙ ΟΔΟΣ
Τ ό μ ος

Ι', Τ ε ϋ χ ο ς 5 7 - 5 8

1 - 30

*

'Ε κ δότ η ς

Δ ι ε υθυ ν τi\ ς

-

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

19 7 7

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α': 1962- 66
1 - 5 . Τεύχη

Κυβερνητικές ταχυδαχτυλουργίες ! -'Εθνικό : Μπάτε
καραμανλικοί κι άλέστε . . . -Διάλυση, άδεία Προέδρου
Κυβερνήσεως ! -'Αναζητώντας νέο συγγραφέα σελ.

ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΙ:

ΚΕΙΜΕΝΑ:

Ν ΙΤΣΟΣ

Κ ΩΣΤΑΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Β'

Μάη ς - Αuγ ο υ στ ος

Τόμοι

ΔΙΜΗΝΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ

*
Γραφεία : Χρ. Λαδii 5-7 (Τ. 124)

ΜΕΛΕΤΕΣ &ΆΡΘΡΑ:
-

Τ η λέφ ω ν α :

15

ΓΙΑΝΝΗ ΣΙΔΕΡΗ: "Έγκατα ... ". Σελίδες άνέκδοτης
αυτοβιογραφίας. 5η καi τελευταία συνέχεια: Ό πιό
μεγάλος πόθος της ζω1Ίς μου iiτανε νά 'μαι έπαναστάτης μέ δράση! 'Ανέκδοτη είκονογράφησι1
σελ.

31

ΛΟΥΙ ΑΛΤΟΥΣΕΡ: Ματεριαλιστικό Θέατρο. Στρέλερ, Μπερτολάτσι καί Μπρέχτ. Ό θεατ1;ς συνεχίζει τό
εργο στ�i ζωή.Μετάφραση Βασίλη Παπαβασιλείου σελ.

J9

ΑΝΤΡΕΑ ΣΤΑ·Ι-ΚΟΥ: Κλυταιμν1Ίστρα;- Μέ τρείς
ζωγραφικές μακέτες τοϋ Γιάννη Τσαρούχη γιά. τή
δημοσίευσι1 τοϋ εργου στό " Θ "
σελ.

43

ΝΙΚΟΥ l. ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ: Τί συμβαίνει στά. Κρατικά.
Καλλιτεχνικά. 'Ιδρύματα; Λειτουργοϋν σωστά; 'Εκπληρώ
νουν τ�Ίν άποστολ1Ί τους; Μέρος 1 1 : Έθνικ�; Λυρικ1i
Σκηνή
σελ.

38

3232222- 3222555 - 3238030
ΠΛΗΡΕΣ ΕΡΓΟ:

*
ΤΙΜΗ

ΤΕΥΧΟΥΣ

Συνδρομiι
Φοιτητικiι

έτησία
έτησία

Δρχ. 100
Δρχ.

500

Δρχ.

400

ΕΡΕΥΝΑ:

'Οργανισμών κλπ. Δρχ. 1.000
Έξωτερικοϋ: Ευρώπη Δυλλ.25
Άμερικijς 30. Αυστραλίας

40

*

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ

(Ε' Διεθνές Συνέδριο Κριτικών στήν 'Αθήνα)

Μονοτυπία, δφσετ, βιβλιοδεσία
Γ.

Τσιβεριώτης,

Λούβα ρη

11

Τηλ. 574 - 3775 κ α ί 574 - 2802

*
Διευθύνσεις συμφώ νως τφ νόμφ
Ίδιοκτήτης - 'Υπεύθυνος uλης
Κ ώ στ α ς Νίτ σ ος, Σισίνη 35
'Υπεύθυνος Τυπογραφείου
11

Γ. Τσιβεριώτης, Λούβαρη
*

Η ΕΙΚΟΝΑ '!ΌΊ"

1':ΞΩ<Ιι!"ΛΛΟΤ:

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤ Α :

ΤΑΣΟΥ ΛΙΓΝΑΔΗ: ουσιαστική καί αίσθητικ1i ά.ξιο 
ποίηση τοϋ 'Αρχαίου Δράματος σηiν έποχή μας.
Είσήγηση
σελ.

53

ΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ: Ή τελετουργική διάσταση καί ή σκηνική της άπόδοση. Εlσ1Ίγηση
σελ.

58

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ: Ή διάσπαο·η της
ένότητας Λόγου, Μουσικής, Όρχησης καί ή Πλατωνισελ.
κή κριτική τοϋ Θεάτρου. Ε!σ1Ίγηση

60

ΕΡΝΣΤ ΣΟΥΜΑΧΕΡ: Μαρξιστές καί Τραγωδία. Δέν
πιστεύουμε στ�iν άναγκαιότητά της. Ό άνθρωπος δησελ.
μιουργεί τό μέλλον του. Ε!σήγηση

62

Κ.Θ.Β.Ε. -Τό " σ�Ίριαλ " μιiiς κατευθυνόμενης "κρί
σης": Τά έγγραφα άποκαλύπτουν τήν άλήθεια γιά τό
Κ.Θ.Β.Ε. Τά. πρόσωπα κ' οί πραγματικοί ρόλοι τους.
('Εμπιστευτικά έπίσημα έγγραφα του ΥΠ.Π.Ε. καί του
Κ. Θ.Β.Ε. κι άλλα ύπεύθυνα στοιχεία φωτίζουν τήν
" κρίση ")
σελ.

65

ΒΛΑΒΕΡΕΣ συνέπειες της ύπουργίας Τρυπάνη: Φατρι
αστική σπατάλη δημοσίου χρ1Ίματος. Βροχή έπιχορηγήσεων σέ καλλιτεχνικά άνύπαρκτους!
σελ.

78

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ βουλευτή καταγγέλλει στή Βουλή: 'Α
νενδοίαστος πλουτισμός Χωραφii. Φαύλη διοίκηση καί
διαχείριση. 'Επιθυμία του Προέδρου, έπεβλ1Ίθη ή έκλογ1Ί"!
σελ.

80

ΕΡΩΤΗΣΗ βουλευτf\ καταγγέλλει στή Βουλή: Έτσα
ναδιορισμι'>ς του Μινωτf\ στό 'Εθνικό ε{ναι παράνομος
σελ.

80

"

Γιάvvη Τσαρούχη : Ζωγραφική
μακέτα, γιά τήv " Κλυταψ.vή
στρα ; " τοϋ 'Αντρέα Στάικου,
εli>ικα καμωμένη για το
Θ ".
"

Τά Περιεχ όμενα τοϋ τεύχου ς σ υνεχίζονται καl στην πίσω σελίδα 14

Τ Α ΤΕΥΧΗΤΟΥ 1 9 7 7
(Ε' χ ρ ο ν ι ά έ π α ν έ κ δ ο σ η ς)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
(Συνέχεια άπό τή σελίδα 13 )

ΤΟ

'Ανασκόπηση τ/i'>ν γεγονότων. -Τό ύπουργείο βεβαιώ
νει : Ή έπανεκλογή το() Δ. Χωραφίi ήταν παράνομη !
Τό "Θέατρο" δικαιώθηκε
σελ.

81

Χριστιανικό περιοδικό καταγγέλλει: Θέαμα μέ διονυσιασμό άπό αiσχρά μπαλέτα ρωσικής προέλευσης ! σελ.

82

Ε.Λ.Σ.: 'Από άργίες πάει καλά! Δώδεκα μέρες συνέχεια
σελ.
τό θέατρο κλειστό!

82

Τό ΜΑΛΛΙΑΡΟΠΟΥΛΕΙΟ θέατρο τής Τρίπολης στεγά
στηκε! 'Απομένει ή πιστή καί πλήρης άποκατάστασή
σελ.
του. 'Αποκλειστικές φωτογραφίες

91

ΓfΩΡΓΟΥ ΒΕΛΟΥΔΗ: Μιά γόνιμη λογοτεχνική " Μάνα". 'Από τό Γκόρκι, στό Μπρέχτ καί τό Γιάννη Ρίτσο.
σελ.
' 'Ανέκδοτη εiκονογράφηση

94

ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ: Ή μουσική το\J Μίκη Θεο
δωράκη στiς " 'Ικέτιδες ". Εύοίωνη έπιστροφή στήν πασελ.
ράδοση. Πρώτη δημοσίευση τής παρτιτούρας

97

ΔΙΜΗΝΟ:

Π ΛΟl'ΣΙΟ ΔΙΠΛΟ ΤΕl'ΧΟΣ
'Αφιέρωμα : Τό Θέατρο
στην 'Ελεύθερη 'Ελλάδα. Μαρ
τυρίες Βασίλη Ρώτα, Γ. Κο
τζιούλα , Γεράσιμου Σταύρου.
'Ανέκδοτη εtκονογράφηση τών
Βάλια Σεμερ-:ζίδη, Σπύρου Με
λετζ'ίj, Δημήτρη Μεγαλίδη κλπ.
8 Τό 'Άρμα Θέσπιδος. 'Ανε
λέητο σφυροκόπημα στη Βουλή.
e

1111

ΤΟ "ΘΕΛ ΤΡΟ" ΕΤΟΙΜΆΖΕΙ
ΣΕ ΠΡΟΣΕΧΗ TEl'XH TOl'
Τρίτο πλούσιο άφιέρωμα
στο 'Αντάρτικο Θέατρο, μέ
άνέκδοτη ϋλη και μέ &γνωστη
καl άνέκδοτη εικονογράφηση.
e Νέο άφιέρωμα Καραγκιόζη.
e 'Αφιέρωμα στον ' Αριστοφάνη.
Πρωτότυπη ϋλη, πλούσια καl
πρωτόγνωρη
εικονογράφηση.
e 'Αφιέρωμα στον 'Α. Γιαννίδη .
• 'Αφιέρωμα στο 'Αντάρτικο
Θέατρο τ'ίjς Νότιας Άμερικ'ίjς
e

ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΗ ΡΩΤΑ

1111

ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΦΙΛ Ι ΑΣ

ΩΣ 'lΌ 'lΈΛΟΣ

σελ.

83

'Αποχαιρετισμός στόν ποιητή: 'Αλέξη Μινωτή, Γιάν
νη Ρίτσου, Έλλης 'Αλεξίου, Νότη Περγιάλη, 'Ιάκωβου
Ψαρίi, Λευτέρη 'Αποστόλου, Παν. Παπαδούκα, Ζ1iση
Σκάρου, Βάσου Άνδρονίδη, Άσπας Παπαθανασο
πούλου, Γιάννη Γουδί:λη καί Φοίβου Ταξιάρχη σελ.

83

ΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ: Ό Βασίλης Ρώτας
καi τό Λαϊκό Θέατρο. Πηγές του: Τραγωδία, Σαίξπηρ,
σελ.
Καραγκιόζης

89

ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ: Ό λυγερός 15σύλλαβος,
ό στίχος Έλληνας! Σκέψεις καί κρίσεις γιά τά δυό θεα
τρικά &ργα το() Θεοδόσιου Λάσκαρι " Ό Διάκος στό μο-

100

Μιά χούφτα σπερνά στή χλωρή του μνήμη . . .

ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ:

ΤΟ1" 1977

ναστήρι" καί " Κρουστάλλω"

σελ.

ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ: Κ pιτική παρουσίαση τής
έρευνας το() Γιάννη Γκίκα " Μουσικά όργανα καί λαϊκοί όργανοπαίχτες ". Α' Νότια Εύβοια καi Σκύρος σελ. 102
ΒΑΣΙΛΗ ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ: Κριτική παρουσίαση της με
λέτης το() Άδωνι Κύρου Ό σουρεαλισμός στόν Κινηματογράφο"
σελ.
"

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ:

Ί'ό μνημειώδες τριπλό 'Αφιέ
ρωμα στον Εύριπίδη, τό Ντά
ριο Φό καl τά Μικτά Μέσα .
Πραγματικό ύπερτείiχος μέ 1 6 0
σελίδες καl μ έ 1 0 0 εtκόνες
ΜΟΝΟΝ ΜΕ 1 0 0 ΔΡΑΧΜΕΣ

J03

ΓΡΆΜΜΑΤΑ πρός τό " Θ": 'Ελένης Λαζαρίδου: Ό
Τύπος δέ διαλεύκανε τήν "κρίση" στό Κ.Θ.Β.Ε. Γιώργου Λαζαρίδη: Π/i'>ς άντάμειψε τό ΥΠ.Π.Ε. τήν
προσφορά το() Βασίλη Ρώτα;
σελ. 106
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: Νομοθεσία γύρω άπό
τό Θέατρο, τή Μουσική, τό Χορό, τόν Κινηματογράφο.
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ κείμενο το() Ν.Δ. 418/1977 «Περί συστάσεως Ν.Π.Δ.Δ. ύπό τήν έπωνυμίαν " Άρμα Θεσπιδος"
καί όργανισμο\J αύτο\J»
σελ. 107
ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΩΝ στ' 'Αθηναϊκά θέατρα. Άτrό τήν
Πρωτοχρονιά &ς τό τέλος της σαιζόν
σελ. 115
Θεατρικός 'Οργανισμός Κύπρου. 197 6 - 77: Δέκα πρεμιέρες στiς τρείς Σκηνές του. 'Απολογισμός
σελ. 117

"�
/ί

s

Τ

Α

Ρ

)ιf Κυβερνητικες ταχυδαχτυλουρyίες !
Τό Θέατρο εΙναι καθρέφτης της ζωης. Παλιά, γνωστή liποψη,
άμφισβητημένη πιά κι αυτή. 'Ωστόσο, τό εντυπο "Θέατρο"
άδιαμφισβi1τητα τήν πραγματώνει! Μολονότι ε1δικό περιο
δικό, εικονίζει καθαρά, πανοραμικά, άλλά και σέ βάθος,
δ,τι συμβαίνει γύρω μας. Νά, γι' άπόδειξη, ενα σχεδόν άπα
ρατήρητο σ υ μ β ά ν πού, στόν liπλετα φωτισμένο κι όλο
κάθαρο καθρέφτη τοϋ "Θεάτρου", παίρνει τίς πραγματικές
του διαστάσεις: Φανερώνει όλοζώντανα, τήν αυταρχική,
άντιδημοκρατική, τήν βάναυσα έτσιθελική καί φαύλη συμ
περιφορά της Κυβέρνησης. Ή 'Εταιρία 'Ελλήνων Θεατρι
κό'Jν Συγγραφέων, ένάμιση χρόνο τώρα - όπλισμένη μέ τήν
παμψηφία της Γενικης της Συνέλευσης τοϋ περσινοϋ Μάρτη βρίσκεται σέ άνοιχτό πόλεμο μέ τό 'Εθνικό Θέατρο καί τό
ύπουργείο Πολιτισμοϋ- μ' liλλα λόγια, τό Μινωτή καί τόν
Τρυπάνη. Αίτία, ή άνθελληνική συμπεριφορά καί τό'Jν δυό,
διαπιστωμένη άπό άπαράδεχτες πράξεις καί παραλείψεις
τους. 'Εντοπίζουμε μιά άπ' αυτές : Μινωτής καί Τρυπάνης
άντιδροϋν πεισματικά στήν έκπροσώπηση της 'Εταιρίας 'Ελ
λήνων Θεατρικό'Jv Συγγραφέων στό ·Διοικητικό Συμβούλιο
καί η'ιν Καλλιτεχνική 'Επιτροπή τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου.
Τί πιό φυσικό; Τό 'Εθνικό Θέατρο. μιίiς χώρας, καταρχήν
εΙναι τό σπίτι τό'Jν θεατρικό'Jν της: συγγραφέων. Άλλοτε,
ήταν καί σέ μίiς: Ό ίδρυτικδς νόμος τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου
4.615 (Φ.Ε.Κ. Α/141/5-5-1930) στό Ο.ρθρο 3 περl Διοικήdεως
ρητά καθόριζε: «Δύο έκ τό'Jν μελό'Jν τοϋ Διοικητικοϋ Συμ
βουλίου εΙναι έκπρόσωποι της 'Εταιρείας τό'Jν Θεατρικό'Jν
Συγγραφέων », δπως έπίσης καί « εΙς τοϋ Σωματείου 'Ελλήνων
Ήθοποιό'Jν». Κι δταν, τό 1931, ή Κυβέρνηση 'Ελευθερίου
Βενιζέλου, μέ άρμόδιο ύπουργό Παιδείας τό Γεώργιο Παπαν
δρέου, Ο.νοιξε τό 'Εθνικό Θέατρο, εβαλε στήν πρώτη Διοί
κησή του, όχι δυό, άλλά ... πέντε θεατρικούς συγγραφείς!
Γρηγόριο Ξενόπουλο, Παντελi'\ Χόρν, Σπύρο Μελii, Παϋλο
Νιρβάνα καί Θεόδωρο Συναδινό ! Οι νόμοι άλλάζουν (όχι
πάντα πρός τό καλό) κ' οι μετέπειτα Γενικοί Διευθυντές
τοϋ Έθvικοϋ, που προέρχονταν άπό 'τή Δεξιά κι άντλοϋσαν
τή δύναμή τους άπό τήν κυβερνητική εuνοια, δέ θ�λανε κοντά
τους άρμόδια πρόσωπα. Ή παρουσία θεατρικό'Jν συγγραφέων,
σκηνοθετ&ν, ήθοποιό'Jν, όλοένα κι άραίωνε στίς Διοικήσεις
τό'Jν κρατικό'Jν θεάτρων. 'Επί Μινωτη; τό κακό κορυφώθηκε.
Ή "Νέα Δημοκρατία" συγκέντρωσε, πρός ευκολίαν του,
στή Διοίκηση τοϋ Έθνικοϋ μόνο liσχετους, άναρμόδιους
κι άνήμπορους ύπέργηρους! Μέσα σέ δεκαπέντε πρόσωπα
δπου χωράει ό κομματικός άμπελοφιλόσοφος κι ό κομματι
κός ... θεολόγος -δέν ύπάρχει οuτ"ε ενας θεατρικός συγ
γραφέας! Ή 'Εταιρία Συγγραφέων δίκαια άπαιτοϋσε, ή έκ
προσώπησή τής στίς Διοικήσεις τό'Jν κρατικό'Jν θεάτρων νά
θεσμοθετηθεί, γιά νά 'ναι ύποχρεωτLκή γιά τόν ύπουργό Πο
λιτισμοϋ κι όχι θέμα προσωπικης του έκλογης, εuνοιας iΊ
συναλλαγης. Τό άπρόσωπο αlτημα τό'Jν συγγραφέων θά 'πρεπε
νά 'χε γίνει άμέσως δεχτό. Μέ τήν ά.ντίδραση Τρυπάνη καί
Μινωτη ό άγώνας πολυκαίριζε κ' έκτραχυνόταν: Καταγγελίες,
μομφές, άντεγκλήσεις στόν Τύπο καί τή Βουλή, διαβήματα
στόν ύπουργό καί τόν Πρωθυπουργό, ρητές ύποσχέσεις,
προκλητικές άθετήσεις, άπασχόλησαν γιά πολλούς μηνες
τό ... πανελλήνιο! Τόν Αuγουστο τοϋ '7 6, ή άντιδικία όξύν
θηκε μέ τήν ά.νυποχώρητη liρν1ιση τi'\s 'Εταιρίας νά μετάσχει
στή Διοίκηση τοϋ
Αρματος Θέσπιδος" μέ έπιλεκτικό διο
ρισμό μελό'Jν της. Τήν liνοιξη όμως ιtοϋ '77, κάτι συνέβηΟ.ς τό άποκαλύψει δποια πλευρά θελ1iσει - ό άγώνας κατα
λάγιασε κ' εγινε α!σθητός ενας άέρας συνδιαλλαγης. Ξαφνικά,
"·
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ή 'Εταιρία Συγγραφέων έγκατάλειψε, ά δ ι κ α ι ο λ ό γ η τ α
κατά τή γνώμη μας, τό σωστό αίτημα της νομοθετημένης
έκπροσώπησης και κατάληξε στήν ... παπαδίστικη λύση - τό
τριπρόσωπο τό'Jν δεσποτάδων: Ό ύπουργός θά διόριζε στό
'Εθνικό ενα Σύμβουλο, άνάμεσα σέ τρείς συγγραφείς πού θά
τοϋ πρότειναν. Ή συμφωνία θά έφαρμοζότανε άμέσως γιά τή
θέση τοϋ.Αγγ. Βλάχου στόΔ.Σ. τοϋ Έθνικοϋ.Πραγματικά, τόν
'Ιούνη, τό ύπουργείο Πολιτισμοϋ εστειλε στήν 'Εταιρία Θεα
τρικό'Jν Συγγραφέων "έντολi'\ ύπουργοϋ" ενα"έCαιρετικόΊς
έπείγον" itγγραφο μέ τήν ύπογραφή τοϋ ΓενικοϋΔιευθυντη κ.
Γ. Μαραγκίδη. Τά στοιχεία του: Φ. 02/33314/20-6-77 καί τό
θέμα του: "Π:ρότασις μελό'Jν πρός συμμετοχήν είς τό Δ.Σ.
τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου". Έλεγε: «'Εν συνεχείq. προφορικης
συνεννοήσεώ; σας μετά τοϋ κ. Ύπουργοϋ Πολιτισμοϋ καί
Έπιστημό'Jν, παρακαλοϋμεν ν ά μ ii ς π ρ ο τ ε ί ν ε τ ε 3
μ έ λ η της έταιρείας τό'Jν 'Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων,
π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ε ν α έ ξ α υ τ ιο ν ν ά σ υ μ π ε ρ�
λ η φ θ η είς τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ Έθνικοϋ Θεά
τρου». 'Επίσημη πρόταση, όμολογημένα σαφής καί ξεκάθά.
ρη. Τό Διοικητικό Συμβούλιο τi'\ς 'Εταιρίας Θεατρικ&ν
Συγγραφέων κάλεσε, μέσα σέ δυό μέρες, δυό έκτακτα Συμ
βούλια, εκαvε μιά μυστική ψηφοφορία καί, μέ επαινετή ταχύ
τητα, άπάντησε ευθύτατα. Στοιχεία τοϋ άπαντητικοϋ έγγρά
φου: Άρ. Πρωτ. 370/25 - 6 - 77. Έγραφε: «Τό Διοικητικό
Συμβούλιο της 'Εταιρείας τών Έλλ1Ίνων Θεατρικών Συγγρα
φέων, σέ άπάντηση τοϋ ύπ' άριθ. πρωτ.Φ.02/33314/20- 6-1977
έγγράφου σας, έχει τήν τιμή νά σiiς γνωρίση δτι, στή συνε
δρίασή του τi'\ς 24/ 6/1977, άπεφάσισε δπως ύποδείξει γιά τό
Διοικητικό Συμβούλιο τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου τούς παρακάτω,
κατά σειρά άλφαβητική: Ν. Ζακόπουλο, Δ. Ίωαννόπουλο
καί Ίάκ. Καμπανέλλη». Κανονικά, κάπου έδόΊ θά 'πρεπε νά
κλείνει τό θέμα, μέ τό διορισμό στc· Δ.Σ. τοϋ Έθνικοϋ ένός
άπό τοuς τρείς συγγραφείς ποu προτάθηκαν. Κυττάξτε, δμως
προσεχτικά στόν ... καθρέφτη τοϋ "Θ . Ό κ. Κωνσταντί
νος Τρυπάνης-ό όξφορδιανός προφεσσόρος, δ ο τ ό ς άπό
τοuς 'Αμερικανούς γιά νά μiiς ... έκπολιτίσει-ήταν γνωστός
σάν άποτυχημένος (κατά γενικi)ν άναγνώρισιν) ύπουργός.
'Εξαίφνης, άναδεικνύεται μέγας ... ταχυδαχτυλουργός ! Γιά
προσέξτε τον: 'Αναποδογυρίζει, φανφαρονικά, τόν ύψηλόν μέ
λανα πίλον του. Ρίπτει έντός, μπροστά στά όρθάνοιχτα μάτια
τό'Jν μελό'Jν της 'Εταιρίας 'Ελλήνων Θεατρικό'Jν Συγγραφέων,
τά προταθέντα τρία όνόματα μελιον της: Ίωαννόπουλο, Ζα
κόπουλο, Καμπανέλλη. 'Ανακατεύει καλό'Jς καί-άλα οuνα,
liλα ντοϋε, liλα τρέ - βγάζει λαγό - τό Γιό'Jργο Ροϋσσο !
Καί-ό) τοϋ. .. θαύματος ! -στήν "'Εφημερίδα τi'\ς Κυ
βερνήσεως" δημοσιεύεται ό διορισμός στό νέο Διοικητικό
Συμβούλιο τοϋ Έθνικοϋ-δχι τοϋ 'lωαννόπουλου iΊ τοϋ
Ζακόπουλου iΊ τοϋ Καμπανέλλη-άλλά τοϋ... Γιώργου
Ρούσσου! Μά τό Χριστό! Καί, μά τήν Παναγία! 'Επίσημες
συνεννοήσεις κ' έπίσημα έγγραφα πi'\γαν περίπατο. οι τρείς
προταθέντες μείναν στό ράφι. Καί ο[ τρείς, άφοϋ ... διορίστηκε κάποιος τέταρτος! 'Αναρωτιέστε π&ς βγηκε ό ...λαγός;
Θά 'ταν κρυμμένος σέ κάποιο κυβερνητικό μανίκι! Στήν
πραγματικότητα, ό 'Αλέξης Μινωτής-θορυβημένος άπό τήν
ά.πειλούμενη είσοδο κ' ένός μή φίλου του στό 'Εθνικόκατάφυγε στό θείο του Κώστα, τόν Πρωθυπουργό. Τοϋ ψιθύ
ρισε &να όνομα στ' αυτί. Καί κείνος, γιά χατήρι τοΟ"διασκε
δαστi'\ " του, ξευτέλισε τούς πάντες καί τά πάντα : Τόν έαυ
τό του, τόν ύπουργό του, τήν 'Εταιρία Συγγραφέων, τά ύποψή
φια τρία μέλη της καί, ιδιαίτερα, τόν προτιμηθέντα τέταρτον!
'Αδιάψευστο παρασκήνιο: Ένα μήνα μετά τήν έγγραφη πρό
ταση τό'Jν τριό'Jν ά.πό τήν 'Εταιρία Θεατρικό'Jν Συγγραφέων "

άμαρτωλό Χορό γερόντων, μέ κορυφαίο τό φιλόσοφο της
'Ιωαννόπουλου, Ζακόπουλου, Καμπανέλλη - ό Γενικός Διευ
Μ αγούλας 'Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο. Δυό τρείς άρμόδιοι
θυντής του ύπουργείου ΠολιτιΟ'μου κ. Γ. Μαραγκίδης ζ1iτησε
τηλεφωνικά άπό τήν ' Εταιρία νά στείλουν άκόμα δυό'όνόματα · (Κούν, Τερζάκης, Μόραλης) παραιτιiΘηκαν καi στό Συμβού
λιο άπόμειναν άσχετοι κι άνίδεοι, μέ μοναδικό προσόν τήν
- του Γ. Ρούσσου καί του Ά. Λιδωρίκη - γιά νά γίνει δ
κομματικ1i τους έξάρτηση. Έφταόε, στή Διοίκι1ση του Έθνι
διοριο·μός τ ο υ έ ν ό ς ά π' α ύ τ ο ύ ς ( κι δχι, cστω, του
κου Θεάτρου τfjς Χώρας, νά μή μετέχει κανένας, οϋτε κάν
ένός πιά άπό τούς πέντε ) στό Δ.Σ. του Έθνικου! 'Επακολού
ενας, θεατρικός άνθρωπος! Στίς 21 του Σεπτέμβρη, έληξε ή
θησε πολύ, καi πολύ βρώμικο, παρασκ1iνιο. Ό καθρέφτης δέν
θητεία του έν άμαρτίαις κακογεράσαντος Διοικητικου Συμ
άποδίδει . . . όσμές. Τό " Θέατρο ", δμως, πιστεύει πώς άπό
βουλίου. Ό κ. Τρυπάνης τό ξαναδιόρισε κι αύτό. ' Ενίσχυσε,
τά μικρά " πιάνει " κανένας τά μεγάλα. Τό " μικρό " αύτό
μάλιστα, τή γεροντοκρατία στή Διοίκηση το() ΈΘνικο\J, μέ
συμβάν κάνει χειροπιαστό τόν άδίσταχτο Κυβερνητικό
τήν άνέλκυση το\J Γρηγόρη Κασιμάτη, ύπουργου τfjς Δικτα
έτσιΘελισμό - προσβλ1ιτικό γιά τC-ν καθένα μας. Γιά κάθε
τορίας του 'Ιωάννη Μεταξa! Νά τό ξαναπουμε ; Δέν πολεμδ.
έλεύθερο πολίτη της άτυχης αύτης χώρας . . .
με τό Μινωτιi η τό Θεοδωρακόπουλο. Δέ μδ.ς ένδιαφέρουν
καθόλου. Οϋτε οι ίδιοι, οϋτε ή . . . ήλικία τους. 'Ασχολούμα
:1f Έθνικό: Μπάτε καραμανλικοi κι άλέστε
στε μαζί τους γιατί εΙναι ύπεύθυνοι γιά τήν κακοδαιμονία του
Στό τέλος του Σεπτέμβρη, ϋστερα άπό μιά διαλυτική τριετία.
ΈΘνικο\J Θεάτρου τfjς χώρας. Στά τρία χρόνια ηϊς δικης τους
έληγε 11 θητεία του Διοικητικου Συμβούλιου καi του Γενικοϋ
Διοίκησης καί Διεύθυνσης, δέν έγινε τίποτα, δέν άλλαξε τί
ΔιευΘυντfj του Έθνικου Θεάτρου. Ήταν μιά εύκαιρία γιά
ποτα! Καμιά πρόοδος, καμιά άνανέωση . Δέ μείνανε κάν στά
τόν Τσάτσο καi τόν Τρυπάνη νά διορθώσουν .. κάπως" τά
ίδια. Π ή γανε πίσω! Γι' αύτό γκρινιάζουμε. Ό κ. Μ ινωτής,
βαρύτατα ά ν ο μ 1i μ α τ ά τους σέ βάρος της πρώτης κρατι
μέ τήν κομματική . του άποστασία, κατέλαβε τι] Γενική Διεύ
κfjς Σκην1;ς. Χωρίς περιστροφές: Γι' άλλη μιά φορά, φανή
θυνση του θεάτρου, έξασφαλίζοντας ποικίλα όφέλη γιά τόν
καμε άφελείς! Τρυπάνης καi Τσάτσος δέν ε{χαν μετανιώσει
έαυτό του-γιά τό θέατρο, κανένα! οι άριθμοί . . . πιστότεροι
γιά τίποτα, δέ θέλησαν νά διορθώσουν τίποτα. Π ροσθέσαν
άπ' τά λόγι.α: Ό κ. Μ ινωτιiς, ένώ διορίστηκε κι άμείβεται
καi χειρότερα ! Καιρός άποδείξεων: Ό Π ρόεδρος τfjς Δημο
γιά γενικός Διευθυντής του ΈΘνικου, τό 'ριξε "μέ τό άζημίω
κρατίας, τfjς " Νέας Δημοκρατίας", πάλαι ποτέ καθηγητής
το "στti σκηνοθεσία καί τό παίξιμο. Σκηνοθέτησε "Δαντών "
της . . . Φιλοσοφίας του Δικαίου, έπέβαλε, έν γνώσει του
μέ 1 00.000 δραχμές! " Μπόρκμαν " μέ 1 20.000! " Ο!δίποδα "
π α ρ ά ν ο μ α , τόν 'Αλέξη Μ ινωτή Γενικό Διευθυντή του
μέ 1 30.000! " Τέλος παιχνιδιο\J " μέ 1 50.000! Έδωσε γιά τίς
Έθνικου Θεάτρου. Τί εΙχε συμβεί; Ό κ. Μινωτής - βενι
"'Ικέτιδες" - κόλπο Βαρνάβα - 1 60.000 στόν Εύαγγελάτο,
ζελικός άπό κούνια καi κάποτε ΕΑ Μ ίτης - εΙχε προσχωρή
γιά νά δικαιολογήσει 1 70.000 γιά τό δικό του " Φιλοκτήτη " !
σει δψιμα, άλλά πολύ πιό άποφασιστικά άπ' τό Θεοδωράκη,
Φυσικά, δλ' αύτά πολλαπλασιάζονταν, άφου ό κ. Γενικός
στόν καραμανλισμό. Π ρός . . . δελεασμόν καi άλλων, τόν
είσέπραττε καi σάν 1]Θοποιός : 230.000 γιά τόν Μπόρκμαν.
άνέβασαν στήν κορυφή τfjς κομματικfjς ιεραρχίας- τήν
1 80.000 γιά τόν Οiδίποδα. 1 30.000 γιά τό " Τέλος του παιχνι
20μελή, μετά του Καραμανλη, Διοίκηση του Κόμματος. Καi
διου ". 1 50.000 γιά τό Φιλοκτήτη-τρείς, δλες κι δλες, παρα
τόν άντάμειψαν-παράνομα-μέ τή Γενική Διεύθυνση του
στάσεις! Μιά λεπτομέρεια φτάνει γιά νά δείξει πόσο " άξιοποίη
ΈΘνικου! Ό Άστερlσκος βγηκε μιά, δυό, τρείς καi τό κατάγ
σε " τti Θέση του Γενικου Διευθυντtϊ : Ή Βάσω Μανωλίδου
γειλε. Τελικά-ϋστερα άπό δεκάξη μηνών παρανομία-άναγ
ήταν, άπό παλιά, στήν ίδια μισθολογική κλίμακα μέ τό Μ ινω
κάστηκαν νά ψηφίσουν μιά έμβόλιμη χαριστικti διάταξη πού
τή. Όταν, δμως, ό κ. Γενικός άνάλαβε νά παίξει σάν 1iΘοποι
νομιμοποιουσε, έκ τών ύστέρων, τό Μ ινωτή στή θέση του
ός τό Μπόρκμαν έξασφάλισε γιά τόν έαυτό του 230.000!
Γενικου ΔιευΘυντfj. Μ έ δυό λόγια: Τό Νομοθετικό Διάταγμα
Τόν ίδιο καιρό, ή συμπρωταγωνίστριά του στό έργο Βασού
4.0 1 3 του 1 939, μ έ ε ί δ ι κ ή διάταξη-άρθρο 1 2, παράγραφος
λα Μανωλίδου έπαιρνε δέν έπαιρνε καθαρά 23.000 δραχμές
2-δριζε ρητά καi κατηγορηματικά: «'Ανώτατον δριον ήλι
τό μ�iνα! Μ' άλλα λόγια, καθόρισε γιά τόν έαυτό του άμοιβή
κίας δ ι ο ρ ι σ μ ο υ εις τήν θέσιν Γενικου Διευθυντου του
1]θοποιου δέκα (Ι Ο) φορές μεγαλύτερη άπό τfjς Βασούλας
Έ&νικου Θεάτρου όρίζεται τό 65ον έτος». Ό Μ ινωτ�iς ήταν
Μανωλίδου! Καi κάτι γενικότερο: Τό " Θ " εlχε άποκαλύψει
f�δη 75 χρονώ, δταν έγινε καραμανλικός καi . . . Γενικός.
πώς, τριάντα χρόνια μετά ηiν κατάλυση τfjς ναζιστικfjς κατο
Ή φωτογραφικti διάταξη γιά τή διάσωση τοϋ Μινωτfj-μνη
χfjς καί τfjς χουντικfjς Δικτατορίας, τό 'Εθνικό Θέατρο έξα
μείο νομοθετικfjς φαυλότητας!- έμβόλιμη σ' έναν άσχετο
κολουθοi:ίσε νά λειτουργεί μ' εναν όργανισμό πού 'χε τήν
νόμο (26 1 του 1 976) δριζε: «'Επί τών ύπη ρετούντων Γενικών
ύπογραφή το\J γερμανόδουλου Ράλλη πατρός! Όταν τό 'μαθε
Διευθυντών του Έθνικου Θεάτρου κ.λπ. δέν έχουν έφαρμο
ό Καραμανλfjς δήλωσε δ η μ ό σ ι α πώς θά φεύγανε δλοι
γήν ο!αιδ1iποτε γενικαί η ε!δικαί διατάξεις πι: ρ ί έ ξ ό δ ο υ
άπό τό ' Εθνικό άν δέν κατάρτιζαν νέο όργανισμό σέ τρείς
έκ τfjς ύπηρεσίας λόγφ όρίου ήλικίας». Οϋτω πως, ό . . . κα
μfjνες . Πέρασαν iiδη τρία χρόνια. Ό Καραμανλfjς δέν έδιω
τη ραμένος δφις δέι1 έξελθε άπό τή Γενική Διεύθυνσ η . Όσοι
ξε κανέναν. Κράτησε-γιά δεύτερη φορά παράνομα-τό Μ ι
ένδιαφέρονταν γιά τό 'Εθνικό, περίμεναν, μέ τή λήξη τfjς τρίνωτή. Π ρόσθεσε καί τό . . . Γρηγόρη Κασιμάτ η ! Καί, φυσικά,
χρονης Θητείας, νά έξέλθει κι δ Μ ινωτής . . . νόμιμα! Άμ δέ !
ή βούληση το\J γερμανόδουλου Ράλλη δρίζει άκόμα τή λει
Ό κ. Τρυπάνης τόν ξαναδιόρισε. Καi . . . ξαναπαρανόμησε !
τουργία τοi:ί Έθνικοϋ Θεάτρου της Έλληνικfjς Δημοκρατίας ! . .
Καταντά άστείο : Π ρiν άπό τρία χρόνια, ό Μ ινωτής ήταν . . .
άποδεδειγμένα τρία χρόνια μικρότερος, άλλ' δ διορισμός
:1f Διάλυση, άδεία Προέδρου Κυβερνήσεως !
του ήταν fιδη παράνομος. Ύστερα άπό μιά τριετία, ό έπανα
Όταν τό " Θέατρο " έριξε τίς πρwτες κατά Χατζιδάκι βολές
διορισμός Μινωτfj εΙναι, φυσικά, κατά μιάν άκόμα τριε
τία . . . παρανομότερος! Πέραν του κωμικου, δ νέος διορισμός 'του, άρκετοί ξαφνιάστηκαν δυσάρεστα. Τούς έπη ρέαζαν, συν
αισθηματικά, τά μελωδικά του τραγούδια. Μέ τή διαφορά
του Μ ινωτη, εΙναι αύτόχρημα παράνομος. Ή χαριστική διά
πώς, τό " Θ " οϋτε μέ τήν έλαφρά μουσική καταπιάνονταν,
ταξη του Νόμου 261 /76-καμωμένη φωτογραφικά, γιά νά
οϋτε τήν έπιτυχία του Χατζιδάκι σ' αύτή άμφισβητοϋσε.
τόν σώσει άπό τήν ύποχρεωτική, τότε, άπόλυση-όρίζει
Γι' άλλα γνdιάζονταν, πολύ σπουδαιότερα. ' Εντόπιζε, καταρ
ρητά δτι «δέν έχουν έφαρμογήν ο[αιδήποτε γενικαi η εiδικαi
χήν, εναν κυριολεχτικά δημόσιο κίνδυνο : Τήν παγίδευση
διατάξεις π ε ρ i έ ξ ό δ ο υ έκ της ύπηρεσίας λόγφ όρίου
το() ιΊθώου περί τά τοιαύτα Καραμανλη άπό όρισμένους κεχα
ήλικίας». Σαφέστατα, ή χαριστική αύτή διάταξη περί «μή
ριτωμένους, χαριτόβρυτους καi χαριτολόγους " δ ι.ασκεδα
έξόδου», δέν άναιρεί καθόλου τό π ε ρ i δ ι ο ρ ι σ μ ο υ κώ
στές " πού, έξασφαλίζοντας έπi του " Έρωτος " τήν τυφλ1i
λυμα τών 65 έτli':iν, πού προβλέπει ή ε!δικ1i διάταξη του Νομο
εϋνοιά του, δ.ρπαζαν παρ' άξία - παρασκηνιακά καi παρά
θετικου Διατάγματος 4.0 1 3 το() 1 939. Μ' άλλα λόγια, νομι
νομα - Γενικές Διευθύνσεις Καλλιτεχνικli'Jν 'Ιδρυμάτων πού,
μοποίηση του νέου διορισμου το() Μ ινωτfj μπορεί νά γίνει
μόνο μέ ψήφιση νέας χαριστικης διάταξης μέ άναδρομική,
μέ τήν έλλειψη άρμοδιότητας καί πίστης, τά κάναν ρημαδιό!
καi πάλι, iσχύ. Ώσπου νά γίνουν έκλογές, νά σχηματιστεί
Ό Χατζιδάκις π.χ. " κυρίευε " τέσσερις καίρι_ες μουσικές
Κυβέρνηση, ν' άρχίσει έργασίες ή Βουλή καi νά ψηφιστεί
Θέσεις πού, γιά τήν κανονική άπόκτηση καθεμιδ.ς, χρειάζονταν
νέος χαριστικός νόμος, ό νέος διορισμός το() Μ ινωτη εlναι
ενα σωρό ίκανότητες καi διπλώματα - πού δέν εlχε! Τό
καi θά μένει παράνομος! Καμιά μανδαρινική "έρμηνεία"
ξάφνιασμα άπό τiς καταγγελίες του " Θ " δέν άργησε νά δια
δέ μπορεί νά θολώσει τά νερά. 'Υπάρχει, άλλωστε, καi τό
λυθεί. Όλα, δσα είχαμε πεί, εlχαν σέ λίγο έπαληθευτεί. Τώρα
Συμβούλιο 'Επικρατείας πού 'ναι ύποχρεωμένο νά τόν κηρύ
πιά, δέν περνάει μέρα χωρίς κάποιος παλιός ύποστη ριχτής,
συνεργάτης καi φίλος νά βγεί καi νά προσθέσει καi νέα στοι
ξει παράνομο. Π άρα πέρα: Π ρίν άπό τρία χρόνια, ό Τσάτσος
ε{χ' έπιβάλει γιά Διοικητικό Συμβούλιο στό 'Εθνικό, έναν
χεία σέ βάρος Χατζιδάκι . Θά μπορούσαμε νά σταματήσουμε,
...
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μιά καi καλή, σ' ί:να καi μόνο : Πέρσι, 45 μουσικοί τfjς
Κρατικfjς 'Ορχήστρας άπεργοΟσαν καi ζητοΟσαν τό διο
ρισμό τοΟ Χατζιδάκι στήν Κρατική. Μέσα σ' ί:να χρόνο,
άπεργοΟν καi ζητοΟν τήν άπομάκρυνcrη τού Χατζιδάκι ά π'
δ λ ε ς rολέον τiς μουσικές Θέσεις, δλοι πλέον σ ι μουσικοί,
δλης πλέον τfjς χώρας - παμψηφεί ! Τό " Θ " δέν άκολουΘεί
τό συρμό το� γενικού κατά Μάνου άναθέματος. Στέκει παρά
μερα καi στερεώνει μεθοδικά τiς καταγγελίες του μέ, όλοένα,
πρόσθετα στοιχεία. Είχαμε καταγγείλει καi είχαμε άποδείξει
τήν ά ν α ρ μ ο δ ι ό τ η τ α. τού Μάνου Χατζιδάκι γιά τή
θέση τοΟ Γενικού ΔιευΘυντfj τfjς Κρατικ 1Ί ς 'Ορχήστρας
ΆθηνόΊν. Π αραθέσαμε μάλιστα, καταλεπτόΊς, τ' άποδειχτικά
στοιχεία της άποτυχίας Χατζιδάκι, άπό τήν πρώτι1 κιόλας
χειμεριν1i περίοδο τfjς διεύθυνσ1)ς του στήν Κ.0.Α. Π ροχω
ροΟμε τώρα στά καλοκαιρινά του . . . κατορθώματα. Ό κ .
Γενικός εΙχε άναγγείλει έπίσημα δυό συναυλίες γ ι ά τ i ς 1 7
καi 1 8 τ' 'Απρίλη . Θά 'τανε σι σημαντικότερες ηΊς χρονιάς.
'Αμιγές, έλληνικό πρόγραμμα. 'Από Μ άντζαρο - ό συνθέ
της τοΟ ΈθνικοΟ Ύμνου Θ' άκουγόταν γιά πρώτη φορά στήν
Κ.Ο.Α. - μέχρι πρωτόπαιχτο Μάριο Βάρβογλη, καi Μενέ
λαο Παλλάντιο καi Μ ίκη Θεοδωράκη. Ύποσχότανε νά . . .
διευθύνει ό ίδιος! Φυσικά, σι συναυλίες δέ δόθηκαν. Οϋτε
άναβλήθηκαν. Ματαιώθηκαν! Χωρiς νά δοθεί καμιά έξ1)
γηση. Οϋτε τυπικά! (Αύτό δά ί±λειπε, νά δίνουμε καi λογαρια
σμό τi κάνουμε καi τi . . . δέν κάνουμε. Τότε, τί μaς χρειά
ζονταν οί πλάτες Καραμανλfj ;). Μ ετά τή χρεωκοπία τοΟ
χειμώνα, ό Μάνος τό 'ριξε σέ . . . δνειρα καλοκαιρινfjς νυ
κτός : «Ή νέα προσπάθεια τfjς 'Ορχήστρας τοποθετείται στό
καλοκαίρι»! Τέσσερις συναυλίες στό Φεστιβάλ ΆΘηνόΊν
- «συναυλίες, δχι γιά νά γεμίσουν τό πρόγραμμα τού Φεστι
βάλ, δπως γινόταν παλιότερα, άλλά γιά νά προσφέρουν κάτι
ούσιαστικό». Ή πρώτη, καi μόνη πού δόθηκε, κρίθηκε ά π ο
γ ο η τ ε υ τ ι κ 1) ! Ο! τρείς aλλες ματαιώθηκαν! Άλλο . . .
θερινό δνειρο : « Περιοδεία τούς καλοκαιρινούς μηνες στήν
έπαρχία, μέ τό πρόγραμμα τόΊν έλληνικόΊν eργων, πού δέ δό
θηκε τό χειμώνα, μά Θ'άποτελέσει [τρίτο . . . οvειρο :} τό έναρ
κτ�)ριο τfjς νέας χειμερινfjς περιόδου». Θόρυβος καi στiς
έφημερίδες : Γιά πρώτη φορά συναυλίες τfjς Κ.0.Α., μ' έλλη�
νικά έργα, στήν έλληνική έπαρχία, μέ τή διεύθυνση τού ίδιου
τού Γενικού ΔιευΘυντ�; της! Πού δέ Θά πήγαιναν καi πού δέ
θά παίζανε; Στήν Κέρκυρα, στή Ζάκυνθο, στό Φεστιβάλ
'Ιθάκη ς (ό Δήμαρχος περίμενε άγωνιωδόΊς στiς 8 Αύγούστου! ) ,
στά Γιάννενα, στ�iν Πάτρα, στό Βόλο καi στό Ή ρά1'λειο
Κρ ήτης μέ . . . τέσσερις συναυλίες! Χρειάζεται νά τό πούμε;
Δε δόθηκε καμιά ! 'Απροειδοποίητα, ματαιώθηκαν δλες! 'Εν
τούτοις, εΙχαν γίνει συνεννοήσεις, εΙχαν έξασφαλιστεί έπι
χορηγ1)σεις άπό τό ύπουργείο Πολιτισμού καi τόν Ε.Ο.Τ. ,
θά δινόταν βοήθεια άπό τά τοπικά μορφωτικά σωματεία.
Κάποια στιγμή, τό ύπουργείο άπόρησε πού στήν Κ.0.Α. δέν
άκουγόταν τίποτα. Ρώτησε, άνήσυχο, τί γινόταν μέ τiς συναυ
λίες στήν έπαρχία. Π�ϊρε ξερά, τήν ξερή άπάντηση : Γιά . . .
τεχνικούς λόγους, ματαιώθηκαν δλες! (Αύτό δά έλειπε, νά
δίνουμε λογαριασμό καi στόν Τρυπάνη . Τί μάς χρειάζονταν
τότε ο[ πλάτες τού Καραμανλ�ϊ ;). 'Ελπίζουμε νά μ�) βρέθηκε
κανένας νά πάρει στά σοβαρά τή δήλωση Χατζιδάκι : «Τό
πρόγραμμα τόΊν έλληνικόΊν έργων, πού δέ δόθηκε τό χει
μώνα [dφοϋ δοΟε ϊ στψι . . . έλληιιι.κή έπαρχία}, Ο' άποτελέσει
τό έναρκη)ριο τfjς νέας χειμερινfjς περιόδου». ΆλλιόΊς, Θά
πρέπει ν' . . . άπογο ι1 τευΘεί! Μέσα σ' ενα χρόνο, ό Μάνος
Χατζιδάκις δέν άποδιοργάνωσε, άπλόΊς, τήν Κρατική 'Ορχή
στρα ΆθηνόΊν. Κυριολεχτικά, τή διάλυσε. Μ ιά Όρχ1)στρα
πού κατόρθωσε νά έπιζήσει 85 δύσκολα χρόνια, δέ μπόρεσε
ν' άντέξει τή λιγόμηνη διεύθυνσή του! Ξένος πρός τή συμφω
νική μουσική, τή διάλυσε καλλιτεχνικά. Σκόρπιος ό ίδιος,
τή διάλυσε δ ιοικητικά. 'Ανεύθυνος άπό τή φύση του, τή διά
λυσε οίκονομικά. Τά έσοδα τfjς Κ.Ο.Α. άπό τά είσιτήρια τόΊν
άκροατόΊν της κυμαίνονταν, τά τελευταία χρόνια, άπό 795.000
&ς 1 . 345.000 δραχμές : 1 .035.000 τό 1 973, 964.000 τό '74,
1 .345.000 τό '75, 795.000 τό '76. Τό J 977, πρώτη χρονιά τfjς
Γενικης Διεύθυνσης τού Χατζιδάκι, τά έσοδα άπό τiς χειμε
ρινές συναυλίες άνθυποκατέβηκαν στiς 295.000! Σύν 80.000
άπό τήν καλοκαιρινή συναυλία στό Φεστιβάλ ΆθηνόΊν, τά
εσοδα . . . εστωσαν, συνολικά, 375.000! Όσο γιά τή νέα χει
μερινή περίοδο, ό κ. Γενικός δέν ί±χει άκόμα έμφανιστεί
στήν Κ.Ο.Α. Μέ ρητή άξίωση τού ύπουργείου Πολιτισμού
- γιά νά μπορέσει νά συνεχιστεί ή μισθοδοσία τόΊν έπi συμβά
σει-ί±γινε ένας πρόχειρος προγραμματισμός γιά . . . τρείς δλες
κι δλες συναυλίες &ς τό τέλος της χρονιάς! Άγνωστο aν Θά

δοΘοΟν κι αύτές. ' Οπωσδή ποτε, δέ Θά παιχτεί Μάντζαρος
καi δέ θά διευθύνει ό Χατζιδάκις ! Τοιούτων οϋτως έχόν
των, ό κ. Π ρωθυπουργός μπορεί νά καμαρώνει . Τό ίδιο καi
ή άξιωματική . . . συμπολίτευση Μαύρου καi Συγκροτήματος.

JI. Άναζ ητώντας νέο συγγραφέα
Γνωστά - άλλ' δχι καi νά . . . ξεχνιούνται : Τό " Θ " άγωνί
στηκε άπ' τ�Ίν πρώτη στιγμ1i της έμφάνισ1)ς του - κι ό έκδό
της του πολλά χρόνια πιό πρiν - γιά τήν άνάπτυξη , τήν πpο
βολή κ' έπιβολ1) τfjς σί;γχρονης έλληνικ�ϊς δραματουργίας.
'Επίμονα, σχεδόν . . . βαρετά, διακηρύτταμε όλοένα η)ν πε
ποίθησή μας : " Θέατρο σημαίνει Θεατρικό έργο. Καi 'Ελλη
νικό Θέατρο σημαίνει έλληνικό Θεατρικό έργο. Θεατρική
ζωή, χωρίς ντόπια Θεατρική παραγωγή, δέν ύπάρχει ". Πο
,,
τέ δέ μείναμε στά λόγια. Μέ τήν κυκλοφορία τού " Θ·
βοηθήσαμε νά διαμορφωθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις
γιά η) δημιουργία άξιόλογων εργων καi τήν άνάδειξη νέων
δραματουργόΊν : Λυμπεράκ η , 'Αναγνωστάκη, Τρέζου, Σεβα
στίκογλου, Σαμουηλίδης, Μάρκαρης, Νεγρεπόντης, Χριστο
φιλάκης, Ποντίκας, Εύθυμ ιάδης. Ή συνέχιση τfjς άπαρί
θμησ1ις όνομάτων Θά 'ταν έντυπωσιακή. Πιό ούσιαστικιl,
δμως, εΙναι ή διαπίστωση : Όλοι άναγνωριστι)κανε, κι δλοι
παιχτ�)κανε! Χρειάστηκαν, βέβαια, δεκάξη χρόνια. Κι aν
άκόμα άφαιρεθούν τά έφτά νεκρά χρόνια τ�;ς Διχτατορίας,
πάλι δέν άπολείψανε οϋτε χρόνος, ούτε π ίστη, ούτε πείσμα!
Στήν άκατάπαυοτη άvίχνευσ11 μας γιά η)ν άνεύρεση νέων
συγγραφικόΊν ταλέντων, παρουrτιάζουμε σιiμερα τήν " Κλυται
μν1iστρα; " τού 'Αντρέα Στάικου. ΠρόΊτα, ό ίδιος : Είναι
τριαντατριόΊ χρονόΊ. Γενν1)Θηκε, τίς τελευταίες μέρες τfjς
;-'ερμανικης κατοχfjς, στ1)ν άθηναϊκ1) γειτονιά τού Φιλοπάιι
που. Νεαρός μαθητής στό ΣΤ' 'Αρρένων, προσι1λυτίστηκε
στό Θέατρο άπ' τό δάσκαλό του Γιάννη Σιδέρ11 . Έκανε σπου
δές φιλολογίας στό Πανεπιστ1)μιο Θεσσαλονίκης. Πέρασε
έντονες στρατιωτικές μέρες στή Βέροια. Τόν καιρό τfjς Δι
κτατορίας, αύτοεξόριστος στό Παρίσι, δραστηριοποιήθηκε
πολιτικά μέ γέρας μιά έρ1iμην καταδίκη άπό τό Στρατοδικείο
Θεσσαλονίκης. 'Εγκαταστημένος στό Παρ ίο ι, παρακολουθεί ·
καί μελετάει σύγχρονο θέατρο. ΜαΘητ1iς τού Τσαρούχη καi
τοΟ 'Αντουάν Βιτέζ, εχει γράψει δυό κανονικά εργα κσi με
ρικά μονόπραχτα. Ή " Κλυταιμν11στρα; " του είναι , θά μπο
ρούσε νά είπωΘεί, ή άναπαράσταση μιάς . . . άποτυχημένης
παράστασ ης! Μέσ' άπό άλλεπάλληλα γλιστριiματα, άπό
Θεατρικc εΙδος σέ aλλο καi σέ aλλο, άιτό χαρακτ1iρα σi; χα
ρακτήρα καi σέ aλλο χαρακτι)ρα, μιά μάχη άνάμεσα στό
" ψεύτικο " καi τό " άληθινό ", μιά έξέλιξη όναποδογυρισμέ
νου χρόνου, τό εργο κάνει τόν κύκλο του καi καταλ1ηει στι)ν
άρχή του. ΕΙ ναι ένα έργο . . . ύπό τήν άρ;.:11 του, πρiν άρχίσει .
Γι' αύτό κ' ο ί άλλεπάλληλες παραλλαγές - Θεατρικές δοκι
μές - τού ίδιου Θέματος. 'Απαραίτητη έξ1)γηση : Τό έργο δέν
ίεροσυλεί. Δέν έμπνέεται άπό τήν Τραγωδία. Δέν εΙναι δια
σκευή Τραγωδίας. Δέν ξεκινάει, καταλήγει σέ τραγωδία.
Τά πρόσωπα, δέν εΙναι 11 Κλυταιμνήστρα καi ή ' Ηλέκτρα.
ΕΤναι Κατίνες ii Μαρίες πού, παρόλο τό νεοελληνικό χάλι
τους, 1iΘικό καi ύλικό, καταλήγουν στήν τραγωδία, οέ μιά άπελ
πισμένη προσπάθεια νά φτι άξουν τό μύθο τους, νά Θυμηθούν
κάτι , νά τούς μείνει κάτ ι - κι άλίμονο, μόνο λίγα ξέφτια
τούς άπομένουν. Ή κλασική Τραγωδία δέν εΙναι δυνατό ν '
άνασυσταθεί, οϋτε νά έρμηνευτεί. Ό ίδιος ό Στάικος άνα
ρωτιέται μι)πως τραγωδία εΙναι, τελικά, 11 άχαρη μάχη κατά
τού άπροσπέλαστου όχυροΟ πού εΙναι ή κλασική Τραγωδία.
Ίσως, μάλιστα - προσθέτει - 11 παρουο ίαση της άδιέξοδης
αύτης μάχης, νά 'ναι μιά νέα, ή καθ' ήμaς τραγωδία. Ή " Κλυ
ταιμνήστρα ; " εΙναι μιά διαδικασία γιά τή συνειδιιτοποίηση
τfjς όριστικης άπώλειας τfjς Τραγωδίας. Ό Στάικος έχει
σημαντικά θεατρικά χαρ ίσματα : Δημιουργεί άτμόσφαιρα,
ύποβολ1), έχει αίσθηση γλώσσας, άλλάζει ύφη , παίζει
άνετα μέ ρυθμούς καi στύλ. Είναι καυστ ικός. Τραγικά σα
τιρικός. Έχουμε στά χέρια μας, άπ' τό '62, μιά νεανικ1Ί,
θεατρικ1i σκην1i του. Έχουμε κ' eνα πρόσφατο πλfjρες έργο.
Τό καλύτερο, ίσως, μετα - ιονεσκικό άπ' δσα f.χουν γράψει
Έλληνες. Ή δημοσίεψι) του δέ Θά πρόσθετε, δμως, τίποτα νέο.
Προτιμήσαμε τήν " Κλυταιμνι)στρα; " του - δοκιμή σ' ενα
εΙδος aπιαστο κι άβέβαιο. Έχει , κάπως, φιλολογικό ύπό
στρωμα. Μά, aν βρεθούν δυό καλές Θεατρίνες μας, νά δώσουν
τiς άλλεπάλληλες άλλαγές ρυθμού, τήν ένταση καί τiς σιω
πές του, θά πραγματώσουν σηiν έλληνική σκηνή &να ώριό
πλουμο " κέντημα " ήΘοποιίας.
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Στρέλερ, Μπερτολάτβ1
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Ο ΘΕΑΤΗΣ ΟΛΟl(ΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΖΩΗ
Τοί5
Θέλω ν' άποδώσω, έδ&, δικα ιοσύνη στήν itξοχη παράσταση
πού παρουσίασε τό " P iccolo Teat ro" τοϋ Μ ιλάνου, τόν 'Ιού
λη τοϋ 1 962, στά πλαίσια τοϋ Θεάτρου τ{ί)ν Έθν&ν. Δικαιο
σύνη, γιατί ή παρισινή κριτική (1) γενικά, έπικριτική η κατα
δ ικαστικ11, σφαγίασε τό itργο τοϋ Μπερτολάτσι ' ΈΙ nost
M i lan" στερώντας το ετσι άπό τό κοινό πού τοϋ 6.ξιζε. Δι
καιοσύν η , γιατί ό Στρέλερ δέ μάς περισπά, παρουσιάζοντάς
μας μουχλιασμένες παλιατσαρίες, άλλά, μέ τήν έκλογ1Ί τοϋ
έργου καί τ �Ί σκ1ινοθεσία του, μάς όδηγεί κατευθείαν στόν
πυρήνα τ&ν προβλημάτων τfjς σύγχρον1ις δραματουργίας.
1111
Ζητ& συγγνώμ1ι , άλλά θά πρέπει νά " έξιστορήσω " μέ συν
τομία τό itργο τοϋ Μπερτολάτσι ( 2) γιά νά γίνουν κατανοητά
δσα άκολουθοϋν.
Στήν πρώτη άπ' τiς τρείς πράξεις, βρισκόμαστε στό Τίβολι
τοϋ Μ ιλάνου, στήν έποχή τοϋ 1 890. Σκηνικό : ενα 6.θλιο,
λαϊκό λούνα - πάρκ μέσα στήν πυκνή όμίχλη μιάς φθινοπω
ρινfjς βραδιάς. Ήδ1ι, αυτή ή όμίχλη μάς προσφέρει τήν εί
κόνα μιάς 'Ιταλίας δ ιαφορετικfjς άπό έκείνη τ{ί)ν μύθων μας.
Κ' επειτα εlναι αυτοί ο[ Cίνθρωποι τοϋ λαοϋ πού περιφέρονται
6.σκοπα, στό γέρμα τfjς μέρας, άνάμεσα στiς παράγκες, τ iς
χαρτορίχτρες, τό τσίρκο καi τ' 6.λλα θέλγητρα τοϋ πανη.
γυριοϋ : 6.νεργοι , έπαγγελματίες τού ποδαριού, μ ισοζητιά
νοι , κοπέλες πού άναζητοϋν τό μέλλον τους, γέροι καί
γριές που κυνηγοϋν πενταροδεκάρες, μεθυσμένοι στρατιω
τ ικοί, πορτοφολάδες πού τούς κυνηγοϋν οι μπάτσοι . . . Οϋτ '
αυτός ό λαός εlναι ό λαός τ{ί)ν μύθων μας : ε{ναι ενα ύποπρο
λεταριάτο πού περνά δπως μπορεί τόν καιρό του πρiν φτάσει
ή ώρα τfjς σούπας (όχι γιά δλους), πρiν itρθει ή νύχτα . . .
Κάπου τριάντα πρόσωπα πηγαινοέρχονται σ' αυτό τόν Cίδειο
χ&ρο, περιμένοντας ποιός ξέρει τί. 'Οπωσδήποτε, ν' άρχίσει
κάτ ι . Τό θέαμα μ�Ί.πως; Όχι, θά μείνουν πρό τ{ί)ν πυλ&ν.
Τότε; Περιμένουν, γενικά, ν ' άρχίσει κάτι στ�Ί ζω1Ί τους δπου δέ συμβαίνει τίποτα. Περιμένουν. 'Ωστόσο, στό τέλος
τfjς πράξης καί στό φ&; μιάς σύντομης άστραπ1;ς, δ ιαγράφε
ται τό πρόπλασμα μ ιάς " ιστορίας ", τό σχfjμα ένός πεπρω
μένου. Μ ι ά νέα κοπέλα, μεταμορφωμένη κάτω άπ' τά φ&τα
τοϋ τσίρκου, παρακολουθεί, μέσ' άπό 'να σκίσιμο τfjς τέντας,
τόν κλόουν πού έκτελεί τό έπι κίνδυνο νούμερό του. Εlναι
όλόψυχα δοσμένη σ' αυτό τό κοίταγμα. Ή νύχτα itφτασε.
Γιά ενα δευτερόλεπτο, ό χρόνος α!ωρείται . Ήδη τή Νίνα
τήν παραμονεύει ό Τογκάσο, τό κακό παιδί, που θέλει νά ηΊν
κλέψει . Σύντομη πρόκληση, ύποχώρηση , άναχώρηση . Κάπου
έκεί βρίσκεται ενας ήλικιωμένος 6.ντρας, αυτός « πού κατα
πίνει φλόγες " : εlναι ό πατέρας, πού εΙδε τά πάντα. Κάτι
&χει πλεχτεί. Κάτι πού θά μποροϋσε νά 'ναι καί δράμα.
Δράμα; Ό,τι κ ι αν εlναι , πάντως, στή δεύτερη πράξη &χει
έντελ&ς άπολησμονηθεί. Τώρα eχουμε καταμεσι1μερο καί
βρισκόμαστε στήν άπέραντη αΤθουσα ένός λαϊκοϋ συσσί
τιου. Πάλι , ενα όλόκληρο πλfjθος φουκαράδων, ό ίδιος λαός,
άλλά δ ιαφορετικά πρόσωπα· ό ίδιος κόσμος τfjς έξαθλίωσης
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καi τfjς άνεργίας, λείψανα τοϋ παρελθόντος, δράματα καί
γέλια τοϋ παρόντος - ταπεινοί χερομάχοι , ζητιάνοι, ενας
άμαξάς, ενας γέρος γαριβαλδινός, γυναίκες κ.λπ. 'Επιπλέον,
μερικοί έργάτες πού χτίζουν τό έργοστάσι ο καί πού άποτε
λοϋν άντίθεση μέσα σ' αυτό τό λούμπεv - προλεταριάτο :
μιλοϋν κ ιόλας - εστω έλάχιστα καί, γιά τήν ώρα, άδέξια γιά βιομηχανία, πολιτική καί, σχεδόν, γιά μέλλον. Εlναι ή
άνάποδη όψη τοϋ Μ ιλάνου, 20 χρόνια μετά τήν κατάκτηση
τfjς Ρώμης καί τ iς πομπώδεις τελετές τοϋ Risorginιerιto :·
βασιλιάς καί πάπας βρίσκονται στούς θρόνους τους, έν{ί) ό
λαός βουλιάζει στήν έξαθλίωση . Ναί, ή μέρα τfjς δεύτερης
πράξης ειναι, άκριβ&;, ή άλήθεια τfjς νύχτας τfjς πρώτης :
ό λαός αύτός δέν eχει περισσότερη ιστορία στή ζωή άπ'
δ,τι στά όνειρά του. 'Επιζεί, αυτό εlν' δλο : τρώει (μόνο ο ί
έργάτες φεύγουν μ έ τό κάλεσμα τfjς σειρήνας), τρώει καi
περιμένει . Μ ιά ζωή δπου τίποτα δέ συμβαίνει . Κ' επει τα, στό
τέλος τfjς πράξης καί χωρίς κανένα φανερό λόγο, στ�Ί σκηνή
έπανέρχεται ή Ν ίνα καί, μαζί της, τό δράμα. Μαθαίνουμr.
πώς πέθανε ό κλόουν. Αντρες καί γυναίκες, σιγά σιγά, φεύ
γουν. Ξάφνου, φανερώνεται ό Τογκάσο . 'Αναγκάζει τήν κο
πέλα νά τόν φιλi1σει καi νά τοϋ δώσει τiς λίγες πενταρο
δεκάρες πού 'χει . Κάποιες, έλάχιστες χειρονομίες. Τότε
έμφανίζεται ό πατέρας. (Ή Νίνα κλαίει, στήν 6.κρη τοϋ μεγά
λου τραπεζιοϋ). Δέν τρώει· πίνει . Ό πατέρας θά σκοτώσει
τόν Τογκάσο μέ μαχαίρι, ϋστερα άπό μιά 6.γρια πάλη , καί,
μετά, θά τό σκάσει γιά νά κρυφτεί, άγριεμένος καί έξουθενω
μένος άπ' αυτό πού εκανε. Έχουμε ξανά, έδ&, μιά σύντομη
άστpαπή επειτα άπό τή μακρόχρονη άποτελμάτωση .
Στήν τρίτη πράξη, βρισκόμαστε σ' ενα νυχτερινό Cίσυλο
γυναικ&ν. Χαράματα. Γριές, πού 'χουν γίνει ενα μέ τόν τοί
χο μιλοϋν η σωπαίνουν, καθισμένες. Μ ιά εϋρωστη χωριά
τισσα, πού σκάει άπό ύγεία, θά γυρίσει όριστικά στό χωριό
της. Άλλες γυναίκες δ ιαβαίνουν: 6.γνωστες σέ μάς, πάντα
ο[ ίδιες. Μόλις χτυπήσουν οι καμπάνες, ή πατρόνα θά κουβα
λ11σει δλο αύτό τόν κόσμο στή θεία λειτουργία. Όταν άδειά
ζει ή σκηνή, έπανεμφανίζεται τό δράμα. Στό 6.συλο κοιμόταν
ή Νίνα . Έρχεται νά τή δεί ό πατέρας της -·- γιά τελευταία
φορά πρίν μπεί στή φυλακή : ας ξέρει , τουλάχιστον, πώς
σκότωσε γιά κείνη , γιά τήν τ ιμή της . . . Ξάφνου δμως, δλα
άνατρέπονται : ή Νίνα όρθώνει τό άνάστημά της ένάντια
στόν πατέρα της, ένάντια στiς αυταπάτες καί τά ψεύδη μέ
τά όποία τήν άνάθρεψε, ένάντια στούς μύθους πού, γιά τό χα
τήρι τους, ό ίδιος πρόκειται νά χαθεί. Γιατί έκείνη θά σώσει
τόν έαυτό της. Θά σωθεί όλομόναχη , μιά κ' ετσι πρέπει .
Θ' άφ1)σει αυτό τόν κόσμο τfjς νύχτας καί τfjς έξαθλίωσης
καi θά μπεί στόν liλλο, έκεί πού βασιλεύει τό χρυσάφι καί ή
ήδον1) . Ό Τογκάσο εlχε δίκιο. Θά πληρώσει τό άπαιτούμενο
τίμημα, θά πουληθεί, άλλά θά περάσει στήν liλλη όχθη ,
έκεί πού βρίσκεται ή έλευθερία καi ή άλ1)θεια. Τώρα 1Ίχοϋν
ο[ σειp1;νες. Ό πατέρας - ενα καταρρακωμένο κορμί καi
τίποτ' aλλο - τ�Ί φίλησε κ ' εφυγε. οι σειpflνες 1Ίχοϋν συνέ
χεια. Ή Ν ίνα, στητή, βγαίνει στό φ{ί)ς τfjς μέρας.
•

Τiβολι τού Μιλάvου, 1890. " Ενας έξαθλιωμέvος, dργ6σχολος κ6σμος, περιφέρεται, γεμάτος dνlα καί προσμον1i, στό χώρu
έι•ός λούvα - πάρκ. 'Αλλά τό " θέαμα " καί ή " μαγεlα " του δέ μπορούιι νά γεμlσουν ίiνα χρ6110 έξ όρισμού aδειο ! ' Υπο
βλητική εlκ6ιια dπό τι/ν πρώτη πράξη τού " El rιos t Μilαιι " . "Ειια έργο τού περασμένου αlώ1ια, γραμμένο σέ μιά dπ'
τίς lταλικές διαλέκτους, έδωσε στό Στρέλερ τά στοιχεία μιδ.ς dποκαλυπτικής σημερινi)ς παράστασης. J(' ή παράσταση,
έδωσε τήν dφορμ1} στό Γάλλο νεομαρξιστή φιλ6σοφο Λουί 'Α λτουσέρ γιά μιά έκπληκτική θεώρηση τού θεατρικού χρ6νου. Τό
ιίποβλητι.κό σκηνικό ε ί1ιαι τού περlφημου σκηιιογράφου Λουτσιάνο Νταμιάνι . Τά κοστούμια ε lναι τής Εμπε Πολκιάτζι
w
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Αύτά εlναι , έντελώς περιληπτικά, τά θέματα του εργου, μέ
τή σειρά πού έμφανίζονται . Κοντολογίς, λίγα πράγματα.
Πού φτάνουν, δμως, γιά νά προκαλέσουν παρεξηγήσεις καί
συνάμα νά τ ίς διαλύσουν, άποκαλύπτοντας, κάτω άπό τήν
έπιφάνειά τους, ενα έκπληκτικό βάθος.
Ό χαρακτηρισμός - μομφ1i " φτωχολαϊκό μελόδραμα " άπο
τελεί, φυσικά, τήν πρώτη παρεξήγηση . Γιά νά τόν άνασκευά
σει κανένας, φτάνει νά 'χει " ζή σει " τό θέαμα ii στοχαστεί
τ�iν οiκονομία του. Γιατί, μόλο πού περιέχει μελοδραματικά
στοιχεία, τό δράμα, στό σύνολό του, δέν άποτ.ελεί παρά μιά
κριτική των στοιχείων αύτών. Π ράγματι, ό πατέρας εlναι
αύτός πού ζεί τήν ιστορία τfjς κόρης του μέ μελοδραματικό
τρόπο. Κι δχι μόνο τήν περιπέτεια τfjς κόρης του, άλλά,
κυρίως, τή δικ1i του ζωή δσον άφορά τίς σχέσεις μέ τήν κόρη
-του. Αύτός εlναι πού επλασε, γιά λογαριασμό της, τό παρα
μύθι ένός φανταστικου τρόπου ζωfjς καi τή μεγάλωσε μέσα
σ' ενα κλίμα συναισθηματικών ψευδαισΘ1iσεων. Αύτός εlναι
πού προσπαθεί άπεγνωσμένα νά δώσει σάρκα καί νόημα
ό"τίς ψευδαισθήσεις μέ τίς όποίες άνάθρεψε τήν κόρη του :
δταν Θέλει νά τήν κρατ�iσει άμόλυντη άπό κάθε έπαφή μέ τόν
κόσμο πού ό ϊδιος τfjς εκρυψε κι δταν, χάνοντας τίς έλπίδες
του νά τήν πείσει, σκοτώνει τό φορέα του Κακοϋ : τόν Τογκά
σο. 'Εκείνη τή στιγμή, ζεί πραγματικά καί μέ ενταση τούς
μύθους πού ό ϊδιος επλασε γιά νά γλυτώσει τήν κόρη του
άπό τό νόμο τοϋ κόσμου τούτου. Τότε ό πατέρας άπεικονίζει
τό ϊδιο τό μελόδραμα, τό " νόμο τfjς καρδιάς " πού άπατάται
σχετικά μέ τό " νόμο τοϋ κόσμου ". Ή Ν ίνα άρνείται αύτή
άκριβώς τή συνειδητή άσυνειδησία. 'Αποκτά τή δική τ η ς
itραγματικ1i έμπειρία τοϋ κόσμου. Μαζί μέ τόν κλόουν πέθα
ναν καί τά έφηβικά της όνειρα. Ό Τογκάσο τfjς άνοιξε τά
μάτια : σαρώνοντας τούς μύθους τfjς παιδικfjς ήλικίας μαζί
μέ τούς μύθους τοϋ πατέρα. Ή βία του τήν έλευθέρωσε άπό
Ό

Μιλανέζος συγγραφέας Μπερτολάτσι ( 1870 - 1916) πού
τό " ξεπερασμένο " έργο του " El ιιοst .Milan " έδωσε τήν
ε1ίκαιρlα στό Στρέλερ γιά μιά έιιτελώς " σημερινή " παράστ αση

τό βάρος των λόγων καί των ύποχρεώσεων. ΕΙδε, έπιτέλους.
κατάματα, άσπλαχνο κι άψιμυθίωτο, τόν κόσμο αύτόν, όπου
ή 1ΊΘική δέν εlναι παρά μιά άπάτ η . Κατάλαβε πώς ή σωτηρία
της βρισκόταν στά χέρια τά δικά της καί σέ κανενός άλλου
καi πώς Θά μποροϋσε νά περάσει στόν άλλο κόσμο μόνον άν
άποκτοϋσε χρήματα μέ τό μοναδικό άγαθό πού διέθετε : τή
νιότη του κορμιοϋ της. Ή μεγάλη σκηνή της έξήγησης, στό
τέλος τfjς τρίτης πράξης, έμπεριέχει κάτι παραπάνω άπό τήν
άπλή έξήγηση της Νίνας μέ τόν πατέρα της - ε{ναι ή έξ1i
γηση τοϋ χωρίς ψευδαισΘ1iσεις κόσμου άπό τή μιά, μέ τίς
Θλιβερές αύταπάτες τfjς " καρδιάς ", άπό τήν άλλη, 1i έξήγη
ση άνάμεσα στόν πραγματικό καί τό μελοδραματικό κόσμο,
1; δραματική συνειδητοποίηση πού έκμηδενίζει τούς μελοδρα
ματι κούς μύθους, αύτούς άκριβώς πού καταλόγισαν στό
Μπερτολάτσι καί τό Στρέλερ. 'Εκείνοι πού ύποσηi ριζαν
αύτή τή μομφ1i μποροϋσαν, άπλούστατα, ν' άνακαλύψουν
πώς τό εργο περιείχε ηiν κριτική πού ο[ ϊδιοι iiθελαν νά του
άπευθύνουν άπό τήν πλατεία.
Όμως, αύτή ή παρεξ1iγηση διαλύεται εϋκολα καί γιά ενα
δεύτερο, άκόμα βαθύτερο λόγο, πού νομίζω πώς τόν ύπαινί
χθηκα δταν άναφερόμουν στό " φαίνεσθαι " τοϋ εργου καi
έπεσήμαινα τόν παράξενο ρυθμό τοϋ " χρόνου " του.
Π ραγματικά, νά ενα εργο μοναδικό γιά τήν έσωτερική του
άσυνέχεια. Παρατηρήσαμε πώς καi στίς τρείς πράξεις εχουμε
τήν ϊδια δομή καί σχεδόν τό ϊδιο περιεχόμενο : συνύπαρξη
ένός άδειου, μακροϋ καί άργοβίωτου χρόνου μ' ενα χρόνο
πλήρη καi σύντομο σάν άστραπ1; . Συνύπαρξη ένός χώρου
πού κατοικείται άπό πολλά πρόσωπα πού οί μεταξύ τους
σχέσεις εlναι τυχαίες η έπεισοδιακές - μ' ενα χώρο στενό,
πού όρίζεται άπό μιά Θανάσιμη σύγκρουση καί κατοικείται
άπό τρία πρόσωπα : τόν πατέρα, τήν κόρη καί τόν Τογκάσο.
Μ' άλλα λόγια, εχουμε ενα εργο όπου έμφανίζονται κάπου
σαράντα πρόσωπα, άλλά πού τό δράμα του άφορά μόνον τρία.
Κι άκόμα : άνάμεσα σ' αύτούς τούς δυό χρόνους, η τούς δυό
χώρους, δέν ύπάρχει καμιά φ α ν ε ρ ii σχέση . Τά πρόσωπα
τοϋ χρόνου μοιάζουν ξένα πρός τά πρόσωπα τf)ς άστραπfjς .
Παραχωρουν σ' αύτά, κανονικά, τή Θέση τους (ή σύντομη
μπόρα τοϋ δράματος μοιάζει νά τ' άποδιώχνει άπό τii σκη
νή !), γιά νά έπανέλΘουν, στήν έπόμενη πράξη, μ' άλλες φά
τσες - άφου εχει περάσει πιά όριστικά αύτή ή στιγμή πού
εlναι ξένη πρός τό ρυθμό τους. 'Εμβαθύνοντας στό λανθάνον
νόημα αύτfjς τf)ς άσυνέχειας φτάνουμε στόν πυρήνα τοϋ ερ
γου. Γιατί ό Θεατής βιώνει πραγματικά αύτή τήν έμβάθυνση ,
περνώντας άπό τήν άν1iσυχη έπιφύλαξη στήν εκπληξη καί,
τέλος, στήν έμπαθ f) συμμετοχ1i, στό διάστημα άπό τήν πρώτη
&ς τήν τρίτη πράξη . Θά 'Θελα, λοιπόν, νά μελεηiσω έδώ
αύτή τή βιωμένη έμβάθυνση καί νά δ ιατυπώσω μεγαλόφωνα
αύτό τό λανθάνον νόημα πού εiσχωρεί στό Θεατή καί τόν
έπηρεάζει, παρά τή Θέλησ1i του. Τό καίριο ζ�iτημα εlναι :
πώς γίνεται νά είναι σέ τέτοιο βαθμό έκφραστική αύτή ή
άσυνέχεια καί τ ί εlναι αύτό πού τήν καθιστά έκφραστικ1i ;
Τί εϊδους ε{ναι αύτή ή άπουσία σχέσεων πού ύποδηλώνει
τήν ϋπαρξη μιάς λανθάνουσας σχέσης, 1i όποία Θεμελιώνει
καί δ ικαιολογεί αύτή τήν άπουσία; Πώς μποροϋν νά συνυ
πάρχουν αύτές ο[ δυό μορφές χρονικότητας, οί φαινομενικά
άσχετες μεταξύ τους κι ώστόσο συνδεμένες μέσα άπό μιά
βιωμένη σχέση ;
Ή άπάντηση στη ρίζεται στό έξης παράδοξο : ή άπουσία
σχέσεων, άκριβώς, συνιστά τήν άληθινή σχέση . Τό εργο
κατακτά τό πρωτότυπο νόημά του άπό τήν ώρα πού κατορ
θώνει ν' άπεικονίσει καί νά ζωντανέψει αύτή τήν άπουσία
σχέσεων. Μέ δυό λόγια, πιστεύω πώς δέν εχουμε νά κάνουμε
μ' ενα μελόδραμα πού ύφαίνεται πάνω στόν καμβά ένός χρο
νικοϋ τfjς λαϊκfjς ζω1ϊ ς στό Μ ιλάνο τοϋ J 890. 'Αντίθετα,
πιστεύω πώς εχουμε νά κάνουμε μέ μιά μελοδραματική συνεί
δηση πού κριτικάρεται άπό εναν ύποστασιωμένο τρόπο ζωfjς :
τόν τρόπο ζωfjς τοϋ μιλανέζικου ύποπρολεταριάτου τοϋ J 890.
Χωρίς αύτό τόν τρόπο ζωfjς, δέ Θά ξέραμε γιά ποιά μελοδρα
ματική συνείδηση πρόκειται· χωρίς αύτή τήν κριτική τfjς
μελοδραματικfjς συνείδησης, δέ Θά συλλαμβάναμε τό ύπό
γειο δράμα τfjς ζωfjς τοϋ μιλανέζικου ύποπρολεταριάτου :
τήν άδυναμία του. Π ραγματικά, τί σημαίνει αύτό τό χρονικό
τfjς άθλιας ζω1; ς πού άποτελεί τό κύριο Θέμα τών τριών πρά
ξεων τοϋ εργου; Γιατί ό χρόνος αύτοϋ τοϋ χρονικοϋ συγκρο
τείται άπό τούτη τήν παρέλαση τελείως τυποποιημένων, άνώ-
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Ί" άπατηλά φώτα τού :ιια vηγυριυίi σβψιουιι. "Ερχεται ή ν·ύχτu . Ί 1 ., διασκέδαση " το·ϋ μιλαvέζικu ι• ί>1ιοπρολετuρι ιiτοι• πuί(!
vει τέλος. Ξαφνικά, τό φώς μιδ.ς σύντομης άστραπής : Τό συναπάντημα Νlνας - Τογκάσο . Μέ τό τέλος τής Λ • πράξη; .
άρχlζει ν ά πλέκηαι τό δράμα. Παρrίσταση τού " El ιιοs Ι Μϊlαιι " άπό τόν Στρέλερ σ τ ό .. Πlκολο Τε άτρο " τοιϊ Λ!ιλάι•οι•

νυμων καί έναλλάξιμων πλασμάτων; Γιατί, συγκεκριμένα,
ό χρόνος αύτός - άπαρχές συναπαντημάτων, κουβέντες πού
άνταλλάσσονται, καβγάδες πού ξεμυτίζουν - είναι ενας
χρόνος άδειος; Γιατί, δσο προχωροϋμε άπό τήν πρώτη στή
δεύτερη κ' επειτα στήν τρίτη πράξη, ό χρόνος αύτός τείνει
πρός τή σιωπή καί τήν άκινησία; (Στήν πρώτη πράξη, ύπάρχει
άκόμα μιά έπίφαση ζωfjς καί κίνησης στή σκηνή· στή δεύτερη,
δλοι εΙναι καθισμένοι κι όρισμένοι άρχίζουν fίδη νά σιωποϋν
στήν τρίτη, οι γριές εχουν γίνει ενα μέ τούς τοίχους). Γιατί
δλ' αύτά, aν δχι γιά νά ύποδηλώσουν τό πραγματικό περιε
χόμενο αύτοϋ τοϋ θλιβεροϋ χρόνου : είναι ενας χρόνος δπου
τίποτα δέ συμβαίνει, ενας χρόνος χωρίς έλπίδα καί μέλλον,
ενας χρόνος δπου τό παρελθόν εχει παγώσει στό σχfjμα τfjς
έπανάληψης (ό γέρος γαριβαλδινός) καί τό μέλλον άναζητίi
μόλις καί μετά βίας τό π ρόσωπό του μέσ' άπό τά πολιτικά
ψελλίσματα τών οικοδόμων πού χτίζουν τό έργοστάσιο· ενας
χρόνος δπου οι χειρονομίες δέν εχουν μήτε άλληλουχία
μήτε άποτέλεσμα κι δπου τά πάντα συνοψίζονται σέ μερικές
στοιχειώδεις άνταλλαγές στήν έπιφάνεια τfjς ζωfjς, τfjς " κα
θημερι νfjς ζωfjς ", σέ συζητήσεις η καβγάδες πού ξεθυμαίνουν
iΊ πού ή έπίγνωση τfjς ματαιότητάς τους τούς έπανεκμηδενί
ζει ( 3) - κοντολογίς, ενας χρόνος σταματημένος δπου άκόμα
δέ συντελείται τίποτα πού νά μοιάζει μέ 'Ιστορία, ενας χρόνος
άδειος καί πού ο[ liνθρωποι τόν ύφίστανται σάν άδειο : ό
χρόνος της κατάστασής τους.
Άπ' αύτή τήν liποψη , ή σκη νοθεσία τfjς δεύτερι1ς πράξης
εΙναι άποτελεσματικότατη. Μάς δίνει, άκριβώς, τήν ά μ ε σ η
α ί σ θ η σ η τ ο () χ ρ ό ν ο υ α ύ τ ο ϋ. Στήν πρώτη πράξη,
μπορεί νά σοϋ γεννιόταν ή έντύπωση πώς αύτός ό άκαθόρι
στος χώρος - γήπεδο τοϋ Τίβολι είχε παραχωρηθεί άποκλει
στικά στούς άνεργους η τούς άργόσχολους πού ερχονταν νά
περιπλανηθοϋν liσκοπα, μέ τό τέλειωμα της μέρας, χαζεύον-

τας τά άπατηλά κόλπα μέσα στά μαγευτικά φώτα : ό κόσμος
αύτός, νωχελικός, γέμιζε τό χώρο. Όμως, στή δεύτερη πρά
ξη, εχεις τήν άκαταμάχητη πιά έντύπωση πώς ό άδειος καί
κλειστός κύβος τfjς αίθουσας το() λαϊκοϋ συσσίτιου άποτελεί
σχηματική άπεικόνιση το() χρόνου της κατάστασης αύτών
τών άνθρώπων. Ό χώρος αύτός περικλείνεται άπό ενα φθαρ
μένο, τεράστιο τοίχο κι άπό ενα πανύψηλο ταβάνι δπου
μπορείς άκόμα νά διαβάσεις, μισοσβησμένες άπό τόν καιρό,
κάποιες κανονιστικές έπιγραφές. Παράλληλα, στή ράμπα,
είναι τοποθετημένα δυό πολύ μεγάλα μακρόστενα τραπέ
ζια - τό ενα σέ πρώτο καί τ' liλλο σέ δεύτερο πλάνο. Π ίσω,
κόντρα στόν τοίχο, ύπάρχει μιά όριζόντια σιδερένια τάβλα,
πού όροθετεί τήν είσοδο στό χώρο τοίJ λαϊκοί) συσσίτιου,
Άπό κεί θά μποίJν οι άντρες κ' οι γυναίκες. Δεξιά, ενα ψηλό
χώρισμα, κάθετο πρός τά τραπέζια, χωρίζει τήν αίθουσα τοϋ
έστιατόριου άπό τά μαγειρεία. Δυό θυρίδες, ή μιά γιά τά
οiνοπνευματώδη, ή άλλη γιά τή σούπα. Π ίσω άπό τό χώρισμα,
τά μαγειρεία, χύτρες πού άχνίζουν, κι ό μάγειρας, άτάραχος.
Αυτή ή τεράστια εκταση, πού όρίζεται άπό τά παράλληλα
τραπέζια - αύτό τό γυμνό διάστημα - μαζί μέ τό άτέλειωτο
φόντο το() τοίχου συνθέτουν ενα χώρο άφόρητης αυστηρότη
τας καί κενότητας. Κάποιοι άνθρωποι κάθονται στά τραπέζια.
Έδώ καί κεί. Φάτσα στό κοινό η πλάτη. Θά μιλοϋν φάτσα
η πλάτη, ετσι δπως κάθονται. Σ' ενα χώρο πολύ μεγάλο
γι' αυτούς, πού δέ θά καταφέρουν ποτέ νά τόν γεμίσουν
έντελώς. Μέσα στό χώρο αυτό θ' άνταλλάξουν τίς άσημαντό
τητες πού Εχουν νά ποϋν, άλλά μάταια θά έπιχειρήσουν
νά φύγουν άπό τή θέση τους γιά νά βρεθοϋν πλάι στόν τάδε
περιστασιακό συνδαιτυμόνα πού, πάνω άπό τραπέζια καί
πάγκους, ξεστόμισε κάτι άξιοπρόσεχτο : δέ θά καταφέρουν
ποτέ νά καταργήσουν αύτά τά τραπέζια κι αύτούς τούς πάγκους
πού τούς χωρίζουν γιά πάντα άπ' αύτούς τοi>ς 'ίδιους, κάτω
άπό τή βουβή, άναλλο\ωτη τάξη πού τούς έξουσιάζει. Αύτός
'2
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ό χ&ρος ε{ναι ό χρόνος τής ζωής τους. Ένας έδ&, άλλος έκεί.
Έτσι δπως τούς μοίρασε ό Στρέλερ. Θά μείνουν έκεί πού βρί
σκονται. Τρώγοντας, σταματώντας τό φαγητό, ξαναρχίζοντας
νά τρ&νε. Τότε ε{ναι πού ο{ χειρονομίες άποκτοϋν τό πλήρες
νόημά τους. Αύτός πού τόν βλέπουμε στήν άρχή τής σκηνής,
φάτσα στό κοινό : έχει τώρα τό μοϋτρο του έλάχιστα πάνω
άπό τό πιάτο του πού θά 'θελε άσφαλ&ς νά τό κρατήσει καί
μέ τά δυό χέρια. Ό χρόνος πού κάνει γιά νά γεμίσει τό κου
τάλι του, νά τό σηκώσει &ς τό στόμα, πιό ψηλά άπό τό στόμα
του - σέ μιά άτέλειωτη χειρονομία - γιά νά σιγουρευτεί
πώς δέ θά τοϋ ξεφύγει σταλιά κ' έπειτα, μέ τό στόμα έπιτέ
λους γεμάτο, π&ς έλέγχει τό σιτηρέσιό του, τό έκτιμά, προτοϋ
καταπιεί! Τότε παρατηροϋμε πώς κ' οί άλλοι, πού εΙναι
γυρισμένοι πλάτη, κάνουν τiς ίδιες χειρονομίες : έχουν τόν
ά-yκά!να σηκωμένο, πίνοντας συνέχεια, πράγμα πού έκφρά
ζεται μέ ένα πάγωμα τής πλάτης σέ μιά θέση άσταθοϋς ίσορ
ροπίας. Τούς βλέπουμε νά τρ&νε, άπόντες, δπως βλέπουμε
δλους τούς άλλους άπόντες πού, στό Μιλάνο καi σ' δλες τίς
μεγαλουπόλεις τοϋ κόσμου, έκτελοϋν τiς ίδιες ιεροτελεστι
κές χειρονομίες, γιατi αύτή εΙναι δλη τους ή ζωή καi τίποτα
δέν τούς έπιτρέπει νά βιώσουν διαφορετικά τό χρόνο τους.
(Ο! μόνοι πού δείχνουν νά βιάζονται εΙναι ο{ έργάτες : μετρο
νόμος τής ζωής καi τής δουλειάς τους εΙναι ή σειρήνα).
Δέν ξέρω νά 'χει ποτέ άπεικονιστεί μέ τόση δύναμη μέσα
στήν όργάνωση τοϋ χώρου, στό μοίρασμα τ&ν προσώπων
καi τ&ν τόπων, στή διάρκεια τ&ν στοιχειωδέστερων χειρονο
μι&ν, ή βαθιά σχέση τ&ν άνθρώπων μέ τό χρόνο πού ζοϋν.
Ίδού, λοιπόν, τό ούσι&δες : σ' αύτή τή χρονική δομή τοϋ
χρονικοϋ " άντιπαρατίθεται μιά άλλη χρονική δομή : ή
δομή τοϋ " δράματος ". Γιατί, ό χρόνος τοϋ δράματος (Νίνα)
εΙναι γεμάτος : κάποιες άστραπές, ένας χρόνος πλεγμένος,
ενας χρόνος " δραματικός ". Ένας χρόνος δπου δέ μπορεί
··

Τό ξώφυλλο τού προγράμματος τής σημαδιακής παράστασης τού
El nost Mίlan " ιiπό τό Στρι!λερ ατό Πlκολο το1ϊ Μιλάνοι•
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νά μή συμβεί μιά Ιστορία. Ένας χρόνος πού κινείται άπό μέσα.
άπό μιά άκαταμάχητη δύναμη, καi παράγει ό ίδιος τό περιε
χόμενό του. Εtναι ενας κατεξοχή διαλεκτικός χρόνος.
Ένας χρόνος πού καταργεί τόν άλλο καi τiς δομές τής άπει
κόνισής του στό χ&ρο. Όταν ο{ άνθρωποι φεύγουν άπό τό
συσσίτιο κι άπομένουν ή Νίνα, ό πατέρας κι ό Τογκάσο.
νομίζεις πώς, ξάφνου, κάτι έχει έξαφανιστεί : σάμπως οί
συνδαιτυμόνες νά πήραν μαζί τους τό σκηνικό (τό μεγαλο
φυές εϋρημα τοϋ Στρέλερ : έκανε τίς δυό πράξεις μία καi
επαιξε σ τ ό ί δ ι ο σ κ η ν ι κ ό δυό διαφορετικές πράξεις).
τό χ&ρο, θά λέγαμε, πού όρίζεται άπό τούς τοίχους καi τά
τραπέζια · σά νά συναποκόμισαν τή λογική καi τό νόημα
αύτ&ν τ&ν τόπων. Καi σάμπως ή σύγκρουση , άπό μόνη της.
νά ύποκαθιστa σ· αύτόν τόν όρατό καi άδειο χ&ρο εναν άλλο
χ&ρο, άόρατο καi πυκνό, άναντίστρεπτο, μονοδιάστατο.
Αύτή ή μιά καi μοναδική διάσταση εtναι έκείνη πού έξωθεί
τό χ&ρο τοϋτο πρός τό δράμα η έπιτέλους, αύτή πού θά 'πρεπι:
νά τόν έξωθεί έκεί, αν πραγματικά ύπήρχε δράμα.
Τούτη άκριβ&ς ή άντίθεση προσδίδει στό έργο τοϋ Μπερτο
λάτσι τό βάθος του. Άπό τή μιά πλευρά, ένας χρόνος μή
διαλεκτικός, δπου τίποτα δέ συμβαίνει, ένας χρόνος χωρiς
έσωτερική άναγκαιότητα πού νά προκαλεί δράση καi έξέ
λιξη . Άπό τήν άλλη, ενας χρόνος διαλεκτικός (ό χρόνος
τής σύγκρουσης) πού ώθείται άπό τήν έσωτερικ1i του άντίφα
ση νά παραγάγει τό γίγνεσθαι καi τό άποτέλεσμά του. Τό
παράδοξο τοϋ " ΕΙ Nost M i lan
βρίσκεται στό δτι ή διαλε
κτική παίζεται, ας ποϋμε, παράπλευρα, πρό:; τά παρασκήνια,
σέ κάποια γωνιά τής σκηνής καί στό τέλος τ&ν πράξεων :
αύτή τή διαλεκτική, δμως, (άπαραίτητη, καθώς φαίνεται, σέ
κάθε θεατρικό εργο) άδικα τήν περιμένουμε - τά πρόσωπα
τήν περιπαίζουν. Ή διαλεκτική τούτη περιμένει καi καταφτά
νει μόνο στό τέλος : γιά πρώτη φορά τή νύχτα, δταν οί σοφές
κουκουβάγιες στοιχειώνουν τόν άέρα, επειτα, σάν έχει σημά
νει μεσημέρι κι ό ηλιος έχει άρχίσει νά γέρνει καί, τέλος.
δταν χαράζει ή αύγή. Ή διαλεκτική τούτη φτάνει πάντα
δταν δλοι έχουν φύγει.
.
Π&ς νά έννοήσουμε τήν " καθυστέρηση . αύτής τής διαλε
κτικής; Άραγε καθυστερεί μέ τόν τρόπο πού καθυστερεί ή
συνείδηση στόν Έγελο καi τό Μάρξ ; Άλλά, π&ς μπορεί
μιά διαλεκτική νά 'ναι καθυστερημένη; Μπορεί, μέ τή μονα
δική προ(}πόθεση πώς εΙναι τό ιiλλο δνομα μιάς συνείδησης.
"

Άν ή διαλεκτική τοϋ " ΕΙ nost M i lan " παίζεται πρός τά
παρασκήνια, σέ μιά γωνιά τής σκηνής, αύτό όφείλεται στό
δτι δέν εtναι παρά ή διαλεκτική μιάς συνείδησης : τοϋ πα
τέρα καί τοϋ μελοδράματός του. Γι' αύτό ή καταστροφή της
άποτελεί βασική προ(}πόθεση γιά κάθε πραγματική διαλε
κτική. Άς θυμηθοϋμε έδ&, τiς άναλύσεις τοϋ Μάρξ γιά τούς
fjρωες τοϋ Εύγένιου Σύη, στήν " Άγία Οtκογένεια " (4). Τό
έλατήριο τής δραματικής τους συμπεριφοράς εtναι ή ταύτισή
τους μέ τούς μύθους τής άστικής 1)θικής. Αύτοi ο[ έξαθλιω
μένοι βιώνουν τήν άθλιότητά τους σύμφωνα μέ τούς δρους
τής ήθικής καi θρησκευτικής συνείδησης. Δηλαδή, μέ δα
νεικά κουρέλια. Μ' αύτά μασκαρ�ύουν τά προβλήματα καi
τήν κατάστασή τους. Άπ' αύτή τήν άποψη, τό μελόδραμα
εΙναι μιά ξένη συνείδηση πού έγχαράζεται πάνω σέ μιά πρα
γματική συνείδηση . Ή διαλεκτική τής μελοδραματικής
συνείδησης εΙναι δυνατή μόνο μ' αύτό τό τίμημα : πώς ή
συνείδηση αύτή εΙναι δανεισμένη έξωθεν (άπό τόν κόσμο
τ&ν άλλοθι, τ&ν έξιδανικεύσεων καi τ&ν ψευδG'Jν τής άστικής
ήθικής), άλλ' δμως βιώνεται ώς ή συνείδηση μιας κατάστα
σης (φτωχολογιά) πού εΙναι ριζικά ξένη πρός τήν έν λόγω
συνείδηση . Συνέπεια : άνάμεσα στή μελοδραματική συνεί
δηση, άπό τή μιά μεριά, καί στή ζωή τ&ν προσώπων τοϋ
μελοδράμα τος, άπό τήν ιiλλη, δέ μπορεί νά ύπάρξει ά ν τ ί
φ α σ η στήν κυριολεξία τοϋ δρου. Ή μελοδραματική συνεί
δηση δέν εΙναι άντιφατική πρός τiς συνθήκες της : εΙναι μιά
τελείως διαφορ ετική συνείδηση, πού έπιβάλλεται άπέξω
σέ μιά καθορισμέν η κατάσταση - συνθήκ η, χωρiς δμως νά
βρίσκετα ι σέ καμιά διαλεκτική σχέση μέ τήν κατάσταση αύτή.
Γι ' αύτό άκριβ&ς ή μελοδραματική συνείδηση δέ μπορεί νά
ειναι διαλεκ τική παρά μόνο ύπό τόν δρο πώς άγνοεί τiς πρα
γματι κές συνθήκες : ης καi όχυρώνεται πίσω άπό τό μύθο της.
Π ροφυλαγμένη άπο τό ': κόσμο, άποδεσμεύει τότε δλες τiς
φανταστικές μορφ �ς μιας �σθμ ι;ιτικής σύγκρουσης δπου οί
καται;ι- τροφ έ� διαδεχο � ται η μια τήν ιiλλη - ή γαλήνευση
συμπι πτει παντα μέ τη θορυβώδη έκδήλωσ η μιας νέας κατα-

στροφης. ' Εκλαμβάνει, λοιπόν, αύτό τόν όρυμαγδό ώς πr.πρω·
μένο καi τήν πνευστίασ1i της ώς διαλεκτικ1i . Ά λλά, 11 δια
λεκτικ1i, στ�iν περίπτωση αύτ1i, πέφτει στό κενό, γιατί δεν είναι
παrά 1; διαλεκτι κ1i το() κενού, άποκομμένη γιά πάντα άπό
τόν πραγματικό κόσμο. Αύτή ή ξένη συνείδηση, μ ii δντας
άντιφατικ1i πρός τiς συνΘ1'j κες της . δέ μπορεί νά βγεί άπό τόν
..
της. Της
έαυτό της μόνη της, μέσω της ·· διαλεκτικης
χρειάζεται μιά ρήξη - κα ί ή άναγνώριση αύτοu το() μηδενός :
i1 άνακάλυψη τ�'j ς μή διαλεκτικότητας αύτης της διαλεκτικης.

Αύτό είναι πού δέ συνανταμε ποτέ στό Σύη . άλλά πού τό
βρίσκουμε στό " Ε Ι nosι M i lan ". Ή τελευτα ία σκηνή α ί τιο
λογεί, έπιτέλους, τό παράδοξο τού έργου καί τ�'j ς δομiΊ ς του.
"Οταν 11 Ν ίνα συγκρούεται μέ τόν πατέρα της, δταν τόν ξα
ποστέλνει, μέ τά δνειρά του, μέσα στή νύχτα, έρχεται σέ
ρ liξη - ταυτόχρονα - μέ ni μελοδραματική συνείδηση το ()
.
πατέρα της καi τli " διαλεκτικ1i , της. Τέλειωσαν πιά γι αύτή ν
τοΟτοι οί μύθοι καi ο[ συγκρούσεις πού έκκολάπτουν. Πα
τέρα, συνείδηση, διαλεκτι κ1i, δλ' αύτά τά ξεφορτώνεται
άπό πάνω της καi δ ιαβαίνει τό κατώφλι τοϋ ίiλλου κόσμου .
σά νά Θέλει νά δείξει πώς έκεί κάτω συμβαίνουν τά πράγματα .
έκεί κάτω άρχίζουν δλα, έκεί κάτω ίiρχισαν δλα : δχί μόνο
i1 έξαΘλίωση τούτων τών φτωχών άνΟρώπων άλλά καi οί
γελοίες αύταπάτες της συνείδησ1iς τους. Ή διαλεκτι κ1i αύτή,
στριμωγμένη σέ μιά ίiκρη της σκηνης καi στό περιθώριο
μ ιας Ιστορίας στήν όποία δέν καταφέρνει νά εισβάλει οϋτε
νά κυριαρχ1iσει, άπεικονίζει άκρι βέστατα τή σχεδόν μ ηδε
νικ1i σχέση άνάμεσα σέ μιά ψεύτικη συνείδηση καί σέ μιά
πραγματική κατάσταση. Αύτ�i ή διαλεκτι κή, πού διώχνεται
τελικά άπό ni σκηνή, άποτελεί τ�iν έπικύρωση τ�'j ς άναγ
καίας ρ i1ξης πού έπιβάλλει ή πραγματική έμπειρία πού είναι
ξένη πρός τό περιεχόμενο τ�; ς συνείδησης. "Οταν 1; Νίνα δια
βαίνει τήν πόρτα πού τή χωρίζει άπό τή μέρα . δέν ξέρει
άκόμα ποιά Θά είναι 1; ζωή της, δέν ξέρει πώς Οά βγεί . ίσως .
χαμένη. Έμείς, δμως, τουλάχιστον ξέρουμε πώς φεύγει γιά
τόν πραγματικό κόσμο. Ό κόσμος αύτός, αν δέ λαθεύουμε,
είναι ό κόσμος το() χρ1iματος καi ταυτόχρονα αύτός πού παρά
γει τ liν άΟλιότητα καi έπι βάλλει σηiν άΟλιότητα &ς καί τή
συνείδηση το() " δράματος 'Ό Τό ίδιο έλεγε καί ό Μ άρξ.
δταν άναι ροΟσε τήν ψεύτικη διαλεκτική της συνείδησης .
άκόμα καi ηiς λαϊκης, γιά νά περάσει στήν έμπειρία καί τii
μελέτη τοu άλλου κόσμου : το() κόσμου τού Κεφαλαίου.
'Εδώ Θά 'Θελε ίσως κάποιος νά μέ διακόψει καί νά μοu άντι
τείνει πώς οί άπόψεις μου γιά τό έργο ύπερακοντίζουν τίς
προθέσεις του συγγραφέα - καί πώς άποδίδω εμπρακτα
στό Μπερτολάτσι αύτό πού άν1iκει δικαιωματικά στό Στρέ
λερ. Π ιστεύω πώς μιά τέτοια παρατ�i ρηση δέν έχει νόημα,
άφοu αύτό πού έξετάζουμε έδώ είναι ή λανθάνουσα δομή το()
εργου καi τίποτ' ίiλλο. 'Ελάχιστα ένδιιiφέρουν oi δεδηλωμέ
νες προθέσεις το() Μπερτολάτσι . Αύτό πού μετρα, πέρα άπό
τά λόγια, τά πρόσωπα καi τή δράση το() έργου, είναι 11 έσω
τερικ1i σχέση τών Θεμελιακών στοιχείων της δομ1i ς του.
Καί προχωρώ άκόμα περισσότερο. ' Ελάχιστα ένδιαφέρει
Cί.ν ό Μπερτολάτσι είχ' έπιδιώξει συνειδητά i1 παρήγαγε
άσύνειδα αύτή τή δομ ή . Τό γεγονός είναι πώς τούτη i1 δομή
άποτελεί τήν ούσία τού έργου του καi είναι τό στοιχείο
πού, μόνο του, μας έπιτρέπει νά κατανοήσουμε τόσο τ�iν έρ
μ η νεία το() Στρέλερ δσο καi τήν άντίδραση τού κοινο().
Άν τό κοινό συγκλονίστηκε, αύτό όφείλεται στό δτι ό Στρέ
λερ συνέλαβε μέ όξυδέρκεια τiς συνεπαγωγές αύτης τής μο
ναδικής δομής (5) καi ύπέταξε, σ' αύτή ηi σύλληψη, τή σκηνο
θεσία καi τή διδασκαλία τών 1iθοποιών. Ή συγκίνηση τών
θεατών δέν έξηγείτα ι μόνο άπό τήν " παρουσία " αύη'jς τής
μικρόλογης λαϊκής ζωής - ούτε άπό ηiν έξαΟλίωση αύτοu
το() λαο() πού, ώστόσο, ζεί καi έπιζεί μέρα μέ τή μέρα, ύφι
στάμενος τό πεπρωμένο του καi έκδικούμενος τό πεπρωμένο
του άλλοτε μέ τό γέλιο, μερι κές φορές μέ τήν άλληλεγγύη
καί, συχνότερα, μέ τή σιωπή - ούτε άπό τό άστραπιαίο
δράμα τής Νίνας, το() πατέρα της καi το() Τογκάσο. Ή συγκί
νηση τών Θεατών έξηγείτα ι , βασικά, άπό τήν άσύνειδη αί
σθηση αύτής τής δομής καi το() βαθύτερου νοήματός της. Ή
δομή αύτή πουθενά δέν έκτίθεται, σέ κανένα σημείο δέν
άποτελεί άντικείμενο ένός λόγου iΊ διαξιφισμοΟ. Π ουθενά
δέ μπορεί νά γίνει ίiμεσα αίσθητή μέσα στό έργο, ένώ, άντί
Θετα, αύτό συμβαίνει μέ τό τάδε όρατό πρόσωπο iΊ μέ τ�iν
έξέλιξη τής δράσης. Κι ώστόσο 11 διαλεκτικ1i αύτή είναι πα
ρ ούσα στήν ύποδόρεια σχέση το() χρόνου τοϋ λαοu μέ τό
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χρόνο το() δράματος, στήν άμοιβαία άνισορροπία τους . στό
άδιάκοπο . . π1;γαιν' - ελα · · τους, καί, τέλος, στήν άληθινή
καί τήν άπατηλή κριτι κ1; τους. Ή σκηνοθεσία το() Στρέλερ
κάνει αίσΘητή στά μάτια το() κοινοu αύτή τή σπαραχτική
λανθάνουσα σχέση, αύτή τή φαινομενικά άσήμαντη κι ώστό
σο καίρια ενταση . Τό κοινό δέ μπορεί νά μεταφέρει άμέσως
τήν αίσθηση αύτης τής παρουσίας στό έπίπεδο τής διαυγοuς
συνείδησης. Ναί, τό κοινό χειροκροτο()σε στό έργο κάτι τι
πού ξεπερνούσε τό εργο· πού ξεπερνοΟσε, ίσως, τό συγγρα
φέα, άλλά πού ό Στρέλερ τοϋ είχε προσφέρει : ενα νόημα
καταχωνιασμένο, βαθύτερο άπό τίς λέξεις καί τίς χει ρονο
μίες, βαθύτερο άπό τό ίiμεσο πεπρωμένο των προσώπων, πού
ζο()ν αύτό τό πεπρωμένο χωρίς ποτέ νά μπορο()ν καi νά τό
στοχαστοuν. Ή ίδια ή Νίνα, πού εlναι γιά μας i1 ρήξη καί
ή έναρξη, καi 1; ύπόσχεση ένός ίiλλου κόσμου καί μιας άλ
λης συνείδησης - αύτή ή Νίνα, λοιπόν, δέν ξέρει τί κάνει.
Έδω, πραγματικά, μποροΟμε νά ποΟμε, έντελως δικαιολογη
μένα, πώς i1 συνείδηση καθυστερεί - γιατί, αν καί τυφλή
πρός τό παρόν, είναι μιά συνείδηση πού στοχεύει έπιτέλους
εναν πραγματικό κόσμο.
-Αν αύτή ί1 ένστόχαστη έμπειρία εύσταθεί, θά μπορούσε νά
φωτίσει καi ίiλλες, άποτελώντας μιά άφετηρία γιά ηi διερεύ
νηση το() νοήματός τους. Ό νοΟς μου πάει στά προβλήματα
πού θέτουν τά μεγάλα έργα το() Μπρέχτ, προβλήματα πού .
κατά βάση, δέν έχουν λυθεί τελείως μέ τήν προσφυγή σέ έν
νοιες, δπως εlναι τό παραξένισμα iΊ τό έπικό θέατρο. M ou
κάνει ίδιαίτερη έντύπωση τό γεγονός πώς εργα δπως ή ·· Μά-

να Κουράγιο " καί (πάνω άπ' δλα) ό .. Γαλιλαίος " Εχουν,
βασικά, τήν ίδια δομή μ' αύτή πού συνανταμε στό εργο τοϋ
Μπερτολάτσι - αύτή τήν άσύμμετρη - κριτική λανθάνουσα
δομ1), τή δομή της παρασκηνιακ11ς δ ιαλεκτικής. Καί ση)ν
περίπτωση τ&ν μπρεχτικ&ν εργων πού άναφέραμε, εχουμε
νά κάνουμε μέ μορφές χρονικότητας πού δέν κατορθώνουν
νά ένσωματωΘοϋν ή μιά στήν άλλη, πού δέν εχουν σχέση ή
μιά μέ η)ν άλλη, πού συνυπάρχουν, δ ιασταυρώνονται άλλά .
ας τό ποϋμε ετσι, δέ συναντιο\Jνται ποτέ. Έχουμε νά κάνουμε
μέ βιωμένα γεγονότα πού πλέκονται σέ μιά διαλεκτική - μιά
δ ιαλεκτική τοπικά περιορισμένη, παραμερισμένη καi σάν
άνάερη . Τέλος, εχουμε νά κάνουμε μέ εργα σημαδεμένα άπό
μιά έσωτερική άσυνέχεια, άπό μιά άξεπέραστη έτερότητα.
Έχουμε, λοιπόν, τή δυναμική αύτijς της ίδ ιαίτερης λανθάνου
σας δομής καί, κυρίως, τή συνύπαρξη - χωρiς φανερή σχέ
ση μεταξύ τους - μιας διαλεκτικής καί μ ιάς μή διαλεκτικής
χρονικότητας. Τά στοιχεία αύτά Θεμελιώνουν τή δυνατότητα
μ ιας άληθινijς κριτικής τ&ν αύταπατ&ν τi'jς συνείδησης (πού
πάντα πιστεύει πώς εlναι καί αύτοεκλαμβάνεται ώς διαλεκτι
κή) άπό τή σκοπιά μιας όχλη ρijς πραγματικότητας πού άπο
τελεί τό φόντο αύτijς τijς συνείδησης καί πιφιμένει νά άνα
γνωριστεί. Έτσι, στή " Μάνα Κουράγιο . , εχουμε τόν πό
λεμο άπέναντι στά προσωπικά δράματα της τύφλωσής της,
στίς ψευτοεπείγουσες άνάγκες πού έφευρίσκει 1) πλεονεξία
της. Στό " Γαλιλαίο ", πάλι, εχουμε αύτή η)ν [στορία πού
άργοπορεί σέ σχέση μέ τή συνείδηση τοϋ άληθοϋς, αύτή τήν
ίστορία πού είναι έπίσης όχλη ρή γιά μιά συνείδηση - μιά
Σκηι11j (iπ' τ ι) Β' πράξη του εργοι•. Στό πρώτο πλιί ι•rι . φαι•
ταχτερός ό Τογκάσο ( Τί110 J(αράρο ) . ό άγαπητικός. ri γόη .; .
Φ ιγο ύρα άπ' ι'iλλον κόσμο μπροστr'� rποιίc ι5ι•ό φοι•καριi.ι5,·:
ποι;, τρώγοι•ταc η) σο1;πα τοιις. έχο ι'Ι' rτχεΜJΙ• (ίποκrιφηΟ,· ί . rί
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συνείδηση πού δέν κατορθώνει ποτέ νά . . έπικαΘήσει " όρι
στικά σ' αύτή τήν ίστορία, κατά τό διάστημα της σύντομης
ζωijς της. Αύη) ή λανθάνουσα σύγκρουση μιας συνείδησ ης
(πού ζεί μέ δ ιαλεκτικό - δραματικό τρόπο τήν κατάστασή
της καί πού πιστεύει πώς δλος ό κόσμος κινείται άπό τά δικά
της έλατήρια) μέ μιά πραγματικότητα άδιάφορη καi διάφορη
στά μάτια αύτijς της ύποτιθέμενης διαλεκτικ1ϊς - καί, φαινο
μενικά, μή διαλεκτικ1) - αύη), λοιπόν, 1) σύγκρουση έπι
τρέπει τήν έμμενfi κριτική τ&ν ψευδαισθι)σεων της συνείδη
σης. Δέν εχει τόση σημασία αν τά πράγματα λέγονται (καί,
στό Μπρέχτ, λέγονται μέ τή μορφ1) παραβολ&ν η songs)
η δχι : σέ τελευταία άνάλυση, ή κριτική αύτή, δέν άσκείται
μέσα άπό τiς λέξεις άλλά μέσα άπό τούς έσωτερικούς συσχε
τισμούς η μή - συσχετισμούς δυνάμεων άνάμεσα στά στοιχεία
της δομής το\J εργου. Αύτό συμβαίνει γιατί ή άληΘινή κριτική
εlναι πάντα έμμενής καί, πρ&τα πρ&τα, πραγματική καί ύλι
κή, προτοl) καταστεί συνειδ11η) . Ά ναρωτιέμαι, άκόμα, αν
μπορο\Jμε νά Θεωρ1)σουμε αύτή τήν άσύμμετρη, άποκεντρω
μένη δομή ώς βασικ1) γιά όποιοδ1)ποτε θεατρικό έγχείρημα
ύλιστικοϋ τύπου. Άναλύοντας άκόμα περισσότερο τήν
προϋπόθεση αύη), Θά φτάναμε στή βασικ1), κατά τό Μάρξ,
άρχή, σύμφωνα μέ η)ν όποία δέν είναι δυνατόν, γιά όποια
δ1)ποτε μορφή iδεολογικijς συνείδησης, νά έμπεριέχει κάποιο
στοιχείο πού νά τi'jς έπιτρέπει νά βγεί άπό τόν έαυτό της
μέσω της ίδιαίτερης έσωτερικijς διαλεκτικής της, μ' άλλα
λόγια δηλαδ1), πώς δ έ ν ύ π ά ρ χ ε ι, μ έ τ ή ν α ύ σ τ η ρ ή
ε ν ν ο ι α τ ο ϋ δ ρ ο υ, δ ι α λ ε κ τ ι κ ή τ η ς σ υ ν ε ί δ η
σ η ς : διαλεκτική της συνείδησης πού νά όδηγεί, μέσα άπό
τίς iδιαίτερες άντιφάσεις της, στήν ίδια τήν πραγματικότητα·
κοντολογίς, πώς όποιαδήποτε " φαινομενολογία ", μέ η)ν
έγελιανή εννοια της λέξης, είναι άδύνατη - γιατί ή συνείδη
ση φτάνει στό πραγματικό, δχ ι μέσα άπό τήν έσωτερικ1) της
έξέλιξη, άλλά μέσα άπό η) ριζοσπαστι κή άνακάλυψη αύτοϋ
πού εlναι δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό ά π ό τ ό ν έ α υ τ ό τ η ς.
Άπ' αύτή τήν πολύ συγκεκριμένη άποψη άνέτρεψε ό Μπρέχτ
τήν προβληματ ική τοϋ κλασικοϋ θεάτρου - έφόσον άρν1) 
θηκε νά θεματοποι 1)σει μέ τή μορφή μ ιάς αύτοσυνείδησης
τό νόημα καί τ iς συνεπαγωγές ένός εργου. Μ ' αύτό έννο&
πώς, γιά νά παραγάγει μιά νέα συνείδηση , άληθινή καi ένερ
γό, μέο·α στό θεατ1), ό κόσμος τοϋ Μπρέχτ όφείλει άναγκα
στικά ν' άποκλείο-ει άφ' έαυτοϋ όποιαδήποτε άξίωση νά συλ
λάβει καi νά άπεικονίσει έξαντλη τι κά τόν έαυτό του μέ τή
μορφή μιας αύτοσυνείδησης. Τό κλασικό θέατρο (Θά 'πρεπε
νά έξαι ρέσουμε τό Σαίξπηρ καί τό Μολιέρο - καί ν' άναρω
τηθοϋμε γιά τό γιατί αύτ&ν τ&ν έξαιρέσεων) είναι αύτό πού
μάς πρόσφερε τό δράμα, τίς συνθi'jκες καί τή " διαλεκτικ1) "
του - δλ' αύτά περασμένα μέσ' άπό τό στοχαστ ικό φίλτρο
τi'jς διάφανης συνείδησης ένός κεντρικο\J Jiρωα. Κοντολογίς,
τό κλασι κό Θέατρο είναι αύτό πού στοχαζόταν τό συνολικό
νόημά του μέσ' άπό μιά συνείδηση, μέσ' άπό eνα άνθρώ
πινο πλάσμα πού μ ιλοϋσε, δροϋοΈ, δ ιαλογιζόταν καί έξε
λιο·σόταν : γιά μας, αύτό 1Ίταν τό ίδιο τό δράμα. Καi δέν
είνα ι , όπωσδi1ποτε, τυχαίο πώς αύτή ή τυπική συνθήκη της
" κλασικi'j ς " αίσθητικijς (i1 κεντρική ένότητα μιας δραματι
κής συνείδησης πού έξουσιάζει τίς άλλες, περίφημες " ένό
τ ητες ") βρίσκεται σέ σ τενή σχέση μέ τό ύλικό περιεχόμε
νό της. Θά 'θελα νά τονίσω έδ& πώς τό ύλικό, η τά θέματα
τοϋ κλασι κοϋ θεάτρου (πολιτικ1) , 1)Θ ικ1), θρησκεία, τ ιμ�),
" δόξα ", " πάθος ", κλπ . . . . ) είναι ίδεολογικά θέματα καί
τέτοια παραμένουν, χωρίς ν' άμφισβητείται, δηλαδή νά κριτι
κάρεται, ποτέ ό Ιδεολογικός τους χαρακτήρας (άκόμα καi τό
" πάθος ", πού ερχεται σέ άντίθεση μέ τό " καθi'jκον " η τή
" δόξα ", δέν είναι παρά μιά iδεολογική άντίστιξη - ποτέ
δέ συνιστά πραγματική κατάργηση της ίδεολογίας) . Τί
είνα ι, δμως, αύτή ή μή κριτικαρισμένη ίδεολογία; Δέν είναι ,
άπλούστατα, ο[ " ο!κείοι " , " πολύ γνωστοί " καi διάφανοι
μύθοι μέσα στούς όποίους άναγνωρίζει τόν έαυτό της (κι δχι :
γνωρίζει τόν έαυτό της) μιά κοινωνία, η eνας α ίώνας; Δέν
είναι αύτός ό καθρέφτη ς δπου καθρεφτίζεται γιά ν' άναγνω
ρίσει τόν έαυτό της- αύτός ό καθρέφηις πού θά 'πρεπε
άκρι β&; νά τόν σπάσει , προκειμένου νά γνωρίσει τόν έαυτό
της; Τί εlναι ή iδεολογία μιας κοινωνίας η μ ιας έποχijς, αν
δχι ή αύτοσυνείδηση αύτης τi'jς κοινωνίας η της έποχijς,
δηλαδή μιά άμεση ϋλη πού έξυπακούει, άναζητεί καί, φυσικά,
άνακαλύπτει αύθόρμητα τή μορφή της μέσα ο·τό σχi'jμα της
αύτοσυνείδησης πού βιώνει τήν δλότητα τοϋ κόσμου της
μέσα στή διαφάνεια τ&ν iδιαίτερών της μύθων; Δέ θέλω νά
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Ί! έμπιιε1•ση το ϋ Στρέλε(!, κατά τύι· 'Λ λτο υσiρ, φτάvει στύ κατuκόρι•φu μ/ τ(, χώρu κuί τίι Ι.!!όι•u ϋπο ι• στιίι•ει ηί IJ' πράξη τuι•
" Hl ιιοs ι Λ!ίlαιι " . Σi μ.ιά άπiραvτη α ίθουσα λαϊκού συσσίτιον, ί!να έξαθλιωμέιιο πΜ'jθος ζεί ί!ιιαιι lίδειο κι άργοβίωτο χρό�ιu,
fίπου τtποτα δt\ συμβαlνει . νΕτσι, λάμπει σάv άστραπή ή σύγκρουση τώιι κ·ιίριωιι προσcύπωιι τοϋ έργοιι : Ν{ιιας, Τογκάσο, παη'ρα

θέσω έδlίι τό έρώτημα γιατί ο[ μύθοι αύτοί (ή Ιδεολογία ώς
ιδεολογία) δεν άμφισβητήθηκαν γ ε ν ι κ ά στήν κλασική
έποχή . Άρκο\Jμαι στό συμπέρασμα πώς μιά έποχή στερη
μένη μιά πραγματική κριτική το() έαυτο() της (μή εχοντας
ούτε τά μέσα οϋτε τήν άνάγκη γιά μιά πραγματική θεωρία τής
πολιτικης, της 1iθικης καί τής θρησκείας) ήταν έπόμενο
νά καταλ1ίξει νά άπεικονιστεί καi νά αύτοαναγνωριστεί μέσα
σ' ενα μή κριτικό θέατρο, δηλαδή σ' ενα θέατρο πού τό ( ίδεο
λογικό) ύλικό του άπαιτο\Jσε τίς τυπικές συνθηκες μιfiς αiσθη
τικης της αύτοσυνείδησης. Λοιπόν, ό Μπρέχτ i:ρχεται σέ
ρήξη μ' αύτές τiς τυπικές συνθηκες μόνον έπειδ1i προη 
γουμένως i:χει κάνει τ ό ί δ ι ο σ έ σχέση μ έ τ i ς ύλικές προϋπο
θέσεις αύτlίιν τlίιν συνθηκlίιν. Αύτό πού θέλει, κυρίως, νά παρα
γάγει ό Μπρέχτ είναι μιά κριτική τής αύθόρμιιτης Ιδεολο
γίας μέ τήν δποία ζο\Jν οι ι'iνθρωποι . Γιά το\Jτο τό λόγο είναι
ύποχρεωμένος νά άποκλείσει άπό τά i:ργα του αύτή τήν τυπική
συνθήκη τής α!σθητικής της Ιδεολογίας πού είναι ή αύτο
συνείδηση (καί τά κλασικά παρεπόμενά της : οι κανόνες τlίιν
ένοτήτων). Στό Μπρέχτ (μιλlίι πάντα γιά τά " μεγάλα i:ργα " ),
κανένα πρόσωπο, αύτό καθαυτό, δέ συναιρεί μέσα σέ μιά
ένστόχαστη φόρμα τήν όλδτητα τlίιν συνθηκlίιν το\J δράματος.
Ή αύτοσυνείδησιι, συνολική, διάφαν η , καθρέφτη ς δλόκλη
ρου το() δράματος, δέν είναι παρά ή εκφραση της ίδεολογικης
συνείδησης πού περιέχει , βέβαια, δλο τόν κόσμο μέσα στό
προσωπικό δράμα της, μέ τή διαφορά, δμως, πώς ό κόσμος
αύτός δέν είναι παρά δ κόσμος τfjς ήθικής, τfjς πολιτικής, τfjς
θρησκείας, κοντολογίς δ κόσμος τlίιν μύθων καί τlίιν ναρκω
τικlίιν. 'Από τήν ι'iποψη αύτή, τά i:ργα του είναι άποκεντρω
μένα, γιατί δέ μπορο\Jν νά i:χουν κέντρο, τή στιγμή πού δ
Μπρέχτ, ξεκινώντας άπό τήν άπλοϊκή συνείδηση , πού είναι

i:μφορτη ψευδα ιο·θιίσεων, άρνείτα ι νά καταστήσει τή συνεί
δηση αύτή τό κέντρο το() κόσμου (πράγμα πού 11 ίδια έπιθυ
μεί ) . Γι' αύτό άκριβlίις τό κέντρο, στά i:ργα αύτά, βρίσκεται
- τολμο\Jμε νά πο\Jμε - πάντα παράμερα καί, στό βαθμό
πού πρόκειται γιά μιά άπομυθοποίηση τής αύτοσυνείδησης,
τό κέντρο αύτό πάντα διαφέρει, κείται πάντοτε πέραν, μέσα
σ' αύτή τήν κίνηση γιά τήν ύπέρβαση της ψευδαίσθηο·ης καί
τήν κατάκτ ηση το\J πραγματικο\J. Αύτός εΙναι δ κύριος λόγος
γιά τόν δποίο ή κριτική σχέσ η , πού εΙναι πραγματικιi παρα
γωγή, δέ μπορεί νά θεματοποι ηθεί " δ ι' έαυτήν " : γι' αύτό
κανένα πρόσωπο δέν είναι "έν έαυτlίι " " ή ήθική τής ίστο
ρίας " - έκτός δταν κάποιος προχωρεί πρός τό προσκιίνιο,
βγάζει τή μάσκα κι άφο\J τό i:ργο εχει τελειώσει πιά, " βγάζει
τό δίδαγμά " του. Στήν περίπτωσ η , δμως, αύτή, τό πρόσωπο
το\Jτο δέν είναι παρά ενας θεατής πού στοχάζετα ι τό i:ργο
άπέξω ii, μάλλον, πού προεκτείνει τήν κίνησή του : " δέ
μπορέσαμε νά κάνουμε τίποτα καλύτερο, σειρά δική σας νά
ψάξετε ".
'Οπωσδήποτε βλέπουμε τώρα γιατί είναι άναγκαίο νά μιλιί
σουμε γιά τή δυναμική της λανθάνουσας δομής το\J i:ργου.
Πρέπει νά μιλήσουμε γιά τή δομή του, στό μέτρο πού τό
εργο δέν άνάγεται στούς 1iθοποιούς του οϋτε στίς δεδηλωμέ
νες σχέσεις τους - άλλά στή δυναμική σχέση πού ύπάρχει
άνάμεσα σέ αύτοσυνειδήσεις άλλοτριωμένες μέσα στήν αύ
θόρμητη ίδεολογία (Μάνα Κουράγιο, ο! γιοί, ό μάγειρας,
δ παπάς, κλπ . ) καί στίς πραγματικές συνθήκες της ζωής
τους (δ πόλεμος, ή κοινωνία). Ή σχέση αύτή, άφηρημένη
καθαυτή (άφηρημένη γιά τίς αύτοσυνειδi1σεις - γιατί αύτό
τό άφη ρημένο είναι τό άληθινό συγκεκριμένο) δέ μπορεί νά
άπεικονιστεί καί νά παρουσιαστεί μέσ' άπό πρόσωπα (μέσ '

μονισμένο τύμπανό της, άνεβασμένη ση) στέγη, γιά νά προ
ειδοποιήσει τήν άνέμελη πολιτεία πώς ενας στρατός χυμά
καταπάνω της. Έτσι έκτίθεται στόν κίνδυνο καί, τελικά,
πυροβολείται καί σκοτώνεται . Ή. μουγγή αύτή
δέν ε{να ι ,
,
στήν πραγματικότη τα , ένας " θετικός ijρωας ; Ή " ταύτι
ση " δέ λειτουργεί, προσωρινά, πρός τήν κατεύθυνσιι αύτου
του δευτερεύοντος προσώπου; ) Λοιπόν, ή άπόσταση πού
λέγαμε, καί παράγεται καί άπεικονίζεται στό έσωτερικό του
έργου, στή δυναμική της έσωτερικης δομiΊ ς του. Ή άπό
σταση αύτή συνιστά ιφιτική τlί>ν ψευδαισθi1σεων της συνεί
δησης καί ταυτόχρονα άποδέσμευση τών πραγματι κlί>ν συν
θηκών της.
.

άπό τίς χειρονομίες, τίς πράξεις, τήν " ιστορία " τους) παρά
μόνο ώς μιά σχέση πού, έμπλέκοντας όπωσδήποτε τά πρό
σωπα αύτά, ταυτόχρονα τά ξεπερνά : Δηλαδή, ώς μιά σχέση
πού ένεργοποιεί άφηρημένα δομικά στοιχεία (παράδειγμα :
οι διάφορες μορφές χρονικότητας στό " ΕΙ Nost M i lan - ή
έξωτερικότ η τα τlί>ν δραματικlί>ν όγκων, κλπ.), τήν άνισορρο
πία τους καί , άρα, τή δυναμική τους. Ή σχέση αύτή ε{ναι
άναγκαστ ικά μιά σχέση λανθάνουσα, στό μέτρο πού δέ μπορεί
νά θεματοποιηθεί έξαντλητικά άπό κανένα " πρόσωπο ··
χωρίς νά καταστραφεί δλο τό κριτ ι κό σχέδιο. Γι' αύτό ή
σχέση αύη) πού ύπόκειται ο·' δλη τή δράσ11 , τόν τρόπο ζωης,
καί τίς χειρονομίες δλων τlί>ν προσώπων, ο·υνιστά τό βαθύτερο
νόημά τους πού ύπερβαίνει τή συνείδησή τους. Φανερή γιά
τό θεατή στό μέτρο πού ε{ναι άόρατη γιά τούς ήθοποιούς.
Τοϋτο σημαίνει πώς τό φανέρωμά τ ης στό θεατή γίνεται
μέσ' άπό εναν τρόπο άντίληψης πού δέν ε{ναι δεδομένος,
άλλά πρέπει ν' άνακαλυφθεί, νά κατακτηθεί, νά βγεί άπό
τήν άρχέγονη σκιά πού τόν περι βάλλει καί ταυτόχρονα τόν
γεννά.
"

οι παρατηρήσεις αύτές μάς έπιτρέπουν, ίσως, .νά προσδιορί
σουμε τό πρόβλημα· πού τ ίθεται άπό τή μπρεχτική θεωρία
τοϋ παραξενίο·ματος. Μέ τό παραξένισμα, ό Μπρέχτ ilθελε
νά δημιουργήσει μιά νέα σχέση άνάμεσα στό κοινό καί στό
παιζόμενο έργο. Μ ιά σχέση κριτική καί ένεργητική . Ήθελε
νά κόψει τίς γέφυρες μέ τίς κλασικές μορφές τ ης ταύτισης,
μορφές πού πρόσδεναν τό κοινό στή μοίρα τοϋ " ijρωα "
καί έπένδυαν δλες τ iς συναισ·θηματικές του δυνάμεις στή θεα
τρική κάθαρσ·η . Ήθελε νά τοποθετήσει τό θεατή σέ μιά
άπόσταση άπό τό θέαμα, άλλά μέσα σέ μιά τέτοια κατάσταση ,
ώστε αύτός οϋτε νά μπορεί νά ξεφύγει οϋτε ν ' άρκεστεί νά
διασκεδάσει μέ τό θέαμα. Κοντολογίς iiθελε νά μεταβάλει
τό θεατή στόν ήθοποιό - συντελεστή , πού θά τέλειωνε τό
άνολοκλήρωτο έργο, άλλά μέσα στήν πραγματ ική ζωή πιά.
Αύτή ή βαθυστόχαστη θέση του Μπρέχτ έρμηνεύτη κε ίσως
πολύ συχνά σέ συνάρτηση μόνο μέ τά τεχνικά στοι χεία τ ης
άποστασιοποίηση ς : κατάργηση όποιουδήποτε iφέ στό παί
ξιμο τlί>ν ήθοποιlί>ν, όποιουδήποτε λυρισμοϋ καί " πάθους "·
μετωπικό παίξιμο, στύλ " φρεσκό "· λιτή σκηνοθεσία, γιά
ν' άποφευχθεί ίσως όποιοδ1)ποτε χτυπητό στοιχείο πού άπο
σπά τό μάτι (βλέπε τά σκοϋρα καί σταχτιά χρώματα της ύ
παίθρου στή " Μάνα Κουράγιο ")· " έπίπεδος " φωτισμός :
πανώ - σχόλια, γιά νά έντοπίζεται ή προσοχή τοϋ θεατη
στό έξωτερικό πλαίσιο της συγκυρίας (ή πραγματικότητα),
κλπ. Αύτή ή θέση έδωσε, έπίσης, λαβή σέ ψυχολογικές έρ
μ ηνείες πού ε{χαν σάν άξονα τό φαινόμενο της ταύτ ισης καί
τό κλασικό έρεισμά του : τόν ijρωα. 'Η έξάλειψη τοϋ (θετι κοϋ
η άρνητικου) i\ρωα, φορέα της ταύτισης, παρουσιάστηκε ώς ή
άναγκαία συνθ ήκη τοϋ παραξενίσματος (δέν ύπάρχει ijρωας :
δέν ύπάρχει ταύτιση - άφοϋ άλλωστε ή κατάργηση τοϋ
ijρωα συνδέεται καί μέ τ ίς " ύλιστικές " άντιλήψεις του
Μπρέχτ -, τήν ιστορία τή δημιουργοuν οι μάζες κι όχι ol
" ijρωες " . . . ) . 'Αναρωτιέμαι, δμως, μήπως αύτές οι έρμη
νείες παραμένουν προσκολλημένες σέ εννοιες όπωσδήποτε
σημαντικές άλλά όχι καθοριστικές. 'Αναρωτιέμαι άκόμα
μήπως θά πρέπει νά ξεπεράσουμε τούς τεχνικούς καί ψυχο
λογικούς δρους, γιά νά συλλάβουμε πώς αύτή ή πολύ iδιαί
τερη κριτική σχέση μπορεί νά σχηματιστεί μέσα στή συνεί
δηση του θεατη . Μ' άλλα λόγια, γιά νά δημιουργηθεί μιά
άπόσταση άνάμεσα στό θεατή καi τό έργο, πρέπει, κατά κά
ποιο τρόπο, ή άπόσταση αύτή νά παράγεται στό έσωτερικό
του ίδιου του έργου καi νά μήν ε{ναι , άποκλειστικά, άποτέ
λεσμα της (τεχνικης) μεταχείρισής του ii της ψυχολογικης
διαμόρφωσης τlί>ν προσώπων. (ΕΙναι , πραγματ ικά, ijρωες ii
μή ijρωες; Στή " Μάνα Κουράγιο ", ή μουγγή χτυπά τό δαι-

'Από κεί πρέπει νά ξεμνήοΌυμε (δηλαδή άπό τό δτι ή δ υ
ναμική της λανθάνουσας δομης παράγει η)ν άπόσταση αύτή
μέσα στό ίδιο τό έργο) γιά νά θέοΌυμε τό πρόβλημα ηϊς σχέ
σης τοu θεατη μέ τό θέαμα. Κ' έδlί> πάλι, ό Μπρέχτ άνατρέπει
τήν καθιερωμένη τάξη . Στό κλασικό θέατρο δλα μπορεί νά
φαίνονταν άπλά : ή χρονικόηιτα του ηρωα 1Ίταν ή μοναδική
χρονικότη τα, τά πάντα 1Ίταν ύποταγμένα στόν ijρωα, άκόμα
καi oi ίδιοι οι άντίπαλοί του 1Ίταν στά μέτρα του, έτσι έπρεπε
γιά νά μπορουν νά ε{ναι άντίπαλοί του· ζοuσαν τό δικό του
χρόνο, στό δ ικό του ρυθμό, βρίο·κονταν ύπό τήν έξάρτησ1i
του, δέν ήταν παρά έξαρτi1ματά του. Ό άντίπαλος ήταν άκρι
βlί>; ό άντίπαλός του : στά πλαίσ·ια της σύγκρουσης, ό άντί
παλος αύτός άνηκε στόν ijρωα στόν Ιδιο βαθμό πού ό ijρωας
άνηκε στόν έαυτό του, 1Ίταν τό εlδωλό του, ή άντανάκλαση ,
τό άντίθετο, ή νύχτα, ό πειρασμός του, ή ίδια του ή άσυνει
δησία στραμμένη έναντίον του. Ναί, τό πεπρωμένο του 1'ιταν.
δπως γράφει ό Έγελος, ή συνείδηση του έαυτου του (αύτο
συνείδηση ) ώς έχθρου. 'Εξαιτίας αύτοu, τό περιεχόμενc
της σύγκρουσης ταυτιζόταν μέ τήν αύτοσυνείδηση του iiρωα
Καί, τελείως φυσικά, ό θεαη)ς έμοιαζε " νά ζεί " τό έργο
" ταυτιζόμενος " μέ τόν ijρωα, δηλαδ1) μέ τό δικό του χρόνο
καί τή δική του συνείδηση - τό μόνο χρόνο καί τή μόνη
συνείδηση πού του προσφέρονταν. Στό έργο του Μπερτο
λάτσι καί στά μεγάλα έργα του Μπρέχτ, αύτή ή σύγχυση
καθίσταται άδύνατη λόγω άκριβlί>; τ�;ς άσύμμετρης δομ1; ς
τους. Δέ θά 'λεγα πώς οί ijρωες έξαφανίστη καν έπειδή ό
Μπρέχτ συνέβη νά τούς καταργήσει στά έργα του. Θά 'λεγα,
δμως, πώς γιά δποιους καί σ' δσο βαθμό ijρωες - πάντως κι αν πρόκειτα ι , μέσα σ ' αύτά τά έργα, ενα ε{ναι τό γεγονός :
τό έργο τούς καθιστά άδύνατους, τούς έκμηδενίζει, αύτούς,
τή συνείδησή τους καί τήν ψεύτικη δ ιαλεκτ ική της συνείδη
σής τους. Αύτή ή ύποβάθμ ιση δέν παράγεται μόνο άπό τfι
δράση , οϋτε άποτελεί τό άντικείμενο μ ιάς σχετικης έπίδει
ξης πού θά πραγματοποιουσαν, όντας προορισμένοι γι· αύτό,
κάποια λαϊκά θεατρικά πρόσωπα (έπi του θέματος : οϋτε ό
Θεός οϋτε ό Καίσαρ) . 'Επίσης, δέν ε{ναι άποτέλεσμα μόνο
του έργου - του έργου μέ τήν έννοια μιάς αiωρούμενης Ιστο
ρίας. Ή ύποβάθμισ11 πού είπαμε δέ διενεργείται στό έπίπεδο
τlί>ν λεπτομερειlί>ν ii της συνέχειας, άλλά στό βαθύτερο έπί
πεδο της δομικης δυναμικης του έργου.
-Ας προσέξουμε σ' αύτό τό σημείο. "Ως τώρα μιλήσαμε μόνο
γιά τό έργο. Τώρα πρόκειται γιά τή συνείδηση του θεατη .
Θ ά 'θελα νά έπισημάνω μ έ δυό λόγια πώς δέν πρόκειται γιά
ένα καινούριο πρόβλημα - δπως θά μποροϋσε νά ύποθέσει
κανένας - άλλ' άκριβlί>; γιά τό ίδιο πρόβλημα. 'Οπωσδή
ποτε, γιά νά τό παραδεχτούμε αύτό, θά πρέπει πρlί>τα ν' άπο
κηρύξουμε δυό κλασικά μοντέλα ηϊς συνείδησης - πού θεάται , μοντέλα πού θολώνουν τή σκέψ η . Τό πρlί>το όλέθρια
παρασιτικό μοντέλο ε{ναι , πάλι, τό μοντέλο της αύτοσυνεί
δησης - άλλά μέσα στό θεατή αύτή τή φορά. Βέβαια, ό θεατής
δέν ταυτίζεται μέ τόν " ijρωα ", άλλά τόν κρατά σέ άπόσταση .
Μ ' αύτό τόν τρόπο δμως δέν τοποθετείται έξω άπό τό έργο,
παίρνοντας τή θέση αύτοu πού κρίνει, κάνει τούς άπολογι
σμούς καί βγάζει τά συμπεράσματα; Σάς παρουσιάζουν τή
Μάνα Κουράγιο. 'Εκείνη θά πρέπει νά παίξε ι . 'Εσείς θά
πρέπει νά κρίνετε. Στή σκηνή, ή εiκόνα της τυφλότητας στήν πολυθρόνα της πλατείας, ή εiκόνα της δ ιαύγειας, της
δ ιαύγειας πού κατακτά ή συνείδηση μετά άπό δυό ώρες άσυ
νειδησίας. Όμως, μ' αύτό τό μοίρασμα τlί>ν ρόλων, ή πλατεία
άποκτά τελικά αύτό πού ή αύστηρή άνάλυση άρνείται νά
έκχωρήσει στή Σκηνή. Στήν πραγματικότητα, ό θεατής δέ
συνιστά, μέ κανένα τρόπο, αύτή τήν άπόλυτη αύτοσυνείδηση
πού τό έργο δέ μπορεί νά άνεχτεί. Όπως τό έργο δέν περιέχει
τήν " Έσχατη κρίση " γιά τήν ίδια του τήν " ιστορία ",
έτσι κι ό θεατής δέν εΙναι ό ύπέρτατος Κριτής τοu έργου.

Ό Θεατής - καί αύτός - βλέπει καί βιώνει τό έργο μέ τόν
τρόπο μιδ.ς άμφισβητούμενης ψεύτικης συνείδησης. Τί είναι
ό θεατής αύτός, αν όχι ό άδερφός τών θεατρικών προσώπων
- παγιδευμένος, δπως κι αύτά, μέσα στούς αύΘόρμητους
μύθους της ίδεολογίας, στίς αύταπάτες καi στίς προεξάρχου
σες μορφές της; Άν τό Ιδιο τό έργο κρατά σέ άπόσταση
τό Θεατή, αύτό δέ γίνεται γιά νά ξεφύγει ii νά έπιβληθεί ώς
Κριτής ό θεατής αύτό;. 'Αντίθετα, τοϋτο γίνεται γιά νά κατα
κτηθεί ό θεατής καί νά ένταχθεί σ' αύτή ηi φαινομενική άπό
στασ η , σ' αύτή τήν " παραδοξότητα " - γιά νά μεταβληθεί
ό ίδιος σ' αύτ�i τήν άπόσταση πού συνιστδ. τήν ένεργητική
καί ζώσα κριτι κtΊ .
Όπωσδi1ποτε, δμως, θά πρέπει ν ' άποκη ρύξουμε τότε καί τό
δεύτερο μοντέλο της συνείδησης - πού - θεάτα ι , μοντέλο
πού στοιχειώνει ώς καί τό άντίθετό του . Έννοοϋμε τό μοντέλο
της ταύτισης. Θά 'θελα νά θέσω ξεκάθαρα τό έρώτημα, μ ή
μπορώντας νά δώσω μιά πραγματ ική άπάντηση : δταν έπικα
λούμαστε - προκειμένου νά συλλογιστοϋμε τό στάτους της
συνείδησης - πού - θεάται - τήν έννοια τ tϊ ς ταύτισης (μέ
τόν fιρωα), δέ διακινδυνεύουμε μιά uποπτη έξομοίωση; Ή
έννοια τ�; ς ταύτισης είνα ι , αύστηρά νοούμενη, μιά εννοια
ψυχολογική καί πιό συγκεκριμένα ψυχαναλυτ ική. Μακριά
άπό μένα ή σκέψ1ι ν' άμφισβητ1Ίσω τή δραστικότητα τών
ψυχολογικών διαδικασιών πού συντελοϋνται μέσα στό θεατή
πού βρίσκεται καθισμένος μπροστά σέ μιά σκηνή. Θά πρέπε ι ,
δμως, νά είπωθεί πώς τά φαινόμενα τtϊς προβολ1;ς, τtϊς έξιδανί
κευσης, κ.λπ . , πού μποροϋμε νά παρατη ρήσουμε, νά περιγρά
ψουμε καί νά προσδιορίσουμε στά πλαίσια έλεγχόμενων ψυ
χολογικών καταστάσεων, δέν άρκοϋν, αύτά καi μόνο, γιά

ν· άποδώσουν μ ιά τόσο είδική, σύνθετη συμπεριφορα οπως
είναι ή συμπεριφορά τοϋ θεατή - πού - παρακολουθεί
- μ ιά - παράσταση . Ή . συμπεριφορά τούτη είναι, βασικά,
μιά συμπεριφορά κοινωνικti καί αίσθφικο - πολιτιστική καi ,
μέ τ ή ν έννοια αύτιΊ , είνα ι , έπίσης, συμπεριφορά !δεολογικ1Ί .
ΌπωσδιΊποτε ένα σημαντικό εργο πού πρέπει νά γίνει είναι
ή άποσαφήνιση τοϋ τρόπου μέ τόν όποίο ένσωματώνονται
οί συγκεκριμένες ψυχολογι κές διαδικασίες (δπως είναι, μέ
τήν αύστ ηρά ψυχολογικ11 τους σημασία, ή ταύτ ιση , ή έξιδα
νίκευση, ή έπαναφορά κλπ . ) σέ μ ιά συμπεριφορά πού τίς
ξεπερνά. "Ομως αύτό τό πρώτο καθήκον δέν πρέπει νά μάς
κάνει ν' άγνοήσουμε - αν δέ θέλουμε νά πέσουμε στόν
ψυχολογισμό - τό δεύτερο : τόν όρισμό τtϊς Ιδιαιτερότητας
της ίδιας της συνείδησης - πού - Οεδ.τα ι . -Αν ή τελευταία
αύτή συνείδηση δέν άνάγεται σέ μιά καθαρή ψυχολογική
συνείδηση, άλλ' άποτελεί μιά συνείδηση κοινωνικtl , πολι τι
στική καί ίδεολογικti - τότε δέ μποροuμε νά σκεφτοϋμε τή
σχέση της μέ τό θέαμα μόνο μέ τή μορφή της ψυχολογι κής
ταύτισης. Π ραγματικά, προτοϋ ταυτιστεί (ψυχολογικά) μέ
τόν fiρωα, ή συνείδηση - πού - θεάται άναγνωρίζει τόν
έαυτό της μέσα στό ίδεολογικό περιεχόμενο τοϋ έργου καi
στίς Ιδιαίτερες μορφές πού άποδίδουν τό περιεχόμενο αύτό.
Προτοϋ άποτελέσει τtiν άφορμή μ ιiiς ταύτ ισης (μέ τόν έαυτό
μας κάτω άπό τήν πρόσοψη ένός Άλλου), τό θέαμα συνιστά,
βασικά, τήν άφορμή μ ιάς πολιτιστ ικής ιφί iδεολογικi)ς άνα
γνώρισης (6). Αύτ�i ή αύτοαναγνώριση προϋποθέτει, καταρχήν,
μιά ούσιαστ ική ταυτότητα (πού καθιστa δυνατές, ώς ψυχολο
γικές πιά, τίς ίδιες τiς ψυχολογικές διαδικασίες της ταύτ ισης) :
τήν ταυτότητα πού συνδέει τούς θεατές καi τούς ιiθοποιούς
πού βρίσκονται συγκεντρωμένοι στόν ίδιο χώρο, τό ίδιο

Ό πατέρας έχt ι σκοτώσει . ΊlρΟε ατό "Ασ11λο ι•ά ι)ε ί τή�ι κόρ η τοι• γιά τελει>ταία φορά, πρiι• μπεί στ ι) φι•ί.ακιί ! f\'ά ;�� έξψ ιί :
γήσει, 11ά έξηγηΟεί. ' Ti dναμt'τρηση δυό κ6σμωιι κατϊι τό11 'Α λτο υσf'ρ : ' /:"κείι•ος, σκότωσε " γιά τ·ήv τψιί της . .· Ιλλ 1/
Νfιια, έχει riρι•ηθεί τοϊ•ς μ ι�Οσι•ς, μέ το1)ς ή:;rοfο ι•ς τrιι· άι•άΟρπι•αι•. ' 1 1 �ρrιγματικ6τψα σ ι ' ) ' κρ ο1 �α αι /lf' τό μελύι5ρrιιιιι

βράδυ. Ναί, πρώτα άπ' δλα μας συνδέει μεταξύ μας αύτός ό
θεσμός πού λέγεται θέαμα. 'Ακόμα βαθύτερα, δμως, μας
συνδέουν οί ίδιοι μύθοι, τά ίδια θέματα, πού μας κατευθύνουν
χωρiς τή συγκατάθεσιΊ μας, ή ίδια Ιδεολογία πού βιώνουμε
αύθόρμητα. Ναί, μόλο πού στό " ΕΙ Nost Μ ί laιι " είναι κατε
ξοχήν τών φτωχών, τρώμε καi μείς τό ίδιο ψωμί, εχουμε τούς
ίδιους θυμούς, τούς ίδιους ξεσηκωμούς, τiς ίδιες παραφορές
(τουλάχιστο στήν περιοχή τf)ς μνήμης δπου πλαναται άδιάκο
πα αύτό τό έπικείμενο ένδεχόμενο) , l.ίν δχι καί ηΊν ίδια κατά
θλιψη μπροστά σ' ένα χρόνο πού καμιά ' Ιστορία δέν τόν
κινεί. Ναί, δπως ή Μάνα Κουράγιο, εχουμε τόν ίδιο πόλεμο
μπροστά στήν πόρτα μας, δυό δάχτυλα άπό μας, δ.ν δχι μέσα
μας, εχουμε τήν !δια τύφλωση , τήν !δια στάχτη στά μάτια,
τό iδιο χώμα στό στόμα. Έχουμε τό ίδιο ξημέρωμα καί τήν
ίδια νύχτα, άγγίζουμε τ iς ίδιες άβύσσους : τήν άσυνειδησία
μας. Μοιραζόμαστε τήν !δια ίστορία - κι άπό δώ ξεκινουν
δλα. Γ ι ' αύτό, εύθύς έξαρχfις καί έκ τών προτέρων έμείς ο[
ίδιοι εlμαστε τό εργο. Έτσι, δέν εχει σημασία δ.ν ξέρουμε
τήν εκβασ11 του, άφοϋ, τελικά, σέ μας θά καταλ11ξει, δηλα
δή - καί πάλι - στόν κόσμο μας. Γι' αύτό, άπό ηΊν άρχή
πάλι, καί πρίν άκόμα τεθεί, τό ψευτοπρόβλημα της ταύτισης
λύνεται μέσω της πραγματικότητας τfις άναγνώρισης. Έτσι,
τό μόνο έρώτημα πού τίθεται άφορα τό μέλλον αύτi'jς της
λανθάνουσας ταυτότητας κ ι αύτης ηΙς Cίμεσης αύτοαναγνώ
ρισης : πω; τήν άντιμετώπισε ό δημιουργός; Πώς θά τήν
άντιμετωπίσουν ο ί ήθοποιοί - συντελεστές πού κινουνται άπό
τόν ύπεύθυνο της δουλειάς, τό Μπρέχτ ii τό Στρέλερ; Τί
θ' άπογίνει αύτή ή ίδεολογική αύτοαναγνώριση ; Θά έξαν
τληθεί μέσα στή διαλεκτική της αύτοσυνείδησης, έμβαθύ
νοντας στούς μύθους της άλλά χωρίς ποτέ ν' άπελευθερωθεί
άπ' αύτούς; Θά τοποθετήσει στό κέντρο του παιχνιδιου αύτό
τόν άτέλειωτο καθρέφτη ; Ή θά τόν μετατοπίσει , θά τόν πε
τάξει παράμερα, θά τόν πιάσει καί θά τόν χάσει , θά τόν άφ11 σει καί θά τόν ξαναπιάσει , θά τόν ύποτάξει στήν ένέργεια
ξένων δυνάμεων πού έκπορεύονται άπό μακριά, δυνάμεων
τόσο Ισχυρών πού, τελικά, αύτός ξαφνικά θά σπάσει καί θά
γίνει κομματάκια - σάν τό ποτήρι πού ή φυσική άντήχηση
τό θρυμματίζει άπό άπόσταση ;
Γιά νά τελειώσουμε, θά μπορούσαμε - δ.ν θέλαμε - νά ξανα
πιάσουμε αύτή τήν προσπάθεια όρισμοϋ - πού άποσκοπουσε
άπλώς νά τοποθετήσει σωστότερα ενα πρόβλημα, ν' άποτε
λέσει eνα σωστότερα διατυπωμένο πρόβλημα. Θά διακρίναμε
τότε πώς τό Ιδι ο τό εργο ε ί ν α ι ή συνείδηση του θεατή .
Γιά τόν έξης βασικό λόγο : ό θεατής δέν Εχει άλλη συνείδη
ση άπό τό περιεχόμενο πού τόν συνδέει , έκ τών προτέρων
.
μέ τό εργο, κι άπό τό γίγνεο·θαι αύτου του περιεχόμενου μέσu
στό Ιδιο τό εργο : τό νέο άποτέλεσμα πού τό i:ργο π α ρ ά γ ε ι
μέ βάση αύτή τήν αύτοαναγνώριση της όποίας άποτελεί
εκφραση καί παρουσία. Ό Μπρέχτ είχε δίκιο : άπό ηΊ στιγμή
πού τό θέατρο δέν εχει άλλο στόχο άπό τό ν' άποτελέσει
σχόλιο, εστω καί " διαλεκτικό ", αύτf]ς της άναλλοίωτ ης
αύτοαναγνώρισης - αύτοπαραγνώρισ1ις -, ό θεαηΊς ξέρει
άπό τά πρίν τό τραγούδι : είναι τό δικό του τραγούδ ι . "Αν,
δμως, άντίθετα, τό θέατρο i:χει σά στόχο ν' άνατρέψει αύτό
τό άκλόνητο σχημα, νά βάλει σέ κίνηση τό άκίνητο, αύτή
τήν άναλλοίωτη σφαίρα του μυθικοϋ κόσμου της άπατηλης
συνείδησης, τότε τό εργο άποβαίνει τό γίγνεσθα ι , ή παρα
γωγή μιας νέας συνείδηο·ης μέσα στό θεατή. Μ ιiiς συνείδησης
άνολοκλήρωτης - δπως κάθε συνείδηση -, άλλά πού έλαύ
νεται άκριβώς άπ' αύτό τό άνολοκλήρωτό της, άπ' αύτή
τήν κατακτημένη άπόσταση, άπ' αύτή τήν άνεξάντλητ η ένέρ
γεια τfις κριτικης πού βρίσκεται σέ λειτουργία. Τό i:ργο
άποβαίνει ή παραγωγή ένό; νέου θεατή· αύτου τοϋ ήθοποιου συντελεστη πού άρχίζει τή δουλειά του δταν i:χει τελειώσει
τό θέαμα, πού άρχίζει τή δουλειά του μόνο καί μόνο γιά νά
όλοκληρώσει τό θέαμα, άλλά μέσα στή ζωή .
ΙIJΙ

'Επανέρχομαι . Καί, ξάφνου, ξεπροβάλλει μπρός μου, άκά
θεκτο, καί μέ πολιορκεί τό έρώτημα : κι άν αύτές οί σελίδες,
μέ τόν τρόπο τους, τόν άδέξιο καί τυφλό, δέν 11ταν παρά
αύτό τό Cίγνωστο εργο μιας βραδιας 'Ιουνίου, τό " ΕΙ Ν οsι
M i lan ", πού συνεχίζει μέσα μου τό άνολοκλήρωτο νόημά
του, έπιζη τώντας μέσα μου καί παρά τή θέλησή μου, τώρα
πού έχουν χαθεί πιά όριστικά σκηνικά καί ήθοποιοί, τήν
!λευση τοϋ βουβου του λόγου;
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( 2) ιl/ι.λαιιέζος θεατρικόc συγγραφέας τΟ'ϋ τέλους τ ο ϋ περασμt'
νο11 αlώ1ια. Γ1ιώρι.σε μέτρια έπι τυχία - r5πωσδ1)ποτε γιατί έγρα
φε μετd μαιιίας έργα " βεριστικά ", σ' iιια dρκετd dλλ6κοτιι
ϋφος, πού δυσαρεστούσε προφαιιώς τό κοινό πού καθ6ριtε τ6π
τό " θεατρικό γοvστο ", δηλαδή τό rίστικό κοινό.

( 3) Ύπάρχει ;ιιd όλ6κληρη μυστική σιιιιωμοσία αύτού το·ί•
φτωχολαού: γιd νd χωρίσει α·ύτούς πού ;ιαλώιιοιιιι, 11d ξεγελά
σει τόν έντοιιο π6ιιο (οπως στήν περίπτωση τού νεαρού ζευγα
ριο1; τώ11 dνέργωιι ), 11d επαιιαφέρει ολες τίς ταραχές καί τίc
aναστατώσεις στήιι άλήθεια α1)τ·ί'jς τιϊς ::ωι)ς (τι)ς '::. ωιjς του):
στή σιωπή, στήιι άκι νησία, στό μψ�f''"
(4) Ί'ό κείμενο τού ιl/άρξ Γ 8αίιι. ιe - Fιι ιιιίlle , εκδ. (; Όs l es
111, σελ. 5 - 12-1 ) δέιι περιέχει σαφή όρι
11, σελ. 85 736
"

-

-

σ;ιό τού μ ελοδράματος. Miiς εκΟέτει, δ;ιως, τή γέιιεσή του, τ·fjς
δποίαc εϋγλωττος μάρτυρας ε ίιιαι ό Σ1ίη.
α) Στά " !V/υσηίρι.α τού Παρισιο1j ", βλέπουμε τήν ι)Οικ·ή καί
τ-ή θρησκεία 11d εγχαράl:ο1ιτα1 πάνω σi " φυσικά " πλάσματα
(πο1'ι ε lιιαι τέτοια παρd τψι έξαθλίωση καί τίς συμφορές τους ) .
[(οπιαστικ-ή εγχάραξη ! rιά 11d επι.τευχθεί, χρειάl:εται ιιd επι
στρατευτεί ό κυνισμός τού /Υοδ6λφο υ, ό ι)Οικός i!κβιασ;ιύ�
το1ί ίερωμέιιο 11, ό μηχαιιισμός ηϊς άστιιιιο;ιίας, T'fjς φυλακιjς,
τοΠ έγκλεισμού, κλπ. Ί Ι " φύση ", τελικά, δποχωρεί: μ ι ά ξf'-

' / / Νίνα, λίγο πρίι• έξεγερΟε ί . Στόι• πάγκu τuϋ λαϊκuι! σιισ
σίτιου, ιJJρψάζει μ6ιιη της. Θά πληρώσει τύ dπαιτσι)με1•u
τίμημα, θd πουληθεί, άλλά Οά περάσει στ·ήιι i.ίλλη iίχθη. Σf'
λίγο . ύ πατέρας της θά σκοτώσει τόι• dγαπητικό Τογκάσο .
Ί'rί r5ρriμ.α προχωρεί, τώρα, άποφασιστικά πρός τή λιίση τuι•

νη συ11είδηση Οά τψ1 κατευΟύνει στό έξής (καί οί καταστροφές
θά πολλαπλασιαστού11 προκειμέ11ου ν' άξιωθεί τή σωτηρία).
β} Εl11αι όλοφά11ερο άπό ποι.όν ξεκι11ά αύη} ή " έγχάραξη ":
άπό τό Ροδόλφο . Αύτός έπιβάλλει σ' αύτούς τούς " άθώους "
τούτη τή δω1εική συνείδηση. Ό Ρόδόλφος δέν ε lναι ο ϋτε λαός
ο ϋτε " άΟώος " . Θέλει, δμως ( αuτό έν11οείται} " νά σώσει "
τό λαό, νά τού μάθει πώς lχει μι.ά ψυχή, πώς ύπάρχει ίf11ας
θεός, κλπ. - κοντολογίς τού δίνει., μέ τό καλό ij μέ τό ζόρι,
νά μαϊμουδίσει τήν άστικ1} ·ι)Οική, γι.ά, νά. καΟ·ή σει φρό11ι. μ.α.

γ} Μαντεύο �με (Μάρξ, 111, σελ. ?5,- 76 , : " Στό11 �ύ η τ � πρ�
,
,
σΙJ1πα . . . ειναι έπιφορτισμενα
να εκφρασου11, έκτος απο
τους
στοχασμούς καί τά συ11ειδητά κίνητρα τών πράξεών τους, τίς
λογοτεχνικές προΟέσεις πού όδ1)γησμν τό συγγραφέα στό
νά τά βάλει νά ένεργούν μέ τό11 α ή β τρόπο "} πώς τό μυθι
στόρημα τού Σύη, άποτελεί όμολογία τού σχεδίου του : ν ά
προσφέρει στό " λαό " ίfνα λογοτεχνικό μύΟο π ο ύ ν' άποτε
λε ί, ταυτόχρο11α, τή διδασκαλία γιά τή συνείδηση πού πρέπει
vά lχει καί τή συ11είδηση πού πρέπει 11ά lχει γιά νά εlναι λαός
(δηλαδή " σωσμέ11ος ", πού Οά πεί ·ύποταγμέ11ος, άδρανοποιη
μέ11ος, ναρκωμένος - κο11τολογlς : 1)θικός καί Ορησκευόμε 
vος}. Δέν ύπάρχει ώμότερος τρόπος vά δειχτεί πώς ή ίδι. α ή
άστικ1) τάξη έπι11όησε γιά τό λαό τό λαϊκό μύΟο τού μελοδρά
ματος, πού τού τόv πρότεινε 1) τού τόv έπέβαλε ( οί έπιφυλλί
δες τών έφημερίδω11 πλατιάς κυκλοφορίας, τά φτηιιά " ιω
Οιστορήματα "} τήι1 ίδι α άκριβώς έποχή πού τού " πρόσφε
ρε " τά 11υχτερι11ά aσυλα, τά λαϊκά συσσίτια, κλπ. - ΚΟJΙτΟλογίς
{11α καλο-ϋπολογισμένο σύστημα προληπτικ·fjς έλεημ.οσύνης.
δ) . 'Ωστόσο εlν;zι νόστιμο ν ά βλέπεις , τούς πε� ι σσ,ότερους ιiπό
, να, παιζουν τους αηδιασμει1ους
,
τους καΟιερωμε11ους κριτικους
μπροστά στό μελόδραμα ! Εlvαι σά 11ά λ η σ μ ο ν ε ί ή άdτι
κή τάξη - διαμέσο υ αuτώ11 - πώς τό έπινόησε ή /δι α ! Πρέπει
δμως νά όμολογ-ι)σουμε, μέ πάσα τιμιότητα, πώς ή έφεύρεση
αύη} lχει παλιώσει: οί μύΟοι καί οί έλεημοσύ11ες πού χορηγού11ται σιjμερα στό " λαό " ύπακούουν σέ μιά διαφορετικι} καί
εύφυέστερη όργά11ωση. Πρέπει άκόμη νά πούμε πώς, κατά
βάθος, έπρόκειτο γι.ά μιά έφεύρεση γι.ά τούς aλλους καί πώς
εlναι, άσφαλώς, πολύ άvάρμοστο 11ά βλέπεις τά φιλά11θρωπα
lργα σου νά παρακάθονται μεγαλόπρεπα, έιι πλήρει δεξιώ
σει, στά δεξιά σου - ή νά παρελαύ11ουν ά11ε11όχλητα στίς σκη11ές σου ! Φωιτάζεστε, π.χ. σι]μερα τόν αlσθηματικό Τύπο (πού
εl11αι ό λα ϊκός " μ ύΟος " τώ11 σύγχρο11ων καιρώ11) ·11ά καλείται
νά συμμετάσχει στό π11ευματικό κο11τσέρτο τών κυρίαρχω1ι
lδεώ11; Δέν πρέπει 11ά συγχέο·ιψε τίς άρμοδιότητες καί ·11' ιi
νατρέπουμε τή11 ίεραρχία.
ε) Είναι άλ1)θεια πώς μπορείς ιiκόμα 11α επιτρέψεις στό11 έαυ
τό σου αuτό πού άπαγορεύεις στούς iίλλους (α·uτό 1)ταν aλλο
τε, στή συνείδηση τών άστώ11, τό lμβλημα τώ11 " μεγάλω11 " ) :
τήν άνταλλαγ1) τώ11 ρό}.ω11. " Ε11α πρό.σωπο τ ·fj ς άνώτερης τά
ξης μπορεί, παίζοντας, 11ά χρησψοποι1]σει. η) σκάλα ύπηρε
σίας (11ά δανειστεί ιiπό τό λαό αύτό πού τού πρόσφερε ij τού
έκχώρησε}. Στήιι περίπτωση αuτή δλα lχου11 vά κάvου11 μέ τά
ύπονοούμε11α αύτής τι)ς λαΟραίας ιiνταλλαγιϊς, ιιέ τό βραχυπρό
θεσμο τού δανείου καί μέ τίς ρfjτρες του: κο11τολογίς μέ τή11
εlρωνεία τού παιχνιδι.ού δπο υ άποδείχνεται (μ.άς χρειάζεται
aραγε αύτή ή ιiπόδειξη; . . . ) πώς τό έν λόγω πρόσωπο δέι1
ξεγελι.έται ώς πρός ότιδήποτε - οίJτε ώς πρός τά μέσα πού
χρησιμοποιεί γιά νά ξεγελάσει τούς . aλλους. Πο11τολογίς, θέ
λουμε βέβαια νά δανειστο-ίJμ.ε ιiπό τό " λαό " τούς μύΟους, τήι1
πραμάτεια πο·ύ φτι άχνουμε γι' αύτό11 καί τοu τι) μοιράζουμε
(ή πουλάμε . . . ), μέ τό11 δρα δμως πώς θά τούς προσαρμόσο υ
με καί θά τούc. " μεταχειριrττοίiμε " jι.t' τόμ άρμ.όζο11τα τρόπο.

'Απ' αύτ1} τήι1 iίποψη, 1)πάρχουν μεγάλοι " χειριστές " (JΊι/πρυά�1
Πιάφ, κλπ . ) ή μέτριοι (άδελφοί Ζάκ}. Γί11εσαι. " λαός " δτα;.
πιστεύεις, κοκέτικα, πώς βρίσκεσαι ύπερά11ω τώ11 μεθόδω11
πού χρησιμοποιείς: γι' αύτό, πρέπει νά παίζεις πώς εlναι (νά
μήν ε lσαι) αύτός ό ίδιος λαός πού έπιβάλλεις στό λαό νά είναι
ό λαός τού λαϊκού " μύθου ", ό λαός τού μελοδράματος. Στd
μελόδραμα αύτό, πάντως, δέν άξίζει ή σκηιιή (ή άληθινή: δη
λαδή, το·u Οεάτρου). Μπορεί κανείς νά τό γευτεί, σέ μι. κρt'c.
δόσεις, στό καμπαρέ.
·

σ;J Θ � κα ταλ1)fω λέγο �1 τ�ς πώς 1 άμ.� ησία, � εlρωνεία, ή άη
,
δι.α και ή απαρεσκεια
δεν αποτελου11 οiιτε σκια κριτικής.

( 5} ff Tό κύριο χαρακτηριστικό τού lργου συνίσταται άκριβώc.
στά αlφ11ι.διαστι.κά φω1ερώματα μιάς άλήθειας πού δέ11 εl11α�
άκόμη έ11τελώς προσδιορι.σμένη . . . Τό " El Nos t Μίlαιι
εl11αι ilνα δράμα χαμηλόφω110, πού συ11εχώς έπω1έρχεται καί
έπανεξετάζεται, πού συγκεκριμε11οποιείτα; πότε πότε γιά νά
μετατ� πιστεί καί πάλι - il11α δράμα πού ιiποτελείται άπό μιιΊ
μακρια γκρίζα γραμμή πού παρουσιάζει πού καί πού τά σκιρ
τήματα μ ι άς θρυαλλίδας. Γι' αύτό τό λ6γο όρισμέ11ες lντονες
κραυγές η)ς Νίνας και' τού πατέρα της ιiποκτούν μι.ά lδι.αίτε
ρα τραγική λάμψη . . . Προκειμένου 11ά το11ίσο υμε αύη} τή1:
κρυφή διάρθρωση τού lργου, καταλήξαμε ση)ν άπόφαση νά
τό άνασυνθέσουμε μερικά ώς πρός τήν κατασκευή του. Ετdι .
οί τέσσερις πράξεις πού προβλέπει ό Μπερτολάτσι lγι11αν τρείς,
μέ τή συγχώνευση ηϊς δεύτερης καί τ·fjς τρίτης πράξης . . .
(Παρουσίαση ηϊς παράστασης).
"

•

(6} Δ έ θά 'πρεπε νά πιστέψουμε πώς αύτή ή αύτοαναγι1ώριση ξε
φεύγει άπό τίς ά11αγκαι.ότητες πού όρίζουν, σέ τελευταία ά11ά
λυση, τό πεπρωμέ110 τής Ιδεολογίας. Πραγματικά, ή τέχ11η
εί11αι τόσο έπιΟυμία ν' ά11αγ11ωρίσει.ς τόν έαυτό σου δσο �αι'
αύτοαναγνώρι.ση. 'Λρχι.κά, λοιπό11, 1) ι'νότητα πού Οεωρώ έδώ
δεδομένη ( ούσιαστικά} - προκειμέ11ου 11ιi περιορίσω τήν έξt'
ταση τού θέματος -, αύτός ό συμμερισμός μ ύθω11, Οεμάτω1·,
κοινώ11 έπιδιώξεων πού θεμελιώ11ει τή δυνατότητα τ-fjς παρά
στασης ώς πολι.τιστικού καί Ιδεολογικού φαινομέ11ου - αύτ-ιί
ή ένότητα, λοιπό11, ε ί11αι μ ι ά έ11ότητα έπιΟυμητή ή άνεπιΟύμη
τη άλλά και' στό11 ί'διο βαθμό μ.ιά ένότητα έπιβεβλημένη. ΛΙ'
aλλα λόγι.α, στ·Υι σφαίρα τού θεάτρου - γειιικότερα, ση} σφαί
ρα τής αlσθητικfjς , ή ίδεολογία δέ11 παύει, έξ όρι.σμού, 1•'
άποτελεί τόν τόπο μιάς ιiμφι.σβ·ι)τησης καί μ ι ό.ς πάλης ύ rί
ποίος άπηχεί - έ11το11α 1/ ύπόκωφα - τό θόρυβο καί τίς δο11ήσεις πού προκαλού11 οί πολιτικοί καί κοινωνικοί άγώ11ες τψ.
ιiνθρωπότητας. 'Ομολογώ πώς εί11αι άρκετά παράδοξο 1ιιΊ
έπικαλείται και1ένας καθαρά ψυχολογι.κές διαδι.κασίες ( δπωc.
ή ταύτιση) γιά νά έρμηιιεύσει τ·Υι συμπεριφορά τού Οεατ·fj - δται·
ξέρει , μάλιστα, πώς, μερικt'ς φορές, ή έκδήλωση τώ11 άποπ
λεσμάτω11 τώ11 διαδικασιώ11 α·ύτών ιi11αστέλλεται ριζικά : δται·
ξέρει πιύς ιίπάρχουν θεατές, έπαγγελματίες ·ιϊ μ:ιί, πού δt' θ/
λου11 νri καταλάβου11 τίποτα, προτού άκόμη σηκωθεί ή ω\
λαία, ι/ πο1!, aπαξ καί σηκωθεί ·ή αύλαία, rlρνού1ιται μ ' ά11α
γ11ωρίσο ι11• τόν έαυτό τους μέσα στό lργο ίj τήιι έρμηνε{u
του. Δi χρειάζεται 11ά ψάξουμε πολύ μακριά γιά τέτοια
παραδείγματα πού, έξάλλου, εlναι aπειρα. Τό J\Ιπερτολάτσι
δέν τόl' dρ111)Οηκε ή ίταλικ1} άστικ1} τάξη τού τέλους τοί1
19ου αlώvα; ' Η τάξη αύη} δέ11 ·ή ταν έκεί11η πού τό11 καταδί
κασε στήμ ιiποτυχία καί τήν έξαθλίωση; 'Αλλά καί δώ, dτύ
Παρίσι, τόν ' Ιού11η το·ιJ 1902, ό Μπερτολάτσι - καί μαζί rί
Στρέλερ - δt'ν καταδικάστηκε - χωρίς 11' dκουστεί, χωρί;
1ι' άκουστεί πραγματικιi - ιiπό τούς καθοδηγητές τfjς σι111είδησης τού " παριζιάνικο υ " κοι11ού - τή στιγμή πού f!vu
πλατύ λαϊκό κοι11ό στήιι ' Ιταλία τόιι lχει ι)δη παραδεχτεί καί
άι•αγιιωρfσt·ι :
-
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Ί'ό " Θέατρο ", μέ lδι.αίτερη συyκί1ιηση, προσφέρει παρακάτω
τήν πέμπτη καί τελευταία συνέχεια ιiπό τά " Έγκατα " - τί,
σπαραχτικές σελίδες αύτοβιοyραφίας τού ιiξέχαστο1! Γιάννη
Σιδέρη. Στό σημερι 1ιό κείμεν6 του, κάιιει τή συyκλο1ιιστική
rίποκάλυψη πώς μάς άφ1)vει iτοιμο τό Β' τ6μο τής 'Ιστορίας
τού Νεοελληνικού Θεάτρου - dπό τό 1908 ιϋς τά 1930 - σt'
553 καθαροyραμμένες, χειρ6yρdφες σελίδες του ! Ό Γιάιι
ιιης Σιδέρης πίστεψε τ6σο πολ1ί στήιι παιδευτική ιiξία τού " Θ "
καί τήν ιivάyκη τής παρουσίας το υ στήν πιιευματι.κή ζω1ί το·ιj
τ6που, wστε - δπως όμολοyεί - ε ίχξ ιiποφασίσει vά θυσιά
σει τή συνέχιση τής ' Ιστορίας το 1•, γιά 1ιά 'χει τό11 καιρό 1ιιί
συμπαραστέκεται στήν προσπάθεια τού " Θεάτρου " . 'Η τρο
μ.αχτι.κή αύτή ιiποκάλυψη, πού μάς τιμά στό έπακρο . μάc
tiτσαλώ11t·ι στήι> ιiνυποχtύρητη σ1Ψέχιση τού ιiγώιια μαc.

Στά 1 95 1 , βγηκε στόν . . - ι καρο ·· ό πρώτος τόμος της ·· Ίστο
ρίας .. μου, πού φτάνει ό'>ς τά 1 908 . 'Αμέσως μετά τήν εκδο
σή του, συνέχισα νά δουλεύω τό δεύτερο τόμο. Έχω φτάσει
ό'>ς τά J 930. Τά έπεξεργασμένα χειρόγραφα, τά ετοιμα, φτά
νουν γιά τήν άκρίβεια τά 553, γραμμένα μέσα σέ δέκα χρόνια,
χωρίς διαλείμματα, έκτός άπό κείνα πού ήταν άπαραίτητα
γιά τiς έπικαιρικές συνεργασίες, στή . . Νέα Έστία . , κυρίως,
καθώς καi τiς βδομαδιάτικες έμφανίσεις
μου στήν έκπομπή
,
·• Τό Θέατρο στό μικρόφωνο . τoiJ Άχ. Μαμάκη καi σ' aλ
λες, πού τήν εύθύνη τους τήν εΤχα μόyος μου.
Τό Δεκέμβρη τoiJ J 96 1 , καθώς εΤναι γνώστό, άρχισε νά κυκλο
φορεί τό .. Θέατρο ·• του Κώστα Ν ί τσου, πού μοu · κανε τή
χάρη νά μέ καλέσει γιά συνεργάτη του. Νόμισα πώς επρεπr.
�

.\/ιιi ολιίκλ η(! ΙJ Ι:.ω·ιί σπαταλημέ1ιη στή11 iι.γαπημένη τ ο υ έριυ
ι•α. Όμ ως ιιο1ιάχα τή � ι wρα τής δουλειάς, ό Γιάν�ιης Σιδέρης
πλησίαζε τή11 εύτυχία. Α ίγες, ιiκ6μα, &τιγμές ξεκούρασης καί
χαράς στάθηκαν στή ζωή τοιι, οί lκδρομές wς τή � ι 'Επίδαι•
ρο γιά τίς παραστάσεις τού Φεστιβάλ καί κανέ�ια ταξιδάκι
ιίΊι: τή ΑFπσαλο1ιίκη γιά τι'c παραστ(iσειc τού Κ . Α . R . /:" .
'

-

\

,

!

νά παρατήσω τό δεύτερο τόμο στή μέση. Ή εκταση πού
·παιρνε - γιά έξιστόρηση ε!κοσιδυό χρόνων, τόσες σελί
δες! - που θά πήγαινε στό τέλος; Καi ποιός θά βρισκότανι:
νά τυπώσει τόσο όγκο, iiν μάλιστα τόν εφτανα ό'>ς τίς μέρε ς
μας; Στό " Θέατρο ", μέ τήν παρακίνηση τή θερμή του διευ
θυντη του, μoiJ 'τυχε νά έπεξεργαστώ θέματα πού άλλιώς δέ
θά μποροuσε νά 'χα φανταστεί πώς θά γραφόντουσαν ετσ ι .
ποτέ.
Ό δεύτερος, λοιπόν, τόμος της ' Jστορίας του Νεοελληνικοϋ
Θεάτρου δεν ύπηρχε καιρός πιά νά συντεθεί, άφοu κάθε τεu
χος τοu " Θεάτρου ·· εΙχε συνεργασία μου καi τοuτο τό 'χα
θεωρήσει προορισμό μου κ' εΙχα πιστέψει στήν παιδευτική
άξία του περιοδικοu καί στήν άνάγκη νά μή τό στερηθεί ή
πνευματική ζωή μας, &στε ή " 'Ιστορία . . μου καί ή συνέχειά
της - πού θά ·ταν προβληματικό, άλλωστε, iiν θά τυπωνότανι:
ποτέ - περιορίστηκε στήν άπαίτηση νά ζήσει κάπως καί κεί
νι1. Άκριβώς, μερικά δημοσιεύματά μου στό " Θέατρο .. . ε{ναι
τμήματα του καταδικασμένου σέ θάνατο δευτέρου τόμου, άφοu
τούς εγινε ή κατάλληλη μικρή διασκευή, γιά νά γίνουν αu
τοτελη κομμάτια.

Δέν εχω τήν ίδέα πώς ή δυσχέρεια νά βγεί ό δεύτερος τόμος
εΤναι καμιά ζημιά γενικότερ η . Σημείωσα τά παραπάνω γιά νά
δώσω μιά έξήγηση, μήπως καi νομιστεί πώς παραμέλησα τή
συνέχεια. οι καθαρογραμμένες 553 σελίδες, δταν ερθει ό άρ
μόδιος καιρός, θά 'χουν κατατεθεί στό Θεατρικό Μουσείο,
iiν βρεθεί κανένας χιΊJρος, μέ τήν !δέα πώς ό Δημος 'Αθηναίων
καί ή Έταιρεία ' Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων θά βροuν
ενα διευθυντή κατάλληλο καi τίμιο, πού νά κρατάει τό καθετί,
δπως τό κάνω κ' έγώ, γιά τήν κοινή χρήση, κι όχι γιά τήν
προσωπική του σύληση .
Ή λέξη σ ύ λ η σ η δέ μοu 'ρθε στό νου τυχαία. Κάτι ξέρω
καi τή γράφω. Θά 'πρεπε νά τήν εχω συνηθίσει στήν εννοια
πού έκφράζει, άλλά τέτοια πράγματα δέ συνηθίζονται ! Ταυ
τόχρονα μoiJ 'ρθε πολύ μεγάλη όδύνη νά συλλογίζομαι πώς
μπορεί νά εισβάλει κανένας καi νά κάνει δ,τι φοβήθηκα μόλις.
Γι' αuτό αισθάνομαι τήν άνάγκη νά θυμηθώ κάτι χαρούμεν(Ι.
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Ή " Τέχνη ", τό σπουδαίο πνευματικό σωματείο τής Θεσ
σαλονίκης, μέ κάλεσε νά μιλήσω γιά τόν Α ίμίλιο Βεάκη .
Βέβαια, εσπευσα. Ό Πρόεδρός της, ό Λίνος Πολίτης, καθη
γητής στό Πανεπιστήμιο, μέ δέχτηκε σ' ενα μάθημά του.
Σχετικά μέ τό θέμα του, σέ μιά ό':ιρα, εμαθα τόσα δσα δέν εΙχα
μόνος άνακαλύψει μέσα σέ δέκα χρόνια ! Μέ παρουσίασε
στούς φοιτητές μέσα στό άμφιθέατρο πού ήταν μεγάλο καi
γεμάτο. Ό τρόπος πού μέ δέχτηκαν τά παι.διά ήταν ένθουσια�
στικός. Δέ μέ άγνοοϋσαν, δέν τούς i;μουνα δηλαδή άγνωστος.
Δέν είμαι ήθοποιός, δέν Εχω, εuτυχώς, πολλά γνωρίσματά
τους άλλά, δσο καi νά 'ναι, δέ μπορεί νά 'χω ξεφύγει έντελώς.
Δέ μοϋ λείπει, μαζί μ · άλλα δυσάρεστα γνωρίσματά τους, ή
φιλαρέσκεια. 'Ικανοποιήθηκα μέ τήν ύποδοχή . "Αλλοτε πάλι
βρέθηκα στήν Κύπρο, στά έγκαίνια τοϋ. .. Θεατρικοϋ Όργα
νισμοϋ " της, τοϋ " Έθνικοϋ Θεάτρου . τους. Θά παιζόταν
ό " 'Αγαμέμνονας ". Ό Πρόεδρος τοϋ Συμβουλίου του κ.
Φρ. Βράχας μίλησε πρίν άπό τήν παράσταση . Τόν εΙχα γνω
ρίσει μόλις πρίν λίγο. ' Ανάφερε στό λόγο του πώς fιτανε καλός
ο iωνός πού fιμουνα στήν παράσταση , ·· ό iστορικός . . . ". " Κάτι
τέτοια περιστατικά δέν έξαγοράζουν πολλές λύπες κι άπο
γοητεύσεις; " - θά 'λεγε καμιά ξακουστή πρωταγωνίστρια
τής Τραγωδίας, τής Έπιθεώρησης, τής Τηλεόρασης ii κ' ενας
μικρής φήμης άνθρωπος τοϋ Θεάτρου! Άς τό ξαναπώ κ' έγώ
τώρα! 'Αφορά, άλλωστε, δυό άπλές περιπτώσεις. Καθένας
άπ' τούς παραπάνω, θά 'χε νά σάς άραδιάσει χιλιαπλάσιες
καί θά 'ταν καί φανταχτερές!
Μέ τή Θεσσαλονίκη εχω κι άλλους δεσμούς. Όταν ή συμ
πρωτεύουσα δέν εΙχε δι.κή της θεατρι.κή ζωή, γιά πολύν και
ρό, τή δάδα τοϋ Θεάτρου τήν κρατοϋσε άναμμένη ό Γιάννης
Κοπανάς, διπλωματοϋχος τοϋ Ώδε ίου 'Αθηνών καί μέλος
τοϋ θιάσου του. Ήταν καθηγητής τής ύποκριτικής στό Κρα
τικό 'Ωδείο Θεσσαλονίκης κ' έμφανιζόταν συχνά καi σέ ρε
σιτάλ άπαγγελίας. Μέ κάλεσε καi τόν συνόδεψα μέ άναλύ
Ά
σεις, πρiν άπό κάθε λυρικό fι δραματικό του κομμάτι. Ή
.
λίκη κι ό Κώστας Μουσούρης άνέβασαν κ' ενα " εργο . μου
στή Θεσσαλονίκη . 'Αλλά, τά .. πρωτότυπα " θεατρικά μου.
είναι δ,τι τό σκοινί στό σπίτι τοϋ κρεμασμένου! Τώρα μέ
πιάνει, περσότερο άπ' δσο πρέπει, κρίση άλήθειας. Περσό
τερο αισθάνθηκα τό δεσμό μου μέ τή νύμφη τοϋ Θερμαϊκοϋ,
δταν δημοσίεψα στή .. Νέα Έστία " μιά μελέτη γιά τά τέσ-

Οί δεσμοί τού Σιδέρη μf' τή (:)εσσaλο1ιίκη ήταιι παλιοί κ' εύ

τυχισμέ1ιοι . ' Εδώ, μέ τό φίλο τώ1• νιάτων του /(ιύστα Μου
πούρη, τήv ' Λ λίκη κ ' '"''" ι·τnπιπ φίJ.ο τους, γ1;ψιι πτιi 1930
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σερα πρώτα θεατρικά της χρόνια ( 1 91 2 - 1 9 1 6) δταν, δηλα
δή, ξανάγινε έλληνική.
οι στενότεροι πνευματικοί δεσμοί μου πλεχτήκανε τόν καιρό

πού ό Σωκράτης Καραντινός εγινε διευθυντής τοϋ Κρατικοϋ
της Θεάτρου. Συνεργάστη κα τότε σέ λογοτεχνικά πρωινά
καi θαύμασα, μαζί μ' άλλους, τά θεμέλια πού ' βαλε κείνος
καi πόσο καλά καi πνευματικά τό διοίκησε - ό':ισπου ή Χούν
τα τόν άπομάκρυνε.
Καραντινός εΙναι άπό τούς άνθρώπους τοϋ θεάτρου πού
αiσθάνομαι περηφάνια πού τόν γνώρισα καi συνεργάστηκα
πολύ μαζί του, σέ Δραματικές Σχολές καi σέ θιάσους πού
κείνος είχε συγκροτήσει. Γιά τή δράση του μιλοϋν τά βιβλία
του, πού τής εχει άφιερώσει . οι πεποιθήσεις του γιά τήν έρ
μηνεία τοϋ άρχαίου θεάτρου, εΙναι πολύ προσωπικές. Μιά
λύπη, άπό τίς μεγαλύτερες τής ζωής μου, εΙναι πού δέ θά 'θελα
ποτέ νά 'χει αuτές τίς πεποιθήσεις ενας τόσο διαλεχτός, ήθι
κός, σοφός κι άγαπημένος φίλος. Δέ μιλάω βέβαια, τώρα.
έντελώς σωστά.
Ό

Τοϋ χρωστάω καί μιά άλλη θλίψη : Όταν τόν βλέπω νά θεω
ρεί τό Σικελιανό, σπουδαιότατο θεατρικό συγγραφέα, παρά
πλευρο ίσως μέ τό Σοφοκλή ! Όμως, αύτές οι άντιλήψεις
δέ μοϋ λιγοστεύουν τήν άγάπη μου. Στό τέλος, τό λάθος μπο
ρεί νά 'ναι δικό μου. Μ' αuτές δμως τiς άμετακίνητες άντιλή
ψεις του, ή σκηνοθετική του εuαισθησία καi ή εμπνευση δέ
μπορέσανε άκόμα νά μάς δώσουν τή χαρά νά τόν χειροκρο
τήσουμε, καθώς θά τό έπιθυμούσαμε, σέ άνεβάσματα μεγί
στης έπιτυχίας, δπως θά 'ταν ό διάπυρος πόθος μας ! Έχει.
καμιά φορά, τήν ικανότητα νά διαλέγει εργα πού δέν πρό
κειται νά πετύχουν! . . .
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Ύπάρχουν άνθρωποι πού δέ θά πεθυμοϋσαν ποτέ νά βλάψουν
κανένα καi θά τό θεωροϋσαν πολύ κακό iiν βλάπτανε κάποιον
κατά λάθος. Στέκονται σ' ενα ψηλό σημείο καθωσπρεπισμοϋ.
'Ωστόσο, μέσα τους, εΙναι καλά ριζωμένη, βαθιά, ή λατρεία
τοϋ έαυτοϋ τους! Μ ιά φορά, καλοκαίρι, ό Κούν επαιζε " Πλοϋ
το ", στά πλαίσια τοϋ Φεστιβάλ 'Αθηνών στό κηποθέατρο
τοϋ Κατράκη, στό Πεδίο τοϋ Άρεως. Ένα βράδυ πήγαινα γιά
έπίσκεψη . Όταν εφτασα στό άγαλμα τοϋ Κωνσταντίνου, ά
κουσα γνωστές φωνές καί γύρισα. Ήταν πραγματικά όμιλίες
γνωστών μου. Ένας ύπουργός οiκονομολόγος, φίλος μου
άπό τή Φοιτητική Συντροφιά, ενας πρωθυπουργός τής 'Απο
στασίας, μιά σεβαστή Κυρία, ξένη προφανώς, ενας λεπτός
κύριος κι ό "Αγγελος Τερζάκης. Μέ φώναξε ό φίλος οiκονο
μολόγος, ετρεξα κοντά τους μ' εϋθυμη, άνοιχτόκαρδη διάθε
ση. Θέλανε νά έπισκεφτοϋν τόν Κάρολο κ' οί δαιδαλώδεις
διάδρομοι τοϋ κήπου τούς δυσκολεύανε τήν έπίσκεψη . Π ρο
θυμοποιήθηκα νά τούς όδηγήσω, άφοϋ μοϋ fιτανε γνωστά.
τά δρομάκια. Όταν φτάσαμε κοντά στά καμαρίνια, φώναξα
στόν άγαπι1τό θι.ασάρχη : " Έλα νά δείς τί έπισκέψεις σοϋ
φέρνω! ". 'Αρχίσανε τήν κουβέντα κ' έγώ επιασα κουβέντα
μέ τά παιδιά τοϋ θιάσου - μαθητές μου. ΕΙχε τελει.ώσει ή
άπογευματινή. Σέ λίγο, χτύπησαν τά κουδούνια γιά τή βρα
δινή. Άποχαιρετήσανε τόν Κάρολο καi θελήσανε νά φύγουν.
οι φίλοι - έπισκέπτες, μέ παρακαλέσανε νά βγώ μαζί τους.
Είχα τελειώσει τή δουλειά μου καi δέν ύπήρχε λόγος νά
μείνω άλλο στά παρασκήνια. Δέ μένω άλλωστε ποτέ στά παρα
σκήνια, σχεδόν ντρέπουμάι . Όταν κάποιος μαθητής μας το\)
" Θεάτρου Τέχνη ς " εχει πρωταγωνιστήσi:� μ' έπιτυχία σ' ενα
εργο, παρακαλώ τόν Κάρολο νά τόν καλέσει. στό γραφείο νά
τόν συγχαρώ. Σπάνια έπισκέπτομαι καi τόν πι.ό φίλο μου.
τόν πιό παλιό, τόν Κώστα Μουσούρη, στά παρασκήνιά του,
τήν ό':ιρα τής παράστασης. Ξεκίνησα, λοιπόν, μέ τή μικρή
καινούρια μου παρέα. Ή κυρία, δχι νέα, ήταν 'Αγγλίδα λο
γία, σχετική μέ τό θέατρο . Τήν εΙχα παρακαλέσει νά δεχτεί
τό βραχίονά μου, γιατi τό πότισμα εΙχε δημιουργήσει κάποια
" ποταμάκι.α ". Βοήθησα τή γηραιά κυρία νά τά περάσει
" άκίνδυνα '', νά γλυτώσει κι άπό τήν παραμικρή λασπίτσα.
Ό λεπτός κύριος πού άνάφερα, ήταν ενα πρόσωπο πολύ γνω
στό καi στήν 'Ελλάδα. ΕΙχ' έκδοθεί ενα β ι βλίο του, πολυσέ
λιδο, μέ τόν τίτλο " 'Από τόν Αiσχύλο στόν 'Ανούιγ ". Ήταν
ό Άγγλος ιστορικός τοϋ Θεάτρου, ό Άλλαρντάυς Νίκολ,
πού 'χει γράψει κ ι άλλα βιβλία καi πού τ' δνομά του εΙναι
ξακουστό. Σύμφωνα μέ τόν τίτλο πού μοϋ άποδίδουν στόν
τόπο μας, " ιστορικός τοϋ Θεάτρου ", καθώς λέvε, εΙμαι
κ' έγώ. Βεβαιότατα μυρμήγκι, 1iν θέλετε νά έκφραστώ ετσι,

μπροστά στό Νίκολ, πού μαζί του μ ιλοϋσε άποκλειστικά ό
Άγγελος Τερζάκης. Ή άπόσταση άπό τό άγαλμα ως τά
παρασκ1)νια καi άπό τά παρασκ1)νια ως τό άγαλμα πάλι, δέν
εΙναι καθόλου μικρή. Ό ξένος, βέβαια, θά εΙδε πώς ή παρέα
τους εΙχε αύξηθεί κατά iiνα πρόσωπο - έμένα. Όμως, ό Τερ
ζάκης, πού συνομιλοϋσε μέ τό Νίκολ, οϋτε κάν στήν έπι
στροφή δέ μέ σύστησε στόν όπωσδήποτε συνάδελφό μου!
Οϋτε τοϋ πέρασε άπ' τό νοϋ μιά τέτοια σύσταση ! Θά ντρά
πηκε κιόλας καi θά πικράθηκε γιά τή διαφορά πού "ταν άπό
λυτα σέ βάρος μου. Ό Νίκολ γράφει γιά τήν 'Αγγλία, γιά
τήν 'Αμερική, γιά τή Γαλλία, γιά τήν :�σπανία . Έγώ, γιά τήν
' Ελλάδα - τί ντροπή ! Σωστά δέν τοϋ πέρασε άπ' τό νοϋ νά
μέ συστήσει. Αύτό εΙναι τό κακό, τό περιχαράκωμα στόν
έαυτό μας. Αλλοι δέν ύπάρχουν. ' Εκείνος, οϋτε θά θυμiiται
καθόλου αύτό τό περιστατικό· καi δικαίως. Γιατί ν' άπασχο
ληθεί μέ μένα, τόν άξιοπεριφρόνητο, μαζί μέ όλα τ' άλλu
πού μ' άπασχολοϋν.
Μ ιά φορά, είμαστε καθηγητές στή Δραματική Σχολή τοίι
Έθνικοϋ Θεάτρου, ό Τερζάκης μοϋ χάρισε iiνα βιβλίο του.
πού τό 'χα fiδη. Τοϋ 'πα νά τό κρατήσει, άφοϋ τό εΙχα. Όχι
- μοϋ εΙπε - κράτησέ το. Π ρόσθεσα : " 'Ωραία, θά τό βάλω
"'τή Βιβλιοθήκη τοϋ Θεατρικοϋ Μουσείου " . Μοϋ άπάντη
σε : " Κάνε ό,τι θέλεις, τό Θεατρικό Μ ουσείο δέ μ' ένδια
φέρει καθόλου " !
Καί, βέβαια, ό,τι άρέσει σ έ μένα δέν τό κάνω νόμο καί γιά
τούς άλλους. Άλλ' όταν iiνας άπό τούς πιό " τυπικούς " έκτο
ξεύει μπροστά μου μιά τέτοια φράση, χωρίς νά τό συλλογι
στεί, αύτό πιά δέ σημαίνει πώς fiθελε νά μέ πειράξει προσω
πικά, παρά πώς τόσο κατάβαθα ζεί μέσα του ή άντιπάθειu
πρός τά έλληνικά θέματα! Καλά πού δέν αισθάνεται μέ τόν
Ιδιο τρόπο καί τό κοινό!
•
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Ώ, δυστυχισμένο ρωμέικο, ο ί έκλεχτοί σου δέ λογαριάζουν
τίποτα δικό σου. Άς μή τό ξεχνiiμε : Tiiν καταφρόνια γιά
τό έλληνικό Θέατρο τήν έχω ζήσει - όχι μόνο σχετικά μέ
τό ύποκείμενό μου - πολλές φορές. 'Η ταν, τόν καιρό τοϊ•
..
Θεοτοκii στό " 'Εθνικό ", μιά ιδιαίτερη " σκηνή - ή .. 'Α
πογευματινή ·· - γιά νά παίξει μερικά έργα μέ καλύτερο
" πειραματικό · · τρόπο. Ένας πολύ σπουδαίος βέβαια έβρι
σκε πώς έλληνικά έργα δέν έπρεπε νά παίζονται στό παλκο
σένικο τοϋ " Έθνικοϋ " ! Τό προσβάλλανε!
Καi πως νά μήν καλέσω στό νοϋ μου, τώρα, τήν άνάμνηση
τοϋ Γιώργου Θεοτοκii, πού κείνος ήταν i1 !δια ή άρετή, ό
άνθρωπος, πού ξεχνοϋσε πάρα πολύ συχνά - πάντα; - τό,·
έαυτό του γιά τούς άλλους. Ή δύναμη τής ψυχής του fiταν1;
τέτοια, πού ξεχώριζε μέ τό πρωτο τί θά αίσθανόταν έκείνος
σάν άτομο, άπό τί θά 'πρεπε νά τόν κυριεύει σάν πολίτη καί
σά μέλος μιiiς κοινωνικής όμάδας, τής 'Ελλη νικής. Ή γα
λήνη πού 'δειχνε, i1 χαρά τής ζωής πού τόν πλημμύριζε .
προέρχονταν άκριβως άπό τήν έξισορρόπηση μέσα του των
αισθημάτων πού 'χε μέ κείνα πού 'ταν ύποχρεωμένος νά 'χει.
Δέν τόν έσπρωχνε τίποτα πρός τό κακό, δέν είχε μέσα του.
γιά κύριο καi δυνάστη του, τόν έαυτό του !
Τυχαίνει στούς άνθρώπους νά όργίζονται γιά φανταστικούς
κινδύνους καί νά ζητάνε νά έκδικηθοϋν τούς άλλους γ1ύ
κακό πού δέν τούς προξένησαν καί, στήν καλύτερη έκδοχή.
εϋχονται η πραγματοποιοϋν στή συνείδησή τους, Ciν όχι
στήν άμεση ζωή, τό θάνατο των άλλων, όπως τό μποροίιν.
Ό Γιωργος Θεοτοκiiς, τήν άγαθή θέλησή του δέν τήν άφηνι
νά γίνει άνθρωποφάγα δύναμη καi γι' αύτό δέ θάμπωσε στήν
ψυχή του ή άγαλλίαση γιά τiς όμορφιές τοϋ νά ζεί κανείς.
καi δέ χαράμισε τiς μέρες του νά όνειρεύεται τήν " έξόντω
ση .. των .. έχθρ/i'Jν
οι μανιακοί τής έξουσίας - όχι J,iόνο
τής όλοφάνερης, τής πολιτικής - άγριεύουν, φτάνουν ίδιαί
τερα στήν παράκρουση, πού τινάζει στόν άέρα τάλαντα, ίκα
νότητες, εύγένειες. Τότε όλα μάς όδηγοϋν σέ μιά πικρή διά
θεση γιά τό Σύμπαν. Σ' άλλους, τό φαρμάκι στάζει άπό τή
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Γιάvιιης Σιδέρης στό Θεατρικό Μουσείο τής όδού J(αfjα 
λότι, μέ την ξύλι11η στριφτη σκάλα, στη yειτανιά τής Ά κριi
πολης. Κάτω: Βρlσκεται ά11άμεσα στά πιό πολύτιμα κι ι.ίγα
πημένα τον έκθέματα. Μά δέ φαlνεται καθόλου εύτνχισμ�'νο,.
Ι\lχε άρχlσει κιόλας ν' ά11ησυχεί γιά την τύχη τώv θησαι·
ρώv τ ο ν , δτα11 έκεί1ιοc δF θά ύπήρχε γιιi νά τά διαφεvτε·ύει :
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μύτη τους άπαίσιο. Σ' Ciλλους κρύβεται, καυστικο υγρό γιά
τούς ίδιους μaλλον - έν& ο[ Ciλλοι μένουν άπρόσβλητο ι .
";,Ενας Ciλλος, πάλι, λόγιος του Θεάτρου μας καί κείνος άπό
'tούς σπουδαίους, δταν του , 'τυχε νά μιλήσει παλιότερα γιά
τήν " Τύχη τfjς Μαρούλας . τή Θεώρησε, μέ συγκατάβαση,
" έργάκι ". Ναί, " έργάκι ", περιφρονητικά! Μά δ.ν τfjς Ciξι
ζε τέτοιος χαραχτηρισμός, φαίνεται άπό τό γεγονός πού παί
ζεται γραμμή, έδ& κ ι όγδονταπέντε τόσα χρόνια, πάντα μ' έπι
τυχία! Τό καλοκαίρι μάλιστα του '74, μπόρεσε νά καλύψει
δλη τήν περίοδο στήν 'Αθήνα, δταν ό Κούν τήν άνέβασε
άτόφια δπως τήν εγραψε ό Κορομηλaς, καi γελουσαν ο[ 'Αθη
ναίοι μέ τ' άστεία του J 889. Έχω άκούσει πώς παίχτηκε κι
άπό έρασιτέχνες μ' Ciλλους πειραματικούς τρόπους καί μ' Ciλ
λους στόχους. Άς ήταν ο! λόγιοι πού ύπαινιχτήκαμε Ciξιοι νά
πλάσουν μιά έπιτυχία σάν του Άλέκου Σακελλάριου καί τοϋ
Χρήστου Γιαννακόπουλου η μιά κωμωδία σάν του Ψαθa μέ
τό Λογοθετίδη, τόν 'Αργυρόπουλο η τό Γκιωνάκη. Τότε Θά
βλέπαμε Ciν, κατανοώντας τί Θά πεί αυθόρμητη παράσταση
γιά κοινό άδιάφθορο καi καθόλου φιλολογικό καί ψεύτικο,
Θά μπορουσε νά τολμήσουνε νά χαρακτηρίζουν .. έργάκια ··
τήν παραγωγή του άνθρώπου, που τά δημιουργήματά του
άντέχουν τόσες δεκαετίες καi δέν εΙναι καθόλου άπίθανο νά
ξεπεράσουν καί τόν αίώνα καί νά 'ναι άλύγιστα πάνω στή
�κηνή !
Άλλά έμaς τελικά, δέ μας περνάει άπό τό νοϋ, ν' άπογοητευ
τουμε γιά τους καιρούς πού Θά 'ρθουν τούς κακούς, πού τούς
προμηνουσαν ήδη .οί άσέβειες. Τό Θέατρό μας, άπό τόν Καμ
.
πανέλλη, άπό τή . Δωδέκατη Αuλαία . κ· ϋστερα, ό.'!ς τους
νέους πού άγκάλιασε κ' έμψύχωσε ό Κούν, αυτοί ξέρουνε
καi τιμουν τά περασμένα του Θεάτρου μας κι άντλουν άπό
τήν ευσέβειά τους τήν ψυχική δύναμη νά προσφέρουν μιά
_δροσιά στό τάλαντό τους τό σίγουρο. Όσο πιό άνέφελη
γίνεται μέ τήν καλοσύνη ή συνείδηση του συγγραφέα. η δ
ποιου Ciλλου καλλιτέχνη, δσο πιό λιγότερο ζηλεύει κανένας
τους γνήσιους δημιουργούς. τόσο περισσότερο άνεβαίνει ό
πολιτισμός ένός λαοϋ καί τόσο ή πραγματική εύτυχ ία του
εχει καλύτερους καί περισσότερους διαφεντευτάδες ! Νά 'σαι
λειτουργός τfjς πιό ·· φιλάνθρωπης .. Τέχνης . τfjς Θεατρικfjς.
καί νά 'σαι μαζί καί κακόκαρδο παλιόπραμα . δέν πάε ι ! Γιατί

δέ σκύβεις βαθιά στόν έαυτό σου, νά τρομάξεις άπό τά σιω
τάδια του καi νά διορθωθείς, ό.'!στε νά γίνεις γλυκός μέ τούς
συνεργάτες σου κι ώφέλιμος στόν τόπο σου;
Άνάθεμα, τέλος, καi τρίς άνάθφά σε μισαρή έγωλατρεί u .
πού μεταλλάζεις τόν ώραίο τουτο κόσμο, τόν παραδεισένιο.
σέ κόλαση ! Γίνεται ποτέ ό Θαυμάσιος χοορος πού λέγετα ι
Θέατρο νά 'ναι καί μιά καί δυό καί Ciπειρες φορές έξοντω
τικό στρατόπεδο συγκέντρωσης;
Δέν εΙναι, τά παραπάνω, τά χαρακτηριστικά
πού συγκροτοϋν
..
τή μορφή τfjς Θεατρικfjς μας ζω1; ς. Τό σινάφι . . εχει κι Ciλ
λα μέσα, Ciδολα ξεσπάσματα καλοσύνης, πού 'ναι νά εύχαρι
στεί κανένας τίς ουράνιες δυνάμεις, γιατί μ ιά ευλογία τους
τόν εριξε άνάμεσά.. του. Όταν ό Λογοθετίδης επαιζε στό
·· Θέατρο Άθην&ν τό ·· Ένας βλάκας καί μ ισός ··, άποφασί
στηκε νά γίνει ενα γλέντι τίς άποκριές. Μετά τήν παράσταση.
1Ί αίθουσα κλείστηκε γιά τόν Ciλλο κόσμο καί γέμισε άπό
τούς καλεσμένους πού 'ταν Ciνθρωποι τ�;ς Σκηνής, κάθε λο
γfjς . Μαζί μέ τ' Ciλλα · · νούμερα ", γιά τii διασκέδαση τU>ν
φίλων Θά παιζόταν άπό προσκαλεσμένους 1Ί τελευταία πρά
ξη άπό τήν έπιτυχία κείνη του Ψαθii. Ή εύθυμία πού ξεχύ
θηκε άπό
. τήν άδεξιότητα τi') ς έκτέλεσης κ' 11 έξυπνάδα ένός
τέτοιου . κοι νου . . πού τή σχολίαζε, ήταν άδιάπτωτη κ' εδω
σε τόν τόνο σ· δλο τό γλέντι ώς τήν ώρα πού βγfjκε ό i;λ ιος.
- Αν άπαριθμουσε κανένας, αύτή τή στιγμ1i . τά δείγματα της
έξυπνάδας, δέ Θά 'χαν καί τόσο εντονη ηiν άνταύγεια τοu
γλεντιοu. Όμως . χαιρόταν κανένας, τίς ώρες έκείνες. τήν
ευδιαθεσία δλων καί μάλιστα τοϋ Λογοθετίδη εξω άπό τήν
έρμηνεία ένός ρόλου του, δταν έρχότανε σηi σκέψη ή εύαι
σθησία τοϋ άνθρώπου έκείνου, του τρυφεροϋ, πού ίσως νι1
μήν εΙχε άφορμές χαρiiς, κάθε μέρα. Τό τέκνο αύτό τfjς άτυ
χίας iίβρισκε τήν παρηγοριά στό πάντα Οελημένο σβήσιμο
τοϋ έαυτοu του, τό λιώσιμό του μέσα στούς Ciλλους - άλ
λιοος δέ Θά 'ταν τόσο εξοχος 1iθοποιός. ετσι πού τόν βλέπουν
οί νεότεροι σέ παλιές ταινίες του στήν Τηλεόραση καί τόν
θαυμάζουν. Αυτό Θά πεί δόξα!
Τή λέξη · · γλέντι · · τήν i) ξερα σά λέξη. Έκείνη ηi βραδιά
τήν κατάλαβα σάν ένέργεια. Ή άτμόσφαιρα δλη φώναζε πώς.
δέν ύπάρχει στόν κόσμο τίποτε πιό άγνό . πιό άνέφr.λο, μιίι

Γ 'ρύ.φει ό ί.'r)ιος πίσω άπ' τ·ή φωτογραφία, μt' τ ιj μαvία ηjς λεπτ6ί.uγη: riκρί{iειuς : Θεσπuλuιιίκη , /() ' Ιu ι;λ η 1930. -1 μ .μ . , ϋσπ(!ιι
ι;iπό τi}'Ι' τελευταία πρ6βα ηjς " /(ιιρά Φροσύι•ης " - έργο ι�ικ6 τοι>, ιlιιεβασμέιιο ατή Θεσσαλο1•ίκη ά:'Τn τι\ θι (J(ταρχ ι κό ::ειιγύ.�ιι
τ·ης ' Α λίκη ;: κω' τu1° /(rύπτα .llΙJι•πο1�ρ11 . Στι) πι 'Ι'τψιφlfί τ ο ι • : κ ' i!ι•rι: ΟΝtσαJ.ο .,ικιι\� ι5ημοσιογijύ.ιpο: ( 7.ιίρ":, τιι ιϊ · • Φωτrίς " ;
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u [ 'ι.άνιιης 2.,'ιδέρης ι)t'ιι ·ιϊ τα ν •· μ6ιιu ι) ίατuρικός τuϋ Νευελληι1ικοϋ Οοι.iτψ1 ι•. Ύπιj(!ξt· Οωτρικός α11γγ(!αφt'11ς . fΙεΤΙlψf!αrττ·ή� κιι ί
δ ι ασκευα στ ής δυό κωμωδιών τοϋ Πλα·ύτο11. 'Εδώ, δι αβάζε ι τό ι'iτιιχο έργο τοι• " Αγρια χρ6ιιια " ατό θιασάρχη Τζαβαλι'Ί Καροιίαιι
καί τό φίλο τοιι σκηνοθέτη Σωκράτη Καρ α ν τιν6 , πο 1ί τ' άιιεβάαανε, 2 3 ΣFπτt'fΙ.βρη 1947, ατό γκρεμιdμέιιο πιά θέατρο " ΜακΜο "
·

•

πηγή εύτυχίας, παρά οί 1iθοποιοί δταν είναι ξέγνοιαστοι
άπό τήν άγωνία τοϋ ρόλου καί άπό τόν - χωρiς ερεισμα.
συνήθως, τρόμο - πώς παραμονεύει άπολέμητος έκείνος πού
Θά τούς τόνε άρπάξει μέσ" άπό τά χέρια τους. τήν παραμονή
τf\ς " πρώτης ". Όταν κάθονται κάπου μετά τήν παράστα
ση - ή πολυτιμότερη ώρα τους - aν μάλιστα έχουν προσω
πική έπιτυχία, μπροστά σ· ενα ποτήρι κρασί κάτω άπό τίς
σκιές τών δέντρων κάποιου έστιατορίου. χάνονται οί δυσπι
στίες . . . Τί καλοσύνη, τότε! Τί ύποδ1iλωση εύδαιμονίας! Με
ρικοί σύζυγοι πρωταγωνιστριών, ίiνθρωποι τf\ς δουλειίiς κι
αύτοί, παραγνωρίζοντας ni σημασία τοϋ ·· γλεντιοϋ .. μετά
τήν παράσταση καί σούρνοντας iΊ στέλνοντάς τες στό σπίτι.
προετοιμάσανε, άρχικά τουλάχιστον. τή δυστυχία τους. Όσο
γιά τή γιορτή τοϋ " Θεάτρου 'Αθηνών .. , κανένας άπ' δσους
τήν έζησαν, δέ Θά τήν έχει ξεχάσε ι . Δέν είναι μόνο βασάνων
κατοικία τό Θέατρο!
Θά 'Θελα νά ξαναθυμίσω πώς, δταν είχα βάλε1 μπροστά τήν
έργασία μου γιά τό Κωμειδύλλιο, έπισκέφθηκα τό Ν . Ι . Λά
σκαρη πού 'χε γράψει εν· άρΟρο γι· αύτό, άρκετά πρίν άπό
μένα. Τόν γνώρισα γιά πρώτη φορά. Παραξενεύτη κε πού ενας
νεαρός είχε κι iiλλα νά πεί γιά τό ίδιο Θέμα. Όμως ή άντί
δρασή του αύτή ήταν καί μιά παραηi ρησή του γιά κάτι πού
'χα γράψει στό περιοδικό τοϋ .. Σωματείου Ή θοποιών ... Ή ταν
καλός, εύγενικός κ· έξυπνος iiνθρωπος καί μέ γέμισε καλούς
λόγους καi δώρα . Κάποτε μοϋ "τυχε νά τυπώσω μιά συλλογή
μέ στίχους. Τοϋ 'στειλα, φυσικά, εν· άντίτυπο. Μοϋ άπάντησε
'
μ tνα θερμό εύχαριστήριο γράμμα καί τό συνόδευε μ' ενα
σεβαστό χρηματικό ποσό. Π νευματική έπαφή δέν είχαμε
καμιά.
'Εκείνος, μολονότι μπf\κε στό χορό τών Γραμμάτων δταν βρι
σκόταν στήν άκμή της ή γενιά τοϋ '80, δέν π1; γε μαζί της.
Προτίμησε τήν άντίπερα δχθη καί, ούσιαστικά, έμεινε καθα
ρευουσιάνος κι δ,τι έχει γράψει, άρθρο iΊ β ι βλίο, ρυθμίζεται
άπ' αύτή τήν κοσμοθεωρία. Ήταν, μοιραία, φίλος τf\ς Αύ
λi'\ς, Θεωροϋσε θεό τόν Π ρ ίγκιπα Ν ικόλαο καi δέν εγινε βε
νιζελικός. Είχε Θερμές φιλίες μέ τόν Π ολύβιο Δημητρακό
πουλο, μέ τόν Άννινο καi μ· δλους τούς τέτοιους. Γι' αύτό
θαυμάζω τήν καλοσύνη του καi τό λόγο του πώς θά πλούτιζε
- δπως καi τό ·κανε - τό Θεατρικό Μουσείο μέ πάρα πολ
λά άντικείμενα, iiν ή 'Εταιρεία Θεατρικών Συγγραφέων άνά
θετε τή φροντίδα του σέ μένα. Καταλάβαινε, άσφαλώς, πώς ή

δική μου δουλειά - βασισμένη στήν αίσθηση τοϋ δημοτι
κισμού - θ" άποτελοϋσε φύσει άναίρεση τf\ς δ ικf\ς του. κ ι
δμως δέν έπαψε νά μέ βοηθάει. Είχε άρρωστήσει άπό τήν
έπάρατη άρρώστια καί, στίς τελευταίες του μέρες. μέ κάλεσε
σπίτι του καi μοϋ ·πε πώς, τώρα πιά, τήν έδρα του τf\ς 'Ιστο
ρίας, στή Δραματική Σχολή •οϋ Έθνικοϋ Θεάτρου, πού τήν
κατείχε είκοσι χρόνια, Θά "πρεπε νά τήν παραλάβω έγώ - εί
χε φροντίσει γι· αύτό. Μ οϋ 'χε άκόμα πεί πώς Θά "πρεπε νά
ένδιαφερθώ γιά τούς δυό άτύπωτους τόμους τf\ς ' Ιστορίας
του, δταν Θά τούς έστελνε ή οiκογένειά του στό Τυπογρα
φείο. Όμως τοϋτο δέν έγινε. Οί τόμοι, έστω καί χωρίς τή
δική μου έπιμέλεια, δέν τυπωθήκανε. Κ ρ ίμα, πολύ κρίμα! Τοϋ
φέρθηκα μέ άπόλυτο σεβασμό. Πολλές φορές στή .. Νέα
Έστία ·· τόν έγραφα δάσκαλό ·· μου - καί πολύ δίκαια τόσο πού ό Χάρης μοϋ ύπόδειξε πώς ό έπαινος ήταν πιι1
ύπερβολι κός.
··

•11•

πόθος μου, ό πολύ μεγάλος, iiτανε να μουν έπαναστάτης
μέ δράση. άλλ" έμεινα ενας πού φρόντισε μόνο νά μή δώσει
τή συμπάθειά του σέ κανέναν άπό τούς πολλούς τυράννους
τών καιρών μας. Στiς μέρες τοϋ Μεταξίi, μέ καλέσανε νά
κάνω διαλέξεις, μέ βάση σημειώματα δικά τους, πηγαίνοντας
σέ κάποια έργοστάσια. Π f\γα μιά φορά, είδα κάτι κατακου
ρασμένα καi καταδυστυχισμένα, ώχρά κι άμίλητα έργατάκιu
νά μέ άκοϋν γιά λίγο, iiβουλα. Π f\γα κ· είπα στόν έπικεφαλi'\ς
αύτf\ς τf\ς προπαγάνδας δτι εύχαρίστως θά · κανα, aν τούς
άρεσε, μαθήματα 'Ιστορίας Θεάτρου. Αύτό iiξερα. Δέν τούς
ίiρεσε καi δέ μέ ξαναενοχλήσανε. Καταλάβανε. Δέν i;τανι:
καi δύσκολο. Έπικεφαλf\ς ήταν ένας Λεξικογράφος καθη
γητής τοϋ Πανεπιστημίου. Νομίζω κάπου είχαμε συναντη
θεί στά φοιτητικά χρόνια. Δέ χωνευτήκαμε άπό τότε, aν κ ι
αύτό δέν είχε φανερωθεί καθόλου.
Ό

Τόν καιρό τf\ς χούντας. ένας φ ίλος μοu 'λεγε, τίς πρώτες μέ
ρες, πώς δέν έπρεπε, δσο Οά "ταν αuτοί, οϋτε νά γράφουμι; .
οϋτε νά δημοσιεύουμε. Σέ λίγο ό φίλος μου άνάλαβε μιά δου
λειά καί μάλιστα σέ κρατικό θεατρικό πόστο! Τό άνάλογο.
έγινε κοινή πράξη τότε. "Ως τήν κηδεία τοϋ Γεωργίου Πα
πανδρέου δέν έγραψα τίποτα. 'l·Ιθελα ν· άρχίσω κάτι, δμως
νόμιζα πώς δέν έπιτρέπεται, μέσα στ�i δουλεία νά κάθομαι καi
νά κάνω άκίνδυνη " φιλολογία " . Π άνω σ· αuτούς τούς συλ
λογισμούς μου, ξέσπασε ή πρώτη άντίσταση. 'Ανάμεσα στιί
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τfjς Υ.ΕΝ. Ε.Δ. ζήτησε νά κάνει μιά προβολή το() Θεατρικοϋ
Μουσείου. Έγινε, κι δταν ήρθε ή ώρα νά πάω σ' &να διεθνές
Συνέδριο τU>ν ΘεατρικU>ν Μουσείων, στή Γένοβα, παρακάλε
σα νά μο\J δώσουν τήν ταινία νά τή δείξω. Τήν ξαναπροβά
λανε στό Στούντιο και κρίθηκε άκατάλληλη. Mo\J 'παν τότε
νά μο\J γυρίσουν μίά άλλη, διαρκείας δέκα λεπτU>ν. Ή μικρή
ταινία βγfjκε τώρα ύποφερτή καί τήν πfjγα μ' δλες τiς διατυπώ
σεις καί προβλήθηκε στό Συνέδριο. Τό σπικάρισμα στά γαλ
λικά τό 'κανε ώραία ή 'Ελένη Χαλκούση.

παιδιά πού τήν πραγματοποιήσανε, καί πού φυλακιστήκανε,
συγκαταλεγόταν κ' ενας νέος μέ άξία, ό Π . Κοροβέσης, μα
θητής μας στή Δραματική Σχολή το() 'Ωδείου ΆθηνU>ν. MoQ
ήταν άγαπητός. Ντράπηκα νά μήν άρχίqω τή δουλειά πού
όνειροπολοQσα, ένU> ή νεότητα πήγαινε στή φυλακή. Τήν
liρχισα. Σέ λίγο θά τυπωθεί . Θά 'ναι ενα πολυσέλιδο βιβλίο.
{Σημ. " Θεάτρου "· : Κυκλοφ6ρησε λίγο μετά τό θάvατ6 του.
Εlvαι " Τό 'Αρχαίο Θέατρο στη Νέα Έλληvικfι Σκηνή " . ]
Θυμήθηκα καί κάτι liλλο. Στήν Κατοχή συνάντησα ενα κύ
ριο μέ πολύ εύγενικό κι άβρό παρουσιαστικό. Φαινόταν
λίγο πρεσβύτερος άπό μένα. Δέ μο() 'παν τ' όνομά του, οϋτε
τώρα τό ξέρω. Π οτέ δέν τό 'μαθα, οϋτε μοQ 'πε κανένας τήν
Ιδιότητά του. Ό λόγος του εlχε δύναμη, στοργή καί βάθος.
Το() έξήγησα ποιός ήταν ό πόθος μου ό πολύ μεγάλος, πού
τόν ύποδήλωσα λίγο πιό πάνω. Δέν εδειξε τή βέβαιη άποδο
κιμασία του. MoQ 'πε γλυκομίλητα, πώς, μέσα στίς πολλα
πλές άνάγκες πού 'χει ή πορεία ένός λαοί) πρός τόν πολιτι
σμό του - έκείνον πού θά τόν δημιουργοQσαν οί Έλληνες,
δταν εφευγαν ο{ Γερμανοί - σάν ενα στοιχείο του, ή δική
μου δουλειά στήν ερευνα καi στό Μουσείο μας, θά 'ταν
χρήσιμη. Δέν πείραζε πώς δέν fiμουν τεχνίτης τfjς δράσης.
·· Δράση " τfjς ε!ρήνης ήταν καί τό γράψιμο. Αuτά θυμήθη
κα, μαζί μέ τή φυλάκιση το() Κοροβέση, καi δούλεψα τό
βιβλίο πού σάς εlπα.
Τώρα, Θά σάς διηγηΘU> κάτι πού θά 'ναι σέ βάρος μου, άλλά,
iiν φρόντιζα νά σάς τό άποκρύψω, τί " Έγκατα " θά 'γραφα;
Θά 'ταν μιά κακή συμπεριφορά πρός τούς άναγνU>στες καί
πρός τό Νίτσο.
Λοιπόν : Ή Τατιάνα Βαρούτη - Μαμάκη συνέχισε, μετά τό
θάνατο το() 'Αχιλλέα, τήν έκπομπή του " Τό Θέατρο στό
μικρόφωνο μαζί μέ τόν 'Αλέξη Διαμαντόπουλο. Μίλησα
έκεί μιά δυό φορές. Καί χίλιες νά 'χα μιλήσει Θά 'ταν τό ίδιο.
Τό κακό· εlχε γίνει . 'Αργότερα - δέν έξακριβώνω ήμερομη
νίες, τό 'παμε στήν άρχή, δέν κάνω έδU> ερευνα - ή Τατιάνα
εκανε τήν ίδια δουλειά στήν Τηλεόραση τU>ν Ένόπλων. Δέ
μοϋ φαινότανε δυνατό ν' άρνηθU> τή συμμετοχή μου άπό τιμή
στήν άνάμνηση το\J συζύγου της. Μιά φορά, &να συνεργείο
•·

Πρός Φιλίππους καί. Θάσο, τfιv περίοδο Σωκράτη Καραντι
νού dτό Κ. Θ . Β . Ε. Στιγμές εύτυχίας γιά τό Γιάννη Σιδέρη,
άνάμεdα σέ παλιούς μαθητές του : Άλι!κα Πα ίζη Δέσπω
ι1ιαμαντίδου ,
Δημήτρη Πrιπαμι.χαήλ.
Πλω;ι Νικολάιι ι•
.
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Στό πρόγραμμα, ήταν κι liλλες τέτοιες ταινίες, άλλων συναδέλ
φων πού κ' έκείνες προβληθήκανε. Θελήσανε δμως - ό Π ρό
εδρος τfjς Δ ιεθνοϋς Συνομοσπονδίας τU>ν ΘεατρικU>ν Μου
σείων, ό κ. Α. Veinstein, Θέλησε νά προβληθεί σέ ξεχωριστή
συνεδρίαση ή δική μου. Γιά νά συμπλη ρωθεί ό χρόνος, ε
πρεπε νά μιλήσω κάμποση ώρα γιά τό Μουσείο μας. Διερ
μη νέας, ετυχε νά βρεθεί καλεσμένος, ό έκεί &λληνας πρό
ξενος. Μετάφραζε δσα ελεγα έλληνικά. Τοϋτο, καθώς άπο
δείχτηκε άργότερα, δέν άρεσε στούς 'Ιταλούς. Π άντως ή
τα�νία δέ φάνηκε δυσάρεστη κι ό διευθυντής το\J Θεατρικοί)
Μουσείου η;ς Κολωνίας έπιθύμησε νά τήν άγοράσε ι . Το()
τή χάρισα, ϋστερα άπό άλλες πάλι δ ιατυπώσεις.
Καί σ' &να προηγούμενο Συνέδριο στό Μόναχο, εlχε προβλη
θεί άλλη μιά ταινία γιά τό Μουσείο μας. Τήν εΙχε σκηνοθε
τήσει ό Μ ηνάς Χρηστίδης κ' εΙχε πάρει μέρος σ' &να Φεστι
βάλ τfiς Θεσσαλονίκης μέ τόν τίτλο " Ή παράσταση ελαβε
τέλος " . Τό κυριότερο μέρος της ήταν γυρισμένο στό Θεατρι
κό Μουσείο, δταν στεγαζόταν στήν όδό Ναυαρίνου. Σέ λί
γο, μετά τό συνέδριο στή Γένοβα, τυπώθηκε σ' &να περιο
δικό τfjς Βενετίας, πού τό ' βγαζε τό Μουσείο Γκολντόνι
μιά έργασία μου μέ θέμα τή σχέση το() σπουδαίου κωμωδιο
γράφου μέ τό ' Ε λληνικό Θέατρο. Μοϋ στείλανε τό περιοδικό
καί όγδόντα άνάτυπα. Τή μελέτη τήν εΙχε μεταφράσει στά
ίταλικά ό φίλος Φισκέττι, καθηγητής τfjς Ίταλικfjς στό Πα
νεπιστήμιο τfjς 'Αθήνας. Μερικά άνάτυπα τfjς έργασίας μου
εστειλα στούς tταλούς συνέδρους, άφο\J μιλο\Jσε γιά εναν
κλασικό τοϋ τόπου τους. Τότε μόνο κατάλαβα πώς ή μετά
φραση τfjς όμιλίας μου άπό τόν πρόξενο, τούς εΙχε Θίξει .
γιατί μιλο\Jσε ενας διπλωματικός έκπρόσωπος τfjς χούντας.
Δέ μο\J άπάντησε κανένας! ΕΙχα γίνει ϋποπτος φιλοχουντι
σμοϋ! Τήν ταινία τήν πλήρωσα τόσο άκριβά, μολονότι δέν είχε
οϋτε τό σfjμα το\J Σταθμοί) ' Ενόπλων, οϋτε κι άνάφερα ποιόι:
τήν εΙχε γυρίσει. ΠU>ς θά μποροϋσε, μετά τήν τυχαία βοήθει ά
το\J Π ρόξενου στήν όμιλία, νά τούς πείσω πώς δέν εΙχα καμιά
δουλειά μέ κανέναν Cίρχοντα τfjς 'Αθήνας; Καi μόνο πού
μο() 'χε δοθεί διαβατήριο μ' εΙχε έκθέσει στά μάτια τους.
Κι άκόμα : Σ' άλλα Συνέδρια, πάντα γνώριζα ελληνες φοι
τητές, πού μέ βοηθοQσαν καί μο\J προσφέρανε τίς ύπηρε
σίες τους. Ήταν, βέβαια, πρίν άπ' τή Χούντα. Στή Γένοβα
δέ μέ πλησίασε κανένας νεαρός! Κ ι Cίν τυχόν κάπου μ ' εΙδαν .
ποιός ξέρει μέ τί βλέμματα Θά μ' άντικρύσανε;
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Δέν εlμαι πεζογράφος. Δέ Θά περνοϋσε άπ' τό νοϋ κανενόc
νά μέ κατατάξει άνάμεσα στούς δουλευτές το\J πεζοϋ λόγου:
Ό,τι εχω γράψει, εΙναι, φυσικά, στόν πεζό λόγο. ΠοQ άκού
στηκε νά γραφτεί μιά μελέτη π.χ. γιά τά Όρεστειακά ".
σέ στίχο; Γι' αuτό, λοιπόν, τά " Έγκατα " εΙναι γιά μένα,
ένα κατόρθωμα! Σπεύδω νά έξηγηΘU>. Σέ δλα τά προηγούμενα
γραψίματά μου, ijρωες ήταν liλλοι : ' Η θοποιοί, συγγραφείς,
κριτικοί, παραστάσεις, κι δσο τό κατάφερνα, κ' oi γνU>μες
μου γ ι.ά τήν έκπλήρωση τοϋ εργου τους, κάθε φορά. Όμως.
τίς γνU>μες μου τίς ελεγα " σιωπηλά ", χωρίς νά τiς κουδου
νάω καi νά φαίνεται πώς δλα τ' άλλα στiς σελίδες μου ήταν
δευτερότερα κι άφορμή μόνο γιά νά παραστήσω τόν εξυπνο!
Όσο fiτανε νά καταγράψω πράξεις, τό 'κανα μέ πολλή Cίνεση .
καθώς τό α ίσθανόμουν καί μέ πολλή εuχαρίστηση. Τό ύπο
κείμενό μου ήταν σβησμένο μέσα στήν έπεξεργασία τού
ύλικοQ. Μοϋ άρεσε πού, ένU> ή κατάταξη , ή συλλογή το\J ύ
λικο\J πρίν, κ· ή έρμηνεία του ϋστερα, ήταν προσωπική δου
λειά δική μου, έγώ δέ φαινόμουνα ξεκάθαρα . Βρισκόμουν
μέσα στήν περί 1)Θικfjς άντίληψή μου. Όταν δμως θά 'λεγα
τή γνώμη μου, δίσταζα. Π ροβαλλόμουν καί το\Jτο δέ μοu
φαινόταν καθόλου καλό.
Τώρα, ερχεται ό Νίτσος καί καλλιεργεί μέσα μου - μέ τόν
καιρό, μέ τήν τεχνική τοϋ σωστοί) ήγέτη καί μέ τήν πειθώ πώς θά μπορο()σα. νά έπιχειρήσω κάτι .. αυτοβιογραφικό ".
·•

'Αντιστάθηκα στήν άρχή. Όλες μου ο{ συνήθειες άναποδο
γυριζόντουσαν. " Ήρωας ", τώρα, δέ Θά 'ταν κανένας άλ
λος, άλλά έγώ ό ίδιος. Στίς λίγες ii στίς πολλές σελίδες πού
Θά 'γραφα, Θά 'πρεπε νά μιλήσω γιά τόν έαυτό μου, κατά
πρ&το λόγο. Π&ς νά μάθω καινούρια περπατησιά; Τήν έπι
μονή του ό Νίτσος, τήν έπιμονή μου κ' έγώ. Ούσιαστικά,
μέσα μου, μέ τόν καιρό, εΙχα λυγίσει. Έβλεπα πώς, σέ λίγο
καιρό, Θά 'χα ένδώσει.
Έχω ενα μεγάλο βάσανο : Τήν ελλειψη μνήμης. Μέ ταλαι
πωρεί δχι λίγο. Μπορεί νά 'χω έπεξεργαστεί τό ίδιο θέμα
δυό καί τρείς φορές καί, ξαφνικά, μοϋ 'ρχεται κάτι στό νου
καί λέω : " Μά ποϋ τίς ξανάδα τίς πληροφορίες αύτές πιό
πρίν ; ". Καί προχωρ& σ' αύτό τόν κακό δρόμο. Μέ πιάνει
εντονη άπόγνωση, σά βραχνάς στό ξύπνιο. Καταντά κατα
θλιπτική άγωνία, ή άμνησία μου - ή άμνημοσύνη, Θά 'Θελα
νά π&. Μέ κυριεύει άβεβαιότητα καί Θλίψη. Στήν ψυχή μου
άπλώνεται μιά όμίχλη, λιγεύει_ ή καρδιά μου καί Θά 'Θελα νά
έρχόταν ή λύτρωση κείνη τήν ώρα, άν μποροϋσα νά έπιτεθ&.
κατά κάποιο τρόπο, έναντίον τfjς Φύσης πού μ' Εριξε σέ μιά
τέτοια δύσκολη περίσταση, σ' ενα βασανιστήριο χωpίς τέλος.
Τό καταπολεμ& μέ τήν τάξη στίς σημειώσεις μου καί στούς
φακέλους. Όμως, πολύ συχνά, τό δυστύχημα τοϋτο, πού δέ
μοϋ ταιριάζει καθόλου, ξαναγυρίζει. Δέν εΙναι λοιπόν χωρίς
βαριούς κόπους δ,τι τυχαίνει νά γράφω - χωρίς κι αύτοί νά
'χουν τή δύναμη νά τό κάνουν καλύτερο.
Ή κρίση αύτή τfjς μνήμης μοϋ δημιουργεί έπιπλέον ενα
αίσθημα μοναξιάς καί νιώθω βέβαιος πώς δέν ύπάρχει πιά
τίποτα στόν κόσμο πού νά μέ κρατήσει όρθό. Φαντάζομαι
πώς κάπως ετσι Θά αiσθάνεται ό άνθρωπος, δταν ξεψυχάει .
Σάν τόν πνιγμένο, πού λένε, ζητ& εναν τρόπο νά σωθ& άπό
τή δυσφορία τfjς πικρfjς στιγμfjς δπου, ή άδυναμία κ' ή ά
χρηστία τfjς uπαρξής μου, κυριαρχοϋν. Όπου χτύπησε τό
τηλέφωνο. Π ροσμένοντας μιά καινούρια δυστυχία, τό πήρα.
Όμως δχι. Ήταν ό Νίτσος. Μ ιλάγαμε πολλή ώρα. Έχουμε
μιλ1]σει άπειρες φορές στό τηλέφωνο. Όμως τώρα ήταν κάτι
διαφορετικό. Μ οϋ μιλοϋσε ενας άξιος ήγέτης τοϋ Τύπου.
Ένας άνθρωπος πού 'ξερε νά πολεμάει σκληρά καί πού.
ταυτόχρονα, δέν άγνοοϋσε καθόλου νά φτάνει στά πιό ψηλά
σημεία τfjς φιλίας. Μοϋ τό 'χε άποδείξει σέ πάρα πολλές
άλλες περιστάσεις καί μέ εΙχε βοηθήσει νά συνθέσω τά πιό
γερά, κατά τή γνώμη μου, δημοσιεύματα, πού μ' αύτά προχώ
ρησα, νομίζω, πέρα άπό τήν πληροφορία, γιά νά δ& δχι μονά
χα τά γεγονότα άλλά καί τήν ούσία, ίσως, τ&ν πραγμάτων.
Τοϋτο ξεκινάει άπό τόν πρόλογο στό δεύτερο Λεύκωμα τού
Κούν, στό άρθρο " Ο! άντάρτες τοϋ Νουμά ", καί σέ δ,τι έπα
κολούθησε uστερα στό " Θέατρο ". μέχρι κάποιες πρόσφα
τες νεκρολογ ίες.
Θυμήθηκα τότε πώς, κάθε φορά πού Θά 'μουν ετοιμος νά κάνω
κάτι, ξεπρόβαλλε καί κάποιος άρμόδιος νά μέ διαφεντέψει .
Ό 'Ιωσήφ Παπαδόπουλος - ό Γκρέκας π . χ . , μέ τ ά " Μου
σικά Χρονικά " του, έδ& καί σαράντα καί περισσότερα χρό
νια, κι άλλοι, κι άλλοι πού μερικούς τούς άνάφερα στίς
σελίδες αύτές. Θά 'ταν πράξη κακή νά μήν ύπακούσω στόν
καλύτερο άπ' δλους τούς εύεργέτες μου καί νά έξακολουθώ
νά μήν έκτελ& έκείνο πού έπιθυμοϋσε ό Νίτσος καί πού
όρθά εΙχε διακρίνει πώς Θά 'μουν άξιος νά πραγματοποιήσω.
Νά συνθέσω, δηλαδή, αύτές έδ& τίς σελίδες - όμολογη
μένα μέ κάποια δυσκολία καί μ' ενα ξόδεμα τόλμης περισ
σότερο άπ' άλλα μου γραψίματα. Στό τέλος, εΙχα νικήσει :
ΕΙπα τόσες φορές τήν άνατριχιαστική λέξη " έγώ '", χωρίς
- έλπίζω - νά 'χω μεταβληθεί σέ έγωλάτρη. Λίγο εΙναι :
Άθήνα, 1 7 'Ιούλη 1 975
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Τρlα στιγμι6τυπα άπό τή ζωή τού Γιάννη Σιδέρη. 1 / ιi ·v ω :
'Αγκαλιά μέ τόν Κάρολο /(ούν καl τό μαθητή τους Γιώργu
ι1αζάνη, τό Δεκέμβρη τού 1972, τή μέρα πού παρουσlασα1·
τό ι1εύκωμα γιά τά 30χρονα τού Θεάτρου Τέχνης. Σ τ ή
μ έ σ η : Άγκαλιά . μέ τό Χριστ6φορο Νέζερ, τό Γενάρη τοi'
1970, δταν ό έρμηvευτής τού 'Αριστοφάνη κατάθεσε ατό Θεα
τρικό Μ_ουσείο ενα aλμπουι;- μ � φωτογρ �φlες �ής κ�ριέρας
,
του. /( α τ ω : 'Αναμεσα
στο Μανο Πατρακη και τήν αγαπη
μένη του άδερφή, τήν ύποδειγματικά άφοdιωμένη σ' αύτό·ι·
'Αντιγ6νη Σιδέρη - Περδlκη, τό 1972, στήν τιμητική έκδή
λωση γιά τό lργο του πού όργανώθηκε ατή γκαλερί " 'Ώρα . ,
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Μιa πολύπλευρη θεώρηση άπο το ΝΙΚΟ
Τό
Θ φιλοξενεί, άπό τό περασμένο τεύχος, τήν έρευνα - με
λέτη τού Νίκου 1. Συι•οδινού γιά τά Κρατικά Καλλιτεχνικά
' Ιδρύματα τής χώρας καί τήν ένδημική κακοδαιμονία τους.
Μετά τήν . . . ούβερτούρα γιά τίς Κρατικές 'Ορχήστρες, συνέ
χεια σ?ίμερa γιά τήν 'Εθνική Λυρική Σκηνή. Ό ίδιος ύπενθυ
μίζει πώς ή έρευνα ξεκίιιησε άπό τή μόνιμη άμφισβήτηση τού
τρόπου διοίκησης, λειτουργlας καί, γενικά, τής καλλιτεχνικής
άπόδοσης τών ίδρυμάτων. Ή έκκ{ιιηση 1}ταν : Μήπως δέ
φταίνε τά ίδρύματα καί οί έκάστοτε διοικήσεις τους πού άπο
δίδουν δσα άποδlδουν, άλλά τά αίτια τής κακοδαιμονίας τών
καλλιτεχνικών ίδρυμάτων τής χώρας βρίσκονται στήν άιιτι
δεοιιτολογική περιγραφή τών σκοπών πού τάχτηκαν ιιά
ύπηρετούν, ή σέ μεταβολή τών ιiντιλήψεων, τών ιiναζη
τήσεων, ηjς δομής καί τής οργάνωσης τής σημερινής κοι
νωνίας, μέ άποτέλεσμα 11ά 'χουν πιά ξεπεραστεί οί ιiνάγκες
πού τά ίδρύματα αύτά κλήθηκαν πρίν άπό δεκαετίες, νά θερα
πεύσουν; Γιατί, li11 οί άνάγκες έξακολουθούν νά ύπάρχουν κ'
οί σκοποί δέν ξεπεράστηκαν ιiκόμα, τότε άπομένει τό συμπέρα
σμα πώς οί σκοποί πού έπρ6πε νά ύπηρετούν τά ίδρύματα πα
ρανο1iθηκαν ιiπό τίς έκάστοτε διοικήσεις τους, μέ άποτέλεσμα
νά φαλκιδευτούν καί τά Ιδρύματα καί τό πολιτιστικό έργο πού
πρέπει νά προσφέρουν. Τό συμπέρασμα γιά τίς Κρατικές
' Ορχήστρες ήταν δτι : α) οί Δ ιο ικήσεις τους μετάτρεψαν τό
μέσον (τίς συναυλίες) σέ σκοπό, ένώ ό κύριος σκοπός τους
·ι]ταν " ή διάδοσις καί dνάπτυξις τής Μουσικής Τέχνης iιι
γένει καl ή προαγωγή τής 'Ελληνικής Μουσικής Δ ημιουργίας
καί β) δτι, μέ τή μονιμοποίηση τών μουσικών, πόλωσαν τή
μουσική ζωή φαλκιδεύοντας οχι μόνο τήν ιiνεξαρτησία καί
τή δράση τής Κ. Ο . Α . , στήν 'Αθήνα τουλάχιστοιι, ιiλλά καί
τήν άνεξαρτησία καί τή δράση τής ΕΛΣ καl ΕΡΤ πού, άνα
γκaστικά, οί ορχήστρες τους σέ ποσοστό 50 % περίπου ε lναι
συγκροτημένες μέ μουσικούς τής Κ. Ο . Α . Ετσι, οϋτε ή ΕΛΣ,
οϋτε ή ΕΡΤ μπορούν νά σχεδιάσουν καί νά έφαρμόσουν lνα
πρόγραμμα καί νd διακινηθούν έλεύθερα μέσα κ' έξω ιiπό τήιι
' Αθήνα γιά τήν έξυπηρέτηση τών εύρύτερων σκοπών γιά τούς
όποίους ίδρύθηκαιι.
"

"
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Συνεχίζοντας τή μελέτη μας γιά τά Κρατικά Καλλιτεχνικά
' Ιδρύματα, θά προσπαθήσουμε νά τοποθετήσουμε, στήν εύ
ρύτερη δυνατή έκτασή του, τό πολύπλευρο καi πολύπλοκο
" πρόβλημα " τfjς ΕΛΣ. Καί τό πρόβλημα αύτό εlναι πρα
γματικά άπό τά δυσχερέστερα στή λύση τους, δχι μόνο γιατi
σάν συγκροτημένη όμάδα έργασίας ή ΕΛΣ εlναι, σέ σχέση
μέ τούς άλλους καλλιτεχνικούς όργανισμούς, πολυπληθέστε
ρη σέ άτομα καi πιό σύνθετη άπό τήν άποψη ειδικοτήτων
άλλά, κύρια, γιατi τό άντικείμενο τfjς δραστηρ ι.ότητάς της
βρίσκεται χρόνια τώρα σέ μιά κρίση, σέ μ ι.ά άμφισβή
τηση, δχι μόνο στή χώρα μας άλλά καί σ' όλόκληρο τόν
κόσμο.
Μερικοi ύποστηρίζουν πώς ή κρίση τfjς Όπερας, σάν μορφή
τέχνης, εlναι τό έπακόλουθο τfjς " άντιηρωικfjς καi άντιρο
μαντικfjς " έποχfjς μας. Αλλοι λένε πώς ή έξήγηση στήν
κρίση αύτή βρίσκεται στήν εύρύτερη άλλαγή τfjς δομfjς
καi το() περιεχομένου τά'>ν συγχρόνων κοινωνικά'>ν όμάδων
άλλά καί στή δυνατότητα τοΟ σημερινοϋ άνθρώπου νά έξασφα•

!.
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λίζει περισσότερα καί πιό έντυπωσιακά μέσα γιά τίς καλλι
τεχνίκές καi ψυχαγωγικές του άνάγκες σέ συνδυασμό καi
πρός τό γενικά ύψηλό κόστος τοϋ Μουσικού Θεάτρου καί
τfjς άδυναμίας του, άπό τήν ίδια του τή φύση, νά προσφέρει
πιό . . . άληθοφανfj καi σύγχρονα, γιά τό πολύ κοινό, θέματα.
Σημειώνουμε άκόμα τήν άποψη πώς σέ χά'>ρες, σάν τή δική
μας, πού γιά διάφορους λόγους καi aσχετα μέ τήν δποια aνο
δο τοϋ κατά κεφαλήν είσοδήματος, τό δλο πολιτιστικό έπί
πεδο δέν μπόρεσε νά ξεπεράσει τό φράγμα τού " ύπό - άνά
πτυξη " λαού, ή πορεία το() θεάτρου Όπερας καi ή στάθμη
τfjς ποιότητάς του θά έξακολουθεί νά βρίσκεται μέσα σέ μιά
συνεχfj κρίση. Κ ι αύτό γιά δυό τουλάχιστον λόγους :
α) Γιατί ή γενικότερη πολιτική πού άσκήθηκε άπό τήν 1)γε
σία τοϋ τόπου στά μετά τόν πόλεμο χρόνια ήταν, άσχετα
μέ τούς λόγους πού τήν καθόρισαν, μιά πολιτική πού ξεχώρι
σε τήν προσπάθεια γιά eνα πιό " ύψηλό έπίπεδο ζωfjς ", δη
λαδή γιά τήν οiκονομι,κή άνοδο, άπό τήν προσπάθεια γιά eνα
" καλύτερο έπίπεδο ποιότητας ζωfjς ", δηλαδή γιά τό κοινω
νικό άλλά καi πολιτικό αίτημα τοΟ σημερινοϋ άνθρώπου
γιά μιά ζωή rιιό ισορροπημένη καi πιό σωστά τοποθετημένη
άνάμεσα στίς ύλικές καί τiς πνευματικές - ψυχικές άνάγκες
του καί ,
β) Γιατί, ο [ διάφορες πολιτικές ήγεσίες, άναζητώντας λύ
σεις στό αύξανόμενο άδιέξοδο, άπό τήν πιό πάνω λαθεμένη
πολιτικ1) τους, iΊ πιεζόμενοι άπό άλλους λόγους, νόμισαν
δτι ή λύση θά μποροϋσε νά βρεθεί μέ τήν ένίσχυση τfjς ιδιω
τικfjς πρωτοβουλίας. Καί ένά'> eνα τέτοιο μέτρο, σάν έπικο\}
ρικό, άσφαλά'>ς θά μποροϋσε νά βοηθήσει, έντούτοις όδηγη
θήκαμε σ' eνα άλλο, νέο, άδιέξοδο. Ή πρωτοβουλία γιά τήν
πολιτιστική καλλιέργεια τοϋ λαοΟ πέρασε σέ χέρια σχετικά'>ν
άλλά κα! . . . άσχετων μέ τό θέμα άνθρώπων, καi στό " έμπό
ριο ", μέ άποτέλεσμα νά συμβαίνουν δσα συμβαίνουν σήμερα
στόν πολιτιστικό τομέα.
Κ ι αύτό γιατί, άσχετα μέ τούς λόγους, ή Πολιτεία μας ποτέ
δέν μπόρεσε νά έχει μιά Έ θ ν ι κ ή π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ή π ο
λ ι τ ι κ ή . Δηλαδή, μ' δλες τiς άναμφισβήτητα δυσκολίες
πού ύπάρχουν, νά σχεδιάσει τήν άναγκαία βασική πολιτι
στική πορεία καί άνάπτυξη καί, μέσα σ' αύτόν τό σχεδιασμό,
νά έντάξει καi τίς σωστές, πού εlναι καi πολύτιμες, προσπά
θειες τfjς ιδιωτικfjς πρωτοβουλίας. Έτσι, χωρίς κάποιες
σταθερές βάσεις, χωρίς πυξίδα, χωρiς καμιά δοσμένη, εύρύ
τατη άσφαλώς, κατεύθυνση στή γενική πολιτιστική πολι
τική θά ήταν περίεργο νά πήγαιναν καλά τά πράγματα στά
Κ ρατικά Καλλιτεχνικά μας ' Ιδρύματα.
Ε i δ ι κ ό τ ε ρ α γ ι ά τ ή ν ΕΛΣ :
Στόν ύπότιτλο τfjς σημερινfjς άναφορfiς μας στήν ΕΛΣ ση
μειώνονται δυό χρονολογίες : 1 939 και 1 944. Αuτό γίνεται
γιατi τό κρατικό ένδιαφέρον γιά τό Μ ουσικό γενικά καί
ιδιαίτερα τό Λυρικό - Μελοδραματικό Θέατρο έκδηλώθηκε
σέ δυό περιόδους, μέ δυό μορφές διοικητικfjς όργάνωσής
του. 'Αρχικά ( 1 939) τό έντάσσει στό, άπό τό 1 930 έπανιδρυ
μένο, 'Εθνικό Θέατρο, δημιουργώντας, σέ άντιδιαστολή πρός
τή Δραματική, μιά Λυρική Σκηνή και άργότερα, μέ τό νόμο
1 4 1 0 τοϋ 1 944, τό καθιστά αύτόνομο Ν.Π.Δ.Δ. μέ τόν τίτλο
" 'Εθνική Λυρική Σκηνή " .
Ή πρώτη γενέθλια έπίσημη έναρξη παραστάσεων τfjς Λυρι
κfjς Σκηνfjς, μέ τή " Νυχτερίδα " τοΟ Γιόχαν Στράους, έγινε

στiς 5 Μαρτίου 1 939 καi ή δεύτερη, άπό τήν 'Εθνική Λυρική
Σκηνή, τήν l η 'Απριλίου 1 944 μέ τήν δπερα του Σπύρου
Σαμάρα " Ρέα ".

κοντα καί σκοπους κάθε κρατικοί) ίδρύματος ('Εθνικό,
Λυρική, ΚΘΒΕ), που έντάχθηκαν σ' αύτό σάν " μονάδες ",
άλλά κι αύτό θέτει σάν γενικους σκοπούς :

Ή ιστορία, η ή προϊστορία, του Έλληνικοu Μ ελοδράματος
άρχίζει στό τέλος του περασμένου αiώνα ( 1 886 - 1 887) καi
θά συνεχιστεί μέχρις τiς 6 Μ αίου 1 943, ήμερομηνία που τό
" παλιό " 'Ελληνικό Μ ελόδραμα θά δώσει τήν τελευταία του
παράσταση μέ τήν " Τόσκα " του Πουτσίνι.

α' - Τήν όργάνωση καi λειτουργία θεάτρων " καθ' Cίπασαν
τήν έπικράτειαν ",

Σχετικά μέ τό πώς, ένώ λειτουργοuσε άπό τό 1 939 " έπίσημη "
Λυρική Σκηνή, ύπf\ρχαν καi παραστάσεις του 'Ελληνικοί)
Μ ελοδράματος θυμίζουμε δτι 1; τότε διοίκηση το() ΈθνικοίJ
Θεάτρου, στήν όποία άνατέθηκε άπό τήν Πολιτεία καi ή
εύθύνη γιά τή συγκρότηση το() θιάσου (σολίστ, σύνολα
κ.λπ.) της Λυρικής Σκηνής, προσέλαβε " νέους " κυρίως
καλλιτέχνες. Αύτό άνάγκασε τους " παλιους " του Μ ελο
δράματος νά συνεχίσουν τόν άγώνα τους μέ παραστάσεις, δχι
μόνο γιά τήν " τιμή τών δπλων " άλλά καi τήν έπιβίωσή τους.
Ή αύτονομία της Λυρικής άρχίζει ούσιαστικά άπό τό 1 943.
Τότε, ή διοίκηση του ' Εθνικοu Θεάτρου άνάθεσε τή Γενική
Διεύθυνση της Λυρικής της Σκηνης στόν κορυφαίο συνθέτη
Μ ανώλη Καλομοίρη, που δέν ήταν μόνο ενας άπό τους πιό
βασικους συντελεστές γιά τή μέχρι τότε λειτουργία καi δρά
ση του ΈλληνικοίJ Μελοδράματος άλλά κ' ενας θερμός άγω
νιστής γιά τή γενικότερη θεμελίωση τών προϋποθέσεων προ
αγωγής καi άνάπτυξης της έλληνικης μουσικης ζωης.
Οι σκοποi που θά 'πρεπε νά ύπηρετήσει ή ΕΛΣ καθορίστηκαν
άπό τόν πρώτο κιόλας νόμο 1 4 1 0 του 1 944 : « Σκοπός της
Έθνικης Λυρικης Σκηνης ε{ναι ή άνάπτυξις καi προαγωγή
του Μουσικοί) Θεάτρου καi της Μελοδραματικης Τέχνης».
Τό ίδιο έπαναλαμβάνει άργότερα καi τό Β.Δ. 1 39 το() 1 96 1 .
Καi γιά νά παραμεριστοuν δσες άμφισβητήσεις δημιουργή
θηκαν στό μεταξύ, άπό τόν πιό πάνω γενικό καθορισμό τών
σκοπών τf\ς ΕΛΣ, τό ίδιο Β.Δ. ( 1 39 / 1 96 1 ) διευκρινίζει πώς
οι " εiδικώτεροι σκοποi " της ΕΛΣ ε{ναι :
α' - Ή διάδοσις καί άνάπτυξις της Μ ελοδραματικης Τέχνης
διά της διδασκαλίας 'Ελληνικών καί ξένων άξιολόγων λυρι
κών έργων (μελοδραματικών) κ α ί σ υ μ φ ω ν ι κ ώ ν έ ρ
γ ω ν.
β' - Ή διδασκαλία Ό ρ α τ ο ρ ί ω ν διεθνώς καθιερωμένης
μουσικης άξίας ώς καi άξίων λόγου Έλληνικ&ν τοιούτων.
γ' - Ή έξύψωσις της Θεατρικης Ό ρ χ η σ τ (ρ) ι κ η ς τέ
χνης διά της συγκροτήσεως άρτίου Μ παλλέτου.
δ' - Ή άναβίβασις έλληνικών καί ξένων Ό π ε ρ ε τ τ ι κ ώ ν
έργων καλλιτεχνικοί) περιεχομένου.
ε' - Ή όργάνωσις καί λειτουργία Χ ο ρ ε υ τ ι κ η ς καί Μ ε
λ ο δ ρ α μ α τ ι κ η ς Σ χ ο λ η ς καί
στ' - Ή ϊδρυσις κ λ ι μ α κ ί ο υ η κ λ ι μ α κ ί ω ν διά μελο
δραματικάς παραστάσεις εiς έ π α ρ χ ι α κ ά ς πόλεις εiς τάς
όποίας ύπάρχουν κατάλληλα θέατρα.
Παράλληλα μέ τους πιό πάνω εiδικότερους σκοπούς, τό ίδιο
Β.Δ. ( 1 39 / 1 96 1 ) στήν παράγραφο 2 το() Ciρθρου 3 καθορίζει
καί τίς άκόλουθες ύποχρεώσεις γιά τό Διοικητικό Συμβούλιο
το() ιδρύματος :
α' - Μελετa καί εiσηγείται εiς τόν 'Υπουργόν Έθνικης
Παιδείας τά ληπτέα μέτρα διά τήν έξύψωσιν της μελοδραμα
τικης καί της όρχηστρικης Τέχνης καί διά τήν βελτίωσιν
της όργανώσεως της λειτουργίας της ΕΛΣ.
β' - Α τc ο φ α σ ί ζ ε ι περί [ . . . ] ι δ ρ ύ σ ε ω ς π α ρ α ρ τ η
μ ά τ ω ν καί Ε i δ ι κ ώ ν Σ χ ο λ ώ ν της ΕΛΣ καί [ . . . ].
·

γ' - Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ ς συνθέσεως με
λοδραματικών έν γένει έργων καθορίζον καί τά άπονεμητέα
βραβεία.
Στό ίδιο Β.Δ. τό Ciρθρο 6 ρυθμίζει, γιά πρώτη φορά, καί τή
σύσταση καi λειτουργία της Καλλιτεχνικης Έπιτροπης της
ΕΛΣ, δργανο άπαραίτητο που δμως καταργήθηκε μετά 3-4
χρόνια, ϋστερα άπό τό Ciρθρο 8 του Β . Δ . 442 / 1 965.
'Αργότερα, στήν 'Επταετία, τό Ν.Δ. 447 / 1 970, τό " περί
συστάσεως Ν . Π .Δ.Δ. ύπό τήν έπωνυμίαν 'Οργανισμός Κρα
τικών Θεάτρων ' Ελλάδος (ΟΚΘΕ) " δέν εiδικεύει τά καθή-

β' - Περιοδεύοντα κλιμάκια στό έσωτερικό καί έξωτερικό,
γ' - 'Οργάνωση έορτών,
δ' - Συστηματική μόρφωση καλλιτεχν&ν Σκηνης καί,
ε' - Ίδρυση, όργάνωση καί λειτουργία Κέντρου μελέτης
του 'Αρχαίου Δράματος.
Μέ τή μεταπολίτευση, θά έγκριθεί άπό τήν Κυβέρνηση Έθνι
κης 'Ενότητος τό Ν.Δ. 48 / 1 974 μέ τό όποίο θά διαλυθεί ό
ΟΚΘΕ καί θά έπανασυσταθοίJν τά συγχωνευθέντα σ' αύτόν
Ν . Π.Δ.Δ. ('Εθνικό, ΕΛΣ, καί ΚΒΘΕ). Τό Ν.Δ. 48 /74 δέν
καθορίζει, έπίσης, νέους σκοπους γιά καθένα άπό τά έπανα
συνιστώμενα καί άνεξαρτη-rοποιούμενα Καλλιτεχνικά 'Ιδρύ
ματα άλλά τά τcαραπέμπει στήν ύπό " περi ένός έκάστου
τούτων, Ισχυούσης κατά τήν συγχώνευσ ίν των νομοθεσίας,
τιθεμένης έκ νέου έν iσχύει ". Συνεπώς, γιά τήν ΕΛΣ σάν
σκοποί πρέπει νά iσχύουν δσα άναφέρει τό Β.Δ. 1 39 / 1 96 1
δπως έπί λέξει σημειώνονται πιό πάνω.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΣ :

Δέν θά σταθοίJμε στήν περίοδο 1 939 - 1 944 γιατί καί γιά τήν
τότε Λυρική Σκηνή iσχυαν δσα καί γιά τό 'Εθνικό Θέατρο.
'Αλλά καί στό Νόμο 1 4 1 0 / 1 944, άρθρο 3, όρίζεται δτι : «Ή
Διοίκησις της ΕΛΣ άσκείται ύπό το() αύτοίJ ώς καί του 'Εθνι
κοί) Θεάτρου Συμβουλίου». Μόνο που ό τοποθετημένος στή
θέση του Γενικου Διευθυντη της ΕΛΣ θά μετέχει πιά στίς
συνεδριάσεις το() Διοικητικοί) Συμβουλίου " μετά ψήφου ",
στό όποίο δμως « άνήκει ή έξουσία του άποφασίζειν έπί παν
τός Διοικητικοί) καί Καλλιτεχνικοί) ζητήματος κατά τά έν
τφ Όργανισμφ (του 'Εθνικοί) Θεάτρου) είδικώτερον όριζό
μενα, ό δέ Γενικός Διει;θυντής, συγκεντρών τήν έσωτερικήν
διοίκησιν άποτελεί τήν έκτελεστικήν άρχήν του Ιδρύματος».
Μέ λίγα λόγια, Ιδρύθηκε εiδικός γιά τό Μουσικο - Μελοδρα
ματικό Θέατρο φορέας, μέ τή μορφή του Ν . Π . Δ.Δ. πού, δμως,
λειτούργησε μέ τόν Κ ανονισμό καί τό Συμβούλιο ένός άλλου
Ν.Π.Δ.Δ., που τό άντικείμενό του, μολονότι συγγενικό, ήταν
τέλεια Ciσχετο!
Δέκα χρόνια άργότερα, στό Νόμο 2369 / 1 953, άρθρο 3, δια
βάζουμε : «Διά Β.Δ. έκδιδομένου τi] προτάσει του ΎπουργοίJ
Έθνικf\ς Παιδείας θέλει έγκριθi] ώς θέλει καταρτισθη [δέν
έχει λοιπόν έγκριθεί οϋτε καταρτισθεί άκόμα] η μετά τροπο
ποίησιν [έκείνου τcu Έθνικοu Θεάτρου] ό ύπό τοϋ Δ.Σ. της
ΕΛΣ συνταχθησόμενος 'Οργανισμός έσωτερικης λειτουργίας
αύτης : Διά του όργανισμοίJ τούτου θέλουσι καθορισθη [άκό
μα δέν έχουν καθορισθεί] τά τ&ν έργων καί καθη κόντων τοϋ
Διοικητικοί) Συμβουλίου καί το() Γενικοί) ΔιευθυντοίJ, το()
Κυβερνητικοί) 'Επιτρόπου, της Καλλιτεχνικης Έπιτροπης
κ.λπ. 'Ωσαύτως θέλουσι ρυθμισθη τά τών όργανικών θέσεων
παντός έν γένει το() διοικητικοϋ προσωπικοί), τακτικοί) i\
έκτάκτου ώς καί το() έτcί συμβάσει καλλιτεχνικοϋ καί τεχνι
κοί) προσωπικοu, τά της προσωπικης καταστάσεως αύτοίJ
κ.λπ. κ.λπ.».
Δηλαδή ή ΕΛΣ λειτούργησε σάν Ν . Π.Δ.Δ. έπί 1 0 χρόνια
χωρίς κανονισμό λειτουργίας ή, άκριβέστερα, δπως τό ση
μειώνουμε πιό πάνω γιά τό Διοικητικό Συμβούλιο, μέ τόν
κανονισμό ένός άλλου Ν . Π .Δ.Δ. μέ διαφορετικό άντικείμενο,
άνάγκες καί σύνθεση τcροσωπικοίJ !
Έξη χρόνια άργότερα (20 άπό τήν ίδρυση της Λυρικης Σκη
νης στό 'Εθνικό Θέατρο) στό Νόμο 401 3 / 1 959 " περί τροπο
ποιήσεως καί συμτcληρώσεως της διεπούσης τόν Όργανι
σμόν του ΈθνικοίJ Θεάτρου καί τf\ς ΕΛΣ νομοθεσίας καi. . .
άλλων τινών διατάξεων "(!) θά γ ίνουν μερικές διορθώσεις
κυρίως στόν άριθμό τών μελών το() Δ.Σ. καί της θέσης το()
Γενικοu Διευθυντη . Κι αuτό γιά νά . . . διευκολυνθεί ή άλλαγή
του μέχρι τότε Δ.Σ. καί το() Γενικοί) Διευθυντη.
Δυό χρόνια άργότερα (δηλαδή 1 8 μετά τήν ίδρυση καί λει
τουργία της σάν Ν . Π.Δ.Δ.) μέ τό Β.Δ. 1 39 / 1 96 1 ή ΕΛΣ θά
άποκτήσει (;) δικό της " 'Οργανισμό έσωτερικf\ς Λειτουρ39

γίας ". Σύμφωνα μέ τό Νόμο αύτό, άνάμεσα · στ' ίiλλα : Θά
τροποποιηθεί γιά μιά .άκόμα φορά ό άριθμός τιον μελiίJν το\j
Δ.Σ. καi ό Γενικός �ιευθυντής θά εlναι, ύποχρεωτικά; καi
πρόεδρος το\j Δ.Σ.! Δηλαδή, ό Γενικός Διευθυντής, σάν άρ
μόδιος εiσηγητής στό Δ.Σ., θά ε!σηγείται σ'τόν έαυτό του,
άφο\j ήταν Πρόεδρος το\j Δ.Σ. !
'Αλλά κι αύτή ή μορφή " Διοικήσεως " δέν θά κρατηθεί
γιά πολύ. Μέ τiς πολιτικές έξελίξεις το\j 1 963 - 1 964 θ' άλλά
ξει ξανά ή διοικητική διάρθρωση καi ό Γενικός Διευθυντής
θά πάψει νά εlναι καi πρόεδρος το\j Διοικητικο\j Συμβουλίου.
Στήν 'Επταετία θά έπικρατήσουν νέες άπόψεις καi ή ΕΛΣ,
δπως καi τό 'Εθνικό καi τό ΚΘΒΕ, θ' άποτελέσουν· τό τρί
πτυχο το\j ΟΚΘΕ, ένiίJ ή διοικητική διάρθρωση καi τiίJν τριiίJν
" ΚρατικiίJν ΘεατρικiίJν Μονάδων " θά κατευθύνεται άπό τό . . .
κέντρο Διοικήσεως το\j ΟΚΘΕ.
Έτσι, 35 χρόνια μετά τήν πρώτη έκδήλωση το\j ένδιαφέρον
τος τοϋ κράτους γιά τή δημιουργία μιίiς σωστης ί\υρικης
Σκηνf\ς, θά φθάσουμε στή Μεταπολίτευση καi μέ τό Ν.Δ.
48 το\j 1 974 οι κρατικές σκηνές θά ξαναγίνουν αύτόνομα
Ν . Π .Δ.Δ. Όπως άναφέρθηκε πιό πάνω, τό Ν.Δ. 48 τοϋ 1 974
δέν καθορίζει νέους σκοπούς, διάρθρωση κ.λπ. άλλά παρα
πέμπει στούς νόμους πρiν άπό τήν Έπταε-ίία. Όμως, στό
Νόμο αύτό, ύπάρχουν μερικές μεταβολές : 'Αλλάζει ό τρόπος
ο!κονομικης ένίσχυσης τiίJν Ιδρυμάτων, θέμα στό όποίο θά
άναφερθο\jμε πιό κάτω και άλλάζει, έπίσης, ό τρόπος συγκρό
τησης ΔιοικητικiίJν Συμβουλίων, ΚαλλιτεχνικiίJν ΈπιτροπiίJν
καi ό τρόπος έκλογης τiίJν ΓενικiίJν ΔιευθυντiίJν.
Στόν ίδιο νόμο θά παρατηρήσουμε μιά άκόμα μεταβολή, πού
μπορεί ν' άποδειχθεί σημαντική γιά νέες περιπλοκές. Μ έ τά
ίiρθρα 3 καi 4 τά Διοικητικά Συμβούλια καi οΙ Καλλιτεχνικές
' Επιτροπές διορίζονται γιά μιά τριετία. Στiς πρiίJτες 1 5 μέρες
άπό τόν διορισμό τους τό Διοικητικό Συμβούλιο καi ή Καλ
λιτεχνική 'Επιτροπή κάθε ιδρύματος, σέ κοινή συνεδρίαση,
πρέπει νά " έκλέξουν " Γενικό Διευθυντή, πού κι αύτός διο
ρίζεται γιά μιά τριετία. Στό μεταξύ, δπως άποδείχθηκε μέ τά
ζητήματα πού δημιουργήθηκαν στό Κ.Θ.Β.Ε., ή " μέτρηση "
τής τριετίας άρχίζει πάντοτε άπό τόν Σεπτέμβριο τοϋ 1 974,
δηλαδή μέ τή Μεταπολίτευση καi τήν !σχύ τοϋ νόμου 48.
Γιατί; Καμιά έπίσημη έρμηνεία δέν δόθηκε άπό πουθενά.
-ετσι, στό τέλος τοϋ φετινοϋ Σεπτεμβρίου λήγει ή θητεία
δλων τiίJν Συμβουλίων καi τiίJν ΓενικiίJν ΔιευθυντiίJν, άσχετα
ίiν διορίστηκαν πρiν τρία χρόνια iΊ πρόσφατα (Κ.Θ.Β.Ε.) iΊ
aν μέλη άλλων Συμβουλίων (δπως στό 'Εθνικό καi τήν
ΕΛΣ) τοποθετήθηκαν πρiν μερικούς μήνες, γιά νά συμπλη
ρώσουν κενά άπό διάφορες παραιτήσεις.
Δέν εισηγούμαστε οϋτε τήν άλλαγή, οϋτε τήν παραμονή τiίJν
μελiίJν τiίJν διαφόρων Συμβουλίων καi τiίJν ΓενικiίJν Δ ιευθυντiίJν.
Ρωτίiμε μόνο : Άν γιά κάποιους λόγους, πού γνωρίζουν οι
άρμόδιοι κυβερνητικοί φορείς, άλλάξουν τά Συμβούλια, τ ί
θ ά γίνει μέ τ ά lδρύματα πού άπό τόν 'Οκτώβριο θ ά πρέπει
νά εlναι όργανωτικά πανέτοιμα γιά ν' άρχίσουν τiς παραστά
σεις τής νέας θεατρικής περιόδου; Θά καθυστερήσουν μέχρι
νά έτοιμαστο\jν τά προγράμματα iΊ θά παίζουν κάτι, άπρο
γραμμάτιστα, μέχρι νά γίνουν τά προγράμματα; Ή, μήπως,
θά παρουσιάσουν προγράμματα πού θά 'χουν έτοιμάσει ο!. . .
άπερχόμενες Διοικήσεις; 'Αλλά, τότε, ο Ι νέες Διοικήσεις
θά 'χουν τήν εύθύνη της Διοικήσεως μόνο γιά δυό κι δχι
γιά τρία χρόνια; Ή μήπως, τέλος, γιά νά μή δημιουργηθο\jν
προβλήματα στήν όμαλή λειτουργία τιον Ιδρυμάτων, θ' ά
ναγκαστεί τό 'Υπουργείο νά ξαναδιορίσει τiς Διοικήσεις πού
λήγει ή θητεία τους; 'Αλλά, τότε, γιατί δέν τiς ε!δοποιο\jσε
πρωτύτερα ώστε νά συνεχίσουν έργαζόμενες; Ή τiς εχει εi
δοποιήσει καi δέν τό άνακοίνωσε ; Κανένας δέν ξέρει. Θά
φανεί σέ λίγο!
Άν, δσα άναφέρθηκαν πιό πάνω σχετικά μέ τή διοικητική
όργάνωση της ΕΛΣ, δέν μπορο\jν ν' άποτελέσουν " ύπόδει
γμα πρός μίμησιν ", τότε ό τρόπος οικονομικης κατοχύρωσής
της σάν Ν. Π.Δ.Δ. θά πρέπε� νά προβληθεί σάν " ύπόδειγμα
πρός άποφυγήν ". Καi νά γιατί :
Τό ίiρθρο 4 τοϋ πρώτου συστατικο\j νόμου 1 4 1 0 /44 άναφέρει :
Πόροι τής ΕΛΣ εlναι :
α·

-

Al έκ τής πωλήσεως τιον εισιτηρίων καi παντός είδους

·παραστάσεων[;] εισπράξεις, ώς καi α! πρόσοδοι έξ ένοικιά
σεως. . . κυλικείου[!).
β' - Δωρεαi [!) καi κληροδοτήματα [!] συνιστώμενα ύπέp τής
ΕΛΣ [!].
γ' - Τό 1 /2 το\j διά τοϋ άρθρου 1 2, Ν .Δ. 1 1 5 1 / 1 942 προβλε
πομένου τέλους έπi τοϋ φόρου Δημοσίων Θεαμάτων ώς το\jτο
καθορίζεται [τό 1 /2 iΊ τό ϋψος τοϋ τέλους;] έκάστοτε δι' ύπουρ
γικiίJν άποφάσεων [ !].
δ' - Έν ταίς έφεξής καi πρός έξασφάλισιν [!) τής άπροσκώ
πτου [!] λειτουργίας τής ΕΛΣ, έν άνεπαρκεία τiίJν iδίων [;]
αύτής πορων συντρέχει διά τήν κάλυψιν τό Έλληνικόν Δη11 όσιον. . . . [!].
Τό ... παιχνίδι αύτό, μέ τiς προσόδους άπό τό κυλικείο, τούς
φόρους Δημοσίων Θεαμάτων, τά Λαχεία iΊ τό "Σουηπστέηκ",
κράτησε γιά πολλά χρόνια. Κι δχι μόνο αύτό. Όταν ή ΕΛΣ
βρισκότανε . . . . έν άνεπαρκεία έκ τiίJν iδίων αύτfjς πόρων και
τό Δημόσιον . . . συνέτρεχε γιά τήν κάλυψη τiίJν ο!κονομικiίJν
της, αύτές ο! . . . συνδροj.ιές, σύμφωνα πάντοτε μέ τόν ιδρυτικό
της νόμο, καταγράφονταν στόν λογαριασμό τfjς . . . " άτόκου
πρός τό Δημόσιον όφειλής " !
Τό κακό ίiρχισε ν ά διορθώνεται άπό τ ό 1 959 κ' έδiίJ, γιά νά
ρυθμιστεί στήν περίοδο τής 'Επταετίας! Μ άλιστα. Αύτό πο·ύ
καμιά Κοινοβουλευτική, Δημοκρατική, 'Ελεύθερη Κυβέp
νηση, δέν μπόρεσε νά έξασφαλίσει τό πέτυχε ή . . . Δικτατορία!
Στά χρόνια πού λειτούργησε ό ΟΚΘΕ μέ τό Ν.Δ. 447 / 1 970,
τό άρθρο 1 1 καθορίζει σαφiίJς τούς πόρους το\j ΟΚΘΕ, συνε
πiίJς καi τfjς ΕΛΣ, πού εlναι : " 'Ετήσια έπιχορήγησις το\j
κράτους όριζομένη διά κο\νης άποφάσεως τοϋ Πρωθυiτουρ
γοϋ καi τiίJν ΎπουργiίJν Προεδρίας καi Ο!κονομικiίJν ".
Όπως άναφέραμε καi πιό πρίν, ό Νόμος 4 8 / J 974, ό " τfjς
Μεταπολιτεύσεως ", έκτός άπό τή μεταβολή στόν τρόπο
συγκρότησης τiίJν ΔιοικητικiίJν Συμβουλίων, ΚαλλιτεχνικiίJν
ΈπιτροπiίJν καi τής έκλογης τiίJν ΓενικiίJν ΔιευθυντiίJν, καθό
ρισε καi νέο τρόπο γιά τή χρηματοδότηση τiίJν Ιδρυμάτων
αύτiίJν. Συγκεκριμένα, στό ίiρθρο 1 0, διαβάζουμε : « Τά, ώς
έν παραγράφω 2 το\j άρθρου 1 , έπανασυνιστώμενα Ν . Π .Δ.Δ.
έν ά ν ε π α ρ κ ε ί α τiίJν πόρων των διά τήν έκπλήρωσιν της
άποστολής των έπιχορηγο\jνται κατ' ετος έντός τiίJν π ε ρ ι θ ω ρ ί ω ν τοϋ Κρατικοϋ Π ρο\Jπολογισμοϋ δι' άποφάσεως τοϋ
Προέδρου τfjς Κυβερνήσεως καi τiίJν ΎπουργiίJν Ο!κονο
μικiίJν καi Πολιτισμοϋ - ΈπιστημiίJν ».
Μέ λίγα λόγια, οϋτε τώρα ύπάρχει ενα σταθερό οικονομικό
πλαίσιο πού αύτόματα θ" άναπροσαρμόζεται τιμαριθμικά,
άπό χρόνο σέ χρόνο, ώστε τά Ιδρύματα νά μπορέσουν νά
σχεδιάσουν, στiς κύριε;; τουλάχιστον γραμμές, ενα πρόγραμ
μα έργασίας γιά τήν " προαγωγή καi άνάπτυξη " το\j άντι
κειμένου τους. Φαίνεται πώς ύπάρχουν δυό προ\Jπολογισμοi
σέ κάθε ίδρυμα. Ό ενας καλύπτει τiς πάγιες δαπάνες (μισθοί,
ένοίκια, γενικά εξοδα λειτουργίας) καi τόν έξυπηρετεί τό
' Υπουργείο Πολιτισμοϋ καi ΈπιΙJτημiίJν. Ό δεύτερος άφορίi
στό " έτήσιο πρόγραμμα παραστάσεων " καi τiς δαπάνες
άναβιβάσεως εργων, μετακλήσεων iΊ ίiλλων έκδηλώσεων.
Έτσι " έν άνεπαρκεί� τiίJν πόρων διά τήν έκπλήρωσιν τfiς
άποστολής των " τά {δρύματα έπιχορηγοϋνται πρόσθετα
" έντός τiίJν περιθωρίων " τοϋ Κρατικοϋ Π ρο\J11iολογισμο\j.
Δηλαδή : εχουμε χρήματα; 'Ανεβάστε εργα. Δέν έχουμε;
Βγάλτε τα πέρα δπως δπως.
Όπως γράφτηκε στiς έφημερίδες γιά τήν περίοδο 1 976 - 77,
διατέθηκαν συνολικά στήν ΕΛΣ 1 08.000.000 δραχμές, ποσό
άναμφίβολα τεράστιο δχι μόνο συγκριτικά μέ τό παρελθόν
άλλά καί μέ τά σημερινά δεδόμενα " λιτότητος " καί τό εργο
πού προσφέρθηκε. Στό ποσό αύτό δέν περιλαμβάνονται μερικά
άκόμα έκατομμύρια πού ε!σέπραξε ή ΕΛΣ είτε γιά τή συμ
μετοχή της στό Φεστιβάλ 'ΑθηνiίJν είτε μέ τήν άπαλλαγή της
άπό διάφορους φόρους. 'Αξίζει νά προστεθεί δτι μόνο τό
40 - 50% άπό τήν δλη χρηματοδότηση διατίθεται γιά τή μι
σθοδοσία το\j μονίμου iΊ έκτάκτου προσωπικο\j της.
tllΙ

Μ έ δσα άναφέρθηκαν, νομίζουμε πώς δόθηκε μιά καθαρή
ε!κόνα τής δλης καταστάσεως στήν ΕΛΣ ώστε νά μπορεί νά
βγοϋν καί μερικά συμπεράσματα. Καί έπειδή, ή έκλογή τiίJν
εργων πού θ' άποτελέσουν τό ρεπερτόριο κάθε χρονιίiς, ή
διανομή " σέ κάθε έργο, ή ποιότητα κάθε άνεβάσματος κ.λπ.

"

εΙναι κάτι, aς ποϋμε, ύποκειμενικό καi ύπάγεται στη σφαίρα
τής κριτικής θ 'άποφύγουμε κάθε σχολιασμό. Θά άναφερθοϋμε
δμως καi σέ μερικά άπ' αύτά aν ή έπίκλησή τους θά μποροϋ
σε νά βοηθήσει στην πιό άντικειμενικη έξαγωγη τ&ν γενικ&ν
συμπερασμάτων.
Άλλ' aς δοϋμε πρ&τα τά κύρια σημεία τοϋ νόμου γιά την άπο
στολη τοϋ 'Ιδρύματος κι aν έφαρμόζεται ό νόμος μέ την έξυ
πηρέτηση τ&ν σκοπU>ν.
Ι.- Ό νόμος θέλει τό 'Ίδρυμα Έ θ ν ι κ ό. 'Απ' δποια μεριά κ ι
a ν έρμηνεύσουμε τόν δρο έθνικη - έθνικό - &θνος είτε δηλαδη
σέ σύγκριση μέ τό έθνικό - διεθνικό εiτε μέ την εύρύτερη
έννοια τής . . . " κουλτούρας " κ.λπ., βέβαιο εΙναι πώς ό δρος
δέν λειτούργησε. Ό δρος &μεινε λέξη κενή, μέ άποτέλεσμα νά
χαθεί, γιά 40 περίπου χρόνια, ή δυνατότητα ν' άναπτυχθεί
ένας κεντρικός φορέας πού μέ σύστημα, ύπομονή , έπιμονή,
συνέχεια καi συνέπεια, θά έπεδίωκε δχι μόνο τη δημιουργία
νέων σκ1ιν&ν σέ διάφορα σημεία της έπικράτειας άλλά, κύ
ρια, θά δημιουργοϋσε τό άπαραίτητο κλίμα καi τiς προΟπο
θέσεις τόσο γιά τήν άνάδειξη στελεχ&ν (καλλιτεχνικU>ν καί
τεχνικ&ν) δσο καί, !διαίτερα, νέων δημιουργU>ν (μουσουργU>ν,
συγγραφέων κ.ά.) τοΟ ΜελοδραματικοΟ καί γενικότερα τοΟ
ΜουσικοΟ Θεάτρου.
Θά ξαναγράψουμε αύτό πού σημειώσαμε καί στην προη
γούμενη άναφορά μας γιά τiς Κρατικές 'Ορχήστρες : Ή
ούσία τής Τέχνης βρίσκεται στή γέννηση , στην παραγωγή ,
στη δημιουργία μορφU>ν. Γιατί Τέχνη 'ίσον " τίκτω ". Συνε
πU>ς, προΟπόθεση τής έθνικi'jς άποστολi'jς ένός ίδρύματος
εΙναι όχι άπλU>ς ή παρουσίαση δποιων παραστάσεων άλλά
ή , άπό τή δική του δημιουργία τ&ν προΟποθέσεων καί τοϋ
άπαραίτητου κλίματος, δυνατότητα γέννησης νέων μορφU>ν
στό άντικείμενο πού ύπηρετεί.
Κανένα ίδρυμα iΊ άλλος φορέας δέν δικαιοΟται έθνικοΟ τίτλου
aν δέν μπορέσει νά άξιωθεί της τιμής, μέσα άπό τά δικά του
σπλάχνα, νά γεννηθοΟν καi έπικρατήσουν νέες μορφές. ΕΙναι
άπαράδεκτο, γιά την άπαλλαγή άπό τή φορολογία iΊ γιά τήν
όργάνωση κάποιων παραστάσεων τό χρόνο, νά προσφέρονται
έθνικοί τίτλοι. Σ' δποιον !μπρεσάριο κι aν δίναμε τά 1 1 0
έκατομμύρια, όχι μόνο θά μποροΟσε νά μiiς προσφέρει αύτές
τiς παραστάσεις, άλλά θά εiχαμε καί οικονομία. Οϋτε εΙναι
άνάγκη τό κράτος νά διαθέτει τόσα χρήματα γιά τή μισθο
δοσία 300 άτόμων. Ούτε χρειάζεται μιά Λυρική, εiτε σάν
έθνικό εiτε σάν άπλό Θέατρο, μέ τόσες δαπάνες γιά νά βλέ
πουν όπερα δλοι κι δλοι 3 - 4.000 &λληνες, σήμερα.
Ένα ίδρυμα, καi μάλιστα έθνικό, εΙναι άπαραίτητο δσο κι
ό άέρας πού άναπνέουμε, μ ό ν ο aν βρεί τρόπο νά ύπηρε
τήσει δσα ή έθνική άποστολή του θέλει . Πρέπει, λοιπόν,
καi ή ΕΛΣ νά ξεπεράσει τό φράγμα. Ν ' άξιοποιήσει τήν
Ιστορία, τόν ένθουσιασμό, τήν &μπνευση καi δύναμη κάθε
γενιiiς. Μέσ' άπ' αύτές τiς ζωντανές δυνάμεις, όχι " μου
σειακά ", νά μεταφέρει μέ τίς παραστάσεις σάν μέσο όχι
σάν αύτοσκοπό, τό άποκαλυπτικό γιά τόν ι'iνθρωπο μήνυμα
της Τέχνης, τής έθνικi'jς του Τέχνης. Μέσα άπ' τό μήνυμα
αύτό τής κάθε γενιiiς του νά συνεχίσει άλλά καi ν' αύξήσει
τiς πολιτιστικές άξίες τοϋ τόπου, νά δημιουργήσει νέες
παραδόσεις καi νά συμβάλει στη βελτίωση τής " ποιότητας "
της ζωής τU>ν ' Ελλήνων. Καί, μέ τό καταξιωμένο καί θετικό
αύτό &ργο, νά βοηθήσει καi στη βελτίωση τής θέσης τοϋ
έλληνικοΟ όνόματος στόν παγκόσμιο πίνακα τU>ν πνευματι
κά προηγμένων λαU>ν. Αύτή νομίζουμε δτι εΙναι ή άποστο
λή ένός έθνικοΟ Ιδρύματος.
2.- ΟΙ σκοποί τοϋ Ιδρύματος σαφέστατα άναφέρουν " άνάπτυ
ξη καi προαγωγή τοϋ Μουσικοϋ Θεάτρου καί της Μ ελοδρα
ματικής Τέχνης ". ΕΙναι τυχαίος αύτός ό διαχωρισμός τοϋ
Μουσικοϋ Θεάτρου άπό τη Μ ελοδραματική Τέχνη; Ή δια
τύπωση αύτη άπό τόν νομοθέτη εΙναι συμπτωματικη κι άσύ
νειδη iΊ μήπως συνειδητ ή ; 'Εμείς πιστεύουμε δτι εΙναι άπό
λυτα συνειδητή . Καί νά γιατί: Άν ό νομοθέτης περιόριζε την
άποστολή τοϋ Έθνικοϋ αύτοϋ ' Ιδρύματος μόνο στη Μ ελο
δραματική Τέχνη, τότε όχι μόνο θά εΙχε περιορίσει τόν όρί
ζοντα της δραστηριότητάς του άλλά θά &πρεπε νά δημιουργή
σει καί &ναν ι'iλλο φορέα γιά νά καλύψει τiς εύρύτερες άνάγ
κες καί έκφράσεις τοΟ Μουσικοϋ Θεάτρου ('Οπερέτα,
Μουσική Κωμωδία, Κωμειδύλλιο, Χορόδραμα, Κλασικό
Μπαλέτο κ.a.).

Ή διατύπωση εΙναι καi τέλεια σωστή καί σωτήρια άπό τήν

άποψη δτι : 'Αναθέτοντας σ' ενα φορέα δλο τό κύκλωμα
τU>ν έκφράσεων τοΟ ΜουσικοΟ Θεάτρου, άπό την πιό άπλή
μέχρι την πιό σύνθετη καί πολυδιάστατη , δίνεται ή δυνα
τότητα της κλιμακωτής έκπαίδευσης στελεχU>ν κάθε ε!δι
κότητας άλλά καί τοΟ κοινοΟ χωρίς τόν κίνδυνο τής διά
σπασης τής προσοχής του καi άπό τήν άνταγωνιστικότητα
δυό φορέων σέ παράλληλο άντικείμενο. 'Ακόμα, ψυχολογικά,
όταν τό κοινό θά μάθει νά μπαίνει σέ μιά " πόρτα " γιά τά
άπλά, τά εϋκολα καί εύχάριστα, εΙναι πιθανό ότι &να ποσοστό
άπ' αύτό θά έπιχειρήσει νά παρακολουθήσει καί τά πιό δύ
σκολα καi π\ό σύνθετα. Δέν έρμηνεύθηκε, λοιπόν, σωστά ούτε
qτό σημείο αύτό ό νόμος καi έτσι χάθηκαν τεράστιες εύκαι
ρίες γιά &να " άνοιγμα " της δραστηριότητας τοΟ Ιδρύματος
καi &να άποφασιστικό άγκάλιασμα τής Κοινής Γνώμης &στε,
άντί γιά δυσφορία καi άγνοια, νά &χουμε θερμή συμπαρά
σταση καί συμπόρευση .
3.- Ό νόμος θέλει : έκτός άπό τή " διδασκαλία " Μ ελο
δραματικU>ν καί ΌπερετικU>ν &ργων καi τή διδασκαλία Συμ
φωνικU>ν &ργων καί Όρατορίων. Γιατί; Γιατί παράλληλα
θέλει καί τήν ίδρυση κλιμακίου ii κλιμακίων μέ παραστάσεις
σέ έπαρχιακές πόλεις.
Ίσως ό συλλογισμός τοΟ νομοθέτη νά ήταν ό άκόλουθος :
Ή Λυρική Σκηνή καi 'Εθνικό Ίδρυμα εΙναι καί, άπό τή φύ
ση τής συγκρότησής της, διαθέτει πολλές καί σύνθετες [κα
νότrιτες καi δυνατότητες. Στό δυναμικό της, έκτός άπό τούς
σολίστες τραγουδιστές, ύπάρχει καί μεγάλη χορωδία καi
πλήρης όρχήστρα. Μέ τό νόμο αύτό της δίνω τή δυνατότητα
νά έξυπηρετήσει καλύτερα τούς έθνικούς σκοπούς της, νά
συγκροτεί κλιμάκια καi νά περιοδεύει στήν έπαρχία. Ίσως
μερικές έπαρχιακές πόλεις νά στεροΟνται θεάτρων μέ σκηνές
κατάλληλες γιά παραστάσεις όπερας iΊ όπερέτας. 'Αλλά
κι αύτές ο[ πόλεις &χουν άνάγκη άπό σωστή μουσική καλλιέρ
γεια. Θά μποροϋσε λοιπόν ή ΕΛΣ, στiς περιοδείες της, όταν
δέν ύπάρχουν κατάλληλα θέατρα νά παρουσιάζει σέ συναυ
λίες είτε ι'iριες καί άποσπάσματα άπό όπερες καi όπερέτες,
εiτε άκόμα καί συμφωνικά καi Όρατοριακά &ργα.
ΕΙναι . . . παράλογος ό συλλογισμός τοΟ Νομοθέτη ; Πραγμα
τοποίησε τίποτ' άπ' αύτά καμιά Διοίκηση της ΕΛΣ; Όχι . Ού
τε στήν έπαρχία, ούτε στήν 'Αθήνα. Μά, ίσως βιαστοΟν ν'
άπαντήσουν κάποιοι, πU>ς νά γίνουν αύτά, δταν οι μουσι
κοi τής όρχήστρας της ΕΛΣ έργάζονται καi στήν ΚΟΑ καί
στήν ΕΡΤ καi δέν &χουν χρόνο ούτε γιά περισσότερες δοκι
μές στήν 'Αθήνα; 'Ακόμα καi γιά τό άνέβασμα ένός νέου &ργου
εiμαστε ύποχρεωμένοι νά κλείνουμε τό θέατρο γιά άρκετές
μέρες lδστε νά έξασφαλίσουμε ενα έλάχιστο άριθμό δοκιμU>ν
όρχήστρας.
Αύτό λέμε κ' έμείς. Αύτά γράψαμε καί στό προηγούμενο
σημείωμα γιά τiς Κρατικές 'Ορχήστρες. 'Αλλά τότε τi θά γί
νει ; Ti σκέπτονται ο[ άρμόδιοι; Θά συνεχίσουμε &τσι ; Δέ φτά
νουν τά τ ριανταπέντε χρόνια πού χάθηκαν μέχρι τώρα;
Ά, άλλάξουν τό νόμο καi τούς σκοπούς πού πρέπει νά
ύπηρετεί ή ΕΛΣ. Διαφορετικά βρισκόμαστε έκτός νόμου!
Μά, τί πρέπει νά γίνει; Γι' αύτό έχουν διοριστεί Διευθυντές καi
Διοικήσεις. Γιά νά δώσουν λύσεις. Δέν μrοοροΟν; Τότε
γ ιατί παραμένουν στίς θέσεις τους;
4.- Μ ιλάει, άκόμα, ό νόμος γιά " έξύψωση τής θεατρικής
όρχηστικi'jς τέχνης διά τής συγκροτήσεως άρτίου Μπαλ
λέτου ". Θ' άποφύγουμε νά έξετάσουμε αύτό τό θέμα γιατί
μαζi μέ τό θέμα τU>ν τραγουδιστU>ν - σολίστ καi τU>ν άρχι
μουσικi.ί>ν, εΙναι πραγματικά μιά πολύ θλιβερή ύπόθεση.
Όχι μόνο δέν κάναμε τίποτε γιά νά σταθοΟνε, σωστά, ol
χορευτές μας στά . . . πόδια τους, άλλά τούς ύποχρεώσαμε, τό
φετινό καλοκαίρι, νά βγοΟν καi στό ' Ηρώδειο νά " έρμηνεύ
σουν " σύγχρονη μουσική. Πρέπει νά μήν &χουμε !δέα άπό
Μ παλέτο γιά ν' άποφασίζονται τέτοια πράγματα. Κι iiν
όλ' αύτά δέν έγιναν άπό άγνοια, τότε ή άπόφαση ήταν " έγ
κληματική " τόσο γιά τήν εύπρέπεια τής ΕΛΣ δσο καi γιά
τήν άξιοπρέπεια τι.ον χορευτi.ί>ν μας σάν καλλιτεχνi.ί>ν καί
σάν άτόμων.
5.- Τέλος, ό νόμος όρίζει τήν όργάνωση καί λειτουργία
Χορευτικής καi Μελοδραματικής Σχολής.
Έγινε κάτι τέτοιο; Όχι, βέβαια! Γιατί; Ποιός ξέρει. Τότε,

άπό ποϋ θά βρεί ή ΕΛΣ τούς κατάλληλα καί θεατρικά έκπαι
δευμένους χορευτές καi τραγουδιστές; Ή μήπως πιστεύουν οι
Διοικήσεις της δτι ο{ άπόφοιτοι τ&ν 'Ωδείων καi τ/Ον Σχο
λ/Ον Χοροϋ εlναι &τοιμοι ν' άνέβουν στή Σκην1) καi νά " έρ
μηνεύσουν " μουσικά όποιοδi1ποτε ρόλο fι νά τόν έκφράσουν
σκηνικά, θεατρικά;
-ισως μάς άπαντήσουν : Καi ή ίδιωτική πρωτοβουλία, τί κάνει;
Τί κάνουν τά 'Ωδεία κ' οι Σχολές Χοροϋ; Άς άφήσουμε τά
άστεία. Εύτυχ/Ος πού ύπάρχουν κι αότά, τά iδιωτικής πρωτο
βουλίας 'Ωδεία καi ο{ Σχολές Χοροϋ. Γιατί, αν δέν ύπήρ
χανε, τότε θά βλέπαμε άπό ποϋ θά άντλοϋσε ή ΕΛΣ στελέ
χη, 40 χρόνια τώρα. Καλέσαμε ποτέ τίς Διοικήσεις τ/Ον 'Ωδεί
ων καί τ&ν Σχολ/Ον Χοροϋ νά συζητήσουμε μαζί τους τά προ
βλήματα καί τίς εiδικές άνάγκες; Ή μήπως τίς τιμήσαμε,
έστω ήθικά γιά τό μέχρι τώρα έργο καί τήν προσφορά τους;
Τί ζητάμε άπό τούς iδ�ΙiΊτες δταν έμείς, μέ τό κύρος τοϋ Κ ρα
τικοϋ καί Έθνικοϋ φορέα, μέ όργάνωση, μηχανισμό καi
άρκετές, χρόνια τώρα, πιστώσεις δέν μποροϋμε νά τό κάνου
με; Μά, δέν έχουμε χρήματα, θά ξανααπαντήσουν. Δυστυχ&ς,
στήν ' Ελλάδα, άπό χρήματα φαίνεται πώς πάμε καλά! Άπό
όργάνωση καi πίστη ύποφέρουμε. Στό κάτω κάτω, αν δέν
μάς δώσουν έπιπλέον χρήματα, ας βάλουμε κάθε χρόνο
ενα έργο λιγότερο στό πρόγραμμα καί τότε θά έξοικονο
μηθοϋν τά 3 - 4 έκατομμύρια πού χρειάζονται γιά τή λειτουρ
γία τ/Ον Σχολ/Ον.
Μά, δέν έχουμε στήν ' Ελλάδα κατάλληλους δασκάλους,
σκηνοθέτες όπερας, χορογράφους κ.λπ. Νά τούς βροϋμε.
Νά μετακαλέσουμε άπό τό έξωτερικό. 'Εκεί πού βρίσκονται
τόσοι καί τόσοι " διάσημοι " τραγουδιστές, ύπάρχουν καί
μερικοί καλοί δάσκαλοι κάθε εiδικότητας. Κι αν δέν μπο
ροϋν νά έλθουν μόνιμα στήν ' Ελλάδα, ας έλθουν γιά δί
μηνα καί τρίμηνα μαθήματα. 'Υπάρχουν καί μερικοί Έλ
ληνες. ''Ας τούς βροϋμε, ας τούς καλέσουμε, iiς τούς έμπι
στευθοϋμε .
νόμος θέλει άκόμα, τ ό Διοικητικό Συμβούλιο τοϋ
ιδρύματος νά μελετάει καί νά είσηγείται στοι)ς ' Υπουργούς
δ,τι χρειάζεται γιά τό καλύτερο τής Μελοδραματικής Τέχνης
καί τοϋ Μπαλέτου, νά άποφασίζει γιά τήν ίδρυση παραρτη
μάτων τ/Ον Σχολ&ν άλλά καί νά προκηρύσσει Διαγωνισμούς
συνθέσεων γιά μελοδραματικά κ.λπ. έργα καί ν' άπονέμει
βραβεία.
6.- Ό

Έγινε τίποτ' άπ' αύτά; Δέν γνωρίζουμε βέβαια iiν ποτέ οί
Διοικήσεις τής ΕΛΣ είσηγήθηκαν κάτι στούς 'Υπουργούς,
οϋτε τi άκριβ&ς εiσηγήθηκαν. Νομίζουμε δμως δτι αν είσηγή
θηκαν κάτι, αύτό άσφαλ/Ος θά πρέπει νά 'γινε άποδεκτό.
Γιατί διαφορετικά, αν δέν έγινε άποδεκτό κ' ήταν κάτι σοβαρό,
τότε θά 'πρεπε νά είχαμε άκούσει κάτι γιά . . . παραιτήσεις κ.λπ.
Δέν άκούσαμε λοιπόν οϋτε γιά παραιηiσεις, οuτε γιά εiση
γήσεις, οϋτε γιά ίδρυση παραρτημάτων Σχολ&ν fι γιά προκή
ρυξη διαγωνισμ/Ον συνθέσεων κ.λπ.
Θά τελειώσουμε τή σημερινή έρευνά μας μέ δυό γενικές πα
ρατηρήσεις :
α' - Στά 39 χρόνια λειτουργίας τής ΕΛΣ μόνο σέ μιά πε
ρίπτωση φαίνεται δτι έγινε μιά προσπάθεια κάποιου προγραμ
ματισμοQ τής έργασίας άλλά καί τής έκπαίδευσης τ/Ον καλ
λιτεχν/Ον (μόνο στό Μπαλέτο). Αύτό εγινε, μόνο, στή β'
περίοδο Κωστή Μπαστιά. Αύτή είναι ή άλήθεια, είτε τό θέ
λουμε είτε όχι. Κ ι ό συντάκτης το() παρόντος δέν ήταν φί
λος το() Κωστή Μπαστιά.
β'-Φαίνεται πώς καί τά έτήσια προγράμματα έργων καί
παραστάσεων τής ΕΛΣ δέν βοήθησαν στήν έξυπηρέτηση
τ&ν εύρύτερων άντικειμενικ&ν σκοπ/Ον καί στόχων πού ζη
ζητάει ό νόμος κι οϋτε άκόμα στήν καλύτερη άξιοποίηση
το() άνθρωποδυναμικοQ. Ή παρακολούθηση καί μελέτη τ/Ον
σχετικ&ν προγραμμάτων όδηγεί στό συμπέρασμα πώς δ,τι
έγινε καi σ' αύτό τό σοβαρό θέμα μάλλον άπέβλεψε στήν
Ικανοποίηση κάποιων διαφορετικ&ν έπιδιώξεων. Καμιά δι
καιολογία . . . συμπτώσεων, άνωτέρας βίας fι καλλιτεχνικής
άνάγκης, δέν μπορεί νά σταθεί.
Γιατί, ποιά άνάγκη μπορεί νά είναι μεγαλύτερη άπ' έκείνη τής
σωστής καi μέ πολύχρονο πρόγραμμα διαπαιδαγωγ1iσεως
το() κοινοi) καί τής όρθολογικής, άξιοκρατικής καί δίκαιης

άξιοποιήσεως καί προβολής δ λ ω ν τ&ν καλλιτεχν&ν; Εί
ναι δυνατόν τά προγράμματα νά συντάσσονται άνεξάρτητα
πρός τiς ικανότητες το() μόνιμου προσωπικοQ καί τ&ν ικα
νοτήτων του; ' Αλλά κι Ιiν δεχβοQμε κάτι άνάλογο, τότε
γιατί διατηροi)με &να τόσο μεγάλο άριθμό " μονίμων " καί
δέν τοι)ς προσλαμβάνουμε, κάθε φορά, σύμφωνα μέ τίς άνάγ
κες τοϋ προγράμματος;
Άν, λοιπόν, δέν μποροQμε νά άλλάξουμε τή σχέση έργασίας
τ&ν καλλιτεχν&ν, τότε πρέπει νά δοQμε μέ τί τρόπο θά τούς
άξιοποιήσουμε. Οϋτε είναι σωστό, γιατί δέν έξυπηρετεί οϋτε
τοι)ς σκοπούς το() ίδρύματος οϋτε τήν άλήθεια, πώς μόνο
μέ .. ξένους " μ1ΙiοροQμε νά εχουμε κάποιες παραστάσεις
της προκοπής. 'Αποτέλεσμα;

1 .- 'Υπέρμετρη άπόσταση άνάμεσα στό ίδρυμα καί τούς
&λληνες δημιουργοι)ς (συνθέτες).
2.- 'Από τήν τόση ύποαπασχόληση καί " έξάρτηση " τ&ν
καλλιτεχν&ν άπό τίς Διοικήσεις, άντί " όμοψυχία ", ένθου
σιασμό, κοινή προσπάθεια κ.λπ. , καταφυγή στά " μέσα "
καί τόν κομματισμό, σέ " άναγκαστικές " φιλίες, άδιαφορία
γιά τήν έργασία, μέ έπακόλουθο καί τή μείωση της Ικανό
τητας καί ίσως τήν . . . ικανοποίηση γιά τήν άποτυχία τ&ν
Διοικήσεων καί τοϋ ίδρύματος!
3.- Στέρηση το() κοινοQ, σ' δλη τή χώρα, άπό τό δικαίωμα
καί τή χαρά νά Εχει τό δικό του " ζωντανό " Μουσικό - Λυ
ρικό Θέατρο.
4.-Στέρηση τοϋ Μουσικοi) - ΛυρικοQ Θεάτρου άπό νέο, δυ
ναμικό " αΙμα " καi έτσι ίσως στέρηση της χώρας άπό
κάποιο μεγάλο συνθέτη, άρχιμουσικό, τραγουδιστή κ .λπ.
Πουθενά στόν κόσμο δέν ύπηρξε " προαγωγή καί άνάπτυξη "
όποιουδήποτε άντικειμένου της άνθρώπινης δραστηριότητας
χωρίς τήν ϋπαρξη προσωπικοτήτων. Εiδικότερα στόν χ&ρο
τής " έντεχνης " μουσικής η το() Θεάτρου καί τ/Ον Τεχν&ν
γενικότερα, σέ καμιά περίπτωση, δέν παρατηρήθηκε " άν
θηση " χωρίς τήν παρουσία μεγάλων μουσικ/Ον, ήθοποι&ν,
συγγραφέων κ.λπ. Κ ι ϋ.ν άκόμα δέν εχουμε, � ρ έ π ε ι νά τοuς
βροQμε, νά: τούς φτιάξουμε. Πρέπει νά δημιουργήσουμε
" σύμβολα " γιά τό Κοινό, γιά τό Λαό. [Σ. " Θ " : προσωπική

άποψη τού συγγραφέα}.

Νά λοιπόν πού, πίσω άπό κάθε μικοή έστω η άθέλητη " έκ
τροπή " άπό τό νόμο η τούς συγκεκριμένους σκοπούς, φθάσα
με σήμερα νό μιλάμε γιά τόσο δυσάρεστα πράγματα. Καί τό
χειρότερο : Φθάσαμε νά κάνουμε τό Κοινό νά πιστέψει δτι
οι Έλληνες λυρικοί καλλιτέχνες δέν άξίζουν τίποτα καί
πώς καλές παραστάσεις μποροQμε νά Εχουμε μόνο μέ . . .
άλλοδαπούς η άλλους " προσκεκλημένους ". Κρίμα!
Συμπερασματικά : Τό Μ ουσικο - Μ ελοδραματικό Θέατρο εί
ναι μιά πολύ δύσκολη \Jπόθεση. Δέν χωράνε σ' αύτό " φι
λίες ", " παρέες ", έγωισμοί, έρασιτεχνισμοί. Είναι τό ίδιο
σάν &να μεγάλο καράβι. Θέλει γερούς τιμονιέρηδες καi στα
θερή πορεία. Διαφορετικά θά πέσει έξω. 'Ασφαλ&ς ύπάρχουν
πολλές καί βάσιμες δικαιολογίες γιά δ,τι δέν εγινε. Άλλά,
έδ&, δέν δικάζουμε τίς Διοικήσεις. Π ροσπαθοQμε νά βροQμε
τiς α!τίες τής κρίσης. Θά έπαναλάβουμε &να συλλογισμό
πνευματικοQ ήγέτη μας : " Κρίση ύπάρχει κάθε φορά πού
ή πραγματική πορεία τ&ν άνθρώπων βρίσκεται σέ ύπέρμετρη
άπόσταση άπό τό δρόμο πού θά επρεπε ν' άκολουθήσουν " .
Φαίνεται τ ό ίδιο συμβαίνει καi μ έ τ ή ν ΕΛΣ : Αύτό πού, χρό
νια τώρα, γίνεται έκεί, βρίσκεται σέ ύπέρμετρη άπόσταση
άπ' αύτό πού θά έπρεπε νά γίνει. Καί σάν φυσική συνέπεια,
έχουμε κρίση.
Δέν είμαστε πεσιμιστές. Π ιστεύουμε δτι ή μεγάλη πλειο
ψηφία τ&ν έργαζομένων στήν ΕΛΣ Εχει τεράστια άποθέ
ματα ίκανοηiτων. Π ρέπει νά τά βροQμε καί νά τά άξιο
ποιήσουμε. Φθάνει πιά ή τόση σπατάλη άνθρώπων μέ άγάπη,
κατανόηση, δικαιοσύνη. Ούδείς άναμάρτητος fι άλάθητος.
Μόνο άξιοκρατικά καί μέ σεβασμό στόν πολύχρονο μόχθο
των έργαζομένων θά μπορέσουμε νά προχωρήσουμε. Χρει
άζεται βέβαια σκληρή έργασία γιά τό σύνολο καi άπό τό
σύνολο. Τό Εργο, δπως κάθε Εργο πολιτισμοQ, εtναι μεγάλο
καί σπουδαίο. Εtναι έργο έθνικό. 'Αξίζει, λοιπόν, τόν κόπο
νά προσπαθήσουμε. Ποτέ δέν εtναι άργά.
Ν Ι ΚΟΣ 1. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ

Στό έπόμενο : Τό πρόβλημα Ραδιοφωνία καi Τηλεόραση.
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ΑΝΤΡΕΑ ΣΤΑΪΚΟΥ

kλ v t a trιriι σ tp a j
•
ΤΑ Π ΡΟΣΩ Π Α : l( ΛΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ - Ή Λ Ε Κ ΤΡΑ
"./J'να τοπίο καθισμιίτωι•. Ιlολυθρόι•ες τυποθοτημέιιες στή11 τύχη
κα_ί χωρίς λ�γο, ε�ας κ� ιιαπές κ' €11α λεlψα� ιο μ παούλ? υ. Στιί
πατωμα μια καραφα μf· κόκκι�ιο κρασι, και δυο. ποτηρια.
Ά f/ ' llλέκτρα κ' ή ](λυταιμνήστρα βρίσκονται U.ιιτιμέτωπες
καί σιωπηλές. Στά πόδια τους θρύψαλα σπασμέιιωιι ποτηριώι•.
Χαμηλώνουν τό κεφάλι καί χωρlζουν· πηγαl1•ου11 πρός τό
μπαούλο · πιάνουν τίς λαβές του, τό σηκώνο1111, ιiλλά έτσι
δπως εlναι, πλάτη μέ πλάτη, καθεμιά U.π' τήν πλευρά της
έξουδετερώνει τήν προσπάθεια τ·ίjς άλλης. Κατιίκοπες πιά,
παρατδ.νε χάμω τό μπαούλο, στό /δια ιιέρος πού βρισκόται•.

ΉΛΕΚΤΡΑ : Φτάσαμε !
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Ξεποδαριάστηκα !
'Η ](λυταιμ111)στρα σωριάζεται σέ μιά πολυθρόιια. ΊJ Ί-Jλέκ
τρα μάταια προσπαθεί νά βάλει σέ κάποια τιίξη τά καθlσματα.
Ί-1 Κλυταιμνήστρα σηκώνεται. καί χαλ1ιάει τήν κόμμωσ�ί της.
Ί-1 ' Ηλέκτρα σκουπlζει τό πάτωμα μέ τά χέρια της. ' Η ](λυ
ταιμνήστρα σωριάζεται στήν /δια πολυθρόνα καi ξαναφτιιί
χνει τήν κόμμωσή της, παρόμοια μέ τήν προηγούμειιη. Ί - f
' Ηλέκτρα τελειώνει τό σκούπισμα καί πουδράρει μέ σκόνη
τό πρόσωπο τής Πλυταιμνήστρας. Πατόπι11, ιι' ί�ια ιwλύβι ,
τής σχεδιάζει ε�ια έντυπωσιακό περιδέραιο στό ϋψος τού

Τό εργο γραμμένο γαλλικά μέ τίτλο

σηίΟους καί, κάτω ιίπ' τά αύτιιί της, σκουλαρίκια . llαρύ.λ
ληλα, μιά ψιΟυρlζουιι καί μιά ιίπαγγέλλουιι, σf\ μ.ιά Cίχαρη
προσπάθεια ιιά θυμηθούιι ενα ξεχασμένο κείμειιο.

ΗΛ ΕΚΤΡΑ : Ώ ίiγιο φώς τ' ούρανοu καί σύ άγέρα
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Δέν είναι δώ ό Αίγιστος

ΗΛΕΚΤΡΑ : Καί σύ άγέρα, πού όλόγυρα ζώνεις

τή

γf\

ΚΛΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Δέν είναι δώ ό Αίγιστος
ΗΛ ΕΚΤΡΑ : Πόσες μ' ίiκουσες, πόσες φορές νά πικροθρη
νωδ&.
ΚΛΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Ό Αίγιστος, πού σέ συγκρατοuσε
πάντα νά μ ii ντροπ ιάζε ι ς, κ ' ε ξω , τούς δικούς σου
ΗΛΕΚΤΡΑ : Πόσες μ' ίiκουσες, πόσες φορές νά πικροθρη
νωδ& κ' αίματο - στηθοδέρνομαι δταν παίρνει ή αύγή νά
χαράζει
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Δέν παύεις νά λές καί ξαναλές πώς
σέ δυναστεύω
Η ΛΕΚΤΡΑ : Κι δσο πιά γιά τίς δ - λονυχτίες μου, ξέρ' ή
άθ λία μου ή κλίνη, στό σκότεινο μές αύτό τό παλάτι

" Ciytem nestre peut - etre? " είναι άφιε ρωμένο στήν Annick As tier
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ΚΛΥΤΑ Ι Μ ΝΗΣΤΡΑ : Νά λές και ξαναλές καi τά λοιπά
και τά λοιπά
ΗΛΕΚΤΡΑ : Κι δσο πιά γιά τις δ-λονυχτίες μου, ξέρ' ή
άθλία μου ή κλίνη, στό σκότεινο μές αύτό τό παλάτι, δσα δά
κρυα γιά τόν άμοιρο χύνω πατέρα μου, πού έκεί κάτω στή
χώρα τή βάρβαρη ό φονιάς δέν τόν φίλεψε ό Αρης
•

Κ Λ ΥΤΑ Ι Μ ΝΗΣΤΡΑ : Κι iiν σέ βρίζω, κι iiν σέ βρίζω, τό
κάνω άπλώς γιά ν' άπαντώ στις τόσες συχνές βρισιές πού
ά.π' τό στόμα σου άκούω
ΗΛΕΚΤΡΑ : Όσα δάκρυα γιά τόν άμοιρο χύνω πατέρα μου
πού έκεί κάτω στή χώρα τή βάρβαρη ό φονιάς δέν τόν φίλεψε
ό Αρης, μά f1 κακούργα μου ή μάνα κι ό Αίγιστος, τ' iiξιο
ταίρι της, σάν ξυλοκόποι ενα δέντρο, τοϋ σκίσανε μέ πελέκι
φονικό τό κεφάλι
ΚΛΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Άκουσα ά.νήκουστα i1 δύστηνη κ'
εφριξα
ΗΛΕΚΤΡΑ : Τοϋ σκίσανε μέ πελέκι φονικό τό κεφάλι
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ ΝΗΣΤΡΑ : Άκουσα ά.νήκουστα ή δύστηνη κ'
έφριξα
ΗΛΕΚΤΡΑ : Τοϋ σκίσανε μέ πελέκι φονικό τό κεφάλι
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Κ' εφριξα
ΗΛΕΚΤΡΑ : Κι άλλος, έξω ά.πό μένα, δέ βρέθη κανείς γιά
νά σ' έ-λεηθεί, πού μέ τέτοιο, πατέρα μου, έλεεινό κι άνάξιο
θάνατο πήγες
ΚΛΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Ώ πόλη, ώ δύστυχη γεν�ά - εφριξα.
ΗΛΕΚΤΡΑ : Όμως δχι, ποτέ τοϋ ποτέ δέ θά πάψω τούς θρή
νους έγώ καί τά όλόπικρ' αύτά μοιρολόγια, δσο πού θενά
βλέπω τ' άστέρια τά όλόφεγγα και τό φώς της ήμέρας αύτό
ΚΛΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Ά κουσα ά.νήκουστα ή δύστηνη
ΗΛΕΚΤΡΑ : Κ' εφριξα
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Κ' εφριξα
ΗΛΕΚΤΡΑ : Τοϋ σκίσανε μέ πελέκι φονικό τό κεφάλι
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν Η ΣΤΡΑ : Κ' Εφριξσ
ΗΛΕΚΤΡΑ : Ώ σπέρμα του 'Ατρέα, μετά πόσα δεινά τ'
άξιώθηκες τέλος νά δείς λευτεριά
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Άκουσα άν1iκουστα ή δύστηνη κ'
έφριξα - κ' έφριξα, κ' έφριξα, κ' έφριξα
ΗΛΕΚΤΡΑ : Κ' έφριξες
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Κ' έφριξα
ΗΛΕΚΤΡΑ : Του σκίσανε μέ πελέκι φονικό τό κεφάλι
ΚΛΥΤΑΙ Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Άκουσα ά.ν1iκουστα κ' έφριξα. (Πλα
•

γιάζει στό11 καναπέ) .
ΗΛΕΚΤΡΑ : Tou σκίσανε μέ πελέκι φονικό τό κεφάλι
ΚΛΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ (Σηκώ�ιεται πομπωδώς, rlνασηκώνει τό
φο υστάν ι της, κάνει μερικά β?jματα καί κοντοστέκεται ) :
Πώς εΙμαι;
ΗΛΕΚΤΡΑ : Ή ώραιότερη της κάμαρας !
ΚΛΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Ξεμυαλισμένη, ξέχασες τό φεγγάρι .
' Η 'Ηλέκτρα

dνο ίγει τό μπαο ύλο καί βγάζει ίiιια χαρτόνι
όλοστρόγγυλο κι dσημωμένο· ίi�ια πελ ώρ ι ο φεγγάρι. 'Αναση
κώνεται στίς μύτες τών ποδι ώ ν της καί στερεώνει τό φεγγάρι
στόν dέρα.

'Η

}(λυταιμν1jστρα έπιστρέφει στόιι καιιαπέ καί παίρ ιιε ι τήιι
dρχική της στάση· σηκώνεται πάλι, κάνει μερικά βήματα καί
στέκεται· dποdτρέφει τό πρόσωπό της dπό τήν ' Uλέκτρα.

ΚΛΥΤΑ Ι Μ Ν Η ΣΤΡΑ : Έσύ, πάλι έσύ ά.λανιάρα-Έ, βέ
βαια, ό Αίγισθος δέν εΙν' έδώ νά σ' έμποδίσει νά παίρνεις
τούς δρόμους και νά κακολογίζεις τούς δικούς σου. Σ�iμερα
λείπει καί μένα μέ γράφεις στά παλιά σου τά παπούτσια Πόσες φορές καi σέ πόσους-δέν έχεις πεί και ξαναπεί
πώς έχω ξετραχηλιστεί, πώς καταπατώ κάθε δικαιοσύνη καί
περιλούζω μέ άνi1κουστες βρισιές κ' έσένα κι δσους κι δσους
ά.γαπίϊς-Κι δμως βίαιη δέν εΙμαι-άλλά έσύ-δέν παύεις
κακία νά σταλάζεις-κ' έγώ σου άπαντώ-κ' έγώ σοϋ ά.παν
τώ, σου άπαντώ - Ό πατέρας σου, 1i αίώνια πρόφασi1 σου
-ό πατέρας σου πού άπ' τό χέρι μου πήγε και ξεκουμπί
στηκε καi τό ξέρω καλά καί δέν τό άρνοuμαι-γιατi δέν
τόν σκότωσα μονάχη-άλλά-πρώτα ή Θεία Δίκη τόν Θα-

νάτωσε-Κι iiν Θά 'χες κουκούτσι λογική Οά παραδεχόσουν
της Θείας Δίκης τό έργο-Αύτός, ό άθλιος πατέρας σου
-πού νά Θρηνολογίϊς δέν παύεις-άπ' τούς Έλληνες ήταν
ό μόνος πού στούς Θεούς τήν άδερφή σου ηiν ίδια Ουσίασε.
Βέβαια δέν πόνεσε αύτόg δπως έγώ νά τή φέρει στόν κόσμο.
Πές μου, λοιπόν; Γιά χά'ρ η τίνος τή θυσίασε ;-γιά ποιούς;
-Μ1iπως γιά τούς Άργείους ;-Είχαν δικαίωμα αύτοι νά
σφάξουν τό παιδί μου;-Γιατί ό χάρος όρέχτηκε τό δικό
μου παιδί κι δχι τό παιδι έκείνης, ηϊς 'Ελένης-πού γιά
χάρη της έγινε έκείνη ή έκστρατεία; Κι ό κακούργος, ό
πατέρας σου γιά τό παιδί πού βγήκε ά.π' τά σπλάχνα μου
-καμιά δέν έδειξε στοργή κ' έσωσε της 'Ελένης τό παιδί
Δέν εΙναι πράξη παράφρονα κ' έγκληματία πατέρα;-Έσύ
πίστευε άλλα τών ά.λλών - άλλά έγώ-αύτά σκέφτομαι
κ' έτσι θά σκεφτόταν τό νεκρό μου κοριτσάκι, iiν ζοuσε κι
iiν μιλοuσε-Μ έ κοιτίϊνε, μέ κοιτaνε - κατσίκα τά μαuρα
σου μάτια τά μαuρα-ξεμαλλιασμένη - η θέλεις; Τί Θέλεις;
-Τήν έλευθερία σου Θέλ,εις; Σέ σταυροδρόμια και σοκάκια
νά φύγεις, νά μέ ντροπιάσεις κι Ciλλο κι άλλο;-Λύσε τή
φαρμακόγλωσσά σου καi πές πές - πές πώς είμαι μάνα κα
κιά-Ξέκανα τόν πατέρα σου - Καλλίτερα άπό σένα τό
ξέρω-ναί, νά, αύτά μου τά χέρια τόν ξέκαναν.
ΗΛΕΚΤΡΑ : Ξέκανα τόν πατέρα σου, καλλίτερα άπό σένα
τό ξέρω, ναί, νά, αύτά μου τά χέρια τόν ξέκαναν.
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν Η ΣΤΡΑ : Κι ό Αίγισθος εΙναι έρωμένος μου ό άντρας πού άγαποuσες μυστικά-καi τώρα πόλεμο κάνει
μέσα στά μυρωμένα μου σεντόνια.
ΗΛΕΚΤΡΑ : Σεντόνια τσαλαπατημένα
Κ Λ ΥΤΑ Ι Μ ΝΗΣΤΡΑ : Σουρνόταν δταν ό πατέρας σου πο
λεμούσε στήν Τροία - καί δπως γυναίκα σκάρωσε τό δίχτυ
πού τύλιξε τό μέγα βασιλιά μέσα στήν άτέρμονη νύχτα καi i1 φούχτα μου άνοιξε - καί πεταλούδα πιά δέν ύπi']ρχε
άλλά χρυσόσκονη - Ναί, σκότωσε, σκότωσε, σκότωσε καi τό κορίτσι μου - καί τήν άδερφή σου - καί τήν Ίφι
γένειά μας - ώ, πιά δέ μπορώ - πεΟαίνω. (Πέφτει dδέξια
στόν καναπέ. Σηκώνεται dμέσως καί παίρ ιιε ι πάλι τή στάση
της): Πιά δέ μπορώ, πεθαίνω. (' JΞπαναλαμβ άνει τήν προηγού
μενη κίιιηση μέ περισσότερη πειστικότητα. Ξανασηκώνεται) :
Καί γιά ποιόν; Γιά ποιόν; Ποιόν Ciλλο; Γιά κείνον, γιά κείνον
πού Θέλησε τά μοuτρα του μέ στέφανον δόξης καί δάφνης
νά στολίσει, κακό χρόνο νά 'χει καί νά 'χεις, πού μέ τή
στραβομάρα σου τό έγκλημά του δικαιώνεις - Καί γύρισε,
κατάλαβες, Θρασύς καί τροπαιούχος - άλλά τόν έκανα
μεγαλομάρτυρα έγώ, νά μάΟει, έμένα πού μέ βλέπεις τόν καθάρισα - έμένα πού μέ βλέπεις - μέ βλέπεις, κού
κου, νά 'μαι - καί μάθε, δέ μετανιώνω - κι iiν μαζί μου νά
ταιριάξεις δέ μπορείς ά.π' τά μάτια μου έξαφανίσου, πήγαινε
χάσου.
ΗΛΕΚΤΡΑ : Κυρά

κακιά

μαυρίλα

μου - μαυρίλα άσπρη μαύρη.
Ζωή μου μαύρη κι Ciραχνη - νυχτιά μουτζουρωμένη
της ' Ιφιγένειας ό χαμός - δικαίωση θά εuρη
Στης Τροίας τά έρείπια - στης Τροίας τή λαχτάρα
Κι δσο γιά μέ τήν άμοιρη - καί τήν πικροκλαμένη
Στά πούπουλα του τάφου μου - χαρές καi χάρες θά 'βρω.
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν Η ΣΤΡΑ : Κόρη στυφή, κόρη στριφνή - κατσούφα κσ.i γρουσούζα
Γλωσσοκοπάνα άχαρη - άχάριστη τραγούδα
Καί πάψε τά στιχάκια σου - όμοιοκαταληξίες
Δέ χρειαζόταν ή Τρωάς - γιαλιά - καρφιά νά γίνε ι .
ΗΛΕΚΤΡΑ : Μητρικό αίσθημα δ έ σου μένει σταλιά καί τήν ό.γάπη σου άμφισβητώ γιά τή Θυσιασμένη κόρη
σου - κόρη σου δέν εΙμαι κ' έγώ; Κ' ένώ κάθε μέρα κι ά.πό
λίγο μιά στούς σκύλους καί μιά στά δρνια μέ πετaς, προσ
φέρεις παιδιά στόν έρωμένο σου - έξόν καί εΙναι ό τρόπος σου
νά έκδικείσαι τό χαμό του άληθινοu παιδιοu σου.
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : 'Ενώ λοιπόν τόν ξεγελώ καί ψεύτι
κα παιδιά τοu κάνω, δέ χαίρεσ' έσύ;
ΗΛΕΚΤ ΡΑ : Κι iiν παραδεχτώ πώς ήταν έγκλημα της άδερ
φης μου ή Θυσία - σου δίνει τό δικαίωμα νά άπαντίϊς μέ
έγκλημα ; Έτσι άπονέμεις έσύ δικαιοσύνη ; Κι iiν ή άρχή
αύτή Ι σχύει γιά δλους έσύ τί περιμένεις; ποιόν; Κάποιον πού

μέ έγκλημα στό εγκλημά σου Θ' άπαντ i1 σει , κι άπέναντί
σου είναι καί σοϋ μιλa αύτός ό �cάποιος.
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν Η ΣΤΡΑ : Άν στό εγκλημά μου μέ Εγκλημα ά
παντ1iσεις, σέ τi Θά διαφέρεις άπό μένα;
ΗΛΕΚΤΡΑ ; Τοϋ αύθαίρετου νόμου πού 11 ϊδια Θέσπισες Cίν Θύμα άρνείσαι νά γίνεις - βάψε άκόμα στό αίμα τά χέ
ρια σου - καi ξέπλυνε τό αίμα τοϋ χαμένου παιδιοϋ σου
μέ τό αίμα τοϋ Cίλλου παιδιοϋ σου --'- δέχομαι μ' δλη η)ν καρ
διά μου - σκότωσέ με μιά καi καλή καi πάψε νά μέ σκο
τώνεις κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθέ μέρα.
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Άν μάνα σύ δέ μέ λογίζεις, πιϊJς
μάνα μά πιϊJς μπορ& έγώ νά λογίζομαι πού τό παιδί μου σφα
χτό του μέ ποθεί i1 δήμιό του;
Η ΛΕΚΤΡΑ : Δήμιό του η σφαχτό του - λύση aλλη δέν
ύπάρχει - τήν κακιά σου, τή στρίγγλα, τήν όχιά σου δο
λοφόν11 σε πρίν σέ δολοφονήσει.
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Ξεδιάντροπη δέ ντρέπεσαι
ΗΛΕΚΤΡΑ : Ν τρέπομαι Cίν κ' έσύ ντροπή δέν ξέρεις
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Στά χείλη σου λέξεις ξεδιάντροπες
λέξεις
ΗΛΕΚΤΡΑ : Τiς ξεδιάντροπες λέξεις μου ή ξεδιαντροπιά
σου
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Χάσου άπ' τά μάτια μου
ΗΛΕΚΤΡΑ : Άπ' τά μάτια σου χάνομαι - κι άπ' τά μάτια
μου δέ σέ χάνω.
ΚΛ ΥΤΑΙ ΜΝΗΣΤΡΑ : Τί κρύβουν πάλι τά λόγια σου;
ΗΛΕΚΤΡΑ : 'Εμένα κρύβουν τά λόγια μου
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν Η ΣΤΡΑ : Ψεύτρα ψεύτρα δέ φεύγεις
Η ΛΕΚΤΡΑ : Άν Θά 'φευγα 1i χαρά σου δέν
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Ποϋ πfiς πλάσμα σκοτεινό;
ΗΛΕΚΤΡΑ : Τiς εύχές σου εύοδώνω - άπ' τά μάτια σου
χάνομαι
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Άπ' τά δικά σου, τά έκδικητικά μά
τια νά χανόμουν Cίν
ΗΛΕΚΤΡΑ : Κλη ρονόμησα άπό σένα τιϊ ς έκδίκησης τά
μάτια
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Τό χαμό μου πaς νά
ΗΛΕΚΤΡΑ : Άν ό δικός μου δέν προηγηθεί
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν Η ΣΤΡΑ : Θά περιμένεις ilδικα
ΗΛΕΚΤΡΑ : Βιάζομαι έγώ
ΚΛΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Μ ή μοϋ φεύγεις
ΗΛΕΚΤΡΑ : "Αψυχη μόνο Θά μείνω
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Θά μέ ξεκάνεις Cίν φύγεις
ΗΛΕΚΤΡΑ : Άν μείνω Θά μέ ξεκάνεις έσύ.
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Θά σέ ξεκάνω μέ φροντίδες, μέ γλί:
κες καi τοϋ πουλιοϋ τό γάλα, Cίν μείνεις - σπίτι καi μάνα μήν
έγκαταλείπεις.
ΗΛΕΚΤΡΑ : Νά πείς δέ μπορείς πώς έγκαταλείπω καί
πατέρα.
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν Η ΣΤΡΑ : Άν ποθιϊJ νά μείνεις μαζί μου δέν
είναι γιά τά μάτι α τοϋ κόσμου - ένοχη κι aσπλαχνη νά μή
φαν&, καρφί δέ μοϋ καίγεται - άλλά γιά τά μάτια σου,
τά δικά σου τά μάτια πού εχουν τόση
ΗΛΕΚΤΡΑ : Τόση λύσσα
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Άφησε τήv άγάπη τής μάνας νά
λάμψει κι δχι τό μαχαίρι πού κρύβεις στό σηϊθος, στό μυα
λό σου, στό στόμα - μαχαίρι είσαι όλόκληρη καί περιμέ
νεις νά γυρίσω τiς πλάτες - μή !
ΗΛΕΚΤΡΑ : Κ ρυμμένο μαχαίρι - έσύ, τiς γυρισμένες πλά
τες παίρνεις γιά στήθος καi στόχο
'
ΚΛΥΤΑ Ι Μ ΝΗΣΤΡΑ : Όπως ό π ατέρας σου, σκληρή δέ
λυγίζεις
ΗΛΕΚΤΡΑ : Λύγισε σάν κλωνάρι .
ΚΛΥΤΑ l Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Π&ς κατάντησες είδες;
ΗΛΕΚΤΡΑ : Γιά κοίταξέ με καλά.
Κ ΛΥΤΑ Ι Μ Ν Η ΣΤΡΑ : Λ ιώνεις, λιώνεις - φορέματα καi νιά
τα λιώνουν.

Η ΛΕΚΤΡΑ : Τά νιάτα μου χάνω καi τά δικά σου ξαναβρί
σκεις.
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Ήλέκτρα, ηϊς μοίρας οί κρυφές συ
νωμοσίες πήραν τή ζωή προσώπου άγαπημένου - άλλά ό
θάνατος είναι Θάνατος, έτσι είναι i1 ζωή - εϊτε άπό γηρα
τειά εϊτε άπό πόλεμο, άρρώστια i1 φονικό, ό Θάνατος ενας
είναι - κι δλους, δλους, κ' έσένα - καi μένα παραμονεύει .
Η Λ ΕΚΤΡΑ : Έμaς τiς δυό πιό πολύ άπ' δλους μας εβαλε
στό μάτι.
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Γιά τό Θάνατο ·τοϋ πιό άγαπημένου
σου προσώπου Θά βρείς παρηγοριά στό Θάνατο τοϋ πιό άγα
πημένου προσώπου πού σ' άπόμεινε ; 'Εμένα; Ή έσύ, πού
στό προσωπό σου δλα τ' άγαπημένα πρόσωπα τοϋ κόσμου
βρίσκουν τό πρόσωπό τους - Θά Θανατωθείς γιά τά μοϋτρα
τοϋ προκομμένου σου πατέρα;
ΗΛΕΚΤΡΑ : Δέ Θά παρηγοριόμουν ilν στiς φρίκες άπαν
τοϋσα μέ φρίκες.
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Μέ τί λόγια, μέ τi χάδια χαϊδεύεσαι
έσύ;
ΗΛΕΚΤΡΑ : Γιά τό τομάρι σου δ.ν δέν έτρεμες, Θά άρ
κοϋσαν τά χάδια του έραστfi σου - κ' ή άγάπη.
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Μόνο μαζί σου, μόνο, τήν άγάπη
ποΘιϊJ νά μοιραστιϊJ.
ΗΛΕΚΤΡΑ : Μόνο τό κρεβάτι σου, μόνο, μοιράζεσ' έσύ .
ΚΛΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Κ ι αν τόν σκότωνα, αν μαζί τόν σκο
τώναμε;
ΗΛΕΚΤΡΑ : Τοϋ σκουληκιοϋ ό θάνατος του πατέρα μου
Θά ξεπλύνει τό Θάνατο;
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Κι ό δικός μου ό Θάνατος πώς Θά
τόν ξεπλύνει; σκουλ1iκι δέν είμαι καi γώ;
ΗΛΕΚΤΡΑ : Πρώτη φορά λές τήν άλ1iθεια - άλλά σάν
ψέμα λές τήν άλήθεια - καi ϋπουλα μέ κάνεις νά βριϊJ τά
λογικά μου - τήν πιό άνόσια ϋβρη ν' άποφύγω - τό αίμα
τσϋ πατέρα μου μέ αίμα σκουλη κιου νά πάρω πίσω.
ΚΛ ΥΤΑΙ Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Ώ λέξεις γλυκές, εύτυχισμένες άκσύω η)ν άλ1iθεια άπ' τό στόμα τοϋ ϊδιου τοϋ παιδιου μου ζώ λοιπόν, Θά ζήσω, n1er·c i , άλλά έσύ; μοϋ φεύγεις ilγ
γελέ μου; χωρίς έσένα πώς Θά ζliσω; πώς Θά ζ�iσεις μ' ενα
σκουλήκι σάν καi μένα; δέ μπορείς - Εχε γειά καi καλή
τύχη.
ΗΛΕΚΤΙ>Α : Άν εφευγα πώς Θά 'μουν σκιά σου; π&ς
τσϋ σκουλη κιοϋ ή σκιά Θά 'ταν άνθρώπινη σκιά ; τi Θά
μας ξεχώριζε, τ ί ;
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Κόρη σεμνή - πώς; ν ά ξεχωρίζεις
Θέλεις ;
ΗΛΕΚΤΡΑ : Άν ή έφευρετικότητά σου δεν όδηγοϋσε άπ'
τό κακό στό χειρότερο - Θά ύπfiρχε έλπίδα - Θά συγχω
ροϋσα πολλά.
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Κ ρίμα, κρίμα Θά 'ταν ν' ilλλαζες
τiς άγνές σου σκέψεις εστω ' γιά νά μέ συγχωρέσεις,
δ.δικο Θά 'ταν - οϋτε γώ δέ Θά τό 'Θελα ή άθλια πού κρυφά,
κάπου κάποια περηφάνια εχω γιά σένα. Κι δσο δέ συγχωρείς
τόσο Θά σ' άγαπιϊJ - στό μίσος σου μ' άγάπη Θ' άπαντιϊJ λουλούδι μαραμένο μου πρίν άπ' τήν aνοιξή σου.
ΗΛΕΚΤΡΑ : Λουλούδι μαραμένο - έγώ τοϋ κ1;που σου
λουλούδι - τής νύχτας, της νύχτας καi της νύχτας;
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Τά λόγια σέ τrροδίνουν, δέ γελιέμαι
- Θά 'Θελες νά είσαι λουλούδι τέτοιου κήπου κι δχι λου
λούδι τοϋ άγροϋ.
ΗΛΕΚΤΡΑ : Ξέρεις, μέ γοητεύεις!
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Κάνω δτι μπορ& κι δπως μπορ& ετσι μέ έπλασε ή φύση καi ο[ δ.λλοι.
ΗΛΕΚΤΡΑ : Όπως τήν άλήθεια λές σάν ψέμα - ή μετριο
φροσύνη σου κρύβει θράσος καi περηφάνια.
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Κ' έσύ τό ψέμα τής άλήθειας ξεχω
ρίζεις, τό Θράσος τής μετριοφροσύνης καi μέ νιώθεις.
Η Λ Ε ΚΤΡΑ : Σέ νιώθω - ναί ;
ΚΛΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Μ οϋ μοιάζεις - πιϊJς μοϋ μοιάζεις,
π&ς μπορείς; σά δυό σταγόνες.
Η Λ Ε ΚΤΡΑ : Δυό σταγόνες φαρμάκι.
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ΚΛΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Πέταξε άγάπη μου τήν άθλια τής
τραγωδίας μάσκα στίς τσουκνίδες - σοβάρεψ' έπιτέλους
- γίνε κουνίστρα κ' έλαφρόμυαλη .
ΗΛΕΚΤΡΑ : Πώς, μ ά πώς;
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Πάρε τών χειλιών μου τά κόκκινα
ψέματα - τό μπάμ τό μπούμ καί τό τσάφ τών ματιών μου τό έλαφροβαρύγδουπο τοϋ 'Ωμέγα μου πέρα - δώθε - έξα
πλώσου - έξάπλωσε παντοϋ - παντοϋ - παντοϋ.
ΗΛΕΚΤΡΑ : Πώς, μά πώς;
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Τά !δια κ:αί τά ίδια κλαίς καi ξαναλές
- μά νιώθεις;-μέ τέτοια καθυστέρηση δέ θά πλησιάσεις
οϋτε στ' δνειρό σου τό λίγο - πολύ μιiiς γυναίκας - τόν κίν
δυνο δέ θά γευτείς - οϋτε πλημμύρας, οϋτε πολιορκίας τό
ιϊλας - οϋτε των άλώσεων τό μέσα καί τό εξω, τό άπό μπρός
καί άπό πίσω, τό άπό πάνω κι ά�τό κάτω κι άπ' τά πλάγια πέρα
ώς πέρα - Τοϋ πετσιοϋ μου πόρος δέ μένει πού νά μήν εγινε
μιά τρύπα - μιά τρύπα όλόκληρη σέ σχήμα γυναίκας - Ώ,
δόθηκα!
ΗΛΕΚΤΡΑ : Βάστα καημένο Μεσολόγγι, βάστα!
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Ώ, δόθηκα, κατάλαβες;
Η ΛΕΚΤΡΑ : Ξέχασε μάνα τά πάνδεινά σου!
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Δίκιο εχεις - Γιατί ό άνθρωπος νά
θυμiiται τά δεινά πού μόνο δάκρυα φέρνουν - δάκρυα άπό
δώ, δάκρυα άπό κεί, στων δακρύων τό ποτάμ� θά πνιγεί.
ΗΛΕΚΤΡΑ : Κορόμηλο μοϋ προκαλείς τό δάκρυ - κ ι άπ'
τά γέλια κοντεύω νά σκάσω - κι άπ' τά γέλια χάσαμε τό
κλάμα καί τήν άκρη. (ΠάΟονται).
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Φτού κι άπ' τήν άρχή. (Ί -f Κλυται
μ ιιήστρα, στόv καvαπέ, προσπαθε ί νά βρεί τή στάση r·ijc
άρχ·ijς).

ΗΛ ΕΚΤΡΑ (Σηκώιιεται) : Ti βλέπω; Ti βλέπω;
ΚΛΥΤΑΙ Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Ti σ· επιασε πάλι ;
ΗΛΕΚΤΡΑ : Τά χέρια σου βουτηγμένα στό α{μα !
ΚΛΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Τό α{μα τοϋ πατέρα σου!
ΗΛΕΚΤΡΑ : Τό αtμα τοϋ πατέρα!
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Τοϋ πατρός!
ΗΛΕΚΤΡΑ : Τό άληθινό;
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Τό άληθέστατο - καi δές τiς μελα
νιές πού σκεπάζουν τό λαιμό μου!
ΗΛΕΚΤΡΑ : Χέρια βαμμένα στό αίμα καi λαιμός σκεπασμέ
νος μελανιές.
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Άπ' τά ρουφήγματά του!
ΗΛΕΚΤΡΑ : Ποιανοϋ;
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Κάποιου πού δέ μπορείς νά φαντα
στείς !
ΗΛΕΚΤΡΑ : Κάποιου έραστή, θεέ μου !
ΚΛ ΥΤΑΙ Μ Ν ΗΣΤΡΑ : -οχι δποιου κι δποιου!
ΗΛΕΚΤΡΑ : κ · εστειλες στόν άλλο κόσμο τόν πατέρα μου
- στοϋ γυρισμοϋ τ�)ν ώρα .
ΚΛΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Καί δέν τό μετανιώνω!
ΗΛΕΚΤΡΑ : Κι ό έραστ�)ς βοήθησε νά τόν άποτελειώσεις;
ΚΛΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Ό έραστής πού λές, τόν κρατοϋσι;
σφιχτά καi γώ τόν άποτέλειωνα - iΊ άντιστρόφως.
ΗΛΕΚΤΡΑ : Δολοφόνα!
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Σέ παρακαλώ - μή φωνασκείς !
ΗΛΕΚΤΡΑ : Θά σiiς σκοτώσω - τ· άποφάσισα!
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Τό σκέφτηκες καλά;
ΗΛΕΚΤΡΑ : Τό βλέπεις τό μαχαίρι; ( Ψάχνει μάτuιιι 11ά
βρεί τό μαχαfρι).

ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Τό βλέπω καi τό παραβλέπω!
ΗΛΕΚΤΡΑ : Τό μαχαίρι πού βλέπεις Οά σέ κόψει στά δύο.
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Δέ φταίω γώ - ό έραστής μου μέ
παρέσυρε.
ΗΛ ΕΚΤΡΑ : Τό μαχαίρι πού βλέπεις, σέ λίγο, σέ λιγάκι
θά βουτήξει στό κόκκινο.
ΚΛΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Δέ θά τό ξανακάνω!

ΗΛΕΚΤΡΑ : Οϋτε γώ - δέ θά σέ σκοτώσω δεύτερη φορά .
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Αύτηνής πού τή ζω1) σοϋ εδωσε, πώς
θά τής πάρεις τ�1 ζω1) - εστω καί γιά μιά φορά ; πώς;
ΗΛΕΚΤΡΑ : Έτσι!
ΚΛ ΥΤΑΙ Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Πώς ;
ΗΛΕΚΤΡΑ : Έτσι!
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Φοβάμαι !
ΗΛΕΚΤΡΑ : Έτσι !
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Φτάνει πιά.
ΗΛΕΚΤΡΑ : Έτσι - Αύτό είν' δλο.
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Αύτό είν' δλο; Εύχαριστώ.
ΗΛΕΚΤΡΑ : Δέ σέ σκοτώνω - άλλά είσαι μιά βρώμα.
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Αύτό ήταν δλο ; ΗΛΕΚΤΡΑ : Ό �τατέρας φεύγει άπ' τή ζωή καί
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Ό έραστής μπαίνει στή ζωή μου απ
ΗΛΕΚΤΡΑ : Τό παράθυρο, πάντ' άνοιχτό, τών έραστών
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Πού στά μαλακά, οί μαλθακοί, σεν
τόνια μου
ΗΛΕΚΤΡΑ : Κυλιοϋνται καi τόν πόλεμο άποφεύγουν δπως
τήv
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Πανούκλα, είσαι καί φαίνεσαι μέ
ΗΛΕΚΤΡΑ : Ξεκούμπωτη πάντα τή φούστα σου - πάψε πιά
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Νά μουχλιάζεις παρθένα άπό
ΗΛΕΚΤΡΑ : Σάπια μάνα σκεπασμένη μέ
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Πέπλο χλωμάδας καί μέ στι)θια
ΗΛΕΚΤΡΑ : Περιζήτητα άπό βρώμικα χέρια, πού σήμερα
τό μαχαίρι μόνο ζητάνε.
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Κόψε πιά τό μαχαίρι σου! Τό χαμό
μου γυρεύεις; Νά χάσεις δτι σ· άπομένει ; Νά χάσεις τό πiiν;
ΗΛΕΚΤΡΑ : Δέ χάνω καi τίποτ' άπ' ενα χαμένο κορμί Οϋτε έσύ έξάλλου - Θέλω νά χάσω τό πiiν.
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Άλίμονο - ίiν χάσεις τό πάν, χά
νω τό πάν, σέ χάνω κοριτσάκι μου !
ΗΛΕΚΤΡΑ : Ναί, ναί !
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Άν ήξερες, ίiν ήξερες, ίiν.
Η ΛΕΚΤΡΑ : Τό ξέρω.
ΚΛΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Άν ήξερες.
ΗΛΕΚΤΡΑ : Τό ξέρω σοϋ λέω! - ναί !
ΚΛΥΤΑ Ι ΜΝ ΗΣΤΡΑ : Ναί, ναί - άπατώ τόν πατέρα σου τό λέω καi τό ξαναλέω - τό ξέρεις καi τό παραξέρεις κ' ή γειτονιά δπως τό μάτι τοϋ Θεοϋ καλλίτερα κι άπό μένα
τό ξέρει - κ' εμαθα άπ' tll γειτονιά πώς είχα άγαπητικό,
πρiν τόν γνωρίσω άκόμα.
ΗΛΕΚΤΡΑ : Κ' εχει δίκιο 11 γειτονιά - δέν εχει άνάγκη
άπό γεγονότα κι άποδείξεις - μαντεύει τiς προθέσεις έρμηνεύει τiς κινήσεις, τό κοκκινάδι τών χειλιών, τό ψέμα
τών μαλλιών-καi δέν άργεί πίσω ά�τ' τίς κουρτίνες πού τό
άγέρι άνασηκώνει, ϋποπτες σκιές ν' άνακαλύπτει.
ΚΛΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Π ίσω άπ' τίς κουρτίνες πού της νυ
χτιiiς τ' άγέρι άνασηκώνει - κάτι χαρχαλεύει, κατιτί πού
τρεμοσβ1)νει -άστρα τής κάμαρας - οί κάφτρες τών τσι
γάρων.
ΗΛΕΚΤΡΑ : Κι άλίμονο - μόνο
πουθενά καμιά σκιά δέ βλέπει .

έκ:είνος - ό πατέρας -

ΚΛΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Άπάτη είναι δτι τόν άπατώ!
ΗΛΕΚΤΡΑ : Όπως ο[ κλέφτες έσύ - μέ κρύο Ιδρώτα θά
χαίρεσαι τ' άγαθά τής ντροπής σου - παράνομα.
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Τής ντροπής - καί μόνο - τ· άγα
Οά μέ πλημμυρίζουν εύτυχία - δταν ό τέτοιος βγαίνει άπ'
τήν πόρτα κι ό άποτέτοιος μπαίνει άπ' τό παράθυρο - δταν
ό τέτοιος είναι στό κρεβάτι κι ό άποτέτοιος κάτω ά.π' τό κρε
βάτι - καi σύ κατάλαβε κορίτσι μου - τής Κ λυταιμν1)στρας
τό κρεβάτι εχει καi ύπόγειο. - Πάλι μέ άγριοκοιτάζεις;
ΗΛ ΕΚΤΡΑ : Κοιτάζω τό μολυσμένο κορμί σου καi πρό
σωπο, τά μολυσμένα σου κατακόκκινα νύχια καi χείλια καi
τό χέλι κορμί σου - κι ά.πορώ καi έξίσταμαι - πώς τήν

πίσσα εκλεψες τών άνθρώπων καί πάλευκοι μένουν καί άο
πλοι μπροστά σου - πώς; μά πώς;

ΗΛ ΕΚΤΡΑ : Τά μάτια μου άπό πίσω νι'1 σέ παίρνουν, δέ
θά πάψουν!

ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν Η ΣΤΡΑ : Έσύ, μέχρι τά δόντια μέ δόντια όχι
aς εΙσαι άρματωμένη.
ΗΛΕΚΤΡΑ : Είσαι ή μάνα μου - εiμαι 1Ί όχιά σου!
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Κόρη i;Θελα έγώ!
ΗΛΕΚΤΡΑ : Μ όνο μιά μάνα εχει κόρη .
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Θεέ μου - φίδι βύζαξα, νανούρισα,
άνάθρεψα - φίδι . εντυσα μέ κοριτσίστικα ροϋχα.
ΗΛΕΚΤΡΑ : Μ ητέρα, χίλια εύχαριστώ! ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Ακουσέ με Ήλέκτρα - είμαστε φτω
χές - κι ό έρωμένος μου Οά Ύαι καί προστάτης σου - Ή 
λέκτρα, τ ό μίσος σου άπό τ ή στέρηση γεννιέται - κι άρνείσαι
Ήλέκτρα, Ή λέκτρα νά γίνεις της χαράς, της εuκαιρίας καί
της εύημερίας, τοϋ άπό δώ καί τ' άπό κεί - άκουσέ με
Ήλέκτρα - βγές στό κλαρί τό πιό ψηλό, φορτωμένη δαχτυ
λίδια καί βραχιόλια.
ΗΛ ΕΚΤΡΑ : Μ ητέρα, εχουμε καιρό!

ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Ποιό ε!ναι τό λάθος μου, ποιό; Πού
ό ερως μ' εχει βάλει στό χέρι του; - · Πού ό ερως μέ πηρε καί
μέ σ�Ίκωσε δπως ό ίίνεμος ενα ψαθάκι ; - Καl άπό δώ μέ πηγι;
κι άπό κεί καl άνω καί κάτω - καί δόθηκα δπως ή άνοιξη
δίνεται - δπως τά λουλούδια. οί πεταλοϋδες καί τά τραγού
δια.
ΗΛΕΚΤΡΑ : Καί μετά;
ΚΛΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Μετά - μετά - μετά βαίων καί κλά
δων

•

ΚΛΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Ήλέκτρα, φύγε, φύγε πιά.

ΗΛΕΚΤΡΑ : Έλα Κλυταιμνήστρα μέ τά μ ισοφόρια σου !
ΚΛΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Μυθι κή Κλυταιμνήστρα πού πέφτει
άπό κρεβάτι σέ κρεβάτι - κατευΟείαν στό κρεβάτι - στίς
·· Φρικτές Ίστορίες μιας Κρεβατοκάμαρας έν καιρφ πολέμου ··
τό μεγάλο της σουξέ.
- Ξύπνα Άγά μου - Ξύπν' άντρακλά μου.
- Άπόψε ήταν πιά γιά μάς 1Ί νύχτα 1Ί τελευταία!
- Μή μοϋ φεύγεις!

ΖΩ ΓΡΑΦ Ι ΚΗ ΜΑΚΕΤΑ ΤΟΥ Γ Ι ΑΝ Ν Η ΤΣΑΡΟΥΧΗ Γ Ι Α Τ Η Ν " Κ ΛΥΤ Α Ι Μ ΝΗΣΤΡΑ; "
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- Κλυταιμνήστρα, ή πατρίδα μέ καλεί!
- Κυνηγώντας τά φουστάνια της πατρίδας, άφήνεις πίσω σου
μιά χήρα.
- Κλυταιμν1)στρα θά γυρίσω!
- 'Εσείς oi άντρες είστε δλο ύποσχέσεις.
- Άν πtσω στό πεδίο\· της τιμής, χήρα θά μείνεις, στό ύπόσχομαι - C:λλά δχι μέ l:ίλλο τρόπο.
- Άν δέ γυρίσεις θά σκοτωθ& μέ τά ίδια μου τά χέρια.
- Τ' όρκίζεσαι;
- Στό στεφάνί· μας καλέ!
- Τόσο μά τόσο μ' άγαπάς; - Λέγε, λέγε, τί λεγόταν;
ΗΛΕΚΤΡΑ : Κλυταιμνήστρα, Κλυταιμνήστρα είπε - μήν ξε
ριζώνεις τά μαλλιά σου έτσι, καί γυρίσω καί σέ βρ& χωρίς
μαλλιά.
ΚΛΥΤΑΙΜΝ ΗΣΤΡΑ : Άσε νά ξεριζώσω λίγα, νά χαρείς.
ΗΛΕΚΤΡΑ : Καλά ξερίζωσε λιγάκι.
ΚΛΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Καί στό κατώφλι τοϋ σπιτιοϋ άνέ
μισα τό μικρό μου μαντιλάκι κ ι
ΗΛΕΚΤΡΑ : Έφυγε γιά κεί πού άδέσποτες είναι οι σφαίρες.
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Κ' έγώ άδέσποτη χήρα θά μείνω.
ΗΛΕΚΤΡΑ : ' Εσύ παιδί μου, Κλυταιμνήστρα εΙσαι iΊ Φρο
σάρα ;
ΚΛΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Καί χ ή ρα ό άχαρος δέ μ' ·ά φησε ψεύτικη ήταν ή άναχώρησή του - γιά νά μέ πιάσει έπ' αυ
τοφώρφ . . Ώ άχαίρευτε άντρα - 'Ανίκανος ήταν γιά τήν
πατρίδα μας νά πέσει - άνίκανος νά δημιουργήσει μιά χήρα
δέν ήταν δημιουργός, καθόλου, μά καθόλου - Καί γύρισε
τά φ&τα νά μ' άλλάξει - άλλά - γιά τήν Κλυταιμνήστρα
λίαν προσεχ&ς θά πέσει.
ΗΛΕΚΤΡΑ : -Αχ Ιiν έπεφτε γιά τήν πατρίδα παρά ξερός
νά πέσει
ΚΛΥΤΑΙ Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Δέ θά ύπηρχαν ποτέ έρωτευμένοι ,
Ιiν άπό πρίν φαντάζονταν κι άπόφευγαν τά χαμένα τοϋ έρωτα
βάσανα καί τίς κατάντιες - -Ω, ό πατέρας σου άγνωστος
τ&ν άγνώστων ήταν έκείνη τήν παράφορη νύχτα πού - ο ί
γνωστοί γ ίνονται άγνωστοι - καί o i l:ίγνωστοι γνωστοί .
ΗΛΕΚΤΡΑ : Τ ό ξέρεις νεράκι τ ό ποίημά σου - " κ' ή πλά
ση πλάνταζε γύρω άπ' τά γιασεμιά-τά τριζόνια τραγανίζαν
τό φεγγάρι πίσω άπ' τό πεϋκο - τ&ν σκύλων τά ουρλιαχτά
ράϊζαν τά ουράνια- τοϋ ουρανοϋ oi λόγχες τά κυπαρίσσια
έτρυποϋσαν - καί μέσα στήν κοσμοχαλασιά - τά δυό κορ
μιά μας σ' ενα κορμί κρυβόνταν νά γλυτώσουν άπ' τίς φρι
χτές της νύχτας άπειλές - κι ό ενας τόν άλλον άνάπνεε καί τό ζεματισμένο καρφί άνάπνευσα της άγάπη ς του καί τή νύχτα μερώσαμε - κ' έγινε μέρα ".
ΚΛΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : 'Αλίμονο σέ μένα τήν άθλια- ξυπνάω
όλομόναχη πάντα.
ΗΛΕΚΤΡΑ : Μά δχι - δχι - θυμήσου - Π ρiν γίνει μέρα
- έκείνη τή νύχτα - τριζόνια σκύλοι καί λοιπά-θυμήσου
τά ναυαγισμένα του λόγια μέσα στό στόμα σου.
ΚΛΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Δέ μιλοϋσε γιά κάποιο φουστάνι;
ΗΛΕΚΤΡΑ : Γιά τό φορεμά σας, κυρία - τό δικό σας " Τό φόρεμά σας είναι κομμένο καi ραμμένο στά μέτρα σας
άλλά έχετε μέτρο; Είστε άμέτρητη - Κάθε φορά πού τό
ίδιο φόρεμα φοράτε, άλλο φόρεμα είναι - καί νοσταλγ& τό
ίδιο πάντα φόρεμα που είναι πάντα άλλο καί θά φορέσετι;
σέ στιγμές πού δέν ήρθαν καί δέ θά ' ρθουν ποτέ - Μ ή μ'
άφήνετε νά φύγω - μ ή φεύγετε - σκοτ&στε με " Τόν σκότωσες;
ΚΛ ΥΤΑ Ι ΜΝΗΣΤΡΑ : Π ρίν μάθει
ΗΛΕΚΤΡΑ : Τόν σκότωσες;
ΚΛΥΤΑΙΜΝ ΗΣΤΡΑ : οι νεκροί δέ μαθαίνουν ποτέ!
ΗΛΕΚΤΡΑ : Τόν σκότωσες;
ΚΛΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Τό χέρι μου τρέμε ι !
ΗΛΕΚΤΡΑ : Π άρε άναπνοή καί
ΚΛΥΤΑ Ι Μ Ν.ΗΣΤΡΑ : Τό μαχαίρι είναι άσήκωτο !
ΗΛΕΚΤΡΑ : Έλα, πάρε φόρα, δόστου . . .
ΚΛΥΤΑ Ι ΜΝΗΣΤΡΑ : Πές πώς τόν σκότωσα ! - -Αν θά
ύπήρχε, πίστεψέ με, θά τόν σκότωνα.
.

Ί-1 Κλυταιμν·ήστρα ξεθεωμένη, κάθεται σταυροπ6δι, έπειτα
dπό τρείς δοκιμές. 'Η 'Ηλέκτρα τήν dντιγράφει. Ί-1 J(λυ
ταιμνι)στρα dλλάζει π6δι καί dνάβει τσιγάρο .

ΚΛΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Δεσποινίς, μέ τρ&ς μέ τά μάτια τά ώραία μεγάλα σου ι.iάτια δέν έχουν ξαναδεί μιά σάν καί
μένα; - τά λυσσάρικα παλιόσκυλά σου μάτια δέν έχουν ξα
ναδεί μιά σάν καί μένα;
Η Λ Ε ΚΤΡΑ : 'Εσένα - έσένα ό l:ίντρας σου δέν είναι δ& 
καί περιλούζεσαι μές στή ντροπή πασαλείβεσαι.
ΚΛΥΤΑ Ι Μ Ν Η ΣΤΡΑ : Καi μιά ' Ηλέκτρα της πεντάρας
μπουρμπουλήθρες δέ θά 'λεγε τέτοιες ποτέ της - ντροπή
σου!
ΉΛΕΚΤΡΑ : Κ' έσύ Κλυταιμνήστρα τ&ν πόσο, λογαριά
ζεσα ι ;
Κ ΛΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Λόγια, λόγια, πάντα λόγια καί πέρα
άπ' τά λόγια l:ίλλα λόγια καί άλλα κα\ l:ίλλα καί τό κρασί
που άφ1)νουν τά λόγια - καί τό στράγγιξα, μέχρι τό κατα
κάθι fiπια τοϋ ποτηριοϋ μου τό κρασί - σέ φτάνει ; - Ποϋ
είμαστε;
ΉΛΕΚΤΡΑ : Σ' tνα κρεβάτι πάνω, έλεγες.
ΚΛ ΥΤΑΙ ΜΝΗΣΤΡΑ : Ά, έσένα ό νοϋς σου στό κεχρί δπως πάς, έσένα παιδί μου θά σέ χάσω.
ΗΛΕΚΤΡΑ : Πές μου νά χαρείς μιά ιστορία έρωτος - ψο
φάω!
ΚΛΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Ό έρωτας, ό έρως!
ΗΛΕΚΤΡΑ : Διηγ1)σου δτι νά 'ναι κι δπως - δπως - έξά
ψεις έχω καί λιγοϋρες, σοϋ λέω - λέγε πρίν είν' άργά, πρίν
πέσω στά πλακάκια - πρίν άρχίσω νά τσινάω - ελα - σέ
δ ιατάζω - άγοράζω τό πάν - ελα δπως είσαι - στό lίψε σβήσε - δείξε - Ήγέρθητω.
ΚΛΥΤΑ Ι Μ ΝΗΣΤΡΑ : Μήν κάνεις ετσι - τσάκι μου 
κοριτσάκι μου
ΗΛΕΚΤΡΑ : Σήκω καί τά κυλίσματά σου δείξε!
'11

Κλυταιμνήστρα σηκώνεται ξέφρενη,

ξέφραγη.

ΚΛΥΤΑ Ι Μ Ν Η ΣΤΡΑ : Ώ - άγάπησα κάποιον, δποιον κι
δποιον, όποιονδήποτε - ενα ρεμάλι - μέ άλλα λόγια άρ
χάγγελο - άξιωματικό, πού λένε - μέ τά δλα του, τά μέσα
καί τά itξω του - Γιά νά γαρνίρει μέ διαμάντια, δέκα, τά δά
χτυλά μου - στά χαριτωμένα κοχύλια τ&ν αύτι&ν μου άντί
γιά λόγια έρωτος - δυό, μά τόσα δά διαμαντάκια νά ψι
θυρίσει - γιατί έγώ τά λόγια ερωτος δέ σηκώνω - καί
γιά νά μέ φορτώσει χρυσό, lίργυρο, παρόμοιες κοτρ&νες γιά νά - γιά νά - τελοσπάντων μέ τέτοιο φόρτο, άσάλευτη
νά μένω - νά μήν κάνω πανιά καί - νά μήν πλέω δπως οί
lίνεμοι άκατάστατα φυσάνε άκατάπαυστα - έπάγγελμα
άλλάζει - παλιά ροϋχα, παλιά παπούτσια, παλιογυναίκες
άγοράζει - κουρελού έμένα μέ πουλάει - κι δταν κάποιο
άφροδίσιο τόν κόλλησα άπειλεί - πώς θά αυτοκτονήσει θά έκτοξευτεί άπ' τiς κορφές τ&ν δέντρων - θά γκρεμιστεί
στόν ουρανό - θά σπάσει τά μοϋτρα του στά σύννεφα θά μοϋ μαχαιρώσει τό μου - νi - ξί - θά μέ άνατινάξει θά μέ κόψει - θά μέ κάνει χίλια κομματάκια. Λοϋστρο, τοϋ
άπάντησα, τά χέρια μου είναι πεντακάθαρα καi ή συνείδη
ση πιό καθαρή άκόμα - άντρα καi βρέφος έγώ παράτησα
γιά σένα - καί θά σοϋ δείξω έγώ - θά δείς πώς - ή Κλυ
ταιμνήστρα 1) έπονομαζόμενη λεγάμενη δέν ξέρω π&ς τούς άντρες θά πιάνω στόν άέρα - θά τους άλλάζω σάν
δέν ξέρω τί - καί χρήμα μέ ουρά παγωνιοϋ θά ο ίκονομάω κ' έσύ, άχαίρευτε, άνάγκη δέ θά 'χεις νά δουλεύεις - μέ χρf\
μα τή μούρη σου θ' άλείβω - θά σέ καθίσω σέ άναμμένα
χρήματα - τό χρήμα θά μοϋ πιείς - πιές καi πές μου άγάπης
λόγια.
ΉΛΕΚΤΡΑ : Καi πότε κυρία Κλυταιμνήστρα μου παρά
τησες τόν άντρα καi τό βρέφος σου;
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ ΝΗΣΤΡΑ : Κορίτσι μου, ποϋ νά θυμηθ&;
ΉΛΕΚΤΡΑ : Καi τό παιδί σου ήταν άγόρι η κορίτσι;
ΚΛΥΤΑ Ι ΜΝΗΣΤΡΑ : Θυμάμαι - iiτανε κορίτσι καί θά
'χε τά χρόνια σου πάνω κάτω.
ΉΛΕΚΤΡΑ : Ξέρεις κυρία Κλυταιμνήστρα μου - κ' έμένα
ή μάνα μου βρέφος μέ παράτησε - κ ι ό δύστυχος πατέρας

ΖΩ ΓΡΑΦΙ Κ Η ΜΑΚΕΤΑ ΤΟΥ Γ Ι ΑΝ Ν Η ΤΣΑΡΟΥΧ Η ΓΙ Α Τ Η Ν " ΚΛΥΤ Α Ι Μ ΝΗΣΤΡΑ; "

μου νά ξεχάσει δέ μποροϋσε τήν απιστη - πάντα γιά κείνη
μ ιλοϋσε - τά μάτια, τά χείλια - τοϋ στήθους τά σημάδια
ό:πό τiς μαχαιριές του - χνάρια παλιών ευτυχισμένων ήμερων
- Όλα πιά ή λησμονιά τά πi'jρε - ό ερωτας μέ πi'jρε καi μέ
πi'jγε - καi ρώτα τi'jς γειτονιί'iς τους τοίχους, τά δέντρα,
τά παγκάκια που μέ τό νί καi μέ τό σίγμα ξέρουν τήν ό:γάπη
μου, τά ό:ναφιλητά, τους χτύπους της καρδιί'iς μου - ρώτα
καi τόν περιπτερά, τόν Α'ίγισθο, που ξέρει γράμματα καi
διαβάζει έφημερίδες - που ό:πέξω κι ό:νακατωτά της γειτο
νίας τά μυστικά καi τά μυστήρια κατέχει καί - θά σοϋ πεί
- πώς ερως πιό ώραίος, πιό μεγάλος, πιό άγνός, δέν ξανά
γινε ποτέ στή γειτονιά.
ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ : Σέ παρακαλώ, γιά τόν περιπτερά
μή μοϋ μιλί'iς, γιατί, γιατί, γιατί
ΗΛΕΚΤΡΑ : Γιατί;
ΚΛΥΤΑ Ι Μ ΝΗΣΤΡΑ : Γιατί τά νύχια μου
ΗΛΕΚΤΡΑ : Μ μ ! Μ εγάλα λόγια!
ΚΛΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Μ μ ! Μεγάλα μέσα!
ΗΛΕΚΤΡΑ : Ρώτα τον ντέ! Τρέμεις μήπως τό χρυσάφι σου
πάρει γιά λαμαρίνα;
ΚΛ ΥΤΑ Ι Μ Ν Η ΣΤΡΑ : Τή λαμαρίνα μου πήραν δλοι, δλοι
γιά χρυσάφι - κι αύτός τή λαμαρίνα δέ θά δάγκωνε ; Άς
γελάσω.
ΗΛΕΚΤΡΑ : Όσο γελάσεις τόσο θά 'σαι γελασμένη !
ΚΛΥΤΑ Ι Μ ΝΗΣΤΡΑ : Μ όλις τοϋ κουνήσω τό μικρό μου
δαχτυλάκι
ΗΛΕΚΤΡΑ : Άλλη γυναίκα, νομίζεις, στόν κόσμο δέν ύπάρ
χει ; Πήγαινε, άπό πρώτο χέρι μάθε πώς ό Α'ίγισθος
ΚΛΥΤΑ Ι ΜΝΗΣΤΡΑ : Πώς τό ξέρεις;
ΗΛΕΚΤΡΑ : Τό ξέρω - τί σέ νοιάζει;

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ : Σέ λίγες στιγμές θά ξέρεις αλλα !
ΗΛΕΚΤΡΑ : Θά τό δοϋμε!
ΚΛΥΤΑ Ι Μ Ν Η ΣΤΡΑ : Άς γελάσω - aς μή γελάσω καλ
λίτερα! θά 'πεφταν οι τοίχοι τοϋ σπιτιοϋ καi θά μί'iς πλάκω
ναν - καi κατάλαβέ το - άκόμα δέν ήρθε ή ό.'Jρα μου νά
πλακωθώ ό:πό χώματα καi τοίχους - ό:λλά ό:πό άντρες περιπτεράδων συμπεριλαμβανομένων.
ΗΛΕΚΤΡΑ : Θά σέ πλακώσει ή περιφρόνησή του!
ΚΛΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Χάνομαι γιά νά χωθώ στήν ό:γκα
λιά·του - στά σεντόνια του - ξέρεις έσύ. ( Η Πλυται.μ111)στρα
κιιιείται).
ΗΛΕΚΤΡΑ : Μ είνε, σέ ίκετεύω.
ΚΛΥΤΑ Ι Μ ΝΗΣΤΡΑ : Δέν είμαι πιά έδώ άλλά έκεί που
ξέρεις! ('Η Κλυταιμνήστρα πλαγιάζει στόv καναπέ. 'Η ' Ηλέκ
τρα τήν περιτριγυρlζει).
ΗΛΕΚΤΡΑ : Πές μου, πές μου - Ποϋ f]σουν; Π οϋ f]σουν;
- Ποϋ; Ποϋ;
ΚΛΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : ' Εκεί, έκεί.
ΗΛΕΚΤΡΑ : Μ ίλα!
ΚΛΥΤΑ Ι Μ ΝΗΣΤΡΑ : Άν μιλήσω - aν μιλήσω - αν μά
θεις - αν μάθεις - μάθε!
ΗΛΕΚΤΡΑ : Ψέματα, πές μου ψέματα - ευχαριστώ, ευ
χαριστώ!
ΚΛΥΤΑ Ι Μ ΝΗ ΣΤΡΑ : Άκου τό ψέμα κ' ήσύχασε. - Ό ερως
- ό ερως σας _: ό μεγάλος, ό ώραίος, ό άγνός - πιό με
γάλος είνμι ό:κόμα, πιό ώραίος, πιό άγνός - καί ό:νίκητος.
ΗΛΕΚΤΡΑ : Τό ψέμα σου σάν τήν άλήθεια σκοτώνει!
Κ ΛΥΤΑ Ι ΜΝΗΣΤΡΑ : Μάθε τήν ό:λήθεια καί ζείσε - aν
μπορείς!
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ΉΛΕΚΤΡΑ : Έρωτα, ερωτα - Αύτό ε{ναι ό ερωτας; Ή α!ωνιότης σου κρατάει δσο ο! τελευταίες πορφυρές γου
λιές τι.ον δειλινl.ί>ν; - Κ' έσύ,
Ή

'Ηλέκτρα μέ τό μαχαlρι, πλησιάζει άργά την Κλυται
μνήστρα. Στέκεται μπροστά της, σηκώνει τό μαχαlρι καl
τής dημαδεύει τό dτήθος. 'Η Κλυταιμνήdτρα όπισθοχωρεί
lντρομη. ΊΙ Ί-Ιλ�κτρα τής τραβάει τό φ6ρεμα καl τής ξεγυ
μνώνει τό στήθος· dτη θέα του μένει ι'.ίναυδη, λυγlζει καl πέφτει.
ΊΙ Κλυταιμνήdτρα καλύπτει τό στήθος της. ΊΙ 'Ηλέκτρα
άργά, δπως μιά σκιά, σηκώνεται κ' έπαναλαμβάνει την προη
γούμενη κlνηdη· ή Κλυταιμνήστρα τραβιέται, ή ' Ηλέκτρα
την τραβάει άπ' τό φ6ρεμα καl τής ξεγυμνώνει τό στήθος.
ΚΛΥΤΑ Ι Μ ΝΉΣΤΡΑ : Έλεος! Έλεος! Μ ή χτυπάς τό στή
θος πού σέ βύζαξε!
Ή

'Ηλέκτρα πέφτει πάλι. ΊΙ Κλυταιμνήdτρα καλύπτει
τό στήθος της. Ή 'Ηλέκτρα dηκώνεται άργά άργά.

ΉΛΕΚΤΡΑ : Ή μητέρα μου - τό - σημάδι - στό στηθος
τό μοιραίο σημάδι - άπ' τήν παλιά μαχαιριά το\) πατέρα Έσύ - Έσύ - Ή μητέρα μου - πού - παράτησε άντρα
καi κορίτσι - σκότωσε τόν πατέρα μου - άφησε στούς
δρόμους τό κορίτσι της - ξεμυάλισε τόν άγαπημένο μου
- σκότωσε το\) κοριτσιο\) της τήν άγάπη - σκοτώνει τώρα
τό κορίτσι της - σκότωσε, σκότωσέ με - Ά ντάμωση χω
ρiς τή χαρά τής άντάμωσης - μιiiς μάνας πού δέν ε{ναι πιά
μάνα τής κόρης της - καi μι.ας κόρης πού δέν ε{να� πιά κόρη
της μάνας της - Ποιά ε{ναι ή χαρά μας ποιά; Ή άντάμω
σή μας i\ ό χωρισμός μας - μέ μαχαίρι; (Πλησιάζει την
Κλυταιμνήστρα προτε[νοντας τό μαχαlρι). Τό μαχαίρι πάρε
- καί πάρε τή γυρισμένη πλάτη μου γιά στηθος - 'Αρ
νείσαι; Κι δμως κάποια μας θ' άδειάσει τή γωνιά - Άν δέν
άποτελειώσεις τό εργο το\) δήμιου πού άρχισες - καί τή
χαριστική μαχαιριά δέ μοl) δώσεις - ε{ναι γιά σένα αύτή
ή μαχαιριά.

Τό μαχαlρι πλησιάζει. 'Η Κλυταιμνήστρα προσφέρει Ενα
μήλο dτην 'Ηλέκτρα πού τό καθαρlζει. Κάθονται στόν καναπέ
καl τρώνε τό μήλο.
ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ : -Αν θέλεις, πές μου μικρή μου γιά
τό μικρό σου ερωτα.
ΉΛΕΚΤΡΑ : Ό ερωτάς μου ε{ναι τόσο, τόσο - δέν τολμl.ί>.
ΚΛΥΤΑ Ι Μ ΝΉΣΤΡΑ : Ά δλα κι δλα - δχι τριά - λά - λά,
παρά - πά - πάμ καί τέτοια - Ποιός ε{ναι;
ΉΛΕΚΤΡΑ : Τόν λένε Αίγισθο - άλλά τόν λέω άγάπη .
ΚΛΥΤΑΙΜΝ ΉΣΤΡΑ : Ά, ό νεαρός της γωνίας;
ΉΛΕΚΤΡΑ : Άκριβl.ί>ς!
ΚΛΥΤΑΙ Μ ΝΉΣΤΡΑ : Ό περιπτεράς τής γωνίας; Ό γω
νιακός ερωτας;
ΉΛΕΚΤΡΑ : Αύτό ε{ναι!
ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ : Αύτός, δποια γυναίκα πάρει τό μά
τι του τή ντύνει μέ τά μάτια - μέ τά παράφρονα ντεκολτέ
τής φαντασίας του.
ΉΛΕΚΤΡΑ : Μόνο γιά μένα έχει μάτια!
ΚΛΥΤΑΙΜ ΝΗΣΤΡΑ : Δέ λέω - χτυπάς πολύ στό μάτι!
ΉΛΕΚΤΡΑ : Μόνο μάτια πού άγαπiiνε - τά δικά του βλέπουν τό έκτυφλωτικό μου κόκκινο.
ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ : Μόνο μάτια πού άγαπiiνε. παίρνουν
τά χαλίκια γιά πετράδια - κ' ή τύφλα του, δέ λέω, κολα
κεύει - άλλά ε{σαι νέα κι άπειρη - δέν εχεις ύποφέρει άπ'
τι.ον άνδρl.ί>ν τήν κακοήθεια - κι ό ερωτάς σου σέ τυφλώνει
καί μέ άνησυχεί - έμένα πού σέ άγαπl.ί> - πού σ' άγαπl.ί>
τρελά - πού σ' άγαπl.ί> πολύ - Μ ή ν πέσεις στο\) ερωτα τήν
τρύπα γιά τίποτα στόν κόσμο - Θεέ μου, τί κόσμος! Κι αν ό Αίγισθος σοl) μείνει πιστός-νά στερέψουν το\) σπέρ
ματος δλες ο! πηγές - καί μέσα σέ τέτοια ξηρασία νά πε
θάνω αν ό άγαπημένος σου δέν ε{ναι άπιστος τι.ον άπίστων.
ΗΛΕΚΤΡΑ : Δόσε μου ενα καλό μάθημα, τί κάθεσαι ;
ΚΛΥΤΑΙΜΝ ΗΣΤΡΑ : Ποτέ μ ή ν πέσεις στό βοl)ρκο της
άγάπης!
ΉΛΕΚΤΡΑ : Ξεκουμπίσου!
ΚΛ ΥΤΑΙΜΝ ΗΣΤΡΑ : Στό παραμικρό ματάκι τι.ον χειλιl.ί>ν
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μου - νά, κάτι μάτια θά γουρλώσει - τά φανταχτερά δολώ
ματά μου θά τσιμπήσει, θά πιαστεί.
ΉΛΕΚΤΡΑ : Πήγαινε καί μάθε μου λοιπόν πώς δέν ύπάρ
χει ερωτας.
ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ : Πηγαίνω. (ΊΙ- Κλυταιμνήστρα άπο
μακρύνεται, σταματάει μερικές dτιγμές καl έπανέρχεται).
Ή ΛΕΚΤΡΑ : Άντροτραγανίστρα, μιά μπουκιά τόν εκανες
- ετσι δέν εΙναι;
ΚΛΥΤΑΙΜ ΝΗΣΤΡΑ : Μή μοl) μιλάς, μήν ξύνεις τίς πλη
γές μου - ΠΙ.ί>ς, μά πl.ί>ς φαντάστηκα πώς - ενα σαράβαλο
σάν έμένα μποροl)σε νά κάνει δ,τι θέλει; - Ώ, ματαιοδοξία
- ώ, χαστουκισμένη θηλυκότητα.
ΉΛΕΚΤΡΑ : Ότι κι αν πείς δέ σέ πιστεύω, άλίμονο, δέ
σέ πιστεύω! Τό ξέρω - τόν άγαπημένο μου ξεμυάλισες.
ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ : Τά πράγματα εΙναι πιό σοβαρά Παντρεύομαι μαζί του - -Ετσι θά ζήσουμε καλλίτερα-καi
ξέρεις - εχω γεράσει πιά - ή φτωχή - κι ό Αίγισθος εΙναι
νέος, τολμηρός κ' έργατικός καί - βεβαιότατα, θά σ' άγαπή
σει σάν παιδί του - Χρυσές δουλειές, άγαπητή μου
ΗΛΕΚΤΡΑ : Κ' ερωτας δέν όπάρχει - Καi ζωή δέν όπάρ
χει - καί, δέν όπάρχεις - δέν όπάρχω. (Βγάζει τό μαχαlρι .
Ή Πλυταιμνήdτρα όπισθοχωρεί}.
ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ : 'Αλίμονο - σ' εμαθα γράμματα, για
τ ί ; γιά νά τραβάς μαχαίρι; δέν εχεις νά πείς λέξης;
Η ΛΕΚΤΡΑ : Τό μαχαίρι λέξη εΙνα ι !
ΚΛΥΤΑΙΜ ΝΉΣΤΡΑ : ΕΙσαι γυναίκα χωρίς λόγια - μόνο
γιά εργα εΙσαι, γιά χειρωνακτικές δουλειές - νά τραβάς
μαχαίρι καί νά χύνεις α{μ' άληθινό - άνήμπορη νά χύσεις
ποτάμι τι.ον λέξεων τό α{μα, ν' άνοίξεις λέξεων άνεπούλωτες
πληγές - Πέταξε τό μαχαίρι καί μέ πλάκες πλάκωσέ με
μαρμάρων - μέ λέξεις - πάρε τl.ί>ν λέξεων τά βόλια καi
κάνε με κομματάκια, συλλαβές - νά πέσω σά μιά λέξη σέ
μιά λίμνη .
ΗΛΕΚΤΡΑ : Τί σέ κράτησε σένα νά χύσεις τό α[μα το\)
πατέρα μου;
ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ : Κι ό θάνατός του μιά λέξη ε{ναι
μόνο - πίστεψέ με.
ΉΛΕΚΤΡΑ : Κι ό έρωμένος σου;
ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ : Μ ιά λέξη κι αυτή - Αίγισθος!
Η ΛΕΚΤΡΑ : Αίγισθος - ό άγαπημένος - Α, πl.ί>ς νά μι
λήσω, πl.ί>ς νά σιωπήσω; - Κι δσο γιά σένα, άρχισες άσχημα
- ε{ναι παρήγορο βέβαια - άλλά νά συνεχίσεις κι άσχημα
νά τελειώσεις - ώ, αυτό πιά εΙναι μαρτύριο - νά συνεχί
σεις τόν κακό δρόμο τής Κλυταιμνήστρας - ό άντρας σου
νά γυρίσει άπ' τόν πόλεμο γιά νά σέ βρεί χήρα πρiν τής
&ρας σου.
ΚΛΥΤΑΙΜ ΝΉΣΤΡΑ : Άκαρδη πάψε!
ΗΛΕΚΤΡΑ : Ζωντανός, εuθυμη χήρα σέ βρίσκει - γιά
νά βρεθεί σέ λίγο, αυτός, νεκρός - καi συ παλιόγρια νιό
παντρη στο\) Αίγισθου τήν άγκαλιά, αυτοl) που άγάπησα
κάποτε.
ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ : Σέ ικετεύω, πάψε.
Η ΛΕΚΤΡΑ : Καί θά σέ παρατήσει καί το\) λόγου του σάν
δεί πώς οuτε ώραία οuτε βασίλισσά του εΙσαι - Τίποτα πιά
δέ σ' άπομένει - νά δώσεις τίποτα δέ μπορείς καί νά πά
ρεις.
•

ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ : Δυστυχία μου - δέν εχω πιά τά χεί
λια βύσσινου, τή φλόγα, που καίγανε καi τiς καρδιές χωρiς
καρδιά.
Η Λ ΕΚΤΡΑ : Καί νά 'μαστε - πρόσωπο μέ πρόσωπο ο! δυό μας καί σοl) χρωστάω μίσος καi έκδίκηση - έκεί
που σέ πονάει έκεί - στήν άχίλλειο πτέρνα της καρδιάς
σου τής άκαρδης - τήν πουτανιά σου, τόν ερωτα δίχως
ερωτα, έσένα - καi νά 'μαι - νέα, πιό νέα, τόσο νέα σάν τότε που ή σουνα νέα - καi σέ ποθοl)σαν σάν τό κρασi
ο! άντρες, σάν τόν πόθο σέ ποθοl)σαν - σάν τiς γυναίκες δπως τώρα μέ ποθοl)ν - Κατάλαβες καλά; Ο! άντρες δι'
έσέ άπωλέσθησαν - Αuτανδρον έβυθίσθη τι.ον έρώτων τό
πλοίον - Καi δι' έμέ - ώ, δι' έμέ ενα στράτευμα - μάτσο
- Ποιά νάν' αυτή; Αύτή μ' έγώ - Ό ερως - έγώ γιά τiς
νύχτες τfjς νύχτας τους - Πηγή της πληγης των - Γέφυρα

πρός τάς άπολαύσεις μετάγουσα - Κλίνη βαστάζουσα επη
μοιχείας - Θύρα σεπτο{} μυστηρίου δι' Ός 1)νοίχθη παρά
δεισος - Ε!δώλου δόλος - δχι τ ί ;
ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ : Μ μ ! 'Απόψε κάνεις μπάμ!
ΉΛΕΚΤΡΑ : Πλάτς! Στiς πλατείες τσουλfιθρες όλισθαίνω
τfις άπωλείας - καί - άρετfις γυμνωθείσα άναδύομαι πάλιν
ένδεδυμένη άπάτην - Κι άλλα θέλεις; κι άλλα; Άς μήν άνοίξω τό στόμα μου και πληρωθήσεται - ας βάλει ό νο{}ς
σου δ,τι θέλει - Κ ι άνοίγουν τό στόμα των κι οόδεiς ποτα
μός μέ ξεπλένει - Τό στόμα των άλλοι άνοίγουν καi χάσκουν
στό χάσκον μου καi πολυθρί>λητον τρα{}μα - άντρες μωραί
νονται καi γυναίκες μαραίνονται - Κατάλαβες καλέ; Όπου βούλομαι, νικaται φύσεως τάξις - Αότά και αλλα
Π'Ολλά και τρελά τριαντάφυλλα κόκκινα. Τελεία.
ΚΛΥΤΑ Ι Μ ΝΗΣΤΡΑ : 'Ηλέκτρα, άνοιξε τά στραβά σου
παιδί μου καi δές - Σάν και μένα - τά 'φαγες κ' έσό τά κα
λοκαίρια σου - καi στό φθινόπωρό σου δέ σο{} μένει οϋτε
άποτσίγαρο - οϋτ' ενα - τίποτα πιά δέν περιμένεις - οϋ
τε πεντάρα, οϋτε ρυτίδα - άπόχτησες πιά δλες τiς ρυτίδες
τfις ζωfις - γιά μιά νέα ρυτίδα, έλπίδα καi περιθώρια δέν
έχεις.
ΉΛΕΚΤΡΑ : Ή 'Ηλέκτρα, κυρά μου, κάτω δέν τό βάζει Στόν i]λιο δείχνει τόν κ/ί':ιλο της, στολισμένο μέ σπόρους στόχο τ/ί':ιν κορακι/1Jν πού μπήγουν τά ράμφη τους - Άχ, σέ
αίματος άγαλλίαση πλέω - Γιά δές, πάνω άπ' τά κεφάλια
μας πετάνε τά κοράκια, μέ ράμφη κατακόκκινα άπ' τό αΙμα
μου.
ΚΛΥΤΑ Ι Μ ΝΗΣΤΡΑ : Κακόμοιρο πλάσμα - Δέξου κ' έσύ
τήν έκδίκησή μου καi τό μίσος - έκεί πού σέ πονάει στόν ερωτα, έσένα πού σ' άγγίζει, τόν άληθινό, μεγάλο ερωτα
πού δέν έζησες ποτέ - κ' εζησα έγώ - τόν i:ζησα - εζησα
έγώ - τό μεσημέρι τ' άφόρητο καi πολυαγαπημένο - δίχως
i]λιο - ό i]λιος, άπ' τόν i]λιο εΙχε καεί - δίχως φεγγάρι
- τό φεγγάρι στήν καμαρά μας ε{χε μπεί - φεγγάρι, σάν
τά γατιά μέ τά σεντόνια μας επαιζες - κ' έσύ - κάτι ποό σύ
ψιθύρισες - κάτι τέτοιο - κάτι τί - κάτι ηασεμί -η χέρια άνο\Χτά - χέρια κλειστά - Καi τό φεγγάρι άπ'
τό κρεβάτι κύλησε - τό βάζο δίπλα άπ' τό προσκέφαλό μας
έσπασε άπ' τό φεγγάρι πού 'πεσε καi πfιγε και θρονιάστηκε
πάνω στήν πολυθρόνα - κ' εφυγε άργά άπ' τό παράθυρο τ/ί':ιν γιασεμι/ί':ιν τά τσιμπήματα φεγγάρι σέ δ ιώξανε - κ ι
άποκοιμήθηκα - καi ξημέρωσε - άλίμονο ή άθλια - μόνη
κατάμονη ξύπνησα -η τό πρ/ί':ιτο - τό στερνό του - φιλί του - άκόμα δέ στέ

γνωσε στ/ί':ιν χειλι/ί':ιν μου τήν άκρη - Σ' άγαπ/1J πιό πολύ,
πιό πιό πολύ, κι άπό πιό π�ό πολό, πιό πολύ κι άπ' - (i:J,
τά ματόκλαδά σου - σέ φαντάζομουν πέτρα - καi κύλησες
- καλέ μου - ποτέ μου - Ξημέρωσε - άλίμονο - ή άθλια
μόνη, κατάμονη ξύπνησα - κι ό i]λιος κοράκιασε - δλα
γύρω κοράκιασαν - καi πέφτω - άπό γκρεμνό σέ γκρε
μνό κι άπό γκρεμνό σέ γκρεμνό κι άπό γκρεμνό σέ γκρεμνό
βρέθηκα στό γκρεμνό - Ώ ξύπνημcι. μα{}ρο.
ΉΛΕΚΤΡΑ : Ξύπνα - Φεύγουμε.
ΚΛΥΤΑ Ι Μ ΝΗΣΤΡΑ : Ti λές;
ΗΛΕΚΤΡΑ : Άς τά μαζεύουμε κι ας το{} δίνουμε-Πfιρες
χαμπάρι ; Μaς πετaνε στό δρόμο! Μaς πετaνε στό δρόμο!
ΚΛΥΤΑ Ι Μ ΝΗΣΤΡΑ : Μά γιατί;
ΉΛΕΚΤΡΑ : Ρωτaς άναίσθητ η ;
ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ : Δέν πληρώσαμε τ ό νοίκ ι ;
ΉΛΕΚΤΡΑ : Μ έ τέτοια μοQτρα - π/ί':ις θά μίiς πλήρωναν
γιά νά πληρώσουμε νοίκι;
ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ : Καί φεύγουμε;
ΗΛΕΚΤΡΑ : Χώνεψέ το, άνδρες δέν ύπάρχουν πιά γιά μaς,
πaνε .
ΚΛΥΤΑ Ι Μ ΝΗΣΤΡΑ : Σκοτώθηκαν γιά μaς, έτσι δέν ε{ναι;
Τό περίμενα έκ μέρους τους.
ΗΛΕΚΤΡΑ : Έλα, κουνήσου!
ΚΛΥΤΑ Ι Μ ΝΗΣΤΡΑ : Νά πάμε που;
ΗΛΕΚΤΡΑ : Νά ζήσουμε!
ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ : Νά ζήσουμε; Γιά τ' δνομα το{} Θεου.

ΉΛΕΚΤΡΑ : Σωθήκαμε!
ΚΛΥΤΑ Ι Μ ΝΗΣΤΡΑ : 'Αλίμονό μας - Πάλι ;
ΉΛΕΚΤΡΑ : Ακου πού σο{} λέω - Σωθήκαμε!
ΚΛΥΤΑ Ι ΜΝ ΗΣΤΡΑ : Δέ μπορ/ί':ι νά π�στέψω πώς θά τε
λειώσουμ' ετσι άδοξα.
ΉΛΕΚΤΡΑ : Θά πάρουμε τοός δρόμους!
ΚΛΥΤΑ ΙΜ ΝΗΣΤΡΑ : 'Ηλέκτρα, δχι μακριά!
Ή ΛΕΚΤΡΑ : Θά στήσουμε τά καλά μας στό δρόμο.
ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ : Ένα φεγγάρι μίiς άπόμεινε μόνο καi μεταχειρισμένο.
ΉΛΕΚΤΡΑ : Θά στήσουμε στό δρόμο τό φεγγάρι μας, κου
νήσου!
ΚΛΥΤΑ Ι Μ ΝΉΣΤΡΑ : Βρέχει παιδί μου.
Ή ΛΕΚΤΡΑ : Θά παίξουμε.
ΚΛΥΤΑ Ι Μ ΝΗΣΤΡΑ : 'Αλίμονο εΙσαι παιδάκι άκόμα.
ΉΛΕΚΤΡΑ : Θέατρο, θέατρο θά παίξουμε - Θά δείς, θά
'ναι καλλίτερα άπό
ΚΛΥΤΑ Ι Μ ΝΗΣΤΡΑ : Άστ' αότά, μή μο{}
Ή ΛΕΚΤΡΑ : Έχουμε τά χάλια μας - τά χίλια χάλ�α τά άπαραίτητα γιά τή ζωή μας χάλια - τά χάλια τfις έπιτυ
χίας - Κοίταξε τά μο{}τρα σου στόν καθρέφτη - μουτζού
ρα θά γίνει.
ΚΛΥΤΑ Ι Μ ΝΗΣΤΡΑ : Που νά βρ/ί':ι τόν καθρέφτη ;
ΉΛΕΚΤΡΑ : Κοίταξέ με καi θά δείς π/ί':ις εΙσαι - Κοίταξέ
με δσο θέλεις - Έλα ντέ! Πάρε άναπνοή και κοίταξέ με.
ΚΛΥΤΑ Ι Μ ΝΗΣΤΡΑ : Π ρ ίν, νά φτιαχτο{}με λιγάκι !
ΉΛΕΚΤΡΑ : Τό τελευταίο χνάρι τ/1Jν φτιασιδι&ν μας πάει
- τέλειωσε ή στάχτη γιά τά μάτια - κατάλαβες; - βιά
σου - δέν έχουμε καιρό - Πάμε, νά πουλήσουμε τά χάλια
μας.
ΚΛΥΤΑ Ι Μ ΝΗΣΤΡΑ : Έχεις έμπορι.κό δαιμόνιο μά
Ή ΛΕΚΤΡΑ : Όχι μά καi μού.
ΚΛΥΤΑ Ι Μ Ν ΉΣΤΡΑ : Καλά δέν εΙπα τίποτα.
ΉΛΕΚΤΡΑ : Έχω ενα πρόγραμμα πρώτης - Θά παίξουμε
τήν " 'Ηλέκτρα " - Ξέχασα τά λόγια - Θά παίξουμε μέ
δικά μας λόγια - ΕΙσαι ή Κλυταιμνήστρα κ' ε{μαι ή 'Ηλέκ
τρα - κι ό 'Αγαμέμνων Ciντρας σου - πατέρας μου - έφυ
γε στόν πόλεμο - Στiς φλόγες έπεφτε κ' ο{ φλόγες εσβηναν Τό στfιθος του πρότασσε στiς σφαίρες κι αότές γυρίζαν πίσω
-Κ' έπειτα άπ' δλα αότά, γύρισε-Και τά λοιπά, καi τά λοιπά
- Θά τά πουμε άργότερα - αν δέν ε{ναι άργά - ('Η • Ηλέκτρα κατεβάζει τό φεγγάρι καί τό κλε{νει στό μπαούλο).
•

ΚΛΥΤΑ Ι Μ ΝΗΣΤΡΑ : Μ ή μέ παίρνεις άπό δ/ί':ι.
ΉΛΕΚΤΡΑ : Πάμε νά χαθουμε - τi χάνουμε; - Κι αν
i:χουμε χαθεί; τi χάνουμε πάλι; - Κι αν - τι χάνουμε, τί;
ΚΛΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Μ ή μέ παίρνεις. Δέν άντέχω πιά Ciλλο.
ΉΛΕΚΤΡΑ : ΕΙσαι ή Κλυταιμνήστρα; ·Άκουσες καλά;
ΚΛΥΤΑ Ι ΜΝΗΣΤΡΑ : Μ ή ν έπιμένεις δέ μπορ/ί':ι· δέν ε{μαι
οϋτε Κλυταιμνήστρα, οϋτε γώ ή {δια
Αφησέ με νά τελειώ
σω - Καί πήγα�νε σύ κορίτσι μου - πήγαινε - δόσε μου
μόνο - νά πι/ί':ι - νά έκεί - τό κρασί πού σφαλίζε' τά βλέ
φαρα - ' Ηλέκτρα! - έπειτ' άπό κείνη τή νύχτα - θυμάσαι ;
- ποό τ ό φεγγάρι έσπασε τ ό βάζο - θυμάσαι ; - ή νύχτα αότή
έδ/ί':ι - ε{ναι ή πιό ώραία νύχτα τfις ζωfις μου - καi δίχως
φεγγάρι - 'Ηλέκτρα - σ' άγαπ/ί':ι - "Αν i\ξερες, αν ijξερες
άν - δόσε - νά πι/ί':ι τό φαρμάκι - Άν δέ μου δώσεις δέ χάθηκα - θά κάνω δ,τι θέλεις.
-·

Ή

'Ηλέκτρα παίρνει τήν καράφα καί γεμlζει lνα ποτήρι.
Τό προσφέρει στήν Πλυταιμνήστρα. Πατ6πιν γεμ{ζει lίλλο
ενα ποτήρι στραγγlζοντας τήν καράφα.
ΚΛΥΤΑ Ι Μ Ν ΗΣΤΡΑ : Μ ή ! Μ ή !
Ή

'Ηλέκτρα πλησιάζει μ έ τό ποτήρι.

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ : ΣοQ λέω δχι !

'Η 'Ηλέκτρα άντιμέτωπη μέ τήν Πλυταιμνήστρα. Τσουγκρl
ζουν τά ποτήρια. Τά ποτήρια σπάζουν, χlλια θρύψαλα. Τό
κρασί χύνεται.
ΤΕΛΟΣ
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Η Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ l l( Η Α Ν Α Β Ι Ω Σ Η
Τ Ο Υ A P X A i o ·y Δ Ρ Α Μ Α Τ Ο Σ
Το Ε' Δ1εθν ες Σ υ ν έδρ1 0 Κρ1 τ1κών βτnν ' Αθήν α
Δυό διεθνfj συνέδρια, πέρσι, γιά τό 'Αρχαίο Δράμα στήν
'Αθήνα. Τρίτο διεθνές συνέδριο φέτος! Τίς ίδιες ήμερομη
νίες, στήν ίδια αίθουσ·α : 'Από τίς 5 &ς τίς 10 τοί> 'Ιούλη συνfjλ
θε στήν Πάντειο τό Ε' Διεθνές Συνέδριο Θεατρικών Κρι
τικών, μέ θέμα " Δη μιουργική άναβίωση του 'Αρχαίου Δρά
ματος ". ' Ιδέα καί πραγμάτωση ένός άνθρώπου : Τοί> μέχρι
πρόσφατα προέδρου τfjς Ένωσης Κριτικών Διονύση Γιατρa.

Αiφνιδιασμός γιά τό Συνέδριο ύπi'jρξε ή ριζική ι'ίρνηση τfjς
άρχαίας Τραγωδίας ά.πό τό μαρξιστή καθηγητή Θεατρολο
γίας τi'jς Άνατολικi'jς Γερμανίας Έρνστ Σουμάχερ καί, ή
κάπως άναπάντεχη άντιμετώπιση τi'jς ι'ίποψ1]ς του, άπό τούς
Ελληνες καί ξένους συνέδρους.
'Ιδιαίτερο ένδιαφέρον παρουσίασε ή άνακοίνωση τοί> Τούρκου
καθηγητfj στό Πανεπιστ1]μιο τfjς Άγκυρας Μετiν Άντ γιά
τήν ίσλαμικ1), τραγωδία Ταζιγέ, πού σημαίνει " θρi'jνος ",
εχει μορφή " Μυατηρlο'l' , ή καταγωγ1] της φτάνει στά πάθη
τοί> Διόνυσου κ' ή παράστασi1 της διαρκεί δέκα μέρες! Τό
" Θ " έξασφάλισε τό κείμενο πού μεταφράζεται καί θά δη
μοσιευτεί, αύτοτελώς, στό έπόμενο τεί>χος.

Τό συνέδριο πέρασε μaλλον ατά μουγγά, μολονότι πολλοί
άπό τούς όμιλητές ύπfjρξαν λαλίστατο ι . Πολύ περιορισμένη
κ' ή παρακολούθηση τών έργασιών του. Εiπώθηκαν, βέβαια,
μερικά ένδιαφέροντα καί παρατηρήθηκε κάποια προσπάθεια
συζήτησης τών θεμάτων. ' Εντύπωση προκάλεσε ή . . . θαρρετή
συμμετοχ1) άσχέτων. Παρ' δλ' αύτά, θά 'ταν χρήσιμο, τό
ύπουργείο Πολιτισμοί> καί '.Επιστημ&ν, πέραν τ i'jς . . . αίγίδος
του, νά διάθετε τά χρήματα γιά τήν εκδοση τών Πρακτικών
τοί> Συνεδριου καί τή φτηνή διάθεσή τους.

Σέ άρκετά ψηλό έπίπεδο δυό τρείς έλληνι κές είσηγήσεις.
Τό " Θέατρο " δη μοσιεύει τρείς ά.πό τίς έλληνικές θέσεις
καί τήν είσήγησ11 τοί> Έρνστ Σουμάχε ρ .

Φέτος, τήν εναρξη του Συνέδριου εκανε ό ύπουργός Πολιτι
σμοί> καi 'Επιστημών κ. Κ. Τρυπάνης. Μ ίλησε πάλι γιά
" τά έλλείποντα στοιχεία τοί> άρχαίου Δράματος ", έπανα
λαμβάνοντας τά ίδια, περίπου, πού 'χε πεί καί πέρσι. Περισ
σότερο τόν ένδιάφερε, δπως πάντα, ή έπίδειξη τών ώραίων,
πραγματικά, ά.γγλικών του !

Τ ό Συνέδριο iίκλεισε, κάνοντας όμόφωνα δεχτή τήν πρόταση
τοί> Πολωνοί> προέδρου ηΊς Διεθνοί>ς Ένωσης Κριτικών
Ρόμαν Συντλόβσκι, νά δημιουργηθεί στήν 'Ελλάδα μιά 'Ο
λυμπιάδα : Θίασοι άπ' δλο τόν κόσμο νά παρουσιάζουν άρ
χαίο Δράμα, δίνοντας τή δυνατότητα στούς Κριτικούς καί
τό Κοινό νά προχωροί>ν τά συμπεράσματά τους.

"

ΟΥΣΙΑΣΤl l(Η l(AI ΑΙΣΘΗΤll(Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ
Εlσή γηση τού ΤΑΣΟ Υ Λ ΙΓΝΑ Δ Η

�

ο ι δροι . . ούσιαστική " καί . . αίσθητική " χρησιμοποιοί>νται
άπλώς ώς συμβατικοί προσδιορισμοί τοί> θέματος " άξιοποίη
ση " τοί> ά.ρχαίου δράματος. Ή " μίμησις πράξεως ", πού
όνομάζουμε θέατρο, προϋποθέτει άδιαίρετο συνδυασμό τους.
Ή έξασφάλιση τfjς προσέλευσης του λαϊκοί> κοινοί> στίς
παραστάσεις τοί> άρχαίου δράματος είναι τό πρώτο καί άπα
ραίτητο βfjμα γιά τήν άξιοποίησt1 του . 'Αντίθετα πρός τό
νεότεοο εύρωπαϊκό θέατρο, πού άποτελεί κοινωνικό θεσμό
ένός κλάσματος τi'jς μικροαστικi'jς τάξης, τό άρχαίο έλληνικό
δράμα ά.πευθυνόταν σ' ενα καθαρά δ ι α τ α ξ ι κ ό κοινό.
Ό δραματικός ά.γώνας, πού ή ά.ρχαία πολιτεία τόν είχε έντά
ξει στό τυπικό του έορτολογίου της, ήταν μιά άπό τίς έκδη
λώσεις τfjς ά.γωνιστικi'jς ποικιλίας, πού προκαλεί πάντα τό
ζωντανό ένδιαφέρον κάθε λαϊκοί> κοινοί>, δποια μορφή κι Ιiν
εχει ό συναγωνισμόc, άθλητικ11, ρητορική η ποιητική . 'Ιδιαί
τερα στήν περίπτωσ η τοί> ά.ρχαίου δήμου, πού μέ τήν καθολι
κή του συμμετοχή ά.ξιοποιοί>σε τό πανηγύρ ι , ή προσθήκη τοϋ
ά.γώνα στήν καθαρά λατρευτική τελετουργία, άπέδιδε μιά
πραγματικότητα τi'jς ζωfjς καί τό διαλεκτικό χαρακτ1]ρα ( 1) τοϋ
πολιτισμοί> πού τήν έξέφρασε.

Γιά εvα τέτοιο κοινό εγραφαν ο ί ά.ρχαίοι ποιητές τ ά δράματά
τους καί ή προσδοκία τi'jς πολιτειακi'jς βράβευσης προσέδιδε
στήν πρόθεσή τους καθαρά άνταγωνιστική διαδικασία. Πολύ
συχνά, συζητaμε μέ πολλή σοφία καi διεισδυτικότητα πάνω
στά προβλi1ματα τοί> θεάτρου, σπάνια δμως συσχετίζουμε
τήν ά.ξιολόγησή μας μέ τήν έξέταση τοϋ ποσοϋ καί του ποιοϋ
τοί> θεατρικοί> κοινοί>. Κάθε πομπός προϋποθέτει ενα δέκτη
καί προκειμένου γιά τό θέατρο, πού είναι άπό τή φύση του
όμαδικό γεγονός, ή άχρηστία του δέκτη ά.φ1]νει ά.νυπόστατη
τήν δποια σημασία του πομποί>. οι ά.ρχαίοι δραματικοί συγ
γραφείς Τjξεραν πρίν άπό τή δραματουργία τους, δτι θά 'πρε
πε νά ά.πευθυνθοί>ν σ' ενα ·κοινό χιλιάδων θεατών, πού τό
άποτελοί>σε κάθε καρυδιaς καρύδ ι . Καi συναγωνιστικός δρος
τfjς έπιτυχίας ήταν νά κερδηθεί αύτό τό κοινό στή μεγάλη
του πλειονότ1ιτα (2). Άν ό Τ. Σ. Έλιοτ μέ τό " Φόνο στή Μ η
τρόπολη i1 ό Πώλ Κλωντέλ μέ τόν " Κλfjρο του μεσημεριοί>"
i1 ό Ο'Νήλ μέ " Τό πένθος ταιριάζει στήν 'Ηλέκτρα " ή ταν
ύποχρεωμένοι νά γράψουν τά δράματά τους γιά ενα άνοιχτό
θέατρο, πού χωροί>σε χιλιάδες θεατές, θά τά εγραφαν έντελώς
διαφορετικά η δέ θά τά εγραφαν καθόλου.

Τελική πρ6τααη τού Συvέδριου : Δ ιεθιιής 'Ολυμπιάδα dρχαlοιι
Δράματος. Τό dρχαίο Δράμα ατό φυαικ6 του χώρο. 'Αριστερά,
τι} ' Ηρώδειο, ατεφωιωμέιιο dπό τόιι rίλ6φωτο
Παρθειιώ�•α

Είναι άδύνατο νά βροί>με κάποιες άντιστοιχίες ά.νάμεσα στό
σύγχρονο κοινό καi στό κοινό τfjς άρχαιότητας, έκτός αν φύ
γουμε άπό τό θέατρο πρόζας καi πaμε στήν έπιθεώnηση, στiς
αίθουσες του κινηματογράφου η - γιατί δχι - σ' ενα ποδο
σφαιρικό γ1]πεδο.

"
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Τό σύγχρονο θεατρικό κοινό άνήκει στόν ιδιωτικό βίο τοϋ
πληθυσμοϋ μιας μεγαλοίmολnς καί ή προσέλευσή του στίς
παραστάσεις ε{ναι άνάλογη μέ τό βαθμό καλλιέργειας, πού
κατά κανόνα του προσφέρει ή κοινωνική του στάθμη . Τό
" σοβαρό ·· δμως, καί " δύσκολο " κοινό γιά τά " σοβαρά "
καί " δύσκολα " εργα - έδli> μπαίνουν εισαγωγικά - ε{ναι
όπόθεση μιας έλίτ, πού βλέπει τό θέατρο περισσότερο σάν
πνευματική όποχρέωση καί λιγότερο σά χαρά της ψυχ1ϊ ς . Ή
δ ιανοουμένη αύτή μειονότητα εΙναι ενας ά ρ ι σ τ ο κ ρ α τ ι σ μ ό ς, πού εστω κι αν φαίνεται η διατείνεται δτι ύπηρετεί
άνακλαστικά η έπαναστατικά άκόμα τήν άφηρημένη καί κακό
παθη λέξη " πρόοδος ", δέν εχει καμιά σχέση μέ τήν κοινω
νική άποστολή του θεάτρου, γιατί oi λίγοι καί έκλεκτοί ποτέ
δέν ήταν τό γνήσιο κοινό ένός γνήσιου θεάτρου. Τό άρχαίο
δράμα άπευθυνόταν στό Δημο καί ήταν μιά ύπόθεση του Δήμου,
μιά δημόσια έκδήλωση . Χωρίς τό στοιχείο αύτό τό δράμα θά
ήταν ιστορικά άνύπαρκτο.
Συνεπli>ς, τό έρώτημα εισάγεται άπό μόνο του. Τό σύγχρονο
λαϊκό κοινό, μέ τήν πλατιά σημασία του δρου, μπορεί καί
θέλει νά παρακολουθεί μιά άνα - παράσταση του άρχαίου
δράματος ; Τά λίγα πού ειπώθηκαν γιά τή διαφορά του θεα
τρ ι κου κοινοΟ άνάμεσα στίς δυό έποχές, θά όδηγουσαν σέ
άρνητικά συμπεράσματα, liν ή θεατρική πραγματικότητα δέ
μας προμ1)θευε ενα θετικό καί όλοζώντανο έπιχείρημα, μιας,
σέ πρώτη δψη , όλότελα άνεξήγητ η ς καί γι' αύτό θαυμαστ�'jς
άντιστοιχίας. Τά πλήθη πού παρακολουθουν κάθε καλοκαίρι
τίς πανηγυρικές έκδηλώσεις του άρχαίου δράματος άνέρχον
ται σέ δεκάδες χιλιάδων θεατές καί συνθέτουν ενα κοινό, αν
δχι πλήρως άντίστοιχο μέ τό άρχαίο, πάντως, τό άντιπροσω
πευτικότερο στήν έποχή μας λαϊκό θεατρικό κοινό. Τό φαινό
μενο αύτό, πού διανύει κιόλας πάνω άπό δυό δεκαετίες ζωης,
αν λάβουμε ώς άφετηρία της όργανωμένης προσπάθειας άπό
τήν Πολιτεία γιά τήν άναβίωση του άρχαίου δράματος, τήν
καθιέρωση τli>ν Έπιδαυρίων, καί κυρίως ή αύξουσα κλίμακα
τli>ν παραστάσεων καί της προο·έλευση ς του κοινου, πρέπει
κάτ ι νά σημαίνει, φυσικά. Ή έξέταση τli>ν λόγων πού σύμφωνα
μ' αύτούς ενα σύγχρονο λαϊκό κοινό έκφράζει τόσο εμπρακτα
τό ένδιαφέρον του γιά εργα πού άνέβηκαν στή σκηνή πρίν2 . 500
χρόνια όδηγεί μοιραία τό θέμα της άξιοποίησης του άρχαίου
δράματος ο·έ μιά άναγκαία διαπίστωση : Τό άρχαίο δράμα
μένει ζωντανό γιατί ε{ναι λαϊκό θέατρο.
Τά δραματικά εργα της άρχαιότητας ήταν λαϊκά, δχι μέ τήν
εννοια δτι άπευθύνθηκαν συμπτωματικQ. κάποτε σέ κάποια
άνώτερη έποχή σέ κάποιο άνώτερο κοινό, άνάλογης άνωτερό
τητας, άλλά γιατί ή μαστορική τους-διέθετε δλα έκείνα τά στοι
χεία, πού κάνουν τήν άνάγκη της λαϊκης ψυχαγωγίας θέμα καί
θέαμα της δημοκρατίας. Ή πολιτεία έξασφάλιζε τήν καθο
λική συμμετοχή του λαου στό πανηγύρι , προσφέpοντάς του
αύτό πού ή θελε νά πάρει : Τό παραμύθι της ζωης πού ε{ναι
χαρά του κόσμου σέ κάθε έποχή καί σέ κάθε πολιτισμό.
Τό άρχαίο δράμα βασίζεται πρωταρχικά ο· τό Μ ύ θ ο (3) '
'Από τά eξη άριστοτελικά στοιχεία πού συνθέτουν τό ποιόν
του θεατρικου πλάσματος, ό Μύθος εΙναι τό όργανο πού κάνει
τό κείμενο
η τό σχέδιο - εργο. Ή μυθική πλοκή F.Ιναι
έκείνο πού ένδιαφέρει τό θεατή κάθε έποχης. Παρακολουθεί
τήν περιπέτεια του f]ρωα, δηλαδή τή μοιραία έμπλοκή του
μέσα στήν κοινωνική ένέργεια, πού ό παραδοσιακός μύθος
τήν εχει μεταμορφώσει ο·έ σύμβολο ύπαρξης, δηλαδή σέ
" πραξιν σπουδαίαν " (4).
-

Τό στοιχείο αύτό μπορεί νά κορυφώθηκε ποι η τικά, δηλαδή
κατασκευαστικά, έξαιτίας ιστορικli>ν συνθηκli>ν, στό άρχαίο
έλληνικό δράμα καί νά χάρισε τό σκηνικό ύφος σ' eναν πολι
τισμό, δέν παύει δμως τό ύλικό του ν' άποτελεί τόν πυρήνα
κάθε λαϊκου θεάτρου. Ή θέση αύτή έρμηνεύει τό πli>ς καi τό
γιατί τό άρχαίο δράμα άσκεί τή λειτουργία του σήμερα δχι
σάν κλειστό κείμενο πού δ ιαβάζεται άπό διανοουμένους, άλλά
σάν εργο άνοιχτό στήν πλατι ά αΤσθηση της μάζας. Τό παρα
μύθι εΙναι ή βασική τροφή της ψυχης καί τό θέατρο άποτελεί
τή σκηνική μεταστοιχείωση της γλώσσας του .
ΕΙναι άλήθεια δτι στό άστικό θέατρο ό μύΟος ύποστέλλεται
μπροστά στήν εξαρσ1ι τli>ν χαρακτήρων. Καί στό άρχαίο
δράμα εχουμε χαρακτηρες, μόνο πού δέν πρέπει νά ήταν αύτό
πού έννοουμε (5), δταν άναλύουμε τό " ήθος " κάθε δράματος
κάτω άπό τήν όπτική γωνία πού μας κληροδότησε ή ψυχογρα
φική ενταση του Ι 9ου α!ώνα . οι χαρακτηρες του άστικου θεά-

τρου δέν άντιστοιχουν μέ τούς μυθικούς τύπους, όχι μόνο του
άρχαίου δράματος, άλλά ούτε του έλισαβετιανου θεάτρου η
της Κομμέντια ντέλ αρτε η του ισπανικου Χρυσου Α!ώνα.
Αύτό πού λέμε χαρακτήρας, άκόμα καί στήν liμεση πραγμα
τ ικότητα της ζωης δέ νομίζω δτι εΙναι liλλο τ ίποτα, παρά eνας
συνδυασμός του κοινωνικου πλαισίου μέ τόν παράγοντα Χ,
δηλαδή τό {iτομο . Καί τόν λέω Χ, γιατί δέν ξέρω πli>ς μπορεί
νά χαρακτηριστεί τό liτομο εξω ά.πό τό κοινωνικό καλούπι
πού τό χαρακτηρίζε ι . Ό ρεαλισμός καi ή χαρακτηρολογική
του δοσοληψία στό εύρωπαϊκό θέατρο δίνει τήν ε!κόνα μιας
ταξικης πραγματικότητας, πού καρπός της εστω καί πικρός,
εΙναι τό σκηνικό πλάσμα πού άπευθύνεται σ' eνα συγκεκριμέ
νο κοινωνικά κόσμο. Στό άρχαίο δράμα ή liποψη για τήν άλή
θεια της ζωης δίνεται μέσα άπό τή σύμβαση του Μύθου, ποί>
εΙναι γνώρισμα κάθε λαϊκης τέχνης. Οί f]ρωες του Ίψεν καί
του Τσέχωφ θά μένανε άδρανείς, καί άναπόδοτοι Εξω ά.πό τό
κοινωνικό τους πλαίσιο, εξω άπό τό κοινό στό όποίο άπευ
θύνθηκαν καί εξω ά.πό τό θεατρικό ο ικοδόμημα γιά τό όποίο
κατασκευάστηκαν. 'Αναφέρομαι φυσικά, σέ κορυφαίες περι
πτώσεις του εύρωπαϊκου δράματος. Τά τραγικά προβλήματα
του Όσβαλντ η της Έντα Γκάμπλερ πού ήταν μιά liπιαστη
πολυτέλεια γιά τήν ύπαρξιακή έμπειρία ένός λαϊκου κοινου,
ένli> ή Μήδεια του Μύθου εΙναι μιά άπό τίς όψεις της Γυναίκας,
πού θά μπορουσε νά ήταν μάνα του, σύζυγος, άδερφή του. Ο!
χαρακτηρες στό άρχαίο δράμα άπεικονίζουν μόνιμες καταστά
σεις του στοιχείου έκείνου, πού θά τό όνόμαζα ίστορική ψυχή
του άνθρώπου. Ό Προμηθέας, ό Ο!δίποδας, ή 'Αντιγόνη, ό
'Ορέστης, ή ' Η λέκτρα δέν εΙναι αύτό η έκείνο τό {iτομο. ΕΙ- .
ναι τά όνόματα του Μύθου, πού δίνει ή δραματική ποίηση στά
άντιπροο·ωπευτικά άρχέτυπα της άνθρώπινης περιπέτειας.
Μέσα στή χρονική διάρκεια καί στην άτμόσφαιρα του πανη
γυριου ή θέαση του δραματοποιημένου μύθου άνηκε στό φυσι
ολογικό του δέκτη : Στό συγκεντρωμένο πληθος ο" ενα άμφι
θεατρικό χli>ρο, δπου σκηνή, όρχήστρα καί κοίλο δέν ήταν
διακρι τ ικά, άλλά συνδυαστικά στοιχεία μιας καθαρά δημο
κρατικης τελετης. Γιατί ή προσέλευση στό θέατρο εΙχε τήν
λειτουργικότητα μιας πολιτικης Πράξης μέ ύπεύθυνο διο
νυσιακό φορέα, την ίδια τήν Πολιτεία. Στή συνείδ1ιση τli>ν
μεταγενεστέρων, τό άρχαίο έλληνικό θέατρο προεξοφλεί σά
βασική του άξία τήν έξωχρονική του μονιμότητα. Ύπηρξε
δμως καρπός μιας συγκεκριμένης έποχης καί μιας κοινωνίας
μέ συγκεκριμένο σύστημα άξιli>ν, δπως τό διαμόρφωσε ή
διαλεκτικη έξέλιξη , πού χάρισε σ·τόν Κόο·μο τή λέξη Δημο
κρατία καi στή Δημοκρατία τό ποιητικό της alter ego, δηλαδη
τό άρχαίο έλληνικό . δράμα.
Τό δράμα {iρχισε στόν τόπο αύτό πού καταξίωσε κάποτε τόν
άνθρώπινο διάλογο. ΒαοΊκό, λοιπόν, όχημα της έπικοινωνίας
άνάμεσα σ' έκείνους πού ά.σκουν τή μίμηο·η καί σέ κείνους
πού τή χαίρονται, παραμένει άναμφισβήτητα ό λ ό γ ο ς.
Ή προσοχή καί ό σεβασμός στό λόγο του άρχαίου δράματος
άποτελεί τρίτη σοβαρή προϋπόθεση της άξιοποίησής του (6) .

Τό άρχαίο δράμα άναπτύχτηκε σέ κείνη τήν περίοδο τοίί
Πολιτισμου, πού ή πνευματική του δοσοληψία βασιζόταν άπο
κλειστικά σχεδόν στήν ά κ ο 1) . Ό άρχαίος Έλληνας, καί
Ιδιαίτερα ό 'Αθηναίος, ήταν eνα liτομο μαθημένο περισσότερο
βέβαια ν' άκούει καί νά μιλα καί λιγότερο νά διαβάζει . Ή
πνευματική του παιδεία καί ή στοιχειώδης σχολική καί ή
καθημερινή πολιτειακή ήταν μιά παιδεία του αύτιου καi τοϋ
στόματος . Ό λόγος του ά.ρχαίου δράματος προεξοφλουσε δτι
θά άκουγόταν ά.πό eνα κοινό μαθημένο ν' άκούει λόγους
μακρούς καί να χαίρεται τή δύναμη της άνθρώπινης λαλιας
πού πλαταίνει καί νου καί φαντασία. Μονάχα eνα τέτοιο κοινό
ξεσκολισμένο στή συνέλευση του Δήμου καί στήν καθημερι
νή φλυαρία της Άγορας θά μπορουσε νά παρακολουθεί τόσες
ώρες συνέχεια τούς δραματικούς άγli>νες (7 ) .
Τό δικό μας πρόβλημα εΙναι κατά πόσο ό λόγος του άρχαίου
δράματος μπορεί ν' άκουστεί άπό τό σύγχρονο κοινό, liμαθο
στή διαδικασία της μακρας καί έντατικης άκρόασης. Καί τό
πρόβλημα δέν άναφέρεται στή διάρκεια της παράστασης, για
τί έμείς βλέπουμε τό eνα πέμπτο τούλάχιστο του χρόνου πού
άπαιτουσε ή άρχαία παρακολούθηση , άλλά στήν κυριαρχία
του λόγου πού άπαιτεί μιά άδιάλειπτη άκουστική προσοχή.
ΕΙναι γνωστό δτι ή σύγχρονη ί.όρα σημαδεύει περισσότερο
αύτό πού θό λέγαμε πολιτισμό του ματιου, μέ τά δυναμικά καί
έντυπωσιακά όπτικά έρεθίσματα. Όμως ή δραστική έπενέρ
γεια της ε ίκόνας η του σήματος πού έξαποστέλλει ή πανουρ-

γία τοϋ τεχνολογικοϋ μέσου δέ θά 'πρεπε νά μας όδηγεί σέ
σφαλερές γενικεύσεις, κυρίως πάνω στό θέμα πού έξετάζουμε.
Όταν τό " 'Εθνικό Θέατρο " ίiρχισε τά Έπιδαύρια ο[ προο
πτικές καi μάλιστα τ&ν δ ιανοουμένων ήταν άπαισιόδοξες . Ή
προσέλευση . δμως τοϋ κοινοϋ κάθε χρόνο ξεπέρασε κάθε
προσδ οκία καi κυρίως σέ μιά περίοδο δπου ή 'Ελλάδα έμπαινε
στόν πυρετικό ρυθμό της τεχνολογικης άνάπτυξης καί σέ κάθε
έλληνικό σπίτι ύπηρχε καi μιά συσκευή τηλεόρασης. Καi ή
προσέλευση , μάλιστα τοϋ κοινοϋ δέν άκολουθοϋσε, δπως
θά περίμενε άφελ&ς κανείς, τούς προβληματισμούι;: τοϋ μον
τέρνου θεάτρου, άλλά τό ποιητικό δράμα της άρχαιότητας,
πού άποδεικνύει έμπράγματα δτι είναι τό πιό σύγχρονο άπ'
δλα τά σύγχρονα καί διαβατικά έργα. Γιατί διαβατικός ύπηρ
ξε ό ρυθμός της θεατρικης παραγωγης στά μέσα τοϋ α!ώνα
μας, μέ τήν ταχεία έναλλαγη τ&ν σκηνικ&ν προϊόντων, πού
άντιστοιχεί μέ τό ρυθμό της καταναλωτικης έπιτάχυνσης καί
πού όδήγησε τό θέατρο στη γνωστή κρίση τοϋ ρεπερτορίου
καi της προσέλευσης τοϋ κοι νοϋ. Ή άνατομία τοϋ κοι νωνικοϋ
φαινομένου θά διαπίστωνε τούς λόγους αύτης της κρίσης καί
θά μάς εϋρισκε λίγο πολύ δλους σύμφωνους. 'Εκείνο δμως πού
βαραίνει στό θέμα μας είναι δτ ι ο[ παραστάσεις τοϋ άρχαίου
δράματος, ιδιαίτερα στή χώρα μας, εμειναν έξω άπό την κρίση .
Κι αύτό δηλώνει πολλά.
Θά ήταν άπλουστευτικη άφέλεια νά έρμηνεύσει κανείς τήν
προσέλευση τοϋ συγχρόνου έλληνικοϋ κοινοϋ στίς παραστά
σεις αύτές, άποκλειστικά καi μόνο άπό τό συναισθηματικό
κίνητρο της περηφάνιας γιά τούς προγόνους. Τόσο συστη
ματικά καi έπίμονα ποτέ δέν παρακολουθεί τό θέαμα ενα λαϊ
κό κοινό - δσο εύαίσθητο κι aν νιώθει άπέναντι στήν ' Ιστο
ρία του - Clν τό θέαμα αύτό δέν ύπηρετεί κάποια άνάγκη της
ψυχης του έντελ&ς πρακτική .
Ίσως έπρεπε νά έπισημάνουμε όρισμένες καθαρά πρακτικές
προϋποθέσεις πού φαίνεται νά ύπηρετοϋν αύτή τήν άνάγκη
καi νά βοηθοϋν τήν άξιοποίηση τοϋ άρχαίου δράματος. Ή
μετάβαση στά άρχαία θέατρα σέ καθορισμένες ήμερομη
νίες τοϋ έτους διατηρεί κάτι άπό τό χαρακτήρα τοϋ πανηγυ
ριοϋ, πού είναι μιά διαδικασία της όμαδικης ψυχαγωγίας. Ή
άρχιτεκτονικη τοϋ άρχαί.ου θεάτρου δίνει τό αίσθημα της ένό
τητας άνάμεσα σ' αύτούς πού παριστάνουν καί σέ κείνους πού
παρακολουθοϋν κ' έτσι κερδίζεται τό ϋφος μιας τελετης πού
κάνει άδιαίρετο καί θιασωτικό τό σύνολο . Τά τοπία, τά όποία
είχε έπιλέξει μιά σοφη δσο καi ίiγνωστη σέ μας έπιστήμη γιά
νά ο!κοδομήσει τά θέατρα, άσκοϋν μιά παράδοξη γιά τό σύγ
χρονο θεατή όποβολή . Ό τόπος ένός άρχαίου θεάτρου άποτε
λεί τη βασική του σκηνογραφία καί ή ψυχική προπαρασκευή
γιά τή μαγεία της μίμησης τελείται μέσ' άπό τούς μυστικούς
συνδυασμούς τοϋ τοπίου καi τοϋ συγκεντρωμένου πλήθους.
Κι άκόμα ο[ διάφορες σκηνοθετικές έρμηνείες στίς παραστά
σεις τοϋ άρχαίου δράματος δίνουν ένα χαρακτήρα συναγωνι
στικό καί τείνουν νά δ ιαπλάσουν ένα κοινό μαθημένο νά κρί
νει, νά συγκρίνει καί νά άξιολογεί. Τό ούσιαστικό καί α!σθη
τικό κέρδος, ό καθένας καταλαβαίνει δτι είναι τεράστιο.
Στίς προϋποθέσεις αύτές θά μποροϋο·αν νά προστεθοϋν καί
ίiλλες. Κύριο πάντως μέσο έπικοινωνίας παραμένει ό λόγος.
Τό πληθος άκούει καί χαίρεται αύτό πού άκούει . Παρά τίς
άναζητήσεις, τούς πειραματισμούς καί τήν Ιλιγγιώδη έναλλα
γή τ&ν μορφ&ν τοϋ συγχρόνου δυτικοϋ θεάτρου, πού άπώτερος
στόχος δέν είναι ίiλλος, παρά ή προσέλευση τοϋ κοινοϋ, καί
κυρίως παρά τήν καθαρά άντι - λεκτική θέση τ&ν σκηνικ&ν
πειραματισμ&ν, τό άρχαίο δράμα κρατάει άνοιχτό τό διάλο
γό του μέ τίς πλατιές μάζες. Τό κοινό πού διακόπτει συχνά
τήν παράσταση μέ τό αύθόρμητο χειροκρότημα τοϋ μαζικοϋ
ένθουσιασμοϋ π.χ. στά έπεισόδια της άναγνώρισης τ&ν ήρώων
καί στήν άγγελική ρήση , η πού ξεσπάει στό πλατύ γέλιο τό
εύφρόσυνο μέ τή βωμολοχία καί τό σκ&μμα τοϋ 'Αριστοφάνη ,
τ ί άλλο κάνει παρά ν ά έκφράζει τ ή ν εύαρέσκειά του ; Κι αύτό
είναι μιά έκδήλωση θιασωτικης παραδοχης, έπειδή ό λόγος
μέσ' άπό τή μίμηση πού τόν π α ρ ι σ τ ά ν · ε ι κατόρθωσε μέ
δεξιότητα νά κορυφώσει μιά συναισθηματική συμπύκνωση
πού έκτονώθηκε στό Κοίλο μέ τήν έκρηξη μιάς χαράς άμεσης
καi άθώας, δηλαδή μιας μαζικης συμμετοχης.
Τό σύγχρονο κοινό στή μεγάλη του πλειονότητα έξακολου
θεί νά άντλεί τά μορφωτικά καi τά συγκινησιακά του στοιχεία,
όχι τόσο άπό τό έντυπο, δσο άπό τό άκρόαμα καi τό θέαμα.
Καi φυσικά ή θρέψη του είναι άνάλογη μέ τήν τροφή πού τοϋ
προσφέρεται . Άς γυρίσουμε στόν άρχαίο η στόν παλαιό

Ό φιλ6λογος καί θεατρικός κριτικός Τάσος Λιγνάδης, πού
εlσηγήθηκε τό θέμα τής " ούσιαστικfjς καί αlσθητικfjς άξιο
ποlησης τού Άρχαlου Δράματος " στό Ε' Δ ιεθνές Συνέδριο
τών Κριτικών, πού 'γιvε στήv 'Αθήνα 5 μέ 10 τού 'Ιούλη

διάλογο. Στό άρχαίο έλληνικό δράμα καi στό έλισαβετιανό
θέατρο δλοι συμφωνοϋμε δτι άκούονται χρυσά λόγια, μεγάλα
καi σπουδαία. Όμως αύτά τά μεγάλα καί τά σπουδαία δέν
είναι διατυπωμένα γιά τούς μεγάλους καί τούς σπουδαίους.
Ούτε σκοτεινά, οϋτε δύσκολα, ούτε άπλησίαστα είναι . Τό μόνο
πού προϋποθέτει ό λόγος τοϋ δράματος είναι τό άσκημένο
στόμα καi τό άσκημένο αύτί. Όλα δσα λέγονται άνήκουν στή
δυνατότητα της έμπειρίας τοϋ καθενός μας, έστω καί ίiν πρό
κειται γιά άναλφάβητο θεατή. Νομίζω δτι δέν ύπάρχει ίχνος
έργαστη ριακης - Clν έπιτρέπεται ό δρος - φιλοσοφίας στό
άρχαίο δράμα (8). Όλα δσα λέγονται είναι άπόσταγμα ένός
στοχασμοϋ βγαλμένου άπό μιά πλούσια αίσθηση της ζωης καί
άπό μιά περιουσία κληροδοτημένη άπό τήν έπική παράδοση .
Βρισκόμαστε στόν rδιο χ&ρο της θυμοσοφίας, της λαϊκης
σοφίας, σ' έκείνην τήν έπικράτεια τοϋ λόγου πού μπορεί νά
λειτουργήσει Ισοδύναμα καί ό έργάτης, καi ό άγρότης καί ό
άστός . Θά μποροϋσε μάλιστα νά ύποστηριχτεί μέ άρκετή
πειστικότητα, aν προσεχτοϋν ο[ άντιδράσεις τοϋ πλήθους
πού παρακολουθεί τό άρχαίο δράμα, δτι τό λαϊκό κοι
νό λειτουργεί πιό ίiμεσα καί πιό σωστά, άπ' δτι τό καλλιερ
γημένο. Καi είναι φυσικό, γιατί ό Μύθος έξακολουθεί νά
είναι σ' ενα τέτοιο κοινό μιά άπαραίτητη διάσταση της καθη
μερινijς ζωης. ' Εκεί ποu δυσκολεύεται νά λειτουργήσει τό
σύγχρονο κοινό είναι ο[ περιπτώσεις πού άναφέρονται ίiγνω
στα μυθικά ονόματα, γεγονός ποu κάνει δύσκολη η άδύνατη
έννοιολογικά τήν άντιe1το ι χία. 'Αλλά τό στοιχείο αύτό είναι
μιά λεπτομέρεια μπροστά στήν κυριαρχικά. γνωμική καί πα
ραστατικη ύφή τοϋ δραματικοϋ λόγου, δηλαδή ένός λόγου
συνθεμένου νά άπευθύνεται στό πλατu κοινό.
Ή δυναμική έπενέργεια τοϋ λόγου καi ο[ πιθανότητες πού
ύπάρχουν σέ μιά. σύγχρονη διδασκαλία νά διοχετευτεί ή " διά
νοιά " του μέ άσφάλεια καi δραστικότητα στό πλijθος πόύ
παρακολουθεί, όδηγοϋν τό θέμα μας τijς άξιοποίησης τοϋ
άρχαίου δράματος στό τέταρτό του άντικείμενο ποu είναι τό
έργο στήν καθαρά πρακτική του λειτουργία, δηλαδή στήν
παράστασή του.
Ή Ό ψ ι ς ε!ναι ένα άπό τά. !:ξη άριστοτελικά στοιχεία.
Ό όπτικός παράγοντας στη δραματική μίμη<1η ε!χε όπωσδή55

ποτε μιά καίρια ύπηρεσία νά έπιτελέσει δ ίνοντας τό σήμα
της ε!κόνας στή δ ιοχέτευση τοϋ Μύθου. Πάντως αύτό πού
λέμε σκηνογραφία ε{ναι εύλογο νά ύπολογί:JΌυμε δτι δέ χαρα
κτ�)ριζε καταπιεστικά τό άρχαίο δράμα. Αύτό ε{ναι ενα πρό
βλημα γιά τούς σύγχρονους σκηνοθέτες : Ή θεαματική ύπερ
τόνωση καi ό έντυπωσιασμός άποδυναμώνουν τήν ούσία τοϋ
δράματος καi τό μέτρο τής ίσορροπίας του. Γενικά, τό θέαμα
πρέπει νομίζω νά τό άναλογιστοϋμε σ·άν ενα μέσο πού διευ
κολύνει καi δέν άποσπα τήν προσοχή άπό τό περιεχόμενο.
Γιατί μέσα καί δχι εξω άπό τό λόγο βρίσκονται ο[ καθαρά
π α ρ α σ τ α τ ι κ έ ς άξίες τοϋ άρχαίου θεάτρου. Τό ίiργο
άνοίγει τίς ε!κονικές δυνατότητες τής φαντασίας τοϋ θεατή
πού ε{ναι άπεριόριστες. Στή σκη νή καi στήν όρχ1)στρα τε
λείται μόνο τό συμβατικό μέρος τi'\ς μυθικής πλοκής. Ή έπι
κή διακίνηση τής περιπέτειας περισσότερο περιγράφεται
παρά γίνετα ι . Όχημα τi'\ς δράσης ε{ναι κυρίως ό λόγος. Ό
μύθος -!οϋ άρχαίου δράματος ε{ναι γεμάτος άπό βιαιότητα,
δμως ή βιαιότητα αύτή δπως π.χ. ό φόνος, δέν παριστάνον
ται στή σκη νή.
Έδ& iiχουμε μιά άποφυγή καί δχι μιά άδυναμία. Ένας τέτοιος
" ρεαλισμός " θά άπλούστευε δυναστευτικά τή φαντασία τοϋ
θεατi'\ μέ τό έντυπωσιακό ύποκατάστατο τοϋ θεάματος καί θά
της στεροϋσε τό φυσιολογικό της θεατρικό έρέθισμα,πού ε{ναι
ή παραστατικότητα τής περιγραφής . οι μακρές περιγραφές
τ&ν 'Αγγέλων ήταν ό κινηματογράφος τοϋ θεατή τοϋ άρχαίου
δράματος. Ή ποιητική δύναμη συνδυασμένη μέ τή φαντασία
τοϋ άκροατi'\ χαρίζει στήν ψυχή τό έσωτερικό της θέαμα.
Κινούμενες χρωματιστές καi πολυποίκιλες ε!κόνες πού
άποδίδουν πιό εύγλωττα άπό τή φωτογραφία τήν άλλη πραγμα
τικότητα τοϋ Μύθου. Ή ποίηση τοϋ Αίσχύλου κινηματογρά
φησε κυριολεκτικά στούς " Πέρσες " τή ναυμαχία της Σαλα
μίνας. Τό κοινό δέν άκούει άπλ&ς, " βλέπει " καί " πιάνει ".
Κατά τό " νοϋς όρα καί νοϋς άκούει ", δταν τά μάτια της
αίσθησης βλέπουν, τά μάτια τ η ς ψυχής τυφλώνονται .
Αύτά λέγονται γιά ν ά ύπογραμμιστεί ή άνάγκη τοϋ σεβασμοϋ
στά κείμενα. Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι τά μηχανήματα τοϋ
άρχαίου θεάτρου άποσκοποϋσαν στό θέαμα. Ή σκοπιμότητά
τους δμως δέν άναφέρονταν στήν όπτική άπάτη δσο στή θεα
τρική σύμβαση πού τήν ε{χε καθιερώσει ή έξέλιξη μιας πα
ραδοσιακής τεχνικής . Δηλαδή , καί στήν περίπτωση τ&ν μη
χανημάτων πρέπει νά ύπολογίσουμε δτι ή φαντασία του θεα
τή ήταν ετσι προετοιμασμένη ώστε, μέ τό έρέθισμα μιας τε
χνικής ύποκατάστασης, αύτόχρημα συμβολικής, νά συγκρο
τήσει μέσα του τό σύνολο τής μυθικής ε!κόνας, πού όπτικούς
ύπαινιγμούς της μόνο δεχόνταν στή σκηνή .
Ή άναπαράσταση της μυθικής πράξης τελείται μέ τή μίμηση .
Ή σημασία του δρου καλύπτει δλο τό βάθος καί τήν εκταση
τi'\ς άρχαίας Τέχνης (9). Στό θέμα μας θά μποροϋμε γενικά νά
καθοριστεί σά διοχέτευση τοϋ Μύθου μέ μέσο τ ή φωνή καί
τήν κίνησ η . Δηλαδή , έργοποίηση του ποιητικοϋ λόγου τοϋ
δράματος. Βασικός παράγοντας αύτi'\ ς της διοχέτευσης ε{να ι
φυσικά ή ύ π ο κ ρ ι τ ι κ i1 (10).

Δέ θά δ ιαφωνουσε κανείς θεωρητικά μέ τή θέση δτι ό ύπο
κριτής εστελνε τό σήμα του στό Κοινό μέ φυσικά σχήματα
φωνής καί κίνησης, μιας καί τό θέατρο ε{ναι " μίμησις πρά
ξεως " πού λειτουργεί μέ τήν εννοια τ&ν " δρώντων καί ού
δι' άπαγγελίας " . Όμως ό δρος " φυσικό " ε{ναι εδαφος
πολύ όλισθηρό, γιά νά στηρίξουμε μιά κάποια συνεννόησ η ,
γιατί ή σημασία τ ο υ ε{ναι πέρα γ ι ά πέρα σχετική . Π . χ . μ έ τόν
δρο φυσική κίνηση η στάση η φυσική φωνή aλλα πράγματα
έννοοuν ό 'Αφρικανός, ό 'Ασιάτης η ό Εύρωπαίος. Βασικές
διαφορές έμφανίζει αύτή ή φυσικότητα μέσα σέ σχετικά όμοει
δη άνθρωπογεωγραφικά καί πολιτιστικά σύνολα . Κι άκόμα
αύτή ή φυσικότητα, τ ί άλλο ε{ναι παρά μιά τυποποίηση άνά
λογη μέ τίς κοινων ικές διεργασ ίες καi τήν ταξική προέλευση .
Στό θέατρο ή φυσικότητα αύτή έμφανίζεται περισσότερο τυ
ποποιημένη καί οί διαφορές στήν άντίληψή της ε{ναι τερά
στιες. Μ ι ά φυσική κίνηση τοϋ !απωνικου θεάτρου Νό θά
ήταν άφύσικη γιά τό έλισαβετιανό θέατρο . Καί άντίστροφα.
Συνεπ&ς, τί ήταν φυσικό γιά τήν άρχαία ύποκριτική, δέν ε{ναι
καθόλου εύκολο νά έξακριβωθεί. Θά μπορούσαμε νά δεχτοϋ
με αύτό πού λέμε " φυσικό παίξιμο " Ιiν έντάξουμε τή φυσι
κότητα αύτή μέσα στή διάρθρωση μιfiς συγκεκριμένης κοινω
νίας καί στήν πολιτιστική γλώσσα μιας συγκεκριμένης έποχi'\ς.
Μπορουμε στόν αίώνα μας νά λειτουργήσουμε στή φυσικό
τ ητu του ρεαλιστικου θεάτρου, γιατί έχουμε τήν έμπειρία του
-6
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κοινωνικοί) του κώδικα. Δέ μποροϋμε δμως νά λειτουργήσου
με σέ άλλες έποχές καi σέ άλλους κόσμους, έφόσον άγνοοϋμε
αύτό τόν κώδικα. Τό νά νομίζουμε δτι άποδίδουμε τή φυσικό
τ η τα της άρχαίας ύποκριτικi'jς μέ τή ρεαλιστ ική άντίληψ1ι του
καιρου μας ε{ναι ενας πρωθυστέρισμός έπικίνδυνος. Θά μπο
ρουσε κανείς νά ύποστηρίξει βάσιμα δτι στοιχεία της άρχαίας
ύποκριτικi'\ς δεν ε{ναι άπίθανο νά Εχουν έπιβιώσει στήν τρισ
διάστατη ένότητα τοϋ λαϊκοϋ έλληνικοΟ τραγουδιοΟ, πού
ε{ναι ενα δράμα σέ μικρογραφία. Όμως καί τό στοιχείο αύτό
ε{ναι χαμένο γιά μας, τούς Έλληνες έννο&, έφόοΌν ή νεότερη
θεατρική μας παράδοση εμεινε ενα άναφομοίωτο εύρωπαϊκό
δάνειο καί συνεπ&ς καί αύτό πού θά όνομάζαμε ύποκριτική .
Δέν ε{ναι έπίσης άπίθανο στούς Έλληνες νά λειτουργεί πιό
aμεσα τό άρχαίο δράμα ίσως γιά λόγους κληρονομικής έπι
βίωσης, ίσως γιά λόγους έσωτερικi'\ς παιδείας. Γι' αύτό πι
στεύω δτι ε{ναι πιό πειο·τική συγκινησιακά ή νεοελληνική
ύποκριτική έρμηνεία του προγονικου δράματος. Αύτό δμως
έχει σχέση περισσότερο μέ ενα ένστικτο καί λιγότερο μέ μιά
έρμηνευτική σ·χολή .
Καί κάτι aλλο πολύ βασικό γιά τήν άξιοποίηση του άρχαίΟΙ'
δράματος. Αύτό πού λέμε " φυσικό " θά 'πρεπε νά τό τοποθε
τήσουμε μέσα στίς " φυλακές ", δηλαδή στίς δεδομένες καi
άρα ά.παράβατες διαστάσεις του άρχαίου θεάτρου. Π.χ. ό
παράγοντας τ η ς άπόστασης προϋποθέτει νά γίνει μιά μιμική
κίνησ1ι άφύσικα γιά νά φτάσει φυσικά στό Κοίλο τό σήμα της.
Κι δλη αύτή ή φυσικότητα πρέπει νά έννοηθεί μέσα σέ μιu
άποδεκτή ά.πό τό κοινό σ ύ μ β α σ η , πού ά.ποτελεί τή φύση
κάθε θεάτρου, ά.κόμα καί του άντισυμβατικου ρεαλιστικοϋ.
Ή σύμβαση της μάσκας (προσωπείου) άπέκλειε στό ά.ρχαίο

θέατρο τήν ύποκριτική του προσώπου, δ,τι δηλαδ11, άποτελεί
ενα άπό τά στοιχεία του φυσικου παιξίματος του άστικου θεά
τρου καί άποκλειστικότητα του κινηματογράφου καί της τη
λεόρασης μέ τό γκρό - πλάν. 'Αλλά καί σέ μιά σύγχρονη
παράσταση ή άχρήστευση της μάσκας δέ σημαίνει δτι ό
ύποκριτής μπορεί νά παίξει μέ τό πρόσωπο, Ιiν ή παράσταση
δίνεται στό φυσικό της χ&ρο, δηλαδή σ' &να άρχαίο θέατρο.
Δέ θέλει φιλοσοφία γιά νά όμολογήσουμε δτι 11 τεχνική της
ύποκριτικi'\ς καί συνεπ&ς αύτό πού θά όνομάζαμε φυσικότητα,
έξαρτaται κατά μέγα μέρος άπό τά δεδομέ να του σκηνικοϋ
χώρου.
Ε{ναι άλ1)θεια δτι τό γνωστό παράδειγμα του άρχαίου ύπο
κριτ η , του Πώλου, έχει προβληθεί μέ ίκανή έπιχειρηματολο
γία, γιά νά στηρίξει τή ρεαλιστική ύποκριτική άπόδοση στό
άρχαίο δράμα. Άς τό θυμηθουμε ( 1 1 ) . Ό Π&λος ε{χε χάσει πρό
σφατα τό γιό του καί δντας μέσα στό βαρύ του πένθος ύπο
χρεωμένος νά ύποδυθεί τήν 'Ηλέκτρα τοϋ Σοφοκλέους, iiβαλε
μέσα στήν τεφροδόχη της i)ρωίδας, τήν πραγματική τέφρα τοϋ
παιδιου του, έτσι πού νά μπορέσει νά γίνει πιό " ά.ληθινός "
έπειδή " ζουσε " δπως θά λέγαμε τό ρόλο του. Τό παράδειγμα
δέ μάς λέει τίποτα νομίζω, πέρ' άπ' τήν ψυχική συγκίνηση το()
ύποκριτικου πομπου. Πιο; ά.κριβ&ς έμιμείτο ό Π&λος δέν τό
ξέρουμε . Φανταζόμαστε ένδεχομένως μιά φωνητική κλίμακα
uέ έντάσεις καί πτώσεις καί μιά ά.νάλογα εύγλωττη κίνηση .
'Εκείνο δμως πού είμαστε σέ θέση νά ξέρουμε ε{ναι δτι ό Π&
λ.ος δέν έκανε δ,τι μπορεί νά κάνει ενας όμότεχνός του σ' ενα
σύγχρονο κλειστό θέατρο (12).
Πέρα δμως ά.πό τίς διαστάσεις τοϋ άρχαίου θεάτρου καί τούς
συμβατικούς του καθορισμούς, τό ίδιο τό περιεχόμενο του
δράματος καί ή ποιητική μορφ1) του ίσως νά μας βοηθουν
σέ μιά κάποια προσέγγιση στό ύποκριτικό ϋφος της ά.ρχαιό
τητας. Είπαμε πρίν δτι στό άρχαίο δράμα δέν άντιμετωπίζουμε
άτομικούς χαρακτήρες. Ή μάσκα τό δηλώνε ι . Τό ά.ρχαίο
προσωπείο παρά τήν ποικιλία τ&ν μορφ&ν του δέν έδειχνε
κάποιο πρόσωπο, ά.λλά μιά κατάσταση πού θά μπορουσε νά
χαρακτηρ1)σει γνωστό τ ύ π ο τοϋ Μύθου. Έδήλωνε τήν
persona ένός άνθρώπινου πάθους στήν ύπερατομική δηλαδή
καθαρά ίστορική της ύπόσταση . Ή " σπουδαιότητα " αύτής
της μυθικής πράξης ( ι 3), προϋποθέτει ίσως μιά ύποκριτική βα
σισμένη σέ μιά σκηνική παράδοση , πού ή μίμησ11 της δέ θά
ξεπερνουσε τά πλαίσια μιας τυποποι η μένη ς σκηνικής γλώσ
σας. Αύτή τήν ύποκριτική σύμβαση θά μπορούσαμε νά τήν
όνομάσουμε έ π ι κ ή γιά νά τή συνδυάσουμε μέ τή δομή
τ&ν έπεισοδίων καί τή φυσιολογική τους προέλευση άπό τό
Έπος. -ισως αύτή ή θέση μάς βοηθεί στό νά έννοήσουμε τήν
πληροφορία δτι ό άρχαίος ύποκριτής Αίσωπος έπαιζε άνά
λογα μέ τή μάσκα πού φορουσε ( 1 4 ) . Άν σώνει καί καλά θέλου-

με νά χρησιμοποιοϋμε αύτή τή σχετικής σημασίας λέξη
" φυσικότη τα ", έγώ τούλάχιστο δέν έννοli> στό Θέμα τής
ύποκριτική ς τόν δρο παρά ώς μιά δσο τό δυνατό πειστικότε ρα
άπόδοση της σύμβασης. Καί ή ποιητική μορφή τοϋ δράματος
εΙναι τό ι'iλλο σκέλος τοϋ έπιχειρ1)μα τος. Ποιά Θά ήταν ή φυ
σικότητα στήν άπόδοση ένός έμμετρου προσωδιακ οϋ λόγου
κι άκόμα περισσότερο ποιά φυσικότητα μπορεί νά έξυπακούει
ή καθαρά συμβατική δομή καί σύσταση τοϋ άρχαίου δράμα
τος ; Άν φέρουμε σάν άντιστοιχία τί έννοοϋμε μέ τόν δρο
φυσικότητα π.χ. στό εύρωπαϊκό μελόδραμα, δπου ό Θεατής
δέχεται ώς φυσικό νά συζητοϋν ο[ ι'iνθρωποι τραγουδώντας,
τότε άντιλαμβανόμαστε δτι αύτή ή φυσικότητα δέν εΙναι παρά
μιά καλή ύπηρεσία στή σύμβαση .
Τό πώ; έπαιζαν ο[ άρχαίοι ύποκριτές Θά εΙναι πάντα &να έν
διαφέρον, άλλά όχι εϋκολα έφικτό άντικείμενο τής έρευνας .
Γιά τήν άξιοποίηση τοϋ άρχαίου δράματος έμείς πρέπει νά
σταθμίσουμε τά άρχαία δεδομένα καί τή σύγχρονη πραγματικό
τητα, γιά νά λειτουργήσει σωστά ή ύποκριτική μας. Εδικά
γιά μiiς τούς Έλληνες, πού μιλοϋμε τήν ίδια γλώσσα στή
φυσική της έξέλιξη έδώ καί χιλιάδες χρόνια, ή αίσθηση τοϋ
λόγου καί ή ι'iσκηση στήν έθνική λαλιά είναι τό πιό σίγουρο
όχημα γιά νά φτάνει ή λ έ ξ ι ς στό Κοίλο. Λέγοντας ι'iσκηση,
έννοώ τήν ι'iσκηση στό δημοτικό μας τραγούδι . Γιατί τό τρα
γούδι αύτό εΙναι δ,τι πιό κοντινό &χουμε γιά τό άρχαίο δράμα.
Ό λαός αύτός συντήρησε τή μν1)μη τοϋ δράματος όνομάζοντας
τό ι'iσμα του " τραγούδι " άπό τή λέξη " τραγωδία ". Θά μπο
ροϋσαν πολλά νά είπωθοϋν πάνω στό ζήτημα αύτής τής Θαυ
μαστης συνέχειας, πού δέν έπιτρέπει ό χρόνος καί τό συγκε
κριμένο Θέμα μας. 'Εκείνο πού άπλώς περιορίζομαι νά έπιση
μάνω ε{ναι δτι ή έκμετάλλευση τών στοιχείων τοϋ λαϊκού
τραγουδιοϋ πρέπει νά ε{ναι άπό τά δραστικά μέσα στήν άξιο
ιτοίηση τοϋ άρχαίου δράματος, σέ δλα τά συστατικά μέρη .
Δέν ε{ναι δμως σύγχρονο πρόβλημα άξιοποίησης ό λόγος τli)ν
έπεισοδίων μονάχα, άλλά καί ή παραστατικότατη ποίηση τών
χορικών πού πρέπει νά διοχετευθεί στό Κοινό. Πράγμα πού
δύσκολα όμολογουμένως γίνεται, έξαιτίας τών άναγκαίων
ύποκαταστάσεων, πού σπάνια έπιτυγχάνουν τό στόχο τής διο
χέτευσης αύτής. 'Εννοώ τό μέλος (μουσική) καί τήν όρχηση .
Τά χορικά γιά νά λειτουργήσουν πρέπει καί νά τραγουδηθοϋν
καί νά χορευτοϋν. Όμως ή μουσική καί ή όρχηση δέν ήταν
κάτι έξω άπό τό λόγο . Ήταν ό " ήδυσμένος λόγος ". Γι' αύτό
αύτά τά δυό στο ιχεία δέν πρέπει νά εΙναι ι'iλλο έργο σέ μιά
σύγχρονη παράσταση άλλά μέσο τής 'ίδιας μίμησης. Γιά τόν
άρχαίο Έλληνα ή μουσική χωρίς λόγια ήταν μιά κατώτερη
λειτουργία. Γιά τό σύγχρονο λαϊκό αύτί τοϋ Έλληνα, μιά τέ
τοια μουσική εΙναι κάτ ι πού μένει άναπόδοτο. Γιά νά κάνω πιό
σαφή τά παραπάνω Θέλω νά πώ δτι ό μουσικός καί ό χορογρά
φος πρέπει νά βροϋν τρόπους γιά νά φτάνει τό σήμα τοϋ λόγου
στό κοινό καί όχι νά χαντακώνεται ή κορυφαία ποίηση τοϋ
άνθρώπινου πολιτισμοϋ γιά τό χατήρι μιiiς έξωγενοϋς καί
ι'iσχετης μέ τό δράμα μουσι κης, ιiχητικης ii Θεαματικης σκο
πιμότητας.
Γενικότερα : Ή ι'iγρα τών έντυπώσεων μέ τή βοι)Θι:ια τών
τεχνικών μέσων εΙναι κατά μέγα μέρος μιά ψευδοαισθητικι) .
Ό,τιδήποτε έξωτερικό, πού Θολώνει τή 'μ ίμηση της πράξεως,
άποδιοργανώνει τό Θεατή, τόν κάνει παθητικό σκεϋος ύπο
δοχής καί τόν άπομακ:ρύνει άπό τή διαδικασία τής κάθαρσης.
Τό τελετουργικό στοιχείο ήταν ή προθεατρική μορφή (15) πού
κωδικοποιήθηκε σέ σύμβαση, δταν μορφώθηκε τό δράμα.
Ή έξαρση τοϋ τελετουργικοϋ μέ άλλοεθνή μάλιστα στοιχεία
δικαιολογείται νά γίνεται άπό λαούς πού άντιμετωπίζουν τό
άρχαίο έλληνικό δράμα σέ μιά έκδήλωση έξωτισμοϋ. Νά βλέ
πουμε δμως έμείς έξωτικά τό δράμα στόν ίδιο χώρο πού γεννή
θηκε, αύτό σημαίνει δτι &χουμε διακόψει κάθε σχέση μέ τή
γη μας καί τό λαό της, πού τή στοίχειωσε μέσα μας.
Κλείνοντας τήν είσήγησή μου, άναφέρω σάν &να είδος κατα
λόγου όρισμένα είδικότερα ζητήματα πού μποροϋν νά συζη
τηθοϋν η νά προσαχθοϋν γιά νά συμπληρωθεί ό κύκλος.
1 . - Ή μετάφραση πρέπει νά βγαίνει άπό τή σύγχρονη ποι ητ ική άντίληψη , νά ε{ναι πιστή κυρίως στήν άρχαία μετα
φορά καί στό νόημα.
2.- Τά άρχαία Θέατρα πρέπει νά περιοριστοϋν αύστηρά στά
προγράμματα τ&ν παραστάσεων τοϋ άρχαίου δράμα τος.
3 .- 'Από τήν ι'iποψη της διοργάνωσης πρέπει νά προβλεφτεί
νά έφοδιάζονται ο! Θεατές μέ εντυπα προγράμματα, πού

νά εΙναι κατατοπιστικοϋ χαρακτήρα, εϋληπτα, ώστε νά
βοηθήσουν τό Θεατή στά καθαρά πραγματικά στοιχεία
τοϋ μύθου. Στήν κωμωδία ή κάλυψη αύτής της άνάγκης
γίνεται έντονότερη .
4.- Πρέπει νά καταργ11Θοϋν ο[ διακρίσεις τ&ν Θέσεων καί τό
ϋφος τής άθηναϊκής πρεμιέρας.
5.- Ή Πολιτεία πρέπει νά έπιβάλει μιά σύγχρονη μορφi1
Θεωρικ&ν. Ο ί νέοι δέν πρέπει νά πληρώνουν είσιτήριο καί
οί κάτοικοι τ&ν χωρι&ν τής περιοχής τοϋ Θεάτρου πρέπει
νά έφοδιάζονται μέ άτέλειες.
6.- οι παραστάσεις πρέπει νά έπαναλαμβάνονται συνέχεια
καί σέ ι'iλλες περιοχές πού ύπάρχουν άρχαία Θέατρα .
7.- Τό Θέατρο τοϋ Διονύσου ποέπει κάποτε νά ξαναλειτουρ
γήσε ι . Είναι μιά ένέργεια πού ένδιαφέρει , νομίζω, δλη
τήν άνθρωπότητα.
8.- Ή διδασκαλία τοϋ δράματος πρέπει νά μπεί στίς Φιλο
σοφικές Σχολές τ&ν Πανεπιστημίων μας. 'Αναφέρομαι
σέ μιά έφαρμοσμένη Θεατρολογία.
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Η Τ ΕΛΕΤ ΟΥ Ρ Γ l l( Η ΔΙΆΣ ΤΑΣ Η
1(' Η Σ l(H N l l(H Τ Η Σ ΑΠΟΔΟΣ Η
Εlσήγηση τοϋ ΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΟ ΥΣΟΠΟ ΥΛ Ο Υ
Όταν μιλάμε γιά τό άρχαίο θέατρο δέν πρέπει ούτε στιγμή
νά ξεχνάμε πώς eχουμε νά κάνουμε μέ μιά γλώσσα, άρα μέ
eνα κώδικα, δηλαδή τή σύνθεση δυό βασικ&ν στοιχείων,
ένός φορέα καi μιάς πληροφορίας. Κάθε κώδικας, καί ή
τέχνη εlναι eνας κώδικας, καi τό Θέατρο άρα, εlναι δημιουρ
γήματα ένός συγκεκριμένου λαοϋ, σ' ενα συγκεκριμένο τό
πο, μιά συγκεκριμένη ιστορική στιγμή .
Τό άρχαίο δράμα γεννήθηκε ώς μορφή καί πέθανε στήν άρ
χαία 'Αθήνα. Ή γέννηση, ή άνάπτυξη καi ό θάνατός του
μόλις καi ξεπερνάνε τή διάρκεια ένός α!ώνα. Τό άρχαίο λοι
πόν δράμα τ&ν 'Ελλήνων εlναι &νας κώδικας πού συγκρότησε
τό τυπικό, τό λεξιλόγιο καi τό συντακτικό του μέσα σέ μιά
έλληνική πόλη τοϋ Sου αίώνα κάτω άπό πολιτικές καί πολι
τιστικές συνθήκες συγκεκριμένες καί σταθμικές.
Θεώρησα άπαραίτητο αύτό τόν πρόλογο γιά νά ξεκαθαρίσω
άπό τά πρiν τiς θέσεις πού θά άποπειραθ& νά προβάλω στό
Συνέδριό σας, &στε νά προκληθεί μιά εύρεία συζήτηση πάνω
στό τόσο πολύπλοκο αύτό θέμα. Δέν πρόκειται έδ& νά μέ άπα
σχολήσει ή καταγωγή τοϋ τραγικοϋ ii τοϋ κωμικοϋ είδους,
έστω καi Ιiν ή άγνοιά της Θά μάς στεροϋσε άπό πολύτιμα
στοιχεία γιά τήν άνάγνωση τοϋ συγκεκριμένου κώδικα.
'Εκείνο δμως πού έχω, μοϋ εlναι άρκετό. Καί αύτό πού έχω
εlναι τρείς δεκάδες Τραγωδίες καί μιά περίπου δεκάδα Κω
μωδίες, πού τό πρόβλημα τής σκηνικής τους άπόδοσης μέ
άπασχολεί.
Θεωρ& κάτι χειρότερο άπό έγκλημα, δηλαδή λάθος, νά ξε
κινάει κανένας τήν έρμηνεία τοϋ άρχαίου δράματος άπό
στοιχεία έξω άπό τά ίδια τά κείμενα πού πιστεύω πώς, Ιiν τι'ι
ρωτήσουμε, έχουν πολλά νά φανερώσουν. Προσωπικά πιστεύω
πώς γιά τήν άναβίωση τοϋ άρχαίου δράματος κάθε πληροφορία
eξω άπό τό κείμενο άντί νά βοηθάει, περισσότερο Θολώνει τά
νερά. Έχοντας ύπόψη αύτά, θέτω αύτό τό έρώτημα : Τά κείμενα
πού eχουμε στά χέρια μας περιέχουν πληροφορίες πώς βρι
σκόμαστε μπροστά σ' ένα εlδος Θεάτρου πού περιέχει τελε
τουργικά στοιχεία; Θέλω νά προλάβω δμως, πρίν Θεωρηθεί
ή έρώτηση χωρίς νόημα. Όπως κάθε κώδικας καi τό ι'ιοχαίο
δράμα άναγκαία περιέχει τυπικά στοιχεία· γλώσσα χωρίς
τυπικό δέν ύπάρχει, ούτε χωρίς συντακτικό. Ή έρώτηση
λοιπόν δέν άφορά τήν τυπικότητα τής μορφής τοϋ άρχαίου
δράματος, αύτό εΙναι αύτονόητο. Ti είδους τυπικό διακρίνο
με στό άρχαίο δράμα, εΙναι θέμα περιγραφής καί Θά μάς άπα
σχολήσει παρακάτω. Όταν λοιπόν λέμε τελετουργικά στοι
χεία τ ί έννοοϋμε; Ή λέξη στά έλληνικά σημαίνει ένέργειες
.
φορέα
πού τείνουν σέ κάποιο ο·κοπό, άρα προl)ποθέτουν &να
αύτής τής ένέργειας, ενα τυπικό. Τυπικό, στά έλληνικά, ση
μαίνει σταθερή, έπαναλαμβανόμεν η , εύανάγνωστη , κοι
νόχρηστη μορφή . Φτάνουμε λοιπόν στό κρίσιμο ση μείο
νά διαχωρίσουμε, μόνο γιά νά έξετάσουμε, τό τυπικό άπό τό
τελετουργικό στοιχείο.
Ένα παράδειγμα : Ένα τυπικό γνώρισμα ένός θρησκευό
μενου Χριστιανοϋ εΙναι τό σημείο τοϋ σταυροϋ. Γιά &να
Χριστιανό εχει νόημα αν τό σημείο γίνεται μέ τρία δάκτυλα,
ii μέ δυό, ii μέ τήν παλάμη· ή διαφοροποίηση έγκειται στή
διαφορά τοϋ δόγματος, άρα στή διαφορά τοϋ σκοποϋ πού
έξυπηρετεί τό τυπικό σημείο . . Γιά eνα βουδιστ�i, τό σημείο
τοϋ σταυροϋ εΙναι ενα τυπικό χριστιανικό σημείο, άλλά
χωρίς περιεχqμενο. Τό ίδιο συμβαίνει γιά τό Χριστιανό
μέ τό τυπικό της κουράς ένός βουδιστή ii ένό:; άμύητου γιά
τό τυπικό μιάς τεκτονικής στοάς.
Άν δέ Θέλουμε νά Θολώσουμε τά νερά, πρίν άπαντήσουμε
στήν έρώτηση πού θέσαμε, πρέπει νά δοϋμε τά τυπικά γνω
ρίσματα τοϋ άρχαίου δράματος καί ϋστερα νά δοϋμε αν αύτά
μεταφέρουν μιά τελετουργικ1i , δηλαδή μιά σκόπιμη διάστασ η .

Ένα πρ&το τυπικό γνώρισμα τ ή ς άρχαίαι; Τραγωδίας εlναι
ή δομή της, δηλαδή ή έναλλαγή τοϋ έπικοϋ καί λυρικοϋ στοι
χείου κατά μιά όρισμένη τάξη . Μέ δλες τίς παραλλαγές καi
τiς πρωτοβουλίες τ&ν ποιητ&ν, μπορεί κανείς νά διακρίνει
&να βασικό καi πυρηνικό σχέδιο. 'Αλλά καi καθένα άπό τά
μέρη έχει τiς τυπικές του μορφές. Ή στροφική μορφή τ&ν
χορικ&ν καi ή διάρθρωση τής παράβασης στήν κωμωδία
ύποδηλώνουν μιά πάγια καi σταθερή μέθοδο τοϋ ποιητή σέ
σχέση μέ τό ποιητικό του ύλικό. οι άγγελικές ρήσεις, oi
έπιφάνειες θε&ν, ή ϋπαρξη τής μηχανής, τοϋ λογείου, τοϋ
έκκυκλήματος, ή σταθερή είσοδος άπό τούς άγρούς η άπό
τήν πόλη , άλλά πάνω άπ' δλα ή σκευή καi ίδιαίτερα τά προ
σωπεία εΙναι μιά σειρά άπό σημεία τυπικής μορφής πού άνα
φέρονται στό Θεατρικό λεξιλόγιο. 'Εξάλλου στό Θεατρικό
συντακτικό τυπικές προτάσεις εlναι ό άγών, ό κομμός, οί
διωδίες, ο[ άναγνωρίσεις. Ό τρόπος μέ τόν όποίο κάθε ποιη
τής χρησιμοποιεί τό λεξιλόγιο καί τή σύνταξη άποτελοϋν
τό τυπικό του ϋφος. 'Αναφέρομαι πάντα στή Θεατρική γλώσ
σα καί δχι στiς λέξεις καi τίς προτάσεις τής όμιλίας. Στό
δημοτικό μας τραγούδι , ή πτώση τής Κωνσταντινούπολης
προσδιορίζεται άκριβώ:; μέ μιά συγκεκριμένη τυπική πράξη
της όρθόδοξης λειτουργίας, δταν ό [ερέας έξέρχεται μέ τά
aγια άπό τή δεξιά πύλη καί στέκεται στό κέντρο τοϋ ναοϋ.
Θέλω νά πώ πώ:; &νας άρχαίος Έλληνας Θεατής κι αν ήταν
κουφός βλέποντας εναv ύποκριτή στό Θεολογείο i;ξερε πώς
ήταν Θεός, κι αν κρατοϋσε Τρίαινα, f]ξερε πώς ήταν ό Πο
σειδώνας. Κάθε σκηνικός τόπος ήταν φορτισμένος μέ μιά
σημασία, έτσι ώστε ό ένεργός Θεατής προσανατολιζόταν
εύκολα κατά τή ροή τής μιμητικής πράξεως.
Καθένα άπ' αύτά τά τυπικά γνωρίσματα τοϋ είδους δέν
εΙμαι σίγουρος πώς παρέπεμπε καi σέ κάποια τελετουργική
διάσταση . Τό τυπικό μποpεί νά εΙναι άποτέλεσμα είτε άναγ
καίας, είτε αύθόρμητης άρχής πολλές φορές τό τυπικό εi
ναι σχήμα πού ή συνήθεια τό έπέβαλε, δταν άκόμα έχασε
τό τελετουργικό του περιεχόμενο· άλλοτε μιά τελετουργική
άνάγκη πήρε τό eνδυμα μιliς παλιάς άπορριμμένης τελετουρ
γίας . 'λλλά σ' αύτό Θά έπανέλθω.
Πάντως, γενικεύοντας, λέω : τό τυπικό στοιχείο εΙναι εύκολα
κατανοήσιμο· τό τελετουργικό δέν εΙναι , φοβάμαι , κατανο
ήσιμο. Ή τελετουργική διάσταση γιά νά γίνει άποδεκτή
πρέπει ό Θεατής νά μετέχει στό μύθο τών τελετουργούντων.
Μιά σειρά τυπικές διαδικασίες τίς άναγνωρίζω σάν τέτοιες
καi συχνά τiς σέβομαι . Βγtl ζω τά παπούτσια μου γιά νά μπώ
σ' ενα τζαμί άλλά, γιά μliνα, ή πράξη εΙναι aσκοπη . Πει
θαρχώ σ' &να κανόνα, άλλά δέν πιστεύω στή σκοπιμότητά
του. Κι αν άκόμα λοιπόν άνιχνεύσουμε μέσα στά άρχαία
κείμενα τίς ένδείξεις μιάς τελετουργίας, κι αν άκόμα είμαστε
σέ θέση νά περιγράψουμε ii καί νά παραστήσουμε τiς διαδι
κασίες της iΊ τά στάδιά της, άφοϋ είμαστε eξω άπό τή σκο
πιμότητα πού θεωρείται , δέν eχει νόημα. Ίσως νά έξυπη
ρετεί καμιά φορά τή γραφικότητα iΊ νά μάς θαμπώνει πα
ραξενεύοντάς μας iΊ . άκόμα, νά μάς προβλη ματίζει. 'Αλλά
τό γραφικό, τό παράξενο καί τό προβληματι κό εlναι τά κατε
ξοχήν στοιχεία πού άποξενώνουv, πού άποκλείουν τή συμ
μετοχή καί δέν εΙναι τυχαίο πώς αύτά τά στοιχεία διάλεξε
ό Μπρέχτ γιά νά δημιουργήσει τό μή άριστοτελικό του θέατρο.
Τό άρχαίο Θέατρο εΙναι θέατρο μύθου, δηλαδή &νας κώδικας
πού έρμηvεύει &να κλειστό σύστημα σκέψης πού άναφέρεται
σέ μιά ένότητα μορφών. Κάθε πράξη σκόrοιμη καi τυπική,
μέσα σ' αύτό τό χώρο, εΙναι άντανάκλασ η σέ α!σθητικές
μορφές της κοινόχρηστης άντίληψης γιά τόν κόσμο. Όταν
λέ με πώς ή Τραγωδία εlναι θρησκευτικό θέατρο δέν πρέπει
νά έvνοοϋμ ε τίποτ' άλλο άπό τό δτι συνδέει μέ α!σθητικά ,

δηλαδή, μέ αισθητά καί έπιλεγμένα σήματα, τό πεδίο της
άναφορας δηλαδη τό μύθο μέ τό πεδίο τών τιμών, δηλαδη
την {στορία. Μέσα σ' αυτό τό σύστημα τών συναρτήσεων
έγώ προσωπικά βλέπω νά έντάσσεται καί ή κάθαρση που πρέ
πει νά ε{ναι μιά συγκεκριμένη θεατρικη τελετουργία, σέ
τελικη άνάλυση ή ίδια ή παράσταση .
Ή έποχή μας ε{ναι χωρίς μυθο· αυτό σημαίνει πώς στε
ρείται τό τελετουργικό στοιχείο, ένώ δέν της λείπει καθό
λου τό τυπικό. Ή άποθέωση της τυπικότητας ε{ναι ή γρα
φειοκρατία, ή όποία Ιiν κάποτε ε{χε σκοπό νά έξυπηρετεί
τό κράτος, τώρα τό ύπονομεύει . Πώς λοιπόν, σέ μιά έποχή
χωρίς μύθο καί χωρίς τελετουργικό τυπικό, μπορεί νά πα
ρασταθεί ενα άρχαίο δράμα πού άποκρυστάλλωσε σέ αί
σθητικη μορφη την κατάφαση ένός λαο\j στό μύθο του;
'Εδώ, θέλω νά εισαγάγω μιά παλιά έλληνικη καί τώρα κοι
νόχρηστη διεθνώς εννοια πού χρειάζεται πάντα μιά καινού
ρια έρμηνεία : τή λειτουργία. Ή εννοια της λέξης στά έλ
ληνικά σημαίνει tργο, ένέργεια, ύπηρεσία που άναφέρεται
στό λαό · πρέπει νά σημειώσω πώς θεωρώ αύτονόητο πώς
ή παροχη ύπηρεσίας στό λαό συνεπάγεται κάποια άνάγκn
το\j λαο\j και ή θέληση νά άπολαμβάνει τόν καρπό τής ύπη
ρεσίας αυτης.
Τό θέατρο στήν άρχαία ' Αθήνα ήταν μιά λειτουργία, ενας
θεσμός της Δημοκρατίας, διδασκαλία, δηλαδή tμμεση μά
θηση καί μ' αυτη τήν εννοια ήταν μιά ήθική πράξη, δηλαδή
ενας τρόπος πρακτικοl) βίου σέ τυπικές μορφές. Προσωπι
κά δέ μπορώ νά ξεχωρίσω τό ήθος ένός λαο\j άπό τις τελε
τουργίες του. Μήπως, λοιπόν, χάνοντας τήν έπαφή μέ τίς
τελετουργι_κές διαστάσεις της Τραγωδίας, χάσαμε καί τό
ήθος το\j κλασικο\j α!ώνα ;
Σκέπτομαι καμιά φορά τί νά βάραινε πιό πολύ στή συνείδηση
το\j άρχαίου θεάτρου : ή έπιχειρηματολογία τής 'Αντιγόνης
fι ή περιγραφή το\j φύλακα γιά τήν ταφή το\j Πολυνείκη ;
Καί κάτι άλλο : Αυτό πού άπό πολλούς θεωρήθηκε λάθος
τεχνικής το\j Σοφοκλή, δηλαδή ή δεύτερη μετάβαση της
' Αντιγόνης στό νεκρό άδερφό, μήπως δέν ήταν καθόλου
σφάλμα άλλ' άναγκαία έμμονή σ' ενα τελετουργικό τυπικό
πού βάραινε πιό πολυ καί ουσιαστικότερα άπό τήν iδια τήν
ταφή ;
Π&ς άπηχεί σέ μας σήμερα αυτό παρά σά γραφικότητα ; ·Αν
ύπάρχει κάποια ϋβρις στίς πράξεις της 'Αντιγόνης, αυτή
πρέπει νά ύπάρχει στή λογική έπιχειρηματολογία της καί
δχι στό τελετουργικό της ταφής το\j άδερφοl) της. Καi όμως
έμείς σήμερα χειροκροτοl)με τά έπιχειρήματά της. Στό βά
θος, ή 'Αντιγόνη εΙναι μιά τραγωδία πού μάχουνται τά fιθη
πού έκφράζουν τρείς τύπους τελετουργίας, το\j Κρέοντα
(έκθεση νεκρο\j στά θηρία), ταφή νεκρο\j ('Αντιγόνη), οίω
νοσκοπία (Τειρεσίας).
Ποιά εΙναι δμως ή κατανοητικότητα το\j σύγχρονου κοινού
σχετικά μέ τό περιεχόμενο αυτιον τιον τελετουργιών;
ΕΙναι άδύνατη λοιπόν ή σκηνική άπόδοση αυτοϋ τοϋ έλλεί
ποντος στοιχείου στό σύγχρονο κόσμο μέ τά σύγχρονα θε
ατρικά μέσα;
Πιστεύω πώς κάθε άνάγνωση ένός παλιοϋ κώδικα γίνεται
μέ τή μέθοδο τfjς άναλογίας καi κριτήριο τή λειτουργι
κότητα, μέ τήν έννοια πού της εδωσα. Μέ τά τυπικά στοιχεία.
νομίζω πώς τό πράγμα εΙναι εύκολο. Ή τυπικότητα tχει
τή δύναμη νά έπιβάλλεται καi νά πείθει. Καί ή μάσκα καί
ό άπό μηχανής θεός, καί τό λυρικό στάσιμο καί ή άγγελική
ρήση καί ή παράβαση καί ο! φαλλοί, στόν τόπο μας τουλά
χιστον, δέν παραξένεψαν κανένα. 'Επιβλήθηκαν στή συνεί
δηση το\j θεατή καί τά άναμένει. Δέν εΙναι λίγες ο! φορές
πού άπλοi θεατές, μετά άπό μιά παράσταση στήν 'Επίδαυρο,
σχολιάζουν τήν έπ�τυχία fι άποτυχία ένός κομμοϋ, τήν αi
σθητική iΊ δχι διάταξη τοϋ χοροl) σ' ενα στάσιμο fι τόν τρόπο
μέ τόν όποίον άνατράπηκε ό τύπος στήν έμφάνιση ένός θεοu.
Δέν ένθουσιάζονται πάντα μέ τά άτυπα εύρήματα τ&ν έντυ
πωσιαστ&ν σκηνοθετιον.
Μίλησα παραπάνω γιά κάποιες τυπικές μορφές πού δέχτη
καν νέο περιεχόμενο καί εΙπα πώς θά έπανέλθω. 'Εμείς οί
Έλληνες είμαστε τυχεροί μ' αυτό τόν ένδιαφέροντα κανόνα.
Ένιο άλλ�ξαμε θρησκεία, δέν άλλάξαμε τυπικό. Χωρίς με
γάλο κόπο,. περάσαμε άπό τό θείο βρέφος το\j Δικταίου άν
τρου, στό . θείο βρέφος τfjς Β ηθλεέμ, άπό τό δράμιi τοϋ πεθα
μένου Άδωνι · στό θάνατο τοϋ Χριστοϋ. Ή εικονομαχία ήταν

ή μεγάλη κρίση μας καί στό τέλος βρήκαμε τήν iσορροπία
στή διοχέτευση τοl) νέου δόγματος στους παλιούς τύπους.
Π ροσωπικά δέ θεωριΩ καθόλου τυχαίο πώς συνθέτης _της
όρθόδοξης λειτουργίας εΙναι ό Αγιος Βασίλειος. Ό άνθρωπος
που σπούδασε στήν 'Αθήνα τf\ς παρακμf\ς καi εΙδε τήν Τρα
γωδία νά παίζεται ώς τυπικό κατάλοιπο μιας ξωφλημένης
χρεωκοπημένης άντίληψης μέ τόν κόσμο. Αύτό τό τυπικό
μετάγραψε στή λειτουργία του καί σ' αύτό τό τυπικό βασί
στηκε καi ή άρχιτεκτονική τοϋ χριστιανικοϋ ναοϋ. Ο! θέσειc
τιον δυό ήμιχορίων μέσα σέ μιά καθορισμένη άσυλα, ό σολέας
- λογείο, ή θυμέλη μετατοπισμένη μέσα στό άδυτο fι θυσια
στήριο, τό σταθερό τέμπλο μέ τίς τρείς ε!σόδους, ό άμβωνας
άπ' δπου άγγέλλεται τό Ευαγγέλιο - τό θεολογείο - δεσποτι
κός θρόνος άπ' δπου ό χοροστατών δεσπότης, δίκην άπό
μηχανfjς θεός, παρεμβαίνει καί κλείνει τή λειτουργία, τό
κήρυγμα, πού στήν όρθόδοξη λειτουργία κατά παράδοση,
γίνεται σέ όρι_σμένη στιγμή στή μέση τής λειτουργίας σάν
τήν 'Αριστοφανική παράβαση, ή μεγάλη καί μικρή εξοδος,
ο! φορητές ε!κόνες τοϋ τέμπλου δπως οί πίνακες καi κάτω
άπό τήν Άγία Τράπεζα τά όστά τιον άγίων - έκεί δπου οί
Χαρώνει_ες κλίμακες. 'Εκεί πού ήταν τό κοίλο τά στασίδια
τών προυχόντων, ό λαός καί ψηλά ό γυναικωνίτης, στην
πρόσοψη oi κατάλογοι τ&ν δωρητ&ν δπως oi πίνακες τών
διδασκαλιιον μέ τους χορηγους καί τίς τριλογίες.
Μιά σειρά άπό τίς τελετουργίες τf\ς όρθοδοξίας, δπως ό
' Επιτάφιος, ή Σταύρωση, ή 'Ανάσταση, ό γάμος, ή ταφή ,
τά έγκαίνια σπιτιών, ό έξορκισμός τ&ν καλλικαντζάρων.
ό άγιασμός τιον ύδάτων, παραπέμπουν σέ μιά πανάρχαια
έπιβιωμένη παράδοση τύπων. Γιά μένα προσωπικά δέν ύπάρ
χει καμιά άμφιβολία πώς ή άναλογία βρίσκεται σέ μας
τους Έλληνες έδιΩ. Ξέρω πώς οι δογματικοί καί τών δυό
πλευρ&ν θά άγανακτήσουν. Δέ μπερδεύω δμως τά δόγματα.
τήν άναλογία τή διαπιστώνω στό έπίπεδο τf\ς λαϊκf\ς θρη
σκείας καi προκαλιο τόν όποιονδήποτε νά βρεί εστω καί μιά
διαφορά άνάμεσα στό τυπικό καί τό λεκτικό τοϋ δεύτερου
•

Ό φιλ6ί.uγuς και' θε α τ ρ ικό ς κριτικύς 1<.ώστας Γεωργuυσ6που
ί.ος, πού είσηγήθηκε τό θέμα τfjς " τελετουργικής διάσταση;
ση) σκψικrι ιiπ6δοση το1ϊ 'Αρχαίο1• Δράματος " ατό Δ ιεθνές
Σι•1•Fι'ιριο τιίι1• Κριτικ(ίι1•. τόιι περασμέ110 ' /01�λη στή1• 'Α θήιιrι,
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στάσιμου τών Ίκέτιδων καί τών εύχών πού άναπέμπει ό χρι
στιανός {ερέας κατά τή μεγαλη έξοδο τής Κυριακάτικης
λειτουργίας. Μετά τίς τεκμηριωμένες άπόψεις τής κυρίας
Π ρυντομώ (Σ.Σ. άνακοινώΟηκαν στό Συνέδριο} γιά τήν άνα
λογία άρχαίων καί σύγχρονων 'Ελληνικών παραδοσιακών
χορών καί τή συμβολή πολλ&ν έθνι ·.όγων καί λαογράφων
καί Θέλω όνομαστικά νά τιμήσω τήν κ. Κατερίνα Κακού
ρη στήν εϋρεση τυπικών μορφ&ν άναλογίας άνάμεσα στά
λαϊκά δρώμενα, γεωργικά, ποιμενικά, ναυτικά, άγροτικά
καί άστικά καί σέ τυπικές μορφές τής Τραγωδίας καί τής
Κωμωδίας, έγώ τουλάχιστον δέν έχω έπιφυλάξεις γιά τή δυ
νατότητα άνάγνωσης τοϋ παλιου κώδικα μέ τή συνδρομή έ
νός νέου πού Θά συγκροτηθεί άπό τή ζωντανή έλληνική πα
ράδοση.
·επιφυλάξεις έχω γιά τή διατήρηση τοϋ iiθους. Τό χριστια
νικό ήθος έχει. μπολιάσει τούς τύπους, έτσι &στε τά τελετουρ
γικά άνάλογα έχουν ύποστεί άλλοιώσεις καί πολλές φορές
i:χουν άνατρέψει τήν πρώτη χρήση τών συμβόλων. Ή Άντι-

γόνη π.χ. δέν προσδοκίi άνάσταση νεκρών καί ό Κ ρέοντας
δέ φοβίiται τήν κόλαση . Γι' αύτό πιστεύω πώς ή άναλογία
πρέπει μέ τήν άφαίρεση νά άπαλλαγεί άπό στοιχεία ένδει
κτικά τής Χριστιανικής πίστης, άπό γραφικά σύμβολα καί
·
συναισθηματικά κατάλοιπα.
Δέν ξέρω ίiν καλύπτω μέ δσα είπα τούς ξένους συνέδρους.
Τό πρόβλημα τής άναβίωσης τοϋ Άρχαίου Δράματος δέν
έχει, κατά τή γνώμη μου, καθολική λύση . Τό ήθος καί ή
iδιοσυγκρασία κάθε λαοϋ προσδιορίζουν διαφορετικά τυ
πικά καi τελετουργικές λύσεις. Θά μίiς ένδιέφερε μιά συζή
τηση γιά τiς άναλογίες πού Θά βρίσκανε οί Σκανδιναβοί
'
ii οί Π ολωνοi ij οί Εβραίοι π.χ . στό 'Αρχαίο Δράμα.
Γιά ενα πράγμα λυπiiμαι. Τό τυπικότερο γνώρισμα πού καθο
ρίζει καi ενα εtδος Θεατρικής τελετουργίας στό άρχαίο θέα
τρο εtναι τό ϋπαιθρο. Τραγωδία καi κλειστή σκηνή εtναι
άντίφαση. Όσοι έχουν έπιφυλάξεις, iiς μέ Θυμηθουν στήν
·επίδαυρο.
ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥ ΛΟΣ

Η ΔΙ ΑΣ ΠΑΣ Η Τ Η Σ Ε ΝΟΤ Η ΤΑΣ
ΛΟΓΟΥ, ΜΟΥ Σ l l( Η Σ , ΟΡΧ Η Σ Η Σ
ΚΑΙ Η ΠΛΑΤΩΝΙΚΉ ΚΡΙΤΙΚΉ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
Είσήγηση τού Ε. ΜΟ Υ ΤΣΟΠΟ ΥΛ Ο Υ
ΟΙ ιiναγιιώστες τού " Θ
Οά αlφvιδιαστού11 απο ηί
γλώσσα, τό ϋφος, τή διατύπωση τής εlσήγησης του
καθηγητή στή Β' lδρα τής Φιλοσοφίας τού Παvεπιστ·ή
μιου τής 'ΑΟήιιας κ. Ε. Μουτσ6πουλου, στό Ε' Δ ι ιΟvές
Συιιέδριο Κριτικών. Εί1ιαι τελf.ίως έξω ιiπό τό ϋφος
τού
Θ . Ίi άλλαγή, δμως, κ' έvός γιώτα Οιi " πλα
στογραφούσε " τό κείμειιο. �Α .λλωστε, γιά τούς ιiναγνώ
στες τού " Θ ", ε lναι μιά εύκαιρία 11ιί γιιωρίσοιΨ τό Πφος
τού " ' Αθήιιησι " Πανεπιστήμιου.
"

"

"

Ό Πλάτων εtναι ενας άπό τούς σπάνιους συγγραφείς στών
όποίων τό i:ργο άναγνωρίζει κανείς μιάν εiκόνα ζωντανή,
ίiν καi άνεστραμμένη, καί κάτι σάν άπόηχο τών μεγάλων
άναστατώσεων πού ή έποχή τους έζησε στήν περιοχή τής
ίστορίας τής τέχνης. Στό β ι βλίο Γ τ&ν Ν6μωv (700 a κ. έξ.).
ό φιλόσοφος παραπονείται γιά τήν καλλιεργειακή κατάπτω
ση τής έποχής του, συγκεκριμένα γιά τήν κατάπτωση τής
θεατρικής τέχνης. " -Αλλοτε - γράφει - τό πλήθος δέν έξου
σίαζε τήν κατάσταση, άλλά ύπήκουε έλεύθερα στούς νόμους'· .
φυσικά στούς καλλιτεχνικούς νόμους, ίiν αύτοί νοηθουν έγ
γυητικοi τής συνεχείας τών καλλιτεχνικών μορφών. ' Εκείνο
γιά τό όποίο ό Π λάτων κυριώτερα δείχνει νά λυπiiται εtναι ή
έμφανής τάση τών συγχρόνων του νά έγκαταλείψουν κάθε
αύστηρόν κανόνα δημιουργίας, γιά νά προσανατολισθούν
πρός τήν άναζήτηση μορφ&ν συγκρουομένων πρός δσες εΙχαν
έπιβληθή άπό τήν παραδοσιακή τέχνη. 'Αναμφισβήτητο εΙναι
πώς καμμιά τέχνη δέν θά εΙταν δυνατό νά παραμείνει έξω άπό
κάθε έ . .:λικτική κίνηση δίχως νά κινδυνεύσει νά καταπέσει
στήν έπανάληψη, στή στειρότητα καί, τελικά, στόν μαρασμό.
Έχει έξ ίiλλου άποδειχθή πώς ή αiγυπτιακή τέχνη, τέχνη
τήν όποία ό Π λάτων θεωρεί πρότυπο σταθερότητος, κάθε
Cίλλο παρά έμφανίζει έλλειψη ζωτικότητος πού, ένώ θά τήν
καθιστουσε άμετάβλητη, θά τής άφαιροϋσε κάθε αύθεντικό
νόημα, λόγφ μιiiς . άνυπόφορης μονοτονίας έντός τής όποίας
θι'- εtχε έγκατασταθή ή ίδια.

Είναι προφανές δτι ό Πλάτων ύπερβάλλει. Ή ύπερβολή του
δμως άπλώς ύπογραμμίζει ενα γεγονός τής ίστορίας τής τέ
χνης σημαντικό, τή συνειδητοποίηση δηλαδή, έκ μέρους τών
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καλλιτεχνών του τέλους του πέμπτου καί τοϋ πρώτου ήμί
σεως του τετάρτου αiώνος, τής δυνατότητός των νά κατευθύ
νουν τή δημιουργική τούς παραγωγή πρός δύο συγχρόνως
κατευθύνσεις : πρός τήν κατεύθυνση δηλαδή τής έλευθερίας
στήν έκφραση, μέ άπόκλιση άπό κανόνες καi προδιαγραφές
άποδεκτούς ιi>ς τότε· καί πρός τήν κατεύθυνση τής κολακείας
του μεγάλου κοινου. Ήδη κατά τό 443, στόν Άρεοπαγιτικιι
του λόγο, ό Δάμων έπεσήμαινε γιά τούς Άθηναίους τόν κίν
δυνο ένός ένδεχομένου του είδους αύτου, άπαιτώντας τόν σεβα
σμό όρισμένων μορφών, αύτός πού θεωρουσε δτι οί αiσθητι
κές δομές " εiσδύουν στό βάθος τής ψυχής καi μέ β ιά τή
συναρπάζουν " (Πολιτείας Γ, 40 1 d), έπιβάλλοντάς της, μέ
τόν τρόπο αύτό, τήν Ιδιαίτερή τους κίνηση, τήν ίδιαίτερή
τους σφραγίδα . Έτσι ό Δάμων άπαιτουσε τόν σεβασμό τών
μορφών έκείνων πού συνέδεε πρός αύτήν η έκείνη τήν ψυχική
κατάσταση . ' Επί πλέον, ή σύνδεση αύτή έμφανι.ζόταν άπαραί
τητη γιά τήν έξήγηση τών άταξιών πού συμβαίνουν στή ζωή
τών πολιτειών : μιά τέχνη καλά κανονισμένη προδιαθέτει
γιά τή διατήρηση σταθερών καταστάσεων στό έπίπεδο της
iσορροπίας τής ψυχής, κα'θώς καί στό έπίπεδο τής ίσορρο
πίας τής " πόλεως " . Στό πλαίσιο αύτό, μιά τέχνη άνήσυχη
ύποτίθεται δτι προδιαθέτει γιά τήν κατάρρευση κάθε προϊι
παρχούσης iσορροπίας, καi μάλιστα άκόμη καi γιά τήν περι
πέτεια. Ό Πλάτων έμπνέεται άπ' εύθείας άπό τή Θέση αύτή
πού τοϋ ε{ναι έντελώς συμφέρουσα προκειμένου νά θεμελιώ
σει τiς αiτιάσεις του κατά τής σοφιστικής. ΕΙναι βέβαιο, δτι .
στό σημείο αύτό, ό λογοκρατικός ρεαλισμός του άντιτίθετο ι
πρός τόν αίσθητοκρατικόν ύποκειμενισμό τών Σοφιστών.
·ολόκληρη ή πλατωνι.κή αiσθητική όργανώνεται γύρω άπό
τήν προβληματικήν αύτή · άπ' αύτήν άπορρέει, αύτήν καi ύπη
ρετεί, χωρίς ώστόσο καί ν· άμελεί καθόλου τiς στενές της
σχέσεις μέ τό καλλιεργειακό γεγονός πού συνιστii ή έμφά
νιση τοϋ κύματος άμφισβητήσεως τ&ν καλλ�τεχνικών άξι&ν.
γιά τό όποίο έγινε λόγος προηγουμένως. 'Οπωσδήποτε, αύτή
ή έξαρθρωτική κίνηση εΙναι άναλύσιμη σέ στοιχεία πολί,·
συγκεκριμένα διά τ&ν όποίων εΙναι εύχερές νά παρακολουθή
σει καi νά άναπαραστήσει κανείς τήν ίστορία, καθώς κοί
τόν μηχανισμό έκρήξεως τών παραδοσιακών μορφών. Ό,τι

χαρακτηρίζει τίς τελευταίες αύτές είναι μιά φροντίδα συνΘε
τικ1) της όργανικης ένότητος του συνόλου· καί μιά ώρισμένη
αύστηρότης 1i όποία, στό έπίπεδο των είδων, συγκεκριμενο
ποιείται σέ στεγανότητα. Ή άνανέωση την όποία προτείνουν
ο[ νεωτεριστές καλλιτέχνες νοείται συνεπως πρός η)ν κατεύ
Ουνση της άναλύσεως, της φροντίδας γιά ni λεπτομέρεια
ση)ν όποία άναγνωρίζουν κάποιο έλάχιστο ούσιαστικό, άλλά
καί πρός η)ν κατεύθυνση ηϊς μορφι κ1ϊς καί όφολογικης
άναμείξεως.
Δέκτης εύαίσθητος καi μάρτυς, κατ' άρχ1)ν άξιόπιστος, των
νέων αύτων μηνυμάτων, έκδηλώσεων μιfiς καλλιεργειακ1ϊ ς
κρίσεως δίχως προηγούμενο, γιά την έποχη, ό Π λάτων άπο
κρίνεται έντονα σ' δ,τι Θεωρεί σημείο έκφυλισμου τi)ς καλ
λιτεχνικης συνειδ1iσεως. Ή κριτική του μαρτυρία συνιστά
άρνητικ1)ν άξιολογικην έρμηνεία έκείνου στό όποίο βλέπει
η)ν ε!κόνα ένός κόσμου φθει ρομένου άπό την ε!σβολ1i ηϊς
μερίμνης γιά ώρισμένη καλλιτεχνικ1) πρόκληση ψευδαισθη
σίας, nαράλληλης πρός τ�iν, κατ' αύτόν, δραστηριότητα των
Σοφιστων οί όποίοι , τό ύπενθυμίζω, μονίμως κατηγοροϋνται
άπό τόν φιλόσοφο έπί άπάτ�] κατ' έξακολούΟησιν. 'Α ρκεί
ν' άναφερθη κανείς ση)ν κρίση του περί της καταστάσεως
την όποία οί βασικές τέχνες τοϋ Θεάτρου : ποίηση, μουσικ1)
καi δρχηση, ένεφάνιζαν, γι' αύτόν, περί τό τέλος τοϋ πρώτου
111.ιίσεως τοϋ τετάρτου α!ωνος. Είναι δυνατόν νά περιορισΘ1ϊ
κανείς σ' αύηi τήν ίδιαίτερη διάσταση παραμερίζοντας τά
προβλ1iματα πού Θέτει 1i πλατωνικ1) κριτικ1) της " νέας" ζωγρα
φικης καί ηϊς " νέας " γλυπτικ�;ς, προκειμένου ν' άναζηηiσει
άποκλειστικά τούς καΟαρά τεχνικούς λόγους γιά τούς
όποίους έκείνος έξανίσταται κατά μιfiς καλλιτεχνικ1) ς δρα
στηριότητος την όποίαν ό Ιδιος άποδίδει ση)ν άδυναμία των
καλλιτεχνών νά έπιδιώκουν νά άρέσουν στό μεγάλο κοινό,
ύποτασσόμενοι , έτσι, η καί έκπορνευόμενοι , στη λογοκρισία
μ ιας !σχύος " έκ των κάτω", σέ μιάν άληθιν1i " Οεατρο
κρατία ".

Ό Ι!ριlται•ης τού Παι•επιστ ιίιι ιοι• τ ιjς 'ιΙΟψ•ας, καΟηγητ-ής τ ί'jς
Φιλοσοφίας Ε. 11Ιουτσ6πουλος είσηγιjΟηκε στό Lυιιέδριο τ ό
Οέμα " 1) ι5ιάσπαση τ ijς συστατι κ·ιjς έι•ότητας Λ 6γοΙJ, !llοιι
σικ1)ς καί "Όρχησης καί ή Πλατωι•ικι) κρι τ ι κιί τού Οεάτρο ι • "

Έπειδη ό κοινός δομι κός παρονομαστ1)ς ηϊς ποι1iσεως, ηϊς
μουσικης καi της όρχ1)σεως εlναι ό ρυθμός, οί τέχνες αύτές
άρθρώνονται στενά μεταξύ τους στό έσωτεμικό συνθετικων
συνόλων. Εlτε ύπό την καθορίζουσα ένέργεια της έργασίας,
δπως παλαιότερα τό έβεβα ίωνε ό Κ. Βίίcl1eι· - καi ό 'Αρι
στοφάνης προσφέρει μιά καθηλωτικ1) έξεικόνιση της άντιλi1ψεως αύη]ς ση)ν Εlρ·ήvη (στ. 459 κ.έξ. · 484 κ. έξ. ) - εϊτε
ύπό την έλκυστι κη δράση η]ς μαγικοθρησκευτικης φορfiς,
δπως φαίνεται νά ύποβάλλουν οί περισσότεροι άπό τούς
συγχρόνους ίστορι κούς της τέχνης - καί ό Πλάτων είναι
πρόδρομός τους πρός αύτήν την κατεύθυνση, δταv .πέντε φορές
βεβαιών.ει διαδοχικά στούς Ν6μους (Β 659 e:· 664 . ·b· 665 e·
666 c· 670 e· πβ. Φαϊδρ. , 243 α-b), δτι οί " φδές " είναι, ση)ν
πραγματικότητα " έπφδές "· πρό� αύτά Οά πρέπει νά παραβλη011 καi 11 διττη σημασία τοϋ λατινικοϋ δρου " carrηen τό σ ίγουρο εlναι πώς σ' δλες τίς άρχαϊκές καλλιέργειες ο ί
τέχνες αύτές βρίσκονται ένοποιημένες ώ ς τεχνικές ίδιαίτερες,
καi πώς κάθε μιά τους ποικίλλει καί άναπτύσσεται σέ στενη
σχέση πρός τίς Cίλλες, ώς έκ τοϋ δτι εύρίσκεται μαζί τους
σ' άλληλεξάρτηση .

ποΘέτει δτι οί δραματουργοί άδιαφοροϋν πιά γιά τά χορικά
μέρη τών έργων τους γιά μέρη τών όποίων τι)ν φροντίδα έπα
φίενται στούς Cίλλους Θεατρικούς παράγοντες καί δπου μα
κρές μελωδικές μετατροπίες, άκόμη κι όλόκληρες άλλαγές
τρόπων, άλλοιώνουν άνεπανόρΘωτα τόν ·· ιiΘικό " χαρακη) ρα
τών τραγουδιών (χαρακτηρα γιά τοϋ όποίου η)ν σπουδαιό
τητα ό Πλάτων, μετά τόν Δάμωνα, τόσο έπιμένει στ�)ν Πο
λι τεία (Β 299 e κ. έξ. ), καθώς τό δείχνουν τά άποσπάσματα
άπό μουσικούς παπύρους πού δημοσίευσαν πρό είκοσαετίας
ό Winn ington Ιηgι·aιη καί οί συνεργάτες του; Χρειάζεται
άράγε ν· άπορεί κανείς γιά την πολεμικιi τοϋ Π λάτωνος
κατά έκδηλώσεων, τοϋ τύπου αύτοϋ, μετατοπίσεως τοϋ ένδι::ι
φέροντος τών δημιουργών άπό η)ν διαηiρηση της βασικ1) ς
ένιαίας μορφης πρός την καΘαρη δεξιοτεχνία, μέ την μοναδικ1)
έπιΟυμία καταπλ1iξεως τών πνευμάτων πού συνέχιη i1 άπληστία
τοϋ νεωτερισμοϋ, καί τοϋτο μέ έπιδείξεις άξίας άποκλειστι
κά έξωτερικης, είς βάρος τ�; ς έσωτερικ1; ς " πνευματικότητος .,
τών έργων;

Οί τέχνες τοϋ ύπό διαμόρφωσιν άρχαίου Θεάτρου δέν έκφεύ
γουν άπό τόν γενικόν αύτόν κανόνα. Στόν διθύραμβο, 11 ένότης
ένάρΟρου λόγου, Cίσματος καί όρχηστικης κιν1)σεως έξασφα
λίζεται άκόμη άπό τήν πανταχου παρουσία τοϋ ρυθμοϋ.
Ώστόσο, i1δη πρό τοϋ Α!σχύλου, ό άπαγγελλόμενος στίχος
άποχωρίζεται άπό τό χορικό σύνολο. Μέ τόν Εύριπίδη, με
γάλον νεωτεριστ�i στό σημείο cίύτό, ζ:οηρά άμφισβητούμενον
άπό τούς συγχρόνους του, ή όμιλία τείνει νά διαχωρισθη
άπό ni μελωδία, άκόμη καί στά μέρη πού προορίζονται γιά
τόν χορό : άναφέρεται συγκεκριμένα λ.χ. δτι στόν Όρέατη
(στ. 1 40) " ο[ έξι συλλαβές : σίγα, σίγα, λεπτόν, τραγουδιοϋν
ταν έπάνω στόν ϊδιο φθόγγο, παρά ni συνηθισμένη προφορά ",
πράγμα πού έπιβεβαιώνει δτι " τό τραγοϋδι πού συνέθεσε ό
ποιητης μουσικός δέν συμφωνε.ί πρός τό φυσικό τραγοϋδι
του τονισμοu " ( Η . Wei l ). Καί τί νά πεί κανείς γιά έργα μετα
γενέστερα δπου ή ένόργανος δεξιοτεχνικη μουσική άντικα
Οιστa τό τραγούδι, πρίν ή !δια άντικατασταΟ1ϊ άπό σκηνι κούς
Θορύβους στούς όποίους είσήγαγαν ώρισμένοι μουσικοί, δ�ϊΘεν
ρεαλιστές, πράγμα πού ό Π λάτων Θεωρεί άπαράδεκτο· δπου ή
πλαστι κ1) δρχηση ύποκαΘιστa τίς κιν1Ίσεις του χοροϋ, καθώς
μαρτυρεί 11 ύπόδειξη " χοροϋ ", tών χειρογράφων. πού προ ϋ-

Στό πλαίσιο τG>ν Θεωριών του, ό Πλάτων δέν είταν δυνατόν
παρά νά καταγγείλει αύτές τίς άποκλίσεις πού, κατ· αύτόν,
έστεροϋντο κάθε άληΘινοϋ καλλιτεχνικοϋ νοηματος, καί νά
καταφερΘη κατά τών πνευματικG>ν έκείνων προσωπικοηiτων
στίς όποίες άπέδιδε τήν εύΘύνη της μορφικης " άναρχίας "
πού συνοδεύει , δπως νομίζει, ni μετατόπιση τοϋ αtσΘητικοϋ
κριτηρίου άπό τό έπίπεδο τοϋ λόγου στό έπίπεδο τών αίσΘη
σεων- άπό τό έπίπεδο της Θεωρ1iσεως, στό έπίπεδο της i1δο
νης. Αύστη ρότατες έκφράσεις τονίζουν ρυθμικά τά κείμενα
δπου ό Πλάτων κατηγορεί δσους προκάλεσαν η εύνόησαν
τό πέρασμα αύτό άπό ni μιά νοοτροπία στήν Cίλλη . Γ ι' αύτόν,
οί αύΟεντίες πού " Cίλλοτε " κανόνιζαν τά Θέματα αύτά, ώστε
νά τά Θέτουν έπί όρΘης βάσεως γνωσιολογικης καi ιcριτικ�;ς,
καί νά έπιτρέπουν κυρώσεις γιά δσους έξέφευγαν άπό τά
" νόμιμ α ", είταν Cίλλες άπό τά σφυρίγματα καί άπό τίς &.σύμ
φωνες κραυγές τοϋ πλήθους, Cίλλες άπό τά κολακευτικά χει
ροιcροτι)ματα. " Άλλοτε --, τά καλλιεργημένα πνεύματα
προσπαΟοϋσαν νά άκοϋν σιωπηλά τiς Θεατρικές παραστάσεις
&ς τό τιiλος. Μέ άνάλογη προσπάθεια κ:αί οί πολλοί δέχονταν
νά μ�)ν ξεθαρρεύουν ώστε νά κρίνουν μέσα σέ άτμόσφαιρα
συγχύσεως. ' Α ργότερα, καΟώς δέχεται ό Π λάτων, ή αύΘεντίυ.
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ώς πρός τiς άξιόποινες πράξεις κατά τών μορφών άνεδείχθη
προνόμιο καλλιτεχνών πού ε{χαν άναμφισβ1Ίτητα κράση
δημιουργική, πού δμως άγνοοϋσαν δσα ε{ταν σχετικά μέ
" τό δίκαιον τής Μούσης καi τό νόμιμον ". Μέσα στιi φρε
νίτιδα τής ήδονής πού παράλογα τούς κατείχε κατέφυγαν
στή μείξη καi στή σύγχυσ11 τών εiδών καi τών μορφών καί,
άθέλητα, εφθασαν &ς τό σημείο νά ύποστηρίξουν τιiν ϋβριν
δτι ή αiσθητική ήδονή τών πολλών, δηλαδη τών έρασιτεχνών,
ύπερίσχυε τής αiσθητικ1ϊς 1Ίδονής τών εiδικών, δηλαδη τών
σοφών (Νομ. , Γ 700 c-e· Β 658 e - 659 c). Ό Πλάτων ένο
χλείται άκριβώς άπό τιΊν ελλειψη ένός λογικοϋ κριτηρίου
fι τουλάχιστον ένός κανόνος τόν όποίον νά παρέχει 11 κλαο
σική καλλιτεχνικ1i παράδοση, καi μέ τοϋ όποίου τή βο11Θεια
νά καθίσταται δυνατή 1Ί έκτίμηση ένός Θεατρικοϋ εργου. "Αν
ενα λογικό κριτήριο του εϊδους αύτοϋ έπιτρέπει μιάν αiσθη
τική κρίση όρθή, πρiiγμα εύκταίο, iiν καί δύσκολο νά έπι
τευχθή, έξ αiτίας τής ϊδιας τής φύσεως τής τέχνης πού εΙναι
δραστη ριότης άπό πολλές άπόψεις περιφρονητέα, άλλά καi
άναγκαία, άφοϋ χωρίς αύτi)ν ό βίος Θά εΙταν " άβίωτος ",
καi iiν τό κριτήριο τής 11δον1; ς, έξ αiτίας, τής άτελείας του,
κινδυνεύει νά γεννιΊσει μιάν αiσθητική κρίση ψευδή, τό κρι
τήριο τής κλασσικής παραδειγματικ1ϊ ς μορφής έπιτρέπει του
λάχιστον, τόν σχηματισμό μιiiς κρίσεως αiσθητικ1; ς πού ν'
άνταποκρίνεται πρός τιiν " άληθ1ϊ δόξαν " πού καi αύτή,
άπό τή φύση της, βρίσκεται άνάμεσα στιiν τέλεια γνώση
καi στιiν πλάνη. Π ρόκειται γιά μιάν έλάχιστην άπαίτηση
στi)ν όποία άνταποκρίνεται έντελώς 1Ί παραδοσιακή τέχνη,
δχι δμως καί ή τέχνη τής καταπτώσεως, μέ τijν πλατωνικi)
σημασία τοϋ νο11ματος. Π ράγματι δέν ύπάρχει εργο τέχνης
πού νά ύπόκειται σέ κρίση σύμφωνα μέ τιiν ήδονή καί μέ
τήν " ψευδή δόξα ", άφοu ή κρίση Θεμελιώνεται προπάντων
στήν άλήθεια (Νομ. , Β 667 d 668 a) στήν άλήθεια άπαλλα
γμένη άπό τήν " προσθιΊ κη τής ήδονής ", κατά τιiν εκφραση
τοϋ Ε. des Places. 'Ανάγκη, λοιπόν, ν' άναζητιΊσει κανείς
δχι τό εύάρεστο, άλλά τό όρθό (Νομ. , Β 668 a-b).
Ή διάσπαση λοιπόν τών μορφών καί 1Ί σύγχυσιΊ τους, δπως
αύτές έξεδηλώθησαν στήν περιοχή τοϋ Θεάτρου, καi τής μου
σικf\ς γενικώτερα, τοϋ πέμπτου α!ώνος, άπλώς έπεβεβαίωσαν,
έπi έπιπέδου καλλιτεχνικοϋ, μ ιά βαθειά κρίση πού σοβοϋσε
άπό τήν έποχή τοϋ Αίσχύλου, καί τιϊς όποίας 11 έκδήλωση
έπεταχύνθη άπό τήν πνευματική κρίση τi)ν όποίαν εΙχαν
-
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προκαλέσει 1Ί έμφάνιση καί 1Ί έπιτυχία τι] ς σοφιστικ1; ς. "Αν
κάθε φροντίδα " όρθής " συνθετικής όργανώσεως χρειάστη
κε ν' άντικατασταθή άπό τή φροντίδα προαγωγής τής λεπτο
μέρειας έντός προοπτικής άπατηλ1ϊ ς, είταν μοιραίο ν' ά.κο
λουθιΊσει 11 διάσπαση τής ένότητος τών συνιστωσών τής
Θεατρικής τέχνης. Κατά τόν ϊδιο τρόπο, τό καλλιτεχνικό
" ήθος " πού στη ριζόταν στi)ν ένότητα έκείνη πού ε{χε πλέον
έκλείψει, μέ τιi σειρά του εφθασε νά έμφανισθή ώς εννοια
κενij περιεχομένου μόλις επαψε ν' άντιστοιχεί σέ μιά πρα
γματικότητα διαφορετικi) άπό έκείνη τιΊν όποίαν συγκρο
τοϋσαν τά εργα τοϋ παρελθόντος πού κρίνονταν πιά. σημασίας
παρφχημένης. Στίς τεχνικές καί κοινωνικές ύπερβολές τών
δραματουργών, τών μουσικών καi τών χορογράφων iiς προστε
Θοuν οί ά.ποκλίσεις καί ο[ συνειδητές ά.λλοιώσεις στiς όποίες
εφθασαν ποιητές " άσεβείς " δπως ό Εύριπίδης καi ο[ ζηλω
τές του, καί Θά σχηματισθή μιά είκόνα άρκετά πολύπλοκη,
δχι δμως λιγώτερο άκριβ1Ίς, τών λόγων γιά τούς όποίους ό
Πλάτων ξεσπii έναντίον κάθε προσπαθείας Θεατρικής άνα
νεώσεως.
ΌπωσδιΊποτε, ή ενταση τής πλατωνικής πολεμικfίς άπλώς
κατοπτρίζει τιi σπουδαιότητα τών μεταρρυθμίσεων πού έπε
βλ1Ίθησαν στό Θέατρο μετά τόν Εύριπίδη . Άν, έν ά.ντιθέσει
πρός δ,τι συμβαίνει μέ τιiν έλληνική ποίηση, οι γνώσεις μας
έπί τών λεπτομερειών της μουσικ1] ς καi τής όρχ1Ίσεως κατά
τόν πέμπτο αίώνα εΙναι άκόμη κάπως συγκεχυμένες, ά.ντιθέ
τως, οι πληροφορίες μας, όπωσδήποτε φάσματος εύρυτέρου
γιά τιi μουσικ1i καί τήν όρχηστική δραστηριότητα σέ μετα
γενέστερες έποχές, συνδυαζόμενες πρός έκείνες, σέ μιά προο
πτική τf\ς όποίας 11 πλατωνικ1i κριτική μiiς παρέχει τήν αύ
Θεντικώτερη " κλείδα " έν δψει τf\ς έρμηνείας τους, έπιτρέ
πουν μιάν ερευνα πλη ρέστερη καi άκριβέστερη . Ή ερευνα
αύτή ε{ναι δυνατόν νά στηριχθ1ϊ έπi κριτηρίων μεθοδολογι
κών πού νά προκύπτουν άπό τήν ά.ντιστροφή τών άξιολογι
κών κριτηρίων τοϋ Πλάτωνος. Τά άποτελέσματά της δχι
μόνο Θά όδηγοϋσαν σέ γνώση πληρέστερη ώρισμένων ά.πό
ψεων τιϊ ς άρχαίας καλλιεργείας, άλλά καi Θά έπέτρεπαν τόν
καθορισμό ώρισμένων άλλοιωτικών δομών οί όποίες, iiν συνέ
βαινε νά εχουν έφαρμογή καi έπi τf\ς συγχρόνου τέχνης, Θά
ε{ταν δυνατό νά τήν καταστιΊσουν καταληπτότερη, άλλά καί
γονιμώτερη.
Ε. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥ ΛΟΣ
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Οί μαρξιστές δέν ά.γαποuν τ ό τραγικό καί, σάν παράγωγο αύ
τοϋ, τήν Τραγωδία, στό βαΟμό πού έμφανίζει τήν ά.ποτυχία
τοϋ ά.νθρώπου ώς μιά αίώνια κατηγορία τής άνθρώπινης ϋπαρ
ξης.
Θεωρουν δτι τό τραγικό ήρθε στόν κόσμο μαζί μέ τόν
iiνθρωπο κι δτι μέσω το\J ά.νθρώπου Θά μπορέσει ό κόσμος
ν' άπαλλαγεί ά.π' αύτό. Έτσι βλέπουν τό τραγικό ώς μιά ίστο
ρι κ1Ί, μή - ύπαρξιακή κατηγορία τής ά.νθρώπινης κατάστα
σης.
11
Σύμφωνα μ έ τόν !στορικό ύλισμό, τό τραγικό άπορρέει άπό
τήν ύπανάπτυκτη η τήν καθυστερημένη κατάσταση τής κοι
νωνικf\ς ϋπαρξης. Ή ·· τραγικ1i μοίρα " ε{ναι ή άνεπαρκής
γνώση τοϋ άνθρώπου πάνω στούς δεσμούς πού συνάπτουν
άναγκαστικά τόσο μέ τή φύση δσο καί μεταξύ τους. 'Η dvάγ
κη τής 'Αρχαίας Τραγωδίας F.{ναι 11 άκατανόητη άπό τόν iiν-

Ορωπο ά.ναγκαιότητα, πού διέπει τίς σχέσεις του μέ τούς όμοί.
ους του καί τή φύση. Ή Τραγωδία, λοιπόν, παρουσιάζεται
ώς μιά άξεδιάλυτη άποξένωση. Μέ τήν Τραγωδία, ό iiνθρωπος,
γιά πρώτη φορά καί μέ πλ1Ίρη έπίγνωση, εiσδύει στό "βασί
λειο τής ά.ναγκαιότητας ". Τά μόνα μέσα πού του έπιτρέπουν
νά περάσει στό
βασίλειο τf\ς έλευθερίας " εΙναι ή Θυσία
καί τά σφάγια. Αύτό εΙναι τό τίμημα τιϊ ς " αύτοδημιουργίας
τοϋ άνθρώπου " Ή δράση ε{ναι τόσο ύπεράνθρωπη, ώστε,
στi)ν κλασικ1i Τραγωδία, άνατίθεται μόνο στούς fiρωες,
στούς ιΊμίθεους. Ό Π ρομηΟέας ά.ποτελεί κορυφαία προσω
ποποίηση αύτου τοϋ ύπιφάνθρωπου κατορθώματος.
Όμως, αύτός ό προσδιορισμός τής Τραγωδίας συνιστά ταυ
τόχρονα καί τήν πρώτη πράξη του ξεπεράσματός της. οι άλυ
σίδες το\J Π ρομηθέα συμβολίζουν τήν ύποταγή του άνθρώ
που στή φύση, πού δέν τήν εχει άκόμα έξουσιάσει, καi στούς
νόμους τής άνθρώπινης συνύπαρξης. 'Αλλά, πρίν άπό τό άλυ
σοδέσιμο εlχαμε μιά ένέργεια άπό τήν πλευρά του Π ρομηθέα :
εκλεψε τή φωτιά άπό τούς Θεούς - κι αύτή ί1 ένέργεια ε{ναι
·•

.

πιά άνέκκλητη γιά πάντα. Συμβολίζει τή δύναμη που εχει ό
iiνθρωπος νά αύτοπραγματώνεται μέσα στήν ίστορία. Σ' αύ
τό τό στάδιο της άνάπτυξης, 11 άποτυχία του iiρωα είναι άνα
πόφευκτη· άλλά, γι' αύτόν άκριβG>ς τό λόγο, είναι Ιστορικά
καθορισμένη, πεπερασμένη, μή αιώνια. Ή " άλγειν1i ένέρ
γεια " είναι ταυτόχρονα ή " ένέργεια πού δημιουργεί τήν
εύτυχία ". Τό κλειδί γιά τήν κατανόηση αύτης της διαλεκτι
κ1;ς ση1ρίζεται στή θέση του Μάρξ, σύμφωνα μέ τήν όποία
οί ι'iνθρωποι δέ θέτουν στόν έαυτό τοLJς οί5τε άναλαμβάνουν
τήν έκπλήρωση iiλλων στόχων έκτός άπ' αύτούς πού είναι
! κανοί νά έκπληρώσουν - γιά τό λόγο δτι τούς Θέτουν ο ί
ίδιοι.
IJ[
Ο! Θεωρητικοί τ η ς Τραγωδίας, άπό τόν 'Αριστοτέλη & ς τό .
Χέγκελ, προσδιορίζουν, όμόφωνα, ενα μόνο βασικό τραγικό
δεδομένο: !;να iiτομο ii μιά ΚΟ\νότητα άνθρώπων ΠΟύ, μέ τiς
πράξεις καi τiς κιν1iσεις τους, δείχνουν δτι πιστεύουν πώς
κάνουν τό καλό, άλλά πού, έπιμένοντας σ' αύτό, ύπερβαίνουν,
κυριολεκτικά, τόν έαυτό τους. 'Ωστόσο, iiν Θέλουμε νά δου
με τά πράγματα άπό μιά !στορικοϋλιστική σκοπιά, Θά πρέπει
ν' άναζητήσουμε τήν τραγική βάση μάλλον στούς f�ρωες πού,
δρώντας, εχουν τήν πρόθεση νά έπιβάλουν ενα νέο τρόπο
άνθρώπινης συνύπαρξης, άλλά που, παραγνωρίζοντας τiς
δυνατότητές τους, ένεργοϋν πολύ νωrίς ii ώθοϋνται νά τό κά
νουν, χωρίς νά 'χουν τiς έπαρκείς δυνάμεις γι' αύτό καί χωρίς
νά ύποστηρίζονται άπό τiς δυνάμεις έκείνες πού, Ιστορικά,
είναι προορισμένες νά έπιτελέσουν τήν έπόμενη φάση της
αύτοαπελευθέρωσης. Ήταν, λοπόν, σύμφωνο μέ τή λογική
τiί>ν πραγμάτων τό δτι ό Μάρξ καί ό Ένγκελς, άρχίζοντας
ηi συζήτηση μέ τό Φερντινάντ φόν Λασάλ γιά τήν Ιστορι
κή τραγωδία του " Franz νοη Sick ingen ", τό 1 859, Θά προ
τιμουσαν νά είχε κάνει f�ρωα ό Λασάλ στήν τραγωδία του
τόν Τόμας Μουντσερ, έπαναστάτη πού εφτασε πολύ νωρίς.
στή Θέση του Ιππότη Ζίκινγκεν, πού εφτασε πολύ άργά.
'Αλλά ή τραγωδία του έπαναστάτη πού ήρθε πολύ νωρίς καί
πού εχει σάν άρχέτυπο τόν Π ρομηθέα, είναι, στό βάθος,
μιά πράξη " άποτραγωδιοποίησης " της Ιστορίας. " Ή αί
σιόδοξη τραγωδία ", πού γράφτηκε άπό τό Βσεβολόντ Βισ
νιέφσκι τό 1 932 κι άνεβάστη κε στή Μόσχα τό J 933, άποκτiί
μ ιά γενικεύσιμη άξία : ή Θυσία τiί>ν ναυτiί>ν, ό Θάνατος της έπι
Θεωρ1iτριας στή δεδομένη Ιστορική έποχή, είναι γεγονότα
άναπόφευκτα, άλλά έπιτρέπουν ηiν οικοδόμηση μιiίς κοινω
νίας πού δέ Θά γνωρίσει πιά πολέμους, άμυντικούς η έιtιθε
τικούς, κι δπου ή άτομική η όμαδική Θυσία της ζωης δέν
είναι πιά άναγκαία . Πέφτοντας στή μάχη, ή έπιθc.ωρήτρια
μεταμόρφωσε όριστικά τό άρχέτυπο του άνθρώπου πού άποτυ
χαίνει σέ πρωτότυπο του άνθρώπου πού θριαμβεύει. Ή κατάρ
y ηση τG>ν τάξεων, πού πραγματοποιείται μέ τήν κατάργηση
της έκμετάλλευσης του άνθρώπου άπb τόν iiνθρωπο, μέ τ ή
χειραγώγηση τG>ν δυνάμεων τ η ς φύσης κ α i τή δημιουργία
μιiίς κοινωνίας " έλεύθερων παραγωγiί>ν ", κοντολογίς ή έγ
καΘίδρυση του κομμουνισμου Θά κάνει νά έξαφανιστοΟν,
όριστικά, ο[ μοιραίες ά1r.οτυχίες, ο[ καταστροφικές περιπέ
τειες πού πλήττουν τά ι'iτομα δπως καί τά σύνολα, είτε πρό
κειται γιά τάξεις είτε γιά λαούς. Ό " έξανθρωπισμός του άν
θρώποι " πού συντελείται μέσα στήν πάλη τG>ν τάξεων άφαι
ρεί τόν τ ίτλο της αιωνιότητας άπό ηiν " τραγική ίδέα " τοϋ
Λασάλ. Μιλώντας Ιστορικά, ό ι'.ίνθρωπος είναι πολύ κοντά
σηiν &ρα πού ό κλασικός τραγικός iiρωας δέ θά 'χει πιά λό
γο ϋπαρξης. Ήδη άπό σήμερα, ενας έκπρόσωπος το(} παλιοΟ
καθ εστiί>τος - το(} θνi1σ κοντος καπιταλισμοΟ - δέ Θά έπιδέ
χεται πιά τραγική έρμηνεία πάνω στή σκην1;. Δέ Θά έμφανί
ζεται παρά σάν ενα κωμικό η γκοτέσκο πρόσω1ι0: άκόμη κι
iiν Θεωρεί πάντα τόν έαυτό του άναντικατάστατο, δέ Θά άπο
τελεί πιά τραγική μορφ1;. Δέ θά ύπάρχει πιά οί5τε ή έπιθεω
ρήτρια πού Θυσιάζεται, γιατί 1) άντικατάσταση τοϋ παλιοΟ
άπό τό καινούριο-διαδικασία πού χαρακτηρίζει τήν κομμου
ν �?'τική κοινωνία - θά μπορεί νά ό'υντελείται χωρίς Θύματα
ουτε άνθρώπινες Θυσίες . Τό σύμβολο της σπείρας Θά πάρει
ηi θέση το(} σύμβολου τοΟ τραγικοΟ τροχοΟ.
ΙΥ
Προβλέψιμο καί πραγματοποιήσιμο, αύτό τ ό " ι'.ίλμα άπό τήν
περιοχή της άναγκαιότητας στήν περιοχή της έλευθερίας "
π� ύ προεξόφλησε ό Ένγκελς, συνδέεται σ�iμερα μέ μιά βαρυ
σημαντη διαλεκτική εννοια. Δέ μποροΟμε νά μήν παρατηρή
σουμε δτι, στή σημερινή έποχ1i , τό " δράμα της ιστορίας "

., Δ'ριιστ Σουμύ.χερ, ό μαρξιστής καθηγητής Θεατρολογίας στύ
Παιιεπιστήμιο Οϋλμπρντ τοϋ 'Α 1ιατολικοϋ Βερολί-vου τάραξε
τά �ιερά τοϋ Συvέδριου κ' έκωιε πολλούς 1ιά χάσουιι τήιι ψυχραι
μία τους μέ τήιι άπ6λυτη dιιτίθεσ1) του στήιι 'Α ρχαία Τραγωδία

μπορεί νά πάψει νά παίζεται . Ή άνθρωπότητα εγινε αύτή ή
ίδια " ό f�ρωας " πού, " τυφλωμένος ", θά φέρει τόν πυρηνι
κό κατακλυσμό ii που, άποκτώντας νωρίς " όξυδέρκεια ", Θά
προκαλέσει τή " μεγάλη σ τροφ1i ". Έχοντας φτάσει στήν
κορυφαία στιγμή της έποχης μας, Θά πραγματώσουμε άπό
λυτα τή ρήση τοϋ Σοφοκλή, σύμφωνα μέ τήν όποία τίποτα
δέν ύπάρχει μεγαλύτερο άπό τόν ι'.ίνθρωπο. Σήμερα μόνο συλ
λαμβάνουμε καθολικά τό νόημα της ϋβρεως, δταν άπό ίδιότητα
το(} άνθρώπου μετατρέπεται σέ ιδιότητα της άνθρωπότητας.
'Αλλά, ό άποφασιστικός παράγοντας είναι αύτός : μόνο στό
σημερινό στάδιο άνάπτυξης ή άνθρωπότη τα διαθέτει έπίσης
δυνάμεις πού της έπιτρέπουν νά θέτει τίς άπελευθερωμένες
παραγωγικές δυνάμεις, πού συμβαδίζουν μέ τήν άποδέσμευση
τεράστιων καταστροφικiί>ν δυνάμεων, στήν ύπηρεσία δλων
τG>ν άνθρώπων, έγκαθιδρύοντας σοσ ιαλιστικές σχέσεις παρα
γωγ1;ς. Αύτή ή " άναγνώρισ1ι της άναγκαιότη τας " έπιτάσσει,
έπί ποινi] καθολικής iiττας, τίς " δυνάμεις ° της άπελευθέρω
σης " νά άναλάβουν τόν " τελικό άγώνα " πού ύμνεί ή Διε
Θν1iς. Ό άγώνας αύτός Θά είναι ι'.ίθροισμα μιiίς σειράς άπό
μάχες καί πρωταρχικό στόχο του θά 'χει νά έμποδίσει τό ξέ
σπασμα το(} " μεγάλου πολέμου " καί νά έπιβάλει, μέ η) μορ
φή της είρηνικης συνύπαρξης, τό μετασχηματισμό της άν
Θρώπινης συμβίωσης στόν πλανήτη μας σέ σοσιαλιστικό
σύστημα. Αύτό τό " ρεϋμα της Ιστορίας " εγινε, πράγματ ι,
" άναπόφευκτο ", δχι δμως μέ τ ή μορφή της " άναπόδραστης
μοιραιότητας " της αύτοκαταστροφης το(} συλλογικότεροu
iiρωα πού ύπάρχει - ή άνθρωπότητα - άλλά μάλλον μέ τ ή
μορφή της αύτοαπελευθέρωσης μιiίς τάξης πραγμάτων πού
δέν έμφανίζει, τήν καταστροφή της άνθρωπότητας παρά μό
νο ώς τό εσχατο καί άκραία λογικό στάδιο της έκμετάλ
λευσης το(} άνθρώπου άπό τόν ι'.ίνθρωπο .
Τό διαλεκτικό Cίλμα πού πρέπει νά έπιχειρήσουμε έδG>, συ
νίσταται σέ μιά ύπεράνθρωπη, ήρωική προσπάθεια, δμοια μ'

αύηi πού έπι βαλλόταν οτούς iiρωες η)ς 'Αρχαίας Τραγω
δίας. Μιλώντας μέ ίστορικούc δρους, μπορο{)με νά συμπε
ράνουμε γενικευτικά δτι ή ίστορία της άνθρωπότητας εΙναι
άτελής ένόσω εχει άνάγκη άπό iiρωες. Ό Μπρέχτ λέει γιά
τό Γαλιλαίο του δτι άπό τή φύση Θά το{) <'.ίρεσε τό προνό
μιό της νά έπι βάλλει τραγωδίες κι άπό ηiν άνθρωπότητα ή
άνάγκη της νά προβάλλει ηρωες. 'Ιδού τό άκρι βές κίνητρο
τ ης ίοτορι κfiς πάλης πού διεξάγει τό έργατικό κίνημα. 'Αλ
λά 11 πάλη αύτ�i δέ μπορεί νά κερδηθεί παρά μόνο έφόσον
οί δυνάμεις τ ης εiρtiνη<;: καί το{) σοσιαλισμοΙJ συνειδητοποιi1σουν τήν ιστορικti τους άποστολή σέ παγκόσμια κλίμακα
καί εΙναι ετοιμες νά διακι νδυνέψουν άκόμα καί τή ζωi1 τους
προκειμένου νά σώσουν όλάκερη τήν άνθρωπότητα-κατα
σφαλίζοντας τήν ϋπαρξη κι δχι άπλώς τήν έπι βίωσi1 της.
Ό " τελι κός άγώνας ", πού άποτελείται άπό μ ι ά μακρό. σειρά
άπό μάχες, συνεπάγεται-11 τρέχουσα ιστορία τό άποδείχνει
κι <'iλλα θύματα, θυσίες πραγματικών ήρώων, ζωντανών άν
θρώπων μέ σάρκα καl όστά. 'Ακόμα, άναπόφευκτο εΙναι νά
δημιουργηθοuν, στό στάδιο αύτό, τραγικά σφάλματα καί τρα
γικές άδικίες. Ό Τσέ Γκουεβάρα, πού ξεκίνησε νά πείσει
μιά iiπειρο ν' άποτι νάξε ι , μέσα άπό τό δρόμο της έπανάστα
σης, τό ζυγό τών ντόπιων καί ξένων έκμεταλλευτών, παρα
γνώρισε τό στάδι ο ώρίμανσης στό όποίο είχε φτάσει η_ έπα
νάσταση . ΕΙνα ι , λοιπόν, κατά κάποιον τρόπον, ίiνας " τυφλω
μένος ", άλλά τό τραγικό τέλος του θ' άπαλλάξει πολλούς
άνθρώπους άπό τή δ ικti τους " ιστορική τύφλωση " . Ώστό
πο, οί δυνάμεις της εiρήνης καi του σοσιαλισμοu εχουν iσχυ
ροπο ι ηθεί τόσο πολύ σέ παγκόσμια κλίμακα, ώστε ή " τρα
γωδία του άνθρώrιου " δέ θά μετατραπεί μοιοαία σέ τραγω
δία της άνθρωπότητας.
Υ
Σέ τελευταία άνάλυση, αύτή εΙναι ή μόνη όπτική πού μCίς
έπιτρέπει νά άναπτύξουμε μιά ικαvοποιητική μέθοδο γιά τή
λογική άφομοίωση τ t) ς κλασικής τραγωδίας. Σύμφωνα μέ
τόν ίστορικό ύλισμό, ή λειτουργία της τραγωδίας δέ μπορεί
καθόλου νά περιοριστεί στή λειτουργία τt"'\ς κάθαρσης, δπως
ό 'Αριστοτέλης εκρι νε χρtiσιμο γιά τήν έλληνικti δουλοσύ
νη : νά προκαλεί τόν " ελεον καί τόν φόβον " μέ σκοπό τόν
έξαγνισμό άπό δμοιες ii <'iλλες συγκινήσεις. Ή διαλεκτική
ύπέρβαση μπορεί νά διαβαστεί μέσα στόν παρακάτω συλ
λογισμό τοu Μπρέχτ :
«Γιά τούς άρχαίους, ό σ κοπός της Τραγωδίας �']ταν νά προ
καλέσει τόν τρόμο καi τόν οΤκτο. Θά έξακολουθοuσε νά ε!
να ι ενας καλός σ κοπός, μόνο f.ίν μέ τόν τρόμο έννοούσαμε
τόν τρόμο τών άνθρώπων καi μέ τόν οΙκτο, τόν οίκτο γιά
τούς άνθρώπους. Κ ι f.ίν άκόμα έννοούσαμε δτι τό σοβαρό
θέατρο βοηθεί νά καταργηθοuν άνάμεσα στούς άνθρώπους
οί καταστάσεις πού χαρακτηρίζονται άπό τόν άμοι βαίο τρό
μο καί τόν οίκτο πού εχουν ό ενας γιά τόν <'iλλο».
Ή μέθοδος άφομοίωσης γιά τό σοσιαλιστικό Οέατρο, άνθρω
πιστικό μέ ηiν πλατιά εννοια, δέ θά μπορούσε νά συνοψι
στεί παρά στήν προτεραιότ η τα πού πρέπει ν' άποδίδεται στίς
κλασικές τραγωδίες πού παρουσιάζουν τόν iiρωα, άκόμα κι
δταν άποτυχαίνε ι , ετοιμο νά δράσει , νά ένεργtiσει, δηλαδti .
τtiν αύτοαπελευθέρωσ η , τήν αύτοπραγμάτωση . ΕΤναι λογικό
δτι ή 'Αντιγόνη γίνεται έδώ τό άρχέτυπο του δημιουργού
περισσότερο άνθρώπι νων νόμων καί t'lθών· ή ' Ιφιγένεια τtiν
άκολουθεί. Είναι έξίσου λογικό δτι τό φεμινιστικό κίνημα
πετύχαινε πρόσφατα νά παρουσ ιάσει τό πρόσωπο της Μ ti
δειας στή σκ11ν1'� , χωρίς δμως νά κατορθώσει νά έκμαιεύσει
άπ' αuτό τίποτα άλλο έκτός άπό μιά αuτοεπι βεβαίωσ η της
άναρχικfiς, βίαιης αuτοαπελευθέρωσης. Πάντως, άπ' δλους
τοuς δραματοποι ημένους μύθους, αuτός του Προμηθέα άπο
τελεί τήν πιό δυνατti εκφραση της όρμητ ικότητας πού χαρα
κτηρίζει τti θέληση του άνθρώπου ν' άπελευθερωθεί άπ' δλες
τίς μεταφυσικές θεωρητι κολογίες κ ι άπ' δλες τίς iδεολογι
κά έξωραϊσμένες μορφές κυριαρχίας το{) άνθρώπου πάνω
στόν άνθρωπο.
Παρόλα αuτά, γιά τtiν άφομοίωση τών περισσότερων τρα
γικών μύθων θά καταφεύγουμε στήν \δια διαδικασία πού έφάρ
μοζαν οί ελληνες κλασι κοί, ό Α iσχύλος, ό Σοφοκλής κι ό
Εuριπίδης: θά τούς δώσουμε μιά νέα έρμηνεία, θά " άνακυ
κλώσουμε " τήν πνευματικl1 τους φορά, θά δημιουργ1iσου
με νέα " παραδείγματα " ξεκινώντας άπό " άρχέτυπα ". Εί
ναι ή μέθοδος της " προσαρμογt) ς " πού, στή Γερμανικ1i
Λαοκρατική Δημοκρατία, έφαρμόστηκε μέ έπιτυχία, iδιαί-

τερα απο τούς δραματουργούς Χάυνερ Μύλλερ καί Πέτερ
Χάκς. Μ' αuni τήν εννοια, οί μύθοι δέν εΙναι πιό ίεροί άπό
τήν κοινωνι κti τους χρησιμότητα γιά τ ιiν αuτοκατανόηση
τών συγχρόνων μας. Καί θά ύπάρχει, βέβαια, πάντα τό πρό
βλημα της " άνακρίβειας " τ t) ς παραδειγματι κής έρμ ηνcίας,
γιατί τά κλασικά πρόσωπα χαρακτηρίζονται άπό τό μέγι
στο βαθμό άφαίρεσης, " τυπικότητας " καί " άνrιπροσω
πευτικότητας "-γεγονός πού τά άποξενώνει άπό τούς συγ
χρόνους.
Τό γεγονός δτι οί παλιοί μύθοι μποροuν ν' άιτοκτ1iσουν μιά
είδική έπικαιρότητα, μέ τή χρ1iση της άπλfiς μεθόδου του
προλόγου καί τοu έπιλόγου, δείχτηκε άπό τό Μπρέχτ, μέ
τόν πρόλογό του στήν 'Αντιγόνη, δπου ή συμπεριφορά τfiς
'Αντιγόνης καί της Ί σμ1iνης άπέ ναντι στό σκοτωμένο άδερ
φό τους μετατίθεται χρονικά στίς τελευταίες μέρες της μά
χης του Βερολίνου, τό 1 945. Μεγαλύτερη σημασία είχε, πάν
τως, τό δτι ό Μπρέχτ, στό κείμενό του, παρουσιάζει τόν
πόλεμο το{) Κρέοντα σάν πόλεμο έπιθετικό, πράξη βίας, άνα
πόφευκτη συνέπεια ένός άντιδραστικοu καθεστώτος σέ κρίσ η ,
καί δτ ι 11 'Αντιγόνη " σπρωγμένη άπό τ ή ν πιό βαθιά άνθρώ
πινη άξιοπρέπεια, δέ διστάζε ι . άντιστεκόμενη άνοιχτά, νά
ρίξει τό λαό της σέ κίνδυνο νά ήττηθεί σ ' εναν έπιθετικό
πόλεμο ".
νι

«Δέν άπαιτοuμε άρκετά f.ίν δέ ζητοuμε άπό τό Θέατρο παρά
μόνο γνώσεις, εννοιες, είκόνες άποκαλυπτι κές της πραγμα
τ ι κότητας. Τό θέατρό μας πρέπει νά προκαλεί η;ν έπιθυμία
της γνώσης, νά όργανώνει τήν άπόλαυση πού προκαλοuν
ο[ άλλαγές τ t"'\ ς πραγματικότητας. Οί θεατές μας δέν πρέπει
μόνο ν' άκοuν ηiν άπελευθερωτικti πράξη το{) δεσμώτη Π ρο
μηθέα, άλλά πρέπει έξίσου νά παρασύρονται στήν έπιθυμία
νά τόν άπελευθερώσουν. Όλες τ ίς έπιθυμίες καί τίς ίκανο
ποι ήσεις τών έφευρετών καi έξερευνητών, τούς Θριάμβους
τών άπελευθερωτών τό θέατρό μας πρέπει νά τούς διδάσκει».
Ό Μπρέχτ καθορίζει αύτή τή λειτουργία του σύγχρονου
σοσιαλιστικού Θεάτρου στό " Πολιτική πάνω στή σκηνi1''.
Τέτοιες άπολαύσεις, έπιθυμίες, Θριάμβους άκόμα καί οί " αί
σιόδοξες Τραγωδίες " δέ μποροuν νά τίς προκαλέσουν παρά
δύσκολα , χωρίς νά μιλuμε γιά τίς <'iλλες, δπου ή άποτυχία
του άνθρώπου παρουσιάζεται σά μοιραία, άναπόφευκτη , αί
ώνια. Αύτά τά αίσθtiματα τά προκαλεί περισσότερο ή κωμω
δία. Ήρωές της είναι οί άνθρωποι ταπεινής καταγωγής, οί
" κοινοί θνητοί ", οί μάζες, πού, σέ τελευταία άνάλυση , άπο
φασίζουν γιό τιiν πορεία της ίστορίας. 'Ακόμα: «'1-J κωμω
δία-ελεγε ό Μπρέχτ-έπιτρέπει λύσεις ή τραγωδία δχι , καί
σηiν περ ίπτωση άκόμα πού πιστεύουμε δτι είναι πάντα δυ
νατό νά τή δημ ιουργ1iσουμε». Τήν έπιθυμία, τήν άπόλαυση ,
τό Θρίαμβο πού ζητοuσε ό Μπρέχτ άπό τ ό δημιουργικό θέα
τοο· τtiν πεποίθηση δτι 1i είρ1iνη είναι πραγματοποι 1iσιμη
κι δτι ό κόσμος μπορεί v ' άπελευθερωθεί άπό τόν πόλεμο :
αuτά μας τ ά δίδαξε, μ έ ύποδειγματικό τρόπο, σέ μ ι ά θεατρι
κti σκην1i τfic;: Γερμανικ1) ς Λαοκρατι κής Δημοκρατίας, δχι
μιά 'Αρχαία Τραγωδία άλλά μιά άρχαία κωμωδία. Τό 1 964,
ό Μ πένο Μπεσόν παρουσίασε στό " Deιιtscl1es T11eater "
τοu Βερολίνου τήν " Εiρtiνη " του 'Αριστοφάνη . Ήταv μιά
γοητευτική σκηνοθεσία. Ήταν τό διεγερτικό πάντρεμα της
αiσθητικfiς καινοτομίας μέ τό πολιτικό φώc. Τό βγάλσιμο
της " Εiρtiνης " άπό τό πηγάδι συμβόλιζε τή χειροπιαστή
δυνατότητα πού εχουμε έμείς οί άνθρωποι της σ ημε�ινfiς έπο
χης νά κερδίσουμε γιά λογαριασμό μας τήν εiρl1νη, μέ την
προυπόθεση δτι Θά δραστη ριοποιηθοuμε άντί νά συγκινη
Θοuμc άπλώι; ( Μπρέχτ ) .
ΥΙΙ
' Ασφαλώς 11 κωuωδία δέν είναι ό μόνος δρόμος πού φανερώ
νει τόν κόσμο, ηiν ίστορία, ηi ν άνθρώπινη δράσ η . ' Εξίσου,
δμως, είναι γεγονός δτι οί μαρξιστές δέν άγαποuν τό τραγι
κό καί τήν Τραγωδία. Tti θεωροuν ώς εκφραση του μοιραίου
πού προετοιμάζουν μόνοι τους ο[ άνθρωποι δσο ζοuν σέ μιά
κατάσταση άποξένωσης. Δέν πιστεύουμε σηiν αiώνια άναγ
καιότητά της. Καί οί μαρξι στές τό άποδείχνουν αuτό μετα
σχη ματίζοντας πραγματικά ηΊν κοινωνία. 'Εσείς είσαστε,
λένε στούς άνθρώπους, πού έτοιμάζετε μόνοι τό μέλλον σας.
'Εσείς είσαστε ό Προμηθέας, δημιουργός η)ς ίδιας του της
άπελευθέρωσης.
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τα πρόσωπα κ' οι π ραγματικοι ρόλοι τους
Στόν Ί lστερίσκο του περασμένου τεύχους " Κ.Θ. Β.Ε., πληγή
άνοιχηi μέ . . . Τρυπάνη " καταλήγαμε : «Ή βρώμι κη " ύπό
Θεση Κ.Θ. Β . Ε . " - κορυφαίος aθλος Τρυπάνη - πρέπει νά
φωτιστεί, άπό κάΟε πλευρά, γιά τό καλό δλων. Π ρέπει νά
φτάσουν στή δημοσιότητα, λεπτομερειακά καi πιστά, τά
γ ε γ ο ν ό τ α. Τό " Θ , . Θά τό προσπαθ1iσει στ' άλλο τεuχος».
Έξασφαλίσαμε καi δημοσιεύουμε, γιά πρώτη φορά συγκεντρω
μένα, τά βασικά ίίγγραφα καί τά ύπεύθυνα δημοσιεύματα,
πού σημαδεύουν τά κύρια στάδια της κρίσης του Κ .Θ.Β.Ε.
Π ροσεχτική άνάγνωσή τους φανερώνει ni λειτουργία ένός
μηχανισμοί) πού, άφοu δημιούργησε ποικίλα άδιέξοδα, εδωσε
τελικά τό άποφασιστικό πλ1Ί ηια. Τό " Θ " έπισημαίνει μερι
κές, μόνο, άπό τίς άπορίες πού προκαλεί i1 παραβολή των
έγγράφων άνάμεσά τους η μέ άλλες πηγές πού τροφοδοηi
θηκαν άπ' δλη αύηi τήν ίστορία.
J . - Στόν πυρ1iνα της κρίσης βρίσκεται, φυσικά, ενα πρό
βλημα ο!κονομικό. Ή δεύτερη Κρατικ1i Σκηνιi παραπονιέ
ται, δχι μόνο γιατί τά ο ί κονομικά ·rης δέ φτάνουν γιά νά καλύ
ψουν τίς βασικές άνάγκες της λειτουργίας της, άλλά καi
έπειδιi, στό θέμα της κρατικfiς οίκονομι κ1Ί ς ένίσχυσης,
άντιμετωπίζεται άνισα καi άδικα, σέ σύγκριση μέ τήν Κρα
τική ΣκηνιΊ τfiς ΆΘ1iνας. Ή κρίση ξεκινάει άπό μιά δημόσια
διαμαρτυρία στόν Τύπο - τήν πρώτη, καi μόνη, πού έπι
χείρησε τό παλιό Δ ιοικητικό Συμβούλιο - γιά niν άνιση
αύηi μεταχείριση. Έντούτοις, nαρά τiς ρητές καί έπίσημες
διαβεβαιώσεις των άρμοδίων γιά άρση της άνισότητας, 1i
διαφορά έπιχοριiγησης iiφτασε φέτος στά 1 7.000.000 δραχμές!

Τό Διοικητικό Συμβούλιο κατηγορ1iΟηκε γιά σπατάλες, δαπα
νηρές πρωτοβουλίες κ.λπ. καi του δηλώΟηκε ρητά πώς πρέπει
νά τά βολέψει δπως δπως . . . Λιγότερα χρ1iματα, λιγότερες
παραστάσεις " ήταν i1 δήλωση τοu άρμόδιου ύπουργοu. Ό
ίδιος ύπουργός, άπαντώντας σέ έρώτηση βουλευτfi καi δί
νοντας τά σχετικά στοιχεία, έ π ι β ε β α ι ώ ν ε ι έ π ί σ η μ α
τήν άνιση καi άδι κη οίκονομική μεταχείριση : Τά δυό κρα
τικά Οέατρα, άπό άποψη προσωπικού iiχουν τiς ίδιες, πάνω
κάτω, άνάγκες (τό Έθνικό iiχει περίπου 1 5 πρόσωπα περισ
σότερα) καi παρουσίασαν, τό 1 976, ίσάριΟμα ίίργα. Ό κ.
ύπουργός δέν iiδωσε, δμως, έξ1iγηση γιατί τό Κ.Θ. Β. Ε. - ένω
δίνει έκτός εδρας 90 παραστάσεις περισσότερες άπό τό Έθνι
κό, πού συνεπάγονται άνάλογα iiξοδα γιά κίνηση, άποζη
μ ιώσεις κ.λπ. , ένω έπι βαρύνεται μ έ ένοίκια κι άλλα πρόσθετα
βάρη, ένω δίνει παραστάσεις μέ ποιότητα πού πετυχαίνεται
μέ άνάλογα iiξοδα - τό 1 977 πfiρε 43.000.000 καi τό Έθνικό
60.000.000. Ποιός φυσιολογικά σκεπτόμενος άνθρωπος δέ
Θά Θεωρούσε αύτονόητη τήν άντίστοιχη σχέση :
2.
Τό οίκονομικό άδιέξοδο, πού όδήγησε στήν κρίση μετά τήν άπεργία των �iθοποιων, πού ζητούσαν έξίσωση μέ
τούς συναδέλφους τους του Έθνικοu, καi τήν άπόφαση του
-

Διοικητικού Συμβουλίου νά i κανοποιιiσει τά αίτιiματά τους,
έπειδή τά ' βρισκε δίκαια - δημιουργ1iθηκε. βασικά, άπό τήν
άρνηση των άρμοδίων νά καλύψουν ενα πιθανό ελλειμμα
περίπου 1 2.000.000 στόν προϋπολογισμό του 1 977. 'Αλλά,
μόλις άποπέμφθηκε τό άνεπιθύμητο Διοικητικό Συμβοι'ιλιο,
ό κ. Τρυπάνης άνοιξε τόν πακτωλό του γιά τούς εύνοούμενους
νέους άντρες του.
3 . - Τό παλιό Διοικητικό Συμβούλιο τοu Κ.Θ. Β.Ε. κατηγορεί
ται γιά φιλόδοξες καi πολυδάπανες δραστηριότητες έκτός
εδρας - καi μ' αύτό δέν έννοοuνται, βέβαια, οί περιοδείες
στήν ύποσιτιζόμενη έπαρχία, άλλά i1 κάθοδος πρός Νότον,
δπου τό άποκλειστικό δι καίωμα Θεατρικ1Ί ς νομης εχει τό
Έθνικό. Διαπιστώνεται, δμως, δτι - πέρα άπό ni νόμ ιμ η
παρουσία τοu Κ.Θ. Β.Ε. στό 'Ηρώδειο - οί μόνες άλλες
παρόμοιες δραστηριότητες εΙναι δυό : α) Ή μετάβαση στήν
Κύπρο, πού ζηηiθηκε καi έπιχορηγ1iθηκε άπό τό ύπουργείο
Π ροεδρίας καί β) Οί παραστάσεις ηϊς " Μ 1iδειας " στό ·
Λυκαβη ττό, πού προτάθηκαν άπό τόν άρμόδιο ύπουργό,
δταν τό Εργο άποκλείστηκε άπό τιiν ' Επίδαυρο.
4. - Τά εγγραφα, κυρίως ενα, τοu άρμόδιου ύπουργοu, μέμ
φονται καi λοιδοροϋιι γιά άποτυχία συλλήβδην τό Διοικη
τικό Συμβούλιο καί τό Γενικό Διευθυντή του Κ.Θ.Β.Ε. Τελικά,
άπολύcται μ ό ν ο ό Πρόεδρος τοu Δ.Σ . , στόν όποίο, οϋτε
λίγο οϋτε πολύ, άναγνωρίζονται εύθύνες . . . αύταρχικοu
μονάρχη !
Παράλληλα, ό άρμόδιος ύπουργός έξαίρει τήν καλλιτεχνική
προσφορά τοu Γενικοu Διευθυντfi πού, μάλιστα, πιέζεται
νά παρι;ιμείνει καi μέ τό νέο Διοικητικό Συμβούλιο ! Σά νά
μήν ήταν ό Γενικός ΔιευΟυντής, ό κύριος ύπεύθυνος γιά δσα
δεινά άποδίδονταν σηiν παλιά Διοίκησ η !
5 . - Ό άρμόδιος ύπουργός, στήν άπάντησ1i του στή Βουλιi.
παραδέχεται δτι ό τόνος ένός έγγράφου του �iταν σκόπιμα
τέτοιος, ώστε ν· άναγκάζει σέ άμεση παραίτηση όποιονδιiποτι:
διέΟετε καi στοιχειώδ11 εύθιξία. Άλλ' ό εύσεβής αύτός πόθος,
ν· άντι κατασταΟεί τουλάχιστον ό Πρόεδρος τοu άνεπιθύμητου
Διοικητικοί) Συμβούλιου. έκδηλώνεται ijδη άπό πολύ νωρίς
μέ βολιδοσκοπιiσεις γιά ηi ν έξεύρεσ11 άντι καταστάτη. Κι
δμως, τό καίριο έπιχείρημα πού προβάλλεται έπίσημα γιά.
τήν άπομάκρυνση τοu παλιοu Π ροέδρου τοu Δ.Σ. είναι δτι
. . . καΟpστέρησε μιά άπάντησή του, άπό ·· περιφρόνηση "
σέ ύπουργικό εγγραφο !
6. - Κατηγορείται τό παλιό Διοικητικό Συμβούλιο δτι χρησι
μοποιεί γιά τίς διαμαρτυρίες του τόν Τύπο - μιά καi μονα
δικ1i ήταν i1 άνακοίνωσή του - ένω παράλληλα . . . πιέζεται
έπίμονα, ν' άνοίξει διάλογο μέ έφημερίδα άντιδραστικ1i κι
άπροκάλυπτα έχθρικιi πού, ώστόσο, άποτέλεσε πηγή γιά
κάποιες πληροφορίες πού πέρασαν άνεξέλεγκτα καi στά
ύπουργικά iiγγραφα !

7 . - Τά ύπουργικά εγγραφα ζητουν στοιχεία πού, δπως δια
βεβαιώνει στι)ν ά.λληλογραφία του τό παλιό Διοικητικό
Συμβούλιο, βρίσκονταν iiδη άπό καιρό στή διάθεση του
ύπουργείου, μαζί μέ τούς σχετικούς άπολογισμοuς διαφόρων
δραστηριοτ�iτων του. Τό γεγονός ά.ποχτάει κάποια σοβαρό
τητα σέ περιπτώσεις σάν έκ:είνη δπου τό άρμόδιο ύπουργείο
ζητουσε διευκρινιiσεις γιά τό φανταστικό διαχειριστικό ελ
λειμμα τών 1 2.000.000, μέ ά.ποκλειστικ1i δπως φαίνεται πηγ1i
μιά διαστρεβλωμένη πληροφορία τ�'jς θεσσαλονι κιώτικης
ά.ντιδραστικης έφημερίδας.
8 . - Γίνονται ά.πεγνωσμένες προσπάθειες νά καλυφτεί τό κενό
πού άφηνε, μέ τ�)ν παραίτησ1i του, ό παλιός Γενικός Διευ
θυντής καί , μάλιστα, μέ τήν έξασφάλιση Οεατρικης φίρμας

του συρμου. Άλλά, μόλις γίνεται 11 όρκομωσία, του χορη
γείται άδεια γιά όλόκληρο τό καλοκα ίρι ! Όπως εΙναι γνωστό.
11 θητεία του νέου Διοικητικου Συμβουλίου λ�iγει στά τέλη
του Σεπτέμβρη. Έπομένως, ό νέος Γενικός Διευθυντι)ς ούσια
στικά έπιβάλλεται καί στό έπόμενο Διοικητικό Συμβούλιο
πού έχει άπό τό νόμο, ά.ναφαίρετο δικαίωμα νά όρίσει Γενικό
ΔιευΟυνηΊ η'jς έκλογ1ϊ ς του!
Δέ χρειάζεται νά συνεχίσουμε τή θλιβερ1i άπαρίθμηση tών
άντιφάσεων καί τών ά.συνεπειών στήν προκάτ " κρίση ··
του Κ.Θ.Β.Ε. 'Επισημαίνουμε, μόνο, τό περιεχόμενο . τή δια
τύπωση, τόν τόνο όρισμένων έγγράφων, σάν μιά ά.κόμα άφορ
μή μελαγχολίας τών συνειδητών πολιτών γιά τ�)ν τύχη τοίι
ένδοξου αύτου τόπου . . .

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΦΩΣ !
Τό " Θέατρο " ρίr; ιιει,}μέ?ως,,παρ c:κuτω, ίiιια πρ5! το φώς
ατήιι προετοι. μασμε1ιη κριση του Π.Θ.Β. 1:.. , φερ1101ιτας
γι.ά πρώτη φορά ατή δημοσιότητα μι.ά σειρά ε μ π ι σ τ ε υ
τ ι. κ ά lγγραφα. Ίl εlκόιια τής προκάτ " κρίσης " γί
νεται dκόμα πιό ξεκάΟαρη μέ τήιι παρεμβολή καί όρι.σμέ1ιω1ι aλλωιι ύ π ε ύ ο υ 1! ω ν κειμέ1•ω1ι, δπως : τά lγγρα
φα τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Κ.Θ.Β. Ε. καί τοϋ
Σωματεlου Έλλψιων ' Ηθοποιώιι γιά τήν ίκανοποlηση αl
τημάτωιι πού όδήγησε, τελικά, στό αδιέξοδο τής iι.περγίας,
1) μοναδική Ά·ιιακοlνωση τοϋ Δ .Σ.
τοϋ Π. Θ. Β.Ε. στό1ι
Τύπο, μιά ' 1.!,"'ρώτηαη βουλευηj καί μιά Α ίτηση κατάθεσης
iγγράφωιι στή Βουλή, 1) iι.πάντηση ΤρυπάJΙη στή Βουλ1i,
καί ή dπά1ιτηιJη τοϋ καθηγητή Ν. Χουρμουζιάδη στό1ι
Τρυπάνη. ' Ιδού, στή σειρά, τά πρώτα δεκαοχτώ iπίση
μα στοιχεία, πού προσκομίζο υμε σήμερα :

- 1 ( Τά πέντε πρώτα 1ιτοκουμέντα εί�ιαι έγγραφα πού άνταλλάχτη
κ� ν άιιιiμ;εσα ατό Δ ι οικητι. �; ό .l}υμβ� ύλιο τοϋ Π. Θ.Β. Ιf. καί
_
_ και ανα
το κλιμακιο του_ Σωματειου Ελλη1ιω1ι , ΙfΟοποιω1ι
φέροl'Ται στά αlτήματα τών καλλιτεχνών καί τήι• άπεργ{α}.
ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ
ΥΠΟΥ ΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤ!ΣΜΟΥ ΚΑΙ Ε ΠΙΣΤΗΜΩΝ
Κ ΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΟΙΚ ΗΤΙ ΚΟ ΣΥ Μ ΒΟΥΛΙΟ 1 58
Γραμματεία Διοικ. Συμβουλίου (Μαργ. Κάλτσας 228 - 003).
Θεσσαλονίκη 3 1 Δεκεμβρίου

1 976

Πρός τό Σωματείο Έλλιiνων 'Ηθοποιών
Κάνιγγος 33, 'Αθήνας
Θ Ε Μ Α : Αίτ�iματα 1iθοποιών Κ. Θ. Β. Ε.
Έχουμε τήν τιμ1Ί νά σας γνωρίσουμε δτι τό Διοικητικό
Συμβούλιο του Κ.Θ. Β.Έ . , στήν ύπ' άριΟμ . 8 5 /29 . 1 2 . 1 976
συνι:δρίασιi του, μέ άφορμή τή γνωστοποίησ1i σας, 11 όποία
δόθηκε μέ δικαστικό έπιμελη τ�) στίς 1 1 . 30" π . μ . της 24 Δεκεμ
βρίου 1 976, συζιi τησε σέ μιά τελική φάση τά άπό καιρό
ήδη γνωστά αίτήματα τών 1)θοποιών του Κ . Θ . Β . Ε .
Στήν παραπάνω γνωστοποίησιi σας διαπιστώθηκε μ ι ά παρά
λειψη, 11 όποία δέν εΙναι τυπική, δπως μπορεί νά θεωρηθεί,
άλλά ουσιαστι κιi .
Συγκι:κριμένα, δέν άνακοι νώΟηκε ή γνωστοποίηση αυτή
στό ' Υπουργείο Πολιτισμου καί 'Επιστημών, τό όποίον σύμ
φωνα μέ τό Ν . Δ . 48 /74 " περί διαλύσεως του Ο.Κ.Θ.Έ. καί
έπανασυστάσεως τών συγχωνευθέντων είς αυτόν Ν . Π .Δ.Δ. , .
(ΦΕΚ 249 / 1 7 . 9 . 1 974 τ . Α), εχει τήν έποπτεία του Κ.Θ.Β.Ε.
καί θά έγκρίνει τίς άποφάσεις του Δ.Σ. γιά τήν έπίλυση τών
βασικών αίτημάτων σας.
Άνεξάρτιιτα άπό τι).ν παράλειψη αυτι;, τό Δ .Σ . άναγνωρίζει
τό δίκαιο των αίτημάτων πού διατυπώνονται ο·τή γνωστο
ποίησιi σας καί άποφασ ίζει τά άκόλουΟα :
1.
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Γιά τό αϊτημα της γενικιϊ ς αυξιiσεως τών μισθ&ν :

α'. Νά δοθι:ί ή γενικιΊ αϋξηση τών 2 .000 δραχμ&ν στούς μι
σθούς τών ι)θοποι&ν του Κ . Θ . Β . Ε . μέ προσθ1iκη είδι κοίι
δρου στά ίσχύοντα συμβόλαιά των.
β'. Νά ληφθεί ύπόψη καί νά συνυπολογισθεί στήν παρα
πάνω αϋξηση ή τελευταία άναπροσαρμογι) τών κατωτάτων
μισθών, ή όποία, μέ λύπη του διαπιστώνει τό Δ . Σ . , δέν άνα
φέρεται στήν γνωστοποίησιi σας, ί:ίν καί εγινε μέ ηi νέα συλ
λογική σύμβαση τών 1)θοποι&ν καί δημιούργησε θέμα άνα
κλιμακώσεως αυτός ό περιορισμός κρίθηκε άναγκαίος γιά
νά ύπάρξει !ση μεταχείριση σέ δλες τίς κατηγορίες τών 1)θο
ποιών, δσον άφορα τίς αυξ1iσεις.
γ'. Ν ά δοθεί συμβολικι) αϋξηο·η ποσου 500 δραχμών στους
δύο ii τρείς ι)θοποιους πού έχουν προσληφθεί τελευταία,
γιατί αυτοί δέν εχουν λόγους τιμαριθμικιΊ ς διαφοροποιή
σεως .
δ'. Νά δοθεί καί στά άνώτατα μισθολογικά δρια 11 παραπά
νω αϋξηση τών 2.000 δραχμών, άλλά άμέσως μετά τήν τρο
ποποίηση τ ιϊ ς κοινης Ύπουργικης 'Αποφάσεως πού καθο
ρ ίζει τά δρια τών μισθών τών ι)θοποιών, γιατί τώρα δέν ύπάρ
χει τέτοια δυνατότητα.
ε'. "Ολες ο ί παραπάνω αυξιiσεις θά ίσχύσουν βέβαια άπό
1 ' Ιανουαρίου 1 977 γιατί τό Δ . Σ . δέν μπορεί νά άποφασίσει
άναδρομι κιi αϋξηση άποδοχών, κωλυόμενο, δχι μόνο άπό
οίκονομικούς, άλλά καί νομοτυπικούς λόγους.
2 . Γιά τό δεύτερο αίτημα της άνακλιμακώσεως :
Μέ τίς παραπάνω ρυθμίσεις τών τελευταίων μισθολογικών
κλιμακίων, άπό άπόψεως αυξιiσεων τακτοποιείται μι:ρικά
ή άδικία που έμφανιζόταν τελευταία .
3 . Γιά τό τρίτο α!τημα των έτησίων συμβολαίων καί της
τρίμηνης προειδοποι1iσεως γιά τή μή άνανέωσιi των :
Τά συμβόλαια πού Οά άνανεωθουν μετά τήν λιiξη τών ίσχ u
όντων θά είναι έτ�1 σια καi γι' αυτά θά ίσχύσι:ι ή τρίμηνη προ
ει δοποίηση.
Γιά τό τελευταίο α!τημα της μή έπιβολης κυρώσεων σέ
συνδι καλιστι κ1Ί δράση τών 1)Οοποιών :

4.

Τό Δ . Σ . συμφωνεί άπολύτως καί Οεωρεί περιττή τήν ύπό
μνηση γιά τούς συνδικαλιστάς, δσον άφορϋ. δμως τ�)ν περι
κοπή ήμερομισθίων γιά τίς μέρες άπεργίας τό Δ . Σ . δέν μπο
ρεί νά πάρει ά.ποφάσεις, ο[ όποίες δέν θά εΙναι σύμφωνες μέ
τό νόμο.
Τέλος είναι άπαραίτητο νά τονισθεί δτι τό Δ. Σ. προχώρησε
στιi λιiψη Θετικών άποφάσεων, έπειδ1) πιστεύει δτι τά πα
ραπάνω αίτήματα τών ι)θοποιών εΙναι άπολύτως δίκαια, καί
παρά τό γεγονός δτι οί οίκονομικές δυνατότητες του Κ.Θ. Β.Ε.
δέν έπιτρέπουν αϋξηση δαπανών, εχει έγκρίνει τή βελτίωση
τών μισθών, άφου δπως έλπίζει θά μπορέσει νά άντεπεξέλ
Θει τό Κ.Θ.Β.Ε. στ�Ίν άνάλογη οίκονομικ1) έπιβάρυνση, τό
πολύ μέχρι τι\ λ11 ξη τών συμβολαίων πού ίσχύουν τώρα.
'Από κι:ί καί πέρα θά καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια
νά πεισθουν οί άρμόδιοι δτι δέν είναι δίκαιο νά βρίσκονται
σέ δr.ύτερη μοίρα οί 1)θοποιοί του Κ.Θ. Β.Ε. έν σχέσr.ι μέ
τούς συναδέλφους των τοίι Έθνικου Θεάτρου, έπr.ιδ1Ί δέν

έξισώνεται ή ο!κονομική έπιχορήγηση τών δύο αύτών Κρα
τ ι κών Θεάτρων, όπότε καi γίνεται άντιληπτό γιατ ί στήν
άρχή της παρούσης άναφέρθηκε δτι ή κοινοποίηση της γνω
στοποι i1σεώς σας στό έποπτευον, τό Κ.Θ.Β.Ε., ' Υπουργείον
έχει ούσιαστικώτερη σημασία.
Ό Πρόεδρος του Δ . Σ. του Κ . Θ. Β . Ε .
Ν . Χ . ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ
Πίναξ άποδεκτών
J . Σ . Ε . Η . Τμήμα Ήθοποι&ν ΚΘΒΕ, Ένταυθα .
'
2. Υ . π . Π . Ε . , Γεν. Δ /νσιν Πολιτιστικ{ί)ν 'Υποθέσεων.
Διεύθυνσιν Καλών Τεχνών. Τμήμα Θεάτρου, 'Αθήνας.
3 . Υ . Π . Π . Ε . , Δ/νσι ν Διοικητικου. Τμήμα Προσωπικου.

- 11 ΣΩΜ ΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ
ΤΜ Η Μ Α ΗΘΟ Π ΟfΩΝ Κ . Θ . Β . Ε .
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙ Κ ΗΤΙΚΟ ΣΥ Μ ΒΟΎΛΙΟ Κ . Θ . Β . Ε .
ΓΕΝ Ι Κ Η ΔΙΕΘΥΝΣΗ Κ . Θ . Β . Ε .
Ή έγγραφη έπίσημη άπάντηση του Δ . Σ . του Κ . Θ . Β . Ε .
δέν ίκανοποιεί τήν ούσίαν τών α!τημάτων μας.
Ή Γενικ�i συνέλευση του τμήματος του Σ. Ε. Η. άποφάσισε
παμψηφεί νά συνεχίση τόν άγώνα καί νά προχωρήοl) σέ
άπεργία μετά τή λi1ξη της προειδοποίησης.
Θεσσαλονίκη 5 - 1 - 77
Ή Διοικουσα Έπι τροπ1i
Γ. Γραμματέας
Άντ ι πρόεδρος
Π ρόεδρος
Κ. ΣΑΓΙΑ
Π . Μ Ι ΧΑΗΛΙΔΗΣ
Μ. Μ Ε ΡΚΟΥ ΡΗ
Μέλος
Ταμίας
Ν. ΚΑ ΡΑΤΑΣΙΟΣ
Ν. ΜΩΡΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ

- 111 Κ ΡΑΤΙΚΌ ΘΕΑΤΡΟ ΒΌΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΟΙ Κ Η ΤΙ. ΚΟ ΣΥ Μ ΒΟΎΛ ΙΟ 6
Γραμματεία Δ . Σ . (Μαργ. Κάλτσας 228 - 003 )
Θεσσαλονίκη 1 3 ' Ιανουαρίου 1 977
Πρός τό Σωματείο 'Ελλήνων 'Ηθοποιών
Κάνιγγος 33, Άθi1 νας
ΘΕΜ Α : Α!τήματα άπεργίας 1]Θοποιών ΚΘΒΈ.
Σάς γνωστοποιοϋμε δτι τό Δ . Σ . του ΚΘΒΕ στή χθεσ ινή
ύπ' άριθμ. 86 / 1 2 . 1 . J 977 συνεδρίασή του στnν προσπάθειά
του νά έξαντλήσει κάθε περιθώριο ίκανοποιήσεως τών αί
τημάτων γιά τά όποία άπεργουν ο! 1iθοποί του ΚΘΒΕ, άπι::
φάσισε τ' άκόλουθα :
α'. Γιά τό αίτημα της γεν ικής αύξήσεως τών μισθών :
Προτείνεται γενική αύξ ηση 2.000 δραχμών γιά δλη τήν κλί
μακα των 1iθοποιων, έκτός άπό μιά μικρ 1i κατηγορία, έκείνων
πού άποφοίτησαν άπό Δραματι κές Σχολές τό 1 976, στούς
όποίους δίνεται ή συμβολικn αύξηση των 500 δραχμων.
Πιστεύεται δτ ι πρέπει νά διατηρηθεί, γιά λόγους ούσιαστι
κούς καi τυπικούς, καί μιά κατηγορία πού Θά βρίσκεται πολύ
κοντά στό κατώτατο δριο της μισθολογικής κλίμακας δπως
είναι καθορισμένο σήμερα. Γιά τούς 1iθοποιούς πού άνήκουν
στήν άνώτατη μ ισθολογική κλίμακα, καί έπομένως έχουν
έξαντλi1σει τά δρια πού προβλέπονται άπό τό νόμο, ίiχει
ζητηθεί ή σχετ ικ1; έγκριση τροποποι1iσεως των όρίων αύτών
ίί>στε νά συμπεριληφθουν στή γενική αύξηση .
β'. Γιά τό α'ίτημα τής άνακλιμακώσεως :
Προτείνεται άνακλιμάκωση, γιά νά διαφοροποι η θοi'Jν καί
πάλι οί κατηγορίες πού είχαν έξομοιωθεί μισθολογικά μ�;
τήν τελευταία μερι κή ά ναπροσαρμογή .

'Επομένως ή άνακλιμάκωση άφορά τ ί ς κατηγορίες πού δέν
είχαν συμπεριληφθεί στήν άναπροσαρμογή έκείνη .
Ένα άπό τά κ ρ ι ηiρια πού Θά χρησιμοποιηθουν Θά είναι ό
χρόνος προϋπηρεσίας.
γ'. Γιά τήν άναδρομική !σχύ :
Προτείνεται νά iσχύσουν ο ί παραπάνω αύξ1iσεις άναδρο
μ ι κά, δηλαδή άπό 1 . 1 0 . 1 976, καί ή αύξηση καί ή άνακλι
μάκωση .
Γ ι ά τό διάστ11μα δμως πρίν άπό τήν 1 . 1 . 1 977 Θά άπαι τηθεί,
τυπικά, ή έγκριση του 'Υπουργείου, καί ούσιαστικά, ή έξα
σφάλιση του σχετικοϋ κονδυλίου.
δ'. Γιά τό α'ίτημα των έτησίων συμβολαίων καί τ �Ί ς τρίμη
νης προειδοποιήσεως γιά τή μή άνανέωσ1i των :
Ζητείται πίστωση χρόνου δύο (2) έβδομάδων, ίί>ς τό τέλος
' Ιανουαρίου J 977 Θά συμπληρωθεί ό προγραμματισμός τοϋ
καλοκαιριου, όπότε καί Θά προταθεί παράταση συμβολαίων .
ως τό τέλος Σεπτεμβρίου 1 977, στούς 1iθοποιούς πού Θά κρι
Θοϋν άπαραίτητοι γιά τή συγκρόηισ·η του Θιάσου.
Άν ή είδοποίηση αύηi δέν πραγματοποιηθεί ως τίς 31 'Ιανουα
ρίου 1 977, άναλαμβάνεται 1i δέσμευση νά παραταθουν αύτό
ματα δλα τά συμβόλαια ως τό τέλος Σεπτεμβρίου 1 977.
Τά συμβόλαια πού Θά ύπογραφοϋν άπό 1 ης 'Οκτωβρίου 1 977
Θά έχουν έτήσια διάρκεια.
Ή τρίμηνη προειδο π οίηση Θά έφαρμοσθεί iiδη άπό τέλους

' Ιανουαρίου 1 977.

Σημειώνεται δτ ι σέ δσες προτάσεις δέ συμφωνουν άπόλυτα
μέ τά αίτ1iματα τών 1iθοποιων μειοψ1iφισε ό κ. 'Αλέκος
Πέτσος.
Τό Δ . Σ . πιστεύει δτ ι έξανλτεί μέ τά παραπάνω κάθε δυνα
τότητα πού του παρέχετα ι .
Ό Πρόεδρος τοϋ Δ.Σ.
Ν. Χ . ΧΟΥ ΡΜΟΥ ΖΙΑΔΗΣ
Πίναξ άποδεκτών
Ι . Σ . Ε . Η . Τμημα Ήθοποιων ΚΘΒΕ. Ένταυθα.
2 . Υ Π Π Ε Γενικήν Διεύθυvσι ν Πολι τ ιστικων Ύ110Θέσεωv.
Διεύθυνσιν Καλών Τεχνων. Τμ1Ί μα Θεάτρου, 'Αθήνας.
3 . Υ Π Π Ε Διεύθυνσιν Διοι κητικου. Τμημα Προσωπικοϋ.

- IV ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ
Τ Μ Η Μ Α ΗΘΟ Π ΟΙΩΝ Κ . Θ . Β . Ε .
Π. ΡΟΣ
το ΔΙΟΙ Κ ΗΤΙΚΟ ΣΥ Μ ΒΟΎΛΙΟ
ΚΑΙ Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ Κ . Θ . Β. Ε .
ΘΕΜ Α : 'Απάντ ηση στό ύπ' άριθ. Δ . Σ . 6 τ η ς 1 3 - Ι - 7 7 έγ
γραφο.
'Η Γενική Συνέλευση τών ήθοποιών του Κ . Θ . Β. Ε . έλαβε
γνώση καί συζήτησε τό άπό 1 3 - 1 - 77 Δ . Σ . 6 έγγραφό σας
πρός τό Σ . Ε . 1-1 . κα ί τό τμημα 1iθοποιών του Κ . Θ . Β . Ε .
'Η Γενική Συνέλευση ένημεοώθηκε γιά ηίν άποδοχή των
ύπό τά ψηφία α . β . γ . άναγραφομένων αίτ ημάτων.
-οσον άφορά τό έπίμαχο Θέμα των έτησίων συμβολαίων
μέ τήν 3μηνη προειδοποίηση καί της παράτασης των ίσχυόν
των συμβολαίων μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου είς τό άποσταλέν
έγγραφό σας άναφί;ρετε τά έξης : (Ζητείται πίστωση χρόνου
δύο (2) έβδομάδων, ως τό τέλος ' Ιανουαρίου Ι 977 Θά συμπλη 
ρωθεί ό προγραμματισμός τοϋ καλοκαιριου, όπότε κ α ί Θά
προταθεί παράταση συμβολαίων, ίι.'ις τό τέλος Σεπτεμβρίου
1 977. σ τούς ήθοποιούς πού Θά κριθοϋν άπαραίτητοι γιά τήν
συγκρότηση του Θιάσου.
Άν ή είδοποίηση αύτή δέν πραγματοποιηθεί ίί>ς της 3 1 'Ια
νουαρίου 1 977, άναλαμβάνετα ι ή δέσμευση νά παραταθοϋν
αύτόματα δλα τά συμβόλαια ίί>ς τό τέλος Σεπτεμβrίσυ 1 977.

Τά συμβόλαια πού Θά ύπογραφοuν άπό πρώτης ( \ ) 'Οκτω
βρίου J 977 Θά εχουν έηiσια διάρκεια).
Ή Γενική Συνf:λευση ϋστερα άπό μελέτη τi'jς παραπάνω
Παραγράφου του έγγράφου σας διαπίστωσε δτι ένώ τό αίτη
μά μας Θεωρείται δίκαιον καί γίνεται κατ' άρχήν άποδεκτό
έκ μέρους του Δ . Σ . του Κ . Θ . Β . Ε . ή προθεσμία τών .1 5 ήμε
ό(])ν πού προτείνετε γιά νά συγκροτηθεί ό Θίασος μας δημιουρ
yεί άμφιβολίες, προβληματισμούς καί φόβους γιά ηiν τύχη
πολλ(])ν συναδέλφων.
ΤοJς δίκαιους φόβους καί τούς προβληματισμούς μας έvι
σχύουν καί ο[ δηλώσεις του κ . Ύπουργοu Πολιτισμού καi
'Επιστημ(])ν : α) Ότι δέν εΙχε λάβει γνώση τών αίτημάτων
μας έν(]) τό Σ . Ε . Η . (Σωματείο Έλλ1iνων Ήθοποι(])ν) γνω
στοποίησε τά αίτ1iματά μας μέ τήν ύπ' άριθ. 9224/30 - J 2 - 76
εκθεση έπιδόσεως δικαστικού έπιμελητοu κ. Κλ. Νάκου καί
β) δτι τό Κ . Θ . Β . Ε . μπορεί νά συνεχίσει τή λειτουργία του
μέ λιγότερες παραστάσεις πού κατά ηiν κρίση μας σημαίνει
λιγότερους �iθοποιούς.
Κατόπιν αύτών τ(])ν διαπιστώσεων ή Γενική Συνέλευση μέ
τό καλλιτεχνικό δυναμικό παρόν καί μετά άπό μυστική ψη
φοφορία, μέ συντριπτική πλειοψηφία, ελαβε ηiν άπόφαση
νά συνεχίσει ηiν άπεpγία μέχρις δτου τό βασικό καi έπί
μαχο αίτημά μας ικανοποιηθεί, γιατί χωι;ίς τήν ίκανοποίη
σή του πολύ μεγάλος άριθμός συναδέλφων κινδυνεύει όχι μόνο
νά μήν άπολαύσει τά όφέλη τ(])ν αίτημάτων πού εγιναν άπο
δεκτά ϋστερα άπ' τόν. άγώνα μας άλλά καί νά μείνει χωρίς
δουλειά.
Θεσσαλονίκη 1 3 - J - 77
Η Δ. Ε .
Πρόεδρος
Μ. Μ ΕΡΚΟΥΡΗ

Γ. Γραμματέας
Κ. ΣΑΓΙΑ

Άντ ιπρόεδρος
Π . Μ ΙΧΑΗΛΙΔΗ Σ

Μέλος
Ν. ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ

Ταμίας
Ν. ΜΩΡΑ · Ι·ΤΟΠΟΥΛΟΣ
-

V

-

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΈΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΟΙ Κ ΗΤΙΚΟ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΙΟ 29
Γραμματεία Δ . Σ . ( Μ . Κάλτσας 228 - 003)
Θεσσαλονίκη 1 5

Φεβρουαρίου

1 977

Πρός τό Σωματείο 'Ελλήνων 'Ηθοποιών
Τμi'jμα ' Ηθοποιών Κ . Θ . Β . Ε .
'Έ ν τ α u θ α
ΘΕΜΑ : Αίτήματα 1iθοποιών ΚΘΒΈ.
Σας γνωρίζουμε δτι τό Δ . Σ του ΚΘΒΕ στην 90/9 . Ι . 1 977
συνεδρίαση του, ελαβε γνώση τ(])ν τελευταίων αίτημάτων
σας καi άπεφάσισε τά άκόλουθα :
α . Τό σχέδιο του Κανονισμού λειτουργίας τού ΚΘΒΕ όλο
κληρώθηκε καί Θά σας δοθεί άφού τό ζητ�iσετε μέ εγγραφο.
β . Θά συζητηθούν καί Θά σας άνακοινωθούν οί άποφάσεις
γιά τήν έφαρμογή τ(])ν άρθρων ηΊς Συλλογικi'\ς Συμβάσεως
Ήθοποι(])ν, άφοu τά καθορίσετε μέ εγγραφο, κατά περ ίπτω
ση .
γ . Ή άνακλιμάκωση τακτοπο ιείτα ι .
δ . Γιά τ ή ν άναδρομική αύξηση τών μισθ(])ν δέν ύπάρχει
άκόμη άπάντηση άπό τό 'Υπουργείο.
ε. Ή παράταση τ(])ν συμβάσεων εΙναι αύτόματη , έφ' δσον
τό αίτημα τi'jς άπεργίας 1iταν νά θεωρηθούν δλες οί iσχύου
σες συμβάσεις έηiσιες άπό J . 1 Ο . 76 μέχρι 30 . 9 . 77. 'Από
τή στιγμή πού τό αίτημα αύτό εγινε δεκτό, οί συμβάσεις
μποροuν νά λυθοuν μόνο μέ άπό κοινοu συμφωνία.
στ. Ή μετάθεση τi'jς άργίας δέν χρειάζεται .
ζ . Ό προγραμματισμός του έναλλασσομένου δραματο
λογίου γίνεται ·μέσα στά πλαίσια τ(])ν ύποχρεώσεων τ(])ν
1iθοπο ι(])ν.
η . Γιά τό περιστατικό της πτώσεως έξαρτήματος της Σκη
νi'jς δέν εχει γνώση 11 Γενικ1i Διεύθυνση.
θ . Ή εναρξη τ(])ν παραστάσεων, γιά φέτος τούλάχιστον,
68

δέν μπορεί νά όρισθεί ένωρίτερα, επειδή θά δημιουργ1iσει
σύγχυση στούς θεατές.
Ό Πρόεδρος του Δ . Σ .
Ν . Χ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ

-
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-

('Εμπιστευτικό έγγραφο το-ϋ Γεvικο-ϋ ΔιευΟυιιηj το-ϋ Κ. Θ . Β.Ε.
Μl1ιου Βολα ι άκη πρός τό Διοικητικό Συμβούλιο το-ϋ Π.Θ.Β.Η.
γι ά τήιι dμφισβητηθείσα dπό τό ΥΠ. Π. Ε. έγκαιρη γ ιιωστοπο l
ση τής ιiπεργίας τώv ήΟοπο ι ώιι καί περι' aλλων τι1•ώ11 . . . ) .
ι

Π ρός
τόν Π ρόεδρο τοϋ Δ.Σ.

Θεσσαλονίκη 1 6 'Ιανουαρίου 1 977

'Εμπιστευτικό
Κύριε Π ρόεδρε,
Στό έρώτημά σας άν εlχε ενημερωθεί ό κ. 'Υπουργός Πολι
τισμού πάνω στά α!τιi ματα τ(])ν 1iθοποι(])ν καi στίς άποφάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου τού ΚΘΒΕ, μπορώ νά άπαντήσω
κατηγορηματικά δτι έμείς είχαμε πάντως ενημερώσει τό
'Υπουργείο.
1 . - Τό άρχικό λάθος τού ΣΕΗ (κοινοποίησαν τήν προειδο 
ποίηση μέ τά αίτήματα τών 1iΟοποιών στό 'Υπουργείο Παιδείας
καί όχι Π ολιτισμού) όχι μόνο έπανορθώθηκε άμέσως μετά
τό τηλεφώνημα καί τηλεγράφημά μας, άλλά, άφού ή όκτα
ήμερη προθεσμία μετρ1iθηκε άπό ηi μέρα πού ή κοινοποί ηση
έπιδόθηκε στό ίδιαίτερο γραφείο τού κ. 'Υπουργού Πολιτι
σμού ηiν 30 Δεκεμβρίου, τό λάθος δέν επαιξε κανένα ρόλο.
' Εξ αiτίας αύτοu τού άρχιιωύ λάθους άπ1iτησα καi ελαβα άπό
τό ΣΕΗ φωτοτυπία τού επιδοτη ρίου την 30 Δεκεμβρίου.
Τ1iν έσωκλείω.
2. - Ή άπάντηση τού Διοικητικού Συμβουλίου μέ τήν ύπο
γραφ1i σας έστάλη ηiν έπομένη 3 1 Δεκεμβρίου, ταυτοχρόνως
στό ΣΕΗ καi στό Υ Π . Π . Ε.
Λόγω τi'jς Π ρωτοχρονιίiς καί της Κυριακ1Ί ς 2 'Ιανουαρίου,
ή έπίδοσιi της εγινε τήν Δευτέρα 3 ' Ιανουαρίου στή Γραμ
ματεία τού Π ρωτοκόλλου τού Υ Π . Π .Ε. 'Εσωκλείω φωτοαντί
γραφο της σελίδας του βιβλίου παραδόσεως τού ύπαλλ1iλου
μας, μέ ηiν μονογραφ1i ηΊς παραλαβούσης ύπαλλ1iλου τοϋ
Υ Π . Π . Ε.
3 . - Τήν ίδια μέρα, ένώ ijμουν στή Σκην1i μέ εiδοποίησε στό
εσωτερικό τηλέφωνο 1i γραμματεύς μου δτι μέ καλούσε ή
κ. Στύπα τού Τμήματος Θεάτρου, ζητώντας πληροφορίες γιά
τά αiηiματα τών 1iθοποιών.
Σ' έρώτηση ηΊς γραμματέως μου άν εlχε λάβει τό εγγραφό
μας 11 κ. Στύπα εΙχε άπανηiσει δτι «δέν εΙχε φτάσει τίποτα
στά χέρια της». Της έμήνυσα νά άναζητήσει τήν προειδοποίη
ση τού ΣΕΗ πού ijλπιζα νά είχε φτάσει στό 'Υπουργείο καί
τήν άπάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου, πού ij ξ ε ρ α
δτι μόλις εΙχε επιδοθεί στό 'Υπουργείο, νά διαβάσει τά f.γ
γραφα, καί δτι θά ijμουν στήν διάθεσ1i της γιά όποιαδ1iποτε
διευκρίνηση. Δέν μέ ξανακάλεσε. Συμπέρανα δτι τά εγγραφα
τήν εΙχαν ένημερώσει πλήρως καi δέν εΙχε άνάγκη άλλων
διευκρινήσεων.
4.-Αύηi 1iταν καi ή μόνη προσπάθεια ύπαλλήλου τοu Υ Π . Π .Ε.
νά ερθει σέ όποιαδ1iποτε επαφ1i μαζί μου, δπως μέ βεβαίωσε
καi ή γραμματεύς μου. Καi είναι άπαράδεκτο νά εχει ύποβλη
θεί ή !δέα στόν κ. 'Υπουργό, δτι δέν βρέθηκα έγώ. ' Ιδιαίτερα
τiς γιορτές φέτος γιά νά όλοκλη ρωθετ ό προγραμματισμός
τού 1 977 καi νά άντιμετωπισθεί πρ(])τα ή προειδοποίηση τ(])ν
ήθοποιών καi μετά 11 άπεργία, ijμουν στό γραφείο μου κάθε
μέρα καi ώς άργά ηi νύχτα. Χριστούγεννα, Π ρωτοχρονιά,
Φώτα, τά πέρασα στό Θέατρο.
5 . - Τό άπόσπασμα πρακτικών τοϋ Δ.Σ. δέv. ζητήθηκε άπό
μένα, άλλά άπό τόν κ. Κάλτσα, πού δέν μποροϋσε, βέβαια,
σάν Γραμματέας τοϋ Συμβουλίου, νά τό στείλει προτοϋ τό
ύπογράψετε έσείς. Πάντως, άν 1i κυρία πού τό έζήτησε στlς
8 ' Ιανουαρίου είχε άποτανΟεί, γιά πληροφορίες σέ μένα, θά
μπορούσα «ύπεύθυνα» σάν Γενικός Διευθυντής, νά πληρο-

φορ1)σω άμέσως τούς άρμοδίους του ' Υπουργείου (( αν ο[ αύ
ξ1)σεις πού προτάθηκαν άπό τήν Διοίκηση του Θεάτρου,
είναι δυνατόν, νά καλυφΘουν στά δρι.α του προϋπολογισμοϋ
του». Τό κύριο έρωτηματικό κατά τήν διευκρινιστική άνακοί
νωση του ' Υπουργείου, πού εμεινε άναπάντητο καi γιά τό
όποίο δημόσια τό ' Υπουργείο ψέγει τήν Διοίκηση του
Θεάτρου.
Θά τούς παρέπεμπα, πρώτα άπ' δλα, στό εγγραφο μέ τήν ύπο
γραφ1) σας, πού ήταν στά χέρια του 'Υπουργείου άπό τiς
3 'Ιανουαρίου .
Στήν τελευταία παράγραφο διαβάζω :
« . . . [Τό Θέατρο] Θά μποροϋσε νά άντεπεξέλΘη στήν άνάλογη
οίκονομι.κ1) έπι. βάρυνση τό πολύ μέχρι τήν λήξη τών Συμ
βολαίων πού !σχύουν τώρα . . . » .
Στό ίδιο έδάφιο Θ ά τούς παρέπεμπα κ α ί σήμερα.

Μέ τιμή
Ό Γενικός Διευθυντής
Μ ΙΝΩΣ ΒΟΛΑ Ν Α Κ ΗΣ
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('Η �πίσημη Εκθεση 'Επιδ6σεως τής γνωστοποίησης τής
απεργιας του_ Σωματείου 'Ελλήνων Ίiθοποιώ1ι πρός τόν
ύπουργό Πολιτισμού καί ' Επιστημών) .
•

'Αριθμός 9224
Ε ΚΘΕΣΙΣ ΕΠ ΙΔΟΣΕΩΣ
'Εν ΆΘ Ι1ναις σ�)μερον τήν Τριακοστήν (30ην) του μηνός
Δεκεμβρίου του χιλιοστου ένακοσιοστοϋ έβδομη κοστοϋ εκτου
( 1 976) ετους, ήμέραν Πέμπτην καi ώραν 1 2.5' μ. ό ύποφαινό
μενος Κλεομένης Δ. Νάκος ' Επιμελητής τών έν ΆΘ1)νησι
Π ρωτοδικών, τij έγγράφcρ παραγγελίςι τοϋ 1) Βάσου Άνδρο
νίδη, Π ροέδρου τοϋ Δ.Σ. καί 2) Κ ίττυς 'Αρσένη, Γενικοϋ
Γραμματέως τοϋ Δ.Σ. τοϋ Έρyασιακοϋ σωματείου " Σωμα
τείον Έλλ1)νων ' Η θοποιών ", έδρεύοντος έν 'Αθήναις καi
νομίμως έκπροσωπουμένου, μετέβην καi έπέδωκα 71iρός τόν
κ. ' Υπουργόν Πολιτισμοϋ καi ' Επιστημών, κατοικοεδρεύοντα
έν ΆΘ1)ναις, τ�)ν άπό 30/ 1 2 / 1 976 γνωστοποίησιν τοϋ πρώτου
πρός τόν δεύτερον, ώς ή γνωστοποίησις αΟτη έπi λέξει άντι
γράφεται ε!ς τά δύο προηγούμενα φύλλα τής παρούσης 'Εκ
θέσεώς μου έπιδόσεως. Π ρός γνώσιν του καi διά τάς νομίμους
συνεπείας. Έφ' δ συνετάγη 11 παρουσα, ύπογραφομένη
νομίμως.
Ό λαβών
ΑΛ. ΣΜΟΝΟΣ (ύπογραφή)

Ό Δικαστικός έπιμελητής
(ύπογραφή δυσανάγνωστη)

- VI I I (" Δyγραφη άνακοίνωση τού Διοικητικού Συμβούλιον Π. Θ.Β. Ε.
πρός τόν Τύπο . Δημοσιεύτηκε στίς έφημερίδες τ·ίjς 6 / 1 /77) .
«Τό διοικητικό συμβούλιο τοϋ Κρατικοϋ Θεάτρου .Βορείου
' Ελλάδος, πού εχει τήν ε!δική εύΘύνη της διοίκ11σης καi
τής καλλιτεχνικής παραγωγής του μοναδικοϋ κρατικου Θε
ατρικου φορέα στή Θεσσαλονίκη καί στή Βόρειο ' Ελλάδα,
βρίσκεται στήν άνάγκη σ�)μερα, νά γνωστοποιήσει καi δη
μόσια τά άκόλουΘα :
1 . Τό διοικητικό συμβούλιο, πού άνέλαβε τά καθήκοντά
του μετά τήν πτώση τίjς δικτατορίας, διεπίστωσε γρήγορα
δύο άρνητικά σημεία στή μεταχείριση τοϋ Κ . Θ . Β . Ε . άπό
τό κράτος, πού έμπόδιζαν σοβαρά στήν έκτέλεση τοϋ ερ
γου του.
Τό πρώτο : Ή έτ1)σια κρατική έπιχορήγηση στό Κ . Θ . Β . Ε .
�Ίταν χαμηλή . Τό έπίπεδό της, δέν έπέτρεπε ν' άντιμετωπι
στοϋν ο[ συνηθισμένες οικονομικές άνάγκες τοϋ Θεάτρου
καί πολύ περισσότερο αύτές πού Θά πήγαζαν άπό μιά, έντε
λώς άναγκαία στίς νέες μεταδικτατορικές συνθήκες, ποιο
τική καί ποσοτική άνάπτυξη τής δραστηριότητάς του.

Τό δεύτερο : Συγκριτικά μέ τό 'Εθνικό Θέατρο, ή παραπάνω
έπιχορήγηση , 1Ίταν συντριπτικά κατώτερη , χωρίς δικαιο
λογία. Ο ί οίκονομικές άνάγκες τοϋ Κ . Θ. Β. Ε . σέ σχέση
μ' αύτές τοϋ Έθνικου, μέ βάση τόν άριΘμό του προσωπικοϋ
καί τό βαθμό τής καλλιτεχνικi'jς δραστηριότητας τών δύο
αύτών Θεάτρων, δέν δικαιολογοϋσαν λογικά τήν παραπάνω
άνισότητα σέ βάρος του ΚΘΒΕ. Στόν ύπολογισμό αύτ<}
πρέπει νά λογαριαστεί σοβαρά καi τό γεγονός δτι σέ άντί
Θεση μέ τό 'Εθνικό Θέατρο πού εχει έλάχιστη δραστηριό
τητα εξω ά.πό τήν 'Αθήνα, τό ΚΘ.ΒΕ έκτελώντας τό νομο
θετημένο προορισμό του, πραγματοποιεί κάθε χρόνο τρείς
περιοδείες (έαρινή, Θερινή καί φθινοπωρινή) σ' όλόκληρο
τό βορειοελλαδικό χώρο, άλλά καi στή λοιπή χώρα, δπου
δίνει 1 50 - 200 πρόσθετες παραστάσεις, πράγμα πού συνε
πάγεται σ11μαντική πρόσθετη έπι βάρυνση .
2 . Τό διοικητικό συμβούλιο γιά τήν ίiρση αύτής τής άνι
σότητας πού έπεκτείνονταν άκόμα καi στή μισθολογική
μεταχείριση τοϋ προσωπικοϋ του, άφοϋ καi οί κοινές ύπουρ
γικές άποφάσεις πού καθόριζαν τίς άποδοχές τών δύο Θεά
τρων 1']ταν εύνοϊκότερες γιά τό προσωπικό του ΈΘνικοϋ Θεά
τρου, εκανε έπανειλημμένες ένέργειες πρός τό ' Υπουργείο
Π ολιτισμοϋ καi ίiλλους άρμόδιους κρατικούς φορείς, ζητών
τας ίση τουλάχιστον μεταχείριση . Στήν προσπάθειά του,
αύτ1) , πού άναγνωρίστηκε καi εύρύτερα ώς εϋλογη , βρijκε
κατανόηση καί άπό τόν κ. ύπουργό Βορείου 'Ελλάδος, ό
όποίος καί τήν ύποστι)ριξε πρόθυμα, σάν δίκαιη καί Θετική
γιά τήν πρόοδο τοϋ ΚΘ.ΒΕ. Έτσι, τό διοικητικό συμβούλιο
είχε τήν έλπίδα, δτι τουλάχιστον άπό τό 1 977, Θά πραγμα
τοποιοϋνταν αύτή ή έξίσωση . Ή διάψευση, δμως, 1ΊρΘε καί
πάλι όδυνηρή. Γιά τό 1 977 τό κράτος ένέκρινε γιά τό ΚΘΒΕ
μόνο 43.000.000, εναντι τών 65.000.000 πού ζi1τησε, μέ βάση
μάλιστα τούς οίκονομικούς δείκτες τοϋ Νοεμβρίου 1 976.
Έτσι άντιμετωπίζεται τώρα ελλειμμα 1 2.000.000 πού ίiν ύπο
λογισΘοϋν ο[ άναπόφευκτες, μέσα στό 1 977, αύξήσεις πού
Θά δοθο(jν στό προσωπικό, καθώς καi ή γενική διόγκωσ11
τών ίiλλων δαπανών Θά μεγαλώσει περισσό.τερο. 'Αντίθετα,
τό 'Εθνικό Θέατσο π11ρε γιά τό 1 977 60.000.000 δραχμές.
3 . Μιά πρώτη σοβαρή συνέπεια τίjς μειωμένης έπιχορ1)
γησης πρός τό Κ . Θ . Β. Ε . , είναι ή άδυναμία τοϋ συμβουλίου
νά ίκανοποι1)σει τά οiκονομικά αίτήματα των 1)θοποιών καi
τοϋ ίiλλου προσωπικοϋ, παρ' δλο πού τά θεωρεί, βασικά,
εϋλογα καί δικαιολογημένα. Αλλο σημαντικό έμπόδιο στήν
Ικανοποίηση αύτών τών αίτημάτων, άποτελεί καί ή κοινή
ύπουργικ1ί άπόφαση τοϋ 1 975 πού καθορίζει τά δρια άπο
δοχών γιά τό καλλιτεχνικό καi άλλο προσωπικό τοϋ Κ . Θ .
Β . Ε . καi πού ή άναθεώρησ1) της είναι άπαραίτφη γενι
κώτερα.
•

4. Τό συμβούλιο διαπιστώνει μέ λύπ η , δτ ι ή συνεχιζομένη
δυσμενής καί άνιση μεταχείριση τοϋ Κ . Θ . Β . Ε . άπό τούς
άρμοδίους κρατικούς φορείς άποτελεί πολύ σοβαρό γεγονός
πού άπορρυθμίζει τόν οργανισμό, κάνει άδύνατη τήν έκπλή
ρωση τοϋ μεγάλου πνευματικου καί έθνικοϋ σκοπο(j του καί
τόν ύποβαθμίζει άξιολογικά.
»Τό διοικητικό συμβούλιό διαπιστώνει άκόμα, δτι μέσα
στίς πάραπάνω καi ίiλλες άντίξοες συνθήκες, βρίσκεται σέ
άδυναμία νά συνεχίσει τό εργο πού το(j άνέθεσε ή πολιτεία
καi εχει άποφασίσει νά έξετάσει τήν όμαδική παραίτησή
του, tίν μέσα σ' ενα σύντομο καί εϋλογο χρονικό διάστημα
δέν τερματισθεί ή ίiνιση μεταχείριση το(j Κ . Θ . Β . Ε . άπό
τούς άρμόδιους κρατικούς φορείς. Γιά συναφείς λόγους,
έκκρεμεί στό συμβούλιο άπό τό Νοέμβριο το(j 1 976 καί ή
παραίτηση τοϋ γενικο(j διευθυντο(j το(j ΚΘ.ΒΕ. Τέλος, τό
διοικητικό συμβούλιο φρονεί, δτι ή τύχη τοϋ Κ . Θ . Β . Ε .
ένδιαφέρει άμεσα δλους τούς πολιτιστικούς καί πνευμα
τικούς παράγοντες στή Θεσσαλονίκη καi στή Βόρειο 'Ελλά
δα καί κάνει εκκληση γιά τήν ένεργητική συνδρομή τους».

- ΙΧ ('Ακολουθούν τέσσερα ά π ο φ α σ ι σ τ ι κ ά έγγραφα, πού
θά ' πρεπε νά 'ταv πέντε ! Δυό τού ύπουργού Τρυπάνη, Ιiνα
τού Προέδρου τού Δ . Σ. τού Π.Θ.Β.Ε. Νίκου Χουρμουζιάδη
καί ή ύπουργικη Άπ6φαση άπομάκρυιισής του).

ΕΛΛΗ Ν f Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑ Ι Ε Π ΙΣΤΗΜΩΝ
ΓΕΝ Ι Κ Η ΔfΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Κ ΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜ Η Μ Α Θ ΕΑΤΡΟΥ
Ταχ. Δ / νσις : 'Αριστείδου 1 4
Πληροφορίαι : Τηλέφωνον : 32. 30. 1 49
'Αριθμ . πρωτ. Υ Π Π Ε / ΚΑΤΕΧ Ν / Γ/ΦΟ2 / 1 7
Βαθμός άσφαλείας : Έμπιστευτικόν.
Βαθμός προτεραιότητος : ΕΞ. Ε Π ΕΙΓΟΝ . Π ΡΟΘΕΣ ΜΙΑ
'Εν 'Αθήναις τl) .1 1 ' Ιανουαρίου 1 977
ΠΡΟΣ : Τόν Πρόεδρον τοu Δ . Σ .
του Κρατικοu Θεάτρου Βορ . ' Ελλάδος
Θεσσαλονίκην
ΚΟΙΝ : 'Υπουργόν Βορ. 'Ελλάδος κ. Ν. Μάρτην Θεσ /νίκην
Κατόπιν τών προσφάτων δημοσιευμάτων τοu Τύπου τών
'Αθηνών καί της Θεσσαλονίκης, περί του ΚΘΒΕ καί στερού
μενοι παντελώς οιασδήποτε έκ μέρους σας ένημερώσεως,
έντελλόμεθα τά. έξης :
1 . Ν ά μϋ.ς άποστείλητε άκριβές άντίγραφον της ύφ' ύμών
δοθείσης άνακοινώσεως Πρός τόν Τύπον.
2 . Νά μϋ.ς γνωρίσητε διά ποίον λόγον προέβη τε είς τοιαύ
την άνακοίνωσιν, προτοu ένημερώσητε, ώς ώφείλατε, τό
έποπτεuον 'Υπουργείον καi νά άναμείνατε τήν άπάντησίν
του, προκαλέσαντες διά τοl) τρόπου αυτου τήν έντύπωσιν
δτι άντιδικείτε ώς ΝΠΔΔ, μέ τό έποπτευον 'Υπουργείον.
Τοl)το δέ δυστυχώς δέν συμβαίνει διά πρώτην φοράν.
3 . 'Εάν είναι άκριβής ή πληροφορία δτι έδημιουργήθη ελ
λειμμα είς τόν άπολογισμόν σας του J 976, ποίον είναι τό
άκριβές ϋψος τοϋ έν λόγφ έλλείμματος καi πώς τό Δ . Σ . ένέ
κρινε δαπάνας, καθ' ύπέρβασιν του προl)πολογισμου του.
4 . Ποίαι έπακριβώς α[ πραγματοποι ηθείσα ι όπό τοϋ ΚΘΒΕ
περιοδείαι είς τήν περιοχήν της Βορ. ' Ελλάδος, τήν όποίαν
πρωτίστως εχει άποστολήν νά έξυπηρετη , έντός του J 976.
Παρακαλοϋμεν παραθέσατε λεπτομερη στοιχεία περί αυ
τών (πόλεις, ήμερ ομηνία ι , παρουσιασθέντα εργα, άριθμός
παραστάσεων, άριθμός Θεατών κλπ. ) .
5 . Διά νεωτέρας άνακοινώσεώς σας όφείλετε ν ά άπαντή
σητε είς τά διάφορα σημεία τών καταγγελιών τών περιλαμ
βανομένων είς τό δημοσίευμα τοϋ Έλληνικοϋ Βορρϋ. της
8. 1 . J 977, πρός διασκέδασι ν τών έξ αυτών έντυπώσεων.

6 . Τά περί προθέσεως του προσωπικοl) τοϋ ΚΘΒΕ, δπως
άπεργήση , έπληροφορήθημεν διά του Τύπου. Ουδεμίαν σχε
τικήν πληροφορίαν έλάβομεν άπό ύμϋ.ς .
Καίτοι έπιδιώξαμεν διά τών 'Υπη ρεσιών μας τηλεφωνικήν
έπαφήν μετά του Γενικου Διευθυντου κ. Βολανάκη , άπό της
παρελθούσης Δευτέρας 3. 1 . 1 977,, οί>τος δέν άνευρέθη .
Έντελλόμεθα δπως Ciπαντα τ ά άνωτέρω στοιχεία μϋ.ς ύπο
βληθουν τό άρyότερον μέχρι της 25. 1 . 1 977.
Ό 'Υπουργός
Κ . Α. ΤΡΥΠΑΝ ΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝ Ο Μ Η
- Δ Ι ΚΤ /Τμ. Θεάτρου

-

ΑΚΡΙ ΒΕΣ ΑΝΤΙ ΓΡΑΦΟΝ
Ή Π ροϊσταμένη Γραμματείας
α . α . (ύπογραφή Ι>υσανάγνωστη)

Χ

-

('Απάντηση τού ύπουργού Πολιτισμού καί 'Επιστημών κ. Τρυ
πάνη στόν Πρ6εδρο τού Δ .Σ. τού Π.Θ.Β.Ε. κ. Ν. Χουρμου
ζιάδη. Τό Θ έπισημαl11ει : Τό έγγραφο τού Δ .Σ. ύπ' άρ.
7 /20-1-1977, στό όποίο άπαvτά ό κ. ύπουργός - έπομένως
έχει φτάσει στά χέρια του, - δέν βρlσκεται οϋτε στό Π. Θ.Β.Ε.
οϋτε σέ καμιά άπό τίς άρμ6διες Ύπηρεσlες τού ΥΠ.Π.Ε.
Θά aξιζε νά μαθευτε ί : τl άπέγινε τό έπlσημο έγγραφο καl,
κνρlως, τl έλεγε !).
"

"

ΥΠΟΥ ΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ε ΠΙΣΤΉΜΩΝ
ΥΠΟΥ ΡΓΟΣ
Άρ. Πρωτ . 1 07
Βαθμός άσφαλείας . Ε Μ Π ΙΣΤΕΥΤΙ ΚΟΝ
Βαθμός προτεραιότητος : ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟ Ν . Π ΡΟΘΕΣ Μ Ι Α
' Ε ν 'Αθήναις τl) 27 '·Ιανουαρίου 1 977
ΠΡΟΣ : Τόν Πρόεδρον του
Δ.Σ.
.
τοϋ Κρατικου Θεάτρου Βορ. ' Ελλάδος
Θεσσαλονίκ η ν
ΚΟΙ Ν : 'Υπουργόν Βορ . 'Ελλάδος κ. Ν . Μάρτην Θεσ /νίκην
2. Γεν. Δ /νσιν Πολιτιστικ&ν ' Υποθέσεων.
Δ /νσιν Καλών Τεχνών.
'Αναφερόμενοι είς τό εγγραφόν σας Δ . Σ . 7 /20 . 1 . 1 977 καί
είς τήν έν γένει άσκησιν της άποστολης, τήν όποίαν σϋ.ς
άνέθεσε ή Πολιτεία, παρατηρουμεν τά έξης :
1 . Είναι άπαράδεκτος ή τακτική τών δηλώσεων είς τόν
Τύπον, τι)ς Διοικήσεως καί της Διευθύνσεως τοϋ ΚΘΒΕ,
διά νά σχολιάζεται η καi νά έπικρίνεται ή άκολουθουμένη
Κυβερνητική Πολιτική, είς Θέματα τών Κρατικ&ν Σκην&ν.
2 . Μαρτυρεί Ελλειψιν στοιχειώδους γνώσεως δημοσίας
διοι κήσεως, ή ένημέρωσις του έποπτεύοντος Ύπουργοl),
έπί σοβαρ&ν Θεμάτων, δπως είναι μία άπεργία, μόνον μέ τήν
κοινοποίησιν πρός αυτόν της άπαντήσεως τοϋ Δ . Σ . πρός
τό Σωματείον ' Ηθοποιών.
3 . Όχι μόνον ή Δ ιοίκησις του Θεάτρου δέν έπεδίωξεν άπ'
ευθείας έπαφήν μέ τό έποπτεϋον 'Υπουργείον, πρός συνεν
νόησιν έπί της άπεργίας, άλλά ό Γενικός Διευθυντ1iς κ. Βο
λανάκης, άναζητηθείς κατ' έπανάληψιν τηλεφωνικώς, πρός
συνεννόησιν έ11iί τοϋ Θέματος, 1']ρκέσθ η , ώς δηλώνει , νά δια
μηνύση τυπικήν άπάντησιν μέ τήν γραμματέα του. Είναι
άκατανόητος ή νοοτροπία, τόσον της Διοικήσεως δσον καί
της Διευθύνσεως, δτι τό 'Υπουργείον όφείλει, πρώτον αυτό,
νά έπιδιώκη τήν έπαφήν άντί αυτ&ν.
4. 'Από τοϋ Θέρους 1 976 έζητιiσαμεν, τόσον μέσω τοϋ 'Ιδι
αιτέρου Γραφείου μας άπό τάς ' Υπηρεσίας τοϋ ΚΘΒΕ, δσον
καί μέσω τοl) Γενικοϋ Δ ιευθυντοϋ Πολιτιστικών 'Υποθέσεων
άπό τόν Γενικόν Διευθυντήν τοϋ ΚΘΒΕ, νά συγκληθη εκτα
κτον συμβούλιον του Δ . Σ . , διά νά προεδρεύσωμεν αυτοϋ,
πρός έξέτασιν τών σοβαρών ζητημάτων του ΚΘΒΕ. Είς τήν
ύπόδειξίν μας αυτήν δέν έδόθη καμμία συνέχεια, μέ διαφό
ρους δι καιολογίας περί άπουσίας τών μελών τοϋ Δ . Σ .
5 . Διά πρώτην φοράν ή άλληλογραφία ή σχετική μέ τήν
άπεργίαν άπηυθύνθη πρός τό 'Υπουργείον, άφοϋ πρώτον
έδημοσιεύθη ή άi1θης άνακοίνωσις τοϋ Δ . Σ . πρός τόν Τύ
πον καί άφου ό Γενικός Διευθυντής Πολιτιστικ&ν ' Υποθέ
σεων, ένεργ&ν κατ' έντολ1iν μας, έζήτησεν έπιμόνως τήν
τοιαύτην ύποβολήν τηλεφωνικώς άπό τόν Πρόεδρον του
Δ . Σ . , άναζητi1σας αυτόν είς τήν οiκίαν του.
6 . Τό Δ . Σ . άνέλαβεν ύποχρεώσεις εναντι τ&ν άπεργησάν
των χωρίς νά ζητιiση προηγουμένως εστω καί τηλεφωνικ&ς
άπό ήμϋ.ς τήν κατ' άρχήν συγκατάθεσίν μας. Τοϋτο δέ επρα
ξεν έν γνώσει του δτι αυξήσεις άποδοχ&ν έγκρίνονται άπό
τους άρμοδίους Ύπουργους καί μόνον.
7 . Κατά τό 1 975, ή Διοίκησις τοϋ ΚΘΒΕ έχρησιμοποίησεν
έκτάκτως ποσόν άρκετ&ν έκατομμυρίων, έπί πλέον του τα
κτικου Προl)πολογισμοϋ του, προερχόμενον έκ του άποθε
ματικοϋ του διαλυθέντος ΟΚΘΕ. Τήν εκτακτον αυτήν προ
σαύξησι ν συνυπολογίσατε τότε διά νά μειωθη ή ποσοστι
αία αϋξησις τοϋ Προl)πολογισμου σας, ετους J 976, ή όποία
σϋ.ς ένεκρίθη ύπό της Πολιτείας.
8. Θά πρέπει νά σημειωθη δτι έκτός άπό τους Ciλλους πό
ρους σας ή έπιχορήγησις τοϋ Υ Π Π Ε πρός τό ΚΘΒΕ άνηλ
Θεν εiς 27.000.000 τό 1 975, είς 36.000.000 τό J 976, καί ε!ς
43.000.000 τό J 977, έν& καταργήσατε έν τφ μεταξυ τήν δευ
τέραν σκην1;ν, συγκριτικά δε πρός τό παρελθόν περιωρί
σατε τάς έμφανίσεις σας έκτός Θεσσαλονίκης, δπως παρα
δέχεσθε εiς τό σχετικόν εγγραφόν σας καί παρά τήν " πο-

λύτιμον σ' αύτό τό σημείο βοήθειαν " τοϋ 'Υπουργείου Βορ.
'Ελλάδος.
9. ΕΙναι άπαράδεκτος ή γενομένη κατ' έπανάληψιν προ
σπάθεια έπιβολης, είτε είς τόν ΕΟΤ είτε εiς <'iλλους φορείς,
καλλιτεχνικ&ν φιλοδοξι&ν, είς βάρος μάλιστα τ&ν προγραμ
ματισμ&ν, πού έξυπηρετοϋν τόν χ&ρον της Βορ. 'Ελλάδος,
πρός τόν όποίον ειδικώτερον σύμφωνα μέ τόν καταστατικόν
σας νόμον, πρέπει νά στρέφεται ή φροντίδα τ&ν διοικούντων
τό ΚΘΒΕ.
1 0 . Δέν άπαντήσατε, δπως ρητ&ς σiiς έζητήσαμε, εiς συγκε
κριμένας καταγγελίας, εiς βάρος τοϋ Θεάτρου, πού ε!δαν
προσφάτως τό φ&; της δημοσιότητος εις τόν Τύπον της
Βορ. 'Ελλάδος. Ένας λόγος περισσότερον νά άπαντήσετε,
έάν, δπως δηλώνετε καί θέλομεν νά πιστεύωμεν, τά καταγ
γελλόμενα έπιδέχωνται τεκμηριωμένην διάψευσιν. 'Ασχέτως
τ&ν δημοσιευμάτων αύτ&ν, εχομεν ύπ' δψει δτι , κατά τήν
μετάβασίν σας εiς τήν Σοβιετικήν Ένωσιν, συμπεριελήφθη
εις τήν άποστολήν άριθμός προσθέτων ήθοποι&ν, μέ τήν
δικαιολογίαν, δτι θά προέβαινον ε!ς δοκιμάς εργων πρός
άναβίβασιν εiς προσεχfi περιοδείαν. Πέραν τοϋ γεγονότος,
δτι ή προσεχής αuτη περιοδεία δέν έπραγματοποιήθη, τοι
ούτου είδους Ιδιαιτέρως δαπανηραί πρωτοβουλίαι ε!ναι έπό
μενον νά δημιουργοϋν σωρευτικ&ς οiκονομικάς δυσχερείας
εiς τήν Διοίκησιν το\) Θεάτρου.
1 1 . Ή συνεχής έπίκλησις τοϋ προϋπολογισμοϋ τ&ν <'iλλων
Κρατικ&ν Σκην&ν καί ή δημοσιότης, τήν όποίαν έπιχειρεί
τε εiς τό θέμα αύτό έκάστοτε, έπιδιώκοντες τήν δημιουργίαν
δυσαρεσκείας εiς τήν κοινήν γνώμην τ η ς Βορ. 'Ελλάδος,
εiς βάρος τοϋ άρμοδίου 'Υπουργείου καί έν τελευταίq. άνα
λύσει της Κυβερνήσεως, άποτελεί άπαράδεκτον μικροπολι
τικήν, άντιβαίνουσαν πρός πiiσαν εννοιαν δημοσίου λει
τουργήματος. Δέν σiiς άποκλείεται τό δικαίωμα τi\ς βασι
κής διαφωνίας μέ τήν άκολουθουμένην κυβερνη τικήν πο
λιτικήν, τfiς δημοσιότητος δμως τ&ν άπόψεών σας προη
γείται ή παραίτησις.

Διά τούς άνωτέρω έκτεθέντας λόγους είμεθα ύποχρεωμένοι ,
μετά λύπης, νά καταλογίσωμεν ελλειψιν !κανfjς διοικήσεως,
άσχέτως οιωνδήποτε άγαθ&ν προθέσεων τ&ν μελ&ν το\) Συμ
βουλίου καί χωρίς αύτό νά σχετίζεται πρός τήν έν γένει ποι
ότητα της καλλιτεχνικfiς προσφοράς.
Άτυχ&; τόσον ή Διοίκησις δσον καί ή Διεύθυνσις τοϋ ΚΘ
ΒΕ ένεργοΟν ώσάν νά έπρόκειτο περί iδιωτικοΟ καί ούχί
δημοσίου ΌργανισμοΟ.
Ό 'Υπουργός
Κ. Α. ΤΡΥΠΑΝ ΗΣ

- ΧΙ Κ ΡΑ ΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Θεσσαλονίκη 3 Μαρτίου 1 977
Άρ. Πρωτ. 40
ΠΡΟΣ : Τόν 'Υπουργόν Πολιτ ισμοϋ καί Έπιστημ&ν
Κον Κωνσταντίνον Τρυπάνην
'Α θ ή ν α ς
ΚΟΙ Ν : 'Υπουργόν Βορείου ' Ελλάδος Κον Ν ι κ. Μάρτην
'Αξιότιμε Κύριε 'Υπουργέ,
Μολονότι τό εγγραφό σας μέ άριθμό J 07 /27 . 1 . 1 977, καί
μέ τό γενικό του τόνο καί μέ τ ί ς έπιμέρους διατυπώσεις του,
θέτει σέ δσους άποτελοΟν τή Διοίκηση τοΟ ΚΘΒΕ ενα όξύ
τατο πρόβλημα εύθιξίας, ε!ναι τόσο φανερό δτι καί τόνος
καί αίτιάσεις βασίζονται σέ έλλιπfi fι άνακριβη πληροφό
ρηση , &στε αίσθάνομαι τήν ύποχρέωση , πρiν άπό δ,τιδή
ποτε <'iλλο, νά θέσω ύπόψη σας όρισμένα άκριβη στοιχεία.
Μόλο πού τά στοιχεία αύτά ε!ναι γνωστά, (καί κοινοποιη
μένα στό 'Υπουργείο μt περιοδικούς άπολογισμούς διαχει
χειpίσεως καi δραστηριότητας καί στό σκεπτικό τοϋ έτη
σίου προϋπολογισμοϋ) θεώρησα σκόπιμο νά άφιερώσω κά
ποιο χρόνο σέ λεπτομερfi ελεγχο καί παραβολή .

Ζητ& συγγνώμη γιά τήν καθυστέρηση της άπαντήσεώς μου.
1 . Τό προηγούμενο εγγραφό μου έξήγησε τούς λόγους πού
όδ1iγησαν στήν άνακοίνωση στόν τύπο, καi πού ε!ναι βέ
βαια όλότελα άσχετοι μέ τίς αιτιάσεις γιά δήθεν έπικρίσεις
τfiς κυβερνητικfiς πολιτικής. Πρόσθετα συμπεράσματα ίσως
συνάγονται καί άπό τά παρακάτω.
2 . Ή κοινοποίηση πρός τό ' Υπουργείο Πολιτισμοϋ καί
Έπιστημ&ν τ η ς άπαντήσεώς μας στό ΣΕΗ δέν ήταν χειρο
νομία δευτερεύουσας σημασίας, άλλά ή πιό ύπεύθυνη ένη
μέρωση τοϋ 'Υπουργείου πάνω στόν δ ιεξαγόμενο διάλογο,
σύμφωνα μέ τό νόμο 330 /76, άφοϋ τό ΣΕΗ εΙχε iiδη κοινο
ποι1iσει τά αiτήματά του uστερα άπό τηλεγραφικi1 μας ά.παί
τηση . Ήταν ή ταχύτερη δυνατή ένημέρωση , δεδομένου δτι
ή άπάντηση στό ΣΕΗ ε�φεπε νά συνταχθεί καί νά έπιδοθεί
άμέσως, γιά νά ά.ποσοβηθεί ή ά.περγία, έν& τό πλfiρες 11ίρα
κτικό της άποφάσεως το\) Δ . Σ . δέν ήταν δυνατό νά ά.ποστα
λεί πρίν ά.πό τήν έπικύρωσή του, όπότε θά μεαολαβοΟσαν
άλλεπάλληλες ά.ργίες καί ήμιαργίες στίς 3 1 Δεκεμβρίου,
1 , 2, 5, καί 6 'Ιανουαρίου.
Ήταν άλλωστε καί πληρέστερη ένημέρωση, ά.φοϋ στήν
άπάντηση αύτή ε{χαν ένσωματωθεί δλα τά στοιχεία τής
ά.ποφάσεως τοΟ Δ. Σ. (μαζί καί ο! δυνατότητες το\) προϋπο
λογισμοϋ, τίς όποίες " παράγοντες τοΟ ΥΠΠΕ " φαίνεται
νά ά.γνοοϋν 1 1 μέρες άργότερα, σύμφωνα μέ τή δήλωση τ ή ς
1 4 ' Ιανουαρίου 1 977).
3. Προσεκτική ά.νάγνωση της έπιστολής το\) κ. Βολανάκη
καί οί μαρτυρίες τής ύπαλλήλου τοΟ
, , Θεάτρου μέ επεισαν
δτι δέν εγιναν " κατ' έπανάληψιν προσπάθειες νά ύπάρ
ξει συνεννόηση έπί το\) θέματος : γιά τήν άκρίβεια, καμία
προσπάθεια δέν διαπιστώθηκε πέραν το\) τηλεφωνήματος
τής κ. Στύπα, τήν 3 'Ιανουαρίου, ή όποία φάνηκε άκατατό
πιστη πάνω στά έγγραφα πού εΙχαν ήδη φτάσει στό 'Υπουρ
γείο.
4. Π ράγματι πέρυσι τό καλοκαίρι, μέ τήν εύκαιρία ένός ταξι
διοϋ σας στή Θεσσαλονίκη, ό κ. Μαραγκίδης τηλεφώνησε
στόν κ. Βολανάκη καi τοΟ έζήτησε νά κληθεί έσπευσμένα
τό Δ . Σ . μιά Παρασκευή ά.πόγευμα η τό Σάββατο τό πρωί.
Γρήγορα άποδείχτηκε δτι ήταν άδύνατο νά ύπάρξει άπαρτία
- καi δχι μόνο έκείνη τή μέρα - έπειδή άπουσίαζαν άπό
τή Θεσσαλονίκη καί ό Π ρόεδρος καi ό 'Αντιπρόεδρος τοΟ
Δ . Σ . Έγινε προσπάθεια νά έρευνηθεί μήπως ή συμπτωματι
κή ταυτόχρονη παρουσία μελ&ν το\) Συμβουλίου στήν 'Αθή
να θά έκανε εύχερέστερη τήν σύγκλησή του στό 'Υπουργείο
τήν Τρίτη, μετά τήν έπιστροφή σας στήν 'Αθήνα. Καμιά
συνέχεια δέν δόθηκε, καi έμεινα μέ τήν έντύπωση δτι ή πρό
ταση άφοροΟσε μόνο μιά δεδομένη συγκυρία. Π έ ρα άπ'
αύτά καμιά προσωπική γνώση το\) θέματος δέν εχω, οuτε
ύπάρχει σχετικό εγγραφο.
5 . 'Ανακριβές. Ή " ά.λληλογραφία σχετικά μέ τήν άπεργία "
δόθηκε στό 'Υπουργείο στiς 30 Δεκεμβρίου καi 3 ' Ιανουαρί
ου. Ή δήλωση στίς έφημερίδες άκολούθησε. Τέλος, τό τη
λεφώνημα τοϋ κ. ΓενικοΟ ΔιευθυντοΟ Π ολιτιστικ&ν 'Υπο
θέσεων μοl) έγινε τό Σαββατοκύριακο 8 9 ' Ιανουαρίου.
-

6 . Τό Δ . Σ . πήρε τήν άπόφαση αύτή στό πλαίσιο τής έκ
πεφρασμένης ύπουργικής προσπάθειας γιά έξομοίωση τ&ν
άποδοχ&ν τ&ν έργαζομένων στiς Κρατικές σκηνές, σύμφω
να μέ τή δήλωσή σας στήν Βουλή τήν J 2 . 3 . J 976 καi τήν
ταυτόχρονη έπιστολή σας πρός τόν σύλλογο τ&ν Ήθοποι
&ν τοΟ ΚΘΒΕ, καi σύμφωνα μέ τό πνεΟμα κάθε έπαφής πού
εΙχε τό Δ . Σ . σ' αύτό τό θέμα τά τελευταία δύο χρόνια μέ
τό 'Υπουργείο. Άς σημειωθεί δτι ό έκπρόσωπος το\) ΣΕΗ
κ. ΛυκοΟργος Καλλέργης άνακοίνωσε κατά τήν διάρκεια
τ&ν διαπραγματεύσεών μας μέ τούς άπεργούς, μπροστά στό
Δ . Σ . δτι άνώτερος έκπρόσωπος τοl) 'Υπουργείου (aν θυμά
μαι καλά, πρόκειται γιά. τόν Διευθυντή ΔιοικητικοΟ) δια
βεβαίωσε τό ΣΕΗ δτι τό 'Υπουργείο θά άντιμετώπιζε εύνοϊ
κά τά αiτήματα τ&ν άπεργ&ν, έφ' δσον θά ύπήρχε σχετική
άπόφαση τοΟ Δ . Σ . τοΟ Θεάτρου. Φυσικά τό Δ. Σ. έλαβε
ύπόψη τήν άνακοίνωση αύτή μόνο στό βαθμό πού φαινό
ταν σύμφωνη μέ τή στάση τοl) 'Υπουργείου έως σήμερα .
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Πάντως ή διαδικασία της Διοικήσεως τών Ν . Π . Δ . Δ . δέν
προβλέπει άποφάσεις τοϋ Δ . Σ . μόνο ϋστερα άπό έντολή
της κεντρικής ύπηρεσίας, άλλά προβλέπει διπλό μηχανισμό
άποφάσεως. Τό Δ . Σ . καλείται νά άποφασίσει, μελετώντας
έπιτόπια καί Cίμεσα τό Θέμα, καi κατόπιν 1; άπόφασ1i του
ύποβάλλεται πρός εγκριση στό έποπτευον Ύπcυργείο.
7 . Τό άποθεματικό άπό η)ν διάλυση του ΟΚΘΕ ήταν μόνο
3 . 1 3 1 . 475 δραχμές. Ύποθέτω δτι μέσα στό .. ποσόν άρκετών
έκατομμυρίων " συνυπολογίζεται τό ύπόλοιπο 7 . 1 74 . 793
δραχμές μέ τό όποίο 1i νέα Διοίκηση εκλεισε τήν διαχείρι
ση του 1 974. Τό ποσόν προήλθε έν μέρει άπό τήν ελλειψη
δραστηριότητας της Κρατικής Σκηνής στό μεταβατικό τε
τράμηνο ' Ιουλίου - Νοεμβρίου 1 974, καi έν μέρει άπό τό γεγο
νός δτι 1; έπιχορ1ηηση του 1 974 μοιράστηκε έξίσου στiς τρείς
Κρατικές Σκηνές, μιά Ισότητα πού είχαμε η)ν έλπίδα δτι
Θά έξακολουθουσε.
Ταυτόχρονα δμως 11 Νέα Διοίκηση εiχε κληρονομ1)σει καί
ενα σοβαρότατο καταπιεσμένο έπίπεδο άποδοχών του προ
σωπικου (κατώτεροι μισθοί τεχνικων 4.500, ιiθοποιων 4.200
κλπ). Ή κατάσταση αύτή δέν 1)ταν δυνατόν νά συνεχιστεί.
Έτσι, ϋστερα άπό συνδικαλιστικές πιέσεις καί σειρά 'Υπουρ
γικών άποφάσεων μέ στόχο τήν έξομοίωση των άποδοχGJν
τών έργαζομένων στiς Κρατικές Σκηνές, ό προϋπολογισμός
του ΚΘΒΕ έπιβαρύνθηκε μεταξύ Cίλλων καi μέ τά έξης :
α . Καταβολή 1 .250.000
κούς γιά προσαυξήσεις
καθυστερουσαν άπό τό
του Νομικου Συμβούλου

άναδρομικοϋ χρέους στούς τεχνι
ήμεραργιών, ύπερωριών κλπ. (πού
1 973) σύμφωνα μέ τή γνωμάτευση
του Υ Π Π Ε (Διοικ/Α/Φ /34 / 1 7875).

β. Γενική αϋξηση του μισθου κάθε 1iθοποιου 1 .000 δραχ
μές κατά μl)να άπό 1 . 1 1 . 1 974 σάν πρGJτο βi'jμα πρός τήν
έξομοίωση άποδοχGJν. (Τριμερής 'Υπουργική Άπόφαση
ΦΕΚ 20 . 3 . 75). Έπιβάρυνση 1 . 500.000.
γ. Αϋξηση της άποζημιώσεως έκτός εδρας μέ άλλεπάλληλες
ύπουργικές άποφάσεις (<l>EK, 22 Άπριλίου 1 975, ΦΕΚ 24,
Όκτωβρίου 1 975, ΦΕΚ 4 Φεβρουαρίου 1 976, 1i τελευταία
μέ άναδρομική !σχύ). Έπιβάρυνση 2.91 6.000 τό 1 975. Ή
έπιβάρυνση μέσα στό 1 976 δέν εχει ύπολογισθεί έπακρι βώς
άκόμη, άλλά Θά είναι πιθανότατα άνώτερη .
δ . Αϋξηση τών άποδοχών τών τεχνικών τό Μάρτιο J 975.
Σέ τηλεγράφημά μας πρός τό Υ Π Π Ε είχαμε προϋπολογίσει
τήν πρόσθετη έηiσια έπιβάρυνση στά 5 έκατομμύρια περί
που. Π ή ραμε έντολή άπό τόν Γενικό Γραμματέα νά προ
χωρήσουμε.
ε . Π ροσαρμογ1) τών άποδοχών της κατώτερης βαθμίδας
τών 1iθοποι/Ον, ϋστερα άπό τήν Συλλογική Σύμβαση τι; ς
4 Μαρτίου 1 976. ' Ετήσια έπιβάρυνση 550.000 δραχμ/Ον,
περίπου.
..Αν ληφθεί υποψη δτι κάθε Cίνοδος του βασικου μ ισθου
συνεπάγεται καί αύξημένες ήμεραργίες, ύπερωρίες, έκτός
εδρας κλπ, εiναι φανερό δτι συνολικά αύτές οί έπιβαρύν
σεις άπερρόφησαν μέσα στό 1 975 - 1 976 δχ ι μόνο κάθε τα
μειακό ύπόλοιπο, άλλά καi σοβαρό μέρος της αύξημένης
έπιχορ ιη ήσεως - !δίως τό 1 976.
Τό άδιέξοδο πού πρ9κάλεσε τήν εκκληση του Δ . Σ . όφείλεται
καi στήν άνυπαρξία πλέον ταμειακου ύπΌλοίπου, πού Θά
βοηθουσε στήν άντιμετώπιση τ/Ον έξης νέων έπι βαρύνσεων :
σ τ . 1 5 % στούς μισθούς τεχνικων καί Cίλλων, σύμφωνα μέ
τήν τριμερή 'Υπουργική 'Απόφαση.
Προβλεπόμενη έπιβάρυνση έτησίως 2.000.000, περίπου.

Β Ε Θά δημιουργουσε μόνο έργατικό πρόβλημα καί συνδι
καλιστικές άντιδράσεις, χωρίς νά έξασφαλίσει σημαντική
οίκονομία μέσα στό τρέχον έτος, άφου Θά πρέπει νά κατα
βληθουν σοβαρές άποζημιώσεις.
8 . Όταν λάβει κανείς ύπόψη σέ ποιό βαθμό · τά παραπάνω
δημιουργουν " σωρευτικ1) " έπιβάρυνση στόν προϋπολο
γισμό του ΚΘΒΕ, μεγαλύτερη κάθε χρόνο, ή 11iροοδευτική
αϋξηση της έπιχορηγι)σεως μόλις άνταποκρίνεται στι) ν γε
νικότερη τιμαριθμική Cίνοδο καί μόλις έπιτρέπει τήν δραστη
ριότητα πού άποτελεί τόν σκοπό του Θεάτρου. Ή δραστηριό
τητα αύτι) δχι μόνο έμφανίζεται, κατά η) γνώμη του Δ. Σ .
βελτιωμένη ποιοτικά, άλλά, άπό τά ύπάρχοντα στοιχεία,
καi ποσοτικά άποδεικνύεται άνώτερη άπό Cίλλοτε, άντίθετα
άπό τήν πληροφόρηση πού διαφαίνεται στό έγγραφό σας :
α) Ή μείωση γιά οί κονομικούς λόγους τών έμφανίσεων
ση) Βόρειο 'Ελλάδα έκτός Θεσσαλονίκης πού άναφέρω
στό έγγραφό μου, άφορά μόνο τό 1 976 καi άποτελεί μείωση
μόνο συγκριτικά μέ τ�)ν ύψηλ1i προσφορά του 1 975, πού πραγ
ματοποιήθηκε έπίσης μέσα σηiν περίοδο ηiς παρούσης Διοι
κ11σεως καi Διευθύνσεως.
Ό μέσος δρος δμως τ/Ον έμφανίσεών μας μέσα στιi ν περίοδο
αύτιi, ( 1 1 5 κατ' έτος), είναι σαφώς άνώτερος άπό τόν μέσο
δρο στό " παρελθόν " ( 1 04 κατ' ετος).

β ) Ή προσωρινή κατάργηση τής δεύτερης σκηνής δέν έμείω
σε οϋτε τήν προσφορά τοϋ ΚΘΒΕ στή Θεσσαλονίκη οϋτε
τήν έπαφή του μέ τό κοινό. Παραβάλλω τά στοιχεία τής τε
λευταίας χειμεριν1; ς περιόδου του ΟΚΘΕ μέ δεύτερη σκηνή
( 1 973 - 1 974) καi της πρώτης δ ικής μας χωρίς δεύτερη σκη
ν1Ί ( 1 975 Ι 976).
-

Στήν πρώτη περίπτωση 1 Ο έργα στά δύο Θέατρα τά είδαν
1 20.465 Θεατές. Ση) δεύτερη, 1 Ο εργα στό ενα Θέατρο τά
είδαν 1 3 1 . 862 Θεατές. Δηλαδή όχι μόνο ό άριθμός εργων
δέν μειώθηκε άλλά καi ό άριθμός τών θεατ/Ον αύξήθηκε.
Έξ Cίλλου έλπίζω δτι οϋτε 1i έκλογή τών έργων οϋτε ό τρόπος
έρμηνείας των Εδειξαν ελλειψη του πνεύματος άνανεώσεως
καί άναζηη)σεως, πού άποτελεί τόν κύριο λόγο ύπάρξεως
μιάς δεύτερης σκηνής.
8. Γιά η)ν " κατάργηση " τής δεύτερης Σκην1; ς πρέπε ι
άκόμα νά προσθέσω :
α) Τό μικρό θέατρο δπου δίναμε παραστάσεις δέν ί κανο
ποιουσε στοιχειώδεις προϋποθέσεις γιά τήν π:ροετοιμασία
τών ι'ιθοποιών.
β) Οί λίγες διαθέσιμες αΙθουσες στή Θεσσαλονίκη, στήν
πραγματικότητα κινηματογράφοι μέ πολύ μικρές σκηνές
καi προσκήνια, δέν προσφέρονται γιά έρμηνευτικές άνα
ζητήσεις . η γιά σκηνοθεσίες πού έπιζητουν άνανεωμένη
σχέση μέ τό κοινό, άναπόσπαστα χαρακτηριστικά μιάς
δεύτερης σκηνής σήμερα.
γ) Ά κόμα λιγότερο προσφέρονται τεχνικά γιά νά λειτουρ
γήσει' έκεί έναλλασσόμενο δραματολόγιο, προϋπόθεση άπα
ραίτητη άπό τή στιγμή πού τό έναλλασσόμενο δραματολόγιο,
στήν κυρία σκηνή θά Cίφηνε Cίλλους 1)θοποιούς έλεύθερους
γιά τήν δεύτερη σκην1Ί κάθε βράδυ.
Γι' αύτό άποφασίσαμε 1 ) Νά συγκεντρώσουμε τό δυναμικό
μας στήν κυρία σκηνή γιά ενα τούλάχιστο χρόνο, όσότου
έπιβληθεί τό έναλλασσόμενο. 2) Νά βρεθουν καi νά μελετη
θουν άλλοι χώροι. Έχουν Jiδη βρεθεί τρείς, οί δύο στήν διά
θεση του ΚΘΒΕ χωρίς ένοίκιο, καί Εχουν γίνει ο[ άρχιτε
κτονικές προμελέτες γιά ενα μεταβλητό (κυκλικό κλπ) μι
κρό θέατρο στίς δυό. Ή άξιοποί ησ1i τουc είναι θέμα δαπάνηc.

ζ . Έξομοίωση τών άποδοχών τών 1']Θοποιών μέ τούς αύξη
μένους άπό πέρυσι μισθούς τ/Ον Cίλλων Κ ρατικών Σκηνών,
πού άπετέλεσε καί τό κύριο άντικείμενο της άπεργίας. Π ρο
βλεπομένη έπιβάρυνση 3 .000.000 έτησίως .

9 . Δέν άντιλαμβάνομαι τωιές προσπάθειες ύπαινίσσεσθε. Τό
1 976 τό ΚΘΒΕ έμφανίσθηκε ·· έκτάκτως " έκτός Βορείου
· Ελλάδος μόνο :

- Ας σημειωθεί άκόμα, δτι ϋστερα άπό τήν κοινή ' Υπουργική
άπόφαση περί έφαρμογi'jς καi στό ΚΘΒΕ του Νόμου 1 36
ΦΕΚ 29 . 8 . 1 975 " περί άποζημιώσεως άπολυομένων καλ
λι τεχνών ", μείωση του άριθμου τών έργαζομένων στό ΚΘ-

α) μέ τίς παραστάσεις τής ΜΗΔΕΙΑΣ στό Λυκαβηττό ϋστε
ρα άπό δική σας πρόταση στή σύσκεψη μέ τόν πρόεδρο του
ΕΟΤ τήν 3 . 4 . 1 976 στό Υ Π Π Ε , δταν 11 τραγωδία άποκλεί
σθηκε όριστικά άπό τήν Έπίδαυρο.
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β ) Οί παραστάσεις ηϊς ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΑΜ ΙΑΣ σηiν Κύ
προ πού πραγματοποι1iσαμε κατ' έντολή καί μέ έ ισακτη ένί
σχυση του Ύπουργείου Π ροεδρίας καi ϋστερα ά.πό τήν έγκρι
ση του Υ Π Π Ε .
Γενικά, Θ ά νόμιζε κανείς, δτι ο [ έπισκέψεις σηi Νότιο ' Ελ
λάδα είναι καινό δαιμόνιο πού έχει εiσαχΘεί ά.πό τήν σημερι
νή διοίκηση . Οί έπισκέψεις αύτές, πού καi έσείς χαρακτη
ρίσατε ώς ά.παραίτητες γιά τήν ά.ναμέτρηση του ΚΘΒΕ στόν
πανελλήνιο στίβο καί γιά τό κυρος τοϋ ίδρύματος, πραγμα
τοπο ιηΘήκαν συχνά καi στό παρελθόν.
Συγκεκριμένα στά πέντε χρόνια τοϋ ΟΚΘΕ 1 970 - 1 974 τό
ΚΘΒΕ έδωσε κατά μέσον δρο κάθε χρόνο 1 5 παραστάσεις
στή Νότιο ' Ελλάδα - χωρίς νά περιλαμβάνω τήν έηiσια
έμφάνιση στό Φεστιβάλ ΆΘηνίί'Jν. Περιλαμβάνω παραστά
σεις στό ' Εθνικό Θέατρο, έηiσια περίπου έπίσκεψη στό
Δημοτικό Πειρciιίί'Jς, παραστάσεις στό Μαρούσι, σηi ν Κοκ
κινιά, μιά περιοδεία 2 J · πόλεων στήν Πελοπόννησο ά.κόμα
καί ένοικίαση Ο εάτρου σηi ν ΆΘ1iνα (κινη ματογράφος " Όρ
φεύς ") γιά παρου� ίασιi τραγωδίας.
Ό δικός μας μέσος δρος Παραστάσεων στή Νότιο ' Ελλάδα

1 7 έκατομμύρια - άπό ηiν όποία τό Θέατρο καλείται νά
καταβάλει τίς άποδοχές αύτές. Ή εκκληση ύπαγορεύΘηκε
άπό ηiν βαΟύτατη άνάγκη νά ύπηρετηΘοϋν ο[ στόχοι τοϋ ΚΘ
ΒΕ, άφοϋ ή συνεχής μείωση τοϋ περιθωρίου γιά δημιουρ
γ ι κό εργο άνάμεσα σέ μιά συνεχώς όγκουμένη μισθοδοσία
καi σέ μιά έπιχορ1iγηση πού δέν συμβαδίζει, άποτελεί τρο
χοπέδη στήν προσφορά του Θεάτρου.
Π αρακαλίί'J νά έλέγξετε τά παραπάνω στοιχεία προτοϋ μi'ίς
κατ'αλογισΘεί δ, τιδ1iποτε καί έκφράζω άπό μέρους τοϋ Δ . Σ .
τήν άπορία πίί'Jς τά στοιχεία πού είχαν τεθεί στή διάθεση
τοϋ Ύπουργείου δέν εΙχαν· τεθεί στή διάΟεση τοϋ κ. Ύπουρ
γοϋ.
Καί ιi Διοίκηση καί ή Διεύθυνση τοG ΚΘΒΕ άποσκοποϋν
μόνο στό δημόσιο πολιτιστικό όφελος γιά τήν κρίσιμ η πε
ριοχή δπου ζοϋμε καi έργαζόμαστε.
Ά ντιλαμβανόμαστε δτι καί οί π·ρ οΘεσεις μας καί τά προβλ1i
ματα τοϋ Θεάτρου δέν μπορούν vά έκτιμηθοϋν άπόλυτα μέ
ηiν άνταλλαγ1i έγγράφων, και · είμαστε σηi διάθεσή σας γιά
μιά συνάντηση πάνω στά Θέματςι : αύτά είτε στό 'Υπουργείο
είτε σηiν εδρα τοϋ Κ ρατικοϋ Θεά.:rροϊτ \3ορείου 'Ελλάδος.

κατ' έτος ε!ναι ά.κριβίί'Jς ό ίδιος, καί γνωστός στό ' Υπουργείο.
Πάντως πιστεύω δτι 11 έηiσια άνταλλαγή ΈΘνικου - Κρα
τι κοϋ τήν όποία ένθαρρύνατε έσείς ε!ναι ύγιέστερη λύση .
Βέβαια οί έμφανίσεις τοϋ ΚΘΒΕ σηiν πρωτεύουσα έπi έπτα
ετίας φαίνεται νά έχουν λησμονηθεί ά.ντίΘετα ά.πό τiς δι κές
μας. Άφοϋ δέν ξεπεράσαμε κανένα γεωγραφικό φράγμα, ίσως
i1 δυσφορία τίί'Jν έπικριτίί'Jν μας προκαλείται γιατί ξεπεράσαμε
κάποιο καλλιτεχνικό έπίπεδο.
1 Ο. Γιά η)ν έπαφή μας μέ όρισμένη έφημερίδα ηϊς Βορείου
Έλλάδος έχω ά.παντήσει στό προηγούμενο έγγραφό μου.
Τό κυριώτερο σημείο, περί δ�ϊ Θεν έλλείμματος δώδεκα έκα
τομμυρίων έχει i1δη έλεγχθεί ϋστερα ά.πό τήν άνακοίνωσi1
μας τϊ;ς Ι 7ης 'Ιανουαρίου 1 977.
Πάντως άντιμετωπίζουμε μιά γενικότερη ά.νακοίνωση στόν
τύπο μέ τεκμη ριωμένα άπολογιστικά στοιχεία, άλλά δχι
άπάντηση στήν συγκεκριμένη έφημερίδα.
Όμως άφου τά γραφόμενά σας είναι Ciσχετα μέ τά δημοσι
εύματα παρακαλίί'J νά μου άνακοινώσετε πίί'Jς έχει τεθεί ύπό
ψη σας δτι στή μετάβαση 1iθοποιών στήν Σοβιετικιi
Ένωση
,
πήραμε μιά .. ιδιαίτερα δαπανηρή πρωτοβουλία , ένώ ή συ
νολική δαπάνη τοϋ ΚΘΒΕ γιά τήν μετάβαση τών τεσσάρων
ήΘοποιών πού δέν έπαιζαν στήν ·• ' Η λέκτρα .. ήταν 1 1 .055
δραχμές. Ε!ναι γνωστό στό Ύπουργείο δτι δλα τά έξοδα
μεταβάσεως, έπιστροφ1ϊ ς, παραμονϊ;ς καi i1μερησίου έπι
δόματος γιά τόν Θίασο ' Ηλέκτρας - Έκκλησιαζουσίί'Jν, εΙχαν
καλυφθεί χωρίς έπιβάρυνση γιά τό έλληνικό δημόσιο ( Ό
Θίασος ήταν κοινός έκτός άπό τέσσερεις 1iΘοποιούς). Ή μό
νη έπιβάρυνση γιά τό ΚΘΒΕ ήταν 1i έλάχιστη διαφορά άνά
μεσα στό PER D I E M πού κατέβαλλε ή Σοβιετική "Ενωση,
καi σηiν νόμιμο άποζημίωση έκτός έδρας έκάστου ι)Θοποι
οϋ. Δεδομένου δτι ο[ δοκιμές ήταν άδύνατο νά συνεχισΟοϋν
στή Θεσσαλονίκη άφοϋ ό σκηνοθέτης καί τά ε!κοσιέξη τρια
κοστά τοϋ Θιάσου Θά έλειπαν γιά τρείς έβδομάδες, τό Δ. Σ .
είχε νά δ ιαλέξει άνάμεσα στή δ ιακοπή γιά τρείς έβδομάδες
τών δοκιμών τοϋ άρχαίου δράματος στίς παραμονές διεΘνοϋς
πρώτης - έστω καί άβέβαιης - καί στό έξοδο 1 1 .055 δραχ
μές. Π ροτίμησε τό δεύτερο.
1 1 . Στό σημείο αύτό άποδίδονται στό Δ . Σ . τοϋ ΚΘΒΕ προ
θέσεις καi ένέργειες πού δέν άνταποκρίνονται σηiν πραγμα
τικότητα. Ή διαφορά τών έπιχορηγ1iσεων τών Κ ρατικών
Σκηνών είναι γνωστή άπό τίς έηiσιες άνακοι νώσεις τοϋ Υ Π 
Π Ε καί εχει προκαλέσει η)ν προσοχή της κοινης γνώμης,
ί διαίτερα στήν Βόρειο Έλλάδα, καί αύτό χωρίς " έπι κλ1i
σεις " τοϋ Δ . Σ . πού γίνονται δημόσια γιά πρώτη φορά . Ή 
ταν άδύνατο νά μ ή γίνει δημόσια συσχέτιση άνάμεσα στό
αίτημα τίί'Jν άπεργών γιά έξομοίωση τών άποδοχών τών έρ
γαζομένων στίς Κρατικές Σκηνές καί στήν κάθε Ciλλο παρά
έξομοίωση ηϊς έπιχορηγιiσεως - έφέτος ιi διαφορά. είνα ι
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ΘΕΜΑ : 'Ανάκλησις άποφάσεως καί διορισμός μέλους
Διοικητικου Συμβουλίου τοϋ Κ . Θ . Β . Ε .
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥ ΡΓΟΣ
Έχοντας ύπόψη :
1 . Τό Ν. 400 / 1 976 ·· περί Ύπουργικοϋ Συμβουλίου καί
Ύπουργείων · -,
2. Τό Ciρθρο 3 τοϋ Ν. Δ . 48 / 1 974 .. περί διαλύσεως τοϋ Ο .
Κ . Θ . Ε . καί έπανασυστάσεως τίί'Jν συγχωνευΟέντων F.ίς αύτόν
Ν . Π . Δ . Δ . .. (ΦΕΚ 249 /Α /74).
3. Τήν άπόφασή μας άριθμ. 43029 /23 . 9 . 1 974 ·· περi διο
ρισμοϋ μελών Διοι κητι κοϋ Συμβουλίου τοϋ Κ ρατι κοϋ Θεά
τρου Βορείου Έλλάδος" (ΦΕΚ 936/ Β /26 . 9 . 1 974) καi
4 . Τήν πρός τόν Π ρόεδρον τοϋ Διοικητι κοϋ Συμβουλίου
τοϋ Κ ρατικοϋ Θεάτρου Βορείου Έλλάδος, Ν ι κόλαο Χουρ
μοuζιάδη, έπιστολ1i μας ά.ριΟμ. Ε. Π . 1 07 /27 . 1 . 1 977, στήν
όποία μνημονεύονται τά περιστατικά γιά τά όποία ή ύπ'
αύτόν Διοίκηση έπέδειξε τελεία έλλειψη πνεύματος συνερ
γασίας μέ τή Διοίκηση τοϋ Ύπουργείου καi ε!δικώτερα :
α . - Π ροέβαινε σέ δηλώσεις στόν τύπο μέ άποτέλεσμα
νά δημιουργείται δυσαρέσκεια στήν κοινή γνώμη της
Βορείου Έλλάδος σέ βάρος τοϋ 'Υπουργείου καi νά σχο
λιάζεται καi νά έπικρ ίνεται ή άκολουΘουμένη Κυβερνη
τική πολιτική στά Θέματα τών Θεατρικίί'Jν σκηνών.

β . - Δέν συνεργάσθηκε μέ τό έποπτεϋον Ύπουργείο1·,
iiν καi έζητήθη τοϋτο, γιά έξέταση σοβαρων θεμάτων
τοϋ Κ . Θ . Β . Ε . , δέν έπεδίωξε άπ' εύθείας συνεννόηση
μέ αύτό γιά τά αιτήματα τοϋ προσωπικοϋ πού άπήργησε
τόν ' Ιανουάριο 1 977, άλλ' εδωσε άνακοίνωση στόν τύπο
καi κατόπιν ένημέρωσε τό 'Υπουργείο.
γ . - Ά νέλαβε ύποχρεώσεις άπέναντι τοϋ προσωπι κοϋ
τοϋ Κ . Θ . Β . Ε . πού άπ1)ργησε χωρίς νά ζητήση τήν
κατ' άρχήν συγκατάθεση τοϋ 'Υπουργείου γιά τά αίτή
ματα των αύξήσεων των άποδοχων πού καθορίζονται
μέ κοινές άποφάσεις των άρμοδίων Ύπουργων.
δ . - Δέν άπάντησε σέ συγκεκριμένες καταγγελίες του
τύπου σέ βάρος τοϋ Κ . Θ . Β . Ε . iiν καi έζητήθι1 τοDτο
ρητως άπό τό 'Υπουργείο.
ε . - ΆσκοDσε κριτική το() προϋπολογισμοD των δ.λλiύν
Κρατικων Σκηνων καi ένω αύξανόταν ή έπιχορήγηση
τοD 'Υπουργείου άπό ετος σέ ετος, τό Κ . Θ. Β. Ε. περιό
ρ ισε τiς έκτός Θεσσαλονίκης έμφανίσεις του συγκριτι
κά μέ τό παρελθόν, παρά τήν πολύτιμη βοήθεια τοΟ 'Υ
πουργείου Βορείου 'Ελλάδος,
'Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1 . Ά νακαλοDμε τήν άπόφασή μας άριθ. 43029 /23 . 9 . 1 974
(ΦΕΚ 936 / Β /26 . 9 . 1 974) δσον άφορά στό διορισμό τοϋ Ν ι 
κολάου Χουρμουζιάδη, ώ ς μέλους τοϋ Διοικητικοϋ Συμβου
λίου το() ΚρατικοD Θεάτρου Βορείου 'Ελλάδος γιά τούς
άναφερομένους στό σκεπτικό λόγους καi διορίζουμε άντ'
αύτοΟ τόν Ρήγα Τζελέπογλου ώς μέλος το() πιό πάνω Διοι
κητικοD Συμβουλίου καi μέχρι λήξεως τής θητείας του (26 .
9 . 1 977).
2. Ή παροDσα άπόφαση νά δημοσιευτεί στήν Έφημερίδα
τής Κυβερνήσεως (Τεϋχος Ν ΠΔΔ).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Κ . Θ . Β . Ε .
Έσωτερική δ ιανομή :
1 . Γραφείον Ύπουργοu
2. Γ.Δ. Π . Υ .

Ό 'Υπουργός
Κ . Α. ΤΡΥ Π ΑΝ ΗΣ
'Ακριβές Ά ντίγραφο
Ή Προϊσταμένη Γραμματείας
'Ανθή Κουτλή

- ΧΙ Ι Ι
( Ό βουλευτης Θεσσαλοvίκης κ . Θεοχάρης Μαιιαβής κατιί
θεσε στη Βουλη τηv παρακάτω ' Ερώτηση γιά τόv ύπουργό
Πολιτισμού καί ' .Δ'πιστημώιι) .
Ά ρ . πρωτ. 2254
Ε ΡΩ Τ Η Σ Η
Το() βουλευτij Θεσσαλονίκης Θεοχάρη Μαναβij
γιά τόν ύπουργό Π ολιτισμο() καί Έπιστημων
Π ρός τήν Βουλήν των 'Ελλήνων.
Τά κοινωνικά καί έθνικά συμφέροντα τής χώρας έπιβάλλουν
τήν ισόρροπη καi ισότιμη άνάπτυξη των διαφόρων περιοχων
της καi ιδιαίτερα των βορείων καi άκριτικων έπαρχι&ν.
Γιά τήν ικανοποίηση αύτής τijς κοινωνικής καi έθνικής
άνάγκης τό Σύνταγμά μας έπιτάσσει τήν όργάνωση τοϋ Κ ρά
τους μας κατά τό άποκεντρωτικό σύστημα. Καi ή Κυβέρνηση
δ ιακηρύσσει σ' δλους τούς τόνους τήν προσήλωσή της
καi τήν προσπάθειά της γιά τήν άνάπτυξη των έπαρχιων
και πρό παντός των άκριτικων. Όμως, ή άνάγκη αύτή θά
ικανοποι η θεί καί ή συνταγματική έπιταγή θά ύλοποι. η θεί
δχι μέ λόγια καί διακηρύξεις, άλλά μέ θεσμούς καί δργανα
αύτοδύναμα, αύτοτελf'\ καί αύτάρκ η . Ένας τέτοιος θεσμός
έθνικής άποστολής καί ενα όργανο πνευματικής καί πολι
τ ισμικής άνάπτυξης των βορείων έπαρχιων μας ε{ναι τό Κρα
τ ι κό Θέατρο Βορείου 'Ελλάδος (ΚΘΒΕ). Ό όργανισμός αύτός
κατώρθωσε νά βρεί eνα σωστό iδεολογικό δ.ξονα λειτουργίας,
ν· άπευθυνθεί σέ eνα πλατύ λαϊκό κοινό καi νά έπικοινωνήσει
πνευματικά καί καλλιτεχνικά μέ τούς κατοίκους τ&ν πόλεων
και των χωρι&ν τijς Βορείου Έλλάδος. Έχει άναγνωρισθεί
γι:νικά, δτι τό ΚΘΒΕ itχει δοκιμασθεί μέ έπιτυχία στήν τερά74

στια άποστολή του στόν εύαίσθητο βορειοελλαδικό χωρο.
Πολλοί μιλοDν γιά θεατρική δ.νοιξη καί γιά θεατρικό θαΟμα
Γ Βήμα ", .. Κ αθημερινή , . " Βραδυνή ", κ. δ..).
Π ραγματικά, μόνο κατά τήν περίοδο άπό ' Jούλιο J 975 μέχρι
'Απρίλιο 1 976 τό ΚΘΒΕ πραγματοποίησε τρείς περιοδείες έαριν1), θερινή καί φθινοπωριν1i - σέ 39 πόλεις. Παρουσίασε
1 5 itργα 1 2 συγγραφέων, 6 Έλλήνων καί 6 ξένων, μέ τήν συν
ι;ργασία 8 σκη νοθετων. Τiς παραστάσεις του παρακολού
θησαν συνολικά 252.000 θεατές, 1 32.000 περίπου ηiν χειμε
ρ ινή περίοδο καi 1 20.000 στiς περιοδείες καi στά φεστι
βάλ . Οί άριθμοί αύτοί ε{ναι εύγλωττοι καί δέν χρειάζονται
σχόλια γιά νά έπισημανθε! ή σημασία τους. ΕΙ ναι δμως γενικά
διαπιστωμένο, δτι 11 Πρωτεύουσα δέν έπιθυμεί καί μάχεται
τήν άποκέντρωση. Ίσως τά συμφέροντα, ίσως ό φθόνος, ίσως
1) κοντόφθαλμη έκτίμηση νά εlναι τά αίτια. Τό άποτέλεσμα
δμως, είναι δτι ό έλληνικός λαός δέν βλέπει άποκέντρωση ,
δέν βλέπει περιφερειακή άνάπτυξη.
'Αντίθετα, μέ άνησυχία βλέπει ύποανάπτυξη καί έρ1iμωση
ηϊς έπαρχίας. Ή κατάσταση φθάνει στά δρια το() άνεξήγητου
καί τοϋ παράλογου. Καί μέσα σ' αύτή τήν κατάστασ11 καi
σ' αύτό τό πνεϋμα, άρχίζει ή έπίθεση έναντίον τοϋ ΚΘΒΕ.
τήν ώρα μιάς χρυσijς έποχijς του.
Τό ύπουργείο ΠολιτισμοD καi Έπιστι1μ&ν, άντi νά ένισχύσει
τήν θαυμαστή δράση τοϋ ΚΘΒΕ, τό μεταχειρίζεται δ.δικα καi
δ.νισα σέ σχέση μέ τό Έθνικό Θέατρο Άθην&ν. Δέν τό βοη
θάει νά άντιμετωπίσει τίς οικονομικές δυσκολίες του. Καi
έπεμβαίνει άπροσχημάτιστα στά έσωτερικά τής διοίκησής
του, προσπαθώντας νά καταργήσει τήν αύτοτέλει α καi τήν
έλεύθερη δράση του, κάνοντας κατάχρηση έπο1!'τείας. Καί
πρίν άναμείνει άπάντηση σέ eνα δριμύτατο itγγραφό του,
σπεύδει νά άντι καταση)σει τόν πρόεδρο τοϋ Δ.Σ. το() ΚΘΒΕ,
πού εΙναι δ ιεθνως άνεγνωρισμένη προσωπικότητα στά θεα
τρικά πράγματα καi πού ώδήγησε τό ΚΘΒΕ σέ θαυμαστά
έπίπεδα έπιτυχίας. Καί δλα αύτά παρά τίς δηλώσεις τοϋ
έρωτώμενου κ. ύπουργοϋ δτι « άποφεύγει όποιαδήποτε έπέμ
βαση στά έσωτερικά τ&ν κρατικ&ν θεάτρων, διότι έπιδίωξή
του ε{ναι τά Ιδρύματα αύτά νά διατη ροϋν δσο ε{ναι δυνατόν
τήν άπόλυτη αύτοτέλειά τους ». Όμως, 1) έπέμβαση το() κ .
ύπουργοΟ εΙναι κ ραυγαλέα καί προκαλεί τόν κίνδυνο παραί
τησης όλοκλήρου το() Δ.Σ. καί το() Γενικοϋ Δ ιευθυντο() τοϋ
ΚΘΒΕ πού, aν συμβεί, θά τό όδηγήσει σέ διάλυση.
Ό Λαός τής Βορείου 'Ελλάδος, πού άγαπa τό θέατρό του.
παρακολουθεί μέ άνησυχία τήν άπαράδεκτη αύτή έξέλιξη καί
άξιώνει νά πληροφορηθεί ποιός ε!ναι ό ύπεύθυνος γι' αύτή.
Γιά τόν σκοπό αύτό παρακαλείται ό κ. ύπουργός Πολιτισμού
καi Έπιστημ&ν νά πληροφορήσει τή Βουλή :
1 ) Πόσο προσωπικό κάθε λογής itχει τό 'Εθνικό Θέατρο καi
πόσο τό ΚΘΒΕ.
2) Πόσα itργα καi ποιά παρουσίασε τό καθένα θέατρο άπό
τά παραπάνω κατά τό 1 976.
3) Πόσες παραστάσεις έντός καί πόσες έκτός eδρας εδωσε
τό καθένα.

4) Ποιά ε!να ι ή κρατικ1i έr;ιχορήγηση καί κατά τό 1 977 γιά
τό· καθένα άπό τά δυό αύτά θέατρα κα! γ ιατί ε{ναι δ.νιση
σέ βάρος το() Κ . Θ . Β . Ε .
5 ) Π ο ϋ ύπηρετεί ό δ ιοικητικός διευθυντής τοϋ Κ Θ Β Ε κ .
Βασ. Φράγκος κ α ί γιατί δέν ε{ναι στή θέση του.
6) Ά ν άντιμετωπίζει προβλήματα στή λειτουργία της ή Δρα
ματική Σχολή τοϋ ΚΘΒΕ καί ποϋ όφείλονται αύτά.
Άθήνα 9 Μαρτίου 1 977
Ό Έρωτ&ν βουλευτής
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

- XI V (Ό βουλευτrις Θεσσαλοιιίκης κ. Στ. Παπαθεμελής κατάθεσε
στη Βουλη η}v παρακάτω αίτηση γιά κατάθεση έγγράφων
άπό τόv ύπουργό Πολιτισμού καί Έπιστημώ11 ).
Άρ. Π ρωτ. 75

ΑΙΤΗΣΗ
Π ΡΟΣ ΤΟΝ κ. Υ ΠΟΥ ΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Ό αίφνίδιος άποκεφαλισμός της Διοίκησης τοϋ Κρατικοϋ

Θεάτρου Βορείου Έλλάδος μέ τήν άπομάκρυνση τοϋ Π ρο
έδρου τοϋ Κ.Θ. Β.Ε. άπό τόν Ύπουργό Πολιτισμοϋ χωρίς
κάν νά άκουσΘοϋν ο ί άπόψεις τοΙJ άπομακρυνομένου, άπο
τελεί ώμ1i παραβίαση της αύτονομίας της δεύτερης κρατικης
μας σκην1'j ς καi πρόσθετη έπιβεβαίωση η'jς δυσμενοϋς μετα
χείρισ1iς της άπό τήν Πολιτεία.
Ζητοϋμε άπό τήν Κυβέρνηση νά καταθέσει δλα τά εγγραφα
πού όδ1iγησαν τό Ύπουργείο στή λ1Ίψη αύτης της άπόφασης.
Ό α!τG>ν βουλευτής
ΣΤ. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ
Βουλευτής Θεσσαλονίκης

ΆΘ1iνα 9 - 3 - 1 977

- XV
(Ίl vακο{�ιωση τού ΥΠ. Π. Ι::. ατόν Τ-ύπο. Δ ημοσιει!τηκε στίς
έφημερίδες ηjς 2ης τ' 'Λ πρίλη 7 977).
Άπό τό ύπουργείο Πολιτισμοϋ έξεδόΟη ή κατωτέρω άνακοί
νωσις :
«Κατά τήν τελευταία συνεδρίαση τοϋ διοικητικού συμβου
λίου τοϋ Κ . Θ . Β . Ε . στήν όποία κλ1ΊΘηκε ό γενικός διευ
θυντής αύτοϋ κ. Μ ίνως Βολανάκ11ς, ζητi1 Θηκε άπό αύτόν
νά παραμείνει στή Θέση του.
Στή συνέχεια τό Δ . Σ . π1'jρε άπόφαση νά είσηγηθεί στόν
άρμόδιο ύπουργό Πολιτισμού καi ' Επιστημών νά μήν άπο
δεχΘεί η)ν παραίτηση τοu κ. Βολανάκη .
Κατόπιν αύτοϋ ό ύπουργός κ. Κ. Τρυπάνης δέν άποδέχθηκε
τήν παραίτηση τοΙJ κ. Βολανάκη, δπως άνακοινώθηκε άπό
τό ύπουργείο Πολιτισμοϋ καi ΈπιστημG>ν».

- XVI (' Απάvτηση τού ύπουργού Πολιτισμο·ϋ καί ' Ι::πιστημώv κ. Τρv
πάvη στη Βουλή, σέ έρώτηση τού βουλευτij κ. Θ. J\/α vαβ·η ).

νά γράψη η νά κάνη εστω καί ενα τηλεφώνημα γιά νά γνω
ρίση η)ν λήψη τοϋ αύστηροu έγγράφου καί τήν πρόθεσή του
νά άπαν1)ση. Αύτή καί μόνη 1Ί συμπεριφορά του Θά δ ι καιο
λογούσε νομίζουμε η)ν άπόφαοή μας νά κάνουμε χρήση τοϋ
δ ικαιώματος, άλλά καί της ύποχρεώσεως ώς έποπτεύοντος
Ύπουργοϋ νά αντικαταστήσουμε τόν διορισμένο άπό ηiν
Κυβέρνηση σύμβουλο.
(Τό ύπουργικό εγγραφο φέρει ήμερομηνία 2 7 . Ι . 1 977, 11 από
φαση άντικαταστάσεως τοϋ κ. Χουρμουζιάδη ύπογράφτηκε
η)ν 1 . 3 . 1 977 καί 11 άπάνη1σ1Ί του φέρει ήμερομ ηνία 3 Μαρ
τίου ληφθείσα μετά όλίγες ήμέρες).
Άλλα καί 1Ί άπάντηση πού έστάλη άπό τόν κ. Χουρμου
ζιάδη, εστω καί μετά τήν άντικατάστασή του. δέν άναιρεί
σηi βάση τους τά δσα τοϋ καταλογίζει τό ύπουργικό εγγρα
φο γιατί σ' αύτό άναφέρονται, γεγονότα καί πραγματικά πε
ριστατικά.
Κατατίθεται σημείωμα στό όποίο άναλύονται τά δσα κατα
λογίζει τό ύπουργικό Εγγραφο καί τά άντίστοιχα σημεία
της άπανηΊσεως του κ. Χουρμουζιάδη, τά όποία στήν ού
σία, έπιβεβαιώνουν τά γεγονότα.
Θά πρέπει νά σημειωΘη δτι ή άρνητική διάθεση τοϋ κ. Χουρ
μουζιάδη για ούσιαστική συνεργασία μέ τό έποπτεuον 'Υ
πουργείον καί είδικώτερ α μέ τόν προϊστάμενον ' Υπουργόν,
γιά σοβαρά Θέματα του ΚΘΒΕ δέν έκδηλώνεται μόνο μέ τήν
εύκαιρία τοϋ παραπάνω ύπουργικοϋ έγγράφου. Χρονολο
γείται τουλάχιστον από τό περασμένο καλοκαίρι δταν ζη
τήθηκε καi άπέφυγε νά συγκαλέση εκτακτο συμβούλιο τοϋ
Δ . Σ . ύπό τήν προεδρία τοΙJ Ύπουργοu, γιά να συζητηΘοϋν
σοβαρά Θέματα τοϋ Θεάτρου. Άλλά καί στό κατόπιν χρονικό
διάστημα δταν άνέκυψαν σοβαρά προβλήματα γιά τό Θέα
τρο, δέν άξιώΘ11κε, ούτε μιά φορά νά ελΘη μέ πρωτοβουλία
του, σέ Cίμεσι1 έπαφή μέ τήν ύπηρεσία η μέ τόν 'Υπουργό
γιά νά συζηηiση, ένώ πρόθυμα κατάφευγε μαζί μέ τό Δ . Σ .
στiς στηλες τών έφημερίδων γιά νά άσκ1Ίση μι κροπολιτική
καί γιά νά κρίνη καί έπικρίνη τήν κυβερνητική γραμμ1) στά
Θέματα τG>ν κρατι κών σκηνών (έπισυνάπτονται σχετικά δη
μοσιεύματα). Πάντως ή άντικατάστασ1Ί του δπως καi ή απο
δοχή τG>ν παραιτιΊσεων τών ύπολοίπων μελών της Διοική
σεως όφείλεται περισσότερο στήν ελλειψη ίκανfjς διοική
σεως παρά στήν Ελλειψη διαθέσεως συνεργασίας.

Μέ εγγραφό μας της 2 7 . Ι . 77, καταλογίσαμε στόν τέως Π ρό
εδρο τοϋ Δ . Σ . του ΚΘΒΕ κ. Χουρμουζιάδη καί κατ· έπέκτα
ση σ· όλόκλη ρη τήν προηγουμένη Διοίκηση του Θεάτρου
.. ελλειψη [κανfjς διοικήσεως ··, Cίσχετα πρός όποιεσδήποτι:
άγαθές προθέσεις τών μελών του καi χωρίς αύτό νά σχετί
ζεται πρός τήν έν γένει ποιότητα της καλλιτεχνικης προσφο
ράς.

Οί διοι κήσεις τών κρατικών πολιτιστι κών όργανισμών, δπως
δλων τών Ν ΠΔΔΔ, δέν ε{ναι ούτε λαοπρόβλητες ούτε άνε
ξέλεγκτες γιά νά χαρακτηρίζεται ώς " έπέμβαση . . τό νόμ ι
μο δικαίωμα, άλλά καi ή ύποχρέωση πού εχει ό κάθε άρμό
διος ' Υπουργός νά άσκη έπάνω τους έποπτεία. Π ροβάλλε
ται άπό όρισμένους τό έπιχείρημα της " αύτοτελείας ", προ
φανG>ς γιά να προκληθη σύγχυση καί γιά νά καταλογισΘ1'j
διάθεση έπεμβάσεως η'jς πολιτείας στούς κρατικούς καλλι
τεχνικούς όργανισμούς. Στήν προκειμένη περίπτωση ή αύ
τοτέλεια εΙναι παραδεκτή σέ δτι άφορα τήν καλλιτεχνική
δραστηριότητα, έφ ' δσον εΙναι έντός τών όρίων της έποπτείας.
ΈπιθυμG> νά δηλώσω κατηγορηματικά, δτι μέχρι στιγμης
ή αύτοτέλει α της προηγουμένης διοικήσεως του ΚΘΒΕ
ύπηρξε πλ1iρης. Ούδέποτε τό 'Υπουργείο άνεμίχθη μέ τό
τί Θά παίξη τό θέατρο καί μέ ποιούς. Όμως, δσα συμβαίνουν
κατ' έξακολούθηση καί περιέρχονται σηi γνώση μας τά δσα
τούς καταλογίζονται καί δσα άφοροuν τόν τρόπο διοικήσεως .
τότε θά άποτελοϋσε παράλειψη δική μας ή μή έπέμβασ11.

Στόν καταλογισμό καταλήξαμε άφοϋ παραθέσαμε σειρά
άπό στοιχεία καί γεγονότα τά όποία δέν έπιδέχονται άμ
φισβ1Ίτηση, δπως Θά διαπιστώση δποιος δ ιαβάση τό εγγρα
φό μας, πού κατατίθεται μαζί μέ Cίλλα συναφη στοιχεία στό
σχετικό φάκελο.

Άντιπαρέρχομαι σάν φαιδρά τήν προσπάθεια νά έμφανισθοuν
όρισμένοι σάν Θύματα τών πολιτικών πεποιθ1Ίσεών τους
καi πολιτικοποιήσεως τοϋ δλου θέματος. Άλλοίμονο. ίίν
δποιος άποτυγχάνει σέ δημόσιο λειτούργημα έπι καλείται
τά φρονήματά του γιά νά άποφύγει τiς συνέπειες.

Ή αύστηρότητα του άνωτέρω έγγράφου, τόσο σέ ϋφος, δσο

Έξ άλλου, θεωρG> ύποχρέωσή μου νά ξεχωρίσω τήν καλλι
τεχνική έπίδοση τοΙJ κ. Βολανάκη, ό όποίος έν συνόλφ έπι
βεβαίωσε κατά τήν θητεία του στό ΚΘΒΕ ηiν φήμη, δτι
εΙναι ενας έπιτυχών σκηνοθέτης . Θά πρέπε1 δμως να προ
σθέσω δτι ο[ σκηνοθετικές ίκανότητες δέν συνεπάγονται
άναγκαστι κά καi διοικητικές, οί όποίες είναι έξ ίσου άπα
ραίτητες γιά τόν γενικό διευθυντ1; .

ΥΠΟΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ε Π ΙΣΤΗ ΜΩΝ
Ο Υ Π Ο Υ Ρ ΓΟΣ
Πρός τήν Βουλήν τών ' Ελλή νων
Δ /νσιν Κοινοβουλευτικοϋ 'Ελέγχου, Τμfjμα 'Ερωτήσεων
«Άπαντώντας στό εγγραφό σας άριθμ. 2254 / 1 0 . 3 . 1 977, μέ
τό όποίο μας διαβιβάστηκε έρώτηση του βουλευτοϋ κ. Θ.
Μαναβ1'j, σας γνωρίζουμε τά έξης :

καi σέ περιεχόμενο, F.ίναι τέτοια, &στε όποιοσδήποτε παρα
λ1iπτης του πού άσκεί δημόσιο λειτούργημα διορισμένος
άπό τήν Πολιτεία Θά επρεπε άπό λόγους στοιχειώδους εύ
Θιξίας νά ύπέβαλε μόλις τό έλάμβανε, τήν παραίτησή του.
άσχετα άν Οά έπιχει ρουσε ταυτόχρονη άπάντηση .
Ό παραλήπτης δμως τοϋ έγγράφου, δχι μόνο δέν εδειξε αύτή

τι)ν εύΘιξία, άλλά έπί !:να μηνα καί πλέον δέν καταδέχτηκf:

Τέλος, έπιΘυμώ νά τονίσω δτι τό ένδιαφέρον γιά τιiν πολι 75

τιστική άνάπτυξη της Θεσσαλονίκης καi της Βορείου ' Ελ
λάδος γενικώτερα '5έν πρέπει νά μονοπωλείται άπό κανένα,
ίδίως μέ τά λόγια. Ή κυβέρνηση, εχει δείξει έμπράκτως τό
ένδιαφέρον της έν γένει γιά τήν περιοχ1i αuτή της χώρας,
άλλά καi γιά τ�iν έπαρχία έν γένει, μέσα στά δρια τi)ς έλλη
νικης πραγματικότητας καi μέ τiς περιορισμένες σχετικά
δυνατότητες τοϋ ύπουργείου Π ολιτισμοϋ καi Έπιστημ&ν.
Φοβοϋμαι, δμως, δτι όρισμένοι άκραίοι κύκλοι ένοχλοϋνται
iδιαίτερα άπό μιά τέτοια δραστηριότητα της κυβερνήσεως
σέ δφελος της έπαρχίας.
Τά στοιχεία τά όποία ζητά ό συνάδελφος κ. Θεοχάρης Μ α
ναβης, σχετικά μέ τiς δραστηριότητες καi τοϋ προσωπικοϋ
τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου καi τοϋ Κ . Θ. Β. Ε . , περιλαμβάνονται στ�i συνημμένη κατάστασ11.
Ό 'Υπουργός
Κ . Α. ΤΡΥΠΑΝΗΣ

- X VII (Ό ύπουργός Πολιτισμού καί ' Επιστημών κ. Τρυπάνης κατά
θεσε στη Βουλή, ϋστερα άπό αίτηση τού βουλευηj κ. Θ. Μα
ναβfί, τά παρακάτω στοιχεία}.
Τό ' Υπουργείο Πολιτισμοϋ δίνει στή δημοσιότητα κατάσταση
μέ τά στοιχεία πού ζητ�iθη καν καi πού εχει ώς έξης :
1 ) Τό πάσης φύσεως προσωπικό πού ύπηρετεί στό Έθνικό
Θέατρο εΙναι 287 καi στό ΚΘΒΕ 26 1 .
2 ) Κατά τό 1 976 τό Έθνικό Θέατρο παρουσίασε τά έξης
1 8 εργα :
1 ) " Δωδέκατη Νύκτα ·· τοϋ Οuίλ. Σαίξπηρ, 2) Ό Γλάρος ..
τοϋ Ά . Τσέχωφ, 3 ) " Γιάννης Γαβρ11iλ Μπόρκμαν ·· τοϋ Έρ.
Ίψεν, 4) " Καποδίστριας " τοϋ Ν . Καζαντζάκη, 5) ·· Τά δρά
ματα της Σιμόνης Μασάρ " τοϋ Μ π. Μπρέχτ, 6) " Άμερική . .
τοϋ Φ. Κάφκα, 7 ) " Στή φωλιά τοϋ Κούκου . . τοϋ Ν . Βάσ
σερμαν, 8) " Νυκτερινή Π αράσταση ' της Άγγ. Ζερβοϋ,
9) " Τι μή Εuκαιρίας γιά τόν Παράδεισο ., τοϋ Φ. Λόρκα,
1 1 ) " Οί Φασουληδες τοϋ Κατσιπόρα " τοϋ Φ. Λόρκα, 1 2 )
" Ή γειτονιά τοϋ Τσέχωφ " τοϋ Ν . Π εργιάλη, 1 3 ) " Οίδίπους
έπi Κολωνφ " τοϋ Σοφοκλη, 1 4) " Μήδεια " τοϋ Εuριπίδη,
1 5) 'Ιφιγένεια έν Ταύροις . . τοϋ Εύριπίδη, .1 6) Τρωάδες ..
τοϋ Εuριπίδη, 1 7) " Βάκχες . . τοϋ Εuριπίδη. 1 8 ) " ' Ιππείς ..
τοϋ Άριστοφάνη.
..

"

"

Τό ΚΘΒΕ παρουσίασε τά έξης 17 εργα :
1 ) " ' Ηλέκτρα · τοϋ Σοφοκλii, 2) " Μ�iδεια .. τοϋ Εuριπίδη,
3) " Σαμία " τοϋ Μενάνδρου, 4 ) Δύσκολος " τοϋ Μενάν
δρου, 5) " Κατζοϋρμπος ·· τοϋ Χορτάτζη, 6) ", Ποπολάρος . .
τοϋ Ξενόπουλου, 7) " Άγωγή τ&ν σκουλικι&ν . τοϋ Γαβριή
�ογλου, 8) " 'Αντάρα στ' Άνάπλι " τοϋ Θεοτοκά, 9 ) " Τά
ιδια καi τά ίδια " τ οϋ Σουρη, 1 Ο) " 'Ορέστης " της Ζωης
Καρέλλη, 1 1 ) " Οί έχθροi " τοϋ Γκόρκι, 1 2) " Κύριος
Π ουντίλα " τοϋ Μπρέχτ, 1 3 ) " Δεσποινίς Τζούλια " τοϋ
Στρίντμπεργκ, 1 4) " 'Ασήμαντος πόνος " τοϋ Π ίντερ, 1 5)
" 'Επίδειξη Μόδας .. τοϋ Π ίντερ, 1 6) " Δοκιμασία " τοϋ
Μίλλερ, 1 7) " Σχολείο Γυνα ι κ&ν " τοϋ Μολιέρου.
"

3) Κατά τό 1 976 τό ' Εθνικό Θέατρο εδωσε έντός εδρας 438
παραστάσεις καi έκτός Εδρας 40 παραστάσεις.
Τό ΚΘΒΕ εδωσε έντός eδρας 1 87 παραστάσεις καi έκτός
εδρας 1 3 1 παραστάσεις.
4) Ή κρατική έπιχορήγηση γιά τό ' Εθνικό Θέατρο γιά τό
1 977 εΙναι 60.000.000 δρχ. καi γιά τό ΚΘΒΕ 43.000.000 δρχ.
Έδ& σημειώνουμε δτι εiς τό σχέδιο προϋπολογισμοϋ 1 977
τά πιό πάνω Θέατρα προέβλεψαν πιστώσεις 72.000.000 καi
65.000.000 δρχ. άντιστοίχως. Τά ποσά αuτά συμπεριελήφθη
σαν χωρiς περι κοreή εiς τό σχέδιc προϋπολογισμοϋ τοϋ ύπουρ
γείου Πολιτισμοϋ καi Έπιστημ&ν, πλήν δμως περικόπησαν
καi διεμορφώθησαν μέ τά παραπάνω ποσά άπό τό Γενικό
Λογιστήριο τοϋ Κράτους . .

5) Ό Διοικητικός Διευθυντής τοϋ ΚΘΒΕ κ. Βασίλης Φράγκος
ύπη ρετεί στήν 'Υπη ρεσία Έπιστημονικης Έρεύνης καί
'Αναπτύξεως διατεθεiς . σ' αuτήν γιά κάλυψη ύπ11ρεσιακ&ν
άναγκ&ν μετά τήν άπόσπασή του στό 'Υπουργείο Π ολιτι
σμοϋ καi Έπιστημ&ν.
Ό άνωτέρω έτέθη εiς δωδεκάμηνο διαθεσιμότητα, στή συ
νέχει α σέ τρίμηνο άργία καi προσωρινή παύση ένός μηνός
διότι έπέδειξε διαγωγή άσυμβίβαστη μέ τήν iδιότητα τοϋ
Δημοσίου 'Υπαλλήλου, φερόμενος ώς διαπράξας άδική
ματα κατά τήν διάρκειαν της έπταετίας.

Ή έπανατοποθέτηση τοϋ άνωτέρω στήν όργανικ1i του Θέση
στό Κ . Θ . Β . Ε . , μετά ηi λήξη τ&ν ώς ι'iνω ποιν&ν, δέν πραγ
ματοπο11iθ11κε λόγω άρνήσεως τοϋ Δ ιοικητικοϋ Συμβουλίου
τοϋ Κ . Θ . Β . Ε . νά τόν δεχτεί καi νά συνεργαστεί μαζί του.
Ή Δραματική Σχολή τοϋ Κ . Θ . Β . Ε . , λειτούργησε μέ τήν
άριθμ. 409 96 / 1 9 . 9 . 1 973 άπόφαση τοϋ Ύπουργοϋ Πολιτι
σμοϋ καi Έπιστημ&ν σάν τμημα της Δραματικης Σχολης
τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου στή Θεσσαλονίκη. Μέ τήν άριθμ.
6698 /22 . 2 . 1 975 άπόφαση τοϋ Ύπουργοϋ Π ολιτισμοϋ καi
Έπιστημ&ν άπεσπάσθη άπό τήν Δραματική Σχολή τοϋ Έ
Θνικοϋ Θεάτρου καi ύπήχθη όργανικ&ς στό Κ . Θ . Β . Ε . Ή
σχολή λειτουργεί έπί τοϋ παρόντος άτύπως καi ώς έκ τούτου
δημιουργοϋνται δυσχέρειες στά Θέματα τοϋ προσωπικοϋ
της καi τ&ν δαπαν&ν. Μέ τόν έτοιμαζόμενο νέο όργανισμό
τοϋ Κ . Θ . Β. Ε . Θά τακτοποιηθεί καi τό Θέμα τi)ς σχολ1') ς.

XVIII (Μετά τψ• έπίσημη dπάντηση Τρυπάιιη στην 'Ερώτηση τοϋ
βουλευτή κ. Μαναβfί στη Βουλή, ό dπολυθείς Πρόεδρος τού
Δ .Σ. τού Ι<.Θ. Β.Ε. κ. Ν. Χουρμουζιάδης dποφάσισε - άρ
κετd καθυστερημέ�ια - νά καταθέσει στην Ποινη Γνώμη καί.
τψι προσωπική του μαρτυρία. Δημοσιεύτηκε στό " Β-ίjμα "
τ·ίjς 9ης τ' 'Λπρίλη 1977) .
'Υποθέτω δτι ή άπάντηση τοϋ Ύπουργοϋ κ . Τρυπάνη σ έ έρώ
τηση τοϋ βουλευτη κ. Μαναβη άνακεφαλαιώνει μέ τόν πιό έπί
σημο τρόπο, άφοϋ δόθηκε στά πλαίσια της Βουλης, τή Θέση
τοϋ άρμόδιου ύπουργείου σχετικά μέ τό πρόβλημα τοϋ
Κ . Θ . Β . Ε . Όχι τόσο έπειδή τό ύπουργικό κείμενο μέ θ ίγει
προσωπικά δσο έπειδή, μέ τήν άναγκαστική έλλειπτικότητά
του, άφήνει κενά καί προκαλεί δυσκολίες γιά τή σωστή έκτί
μηση μιάς πραγματικότητας πού άρκετά παραποι1iθηκε τόν
τελευταίο μήνα, Θεωρ& στοιχει&δες καθηκον καί άπέναντι στόν
έαυτό μου καi άπέναντι στήν κοινή γνώμη νά προσθέσω,
εστω καi καθυστερημένα, καi τήν προσωπική μου μαρτυρία σέ
μιά διαδικασία πού δέν έπιτρέπεται νά κλείσει έρήμην τοϋ
" κατηγορουμένου " μολονότι πιστεύω δτι ή άκριβής είκόνα
τοϋ δλου Θέματος Θά δινόταν μόνο μέ τή δημοσίευση δλης
της σχετικης άλληλογραφίας άνάμεσα στό 'Υπουργείο καi
τό Διοικητικό Συμβούλιο τοϋ Κ . Θ . Β . Ε . Σκοπεύω νά έκ
Θέσω πολύ συνοπτικά τό ιστορικό τοϋ προβλ1iματος, παρεμ
βάλλοντας έλάχιστα σχόλια καί δ ιατυπώνοντας κάποιεc
άπορίες.
·

1 . Τήν πρώτη φάση της κρίσης καθορίζουν τρείς παράγον
τες :
α) Ή άπεργία τ&ν ή θοποι&ν τοϋ Κ . Θ . Β . Ε . , πού προαναγ
γέλθηκε τiς τελευταίες μέρες τοϋ Δεκεμβρίου, άλλά πραγ
ματοποιήθηκε στiς 9 ' Ιανουαρίου, παρά τήν άπόφαση τού
Δ . Σ . νά ικανοποιήσει τά βασικότερα άπό τά αiτήματά τους.
ουσιαστικός στόχος του άπεργιακοϋ άγώνα ήταν ,, οiκο
νομική έξίσωση μέ τούς · καλλιτέχνες τοϋ Έθνικοu.
β) Μ ιά σειρά άπό έπιθετικά δημοσιεύματα τi)ς τοπικής έφη
μερίδας " 'Ελληνικός Βορράς '', δπου έπικρί νονταν δρι
μύτατα τό Δ. Σ. καi ή Γενική Διεύθυνση του Κ . Θ. Β. Ε .
γιά ποικίλες άτασθαλίες δ ιαχειριστικές, καλλιτεχνικές, ή θι
κές, έθνικές κ.ii. Αuτή δέν ήταν ή πρώτη άρνητική έκστρατεία
της παραπάνω έφημερίδας, πού στάθηκε έχθρική πρός τή
νέα διοίκηση άπό τήν πρώτη στιγμή της Θητείας της. Άς
σημειωθεί δτι βασικά στελέχη τοϋ Ε. Β. κρατοϋσαν κορυ-

φαίες Θέσεις στό Κ . Θ . Β . Ε . (διευθυντής, πρόεδρος καί μέ
λος τijς καλλιτεχνικijς έπι τροπ1ϊς) στά χρόνια τijς δικτα
τορίας.
γ) Μ ιά δημόσια διαμαρτυρία του Δ . Σ . (ή πρώτη καί μόνη
σέ δλη η) διάρκεια τijς θητείας του) γιά τήν ι'iνιση, σέ σύγ
κριση μέ τό ' Εθνικό Θέατρο, οiκονομική μεταχείριση ά7t'ό
τήν πλευρά τijς πολιτείας. Ή άναιcοίνωση δημοσιεύθηκε
στόν τύπο στίς 6 'Ιανουαρίου, λίγοv καιρό μετά τήν άναγ
γελία τ/Ον έπιχορηγήσεων γιά τό 1 977, ένG> κορυφώνονταν
oi συνδικαλιστικές πιέσεις τ/Ον 1i θοποι/Ον καί ήταν πιά βέ
βαιο δτι, καί μέ τήν πρόσθετη έπιβάρυνση πού θά συνεπά
γονταν oi νέες μ ισθολογικές άναπρόσαρμογές, τό οικονομι
κό άδιέξοδο θά ήταν άναπόφευκτο. Ή άνακοίνωση δόθηκε
στόν τύπο, δταν δλη ή σχετική μέ τήν άντιμετώπιση τ/Ον
αίτημάτων τ/Ον ηθοποι/Ον άλληλογραφία είχε άποσταλεί
- δπως δείχνουν τά πρωτόκολλα παραλαβ1'jς - στό ' Υπουρ
γείο.
2. την έπόμενη φάση τijς κρίσης άνοίγει τό πρ/Οτο εγγραφο
του κ. Τρυπάνη ( 1 1 . 1 . 1 977, μέ πρόθεσμία άπάντησης την
25 . 1 . 1 977), τό όποίο, δπως φαίνεται άπό την δλη δια
τύπωσή του είχε ώς άφορμη την άνακοίνωση του Δ . Σ . καi
ώς πηγή τά δημοσιεύματα του Ε . Β . Τό εγγραφο μδ.ς έπέκρι
νε γιά τήν άνακοίνωση καί μδ.ς ζητουσε νά άπαντήσουμε
στά δημοσιεύματα, μνημονι;ύοντας μάλιστα ρητά δύο ση
μεία τους : α) την είδηση γιά διαχειριστικό ελλειμμα 1 2.000.
000 στόν άπολογισμό του 1 976 (πρόκειται γιά διαστρέβλωση
ένός σημείου τijς άνακοίνωσtiς μας, · πού μιλουσε γιά πιθανό
ελλειμμα στόν προϋπολογισμό του 1 977). β) τη μείωση τijς
δραστηριότητας του Κ . Θ. Β. Ε. στην βορειοελλαδίτικη
έπαρχία κατά τό 1 976 : (ό ένδεχόμενος περιορισμός είχε προ
αναγγελθεί άρκετά νωρίς τό 1 976, μετά τήν περικοπη του
προϋπολογισμου· καί, φυσικά, δλα τά στοιχεία περιοδει/Ον,
παραστάσεων Κ"λπ. ήταν άπό Κ"αιρό κατατεθειμένα στό 'Υ
πουργείο μαζί μέ τά σχετιΚ"ά άπολογιστιΚ"ά εγγραφα) . Στό
άπαντητικό μου εγγραφο δήλωνα τη ν άπόλυτη ι'iρνηση του
Δ . Σ . νά άνοίξει διάλογο μέ τόν Ε . Β .
3. Τό δεύτερο εγγραφο του κ . Τρυπάνη (27 . 1 . 1 977, χα
ρακτηρισμένο " έπείγον ", άλλά χωρίς προθεσμία άπάντη
σης), όξύτατο σέ τόνο καί άπροσδόκητο σέ έπιμέρους δια
τυπώσεις, περιείχε 1 1 παραγράφους - αίτιάσεις, πού άνα
φέρονταν καί πάλι : α) στήν άντιμετώπιση τ/Ον αίτημάτων
τ/Ον 1iθοποι/Ον- β) στά δημοσιεύματα του Ε . Β . Κ"αί γ) στήν
άναΚ"οίνωση του Δ . Σ . 'Ορισμένα, τά βασικότερα, έρωτi1ματα, έν/Ο είχαν άπαντηθεί στό προηγούμ;;νό μου εγγραφο,
έπανέρχονταν μέ όξύτερο σχολιασμό καί Κ"άποιες γενικεύσεις.
Καί πάλι έπικρινόταν, μέ τήν ίδια έπιμονή, 1) ι'iρνηση του
Δ . Σ . νά άσχοληθεί μέ τά δημοσιεύματα του Ε . Β . , μολονότι
στήν προηγούμενη άπάντησή μου προσπάθησα νά δείξω
δτι περιείχαν άνακριβείς πληροφορίες. ' Εξάλλου, σ' αύτό
τό εγγραφο γινόταν ελεγχος - καί πάλι, νομίζω, μέ βάση
τίς πληροφορίες του Ε. Β. - γιά ύποτιθέμενες οίκονομικές
γαλαντομίες του Δ . Σ . , πού άνάγονταν σέ άρκετά παλιά χρο
νικά διαστήματα (λ.χ. τέλος του 1 975). Στήν Κr'ωκλείδα
του τό εγγραφο, άφοί) δήλωνε άπερίφραστα, μέ άφορμή τήν
άνακοίνωσή μας, δτι " τijς δημοσιεύσεως τ/Ον άπόψεών σας
προηγείται 11 παραίτησις ", μδ.ς κατ"αλόγιζε, γιά πρώτη φο
ρά, ϋστερα άπό θητεία διόμισι χρόνων, ελλειψη "[κανijς
διοικήσεως, άσχέτως οίωνδήποτε άγαθG>ν προθέσεων τ/Ον
μελG>ν του Συμβουλίου καi χωρίς αύτό νά σχετίζεται πρός
τήν έν γένει ποιότητα τijς καλλιτεχνικijς προσφορδ.ς "'. Καί
τό εγγραφο εκλεινε : " Άτυχ/Ος τςισον ή Διοίκησις δσον
καί ή Διεύθυνσις του Κ . Θ . Β . Ε . ένεργουν ώσάν νά έπρό
κειτο περί ίδιωτικου καί ούχί δημοσίου όργανισμοί) ''.
Ή άπάντησή μου εφυγε πράγματι καθυστερημένα, έπειδή
προσπάθησα νά τήν κατοχυρώσω μέ δσο τό δυνατό άκρι
βέστερα στοιχεία καί Θέλησα νά τη ν ύποβάλω στην εγκριση
δλων τ/Ον μελU>ν του Δ. Σ . , τρία άπό τά όποία ελειψαν γιά
λίγο μέ τήν περιοδεία του θιάσου στή Βουλγαρία. Άλλωστε
τώρα είναι σαφές δτι όρισμένες ύπουργικές άποφάσεις εί
χαν ληφθεί iiδη : εχω την πληροφορία άπό ι'iμεση πηγή δτι
οί βολιδοσκοπήσεις γιά τόν άντικ�ταστάτη μου στό Δ . Σ .
ι'iρχισαν πρίν φτάσει κάν ή άπάντησή μου στό πρ/Οτο
ύπουργικό εγγραφο. Π ιστεύω, πάντως, δτι μέ τό δεύτερό
μου εγγραφο εδινα, τουλάχιστον Ικανοποιητικές άπαντή-

σεις, στίς βασικότερες αίτιάσεις, προσπαθώντας γενικά νά
έπισημάνω κάποια κενά στήν πληροφόρηση του κ. Ύπουρ
γου. Δέν πρόκειται νά παραθέσω στοιχεία άπό τήν άπάντησή
μου. Νομίζω δτι μόνο ή άντιπαράθεση τ/Ον δύο κειμένων,
καί δχι έκλεκτικός σχολιασμός τμημάτων τους, θά εδινε
άκριβή εiκόνα. Μερικές άπό τίς άνακρίβειες καί κυρίως
τίς γενικεύσεις, θά φανουν άμέσως πιό κάτω. Π ρέπει δμως
νά σημειώσω δτι στήν άπόφασή μας νά μή παραιτηθοί)με,
παρά τήν άπροκάλυπτα δηλωμένη έπιθυμία του 'Υπουρ
γείου, όδηγηθή κάμε μετά άπό τή μακροσκελέστερη καi
σοβαρότερη συζ1)τηση πού είχαμε ποτέ στό Δ. Σ . .
άπάντησ1i μου (3 . 3 . 1 977) διασταυρώθη κε μέ το εγ
γραφο τijς ύπουργικ1ϊς άπόφασης ( 1 . 3 . J 977) γιά η)ν άπ6λυσή μου. Τό σκεπτικό, πού έπαναλάμβανε σχεδόν κατά λέ
ξη πέντε άπό τίς παραγράφους του δεύτερου ύπουργικου
έγγράφου, ήταν έξίσου άπροσδόκητο κυρίως στiς γενικεύσεις
του. ' Επισημαίνω άνακρίβειες : α) Ή φράση " προέβαινε
σέ δηλώσεις στόν Τύπο κλπ. , . πρέπει νά περιοριστεί μόνο
στήν άνακοίνωση - δ ιαμαρτυρία δλου του Δ. Σ. Π ροσωπικά
ούδέποτε εκαμα δηλώσεις στόν Τύπο σέ δλη τή διάρκεια
τής θητείας μου. Δέν εδωσα κάν εστω καi μιά συνέντευξη .
β) Τό 'Υπουργείο έπίσημα καi ι'iμεσα μέ ζήτησε σέ συνερ
γασία (συγκεκριμένα μέ άφορμη τό θέμα τijς Μήδειας) μόνο
μία φορά, τόν 'Απρίλιο του 1 976. 'Ανταποκρίθηκα άμέσως.
-Αλλη μιά φορά, τόν 'Ιούλιο του 1 976, μου μεταδόθηκε Εμμε
σα ή έπιθυμία τοί) κ. Ύπουργου γιά μιά σύσκεψη, πού τε
λικά ματαιώθηκε, έπειδή, έκείνην εiδικά η)ν περίοδο, τά πε
ρισσότερα μέλη του Δ . Σ . ελλειπαν άπό τ1i Θεσσαλονίκη.
γ) Δέν ύπijρχε τίποτε άσυνtiθιστο η άντικανονικό στήν άπό
φαση του Δ . Σ . νά ίκανοποιήσει τά αίτήματα τ/Ον tiθοποι/Ο ν.
Κατά κανόνα οί άποφάσεις μας δέν παίρνονταν μετά άπό
συνεννόηση μέ τό 'Υπουργείο, άλλά πάντα ύποβάλλονταν
στήν εγκρισή του · καί, φυσικά, δέν ήταν δεσμευτικές. Τό
ίδιο εγινε καί μέ τά αίτήματα τ/Ον ηθοποι/Ον, τά όποία Θεω
ρήθηκαν δίκαια. δ) Τό Δ . Σ . , γενικά πολύ φειδωλό σηiν έπι 
κοινωνία του μ έ τόν Τύπο, δ ικαιολογημένα άρνήθηκε νά
άνοίξει διάλογο μέ μιά έφημερίδα μόνιμα έχθρική άπέναν
τί του. Συμμερίσθηκα άπόλυτα αύτή τtiν ι'iρνηση. ε) Ούδέ
ποτε ι'iσκησα κριτική του προϋπολογισμοί) τ/Ον κρατικ/Ον
σκην/Ον. ' Εξάλλου, δπως δείχνουν τά στοιχεία, δέν περιό
ρισα (τό πρόσωπο καί ό άριθμός του ρήματος ύποβάλλονται
άπό τήν ύπουργικη άπόφαση ) ποσοτικά τiς έκτός Θεσσα
λονίκης έμφανίσεις του Κ . Θ . Β . Ε . παρά μόνο τό 1 976. Γε
νικά, παρόμοιες δραστηριότητες έμφανίζονται αύξημένες σέ
σύγκριση μέ τό παρελθόν. Τήν ποιότητά τους - ι'iσχετη
προφαν/Ος μέ τiς διοικητικές μου ίκανότητες - άναγνω
ρίζει εμμεσα καi τό δεύτερο ύπουργικό εγγραφο. ' Εννοείται
δτι τή μεγαλύτερη άπορία δημιουργεί ή άπομόνωσή μου
άπό τό ύπόλοιπο Δ . Σ .
4. Ή

5 . Ο ί άπαντήσεις τοί) κ . Τρυπάνη στή ν έρώτηση του κ.
Μανα βij άνακινουν μερικά άπό τά βασικά προβλ1)ματα,
πού, άντιμετωπίστηκαν, δπως πιστεύαμε, άπό τό 'Υπουργείο
μέ ελλcιψη κατανόησης η μέ άδιαφορία. Συγκεκριμένα :
α) Ή άντιπαραβολti τ/Ον άναγκ/Ον καi δραστηριοη)των τ/Ον
δύο κρατι κ/Ον θεάτρων άπό τη μιά καi τ/Ον άντιστοίχων έπι
χορηγήσεων άπό τήν ι'iλλη είναι εϋγλωττη : δύσκολα δικαιο
λογείται ή διαφορά τ/Ον 1 7.000.000.
β) Δέν έξηγείται ή μόνιμη δέσμευση μιδ.ς θέσης τόσο καίριας.
δσο τοί) διοικητικοί) δ ιευθυντij, άπό τόν κ. Φράγκο, πού βρί
σκεται άπλG>ς μέ άπόσπαση στήν 'Αθήνα. ο ι άλλεπάλληλες
έκκλήσεις μας νά έλευθερωθεί ή θέση, γιά νά τήν άξιοποι
ήσουμε, Εμειναν άναπάντητες.
γ) Ή διαδικασία πού εδινε αύτονομία στή Δραματι κη Σχο
λή τοί) Κ . Θ . Β . Ε . ήταν ούσιαστικά έλλιπής, άφου μέ την
ύπουργική άπόφαση ή σχολ1i δέν μποροί)σε νά λειτουργήσει
νόμιμα η νά έπανδρωθεί μέ προσωπιΚ"ό - οϋτε κάν μέ διευ
θυντή - μολονότι γενικά τό θέατρο λειτουργεί μέ βάση
τό νομ ικό καθεστώς πού ίσχύει γιά τό Έθνικό. Όταν. μετά
τήν αύτονόμηση τijς Σχολής, προχωρ1)σαμε σέ έκλογή δι
ευθυντij, π1)ραμε την άπάντηση δτι ό όργανισμός δέν προ
βλέπει τέτοια θέση.
Μ νημονr.ύω μερικά άκόμα άπό τά ι'iλυτα προβλi1ματά μας,
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έπειδ1i συνδέονται μέ πλήθος έγγράφων, πού eμεναν, κατά
κανόνα, άναπάντητα :

πλ1ϊ ρες τό κείμενο τιον δύο άπαντιiσει.ίJν μου, ώστr. νά εlναι,
δυνατή ή ά.ντιπαραβολ1i ;

α) Δέν ίκανοποιήΘηκε, παρά uστερα ά.πό πολλούς μήνες, ί1
παράκλησή μας νά συμπληρωθεί ή Θέση ένός συμβούλου
πού εlχε ούσιαστικά παραιτηθεί. Ή ά.πάντηση σέ ενα μας
εγγραφο ήταν δτι δέν ύπiΊρχε νομική διαδικασία γιά νά παυ
θεί σύμβουλος, προτοϋ λ�iξει 1) Θητεία δλου τοϋ συμβουλίου
(ά.ναρωτιέμαι αν ό νόμος εχει στό μεταξύ ά.λλάξει ) .

β) Γιατί ί1 άρνησ1i μου νά παραιτηθώ, μετά τιiν άνάγνωση
τοϋ αύστηρότατου ύπουργικοϋ έγγράφου, ά.ποτελι;ί ελλειψη
στοιχειώδους εύΘιξίας καί δχι φυσική ύπεράσπιση τ�"'j ς ά.ξιο
πρέπειάς μου, ά.φοϋ ή παραίτησή μου Θά σήμαινε παραδοχή
τών δσων μοϋ καταλογίζονταν; Ά ντίΘετα, ά.φοϋ πίστευα
δτι μποροϋσα νά ά.ντικρούσω τiς αtτιάσεις τοϋ έγγράφου.
δέν i'iταν έντιμότερο νά όδηγ1iσω τά πράγματα έκεί δπου
δδευαν, δ11λαδή στήν προαποφασισμένη ά.πόλυσ1i μου;

β) Π α ρ ά τ i ς έπανειλημμένες έκκλήσεις μας, ή Καλλιτεχνικ1i
' Επιτροπή εμεινε μέ δύο μόνο μέλη, νεκρή δηλαδή, έπί 1 3
περίπου μ�"'j νες. Όταν συμπληρώθηκε, ά.γνο1iΘηκε έντελώς
ενας πίνακας όνομάτων - μέ πρόσωπα μέσα καί εξω ά.πό
τό Θέατρο - πού μοϋ είχε ζητηθεί ά.πό ά.νώτατο ύπάλλη
λο τοϋ ' Υπουργείου.
γ) Γιά τόν ά.ποκλεισμό τής " Μ ήδειας " ά.πό τήν ' Επίδαυρο
παραπεμφΘήκαμε ά.πό τόν κ. ' Υπουργό σέ ά.πόφαση Γνωμο
δοτικοϋ Συμβουλίου τοϋ Ε . Ο . Τ. Στάθηκε ά.δύνατο νά ά.νι
χνευΘεί 1) σχετική άπόφαση η τό σκεπτικό της : μάθαμε δτι
δέν ύπi)ρχε.
Π ρέπει νά προσθέσω δτι σέ δλα αύτά τά προβλήματα ή έ
παφ1) μου μέ τό Ύπουργr.ίο eμεινε ά.ποκλειστικά στό έπίπεδο
ά.νταλλαγi)ς έγγράφων. Ούδέποτε χρησιμοποίησα ά.μεσό
τερο τρόπο έπικοι νωνίας.
6. Άπό τίς ά.παντι)σεις τοϋ κ. Τρυπάνη σχετικά μέ τό πρό
σωπό μου μοϋ μένουν μερι κές ά.πορίες. Νά ο[ κυριότερες :
α) "Εχει κατατεθεί στή Βουλή, μαζί μέ τά ύπουργικά έγγραφα
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γ) Πώς εlναι δυνατό στόν πρόεδρο τοϋ Δ . Σ . ένός καλλιτε
χνικοϋ όργανισμοϋ, δπως τό Κ . Θ . Β. Ε . . πού δ ιαθέτει ενα
δεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, γενικό διευθυντή καί δι
οικητι κούς ύπαλλ1)λους σέ δλη σχεδόν τήν ίεραρχική κλί
μακα, νά ά.ποδίδονται τόσες άρμοδιότητες καi τόσο καθορι
στική λειτουργία στόν προγραμματισμό καi στή δ ιεξαγωγή
τής γραφειοκρατικής ρουτίνας; Έχει λησμονηθεί δτι ά.πο
τελοϋσα ενα ά.πό τά δέκα μέλη τοϋ Δ . Σ . , πού επαιρνε συλ
λογικά καί συνυπεύθυνα τiς άποφάσεις του συνήθως μετά
ά.πό ε!σηγί1σεις τοϋ Γενικοϋ ΔιευΘυντη καί άνεξάντλητες
συζητί1σεις;
δ) Τελειώνοντας, ί:χω, νομίζω, τό δι καίωμα νά ά.ναρωτηΟώ
γιατί δλες αύτές οί αί τιάσεις eρχονται μετά ά.πό δύο χρόνια
θητείας, μιά περίοδο πού σίγοvρα δέν μπορεί νά ταυτιστεί
μέ παρακμή τοϋ Κ . Θ . Β. Ε .
Ν . Χ . ΧΟΥ ΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ
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Β λαβε ρf:ς συνέπειες τ η ς ύ που ργίας Τ ρυπάν η

ΦΑΤΡΙΑΣΤΙΚΉ Σ ΠΑΤ ΑΛΗ
Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ ΧΡ Η Μ ΑΤ Ο Σ
Β ρο χ η έ π ιχο ρηγή σεων σε . . . &νύ πα ρκτους !
Άκόμα ενας ?ί.Ολος Τρυπάνη : Ή κατασπατάληση εί κοσι
πέντε έκατομμυρίων γιά τή δήUεν " ένίσχυση " Θεατρικών
καί χορευτικών συγκροτημάτων.
Ό ι10λος eγινε γνωστός σέ δυό . . . δόσεις. Στιiν άρχή - άπό
τήν ί:νοχη τακτι κ1i τών συντακτών νά μή " διαφωτίζουν "
πλ1i ρως τίς είδήσεις πού φέρνουν στ�i δημοσιότητα - κον
τέψαμε νά . . . χειροκροτήσουμε τιiν άπόφαση . Κρατικι'ι ένί
σχυση στό Θέατρο, iiτανε πράξη έπαινετ ή . Μάς συγκράτησr.,
δμως, ή σκέψη πώς ποτέ δέν εΤχε παρθεί άπόφαση Τρυ
πάνη πού νά 'τανε κι ώφέλιμη !
"0,τ ι δέν εκανε ό Τύπος, eγινε άπ' τ ή Βουλi1 . Μιά αίτηση τοϋ
βουλευτή Κακλαμάνη, γιά τήν κατάθεση τοϋ πίνακα τών
άποδεχτών τής " ένίσχυσης ", ξεκαθάρισε τά πράγματα ματαιώνοντας, όριστι κά, τό . . . χειροκρότημα.
Άπό τόν πίνακα άποκαλύφτηκε πώς εΤχαν έπιχοριιγηθεί
έταιp ίες καί δμιλοι . . . άνύπαρκτοι καλλιτεχνικά ! "Αγνωστοι

Δημοσι.εύουμε πρώτα τψι α ίτηση τοϊί
βουλευτή 'Αθηvώιι 'Απ. Πακλαμάιιη
γιά τήιι κατάθεση στη Βουλη τοϋ
πίνακα τών έπιχορηγήσεω11 Τρυ
πά1ιη στό έλει1θερο 0f'ατρο, πο1ί έχει
<vς έξ ·ijς :
ΑΙΤΗΣΗ
Γιά τόν ύπουργό τοϋ Πολιτισμοu

οί ίδιοι. Άγνωστο κα ί τό ί:nγο τοtJς. 'Αλλά κ' οί λόγοι τής
ένίσχυσής τους, γνωστοί μόνο στόν κ. Τρυπάνη ! Ή μερίδα
τοίι λέοντος - τό μ ισό, σχεδόν, κονδύλι - εΤχε διανεμηθεί
στά ίδια πάλι συγκροτιiματα, πού πάντα καταπίνουν έκατομ
μύρια, πάντα κλαίγονται καί πάντα ζη τοuν περισσότερα !
Π"αχυλές, έπίσης, ένισχύσεις εΤχαν δοθεί σέ έμπορικούς Θιά
σους καί νεοπαγη άλλ' ιjμ t'τερ α συγκροτι)ματα κ.λπ. κ .λπ.
Μ' ενα λόγο : Σπατάλη ι'.ίλλων 25 έκατομμυρίων πού, άντί
νά μοιραστοuν σέ πρόσωπα καί όμάδες, Θά 'πρεπε νά χρησι
μοποιηθοuν γιά ί:ργα ύποδομης της Θεατρικής μας άνάπτυ
ξης. Παράδειγμα : τό χτίσιμο Π"νευματι κών έπαρχιακών Κέν
τρων. Μέ ενα δυό χτίρια τό χρόνο, σέ μιά πενταετ ία, Θά
'χαμε πνευματικές στέγες στά κυριότεοα έπαρχιακά κέντρα.
Καί κάτι άλλο : Ή δημοκρατία άπαιτεί νά 'ρχονται δλα στό
φώς. Θά 'ταν πολύ ένδιαφέρον νά μαθαίναμε : Πόσα είχαν
ζητήσε ι , αύτοί πού πήρανε δσα πιiρανε καί , ποιοί ι'.ίλλοι κα ί
πόσα εΤχαν ζητήσε ι , πού τελικά δέν τά π1iρανε.

καί Έπιστημών κ. Κωνστ. Τρυπάνη .
Παρακαλείται ό κ. ' Υπουργός Πολι
τισμοϋ καί Έπιστημό'>ν νά καταθέσει
στή Βουλ1i, σύμφωνα μέ τό ι'.ίρΟρο 92
τοϋ Κανονισμοϋ της, τίς σχετι κές άπο
φάσεις του καί τούς π ίνακες τών Θεα
τρι κiiJν Σωματείων, Θι άσων, Θι:ατρικών .

χορωδιακό'>ν καί χορευτι κών 'Οργανι
σμών κ.λπ. πού, δπως ά.νακοινώθηκι:
στόν Τύπο, ένισχύονται μέ ποσό
25.400.000 δραχμών, νά γνωστοποι 1iσει
δέ στή Βουλή τά κριτι)ρια έπιλογής
αύτών πού έπιχορηγοϋνται καί τούς
λόγους άποκλεισμοu τών Σωματείων ,
Θιάσων καί 'Οργανισμών . πού ζιiτη -

Καλλιτεχνική ' Εταιρεία " ' Ελληνικό
Λαϊκό Θέατρο 1 95 5 " : 500 . 000.
'Εταιρεία θιάσου " 'Ελεύθεροι Καλλι
τέχνες " : 200 . 000 .
'Εταιρεία " Καλλιτεχνικός Πρωτοπο
ρειακός Όμιλος " : 200. 000.
' Εταιρεία Θεατρικής άναζήτησης : 1 00.
000.
' Εταιρεία Θεάτρου Έρευνας : 1 00 . 000.
'Ηπειρωτικό Θέατρο : 1 00. 000.
'Οργανισμός Θεάτρου Ρεπερτορίου :
1 00 . 000.
'Οργανισμός Θεάτρου κ:αί ·Αρχαίας
Τραγωδίας : 1 00 . 000.
Άστικ1] ' Εταιρεία Καλλιτεχνικrον 'Εκ-

σαν τήν ύλικ:ή συμπαράσταση το\J
ύπουργείου στό εργο τους.
Άθ1)να 20 - 5 - 1 977
Ό αiτών Βουλευτής
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
1 111
'Η dπάντηση τού Τρυπάνη στή
Βουλή, γιά τά κριη)ρια τής έπιχο
ρήγησης θι � σω�ι κα i ? πίν �κας τών
συγκροτηματω�ι που ενισχυθηκα11, l
χει ώς έξ1)ς :
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Κ Α Ι ΕΠ!ΣΤΗ ΜΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Άριθ. Πρωτ. 3005
'Εν 'Αθήναις τlj 1 5 ' Ιουνίου 1 977
Πρός τή Βουλή τών ' Ελλή νων
Δ /νση Κοινοβουλευτικο\J 'Ελέγχου
Τμήμα Έρωτ1)σεων, Έντα\Jθα.
' Απαντώντας στό έγγραφό σας, άΡ,ιθμ .
1 1 7 /2 1 . 5. 1 977 παραθέτουμε τά κατω
τέρω στοιχεία πού ζi1τησε δ Βουλευ
τής κ. 'Απ. Κακλαμάνης, παρακαλο\Jμε
δέ νά φροντίσετε γιά τήν ένημέ�ί.ιJσή
του :
Βασικά κριτ�)ρια γιά τήν έπιχορήγηση
το\J έλευθέρου θεάτρου ύπήρξαν τά
έξης :
1 . Ό μή κερδοσ κοπικός χαρακ:τήρας
τών έπιχορηγουμένων θιάσων.
2. 'Η έν γένει προσφορά το\J θιάσου,
ποιοτικως καi χρονικrος.
3. Ή ένθάρρυνση ύποσχομένων προ
σπαθειrον γιά τήν άνάπτυξη περιφεοειακο\J θεάτρου στήν έπαρχία.

](?ί τι�9υ, τ ί θά κ.ιίι •u.ι•�Μ· χω!!/' _1�υ
·

πωι η ; Οποιος και 1ια ρθει , δε�ι υπαρ
χει περίπτωση 11ά '11α1 . . . χειρ6τερος !

Ή έκτέλεση περιοδειrον πρός δφελος
των κατοίκων τής ύ:ταίθρου.

δηλώσεων " Μικρό Θέατρο " : 1 00 . 000.

Μέ βάση τά άνωτέρω κριτήρια; τά
έπιχορηγηθέντα μέχρι στιγμής συγκρο
τήματα, στό χrορο το\J Θεάτρου καi
το\J Χορο\J εΙναι τά κάτωθι :

Σ ύ ν ο λ ο ν : 2.800.000.

4.

- 1 -

'Εταιρεία Θεάτρου Κρ1)της : 2.000.000.
Θεσσαλική Πνευματική Πορεία Θεσ
σαλικο\J Θεάτρου : 500.000.
Διεθνής Συνάντηση Μεσαιωνικο\J καi
Λαϊκο\J Θεάτρου : 500.000.
'Οργανισμός Ήπειρωτικο\J Θεάτρου :
300.000.
Σωματείο " Κερκυραϊκή Καλλιτεχνική
Σκην1i . . : 1 00.000.
Σωματείο " Θέατρο Γρεβι::νrον . . : 1 00 .
000.
"Ομιλος Φίλων Θεάτρου Βεροίας : 1 00.
000.
Σ ύ ν ο λ ο ν : 3.600.QOO.
-2Σωματείον " 0[ φίλοι του Συγχρόνου
Θεάτρου " : 500. 000.
Καλλιτεχνικός Όογανισμός Ποντίων
Άθηνrον : 500 . 000 .
Πνευματική καί Καλλιτεχνική ' Εται
ρεία " Δεσμοί " : 500 . 000.

-3' Ελληνική 'Εταιρεία Θεάτρου " Θέα
τρο Τέχνης " : 5 . 000 . 000.
Σωματείο " ' Ελληνικό Χορόδραμα " :
2 . 000 . 000.
Σωματείο " 'Ελληνικοί χοροί Δόρας
Στράτου " : 3 . 500 . 000.
"Ομιλος Φίλων Θεάτρου ' Αθηνών : 500 .
000.
Έκπολιτιστικc Σωματείο " Οί φίλοι
του Κλασσικου χορου · · : 500 . 000.
Σύνολον :

1 1 . 500.000.

-4-

' Εταιρεία τών Έλλ1)νων
Συγγραφέων : 500 . 000.

Θι:ατρικών

-5'Ομοίως: διετέθησαν περίπου 7.000.000.
δρχ. διά τήν συμμετοχήν 27 καλλιτε
χνικrον συγκροτημάτων σέ διεθνείς
έκδηλώσεις :
Μορφωτικός καί Καλλιτεχνικός Σύλ
λογος " Παρθενών ", Διεθνές Φεστι
βάλ " Bi ll i nghan1 " 'Αγγλίας : 230. 000.

Λαογραφικός Χορευτικός "Ομιλος,
" Κρυστάλλης " 'Ιωαννίνων, Διεθνές
Φεστιβάλ Langol len 'Αγγλίας : 230.000
καί είς Κύπρον : 50. 000.
Λύκειο 'Ελληνίδων Καβάλας, Φεστι
βάλ Dij on Γαλίας : 230.000.
Λύκειο ' Ελληνίδων Τριπόλεως, Φε
στιβάλ Oνiedo καi M u rcia 300. 000.
'Αθλητικός 'Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Ναούσης " Ό Π υρσός ", Φεστιβάλ
N ice καί Pont - de - Salars Γαλλίας :
300.000.
Λύκειο ' Ελληνίδων Δράμας, Φεστιβάλ
Ζακοπάνε Πολωνίας : 230. 000.
Παιδική Χορωδία .Βόλου, Διεθνείς
Μουσικές έκδηλώσεις είς .Βιέννη :
230. 000.
Λαρισαϊκή Χορωδία, Φεστιβάλ Βάρ
νας Βουλγαρία : 200 . 000.
'Ελληνικό Χορόδραμα, Φεστιβάλ Λου
μπλιάνας : 230 . 000.
Χορωδία Ο.Σ. Ε., Διεθνής διαγωνισμός
χορωδιrον ε!ς Arezo 'Ιταλίας : 200 . 000.
Χορωδία Κορίνθου, Φεστιβάλ χορω
διrον εiς Bergamo 'Ιταλίας : 1 50. 000.
Γυναικεία Χορωδία 'Αθηνών εiς Be r 
gaιηo 'Ιταλίας : 1 50 . 000.
Βολιώτικη Χορωδία, ε!ς Bergaιηo Ί
ταλίας : 1 00 . 000.
Χορωδία Δ�)μου .Βόλου, Φεστιβάλ Θρη
σκευτικής Μουσικής ε!ς Loreto ' Ιτα
λίας : 200. 000.
Λύκειο ' Ελληνίδων ' Ιωαννίνων, Φεστι
βάλ Πάφου είς Κύπρον : 1 50 . 000.
' Ελληνικό Χορόδραμα, Φεστιβάλ Λεμε
σου είς Κύπρον : 1 50 . 000.
Χορωδία " 'Αρίων " Καρδίτσης, Φε
στιβάλ Χάγης 'Ολλανδίας : 230 . 000.
Χορευτικός: Όμιλος
Λαογραφικός
" Καραγκούνα " Καρδίτσης:, Φεστιβάλ
S i d i F redz είς Άλγερίαν : 350 . 000.
Λύκειο 'Ελληνίδων Ναούσης, ' Ελληνι
κή έβδομάδα είς Deu ι-ne 'Ολλανδίας :
230 . 000.
Φιλαρμονική Λευκάδος, Φεστιβάλ Blo
is Γαλλίας : 1 30 . 000.
Χορευτικός Όμιλος " Πέλλα " Γιαν
νιτσrον, Φεστιβάλ San Sebast ian καi
Bayonne ' Ισπανίας, Γαλλίας : 230 . 000.
" Καραϊσκάκια " Καρδίτσας, Πρόσκλη
ση ξένου συγκροτ1)ματος : 3 0 . 000.
Λύκειο 'Ελληνίδων Καλαμrον, Φεστι
βάλ Λουντβιχτάϊν Γερμανίας : 230 . 000.
' Εταιρεία Φίλων 'Αμφιθεάτρου, Πε
ριοδεία στήν ΕΣΣΔ : 500. 000.
Θέατρο Τέχνης, Περιοδεία 'Αγγλία,
Βέλγιο, Σκανδιναβία, Δυτικό Βερολί
νο (έκ του προϋπολογισμο\J 1 976) : 6 1 5 .
000.
Σύ

v

ολο

v

:

6.875.000.

Ό 'Υπουργός
Κ. Α. ΤΡΥΠΑΝΗΣ
Σημ είωση
�ά �01ιδύλια δf;
1
" Θ1 " :
βγαινου11 σωστα : Στον πινακα 2, το
ύπουργε ίο βγάζει aθροισμα 2.800.000,
ένώ εlναι 3.000.000. Στόν πlνακα 5, τό
ύπουργείο βγάζει aθροισμα 6.875.000 ,
έιιώ ε l1ιαι 5.875.000. Τό γεvικό aθροι
σμα, dπό 25.000.000, βγαί1ιει, :!4. 2-:'!ι.
000. J(ατά τά liλλα. . . καλά !
�
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'Επερώτηση βουλευτ ή κατανγέλλει στη Βουλή :

ΦΑΥΛΗ

ΔΙ Ο ll(HΣH l(AI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΝΕΝΔΟΙΑΣΤΟΣ ΙΙΛΟΎΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΑΦΑ
' Επιθυ μ ία τού Προέδρου, έπεβλήθη ή r r έκλο γ ή " !
Στή Βουλή κατατέθηκε ή παρακάτω ' Επερώτηση γιά τό σκάν
δαλο Τσάτσου - Χωραφιi, πού κατάγγειλε ό 'Α σ τερίσκος :
Έπερωτaται ό κ. 'Υπουργό; Πολιτισμου καi Έπιστημων,
γιά τόν σκανδαλώδη έπαναδιορισμό του Δ. Χωραφa στή Θέ
ση του Γενικου Διευθυντή τής Λυρικ1Ί ς Σκηνής.
Σύμφωνα μέ τό CίρΘρο 3 παρ. 2 του Ν.Δ. 48 / 1 974 (Φ. Ε . Κ .
249 / 1 7.9.74, τευχος Α') 11 Θητεία του Δ . Σ . τ ή ς Λυρικής Σκη
νής εΙναι τριετής καi ϊσης διάρκειας εΙναι καi 1) Θητεία του
έκλεγόμενου άπ' αύτό καi διοριζόμενου άπ' τόν 'Υπουργό.
Γενικου Διευθυντή. Έτσι στiς 23.9.74 διορίστηκε τό Δ.Σ.
(<Ι> . Ε. Κ . 923 /74, τευχος Β') καi στiς 22.9.77 λ�)γει ή Θητεία
του, όπότε λήγει καi 1) Θητεία του Δ . Χωραφa πού διορίστη
κε στiς 28.9.74 (Φ. Ε . Κ . 372/28.9.74, τευχος Γ).
Πρό μηνός, περίπου, δμως τό Δ.Σ. λίγους μήνες πρiν λ�)ξει,
σύμφωνα μέ τά πιό πάνω, i1 Θητεία του καί, φυσικά, ή Θητεία
του Δ . Χωραφa, άποφάσισε τόν έπαναδιορισμό του σάν Γε
νικου ΔιευΘυντη, γιά άλλα τρία χρόνια! . . .
Π ρέπει νά σημειωθεί δτι ό Νόμος (Ν.Δ. 4 8 /74) προβλέπει τήν
περίπτωση τής " καθ' οίονδ1)ποτε τρόπο κενώσεως τής Θέ
σεως του Γενικου ΔιευΘυντου " όπότε καi μόνον μπορεί τό
Δ.Σ. καi ή Καλλιτεχνικιi Έπιτροπ1i σέ κοινή συνεδρίαση
νά έκλέξουν νέο Γενικό Διευθυντή. Έδω, δμως, οϋτε κενή
ήταν ή Θέση του Γενικοϋ ΔιευΘυντfι, άφου τήν κατείχε ό Δ .
Χωραφaς, άλλά κι Cίν περιγράφοντας τ ό Νόμο έμφανίστηκε
ό Δ. Χωραφaς, έστω γιά μιά μέρα " παραιτημένος " , η " άπο
λυμένος .. Θά 'πρεπε νά προκη ρυχθεί ή Θέση, νά δοθεί ή δυ
νατότητα ύποβολ1Ίς ύποψηφιοη)των, γιά νά γίνει ή έκλο··

γή " τι;ν όποία ρητά προβλέπει τό Cίρθρο 4 παρ. 1 του Ν . Δ
4 8 /74. 'Αλλά κ ι Cίν, Θεληματικά, παρερμηνεύοντας τ ό Νόμο
ό κ. 'Υπουργός έννοεί τήν " έκλογή " σάν " διορισμό '',
πάλι πάσχει ή άνανέωση τής Θητείας του εύνοουμένου τής
Κυβερνήσεως καi παλαιου εύνοουμένου τής Χούντας Δ . Χω
ραφa, γιατί δεν εΙναι νόμιμη ή συγκρότηση ηΊς Καλλιτε
χνικής ' Επιτροπής, άφοϋ σύμφωνα μέ τό Νόμο (Cίρθρο 5
παρ. 2 Ν.Δ. 48 /74) έπρεπε νά μετέχουν σ· αύτή eνας σκηνο
θέτης καi ένας χορογράφος, μέ 5ετή, τουλάχιστο, Θητεία στή
Λυρική Σκηνi1 .
Άπ' η i ν πιό πάνω άνάλυση βγαίνει τ ό συμπέρασμα πώς .
δπως έγινε τό 1 974, όπότε ό τότε Γενικός Γραμματέας του
'Υπουργείου Π ολιτισμοϋ, μεταφέροντας " έπιθυμία " τοϋ τότε
Ύπουργου καi τώρα Προέδρου τής Δημοκρατίας, έπέβαλε
τό Δ. Χωραφa στή Λυρική Σκ11νή σάν Γενικό Διευθυντή,
έτσι καί τώρα, μέ άνάλογη σκανδαλώδη άλλά και ώμά παρά
νομ11 μέθοδο, ή Κυβέρνηση, παραγνωρίζοντας τίς πιστοποιη
μένες καταγγελίες του Π ροσωπικου τής Λυρικής, γιά τόν
άνενδοίαστο πλουτισμό του Δ. Χωραφa καi τή γενικότερη
άποσυνΘετικ1i και φαύλη διοίκηση καί διαχείριση πού άσκεί
σέ βάρος τής Λυρικ1Ί ς Σκηνής, έπιμένει μέ τό σημερινό, έλεγ
χόμενο Δ.Σ., νά έπιβάλλει καi στό έπόμενο - γιατί δχι καi
στιiν έπόμενη Κυβέρνηση, δπως κάνει σ' δλους τούς Δημό
σιους Όργανισμούς - τόν έκλεκτό της, άδιαφορώντας, ίiν
κοντεύουν νά " ση κωΘουν κ' οί πέτρες " τής Λυρικής έναν
τίον του καi έναντίον της.
Ό Έπερωτων Βουλευτής
Α ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑ ΚΛΑ ΜΑΝΗΣ

Ε Π Α ΝΑ Δ ΙΟΡΙ Σ ΜΟΣ ΤΟΥ Μ Ι Ν ΩΤ Η
Σ Τ Ο E Θ N l l( O Ε Ι Ν Α Ι Π Α Ρ Α Ν Ο Μ Ο Σ
Ση) Βο υ λή κατ α ηΌ ηκε ή π αρακάτω ' Ερώτηση γ ι ά τό Μι ιιωτ ιj :
Άρ. Π ρωτ. 64 1

Ε ΡΩΤΗΣΗ

γιά τόν κ. Ύπουργό Π ολιτισμου καί Έπιστημων.
Ό κ. Άλ. Μ ινωτής, μέλος τής Διοι κούσης Έπιτροπfις του
κυβερνωντος κόμματος καi προσωπικός φίλος τοϋ κ. Π ρω
Θυπουργου, διωρίσΘηκε μέ ηiν ύπ' άριΘμ. 438 1 9 /27 9 74
άπόφαση του Ύπουργου Πολιτισμου καί Έπιστημων, σάν
Γενικός Διευθυντής του ΈΘνικου Θεάτρου. Ό διορισμός αύτός
ήταν, άρχ1Ί θεν, παράνομος σύμφωνα μέ τήν εlδική διάταξ11
του CίρΟρου 1 2 του Ν. Δ /τος 40 1 3 / 1 959, γιατί ό κ. Μινωτής
εlχε, i1δη, ύπερβεί τό 650 έτος τής i1 λικίας του.
-

-

Τό έργο του κ. Μ ινωτή στό ΈΟνικό Θέατρο έπί τρία χρόνια
εlναι γνωστό. Κατώρθωσε νά ξεσηκώσει έναντίον του τούς
πάντες, άκόμα καί δσους - 111 ολλούς - τόν έΘαύμαζαν γιά τό
άναμφισβήτητο ταλέντο του. ' Ελπίζω νά εΙναι γνωστό έπίσης
καί στήν Οlκονομική ' Εφορία προκειμένου νά ε!σπράττει
τούς φόρους πού άναλογουν στόν πακτωλό πού εισπράττει
κάΟι: χρόνο, συναγωνιζόμενος τόν κ. Χωραφa τής Λυρικής
Ι\ο

ΣκηνιΊ ς. σάν σκη νοθέτης καί •iθοποιός ταυτόχρονα των περισ
σοτέρων έργων, πού άνεβάζει τό 'Εθνικό.
Ή Οητεία, δμως, του κ. Μ ινωτ1Ί , σάν Γενικου Διευθυντή του
ΈΟνικου Θεάτρου, λήγει στίς 3. 1 0. 1 977 καi έπαναδιορισμός
στή Οέση αύτή Θά εΙναι, έπίσης, παράνομος, γιατί ή προσω
πικ1), καi γι' αύτό χαριστι κ1;, διάταξη του Cίρθρου 4 του Ν .
26 1 / 1 976, μ έ η i ν όποία έπιδιώχτηκε νά καλυφθεί, έκ των
ύστέρων, i1 άρχι κή παρανομία όρίζει δτι (( έπi των ύπηρετούν
των έπi Θητεία Γενικών ΔιευΟυντων, του ΈΘνικου Θεάτρου . . .
δέν έχουν έφαρμογήν οίαιδ1)ποτι; γενικαi η είδικαi διατάξεις
π ε ρ ί έ ξ ό δ ο υ έκ τής ύπηρεσίας λόγω όρίου ήλικίας »
καi συνεπως δέν Οίγει τό π ε ρ i δ ι ο ρ ι σ μ ο υ σηiν ύπη
ρεσία, λόγω όρίου 1)λικίας, κώλυμα του Ν . Δ /τος 40 1 3 /59.
Έρωτaται, λοιπόν, ό κ. Ύπουργός Πολιτισμου καi Έπιση1μών, έάν μέ τή γνωστή άπροσωποληψία, πού χαρακτηρίζει
τίς κυβερνητι κές άποφάσεις, σκοπεύει νά έπαναδιορίσει τόν
φίλο της κ. Μ ινωτή, σηi Οέση του Γενικου Διευθυντή του
ΈΟνικου Θεάτρου, Οά ε!σηγηΟεί στήν πάντα πρόθυμη πλειο
ψηφία της στή Βουλή, νά ψηφίσει σχετική νέα διάταξη,
γιά τήν τήρηση των προσχημάτων;
ΆΘήνα 5 - 9 - 1 977
Α ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Ίr Ο Δ Ι � Η Ν Ο
Δέ χρειάζεται νά περι 1;1ένουμε τή . . . στιγμή της άλήθειας. Τό ξέρετε . Τό ξέρουμε.
Τ' όμολογοϋμε : 'Ακομα δέν κατορθώσαμε νά κυκλοφοροϋμε στήν ώρα μας.
Καi κάτι άλλο. Κ ι αύτό τό ξέρετε, τό ξέρουμε καi τ' όμολογοϋμε : Γιά νά φτά
σ ?υ � ε σέ κάποιο λ? γαρια?"μό, κάνα � ε κ!-1τάχρ1) ση διπλών τευχών. Παρ' δλ'
.
και. η . . . άναποδη : Τρια υπερτευχη άπανωτά καί κυνηγημένα
αυτα, υπάρχει
- τό 'να πίσω άπ' τ' άλλο - δέν έΙναι μικρη δουλειά! "Εν' άκόμα διπλό τεϋ
χος καί θά βρεθοϋμε άπόλυτα στούς . . . μήνες μας. Μετά, κάθε δύο μηνεc.
" Θέ�τ �ο ". Φ �σικ ? , έχουμε έπίγναιση π� δέν ξεκι νίiμε γιά κανένα . . . κατόρ:
θωμα. Υ.ποχρεrοση μας. άθετημένη. θα προσπαθήσουμε νά έκπληρώσουμε
1111 . . Θέατρο ' ' 57 /58 : ενα τεϋχος κα 
νόνι ! Κρίνουμε σκόπιμο νά έντοπί

καί μόνο μιίiς θεατρικής παράστασης.
1111
Ό 'Αστερίσκος άπλώνεται παν
τοϋ! Θά τόν άναγνωρίσετε, άναπάντε
χα, σέ προλόγους, έπιλόγους, λεζάν
τες καί πλαίσια. Δέ γίνεται άλλιώς!
Τό " Θ " εΙναι έντυπο εύθύνης. Έχει
άπόψεις, έχει γνώμ η . Χρέος νά τiς
διατυπώνει άμεσα, γιά κάθε θέμα,
μέ κάθε εύκα ι ρ ία.
Είχαμε πεί γιιl τό Δίμηνο :
1111
Ένα " δεύτερο περιοδικό " καυτf)ς
έπικαιρότητας. 'Ελπίζουμε, τώρα πιά,
νά τό άναγνωρίζετε καί σείς, ξεφυλ
λίζοντας τίς σαράντα σελίδες του !
Είχαμε προβλέψει πώς κ' eνα τρίτο
τμfjμα τοϋ " Θ " - τά Ντοκουμέντα δέ θ' άργοiJσαν νά πάρουν ίδιαίτερο
βάρος. Στό τεϋχος αότό, διαγράφεται
ή άνάπτυξή τους : Δεκαοχτώ ά π ο καλυπτ ι κές
σελίδες φωτίζουν
τέσσερα καίρια θέματα.

σουμε, iδιαίτερα, την προσοχή σας :
Στά " έμr.ιστευτικά " έγγραφα, πού
έξασφαλίσαμε γιά νά φωτίσουμε την
άπροκάλυπτη Κυβερνητική έπέμβασι1
στό Κ.Θ.Β.Ε. · στό πρωτόγνωρο δο
κίμιο τοϋ vεομαρξιστη φιλόσοφου Λουί
'Αλτουσέρ γιά τό Ματεριαλιστικό θέα
τρο· στό θεατρικό έργο ένός πρωτο
παρουσίαστου νέου Έλληνα συγγρα
φέα · στή δοκιμιογραφική έρευνα τοϋ
Συνοδινοϋ γιά. τή Λυρική· στίς άνακοι
νώσεις τοϋ Γεωργουσόπουλου καί τοϋ
μαρξιστf\ θεατρολόγου Έρνστ Σου
μάχερ· στήν άποκαλυπτική τελευταία
συνέχεια τών " 'Εγκάτων " τοϋ Γιάννη
Σιδέρη καί. . . σ' όλόκληρο τό Δίμηνο !
1111
Τό τεϋχος άνοίγει μέ ένα έκτε
ταμένο δοκίμιο τοϋ Γάλλου νεομαρ
ξιστfj φιλόσοφου Λουί 'Αλτουσέρ.
ΕΙναι τό μόνο κείμενο πού 'χει γράψει
γιά τό θέατρο fι, σωστότερα, μέ άφορ
μή τό θέατρο. Ό 'Αλτουσέρ, ξεκι
νώντας άπό τό ύλικό καί τούς έρεθι
σμούς πού τοϋ πρόσφερε ένα παλιό
θεατρικό έργο τοϋ iταλιάνου Μπερ
τολάτσι καί, κυρίως, ή σκηνοθεσία
του άπό τόν Στρέλερ, φτάνει σέ μιά.
γενικότερη θεώρηση όρισμένων φι
λοσοφικlίlν προβλημάτων πού άφοροϋν,
εiδικότερα, τή λειτουργία καi τη λει
τουργικότητα τoiJ θεάτρου. Ή άνάλυση
αύτη - μέσα άπό τό συσχετισμό τlίlν
δεδομένων τfjς συγκεκριμένης παρά
στασης τoiJ " ΕΙ nost M i lan " μέ τήν
" όριακή " μπρεχτικη μέθοδο - κατα
λήγει σέ συμπεράσματα πού δέν έχουν
τή μορφή κλειστlίlν προτάσεων άλλ'
άνοιχτfjς ά.πορίας. οι συλλογισμοί
γιά τό θεατρικό χρόνο εΙναι, γιά μίiς,
,
iδιαιτερα
άξιοπρόσεχτο ι . οι σημειώ
σεις τoiJ 'Αλτουσέρ, γιά ένα Ματερια
λιστικό θέατρο, πρωτοδημοσιεύτηκαν
στό περιοδικό " Esprit " τό Δεκέμβρη
τoiJ '62. Τό κείμενο περιλήφθηκε
άργότερα στη συλλογή δοκιμίων " Pou r
Marx " πού κυκλοφόρησε άπό τίς
έκδόσεις Maspero τό '65. Ή θαυμαστή
μετάφραση τoiJ ήθοποιοϋ Βασίλη Πα
παβασιλείου βασίστηκε στήν έκδοση
τoiJ 1 973 ( σελίδες 1 29 - 1 52). Άσχετα
άπό τήν iδεολογική τοποθέτηση τoiJ
Γάλλου στοχαστf\, τό δοκίμιο άξίζει
vά διαβαστεί άπό τόν Έλληνα άναγνώ
στη σάν μιά μέθοδος σκέψης. Θά
πικραθεί τελικά, διαπιστώνοντας πόσο
φτωχή εlναι ή σ'Κέψη τών δικών μας
" διανοούμενων ". Θά
χαρεί δμως
τή μεθοδικότητα ένός μη θεατρικοiJ
πού όργανώνει μιά όλόκληρη φιλο
σοφική, κοινωνιολογική καi θεατρο
λογική μελέτη, άπό τά έρεθίσματα

1J J1
Μπόχα άναδίνει τό περιβόητο
τσατσικό
Αρμα Θέσπιδος ", άκόμα
κι όταν παίζει τόν συγγραφέα τοϋ
έργου " Άρωμα λουλουδι&ν "! Σέ λίγο
οι καλλιτεχνι κές, οίκονομικές καi
άλλες άνωμαλίες στό " Αρμα " θά 'χουν
φτάσει στά ταχτικά δικαστήρια. Τό
" Θ " έκρινε χρήσιμο καί δέ δίστασε
νά διαθέσει 25 σελίδες του περασμένου
τεύχους, γιά νά προσφέρει στό Κοινό
- έστω καί γιά μιά φορά - πλήρη
γεύση τfjς Βουλfjς, μέ τά " έστενο
γραφημένα Πρακτικά τfjς συνεδριάσε
ως ". Ήταν άπ' τίς λίγες φορές πού ή
Ά ντιπολίτευση κράτησε, μαχητικά,
σωστή θέση, έν& ή Πλειοψηφία, μέ
τό γνωστό σύστημα " δεκτόν, δεκτόν ",
νομιμοποίησε μιά έξαρχi'ίς άνώμαλη
κατάσταση . Στό Δlμηνυ αύτοiJ το()
τεύχους περιλάβαμε τό πλf\ρες κεί
μενο τoiJ ιδρυτικοiJ Νόμου τoiJ
Αρ
ματος ". Σύντομα θ' άκούσει καί τά
δικά μας . . . έξ Βρματος, μέ νέα άπο
καλυπτικά στοιχεία.
1JΙ1
Τό " Θέατρο " έπρεπε, πρίν άπό
ένα χρόνο - δπως γίνεται μέ κάθε
άνάλογο έντυπο - νά πουλιέται 1 20
δραχμές τό άπλό καi 200 τό διπλό.
Κράτησε, δμως, καi κρατάει τήν τιμή
του στά ίδια έπίπεδα, έπειδή θέλει νό
φτάνει σέ όλοένα πλατύτερο κοινό.
Παράλληλα, ή άδιάκοπη καi σταθερή,
άπό τεiJχος σέ τεϋχος, κυκλοφοριακ!)
άνοδος πού πετυχαίνει, αiσθάνεται νά
τό δεσμεύει ήθικά καί γιά τήν παρα
μικρότερη αϋξηση τιμfjς. Έτσ ι , μένει
άκόμα στίς 1 00 δραχμές, έν& έχει
διπλάσιο κόστος παραγωγής! Καί θά
μένει, ώσότου άναγκαστεί νά διαλέξει :
ψηλότερη τιμή, η άδυναμία παραπέρ α
!:κδοσης.
" ·

•

" •

•

Οί σ υ νδρομητές, χωρlς καμιa έπι β άρυνση , θd πάρουν aλλο (να διπλό τεϋχος

Τό

ύ πο υ ργείο

Η

ΕΠΑΝ ΕΚΛ ΟΓΉ

βεβ11.ιιονr.ι :

Τ Ο Υ Δ. Χ Ω Ρ Α Φ Α
ΗΤΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ !
Τό

"

Θ έατρο

"

δικαιά)θηΊ1:ι:

Ό 'Αστερlσκος κατάγγειλε στό

περασμένο τεiJχος - πρι\Ίτος καi
μ ό ν ο ς , άπ' δλο τόν έλληνικό
Τύπο - τήν πρώιμη έπανιηcλσ
γή τοCΙ Χωραφίi ( έφτά μfίνεc.
πρίν άπό τή λήξη της θητείαc
του! ) ώς π ε ν τ ιί κ ι ς π α ρ ά:
ν ο μ η ! Καί πραγματ ι κά , ήταν!
Τό δέχτηκε καi τό \1ποιφγείο!
Ή Διεύθυνση Διοικητι κοί) το\!
ύπουργείου Πολιτισμοί\ καί Έπι
στημ&ν βεβαίωσι: έπίσημα, σέ
/tγγραφό της, δτι « Ή έπανε
κλογή το() κ. Δημητρίnυ Χωρα
φίi στή θέση τoiJ Γι:νικοί\ Διευ
θυντο(j τfjς 'Εθνικής Λυρικi'ίι;
Σκηνής κανένα iiννομο άποτέ
λεσμα δέν μπορr.ϊ νό εχει '
γιά λόγους νομικούς» !
Έτσι , ό κ. Κ<ι,νστ. Τσάτσοc
πρόφτασε, πρίν . . . συνταξιοδο:
τηθεί, νά προσθέσr.ι , πτό τόσο
βαρυμένο παθητικιΊ του, άλλη
μιά παρανομία ! Χαρακτη ριστι
κά, ό βουλευτής κ. Άπ. Κακλα
μάνης, στήν 'Επερώτηση ποiι
κατάθεσε έναντίον το(j ύπουρ
γοiJ Πολιτισμοϋ, άναφέρr.ι τό
ντροπιαστικό παραπκήνιο :
«Όπως έγινε τό 1 974 - όπότε.
ό τότε Γενικός Γραμματέας τού
ύπουργεiου Πολιτ ι ι:φοfi καί Έπι
στημ&ν [ ό aλλος έκεϊ1•ος χ. .
/,. Καββαδlας}, μεταφέρόνταc.
" έπιθυμία " τοCΙ τότε 1)πουργοfι
καί τώρα Προέδρου της Δημο
κρατίας, έπέβαλε τόν Δ. Χωραφϋ
στή Λυρική Σκηνή σάν Γενικό
� ιευθυντή, - έτσι καί τιhρα, μέ
ανάλογη σκανδαλώδη άλλά καi
ώμά παράνομη μέΑοδο, ή Κυ
βέρνηση [ . . . . ] έπιμένει , μέ τό
σημερινό έλεγχόμενο Δ.Σ., νύ
έπιβάλλει τόν έκλεκτό της, ά
διαφορώντας iiν κοντεύουν νά
" σηκωθοCΙν καί οί πέτρες •
της Λυρικής έναντίον το1> καi
έναντίον της » ! . . .
Ή Βου.λ ή διαλύθη η: καί ό
άξιότιμος ύπουργός Πολιτισμοϊ•
καί 'Επιστημών γλι)τωσε τόν
ένώπιόν της διασυρμό. Τόν ύπέ
στη, δμως, άπό τ.iς i1πηρεσίεc
τoiJ ίδιου τoiJ ύπουργείnι1 του!
Παρ' δλ' αύτά, άδιιΊρθωτος πάν
τοτε, δέ δίστασε, έφτά μfίνεc
άργότερα, νά διαβι βάσει καi
πάλι " έπιθυμίες " \ιψηλά ιστα
μένων πρός τά όργανέτα της
Λυρικfjς ( θλιβερός προεξάρχων
τους, ό μπάρμπα Σπύρος Βα
σιλείου ), πού τσακίστηκαν νύ
ύπακούσουν στην " έπιθυμία ,.
έπανεκλογfίς το() κ. Χωραφδ
στη Γενικ!) Διεύθυνση της πάλαι
ποτέ Έθνικfjς Λυρικής Σκηνής . . .
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Χ ριστιανικό περ ιο δικ ό καγγέ λλ ε ι :
ΘΕΑΜΑ
ΑΠΟ

ΜΕ

ΔΙΟΝΥΣΙΑΣΜΟ

ΑΙΣ ΧΡΑ

Μ Π Α Λ ΕΤΑ

ΡΩΣ Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Ε Λ ΕΥ Σ Η Σ !
Τά εlδαν κ' ο{ ·Ελλ ηνες έπίσ ημοι

' Ελλάς 'Ελλήνων Χριστιανών καί . . .
έπί Νέας Δημοκρατίας! 'Εν &τει σωτη
ρίφ 1 977, μηνί Αύγούστφ, τό μηνιαί
ον Όρθόδοξον Χριστιανικόν περιο
δικόν " Σταυρός " δημοσίεψε τό παρα
κάτω σχόλιο. Ύπομεlνατε ως τό τέλος.
Καί . . . φρίξατε . . .

«'Άλλοτε ε ις -:ο θέατροv Ήρώδου
τοϋ Άττικοϋ ε[ς τούς πρόποδας τη ς
' Ακροπόλεως Άθηvώv έπαίζοντο σοβαρά
θεατρικά �ργα, συvήθως δέ άρχαίαι
τραγωδίαι. 'Εσχάτως προσφέρεται καί
διά την παρουσίασιν α!σχρώv θεαμά
των. Τήν 1 6ην Αύγούστου εδωκαv
ε!ς το Ήρώδειοv θέατροv παράστασιv
τά Ρωσικά μπαλλέτα Μ.πολσόι. Ώς
ιiνεγνώσαμεv εις έφημερίδας καl είδο
μεv εις δημοσιευθείσας φωτογραφίας.
έπαρουσιάσθησαν χορευταί και χορεύ
τριαι εις προκλητικάς και αισχράς
στάσεις. 'Ιδού τι λέει σχετικώς 'i-1
έφημερ!ς " Άπογευματιvή " ε ις τi,
φύλλον τ1)ς 1 7ης Αύγούστου : «"Εξγ1
χιλιάδες 'Αθηναίοι άντάμειψαv τις συλ
φίδες και τούς ρωμαλέους χορευτέc
τοϋ Μπολσόι μ' ενα άποθεωτικο πα
ραλήρημα . . . Μέ κομμένη τΎιv άνάσα πα
ρακολούθησαv οι 'Αθηναίοι το γεμiίτr,
πρωτόγονη δύναμη και διονυσιασμο θέα
μα. Έπeφωνήματα θαυμασμοϋ και ΠQV
και ποϋ φωνίτσες έκπλήξεως Ιίκουε:
γύρω σουη.
Τρία τινά μiίς κάνουν νά σχολιάσωμεv
το γεγονός. Το πρώτον έκείνο, το δποίον
ιiνεφέραμεν, δηλαδή ό τόπος, εις τον
όποίον ένεφανίσθησαν τά αισχρά μπαλ
λέτα. Το δεύτερον δ τόπος προελεύσεώς
των. ΕΙναι ρωσικ1)ς προελεύσεως. Φαί
νεται, οτι έσχάτως και το Ιίλλοτε
συγκρατημένον ε ις θέματα δημοσίαι;
άνηθικότητος Σοβιετικον καθεστώς συ
ναγωνίζεται τήν Δύσιν ε ις αισχρά καί
προκλητικά θεάματα. Έκτος έάν δεχ
θώμεν, οτι τά αίσχρά μπαλλέτα Μ πο),
σόι έκτελοϋν ι!ργον προπαγάνδας . Καί
το τρίτον, τά άναγραφέντα ε ις τον 'Γύπον
δνόματα τών έπισήμων, οί δποίυι
προσ1jλθον και παρηκολούθησαν -:ήν
παράστασιν τών Ρωσικών μπαλλέ-:ων.
Μεταξύ αύτών η σύζυγος τοϋ Προέδρου
της Δημοκρατίας, πρώην πρωθυπουρ
γός, πολλο! ύπουργοί, ό Άρχηγος
τών 'Ενόπλων Δυνάμεων και Ιίλλα
μεγάλα δνόματα. Δέν έγνώριζον άρα
γε οι κ.κ. έπίσημοι, οτι τά Ρωσικά
μπαλλέτα θά έπαρουσίαζον ιι γεμiίτι:,
διονυσιασμο Οέαμαη; Έάν το έγνώρι
ζον, διατ! μετέβησαν εις το Ή ρώδειον:
' Εάν δέν το έγνώριζον, διατι ήνέχθησαν
το αισχρον Θέαμα καl μέ -:ήν παρου
σίαν των έπεβράβευσαν τον διονυσια
σμόν ; η .
Δέν κρύβουμε τ ή ν άπορία μας: "Ως πότε.
Αγιε Φλωρίνης, τά παραεκκλησιαστι
κά περιοδικά σας, θά αύνανίζουν τούς
άφελεΤς άναγνώστες σας;

•

ΕΛΣ: ΑΠΟ ΑΡΓΙΕΣ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ!
Δώδεκα μέρες συνέχεια,
Ί' i.. γράψαμε :ι.α ί 7(, ξαναγrΛψαμε,
:το).λές φορές . Μά θά τό ξαvαλέμε
σέ κάθε εύκαιρία. • π πι/, zειροπια
σ-:ή άπόδειξ·η -:ής χωρίς ϊχνος πρι:,
γραμματισμοϋ οιοίκηcπ,ς -:ής .\υFι
κ'ijς Σχην1)ς εΙναι ι;l πληθωρικέι;
ά.ργίες -:οϋ lορύμα-:r,ς. Ι\αταντάε"
μιά μέρα νά ί\ου/.εύε" :ι.αί 7Fείι; vά
:ι.άθε-:αι !
Α ύτό ε!να� :ι.αί -:!J ;ι.ί.ε Lδ� -;'f1ς ιιί:ι..eι
νομικ1)ς της κα-:αβαράθρωστ,ς. 'Ένα
θέατρο, μέ πάγια :ι.αθημερινά εξοοα.
εΙναι φυσι:ι.ό νά. μη μπορεί νά -:ά
:ι.αλύψει, οταν λει7ουργεί μlνο μιά
στlς τρείς ή μέFες. Περιορίζει , μ' όiί.
λα �όγια, -:lς �υν� 7ότη-:; ς -:-'ijς :ι.ά
λυψης -:ους σ-:-ο ενα -:-ριτο .
1 1 ράγμα-:-α άπί.ά, άν-:-ιί.ηπ-:-ά :ι.ι άτ:' -:-ά
?.ημε� ινά παιοι� ; (;ιν _ v-η;ι ια;yωγείων.
'JZ'· ημως z •. :XT':''J :- α�t�t;HJf:'X zι.
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3 Νυχτερίδα
Ριγολέτ ος

5 Ν υ χ πρ ίδα

:iρ-:·ηρ ιοσκί:Ι)ρω-:ι:ι.ά yερόν-:-ια -:'ής Δ�
σ ί:ι. η σ ης -:οϋ :ι.ρατικοϋ .\ 1ελοοράμα-:ο:;.

· Λνακεφαί.αιώνουμε -:-ή φε-:-ινή δF:χ
σ-:-ηριότη-:α -:-1jς .\υρικ'ijς σέ παFα
σ-:-άσεις : ' Uχτώβρης : 6 παρασ-:άσει:;
�Ι άργ(ες. �οέμβρης : 1 5 παρασ-:ά
σεις, 1 ;, άργίες. Δεκέμβρης : 1 1
παρασ-:-άσεις. 1 0 ά ρy ίες ! Γεvάρr,ς :
1 1 παρασ-:-άσεις, :!Ο άργίες ! Φί. ε 
βάρης : 1 5 παρασ-:-άσεις. 1 3 άργίες.
:\ Ι άρ-:ψ : 1 Η παρασ-:-άσεις, 1 :J άργίες
:ι.αί · Λ πρ(ί.ης : 1 � παρασ-:-άσε ις , 1 8
άργίε ς . · Εκε'Lνες (Λ . . . είκοσαριΕς
-:-ώv άFγιώv -:-c.ϋ �ε:ι.έμβρη :ι.αί -:-οϋ
Ι'εν:iρ·r,. Οά. με (νCJυν ίστορι:ι.ές ! �·J
νιιί.α:i, τ, .\υρι:ι.η �:ι. ην� �οω?ε φέ-:-�:;
:
.
ΧΗ παρασ-:ασεις
σ-:-α
Ολυμπια .
ιi σ-:-ό Φεσ-:-ιβάί. · Αθηνών καί 1 7
σ-:-Υ, (-)εσσαλοvί:ι.η. :\ ά , -:-ώρα καί -:-ά
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Α'ΠΟΧ Α Ι ΡΕ Τ Ι Σ ΜΟΣ Σ Τ Ο Ρ Ω Τ Α
M1a χούφτ α βπερν a βτή χλωρn τ ου μ ν ή μη . . .
Τό " Θ " μόλις πού πρόφτασε, στό περασμένο τεϋχος, νά
καταγράψει τήν άπώλεια τοϋ Βασίλη Ρώτα. ΕΙπε δυό λόγια
καίρια· τόν ά.ναγνώρισε πρόγονο. Α λλωστε, ο[ δεκαοχτώ
σελίδες γιά τό Θέατρο στήν 'Ελεύθερη 'Ελλάδα, σέ κείνον
άναφέρονταν.
•

Στό κατώφλι των ένενήντα χρόνων, ό Βασίλης Ρώτας δέν
έργαζόταν μόνο. Έκανε δνειρα καi προγράμματα γιά παρα
πέρα . Εlχε τελειώσει τήν ά.πόδοση των σαιξπηρικών Σονέτων.
Σύνθετε &να τόμο μέ διηγήματά του ά.πό τούς Βαλκανικούς
πολέμους, μιά. 'Ανθολογία ποιημάτων του κ' &να δεύτερο τόμο
μέ " Καραγκιόζικα ". Διόρθωνε μιά παλιό θεατρική του 'Επι
θεώρηση καί σχεδίαζε νά γράψει δυό θεατρικά εργα : τόν
Άλij Πασά καί τόν Άνδροϋτσο .
Στίς 5 τοϋ Μάη, ό Μπάρμπα Βασίλης εlχε γιορτάσει τά 88
θαλερά χρόνια του. Στίς 2 1 τοϋ Μάη , &να έγκεφαλικό έπεισό
διο άλλαξε τό σκηνικό. Έδειξε πώς θά τό ξεπέρναγε . Δέν τά
κατάφερε. Στίς 28 τόν πijγαν σέ νοσοκομείο. Στίς 30 τοϋ Μάη ,

μέρα Δευτέρα, 8 τό πρωί, τέλειωσε στήν Πολυκλινική . Κη
δεύτηκε καί θάφτηκε, μέ δημόσια δαπάνη , την 1 η τοϋ 'Ιούνη
στό Α' Νεκροταφείο 'Αθηνών. Ό Δijμος παραχώοησε τιμη
τικά τάφο. Ένας δρόμος στό Παγκράτι θά πάρει τ' δνομά του.
Μόνο ό Στρατός - πού τόν ύπηρέτησε εrκοσι χρόνια, άντρα
γάθησε σ' αύτόν, παρασημοφορήθηκε, τραυματίστηκε, α!χμα
λωτίστηκε, κ' 1'jταν πάντα συvταγματάοχης του σέ πολεμικη
διαθεσιμότητα - τόν άγνόηο-ε. Στην τελευταία κατοικιά του
τόν πijγαν τραγουδώντας τό τραγούδι του : ΕΑΜ , ΕΑΜ, ΕΑΜ
φωνη Λαοϋ, πού φτάνει &ς τ' άστρα τ' ούρανοϋ . . . Δέν τόν
πpόπεμψε, δμως, δσο πλijθος θά 'πρεπε κ' ή νεολαία πού ό
φείλει νά τ ιμάει τούς άξιους προγόνους της.
Ή τυπική, τώρα, στιγμη τοϋ ά.ποχαιοετισμοϋ. Μ ιά χούφτα
σπερνά στη χλωρή του μνήμη - εlπε, μέ ποιητικη ζεστασιά,
ή συντρόφισσά του Βούλα Δαμιανάκου . Πιό πεζά, ο[ λόγοι
ά.ποχαιρετισμοϋ στόν άπερχόμενο μαχητή, την j,}ρα τ' ά.πο
χωρισμοϋ. Φυσικά, δέ χρειάζεται νά δηλωθεί : Τό " Θ " χρω
στάει εν' ά.φιέρωμα στό Βασίλη Ρώτα καί θά τό ξεπληρώσε ι .

ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΝΩΤΗΣ : 'Έθρεψες τ όν οίστρο τ ώ ν ηθοποιών
Μικρός, μπροστά καί στό θά1ιατο :
Ό 'Αλέξης Μινωτής έπέμεινε λ6γω τού τtτλου του σά Γενικ6ς
- 11ά μιλήσει πρί11 dπό τήv 'Έλλη
'Αλεξlου . . . Παί μtλησε.

Σάν έκπρόσωπος τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου
καl σά φίλος Ύ)ρθα ν' άποχαιρετ-ήσω
μέ λίγα λόγια τον άγαπημένο Βασίλη
�ώτα. �Εν� θεμελιακο συ�εργάτη τοϋ
,
Εθνικου, εναν εμπνευσμενο
τεχνίτ·η
τοϋ λόγου πού εθρεψε μl: τά έξαιρετικά
μΘταφραστικά του κείμενα τον οίστρο
τών ·fιθοποιών τοϋ θεάτρου τ'ίjς δδοϋ
'Αγίου Κωνσταντίνου γιά μισο σχεδον
αtώνα. "Αν κι δ Ρώτας δέ μας εδωσε
μ�νο τή� πολύτ ψη λε�τικ·ίj ϋλη γι�
να ξεκινησουμε τη μεγαλ·η σαιξπηρικη
περιπέτεια μά καt μας μετάγγισε τον
ένθουσιασμο καl τή βαθιά του άγάπη
γιά τ·ίjν ϋψιστη δραματική ποίηση. Μαζt
μέ το Φώτο Πολίτη ϋψωσε τή σημαία
τοϋ tδανικοϋ τΊjς σκηνικ'ίjς έκπλήρωσης
στον τόπο μας τών μεγάλων θεατρικών
μορφών.
Ό Ρώτας, 8πως καt δ Γρυπάρης καt
δ Καρθαίος καl λιγοστοί ιΧλλοι, στύ
λωσαν έδώ μ/: τή γνήσια έλληνική γλώσΕΛΛΗ

σα, τά ύψηλά l:ργα τών αtώνιων ποιη
τών. Ή 'Ελλάδα τούς εύγνωμονεί.
Το Θέατρό της 8μως χρωστα στο Βασί
λη Ρώτα κάτι παραπάνω. Χρωστα το
πάθος του γιά τή σκηνική τέχνη, γιά
τή δουλειά τοϋ ·fι θοποιοϋ πρώτ' άπ' δλα,
γιά τ·ίjν πνευματ•.κή τους ούσία, πού
τήν έξηγοϋσε καt τή δίδασκε σ' 8λη
του τή ζωή. 'Άνθρωπος τΊjς σκην'ίjς
δ rδιος γιά μακρύ χρόνο καt μακρύ και
ρό, Ί]ξερε τήν άξία τοϋ μόχτου τ·ίj ς έν
σάρκωσης τών tδεατών θεατρικών χα
ρακτήρων καt τούς Ι:βαλε σωστά στο
ρυθμο τ'ίjς δημοτικ'ίjς μας γλώσσας.
'Εγκάρδιος � ίλος, έλεύθεf ος στοχα
στης, άπροσαρμοστος και μαχητικος
στον κομφορμισμο κάθε λογ'ίjς, δ Ρώτας
μένει μέγα παράδειγμα καλλιτεχνικ'ίjς
συγκέντρωσης καl αύτοκαλλιέργειας.
Στον ιΧλλο κόσμο πού πάει, φορτωμένος
χρόνια, κόπους καt μεστά κατορθώματα,
θ' άναπαυτεί. Ί-Ι ιΧγρυπνη ψυχή του
θά φωτίζει τή μνήμη τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου .γιά πάντα.
Στο καλΟ άγαπητέ Βασίλη, έλαφρο
νά 'ναι το χώμα πού θά σ/: σκεπάσεr..
ΑΛ ΕΞΗ Σ ΜΙΝΩΤ Ι-Ι Σ
·

ΑΛΕΞΙΟΥ : "Αμποτες

Ίi 'Έλλη Άλεξtου, τής ακεραιης
- κι αύτή - παλι.ι:ϊς φρουρίiς, dπο
χαιρέτησε τό Ρώτα, συγκινημέ1ια
κι άξι6πρεπα :

Γκαρδιακέ, άδερφικl: φίλε Ρώτα,
Ό χωρισμός μας, ή άναχώρησή σου
/:χει καt γιά σένα καl γιά μας στοιχεία
παρηγοριας. Φεύγοντας θ' άνταμώσεις,
έκεί πού πηγαίνεις, συντρόφους πού
θά σ� χορτάσουν άπο κα�οσυνάτη, καλο
προαιpετη συντροφια,, απο κατανό·ηση

κι ίiλλοι

σά.ν

κ' έσένα !

καt συμπαράσταση - τον Αύγέρη καt
τίj Γαλάτεια, το Λευτέρη, πού κάθε
φορά συγκινημένος τον άναπολοϋσες,
το ΣικΘλιανό, το Βάρναλη, τον Κοτζι
ούλα - θά φτιάξετε, 8λοι μαζt έσείς,
τήν κοινότητα τοϋ τίμιου λόγου, τ'ίjς
άνυστερόβουλης άλήθειας καl τ'ίjς πε
ρήφανης καt άνανταπόδοτης άρετ'ίjς.
Γιατt πολύ πικράθηκες τον τελευταίο
καιρό.
'Εδώ 8μως δ χώρος πού κρατοϋσες, μέ
νει άνελέητα άδειανός. 'Αβάσταχτα

άδειανός. Κ ι άλίμονο δ/:ν πρόκειται
νά κατοικηθεί. Είσαι άπο τούς θησαυ
ρούς ποU Οταν χάνουνται, ή άπώλειά
τους μένει παντοτινή στον αtώνα.
Ί-Ι στενή γωνίτσα σου δίπλα στο τζάκι,
σά χελιδονοφωλιά, άπόπου ή τραυμα
τισμένη φωv-ή σου μας έ:στελνε καλλί
λογη καί κατανοητή τή σαιξπηρική
σοφία, δ/: θά μας χαρίσει ποτ/: πιά
κείνη τή σπάνια άπόλαυση τΊjς ύψηλ'ίjς
τέχνης. Θά ρημάζει άκατοίκητη καί
βουβή.
Μά καt τά άπλά τ'ίjς καθημεριν'ίjς ζω'ίjς
πού περίθαλπες, θά σ/: άποζητοϋν. Ή
Έλενίτσα θά χ_άσει τήν έγ�ωμιαστική
σου τόνωση, τα γιασεμια, και τα, τριαν
τάιpυλλα, τά π� ι8όπ?υλα τ�ς γειτο,νιας
που χόρευαν στο προσταγμα σου, ακό
μα κι δ Μίτσης, μάταια θά σl: έπικα
λοϋνται. Το στενο άνθρώπινο περιβάλ
λον σου πώς το στέρησες άπο τή στορ
γή σου, ένώ τ·ίj στοργ·ή σου τήν Ι:κρινες
πάντα λίγη κ' ένώ μόνιμα σl: βασάνιζε
ή άγωνία πώς νά τήν αϋξαινες. Πώς
l:γινε τοϋτο το άπρόσμενο. Πώς 8λα
τά άγαθά καl τά τίμι;ι τ'ίjς 8λο ζω'ίjς
,
,
,
δρασης
σου ανειδο
π;οιητα κι απροε
τοίμαστα τα, σταματησες ;
Κ ' Ύ)ταν άκόμα ή παρουσία σου άνα
κούφιση καί πηγή έξυγιαντικ·ίj καί γιά
8λους έμας, στlς βαριές έποχ/:ς πού
γνωρίσαμε.
Δύσκολα, άξέχαστε Ρώτα, θά συνη
θίσουμε στο χαμό σου. 'Εσύ 8μως νά
εΤσαι γαλ·ήνιος καt ικανοποιημένος, για
τt φεύγεις μέ δλοκληρωμένη τήν άν
θρώπινη ύπόσταση, μ/: έκτελεσμένο
κατά σπάνιο τρόπο τον άνθρώπινο προο
ρισμό. 'Αφήνεις πλούσια καl έκλεκτή
δημιουργικ·ίj συγκομιδή καt πλούσια
άνθρώπινη κληρονομιά. 'Αφήνεις συ
νεχιστές καt τοϋ δημιουργικοϋ έ:ργου
καl τοϋ όνόματός σου, πού βαδίζουν
ατά. δικά σου χνάρια, παιδιά καl έγγό-

νια ταλαντοϋχα, πού Ίjδη κατέχουν
θέση ζηλευτη στον κόσμο τ·ϊjς έπιστή
μης καί τΊjς τέχνης.
'Άμποτε · κι &.λλοι σάν έσένα !

':Αμπο �ε κι �λλοι σαν εσ�να να , φεUγο�ν
απο τη ζω·η συνοδευμενοι απο την
έκτίμηση καt τ-ήν άγάπη τ ώ ν 'Ά
ξιων.
ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟl"

ΝΟΤΗΣ ΠΕΡΓΙΑΛΗΣ : Μίλαγες πάντα σ' όλόκληρο λ αό

ι

ΜαΟητrις τού Ρώτα, ό Ν6της Περ
γιάλης μ{λησε άπό καρδιάς γ ι.ί
τό Δάσκαλο :

'Εμένα μοϋ πέφτει πολύς λόγος νά
μιλήσω γιά το δάσκαλό μου, το Βασίλη
το Ρώτα. "Ητανε, ε!ναι καί θά ε!ναι
ό μοναδικός μου δάσκαλος. Ή μορφή
του, ή iiκφρασή του, τά λόγια του
iiχουνε τυπωθεί βαθιά μέσα μου καί
μοϋ &.νοιξαν ενα πλατύ, μεγάλο δρόμο
στρωμένο μέ άγάπη, γνώση καί έλευ
θερία. Τον γνώρισα έδώ καί 30 χρόνια,
Οταν αότος Ίjτανε στά. σημερινά μ')υ
χρόνια, κ' έγώ παιδί, τότε. Τ·ήν τελευ
ταία φορά πού τον ε!δα, πρίν ενα χρόνο,
Ίjτανε άκριβώς ό rδιος, οπως πρίν άπο
τριάντ� χρόνια. Ζων;ανός, ώ � αίος' , σ� 
φός, απλός, φωτεινος, γιοματος αγα
πη γιά. τον κόσμο, μαχητής τοϋ ώραίου,
τοϋ δίκαιου, τοϋ άγνοϋ, πάντα δίπλα
στ� λαό, άγ,ωνιστης μl: �λογερη π �στη
,
στα tδανικα του_ ανθρωπου.
Παντα
μ�;ροστάρης καί , πάντ� ξεχ�σμένος,
,
_
παντα πρωτος
στις θυσιες και παντα
τελευταίος στίς άπολαυές, μέ το καθα
ρο μάτι τοϋ όδηγητ'ίj, τοϋ δάσκαλου,
μl: τη σιγουριά. τοϋ σοφοϋ καί τ-ήν
άπλη καθαρη καρδιά τοϋ παιδιοϋ.
'Όταν τον πρωτογνώρισα, θυμiΧμαι,

υ

στο Θεατρικο Σπουδαστήρι, μου κανε
κατάπληξη ·ή άπλοχεριά του, ή πλού
σια καρδιά του, ή άγάπη του γιά. τοι)ς
νέους τότε άνθρώπους. Περίμενα νά
γνωρίσω iiνα δύσκολο δάσκαλο καί
βρέθηκα μπροστά σ' iiνα φίλο ! 'Όταν
μiΧς μιλοϋσε '/)ταν τόσο θεμελιωμένος
ό λόγος του πού δέ μποροϋσες ποτέ
νά. 'χεις άντίρρηση. Λότο μiΧς το 'δινε
χωρίς έπιβολή, χωρίς καταναγκασμό,
μέ τήν άπλότητα τοϋ άνθρώπου πού
δίνει άπο περίσσεμα τΊjς καρδιiΧς του,
άπο μιά. έσωτερικη άναγκαιότητα. Ί - Ι
φ�ν·ή ;ου,, φωνη π? ύ σ�ϋ �όρ �αι�ε το
νου
και τ-ην καρδια, που δε σ &.φηνε
νά. πελαγοδρομείς πουθενά, πού σ' iiκα
ν� �ά. πα;iΧς γ�pά στά. δυό σου πόδια :
,
να ονειρευεσαι ενα καλυτερο
κόσμο και
νά. μπορείς, μl: ολα τά. μυστικά τ·ϊj ς
τέχνης τοϋ θεάτρου πού σοϋ 'βαλε στά.
χέ� ια. νά. έ�φράσεις αότ? τον _κόσμο
,
που ονειρευεσαι.
Καθαρο ποταμι δ
νοϋς του σl: 'παιρνε μαζί του καί σοϋ
&.νοιγε πόρτες ! 'Ένα σωρο πόρτες,
θεοσκότεινες, φυλαγμένες άπό άρχαγ
γέλους τοϋ σκότους, τΊjς διαστροφΊjς
καί τοϋ ψεύδους καί σέ δδηγοϋσε άπό
τό χέρι στό ξέφωτο τΊjς άλήθειας καί
της ζω·ϊj ς. Καί τό πιό σπουδαίο : ολ'
αότά. χωρίς άμοιβή. Οϋτε ίtνα γαρούφαλο

δέν τοϋ δώσαμε ποτέ, οϋτε ενα εόχα
ρι.στώ ! ΤΟ , να Οί�ει., ε!�αι. τόσο βαΘ1ι.cΧ.
ριζωμενο μεσα στην ψυχη του, που1 νιω
θεις πώς θά. 'ναι προσβολ·ή νά τοϋ πείς
εόχαριστώ. Τώρα, μοϋ δίνεται ή εό
καιρία, ϋστερ' άπό τόσα χρόνια, νά.
τοϋ πώ δημόσια χίλια εόχαριστώ γιά.
τά. οσα μοϋ 'βαλε στό μυαλό γιά τό
δύσκολο κι ώραίο δρόμο πού μοϋ &.νοι
ξε. Λότά. γιά το Βασίλη τό Ρώτα το
δάσκαλό μου.
'Όσο γιά τον ποιητ-ή, το μελετητ·ή, τόν
παραμυθά, τό θεατρικο συγγραφέα, τον
iiχετε γνωρίσει βέβαια άπο κοντά καί
είναι περιττο νά σας τόν παρουσιάσω
έγώ, γιατί πάντα δ Βασίλης δ Ρώτας
�φήνει το iiργο του νά. μιλάει γιά. τόν
ιδιο.
Αότό το iiργο, το τόσο πνευματικά. τί
μιο, το τόσο έλληνικό, το τόσο λαϊκο καί
άγωνιστικό, το τόσο ώραίο, ή άντι
πνευματικη έποχή μας προσπάθησε
χίλιες φορές νά. τό θάψει, νά. το σκεπά
σει, άλλά. καl χίλιες φορές αότο iiβρι
σκε τόν τρόπο νά. ξεπετάγεται στο φώς.
Το θέατρο τοϋ 'κλεισε τtς πόρτες. Άπο
το 'lι.5 iiχει ν' άνεβάσει iiργο του. οι
διάφορ�ς λογ?κρισίες, ή :;ατευ�υνόμενη
κριτικη, ο[ απαγορευτικοι μαυροι πί
νακες, 36 δλάκερα χρόνια τοϋ στέρη'
τ;η' -γ_αρα' , να' ε. 7; ικοινωνησει
μέ σ,
�α� τ·η
,
απ
Σκηνη με, τις νεοτερες
γενιές
τών Έλλ·ήνων. Τό γιατί, βέβαια, ε!ναι
γνωστό. Ό Ρώτας ποτέ δέ μίλησε
στούς όλίγους έκλεκτούς. Μίλαγε πάν
τα σ' δλόκληρο τό λαό. Ό Ρώτας είχε
τ·ήν εόχέρεια τοϋ λόγου σέ τέτοιο ύψη
λο βαθμό πού μποροϋσε νά. έκφράσει
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τά πιο δύσκολα 8ιανο·ήματα μέ τά
πιο άπλά λόγια. 'Έτσι 8λοι στο εργο
τοu Ρώτα, άπο τον πιο άπλl:ι έργάτη
ώς το 8ιανοούμενο παίρνανε τ·ή μετα
λαβιά τοu μυαλοu του ! Αύτ·ήν άχριβώς
τή λα�χότητ� του μαζl μ� τ-�ν πνευ
ματιχη του εντιμότητα χαι την προο8ευτιχότητά του φοβόντουσαν ol χρα
τοuντες. 'Απο Ιtνα εργο τοu Ρι�τα
εβγαινες τρία κεφάλια ψηλότερος, πιο
παλικάρι χαl πιο άγωνιστ-ής - χι αύτο
βέβαια, 8έν το 'Θελαν ol λογ'ίjς λογ'ίjς
σαλίγκαροι αύτοu τοu τόπου.
Τελειώνοντας, Θέλω νά πώ πώς αν ό
Βάρναλης εΙναι δ ποιητ·Ι) ς τοu χαμόχο
σμου τ'ίjς πολιτείας, τ'ίjς έργατιόίς, τών
ταπεινών, τών καταφρονεμένων, μέ
τ·Ι)� τσ1ουχτερή τ1ου ματι� , ;ήν πίκρα
για τους ά8ιχημενους χαι τη μαχητι
κότητα τοu άγωνιστ'ίj, ό Βασίλης Ρώ
τας εΙναι δ ποιητής τ'ίjς λεβεντοσύνης,
τοu χαημοu, τ'ίjς άγάπης χαl τ'ίjς μάχης.
Σέρνει πίσω του δλάχερη τήν 'Ελλά8α.
Οι ρίζες του ερχονται άπο πολύ βαΟιά,
άπό τον ξάστερο άέρα τ-ίj ς άγροτιόίς,
τοu 8ημοτιχοu τραγου8ιοu χαl τοu
μοιρολογιοu. 'Έρχονται κατευθείαν άπο
το : 2 1 , 8που ο,αρείς ι>; ι προσπαθεί
μοναχος του ν ' αποτε;λειωσει το μισο
τελειωμένο εργο έχείνης τ'ijς λεβεντο
γενιόίς. Μέσα του χυλόίνε 8λα τά δρ
μητιχ� πο-τ:άμια, τοu χ� ιρο ? μέ τούς
'
χαημους, τις πιχρες χαι τα όραματα
τ'ίjς φυλ'ίjς χι άχόμα κουβαλάει μαζί
του τή σοφία τοu άπλοu, τοu χαΘαροu χαί
τ·η βαθιά πίστη στο μέλλον αύτοu τοu
τόσο ταλαιπωρημένου λαοu.
Ό Βάρναλης χαl δ Ρώτας εΙναι 8υο
8ί8υμα ά8έρφια, 8υό 8ί8υμα μπροστά
ρια τοu λαοu μας, 8υο βρυσομάνες
νά σχύψουνε νά πιοuν νερο ol άποστα
μένοι, τά παλικάρια χ' ol κοπελιές μέσα
στον r8ιο 8ρόμο τΊjς όμορφιόίς, τ'ίjς
λεβεντιόίς, τ'ijς λευτεριόίς χαl τΊjς 81.
χαιοσύνης.
1 ΟΤΗΣ Π Ε Ρ ΓΙ Α Λ Η Σ
ΛΕΥΤ.

CTON trtπanma-BZ!ClΛH

ckf,π�T"'r""'-�8.G�
Wo-1��
�G"\t'
ε.,.'GΙιΝ

Ιό

�·�

� e. γ�σ�;

E:��G l-6VC..
��

'Αγαπητέ μας συναγωνιστή Μπάρ
μπα Βασίλη, άπο μέρους τ'ijς Κίνησης
" 'Ενωμένη ΈΘνιχή 'Αντίσταση 1 9 4 1 t, z. " , πού λίγε ς μέρες πρlν άπ' το Θάνα
τό σου άποφάσισες νά τήν τιμ·ή σΘις,
χαl μέ τήν εντσ.ξή σου στlς γραμμές
της, 8έξου το Θερμο συναγωνιστικο
χαιρετισμό μας. Στά έβ8ομήντα άπό
τά ένενήντα χρόνια τ'ίjς ζω'ijς σου, ώς τήν
αραμονή , τ'ijς μέρας, πού ύπ_έστης τ·Ι)ν
;tεγχεφαλιχη
,
προσβολη που, σε απόσπα
σε γιά. πάντα άπο μόίς, ύπ·ij ρξες άγω
νιστής, καθάριος λαϊχος άγωνιστ·Ι) ς στά
γράμματα χαl στlς τέχνες, πού τά λάμ
πρυνες μέ το πολύμορφο ποιητικό,
Θεατρικό καl χλασιχο μεταφραστικό
σου εργο. Καθάριος, ύπο8ειγματιχος
λαϊχος άγωνιστής σ' 8λους τούς άγώ
νες τ'ijς χοιν'ίjς μας πατρί8ας χαι τοu
λαοu μας, άπ' το 1 9 1 ο ώς προχθές,
8ταν ή έγχεφαλιχή προσβολ·Ι) σ' ερι-
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� ο ίημ α τοϋ Γιάvιιη Ρίτσου, πού τ' άπάγγειλε ό ίδιος, μπροστά στ ιί
σορό τού Ρώτα, τήιι lη τού 'Jούιιη τού 1977, στήν έκκλησία τού Α ' Νεκροταφείου
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ΑΠ ΟΣΤΟΛΟΥ : Δυσκολοσύγκριτος

Ά πό μέρους η'jς ]([ιιησης " ' Δνω
μέιιη 'Εθνική Ά�ιτ{στdση 194 1 - 44 "
ιiποχαιρέτησε τό .Ρώτα ό Λευτέρης
'Αποστόλου :

,

,

#

άγωνιστής !

χνε στήν άφασία, σταθερό, άσάλευτο
δνεφό σου ·)j τσ.ν μιά Έλλά8α λεύτερη,
άληΘινά άνεξάρτητη, πραγματικά 8η
μοχρατιχή, μέ μονα8ιχο άφέντη χαl
οtχο86μο της το λαό της. Παίζοντας
γιά τήν πραγματοποίηση αύτοu σου
τοu όνείρου άναρίΘμητεc; φορές κορώνα
γράμμα.τα τήν ϊ8ια σου τή ζωή, Ιt8ειξες
σ' 8λους τούς συνανθρώπους σου 8τι
όφείλουν νά Θεωροuν τον έαυτό τους
8ιανοούμενο χαl πώς το Χ•Jριο χαΘ'ίjκον
ένος 8ιανοούμενου εΙναι νά βρίσκεται
πάντα κοντά στο λαό. Αύτον άφει8ώ
λευτα νά βοηΘόί γιά νά 8ιαφεντεύει
τον τόπο του χα! τlς τύχες του, γι'
αύτον νά ξέρει νά ζεί χι αν χρ�ιαστεί χαl
νά πεθαίνει. Κι άχριβώς γιατl τέτοιος
ύπ'ijρξες, παίρνεις μέρος ένεργο σ' ολους
τούς άγώνες τοu ΙtΘνους άπ' το '1 9 1 0
γιιΧ νά δλοκληρώσεις τ·Ι)ν άπελευΘέρω
σή του άπ' τον όΘωμανιχό ζυγο χα!
8είχνεις Ιtνα•ι 8υσχολοσύγχριτο ήρωι
σμό.
Στά. χρόνια τ'ijς εtρήνης πού άχολουΘοuν
μέ το Λαϊκό σου Θέατρο, μέ τον Καραγ-

χιόζη σου, μ' 8λη τήν έξαίρετη πολύ
μορφη συγγραφική χαl 8ημιουργιχή
πάλη, το άνέβασμα τοu λαοu σου νά
'ναι 8ιαφεντευτ·Ι) ς στον τόπο του, εχεις
'
γιά στόχο σου.
Κι 8ταν, σχε8όν έξηντάρη, σέ βρίσκει
ή ύπο8ούλωση τ'ίjς Έλλά8ας μας στον
ξένο τριπλο ζυγό, οϋτε γιά μιά στιγμή
81: 8ιστάζεις χαl τούτη τή φορά νά
έχπληρώσεις στο άχέραιο το χαΘ'ίjχον σου
πού άπ' το 1 9 1 ο άποτέλεσε το 8ρόμο
τ'ίjς ζω'ίjς σου. Παίρνεις μέρος άπ'
τούς πρώτους χι άπ' τlς γραμμές τοu
ΕΑΜ στον ΈΘνιχοαπελευθερωτιχο 'Α
γώνα τών 'Ελλήνων στά '1 9 4 1 - 4 4 .
Κι 8ταν ή όρεινή Έλλά8α άρχίζει ν'
άπελευθερώνεται άπ' τlς άντάρτιχες
8υνάμεις τοu ΕΛΑΣ, τοu ΕΔΕΣ,
τ'ίjς ΕΚΚΑ, άνεβαίνεις στο βουνό,
φέρνοντας μαζί σου το 8ημιούργημά
σου, το Λαϊχο Θέατρο, πού τώρα το
όνοματίζεις Θέατρο τοu Βουνοu. 'Ορ
γώνεις 8λες τlς έλευΘερωμένες όρεινl:ς
περιοχές και συντελείς 8σο λίγοι νά
κρατηθεί άχατάβλητο το μαχητιχο φρό
νημα τοu Λαοu μας. 'Αγαπημένε μας
συναγωνιστή, Μπάρμπα Βασίλη, 8ημι
ουργο χι άγωνιστή σάν καl σένα, νά

ε!σαι βέβαιος, ή 'Ελλάδα μας δέν πρό
κειται νά ξεχάσει και, φυσικά, δέν
πρόκειται νά σέ ξεχάσουμε έμείς ο[
συναγωνιστές σου, τά παιδιά μας καt

τά έγγόνια μας. "Ας ε!ναι έλαφρό το
χώμα της 'Ελλάδας σου, της 'Ελλά
δας μας πού Θά σέ σκεπάσει.
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Π. ΠΑΠΑΔΟΥΚΑΣ : Φωνi) καθαρής συνείδησης κάv πίστης
'Από μέρους τής 'Εταιρlας ' Ελλή
νων Θεατρικών Συγγραφέων, ό Πά 
νος Παπαδούκας εlπε τά έξής :

'Εκ μέρους της 'Εταιρίας 'Ελλήνων
Θεατρικών Συγγραφέων άπευθύνω τον
τελευταίο χαιρετισμό στο Βασίλη Ρώτα,
πού ήταν μέλος της 50 χρόνια-ενα άπό
τά πιο διαλεχτά καt τά πιο άγαπητά μέ
λη της.
Δέ Θ' άναφερθώ στο Ε:ργο του. Αύτό
μιλάει μόνο του καt Θά μιλάει πάντα,
μέ τη ζεστη καt τίμια φωνή του, φω
νη μιiΧς καθαρης συνείδησης καt πίστης.
'Εκείνο πού Θά 'θελα νά πώ ε!ναι τοϋ
το : 'Υπάρχουν Cίνθρωποι, πού οταν
μπαίνουν κάπου, άνοίγουν πόρτες. Ό
Ρώτας Cίνοιγε καρδιές. Κάθε φορά
πού έρχόταν στά Γραφεία της Έται-

ρίας Συγγραφέων, ήταν ίtνα πανηγύρι
χαράς. "Εφερνε μαζί του ενα άνοιξιά
τικο άεράκι, μέ τό Cίρωμα της καλο
σύνης, της έγκαρδιότητας, της άγάπης
και της αισιοδοξίας.
Μπάρμπα Βασίλη, διερμηνεύοντας τά
αισθήματα ολων τών συναδέλφων, τώ
ρα πού ή έλληνικη γη άνοίγει την
άγκαλιά της γιά νά σέ δεχτεί, ή έλλη
νικη γη πού τόσο άγάπησες, Θά 'Θελα
νά πώ κι αύτό : οτι στο χώμα πού Θά
σέ σκεπάσει δέν ύπάρχει λόγος νά φυ
τέψουμε λουλούδια. Αύτά Θά ξεπρο
βάλουν μόνα τους, μέ τη δροσιά, τά
8μορφα χρώματα καt τό Cίρωμα της
τίμιας ψυχης σου, τοϋ φωτισμένου
σου νοϋ και της γενναίας σου καρδι<Χς.
ΠΑ ΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑ ΠΑΔΟΥΚΑΣ

Β. ΑΝΔΡΟΝΙΔΗΣ : "Ανοιξες παράθυρα, φύτεψες έλπίδες
Ό πρόεδρος τού Σωματείο υ 'Ελ
λήνων 'Ηθοποιών Βάσος 'Α νδρο
νίδης ε lπε τά έξ·ίjς :

Το Σωματείο 'Ελλήνων ' Ηθοποιών
άποτ(ει φόρο τιμης στη μεγάλη μορφη
πού μiΧς &φησε, το Βασίλη Ρώτα. Μπάρ
μπα Βασίλη, άνεχτίμητη ε!ναι ή προσ
φ ? ρά σ�υ πού πλ?�τι?ε καt σφ ράγισ�
τα Γραμματα και τη θεατρικη, ζωη
τοϋ τόπου μας. Ποιητής, λογοτέχνης,
συγγραφέας, Θεωρητικός στά Θέματα

τέχνης καt μεταφραστής. Μά το μεγά
λο πάθος σου ήταν το Θέατρο. οι πα
λιότεροι άνάμεσά μας Θά Θυμοϋνται
τό Λαϊκό Θέατρο ποv tδρυσες τό 1 93 0
καt πώς το 1 93 7 άγωνίστηκες μέ α>jτο
Θυσία νά τό κρατήσεις διδάσκοντας,
μέ τον καλύτερο τρόπο τούς νέους πού
'Θελιiν νά ύπηρετ·ήσουν τό Θέατρο, μέ
το Θεατρικό Σπουδαστήρι σου. Σέ
γνωρίσαμε σάν Cίνθρωπο, σάν άγωνι
στή. Τό πάθος σου, ή γνώση σου, ή
άγάπη σου γιά το Λαό σέ δδήγησε στο

βουνό, στην Έθνικη 'Αντίσταση γιά
νά δώσεις κουράγιο, δύναμη, άγάπη
στούς άγωνιστές τοϋ ΕΛΑΣ καt στη
βασανισμένη ϋπαιθρο μέ τό Λαϊκό
Θέατρο. Πόσα παράθυρα στον κόσμο
Cίνοιξες, πόσες έλπίδες φύτεψες στlς
ψυχές τών 'Ελλήνων, στlς δύσκολες
καt σκοτεινές γιά τον τόπο μας μέρες.
Οι 'Έλληνες ·ήθοποιοt χάνουν εναν πα
τέρα, ίtναν πρωτοπόρο, Ενα δάσκαλο ,
δ 'Ελληνικός Λαός ίtνα μεγάλο ποιητη
κι άγωνιστή. Μέσα μας, θά μείνει ζων
τανό γιά πάντα το άγωνιστικό σου πνεϋ
μα, ή ζωντάνια σου, ή νεανικότητά σου,
ή αισιοδοξία σου, ή έλεύθερη σκέψη σου.
' Η μνήμη σου, μαζt μέ το εργο σου,
θά μiΧς δδηγεί δπως πάντα γιά τό καλό
τοϋ Θεάτρου καt τοϋ τόπου μας. Δάσκα
λε κι άγωνιστή, ο[ 'Έλληνες ήθοποιοt
σέ άποχαιρετοϋν. Αιωνία σου ή μνήμη.
ΒΑΣΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΔΗΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Μπροστάρης στους άγώνες
'Από μέρους τού Π. Π. Ε. εσωτε
ρικού, ή Άσπα Παπαθανασοπού
λου άποχαιρέτησε τό Ρώτα μέ τά
έξής :

' Η 'Ελλάδα σήμερα είναι φτωχότερη.
'Έχασε Ιtναν άπό τούς μεγάλους της,
πού ίtφεραν τον έλληνικό λόγο σέ έκ
φραστικές κορυφές, πού μπόλιασε στον
πολιτισμό μας ξένες δημιουργίες, πού
πρώτος αύτός πάλαιψε γιά νά φτάσeι τό
Θέατρο στο Λαό, πού στάθηκε πάντα
μπροστάρης στούς λαϊκούς άγώνες άπ'
την 'Αντίσταση, στην κατοχη, ώς την
τελευταία σημερινη πολιτικη κινητο
ποίηση. Τό Κ . Κ . Ε . Έσωτερικοϋ άπευ
θιjνει μέ βαθιά θλίψη τον ϋστατο χαι-

"JΞνα τρ-υφερό μ·ήνυμα τού Ποιητή άπ ' τή Γυάρο στή Βούλα Δ αμιανάκο υ : 'Αγάπη, άγάπη, άγάπη μου, χίλιι;ς φορf'ς dγάπη . . .
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ρετισμο στο Βασίλη Ρώτα, το συγγρα
φέα, τόν άγωνιστή, τον &νθρωπο. ' Η
μορφή του Θα μένει πάντα ζωντανή

άνάμεσά μας, οπως Ίjταν νεανικ·Ιj καl
φρέσκια ώς τα βαθιά του γεράματα.
ΑΣΠΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Ζ. ΣΚΑΡΟΣ : Βάρδος του Λαου,
Ό Ζήdης Σκάρος, πρ6εδρος τής
'Εταιρίας '.Ελλ1]νων Αογοτεχνώ1ι,
άπ' την ύποία ε lχε fίδη παραιτηθεί
ό Ρώτας, ε lπε τά έξής :

'Ακοϋμε α βήμα ά σου, Μπάρμπα Βα
σίλη, ϋρt:Jιυς σ' uλη σου τή ζωή, Ι:Ιρθιος
καί πt.ζuπόμuς φεύγεις κ' οι λαγκαδιΕ:ς
τ'ίjς Ηίνδuυ άχuλογοϋν τα τραγούδια
σου, ραγeιύοιοι χαρας, άγώνα καl
θριάμβeιυ. "Ολη ·ή 'Ελλάδα αύτ·Ιj τήν

ορθιος σ' δλη τη ζ ωη

ώρα σl: άποχαιρετα μ' εύγνωμοσύνη,
Βάρδε τοϋ Λαοϋ. Οι συνάδελφοι σου
τΊjς 'Εταιρίας 'Ελλήνων Λογοτεχνων
Ίjρθαν έδώ να σl: ξεπροβοδίσουν. 'Άσβε
σ;ο �α μέ�ει τό πέρασμά σου Π? ιη
τη, από την πυρπολημένη καιi παντα
άνθισμένη τούτη γΊj. Ί -1 φων·ή σου θ'
άναδιπλώνεται ζωντανή, άπό γΘνι/:ς
σ/: γενιές, στούς αtώνες. Γονατίζουμε
εύλαβικα μπροστά σου, Βασίλη Ρώτα.
ΖΗΣΗΣ ΣΚΑΡΟΣ

ΓlΑΝ. ΓΟΥΔΕΛΗΣ : "Υπήρξες πάντα παιδί, ποτi: μικρός !
Ό 1 'ιάιιvης

Γουδέλης, άπό μέρους

τijς Έωιl!ίας Έλλ1]νων Κριτικών,

εlπε ιά έξ·Ρjς :

'Η "Ενωση Έλλήνω" Κριτικών σε
άποχαιρετα, πρεσβύτη τών Γραμμά
των μας, t3εολόγε, άγωνιστή, Βασίλη
Ρώτα. ΔΙ:ν ξέ�ει κανείς, τ� ύτη τή
,
σ:ιηι.η,, ,rcοια, να ;-αιν �σει ;τρωτη απο
τις αρετες σου : την τιμια αγωνιστικό
τητά σου, τή δημιουργικότητα, τήν
παιδικότη·rά σου, αιωνόβιε φίλε; 'ΥπΊjρ
ξες πάντα σου παιδί, άλλα ούδέποτε
μικρός. 'Ήσουν παρουσία ξεχωριστή

στή νεοελληνικ·Ιj Γραμματε;[α καl σάν
δίτομο καί σα συγγραφέας. Μεταφρα
στής, σαιξπηρολόγος, θεατρικός, μ/:
ξεχωριστή προσφορα στήν παιδική λο
γοτεχνία, εΙχες γι' αύτή μοναδικό τα
λέντο καl τοϋτο γιατί '\)σουν δυναμάρι
τΊjς δημοτικΊjς, ζοϋσες κοντα στό λαό
καl για το λαό, οχι στο λόγο μονάχα,
άλλα καl στήν πράξη. 'Ήσουν, πάνω
άπ' Ολα, τό σημαντικότερο ΠΟ'J άπαι
τοuν οι καιροί μας : &νθρωπος πού Ί)ξε
ρε να συλλογαται λeύτερα, να συλλογα
ται σωστά.
ΓΙΑ ΤΝΗΣ. ΓΟΥΔΕΛΗΣ

1. ΨΑΡΑΣ - Ν.

Τραγούδι πού 'γινε μοιρολόι
Στά 82 χρ6νια τού Βασtλη Ρώτα,
ό γαμπρ6ς του - aντρας τής κ6ρης
του Μαρούλας - ήθοποιός ' Ιάκω
βος Ψαράς έγραψε τούς παρακάτω
στlχους. Ό γι6ς του Νικηφ6ρος
Ριότας κ' ή γυναlκα του, τούς
τραγούδησαν dτην έκκλησtα, μπρο
στά στη σορό τού πατέρα τους. 'Ο
άρχικός στtχος " άδέρφι τού Πι
κάσο, τού Σαρλώ " έγινε καί τρα-·
γουδ�]θηκε " σέρνεις καλά τόν τρα
γικό χορ6 " .

ΣτιΧ ογοονταοu6 του χρ6νια

(Στίχοι τοϋ 'Ιάκωβου Ψαρα, καί μου
σικός σκοπος τοϋ Νικηφόρου Ρώτα) .
Μπάρμπα Βασίλη τά παιδιά,
μπάρμπα Βασίλη οι πικραμένοι,
μπάλσαμο στή φτωχή καρδια
ή σκέψη σου ή φτερωμένη.
Παλικαράκι bγδονταδυο χρονώ
άδέρφι τοϋ Πικάσο, τοϋ Σαρλώ.
Να ζείς, να ζείς, πατέρα μας.
1111

Μπάρμπα Βασίλη τα παιδιά,
Μπάρμπα Βασίλη οι πικραμένοι,
βαθύχλωνη βελανιδια
στ' όίγιο μας χώμα ριζωμένη.
Παλικαράκι bγδονταδυό χρονώ
άδέρφι τοϋ Πικάσο, τοϋ Σαρλώ,
να ζείς, να ζείς, πατέρα μας.

ΦΟΙΒΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ : Άντiς γι' άποχαιρετισμό, τά λόγια του
Ί'έλος, ό ήθοποιός Φο ίβος Ταξιάρ
χης, dπό μέρους τού έτdιρικού θιά
σο � " 'Ελ;ύθεqοι f(αλλ,ιτέχν�ς ' : πού
παιζανε ως τον Απριλη τον ,Κο
λοκοτρώνη " τού Ρώτα, dντί γι'
aλλον dποχαιρετισμ6, dπάγγειλε

τά λ6για τού Πολοκοτρώνη άπό
τη1ι 3η σκηνη τής Α' πράξης.

'Αγαπημένε μας Μπάρμπα Βασίλη,
ποιητή, συναγωνιστή μας, δάσχαλέ μας,
'Εμείς πο1) φτιάξαμε Έταιρικο\Jς Θιά-

Κολοκοτρώνη

σου

σους μ/: τ·Ιjν πνοή σου, τή βοήθειά σου,
πρlν άπό τή διχτατορία καl τώρα, &.ντl
γι' άποχαιρετισμο οα σοϋ διαβάσουμε
-:α λόγια τοϋ Κολοκοτρώνη πού παίζαμε
τελευταία :
«'Έλληνες, άκούστηχε πι:,ς δ Σουλτά
νος έτοιμάζει μεγάλο σεφέρι για ;ό
Μοριά. ' Η �:ατρίδ� μ�ς καί -η λευτ�ριά
μας κιντυνευουνε οχι από το σουλτανο,
πού 'ναι θρονιασμένος στ·Ιjν Πόλη, άπ'
αύτόν δl:ν !:χουμε φόβο. 'Όχι, ή Πατρί
δα μας κιντυνεύει άπό τούς ντόπιους
σουλτάνους, πού παίζουν το κρυφτούλι
μl: τόν Τοϋρκο καί θέλουν να χαβαλι
κέψουν τήν έπανάσταση. "Ας τό μά
θουνε κι αύτοl κι ολος δ κόσμος πώς
δ/: θ' άφ-ήσουμε τόσο α!μα πού χύνεται
να πάει χαμένο. 'Όσο κραταμε τ' &ρματα
δε Θα , παρ �δεχτ?ϋμε τ�ραννο ν� μ�ς
καβαλησει, Ακουσαμε ακόμη και του
το άπο τα στόματα αύτονών πού λέ
γονται έχλαμπρότατοι καί λογιότατοι
κι δσα θέλεις " ότατοι ", πώς έμείς
έδώ, λ�ει, δ,Ι:ν εϊμασ: ' "Ελλη�ες, παρ�
Γραιχοι και Ρωμιοι χι άναξιοι για
λευτερια κι ώσπου να μάθουμε, ) έει ,
στή , λευτερι�, μας �ρ�ιάζεται ματσού
_
κι οπως
στα παιδια απ , τό δάσκαλο.
Κι &λλος μας λέει να πέσουμε στα πό
δια τοϋ 'Εγγλέζου, &λλος στα πόδια
τοϋ Φραντcrέζου κι &λλος άλΛουνοϋ.
Κ' έγώ σας λέω πώς τά ξένα πόδια
βρωμανε ».
ΦΟΙΒΟΣ ΊΆΞΙΑΡΧΗΣ
·

.
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Ο Β. ΡΩΤΑΣ l(AI ΤΟ ΛΑΪl(Ο ΘΕΑΤΡΟ
ΠΗ ΓΕΣ ΤΟΥ : Τ ΡΑΓ ΩΔΙ Α, Σ ΑΙ Ξ ΠΗ Ρ , Κ Α Ρ Α ΓΚΙΟ Ζ Η Σ
τοί5 ΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΟ ΥΣΟΠΟ ΥΛ Ο Υ
Διασώζουμε τό κείμενο μιας πολύ ένδιαφέρουσας όμιλίας το() θεατρικο() κριτικο()
Κώστα Γεωργουσόπουλου. Ε!πώθηκε στήν έναρκτήρια πειραιώτικη παράσταση
τοϋ " Κολοκοτρώνη ", πού δόθηκε άπ' τούς " 'Ελεύθερους Καλλιτέχνες " στό
Δημοτικό στiς 4 Γενάρη κ' ήταν άφιερωμένη στά 88 χρόνια το() Βασ\λη Ρώτα.

Αtσθάνομαι ιδιαίτερη τιμη πού οι " 'Ε
λεύθεροι Καλλιτέχνες " άνάθεσαν σέ
μένα να τιμήσω τα 88 θαλερα χρόνια
τοϋ Βασίλη \ώτα. ,Κ' � ισθάνοrιαι ι;ιε
,
γαλυτερη
τιμη γιατι νιωθω πως αυτό
πού κάνω αύτη τη στιγμη !:πρεπε να
τό κάνει το Κράτος. Κ' !:τσι, ύποκα
θιστώντας τό Κράτος, έγώ δ ταπεινός
νιώθω διπλα περήφανος. Ό Βασίλης
Ρώτας, δ τελευταίος χαλκέντερος τ'ijς
μεγάλης γενιιΧς πού !:θρεψε τό Βάρνα
λη, τό Σικελιανό, τον Καζαντζάκη, θα
λερός άνάμεσά μας άκόμα, ϊσως μια
πηγή ύπάρξεως ή δποία σ' i.lλους έμιΧς
δημιουργεί αισθήματα ένοχ'ijς, ένοχ'ijς
για τα πράγματα πού δέν κάναμε, τα
πράγματα πού ύπέδειξΘ καί δέν προ
χωρήσαμΘ στην πραγματοποίησή τους,
ένοχ'ijς διπλ'ijς, γιατί δέν προσέξαμε, δυο
γενιές τώρα πίσω, την προσφορα τοϋ
Ρώτα, δέν άντλήσαμε άπό την προσ
φορα τοϋ Ρώτα τα συμπεράσματά μας
καί, δυστυχώς, έπειδη δέν άντλήσαμε
συμπεράσματα καί δέν πραγματοποιή
σαμε τούς σκοπούς πού !:θεσε, εϊμαστε
φτωχότεροι.
Ό Βασίλης Ρώτας, πολύ πριν θεωρη
τικοποιηθεί αν θέλετε αύτό πού όνομά
ζεται στίς μέρες μας προσπάθεια για
τη δημιουργία �νός Λαϊκοϋ Θεάτρου,
ε!χε συλλάβει πρακτικα τό θέμα. 'Ήδη,
άπ' τό 1 930, i.Ιταν μπ'ijκε στη θεατρι
κη ζωή, !:θεσε τό πρόβλημα στίς πρα
κτικές του βάσεις, i.Ιπως !:τσι πρέπει να
τίθεται κ' !:τσι τίθεται πάντα κάθε
πρόβλημα πού !:χει σχέση μέ την τέχνη,
πού δέν ε!ναι τίποτ' &λλο παρα μόνο
μαστοριά. Ή θεωρία !:ρχεται να καλύ
ψει κάθε φορα τών μεγάλων μαστόρων
τα κατορθώματα, κι δ Ρώτας κατέβη
κε στο σανίδι, κατέβηκε στο κοινό,
κατέβηκε στην πηγή τ'ijς θεατρικ'ijς
πράξης, στο λαό, άπ' την πρώτη στι
γμή. "Αν ύπάρχει κάποια θεωρητικη
δουλειά του, ε!ναι άποτέλεσμα αύτης
της έμπειpίας, ε!ναι μια έμπειpοτεχνι
κή, ίtνα άποστάλαγμα τ'ijς έπαφ'ijς του
μέ τη δημιουργία τη θεατρικη και μέ
τήν έπικο�νωνία του μέ τό κοινό.
'Αλλά, πρίν δοϋμε τη σχέση τοu Βασίλη
Ρώτα μ' αύτό πού όνομάζεται Λαϊκό
Θέατρο, θα ηθελα να δώσω δρισμένες
έξηγήσεις στο τί έννοοϋμε i.Ιτι πραγμα
τικα είναι τό Λαϊκό Θέατρο. Πρέπει
να ξεχωρίσουμε πρώτα το Λαϊκό Θέα
τρο άπό τό λαϊκίζον θέατρο. 'Απ' τό
τελευταίο πάσχουμε τα τελευταία χρό
νια πολύ. Λαϊκίζον θέατρο ε!ναι μια

άντίληψη αισθητική, ή δποία άντιμετω
πίζει το λαό μεταφυσικα καί άντλεί άπ'
αύτόν μονάχα γραφικα στοιχεία, τα
δποία έκμεταλλεύεται μέ μια τάση ρο
π'ijς ρομαντικ7jς προς την έπιστροφή.
Λαϊκό Θέατρο, και i.Ιχι λαϊκίζον, ε!ναι
τό θέατρο πού άντλεί κατευθείαν άπ' τίς
μορφές τίς λαϊκές, αύτό πού άντιμετω
πίζει και λύνει, i.Ιταν χρειάζεται να
λυθοϋν, τα προβλήματα τοu λαοu &με
σα, μέ οtκείες κοινόχρηστες λαϊκές φόρ
μες. Δέν ε!ναι έπιστροφή. Ε!ναι μια
αιώνια άναζήτηση. Είναι μια αιώνια
έπανατοποθέτηση τών προβλημάτων πού
θέτει δ παρών ζωντανός λαός.
Ό λαός, μέσα στη θεατρικη λαϊκη
πράξη, δέν ε!ναι ο\ίτε μεταφυσική, δέν
είναι ο\ίτε ρομαντικό προϊόν, δέν ε!ναι
ο\ίτε αισθητικα ώραίον, δέν ε!ναι μια
άόρατη μάζα πού δρα, άλλα είναι μια
ζωντανη πραγματικότητα. Καί δ Βασί
λης Ρώτας μ' αύτη την Ι:ννοια ε!δε το
λαϊκό θέατρο στην πράξη καί ι:τσι θέ
λησε να τό ύπηρετήσει. Τό Λαϊκό Θέα
τρο, i.Ιταν γίνεται άπό λόγιους κι i.Ιταν δέν
είναι κατευθείαν προϊόν της λαϊκ'ijς δη
μιουργίας, i.Ιταν δέν ε!ναι δηλαδη πηγή
του δ ϊδιος δ λαός, ε!ναι Ιtνα φαινόμενο,
μια μορφη πού τελικά, στίς μέρες μας
καί στίς δομές τις κοινωνικές πού ζοϋ
με, ι:χει πλέον ξεπεραστεί. 'Όταν, λοι
πόν, είναι άποτέλεσμα μιιΧς λόγιας έπέμ
βασης πρέπει να !:χει δυο προβλήματα
καί δυο προβλήματα πρέπει να λύσει.
Τό πρόβλημα τ'ijς μορφ7jς του καί το
πρόβλημα τοϋ περιεχομένου του. Ό
Βασίλης Ρώτας !:πρεπε να λύσει πρώτα
το πρόβλημα της μορφ7jς και, άκριβώς
έκεί, κατέφυγε στούς μεγάλους δασκά
λους. Ποιές ε!ναι οι πηγές, ποιές είναι
οι μορφές άπό τις δποίες &ντλησε,
χωρίς να μιμηθεί, δ Ρώτας για να μπο
ρέσΘι να δώσει τα προβλήματα πού τον
άπασχολοϋσαν, τα προβλήματα πού !:
πρεπε, δανειζόμενα άπό τό λαό, να έπι
στρέψουν στο λαό μέ μορφη θεατρική,
ποιές ήταν αύτές ο! πηγές;
"ΗτανΘ οι μεγάλες μορφές τοu Λαϊκοu
Θεάτρου τοϋ παρελθόντος. 'Ήτανε ή
'Αρχαία Τραγωδία, ητανε δ Σαίξπηρ
καί ητανε κι δ Καραγκιόζης. Ο! δυο
πρώτες, είναι γεννήματα δυο μεγάλων
πολιτισμών στην άκμή τους ή τρίτη
μορφη είναι μια λαϊκη έπεξεργασμένη
φόρμα, ή δποία i.Ιμως !:χει μια σταθερό
τητα, !:χει μια δομή, ή δποία για κεί
νον πού θα την πλησιάσει, πραγματικα
δημιουργεί θαυμασμό γιατί, ένώ ε!ναι

μια φόρμα άνοικτη δ Καραγκιόζης, άπ'
τη μια μερια !:χει μια αύστηρότητα καί
μια δωρικότητα στη δόμησή της.
"Αν κανένας προσέξει τό τυπωμένο !:ρ
γο τοϋ Ρώτα θα δεί άκριβώς αύτές τίς
άναφορές, αύτές τίς έπαφές μέ τίς με
γάλες μορφές τοϋ Λαϊκοϋ Θεάτρου τοϋ
παρελθόντος, i.Ιπως ητανε το 'Αρχαίο
Δράμα, ή 'Αρχαία Τραγωδία καί ή Κω
μωδία, καί δ Σαίξπηρ. Δέν ε!ναι τυ
χαίο, και δέν ξέρω τι προηγείται, πού
δ Ρώτας μετάφρασε και ε!ναι ϊσως
μοναδικό στα Εύρωπαϊκα χρονικα - νο
μίζω δυο άκόμα η τρείς περιπτώσεις
μπορεί να άναφέρει κανένας, τον Πά
στερνακ καί τό Σλέσιγκ - πού μετά
φρασε δλόκληρο το Σαίξπηρ στα 'Ελ
ληνικά. Αύτό ε!ναι ίtνα μέγα κατόρθωμα
κ' ίtνα μέγα κέρδος για την Έλληνικη
γλώσσα. Πέρα άπό το 'Ελληνικό θέα
τρο, ο! σαιξπηρικές μεταφράσεις "JOU
Ρώτα ε!ναι κέρδος για την ΈλληνικΎJ
γλώσσα.
Δέν ξέρω αν προηγήθηκε αύτη ή άγάπη
προς τό σαιξπηρικό κείμενο καί ένέ
πνευσε στο Ρώτα τις μορφές της δικ'ijς
του δημιουργίας, η άκριβώς ή άναζή
τηση θεατρικών μορφών, τον δδήγησε
στη σαιξπηρικη φόρμα.
'Απόψε θα δείτε ίtνα άπό τα έντελέστερα
ι:ργα τοϋ Ρώτα, ίtνα !:ργο πού περίμενε
περίπου 30 χρόνια στο συρτάρι για να
παιχτεί. Θα δείτε πώς ι:χετε καί θά
',χετέ - γιατί κα�ένας μας δέjj ε!ναι
α� σαιξπη� ικός στη γε� ια, μας - μ,ια, έπα
,
θα μπο
φη μέ τα σαιξπηρικα έ:ργα,
ρείτε να διακρ(νΘτε αύτη τη συγγένεια
της μορφ7jς. Χωρίς να ύπάρχει καμιιΧ
δουλικη μίμηση, χωρίς να ύπάρχει καμια
συγκεκριμένη άναφορα στο σαιξπηρικό
πρότυπο, δανείζεται την άνοιχτη φόρμα
τοϋ Σαίξπηρ, την παραλληλία τών γε
γονότων, την άνοιχτη σκηνη ή δποία
λειτουργεί μέ τη φαντασία περισσότερο,
παρα μέ τό φόρτωμα τών σκηνικών καί
τη διαλεκτικη τών γεγονότων.
"Αν π7jρε, περισσότιψο άπό κάθε τι &λ
λο, σαιξπηρικα στοιχεία δ Ρώτας ε!ναι
άκριβώς αύτη ή γοητεία πού άσκεί τό
σαιξπηρικό κείμενο μέ τη διαλεκτικη
τών γεγονότων, ε!ναι &λλο Ιtνα στοι
χείο τοϋ Λαϊκοu Θεάτρου αύτό. ΊΌ
στοιχείο i.Ιτι δ λόγος ε!ναι δραστικός,
δέν είναι ο\ίτε φιλολογικό κατόρθωμα,
κι i.Ιταν ε!ναι στο Σαίξπηρ φιλολογικό
κατόρθωμα ε!ναι άκριβώς τό έποχιακό
στοιχείο του, δέν είναι φιλολογικό κα- .
τόρθωμα, δέν ε!ναι ή ποιητικη λέξη μέ
την !:ννοια της σπανιότητας, άλλα ή
δραστικη λέξη. ' Η λέξη, ή φράση, ή
ποιητικη μάζα, ή δποία προωθεί τη
δράση, σπρώχνοντας τα γεγονότα προς
τη λύση τους. Θα δείτε άπόψε στον " Κο89

λοκοτρώνη - κι άναφέρομαι σ' αύτό
τό εργο γιατί θά 'χετε αύτή τήν έμ
πειρία σl: λίγο - αύτήν άκριβώς τή
Ι>ιαλεκτική, ή δποία ε!ναι μιά σύνθεση
τών σκηνών καl της προώθησης της
l>ράσης μl: τό λόγο. 'Αλλά Ι>Ι:ν ε!ναι
μόνο δ Σαίξπηρ ε!ναι καl ή 'Αρχαία
'Γραγωl>ία. Περιμένει άκόμα μιά τρα
γωl>ία όίπαιχτη, τυπωμένη, πάντα τοϋ
Ρώτα, την έμφάνισή της στή σκηνή .
Ε!ναι τά " 'Ελληνικά νιάτα ", ε!ναι ενα
έ:ργο πού l>ομεί αν θέλετε τό μύθο τραγι
κά, l>ραματικά, τό μύθο της Κατοχης,
τό μύθο τοϋ 'Αντάρτικου καl πού εχει
τή μορφή καl τή Ι>ιαλεκτική της 'Αρχαίας
Τραγωl>ίας. Ε!ναι ίΧν θέλετε περίεργο
πώς εργα πού βγηκαν σ' αύτή τήν πρω
τοποριακή σύλληψη τοϋ Ρώτα, οπως
π.χ. ε!ναι - Ι>Ι:ν κάνω άξιολογήσεις ol " 'Όμηροι " τοϋ Λουκα 'Ακρίτα η
άκόμα καl ή " 'Αντιγόνη της Κατο
χης " τοϋ Νότη Περγιάλη, παίχτηκαν
καl χάρηκαν τό φώς της σκηνης ένώ τά
" 'Ελληνικά νιάτα ", μένουν άκόμα όί
παιχτα. κ �ου�τος ,λόΎος μΙ: ολα τά έ
, αλλα και τα έσωτερικα, στοι
ξωτερικα,
χεία τοϋ 'Αρχαίου Ποιητικοϋ Δράματος.
ΜΙ: προλόγους, μl: έπεισόl>ια, μέ χορικά
άλλά κα(, ταυτόχρονα, μl: σκηνικά έν
Ι>όσημα ώστε νά γίνει αύτή ή παράσταση
κτημα των πολλών, νά παιχτεί άπό
τούς πολλούς, καl πολλές φορές νά παρα
σταθεί στην αύλή μιας έκκλησ(ας. Δηλα
Ι>ή, σύνθεση μιας λα'ίκης σuμμετοχης καl
μιας αύστηρης λαϊκης φόρμας οπως καl
ή 'Αρχαία Τραγωl>ία. 'Η σαιξπηρική
κωμωl>ία, καl ε!ναι ή πρώτη 'ίσως φορά
πού κατατίθεται ή όίποψη, ένέπνευσε
έπίσης τό Ρώτα. JΊι[ιλάω γιά τή σαιξ
πηρική λαϊκή κωμωl>ία καl οχι γιά τά
στοιχεία σαιξπηρικης κωμωl>ίας πού
περικλείουν ενα Ι>ιανοουμενίστικο στοι
χείο σύμφυτο μέ την έποχή πού γράφτη
καν. 'Αναφέρομαι στη θεατρικοποίηση
τοϋ " Παραμυθιοϋ της 'Ανέμης '', οπως
τό λέει δ Ρώτας, τό δποίο l>ομείται μέ
τά στοιχεία πού συναντάει κανένας στο

" 'Όνειρο καλοκαιριάτικης νύχτας " η
στο " 'Όπως άγαπατε ". 'Επίσης, ή
προσπάθειά του νά Ι>εί μl: τά μέτρα τοϋ
" Ρωμαίου καl τ·ijς 'Ιουλιέτας " τον
" Έρωτόκριτο " ξαναl>ομημένο άπό την
άρχή, μl: άφα(ρεση ολων τών έπικών
στοιχείων του καl άνάπλαση τών έπει
σοl>ίων, ε!ναι ενα άπ' τά θετικότερα
στοιχεία γιά τούς στόχους τούς δπο(ους
κυνήγησε σ' ολη του τή θεατρική l>ημι
ουργία δ Ρώτας.
Μιά όίλλη, όίπαιχτη επισης, κωμωl>(α
του " Ol Γραμματιζούμενοι " παρα
πέμπει κατευθείαν στον 'Αριστοφάνη.
Παραπέμπει στον 'Αριστοφάν·η, μl: ολα
τά στοιχεία τά 'Αριστοφανικά πού
συσσώρευσε ή παράl>οση τοϋ θεάτρου,
l>ηλαl>ή της Κομμέντια ντέλ όίρτε καl
τοϋ Λα'ίκοϋ Θεάτρου τοϋ περασμένου
αtώνα πάνω σ' αύτή τή φόρμα. Ε!ναι
μιά λόγια ίΧν θέλετε στο βάθος κωμω
Ι>ία, ε!ναι μιά κωμωl>(α λόγια πού σατι
ρίζει τούς λόγιους. Ε!ναι μιά μορφή
καl ενας χαρακτηρισμός, πού, στο κάτω
κάτω, μποροϋμε νά τον άποl>ώσουμε καl
στον 'Αριστοφάνη. Καl δ 'Αριστοφάνης
1)τανε λόγιος καl τά 'βαζε μέ τούς λο
γίους. Έπ(σης μπορεί νά Ι>ιακρίνει
κανένας έκεί κι ολη τήν πείρα τήν δποία
κλείνει δ Ρώτας άπό τήν έπαφή του
άπ' τό γενικότερο Εύρωπαϊκό κλασι
κό ρεπερτόριο, οπως ε!ναι δ Μολιέρος,
οπως ε!ναι " οι ψευτοσπουl>αίες " τοϋ
Μολιέρου η τό " Σχολείο Γυναικών ".
Ή Ι>ιαφορά είναι ή ζουμερή γλώσσα,
� �μεση, ή , λ�ϊκή χα ,γι' αύτό χαθόλο�
,
ανηθικη , θα Ιtλεγα αηθικη - Ιtτσι
Ι>ρα
θεατρικά - ή άληθινή βωμολοχία ε�ίναι
ή άθυροστομία, πού τό μεράκι μl: τό
δποίο συντίθεται ή σκηνή, ή δλόγλυφη
παρουσίαση τών τύπων καl ol συγκρού
σεις των χαρακτήρων, πού Ι)έ γίνονται
άπό μιά φιλολογική εγνοια γιά νά γί
νουν πρισματικοl άλλά στολίζονται τόσο,
οσο χρειάζονται γιά νά συνl>ράμουν τή
δράση .

!

Φοβαμαι οτι άπασχολώ πάρα πολύ τό
βημα, ένώ θά 'πρεπε ν' άκουστεί δ λό
γ�ς τοϋ ποιητ-ϊj . Θ� ' ?ελα, �ωρlς νά
κανω συγκρί::1ε>ις, να κ�νω μιι;ι l>ιαφ�
ροποίηση άvαμεσα σ , αυτό που δνομα
ζεται λαϊκό ποιητικό θέατρο καl πού
τό έκπροσωπεί κατεξοχήν δ Ρώτας,
καl τό ύπόλοιπο ποιητικό θέατρο πού
/!χουμε στήν Έλλάl>α, l>ηλαl>ή τlς
προσπάθειες, τlς άπόπειρες τοϋ Κα
ζαντζάκη, τοϋ Σικελιανοϋ καl τοϋ Πρε
βελάκη νά κάνουν τραγω/)(α η ποιητικό
θέατρο. ' Η Ι>ιαφορά ε!ναι άκριβώς στο
στοιχε�ίο τών πηγών άπ' τή μιά μεριά
καl των στόχων άπό την όίλλη. οι τρείς
πού άνέφερα - χωρlς νά κάνω μεταξύ
τους έπ(σης l>ιαφοροποιήσεις - έκπρο
σωποϋν μιά δμά/)α πού ε!Ι>ε τά πρά
γματα Ιtξω άπό τή l>ράση, Ιtξω άπό
τή l>ιαπάλη τών tl>εών. Πολλές φορές,
ol tl>έες πού ζυμώνονται μέσα στά /tργα
τους ε!ναι όίνωθεν, ε!ναι Ιtξωθεν, ε!ναι
προκατασκευασμένες καl τό /tργο λει
τουργεί !:τσι ώστε ν' άποl>ειχθοϋν οί
tl>έε�ς αύτl:ς σωστές. Ό Ρώτας Ι>Ι:ν
ξε;κινάει μl: κατασκευασμένες, οϋτε μl:
ετοιμες, tl>έες. 'Αφήνει τά γεγονότα νά
λειτουργήσουν καl σ' αύτό τό σημείο
θά μποροϋσε νά πεί κανένας έ!να παρά
Ι>ειγμα ε!ναι τό εργο πού βλέπουμε, πού
θά Ι>οϋμε. Λειτουργεί ή Ι>ιαλεκτική τών
γεγονότων ετσι ώστε νά θυμ(ζει σl:
καθέναν τό Μπρέχτ. 'Αφήνει τά γεγονό
τα παράλληλα νά κινοϋνται καl περισ
σότερο πέρα άπό τά σχόλια τά 'ίl>ια, λει
τουργεί ή κρίση τοϋ θεατ-ϊj. Ειlχομαι
στο θαλερό γέροντα τών 88 χρόνων νά
τά έκατοστήσει καl ειlχομαι σ' δλόκλη
ρο τό 'Ελληνικό Θέατρο !:στω κι άργά
ν' άνακαλύψει ξανά τά λαγαρά ποτάμια
τοϋ Ρώτα καl νά Ι>ανειστεί ή φωνή τοϋ
Έλληνικοϋ Θεάτρου τό λόγο τον κρου
στό, τον κα(ριο, καl τον άκαριαίο τοϋ
ποιητη, σέ μιά έποχή πού πραγματικά
διψαμε γιά εντιμο καl εtλικρινη λόγο.
ΚΩΣΊΆΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΎ'Λω:

Ό

Βασίλης Ρώτας εύτύχησε νά δεί - έπιτέλους ! - τόν " Κολοκοτρώνη " του παιγμένο, άπό τόν έταιρικό θίασο " ' JΞλεύ
θεροι Καλλιτέχνες ", τό καλοκαίρι τού 76 στήν Πνύκα, σέ γειτονιές τής ' Αθήνας, σ' έπαρχίες καί τόν περασμfνο χειμώνα στύ
Δημοτικό θέατρο τού Πειραιά καi νά χαρεί δυό παvηγυρικές παραστάσεις (στήν Πνύκα καί τό Δημοτικό) μέ λ6γους, χειρο
κρrιτήματα, φιλιά καί λουλο1!δια. ' Η τελικfι σκψή το1ί έργο·ι" στη μέση . n Φοίβοc Τα/;ιάρχης. πο1� 'παιtε τό11 Κολοκοτρώ1'1/
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rr o Θ Ε Α Τ Ρ Ο Σ Τ Ε ΓΆ Σ Τ Η Κ Ε !
ΑΠ Ο Μ ΕΝΕΙ Η ΠΙΣΤΗ Κ ΑΙ ΠΛΗ Ρ ΗΣ ΑΠ ΟΚ Α ΤΑΣΤΑΣΗ Τ ΟΥ
Χωρίς σεμνοτυφίες . Τό " Θέατρο " χαίρεται είλιιφινά, πού
ξεσήκωσε τήν έκστρατεία γιά τή σωτηρία τοϋ νεοκλασικοϋ
θεάτρου της Τρίπολη ς . Καί χαίρεται διπλά γιατί, τελικά-παρά
τήν άρχικη άδιαφορία καi την άντίδραση τ&ν " άρμοδίων " eνα ώραίο θέατρο κερδήθηκε γιά τόν τόπο . Τό Δημοτικό
Συμβούλιο κι ό Δήμαρχος της άρκαδικης πρωτεύουσας μπορεί
νά 'ναι περήφανοι ! 'Ακόμα κι ό άνεκδιήγητος Τρυπάνης,
πού . . . σύρθηκε στήν άπόφαση γιά τή διάσωση καi την κρα
τικη προστασία τοϋ κτίσματος, κάτω άπ' τήν πίεση μιας ένη
μερωμένης άπ' τό " Θέατρο " Κοινης Γνώμης καί τίς όμολο
γημένα - άλλά καί . . . δικαιολογημένα - όξύτατες έπιθέ
σεις τοϋ 'Αστερ{σκου. Όπως εΙπε κι ό άείμνηστος Σαιξπηρος :
Τέλος καλό, δλα καλά ! . .
Τό νεοκλασικό θέατρο · τής Τρίπολης άπόχτησε πιά στέγη.
Καί σώθηκε ! 'Από δ/11 καί πέρα, ύπάρχει καιρός νά βρεθοϋν
δσα χρήματα χρειαστοϋν, γιά την πιστή καί πλήρη άποκα
τάστασή του στή μορφη πού τό 'χε όνειρευτεί καί τό 'χε παρα
δώσει στην πόλη του ό, άξιος της Τριπολιτσaς, γιατρός
Γιάννης Μ αλλιαρόπουλος.
Γιά νά φτάσουμε &ς έδ/11 χρειάστηκε νά περάσουν τριάμιση
χρόνια ! Άς ρίξουμε μιά ματιά πρός τά πίσω. Όχι γιά νά . . .
περιαυτολογήσουμε. Γιά νά συνειδητοποιήσουμε δλοι πώς,
μέ καιρό καί μέ κόπο, κερδίζονται ο! άγ/Ωνες.
Στό τεϋχος 37, τό Γενάρη - Φλεβάρη τοϋ '74, ό ήθοποιός
Φοίβος Ταξιάρχης έπεσήμανε, πρ&τος, μ' eνα γράμμα του
στδ " Θ " τήν τραγικη έγκατάλειψη τοϋ ώραίου θεάτρου. Τό
" Θ " δέν έμεινε μέ σταυρωμένα χέρια . Στό Δ lμηvο τοϋ τεύ
χους 43, τό Γενάρη - Φλεβάρη τοϋ '75, άναφέραμε : «Φυσι
κά, δέν ϊδρωσε τ' άφτί κανενός άρμόδιου. Τό " Θ " δμως θά
τούς τό Ιδρώσει ! Έφτασε στήν Τρίπολη, μάζεψε στοιχεία,

φωτογράφισε τό κτήριο. Ένας 'Αστερ{σκος τοϋ τεύχους
" ύψώνει φωνή " γιά τή σωτηρία τοϋ θεάτρου. Δέ θά πάψουμε
νά φωνάζουμε. Ώσπου νά σωθεί ! ». Στό ίδιο τεϋχος δημο
σιεύονταν, πραγματικά, ό καταπελτικός κ' έμπεριστατωμένος
Άστερ{σκος " Ένα παραδοσιακό θέατρο καταρρέει ". Στό
ίδιο τεϋχος δημοσιεύονταν καi μιά έντυπωσιακή φωτογραφία
τοϋ θεάτρου, μέ τά σημάδια της φθορCίς τοϋ χρόνου καί της
έγκατάλειψης. Στό έπόμενο τεϋχος 44/45, πάλt , τό Μαλλια
ροπούλειο στόν πρ&το 'Αστερlσκο : " Ένας ύπουργός . . .
κωφάλαλος ! . . ". Τό έπόμενο τεϋχος 46 /48 κυκλοφόρησε
μέ μιά συγκλονιστική φωτογραφία τοϋ έρειπωμένου νεοκλα
σικοϋ θεάτρου στό έξώφυλλό του, ενα μαχητικό 'Αστερlσκο
Θέατρο γκρεμίζεται, ύπουργός χτενίζεται " καί έφτά σελίδες
στά Ντοκουμέντα, μέ πέντε όλοσέλιδες φωτογραφίες της
άνείπωτης καταστροφής !
"

Ή νίκη ήρθε άμεση . Τό θέατρο κρίθηκε διατηρητέο ! Στό

τεϋχος 49 /50, πρ&τος 'Αστερlσκος, μέ τίτλο " Χαίρετε, χαίρο
μεν, νενικήκατε ! ", άνάγγελνε τήν άπόφαση διατήρησης του
θεάτρου καi κατάληγε : «Τό " Θ " δέν πρόκειται νά ύποστεί
λει τόν άγώνα, ώσπου νά ξαναλειτουργήσει τό νεοκλασικό
θέατρο τής Τρίπολης». 'Αλλά καί στό έπόμενο τεϋχος 51 /52
νέα καμπάνια, μέ τέσσερις είκόνες σέ τέσσερις σελίδες, συνέ
χιζε τόν άγώνα . . .
Ξέρουμε, φυσικά, πώς - κι l.ίς πέρασαν τριάμιση χρόνια έχουμε άκόμα πολύν καιρό μπροστά μας. Εiμαστε, δμως,
άποφασισμένοι νά καταγράψουμε στiς σελίδες τοϋ " Θ "
καί τήν εναρξη λειτουργίας τοϋ [στορικοϋ έπαρχιακοϋ θεά
τρου ! Τότε θά 'χουμε όλοκληρώσει τό καθηκον μας. Σ'
αύτή τή Δημοσιογραφία πιστεύουμε. Λύτη τή Δημοσιογραφία
ύπηρετοϋμε.
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Η ΠΑΛΙΑ ΜΟΡΦΗ

ΤόΥ

Για ;η στέγαση τ�ϋ Μ�λλιαρ?πούλειου
χρειαστηκε, τελικα, να περασουν 1 3
πλήρεις μ'ίjνες ! Πραγματικά, στις 7
τοϋ Μάη 1 97 6 ύπογράφτηκΘ καl στις
1 7 δημοσιεύτηκε ή άπόφαση για την
κρατικη προστασ(α τοϋ θΘάτρου. �τίς
31 τοϋ Μάη ε!χε κιόλας σταλεί στό ύ
πουργείο ή άπαρα(τητη μελέτη για τη
στερέωσή του. Ί-1 μελέτη έγκριθηκε
ύστερα άπό τρισήμιση μ'ίjνες, στίς 1lι
Σεπτέμβρη, και ταυτόχρονα τέθηκαν
στη διάθεση τοϋ Δήμου 500.000 δραχμες
για τις κατεπείγουσες έργασ(ες τ'ίjς στέ
γασης. Στlς 29 Σεπτέμβρη δ Δ'ίjμος
ζήτησε να τοϋ έπιτραπεί άπευθε(ας άνά
θεση τ'ίjς έκτέλεσης τοϋ �ργου για να
μη χάνεται καιρός. Ί-Ι αrτηση έγκρ(
θηκε καί τό Δημοτικό Συμβούλιο άνά
θεσε την έργασ(α στόν κ. Γ. Άδ. :Κα
ρύδη.

Στ_?Jν ά�χή, ξε�αθαρ(�τηκε τό έσωτερικο
,
του θεατρου απο τα χαλασματα.
Κα
τόπιν, γκρεμίστηκε τελείως ή έρειπω
μένη στέγη. Πρίν λίγο καιpο, το θέα
τρο άπόχτησε: - έπιτέλους - την και
νούρια του στέγη, στο ύφος τ'ίjς παλιiiς,
με κεραμίδια. Ή παραπέρα φθορα �χει
άποκλειστεί. Κ' οι κατεπε;(γουσες " πρώ
τες βοήθειες " προς το χτίριο συνε
χίζονται.
'Απο δώ και πέρα άνακύπτει ι!ίλλος κίν
δυνος : Μήπως δέν άποδοθεί ή παλια
μορφη τοϋ θεάτρου, μέ: τίς γύψινες δια
κοσμήσεις και τ' ι!ίλλα χαραχτηριστικα
στοιχΘία του - εrτε για λόγους οtκο
νομ(ας, εrτε για λόγους . . . . . ωχ' άδερ
φισμοϋ ' . Το γνωστό : τί θα πεCραζε
άν βάζαμε μωσαϊκο άντl ξύλο, πλα
κάκια άντl γύψινα, άν καταργούσαμε
τό 'να η τ' ι!ίλλο.
'

'Ε),πίζουμε, πρώτ: άπ' ο�α, ,δ άρχιτέ�
κτονας, καθηγητης - που
γινε στο
μεταξύ κι άκαδημαϊκος - κ. Σόλωνας
Κυδωνιάτης, νά 'χει κάνει πιστη άπο
τύπωση τών λεπτομερειών τ'ίjς έσί.>τε
ρ ικ'ίjς διακόσμησης πού 'δινε καί το
tδια(τερο ύφος στο νεοκλασικο θέατρο,
ωστε να μπορέσει ν' άποκατασταθεί
με άκρίβεια στην παλια μορφή του.
'Όσο για μiiς, εrπαμε : Δέ: θα πάψου
με να ένδια�ερόμαστ� ώσπου το θέα
, ι την π λια του μορφη καί
τρg . παρ
�
�
λειτουργησει ξανα.
�

Στίς δυό εlκ6νες, άριστερά : Ή έρει
πωμέvη καί σάπια σκεπή έχει όλ6τελα
γκρεμιστεί. Τό κτήριο καθαρlζεται άπ'
δ;ι:ι δέ μπορε ί νά διαdωθεί. Γιά πολ
λούς μήνες, τό θέατρο έχασκε dτόν
ούραvό καί μούλιαζε άπό τίς βροχέ,ς . .
�

Στ ίς τρείς εlκ6νες, δεξιά : Οί ξυλοδέσι
ές τής βουλιαγμένης σκεπής κρέμονται
στό έdωτερικό τού θεάτρου, καταστρέ
φοντας τίς περlτεχνες γύψινες διακο
σμήσεις τού Γάλλου Ζολύ, άκριβώς
πάνω άπό τή " μπούκα " τής σκηνής . . .
Όλες o l φωτογραφίες, άποκλειστικές γ ι ά τό

"Θ

" ,

εΙναι του Γ . Π . Κομποχόλη, Τρίπολη.

ΜΙΑ ΓΟΝΙΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝll(Η � �ΜΑΝΑ"
.Α ΠΟ ΤΟ Γ ΚΟΡΚΙ , ΣΤΟ ΜΠΡ ΕΧΤ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙ Α ΝΝΗ ΡΙΤΣΟ
τοϋ ΓΙΩΡΓΟ Υ ΒΕΛ Ο ΥΔ Η
Σειρά τής 'Επιθεώρησης Τύπου. Άπ' τά πρόσφατα δημοσιεύματα, ξεχωρίσαμε τήν
παρακάτω ένδιαφέρουσα δοκιμιογραφική έπιφυλλίδα τοϋ φίλου καί συνεργάτη τοϋ
Θ Γιώργου Βελουδή, καθηγητή στό Πανεπιστήμιο τοϋ Μονάχου. Έκτός άπό
τήν άποκλειστική συνεργασία τοϋ Γιώργου Βελουδή, τό " Θ ·· itχει κι άλλη φορά
άποθησαυρίσει, στό τεϋχος 34 /36, τήν έπιφυλλίδα του ·· Κ. Π. Καβάφης καi Μπέρ
τολτ Μ πρέχτ ", καi στό τεϋχος 53 /54, τήν έπιφυλλίδα του " Ό.Μ πρέχτ γιά τόν 'Ελ
ληνικό Δεκέμβρη ". Τό παρακάτω κείμενο μπήκε στό " Βήμα ·· . στίς 27 Μάρτη .
..

"

"Αν ή άριθμητική έκτίμηση τ'ίjς tντυπης
διάδοσης ένός λογοτεχνικοϋ /:ργου, δ
ογκος τών μεταφράσεών του σ/: ξένες
γλώσσες η ή πυκνότητα τών Θεωρητι
κών προσεγγίσεών του άποτελοϋν άξιό
πιστα τεκμήρια μιiiς καταρχήν ποσοτι
κ'ίjς ύποδοχ'ίjς του, ή λειτουργία τοϋ
ίδιου tργου ώς " μοντέλου " γιά την
παραγωγή &.λλων, ομοιων η διαφορετι
κών, προϊόντων, οχι μόνο στή λογοτε
χνία άλλά καl στούς &.λλους χώρους τ'ίjς
αtσθητικ'ίjς tκφρασης, ε!ναι άναντίρρητα
ενας εϋγλωττος δείκτης τ'ίjς καλλιτεχνι
κ'ίjς γονιμότητάς του.
'Απ' τήν τελευταία αύτή &.ποψη ή " Μά
να " τοϋ Μαξίμ Γκόρκι ( 1 906 ) !:χει
αύτοδίκαια κερδίσει τήν άναγνώρισή
της ώς ενα άπ' τά γονιμότερα μυθι
στορήματα τοϋ αtώνα μας.
'Αξιοποιώντας δ δημιουργός του άνα
δροfικά,, μ' �ν� όίλμα δλόκληρων δεκα
ετιων πανω απ τό συγκαιρινό του να
τουραλισμό καl συμβολισμό, τά έπι
τεύγματα τοϋ άστικοκριτικοϋ ρεαλισμοϋ
τοϋ 1 9ου αtώνα, κατορθώνει, μ/: τή
μετατόπιση τ'ίjς όπτικ'ίjς γωνίας τοϋ
άφηγητ'ίj, τό πέρασμα σ' ενα νεότερο,
προλεταριακό ρεαλισμό : Τό κύριο πρό
σωπο τοϋ μυθιστορήματος, ή Πελαγία
ίλοβνα Βλάσοβα, γυναίκα ένός έργάτη
καl μάνα ένός έργάτη, χωρίς νά παύει
ν' άποτελεί ενα συγκεκριμένο, ιστορικά
ύπαρχτό πρόσωπο, ένσαρκώνει ταυτό
χρονα τόν τρόπο ϋπαρξης μιiiς δλόχλη
ρης τάξης, καl μάλιστα δυναμικά, δηλα
δή στήν πραχτική καl Θεωρητική της
πορεία γιά τήν έξέλιξή της άπό τάξη
καθ' έαυτήν σέ τάξη δι' έαυτήν. 'Αλλά
ή �δι:Χ ή στόφα τ?ϋ tργου τρέφεται
i;'
απ, αυτη
τη' διπολικη διαλεχτικότητα :
Στή συγκεκριμένη ίστοριχή μορφή πού
γέννησε τό tργο, μιά δρισμένη μάνα
πού 'χασε τό γιό της κατά τά πολιτικά
γεγονότα τοϋ 1 902, ένσωματώνεται δλό
χληρη ή ιστορική έμπεφία τοϋ συγγρα
φέα &ς τήν έπανάσταση τοϋ 1 905, στην
δποία ε!χε χι δ ίδιος πραχτικά ένταχτεί.
Τέλος, ή άτομική έξελιχτική πορεία
τ'ίjς γριiiς μάνας, πού άπό &.μαθη νοι
κοκυρά μεταβάλλεται σ/: πολύμαθη άγω
νίστρια συμβαδίζει μ/: τήν πορεία τ'ίjc
ύπερατομικ'ίjς, ταξικ'ίjς συνειδητοποίη
σης - χι ώς καταλύτης λειτουργεί ά
κριβώς δ γιός της. 'Έτσι ή σχέση μά94

νας - γιοϋ άπό βιολογική μεταβάλλεται
σ/: κοινωνική σχέση : ή μάνα άπό τρο
ψός . . γίνεται σύντ�.οφος τοϋ, γιοϋ της:
με-:-αβαλλεται σε
παιδαγωγός
η
παιδαγωγούμενο ".
'Απ' τίς πολυάριθμες μιμήσεις κ' έπε
ξεργασίες τ'ίjς " Μάνας " -:-οϋ Γκόρκι
"

' /1 Βάιγκελ, πρώτη διδάξαπα τ·ή Μάνα
( 1932), πού "ναι " ή ζωή τής έπαναστά
τριαc Πελαγίαc Βλάσοβα ιίπό τι\ Τβέρ "

άξίζει γιά τον ϊδιο λόγο ν' άναφερθεί
tδιαίτερα ίtνα Θεατρικό tργο, ή " Μάνα
( 1 9 3 1 ) τοϋ Μπέρτολτ Μπρέχτ : Γραμ
μέ�ο 25, �ρόνια μ;τ� τό πρότυπό του
και μετα από δυό ασημαντες γερμανικές
Θεατρικ/:ς διασκευές του, άποτελεί στην
ούσία του μιά τελείως νέα δημιουργία,
οχι τόσο λόγω τ'ίjς μετάγγισης τοϋ προ
τύπου σ' ενα τελείως διαφορετικό .. λο
γοτεχνικό " ε!δος, οσο λόγω τ'ίjς νεότε
ρης !στορικ'ίjς όπτιχ'ίjς του γωνίας χαί
τ'ίjς προωθημένης μορφικ'ίjς - χαλλιτε
χνιχ'ίjς του πραγματοποίησης. 'Απ' τη
μιά δηλαδή στό !:ργο τοϋ Μπρ/:χτ !:χουν
ένσωματωθεί οί νέες ίστορικ/:ς έμπει
ρίες τοϋ συγγραφέα του (ε!ναι εκδηλη ή
παρουσία " τ'ίjς Όχτωβριαν'ίjς 'Επα
νάστασης χαί τοϋ γερμανιχοϋ έργατιχοϋ
κινήματος τοϋ μεσοπολέμου ), χι άπ' τήν
&.λλη, ή νέα του, " tπιχή " μορφή !:χει
διαγράψει χαl τά τελευταία ϊχνη τοϋ
γκόρκειου " .έπαναστατικοϋ ρομαντι
σμοϋ "' τ'ίjς . δράσης " και . τ'ίjς ψυχο
λογίας τών ήρώων του, τοϋ κοινωνιχοϋ
χαθορισμοϋ τους και τ'ίjς .. συμπάθει
ας " γι' αύτούς, μεταβάλλοντας τό μύ
θο σέ άπλό κατ' άφαίρεσιν φορέα ένός
Θεωρήματος : Τό " μάθημα " τ'ίjς Πε
λαγίας Βλάσοβα (ίtνας άπ' τούς ύπό
τιτλους τοϋ tργου Ύjταν : " Γραμμένυ
στό στύλ τών διδακτικών tργων, προ
ο� ισ,ι;ένο γιά έπ_:ιγγ,ελματίες ·ή�οποι�
ους ) λειτουργει αποχλειστικα για
τούς " μαθητε>υόμενους έftαναστάτες ",
τούς Θεατές του : Αύτό πού διδάσκει ή
διδασκόμενη μάνα ε!ναι, οπως διαχη
ρό σ ι σ' �να τραγ?Uδι τη �,' " τΟ άπλό
που� �ναι δυσκολο
να γίνει .
'Αργότερα, στό άποχορύφωμα τοϋ ίσπα
νιχοϋ έμφύλιου πολέμου, δ Μπρ/:χτ Θά
ένυφάνει τή βασική " στάση " τ'ίjς
γκόρκειας " Μάνας ", την ταξική της
συνειδητοποίηση μέσω τ'ίjς άπώλειας
�οϋ γιοϋ της, .? :�ν !σπανίδα . μ��α τοϋ
άριστοτελικου του tργου. . Ία ντου
φέκια τ'ίjς κυρίας Καρράρ " ( 1 93 ? ),
γιά νά κηρύξει τήν άντίσταση κατά τοϋ
φασισμοϋ.
"

"

Στ·ίjν 'Ελλάδα τό tργο τοϋ Γκόρκι έν
γένει tγινε έξαφετικά πρώιμα γνω
στό - γύρω στά 1 900. (Ή ταχύτητα
κ' ή άμεσότητα τ'ίjς μετάγγισης ξένων
πολιτισμικών ρευμάτων στή νεοελληνική
κουλτούρα την έποχή αύτή tχει τ' άντί
στοιχά της μόνο στήν περίοδο τοϋ νεο
ελληνικοϋ διαφωτισμοϋ ) : ' Η πρώτη έ
παφή τοϋ ι:στω και τελείως όλιγάριθμου
έλληνιχοϋ χοινοϋ μ/: τό πεζογραφικό
lργο τοϋ Γκόρκι πρέπει νά πραγματο
ποιήθηκε γιά πρώτη φορά μέσω τών
μεταφράσεων (πιθανότατα άπ' τά γαλ
λικά ) μερικών διηγημάτων του πού δη-
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". J .λλο iνα πρωτοδημοσίευτο ντοκουμέντο, ιίπό τήν προσπάθεια πού ' χει ξεκι1ιήσει τό " Θέατρο " ιιά περισώσει δ,τι μπορεί ιίκύ 
μα νά διασωθεί άπό μιά συγκλονιστική γιά τή χώρα περlοδο : Πρ6γραμμα παρdστι.ίσεων, πού ' δωσε τό dριστερό συγκρ6τημα " Τό Θέατρο τού Λαού τής Άθήιιας " στήν Κοζάνη, άπό τίς 9 wς τίς 1 1 Φλεβάρη τού 1945 - τήν προηγουμένη, dκρι 
βώς, dπό τήν ύπογραφiι τijς Συμφωvlας τijς Βάρκιζας ! Στό πρ6γραμμα, καί τό μονύπραχτο τού Γι.άννη Ρίτσου " 'Η 'Αθή
να στ' Ιiρματα ", πού τό κεlμεν6 του χάθηκe άλλά γράφτηκε καί ξαναγράφτηκε, μ' aλλη μορφi] κι άλλους τίτλους - γράφει
λεπτομερώς γι' αύτά ό Γιώργος Βελουδ1jς. Στό θίασο, πού μετέχουν καλλιτέχνες φευγάτοι άπ' τ·ήν 'Αθήνα μετά τήιι ijττα
τ.ού /Ι.;κέμβρη τού 1944. ή dξέχαστος 'Α ντιvιιης Γιαννίδης, ή Μιρά1ιτα, ή Τίτος Bανr5ijc, ή Γιώργος Λ ήμου, ή Παπαδο1)κα κ. a.
μοσί�ψαν στά l 9UU - 1 90 '1 ό " , Δ ;����
1ο
σος , του Δ. Χατζόπουλου και
Περιοδικόν μας " τοϋ Γ. Βώκου. Στή
δεκαετία 1 9 1 Ο - 1 92 0 &να πληθος διη
γημάτων τοϋ Γκόρκι Θά δημοσιευτοϋν
σ' έλληνική μετάφραση στά πιο δια
�ορετικά έ�ληνικά_ ;;εριο?ικά '. ;;�ρίως
ομως στο
Νουμα
και στη
Χα
ραυγ·ή " . Στο τελευταίο περιοδικο Οά
δημοσιευτεί στά 1 91 3 /1 9 1 4 , σ/: κα-:ευ
Οείαν άπ' τά ρωσικά μετάφραση, καl
το σπουδαιότερο Θεατρικο &ργο τοϋ
Γκόρκι, το δράμα " Στο βυθό ". Στήν
'ίδια δεκαετία, κ' ιδίως στήν έπόμενη ,
μποροϋν ν' άνιχνευτοϋν καί τά παλιότερα
'ίχνη της δημιουργικης έπίδρασης -:οϋ
rκόρκι στήν 'Ελλάδα, κυρίως στο &ργο
τοϋ Δ. Βουτυρii, τοϋ 1{. Π αρορίτη καί
τοϋ Π . Π ικροϋ.
_

'[1

πρώτη έλληνική μετάφραση της
" Μάνας " χρονολογείται, άν δ/:ν άπα
τώμαι, άπ' τά 1 9 2 3 . ( 'Εκδότης ήταν
δ Γ. Βασιλείου· ό μεταφραστής ύπο
γράφει μόνο μ/: τ' άρχικά " Κ.Ζ. " Ι .
' Η έπόμενη, άχρονολόyητη, μετάφρα
ση όφειλόταν στον 'Άρη 'Αλεξάνδρου·
έκδότης της ήταν ό Γκοβόστης . :'Ιf ιά

ανωνυμη μετάφραση της " J\lάνας "
όίρχισε νά δημοσιεύεται στο .. ριζοσπά
στη " άπ' -:ίς 2 3 . 6 . 1 936 (πρίν άπο 5
μόλις μέρες εΙχε πεΟάνει ό Γκόρκι κι ό
" Ριζοσπάστης " τοϋ 'χε άφιερώσει
έκείνες τίς μέρες μεγάλα έπιΟανάτια
όίρθρ α ) δέ μπόρεσε ομως, έννοείται,
'
νά συνεχιστεί
μετά τήν Ι, η Αύγούστου.
f� ρκετά χρόν ια μετά το� π λε ι;ο τέλο�
,
Θα κυκλοφορησει
χαί μια νεα ελληνικ·r,
μετάφραση της " Μάνας " , πο1ι όφει
λόταν στή :'1' 1 . ' Α ξ ιώτr,.

?

•

ΙJ)Ι

' ( ) l'. 1 -' ίτσος πρέπει νά γνώρισε -:·f;
" Μάνα " τοϋ Γκόρκι τδ άργότερο
στίς άρχές τοϋ 1 936. Στδ ϊδιο άκρι
βώς &τος μποροϋν νά έντοπιστοϋν κ' οί
πρώτες εύδιάκριτες άπηχήσεις της " Μά
νας " στδ &ργο του, παρόλο πού &νας
μακρινός άπόηχός της δέν άποκλείεται
ν' άκούγεται )\δη άπ' τά 1 930 - 1 93 2 ,
μέσ' άπ' τούς στίχους της " μάνας "
στά " Γράμματα γιά τδ μέτωπο ".
Στήν άνώνυμη μάνα τοϋ " 'Επιτάφιου "
μποροϋμε ν' άναγνωρίσουμε τήν ϊδια
πορεία πρδς τήν ταξική της σιινειδη-:ο-

ποίηση πού ξέραμε άπ' τ·ίjν Π ελαγία
Βλάσοβα τοϋ Γκόρκι. Καί στίς μανά
δες " μέσο " της μεταλειτούργησής
τους στάθηκε δ γιός τους. Καί στά
δυο &ργα ή μάθηση μέ τή βο·ήθεια τοϋ
βιβλ !ου ;π αίζει ε�αν ά �ιοση ι;ιείω �ο ρό �
�-ο . Ακομα , κ , ,η κ� ιν·η και στ;χ �υο
εργα - κατα μια σπανια !στορικη συμ
πτωση - έργατική διαδήλωση το Μάη
άποτ�λεί tναν έπ, ιπλέον μ�τιβι>;Ο συv
,
δετικο κρίκο αναμεσα
στα δυο &ργα.

'Αργότερα, άπ' τήν κατοχή κ' ϋστερα,
ή μορφή της μάνας θά προελάσει θριαμ
βικά στο &ργο τοϋ Ρ ίτσου : Το Γενάρη
-:οϋ 1 94 5 δ Ρίτσος &γραψε &να μονό
πραχτο μ/: τον τίτλο " ' Η 'Αθήνα στ'
όίρματα ", πού παίχτηκε τον ϊδιο μήνα
στήν Κοζάνη· )\δη -:ο Φε�βρουάριο η
:Ί1άρτιο τοϋ 1 9115 το 'ί διο &ργο διευ
ρύνθηκε σέ μιά τρ(πραχτη γραφή μέ
-:ον τίτλο " Μάνα " . Πολύ άργότερα,
πάντως μετά το 1 952, ό ποιητής Θ' άνα
συνθέσει . άπο μνήμης το ύλικο τών ερ
γ� ν του αύτ�ν (στδ με;rαξύ ε!χ,ε χ σει
-:α χειρόγραφα τους ) και θα, τα εκδωσει
-:ο 1 958 στο έξωτερικδ μέ το νέο τίτλο
" Π έρα άπ' τον 'ίσκιο τών κυπαρισ-

�
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σιών ", ένώ Ε.να μέρος τοϋ ϊδιου ύλικοϋ
φα(νεται νά 'χε κιόλας άξιοποιηθεί στα
" Τρ!α χορικα " ( 1 9lιlι. - 1 9lι.7 ) και στό
" Ό γιός μου, τό φεγγάρι μου " ( 1 9 lι. 8 } .
Τέλος ή ύποστασιωμένη μορφή τ'ijς
" μάνας ", μέ τό ϊδιο μάλιστα <Ινομα
-:'ijς μάνας τών Θεατρικών του Ι:ργων,
τ'ijς " ΘειιΧς - Καλ'ijς ", Θα περάσει φα
σματικα κι άπό πολλές σελ!δες τοϋ εύ
ρύρροου ποιήματος " οι γειτονιές τοϋ
κόσμου " ( 1 9 lι 9 - 1 95 1 ) .
L'

ολ' αύτα τ α Ι:ργα, κ ' tδιαίτερα στό
μείζον Θεατρικό του, ή παρουσ(α τ'ijς
γκόρκειας " Μάνας " είναι άπαραγvώ
ριστη : 'Όχι μόνο τα κύρια πρόσωπα
(ή Θεια - Καλή, δ γιός της Λευτέρης,
ή φίλη και ή γειτόνισσά της Κυρα Λένη χ' ή συναγων!στρια τοϋ γιοϋ της
Μαρία ) έ:χουν τα πρότυπά τους στ' άν
τίστοιχα πρόσωπα τ'ijς " Μάνας " τοϋ
Γκόρκι ( Π ελαγία, Π άβελ, Μαρ(α Κορ
σούνοβα, Νατάσα ) , άλλα και συγκε
κριμένες μοτιβικΕ:ς λεπτομέρειες παρα
πέμπουν στό " ι!πος " τοϋ Γκόρκι : Ό
οψιμος άλλ' ιlχι καί καθυστερημένος
άλφαβητισμός της τέως άγράμματης
μάνας, ή πολιτικοποίηση χ' ή έπι
στράτευσή της στήν άντίσταση, ή 1:ρευ
να τών άστυνομικών στο σπίτι της για
παράνομες προκηρύξεις χ' ή διάσωση
-:'ijς σημαίας τών διαδηλωτών άπ' αύτήν
άποτελοϋν Ε.να άντιπροσωπευτικό κλά-

σμα τοϋ δανΘίου πού π'ijρε δ ρ(τσος άπ'
τό Γκόρκι.
Ό

ϊδιος δ Ρ ίτσος θα " δμολογήσει "
σχεδόν ένσυνείδητα τήν όφειλή του
στό μεγάλο του δάσκαλο : Στήν " 'Ανυ
πόταχτη πολιτε(α " (1 952 - 1 953 ) ή
" μάνα τοϋ ΓκόρΚι " θα πολιτογραφη
θεί ώς έλληνίδα μάνα, για να φέρΘι
" στό δ!σκο τ'ijς καρδιιΧς της λ(γο
ψωμt χ) Ενα φλ�τζάνι. τσά'ί ", ένώ στΟ
" Γειά σου, Βλαδ!μηρε Μαγιακόφσκι "
( 1 953 ) δ γιός της, δ Πάβελ, θα έπι
ζήσει στή φαντασ(α τοϋ 'Έλληνα ποιη
τ'ij ώς τό 2ο παγ�όσμιο πόλεμο, για να
πάρει " πολλα μέτάλλια . . . άπ' τα ϊδια
τα χέρια τοϋ Σ-iάλιν ".
' Η τελευτα!α αύτή, " φιλολογική " άνα
φορα στή " Μάνα " τοϋ Γκόρκι κάνει
'
χ
έξωτερικα χειpοπιαστ1j τή μεταλει
τούργηση τοϋ θέματος της μάνας καί
στό νέο δημιουργό του : 'Όπως καί
στό Γκόρκι καί στο Μπρέχτ, Ι:τσι καί
στο Ρ!τσο, τό παραδομένο πολιτισμικό,
tδεολογικό η καλλιτεχνικό στοιχείο,
διαστέλλεται lστο·ρικά, ί�στε να χωρέ
σει καt τα δεδομένα της νέας lστορικ'ijς
στιγμ'ijς πού τό (ξανα ) γέννησε : τήν
αlματοβαμμένη διαδήλωση τοϋ 1 936,
-:ήν άντιφασιστική άντίσταση της χα-

τοχ'ijς, τόν πολύνεκρο άγώνα τοϋ έμ
φύλιου.
Τέλος μιά όίλλη , μορφολογική έπεξεργα
σία τοϋ παραδομένου μαρτυρεί άξιόπι
στα και τήν καθαρα καλλιτεχνική μετα
λειτούργηση τοϋ θεματικοϋ δανε!ου στο
νέο χρήστη του: 'Ενώ ή " Μάνα " τοϋ
Γκόρκι έξέφραζε μέ μιαν ώς τότε
πρωτοφανέρωτη έπική λιτότητα ταυ
τόχρονα τήν άτομική καί τήν ταξική
συνειδητοπο!ηση χ' ή " Μάνα " τοϋ
Μπρέχτ γινόταν εiJγλωττο φερέφωνο
μιιΧς πέρα για πέρα άντιαριστοτελικ'ijς
θεατρικ'ijς " πράξης " χωρίς τό παρα
μικρό rχνος άτομικοψυχολογικ'ijς ιJπαρ
ξ ης, ή " Μάνα " τοϋ Ρ!τσου μεταβαλλό
ταν έξωτερικά σέ μιά μαυροντυμένη
χα! χαροκαμένη έλλην!δα μάνα χ' έσω
τερικά - ιlχι μόνο στο λυρικότατο .. 'Ε
πιτάφιο " ' άλλα καί στα έλάχιστα θεα
τρικά του άπαυγάσματα - σ' ί!ναν ύπο
βολέα καθαρα ύποκειμενικ'ijς, συναισθη
ματικά ύπερφορτισμένης κα! λυρικα ξε
χυμένης συγκ!νησης. κ· είναι αύτός
άκριβώς δ χαρακτήρας τ'ijς " Μάνας "
τοϋ Ρ !τσου πού τήν κάνει νά ξεχωρ!ζει
εύδιάκριτα κ' εύνόητα, παρόλη τή θε
ματική καί τήν tδεολογικοπολιτική της
συγγένεια μ' αύτές, άπ' τίς μανάδες τών
δυο tδεολογικοπολιτικών προδρόμων του.
Γ r ΩΡΓω; ΉRΛΟΙ"Δ Η �

Μ ι ά άληθινά ίστορική γ ι ά τ ό Θέατρο φωτογραφία, δημοσιεύεται έόώ, γ ι ά πρώτη φορά : Ό άριστιρός θίασος " Τό Θέατρο
τοϋ Λ αού τής 'Αθήνας", μετά τό Δεκέμβρη τού 1944, έχει φτάσει καί παίζει στήν Κοζάνη, στίς 9, 10 καί 1 1 Φλεβάρη το1i
1945 - τίς τρείς τελευταίες μέρες πρίν άπό τήν ύπογραφή τής Συμφωνίας τijς Βάρκιζας. Στήιι πίσω σειρά : Ό χορευτής
Τ. Φιλιακός, ό ποιητής Γιάννης Ρίτσος καί ή χορεύτρια Μιράντα Βούλγαρη. Στήν πρώτη σει.ρά : 'Η νΑννα ' Εμμανουήλ,
ιί τραγο1•δι.στής Λ π•τέρης Δαρζι!ντας, ή Λ . Λ εβαιιτήc κι ό 'Α11rfόνηc Γιανι•ίι5ης. Παθιστός, ή Ίl rτημάκηc Γιαλαμiic

Η ΜΟΥΣΙΚΉ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΣΤΙΣ

� �ΙΚΕΤΙΔΕΣ"

ΕΥΟΙΩΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ Σ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Κριτ ικiι άνάλυση άπο το Φ ΟΙΒΟ Α ΝΩ ΓΕΙΑ ΝΑ ΚΗ
Λίγα λόγια γιά τη μουσικη στην 'Αρχαία
Τραγω8ία, μέ άφορμ·ή, τ·ή μουσικη τοϋ
Μίκη Θεο8ωράκ·η στις " Ίκέτι8ες "
τοϋ Αισχύλου. Ή " παρέμβασή " μας
8έ θέλει νά θίξει την 8ποια γνώμη τ'ίjς
θεατρικ'ίjς κριτικ'ίjς. Την κεντρίζει μόνο
ή έπισήμανση δρισμένων χαρακτηρι
στικων της μουσικ'ίjς έπέν8υσης στον
καθαρά έξει8ικευμένο χωρο της τέχνης
των ηχων. Κι αύτό, μέ: στόχο νά πλησιά
σουμε, άπ' 8σες γίνεται περισσότερες
πλευρές, τη μουσικη και τη σχέση της
μέ τον τραγικό λόγο - πάντα, βέβαια,
στη συγκεκριμένη κάθε φορά 8ι8ασκα
λία μιiiς Τραγω8ίας.
Στlς " Ίκέτι8ες ", δ Μίκης Θεο8ωρά
κης άκολούθησε 8ιαμετρικά άντίθετο
ά έκ }..,νον, τοϋ Ξενάκη στΊjν
?,ρ,όμο
Ελένη 7:?. , Ο ε"Ι:Ιενακ·ης θέλησε να, προ
χωρήσει μόνος του σ' ενα τολμ·ηρό πεί
ραμα, ά8ιαφορώντας γιά τό ϋφος και
τό ήθος της σκηνοθεσίας, μέ: άποτέλε
σμα νά προ8ώσει, και αύτΊj τη μουσική
του, άλλά και την δλη 8ι8ασκαλία τοϋ
Ι:ργου. Ό Θεο8ωράκ·ης άκολούθησε την
κλασικη άντίληψη : σέ: συνεργασία μέ:
τό σκηνοθέτη νά ύπηρετήσει, μέ τη μου
σική του, τον τραγικό λόγο.
"Αν 8έ μiiς άπατα ή μν-ήμη , ή μουσικη
έπέν,8υση στlς ',' Ίκέτι8ε'i " ε!ναι � μ7,
γαλυτερη σέ 8ιαρκεια που !:χουμε
ακου
σει f.ως σήμερα σέ 8ι8ασκαλία Τραγω8ίας στην Έπί8αυρο. Ό " ποταμός "
αύτός της μουσικ'ίjς ' καθώς και ή ποιό
τητά της, άποτελοϋν τις 8υό βασικές
άντιρρήσεις δρισμένων μουσικων, σκη
νοθετων, άλλά και άπλων άκροατων, σχε
τικά μέ την " δμοψυχία " - χρ·ησιμο
ποιοϋμε έκφράσεις άγαπητοϋ συνα8έλ
φου - της μουσικ'ίjς τοϋ Θεο8ωράκη μέ
τον αισχύλειο λόγο.
Πολλή, λοιπόν, ή μουσικη και 8χι δμόζυ
γη μέ τό τραγικό κείμενο. 'Αλλά ποιο
ε!ναι �ύτό τό τρ α� ικό ϋφ,ος ?τις " Ίκέ
, αλλα προσεκτι
τι8ες ; Και μια, απλη,
ή,
άν
ειμένου,
πείΘει τον
ϋ
άγνωση
τ
>;
� �;
,
αναγνωστ·η
για, την απόσταση που, χωρί
ζει τlς " Ίκέτι8ες "άπό τις Τραγω8ίες
της ώριμης έποχ'ίjς, τόσο τοϋ Αισχύλου
8σο και των 8υό &λλων τραγικων, άπό
τον " Οι8ίπο8α Τύραννο " αrφνης, την
" 'Ηλέκτρα ", τη " Μ·ή8εια " η τον
" f!ρομη�έα " . κ,αι 8έν ε!ναι άνάγ�η
δ αναγνωστης αυτός να' γνωρίζει τις
άπόψεις πού 'χουν έκφραστεί άπό τούς
ει8ικούς γιά τά πολύπλοκα φιλολογικά,
ιστορικά και νομικά προβλήματα πού
Θέτουν οι " Ίκέτι8ες ". ΕΟκολα 8ιακρίνει
8τι f.χει νά κάνει μ' ενα άπλό "και συνάμα
τόσο φορτισμένο " κείμενο, 8πως εϋστο
χα παρατηρεί στο εισαγωγικό σ·ημείωμα
της μετάφρασής του δ Κ. Χ. Μύρ·ης.
'Ότι κύριος πρωταγωνιστης ε!ναι δ χο
ρός και δτι - τό πιο σημαντικό-ή τρα
γικη ύφη τοϋ κειμένου ε!ναι βασικά 8ια
φορετικη άπό έκείνη στις Τραγω8ίες πού

άναφέρουμε άμέσως παραπάνω, " Ί-Ιλέκ
τρα ", " Ιlιfή8εια ", " Προμηθέας " κλπ.
Ούσιαστικά, Ι:χουμε μιά ικεσία. Μέ: 8ρα
ματικές βέβαια συγκρούσεις, 8που τό
λυρικό στοιχείο, μέ 8ιαρκείς άποστρο
φές, 8εσπόζει άκόμα και στην άρά :
... νά πέσουν
σέ: φουρτούνα και βαρυχειμωνιά,
σ' άνεμοβρόχι κι άστραπόβροντο
και σ' άρμυρούς άγέρη8ες
νά τσακιστοϋV'
πριν στά κρεβάτια μας
άνέβουν στανικά, πατώντας τη συγγέ
νεια, / πού 8έν τ' δρέγεται τό 8ίκιο ( Πά
ρο8ος ).
'Από την ικεσία των πρώτων στίχων :
Ό Θεός τ�ς προσφυγιii� ν� 8εί μέ: σπ) ά
χνος / τ, όίρμενό μας που σηκωσε πανια; . . .
εως τ-Ι)ν τελικη έπlκλ·ησ·η :
Έλiiτε, μέ: ϋμνους λαμπρούς
τούς μακάριους, πολιούχους Θεούς ,
τούς άφέντες της πόλης ύμνείτε ... ( "Εξο8ος ) ,
ο ι Ίκέτι8ες με κUριο - ούσιαστικά
μονα8ικό - πρωταγωνιστη τό Χορό,
άποζητοϋν τη μελοποίησή τους. Κι αύτό
χωρlς νά προσφύγουμε στις φιλολογι
κές μαρτυρίες , πού βεβαιώνουν 8τι τά
Χ?ρικά τραyου8ιόνταν. '!'Χλά �έ: μέτρ ?
τα σημ ρινα σκην Θε;ικα κριτ·2ρια, π�υ
, πουμε α8υ
.
ε!ναι 8�7σκολο, , για? να μ·ην
_ πρόκλησ·η για�
νατο, να κωφευσουν στην
μελοποίηση πού άσκοϋν τά χορικά τοϋ
f.ργου μέ τό ρυθμό της ποί·ησ·ής τους και
τό φορτισμένο λυρισμό τους.
Προ ?ωπικά� 8� μ;tο�ο?με νά φανταστοϋ
,
με τα χορικα αυτα, ν απαγγελλονται
μό
νο· χωρις μέλος. 'Ολοκληρώνονται, άπο
κ;οϋν τ;ην πλήp·η φυσιογνωμία ;ους, μόνο
, ηχητικη τους έπέν8υση . Η φυσιο
με την
γνωμία &λλωστε των χορικων αύτων
χρωματίζει και την 8λ·η Τραγω8ία, πού
άποτελεί 8πως ξέρουμε ενα πολύτιμο
8είγμα της παλαιότερης μορφ'ίjς της
τραγικ'ίjς ποίησης.
Ί-Ι μουσικη τοϋ Θεο8ωράκη, αυτ·η κα
θεαυτή, ε!ναι μιά έν8ιαφέρουσα, ώριμη
8ημιουργία. Τ·ήν τελείωσ·ή της δμως τη
βρίσκει στη σύζευξή της μέ: τό αισχύλειο
κείμενο : στά έπι μέρους χορικά, τό
καθένα ι8ωμένο ξεχωριστά, άλλά και στο
σύνολο τ'ίjς Τραγω8ίας ώς ένιαίο μέγεθος.
Στη 8ομ·ή της άκολουθε"ί, βέβαια, τ·ή
μορφη τοϋ κειμένου. Ώς γραφη δμως
τολμάει τη σύνθεση έτερογενων στοιχεί
ων. Κ' έ8ω, γιά μιά άκόμα φορά, άπο8εικνύεται δ έμπνευσμένος μελω8ιστ·ή ς.
Μν'ίjμες άπ' τό Βυζάντιο, πανάρχαιοι
ρυθμικοι σχηματισμοι και ή σύγχρονη
έλληνικη λαϊκη μελω8ικη, " κυκλοφο
ροϋν " μέσα σ' ενα σφιχτο8εμένο ·ήχητικό
πλέγμα, μέ: Θαυμαστη ένότητα, χωρις
ώστόσο νά χάνουν τη φυσιογνωμία τους.
'Αλλά και χωρις νά την προβάλλουν έπιcc

Η'

δεικτικά, δεσμεύοντας έπικίνδυνα την
προσοχη τοϋ άκροατ'ίj.
Χαρακτηριστικό 8ε"ίγμα ή μελοποίηση
τοϋ χορικοϋ " Βασιλέα βασιλέων ", οπου
δ χορός ικετεύει και μαζι ζητάει άπό τό
Δία νά "βουλιάξει στο μαϋρο πόντο τ'ίjς
ώρας της κακιiiς τό σκοτεινό σκαρί " :
Βασιλέα βασιλέων και μακάρων
μακάριε, κύριε των 8υνάμεων,
εύλογημένε Δία,
έπάκουσε κι έλέ� σε . . . ( Α' στάσιμο Στρ . l ) .
' Η κύρια φωv-1), άρχικά i n 1·ecto tono,
προχωρε"ί σέ μελω8ικές κολπώσεις, ένω
ενα ε!8ος ισοκρατ-ήματα πάνω στη λέξ·η
" Βασιλέα " τη συνοδεύουν, ύποβάλλον
τας, μέ: τά μεγάλα τους 8ιαστ·ήματα ( άπό
κρατημένους φθόγγους ) την άπεραντο
σύνη τοϋ πόντου : εξοχη σύνθεση παρα
δοσιακων στοιχείων μέ: τη σύγχρονη
νεοκλασικη αισθητική. (Βλ. άρ. 4).
Χαρακτηριστικά ισοκρατήματα - μνήμη
κ' έδω τοϋ Βυζαντίου - συνοδεύουν και
στην άμέσως έπόμενη άντιστροφή Ι τη
σύντομη, έρωτικ'ίjς ή8ύτητας, μολπή :
Ρίξε μιά ματιά παρηγοριiiς ξανά
στ·ή θηλυκ·ή γενιά μας
εr,μα�τε σόι μυθικ�, ,παλιό,
με τη γυναίκα που σμιξες
ζ'ίjσε ξανά τό βαθύ μέ: τ·)Jν Ίώ σμίξιμιS
σου· (Βλ. άρ. 5).
Λεπτότατη λυρική πνοή χαρακτηρίζει
και τη μελω8ία της Στρ. 7 ( Πάρο8ος ) :
Πλατύ κουπί, κατάρτι και πανί,
λινό μου σπίτι, σκέπη μου στή Θάλασσα . . .
(Βλ. άρ. 3).

"Ας δοϋμε ομως και τό ρυθμό.
Στή μουσική τοϋ Θεοδωράκη τό στοιχε"ίο
αύτΟ 8€v ύποβαστάζει " άπλώς τη
μελω8ικ·ή γραμμ·ή . Δέ λειτουργε"ί σάν
ενας, θά λέγαμε, καμβάς η, αν θέλετε,
ώς στοιχε"ίο γιά την άσφαλ'ίj στατικη
της μελω8ίας. ' Αποτελε"ί κύριο 8ομικό
στοιχε"ίο της θεο8ωρακικ'ίjς μελω8ικ'ίjς:
στατικό κ� l μαζι έκφpαστιΥ;ό. 'Αποφα
σιστικο, για τό χαρακτηρα, τη φυσιογνω
μία τ'ίjς μελωδικ'ίjς γραμμ'ίjς.
Την έναλλαγή διαφόρων ρυθμικων σχη
μάτων τή συναντiiμε συχνά στ·ή σύγ
χρονη μουσική γραφ·ή, ιδιαίτερα της
ένόργανης μουσικ'ίjς ( Στραβίνσκυ κ.& . ).
Στο Θεοδωράκη δμως τό φαινόμενο αύ
τό άποκτii &λλες 8ιαστάσεις. 'Η συνεχης
έναλλαγ·ίj άσύμμετρων η ι'ίλογων, οπως
έπίσ·ης λέγ?ν;� ι, ρ�θμων ί,� /8, 7 {8
ρυθμων
κ.λπ. ) και τετραγωνων
( 2/!>, !1/8 κ.λπ. ) 8έ:ν άποτελε"ί άπλ·ή ποι
κιλία στήν τεχνική της μελω8ι::'ίjς του.
'Αλλά f.ναν άπό τούς καθοριστικούς
παράγοντες τοϋ ϋφους της.
Ί-Ι σύζευξη άσύμμετρων και " τετρά
γωνων " ρυθμων μέ: τό λόγο χαρίζουν
στή μελωδία του - και έννοοϋμε πάντα
τη μελω8ία των τραγου8ιών του καί
κατ' έπέκταση τ-Ι)ν ένόργανη μελω8ία C(
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εύκαμψία καί μαζί if.ναν ιΙ>ιότυπο βημα
τισμό · 8 ική της περπατησιά. Στο βημα
τισμό αύτό όφείλει κατά κύριο λόγο τό
ίJφος της. (Βλ. ιiρ. 3).
Μέ τ·�ν (/)ια τεχνική, την έναλλαγη ρυθ
μών, 8/8, ? /8, 5 <,8, 8/8, 7 /8 , �/8· · ·;
εικονογραφ� ι , τα
� , Θεοl>ωρα,χ·η �
αναμικ
;α αι�θηματα, �όβου, αϊωνιας,
καρτεριας και μαζί τις ικεσίες των Δα
να·tΙ>ων, στο πρώτο χορικό τ'ίjς Παρόl>ου
Ό θεός της προσφυγιiΧς νά l>ε"ί μέ
σπλάχνος . . . ". (Βλ. ιiρ. 1).
'Η (/)ια τεχνικ·ή, ρυθμοί 6/8, 5/8, 11/8,
6/8 5/8 · · • σέ lλ ,η ,στιγμη σ�μβάλλει,
καθαρα μελωl>ι
μαζι� φυσικα; και/ με την
κj γ �αμμ·ή , στη l>ημιουρyία 8ιαφορετι;
,
κης ατμόσφαιρας: στην εξαίσια λυρικη
πνοη τίjς μελωl>ίας " Πλατύ κουπί . . . "
(Βλ. ιiρ. 3).
Χαρακτηριστικ·ή, ώς γραφη ρυθμικ·ή,
εΙναι καί ή πύκνωση τοϋ άρχικοϋ ρυθ
μικοϋ στοιχείου πού χρησιμοποιε"ί δ
Θεοl>ωράκ·ης στην Πάροl>ο, στό χορικό
" Τό σερνικό το τσοϋρμο, τοϋ Αrγυ
πτου σπορά . . . " . Τό πολυρυθμικό πλέγ
μα τοϋ τρίφωνου χοροϋ {καί οι τρε"ίς
φωνές -;- � μία πρόζα �/: Ι> �αφορετικη
ρυθμιχ-η αγωγη, ·η, καθεμια ) συν το ρυθ
μικό πεντάλ { (σο ) , ύπογραμμίζουν είJ
στοχα τ·ην άτμόσφαιρα τίjς &νησυχίας
καί την &πέχθεια τών Δανα·tΙ>.ων γιά το
" βρώμικο γάμο ,, πού σχεl>ιάζουν οι
γιοί τοϋ Α(γυπτου. (Βλ. ιiρ. 2).
Σημειώνουμε &κόμα τη δέησ·η " τιμ'ίjς
καί &γάπης " τών Δανα·tΙ>ων γιά την
πόλη και τούς κατοίκους τοϋ 'Άργους.
'Έξοχο Ι>ε"ίγμα της τέχνης τ'ίjς παραλλα
γ'ίjς { va1'iali ? n ), μέ την, δποία � σ�νθέ
της προεκτεινει μουσικα τον αισχυλειο
λόγο :
Ποτέ κακό θανατικό
την πόλη μη� &Ι>ειάσει
,
,
σπαραγμος
μηl>ε, κι εμφυ/.ιος
τό χώμα μη ματώσει . . .
(Δεύτερο στάσιμο, Στροφ-η 2 ) : (Βλ .ιiρ.6) .
Μέ τίς " Ίκέτιl>ες " δ Θεοl>ωράχης /)·η
μιουργε"ί μιά τομ·ή . 'Όχι ομως μέ τ·ήν
εννοια ένός ν έ ο υ l>ρόμου, &λλά μέ την
itνν,οιd. της· έπιστροφ'ίjς. ΤΊjς έπιστροφ'ίjς
1
.
παραl>οση
στην
ΣΙ: μιά στιγμ·η πού ή μουσικ·ή έπένl>υση
της Τραγωl>ίας εΙχε φτάσει σέ άl>ιέξοl>ο
μΕ: χαρ �στι�ή βο�η τ;� μουσική τοϋ Ξ�νά
κη στην ς cΕλεv-η - δ Θεοl>ωρακης
εΙχε τό θάρρος ν' άντιμετωπίσει καί
πάλι έ ξαρχ'ίjς τ? π�όβλημr;ι , περιορ �ζον
τας τη, μουσικη μονο στη μελοποιηση
τών χορικών, χωρίς μέρη ύπόκρουσης
και, προπαντός, μακριά &πό κάθε εΙΙ>ος
πειραματισμοϋ·.
'Όλοι itχουμε ύποστε"ί, tl>ιαίτερα τά τε
λευτα"ία χρόνια, τίς &τέλειωτες έκε"ίνες
ένόργ�νες ύπ�κρούσεις π�� · οχι μόνο /) �ν
, ολ·η /)ι/)ασκαλια
προσθετουν τιποτα στην
τ'ίjς Τραγωl>ίας, &λλ' &ντίθετα, άποσποϋν
-πολλές φορές μάλιστα μέ βάρβαρο τρό
πο - τήν προσοχη τοϋ άκροατη άπό τόν
τραγικό λόγο . Γραμμένες &πό τούς νεό
τερους συνθέτες μας, οι ύποκρούσεις
αύτές άκολουθοϋν κάθε φορά το μουσικό
tl>ίωμα πού δ /)·η μιουργός τους πρεσβεύει
τ·ήν έποχη πού &ναλαμβάνει τη μουσι
κη έπένl>υση : &πό τό αύστηρό Ι>ωl>εκά
φθογγο σύστημα καί τη σειραϊκη βεμπερ
νικη τεχνιχη εως τά μεταβεμπερνικά
ίl>ιώματα, τίς &λεατορικές καί &λλες σύγ
χρονες τάσεις. Κι αύτό έρήμην βέβαια
7'ίjς αtσθητικ'ίjς γραμμ'ίjς τοϋ σκηνοθέτ·η,
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πού, ένώ άπ' τή μιά μεΡ.ιά άδυνατεί λόγω ι'ί.γνοιας - νά έλέγξει τή μουσική
τοu συνεργάτη του συνθέτη, άπο τήν ι'ί.λλη
όποκύπτει στή " γοητεία της μόδας ".
Γιατί εΙναι έ:να εΙδος μόδας τά τελευταία
χρόνια ή μεγάλη " ζήτηση " συνθετών
συγχρόνων τάσεων άπο τούς σκηνοθέτες
μας καί iJχι βέβαια άδήριτη έσωτερική
άνάγκη . Πώς μποροuσε ι'ί.λλωστε νά εΙναι
άνάγκη , /)ταν οι σκηνοθέτες μας παρα
μένουν, οόσιαστιχά, προσκολλημένοι στίς
παραδοσιακές, ρομαντικές σκηνοθετι
κές άντιλήψεις. Καί γιά ν' άναφέρουμε
μιά μόνον άπο τίς δεκάδες παρατηρήσεις
πού Θά 'χαμε νά κάνουμε, πώς συνδυά
ζεται άrφνης το στικτο βεμπερνικο ιδίω
μα μέ τή ρομαντική μελιστάλαχτη άπαγ
γελία, πού τόσες φορές έ:χουμε παρακο
λουθήσει σέ μουσική τραγωδίας στήν
'Επίδαυρο ;
'Ό,τι iJμως κυρίως ξένισε δρισμένους
" καθαρολόγους " άχροατές εΙναι ή
" τόλμη " τοu Θεοδωράκη νά στηριχτεί,
γιά δρισμένες καθαρά λυρικές μελωδίες
του, στή σύγχpονη έλληνική λαϊκή μελω
δική. Πιστος στίς άρχές του " uστερα
άπο τήν δλοκληρωτική στροφή του προς
τή λαϊκή μας μουσική, μέ τον " 'Επι
τάφιο " τοu Ρίτσου, το 1 959 ", καί
έ:πειτα άπο τά δυο μεγάλα εργα του, το
λαϊχο όρατόριο " 'Άξιον έστί " ( 1 960 1 9 6!• ) καί το " Κάντο Χενεράλ " ( 1 9 7 1 ) ,
ό 1Θ-έΟ 8'ω ράκης ή;�� φ υσικ Ο ,ν' � κο�ο u 
,
1
, το υφος
Ιχετιδες
Θησει καί στις
της μελωδικής του, iJπως αύτο εχει
?,ιαμορφωΘ�ί άπ?,τήν �.ποχή ;ών πρ �τω�
γυμνασματων - ετσι αποχαλει ο
rδιος τούς κύκλους τραγουδιών " , Αρχι
πέλαγος ", Πολιτεία ", 'Επιφάνεια "
κ.λπ. - εως τά δυο μεγάλα του εργα.
ΊΌ άποτέλεσμα δικαιώνει, πιστεύουμε, τίς
πρ?σδοχίες το� συν�έ;η . οι, μελ�δίες του
κα : συyχεχρ �μενα αυτες που βρισκοντ;χ ι,
, ελ
στη συλληψη τους, τόσο κοντα, στην
ληνική λαϊκή μελωδική, " Ρίξε ματιά "
και ΠλατU κουπί " , άποτελοϋν θαυμά
σι� Ι>ε ίγματι; εμπνευση � . Ι�':ί γρ �φουμε :
,
στη συλληψη
τους, γιατι σ ολη τη μετέ
πειτα άνάπτυξή_ τους εΙναι φαν� ρή ή π?ο
•
, χωρις ωστοσο
σωπικότητα του συνθετη,
νά παύουν νά εΙναι: α ) πολύ άπλές στή
μο � φή τους - εντονα �μως π�ντα �?ρτι
σμενες συναισθηματικα- και β ) να υπη
ρετοuν τή Θεατρική λειτουργία· τον τρα
γικο λόγο στίς πολυσήμαντες συναισθη
ματικές καί ι'ί.λλες προεκτάσεις του.
1'.Γ. Δυο άκόμα σύντομες παρατηρήσεις.
'Η πρ �τη άrορίi τ�ν Εξοδο - Γ ιατ � ?
σχηνοθετης έ:κοψε τη μουσικη, σ , αυτο
το κατεξοχήν .. μουσικο ,, μέρος, δταν
ζητοuν ρητά · το τραγούδι ο[ στίχοι τοu
Αι':χύλ?υ : :· Έλίiτε, μέ uμvου� λα ι;πfού;
. . . , , αλλα, προπαντος, και αυτη η
μο.f' φολογική συμμετp ία, της μο�σιχ'ίjς
,
του Θεοδωρακη,
που αχρωτηριαστηκε
άvελέητα, άφ·ήνοντας τον άχροατή κυ
ριολεκτικά μετέωρο ψυχολογικά, χωρίς
φυσιολογικο τέλος. 'Ένα τέλος πού όπα
γόρευε αύτο άκριβώς πού εΙχε προηγηθεί.
Ί-Ι δεύτερη άφορίi το γυναικείο χορό
τοu ΈΘνικοu Θεάτρου. 'Εντυπωσιακό
και χωρίς προηγούμενο τό κατόρθωμα,
τά μέλη του, χωρίς μουσική παιδεία, νά
ξεπεράσουν τόσες μουσικές δυσκολίες
τοvιχότητα, ρυΘ� ική άχρίβει� , άνσάμπί. .
·η! χ�;ιχη, δμ��ογεν
! ια ) χωρις ι;-αέσ;:ρ<J
και . άπέξω , ένω ταυτόχρονα εχινουν
-:ο
χαί άπάγγελλαν. Εuγε !
ΦΟ Ι ΒΟΣ ΑΝΩΓΕJ ΑΝΑ l<J-12:
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Ο ΛΥΓΕΡΟΣ 15ΣΥΛΛΑΒΟΣ� Ο ΣΤΙΧΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ !
ΘΕ Ο Δ . Λ ΑΣ Κ ΑΡ� : ΔΥ Ο ΘΕ ΑΤ ΡΙ Κ Α Ε ΡΓΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑ Ν ΑΣΗ ΔΙ Α ΚΟ

Σκέψεις καί κρίσεις τ οϋ ΓΙΑ ΝΝΗ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ
οι βιβλιοκριτικές μας σελίδες, άπό τεϋχος ο·έ τεϋχος, φτά

νουν τό στόχο τους. Τρείς ά ρ μ ό δ ι ο ι συνεργάτες παρου
σιάζουν καi κρίνουν τρία νέα βιβλία άπό τρείς, μάλιστα,
συγγενικές τέχνες : Ό Γιάννης 'Νεγρεπόντης δυό Θεατρικά
έργα γραμμένα στόν παραδοσιακό μας δεκαπεντασύλλαβο, ό
Θεοδ6σιος Λάσκαρις : Δ vό θεατρικά
έργα. Ό Δ ιάκος dτό μονασtήρι
Κροvστάλλω. Άθ1/να 1977. wΕκδοση
στή μνήμη τού dυγγραφέα dπό τό γι6
του Κlμωνα Λάdκαρι, μέ πqολο
γικό dημεlωμα Τάκη Λάππά καί.
δvό σκηνογραφικά σκlτσα Κlμω1ια
Λάσκdρι. Σελ . 83.

Σέ καιρούς χαλεπούς, δταν στtρεύει
δ γνήσιος λόγος, δ ούσιαστικός, πού
ώς &ρτος δίνεται καl ώς όίρτος λαβαί
νεται, τότε κυριαρχεί: ή " γλώσσα
·ή ψεύτικη, ή φκιαχτή, ή πολυπλοdμπά
τη κ' ή δ'ίjθεν φορτισμένη - λέει - τά
πολυσήμαντα νοήματα, τά πλεϊ:στα καl
τά τίποτα. 'Όλοι τότες ο! άτάλαντοι,
οι έρασιτέχνες καl γενικά ο! διαθ'έτον
τες τήν πρωτογεν'ίj " εύαισθησία " τοϋ
εύκολοσυγκίν·ητου άμαθοϋς, βγαίνουν,
καl μή εχοντας τl νά ποϋν, καταφεύ
γουν ώς &λλες έστετόπληκτες άδiλφές,
άφιερωμένες στή θρησκεία τ'ίjς Τέχνης
(τάχαμας ! ) καl συναγωνίζονται, άχ
κιζόμενες, διαγκωνιζόμενες καl γλωσ
σαλγοϋσες , σέ φορμαλιστικές άκρότη
τ�ς οι δποϊ:ες ά'fήνουν χά,ποιους &λλ,ους
. ανί
χασκοντες κ, εκστατιχους, τους
δεους, γιά δσο κρατάει ή λάμψη ή δλι
γόστιγμη πυγολαμπίδας (κοινώς κω
λοφωτιιΧς ) σεισοπυγοϋς τά μάλα καl
δή εις τά θολά καl βορβορώδη . . .
"Αμοιpοι δέν ε'ίμαστε, προπαντός τά
τελευταϊ:α χρόνια ( ού γάρ έπέρ.';(εται
ή δικτατορία, καl οι συνέπειες ταύτης,
μόν1 ) καl , προ;rαντός �τό θ�ατρ � μας
τοιουτων
επιβασεων από ανθρωπους
μάλιστα πού τήν !ππευτιχ·)jν έπιΠολ'ίjς
έξ έδρών έδιδάχθησαν. Ό χώρος Πρέπει
κατά τό μιΧλλον νά θεωρεϊ:ται κεκορε
σμένος φορμαλιστικών άτασθαλιών ("πει
ράματα " τάς λέγουν οι διάφοροι έγ
γράμματοι, τ·)jν τοϋ περιθωρίου πνευ
ματικήν ζωήν τ'ίjς ξένης συλλαβίζοντες )
διά νά μή ε'ίπωμεν χαl π ρ ά ξ ε ω ν
σ υ ν Θ ι δ η τ ώ ν γιά άλλοτρίωση ΚαL
τ9ν δσων άκόμ� έπιμέ�ουν νά. ετναι
_ χωρας τουτης και πεί
χατοικοι της
σμονες έραστές της.
Κάτι περίπου τοιοϋτοι άνθρώποι 'ίσαμε
χτές περιφρονοϋσαν τόν έθνιχό μας
στίχο ( άλλά καl δποιο στίχο, κι δποιο
μέτρο, χι δποιο ρυθμό ) δπου τόν εϋ"
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Βασίλης Ραφαηλίδης eνα κλασικό πιά βιβλίο γιά τόν Κινη
ματογράφο κ ι ό Γιώργος Λεωτσaκος μιά άξιέπαινη έρευνα
έθνομουσικολογίας. Οί βι βλιοκριτικές σελίδες Θά όλοκληρω
Θοϋν μέ τήν ύπεύθυνη παρουσίαση η τήν άπλή έπισήμανση
των κάθε λογής βι βλίων πού πρέπει δλοι νά γνωρίζουμε.

ρισκαν καl μέσα τους_ βαθιά, καl νά
μιλ1γαν γι� τό �ημ� τικ? Τραγο�δι
τό καμαν ετσι για τα ματια γιατι - �αΘιά τ�υς - οdτε , τό · � ι�θαν ( :< ι
, που Θα τό νιω
οdτε τό νιωθουν χι ουτε
σουν στοUς αίώνες, τι:Χ λεβαντίνικα εύ
τοϋνα ζουλάπια ) χαl μάλιστα τό ντρέ
πονταν κι ας φόραγαν τούς άλατζάδες
άπό μόδα, οι δποϊ:οι άλατζάδες τούς
έκδικιόνταν μέ τό νά τούς δείχνουν
άχόμα πιό άχαμνάχηδες χι άπόσο
ε'ίσαντε ο! ερημοι . . .
Τώρα - τώρα, άπ' Οτι μαθαίνω άπΟ
τlς έφημερίδες χι άπό μερικούς φίλους
μου κοσμικούς καλούς κ' άγαθούς καl
�ά πλεϊ:σ,τα άγ?'πητούς άνθ p ώπ� υς.,πλ�ν
ομως που δέ Θα πέθαιναν δα χι αν δε μα
θαιναν 'ίσαμε τό τέλος τ'ίjς ζω'ίjς τους
ποιά ή διαφορά άνάμεσα σέ μιά δεξίω
ση στήν τάδε πρεσβΘία χαl στό διάλειμ
μα μιας ΘΘατρικ'ίjς παράστασης, καl
πού άφόντας τούς γνωρίζω δέν &φησαν
και πείρ �μα γιά , πε�ραμ.α π�ύ νά μ�ν
'
τό εκθειασουν
και να μη μου τό πουν
γιά σ τ α Θ μ ό χι άφετηρία, ε'ίτε γιά
ποίηση πρόκειταν, ε'ίτε γιά πεζογραφία
ε'ίτε - χ' έδώ ετναι πού νά ετναι - γιά
θέατρο πρόκειταν, ετσι λοιπόν μαθαίνω
πώς δ στίχος μας - λέει - δ έθνικός,
δ δεκαπεντασύλλαβος, προσαρμόστηκε
(si c )
λέει - στά σανίδια τοϋ άστικοϋ
μας θεάτρου - πού άλλότες τό βαφτίζουν
λαϊκό, άλλότες έργατιχό, άλλότες φοι
τητικό χαl άλλότες &λλο βαφτιστικό
�ν, καθότι , γι' αύτούνους τ'
� οϋομαδίνοκανει
ον
τό πραμα . . .
Και καθένας βέβαια μένΘι μέ τήν άπο
ρία πώς γένεται τέτοια προσαρμογ·)j
μαΘές κι αύτός δ λεβέντης στίχος, δ λυ
γερός αύτός, δ στίχος ελληνας, εσκυψε
κεφάλι και " προσαρμόστηκε "- λέει σέ στόματα πού στlς μέρες μας ε'ίχανε
πάθει έξάρθρωση άπ' τό νά προσπαθιΧνε
νά λένε τ' άμερικάνικα μέ τ-)jν χαΘα
φτοϋ προφορά τους ( ποιός άπ' τούς
λίγο παλιότΘρους δέ ΘυμιΧται κάτι κωμι
κά Τζό και Τζούλυ καl Κάρυ - μέ
πλαταγίζον τό κάπα στό άχροτΘλεύτιο
δριο τοϋ ούρανίσκου πρός τό λάρυγγα )
καl ποιός δέ συνυπόφερε μέ τούς θεα
τρίνους ετσι πού ο! ερημοι μίλαγαν, σά
νά 'χαν τά στόματά των μέ τσιμπούκια,
ναργιλέδες η σερμπέτια, λιλαιόμενοι
('ήτοι μετά πάθους ποθοϋν-:ες ) νά έκ-

φέρουν τούς έλληνικούς φθόγγους ώς
άμεριχάνικους τοιούτους διά τών λα
ρυγγίων των πού εφεραν δλα τά άττα
βιστιχά γνωρίσματα τουρκοαρμένικων
χαl κάποιων άπόηχων άραβικών (στά
λάμδα, ας ποϋμε ) κατάλοιπων. Έπι
μιξιών στίγματα, τά δποϊ:α δλοι φέρομεν,
τό θέλομεν η δχι.
'Αλλά δφείλω νά πιστέψω σ' δσα μοϋ
λένε διότι, χι άπόσο άντιλαμβάνομαι
ενα γύρω, δέν !:χει χι άνεμείνει &νθρωπος
άπόσους πού μή δυνάμενοι νά κρεμάσουν
το�ς δυτ�χούς �ωγρά,φους τό ,γύρισαν
και χρεμασ�ν τα ταγαρι� �αι, τις γχλί�
τσες και, τις ρόκες ( αφηστε χαι τα
γιαταγάνια άπ' τήν Πανδρόσου ) κ' ετσι
χάμαν και πασαλείφτηκαν ( στό δια
βαστικό ) χαl δλίγη άρχιτε;κτονιχή άπό
πρωίας εως βαθείας νυκτός καταβρί
ζουν μέ τό χΘίριστο τών τρόπων τούς
χωριάτες μας πού Θτναι μπιτ &ξεστοι
κ�θότι κάνουν κουζί�ες , κι άπ?χωρη
,
-:η ρια σπίτια τους και βανουν χ ηλεκ
τρι�ά, ένω �ά :πρε;tε , να κ�ατάνε 70
χρωμα . . . και σ αυτα τ ) αντιδιαλε
χτιχά συμφωνιΧνε δλες οι έστετομαρίες,
δεξιές, χεντρώες κι άριστερές. Γιατί
πάντοτες, Ιtτσι γίνεται σ' αύτό τόν τόπο.
'Όλοι μας ε'ίμαστε τ'ίjς στιγμ'ίjς. Οdτε
π?ύ θέλουμε νά, δοϋ �ε στ� π�ραι;μέ�α
καπως πιό βαθια, μ·ητε και να τα βα
νουμε κάτω νά δοϋμε τι μπορεί: νά
γίνει χατά τό μέλλον.
·

Δέν ετμαι 'γώ βέβαια πού θά πρότεινα
κανένα γυρισμό και πουθενά. Α(ιτά
ετναι πράματα χαζά. Τίποτα δέν ξανα
γ� ρίζει. Κι οdτ� χ' εχει καl νόημα ':;-α
,
0νενα τό δποιοδηποτε πισωγυρισμα.
μως, ά,πό τό ;τ ισω;rύ ρισ\1-α ώς :1J μι;
,
λέτη τη σωστη και υπευθυνη
των πε
ρασμένων, τήν έπιλογ·)j τών στοιχείων
και τήν έκμετάλλeυσή τους στό σ·ήμερα,
γιά χάρ·η τοϋ αdριο, ύπάρχει μεγάλη
διαφορά. Κι δταν λέω έπιλογή, δέν
έννοώ κάτι έντελώς χαζά, δπως κάτι
δ'ίjθεν άναλύσεις κάποιων περιόδων η
κοινωνιολογικοποιήσεις καl πολιτικο
ποιήσεις κάποιων κειμένων, πού τά
βγάζουμε μέ τό Ιtτσι θέλω, δπως θέ
λουμε έμεϊ:ς, ένΘυμίζοντας τό γνωστό
δημώδες : θέλοντας δ βλάχος και μή
θέλοντας δ ζωγράφος τά έφόρεσΘν δ
Χριστός τά κόκκινα τσαρούχια, 'ή

τό &λλο έπίσης γνωστό άπό την έποχή
της 'Αντίστασης, πού το 'χω άκούσει
μέ τ' αύτιά μου : " Ό Ίησοίίς Χ ρ ι
στός, κομμουνιστης ήταν κι αύτός ! " .
'Όχι, καθόλου δ/; λέω γιά. τέτοιες με
ταμορφώσεις τοίί Χ ριστοίί διότι δέν
πιστεύω ( και δ λαός τό 'χει άποδείξει
πώς αύτά. δέν τοίί περνανε, άφήνοντας
τη χαρά γιά. τέτοια θεάματα σ/; κάτι
άστούς θεατές, οι δποίοι τά. βλέπουν
μ/; την ήδονή 8τι πολύ θά. &ρεσαν νά.
τά. 'βλεπε δ λαός - έν τέλει ούδείς,
έκτος κάποιων πού ξαφνικά. αισθάνον
ται και
δι' όλίγοις " συγγραφείς,
άπολαμβάνουν τήν τέχνην τοίί θεάτρου )
εις τό δ'ίjθεν τέτοιο διαπαιδαγωγικό
(δασκαλίστικο και μάλιστα τ'ίjς πα
μπαλαίου διά. τ'ίjς διδαχ'ίjς κάποιων
αύθεντιών μεθόδου τ'ίjς αύταρχικ'ίjς έκ
παίδευση ς ) σύστημα . . . Κι ας μήν, 8ποι
οι το κάμουν, άνακατεύουν το Μπρέχτ
εις τά.ς φιλοδοξίας τους. Μακράν δ
Μπρέχτ τοιούτων άνομιών και έστετί
στικων ιδεολογικών παρεκτροπών ! . . .
«

κάνουμε μέ δυο κείμενα προς μελέτην,
πολύ πολύ άξιόλογα. Δυστυχώς ή !:κ
δοση δέν εΙναι φιλολογική. 'Έτσι δ/;
μποροίίμε νά. ξέρουμΘ ο(\τε πότε άκρι
βώς γράφτηκαν, ο(\τε κανένα &λλο στοι
χε'ίο άπό τήν προσωπικότητα τοίί συγ
γραφέα ( 8τι ήταν φιλόλογος καθηγη
τής στο γυμνάσιο Λαμίας προπολεμι
κά, δέν εΙναι άρκετό γιά. νά. ξέρουμε
πολλά πράγματα, έκτος άπό τό οτι
!:πρεπε νά. ξέρει γερά γράμματα, αύτό
πού ίσαμε προ λίγων έτών θεωρούσαμε
γερά γράμματα, γιατί τώρα τέτοιο
πράμα δέν άναφέρεται κάν . . . δ/; χρει
άζεται ) · 'Αλλά και Ιtν α &λλο, στοιχε.ίο
,
- έπειδη, πρόκειται για, γραφη καποιας
διάλεκτου, συγκεκριμένα της ρουμε
λιώτικης - κρίνω άπαραίτητο πώς πρέ-

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΣ
Δ Υ Ο θEATl'IKA ΕΡΓΛ
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Αύτές τίς άπλές σκέψεις περίπου !:καμα
και πού έπιτροχάδην ι:κθεσα, 8ταν τέ
λειωσα τήν άνάγνωση, καl γιά. πολύ
ύστερα τό σκεφτόμουν, Ιtνα μικρό βιβλια
ράκι μόλις 82 σελίδες 8λο κι 8λο, μ/;
δυο θεατρικά. !:ργα, 8πως άναγράφει.
Συγγραφέας τους, δ Θεοδόσιος Λά
σκαρις, πατέρας τοίί Κίμωνα Λάσκαρι
τοίί γνωστοίί άρχιτέκτονα και σκηνο
γράφου. Ό Θ.Λ. δ/; ζεί κ' ή ι:κδοση
όφείλεται εις τήν υική φροντίδα και
εις μνήμην. οι τίτλοι των δυο αύτών
ι:ργων πρέπει νά. δμολογήσουμε, πώς
σέ πολλούς θά. φέρουν άνατριχίλα . . .
Ό Διάκος στό Μοναστήρι, εΙναι τοίί
. ένός καί, τέλος πάντων, μιας και πρό
κειται γιά. τό γνωστό '\\ρωα κάπως κατα
πίνεται, 8μως τοίί δεύτερου εΙναι Κρον
στάλλω . . . ' πού, ώς ε!ναι γνωστό, και εις
την πλήρη άκμή τ'ίjς άνδροκρατίας,
στις μεσοβέζικες άλλά. κύρια στlς μι
κροαστικές μας τάξεις, κι αν άκόμα
ι:πεφτε βέττο, κανενός παπποίί τούς
παράδες κρατοίίντος, νά. μπε'ί τό Ι.Ινομα
Κρουστάλλω τ'ίjς γιαγιας, !:μπαινε ώς
Κρυσταλία και ·ήκούετο ώς Κρίστι . . .
ίσως. Κ' έπειδή τίποτα δ/; μοίί λέει 8τι
ι:χουν άλλάξει καl πολύ τά. πράματα
στήν έποχή της νέας μας δημοκρατίας καl
της πλήρους πνευματικ'ίjς άσυναρτησίας,
γι' αύτό λέω πώς ε!ναι πλέον η βέβαιον
8τι οι τίτλοι, εις τούς
χ.όχλους " μας
(και μακάρι νά. ύπ'ίjρχαν στερροt και
σοβαροί ) θά. φέρουν άνατριχίλα . . . Δέν
πειράζει . . . οι άνατριχιάζοντες ας μή
τά. διαβάσουν, δέν πρόκΘιται τίποτα νά.
χάσουν άπ' οσα &λλωστε δέν κατέχουν
οι προλετάριοι τοίί πνεύματος αύτοι
(δ χαρακτηρισμός, τον δπο'ίον βρίσκω
άκριβ'ίj, άνήκει στο Δάσκαλο Ροντήρη,
ίσως άπ' τούς λίγους πού δ τίτλος
δίπλα στ' 8νομα δ/; σοκάρει . . . ) .
«

Δέ μπορώ νά. πώ πώς ή άνάγνωση τών
δυο μονόπρακτων μ' &φησε έκστατικό.
0(\τε πώς ή θεατρική μας βιβλιοθήκη
άπόχτησε δυο μικρά άριστουργήματα.
Αύτά. θά. ήταν λαϊκιστικός ένθουσια
σμός πού μ' άηδιάζει, 8σο και τών
κλικών τά. τερτίπια. 'Όμως μπορώ
νά. διαβεβαιώσω 8λους 8τι !:χομε νά.

Ο ΔΙ Α ΚΟΣ ΣΤΟ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
•

ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΩ
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Τό ξώφνλλο τού βιβλlον μέ τά δνό θεα
τρικά έργα τού Θεοδ6σιον Αάσκαρι
dπ' τή ζωή τού fίρωα Θανάση Διάκου

πει νά. μας εΙναι γνωστό : Ί-Ι άκριβής
γραφή, μ/; τήν όρθογραφία της, τοίί
κειμένου. Γιατί, μέ την άνάγνωση, άμέ
σως άναρωτήθηκα : εΙναι δ συγγρα
φέας ρουμελιώτης, 'ι) ύπηρέτησε στη
Ρούμελη ώς καθηγητής καl !:γραψε
στή ντοπιολαλιά, ομως ώς ξένος. Θυ
μαμαι τώρα Ιtνα διήγημα η καl περισ
σότερα τοίί Κούλη Ζαμπαθα γραμμένο
στη ρουμελιώτικη. Και δέ μπορώ νά.
ξέρω άκόμα αν !:χει γίνει καμιά άπο
κατάσταση ( ; ) τοίί ΚΘιμένου, δπότε
αύτό πού θά. 'λεγα, 8τι χάνει σέ αύθορ
μητισμό κι άλήθεια άποτύπωσης τοίί
τρεχούμενου λόγου, μπορε'ί νά. 'ναι
&δικο, και νά. όφείλεται σ/; δαίμονες
διόρθωσης η και τοίί τυπογραφείου.
Γι' αύτό θά. 'λεγα πώς πρέπει νά. ύπάρ
ξει μιά. παράκληση άπο τό Θεατρικο
ίσως Μουσε'ίο προς τον Κίμωνα Λά
σκαρι, νά. καταθέσει τό χειρόγραφο γιά.
τούς μελετητές.
Πάντως, ώς ι:χει τό κείμΘνο αύτό, πού
μπορε'ί κανείς νά. παρατηρήσει εΙναι
8τι κάποια ειδικά σημε'ία το άδικοίίν.

Διότι, αν δ συγγραφέας μπόρεσε ν' άπο
φύγει τον πειρασμό -.ης νατουραλί
στικης άποτύπωσης της λαλιας, 8ταν
μάλισirα ήταν και στο φόρτε τους κάτι
τέτοιά., τότε γιατl κάποιες λέξεις καρ
φιά, νά. μένουν γιά. νά. μας ένοχλοίίν ;
Σ' αύτη την περίπτωση κι αν άκόμα
ύπάρχουν άπο τό συγγραφέα ή άποκα
τάστ�σή τους στο 8λο γλωσσικό ιδίω
μα εΙναι, κατά τή γνώμη μου, άπαραί
τητη. " Έπίμεινα σ' αύτά. τά. σημεία,
πού εΙναι γιά. πολλούς δευτερεύοντα,
γιατί στο εΙδος καθορίζουν πολύ τό
γραφτό. Περισσότερο άπ(ι &λλα κεί
μενα πού έκτινάσσονται πέραν τών
δρίων και τέλος πάντων σπάζουν κάθε
φραγμό άκόμα και έκε'ίνον τοίί (\φους,
κείμενα οπως τά. ύπόψη στηρίζονται πολύ
τουλάχιστον στον τρόπο γραφ'ίjς, στήν
τεχνική δηλαδή. Καl τά. δυο !:ργα, θε
ματικά, άνήκουν στην έποχή τήν προε
παναστατική και ειδικότερα !:χουν νά.
κάνουν μέ τή μορφή τοίί 'Αθανασίου
Διάκου ( δπως πάει ή γλώσσα μας νά.
τον λέε;ι, κι ας εΙναι λάθος κι ας ε!ναι
πιο όρθό τό Θανάσης Διάκος ) . Τό πρώτο
!:ργο στηρίζεται - δπως μας πληρο
φορε'ί δ Τάκης Λάππας στο προλογι
κό του, συνοπτικό και πληροφοριακό
σημείωμα, πού δέν πιάνει οϋτε δλόκληρη
τη σελίδα - σ/; μιά. άπθ τlς διάφορες
στοματικές παραδόσεις πού ύπ'ίjρχαν
άκόμα τότε ζωντανές, πού κι άπ' άλλοίί
&κουσα " γιά. τlς συνΘjjκες πού δ Διά
κος πέταξε το ράσο Ύ.Cfι. νά. γένει άρμα
τωλός ". Τό 8τι δ συγγραφέας διάλε
ξε αύτη τήν. παράδοση, πού φαίνεται
ώστόσο ώς ή έπικρατέστερη και γοη
τευτικότε;ρη, άφοίί !:χει σχέση και μέ
τό άνυπόκυπτον άνδρικό φιλότιμο, τό
περιοριζόμενο εις το καθαρά έρωτικό πε
δίον τοίί Διάκου, ώστε δ ρασοφόρος
Διάκος νά. ξεχωρίζει και προς αύτό
το σύμφυτον μ/; τη γενναιότητα, πού
στην αίσθηση τοίί λαοίί ή ποδήρης
μαύρη έσθής ίσως κάπως - δεδομένων
καl τινων κακοβούλων κατά τό πλε'ί
στον διά. τον τότε κλ'ίjρον διαδόσεων έμείωνε κατά τι τό τ'ίjς γενναιότητος
άνδρι>πρΘπές . . .
Ό συγγραφέας, παίρνοντας τήν έκδοχή
αύτη την ύπερασπίζεται μέ τόλμη
περισσή. Αύτό σημαίνει πώς και στο
Λαό μιλιόταν άνοιχτά, δπως και τόσα
&λλα περί τά. σεξουαλικά, πού τώρα
μ/; την εισβολή τ'ίjς σεξουαλικ'ίjς ·ήθικ'ίjς
της άστικ'ίjς τάξης και στά. παρθένα
έκε'ίνα μέρη ποίί και ποίί νά. βρε'ίς κα
μιά γριά ,'ιJ κάν� γέρο, νά. μιλανε στρό'Ί;
γυλα κι ανοιχτα ( γνησια άριστοφανικα,
έντελώς άγνά. και καθόλου προς λαγνεία
προτρεπτικά, 8πως γίνεται στά. σαλό
νια ) περι τά. τ'ίjς δημιουργίας " μυστι
κά ". Διότι γιά. τον Κώστα, Ιtναν άπό
τούς άγωνιστές, ή συμπεριφορά. προς
το Διάκο τοίί Φερχά.τ ε!ναι σαφέστατη :
" γιατί ε!ναι τέρας δ Φερχάτ, άνώμαλος,
χαχοίίργος / χι άλοίμονο αν καμωθεί το
Διάκο νά. προσβάλει ". Ή άφήγηση δέ,
άπο τον ίδιο τό Διάκο της σκην'ίjς μετα
ξύ αύτοίί χαt τοίί Φερχάτ, ε!ναι άπί
στευτης τόλμψ. Σ' Ιtνα δποιοδήποτε
κείμενο καl σύγχρονου συγγραφέα ή
σκηνή της προσπάθειας τοίί Φερχάτ,
δπως προσελκύσει τό Διάκο, δπωσδή
ποτε θά. περιεγράφετο άπο τον ίδιο
τουλάχιστο τον '\\ρ ωα, πού θά. ήταν
\, 0 1

το θύμα τοιαύτης έρωτιχ'ijς προτάσεως,
κατ' όίλλόν, πιο σύ)>χεχαλυμμένο, τρό
πο. 'Όμως νομ.,ίζω πώς q συγγραφέας,
έπειδή άχριβώς γνωρίζει το θέατρο,
ώς κείμενα τούλάχιστον, κάλλιον παν
τος όίλλου - ή γνώση του, όίλλωστε,
φαίνεται χσ.l στή δομή χαl στ1]ν χαθό
�ο� μορφ\ τοϋ �εατρι�οϋ χομματιοϋ αφηνει ,στην παν;α τις � πιψ υ�αχτιχ�
τητες, τις συγχαλυψεις και τα υπονοου
μενα, ώστε δ δραματιχος λόγος νά
φτάνει άμεσότερα το άχροατήριό του.
'Όσο πιο καίρια λέγονται τά πράγματα,
τόσο ή δραματική έξέλιξη γίνεται, γιά
το γνήσιο κοινό, πιο φυσική.
Στο όίλλο /iργο, το κύριο συγχρουσιαχο
στοιχείο ε!ναι ή πραγματική, 8πως μiiς
λέει δ ΊΌΛ. στον πρόλογο, !στορία άπο
τή ζωή τοϋ Διάκου. Μιά θεματική δι
εύρυνση ύπάρχει έδώ χι <Sχι μόνον άλλά
χαl Θύρύτερο περιεχόμενο. Το θέμα, <Sχι
όίγνωστο χι άπο το δημοτιχο τραγούδι
�ι άπο τή ζωή τήν (δια : 'Η γυναίκα
πού ύπάρχει άνάμεσα σ' άδέρφια η σί:
φίλους, στήν προκειμένη φίλους, άδελ
φοποιτούς χαl συμπολεμιστές. Π ρέπει
νά ποϋμε πώς το θέμα διεξάγει δ συγ
γραφέας μέ θαυμαστή δεξιοτεχνία χαl
οι προσφερόμενες εύχαιpίες γιά νά εt
πωθοϋν γνωμικά χαl έχφράσεις γιά τη

ζωή, το θάνατο, τον Ιtρωτα, τήν έλευ
θερία, την τιμή, τήν πατρίδα χαl όίλλα,
δέ χρησιμοποιοϋνται άπό μέρους του
σπάταλα. ΜΙ: πολλή φειδώ, χαl γιά τήν
έποχή έΚείνη μάλιστα, θά λέγαμε, μiiς
άφήνει κατάπληκτους. Ό φιλόλογος
χαθηγητης τοϋ έπαρχιακοϋ Γυμνάσιου
πρέπει νά άπέχρυπτεν πολύ μεγάλο
τάλαντον διά νά - Ιtστω χαl διά τά
συρτάρια του - γράφει, άγνοώντας την
έπίσημη χαί παραδεδεγμένη γραμμή τοϋ
κατεστημένου. Καl παιδείαν, θά προσ
θέσω, πού δυστυχώς αύτή τή στιγμ·ή
δέν ε!ναι δυνατό, άναλύοντας τά δυο
αύτά κομμάτια γιά θέατρο, ν' άποδεί
ξουμε πόσο ήταν στέρεα χαl βαθιά. "Αλ
λωστ&, άν'ijχε στη γενιά τών φιλόλογων
πού τούς Τραγικούς έγνώριζαν άπο το
πρωτότυπο χαl μελετοϋσαν τά σχόλια
τών Βερναρδάχηδων, τών .Μιστριώτη
δων χαl τών όίλλων, 8πως έμείς διαβά
ζουμε τά ψιλοκουτσομπολιά τών έφη
μερίδων . . .
Καl τά δυο μεγάλα αύτά κομμάτια
διαπνέει ώραιότατη αίσθηση πατριδο
λατρείας και ύψηλοφροσύνης. Καl τά
δυο Ιtργα δίνουν στόν άναγνώστη πολ
λές, μά πάρα πολλές, άφορμές γιά σκέ
ψεις χαl περιεχόμενου καl φόρμας . . .
ΊΌ 'Αρχαίο Δράμα παντοϋ φαίνεται πώς

ε!ναι τά μαθήματα τοϋ συγγραφέα. Ώ�
στόσο, 'μαθήματα βιωμένα χι <Sχι όίγονη
προσπάθεια ξερ'ijς άντιγραφ'ijς.
Τελειώνο�τας : �ά 'θελα νά πώ πώς τ�
δραματιχα αυτα κείμενα παίρνουν τη
θέση τους στή θεατρική μας βιβλιο
θήκη χ' ίσως χάποτΘ - i'λν πιστέψουμε
στά θαύματα - 8ταν ξαναβροϋμε τlς
ρίζες μας 8χι παίζοντας έν ού παιχτοίς
χαl π� ιpαματιζόμενοι �ύτοσχεδιάζον
,
τας και σχοπευοντας
στις τυχαιότητες,
στη� ιζόμενοι στούς νόμο� ς τών ;ι- ιθ�
νοτητων - τότε, ίσως παρουν και χα
ποια θέση στο σανίδι. Γιά 8ποιον, πάν
τως, ένδιαφέρεται νά μάθει τl ε!ναι ·ήθογραφία i'λς τά διαβάσει, αύτά πού δέν
e!ναι ήθογραφίες. Αύτο το λέω γιατί
δέν Ιtχ<;> βρ;ί έγγράμματο σύγχp ονό μου
που, να μην αποφθέγγεται πως ε!ναι
·ήθογραφία πiiν, 8,τι ε!ναι έλληνιχό,
ένώ ο! άντιγραφές τ'ijς γαλλιχ'ijς η άγ
γλόφωνης ήθογραφίας, αύτόματα δεν
ε!ναι . . . ( Τέτοια, χαl όίλλα χειρότερα,
χαl πολλά όίλλα άχόμα, μέ Ιtβαλε έμένα
νά σκεφτώ ή άνάγνωση τών δυο αύτών
θεατρικών ltργων. Προσωπικά, τήν ένερ
γοποίηση αύτη . τ'ίjς σκέψης μου τη
θεωρώ πολύ σημαντικο /Jφελός μου } .
ΕΓΡΕΠΟΝΤΗΣ

ΓΙΑΝ ΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓ ΑΝΑ & ΛΑΪΚΟΙ ΟΡΓΑΝΟΠΑΙΧΤΕΣ
ΕΡΕΥΝ Α ΤΟΥ ΓΙΑΝ Ν Η ΓΚΙ Κ Α ΣΤΗ Ν ΟΤ Ι Α ΕΥ Β Ο Ι Α ΚΑΙ ΣΚΥΡΟ

Κρ ιτ ικfι παρο υσίαση άπο τ ο ΓΙΩΡΓΟ ΛΕΩΤΣΑ ΚΟ
Γι άννη Π. Γκlκα : " Μουσικά ορ
γανα καί λαϊκοί όργανοπαίχτες
στήν 'Ελλάδα " . Α' Νότια Εϋβοια
καί Σκύρος. 21 Χ 28 έκ., σελ. 96,
μέ πρόλογο Σlμωνος Καρά, 73 ση 
μειώσεις καί παραπομπές, 13 σχέ
δια, εύρετήριο όνομάτων καί πραγ
μάτων, περιεχόμενα καί (δlχως
άρlθμηση σελlδων) 103 φωτογρα
φlες καί 6 " σκοπούς καί τραγού
δια ", 5 μεταγραμμένα σέ βυζαν
τινή καί δυτική σημειογραφlα άπό
τούς Σlμωνα Καρά καί Νικ. Κλέντιι
καί 1 άπό τόν Κ. Α. Ψύ.χο .

'U φόρος τιμ'ijς πού άποτίει τοϋτο το
βιβλιοκριτικό σημείωμα στο πνεϋμα
πού έμψυχώνει τό συγγραφέα ήταν
χρέος μας παλιο πού, δυστυχώς, χρό
νισε άνεξόφλητο. Σ' αύτή τήν κοινω
νία μας (κάθε όίλλο παρά " όργανωμέ
νη ", 8πως θέλει νά πιστεύει στόν πρό
λογό του δ σεβαστός μας Σίμων Κα
ρiiς - έξον βέβαια άπο δρισμένα συμ
φέροντα) πού τήν εικόνα της συνθέ
τουν τά σάπια κρέατα, οι σχουληχια
σμένοι καφέδες, τά ρημαγμένα άχρογιά
λια, ο ! χαβοϋζες πού σχάζου� άνήμπο
,
ρες να συγχρατησουν
Ν ιαγαρες παν
τοίων περιττωμάτων η χι αύτά άχόμα
-:-ά λιποβαρ'ij σίδερα πού προορίζονται
νά στηρίξουν τά μπετονένια μνημεία
':"ijς παρακμ'ijς της, σ' αύτή τήν Αύγεια102

κή κοινωνία πού τοϋ χάκου περιμένει
μιά ήράχλεια κάθαρση, ό Γιάννης Π .
Γκίκας άνήκει σέ μιά μειοψηφία έλα
χίστων. οι όίνθρωποι αύτοl Ιtχουν άχό-

μα το σθένος ν' άγαποϋν χαl νά μάχον
ται γιά νά σώσουν 8,τι πρέπει χ' ίσως
μπορεί άχόμα νά σωθεί. Σ' αύτή τήν
Τροία μας, τήν πορθημένη πιά άπο τούς
όίτεγχτους χαl βάναυσους 'Αχαιούς τοϋ
χαταναλωτισμοϋ, όίνθρωποι σάν χι αύ
τον μοιάζουν μέ τον πικρο καl τραγιχο
Αtνεία πού σηκώνει 8λο τό βάρος τών
πατρίων χαl των έφέστιων' θεών . . .
1111
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ΜΟΥΣΙ�.Α ΟΡΓ ΑΝΑ
·�� .,
ΚΑΙ ΛΑΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΟΠΑIΧΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
;.
Τό ξώφ υλλο τ ο 1) fl ιflλίu ι• το·ι) Γι ά ννη
Γκlκα γιά τούς λαϊκοι)ς ύργαvοπαίκτες
τής Νότ ι ας Εϋβο ι ας καί τ ιjς Σκύροιt

Το βιβλίο τοϋ Γιάννη Π. Γχίχα ε!ναι
πολύτιμη δωρεά στον έθνομουσιχολόγο
έρευνητή άπο itναν όίνθρωπο πού, οπως
ή ίδια ή συνοπτική έργογραφία του
μαρτυρεί ε!ναι κυρίως λογοτέχνης, ποι
ητής, Lστοριχος χαl λαογράφος. Ό ί
διος όίλλωστε άναφέρει (σελ. 1 2 ) 8τι
πλησιάζει ,το θέμ� το� �π,ο !στοριχο
λαογραφιχη σχοπια. Κ η εργασία του
ε!ναι τρανή άπόδειξη τοϋ πόσο κοντά
στήν έπιστημονιχή μεθοδολογία μπο
ρeί νά δδηγήσει μιά σωστή χαl διάπυ
ρη άγάπη γιά τά πάτρια έχΘίνον πού
νιώθει βαριά τήν εύθύνη νά γίνει θεμα
τοφύλακάς τους. 'Η τεκμηρίωση τών
πολυτιμότατων πληροφοριών του προ
σπαθεί νά έλαχιστοποιήσει δσο γίνεται
πιο πολύ τά έρωτηματιχά τοϋ εtδιχοϋ.
Στο μουσιχο δδοιποριχο πού, ούσιαστι
κά ε!ναι το βιβλ!ο, χαταyράφονται λε
πτομερειαχα. χατα περιοχες τα, 15ργανα.

·

σημα8εύεται χωροχρονικά τό πέρασμα
άπό τή λύρα στό βιολl κι αν οι περιγρα
φές τ'ίjς κατασκευ'ίjς τών όργάνων παρα
μένουν κάπως ύποτυπώ8εις σε σύγκρι
ση με τό πώς θά έπεξeψγαζόταν ενας
ει8ικός τό raιo αύτό ύλικό, αύτό 8έ
μειώνει τήν άξία τ'ίjς προσπάθειας καl
τ'ίjς προσφορδίς.
Τή μεγαλύτερη 8μως !:κπληξη καl θαυ
μασμό κινεί 8,τι θ' όίρμοζε ν' άποκαλέ
σουμε άνθρωπογεωγραφία τ'ίjς λαϊκ'ίjς
μουσικ'ίjς στήν έρευνώμενη περιοχή.
(Βέβαια, 8ίχως νά ισχυριστοϋμε πώς
ύστερεί σ' ένημέρωση θά θέλαμε f!να
χάρτη της πιό " έπαγγελματικό " καl
πιό καλαίσθητο άπό τό κακότεχνο σκα
ρίφημα πού με κόπο άνακαλύπτουμε
στlς τελευταίες σελί8ες τοϋ βιβλίου ) .
Ό8οιπορώντας άπό χωριό σέ χωριό
καl άπό οικισμό σε οικισμό, δ Γιάννης
Π. Γκίκας 8ιασώζει Ιtνα άπίστευτο
πλ'ίjθος όνομάτων λαϊκών μουσικών άπό
τό 1 880 περίπου ώς σήμερα, στρώνον
τας πλούσιο τραπέζι στό μελλοντικό

έρευνητή πού θά -\)θελε νά μελετήσει
έπl μέρους θέματα. Ί8ια(τερα σημειώ
νουμε τlς πολυάριθμες άναφορές του
στό .. άρβανίτικο τραγού8ι " καl στον
" άρβανίτικο χορό " πού άπαντοϋν στήν
1 3 σeλί8ες συνολικά, σύμ
περιοχή
φωνα μέ τό εύρετήριο όνομάτων καl
πραγμάτων (σελ. 89 ) . 'Από τ·ή σκοπιά
τοϋ έρευνητ'ίj τ'ίjς Ιtντeχνης μουσικ'ίjς
έπισημαίνουμε έπίσης καl τό κεφά
λαιο " 'Η μουσική κίνηση στή Χαλκί8α
στlς άρχές τοϋ αιώνα μας " (σελ. 37 ) μ'
8λο πού θά περιμέναμε έ8ώ καl κάποια
άναφορά στήν οικογένεια Σκαλκώτα.
-

"Ας μδίς έπιτραποϋν τέλος μιά 8υό βι
βλιογραφικές παρατηρήσεις : aε μπο
ροϋμε νά χαρακτηρίσουμε " άνέκ8οτα
περιηγητικά κείμενα " ( σελ. 1 3 ) τά
!:ργα τών Κάρλ Φ'ίjντλερ καl Ροϋντολφ
Στέφανι (8σο κι αν δ συγγραφέας τούς
συμβουλεύεται άπό άνέκ8οτες μeταφρά
σεις τους στήν 'Ελληνική ) τή στιγμή
πού, 8πως 8ιαβάζουμε στlς " σημειώ
σεις καl παραπομπές ", Ιtχουν έκ8οθεί

γερμανικά στή Λειψία, τό 1 840 καl τό
1 843, άντίστοιχα. 'Υπάρχουν άκόμα
καl 8υό 7,;αραπομτ; ς σ_;ά " ' �λληνικά
,
Μουσικα Οργανα του Σταυρου Κα
ρακάση, βιβλίο προχειρογραμμένο καl
με όίφθονα λάθη πού !:χει ύποστεί
έξονυχιστικότατη κρ�τική άνασκευή άπό
τό Φοίβο 'Ανωγειανάκη . 'Εκ τών πρα
γμάτων ή άνα8ρομ·ή σε μιά τέτοια πηγή
συνεπάγεται δπωσ8ήποτε καl άνα8ρο
μή στήν άνασκευή της. Φο{βου Άνω
γειαvάκη : " Ή "Ερευνα γιά τά 'Ελλη
νικά Μουσικά "Οργανα ", άνάτυπο άπό
τό περι0δικό " Νεοελληνικός Λ6γος
'Αθήναι 1973, σσ. 22.

�

",

'Αλλ' αύτά 8έν ε!ναι παρά λεπτομέ
ρειες : τό ει8ικό τους βάρος ε!ναι πολύ
μικρότερο άπό τήν !:κταση τ'ίjς άναφο
ρδίς μας σ' αύτές. Στον κ. Γιάννη Π .
Γκίκα σφίγγουμε θερμά τ ό χέρι περι
μένοντας άνυπόμονα τή συνέχεια πού
μδίς ύπόσχεται.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ

Ο ΣΟΥΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ Ν ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ ΦΟ
Ο ΒΑ ΣΙΛ ΗΣ ΡΑ ΦΑ ΗΛ ΙΔ ΗΣ παρο υσιάζει τή μελέτη τοί5 ΑΔΩΝΙ Κ ΥΡΟ Υ
"Λδωνις Κύρου : Ό Σουρεαλισμός
στόν Κινηματογράφο . Μετάφραση
άπ' τά γαλλικά, Εύγενία Χατζίκου.
'Έκδοση Κάλβος, 'Α θ ήνα 1976.
Σελίδες 323, σύν 21 μέ πί1ιακα ται
νιών, σύν 96 μέ έκτός κειμένου φω
τογραφίες.

«'Άλλοτε, όταν μοϋ παρουσίαζαν
μιά όστια τήν Ιtφτυνα. Σήμε
ρα λέω : 8έν καπνίζω άπ' αύτά».
Λ ΟΊΊΣ Μ Π ΟΥΝΙ ΟΥΕΛ
"Αν δ σουρεαλισμός Ύ)ταν πάντα κ'
έξακολουθεί νά 'ναι μιά πρόκληση στήν
παντο8υναμία τοϋ Όρθοϋ Λ όγου, δ
. Α8ω"ις Κύρου, μέγας Π οντίφηξ τ'ίjς
κινηματογραφικ'ίjς σουρεαλιστικ'ίjς άνορ
θ�8�ξίας '. Ύ)ταν πάντα κ' έ �ακολουθε�
να ναι ltνα γο ητευτιχο, παρα8οξο στη
θεωρία τοϋ Κ ινηματογράφου : Θεωρητι
κολογεί χωρlς rχνος θεωρίας χαl κατα
φέρνει νά πειθει μόνο με τή 8ύναμη τ'ίjς
8ιπλ'ίjς τρελ'ίjς του άγάπης : γιά τό
σουρεαλισμό καl γιά τον Κινηματογρά
φο.
,

Τό κλασικό, πιά, !:ργο του " Ό σου
ρεαλισμός στον Κ ινηματογράφο ", γραμ. μένο στά γαλλικά τό 1 952 καl ξανακοι
ταγμένο τό 1 963, μοιάζει περισσότερο
μέ έξομολόγηση, μ' έμφαντικά τονι
σμένο τό πρώτο πρόσωπο, καl λιγό
τερο μέ 8οκίμιο λογικά τεκμηριωμένο.
Συνe:πέστατος σουρεαλιστής δ Κύρου,
κατάφερε νά γράψει ενα όγχω8έστατο,
σχε8όν σουρεαλιστικό 8οχίμιο γιά εναν
Κινηματογράφο καμωμένον άπ' τlς 8υ
νατότητές του, πού aεν ε!ναι παρά δ
σουρεαλιστικός κινηματογράφος, δ δ
ποίος μέλλεται ν' άνο(ξει τούς καταρ-

ράχτες τ'ίjς έλευθερίας καl τ·ϊjς έπανά
στασης.
Δυστυχώς, αύτοl οι καταρράχτες, παρά
τό σαρωτικό σουρεαλιστικό χείμαρρο,
παραμένουν μόνιμα κλειστοί στή Δύ
ση, όπου ενα ε!8ος ύποσταθμισμένου
καl έκχυ8α'ίσμένου σουρεαλισμοϋ, πού
άπέχει Ιtτη φωτός άπό τά μπρετονικά
8όγματα, Ιtχει περάσει κ' !:χει έγκατα
σταθεί μόνιμα στον καθ' ήμέραν κα
πιταλιστικό μας άβίωτο βίο. Και, ναl
μεν " τό κινηματογραφικό σόκ πού
άναστατώνει τήν άστική ζωή ' ε!ναι
τό πιό λυτρωτικό σόχ πού 8έχτηχε
ποτε δ όίνθρωπος ", άλλά ή έλεφάντι
νη άστιχή χοντροπετσιά έξοβέλισε τά
εύθύβολα βέλη του : Ό άστισμός μά 
σησε καl χών�;Ψε τόν χ�νηματογ ρα q;�κο
,
.
ι
τους
σουρεαλισμό, 8πως χι ολους
σμούς " - έκτος άπ' τόν 8ικό του. Βέ
βαια, ισχύει πάντα ή συνταραχτική άλή
θεια ένός 8ιάλογου πού άχούγεται στήν
ταινία τοϋ Κλουζό " Τό κοράκι " :
- Ε!στε ό,τι πιο άηδιαστιχό ύπάρχει
στον κόσμο !
- Βρωμιάρης;
- 'Όχι άστός !

Δοκιμ�στε, �μως, �ά μεταφέρετε , το �
..
τυπικό αστο
παραπανω 8ιαλογο σ εναν
καl θά 8ιαπιστώσετε με Ιtκπληξη πώς,
άντl νά σδίς 8είρει η νά καλέσει τήν
άστυνομ(α γιά νά σδίς 8είρει γιά λογα
ριασμό του, θά σκάσει στά γέλια. Γιά
νά θυμηθοϋμε Ιtναν όίλλο μέγα σουρεα
λιστή, τό Φερέρι - πού δ Κύρου 8έν
τον σημειώνει, γιατl ε!ναι μεταγενέστε
ρος τοϋ βιβλίου του - τό μόνο πού φο
βδίται πιά δ άστός ε!ναι μιά βόμβα στή
θυρί8α του στήν Τράπεζα. ( Βομβιστές,
προσοχ·ή : Μή τήν τοποθετήσετε κάτω

άπ' τό κρεβάτι του, γιατl δ άστός πε
θάίνει μόνο όταν χάσει τά χρήματά του ) .
Δυστυχώς γιά τούς σουρεαλιστες άλλά
χαl γιά μδίς, τό μείγμα τ'ίjς όνειριχ'ίjς
πραγματιχότ·ητας καl τοϋ πραγματο
ποιήσιμου όνείρου πού 'ναι δ σουρεα
λισμός παραείναι είlπεπτο γιά τό άτσα
λένιο άστικό στομάχι, πού μόνο τήν
πυρίτι8α aεν κατάφερε, προς το παρόν '
ν' άφομοιώσει.
' Εντούτοις ό σουρεαλισμός, σάν άρχή
καl σά 8όγμα άλλά κυρίως σά 8υνατό
τητα μιδίς κατά μόνας έπελευθέρωσης
καl έξέγερσης (8χι έπανάστασης ) , δεν
Ιtχασε τήν άξ(α του : Τό νά φτάσει
κανένας μέχρι τό κρυφό περιεχόμενο
τ'ίjς ζω'ίjς του δεν ε!ναι φυγή . Οί\τε
πολύ περισ.σότερο, μεταφυσική. Ε!ναι
μιά προσπάθεια νά σταθεί κανένας
στό ίlψος τοϋ όνείρου του. Καl βρισκό
μαστε στό ίlψος τοϋ όνείρου μας 8ταν
προσπαθοϋμε νά ταυτίσουμε τή ζωή
μας μ' f!να ονειρο.
Κατά τόν Άντρε Μπρετόν : " Ό σου
ρεαλισμός βασίζεται στήν πίστη σέ
μιά άνώτερη πραγματικότητα δρισμένων
συνειρμικών μορφών, παραμελημένων
μέχρι τήν έμφάνισή τους, στήν παντο8υναμία τοϋ όνείρου, στό άνέμελο παι
χνί8ι τ'ίjς σκέψης. Τείνει νά καταστρέψει
δριστικά ολους τούς όίλλους ψυχικούς
μηχανισμούς καl νά τούς άποκαταστή
σει στή λύση τών βασικών προβλημάτων
τ'ίjς ζω'ίjς". ( Πρώτο Μανιφέστο τοϋ
Σουρεαλισμοϋ ) . Θά 'λεγε κανένας πώς
δ πάπας τοϋ σουρεαλισμοϋ ε!χε -\)8η στό
νοϋ του, γράφοντας τά παραπάνω,
τlς άπεριόριστες 8υνατότητες τοϋ Κι
νηματογράφου γιά : 1 ) Μιά εύχέρεια
γιά συνειρμούς πού aεν τήν !:χει καμιά
άπ' τlς παρα8οσιακές τέχνες. 2 ) Μιά
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χωρίς προηγούμενο ικανότητα γιά την
" ύλοποίηση " τοϋ όνείρου. 3 ) Μιά εύ
χέρεια γιά ίiνα άνέμελο παιχνίl>ι τϊjς
σκέψης, πού μπορει νά καταλήξει σ/:
άραβουργήματα πρωτόγνωρα στην ιστο
ρία τοϋ πολιτισμοϋ.
''Άλλωστε, δ κινηματογράφος ε!ναι σου
ρεαλιστικος άπ' τήν tl>ια του τή φύση :
'Ι-Ι κινηματογραφική εικόνα ε!ναι " δλο
ζώντανη ", κι ώστόσο Ι>Ι:ν ε!ναι παρά
σκιά. (Οι Κινέζοι όνομάζουν εύφυέστα
τα τον κινηματογράφο .. θέατρο ήλεκ
τρικών σκιών " ) . Το κάl>ρο παραπέ
μπει στο &πειρο κι άπ' τίς τέσσερις
πλευρές του, κι ώστόσο ε!ναι αύστηρά
καθορισμένο άπ' τ' &κρα της όθόνης
κι άπ' το γύρω τους σκοτάl>ι. Το " κάτ "
(άπότομη - μ/: κόψιμο τϊjς l>ράσης άλλαγή τοϋ πλάνου ) ε!ναι μιά κατάφω
ρη παραβίαση και τών στοιχειωl>έστε
ρων νόμων της άρ ιστοτελικης λογικης.
Ή

παράλληλη l>ράση ύποκαθιστά την
ύποθετική ικανότητα τοϋ Θεοϋ γιά τήν
άπανταχοϋ παρουσία κλπ. Π ραγματικά,
δ κινηματογράφος μ π ο ρ ε ι τά πάντα
- άκόμα και νά Ι>ε!ξει τούς παπάl>ες
νά σκέφτονται και νά κάνουν θαύματα,
8πως λέει δ Κύρου σl: μιά άπ' τις άτέ
λειωτες καl σουρεαλιστικότατες ει
ρωνικ/:ς ιαχές του. (Το χιοϋμορ Ι>Ι:ν
ε!ναι παρά σουρεαλισμος κι άποτελει
.. την πιο γνήσια ύπονόμευση των βά
σεων τϊjς κοινωνίας ", 8πως πολύ
εί\στοχα παρατηρει δ συγγραφέας μας ) .
Ό κινηματογράφος ε!ναι ή τέχνη τοϋ
θαυμαστοϋ - καl το θαυμαστο ε!yαι
στοιχειο πρωταρχικο τοϋ σουρεαλισμοϋ.
Γιατl ή λογική θά 'πρεπε πάντα νά μάς
ύποχρεώνει νά χαλιναγωγοϋμε τlς πιδ
κρυφές μας l:πιθυμίες; Ό κινηματογρά
φος γεμίζει τή λογική τρύπες, καl κάνει
νά ξεχυθει άπ' αύτ/:ς το 8νειρο κι δ πό
θος - το 8νειρο σά σχέl>ιο ιΙ>ανικών
γιά πραγμάτωση, κι δ πόθος σάν κι
νητήρας πού ώθει στήν πραγμάτωση .
Το 8νειρο ε!ναι κιόλας μιά έξέγερση,
κι αύτο θά μποροϋσε νά δl>ηγήσει πολύ
μακριά , &ν ή ζ ωή, το 8νειρο, κι δ κινη
,
' ,
ματογραφος ενωνονταν
ακαταλυτα.
Διό
τι το 8νειρο συνl>έεται άναπόσπαστα
μ/: τήν ήθική καl κοινωνική l>ιεκl>!κηση.
Το 8νειρο ε!ναι έπαναστατικο καθεαυτό.
"Άλλωστε, Ι>Ι:ν !:χει άξ(α παρά μόνο σ/:
μιά κοινωνία πού τδ l:ξορ!ζει άπ' τη

ζωή σάν " άνατρεπτικό ". Το πραγμα
τοποιημένο 8νειρο καl κάθε πετυχημένη
έπανάσταση Ι>Ι:ν ε!ναι παρά Ιtνα πραγ
ματοποιημένο 8νειρο - άl>ειάζει το πε
ριεχόμενό του μέσα στη ζωή, κ' Ιtνα και
νούριο !:ρχεται νά πάρει τή θέση του.
Τδ 8νειρο ε!ναι στή ρίζα της " Ι>ιαρ
κοϋς έπανάστασης " .
'Ακόμα, το 8νειρο ε!ναι ή παράφορη
θέληση ν' άπορριφτει το Ιtκl>ηλο και
ν' άνιχνευτει το λανθάνον περιεχόμενο
τών χώρων, τών χαρακτήρων καl τών
συμβάντων. Μ' &λλα λόγια, νά έπιση
μανθοϋν οι Ι> υ ν α τ ό τ η τ ε ς . Και,
βέβαια, οι κρατοϋντες Ι>Ι: θά ένθουσιά
ζονταν μαθαίνοντας πώς δ σοσιαλισμος
έμπεριέχι:ται σά Ι>υνατότητα στον κα
πιταλισμό. Οί\τε οι παπάl>ες θά ζη
τωκραύγαζαν σ/: Ύ)χο πλάγιο Ι>εύτερο,
&ν τούς !:λεγε κανένας πώς δ φόβος τοϋ
θανάτου, κύριο κίνητρο πού συσπειρώνει
γύρω τους την άγελαία πελατεία τους,
πρlν μεταμορφωθει σ/: θρησκευτική μα
καριότητα ψάχνει γιά πιο πραχτικ/:ς Ι>ιε
ξόl>ους, 8πως δ άγώνας γιά την πραγμά
τωση τοϋ όνείρου. Οί\τε οι 'Ακαl>ημαϊ
κοl θά !:βγαζαν άνοήτους πανηγυρικούς
λόγους σ/: κάθε εύκαιρ(α αν, 8πως προ
τείνει δ Κύρου, κάναμε μιά τρύπα στδ
ταβάνι της 'Ακαl>ημ(ας γιά νά πηl>ή
σουμε μέσα μ/: κοστούμι κλόουν, μ/:
στολή μονομάχου η μ/: σκάφανl>ρο γιά
νά συνειl>ητοποιήσουν έπιτέλους το πόσο
γελοία ε!ναι ή " άθανασ(α " τους.
Ό Κινηματογράφος λοιπόν, βαθιά σου
ρεαλιστικος άπο τή φύση του 8πως εr
παμε, προσφέρει στο κοινο 8χι πιά
έκείνη τη μεταφυσικης τάξης ψευτο
φυγή πού δl>ηγει στη σκλαβιά καl την
ύποταγή άλλά και τη l>υνατότητα γιά
μιά άληθινή έπιl>ρομή στο ύπερπραγμα
τικο πού l>Ι:ν πρέπει νά συγχέεται μ/:
το μεταφυσικό. (Το ύπερπραγματικο
ε!να: ή ό�ειρ �κή �υνέχεια τοϋ πραγμα
_ και σα μια τέτοια συνέχεια έν
τικου,
νοοϋσε τον 8ρο .. σουρεαλισμος " δ
Γκυγιώμ 'Απολιναίρ πού τον λάνσαρε
λογοπα!ζοντας ) . Ό σουρεαλισμος ε!ναι
" ή δλοκληρωτική ζωή " (ή πολυπρι
σματική, φανερή καl λανθάνουσα ζωή άλλά πάντα ζ ω ή ) , κ' ή δλοκληρωτική
ζωή ε!ναι καμωμένη άπ' 8λα 8σα δ
κινηματογράφος και μόνο αύτος μπορει
νά έκφράσει. Ό ένθουσιασμος τοϋ Μπρε-

τον και δλων τών σουρεαλιστών γιά
τον κινηματογράφο ε!ναι κάτι περισσό
τερο άπο Ι>ικαιολογημένος : ε!ναι αύτο
νόητος.
Ό Κινηματογράφος σκοτώνει δριστικά
τήν tl>έα κάθε θεότητας και μάς κάνει
νά συνειl>ητοποιήσουμε πώς δ κόσμος
ε!ναι φκιαγμένος άπο τις ύπάρχουσες
μέσα του άπεριόριστες Ι>υνατότητές του
τlς δρατ/:ς καl τlς άόρατες, τlς έρευνη�
μένες και τίς άl>ιερεύνητες, τlς έξόχως
μεγαλειώl>εις καl τlς άπείρως ταπεινές.
'Όλα ε!ναι Ι>υνατά στον κινηματογράφο
κι δλα παραπέμπουν στlς άνθρώπινες
Ι>υνατότητες. οι μεγάλες ένορατικ/:ς
Ι>υνάμεις, πού τή φύση τους άγνοοϋμε
άκόμα, μάς καλοϋν μέσα άπ' τήν όθό
νη. Τούτη ή πρόσκληση ε!ναι καl μιά
πρόκληση γιά καινούριες συναρπαστι
κές περιπέτειες τοϋ άνθρώπινου νοϋ.
Πάνω στήν όθόνη θά 'ρθουν νά ένωθοϋν
κάποτε ή ζωή καl τ' 8νειρο γιά ν' άλ
ληλοκαταλυθοϋν καl νά κάνουν νά γεν
νηθει " ή άληθινή ζωή " , μιά ζωή
πλήρης καl χυμώl>ης στήν δποία το ι:ν
στικτο, το συναίσθημα κ' ή νόηση 1)1:
θ' άποτελοϋν, έπιτέλους, σαφώς Ι>ια
κρινόμενες καl συχνά άντιτιθέμενες βαθ
μίl>ες της γνωστικης λειτουργίας. Κατά
τον Κύρου, τοϋτο το μέγα θαϋμα κα
λεLται νά τδ τελέσει " δ κινηματογρά
φος πού 'ναι γυναικα "
, ,,,

'Όμως, γιά νά πληρωθει το ρηθ/:ν ύπο
Κύρου τοϋ Π ροφήτου της Μεγάλης
Εύτυχίας, πρέπει ή έπανάσταση νά
βάλει δριστικδ τέλος στή βασιλεία τοϋ
άπαραβ!αστου : 'Όλα ε!ναι γιά παρα
βίαση κι άνατροπή : Ό πατριωτισμός,
πού 'ναι το τελευταιο καταφύγιο τοϋ
άγύρτη (το λέει δ Κιοϋμπρικ στο " Σταυ
ροl στο μέτωπο " ) , ή θρησκεία, πού
κρύβει τά ματωμένα χέρια της, καθώς
δ παπάς άl>υνατει νά πει " προσεύχε
στε γιά νά μή σκέφτεστε νά όργανώσετε
άπεργ(ες ", δ μεγάλος μύθος της μετά
θάνατον εύτυχ(ας πού πρέπει νά άπο
σπαστει κατεπειγόντως άπ' το πτωματι
κο ύπερπέραν, ή γύρω άπ' τον ltρωτα
Ι>όλια ήθικολογ!α, και, κυρίως, ή μεγάλη
κουταμάρα κι δ μεγάλος φόβος τών
άνθρωπ?ει�ών πού μπλοκάρουν πει
σματικα την , Ιστορία.

Πολλοi δ ε ν πaνε στο θέατρ ο .
Το ( (Θέατρ ο " δμ ω ς πάει στa σπίτι α δλων!
Ά ν θέλετε νά 'ρχ ετα ι καί στο δικό σα ς σπίτι . . .
Γρ αφτείτε συνδρομη τές, με 5 00 δραχμε ς το χ ρόνο.
Τηλεφωνείστε 9-2 στο vς aρ ι θμο ύς: 32 . 3 2 . 222 και 32 . 22 . 555.
Περ ιοδ ικο ( (Θέατρο " : Χρ ήστο υ Λ αδa 5- 7, τρίτο ς οροφος.
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Γιά μας, ε!ναι ήθικο δ,τι ε!ναι έπαναστα
τικο-δηλώνει δ Κύρου, μέ γνήσια καί
νόμιμη σουρεαλιστική μεγαλοστομία.
Καί συνεχίζει : Συνεπώς δ Κινηματο
γράφος, άληθινή μήτρα έξέγερσης δέ γί
νεται δεκτος ήθικά παρά μόνο δταν προ
σπαθε"ί νά έκμηδενίσει καθετί πού
όνομάζουν " ;ιαραδοσιακή ήθ;κή ," , άντι
επαναστατικη, άντικοινωνικη, αντιερω
τική καί βίαια άντιδραστική .
'Έτσι κι άλλιώς, βαδίζουμε προς ενα
κόσμο έπιστημονικ'ίjς φαντασίας δπου
θά κυριαρχοϋν δ Λόγος καί το "Ενστι
χτο. Κι ώστόσο, δ Κινηματογράφος έξα
κολουθε"ί νά χρησιμοποιε"ίται σά " γκα
ραντί τοϋ πνεύματος " . Ε!ναι οι μι
κρόνοες αύτοί πού τον !:χουν άλυσοδέσει .
Αύτοί πού ξέρουν καλά δτι η σκανδα
λώδης εισβολή τοϋ !:ρωτα στή ζωή θά
γίνει άπ' το σουρεαλιστικο κινηματο
γράφο. Καί φοβοϋνται αύτή τήν εισβο
λή γι�;ί �χουν συνείδησ� πώ � δ !:ρω,τας
ε!ναι φυ �ει έξέγερ �η , και σκ? τωνει
, εχτρους
,
του, τους βασανιστες του,
τους
δσους έμποδίζουν τή ζωή, τά τσακάλια
τοϋ σαβουάρ βίβρ πού μονίμως στρέ
φουν καl τ' rχλλο μάγουλο.
Γιά τον Κύρου, δ πιο γνήσιος έκπρόσω
πος τ'ίjς πλήρους καί ρ ιζικ'ίjς έξέγερσης
ε!ναι δ γερο - Λουίς Μπουνιουέλ, δ Έξο
λοθρεφτής 'Άγγελος τ'ίjς σάπιας άστι
κ'ίjς συνείδησης. (Ε!ναι πολύ γνωστή
η στενή φιλία τοϋ Κύρου μέ το Μπου
νιουέλ· rχλλωστε, ε!ναι δ έγκυρότερος
μπουνιουελιστής ) . Γιά το Μπουνιουέλ,
μας βεβαιώνει δ Κύρου, τά γνήσια τέ
ρατα, έκε"ίνα πού πάνω τους φτύνει ε!ναι
οι &ντρες κ' οι γυνα"ίκες πού δέ μποροϋν
ν' άγαπήσουν ύπερβολικά, ν' άπατηθοϋν
ύπερβολικά, νά έξεγερθοϋν ύπερβολικά.
οι &ντρες κ' οι γυνα"ίκες πού δέ ζοϋν,
έκε"ίνες οι μούμιες πού συνανταμε κάθε
μέρα στο μετρο καί παντοϋ, καί πού
βρωμοϋν συνήθειες καί καλοχωνεμένά
μαθήματα. Μ' rχλλα λόγια ε!ναι οι
άστο[, έκε"ίνοι πού πιστεύουν δτι μονα
δικος προορισμος τοϋ φτωχοϋ ε!ναι νά
στέκει εξω άπ' την έκχλησία Οταν αύτη
σχολάει γιά νά δίνεται στον πλούσιο
η δυνατότητα νά κερδίσει τον παράδεισο
μέ μιά άγαθοεργία πού γίνεται, άκρι
βώς, μέ χρήματα κλεμμένα άπο τον έλε�
ούμενο.
'Όλοι αύτοί οι ταρτοϋφοι τρέμουν τή
σουρεαλιστική μάχαιρα. 'Άλλωστε, κάθε
πρόσωπο κυριευμένο άπο ψεύτικα ιδα�
νι>:_cΧ, φ? βατ� ι ; Lς περιπέ�ειες ποU άπει;
1
,
λουν να του ανοιξουν
τα ματια.
Κι ο
σουρεαλισμός, κυρίως δ κινηματογρα
φικός, ε!ναι η Μεγάλη Περιπέτεια.
Καί τούτη η περιπέτεια δέν ε!ναι παρά
η 'Εντιμότητα. Πού πρέπει νά διαφυ
λαχτε"ί !:ναντι παντος τιμήματος . Διότι
άπώλεια τ'ίjς έντιμότητας συνεπάγεται
πάντα άπώλεια των δυνατοτήτων. Κι
δ &νθρωπος ε!ναι φκιαγμένος άπ' τlς
δυνατότητές του.
Βέβαια, δ κινηματογραφικος σουρ:;αλι�
σμος δέν ισχυρίζεται δτι μπορει να
προσφέρει στήν " ύπόθεση τοϋ άνθρώ
που " κάτι πΘρισσότερο άπ' τή συνειδη
τοποίηση τοϋ γεγονότος πώς !:χουν στή
σει δολίως φράγματα στήν πορεία μας
. προς τήν δλοκλήρωση. 'Όμως, άπ' τή
συνειδητοποίηση μέχρι τήν έξέγερση κι

άπ' αύτή μέχρι τfιν έπανάσταση, ύπάρ
χει ενας δρόμος σπαρμένος μέ τούς
πιο μεγάλους κινδύνους καί μέ λαμπρές
νίκες τοϋ πνεύματος. Ό σουρεαλισμος
ε!ναι ενας κίνδυνος καί μαζί μιά ύπό
σχεση γιά μιά λαμπρή νίκη πού δέ θά
'ναι μόνο τοϋ πνεύματος. Ό σουρεαλι
σμος δέν ε!ναι ύπόθεση. γιά δειλούς.
Ί-1

αύτογνωσία κ η άπελΘυθέρωση
ένέχουν· κινδύνους τρομερούς, πολύ πει
ρισσότερο άφοϋ προUποθέτουν μιά τέ
λεια γνώση τοϋ κόσμού, δηλαδή τήν
έπιστημονική !:ρευνα. Ό σουρεαλισμος
σέ καμιά περίπτωση δέν άρνε"ίται αύτή
τήν ερευνα. Μόνο πού θά 'θελε νά σπά
σει τlς καρτεσιανές άλυσίδες γιά νά
ξεχυθοϋν τά καταλυτικά ρΘύματα τοϋ
όνείρου. Διότι ενα πραγματικο γεγονος
ε!ναι πολύ πιθανο νά έμφανίζεται μέ τή
λογική τοϋ όνείρου καl νά φαντάζει

Τό ξώφνλλο τ·ή5 έλληvικ·ής έκδοσης
τού βιβλtον τον Άδωνι Πύρον : Ό
Σουρεαλισμός
σ τόν Κι1ιηματογράφο

παράλογο στά μάτια τών άποξηραμέ
νων λιανεμπόρων τ'ίjς λpγικ'ίjς. οι
δπο"ίοι εχουν έξορίσει τό θαϋμα στά
ούράνια χ' !:χουν έγκλωβίσει τό παρά
λογο στίς τελετές τους, κοσμικές καί,
κυρίως, θρησκευτικές.
Βέβαια, " μιά ριξιά ζαριά ποτέ δέ θά
καταλύσει τήν τύχη " (Μαλαρμέ ) . Θά
δημιουργήσει δμως, πιθανότατα, ίtνα
ρ'ίjγμα. Στο δνομο; αύτ'ίjς τ'ίjς πιθανότ·η
τας πρέ�;ει �ά ρ fξουμε τ� ζάρια. ΜΕ: ;- ίν
δυνο και να χασουμε. Εχοντας παντα
ύπόψη, γιά λόγους πρόνοιας, πώς " ίtνας
παλιος άρχηγος άστυνομίας θά 'ναι
πάντα έξαίρετος διευθυντής Τραπέζης "
(Μπρέχτ ) .
'Όπως καί ν ά 'ναι, τόσο η " ρεαλισ-:ι
κή " συμπεριφορά στόν καθ' -ήμέραν
βίο δσο κι δ ρεαλισμός στήν τέχνη φα
νερώνουν, &ν οχι δειλία, -:ουλάχιστον
ενα ε!δος όκνηρίας καl άδράνειας. Ό
Μέγιερχολν-:- !:λ�γ� πώς τέλει�, ρεαλι�
στικό θέατρο υπαρχει μόνο οταν οι

θεατές πηγαινοέρχονται στή σκηνή
δταν βρίσκονται πάνω σ' αύτή, ε!ναι
" ήθοποιοί ", γιά δσους 'ήδη πέρ!χσαν
άπό 'κε"ί καί . κάθησαν· κι δταν καθή
σουν, γίνονται θεατές έκείνων πού
περνοϋν. Ό " δλικός " ρεαλισμός στήν
τέχνη ε!ναι άδύνατος. Το rδιο καl στή
ζωή.
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Γιά τόν Κύρου, άλλά καl γιά μας καί
γιά κάθε άπροκατάληπτο, δ Κινηματο
γράφος ε!ναι πιο σοβαρ·fι περίπτωση
άπ' τό Θέατρο, δπου η φυλακή τών τριών
τοίχων δέν άπειλε"ί καθόλου τήν πα
γκόσμια καθεστυκία τάξη. οι ήθοποιοί
φλυαροϋν άτέλειωτα πάνω στή σκηνή,
χωρlς νά μποροϋν νά κάνουν πάνω άπό
δέκα βήματα. 'Άρα τό πνεϋμα, φυλακι
σμένο άπ' τό χώρο κι άπ' τό διάλογο,
-δέν κινδυνεύει. Ό Κινηματογράφος,
άντιθετα, άγκαλιάζει δλόκληρο το σύ
μπαν, άπ' το απειpα μικρό μέχρι τό
rχπειpα μεγάλο. 'Αγκαλιάζει δλο τό
γνωστο κι &γνωστο σύμπαν, τό πραγμα
τικο καί τό φανταστικό, τό πιθανό καί
τό άπίθανο η παράξενο. Ό Κινηματο
γράφος μπορε"ί ν' άντιστρέψει τή ζωή
καί νά κάνει τό μέσα !:ξω καί τ' άπάνω
κάτω . Λυπαμαι, λέει δ Κύρου, αύτούς
πού μέ περιφρονητικ·fι γκριμάτσα λέν :
ε!ναι κινηματογράφος. Θά καταλάβουν,
λοιπόν, έπιτέλους πώς δ κινηματογρά
φος προτείνει ενα " σχέδιο " πλήρους
ζω'ίjς, φκιαγμένο άπ' δλες τίς ένυ
πάρχουσες στόν ανθρωπο δυνατό
τητες; 'Απ' τό πραγματικό καί τό
φανταστικό, τό συνειδητό καί τό άσύ
νειδο, το ταπεινό καί τό μεγαλειώδες,
τό τωρινό καl τό μΘλλούμενο ; Ό κινη
ματογράφος ε!ναι δ μόνος ικανός νά
έκφράσει, μ' εναν τρόπο πού δέν !:χει
δρια, τήν άληθινή λειτουργία τ'ίjς σκέ
ψης. Στό !:νστιχτο καl στό συναίσθημα,
στlς rχλογες πλευρές τοϋ πρίσματος τοϋ
άνθρώπινου ψυχισμοϋ ύπάρχει πάντα
ενα νοητικό στοιχε"ίο φκιαγμένο άπ'
τή συσσωρευμένη κοινωνική καί βιο
λογική πείρα. Ό κινηματογραφικος
σουρεαλ �σι-;ος δέ,ν , χάνει τίπ�τα περισ
, τις κρυμμέ
σότερο απ τό ν ανιχνευει
νες μέσα στό παράλογο πλευρl:ς τ'ίjς
νό� σης. Κι αύτ� η δου�ειά δέν !:χει χα �
μια, μα, καμια άπολυτως, σχέση με
τή μεταφυσική. Ε!ναι μιά δουλειά
φ υ σ ι χ ή στήν πιό πλ·ήρη !:ννοια τ'ίjς
λέξης.
" Ό σουρεαλισμός στόν κινηματογρά
φο " μπορε"ί νά μή σας μάθει σπουδα"ία
πράγματα πάνω στήν κινηματογραφικ-fι
αισθητική. 'Άλλωστε δέν ε!ναι αύτή
ή πρόθεση τοϋ συγγραφέα. Θά σας
μάθει δμως κάτι πολύ πιό σπουδα"ίο :
πώς δ κινηματογράφος ε!ναι ενας τρόπος
εκφρασης καί i:ρευνας μέ δυνατότητες
πού ξεπερνοϋν καl τήν πιό τολμηρή φαν
τασία. Καl τό νά μελετας τόν Κινημα
-:ογράφο ε!ναι, πάνω άπ' το καθετί
μιά πράξη άγάπης γιά τον " πλ·ήρη
rχνθρωπο " πού κάποτε θά ύπάρξει δ
πωσδήποτε, σέ πε"ίσμα δλων τών δικτα
τόρων, δλων τών πατεράδων καί δλων
-:ών παπάδων τοϋ κόσμου. Ό κινημα-:ογράφος ε!ναι η λευτεριά !
ΒΑΣ Ι Λ Η Σ

Ι='ΑΦΑ Η Λ ΙΔ Η Σ
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Τό " Θ " προχωρεί, άγκαλιάζεται όλοένα άπό εύρύτερο κ� ινό. Παράλ� !lλ� , τό
.
Ταχυδρομείο του αύξαίνει., βαρα ίνει, πολλαπλ_ασιαζετ ι;ι ι. Ωστόσο, οι ανα�κε�
.
,
σύνθεσης κι αύτοi) τ oiJ τευχους αναβάλλ?υν την έ � πληρωση έ�:t ιθί)μι �ς μα� . Ο ι
άπόψεις τ&ν άναγνωστ&ν νά καταλάβουν το χ&ρο που , όμολογημενα, τους άνηκει .
Ο

ΤΥΠΟΣ

ΔΕ

ΔΙΑΛΕΥΚΑΝΕ

Γράμμα άπό τή Θεσσαλονlκη. Φιι
σικά, γιά τό Πρατι.κό Θέατρο Βο
ρεlου 'Ελλάδος. Θέτει δμως, σω
στά ίlνα εύρύτερο θέμα : Trιv άπο
φυ ή τού καθημερι�ιού Τύπου �ιά
φτάσει στή ρίζα, νά διαλευκά�ιει η)
μεθοδευμέ�ιη " κρίση " στό Π. f! .
Β.Ε., διαφωτlζο�ιτας τήv Ποι νη, Γνω
μη. Κάπως έτσι είδε τό θέμα καί τό
" Θ ". Γι' αύτό κι άφιερώνει δεκα
τέσσερις σελlδες τού τεύχους, φέρ
νοντας γιά πρώτη φορά στό φώς
έπlσημα έμπιστευτι. κά ντοκουμέντα.

/

Θεσσαλονίχ·η, 1 '1 Αύγούστου �1 97 7
Άγαπ·ητέ κ. ίτσο,
Στούς 'Αστερίσκους τοu τελευταίου
τεύχους 55/56 διά �ασα το σχό�ιό σ�ς :
" Κ.Θ.Β.Ε., πληγη άνοιχτη. με . . . Ίρυ
πάνη ,, ' οπου μεταξύ &.λλων γράφετε :
«'Η βρώμικη " ύπόθεση Κ.Θ.Β.Ε. "
- κορυφαίος aθλος Τρυπάνη - πρέπει
νά φωτιστεί άπο κάθε πλευρά, γιά τό
καλΟ ολων. Πρέπει νά φτάσουν στ·ή δη
μοσιότητα λεπτομερειακά χα! πιστά τά
γεγονότα. Το " Θ " Οά το προσπαθή
σει στ' &.λλο τεuχος».
Έπειδ·ή άναγγέλλετε πώς σύντομα Οά
χυχλοφορ·ήσει το νέο τεuχος, σκέφτηκα
νά σας στείλω, γιά ένημέρωσ·ή σας,
δυο έπιστολές πού itστειλα στον άρμό
διο συντάκτη χα! το Διευθυντή άπο
γευματινης άΘηναϊχης έφ-ημερίδας, οπου
διατυπώνω μερικές άπορίες πάνω σέ
μιά άπάντηση τοu νέου διευΘυντ'ij τοu
ΚΒΘΕ, κ. Εύαγγελάτου, πού δημοσιεύ
τηκε στ·ήν rδια άθηναϊκ-fι έφ-ημερίδα
στ!ς 2 0 . 6 . 7 7 , μέ τ·ίjν εύχαιpία μιiΧς ε
ρευνας, πού εΙχε σάν Οέμα " Το πνε� 
,
,.
ματιχό πρόσωπο της Θεσσαλονικης
ΜΙ: itκπλ·ηξη διαπιστώνω οτι καμιά
άπο τ!ς δυο έπιστολές δέν άναφέρΘηχε,
ο\5τε δημοσιεύτηκε ώς τά σ·ή μερα.
"Αν χα! γιά τέσσερις μηνες συνέχεια
('Ιανουάριος - 'Απρίλιος ) σέ ολες τ!ς
· έφημερίδες της 'ΑΘ-ήνας χα! της Θεσ
σαλονίκης if.γιναν περισσότερα άπό 360
δημοσιεύματα, (άν εrχατε ύπομον·fι χαt
τά διαβάσατε, θά φρίξατε άπό τήν
άλλανταλλοσύνη , τήν άνευΘυνότητα καt
τ-fιν άνακρίβεια τοu Τύπου πού τά
φιλοξέν-ησε ) , το Θέμα ΚΘΒΕ δέν φω
τίστηκε !
Δέν γνωρίζω σέ ποιο βαθμό μίλ·ησαν
αύτοί ποU Ε:πρεπε να μιλήσουν. Ξέρω
ομως οτι πολλές φορές, οταν μίλησαν,
παραποι·ήθηκαν αύτά πού εΙπαν η άπο
σιωπ·ήΘηχαν, άπο τίς 'ίδιες έφ·η μερίδες.
Θά άναφερΟw σέ i!.να τελευταίο παρά
δειγμα : Στο στάδιο μιiΧς itρευνας, πού
έfγινε πρόσφατα άπό άθηναϊκ·ή έφ-ημε
ρίδα, ρωτ-ήΟηκαν καt &.νΟρωποι πού έ:ζη
σαν μέσα στήν καρδιά της " κρίσης "
οπως μέλη τοu προηγούμενου Διοικη1 06

ΤΗΝ

" Κ ΡΙΣΗ "

ΣΤΟ Κ . Θ . Β .Ε.

τικοu Συμβουλίου χα! άπάντησαν. · οί
άπαντ·ή σεις τους ομως δέν εΙδαν το φwς
τΊjς δημοσιότητας.
Γιά τήν " κρίση ΚΘΒΕ " τ!ς περισ
σότερες φορές οί έφημερίδες επαιξαν
ρόλο μόνο " γραφικό " , γιά νά μ·fιν πω
φατριαστικό. Πως μποροuσε νά πλ·η
ροφορηθεί itτσι σωστά -η χοιν-fι γνώμη ;
Καί φυσικά ' τώρα πού φύλλο δέν χου
νιέτ� ι στήν ταλαίπωρη περιοχ·fι τοu
ΚΘΒΕ, εΙναι ολοι τους, έφημερίδες χα!
γνωστοί παράγοντες, εύχαριστημένοι.
Χωνεύουν τ·ή λεία τους. Το άνέκδοτο
τοu Καραγκιόζη έπαληθεύει γιά μιά
άχόμα φορά, γιά τούς παράγοντες τΊjς
κακοδαιμονίας : " ΊΊ θά χάνουν ; Θά
χτυπ·ήσουν Θα χτυπ·ήσουν, Θά ίδρώ
;ουν Θά ;άΘουν πνευμονία καt Θά πε
Θάνο�ν ". "Αν ·ij ξεραν τουλάχιστον οτι
κάθε τέτοιος Θάνατος, ξανοίγει διάπλα
τα τtς πόρτες γιά το δικό τους χαμό.
Τώρα δέ μας μένει παρά να περιμένουμε
το " Θ ", γνωστό για τή μαχητικότητά
του ' να φέρει γιά τ·fιν ίστορία, πιστα
στ·η δημοσιότ�τα τά γεγονότα, γιά νά
φωτιστεί έπιτέλους το Οέμα της περι
βόητης " χρίσης τοu ΚΘΒΕ " .
Πολύ φιλικά
ΕΛΕ Η \'Ί Ι. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΠΩΣ ΑΝΤΑΜΕΙΨΕ ΤΟ Υ Π .Π.Ε.
ΤΗΝ Π ΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΡΩΤΑ ;
Ό συγγραφέας καί θεατρικός έπι
χειρηματίας Γιώργος Λ αζαρίδης,
�αίρvοντας άφορμή άπ' τήιι περί
πτωση τού άξέχαστο υ Βασίλη .�ιότα,
μaς γράφει τά παρακάτω γι α τή�ι
άδιαφορία τού " άρμ6διο υ " ύπουρ
γείο υ " Πολιτισμού " γιά τούς πραγ
ματι.κούς έργάτες η)ς πολιτιστικής
άιιάπτυξης τής χώρας :

'Αγαπητέ χ. 1ϊ:τσο,
Να μ·η γινω κ' έγW φλUαρος για να
σας έκφράσω το Θαυμασμό μου γιά τ-fι �
άνεχτίμητη προσφορά σας σ' αύτο το
χώρο μέ τ-fιν έ:κδοση τοu " Θεάτρου "
σας. Γι' αύτ-fι τ·fιν " ϋαση " μαχητικό
τητας στή Θεατρική " έfρ·η μο ": οπο�
δ φαρισαϊσμός, τά συμφεροντακια, η
διπροσωπία χα! δ χαμαιλε:οντισμος συ
ναγωνίζονται σέ πλΊjΘος τ·fιν &.μμο τ-ίj ς
Θεατρικης Σαχάρας πού διανύουμε. 'Όσα
χι άν προσθέσω έπαινε:τιχά γιά τ-fιν
�ροσφορά σας 'ίσως γίνουν κουραστικά.
Γιά κάτι &.λλο Οέλω νά σας άπασχο
λήσω.
Διαβάζοντας τά οσα δημοσιεύε:;ε γιά
το Θέατρο στ·fιν 'Αντίσταση, την έχ
πληκτικ·fι αύτ-ή itρευνα (μάθημα γι�
μας τούς νεότερους ) καί ε:tδικότερα yια
τ-Ι)ν προσφορά τοu άξέχαστου Βασιλη

Ρώτα, Θά Όε:λα νά ρωτήσω : οί ύπεύΘυ
νοι (άν ύπάρχουν - γιατί κάποιο ύπουρ
γεϊ:ο Πολιτισμοu itχε:ι " δηλώσει " ύπεύ
Ουνο ) τt itκαναν το χειμώνα πού μας
πέρασε: γιά το i!.ργο τοu μπάρμπα - Βα
σίλη " Ό Κολοκοτρώνης " πού παί
χτηκε if.ναν δλόκληρο χειμώνα στο
" Δημοτικο Θέατρο " τοu Πε:ιpαιiΧ;
"Ετυχε: νά ;cαρα,χ �λουΘ·1 σω τ-ήν άγω:
νία τους, μια και η δικ·η μου Θε:ατρικ·η
δραστηριότητα βρισκόταν χαl πέρσι
στον Πειραιά. Π αρακολούθησα τ-ί;ν
άγωνία καl τ·fιν πίκρα τους νά παί
ζ�υν π�λλές , φορές μέ 1 Ο χαί 1 5 ,Θsα:
τες. Να πιανουν το μπουγέλο με ΤΙ)
μπογια στά χέρια, μέσα στο δρολάπι,
γιά να πληροφορήσουν το '' Θεατρόφιλο
κοινό " τοu Πειpαια, δηλώνοντας τ-ήν
παρουσία τους στούς τοίχους. Νά προ
σπαΘοuν νά πείσουν το Δημοτικό Συμ
βούλιο νά τούς μετριάσει το " μίνιμουμ γκαραντί , , τοu ένοίχιου (καί πού' αύτο
νομίζω το πέτυχαν κατά if.να ποσοστο
άπο το πολιτικοποιημένο δημοτικό συμ
βούλιο ) . Νά λιμοχτονοuν χυριολεχτιχα
γιατί βέβαια πώς είναι δυνατό νά πάρουν
itστω χαl μέρος άπο το βασικο μερο
κάματο 20 ·ή Θοποιοί οταν ή εrσπραξη
δέν ξεπερνάει τ-fιν ·ήμέρα τά 2 χιλιάρικα.
Καl νά εισπράττουν τα έλάχιστα έργα
τικά ε:lσιτ·ή ρια μέ τιμ·ή προσκλήσεως
(!tO δραχμές } έπειδή μοίρασαν Κ \
αύτοl κάποιες δυστυχισμένες προσ
κλήσεις στά σούπερ - μάρκετ μ·ή πως
χαl ξυπνήσουν το ένδιαφέρον τΊjς κυρά Μαρία<Ξ_ καί τ,οu Υ;�ρ' Παντελ-1 νά , : ρΘου�
Κολοκοτρωνη
του
νά δουνε τον
Ρώτα. Καl πού δυστυχώς -η κυρά Μα
ρία χι δ κύρ' Παντελης προτίμησαν
τό χουζούρι τους στ·ήν Τηλεόραση μέ
-:ούς &.Θλους της " Γειτονιας " καl
τά δ ι_αλογιχα ��ουπίδια τοu " ΛΙεΘο
ριακου σταΘμου . .
f lοιός ένδιαφέρΘηχε; Ποιος if.δωσε χέρι
βο-ή Θειας; Π οιος Θυμ·ήΘηχε οτι δ Ρώτας
i!.φτιαξε στό βουνό if.να Θέατρο, τον και
ρό πο� δ, μαυp αyορ�τ-ης πού�αγε if.νσ.
ντενεχε λαδι με ανταλλαγμα ενα σπίτι
καί το ·ήμιχρατιχό Θέατρο
" Κοτοπού
λ·η Εχανε άντίσταση )) άνεβάζοντας
τ·fιν " Κυρία μέ τάς χαμελίας " !
Κι άν δέν το Θυμ·ήΘηχε ·ή κυρά Μαρία
κι δ κύρ' Π αντελης, ποU στΟ κάτω κά
τω της γραφης δέν e;ίχαν χαί καμιά
ύποχρέωση νά το Θυμ·ηΟοuν, δ ύπουργός
μας τοu Πολιτισμοu μας, οϋτε αύτός
δέν το Ουμ·ήθηκε ; 'Λ π' οτι τόν βλέπω
στίς φωτογραφίες, Θα πρέπει, έκεϊ:να
τά χρόνια νά 'ταν άρχετά ώριμος γιά
νά 'χε πληροφορίες για τ·fιν προσφορά
τοu Βασίλη Ρώτα.
"Ετσι λοιπον τοu άνταμείφΘηχε ή προσ
φορά;
'Όμως, το ύπουργεϊ:ο μας τοu Πολιτι
σμοu μας, ξέρει να δίνει 2 7 .000.000
δραχμές σέ " μ·fι κερδοσκοπικούς Θιά
σους " χαί ξέρει νά άνεβάζει ·ήλίΘια κα
τασκευάσματα ξένων συγγραφέων μέ
το 'Άρμα Θέσπιδος - καl να πλ·ηρώνε:ι
άποπάνω χαί τή φιλοξενία τοu ξένου
κι άμφίβολ·ης ποιότητας συγγραφέα
τους.
Μά δέ ντρεπόμαστε καl λίγο; Μά δέ
ντρεπόμαστε ; . . .
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Παρά τήν . . . ψυχρότητά τους, ε{ναι πάντα ένδιαφέροντα καί, πολλές φορές, άποκαλυπτικά τά περιεχόμενα τi'jς 'Εφη
μερίδος τi'jς Κυβερνήσεως. Σήμερα, πpοτάσσουμε τό κείμενο του ύπερσκανδαλώδους νόμου γιά τή δημιουργία του
" ·Άρματος Θέσπιδος . οι άναγνlόστες γνωρίζουν iiδη - άπό τήν αύτολεξεί δημοσίεψη τ&ν ' Επίσημων Πρακτικlόν
τi'jς Βουλής, στό περασμένο τευχος του " 0 - τό άνελέητο σφυροκόπημα πού ύπέστη τό άμαρτωλό νομοσχέδιο .
"

"

Στό ύπ' άριθ, 215 Α ' τεϋχος τΊjς 'Εφη
μερίδος της , Κυβερν·�σεως τη? 1 7 �8<
76, δημοσιε:υτηκε ο παρακατω υπ
άριθ. lk1 8 νόμος :
Περί συστάσεως νομικοϋ προσώπου
δημοσίου δικαίου ύπό τήν έπωνυμίαν
" 'Άρμα Θέσπιδος " καί όργανισμοϋ
αότοϋ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙ ΙU-ΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑ ΊΊΑΣ
Ψηφισάμενοι δμοφώνως μετιΧ τΊjς Βου
λΊjς, άπεφασίσαμεν :
'Άρθρον 1 .
Σύστασις - 'Εποπτεία.
Συνίσταται νομιχόν πρόσωπον δημοσίου
δικαίου ύπό τ-Υιν έπωνυμίαν " 'Άρμα
Θέσπιδος " (Α. Θ ) , έ:δραν έ:χον τάς
'Αθήνας καί τελοϋν ύπό τ·)jν έποπτείαν
τοϋ Κράτους, άσκουμένην διά -:οϋ
Ύπουργοϋ Πολιτισμοϋ χαί 'Rπιστη
μών.
'Άρθρον 2 .
Σκοπός
1 . Σκοπός τοϋ νομιχοϋ τούτου προ
σώπου ε!ναι ή διά τΊjς θεατρικΊjς τέ
χνης καί έτέρων έκδηλώσεων πολιτι
στική χαλιέργεια τοϋ λαοϋ χαί ιδίq. τοϋ
έν ταίς έπαρχίαις διαβιοϋντος ώς χαί
ή προβολή τοϋ έλληνιχοϋ θεάτρου χαί
έτέρων έχδηλώσεων εις τήν άλλοδαπήν,
τούτων πραγματοποιημένων πρωτί
στως, διά περιοδειών.
2. Τόν σ;�οτ;ον ;οϋτον τό �· "Αρμ�
Θέσπιδος επιδιωκει δια, των κατα
τήν κρίσιν τΊjς Διοικήσεως αύτοϋ προσ
φορωτέρων μέσων, ιδίq. δ/: διά της όρ
γανώσεως καί έκτελέσεως θεατρικών
καί έτέρων πολιτιστιχοϋ περιεχομένου
έκ�ηλ�σε<:>ν εις ;ον έλληνιχόν χώρον
και την αλλοδαπ-ην.
3. AL πολιτιστικοϋ περιεχομένου έχ
δηλώσεις περιλαμβάνουν ιδίq. παιδικόν
θέατρον, διαλέξεις, λαϊκούς χορούς,
λαϊχήν μουσικήν, θέατρον σκιών, λυ
ρικόν θέατρον, μαριονέττες, χορόν χαί
μουσιχήν έν γένει, δανειστικάς θεα
τριχάς βιβλιοθήκας, έκθέσεις, κινη
ματογράφον, έκδηλώσεις φιλολογιχοϋ
περιεχομένου κλπ.
'Άρθρον 3 .
Μεταβίβασις περιουσιακών στοιχείων.
1 . Πiiν κινητόν περιουσιακόν στοιχείον
άνΊjκον εις τήν λειτουργ·ήσασαν παρά
τίj> 'Rθνικίj> Θεάτρ<J> κινητΎjν Θεατρικήν
μονάδα μεταβιβάζεται αύτοδιχαίως κατά
κυριότητα εις τό " 'Άρμα Θέσπιδος ",
άπό τΊjς δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος
διά της 'Εφημερίδος τΊjς Κυβερνήσεως.

2. 'Επιτρέπεται οπως χαί πiiν ετερον
κιν-ητόν περιουσιαχόν στοιχείον τοϋ
Έθνιχοϋ Θεάτρου ώς καί πiiσα χινητή
περιουσία τοϋ Κρατικοϋ Θεάτρου Βο
ρείου 'Ελλάδος χαί ΈθνιχΊjς ΛυρικΊjς
ΣκηνΊjς μεταβιβάζωνται χατά χυριό
-:ητα η παραχωροϋνται κατά χρΊjσιν
εις τό " 'Άρμα Θέσπιδος ", δι' άπο
φάσεως τοϋ 'Υπουργοϋ Πολιτισμοϋ
καί 'Επιστημών, έκδιδομένης μετά σύμ
φωνον γνώμην τοϋ Διοιχητιχοϋ Συμ
βουλίου τοϋ νομικοϋ προσώπου εις
δ άνήκει ή κυριότης τοϋ μεταβιβαζο
μένου η παραχωρουμένου πράγματος.
3. Τά μηχανοκίνητα όχήματα μετα
βιβάζονται άτελώς χαί άπαλλάσσονται
τών τυχόν όφειλομένων δασμών χαί
λοιπών φόρων.
'Ά ρθρον t, .
Πόροι.
Πόροι τοϋ νομικοϋ προσώπου " 'Ά ρμα
Θέσπιδος " ε!ναι :
1 . 'Ετησία έπιχορ·ήγησις τοϋ Κράτους,
δριζομένη διά χοινΊjς άποφάσεως τοϋ
Πρωθυπουργοϋ, τοϋ 'Ύ'πουργοϋ Πο
λιτισμοϋ καί 'Επιστημών χαί τοϋ
Ύπουργοϋ Οικονομικών.
2. Πiiσα έτησία χορηγία η οικονομική
ένίσχυσις παρεχομένη ύπδ παντός νο
μικοϋ η φυσιχοϋ προσώπου, προς
έκπλήρωσιν τοϋ σχοποϋ του.
3. Τό προϊόν τών έκ τών έκδηλ6:σεων
αύτοϋ εισπράξεων, δι' οσας έξ αύτών
δρίζεται εισιτήριον, ή τιμή τοϋ δποίου
καθορί�εται, προτ�?�ι τοϋ �.Σ. το,�
1
νομιχου προσωπου
Αρμα Θεσπιδος
δι' άποφάσεως τοϋ 'Υπουργοϋ Πολι
τισ�οϋ, �αι ']fπισ,τ*η μώ� , ώ� και πάσα
κατ αποκοπην
αμοιβη δια συμμετο
χην τούτου εις συναφείς προς τάς
άρμοδιότητάς τοt• έκδηλώσεις.
Ιι . 'lΌ προϊόν έκ τΊjς πωλήσεως καλ
λιτεχνικών δελτίων (προγραμμάτων ).
'Άρθρον 5.
Διοίκησις.
1 . Ί-Ι Διοίκησις τοϋ νομιχοϋ προσώ
που " 'Άρμα Θέσπιδος " άσχείται ύπδ
έπταμελοϋς Διοικητικοϋ Συμβουλίου κα
τά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος.
2. Ώς μέλη τοϋ Διοικητιχοϋ Συμβου
λίου δρίζονται πρόσωπα άνωτέρας μορ
φώσεως καί έγνωσμένου ένδιαφέροντος
διά τό θέατρον, δυνάμενα νά έργασθοϋν
άποτελεσματικώς διά τήν έπιτυχίαν
τών σκοr;ων τοUτου., !"ΙεταξU α�τ9ν
περιλαμβανεται, εΙς ανωτατος
·η ανω
τερος ύπάλληλος τοϋ 'Υπουργείου οι�\

κονομιχών, προτεινόμενος ύπό τοϋ 'Υ
πουργοϋ Οtχονομιχών μετά τοϋ άνα
πληρωτοϋ του.
3 . Δι' &.παντα τά μέλη δρίζονται άνα
πληρωματιχά τοιαϋτα εχοντα τάς αύ
τάς ώς και τά ταχτικά μέλη ιδιότητας.
'• . Τά μέλη δρίζονται δι' άποφάσεως
τοϋ Ύπουργοϋ Πολιτισμοϋ χαί 'Επι
στημών έπί τριετεί θητείq., δυνάμενα χαί
νά έπαναδιορίζωνται. Τά προς άντικα
τάστασιν τών έξ οιασδήποτε αιτίας άπο
χωρούντων, δριζόμενα μέλη, διανύουν
τό ύπόλοιπον της θητείας τούτων.
5 . Χρέη Γραμματέως τοϋ Διοικητικοϋ
Συμβουλίου έκτελεί ταχτικός ύπάλλη
λος τοϋ Κλάδου Α1 Διοιχητικοϋ, δρι
ζόμενος δι' άποφάσεως αύτοϋ, μετά
τοϋ άναπληρωτοϋ του.
6 . Τά μέλη τοϋ Διοικητικοϋ Συμβου
λίου, συνέρχονται έντός προθεσμίας ε'ί
χοσιν ήμερών άπό τΊjς διιΧ τΊjς 'Εφημε
ρίδος τΊjς Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως
της Π?άξεως οιορισμοϋ των χαί συγ
χροτοϋνται εlς σώμα, έκλεγομένων τοϋ
προέδρου, άντιπροέδρου καί γενιχοϋ
γραμμ;ιτέως , αύτο� διιΧ μυστικ� ς ψη:
φο:ροριας και κατα πλειονοψ·ηφιαν του
συνολικοϋ άριθμοϋ τών μελών του.
7 . 'Επιφυλασσομένης τΊjς διατάξεως
τΊjς παρ. 2 τοϋ &.ρθρου 7, τό Διοικητι
χόν Συμβούλιον εύρίσκεται έν άπαρτίq.
παρόντων πέντε (5 ) τούλάχιστον μελών,
έν ο!ς άπαραιτ·ήτως δ πρόεδρος η άντι
πρόεδρος. Α! άποφάσεις λαμβάνονται
κατά πλειονοψηφίαν των παρόντων με
λών, ύπερισχυούσης έν lσοψηφίq. τΊjς
γνώμης ύπ/:ρ ·)jς τάσσεται δ πρόεδρος η
δ προεδρεύων άντιπρόεδρος.
8 . Τό Διοιχητιχόν Συμβούλιον συνε
δριάζει, τακτικώς μέ:ν δίς τοϋ μηνός,
έχτάκτως δέ: δσάκις καλείται ύπό τοϋ
Προέδρου του. Περί τών συνεδριάσεων
τηροϋνται μερίμνη τοϋ γραμματέως λε
πτομερΊj πρακτικά.
9 . Ε tς τον πρόεδρον χαί. τά μέλη τοϋ
Διοικητιχοϋ Συμβουλίου παρέχεται άμοι
βή καθοριζομένη διά κοινΊjς άποφάσεως
τών ύπουργών Πολιτισμοϋ χαί 'Επι
στημών χαί Οικονομικών. Διά τΊjς αύ
τΊjς άποφάσεως δρίζεται χαί ή άμοιβή
τοϋ εtσηγητοϋ και τοϋ γραμματέως τοϋ
Διοιχητικοϋ Συμβουλίου.
'Άρθρον 6.
Άρμοδιότ·ητες Διοικητικοϋ Συμβουλίου.
1 . Εις το Διοικητικόν Συμβούλιον άνή
κει ή διοίκησις τοϋ νομιχοϋ προσώπου
" 'Άρμα Θέσπιδος " καί ·ή μέριμνα διά
τήν έν γένει έκπλήρωσιν τοϋ σχοποϋ
αύτοϋ.
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2 . Ειδικώτερον, το Διοικητικον Συμβού
λιον έκπονεί το δραματολόγιον και το
πρόγραμμα των πολιτιστικών έκδηλώ
σεων τοίί νομικοίί προσώπου " 'Άρμα
Θέσπιδος ", άποφασ(ζει περι τής προσ
λήψεως και άπολύσεως τοίί πάσης φύ
σεως προσωπικοϋ, έγκρ(νει πiiσαν δα
πάνην, μεριμν� έπι τ'ijς διαχειp(σεως έν
γένει τ-ϊjς περιουσ(ας και τών πόρων του,
καταρτ(ζει τον προϋπολογισμον έκά
στου οικονομικοϋ !:τους και ύποβάλλει
τοϋτον προς !:γκρισιν εις τούς 'Υπουργούς
Πολιτισμοϋ και 'Επιστημών και Οι
κονομικών, καταρτ(ζει τον άπολογισμον
έκάστου οικονομικοίί !:τους και ύποβάλ
λει τοϋτον προς ι:γκρισιν εις τον Ύ
πουργον Πολιτισμοϋ και 'Επιστημών,
συνάπτει δάνεια έπl παροχίj άσφαλείας
τής σχετικ'ijς αύτοίί άποφάσεως ύπο
κειμένης εις την !:γκρισιν τοϋ Ύπουρ
γοϋ Πολιτισμοϋ και 'Επιστημών, προ
τεινει τάς τροποποιήσεις τοίί όργανισμοϋ
τοϋ νομικοίί προσώπου " 'Άρμα Θέσπι
δος " και ε!ναι ύπόλογον διά την δια
χε(ρισιν τ'ijς περιουσ(ας του. Κατ' έξου
σιοδότησιν τοίί Δ ιοικητικοϋ Συμβουλ(ου
δύναται ή ύπογραφη τών πάσης φύ
σεως συμβάσεων ν' άνατ(θεται εις τον
Γενικον Διευθυντην τοϋ νομικοίί προ
σώπου " 'Άρμα Θέσπιδος " η εl.ς σύμ
βουλον τοίί Διοικητικοίί Συμβουλ(ου
αύτοϋ. Εις έξαιpετικάς περιπτώσεις το
Διοικη\ .κον Συμβούλιον δύναται νά
έξουσιοδοτ'ίj εν έκ των μελών αύτοϋ,
διά την !:γκρισιν τρεχουσών δαπανών
έκ τοίί έγκεκριμένου προϋπολογισμοίί.
3 . Το " 'Άρμα Θέσπιδος " έκπροσω
πείται νομιμως εις πάσας αύτοίί τάς
σχέσεις ύπο τοίί προέδρου τοϋ Διοικη
τικοίί Συμβουλ(ου η κατόπιν ειδικ'ijς
έντολ'ijς τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλ(ου
ύπο τοίί Γενικοίί Διευθυντοϋ η έτέρου
μέλους τούτου.
'Άρθρον 7 .
Διορισμος - 'Αρμοδιότητες Γενικοίί
Διευθυντοίί.
1 . Ώς Γενικος Διευθυντης τοίί νομι
κοίί προσώπου " 'Άρμα Θέσπιδος "
διορίζεται δι' άποφάσεως τοίί 'lπουρ
γοίί Πολιτισμοϋ και 'Επιστημών έπι
βαθμίi) 1� και έπl τρ ιετεί θητείq: δυνα
μένη νά άνανεοίίται , πρόσωπον "διακριθ/:ν
εις τά γράμματα η τάς καλάς τέχνας
και !:χον προς τούτοις διοικητικάς ικα
νότητας και πείραν η πρόσωπον κεκτη
μένον πτυχίου άνωτάτης σχολ'ijς η ισο
τίμου σχολ'ijς τής άλλοδαπ'ijς και ι:χον
προς τούτοις διοικητικην ικανότητα και
πείραν, έκλεγόμενον ύπο τοίί Διοικη
τικοίί Συμβουλίου. Ή έπανεκλογη τοϋ
αύτοίί πρυσώπου δ/:ν άπαγορεύεται.
2 . Ό Πρόεδρος τοίί Διοικητικοίί Συμ
βουλ(ου συγκαλεί τοίίτο προς έκλογην
Γενικοίί Διευθυντοϋ. Το Διοικητικον
Συμβούλιον έν τ'ίj περιπτώσει ταύ
τη συνεδριάζει παρόντων εξ (6 ) τού
λάχιστον έκ τών μελών του. Ή ψηφο
φορ(α ε!ναι μυστική. 'Εκλεγείς θεωρεί
ται δ λαβών τέσσαρες ( 4 ) τούλάχιστον
ψήφους. Ό Ύπουργος δύναται νά
άναπέμψη &παξ την άπόφασιν εις τον
πρόεδρον τοϋ Διοικητικοίί Συμβουλ(ου
προς άναθεώρησιν, έκθέτων έγγράφως
τούς λόγους τής άναπομπ'ijς. 'Εν τοιαύ
τη περιπτώσει το Διοικητικον Συμβού
λιον έν συνεδριάσει πραγματοποιουμέ1 08

νη έντος 1 0ημέρου άπο τ-ίjς λήψεως τοίί
έγγράφου τής άναπομπ'ijς άποφα(νεται
έκ νέου περι τοϋ διοριστέου. 'Εάν εϊτε
κατά την πρώτην εϊτε κατά την μετ'
άναπομπην ψηφ.ο φορ(αν, ούδεlς ι:λαβε
τέσσαρες (4 ) τούλάχιστον ψήφους, δ
' lπουργος διορ(ζει ώς Γενικον Διευθυν
την �να έκ τών δύο λαβόντων τάς πε
ρισσοτέρας ψήφους, η �να έκ τών τριών
λαβόντων άνά δύο (2 ) ψήφους �καστος.
3 . Ό Γενικος Διευθυντης τοίί νομικοίί
προσώπου " 'Άρμα Θέσπιδος " η δ
νόμιμος αύτοϋ άναπληρωτης ι:χει τάς
κάτωθι άρμοδιότητας και εισηγείται
έπl παντος θέματος.
α ) Προ·tσταται τών 'Υπηρεσιών τοϋ
νομικοίί προσώπου " 'Άρμα Θέσπι"δος ".
β) 'Εκτελεί τάς άποφάσεις τοίί Διοι
κη τικοίί Συμβουλίου.
γ ) 'Εκπροσωπεί δικαστικώς και έξω
δtκως το " 'Άρμα ΘέσπLδος " κατόπιν
ειδικ'ijς έντολ'ijς τοίί Διοικητικοϋ Συμ
βουλ(ου.
δ ) ' Αποφασ(ζει έπι τ'ijς καταρτtσεως
η λύσεως οιασδήποτε συμβάσεως οι
κονομικοίί περιεχομένου και τ'ijς διενερ
γε(ας πάσης δαπάνης, μέχρις ποσοίί
δριζομένου δι' άποφάσεως τοίί Διοικη
τικοϋ Συμβουλ(ου.
ε ) 'Εντέλλεται την .έκτέλεσιν τών πάσης
φύσεως δαπανών.
συ ) 'Ασκεί πάσας τάς ύπο τοίί Διοι
κητικοϋ Συμβουλ(ου τυχον έκχωρουμέ
νας άρμοδιότητας.
4 . Ό Γενικος Διευθυντης τοίί νομικοίί
προσώπου " 'Άρμα Θέσπιδος " δύνα
ται έπι θεμάτων άναγομένων εις την
άποφασιστικην αύτοίί άρμοδιότητα νά
ζητ'ίj την !:γκρισιν των ένεργειών καl
άποφάσεών του παρά τοίί Διοικητικοϋ
Συμβουλtου δσάκις οuτος κρtνη τοϋτο
σχόπιμον.
'Άρθρον 8.
Βασικη Διάρθρωσις 'Υπηρεσιών.
Ή βασικη διάρθρωσις των ' Υπηρεσιών
τοίί νομικοίί προσώπου " 'Άρμα Θέ
σπιδος " ι:χει ώς κάτωθι :
α ) Διεύθυνσις Διοικήσεως.
β ) Τμ'ijμα Καλλιτεχνικοίί Προγραμμα
τισμοίί και Δημοσιων Σχέσεων.
'Άρθρον 9 .
Διάρθρωσις - 'Αρμοδιότητες Διευθύν
σεως Διοικήσεως.
1 . Την Διεύθυνσιν Διοικήσεως συγκρο
τοίίν τά κάτωθι Τμήματα και αύτοτε
λ'ij Γραφεία :
α ) Τμ'ijμα Π ροσωπικοίί.
β ) Τμ'ijμα Οικονομικοίί.
γ ) Γραφείον Διαχειp(σεως 'lλικοίί.
8) Γραφείον Γραμματε(ας.
2 . 'Η άρμοδιότης τής Διευθύνσεως
Διοικήσεως άνάγεται εις τά κάτωθι θέ
ματα, κατανεμόμενα μεταξύ τών Τμη
μάτων και αύτοτελών Γραφειων αύτ'ijς,
ώς �πεται :
α ) Τμ'ijμα Π ροσωπικοϋ, εις ο άνήκουν :
αα) Τά θέματα καταστάσεως τοίί πάσης
φύσεως και κατηγορ(ας προσωπικοϋ.
ββ ) Ή ύπο τοίί προ'ίσταμένου τοίί Τμή
ματος βεβαίωσις τοίί γνησ(ου τ'ijς ύπο
γραφ'ijς τών ύπαλλήλων τοίί νομικοϋ
προσώπου " "Αρ μα Θέσπι8ος ".

β) Τμ'ijμα Οικονομικοϋ εις ο άνήκουν :
αα ) 'Η μέριμνα διά την κατάρτ-ισιν και
έπεξεργασ(αν τοϋ προϋπολογισμοϋ τοϋ
νομικοίί προσώπου " 'Άρμα Θέσπιδος ",
ή παρακολούθησις τ'ijς κινήσεως τών
πιστώσεων αύτοϋ και ή σύνταξις τοίί
έτησ(ου άπολογισμοϋ.
β β ) Ή μέριμνα διά την κατά τάς κει
μένας διατάξεις έκκαθάρισιν και πραγ
ματοποιησιν των πάσης φύσεως δαπα
νών, άποδοχών, παροχών και λοιπών ά
ποζημιώσεων τοϋ προσωπικοϋ τούτου.
γγ ) Ή &σκησις έποπτε(ας και έλέγχου
έπι των ύπολόγων χρηματικών ένταλ
μάτων προπληρωμ'ijς.
δδ) Ή μέριμνα διά την προμήθειαν τοϋ
πάσης φύσεως ύλικοϋ, ώς και διά την
άνάληψιν έκτελέσεως έργασιών και προσ
φοράν έργασιών. Ή συντήρησις τών
καταστημάτων.
γ ) Γραφείον Διαχειρίσεως 'lλικοϋ εις
ο άνήκει ή διαχείρισις τοϋ εις τά κατα
στήματα και τάς άποθήκας εύρισκο
μένου άναλωσιμου και μη ύλικοϋ.
δ ) Γραφείον Γραμματειας εις ο άνή
κουν :
αα ) Ή τήρησις τοίί γενικοίί καl έμπι
στευτικοίί πρωτοκόλλου, εύρετηρίων και
άρχε(ου, ή διεκπερα(ωσις τών έγγρά
φων και ή έπιμέλεια των εις την Έφη
μερtδα τ'ijς Κυβερνήσεως δημοσιεύσεων.
ββ ) Πiiν θέμα μη περιλαμβανόμενον εις
τάς άρμο8ιότητας των εις τάς προηγου
μένας παραγράφους Τμημάτων και Γρα
φtων.
'Άρθρον 1 0 .
Διάρθρωσις - 'Αρμοδιότητες τοίί Τμή
ματος Καλλιτεχνικοϋ Προγραμματισμοίί
και Δημοσιων Σχέσεων.
1 . Το Τμ'ijμα Καλλιτεχνικοίί Προγραμ
ματισμοίί και Δημοσ(ων Σχέσεων συγ
κροτοϋν τά κάτωθι αύτοτελ'ij Γραφεία :
α ) Γραφείον Καλλιτεχνικοϋ Προγραμ
ματισμοίί.
β ) Γραφείον Δημοσ(ων Σχέσεων.
2 . Αι άρμοδιότητες τοίί Τμήματος
τούτου κατανέμονται μεταξύ τών ώς
&νω Γραφε(ων αύτοίί ώς �πεται :
α ) Γραφείον Καλλιτεχνικοϋ Π ρογραμ
ματισμοϋ, εις ο άνήκουν ή μελέτη , δ
προγραμματισμός, ή όργάνωσις και ή
έπ(βλεψις τών πάσης φύσεως θεμάτων
καλλιτεχνικοίί περιεχομένου πλην τής
έκπονήσεως τοίί δραματολογ(ου και τοίί
προγράμματος των πολιτιστικών έκδη
λώσεων.
β ) Γραφείον Δημοσιων Σχέσεων, εις
ο άνήκουν τά θέματα δημοσ(ων σχέσεων
και έθιμοτυπίας.
'Άρθρον 1 1 .
Διάρθρωσις θέσεων.
1 . Αι θέσεις τοϋ πάσης φύσεως προ
σωπικοϋ διαρθροίίνται κατά κατηγορ(ας,
κλάδους, βαθμούς και ειδικότητας, ώς
κάτωθι :
Ι.
Π ροσωπικον έπι θητε(q:.
Μ ία ( 1 ) θέσις Γενικοϋ Διευθυντοίί έπι
βαθμίi) 1 � .
ΙΙ. Μόνιμον.
Α' Κατηγορια.
Κλά8ος Α1 Διοικητικός :

Μια ( 1 ) θέσις έπt βαθμο'ίς 3φ-2φ.
Δύο ( 2 ) θέσεις έπι βαθμο'ίς 5φ-4φ.
Τέσσαρες (4) θέσεις έπι βαθμο'ίς 8φ6φ.
Ώς δεύτερος εισαγωγικός βαθμός δρl
ζεται δ 7ος.
Κλάδος Α2 Ειοικοϋ Καλλιτεχνικοϋ Έ
πιμελητοϋ :
Μια ( 1 ) θέσις έπt βαθμο'ίς 8φ-4φ.
Β' Κατηγορια.
Κλάδος Β1 Δ ιοικητικός:
Μια ( 1 ) θέσις έπt βαθμφ '*'1>·
Μια: ( 1 ) θέσις έπt βαθμ<j'J 5φ.
'Επτά ( 7 ) θέσεις έπt βαθμο'ίς 1 0φ6φ.
Γ' Κα:τηγορια.
Κλάδος Γ1 Κλητήρων-Θυρωρών :
Τρε'ίς ( 3 ) θέσεις έπt βαθμο'ίς 1 2 φ-9φ.
ΠΙ. Προσωπικόν έπl σχέσει ιοιωτι
κοϋ δικαίου.
Θέσεις Π ροσωπικοϋ:
α ) Καλλιτεχνικόν Προσωπικόν :
Δύο ( 2 ) θέσεις Πρωταγωνιστών Α'
Βαθμlδος
Τέσσαρες (4 ) θέσεις Πρωταγωνιστών
Β' Βαθμlδος
Τέσσαρες (4 ) θέσεις Πρωταγωνιστών
Γ' Βαθμlδος
Τέσσαρες (4 ) θέσεις ' Ηθοποιών Α'
Βαθμlδος
"Εξ ( 6 ) θέσεις ' Ηθοποιών Β' Βαθμιοος
Τέσσαρες (4 ) θέσεις ' Ηθοποιών Γ'
Βαθμlδος
'Οκτώ ( 8 ) θέσεις ' Ηθοποιών Δ' Βαθ
μlδος.
β) Καλλιτεχνικοί Συνεργάται :
Μια ( 1 ) θέσις Δ /ντοϋ Σκηνογραφικών
Έργαστηριων (Τεχνικοϋ Διευθυντοϋ )
Μια ( 1 ) θέσις Χορογράφου
Μια (1 ) θέσις Μουσικοϋ 'Ύπευθύνeιυ
Μια (1 ) θέσις Σκηνοθέτου
Μια ( 1 ) θέσις Βοηθοϋ - Σκηνοθέτου
Μια ( 1 ) θέσις Σκηνογράφου
Μια ( 1 ) θέσις Διευθυντοϋ Σκηνης
Μια (1 ) θέσις Ζωγράφου Τεχνιτου
Σκηνογραφιών
Μια ( 1 ) θέσις Όδηγοϋ Σκηνης
Μία ( 1 ) θέσις 'Ύποβολέως
Μια ( 1 ) θέσις Προϊσταμένου Περιο
δειών.
γ) Τεχνικόν Προσωπικόν :
Μια ( 1 ) θέσις Μηχανικοϋ Σκηνης Α '
Μια ( 1 ) θέσις Μηχανικοϋ Σκηνης Β '
Δύο (2 ) θέσεις Μηχανικοϋ Σκηνης Γ'
Μια ( 1 ) θέσις 'Ηλεκτρολόγου Α'
Μια ( 1 ) θέσις ' Ηλεκτρολόγου Β'
Δύο ( 2 ) θέσεις 'Ηλεκτρολόγου Γ'
Μια (1 ) θέσις Φροντιστοϋ
Μια (1 ) θέσις ' Ηλεκτρονικοϋ (συντη
ρήσεως και χειpισμοϋ ήχητικών έγκα
ταστάσεων ) .
Μία ( 1 ) θέσις Κομμωτοϋ-Μακιγιl:ρ
Μια ( 1 ) θέσις Ένδυτοϋ
Μια ( 1 ) θέσις Ίματιοφύλακος
Μια (1 ) θέσις Βοηθοϋ Φροντιστοϋ
Μια: (1 ) θέσις Ραπτριας
ο ) Βοηθητικόν Π ροσωπικόν :
Μια: (1 ) θέσις Προπομποϋ
Μια (1 ) θέσις βοηθοϋ Προπομποϋ
Μια: ( 1 ) θέσις Ταξιθέτου
Μια ( 1 ) θέσις Καθαριστοϋ
Τέσσαρες ( 4 ) θέσεις έργατών γενικών
καθηκόντων.

Μια (1 ) θέσις Κλητηρος-Έλεγκτοϋ
εισιτηριων.
ε) Τεχν'ίται Όδηγοι :
Δώδεκα: ( 1 2 ) θέσεις δδηγών αύτ /του
(Ε' Κα:τηγοριας )
Μια (1 ) θέσις τεχνίτου αύτ /του-δδηγοϋ
στ ) Δέκα ( 1 0 ) θέσεις έργατών-καθα
ρ ι στριών.
2. Δι' άποφάσεως τοϋ Διοικητικοϋ Συμ
βουλίου έπιτρέπεται ή πρόσληψις προ
σωπικοϋ διαφόρων ειδικοτήτων έπl
συμβάσει έργασιας ιοιωτικοϋ δικαίου ώ
ρισμένου χρόνου μέχρι τριάκοντα ( 30 ) έρ
γατοϋπαλλήλων προς κάλυψιν άνακυ
πτουσών ώς έκ της φύσεως των Ι!ργων
τοϋ νομικοϋ προσι:>που " 'Άρμα Θέ
σπιδος " άπροβλέπτων καl έπειγουσών
άναγκών.
3 . ΈπιτρέπΈται ή άνάθεσις t::> ρισμένου
έ:ργου εις καλλιτέχνας διά συμβάσεως
μισθώσεως έ:ργου. οι οροι καl τά της
άμοιβης τοϋ προσωπικοϋ καθοριζοντσ.ι
διά της συμβάσεως κατόπιν άποφάσεως
τοϋ Δ.Σ. έγκρινομένης ύπό τοϋ 'Ύ
πουργοϋ Πολιτισμοϋ καl 'Επιστημών .
4. Αι θέσεις πρωταγωνιστών καl ήθο
ποιών οιασδήποτε βαθμιοος έπιτρέπεται
νά πληρώνται εις βάρος θέσεων άνωτέ
ρων βαθμιδων, άντιστοιχου κατηγοριας,
5 . Τό έπί σχέσει ιδιωτικοϋ δικαιου
προσωπικόν διέπεται ύπό τών διατά
ξεων τών Ν.Δ. 385 /1 969 " περl προσ
λήψεως προσωπικοϋ έπί σχέσει ιοιω
τικοϋ δικαιου εις Δημοσίας 'Ύπηρεσιας
καl Ν.Π.Δ.Δ. " καl 1 1 9 8 / 1 9 7 2 " πε
ρί τοϋ τρόπου ρυθμίσεως τών ορων άμοι
βης καί έργασιας, τοϋ έπl σχέσει έργα
σίας ιοιωτικοϋ δικαίου προσωπικοϋ τοϋ
Δημοσιου, τών Ο.Τ.Α. καl Ν.Π.Δ.Δ. "
καl τροποποιήσεως διατάξεων της " πε
ρι συλλογικών συμβάσεων έργασlας νο
μοθεσίας " .
'Άρθρον 1 2 .
Προσόντα.
1. Διά τον διορισμόν εις τον εισαγω
γικόν βαθμόν τών ύπό τοϋ παρόντος
προβλεπομένων θέσεων μονίμου προ
σωπικοϋ, ώς καl τΊJν πρόσληψιν εις
θέσεις έπl θητείq: και έπl συμβάσει ιδιω
τικοϋ δικαίου προσωπικοϋ, δρlζονται
τά κάτωθι ειδικά προσόντα:
α) Διά τΊJν έπl θητεlq: θέσιν τά ύπό
τών διατάξεων τοϋ όίρθρου 7 τοϋ πα
ρόντος προβλεπόμενα.
β ) Διά τον Κλάδον Α1 Διοικητικόν
πτυχίον 'Ανωτάτης Σχολης Νομικών
η Πολιτικών η Οικονομικών 'Επιστη
μών η της 'Ανωτάτης Σχολης Οικονο
μικών και 'Εμπορικών 'Επιστημών η
της Παντείου ' Ανωτάτης Σχολης Πο
λιτικών 'Επιστημών η 'Ανωτάτης Βιο
μηχανικης Σχολης η ισοτιμου ΣχολΊjς
της άλλοδαπης.
Ώς πρόσθετον προσόν διά τον δεύτε
ρον εισαγωγικόν βαθμόν (?ον) δρί
ζεται ή άρτία γνώσις της γαλλικης η
άγγλικΊjς η γερμανικΊjς γλώσσης.
γ) Διά τον Κλάδον Α2 Ειοικοϋ Καλλι
τεχνικοϋ Έπιμελητοϋ, έπα:ρκε'ίς γνώ
σεις περι τοϋ θεάτρου, της μουσικΊjς,
τοϋ χοροϋ και τών εικαστικών τεχνών,
προσηκόντως άποδεικνυόμεναι , άπολυ
τήριον μέσης έκπαιδεύσεως καl πλήρης

γνώσις άγγλικΊjς κατά προτιμησιν, η
γαλλικης η γερμανικΊjς γλώσσης, προ
σηκόντως άποδεικνυομένη.
ο ) Διά τον Κλάδον Β1 Διοικητικόν
άπολυτήριον Μέσης 'Εκπαιδεύσεως.
ε ) Διά τον Κλάδον Γ1 Κλητήρων - Θυ
ρωρών άπολυτήριον τοϋ Δημοτικοϋ Σχο
λειου.
στ ) Διά τάς θέσεις προσωπικοϋ έπl
συμβάσει ιοιωτικοϋ δικαιου, οιπλωμα
άνεγνωρισμένης ΣχολΊjς άντιστοlχου ει
δικότητος η έμπειpια τούλάχιστον δύο
(2 ) έτών , προσηκόντως άποδεικνυομένη
καί τά ύπό τοϋ Ν.Δ. 3094 /1954 καθο
ρ ιζόμενα προσόντα.
ζ ) 'Επί τοϋ Γενικοϋ Δ ιευθυντοϋ τοϋ
νομικοϋ προσώπου " 'Άρμα Θέσπιδος "
και τοϋ καλλιτεχνικοϋ έν γένει προσω
πικοϋ έφαρμόζονται ώς προς τό δριον
ήλικίας εισόδου και έξόδου έκ της 'Ύπηρεσιας, αι έπί τοϋ έπt σχέσει ιοιω
τικοϋ δικαίου πάσης κατηγοριας καλ
λιτεχνικοϋ προσωπικοϋ τών θεατρικών
όργανισμών ισχύουσαι έκάστοτε διατά
ξεις.
'Άρθρον 1 3 .
Προϊστάμενοι ''Υπηρεσιών.
1 . 'Απασών τών ''Υπηρεσιών τοϋ νο
μικοϋ προσώπου " 'Άρμα Θέσπιδος "
προ·tστα:ται δ Γενικός ΔιευθυντΊJς τούτου.
2 . Της Διευθύνσεως Διοικήσεως δ μό
νιμος ύπάλληλος έπι βαθμ<j'J 3φ-2φ,
τοϋ Κλάδου Α1 Διοικητικοϋ, Α' Κα
τηγορίας.
3 . Των Τμημάτων Διοικητικοϋ καt
οικονομικοϋ προ'tσταται μόνιμος ύπάλ
ληλος έπι βαθμ<j'J l1φ η 5φ τοϋ Κλάδου
Α1 Διοικητικοϋ.
4 . Τοϋ Γραφείου Διαχειρισεως 'Ύλι
κοϋ, προ·tσταται μόνιμος ύπάλληλος έπt
βαθμ<j'J '4 φ η 5φ τοϋ Κλάδου Β1 Διοι
κητικοϋ.
5 . Τοϋ Γραφείου Γραμματεία, · προ·t
σταται μόνιμος ύπάλληλος έπt βαθμ<j'J
4φ ·η 5φ τοϋ Κλάδου Β1 Διοικητικοϋ.
6 . Τοϋ Τμήματος Καλλιτεχνικοϋ Προ
γραμματισμοϋ και Δημοσιων Σχέσεων
προ·tσταται δ τοϋ Κλάδου Α2 ύπάλλη
λος η τοLοvτος έπι βαθμ<j'J 4φ η 5φ τοϋ
Κλάδου Α1 Διοικητικοϋ άσκών παραλ
λήλως και τά κύρια αύτοϋ καθήκοντα
των Γρα:φεlων δl: τούτου, οι οι' άπο ψά
_
σεως τοϋ Γενικοϋ Διευθυντοϋ δριζόμενοι.
'Άρθρον 1 4.
' Αναπλήρωσις Προϊσταμένων.
1 . Τον Γενικόν ΔιευθυντΊJν έλλεlποντα,
άπόντα η κωλυόμενον, άναπληρο'ί μέ
λος τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλιου, δρι
ζόμενον οι' άποφάσεως αύτοϋ η ό
προϊστάμενος της Διευθύνσεως Διοι
κήσεως.
2 . Τον προϊστάμενον της Διευθύνσεως
Διοικήσεως, άναπληρο'ί δ κατά βαθμόν
άνώτερος, μεταξύ δl: ισοβάθμων δ άρ
χαιότερος έκ τών μονίμων ύπαλλ·ήλων
έπι βαθμ<j'J 4φ η 5φ τοϋ Κλάδου Α1
Διοικητικοϋ.
3 . Τον προϊστάμενον των Τμημάτων
Δ /νσεως Διοικήσεως άναπληρο'ί δ έν
τ<j'J οικεlφ Τμήμα:τι κατά βαθμόν άνώ
τερος ύπάλληλος τοϋ Κλάδου Α1 Διοι
κητικοϋ και μεταξύ ισοβάθμων δ άρ
χαιότερος.
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4 . Τόν προϊστάμενον των Γραφείων α) Μέχρις όχ.τώ (8 ) ύπάλληλοι, &νευ 1 . Κατά την πρώτην έφαρμογήν τοίί
Διαχειρίσεως 'Υλικοίί και Γραμματείας, τινός χρονικοίί περιορισμοίί.
παρόντι:ς αl θέσεις τοίί τακτικοίί προ
άναπληροί δ έν τφ οικείφ Γραφείφ κατά β) Μέχρις όκτώ . (8 ) ύπάλληλοι, εως σωπικου
δύναται νά πληpοίίνταϊ διά
βαθμόν άνώτερος και έπι ισοβάθμων δ δέκα ( 1 0 ) ήμέρας, μηνιαίως.
διορισμοίί η διά μετατάξεως ύπ��λ·ήλων
άρχαιότερος ύπάλληλος.
3 . Διά τάς ώς &νω έκτός εδρας μετα έξ &λλων νομικών προσώπων δημοσίου
5 . Τόν προϊστάμενον της 'Υπηρεσίας κινήσεις τοίί μονίμου προσωπικοίί έφαρ δικαίου ύπαγομένων εις την έποπτείαν
Καλλιτεχνικοίί Προγραμματισμοίί και μόζονται κατά τά λοιπά α! διατάξεις τοίί τοίί 'Υπουργείου Πολιτισμοίί καl 'Επι
Δημοσίων Σχέσεων, δ δι' άποφάσεως Ν.Δ. 65 /1 973 " περί τών δαπανών των στημών. Έπι της δευτέρας περιπτώ
τοίί Γενικοίί Διευθυντοίί δριζόμενος ύπάλ τακτι;-ων πολιτικών δ·ημοσίων ύπαλλή σεως αl μετατάξεις ένεργοίίνται ώς
άκολούθως :
λ·ηλος Α' Κατηγορίας.
λων , .
'Άρθρον 1 9 .
α
) Θέσεις τοίί Κλάδου Α1 Διοικη'τικοίί,
'Άρθρον 1 5 .
' Αποσπάσεις-' Αναθέσεις καθηκόντων- Α' Κατηγορίας :
'Υπηρεσιακή κατάστασις προσωπικοίί.
Προσλήψεις.
αα ) Ή έπι βαθμοίς 3φ-2φ ύπό ύπαλ
Al διατάξεις τοίί Β.Δ. τ'ίjς 23 /24 Δε 1 . Δια τ'ίjς κοιν'ίjς άποφάσεως τοίί λήλου
αύτ'ίjς Κατηγορίας και άντι
�.ε-μβρίου 1 955 " περί έφαρμογ'ίjς τοίί Ύπουργοίί Πολιτισμοίί και 'Επιστη στοίχουτ'ίjςΚλάδου,
Ε:χσντος τόν 3ον η 2ον
fπαλληλικοίί Κώδικος έπι των ύπαλ μών και τοίί κατά περίπτωσιν άρμο βαθμόν άντιστοίχως
έλλείψει τοιού
λήλων τών Νομικών Προσώπων Δημο δίου 'Υπουργοίί, έκδιδομένης μετά γνώ του, ύπό ύπαλλήλουκαι
εχοντος συμπλη
σίου Δικαίου ", ώς τοίίτο έτροποποιήθη μην τών οικείων 'Υπηρεσιακών Συμβου ρώσει έν τφ !�φ βαθμφ
καl συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, έφαρ λίων, δύναται νά τοποθετοίίνται εις κε χιστον έτών ύπηρεσίαν. τ;JLών τούλά
μόζονται και έπt τοίί προσωπικοίί τοίί νάς θέσεις τοίί Γενικοίί Διευθυντοίί και
νομικοίί προσώπου " 'Άρμα Θέσπιδος " τοίί Προϊσταμένου τ'ίjς Διευθύνσεως ββ ) Al έπt βαθμοίς 5φ-4φ, ύπό ύπαλ
καθ' ο μέρος δέν δρίζεται &λλως διά Διοικήσεως τοίί νομικοίί προσώπου λήλων τ'ίjς αύτ'ίjς Κατηγορίας και άντι
στοίχου Κλάδου, έχόντων τόν 5ον η
τοίί παρόντος.
" 'Άρμα Θέσπιδος " κατ' άπόσπασιν και 4ον
βαθμόν άντιστοίχως καl έλλείψει
διά χρονικόν �Μστημα δύο (2 } έτών η τοιούτων,
'Άρθρον 1 6 .
ύπό ύπαλλήλων έχόντων συμ
κατ'
άνάθεσιν
καθηκόντων
παραλλήλως
'Υπηρεσιακά - Πειθαρχικά Συμβούλια. πρός τά
πληρώσει
τφ 6φ βαθμφ τριών τού
καθήκοντα
τ'ίjς
θέσεως ην όργα λάχιστον έν
έτών
ύπηρεσίαν.
Τό προσωπικόν τοίί νομικοίί προσώπου νικώς κατέχουν, ύπάλληλοι
έκ δημοσίων
" 'Άρμα Θέσπιδος " ύπάγεται εις την ύπηρεσιών η νομικών προσώπων
δημο
β
)
Θέσεις
τοίί
Κλάδου
Β1 Διοικητικοίί,
άρμοδιότητα των οικείων ύπηρεσιακών σίου δικαίου ώς άκολούθως :
Β' Κατηγορίας :
καl πειθαρχικών συμβουλίων τοίί 'Υ
πουργείου Πολιτισμοίί καt 'Επιστη α ) Διά τήν θέσιν τοίί Γενικοίί Διευθυν Al θέσεις έπl βαθμφ 4φ καt 5φ ύπό
τοίί, εΙς ύπάλληλος έπί βαθμφ τούλά ύπαλλήλων τ'ίjς αύτ'ίjς Κατηγορίας και
μών.
χιστον 3φ, Α' Κατηγορίας καl διοικη� άντιστοίχου Κλάδου, έχόντων τόν 4ον
"Άρθρον 1 7 .
τικοίί κλάδου, κεκτημένος πτυχίον άνω η 5ον βαθμόν άντιστοίχως και έλλείψει
'Απασχόλ·ησις προσωπικοίί έτέρων
σχολ'ίjς η ίσοτίμου σχολ'ίjς της τοιούτων, ύπό ύπαλλήλων έχόντων συμ
τάτης
Π.Δ.Δ.
άλλοl>απ'ίjς και γνώσεις περl τάς χαλάς πληρώσει έν τφ 5φ η 6φ βαθμcr άντι
1 . Διά πράξεων τοίί Ύπουργοίί Πολι τέχνας.
στοίχως τεσσάρων τούλάχιστον έτών
τισμοίί και 'Επιστημών έπιτρέπεται ή β) Διά τήν θέσιν τοίί Π ροϊσταμένου ύπηρεσί�ν.
ί:κτακτος άπασχόλησις ύπό τοίί νομικοίί τ'ίjς Διευθύνσεως Διοικήσεως, εΙς ύπάλ γ) Al ύπό�οιποι θέσεις τών Α' και Β'
προσώπου " 'Άρμα Θέσπιδος " τοίί ληλος έπl βαθμφ τούλάχιστον 5φ, Α' Κατηγοριών,_
ύπαλλήλων της αύτ'ίjς
πάσης φύσεως ύπηρετοίίντος παρά τcr Κατηγορίας καt διοικητικοίί κλάδου, Κατηγορίας ύτrό.
.
καt
Κλάδου
Έθνικcr Θεάτρφ, Κρατικcr Θεάτρφ Βο κεκτημένος πτυχίον άνωτάτ·ης σχολ'ίjς η ύπό ύπαλλήλων ?:ντιστοίχου
•έχόντων
τά
τυπικά
ρείου 'Ελλάδος και Έθνικ'ίi Λυρικ'ίi η ισοτίμου σχολ'ίjς τ'ίjς άλλοδαπ'ίjς.
προσόντα άνωτέρας Κατηγορίας άπο
Σκην'ίi προσωπικοίί, κατόπιν συμφώνου 2 . Ό χρόνος διαρκείας της άποσΠά� έκείνης
εις 'ι)ν άνήκουν.
προτάσεως των δύο όργανισμών καl •σεως λογίζεται δια πάσαν συνέπειαν ώς
Εις την πρώτην περίπτωσιν ή μετά
έκουσίως των άσχοληθησομένων.
χρόνος πραγματικ'ίjς ύπηρεσίας έν τ'ίi ταξις ένεργείται έν τφ αύτιϊ> βαθμιϊ>
Εις περίπτωσιν άπασχολ·ήσεως τοίί άνω όργανικ'ίi θέσει -fιν κατέχε� δ άποσπώμε ον
δ μετατασσόμενος, εις τήν έτέ
τέρω προσωπικοίί πέραν τοίί έξαμήνου, ή νος, ώς και διά τήν βαθμολογική\/ και ρανφέρει
έφ' ϋσον δ μετατασσό
μισθοδοσία τούτου βαρύνει τάς πιστώ μισθολογικήν αύτοίί έξέλιξιν. Εις τούς μενοςπερίπτωσιν,
φέρει βαθμον άνώτερον τοίί ει
σεις τοίί νομικοίί προσώπου " 'Άρμα άποσπωμένους κα"t'αβάλλονται παρά τών σαγωγικοίί,
έν τφ αύτιϊ> βαθμφ, έφ'
Θέσπιδος " και ούχι τοίί όργανισμοίί ' Υπηρεσιών έξ ών άπεσπάσθησαν αl πά οσον φέρει κατώτερον,
έν τφ εισαγωγι
εις ον άνήκει τοίίτο.
σης φύσεως τακτι:;αι �::αι ε;;τακτοι άπο κ<r βαθμφ της εις 'ι)ν μετατάσσεται κα
.
δοχαι και παροχαι "t'Ου εκαστοτε
κατε τηγορίας.
2 . Εις τό έν λόγφ προσωπικόν, μετα
κινούμενον έκτός εδρας, καταβάλλονται χομένου ύπ' αύτών.βαθμοίί καl τ'ίjς άντι δ) Ή μετάταξις ένεργείται διά πράξεως
πάντα τά εξοδα μετακιν-ήσεως και ήμε στοιχούσης τούτφ όργανικ'ίjς θέσεως,
Ύπουργοίί Πολιτισμοίί και 'Επιστη
ρησίας άποζημιώσεως έκτός εδρας εις πλήν τών έξόδων κινήσεως έκτός ε τοίί
μών, μετα γνώμην των άρμοδίων κα
βάρος τών πιστώσεων τοίί νομικοίί προ δρας τά δποία καταβάλλονται εις βά τά
περίπτωσιν ύπηρεσιακών συμβουλίων
σώπου " 'Άρμα Θέσπιδος " εις μέν ?Ος τών πιστώσεων τοίί νομικοίί προ κρίσεως
των ύπαλλήλων της Κεντρικ'ίjς
τό μόνιμον κατά τάς διατάξεις τοίί .Δ. σώπου " 'Άρμα Θέσπιδος ".
'Υπηρεσίας τοίί 'Υπουργείου Πολιτι.:
65 /73 " περι τών δαπανών τών τακτι
"Άρθρον 20.'
σμοίί και 'Επιστημών άναλόγως του
κών πολιτικών δημοσίων ύπαλλήλων "
Πρόβλεψις
ειδικ'ίjς
πιστώσεως.
βαθμοίί
τοίί κρινομένου, κατόπιν αιτή
εις δέ τό έπι σχέσει ιδιωτικοίί δικαίου,
σεως τοίί ένδιαφερομένου, ύποβαλλομέ
κατά τάς διατάξεις της έργατικ'ίjς νομο Εις τόν προUπολογίσμόν έγγράφεται πί νης
έντος τριάκοντα (30 ) ήμερων άπο
στωσις διά:
θεσίας.
της δημοσιεύσεως τοίί παρόντος ένερ
1 . Τήν άγοράν τών άναγκαίων έπίπλων
'Άρθρον 1 8 .
ώς και τοίί λοιΠοίί έξοπλισμοίί τών γουμένων των με;ατάξεων, δύναται ν�
Μετακινήσεις έκτό·ς εδρας.
καταργοίίνται, ισαριθμοι θέσεις έν τφ
Γραφείων.
εισαγωγικ
cr βαθμφ τ'ίjς Κατηγορίας
1 . 'Άπαν τό έπl θητείq:, συμβάσει η
2 . Τοίί άπαpαιτήτου διά τάς πάσης
καl Κλάδου τών νομικών προσώπων έξ
έπl ήμερομισθίφ προσωπικόν τοίί νο φύσεως
έκδηλώσεις
τοίί
Θεάτρου
άναών προέρχονται ol μετατασσόμενοι, τών
.
μικοίί πpοσώπου " 'Άρμα Θέσπιδος " λωσίμου και μή ύλικοίί.
έπιτρέπεται οπως κιν'ίjται και παραμέ 3 . Τήν έπισκευήv και συντήρησιν των πιστώσεων των άφορωσών εις τάς κα
νη έκτός εδρας &νευ ούδενός περιορι μηχανοκινήτων και λοιποίί μηχανικοίί τα:ργουμένας θέσεις μεταφερομένων εις
τάς πιστώσεις τοίί νομικοίί προσώπου
σμοίί.
έξοπλισμοίί.
" 'Άρμα Θέσπιδος ". Ή κατάργησις , η
2 . 'Άπαν τό μόνιμον προσωπικόν τοίί
μή
τών θέσεων δρισθήσεται εις την
4 . 'Ετέρας διαφόρους δαπάνας.
νομικοίί προσώπου " 'Άρμα Θέσπιδος "
σχετικήν περι μετατάξεων πράξιν.
'Άρθρον 21 .
έπιτρέπεται οπως μετακιν'ίjται και παρα
ε ) 'Η σειρά άρχαιότητος τών μετατασΜεταβατικαl διατάξεις.
μένη έκτός εδρας, ώς άκολούθως :
11

ο

σομένων καθορισθήσεται διά τ'ίjς περl
μετατάξεως πράξεως, κατά τάς κειμένας διατάξεις.
2 . Αι άπό 1 5ης 'Ιουνίου 1 9 7 5 μέχρι
τ'ίjς δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος γενό
μεναι προσλήψεις, έπl συμβάσει tδιω
τικοϋ δικαίου, προς έξυπηρέτησιν τών
σκοπών της κινητ'ίjς Θεατρικης μονά
δος τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμοϋ καl
'Επιστημών, νομιμοποιοϋνται.
·

3 . 'Από τ'ίjς δημοσιεύσεως τοϋ παρόν
τος ή λειτουργία καl δραστηριότης τ'ίjς
κινητ'ίjς Θεατρικης μονάδος τοϋ Έθνι
κοϋ Θεάτρου, διακόπτεται.
lι . Κατά τΊJν πρώτην έφαρμογΊJν τοϋ
παρόντος, έπιτρέπεται ή άn'όσπασις εtς
κενάς όργανικάς θέσεις τοϋ νομικοϋ προ
σώπου " 'Άρμα Θέσπιδος " καl μέχρ ι
τ'ίjς πληρώσεως τούτων, ύπαλλήλων
τοϋ 'ΤΠ'ουργείου Πολιτισμοϋ καl 'Επι
στημών η έποπτευομένων ύπ' αύτοϋ
Δημοσίων 'Υπηρεσιών καl Ν.Π.Δ.Δ.

'Άpθρον 22.
'Εξουσιοδοτήσεις.
1 . Διά Προεδρικών Διαταγμάτων, έκ
διδομένων μετά παρέλευσιν !:τους άπο
της δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος διά
της 'Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, προ
τάσει τών ' Υπουργών Προεδρίας Κυ
βερνήσεως, Πολιτισμοϋ καl 'Επιστη
μών καl οικονομικών καl κατά τρο
ποποίησιν τών διατάξεων τοϋ παρόντος
καθορίζονται :
α } Τά της άναδιαρθρώσεως τών 'Τ
Π'ηρεσιών τοϋ νομικοϋ προσώπου " "Αp
μα �έσπιδο� " καl τών βασικών άρμο
διοτητων τουτων.
β } Τά της άναδιαρθρώσεως, συστάσεως,
καταργήσεως η συγχωνεύσεως κλάδων
και θέσεων τοϋ πάσης κατηγορίας, κλά
δου καl βαθμοϋ και οιασδήποτε εtδι
κότητος καl σχέσεως 7ι'ροσωπικοϋ, κα
θοριζομένης έξ ύπαρχης της εtς όργα
νικάς θέσεις συνθέσεως καl κατανομης
τών κλάοων, βαθμών και ειδικοτήτων.
γ } Τά τοϋ καθοpισμοϋ τών προσόντων
τοϋ πάσης φύσεως πpοσωπικοϋ.
δ } Τά τών προϊσταμένων τών όργανικών
μονάδων και τά της άναπληρώσεως τού
των.
2 . ' Η κατά τάς προηγουμένας παρα
γράφους άναδιαμόρφωσις τών κλάδων
καl τών όργοΜκών θέσεων οέν δύναται
vά ι:χη ώς συνέπειαν την άπόλυσιν η
ύποβιβασμον u7ι'αλλήλων. Οι τυχόν έκ
της τοιαύτης άναδιαμορφώσεως παρα
μένοντες ώς πλεονάζοντες ύπάλληλοι ,
καταλαμβάνουν προσωρινάς όργανικάς
Θέσεις συνιστωμένας έν τ<ϊ> οtκεί<:J κλά
δt]J καl έπl τ<ϊ> αύτ<ϊ> βαθμ<ϊ'> διά τοϋ αύ
τοϋ Διατάγματος. Αι θέσεις αuται
καταργοϋνται αύτοδικαίως, όίμα τΊj προα
γωγή η τ'ίj καθ' οιονδήποτε τρόπον έξό
δ<:J έκ της ύπηρεσίας τών κατεχόντων
ταύτας ύπαλλήλων.
3 . Διά Π.Δ /τος έκδιδομένου προτάσει
τών 'Υπουργών Π ροεδρίας Κυβερνήσεως,
Πολιτισμοϋ καl Έπιστr,μών και 'Α
πασχολήσεως καl μετά γνώμην τοϋ
'Ανωτάτου Συμβουλίου 'Εργασίας κα
θορίζεται τό πειθαρχικόν δίκαιον τοϋ
έπl σχέσει tδιωτικοϋ δικαίου προσωπι
κοϋ τοϋ διεπομένου ύπό τοϋ παρόντος
νόμου.

4. . Δι' άποφάσεων τοϋ '1'πουργοϋ Π ο
λιτισμοϋ καl 'Επιστημών, έκδιδομένων
μετά γνώμην τοϋ Διοικητικοϋ Συμβου
� ίου τοϋ 'Άρματος Θέσπιδος καl δη
μοσιευο γ.ένων διά τ'ίjς 'Εφημερίδος τ'ίjς
Κυβερνησεως ρυθμίζονται:
α ) Πiiσα λεπτομέρεια τών διά τοϋ πα
ρόντος νόμου καl τών κατ' έφαρμογήν
τούτου έκδιδομένων όργανωτικών δια
ταγμάτων τοϋ νομικοϋ προσώπου " "Αρ
μα Θέσπιδος " δριζομένων άρμοδιοτή
των τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου, Γε
νικοϋ Διευθυντοϋ, τών Τμημάτων καl
αύτοτελών Γραφείων.
β ) 'Η κοίτανομΊJ τών διά τοϋ παρόντος
νόμου καl τών κατ' έφαρμογΊJν τούτου
έκδιδομένων όργανωτικών διαταγμάτων
καθοριζομένων άρμοδιοτήτων τών τμη
μάτων της Διευθύνσεως Διοικήσεως εtς
Γραφεία.
γ ) Τά τών καθηκόντων τών μελών τοϋ
Διοικητικοϋ Συμβουλίου, τοϋ Γενικοϋ
Διευθυντοϋ καl τοϋ πάσης φύσεως προ
σωπικοϋ τοϋ νομικοϋ προσώπου " 'Άρ
μα Θέσπιδος " .
δ ) Τά τ'ίjς διαχειρίσεως καl τοϋ έλέγ
χου τών περιουσιακών στοιχείων, ώς
καl πiiν θέμα άφορων εις τήν έν γένει
έσωτερικήν λειτουργίαν.
'Άρθρον 2 3 .
' Η ισχύς τοϋ παρόντος &ρχεται ά.πό
τ'ίjς δημοσιεύσεώς του διά τ'ίjς 'Εφημε
ρίδος της Κυβερνήσεως.
Ό παρών νόμος ψηφισθεlς ύπό της
Βουλης zαl παρ' 'Ημών σήμερον κυ
ρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Έφ·η
μερίδος τ'ίjς Κυβερνήσεως καl έκτε
λεσθήτω ώς νόμος τοϋ Κράτους .
'Εν 'Αθήναις τ'ίj 1 2 Αύγούστου 1 97 6 .
Ό Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΩ ΣΤΑ ΊΊ ΟΣ Δ. Τ Σ Α ΤΣ ΟΣ

οι ύπουργοl
Οικονομικών
Π ρ. Κυβερνήσεως
Γ. ΡΑΛΛΗΣ
Ε. Δ.ΕΒΛΕΊΌΓΛ Ο)'
Πολιτισμοϋ καl 'Επιστημών
ΚΩΝΣΤΑ ΊΊΝΟΣ ΤΡΥΠ Α H L;
Έθεωρήθη καl έτέθη ή μεγάλη τοϋ
Κράτους σφραγίς.
'Εν ΆΘ·ήναις τη 1lι Αύγούστου 1 97 6
Ό έπl τ'ίjς Δικαιοσύνης 'Υπουργός
ΚΩ 'ΣΊ'ΑΝΤJ ΟΣ ΣΊΈΦ Α ΝΑ Κ Ι Ι Σ

κυκλοφορήσε ι
πάλι σ' ενα μήνα

-&α

ε ν α ύ περτεύχ ος
νέο , άνανεωμένο

ΕΘΝΙΚΟ
ΔΥΟ

ΝΕΑ

ΘΕΑΤΡΟ

ΜΕΛΗ

Δ.Σ.

ΕΘΝΙΚΟΥ

Διά της ύπ' . ά.ριθ. 5 7559/26-1 0-76
ύπουργικης ά.ποφάσεως, έκδοθείσης κα
τά τάς διατάξεις τοϋ Ν. 4.00 / 1 9 7 6
καl τοϋ όίρθρου 3 τοϋ Ν . Δ . 4. 8 / 1 9 7 4. ,
έτροποποιήθησαν αι ύπ' ά.ριθ. 4. 2 7 7 1 /
2 1 -9-1 9 7 4 καl 11881 2/1 8-1 0- 1 9 7 5 ά.πο
φάσεις ΤΠ.Π.Ε. καl ώρίσθησαν μέλη
το� Διο �κητικοϋ Σ�μβουλίου τοϋ Έθνι
κου Θεατρου, οι, κατωθι :
Δημήτριος Μωρέττης, 'Αρχιτέκτων, άντί
τοϋ μέχρι τοϋδε μέλους ' Ιωάννου J'νfαζα
ράκη - Αινιάν, καl
Χρηστος Μαλεβίτσης, ά.νώτατος δημό
σιος ύπάλληλος, ά.ντl τοϋ ά.ποθανόντος
μέλους, ' Ιωάννου Χατζοπούλου.
Ό ύπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΤΠΑ ΗΣ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΘΝ.

ΘΕΑΤΡΟΥ

" Περl συμπληρώσεως τ'ίjς ύπ' άριθ.
1 4989/2220/22-3- 7 5 κοινης ύπουργι
κης ά.ποφάσεως " περl καθορισμοϋ άπο
δοχών τοϋ έπl σχέσει έργασίας ιδιωτι
κοί) δικαίου προσωπικοϋ (καλλιτεχνι
κοϋ, τεχνικοϋ καl λοιποϋ ) τοϋ Έθνικοϋ
Θεάτρου (ΦΕΚ 353/Β/2 8-3- 7 5 ) ώς
αϋτη συνεπληρώθη διά της ύπ' ά.ριθ.
33973/7Η2/75 δμοίας (ΦΕΚ 1 375/
Β/22-1 1-75 ) " . (Άριθ. 31165/61 5/20- 1 77 ).
Μετά τήν ύποπαράγραφον Ο της πα
ραγράφου 1 τοϋ διατακτικοί) της υπ
άριθ. 3397 3/7 1 42/75 κοινης ύπουργι
κης άποφάσεως, προστιΘενται ύποπα
ράγραφοι, π καl ρ, ώς κατωτέρω :
π. Προϊστάμενος μηχανικών σκηνης δρχ.
6 . 750 (κατώτερον δριον ) καl 1 6.525
( άνώτερον ) .
ρ . Κατασκευαστής ειδών φροντιστηρίου
δρχ. 5.900 (κατώτερον δριον ) καl
1 2 . 800 (ά.νώτερον ) .
ΦΕΠ τεύχος Β', aριθ. 4 3 /26-1-77
ιι� Διά τ'ίjς ύπ' άριθ. 684.65 /17-12-76
άποφάσεως τοϋ 'Τπουργοϋ Πολιτισμοϋ
καl Έπισ-.η μών δρίζεται ή μεταφοριΧ
δύο ( 2 ) θέσεων Διοικη.τικοϋ - Λογιστι
κοϋ της Έθνικης Λυρικης Σκηνης.
ΦΕΠ τεύχος Β', aριθ. 1538 /24-12-76
ΤΡΑΓΩΔΙΑ

ΘΗΒΑ·Ι · ΚΟΥ

ΚΥΚΛΟΥ

" Περl τροποποιήσεως τοϋ ύπ' άριθ.
159/9 . 2 . 1 965 Β. Δ/τος περl συστά
σεως παριΧ τ<;'J Δήμ<:J Θηβαίων ιδίου
νομικοϋ προσώπου ύπό τό 5νομα " Δη
μοτικός ' Οργανισμός 'Αρχαίου Δρά
ματος Θηβαϊκοϋ Κύκλου " (Προεδρι
κό Διάταγμα ύπ' ά.ριθ. 270/1 4-3-7 7 ) .
(Ί-Ι τροποποίηση εχει ώς έξης :
" lι. Το συνιστώμενον νομικόν πρόσω
πον διοικείται ύπό έπταμελοϋς Συμβου
λίου ά.ποτελουμένου έκ α ) τοϋ Δημάρ
χου Θηβαίων ώς προέδρου, καl β ) έ:ως
Θ ) �ξ δημοτών δριζομένων ύπό τοϋ
Δημοτικοϋ Συμβουλίου, ώς μελών. ΊΌ
Διοικητικόν Συμβούλιον έκλέγει �ν έκ
τών μελών αύτοϋ ώς άντιπρόεδρον.
Ή θητεία τών μελών τοϋ Διοικητικοϋ
Συμβουλίου ά.κολουθεί τήν δημοτικήν
περίοδον " ) .
ΦΕΠ τεύχος Β', aριθ. 91 /29-3- 77'
1 11

ΣΧΟΛΗ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΣΑΛΑ

Στο ύπ' άριθ. 1 0 1 1 Β' τεϋχος τijς Έφη
μερί8ος τijς Κυβερνήσεως, τijς 4/8/7 6 ,
8ημοσιεύτηκε ή παρακάτω \Jπουργικη
άπόφαση :
Άριθ. Γ/ΦΟ6/1 343.
Περt χορηγήσεως ά8είας !8ρύσεως Σχο
λ'ijς Θεατρολογίας, Σκηνοθεσίας εtς τον
Γρηγόριον ΜασαλiΧν.
Ο ΤΠΟΤΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟt .. ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
'Έχοντες ύπόψει : . . . . . άποφασίζομεν :
Χορηγοϋμεν εtς τον Γρηγόριον ΜασαλiΧν,
&8ειαν !8ρύσεως Σχολ'ijς Θεατρολογίας,
Σκηνοθεσίας εtς την περιοχην 'Αθηνων.
'Εν 'Αθήναις τ'ίj 29 'Ιουλίου 1 9 7 6
Ό Ύπουργος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΤΠΑΝΗΣ
ΠΛΗΘΩΡΑ

ΣΧΟΛΩΝ

ΘΕΑΤΡΟΥ

101 " Περί Χορηγήσεως εtς την Μαρί
αν - Στέλλαν Βοσταντζ'ij ά8είας !8ρύ
σεως Σχολ'ijς Θεάτρου ε tς την περιοχην
'Ηρακλείου - Κρήτης " (Άριθ. ΤΠΠΕ/
ΚΑΤΕΧΝ/Γ /ΦΟ6/2081 4/1 - 6 - 76 ) .
ΦΕΠ τεϋχ. Β', άριθ. '168 /12-6-'16
1111 " Περί χορηγήσεως εtς τον Μαρίνον
'Ιορ8άνην ά8είας [8ρύσεως Δραματικ'ijς
Σχολ'ijς εtς την περιοχην 'Αθηνων " .
(Άριθ. Γ /ΦΟ6/2 51 85/1 9 - 7 - 7 6 ) .
ΦΕΠ τεvχ. Β', άριθ. 9 6 7 /23-7-76

Περί χορηγήσεως εtς την Εύγε
νίαν Χατζίκου ά8είας ί8ρύσεως Σχο
λ'ijς Δpαματικ'ijς εtς τήν περιοχην 'Αθη
νων " (Άριθ. Γ/ΦΟ6/2 8 1 00/1 9-7-76 ) .
ΦΕΠ τεϋχ. Β', άριθ. 967 /23- 7-76
101

"

1111 " Περί χορηγήσεως εις την Έται
ρείαν Θεάτρου Κρήτης ά8είας L8ρύ
σεως Δραματικ'ijς Σχολ'ijς ε!ς τήν περιο
χην Χανίων - Κρήτης " (' Αριθ. Γ /
ΦΟ6/34842/1 7-7-76 ) .
ΦΕΠ τεvχ. Β', άριθ. 9 7 7 /27-7-76

cu1

Περι &ρσεως τijς 8ια τijς ύπ'
άριθ. 1 1 03 1 / 9 . 1 0 . 7 1 άποφάσεως χο
ρηγηθείσης ά8είας !8ρύσεως τ'ijς Σχο
λ'ijς Δραματικ'ijς τοϋ 'Ιωάννου Μα
λούχου, 8ε8ομένου δτι αϋτη 8έν έλει
τούργησεν έπt 8ύο συνεχ'ij �τη " (' Αριθ.
Γ/ΦΟ6/1 01 64/23-2-77 ) .
ΦΕΠ τεϋχ. Β', άριθ. 159 /1-3- 7 7
Περί &ρσεως τ'ijς 8ιιΧ τ'ijς ύπ '
11\1
άριθ. 25602/16-8-74 άποφάσεως χο
ρηγηθείσης ά8είας !8ρύσεως τijς Σχο
λ'ijς Θεάτρου τοϋ Σάββα Ραχανιώτη,
8ε8ομένου δτι αϋτη 8έν έλειτούργη
σεν έπt Μο συνεχ'ij �τη " (' Αριθ.
Γ /ΦΟ6/1 0 1 6 1 /23-2-77 ) .
ΦΕΠ τεVχ. Β'; άριθ.
159 jl-3-77
"

"

4� " Περί &ρσεως τ'ijς 8ια τijς ύπ'
άριθ. 1 3 7 98/6-4-74 &:ποφάσεως χορη
γηθείσης ά8είας L8ρύσεως τijς Σχο
λ'ijς Μελο8ραματικ'ijς τοϋ 'Αντωνίου
Τέμπα 8ε8ομένου δτι αϋτη 8έν έ
λειτού γησεν έπt Μο συνεχ'ij �τη "
(Άριθ. Γ /Φ06/1 0 1 63/23-2-77 ) .
ΦΕΠ τεvχ. Β', άριθ. 159 /1-3- 77
1\11 " Περt &ρσεως τijς 8ια τ'ijς ύπ'
άριθ. 61226 /1 1 2 1 /1 8-8-59 άποφάσεως

p

112

χορηγηθείσης ά8είας !8ρύσεως τijς Σχο
λ'ijς Δραματικ'ijς τοϋ Σωματείου Ή
θοποιων Κινηματογράφου, 8ε8ομένου δτι
αϋτη 8έν έλειτούργησεν έπί Μο συνεχ'ij
�τη " (Άριθ. Γ/ΦΟ6/1 0 1 62/23-2-77 ) .
ΦΕΠ τεvχ. Β', άριθ.
159 jl-3-7 7
ΣΩΡΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΧΟΡΟΥ

" Π:ερί χορηγήσεως εtς τον Νικό
λαον 'Ιωαννί8ην Βαμβακαν ά8είας !8ρύσεως Σχολ'ijς Χοροϋ ε !ς την πε
ριοχην 'Αθηνών " (' Αριθ. Γ /ΦΟ7 /29749
/20-7-76 ) .
ΦΕΠ τεϋχ. Β', άριθ. 975 /27-7-76
101
Περί χορηγήσεως ε!ς την Ούρα
νίαν Μασουρί8ου ά8είας !8ρύσεως Σχο
λ'ijς Χοροϋ εtς την περιοχην 'Αμαρου
σίου - 'Αθηνών " (Άριθ. Γ /ΦΟ? /12383
/21.ι -7-76 ).
ΦΕΠ τεϋχ. Β', άριθ. 1005 /2-8-76
"

Περt χορηγήσεως εtς τήν Πα
ρασκευην Δρόσου ά8είας L8ρύσεως Σχο
λ'ijς Χοροϋ ε!ς την περιοχήν 'Αθηνων "
(Άριθ.
ΤΠΠΕ/ΚΑΤΕΧΝ/Γ /Φ.07 /
7 1 55/2 7-7-76 ) .
ΦΕΠ τεϋχ. Β', άριθ. 1008 /2-8-76
1111

"

" Περί χορηγήσεως ε!ς την Άγγε
λοπούλου Μαρίαν ά8είας [8ρύσεως Σχο
λ'ijς Μπαλλέτου Ρυθμικ'ijς ε!ς την πε
ριοχήν 'Αθηνών " ('Αριθ. ΤΠΠΕ/
ΚΑΤΕΧΝ/Γ /ΦΟ7 /367 /29-7-76 ) .
ΦΕΠ τεϋχ. Β', άριθ. 1008 /2-8-76
101

" Περί χορηγήσεως εtς τον Γεώρ
γιον Μπουλαχάνην ά8είας !8ρύσεως
Σχολ'ijς Κλασσικοϋ Μπαλλέτου Ρυθμι
κ'ijς εtς την περιοχήν Καλαμακίου 'Ατ
τικ'ijς " (Άριθ.
ΤΠΠΕ/ΚΑΤΕΧΝ/
Γ/Φ.07 / 1 7 659/29-7-76 ) .
ΦΕΠ τεϋχ. Β', άριθ. 1008 /2-8-76
1111

1111
Περί χορηγήσεως εις τον Βαρ
λiΧμον Χρ'ijστον, ά8είας !8ρύσεως Σχο
λ'ijς Χοροϋ ε!ς τήν περιοχήν 'AfYrrvων "
(Άριθ. Γ /ΦΟ/24827 /29-7-76 ) .
ΦΕΠ τεϋχ. Β', άριθ. 1011 /4-8-76
"

411 " Περί χορηγήσεως εις την Μαργα
ρ ίταν Λελού8α Μηλιώνη, ά8είας L8ρύ
σεως Σχολ'ijς Χοροϋ, ε!ς την περιοχην
Άθηνων " (Άριθ. Γ /ΦΟ7 /1 8304/
29-7-76 ) .
ΦΕΠ τεvχ. Β', άριθ. 1 011 /4-8-76
101 " Περt χορηγήσεως εtς τήν Εύφρο
σύνην Θεοχαρί8ου ά8είας ί8ρύσεως Σχο
λ'ijς Χοροϋ εις την περιοχηv 'Αθηvώv "
(Άριθ. Γ /ΦΟ7/2991 2/29-7-76 ) .
ΦΕΠ τεϋχ. Β', άριθ. 1011 /4-8-76
411 " Περί χορηγήσεως εtς την Μορα
γέμου Παρασκευήν ά8είας ί8ρύσεως Σχο
λ'ijς Χοροϋ εtς τήν περιοχην 'Αθηνωv "
(Άριθ. Γ /ΦΟ7 /2 7 1 0 7 /29-7-76 ) .
ΦΕΠ τεϋχ. Β', άριθ. 1011 /4-8-76

Κορίνθου " (Άριθ. Γ/ΦΟ7 /1 5206/297-76 ) .
ΦΕΠ τεϋχ. Β', άριθ. 1011 /4-8-76
ΙΙ\Ι " Περt χορηγήσεως ε!ς τήν Αtκα
τερίvην Ξηντάρα - Μεσί8η ά8είας ί8ρύ
σεως Σχολ'ijς Μπαλλέτου Ρυθμικ'ijς ε!ς
την περιοχήν 'Αθηνων " ('Αριθ. Γ /
ΦΟ7/27930/29-7-76 ) .
ΦΕΠ τεvχ. Β', άριθ. 1011 /4-8-76
1111
Περί χορηγήσεως εtς την Έλένηv
Μπαμπαλιάρη ά8είας ί8ρύσεως Σχολ'ijς
Μπαλλέτου εtς τήν πόλιν των Τρικά
λων " (Άριθ. Γ/ΦΟ7 /6803/29-7-73 ) .
ΦΕΠ τεϋχ. Β', άριθ. 1 0 1 1 /4-8-76
"

101
Περί χορηγήσεως εtς τηv Διονυ
σίαv Βαρβάτη ά8είας !8ρύσεως Σχολ'ijς
Μπαλλέτοu εtς τήν περιοχηv 'Αθηνων "
(Άριθ. Γ /ΦΟ7 /2861 9/29-7-76 ) .
ΦΕΠ τεvχ. Β', άριθ. 1012 /5-8-76
"

ΙΙ\Ι
Περί χορηγήσεως εtς την Λέvαv
'Αποστολί8ου ά8είας ί8ρύσεως Σχολ'ijς
Μπαλλέτου Ρυθμικ'ijς ε!ς τήv περιοχηv
Άθηνωv "
(Άριθ. Γ /ΦΟ7 /61 93 /297-76 ) .
ΦΕΠ τεiiχ. Β', άριθ. 1012 /5-8-76
"

ΙllΙ
Περί χορηγήσεως ε!ς τηv Παυλ(
ναν Γούττα - LECIANCHE ά8είας t8ρύσεως Σχολ'ijς Χοροϋ ε[ς τήν περιοχήν
Άθηvων " (Άριθ. Γ /Φ07 /28606/297-76 ) .
ΦΕΠ τεϋχ. Β', άριθ. 1012 /5-8-76
"

1111 " Περί χορηγήσεως εtς τοv Παπα
γεωργίου 'Αν8ρέαν, ά8είας ί8ρύσεως
Σχολ'ijς Χοροϋ ε!ς τήν περιοχηv 'Αθηvων"
(Άριθ. Γ /ΦΟ7/27 1 08/31-7-76 ) .
ΦΕΠ τεvχ. Β', άριθ. 1026 /13-8-76
1111
Περί χορηγήσεως ε!ς τήv Σοφίαν
'Ασλανί8ου - Γεροκομ'ij
ά8είας ί8ρύ
σεως Σχολ'ijς Χοροϋ Ρυθμικ'ijς εtς την
περιοχήν 'Αθηνών " (Άριθ. Γ /ΦΟ7 /
1 4234/29-7-76 ) .
ΦΕΠ τεϋχ. Β', άριθ. 1026 /13-8-76
"

1111
Περt χορηγήσεως ε!ς τήv ',Α.θηviΧν
ΚανΜλη - Τουμπανάρη
ά8είας ί8ρύ
σεως Σχολ'ijς Χοροϋ εtς την περιοχην
Άττικ'ijς " (Άριθ. Γ /ΦΟ7 /9279 /297-76 ) .
ΦΕΠ τεvχ. Β', άριθ. 1026 /13-8-76
"

cιιι
Περί χορηγήσεως εtς τΊjν 'Ανα
σrασίαv Θεοχαρί8ου ά8είας !8ρύσεως
Σχολ'ijς Χοροϋ ε!ς τήv περιοχήν 'Αθη
vων " (Άριθ. Γ /ΦΟ7 /40862/29-7-76 ) .
ΦΕΠ τεvχ. Β', άριθ. 1026 /13-8-76
"

°

1\11 " Περί χορηγήσεως εtς τήv Αtκα
τερίνηv Χόλτεν ά8είας !8ρύσεως Σχο
λης Χοροϋ εtς τηv περιοχήν 'Αθηvων "
(' Αριθ. ΤΠΠΕ / ΚΑΤΕΧΝ / Γ / ΦΟ7 /
29987 /31 -7-76 ) .
ΦβΠ τεvχ. Β', άριθ. 1025 /13-8-76

101 " Περt χορηγήσεως ε!ς την Μαρίαν
Βαν8ώρου, ά8είας !8ρύσεως Σχολ'ijς
Μπαλλέτου Ρυθμικ'ijς ε!ς την περιοχηv
Άθηνωv " (Άριθ. Γ /ΦΟ7 /2690/297-76 ) .
ΦΕΠ τεϋχ. Β', άριθ. 1011 /4-8-76

181 " Περί χορηγήσεως εtς τηv Σοφίαν
ΒΙ,άσση ά8είας L8ρύσεως Σχολ'ijς Μπαλ
λ�του Ρυθμικ'ijς εtς τηv πόλιν τijς Κο
ρ ίνθου " (Άριθ. Γ /ΦΟ7 /20625/29-776 ) .
ΦΕΠ τεϋχ. Β', άριθ. 1026 /13-8-76

411 " Περt χορηγήσεως εtς τήν Σόνιαν
Μοριάνοβα - Πολίτου ά8είας ί8ρύσεως
Σχολ'ijς Μπαλλέτου εtς την περιοχήν

cui Περt χορηγήσεως εtς τηv Γερο
σι8έρη Μαγ8αληνην ά8είας L8ρύσεως
Σχολ'ijς Μπαλλέτου Ρυθμικ'ijς εtς τήν
"

κόν 'Ωδείον άδείας lδρύσεως κc;.ι λει
τουργίας παραρτήματος αύτοϋ εις Κο
ρωπί Άττικης και έπl της δδοϋ Κύπρου
1 1 " (Άριθ. Β . 1 9 2 75/6-8-76 ) .
ΦΕJ( τεύχος Β', dριθ. 1039 /23-8-76

περιοχην 'Αθηνών " (Άριθ. Γ /Φ07 /
1 4233/29-7-76 ) .
ΦΕ[( τεύχ. Β', άριθ. 1026 /13-8-76
1111 " Περl χορηγήσεως εις τον Πανα
γιώτην Βιολιτζην 'ι) Βαλτζην άδείας
lδρύσεως Σχολης Μπαλλέτου Ρυθμι
κης εtς την πόλιν της Κορίνθου " (Άριθ.
Γ/ΦΟ 7 /1 6640/2 9-7-7 6 ) .
ΦΕ[( τεύχ. Β', άριθ. 1026 /13-8-76
1111

" Περι χορηγ·ήσεως εις την Κοντολέοντος Βασιλικην - Θάλειαν άδείας l
δρύσεως Σχολης Χοροϋ εις τ-/ιν περιο
χην 'Αθηνών " (' Αριθ. Γ /ΦΟ7 /26232/
.
1 2- 1 0- 7 6 ).
ΦΕ[( τεϋχ. Β',
1111

άριθ. 1274 /15-10-76

Περι χορηγήσεως εις την Ραλλοϋ
Μάνου άδείας lδρύσεως έρασιτεχνικης
Σχολης Χοροϋ εtς την περιοχην τοϋ
Μαρκόπουλου " (Άριθ. Γ /ΦΟ7 /'1 6128/
26-10-76 ) .
ΦΕ[( τεϋχ. Β', άριθ. 1350 /4-11-76
"

1111

" Περι χορηγήσεως εις την Μαίρ·ην
Σακαλλέρου άδείας lδρύσεως έρασιτε
χνικης Σχολης Μπαλλέτου εις τήν νησον
Κω " (Άριθ. Γ/Φ07/49049/26- 1 0-7 6 ) .
Φ ΕΠ τεύχ. Β', άριθ. 1350 /4-11-66
ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ ΣΧΟΛ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ

" Περι χορηγ·ήσεως ε[ς τήν Βεατρί
κην Μήταλα - Βρίτσιου άδείας lδρύ
σεως και λειτουργίας Μουσικης Σχο
λης, � �ς Θεσσα�ονίκην,, ύπο τήν έ πων��
,
μίαν Μουσικη Σχολη Θεσσαλονικης
κειμένης έπι της δδοϋ Γαμβέττα 1 68 Μαρτίου 87 " (Άριθ. Β/Φ20/25009/
2 1 -6-76 ) .
ΦΕΚ τεύχ. Β', dριθ.
891 /7-7- 76
�11 " Περι συστάσεως έν τιj> Δ·ήμιr
Κατερίνης Νομοϋ Πιερίας tδίου νομιχοϋ
προσώπου ύπο τήν έπωνυμίαν " Δ·ημο
τικον 'Ωδείον Κατερίνης " (Προεδρικό
Διάταγμα ύπ' άριθ. 502/28-6- 1 9 7 6 ) .
ΦΕΚ τεύχ. Β', dριθ. 180 /16-7-76
1111 " Περι χορηγήσεως εις το Έ θνικον 'Ωδείον άδείας lδρύσεως και λει
τουργίας παραρτήματος αύτοϋ εtς 'Ά
γιον Νικόλαον Ζωγράφου και έπι της
Λεωφόρου Παπάγου 1 06, περιλαμ
βάνοντος το τμημα πιάνου " (' Αρι�.
Β/Φ1 0/3801 8/10-7 -7 6 ) .
ΦΕ[( τεϋχ. Β', άριθ. 936 /17-7- 76

1111 " Περl χορηγήσεως ε tς το Έλλη
νικόν 'Ωδείον άδείας lδρύσεως και λει
τουργίας παραρτήματος αύτοϋ εtς Πει
ραιii και έπl της δδοϋ 'Αλκιβιάδου 1 43 "
(Άριθ. Β/Φ '1 2/28568/23-7 - 7 6 ) .
ΦΕΠ τεύχ. Β', dριθ. 9 75 /27- 7- 76
1111 " Περι χορηγήσεως εις το Έλληνικον 'Ωδείον, άδείας ιδρύσεως καl λει
τουργίας παραρτήματος αύτοϋ εις Παια
νίαν Άττικης " (Άριθ. Β/6060/237-76 ) .
ΦΕ[( τεύχος Β', dριθ. 1005 /2-8-76
1111 " Περl χορηγήσεως εις τό Άπολλώ
νιον 'Ωδείον άδείας lδρύσεως καl λει
τουργίας παραρτήματος αύτοϋ εις Κα
τερίνην " (ΆριQ. ΥΠΠΕ/ΚΑΤΕΧΝ/
Β/28269 /6- 6-7 6 ) .
ΦΕΚ τεύχος Β', dριθ. 1025 /13-8- 76
1111

" Περl χορηγήσεως εις το Έλ).-ηνι-

Περl χορ ·ηγήσεως εtς το Πατραϊ
1111
κον 'Ωδείον άδείας ιδρύσεως καl λει
τουργίας παραρτήματος αύτοϋ εις Ά
γρίνιον και έπl της δδοϋ Μπαϊμπii 1, 9 "
(Άριθ. Β/Φ25/33429/23-8-76 ) .
Φ Ε[( τεύχος Β', dριθ. 1086 /6-9-76
"

·

1111 " Περl χορηγήσεως εις τ-i)ν "Ενωσιν
των Φίλων της Έπτανησιακης Πνευμα
τικης Παραδόσεως, άδείας lδρύσεως καl
λειτουργίας 'Ωδείου, ύπό τ·i)ν έπωνυ
μίαν " ΩΔΕΙΟΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΖΑ
Ι<ΥΝΘΟΥ ", κειμένου έπι της περιο;ςης
Κοινότητος 'Αγίου Κηρύκου Ζακυν
θου " (Άριθ. Β/Φ1 0/4 1 898/1 9-8-7 6 ) .
ΦJΞ[( τεύχος Β', dριθ. 1086 /6-9-76
1111 " Περι χορηγήσεως εις τό Έλληνι
κον 'Ωδείον άδείας lδρύσεως καl λει
τουργίας παραρτήματος αύτοϋ εις τον
συνοικισμόν Γκύζη και έπι της δδοϋ
Βαρβάκη 1 2 " (Άριθ. Β/Φ'1 7/1 8295/
:l6-8-76 ).
Φ ΕΚ τεύχος Β', dριθ. 1085 /6-9-76

1111 " Περι χορ·ηγήσεως εtς την Φιλαρ
μονικην Δή �ου, άδεί�ς lδρ �σε�ς καl
,
,
) ειτουργιας
Ωδειου,
υπο, την επωνυ
μίαν " ΩΔΕΙΟ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΙ-Ι Σ
ΔΗ.ΜΟΥ ΒΟΛΟΥ " , κειμένου έπι της
δδοϋ Μεταμορφώσεως 1 εις Βόλον "
(Άριθ. Β/Φ 1 7 /46623/1 -9-76 ) .
ΦΕΚ τε·vχος Β', dριθ. 1125 fl0-9-76
1111

" Περι χορηγήσεως εις την Έται
ρείαν Περιωρισμένης Εύθύνης " Μου
σικές l\1Ι ορφές " άδείας lδρύσεως καl
λειτουργίας 'Ωδείου, ύπό την έπωνυμίαν
" ΩΔΕΙΟ
Π ΑΛΛΆΔΙΟΝ " , κειμέ
νου έπι της δδοϋ Δημητρακοπούλου 29 Καλλιθέα " (Άριθ. Β/Φ 1 7 jlι3021 /209-76 ) .
ΦΕΠ τεύχος Β', dριθ. 1166 /22-9-76
1111

" Περι χορηγήσεως εις τον Ό
νούφριον Σωχον, άδείας lδρύσεως και
λειτουργίας Μουσικης Σχολης, ύπο
τήν έπωνυμίαν " Ο ΥΔΡΑΥΛΟΣ " ,
κειμένης έπι τ-ίjς δδοϋ 'Αριστοτέλους 1 0,
Άθηναι " (Άριθ. Β/Φ1 7 /4574.9/259-76 ) .
ΦΕΚ τεύχος Β', dριθ. 1�13 /30-9-76
1111 " Περι χορηγήσεως εις το Πατραϊκον 'Ωδείον άδείας lδρύσεως καl λει
τουργίας παραρτ·ήματος αύτοϋ εις 'Άρ
ταν και έπι τ'ίjς δδοϋ Σκουφii - ' Αγίου
Κων/νου 1 " (Άριθ. Β/Φ 1 7 /29 1 63/
1 2-1 0-76 ) .
ΦJ.Π( τεύχος Β', άριθ. 1274 /15-10- 76
1111 " Περl χορηγήσεως εις τό 'Ολύμπιον
'Ωδείον άδείας lδρύσεως καl λειτουρ
γίας παραρτήματος αύτοϋ εις 'Άνω Γλυ
φάδαν Άττικ'ίjς καl έπl της δδοϋ Μυ
στρii 1 0 7 " (Άριθ. l"ΠΠΕ - ΚΑΤΕΧΝ/
Β/Φ1 7 /47699 /1 8-10-76 ) .
ΦΕ[( τεύχος Β', άριθ. 1286 /19-10-76
1111

" Περι τροποποιήσεως άποφάσεων
'Υπουργοϋ Πολιτισμοϋ και Έπιστ·η
μών " (Άριθ. Β/Φ1 1 /5 7 8lι 8/2 6-1076 ) .

(α ) Τ ο παράρτημα Μουσικης Σχολ'ίjς
Χριστοφίλου Κάτω 'Ηλιουπόλεως με
τονομάζεται εις παράρτημα Άττικοϋ
'Ωδείου Κάτω 'Ηλιουπόλεως.
β ) Το παράρτημα Μουσικης Σχολης
'Αθηνών 'Άνω Χαραυγης μετονομάζε
ται εις παράρτημα Άττικοϋ 'Ωδείου
'Άνω Χαραυγης.
ΦΕΚ τεύχος Β', άριθ. 1338 /1-11 - 76
Ι.

11� " Περι χοp-ηγήσεως άδείας lδρύ
σεως και λειτουργίας παραρτήματος τοϋ
'Ωδείου " 'Αρίων 'Αθηνών " εις Πα
λαιον Φάληρον " (' Αριθ. Β/Φ 1 7 /557116/
1-11-76 ).
ΦΕΚ τεύχος Β', άριθ. 1346 /3-11-76
1111 " Περι χορηγήσεως εις το Έλληνι
κόν ' Ωδείον άδείας προσθήκης τμ·ήματος
πιάνου εις το Ί)δη lδρυθέν παράρτημα
αύτοϋ εις Παιανίαν 'Αττικης " (' Αριθ.
Bjl.9635/1 9-10-76 ) .
ΦΕΚ τεύχος Β', άριθ. 1353 /5-11-76

Περl χορηγ·ήσεως εις το Έλληνι1111
κον 'Ωδείον άδείας lδρύσεως καl λει
τουργίας παραρτήματος αύτοϋ εις Ά
χαρνιΧς (Μενίδι ) " (Άριθ. Β/Φ 1 7 /
5 1 2 7 6/25-1 1 - 7 6 ) .
ΦΕ[( τεύχος Β', άριθ. 1429 /29-11-76
"

1111 " Περl χορηγ·ήσεως στο Έλληνικο
'Ωδείο άδείας προσθ·ήκ·ης τμήματος
ώδικης, στο παράρτημα πού �χει ιδρυ
θεί στην 'Ηλιούπολη Άττικης, δδος
Βενιζέλου άριθ. 1 28 " (Άριθ. 560 1 /
8-3-77 ) .
ΦΕ[( τεύχος Β', άριθ. 219 /12-3- 7 7

1111 " Περl χορηγ·ήσεως στο Έλληνικο
'Ωδείο άδείας lδρύσεως και λειτουργίας
παραρτήματος στην Κυψέλη 'Αθ·ηνών,
στήν δδο Κυψέλης 2 1 " (Άριθ. 5 1 38/
8-3- 7 7 ) .
ΦΕ[( τεύχος Β', dριθ. 219 /12-3- 7 7

ΜΟΥΣΙΚΑ
ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Τ. Ο.Σ ΤΗΣ Κ.Ο.Α.

Στο ύπ' άριθ. 280 τεϋχος Ν.Π.Δ.Δ.
της 'Εφημερίδος τ'ίjς Κυβερν·ήσεως,
της 1 /1 1 /76, δημοσιεύτηκε ή παρακά
τω πράξη τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμοϋ
και 'Επιστημών :
ΔιιΧ της ύπ' άριθ. 5 7458/26. 1 0. 1 9 7 6
άποφάσεως τοϋ 'Υπουργοϋ l"ΠΠΕ,
έκδοθείσης συμφώνως προς τιΧς διατά
ξεις τοϋ Ν. 400/1 9 7 6 , τοϋ όίρθρου 6
τοϋ Ν . Δ/τος 3050/1 954 καl την
ύπ' άριθ. 7 9256/8 . 6 . 1 967 κοινήν ύπουρ
γικήν άπόφασιν {ΦΕΚ 1109/Β/2 1 . 6 .
1 967 ) , διωρίσθησαν ώ ς μέλη τοϋ Διοι
κ·ητικοϋ Συμβουλίου τοϋ Ειδικοϋ Τα
μείου ' Οργανώσεως Συναυλιών (Ε. Τ.
Ο . Σ. ) της Κρατικης ' Ορχήστρας 'Αθ·η
νών, έπί διετεί θητείqι, ol κάτωθι :
'Αντώνιος Παπαγιαννόπουλος, Νομικος
Σύμβουλος τοϋ Κράτους, παριΧ τιj>
ΥΠ. Π . Ε . , ώς Πρόεδρος, άναπληρού
μενος ύπο τοϋ Λεωνίδου Παπίδα, Πα
ρέδρου παριΧ τcj'J ΥΠ. Π . Ε .
Μάνος Χατζηδάκις, μουσικοσυνθέτης ,
Γεν. Δ/ντ-/ις της Κρατικης ' Ορχήστρας
'Αθηνών, ώς 'Αντιπρόεδρος, άναπληρού
μενος ύπο τοϋ 'Άρεως - Εύαγγέλου
Γαρουφαλη, 'Εφόρου Βιβλιοθ·ήκ·ης, έπι
1 1]

βαθμιp 5�, τ'ijς Κρατικ'ijς 'Ορχήστρας
'Αθηνών.
Εύθύμιος Καβαλιερiiτος, 'Αρχιμουσι
κός, άναπληρούμενος ύπο τοϋ Καρόλου
Τρικολίl>η, Δ/ντοϋ ' Ορχήστρας, επι
συμβάσει ιΙ>ιωτικοϋ Ι>ικαίου, τ'ijς Κρα
τικ'ijς ' Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.
Θεόl>ωρος 'Αντωνίου, μουσικοσυνθέτης,
άναπληρούμενος ύπο τοϋ Χάρη Ξανθου
Ι>άκη, μουσικοσυνθέτου και
Φλώρος Στέκας, μόνιμος ύπάλληλος
έπι βαθμιp 3�, τοίί Κλάl>ου ΑΤ Γραμ
ματείας τ'ijς Κρατικ'ijς 'Ορχήστρας 'Αθη
νών, άναπληρούμενος ύπο τοϋ Χαρα
λάμπους Φαραντάτου, μονίμου Κορυ
φαίου έπι βαθμιp 3� τ'ijς Κρατικ'ijς
' Ορχήστρας 'Αθηνών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ε.Τ. Ο.Σ.

ΤΗΣ Κ.Ο.Θ.

Στο ύπ' άριθ. 306 τεϋχος Ν . Π . Δ . Δ .
τ'ijς Έφημερίl>ος τ'ijς Κυβερνήσεως, τ'ijς
2 6/1 1 /76, l>ημοσιεύτηκε ή παρακάτω
πράξη τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμοϋ καl
'Επιστημών :
Διά τ'ijς ύπ' άριθ. 59796/23.1 1 . 7 6 άπο
φάσεως τοϋ 'lπουργοϋ Πολιτισμοϋ καl
' Επιστημών, έκl>οθείσης συμφώνως προς
τάς l>ιατάξεις τοϋ Ν. 400/1 9 76, τοίί
&ρθρου 4 τοίί Ν. Δ/τος 4 590/1 966,
;ήν ύπ' ,άρι� . 79256/8.,6.1,967 , κοινήν
υπουργικην απόφασιν και την, απο 2ας
'Οκτωβρ ίου 1 9 7 6 , ύποβλ·ηθείσαν παραί
τησιν τοϋ Καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστη
μίου Θεσσαλονίχης, Άγαπητοϋ Τσο
πανάκη , έκ τών καθηκόντων τοϋ Προέ
l>ρου τοίί Διοικητικοϋ Συμβουλίου τοϋ
Ε.Τ.Ο.Σ. τ'ijς Κ.Ο.Θ. έτροποποιήθη
ή ύπ' άριθ. 6624/21 . 3 . 1 9 7 5 άπόφασις
τοϋ '!πουργοϋ Πολιτισμοϋ καl 'Επι
στημών καl l>ιωρίσθησαν :
α ) Ώς Πρόεl>ρος τοϋ Διοικητικοϋ Συμ
βουλίου τοϋ ΕιΙ>ικοϋ Ταμείου ' Οργανώ
σεως Συναυλιών (Ε.Τ.0.Σ. ) τ'ijς Κρα
τικ'ijς ' Ορχήστρας Θεσσαλονίκης δ Γεώρ
γιος Κουμβακάλης, μέχρι τοϋl>ε άντι
πρόεl>ρος αύτοϋ, εις άντικατάστασιν
τοϋ έν λόγ� παραιτηθέντος Προέl>ρου.
β ) Ώς άναπληρωτής τοϋ Προέl>ρου, δ
'Αθανάσιος Κοντός, έπίτιμος ύπο/)ιευ
θυντής τοίί Κρατικοϋ ΏΙ>είου Θεσσα
λονίκης.
Ό ύπουργος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΥΠΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ Κ . Ο.Α. ΚΑΙ Κ.Ο.Θ.

" Περl συμπληρώσεως

άποφάσεως κα
θορισμοίί τών ειΙ>ικών τυπικών προ
σόντων προσλ·ήψεως Καλλιτεχνικοϋ προ
σωπικοϋ τών Κρατικών ' Ορχηστρών
'Αθηνών - Θεσσαλονίκης " (Άριθ. Κ/
Α/66935/4-1 2-7 6 ) .
('Ορίζονται α ) Τά έ ν τ'ίj παρ . 2 τ'ijς ώς
&νω άποφάσεως καθοριζόμενα προσόν
τα /)ιά τάς θέσεις Κορυφαίων Α' έγχόρ
l>ων, 'Άρπας καl Πνευστών ισχύουσι
και Ι>ιά τ·fιν τοιαύτην τών Κορυφαίων Α'
τών Τυμπάνων τ'ijς Κ.0.Α. β ) Ί'ά έν
παρ. 2 και 3 τ'ijς αύτ'ijς άποφάσεως
καθοριζόμενα προσόντα τών 'Αρχικο
ρυφαίων, Κορυφαίων Α' καί Β' καί
Μουσικών Α' τών Πνευστών, ισχύουσι
καl l>ιά τούς τοιούτους τών λοιπών
μουσικών όργάνων ) .
ΦΕ[( τεύχος Β', άριθ. 1528 /22-12-76

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΝΔ ΥΜΑΣΙΩΝ !

Στο ύπ' άριθ. 1001 Β' τέϋχος τ'ijς Έφη
μερίl>ος τ'ijς Κυβερνήσεως, τ'ijς 2/8/76
l>ημοσιεύτηκε ή παρακάτω ύπουργικ-1)
άπόφαση :
Άριθ. 5592/Ε Ι/ 1 7 7 1�
Περι έγκρίσεως ε !σαγωγ'ijς κεφαλαίων
έκ τοϋ έξωτερικοϋ Ι>υνάμει τοϋ Ν. Δ .
2 6 8 7 /53, παρά τοϋ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ Ι>ιά τήν ϊl>ρυσιν εις Σταυ
ρον Λαγκαl>ii Θεσσαλονίκης έργοστα
σίου κατασκευ'ijς θεατρικών ένl>υμασιών,
γυναικείων φορεμάτων καl περουκών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΎ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
'Έχοντες ύπ' δψει :
1 . Τάς Ι>ιατάξεις τοίί Ν. Δ. 2687 /53
" περί ' Επενl>ύσεως καί Προστασία�
κεφαλαίων έξωτερικοϋ " .
2 . Τ·fιν άπο 6 Μα·tου 1 9 7 6 αtτησιν
τοϋ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟ! ΓΙΑΝ IJKOY
χατοίκου Δυτικ'ijς Γερμανίας, περι έγ�
κρίσεως εισαγωγ'ijς κεφαλαίων έκ τοϋ
έξωτερικοϋ Ι>υνάμει τοίί Ν. Δ. 2687 /53,
ποσοϋ D.M. 500. 000, Ι>ιά τήν rΙ>ρυσιν
εις Σταυρον Λαγκαl>ii - Θεσσαλονίκης
έργοστασίου κατασκευ'ijς θεατρικών έν
l>υμασιών, γυναικείων φορεμάτων καί
·
=�=ών.
3 . Τήν άπο 1 9 Μα·tου 1 9 7 6 σύμφωνον
γνωμο/)ότησιν τ'ijς Έπιτροπ'ijς τοϋ &ρ
θρου 3 τοϋ Ν. Δ. 2687 /53, καl
4. Τήν άπο l1 'Ιουνίου 1 9 7 6 έπιστολήν
τοϋ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ περί
άποl>οχ'ijς τών δρων τ'ijς κατά τ' άνω
τέρω γνωμοl>οτήσεως, άποφασίζομεν :
'Άρθρον 1
1 . Έγκρίνομεν τήν εισαγωγήν κεφα
λαίων έν Έλλάl>c παρά τοίί ΠΑΝΑΓΙΩ
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ κατοίκου Δ. Γερ
μανίας, ποσοϋ μάρκων Δυτικ'ijς Γερμα
μανίας πεντακοσίων χιλιάl>ων ( D . Μ .
500.000 ) /) ι ά τήν ϊl>ρυσιν εις Σταυρον
Λαγκαl>ii - Θεσσαλονίκ·ης έργοστασίου
κατασκευ'ijς θεατρικών ένl>υμασιών, γυ
ναικείων φορεμάτων καί περουκών.
2. ΊΌ συνολικον iJψος τ'ijς κατά τ' άνω
τέρω έπενl>ύσεως μετά τών χρησιμο
ποιηθησομένων κεφαλαίων έξωτερικοϋ,
θά άνέλθη εις το !σόποσον τών μάρκων
Δυτικ'ijς Γερμανίας έπτακοσίων χιλιά
Ι>ων ( D . Μ. 700 .000 ) .
3 . Ό Παναγιώτης Γ ιαννίκος ύποχρεοϋ
ται δπως έντος εξ ( 6 ) μηνών άπο τ'ijς
l>ημο?" ιεύο;εως , τ'ijς πα �ούσης άτ;οφ άσεως
συστηση Ανωνυμον Ελληνικην , Εται
ρείαν, εις ·ί)ν άπο τ'ijς συστάσεώς της
μεταβιβάζονται αύτοl>ικαίως &παντα τά
έκ τ'ijς π� ρούσης άπ?φάσεω 7 άπορρέον
τα Ι>ικαιωματα καί υποχρεωσεις.

4 . 'Η ισχύς τών έγκαταστάσεων τοϋ
ll>ρυθησομένου έργοστασίου θά άνέλθη
εις έκατον Ι>έκα (1 1 0 ) 'ίππους.
'Άρθρον 3

. . . l1. Έγκρίνομεν, /)υνάμει τοϋ &ρθρου

7 τοϋ Ν. Δ. 2687 /53, τήν παρά τ'ijς
συσταθησομένης 'Ανωνύμου Έλληνικ'ijς

'Εταιρείας χρ·ησιμοποί·ησιν δύο (2 ) άλ
λοl>απών, ·ί)τοι ένος (1 ) μηχανικοϋ και
ένος { 1 ) τεχνικοίί μηχανικοϋ έπί τρεϊς
(3 ) μ'ijνας άπο τ'ijς προσλήψεώς των
άντί μ·Ι)Vιαίας άμοιβ'ijς ένος έκάστου
μέχρι τοϋ ποσοϋ τών μάρκων Δ. Γερ
μανίας χιλίων έπτακοσίων όγl>οήκοντα
{ D . Μ. 1 7 80 ) .
'Άρθρον 4 .
κατά τάς παραγράφους 1 και 2
τοϋ &ρθρου 3 τ'ijς παρούσης άποφάσεως
έπι�τροφή τώ� εισα�θη σο ιι-ένων μετο
,
χικων κεφαλαιων και η, εξυπηρετησις
τούτων Ι>ιά κερl>ών θά λαμβάνουν χώραν
ύπο τήν προUπόθεσιν δτι ή [/)ρυθησομέ
νη έπιχείρησις θά έξάγη έτησίως εις τήν
άλλοl>απην προϊόντα άντιστοιχοϋντα εις
ποσοστον όγl>οήκοντα έπl τοίς έκατον
{80 % ) τουλάχιστον τ'ijς συνολικ'ijς
άξίας τ'ijς έτησίας παραγωγ'ijς της . . .
{Στο &ρθρο 6 άναφέρεται οτι παρέχον
ται l>ασμολογικές Ι>ιευκολύνσεις ) .
'Εν Άθ·ήναις τ'ίj 2 3 'Ιουλίου 1 9 7 6
οι ύπουργο l
Συντονισμού καί Π ρογραμματισμοίί
ΠΑ ΛΓ. ΠΑΠΑΛΗΓΟ!ΡΑΣ
1 . Ί-Ι

οικονομικών
ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ
Β ιομηχανίας
ΚΩ ΣΤΑΝ'lΊ ΟΣ ΚΟ ΟΦΑΓ ΟΣ
ΑΡΧΕΙΟ - ΜΟΥΣΕΙΟ

ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ

" Περί [/)ρύσεως Λαογραφικοϋ Μου
σείου χαί 'Αρχείου, καί Μουσείου
'Εκμαγείων και 'Αντιγράφων 'Αρχαίας
Έλληνικ'ijς καί Βυζαντιν'ijς Τέχνης παρά
τιp Πανεπιστημί� ' Ιωαννίνων " (Προε
l>ρικο Διάταγμα ύπ' άριθ. 89/29-1 -77 ) .
(Σχοπος τών [/)pυομένων παραρτ·ημάτων
ε!ναι :
1 ) Τοϋ Λαογραφιχοϋ Μουσείου καί
'Αρχείου : ή έποπτική l>ιl>ασκαλία χαί
·η &σκησις τών φοιτητών εις το μάθημα
τ'ijς Λαογραφίας, ·ή l>ιασφάλισις και ή
συντ·ή ρησις τών ύπαρχόντων άντικειμέ
ν"?ν, ή μεθο!J ικ-1> !:χθεσις αύτ�ν, ή όρ
γανωσις και συστηματικος εμπλουτι
σμος τών Συλλογών, ίtτι /)/; ή όργάνωσις
τ'ijς συλλογ'ijς ύλικοϋ, κυρίως έκ τοίί
λαογραφικοίί ζωτικοϋ χώρου τ'ijς 'Η
πείρου άλλά καί έξ &λλων περιοχών
τ'ijς Έλλάl>ος, ή συστηματικΊJ κατάταξις
το� ύπ�ρ χο� τος καt σ�λλεγομέ�ου ύλ:_
,
κου και η, επιστημονικ·η σπουl>η αυτου.
2 ) Τοϋ Μουσείου Έχμαγείων και 'Αν
τιγράφων : ή συγκρότησις Ι>ιl>ακτικ'ijς
συλλογ'ijς έκμαγείων άρχαίων ίtργων
γλυπτικ'ijς, εύρισκομένων εις Έλλ·ηνικά
καί Ξένα Μουσεία, ώς και άντιγράφων
πάσης φύσεως καλλιτεχνημάτων τ'ijς
'Αρχαίας, τ'ijς Μεσαιωνικ'ijς και τ'ίjς
Νεωτέρας έποχ'ίjς, καί ·ίj κατάρτισις
άρχείου φωτογραφιών, Ι>ιαφανειών και
σχεl>ίων κλασσικών και βυζαντινών
ίtργων τέχνης, ώς έπίσης άρχαιολογικών
μικροαντιχειμένων, και συλλογ'ijς άρ
χαιολογικών άντικειμένων μιχρiiς η
ού/)εμιiiς άρχαιολογικ'ίjς άξίας { δστρα
κα, λεπίl>ες κλπ. ) Ι>ιά τάς άσκήσεις
τών φοιτ·ητών, τ·ηρουμένης τ'ijς περί
άρχαιοτ·ήτων νομοθεσίας ) .
ΦΕΚ τεύχος Β', άριθ. 30 /3-2- 77
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1111 Α Θ ΗΝ Α ( Καρράς, Τζώρτζης, Κα
ζιάνη ) : "Ως τίς 3 'Απρίλη " Τοπάζ "
τοίί Μαρσέλ Πανιόλ 8 Παιδικη Σκηv-ή
Ξ. Καλογεροπούλου : "Ως τtς 3
'Απρ ίλη " Σχολείο γιά κλόουν " τοίί
Φρ. Κάρλ Βέχτερ.
1111 ΑΘΗΝΩΝ {Δημ. Μυράτ - Βούλα
Ζουμπουλάκη ) : "Ως τtς 23 ΓενάρΊ)
" Ό χείμαρρος " . τοίί Μάξ Χάλμπε •
' Από τlς 2 7 Γενάρη ώς τίς 8 Μάη
δεύτερο εργο : " Μπέλλα Βενέτσια "
τοίί Αρθουρ Λώρενς.

δύσσεια " τοίί Όμ·ήρου 8 ' Από τlς
1 5 Γενάρη ώς τlς 3 'Απρίλη
'Η
Γενοβέφα καl τ ό παρελθόν της ' '
- έλεύθερη σύνθεση άπό άποσπάσμα
τα παλιών νεοελληνικών θεατρικών
εργων ( 1 7 9 0 - 1 895 ) .
"

1111 ΒΕΑ Ι< Η ( Λαϊκή Σκην·ή Θεάτρου
Τέχνης ) : "Ως τlς 6 Μάρτη " ' Υπη
ρέτης δύο άφεντάδων " τοίί Κάρλο
Γκολντόνι 8 'Από τlς 8 Φλεβάρη ώς
-:lς 2lι ' Λ πρίλη, �εύ-:ερο έ!ργο : " ' Η

•

1111 ΒΡΕΤΑΝΙΑ ('Άγγ. ' Αντωνόπου
λος, Κρούσχα, 'Έξαρχος ) : "Ως τlς 3
'Απρίλη " Μαθήματα γάμου " τοϋ Λέσ
λι Στ'ίjβενς • Παιδικ·ή Σκηνή (θίασος
" Άγγλικοίί Θεάτρου " ) : 'Από τlς
1 8 Γενάρη ώς τlς 3 'Απρίλη " ' Η
Έλεονώρα καl τ ό άηδόνι " τοίί Χάνς
Κρίστιαν ·Άντερσεν.

1111 ΑΚΑΔΗΜΟΣ (Δ. Στυλιανοπού
λου ) : "Ως τtς 3 'Απρίλη " Μιά
Μαρία σέ τιμ·ή εύκαιpίας " τών Θω
μόπουλου - Τσάμη • 'Από τtς 24 Γε
νάρη κάθε Δευτέρα καl άπ' τlς 1 2
Άπρίλ·η καθημερινά ώς τlς 1 5 Μάη
δ θίασος τ'ίjς 'Αθηνάς Κασσαβέτη μέ
το €ργο τοίί Κάρλο Γκολντόνι " Λο
καντιέρα "• Παιδικη Σκηνή : "Ως τίς
3 'Απρίλη " Ή Αύγούλα καl δυό
νάνοι στο Βασίλειο τών ζώων " της
Μ. Γουμενοπούλου.

1111 ΓΚΛΟΡΙΑ (Ν ικολάου,
Σταμου
λάκη, Γιουλάκη, Βασταρδ'ίjς ) : "Ως
τlς 1 3 Μάρτη " Χ ίλιες καl μιά νύχτα "
τοϋ 'Ασημάκη Γιαλαμά • 'Από τlς
1 7 Μάρτη ώς τlς 8 Μάη οι 'Ερήμου,
Προύσαλης, Βασταρδ'ίjς , Γιουλάκη μέ
-:ήν κωμωδία τών Παπά - Ίμπροχώ
ρη " Σοίί χαρίζω τη γυναίκα μου " 8
Παιδικ·ή Σκηνή : "Ως τlς 1 3 Μάρτη
H Χ ιονάτη καL οί 7 νάνοι , , , τοϋ
r. Δρόση e 'Από τlς 1 7 Μάρτη ώς
τlς 8 �1άη " Παιδικό Βαριετέ μέ τον
,
:Ί1ανο
.

1111 ΑΚΡΟΠΟΛ (Χατζηχρ'ίjστος, Βέγ
γος, Παπανίκα ) : "Ως τlς 8 Μάr,
( ( 'Έξω άπΟ τι:Χ 8όντια ' ' καt
TcX
μεταξωτά . . . βρακιά " τοϋ ' Η λία
Λυμπερόπουλου.
Ι
1111 ΑΛΑ Ι'Ι Π ΡΑ ( Βασιλάχου - Μυλω
νάς ) : "Ως τlς 8 Μάη " οι μιχροα
στοl " τοίί Μαξίμ Γκόρκι.
cc

rι

Α Λ Ι Κ Τ- 1 ( Άλ. Βουγιουκλάκη Φέρτης ) : "Ως τlς 3 'Απρίλη
" Νυφικό κρεβάτι " τοίί Γιάν ντέ
Χάρτογκ • "Ως τlς 28 Μάρτη " Π ρο
μηθεύς Δεσμώτης " τοίί Αισχύλου
άπ' τό " 'Ελληνικό Λαϊχό Θέατρο "
τοίί Μ . Κατράκη .
1111

Γ.

1111 ΑΝΑΛ ΥΤΗ
( Κ . Άναλυ-:'ίj - Κ .
Γ 'ηγόπουλος ) : "Ως τlς 3 Ά πρίλη
" Μεταξύ συζύγων " τοϋ Μάρχ Κα
μολεττί.

ΑΝΝΑ - Μ Α ΡΙΑ ΚΑΛΟΥΤΑ
(" 'Αμφιθέατρο " τοίί Σπύρου Εύαγ
γελάτου ) : "Ως τlς 3 'Απρίλη " Ό 1111

1111 ΒΕΜΠΟ ( Βλαχοπούλου, Πάριος,
Έξαρχάκος,
Βογιατζ'ίjς, Μεταξό
πουλος, Φοντάνα) : "Ως τtς 3 'Απρί
λη " Εύτυχέστα κι &στα " τών Νι
κολα'tδη, Πυθαγόρα, ' Ιακωβίδη • 'Α
πό τlς 10 'Απρίλη τό έναρκτήριο γιά
τη θερινη σαιζόν " Σόδομα καl Γό
μορα, ΕΡΤ καl ΥΕΝΕΔ " τοίί Κ .
Καραγιάννη άπό τ ό θίασο τών Βο
γιατζ'ίj, Γκίνη, Τσούκα, Παϊτατζ'ίj .
1111 ΒΕΡΓΗ ('Έλσα Βεργ'ίj - Χρ'ίjστος
Φράγκος ) : "Ως τlς 24 'Απρίλη " "Ω,
Μαιτρέσσα μου " τοίί Τέρενς Ράτ
τιγκαν.

ΑΙΓΛΗ {Σύγχρονο Λαϊκό Θέα
τρο ) : "Ως τίς 3 Φλεβάρη " Βίκτωρ
Χάρα, τραγουδώντας τη Χ ιλ·fι " τοίί
Έρβιν Συλβάνους.
1111

1111 ΑΛΦΑ " Σύγχρονο Έλληνιχό Θέ
ατρο ", Ληναίος - Φωτίου ) : "Ως
τtς 9 Γενάρη " Οί δραπέτες " τοϋ
Τζ. Χαίηζ e "Ως τlς 30 Γενάρη " Ί - 1
άπαγωγη τοίί Πάπα " τοίί Τζάο
Μπεθενκούρ 8 'Από τlς 1 ι, Γενάρη
ώς τlς 8 Μάη το εργο τοίί Γερ . Σταύ
ρου " Καληνύχτα Μαργαρίτα " άπ'
-:ό δμώνυμο δι·ήγημα τοίί Δημ. Χατζ·� .
1111 ΑΜΙΡ ΑΛ ( Γιούλ·η , Φυσσούν, Κα
ρακατσάνη ς ) : "Ως τlς 2lι 'Απρίλη
" ' Η γυναίκα στοιχειό " τοίί Καλ
ντερόν.

τειες τοίί Τζιτζιp'ίj " τοίί Γ. Ά ρμένη .

r

Κωνσταντίνου - Μ.
1111 ΔΙΑ 1Α (Γ.
Κουνελάκη ) : "Ως τlς 30 'Απρίλη
" Μιά παρθένα . . . γιά μένα " τοίί
Γ. Κωνσταντίνου.
1ΙΙ1 ΔΙΟΝΥΣΙΑ
(Δημ. Χόρν ) : "Ως
τlς 3 'Απρίλη " Ό δικός μας " τοίί
Π 'ίjτερ Μπάρνς.

·υ

ίfξυχυ:

μπούφο;

τ ο ·ίj

κωμικό;

Καππάτος, ατή
δημιουργlα
'Α ναπαραδιάρης,
dτό
πρ6γραμμα Γ. Σουρή
Τά
Ι'δ ια καί τά ίδι α " . Τόν περασμέvο
'Α πρtλη,μέ τήv κάθοδο τού ]( . Θ . Β . Ε .
στό ' Εθ1ιικ6, τόν χάρηκε κ ' ή 'ι'Lθή�ια
Ι<. Θ . Β . Ε .

Στέλιος
του ώς

"

άληθινή άπολογία -:οίί Σωκράτη "
-:οίί Κώστα Βάρναλη 8 'Από τlς 8
:Ί1άρτ-η ώς τlς 3 ' Απρίλη, σέ παράλλη
λες παραστάσεις, το εργο -:οίί 'Αντώνη
Ταλαγάνη " Παίζουμε τούς δολο
φόνους " • Παιδικ-fι Σκην·ή : 'Ώς τlς
6 Μάρ-:η " Τό 6νειpο χαl ο[ περιπέ-

1111 ΕΘ 1ΙΚΟ : 'Ώς τlς 1 6 Γενάρη
" Τά δράματα τ'ίjς Σιμόν Μασάρ "
-:οίί Μπέρτολτ Μπρέχτ 8 'Από τlς
21 Γενάρη ώς τlς 27 Φλεβάρη " Ί -1
μελαχρινη κυρία τών Σονέτων " τοίί
Μπέρναρ Σώ χαl " 'Αγάπης 'Αγώ
νας 'Άγονος " τοίί Ούίλλιαμ Σαίξπηρ 8
'Από τlς lι Μάρτη ώς τlς 3 'Απρίλη
" Δύσκολη ισορροπία " τοίί 'Έντου
αρντ 'Άλμπη 8 'Από τlς 11 Μάρτη
ώς τlς 3 'Απρίλη, σέ παράλληλες πα
ραστάσεις, " Τό τέλος τοίί παιχνι
διοίί " χαl " Πράξη χωρίς λόγια "
-:οίί Σάμουελ Μπέκετ 8 ' Από τίς 1 0
ώ ς τlς 1 7 'Απρίλη, έναλασσόμενο δρα
ματολόγιο τοίί ΚΘΒΕ μέ τά €ργα :
" Τά rδια χαt τά tδια " τοϋ Γ. Σουρ'ίj,
" ' Η πρόσκληση " τοίί Χάρη Τσιχλη
ρόπουλου χαl " Φουέντε Όβεχούνα "
τοίί Λόπε ντέ Βέγα.
�

1 15

�

1111 ΕΝΤΟΠ Ι Α ( " Θέατρο Ρέ " ) :
'Από τις 1 2 'Απρίλη ώς τίς 8 Μάη
" 'Έρημη Χώρα " τοίί Τ. Σ. 'Έλιοτ
σέ διασκευή Μυρτώς Παράσχη.

ΙIU ΘΕΑΤΡΙΚΌ ΕΡΓΑΣΤ Η Ρ Ι ( Π .
Λάζου - Γ . Μάζης } : "Ως τίς 3 'Α
πρίλη " Χάρτινα λουλούδια " τοίί 'Έγ
κον Βόλφ.
1111 ΘΕΑΊ Ψ Ο ΕΡΕΥΝΑΣ (Δ. Πο
ταμίτης } : "Ως τίς 3 'Απρίλη " Τό
πορτραίτο τοίί Ντόριαν Γκραίη " τοίί
'Όσκαρ Ούάιλντ 8 Παιδική Σκηνή :
"Ως τίς 3 'Απρίλη " Τά Θαύματα της
όμπρέλλας " τοίί Γ. Ξανθούλη .
1111

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ' Λ ΑΟΎ' : "Ως τίς

8 Μάη " Τό κρανίο " τοίί Ναζίμ

Χικμέτ.

ΚΑΒΑ : 'Από τίς 17 Γενάρ·η και
κάθε Δευτέρα ώς τίς 28 Μάρτη, δ
Θόδωρος Ντόβας μ/: τό εργο τοίί
Νίκου Παπαγεωργίου " Ό Διογένης
καί τά σκιάχτρα " • "Ως τίς 3 'Α
πρίλη " Αtνίγματα καί άνοίγματα "
τών . Λ ιακάκου - Κ. Μπιλίρη άπ'
τό Θίασο τών " Συνεργατών " 8 'Από
τίς 12 'Απρίλη ώς τίς 8 Μάη δ Θία
σος " Λαϊκή Θεατρική Π ορεία " τοίί
Νίκου Καλογερόπουλου μ/: τήν κωμικο
τραγωδία τοίί Θ ιασάρχη " Ό Μπα
μπούλας " • Κουκλοθέατρο " Κα
λημέρα " : "Ως τις 3 'Απρίλη " Τά
τενε>κεδάκια, δ Μπουλντόζας καί τό
Κουρδιστάν " της Εύγενίας Φακίνου .
ιΗ1

t(Ιι ΚΑΛ Λ Ι ΘΕΑΣ ( 'Ε ταιρικός Θία
σος ΣΕΗ " Θεατρίνοι " ) : "Ως τίς
3 'Απρίλη " Ή ήλικία της νύχτας "
τοίί Ίάκ. Καμπανέλλη.
tU1 ΚΑΛΛ ΙΤΕΧΝΙΚΗ Ε'ΙΆ ΙΡΙΑ Α
ΘΗΝΩΝ : "Ως τίς 3 'Απρίλη " 'Ένα
εύτυχές γεγονος " τοίί Σλαβομίρ
Μρόζεκ.

Ι(Ιι ΚΑ ΠΠΑ ('Αλεξανδράκης, Κούρ
κουλος, Γαληνέα, Μιχαλακόπουλος,
Καλογεροπούλου ) : "Ως τίς 30 'Α
πρίλη " Γλάρος " τοίί 'Άντον Τσέχωφ.
11JJ

ΛΟΥΖΙΤΑΝΙΑ (Νέα Πορεία ) :
"Ως τίς 3 'Απρίλη " Αύτοκράτωρ lω
ματάρχης " τοίί Γ. Χαραλαμπίδη.
1111 ΜΕΊΆΛΛΕΙΟ
(Τό Θέατρο τοίί
παιδιοίί ) : "Ως τίς 3 'Απρίλη " Γαϊ
τανάκι " άπο τό δμώνυμο διήγημα τ'ίjς
Ζώρζ Σαρρη, σέ διασκευή τοίί Γ .
Καλαντζόπουλου.
1111 ΜΙΝΩΑ (Μουστάκας, Μ ιχαλό
πουλος, Φωτόπουλος, Λιβυκοίί ) : "Ως
τίς 2lι Άπρίλ·η " Το κλουβί μέ τίς
τρελλές " τοίί Ζάν Π ουαρέ σ/: δια
'σκευ·fι Γ. Λαζαρίδη.

101 ΜΟΥΣ0 )'1'Η ( Ρουσσέα, Ξενίδης,
Γαλανός } : "Ως τίς 3 'Απρίλη " Δια
:βολεμένη μυλωνοίί " τοίί 'Λλ Κα
σόνα.
1111

Μ Π ! ΟΝΤΓΟ ΥΑl Η ( Γ. Γκιω
νάκης ) : "Ως τίς 2lι Άπρίλ·η " 'Ένα
βότσαλο στή λίμνη " τών Σακελλά
ριου - Γιαννακόπουλου.

1 1

fi

1111 ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ ΈΘνικοίί Θεάτρου :
"Ως τίς 1 6 Γενάρη " ' Η γειτονιά τοίί
Τσέχωφ " τοίί Νότη Π εργιάλη •
'Από τίς 22 Γενάρη ώς τίς 20 Φλε
βάρη " Ό Cίλλος 'Αλέξανδρος " της
Μαργαρίτας Λυμπeράκη 8 'Από τίς
25 Φλεβάρη ώς τις 1 0 Μάρτη " Τό
προξενιό της 'Αντιγόνης " και " ' Η
κωμωδία της μύγας " τοίί Βασίλη
Ζιώγα 8 'Από τις 2l1 Μάρτη ώς τίς
8 Μάη " Οι Φοιτηταί " -:-οίί Γρ.
Ξενόπουλου.
1111 ΟΡΒΟ (Φόνσου, Έρ·ήμου, Ναθα
ναήλ, Καρόλου ) : "Ως τίς 23 Γενάρη
" 'Ανάλαφρες τόν Αϋγουστο " της
Ντενιζ Μπωνάλ • 'Από τις 28 Γε
νάρη ώς τίς 8 Μάη δ Θίασος Φόνσου,
Σίσκου, Βλάχου μέ τήν κωμωδία τοίί
Μιγκέλ Μιούρα " Στούπσυ " .
1111 Π Α Π Π Α (Μηλιάδης, Άτζολετά
κη, Βασιλειάδου, 'Αρώνη, Παυλάκης) :
"Ως τις 6 Μάρτη " 'Ένας βουλευτής
σήμερα " τοίί Γ. Κατσαμπ'ίj 8 "Ως
τις 21 Μάρτη " Άντι . . . παράσταση "
τοίί Χ ρ . Κατσιγιάννη άπό τήν " Έλ
ληνικ·fι Θεατρικ·fι Γραμμή " • Παιδι
κή Σκην·fι " Ράμπα " : "Ως τίς 6
Μάρτη " Οι τρείς έπιθυμίες " καί
" Καλλιτεχνικό Πρακτορείο " τοίί Τά
σου Πετρ'ίj.

(Λαϊκό Πειραματικό
1111 ΠΟΡΕΙΑ
Θέατρο ) : "Ως τις 3 ΆπρΟ.-η " '�
γάμος " τοίί 'Άντον Τσέχωφ και
οι γάμοι τών μικροαστών " τοίί
Μπέρτολτ 1πρέχτ.
..

1111

ΘΕΑΤΡΟ
Π ΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ
(Α rΘουσα Φιλοπροόδου Συλλόγου Ί
μηττοίί } : 'Από τις 1 1 Γενάρη ί�ς τις
30 'Απρίλη μέ τό εργο τοίί Φίλ.
Κωνσταντέλλου " 'Έρχομαι άπό τό
αϋριο " (έπανάληψη ) .
1111

ΡΕΞ ( Ρίζος, Τζεβελέκος, Δαδι
νόπουλος, Βρανii ) : "Ως τίς 2lι 'Απρ ί
λη " Τά παιδιά της πιάτσας " τοίί
ίκου Τσιφόρου σέ διασκευ·fι τών Κα
ραγιάννη, Καμπάνη, Μακρίδη.
1111 ΡΙΑΛΊΌ : "Ως τίς 3 Φλεβάρη
" Ρωμαίος καί Ίουλιέττα " τοίί Ούίλ
λιαμ Σαίξπηρ 8 Παιδικ·fι Σκην·fι Κέν
τρου Κλασικοίί Μπαλέτου : "Ως τις
3 'Απρίλη " Σταχτοπούτα " -:-οίί Λεω
νίδα 1τ/: Π ιάν.
1111

ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ Νο 1 (Π αράβας,
'Αρβανίτη, Βουλγαρίδης, Π απαγιαν
νόπουλος ) : "Ως τις 3 'Απρίλη " Τ ί
Θ' άκούσωμε άκόμα ; " τών Λαζαρί
δη - Άθερινοίί • Άπο τις 1 5 Φλε
βάρη ώς τις 3 'Απρίλη οι Μαριονέτ
Ί-J
τες 'Αποστολίδη μέ τό εργο
μυλωνοπούλα και δ νάνος " • Ά
τις 1 0 'Απρίλη ώς τις 30 Άπρίλ·η δ
Θίασος τών Λειβαδίτη, Μοσχονα,
Γιαννόπουλου, Στολlγκα μέ το εργο
τών Λαζαρίδη - Άθερινοίί " Σοίί
μιλάω γιά μεγάλη τρέλλα " .
"

ΠΟ

1111 ΣΤΟΑ : "Ως τίς 27 Φλεβάρη
" Χάσαμε τfι Θεία - στοπ " τοίί Γ.
Διαλεγμένου • 'Απο τίς 3 Μάρτη
ώς τις 3 'Απρίλη δ Θίασος τοίί Γιώρ
γου Φούντα μέ τό εργο τοίί Ν ταίη-

βιντ Ρ ίντηλς " Ό δικηγόρος μας
Ντάρροου " • Παιδική Σκηνή : ''Ως
τίς 2 'Απρίλη " Τό χρυσο κλειδί "
τοίί 'Αλεξέι Τολστόι σέ Θεατρική δια
σκευή τοίί Χ . Σακελλάριου.
1111 ΊΈΧΝΗΣ ( Κάρολος Κούν ) : "Ως
τίς 2lι 'Απρίλη " Κομμάτια και Θρύ
ψαλα " τοίί Γιώργου Σκούρτη.

Κων
1111 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ( Λ .
σταντάρας ) : "Ως τίς 13 Φλεβάρη
" 'Υπάρχει καί φιλότιμο " τών Σα
κελλάριου - Γιαννακόπουλου 8 'Από
τίς 1 7 Φλεβάρη ώς τίς 8 Μάη δεύτερο
�ργο : " Ό λύκος κι &.ν έγέρασε "
τοίί Γ. Κωνσταντίνου.
ΤΑ ΘΕΑΤΡΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
1111 ΑΥΛΑΙΑ ( Παπαζήσης, Στασινο
πούλου, Στρατηγοίί ) : "Ως τίς lι Μάρ
τη " 'Ένας ύπερφυσικός μπεμπές "
τών Βασ. 'Αργυρόπουλου - Γ. Κα
τσαμπη • 'Από τίς 5 Μάρτη ώς τίς
30 'Απρίλη δεύτερο �ργο : " Ξύπνα
Μανώλ·η " ξένη μουσικ·fι κωμωδία
σέ μετάφραση Τιτίκας Στασινοπού
λου και διασκευή Γιώργου Παπαζήση .
1111 Δ ΗΜΟΤΙΚΟ Π Ε Ι ΡΑΙΩΣ : "Ως
τις 3 'Απρίλη " Κολοκοτρώνης " τοίί
Βασ. Ρώτα άπο τό Θίασο τών 'Ε
λεύθερων Καλλιτεχνών 8 'Από τίς
3 Γενάρη ώς τίς 25 'Απρίλη, κάθε
Δευτέρα, το Θέατρο τοίί Πειραια μ/:
τό εργο τοίί Χάιμε Καρρέρο " ' Η
σημαία έντός " 8 'Από τίς 23 'Α
πρίλη ώς τίς 8 Μάη δ Θίασος τών
" Συνεργατών " μέ το εργο τών .
Λι�κ�κου - Κ. }1πιλίρη " Α tνίγματα
και ανοίγματα .

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ :
1111 ΘΕΑΤΡΟ
'Απο τίς t, Γενάρ·η ώς τίς 3 ' Απρίλη
μ/: το εργο τοίί Γιώργη Χ ριστόπουλου
" Έφ' &παξ " .
1111 ΚΥΒΟΣ ( Κάππης, Διαλυνα, Βα
νίτα} : "Ως τίς 30 Γενάρη " Πορτο
φολii . . . άγάπη μου " τοίί Μ. Βενιέ
ρη • Π αιδικ·fι Σκηv-ή : Άπο τίς 1 2
Μάρτη ώς τίς 3 'Απρίλη " Ο ι τρείς
έπιθυμίες " καί " Καλλιτεχνικό Π ρα
κτορείο " τοίί Τάσου Πετρ'ίj.
tllΙ ΜΑΜΑ·Ι · , Μοσχάτο (Θέατρο της
'Αλήθειας ) : Άπο τίς 5 Μάρτη ώς
τίς 30 'Απρίλη " 'Έχω έμπιστοσύνη
στή δικαιοσύνη τίjς Χ ώρας μου "
-:-οίί Σκόφ.

1111 ΠΕ Ι ΡΑΙΕΥΣ ( Καλουτα, Λειβα
δίτης, Σταυρίδης, Μοσχονii, Στολί
γκας } : "Ως τίς 2 Γενάρη " Γελiiτε
χωρίς ρουσφέτι καί . . . χωρίς κισ
σινγκερ " καί " Μ ιά Βραδιά στο
Βαριετέ Μ�σοίίρι " τών Λαζαρίδη Άθερινοίί • Άπο τlς 29 Γενάρη
ώς τίς 3 'Απρίλη, δεύτερο �ργο :
" Σοίί μιλάω γιά μεγάλη τρέλλα . . . "
τών Λαζαρίδη - 'ΑΘερινοίί • 'Από τίς
9 'Απρίλη ώς τίς 30 'Απρίλη " Μιά
Μαρία σέ τιμ-fι εύκαιρ[ας " τοίί Γ .
Τσάμ·η άπό τ ό Θίασο τ'ίjς Δ. Στυλια
νοπούλου.

Θ

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ l(ΥΠΡΟΥ
1 976 - 77

Δέ κα πρεμιέρες στlς τρείς Σ κηνές το υ

Μέ ηi θεατρικ1i περίοδο 1 976 - 77, ό Θεατρικός Όργανισμός Κύπρου συμπλήρωσε
πέντε χρόνια ζωής. Λειτούργησε μέ τρείς σκηνές, δ ίνοντας συνολικά δέκα έργα.
Ή Α' Σκηνή, στό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, εδωσε έξη πρεμιέρες. Ή Παιδική
Σκηνή στό ίδιο θέατρο, έδωσε δυό. Καi ,; Β' Σκηνή, πού παρουσιάζει πρωτοποριακά
έργα στό θέατρο τοϋ Ραδιοφωνικοϋ 'Ιδρύματος Κύπρου, Cίλλες δυό.
Ό Θεατρικός 'Οργανισμός Κύπρου δ ίνει ταχτικές παραστάσεις στή Λεμεσό, Λάρ
νακα, Πάφο καi σέ μεγάλα άγροτικά κέντρα. Γιά πρώτη φορά, φέτος, έφάρμοσε τό
θεσμό τό)ν συνδρομητών καi τό θεσμό τών Έργατικών εισιτη ρίων.
Τό φετινό καλοκαίρι, ό Θ . Ο . Κ . κάνει περιοδείες σέ άγροτικά κέντρα, μέ έπανα
λήψεις τών έργων " Ό καλός στρατιώτης Σβέικ ·· καί " Άτταλος ό 1 1 1
Τά έργα πού παρουσίασε ό Θεατρικός 'Οργανισμός τής Κύπρου, στή ν περίοδο
πού έκλεισε, εΙναι τά παρακάτω, μέ δλους τούς συντελεστές τών παραστάσεων :
••.

Λ ' ΣΚΗΝΙ-1 :
1111

'Άρθουρ Μ ίλλερ : " Ο ι μάγισσες τοϋ
Σάλεμ " ( 1 6 . 1 Ο . 7 6 ) .

Σκηνοθεσία : 1ίκος Σιαφκάλης.
Σκηνικα - κοστούμια : ' Α . Λ αδόμματος.
Βοηθός σκηνοθέτης : Τ. ' Αναστασίου.
Διανομή : Άνδρ. Μούστρας, 'Άλκη
στις Παυλίδου, Μόνικα Βασιλείου, Μα
ρία Μ ίχα, Μάρω Καυκαρίδου, Φλωρεν
τία Δημητρίου, Φιλ'ίjς Καραβιώτης,
Πατρίτσια Πεττεμερίδου, Λένια Σο
ρόκου, Στέλιος Καυκαρίδης, Δέσποινα
Μπεμπεδέλη , 'Ανδρέας Μουσουλιώτης.
ΝΘόφυτος Νεοφύτου, Χρ'ίjστος Παπα1\όπουλος, 'Αντώνης Κατσαρίδης, Θii
νος Πεττεμερίδης, Νίκος Χαραλάμπους,
Πiiνος Καλλ'ίjς, Τζένη Γαβριηλ(δου,
' Ανδρέας Μ ιχαηλίδης.
Γιαροσλάβ Χάσεκ : " Ό καλός στρα τιώτης Σβέικ " ( ·J 1 . J 2 . 1 9 7 6 ) .
Διασκευή : Σωτήρης Π ατατζ'ίjς.
Σκηνοθεσία : Βλαδίμηρος Καυκαρίδης.
Σκηνικό - κοστούμια : Κ. Καυκαρίδης.
Βοηθός Σκηνοθέτης : Τάσ. ' Αναστασίου.
Διανομή : Εύτύχιος Πουλλα·tδης, 'Αν
δρέας Μαραγκός, Νεόφυτος εοφύτου,
Φλωρεντία Δημητρίου, 'Αντώνης Κα
τσαρίδης, Δέσποινα Μπεμπεδέλη, Σπϋ
ρος Σταυρινίδης, Βλαδίμηρος Καυκα
ρίδης, Πiiνος Καλλ'ίjς, Θ<Χνος Π εττεμε
ρίδης, Τάσος 'Αναστασίου, 'Ανδρέας
Μούστρας, 'Ανδρέας Μουσουλιώτης,
Χρ'ίjστος Παπαδόπουλος, Τζένη Γα'ί
τανοπούλου, Στέλιος Καυκαρίδης, Νίκος
Χαραλάμπους, 'Ανδρέας Μιχαηλίδης,
Π ατρίτσια Πεττεμερίδου, Λένια Σο
ρόκου, Θεόδουλος Μωρέας, Φιλ'ίjς Κα
ραβιώτης, Μόνικα Βασιλείου, Σταϋρος
Λούρας.
1ΙΙ1

Φρίντριχ Ντύρενματ : " Οι φυσικοί "
(lι . 2 . 77 ) .
Σκηνοθεσία : Εϋης Γαβριηλίδης.
Κοστούμια - σκψικό : Βέρα Χατζηδii.
Βοηθός Σκηνοθέτης : Τάσ. 'Αναστασίου.
Διανομή : ' Ανδρέας Μούστρας, Μόνικα
Βασιλείου, Τάσος 'Αναστασίου, 'Αν
δρέας Μιχαηλίδης, Θεόδουλος Μωρέας,
Στέλιος Καυκαρίδης, Δέσποινα Μπε
μπεδέλη , 'Αντώνης Κατσαρίδης, Τζένη
Γα'ίτανοπούλου, Θiiνος Πεττεμερίδης,
ι�ιώργος Πασχάλης, Χρ'ίjστος Χ" Άθα•ΙΙι

νασίου, Π έτρος Πασιαρδ'ίjς, ίκος Χα
ραλάμπους, Πατρίτσια Π εττεμερίδοιι,
'Ανδρέας Μαραγκός, Λο·tζος Γιασούμα,
Θέμις Θεμισ-:-οκλέους.
1111

:Ί1πέρναρ Σώ : " Ό &νθρωπος τοϋ διαβόλου " ( 1 2 . 3 . 7 7 ) .

Σκηνοθεσία : Νίκος Σιαφκάλης.
Σκηνικό - κοστούμια : Κ . Καυκαρίδης.
Rοηθός Σκηνοθέτης : Τάσ. 'Αναστασίου.

Διανομή : Τζένη Γα'ίτανοπούλου, Μαρία
Μ ίχα, Εύτύχιος Πουλλα·tδης, Στέλιος
Καυκαρίδης, Πατρίτσια Π εττεμερίδου,
Θεόδουλος Μωρέας, ' Ανδρέας Μούστρας,
Φλωρεντία Δημητρίου,
Μόνικα Βα
σιλείου, ' Αντώνης Κατσαpίδης, Σπϋ
ρος Σ-:-αυρινίl>ης, 'Λ ν8ρέας :Vfαραγκός,

Θiiνος l lεττεμερίδης, Τάσος 'Αναστα
σίου, Φιλ'ίjς Καραβιώτης, Νίκος Χα
ραλάμπους, Θέμις Θεμιστοκλέους, Λ ο·t
ζος Άναστασιάδης, Κυριάκος Κυριά
κου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Γεώρ
γιος Πασχάλης, Πiiνος Καλλ'ίjς.
Κάρλ Τσουκμάγερ : " Ό λοχαγός
Κέπενικ (30 . 4 . 7 7 ) . Τό άνέβασμα
!:γινε στα πλαίσια τ'ίjς πολιτιστικ'ίjς
συνεργασίας Κύπρου καί 'Ομόσπονδης
Δημοκρατίας τ'ίjς Γερμανίας.
•11•

"

Μετάφραση : Θ. Φραγκόπουλου, Ν ίκης
.\ιfαραγκοϋ.
ΔιασκευΊj - σκψοθεσία : W o l f. νοη Stas.
Σκηνικό - κοστούμια : Peteι· Osboι·n .
Βοηθός σκηνοθέτης : Τάσ. 'Αναστασίου.
Διανομή : Θiiνος Πεττεμερίδης, Στέ
λιος Καυκαρίδης, 'Αντώνης Κατσαρί
δης, 'ίκος Χαραλάμπους, Βλαδίμηρος
Καυκαρίδης, Νίκος Σιαφκάλης, Εύ
τύχιος Π ουλλα't δης, Σπϋρος Σταυρι
νίδης, Φιλ'ίjς Καραβιώτης, 'Ανδρέας
:ν rουσουλιώτης, Νεόφυτος Νεοφύτου,
Χρ'ίjστος Παπαδόπουλος, 'Ανδρέας Μού
στρας, Θεό8ουλος
Μωρέας, Σταϋ
ρος Λούρας, ' Ανδρέας Μαραγκός, Τά
σος ' Αναστασίου, Φώτος Φωτιά8ης,
Π iiνος Καλλ'ίjς, Δέσποινα Μπεμπεδέ
λη, Τζένη Γα'ίτανοπούλου, ' Ελένη Σο
ρόκου, Μόνικα Βασιλείου, Φλωρεντία
Δημητρίου, Π ατρίτσια Π ε-:-τεμερίδου.

" 'Ά τταλος rί ΙΙΙ " το'!ί Κώστα Βάρναλη , ιiπό τό Θεατρικό 'Οργανισμό Κύπρου.
' Α νεβάστηκε rtτίς 24 το1ί ' !ούιιη καί παlχτηκε, σέ καλοκαιριάτικη περιοδεla, σέ dγρο
τικιi κέντρα, παράλληλα μ.' τόν " Καλό στρατιώτη Σβέικ ". Στη σκηνη : Τζένη
Γrι ϊτrιι•οπιιΜ.ιι ι • . Στ . Λ Μίρrιc. Στ . Καιικαρίδης. Ά ι,,5ρ . . 1 /ο ι •σοιιλ"ότης καί Α. Μωρt'α�

1111 Κώστα

Βάρναλη : " 'Άτταλος ό
ΙΙΙ " ( 24 . 6 . 7 7 ) .
Σκηνοθεσία : Νίκος Χαραλάμπους.
Σκηνικο - κοστούμια : Γ. Ζιάκας.
Μουσική : Γεώργιος Κοτσώνης.
Χορογραφίες : 'Ιωάννας Σπανοi:ί.
Βοηθος Σκηνοθέτης : Τ. 'Αναστασίου.
Βοηθος Σκηνογράφος : Ν. Μαραγκοίί.
'Εκτέλεση σκιάχτρου : Λόρυ Μπάρμακ.
Διανομή : Νε;όφυτος Νεοφύτου, 'Αν
δρέας Μουσουλιώτης, Σταίίρος Λούρας,
Τάσος 'Αναστασίου, Βλαδίμηρος Καυ
καρίδης, Σπi:ίρος Σταυρινίδης, Τζένη
Γαϊτανοπούλου, 'Άλκηστις Παυλίδου,
Μαρία Μίχα, Μάρω Καυκαρίδου, 'Αν
δρέας Μούστρας, 'Ανδρέας Μαραγκός,
Νίκος Σιαφκάλης, Εύτύχιος Π ουλλα·t
δης, Φιλης Καραβιώτης, Θεόδουλος
Μωρέας, 'Αντώνης Κατσαρίδης, Χρη
στος Παπαδόπουλος, Θiiνος Πεττεμερί
δης, Γεώργιος Πασχάλης, Δέσποινα
Μπφπεδέλη, Στέλιος Καυκαρίδης, Μό
νικα Βασιλείου, Φλωρεντία Δημητρίου,
Λένια Σορόκου, Πατρίτσια Π εττεμε
ρίδου, Πέτρος Πασιαρδης, 'Αριστο
τέλης Φλουρης, Γεώργιος Π ατσαλίί>ης.
Β'

ΣΚΗΝΗ :

1111 Ζώρζ

Μισέλ : " Ό κυριακάτικος
περίπατος " {20 . 1 0 . 7 6 ) .
Μετάφραση : Παi:ίλος Μάτεσις.
Σκηνοθεσία : Νίκος Χαραλάμπους.
Σκηνικό : 'Άντρος Παυλίδης.
Κοστούμια : Νίκη Μαραγκοίί.
Κινηματογραφήσεις : 'Άντης Ίωαννίί>ης.
Βοηθος Σκηνοθέτης : Τ. 'Αναστασίου.
Διανομή : Σπίίρος Σταυρινίί>ης, Εύ
τύχιος Π ουλλα'tί>ης, Λένια Σορόκου,
' Αντώνης Κατσαρίδης, Τάσος 'Ανα-

στασίου, Φιλης Καραβιώτης, Μόνικα
Βασιλείου, 'Ανδρέας Μαραγκός, Νίκος
Χαραλάμπους, Τάσος 'Αναστασίου, Φλω
ρεντία Δημητρίου, 'Αντώνης Κατσα
ρίδης.

Ζένιου-Παπii, 'Ανδρέας Μουσουλιώτης,
Νεόφυτος Νεοφύτου, Πiiνος Καλλης,
Μάρω Καυκαρίδου, Χρηστος Π απα
δόπουλος.

1111 'Άθολ

Τον 'Απρίλη τοίί 1 97 7 , ό Θ . 0 . Κ .
πηρε μέρος στο Φεστιβάλ Σαίξπηρ
στή Βαϊμάρη της Λαϊκης Δημοκρα
τίας της Γερμανίας, μέ το σαιξπηρικο
�ργο " Μέ το rί>ιο μέτρο " .
Μετάφραση : Βασίλη Ρώτα.
Διασκευή, σκηνοθεσία : Hei n z U\ve
Haus.
Σκηνικο - κοστούμια : Glyn H uglies /
Heinz U\ve Haus.
Μουσική : Klaus .Len z .
Συνε;ργασία : Βλ. Καυκαρίί>ης, . Σιαφ
κάλης.
Βοηθος σκηνοθέτης : Ί'. 'Αναστασίου.
'Ηχογράφηση : 'Απο τήν 'Ορχήστρα
Klaus Lenz καί τήν Ushi Brunning.
Διανομή : Βλαδίμηρος Καυκαρίδης, Στέ
λιος Καυκαρίί>ης, 'Ανδρέας Μιχαηλί
δης, Νεόφυτος Νεοφύτου, Σπίίρος Σταυ
ρινίδης, Νίκος Σιαφκάλης, Σταίίρος
Λούρας, Φιλης Καραβιώτης, Άνί>ρέας
Μούστρας, Θεόδουλος Μωρέας, 'Αν
τώνης Κατσαρίδης, Χρηστος Παπα
δόπουλος, 'Ανδρέας Μουσουλιώτης, Εύ
-:-ύχιος Πουλλα'tί>ης, Θiiνος Πεττεμε
ρίί>ης, 'Ανδρέας Μαραγκός, Πiiνος Καλ
λης, 'Λνί>ρέας Κλεόπας, Δέσποινα Μπε
μπεδέλη, Μόνικα Βασιλείου, Π ατρίτσια
Πεττεμερίδου, Φλωρεντία Δημητρίου,
Μάρω Καυκαρίδου, Νανά Γεωργίου,
Μιχαλάκης Μιχαηλίί>ης, Λευτέρης Πα
παηρακλέους, Πέτρος Πασιαρδης, Χρη
στος Χ" ' Αθανασίου, Γεώργιος Πα
σχάλης, :\ο'tζος Γιασο•)μα.

Φούγκαρτ :
" 'ΙΌ νησί "
( 24 . 2 . 7 7 ) .
Μετάφραση, σκηνοθεσία : Φ. Φωτιάδης.
Σκηνικο - κοστούμια: Ά. Χαραλάμπους.
Διανομή : Εύτύχιος Π ουλλα·tί)ης, Σπi:ί
ρος Σταυρινίδης.
ΠΑΙΔΙΚΉ

ΣΚΗ

Η :

1111 Εύγενίου

Σβάρτς : " Τά δυο μαγεμένα δεντράκια " ( 2 4 . ·\ Ο . 7 6 ) .
Μετάφραση : Νίκη Τριανταφυλλίδη.
Σκηνοθεσία : Βλαδ. Καυκαρίδης.
Σκηνικο - κοστούμια : 'Ά. Παρτζίλης.
Μουσική : Λένια Σορόκου.
Διανομή : Δέσποινα Μπε;μπεδέλη, Ν εό
φυτος Νεοφύτου, Σταίίρος Λούρας, 'Άλ
κηστις Π αυλίί>ου, Πατρίτσια Π εττε
μερίί>ου, Τζένη Γαϊτανοπούλου, Βλα
ί>ίμηρος Καυκαρίί>ης, Θiiνος Π ε;ττε
μερίδης, 'Ανδρέας Μουσουλιώτης, Χρη
στος Π απαδόπουλος, Πiiνος Καλλης,
Μάρω Καυκαρίδου.
1111 Λέβ Ούστίνωφ : " Το βαρελάκι μέ

το μέλι " ( 1 3 . 2 . 7 7 ) .
Μετάφραση : Άνί>ρέας Στυλιανοi:ί.
Σκηνοθεσία : Βλαδ. Καυκαρίδης.
Σκηνικο - κοστούμια : Κλάρα Γεωργίου.
Μουσική : Νάσος Παναγιώτου.
Χορογραφίες : 'Άντζελα Άλωνεύτου.
Διανομή : Σταίίρος Λούρας, 'Ανδρεανή
Μαλένη, Βλαί>ίμηρος Καυκαρίδης, ' Ελέ
νη Σορόκου, Φιλης Καραβιώτης, Λ ίνα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΕ ΦΕΣ'ΙΊ ΒΑΛ

ΧΑΤΖ Η Τ Ρ Ι Α Ν ΤΑ Φ Υ Λ Λ Ο Υ
'

Πο1ότητα
*

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 10

βΙ G

*

'

τ ροφ1μα

ΚΑΝΑΡΗ 26, ΚΟΛΩΝΑΚΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΧΕ Ι ΜΕ ΡΙΝ Ε Σ Κ ΑΛΛΙΤΕΧΝΙ Κ ΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕ Ι Σ
Ν οέμ β ρ ιος 1 9 7 7
ΘΕΑΤΡΟ

-

. .

' Απ ρίλιος 1 9 7 8
ΑΛΙΚΗ"

•

~

ΑΜΦΙ-ΘΕΑΤΡΟ

(ΣΠΥ ΡΟΥ Α . ΕΥ Α ΓΓΕΛΑ ΤΟΥ)

ΑΡΙΣ Τ ΟΦΑΝΗ : « ΒΆ Τ ΡΑΧΟΙ »
Κ ΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ: 8 . 30 ' Μ . Μ .

Ε Ι Σ Ι Τ Η Ρ Ι Α : Δραχμές

80, Σπουδαστών δ ρ χ . 40.

Π Ω Λ Η Σ Ε Ι Σ : Σ τ ά. ταμεlα τού ΦΕΣΤ Ι Β Ά Λ

ΑΘΗΝΩΝ,

καθη με ρινώ ς 09 . 00- 1 3 . 30 ' καί 1 8 . 30-20.00 , τ η λ . 322 1 .459
καί 3 2 2 3 . 1 1 1 , έσωτ . 240, καί σ τ ό ταμεlο το ύ θεάτρου « Α ΛΙ Κ Η » , ' Αμ ε ρ ι κ ή ς 4, τ η λ 3 2 .44. 1 40 .

Σταδίου 4

( μέσα σ τ η

στοά ) ,

Σ ημε ίωση: Ά πο τ ο ν Φεβρο υάρ ι ο 1 9 78 το πρόγρ αμμα

πι θανόν νa άλλάξε ι .

�αιe�'φ\,
studio - l ine

Οί

πορσελά11ες

Rosenthal

στο εlδικ<'; τμ1jμα

το ϋ

κrιταση]ματος � Ι<. Ρ ο Ν

Christian

και ή

άστhρ
όπέδε ι ξ ε α ύ τ ή τ ή ν όγόπη.
Δ εί τ ε τ ι ς ε ισπρόξ ε ι ς τwν θεότρων ό που πα ι ζουν
ο ι πpωταγω ν ι σται τών έ κ πομπών μας.
Ή έ π ι τ υ χ l α τους δέν λέμε ότι ό φε l λ ε τ α ι σέ μάς .
Ό χ ι βέβαι α !
οι πρωταγω ν ι σ τ α l μας κ έρ δ ι σα ν
τό μ ε γ ό λ ο κ ο ι νό μέ τ ήν ό ξ l α τους .
Τ ήν ό ξ ί α τους όμως τή δ ε l ξαμε έμείς
στό μεγόλο κ ο ι νό .
Κ α l φ ι λοδοξο ϋ μ ε σύντομα ν ο προβόλουμε
όλους τούς aξ ι ους ήθοποιούς .

. Α ΣΤΗΡ Τ V

FILMS, ΟΜΗΡΟΥ 1 3 , ΑΘΗΝΑ , τηλ. 605. 6 1 8 - 630 . 3 7 3

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕ Ι Σ
Ν οέμ β ρ ιος 1 9 7 7
ΘΕΑΤΡΟ

-

. .

Άπ ρίλιος 1 9 7 8
ΑΛΙΚΗ"

•

Λ ΥΚΕΙΟ

ΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΑΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
Κ Α Θ Ε Τ Ρ Ι Τ Η : ΩΡΑ 8 . 30 ' Μ . Μ .

Ε Ι Σ Ι Τ Η Ρ Ι Α : Δραχμές

καί

Κ ΑΘΕ Π ΑΡΑΣ Κ ΕΥ Ή : ΩΡΑ 6 . 3 0 ' Μ . Μ .

Π Ω Λ Η Σ Ε Ι Σ : Στά. ταμεία του ΦΕΣΤ Ι ΒΆ Λ

ΑΘΗΝΩΝ,
Σταδ ίου 4 (μέσα σ τ ή στοά) , κ αθ η μ ε ρινώς 0 9 . 00- 1 3 . 30 ' κ α ί 1 8 . 30-2 0 . 00 , τ η λ. 322 1 . 4 5 9
κ α ί 3223 . 1 1 1 , έσω τ . °240, καί σ τ ό ταμείο τ ο ύ θεάτρου «ΑΛ Ι Κ Η» , ' Αμ ε ρ ι κ ή ς 4, τ η λ 3 2 . 44 . 1 40 .
80, Σπουδαστών δ ρ χ . 40.

Σημ ε ίωση: Ά πο το ν Φεβρο υάρι ο 1 9 78 το πρόγραμμα. πιθανόν va άλλάξε ι .

Τό ρ επερ τό ρ ιό μας :

43 χρόνια, y�μότα
σημαvτικα ερyα !
Ή αύλαία τού ΜΙΝΙΟΝ άνοι�ε
yιά πρώτη φορά, πρίν άπό 43 χρόνια.
43 όλόκλρα χρόνια, τά έργα .τού
ΜΙΝΙΟΝ παίρνουν τίς καλύτερες κριτικές !
"Ας μός έπιτραπεί λοιπόν, νά ύποκλιΒο ύμε,
yιά μιά άκόμη φορά, μπροστά στήν άyάπη
σας καί νά σάς παρουσιάσουμε τό
ρεπερτόριο μας . . . .

�::

60.000 διαφο ρε-ιικά εϊδη

�::

50 όροφοι πωλήσεων

(σέ 5 δεκαόροφο κ-ιίρια)
�::

700 πωλη-ιές

�::

50 διαφορε-ιικά -ιμήμα-ια

�::

Σουπερμάρκε-ι

�::

·Εσ-ιια-ιό ριο - καφε-ιερία

�::

30 κυλιόμενες σκάλες

�::

8 άσσανσέρ

*

Τσέκ Δώρου

�::

Καρνέ πολλαπλών άyορών

�::

Δωρεάν Πάρκι�yκ

�::

'Αποσ-ιολή ο-ιό σπί-ιι

�::

Παιδικές έκδηλώσεις

�::

Λο ύνα Πάρκ

�::

Γραφείο Τα�ειδίων

�::

'Ασφαλίσεις

�::

Κομ.μω-ιήριο

- ΜΙΝ ΙΟΝ

το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

'Όλο καί περ ισσότερο άναζητάμε τήν ύγι:εινή
ζωή. Μέ στενώτερη έπαφή μέ τή φ ύση . μέ κα
λύ τερη διατροφή.

Τ ό 1 /3 περίπου τών μη νιαίων έξόδων ένός νοι
κ ο κ υ ρ ιο ϋ , ξοδεύεται γιό εϊδη διατροφής (αύτό
προέκυψε άπό ερευνες). Τί τρώμε δμως ; Ή
όπομάκρυ νση άπό τό χωριό δπου β ρ ίσκονται οι
«πηγές .. τών τροφών και ή συγκέντρωση στό
μεγάλα όστικό κέντρα, ό νέος τρόπος ζωής τοϋ
αlώνα μας και ή Cινοδος τοϋ β ιοτικοϋ έπιπέδο υ ,
δημιού ργησιlν νέες , σύνθετες όνάγκες δια
τροφής τοϋ όνθ ρώπο υ .
Τίς άνάγκες α ύ τ έ ς άνέλαβε νά καλύψη ή σύγ
χρονη διαιτολογία μέ νέα προϊόντα και παράλ
ληλα ή άνάπτυξη τής τεχνολογίας πού έπιτρέ
πει τήν τυποποίηση τών τροφών.
Πάνω σ' αύτό τό δ ύ ο , δηΛαοη,σύγχρονη διαιτο
λογία καί τυποποίηση , στηρίχθηκε ή φροντίδα
και ή προσπάθεια τής ΕΛΑΙΣ, γιό τήν καλύτερη
διατροφή τής ' Ελληνικής οικογένειας.
Φροντίδα καί προσπάθεια πού δρχισε τό 1 920
καl συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Τό προϊόντα της παράγονται σέ σύγχρονες έγ
καταστάσε ις , αύτό ματα , γρήγορα καί σέ μεγά
λες ποσότητες ' ετσι πού νό ίκανοποιοϋν και τόν
πιό όπαιτητικό καταναλωτή. Καί τό σημαντικώ
τερο. Μέ την έγγύηση σταθερής , ύ ψηλής καί
ήλεγμένης ποιότητος ΕΛΑΪΣ. ( Π ο ιά νοικοκυρά
δέν μαγε ιρεύει μέ Νέα Φυτίνη καί ποιό παιδί δέν
τρώε ι Ν έ ο Βιτάμ στό ψωμί του ; ) . Τά προϊόντα
Ν έα Φυ τίνη , Ν έ ο Βιτά μ , S u p e r Fresco, B r i o , Τοπάν . Έλφίν ο . έχο υ ν διαδοθ ε-.ι
σ' δλη τήν ' Ελλάδα μέ τήν έγ...
γύηση ποιότητος ΕΛΑΪΣ. Μ ιό
έγγύηση πού έγινε , πλέον ,
συνείδηση στό καταναλω 

�;:���

τικC- κο ινό καl πού έuπνf:ει
έμπιστοσύνη γιά κάθε ενα
άπό αύτά
' Ε μπιστοσύνη δτι δημιο υ ρ 
γήθη καν μ έ φροντίδα γιά
καλύτερη διατροφή , άπό
τήν Ε ΛΑΪΣ.

Ε Λ.Α· ι · Σ Α . Ε .
Φροντίδα γιά καλύτερη διατροφή
ΝΕΟ ΒΙΤΑΜ -

SUPER FRESCO - BRIO

- ΝΕΑ ΦΥΤΙΝΗ - ΤΟΠΑΝ - ΕΛΦΙΝΟ .

ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ : ΑΛΤΙΣ - ΦΛΟΡΙΝΑ .

S A N I T A S FO I L
'Η π ι ό ποΛύιιuπ Β οη θ ό ς τ n ς U Ο Ι Η ΟΚ U Ρ Ως .
Αύτόματα πλυντήρια, ήλεκτρικές
σκοCιπες, παρκετέζες, κουζίνες, πλυν
τήρια πιάτων, εύρύχωρα ψυγεία, έ
τοι μα φαγητά κα1 γλυκίσματα κα1 έ:
να σωρο άλλα χρήσι μα προϊόντα τοCι
σύγχρονου τεχνικοCι πολ ιτισμοCι, έ
χουν άντι καταστήσει , σε δλες τ]ς
προηγμένες χώρες τοCι κόσμου, τηv
δυσεύρετη πιeχ ο!κ ιακfι 6οηθό, πσU εί
δ ι κeχ στfιν σημερινfι έποχfι τijς καθολ• 
κijς, σχεδόν, έξωσπιτ ι κij ς άπασχολr'1σεως τών γυνα ι κών ή παρουσία της
κα1 οί ύπηρεσίες της εΤναι πιο άπα
ραίτητες άπο ποτέ.

το ψάρι σας, διπλωμένα μi: SA:NITAS
FOI L, ψήνοντα1 ώρα ι ότατα. Το φαγη
τό σας η τeχ γλυκά σας, σκεπασμένα
στο ταψ1 μi: SANITAS FOI L θeχ ροδο-

δρομές σας, διπλώστε
σάντου ϊτς, φρούrα κλπ.
FΟΙιL. θCχ διατηρηθοΟν
φρέσκα, ζεστά η κρύα,

• •

τα τρόφι μα,
μi: SAN I TAS
άναλλοίωτα,
δπως τeχ δι-

SINlllS F.O IL

Μαζί , λοιπόν, μ ' δλα αίJ cά, άλλο
(να πρακτ ι κο προϊον προσετέθη Τ]δη
στην ύπηρεσία τijς ' Ελληνίδας νοικο
κυράς. Π ρόκειται γιeχ το άλου μ ι νό
χαρτο, το yνωστο έδώ σCχν SAN I TAS
FOl:L , ποu σi: λίγο χρονικο δι άστημα
κατώρθωσε νeχ κατακτήση τ]ς καρδιές
δλων τών άπαιτητι κών γυνα ι κών.
Σ τfιν 'Αμερ ι κή , χρησ ι μ οποι είται έ
δώ καi πολλά χρόνια σε εύρεία κλί
μακα, έχει γίνει δi: τόσο άπαραίτητο
στfιν 'Αμερι κανίδα νοι κοκυρά δσο καi
οί χαρτοπετσέτες τοCι φαγητοCι.
Το SAN I TAS FO I L, πσU σeχν έξοδο ε7ναι τελείως άσήμαντο, εΤναι πράγμcr.ι
ένα προϊον πρώτης άνάyκης, διότι δi:ν
δι ευκολύνει μόνο την έργασία τijς νοι
κ οκυράς, άλλeχ άξιοποιεϊ συγχρόνως,
μi: άμεσο τρόπο, δλες τ]ς οίκιακi:ς ή
λεκτρικi:ς συσκευές.
Σ τ η ν
κ α τ ά ψ υ ξ η
τοCι ψυ
γείου σας, το κρέας, ΤΟ ψάρ ι , δ κι μάς,
άκόμη κα1 τΟ: έτοι μα μπιφτέκια, δια
τηροCινται δπως τeχ 6άζετε, χωρίς ν:Χ
χάσουν τ ίποτα άπο τfι φρεσκάδα τους,
τeχ συστατικά τους κα1 το χρώμα
τους, δι πλωμένα μi: SANI TAS FOI L. Δέν
θeχ κολλήσουν, δi:ν θeχ στεγνώσουν
κα1 θeχ χωρέση δ θάλαμος διπλij πο
σότητα άπ' δ,τι συνήθως. Σ το ύπι)..
λοιπο μέρος τοu ψυγείου· έχετε τερά
στια οίκονομία χώρου κα1 άποφεύγι:
τε 1 00% τiς δυσάρεστες μυρωδιές,
ένώ συγχρόνως διατηρείτε δλόψρεσκα
κα1 μi: τ]ς 6ιτα μίνες τους τeχ τρόψι f,ir)
σας, TCx φαγητ(χ ΠΟU σάς έμειναν, TCx
λαχανικά, τΟ: ψροCιτα κα1 κυρίως ro
κομ μένο πεπόνι , καρπούζι, λεμόν ι , άy
γούρι κλπ.
Σ τ ο

φ ο Cι ρ ν ο,

το κρέας η

κοκκιν ίσουν χωρ]ς νeχ καοCιν. ' Επίσης,
ένa ψύλλο άλουμ ι νόχαρτου στρωμένο
κάτω στο φοCιρνο, θeχ σάς άπαλλάξη
άπο τον κόπο τοCι καθαρίσματος.
Σ ' ένα πρόχει ρο σαγανάκ ι , πού
φτιάχνετε μi: διπλΟ SAN I TAS FO I L, μπο
ρείτε νeχ ψήσετε στο μάτ ι τijς κουζί
νας σας, σε σι γανfι φωτιά, μπι ψτf.
κια, ψι λέττο, η μπριζόλες.
Σ τ η ν

έ ξ ο χ η

η στ]ς έκ-

πλώσατε, γ ι eχ πολλές ώρες καi έπi
πλέον θeχ χρησιμοποι ήσετε το SAN: 
TAS FOI L γ ι eχ πρόχειρα πιάτα. Το ί
διο ύλικό, μπορεί κάλλιστα νeχ χρη
σι μοποιηθij κα1 γιeχ τfι δι ακόσμηση
τοCι σπιτιοCι σας, άψοCι μπορείτε μ '
αύτο νeχ καλύψετε τiς γλάστρες σα.:;
η δποιαδήποτε άλλη έπιψάνεια έπ·
θuμείτε. Αλλωστε πολλές άλλες χρή
σει ς τοCι SANI TAS FOl·L θeχ άνακαλύ
ψετε κα1 μόνες σας.
�

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Φ Α Ν Η
Mt τήν

ΕΘΝ Ι Κ Η

ΚΤΗ ΜΑΤ Ι Κ Ή ΤΡΑ Π Ε Ζ Α
ΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ

Λ Υ Σ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η
ΑΠΟΔΟΣΗ

κΩΣΤΑ

Β Α ΡΝΑ Λ Η

Η ΚΑΛ Υ ΤΕΡΗ
Β ΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ
ΥΨΗΛΟ ΤΕΡΟ ΤΟΚΟ
Τ Ο Κ Ο Σ 1 0 , 5 Υ0
ΕΤΉΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

Π α ρ α δ l δ ονται ό μ έ σ ω ς στόν ό γο ρ α σ τ ι't
ό ν ώ ν υ μ α

•

Μ ε τ α β ι β ό C:: ο ν τ α ι χ ω ρ l ς δ ι α τ υ π ώ σ ε ι ς

•

Ε f ναι ό φ ορολό γ π τ α

•
Πωλοο ν τ α ι κ α l ό γ ορό C:: ο ν τ α ι
στό

έ λ ε ύθ ε ρ α

24

Χ ρ η μ α τ ι σ τ ή ρ ι ο . κ α l μ ε τ ά ό π ό έ ξ ά μπ

νο τό ό γ ορά C:: ε ι ι't Τ ρ ά π ε C:: α

π ά νω ό π ό

τ ι't ν τ ι μ ι't έ κ δ ό σ c ω ς

Τ Ο Υ Α. Τ Α Σ Σ Ο Υ

•

οι πολύχρωμες ε/κόvες θά τvπωθοϋv dπό τίς 74 πλάκες,

· Α ν α ν ε ώνοντ α ι α ύ τ ό μ α τ α , δ ν θ έ λ ε ι ό
κ άτ ο χ ό ς

τ ο υ ς γ ι ό t ν α ι'Ι δ ύο χ ρ ό ν ι α

μ έ τ ό J δ ι ο π ά ντοτ ε έ π ι τ ό κ ι ο 1 0 , 5 ο ) ο
κ α l μέ όνατοκισμό

τοποθ έ τ η σ η ε Ο κ ολπ . ό σ φ αλ ι'tς
και έ π ι κ ε ρ δ ι'tς

•

Τώρα μ πορ είτε νά τοποθετήσετε
άπο δοτικά τά χ ρ ή μ ατά σας άγορά
{οντας όμ όλογα τnς

ΚΤΗΜΑΤ Ι Κ Η Σ

τίς χαραγμένες σε πλάγιο ξύλο.

ΣΧΗΜΑ 33,S

χ

2S,S ΕΚ.

Σελίδες 1 60. Χαρτί άγγλικό μέ ύδάτινες γραμμές
Glastonbury Antique Laid .

•
Εfναι

ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΞΥΛ ΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τ ΡΑ Π Ε Ζ Η Σ

•

Η ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ

θιi τυπωθεί σέ 1 500 άpιθμημένα άντ(τυπα.
Άπο το 1 - 100 έκτος έμποp(ου
και άπο 1 0 1 - 1 500 θά 8ιατεθοίίν προς πώληση.
'Όλα τιi βιβλία θιi ε!ναι ίιπ"γpαμμένα άπό τον Α. Τάσσο.
•

ΔΗΛΩΣΕΙΣ Π Ρ Ο Ε Γ Γ ΡΑ ΦΩΝ
Κ Α Ι .Σ ΤΟ

Χ Ρ. ΛΑΔΑ 5 - 7

" Θ Ε ΑΤ Ρ Ο ,,

Τηλ. 32.32.222 - 3 2 . 2 2 . 555

Α

Ε

Ρ

Ο

R

Ο

Ρ

Ι

Α

οί διακοπές σαc;
άρχίζουν μέσα στό άεροπλάνο

Πρωτοπορεί στην Οίκονομία άπό τό
ΚΕΝΤΡΙΚΟ:

'Αθήνα

1 841

( Πλατεία Κοτζιά)

(Μέ περισσότερα άπό 320 Καταστήματα στό έσωτερικό)

Μ Ι Α ΠΑΓΚΟΣ Μ Ι Α
ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Στην ΕΥΡΩΠΗ : Λονδίνο ,

Παρίσι, Φραγκφούρτη,
Ντύσσελντορφ , Ρόττε ρνταμ , Κύπρος

Στην ΑΦΡΙΚΗ:

Κάιρο , Γιοχάννεσμπου ργκ,
Κέ ιπτάου ν , Ντέ ρμπαν, Π ρετόρια

Στη ΒΟΡΕΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗ :

Νέα 'Υόρκη , Σικάγο , Βοστώνη , Μ όντρεαλ, Τορόντο

Στην ΑΣΙΑ: Τεχεράνη , Μπαχρέιν
Στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: Σ ύ δνεϋ

Π ΟΛΥΠ ΛΕΥΡΕΣ
ΔΡΑΣΤΗ ΡΙ ΟΤΗΤΕΣ

τΡΑΠ ΕΖΕΣ
•

•
•
•

•
•

ΕΘ Ν Ι Κ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Ε Π Ε ΝΔΥΣΕΩΝ
Β Ι Ο ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ (ΕΤΕΒΑ) , 'Αθήνα
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΗΣ Π ΙΣΤΕ ΩΣ, 'Αθήνα
ΤΡΑΠ ΕΖΑ ΥΠΟΘΗΚΩΝ , 'Αθήνα
ΤΗ Ε SOUTH AFRICAN ΒΑΝΚ OF ATH ENS LTD,
Γιοχάννεσμπου ργκ, Κέ ιπτάουν, Ντέρμπαν, Π ρετόρια
ATLANTIC ΒΑΝΚ OF NEW YORK, Νέα ' Υόρκη
H E LLENIC CANADIAN TRUST C o , Μ όντρεαλ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ ΚΕΣ ΕΤΑ Ι Ρ Ε Ι ΕΣ
« Η ΕΘΝ Ι Κ Η » ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ ΚΗ ΕΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α
«ΑΣΤΗ Ρ » Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ
ΕΛΛΗ Ν Ι Κ Η ΕΤΑΙ Ρ Ε Ι Α ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕ ΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΕΤΑ Ι ΡΕ Ι ΕΣ ΚΟΙ ΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
ΕΛΛΗ Ν Ι ΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΑΘΗ ΝΩΝ-Π Ε Ι ΡΑΙΩΣ
ΝΕΑ ΕΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙ ΝΘΟΥ

ΞΕΝΟΔΟΧ Ε I Α ' (ΑΣΤΗΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ )
ΑΣΤΗ Ρ ΠΑΛΛΑΣ (Βο υλιαγμένη , 'Αθήνα)
G RAND H OTEL ASTIR PALACE (Ρόδος)
ΑΣΤΗ Ρ ΠΑΛΛΑΣ (Κέρκυρα)
. Ξ Ε ΝΟΔΟΧΕΙΑ Θ Ε Ρ ΜΑΙ , κ'αl ΕΛΑΦΟΣ - ΕΛΑΦΙ ΝΑ (Ρόδος)
ΞΕΝΟΔΟΧ ΕΙΑ ΑΣΤΗ Ρ (Άλεξανδρούπολις , Ή ράκλειον - Κρήτη)
ΞΕ ΝΟΔΟΧ Ε Ι Ο Ν ΓΑΛΗ Ν Η , θ Ρ Ο Ν Ι Ο Ν , καl ΡΑΔΙΟΝ (Καμμένα Βοϋρλα)

TAX EIA ΑΝΑΠΤΥΞΗ

•
•
•
•

•

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΤΕ ΣΤΟ ΣΥΝ ΟΑΟ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙ ΚΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΣ Χ!\fΑΣ

Μεταβολή σχετικά
μέ τό 1 975

( Σ έ έκατομμύρια Δραχμές, 31 Δεκ. 1976)

ΣΥΝΟΛΟ Ε Ν Ε Ρ ΓΗΤΙ ΚΟΥ
ΕΠ ΕΝΔΥΣΕΙΣ καί ΔΑΝ ΕΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Κ ΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
& Π ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΜΙ ΚΤΑ ΚΕΡΔΗ

ΚΑΤΑΘΕΣΕ Ι Σ

57,3%

297. 956

+ 31,8 %

163. 1 98

+ 35,2 %

. 200.71 9

+ 33,1 %

1 5 .491
19.817

+ 19,1 %
+ 29,4 %

ΧΟΡΗ ΓΗ Σ Ε Ι Σ
Στή Βιομηχανία 67, 0%
Στό ' Ε μπόριο
55,8%

ΕΘ Ν Ι ΚΗ ΤΡΑΠ ΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

