Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

•

'
'Ένα άτύχημα είναι αύτό πού λέει ή λέξη. Α-τύχημα: έ:λλειψη

Μηχανή, άλλά ό "Ανθpωπος. 'Έτσι, δημιουργήσαμε είδικές

τύχης.

όμάδες πού έπαγρυπνοϋν σέ κάθε χώρο δουλειίις καί πού διαρ

'Όμως τήν τύχη μπορείς συχνά νά τήν κατευθύνεις. Καί νά

κώς άνανεώνουν τίς γνώσεις τους στήν Πρόληψη 'Ατυχημάτων,

πετύχεις πολλές άνθρωποώρες δουλειίις χωρίς άτύχημα.

μέ είδική καί συνεχή πληροφόρηση καί έκπαίδευση.

Αύτό ατόν Τιτάνα Jό πετύχαμε δίνοντας πρωτεύουσα σημασία

Σύμφωνα μέ τά τελευταία στοιχεία

στήν Πρόληψη 'Ατυχημάτων. Μέ πλήρη έξοπλιομό οέ μέσα

πού ί:χουμε ύπ' δψη μας, ό δείκτης

προλήψεως,

άτυχημάτων

άλλά καί μέ

είδική

έκπαίδευοη,

διαλέξεις,

στόν

Τιτάνα

είναι

φυλλάδια, άφίοοες; συνθήματα, διαγωνισμούς. Καί άκόμα μέ

σημαντικά

επαθλα καί δώρα γιά τίς όμάδες μέ τούς χαμηλότερους δείκτες

μέσο δρα στά τσιμεντεργοστάσια τής

χαμηλότερος

άπό

τόν

άτυχημάτων.

'Αγγλίας, τής Γερμανίας καί

Πάνω άπ' δλα, τό πετύχαμε άπό τή στιγμή πού tγινε σέ δλους

Γαλλίας! Καί φιλοδοξούμε νά τόν

συνείδηση, δτι γιά τά περισσότερα άτυχήματα εύθύνεται δχι

κατεβάσουμε κι δλλο.

ή

τής

ΣΤΟΝ ΤΙΤΑΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
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Γιά μιά μέρα
Τραγουδούν:

ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΑΛΑΝΗ
Β. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΩΡΑ ΣΙΤΖΑΝΗ
καί ό Μ.Λσι·zοΣ
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ΜΑΤΕΣΙΣ

ΚΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ
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θεατές

κεdpο}

Η ΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΙΝΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ

ΜΑΡ ΙΟΣ

Π ΟΝΤ ΙΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ

ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ

ΚΟΜΜΑίΙΑ & ΘΡΥΨΑΛΑ

ΚΩΣΤΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ

ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ

ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ

εκείνος καί... έκείνος

έπικίνδυνο φορτίο
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΩΜΑΤΙΟΝ
ΜΕΤ' ΕΠΙΠΛΩΝ

ΚΩΣΤ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ

ΕΚΕΙΝΟΣ ΚΑΙ. .. ΕΚΕΙΝΟΣ

-ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΦΟΡΤΙΟ

ΛΟΥΛΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ

ΜΑΝΙΩΤΗΣ

ή πόλη

ΘΕΑΤΡΟ
DΔΟΜΗ M!JIA
πα: ΔΙΙΜJΟΥΡnλt
Η ΑΥλΗ
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ΚΕΔΡΟΣ

nνυμα

ΛΟΥ ΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ

ΑΝΤΩΝΙΟ ή το ΜΗΝΥΜΑ

ΛΟΥ ΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ

Η

ΠΟΛΗ

ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΗΣ

ΘΕΑΤΡΟ Α & Β

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ

ΠΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 6 (Πάροδος • Ακαδημίας) Τηλ. 3615783

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ: 1) ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 3 ΑθΗΝΑ (143)

•

-

2) ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 17 ΑθΗΝΑ (143)

ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΩΔΩΝΗ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΚΟΣΑΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΦΕΡΝΟΥΝ το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
Μέ τίς 3 θεατρικές σειρές τών έκδόσεων
ccΔΩΔΩΝΗ» πού άποτελοϋνται . άπό 20

τόμους ή κάθε μία, μέ τούς πιό γνωστούς

Οί άγοραστές κάθε θεατρικής σειράς

(Α' ή Β" ή Γ) tχουν τή δυνατότητα νά

συγγραφείς τοϋ παγκόσμιου θεάτρου καί
τά καλύτερα tργα.
•

διαλέξουν, (άνεξάρτητα άπό τόν τρόπο

ΚΑΜΥ - ΛΟΡΚΑ - ΙΨΕΝ - ΜΠΡΕΧΤ -

άγορaς - μετρητοίς ή μέ δόσεις-) βιβλία

•

άξίας 2.100 δραχμών άπό τίς 300 έκδόσεις
τοϋ έκδοτικοϋ οίκου «ΔΩΔΩΝΗ»

ΑΝΟΥ·ΙΤ - ΓΚΟΛΝΤΟΝΙ - ΠΙΝΤΕΡ ΜΟΛΙΕΡΟΣ - rκοrΚΟΛ - ΙΟΝΕΣΚΟ ΣΤΡΙΝΤΜΠΕΡΓΚ

-

ΧΙΚΜΕΤ

-

- ΖΕΝΕ

ΠΙΡΑΝΤΕΛΛΟ - ΜΠΕΡΝΑΡ ΣΩ - ΒΑ ·Ι·Σ

ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ
Βιβλία τών έκδόσεών μας:

ΡΕ<ΗΜΠ - ΑΡΡΑΜΠΑΛ - ΜΠΕΚΕΤ χ.α.

•

Μεταφράσεις τώ ν:
ΜΑΡΙΟΎ' ΠΛΩJJΙΤΗ - Λ ϊΚΟϊl'Ι'Οϊ ΚΑΛΛΕΙ'ΙΉ ΜΑΝΤΙΔΟΥ' - ΙΟΎ'ΛΙΑΣ ΙΑΤΙ'ΙΔΗ - ΠΕΛΟϊ ΚΑ

•

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΔΟΚΙΜΙΑ

ΤΠ:ΛΗ- ΔΗ ΜΗΤΡΗ ΜϊΡΑΤ- Ρ. ΜΠΟϊ ΜΗ-ΠΑΠΑ
- Κ. ΚΑΣΣΙΜΑΤΗ ΜΎ'ΡΙΒΗΛΗ - ΠΑ 1'Λ0ϊ ΜΑΤ�ΣΙ

•

ΘΕΑΤΡΟ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

- ΙΣΤΟΡΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΗ

ΑΡΗ ΔΙΚΤ.ΑΙΟΥ' - Γ.Ν. ΠΟΛΙlΉ - ΔΕΗΙω: ΔΙΑ

ΜΑΝΘΟΎ' ΚΡΙΣΠΗ - ΜΗΤΣΟΎ' Λ ΎΤΙΖΟΎ" κ.ά.

--

•

+

60 ΤΟΜΟΙ-64 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ-76 ΕΡΓΑ

- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ κ.δ.

•

•

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΕΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΙ ΑrΟΡΑΖΕΤΕδύο σειpές
ή προσφορά μcχς γίνετcχι 4.600 χcχί σέ περίπτωση πού
άγοράζετε χcχί τίς 3 σειρές, τότε ή προσφορά μcχς
μεγcχλώνει άχόμcχ περισσότερο! Παίρνετε βιβλία: των
έ:χδόσεών μcχς, άξίcχς 7 .:200 δρχ.
Πληροφορίες μόνο στά τηλέφωνα.: 36.01. 890 κα.ί

36.37 .973

ή στά βιβλιοπωλεία. μα.ς:

1ον) 'Ασχληπιοϋ 3 καί 2ον) 'Ιπποκράτους 17

�

-- ------

ΔΕΛτιο ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Πρός τίς έχοόσεις «ΔΩΔΩΝΗ>> ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 3 ΑθΗΝΑ
* l:J' σειρά (21-40)

Σiiς πα.ρα.κα.λώ, στείλτε μου +όν κcχτάλογο τών έχδόσεών
σα.ς, γιά νά δια.λέξω τά βιβλία. πού μ' ένδια.φέροuν, άπό τήν
προσφορά σα.ς, κα.ί τά όποία., άφοϋ σiiς γνωστοποιήσω,
ε!στε ύποχρεωμένοι νά μοϋ στείλετε, μα.ζί μέ τή θεατρική
σειρά Α'

Ο, θεα.τρική σειρά Β' Ο, θεα.τρική σειρά Γ' Ο.
Ο ή μέ δόσεις Ο

Δέχομα.ι νά πληρώσω• μετρητοίς

* r· σειρά (41-60)

Η κάθε σειρά tχει ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ 4.800
ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ 6.000
( 1000 δρcχχμές προχcχτcχβολή χα.ί 100U δρcχχμές τό μήνcχ)
·

ΟΝΟΜΑ ΤΕΠΩΝΙΜΟ .......................
ΔΙΕΙΘΙΝΣΗ....... ................ ... ..� ..
ΠΟΛΗ ...-................ ΤΗΛ............
ιποrΡΑΦΗ ...............................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ............................
•

Σημειώστε !!! τόν τρόπο πληρωμijς

και ή

dστhρ
όπέδειξε αίιτή τήν όγόπη.
ΔεΤτε τlς εlσπρόξεις τών θεότρwν δπου παlζουν
οι πρwταγwνισταl τών έκπομπών μας.
Ή έπιτυχΙα τους δέν λέμε δτι όφεlλεται σέ μάς.
Όχι βέβαια!
οι πρwταγwνισταl μας κέρδισαν
τό μεγόλο κοινό μέ τήν όξlα τους.
Τήν όξία τους δμwς τή δείξαμε έμείς
στό μεγόλο κοινό.
Καl φιλοδοξούμε σύντομα νa προβόλουμε
όλους τούς άξιους ήθοποιούς.

ΑΣΤΗΡ Τ V

FILMS, ΟΜΗΡΟΥ 13, ΑΘΗΝΑ, τηλ. 605.618 - 630 .. 373

Αpχαία
Ελληνική Τέχνη

Τζων Μπόρvτμαv

ΕΚΔDΣΕΙΣ VΠDΔDMH
.________

3ης Σεπτεμβρίου 22
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Τ. 5234790 ------'--*

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
20 ΙΟΥΝΙΟΥ

-

6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΡΧ ΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔ ΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
*

Σ Κ Α Λ Α ΤΟΥ ΜΙΛΑΝΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ

20 ΙΟΥΝΙΟΥ

«ΡΕ Κ Β Ι Ε Μ»

ΒΕΡΝΤΙ

Τιμές είσιτη ρίων: 1 .000, 700. 'Άνω διάζωμα 300 δρχ.
*

*

*

*

Α ΜΦΙ-ΘΕΑΤΡΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ

27 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΥΡΙ Π Ι ΔΉ

« ΡΉΣΟΣ»

ΚΥΡΙ Α ΚΉ

28 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΥΡ Ι Π Ι ΔΉ

«ΡΉΣΟΣ»

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ .

ΣΑΒΒΑΤΟ

4 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΥΡ Ι Π Ι ΔΉ

«I Φ Ι ΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΤΑ ΥΡΟIΣ»

ΚΥΡΙΑΚΉ

5 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΥΡΙΠ Ι ΔΉ

«IΦ Ι ΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΤΑ ΥΡΟIΣ»

ΣΑΒΒΑΤΟ

1 1 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΣΟΦΟΚΛΉ

«ΟIΔΙ Π ΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ»

ΚΥΡΙ Α ΚΉ

1 2 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΣΟΦΟΚ ΛΉ

«ΟI Δ Ι ΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ»

ΣΑΒΒΑΤΟ

18 ΙΟΥΛΙΟΥ

Α ΙΣΧΥΛΟΥ

« Ε ΠΤ Α Ε Π Ι ΘΉ ΒΑΣ»

ΚΥΡΙ Α ΚΉ

19 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΙ ΣΧΥΛΟΥ

«Ε ΠΤΑ Ε Π Ι ΘΉ ΒΑΣ»

ΣΑΒ ΒΑΤΟ

25 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΥΡ Ι Π Ι ΔΉ

«ΦΟ Ι Ν ΙΣΣΑI»

ΚΥΡΙΑΚΉ

26 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΥΡ Ι Π Ι ΔΉ

«ΦΟΙ Ν ΙΣΣΑI»

ΣΑΒΒΑΤΟ

1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΣΟΦΟΚ ΛΉ

«ΉΛΕΚΤΡΑ»

ΚΥΡΙΑΚΉ

2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΣΟΦΟΚΛΉ

«ΉΛΕΚΤΡΑ»

ΣΑΒΒΑΤΟ

8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΉ

« Ε ΚΚ ΛΉΣ ΙΑΖΟ ΥΣΑI»

ΚΥΡΙΑ ΚΉ

9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΉ

« Ε Κ Κ ΛΉΣ ΙΑΖΟ ΥΣΑI»

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧ Ν Η Σ

ΣΑΒΒΑΤΟ

15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΉ

«ΣΦΉ ΚΕΣ»

ΚΥΡΙΑ,ΚΉ

16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΉ

«ΣΦΉ ΚΕΣ»

ΣΑΒ ΒΑΤΟ

22 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΥΡΙ Π Ι ΔΉ

«BAKXAI»

ΚΥΡΙΑΚΉ

23 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΥΡΙ Π Ι ΔΉ

« Β Α ΚΧΑΙ»

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

29 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΥΡΙ Π Ι ΔΉ

«ΕΚΑΒΉ»

ΚΥ ΡΙΑΚΉ

Ε ΥΡΙ Π Ι ΔΉ

«ΕΚΑΒΉ»

ΣΑΒΒΑΤΟ

30 ΑΥΓΌΥΣΤΟΥ
5 ΣΕΠΤΕ Μ Β ΡΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΉ

« Π ΛΟΥΤΟΣ»

ΚΥΡΙ Α ΚΉ

6 ΣΕΠΤΕΜ Β ΡΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΉ

« Π ΛΟΥΤΟΣ»

Τιμές είσιτη ρίων: 400, 300, 200, 1 25 . 'Άνω διάζωμα 75 δρχ.

• 'Ώρα ένάρξεως τών παραστάσεων: Μέχρι τέλους 'Ιουνίου στίς
• Ή προπώληση τών ε!σιτηρίων γίνεται άπό τίς άρχές 'Ιουνίου .

9.30 άκριβώς. 'Από 1ης 'Ιουλίου στίς

9 μ.μ. άκριβώς.

. • Είσιτή ρια πωλούνται:

α) Στό ταμείο τοu ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΑΘΗΝΩΝ, Σταδίου 4 (μέσα στή στοά) τηλ. 32.21.459 καί 32.23.111 έσωτ. 240.
β) Στό ταμέίο τοu ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ , Άγ. Κωνσταντίνο υ καί Μενάνδρου 12, τηλ. 52.23.242.
γ) Στή ν ΠΕΡΙΗ ΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ 'Αθηνών, Πολυτεχνείου 12. τηλ. 52.48.600 καί 5 2.40. 854 καί σέ δλα τά περιφερειακά της τμήματα.
δ) Στ'ό χώρο τοu 'Αρχαίου Θεάτρου 'Επιδαύρου τίς ήμέρες τ&ν παραστάσεων: Κάθε Σάββατο, τέσσερις ώρες πρίν άπό τήν ί:ναρξη
τής παραστάσεως καί κάθε Κυριακή, 9.00 - 13.00 π.μ. ιωί άπό 5 μ.μ. μέχρι τi1 ν ί:ναρξη τής παραστάσεως. Τηλ. 0753/22.026.
ε) Στά γραφεία τής ΟΛΥ Μ Π!ΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ στό Ναύπλιο, Λεωφ. Μπουμπουλίν ας 2, τηλ. 0752/28.054, άπό τήν παραμονή
εως τήν ήμέρα τής παραστάσεως.
• Ή εϊσοδος σέ παιδιά κάτω τ&ν 10 έτών δέν έπιτρέπεται , οϋτε 11 Ψ?Jτογράφη ση κατά τήν διάρκει α τci:ι ν παραστάσεων.
• Τό πρόγραμμα πιθανόν νά ύποστεί άλλαγές. 'Οποιαδήποτε άλλαγη γνωστοποιείτ αι έγκαίρως άπό τά μέσα δημοσιότητος .

ΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

�ΚΔΗΛΩΣ ΕΙΣ 198 1
ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΑΘΗΝΩΝ
5 ΙΟΥ ΛΙΟΥ

-

25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΩΔΕΙΟΝ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙ ΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
�

ΕΘΝΙΚΗ Λ ΥΡΙ ΚΗ ΣΚΗΝΗ

5, 7, 9, 1 1 ' Ι ουλίου
Βέρντι: «ΝΑ Μ Π ΟΥ Κ Ο»
Τιμές είσ ιτη ρίων 700, 550, 400, 250, Φοι τ .
�

*

ΙΟΟ

δρχ.

�

*

*

�

*

�

�

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

*

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1 5 Σεπτεμβρίου
Δ/ν τή ς 'Ορχήστ ρας: Γ Ι ΩΡΓΟΣ ΘΥ Μ Η Σ
Τιμές είσιτη ρίων: 300, 200, 1 5 0, ΙΟΟ, Φοι τ . 50 δρχ.

ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ
*

ΕΛ ΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

1 6, 1 7 Σεπτεμβρίου
Τιμές είσιτη ρίων: 300, 200, 1 50,

ΙΟΟ, Φοι τ . 50 δρχ.
9, 1 0 Αύγούστου.
* ΟΠΕΡΑ ΒΑΥΑΡΙΑΣ
Δ/ν τ�1 ς 'Ορχήστρας: Μ Ι ΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΥ ΔΗΣ
19, 21 Σεπτεμβ ρίου
Π ρόγρα μμα: Στράους, Μ πέργκ, Μπετό βεν, Μότσα ρτ, Μάλερ Π ρόγρα μμα: Βάγκνερ: «ΤΑΓΧΩΥ ΖΕ Ρ»
Τιμές είσιτη ρίων: 500, 400, 300, 1 5σ, Φοιτ. 80 δρχ.
20 Σεπτεμβρίου
Π ρόγρα μμα Συναυλίας: Κ . ''Ο ρφ: «ΚΑΡ Μ ΙΝ Α Μ Π ΟΥ ΡΑΝΑ»
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
24 Σεπτεμβρίου
Κ ΑΙ ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑ Λ ΤΟΥ ΜΠΡΑΪΤΟΝ
13, 1 4 Αύγούσ του
Π ρόγρα μμα: Ρ. Στ ράους: « Η ΑΡΙ ΑΔΝ Η ΣΤΗ ΝΑΞΟ»
Δ/ν τής ' Ο ρχήσ τρας: ΑΛΕΞ ΑΝΤΕ Ρ Γ Κ Ι Μ ΠΣΟΝ
25 Σεπτεμβρίου
Π ρόγ ραμμα: 1 3/ 8: Μπετό βεν: 9η Συμφωνία
Π ρόγρα μμα Συναυλίας: 'Έργα ΒΑΓΚΝΕ Ρ
Τιμές εισ ιτη ρίων 'Όπερας: 700, 550, 400, 250, Φοιτ. ΙΟΟ δρχ.
1 4/ 8: Μ π ρίττεν: « Π ΟΛΕ Μ ΙΚΌ ΡΕ ΚΒΙΕ Μ»
Τιμ ές είσ ιτη ρίων: 600, 500, 350, 200, Φοιτ. ΙΟΟ δρχ.
Τιμές είσ ιτη ρίων Συναυλιών: 500, 400, 300, 1 5 0, Φοιτ. 80 δρχ.

ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΊΌNKUSTLER ΒΙΕΝΝΗΣ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

13, 14 'Ιουνίου Μπέρναρ Σώ: «ΑΓIΑ ΙΩΑΝ ΝΑ»
Τιμές εισιτηρίων: 400, 300, 250, 200, 150, 100, Φοιτ. 50 δρχ.

• ΜΙΚΡΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ
16 'Ιουνίου Δ/ντής 'Ορχήστρας: ΤΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
Τιμές εισιτηρίων: 300, 200, 150, 100, Φοιτ. 50 δρχ.

*

Φοι τ . 50 δρχ.

ΜΠΑΛ ΛΕΤΟ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ

Κ αλλιτεχνικές έκδηλώσεις στό 'Ωδείο Ήρώδου 'Αττικοϋ
*

ΙΟΟ,

8, 9, 1 0, 1 1 Σεπτεμβ ρίου
Π ρόγρα μμα: Τσαϊκόφσκυ: «Η ΩΡΑΙΑ ΚΟΙ Μ Ω ΜΕΝ Η»
1 3, 1 4 Σεπτεμβρίου
Π ρόγρα μμα: Τσαϊκόφσκυ: «ΛIΜΝ Η ΤΩΝ ΚΥ ΚΝΩΝ»
Σολίστ: ΡΟΥΝΤΟΛΦ Ν ΟΥ ΡΕΓΕ Φ
Τιμές είσιτη ρίων: 1 .000, 800, 700, 500, Φοι τ . 250 δρχ.

ΘΕΑΤΡΟ ΕΛΣΑΣ ΒΕΡΓΗ

8 Αύγούσ του
Δ/ντής Ό ρχ11σ τρας: ΝΤΑΝΙΕ Λ Μ Π ΑΡΕΝ Μ ΠΟΪ Μ
Τιμές είσ ιτη ρίων: 300, 200, 1 50, ΙΟΟ, Φοι τ . 50 δρχ.

Φοιτ. 50 δρχ.

4, 5, 6 Σεπτεμβρίου
ΣικελιανοΟ: «ΣΙΒΥ ΛΛΑ»
Τι μές είσ ιτη ρίων: 400, 300, 250, 200, 150,

ΣΥΜΦΩ ΝΙΚΗ Α Κ ΑΔΗΜΑΪΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ Ε.Σ.Σ.Δ.

1 , 2 Αύγούστου
Εύ ριπίδη: «ΙΦ ΙΓΕΝΕ ΙΑ ΕΝ ΤΑΥ ΡΟΙΣ»
Τιμές είσιτη ρίων: 350, 250, 200, 1 00, Φοιτ. 50 δρχ.

ΙΟΟ,

3 1 Αύγούστου
Τι μές είσ ιτη ρίων: 300, 200, 150, 1 00, Φοιτ. 50 δρχ.

28, 29, 30 ' Ι ουλίου
Δ/ν τές 'Ορχήστρας: Ε . Σβετλάνωφ - Β. Βερμπίτσκι
Τιμές είσι τη ρίων: 500, 400, 300, 1 50, Φοι τ. 80 δpχ.
�

Φοιτ. 50 δρχ.

29, 30 Αύγούσ του
Σοφοκλή: «ΦI ΛΟΚΤΗΤΗΣ»
Τι μές είσ ιτη ρίων: 400, 300, 250, 150, 1 00, Φοι τ . 50 δρχ.

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ

24, 25, 26 'Ι ουλίου
' Α ριστοφάνη: «ΑΧΑΡΝ Η Σ»
Τι μές είσιτη ρίων: 350, 250, 200, 1 00, Φοι τ . 50 δρχ.
�

*

ΙΟΟ,

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ

24 Αύγούστου
Τιμές είσ ιτηρίων: 300, 200, 150,

ΜΠΑ Λ ΛΕΤΟ Κ ΑΡΛ ΣΡΟΥΗΣ

20, 2 1 ' Ι ουλίου
Τιμές είσ ιτη ρίων: 500, 400, 300, 200, Φοιτ. 1 00 δρχ .
�

*

ΑΜΦΙ-ΘΕΑΤΡΟ

1 8, 1 9 ' Ι ουλίου
Μενάνδ ρου: «Ε ΠΙΤΡΕ Π ΟΝΤΕ Σ»
Τι μές είσ ι τη ρίων: 350, 250, 200, 1 00, Φοι τ. 50 δρχ.

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

2 1 , 22, 23 Αύγούστου
'Α ριστοφάνη: «Ε ΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΑΙ»
Τι μές εισιτη ρίων: 400, 300, 250, 200, 150,

ΜΠΕΡ ΛΙΝΕΡ ΑΝΣΑΜΠΛ

1 4, 1 5, 1 6 ' Ι ουλίου
Μ π ρέχτ - Βάϊλ: «Η ΟΠΕ ΡΑ ΤΗΣ ΠΕΝ ΤΑΡΑΣ»
Μ π ρέχτ: «0 ΚΥΚ ΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ Κ Ι Μ ΩΛΙΑ»
Τιμές είσι τη ρίων: 600, 500, 350, 200, Φοι τ . ΙΟΟ δρχ.
�

*

ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΠΡΟ-ΜΟΥΖΙ Κ Α ΟΞΦΟΡΔΗΣ

6, 8 ' Ι ουλίου
Δ/ν τής ' Ο ρχήσ τρας: Γ Ι ΑΝΝ Η Σ ΔΑΡΑΣ
Τιμές είσιτηρίων: 300, 200, 1 50, 1 00, Φοιτ. 50 δρχ.
�

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ

1 7 Αύγούστου
Τιμές είσ ιτη ρίων: 300, 200, 1 50, 1 00, Φοιτ. 50 δρχ.

(23 Μαίου - 30 'Ιουνίου' 1981)

• Α ΕΣΜΕΥΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
25, 26 'Ιουνίου Εύριπίδη: «ΕΚΑΒΗ»
Τιμές εισιτηρίων: 350, 250, 200, 100, Φοιτ. 50 δρχ.

*

ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
SUDWESTFUNK ΤΟΥ ΜΠΑΝΤΕΝ-ΜΠΑΝΤΕΝ

27, 2�, 29, 30 'Ιουνίου: Δ/ντ�iς 'Ορχήστρας: ι:;ΜΜΕΡΙΧ ΣΜΟΛΑ
Τιμές είσιτηρίων: 500, 400, 300, 150, Φοιτ. 80 δρχ.

Γlλ.ηροφορίες: ΥΠΗ ΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, δδός Σταδίου 4 (μεσα στή στοά), τηλ. 32.21.459 - 32.23.111 (έσωτ. 240).

ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ
Σ.ΛΕΟΝΤΙΑΔΗ

Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 57

ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΒΑΝΗΣ
«Νέα Σύνορα»
ΣΟΛΩΝΟΣ

94 -

ΤΗΛ.

3610589 - 3600398

Οί έκδόσεις μας έπέ.τυχαν μία έπιλογή έκλεκτών έργων ξένης λογοτεχνίας πο
λυβραβευμένων, πολυδιαβασμένων καί

παγκόσμια καταξιωμένων συγγραφέων:

GABRΙEL GARCIA MAROUEZ

ΧΟΡΧΕ ΑΜΑΝΤΟ

ΕΚΆΤΟ ΧΡΟΝΙΑ
ΜΟΝΑΞΙΑΣ

Τερέzα
Μπαιίοια
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νεο συν ορο
ολιβcJνnς

Κυκλοφορεt

ΧΟΡΧΕ ΑΜΑΝΤΟ (Α' βραβειο ΛΕΝΙΝ Λογοτεχνίας)

ή τριλογία: Σκληροί καιροί, Νύχτα ά.γωνίας, Φως στό σκοτάδι

'Εργαστήριο παραγωγής κοσμημάτων

Μαζί μέ τού� Δημιουργού�
. .. Μέ τούς άνθρώπους πού μέ τήν εύαισθησία καί τήν
ίκανότητά τους μεταμορφώνουν πολύτιμα μέταλλα
σέ κοσμήματα αίώνιας άξίας . Μ' αύτούς πού ή
άφοσίωσή τους στή δουλειά τούς έξασφάλισε τήν
άναγνώριση στό είδος τους.

τών έπιχε ιρήσεών τους. γιό διεθνείς συνεργασίες. γιό
όλες τίς τραπεζικές έργασίες.

Μ έ τούς Δημιου ργούς πού μεγάλωσαν μέ τήν Τράπεζα
Πίστεως καί πού οί έπιχειρηματικοί τους όρίζοντες
ύπε ρβαίνουν τά έθνικά μας σύνορα.

Ή Τράπεζα Πίστεως. γιό τή νέα δημ ιουργική έποχή
διαθέτει - έκτός άπό τήν πείρα καί τήν παράδοση τών
100 έτών- πλήρη εύχέρεια στίς διεθνείς συναλλαγές.
Καί τό σπουδαιότερο. tχει τήν εύελ ιξία τής τραπέζης
ίδιωτικής πρωτοβουλίας πού χαρακτηρίζει τό
εύρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα.

Μαζί τους τώρα στή νέα δημιουργική έποχή πού
άρχίζει μέ τήν tνταξη τής χώρας μας στήν Εύρωπαίκή
Κοινότητα. Γιά τόν έκσυγχρονισμό ιϊ καί τήν έπέκταση

"Αν καί τά δικά σας έπιχειρηματικά σχέδια tχουν
άνάγκη άπό μιά Τράπεζα μέ τέτοια εύελιξία. έλάτε νά
συζητήσουμε μαζί.

(.ί;'\ ΤΡΑΠΕΖΑ
�ΠΙ:ΣΤΕΩ:Σ

Σύγχρονη Τραπεζική 'Αντίληψη

SANIT AS FOIL
'Η πιό ποΑύιιuπ Βοηθός τος uοικοκυpίίς.
Αύτόματα πλυντήρια, ήλεκτρικές
σκοuπες, παρκετέζες, κουζίνε:ς, πλυν
τήρια π�άτων, εύρύχωρα ψυγεΊα, l
τοιμα φαγητά καi γλυκίσματα καi Ε
να σωρο άλλα χρήσιμα προϊόντα τοu
σύγχρονου τεχνικοu πολιτισμοu, €.
χουν άντικαταστήσει, σε όλες τiς
προηγμένες χώρες τοu κόσμου, τηv
δυσεύρετη πιά οiκιακη δοηθό, πα'.ι εί
δικά στην σημερινη έποχη της καθολ•
κης, σχεδόν, έξωσπιτικης άπασχολr'101:ως τών γυναικών ή παρουσία της
καί οί ύπηρεσίες της εΤναι πιο άπα
ραίτητες άπο ποτέ.

το ψάρι σας, διπλωμένα με SA:NITAS
FOIL, ψήνοντα1 ώραιότατα. Το φαγη
τό σας η τά γλυκά σας, σκεπασμένα
στο ταψi με SANITAS FOIL θά ροδο-

δρομές σας, δ1πλώστε
σάντουϊτς, ψροϋτα κλπ.
FΟΙιL. Θα διατηρηθούν
φρέσκα, ζεστά: η κρύα,

• •

τά τρόφιμα,
μέ SA:NITAS
άναλλοίωτα,
δπως τά δ1-

SINIIIS FΟΙι

Μαζί, λοιπόν, μ' όλα αuία, άλλο
(να πρακτικο προϊον προσετέθη ήδη
στην ύπηρεσία της 'Ελληνίδας νοικο
κυράς. Πρόκειται γιά το άλουμινό
χαρτο, το γνωστο έδώ σΟ:ν SANITAS
FOl:L., ποu σε λίγο χρονικο διάστημα
κατώρθωσε νά κατακτήση τίς καρδιές
ολων τών άπαιτητικών γυναικών.
Στην 'Αμερική, χρησιμοποιεΊται έ
δώ καί πολλά χρόνια σε εύρεΊα κλί
μακα, €.χει γίνει δέ τόσο άπαραίτητο
στην 'Αμερικανίδα νοικοκυρά Οσο καί
οί χαρτοπετσέτες τοu φαγητοu.
Το SANITAS FOIL, πα'.ι σάν έξοδο εϊ
ναι τελείως άσήμαντο, εΤναι πράγμcr.ι
ένα προϊον πρώτης άνάyκης, διότι δέν
διεuκολύνει μόνο την έργασία της νοι
κοκυράς, άλλά άξιοποιεί συγχρόνως,
μέ άμεσο τρόπο, όλες τiς οίκιακες ή
λεκτρικες συσκευές.
Σ Τ η ν
κ α Τ ά ψ υ ξ η
τοu ψυ
γείου σας, το κρέας, το ψάρι, ό κιμάς,
άκόμη καi τό: (τοιμα μπιφτέκια, δια
τηροuνται όπως τά δάζετε, χωρiς ν:Χ
χάσουν τίποτα άπο τη φρεσκάδα τους,
τά συστατικά τους καί τό χρώμα
τους, διπλωμένα με SANITAS FOIL. Δέν
θά κολλήσουν, δεν θά στεγνώσουν
κα1 θά χωρέση ό θάλαμος διπλη πο
σότητα άπ' ό,τι συνήθως. Στο ύπι)..
λοιπο μέρος τοu ψυγείου' €.χετε τερά
στια οίκονομία χώρου κα1 άποψεύγι:
τε 100% τ1ς δυσάρεστες μυρωδιές,
ένώ συγχρόνως διατηρείτε όλόψρεσκα
καi με τ1ς διταμίνες τους τά τρόψιμ�
σας, τά φαγητά ποu σάς έμειναν, τα
λαχανικά, τά φpοuτα καi κυρίως ro
κομμένο πεπόνι, καρπούζι, λεμόνι, άy
γούρι κλπ.
Σ

Τ

ο

φ ο Cι ρ ν ο,

το κρέας

η

κοκκινίσουν χωρίς νά καοuν. 'Επίσης,
(νa ψύλλο άλουμινόχαρτου στρωμένο
κάτω στο ψοuρνο, θά σάς άπαλλάξη
άπο τον κόπο TOU καθαρίσματος.
Σ' (να πρόχειρο σαγανάκι, πού
φτιάχνετε με διπλΟ SANITA:S FOIL, μπο
ρείτε νά ψήσετε στο μάτι της κουζί
νας σας, σε σιγανη φωτιά, μπιψτ�
κια, ψιλέττο, η μπριζόλες.
Σ τ

η

ν

έ ξ ο χ η

η

στiς έκ-

πλώσατε, γ1ά πολλες ώρες καi έπί
πλέον θά χρησιμοποιήσετε το SAN:
TAS FOIL γιά πρόχειρα πιάτα. Το ί
διο ύλικό, μπορεί κάλλιστα νά χρη
σιμοποιηθη καi γιά τη διακόσμηση
τοu σπιτιοu σας, άψοΟ μπορείτε μ'
αύτο νά καλύψετε τiς γλάστρες σας
η όποιαδήποτε άλλη έπιψάνεια έπ-
θuμείτε. �Αλλωστε πολλές άλλες χρή
σεις τοu SANITAS FOl·L θά άνακαλύ
ψετε κα1 μόνες σας.
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ΠΩΛΗΣΙΣ•

ΧΟΝΔΡΙΚΗ -ΛΙ ΑΝΙΚΗ. ΤΗΛ.3242352 -3242368.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Β'• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Υ 42 ΤΗΛ.362 7877.
1
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Γ •ΛΕΩΦ .ΣΥΓΓΡΟ Υ 360( ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ)
Τ ΗΛ.9410929

καί4 ακομη οροφοι
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ΔΑ ΠΕΔ Α·ΚΟΥΖΙΝΙΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ·ΑΣ:ΗΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΙ<Α·ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΘΕΑΤΡΟ
Π Ε Ρ l ΟΔ Ο Σ

ΔΙΜΗΝΗ ΘΕΑΤΡΙΚΉ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Γ'

Τ ό μο ς ΙΑ',Τεuχ ο ς64/66
Γ ε νάρ η ς - Ά

π

ρ ίλ η ς 1981

ΠΕΡ[QΔΟΣ Α:
' 1962-66
Τόμοι 1 -5 .

Τεύχη 1 - 30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

*

'Εκδότης

Διευθυντής

Κ ΩΣΤΑΣ

ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΙ :

ΝΙΤΣΟΣ
*

Τ η λέφ ω ν α:

ΚΕΙΜΕΝΛ:

3232222 -3222555 -3238030

*
ΤΕΥΧΟΣ Δρχ. 300

*
Μονοτυπία, οφσετ, βιβλιοδεσία
Γ.

Τσιβεριώτης,

Τηλ. 574 -3775

Λούβαρη

ΠΛΗΡΕΣ ΕΡΓΟ :

ΜΕΛΕΤΕΣ & ΑΡΘJ>Α:

καί 574-2802

ΔιευΟύνσεις συμφώνως

τφ νόμφ

'Ιδιοκτήτης - 'Υπεύθυνος

Γ.

'

ίτσος,

Σισίνη 35

Λούβαρη 11

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ:

*
Η

Ι�LΚΟΝΛ

ΊΌ1'

59

ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ: Μάνα . . . Μ η τέρα . . . Μαμά . . Σέ δυό πράξεις καί τρείς ε!κόνες
σελ.

67

Γ. Μ . ΣΗΦΑΚΗ : Τά παιδιά στήν 'Αρχαία Τραγωδία.
Έπαιζαν τούς ρόλους τους σάν μεγάλοι
σελ.

23

ΑΛΕΞΗ ΣΟΛΟΜΟΥ : 'Υστερόγραφο στόν 'Αριστοφάνη . ' Ενώ οι κατολισθήσεις πληθαίνουν . . .
σελ.

37

BERNAPD DORT : Ό σύγχρονος ήθοποιός. Έπαψε πιά
σελ.
νά ύπηρετεί τό κείμενο

41

G EORGES BANU : Ή πρωτοπορία σέ άδιέξοδο. Ή
σελ.
'Ανατολή δέ σώζει τό Δυτικό θέατρο

47

' Επίσημα Πρακτικά : Τό πρωτόλειο 'Ανδριανόπουλου
σφυροκοπιέται στή Βουλή. Καθαρευουσιάνικο, άκα
τάληπτο, περίπλοκο, άσυνάρτητο. Διατάξεις άτελείς,
σελ.
έτερόκλητες κι άντισυνταγματικές

90

ϋλης

Υ π εύθυ νος Τυπ ογ ραφ εί ου
Τσιβf:ριώτης,

Μ ΑΝΩΛΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ : Ή ζωή μου και η τέχνη
μου. 'Απομνημονεύματα. Τά πρ&τα βήματα : Ι Ι , Πόλη.
Σπάνια, πρωτοδημοσίευτη εικονογράφηση
σελ.

ΙΙ

*

Κώστας

19

-

Γραφεία: Χρ. Λαδa 5-7 (Τ1
. 24)

ΤΡΙΠΛΟ

Ποτέ άπό τό χρέος μή κινοuντες . . . - Βέβηλοι έκάς
άπό τό θέατρο Διονύσου !- Σέ στραβό γιαλό, στραβά
άρμενίζουμε . . . - Δεξιά άστυνομία, άριστεpή κουλτού
ρα.- Ψέμα ΙΟΟ έκατομμυρίων-ποιός τό 'πε; - Κ' eγινε
ή Λυρικ1] . . . μελόδραμα!-Έκ στόματος κοράκου, κρά! . .
Πρωτοπορία : δπισθεν όλοταχ&ς . . .
σελ.

ΕΞΩΦ1'ΛΛU1'

ΕΡΕΥΝ Α:

• Έξω άπό τό κατεστημένο θέατρο. " Άστεγοι " Χα

λανδρίου καί "Νέοι Οίκοδόμοι" - δυό έρασιτεχνικοί
σελ. 113
θίασο ι

ΤΟ ΔlΜΗΝΟ:

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ τ&ν γεγονότων.- Μνήμη Βεάκη · μάς
χρειάζεται. - Κομμένος ό Μπρέχτ στήν TV τής ΥΕΝΕΔ.
-Ή φωνή τής Μαρίκας, πορνό στήν Πλάκα ! - Νά
κ' eνας σύλλογος " Μ ανώλης Καλομοίρη ς " . - Διόρ
θωσις ήμαρτημένων. - Γράμμα το(} Λυκούργου Καλλέρ
γη : Σάν τό δικό μας " Θέατρο " θέλει νά φτιάξει ή
σελ. ι07
ΕΣΣΔ !
ΓΙΑΝΝΗ ΜΗΛΙΑΔΗ : Καταστρέφειν καί χαίρειν! Δέν
έπιτρέπεται νά χρησιμοποιηθεί τό θέατρο Διονύσου.
Μιά κραυγή διαμαρτυρίας τοu άξέχαστου άρχαιολόγου
σελ.

Μάσκα. Φωτογραφική σύνθε
Παπαl>όπουλου

ση τοϋ Δήμου

Τά

Περιεχόμενα τοϋ τεύχους συνεχίζονται καi στήν πίσω σελίδα

18

1 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
(Συνέχεια άπό τή σελίδα 17)

ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ : Έγινα συγγραφέας, έγινα
συγγραφέας! Ή μικρή ιστορία της συγγραφής τών
έργων " Θεία " καί " Μάνα "
σελ. 116
ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΙΑΛΕΓΜ ΕΝΟΥ : Τό άνέβασμα της " Μά
νας " στήν 'Αθήνα. Πώς ενα πετυχημένο έργο κόβεται
σελ. 117
στήν εκτη παράσταση!
ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΚΑΡΗ : Άμλετ η πολύ κακό γιά τό τί
σελ. 118
ποτα! Άνεκδι1iγητη γκάφα νεόκοπου περιοδικοίJ
Ε.Ρ. : Έκεχαρτ Σάλ καί Τσικβαντζέ : Ένα ύψηλό μά
θημα i]Θοποιίας. Ρεπορτάζ και άποκλειστικές σ.υ νεντεύξεις
σελ. 120
ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ : Έφυγε κι ό συνθέτης ' Ανδρέας Νεζερίτης. Ή ζωή και τό έργο του
σελ. 136
ΝΕΛ ΒΙΒΛιΛ:

ΒΑΛ ΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ : Ό Δαβίδ " τοϋ ι'iγνωστου χιώ
τη ποιητή. Και τό Ίησουίτικο θέατρο σηiν 'Ελλάδα.
Κριτικ1i της έκδοσης το() έργου
σελ. 123
"

Π ΕΤΡΟΥ ΜΑΡΚΑΡΗ : Πόσο άμέΘοδα πλησιάσαμε τό
Μπρέχτ. Τί άποκαλύπτει μιά συστηματικ1i βιβλιογραφία
άπό τό Λάμπρο Μυγδάλη
σελ. 127
ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ : Βιβλία μέ Θεατρικά έργα
1iΘοποιών. Ή συνάφεια μέ τή Σκηνi] δέ βοηθάει τή συγγραφi1 !
σελ. 128
ΔΙΣΚΟΓΡΛΦlΛ:

ΜΑΡΚΟΥ Φ. ΔΡΑΓΟΥ Μ Η : 'Αξιόλογο ι δίσκοι μέ δημο
τική μουσικ1; . Μιά ύπεύΘυνη δισκογραφική άποτίμηση
σελ. 131
• 'Επιλογή νέων δίσκων μέ θεατρικά έργα, όπερες κ.λπ.

σελ. 134

ΦΤΛΜΟΓΡΛΦlΛ:

Ένας κινηματογραφικός " Μολιέρος ". 'Ανορθόδοξη
σελ. 137
παραγωγi] τοϋ " Θεάτρου τοϋ Ήλιου "
G UY DUMUR : Συνέντευξη μέ τήν Άριάν Μνούσκιν 137

\:J ΕΑΤΡΟ

Β. POIROT-DELPECH και LOUIS MAR CORELLES :
σελ. 138
Κριτικές ύπέρ καί κατά
ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ:

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ κίνηση τών Θεαμάτων. Συγκεντρωτικός
σελ. 140
πίνακας τών τελευταίων 19 χρόνων (1960 - 1978)
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ : Νομοθεσία γύρω άπό
τό Θέατρο, τή Μουσικi1 , τό Χορό, τόν Κινηματογpάφο
σελ. 141
και τά Γράμματα
Ένας Νόμος μέ τουρλού τουρλού Θέματα

σελ. 143

ΑΘΗΝΑ · Ι · ΚΑ ΘΕΑΤΡΑ : Ή έναρξη τi')ς χειμερινής πε
ριόδου. Μέ ποιά έργα ι'iνοιξαν τά Θέατρα της 'Αθήνας
σελ. 147
Τά καλοκαιρινά Θέατρα στήν 'Αθήνα. Πόσα λειτούργησαν καi ποιά έργα παίξανε
σελ. 148
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}/-. Ποτt άπό τό χρέος μη κινοuντες ...
Τό " Θέq.τρο ", πάλι, παρόν ! 'Αποφασισμένο νά μείνει ως
τό τέλος. Πάντα παρόν. Όπως παλιά. Όπως στερνά. Όπως
πάντα. Ίδια πάντα. Παρόν καί μόνο! Άδικτύωτο. Μονομάχο.
'Ακαπέλωτο. Στήν ύπηρεσία καί μόνο τού Θεάτρου. Μέ τή
νέα έκτίναξη, τά τεύχη Θά πέφτουν κατά ριπές. Μαχητικά,
καυτά, Θαρραλέα. Όσοι Θέλουν, πλησίον μας έλθείν. Είμα
στε άπεριχαράκωτοι .'Ορκισμένοι άπό παλιά. Καί μόνοι καί με
τά πολλών. Πάντοτε τ�iν άλ1iθεια όμιλούντες. Γιά τήν προκο
π1i τού Θεάτρου. Γιά τό καλό τού τόπου καί τού Λαού. Άμ1iν!

}/-. Βέβηλοι έκaς άπό τό θέατρο Διονύσου!
Στήν Έλλάδα τού Καραμανλ1i, μέ δική του εμπνευση καί
δικ1i του καθοδ1iγηση, συντελείται τό πιό εiδεχΟές κακούρ 
γημα κατά τής έλληνικ1ϊς 'Αρχαιότητας. Μέ σκοπό ηiν έπά
ρατη " άξιοποίηση ", καταστρέφεται τό Θέατρο Διονύσου τό άρχαιότερο άρχαίο Θέατρο της Εύρώπης! Καί ούδείς σκο
τίζεται. Δέ βρέθηκε ενας άρχαιολόγος νά ξεσηκωθεί, νά κα
ταγγείλει . Οϋτ' ενα εντυπο νά διαμαρτυρηθεί. ' Ερημιά καi
συνενοχ1;. Γιά δλα. Άπ' δλους . . . Ή μονομανία Καραμανλή
εlχ' έκδηλωθεί νωρίς - μόλις εγινε πρωθυπουργός. Πιεσμέ
νος άπό ηi στενή παρουσία τών καθηγητών Παναγιώτη Κα
νελλόπουλου καί Κ. Τσάτσου, στερημένος άπό τίτλους κι
άρμοδιότητα, iiθελε ν' άνακατεύεται στά πνευματικά καί
καλλιτεχνικά Θέματα, νά 'χει iδέες, νά δίνει . . . όδηγίες! Ώ
σπου, μιά μέρα, άνέβηκε καί στήν 'Ακρόπολη . Ό άναίσχυν
τος Τρυπάνης ε!χε στραπατσάρει τό 'Αρχαιολογικό Συμβού
λιο. Κι ό Καραμανλ1ϊς, ένώπιον "σιωπούντων " άρχαιολό
γων, άνακοίνωσε σειρά . . . άποφάσεών του καί εδωσε . . . όδ11γίες ! Μάλιστα! Ό Cί.σχετος Καραμανλής εδωσε . . . όδηγίες σέ
εiδικούς έπιστήμονες! Καί δ11, άρχαιολόγους! Δέ ζούσε πιά
ό Γιάννης Μηλιάδης πού τού 'χε κόψει τό δρόμο, γιά πολλά
χρόνια, μέ τήν ίστορική άποστροφ1i του: «Κύριε Πρόεδρε,
ή καλύτερη ύπηρεσία, πού μπορείτε νά προσφέρετε στά άρ
χαία Μνημεία, εΙναι νά μήν άσχοληθείτε ποτέ μ' αύτά » !
Τ ό φύλαγε ό Μακεδών! Κ ι δταν i 1 παλιά φρουρά τών Μεγά
λων 'Αρχαιολόγων - Καρούζος, Μηλιάδης, 'Ορλάνδος εlχ' έκλείψει, ξαναχτύπησε ! Ποτέ Cί.λλοτε, στήν ιστορία τού
τόπου, πολιτικός δέν τόλμησε νά πάρει άποφάσεις άντίθετες
άπό τό 'Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Τό 'κανε ό Καραμανλής.
Ό Τύπος τό βεβαιώνει μέ άνατριχιαστική άπάθεια : «Ή ίδέα
της άναστηλώσεω; καi χρησιμοποι1iσεω; τού Θεάτρου τού
Διονύσου άν11κει στόν Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κ. Κα
ραμανλή πού, ώς πρωθυπουργός, πήρε σειρά άποφάσεων γιά
τήν ά ξ ι ο π ο ί η σ η τών μνημείων της περιοχ1ϊς 'Ακρο
πόλεως». Ή ά.νθρωπότητα Θά πληρώσει, μέ τήν καταστροφή
μοναδικού Κειμ11 λιου ηiς 'Αρχαιότητας, τή μωροφιλοδοξία
τού Καραμανλικού ά.ρχιδιασκεδαστi'j Άλέξη Μ ινωτ1i, ν'
άνεβάσει καί νά παίξει " Πέρσες " στό ίδιο Θέατρο πού δί
δαξε ό Αiσχύλος ! Γιατί αύτός είναι ό σατανικός " ύποβολέ
ας " της ίδέας. Ό ίδιος εκανε τήν πρώτη κρούση τό 1966.
-Ηθελε νά έγκαινιάσει, τόν 'Ιούνη τού 1967, τό Φεστιβάλ 'Α
θηνών μέ τόν " 'Αγαμέμνονα " τοϋ Αiσχύλου στό. . . Θέατρο
τού Αίσχύλου. Τόν πρόλαβε 1i δικτατορία. Τό Θέατρο Διο
νύσου σώθηκε τότε. Ό άξέχαστος Γιάννης Μηλιάδης - ή
ά.πεγνωσμένη κραυγ1i του άντηχεί στό Δίμηνο
τό 'χε προ
βλέψει : " Μ ιά καί τά λαίμαργα βλέμματα μερικών δΙJvαμι
κώv στράφήκαν πρός τό λεγόμενο Θέατρο Διονύσου, 11 κα
ταδίκη του εχει ύπογραφεί. Θά προχωρ1iσουν στιiν άρχή
προφυλακτικά, Θά ξεγελάσουν, Θά ύπαναχωρ1iσουν κάποια
στιγμή καί στήν κατάλληλη εύκαιρία Θά έπιτεθούν άκάθε
κτοι . . . . Στό χώρο Θά ε!σελάσουν οί μπουλντόζες καί οί μηχα
νικές μετάλλινες δαγκάνες πού Θ' ά.νατρέψουν τό πiiν. Άλλες
χαλύβδινες μασέλες Θά πολτοποιούν τά έκατομμύρια τού κρα
τικοϋ προϋπολογισμοϋ . Ή εύκαιρία β.pέθηκε: Τώρα πού
- άνάθεμα τήν ώρα! - μπήκαμε σηiν Εύρώπη, νά κατα-

"

1

lt

ο

1

πλήξουμε τόν κόσμο μέ τήν άναβίωσ η της άρχαίας τραγω
δίας στό ά.ρχαιότερο Θέατρο τής Εύρώπης ! Ό σημερινός κα
Θηγηηiς κλασικής φιλολογίας στό Πανεπιστήμιο Θεσσαλο
νίκης Γ. Μ. Σηφάκης εlχε πρώτος καταγγείλει άπερίφραστα,
σταράτα : " Δέν πρέπει, μέ κανένα τρόπο, νά χρησιμοποι η 
θεί τ ό Θέατρο. Ο ϋ τ ε κ ά ν γ ι ά μ ι ά π α ρ ά σ τ α σ η " !
Καi έξηγοuσε : " Ή φαινομενικά άκατάληπτη μάζα τών έ
ρειπίων ηϊς σκηνής κρύβει πολύτιμα ίχνη άπό τiς παλαιό
τερες - άκόμα καί τήν πρωταρχική - περιόδους τού Θεά
τρου. Άπό τό " Θέατρο τού Αiσχύλου " δέν σώζονται παρά
εξι πέτρες (παλιότερα ήταν έφτά) στά νότια ηϊς σημερινής
όρχ1iστρας. Άπό τό " Θέατρο τοϋ Εύριπίδη " διατηρείται
ό άναλημματικός τοίχος τού δαπέδου τής σκηνής καi όρ
χ1iστρας . . . . -Αν μετακινηθεί εστω καί μιά πέτρα, άλλοιώνεται
ριζικά 11 φύση τών ένδείξεων . . . . Έστω κι ενα χτύπημα άξίνας,
τό κάρφωμα ένός πασσάλου, ή μετακίνηση μιiiς πέτρας μπο
ρεί νά κάμει άνυπολόγιστη ζημιά σ' αύτό τό έντελώς μοναδι
κό, κυριολεκτικά εϋθραυστο, καί α!νιγματικό μνημείο ".
Στου κουφού τήν πόρτα! Ή καταδίκη τού Μνημείου εχει
σημάνει άπό καιρό. ' Εργολάβοι καi συνεργεία εχουν τώρα
τό λόγο. Ή Έπιστ11 μη χάνει όριστικά μιά έλπίδα πού Ίρεφε
χρόνια: Τά έλάχιστα ίχνη της άρχικi'jς κατασκευ1ϊς τού Θε
άτρου νά τής άποκαλύψουν κάποτε πώς άνεβάζονταν τά άρ
χαία δράματα άπό τούς ίδιους τούς ποιητές τους' Ψύλλους
στ' Cί.χερα! Εύρωπαίοι τώρα, μέ τέτοια Θ' άσχολούμαστε ;
Ξέρουμε, φυσικά, πώς πέρα άπό τούς eλληνες έργολάβους
(ξέρουμε καί τά όνόματά τους), ύπάρχουy ξένες 'Αρχαιολο
γικές Σχολές κι άρχαιολόγοι. -Ας μήν τό έπικαλεστοuν ol
άρμόδιοι. Γιατί, τώρα πιά, ξέρουμε δλοι πώς, στ�iν κατανα
λωτική κοιναγορά τών καιρών μας, επαψαν κ· οί έπισηiμο
νες νά 'χουν τήν άντίσταση πού πρέ.πει άπένα ντι στούς κρα
τοϋντες. Ή κυνική δικαιολογία " άξιοποίησης .. τών μνη
μείων χρησιμεύει σάν Cί.λλοθι καί iσοπεδώνει τά πάντα! Τό
" Θ,, εχει έπίγνωση πώς μ' εναν 'Αστερίσκο δέν έκπληρώνει
τό χρέος του. Καλεί σέ συναγερμό κάθε εντιμη συνείδηση .
Καί Θά συνεχίσει τόν άγώνα. Μέ κάθε τpόπο. Θ' άναλάβει
- καί εξω άπ' τίς σελίδες του - νά ένημερώσει πλατιά τήν
έλληvικ1i καί παγκόσμια Κοινή Γνώμη. Θά όργανώσει μιά
έκδήλωση διαμαρτυρίας, μέ εγκυρους όμιλητές. Θά κάνει
δ,τι πιό άποτελεσματικό μπορέσει - aν δέν είναι κιόλας άρ
γά - ή Κι βωτός τού Θεάτρου νά σωθεί.

}/-. Σt στραβό γιαλό, στραβa άρμενίζουμε ...
Νέος . υπουργός πολιτ ισμού. -ογδοος στή σειρά. Στά δέκα
χρόνια ζω1ϊς τοϋ Ύπουργείου - καί τί δέν πέρασε άπ' αύτό ;
Παναγιωτάκης, Τσάκωνας, Κ. Τσάτσος. 1. Μ . Παναγιω
τόπουλος, Τρυπάνης, Πλυτiiς, Νιάνιας, Άνδριανόπουλqς.
Δυό χουνταίοι κ' εξη καραμανλικοί. Μπουκέτο ! Καμιά ,
ποτέ, έπιλογή. Σά νά έπρόκειτο γιά ύπουργείο παρακατια
νών ύποθέσεων ! Κι δμω; . . . Γιά δλη τήν άνθρωπότητα, ό τό
πος αύτός, α!ώνες τώρα, άποτελεί σημείο π ο λ ι τ ι σ τ ι
κ ή ς καί μόνο άναφορiiς. Τό λέει κι ό . . . Καραμανλής ! 'Ακό
μα καί ίστορικά γεγονότα τοϋ τόπου - τό 21 καί τό 40
έρμηνεύτηκαν σάν πράξεις άρετi'jς, βγαλμένες μέσα άπό τήν
πολιτιστική μας παράδοση . Μαύρη άλήθεια : Στή νεότερη
'Ελλάδα, μιά καί μόνη παράδοση έπιζεί : Ή περιστασιακή
άντιμετώπιση καί τών πιό σοβαρών προβλημάτων. Έτσι, ή
πολιτιστική άνάπτυξη , πού 'πρεπε στήν Έλλάδα ν' άποτε
λεί πρωταρχικό στόχο στόν όποιοδήποτε πολιτικό σχεδια
σμό, άντιμετωπίστηκε, πάντοτε, περιστασιακά καί έφήμερα.
Όταν i1 Γαλλία ϊδρυσε πρώτη, τό 1959, Ύπουργείο Πολιτι
σμού, eνα σωρό κράτη τή μιμ1i θηκαν. Τά περισσότερα, μέ
πολιτιστική παράδοση μικρότερη άπό τή δική μας. Ή 'Ελ
λάδα, γιά χρόνια, συνέχισε τήν πορεία της crτά τυφλά. Χωρίς
eνα ' Εθνικό Πολιτιστικό Συμβούλιο, eνα κάποιο άρμόδιο
ύπουργείο. Τό σκάρωσε ή . . . Δικτατορία τό 1971 μέ τόν άνεκ-

διήγητο, εύτυχώς, Παναγιωτάκη. Φτηνά τή γλιτώσαμε ! Ένα
" Ύπουργείο Πολιτισμοϋ " στά χέρια μιiiς παρανοϊκής δι
κτατορίας εκλεινε άπροσδιόριστους κινδύνους. Τό νέο ύ
πουργείο - κυριολεκτικά άμελέτητο - συστάθηκε πρόχει
ρα άπό διάφορες συγγενικές ύπηρεσίες δ ιαφόρων άλλων ύ
πουργείων. ' Επανδρώθηκε πρόχειρα, μέ τό προσωπικό πού
'τυχε νά ύπηρετεί στίς ύπηρεο'ίες έκείνες καί περπάτησε πρό
χειρα, μέ τiς νομ�κές διατάξεις πού ρύθμιζαν τή λειτουργία
τών . . . " έξ ών συνετέθη " ύπηρεσιών. Έτσι τυχαία κι άνορ
γάνωτα άρχισε νά λειτουργεί τό περιβόητο Ύπουργείον Πο
λιτισμοu καi ' Επιστημών. Τό '74, ή δικτατορία παραδόθηκε
στόν Καραμανλή. Τό Υ Π . Π.Ε. έκχωρήΘηκε στό " διανοού
μενο " τής παρέας Κ. Τσάτσο. 'Αλλ' έκείνος, άντi νά σκύψει
στήν όργάνωση του ύπουργείου, έπιδόΘηκε στiς έρωτικές
πρός . . . Τίγρεις έπιστολές του ! Άς μή τόν . . . άδικοuμε : Δικά
του εργα ι:ίναι τό Άρμα τής Θέσπιδος, οί διορισμοί δλων
τών έσχατόγηρων στά κρατικά Θέατρα τ�Ίς χώρας - μέ Διοι
κητικά Συμβούλια πού i1 ήλικία τών μελών τους ξεπέρναγε
τά χίλια χρόνια! - τόσα άλλα . . Ή άλ1iΘεια πρέπει νά λέγε
ται : 'Από Τσάτσου . . . έρρύη δλα τά φαuλα στόν πολιτιστικό
τομέα. Αλλωστε, έvτολοδόχοι του δέν ύπήρξαν μόνο οί κα
θηγητές Τρυπάνης καί Νιάνιας. 'Εντολοδόχοι του είναι πλήν τοu Πλυτii - δλοι οι ύπουργοi Πολιτισμού τής Νέας
Δημοκρατίας. Γι' αύτό καί πάμε κατά διαόλου! Καί μέ τούς
πέντε τσατσικούς ύπουργούς, τό Υ Π . Π.Ε. έξακολουΘεί νά
λειτουργεί. . . ε[κfj καi ώς ετυχε! Τό προσωπικό του έξακολου
Θεί νά 'ναι τελείως άσχετο μ' αύτό πού κάνει. οι άναπόφευ
κτες μέ τά χρόνια προαγωγές, άνεβάσανε ύπαλλήλους τής . . .
Διεκπεραίωσης σέ εiδικές καίριες Θέσεις. ο ι νόμοι πού έ
βγαλε, άπλώς συμπλη ρώνουν fι διορθώνουν τίς διατάξεις
πού κλη ρονόμησε άπό τις μικροϋπηρεσίες πού τό άπαρτί
σανε. 'Ακόμα καi ό νόμος - Κανονισμός του ύπουργείου εί
ναι μιά σύνθεση άπό παράταιρες καί όλί γον άπροσάρμοστες
στά πολιτιστικά διατάξεις. Δέκα χρόνια τώρα, ό κεντρικός
πολιτιστικός φορέας - τό Υ Π . Π . Ε . - κινείται μέ τήν πα
ραδοσιακή " κάθετη " λειτουργία. Χωρiς τήν παραμικρή
" όριζόντια " διάσταση. Ή πολιτιστικ1i δμως δημιουργία
δέ μπορεί ν' άντιμετωπίζεται άπό τήν πολιτεία σάν τή βιομη
χανία, τό έμπόριο, τή δημόσια τάξη, δηλαδή μέ τόν τελω
νειακό, τόν έφοριακό fι τό χωροφύλακα. Είναι λειτουργία
διαλεκτική . Κορυφή της δέν είναι ή Διοίκηση. Δέ μπορεί
νά 'ναι ό ύπουργός. Κυρίαρχος είναι ό δημιουργός. Αύτό
σημαίνει πώς ή λήψη άποφάσεων δέν έπιτρέπεται νά γίνεται
χωρiς διαλεκτική διεργασία. Καi μή μiiς πουν πώς ύπάρχει
κάποιου εlδους διαλεκτικ1i, έπειδή πολλές άποφάσεις παίρ
νονται άπό έπιτροπές. 'Απλούστατα, καi i1 συγκρότηση τών
έπιτροπών γίνεται μέ τή βούληση ένός. Του όπουργοu.'Επομέ
νως, καί τά μέλη τών έπιτροπών είναι έκπρόσωποι τής μιiiς
καί μόνης βούλησης. Γι' αύτό κι δταν διαφωνήσουν, δέ μπο
ροuν νά κάνουν τίποτα περισσότερο άπ' τό νά παραιτηΘοuν.
Ύστερ' άπ' αύτά, τί μπορεί νά περιμένει κανένας άπό τό Υ Π .
Π.Ε. ; ο ι ένισχύσεις, π.χ. πού σκορπίζονται δεξιά καί. . . πιό
δεξιά, μοιράζονται μέ τήν είσήγηση ένός, συχνά άσχετου
ύπάλληλου ii, τό πολύ, uστερα άπό κρίση μιiiς .. δοτής "
έπιτροπής καί, τελικά, μέ τήν άπόφαση ένός άνδρός. Του
κομματικοu ύπουργοu! ' Επηρεασμένου - άλλίμονο - κι αύ
τουνοu άπό τό δαμαστή τών Τίγρεων κ' ίίνα σωρό άλλες έξω
πολιτιστικές καί. . . Μ ικροπολιτικές πιέσεις. Αύτοi είναι πού
κρίνουν, συγκρίνουν, άξιολογοϋν καi ένισχύουν fι άποκλεί
ουν. 'Αλλά κι αύτές άκόμα οι ένισχύσεις δίνονται σύμφωνα
μέ διατάξεις άπό τή σύστασ1i τους σαθρές fι ξεπερασμένες,
έτσι πού 'ναι άμφίβολο αν τελικά ώφελοuν fι βλάπτουν. Ό
ταν, ας ποuμε, τό 1 930 ίδρύΘηκε τό 'Εθνικό Θέατρο, ύπήρχαν
όρισμένοι λόγοι πού ύπαγόρευαν τήν ίδρυσή του. 'Αναρω
τήθηκε εστω κ' ενας άπό τούς όχτώ ύπουργούς, αν οι λόγοι
αύτοi συντρέχουν καi σήμερα ; 'Αναρωτήθηκε αν πρέπει fι
δχι καi πώς πρέπει νά λειτουργεί τώρα - uστερα άπό 50
όλόκληρα χρόνια - τό λεγόμενο ' Εθνικό Θέατρο ; Κι αύτό,
άσχετα μέ τό ύπεραυξημένο πιά κόστος του - πού άλλάζει
στή βάση του τό Θέμα. Όλ' αύτά δμως προϋποθέτουν προ
γραμματισμό. Κι ό προγραμματισμός, εlδικά στόν τομέα
τών πολιτιστικών δραστηριοτ�iτων, είναι άνάγκη νά κατα
στρωθεί έξυπαρχfjς. Μέ ριζικές μεταβολές σ τ ή β ά σ η
τ ή ς δ ο μ 11 ς. Ένας τέτοιος προγραμματισμός άπαιτεί πλ1i
ρη γνώση τών λεπτομερειακών στοιχείων καί άνάλυση άπό
είδικούς κατά τομέα, σέ συσχετισμό πάντα μέ τήν οίκονομι
κή καi κοινωνική δομή τ�Ί ς χώρας. Χρειάζεται γι' αύτό ενας
ε!δικός φορέας μελέτης κα! έρευνας τών πολιτιστικών Θε.
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μάτων. Κάτι άνάλογο μέ τήν Ύπηρεσία Μ ελετών καi 'Ερευ
νών τοϋ γαλλικοu ύπουργείου Πολιτισμοu fι τό Βρετανικό
Συμβούλιο, πού νά παρ ακολουθεί τiς έξελίξεις, νά μελετάει
καί νά έρευνάει τά θέματα σέ βάθος καί πλάτος. Όλ' αύτά
φυσικά, δέν είναι θέμα ένός ύπουργοϋ fι ένός· ύπουργείου.
Είναι Θέμα κυβερνητικi') ς πολιτικi')ς. Κι όμολογημένα, κα
μιά κυβέρνηση, άπό ηi σύσταση έλληνικοu κράτους -,, τiς
μέρες μας, δέν άντιμετώπισε άποφασιστικά καί ύπεύΘυνα τό
πρόβλημα τ11ς πολιτιστικής μας πολιτικ1')ς. Χωρίς ίίνα εύρύ
καi μακρόπνοο προγραμματισμό - εναν π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ό
κ α τ α σ τ α τ ι κ ό χ ά ρ τ η - οι ύπουργοi Θά i:ρχονται
κ:αί Θά άπέρχονται τό Ιδιο άνώφελοι! Θά αύτοσχεδιάζουν σά
μαθητευόμενοι μάγοι καί, δπως είναι φυσικό, Θά τά κάνουν
θάλασσα! Πολύ περισσότερο ό σημερινός ύπουργός, βου
λευηiς γάρ Πειραιώς καί νήσων . . .

... Δεξιa άστυνομία, άριστερη κουλτούρα
Τό Θέμα τής πολιτιστικής πολιτικ1')ς δέν είναι άπλώς μέγα.
Είναι παμμέγιστο! Καί ενας καi έκατό Άστερlσκοι δύσκολα
τό καλύπτουν. Όσα έκΘέσαμε παραπάνω-γιά τά ίtργα, τiς ή
μέρες, τiς πράξεις καί τίς παραλείψεις τοϋ Υ Π. Π.Ε.- Ισχύ
ουν γιά τό σημερινό καθεστώς. Γιά τό καραμανλικό Κράτος
τής Δεξιάς. Φυσικά, γιά μiiς, τά πράγματα είναι τελείως δια
φορετικά. Στ�i βάση, στήν ούσία, σηi φιλοσοφία του προ
βλήματος. 'Ανατολή καi Δύση πλησιάζουν τό πολιτιστικό άπό
διαφορετικούς δρόμους. 'Ακόμα καi χώρες του Ιδιου συστή
ματος, μέ συγγενική πολιτιστική προϊστορία, τό άντιμετω
πίζουν μέ ούσιαστικές διαφορές. Γιά ηiν ' Ελλάδα, τό πολι
τιστικό είναι πιό δύσκολο. Καί, ω του Θαύματος ! - μέ τήν
Ε.Ο.Κ. Θά γίνει δυσκολότερο. Άκόμα καi σέ σχέση μ' δλες
τίς Δυτικές χώρες, τό πρόβλημα σηiν 'Ελλάδα μπαίνει άλ
λιώς. Γιατί, άλλιώτικη είναι ή φύση τοϋ κράτους καί 1i κοι
νωνική διάρθρωση τής χώρας. Τό κράτος - μέσα κ' έξω
ύποτελές, μέσα κ' έξω έξαρτημένο- γνώρισε καθυστερημένα
ίtναν πλαστό άστικοδημοκρατικό μετασχηματισμό. Στήν
ούσία, εμεινε πάντα κοτζαμπάσικο, μονοκομματικό, άστυνο
μικό καί . . . καί . . . Πώς τό κράτος αύτό τής Δεξιάς νά σχε
διάσει καί νά έφαρμόσει πολιτιστική πολιτική τουλάχιστον
ύπερκομματική, αν δχι έΘνική ; Σέ μiiς τό κράτος ταυτίζεται
μέ τό κόμμα. Ύπηρετεί τό κόμμα. Πώς νά δεχτεί καί τή
Ντε Γκωλική άκόμα άντίληψη τοu άστικοu κράτους; Στή
Γαλλική Δημοκρατία δμως, ίίνας Στρατάρχης παραδέχονταν :
Δεξιά άστυνομία κι άριστερή κουλτούρα ! ' Εδώ μιλάνε γιά . . .
Βουγιουκλάκη ! 'Ακόμα καi μέ τήν Κοιναγορά, τό κράτος Θ'
άναγκαστεί ν' άλλάξει κάπως, νά . . . " μεταμφιεσθεί " στά
εύρωπαϊκά του. Θέλοντας καί μli , Θά έπιχειρ1iσει - εστω
καί " γιά τά μάτια " - κάποιο πολιτιστικό άνοιγμα. Κάποια
πνευματική καi καλλιτεχνική άποκέντρωση. Θ' άναγκαστεί
νά προγραμματίσει μιά πιό προοδευτική καi φιλελεύθερη
πολιτική. Μέ τά σημερινά πολιτικά δεδομένα, δ,τι καί νά
καμωθεί πώς κάνει, Θά 'ναι έπιφανειακό, Θεωρητικό, ψεύ
τικο. Στήν 'Ελλάδα - άλίμονο - δέ λειτούργησε ποτέ, γιά
χίλιους δυό λόγους, 1; κοινωνία τών πολιτών του Γκράμσι.
οι πολίτες, ούσιαστικά, είναι εκΘετοι, άνοχύρωτοι άπέναντι
στήν Ιδεολογία καί τήν πρακτικ1i του Κρατισμού. Που βρί
σκεται ή άνεξαρτησία τής Τοπικής Αύτοδιοίκησης ; Ποιός
είναι ό βαθμός αύτονομίας καί ώριμότητας του συνδικαλιστι
κοu κινήματος; Ποιός ό βαθμός τής έξακτίνωσης στήν περι
φέρεια τών κέντρων λήψεω; άποφάσεων; Ποιοί μηχανισμοί
άμυνας - άποφασιστικοί- λειτουργούν άπέναντι στό συγ
κεντρωτισμό καί τήν αύΘαιρεσία τής κρατικήq; έξουσίας ;
Κι δμως ! Ή ούσιαστική πολιτιστική άνάπτυξη μιiiς χώρας
είναι Θέμα ισορροπίας άνάμεσα στήν κεντρική-κρατική
πρωτοβουλία, καi στή - συμπληρωματική καί άντιρροπι
στική - σ υ μ μ ε τ ο χ ή του λαϊκοu παράγοντα.' Ακριβώς,
αύτή ή συμμετοχή δέν έχει Θεσμοποιηθεί σέ κανένα τομέα
καi σέ κανένα · έπίπεδο σηiν 'Ελλάδα. 'Αντίθετα μάλιστα :
'Επιδίωξη τών κυβερν1iσεων τής Δεξιάς είναι νά τήν άπο
τρέψουν, δσο τουλάχιστον Θά βρίσκονται στά πράγματα !
'Αλλά . . . Γιά νά έπιζi1σει ή ερμη αύτή χώρα, δέ φτάνει μόνο
ν' άποκρούσει τiς ποικιλόμορφες είσβολές γειτονικών καi
ύπερατλαντικών " συμμάχων ". Γιά τήν όριστική έπιβίωση
τής χώρας, δυό καίριοι τομείς άνάγκη νά ύπηρετηΘοϋν ύπερ
κομματικά, έΘνικά : Ή προστασία του περιβάλλοντος κ' ή
πολιτιστική άνάπτυξη. Ώστότε, τό ύπουργείο Πολιτισμού
τής καραμανλικfjς Δημοκρατίας Θά μένει άχρηστο, άποτυχη
μένο καί, τελικά, βλαβερό ύπουργείο.

:;ι Ψέμα
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έκατομμυρίwν - ποιος τό "πε ;
,

Όσοι διαβάζουν " Θέατρο . itχουν κ ιόλας θορυβηθεί. Π ροο
τος, δεύτερος, πέμπτος Άστερίσκος κι οϋτε λέξη γιά Έθνικό,
ΚΘΒΕ, Λυρική, "Αρμα Θέσπιδος, Κρατι κ ή ; Τί συμβαίνε ι ;
'Ολοφάνερο πώς ή κατάσταση στά κρατ ικά χει ροτέρεψε.
Άλλαξε τό " Θέατρο " ; Συμβιβάστηκε κι αύτό; Όχι, βέ
βαια. Άσκήσαμε άποκαλυπτικό ελεγχο γιά ηiν παράνομη
καί φαύλη διοίκηση τού Μ ι νωτi'\ , τού Χωραφίi, τού Χατζι
δάκ ι . 'Αποδείξαμε άληθινά, δλα δσα καταγγείλαμε. Τά άμαρ
τωλά συγκροηΊματα Τύπου επνιγαν μέ σιγαστηρες τίς άλή
Θειες πού άποκαλύπταμε, άντί νά τίς άναμεταδίνουν μέ ένι
σχυτές. Τό " Θέατρο " ε!χι;, τελικά, τήν πικρή Ικανοποίηση
νά δ ι καιωθεί. Έζησε τό κλείσιμο τi)ς Λυρικης, τό ξεχαρβά
λωμα τού Έθνικού, τό πολύχρονο νέκρωμα της Κρατικης.
Ή . . . νέα Κυβέρνηση Ράλλη, μέ τό νέο ύπουργό Πολιτισμού,
Θαυματούργησε! Ύστερα άπό ώδίνες πέντε μηνοον . . . διαί
ρεσε τίς Γενικές Διευθύνσεις στά δυό : Διοικητικές καί Καλ
λιτεχνικές. Καί . . . διπλασίασε τίς δυσκολίες! Μπροστά στiς
άδυσώπητες καταγγ�λίες, περιορίστηκε ν' άλλάξει πρόσωπα!
Δέν ύποψιάστηκε κάν, πώς ή έπιβίωση των κρατικοον θεά
τρων προϋποθέτει ριζικti άλλαγ�i στίς δομές τους. 'Αλλά καi
πάλι : Ό Μ ινωτης προβιβάστ11κε! Ό Χατζιδάκις μένει άμε
τακίνητος! Μόνο ό Χωραφίiς άποπέμφθηκε. Κάθαρση δέν
εγινε. Δέ μπfjκε κανένας φυλακtΊ . Τά σκάνδαλα, άντi νά
φωτιστούν, κουκουλώθ ηκαν. Ένας itλεγχος, πού διατάχτηκε
στή Λυρική, έκλεισε β ιασμένα. 'Αποτελέσματα δέν άνακοι
νώθηκαν. Ό ύπουργός Πολιτισμού βγt) κε τόν περασμένο
Σεπτέμβρη καi δtiλωσε άπερίφραστα - γραφτά καί ένυπό
γραφα : « Τό 1 980, τά τρία κρατικά θέατρα μπ.Υικαιι μ{σα 285
έκατομμύρια δραχμές ! Τό Έθνικό 60 έκατομμύρι α περίπου,
ή Λυρικti - μέ τούς πιό μετριοπαθείς ύπολογισμούς - γύρω
στά 1 60, καί τό ΚΘΒΕ πάνω-κάτω 65 έκατομμύρια! ». Τέσσε
ρις μέρες άργότερα, ό πρόεδρος τού Διοικη τικού Συμβουλίου
της Λυρικης Σκη νtϊς μπαρμπαΣπύρος Βασιλείου τόν διέ
ψευσε δημόσια : «Ή δήλωση τοϋ ύπουργού δέν άνταποκρί
νεται στήν πραγματικότητα. Τό ελλειμμα ήταν 60 καί όχι
1 60 έκατομμύρια». Έφτά μηνες άπό τότε, δέν ξανακούστηκε
λέξη ! Μ ιά διαφορά 1 00.000.000 δημοσίου χρήματος μένει
άδιευκρίνιστο τί άπόγινε.
Καί κανένας δέ δείχνει τήν παρα
,
μικρή εύθιξία. Τό " Θ . Ο' άναγκαστεί νά . . . αύξήσει τίς σελί
δες τών Ίl στερίσκωιι γιά νά βρεΟεί συστηματικά ή ι'iκρη σ'
δσα ,. συντελέστηκαν " στό Έθνικό, τή ΛυρικtΊ, τό ΚΘ ΒΕ,
τό Άρμα, τήν Κρατική. Κι άμ επος, άμ itργον.

:;ι,.. κ· εγινε ή Λυρικι) . . . μελόδραμα!
Στή ρίζα τού κακού ό Καραμανλη ς. Τόν καιρό πού ώς Τριαν
ταφυλλίδης itχει καταφύγει στό Παρίσι, συνδέεται μέ τόν πρε
σβευτή της Κύπρου Πόλυ Μοδινό. Όταν γίνεται Π ρόεδρος
Δημοκρατίας προσκαλεί τόν άνεψιό Μοδινό, βαρύτονο καί
Τζών, νά μίiς διορθώσει τά λυρικά. Ώσπου ν' άδειάσει ί1 Οέση
τού Χωραφίi, τόν βάζει καλλιτεχνικό σύμβουλο τού ύπουργού
Πολιτισμού. Καί τά . . . όργανα άρχίζουν! Μηνες ό Άνδρια
νόπουλος διατυμπανίζει ηi " μεγάλη άλλαγή " στά κρατικά
θέατρα - ηi γνωσηi . . . τρύπα στό. νερό! Διορίζει νέο Διοι
κητικό Συμβούλιο σηi Λυρική . 'Ακραιφνές νεοδημοκρατι
κό : Μ ιά άδερφή ύφυπουργού, ενα σύμβουλο τού πρωθυ
πουργού, μιά σύζυγο γενικού γραμματέα ύπουργείου - καί
πάει λέγοντας. Ό νόμος όρίζει : Τά 1 1 μέλη τού Διοικητι
κού Συμβουλίου καi τά 5 η;ς Καλλιτεχνικ1;ς Έπιτροπης, σέ
κοινή συνεδρίαση, μέ μυστική ψηφοφορία, αύτά καi μόνο
αύτά, έ κ λ έ γ ο υ ν τόν καλλιτεχνικό διευΘυντti. Ό νεαρός
Άνδριανόπουλος ξέρει τό νόμο. Τόν itχει ύπογράψει . Μ ά
δέν τόν σέβεται! Σ έ δεκάξη ι'iτομα, πάσης ί1λικίας καί παντός
φύλλου, διαβιβάζει τη Οέληση ηjς Κυβερνήσεως νά έκλέ
ξουν τό Μοδινό. Μ ή ν περιμένετε νά παραιτηΟεί κανένας.
Τόν έκλέγουν! ' Εφιαλτική ή άτμόσφαιρα της έκλογ1)ς. Θυ
μίζει Στυλιανό Παττακό καi τούς άδελφούς αύτού. Κάποιος
παρατηρεί πώς 1i έκλογή εΙναι παράνομη : Ή Θέση δέν itχει
προκηρυχτεί. 'Υποψηφιότητες δέν itχουν ύποβληθεί. Καί,
όπωσδ1Ίποτε, έκλογή μέ εναν - καi δοτό - ύποψήφιο εΙναι
άδιανόητη. Τόν . . . άποστομώνουν έν χορώ : 'Εφόσον ό ύ
πουργός μίiς διόρισε γιά νά έκλέξουμε τόν κ. Μοδινό, ϊ;χουμε
άναλάβει . . . 1iθική ύποχρέωση ! . . Καi μόνο γι' αύτό, 1Ί " έ
κλογή " εΙναι άκυρη , γιατί - ένώ ό νόμος τήν όρίζει μυστι
JC1i - itχει iiδ η προκαταβολικά δηλωθεί ποιός Θά ψ ηφιστεί!
'Εντούτοις, δ ιεξάγεται καi . . . μυστικ1Ί. Έτσι, κυρίες καί κύ-

ριοι, " τηρούν .. τίς . . . � ημ? κρ,ατ.ικές � ιαδι � ασίες. �αί
κατουρίiνε τό νόμο! Παρ δλ αυτα, ό ευνοουμενος του Κα
ραμανλ1; άποδοκιμάζεται : Στούς 1 6 ψήφους, είσπράττει 6
λευκά! τι τόν νοιάζε ι ; Έχει άναλάβει τή διεύθυνση πολύ προ
τού . . . έκλεγεί! 'Εγκαταστημένος στό · γραφείο τού Γενικού
Διευθυντη, άρχίζει έπαφές, άναγγέλνει προγράμματα, κάνει
δηλώσεις, άναλαμβάνει ύποχρεώσεις! Μεμιίiς, ό βαρύτονος
της Νέας Δημοκρατίας άποδεικνύεται . . . έλαφρύς : Ή Λυ
ρική θά παίζει στό . . . έξωτερικό. Σέ ξένα θέατρα καί ξένα φε
στιβάλ . Θά φέρει τή Στράτας, τή Μπάλτσα, τό Ζαχαρίου ,
τ ή ν Τρωιάννου, τό Γιαννουλίiκο, τή Σγούρδα. Έργα Θ' άνεβάσουν ό Κακογιάννης, ό . . . Θόδωρος 'Αγγελόπουλος. Ση μεία κiι.i τέρατα! Άντ' αύτ&ν . . . Ή Λυρική δίνει πιό λίγες άπό
τiς πολύ λίγες, παραστάσεις πού 'δινε ό ΧωραφCις. Τό " άρ
γεί " φιγουράρει συχνότερα άπό κάθε άλλη φορά στtiν εί
σοδο τού Θεάτρου. 'Ανοίγει 1 4 ΔεJCέμβρη καi κάνει 7 παρα
στάσεις καί Ι Ι άργίες ! Τό Γενάρη , 1 7 παραστάσεις καi 1 4
άργίες. Τό Φλεβάρη, 1 0 παραστάσεις καί 1 8 άργίες! Τό Μάρ
τ η , 1 0 παραστάσεις καi 2 1 άργίες! Τόν 'Απρίλη 1 1 παραστά
σε ις καi 1 6 άργίες! "Ως τό Πάσχα : 55 παραστάσεις καί . . . 80
άργίες! Φυσικά, δέν πάει στό έξωτεριJCό. Οϋτε κάν στή Θεσ
σαλονίκη ! Κι άντl τή Στράτας, άκούμε ;rήν άξιοΘρήνητη
Τσιόνι καi τόν Φραντσεσκόνι ! 'Ακόμα χειρότερα : Ό τίμιος
Τζών κάνει τti Λυρικti μαγαζάκι του : Πρωταγωνιστεί στήν
εναρξη . Άπό τίς έφτά παραστάσεις τοϋ 1 980 . τραγουδάει
τίς τρείς ! Δυό " Παλιάτσους ", εναν " Κουρέα .. - καi παί ρ 
νει . . . μπαρμπερικ ά 96.000 δραχμές. Δέν περνάει εργο μέ βα
ρύτονο, χωρίς νά πρωταγωνισηΊσε ι ! Κάνε ι , συνολικά τρείς
,
" Παλιάτσους '', έφτά " Λουτσίες ", τρείς " Κουρείς . , καi
δυό " ΜάJCβεθ ". Τραγουδάει, δηλαδή, στά 4 άπό τά 9 itργα
της σαιζόν καί, μέ τό καλοκαιρινό " Ναμπούκο '', στά 5 άπό
τά 10! Κατάληξη ; 'Υπόγραψε μιά σύμβαση μέ μισΟό 37.609
τό μtΊνα, 526.526 τό χρόνο. Καί Θά ε!σπράξει - μετά της
συ�ύγου - Ι . 506.000. ΔηλαδtΊ ενα έκατομμύριο περισσότερα!
'Ανίκανος νά προγραμματίσει. : Άναγγέλνει 1 1 προγράμματα ,
προσθέτει ενα, καταργεί τρία καί δίνει 9! Όχτώ παμπάλαιες
έπαναλήψεις, ί:να νέο άνέβασμα. Ή καταρράκωση της Λυ
ρικης : Τό μοναδικό νέο άνέβασμα τό δίνει - μέ τό έτσι Οέ
λω ! - στή . . . γυναί κα του! Χωρίς ν' άνήκει στti δύναμη ηϊς
ΕΛΣ, μιά πρωτόβγαλτη κι άδοιcίμαστη σοπράνο, τραγου
δάει . . . Λουτσία! Άπό κ:οντά χι ό ίδιος! Τό κρατικό Λυρικό
Οέατρο χαταντάει συζυγικός Θίασος Τζών καί Τζέννυς Μο
δινού! Ή κριτι κ1i . . . μαίνεται : Άποτυχία 1 00%. ό ρόλος τη
συνέτριψε, νά έγκαταλείψει τό δρόμο τού τραγουδιού - καί,
τούτοις όμοια. Άλλ' ό Μοδινός δέ χαρίζεται μόνο σηi σύ
ζυγο. Προσφέρει - μέ τό έτσι Οέλω ! - JCαί τή σκηνοθεσία
σ' ενα ντελικάτο μόδιστρο, κοινώς . .. μοντελίστ! Τόν κεφα
λονίτη Μ ιχαλάκη Άποστολίiτο, έπί τό άριστοκρατικότερον
Μ ιχαή λ Πολατώφ! Γνωστότατο άπό τίς έπιδείξεις ξώπλα
των, τή μπουτίκ της όδού Πινδάρου, τά καφενεία τfjς πλα
τείας Κολωνακίου. Σά μόδιστρο, έννοούμε. Ό ύπουργός
Πολιτισμοίι - ά.ντί ν' άποκηρύξει τήν παράσταση - ηiν . . .
τίμησε καί τήν έπιδοκίμασε1 Έπρεπε νά τό περιμένουμε :
Τό ίδιο είχε κάνει καί μέ τήν " -οπερα της πεντάρας " μέ
τόν Κούνδουρο στή Θεσσαλονίκ η ! Άλλωστε, ό κ. Άνδρια
νόπουλος β α ρ ύ ν ε τ α ι προσωπικά γιά τό διορισμό τού
μόδ ιστρου στήν Καλλιτεχνική Έπιτροπή τού μοναδικού
λυρ ικού Οεάτρου τtϊ ς χώρας. Γιά νά καλύψει, μάλιστα, τά
άσυγκάλυπτα, ε ίπε ψέματα στή Βουλti πώς ύπηρχε itγκριση
της Κ . Ε. γιά τή σκηνοθεσία Πολατώφ. Ό Άλκ. Μαργαρί
της, τέω; πρόεδρος της Καλλιτεχνικης Έπιτροπi')ς, τόν δια
ψεύδει δημόσια καί παραπέμπει στά Πρακτικά ηϊς 1 2ης Νο
έμβρη 1 980 : « Δέν ύπηρξε itγκριση της Κ. Ε. γιά τήν άνάθεση
η;ς σχηνοΘεσίας. Ό καλλιτεχνικός διευθυντής κ. Μοδινός
έθεσε άπλοος ύπ' όψη της ό ρ ι σ τ ι κ ή ά π ό φ α σ ή τ ο υ
νά κάνει αύτή τtiν άνάΟεση , ύ π ό π ρ ο σ ω π ι κ �Ί τ ο υ ε ύ
Θ ύ ν η, παρά τό δτι τά μέλη της Κ.Ε. έδήλωσαν δτι δέν γνω
ρ ίζουν τό itργο τού κ. Πολατώφ ώς σκηνοθέτου ». Άντίο άρ
μοδιότη τες ! 'Αντίο . . . δημοκρατικές διαδικασίες! Ό μίστερ
Τζών μέ τό νέο . . . διοικητ ι κό σύστημα " ύπό προσωπικtΊ μου
εύΘύνη " χρίζει πρωταγωνίστριες, χρίζει σκηνοθέτες καί . . .
αύτοχρίζετα ι ! Σ' δ λα τά εντυπα της Λυρικης έμφανίζεται ώς
. . . Καλλιτεχνικός Γενικός Διευθυντής ! Ό τίτλος δέν εΙναι
μόνο άνισόρροπος. ΕΙναι καταχρηστικός καί παράνομος.
Ό νόμος προβλέπει άλλον καλλιτεχνικό καί Cίλλον γενικό
διευθυντή . 'Ερμαφρόδιτος ·· Καλλιτεχνικός Γενικός .. μόνο
ενας Μοδινός Θά μποροϋσε νά άνακηρυχτεί. -Ας μήν άπο
μακρυνόμαστε. Ό Μοδινός, λοιπόν, παρανομεί : Δέν εχει
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σύμφωνη γνώμη της Καλλιτεχνικής 'Επιτροπής. Κακοδιοι
κεί μέ ίδιοτέλεια : Παραγκωνίζει Cίξιες μόνιμες καλλιτέχνι
δες γιά τό χατήρι η]ς γυναίκας του! Σπαταλάει τό δημόσιο
χρήμα : Ή πρωτόβγαλτη σύζυγος ε!σπράττει χαριστικά
30.000 τήν παράσταση, συνολικά 2 1 0.000! Ό μόδιστρος,
τό ίδιο χαριστικά, 1 00.000 ώς . . . " σκηνοθέτης " ! Ό ίδιος ό
Μοδινός, άλλες 240.000 γιά τήν παρέα του στή "Λουτσία ".
Μέ παρόμοιες ένέργε ιες πετυχαίνει . . . έντυπωσιακά άποτε
λέσματα : οι έννιά φετινές έπαναλήψεις τοϋ χ ιλι οπαιγμένου
" Σώου Μπόουτ " άποδίνουν 507.295 δραχμέ;. Μόνο οι ε
κτακτες συμμετοχές νεαροϋ μαέστρου καi τριών τραγουδι
στών άπορροφοϋν 5 1 0.000! Τό ίδιο καi στή " Νυχτερίδα ".
οι eκτακτοι τρώνε δλα τά eσοδα. Χειρότερα στή " Ντάμα
Π ίκα " : Ο! τέσσερις έπαναλ1i ψεις της άποδίνουν 1 82.540
δρχ. Ό eκτακτος μαέστρος παίρνει 209.672! Έκτακτος τρα
γουδισηiς 1 67.738. Συνολικά, τρείς εκτακτες συνεργασίες
κοστίζουν 427.4 1 0. 'Υπερδιπλάσια άπό τά συνολικά εσοδα.
'Αποκορύφωμα της δ ιάλυσης - πάντα, άδεία . . . Π ροέδρου :
Ό μίστερ Τζών αύθαίρετα καi παράνομα - χωρίς, δχ ι ε!
σήγηση καi eγκρ ιση, άλλ' ούτε άπλή γνώση της Καλλιτε
χνικής 'Επιτροπής κα! τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου - άπο
φάσισε νά παιχτεί - φυσικά, μέ τόν . . . ίδιο στόν πρ&το ρό
λο! - ό " Ναμποϋκο " στό Φεστιβάλ 'Αθηνών. Καί, φυσικά,
τέσσερις παραστάσεις, έπi 40.000 καθεμιά, Θά τοϋ άποφέ
ρουν 1 60.000 δραχμές καi μοναδική καλλιτεχνική προβολή.
Αύτή τή φορά έξεγείρεται καi τό νεοδημοκρατικό Διοικητι
κό Συμβούλιο. Ε Ι ναι 11 προ ϊσταμένη του άρχή. Τήν κουρε
λιάζει δημοσία : « Κατηγορώ τό Διοικητικό Συμβούλιο καi
τόν Κυβερνητικό 'Επίτροπο, γιά !δ ιοτέλεια, άνεπάρκεια, ά
νευθυνότητα καi άδιαφορία γιά δ,τι άφορά τό ϊδρυμα » . Τό
Δ.Σ. τοϋ τά άνταποδίδει καi τοϋ καταλογίζει άνικανότητα
προγραμματισμοϋ, σκόπιμες άμέλε ιες, σκόπιμους παραγκω
νισμούς, πειθαρχικές εύθύνες, παρατυπίες κ.ά. Τοϋ άποδίδει
μομφ1i . Καί, παράτυπα, δέν τόν δέχεται στiς συνεδριάσεις
του! Παρανομία καi χάος . . . Κανένας τους δμω; δέν κατα
φεύγει στόν Είσαγγελέα. Ούτε καi τό ύπουργείο τούς τόν
στέλνε ι . Κανένας δέν παραιτείται. 'Αλλά καi κανένας δέν
τούς . . . παραιτεί! Όπερ eδει δείξαι : Μέ Μοδινούς (καi Πο
λατώφ) ή Νέα Δημοκρατία κατάντησε τήν 'Εθνική Λυρική
Σκηνή σκέτο . . . μελόδραμα! .. Στό έπόμενο μιά . . . άθέατη,
άλλά πολύ πιό σοβαρή πλευρά της άποσύνθεσης.

)ιf Έκ στόματος κοράκου, κρά ! . .
Στή διετία '78-'80 πού τό "Θέατρο" σιωπά - προσπαθώντας
ν' άνοίξει ενα κανάλι εύρύτερης έπικοινωνίας μέσω Π ρωινής
έφημερίδας - σημειώνονται ποικίλα Θεατρικά γεγονότα. κ·
έδώ καi στό έξωτερικό. Τά περισσότερα eχουν έπικαιρικό
χαραχτήρα - τά παίρνει τό ποτάμι. Λιγοστά, Θέτουν καίρια
Θέματα, άγγίζουν έπίμονες έγνο ιες καi προβληματισμούς. 'Α
νάμεσα σ' αύτά κ' ή κίνηση γιά έπανεκτίμηση, γιά μιά κριτι
κή έπανεξέταση τοϋ Μπρέχτ, σέ Θεωρητικό καi σκηνικό έπί
πεδο. Παρουσιάζεται στή Δύση, κ' έκδηλώνεται μέ έ�cδόσεις
βι βλίων, όγκώδη άφιερώματα περιοδικών, παραστάσεις έρ
γων καi λοιπά. Τό " Θ " φυσικά - καi χωρίς νά κυκλοφορεί
- παρακολουθεί άγρυπνα δλη αύτή τή δραστηριότητα. οι
παλιο! φίλοι τό ξέρουν. Δέ βλάπτει, στό κατώφλι μιάς νέας
περιόδου, νά τό έπαναλάβουμε : Π ιστεύουμε στό Μπρέχτ.
Στό Θεατρικό συγγραφέα, τό Θεωρητικό τοϋ Θεάτρου, τόν
κριτικό της κοινωνίας. Έχουμε εμπραχτα άποδείξει τήν πί
στη μας . Κείμενα τοϋ Μπρέχτ καi περί Μπρέχτ, δ ιάσπαρτα
στiς σελίδες μας, συγ1φοτοϋν τό πιό άξιόλογο cοφιιJ· μπρε
χτικi')ς β ι βλιογραφίας στήν έλληνική γλώσσα. Τό " Θ "
eχει δ ηλωμένη Θέση. Τήν ξαναλέει : Πρέπει νά γνωρίσουμε
ύπεύθυνα, έξυπαρχi')ς, τό Μπρέχτ, τά Θεατρικά καi Θεωρητικά
του eργα. Πλατύτερα άλλά, κυρίως, βαθύτερα. Πιό συστη
ματικά καi πιό ούσιαστικά. Ό Μπρέχτ - άφοϋ πρώτα τόν
μάθουμε σωστά - μπορεί καi πρέπει νά κρίνεται, νά έλέγχε
ται, νά άναθεωρείται. Γ ιά τόν άπλούστατο λόγο δτι δέν eχει
πάψει καi δέ Θά πάψει νά μάς άφορά. Τόν Αuγουστο τοϋ '8 Ι
συμπληρώνονται δεκαπέντε χρόνια άπό τό Θάνατό του. Θά
μάς δοθεί 11 εύκαιpία νά ποϋμε τότε, πιό άναλυτικά καi συ
στηματικά, τi π ιστεύουμε γιά τή σχέση τοϋ Μπρέχτ μέ τό Πα
ρόν καi τό Μέλλον. Θά παρουσιάσουμε έναν δσο γίνεται
πιό όλοκλη ρωμένο φάκελο, μέ στοιχεία πού θά δίνουν τή δυ
νατότη τα στόν άναγνώστη νά διαμορφώσει δικ1i του άντίλη
ψη, νά σχηματίσει προσωπική άποψη. Θά έπιδιώξουμε, κον
τά στ' άλλα. νά προκαλέσουμε τiς άπόψεις τιον πιό έγκυρων
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άνθρώπων τοϋ Θεάτρου μας, Θεωρ ητικών καi πρακτικών. Θά
πρέπει νά σημειώσουμε πώς, μέσα στή μπρεχτικ 1i κοσμοχα
λασ ιά, δέν έντοπίσαμε ούτε μιά γραφτή κατάΟεση άπό -Ελλη
να . -Ετσι, τό μόνο πού άπομένει είναι μιά προφορι κ1i έκτίμη
ση, έκφρασμένη δμω; δημόσια. Τή διασώζουμε μέ . . . άποτρο
πιασμό! Προέρχεται άπό . . . ιiγεμονικιi μορφή τοϋ έλληνικοϋ
Οεάτρου : Τόν τέω; Γενικό Δι ι:υΟυνηi καi σημερινό Πρόεδρο
τοϋ Διοικη τικοϋ Συμβουλίου του Έθνικου Θεάτρου. Τόν πρώ
τον ηϊ τάξει έλληνα ι)Θοπο ιό καί ί\ναν άπό τούς " τά πρώτα
φέρο11τας " iiλληνες σκη νοθέτες. Στή διάρκεια ένός δ η μό
σιου διάλογου μέ τό Θεατρικό κριτικό Κώστα Γεωργουσό
πουλο, στή γνωσηi " ' Εταιρεία Σπουδών Νεοελλη νικου πο
λιτισμοϋ καi γενι κ1)ς πα ιδείας " της γνωστης Σχολης Μω
ραίτη, ό κ. 'Αλέξης Μ ι νωrης είπε ξεδιάντροπα : " Ό Μπρέχτ
εΙναι ί\νας Σπύρος Μελάς τ1)ς Κεντρικης Εύρώπης "! Ή ταν
1 5 Φλεβάρη 1 980 κ ι ό δημόσιος διάλογος 1Ίταν στά πλαίσια
της σει ράς ''Τά δρια τ1) ς έλευΟερίας σ ηi θεατρ ική πρακτική ··
μέ συγκεκριμένο Θέμα τήν ιiθοπο ι ία. Έ δ & σταματάει κα
νένας. τι Cίλλο νά πεί; Έ κ στόματος κοράκου, κρά! . .

)ιf Πρwτοπορία : δπισθεν όλοταχώς . . .
Τό "Θ" ά.ναζ1i τησε έπίμονα, καi μέ ί διαίτερη ίκανοπο ίηση
παρουσιάζει στό άναγνωστικό Κοινό, δυό άκρω; διαφωτιστικά
κείμενα γιά τι)ν πορεία τοϋ Δυτικοϋ Θεάτρου. 'Απαρτίζουν ni
δεύτερη ένότητα uλης τοϋ τεύχους ιc' ύπογράφονται άπό τόν
Μ περνάρ Ντόρτ καi τόν Ζώρζ Μ πάνου. Ή στήλη έπισημαίνει
τιi σοβαρότητα τών κειμένων. Ο ί δυό συγγραφείς εΙναι στενοί
συνεργάτες . ' Εκπέμπουν στό ίδιο μήκος κύματος. -Εχουν
διαφορά ήλικίας, άλλά κοινή άντίληψη γιά τό Θέατρο, κοιν1i
προβληματική, κοινή μεθοδολογία καί τινα άλλα κοινά.
Ό Μπερνάρ Ντόρτ, ό πρεσβύτερος της δυάδας, εΙναι καθη
γητής σrό Ίνστιτουτο Θεατρικ&ν Σπουδών στό Πανεπ ιστήμιο
Παρίσι 1 1 1 καi συνδιευθυντής στό περιοδικό " Tι·aνa i l Thea
tral". Ό Ζώρζ Μπάνου, βοηθός στό ίδιο ϊδρυμα καi μέλος ηϊς
συνταχτικης έπιτροπ1)ς στό ίδιο περιοδικό. Ό Ντόρτ δέ χρειά
ζεται !διαίτερες συστάσεις στούς άναγνώστες τοϋ "Θ". ΕΙναι
άιτό τούς πιό ταχτικούς συνεργάτες στή δεύτερη, τή μεταχουν
τική περίοδο, μέ άρθρα γιά τό Μ rτρέχτ, τό Ν τάριο Φό, τό
Πολιτικό Θέατρο κ.ά. Γιά τόν Μπάνου, μπορεί νά προστεθοϋν
άλλες δυό tδιότητές του : Βοη θός - ύπεύθυνος δ ιδασκαλίας
στό Ίνστιτοϋτο Θεάτρου στό Βουκουρέστι· μέλος της όμάδας
έργασίας γιά τό "Σύγχρονο Θέατρο" στό ' Εθνικό Κέντρο
'Επιστημονικών ' Ερευνών της Γαλλίας. Ντόρτ καi Μπάνου
έξετάζουν στά κείμενά τους άποφασι σ τικής σημασίας φαινό
μενα τής Θεατρικης ζωής στή δεκαετία τοϋ '70. Κ ρίνουν καi
ελέγχουν έξαντλη τικά συγκεκρι μένες έκφάι1σεις τής Θεατ ρ ι 
κ ή ς φιλοσοφίας κ α ί πράξης π ο ύ κυριάρχησε η )ν περίοδο αύτή .
Τά Θέματά τους βρίσκονται σέ διαλεκτική σχέση. Ό Μπάνου,
πιό λεπτομερής ά.λλά καί πιό σφαιρικός, έξετάζει τόν κυρίαρ
χο μύθο τοϋ δυτικοευρωπαϊκου Θεάτρου - τ ή ν έπιστροφή
στiς ρίζες της μακρινης Άνατολ1;ς. ' Ασκεί συστηματικό
ελεγχο στά κι νήματα του Γκροτόφσκι, του Μπρούκ, τοϋ
Lίνing Theatι·e καi τή μυθολογία πού τά σ ηi ριζε. Μ ιά μυθο
λογία πού - δπως διαπιστώνει - 1'1 ταν ό ά.ποφασιστικός πα
ράγοντας έκφυλισμοϋ δλων αύτών καi πολλών άλλων παρό
μοιων κινημάτων. Ή κατάληξη του κειμένου παίρνει δραμα
τι'κό χαρακτιi ρα καθώς φωτίζει μέ ενταση καi διαύγεια τήν
ο ύ τ ο π ί α πού γοήτευε καi κατάκαιγε, μιά περίπου δεκα
πενταετία, δλους σχεδόν τούς σημαντικούς Θεατρανθρώπους
της Δύσης. Ό Ντόρτ έστιάζει τό φακό του στόν �)Θοποιό.
'Ερμηνεύει γενεαλογικά τό φαινόμενο της παντοδυναμίας τοϋ
σύγχρονου πρωτοποριακοϋ �)Θοποιοϋ - φαινόμενο πού συν
δέεται διαλεκτικά μέ τά κινήματα πού περιγράφει ό Μπάνου καi έπισημαίνει τόν κίνδυνο χρεοκοπίας πού κρύβεται στή
"μέθη καi ύπεροψία" πού γεννάει τό αίσθημα ά.κριβώς τής
παντοδυναμίας αύη;ς. Τό "Θ" eχει παρουσιάσει ά.πό τίς σελί
δες του δλους σχεδόν τούς έκπροσώπους της πρωτοπορίας,
στούς όποίους ά.ναφέρονται ό Ντόρτ κι ό Μ πάνου. Έχει
καλύψει - στό βαθμό πού eκρινε χρ1)σιμο - τίς Θεωρητικές
καi πρακτικές έκφράσεις αύτής της πρωτοπορίας. Σήμερα,
στό ξεκίνημα τής τρίτης περιόδου του καί στiς άρχές μιάς
νέας δεκαετίας, δημοσιεύει τά κείμενα αύτά σάν ενα κ ρ ι τ ικό
άπολογισμό μιάς έποχ1] ς πού φαίνεται νά 'χει όριστικά τερ
ματιστεί. Τά δημοσιεύει άκόμα καί σάν πρόκληση γιά προβλη
ματισμό. 'Αναρωτιόμαστε κ' έμείς - δέ βλάφτει ν' άναρωτη
Θοuν Θεατρικοi παράγοντες καi άναγν&στες - γιά τό μέλλον
ιιύτης της τέχνης τοϋ Παρόντος πού λέγεται Θέατρο.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΤΡ ΑΓΩΔΙΑ
Ε ΠΑΙΖΑΝ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΑΝ Μ ΕΓΑΛΟΙ
Το υ ΓΡ ΗΓΟΡΗ Μ. ΣΗΦΑ ΚΗ
Σκοπός της έργασίας αύτης εlναι νά έξετάσει τούς παιδικούς
ρόλους στiς άρχαίες έλληνικές τραγωδίες πού μάς &χουν
σωθεί, γιά νά δώσει μιά συγκροτημένη ε!κόνα τοΟ τρόπου
μέ τόν όποίο ό Σοφοκλης και ό Εύριπίδης μεταχειρίζονται
τά παιδιά (στά &ργα πού &χουμε άπό τόν Α!σχύλο δέν ύπάρ
χουν ρόλοι γιά παιδιά) ( 1). Σέ τί είδους δραματικές περ\στάσεις
έμφανίζονται παιδιά στήν τραγωδία ; Π&ς καi &ς ποιό ση
μείο δ ιαπλάθονται ώς δραματικοί χαρακτηρες ; Τά έρωτή�
ματα αύτά πρέπει κανονικά νά άντιμετωπιστοϋν, προτοϋ να
έπιχειρηθεί (δπως &χει γίνει συχνά στό παρελθόν) άπάντηση
στό έρώτημα τοϋ π&ς πραγματώνονταν ο[ παιδικοί ρόλοι
στή σκηνή καi άπό τί λογης ήθοποιούς. Όλα τά παραπάνω
έρωτήματα εΙναι στενά συναρτημένα μεταξύ τους καi μποροϋν
νά συζητηθοϋν άποτελεσματικά μόνο μέσα στά συμφραζό
μενα τ&ν συμβάσεων της άρχαίας τραγωδίας, πού μέ τή σει
ρά τους πρέπει νά 1δωθοϋν καί νά κατανοηθοϋν σάν &να σύ
στημα άπό άλληλοεξαρτημένους καi άλληλοϊσορροπούμενους
κανόνες, πού διέπουν τόσο τή σύνθεση δσο καί τήν παρά
σταση της άθηναϊκης τραγωδίας.

l .

Τά. παι δ ι ά. στ iς τ ραγωδίες π ο υ σώζ ο νται

Στόν Αίαντα τοϋ Σοφοκλη ό Εύρυσάκης, ό γιός τοϋ Αίαντα
καi της Τέκμησσας, rτού πρέπει νά εΙναι κάτω άπό δέκα χρον&,
βρίσκεται στή σκηνή άπό τό στίχο 544 &ς τό στίχο 595 καί
προσφωνείται άπό τόν Αίαντα σέ μιάν έκτεταμένη ρήση·
έμφανίζεται καί πάλι στό στίχο 1 1 68, προτρέπεται άπό τόν
Τεϋκρο νά μείνει κοντά στό νεκρό Αίαντα καi παραμένει
όρατός στό κοινό &ς τό τέλος τοϋ έργου (δηλαδή έπί 250
στίχους περίπου).
Στό τέλος τοϋ Οlδlποδα Τυράννου έπιτρέπεται στόν 01δί
ποδα νά άποχαιρετήσει τίς δυό του κόρες. Θά πρέπει νά εΙναι
πολύ μικρές, γιατi ό Ο!δίποδας λέει πώς θά εΙχε πολλά νά τούς
πεί, αν μποροϋσαν νά τόν καταλάβουν ( 1 5 1 1 - 1 2) (ε!κ. 1 ) .
Μερικά παιδιά (άγνωστο αν λίγα t\ πολλά) κάθονται άνάμεσα
στούς Ικέτες τοϋ Ο!δίποδα στήν άρχή της ίδιας τραγωδίας.
'Αλλά καί αύτά, δπως και οι κόρες τοΟ Ο!δίποδα, εlναι πρόσω
πα βουβά.
Τό μοτίβο τ&ν παιδι&ν ώς Ικετ&ν τό συναντοϋμε σέ τρία έργα
τοϋ Εύριπίδη : δύο καθαυτό τραγωδίες Ικεσίας ('Ηρακλείδες,
'Ικέτιδες) καί μιά τρί�η πού άνήκει σέ μικτό τύπο ('Ηρακλής
Μαιν6μενος) (2). Στήν πρώτη άπό αύτές ο! γιοi τοϋ Ήρακλη
βρίσκονται στή σκηνή κατά τό μεγαλύτερο μέρος τοϋ έργου.
Δέν εΙναι έντελ&ς βέβαιο πότε έγκαταλείπουν τή σκηνή (αν
τήν έγκαταλείπουν), άλλά ένδέχεται νά τούς παίρνει μέσα
στό ναό τοϋ Μ αραθώνα ή 'Αλκμήνη στό στίχο 7 1 9. Στόν
'Ηρακλή τά παιδιά τοϋ Ήραιcλη παραμένουν στό βωμό τοϋ
Διός άπό τήν άρχή τοϋ έργου &ς τό στίχο 338, δταν μπαίνουν
στό άνάκτορο μέ τή μητέρα τους έπανεμφανίζονται στό στίχο
451 νεκροστολισμένα (βλ. 526) καi καλοϋνται άπό τόν Ήρα
κλη νά ξαναμποϋν στό άνάκτορο στούς στίχους 622 - 625.
Τά πτώματά τους παρουσιάζονται μέ τό έκκύκλημα στό στίχο
1 030. Στίς 'Ικέτιδες οι γιοi τ&ν 'Αργείων ήρώων κάθονται
μαζεμένοι γύρω άπό τόν Αδραστο μπροστά στήν πύλη τοϋ
ναοu τ�') ς Δ �1μητρας καi της Κόρης στήν 'Ελευσίνα (βλ . 1 04 1 07), δταν άρχίζει τό έργο, έν& ο[ μητέρες τ&ν 'Επτά κάθον
ται, &χοντας στή μέση τους τήν Αίθρα, τή μητέρα τοϋ Θησέα,
γύρω στό βωμό της Δήμητρας.
•
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άρχικές σκηνές στούς 'Ηρακλείδες και στiς ' Ικέτιδες
μοιάζουν καi άπό τήν άποψη της δραματικης περίστασης,
έπειδή ό Άδραστος " φροντίζει τiς γυναίκες καί τά παιδιά,
δπως ό 'Ιόλαος φροντίζει τούς γιούς καί τίς θυγατέρες τοΟ

Ήρακλη" (ε!κ. 2), δπως παρατηρεί ό Webster (3), άλλά τά &ργα
έξελίσσονται διαφορετικά. Στiς 'Ικέτιδες ο[ μητέρες τ&ν
' Επτά άποτελοϋν τό χορό τοϋ &ργου, έν& τά άγόρια, ο[ 'Επί
γονοι, πού βρίσκ:ονται στή σκ:ηνή κατά τό μεγαλύτερο μέρος
τοϋ δράματος, έμπλέκονται τελικά στ�i δράση καί σχηματίζουν
&να βοηθητικό χορό : στό στίχο 954 συνοδεύουν τά σώματα
τ&ν πατέρων τους στή νεκρική πυρά καί στό στίχο 1 1 1 3 έπι
στρέφουν κρατώντας τις όδρίες μέ τή σποδό τ&ν νεκρ&ν,
γιά νά τραγουδήσουν, σέ έναλλαγή μέ τίς γυναίκες του κύριου
χορου, τό τελευταίο χορικό τοϋ &ργου ( 1 1 23 - 1 1 64).
Ό βοηθητικός χορός τ&ν άγορι&ν στις 'Ικέτιδες εΙναι ό
μόνος δμιλος παιδι&ν μέ χορικό ρόλο στά έργα πού μάς σώ
ζονται. Άλλες περιπτώσεις άπό χαμένα έργα δέν μποροϋν νά
ύποστηριχτοϋν-τουλάχιστον πειστικά. ('Ωστόσο, ενα βοη
θητικό χορό άγορι&ν συναντοϋμε στούς Σφήκες τοϋ 'Αριστο
φάνη).
Ή σχετική χρονολόγηση τ&ν παραπάνω έργων δέν εlναι
δυνατό νά γίνει μέ βεβαιότητα, κι έτσι δέν ξέρουμε αν ό Σο
φοκλης πρ&τος χρησιμοποίησε τά παιδιά ώς Ικέτες στόν Οl
δlποδα (μετά άλλά κοντά στό 430 π.Χ.) η ό Εύριπίδης στούς
'Ηρακλείδες (χαμηλότερη χρονολογία τό 424 π . Χ . , άλλά τό
όψηλότερο δριο δέν μπορεί νά καθοριστεί άπό έξωτερικές
μαρτυρίες). 'Ωστόσο, φαίνεται πιθανό δτι ό Εύριπίδης εισή
γαγε μιά καινοτομία στίς 'Ικέτιδες (πού χρονολογοϋνται
μετά τούς 'Ηρακλείδες μέ βάση τά μετρικά στατιστικά στοι
χεία), δταν έβαλε τά παιδιά νά τραγουδήσουν ώς συμπληρωματικός χορός.
·

Πριν άπό τήν εισαγωγή βοηθητικοϋ χοροϋ άγορι&ν πρός τό
τέλος της δεκαετίας 430 - 420, ό Εύριπίδης εΙχε fίδη δώσει σέ
μεμονωμένα παιδιά κομμάτια νά τραγουδήσουν, στήν 'Ανδρο
μάχη (γύρω στά 425 π.Χ.) κι άκόμη πιό νωρίς, στήν Αλκηστη
(438 π . Χ . ) . Τά παιδιά αύτά εΙναι, άντίστοιχα, οι γιοi της 'Αλ
κηστης και τοϋ Αδμητου, καί της 'Ανδρομάχης καί τοϋ
Νεοπτόλεμου - δπως ό Εύρυσάκης ήταν ό γιός της Τέκμησ
σας καί τοϋ Αίαντα στόν Α!αvτα τοϋ Σοφοκλη, πού διδάχτηκε
πιθανόν λίγα χρόνια πρίν άπό τήν Αλκηστη.
w

•

w

Τό παιδi της 'Ανδρομάχης σωπαίνει σ' δλη τή διάρκεια τοϋ
δεύτερου έπεισοδίου (Άνδρ. 309 - 463), καθώς σέρνεται στή
σκηνή άπό τό Μενέλαο, γίνεται μάρτυρας της προδοτικης
συμπεριφοράς τοϋ τελευταίου καί αίσθάνεται τόν κίνδυνο
πού άπειλεί καi τόν ίδ\ο και τή μητέρα του · άλλά τραγουδάει,
έναλλάξ μέ τή μητέρα του, &να ζεϋγος στροφ&ν (501 - 5 14,
523 - 536) στήν άρχή τοϋ έπόμενου έπεισοδίου, δταν ό Μενέ
λαος τούς όδηγεί στό θάνατο.
Στήν 'Άλκηστη (ε!κ. 3) τά δυό παιδιά μπαίνουν μέ τήν Άλκη
στη καi τόν Άδμητο στό στίχο 233 καί, μολονότι ο[ γονείς
τους άναφέρονται σ' αύτά και τούς άπευθύνουν τό λόγο, μέ
νουν σιωπηλά &ς τή στιγμή πού ή Άλκηστη πεθαίνει ( 1 59
στίχους άργότερα, στό στ. 392). Τότε &να άπό αύτά (ό Εϋμη
λος, σύμφωνα μέ τούς άρχαίους σχολιαστές) ξεσπάει σέ μοι
ρολόι - δυό στροφές (στό μεγαλύτερο μέρος τους δοχμια
κές), χωρισμένες άπό δυό !αμβικά τρίμετρα, πού τά λέει ό
'Αδμητος.
' Υπάρχουν κι άλλα παιδιά στίς τραγωδίες τοϋ Εύριπίδη
- ο[ γιοί του Πολυμήστορα στήν Έκάβη, ό 'Αστυάναξ
στίς Τρωάδες, τά παιδιά τijς Μ ήδειας καί τοϋ 'Ιάσονα στή
Μήδεια (4) - άλλά, καθώς δέν μιλοϋν (έκτός άπό τις κραυγές
γιά βοήθεια τ&ν παιδι&ν της Μ ή δειας, πού άρθρώνονται σέ
τέσσερις ιαμβικούς στίχους πού λέγονται άπό τά παρασκ11νια, Μήδ. 1 27 1 κέ.) παρουσιάζουν λιγότερο ένδιαφέρον γιά
τήν &ρευνά μας.
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Τυ π ο π ο ίηση τώ ν παι δ ι ώ ν στ η ν τραγ ω δί α

Όλα τά παιδιά στήν τραγωδία βρίσκονται σέ κατάσταση με
γάλης δυστυχίας, που έχει χτυπήσει τους γονείς τους κι έπο
μένως τά άφορά άμεσα. Συχνά τά άπειλεί μεγάλος κίνδυνος
καί μπορεί νά χάσουν τή ζωή τους (Μήδεια, 'Εκάβη, 'Ηρακλής,
Τρωάδες) η, άντίθετα, νά σωθούν άπό τόν δλεθρο άπό κάποιον
ύπερασπιστή, που είτε παρουσιάζεται άναπάντεχα (Σοφ.
Αίας, Εύρ. Αλκηστη, 'Ανδρομάχη), είτε παρακαλείται νά
&ρθει άρωγός ('Ηρακλείδες, 'Ικέτιδες).
•

Όλα άποδίδονται σάν άν1iμπορα πλάσματα πολυ μικρfΊς καi
τρυφερfΊς ήλικίας (βλ. τόν Κατάλογο χωρίων [
ΚΧ], Α,
παρακάτω), που ή δύσκολη θέση τους, &τσι δπως γαντζώνονται
τρομαγμένα πάνω στή μητέρα τους (ii κάποιον άλλο προστά
τη , ΚΧ, Β) περιγράφεται καί εικονίζεται (άπό τόν Ευρ\πίδη
Ιδίως) μέ τήν κλασική μεταφορά του μικρού πουλιού, που
γυρεύει καταφύγιο κάτω άπό τή φτερούγα τfΊς μάνας του :
=

τl μου δέδραξαι χερσί κdντέχ17 πέπλων,
νεοσσός ώσεί πτέρυγας έσπlτνων έμάς;
Γιατί μ' έχεις άδράξει καί γαντζώνεσαι στό φόρεμά
μου, σάν πουλάκι που τρέχει νά χωθεί κάτω άπό
τίς φτερούγες μου;
-Ετσι λέει ή Ά νδρομάχη στόν Άστυάνακτα στίς Τρωάδες

(750 - 5 1).
?) καί νεοσσόν τ6νδ' (δηλ. κτενείς), ύπό πτερών σπάσας;

Θά σκοτώσεις λοιπόν κι αυτό έδU> τό πουλάκι, άρ
πάζοντάς το άπό κάτω άπ' τά φτερά μου ;

Ή 'Ανδρομάχη πρός τό Μενέλαο στήν

•

'Ανδρομάχη (441).

Αλλα χωρία συγκεντρώνονται στόν Κ Χ , Γ .

Τά παιδιά δέν μπορούν νά άντιληφθοuν πλήρως τί συμβαίνει
γύρω τους η σ' αύτά τά ίδια (ΚΧ, Δ). Οϋτε φυσικά μπορούν νά
&χουν καμιά ευθύνη γι' αύτά που συμβαίνουν (ΚΧ, Ε). 'Ωστόσο,
συχνά διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο, γιατί στά μάτια τU>ν έχθρU>ν
τους ένσαρκώνουν τήν άπειλή της μελλοντικης έκδίκησης.
' Έ!ναι τρέλα μεγάλη ", δηλώνει ό Μενέλαος στήν 'Ανδρομά
χη (5 19 - 22 , ΚΧ, ΣΤ - β 1 ), "ν' άφ1iνεις πίσω σου έχθρούς,
γόνους έχθρU>ν, δταν ε!ναι στό χέρι σου νά τοι)ς σκοτώσεις
καί νά δι.ώ ξεις τό φόβο άπό τό σπίτι σου". Ό Μενέλαος στήν
'Ανδρομάχη, καθώς καί ό Λύκος στόν Ήρακλij (ΚΧ, ΣΤ-β 2 )
έπαναλαμβάνουν άπλU>ς μιάν άντίληψη μ έ εύρεία διάδοση
στήν άρχαιότητα (βλ. ΚΧ, ΣΤ-β 4). 'Από τήν άντίθετη σκο
πιά τά παιδιά ένσωματώνουν τήν έλπίδα τής έκδίκησης γιά
τό ιiδικο πού &γινε στούς πατέρες τους, καί ή μυθολογία πρό
σφερε παραδείγματα παιδιU>ν, πού πράγματι άνδρώθηκαν
καί πηραν έκδίκηση γιά τούς πατέρες τους (πιό ξακουστός
άπό δλους ό 'Ορέστης). Μιά τέτοιαν έλπίδα έκφράζει ό Αίας
στήν όμώνυμη τραγωδία του Σοφοκλη, καθώς καί ο[ ίδιοι
ο ι 'Επίγονοι στiς ' Ικέτιδες τοu Εύριπίδη (ΚΧ, ΣΤ-α).

3

.

Ή

γ λώσσα τώ ν παι διώ ν

Μάλλον δέν χωρεί άμφιβολία 5τι ό G. M .A . G rube έχει <'iδικο,
δταν έπικρίνει τόν Εύριπίδη δτι "δέν εύτύχησε πολύ στήν
παρουσίαση τU>ν παιδιU>ν", έπειδή τό άγόρι στήν 'Άλκηστη
"μοιάζει όπερβολικά μέ μ ικρογραφία ένηλίκου"(6). Ή άπάντη
ση βρίσκεται στήν κατεύθυνση πού ύπέδειξαν ή A. M . Dale
καί ό P.T.Steνens, δηλαδή δτι " καθετί τό παιδιάστικο στή
σκηνή, πού νά προσεγγίζει τό ρεαλισμό, θά 1Ίταν άδιανόητο
στό πλαίσιο της άρχαίας έλληνικης τραγικής σύμβασης"(7)
καί δτι "τό νά μεμφόμαστε τόν Εύριπίδη [ . . . ] δτι 'δέν εύτύ
χησε πολυ στήν παρουσίαση τών παιδιών' θά πεί πώς ύπο
τιμοuμε τίς συμβάσεις τ�; ς άθηναϊκ1ϊς τραγωδίας, στό πλαίσιο
τU>ν όποίων έργαζόταν ό ποιητής" (8).

4.

Πώς πα ριστά νονταν τ ά. παι δ ι ά. στ η σκ η ν η

Όλα αότά ε!ναι άλ1iθεια, ίσως δμως νά μήν ε!ναι δλη ή άλή
θεια. Ένα άλλο έρώτημα άποτελεί άναπόσπαστο μέρος του
ίδιου προβλιiματος καί, μολονότι συζητήθηκε πολλές φορές
στό παρελθόν(9), δέν έχει βρεί άκόμη όριστική άπάντηση :
πU>ς καί άπό ποιούς παριστάνονταν τά παιδιά στή σκηνή ;
Ή σύλληψη καί 11 δ ιάπλαση τU>ν δραματικών χαρακηiρων
δύσκολα μπορεί νά χωριστεί άπό τήν παρουσίασιi τους έπί
σκηνης. Αύτό Ισχύει άκόμη καί γιά τό σύγχρονο θέατρο,
δπου ό δραματουργός ύποστηρίζεται σέ μεγάλο βαθμό άπό
τήν εύρηματικότητα του σκηνqθέτη· άσφαλώς Ισχύει περισ
σότερο γιά τό άρχαίο θέατρο, δπου ό ποιητής 1Ίταν τίς πιό
πολλές φορές κα ί ό σκηνοθέτης του έργου του. Όταν λοιπόν ό
Εύριπίδης έγραφε τό τραγούδι γιά τό παιδί, φερ' είπείν, της
Άλκηστης, θά πρέπει νά iiξερε άκριβU>ς πU>ς καί άπό ποιόν
θά έκτελοuνταν στό θέατρο : άπό έναν άπό τούς τρείς κύριους
όποκριτές, έναν ένιiλικο άλλά μικρόσωμο 1)θοποιό, ενα πραγ
ματικό παιδί, ii άπό ένα συνδυασμό ένός άπό τούς ύποκριτές
(ii τά μέλη του χοροί)), πού θά τραγουδούσε άπό μέσα άπό τή
σκηνή ii κα ί άπό τή θέση του μπροστά στούς θεατές, καί ένός
παιδιού πού θά έκανε τίς στοιχειώδεις κινήσεις τοu ρόλου
χωρίς νά λέει λέξη ;

ο ι δυνατότητες αότές - καί νομίζω πώς εiναι περίπου δλες
δσες μπορεί κανείς νά φανταστεί - έχουν δλες προταθεί
κατά καιρούς καί ύποστηριχτεί μέ διάφορα έπιχειρ1iματσ..
Δέν θά 1Ίταν Χρήσιμο νά συζητήσουμε λεπτομερειακά τά έπι
χειρήματα όπέρ η κατά της καθεμιάς άπό τίς θεωρίες αότές,
άλλά άντί γι' αότό θά πρέπει νά συγκεντρώσουμε τήν προσοχή
μας στό πρόβλημα πού ύπόκειται σ' αότές : πώς μπορούν ο[
μικροί μας καί άνήμποροι νεοσσοί, πού μιλούν - δταν μι
λοuν-μέ η) γλci1σσα τU>ν μεγάλων, νά παρασταθούν έπί σκη
νης σύμφωνα μέ τόν τρόπο πού ό δραματικός ποιητής τοός
συνέλαβε καi τούς σχεδίασε ώς δραματικούς χαρακτηρες ;
5 . Οί

σ υ μβάσε ις της ά ρχ α ίας τ ραγωδίας

(α) Σ ύμβαση καί πρωτο τυπ ί α

�Ωc έδU> τίποτα τό περίεργο δέν μοιάζει νά ύπάρχει στή σύλ
λη ψη καί τόν τυπικό χαρακτη � ισμό τU>ν παιδ: &ν, οϋτε σ; ή
γλώσσα καί τiς μεταφορές που χρησιμοποιει ή τραγωδια,
γιά νά περιγράψει τίς δοκιμασίες τους καί τίς σχέσεις τους
μέ τους άλλους χαρακτηρες. 'Αλλά ένα πρόβλημα γεννιέται
στ' άλ1iθεια, δταν προσέξουμε δτι τά ίδια τά παιδιά, δταν μι
λούν κι άναφέρονται στήν κατάστασή τους, χρησιμοποιούν
άκριβU>ς τήν ίδια γλώσσα καί τίς ίδιες μεταφορές δπως ?ι
μεγαλύτεροί τους. Άλλο ε!ναι ν' άκοuμε, λόγου χάρη , την
'Ανδρομάχη νά λέει : "Γιατί μ' &χεις άδράξει καί γαντζώνεσαι
στό φόρεμά μου, σάν πουλάκι πού τρέχει νά χωθεί κάτω άπό
τίς φτερούγες μου" ( Τρω. 750 - 5 ι , ΚΧ, Γ 5), κι � ντελU>ς
άλλο ν' άκοuμε τό ίδιο τό παιδί της ·Άλκηστης να λέει :
"Καλοuμαί σ' ό σός ποτi σοίσι πίτνων στόμασιν νεοσσός"
(Σέ φωνάζω έγώ, τό πουλάκι σου, καί γυρεύω τό στόμα σο υ·
.
Άλκ. 402 - 403, ΚΧ, Γ 1 ) . Καί τό παιδί της 'Ανδρομάχης στην
όμώνυμη τραγωδία νά φωνάζει : " Μάτερ, μa;ερ έγώ δέ σ�
'.
πτέρυγι συγκαταβαίνω" (Μάνα, μάνα, κι έγω κατω
άπό τη
φτερούγα σου κατεβαίνω μαζί σου [στόν ΑδΌ]' 504 - 5 05,
.
ΚΧ Γ 3). Στήν πραγματικότητα, τόσο ση)ν Λλκηστη δσο
'
καί στήν 'Ανδρομάχη, "τό παιδί τραγουδάει τά αlσθήματα
πού ο[ μεγαλύτεροί του νιώθουν γι'αύτό"(5). Τό ίδιο άληθεύει
καί γιά τά παιδιά στiς 'Ικέτιδες.
•

•

Είναι φανερό πώς ή άπάντηση στό παραπάνω έρώτημα έξαρ
τάται άπό τήν κατανόηση τU>ν συμβάσεων πού διέπουν τήν
άρχαία τραγωδία καί - κάτι άκόμη σπουδαιότερο - του
γεγονότος δτι ε!ναι τό ίδιο σύστημα συμβάσεων πού δ ιέπει
έξίσου τό δράμα καί τό θέατρο, τό κείμενο καί τήν παράσταση.
Τό τελευταίο αύτό μπορεί νά μοιάζει αύτονόη το· άλλά έπειδή
είμαστε συνηθισμένοι σέ πολύ δ ιϊστάμενες έρμηνείες καί
σκηνοθεσίες τών ίδιων έργων (καί κλασικU>ν καί νεότερων)
στό σύγχρονο θέατρο, έχουμε τήν τάση νά ξεχωρίζουμε τή
σκηνική διδασκαλία άπό τό έργο ώς κείμενο, πού στίς μέρες
μας έχει άνεξάρτητη καί μερικές φορές εύρεία κυκλοφορία
σέ τυπωμένη μορφι; . 'Επίσης, έπειδ1) ή σύγχρονη τέχνη και
αlσθητική τονίζουν μέ τόση ν έμφαση η)ν πρωτοτυπία - τό
κατεξοχήν κριτήριο ηϊς σύγχρονης τέχνης -, τείνουμε νά
θεωρούμε τις συμβάσεις τών άρχαίων καί <'iλλων συμβατικών
τεχνU>ν σάν περιορισμούς της φαντασίας καί της δημιουργι
κότητας του καλλιτέχνη. Αύτή δμως είναι άποψη άναχρονι
στικι; .

(β) ο ι συμ βάσε ις ώς καλλιτεχ νικ οί κανόν ες
Σέ περασμένες έποχές ο! συμβάσεις ήταν παραδοσιακοί καλ
λιτεχνικοί κανόνες, πού είχαν καθιερωθεί βαθμιαία καί πού

Είκ. 1. Σικελικός κρατήρας στίς Συρακούσες, 350 - 325 π.Χ. Εlκονlζει τη σκηνη το·ύ " Οlδlποδα Τνράννον ", στην όποtα ό Αγ 
γελος dφηγείται στόν Οlδlποδα καί την 'Ιοκάστη τά σχετικά μέ τό θά11ατο τού Πολύβον (Ο. Τ. 924 κt.). Στό έργο δέν ύπάρχει
καμιά ένδειξη δτι ol δυό κόρες τοϋ Οlδlποδα, ή 'Αντιγόνη καί ή 'Ισμήνη, βρlσκονται στη (J>!ηνη στό σημείο αύτό dλλά ό dγγειο
γράφος προλαβαlνει, κατά κάποιο τρόπο, τίς έξελlξεις, συμφύροντας δπως πολύ συχνά γlνεται στην dττικη καί κατωιταλιώτικη
dγγειογραφlα - διαφορετι.κές σκηνές τοϋ έργον. (Trendall καί W e bs ter " fllιιs tra tίons ο( Greelc Draιna ", σσ. 66 - 68)
·

,

-

οί καλλιτέχνες τούς άκολουθοϋσαν μέ τή θέλησή τους η καί
χωρίς νά εχουν έπίγνωση τοϋ τί κάνουν. Στό βαθμό πού καθό
ριζαν τά δρια καί χαρτογραφοϋσαν, μπορεί νά πεί κανείς, τό
χώρο μιfiς τέχνης (μέ τό νά ρυθμίζουν, π.χ. στήν περίπτωση
της τραγωδίας, τήν κλίμακα τι'όν θεμάτων, τή γενική δομή
τών έργων, τή γλώσσα πού &πρεπε νά χρησιμοποιηθεί στά
διάφορα μέρη τους, τή χρήση της μουσικ1ϊ ς καί της δρχησης,
τή χρήση τών προσωπείων, τόν άριθμό τών ύποκριτι'όν, κοκ . )
περιόριζαν τ ή ν άτομικότητα τοϋ καλλιτέχνη, άλλά μ έ κανένα
τρόπο τή δημιουργικότητά του. Στήν πραγματικότητα, σέ
έποχές πού ο[ δυό αύτές εννοιες δέν συνέπιπταν ii δέν έπικα
λύπτονταν στήν &κταση πού αύτό συμβαίνει σήμερα, ο[ συμ
βατικοί κανόνες της τέχνης έπαύξαναν τή δημιουργικότητα
τοϋ καλλιτέχνη, προσφέροντάς του εναν άριθμό άπό φόρμες
γιά νά διαλέξει άνάμεσά τους, νά τίς παραλλάξε ι, νά τίς συν
δυάσει η νά τίς προσαρμόσει , έτσι πού νά πετύχει τό σκοπό
του ( 10) .
Άν μπορώ τώρα νά ξαναθέσω λίγο διαφορετικά τό πρόβλημά
μας, ή σύμβαση πού άφοροϋσε τήν παρουσίαση τών παιδιών
στήν τραγική σκηνή εΙναι δτι τά παιδιά συλλαμβάνονταν,
τυποποιοϋνταν καί παρουσιάζονταν σάν μικρογραφίες ένη
λίκων. Τό μέλημά μας εΙναι νά κατανοήσουμε -ςήν ίδια τή
σύμβαση καί νά φανταστοϋμε τίς συνέπειές της στή θεατρική
πράξη. 'Αλλά γιά νά κατανοήσουμε μιά καλλιτεχνική σύμβα-

ση - η έναν κανόνα κοινωνικης συμπερ ιφορfiς, η εναν κανό
να ένός παιχνιδιοϋ, Ciν θέλετε - πρέπει νά τή δοϋμε μέσα στά
συμφραζόμενά της, ώ; μέρος ένός δλου. Στ' άλήθεια, ή τοπο
θέτηση μιfiς σύμβασης μέσα στά συμφραζόμενά της ίσοδυνα
μεί μi;' τήν κατανόησή της.
Καταρχ1iν, μποροϋμε νά διευρύνουμε τή σκοπιά μας μέ τή ν
παρατήρηση δτι ή σύμβαση νά άποδίδονται τά παιδιά σάν
μικρογραφίες μεγάλων δέν περιορίζεται μόνο στήν τραγωδία,
άλλά έφαρμόζεται άλλο τόσο καί στίς είκαστικές τέχνες σέ
δλη τήν άρχαϊκή καί τήν κλασική περίοδο. Τά παιδιά άπει
κονίζονται ρεαλιστικά σάν παιδιά μόνο άπό τήν έλληνιστική
περίοδο κι ε πειτα (11).

(γ ) Τραγικ ή δράση κα ί μυ θικά ά. ρ χ έτ υπα
Θά ήθελα νά παραθέσω καί πάλι άπό τήν έξοχη είσαγωγή
της Dale στήν εκ:δοση της vΑλκηστης. 'Απαντώντας στούς
σύγχρονους κριτικούς, πού συζητοϋν καί άξιολογοϋν τό έρ
γο καθένας μέ τόν τρόπο του, προσπαθώντας νά έρμηνέψουν
τήν ψυχολογία τών προσώπων του - έγχείρημα φαινομενικά:
άδύνατο σέ μιά κατάσταση δπου ή ήρωίδα αύτοθυσιάζεται,
άλλά έξυμνεί τόν έαυτό της καi ζητfi άναγνώριση της θυσίας
της, ένώ ό Αδμητος καί ό πατέρας του συναγωνίζονται σέ
άμοι βαίες κατηγορίες γιά δειλία καί άναισχυντία -, ή Dale
•

γράφει : "Βεβαίως τό έλληνικό, δπως κάθε σοβαρό δράμα,
συνεπάγεται 'χαρακτfjρες', πού δ ρόλος τους στή δράση
κι έπομένως τά λόγια τους καθρεφτίζουν &ς &να σημείο τίς
διάφορες φύσεις τους . 'Αλλά στήν έλληνική τραγωδία ο[
ρήσεις τους καί τά λόγια πού άνταλλάσσουν στούς διαλόγους
σπάνια μποροuν νά έρμηνευτουν σάν νά έκφράζουν πρώτιστα
καί μέ συ νέπε ι α τή φύση τους, καί δποτεδήποτε έπιχειροίιμε
νά στήσουμε κάποια πολύπλοκη ii πολύπλευρη προσωπικό
τητα άΟροίζο1ιτας μικρά στοι.χεία, σταχυολογημένα άπ' δλα
τά μέρη του cργου, μπορουμε νά είμαστε σχεδόν βέβαιοι πώς
άκολουθοϋμε λανθασμένη γραμμή. Συν11 θως αύτό σημαίνει
δτι δέν ύπολογίζουμε άρκετά δυό πράγματα πολύ σπουδαία
γιά τούς Ν Ελληνες δραματουργούς, τή ροπή τfjς δράσης καi
τή ρητορική τfjς περίστασης" (σ.χχν).
'Αλλά γιατί ή ροπή τfjς δράσης ύποσκελίζει τούς φορείς της ;
- Η, γιά νά τό πουμε δπως ό 'Αριστοτέλης, γιατί συμβαίνει
&στε "άνευ μέν πράξεως ούκ iiν γένοιτο τραγφδία, άνευ δέ
ήθών γένοιτ' liν (Ποιητ. 1 450 a 23) ; Άν Θυμηθοuμε άκόμη
τόν όρισμό τοu 'Αριστοτέλη , δτι ήΟος η χαρακτήρας είναι
αύτό πού φανερώνει τ�iν Πf!Οαίρεσιν, δηλαδή τή σκόπιμη iΊ
έσκεμμένη έπιλογή(12), επεται δτι σέ μιά τραγωδία χωρίς χα
ρακτfjρες (iίνευ 1)Οών) ή πλοκή καί ή δράση δέν άπορρέουν
άπό τήν άλληλεπίδραση τών 1i θών τών προσώπων τοϋ δρά
ματος - κάτι πού Θά ήταν άδιανόητο γιά τό σύγχρονο Θέατρο
iΊ τόν κινηματογράφο.
..

Ή άπάντηση, πραγματικά, είναι πολύ άπλή. Τά θέματα τών
άρχαίων τραγωδιών ήταν παραδοσιακά καί παρμένα άπό τή
μυθολογία. Ό μύθος (δπως καί τό παραμύθι) είναι d1jΟης κατά
τοϋτο, δτι ή δράση δέν άπορρέει άπό τήν προαίρεση τών Θνη
τών φορέων της, έπειδή ή άνθρώπινη Θέληση είναι άνίσχυρη
άπέναντι στούς σκοπούς καί τίς παρεμβάσεις τών Θείων δυνά
μεων. Στό μύθο τόσο ή δράση δσο καί οί φορείς της έχουν
t:lκ . 2.

" '

πλαστεί σύμφωνα μέ άρχετυπικά πρότυπα ά.τομικ&ν καi συλ
λογικών εiκόνων κ:αί συμπεριφορίiς. Τά πρόσωπα του μύθου
είναι, γιά τοϋτο, έξιδανικευμένες άφαιρέσεις, μονόγνωμα,
μονόπλευρα καί σχεδόν μονοδιάστατα. Όταν αύτές οι μορφές
άρχισαν νά έμφανίζονται στήν τραγική σκηνή του πέμπτου
αίώνα, είχαν fιδη διαμορφωθεί ά.πό τήν παράδοση - τούς
λαϊκούς Θρύλους, τήν έπική ποίηση, τίς εiκασηκές τέχνες.
Δέν είχαν δημιουργηθεί άπό τούς δραματικούς ποιητές κατά
τόν ίδιο τρόπο, π.χ., πού ή Έντα Γκάμπλερ δημιουργήθηκε
ά.πό τόν Ίψεν καί ό Θείος Βάνιας ά.πό τόν Τσέχοφ. Γιά νά
συνθέσουν τά έργα του;, οί τραγικοι τοϋ πέμπτου αiώνα ά.πο
μόνωναν ενα κομμάτι του μύθου καί, διαλέγοντας καi συνδυά
ζοντας στοιχεία ά.πό διάφορες έκδοχές, δπως και άπορρί
πτοντας, τροποποιώντας η έφευρίσκοντας άλλα, κατασκεύα
ζαν τή δική τους έκδοχή - πού ή ταν έπίσης μιά νέα έρμηνεία
- τοϋ μύθου. Παρατηρώντας άπό κοντά και κριτικά τούς
μύθους, ο[ ποιητές πρόβαλλαν τήν άμοιβαία σχέση άνάμεσα
στή θεία δύναμη, νόμο η αύθαιρεσία, άπό τή μιά μεριά, καi
στήν άνθρώπινη βούληση, σκοπό iΊ εύθύνη, άπό τήν άλλη .
Έτσι ο[ άνθρώπινοι παράγοντες τοϋ μύθου άντιμετωπίστηκαν
σάν πραγματικά πρόσωπα και άναδύθηκαν άπό τά μυθικά
ά.ρχέτυπα ώς δραματικοί χαρακτiΊ ρες, προικισμένοι μέ συγκε
κριμένο ήθος ( 1 3).
Άς είμαστε δσο τό δυνατό σαφέστεροι στό σημείο αύτό. Τά
μυθικά άρχέτυπα έχουν βέβαια συγκεκριμένες προσωπικό
τητες, ά.λλά είναι μονόπλευρες- μόνο μιά τους δψη έχει ση
μασία γιά τή δράση, είτε είναι αύτή ή δύναμη στή μάχη, ή
σοφία στό συμβούλιο, ή πανουργία, ή μωρία, τό κάλλος, ή
πίστη, iΊ κάποιο άλλο χαρακτηριστικό. Άπό τήν ά.ντίθετη
μεριά, τά πρόσωπα τfjς σύγχρονης ρεαλιστικfjς λογοτεχνίας
είναι άτομα δημιουργημένα γιά πρώτη φορά καί μοναδικά
ώς πρός τήν ψυχολογική τους ίδιορρυθμία, πού σχεδιάζονται
βαθμιαία, χρωματίζονται καi φωτίζονται άπό καθετί πού

Λουκαιιικός κρατήρας στό Βερολίιιο , τu·ιί τέλους τοϋ 6" αί. π.Χ. , πού δίνει μιά11 iλεύΟερη dπ6δοση τής άρχικής σκηνής τώ ν
Ι·ΙρακλειΜ»ν " στή ιι οποία παρευρίσκοιιται καί τά r5υό παιδιri . ( Treιιdall καί 111 e bs ter " lllιιςtra.tϊons ο{ Greelc Drama
σ. 87)
",

Ηίκ. 3. Λ ουτροφ6ρος τής 'Απουλίας στή Βασιλεία, 350 - 325 π.Χ. , έμπιιευσμiιιη άπό τήv ά.ποχαιρετιστήρια σκηv·ή τής " "Αλκη
στης στήιι r5ποία παριστάιιοιιται καί τά r5ιιό παι.διά τηc. ( Tι·endall καί Webs tcr " fll u stι·atίoιιs of Greelc Drama , σ. 75 )
"

κάνουν καί κάθε λέξη πού λένε κατά τήν έξέλιξη τοϋ δράμα
τος fι τοϋ μυθιστορ11ματος, δπου έμφανίζονται. Τά πρόσωπα
της τραγωδίας, δπως καi τά άντίστοιχά τους στήν κλασική
γλυπτική fι ζωγραφική, βρίσκονται στή μέση, άνάμεσα στά
δύο άκρα. Δέν εlναι ούτε ψυχολογικά μελετημένες προσωπο
γραφίες άτόμων, ούτε άναιμικά, άχρωμα στερεότυπα, μολονό
τι ή άρχετυπικ1i καταγωγή τους δέν ξεχνιέται ποτέ, γιατί ό
μύθος δέν έπαψε ποτέ νά εΙναι ή ϋλη άπό τήν όποία πλά
θονταν ο[ τραγωδίεc;.

(δ)

Ή

δμοιομορφία του τραγ ικοu λόγο υ

Έκτός άπό τή ροπή τfjς δράσης 11 Dale έξετάζει καi τή "ρη
τορική τfjς περίστασης'', τόν άλλο σπουδαίο παράγοντα πού
ύπερνικϋ. τήν ένότητα τοϋ χαρακτήρα. Όταν έγραφε μιά ρήση
η άκόμη καi τά μέρη ένός διαλόγου, ύποστηρίζει ή Dale,
ό τραγικός ποιητής δέν έπιχειροϋσε νά μιμηθεί τi θά ήταν
πιθανό νά ποϋν ο[ χαρακτηρες του, σύμφωνα μέ τή φύση τους,
σέ μιά δεδομένη περίσταση. Προσπαθοϋσε, δπως ενας έμπει
ρος λογογράφος ποό εlχε ύποσχεθεί νά κάμει δ,τι μποροϋσε
γιά καθένα πελάτη του μέ τή σειρά, νά γράψει γι' αύτούς τούς
λόγους πού θά τούς βοηθοϋσαν νά κερδίσουν ενα σημείο.
νά συγκινήσουν καi νά πείσουν τούς άκροατές τους, νά άπο
δείξουν τούς ίσχυρισμούς τους, νά μεταδώσουν πληροφορίες
μέ διαύγεια καi ζωηρότητα. Στό βαθμό πού καl ή ρητορική
δέν στερείται ijθους, ό έπιδέξιος λογογράφος τό συνυπολό
γιζε, άλλά 11 κύρια μέριμνά του ήταν ποιά σημεία μποροϋσε
κανείς νά κερδίσει σέ κάθε περίσταση. Θά κατανοήσουμε
όρθά αύτή τήν άποψη τοϋ άρχαίου δράματος, /iν άναλογιστοu
με τi σπουδαίο ρόλο έπαιζε ή ρητορικ1i στήν άθηναϊκή ζωή
γενικότερα - στήν έκκλησία τοϋ δήμου, στά δικαστήρια καi
σέ άλλες δημόσιες περιστάσεις ( 14 ) .
Όλα αύτά εlναι άλήθεια, άλλά και πάλι δέν εlναι δλη ή άλή
θεια. Βρίσκω τή σύγκριση τοϋ δραματικοu ποιητη μέ τό λογο
γράφο εύφυέστατη, άλλά δέν έχω πειστεί δτι ή ρητορική πλευ
ρά τοϋ δράματος μπορεί νά έξηγηθεί μόνο σέ σχέση μέ τό

γεγονός δτι τό άθηναϊκό κοινό ήταν έξοικειωμένο μέ τή
ρητορική ΙCαi ήταν σέ θέση νά έκτιμήσει Ενα �cαλό λόγο .
Π ρώτα πρέπει νά έξηγηθεί ενα άλλο γεγονός σέ σχέση μέ
τή ρητορική στήν τραγωδία, δηλαδή ή όμοιομορφία του
τραγικοϋ λόγου. Όλα τά πρόσωπα τής τραγωδίας, άδιάφορο
/iν εΙναι άντρες iΊ γυναίκες, γέροι iΊ νέοι, έλεύθεροι iΊ δοϋλοι,
βασιλιάδες fι. κοινός λαός, θεοί iΊ θνητοί, μιλοϋν τήν ίδια
γλώσσα. Όλοι μεταχειρίζονται τήν άττι�cή διάλε�cτο στά
τρίμετρα fι τετράμετρα μέρη , τή δωρική στά λυρικά μέρ η .
Όλοι χρησιμοποιοϋν τά ίδια μέτρα, ούσιαστικά τ ό ίδιο λε
ξιλόγιο, εi�cόνες καi σχήματα λόγου, δηλαδή τό ίδιο έπίπεδο
fι �cλίμακα ϋφους. Ό άρχαίος δραματουργός, άντίθετα μέ τούς
σύγχρονους όμοτέχνους του, δέν έ�cμεταλλευόταν τή γλώσσα,
γιά νά άποδώσει τούς χαρακτηρες του. ΕΙναι σάν νά μιλάει
αύτός γιά δλους τους.
Αύτή εlναι βέβαια μιά άπό τiς πιό σημαντικές συμβάσεις
της άρχαίας τραγικής ποίησης, πού δέν θά έπρεπε νά δυσκο
λευτεί κανείς νά τήν έξηγήσει. Σέ δσα έχουν ειπωθεί &ς τώρα
γιά άπλά, μονόπλευρα άρχέτυπα καi σύνθετα, πολύπλευρα
άτομα, πού άντιπροσωπεύουν τά δυό άκρα στήν κλίμακα τών
δυνατών λογοτεχνικών χαρακτ�Ίρων, θά πρέπει νά προστεθεί
δτι όρισμένες διάλεκτοι iΊ έπίπεδα ϋφους μποροϋν νά χρησι
μοποιηθοϋν σέ διάφορα λογοτεχνικά είδη, γιά νά δείξουν
τήν καταγωγ11 , τ�iν κοινωνική τάξη, τ�iν παιδεία, τό έπάγγελμα,
κοκ., κι έτσι νά συνδέσουν ενα χαρακτήρα μέ μιά όμάδα η νά
τόν ξεχωρίσουν ώς άντιπροσωπευτικό τύπο.
Ο 'Αριστοτέλης, λόγου χάρη, συστi1νει στή Ρητορική ( 1 408
a 25-32) τή χρήση της ήθικi)ι; λέξεως, δηλαδή ένός γλωσσικοu
ϋφους πού νά ταιριάζει στό ρήτορα καi νά φανερώνει τό χα
ρακτήρα του, σύμφωνα μέ τό γέvος του (πού όρίζεται μέ βάση
τ�iν ήλικία, τό φύλο, τόν τόπο καταγωγης) fι τήν ίlξιv (πού
έξαρτϋ.ται, π. χ . , άπό τήν παιδεία του η τήν έλλειψή της ) .
'Ωστόσο, ύπάρχει τεράστια διαφορά άνάμεσα στήν τραγωδία
καi στήν τέχνη τοϋ δημόσιου όμιλητη, δηλαδή ένός άνθρώ-

που σάν δλους τούς άλλους, πού μιλάει, σέ πεζό λόγο, γιά
δικό του λογαριασμό καi προσπαθεί νά είναι δσο τό δυνατό
πειστικότερος στούς συμπολίτες του.
Μ ιά πιό iδιοσυγκρασιακή γλώσσα, μέ προσωπικές iδιορρυ
θμίες καi τόνους, μπορεί νά χρησιμοποιηθεί μέ έπιτυχία,
γιά νά φωτίσει τά ψυχολογικά πορτραίτα τών άτομικών, μή
τυπικιϊ;ν χαρακτήρων τής σύγχρονης λογο:rεχνίας-μπορεί
μάλιστα νά είναι καi τό κύριο μέσο χαρακτηρισμοϋ στό σύγ
χρονο ψυχολογικό μυθιστόρημα καi δράμα. 'Αλλά στήν τρα
γωδία 11 γλώσσα δέν χρησιμοποιείται γιά νά διαφοροποιεί
τούς χαρακτήρες, γιατί τό έπίπεδο έξιδανίκευσης, τόσο τής
δράσης δσο καi τών προσώπων, είναι τόσο ύψηλό, ι'.όστε Gά
ήταν άταίριαστο μέ τήν έπίφαση ρεαλισμοϋ, πού θά εδινε
όποιαδ1iποτε διαφοροποίηση τοϋ τρόπου όμιλίας τών προ
σώπων.
Ό,τι ή τραγωδία χάνει άπό τήν ελλειψη ποικιλίας στόν τρό
πο πού μιλοϋν τά πρόσωπα, τό κερδίζει σέ πλουτο ποιητικών
μέσων. Καθώς δέν ήταν στήν ύπηρεσία του χαρακτηρισμου
τών προσώπων, i1 τραγική γλώσσα ήταν έλεύθερη νά άναπτύ
ξει τήν ποικιλία τών ρυθμών, τiς περίπλοκες δομές της και
τόν πλοϋτο τών σχημάτων και τών εiκόνων της, τόσο στά
έπεισόδια δσο και στά λυρικά μέρη τf'\ς τραγωδίας. 'Ωστόσο,
πρέπει νά τονιστεί δτι 11 "ή ποίηση τής έλληνικής τραγωδίας",
5
γιά νά δανειστουμε τή φράση του R. Lattin1ore ( 1 ) , δέν είναι
πλούσια μόνο και μόνο σέ διακοσμητικά στοιχεία καi τρό
πους ( δέν είναι άπλώς ?jδυσμένος λ6γος ) άλλά συνδέεται
όργανικά μέ τή δραματική λειτουργία τοϋ λόγου. Όταν, π. χ.,
ενας τραγικός ii ρωας ξεσπάει σέ τραγούδι σέ μιά στιγμή
τρόμου, μεγάλης όδύνης, η άλλου συναισθηματικου κορυφώ
ματος, i1 λειτουργία του τραγουδιου του είναι νά έκφράσει
μέ εξοχα άρθρωμένες μορφές-τό άνείπωτο βάθος και ένταση
του πάθους του· δχι νά μας προσφέρει τήν τέρψη καi άνακού
φιση του μουσικοu iντερλούδιου. Ή δταν τά πρόσωπα τf'\ς
τραγωδίας συνομιλοϋν μέ τόν τρόπο τf'\ς στιχομυθίας (λέγον
τας άπό ενα στίχο ό καθένας) ii της άντιλαβής (λέγοντας ό
καθένας τους τό μισό στίχο), δέν είναι πιθανό δτι κουβεν
τιάζουν γιά πράγματα άσήμαντα, καθημερινά, άλλά δτι
έκφράζονται μέ ϋφος ύψωμένο πάνω άπό τό καθημερινό και
ταιριαστό μέ τή σοβαρότητα τής δραματικfjς περίστασης.
Μέ άλλα λόγια, ή ύψηλή και στυλιζαρισμένη εκφραση άντι
στοίχεί σέ έξιδανικευμένες (άρα δχι έξατομικευμένες) σκέ
ψεις και συναισθήματα, πού μέ τή σειρά τους άντιστοιχοuν
καi άν1;κουν στούς έξιδανικευμένους fΊρωες τf'\ς τραγωδίας
μέ τήν έκδηλη άρχετυπική καταγωγή τους.
,

6 . C H συ μβατικη

άπ όδ ο ση τών πα ιδιών

Ύστερα άπό αύτή τήν πολύ πρόχειρη καi άναγκαστικά άτελή
άπόπειρα περιγραφής καi έρμηνείας όρισμένων άπό τις μεί
ζονες συμβάσεις τής άρχαίας τραγωδίας, μπορο\Jμε νά ξανα
γυρίσουμε στά χειμαζόμενα παιδιά μας καi νά άναρωτηθοϋμε
δ.ν μπορουμε τώρα νά καταλάβουμε λίγο καλύτερα τήν παρου
σία καi συμπεριφορά τους.
Τά παιδιά παρουσιάζονται στά έργα πού έπισκοπήσαμε στήν
άρχή, έπειδή έχουν σημαντική θέση στούς άντίστοιχους μύ
θους. Ό μύθος συνήθως καλύπτει περισσότερες άπό μιά γενεά
καi τά παιδιά είναι οί σύνδεσμοι πού ένώνουν τiς γενεές .
Στήν τραγωδία τά παιδιά, δπω; κι δλοι ο[ άλλοι χαρακτήρες,
παρουσιάζουν ύψηλό βαθμό άφαίρεσης καi έξιδανίκευσης .
Αύτός είναι ό λόγος τιϊς τυποποίησής τους, δπω; έχουμε δεί,
σέ πολύ μικρά καi άνήμπορα πλάσματα καi τf'\ς παρομοίωσής
τους μέ πουλάκια. ' Επειδή είναι άνώριμα καi συνεπώς δέν
έχουν οϋτε εύθύνη ούτε πρωτοβουλία (στεροϋνται προαιρέ
σεως, σύμφωνα μέ τόν 'Αριστοτέλη , Ίiθ. Νικ.1111 b 8 ) , τά
παιδιά δέν μποροϋν νά πάρουν ένεργό μέρος στη δράση , πού
είναι, δσον άφορα την έξέλιξη καi τήν άρθρωσή της , τό ίδιο
έξιδανικευμένη μέ τούς φορείς της καi περιορίζεται σέ κύριες
πράξεις καi άξονικά γεγονότα. Αύτός είναι ό λόγος πού τά
παιδιά δέν παίρνουν μέρος στό διάλογο και πολλές φορές
παραμένουν έντελώς σιωπηλά. 'Ωστόσο, παρασύρονται μέσα
στη δίνη τών γεγονότων, καi ό Εύριπίδης τά έχει άφήσει σέ
μερικές περιπτώσεις νά έκφράσουν τά συναισθήματά τους πάντοτε σέ στιγμές συγκινησιακής κορύφωσης, πάντοτε
μέ τραγούδι.

Ό Steνens έχει σίγουρα δίκιο νά Θεωρεί τίς περ ιπτώσεις αύτές
ώς παραδείγματα εiσαγωγf'\ς οlκείων πραγμάτων άπό τόν
Εύριπίδη ( 18 ). Π ραγματικά, ό Εύριπίδης άντιπροσωπεύει ,
σέ σύγκριση μέ τό Σοφοκλή, ένα μεταγενέστερο στάδιο στήν
έξέλιξη τοϋ δράματος άπό τiς πολύ φορμαλιστικές πρώιμες
φάσεις του πρός μιά περισσότερο έμπειρική καi λογικά α ι
τιολογημένη, δηλαδη "ρεαλιστική'', άναπαράσταση τής άν
θρώπινης ζωής. 'Αλλά, δ.ν κριθεί μέ σύγχρονα κριτήρια, τό
έργο του είναι αύστηρά στυλιζαρισμένο καi συμβατικό.
Έτσι τά παιδιά του, μέ την έξαίρεση μιας λέξης, μαία, πού
φαίνεται πώς ήταν μιά παιδική όνομασία τής μητέρας (στήν
"Αλκ. 393), χρησιμοποιοϋν την ίδια διάλεκτο (τή δωρική τής
τραγωδίας) καi τό ίδιο ύψηλό ϋφος, δπως δλα τά άλλα πρόσω
πα στά λυρικά μέρη τής τραγωδίας. Και αύτό είναι άκριβώς
δ,τι Θά έπρεπε νά περιμένουμε.

Εlκ. 4 α - γ. Παρατηρώντας προσεκτικά τίς εlκ6νες αύτές, καταλα{Jαlνει κανείς τί θά πεί "Ιδεώδη χαρακτηριστικά τοϋ προσω
πείου " καί π6σο δύσκολο - μaλλον dκατ6ρ0ωτο - εlναι τό έγχείρημα τοϋ ήθοποιοϋ, πού προσπαθεί σήμερα, μέ γυμνό πρ6σωπο,
νά ύποδυθεί τίς έξιδανικευμένες τραγικές μορφές καl τά πάθη τους. α) Τερακότα στό Μουσείο τής Άγορaς τών 'Αθηνών, πού εl
κονίζει τόν 'Ηρακλή Μαιν6μενο· πρώιμης έλληνιστικής έποχής. ('Από την έκδοση τής 'Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπου
δών " Mίnίature Sculpture from the A t /ιenίan Agora ", Prίn ce ton N. J . , 1959, άρ. 33). {3) Πήλινο τραγικό προσωπείο στό
Μουσείο τής Άγορaς, πρώιμης έλληvιστικής έποχής. (Α. W. Pίclrard - Canιbrίdge " The Dramatίc Fes tί ιJals of A tlιens 2 " ,
εlκ. 57). γ) Μαρμάρι110 τραγικό προσωπείο στό Βρετανικό Μουσείο, έλληvιστικiίς έποχής. (Φωτογραφία Βρετανικοϋ Μουσείου)

Είκ. 5 α-γ. Mιri ίr)έα το·ϋ πολύπλοκου κώδικα κινήσεωι1, στάσεωv καί χειροvομι.ώι1 στό γιαπωνέζικο θέατρο δί11ονv οί είκδvες 5α-γ.
1ίθοποιός τοϊi Νό (πο1! σέ πραγματικfι παράσταση φοράει μάσκα) δείχι1ει δτι άκούει προσεκτικά (5α), βλέπει τό φεγγάρι
( 5{J), βλέπει τ ά λο·ι•λο·ύδια ( 5γ ). (Ά.πό τό βιβλίο τού Υasuo Na lω niura " Νο/ι, t /ιe Classίcal T!ιea t er, εlκ. 136-138)

Ό

Μας άπομένει νά έξετάσουμε τή θεατρικ1i, όπτική πλευρά
τής μεταχείρισης τών παιδιών άπό τούς τραγικούς. Τά παίδιά
πού έξιδανικεύονται καί σχεδιάζονται μέ τόν τρόπο πού εχουμε
δεί, άλλά πού δέν μιλοϋν σάν παιδιά, πρέπει άπαραίτητα νά
φαίνονται πολύ μικρά. Τό κύριο σημείο έδGJ είναι τό μέγεθος,
καί είναι σημαντικό δτι καί στή ζωγραφική αύτό πού διαφο
ροποιεί τά παιδιά άπό τούς μεγάλους δέν είναι τίποτ' άλλο
άπό τό μέγεθος. Μ ποροϋμε λοιπόν νά άποκλείσουμε άμέσως
τή δυνατότητα νά φανταστοϋμε πώς τά παιδιά στήν τραγωδία
παίζονταν άπό έν1iλικους ( τούς κανονικούς η πρόσθετου;)
ύποκριτές.

7 . Τό

έρώτημα

O.v

τά. παι δ ι ά. τραγο υ δοu σαν

Τά παιδιά, λοιπόν, τής τραγωδίας πρέπει νά παίζονταν άπό
παιδιά, καί αύτή είναι i1 άποψη τής Dale καί τοϋ Stevens,
στίς έκδόσε ις τους της •Λ.λκηστης καί τής 'Ανδρομάχης
ά.ντίστοιχα, καθώς καί τοϋ άείμνηστου Καθηγητή Webster ,
στό βιβλίο του γιά τόν Εύριπίδη (βλ. σημ. 2).
Άλλά τότε γιατί ή Dale (Cίν καί όχι ό Stevens) δέν δέχεται
δτι τό παιδί ήθοποιός στήν •Αλκηστη τραγουδοuσε τούς στί
χους του καί ύποστη ρίζει δτι τό παιδί άπλώς μιμοuνταν τίς
κινήσεις τοϋ ρόλου, ένώ τό θρήνο του τόν τ ραγουδοϋσε ό
ύποκριηi ς πού είχε ύποδυθε i ηi ν Άλκηστη &; τή στιγμή τοϋ
θανάτου της καί τώρα βρισκόταν ξαπλωμένος στή νεκρική
κλίνη ; Καί γιατί ό Webster έπεκτείνει τ ή θεωρία τής Dale
στήν 'Λνδρομάχη καί τίς 'Ικέτιδες, δπου άναγκάζεται νά
ύποθέσει δτι ό ύποκριτής πού έπαιζε τήν 'Ανδρομάχη καί ό
χορός τών ίκετίδων έπρεπε νά έναλλάσσονται μέ τούς έαυ
τούς τους, γιά νά τ ραγουδήσουν τόσο τά δ ικά τους μέρη δσο
καί τά μέρη τGJν παιδιών;(17) Ή ίδια ή Dale, πάντως, θεωροϋσε
πιθανό δτι ό βοηθητικός χορός στίς 'Ικέτιδες (1123 κέ.)
"μποροϋσε νά είναι ένας χορός άγοριGJν, διαλεγμένων άνάμεσα
άπό τούς έκτελεστές [τGJν διθυράμβων] στά Διονύσια τής
χρονιάς έκείνης", άλλά δέν πίστευε πώς ενα άγόρι μποροϋσε
νά έκτελέσει μιά μονωδία, πού άπαιτοϋσε μεγάλη δεξιοτε
χνία καί, " μέσα σ' έκείνο τ ό μεγάλο θέατρο, μιά πολύ δυνατή
φωνή" ( ιs).
Έχω τή γνώμη δτι ή Dale μεγαλοποιε i κάπως τίς τεχνικές
δυσκολίες, γιατί τά έλληνικά Θέατρα ήταν πράγματι μεγάλα,
άλλά είναι έπίσης φημισμένα γιά τήν άκουστική τους καi τά
παιδιά άσφαλGJς έχουν δυνατές φωνές. Δεξιοτεχνία καί άσκη-

ση είναι άλλο ζήτημα, καί έδGJ βρ ίσκεται ή ούσία τοϋ προβλή
ματος. Ήταν τά παιδιά άνίκανα νά τραγουδήσουν ενα μουσικά
πολύπλοκο σόλο, η νά ύποδυθοϋν καί νά τ ραγουδήσουν ένα
ρόλο, πού δέν ήταν καθόλου παιδιάστικος ώς πρός τούς στί
χους καί τή μουσι κ ή ; Νομίζω πώς i1 άπάντηση στό δεύτερο
σκέλος της έρώτησης είναι αύτό πού άνέκαθεν ένοχλεί φι
λολόγους καί κριτικούς. Ό Η. Deνrien t , π. χ., στήν άρχή
τοϋ αίώνα, ύποστή ριξε κατηγορηματικά δτι οί παιδικοί ρόλοι
δέν Θά μποροϋσαν νά άναθέτονται σέ άν1iλι κους 1i θοποιούς,
έπε ιδή σι τελευταiοι Θά ήταν έντελώς άνίκανοι νά άνταποκρ ι
θοϋν στίς άπαιτήσεις τών τραγικών δραματικGJν περιστά
σεων (19).

8.

Συ μβάσε ις της ά ρχαίας ύπο κ ρ ι τι κη ς

Άλλά τ ί λογής άπαιτήσεις είχαν ο ί τραγικοί ρόλοι άπό τούς
ήθοποιούς πού τούς έπαιζαν ; Άσφαλώς δχι τίς ίδιες μέ τ ίς
άπαιτήσεις πού έχει άπό τόν 1iθοποιό τό νεότερο ρεαλιστικό
δράμα-πού προσπαθεi νά δώσει ενα κομμάτι τής ζω ij ς πάνω
στή σκηνή (sl ice-oΓ- l i Γe d r·arηa, κατά τήν άγγλική εκφρασ η )
δπω; συστηματοποιήθηκαν άπό τόν Στανισλάβσκι στήν πε
ρίφημη " Μέθοδό" του fιδη στίς άρχές τοϋ αiώνα μας καί δια
δόθηκαν σηi Δύση ( Ι δ ιαίτερα σηiν Άμερική) άπό τόν Lee
Strasberg ϋστερα άπό τό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο . Σύμφωνα
μέ τούς μεγάλους αύτούς δασκάλους τής Θεατρικής τέχνη ς ,
οι ήθοποιοί πρέπει ν ά είναι ικανοί σχεδόν ν ά "μετεμψυχώ
νουν" τούς ρόλους τους, νά ταυτίζονται όλοκληρωτικά μέ
τά πρόσωπα πού ύποδύονται, μέ τή βοήθεια άδιάκοπης άσκη
σης, στήν όποία πολύ σημαντική Θέση κατέχει 1i ί δέα τής
" συγκινησιακ ij ς " μν1iμης, δηλαδ1i τό νά ξαναζε i κανείς έμπει
ρίες τοϋ παρελθόντος, δταν έπαναλαμβάνονται ά.νάλογες
συνθηκες . Στήν έποχή μας i1 ήθοποιία άναγνωρίζεται σάν
δημιουργική τέχνη, καί ό Στράσμπεργκ γράφει δτι " είναι
άπόλυτα όρθό νά ά.ναφερόμαστε σέ ενα [δραματικό] χαρακηi 
ρα σάν νά είναι δημιούργημα τοϋ �iθοποιοϋ-στόν • Αμλετ
τοϋ Τζών Γκίλγκουντ, π.χ. , η τοϋ Τζών Μπάρρυμορ " (20) .
Τίποτε ά.πό τά παραπάνω δέν ισχύει γιά τό άρχαίο θέατρο.
Αύτός δέν είναι ό κατάλληλος χώρος γιά νά μποϋμε σέ λε
πτομέρειες, ά.λλά έλπίζω νά γίνει παραδεκτό δτ ι , ά.φοu τό δρά
μα όλοκλη ρώνεται μέ τήν παράσταση (άσχετα άπό τήν άρνηση
τοϋ 'Αριστοτέλη νά συζητήσει τήν δψι ν στήν Ποιητικfι
ά.λλά τό ά.ντικείμενό του ήταν i1 ποι ητική τέχνη, ό χι i1 Θεατρι 
κ ή ) , σι συμ β άσεις πού διέπουν τήν ύποκριτική καi τίς άλλες
πλευρές τfjς ά.ρχαίας Θεατρικής παράστασης πρέπει νά έναρ-

μονίζονται καi νά άντιστοιχοϋν πολύ στενά μέ τiς συμβάσεις
πού διέπουν τήν κατασκευή τό'>ν πλοκό'>ν καi τή διαγραφή
τό'>ν χαρακτήρων.
Ή πιό σπουδαία άπό τiς ύποκριτικές συμβάσεις, πού βρίσκεται
σέ άμεση άντιστοιχία μέ τόν ύψηλό βαθμό άφαίρεσης καi
έξιδανίκευσης στό έπίπεδο τfις διαγραφfις τό'>ν χαρακτήρων,
εlναι ή χρήση τό'>ν προσωπείων. Δέν ξέρω πόσο καi τοuτο
φαίνεται αύτονόητο, πρέπει δμως πάντα νά τονίζεται, έπειδ1)
έχουμε άκούσει νά έπαναλαμβάνεται τόσες φορές δτι ο[ μάσκες
τοϋ άρχαίου θεάτρου έχουν η)ν καταγωγή τους στiς διονυσια
κές τελετές καi δτι δέν εχασαν ποτέ τούς θρησκευτικούς συ
νειρμούς τους, &στε εχουμε τήν τάση νά τίς θεωροϋμε σάν
κατάλοιπα τοϋ διονυσιακοϋ παρελθόντος τοϋ ·δράματος, πού
όχι μόνο δέν εlναι άναγκαία άλλά καί άποτελοuν έμπόδια
στήν παράστασή του, και όχι σάν άξονικά στοιχεία ένός
ύποκριτικου στύλ έντελό'>ς διαφορετικοί) άπό αύτό πού εχουμε
συνηθίσει στό νεότερο εύρωπαϊκό θέατρο, άλλά έντελό'>ς ται
ριαστοί) στά άρχαία εργα. Σέ ενα τέτοιο στύλ ό άποκλεισμός
τfις έκφραστικ1ϊς τοϋ προσώπου στερεί τόν 1)θοποιό άπό τό
κύριο μέσο προσέγγισης τοϋ ρόλου άπό μέσα, γιά νά δημιουρ
γήσει ενα χαρακη)ρα δπως τόν έννοοϋμε σι)μερα. Τά προσω
πικά, τυχαία καί, σέ τελευταία άνάλυση, άσχετα χαρακτηρι
στικά του ήθοποιοu άντικαθίστανται άπό τά ίδεώδη χαρακτηρι
στικά του προσωπείου (ε!κ. 4α - γ).

Όπως διδασκόμαστε άπό παράλληλα •fις -Απω Άνατολής
τό γιαπωνέζικο θέατρο Νό καi τ�iν Όπερα τοϋ Π εκίνου
άνάμεσα σέ άλλα-ό 1iθοποιός μέ μάσκα βασίζεται στή στυ
λιζαρισμένη κίνηση καi τή συμβολική χειρονομία (είκ.
5α - γ, και είκ. 6), καθώς καi σ' ενα περίτεχνο χειρισμό τής
φωνής, και ξέρουμε άπό άρχαίες πηγές δτι οί Έλληνες εδι
ναν μεγάλη προσοχή στόν τρόπο πού οί ι)Οοποιοι μεταχειρί
ζονταν τή φωνή τους κ ι άπάγγελλαν τούς στίχους τους. Μπο
ρεί νά συναχθεί άπό τόν 'Αριστοτέλη δτι ο[ άρχαίοι ύποκρι
τές ι;lχαν "ίσως άναπτύξει ενα σύστημα χειρισμοί) τής φωνfjς
γιά τήν άπόδοση διαφόρων συναισθημάτων-μέ τόν άκριβ1i
ελεγχο τής εντασης του ήχου, τή διακύμανση του τόνου καί
τό ρυθμό τής έκφοράς (Ρητ. 1 403 b 28). Δέν άποκλείεται κα
θόλου τό σύστημα εκφρασής τους νά έπεκτι:ινόταν, πέρα άπό
τήν έκφορά του λόγου, στήν κίνηση, στάσεις καi χειρονομίες
(πβ. σ. 3 1 παρακάτω γιά τόν όρχηστοδιδάσκαλο Τελέστη καί
τούς πρώιμους τραγικούς ποιητές).

οι άρχαίοι 1iθοποιοί επρεπε νά παίζουν πολλούς ρόλους κατά
τή διάρκεια του "ίδιου εργου-!διαίτερα ό δευτεραγωνιστής
καi ό τριταγωνιση)ς. 'Αλλά αύτό ήταν πολύ μικρότερο κα
τόρθωμα άπ' δσο άκούγεται, γιατί οί ρόλοι αύτοι δέν ήταν
ψυχολογικά μελετημένες δημιουργίες χαρακτήρων, άλλά
έπιδέξιες μιμήσεις τυπικό'>ν χαρακτή ρων, πού έπανέρχονταν
μέ παραλλαγές άσφαλώς-άπό εργο σέ Εργο (πβ. τό τέλος τής
ένότητας 1 0 παρακάτω γιά τό ' Ελισαβετιανό Οέατρο). Τό "ίδιο
δίδαγμα συνάγεται καί άπό μιά σειρά μαρμάρινων άναγλύ
φων, πού είκονίζουν τό γνωστό Θέμα του δραματικοί) ποιητή
καΟώς μελετά τά προσωπεία (δηλαδ1i τούς χαρακτήρες, έν
μέρει τουλάχιστον δεδομένους) τοϋ εργου πού πρόκειται
νά συνθέσε ι (είκ. 7 - 9) c 2 1 ) .
Α ύτό δέν σημαίνει πώς κάθε έργο δέν έθετε στούς 1iθοποιούς,
καί Ιδιαίτερα στόν πρωταγωνιστή, νέα προβλήματα έρμηνείας .
' Α λλά 11 λύση τους στηριζόταν ση) ν παράδοση καί τή σύμβαση
άλλο τόσο, δσο 1i διαγραφή τών "ίδιων τών χαρακηiρων άπό
τούς ποιητές. Μόλις άπαλλαγοuμε άπό τήν ίδέα του 1)θοποιου
πού βυθοσκοπεί τήν ψυχή του χαρακηiρα πού ύποδύεται καί
άναπτύσσει μιά προσωπικ i1 , ψ υχολογική συγγένεια μαζί του,

πού βρίσκεται στά δρια συγχώνευσης τής προσωπικ ό τητάς
του μέ έκείνην του δραματικοϋ ijρωα, είμαστε έλεύθεροι νά
δεχτοuμε δτι παιδιά ήθοποιοl μποροϋσαν κάλλιστα νά παίξου ν
τούς τυπικούς καi μονόπλευρους ρόλους τό'>ν παιδιών τής
τραγωδίας, άρκεί μόνο νά εlχαν άσκηθεί κατάλληλα σέ μερι
κές άπό τις βασικές παραδόσεις και άπαιτήσεις δεξιότη τας
της άρχαίας ύποκριτικής, και κυρίως στό τραγούδι, ηiν πιό
συμβατική μορφή μεταχείρισης τfις φωνής. 'Υπήρχαν τέτοια
παιδιά 1i θοποιοι στήν Άθ1)να του πέμπτου αίώνα; Πιστεύω
δτι ύπήρχαν· έπρεπε νά ύπάρχουν.

9.

Μ αρτυ ρί ες γ ιά. α ν ή λ ι κ ο υ ς fιθο πο ι οuς

Άν δέν εχουμε ρητές μαρτυρίες γιά παιδιά ήθοποιούς ση)ν
κλασικιi περίοδο, δμως ξέρουμε γιά παίδaς κωμφδούς και
παϊδας τραγφδούς στούς ρωμαϊκούς αύτοκρατορικούς χρό
νους. Τά παιδιά αύτά κέρδιζαν νίκες σέ άγ&νες δ ιαφόρων πα
νηγύρεων (μολονότι δέν ξέρουμε σέ τι άγωνίσματα) καi ενας
άπό αύτούς, ό κωμικός ύποκριτής Σαρπηδών άπό τήν Άκμο
νία ηϊς Φρυγίας, τιμήθηκε άπό τήν πόλη τής 'Εφέσου, μέ τήν
εύκαιρία τής νίκης του στήν πανήγυρη τής ·Άρτεμης, γιά τήν
άρετή του κτλ., και τήν ύποκριτική του ικανότητα : ίiιιεκα
( . . . ) τfίς περί τ ήv ύπ6κρι σι ν έμπε ιρlας ( 22). Ίσως αύτά τά
άγόρια ύποκριτές νά 1Ίταν βιρτουόζοι, πού έκαναν έπίδειξη
τής δεξιοτεχνίας τους-και προφανώς άνταγωνίζονταν με
ταξύ τους-ώς σολίστες.
Άν στραφοuμε πρός τις άρχαιολογικές μαρτυρίες, ύπάρχουν
τρείς κατηγορίες μνημείων πού δείχνουν παιδικές μορφές
σέ άπεικονίσεις τραγικών ή κωμικών σκηνών : Κατωιταλικά
άγγεία του τέταρτου α!ώνα π. Χ. μέ τραγικά θέματα (βλ. είκ.
1 - 3 και 1 0)· μερικά έλληνιστικά και ρωμαϊκά μωσαϊκά μέ
σκηνές άπό κωμωδίες- όρισμένες τοιχογραφίες τtϊς ΠομπηΊας
μέ τραγικές (ε!κ. Ι 1 ), δσο και κωμικές σκηνές(23). Άπό τις
όμάδες αύτές ή πρώτη είναι προφανώς ή σπουδαιότι;ρη γιά
τι)ν ερευνά μας, εlναι δμως και 11 πιό προβληματική , γιατί τά
άγγεία μέ τραγικά θέματα, τόσο τά άθηναϊκά δσο καί τά κα
τωιταλικά, εχουν τήν τάση νά συγχέουν τό μύθο μέ τή θεα
τρικιi του άναπαράσταση . Άν καi μδ.ς δίνουν μερικές φορές
σημαντικές πληροφορίες γιά τά θεατρικά κουστούμια καί γιά
όρισμένες ίδιορρυθμίες τής πλοκής, πολύ λίγα μποροuν νά
μάς ποϋν άπό μόνα τους γιά τήν ένδεχόμενη παρουσία παιδι&ν
ύποκριτών στήν τραγικ1i σκηνή του τέταρτου αίώνα.
'Ορισμένες πληροφορίες γιά παιδιά ι)θοποιούς στό θέατρο
τής έλληνιστικfjς και τής ρωμαϊκής έποχής μπορούμε νά
άντλήσουμε άπό μωσαϊκά και τοιχογραφίες. 'Αλλά μιά λε
πτομερειακ1i έξέταση αύτών τών μνημείων-πού προέρχονται
άπό μιά περίοδο μεγάλης διάδοσης τής θεατρικής τέχνης και
έπαγγελματικής όργάνωσης τών καλλιτεχν&ν-θά μάς εβγα
ζε άπό τ�)ν κύρια γραμμή τfjς άναζήτησής μας, χωρίς νά ρίξει
άμεσο φώς στήν κλασική περίοδο. Γι' αύτό, άφού ο[ μαρτυρίες
πού μπορούν νά συναχθούν άπό μεταγενέστερες πηγές δέν
άρκοϋν γιά νά γεφυρώσουν τ�iν άπόσταση άπό τήν έλληνορω
μαϊκ1i σηiν κλασικ1i περίοδο, πρέπει νά προσπελάσουμε
τό πρόβλημα μέ έμμεσο τρόπο, χρησιμοποιώντας παραγωγι
κ1i μέθοδο.

1Ο .

Έ παγγ ε λ ματ ισ μος κα i πα ρ άδο σ η

Θά iiθελα νά διατυπώσω δύο προϋποθέσεις, πού, ίίν είναι δυνα
τό νά δειχτεί δτι "ίσχυαν γιά τις θεατρικές συνθijκες τού
πέμπτου αίώνα, θά κάμουν τήν παρουσία παιδιό'>ν ύποκριτG�ν

/i:lκ. 6. Τά σκίτσα παρονσιάζουιι πώς τοποΟετοϋv τά χέρια τους τά πρ6σωπα το u Καμπο ύκ ι, δται• κιίθο ιιται . 'Από τ' άρισ τε ρ ά : Ό
σαμουράι, μέ τούς άγκώvες πρός τά έξω (πρώτο σκίτσο ), ό ι'ivΟρωπος τijς π6λης (δεύτερο σκlτσο), ό ι'i ιι Ορωπος τώιι ι'ιπολuι)σεωιι
(τρίτο σκίτσο), οί ίερείς καί 1jλικιωμέ1•οι (τέταρτ.ο σκίτσο ) . ('Από τό βιβλίο τοϋ /ί'. Bo wers "Jαpa.ιι ese Tlιca tι·e" . σημ. 28, σ. 1 73)

Δ'lκ. ί. · ιι πρυσωποποί1ιση τής Σκηιιής, ιί Ηύ!!ιπίlιης καί rί Δ ιόιιιισος. Μαρμύ.ριιιυ ιi11άγλυφο στήιι Κω11σταvΓ 1•υύπολη· τής έποχής το1ί
'Λδριαvυϋ, άλλά έπανυλαιιflύ.vει ίσως παλαιότερα πρότυπα. ( Pic kard - Caιn bridge. " Draιn a ιίr: fi'e.� ιί"als ο( Λ ιh.eιι..ς 1 ", εiκ. 48)

στίς τραγικές παραστάσεις τής άρχαίας Άθήνας πολύ πιό
άποδεκτή. Ή πρώτη εlναι ή άνάπτυξη τοϋ έπαγγελματισμοϋ
πολύ νωρίς στό έλληνικό θέατρο· ή δεύτερη, δτι τά θεατρικά
έπαγγέλματα ήταν παραδοσιακά-δπως ol ι'ίλλες τέχνες, καλές
καί μή, στήν άρχαία Έλλάδα-καί παρέμειναν έτσι σέ δλη
τήν άρχαιότητα.
Μποροuμε νά είμαστε βέβαιοι πώς δέν ύπήρχαν σχολές ύ
ποκριτικής η ι'ίλλων θεατρικών έπαγγελμάτων στήν άρχαία
Έλλάδα, άλλά ενας ύψηλοu βαθμοu έπαγγελματισμός εlχε
άναπτυχθεί άπό πολύ νωρίς. Αuτό έρχεται σέ άντίθεση μέ μιά
πολύ διαδεδομένη ι'ίποψη, δτι τό θέατρο στήν Άθήνα τοϋ
πέμπτου αίώνα ήταν μιά τέχνη έρασιτεχνών, έπι:ιδή ol πα
ραστάσεις δίνονταν μόνο στiς έορτές τοϋ Διονύσου . κι έτσι
δέν θά ύπήρχε δουλειά γιά έπαγγελματίες ή θοποιούς κατά
τό μεγαλύτερο διάστημα τοu έτους.
Ό Αίσχύλος θεωρείται ώς ό κατ· έξοχήν εuγενής έρασιτέχνης,
άφοϋ τό έπιτάφιο έπίγραμμά του (άνεξάρτητα άπό τήν άμφί
βολη γνησιότητά του) μιλάει μόνο γιά τήν aλκήν του στή
μάχη τοϋ Μαραθώνα καi καθόλου γιά τά έπιτεύγματά του στό
θέατρο. Όμως εlναι φανερό πώς ό Αίσχύλος ήταν ενας άρι
στοτέχνης καί πολύπλευρος θεατρικός δημιουργός, ίκανός
νά έπινοεί νέα σχήματα γιά η)ν δρχηση τών χορών του .
διδάσκαλος (δπως ήταν 6 άρχαίος δρος γιά τό σκηνοθέτη)
καi πρωταγωνιστής 6 ίδιος των έργων του. Παρ· δλη τή μαε
στρία του στήν δρχηση, χρησιμοποιοuσε έπίσης τό μεγάλο
όρχηστοδιδάσκαλο Τέλεσι η Τελέστη, έπίσης εύρετή πολλών
σχημάτων, πού μποροuσε νά άπεικονίζει τό νόημα τών δσων
λέγονταν μέ τiς κ ινήσεις τών χεριών του καί " οuτως ήν τε
χνίτης rοστε έν τφ όρχείσθαι τούς Έπτά έπi Θή βας φανερά
ποιήσαι τά πράγματα δι' όρχήσεως"{24). Άλλά 6 Αίσχύλος
δέν άποτελοϋσε έξαίρεση · oi πρόδρομοί του-Θέσπις, Πρα
τίνας, Φρύνιχος-ήταν έξίσου σπουδαίοι όρχηστοδιδάσκα
λοι, καi 6 Φρύνιχος καυχιόταν δτι " σχήματα δ' δρχησις

τόσα μοι πόρεν . δσσ· ένί πόντφ / κύματα ποιείται χειμώνι
νύξ όλοή" (τόσα σχήματα μοϋ δίνει ή Όρχηση, δσα κύματα
σηκώνει στή φουρτουνιασμένη θάλασσα ή όλέθρια νύχτα) (�5).
Αuτές οί άναφορές στήν δρχηση σημαίνουν δτι ή τραγωδία
ένσωμάτωσε άπό πολύ νωρίς καί έκμεταλλεύτηκε τά έπιτεύ
γματα η]ς όρχηστικής τέχνης καi έπίσης, μποροuμε νά ύπο
θέσουμε, τής μουσικής καi των ι'ίλλων τεχνων, πού χρησ ιμο
ποιεί τό θέατρο γιά τούς δικούς του σκοπούς.
'Επιγραφικές μαρτυρίες γιά τίς έπαγγελματικές συντεχνίες
τών τεχιιιτώv τού Δ ιονύσο t> (ποιητων, ιiθοποιων καi ι'ίλλων
έπαγγελματιων τοϋ θεάτρου) (26) έχουμε άπό τήν έλληνιστική
έποχή κι επειτα, άλλά τόν τέταρτον αiώνα όρισμένοι ύποκρι
τές έκαναν περιοδείες άνά τόν έλληνικό κόσμο κι εlχαν γίνει
διάσημοι σάν τούς σημερινούς " άστέρες" τής σκηνής καί
τής όθόνης. Ώστόσο, i;δη τόν πέμπτον αίώνα ή Άθήνα εκανε
έξαγωγή τοϋ θεάτρου της δχι μόνο ό Αίσχύλος καί ό Εύρι
πίδης ταξίδεψαν, γιά νά διδάξουν εργα τους, στή Σικελία καi
τή Μακεδονία άντίστοιχα, άλλά καi θέατρα δπως έκείνα τής
Κορίνθου καi τής Έρέτριας, καί τά δυό χρονολογημένα στόν
πέμπτον αίώνα, πρέπει νά τά έπισκέπτονταν οί 1)θοποιοί
τής 'Αθήνας πού, έτσι κι άλλιώς, πρέπει νά ήταν άπασχολη
μένοι στήν ίδια τήν Άθήνα γιά πολλούς μ�] νες-&ς εξι τό χρό
νο, λογαριάζοντας καί τά άπαραίτητα διαστήματα γιά δοκιμές.
Αuτά γιά τόν έπαγγελματισμό. Τώρα σχετικά μέ τή δεύτερη
προϋπόθεσ1) μας, ε!ναι πασίγνωστο δτι σέ δλες τίς παραδοσια
κές τέχνες καί έπαγγέλματα δέν ύπάρχει όργανωμένη έκπαί
δευση. Στίς παραδοσιακές κοινωνίες τής άρχαίας καί με
σαιωνικής έποχής τά ύποψι)φια μέλη δλων τών έπαγγελμά
των πού άπαιτοuσαν τεχνικές δεξιότητες μάθαιναν μέ τήν
πρακτική έξάσκηση. Άρχιζαν νά μαθαίνουν σέ πολύ μικρή
ήλικία καi περνοuσαν πολuν καιρό ώς μαθητι:υόμενοι κάτω
άπό τήν �α.θ οδήγηση ένός άρχιτεχνίτη δασκάλου. Πολύ
συχνά ol παραδόσεις καi τεχνικές περνοuσαν άπό πατέρα σέ
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κ1i τους σταδιοδρομία γύρω στά δέκα τους χρόνια. Στούς
θιάσους ένηλίκων τά παιδιά aρχιζαν τή μαθητεία τους περί
που σηiν ϊδια ήλικία· ϋστερα άπό μερικά χρόνια ασκησης,
κατά τά όποία &παιζαν μικρούς ρόλους, τούς έμπιστεύονταν
κύριους, γυναικείους ρόλους (ίiν καί άπό έπαγγελματ ιιcή
αποψη ήταν άκόμα �ιαθητευόμενοι), άλλά "ή άξία τους ώς
1i θοποιών &πεφτε άπότομα, δταν ί':σπαζαν οί φωνές τους"(30).
Μ ιά πολύ ένδιαφέρουσα περ ίπτωση εΙναι αύτή τού Salatl1iel
ii Salon1on Paνy, πού μπi'jκε στό θ ί ασο τών Παιδιών τού
Παρεκκλησίου (Cl1 i l d ren or tl1c Cl1aρel ) στά δέκα του χρόνια
καi πέθανε στά δεκατρία του· στά τρία αύτά χρόνια iiταν
"τό κόσμημα της σκην ϊϊ ς" (δπως τόν όνομάζει ό Μπέν Τζόν
σον στό έπιτάφιο έπίγραμμα πού &γραψε γι' αύτόν) καί εΙχε
είδικευτεί στούς ρόλους γέρων (3 1 ) . Φυσικά τά Παιδιά τού
Παρεκκλησίου, δπως καi τά μέλη δλων τών aλλων παιδικών
θι άσων, &παιζαν δλους τούς ρόλους κι δχι μόνο τούς γυναι
κείους.

/:,'ίκ. 8. Μαρμάρινο dθηιιαϊκό άνάγλvφο στό Lyιιιe ραι·Ιr,
Stoclrport, τής 'Αγγλίας. Χρονολογείται στό πρώτο μισό
τού τέταρτου αlώνα π.Χ. καί εlκο1ιίζει κωμικό ποιητή. (Α . W .
ρίckard - Canι bι·ίdge " Τ/ιe Dranιa tίc Fes tί vals . . . 1 " εlκ. 88)
γιό καί σέ όρισμένες περιπτώσεις συντηρούνταν άπό πολλές
γενιές της ϊδιας οiκογένειας.
Όλα αύτά εΙναι τόσο γνωστά, πού δέν χρειάζονται τεκμη ρίω
ση, άλλά θά 1'jταν χρήσιμο νά θυμηθοϋμε δτι πολλοί διδάσκα
λοι, δηλαδή δραματουργοί - σκηνοθέτες - άνάμεσά τους
ό Α!σχύλος, ό Σοφοκλi'jς, ό Ε ύριπίδης, ό 'Αριστοφάνης, ό
Δίφιλος, ό Φιλήμων καi άλλοι - άφησαν στό πόδι τους
γιούς, έγγονούς, άνιψιούς, πού ήταν κι αύτοi στόν καιρό τους
διδάσκαλοι καi / η όποκριτές. Ξέρουμε έπίσης πολλούς
όποκριτές πού συνδέονταν μεταξύ τους μέ σχέση πατέρα γιοϋ η δάσκαλου - μαθητη . Σέ μερικές περιπτώσεις &χουμε
μαρτυρίες γιά ήθοποιούς, πού συναπάρτιζαν όλόκληρες
"δυναστείες", γιά νά δανειστοϋμε τόν δρο τοϋ Μ . Bonaria
άναφορικά μέ τούς παντομίμους τ(ι)ν ρωμαϊκών χρόνων(27 ) .
Μποροϋμε νά προσθέσουμε έδώ δ τ ι ό Μένανδρος, ό συγκαι
ρινός του Άμεινίας, έπίσης κωμικός ποιητής, καί π ιθανότατα
ό 'Αριστοφάνης εΙχαν γίνει δεκτοί στούς διονυσιακούς άγώ
νες, δταν ήταν άκόμη &φη βοι, πού σημαίνει δτι πρiν άπό τά
εϊκοσί τους χρόνια ήταν tjδη τελειωμένοι καi άναγνωρισμέ
νοι τεχνίτες τοϋ θεάτρου. Γιά τό Μένανδρο ξέρουμε πώς μαθή
τεψε πολύν καιρό κοντά στόν Άλεξι, Cίν καί ή παράδοση
πού τόν θέλει καί άνιψιό του μάλλον έπινοήθηκε μέ βάση
ενα γενικό πρότυπο.
Όσα συνέβηκαν σέ άλλες θεατρικές παραδόσεις δέν εΙναι
μαρτυρίες γιά τό έλλη νικό θέατρο. 'Αλλά μπορεί νά μάς δώσει
μιάν ιδέα τό γεγονός, π . χ . , δτι στά γιαπωνέζικα θεατρικά
είδη Νό κα! Καμπούκ\ ο! ο!κογένειες καί δυναστείες δρα
ματουργών καi ήθοποιών εΙναι ό κανόνας μάλλον παρά ή
έξαίρεση, καί δτι ή είσοδος τών παιδιών στό έπάγγελμα σέ
2
πολύ μικρή ήλικία εΙναι πλούσια τεκμηριωμένη ( 8).
'Αλλά ψάχνοντας γιά παράλληλα ϊσως δέν χρειάζεται νά
πάμε μακρύτερα άπό τό ' Ε λισαβετιανό θέατρο, μέ τούς παι
δικούς του θιάσους καi τά πολυάριθμα άγόρια ήθοποιούς,
πού όποδύονταν τούς γυναικείους ρόλους στούς θιάσους τών
ένηλίκων(20). Τά μέλη τών παιδικών θ ιάσων άρχιζαν τή θεατρι-
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Οί μαρτυρίες γιά άνήλικους 1iθοποιούς, πού ύποδύονταν
μείζονες ρόλους στό 'Ελισαβετιανό καί τό Ίακωβιανό θέατρο,
εΙναι συντριπτικές, κι δμως πολλές φορές μελετητές βρέθη
καν νά άποροϋν πώς �] ταν δυνατό τά παιδιά αύτά νά σ11κώσουν
στούς ώμους τους τόσο άπαιτητικούς ρόλους. Ή άπάντηση
άναζητ1iθηκε στήν ίδια κατεύθυνση πού σκιαγραφιiσαμε πιό
πάνω, στήν ένότητα 8, δηλαδή στό μii ρεαλιστικό καi έξαι
ρετικά συμβατικό χαρακτιiρα τi) ς έλισαβετιανης ύποκρ ιτι
ιci'jς. Όπως γράφει ό R . Daνid σέ μιά βασική έργασία του
(βλ. σημ. 30), 'Όλα τά στοιχεία δείχνουν πώς ή τεχνική τών
έλισαβετιανών ιi θοποιών �]ταν πολύ πιό αύτόματη άπό ότι
διiποτε ξέρουμε σιiμερα. 'Ανάμεσα σέ 1i θο π οιούς της δικϊϊ ς
τους πείρας καί έξάσκησης, μιά σκηνιi θά &πεφτε γρ lΊΎ ορα
σέ μιά ' ρουτίνα' (χρησιμοποιώ ηi λέξη χωρίς μειωτική ση
μασία) καi θά παιζόταν άπό μόνη της" (σσ. 46 - 47). Ί-f τεχνι
·
κή το υ έλ ισαβετιανοϋ 1i θοποιού βασιζόταν σέ μεγάλο βαθμό
στήν έξοικ;,ίωση καί τήν aσκησή του στή ρητορική τέχνη(32).
" Ή έποχ;ή έκείνη βρίθει άπό βιβλία γιά ηi ρητορικιi", λέει
ό Daνid (σ. 47), καί " ή aσκησι1 σηi ρητορική άποτελοϋσε
μέρος κάθε σχολικοϋ προγρά�ιματος" (σ. 48). "Ό ρήτορας
μάθαινε δχι μόνο νά χρωματίζει τή φωνιi του σύμφωνα μέ τή
φύση τών συναισθημάτων πού έξέφραζε, άλλά καί νά συνο
δεύει τά λόγια του μέ κατάλληλες κινιiσεις τοϋ σώματός του
καί iδιαίτερα τών χ;εριών [ . . . ]. Αύτή λοιπόν �]ταν ή aσκηση
πού &κανε τό παιδί ιi θοποιό ίκανό νά άναλάβει ηi ν άναπαρά
σταση μιiiς ώριμης γυναίκας, αύτά τά συμφραζόμενα πού
&καναν άποδεκτή μιάν &ντεχνη άναπαράσταση μάλλον παρά
όποιαδιiποτε 'άναβίωση τού ρόλου'. Πραγματικά κανείς ιiθο 
ποιός, όσοδήποτε ώριμος, δέν θά μπορούσε νά άντέξει τήν
έξουθενωτική δουλειά πού έπιβαλλόταν στόν έλισαβετιανό
1iθοποιό, ίiν δέν �]ταν ίκανός νά στη ριχτεί σέ μεγάλο βαθμό
στήν τεχνική" (σσ. 47 - 48) (33).

1 1 . Ύστ ερ όγ ραφ ο

γ ι ά. τη ν κωμωδία

Ο άναγνώστης πού θυμCί.ται τίς κόρες τοϋ Τρυγαίου στήν
Εlρήνη τοϋ 'Αριστοφάνη ii τό συμπληρωματικό χορό τών
άγοριών στούς Σφιϊκες, καi άναζήτησε άδικα κάποια άναφορά
σέ ένδεχόμενη συμμετοχή παιδιών ύποκριτών στήν κωμωδία
τοϋ 'Αριστοφάνη, δικαιούται μιάν έξήγηση .
Θά ύπενθυμίσω δτι ό πρώτος στόχος αύτης της έργασίας ήταν
νά έξετάσει τήν παρουσία παιδιών στ1iν τραγωδία άπό δρα
ματουργική άποψη, δηλαδή νά έξετάσει τίς δραματικές περι
στάσεις κατά τίς όποίες έμφανίζονται παιδιά στήν τραγωδία
καί τόν τρόπο πού &χουν σχεδιαστεί ώς χαρακτηρες. Τό έρώ
τημα πώς παίζονταν έπi σκηνi'jς ο[ παιδικοί ρόλοι καί, συνα
κόλουθα, τό έρώτημα ίiν χρησιμοποιοϋνταν παιδιά 1iθοποιοi
τόν πέμπτο α!ώνα θεωρήσαμε δτι &πρεπε νά όπαχθοϋν και
νά έξαρτηθοϋν άπό τά πορίσματα τοϋ πρώτου μέρους αύτf'\ς
της &ρευνας. Ή ϋπαρξη παιδιών ήθοποιών στήν κλασική
'Αθήνα ύποστηρίχτηκε δχι τόσο μέ βάση τίς πολύ μεταγε
νέστερες έξωτερικές μαρτυρίες γιά άνήλικους ύποκριτές,
δσο μέ βάση τίς όργανικές άπαιτήσεις τών ϊδιων τών &ργων
ιcαi τήν ύπόθεση δτι, άφού ό χαρακτήρας τών άρχαίων θεατρι
κών τεχνών ( φυσικά καί της ύποκριτικης) ήταν παραδοσ\α
κός καi συμβατικός, καί ό βαθμός έπαγγελματισμοϋ τους όψη
λός, δπως προσπάθησα νά δείξω, δέν ύπάρχει λόγος νά μήν
εlχαν στή διάθεσή τους ο ί δραματικοί ποιητές άνήλικους
ήθοποιούς, δταν χρειάστηκαν τiς ύπηρεσίες τους.

Τό Ιδιο είδος συλλογιστικf)ς μπορεί έπίσης νά έφαρμοστεί
στήν κωμωδία. Πρίν έπιχειρήσει κανείς νά άπαντήσει στό
έρώτημα, ίiν οί παιδικοί ρόλοι στίς παραστάσεις τοϋ 'Αρι
στοφάνη καί τών δμοτέχνων του παίζονταν άπό παιδιά, πρέπει
νά έξετάσει τά παιδιά ώς δραματικούς χαρακτf)ρες καί τ!ς
περιστάσεις πού άπαιτοϋν τήν παρουσία τους στή σκηνή .
σέ συνάρτηση μέ τίς δραματουργικές συμβάσεις τf\ς Παλαιίiς
Κωμωδίας. 'Αλλά μιά τέτοια ερευνα δέν έμπίπτει στά δρια
αύτf)ς τf\ς μελέτης.

ΚΑΤΑΛΟΓ ΟΣ ΧΩΡΙΩΝ
Α. Μ ικρή ήλικία καί τρυφερότητα τών παιδιών.
1 . Μήδ. \ 074 - 75 : Μ ήδεια : . . . ώ γλυκεία προσβολή, ώ
μαλθακός χρώς πιιεϋμά θ' 1]διστο 1• τέκνων.
2. Άνδρ. 722 : 'Ανδρομάχη : . . . iρπε δεϋρ' ύπ' άγκάλας,

βρέφος.

: ώ νέο11 ύπαγκάλισμα μη
τρί φίλτ.aτον, ώ χρωτ.ός ψ5ύ π1ιεϋμα.

3 . Τρω. 757 - 58 : 'Ανδρομάχη

Β. Τά παιδιά άρπάζουν τρομαγμένα τό φόρεμα τf)ς μητέρας
(il τοϋ προστάτη) τους.
1 . Άλκ. 1 89 - 1 90 : Θεράπων : παίδες δέ πέπλων μητρός

έξηρτ.ημένοι έκλdι.ον.
2. Ί-Jρακλ. 48 - 49 : ' Ιόλαος : ώ τ.έκιια τέκνα, δεϋρο, λαμ
βάνεσθ' έμ ών πέπλωιι.
3. Τρω. 750 : βλ. Γ 5.

Γ. Συγκρίνονται μέ πουλάκια.
1 . Αλκ. 402 - 403 : Παίς : καλο·ιίμαί σ' ό σάς πο τ ί σοίσι
πίτιιων στόμασι ν νεοσσός.
2 . ' Ηρακλ. 239 : Δημοφών : θακείς νεοσσώιι τήνδ' έχωv
•

παvήγνριν.

3. Άνδρ. 44 1

:

'Ανδρομάχη : ιί καί 1ιεοσσό11 τόvδ' ( δηλ.

κτενείς), ύπό πτερώιι

σπάσας;

πβ. 504 - 505 : Παίς : μ.iiτερ, μ.rlτ.ε(!, έγdι ι\F σιj πτ/ριιγι

συγκαταβαίνω.

4. Ί-Ιρ . Μαιιι. 7 1 - 72 : Μεγάρα : ο ί. θ' ' Ηράκλειοι. παίδες
οϋς ύπό πτ.εροίς σψζω νεοσσούς Όρνις wς ύφε ιμένη .
5. Τρω. 750 - 5 1 : 'Ανδρομάχη : τl μου δέδραξαι. χερσί

κάvτέχ17 πέπλων νεοσσός ώσεί πτέρυγας έσπίτνωv έμάς;

Δ. Δέν κατανοοϋν τήν. κατάσταση .
1 . Α ίας 552 - 53 : Α.ϊας

λοϋv έχω,

:

καίτοι σε καί νύv τ.οϋτό γε ζη

όθούιιεκ' 01ίδέν τ.ώ1ιδ' έπαισθάνrι κακώιι.

2. 0. 7'. 1 5 1 0 - 1 1

Οίδίπους : σφιpv δ', ώ τ.έκ11' , εί μt\ν
πόλλ ' ι'l ν παρ?) νο υν .
3. Μήδ. 47 - 48 : Τροφός : . . . μητρός 01iδt:ν έννο ούμε vο ι
κακώ11· νέα γάρ φροντ.ίς ούκ άλγείν φιλεί.
4. Ά.ιιόρ. 754 - 5 5 : 'Ανδρομάχη : γέροντα μέ11 σ' ιJρ ώ ντ ες,
άσθειιή 15' έμέ καί πα ίδα τ.όιιδε ιιήπιον.
5. Τρω . 749 : 'Ανδρομάχη : ώ παί, ι5ακρύεις· αίσθάνrι κα
κώιι σέθε11; (οί έπόμενοι δύο στίχοι στό Γ 5 ) .

εlχέτη ιι

ήδ η

:

φρένας

Ε . Δέν εχουν εύθύνη.
1 . Μ1δ. 1 1 6 ; 1 7 : Τροφός : τ.ί δt' σο ι παίι5ες πατρός άμ
πλακιας μετεχ ουσι;
2. 'Ανδρ. 498 - 500 : Χορός : μητρός λεχέω ιι δς ιίπερθν?) 
σκε ι ς ούδέιι με τ.έχω ν 01Jδ' αlτ.ιος ών βασι.λεϋσιν.
3. Ί-Ιρ. Μα ιν. 206 - 7 : 'Αμφιτρύων : παίδας δέ δή τί
τούσδ' rίποκτεϊι•αι. θέλεις; τ.ί σ' ο ϊδ' έδρασαν;
�· Τρω. 764 - 65 ;
Ανδρο l!�χη : ώ Ρ ρ αρ' έξε υρ όν τες
, ουδεν α ι.τι ο ν;
,
Ελλη�ιες κακα,, τι τονδε παιr5α κτεινετ.

:

��

ΣΤ - α. 'Ενσαρκώνουν την έλπίδα γιά έκδίκηση.
1 . Α /ας 557, 559 : Αίας : δείξε ι ς έν έχθρ ο ίς οlος έξ ο ίου
' τράφης . l · . . j . . . μητ.ρί τ,ήι5ε χαρμοvήν (πβ. Όμή ρ. 'fλ.
Ζ 479 - 81 J .
2 . ' /κt'τ. 1 1 44 - 45 : Παίδες : άρ' άσπιr501ίχος έτι ποτ' άιι
τι τάσσομα ι σόν φόιιον - εi γάρ γέιιοιτο - Τf.Κνών;
ΣΤ - β. Πρέπει νά πεθάνουν . γιά νά μη μεγαλώσουν καί έκδι
κηθοuν τούς πατέρες τους.

/;'ίκ. 9. ' Η Μού σα τής Κωμωδίας έπισκέπτεται τό Μέιια ιιδ ρο. Μαρμάρινο άvάγλυφο στ.ό Μουσείο το ϋ Λα τερα ιιο ϋ, πού χρονο
λογείται στόν πρώτο αίώνα μ. Χ. ( Α . W. /:Jίr:lrard - Caπι brίdge " Τ/ι.ι! /)rα ιnα ιι:c Fes ιι vals ο ( Λ. thens 1 " , εiκ. 93)
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Ι . Ά.νr5ρ. 5 1 9 - 22 : Μενέλαος : . . . κα ί γάρ άνοία μεγάλη
λείπειν έχθρούς έχθρών, έξόν κτείνει11 καί φ6βον ο ίκων
dφελέσθαι .
2. Ίlρ. Μαι ν. 1 68 - 69 : Λύκος : ο ϋκο·υ ν τραφέντων τώνδε
τιμωρούς έμuύς χρι)Cω λιπέσθαι τών δεδραμ ένωιι δίκην.
3 . Τρω. 723 : Ταλθύβιος : λέξας dρίστου παίδα μή τρέ
φει ν πατρός.
4. Κ11πρια, άπ. 25 A l len (μνημονεύεται δυό φορές ώς
παροιμία άπό τόν 'Αριστοτέλη, Ρητ. 1 376 a 6, 1 395 a
1 6) : 1ι ήπι ο ς δ; πατέρα κτείνων παίδας καταλείπει ( π β .

Ή ρόδ. 4, 69).

Σ Η Μ ΕΙΩΣ ΕΙΣ
• 11 μελέτη αιπη dποτελε ί dναθεωρημένη έλληνική dπ6δοση

ιιι.ιϊς ι)ιιίλεξης, πο ύ ι56θηκε στό ' Ινστιτούτο Κλασικών Σπου
r\rίιν τού Π α ιιεπιστ ημίο 11 τού Λ ο1ιδίνο'Ι! στίς 26 'Απριλίου 1.9 78

καί. ι5ημοσιειίτηκε στό " Βιι.lle tίιι ο{ th.e [ιι.s t ί t u te ο{ Classί
r·ul 8 tιι.dίr:s ", 26 ( 1979), (ί' ί' - 80. Ό συγγραφέας έπιθυμεϊ
νri f·ιίχαρι.ση)σπ τόν rl.νώιιυμο μ.εταφραστή τού " Θεάτρου "
γι.ά τήν πολ·ιίτιμη βο·ή θειά του.
( f) Γι ά. τά παιδιά στή�ι άρχαία έλλψική λογοτεχνία γενι.κά
βλ. Π. Kassel " Qιιοnωdο quί bus locίs apud ve teres sι"ΓΙ.p
tore,ς Graecos ίιι fαιι tes a t qιι.e ραr vulί p ueι·ί ίnducaιι tur
deHr.rί baιι. tur conιnι.enι.oreιι tur " (δ ιατρ. Μαίιιz .7951 ) ,
Μeίseιι Ιιeίιι α ιrι Glαιι 195 4 . Γιά τήιι τραγωι5ία βλ. S. 1'vlel
c lι i ιι {{ er " Dπs Tlιea ter dcr Tι·agodίe ", Μ6ναχο 1974, σσ.
l iιJ - 7.5.
( 2 ) Βλ. Τ. Β. L. vV e bs t er " Tlιe Tragedίes ο{ Εuι·ίρίdes " ,
Λωιι\ί1•0 f.fJ(i7, σ. 102.

J:.:ι:κ. LO. 'Αμφορέας τιjς Καμπανίας στό Λο·ϋβρο , περ. 330.�20 π.Χ. , έμπνευσμέιιος dπό τή " Μ1)δεια " (ή ήρωίr\α φορύ.ει
τό "χειριδωτό" θεατρικό χιτώνα, dλλά. φυσικά ή σκηνή το1!
φ611οιι τών παιδιών δέν ήταν δρατή dπό τούς θεατές). ( Tι·eιι 
dull καί W ebs ter ., fllus tra t ioιιs ο { Greek Draιna". σ . .9 7 )

(3) 'Ό.π., σ. 124 .
(4) Γιά χαμένα έργα βλ. C. Heyιn, " De p uerorum ίn re
scenίca Graer:oruιn partί bus ", Dίsser ta tίones Flalenses,
τ6μ. 13, 1897, σσ. 24 κέ.
(5) Α . Μ. Dale " Eurίpίdes, ι:Llces tίs " , Όξφ6ρδη 1954,
σ. 85.
(6) " The Dramo. ο{ Eu.rίpίdes " , Λονδίνο 1941, σ. 136.
( 7) Dale, ο.π., σ. 85.
(8) S ιe vens " Eurίpίdes, .4.ndroιnache " , Όξφ6ρδη 19 71,
σχ6λ. στούς στ. 504 κέ.
(9) Heym. (βλ. σημ. 4), σσ. 2 1 7 - 295. Η. D e vrί eιι t " Das
Κίιιd a uf der αιι ιίlιeιι Bilhne ", W eίmar 1904. C. F. Russo
" A Γis t ofaιιe, au toι·e di t ca t r o ", Φλωρεντία 1962, σσ. 226 27. Α.. 111. Pίckaι·d - Caιnbrίdge " The Dramatίc Festί
vals ο{ A. t hens 2 " , 'Οξφόρδη 1968, σσ. 144 - 45, 151 - 52.
(10) Βλ. Γ. ι\!f. Σηφάκη " Ό παραδοσιακός χαρακτήρας
τής dρχαίας έλληνικής λογοτεχνίας καί τέχνης ", Έπιστημ.
Έπετ. Φιλοσ. Σχολής Πανι,π. Θεσσ., 12 (1973), 451 - 70.
( 1 1 ) Η lσχ1)ς αύτής τής γενίκευσης μπορεί νά έπαληθευτεί
καί. μi μιά πρ6χειρη ματιά άκ6μη στίς εlκ6νες (κυρίως αγγειο
γραφίες), πού έχει συλλέξει δ F. Α. G. Beclc στό " Album
ο{ Gι·eek Edur:a tίorι. Τ/ιe Greeks at School and at Plαy ",
Sydney : Clι.eiroιι Press, 1975. Βλ. έπίσης : Trendall καi
Webs teι·, " lllus tratίoιιs of Greelϊ Drama ", Λονδίνο 1 9 71,
σσ. 68, 75, 86 - 87, 97, 104, 111 (κατωιταλικά άγγεία μέ
τραγικά θέματα· έδώ εlκ. 1 - 3 καί 11). ' Υπάρχουν, ώστ6σο,
μερικές έξαιρέσεις στό γενικό καν6να : πρ6κειται κυρίως γιά
χ6ες, πού εiκο1ιίζουν παιδιά νά παίζουν, βλ. G. van Ηoorn
" Choes αιιd An tlιesterίa ", Leίden 1951, εlκ. 7, 1 7, 24 - 25,
66 - 67, 79 - 80, 86, 93 - 94, κa. Βλ. έπίσης Pίckard - Cam
b,.ίdge, δ.π., εlκ. 4 - 6, 10, καί Beclc, δ.π., πίν. 54 - 56,
58 - 61, 64, 6 7. 'Η lδιαίτερη σημασία τών παιδιών ώς θεμά
των σ' αύτήιι τήν κατηγορία τών dθηναϊκών άγγείων όφείλε
ται στή συμμετοχή τώ11 παιδιώ11 οτά 'Ανθεστήρια καί στό γε
γο1ιός δτι πολλοί χόες προορίζονταν εlδικά γιά χρήση τών παι
διών. Τά dγγεία αύτά (καθώς καί μερικές λευκές λήκυθοι
καί ή δμάδα τών - άδημοσίευτων στό μεγαλύτερο μέρος τους
-" aρκiων " dπό τή Βραυρώνα) δείχνουν δτι δ κλασικός τεχνί
της, οταν έστίαζε τήιι προσοχή του στό παιδί, μπορούσε νά
τό άποδώσει ιίις παιι5ί, ένώ τά παιδιά ώς περιθωριακοί χαρα
κτήρες σέ συνθέσεις πού ε ίχαν ώς θέμα τους ένηλίκους παρι
στάνονταν dπαράλλαχτα καί συμβατικά σάν μικρογραφίες
ένηλίκω11.
(12) " Ποιητ. " 1 450 b 9, βλ. έπίσης 1 4 54 α 1 8 καί " ' Ηθ .
Νικ. " 1111 b 5 κέ. , 1 139 α 31 κέ.
(13) Βλ. 'ιLριστοτ. " Ποιητ. " 1454 α 34 - 36 : χρή δέ καί
έν τοίς ήθεσιν wσπερ καί έ1ι τfi τών πραγμάτων συστάσει
άεί ζητείν ·rί τό dναγκαίον ·ίj τό εlκ6ς, wστε τόν τοιούτον τά
τοιαύτα λέγει·v ή πράττειν ή άναγκαίον ή εlκ6ς.
(14) Dale, δ.π . , σ . .τχ vίί.
( 15) " The Poetry ο{ Greelϊ Tragedy ", Βαλτιμ6ρη : The
Jo hιιs Η ορ lι·ίιι..� f.>res.�, 1958 (Harp er Torclιbooks, 1966) .
( 16) " A.ιιdronι.ache ", σχολ. στούς στ. 504 κέ.
( 1 7) " The Tragedίes ο{ Eurίρίdes " , σσ. 1 19, 127.

( 18) " Alces tίs " , σ . .τχ. Γιά τήν " 'Ανδρομάχη " ύποθέτει οτι

δ ·ύποκριτής, πού 1/ταν νά iμφανιστεί ώς Πηλέας στήν έπ6με

νη σκηνή, θά τραγουδοιJσε τό μέρος τού παιδιού dπό μέσα
dπό τή σκηνή. Εlναι λίγο περίεργο πώς ή λύση αύτή δέν τής
δημιουργεί καμιά δυσκολία, τή στιγμή πού λίγο dργότερα
έπισημαίνει ίJτι ή φωνή τυύ ·ύποκριτrj, πού εlχε μ6λις ·ύποδυ
θεί τήν 'Άλκηστη κι dμέσως μετά θά. τραγουδούσε τό θρήνο
τοϊί παιδιού, " θά ξεκινο1!σε dπό πολύ κοντά στό σωστό ση
μείο "
(19) 'Ό.π. (σημ. 9) .
(20) " Eιι c 11 c l op a edίo Βrί tαιι ιιίι:α " , 15η έκδ. , 1976, τ6μ.
!, σ. 5 9 Α. .
The Ροe ι αnd ιlιe Mas k " ατού
(21) Τ. Β. L. vVelιster
JVL. J. A.rιdeι·son (έκι). ) " G'lassίcιιl Drama an d ft;; Influeιι ce :
.Δ'Hsays Ρι·ι:seιι ted ι ο Η. D. J?. Κ ί t to " , t.965, σσ. 3 - 13.
Πβ. Ε. W. Ha. ιι dle y J υ urιι a.l ο ( Hell e rι ί c 8tudίes ". 93
(.7973 ), J()(j,
(22) " Α ιι c ίe ιι ι Greek lιιscι·ip ιίοιιΗ ίιι the Britίslι Mu.ς e••

•·
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ωκ. 1 1 . ' /f Μήr\εια. Το ιχογραφία τή.;: Πομπηίας , τοϋ l αl. μ.Χ. ( Α . Ε.
ιιrιι ", τ6μ. 3, άρ. 606. Γιά aλλες μαρτυρίες γιά παιδιά ·ιίπu 
κριτές στά ρωμαϊκά χρόνια βλ. Ε. J . J ory " Bulle tin of ι h e
Ιιιs t . ο( ClaB. S tudίes " , 14 ( 1967 ), 84 κέ.
(23 ) Γι ά τά κατωιταλικά aγγεία βλ. Treιιdall καί W e bs ter
(σημ. J.l ) . Μωσαϊκά : �Ve b.ster " Μοιιuιneιι.ιs Illus tratiιιg
Ne w Co ιιιedy 2 " , Bull. Ιιιs ι . Clα.�. S ιud. , 8u.pμl. 24, ά
ριθμ ο ί ΝΜ 1 - 2, ΥΜ 2, 6 - 8· έπίσης {Jλ. Clιaritoιιidίs, Πα
hίl καί Gίιι οu ιιes " Les mosaίques de la Μαίsοιι du Μe
ιιαιιdre ά Μyιίleιιe ", An ιi/(e Κuιιs ι, 6. Beίlι.efι (1970 ) ,
άριθ. Τ6, Τ7, Τ8. Τοιχογραφίες : W e bs ter " Greek Theαιre
f>roduc tίoιι 2 ", Λονδίνο 1970, σσ. 122 - 24. Γιά μιά έρμη
vεία τών παιδικών μορφών στά μωσα ϊκά καί τίς τοι.χογραφίες
{Jλ. G. Μ. Sί(α /(ίs " Boy A c tors iιι New Coιnedy " , στόν
τ6μο .. ιl.rlrtouros : Η ellerιίc S tudies Preserι ted ιο Ber
rιαrd Μ. 11'. Κιιοχ ", Βερολίνο καί Νέα Ύ6ρκη : W. de
Gruy ter, 1979, σσ. 199 - 208.
(24) Γι ά τήv dρχηστ ική δειν6τητα τού Αlσχύλον {Jλ. ' Αθή
ναιυ, 21e - 22α, πού μνημο νε ύει ιhς πηγές του τό Χαμα ι λέ 
ο ν τα κα ί τ όν ' Α ρι στοκλή .
( 25 ) Berglr '' Poe tae Lyrίci Graeci 4 " , τ6μ. 3, σ . .56 1,
άπ. 3 (τό άπ6σπασμα παραθέτει ό Πλούταρχος, " ' Ηθ. "
"132 ().
(26) Γιά τούς τεχιιίτες τού Δ ιονύσου βλ. πρ6χειρα Piclrαrd Ca.11i bridge (σημ. 9), σσ. 279 - 327 (μέ άναφuρές στήv πα
λαι6τερη βιβλιογραφία).
(27) Βοιι α.rία '" Dirιastίe dί pαιιtο rιιίnιί lα tίιιί ", Μ.'α iα,
L I ( 195.9 ) , 224 - 42. Γιά τούς ύποκρι τές βλ. J . Β. Ο' Cοιι
rιοι· " (.,' hap ter.� ίιι
Aιιcien t Grιιeι;e ",

ι/ιc Ηίs tory of Ac tors αιιd Ac ιiιιg in

Σικάγο 1908, άριθμοί 64, 4 5 7 · 1 4 / · l.98,
342· 275 - 278· .1 12· 331, 432, 435.
(28) " Ό Ζεάιιι / 1363 - 1443 μ.Χ., ό θρ υλι κός ήθοπuι.6ς,
δραματονργnς καί θεωρητικός τού Νό/ λέει : ' Ίl έξάσκηση
σ· αι)τή τrιν τέχνη πρέπει νά άρχίζει στήv ήλ ι κ ία τών έφτά
χρονώ11 περίπο υ '. Τά παιr\ι ά μερικές φορές έμφανίζuνται
στο1)ς ρόλu υς " lro lra ta. " (τών πdιδιώ11) καί σέ μικρότερη
·ήλ ι κ ία , άλλά ό ή θοπο ι ός τού Νό άρχίζει πραγματικά 1ιά έκ 
παιδει!ει τuύς γιο1)ς τον, iίταν γ ίνου �• έφ τά χρο1ιώ '', Yasuo
Nalruιn ura "Νο/ι., the Classical ΊΊιeα ιeι·", μεταφρ. D. Ken
rι:ΙJ, Νέα Ύ6ρκη καί Τ6κνο : Wallrer / Wea t /ι.erhill, 1 9 7 1 ,
·

Haigh " Th e A t tίc Theatre",

Όξφ6ρδη 1907, σ. 253 )

σ.

155. 'Ακόμη νωρίτερα, σέ ήλικία μόλις πέντε ή iξι χρο
νών, aρχιζε ό ήθοπο ι ός τού Καμπούκι νά έκπαιδεύει τά παι
διά τον, ή τούς υ[οθετημένονς μαθητές τον, πρώτα πρώτα στό
χορό, βλ. Faubion Bo wers " Japanese Tlιeαtre ", R u t 
lαιιd, Vernιon t, καί Τόκνο : C lιarles Ε. Tu t tle Co., 1 97 4 ,
σσ. 138, 1 72.
(29) Γιά τούς παιδικούς θιάσους βλ. Ε. Κ. Cha m b ers " Τ/ιe
Elίza be t/ιan S tage " , 'Οξφόρδη 1923 (άνατύπ. 1 974), τόμ.
2, σσ. 1 - 76. Δέν μπόρεσα νά συμβο υλευτ ώ τό β ι βλ ίο : Η.
Μ. Hille braιι d " The Clιίld Ac tors ", Urbαna, lll . , 1926.

(30) Βλ.

d

Ric/ιard Da ιιid " S hakespeare αn
t lιe Players "
στού Peter Alexander (έκδ . ) " S tudies ίιι Shα kespeare :
Britislι Acadeπιy Lec tures ", Όξφ6ρδη 1964, σσ. 44 - 5
(τό παράθεμα είναι άπό τή σ. 37). Ό Dα ιιίd, γράφοντας
γιά τούς μικρούς ήθοποι ούς, άναγvωρίζει τη ν οφειλή του στόν
Τ. W. Baldwίn " Τ/ιe Οι·gαιιίsα tίοn and Persoιι ιιel of ι/ιe
Slιa lresρeareaιι Coniρany ", Ρrίιι ce tοιι 1927.

(31) rιά τόν Pavy βλ. Ben Joιιson., Ερ ίgrα 111. 120· Clιαn1lιers, δ.π., σ. 332· Da ιιid, δ.π., σ. 44. Γιά aλλα παιδι.ά ήθο
ποιούς βλ. Dα ιιίd, σσ. 44 - 5.
(32) Β . L. Josep h " Eliza b e t haιι Αc ιίιιg 2 ", Oxford Eιι.g
lislι Monogr.aphs, 1964 (rlναφέρεται άπό τόν D α ιιίd, n.π . .
σ. 4 Ί) . Γράφοντας άπό τήν άντίθετη σκοπιά, έκείνη τής ρη
τ ορικ ijς, ό 'Αριστοτέλης συγκρίνει τή ρητορική άπαγγελ{α
μέ την τέχνη τού ήθοποιού, τήν ύποκρ ιτι κή, πού τή θεωρεί
πολύ σχετική μέ τήν τέχνη τ�jς άπαγγελίας κάί Ικανή νά συμ 
βάλει σέ μεγάλο βαθμό στήv έπιτνχία ένός λόγον (" Ρητ . "
1-103 b 20 κέ. , πβ. 1413 b 9 κέ. ).
(33) "Ας μού έπιτραπεί καi μ ι ά τελευταία άvαφορά στό για
πωνέζικο θέατρο : " '1-Ι ήθοποι.{α τ ώ11 παιδιών στό Καμπούκι.
είναι έξα ιρετικά συμβατική. Δείχ1•ου11 πώς κλαίνε φέρνοντας
στ ά μάτια τά μανίκια τους, τό iνα με τά τό aλλο · μιλούν πάντο
τε μέ πο λύ ψιλή φωνή φαλσέτο· έκφράζονν παριίκληση σμί
γοντας τά χέρια καί κουνώντας θλιμμένα τό κεφάλι. 'Αλλά
παρά τούς περιορι σμούς τον στήν ήθοπυι.ία, ό ρόλος πού παl
ζει τό παιr5ί ε ίναι συχνά πολύ σημα ντι κός . Μπορε ί vά ε ίναι
τό θύμα μιaς θυσίας, η νά τό χωρίζουιι άπό τούς γονείς του .
Μπορεί άκόμα μερικές φορές ν ά είναι ό έκδικητής γιά τ ι\
φόνο τού πατέρα τον ", F. Boweι·s ( σημ. . 28), σ. 137.
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ΥΣΤΕ Ρ ΟΓΡ ΑΦ Ο Σ ΤΟΝ ΑΡΙ ΣΤΟ ΦΑΝ Η
ΕΝΩ ΟΙ l(ΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ . . .
Το υ Α Λ ΕΞΗ ΣΟΛ ΟΜΟ Υ
Τό πρώτο θεατρικό εργο που επεσε στά χέρια μου, δταν
iiμουν πέντε χρονώ, ήταν ό . . Π λοϋτος " . . κατά μετάφρασιν
Θεμιστοκλέους Σολομοϋ ". Έπεσε κυριολεκτικά στά χέρια
μου άπό ενα ράφι τοϋ παλιοϋ μας σπιτιοϋ, δπου στοιβάζονταν
καμιά διακοσαριά άντίτυπα τής άπούλητης μετάφρασης τοϋ
θείου μου, πού τήν εlχε άνεβάσει ό Θωμάς Οίκονόμου στό
·· Βασιλικό ", στά 1 904- τήν !δια χρονιά πού ό Χρηστομά
νος εδινε τίς " Έκκλησιάζουσες " άπ' τή " Νέα Σκηνή " του.

Ό άριστοφανικός όργασμός τής έλληνικής " μπέλ έπόκ "
είχε πάρει δμως τέλος μέ τούς Βαλκανικούς Πολέμους κ'
ετσι , τόν καιρό μου, ό μόνος σκευοφύλακας τής τέχνης τοϋ
άττικοϋ κωμωδιογράφου ήταν ό άνεκδιήγητος Ροζάιρον.
Μέ μερικούς ίiλλους μάγκες τοϋ σχολείου είχαμε πάει σέ
μιά παράσταση τής " Λυσιστράτης " του, δπου τό κοινό
άποκλειστικά άρσενικό - χαχάνιζε μέ μιά ντουζίνα κίναι
δους πού κράδαιναν πέτσινους φαλλούς γιά νά έκφράσουν
τό βαθύτιφο νόημα η άκκίζονταν μέσα σέ πολύχρωμα πέπλα
παριστάνοντας τίς 'Ελληνίδες τού Πελοποννησιακοϋ Πο
λέμου. Αύτή- δπως πληροφορήθηκα κατόπι- ήταν ή ά
μαρτωλή προϊστορία τοϋ 'Αριστοφάνη, πού τόν έξοστρά
κισε άπ' τό έπαγγελματικό μας θέατρο γιά πολλά χρόνια.
Στά 1 930 1)ρθε άπ' τήν Πόλη νιός καθηγητής, ό Κάρολος
Κούν, γιά νά διδάξει έγγλέζικα στό Κολλέγιο 'Αθηνών. 'Ορ
γανώνει τό μαθητικό θέατρο, γράφοντας διάφορα έργάκια
μέ πουλιά καί κάποια φορά άντικαταστάει τά δικά του που
λιά μέ τοϋ 'Αριστοφάνη. οι " Όρνιθες " άνεβαίνουν στή
σχολική σκηνή τό χειμώνα τοϋ 1 932- δυό άκριβώς μήνες
μετά τά έγκαίνια τοϋ ·· 'Εθνικού " μέ τόν .. 'Αγαμέμνονα "
τοϋ Φώτου Πολίτη . Άποτελοϋν δχι μικρότερο σέ σημασία
θεατρικό γεγονός. Στά κατοπινά μαθητικά χρόνια παίζο
νται ο[ " Βάτραχοι " κι ό " Πλοϋτος ".
Τό περίεργο εlναι πως ο[ μαθητικές αύτές παραστάσεις χει
ροιφοτήθηκαν καi πολύ παινεύτηκαν άπ' τόν ήμερήσιο Τύ
πο, μά δέν ίiφησαν δ.λλη έντύπωση παρά μονάχα πως " τά
παιδία παίζει ". Κανέναν άντίχτυπο δέν εlχαν στή θεατρική
ζωή τοϋ τόπου, κανέναν έπαγγελματία δέν ξύπνησαν στή
γοητεία τοϋ 'Αριστοφάνη, δέν εδωσαν τό σύνθημα γιά κα
μιά χρυσοθηρία στούς κρυμμένους θησαυρούς τής 'Αττικής
Κωμωδίας. Μήτε τό προπολεμικό " ' Εθνικό " μέ τό πλού
σιο ρεπερτόριό του, μ�)τε τό 1iμικρατικό " Ρέξ " τής Μαρί
κας Κοτοπούλη, μήτε δ.λλος κανένας θίαο'ος καταδέχτηκε
νά ένδιαφερθεί γιά τόν κορυφαίο μας κωμικό. " Βωμολό
χο " τόν άποκαλοϋσαν τά διοικητικά συμβούλια,
" άντι
,
θεατρικό ,. οι θεατρολόγοι, " άντιεμπορικό .
οι θιασάρ
χες. Καί τό γενικό συμπέρασμα ήταν πως ό 'Αριστοφάνης
εlναι γ ι ά ν ά δ ι α β ά ζ ε τ α ι κ ι ό χ ι γ ι ά ν ά π α ί ζ ε
τ α ι . Μ' ίiλλα λόγια, ο! έχθροi τοϋ κωμωδιογράφου- οί
καινούριοι αύτοί Παφλαγόνες- κατάφεραν νά μάς έπι βάλουν

{!){)(; : " ' Εκκλησιάζουσες " στό 'Ωδείο Ηρώδου Ά ττι.κού .
· Η πρώτη παράσταση 'Αριστοφάν η στή ζωή τού ' Εθιι ι κού
•

Θεάτρ ου, μt' δράστες τήιι τετράδα 'Αλέξη Σολομού, Μάνου
Χατζιδάκι, Γιώργου Βακαλ6, Τατιάνας Βαρούτη, σι! μ ετά
φραση Θρασύβουλου Σταύρου. Ό Σολομός θά . . . dπομνημο11ευματίσει φέτος στό " Βίος καi παίγνι ο ν " : " 'Η πρωτο
βουλία ητανε δική μου, μά δι'ν θaχα κινήσει πο τt' γιά το γιου
ρ ο1)σι., aν ι5έν ε lχα συναγωνιστές τό Χατζιδάκι, τό Βακαλ6,
τή Βαρούτη, κ ι ι'i11 τό ' Εθνικό δι!ν μού πρ6σφερε τή Μαίρ η
' Λ ρώνη, τό Χριστ6φορο Νέζερ, τό ιΥ!ιχάλη J(αλογιάννη καί
μερι κούς άκ6μα ήΟοποιούς - πού θαρρούσες καί σπάρθηκα�ι
dπ' τό�ι ί'διο τό Δ ι6νυσο γι.ά τόν σπινθηρο{36λο ](ώ μο τής dτ
τ ι κ1ϊς τοιι έ ν σ άρκωσ ης " . Στή φωτογραφία : ' J-1 Μαίρη 'ιlQώ
ιιη ( Πραξαγ6ρα) καί ή Χρ ι στ6 φορος . Νέζερ ( Βλέπυρος)

ενα άντιαριστοφανικό πνεϋμα πού κράτησε μισόν περίπου
α!ώνα. Έτσι πού, σά μόνος σκευοφύλακας καί ύπέρμαχος
τοϋ άριστοφανισμοϋ, σά μόνος 'Αλλαντοπώλης τών άγα
θών τής άρχαίας μας κωμωδίας, νά διατηρείται ο'τή μνήμη
μας ό ποτέ Ροζάιρον.
'Επειδή ή παράλογη αύτή άπουσία τοϋ 'Αριστοφάνη άπ'
τή σύγχρονη σκηνή, δχι μονάχα τήν έλληνική μά καi τήν
ξένη, μέ βασάνιζε κάμποσο στά σπουδαστικά μου χρόνια,
άποτόλμησα στά 1 946 ν' άνεβάσω στή Βασιλική 'Ακαδη
μία τοϋ Λονδίνου μέ συμμαθητές μου τiς ·· Έκκλησιάζου
σες" στήν πανέξυπνη μετάφραση τοϋ Ρότζερς. Διαπίστωσα
πως oi πουριτανοί- άκόμα τότες- 'Εγγλέζοι οϋτε βωμο
λόχο βρήκανε τό συγγραφέα, οϋτε ξεπερασμένο, ούτε άντι
θεατρικό, μά άπεναντίας τόν γλέντησαν μέ τήν καρδιά
τους. Μού καρφώθηκε λοιπόν άπό τότες ή εμμονη ίδέα πως
ό κωμικός ποιητής επρεπε μιά γιά πάντα ν' άποκατασταθεί
στήν πατρίδα του- καί μάλιστα σ τούς ύπαίθριους θεατρι
κούς χώρους, δπου ή δαιμόνια φαντασία του μπορούσε λεύ
τερα ν' άλωνίσει.
Χρειάστηκε νά περάσουν δ.λλα δέκα χρόνια, ώσπου τό 'Ε
θνικό Θέατρο ν' άποφασίσει νά παρουσιάσει- στό ' Η ρώ
δειο πρώτα, στήν 'Επίδαυρο κατόπι- τίς ·· Έκκλησιάζου
σες " καi τή ·· Λυσιστράτη ", ξαναδί νοντας τό χαμένο άτ
τικό γέλιο στόν έλληνικό λαό, Οστcρα άπό δεκαπέντε αί
ώνες. Ό 'Αριστοφάνης εκανε δεκάξη χιλιάδες νεοέλληνες
θεατές νά πανηγυρίζουν σέ κάθε του έμφάνιση , δ ίχως μάλι
στα καμιά μεταφραστική αύθαιρεσία, δίχως καμ ιάν άναφο
ρά στή σημερινή πολιτική είδησεογραφία, δίχως μοντέρνα
ρούχα, φωνάρες, τρεχάλες, φαλλούς καί πρόσθετες χυδαιο
λογίες- σάματις δηλαδή οί ίδιες oi δυνάμεις τοϋ συγγρα
φέα νά μήν έφταναν γιά νά καθηλώσουν τούς θεατριζόμε
νους καί νά χρειάζονταν τή βοήθειά μας ! . . .
Ή έπιτυχία πού γνώρισαν ο ι παραστάσεις αύτές- κ ι δσες
άκολούθησαν στά έφτά χρόνια- στάθηκε ή άφετηρία τής
τωριν1;ς άριστοφανομανίας. Γιατί σήμερα δέν ύπάρχει
κρατικός θίαο'ος η έρασιτεχνική όμάδα πού νά μήν άνεβά
ζει έργο του μέ κατάμεστο θέατρο. Ό δ ραματουργός τοϋ
5ου πρό Χριστοϋ α!ώνα μάς σώζει σήμερα άπ' τή χρεοκο
πία, δπως ή " 'Ισπανική μύγα " η ή "Θεία τού Καρόλου ..
έσωζαν τούς χθεσινούς μπουλουξϊ;δες.
Κι ό μόνος πού /. είπει άπ' τό ραβαίο•ι είναι ό άείμνηστος
Ροζάιρον. Λείπει ; . . . 'Αναρωτιέμαι.

Μέ τούς άκκισμούς του καί τά σιχαμερά του ύπονοούμενα,
τούς πέτσινους φαλλούς καί τόν τραβεστί θίασό του στάθη
κε ό ύπαίτιος, δπως είπαμε παραπάνω, νά δυσφημιστεί ή με
γάλη τέχνη τής 'Αττικής Κωμωδίας, τό κοινό νά τή σιχαθεί
κ' ή λαϊκή έτυμηγορία νά τή σφραγίσει Θεατρικά άνεπιθύ
μη τη . Αύτό πού συνέβηκε τότες ύπάρχει ίσως φόβος νά
ξανασυμβεί, καί τώρα, καθως πολλοί νέοι Ροζάιρον ίiρχισαν
νά κάνουν τήν έμφάνισή τους. Κ ι iiν ξανασυμβεί, Θά 'ναι
Θαρώ, ή όριστική καταδίκη τού Άριοτοφάνη κι ό τελικός
θρίαμβος τών Παφλαγόνων.
'Αλλά τό θέμα είναι κάπως γενικότερο.

ο ι !θαγενείς τής Αφρικϊ;ς- ουν1)θιζε νά λέει ό Κοκτω - δι
δάχτηκαν τή ·· νέγρικη τέχνη " άπ' τήν Εύρωπη. Κ' οι τρα
γουδιστές της Χαβάης άντιλαλούσαν τίς χαβανέζικες ρο
μάvτσες τού Χόλλυγουντ, γιά νά προσφέρουν στούς τουρί
στες τους ·· τοπικό χρGJμα ". Καί στή Βομβάη πουλιοϋνται
ίνδιάνικα χαϊμαλιά κατασκευασμένα στό Μάντσεστερ . . .
Τά άντίγραφα έκμηδενίζουν τά πρωτότυπα. Καί τ ' άντίγρα
φα τών άντιγράφων προκόβουν.
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'Εμείς οί Έλληνες μάθαμε τήν πατρίδα μας άπ' τούς ξένους
έλληνιστές κ' έλληνολάτρες τοϋ περασμένου αιώνα- τήν
ιστορία της, τήν όμορφιά της, τήν πνευματική της κληρο
νομιά. Σήμερα, πού τά πνευματικά μας ένδιαφέροντα έχουν
κάπως παραγκωνιστεί άπ' τά " καταναλωτικά ", προμη
θευόμαστε άπ' τήν άλλοδαπή τ' άγαθά τοϋ άνετου άστι
κοϋ βίου. Μαζί μ' αύτά περνοϋν άπ' τό τελωνείο κ' έλληνι
κές λέξi-:ις πού μετανάστεψαν στό έξωτερικό καi ξαναγυρί
ζουν φραγκοντυμένες. Ή δισκοθήκη, λόγου χάρη, έπανέρ
χεται ώς " ντισκοτέκ ", ό σάπων ώς " σαμπουάν " κι άλλα
παρεμφερη εύτράπελα. Όμοια κι άπσράλλαχτα έπαναπα
τρίζονται άπ' τό έξωτερικό κ' oi άρχαίοι μας δραματουρ
γοί οάν κορδωμένοι φραγκοχιώτες καi μιτρούκληδες
άγνώριστοι στά μάτια τοϋ έκθαμβου θεατρικοϋ κοινοϋ.
Άν ό Κορνέιγ κι ό Ρασίν τούς ε{χαν κάποτε άντιγρά
ψει, δημιουργώντας τήν κλασική παράδοση της γαλλικης
ήθοποιίας, ή άπελευθερωμένη 'Ελλάδα μάς έφερε νά θαυμά
σουμε τ' ό.ντίγραφα τών ό.ντιγράφων. οι τραγικοί μας πρω
ταγωνιστές παρουσιάζανε στούς ρεδιγκοτοφόρους παππο\:J
δες μας κακέκτυπα τfjς Σάρας Μπερνάρ fι τοϋ Σαλβίνι
σ' έλληνικούς ρόλους " έξευρωπαϊσμένους ". Κι δπως ή
καθαρευουσιάνικη φρασεολογία κατασκευάστηκε στά κα
λούπια της γαλλικfjς, έτσι καi τό φραντσέζικο " γκράν
στύλ " μεταγλωττίστηκε σ' έλληνικό στόμφο. Μά, ό.κόμα
καi στή " μοντέρνα " έποχή της, ή Μαρίκα Κοτοπούλη
προτιμο\:Jσε τήν " ' Ηλέκτρα " το\:J Χόφμανσταλ άπό το() Σο
φοκλη, τή " Μήδεια " το() Γκρίλλπάρτσερ ό.πό τοϋ Εύριπί
δη καi τή " Λυσιστράτη " το\) Ντονναi ό.πό τοϋ 'Αρι
στοφάνη- γιατi αύτές ε{χε δεί στά ένημερωτικά της ταξί
δια νά παίζονται μ' έπιτυχία στήν 'Εσπερία κι αύτές έφερνε
θριαμβευτικά στούς Έλληνες, σάν καινοτομικά δείγμα
τα έλληνικο\:J θεάτρου.
ΕΙναι γεγονός, βέβαια, πώς ή άνοδος τών ύποανάπτυκτων
λαών άρχίζει μέ τά τρακτέρ καi τά τάνκς πού εiσάγουν άπ'
τίς μεγάλες παραγωγικές χώρες. Είμαστε άρα όποχρεωμέ
νοι νά δεχτοϋμε ό.πό δ ιεθνείς φάμπρικες καί τή θεατρική
μας τέχνη. Δέν ό.ναφέρομαι στή σύγχρονη. Τό νά παπαγα
λίζουμε τόν Πίντερ καί τόν 'Ιονέσκο fι νά μαϊμουδίζουμε τήν
ό.ποστασιοποίηση μάς εΙναι ίσως άπαραίτητο- τόσο ό.πα
ραίτητο δσο καί τό νά φτιάνουμε " Ούίνστον " καί " Μάρλ
μπορο " σέ δικά μας καπνεργοστάσια. Τό νέο χαρμάνι, οι
νέοι όρίζοντες . . .
Ό παπαγαλισμός δμως καi τ ό μαϊμούδισμα εΙναι άραγες ό.
παραίτητα καi στόν άρχαίο δραματικό χώρο ; . . . Άλλον
τρόπο δέ διαθέτουμε γιά νά προβάλουμε τόν έαυτό μας, νά
καταπλήξουμε τόν άστό καί νά κερδίσουμε τούς διανομείς
τών κρατικών έπιχορηγήσεων ;. . . ΕΙναι άνάγκη νά κο
μίζουμε, δπως στά πρωτόγονα νεοελληνικά χρόνια μας, εύ
ρωπαϊκές γλαϋκες, γιά νά διδάξουν στούς Έλληνες τήν
'Ελλάδα ;.. . ΕΙναι άνάγκη νά πειρατεύουμε τούς πειραμα
τισμούς το\) πρόσκαιρου ξένου θεάτρου, γιά ν' ό.ναβιώ
σουμε τούς πρώτους δημιουργούς της θεατρικης Ιδέας ; . . .
ΕΙναι ό.νάγκη ν ά παραμορφώνουμε τήν ό.γέραστη φυσιο
γνωμία τους σ' ά.μφίβολα !νστιτοϋτα καλλονης- fι ό.σκή
μιας- το() έξωτερικο\:J ; . . . ΕΙναι ά.πόλυτη ό.νάγκη νά ψά
χνουμε στό Καρτιέ Λατέν, στή Βαρσοβία fι στό Ντάλλας τό
μυστικό μιας τέχνης πού πρωτοπλάστηκε έδώ, δίπλα μας,
ά.πό ποιητές πού έβλεπαν. τά ίδια βουνά, π' άκουγαν τά !δια
πουλιά καi πού μύριζαν τήν ίδια θάλασσα μ' έμάς ; . . .
Θεατρική παράδοση, φυσικά, δέν κλη ρονομήσαμε καi τί
ποτα τό θεατρικό- έξόν άπ' τά κείμενα- δέν πέρασε ά.π'
τούς ά.ρχαίους σ' έμάς. Μά παράδοση δέ σημαίνει καi καλ
λιτεχνική καi τεχνολογική μονάχα παράδοση . Σημαίνει
καi παράδοση φύσης, παράδοση ζωης, παράδοση άνάσας.
Ή θεατρική δημιουργία- ε!τε τήν πρωτογράφεις, ε!τε τήν
ά.ναβιώνεις ϋστερ' ά.πό α!ώνες- ό.νήκει πάντα σ' ενα κλίμα,
σέ μία διάθεση, σέ μιάν ένόραση. Κ ι δσο πιό στέρεα άνή
κει σ' αύτά, τόσο πιό μεγάλη γίνεται ή παγκόσμια ά.χτινο
βολία της. Πιθανό οι ξένοι έλληνιστές νά 'χουν έντρυφή
σει πιότερο άπό μάς στούς πάπυρους κ' οι ξένοι θεατράν
θρωποι νά 'χουν προχωρήσει πιό βαθιά στή θεατρική άνα
τομια . Μά κι ιlν δέν iiχουμε τούς φακούς τους, iiχουμε κάτι
πιό πολύτιμο : τά μάτια μας. Κάλλιο λοιπόν, νά τούς ά.νοί
γουμε έμείς τά δικά τους τά μάτια, παρά νά γινόμαστε ό.λ
λοίθωροι γιά νά τούς μοιάσουμε.

'Ωστόσο έμείς, α!ώνιοι ραγιάδες καi γκραικύλοι - οι
" Έλληνάδες " τοϋ Καζαντζάκη- Θαρο\:Jμε πώς βρήκαμε
τό μυστικό της ό.νανέωσης τών ό.ρχαίων μας δραματουργώ ν
στά σκηνικά τοϋ " 'Ιπτάμενου Όλλανδοϋ " fι στά κοστού
μια τοϋ " Σιμόνε Μποκανέγκρα " fι σέ πρόχειρους παραλ
ληλισμούς της Θήβας καi το\) Άργους μέ τή Χιλή καi τό
Ζαίρ. 'Αντί νά παίρνουμε ά.μπάριζα ά.π' τόν έλληvικό τους
κόσμο, γυρεύουμε ξένες τοϋκες. Ή 'Αντιγόνη δέν πρέπει
πιά ν' άντιμετωπίζει τόν Κρέοντα- τόν βαρεθήκαμε- μά
κάτι καινούριο : τόν Άμίν Νταντά . . . οι 'Ερινύες δέν πρέ
πει νά κυνηγάνε τόν 'Ορέστη στούς Δελφούς- τούς χορ
τάσαμε- μά κάπου άλλοϋ : στό γκέττο τοϋ Χάρλεμ . . . Κ' οι
Βάκχες δέν πρέπει νά κραυγάζουν " έβοί ! "- μπαγιάτεψε
πιά- μά κάτι πιό φρέσκο : " Κάτω ή Χούντα ! " . . . Κ' έτσι
ή ό.ρχαία δραματουργία καταντάει παραλλαγή τοϋ μιούζι
καλ " Ίησο\:Jς Χριστός Σουπερστάρ ". Τά θεία δράματα γί
νονται σουπερθεάματα κ' οι άγιοι τόποι κατασκευάζονται
στό Μπρόντγουαιη . Κι άν δλα αύτά δικαιολογοϋνται σάν
πόπ - μιούζικαλ μ' ώραία τραγούδια, γίνονται ά.παράδεχτα
σάν ό.ρχαίο δράμα μέ όνεια γκαρίσματα.
Ό Τύπος έχει εύτυχώς καταλάβει περi τίνος πρόκειται καi

μέ λεπτό χιοϋμορ μaς ε!ρωνεύεται. " Εύρημα θαυμάσιο
γράφει κάποιος- νά ειπωθεί ό μονόλογος το\:J α!γύπτιου
μαντατοφόρου της " 'Ελένης " στ' ό.ρχαία έλληνικά. Αότό
άποδεικνύει άναντίρρητα πώς ή γλώσσα μας ήταν γνωστή
ό.κόμα καi στούς βάρβαρους . . . ". Άλλος : " 'Εκείνο πού κά
νει τήν άλφα παράσταση μεγαλειώδη εΙναι πώς ό Χορός κι
νήθηκε σάν ένιαίο σύνολο μέ τυποποιημένη όμοιογένεια . . .
'Εκείνο πού κάνει τή βήτα παράσταση μεγαλειώδη εΙναι
πώς ό Χορός σκορπίστηκε σ' ά.νεξάρτητα άτομα, δίχως τυ
ποποιημένη όμοιογένεια . . . ". Άλλος : " Τό πρώτο έπεισό
διο Θύμιζε Χίτο'Κοκ, τό τρίτο στάσιμο Μπερτολούτσι, ό
κομμός Μ ιζογκούτσι . . . Γι' αύτό κ' ή κριτική μου Θυμίζει
Γούντυ Άλλεν . . . ".
Δίνουμε συνεντεύξεις, μιλάμε στήν τηλεόραση, λέμε θεω
ρίες, ά.πόψεις, ά.νακαλύψεις- ά.κόμα καi συνέδρια συγκρο
τοϋμε περί ό.ρχαίου δράματος καί μοιράζουμε δεξιά κι άρι
στερά έκατομμύρια γιά τήν καλλιέργειά του. Κι δμως τό μό
νο πού δέ μaς ένδιαφέρει εΙναι νά φέρουμε τούς λαούς πού
γεμίζουν τ' ά.ρχαία Θέατρα σέ μιά τίμια έπικοινωνία μέ τό
δραματικό iiργο. Δέν καλλιεργοϋμε τό ό.ρχαίο Θεατρικό
δέντρο, γιά νά μοιράσουμε τούς καρπούς του στούς πεινα
σμένους. Τό κόβουμε καί τό στολίζουμε, σά νεκρό χρι
στουγεννιάτικο έλατο, γιά νά τό βάλουμε στή βιτρίνα τοϋ
τουριστικοϋ μας μαγαζιο\:J. Δέν είμαστε καλλιεργητές έστω κι άν " κουλτούρα " σημαίνει καλλιέργεια. Δέν ό.γα
πaμε τό χωράφι μας. Είμαστε έμποροι τοϋ θεάτρου, σάν
τούς κερδοσκόπους θεατρώνες τοϋ παλιου καλοϋ καιρου.
Μά, ό.ντίθετα μ' έκείνους, δέ φροντίζουμε μονάχα νά μήν
κλείσει τό μαγαζί μας. Έχουμε πιό τρανές φιλοδοξίες. Δέν
είμαστε έμποράκοι, είμαστε μεγαλοεπιχειρηματίες εισα
γωγών κ' έξαγωγών. Ε!σάγουμε ό.π' τό έξωτερικό iδέες, εό
ρήματα, έντυπωσιασμούς, ό.κόμα καi ό.τόφια σκηνικά και
κοστούμια καi πήδους καi σκουξιές καi τσιρίγματα και μά
·σκες καi κουκοϋλες καi ξόανα του Μπόρνεο ψωνισμένα
στό " Μ ινιόν " καi φιγουρες τών Ζουλού ξεπεσμένες στό
γιουσουρούμ . . . Καi, μέ τiς ξένες τουτες πρώτες ϋλες- πα
σπαλισμένες μέ λίγον Καραγκιόζη καi λίγον άμανέ - έξά
γουμε παραστάσεις made i n Greece.
Όταν ό.νέβασα τήν πρώτη μου τραγωδία, τiς " 'Ικέτιδες "
τοϋ Α!σχύλου, ό.ρκετοi μίλησαν γιά γεγονός, γιά σταθμό,
γιά όρόσημο, γιά νέο ξεκίνημα και τά τοιαυτα. 'Εγώ άπλώς
εΙχα καταργήσει τό πατροπαράδοτο όγκώδες σκηνικό, εΙχα
βάλει μουσική ό.λλιώτικη ό.π' τήν καθιερωμένη κ' ε{χα προτι
μήσει τό πρωτόγονο πάθος άπ' τήν ό.ρχαιόπρεπη καλλιέπεια.
Σ' δλα τ' άλλα ε{χα ό.κολουθήσει, δσο μου τό έπιτρέπανε
οι δυνάμεις μου, τά βήματα του Πολίτη καi του Ροντήρη,
γιατi i;ξερα πώς έκείνα i;τανε τά σωστά καi δέ χρειάζονταν
ιlλλα βήματα- fι στραβοπατήματα- γιά νά μάς πάνε στόν
προορισμό μας. 'Απόδειξη πώς, ό.π' τά 1 930 τσαμε τiς μέ
ρες τfjς Χούντας, ή ό.ρχαία τραγωδία έγινε ό.πόχτημα τοi\
λαο\:J κ' οι παραστάσεις της συγκέντρωναν περισσότερες
χιλιάδες θεατές ό.π' όποιοδήποτε ιlλλο θέατρο fι γήπεδο.
Φυσικά, μιά παράδοση, ό.κόμα κ' ή πιό πρόσφατη, πρέπει
πάντα ν' ό.νανεώνεται.. Στήν ιερή όρχήστρα τfjς 'Επιδαύρου,
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'Αλλά άς περιοριστοϋμε στόν άττικό μας κωμωδιογράφο.
·ο ταν κυκλοφό ρησε, στά 1 960, ό " Ζωντανός Ά ριστοφά
νης " οι πιό πολλές άπ' τiς γν&μες πού εχωσα στό βιβλ ίο
δέν ταν παρά συμπεράσματα άπ' τίς παραστάσεις πού είχα
κάνει στήν Έπίδαυρο. Ή μετάπλαση τοϋ γραφτοl) δραμα
τικοϋ κείμενου σέ δράση, ό οίστρος τ&ν ήθοποι&ν κ' ο[ άν
τιδράσεις τοί> κοινοί> στό γνήσιο άλατοπίπερο τfjς άριστο
φανικfjς κωμωδίας άποτελούσανε πολύτιμη έμπειρία.

�

Άπ' τό βιβλίο δέν έλειπαν ώστόσο καi μερικές ϋποπτες
ένοχοποιητικές, θά 'λεγα κρίνοντας άπ' τiς άπώτερες συ
νέπειές τους- άπόψεις. Ίδού δυό παραδείγματα :
.. Όπως ό Άριστοφάνης- έγραφα στή σελίδα 379- έστη
νε μπροστά στούς θεατές του μιά σύγχρονη παράσταση ,
έτσι κι έμείς πρέπει νά φτιάξουμε τήν παράστασή μας άπό
στοιχεία ζωντανά καi σύγχρονα ". Καi παρακάτω : " Άν
ζοϋσε σήμερα ό άττικός κωμωδιογράφος, θι'iτανε θιασώτης
τοϋ Φασουλή, του Μ ίκυ Μάους, του Σαρλώ, τ&ν παλιά
τσων, τοϋ τσίρκου, τfjς έπιθεώρησης, τοϋ Καραγκιόζη . . . ''.
Άραγε λοιπόν- άναρωτιέμαι φρικιώντας- τά δσα φοβε
ρά γίνονται σήμερα είναι n1ea culpa ; Είμαι δ.ραγες έγώ ό
πρ&τος πού πρέπει νά κάτσει στό σκαμνί του κατηγορού
μενου καi νά δώσει λόγο γιά τόν ξεπεσμό τfjς άττικfjς κω
μωδίας καί τό διασυρμό το\J 'Αριστοφάνη- πού άποτελοί>
νε σήμερα, παρά τiς λίγες έξαιρέσεις, τόν κανόνα; . . .
Ναi, άπαντάει μέσα μου ό δριμύς Φιλοκλέων, είσαι ε
νοχος ! .. :Οχι, άνταπαντάει ό έπιεικής Βδελυκλέων, είσαι
άθ&ος ! . . . Είπες γιά Φασουλή , ναί- μά δέν είπες πώς δλοι
οι ή ρωικοί μαχητές, οι έπαναστάτες ίδεολόγοι τfjς άριστο
φανικfjς κωμωδίας, πρέπει νά καμώνονται τούς Φασουλή
δες ! . . . Είπες Σαρλώ, ναi- μά δχι πώς ή Λυσιστράτη κ' ή
Πραξαγόρα πρέπει νά 'ναι Σαρλώ μέ γυναικεία ροϋχα ! . . .
Μ ίκυ Μάους, ναi- μά όχι κ' οι Νεφέλες νά 'ναι παιδαρι&
δες τσοuρμο άπό χαριτωμένες Μ ίνι Μάους ! . . . Παλιάτσοι,
ναί- μά δχι κ' ο[ δύσμοιροι άγρότες, καρβουνιάρηδες καi
μεροκαματιάρηδες πού άποτελοuνε τούς Χορούς του νά χυ
δαιολογοί>ν σά μόρτες τfjς πρώην τρούμπας ! . . . Έπιθεώρη
ρηση, ναi- μά όχι κ' ο[ πολιτικές καί ποιητικές " πα
ραβάσεις " νά γελοιοποιοϋνται άπό άl(l(ιζόμενους τραβε
στί ! . . . Καραγκιόζης, ναi- μά Όχι, μά τόν 'Αλλάχ, μεταφο
ρά τοϋ έξοχου Σπαθάρη όλοσούσουμου στή θυμέλη τής 'Ε
πιδαύρου ! . . . Στοιχεία ζωντανά καί σύγχρονα, ναί- μά όχι
κι άτελώνιστη εiσαγωγή άπ' τό έξωτερικό κάθε σχιζοφρε.
νικfjς έμπνευσης πού κατά καιρούς " ζωντανεύει κ' έκσυγ
χρονίζει " τόν 'Αριστοφάνη στiς κολλεγιακές γιορτές,
στiς πρωτοποριακές μπουάτ καί στά θεατροκαφενεία ! . . .
Καταλήγω, λοιπόν, μ' άνακούφιση στό συμπέρασμα πώς
δέν είμαι έγώ ό ήθικός αύτουργός. Μιά φράση μάλιστα το\)
βιβλίου, πού άκολουθάει έκείνες π· άνάφερα παραπάνω, μέ
άπαλλάσσει άπό κάθε ένοχή :
Νά δίνουμε- λέω- 'Αριστοφάνη ζωντανό καί σύγχρονο ,
μά "δίχως καθόλου νά τόν προδώσουμε
καί δίχως
νά
φ τ άσουμε στήν π α ρ ω δ ί α
τ fj ς π α ρ ω δ ί α ς ''.
Έτσι κι δ.ν όργιάζει τριγύρω μας τό συνδικάτο του έγκλή 
ματος, αύτοκη ρύσσομαι άθ&ος.
ΑΛΕΞΗΣ ΣΟΛΟΜΟΣ
-

Ό άξέχαστος Χριστ6φορος Νέζερ έκλεισε τη ζωη καί τψι καριέρα του ζωντανεύοντας σπαρταριστά δλους σχεδόν τούς άρι
στοφανικούς ijρωες ! ' Εδώ, Πρ6βουλος στη " Λυσιστράτη ",
τόν πρώτο 'Αριστοφάνη τού ' Εθνικού πού " εlσέβαλε " τόν
'Ιούνη τού 1957 στη11 'Επlδαυρο. Εlχαν προηγηθεί τό 1956
rιί " ' Ιiκκλησιάζουσες ", άλλά στό 'Ωδείο ' Ηρώδου τής 'Αθήνας
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Τό ξέρουμε : ό νεοτερικός ήθοποιός είναι καρπός � ιaς 'fiτ
.
τας. Ό μέγας θεατρίνος τοϋ 1 9ου αiώνα δήλωσε υποταγη
στό σκηνοθέτη : άποδέχτηκε καi τό καπίστρι καί τό χαλι
νά ρ ι · συντονίστηκε μέ τό ρυθμό τοϋ έκκρεμοϋς (δέν ήταν ά
κόμα ρολόι μέ δείκτες), πού έγκαθιστοϋσε ό 'Αντουάν σέ
κά θε θέατρο πού άποκτοϋσε. Κ' ετσι, οι κινήσεις, οί παρα
μικρές μετατοπ ίσεις, οι φυσιογνωμικές έκφράσεις καί ο[
τονισμοί του . . . , τά πάντα δηλαδή, βρέθηκαν νά είναι συν
δυασμένα, παγιωμένα, κάποτε μάλιστα καi προδιαγραμμέ
να. Έγινε άντικείμενο χωροθεσίας, ύποτάχτηκε στίς δεδο
μένες ρυθμίσεις, μεταβλήθηκε σέ πιόνι. Π ιόνι σέ μιά παρτί
δα σκάκι πού τούς κανόνες καί τά σχήματά της τά περιέπλε
κε κατά τό κέφι του, σάν ενας όλίγον τρελός πρωταθλητi1ς,
ό σκηνοθέτης. Τό θέαμα εγινε παρτιτούρα. Ό ήθοποιός δ
φειλε νά ένταχθεί σ' αύτή· σωστότερα, νά τήν έγγράψει στό
ίδιο του τό σωμα ( 1 ) . Καί οί νέοι άφέντες τής σκηνής εκαναν
διάφορα δνειρα. Αλλος όνειρευόταν εναν ήθοποιό - δργα
νο (" Τό άπόλυτο ίδεωδες γιά τόν ήθοποιό πρέπει νά 'ναι :
νά γίνει ενα κλαβιέ, eνα θαυμαστά κουρντισμένο δργανο πού
ό δημιουργός θά τό παίζει κατά τή θέλησή του " ) (2), liλλος
εναν 1)θοποιό - μαριονέτα (" Ό ήθοποιός θά έκλείψει. Στή
θέση του θά δοϋμε νά έμφανίζεται ενα liψυχο θεατρικό πρό
σωπο, πού θά φέρει, iiν θέλετε, τό δνομα Ύ π ε ρ μ α ρ ι ο
ν έ τ α ώσότου φτάσει στό σημείο νά κατακτήσει ενα liλλσ,
ένδοξότερο δνομα ") (3). Έτσι, ο! άφέντες φτάσανε στό ση
μείο νά όραματίζονται εναν ήθοποιό πού θά άποτελοϋσε ά
πλως ύλικό. Δικό τους καθήκον θά ήταν νά διαπλάσουν καί
νά έμφυσήσουν πνοή ζωής σέ τοϋτο τό ύλικό "y ιά τό χρονικό
διάστημα μιας παράστασης.
•

"Ομως ή iiττα μετατράπηκε σέ θρίαμβο. Άποδεχόμενος, έκών
άκων, νά γίνει δργανο η νά μιμηθεί τήν παθητικότητα καί
τήν έλατότητα τοϋ ύλικοϋ, ό ήθοποιός κατάκτησε μιά νέα
θέση μέσα στό πλαίσιο τοϋ θεάματος. Έπαψε νά 'ναι ενας
σκέτος, εστω καi περίλαμπρος, ύπηρέτης τοϋ κειμένου :
εγινε κείμενο ό ίδιος. Έτσι μπορεί πιά νά διεκδικήσει ενα
διττό status : είναι αύτός πού παίζει καί συνάμα αύτός μέ τόν
όποίο παίζουν. Ή έξουσία του, πού γιά μιά στιγμή άπειλή
θηκε, άναπτύχθηκε έπάπειρον - μέ μόνο δριό της τήν πα
ρουσία των θεατων. Άλλά μήπω; ή τελευταία του πονηριά
δέν είναι δτι καμώνεται πώς άπαρνιέται τό προνόμιό του
(τήν άποκλειστικότητα τοϋ παιξίματος) καί καλεί τούς θεα
τές νά παίξουν κι αύτοί , νά " συμμετάσχουν " στήν παράστα
ση ; Κ' ετσι, μέ τό πρόσχημα δτι άποκαθιστfi τήν iσότητα,
δέν πετυχαίνει νά καθυποτάξει τά πάντα στό δ ικό του νόμο;
'Αναμφίβολα, τίς καταβολές μ ιας τέτοιας άντιστροφής δ
ρων θά πρέπει νά τiς έντοπίσουμε στήν εννοια τής li σ κ η
σ η ς, δπως διατυπώνεται άπό τό Στανισλάβσκι. Άντιλαμ
βάνομαι, βέβαια, δτι άρχικά, 11 πρακτική έφαρμογή παρό
μοιων άσκήσεων, πού βασίζονταν στόν αύτοσχεδιασμό τοϋ
ήθοποιοϋ, είχε ώς μόνο στόχο τόν .. έμπλουτισμό " τοϋ κει
μένου του (τήν ένίσχυση τοϋ κειμένου μέ τήν παρουσία τοϋ
λανθάνοντος κειμένου) καθώς καί τό " πλάσιμο ", μέ βάση
Ό Τζ6ζεφ Τσέικιν δέν μ.ϋ.ς εί1ιαι τ6σο γνωστός ϋσο ό Γκρο
τ6φσκι, ό Πήτερ Μπρούκ κι ό Τζούλιαν Μπέκ. 'Ι1 δουλειά

του, ώστ6σο, στό " Όπεν Θήατερ " ( 1963 - 197 3) σφράγι
σε την έξέλιξη τοϋ
dμ.ερι κανικοϋ - τουλάχιστον - νεοτε
ρικοϋ θεάτρου . Πολύ dξι6λογο εl1,αι έπίσης καί τό βιβλίο πού
έγραψε δ Τσέικιν μέ τίτλο " ' Ι Ι παρο υσία το1) ήθοπο ιοϋ " .
Σκηιιή dπό τ ό " Μ u t a tίοιι. S h o ιιιι " - τ ό θέαμα τ·ής Μετα
/jολής - πού σκηνοθέτησε ό ΤσΕ'ικι·v, τό 1972, στό " νΟπεν
Θήατερ " - παράσταση πο1) dπέσπασε τό " βραβείο τής κα
λύτερης παραγωγής
στό
έκτός
Μπροντγουαίη
θέατρο "

τά Ιδιαίτερα μέσα τοϋ ήθοποιοϋ (έσωτερικά άλλά καί έξωτε
ρικά), τοϋ προσώπου πού έπινόησε ό θεατρικός συγγραφέας
καί σχεδίασε ό σκηνοθέτης. Άν, δμω;, ό Στανισλάβσκι έ
πιζητοϋσε νά κάνει τό θεατρίνο [κανό νά περάσει άπό τή
"δημιουργική διαδικασία τής έπαναβίωσης " στή " διαδικα
σία τής ένσάρκωσης ", όJστε νά κατακτήσει , τελικά, τήν " τέ
χνη τής άναπαράστασης " (4), πολλοί 1)θοποιοί άκολούθη
σαν άντίστροφη πορεία. Άρνήθηκαν η, τό λιγότερο, άγνόη
σαν τίς άπαιτήσεις η)ς " άναπαράστασης . , κ.' εστρεψα\Ι τiς
προσπάθειές τους στήν ένσάρκωση κι άκόμα περισσότερο
στήν . . έπαναβίωση ". Σέ τελική άνάλυση , δέν έπιδίωκαν
πιά οϋτε νά είναι οϋτε νά φαίνονται πώς είναι liλλοι : γύρευαν
νά είναι ό έαυτός τους, νά φανερώνονται καί νά γίνονται ά
ποδεκτοί ώς ό έαυτός τους. rι· αύτούς ή σκηνή εγι νε ό τόπος
άνεύρεσης, έκδήλωσης καί έπιβολής τής προσωπικής τους
άλήθειας. Πέρα άπό τή δικτατορία τοϋ σκηνοθέτη, πέρα άπό
τούς καταναγκασμούς τοϋ θεάματος, πέρα, κάποτε, κι άπό
τίς (πολλαπλές, ε{ναι ή άλήθεια) άπαιη]σεις τοϋ κειμένου,
ό ήθοποιός ξανάβρισκε τόν έαυτό του δχι πιά σάν ενα άγύρ
τη iΊ προνομιοϋχο ·έρμηνευτή, άλλά σάν ενα μοναδικό καί
ύποδειγματικό {iτομο, σάν ενα άδιαφανές καί συνάμα άκτι
νοβόλο σωμα, σά μιά άνεξάλειπτη παρουσία.
Άπό δω άνέκυψε ό πρωτος πειρασμός : νά ύποκατασταθεί
ή παράσταση μ' ί:: να liθροισμα άσκi1σzων. Αύτό εκανε τό
" Liνing Theatre " στό " Mysteries and sma l l pieces " . Σάν
κύριο μέρος τοϋ θεάματος είχαμε μιά έπανάληψη άσκήσεων
πού προέρχονταν είτε άπό τή στανισλαβσκ'ική πρακτική,
άναθεωρημένη καi διορθωμένη άπό τό Actor"s Studio (π.χ.
ή μετάδοση ένός Τjχου iΊ μιfiς χειρονομίας άπό τόν ενα ήθο
ποιό ο τόν liλλο), είτε άπό αύτοσχεδιασμούς πού έπινόησαν
τά μέλη τοϋ .. Liνing , . καί, κυρίω;, ό Τζόζεφ Τσέικιν (άνά
μεσα σ· αύτούς, ή άνακάλυψη τοϋ χοροϋ άπό εναν κυκλικά
διαταγμένο δμιλο ι)θοποιων). Βέβαια, τό .. Liνing . . δέν εμε
νε έκεί : ή όργανωμένη διαπλοκή τών άσκήσεων μεταξύ
τους, τό γεγονός δτι παίζονταν μπροστά σέ θεατές καί
γιά λογαριασμό τους, ήταν παράγοντες πού έπαναφόρτιζαν
τίς άσκήσεις αύτές μέ σημασίες πού άποκορυφώνονταν στήν
ε!κόνα τής Πανούκλας - τήν τελευταία τοϋ θεάματος : ει
κόνα ένός κόσμου άπολιθωμένου μέσα στή φρίκη καi τό θά
νατο· εiκόνα ήθοποιων κυρίαρχων πού εχουν περιέλθει σέ
κατάσταση πτωμάτων. Δέν εΙναι τυχαίο δτι, πολύ άργότερα,
ενας liλλος θίασος, μέ διαμετρικά άντίθετες άντιλήψεις άπό
τό
Liνing Theatre " , ό θίασος τής .. Schaubϋhne ,. τοϋ Δυ
τικοϋ Βερολίνου, εχοντας ί:: να τελείως διαφορετικό άντικει
μενικό· σκοπό (δχι νά έκτεθεί στό κοινό, άλλά νά άνασυνθέ
σει γιά λογαριασμό τοϋ κοινοϋ ενα διπλό όδοιπορικό : τοϋ
άρχαίου έλληνικοϋ θεάτρου άπό τή μιά, καί ένός θιάσου πού
προσεγγίζει σήμερα τό θέατρο αύτό, άπό τήν liλλη ) εφτασε,
στό
Vbungen Γίίr Schauspieler ·· (" 'Ασκήσεις γιά ήθο
ποιούς " ), σ· ενα άνάλογο άποτέλεσμα καi μάλιστα σέ μιά
συγγενική εiκόνα - μόλο πού ήταν φορτισμένη μέ έντελως
άντίθετο νόημα : δχι τήν ε!κόνα τοϋ θανάτου πού κυριεύει
τή ζωή, άλλά τήν ε iκόνα της αiχμαλωσίας ένός άνθρώπου,
τοϋ Π ρομηθέα, πού άνακαλύπτει τή λαλιά καi τήν ταυτότη
τά του τή στιγμή πού γίνεται λίθος άνάμεσα στούς λίθους,
σχεδόν ενα πτωμα. Καί στiς δυό περιπτώσεις ή γένεση τής
παράστασης λαμβάνεται ώς θέμα τοϋ θεάματος. Καί στiς
δυό περιπτώσεις ή γένεση αύτή παραπέμπει στη γένεση τοϋ
κόσμου καί τοϋ θεάτρου (fι στό τέλος τους, πράγμα πού κά
νει τό ίδιο) καi άποκορυφώνεται είτε μέ τήν έγκαθίδρυση
μιfiς νέας ζωής - έγκαθίδρυση πού δέ μπορεί νά συντελε
στεί παρά μόνο πάνω στά έρείπια τής παλαιάς κοινωνίας μέσα στήν όποία τό θέατρο θά "λεγες δτι ύπάρχει μέ τρόπο
φυσικό (βλ. τό τελευταίο θέαμα τής πρώτης περιόδου τοϋ
Liνing ", τό ·· Paradise Now ) είτε μέ τήν άπολίθωση τής
··

"

..

"

'

δικ1Ίς μας κοινωνίας, άπολίθωση τήν όποία άρνείται τό θέα
τρο ώς άκατάλυτη καί ύπέρτατη λαλιά (βλ. " ϋ bungen " ).
Ταυτόχρονα ό ή θοποιός έγκαταλείπει τήν ύποδούλωση στiς
τεχνικές τής σκην1Ίς καi περνάει στήν ουτοπική ύποδειγμα
τικότητα. Γίνεται τό προσχέδιο, ή προεικόνιση τοϋ νέου άν
θρώπου. Δέν παραc:ταίνει πιά· προαναγγέλλει .
Άναμφισβ1iτητα, μιά τέτοιου εϊδους άνατροπή δέν εΙναι πάν
τοτε τόσο ριζική δσο στίς περιπτώσεις που προαναφέραμε.
Ό Άντουάν Βιτέζ ένσωματώνει στίς παραστάσε ις του περισσότερο τών κλασικών παρά τών σύγχρονων κειμένων
- αυτοσχεδιασμούς των ήθοποιών. οι αυτοσχεδιασμοί αυ
τοί eχουν άλλοτε τή μορφή όνειροφαντασιών τών ήθοποιών
πάνω στά κείμενα, δίχως άναφορές ο· eνα σημαίνον, σφαι
ρικό καί a priori δεδομένο σχέδιο τοϋ θεάματος, κι άλλοτε
ε{ναι καθαρά τεχνικές άσκήσεις (λόγου χάρη, ή τάδε η δεί
να ρητή έπιλογή τρόπου έκφορaς τοϋ λόγου) δίχως άναφο
ρές σέ μιά προκαθορι σμένη άντίληψη γιά τό ρόλο. Κάτω άπ'
αύτές τίς συνθήκες, δμως, ό ήθοποιός δέν άποβαίνει άναγκα
στικά μέγας δημιουργός. Τό κείμενο παραμένει στή θέση
του, συλλαμβάνεται μέσ' άπό διάφορα πρίσματα, διατρέχε
ται σύμφωνα μέ διάφορα δρομολόγια, άντιμετωπίζεται σάν
άφετηρία καi όρίζοντας συνάμα. Τό παίξιμο τοποθετείται
μέσα στό πεδίο τοϋ κειμένου. Άλλά τό παίξιμο αύτό δέν εί
ναι παρά μιά έργασία άποδόμησης προγενέστερων έρμηνει
ών. Τό κείμενο πρέπει νά άποκαθαρθεί, νά άπαλλαγεί άπ'
δλα τά σχόλια πού eχουν άποτεθεί έπάνω του· πρέπει νά ά
ποξεστεί, νά διαλυθεί ό έπιχρισματικόc φλοιός πού τό eχει
έπικαλύψει. Κ' επειτα τό κείμενο, μ' δλες τiς ύπερβολές καi
τiς έλλείψεις του, θά παραδοθεί στό θεατi1 , ό όποίος καλεί
ται πιά νά τό έρμηνέψει καi ν' άνακαλύψει μέσα του, εστω
καi προσωρινά, κάποια σημασία. οι θεατρίνοι όφείλουν νά
άγουν (μέ τήν eννοια τής άγωγής, τής έκγύμνασης, τοϋ " train
ing " δηλαδή, όχι μέ τήν εννοια τής άπαγωγής) τό θεατή .
Όλη 1i παράσταση , άρχίζοντας άπό τ ή σκηνή καi καταλή
γοντας στήν πλατεία, i:χει γίνει άσκηση : μιά συλλογική ά
σκηση πάνω σ' ενα κείμενο .
..

Ό ήθοποιός άνέκτησε, σ· όρισμένες περιπτώσεις, τίς έξουο ίες του. Αυτό δμω; δέ σημαίνει πώς ξαναβρήκε καί τήν ταυ
τότητά του. Ό ήθοποιός τοϋ ·· Lίνing " eγινε βορά τοϋ μύ
θου τοϋ νέου άνθρώπου. Ό �iθοποιός τοϋ Βιτέζ κινδυνεύει
νά χαθεί, νά ξεχάσει τόν έαυτό του μέσα στή χειραγώγηση
πού άσκεί (χειραγώγηση χειραγωγημένη άπό τόν " παιδα
γωγό ,. Βιτέζ). Άπό δω προέρχεται ενας δεύτερος πειρασμός,
πολύ διαδεδομένος σήμερα. Ωροτεινεται ενας τύπος Οεάματος
πού δέν άποτελεί ύλοποίηση ένός κειμένου άπό κάποιους ή
θοποιούc, άλλά, κυριολεκτικά, σκηνοθεσία τής σχέσης τών
1iθοποιών αυτών μέ τό κείμενο i'ι μέ τό έπιχείρημα τοϋ κει
μένομ,. Ό ήθοποιός, άντί νά συγκαλύπτει τό θέατρο, άντi νά
τό παρουσιάζει σάν κάτι φυσικό, τό ξεσκεπάζει · ύπογραμμί
ζει τή'ν προσωπική του εuθύνη μέσα στό πλαίσιο τής παρά
στασης ιφθώς καi τόν πεποιημένο χαρακτήρα τής παράστα-

ΑΝΩ : " Όμαδικη δουλειά δέ θά πεϊ ύποβάθμιση τού δικού μου
ρ6λου, άλλά ένίσχυση τού ρ6λου τών μελών τής nμάδας " .
• Εi:σι δί1ιει ή Μνούσκιν τ ό στίγμα τών συνθηκώ11 δουλειάς της.
' Εδώ, στην προετοιμασία μιaς σκηνής άπό τη " Χρυση έποχή "
ΠΑ ΤΩ : 'Η " Χρυση έποχη " πραγματοποιήθηκε ϋστερα άπό
μακριά προεργασία μέ τρεϊς βάσεις : κινέζικο θέατρο, comιne
dίa dell' arte καί μάσκα. 'Απώτερος σκοπ6ς : Μέσα dπό μιά
σκψικη φ6ρμα-σύνθετη στίς πηγές της, dλλ' άπλη και: διαυ
γή στψ• τελική της διατύπωση - νά άφηγηθούν μιά ίστορία
καί ν' άναπτύξοι>ν ίlνα σχ6λιο πάνω στό σύγχρονο καπιταλισμ6
Α ΝΩ : Τό " 1 789 ", ήτα�ι τό πρώτο έπαναστατικό θέαμα η]ς
Μνούσκιν καί τού " Θεάτρου τού "Ήλιου " στη Μπαρουταπο
θήκη τής Βενσέν. 'Αποδείχτηκε καi τό . . . έμπορικ6τερο: Προ
σέλκυσε 300.000 θεατές. Στό " 1 789 " καi " 1 793 " τό "Θ"
έχει dφιερcύσει ίiναν πλήρη Φάκελο στό τεύχος 32 τού 1 9 73 .
ΚΑ ΤΩ : Τό " 1 793 ", δεύτερο θέαμα τής Μνούσκι11, κι aς
rίταν πιό λιτ6, δέν ε ίχε τrιν ίδια πλατιά dπήχηση. Οί θεαη\ς
φθάσαιιε μ6λις στίς 102.000. Παρ' /Jλ' αύτά ιίταν ούσιαστικη
συιιέχεια στόν προβληματισμό πάνω στη σχt'ση σκηνής-κοινού,
στr.ί πλαίσια τής άναζήτησης ένός σημερ1110Π λαϊκοϋ θεάτρου

σης. Πρόκειται γι' αύτό πού ό Ζάν - Π ιέρ Βενσάν άποκαλεί
" ενα ε1δος κ α θ α ρ 1; ς κ ρ ι τ ι κ 1; ς τ 1; ς π α ρ ά σ τ α
σ η ς : τίθεται ύπό δοκιμασία καθετί πού, μέσα στό γεγονός
τής παράστασης ένός θεατρικοϋ Εργου, μπορεί νά μοιάζει
στούς πάντες (τόσο στό κοινό δσο καί στούς καλλιτέχνες)
φυσιολογικό, φυσικό καί αύταπόδεικτο. 'Απογυμνώνεται 11
δλη διαδικασία καί ζητείται άπό τούς θεατές νά έξακρι βώ
σουν έκ νέου όρισμένα πράγματα : Γιατί βρίσκομαι έδ& αύτή
τή στιγμ11 ; Έχω τό δικαίωμα νά παρατηρ& αύτούς τούς Ci
γνωστους άνθρώπους ; Αύτοi Εχουν τό δικαίωμα νά έμφανί
ζονται μπροστά μου; Άραγε στ' άλi1Οεια τούς βλέπω / άκούω;
Π.χ. : ε1ναι μεταλλωρύχοι τοϋ Ι 9ου αiώνα i1 κοπελίτσες άπό
τό γειτονικό συγκρότημα σπιτιών;" (5). Τό θέαμα δέν ε1ναι
πιά, εστω κι αν τιτλοφορείται ετσι, ή " Κυριακή " τοϋ Μι
σέλ Ντέτς η τό " Ζερμινάλ " άπό τό μυθιστόρημα τοϋ ΖολCί,
άλλά μιά "άνάγνωση καί παρουσίαση άπό τούς i]θοποιούς τοϋ
T.N.S., έν ετει 1 976, τής " Κυριακής " τοϋ Μισέλ Ν τέτς
η τοϋ μυθιστορήματος τοϋ Ζολa " Ζερμινάλ " (έξάλλου ό
άκριβ1)ς τίτλος αύτοϋ τοϋ τελευταίου θεάματος ήταν : " Ζερ
μινάλ. Σχέδιο τοϋ T.N.S. πάνω σ' ενα μυθιστόρημα "). Έπί
σης, τό " Θέατρο τοϋ Ήλιου ", στό δίπτυχό του πάνω στή
Γαλλική 'Επανάσταση, μ' δλο πού τά μέσα καί ο! σ τόχοι του
ήταν έντελ&ς διαφορετικοί, δέν παρουσίαζε στή σκηνή έ
πεισόδια τ�;ς 'Επανάστασης έρμηνευμένα άπό κάποιους θεα
τρίνους. 'Αντίθετα, εδειχνε τήν παράσταση πού ε1ναι σέ βέ
ση νά σχηματίζουν μέσα τους τοϋτοι ο[ ι)θοποιοί σέ σχέση
μέ τά έπεισόδια αύτά, χωρίς ώστόσο νά άπαρνοϋνται τή δι
κή τους ταυτότητα, τουλάχιστον τή συλλογικi1 τους ταυτό
τητα ώς θιάσου πού όνομάζεται " Θέατρο τοϋ Ήλιου ". Ό
πως δi1λωνε ή Άριάν Μνούσκιν, στό " 1 789 " " οί 1)θοποιοί
τοϋ Θεάτρου τοϋ Ήλιου παίζουν ρόλους γελωτοποιών πού
έξιστοροϋν τ�iν 'Επανάσταση ", έν& στό
ι 793 .. ο[ ϊδιοι
ιiθοποιοi ., παίζουν ρόλους sectionnaires, ρόλους ξεβράκω
των πού άναλογίζονται τήν 'Επανάσταση ·· (6).
"

"Ενας τέτοιος τρόπος παράστασης, τόσο κοινός σι)μερα ίό
στε νά 'χει μετατραπεί σέ τυφλοσούρτη (ποιός νέος θίασος
δέ σκέφτεται, δταν βρίσκεται μπροστά σ' ενα κλασικό εργο,
καί σέ πρώτη τουλάχιστο φάση , νά δείξει τόν έαυτό του, ηiν
άμηχανία του, τή θέλησή του νά σεβαστεί καi τόν πόθο του
νά βιάσει τό κειμένο - ν· άφήσει τό μπλού τζήν νά φανεί
κάτω άπό τό χιτώνα η τό ρομαντικό περιστi1θιο;), προϋπο-

θέτει όπωσδ1Ίποτε μιά προκαταρκτική συμφωνία άνάμεσα
στήν όμάδα τών ι]θοποι&ν κα! στό κοινό. Τό κοινό πρέπει
νά ε1ναι σέ Θέση νά ένδιuφέρr.ται δχι μόνο γιά την άνάγνωση
τοϋ Εργου πού έπιχειρεί ό Θίασος, άλλά καί γιά τό ίδιο τό
γεγονός τής άνάγνωσης. Τούτη ή συμφωνία δέν ε1ναι αύτο
νόητη. 'Αναμφίβολα, σ τήν περίπτωση τοϋ " Θεάτρου τοϋ
Ήλιου ", ή συμφωνία Θεμελιώθηκε πάνω σέ μιά βασική έμ
πειρία, κοινή στό θίασο καi στό άκροαη)ριο τ�;ς Cartou
cheΓie : τήν έμπειρία τοϋ Μάη τοϋ 1 968 πού βιώθηκε ώς
μιά άδέσποτη έπανάσταση, ή όποία προ1;λθε άπό τό λαό καί ,
μόλο πού κατέληξε σέ άποτυχία, δέν επαψε νά διατηρεί
τουλάχιστον τήν άξία μιας ούτοπίας. Τό " 1 789 " καi τό
" 11 793 " παίζουν άκριβ&ς μ' αύτή τήν άποτυχία καί μ' αύτή
τήν ούτοπία (1) κατάφαση πού άποτελεί τόν ύπότιτλο το()
" .1 793
" Ή έπαναστατική πολιτεία ε1ναι τoiJ κόσμου τού
του ", άντισταθμίζεται άπό τό συμπόσιο τ&ν πολιτ&ν καί
τό τελικό προσκλητ�)ριο τών προσώπων το() !:ργου, στό ό
ποίο οί άπαντήσεις ε1ναι " έκλi1Θη ύπό τά δπλα [ . . . ], συ
νελήφθη η)ν [ . . . ], έξετελέσθη τό '94 η τό '98 "). Ή διήγη
ση τοϋ " Θεάτρου τοϋ Ήλιου " γίνεται άπό τή σκοπιά κά
ποιων σημεριν&ν θεατρίνων πού άναδέχονται τήν έμπει ρία
τ&ν sectionnaires τοϋ 1 793, ο[ όποίοι " άναλογίζονται τήν
' Επανάσταση ". 'Ανάμεσα a· αύτούς ιcαί στό κοινό τής
Caι·toucl1erie δέν ύπάρχει πρόβλημα συνεννόησης. Όμως,
τά πράγματα δέν ε1ναι πάντοτε ετσι. Ή μεσολάβηση ήθο
ποι&ν, πού εχουν γίνει τό ύποκείμενο τ�; ς θεατρικής άφήγη
σης, ένδέχεταί νά εχει Ciλλα έπακόλουθα άπό τή στιγμή πού
δέν ύπάρχει αύτή ή συμφωνία - μιά συμφωνία η;ς όποίας
οί ρίζες βρίσκονται στό χ&ρο τής κοινωνίας κι όχι στό χ&ρο
τοϋ θεάτρου. Άς δοϋμε σέ τί μπορεί νά συνίστανται τά έπα
κόλουθα αύτά. Μπορεί νά έπιβληθεί μιά πλασματιιc1i καί
πρόσκαιρη ταυτότητα άνάμεσα στiς δύο όμάδες, τούς 1]θο
ποιούς καί τό κοινό : τότε τό θέαμα παραπέμπει μόνο στόν
έαυτό του κι δχι σέ μιά έξωτερική πρός αύτό πραγματικότη
τα (ϊσως ενας τέτοιος κ ίνδυνος νά άπειλοϋσε f\δη τή " Χρυ
σή έποχή " τοϋ " Θεάτρου τοϋ Ήλιου " - θέαμα μιά χαρά
βολεμένο κάτω άπό τό ύπόστεγο τής μπαρουταποθήκης :
μέσα στά ζεστά καί χρυσά αύλάιcια καi τούς άμμόλοφους,
κάτω άπό τή σκεπή τοϋ πανηγυριώτικου θεάτρου, ήθοποιοi
καί θεατές ξαναζοϋσαν τ!ς μεταπτώσεις τοϋ παρόντος μας
άπό τή σκοπιά ένός μέλλοντος δπου 11 ζωή θά ε1χε γίνει παι
χνίδι). Μπορεί δμω; νά συμβεί καi κάτι Ciλλο : νά διαπι",

ι\ιl ι ά ιίπό τίς πιό έ1ιδιαφέρο υσες δ ουλειές, ατό γαλλ6φω νο θεατρι κό χ ώρο, συιιτελεϊτα ι ατό 'Εθ νικό Θέατρο το ύ Στρασβο ύργου άπό
τό σκηνο θέτη Ζά ν - Πιέρ Βεν σάν . ' Η πρ ο σπάθει α αύτη έγκαινι.άστηκε τό 1975-ό Βεν σά ν ιίτα11 fίδη γ ν ωστός άπό τ Ύ}ν προηγούμενη
δουλε ι ά το υ ατό "Θέατρο τής Προ σδοκlας " - μέ τό " Ζερμιν άλ - σχέδιο έvός μυ θι σ τορήματος μέ βάση τό κεlμενο τού Ζο λά: "

στωθεί ενα ριζικό χάσμα άνάμεσα σ' αύτές τίς δυό όμάδες.
Σ' αύτή ηiν περίπτωση, οί Θεατές δέ Θά είχαν Ci.λλη έκλογή
άπό τό νά άποθαυμάσουν η νά περιφρονήσουν τήν εύφυία
καί τή δεξιοτεχνία τών 1iθοποιών πού παίζουν τόν έαυτό
τους, τήν iδιαιτερότητά τους ώς Θεατρίνων, χρησιμοποιών
τας σάν πρόφαση ενα κείμενο η μιά φανταστική διήγηση.
Ό κίνδυνος νά μετατραπεί σέ ijττα ή νίκη τών Θεατρίνων
προέρχεται άκριβώς ά.π' αύτό : ά.πό τό κλείσιμο του Θεατρι
κου χώρου στόν έαυτό του - τη στεγανοποlησή του σ' ενα
προνομιουχο διάστημα. 'Αντί νά ά.ναπαριστάνει την πραγμα
τικότητα, τίς έντάσεις καί τίς ά.ντιφάσεις τfjς πραγματικό
τητας καί, ίσως, τη μή ά.ναγωγιμότητα τfjς πραγματικότη
τας αύτfjς στήν ά.ναπαράστασή της (ή Θεατρική παράσταση
είναι πάντα, στην κυριολεξία μάλιστα του δρου, ά. π ο γ ο η
τ ε υ τ ι κ 11 ), ό τρόπος αύτός, δηλαδή τό νά τοποθετείται τό
" έμείς " τών Θεατρίνων (ενα " έμείς " πού κλίνει συχνά πρός
τό " έγώ " του έπικεφαλfjς τfjς όμάδας) στό κέντρο η"']ς Θεα
τρικfjς δραστηριότητας, δέ Θά είχε πιά νά μfiς προσφέρει
παρά μόνο τήν εiκόνα τfjς ο!κειοποίησης τfjς πραγματικό
τητας ά.πό τό παιχνίδι - μιά τιθάσευση πού σημαίνει ταυτό
χρονα άναγωγ1i η"']ς κοινωνίας στήν κατάσταση πού λέγεται
Θέαμα. 'Από τή στιγμή έκείνη, έμείς οί Ci.λλοι, δηλαδη οί
Θεατές, δέ Θά εiχαμε νά κάνουμε παρά μόνο ενα πράγμα :
νά γίνουμε, μέ τή σειρά μας, Θεατρίνοι. Έτσι τό Θέατρο Θά
είχε πιά σχέση μόνο μέ τό Θέατρο. Κι αύτός Θά ήταν ό ά.σφα
λέστερος τρόπος νά έπισφραγιστεί ό Θάνατος του Θεάτρου.
Μετάφραση ΒΑΣΙ Λ Η ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Σ Η Μ ΕΙΩΣΕΙΣ

(1)

"Ας

θυμηθοϋμε

τά κελεύσματα τοϋ Γκροτόφσκι .

(2) Βλ. τήν dπό 2-l Όχτώβρη 1893 έπιστολ1} το1ί 'Αντρέ
' Αντουάν στό Αέ Μπαργκύ σχετικά μέ τό ρόλο τού θεατρlνου.
Παρατtθεται dπό τό11 Ταλασό στό : " Le Τ!ιeά tι·e Li bre,
essai cι·ί ιί que, Ιιίs tοι·ί que e ι d o cuιιιen taiι·e " , [ Τό ' Ελεύθερο
θέατρο, κριτικό, ίστορικό δοκlμιο έμπλουτι.σμένο μέ ντοκου
μέ1ιτα}, ( Παρlσι, Meι·cuι·e de Fι·an ce, 1909 ).

(3)

Cι·aig (Ed ιvaι·d Goι·don) , " De l' ar t du ι!ιιid tι·e "
[" Εντουαρντ Γκόρ�ιτον Πραlηγκ, Περί τής θεατρικ·ί)ς τέχ�ιης},
(Παρlσι, έκδ. Lίeιι tier et Lί bι·αίι·ίe Tlιιid ιι-ale, χ. χ . , βλ.
" L' A c teιιr et la Suι· - ιιιαriοn ιιe t ι e " [Ό ήθοποιός καi ή
Ύπερμαριονέτα}, σελ. 72 ) .

(4) 'Όπως εlναι γνωστό " Ί1 δημιουργική διαδικασία τής
έπαιιαβίωσης " καί " 'Η διαδικασία η)ς έ�ισάρκωσης " είναι
οί dκριβείς τίτλοι τών r5υό βιβλίων πού έτοίμασε ό Στανι 
σλάβσκι - στή Γαλλία κυκλοφόρησαν μt' τούς ( dνακριβείς}
τlτλοvς " La. [οι·ιηα ι ίοιι. de l' ac ιeuι· " [' fJ διάπλαση τού
ήθοποιού} καί " Lα coιιstι·uctίon dιι ρeι·s ο η ιιαge "
[Τό
χτίσιμο τού ρόλο ι • / - καί έμελλαν νά dποτελέσουν τό11 πρώτο
τόμο - μέ τό γε�ιικό τίτλο " 'Η έργασία τού ήΟοποι.ού πάνω
στόν έαυτό το11 " - τού συνολικο·ϋ έργο υ πού ό Στανισλάβσκι
λογάριαζε νά γράψει , dλλά δέ μπόρεσε 11ά όλοκληρώσει . ('Η
τέχνη τής d�ιαπαράστασης έπρόκt: ι το νά είναι ίl�ιας dπό τούς
τελευταίους τόμους τού έργου ) .
(5) Βλ. " Τό ' Εθνικό θέατρο τ ο ύ Στρασβούργου ", μ ι ά σ υ 
νέντευξη τ ο ύ ' Α 1ιτοιιά11 Βικt'ρ ια' το1ίς Ζά11 - Πιέρ Βε·νσά11 καί
Ζάκ Μπλά11, " Τι·ο ιιοίl Τ!ιιiά ιι·α.l " , (Νο
ΧΧΙ V - XX V,
Καλοκαίρι - Φθινόπωρο 1976, σ. 55 ) .
(6} Βλ. " Προσεγγίσεις στό 1 793 " , dποσπrJ.σματα συνο
μιλιών τής ' f4!ιάν Μνο·ύσκιν μt' τό Αυσιt'ν ' Λ τού11 στό κείμ.ε110 πρόγραμμα το1j ., ΘεrJ.τρου τoij " Η.λιο υ " : " 1 793, Lo ι:ί ι ιi
ι·ιi ρο/ιι tίοιι η α ίι·e es ι d e c e ιιι. ο η de "[ 1 7.9 3, ' fl έπαναστατική
πολι τεία είναι το·ιj κόσμ.ο·v τούτου/, ( Παρίσι, ,ς loclr, 1972,
., Τ!ιιirί. tι·Ρ ou ρer t " , σελ. 137 - 738).
---+-

Τό σύστημα έργασίας το1ί " Α ί{J ι νγκ (-}ήατερ" βασίζεται στiμι
rίρχή τής " κυκλοφορίας τής έιι�'ργειας ". Φωτογραφία άπό
τό " ' Εφτά διαλογι σμ.οι' πάνω στόιι πολιτικό σαr�ομ.αζοχισμό "
πού παρουσίασαν τό 1 9 74 . Στό Οι!αμα αύτό, τά μέλη τού θι.ά
σο1• ξεκίνησαν /Μ' βάση ίlναν dναπ1ιευστικό ρ'ΙJθμά ( 7 : l : "7)
πού r�ιδάχτηκαν dπό τά μέλη μ.ι6.ς φυλής τού ιJιlαρόκου

ΚΑΤΩ : Ό ι:>. Σίσλακ ένσαρκώ1ιει τέλεια τό γκροτοφσκικό
ίδεώ&ς γιά τό11 ήθοποιό. Ση) μάσκα του αύτ·ή , dπό τό " Φτω
χό πρίγκιπα ", άπ ο τ 1 1π ιίι νε ται μοιιαι)ικrί ή " β?!θιση στό τα
ξ{δι πρός τήιι κε�ιότητα " ;το1ί ε·ι1α γγt·λίί:Ο1'ΤΓ11' ,; Γκροτόφσκι
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Τοί5 GEORGES BANU
ΑΠΟ ΤΗΝ Α Ι ΣΘ ΗΤ ΙΚΉ Σ ΤΗ ΣΚΕΨ Η
Τό θέατρο τfiς Άνατολfiς - iαπωνικό, κινέζικο, μπαλινέζι
κο - θέλγει τό νεοτερικό σκηνοθέτη, δπω; κι' Ιiν λέγεται
αύτός : Κραίηγκ, Μέγιερχολντ, Μπρέχτ, Ά ρτώ. Μοιάζει
νά άποτελεί γιά δλους ένα διαφορετικό διάβημα έν& συνάμα
διαθέτει τό προνόμιο ένός όψηλοϋ πολιτισμικοϋ γοήτρου.
Τό τελευταίο χαρακτηριστικό συνιστά ένα σημαντικό στρα
τηγικό έπιχείρημα κ' έτσι βλέπουμε τό άνατολικό θέατρο νά
έμπλέκεται ξαφνικά στήν προσπάθεια πού καταβάλλουν οι
Εύρωπαίοι γιά νά συγκροτήσουν ένα νέο λόγο, διαφορετικό
άπ' αύτόν τοϋ 1 9ου αιώνα (1).
Τό θέατρο αύτό, πού προέρχεται άπό ένα μακρινό, διαφο
ρετικό χ&ρο, προκαλεί συγκλονισμούς καί έμπνέει μιά ό
λόκλη ρη σειρά έπανεξετάσεων. Στηρίζει τό πρόγραμμα τοϋ
σκηνοθέτη , τόν βοηθάει νά άπορρίψει τό νατουραλισμό καί
τήν ψυχολογία καί νά προχωρήσει στή συγκρότηση ένός
θεατρικοϋ συστήματος σημείων. Ή ψευδαίσθηση καί ή εμ
μονη iδέα της " άντανάκλασης " όφίστανται βίαιο πλfiγμα
καί παραμερίζονται σημαντικά χάρη στiς πρώτες έπαφές μ'
αύτό τόν τύπο θεάματος, ό όποίος κηρύσσει μιά αισθητική
πού άντιστρατεύεται όποιαδήποτε τάση γιά μίμηση . Ή
έπίσχεση τοϋ όμοιογενοϋς λόγου λόγω διασταυρώσεώς του μέ
σημεία πού προέρχονται άπό διαφορετικούς πομπούς ή χω
ροχρονική διολίσθηση· ή κατάργηση τοϋ διαχωρισμοϋ σκη
νfiς - πλατείας στό δνομα τfiς δημιουργίας νέων σχέσεων
μέ τό θεατή, κ.λπ.- ιδού όρισμένες άπό τίς μεταμορφωτικές
άλλαγές πού όφείλονται, τουλάχιστον έν μέρει, στό άνατο
λικό θέαμα. Μπορεί νά πεί κανένας δτι μέσ' άπό τiς παραστά
σεις τοϋ Καμπούκι, τοϋ κινέζικου θεάτρου καί τών μπαλινέ
ζικων χορών άποκαλύπτεται ενα νέο μοντέλο έπικοινωνίας
πού ό εuρωπαίος σκηνοθέτης έπιχειρεί νά τό άναδεχτεί γιά
νά τό ένσωματώσει στήν άμφισβήτηση πού προωθεί. Ή Εu
ρώπη, μέ βάση συγκεκριμένα παραδείγματα πού τfiς προσ
φέρει ή άσιατική έμπειρία, έπιδίδεται στήν άναζήτηση τοϋ
έμμένοντος θ ε α τ ρ ι κ ο ϋ σ η μ ε ί ο υ πού 'ίσαμε τότε τfiς
ήταν άγνωστο. Ή 'Ανατολή, λοιπόν, προτείνει μιά γραφή
καi ό σκηνοθέτης σπεύδει πρός συνάντησή της, γιατί, κατα
τρυχόμενος άπό τήν εύθραυστότητα τών μέσων του, νομίζει
δτι άνακαλύπτει τήν τύχη του μέσα σ' αύτή τή γραφή. Γιά νά
καταλήξουμε, δ,τι ξεχωρίζει, άπό τήν άρχή κιόλας αύτοϋ τοϋ
συναπαντήματος, εΙναι τό ένδιαφέρον γιά τά τελειωμένα καί
άνθεκτικά στό χρόνο εργα τfiς Άνατολfiς, άπό τά όποία ό
εύρωπαίος καλλιτέχνης άντλεί διδάγματα γιά τήν έπίθεσή του.
Χωρίς νά τό πάρουμε σάν πρόοδο άλλά μάλλον σά μετατό
πιση , θά πρέπει νά ποϋμε δτι άπό τή δεκαετία τοϋ '60 καί μετά
ή προσοχή στρέφεται δλο καί συχνότερα στόν άνατολικό
τρόπο άσκησης, δ η λ α δ ή δ χ ι τ ό σ ο σ τ ό ί δ ι ο τ ό
σ η μ ε ί ο δ σ ο σ τ ό δ ρ ό μ ο π ο ύ ό δ η γ ε ί σ' α ύ τ ό.
Καi τοϋτο όφείλεται στiς συχνές έπαφές μέ τήν πνευματικό-

'Αναμφισβήτητα τό " σύστημα Γκροτ6φσκι " άποτελεί τό
πιό όλοκληρωμένο πρ6γραμμα aσκησης τοϋ ήθοποιοϋ, άπ'
οσα έμφaνίστηκαν τήv τελευταία εlκοσαετία. Ασχετα μέ τήv
προσωπική πορεία τοϋ ίδιου τού Γκροτ6φσκι, τήν έξέλιξή
του σέ " γκουρού " κ.λπ. - πράγματα γιά τά όποία, σlγου
ρα, δέν εύθύvεται προσωπικά - άνεξάρτητd άπό κριτικές κι
άμφισ{Jητήσεις, τό γεγονός ε lναι bd : Πολλά στοιχεία τής
διδασκαλ{ας του έμπλούτισαν κ' έμπλουτ{ζοvν ολες τίς σύγ
χρονες καί μεταγενέστερες προσπάθειες στόν ίδιο χώρο. Τε
λικά, ίσως, κάποιοι άπό τούς τρ6πους aσκησης πού έφάρμο
σε ό Γκροτ6φσκι νά 'ναι ό πιό θετικός καρπός άπ' ολο τό κί
νημα γιά τήν έπιστροφή τού ήθοποιού ατό Σώμα καί τό Μηδέν
�

τητα τfiς Άνατολfiς, γιατί, αύτή τή φορά, μ ο χ λ ό ς κ ί ν η
σ η ς τ fi ς
κατη γο ρ ί ας
έναντίον
τ fi ς Δ ύ
σης δέ μοιάζει νά εΙναι ή αiσθητική άλλά
ή σ κ έ ψ η. Τά άσιατικά ίiργα περνοϋν σέ δεύτερο πλάνο
γιά ν' ά,φήσουν τά πρωτεία στίς φιλοσοφίες ή σταθερότητα
του άνατολικοϋ σημείου ένδιαφέρει λιγότερο άπό τήν άνά
κτηση μιας δημιουργικfiς διαθεσιμότητας, κατάσταση στήν
όποία μπορεί νά φτάσει μόνο αuτός πού έφαρμόζει τiς διδα
σκαλίες τfiς Κίνας, της 'Ινδίας tΊ της 'Ιαπωνίας. Ή ζήτηση
του άρτιωμένου σημείου όποχωρεί μπροστά σέ μιά άλλη ζή
τηση : ζητείται ή δ ύ ν α μ η τ ο υ 1; θ ο π ο ι ο ϋ ν ά έ κ
φ ρ ά σ ε ι τ ό ν έ α υ τ ό τ ο υ, στοιχείο πού άποτελεί έ
φεξfiς τό χρυσό κλειδί γιά τή θεατρική άνανέωση . Έτσι ή
'Ανατολή δέν έμφανίζεται πιά σάν ενα σημειολογικό πρότυ
πο, άλλά σάν ενας όποδειγματικός δρόμος πρός εναν άλλο
τύπο δημιουργικότητας.
Ά π ό τ ή σ φ α ί ρ α τ fi ς α i σ θ η τ ι κ fi ς σ τ ή σ φ α ί
ρ α τ fi ς ά ν α τ ο λ ι κ ή ς σ κ έ ψ η ς ά π ό τ ό έ ρ γ ο
σ τ ή ν ά σ κ η σ η · ά π ό τ ό σ η μ ε ί ο σ τ ή ν π ρ ο
π α ρ α σ κ ε υ ή τ ο ϋ σ η μ ε ί ο υ - αύτή ήταν ή διαδρο
μή πού άκολουθήθηκε.

Μ Ι Α ΟΡ Ι ΣΜΕΝ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Ό,τι συνδέει δλα αύτά τά συστήματα σκέψης στά όποία στρέ
φεται ό κορεσμένος άπό άτομικισμό και όρθολογισμό άν
θρωπος της Δύσης εΙναι ή κοινή άπό μέρους των άναζήτη
ση τοϋ κενοϋ, της κενότητας. Παρά τίς διαφορές στούς στό
χους και τή μεθόδευση, ένα καi τό αuτό αίτημα έπανέρχεται
συνεχ&ς : τό α'ίτημα τfiς άπόσβεσης τοϋ έγώ, της κατάργη 
σης τfiς νόησης, ό':ιστε νά γίνει ό άνθρωπος δοχέας τοϋ Κό
σμου πού τόν περιβάλλει . Τό ζήτημα δέν εΙναι πιά νά συσ
σωρεύεις, άλλά, άντίθετα, νά άπορρίπτεις, νά άρνείσαι τήν
ισχύ αύτοϋ πού ή κοινωνία παρουσιάζει ώς παράγοντα
καθησυχασμοϋ. Μόνο ετσι τό άτομο θά μπορέσει νά έξα
σφαλίσει τήν έπανενσωμάτωσή του στό Σύμπαν. Ή κενό
τητα έμφανίζεται σάν ή μόνη εύκαιρία, γιατί ό άνθρω
πος μόνο δταν άνακαλύψει έκ νέου τό μηδέν, θά κατορθώσει
νά πράξει δίχω; νά άποπροσανατολίζεται άπό τό π ρ ο π έ
τ α σ μ α τ fi ς δ ι α ν ο η τ ι κ ό τ η τ α ς, τ ii ς γ λ ώ σ
σ α ς κ α i τ ο ϋ έ γ ώ, καί θά μπορέσει ετσι νά άνοιχτεί
στήν κυκλοφορία τ&ν ένεργειών. Ή 'Ανατολή προτείνει σέ
μιά Δύση πού ένδιαφέρεται κυρίω; γιά τήν κατάφαση, τό νό
ημα τής άρνησης, τfiς άπόσβεσης, τοϋ κενοϋ. Τό προτείνει
ώς έπίτευγμα μιας σοφά κερδισμένης κυριαρχίας. ΕΙναι πάμ
πολλα τά κείμενα πού μιλοϋν γι' αuτή τήν άναζήτηση . Τό
καθένα προτείνει διαφορετικούς δρόμους, άλλά δλα συγ
κλίνουν στόν 'ίδιο στόχο : τήν έλλαμψη - αύτήν πού έπι
τυγχάνεται δταν έκπλη ρώνεται ή τέλεια πνευματική συν
θήκη : ή άρνηση τοϋ έγώ καi ή άνάκτηση τοϋ κενοϋ.
Προπορευόμενοι τ&ν άνθρώπων τοϋ θεάτρου, καλλιτέχνες,
δπω; ό Καίητζ καί ό Ράουσενμπεργκ, καi θεωρητιΊCοί, δπως
ό Μπάρτ, άνακαλύπτουν καi πάλι τήν άξία τοϋ κενοϋ, τοϋ
μηδενός ώς δρου πού έπαναθέτει όπό άμφισβήτηση μιά ά
στική γραφή πού θέλγεται άπό τήν όμοιογενfi συσσώρευση
τ&ν μέσων. Κ ' έτσι ή Δύση έρχεται σέ έπαφή μέ τήν ισχύ
μιας άρνησης πού κλονίζει τίς κατακτήσεις πού όφείλονται
στήν έλξη τής πληρότητας. Τό ένδιαφέρον αύτό δέν άργη
σε νά εισχωρήσει καί στό πεδίο τοϋ θεάτρου. Στήν άρχή έκ
δηλώθηκε κυρίως μέ σκηνές σιωπής πού έγκαινίαζαν τά θεά
ματα καί έφερναν σέ άμηχανία ενα κοινό έθισμένο στήν πα
ραδοσιακή όμιλητικότητα. Ή σιωπή, προσωρινή άναστολή
τfiς εκφρασης, έκπλήσσει καί έξεγείρει, άποδεικνύοντας έ
τσι δτι διαθέτει πολεμική ισχύ. Δέ σκοπεύουμε, βέβαια, νά
άναφερθοϋμε έδ& σ' αύτή τήν άμεση μορφή έκδ1Ίλωσης τοϋ
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κενοϋ. Αύτό πού θέλουμε ε{ναι νά μιλήσουμε γιά τό κενό ώς
πυρηνικό στοιχείο τt'.ί:Ιν συστημάτων έκπαίδευσης τοϋ ήθο
ποιοϋ. Τήν παρουσία τοϋ κενοϋ τήν έντοπίζουμε σ' δλους
τούς παράγοντες πού, άνάμεσα '60 μέ '70, προκάλεσαν συγ
κλονιστικές άνατροπές στή θεατρική γλώσσα : άπό τό
Γκροτόφσκι &ς τό Liνing και άπό τό Μπρούκ &ς τόν Τσέι
κιν καί τόν Μπάρμπα. Όλοι αύτοί συγκροτοϋν τόν liξονα
τοϋ κινήματος πού άπορρίπτει τήν καταπίεση μιας έκπαί
δευσης βασισμένης στή συσσώρευση και άναζητα τήν άπε
λευθέρωση μέσω μιας " άρνητικf\ς όδοϋ ".
Συνειδητά δ ιαλέξαμε νά άμβλύνουμε τή σημασία τt'.ί:Ιν διαφο
ρt'.ί:Ιν καί άσχοληθήκαμε κυρίως μέ τίς συναρθρώσεις πού
συνδέουν αύτά τά διαβήματα μεταξύ τους. Όλα τους τοποθε
τοϋν στό κέντρο της πρακτικής τους τόν ή θοποιό πού, μόνος
αύτός, μπορεί νά άναζωογονήσει ενα λόγο είτε άποδυναμω
μένο είτε καταπνιγμένο άπό τήν !σχύ τοϋ ρήματος. Τό σt'.ί:Ιμα
τοϋ ήθοποιοϋ, φορτισμένο μέ μυθικά κατηγορήματα, όφεί
λει νά ένσαρκώνει τίς δυνάμεις τοϋ θεάτρου, ένt'.ί:Ι ή σκηνική
δραστηριότητα, ένέχοντας χαρακτήρα ύποδείγματος, ξανα
βρίσκει τό νόημα τt'.ί:Ιν άρχαίων άναγεννητικt'.ί:Ιν τελετουρ
γιών. Τό θέατρο, διά τοϋ σώματος, έπιβεβαιώνει τόν προο
ρισμό του, πού ε{ναι ή ά ν α ν έ ω σ η τ ο ϋ δ ν τ ο ς (2).
Μ ιά τέτοια προοπτική άπαιτεί τήν έπινόηση ένός liλλου μον
τέλου γιά τόν ήθοποιό. 'Εξυπακούεται δτι, γιά νά έπιτευχθεί
ό στόχος, τό δλο έγχείρημα θά στηριχτεί στή μαιευτική έ
νός νέου σώματος ταγμένου νά άναλάβει τή φοβερή άποστο
λή τf\ς άνάστασης, γιατi oi δυνάμεις πού πρέπει νά άφυπνι
στοϋν δέ γίνεται νά προσεγγιστοϋν μέ τόν παλιό τύπο παι
ξίματος καί, συνακόλουθα, μέ τόν παλιό τύπο έκπαίδευσης.
Oi Γκροτόφσκι και Μπρούκ συνέλαβαν δτι oi προηγούμε
νες μέθοδοι άποσκοποϋσαν στήν " ο!κοδόμηση τοϋ ρόλου ",
ένt'.ί:Ι καθήκον της διδασκαλίας ήταν ή έπεξεργασία και άπο
θησαύριση των σημείων. Παλιότερα, θά μας ποϋν συχνά,
ό ρόλος χτιζόταν δπως χτίζεται ενας τοίχος, τοΟβλο τό τοΟ
βλο, ένώ ή πληρότητα άποτελοϋσε τό βάθρο τοϋ ήθοποιοϋ.
Ταυτόχρονα, στiς μεθόδους αύτές, τά πάντα προ\Jπέθεταν
τή συνεργασία της άτομικότητας τοϋ ή θοποιοϋ, μιας άτομι
κότητας πού όφείλει νά στηρίζεται πάντοτε στό παρελθόν.
Διότι δσο περισσότερο άναπτύσσεται ό ήθοποιός τόσο πε
ρισσότερο πρέπει νά ξέρει νά χεφίζεται τίς άναμνήσεις, τή
μνήμη του. Ό τύπος έκπαίδευσης πού ΊCυριαρχεί στό χt'.ί:Ιρο
τοϋ θεάτρου πρίν άπό τή δεκαετία τοϋ '60 άποδίδει τελικά
&ναν ήθοποιό πού μοιάζει μέ συσσωρευτή στερεότυπων τρό
πων τεχνικής καί διαθέτει ώς έφεδρεία τήν ψυχική του ζωή.
'Αντίθετα, ή κατεύθυνση πού διαγράφεται στά έπόμενα χρό
νια κατατείνει στήν άπόσπαση τοϋ ήθοποιοϋ άπό τήν ταυτό
τητα καί τήν ιστορία του. Διότι μόνο ετσι τό σt'.ί:Ιμα του, μα
κριά άπό τά καθημερινά στερεότυπα καί τίς άναστολές, θά
άπελευθερωθεί καί θά άποβεί καλός άγωγός ένέργειας. Έ
τσι, ή ά φ ά ν ι σ η ε{ναι ή πρώτη κίνηση μιας διαδικασίας
στό τέρμα τής όποίας ό ήθοποιός μέλλει νά άνακαλύψει τήν
κ ε ν ό τ η τ α, τό κ ε ν ό, τούς μόνους δηλαδή, παράγοντες
πού ε{ναι ικανοί νά τοϋ άποδώσουν ξανά τήν κυριότητα τοΟ
λειτουργήματός του. Ή έκπαίδευση αύτή, ή όποία προκα
λεί πόλωση στό σύνολο φάσμα τής θεατριΊCi]ς πράξης, δα
νείζεται τά στάδιά της άπό τή διαδρομή πού άκολουθοϋν οι
ζηλωτές στά μακρινά μοναστήρια τής 'Ανατολής. Πράγμα
τι, δέν πρόκειται άπλώς γιά μιά έπαγγελματική άγωγή άλλά
καί γιά πρόσβαση σέ μιά άναγεννητική πνευματικότητα.
Δέ θά έπιμείνουμε στίς συγκεκριμένες πρακτικές αύτής τf\ς
διδασκαλίας, πού σφυρηλατήθηκε πρίν άπό δεκαπέντε πε
ρίπου χρόνια. Θά άσχοληθοϋμε κυρίως μέ τίς σκοπιμότητες
πού έμπλέκονται στήν υiοθέτηση τf\ς όδοΟ πού liγει στό κε
νό. Ποιές προοπτικές ε{χαν αύτοi oi σκηνοθέτες δταν εθε
ταν έξ ύπαρχής τό πρόβλημα τής προετοιμασίας τοϋ ήθο
ποιοϋ καί σέ ποιόν τύπο παιξίματος f]θελαν νά τόν όδηγή
σουν; Πέρα άπό τεχνικές λεπτομέρειες, oi σκοποί πού έπι
δίωκαν συνέπιπταν μέ τούς στόχους τής πρακτικής τt'.ί:Ιν ά
νατολικών πνευματικt'.ί:Ιν συστημάτων : άνάπλαση ένός νέου
άνθρώπινου προτύπου, ένός ήθοποιοϋ liλλου τύπου - καρ
πός τής δυσχεροΟς έπιστροφής στό μηδέν.
Πρίν έξετάσουμε τά όρόσημα τής διαδρομής πρός τήν κενό
τητα, δέ θά μπορούσαμε νά προσποιηθοΟμε πώς άγνοοϋμε
τίς Ιδεολογικές συνεπαγωγές αύτi]ς τής διδασκαλίας, ή ό
ποία συνδέεται μέ τήν άναζήτηση ένός θεάτρου όρισμένου
τύπου. ΕΙναι άδύνατο νά δανειστείς τίς τεχνικές πού συνά-

πτονται μέ ενα πνευματικό σύστημα καί νά μή " μολυνθείς "
καθόλου άπό τό πνεϋμα τοΟ συστήματος αύτοϋ. Κατά τήν έ
ποχή τών έπαφt'.ί:Ιν μέ τό άνατολικό θέαμα, δηλαδή στό πρώ
το μισό τοϋ α!ώνα, βλέπουμε μιά έπανάληψη θεατρικt'.ί:Ιν τε
χνικt'.ί:Ιν καί μέσων (π.χ. ή χρησιμοποίηση τοϋ καναμίκι, της
.γέφυρας τών λουλουδιών) πού τή, συζητήσιμη έν πάση περι
πτώσει, ούδετερότητά τους θά μπορούσαμε νά τήν έπικαλε
στοϋμε άκόμα καί σήμερα. 'Αντίθετα, στή δεκαετία τοϋ '60,
τό θέατρο, μαζί μέ τήν ελξη πού α!σθάνεται γιά τίς πνευματι
κές τεχνικές τής 'Ανατολής, άναδέχεται καί κάποιες άπό τiς
σχέσεις πού διατηρεί ή 'Ανατολή μέ τό πραγματικό και τό
κοινωνικό (3). Ή άνάσταση ένός λογοκριμένου ίσαμε τότε
σώματος ένέχει βέβαια χαρακτήρα άμφισβήτησης τής ση
μερινής κοινωνίας. Άλλά, ταυτόχρονα, τό θέατρο έμπλέκε
ται σέ μιά έξέγερση έκτός iστορικοϋ χρόνου, έν όνόματι τοΟ
άνθρώπινου δντος, τό όποίο άποπροσανατολίζεται λόγω έ
πιρροf\ς τt'.ί:Ιν δυνάμεων τής κοινωνικής ύπάρξεως. Ή στανι
σλαβσκική διδασκαλία διέπλαθε τόν ήθοποιό σύμφωνα μέ
μιά ε!κόνα τοϋ iστορικοϋ άτόμου. Ή βύθιση στήν κενότη
τα, δπου oi άπόηχοι τής ·ίστορίας έκμηδενίζονται, ε{ναι έ
ξίσου χαρακτηριστική γιά τόν τύπο ήθοποιοΟ πού χρειάζε
ται αύτό τό νέο θέατρο. Π ί σ ω ά π ό κ ά θ ε τ ύ π ο θ ε
ατ ρ ι κή ς έκπαί δ ευσης κ ρ ύ β ε τα ι πάντα μ ι ά
ό ρ ι σ μ έ ν η ά ν τ ί λ η ψ η γ ι ά τ ό ν α ν θ ρ ω π ο, α
σχετα μέ τό πt'.ί:Ις όνομάζεται ή έκπαίδευση αύτή : ψυχοτεχνι
κή , αύτοσχεδιασμός, άποστασιοποίηση, κενότητα. 'Ανα
γκαστικά, τό θέατρο πού άπορρέει άπό τήν έκπαίδευση δέν
ε{ναι liσχετο πρός τή δεδομένη άντίληψη πού τή συνέχει .
ΤΟ ΚΕΝΟ , Μ ΙΑ Δ Ι ΑΡΚΗΣ ΑΝΑ ΖΗΤΗΣ Η
Ό βουδισμός, δπως ό ταοϊσμός καί τό ζέν, όργανώνονται μέ
άξονα τήν άρνηση· μέ άξονα μιά ήθική πού δροι της ε{ναι τό
μή πράττειν καί τό έλάχιστο (minimum). Τά πάντα έδt'.ί:Ι κα
τατείνουν στήν εξοδο άπό τό έγώ και τή γλώσσα - έξίσου
άλλοτριωτικοί παράγοντες καί oi δύο - μέ σκοπό τήν κα
τάκτηση τής σιωπής καί της άρχέγονης ρευστότητας. ο ι
άναφορές στό νερό άφθονοΟν, διότι, καθώς λέει τ ό Ταό, τό
σt'.ί:Ιμα πρέπει " νά γίνει σάν ύγρό καί νά συγχωνευτεί μέ τά
στοιχεία " (4). Τά ύδάτινα στοιχεία άποδειΊCVύουν τήν iσχύ
τους άκριβt'.ί:Ις μέσ' άπ' αύτή τή σχέση ύποτέλειας : γιατi ετσι
" κατορθώνουν νά παρακάμψουν, νά ύπερπηδήσουν fι νά δια
περάσουν τά έμπόδια χάρη στή ρευστότητα καί τήν εύελιξία
τους " (5). Κι δλα αύτά χωρίς καμιά προσπάθεια , γιατί, δπως
λέει ό Λάο Τσέ, " ε{μαι ή κίνηση τοϋ νεροϋ, χωρίς νά κάνω
καμιά κίνηση ό ίδιος (6). Ή κενότητα άποδίδει στό δν τήν
άρχέγονη ένότητά του μέ τόν Κόσμο, παραχωρώντάς του τήν
έλευθερία άπέναντι σέ " έντάξεις ", " &ξεις " καί " λέξεις "
- δλες αύτές τίς παγίδες πού τό παρασύρουν μακριά άπό τόν
.
έαυτό του καί ταυτόχρονα τό άπολιθώνουν. Ό " μαιτρ .
Σουζούκι γράφει : " Τό κλίμα τής ο!κείας συνειδήσεώς μας
ε{ναι τό κλίμα μιας αiχμαλωσίας. Είμαστε δέσμιοι τών α ιχ
μαλωσιt'.ί:Ιν, τt'.ί:Ιν &ξεών μας. Μας καταπλακώνει , μας συντρί
βει τό βάρος τt'.ί:Ιν μνημονικt'.ί:Ιν μας συσσωρεύσεων " (7). Γιά
τό βουδισμό, τά δεσμά πού μας δένουν μέ τό πραγματικό ε
χουν άλλοτριωτικό χαρακτήρα· γιά τό ζέν, τό πραγματικό
δημιουργεί στερεότυπα· γιά τόν ταοϊσμό, τό πραγματικό
σκλη ραίνει τελικά τό σt'.ί:Ιμα πού ήταν κάποτε εύκαμπτο. " Ό
άνθρωπος μόλις γεννηθεί ε{ναι εϋκαμπτος και άδύναμος (άλ
λά γεμάτος ζωή) . δταν δυναμώσει και γίνει ισχυρός, πεθαί
νει " (8 ), λέει ό Λάο Τσέ. Πέρα άπό τίς διαφορές, έμφανίζε
ται, άνάγλυφη, μιά κοινή πεποίθηση· ή πεποίθηση δτι ό άν
θρωπος χάνεται έξαιτίας τοϋ δτι παραμένει καθηλωμένος
μέσα στή νόηση, τή γλώσσα καί τήν εξη, τά προπετάσματα
αύτά πού τόν έμποδίζουν νά άντιδράσει αύθόρμητα καi ει
σάγουν μονίμως μιά παρένθεση άνάμεσα στήν πράξη και
στό πνεΟμα - παρέκκλιση πού άφαιρεί άπό τήν έπαφή μέ
τό πραγματικό τό χαρακτήρα τοϋ φωτεινοΟ αύθόρμητου.
Τό tδανικό, λοιπόν, εΙναι ενας fiνθρωπος '' άρκετά εύκαμ
πτος ώστε νά προσαρμοστεί. . . κι δχι ό άπολιθωμένος ΊCαι
συστηματικός άνθρωπος " (9). Πρόθεση δλων αύτt'.ί:Ιν τών δια
φορετικt'.ί:Ιν συστημάτων σκέψης εΙναι νά μας άπαλλάξουν
άπό καθετί έπίκτητο, γιά νά μπορέσουμε ετσι νά ξαναβροΟμε
τή ρευστότητα τοϋ νεροϋ, τή σκληρότητα τοϋ διαμαντιοϋ· καί
τήν εύθύτητα πού 'χει ή φλόγα μέσα στή βραδινή νηνεμία.
Όλες αύτές oi φ ιλοσοφίες στοιχειώνονται άπό τήν " έπι
στροφή " στήν άπόλυτη ένότητα, μιά έπιστροφή πού καθί
σταται δυνατή άπό τή στιγμή πού παραμερίζονται oi προσ"
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Μπρούκ πού θα πεί : Πηγαμε στην Αφρικη για να πειραμcιτιστονμε μ εvα κοινο που. θα μπορονσε 11α χαρακτηριστει_ ιδεωδες
χώσεις πού δημιουργεί ή ιστορία, ή κοινωνία. Βάση γιά τό
ξεκίνημα αύτijς τijς διαδικασίας εlναι μόνο τό σ&μα τοϋ κά
θε άνθρώπου. Ο! άλήθειες αύτ&ν των φιλοσοφι&ν μποροϋν
νά κατακτηθοϋν μόνο μέ μιά σωματική πρακτική, μέ μιά
συγκέντρωση πού έκμηδενίζει τά έμπόδια καi καθιστa δυνα
τή τήν προσέγγιση τijς κενότητας ύπό τήν έποπτεία ένός
πνευματικοϋ όδηγοϋ πού τό κύρος του δέ μπορεί ποτέ νά άμ
φισβητηθεί. Ό μαθητής προχωρεί μόνος. Μολοντοϋτο, στήν
άναζήτησή του τόν βοηθάει κάποιος πού πέρασε άπό τά ίδια
στάδια καi ξέρει νά ξεχωρίζει τήν άλήθεια άπό τό ψεϋδος.
Ή προσοχή των άνθρώπων τοϋ θεάτρου έλκεται άπ' αύτή τήν
έμπειpία, τήν άπαραίτητη γιά κάθε μοναχό, αύτήν πού κεί
ται πέρα άπό τή σφαίρα των λέξεων καi τijς σκέψης καi ξε
τυλίγεται κάτω άπό τήν έπιτήρηση τfjς σοφίας ένός πνευμα
τικοl) όδηγοϋ καί μέσα σέ μιά άτμόσφαιpα περιορισμοϋ,
στούς κόλπους κλειστ&ν όμάδων. Πράγματι , ο[ θεατράν
θρωποι άνακαλύπτουν έδώ φιλοσοφίες θεμελιωμένες πάνω
στήν έκπαίδεύση τοϋ σώματος, πού εlναι καί τό δικό τους
έργαλείο δουλειaς. Μόνο μέσ' άπό τό σ&μα μπορεί ν' άρχί
σει τό ταξίδι· στό σώμα καi μόνο βρίσκει τό βασικό της έ
ρεισμα ή άναζήτηση τοϋ κενοί).
Έτσι λοιπόν, ο! θεατράνθρωποι , έκεί γύρω στή δεκαετία τοϋ
'60, θέλησαν νά άνατρέψουν τήν έξουσία τijς λεκτικijς έκ
φρασης, πού όλοένα άπλωνε τά πλοκάμια της καi κυρίευε
τά πάντα. Γιά τοϋτο άκριβ&ς τό λόγο στηρίχτηκαν στήν
άνακάλυψη τοϋ σώματος καi δοκίμασαν νά τό παλινορθώ
σουν, Cδστε νά τό μετατρέψουν άποτελεσματικά σέ βασικό
έπιχείρημα γιά τήν άμφισβήτηση πού έπιχειpοϋσαν. Συνδυ
άζοντας τό πρωτείο τοϋ σώματος μέ τήν άναζήτηση τοϋ κε-

νοϋ, άρχισαν τόν πόλεμο έναντίον μιaς κοινωνίας πού θέλει
νά άγνοεί τό σωματικό λόγο καi θεωρεί κριτήριο λειτουρ
γικότητας τή συσσώρευση. Έφεξijς - καi τοϋτο συμβαίνει
γιά πρώτη φορά - δ π λ ο ε ι ν α ι ή ά ρ ν η σ η κ α i
δ ρ ό μ ο ς ή ά π ό σ β ε σ η · ενας δρόμος πού δφειλε νά όδη
γήσει σ' αύτό πού άνέκαθεν άπωθοΟσε ή Δύση : στό κενό,
στήν κενότητα. " 'Υπάρχει. . . τό πρόβλημα τfjς παθητικfjς
δημιουργικότητας ", λέει ό Γκροτόφσκι. " Εlναι δύσκολο
νά τό έκφράσεις, άλλά ό ήθοποιός πρέπει νά ξεκινa μή κά
νοντας τίποτα. Σιωπή. 'Απόλυτη σιωπή. Σιωπή πού νά τυλί
γει άκόμα καi τίς σκέψεις του. Ή έξωτερική σιωπή λειτουρ
γεί σάν έρέθισμα. Όταν ύπάρχει άπόλυτη σιωπή καi ό ή 
θοποιός, γ ι ά μερικές στιγμές, δέν κάνει άπολύτως τίποτα,
τότε ή έσωτερική σιωπή άρχίζει καi έπαναφέρει όλόκληρο
1
τό εlναι του πρός τiς πηγές του " ( 0). Μ ιά κοινωνία, δταν
άμφισβητείται μέ τέτοιο τρόπο, δέ μπορεί παρά νά άντιδρά
σει . Γιατi τοΟτο τό θέατρο δέν άντιμάχεται πιά τήν κοινω
νία, άλλά, μέ μιά έννοια, τήν έκμηδενίζει μέσα άπ' αύτή τήν
έξερεύνηση τοϋ κενοϋ πού έπιχειpεί.

ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ
Γιά νά μποΟμε σ' αύτό τό δρόμο έπρεπε νά έπιβληθεί έξαρ
χijς μιά άλλη σχέση 1)θοποιοϋ - σκηνάθέτη. Αύτές ο{ δύο
δραστηριότητες δέ μποροϋν πιά νά εlναι συμπληρωματικές,
συγκεντρωμένες γύρω άπό τό ίδιο καθησυχαστικό σχέδιο :
τήν έπινόηση σημείων μέ τή συνδρομή τοϋ " σκηνοθέτη στηρίγματος ". Γιά τό Γκροτόφσκι, αύτός ό τύπος σκηνο
θέτη πρέπει νά άντικατασταθεί άπό ενα εlδος πνευματικοϋ
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όδηγου. Ό τελευταίος όφείλει νά παρακολουθεί μέ προσοχή
τήν προσωπική διαδικασία πού άκολουθεί κάθε ήθοποιός
γιά τήν άνακάλυψη του έαυτου του. " 'Υπάρχει κάτι τό ά.
φάνταστα προσωπικό καi παραγωγικό στή δουλειά. μέ τόν ή
Θοποιό, πού έμπιστεύτηκε τόν έαυτό του σ' έμένα. Ό ήθο
ποιός πρέπει νά ειναι προσεκτικός, νά δείχνει έμπιστοσύνη
καi νά νιώθει έλεύθερος, γιατί δουλειά μας ειναι νά έξερευ
ν 1iσουμε, στόν ύπέρτατο βαθμό, τίς δυνατότητές του. Παρα
κολουθω στενά τήν άνάπτυξ1i του, νιώθω Θαυμασμό καί έ
πιΟυμία νά του προσφέρω τή βο1iθειά μου . . . Δέν πρόκειται
γιά τή διδασκαλία ένός μαθητή, ά.λλά γιά τήν άνακάλυψη έ
νός ίiλλου προσώπου, διαδικασία πού εύνοεί τήν παραγωγή
τοϋ φαινομένου πού όνομάζουμε " νέα iΊ διπλ1i γέννηση ".
Ό 1]Θοποιός ξαναγεννιέται δχι μόνον ώς 1iθοποιός ά.λλά και
ώς ά.νθρώπινο δν. Μαζί του ξαναγεννιέμαι κ' έγώ. Ό τρόπος
πού τό έκφράζω εlναι άρκετά ά.δέξιος, Θά τό πω δμως : αύτό
πού έπιτυγχάνεται εΙναι ή πλ1iρης άποδοχή ένός ά.νθρώπι
νου δντος άπό ενα άλλο " (11 ). Συγκρίνοντας τίς ά.πόψεις αύ
τές μέ τiς ά.ρχές διδασκαλίας του Λάο Τσέ, διαπιστώνουμε
δτι ή συγγένειά τους εΙναι κατάδηλη : ό πνευματικός όδη
γός " πρέπει νά ά.φήνει δλα τά δντα. . . νά βαδίζουν σύμφωνα
μέ τiς ποικίλες φύσεις τους . . . Περιορίζεται νά καταστέλλει
τiς μορφές άκρότητας πού Θά ήταν έπιζήμιες γιά τό σύνολο
των δντων " (12). Γιά τόν Λάο Τσέ, Ιδεώδης πνευματικός ό
δηγός εΙναι αύτός πού, σέ μιά δεδομένη στιγμή, μπορουμε
νά τόν προσπεράσουμε. Έτσι καi ό σκηνοθέτης, μόλις γίνει
" μέγας παιδαγωγός ", άρνείται πιά τή δικτατορική έξουσία
πού διεκδικουσαν ο[ προκάτοχοί του, γιατί λειτουργεί σάν
ενας όδηγός πού εχει ά.πεκδυθεί τό δποιο κύρος Θά του έξα
σφάλιζε τό λειτούργημά του, καί ειναι ετοιμος νά άποσυρ
Θεί. 'Αποδέχεται καί μάλιστα έπιδιώκει τό σβήσιμο του έαυ
του του, γιατί, δπως άκριβω:; καί ό πνευματικός όδηγός, " ά
πό τή στιγμή πού εδειξε (στό μαθητή) τόν ά.ληθιvό δρόμο,
πρέπει νά τόν άφήσει νά συνεχίσει μόνος του " ( 1 3).
Ή Θεατρική πράξη δέν προϋποθέτει πιά, έκ μέρους του σκη
νοθέτη, μιά Θεωρητικ1i έπεξεργασία πού Θά προπορευόταν
τής πρακτικής δουλειάς. Ό σκηνοθέτης δέν εlναι πιά παρά
ενας " όδηγός μέσα στό σκοτάδι ", γιά νά έπαναλάβουμε τήν
εκφραση του Μπρούκ - ενας όδηγός πού κατέχει άπλως κά
ποιους δείκτες πορείας. Ή Θεατρική όμάδα δέν καταπιάνε
ται μέ τήν ύλοποίηση ένός σχεδίου πού εχει προηγουμένως
ύποστεί έπεξεργασία σέ έπίπεδο γλώσσας καί άνάλυσης.
Ή ά.ποβολ1i των νοητικων μας εξεων εΙναι ή άναγκαία προ
καταρκτική συνθ1iκη γιά μιά τέτοια δραστηριότητα, γιατί,
διαφορετικά, παραμένει ό κίνδυνος νά πέσουμε στή Θεωρία
καί τήν έγκεφαλικότητα. Ό Πήτερ Μπρούκ καi πάλι, προ
κειμένου νά όρίσει τό χαρακηiρα των δοκιμων, μεταχειρί
ζεται σχεδόν κατά λέξη τό λεξιλόγιο ένός μοναχου ζέν, πού
προσδιορίζει τά στάδια πού όδηγουν στό σατόρι. Οί δοκι
μές γίνονται δημιουργικές .. δταν εχουν δοκιμαστεί καi ά.
πορριφτεί οί συνηθισμένοι τρόποι, οί ετοιμες Ιδέες δταν ε
χει έπιβληθεί τό κενό " (14) . Κατόπιν " δέν πάμε νά άναλύ
σουμε, άλλά νά προτείνουμε καί νά ά.ποτινάξουμε πράγματα
&ς τή στιγμή πού Θά παραχθεί, ά.ναμφισβ1iτητα, τό π ρ α γ
μ α τ ι κ ό σ υ ν α π ά ν τ η μ α " (1 5 ). Πρόκειται γιά ενα Θέ
μα πού διαπερνά σταθερά τό βιβλίο του " Ό Κενός χi.ί'Jρος
( 16) : π ρ έ π ε ι π ά ν τ α ν ά ξ ε κ ι ν ο υ μ ε ά π ό τ ό κ ε
ν ό, ά π ό τ ή ν ε ρ η μ ο. Αρα ή έργασία προϋποθέτει,
δπως άκριβi.ί'Jς γίνεται καi μέ τό κ ο ά ν, μιά σειρά άπαντή
σεων πού κάθε φορά ά.πορρίπτονται γιά νά φτάσουμε ετσι
στήν καθαρότητα του πνεύματος, πού άναβλύζει ά.πό τό " αι
φνίδιο γεγονός " τής Ελλαμψης. Ό άνθρωπος έπιτυγχάνει
τήν .. όρθή Οέαση " ά.πό τή στιγμή πού τό πνευμα του δέν τό
ταράζουν πιά Ιδέες δταν καμιά νοητική έπεξεργασία δέ μπο
ρεί νά μεσολαβήσει άνάμεσα σ' αύτόν καί στά πράγματα. Ό
ίiνθρωπος πρέπει νά εlναι " παρών στό Παρόν " έπιτυγχά
νοντας ετσι " τήν τέλεια στιγμιαία ά.νταπόκριση ( 1 7).
"

•

"

Έδi.ί'J έμφανίζεται μιά πρώτη iδιομορφία σέ σχέση μέ τά συ
σηiματα σκέψης τής 'Ανατολής. Τά συστήματα αύτά Θεω
ρουν τό κενό ώς εσχατο τέρμα, ώς ελλαμψη, ένi.ί'J, στήν πε
ρίπτωση πού προαναφέραμε, τό κενό δέν εlναι παρά ή κα
τάληξη μιάς πρώτης φάσης πέρα ά.πό τή φάση αύτή πρέπει
νά διανοιχτεί ό δρόμος γιά τή δημιουργία (1 8 ) .
Αύτό Θά μπορουσε νά έξηγηθεί ά.πό τίς διαφορές άνάμεσα
στiς δύο δραστηριότητες, τή φιλοσοφία καί τήν τέχνη. Διό50

τι, ά.κόμα καi στiς τέχνες πού έμπνέονται ά.πό τό ζέν συναν 
τουμε μιά παρόμοια διαδρομή : aπαξ καi έπιτευχθεί τό κενό ,
τό βέλος έκτοξεύεται, τό πινέλο του ζωγράφου ά.χνοσχεδ1ά
ζει τοπία, τό σπαθί του σαμουράι ά.στράφτει. Ή πράξη, ά.
νάβλυσμα ένός ά.πελευθερωμένου πνεύματος, άποκόβεται
" σάν ώ ριμος καρπός " ( 1 0) .
Ό Τζούλιαν Μπέκ και ή Τζούντιθ Μαλίνα ά.ποβλέπουν έπί
σης στό σημείο μηδέν. Τό ΘεωροDν καθήκον του ήθοποιοϋ
νέου τύπου, ό όποίος, βγαίνοντας ά.πό τήν καθημερινότητα,
θά γνωρίσει μιά έμπειρία θεατρική διαφορετική άπό τήν τρέ
χουσα έμπειρία. Γιά τόν ήθοποιό αύτόν, τό μηδέν σημαίν1: t
.
" άπαλλαγή ά.π' δλες τiς καθημερινές ά.ναστολές, ά.π' δλα
τά φτωχά μικροπροβλήματα. Πρi.ί'Jτ' άπ' δλα πρέπει νά κα
τακτήσουμε τό μηδέν. Μόνο ά.πό τό σημείο αύτό εΙναι δυνα
τό νά γίνει τό ξεκίνημα " (20) . Στούς Μπέκ καi Μαλίνα συ
ναντοϋμε τό ίδιο έξελικτικό σχήμα. Ή πρώτη κίνηση συνί
σταται στήν ά.ναζήτηση τής κενότητας ή κενότητα μπορεί
νά καταλύσει τiς περιοριστικές άρχές καί τiς λογοκριτικές
νόρμες τοϋ δυτικοϋ πολιτισμοϋ. Όμω:;, τό μηδέν δέν ά.νάγε
ται στήν ά.πόρριψη τi.ί'Jν έπίκτητων στοιχείων, πού προέρ
χονται ά.πό τήν κοινωνική ϋπαρξη : έμφανίζεται, ταυτόχρο
να, σάν μιά εύκαιρία νά έγκαταλείψουμε τή φυλακή τής ά.το
μικότητας, τοϋ έγώ, γιά νά γλιστρήσουμε ετσι μέσα στήν
πλανητική ρευστότητα. " Άρνοϋμαι νά άποκοπi.ί'J άπό τό
συμπαντικό, γιατί, κάνοντάς το αύτό, θά άρχιζα ijδη νά σπέρ
νω τό θάνατο " (2 1 ) , λέει ό Τζούλιαν Μπέκ.
Ό Γκροτόφσκι όρίζει στόν έαυτό του ενα παρόμοιο στό
χο, άλλά όργανώVει μεθοδικότερα τήν ερευνά του. 'Υπάρ
χουν σαφi.ί'Jς καί σ' αύτόν συγκεκριμένα στάδια, ά.νάλογα μ'
αύτά πού διανύει ό ζηλωτής στήν 'Ανατολή. Ή άρχή τής
νίa negatiνa - διέπουσα ά.ρχή δλης τής έργασίας του κατάγεται ά.πό τήν όρολογία τι.ον μυστικi.ί'Jν - άφου ό δρό
μος τής " ά.πογύμνωσης " εΙναι αύτός πού άκολουθεί κάθε
σοφός. " Τή λέξη αύτή μποροϋμε νά τήν έννοήσουμε διαφο
ρετικά : έγκαταλείπω καθετί άπαγορευτικό, ά.ποποιοϋμαι
καθετί πού μέ καλύπτει. Δηλαδή : τό ά.ντίθετο τοϋ κ ρ ύ β ο
μ α ι ( 2 2 ).
"

"

"

Παρά τόν Ιδιάζοντα χαρακτήρα τi.ί'Jν ά.σκήσεων πού συνα
παρτίζουν τή μέθοδό του, ό Γκροτόφσκι μεταχειρίζεται τά
ίδια μοτίβα μέ τόν πνευματικό όδηγό πού κατευθύνει τό μα
θητευόμενο πρός τό βαθμό μηδέν. Καθώς ξέρουμε, ή προ
σοχή του στράφηκε, πρi.ί'Jτ' ά.π' δλα, στήν ά.ποβολή κάθε εί
δους σωματικοϋ σφιξίματος ένός σφιξίματος πού όφείλεται
στήν κοινωνική ϋπαρξη, ή όποία ά.πολιθώνει τό σi.ί'Jμα καi
τiς άντιδράσεις του. Όπως καί ο[ ίνδοί στοχαστές, άπό τούς
όποίους έμπνέεται ίiλλωστε, ένδιαφέρεται γιά τήν άναπνοή
(23 ) καi τή σπονδυλική στήλη. Τό ζήτημα, γιά τόν ά.σκούμε
νο, δέν εlναι νά κατακτήσει άπλi.ί'Jς μιά σωματική εύλυγισία,
άλλά νά προχωρήσει σέ μιά πνευματική μεταμόρφωση όπότε τό σi.ί'Jμα θά .ά.ποτελεί τή θετικότερη ενδειξη άνανέω
σης τοϋ δντος. Στόν Γκροτόφσκι εΙναι πρόδηλη έξαρχής ή
πεποίθηση, πού χαρακτηρίζει και τά ά.νατολικά πνευματικά
συστήματα, δτι ό δρόμος τής έπιστροφής στό μηδέν, δηλαδή
στό σημείο δπου άνάμεσα στήν παρόρμηση καi στήν πράξη
δέν ύπάρχει πιά κανένα έμπόδιο, περνά άπό τήν ά.ναίρεση
τής νόησης. Στόχος τής άσκησης δέν εΙναι άποκλειστικά
τό άκόνισμα ένός ύλικου πού πάψαμε νά τό έξουσιάζουμε,
ά.λλά καί ή έξάλειψη τής " σωματικής συνείδησης " καί,
μέσα άπ' αύτήν, ή άπόσβεση κάθε ξένης μεσολαβητικής
έγγραφής άνάμεσα στήν πράξη καί στην ένέργεια. Ό γιόγκι
iΊ ό μοναχός ζέν συγκεντρώνεται στό σi.ί'Jμα του εχοντας πάν
τα τήν προοπτική τής κατάργησης τής σκέψης καί τοϋ έμ
πρόθετου. Σκέψη καi έμπρόθετο εΙναι προπετάσματα η μεμ
βράνες πού ψευτίζουν τις σχέσεις ά.νάμεσα στό δν και τήν
κοσμική όλότητα, τής όποίας τό δν ά.ποτελεί μέρος. Ό Γκρο
τόφσκι ά.ρνείται άκόμα κάθε τάση ά.νάλυσης iΊ σχολιασμοϋ
πάνω στή σωματική δραστηριότητα. Ή σωματική δραστη
ριότητα πρέπει νά παράγεται ώς σωματική δραστηριότητα
καi τίποτα περισσότερο, διότι, δπως λένε ο[ σοφοί τής 'Α
νατολής, δταν πίνεις πρέπει νά πίνεις κι δταν τρi.ί'Jς πρέπει
νά τρi.ί'Jς- ή σ τ ι γ μ ή π ρ έ π ε ι ν ά ά π ο ρ ρ ο φ ά ό λ ο
κ λ η ρ ω τ ι κ ά τ ή ν π ρ ά ξ η . Στiς σημειώσεις τοϋ· Φράντς
Μαρίινεν πού προαναφέραμε, διαβάζουμε : " Ό Γκροτόφ
σκι ύπογραμμίζει δτι, κατά τή διάρκεια δλων αύτων τι.ον ά
σκήσεων, κ ά θ ε δ ι α ν ο η τ ι κ ή
έρμηνε ία
τ i.ί'J ν

' 1-Ιθuποιός
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π ρ u γ μ ά τ ω ν π ρ έ π ε ι ν ά ά π ο κ λ ε ί ε τ α ι [ύπο
γράμμιση δική μας) . . . Έξάλλου ό Γκροτόφσκι διακόπτει κά
θε φορά πού βλέπει δτι ενας μαθητής πάει νά έρμηνέψει τό
κείμενο μέ τρόπο διανοητικό, κατά τή διάρκεια τών άσκή
σεων " (24). Σέ άλλα σημεία έκφράζει ξανά τήν ίδια δυσπι
στία άπέναντι σ· eνα σώμα πού τό 'χει καταπνίξει ή παράλ
ληλη δραστηριότητα τής νόησης : " δέν πρέπει νά μιλάτε
μέ τό μυαλό σας .. (25 ), .. δέν πρέπει νά έλέγχεστε συνειδη
τά " (26), γιατί ό στόχος εlναι " νά ζοϋμε καί νά ένεργουμε
χωρίς ύπολογισμένες σκέψεις " (27). Τό σώμα, βυθισμένο
σ τό ταξίδι πρός τήν κενότητα, πρέπει νά έξαλείψει ότιδήπο
τε παρεμβάλλεται άνάμεσα σ' αύτό καί στήν πράξη.
Κάθε πνευματικό σύστημα πού έπιδίδεται σ· αύτή τήν άνα
ζήτηση τής άρχέγονης σιωπής προκειμένου νά άποδώσει
στήν πράξη δλη της τήν έλευθερία, έπινοεί άσκήσεις καί
μεθόδους πού, παρά τιiν ποικιλία τους, συνδέονται μέ τήν
έξης κοινή άρχή : ή π ν ε υ μ σ. τ ι κ ή ώ ρ ί μ α ν σ 11 π α ρ ά
γ ε τ α ι μ ό ν ο μ έ τ ή μ ε σ ο λ ά β η σ η τ ο υ σ υ γ κ ε
κ ρ ι μ έ ν ο υ. Είτε γιά τό μάνταλα τοϋ γιόγκι πρόκειται είτε
γι.ά τό κοάν τοϋ ζέν, άφετηρία τοϋ διαλογισμοϋ εlναι ενα
συγκεκριμένο ζήτημα πού ύπερακοντίζει τή νόηση, ή όποία
δέ μπορεί νά τό έπιλύσει . Σέ ενα άπό τά παραγγέλματά του,
ό Λάο Τσέ ύποστηρίζει δτι τό συγκεκριμένο εlναι τό βάθρο
τοl) δ ιαλογισμου : " ή συγκέντρωση τf\ς βούλησής μας σέ
eνα καί μοναδικό άντικείμενο παράγει τήν τέλεια συνεργα
σία σώματος καί πνεύματος " (28). ·Άλλωστε σι άντιδράσεις,
ίδίως του μοναχοl) ζέν, προσλαμβάνουν συχνά χαρακτήρα
σχήματος : ραβδισμοί, άνοιχτά χέρια, ενα κομμένο δάχτυλο
fι μιά κομμένη μύτη. Μέσ' άπ' αύτή ιή στοιχειακότητα τοϋ
σώματος παράγεται ή ελλαμψη, τό σατόρι . .. Τό Ζέν άσχο
λείται πάντα μέ συγκεκριμένα γεγονότα καί δέν πολυσκοτί
ζεται γιά τίς γενικεύσεις ", γράφει ό Ντ. Τ. Σουζούκι (29).
Ό Γκροτόφσκι, δπως τό Lίνing κα! τό Open Theatre, υιοθε
τεί καί έφαρμόζει τήν άρχή της έπιστροφής στό μηδέν, πού

:

ΥΑν σκέφτεστε, νά σκέφτεστε μέ τό σώμα σας

τή βασίζει σέ συγκεκριμένα καθήκοντα. 'Αλλά στό Στα
νισλάβσκι, πού κι αύτός όργάνωνε τή διδασκαλία του μέ
άξονα τά ίδια καθήκοντα, ο{ " σωματικές δράσεις " επρεπε
νά άποτελοl)ν τό βασικό έρέθισμα γιά τήν άφύπνιση το\)
" ύποσυνείδητου ", τfjς προσωπικής " συγκινησιακής μνή
μης ", ένώ στήν περίπτωση τοϋ Γκροτόφσκι τό άτομο τεί
νει νά άποσβεστεί, διότι i1 κενότητα πρός τήν όποία κατευ
θύνεται .. ύψώνεται άκριβώς άνάμεσα στήν κατάφαση καi
τήν άρνηση, στήν ϋπαρξη κα! τή μή - ϋπαρξη , στήν α!ωνιό
τητα ·καί τήν έκμηδένιση " (30). Στό Στανισλάβσκι, τό συγ
κεκριμένο άνοίγει τό δρόμο γιά τή μέθεξη τοϋ έγώ τοϋ ήθο
ποιοϋ, ό όποίος, κατ' αύτό τόν τρόπο, μπαίνει στό πετσί τοϋ
ρόλου πού ύποδύεται. 'Αντίθετα, στό Γκροτόφσκι τό συγ
κεκριμένο πρέπει νά όδηγεί στό μηδέν, στήν έξάλειψη τοϋ
παρελθόντος, τf\ς νόησης καί τοϋ έγώ. Ό Στανισλάβσκι,
μέ τή μέθοδό του, έπιδίωκε νά ένισχύσει τήν ταύτιση του ή
θοποιοϋ, ώς προσώπου, μέ τό ρόλο· άντίθετα, στόχος τοϋ
Γκροτόφσκι εlναι νά προετοιμάσει τόν ήθοποιό γιά μιά όλι
κή έμπλοκή στό γεγονός τοϋ ύποκρίνεσθαι, μιά έμπλοκή δ
μως πού νά μήν έδράζεται στά δεδομένα τf\ς προσωπικf\ς του
βιογραφίας. Ό μαθητής συγκεντρώνεται στό συγκεκριμένο
δχι γιά νά φωτίσει μέ τόν τρόπο του Π ρούστ τό παρελθόν
του, άλλά γιά νά δράσει άμεσα, χωρίς χάσματα καί ναρκισ
σισμούς. Ό ήθοποιός εlναι ταγμένος στό π α ρ ό ν καί τό
σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο. Έτσι " συμμετέχει όλόκληρο τό σώ
μα " (31) καi ή γκροτοφσκική συμβουλή μπορεί νά γίνει πραγ
ματικότητα . .. Άν σκέφτεστε, νά σκέφτεστε μέ τό σώμα σας ..
(32) - ή νόηση άποσύρεται καί άφήνει τή θέση της σέ μιά
σωματική πνευματικότητα, πού εlναι ό στόχος τf\ς 'Ανατο
λής . .. Όπως δύο άλέκιαστοι καθρέφτες άντανακλοϋνται ό
eνας μέσα στόν άλλο, ετσι τό συγκεκριμένο γεγονός καi τό
πνεϋμα μας μποροϋν νά στέκουν άντικριστά χωρίς κανένας
έξωτερικός παράγοντας νά μεσολαβεί άνάμεσά τους. "Αιιταξ
καi έκπληρωθεί αύτή ή · προ\Jπόθεση, είμαστε πιά ικανοί νά
συλλάβουμε τό γεγονός μέσα στόν ίδιο τόν παλμό τf\ς ζω51

ftς " (33). Τά λόγια αύτά τοϋ Σουζούκι έκφράζουν τό όνειρο
τοϋ 1)θοποιοϋ πού άναζητϋ. τήν κενότητα.
Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
οι τέχνες πού έμπνέονται άπό τό ζέν εχουν ώς άξονα τό αί
φνίδιο τftς άνταπόκρισης - γιατί, χωρίς τή μεσολάβηση
ξένων φίλτρων, τό σώμα άντιδρϋ. άμεσα. Ή πράξη , δταν κα
νένας στοχασμός δέν τή βαραίνει , εlναι μιά ίσχυρή ένερ
γειακή εκρηξη - γιατί ή κενότητα σ' αύτό άκριβώς κατα
λήγει. και τοϋτος ε{ναι ό λόγος γιά τόν όποίο τό ζέν χαρα
κτηρίστηκε ή σκέψη τ�ϊς ϋψιστης άμεσότητας.

Τό θέατρο άσκείται άποκλειστικά στό παρόν κι αύτό έξηγεί
τήν ελξη του γιά τήν ταχύτητα άστραπftς στήν όποία όφεί
λει νά όδηγήσει ό δρόμος τοϋ μηδενός. Τό έλεύθερο σώμα
δέ συναντάει πιά έμπόδια. οι Γκροτόφσκι καί Μπάρμπα δι
καίως συγκινοϋνται άπ' αύτή τήν ταχύτητα τftς άντίδρασης.
Γιά νά έπιτευχθεί κάτι τέτοιο ό ήθοποιός πρέπει νά χάσει
τή συνείδηση τftς πράξης προκειμένου νά ένσωματωθεί σ'
αύτή πλήρως, άποφεύγοντας ετσι τό σκόρπισμα, τή διασπά
θιση, τίς άπώλειες.
Ή ένέργεια πού άποδεσμεύεται μέ τήν άνάπτυξη αύτοu του
άσκητικοϋ τρόπου έκπαίδευσης δέν ε{ναι στατική : κινείται
στό έσωτερικό τοϋ σώματος. Τά μέλη τοϋ Liνing μϋ.ς μιλοϋν
γι' αύτό. Ένας λέει : " Ό Άλεν Γκίνσμπεργκ εδειξε . . . ενα
τρόπο νά κάνεις τήν ένέργεια νά κυκλοφορεί άπό τά κέντρα
Σάκρα &ς τόν έγκέφαλο, πολλές φορές στή σειρά καί μάλι
στα άμφίδρομα " (3J). Μετά τίς άσκήσεις, διατυπώνονται
άφθονα σχόλια γιά τό δυναμικό χαρακτήρα τftς ένέργειας :
" Βγ1ϊ κα μέ πολύ περισσότερη ένέργεια άπ' δση ε{χα προσ
κομίσει " (36), η " Τό ρευστό μπορεί νά μετακινείται άπό ενα

σημείο τοϋ έγκεφάλου στό στftθος, τό ύπογάστριο, τούς όρ
χεις, τόν κόλπο, τόν πρωκτό . . . Αύτό τό ρευστό ε{ναι πάντα
πηγή ένέργειας " (36). Τό μηδέν έχει ώς συνέπεια τήν άνά
πτυξη τής ένέργειας, ή όποία έκδηλώνεται μέ τήν ταχύτητα
τής πράξης. 'Α μ ε σ ό τ η τ α τ ο ϋ π α ι ξ ί μ α τ ο ς χ ά
ρ η σ τ ί ς μ ή ά π ο π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ έ ν ε ς δ υ ν ά
μ ε ι ς τ ο ϋ σ ώ μ α τ ο ς - έτσι θά μπορούσαμε νά προσ
διορίσουμε ενα άπό τά τερματικά σημεία της διαδρομfjς πρός
τήν κενότητα.
Τό θέατρο δέν ε{ναι μόνο μιά τέχνη τοϋ παρόντος, δπως ή
τοξοβολία η ή ξ ιφομαχία, άλλά και μιά τέχνη συλλογική.
Έτσι έξηγείται ή έμμονή δλων αύτών των σκηνοθετών νά
άναπτύξουν τό έπίπεδο τής ένέργειας χωρiς δμω; νά τό πε
ριορίσουν σέ άτομικά πλαίσια. οι άσκήσεις, κυρίως στόν
Τσέικιν, άποσκοποϋν στήν έπικοινωνία, στή μεταδοσιμότη
τα τών ένεργειών σέ κλίμακα όμάδας. Έπίσης, ό Γκροτόφσκι
ύπογραμμίζει δτι, σέ σχέση μέ τή γιόγκα, τά πάντα στό δι
κό του σύστημα κατευθύνονται πρός τόν άλλον. οι περισ
σότεροι παρατηρητές έπισημαίνουν τό ·ίδιο και στήν περί
πτωση τοϋ Τσέικιν : " Οι άσκήσεις έχουν σκοπό νά άναπτύ
ξουν καί νά έπιβάλουν τίς άνταλλαγές στούς κόλπους τής
όμάδας, τόν αύθορμητισμό τών άντιδράσεων τοϋ καθενός
στά έρεθίσματα καί τις προθέσεις τών ύπολοίπων (37). Ό
Φράνκ Ζοτεράν σημειώνει , έπίσης, τή σημασία πού άποδί
δεται στή ρευστότητα, έπειδή " δέν πρέπει νά διακόπτεται
τό παιχνίδι τών ένεργειακών φορτίων, τά όποία συνιστοϋν
τόν κόσμο " (38). 'Q ίδιος ό Τσέικιν, στό βιβλίο του " Ή πα
ρουσία τοϋ ήθοποιοϋ ", στηρίζει τά πάντα στή θεωρία τών
ένεργειών κα! της δυναμικής τους - μέ τήν έννοια δτι ο[ έ
νέργειες πρέπει πάντα νά ένσωματώνουν τόν iiλλο σέ μιά
άνεξάντλητη προσπάθεια γιά τό ξεπέρασμα τών διαιρέσεων.
..

Στόν " ' Υπέροχο κερατά " ύλοποιήθηκαιι μέ τόν πιό έντυπωσι.ακό τρ6πο οί άρχές τού Μέγιερχολντ γιά τή βιο-μηχαvική. Μέ τήν
παράσταση τού έργου τού [(ρ6μελινκ έγινε, τό�ι 'Απρίλη τού 1922, ή έπίσημη παρουσίαση τής μεθόδου αύτής στό μοσχοβίτικο
κοινό. Ή " βιο-μηχαvική " τού JV!έγιερχολντ, πλάι στό " σύστημα " τού Στανισλάβσκι καί τή "μέθοδο" τού Βαχτάνγκωφ, ε lναι
-μαζί μέ τή μπρεχτική διδασκαλία-ο[ τέσσερις βασικές πηγές άπ' τίς όποίες ιiρδεύεται ή έκπαίδευση τού ήθοποιού τής Δ ύσης
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Ό Μέγ ιερχολν τ έλεγε : Οί άρχ ές τ ής βι α- μηχα νικ ής όρ ίζο υν π ώς σ υ ιι τίθετα ι - άφού, πρ ώ τα , ά ναλυ θε ί μ�' άκρ{βει α - κ άθ ε
κ ίνηση . Προβλέπουν, έπ ίσης , τόν καθορι σμ ό τ ο ύ σημε ίου έναρξης κα ί το ύ σημείο υ τερμα τι σμο ·ϋ τ ής χειρονομία ς, την παύ ση
μετ ά την δλοκλήρωση κάθε κ ίνη σης. Ό σ ύγχρονος ήθοπο ι. ός πρέπει ν ά μοι άζει σά ν Ιiνας πραγματ ικός κινητήρας πάνω στη σκηνή

Κι αύτό άπαιτεί νά εlναι τό σώμα του καθενός, τό έσωτερι
κό του διάστημα ", σάν του ζηλωτf\ του ζέν : " ξάστερο καί
άνοιχτό " (39)
μιά λευκή σελίδα πού διασχίζεται άπό τίς
ένεργειακές ροές όλόκληρης της όμάδας. Βλέποντας τή ση
μασία πού άποδίδεται στό σ υλλογικό στοιχείο, δ ιαπιστώ
νουμε δτι τό διάβημα τf\ς Άνατολf\ς μέ στόχο τήν κενότη
τα, ενα διάβημα όλοκληρωτικά συγκεντρωμένο στήν ένέρ
γεια του μεμονωμένου άτόμου, εχει ύποστεί έδώ μιά άνα
προσαρμογή.
·•

-

Η ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ
Αύτό τό μοντέλο ήθοποιου δέν προ\Jποθέτει άρνηση τοϋ θε
ατf\ ώς στοιχείου πού δ ιαταράσσει τή σ υγκέντρωση τοϋ ήθο
ποιοϋ. Ά'Ιtεναντίας, τό άπώτατο τέρμα της λυσσαλέας μά
χης αύτοϋ τοϋ i]θοποιοϋ μέ τό πλήρες συμπίπτει μέ τήν κα
τάκτηση, άπό μέρους τοϋ θεατf\, μιάς ισχυρότερης άντίλη
ψης. Μάλιστα, ή άνανέωση τοϋ θεατf\ προβάλλεται ώς δι
καιολογία - κλειδί γιά δλη αύτή τ�)ν άναζήτηση, διότι ή σφαί
ρα τοϋ θεάτρου φαίνεται νά 'χει κέντρο άκριβώς τό θεατή.
Μέ τήν έννοια αύτή, ό Γκροτόφσκι ύποστηρίζει άνενδοία
στα : " ό τ ο μ έ α ς ά ρ μ ο δ ι ό τ η τ α ς τ ο ϋ θ ε ά τ ρ ο υ
εlναι ή άντίληψη κι. δχι ή κατανό η σ η "
[ύπογράμμιση δική μας] (40).
Ένα καi τό αύτό σχέδιο συνδέει τόν .. έκλεκτό θεατή " τοϋ
Γκροτόφσκι μέ τό όμοιογενές κοινό τοϋ Liνing : ή ένίσχυση,
μέσω τοϋ σώματος καί τών ένεργειών πού έκπέμπει, τής άντί
ληψης τοϋ κοινοϋ. Όλα σ' αύτό κατατείνουν. Καί τοϋτος
εtναι ό στόχος ένός θεάτρου, τό όποίο άποβαίνει άνατρε
πτικό άκριβώς λόγω τf\ς προσπάθειάς του νά ένδυναμώσει
τήν άντιληπτικότητα τοϋ κοινοϋ άλλά και τοϋ ίδιου τοϋ ή-

θοποιοϋ. Ό Μπέκ έγραφε : " οι θεατές δέν ξέρουν νά άσκοϋν
τήν άντίληψ11 του;. Δέν ξέρουν νά άκοϋν, νά βλέπουν, νά αι
σθάνονται άληθινά, μέ ένταση . . . Άν κατορθώναμε πραγμα
τικά νά βελτιώσουμε καί νά ίσχυροποιήσουμε τήν άντίλη
ψή τους (4 ι ) . . . ". Στή φράση αύτή ξεπηδοϋν οί ά.πόηχοι τών
πνευματικών συστημάτων τής Άνατολ1") ς. Γιατί αύτά, 1Cαί
κατά κύριο λόγο τό ζέν, ζητοϋν νά μπορεί ό ι'ίνθρωπος νά
ά.ντιλαμβάνεται τό πραγματικό χωρίς νά ά.ποπροσανατολί
ζεται καθόλου i1 συγκέντρωσή του. Τό Liνing, σάν τούς ζη
λωτές αύτών τών σοφών παραδόσεων, βιώνει τήν ικανότη
τα τοϋ σώματος νά βυθίζεται μέσα σ ηiν ά.μεσότητα τών πρά
ξεών του, καί έχει στόχο νά παρασύρει και τό κοινό στόν
ίδιο δρόμο : σ τ ό δ ρ ό μ ο τ 1; ς ά μ ε σ η ς ά ν τ ί λ η
ψ η ς μ έ τ ή ν π ρ ο ο π τ ι κ ή μ ι a ς έ φ ι κ τ ή ς ά. ν α
γ έ ν ν η σ η ς . .. . . . Μιά γέννηση. Νά φέρεις τό κοινό στό
σημείο μηδέν καί νά τό ά.φήσεις νά έγερθεί μόνο του, νά βγεί
ά.πό τό παλιό του πετσί (42). ' Εμπλέκοντας τό θεατή στό
δρόμο πού μέλλει νά όδηγήσει σέ μιά ά.νανέωση τών ά.ντι
δράσεών του πρός τόν κόσμο, τό " ξάστερο κι ά.νοιχτό "
σώμα τοϋ 1)θοποιοϋ έμφανίζεται σάν τό κύριο έρεισμα ένός
τέτοιου ά.ποκαθαρμένου καί έλεύθερου σχεδίου. Κι αύτό τό
σώμα, πού βγαίνει μέσ' ά.πό τήν καθαρότητα τοϋ μηδενός,
έχει ώς τελευταίο λόγο uπαρξης τήν έγκαθίδρυση μιaς Cίλ
λης σχέσης μέ τό κοινό, μέ τό θεαηΊ . Ό Μπρούκ, πού έπί
σης ά.ναφέρεται στό " βαθμό μηδέν " τοϋ ά.κροατηρίου, δι
καιολογεί τό διάβημά του έπικαλούμενος τό ίδιο έπιχείρη
μα : " Τό θέατρο εtναι μιά δυνατότητα πού δόθηκε στόν άν
θρωπο νά αύξάνει, γιά ενα όρισμένο χρονικό διάστημα, τήν
ένταση τών ά.ντιλήψεών του. Αύτό εtναι δλο - καi εtναι τε
ράστιο " (43). Καί πάλι ή ποιότητα ηϊς ά.ντίληψης παρουσιά
ζεται ώς ή ειδοποιός διαφορά τοϋ θεάτρου. Κι δλοι συμφω
νοϋν πώς αύτό έπιτυγχάνεται ά.ποκλειστικά καί μόνο χάρη
"
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στόν 1i θοποιό πού έπιδίδεται στήν άναζ11τηση τfις κενότη
τας, του μηδενός, γιατί, καθώς μάς λέει τό " Ταό Τέ Κ ίνγκ ",
" τό Όν χαρίζει δυνατότητες πού τiς χρησιμοποιουμε μέ τό
μή - δν " (44).
Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΜΙΑΣ ΟΥΤΟΠΙΑΣ;
Παρά τό φωτοστέφανο πού περιέβαλε τήν όδό του κενου,
αuτά πού μiΊς μένουν σ�1μερα μοιάζουν νά εl ναι τά έρείπια
ένός πολύ άλαζονικου σχεδίου. Όσοι πήραν αuτό τό δρόμο
βρίσκονται είτε έκεϊθεν του Θεάτρου, δπως ό Γκροτόφσκι
καί τό Liνing, είτε έντευΘεν τών παλιών άμφισβητήσεών
τους, δπως ό Τσέικιν, πού άπό καιρό σέ καιρό άσκεί καθή
κοντα παραδοσιακου σκηνοθέτη. Μόνο ό Μπρούκ έμμένει .
'Αλλά κι ό δικός του δρόμος εχει γίνει σκοτεινός καl δέ
διαθέτει τή λάμψη τήν άλλοτινή . 'Επιπλέον, δσον άφορα
τούς νεότερους, ή ίδια Θεωρητικ1i άρχή άπέδωσε συχνά
μόνο άνταγωνιστικές κραυγαλεότητες καi δέ συγκρότησε
ενα στέρεο άγκωνάρι γιά μιά νέου τύπου διδασκαλία μέ σκο
πό τή δημιουργία ένός ζωντανοϋ Θεάτρου. Ή άναζήτηση αύ
τή άποτελεί μιά στιγμή στήν Ιστορία του Θεάματος της έπο
χfις μας, άλλά δέ μπόρεσε νά κατακτήσει τό σταθερά πα
ραδειγματικό χαρακτήρα μιας παράδοσης . Ή άναζήτηση
τf)ς κενότητας δίνει δλο καi περισσότερο τήν έντύπωση έ
νός μονοπατιοϋ πού όδηγεί σηiν ερημο δπου σιγά σιγά βου
λιάζει κανείς . . . στήν άμμο, τή σιωπή καί τή λησμονιά. Κι
αύτό γίνεται τή στιγμ1i πού βλέπουμε τό στανισλαβσκικό
σύστημα νά σημαδεύει λίγο πολύ ηiν άγωγή του ήΟοποιοϋ
κατά τήν τελευταία έξηκονταετία· τή στιγμή πού ο[ άρχές
τοϋ Μέγιερχολντ ένσωματώθηκαν, σχεδόν σ' δλα τά μέρη
τοϋ κόσμου στόν τρόπο έκπαίδευσης τοϋ ηθοποιου· τή στιγ
μή, τέλος, πού ό αύτοσχεδιασμός έπιβλ11θηκε ώς βασική
τεχνική πού κάθε 1iθοποιός όφείλει νά κατέχει . . . Μόνον
όρισμένοι ενιωσαν μιά βίαιη συγκίνηση άπό τήν άναζ11τηση
της κενότητας συγκίνηση πού προερχόταν άπό ηiν τόσο
άναμενόμενη κατακλυσμιαία γένεση ένός νέου 1iθοποιου.

Πώς νά τό έννοi1σουμε καi νά τό έξηγ 1Ίσουμε αύτό · Μή
διαθέτοντας άπάντηση, Ciς Θέσουμε κάποια έρωτήματα cΪ� όλο
πού κι αύτά, δταν δέν είναι σωστά, δέ μπορουν νά μας
κάνουν νά προχωρ1)σουμε παραπέρα). 'Αλλά, δπως κα! νά
'χει, μ' αύτό τόν τρόπο μπορεί νά βγουν στό φώς κάποιες
άπό τ!ς άβεβαιότητες πού χαρακη)ριζαν τό δρόμο αύτό.
Άπ.ό ποϋ προέρχεται 11 πλi1ρης άποδυνάμωση ένός διαβήμα
τος πού εμοιαζε νά άποτελεί τή βασιλική όδό γιά τήν άγωγή
του 11θοποιοϋ;
Πρώτα πρώτα πρέπει νά έπισημάνουμε δτι εχουμε νά κάνου
με μ' ενα σχέδιο πού άναφέρεται στό θέατρο άλλά εχει τ!ς
ρ ίζες του σ' έναν ξένο χώρο - τήν 'Ανατολή - καί σ' έναν
άλλότριο τομέα δραστη ριότητας - τή φιλοσοφία. Ή 'Ανατο
λή βοήθησε νά τεθεί τό ζήτημα ηϊς πρακτικής του �ΊΘοποιου.
Ή πρακτικΤι του 1)Θοποιου ώς πνευματική πράξη - ετσι έ
τέθη τό ζήτημα. 'Εκείνη τήν έποχή τό έγχείρημα αύτό άπο
κτουσε τό νόημα μιας άμφισβήτησης τής δυτικf)ς γλώσσας,
11 όποία εlχε διαμορφωθεί μέ βάση τούς κανόνες τfις πληρό
τητας καi τής ύπεροχής τοϋ άτομικοϋ στοιχείου. Μετά άπό
κάποιο δ ιάστημα συνύπαρξης μέ τiς άρχές αύτών τών πνευ
ματικών συστημάτων, Ciρχισε νά διαφαίνεται ή διάσταση.
Γιατί τό δυτικό θέατρο, προσκολλημένο στην ιστορία, γυ
ρεύει καi προσφέρει έν ετει 1 976 άπανηΊσεις διαφορετικές
άπ' αύτές τής δεκαετίας τοϋ '60. Βλέπουμε τώρα νά ύπο
χωρεί τό ένδιαφέρον γιά τήν προβληματικΤι πού άναφέρεται
στην άποκατάσταση τών ριζών καi τών έξουσιών τοϋ σώ
ματος. 'Αντίθετα, ένισχύεται ή τάση γιά μεγαλύτερη έμπλσ
κή στά πράγματα iΊ γιά εκφραση τοϋ ύποσυνείδητου, �κ
φραση πού στηρίζεται στά έργαλεϊα τής δυτικής άνάλυσης.
Ύπάρχει δμως καi μιά άλλη κατηγορία ζητημάτων πού πρέ
πει νά τεθουν - άναφέρονται στόν καθαυτό θεατρικό τομέα.
Ή κενότητα μπορεί νά χρησιμέψει ώς βάση γιά μιά έργασία
πού μέλλει νά καταλ11ξει σέ Θεατρική παράσταση ; Συμβιβά
ζονται αύτά τά δυό;

Ό Γκροτόφσκ ι συvεvτευξιuζόμεν ο ς τό l9Ί!ι στήv 'ΛΟ?jιια. Φωτογραφίες ιiπ ο κλει στικές τοϋ " Θ ", πρωτοδημοσίευτες . Ό
γκουρού έπαληΟεύει τή r5 ι δασκα}.ία του γιά τή�ι έκφραστικ6τητα τοϋ σώματο ς . ' Εδώ, κυριολεκ τι κά, μιλάει μέ τά χ έρια του . . .
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Ή άγωγή, ή προετοιμασία τοϋ ήθοποιοϋ πλησιάζει τό καθε
στώς πού τηρείται άπό τούς μοναχούς πού έχουν πάρει τήν
όδό τοϋ κενοϋ. Τοϋτο συνεπάγεται, φυσικά, μετασχηματι
σμούς στό καθεστώς τfjς θεατρικ:fjς έργασίας. Καθώς ειπώ
θηκε, ό σκηνοθέτης άλλάζει πρότυπο δραστηριότητας, γιά
νά δανειστεί ιδιότητες πού άνήκουν συνήθως σ' έναν παιδα
γωγό. 'Αλλά ή πορεία γιά τή διαμόρφωση ένός ήθοποιοu νέου
τύπου έπιβάλλει ηδη μιά πρώτη διάκριση. Ή δουλειά τοϋ
ήθοποιοϋ εΙναι συλλογική· ό 1Ίθοποιός όφείλει νά άποδεχτεί
τήν παρουσία τοϋ έταίρου στό έσωτερικό μιίiς όμάδας. Ό
έταίρος δέν πpέπει νά έξαλειφτεί. 'Αντίθετα, μάλιστα, δλοι
ο[ σκηνοθέτες φροντίζουν νά άσκοϋν τόν ήθοποιό κατά τέ
τοιο τρόπο &στε νά καλλιεργείται ή εύαισθησία του στά
έρεθίσματα πού τοϋ στέλνει ό έταίρος. Αύτό άραγε δέν ισο
δυναμεί μέ μιά άκόμα παρέκκλιση ; Γιατί, δπως καi νά 'ναι,
ή άναζήτηση τfjς κενότητας έκ μέρους τi.ί>ν άνθρώπων τfjς
Άνατολfjς προϋποθέτει έπιτακτικά ένα μοναχικό δρόμο. Τό
καθεστώς καi ή άποτελεσματικότητα μιίiς άτομικfjς πρακτι
κ:fjς μεταβάλλονται δταν αύτή έπεκτείνεται σέ κλίμακα συ
νόλου. Στά μοναστήρια, ή όμάδα τi.ί>ν ζηλωτi.ί>ν ύπάρχει ώς
περιβάλλον άνθρώπων πού άσχολοϋνται μέ τήν ίδια έρευ
να - άλλά ό καθένας, έπιτη ρούμενος άπό τόν πνευματικό
όδηγό, βυθίζεται άτομικά στήν άναζήτηση τοϋ βαθμοϋ μη
δέν. 'Εκεί ό άλλος άναστέλλεται δπως άλλωστε κι ό κόσμος .
'Αντίθετα, στό θέατρο, ό άλλος άντιστέκεται καi μόνο ό κό
σμος μπορεί νά έξαλειφτεί.

Μιά άλλη παραμόρφωση πού έξηγεί τήν άποδυνάμωση αύ
τfjς τfjς ούτοπίας έγκειται στήν παρουσία τοϋ θεατfj, ό όποί
ος δέν έχει καμιά σχέση μέ τό σχέδιο πού δανείζεται τό θέα
τρο άπό τήν 'Ανατολή . Ή παρουσία ένός ξένου βλέμματος,
πού άνήκει σ' έναν πολιτισμικό χi.ί>ρο κυριαρχημένο άπό
τήν όμοιογένεια καi τήν πληρότητα, έμποδίζει τήν κυκλο
φορία τi.ί>ν ένεργειi.ί>ν νά παραχθεί σέ έπίπεδο σύνολης θεα
τρικ:fjς πράξης. Ή ένίσχυση τfjς άντίληψης δέ συντελείτ α ι
Πάντοτε ένi.ί> τ ό παίξιμο άποβαίνει συχνά προπέτασμα πού
περιχαρακώνει τό θεατή καi τόν ήθοποιό στiς άμοιβαίες θέ
σεις τους. Τό πρόγραμμα τfjς κενότητας έπαναθέτει ύπό συ
ζήτηση δλα τά κριτήρια τfjς δυτικ:fjς προσληπτικότητας,
πού, στiς περισσότερες περιπτώσεις, παραμένει ή προσλη
πτικότητα ένός θεατfj διαμορφωμένου μέ βάση μιά τέτοια
κλη ρονομιά. Τοϋτο δικαιολογεί τήν έπιλογή τοϋ Γκροτόφ
σκι, ό όποίος, άκολουθώντας τiς έπιταγές μιίiς πορείας πού
δέν έπιθυμεί νά έγκαταλείψει καi φτάνοντας στiς άπώτατες
συνέπειές της, ύπερακοντίζει σήμερα τό θέατρο καταργών
τας τό φράγμα άνάμεσα σέ ήθοποιό καl θεατή. Προηγουμέ
νως, στόχος ήταν ή άνανέωση όλόκληρου τοϋ ήθοποιοϋ·
τώρα στόχος εΙναι ό άνθρωπος έξω άπό ρήξεις καi διχα
σμούς. Μποροuμε λοιπόν νά συμπεράνουμε δτι ή άναζήτη
ση τοϋ κενοϋ, τfjς άπογύμνωσης, όδηγεί έξω άπό τούς τοί
χους τοϋ θεάτρου κι δτι αύτή ή μανία τfjς έξόδου εlναι ή φυ
σιολογική συνέπεια τi.ί>ν έξουθενωτικi.ί>ν άνησυχιi.ί>ν πού ό
φείλονται στ!ς παρεκκ:λίσεις τοϋ θεάματος; Νομίζουμε, να ί .
Ή άναζήτηση τfjς κενότητας χαρακτηρίζεται άπό τ ή δυσπι

στία πρός τό λόγο καl τή γραφή - ένα άπό τά πρi.ί>τα νοήμα
τά της εΙναι ή άπόρριηιη αύτοϋ τοϋ βάρους. Ό ζηλωτής φτά
νει στήν έλλαμηιη μόνο άφοϋ έχει άποσβεστεί κάθε ίχνος
νοητικό καi κάθε ίχνος λόγου. Έτσι έξηγείται τό δτι , άρχι
κά, ή κατάργηση τοϋ προl>πάρχοντος κειμένου θεωρήθηκε
δρος sine qua non : ό λεκτικός Ιστός τοϋ θεάματος δφειλε
νά εlναι προϊόν τfjς έργασίας τi.ί>ν ήθοποιi.ί>ν καl μόνο· iΊ άπο
τέλεσμα δόμησης, άπό ένα δραματουργό, τi.ί>ν προτάσεων πού
κάνουν ο[ ήθοποιοl κατά τή διάρκεια τi.ί>ν αύτοσχεδιασμi.ί>ν.
Αύτό συνέβη στά τελευταία θεάματα τοϋ Liνing (πρlν διαλυ
θεί) καl τοϋ Open. Άντίθετα, ο[ Γκροτόφσκι καi Μπάρμπα
άποσύνθεσαν συντεταγμένα κείμενα γιά νά βροϋν τόν " πυ
ρήνα " τους iΊ έπινόησαν " κολλάζ " μή θεατρικi.ί>ν κειμέ
νων - στηρίγματα γιά τό πνευματικό ταξίδι τi.ί>ν ήθοποιi.ί>ν.
ειναι λίγο πολύ φανερό δτι δλοι τους νομίζουν πώς ή γραφη
άποτελεί προπέτασμα άνάμεσα στήν άπελευθερωμένη ένέρ
γεια καi τήν πράξη . Κι αύτό καθιστίi κατανοητη τή γενικΤι
-

Τζούλιαν Μπέκ, lνας άπό τούς πρωτοπ6ροvς γιά τήν έπιστροφή ατό Κεν6. 'Η πορεlα του, dρρηκτα συνδεμένη μέ τό " Αl
βινγκ Θήατερ ", άποτελεί Ζσως τήν πιό χαρακτηριστική έκδή
λωση τής έκφvλιστικής διαδικασlας πού λέει ό Μπάνοv
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άρνητική άντίδραση . 'Αλλά, ή όριστική κατάργηση το() κει
μένου δφειλε νά καταλήξει σ' ενα νέο όρισμό το() δυτικοG
Θεάτρου, πού Θά στηριζόταν εκτοτε άποκλειστικά στό παι
χνίδι τ/ίΊν παρορμήσεων καi τ/ίΊν θαλλουσ/ίΊν ένεργει/ίΊν. Ό
Μπρούκ μιλοGσε γιά τό " άμεσο γεγονός " σά δυνατότητα κλειδi γι' αύτοG τοϋ τύπου τήν έκπαίδευση. Ή εύρύτητα τf\ς
σχεδιαζόμενης άναθεώρησης εχει καi πάλι κάτι τό έκθαμβω
τικό· σκέφτεται κανεiς δτι σέ μιά τέτοια περίπτωση θά 'πρε
πε νά καταρρεύσει στό σύνολό της ή παραδοσιακή δομή τfjς
θεατρικf\ς πράξης. Ή άνάγκη νά Θυσιαστεί πλήρως ή γραφή
μο() φαίνεται δτι άποτελεί εναν έπιπλέον λόγο γιά τήν έγκα
τάλειψη αύτfjς τfjς άναζήτησης, ή όποία, ούτε λίγο ούτε
πολύ, άπαιτοGσε μιά έκ βάθρων μεταμόρφωση τοG δυτικοG
θεάτρου. Ή όδός τοϋ κενοG, μέ τόν εντονα ριζοσπαστικό της
χαρακηiρα, παραμέρισε δσους φοβόνταν νά έγκαλέσουν σε
τέτοιο βαθμό τήν πολιτισμική κληρονομιά τfjς Δύσης, iΊ πα
ραπλάνησε δσους δεν ήταν άρκετά σίγουροι γιά τόν έαυτό
τους καi βρέθηκαν, ετσι, σέ λάθος δρόμο. Μόνο κάποιοι πού
ώθησαν τά πράγματα &ς τiς άκραίες τους συνέπειες, μόνον
αύτοi δέν έγκαταλείπουν τό δνειρο τf\ς κενότητας : τό κεί
μενο παραμένει έξοβελισμένο, ή πρόσληψη πρέπει νά εΙναι
διαφορετική, καi τό καινόν σ/ίΊμα τ/ίΊν 1)Θοποι/ίΊν συνεχίζει
τό ταξίδι τfjς έπιστροφfjς πρός τή διαφάνεια.
Κι δμως, τό άνατολικό θέατρο μπόρεσε νά στηριχτεί σε
άρχές πού προέρχονται άπό τό βουδισμό καi τό ζέν. Π/ίΊς έ
ξηγείται αύτό; 'Εξηγείται άπό τήν ϋπαρξη ένός συστήματος
μακρόβιων σημείων πού έμφανίζονται σάν eνας ιστός. Αύτό
τόν ιστό ό ή θοποιός μπορεί νά τόν ένσωματώσει μέσ' άπό
μιά μακρόχρονη οiκειοποιητική έργασία. Πρόκειται δηλα
δή, έδ/ίΊ, γιά ενα άπόθεμα θεατρικ/ίΊν σημείων πού ή σταθερό
τητά τους θεμελιώνει τήν άντικειμενική τους άξία καl εύνοεί
ταυτόχρονα τήν πρόσδεση τοϋ 1)θοποιοG. Τό θεατρικό ση
μείο λειτουργεί γιά τόν ήθοποιό δπως τό κοάν iΊ τό μάνταλα
γιά τό μοναχό - γιατί ό i]Θοποιός σβ1iνει τόν έαυτό του πί
σω άπό τοϋτα τά σημεία πού ύπηρχαν πρiν καi Θά συνεχί
σουν νά ύπάρχουν μετά άπ' αύτόν. 'Αντίθετα, τό δυτικό θέα
τρο, μόλο πού άναδέχεται τήν όδό τfjς κενότητας, δ ε μ π ο
ρ ε ί ν ά ά π α λ λ α γ ε ί ά π ό τ ή μ α γ ε ί α τ fj ς π ρ ο
σ ω π ι κ ό τ η τ α ς, τ ή ν ε λ ξ η τ fj ς έ λ ε υ θ ε ρ ί α ς
κ α i τ ή ν κ ι ν η τ ι κ ό τ η τ α τ /ίΊ ν σ η μ ε ί ω ν. Μ ή
μπορώντας ν ά έγκατασταθεί όριστικά μέσα στή σιωπή τ/ίΊν
- άκλόνητων σάν τiς βουνοκορφές - σημείων, τό δυτικό
σ/ίΊμα διεκδικεί μιά άνεξαρτησία, ή όποία, τελικά, δυναμι
τίζει τό δνειρο τfjς κενότητας .
Όταν τό Θέατρο θέλησε νά πάρει τό δρόμο πρός τό βαθμό
μηδέν, έπιδόθηκε σέ άναμέτρηση με τήν ίδια τή διέπουσα
άρχή τf\ς άνατολικf\ς σκέψης. Γοητευμένο άπό τόν πειρασμό
της πρόσβασης στό μέγιστο βαθμό διαφορiiς, όπερεκτίμη
σε τή δύναμή του, αύτή πού θά το() έπέτρεπε νά έγκαταλεί
ψει τiς έμμονές τfjς Εύρώπης, πού ό Τσιοράν όρίζει ώς " κλη
ρονομικότητα τf\ς άνταρσίας ", " εiδωλολατρεία το() γίγνε
σθαι ", " eλξη τfjς εντασης " και πού συνιστοϋν iσάριθμες
άντιφάσεις πρός τiς άρχες τfjς κενότητας. Αραγε ή χρεοκο
πία αύτοϋ τοϋ τόσο ριζοσπαστικοG όνείρου, πού εΘετε όλο
κλη ρωτικά όπό άμφισβήτηση τόν πολιτισμό μας, δεν άπο
δεικνύει δτι, δταν τίθετά ι ζήτημα βαθύτερου συναπαντήμα
τος μεταξύ Άνατολfjς καi Δύσης, εχουμε ρήξη καi έκμηδέ
νιση της δυνατότητας επικοινωνίας; " Τό χαμόγελο το() Βού
δα, αύτό τό χαμόγελο πού δεσπόζει τοϋ κόσμου, δε φωτί
ζει δ ιόλου τά δικά μας πρόσωπα " (45), Εγραφε κάποιος καi πολύ σωστά. 'Αλλά, ή προσπάθεια νά κατακτήσουμε τό
χαμόγελο αύτό ήταν μιά περιπέτεια πού έπρεπε νά τήν έπι
χειρήσουμε γιατί, έστω κι Ciν ύπi'jρξε ούτοπιστική, χρησίμε
ψε σε κάτι. Χρησίμεψε στό νά γνωρίσουμε καλύτερα τόν έαυ
τό μας καi νά τόν άποδεχτο()με έτσι δπως εΙναι - δηλαδή,
διαφορετικός.
Μετάφραση ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
•

Καlρια σκη vή άπό τό " Φίδι " τού Ζάν ΚλώJΙΤ Βάν "Ιταλι,
στή δυν αμ ική σκηνοθεσlα Τζ6ζεφ Ί'σέι κ ι ν τού " vΟπεν
Θήατερ
'Η άπάν θρωπ η σωμ ατική έ1ι ταση τής ·ήθοποιού
lκφράζει συμβολι κά τήιι άγω ν ία τού dνεδαφικού, άλλd τελ ικά
γ6νιμου lγχειρήματος, πο ύ ·ήτα ν τό " ταξίδι τής έπιστρο
φής " τών Δυτικών στί ς μακρι ν έ ς πηγές τής 'Α ν ατολής
-

".

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

( 1) Ή dναζήτηση μιάς θεατρικ6τητας πού θά ήταν αύτάρκης,
έχει καί μιά δεύτερη dναφορά. Τήv dποτελούν οί μορφές τού
λαϊκού θεάτρου : πανηγυριώτικο θέατρο, τσlρκο, καμπαρέ
κ.τ.λ. Οί μορφές αύτές στερούνται πολιτισμικού γοήτρου. Ό
σκηνοθέτης τίς θεωρεί dγνοημένη πηγή τροφοδοσlας iνός λ6γου πού θά τοποθετούσε στό κέντρο του τόν ήθοποιό ώς μ6νο
dπαραlτητο δρο . Θά dναλάβει, λοιπ6ν, νά τούς ξαναδώσει τή
σ71μασία πού τούς dρνείται μιά κουλτούρα δύσπιστη στά προ
ϊ6ντα πού προέρχονται dπό τό λα6. Τό θέατρο τής 'Ανατολής
διαθέτει Ενα γ6ητρο πού ό σκηνοθέτης θά τό έκμεταλλευτεί
κατά τήν έξέγερσή του· οί λαϊκές φ6ρμες dποκτούν κάποιο
γ6ητρο dκριβώς λ6γω τών δυνατοτήτων πού προσφέρουν, στό
θεσμοποιημένο θέατρο, γιά τήν τροποποίηση τής παραδοσια
κής γλώσσας τού εvρωπα ίκού θεάματος.
(2) Βλ. Borίe (Monί que), A s p e c t s r ί t u e l s e t
m y t hί q u es

d u

t h ιi ιi t ι· e

c o n t e m p o r a ί ιι

[ Τελετουργικές καί μυθικές πλευρές τού σύγχρονου θεάτρου]
(3ου κύκλου, Διατριβή 'Ινστιτούτου Θεατρικών Σπουδών).
( 3 ) Ό Ντ. Τ. Σουζούκι συλλαμβάνει αύτή τή σχέση, γιατί,
καθώς λέει, δταν μελετάς μιά τέχνη στήν 'Ιαπωνία ((δέν προσ
δοκάς άπλώς ώφελιμιστικά dποτελέσματα ή dποκλειστικά
αlσθητικές dπολαύσεις· τή βλέπεις σάν"Ενα καινούριο μέσο γιά
τή διάπλαση τού νού καθώς καί· γιά νά φέρεις τό νού σέ έπαφή
μέ μιάν dνώτερη πραγματικ6τηταιι. Herrίgel (Eugen), L e
d α n s l' α r ι c h e ι.ι α l e r e s q u e d u t ί r iι
r c [Τό Ζέν στήν ίπποτική τέχνη τής τοξοβολίας] (Πα
Deι·ι.ιy - Lί ι.ιres, 1970, σ. 7 ).

Ζen

l'

α

ρίσι,
(4) Grenίer (Jean), L' e s p r ί t d u Τ α ο [Τό πνεύμα
τού Ταό] (Παρίσι, Flammarίon, σειρ. " Ηοίn ο sapίens ",
1 9 73, σ . 112).
(5) Lίnssen ( R o bert), L e Z e n, s a g e s s e d' E x
tre m e - Orί e n t : u n

n o u ι.ι e l

α r t

d e

ι.ι ί ι.ι r e

[Ζέν, σοφία τής Απω 'Ανατολής : μιά νέα τέχνη τού ζείν]
(Παρίσι, Marα b o u t Unί Persίtιi, 1969, σ. 198).
(6) Λάο Τσέ, " L e n α g e u r " [" Ό κολυμβητής '']
στό Jean Grenίer, δ π. π α ρ. , σ. 182.
(7) Ντ. Τ. Σουζούκι, " L e n ο n - me n t α l " [" Τό μή
νοητικό "] στό Ro bert Lίnssen, δ π. π α ρ. , σ. 99.
(8) Λάο Τσέ, "Le faίble l'emporte sur le for t" [" Τό dσθενές
ύπερισχύει τού lσχυρού''] σ τ ό J ean Grenίer, δ π. π α ρ . . σ. 150.
(9) Σ τ ό ί δ ι ο, σ. 151.
(10) Γκροτ6φσκι (Γέρζυ), V e r s u n t h ιi ιi t r e p α u
ι.ι r e, (Λωζάννη, L'age d' homme, 1971, σ. 208). ['Ελλη
νική έκδοση : Γ ι ά ε ν α
φ τ ω χ ό θ έ α τ ρ ο, μτφ.
Φώντας Κονδύλης, Μdίρη Γdtτη - Βορρέ, wΕκδ. 'Αρίων, 1971].
(11) Σ τ. ί δ. σ. 24.
(12) Λάο Τσέ, " L α ί s s e r α l l e r " ["Άσε έλεύθερό'']
σ τ ό Jean Grenίer, δ n. π α ρ. , σ. 145.
JΞνας δανός μαθητής τoii Γκροτόφκσι περιέγραφε μέ τούς
ίδιους δρους τά μαθήματα έξdσκήσεως. 'Ό καθηγητής ή
αύτός πού δεlχνει δέν πρέπει νά πdρεμβαίνει παρά μόνον δταν
έμφανίζονται δυσκολlες. Δ έν πρέπει ποτέ νά διακόπτει τήν
προσωπική διαδικασία, έφ6σον βλέπει δτι ύπάρχουν πιθαν6τητες νά όλοκληρωθεί, οi!τε νά έπιχειρεί νά τήν τροποποιήσει "
(Γκροτόφσκι, δ π. π α ρ . , σ. 147).
(13) Herrίgel (Eugen), L e Z e n d a n s l' a r t . . . ,
δ π. π α ρ. , σ. 66.
(14) Μπρούκ (Πήτερ), " Shakespeare, au teur anonyme "
["Σαlξπηρ, Ενας dνώνυμος συγγραφέdς ''], L e Μ ο n d e,
24 Σεπτεμβρίου 1974, συνέντευξη μέ τήν Cole t te Godard.
(15) Σ τ. ί δ.
(16) [Έλλ. έκδ. : Ή σ κ η ν ή χ ω ρ ί ς δ ρ ι α, μτφ.
Μαρί-Πώλ Παπάρα, 'Αρlων, 1971] (Σ.τ.μ.).
(17) Lίιιssen ( R o ber t), L e Z e n, s a g e s s e d e l'
Ε χ ι r e m e - Ο r ί e n ι . . . , δ π. π α ρ. , σ. 8.
(18) "Ενα dπό τά μέλη τού L ί ι.ι ί n g Τ h e α ι r e παρα
τηρεί μετά dπό Ενα πρόγρdμμα dσκήσεων : " Μετά dπό τό
σημείο μηδέν dρχlζει τό κύριο μέρος τoii ταξιδιού ", σ τ ό
ν

•

Jean-Jacques L e b el,
En t r e t ί e n s a P e c J u lίa n
Β e c k e ι J u d ί ι h Μ α l ί n α, L ί ι.ι i n g Τ li e α t r e

[Συνομιλ{ες μέ τούς Τζούλιαν Μπέκ καί Τζούντιθ Μαλlνα,
L i ι.ιίng Thea tre] (Παρίσι, Pίerre Belfond, 1969, σ. 67 ).

(19) Herrίgel (Eugen), δ π. π α ρ. , σ. 74.
(20) Lelιel (Jean - Ja ques), Eιιtι·etίens a P ec . . . δπ. παρ.
σ. 105. Ό Τζούλιιiν Μπέκ δηλώνει " dδειάστε καί φτάστε στό
σημείο μηδέν " (σ. 1 20). 'Έιια aλλο μέλος τής όμάδας λέει
κάτι σημαντικό : " Δέ μπορούμε νά πα{ξουμε παρά μόνο
ξεκινώντας dπό τό μηδέν, καταργώντας τόν έαvτό μας, μ ε
'Γ α β α λ λ ό μ ε ν ο ι
σ' g ν α a δ ε ι ο π ε ρ ι τ ύ λ ι γ μ α "
(σ τ. ί δ. ) .
(21) Σ τ. ϊ δ . , σ. 1 7.
(22) Γκροτόφσκι (Γέρζυ), " Un ίnιidίt de Jerzy Gro tows lcί "
[" 'Ένα dνέκδοτο κείμενο τού Γ.Γ. "] στό L α
Q u ί ιι
z α ί n e L ί t t ιi r α ί r e, 1 - 15 Σεπτεμβρlου 1970.
Στό ίδιο aρθρο έπαναλαμβάνει γιά νά στηρίξει τήν έπιχειρη
ματολογtα του :
Αρνηση κάθε στολής, κάθε περιβλήματος.
Νά ξεσκεπαστούμε dπ' δλα, νά dποβάλουμε σχεδόν τό ίδιο μας
τό δέρμα . . . "Αν ε ίμαστε dρματωμένοι, δέ μποροiiμε νά ε ί
μαστε εlλικρινείς, γιατί ό dρματωμένος κρύβεται πίσω dπό
τήν dρματωσιά του. "Αν θέλουμε νά ε ίμαστε ξαρμάτωτοι,
dναπόφευκτα θά έγκαταλεlψουμε δ, τι δέν έχει ούσιαστική ση
μασία γιά τή φύση μας . . . Ό ήθοποιός θά φτάσει πολύ μα
κριά, μέ την πλήρη έννοια καί πρός δλες τίς πλευρές, δταν
πάρει αύτό τό δρόμο τoii dφοπλισμού, τής παραίτησης dπό
κάθε παραπέτασμα, πέπλο καί προσωπείο. Αύτη ε ίναι ή βάση
καί ε ίναι καθαρή " .
(23) Σ ' δλα τ ά πvευματικά συση)ματα καθώς καί στίς τέχνες
πού έμπνέονται dπ' αvτά, τά θέματα τής dναπνοής καί τής
dναπνευστικής δύναμης ε ίναι κεντρικής σημασίας γιά τίς με
θόδους aσκησης.
(24) Marίjnen (Franz), " L'en traίιιemen t de l'ac teur "
[" Ή aσκηση τού ήθοποιοi5 ''], σ τ ό V e r s u n ι h ιi
{ι t r e p α u ι.ι ι· e, ο π. π α ρ. , σ. 137.
(25) Γκροτόφσκι (Γέρζυ), δ π. π α ρ. , σ. 189.
(26) Σ τ. ί δ. , σ. 187.
(27) Σ τ. ϊ δ. , σ. 186.
(28) Λάο Τσέ, "L e C h a s s e u r " σ τ ό Jean Greιιίer,
δ π. π α ρ. σσ. 183 - 184.
(29) S u z u k ί ( D . T. ), E s s a ί s s u r l e b o u d
d h ί s m e Ζ e n [Δοκlμια γιά τό βουδισμό Ζέν ], (Παρίσι,
Albίn Mί.chel, σειρ. " Spίrί tualί tιis ι.ιί ι.ιαn tes " , 1972, σ. 26).
" ν

(30) Conze (EdPard), L e B o u d d h ί s m e, d a n s
s ο n e s s e n c e e ι s ο n d ιi ι.ι e l ο p p e m e n ι [Ή
ούσία καί ή dνάπτυξη τού βουδισμrιii], (Παρίσι, Payo t, 1971,
σ. 152).
(31) Γκροτόφσκι (Γέρζυ), δ π. π α ρ. , σ. 110.
(32) Σ τ. ί δ. , σ. 168.
(33) Suzukί ( D . T. ), E s s a ί s s u r l e b o u d d h ί s m e
Ζ e n, δ π. π α ρ. , σ. 24.
(34) L e bel (Jean-Jacques), E n t r e t ί e n s α ι.ι e c l e
L ί ι.ι ί n g Τ h e α ι r e, δ π. π α ρ. , σ. 107.
(35) Σ τ. ί δ., σ. 122.
(36) Σ τ. , ί δ. , σ. 108.
(37) Jac quo t (Jean),
T h e
S e rp e n t
σ τ ό L es
ι.ι ο ί e s
d e l a c r ιi α t ί ο ιι
t h ιi a t r a l e (Παρίσι,
Εκδ. C.N. R.S. 1970, τομ. 1ος, σ. 283).
(38) J o t terand (Frank), L e Ν ο u ι.ι e α u Τ h ιi {ι t r e
α m ιi r ί c α ί n [Τό Νέο 'Αμερικανικό Θέατρο], (Παρίσι,
Seuίl, σειρ. ((Poίn ts», σ. 115).
(39) Chaίkίn (Joseph), ι(Lα Prιisence de l'ac teur» [ Τσέικιν
(Τζόζεφ), ((Ή παρουσlα τού ήθοποιού!!] σ τ ό Τ r α ι.ι α i l
ι h ιi a ι r α l, Νο 12, καλοκαίρι 1973, σ. 54.
(40) Γκροτόφσκι (Γέρζυ), δ π. π α ρ. , σ. 192.
(41) L e bel (Jean - Jacques), δ π. π α ρ. , σ. 129.
(42) Σ τ. ί δ. , σ. 72.
(43) Bable t (Denis), ((En tretίen a pec Peter Brook»
[((Συνέντευξη μέ τόν Πήτερ Μπρούκ»] σ τ ό Τ r α ι.ι α ί l
ι h ιi {ι ι r α l, Νο 10, χειμώνας 1973, σ. 26.
(44) Λάο Τσέ, Τ α ο ι δ k ί n g [Ταό Τέ Πίνγκ, έλλ. έκδ.
'Ερμής, 1971, μτφ. Μάνια Σεφεριάδη] (Παρlσι, Gallίmard,
σειρ. ((Connaίsance de l'Orίen t», 1967, σ. 49).
(45) Cίoran (Emίl), L α t e n ι α ι i ο n d ' e χ ί s ι e r
[ Ό πειρασμός τού ύπάρχειν] (Παρίσι, Gallimard, 1956, σ. 17 ) .
Υ
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Α Π Ο Μ Ν Η Μ Ο Ν Ε Υ Μ Α Τ Α
Στό περασμένο τεύχος, dρχίζοvτας τή
δημοσίευση τών 'Απομνημονευμάτων
Καλομοίρη, γράφαμε : ((J{άνο1ιμε σύ
σταση· θά λ�γαμε, �κκ�ησ� : 1, ιαβά
στε Καλομοιρη ! Το Θ , , υστερα
�ό 35 , χρ611ια � πq,οσφέρει d�αθεωρη
μενα τα, σχεδον αγvωστα, Απομνη
μονεύματά του. 'Επιβάλλεται νά δια
βαστούν.. 'Ιδιαίτερα dπ' τούς νέους.
Εlναι ίiνα πολύτιμο μάθημα ρωμέικης
αύτογνωσίας. Μικροκοινωνιολογία μιάς
γνήσιας, έλλην6πρεπης κοινωνίας πού,
στά χαράματα τού αlώνα μας, χάθηκε
r

μέ τήν "πρ6οδο", χωρίς να χει κερ
δηθεί άπ' τούς νε6τερους. Ή έπαφή
μαζί της ε lναι γνωριμιά προγ6vων.
Μπάσταρδοι δι'ν κάνουμε τίποτα. Δέν
πάμε πουθενά. "Ας γνωρίσουμε τή
θειά Μαρούκα καί τό "μπαμπά" Μη
νά, τήv οlκογένεια, τό σπίτι, τή γει
τονιά, τό μικρό "κ6σμο" τού Καλο
μοίρη - ένός προγ6νου πού σπεύσαμε
νά τόν προσπεράσουμε καί νά τόν
λοιδωρήσουμε, προτού καλά καλά τόν
γνωρίσουμε. Τό "Θ" δέ διστάζει νά
τό πεί ι'i.λλη μιά φορά : Εlναι περή-

ΜΕ ΡΟΣ Α : ΤΑ Π ΡΩΤΑ Β Η Μ ΑΤΑ,

11.

ΠΟΛΗ

·ετσι, τό καλοκαίρι τοϋ 1 899 βρέθηκα έγκαταστημένος
στήν Πόλη, καί σέ λίγο έδινα είσαγωγικές έξετάσεις
γιά τήν τελευταία τάξη τοϋ γυμνασίου στό γνωστότατο στό
πανελλήνιο Έλληνογαλλικό λύκειο τοϋ Χατζηχρήστου,
του " Χατζη " δπως λέγανε ο! μαθητές του τό σεβάσμιο καi
κοσμαγάπητο Ιδρυτή καί διευθυντή του.
Στό Λύκειο του "Χατζη" βρέθηκα σ' ενα κόσμο τέλεια διαφο
ρετικό άπό τό άθηναίϊκο περιβάλλον πού ε{χα ζήσει τά τε
λευταία χρόνια.
Στήν 'Αθήνα στό 'Εθνικό Λύκειο περνουσα γιά ενα άπό τά
φρονιμότερα παιδιά της τάξης μου καί του σκολειου γενι
κά. Στήν Πόλη φάνταζα σάν ενας άπό τούς πιό άνήσυχους
καί ζωηρούς.
Τδχε φαίνεται ή πολίτικη ζωή νάναι πιό μαζεμένη, πιό με
τρη μένη καί συγκρατημένη, άλλά ίσως καί λίγο πιό φαρι
σαϊκή άπό τήν άθηναϊκή .
·

Τά παιδιά του " Χατζη " f]τανε, άλήθεια, πιό μελετηρά καi
πιό εύσυνείδητα άπό τούς συμμαθητές μου της 'Αθήνας,
καi στήν άρχή μάλιστα έκόπιαζα άρκετά γιά νά σταθώ σέ
κάποια καλή σειρά στά μαθήματα.
Ήτανε άσφαλως καί πιό εϋταχτα άπό τά παιδιά της 'Αθή
νας. Κατά βάθος βέβαια, κάνανε τά ίδια καί χειρότερα.
Φροντίζανε δμως καί προσέχανε νά μή φαίνονται.
Έτσι άπό τότε άρχισα νά προσέχω τή λεπτομέρεια αύτή
του φαναριώτικου χαρακτήρα, πού πάντα μέ νευρίαζε δπου

(*) Τό πρώτο μέρος τώv 'Απομνημονευμάτων δημοσιεύτηκε
στό τεύχος 61 /63, Γενάρη - 'Ιούνη 1978, σελίδες 57 69.
Ό τίτλος ε ίναι γραμμένος μέ τό χέρι τ..ού Μανώλη Καλομοlρη.
-

φανο πο1ί δημοσιεύει τή "Ζωή καί
τή� Τ1χνη" , τού ι�Jανώλη Κα�ομοίρη.
Με το σπανιο εικονογραφικο ·ύλικό
πού διασώζουμε, δlνουμε ι'i.λλη μιά
διάσταση στό κείμενο. Δ ιατυπώνουμε
τήν άξίωση : Όσοι βρlσκονται dπό
άγάπη κοντά στούς νέους μας, φlλοι.
καί δάσκαλοι, νά τούς ώθήσουν νά
διαβάσουν /(αλομοlρη . Θά 'ναι κέρδος
γιά δλους μας)). Σήμερα, τό ξαναλέμε
σέ παλιούς καί νέους φίλους : Δ ια
βάστε dπό τήν άρχή, διαβάστε άπό
τό περασμένο τεύχος τόν Καλομοίρη !

καί δταν τή συναντουσα, είτε στήν ίδιωτική μου είτε στή
δημόσιά μου ζωή.
Στό Λύκειο του Χατζηχρήστου γρήγορα συνδέθηκα μέ δυό
παιδιά άπό τήν τέταρτη τάξη καί μέ ενα άπό τήν τρίτη . Τόν
Παναγιωτάκη τό Μ ηλιώτη, τόν Περικλfι τό Νούλη καί τό
'
ΓιιΊ:φγο τόν Κάλφα.
Άπ' αύτούς οι δυό τελευταίοι δέν ύπάρχουνε πιά. Ό Κάλ
φας άπό οίκογενειακές στενοχώριες αύτοχτόνησε φοιτη
τής στή Λειψία, κι ό Περικλης ό Νούλης πέθανε πρίν λίγα
χρόνια. Έτσι, μείναμε γιά τήν ώρα ό Μ ηλιώτης στή Θεσσα
λονίκη κ' έγώ έδώ στήν 'Αθήνα.
Στου Χατζηχρήστου εΙχα τήν εύτυχία νά δ ιδαχτώ άπό με
ρικούς έξαιρετικούς καθηγητές, πού πολύ δύσκολα θά μπο
ρουσα νά τούς παραβάλω μέ τούς 'Αθηναίους μου δασκά
λους, άν έξαιρέσω τόν πανάγαθο σοφό μου παλιό καθηγη
τή Γεωργιάδη καi τό μαθηματικό Φιντικλη.
Άπό τούς καθηγητές μου της Πόλης θυμάμαι ίδιαίτερα τό
γηραλέο σοφό καθηγητή της Μεγάλης του Γένους Σχολής
Θεμιστοκλή Σαλτέλη καί τό Μ ηνfi τόν Αύθεντόπουλο. Μ έ
τόν τελευταίον έπρόκειτο ϋστερ· άπό χρόνια νά συγγενέ
ψουμε στενά, άφοϋ πήρε γυναίκα του τήν άδερφή της δικης
μου γυναίκας, τήν Οuρανία.
Δέν ξεχνάω καί δυό Γάλλους σοφούς μου καθηγητές, τόν
Delboeuf καί τόν Lebrun, πού ίσως σ· αύτούς χρωστάω τό
θαυμασμό καί τήν άγάπη μου στή Γαλλία καί στούς Γάλ
λους, πού ί\μεινε πάντα χαραγμένη βαθειά μέσα στήν καρ
διά μου άκόμη καί δταν τό λογικό μου μ' eκανε νά βρίσκω
μερικές φορές πώς δέν iiτανε πάντα ο[ Ιδανικοί καί άψογοι
Ιππότες καί fιρωες, δπως τούς ί\βλεπα μέσα στή φαντασία
μου.
Ύστερ' άπό τήν ταχτοποίησή μου στό γυμνάσιο τοϋ " Χα-
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τζi'\ ", άρχισαν ο{ δικοί μου νά σκέφτονται καi γιά νά συ
νεχίσω τiς μουσικές μου σπουδές.
Ό ·Αρμόδιος, πού, δπως εlπα παραπάνω, εlχεν ώραιότατη
φωνή μπάσσου καi τραγουδοϋσε σάν ενας καλός καi φωτι
σμένος έρασιτέχνης, άνακατεβότανε φυσικά καi στούς
·· μουσικούς κύκλους ·· τf\ς Πόλης. Σ' αύτόν λοιπόν άνα
τέθηκε άπό τή Μάνα μου καi τό Μηνa νά φροντίσει νά μοϋ
βρεί καi τόv κατάλληλο καθηγητή πιάνου.
Ό 'Αρμόδιος έκείνο τό καιρό έθαύμαζε καί ητανε φίλος
τοϋ βυζαντι νολόγου καί συλλέχτη δημοτικων τραγουδιli'>ν
Παχτίκου.
Ό Παχτίκος τότες έκανε άρκετό θόρυβο γύρω άπ' τόν
έαυτό του. Μιλοϋσε δλο καi γιά τή " γνησιότητα " τf\ς Έλ
ληνικi'jς Μουσικf\ς, τόσο τf\ς δημοτικf\ς δσο καί τf\ς Βυ
ζαντινi'\ς καi τής 'Αρχαίας.

Ύποστήριζε μέ μιάν άδιάλλαχτη πολεμική καί μέ πείσμα
τiς iδέες του καί προσπαθοϋσε νά πείσει δλους πώς δέν μπο
ροϋσε νά σταθεί καμιά άντίθετη άποψη .
Ό,τι άπάνω κάτω άργότερα στήν Άθήνα ό κ. Ψάχος. Μέ
τή διαφορά πώς ό Παχτίκος εlχε πολύ λιγώτερη σοφία καί
βαθειές γνώσεις στά ζητήματα τής Βυζαντινής Μουσικής,
περισσότερη μικροπονηρία, λιγώτερη δμως κάκωση καί
όξύτητα.
Εlχεν έπίσης κ· εναν άνάλογο κύκλο θαυμαστων, πού πι
στεύανε πώς δ,τι έλεγε ητανε θέσφατο, φωνάζανε γιά .. δια
φθορά " τής έλληνικής μουσικής, καi πιστεύανε τόν Παχτί
κο γιά μεγάλο συνθέτη προορισμένο νά άναγεννήσει τούς
.. θείους ·· ήχους τli'>ν ένδόξων προγόνων μας.

Ό

καθηγητής πιάνου Τιμόθεος Ξανθόπουλος, άπόφοιτος τού

' Ωδεlου τής Βιέvης. Σ' αύτόν μέ άνάθεσα�ι - θυμάται ό /(α 

λομοlρης - ϋστερα άπό διάφορες Έλβετογερμανlδες δασκά
λες τής κακιάς wρας. Τόν θαύμαζα γι ά τά έμβατήρια πού μ.'
εύκολlα συνέθετε γι ά κάθε περlσταση κι άγα11ακτούσα πού ό
κόσμος δέν άναγνώριζε τή . . . μεγαλοφυlα τού t�ασκάλου μο'Ι! !

'Από το1}ς καθηγητές μου στό Λύκειο ηϊς Πόλης ξεχωρίζω
τό Μηνά Αύθεντόπουλο πού, ϋστερ' ιiπό χρόνια γlναμε καί
σύγαμπροι . Οταv κάποτε μας έβαλε νά γράψουμε σελlδες
άπό έργο πού έκτιμούσαμε, έγώ ά11η'γραψα τά πιό έπιθετι.κά
κομμάτια άπ' τό " Ταξlδι " τού Ψυχύ.ρη. ]{' ή τάξη έμεινε
κατάπληκτη δταν ό καθdρευουσιάνος δάσκαλος μού ε lπε :
Πολύ καλή έκλογή έκανες Καλομοlρη ! Παί μ ' έβαλε νά τά δια
βάσω ! (Φωτογραφlα άπό τό [(i-vτρο Νεοελληνικώ11 ' f\ρευνών)
•

Ό Παχτίκος ε{χε τήν iδέα πώς ή έλληνική ξενομανία έκα
νε τό κοινό τής Πόλης νά θαυμάζει μόνο τήν ξένη μουσι
κή κ:αi νά άδιαφορεί γιά τή δική του προσπάθεια. -ετσι πα
ρουσίαζε συχνά έργα του σά νά ητανε δήθεν έργα ξένων
συνθετli'>ν, μέ τήν έλπίδα πώς έτσι θά τά πρόσεχαν καί θά
τά χειροκροτοϋσαν.

Όταν ό 'Ελληνικός Φ ιλολογικός Σύλλογος τής Πόλης
άποφάσισε νά δώσει μέ τό θίασο Ταβουλάρη πού βρισκό
τανε τότε στήν Πόλη, τήν .. 'Αντιγόνη " του Σοφοκλή μέ
μουσική τοϋ Μέντελσον, ό Παχτίκος έκανε τρομερό θόρυ
βο στiς έφημερίδες, καθώς καί στόν κύκλο τli'>ν φίλων του.
Έγραφε καi έλεγε πώς ύπάρχει μιά άλλη μουσική τής
" 'Αντιγόνης ·· πολύ .. άρχαιοπρεπεστέρα ", πού τήν έχει
γράψει ενας ·· 'Ιρλανδός . . συνθέτης,- δέ θυμaμαι μόνο μέ
τί δνομα τόν εlχε βαφτίσει .
Κι ό . . Ίρλανδός " αuτός συνθέτης δέν iiτανε άλλος άπό τόν
ίδιο τόν Παχτίκο.
Στόν Παχτίκο λοιπόν μέ παρουσίασε στήν άρχή ό θείος
'Αρμόδιος, γιά νά μέ "μυήσει .. στά μυστικά τής θεωρίας
τής μουσικi'jς καί του σολφαϊσμου.
Δέν προχωρήσαμε δμως πέρα άπό τό
το μάθημα.

δεύτερο η τό τρί

Έγώ " έφάλτσερνα " τρομερά, άλλοτε θεληματικά κι άλ
λοτε άθέλητα, καi οί έξηγήσεις του γιά τή θεωρία τής μου
σικής μου φαινότανε άφόρητα σχολαστικές κ:αί βαρετές.
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Τό ίδιο συνέβηκε καi δταν στό Λύκειο τοϋ " Χατζή " άνέ
λαβε ό Παχτίκος τό μάθημα τής Ώδικής. Ή τετρανδρία μας,
ό Μηλιώτης, ό Νούλης, ό Κάλφας κ' έγώ, φαλτσάραμε τό
σο συστηματικά καi θεληματικά, &στε μfi.ς άπάλλαξε άπό τό
μάθημα καί τούς τέσσερις ώς " άνεπιδέκτους μαθi1σεως ".
Αότός iiτανε ό Παχτίκος. Τόν καιρό έκείνο τόν εκρινα μέ
μεγάλη αόστηρότητα. Τόν θεωροϋσα καθαυτό γελοίο, μέ
τήν όλοστρόγγυλη φάτσα του, τό κεφάλι του κουρεμένο μέ
τήν " ψιλή " καi τά μεγάλα του αότιά πού ξεπετιόντανε σέ
όρθή γωνία. Μ ιά εκφραση σχολαστικοϋ δασκάλου πού δέν
μπορεί νά νιώσει τίποτε άπό τέχνη και καλλιτεχνική συγ
κίνηση, καi πού μοϋ τή θυμίζει σήμερα ή φυσιογνωμία ένός
άλλου Κωνσταντινουπολίτη μουσικοϋ στή Θεσσαλονίκη.
Σήμερα δμως, πού τόν κρίνω μέ τήν προοπτική τοϋ χρόνου
καi μέ τήν πείρα τής ζωής, ε{μαι πολύ πιό επιεικής.
ΕΙχε κι ό Π αχτίκος τά !δανικά του, κι άγωνίστηκε γι' αύτά.
Άν δέν κατόρθωσε νά καρποφορήσει ή προσπάθειά του,
ίiτανε γιατί τοϋ ελλειπε ή άντίληψη τής μουσικής σάν τέ
χνης, καθώς καί ή γνώση τής έπιστήμης τής μουσικής.
Φανταζότανε πώς μέ τά πιό πρόχειρα κ' έμπειpικά μέσα
μποροϋσε νά καταπιαστεί μέ τά σοβαρότερα αίσθητικά και
δημιουργικά προβλήματα τής μουσικής τέχνης.
Άπό τήν άλλη δμως μεριά πρέπει νά τοϋ άναγνωρίσω πώς
ε{χε νιώσει τούς καλλιτεχνικούς θησαυρούς πού κλείνει
μέσα του τό 'Ελληνικό λαϊκό τραγούδι, καi πώς ε{χε κοπιά
σει καi δουλέψει γιά τήν περισυλλογή καi τή μεταγραφή
του, άδιάφορο Ιiν ή συλλογή του στή βιβλιοθήκη Μ αρασλή

σεβάσμιος λυκειάρχης τής Π6λης, Χρήστος Χατζηχρή
στος, μέ τή βιβλική γενειάδα, σέ μιά έκδρομή στόν εlδυλλιακό
Β6σπορο . Μαζi κι ό μουσικολ6γος καi συνθέτης Γεώργιος
Παχτίκος, καθηγητής τής 'Ωδικής στό Λύκειο. Ό Καλομοί
ρης, άπό άντιπάθεια στό11 Παχτίκο, φάλτσαρε τ6σο έπιδει
χτικά wστε άπαλλάχτηκε άπ' τήν ώδική ώς " άνεπίδεκτος
μαθήσεως" ! (Φωτογραφία Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών)

Ό

'Η Σοφία Σπανούδη - νεαρή τ6τε δεσποινiς ' fωαvνίδου,
νεογυρισμένη πιανίστα άπό τό 'Ωδείο τής Δρέσδης στήv Πό
λη - άνέλαβε τόν Καλομοίρη στό πιάνο. Ό Καλομοίρης παρά τίς άντιθέσεις τού χαρακη]ρα της - τή βάζει " δίπλα
σ' δ, τι πιό πολύτιμο κρύβει στά βάθη τής ψυχής του, γιατί
τού ι':ίνοιξε τίς π6ρτες στής Τέχνης τά παλάτια
Ό πίνακας
έχει γί1ιει. στή Δρέσδη άπό τή Θάλεια Φλωριϊ - Καραβία
".

περιέχει τόσες άνακρίβειες κι αύθαιρεσίες, ώστε νά εΙναι
σχεδόν άχρηστη.
Ή !δέα του πάλι γιά τήν ξενομανία μας καί τήν ξενολατρεία
·Πού καταδιώκει κάθε Έλληνα καλλιτέχνη , δέν f)τανε οϋτε
τόσο παράλογη οϋτε τόσο άσύστατη.

-Αν ή άντίδρασή του Τjτανε κάπως κωμική, καί τόν εβλαφτε
περισσότερο παρ' δ,τι τόν ώφελοϋσε, ποιός δμως άπό μfi.ς
δέν έδοκίμασε καί δέ δοκιμάζει άνάλογα αίσθήματα και
ποιός δέ νιώθει πόσο έβλαψε καi βλάφτει τήν 'Ελληνική
τέχνη γενικά καί iδιαίτερα τήν ' Ελληνική δημιουργία ό σνο
μπισμός καi ή ξενομανία μας ;
Έπειτα, ποιός ξέρει ; Μπορεί κι αύτή άκόμη ή φλυαρία τοϋ
Παχτίκου γιά τήν ΈλληνικτΊ μουσικτΊ. γιά τήν 'άρχαία τρα
γωδία καί γιά τό δημοτικό μας τραγούδι, νάφερε άθελά του
κι άθελά μου μέσα στήν ψυχή μου τό σπόρο τής λαϊκής μούσας
καi τήν !δέα τής δημιουργίας μιfi.ς μουσικής δικής μας,
πού ν' άνθίσει σάν ξωτικό λουλούδι πάνω στ' άκροβλά
σταρα τοϋ τραγουδιοϋ καί τής μουσικής τοϋ λαοϋ μας.
Τό ίδιο μπορεί καί στiς σχολαστικές άπόπειpες τοϋ Παχτί
κου νά γράψει μουσική σέ άρχαίες 'Ελληνικές τραγωδίες
νά όφείλεται καi ή άπέχθεια πού νιώθω ώς σήμερα άκόμη
δταν σκεφτώ νά καταπιαστώ μέ μουσική σέ άρχαίο δρfi.μα.
Κ' ίσως γι' αύτό νά μην τό προσπάθησα άκόμα . . . . . .
Ή άλήθεια δμως εΙναι πώς τή μεγάλη συγκλονιστική έν
τύπωση άπό τό δημοτικό τραγούδι δέν τή χρωστάω στις ε
κτελέσεις καί στiς θεωρίες τοϋ Παχτίκου οϋτε κανενός άλ
λου βuζαντι νολόγου τά άερολογήματα, άλλά στήν τέχνη
61

ένός άληθινο(j καλλιτέχνη , ένός τραγουδιστfi : τό(j Άραμη,
το(j θείου το(j Πάνου Άραβαντινο(j.
Τή χρονιά αύτή πού τέλειωνα τό Γυμνάσιο στήν Πόλη, ό
Αραμης, βαρύτονος έγκαταστημένος στό Παρίσι(1), πέρασε
άπό τήν Πόλη, δπου έδωσε μιά fι δυό, δε θυμaμαι, συναυλί
ες, " ρεσιτάλ " δπως θά λέγαμε σήμερα.
•

Ή καινοτομία, καινοτομία σημαντική γιά τήν έποχή του,
fιτανε πώς στά προγράμματά του, μαζί μέ τό ξένο ρεπερτό
ριο άπό άριες καί λίντ, πρόσθετε πάντα καί μιά σειρά άπό
δημοτικά μας τραγούδια διασκευασμένα άπό τόν ίδιο μέ
πολλή διάκριση καί γο(jστο, άν όχι μέ άρμονική πρωτοτυ
πία.

'Ακόμα τή θυμaμαι τή συγκίνηση πού ένιωσα στό άκουσμα
τόΊν λαϊκόΊν αύτόΊν τραγουδιόΊν, δπως τά τραγουδο(jσε ό
Άραμης άριστοτεχνικά καi μέ πραγματικό καλλιτεχνικό
παλμό.
Δέν ξέρω κ· έγώ πόΊς, μά τό θυμaμαι άκόμα καλά, βρέθηκα
στά παρασκήνια καί το\) φιλοϊ\σα τά χέρια κ· έκλαια· ό βα
ρύτονος κολακεμένος πίστευε πώς ό θαυμασμός κ· ή συ
γκίνησή μου άφορούσανε τή φωνή καi τήν τέχνη του.
Έγώ δμως τό εlχα νιώσει εύτύς άμέσως ώς τά βάθη το(j εΙ
ναι μου, πώς εlχα συγκλονιστεί μόνο άπό τό θάμα τοϊ\ λαϊ
κο\) τραγουδιοϋ, πού ε{χε μιλήσει στήν ψυχή μου καi μοϋ
εΙχε συνεπάρει τό νοϊ\ καi τήν καρδιά.
Άκόμα άντιλαλοϋνε μέσα μου καi γλυκοτραγουδuνε ο(
σκοποί το(j Τραγουδιστfi, ό ·· Άετός", ό "' Μ αγεμένος " , ό

( 1) • Υστερα άπό πολλά χρ6νια στά 1924 τόν έπεσκέφτηκα

στό Παρίσι γέρο πι ά. ' Εννοείται πώς δέ θνμ6ντανε τίποτα
άπό τήιι πρώτη μας συνάντηση στήν Π6λη. Μοϋ έδειξε μιά
ψυχρή εύγένεια καί δέν καταλάβαινε τή συγκίνηση πο1) ένιω
θα μi τή ιιέα μου γνωρι.μι ά του.

Λύγκος ό Λεβέντης ", τά " Σαράντα παλληκ άρια ", καί τό
" Κάτω στό γιαλό ", πού τραγουδο(jσεν ό Έλληνας ' Ηπει
ρώτης τραγουδιστής.
··

Τά τραγούδια του άδερφώθηκαν μέσα στήν ψυχή μου μέ
τούς σκοπούς πού παιδί μο(j γλυκοτραγουδοϊ\σε ή Τσάτσα
Μαρούκα κ' ή Γιαγιά μου, κ' έγιναν ένα μέσα στό θυμητι
κό μου καί μέσα στή λαχτάρα μου.
Σταθήκανε πάντα ό φάρος πού όδηγοϊ\σε τήν έμπνεψή μου
ξέχωρα άπό κάθε συνταγές καi γιατροσόφια τόΊν διαφόρων
Κολόμβων καi 'Ηρακλείδων τόΊν ΈλληνικόΊν μουσικόΊν κα
τασκευασμάτων, πού ξεφύτρωσαν καi ξεφυτρώνουν όλοένα
σά μανιτάρια.
Όμως άκόμα δέν εlχεν ώριμάσει μέσα μου ή άπόφαση ν' ά
φοσιωθόΊ στή μουσική έπαγγελματικά.
οι δικοί μου έξακολουθούσανε νά μέ προορίζουνε γιά .. για

τρό ", καi, τό πολύ πολύ, μπρός στήν άπέχθεια πού άνε
ξήγητα ένιωθα γι' αύτό τό στάδιο, συγκατανεύανε νά μέ ά
φίσουνε νά σπουδάσω μηχανικός fι άστρονόμος, γιατί έ
δειχνα κάποια έπίδοση στά μαθηματικά καi κάποιο έξαι
ρετικό ένδιαφέρο στήν άστρονομία.
Όπωσδήποτε δμως, έπειδή θέλανε νά έξακολουθήσω τά
μαθήματά μου στό πιάνο, κυττάξανε νά μοl) βρο(jνε tν\]. σο
βαρό καθηγητή τfiς μουσικfiς.
Στό τέλος καταλήξανε σ' ένα fι μaλλον σέ μιά καθηγήτρια,
πού fιτανε προορισμένη νά παίξει άποφασιστικό ρόλο στόν
καθορισμό τοϊ\ σταδίου πού θ' άκολουθοϊ\σα.
Τότε στήν Πόλη βρισκόντουσαν άρκετοi ξένοι καθηγητές
της μο11σικfjς πού φημιζόντουσαν γιά σπουδαίοι. Δυό Γερμα
νοί, μπορεί καί Γερμανοεβραίοι, ό Lange καi ό Χέγκε (οόγ
γαρέζικης κq,:rαγωγfjς αύτός, πού τόν λέγανε καi μαθητή
fι μαθητή μαθητfi τοϋ Listz) καi δυό - τρείς Ίταλοi, ό Dela
sonda, ό Φουρλάνι καi ό Selνeli.

/Ηιά κάρτ ποστάλ, τ υπωμένη στό Παρίσι, στά τέλη το1) περασμένου αiώ11α, μέ τό περίφημο " ' Ελληνογαλλικόν Λύκειον Κωνστα1ιτι1ιονπ6λεως", πού ϊδρνσε κdί διεύθυνε ό Χρήστος Χατζηχρήστος, ό σεβάσμιος καί κοσμαγάπητος γιά τούς μ.αθη 'ι:ές τον "Χατζής" .
Στό ίδρυμα α1ίτό. έβγαλε ό Καλομοίρης τήν τελευταία τάξη το1) Γνμ1ιασίον, ατά 1900. (Φωτογρ. Κέντρον Μικρασ. Σπονδών)
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Ό θείος 'Αρμόδιος fιτανε φίλος του τελευταίου, άλλά έμέ

να δέ μοϋ γέμισε τό μάτι.

Σ' αύτόν, χωρίς νά μπορώ τότε νά τό ξεδιαλύνω, ενιωθα τόν
τύπό τοϋ Ίταλοϋ μουσικού μέ μεγάλη ρουτίνα, bon a tout
faiι·e, άλλά χωρίς καμιά καλλιτεχνική πνοή, χωρίς κάν νά
γράφει ώραία έμβατήρια γιά τούς δ ιάφορους έστεμμένους
καί μή τής ήμέρας, δπως εκανε ό καημένος ό Τιμόθεος.
Έτσι επεσε ή έκ:λογή τοϋ ο!κογενειακοϋ συμβουλίου σέ
μιάν 'Ελληνίδα πιανίστρια, νεογυρισμένη τότες άπό τό 'Ω
δείο τής Δρέσδης, πού γινόταν άρκετός θόρυβος γύρω άπό
τό δνομά της, τή δ. Σοφία Ίωαννίδου, πού ε{ναι σήμερα γνω
στότατη στό πανελλήνιο καί εξω άπ· αύτό σάν κυρία Σο
φία Σπανούδη.
Τή θυμάμαι άκόμα τήν πρώτη μου γνωριμιά μέ τήν κάπως
παράδοξη άλλά πραγματικά έξαιρετική καλλιτέχνιδα, πού τό
τες μάλιστα, δπως τήν εβλεπα μέ τήν έφηβικ1i μου ψυχή,
φάνταζε σάν κάτι άνώτερο καί φανταστικά καλλιτεχνικό.
Ή άλήθεια ετναι πώς ή Σοφία Ίωαννίδου iiτανε τότε μιά τε 
χνίτρα πού πίστευε, πίστευε άπόλυτα στήν τέχνη της- α
ληθινή της θρησκεία- καί στά ίδανικά της. Γεμάτη ένθου
σιασμούς, συχνά ύπερβολικούς μά πάντα ώραίους, γιά κάθε
τί πού τό πίστευε μεγάλο καί άγνό στήν τέχνη, μά καί γε
μάτη θυμούς κ' έπιθετικότητα γιά δ,τι της εθιγε τά Ιερά καί
τά δσια τής τέχνης της.

Προικισμένη πάντα καί μέ γερό λογοτεχνικό ταλέντο, πα
ρέλαβεν ίiγρια τόν Παχτίκο, δταν έκείνος βγ1;κε νά χτυ
πήσει τή μουσική τοϋ Mendelssohn. Όμως κι άπό τότες
συχνά μποροϋσε νά έξυμνήσει καί νά τίς άνεβάσει στά έ
πουράνια μερικές μετριότητες κι άσημότητες, δταν κα
τορθώνανε νά θίξουνε καμιάν εuαίσθητη χορδή τής καλής
καί κατά βάθος άγαθής της καρδιάς.
Σ' αuτή τή γυναίκα, τti γεμάτη άπό άντιθέσεις, ένθου
σιασμούς καί φανατική λατρεία γιά τήν τέχνη της, μά πάντα
τότες ε!λικρινi; σηiν πίστη της, - καί λέω τότες γιατί
δλοι μας, δταν γερνάμε γινόμαστε λίγο - πολύ, όχι μόνο
σωματικά άλλά καί ψυχικά, οί καρικατοϋρες τοϋ έαυτοϋ
μας,- μέ πήγε ενα πρωϊνό ό 'Αρμόδιος κ:αί τήν παρακάλεσε
νά συνεχίσει τίς σπουδές μου στό πιάνο.
Άπό τήν πρώτη μου στιγμή ένθουσιάστηκα μέ τήν καινού
ρια μου καθηγήτρια.
Παρ' δλο τό γνωστό ερρινο τής φωνής της, πού ίiν τό ίiκουα
άπό ίiλλον iΊ άπό ίiλλην θά μέ πιάνανε γέλια, ίiρχισα νά
νιώθω πώς ή Σοφία επαιρνε ηi μουσικ1i πολU σοβαρότερα
άπ' δ,τι δλοι oi ίiλλοι μου δασκάλοι, άπό τό Διγενή Καπα
γκρόσσα μέ τό χάρακά του &ς τόν Ξανθόπουλο μέ τά έμβα
τήριά του καί τόν Παχτίκο μέ τίς θεωρίες του.
Άρχισα νά προσβλέπω μέ δέος καί σεβασμό στίς σονάτες
τοϋ Μπετόβεν, καί ίδιαίτερα νά λατρεύω τή Mondschein
Σονάτα καί τήν Appassionata, πού τίς έρμήνευεν ή ίδια
πραγματικά άριστοτεχνικά, καi, δπως τότες μοϋ φάνταζε,
κυριολεχτικά άνυπέρβλητα.
Ο! άναλύσεις τών άριστουργημάτων τής πιανιστικής φι
λολογίας, πού άφθονα μοϋ προσέφερε, ρομαντικές καί συ
χνά άρκετά αυθαίρετες, δμως πάντα ποιητικές κ' ένδιαφέ
ρουσες, καθώς καί ή μουσική της άνεκδοτολογία, μοϋ γε 
μίζανε τήν ψυχή καί μοϋ ξυπνούσανε τή φαντασία. Όταν
κάποτε της επαιξα ενα Caprice τοϋ Mendelssohn καί μερι
κά Lieder ohne Worte, βρήκε πώς έχρωμάτιζα σάν άληθι-

--

Τρείς πολύτιμες φωτογραφίες άπό τό χαμt'vο έλληvισμύ ηjς
Μικρασίας, πού διασώζει τό Πέιιτρο Μικρασιατικών Σπου
δών. Ό Γεώργιος Παχτίκος σt' μιά /!;ξόρμησή του στή Βι
θυνία γι' άποθησαύριση έλληvικής μ.ουσικ1jς. Ό Καλομοίρης,
πού άπό παιδί. τόν θεωρούσε σχολαστικό καί γελο ίο, στερνά
παραδέχεται πώς κι ό Παχτίκος ε ίχε κοπιάσει γιά τή συλλο
γή καί καταγραφή θησαυρώ11 ηjς " δημώδους " μουσι.κής
μας. Ίσως, κιόλας, ή μονομανία αύτή τού Παχτίκου νά 'χε
μπολιάσει καί στό11 ίδιο τή λατρεία γι.ά τό t5ημοτικό τραγούδι

νός καλλιτέχνης . καί, ύπερβολική στούς έπαίνους της δπως
καί στούς ένθουσιασμούς της, μοu έδωσε τέτοιο κουράγιο,
ώστε νά θέλω νά καταπιαστώ μέ τή Mondschein Σονάτα
τού Μπετόβεν καl μ' αυτό τό Κοντσέρτο τού Γκρήγκ, γιατί
κοντά στά ι'.ί.λλα είχα άρχίσει νά σ υνεπαίρνομαι κι άπό τή
μουσική του . Γκρήγκ.
Ή καθηγήτp α μου ξυπνούσε

τή φαντασία μου μέ τήν άνά
λυση τής έθνικfjς μουσ ι κfjς προσπάθειας του Νορβηγοu
συνθέτη καί τόν πνευματικό του σύνδεσμο μέ τό μεγάλο
Νορβηγό δραματουργό Ίψεν.
-ετσι μ' έκανε νά συμμετέχω όλοένα καί πιό εντονα στήν
καλλιτεrνικ1i άτμόσφαιpα δπου έκείνη έζοuσε τόσο έντα
τικά.
Ευτυχώς που άπό τότε 1Ί Σοφία i)τανε άρκετά χοντρή σχε
.
δόν δπως καί τώρα. Έτσι δέν τήν έρωτεύτηκα (παρά η)ν
άγάπη μου στήν 'Ανατολίτικη μουσική, ποτέ μου δέν μπό
ρεσα νά έρωτευτώ μέ τίς παχειές), μόνο τήν έθαύμαζα, καί
μπορώ νά πώ πώς στή Σοφία Σπανούδη χρωστάω ενα μεγά
λο μέρος άπό τήν ψυχική καί καλλ ιτεχνικi1 μου άνάταση.
Άν δέν έπεφτα στά χέρια της, καί· βρισκόμουνα κάτω άπό
ενα δάσκαλο εστω καi πιό τεχνικά καταρτισμένο καί ίσορ
ροπημένο, δέν ξέρω αν θι'.ί.μουνα σιΊμερα αυτός πού εtμαι .
Καί γι' αυτό τή Σοφία τή βάζω δίπλα σ· δ . τι πιό πολύτιμο

Ό διάσημος " Ελληvας βαρύτuνuς Αραμης, θείος τού μεγι.iλο ·ι•
σκ rpιογρ άφο υ Πά νο ·υ ' Α ραβα ν τ ι νού, 1ίπε ι ρώ τ ης, μέ λ αμπρή
•

nιεθvη καριέρα. Ό Καλομοίρης θ υμ.δ.ται ζωηρά F.1,α ρεπιτάλ

τού Άραμη στή1, Π6λη τοv 1900 κι όμο λο γε ί : Στ ή�ι τέ χ �ιη
το υ χρωστ άω την πρώτη συγκλονιστι.κ1] μου έ�ι τ ύπω ση άπό
τό δημοτικό τ ραγ ο ύδι . Ετρεξα- θ υμii.ται-στό καμαρ ί ιιι καί
τού φι λούσα τά χέρια , κλαίγοντας. Έr5ώ, ό "Λ.ραμης σέ λο11τρέζικη κάgτ ποστάλ, cύ ς Φάουστ στό /(όβεν Γκι.i!!ιιτε11
•

κρύβω μέσα στά βάθη τής ψυχής μου, ϋστερ' άπό τήν άνά
μνηση τής Μάνας μου καi του Μηνa, τή βάζω μαζί μέ τή
Γιαγιά μου καί τήν Τσάτσα Μαρούκα, που σταθήκανε ο{
πρώτες πού μοϋ άνοίξανε τίς πόρτες στης Τέχνης τά παλά
τια.
Πάντως δμως άπό τήν καθαρά τεχνική τους μεριά τά δάχτυλά
μου έξακολουθούσανε νά παραμένουν άρκετά δυσκίνητα.
-Ητανε φυσικό πώς έτσι άκατάστατα κ' έπαναστατικά πού
μελετοϋσα δέν μπορούσα νά προοδέψω καi νά ταχτοποιη
θώ στήν τεχνική του όργάνου μου, πού fiτανε ι'.ί.λλο πράμα
άπό τούς όραματισμούς καί τούς ένθουσιασμούς μου.
Παρ· δλ . αυτά άρχισε σιγά - σιγά νά Θεριεύει μέσα μου ή
άπόφαση νά άφοσιωθώ κ· έπαγγελματικά στή μουσική.
'Αδιαφορούσα πώς δταν στό σπίτι μου θά τούς τό άνάγγελα,
θά τό θεωρούσανε άπάνω κάτω τό Ιδιο σά νά τούς έλεγα πώς
άποφάσισα νά γίνω λωποδύτης, παραχαράχτης iΊ κάτι παρό
μοιο.
Τέτοιες fιτανε ο{ iδέες πού κρατούσανε τότες, στό σωτή ριο
ετος 1 900, στό άστικό καί νοικοκυρίστικο περι βάλλον τής
Πόλης γιά τούς " μουζικάντες ·· δπως καί γιά τούς " Θεα
τρίνους ·-,
Σηiν ψυχολογικ1Ί μο ι αυτη κατάσταση ενα νέο μουσικό ά
κρόαμα ήρθε νά δώσει μιάν όριστική καί τελειωτική κατεύ
θυνση.
Ό 'Ελληνικός φιλολογικός σύλλογος, δπως εΙπα παραπάνω,
άποφάσισε μέ τήν εύκαιpία πού βρισκότανε έκεί ό θίασος
τοϋ Διονυσίου Ταβουλάρη, νά όργανώσει μιάν έξαιpετική
παράσταση τής 'Αντιγόνης μέ τά χορικά τά μελοποιημένα
άπό τό Mendelssohn.
Μεγά) η άντρική χορωδία καί πλήρης όρχήστpα σχημα
τιστήκανε μέ δ,τι πρόχειρο έπαγγελματικό καί έρασιτεχνι
κό στοιχείο μπορούσε τότες νά βρεθεί στήν Πόλη μέ μαέ
στρους τόν Lange γιά τήν όρχήστρα καί τόν Selνe l l i γιά τή
χορωδία, άν θυμfiμαι καλά.
Ό 'Αρμόδιος, πού εtχε δπως εΙπα μιά ώραία φωνή μπάσσου,
άνέλαβε τό μέρος του κορυφαίου άπό τό ενα 1Ίμιχόριο. ΕΙχε
μάλιστα καί κάνα - δυό σόλα.
Ά κόμη θυμfiμαι τήν ώραία του φωνή μπάσσου νά τραγου
δάει στή μακαρονίστικη μετάφραση τήν τραβηγμένη μά
λιστα άπό τά μαλλιά γιά νά ταιριάξει μέ τή μουσική πού τό
πρωτότυπό της fιτανε στή Γερμανικ1i :
" Ίδου χωρεί Μενοικέως παίς '
Κρέων ό άρχων της γfjς Κάδμου ".
Μαζί μέ τόν 'Αρμόδιο παρακολουθούσα κ' έγώ τίς δοκιμές,
χωρίς δμως καί νά τραγουδάω στή χορωδία γιατί ή φωνή
μου fiτανε σάν του βραχνοκόκορα.
Ή μουσική τού Mendelssohn σ τήν 'Αντιγόνη μοϋ eκανε

έξαιpετική έντύπωση.
Γεμάτη σοφία άλλά καi έμπνεψη μέ συνεπήρε· ένιωσα
πώς ήτανε κάτι πολύ πιό βαθύ καί άπό αύτή τή Boheme του
Puccini πού εΙχα άκούσει στήν 'Αθήνα καi πού fiτανε ό πρ&
τος μου μουσικός έρωτας.
Καi σήμερα άκόμα, δταν άκούω τίς άπόπειpες άπό τίς μου
σικές ύποκρούσεις τ&ν άρχαίων τραγωδιών πού ι'.ί.λλες φι
λοδοξοuνε ν' άναστήσουνε τήν άρχαία μουσική τεχνοτρο
πία κι άλλες ν' άποδώσουνε τή μουσική πού έχει ό σκηνο
θέτης στό κεφάλι του κ' ενα σωρό άλλα πράγματα, συχνά
ξεχνώντας κάτι πολύ άπλό άλλά ούσι&δες : τή Μουσική,
δέ μπορ& νά μήν άναπολ1Ίσω μέ νοσταλγία τήν πραγματι
κή μουσική άτμόσφαιpα τ&ν χορικών τής 'Αντιγόνης άπό
τό Mendelssohn.
Όπως καί νάχει τό πρfiγμα, τόσο ή μουσική της 'Αντιγό
νης δσο καi οί φιλολογικές ύπερβολές καi ο{ λυρικές έξάρ
σεις τής Σοφίας γιά τά άριστουργήματα τής κλασσι
κής μουσικής πού όλοένα καi περισσότερο έγνώριζα κι άρ
χιζα νά τά νιώθω, μοϋ δίναν ένα δυνατό καλλιτεχνικό με
θύσι καi μο\J γεμίζανε τό νοϋ καi τήν ψυχή μου.
Σ' αύτό τό άναμεταξύ συνέβηκαν καi δυό άρκετά σημαντι
κά γιά τό κατοπινό μου ξετύλιγμα γεγονότα.
Ό " Μπαμπfi-Μηνi'ί.ς " διορίστηκε βοηθός διοικητής στό

νομό Διαρβε�cίρης : " Βαλί μουαβίν " δπως τόν λέγανε τούρ
κικα ic' έγώ άπό τήν άλλη μεριά eπαιρνα πολύ !κανοποιη
τι�cά τό άπολυτήριο τοΟ γυμνασίου στό Έλληνογαλλι�cό λύ
�cειο τοΟ Χατζηχρήστου.
Ήρθα μάλιστα πρ&τος στούς τελευταίους διαγωνισμούς
γιά Γαλλικές �cαί 'Ελληνικές έκθέσεις καί τρίτος στά γενικά
άποτελέσματα δλης της χρονιάς παρ' δλο πού στή γραμμα
τική καί τό συντακτικό f] μουνα άρ�cετά άδύνατος.
Πρίν πάρω τό άπολυτήριό μου ό καλός μου ό Μηνάς εlχε
πιά φύγει γιά τή νέα του θέση στή Διαρβεκίρη.
'Εννοείται πώς παρά τούς τεμενάδες πού τοΟ eκανε ό φεσο
φόρος ύπάλληλος τοΟ ύπουργείου σάν ήρθε νά τοΟ φέρει
τό "�cαλό χαμπέρι," στό βάθος ό διορισμός αύτός δέν f]τανε
τίποτε άλλο παρά μιά εϋσχημη έξορία. Ό Σουλτάν Χαμίτ
πού βασίλευεν άκόμη τότες- τά τελευταία χρόνια της βα
σιλείας του- πάντα τόν στραβόβλεπε σάν άδιόρθωτο "γι
ουνανλή" καί φαίνεται πώς έκρινε καλό νά τόν ξαποστείλει
στή μακρινή αύτή έπαρχία δπου μέ τίς τότε συνθη�cες- δέ
λειτουργοΟσε άκόμη ό σιδερόδρομος της Βαγδάτης- f]θε
λε σχεδόν σαράντα μέρες γιά νά φτάσει άπό τήν Πόλη.
Ό �cαημένος ό Μηνάς δμως τή δέχτη�cε αύτή τή θέση δχι
μόνο άναγ�cαστικά άλλά σχεδόν μέ χαρά γιατί βελτίωνε
κατά πολύ τά οι�cονομικά του καί φυσικά δλων τ&ν �cλάδων
της οικογένειας τ&ν Χαμουδοπουλαίων πού μέ τή μεγάλη
του �cαρδιά νόμιζε πώς έπρεπε νά φροντίζει .

Εtδι�cώτερα γιά μένα ήταν εύχαριστημένος πού ή νέα του
θέση θά τοΟ έπέτρεπε νά μέ στείλει ϋστερα άπό τίς γυμνα
σιακές μου σπουδές στάς ' Έύρώπας" γιά νά μελετήσω για
τρός fι μηχανικός,-σ' αύτά τά δυό στάδια μ' άφίνανε νά δια
λέξω.
Όπως καί νάχει, άποφασίστη�cε γιά διάφορους οi�cονομι
λούς ic' οικογενειακούς λόγους, άφοΟ εlχα τελειώσει τό γυ
μνάσιο, νά μείνω ενα ά�cόμη χρόνο στήν Πόλη καί ϋστερα
νά τραβήξω γιά τίς άνώτερες σπουδές μου.
Έτσι τό �cαλοκαίρι έκείνο τοΟ 1 900 τό περάσαμε ή μάνα μου,
ό 'Αρμόδιος κ' έγώ στή Χάλκη .
Είχαμε ξεκάνει τό σπίτι μας της Πόλης γιά νά έγ�cαταστα
θοΟμε τό χινόπωρο σ' ενα άλλο πάλι στό Σταυροδρόμι. Τό
�cαλο�cαίρι αύτό ζη άκόμη όλόδροσο μέσα στήν ψυχή μου,
τά �cαθάρια νερά τ&ν νησιών �cαί τά μυρωμένα τους πεΟκα τά
νιώθω ά�cόμη νά μοΟ σιγοψιθυρίζουν τίς πιό γλυκές τους
μελωδίες καί τίς ώραίες �cοπέλλες νά τραγουδάνε άπόμα�cρα
μέσα στό δάσος τοΟ ΤσαμλιμανιοΟ " μακρόσυρτα τραγού
δια λυπητερά " καί ίσως τό β' μέρος της συμφωνίας τ&ν
" άνίδεων �cαί τ&ν �cαλών άνθρώπων " νά πηρε κάτι άπό τή
γαληνή μελωδικότητα τ&ν τραγουδι&ν αύτών.
Στή Χάλ�cη μπορ& νά πιο πώς ένιωσα γιά πρώτη φορά όλο
ζώντανη τήν όμορφιά καί τή δροσιά πού έχουνε μερικά μας
δημοτικά τραγούδια, δπως τό " Μωρ' τί τό θέλ' ή μάνα σου
τή νύχτα τό λυχνάρι, " που άπόμακρα κάποια νύχτα τ' ά
'ΙCουσα νά τραγουδιέται άπό ώραίες γυναί�cειες φωνές καί
άπό τότες μέ βασανίζει ό μεθυστικός σκοπός του.
Τόσο στό ιντερμέτζο τοΟ Κουϊντέττου μου δσο �cαί σέ δυό
ίδιαίτερες έπεξεργασίες πρΟο'πάθησα νά ξεχύσω τήν πρώτη
μου αυτή συγ�cίνηση �cαί νομίζω πώς περισσότερο άπό
δλα τό �cατόρθωσα στήν τελευταία γιά μιχτή χορωδία.
Τό χειμώνα τοΟ 1 900 - 1 901 τόν πέρασα στήν Πόλη χωρίς
τίποτε τό iδιαίτερο.
Ή ζωή μου κυλοΟσε αυτό τό χρόνο μέ τά μαθήματα της μου
σι�cής πού μοΟ έδινε ή Σοφία, μέ τά παντοτινά μου αύτο
σχεδιάσματα στό πιάνο πού τώρα f]τανε πιό συνειδητά �cαί
πού προσπαθούσανε νά ξετυλιχτοΟνε σέ συνθέσεις.
Όταν δμως προσπάθησα νά τίς γράψω στό χαρτί, εlδα πώς
δέν f]τανε τίποτ' άλλο παρά φτωχι�cές άπομιμήσεις άπό τίς
Σονάτες τοΟ Μόζαρτ καί τοΟ Μπετόβεν που eπαιζα τότες
�cαί πώς μερικά άλλα πιό τολμηρά καί πιό άνεξάρτητα πού
κάποτες αύτοσχεδίαζα δέν τά �cατάφερνα νά τά καταγράψω.
Αλλως τε ή έπαφή μου μέ τήν κλασσι�cή μουσι�cή μέ εlχεν
άπομακρύνει άπό έκείνα τά " σάν 'Ελληνικά �cαί σάν Άνα
τολίτι�cα " πού εlχεν άκούσει �cάποτε ό Μηνάς στήν 'Αθή
να μέ άπορία του καί σπανιώτατα δοκίμαζα τώρα τέτοια στό
πιάνο.
•

'Η Χαρίκλεια Ταβουλάρη, 'Αντιγ6νη, στήν όμώνυμη τραγω
δία τού Σοφοκλή, πού διδάχτηκε dπό τό " Μένανδρο " στό
" Θέατρο 'Ωδείον " τής Π6λης, στίς 14 τ' 'Απρlλη 1900,
σε παράφραση τού λυκειάρχη Χρ. Χατζηχρήστου καί μουσική
τού Μέντελσον. Ή παράσταση δ6θηκε γιά τόν περίφημο " 'Ελ
ληνικό Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινουπ6λεως " κ' ή μου
σική τού Μέντελσον έντυπωσlασε καί συνεπήρε τό νεαρό Μα
νώλη Καλομοlρη. (Φωτογραφlα dπό τό Θεατρικό Μουσείο}

Μαζί μέ αύτά τό εlχα ρίξει καί στή στιχουργία- τδκανα
συχνά αύτό καί μαθητής στό Γυμνάσιο- πού κυρίως f]τανε
iΊ σατυρική i\ άφηγηματική κ' έγραφα γράμματα όλόκλη
ρα στό · Μηνά στή Διαρβεκίρη σέ στίχους. Κάποτες μοΟ
άπάντησεν ό Μηνάς πώς εϋχεται τό " στιχουργικόν μου
αύτό τάλαντον νά έξελιχθη εiς ποιητικόν " . αύτό μοΟ ψύ
χρανε κάπως τό ζήλο μου γιατί ένιωσα πώς αύτά πού έγρα
φα δέν f]τανε ποίηση άλλά μιά άπλή στιχουργία κι αύτή
δέν ήταν ή φιλοδοξία μου.
Έξ άλλου εlχα ριχτεί στό διάβασμα. 'Από μι�cρός ήμουνα
βιβλιοφάγος, διάβαζα πολύ καί δ,τι μοΟ τύχαινε στά χέρια
καλό i\ κακό, ώραίο i\ άσκημο, άδιάφορο.
Ό Μηνάς μαζί μέ τόν 'Αρμόδιο είχανε μιά πολύ μεγάλη βι

βλιοθήκη i\ μάλλον βιβλιοθή�cες πού πιάνανε δυό όλάκερα
δωμάτια.
Στή βιβλιοθήκη αύτή μοϋπεσε γιά πρώτη φορά τό " Ταξί
δι " τοΟ Ψυχάρη �cαθώς ήμουν ά�cόμη μαθητής στήν τελευ
ταία τάξη τοΟ Γυμνασίου καί συνεπάρθη�cα δλος, δσο icι δ
ταν άκουσα τό Λύγ�cο τό Λεβέντη νά τόν τραγουδάει ό -Α
ραμης.
Θυμάμαι πώς έ�cείνο τόν καιρό μάς εlχεν άναθέσει ό καθη
γητής μας Μηνάς Αύθεντόπουλος άντίς γιά έ�cθεση, νά τοϋ

ά.ν τιγράηιωμε μερικές σελίδες ά.πό Εργα πού θεωρούσαμε ά.
ριστουργηματικά.
'Εγώ ά.ντέγραψα ενα - δυό κεφάλαια ά.πό τό " Ταξίδι " του
Ψυχάρη και μάλιστα δχι τά. καλλίτερα ά.λλά τά πιό έπιθετικά..
Όταν τά πήγα, οι συμμαθητές μου πού τά είδανε πρΙΟ
τοι, μείνανε κατάπληχτοι γιά τό θράσος μου. Ό Μ ηλιώτης
εlχε τή γνώμη πώς θ' ά.ποβληθΙΟ ά.πό τήν τάξη και μέ συνε
βούλευε νά προφαcηστιο ά.διαθεσία και νά μήν παρουσιάσω
τήν Ειcθεσ"ή μου. 'Εγώ δμως τήν παρουσίασα και πρός με
γάλη κατάπληξη δλων μας και έμένα του ίδιου, ά.κούσαμε
τόν Αύθεντόπουλο νά λέει μέ μεγάλη ήρεμία ά.φου μέ έβαλε
και τή διάβασ"α εiς έπήκοον δλων : " Πολύ καλή έκλογή έ
κανες, Καλομοίρη, και μάλισ"τα πού έδιάλεξες ά.πό έργο τό
Ο"ο 'Ελληνικό και σύγχρονο " (δλοι οι άλλοι είχανε δ ιαλέ
ξει iΊ ά.ποσπάσ"ματα ά.πό Γαλλική fι, οι λιγώτεροι, ά.πό ά.ρ
χαία 'Ελληνική φιλολογία). " Όμως μπορουσ"ες νά βρής μέρη
ά.κόμη πιό ένδιαφέροντα καi φιλολογικΙΟς πιό ώραία ". Καi
άρχισε νά μάς ά.ναλύει τό κεφάλαιο του Ταξιδιοϋ δπου ό Ψυ
χάρης μιλάει γιά τό Μπουγάζι τής Πόλης καi άλλα !
Όταν ϋσ"τερα ά.πό πολλά χρόνια, Ο"ύγαμπρος πιά μέ τόν ά
είμνηστο καi ξεχωριστό καθηγητή μου, τοϋ θύμησα τό έ
πεισ"όδιο αύτό τΙΟν μαθητικΙΟν μου χρόνων, έμεινα ά.κόμα
πιό κατάπληχτος δταν είδα πόσ"ο " θεωρητικά " ό Αύθεν
τόπουλος είτανε προοδευμένος Ο"τό γλωσ"σικό ζήτημα, ένΙΟ
πραχτικά εμενε πάντα προσκολλημένος Ο"τήν άψογη βυζα
ντινή καθαρεύουσά του !
Όπως καi νάχει τό πράγμα, έγώ ά.πό τότες άρχισα νά προ
σέχω δσο μποροϋσ"α, πιό πολύ τή δημοτική φιλολογία καi
νά ψαχουλεύω νά μά:θω δ,τι μποροϋσα γιά τό δημοτικισ"τι
κό κίνημα.
Μέ μεγάλη δμως δυσ"κολία, γιατi Ο"τή βιβλιοθήκη τΙΟν μπαρ
μπάδων μου, εξω άπό τό " Ταξίδι " τοϋ Ψυχάρη, δέ βρή
κα παρά τά " 'Αγριολούλουδα ", τά διηγήματα τοϋ Μποέμ
καi δ,τι σκόρπιο μποροϋσα νά βρΙΟ σέ μερικούς τόμους τής
" 'Εστίας " πού είχαμε. 'Εξ άλλου ή δλη μου " περιγυριά
η δέν είχε iδέα ά.πό τό γλωσσικό ζήτημα iΊ μιλοϋσε μέ τή με
γαλύτερη περιφρόνηση κι ά.διαφορία.
'Ακόμη κ' ή Σοφία Ίωαννίδου, έρωτευμένη τότε μέ τόν ά.
ξέχαστο Κώστα Σπανούδη πού ά.ργότεpα παντρεύτηκε, καi
μέ τή μουσική της, δέν i']τανε ά.ρκετά φωτισμένη τόν και
ρό έκείνο πάνω στό δημοτικιστικό κίνημα &στε νά μέ μυή
σει κ' έμένα.
Έτσ"ι ή πρώτη μου μύησ"η άρχισε ά.πό τό " Ταξίδ ι ". Άπό
τότες Ο"τiς έκθέσεις μου κάπου - κάπου προσπαθοϋσ"α νά
γράψω τή δημοτική δταν δέν έγραφα Ο"τή Βυζαντινή ύπερ
καθαρεύουσ"α πού μεταχειριζότανε ό θείος μου ό Μηνάς κ ι
άπόφευγα συστηματικά τ ή ν άπλοποιημένη καθαρεύουσα
πού προτιμοϋσε πάντα ό θείος μου ό 'Αρμόδιος.
ΘυμCίμαι ά.κόμα καi μερικές έρασιτεχνι�ςές συγιcεντρώσεις
πού όργανώναμε πότε σπίτι μου, πότε σέ άλλα φιλικά Ο"πί
τια καi δπου ό καθένας θαύμαζε τόν άλλο.
Είχαμε φτιάσει κάτι σάν ενα δμιλο μουσικής δωματίου μέ
δυό - τρία βιολιά, φλάουτο καi πιάνο πού ά.ρκετά ά.δέξια προ
σπαθοϋσα νά κρατήσω έγώ.
Τό " ά.Ο"τέρι " ηΊς παρέας ήταν ενας βιολιστής Βοϋρος τ'
δνομά του. Είχε πράγματι μιά καταπληχτική τεχνική, δσο
μπcρΙΟ νά κρίνω ά.πό τό θυμητικό μου, μά δέ σκάμπαζε τίποτε
βαθύτερο ά.πό τήν τέχνη. Καμάρωνε μόνο πού εβγαζε μέ
έξαιρετική εύκολία τά φλαουτάτα καi μέ διαβολική ταχύ
τητα τiς σκάλες καi τ' άρπίσ"ματα, ά.διάφορο άν i']τανε πιό
γρήγορα ά.πό τόν πρεπούμενο χρόνο.
Μαζί μας i']τανε, πιό νέος, ά.κόμη κι ό βιολιστής Κολάσης,
θείος τοϋ νέου ά.ρίσ"του βιολιστfj Βύρωνα Κολάση καi πα
τέρας τfjς τραγουδίστρας . Ίρμας Κολάση.
Ό περισ"σότερος δμως καιρός τή χρονιά αύτή περνοϋσε σέ
γκρίνιες μέ τό σπιτικό μου.
Είχα σκάσει τή μπόμπα πώς είχα ά.μετάκλητα ά.ποφασίσει
νά ά.φοσιωθΙΟ Ο"τή μουσ"ι κή.
Ή Μάνα μου τό θεωρουσε σάν οiκογενειακή συμφορά, ό
'Αρμόδιος σχεδόν τό ίδιο.
Τέλος, δταν τά πράγματα φτάσανε στό ά.προχώρητο κ' έγώ
έδήλωσα πώς θά περίμενα νά ένηλικιωθΙΟ γιά νά πάρω ά.πό
τά λίγα χρηματάκια τοϋ Πατέρα μου δ,τι μπορουσα καί νά
πάω νά σπουδάσω μουσική στάς Εύρώπας, ά.ποφασ"ίσανε νά
"
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καταφύγουμε στή διαιτησία τοϋ Μπαμπά Μηνά στή Διαρ
βεκίρη.
Του έγραψε ή Μ άνα μου, τοϋ εγραψε ό 'Αρμόδιος, του
εγραηια κ' έγώ ενα μεγάλο γράμμα δπου τοϋ έλεγα δλα
μου τά δνειρα, δλους μου τούς πόθους, τiς έλπίδες καi τiς
φιλοδοξίες μου.
Θά πέρασαν πάνω ά.πό τριάντα μέρες- δσ"ο γιά νά φτάσουν
τά γράμματα Ο"τή Διαρβεκίρη- καi κάποτες λαβαίναμε ενα
τηλεγράφημα μέ φραγιcοχιώτικα
Spoudassato Moussi
kin. M i nas ".
Ύστερα ά.πό λίγες μέρες φτάνει κ' ενα γράμμα τοϋ άγια
σμένου αύτου ά.νθρώπου πού έλεγε πώς δέ μποροϋσε νά ιιτάρει
τήν εύθύνη ν' ά.ντιστρατευτεί στήν κλίση καi τήν έπιθυμία
μου, πώς κ' ή μουσική είναι μιά μεγάλη τέχνη πού είχε δο
ξάσει τούς άξιους τεχνίτες της καi μόνο πώς έπρεπε νά τό
σκεφτΙΟ καλά άν ένιωθα τή δύναμη νά καταπιαστiί> μέ τiς
δυσκολίες της καi κατέληγε πώς άναλάβαινε καi τά έξοδά
μου καί τfjς Μάνας μου πού f]ξερε πώς δέ θά μπορουσε νά
μέ ά.ποχωριστεί γιά τiς μουσικές μου σπουδές στό Παρίσι
iΊ τή Βιέννη δπως θά τδκανε κι άν έπρόκειτο νά μελετήσω
γιά γιατρός.
Έτσ"ι χαράκτηκε τό πεπρωμένο .μου κι άρχισα νά Ο"κέφτο
μαι άν θάπρεπε νά πάω γιά. σπουδές στή Β ιέννη iΊ στό Παρίσ"ι.
,
Ό καθένας ά.πό τούς γνωστούς μου μοϋ σύσταινε τή μιά
iΊ τήν άλλη ά.πό τiς δυό αύτές πολιτείες σύμφωνα μέ τiς συμ
πάθειες, τiς προτιμήσ"εις καi τόν τόπο πού αύτός είχε Ο"που
δάσ"ει. Θυμάμαι άκόμη τόν πολύκλαυστο γιατρό Σγουρδαίο,
οiκογενειακό μας φίλο, πόσο ένδιαφέρον έδειχνε γιά νά
πάω νά σπουδάσ"ω στή Γαλλία δπου κι αύτός είχε σπουδάσει
τόσο λαμπρά γιατρική.
Τέλος ά.ποφάσισα τή Βιέννη, τή μουσική πατρίδα τοϋ Mo
zart, τοϋ Beethoνen, τοϋ Schubert. Κάτι μοϋ έλεγε πώς έκεί
θάβρισκ:α τό σωσ"τό τό δρόμο.
Μέ τήν ά.πόφασή μου αύτή γνώρισα στήν πηγή της τήν
κλασσική μουσική παράδοσ"η πού τότε Ο"τή Β ιέννη τηρούν
τανε μέ φανατισμό καί προσήλωση .
Ίσως νά fιτανε γιά μένα κάποιο μειονέχτημα πού δέ γνωρί
στηκα πιό άμεσα μέ τiς νεωτεριστικές τάσεις Ο"τή μουσική
καi τήν τέχνη γενικώτερα, πού ίσα - ίσα έκείνο τόν καιρό
γεννιόντουσαν Ο"τή Γαλλία, ά.λλά ίσως καi νά f\τανε καi κά
ποιο εύτύχημα πού δέν έξελίχθηκα κ' έγώ ά.νάλογα μέ άλ
λους συναδέρφους.
Σ' αύτό τό ά.ναμεταξύ κι &ς πού νά φύγω γιά τή Β ιέννη, ή ζω
ή μου έξακολουθουσε τόν ίδιο μάλλον μονότονο ρυθμό της.
Τόνε διέκοψε μόνο τό φωτεινό έπεισόδιο τfjς παλινόρθω
σης στόν Πατριαρχικό Θρόνο 'Ιωακείμ του Γ. Ήταν ή πρώ
τη μεγάλη φυσιογνωμία ϋστερα ά.πό τό Χαρίλαο Τρικούπη
των παιδιάστικών μου χρόνων πού έγέμισε τήν ψυχή μου μέ
σέβας καi μ' ένθουσιασ"μό.
Θυμάμαι ά.κόμα τήν ύποδοχη πού του γένηκε ενα άνοιξιά
τικο δειλινό δταν γύριζε στό θρόνο Του ά.πό τό Άγιον
Όρος, προμήνυμα μιάς καινούριας άνθησης τής έλληνι- .
κfjς ψυχfjς πού ά.λοίμονο τόσ"ο λίγο κράτησε ! Καί θυμάμαι
άκόμη μέ τi" συγιcίνηση τοϋ φίλησα τό χέρι δταν κάποιο ά.
πόγευμα ό 'Αρμόδιος μέ πf]ρε μαζί του στό Φανάρι νά του
ζητήσω τήν εύχή του πρίν φύγω γιά τή Β ιέννη. Καi μοϋ τήν
έδωκε κ' εχω πάντα μέσα στήν καρδιά μου σάν τίμια παρα
καταθήκη τήν εόλογία του.
Καi πάντα μέσα στήν πολυκύμαντη ζωή μου τήν κρατάω
σάν τό πολυτιμότερο φυλαχτό μαζi μέ κάποιο ποίημα τοϋ
Παλαμά, μαζί μέ κάποιο λόγο του Βενιζέλου, μαζί μέ κά
ποιο γράμμα του Gabriel Pierne !
Τέλος ενα δειλινό του Αύγούστου ξεκίνησα μέ τή Μάνα
μου-δέν έννοο.υσε μέ κανένα τρόπο νά μέ χωριστεί-γιά τή
ΒJέννη .
Πήραμε τό λεγόμενο τραίνο Conνentionel β' θέση καi
ϋστερα άπό ενα ταξίδι πενfjντα ώρΙΟν φτάναμε κάποιο βρα
δάκι στή Β ιέννη.
Καi τελειώνω έδΙΟ τό κεφάλαιο αuτό τfjς ζωfjς μου Ο"τiς 1 9
τ' 'Απρίλη 1 94 1 σέ μέρες τραγικώτατες γιά τήν 'Ελλάδα μου
καί τήν &ρα πού άκούω τiς σειρf]νες του συναγερμου έδΙΟ
στό Παληό Φάληρο νά σέρνουνε τόν άπαίσιο κι άνατριχιαΟ"τικό σκοπό τους ... . . . .
Σ τ ό έ π ό μ ε ν ο : ΠΙ , Βιέννη.
"
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ΜΑΝΑ ... Μ Η Τ Ε Ρ Α ... ΜΑΜΑ ...
•

ΤΑ

ΜΑΝΑ,

Β Ά Ρ Β Α ΡΑ,

ΠΡΟΣΩΠΑ

ΜΕ ΜΑΣ,

Σ Ω Τ Η ΡΑΚΗΣ,

ΜΠΕΜΠΑ

•

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑ ΞΗ
'Όταν άνοίγει ή αύλαία βλέπουμε σαλάνι μ ικροαστικοίι σπιτιοίι μέ
παλιά καί νέα iπιπλα . Κοντά στη μπαλκονάποpτα, σέ μιά άναπη
pικη καρέκλα κάθεται ή μάνα . Δ ιαβάζει έ rημεpίδα, ποί.ι την άχουμ
πάει κάπου. Πάτε πάτε πλαταγιάζει τα χείλια της. Είναι 75
χpάνων, μάλλον κα.χογεpασμένη. Φοράει γυαλιά μυωπίας μέ τό ίfνα
τζάμ ι θαμπά. Τό pάδιο παίζει. 'Η Βαpj3 άpα στην κουζίνα, 40
χpάνων, νύφη τής γpιάς. Είναι μιά κρύα μεpα τοίι Όχτώβpη , ή wpα
είναι 2 πεpίπου. 'Η μουσικη τής α/Οουσας πεpνάει στό pάδιο τοίι
σαλονιοίι. Άκοίιμε τό τέλος ένός τραγουδιού καί τη φωνη τού σπή
κερ.
ΦΩΝΗ Σ Π Η ΚΕΡ: Τόν δίσκο ( παράσιτα) στόν άδελφό του, πού
όπηρετεί στό ΚΕΒΟ Π . ' Επίσης, τόν ϊδιο δίσκο, τόν άφιερώνει δ
Θεμιστοκλής Καρύτσας στή θεία του Έλενίτσα, πού νοσηλεύεται
σ: όν " JJ:γιο Σάββα (άχούγεται ό δίσκος "Στόν aλλο κάσμο ποί.ι Οά
,
πας . . . ) .
Μ Α Ν Α \ Πλαταγιάζει τά χείλη της) : Τίποτα δέν λένε .. Τσ, τσ, τσ,
τσ (κουναει τό κεφάλι της) . Ξέρω τί θέλετε σείς. Νά πάρει κανείς
μιά βρεγμένη σανίδα καί νά σοϋ τόν κάνει τόν κ&λο . . . Γι' αύτό θά
πέσει φωτιά καί θά μάς κάψει. ( Φωνάζει) : Βαρβάρα . . . Βαρβάρα . . .
ΒΑΡΒΑΡΑ (Μπαίνει) : Μ ήπως πήρε τ ό μάτι σας τ ό μεγάλο μπρίκι;
ΜΑΝΑ: Χαμήλωσέ το αύτό. Καί πού 'σαι άκόμα. . . 'Έχουν νά
δοϋν τά μάτια μας. . . Τίποτα δέν άφήσανε. Κράτα μωρή τουλάχι
στον τό βρακί σου. Βαρβάρα . . . Βαρβάρα . . .
ΒΑΡΒΑΡΑ : Τελειώσατε;
ΜΑΝΑ: Κλείστο λίγο. ( Ί-1 Βαρβάρα χαμηλώνει τό ,c άδιο) . Ήθελα
νά 'ξερα, μάνα δέν έχει αύτή πού πέταξε τά κομμάτια της δξω;
Πατέρα; Τίποτα; Νά τήν πιάσεις άπ' τήν κοτσίδα . . . Τί τό κρύβεις
μωρή μέ τήν κοτσίδα; .. Έδ&, έδ& δές χάλια . . . Γι' αύτό πάμε κατά
διαόλου ναί . . . κύττα δώ, κύττα, τσ, τσ, τσ . . . Τά πέταξε δλα ή
βρωμούσα.
ΒΑΡΒΑΡΑ ( Παίρνει την έφημεpίδα άδιάφοpα, διαβάζει) : Ξένη ε!
ναι . . . Αύτή εlναι . . . χτεσινή ε!ναι αύτή!
ΜΑΝΑ: Δέν ε!ναι δικιά μας;
ΒΑΡΒΑΡΑ (Δ ιαβάζει) : " Ή ώραία Μπρίτ άπ' τό Λίβερπουλ".
'Αγγλίδα ε!ναι.
ΜΑΝΑ: Λέω κ' έγώ! Τέτοια ξετσιπωσιά . . .
ΒΑΡΒΑΡΑ : Νά τ ό πάρω; ( ' Υπάρχει ίfνα 9λυτζάνι μ έ καφέ δίπλα
στη γpιά) . Τό μπρίκι ψάχνω. Μήπως τό εϊδατε; Τόν καφέ σας
έφτιαξα.
ΜΑΝΑ: "Αν itχεις τίποτα νά τό μαζώξεις. Τό πάει γιά βροχή .
Πάρτο. Π ή ρε μαζί του τήν όμπρέλα αύτός; 'Ή θά κάνουμε πλού
σιους τούς γιατρούς; ( Χτυπάει τό τηλέφωνο) . Τηλέφωνο . . . ( ξανα
χτυπάει) Βαρβάρα . . . Βαρβάρα . . .

ΒΑΡΒΑΡΑ ( 'Α π ' τ ό W . C . ) : 'Αμάν πιά . . .
ΜΑΝΑ ( Τό τηλέφωνο ξαναχτυπάει) : Τώρα, τώρα, περιμένετε, ερ
χεται.
ΒΑΡΒΑΡΑ (Βγαίνει) : Τί θέλετε;
ΜΑΝΑ: Βάραγε τό. . .
ΒΑΡΒΑΡΑ: "Αμα εlναι, θ ά ξαναπάρουνε. Τ ί κάνετε ετσι;
ΜΑΝΑ: Μόλις βγήκες έκλεισε. Ό Μεμάς θά 'τανε.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Δέν τό βγάζετε αύτό; (Πιάνει τη ζακέτα) . Εύκαιρία νά
τό ρίξω μαζί μέ τ' άλλα.
ΜΑΝΑ: Λές νά 'τανε ό Μεμάς;
ΒΑΡΒΑΡΑ : Πότε θ' άλλάξετε σείς;
ΜΑΝΑ: Τί τά θέλεις τώρα, φασαρίες ζητάς; 'Άστο τώρα, βαστάει
άκόμα. Τήν άλλη φορά, μιά καί καλ ή . Τίποτα δέν λένε. Κάποτε
λέγανε καί κάτι. Μού κάνεις έτσι τό πόδι μου; ( Ί -1 Βαρβάρα τής τό
φτιάχνει) . Έλα 'δώ. (Παίρνει το κολλύριο ποu 'χουνε δίπλα σ':'ο
κομοδί.νο) . Ρίξε δύο, έδώ . . . ( Ή Βαρβάρα βάζει). Θά τό θυμηθεί νά
φέρει άλλο;
ΒΑΡΒΑΡΑ: Μ ή ν κουνιέσαι. 'Έξω πήγε δλο . . .
ΜΑΝΑ: Τό μπουκαλάκι μήν τ ό πετάξεις. Κάτι θά χρειαστεί . . .
ΒΑΡΒΑΡΑ: Τ ί τ ά μαζεύετε; Γεμίσαμε.
ΜΑΝΑ: Θές ένα μπουκαλάκι καί δέν τό 'χεις. . . Τί ώρα κλείνουν
τά μαγαζά;
ΜΑΝΑ: Γλιστράω. ( '/-/ Βαfβάpα τής 9τιάχνει το μαξιλ�pι στην
πλάτη τής άναπηpικής χαpεκλας ) .
ΒΑΡΒΑΡΑ: "Αν ερθει ή Μπέμπα νά σάς πλύνουμε λίγο. Μπορείτε
νά μπείτε μέσα;
ΜΑΝΑ: Δέν έχω τίποτα, τίποτα δέν εχω. 'Απ' τήν μπουρντόζα
ε!ναι. Εϊμαστε καί ψηλά, γι' αύτό. Ζαλίζομαι στά ψηλά. Αύτό
ε!ναι δλο. Στό Χαλάδρι γιατί δέν ε!χα τίποτα; 'Απ' ni μέρα πού μέ
φέρατε έδώ πέρα . . . 'Έχει μπριζουνίκ, καί τά τέτοια . . . 'Έχασα έγώ
τή βολή μου; Τήν itχασα; Μπούρ, μπούρ, μπούρ, μπούρ . . . κάτι ό
Μεμάς, κάτι έσύ, κάτι ό Σωτηράκης, μέ ξεσπιτώσατε . . . Στά χρό
νια μας δέν τά ξέραμε έμείς αύτά τάα . . . άντιπαροχές καί άλλα.
Φύγαμε μέσα άπ' τό μπάλσαμο, αύτό ξέρω νά πώ. Τό φίδι τό
κολοβό πού μπήκε σπίτι μου .. :
ΒΑΡΒΑΡΑ: Ό Βαρδακάκης ε!ναι έντάξει. 'Ό,τι συμφωνήσαμε θά
τό πάρουμε.
ΜΑΝΑ: Αύτός, αύτός σάς φούσκωσε τά μυαλά. 'Έβγαινα σηiν
αύλή μου μέ τόν πεύκο, άρχόντισσα, ροδίτισσα. Μωρέ Θά πάω καί
θά στόν κάνω . . . Λίμπα θά τού τά κάνω έκεί μέσα . . . ναί . Τό 'δες πώς
εγινε τό καναρίνι; Μαύρισε άπ' τό καψαέριο . . . Βάλτο άπ' τήν
ίiλλη τουλάχιστον. Ποιός διάολος εβγαλε αύτή τή μόδα, δέν

έργο άιιεβά σ τ ηκε στό " Θέατρο τu ϋ Πε ι ρ α ι ά " ( 'Α λ κ ι β ι άδη /O.J), σ τ ί ς 3 1 τυ ϋ Όχτώβρ η τοϋ L980. ΣκηιιυΟεσία
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μπορ& νά καταλάβω! Πού 'σαι μπάρμπ' 'Αλέκο νά πάρεις μιά
σανίδα κι όποιον πάρει ό χάρος. ( Τηλέφωνο) . Άφησα τά ώραία
μου καί ή ρθα στήν έξορία τού ' Αδάμ. 'Εδώ πιάστηκα καί δέν
μπορ& νά . . .
ΒΑΡΒΑΡΑ (Σηκώνει το τηλέφωνο) : Ναί . . όχι . . σπίτι . . Τ ί σπίτι; Τί
άριθμό πήρατε; 'Όχ ι, όχι, Ο Ι 7; 'Όχι, δέν ύπάρχει τέτοιο όνομα
έδώ . . . Σάς εlπα, λάθος κάνετε κύριε. 'Άντε βρέ σαχλέ! Πού ε!σαι
τώρα; . . . Μήν κλείσεις. (Πάει χαί φτιάχνει τή μάνα ) .
Μ Α Ν Α : Πάνε κ ' οί λεμονιές, πάνε, δλα, όλα! Χωράφι τ ό 'κανε δ
Βαρδακάκης!
ΒΑΡΒΑΡΑ: Δέν εχει σταματήσει . . . 'Έ, δέν ξέρεις μέ ποιόν; . . . "Οτι
τήν ξεγελάσαμε κ' εβαλε τίς ύπογραφές της . . . Τί νά πώ; Δέ μιλάω.
Αύτό πού 'μεινε χθές . . . φτάνει μιά φρατζόλα . . . Κάτι f]θελα νά πώ . . .
ΜΑΝΑ: Ό Μεμάς εlναι; Πές του ότι τ ό κολλύριο δέν εφτασε γιά
τό δ.λλο μάτι.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Ναί . . . δχι δέν πήρε. Χτύπησε κά 'να δυό φορές, άλλά
δχι, δχ ι ημουνα στό μπάνιο. 'Ά . . . δέ μου λές κύριε, τό σώβρακο
σου πού τό 'χεις πετάξει; Μπορείς νά μου πείς, σέ παρακαλώ;
ΜΑΝΑ: Ό Μεμάς εlναι;
ΒΑΡΒΑΡΑ (Στή μάνα) : Ναί. (Στο Μεμά) : Δέν ε!ναι, κύτταξα,
άφού τό 'στρωσα καί δέν τό βρήκα . . . Τό ' βγαλες; Βάλτο σέ μιά
μεριά, χριστιανέ μου! Μή λές τέτοια τώρα καί μάς άκούνε. Τώρα
ε!σαι χωρίς σώβρακο;
ΜΑΝΑ: Ό Μεμάς εlναι;
ΒΑΡΒΑΡΑ: Τί θέλεις βρέ χριστιανή μου. Σού εlπα ναί.
Μ Α Ν Α (Στο χαναpίνι) : 'Έγινες, έσύ . . .
ΒΑΡΒΑΡΑ: Γειά σου . . . Ναί, έντάξει, δ. ν ξαναπάει . . . καλά, καλά . . .
(κλε ίνει) . ( Ί-1 Μάνα πpοσπαθεί ν ά σηκωθεί, νά χάνει ίiνα δuο βήμα
τα. Ί-J Βαρβάρα τήν καθίζει) .
ΒΑΡΒΑΡΑ: Καθείστε τώρα. Μετά λέτε δτι ζαλίζεστε . . . Ό Δελη
σάββας εlπε, λίγο καί πάλι, λίγο καί πάλι. Δέν άκούτε. Τού
κεφαλιού σας . . .
ΜΑΝΑ: 'Αλμπάνηδες, δέν ξέρουν τήν τύφλα τους . . . . Δέ μού λές,
θά μού τά πάρεις λίγο; Χθές, εϊπαμε σήμερα. Κάθε χειμώνα μα
δάω . . .
ΒΑΡΒΑΡΑ : 'Απ' τ ό λουλάκι ε!ναι . . .

Μ Α Ν Α (Δείχνει τ ο κεφάλι της) : 'Άδειασε δλο έδώ, έ ; Δέν τά
κόβεις λίγο νά δυναμώσουνε;
ΒΑΡΒΑΡΑ: Θά 'ρθει δ δ.λλος καί δέν θά 'χει τίποτε.
ΜΑΝΑ: Δυό ψαλιδιές, δέν θά κάνουμε π9λύ, τσάκα τσάκα . . . τί �
ούρίτσες μόνο . . . Αύτά δέν θά τά πειράξεις καθόλου (δείχνει το
πάνω μέρος τοu χεφαλιοu) . Δέν θέλουνε αύτά.
ΒΑΡΒΑΡΑ: ' Ελάτε νά τελειώνουμε . . . δλα αύτά εlναι γιά σιδέρω
μα, πότε θά τά προλάβω;
ΜΑΝΑ: Εlναι μία;
ΒΑΡΒΑΡΑ: Γιά έλάτε δώ. . .
ΜΑΝΑ ( 'Α πότομα) : Τό πόδι μου, βρέ παιδί μου'
ΒΑΡΒΑΡΑ (Φέρνει μιά πετσέτα χαί το ψαλίδι. Τής τή δένει στο
λα ιμό) .
ΜΑΝΑ: Εlχα 'γώ μαλλιά . . . ν ά φάνε κ' ο ί κότες. (Τήν χοupεύει) .
' Ελαφρά, ε; Φέρε μιά δ.λλη βρέ παιδί μου, άμαρτία ε!ναι αύτή, δέν
τή λυπάσαι; ( yιά τήν πετσέτα ) .
ΒΑΡΒΑΡΑ: 'Άσε νά τελειώνουμε, ν ά δούμε καί τ ί θ ά φάμε.
ΜΑΝΑ: Κανονικά, τά Χριστούγεννα πρέπει νά 'μαστε μέσα, δ.ν
δέν μάς πάει γιά ni Λαμπρή. Κόβει αύτό;
ΒΑΡΒΑΡΑ: Σκύψτε λίγο, κάντε ετσι. 'Α πό δώ, νά σάς τά πάρω
λίγο άπό δώ; Μέ τή λίμα τό 'κανε δ Μεμάς.
ΜΑΝΑ: Πώς τά βλέπεις; Πάτα δυό ψαλιδιές άκόμα. Όχι τόσο
βρέ παιδί μου! Φέρε τό .. μή μέ κάνεις κουρούπα . . . Πιάνεις τό
καθρεφτάκι;
ΒΑΡΒΑΡΑ: Π ιό άραιωμένα τά βλέπω.
ΜΑΝΑ: ' Απ' τή στενοχώρια. Μόλις ε!δα τό θηρίο νά ρίχνει τόν
πεύκο, μού άνέβηκε τό α!μα στό κεφάλι. ( Τής φέρνει τον χαθpέ
φτη) . Φέρε νά δώ τί κάνεις;
ΒΑΡΒΑΡΑ: Ο! Παλαιολόγοι τώρα τό χαίρονται, δμως . . .
ΜΑΝΑ: Μιά τρύπα μ έ καμπινέ f]τανε τού Παλαιολόγου, τ ί f]τανε;
Πολύ δέν τά πήρες άπό δώ;
ΒΑΡΒΑ ΡΑ: 'Ίσαμε τ' δ.λλα, καλά ε!ναι τόσο.
ΜΑΝΑ; Δέν μου λές, καi τ' δ.λλο πού θα πάμε, θά 'χει κι αύτό
άσασέρ; (Βλέπει άπ' το χαθpεφτάχι ) . Μ ή ν τά πάρεις δ.λλο, γιά θά
κρυώνει ό σβέρκος μου.
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69

ΒΑΡΒΑΡΑ: Θά 'χει . Ξέρω 'γώ, μaλλον.
ΜΑΝΑ: Νά μii μπορείς νά πίiς πουθενά; ' Εγώ αύτό πού ξέρω νά
πώ εlναι δτι μέ βγάλατε άπ' τii βολi1 μου. Τά κάνατε πλακάκια . . .
Πές έσύ, πές δ Μεμάς . . . 'Άν ζούσε δ μπάρμπ' 'Αλέκος θ ά σάς
πi1γαινε δλους τσιρλιπιτί . . . δέν θά σάς Ιiφηνε . . .
ΒΑΡΒΑ ΡΑ: Τό δώσαμε. Τέλειωσε τώρα . . .
Μ Α Ν Α : Τ ό 'δωσα καi πώς τ ό 'δωσα . . .
ΒΑΡΒΑΡΑ: Κι δ Μεμάς εΙχε τ ό μερίδιό του καί δ Σωτηράκης δέν
1iταν μόνο . . .
Μ Α Ν Α : ' Αλ1iθεια; Ποιός σού τ ό 'πε αύτό; 'Έτσι σού 'πανε ν ά λές;
Ό Μεμάς στό 'πε αύτό κυρία μου; (Βyάζει τήν πετσέτα iξαλλ η ) .
ΒΑΡΒΑΡΑ: ' Απ' αύτά π ο ύ λέτε, δ τ ι iiτανε τού πατέρα τους . . . δ τ ι . . .
πάλι αύτά θ ά λέμε;
ΜΑΝΑ: 'Άσε νά 'ρθει καi θά στόν φτιάξω. Αύτό τό σπίτι iiτανε
προικό κυρία μου, πού ξέρεις καi μιλάς. 'Έχω χαρτιά, άποδείξεις
πού τό λένε.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Ό Μεμάς λέει δτι τό οίκόπεδο τό πή ρε δ πατέρας
του, άπό ενα Κορωπιώτη έκείνη τήν έποχ1i, μετά τό χτίσανε . . .
Μ Α Ν Α : 'Έτσι λέει δ Μεμάς; 'Άσε ν ά 'ρθει καί στόν φτιάχνω έγώ
λουστρίνι τό Μεμά. ' Ακούς έκεί1 Αύτό χ ρυσ1i μου τό 'χει άγορά
σει δ πατέρας μου στήν κατοχιi άπό κάτι άδέρφια πού φτιάχνανε
πατερίτσες. Ναί! Θά στόν συγυρίσω καλα έγώ τό Μεμά, Ιiσε νά
'ρθει.
ΒΑΡΒΑ ΡΑ: Νά τόν άφ1iσετε ησυχο τό Μεμά. 'Έχει τiς στενοχώ
ριες του, εχει καi σάς.
Μ Α Ν Α : Δεν έκτίμησε τii Θέση, βλέπεις. Τόν εβαζες καi τραβού
σε . . . Τόν εβλεπα καί γώ πού έρχότανε μέ τά μποφιλέδια καi τiς
μπριτζόλες, άλλά δέν φανταζόμουνα δτι . . . Καμιά αύξηση λέω Θά
πήρε αύτός. Πού νά βάλει δ νοuς μου δτι τό χέρι του iiτανε μακρύ;
ΒΑΡΒΑΡΑ: Τώρα νά δούμε, πού κλείνει ταμείο. . .
Μ � � Α: Δ έ μού λές; Κ α i στήν έξοχή ά π ' αύτά πλή ρωνε; Τ ό 'ξερες
έσυ οτι . . .
ΒΑΡΒΑΡΑ: 'Άμα ελθει μιiν τού πείτε τίποτα, έχει κι αύτός . . .
Τρείς φορές πήγε στό Μ ηχανικό . . .
ΜΑ ΝΑ: Νά δείς πώς οϋτε τ ό Πάσχα Ο ά 'μαστε μέσα . . Θά σού πώ
έγώ μετά . . . "Άσε, Ιiσε καi Οά δείς, Ιiσε . . .
ΒΑ ΡΒΑ ΡΑ : T i Θέλεις δηλαδ1i, ν ά πάει ν ά τόν πιάσει άπ' τό λαιμό;
ΜΑΝΑ: Δέν ξέρω τί Θά κάνει (χu:-:-άζει π,c ος τά iξω), αύτός μάς
κοροϊδεύει δλους . . . Βρ1ϊκε τά κορόιδα. Τι]ν Cί.λλη φορά μάς εlπε
δτι Εψαχνε γιά τούβλα. Μπλέξαμε μέ άπατεώνα.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Σταματείστε έπιτέλους. "Όλο τά ϊδια καi τά ϊδια! Δέ
μπορώ νά σάς άκούω. (.�: ιοε,c ώνει ) .
Μ Α Ν Α : Τ ά λεφτά μου, δμως, τ ά παίρνετε. Δώσε δύο, δώσε i:να.
Τό ξέρεις δτι τελειώσανε; Ti μείνανε; Πάει κι δ τάφος, τόν φάγαμε
καί τόν τάφο . . . Τίποτα δέ μείνανε. Χίλιες φορές τό μετάνιωσα πού
τόν πούλησα, χίλιες φορές, δχι μιά. Τζάμπα τόν ί!δωσα, γιά ψί
χουλα. Τίποτα . . . τώρα . . . τό χτυπάω . . .
ΒΑΡΒΑΡΑ: "Έτσι άνεβαίvει τ ό αύτό, τ ό . . . καi σάς χτυπάει στά
μάτια.
Μ Α Ν Α : Καi πού ζώ; Μ ιiπως χάρηκα καi τίποτα; Δέν επρεπε νά
τόν πουλήσω. Τί μ' επιασε καi τόν εδωσα; Θά τόν ε!χα γιά μιά &ρα
άνάγκης. "Ανθρωποι εϊμαστε, μιά έγχεί ρηση, βρέ άδελφέ! Καταρ
ράχτη εχουμε. . . Θά μάς πάρουνε τό ψυγείο. Νά μάς τό πάρουνε
έκατό φορές. ' Αφού δέν εϊσαστε Cί.ξιοι νά τό πλη ρώσετε; Τί τά
βάλατε τά γραμμάτια; {"Ί!.:χει άνέβε ι) . Καλό ητανε καί τό Cί.λλο. Τί
ε!χε τό Ιiλλο; Δέν είχαμε άνάγκη άπό αύτόματη άπόξυση . . .
ΒΑΡΒΑΡΑ: 'Αφού κρεμότανε ί� πόρτα, iiτανε . . . δέν εκλεινε καi
τρέχανε τά νερά.
Μ Α Ν Α : ' Αλλά βέβαια, δταν ίtφτασε τό άβγό στόν κώλο, πούλα
τόν τάφο κυρά Φωτεινιi.
( ' Η Βαρβάρα πάει στο δωμάτιο τ"ής yp ιάς νά :-ο σuyu,c ίσει ) .
Μ Α Ν Α : Τ ί πάς μέσα τώρα; 'Άστο τώρα, τ ί τ ά Θέλεις; Μ ιά χαρά
εΙναι μέσα. 'Άλλη φορά πάς!
ΒΑΡΒΑΡΑ: Δέν Θά πειράξω τίποτα. Πάνω πάνω Θά τά πάρω. 'Έτσι
ενα πασαλειμματάκι μόνο.
Μ Α Ν Α ( Τής χλείνει το δ,cόμο χαί χάΟε•αι σ:-i;ν πόp•α :-11ς) : Τήν
Ιiλλη φορά πi']ρες τίς σακούλες. Τiς π i'] ρες καί . . . τi τiς εκανες; Τίς
πέταξες; Τiς iiθελα. Τά πράγματά μου έγώ. . .
ΒΑΡΒΑΡΑ: Δυό σακούλες π ή ρα, τ ί πi']ρα; 'Αμάν πιά, άφi']στε με
νά μπώ νά τελειώσω.
ΜΑΝΑ: Καλά ε!ναι. Δέν cχει . . . Ιiλλη φορά συγυρνάς . . .

ΒΑΡΒΑΡΑ: ' Ελάτε τώρα, δεκαπέντε μέρες, σκουλιiκια θ ά βγά
λουμε! ( Τ"ής τραβάει τήν άναπηρ ιχή . ' Η ypιά ά ypιείιει, άντιστέχε
ται στήν πόpτα . ) Σας παρακαλώ τώρα, μιiν είσαστε . . .
Μ Α Ν Α : Ποιόν τραβάς μωρή βρωμούσα;
ΒΑΡΒΑΡΑ: Κάντε άπό κεί μέ τό πείσμα σας. Ζέχνουμε, δέν τολ
μάμε ν' άνοίξουμε τ�iν πόρτα. Άφi']στε τό χέρι κάτω . . .
Μ Α Ν Α ( 'Λ ντιστέχεται) : Θά σέ φτιάξω έγώ. Μεμά, Μεμάαα, Σω
τηράκηη . . . Δέ θά 'ρθει δ Μεμάς; 'Όπου να 'ναι Θά 'ρθει.
ΒΑΡΒΑ ΡΑ : 'Έ! άφi']στέ το έπιτέλους. ( Τήν •,c αβάει νά ξεχολλή
σει) .
Μ Α Ν Α : Στό δικό μου δωμάτιο παλιο . . . φύγε, μή φωνάξω τόν
Καραπάνο καi σέ πάρει δεμένη στό τιμ1ϊμα.
Β� ΡΒΑ \ Α: � αθi'] � τε φ � όνιμα έπιτέλους! ( Τήν τραβάε ι , iχει φpα
χα,c ει στψ ποpτα η yp ια) .
Μ Α Ν Α : Θά γίνει έδώ μέσα μεγάλο κακό, άκοϋς; Θά μάς γράψουν
οί 'φημερίδες. Τό πτώμα μου Θά περάσεις, άλλά μέσα δέν πρόκει
ται . . . ( φωνάζει} : Μεμάα! Μεμάα! Τό χέρι μου, μωρή, τό χέρι μου.
Θά μοϋ τό σπάσεις μωρ1i . ""Αχ, Cί.χ, Ιiχ . Δέν πρόκειται νά σοϋ
περάσει αύτή τ ii φορά ( τήν τσιμπάει). 'Άσε νά 'ρθει δ Ιiλλος καί
σέ κανονίζω έγώ μωρή κάμπια.
ΒΑΡΒΑΡΑ: 'Έ! δέν θά σάς άφήσω . . . εlπα νά μή φτάσουμε στά
Ιiκρα, άλλά έσείς . . . έλάτε τώρα, άφi']στέ το κάτω! Άφi']στέ το πού
νά σάς πάρει . . . Τί μουλαρώσατε; Σκουλi1κια μαζέψαμε.
Μ Α Ν Α : Θά σοϋ δείξω 'γω. Δέ θά 'ρθει δ Σωτη ράκης; Οϋτε ψύλ
λος στόν κόρφο σου. Πού Θά πάει, Θά 'ρθει . . . ( ' /-/ Βα,c6ά,cα μπαίνει
στο δωμάτιο) . Μ ήν πει ράξεις τίποτα, σ' εφαγα φουκαριάρα μου.
Θά σηκωθώ καi Θά σοϋ βγάλω τρίχα τρίχα τό μαλλί. ( Φωνάζει,
πάει νά σηχωΟεί). 'Άστο κάτω αύτδ, τί τiς βγάζεις αύτές;
ΒΑΡΒΑΡΑ ( 'Α πό μέσα) : Θά φύγουνε αύτά άπό δώ μέσα, ν' άδει
άσει δ τόπος. Τό 'χεις κάνει άποθήκη άπό δώ κάτω.
Μ Α Ν Α : Οί κοϋτες δέ σ' ένοχλοuν. Ποϋ Θά τά βάλω τά παπούτσια
μου; "Έχω τά καλά μου παπούτσια μέσα. Ti κάνεις έκεί; Τρελάθη
κες; Ti σέ πειράζουν οί 'φημερίδες τώρα; ( Κλαίε ι ) . M ii μοϋ τά
πάρεις, Βαρβάρα μου, σέ παρακαλώ. Τί σέ πει ράζουν κάτω άπ' τό
κρεβάτι πού εlναι; Δέν πειράζουν κανένα.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Δέν σάς τά παίρνω, βρέ χριστιαν1i μου, πώς κάνετε
Ετσι;
Μ Α Ν Α : Σ' αύτ�i τήν κούτα βάζω τά πράγματα μου, νυφούλα μου.
ΒΑ ΡΒΑΡΑ: "Έχεις έδώ τέσσερις, πέντε. Τί τiς Θέλεις δλες αύτές;
Μ Α Ν Α : Πη ρες τ�]ν καλύτερη Βαρβαρίτσα μου. "Άστηνε κορίτσι
r:ου. Βάλτ,ηνε έκε� πού ; i Ί� βρή � ες, νά, 11σ:υχάσε � ή �υχού �α μου.
( /1 Βαpβαpα βyαινει με τψ χοuτα χαι με πολλες εφημεριδες) .
Μ Α Ν Α : Ποϋ τίς πάς τώρα αύτές; "Άσε τουλάχιστον τiς μισές
μέσα. Δέν μέ λυπάσαι πού μέ πιλατεύεις γριά γυναίκα. Θές νά μέ
κάνεις νά κλαίω; ( Κλαίει } . Νά στενοχωριέμαι; ( Φωνάζει) : Μ ή
τ i ς. . . 'Άσε, Ιiσε ν ά δοuμε τi Θ ά πεί κ ι δ Μεμάς πουλάκι μου . . .
ΒΑ ΡΒΑΡΑ : Ό Μ εμίiς δέν εχει καμιά δουλειά μ έ τό νοικοκυριό.
Μ Α Ν Α : Μήν τiς πετάξεις, κορούλα μου, γιατί . . . Λίγο φιλότιμο
δέν σο� 'μεινε; Παλιο . . . 'Άστες αύτές. . .
ΒΑΡΒΑΡΑ: 'Άμα σ ' άφήσω, Θ ά πεθάνουμε στή βρώμα.
Μ Α Ν Α : Βάλτην μέσα αύτή καi πάρε τ�iν Ιiλλη . Τουλάχιστον
ε!ναι πιό μ ικρi1 . Κάντο Βαρβαρούλα μου νά σέ χαρώ!
ΒΑΡΒΑΡΑ ( Τήν άλλάζει χαί τή βάζει χάτω άπό το χpεβάτι) :
'Εντάξει τώρα;
Μ Α Ν Α : Σπρώχτη λίγο μέσα. M ii μέ αύτώvεις γιατί δέν μπορώ,
σοϋ λέω. 'Όλα σάς τά 'δωσα, δλα! Μ�]ν ε!στε άχάριστοι.
ΒΑΡΒΑ ΡΑ : ' Ησύχασες πιά;
ΜΑΝΑ: Καi δανεικά καi δλα.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Ό Μεμίiς . . .
Μ Α Ν Α : Νά μοΟ δώσετε τ ά λεφτά μου. Πότε Θ α μοι) τ ά δώσετε;
'Άμα πιά, δέν σάς μπορώ!
ΒΑ ΡΒΑΡΑ : Θα σάς τά δώσουμε.
Μ Α Ν Α : Νά μού τά δώσετε. Οί ί1μερομηνίες περάσανε. Πέντε
μi']νες τώρα, πότε θά τά πάρω; Δέν ίtχω σπίτι, δέν εχω τάφο, τίποτα
δέν εχω. Στό δρόμο ίtμεινα. Ti μέ βάλατε καi τόν πούλησα μωρέ;
Ξέρεις πόσο ίtχουν πάει τώρα οί τάφοι; 300.000 άκοϋς, 700 . . . καi.
Καi ποι) τόν εlχα; Πιάτο ί1 Άθ1iνα! Ψίχουλα πi']ρα! "Ήτανε τρέλα
μου, πάει τέλειωσα. Δέν επρεπε νά σάς ακούσω. Βγάλαμε καί τό
Μελέτη εξω, ναί!
ΒΑ ΡΒΑΡΑ : Ή δωρεά ήταν κόλπο γιά τήν έφορία. Μόνοι σας τό
'πατε. Τό 'χετε πλη ρώσει τρείς φορές αύτό τό σπίτι, ίtτσι εϊπατε.

ΜΑΝΑ: Ναί άλλά έγώ χαρτιά, άποδείξεις τίποτα . . .
ΒΑ ΡΒΑΡΑ: Στό γιό σας νά τ ά πείτε αύτά, τ ί τ ά λέτε σέ μένα; 'Άμα
θά ' ρθει νά τού τά πείτε αύτουνού.
ΜΑΝΑ: Καί σύ, καί σύ, εννοια σου . . . Τί θά τόν κάνετε τόν τάφο
μητερούλα, άχρείαστος νά 'ναι, καί τά τέτοια . . . 'Έβαλες καί σύ τό
δακτυλάκι σου, μή φοβάσαι. Τώρα αύτός θά τόν Εχει κάνει παλάτι
έκεί πέρα. Κάγκελα, μάρμ11ρα . . . Μέ τό κλειδί στό χέρι θά 'ναι.
ΒΑΡΒΑ ΡΑ: Μιά φορά σάς τό 'πα, δέν θέλατε, τέλειωσε.
ΜΑΝΑ: Ό Κυριάκος άγόρασε άπ' τά άριστερά δπως μπαίνουμε
άπ' τά άνθοπωλεία, δχι τίποτα, ετσι, ετσι ενα κομμάτι κ' εδωσε
ένα μπακέτο χιλιάρικα . . . Καί δχι σάν τόν δικό μου. Ό δικός
μου . . . Πήγαμε πέρσι άπό έκεί, άπό τό Δεκαεπτά νά βγάλουμε της
Πόπης τόν Ιiντρα, καί γυρίσαμε τά πίσω μπρός. Μάς μείνανε τά
παξιμαδάκια. ( Τpαβάει μ.ιά. pοuψηξιά. χαφέ ) . "Οπως τόν βάλαμε, ε,
δλόκληρος! Στό δεκατρία, iΊ.λλο πράμα, άφρός τό χώμα! Σέ δυό
χρόνια ε!σαι κομπλέ, φίλντισι, τά κόκκαλα χάντρες, ένα ενα στό
κ?- σ �νάκ ι, έ�τός Ιiν ·μ� είς συρτάρι, Ιiλλο τό συρτάρι (Χειpονομ.εί,
με τα δuο, χεpια, σπpωχνει ) .
ΒΑΡΒΑΡΑ: Αύτό θέλει . . . τσιμέντα . . . καλούπια . . . ε!ναι . . .
Μ Α ΝΑ: Δέν θέλει . . . Τ ί θέλει; Βάζεις ενα έλινίτ άπό πάνω καί
κάνεις τή δουλειά σου. Κατεβαίνεις τρία σκαλάκια, ετσι σαλονά
κι, δεξιά, άριστερά συρτάρια, πάει άλλού.
ΒΑΡΒΑ ΡΑ: Στούς άπόρους, μπορουνε νά μέ πάνε;
ΜΑΝΑ: Δέν ε!ναι ετσι, τό θέλεις τό δμορφο . . . 'Ήρθατε τώρα
έσείς οί καινούριοι καί ξέρετε νά ζήσετε . . . Γιατί άργεί αύτός;
ΒΑΡΒΑ ΡΑ: Θά περιμένει τίς άναλύσεις. Μπορεί νά τά ξαναπάμε.
Θέλουνε, λέει, τά πρωινά.
ΜΑΝΑ: Δέν πάνε στόν άγύριστο, αύτό τό βιολί θά κάνουμε δλη
τήν &ρα;
ΒΑΡΒΑΡΑ : Τό κύπελλο . . .
ΜΑΝΑ: Δέν μπορώ στό κύπελλο, φεύγουν δλα. Τ ό κατσαρολάκι
μέ βόλεψε πιό . . .
ΒΑΡΒΑΡΑ: Μαγαρίσαμε δλα τά σκεύη, τ ό τάπερ της σαλάτας τό
πετάξαμε, τό κατσαρολάκι . . .
ΜΑΝΑ: Άμα τ ό κάνεις μ έ τ ό. . . τ ό τρίψεις μ έ τ ό σύρμα, δέν Εχει
τίποτα τό κατσαρολάκι. Δέν μπορώ στό κύπελλο, βασανίζομαι.
Φεύγουν δλα . . . Κ' έπειτα μέσα έγώ δέν μπαίνω - νά τό ξέρετε.
ΒΑΡΒΑΡΑ: "Οταν χειροτερέψετε, τότε θά σάς πώ. ' Εγώ, γιά νά
'ρχομαι νά σάς βλέπω - ποιός θά μένει στό σπίτι; Φάρμακα δέν
παίρνετε, τίποτα δέν παί ρνετε, μάς εχετε κάνει . . . τά νεύρα μας ετσι
πάνε. Αύτά κάνατε καί μέ τό Σωτηράκη;
ΜΑΝΑ: Μακάρι νά μοιάζατε τού Σωτηράκη, οϋτε στό νυχάκι
του. Τήν περιποίηση πού 'χα στή Μπέμπα, !iχω νά τό λέω. Τό
πρωί μόνο, τό τί έτρωγα, μαρμελάδες, πράγματα. Πολύ άξιοπρε
πείς. Τό ψυγείο τους ε!ναι πάντα γεμάτο.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Σάμπως, τ' άγοράζει;
ΜΑΝΑ: "Ο,τι θέλεις, βουτύρατα, ζαμπόνια . . . ' Εσύ, ένα, ενα καφέ
φτιάχνεις καί μετράς τή ζάχαρη . Ε!ναι κατάσταση αύτή; Κοφτές
τίς βάζεις.
ΒΑΡΒΑΡΑ ( Τής πάει τό χοuτί τής ζάχαpης) : 'Έχει ζάχαρη έδώ
μέσα; Έχει; Έχει καθόλου; "Ολο νά μιλάτε ξέρετε. (Φέpνει ί:να
χαpτί μ.έ ψώνια) : 'Ορίστε, ένα πακέτο καφέ, τρία χαρτιά τουαλέ
τας.
ΜΑΝΑ: Τρία;
ΒΑ ΡΒΑΡΑ: Τί 'ναι νομίζετε, &σπου νά μπείς μέσα πάει τό ρολό,
έφυγε. Ό Μεμάς μόνο, τί θέλει; Ζάχαρη ένα κιλό - λέει έδώ πέρα
ένα κιλό ζάχαρη; Μή μου λέτε λοιπόν δτι τσιγκουνεύτηκα, άλλά
δλο παράπονα ε!στε. Δέ μιλάω, δέ μιλάω, καμιά μέρα θά μέ πιάσει
καί μένα τό άλλιώτικό μου . . .
ΜΑΝΑ: Αύτό μ ή τ ό ξεχάσεις πού ε!πες, έτσι; Μ ή ν τ ά στρίψεις
μόλις- έρθει ό Μεμάς.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Δέ μάς άφήνετε σέ ήσυχία, τρώγεστε κάθε φορά.
ΜΑΝΑ: 'Άσε νά 'ρθει δ Ιiλλος, μπάς καί μπεί καμιά ρέγουλα έδώ
μέσα.
ΒΑΡΒΑ ΡΑ: Καί τί νομίζετε, δτι τόν φοβάμαι τόν Μεμά;
ΜΑΝΑ: Κατάλαβες; Μεγαλώνεις παιδιά, τά κάνεις παληκάρια,
στά παίρνουνε; κ' ύστερα σέ χέζουνε κι άπό πάνω! ( Φωνάζει) : Μέ
χώρισες άπ' τό γιό μου. Ναί!
ΒΑΡΒΑΡΑ: Ποιός σάς τόν πηρε; Τί ε!ναι αύτά πού λέτε τώρα;
Γιά, σάς παρακαλώ.
ΜΑΝΑ: Ξέρω τί λέω, δέν ε!μαι . . . τί 'τανε δ Μεμάς μου δταν σ'
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άρραβωνιάστηκε, ε! 'Ένα . . . οϋτε τό χαρτί του ε!χε πάρει, οϋτε
τίποτα . . . Τρέλες, τρέλες, πού τώρα . . .
ΒΑΡΒΑΡΑ: Πάλι τ ά ϊδια;
ΜΑΝΑ: Μόλις σέ γνώρισε, Ιiρχισε κιόλας ή κατιούσα. Πάει καί
ή Νομική, πάνε δλα.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Ti λέτε τώρα; 'Αφού χρώσταγε τέσσαρα μαθήματα.
Τά 'χε παρατήσει σχεδόν, πρίν μέ γνωρίσει έμένα.
ΜΑΝΑ: Σήμερα, θά 'τανε . . . καί γώ δέν ξέρω, τί θά 'τανε. "Ενας
βουλευτής, ένας έφέτης! Θά 'χε πάρει τή σειρά του. 'Από τί
νομίζεις δτι ξεκινάνε, κυρία μου; Δικηγόροι γίνονται πρώτα καί
μετά . . . Ξέρεις τί 'κονομάνε ol βουλευτάδες; Μόνο τά ρουσφέτια
νά βάλεις, δέ θέλεις Ιiλλο. Τζάμπα ε!σιτήρια, τζάμπα . . . Θά σου
βούταγε καί τό μηχανικό καί θά στόν τύλιγε σέ μιά κόλλα χαρτί,
νά σου πώ έγώ δέν βρίσκει τούβλα. 'Αλλά βλέπεις. . .
ΒΑ ΡΒΑΡΑ: Προχθές πού πέρασε, βάζανε τ ά πλακάκια του μπάνι
ου, τί φωνάζετε;
ΜΑΝΑ: ' Εγώ τόν f:βλεπα, τά τρία τά 'χε διαβάσει. Θά τά 'δινε καί
θά πέρναγε. Θά 'ταν αύτός σήμερα . . . Δέν τόν ξέρεις καλά τό Μεμά
μου. "Αν δέν fισουνα έσύ, μέχρι τόν "Αρειο Πάγο θά 'φτανε, ετσι
μποϊλής ποu ε!ναι. 'Όλοι εϊχανε νά κάνουνε μέ τήν όρθοστασιά
του.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Μ πήκανε μέσα άπό προχθές ol πλακάδες.
ΜΑΝΑ: Τοuς ε!πες, τό πράσινο μέ τό τριανταφυλλάκι, τό θέλω
στήν κουζίνα. Μήν εχουμε ξηλώματα. Αύτά τά μιλήσαμε μιά
φορά. Σκοτωμένο μουσταρδί στό μπάνιο καί πράσινο μέ τό τριαν
ταφυλλάκι στήν κουζίνα. 'Έτσι; Τά 'παμε αύτά.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Ε!πε, Ιiν βρεί.
ΜΑΝΑ: Τό μπάνιο τό θέλω πλουσιοπάροχο.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Τά κανόνισε δ Σωτηράκης αuτά.
ΜΑΝΑ: Μήν πάω καί στόν χειροτονήσω . . . (Παuση ) . 'Έγινε μέσα

αύτό, γιά κύττα. (Γιά -:-ό φα!) . Αύτός δέν πρόκειται νά 'ρθει, βάλε
μου έμένα. Κάθε μεσημέρι μας ξελιγώνει. Καινούριο εlναι πάλι
τούτο;
ΒΑ ΡΒΑΡΑ (Κυττάζει τό pολόι) : Δέν περιμένουμε λίγο;
Μ Α Ν Α : Φέρε τώρα έδώ. Αύτός μπορεί νά 'ρθει καί στίς πέντε.
Βάλε κεί πέρα νά τελειώνουμε.
( Ί-f Βαpβά,cα βάζει μ. ιά τάβλα στήν άναπηριχή χαρέχλα, μ.ιά πε
τσέτα στό λαψό τής γp ιάς χι άpχίζει νά σερβίρει ) .
Μ Α Ν Α (Μέ μ. ισοπνιγμ.ένη φωνή) : Χαλάρωσέ τ η ν λίγο.
ΒΑ ΡΒΑΡΑ ( Τή χαλαpώνει) : Θέλετε τίποτ' άλλο;
Μ Α Ν Α ( Τής δίνει τό ψωμ.ί) : Πάρτο αύτό, δέν τό θέλω. Βάζεις
κομμάτι σάλτσα; (Τής παίpνει τό πιάτο) . Σού 'φυγε τ' άλάτι, ε;
ΒΑΡΒΑΡΑ: Ε!ναι άλμυρό; 'Ό,τι εμεινε άπό χθές.
ΜΑ ΝΑ: Λύσσα ε!ναι. Βάλε λίγο μπρούσκο. 'Όχι πολύ, μέχρι έδώ.
(Δείχνει στό ποτήp ι . Ή Βαρβάρα τής βάζει χρασί ) . Μέ τό καλό άν
καί μέ ζώνουν τά φίδια.
ΒΑ ΡΒΑΡΑ: Θά μπούμε, δέ μπορεί. Ό Βαρδακάκης ε!ναι . . . δέν
είναι τυχαίος.
Μ Α Ν Α ( 1�cι;,ει) : Αύτές οί άναβολές έμένα . . . Τελοσπάντων, θά
δούμε.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Τήν όγειά μας νά 'χουμε καί τ' άλλα τά βρίσκουμε.
(.Στό Ουpοτηλέφωνο πού χτυπάει) : Ναί;
Μ Ε Μ ΑΣ: Μεμάς! Ε!δες τά κλειδιά μου;
ΒΑΡΒΑ ΡΑ : Τί εγινες; ( 'Αχούγεται άσανσέρ. /Vfπαίνει φουριόζος ά
Μεμ.άς, χατεuΟύνε-:-αι στήν τοuαλέτα. Είναι ψr;λός, . 7pομ.ε,c ά άδύ
νατος, φοpάει 1cεπούμ.πλιχα, χpατάει τσάντα , έφημ.εpίΟα χα! ένα
χεφαλάχι άpνιοίι 7υλι yμ.ένο. Γ ύpω στά σαf ανταπέντε , άλλά ταλαι
πωρημ.ένος, uφος χατωτεpοu Δημ.όσιου ίJπαλληλοu. "Ωσποu ν' άνέβει
ά Μεμ.άς, ή Βαpβάpα ψάχνει χάποu π,c όχειpα χαί τοίι βρίσχει 7ά
κλειδιά 7ou).
ΒΑΡΒΑΡΑ: Τό πήρες τό πιστοποιητικό; Τά κλειδιά σου.
Μ ΕΜΑΣ: Καλά, άστα. Δέν πάνε στό διάολο. 'Άσε με τώρα. Θά
σού πώ - άφού μέ βλέπεις . . . (ά,cμ.άει στό W . C . ) . Πού i;τανε;
ΒΑΡΒΑΡΑ: Νά σερβίρω; Τί π ή ρες τήν έφημερίδα μέσα;
Μ Ε ΜΑΣ ( 'Α πό μ.έσα) : Σέρβιρε. (Μιχρή παύση) . Τί εχει;
ΒΑ ΡΒΑΡΑ: Αύτό πού 'μεινε χθές. Θά κόψω καί λίγο λάχανο.
(Πάει νά σερβίρει . 'Η γcιά 7,c ώε ι . Κάνει νά βάλει τό δίσχο δίπλα .
Άχοuγε7αι Οόρuβος, φε�γει ή pόδα τής άναπηp ιχής).
Μ Α Ν Α ( "Εχει μπατάρει χαί χ,c ατιέται στήν πολuΟpόνα) : 'Άγιε
Πατάπιε! Βαρβάρα . . . Βαρβάρα . . . ελα δώ μιά στιγμή, έφυγε πάλι.
Βαρβάρα . .. Μεμά, Μεμά . . . βρέ σείς δεν 'νο �άζετε Θεό; ( Ί-f Βαρ
βάρα τρέχει π,c ός τή γ,c ιά χα! ά Μεμ.άς μ.έ τα σώβρακα σχεδόν, νά
χοuμ.πώνεται . )
Μ Ε Μ ΑΣ: Οϋτε νά χέσουμε σ' αύτό τ ό σπίτι.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Πώς έφυγε; 'Αφού τό ... χθές τήν έφτιαξε. . .
Μ Α Ν Α : ' Εγώ δέν κουνήθηκα καθόλου. Τ ό πόδι μου πfϊγα ν'
άλλάξω, τίποτ' iiλλο.
Μ ΕΜΑΣ: Πάλι, γαμώ τήν μπανακόλαση, έδώ μέσα; 'Έ! δέ μπο
ρώ . . . Τρείς φορές τήν έφτιαξα, δέ γίνεται. Θά πάρουμε iiλλη, θά
δούμε. Πόσο θά δώσουμε; Θά τήν βάλω τώρα έτσι, ι'.Ιισπου νά . . .
'Έχει κάτι έκεί στήν . . . Πατησίων, μ έ λεβιέδες. Αύτή εlναι άρχαία.
(Προσπαθεί νά βάλει τή pόδα, ή γριά προσπαΟεί νά δεί τί χάνει ά
Μεμ.άς) . Κάνεις έτσι τό μοχλό καί γίνεται κρεβάτι. Τί κουνιέσαι
τώρα; Κυττάς; Τί κυττάς; Κάνε ετσι κ' έχεις ρίξει τό βάρος σου . . .
Κύττα τήν ξεφτίλα τώρα, κύττα. Μ πές μωρή νά μ ή σού άλλάξω τά
πετρέλαια.
ΒΑΡΒΑ ΡΑ : Τράβα την πιό άριστερά. Κάντην έτσι, έτσι κάντην.
Μέσα, εξω.
Μ ΕΜΑΣ: ' Εξυπνάδες, άφού εlναι φαγωμένος δ άξονας, δέν τό
βλέπεις; Μήν κουνιέσαι βρέ χριστιανή μου καί σύ. 'Όποτε πάω
μέσα, βάλε ρέ παιδί μου κά 'να ρολό, κάθε φορά βρισκόμαστε πρό
άπροόπτου. Θά τήν άλλάξουμε; δέν κάνει. (Παλεύει τή ρόδα μ.έ
δυσχολ ία) . Σήκωσε λίγο τή μαμά. ( Τραντάζει τήν πολυθρόνα χαί
μ.αζί χαί τή γριά. Ί-Ι Βαρβάρα τή σηχώνει άπ' τ!ς μ.ασχάλες) .
Μ Α Ν Α : Σιγά βρέ, θά μέ ξεμασχαλιάσεις, τί κάνεις;
Μ ΕΜ ΑΣ: 'Έλα, μπήκε - τό διάολο - κάτσε κεί τώρα.
Μ Α Ν Α : 'Όλα τά καταφέρνεις, θά 'σουνα σήμερα έσύ; (Κουνάει τό
χέρ ι της ) .
Μ Ε Μ ΑΣ: Τί κουνιέσαι τώρα, γ ι ά ν ά ξαναβγεί;
Μ Α Ν Α : Μόλις γίνω καλά νά τήν πετάξουμε, νά τή δώσουμε. Δέ
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μπορώ νά κουνηθώ έχω μουδιάσει δλόκληρη. Μόλις κάνω δτι . . .
Μ Ε Μ ΑΣ: Θέλει άλλαγή δ άξονας, δ μπύρος. Τ ό 'χω παρατηρή
σει, δποτε πάω στήν ύπηρεσία, τότε φεύγει δ μπύρος.
Μ Α Ν Α : Νά πας νωρίς νά τόν πετ.ύ χεις.
Μ Ε ΜΑΣ: ' Εντάξει, έντάξει, άστην τώρα έτσι καί βλέπουμε. Μό
λις πέσουν τίποτα λεφτά, θά δούμε. (Ξαναμ.πα ίνει στό W . C . ) .
Μ Α Ν Α : Βαρβάρα . . . ( '/-/ Βαpβάpα εiναι στήν χοuζίνα) .
ΒΑΡΒΑΡΑ: Φάγατε;
Μ Α Ν Α : Τί 'θελα τώρα, κάτι iiθελα. ( 'J-! Βαρβάρα ξαναπάει στήν
χοuζίνα . 'Α πό 7ό W . C . άχοuγε7αι τό ξεφuλλισμ.α τής έφημ.ερίδας) .
Μ ΕΜ ΑΣ: Τό κεφαλάκι άστο γι' αϋριο. (Πlχύση, χαζανάχι, βγαί
νει . ) Βάλε ένα ρολό μέσα. Τώρα θέλουνε άλλα, τό χαρτί πού
βαφτίστηκε θέλουνε. Χάθηκε τούς λέω τότε μέ τούς βομβαρδι
σμούς. Νά βράσει καλά, έ;
ΒΑΡΒΑΡΑ: Τήν άλλη φορά μέ κύτταζε μέσα άπ' τούς άφρούς.
Ψωμί; - τό θυμήθηκες;
Μ Ε Μ ΑΣ: 'Έχω μυαλό νομίζεις; (Στή μ.άνα τοu) : Τί γίνεται; Πότε
γεννήθηκες, Θυμάσαι; ( Ί-f γριά δέν μ.ιλάει, μ.οίιτρα) . Ti έχει πάλι;
ΒΑΡΒΑΡΑ: Τά γνωστά.
Μ ΕΜΑΣ: Γιά τό σπίτι;
ΒΑΡΒΑΡΑ: Διάφορα, δλα μαζί.
Μ ΕΜ ΑΣ: Μή τής μιλάς, iiστηνε θά δούμε.
ΒΑ ΡΒΑΡΑ : Π ή ρες τίς άναλύσεις;
Μ ΕΜ ΑΣ: Πού νά προλάβω; 'Έμπλεξα μ' ένα καθίκι έκεί στό
. . . (Βγάζει i!να παχέτο χαρτιά ) . Τζάμπα τά τρεχάματα. Άχρηστα
ε!ναι. Θά τά ξαναβγάλουμε, λέει. Δίνω τήν ταυτότητά μου στόν
ύπάλληλο καί μού λέει: 'Έχετε κανένα iiλλο χαρτί, πού νά λέει δτι
έσείς, εϊσαστε έσείς; 'Έχω καi τό διαβατήριό μου, τού λέω. Τίποτ'
iiλλο; μού λέει. Ξέρετε κανέναν πού νά σάς ξέρει; Ή μάνα μου,
τού λέω. ' Εδώ εlναι 'Υπηρεσία, κύριε, δέν ε!ναι παίξε - γέλασε.
Νά τραβήξεις μιά νά τού βγάλεις καί τ' άλλο μάτι. ( Ί-1 γυναίχα
σερβίρει) . Μή βάλεις πολύ, έφαγα ένα σουβλάκι.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Αστα τώρα, τi βουτάς τά χέρια σου μέσα; Τώρα,
δηλαδή, τίποτα;
Μ ΕΜ ΑΣ: Νά δούμε . . . πώς θά τής τό πούμε, αύτό ε!ναι . . . Δέν
πρέπει νά καταλάβει δτι τήν βάζουμε σέ ϊδρυμα. Αύτό πού ε!πες
γιά τήν πανσιόν, δτι γιά δέκα μέρες . . .
Μ Α Ν Α : Έλα πάρτα, φέρε καί μιά πετσέτα, δπως έρχεσαι.
Μ ΕΜΑΣ: Πέρασα κι άπ' τό Μοσχάτο. Ε!ναι τό μόνο πού 'χει
συμβληθεί μέ τών 'Εμπόρων. (Σιγά) : Μού λέει έκεί δ ... πού f]τανε
κεί μέσα . . . Ξάπλα ε!ναι, iΊ δρθια; Καθιστή, τού λέω. Περπατάει;
Γιατί, άν εlναι ξάπλα, πάμε σ' άλλες τιμές. ' Αλλάζει τό πράμα.
Μού 'δωσε ένα χαρτί, δέν f]τανε ή ϊδια, νά τό συμπληρώσω. Τού
'πα θά τόν πάρω τηλέφωνο.
Μ Α Ν Α : Μεμά! Βρέ σύ! Έλα ν' άκούσεις τά σχολιανά σου.
Μ Ε Μ ΑΣ (Συνεχίζει) : Δέν τού 'πα δτι κατουριέται καί τέτοια.
Σεντόνια, άλλάγματα, άλλες τιμές. Πού θά βγούμε;
ΒΑΡΒΑΡΑ: Πώς ε!ναι μέσα; 'Έχει έτσι . . . ε!ναι ζεστά;
J'ν! Ε Μ ΑΣ: ",Α, καλ� �!ναι. Θά, 'χει καί παρέα έκεί μέσα. (Βγάζει
χατι προσπεχτοuς
χ ενα χαρτι) .
ΒΑΡΒΑΡΑ: Αύτός σού τό 'δωσε; Ό . . . πώς τόν λένε;
Μ Α Ν Α : Μ εμa, Βαρβάρα. ( Ή Βαρβάρα πάει τά μ.αζεύει χαί τής
δίνει χαρτοπετσέτα) .
ΒΑΡΒΑΡΑ: ' Εντάξει; (Φεύγει) .
Μ Α Ν Α : Δέν τρωγότανε.
Μ ΕΜ ΑΣ (Δ ιαβάζει) : Κυρία Λουκία, τό " Μποέμ", έτος Ιδρύσεως
1 962. Ήτανε στό Τορόντο αύτή. Τά 'πιασε καί γύρισε. Έχει
άλυσίδα άπ' αύτά. ' Εδώ, δπως πάμε γιά τά Πατήσια, ένα μεγάλο
κτίριο, τό ξέρεις; Κλωναρίδου, -στήν Καλλιθέα άλλο, άπέναντι
άπ' τό Καπνεργοστάσιο ΚολοκυνθοΟς χτίζει τώρα !tνα τριώροφο.
Σάουνες λέει μέσα, μαλάξεις, δ ιαθερμί. .. διαθερμίες, πώς τά λέν'
αύτά . . . (διαβάζει) τιμές λογικές, έδώ έχει καί τiς τιμές. ΠρG>τον,
άν δ πελάτης ε!ναι δρθιος δικαιοΟται τέσσαρα γεύματα ήμερησί
ως, άλλαγή σεντονιG>ν άνά δεκαπενθήμερον, δρχ. έπτά χιλιάδες,
μάλιστα.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Ε!ναι λίγο άλμυρά.
Μ Ε Μ ΑΣ: Έχει πολλά έδώ. ' Εάν δ πελάτης ε!ναι κατάκοιτος,
έννοεί ξάπλα, (διαβάζει μ.οuρμ.οuριστά) δρχ. έννιά χιλιάδες.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Πού θά βγοΟνε αύτά;
Μ ΕΜ ΑΣ: "Ας τή βάλουμε τώρα έκεί καi μετά τά βρίσκουμε. Καλά
•

ε!ναι σάν πρώτη . . . Μέ τίς βεράντες της . . . ε!ναι ώραία έκεί.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Κι αύτή θά ή ρεμήσει, καί μείς θά . . .
Μ Α Ν Α : Μ εμά . . .
Μ Ε ΜΑΣ: Μεμά καί Μεμά. Τ ί θέλεις ά π ' τόν Μεμά; 'Άστον
ησυχο τό Μεμά.
Μ Α Ν Α : Δέ μοΟ λές κύριε . . . Βαρβάρα . . . Βαρβάρα . . . (i!ρχεται ή
Βαpβάpα. Στόν aντpα) : ' Εγώ τί 'μαι έδω μέσα, μπορείς νά μοΟ τό
έξηγήσεις;
Μ ΕΜ ΑΣ: Τί εγινε πάλι;
ΒΑΡΒΑΡΑ: Άπ' τό πρωί, δλα σάς φταίνε.
Μ Α Ν Α : 'Εσύ νά κάνεις τή δουλειά σου, σου εδωσα ένα λεβέντη
ϊσαμε κεί πάνω καί δέν τό άντελήφτηκες. 'Εσύ . . . ( τό δάχτυλο στό
στόμ.α) μόκο. Τόν πατέρα σου, τ.όν θυμάσαι;
Μ Ε Μ ΑΣ: Τί θέλεις;
Μ Α Ν Α : Βρέ τόν θυμάσαι τόν πατέρα σου;
Μ Ε Μ ΑΣ: Λέγε βρέ μαμά.
ΜΑ Ν Α :. Όταν άγόρασε τόν τάφο στό Τρίτο, τί ελεγε; Θυμάσαι,
μήπως;
Μ Ε ΜΑΣ: Πολλά /;λεγε. Ξέρω 'γω τί ελεγε; ΠοΟ νά θυμάμαι; 'Ότι
στό Πρωτο ε!ναι δλοι στριγμωμένοι; ' Εν& έμείς εχουμε δ.πλα κι
αύτά;
Μ Α Ν Α : 'Όχι, δχι, έκτός άπ' αύτά. Ε!χε κάτι πού τό 'λεγε συχνά.
Μ ΕΜΑΣ: "Οτι άγοράζοντας γη, δέν χάνεις ποτέ;
Μ Α ΝΑ: Πόσο έχουνε στό δεκατρία, παρακαλω; Πές της, γιατί
έμένα νομίζει, δτι . . . Α ντε νά πάρει τώρα άπό κεί; Φωτιά καί
λάβρα τά πήγανε άπό κεί. Δέν τόν νοίκιαζα τουλάχιστον θά μοΟ
'δινε τό κατιτίς μου.
Μ ΕΜ ΑΣ: Ή άλήθεια ε!ναι δτι δέν πλησιάζονται τώρα. Πάει,
πέταξε τό πουλάκι. Ή έποχή πού ξεκίναγες μέ !:να πεντακοσά
ρικο κ' ijξερες δτι θά βρείς μνfιμα, δέν ξαναγυρίζει. Θάψανε
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Μά ν α : ' .Εδώ, έδώ δές χάλια . . . Τί τό κρύβεις μωρή μέ τήν κοτσί
δα; Κράτα τουλάχιστον τό βρακί σου ( Μπαλτσαβιά., Χαλκιά)

κάποιον ύπουργό έκεί στό δεκατρία κ' επεσε πολύ χρημα. ΦΙ.ιπ,
φάπ γιά πότε Ιiλλαξε τό τοπίο . . . Παγκάκια, πλατείτσες, φυτέματα,
Ιiλλο πράμα άπό κεί, πικροδάφνες . . . (ύψώνει τό χέρι του) νά, οί
πικροδάφνες . . . 'Όλ' ή άφρόκρεμα έκεί μέσα ε!ναι χωμένη. Μα
λακύ χώμα, ώραίο. Κόκκινο, κόκκινο, κεχριμπάρι.
Μ Α Ν Α : ' Αφρός, καϊμάκι . . .
Μ ΕΜΑΣ: Κάνεις ετσι μιά βόλτα κ ι άνασαίνεις πράσινο. Φχαρι
στιέσαι νά περπατάς. ' Η λύσια πεδία, Βαρβάρα μου, έ; δχι άστεία.
'Έχεις πάει τελευταία;
ΒΑΡΒΑΡΑ: 'Όχι.
Μ ΕΜ ΑΣ: Έφάμιλλον τοΟ Βασιλικοί> κήπου.
ΒΑΡΒΑΡΑ: 'Όταν έχεις ρεπό, νά μέ πάρεις καμιά Κυριακή νά
ξεσκάi:rω. Νά 'ρθει ή Μ πέμπα . . .
Μ Ε Μ Α Σ : ΜοΟ 'λεγε ό φύλακας, γιά νά πάρει τ ή θεσάρα αύτή
φίλησε κατουρημένες ποδιές. 'Άμα δέ γλείψεις, δέ γίνεται τίποτα,
μοΟ λέει. Καλά, ρώτα καί μένα τί βλέπουν τά μάτια μου στήν
'Υπηρεσία. ' Ωραίο τμήμα, Βαρβάρα. 'Έχει !:να Ιiνοιγμα άπό κεί έ;
'Άλλος Θεός. Νά 'χεις λεφτά νά τά έπενδύσεις. Αύτό μάλιστα. Νά
πάρεις /!να κομμάτι ετσι μπόλικο, μπόλικο - καί νά τό 'χεις.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Τί τά θέλεις τά πολλά;
Μ Ε ΜΑΣ: Μωρέ, μοΟ δίνεις έμένα ψιλικόν όξύ; Καί σου λέω τί θά
τό κάνω. Θά κόβουμε καί θά πουλάμε. Τί ε!ναι αύτοί πού πουλάνε
στό Σταυρό καί Γέρακα - πιό μπάνικοι άπό μάς;
ΒΑΡΒΑΡΑ : �Ι έπιχ � ιρήσ� ις θ �λουνε κεφάλαιο, νά τά 'χεις . . .
,
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(χτυπαει μ. ε τ ψ παλαμ.η τ ψ τσεπη της).
Μ Α Ν Α : "Αν ε!χε δ συχωρεμένος ... (βάζει τό δάχτυλό της στόν
κρόταφο) σήμερα τό μισό νεκροταφείο θά 'τανε δικό μας. Μάλι

στα. Πάρε βρέ κάμποσο, τοΟ 'λεγα τότε πού τοΟ τό δίνανε τζάμπα,
τζάμπα, τίποτα! 'Έ! παιδιά μεγαλώνουμε βρέ, ποΟ μυαλό; Στρέμ
ματα δλόκληρα, κυπαρίσια, δένδρα. Μέχρι έλιές ε!χε. Νά! κάτι
θρούμπες. (Δ είχνει τό μ.ισό δείχτη ) . Π ή ραμε, πή ραμε. Βράχια θ'
άγοράσουμε; Φτάνει αύτό, φτάνει, ύπερυψοΟται . . .

Μ ΕΜΑΣ: Σήμερα θ ά 'μαστε παρά πάνω άπό κύριοι! Δέν θ ά κρε
μόμασταν άπό τό έφάπαξ, κατάλαβες; "Ωσπου νά τά πάρεις στά
χέρια σου αύτά; Χέσε Μ ά η νά φάς τριφύλλι. Αύτό μοΟ 'χει δέσει
τά χέρια. Θά στόν ε!χα κάνει τόν Γεωργίου, δχι κάθε φορά πού
τοΟ θυμίζω δτι τοΟ χρωστάω !:να μάθημα . . . "Αν δω δτι συνεχίζει,
θά βάλω τό Σωτηράκη νά τοΟ τίς βρέξει. Θά στόν ταχτοποιήσει
δεόντως δ Σωτηράκης. Βλέπεις τό έφάπαξ μ' Εχει μπλοκάρει.
ΒΆΡΒΑΡΑ: Ε!σαι καί σύ νευρικός, δέ μπορείς νά τά συγκρατή
σεις.
Μ ΕΜ ΑΣ: Σκουμπρί, αύτός μ' έβγαλε.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Μεμά, καμάρι, σέ λέει αύτός.
Μ Ε ΜΑΣ: Καμάρι, μέ φώναζε δ Βασιλείου. "Εφυγε αύτός, φέρανε
τό τσογλάνι. 'Έλα δω ρέ, τοΟ λέω έχτές. ' Εμένα, κύριε ' Αντωνίου:
Να! ρέ, έσένα. Τόν ε!χε στείλει ό τμηματάρχης γιά τυρόπιττες.
Τήν ϊδια ήλικία νομίζεις δτι !:χουμε; Κάτσε φρόνιμα ρέ, τοΟ λέω,
γιατί θά 'χουμε άλλαξοβασιλίκια δω μέσα. Ό Σχινέζος μέ τόν
Μάνεση τόν βάζουνε γιά νά σπάνε πλάκα. Μά ποιός σάς πείραξε
κύριε ' Αντωνίου, στό π ρόσωπό σας βλέπω τόν παππού μου . . . Φύγε
νά μή σου . . . μαλούρα. Φοράτε τίς καμπάνες καί καταλαμβάνετε
θέσεις. Τήν Ιiλλη φορά μπf\κε μέσα δ προϊστάμενος καί ijτανε
χυμένος σάν ' Αμερικάνος. Σήκω πάνω ρέ, τοΟ λέω. Κατέβασε τά
πόδια σου άπό τό τραπεζάκι. Κατάλαβες; Κάπου άκουμπάει δ
κύριος. 'Ένας Μ παϊρακτάρης δέν μπορεί νά πεταχτεί μπροστά;
Μ Α Ν Α : ' Εμένα δέ μ' άκοΟς. Τά βερεσέδια σέ πνίξανε. "Αν δέν
παίρναμε τό ψυγείο . . .
Μ ΕΜ ΑΣ: 'Άσε ρέ μαμά, τί τρώγεσαι τώρα μ έ τ ό ψυγείο; 'Άμα θά
σταυρώσουμε καμιά δεκάρα, θά πάρεις καί σύ τά δικά σου. Κάνε
καί σύ, τελοσπάντων, μιά άβαρία. Δέν βλέπεις πού στενευόμαστε;
'Ορίστε! (Παίρνει τήν άπόδειξη ποu είναι χρεμ.ασμ.ένη σ' ϊνα μέpος
τού τοίχου . ) Χ ίλιες πεντακόσιες κοινόχρηστα (χυττάζει τό pολόι
του) κ' εχουμε όκτώ τοΟ μηνός άκόμα, κατάλαβες; ΠοΟ στό διάολο
θά τά βροΟμε τώρα αύτά; Κοντεύουν νά μάς φάνε άρκοϋδες έδω
μέσα. Μάς εχει ξυλιάσει δ φασίστας. 'Άντε νά γεννήσει ή γυ
ναίκα του, μπάς καί τ' άνάψει καμιά στάλα. 'Έλεγε στό καθαρι
στή ριο δτι δέν μάς τ' άνάβει γιά νά μήν πέσουμε σέ νάρκη, σέ
μαλθακότητα. ' Από τή Γερμανία πού 'τανε , άπό κεί τά ξεσήκωσε
αύτά τά κόλπα. ( Ά νοίγει τήν πόρτα) : Έδω κύριε ε!ναι ' Ελλάδα δέν
ε!ναι Ντόιτσλαντ. 'Έχουμε τά συστήματά μας (κλείνοντας τήν
πόpτα) κατάλαβες; Τόν άλήτη, μάς θέλει ντούρους, λέει.
Β� Ρ Β � ΡΑ : Γιατί δέν κατέβηκες στή συνέλευση, δταν βαράγανε
άπο κατω;
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Μ ΕΜΑΣ: Τρείς κι ό κούκος Θά 'μασταν πάλι. Ποιος πατάcι:
Πατάει κανείς; 'Ά, νά χαθούνε! Τt]ν δ.λλη φορά, χτύπαγα τίς
πόρτες - δέ βαριέσαι; Κύριε Δεμίρη Θά κατεβείτε; Δέ μπορ& τώρα .
βλέπω τά μπέναλντυ. 'Άι στό διάολο! Ό Βακαλόπουλος τά ϊδια.
'Όλο μεθυσμένος ερχεται στίς συνελεύσεις. Τ1]ν iiλλη φορά κρα
τούσε ενα αύγό, τό κύτταζε καί γέλαγε. 'Άντε νά βρείς δ.κρη.
' Εμείς, έτσι κι άλλιώς, τό Πάσχα Θά 'μαστε στό δικό μας.
Μ Α Ν Α : Άπ' τόν Καϊάφα στόν αύτόν μάς πάει. Θά σηκωθώ καί Θά
πάω νά τοu κάνω . . . 11 μάχ η τού Μάμαλη Θά γίνει.
ΒΑ ΡΒΑΡΑ : Λές νά κλείσανε; Κατεβαίνω, Θέλεις τίποτα;
Μ Ε ΜΑΣ: Πλ1iρωσε καί η]ν έφημερίδα στόν κύρ Ν ίκο. ( ' Η Βα,c
βάpα βγαίνε ι ) .
Μ Α Ν Α: Τσ, τσ, τσ, πού η] βρήκες, β ρ έ παιδί μου;
Μ ΕΜ ΑΣ: Τόσα χρόνια, ρέ μαμά, σταμάτα πιά.
ΜΑΝΑ: Κανόνισε τ1]ν πορεία σου.
Μ ΕΜΑΣ: Τί σέ πειράζει;
Μ Α Ν Α : 'Αλλιώς σέ ε!χα 'γώ. Μέ τά σιδερωμένα σου, μέ τά
καθαρά σου . . . Αύτt] έδώ . . . τό λεκέ στό σώβρακό σου άκόμα νά
τόν βγάλει.
ΜΕΜΑΣ (Δείχνει τ ά σιδεpωμ.ένα) : Αύτά τί ε!ναι;
ΜΑΝΑ: Π&ς καταντt]σανε τού βασιλιά τά έγγόνια . . . ' Ανθό σέ
ε!χα.
ΜΕΜΑΣ: Καλά εϊμαστε, τή γκρίνια σου νά μ�]ν εϊχαμέ, Θά 'μα
σταν πιό . .
Μ Α Ν Α : Τ ό ξεχνάω αύτό που μάς εκανε; 'Όσο eχει τ ό μάτι μου
νερό, Θά τό λέω. Ρεζίλι τών σκυλιώνε γενήκαμε. Ναί . . . Ό πατέρας
σου μ' αύτό τόν καημό εφυγε.
Μ Ε ΜΑΣ: Πάλι τά ϊδια; 'Αφού σού λέει δτι πέθανε ό iiνθρωπος,
πώς fιθελες νά ' ρθει;
Μ Α Ν Α : Στό γάμο μας Θά σού 'χω καί μιά έκπληξη, ενα Βουλευτi� .
(Κλείνει τον άγχώνα της ) . Ν ά , άπό δώ, δσο ε!δες έσυ Βουλευτή,
τόν εϊδαμε καί μείς. Σού 'φαγε καλά καλά τίς σπουδές σου. Δέν
τήν iiφηνες στό μαστιχά; Τί τi1ν fιθελες; Καλά τήν μανουβράριζε
ό Χιώτης. ΟΟτε σεντόνια κόκκινα εϊδαμε, οΟτε τίποτα, τίποτα.
Χάθηκε ό κόσμος νά βρείς καί σύ, μιά, νά τήν π ρωτοκουτουπώ
σεις; Προλάβανε βλέπεις τά σαίνια. Τσάκ, τσάκ, πάρτην τώρα
Μεμά (χει,cονομ.ία μ.'ε το δάχτuλο ) .
Μ Ε Μ ΑΣ: Τ ί σημασία έχει;
Μ Α Ν Α : 'Έχει, εχει, πώς δέν ί:χει; 'Άλλο νά πάρεις τόν άφρό . . . κι
δ.λλο τό δουλεμένο πράμα. Τήν iiθελες; Κράτα τή μισότριβη . . .
Δέν τόν iiκουσες τόν Σωτηράκη, βιαζόσουνα. (Μιχpή παύση ) .
'Ήθελες νά τ ό 'χεις πρόχειρο . . . Τήν τρί βουμε τώρα στήν κασίδα
μας . . . μάλιστα . . .
Μ ΕΜ ΑΣ: Ή Βαρβάρα ε!ναι έντάξει.
ΜΑΝΑ: ' Ε ντάξει, έντάξει, άλλά τά σεντόνια λευκά, όλόλευκα! Ό
πατέρας σου πήγε νά σκάσει. Τά 'ψαχνε ό καημένος, μπάς καί
βρεί κά 'να σημάδι.
Μ ΕΜ ΑΣ: Τώρα άλλάξανε τά πράγματα, δέν ε!ναι ... Πάνε τώρα
αύτά.
Μ Α Ν Α : Οϋτε παιδιά, οϋτε . . . Στέρφα ε!ναι; Νά μάς τό πεί νά τό
ξέρουμε έπιτέλους . . . 'Άμα, πιά! Τί μάς τό κρατάει μυστικό; Δέ
Θέλει νά σκλαβωθεί κι δλα τούτα. Τήν κουτουπώνεις, τήν κουτου
πώνεις καί δέ λέει νά φουσκώσει. Ε!ναι ζωή αύτή;
Μ ΕΜ ΑΣ: Τώρα μέ η] Θεραπεία, εlπε ό Ρούκουνας . . .
Μ Α Ν Α : Καί νά πιάσει, τί νομίζεις πώς Θ ά σού βγάλει; Κά 'να
κορίτσι Θά μάς βγάλει καί μετά τρέχα γύρευε. ' Εμείς κύριε, τό
ξέρεις δτι στό σόι μας . . . οΟτε ό πατέρας σου, οΟτε κανένας δέν μάς
ε!χε συνηθίσει σ' αύτά, ti . . .
Μ ΕΜ ΑΣ: 'Άμα ε!ναι νά γίνει τ ό κακό . . .
ΜΑΝΑ: Μάς τ ή ν πασάρανε λουκούμι.
Μ ΕΜΑΣ: "Ωχ, βρέ μαμά . . .
Μ Α Ν Α : Καλύτερη ήταν ή άδελφi1 της. Είχε καί (χειpονομ. ία)
μπεζαχτά . . .
Μ ΕΜΑΣ: ' Εγώ π1ϊ ρα όμορφιά - έτσι ε!ναι.
ΜΑΝΑ: Μ παγκανότες δμως τίποτα, στεγνή μάς τή στείλανε.
Μ ΕΜΑΣ: Ή όμορφιά . . .
Μ Α Ν Α : Γιατί, iiσκημο σ ' εβγαλα έσένα; Τρία μέτρα παλληκάρι
σ' εφτιαξα. Κάνε μιά βόλτα στά κατασηiματα. 'Όλοι κοντοί ε!ναι
σήμερα. Ή όρθοστασία σου κάνει έντύπωση. 'Όλοι τό λένε.
Μωρέ δέν Θά τήν έπαιρνες έσύ, άλλά σάς τσάκωσε ό άδελφός της,
τί νά σού κάνω.
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ΜΕΜΑΣ: Καλά τώρα . . .
Μ Α Ν Α : 'Έτρεξες μ έ τίς όρτανσίες στ' άδέλφια της μπάς καί τό
χάσεις. Ό Σωτηράκης . . . δέν τόν iiκουγες τό Σωτ η ράκη ... Ή
άδελφή της 1iταν πιό . . . ΕΤδες δτι ύπ.ά ρχει καί δεύτερη. Τί κολλάς
στ1]ν πρώτη, μωρέ; Ή Χρύσα i\τανε . . . Φύσαγε ή Χρύσα, μέ τά
βελούδα της, μέ τίς μπότες της, ε!χε καί τόν τρόπο της (χάνει
νόημα γιά χc-ήμ.ατα ) . Ξέρεις τί βγάζουν οί κοδρελιάστρες σi1μερα;
Μ ηχαν1] δικιά της, δλα δικά της, κι ό πάγκος δικός της iiτανε.
'Άσε πού ε!χε καί άνθρωπότητα.
Μ Ε Μ ΑΣ: Καλή i\τανε, δέ λέω. . . άλλά . . . τό πόδι της κάπως τό
πήγαινε . . .
Μ Α Ν Α : Τουλάχιστον νά γλίτωνες τ ό νοίκι σου. Νά μ�]ν Εχεις τόν
iiλλο νά σού βαράει τήν πόρτα.
Μ Ε Μ ΑΣ (Βγάζει άπ' τήν τσάντα τοu τά ύπόΟετα) .
Μ Α Ν Α : 'Έλα ξύσε δώ κομμάτι . . . Μού ' βαλες τόν κηφήνα στό
σπίτι.
Μ Ε ΜΑΣ (Δ ιαβάζει το χοuτί) : Αύτά τά ύπόθετα θά τά βάζεις /!.να
κάθε πρωί, μόλις ξυπνήσεις.
Μ Α Ν Α : Βρέ Ο.ντε άπό δώ, πρόστυχε, μ' αύτά που βγάλατε . . . Γι'
αύτό μάς στέλνει ό θεός τίς πλημμύρες. ' Εμείς στά χρόνια μας . . .
Ε!μαι κόρη παππά έγώ, δέν ε!μαι . . . 'Έλα, ξύσε μ ε έδώ που σού λέω.
' Ακούς έκεί. . .
Μ ΕΜ ΑΣ: 'Έχουν λεφτά αύτά . . .
Μ Α Ν Α : Δέν ξέρω τί. .. δέν ε!ναι σοβαρά πράγματα αύτά, ξύσε πού
σού λέω.
Μ Ε Μ ΑΣ: ' Εδώ; Πού; ( Τ1')ν ξύνει στήν πλάτη) . · Κουρεύτηκες;
ΜΑΝΑ: Βάλ' τό χέρι σου άπό μέσα, πιό κάτω. Ή Βαρβάρα τά . . .
'Έτσι, λίγο . . .
Μ ΕΜΑΣ: ' Εδώ;
Μ Α Ν Α : Πιό κεί λίγο . . . δχι . . . ναί. . . λίγο πιό κεί.
Μ Ε Μ ΑΣ (Ξύνει) : Καλά εlναι δώ;
Μ Α Ν Α : Π ιό πάνω κομμάτι.
Μ ΕΜ ΑΣ: 'Έ! λέγε πού άκριβώς Θέλεις;
Μ Α Ν Α : Ξύνε πάνω κάτω καί θά σού πώ. ' Εκεί, έκεί. "Αχ, iiχ, έκεί
λεβέντη μου, έκεί, έκεί. Φάτο, φάτο . . . iiαχ, δώστου, δώστου iiαχ,
μόνο μέ σένα φχαριστιέμαι ξύσιμο, Μελέτη μου.
ΜΕΜΑΣ: Πώς ε!πες;
Μ Α Ν Α : Μελέτη; - τί ε!πα; 'Ήμαρτον Κύριε καί θαυμαστά τά
εργα σου! 'Άκου, Μελέτη! Πώς μού 'ρθε αύτό στό στόμα; Τσ, τσ,
τσ, κύττα νά δείς τώρα. 'Άγιε Πατάπιε! ( Τον σταupώνει) .
Μ ΕΜΑΣ: 'Ίσως έπειδή τόν συζητάγαμε προχθές.
Μ Α Ν Α : 'Άκου, Μελέτη . . . Νά προσέχεις τ' αύτοκίνητα, - άκούς;
Μ ΕΜ ΑΣ: 'Η Βαρβάρα μοu 'πε, δτι τόν ε!δες, λέει, στόν ϋπνο σου.
Μ Α Ν Α : Γι' αύτό σού λέω νά προσέχεις έκεί στό Γραφείο, μ'
αύτόν τόν .. πώς τόν λένε; . . . μή σάς τρέχουνε στά τιμήματα.
Μ Ε Μ ΑΣ (Μετpάει τά δάχτuλά τοu) : 'Οκτώ, έννέα, δέκα, εντεκα,
δώδεκα, δεκατρία, δεκατέσσαρα, i:ξη μέρες . . . Σ' i:ξη μέρες, Cίν δέν
πάμε νά πλη ρώσουμε, μάς πετάνε τά κόκκαλα εξω.
Μ Α Ν Α : 'Εγώ . . . κάνε κουμάντο έσύ, δέν όπάρχουν, μήν περιμένεις
άπό μένα, δανείσου, δέν ξέρω τί θά κάνεις, άλλά έγώ δέν έχω. Νά
πάζ νά πάρεις παράτα. 'Αδελφός σου fiτανε.
Μ ΕΜ Α Σ: Τί λές τώρα, δέν εlναι . . . Τί τό πέρασες; Δ.Ε.Η.; Δέν σού
δίνουν παράτα. Σού πετάνε τό κασονάκι στή βροχή καί τρέχα
γύρευε μετά. (Παύση ) . Πώς τόν ε!δες;
Μ Α Ν Α : Στητό, όλοζώντανος, δπως ό 'Άγιος Πατάπιος. Στό λέω
καί . . . τήν πέτσα μου κύττα. ' ΑφοΟ νομίζω πώς εlναι μές στό
δωi.ιάτιο άκόμα, τόσο πολύ . . .
Μ ΕΜ ΑΣ: 'Ένα εύχέλαιο νά κάνουμε.
Μ Α Ν Α : Δέν θυμάμαι, πώς ή ρθε. Προχτές τόν εlδα, δχι έχτές.
Θυμάσαι που σού 'λεγα δτι μάς ξέχασε καί δέν ξανάρθε στά
όνείρατά μου; "Ε! άπό τότε που μάς έφυγε, μιά φορό. τόν ε!δα στά
σαράντα του. Ήρθε λέει γιό. δανεικά, μετά δέν ξαναφάνηκε.
Μ Ε Μ ΑΣ: Τώρα που μοu τό λές, λοιπόν, καί γώ τόν ε!δα τήν
περασμένη βδομάδα. Πώς τόν εlδα; 'Ήτανε λέει . . . πούλαγε μαξι
λαράκια έξω άπ' τόν Παναθηναϊκό, λέει.
Μ Α Ν Α : 'Ήτανε μέ iiλλον ένα, καλό παιδί, μου λέει, μάνα, έχουμε
κάνει μαζί στου Συγγροu. Μετά, δέ μπορώ νά θυμηθώ, τώρα . . .
'Ήμαστε λέει στό σπίτι στά Τρίκαλα κ α ί μού 'κοβε ή Βαρβάρα
τους κάλους. Κάνω ετσι, καί τί βλέπω, τό Μελέτη άκουμπισμένο
στό συρματόπλεγμα. Αύτό που φτιάξατε μαζί. Τόν βλέπω που λές,

ετσι ό.δύνατος, ό.δύνατος δπως ήταν καί κρατούσε ενα φουλάρι
λέε ι. Τώρα φουλάρι ήταν αuτό, θά σέ γελάσω. Προσπαθούσε κάτι
νά μού πουλήσει, λέει, κάτι liλλα, κάτι liλλα, μετά ή ρθε ό ράφτης
του, λέει, καί μού ζητούσε τά ύπόλοιπα ό.π' τό παρτεσοu ποu τού
·ραψε, πράγματα άλλόκοτα, τί νά πείς . . . Μελέτη μου, τού λέω,
γιατί δέν έρχεσαι πιό ταχτικά; Δέν ξέρω τί έχεις μέ τό Σωτη ράκη,
ό.λλά μέ μένα, έχεις κανένα παράπονο ό.πό μένα;
Μ Ε ΜΑΣ: Πώς f]τανε τό ί\φος του;
Μ Α Ν Α : Τό ξέρεις τό ί\φος του. 'Άν fχεις τίποτα νά μού τό πείς
τώρα, δέν θέλω νά στεναχωριέσαι, τού λέω. Μέ κύτταζε, μέ κύττα
ζε, χωρίς νά μιλάει έ! Τίποτα.
Μ Ε Μ ΑΣ: Καλό ε!ναι αύτό!
Μ Α Ν Α : Καί τά σαράντα σ�ύ έκανα (άpχίζει χλαίει) καί τόν τάφο
σου τόν περιποι ήθηκα ό.π' τό βαλάντιό μου, καί χαλικάκι �ιράσι νο
στόν ί:στρωσα, γιατί λοιπόν ί:! Μετά ή ρθε . . . ή ρθε στήν πόρτα,
λέει. Δέν εϊχαμε πόρτα, ί:βαλε τό δάχτυλο στό στόμα του καί τό
δάγκωσε στήν Ιiκρη, ί:τσι, προσπαθούσε κάτι νά μού πεί, λέει, καί
δέν μπορούσε. Λέγε, τού λέω, λέγε, δέν περνάς καλά έκεί πού
εlσαι; Θέλεις νά βάλουμε κανένα μέσον; Μ ήπως θέλεις δανεικά;
Κι δπως μέ κύτταζε μέ παράπονο, μοu λέει. Μάνα ε!μαι Ιiρρωστος
(χλαίει ) . Ti ί:χεις Σταυραετέ μου, τόν ρώτησα. Mou 'λεγε, μοu
'λεγε κεί, δέν καταλάβαινα τίποτα, τίποτα . . . Ti ελεγε; - οϋτε
θυμάμαι . . . Θά πά'pουμε τήν Πόλη; .. Τήν Μπούλη; . . . Τζινάβια,
τζιβάνια . . . στόν ϋπνο μου τώρα αuτά, πού νά . . . ό.νακατωμένα. Δέν
θυμάμαι, itλεγε διάφορα . . . Μελέτη μου, δέν ξέρω τού λέω, καί
ξαφνικά ό.γρίεψε λέει, καί φώναζε Μ περντέ μαμά, Μ περντέ, φώ
ναζε (χλαίει πάλ ι ) . Αuτό τό θυμάμαι καλά. Μετά, κάτι γιά τή
Μαρία, ί:λεγε. Τί κάνει ή Μαρία; Τού ε!πα δτι τή Μαρία τή
χειρουργήσαμε, τής βγάλαμε τή μήτρα. Κούνησε τό κεφάλι του
καί μού λέει σαχλαμάρες.
Μ ΕΜΑΣ (άγpιεύει) : Σού μίλησε έτσι;
Μ Α Ν Α : Μετά τού 'πα γιά σένα, δτι itπιασες ενα έντεκάρι καi εlπε
τή λέξη πού συνήθιζε νά λέει.
Μ Ε Μ ΑΣ: Ε!πε, στό παπάρι του;
Μ Α Ν Α: Μετά λέει, εκανε μιά βόλτα στόν κήπο μέ τόν liλλον ποu
μ ιλούσε κι αύτός τά ξένα. Ύστερα (χοι.ιδούνι) , ϋστερα ετσι . .. ( Ό

Μεμάς άνοίγει τήν πάpτα) .
ΦΩΝ Η ΓΥΦΤΙΣΣΑΣ (Κάτι λέει , δέν χαταλαβαίνοι.ιμε , πιάνοι.ιμε
μάνο) : Δώστε μιά βοήθεια μέρες πού ' ρχονται . . .

Μ ΕΜ ΑΣ: 'Άσε μας κοπέλα μου, δέν πiiς ν ά βρείς καμιά δουλειά
νά δουλέψεις (χλείνει τήν πάpτα). Μ άθατε τώρα . . . Τίς προάλλες
μπήκε μιά τέτοια καί πήρε ό.πό μ ιά γριά εϊκοσι χιλιάδες. Τά βάζω
στό σεντόνι, τά βγάζω ό.π' τό σεντόνι, τά βάζω στό σεντόνι, τά
βγάζω ό.π' τό σεντόνι - πάνε τά λεφτά! Είχανε καρφώσει τό γιό
της, λέει, καί δέν εϋρισκε δουλειά. Πάνε τά χιλιάρικα, πετάξανε.
Μ Α Ν Α : Πήγαινέ με νά ξαπλώσω.

Μ ΕΜ Α Σ ( Τή 6οηθάει , παίρνει το χαpοτσάχι πpος το δωμάτιά της ) :
Αϋριο τ ό πρωί ν ά ξανακατουρήσ εις, γιατί αuτά λέει . . . (άχούγονται
δ� ά φοfα χο�δούνι � άπ? δί ;;λα) . , Ό,ρίστε,, βαρ,άει τά κ �υδούνια τώρ� .
( Α φηνει τη γpια στη μεση , ανοιγει την ποpτα) : Δεν ε!ναι κανεις
μέσα, Ιiντε φύγε ό.πό κεί, φύγε νά μή φωνάξω τό Έκατό καί σέ
πάρουν μέσα.
Μ Α Ν Α : Τόν Καραπάνο νά φωνάξεις. (Πλάτη πpος το χοινά ) .
ΦΩΝΗ ΓΥΦΤΙΣΣΑΣ : Γιατί καλέ κύριε, τί σάς έκανα; Εϊμαστε
έφταμελής οίκογένεια.
Μ Ε Μ Α Σ: Μ ήν ξαναπατήσεις γιατί θά σού σπάσω τό καδράκι
πού κρατάς στό κεφάλι. Νά πiiς νά δουλέψεις κοπέλα μου, ό.νά
π η ρ η ε!σαι; Μ ι ά χαρά κορίτσι ε!σαι. ' Εγώ στήν ήλικία σου . . .
Μ Α Ν Α : Μεμά . . .
Μ ΕΜΑΣ (Μέ νάημα) : 'Έλα δώ, !tλα πού σού λέω.
Μ Α Ν Α : Τί κάνεις τώρα στήν πόρτα;

( Ί-1 Γύφτισσα φεύγει γpήγοpα, άχοuμε τά βήματά της. Ό Μεμάς
χλείνει τήν πάpτα, χι.ιττάζεται στον χαθpέφτη).

Μ Ε Μ ΑΣ: Τά βάζω στό σεντόνι, τά βγάζω ό.π' τό σεντόνι. 'Από
δώ πάνε κι άλλοι! (Τήν πάει στο δωμάτιά της . Μετά άπά λίγο,
Οι.ιpοτηλέφωνο. Στο Οι.ιpοτηλέφωνο) : Ποιός ε!ναι;
ΣΩΤΗ ΡΑ ΚΉΣ: Σωτη ράκης.
--

Σωτηράκης : Μάζεψε τίς ψιλές της κ' εύτυγραμμίστη . . . (Ό
Γιώργο ς Δ ι άλεγμέ1ιος σέ μ ι ά χαρακτηρ ι στ ι κή στ ι γμή του)
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Μ ΕΜΑΣ: ' Εμπρός . . .
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Σωτηράκης. 'Εγώ εΙμαι, Μεμά.
Μ ΕΜ ΑΣ: Σπρώχτη λίγο.
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Καλώς έντάξει, νάαμε.
Μ Ε ΜΑΣ ( Τόν πεpψ.ένει στήν πόρτα) .
(Σ ι;.' τηpά:<η ς μ �;,αίνει. J? ίναι ό π,c ώτος r: ιό � τής χ�ρά Φώτως rύpω
,
στα πενηντα. Εχει το -ι. αpαχτηpα
που εχουν τα παπαγαλαχια,
χουτσαβάχι, στυφός, χαχuποπτος χαί τσαμποuχάχος, ά:στείος ά:λλά
χαί έπιχίνδuνος. Είναι κοντός, λuμφατιχός, μί: στήθος πεpιστεpιοu,
iχει κεφάλι καθισμένο στοuς ωμους χαί φοράει παλτό ρε r_χλάν,
καπνίζει συνέχεια, ά:λλά τά κόβει μισαδάχια, γιατί ετσι νομιζει οτι
τό εr: ει λιγοστέψει . "Εχει &σημένια δόντια στό δεξιό τής πάνω
μασελας. Είναι χλασιχή περίπτωση ά:γαπητιχοu, μί: χοχοpάχι πού τό
σuντηpεί μί: μπρ ιγιόλ . Ψιλό μουστάκι, ποντιχοοupά. Φοpάει βαρu
δαχτuλίδι f._ ί: πέτpες χαί aγxupα. "Εχει χαί νύχι στό μιχpό δάχτuλο .
Νταpαβεpιζεται μόνο μί: γυναίκες ποu ν ά μποpοuν ν ά τον σuντηροuν) .
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ (Μπαίνει) : Τί μανίκι, ρέ παιδί μου; 'Ομόνοια Κολιάτσου μιά ώρα ναάμε. (Κόβει ματιές, νόημα) .
Μ Ε ΜΑΣ: Πήγε νά ξαπλώσει, Ιiστηνε.
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: 'Άρρωστη;
Μ ΕΜΑΣ: ΕΙχε μιά . . . ΕΙδε τό Μελέτη στόν Οπνο της καί ταρά
χτηκε.
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Ή Βαρβάρα; Tfiς έφερα τήν κολώνια. Τά καρ
τσόν τά 'δωσε ή Μ πέμπα (βγάζει τήν χολώνια &π' τό παλτό), Ιiν
μου τό 'λεγε πιό μπροστά;
ΜΕΜΑΣ: Τώρα θά 'ρθει.
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ (Πάει πpός τήν πόpτα, τήν ά:νοίγει λίγο σιγά) :
Ξέρεις, έ! στριμωγμένα τά κόλπα (9ουφάει τό δόντι του) .
Μ Ε Μ ΑΣ: Τίποτα;
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Κάτι ύπάρχει στόν Πειραιά ναάμε, άλλά δέν εΙ
ναι . . . ( παύση ) . Τό 'χει μυριστεί ή γριά;
Μ Ε Μ Α Σ : Βγάλ' τό παλτό. Κάτσε. Τότε πού σού 'πα νά μοu
φέρεις καί μένα ενα. . . ( 'Ο Σωτηράχης κάθετα ι ) . Κάτσε πιό μαλα
κά.
ΣΩΤΗΡΑ Κ ΗΣ: Καλά εΙμαι 'δώ. Κάνει !:να ψοφόκρυο έξω. Όπως
έρχόμουνα γλίστρησα. Τρέχα τώρα καθαριστήρια, ναάμε.
Μ Ε ΜΑΣ: Αύτοί πού φέρνουν τό πετρέλαιο, τό 'χουνε κάνει τό
πεζοδρόμιο . . .
ΣΩΤΗ ΡΑΚ ΗΣ: Μόλις έστριβα, φάαπ. Πώς δέν έσπασα κ ά 'να
χέρι. (Δείχνει τό πpόσωπό τοu ) : ' Εδώ, έχω τίποτα έδώ; Σάν έτσι,
πρησμένο μοu φαίνεται.
Μ Ε ΜΑΣ: Δέν έχει . . . λίγο κόκκινο ε!ναι.
ΣΩΤ Η ΡΑΚΗΣ: Κάνω έτσι καί πονάω, ναάμε. (Πιάνει τό σαγόνι
του . Ό Μεμάς τού παίρνει τό παλτό ) . Γκαμηλό.
Μ Ε Μ ΑΣ: Ξέρεις καί ντύνεσαι, θά 'χει τώρα αύτό. . .
ΣΩΤΗΡΑ ΚΗΣ: Τ ό μόνο παρτό πού μοu πάει.
Μ ΕΜ ΑΣ: Πήγαινε, νά τό πάρεις τώρα αύτό, της Παναγιάς τά
μάτια θά 'χει.
ΣΩΤ Η ΡΑΚ ΗΣ: Τό μογκόμερι τού 'δωσα σύνταξη, έ! Δέν Ιiρεσε
καί στή Μ πέμπα, ναάμε. Έχανα, λέει. Δέ βαριέσαι, δλο στό χέρι
τό κ ρατούσα.
Μ Ε Μ Α Σ : Κακά τά ψέμματα, στή Βάση ε!χες ντυθεί. Νά 'χα τό
μυαλό σου!
·

ΣΩΤΗΡΑ Κ ΗΣ: 'Έχει φάει βροχή, αύτό. ' Εκδρομές, κόλπα, τού
'χει άλλάξει τά πρέκια, ναάμε.
Μ ΕΜ ΑΣ: Διπλογαζωμένο, φόδρα, κύττα. Κύττα φόδρα.
ΣΩΤΗΡΑ Κ ΗΣ: Σκύλος. Γραμμή κόψε. 'Όταν τό ε!δα στή Βάση
ε!πα. Σωτη ράκη θέλω νά σέ δώ νά μπαίνεις μέσα σ' αύτή τήν
παρτουδιά, ναάμε.
Μ Ε Μ Α Σ : 'Εκεί, ε!χες εύκαιρίες. Τά σαπούνια άκόμα τά 'χουμε,
νά βρίσκαμε κανένα καπνό (καπνίζει πίπα ) .
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ (Βγάζει τσιγάρο χαί τ ' ά:νάβει) : Γιά ρώτα έκεί στό
Ταχυδρομείο πού ε!σαι, θέλει κανείς καμιά πολαρόι. Θά τήν
πάρει φτηνά, ναάμε. "Αν δέν μ' έκανε τσιμπητό, αύτός ό κωλό
φαρδος, ό ψηλέας, θά σού ··φερνα κάτι σκαρπίνια πρώτης . . . Γόν
του γιού χάβ, ίδέα Σωτηράκης; Τί θές ρέ άρχίδι Ιiρρωστο;
Μ Ε Μ ΑΣ: Φτηνά ξεμπέρδεψες.
ΣΩΤ Η ΡΑkΗΣ: ' Αφού έτρωγε κι ό 'Αστυνόμος, τού 'δινα άβέρτα,
πάγκα, ναάμε. Κούτες τά μάρμπορα σπίτι του, κονσέρβες, κόλπα.
Τά κιάλια μόνο νά βάνεις. (Παύση ) . Π ήγε καρφωτή ή δουλειά.

Μ Ε ΜΑΣ: Τραβάει έγχρωμες;
ΣΩΤ Η ΡΑΚΗΣ: Μμ . . . 'Ό,τι θέλεις, παππάδες βγάνει.
Μ Ε ΜΑΣ: ΕΙσαι . . . κάνεις τίποτα τώρα; Τί φτιάχνεις; Στή Βάση
ησουνα στρωμένος.
ΣΩΤΗΡΑΚ ΗΣ (Βγάζει μιά κούτα τσιγάρα, Άμεριχάνιχα) : Αύτά
γιά τό σπίτι, Ιiλλες δύο μείνανε. Νευρική δουλειά ρέ Μεμά, άγ
χώδη (pοuφάει δόντι) . Συνέχεια σέ ύπερένταση, ναάμε. Τήν Ιiλλη
φορά έφευγα καί κρεμότανε ή μαξιλαροθ1jκη.
Μ Ε Μ ΑΣ: Αύτός πού ελεγε δτι θά σέ χώσει στό Πί "Εξ τί έγινε;
'Έκανες τίποτα;
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Θά τηλεφωνήσει στή Μ πέμπα, πολύ φαί, ναάμε.
Έτσι καί μπείς έκεί μέσα, τέλειωσες.
Μ ΕΜ ΑΣ: 'Εκεί νά μπείς, θά σέ παραδεχθώ, μέ τή Μ πέμπα τί
έγινε; ' Εντάξει;
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Ό Σωτηράκης κορδελάκια δέν σηκώνει, ναάμε.
Μάζεψε τίς ψηλές της καί έφτυγραμμίστη. Καψούρα ή Κυρία μέ
τό Ιiτομό μου.
Μ ΕΜΑΣ: Χρόνια παλεύεις, δέν τή βαρέθηκες;
ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ: Πολλή μήτρα, πώς νά τό κάνουμε. Μετά τή λυ
πήθηκα. Μέ ξέρεις τώρα έμένα. 'Έχεις βαρύ χέρι Σώτο, δέν θά τό
έπαναλάβω, Σώτο ε!σαι ό 6.ντρας της ζωής μου. Φούμαρα, μπαλα
μούτι, ναάμε. 'Άσε πού νομίζω δτι ε!ναι καί έγκυος. Τά σκάσαμε
σήμερα γιά τό κουνέλι.
Μ Ε Μ ΑΣ: Έχεις εύκολία μέ τίς γυναίκες. Καί μικρός πού fiσου
να, ετσι . . .
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Εϊπαμε έντάξει καί ο ί ζαλάδες, άλλά δ χ ι ν ά χά
νουμε καί τή σειρά μας, γιατί σού σκίζω τά βάρδουλα, ναάμε
(νευpιάζει, ξαναβάζει τό παλτό) . Πώς εlναι έτσι έδώ μέσα, ρέ παιδί
μου, μπροστά καίγεσαι καί ή πλάτη σου παγώνει ( τό ξεσκονίζει) .
Ήταν άνάγκη, ναάμε.
Μ Ε Μ ΑΣ: Έχεις τίποτα αύτό τόν καιρό;
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ (Ροuφάει δόντι) : Τώρα ε!ναι νά μή δουλεύεις, νά
'χεις Ιiδεια, ξέρω 'γώ τίς . . . καί νά τήν άράξεις στό χωριό τής
Μπέμπας. Νά ρίχνεις στό τζάκι τά παϊδάκια σου, νά τραβάς καί τά
μανίκια σου κι Ιiγιος ό Θεός, ναάμε.
Μ Ε Μ ΑΣ: 'Ήτανε νά πάρω καμιά βδομάδα 6.νευ άποδοχών. Δέν τό
βλέπω. Θά γίνουν άνακατατάξεις, λέει, θά φέρουν είδικούς άπ'
τήν 'Αμερική νά μάς δείξουν πώς κολλάνε τά γραμματόσημα. Μ έ
τούς σοβιετικούς χάλασε.
ΣΩΤ ΗΡΑΚ ΗΣ: Τό διάβασα, κομπίνα ή δουλειά, ναάμε. Τά κονο
μάει ό Μ π ρέζνι�φ. οί Ιiλλοι δέ πά νά . . .
Μ Ε Μ ΑΣ: Μ έ τήν Καλλιθέα τ ί έγινε;
ΣΩΤΗΡΑΚ ΗΣ: Δέν τού τό δώσανε, δέν έκπλη ροί τά στοιχειώδη ,
όπότε ναυάγιο, ναάμε.
Μ ΕΜΑΣ: ·Αν τή βάλουμε κάπου, θά μπορείς νά δίνεις κά 'να δυό
χιλιάδες;
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ Η Σ : Γιά τή μάνα; Θά σφιχτοuμε νά τσοντάρουμε, να
άμε.
Μ ΕΜ ΑΣ: Γιατί, έγώ; Τό ξέρεις, δλα . . .
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ : Παίρνει κι άπ' τή σύνταξη, δέν παίρνει; Ό
Ι . Κ .Α . Σ . τί δίνει έφτακοσάρι, όκτακοσάρι, πόσα εΙναι;
Μ Ε ΜΑΣ: Στών ' Εμπόρων ε!ναι. ·Αν φτάσει κείνη ή ώρα μπορείς
νά της τό πείς έσύ πού τά λές . . . έσένα σ' έκτιμάει, μοιάζεις τού
πατέρα, εlσαι ό μεγαλύτερος, μόνο έσύ μπορείς νά τήν πείσεις.
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Νά τή βάλουμε κάπου πρόχειρα καί μόλις πιάσω
δουλειά τή μεταφέρουμε στόν ' Ι ππόδρομο, ναάμε. Ε!ναι ώραία
άπό κεί. (Βγάζει μιά χάρτα ά:π' τό σαχχάχι τοu χαί τή δείχνει) :
'Ελβετία! Βλέπεις, πού βλέπει; Βεράντες, κόλπα, καί μονά, ε ! Τό
δικό τ ης δωμάτιο ή κυρά Φώτω."Όχι μέ liλλους. Μάνα μας ε!ναι.
'Έχουμε πρόσωπο. Μοναχικό δωμάτιο ή Φωτεινή, ναάμε.
Μ Ε ΜΑΣ: Τί σού ε!πε, δέν Εχει τίποτα έτσι, &σπου νά . . .
ΣΩΤΗ ΡΑΚΗΣ: Στήν ά ρ χ ή ε!πε ν ά βάλουμε ενα ράντσο στό διά
δρομο καί μετά . . . θά 'χει καί τό σκόντο του. ΕΙ ναι νά μπείς μέσα.
Μπήκες; Πήρες τή σειρά σου, ναάμε. 'Όλο κι άδειάζει κά 'να
κρεβάτι.
Μ ΕΜ ΑΣ: Τρέξιμο θέλει. Ώρες νά 'χεις.
ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ: Ε!ναι μιά πού τούς παιδεύει. ' Ενώ τά 'χουν δλα
έτοιμα, δέ θέλει νά τά κλείσει. ' Ελπίζει, σήμερα αΟριο, γιά νά
δούμε . . .
ΜΕΜΑΣ: Πού ε!πες δτι ε!ναι αύτό;

ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Μόλις περάσουμε τόν ' Ι ππόδρομο, καμιά διακο
σαριά μέτρα πιό κάτω. (Πιάνει το σαγόνι του) . Τό γαμημένο, λές
νά μοϋ βγάλει ίστορίες;
Μ Ε Μ Α Σ: Γιά νά μποροϋμε νά πηγαίνουμε καμιά φορά.
ΣΩΤ Η ΡΑΚ ΗΣ: Ε!ναι &σπου νά συνηθίσει, μετά . . . (Πάει προς τi)ν
πόρτα τής μάνας, άνοίγει σιγά , τi)ν χλείνει). Τό κασετόφωνο τό

'δωσα έ! Τέτοιο Νάθιν άκόμα. "Αν δέν πέσει καί αΟριο, θά σοϋ τόν
πλακώσω στίς βου βές καί δέν θά ξέρει άπό ποu νά τίς συνάξει,
ναάμε. Στό σήμερα αΟριο μοϋ τό πάει.
ΜΕ ΜΑΣ: 'Όταν σέ βλέπει, άλλος άνθρωπος, έ! άλλος άνθρω
πος . . .
ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ: Μ οιάζω το,ϋ πατέρα, ναάμε, γ ι ' αύτό. Ποιός τήν
άκούει πάλι. Θ' άρχίσει νά κλαίει, δλο κλαίει ρέ Μεμίi. (Στον
δίπλα ποu προβάρει τον ' 'Μενούση ' ') : Ρέ λεβέντη δέν τό σ:�:αματίiς
αύτό τό μαντζαφλάρι, ναάμε. (Σταματάει) .
Μ Ε Μ ΑΣ: Τώρα δέν κλαίει πολύ, ξέρεις τ ί τραβούσαμε στήν άρ
χή; Τώρα δέ . . . Κάθε μέρα, μόλις ι'.ίνοιγε τά μάτια της, καθότανε
άπέναντι άπ' τίς φωτογραφίες κ' Εκλαιγε. 'Άμα θέλεις νά κλαίς,
στό δωμάτιό σου, τής λέω. 'Όχι στό σαλόνι. Κλείσε τήν πόρτα
καί σπάραξε. Μ πές μέσα καί ξεθύμανε. Τί μίiς μοιρολογίiς. Ξέρεις
πώς εκανε; 'Έχεις πάει στά σφαγεία;
ΣΩΤΗΡΑΚ ΗΣ: Μετά, σταματοuσε;
Μ Ε Μ ΑΣ: Μ πά, ξεκουραζότανε λίγο καί ξανάρχιζε πιό δυνατά.
'Όταν βγαίνεις άπ' τό δωμάτιο θά γελίiς, τής λέω - άκοϋς; - Θά
γελίiς. Καί τί εlμαι, μοu λέει, τρελή; Όταν πρωτόρθαμε νά σ'
ε!χα. 'Έκλεινε μπατζούρια, κουρτίνες, έκεί νά δείς, φράπ, φρούπ.
Ξαφνικά πήχτρα τό σπίτι, εξω χαρά θεοϋ, ε; 'Άσε πού ό άπέναντι
ε!χε ένα δίσκο τοϋ Καζαντζίδη καί δλο τόν έβαζε, θυμότανε καί
σένα πού σ' είχανε στήν Αίγινα καί γινότανε . . . Όποιον βλέπει
στήν τηλεόραση fι μέ τό Μελέτη μοιάζει, fι μέ σένα. Κάθε τόσο,
βάλε νά δοϋμε τόν Σωτη ράκ η . "Αμα ξυπνήσει, ρίξε μιά ματιά
μέσα, ετσι γιά νά δείς. Μ αυσωλείο σκέτο, τούς Εχει δλους στή
σειρά μέ ήμερομηνίες, έ! Δέν ε!ναι αύτή πού 'ξερες άπό μέρα σέ
μέρα άλλη, μεγάλη άλλαγή .
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Ή Βαρβάρα τ ί λέει;
Μ Ε Μ ΑΣ: Τί νά πεί; Δέν μπορεί ή γυναίκα. ' Εδώ ε!ναι μαγκάνι.
Δέν εlναι μιά μέρα καί δύο. Ξέρουμε ποϋ θά πάει αύτό; Χμ. "Αν τή
βάζαμε κάπου θά άνασαίναμε λίγο. Κοντέβουμε νά λαλήσουμε.
Δέν ε!ναι άστείο ή γριά.
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Καί ι'.ίν δέν θέλει νά τό κουνήσει, τί μέλλει γενέ·
σθαι, ναάμε;
Μ Ε Μ ΑΣ: Θά τήν πείσουμε, δέ μπορεί. ' Εσύ έχεις λέγειν. Στή•
άρχή θά κοντράρει βέβαια, ε!ναι φυσικό. Ή Βαρβάρα μάλιστα
τής ε!πε δτι θά φύγουμε γιά Θεσσαλονίκη κι ι'.ίν θέλει νά τήν
άκουμπήσουμε σέ μιά φιλική μας πανσιόν. Σά νά κατάλαβε κάτι.
ΣΩΤΗ ΡΑ Κ ΗΣ: Π ρέπει νά πάει κάπως μαλακά.
Μ ΕΜ ΑΣ: Δέν τολμίiμε νά φύγουμε. Τήν άλλη φορά μίiς κλεί
δωσε έξω. Βρέ καλή μου, βρέ χρυσή μου . . . Φέραμε κλειδαρά,
κατάλαβες;
'
i)
ΒΑ ΒΑΡΑ ( �παίνει
\
f'ε ψώνια , πά� ι στ � χοι.ιζίν� , γυρίζει f ενα
παχετο χαρτια τουαλετας) : Σωτη ρακη, τι !tγινε; Εκανες τιποτα;
ΣΩΤΗ ΡΑ Κ ΗΣ: Τρέχουμε. 'Αφήνουμε τίς δουλειές μας καί ψά
χνουμε. 'Η κολώνια σας, Μαντάμ. /
ΒΑΡΒΑΡΑ: Τό θυμήθηκες; Μ πράβο. (Δ είχνει το παχέτο τουαλέ
τας) : 'Ογδόντα ό Γιαννακόπουλος, έξήντα στό Πριζουνίκ.
Μ Ε Μ ΑΣ ( Το έl;ετάζει) : Βελοuδο, τό άλλο σκέτο γυαλόχαρτο.
Συστολή, διαστολή, ώραίο χαρτί. 'Άμα καθήσω, τό χαρτί έγώ . . .
ΒΑΡΒΑΡΑ: Κοιμίiται;
ΣΩΤΗΡΑ Κ ΗΣ: Φάρδυνες, τό ξέρεις;
ΒΑΡΒΑΡΑ: Σάμπως τρώω καί τίποτα;
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: 'Έφτιαξες καπούλια, ναάμε.
Μ Ε Μ ΑΣ: Δέν τρώει, μή νομίζεις δτι τρώει καί τίποτα. Νερό νά
της δώσεις. . .
Μ Α Ν Α : Βαρβάρα . . . Βαρβάρα . . . Μεμίi . . . (Παύση) .
Μ Ε ΜΑΣ (Κάνει νόημα νά μi) τής δώσουν σημασία) : 'Έτσι κάνει . . .
'Άστηνε -θά ξανακοιμηθεί, μήν της . . . Σσσ!
ΜΑΝΑ: Μεμίi . . .
Μ Ε Μ ΑΣ (Κάνει νόημα) : 'Άστηνε, άστηνε . . .
Μ Α Ν Α : Βαρβάρα . . .
Μ Ε Μ ΑΣ: Κοιμήσου. ( '/- / Βαρβάρα πάει στi}ν χουζίνα) .

Μπέμπα στή Βαρβάρα : Θές vά μ ακο·ύσει.ς ; Δ6ς της τόv
μποϋλο της έκεί, νά δε ίτε θεού μέρα ( Σ. Χαλκιά, Μ. Ραζ1'ί)

ΣΩΤΗΡΑ Κ ΗΣ: ΑΟριο θά κυττάξω άπό έκεί άπ' τή Συγγροϋ, να
άμε. Γιά νά δοϋμε . . .
Μ ΕΜΑΣ: Π ήγες άπ' τοϋ Φίξ;
ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ (Βλέπει το παπούτσι του άνοιγμένο): Λέω καί γώ,
γιατί εlναι βρεμένη ή κάρτσα, ναάμε.
Μ ΕΜ ΑΣ: Τρύπησε;
ΣΩΤΗΡΑ Κ ΗΣ: Δεύτερος χρόνος, παραγγελία.
Μ ΕΜ Α Σ: ' Από πάνω δέν !:χουνε τίποτα, όλόγερα ε!ναι άπό πάvω.
ΣΩΤΗ ΡΑΚ ΗΣ: Δυνατό πατούμενο. ' Από πάνω πετσί κι άπό κάτω
δέρμα, ναάμε.
Μ Ε ΜΑΣ: Τί σοϋ είπανε;
ΣΩΤΗΡΑ Κ ΗΣ: Δέν πήγα. Ψάχνει κ' ή Μπέμπα.
Μ ΕΜ ΑΣ: Τρέξιμο θέλει, αύτά δέ γίνονται άπ' τή μιά στιγμή στήν
άλλη. Θέλει κυνήγι. Πώς τής τό λένε, έκεί ε!ναι τό κόλπο. Τ'
άλλα τά βρίσκουμε.
ΣΩΤΗΡΑ Κ Η Σ : Βλέπεις, τής κόβει άκόμα. Νά βουτήξεις !:να ταξί,
δπως έκανε ό Χαραλαμπίδης στόν πατέρα του, καί νά τήν άκουμ
πήσεις στό πίτσι φυτίλι. Οϋτε γάτα, οΟτε ζημιά, ναάμε.
ΒΑΡΒΑΡΑ: "Αν τής λέγαμε δτι τήν βάζουμε μέσα γιά !tνα τσέκ ι'.ίπ;
ΣΩΤΗΡΑΚ ΗΣ: Δέν τσιμπάει. Ξέρεις τί πονήρω ε!ναι ή γριά;
Μ ΕΜΑΣ: "Αν τήν ξανάπαιρνες γιά λίγο, έτσι γιά μιά άνάσα ρέ
Σωτη ράκη .
ΣΩΤΗΡΑ Κ ΗΣ: Θέλεις καί τ ά λές, η σοi) ξεφεύγουνε; Δέκα μέρες
τήν ε!χα καί φτύσαμε α!μα, ναάμε, Παναγιά μου. 'Άσε πού λεί
πουμε δλη μέρα. Ποιός θά τήν . . .
Μ ΕΜΑΣ: Ν α ί άλλά καί 'γώ ρ έ Σωτηράκη, τ ί θ ά γίνει; 'Έτσι θ ά τό
πίiμε; Δέν τήν θές έσύ, δέν η]ν μποροDμε έμείς, ποϋ θά πάει αύτό;
Μόνος σου τό 'πες, Εχει μανούβρα ή μάνα. Βλέπεις δέν ε!ναι κι
άνθρωπος. Μ ίiς Εχει άλαλιάσει.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Δέν μποροϋμε νά κουνήσουμε.
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ΜΕ ΜΑΣ: Μόλις ξυπνήσει, βάζει τίς φωνές. Ξέρεις τί κούραση
ε!ναι; 'Εμείς δέν περπατάμε έδω μέσα, καλπάζουμε.
ΒΑΡΒΑΡΑ: 'Έχεις δεί πώς ε!ναι; (Δείχνει τό δωμάτιό της ) . Σκέτη
άποθ1\κη.
Μ ΕΜΑΣ: Π ροχθές μπ1i κα κι άκούω ενα χράπ, φστ, χώθηκε κάτω
άπό τό . . . Τώρα, τί iiτανε;
ΒΑΡΒΑΡΑ: Κουρέλια, κουρελάκια, δ,τι σαβούρα ύπάρχει. Τί τά
θές βρέ χριστιανi1 μου καί τά μαζεύεις; Γιά μιά & ρα άνάγκης σοϋ
λέει. 'Όταν φεύγαμε άπ' τό Χαλάνδρι δλο εχωνε μέσα στίς κοϋτες,
ί:χωνε.
ΜΕΜ ΑΣ: Τώρα κάπως σταμάτησε, πού δέ μπορεί νά κουνηθεί.
ΒΑΡΒΑΡΑ: 'Άσε νά φύγει μέ τό καλό καί θά σοϋ πω έγώ ποϋ θά
πάνε δλα αύτά.
ΣΩΤ Η ΡΑΚ ΗΣ: Στι\ν πίσω άπ' τό . . . άπ' τό αύτό, μωρέ, στό . . . πού
πάει γιά τι] Γλυφάδα, ναό.με.
Μ Ε Μ ΑΣ: Στιi Βούλα;
ΣΩΤ Η ΡΑΚ ΗΣ: Τσ, δχι, μωρέ . . . ε!ναι ενα στενό πού δέ βγαίνει.
Μέ ρώτησε αύτός πού τό 'χει . . . Ιiν περπατάει; 'Όχι, τοϋ ε!πα.
Βλέπει; Γεράκι, τοu λέω. Δέν βλέπει; (Στό Μεμά) .
ΒΑΡΒΑΡΑ: "Αν βλέπει; Της ξεφεύγει καi τίποτα;

ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: ' Ακούει τά πάντα, δλα - ετσι δέν εlναι;
ΜΕΜΑΣ: ' Α κούει; Τίς προάλλες κάτι λέγαμε, ετσι σιγά, γι' αύτά
πού μαζεύει, πάρα πολύ σιγά, ε! Κι δπως διάβαζε τήν έφημερίδα
γυρίζει καί μάς λέει: τόν κωλο μου νά φάτε.
ΣΩΤΗ ΡΑ Κ ΗΣ: Σσσς . . . Δέν ξέρεις καμιά φορά. (Μέ νόημα) . Μι
λάει; 'Έτσι, καταλαβαίνεις; 'Αρκετά καλά, τοu λέω ... Τότε γιατί
θέλετε νά τή φέρετε έδώ; Γιά νά πάρουμε σειρά. Ε!ναι μεγάλη,
ναάμε.
ΒΑΡΒΑΡΑ : Τί μείνανε; Τρείς μηνες μείνανε. Τό Φεβρουάριο
πρέπει νά 'μαστε στό Χαλάνδρι. Καί σύ Ιiνθρωπος ε!σαι, θέλεις νά
παντρευτείς. Μ πεκιάρης θά μείνεις;
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ (Νόημα γιά λεφτά ) : ' Εγώ, liμα . . . τήν τρέλα δέν τήν
κάνω.

ΒΑΡΒΑΡΑ: Ή Μπέμπα;
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Έχει κλη ρώσει ή Μ πέμπα, ναάμε, κυνηγάμε κάτι
τό καλλίτερο.
ΜΕ ΜΑΣ: Ε!σαι δύσκολος κ' έσύ.
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: 'Έχω τίς άπαιτήσεις μου.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Ή Βάσω δέν σοϋ κάνει.
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Σέ μιά έμφάνιση μποντάρουμε, liμα δέν τt\ν εχεις;
ΒΑΡΒΑΡΑ: Ε!σαι, ε!σαι δύσκολος.
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Τή γυναίκα τή θέλω άλφάδι ρέ. Νά μπορείς νά
τήν κυκλοφορήσεις χωρίς νά σοu πέφτουν τά μούτρα. ' Εσύ πού
'σαι 'κεί στήν 'Υπηρεσία σου δέν ξέρεις καμιά πού νά τά 'χει καί
νά θέλει ένα καλό παιδί;
ΜΕΜΑΣ: Εlναι μιά, άλλά εlναι παντρεμένη, δέ . . . δέν ε!ναι . . .
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ Η.Σ : Δέν μάς πει ράζει αύτό.
ΒΑΡΒΑ ΡΑ (Στό Σωτηpάχ.η) : Τί τοu λές βρέ;
ΜΑΝΑ: Βαρβάρα . . .
Μ Ε ΜΑΣ: Μ ή ν της πούμε άκόμα τίποτα, tίσε, tίσε, tίσε πρωτα νά
βρεθεί κάτι.
Μ Α Ν Α : Μεμά . . .
Μ Ε ΜΑΣ: Ξύπνησε. (Σιγά) : Νά τ' άφήσουμε μιά tίλλη φορά, ε!δε
καi τό Μελέτη στόν ϋπνο της, Ιiστο, tίστο. Θά της τό πω έγώ, tίστο
σέ μένα, ξέρω πως θά της τό φέρω 'γώ. (Ί-/ Βαpβάpα μπαίνει στό
δωμάτιο τής μάνας) .
Μ Α Ν Α : Ποu ε!ναι ή Ιiλλη παντόφλα;
ΒΑΡΒΑΡΑ: Τή φοράτε. Ε!ναι δ Σωτη ράκης μέσα.
� Α ι;' Α : Ό Σ�τηράκης; ( Άχαύμε νά μιλάνε . ΊΙ γpιά βγαίνει μέ
την αναπηpιχη) .
ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ: Κυρά Φώτω!
Μ Α Ν Α : Σωτηράκη, πότε ήρθες λεβέντη μου;
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Πως πάμε; Καλλίτερα σέ βλέπω, νά μή σέ ματι
άσω.
ΜΑΝΑ: 'Ά! έδω. Σοu 'πε δ Μεμάς πού ε!δα τό Μελέτη στόν ϋπνο
μου; Ήταν λέει στά Τρίκαλα καί .
ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ: Μοϋ τό '1.ε, μοu τό 'πε. 'Όλα μοϋ τά 'πε, ναάμε.
Μ Α Ν Α : 'Ά! στό 'πε.

ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: πως ε!σαι; Μιά χαρά σέ βλέπω, μαγουλάκι it!;
Κόκκινο κόκκινο, ναάμε. 'Έλα δω. (Πάει αύτός τής οίνει παχέτα
τσιγάpα ξένα ) : Βάλε τό χέρι σου μέσα στήν tίλλη, άπό 'δω.
Μ Α Ν Α : Τραταρίσματα . . .
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Τσοκολάτες . . . ( ΊJ γpιά βγάζει δuό σαχαλάτες) .
Μ Α Ν Α : Δέν ε!ναι άνάγκη νά ξοδεύεσαι. (Παύση ) . 'Έχετε δουλί
τσα στή Βάση μέ τήν άκρίβεια πού . . .
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ Η Σ ( Τp β
ί ει τά χέpια ταu ) : Δέν σάς άνάβουνε;
Μ Ε ΜΑΣ (Στή γpιά) : ' Εντάξει;
ΜΑΝΑ: Ξάπλωσα, άλλά δέ μέ π η ρε.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Πάντως ξεκουρασθήκατε λιγάκι. (Έξω C-.pχίζει χαί
βpέχει) .
Μ Α Ν Α : Παλιόκαιρος. (Στό Σωτηpάχη παu βήχει) : Φοράς καμιά
'φημερίδα ii θά 'χουμε πάλι τά ϊδια; Στή ν Αϊγινα μ' άρρώστησες
έσύ.
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Καλά ε!μαι τώρα.
Μ Α Ν Α : Νά βάζεις 'φημερίδες. 'Άνοιξε μέσα τή ντουλάπα καί
πάρε νά βάλεις.
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Θά βάλω.
Μ Α Ν Α : "Αν δέ Θέλεις νά στεναχωρηθω, νά βάλεις τώρα.
Μ Ε ΜΑΣ: 'Έ βάλε μιά έφημερίδα πού σοu λέει. Γιά νά σέ δεί. ( Ό
Σωτηp άχ.ης παίpνει (1- ιά έφημεpίδα χαί χάνει νά τή βάλει . ' 1 1
Βαpβαpα ταύ τήν παιpνει) .
ΒΑΡΒΑΡΑ: Δέν τι\ν ί:χουμε διαβάσει. Νά, αύτή. (Ταϋ δίνει aλλη.
Ό Σωτηpάχης τή βάζει) .
Μ Α Ν Α : Κάτι ί'jξερε ό πατέρας σου.
ΜΕΜΑΣ (Πιάνει τό χαλαpιφέp ) : Τά 'ναψε δ φασίστας.
Μ Α Ν Α : 'Όταν πάμε στό δικό μας, νά κυττάξεις νά τό μπουμπου
νίζουνε.
ΒΑΡΒΑ ΡΑ : Νά φύγει δ χειμώνας καί μετά νά γίνει ή μετακόμισις.
Νά μπεί λίγο ή 'Άνοιξη.
Μ Ε Μ ΑΣ: Δέν γίνονται μετακομίσεις τώρα.
ΣΩΤ ΗΡΑ Κ Η Σ : "Αν θέλεις μοτοσυκλέτα ί:χω εναν δικό μου 'ξη
γημένο. Θά σοϋ τά πάει κονσέρβα, ναάμε. Πολύ όργάνωση, κου
βέρτες, άφρολέξ, τά πάντα ε;
Μ Α Ν Α : 'Έλα βρέ Βαρβάρα, σήμερα λοιπόν . . .
ΒΑΡΒΑΡΑ ( Τ'ην πάει σΤό W .C.) : 'Όταν τελειώσεις φώναξε.
(Βγαίνει) .
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Δέν της τό λέμε, τ1\ν βλέπω κάπως ί'jρεμ η.
Μ Ε Μ ΑΣ: 'Άσε πρώτα νά βρούμε τίποτα . . .
ΣΩΤ Η ΡΑΚΗΣ: 'Έτσι, σάν άρχή.
ΜΕΜΑΣ: Πώς Θά της τό πείς; Ti θά της πείς; 'Άσε μήν ί:χουμε
Ιiλλες φασαρίες έδω μέσα. ' Εσύ θά φύγεις, άλλά έμείς θά τήν
πλη ρώσουμε τή νύφη.
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ Η Σ : Ό σκοπός ε!ναι τώρα πού εϊμαστε καί οί τρείς,
ναάμε.
ΒΑΡΒΑΡΑ �ιγά) : Πάντα ετσι, δλο άναβολή. Τώρα πού ε!ναι καί
ό άδελφός σου έδω. Ti περιμένουμε;
Μ ΕΜΑΣ: Τί περιμένουμε; 'Άμα πάθει τίποτα ή γριά θά σοu πω
τότε τί γίνεται.
ΒΑΡΒΑΡΑ: ' Ωραία, θά τt\ν πάρουμε στό Ιiλλο. Μιά ζω1\ ετσι,
γεράσαμε καί μείς μαζί της.
ΜΕΜΑΣ: Νομίζεις πώς ε!ναι εϋκολο; Πετάμε λέξεις καί τελει
ώσαμε. Ξέρεις τί της ζητάμε; Οϋτε λίγο, οϋτε πολύ νά μάς άδει
άσει τή γωνιά. Χονδρικά, τήν πετάμε.
ΒΑ ΡΒΑ ΡΑ: Πώς τήν πετάμε; Άφοu θά πηγαίνουμε νά τή βλέ
πουμε κάθε μέρα. Θά της πηγαίνουμε καί φαί.
ΜΕΜΑΣ: Δεν ξέρω, δέν ξέρω . . .
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Μπορεί ν ά της άρέσει ή άλλαγή τοu περιβάλλον
τος, ναάμε.
Μ Α Ν Α : Βαρβάρα . . .

ΒΑΡΒΑΡΑ: Μεμά, ί:λα δώ. ( Ί-/ Βαpβάpα χι ά Μεμάς πανε στό
W . C . Φωνές) .
Μ ΕΜ ΑΣ: Σιγά, ί:λα λίγο, άκούμπα έδω.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Τό liλλο πιάσ' της, τό Cίλλο.
ΜΕΜΑΣ: ' Εντάξει . (Βγαίναuν. Ό Σωτηpάχης βήχει παλύ ) .
ΜΑΝΑ: Σωτηράκη, tίμα ε!σαι σ ύ καλά εϊμαστε καί μείς παλλη
κάρι μου.

δέκα μέρες έκεί . . .
ΜΕΜΑΣ: Δέκα μέρες έδώ . . .
ΒΑΡΒΑΡΑ: Δέν σiiς άρέσει; 'Ένα ταξί καί πίσω.

ΣΩΤΗ ΡΑ Κ ΗΣ: Μάνα . . .
Μ Α Ν Α : ' Εδώ, έδώ, 'φη μερίδες δσες μπορείς.
ΣΩΤΗ ΡΑΚΗΣ: Μάνα ...
ΜΑ ΝΑ: Στήν Αϊγινα μ' άρρώστησες πού σέ βάνανε μέ τούς
άλ1; τες. Δέν τό Ιiντεξες άγόρι μου.
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ Η Σ (Κομπιάζει) : Μάνα ... Ή Βαρβάρα κι ό Μεμiiς . . .
Μ Α Ν Α : Νά κουκουλώνεσαι δέν ε!ναι καλοκαίρι π ι ά .. 'Όλο μ'
άρρώσταινες, ό Μεμiiς δχι. 'Ήτανε πιό . . .

Μ Α Ν Α : Πώς δέν θά μ' άρέσει; Καινούρια πολυκατοικία καί δέν
θά μ' άρέσει. Καλό ήταν νά μή τό δώσουμε, τώρα πάει τό δώσαμε.
Τά πλακάκια .. έάν τό μουσταρδί ε!ναι ..
ΒΑΡΒΑΡΑ: Μ η τέρα δέν καταλάβατε. ' Επειδή έμείς θά πiiμε στ�i
Θεσσαλονίκη . . .
ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ: Έπειδ1i μάνα πρέπει ν ά μπείς γ ι ά τσέκ iiπ, να
άμε ...

ΒΑΡΒΑΡΑ: Μ η τέρα. . . Έπειδ1i καί σείς θέλετε τίς δικές σας παρέ
ες . . .
Μ Α Ν Α : M ii ς φτιάχνεις κάτι νά ρουφήξουμε, βρέ Βαρβάρα;
Μ Ε ΜΑΣ: Μαμά, μόλις γλυκάνει δ καιρός έπειδi1 κ' 11 Βαρβάρα
€χει κουραστεί ... (κομπιάζει).
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: 'Έχεις πάει άπό κεί άπ' τίς Τζιτζιφιές; Φτιάξανε
άπό κεί . . . Παράδεισος, μπροστά σου ή θάλασσα, ναάμε. Κάτι
βιλί τσες . . . 'Ωραία περιοχή. 'Όλο εύκάλυπτα.
Μ Α Ν Α : Καί ή δική μας καλή ε!ναι. Τώρα τό Χαλάδρι δέν ε!ναι
δπως τό ξέραμε.
Μ ΕΜ ΑΣ: Μαμά πρέπει κάποιος νά σέ φροντίζει. Ή Βαρβάρα
€χει κουραστεί.
ΣΩΤΗΡΑ Κ ΗΣ: Λέγαμε λοιπόν, ·αν θέλεις καί σύ νά βοηθήσεις,

ΜΕΜΑΣ: Μόνο γιά μιά βδομάδα . . . ' Εξάλλου θά 'ρθούμε γρήγο
ρα. Σέ δικούς μας άνθρώπους θά σ' άφήσουμε. M ii νομίζεις δτι ...
Η �ΤΗ ΡΑΚ Η � : Ε!ναι σά νά 'σαι σπίτι σου, ναάμε. ( Η γpιά. εχει
,
.
χαταλαβει, τους χυτταζει)
.
Μ Α Ν Α : Δέν θά τό κάνετε αύτό στή μάνα σας; €; Μεμii, Σωτηρά
κη . . .
ΒΑ ΡΒΑΡΑ: Μ ά έγώ δ έ μπορώ ν ά . . . δ έ μπορώ ν ά σiiς κουμαντάρω,
άνοίξανε τά νεφρά μου.
Μ Α Ν Α : Μεμii, Σωτ η ράκη, μή μού τό κάνετε αύτό γιατί δέν θά τό
άντέξω, δέν θά τό άντέξω, σάς λέω, (ή γpιά. βγάζει μ ιά. μεγάλη
χραυγή πνιχτή ) δέν θά τ' άντέξω. . .

•
ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΑ ΞΗ, Π ρώτη
Σχηvιχό ϊδιο, τελευταία Κυριαχή τών άπόχρεω. Στό σπίτι ύπάρχουν
μεpιχΕ:ς χοUτες ·άμπαλαp ισμένες. Κάδpα ποU λείποuν, πpοετοιμσ.σία
σέ σπίτι ποU iγχαταλειπεται . !vlεpιχές σεpπαντίνες χα! όuΟ μ.άσχες
πού :-ίς εφεpαν ό 5:ωτηpάχης χαί ή Μπέμπα . Ό Μεμάς, ή Βαρβάρα,
ό 5:ωτηpάχης χαί ή Μπέμπα χάΟονται στό τραπέζι. "Εχουνε fόλις
άπο9άει χαί τσιμπάνε τά. τελευταία . Ί-1 Μπέμπα iγχuος, 9αινεται
λίγο ή χοιλιά της. 'Η Βαpβά,cα μαζεύει τά. πιάτα χαί πηγαινοέρχε
ται στήν χοuζίνα. Ά π ' τό δωμάτιο τ 1 ς γpιάς άχοίιμε ί:να τpανζίστοp
πολύ σιγά , παλιές χαντάδες. Μέ τό ανοιγμα τών 9ι�των ό Σωτηρά
χης διαβάζει τό τέλος άπό ί:να γpάμμ α .
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: . . . γι' αύτό, σεβαστέ μου Νονέ, σ έ παρακαλώ μή μέ
παρεξηγήσεις. 'Όσο γιά τή φέτα καί τό λάδι πές στή γνωστή σου
κυρία δτι δέν τόν βρήκα τό γιό της στή Σιτέ. Καί έπειδή αύτά
χαλάνε τά φάγαμε μέ τό φίλο μου πού μέ φιλοξενεί. ' Εσύ δμως πές
της δτι μάς τά κράτησαν στό άεροδρόμιο ώς ύπέρβαινο βάρος. Οί
άρβύλες πού μού άγόρασες άπ' τή Βάση μέ βγάλαν άσπροπρόσω
πο. (Κατ · ίοίαν): ' Ωραίες άρβύλες. ' Εδώ ε!ναι δλα . . . (προσπαθεί νά.
διαβάσει μουpμουpίζοντας). Τί λέει έδώ; (Δίνει τό γpάμμα στό Μεμά ).
ΒΑ ΡΒΑΡΑ ( ' Η Μπέμπα χάνει νά. σηχωΟεί νά. βοηΟήσει ) : 'Άστα βρέ
Μ πέμπα. M ii κάνεις τίποτα. 'Άστα, θά τά μαζέψω έγώ αύτά.
(Μαζεύει, πάει στήν χοuζίνα, γupίζει).
Μ ΕΜ ΑΣ (Δ ιαβάζει): Πα-νά-κρι-βα. (Δίνει τό γpάμμα).
ΣΩΤΗ ΡΑ Κ ΗΣ (Δ ιαβάζε ι ) .
Μ Ε Μ ΑΣ: . . . Έδώ ε!ναι δλα πανάκριβα. Ένα σάντουιτς θέλει νά
πάρεις, θέλεις νά πάρεις καί δέν τό τολμiiς. Ε!δα τό Στράτο,
χορεύει συρτάκι σέ μιά έλληνικ1i ·ψησταριά γιά νά πληρώνει τii
σχολ i1 . Μού εδειξε διάφορους τρόπους γιά νά μή ξοδεύω. Πές στή
μητέρα μου, δ,τι, δίφραγκα !:χει μέ τό πουλί, νά μού τά στέλνει.
Κάνουν γιά τούς αύτόματους πωλητές τσιγάρων καί δτι οί ροδέ
λες πού μού εστειλε δέν κάνουνε γιά τά λεωφορεία. Θέλει της
μισής ϊντζας. ' Α κόμα δέ μού βγάλανε καρτέλα γιά φαί, άλλά
γνωρίστηκα μ' €ναν 'Έλληνα πού άνεβαίνει στήν ταράτσα τού
έστιατορίου καί μού πετάει τii δικ1i του άπό τό λούκι, περνάω
μέσα κ' ίiτσι τρώω. 'Άλλα νέα δέν i:χω. Σiiς φιλώ δλους. Τό θείο
Μεμά, τή θεία Βαρβάρα, δλους. Μέ άγάπη Στέλιος.
ΒΑΡΒΑΡΑ (Στή Μπέμπα) : Κάτσε ποι) σού λένε. (Μαζεύει) .
ΣΩΤ Η ΡΑΚ ΗΣ: 'Άσε νά κουνιέται, καλό της κάνει, Ό γιατρός . . .
Μ ήν τ ό παίρνεις αύτό. 'Άσε, ν ά τ ό τιμωρήσω αύτό.
Μ Ε Μ Α Σ (Τού δίνει τό γpάμμα): Γράφτου καί σύ τίποτα.
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ (Τό βάζει σέ γαλλιχό φάχελο χαί μετά στήν τσέπη ):
Θ ά τού γράψει ή Μ πέμπα.
ΒΑΡΒΑΡΑ (.�:τη Μπέμπα ): ' Αρκετά βοήθησες.
ΣΩΤ Η ΡΑΚ ΗΣ: Αϋριο τελειώνουμε, νά βάλουμε καί τ' Ιiλλα. Λίγα
•

είκόνα

μείνανε. (Εχει όδοντογλuφίδα στό στόμα). Τή σαβοuρα ... δ,τι δέ
θέλετε, άφi']στε τα έδώ, ε!
Μ ΕΜ ΑΣ: Κατά τήν Παρασκευή, Σάββατο θά 'χουμε τακτοποι
ηθεί.
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: ' Εμείς θ' άργήσουμε λίγο. ' Ωραίο τό Χαλάντρι,
ναάμε, άλλά μακριά άπ' τή δουλειά της.
Μ Ε Μ ΑΣ (Στή Μπέμπα): Έσι) τώρα, σέ 'κανα έξάμηνο €!
Μ Π Ε Μ Π Α : Αϋριο μπαίνω στόν τρίτο.
ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ: Μεθαύριο.
Μ ΕΜ ΑΣ: 'Άντε, Ιiντε νά παντρευτείτε καί σείς νά ήσυχάσετε.
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Σέ καμιά δεκαπενταριά-εϊκοσι μέρες μπαίνουμε
στό Πί-'Έξ, ναάμε. Μ ίλησα μέ τό δόντι μου.
ΒΑΡΒΑΡΑ : Αύτό τό θέλετε; (Πάει νά. πάpει τό πιάτο) .
ΣΩΤΗΡΑ Κ ΗΣ : 'Άστο νά τού κάνω μιά ετσι. Τό σαλαμάκι πάρτο.
(Παίpνει τή σάλτσα μέ τή μποuχιά του ) .
Μ ΕΜ ΑΣ: Πάρτο αύτό. 'Άστο, δ χ ι πάρτο. ( 'Η Βαp6άρα πάει στήν
χοuζίνα) .
Μ Ε Μ ΑΣ: ' Εμείς τίποτα άκόμα. (Μπαίνει ή Βαρβάρα, σταματάει ή
χοuβέντα ) . Εlναι καί θέμα τύχης ...
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Θά σού πώ έγώ τί θά κάνεις. "Ας τούς γιατρούς,
i:χεις αύτιά ν' άκούσεις; "Ακουμε. Ο! γιατροί μπορεί νά σέ τρελά
νουνε, ναάμε. 'Άκου τό Σώτο καί δέ θά βγείς χαμένος.
Μ ΕΜΑΣ: Δέ βαριέσαι . . .
ΣΩΤ Η ΡΑΚ ΗΣ: Μ πορείς ν ά κρατηθείς πέντ' εξη μερούλες; 'Άστα
ρέ Μ πέμπα, i!χεις πάρει πέντε κιλά, ναάμε. ( Τής παίρνει τή μπου
χ ιά. άπ' τό χέρι χαί τήν τρώει αίιτός) . Τί λέγαμε; 'Ό,τι βρείς τό
ρίχνεις μέσα σου.
ΜΕΜΑΣ: "Αν μπορώ νά κρατηθώ!
ΣΩΤ ΗΡΑΚ ΗΣ: Μ ιά βδομαδούλα μόνο. Δέ θά κάνεις τίποτα μιά
βδομαδούλα. Μ πορείς νά τ' άντέξεις;
Μ Ε Μ ΑΣ : Γιά λέγε!
ΣΩΤ Η ΡΑΚΗΣ: Στή βδομάδα πάνω θά βουτήξεις τή Βαρβάρα καί
θά τή βάνεις μπρούμυτα, έντάξει;
Μ Ε Μ ΑΣ : Σ' άκούω!
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Θά τής πείς νά μαζέψει τά πόδια της καί ν' άπλώ
σει τά χέρια τ ης μπροστά, ναάμε. Τεντωμένα ε;
ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ( 'Α νεβαίνει στόν χαναπέ ) : Αύτό ναάμε, έντάξει; Τά
καπούλια δσο μπορεί ψηλά. ( Τεντώνει τόν πισινό τοu, δείχνει τή
στάση ) .
Μ Ε Μ Α Σ (Τόν χuττάζει) : Νά σέ δεί ή Βαρβάρα έκεί πάνω π'
άνέβηκες! Κάηκες φουκαριάρη μου. Ποιός τήν άκούει μετά.
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ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Βρέ άκου δώ τώρα νά σωθείς. Θ' άνέβεις ϋστερα
έσύ άπό πάνω, θά τήν καβαλήσεις ι�αί θά περάσεις τά χέρ ια σ�υ
,
,
άπό τούς &μους τής Βαρβάρας. Μετά θά . . . (κυτταζει τ:pος την
κουζίνα) . Βλέπε έσύ, μετά θά σμπρώξεις μέ δύναμη, μέ νόησες,
ναάμε; Θ' άφήσεις δμως τή Βαρβάρα νά κουνιέται, έσύ δέ θά
κάνεις τίποτα. Θά τής πείς νά κουνιέται αύτή, συνέχεια . . . ( Τού
δείχνει πώς, ένώ ό Μεμ.άς ολο καί κυττάζει πpός τήν κουζίνα) . Θά
προσπαθεί μέ τά καπούλια νά σqύ φτιάνει όχτάρια, eτσι1 ( Κουνι
έται . Ό Μεμάς κυττάει στήν κουζίνα ) . ' Εμένα κύττα! Αύτό! Καί
ξανά . .
Μ ΕΜΑΣ: 'Έχει κάμψη, γ ι ' αύτό καί καθιστή καί πλάγια καί σέ
φουσκωμένη μπάλα έπάνω μάς eβαλε ό Ρούκουνας, δέ βαριέσαι !
ΣΩΤΗΡΑ Κ ΗΣ: Αύτό πού σού λέω έγώ θά κάνεις. Χέστον τόν
Ρούκουνα.
Μ ΕΜ ΑΣ: Νά δοκιμάσουμε κ' ί:τσι, τί χάνουμε;
ΒΑΡΒΑΡΑ (Μπαίνει, βλέπει τό Σώτο στον καναπί: νιΧ κουνιέτα ι ) :
'Έ!, ε δχι! Β ρ έ Σωτηράκη πάει τ ό κάλυμμα, κύττα πώς τ,ό 'καν�ς!
Κατέβα άπό κεί πέρα, μέ τά βρωμοπάπουτσά σου. (Στο Μεμ.α) :
'Εσύ δέν τόν βλέπεις νά τού πείς καμιά κουβέντα; Χτές τά 'πλυνα
(ξεσκονίζει τό κάλυμμα) . Δεν �πολογ�ζ�τε τίπ � τα έ?είς ο[ Ιiνδρες
�
Κύττα πώς τό 'κανες τώρα. Κυττα! (.Σ.το Μεμ.α) : Τον βλέπεις έκει
πάνω καί δέν τού λές τίποτα καί σύ! 'Έχω δρεξη νά πλένω,
νομίζεις! Δέν τά λυπάστε!
ΣΩΤ Η ΡΑΚ ΗΣ: Δέν εlναι τίποτα ρέ Βαρβάρα. Κάνουν μιά ί:τσι ...
( Τό ξεσκονίζει . Ί-1 Βαpβάpα παίpνει πιάτα άπ' τό τpαπέζι, πάει
στ-ήν κουζίνα) .
ΒΑΡΒΑΡΑ: Καμιά δούλα eχετε;
Μ Π Ε Μ Π Α : Τί νά τού πείς.
Μ ΕΜ ΑΣ: 'Άστο νά τό παλέψουμε λίγο. ( Τής παίpνει τό πιάτο άπ'

Σκηνή dπό τό πρώτο άvέβασμ� τού έ9γου : Ντ. fCώvστα (�ά
vα), Τ. Σαββοπ ο ύλ ο υ ( Βαρβαρα), Χρ. Δαχτυλιδης (Μεμας)

τό χέpι) . Λές νά πιάσει άμέσως αύτό;
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Μπορεί νά μή βγάλαμε σχολεία κι αύτά, άλλά .. .
(μ ικpή παύση) . Ν' άφήσεις δμως τή Βαρβάρα νά κουνιέται δταν .. .
Μ Π Ε Μ Π Α : 'Έσκασα. 'Όλο λέω νά μή · τρώω . . .
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Κ ι δλο τρώς. Μ ιλάω. Θ ά τή βουτήξεις άπό δώ άπ'
τ ύς &μ υς . . . ( /Ίιά ει τοuς <:.ιμοuς του. ΊΙ Μπέμπα σηκώνεται άπ'
?
�
.
?
, ).
το τpαπεζι παει στην κουζινα
Μ Π Ε Μ Π Α : Θέλει κανείς γλυκό;
Μ ΕΜ ΑΣ: Φέρε, τί ί:χει;
Μ Π Ε Μ Π Α : Μ πακλαβά, έχει ώραίο κανταίφι, θέλεις eνα κανταϊ
φάκι;
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: "Αν φτιάξεις καφέ, εύχαρίστως (λόξιγκας) , ναάμε.
Μ Ε ΜΑΣ: 'Άσε, δέ θέλω τίποτα, βάρυνα.
ΣΩΤΗ ΡΑΚ ΗΣ: 'Έχει ώραία γλυκά, έπιασε αύτό τό άποκάτω, ί:;
Μ ΕΜΑΣ: Τό δουλεύει καλά. Πολίτες . . .
Μ ΠΕ Μ ΠΑ : Νά σού φέρω μισό κανταίφι;
Μ Ε Μ ΑΣ: 'Άστο άργότερα. Δέν πάει τίποτα κάτω, φχαριστώ.
ΒΑΡΒΑΡΑ ( 'Α πό τήν κουζίνα) : Μπέμπα, εlσαι δρθια; Φέρε κανένα
ποτήρι, άν εlσαι δρθια.
ΣΩΤΗΡΑ Κ ΗΣ: 'Άστα ρέ Βαρβάρα, (τον πιάνει λόξιγκας) τά πλέ
νεις άργότερα, ναάμε. 'Έλα νά σέ δούμε λίγο &σπου νά φύγουμε.
ΒΑΡΒΑΡΑ ( Άπο μέσα) : Τώρα τέλειωσα. (Παύση μεγάλη . "Εχοuνε
βαpύνει ολοι ά π ' το φαί) .
Μ Ε Μ ΑΣ ( 'Α νάβει τσιμπούκι . �τή Βαpβάpα) : 'Άστα τώρα κ' ί:λα
'δώ.
ΣΩΤΗ ΡΑΚ Η Σ (Λόξιγκας) : 'Έχει τίποτα, καμιά σόδα; Τό γαμη
μένο (λόξιγκας) μόλις φάω καί περάσει λίγο, μού τή φέρνει. 'Άσε
τόν καφέ, μή φτιάξεις καφέ. "Αν ύπάρχει (λόξιγκας) καμιά σόδα.
( Τpίβει το στομάχι του μ ' άνοιχτή παλάμη ) .
Μ ΕΜΑΣ: Νομίζω πώς έχει μία. ( 'Η Μπέμπα φέpνει τ ή σόδα μισ-ή ) .
Μ Π Ε Μ Π Α : Αύτή εlναι. ( Τήν άδειάζει μπpοστά τους στό ποτ-ήp ι) .
ΣΩΤ Η ΡΑΚ ΗΣ: Μ ιά καούρα ρέ παιδί μου. Τό 'χεις πάθει ποτέ
σου; Ρέψιμο καί καούρα (λόξιγκας) . Λές νά μέ πείραξε τό ψητό;
(Λόξιγκας ) .
Μ Ε Μ ΑΣ: 'Αφοϋ σέ πειράζει, τ ί άνοίγεσαι καί τρώς;
Μ ΠΕ Μ Π Α : Έτσι κάνει πάντα καί μετά . . .
ΣΩΤΗΡΑ Κ ΗΣ: Πρέπει ν ά μπώ μέσα, δ έ γίνεται.
Μ ΕΜΑΣ: Κάθε φορά πού σέ πιάνει, έτσι λές.
ΣΩΤ Η ΡΑΚΗΣ: Τήν άλλη φορά στό Τουρκολίμανο, νά κάτι λε
θρίνια, μόλις τά . φαγα . . . (κίνηση τού χεp ιού, οτι εκανε έμετο) πάει
τό πεντακοσάρικο (λόξιγκας) . 'Έτσι κάνει καί μετά μοϋ περνάει,
ναάμε.
ΜΕΜΑΣ: Ξάπλωσε λίγο έκεί πέρα, τέρμα γιά σi1μερα.
ΣΩΤ !-! ΡΑ � �Σ: Χει ρ ότερ d θά 'ναι (πονάει καί τpίβει το στομάχι
του πανω απ τα, pοuχα) .
Μ ΠΕ Μ Π Α : Ή παπάρα τόν πείραξε.
ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ (Λόξιγκας) : Μή λές διάφορα. 'Απ' τήν κασόνα
.
εlναι, άπό κείνη τήν &ρα μέ πονάει, άλλά άγρίεψε, (λοξιyκας)
ναάμε. Μόλις πάμε σπίτι . . . κ' ή μέση μου ρέ παιδί μου . . . νά μοϋ
βάλεις ενα μπλάστρι . . .
ΜΕΜΑΣ: 'Αγύριστο κεφάλι εlσαι, άφού δέν κάνει ν ά σηκώνεις
βάρη.
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ (Μοpφάζει) : Εlχες βάλει μπαχάρια καί τέτοια μέ
σα;
ΒΑΡΒΑ ΡΑ : Τό σκορδάκι του μόνο.
Μ Π Ε Μ Π Α : Δέν κάνει τίποτα άπ' αύτά.
Μ ΕΜΑΣ: Ξάπλωσε, νά τό ξεκουράσεις .. βγάλτα . . . βγάλτου τά
παπούτσια νά ξαπλώσει. ( Ό Σωτηpάκης ξαπλώνει στον καναπέ, ή
Μπέμπα τού βγάζει τιΧ παπούτσια. Ό �ωτηpάκης βάζει ενα μαξι
λάpι στο κεφάλι του) . 'Έτσι, πιό κάτω, πάρε καί 'τ' άλλο, ί:τσι . . .
ΣΩΤ Η ΡΑΚΗΣ: 'Άστα ρ έ Μπέμπα, ν ά αύτώσει δ τόπος θέλεις;
ΜΕ ΜΑΣ: Μωρέ βγάλτα κεί πέρα νά πάρει τό πόδι σου άέρα. ( '/-/
J\1/πέμ.πα πάει τCι παπούτσια στή μ.παλχονόποpτα ) .
ΜΕ ΜΑΣ: Βάλτα έπάνω, άπλώσου. Θ ά σοϋ περάσει, έτσι;
ΒΑΡΒΑ ΡΑ (Μπαίνει) : Πωπώ, βρέ Σωτ η ράκη, πήγαινε νά τά πλύ
νεις λίγο, κάνε κάτι, δέ μπορώ, θά σκάσουμε έδώ μέσα. (Πάει
φέpνει τΟ iχ.ποσμ.ητιχΟ pίχνει στά πόδια τοu χα! μετά στΟ χώpο).
Μ Ε ΜΑΣ: Δέν εϊμαστε κι άπ' τό Κολωνάκι, ρέ Βαρβάρα.
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ΒΑΡΒΑΡΑ: Μέ συγχωρείς άλλά σάν ψοφίμι μυρίζουνε. Μή τ'
άκο u μπδ.ς έκειπάνω. Σκέψου νά καλοκαιριάσει κιόλας.
ΣΩΤΗΡΑ Κ ΗΣ: Τά παραλες ρέ Βαρβάρα (λόξιγκας) . 'Άσε με καί
δέ μπορ&.
ΒΑΡΒΑΡΑ : Καλά, καλά, τά παραλέω (κάνει νόημα τού Μεμ.ά νa

τον οάλει νa τa πλuνει . Αύτος άπαντάει μf: νόημα, Cίστο, δf: οαρι
έσαι) . Πώ, πώ! (Στή Μπέμπα) : Πές του νά τά πλύνει.
ΜΕΜΑΣ: Αστα ρέ Βαρβάρα. (Γιά τry μάνα) . 'Έχει τίποτα νά φάει;
•

ΒΑΡΒΑΡΑ: Τό κρέας τοΟ Σωτηράκη. Τουλάχιστον βγάλε τά πα
πούτσια σου εξω.
Μ Π Ε Μ Π Α : Έξω τά 'χω.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Ε!ναι . . . βρώμισε δλο τό σπίτι, δέ μποροΟμε ν' άνοί
ξο ψε κιόλας, θά πουντιάσουμε έδώ μέσα. (Ό Σωτηράχης εf ει

κλεισει τa μάτια τοu, προσπαθεί νa κοιμηθεί. Ή Βαρβάρα και ή
Μπέμπα πάνε στryν κοuζίνα γιά το φα/ τής μάνας) .

ΣΩΤ ΗΡΑΚΗΣ: 'Άν μπορέσω καί τόν πάρω κά 'να μισάωρο, καλά
θά 'ναι. (Μικρry παuση) . Μπέμπα! Βρέι . . .
Μ Π Ε Μ ΠΑ (Έρχεται στryiι πόρτα): Τ ί θέλεις;
ΣΩΤ Η ΡΑΚΗΣ: Ήθελα . . . κάτι ήθελα. Αστο, τό ξέχασα τώρα,
άσ-τ;ο. (Παuση. Με κλειστά μάτια) : Μερικοί καναπέδες λοιπόν σ'
άγκαλιάζουνε, ναάμε. Βουλδ.ς μέσα. (Παuση) . "Αν τόν τσιμπήσω
λίγο;
ΜΕΜΑΣ: Έ! μή μιλδ.ς νά σέ πάρει. Σοϋ πέρασε;
ΣΩΤ Η ΡΑΚΗΣ: Έρχεται καί φεύγει.
ΜΕΜΑΣ: Νά πδ.ς νά κάνεις αύτό . . . άκτινογραφία. Μή τ' άφήνεις
καί προχωρήσει. Έχεις ύποχρεώσεις τώρα.
ΣΩΤ Η ΡΑΚΗΣ: "Αμα γεννήσει ή Μπέμπα. Πώς τά βλέπεις τά
πράγματα έσu πού . . .
ΜΕΜΑΣ: ' Αγόρι ε!ναι, δ έ βλέπεις τ ή ν κοιλιά τ ης πώς ε!ναι;
Μυτερή, μυτερή, έτσι πάει. (Δείχνει μf: το χέρ ι . Ά νάβει τσιμ.ποu
•

κι).

ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ: Όχι δτι αύτό . . . άλλά τό σκεφτόμαστε καί λιγάκι.
Όλα τά σκεφτόμαστε, μήν πάθουμε κά 'να πατατράκ.
ΜΕΜΑΣ: Μ ή ν τά μελετδ.ς αύτά τά πράγματα, δλο καλά νά λές.
ΣΩΤΗΡΑ ΚΗΣ: Άντε μετά νά . . . ( φωνάζει) : Μπέμπα . . . βρέι . . . τί θά
λέμε μετά;
ΜΕΜΑΣ: Έ! βέβαια, λίγο τό 'χεις; Μή σηκώνεσαι, ξάπλωσε.
ΜΠΕΜΠΑ ('Εμφανίζεται ) : ΣοΟ πέρασε;
ΣΩΤ Η ΡΑΚΗΣ: Γιά δές ρέ Μεμδ.. (Ό Μεμ.ά.ς κuττάζει τryν κοιλιa
τής Μπέμπας) . 'Εσύ ποu ξέρεις άπ' αύτά. Κάτσε ρέ Μπέμπα νά σέ
δεί δ Μεμδ.ς.
Μ Ε Μ ΑΣ: ' Αγόρι φαίνεται, έγώ γι' άγόρι τό 'χω. Τώρα, ξέρω 'γώ
πάλι;
ΣΩΤ Η ΡΑΚΗΣ: Καί 'γώ γι' άγόρι τό 'χω, άλλά καμιά φορά . . .
σπάει δ διάολος τ ό πόδι του.
Μ Π Ε Μ ΠΑ (Στό Σωτηράχη) : Σταύρωσέ το βρέ άνθρωπε!

ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ: 'Από δώ πού 'μαι, στρογγυλή τή βλέπω.
ΜΕΜΑΣ: Ε!σαι ξαπλωμένος γι' αύτό.
ΣΩΤ Η ΡΑΚΗΣ: Λές;
ΜΕΜΑΣ: ' Από δώ δπως τή βλέπω έγώ ε!ναι . . . μυτερή φαίνεται.
ΣΩΤ Η ΡΑΚΗΣ: ' Εσένα ποιός τό 'πε δτι ή μυτερή ε!ναι άγόρι;
Μ Ε Μ ΑΣ: Ε!ναι γνωστό.
Μ Π Ε Μ Π Α : Μωρέ έντάξει νά βγεί, γερό νά 'ναι.

ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ: ' Εντάξει θά βγεί δ.μα ε!ναι άγόρι, ναάμε.
Μ Π Ε Μ Π Α : Κι Ιiν βγεί δηλαδής κορίτσι, τό πετδ.με, τί κάνουμε;
ΣΩΤΗΡΑ Κ ΗΣ: Σήκω άπ' τή θέση σου, τί 'ναι αύτά ποu λές τώρα;
Μή μδ.ς κάνεις κά 'να χουνέρι κυρά - άποτέτοια, καi τό φυσδ.με
καί δέν κρυώνει γιατί. ..
Μ Ε Μ ΑΣ: 'Αγόρι θά 'ναι ρέ, κι άφήστε τίς γκρίνιες, aστε νά βγεί
μέ τό καλό.
ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ: Έχουμε καί μείς τίς άγωνίες μας. (Παuση). Νά
μδ.ς τήν τραβδ.νε σά λάστιχο ρέ Μεμδ. στίς παραλίες καί τίς
βουνοπλαγιές; (Παuση) . Δηλαδή νά τής κάνουνε αύτά πού κάναμε
καί μείς, ναάμε; Δέ σηκώνει.
-

Οί πρώτοι διδάξαντ ες, Νοέμβρη τoij 1979 σ τ ό " Άθ·ήναιον" :
Κώστας Καζ ά κας (Σωτ ηρ άκης) καί Ντίνα Κώνστα (Μάνα)
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Μ ΠΕ Μ Π Α : Αύτ1i Θά σου δώσει ενα ποτή ρι νερό. Τό κορίτσι.
( Πάει μέσα ) .
ΣΩΤΗΡΑ Κ ΗΣ: 'Ίσα ! ! !
Μ ΕΜ ΑΣ: Μ ή τόν φουντώνεις καί σύ.
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ Η Σ ( Χειpονομεί) : 'Άλλο νά ε!σαι άπό πάνω κι aλλο
άπό . . . - ετσι ε!ναι. Τόν Θυμάσαι τό Θείο Σταύρο;
Μ Ε ΜΑΣ: Αύτός ήταν σοφός, δ,τι !:λεγε . . .
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: 'Άλλο κυνηγός . . .
Μ ΕΜ ΑΣ: . . . Κι aλλο κυνηγημένος . . . Ήταν σοφός.
ΣΩΤΗΡΑΚ ΗΣ: Βαγγέλιο ή κουβέντα του.
Μ ΕΜΑΣ: Κάτι ξέραν οί παλιοί.
ΣΩΤΗ ΡΑ Κ ΗΣ: Δέ συζητείται.
Μ ΕΜΑΣ: Μ ετά, προίκες, τραβi1ηιατα . . . Μέ τό κορίτσι δέν ξεμ
περδεύεις εuκολα - ε!ναι . . . Μ ιά ζω1i άφαιμάξεις ε!ναι. ' Ενώ μέ τ'
άγόρι . . .
ΣΩΤΗΡΑ Κ ΗΣ: 'Άσε πού Θ ά στή βουτάει δ κάθε χαρμάνης καί Θά
χτυπιέται άπό πάνω της & σπου νά 1i ρεμi1σει. ( Ί \ γpιεύει μέ τά
λόγια του ) . Στόν σκίζω, τόν χοντρόπουστο. Στό δικό μου τό
κορίτσι πήγες νά ξεμπουκώσεις μωρή κοπριά; .. Στου Σώτου;
Μ Ε Μ ΑΣ: Ε!δες δμως έσύ;
ΣΩΤ Η ΡΑΚ ΗΣ: Τί, έγώ; 'Άλλο έγώ. M ii τά μπερδεύουμε τά πρά
γματα. Ξέρεις τ' ε!ναι νά τό μεγαλώνεις μέρα μέ τή μέρα, νά του
άγοράζεις τά δμορφά του, νά τό βλέπεις νά σου ψηλώνει καί νά
στό καλαφατάει δ ενας κι δ Ιiλλος; Στό σκοτώνω. ( 'Ί;;r. ει σηχωΟεί,
χτυπάει τb χέp ι του στΟ τpαπέζι. ι ι�ι Βαpβάpα βyαινει Ο:πΟ τΎ]ν
χουζίνα μέ φα'i τής μάνας) .
ΒΑΡΒΑΡΑ: Τί εγινε πάλι;
ΣΩΤΗΡΑ Κ ΗΣ: Κατάλαβες φίλε:
ΒΑ ΡΒΑΡΑ: Τί εγινε; Μεμa: 'Έγινε τίποτα Μ πέμπα;
Μ Π Ε Μ ΠΑ : Τίποτα.
ΒΑΡΒΑΡΑ : Σωτ η ράκη, εχεις τίποτα;
�ΩΤΗ Ρ� ΚΗΣ (�τ1 ΛΙ;:έμπα) : Πι�σ' ; ά �απούτσια μου άπ? 'κεί:
( /1 Μπεμπα του τα φεpνει χαι -:ου τα βαζει) . Τα. καλα. τα δικα
μας..
ΒΑΡΒΑ ΡΑ (Στό Λ/εμά ) : Τί εχει; ( ' 11 μάνα χτυπάει τή μπασ-:ούνα
άπό μέσα ) .
Μ Ε Μ ΑΣ: " Ε ! Λέγαμε ετσι γ ι ά τ ά κορίτσια. Μ έσα θ ά φάει;
,

ΒΑΡΒΑΡΑ: Φωτεινή νά τό β"{άλετε, ε!ναι ώραίο τό Φωτεινή.
Μ Ε Μ ΑΣ: Φέρτην νά φάει έδώ. ( '// μάνα χτυπάει τή μπαστούνα) .
Σ' άκούσαμε. Σ' άκούσαμε.
ΒΑΡΒΑ ΡΑ : 'Άσε τώρα, τήν ξεσηκώνουμε. (Πάει μέσα ) .
Μ Α Ν Α : 'Έξω θ ά φάω, εξω. Βγάλε μ ε εξω ν ά φάω.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Τώρα τό 'φερα, φάτε έδώ, Ιiλλη φασαρία;
ΜΑΝΑ: 'Έξω θά φάω, εξω! Βγάλε με Εξω νά φάω. ( '// Βα,cβά,cα
φέpνει τή μάνα i:ξω. Τής i:χει 8έσει τήν πε-:σέτα στό λαιμό ) . Πιό
πίσω ... πιό μπρός ... καλά ε!μαι έδώ, νά σάς βλέπω Θέλω. Μ πεμπίτσα, κορίτσι μου . . . ( /-1 Βαptά,cα τf,ς φέ,c νει τήν τάβλα ποu τ,c ιuει ) .
Μ ΕΜΑΣ: Ό Μεμάς ε!μαι.
'

Μ Α Ν Α : ' Εσύ ε!σαι βρέ; ( 'Α ναστενάζει) : "Αχ!
ΣΩΤΗ ΡΑ Κ ΗΣ: Τώρα τί εχεις ρέ μάνα; Μπορείς νά μας πείς; Τί
εχει τό μάτι σου;
Μ Ε Μ ΑΣ: Κατεβασιά.
ΣΩΤΗΡΑ Κ ΗΣ: Δέ βλέπεις καλά;
ΜΑΝΑ: 'Όλα τά βλέπω, πώς δέ βλέπω.
ΒΑΡΒΑΡΑ : Φάτε τώρα.
Μ Α Ν Α : Μ πεμπίτσα κοπέλα μου, Ιiμα Ερθει μέ τό καλό, Μ παρ
μπαλέκο νά τό βγάλεις, του πεθερού σου.
ΣΩΤΗΡΑ Κ ΗΣ (�υγχινημένος, στό Μψά ) : Δέν τό 'χω συδηνειτο
ποι ήσει άκόμα, τό ξέρεις;
ΜΑΝΑ: Σέ κουράσαμε Μ πεμπίτσα μου, σέ κουράσαμε. ( Τ,cιuε ι ) .
Μ Π Ε Μ Π Α : Δέν ε!ναι τίποτα.
Μ Α Ν Α : Τόσες κούτες, πώς δέν ε!ναι; ( Τpώει) . Σκουλαμέντο
εχουμε; (Δ ίνει τό πιάτο στή Βαpβάpα) : Άλάτισέ το κομμάτι.
Μ Ε ΜΑΣ: Φάτο τώρα, δέν κάνει καί τά πολλά άλάτια.
Μ Α Ν Α : Βιδέλο ε!ναι;
Μ Ε ΜΑΣ: Τέτοιο πράμα δέν Ιlχεις ξαναφάει.
ΣΩΤΗΡΑ Κ ΗΣ: Ζνίτσελ! (�τή μάνα ) : Σ' άρέσει;

Μ Ε ΜΑΣ: Γιά σένα τδ 'φερε ό Σωτη ράκης.
.ΣΩΤΗΡΑ Κ ΗΣ: Μόνο δ ' Ωνάσης τρώει άπ' αύτά.
Μ Ε ΜΑΣ: Τώρα πού μάθαμε νά τό λέμε, δέν εχουμε λεφτά νά τό
πάρουμε!
Μ Α Ν Α : Δέ μασιέται'
Μ Π Ε Μ Π Α : Τότε, φάτε τίς πατάτες μόνο.
Μ Α Ν Α : Σέ κουράσαμε Μ πεμπίτσα μου, σέ κουράσαμε κορίτσι
μου. ( Τpώει, δέν τήν χυττάει ) .
ΣΩΤΗΡΑ Κ ΗΣ: Δέν κάναμε κ α ί τίποτα, πέντε κούτες έκεί πέρα . . .
Μ Α Ν Α : Πέντε κούτες έδώ, πέντε έκεί . . . Βάλατε 'φημερίδες στίς
φωτογραφίες, μή σπάσουνε; Τόν Κωτσαρ1i μii ξεχάσετε. ' Εσένα
τό λέω, Βαρβάρα.
Μ ΕΜΑΣ: 'Άσε μας ρέ μαμά μέ τόν Κωτσαρ1i σου. Τί τόν Θέλεις;
Μάς ζάλισες άπό χτές. 'Εντάξει ε!ναι κεί πού ε!ναι. Στό Μεσαί
ωνα βρισ κ,όμαστε; Βα � ιλιά �ες � αί παραμύθια . . . ( Ό �ώτος μου,c
,
μουpιζει χαποιο τpαγουδι στα λογια -:ους) .
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ Η Σ : "Βρέ δλα τά πουλάκια νά, νά, νά, νά .
Βρέ δλα τά πουλάκια πετούν άμάν" (μου,φοu,c ίζει ) .
Μ Α Ν Α (Νευpιασμένα ) : Ν ά γυρίσει τό παιδί σπίτι του, σηi δου
λειά του, στό νοικοκυριό του, ναί!
Μ ΕΜ ΑΣ: Καλά ε!ναι κεί. Π ροσαρμόστηκε . . . Καί δουλίτσα
βρJiκε κι άπ' δλα.
Μ Α Ν Α : Τί βολοδέρνει σηiν ξενητιά, Ιiμα πιά!
ΣΩΤ Η Ρ Α Κ Η Σ ( Τpαγοuδάει μοupμοupιστά χαί σφυpίζει στό πουλί) :
Φστ, φζτ! Μοuγκος ε!σαι ρέ; (2-'φυpίζει πουλίσια ) : Που, τό Ιiλλο;
Σου 'φτιανε κάτι κελαϊδίσματα, οϋτε κανάρι, ναάμε.
Μ ΕΜ ΑΣ: 'Άλλο στό Χαλάνδρι. Πεuκα, δένδρα, άλλιώς f]τανε
έκεί.
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Νά πίνεις τό καφεδάκι σου, κάτω άπ' τό δένδρο
καί νά τ' άκοuς. Τό ρουφιανάκι . ' Από δώ, ρέ! φστ! βρέι!
Μ Α Ν Α : Σάν μιτζισόλα ε!να ι . δέν κόβεται . . .
ΣΩΤΗΡΑ Κ Η Σ ( ά::ό πάνω :-r,ς ) : Πάλι τ ό ξεχάσαμε τό σιρόπι.
( tlυμ&.-:7.ι ξα;;νιχά ) .
ΣΩΤΗΡΑ Κ ΗΣ: Τί εχεις καί τρώγεσαι, ρ έ. . .
Μ Α Ν Α ( Τού δίνει τό μαχαίpι) : 'Έλα νά σ έ χαρώ, κόφτο αύτό.
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ ( Τής τό χόβει σέ μπουχιές) : Ξέρεις, τί τρώς; Πέστο
ρέ Μεμa!
Μ Ε Μ Α Σ (Στ � Βαpβάpα) : Γιά βάλε, εχει τίποτα αύτό; ( Ί'l Βαp
βάpα άνάβει την TV) . Σνίτσελ!
ΣΠΗ ΚΕΡ: . . . τής Δημοκρατίας εφθασε τό άπόγευμα σιδη ροδρο
μικώς στήν 'Αλεξανδρούπολη πρώτο σταθμό της περιοδείας του
στόν άκριτικό 'Έβρο!
ΒΑ ΡΒΑΡΑ: Τό Θέλεις αύτό;
Μ ΕΜ ΑΣ: Δέ μας άφορά. ( Ί'l Βαpβάpα χλείνει τήν TV. Ό Σωτη
pάχης τήν πpολαβαίνει).
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: 'Άσε νά δούμε τί γίνεται στόν κόσμο.
ΣΠΗ ΚΕΡ: Μεταμόσχευση όρχεων στήν 'Ελλάδα !:ως τό 1 98 1 ,
άνήγγειλε ό όπουργός . . ( Τό χλείνει) .
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ : 'Όποτε τό βάνεις δλο τέτοια εχει, ναάμε. (Στή
μάνα) : ' Εντάξει;
Μ Α Ν Α : ' Απόσωσα, itλα πάρτο ( Ί -Ι Βαpβάpα τής λύνει τήν πετσέ
τά, πάει τό δίσχο στήν χουζίνα ) .
ΣΩΤΗΡΑ Κ Η Σ (Στή μάνα ) : Τό καλύτερο Ιiφηκες. Μακάρι νά
'χαμε κάθε μέρα άπ' αύτό.
Μ Α Ν Α : Νά μέ πας μέσα νά πλαγιάσω. ( Ί'l Μπέμπα τήν πάει
μέσα) . Χ τές κοιμήθηκα μέ τεντωμένο πόδι καί σήμερα δέν κλεί
νει. Καθείστε λίγο άκόμα. Που θά πάτε; 'Έχετε νά πάτε πουθενά;
ΣΩΤΗΡΑ Κ Η Σ : 'Έ, πόσο Θά κάτσουμε;
ΜΕΜΑΣ (Σιγά) : Νά δοuμε θά κάνει τίποτα 1] Μ πέμπα, αuριο;
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Κουρασμένη τή βλέπω; (Δείχνει τήν πόpτα) .
ΒΑΡΒΑΡΑ: Τά 'κανε πάνω της έχθές. Δέν τήν πρόλαβα.
Μ Ε Μ Α Σ : Θά δοuμε. ( Παύση ) . Είναι καί πολλά τά λεφτά ρέ, παιδί
μου! Που νά τήν πας άνθρώπινα; Δέν ε!δες τί έγινε στό aλλο;
Μαφία δλόκλη ρη.
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Μ πέμπα! Μ πέμπα! ( Φωνάζει) .
Μ Π ΕΜ Π Α ( Ά πό μέσα ) : Μ ιά στιγμή .
ΣΩΤΗΡΑΚ ΗΣ: 'Άντε ν ά πηγαίνουμε, βραδιάσαμε. ( ' /'1 Βαpβάpα
73άει στή 17 άνα . 'C! Σωτηpάχης βάζει τήν χαπαpντίνα του χαί τό
ασπpο σατεν χασχολ) .
.

Σωτηράκης γιri τή Μπέμπα

:

. . . Δ'ί1ιαι πολλή μήτρα, vάαμε, πώς vά τό κάνουμε ; ( Χαράλ.

'Λ.λατζaς

-

Γι.ώ(!γος Δ ιαλεγμf;vος)

Μ Ε Μ ΑΣ: Θά ' ρθεις αϋριο;
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Έ! Ν' άμπαλάρουμε καί τ' Ιiλλα, νά τελειώνουμε.
'Έχουμε καί δουλειές. Πδ.με πάνω, κατεβαίνουμε κάτω (χειpονο
μεί) .
Μ ΕΜ ΑΣ: "Αν βρείς καμιά κούτα, φέρτη, νά βάλουμε τά . . . αύτά
μέσα.
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: 'Έχω σπίτι - Πως τίς κουβαλδ.νε, ε!ναι . . .
Μ Ε Μ ΑΣ: Κάντες . . . - κλείνουν αύτές, διπλώνουνε.
ΣΩΤ Η ΡΑΚΗΣ: Ε!ναι καί μεγάλες, ναάμε Μ πέμπα! 'Έχει φασαρία
ε!ναι . . . νά κάτι κούτες! Θά βάλω τή Μ πέμπα νά τίς κατεβάσει άπ'
τό πατάρι. ( Φωνάζει ) : Μ πέμπα. 'Άντε ρέ Μ πέμπα, άρμένικη βίζι
τα, ναάμε.

ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ : Πάω νά χαιρετίσω. (Μπαίνει στή μάνα) : Τήν ξά
πλωσες; Κουκουλώσου μέσα γερά. έ!
Μ Α Ν Α : Φεύγεις;
ΣΩΤ Η ΡΑΚΗΣ: Έ! πόσο θά κάτσουμε. Μεθαύριο θά 'μαστε πάλι
.
έδώ. (Ή Μπέμ πα φτιάχνει τίς χοuβέpτες τής μάνας) .
Μ Α Ν Α : Ε!σαι σύ, δέ βρίσκεται Ιiλλη σάν καί σένα!
Μ ΠΕ Μ Π Α : 'Εντάξει ε!σαι τώρα;
Μ Α Ν Α : Σέ κουράσαμε Μ πεμπίτσα μου, σέ κουράσαμε παιδί μου.
Μ ΠΕ Μ Π Α : Μ ή ν τό κουνήσεις καθόλου άπό δώ, έ! Γειά σου
τώρα. (Βαpβάpα χαί Μπέμπα βyαίνοuν).
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ : 'Άντε, γειά σου μάνα. μεθαύριο πάλι .

Μ ΠΕ Μ Π Α (Στή μάνα) : ' Εμείς φεύγουμε.
Μ Α Ν Α : Νά μού φέρεις θαλασσί μαλλί, νά πλέξω τού μωρού.
Μ Π Ε Μ ΠΑ : Θά 'ρθούμε αϋριο πάλι.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Άφού κουράζεσαι!
Μ Α Ν Α : Μ παρμπαλέκο νά τό βγάλεις. ' Α κούς; ' Εσένα τό λέω
Μ Π Ε Μ Π Α : ' Εντάξει, έντάξει, ί:χουμε καιρό.

Μ Α Ν Α : Ό Ιiλλος, τίποτα άκόμα . . . ' Εσύ . . . δέν άστειεύεσαι έσύ!
Μόνο κύτταξε νά παντρεφθείτε. Νά ήσυχάσω καί 'γώ. "Α!
ΣΩΤΗΡΑ Κ ΗΣ : Όλα θά γίνουνε ρέ. Άντε γειά σου τώρα καί μήν
τό κουνήσεις ρούπι. (Βγαίνει). Βάλ' τό παρτό σου. ('Η Μπέμπα
φοράει το παλτό της) .

Μ Α Ν Α : Νά μοu φέρεις μιά κούκλα νά τοu πλέξω καλτσούνια.
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Τή ντουλάπα θά τή λύσουμε;
Μ Ε Μ ΑΣ: Θά τήν άφήσουμε τελευταία, θά δοuμε.
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ Η Σ : 'Άμα ό καιρός ε1ναι ετσι, δλο αύτό έδω μέ πεθαί
νει. ( Πιάνει τή μέση τοu) . Δέν ξέρεις πώς νά ντυθείς. Καλά ελεγα
νά βάλω τό πέτσινο.
Μ Ε Μ ΑΣ: "Ας τό ' βαζες.
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: 'Έχει πάρει τό ϊδιο κ' ή Μπέμπα, άσορτί. Θέλει
νά τό φορδ.με μαζί, άλλά ζεσταινόταvε, ναάμε. Σκέφτεσαι τίποτα;
Μ Ε Μ ΑΣ: Ti θά γίνει, δέν ξέρω. Τήν Παρασκευή φεύγουμε, τί
νομίζεις; Πέντε μέρες μείνανε άκόμα. "Αμα άμπαλάρουμε καί τ'
Ιiλλα τελειώσαμε. (Δ είχνει πpος μάνα) : Τή ντουλάπα τή θέλεις;
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Βάντη στή μπάντα καί βλέπουμε.
Μ ΕΜΑΣ: "Αν ί:χεις κανέναν καί δέν τή θέλεις, δώστην, κάτι θά
πιάσεις, σαβούρα στό Χαλάνδρι δέν κουβαλάω έγώ.

ΒΑΡΒΑΡΑ: Μ ή ν ξεχάσεις νά πδ.ς αΟριο.
Μ ΠΕ Μ Π Α : Θά πάω, τά ψώνια πρ&τα νά κάνω καί θά πάω.
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ (Κuττάζει τ' άμπαλαpισμένα) : Κά 'να δυό κοuτες
θέλει άκόμα. Δέν Ιtχει καί τίποτα. Τ' iiλλα θά πάνε χύμα. 'Άντε
γειά σας τώρα, μεθαύριο πάλι.
Μ Π Ε Μ Π Α : Γειά σας.
ΜΕΜΑΣ (Στή Μπέμπα) : Σκοτώθηκες σήμερα καί σύ.
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Καλό τής κάνει.
Μ Ε Μ Α Σ : 'Άντε γειά σας.
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Προχώρα μπροστά.
ΒΑΡΒΑΡΑ: 'Αντίο. (Φεύyοuν) .
Μ ΕΜΑΣ (Κάθεται στον χαναπέ ) : Δέν τά παίρνει, δέν τά παίρνει,
χωρέσανε δμως.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Άμα σπάσει τό σερβίτσιο . . . ένα πιάτο νά σπάσει,
πάει ή δωδεκάδα. Ή σουπιέρα νά σπάσει . . .
Μ Ε ΜΑΣ: Μ ή ν τόν φοβδ.σαι τ ό Σωτηράκη. Τρία χρόνια άμπαλά
ριζε στή Βάση. Ξέρει πως τά 'βαλε αύτός, δεν ε!δες πώς τά 'φτι-

αχνε πιάτο καί χαρτί, πιάτο καί χαρτί . ( Χειρονομεί, παύση) . Τί
νομίζεις; 'Επιστήμη εlναι κι αύτό.
ΒΑΡΒΑ ΡΑ (Κάνει ν' ά.νοίξει τήν χοuτα) : ' Εδώ εlναι ή σουπιέρα;
Μ Ε ΜΑΣ: 'Άστα βρέ παιδί μου, τί τά θέλεις; Μανοuβρες ζητάς;
Στήν iiλλη εlναι, άστα, κλείστο κεί πέρα.
ΒΑΡΒΑΡΑ (Κλείνει τήν χοuτα) : Π ρέπει νά πάμε νά καθαρίσουμε
κιόλας, μπάνια, μές στίς σκόνες θά 'ναι δλα. (Κάθετα ι ) .
Μ Ε ΜΑΣ (Κα τ ' ίδ'ίαν) : Ν ά μ ή ν ύπάρχει ένα ϊδρυμα ν ά τή βάλουμε,
κάτι . . . Ποϋ νά τήν πάς, νά φύγει άπ' τά καλά της καί νά πάει ποΟ;
'Αλαλούμ σέ δλα. Δέ μοϋ τά κρατάς κύριε, γιατί δέ μ' έξασφαλί
ζεις καί μένα; (Παύση) . Τί μ' άσφαλίζεις μέ τό ζόρι, κι δταν σ' εχω
άνάγκη μοΟ τήν κοπανάς; Στό διάολο, ζωή εlναι αύτή; (Στή Βαp
βάpα) : Τόν περασμένο μήνα μοΟ κρατήσανε χίλιες τετρακόσιες
εϊκοσ'Ι δύο δραχμές. ΠοΟ μοΟ τά πήγανε τά λεφτά μου; ΜοΟ λές σέ
παρακαλώ; Σέ ποιόν πούστη ν' άπευθυνθείς, νά τόν βουτήξεις άπ'
τό . . . '(χάνει τά χέpια τοu χλοιό γιά πν ίξιμο) άπ' τό πέτο . . . Κρατική
μηχανή, σου λέει. . .
ΒΑΡΒΑΡΑ : Τ ί ψάχνεις τ' άψαχτα . . .
Μ Ε ΜΑΣ: Έτσι, καμιά φορά, έκεί πού κάθομαι, μοΟ 'ρχεται ν ά τά
μαζέψω καί νά σηκωθώ νά φύγω στό . . . στήν 'Αγγλία. Καί χέζω
καί τό έφάπαξ κι δλα τους.
ΒΑ ΡΒΑΡΑ: Τί νά κάνουμε έξω; ' Εμείς τώρα . . .
Μ ΕΜ ΑΣ: 'Ομπρέλες! Γιατί; Μ ή ν κυττiίς πού τ ό κλείσαμε έδώ.
Έξω βρέχει συνέχεια, στό Λονδίνο νά πάω, τήν εκανα τήν καλή.
Κι δχι μαγαζιά καί σάχλες, έφορίες καί τέτοια. Πλανόδιος. ' Εκεί
'ναι ή μεγάλη μπάζα. Σουβλάκια νά πουλάω . . . Νά γράψεις στόν
άδελφό σου, σέ παρακαλώ.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Όποτε έχεις . . . εlσqι Ι:τσι, νά γράψεις στόν άδελφό
σου σέ παρακαλώ! Πρώτα πρώτα αύτός εlναι . . . οϋτε ξέρω ποΟ
βρίσκεται τώρα αύτός.
Μ Ε ΜΑΣ: Τί πράμα εϊμαστε ρέ παιδάκι μου; Δέ βγαίνει ενας έκεί,
νά δοΟμε μιά άσπρη μέρα. Στό χωριό φύγανε δλοι. Τρελοί εlναι;

Σω τηρ άκης : Οί

Τί νά κάτσουνε νά κάνουνε; Τίποτα δέν φτάνει έκεί πάνω. Μόνον
τά κουτιά γιό. νά ψηφίζουνε τούς πάνε. Οϋτε νερό, οϋτε φώς, οϋτε
τίποτα . . . Δέν εlδες δ άλλος; ΜοΟ ζήταγε βεβαίωση γιά τό πιστο
ποιητικό πού τοu πήγα. "Ελα Παναγιά μου!
ΒΑΡΒΑΡΑ: Αύτές; (Ρωτάει γιά τίς μ.άσχες πού 'φεpε ό Σώτος) .
Μ ΕΜΑΣ: Τίς ξεχάσανε.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Γιά μάς τίς φέρανε.
Μ ΕΜΑΣ: 'Άστες έκεί, έμείς φεύγουμε τώρα. (Μεγάλη παύση. '/-/

Βαpβάpα βάζει TV. Καpνιχβάλι, χάθεται) .

ΒΑ ΡΒΑΡΑ : Εlδες ή Μπέμπα στόν τρίτο κιόλας. (Παύση) .
Μ ΕΜΑΣ: Καλά δέν εϊμαστε; Τ ί γυρεύουμε μπελάδες στό κεφάλι
μας;
ΒΑ ΡΒΑ ΡΑ : Τώρα πού πάμε σέ μεγαλύτερο σπίτι, θά 'θελα καί 'γώ
νά φροντίζω ένα παιδί. Μ ιά ζωή γέρους φροντίζω.
Μ ΕΜ ΑΣ: "Αμα άργότερα θελήσουμε, παίρνουμε . . . υίοθετοΟμε ενα
άπ' τό βρεφοκομείο, δπως τό θέλουμε.
ΒΑ ΡΒΑΡΑ: 'Άλλο, τό δικό σου . . .
ΜΕΜΑΣ: Είδαμε καί τ ή ς 'Ελένης τ ό γιό, πού 'ναι δικός της.

(Παύση . Ί-/ Βαp6άpα φτιάχνει τήν TV ξαναχάΟεται) . Πάς έκεί,

παίρνεις ενα άγοράκι, άλλάζεις καί γειτονιά - ποιός μάς εlδε, ποΟ
μάς ξέρει . . . Κάνεις καί τό ψυχικό.
ΒΑΡΒΑΡΑ : Καί μόλις μεγαλώσει, ψάχνει γιά τούς δικούς του . . .
Τά διαβάζουμε κάθε μέρα.
Μ Ε Μ Α Σ : Δέ βαριέσαι, πόσοι εlναι αύτοί; Κάτι ήλίθιοι εlναι.
ΒΑΡΒΑΡΑ (Παύση) : Κι άν εlναι μέσα σ' αύτούς;
ΜΕΜΑΣ: Κ' επειτα. δέν τελειώσαμε τή θεραπεία. 'Άσε νά δοuμε
πρ&τα. Βλέπεις καί σύ μ' ένα θερμόμετρο στό αύτό εlσαι συνέχεια
(δείχνει) . ΆφοΟ στό έξήγησε, δέ θέλει άγχος. (Παύση . Γιά τήν
TV). Κάντο έτσι.
ΒΑΡΒΑΡΑ (Σηχώνεται, φτιάχνει τήν TV): ' Εγώ έχω άγχος fι έσύ;

dρβ ιίλες πού μού dγόρασες dπό τή Β άση μέ βγάλαιι dσπροπρόσωπο . . . (Χαλκιά, Ραζή, 'Αλατζάς, Δ ιαλεγμέιιος)

'Εχτές μέ τiς σαπουνάδες, μου λές, Ιiστα κ' ελα τώρα, ελα τώρα
έπιτακτικά. Ποιός έχει Ιiγχος;
Μ ΕΜ Α Σ (Γιά τήν TV): Τί κάνεις; Χιονίζει περισσότερο, τώρα.
Β Α ΡΒΑΡΑ: 'Έλα φτιάχτη έσύ, λοιπόν.
Μ Ε Μ ΑΣ: 'Άστο, Ιiστο κεί, γιά Ιiστο, καλά ε!ναι. (Παuση). Τόν
περασμένο μήνα fiμουνα σίγουρος δτι πιάσαμε.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Μέ πέντε μέρες καθυστέρηση;
Μ Ε Μ ΑΣ: Μ έ πέντε μέρες, γιατί; 'Αλλά ή άγωνία σέ αΟτωσε κι
άδιαθέτησες.
ΒΑ ΡΒΑ ΡΑ: Ή καθυστέρηση ητανε άπ' τό κρύο.
Μ ΕΜΑΣ: Δέν ξέρω.
Β Α ΡΒΑΡΑ: Τ' άπότομο κρύο.
Μ Ε Μ ΑΣ: Καλά πού δέν τό 'παμε καί σέ κανένα.
ΒΑ ΡΒΑ ΡΑ : 'Έ! δέ θά τό λέγαμε κιόλας. 'Άμα δέν περάσει ενα
διάστημα, τi νά πείς; Ξέρετε ε!μαι λίγο έγκυος;
Μ Ε Μ ΑΣ (Παuσ η . Σηκώνεται πάει στό δωμάτιό tou. Λ ίγο μετά
βγαίνει μέ τό σωβpαχο , φο άει κάλτσες, παπούτσια, ποuχάμισο,
f
γραβάτα. Στέκεται στήν πορτα μισός εςω, μισός μέσα): Κλείστο
αύτό καi ελα νά σού πώ.
ΒΑΡΒΑΡΑ (Τόν χuττάζει, χάτι κατάλαβε): Τί θέλεις;
Μ Ε Μ ΑΣ: 'Έ! δέ μπορώ νά σού πώ άπό κεί. (Ή Βαρβάρα κλείνει
άργά τήν TV. Ό Μεμ.άς μπαίνει στό δωμάτιο. ΆχολοuΟεί ή Βαρβά
ρα. Άχούμε ψιΟuροuς. Τό τηλέφωνο χτuπάει. Βγαίνει ό Μεμ.άς,
χωρί ;; τά πι;- ποuτι; ια χαί τή r.οαβάτα στό χέρ ι . Κατεβάζει τό άχοu
στιχο, μπαινει μεσα. Ψιθuρισματα) .
ΒΑΡΒΑ ΡΑ : Τί όχτάρια;

Δεύτε ρη εί"κόνα
Σκηνικό τό ϊδιο. Τρίτη πρωί, wρα 1 0 . Βf έχει άσταμάτητα, μέ
μποuμποuνητά . Τό διαμέpισμα εlναι φωτισμενο λόγω τού καιρού. ' Η
Βαρβάpα πηγαινοέpχεται, χάνοντας τίς πρωινές δοuλειές. Πάει
στ � ν ':όρτα τ� ς μάνας. Στό τραπέζι μιά χοuτα άνοιγμένη ποu ολο
χαι βαζει πραγματα.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Νά σάς φτιάξω κάτι; (Παuση). Τί κλειδωθήκατε μέσα,
λές καi δέν έχουμε Ιiλλες σκοτούρες στό κεφάλι μας; (Παuση ) . Νά
σάς άλείψω . . . θέλετε νά σάς φτιάξω δυό φρυγανιές; (Παuση). Έγώ
θά τiς φτιάξω καί σείς μή τiς φάτε. 'Αφi']στέ τα τώρα αύτά καί
κυττάξτε νά βάλετε κάτι μέσα σας . . . "Αν εϊπαμε καί τίποτα χθές . . .
(Κuττάζει άπό τήν χλειδαρότpuπα) . Ti κάθεστε τώρα στό σκοτάδι;
Άνάφτε κά 'να φώς έκεί πέρα . . . (Παuση ) . Θέλω νά πάρω καί τό
άδιάβροχό μου, θά μπώ καi θά βγώ, άνοίξτε. . . άνοίξτε πού σάς
λέω. ' Α νοίξτε νά σάς ντύσω. Θά κρυώσετε μέ τό κομπιναιζόν,
ετσι. (Σπρώχνει τήν πόρτα λίγο). Χμμ . . . κύττα τώρα . . . Άνοίχτε νά
κάνω τή δουλειά μου σάς παρακαλώ. . . Τί ξημερώνει ό Θεός τή
μέρα · του τή ρημάδα . . . (παίρνει τό τηλέφωνο) γιά νά μας βασανί
ζει . . . Παρακαλώ τόν κύριο ' Αντωνίου, τόν κύριο . . . 'Ορίστε; .. συ
γνώμη! Δέ μπορεί νά συνεχιστεί αύτό. (Ξανατηλεφωνεί): Τόν κύ
ριο ' Αντωνίου παρακαλώ . . . ή γυναίκα του. 'Άμα βγεί, πέστε του
νά πάρει τό σπίτι του σας παρακαλώ . . . εύχαριστώ, άντίο. (Κάθε
ται στόν καναπέ. Σηκώνεται, πάει στήν πόρτα τής μάνας) : Θέλω νά
κατέβω κάτω, εχουμε κι Ιiλλες δουλειές νά κάνουμε. Σας παρακα
λώ. Γιά κύττα τώρα! ' Ανοίξτε, νά σας ρίξω καί τό κολλύριο. Πi']γε
δέκα ή ι'Ιιρα . . . ' Ανοίξτε, θά τή σπάσω, θά τή σπάσω. (Σuγχρατημένα) : Παλιο . . . (κάθεται ) . . . μού 'φαγες τή ζωή μου. Δέν π ή ρα τή μάνα
μου, γιά νά 'χω σένα. (Φωνάζει στήν πόρτα): Θά φύγεις άπό δώ
μέσα, θά φύγεις, στό λέω καί νά τό ξέρεις. 'Ή έσύ θά φύγεις η έγώ.
Μ Α Ν Α : ΟΟστ! . .
Β Α Ρ ΒΑΡΑ: Δ έ μπορώ Ιiλλο, δέ μπορώ, δέν πάει Ιiλλο. (Κλαίει).
Σήμερα κιόλας, Ιiμα θά 'ρθει ό Μεμας.
Μ Α Ν Α : Ό γιός μου.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Θά σού πώ έγώ . . . δέν ε!ναι κατάσταση αύτή, δέ μπορώ
Ιiλλο. Μ ιά μέρα δέν εχουμε βρεί ήσυχία, τίποτα, τίποτα έδώ μέσα.
Δέν σ' άρέσει τό 'να, τό άλλο σού βρωμάει, ενα φχαριστώ δέν έχω
άκούσει άπ' τό στόμα σου. Νά πας νά μείνεις στή Μ πέμπα, έκεί νά
πάς, νά σέ περιποιείται αύτ ή . Δέκα μέρες σέ π ή ρε κ' εφαγες τόν
κλώτσο σου! Δέν άστειεύεται ή Μ πέμπα.
Μ Α Ν Α : Ε!ναι κορίτσι τής έκκλησίας ή Μπεμπίτσα, μή τήν πι
άνεις στό στόμα σου.
ΒΑ ΡΒΑΡΑ: Νά πας στή Μπεμπίτσα σου, λοιπόν, καί νά μάς
άφήσεις καi μας i']συχους . . . 'Άντε, ανοίξτε, πού σας λέω. (Κτuπάει

Σωτηράκης στή Μπέμπα : Θά σέ πεΟάvω ρέ, Οά σέ πεΟάvω . . .
(Γιώργος Δ ιαλεγμένος, Μαίρη Ραζij καί Σ6vια Χαλκιά)

τήν πόρτα). Θέλω νά πάρω καί τήν όμπρέλα. (Πνιχτά ): Στό διάολο.
Τί μού κάνεις πρωινιάτικα . . . 'Άκου νά δείς . .. (χτuπάει τό τηλέφω
νο) κυρά Φωτεινή, δέν κάνουμε άλλο μαζί, πάει καί τελείωσε.
(Ξαναχτuπάει τηλέφωνο. Τό σηκώνει): Ναί, έλα 'δώ κύριε γιά θά μέ
τρελάνει ή μάνα σου σήμερα.
Μ Α Ν Α : ΟΟστ! . .
ΒΑΡΒΑΡΑ: Τήν άκούς; Κλειδώθηκε πάλι μέσα . . . Πο ιός τ ή ν ξε
συνερίζεται; Δέ λέει ν' άνοίξει. Μοϋ 'χει . . τά χέρια, μοϋ 'χει
κόψει . Δέν άνοίγει. Ξέρω γώ, τί τi']ς έχει μπεί; 'Έχει σβήσει τό φώς
καί κάθεται μέ τό κομπ ιναιζόν . . . Δέ μπορώ, δέ βλέπεις τί γίνεται
εξω. . . Πού; Τί ε!ναι αύτό; .. Πού ε!ναι αύτό; . . . Ε!ναι φτηνό; Κοντά
ε!ναι; Πώς ε!ναι; 'Έ, ώραία, .. έστω . . . ή Μ πέμπα.
Ε!δες ή Μ πέμπα; Τρέξιμο i']θελε . . . 'Έστω, νά τή βάλουμε έκεί. . .
'Έ, ά ς ε!vαι. Μετά θ ά κυττάξουμε ν ά τή φέρουμε κάπου πιό κοντά
μας .. ναί .. ναί .. Τούς ε!πε δτι . . . τήν κατάστασή της; . . . ' Εδώ. Πού
νά πάω; Δέν έχω νά πάω πουθενά. Σού 'πε τί ι'Ιιρα θά 'ρθει; . . . Μέ τό
Σωτη ράκη; 'Άν μπορέσεις φύγε καί σύ λίγο νωρίτερα . . . 'Έ, βάλε
κάποιον έκεί. .. Δέν τρελάθηκα . . . 'Ά .. πά .. πά . . δέν τής λέω
τίποτα. Τί νά τi']ς πώ; Αύτά κανονίστε τα έσείς, μόνοι σας. Βάλτε
τή Μ πέμπα νά τής τό πεί. ' Εμένα βγάλτε με εξω άπ' τό χορό . . . ναί,
βέβαια, πώς δέν θέλω. Κοντεύω νά . . . έγώ Μεμii . . . βέβαια έγώ . . .
(χτuπάει Οupοτηλέφωνο) . Γιά, μισό λεφτό. Ναί;
Μ Π Ε Μ ΠΑ ( Ά χοuγεται στο Οupοτηλέφωνο ): Μ πέμπα. ' Εγώ ε!μαι .
ΒΑΡΒΑ ΡΑ : 'Έλα! Σπρώχτην μέ δύναμη. (Γuρίζει στό τηλέφωνο):
Ή ρθε ή Μ πέμπα . . . Ναί, σέ κλείνω . . . Καλά, δχι. Σέ κλείνω τώρα . . .
'Άν μπορέσεις κύτταξε . . . 'Άμα λέει δτι ε!ναι καί φτηνό . . . Ναί,
ναί, γειά σου.
(Μπαίνει Υ; Μπέμπα . Είναι μετpίοu άναστ-ήματος, πpός το ψηλή ,
γύρω '77_(;. 7pι αvτα π_έντε. Φοpάει πλα σ_:-ιχΟ iι.δ� ά.β1c οχο �α! ιΧσπpε,ς
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τής τΟ: παίpνει ό:νοιχτα χαl γιατl τ'1]ν εχει πείσει Οτι μποpεί νι:Χ ·χει
οποιαν θέλει, ομως μιά μέρα αύτή θά στεφανωθεί. Είναι βρεμένη χαί
άναμμένr,. Ί-1 Βαpοάρα τήν περιμένει στήν πόρτα).

ΒΑΡΒΑΡΑ: Ti έγινε;
Μ ΠΕ Μ ΠΑ (Βγάζει μαντήλι χι άδιάβροχο): Αύτό τό πράγμα, λοι
πόν, δέν τό άντιλαμβάνομαι. Δέ μπορώ νά τό καταπιώ - πώς νά τό
κάνουμε; Πάω στή γωνιά γιά ταξi, μού λέει. Τί, τi νά πείς; Της
Μ ιχαλούς χρωστάω; Κύττα πώς !tγινα, έδώ δές.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Καλά, πού πήγε; 'Έτσι, βγάλτο νά τ' άπλώσουμε.
Μ ΠΕ Μ Π Α : 'Έλα ντέ! Πού πήγε; Ανοιξε ή γη καi τόν κατάπιε;
Τό 'χει κάνει κι liλλη φορά δ κύριος Σωτηράκης. Δέν εlναι ή
πρώτη. Κάτι θά 'χει στό νού του πάλι . . . Πού εlναι ή . . . μέσα ε!ναι;
ΒΑΡΒΑΡΑ : 'Έχουμε 'δώ πανηγύρια. Άπ' τό πρωί !tχει κλειδωθεί
μέσα, αύτά πού τήν πιάνουνε.
Μ Π Ε Μ ΠΑ : Εlναι ξυπνημένη; (Κuττάζει άπό τήν χλειδαρότρuπα ).
ΜΑΝΑ: Οί\στ! . . (Ή Βαρβάρα χάνει νόημα νά μή τής μιλήσει).
Μ Π Ε Μ Π Α : Πού 'ξαφανίστηκε, νά μήν πώ . . . Κ ι αύτός δ κωλό
καιρος, δέ μπορείς νά κυκλοφορήσεις, ρούπι. Κύττα πώς εγινα;
Καινούριες μπότες, χθές τiς πήρα, άκόμα δέν τίς εβαλα.
ΒΑΡΒΑΡΑ: 'Άστες νά στεγνώσουνε, κ' ίtπειτα μ' ένα πανί . . .
Μ ΠΕ Μ Π Α : Ν ά γιά δέν τ ό πούλαγα τ' άμάξι. Μ ' αύτώνεις τώρα;
Γιά κάτι τέτοιες μέρες δέν τό 'δινα.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Καί συ πάλι liκουσες τό Σωτηράκη;
Μ Π Ε Μ ΠΑ : 'Άμα σού λέει δτι πρέπει σιγά σιγά νά μαζευόμαστε,
νά φτιάξουμε τή φωλίτσα μας, τί νά κάνεις; Καί που τό 'δωσα, τά
περισσότερα πήγανε στά χρέη του. Πήρε μιά καμπαρντίνα, ντύ
θηκε κάπως, μοu πήρε καi μένα αύτό τό βραχιόλι. Σ' αύτά δέν έχω
παράπονο, εlναι μπεσαλής σ' αύτά. (Σιγά ): 'Άμα μάθει πώς 1Ίρθα,
θά τό φχαριστηθεί καi μπορεί ν' άνοίξε ι .
ΒΑΡΒΑΡΑ: Ό Σωτηράκης ξέρει πώς θ ά 'ρχόσουνα;
Μ ΠΕ Μ Π Α : Μαζί μιλάμε καi χώρια . . . 'Αφού σού λέω πώς γιά 'δώ
ξεκινήσαμε. Εlχε ένα τηλέφωνο δ κύριος τό πρωί.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Μή βάζεις τέτοια στό μυαλό σου. ' Ωραίο βραχιόλι . . .
Μ Π Ε Μ Π Α : Εlναι χουβαρτάς σ ' αύτά.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Θά 'ρθεί, δέ μπορεί.
Μ Π Ε Μ Π Α : 'Έ, πούντος, λοιπόν; Άμα ήτανε, θά 'ταν 'δώ αύτός.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Μαζί δέν έρχόσασταν;
Μ ΠΕ Μ Π Α : Δέν ξέρεις τί φρούτο ε{ναι. ('Ανάβει τσιγάρο μέ χρuσό
•

άναπτήpα, δώρο τού Σώτοu).

ΒΑΡΒΑΡΑ: Κάτι βρέθηκε, ε; Μού τηλεφώνησε δ Μεμάς.
Μ ΠΕ Μ Π Α : Θά τά πούμε. 'Άσε νά 'ρθει πρώτα δ Σώτος. Έπρεπε
νά 'τανε 'δώ. Πού κόλλησε;
ΒΑΡΒΑΡΑ : Δέ θά βρίσκει ταξί.
Μ Π Ε Μ Π Α : 'Εγώ, πώς βρήκα;
ΒΑΡΒΑΡΑ : Έσυ ε{σαι γυναίκα, iiλλο έσύ. Δέ βλέπεις τi ρίχνει;
'Άνοιξαν οί ούρανοί.
Μ ΠΕ Μ Π Α : Ποιός τόν άκούει.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Καί τί φταίς έσύ;
Μ Π Ε Μ Π Α : Κάποια τού τηλεφώνησε τό πρωί. Καλά, έγώ τού τό
'χω τάξει . Αμα κάνει καμιά κουτσουκέλα, θά τού τά ζεματίσω τά
καλαμπαλίκια του.
ΒΑ ΡΒΑΡΑ: 'Έ, δέν εlναι καί κανένας' Καζανόβας.
Μ ΠΕ Μ ΠΑ: 'Αλήθεια; Ρέστα δίνουνε γιά τό Σώτο, μάλιστα!
ΒΑΡΒΑ ΡΑ : Δέν πάει αύτός μέ liλλες, έσένα . . . Όλο τά καλύτερα
λέει γιά σένα.
Μ ΠΕ Μ ΠΑ: Ναί, άλλά στεφάνι τίποτ' άκόμα. Μέ τό κιάλι τό
βλέπουμε! Κι αύτό φουσκώνει. (Δ είχνει τήν κοιλιά της).
ΒΑΡΒΑΡΑ: Θά μπεί, πού θά πάει; Μόλις τελειώσει μέ τή . . . (δεί
χνει στήν πόρτα τής μάνας) θά τού μιλήσω κ' έγώ. Έχει σκοτού
ρες τώρα.
Μ ΠΕ Μ Π Α : Πέντε χρόνια, άδερφάκι μου, νισάφι πιά, μπήκαμε
στά έξη . 'Όποτε τού λέω πότε θά παντρευτούμε, μο\J λέει· ποιός
μάς παίρνει τώρα έμάς;
ΒΑΡΒΑΡΑ: Μόνο τού σπανού τά γένια . . . δλα τ' iiλλα. . .
Μ ΠΕ Μ Π Α : Θέλει ν ά μάς παντρέψει ένας, που ν ά 'ναι καi κάτι,
λέει. . . Άμα παντρευτεί δ Σώτος θά 'ναι άλλο πράγμα.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Εlναι μερακλής σ' αύτά. Μ ιά φορά παντρεύεται κα
νείς.
Μ ΠΕ Μ Π Α : 'Έχει νά γίνει, λέει, μέχρι καί μπιστολιές θά πέσουνε
•
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στό γάμο μας. (Μιχpή παύση). Έχει, λέει, δυό φίλους πού 'χουνε
μπιστόλια . . . 'Ήτανε στό. . . τότες μέ τούς . . . Χίτες στό ΕΛΑΣ, έκεί
ητανε.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Σσσσς! Μήν τά φωνάζεις αύτά καί . . . (δείχνει το

διπλανό διαμέρισμα).

Μ Π Ε Μ Π Α : Ά, τούς ξέρει ή 'Αστυνομία. Δέ μιλάει.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Γιά τά πιστόλια λέω.
Μ ΠΕ Μ ΠΑ: Δέν τρέχει κάστανο. Τήν άλλη φορά που τά λύσανε,
μού λέει δ Σώτος, δέ μπορούσανε νά τά μοντάρουνε καί τους τά
'φτιαξε δ Διοικητής . . . Ή γριά ξepει δτι . . . Θέλει νά φύγει;
ΒΑΡΒΑΡΑ (Νόημα νά μήν άχουστεί) : Δέ στά 'πε δ Σωτηράκης;
Μ Π Ε Μ Π Α : Μήν της πήτε δτι έγώ τό βρήκα κ' έχουμε . . . τά βάλει
μαζί μου . . .
ΒΑΡΒΑ ΡΑ: ' Εσένα σ ' άγαπάει. Όλο Μπεμπίτσα καί Μ πεμπίτσα
εlναι. (Κuττάζει στήν χλειδαρότρuπα). Κοιμάται, θ' άρπάξει κά 'να
πλευρίτη.
Μ ΠΕ Μ Π Α : "Αστηνε.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Στήν πλάτη μου θά ξεσπάσει πάλι. ·Αντε νά τελειώνει
κι αύτό γιατί . . . Πώς ε{ναι έκεί;
Μ ΠΕ Μ ΠΑ: ' Ωραία τούς έχουνε, μιά χαρά εlναι κεί. 'Έτσι . . . μιά
αύλή μεγάλη, κούνιες μέσα, τραμπάλες, δ,τι θέλεις εχει μέσα.
Πού ήτανε eνας σταθμός παιδικός στήν Καλλιθέα; Μόλις βγούμε
άπ' τό . . . που eχει κεί μιά Σχολή, που πάνε οί . . . μόλις κατέβεις άπό
τόν 'Ηλεκτρικό; (Κρuφαχούει στήν πόρτα τής γριάς): Μή μάς
άκούει κ' εχουμε ντράβαλα.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Πού 'χει κάτι νάνους στήν αύλή;
Μ ΠΕ Μ Π Α : Τό 'φτιαξαν Γη ροκομείο τώρα. ( 'Ακούγεται ροχαλητό

γριάς).

ΒΑΡΒΑΡΑ : Αύτό γίνεται δ�η μέρα πού βλέπεις.
Μ Π Ε Μ ΠΑ : Έχουνε τήν καλύτερη πελατεία, λέει. Ή Λίλη
Μ πέλλα, δ Βελούδιος, δ . . . ή Ρόζα Μ πάρλα, δλοι αύτοί έμείς τούς
είχαμε αύτούς, άπό δώ μέσα περάσανε.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Ή Λίλη Μπέλλα, αύτή άνέβαινε στά τραπέζια . . .
Μ ΠΕ Μ Π Α : Ό Βελούδιος στά χέρια της, λέει, ξεψύχησε. Γυ
ναίκα τό κουμαντάρει . . . Έχουνε καi γραφείο πού . . . Τελετών.
Δουλεύουνε μέ τά 'Αμερικάνικα πρότυπα, μού 'πε . Τόν φέρνεις
έδώ καi ξενοιάζεις.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Στό " Μποέμ" πήγες;
Μ Π Ε Μ ΠΑ: Τό " Μποέμ" εlναι τού πεταμάτου. Τί εlναι τό
" Μ ποέμ"; Μόνο δνομα έχει. Παρασάγκας άπ' τόν " Παράδεισο".
Μ πήκα μέσα, προχώρησα μέσα, μ' έβαλε καί τό 'δα, έ! (Χειρονομεί
γιά τήν καθαριότητα ). Έτσι πάει, παγωμένα βέβαια δλα, άλλά . . .
δέν τ ' άνάψαμε σήμερα, μου 'πε. Κάτι μ έ τ ό πετρέλαιο έχουνε
φασαρίες. Μέ τη Θάσος-Πετρίλα, Πετρόλα, κάπως τό 'πε. Δέν
έχουνε βαρέλια, τούς λένε.
ΒΑΡΒΑΡΑ: τη λυπάμαι κιόλας.
Μ ΠΕ Μ ΠΑ: Χαρά στήν ύπομονή σου.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Ti νά κάνω; Κοντεύω νά . . . (Χειρονομεί οτι θά τρελα

θεί).

Μ ΠΕ Μ ΠΑ : Μού 'δειξε δυό τρείς κρεβατωμένες έκεί. Ρεκόρ γιά
τό μαγαζί μας, μού λέει. Τίς ξεσκέπασε καί μού τίζ έδειξε. 'Οκτώ
μήνες ξάπλα καί δέν μάς άνοιξαν. Τόν πελάτη τόν πονάμε έμείς,
δέν τόν πετάμε, μού λέει. Θά της άρέσει κι αύτηνfjς, αύλη μεγάλη,
μέ τό φρούτο της . . .
ΒΑΡΒΑΡΑ: Ά μ α θ ά 'ρθει δ Μεμάς . . . Ό Σωτηράκης τ ί λέει;
Μ ΠΕ Μ ΠΑ: Μάνα του ε{ναι, δσο νά τό κάνεις, θέλει νά τη βάλει
κάπου σενιαρισμένα, νά μη λένε . . . δτι . . . - δέν τόν ξέρεις τόν
κόσμο;
ΒΑΡΒΑΡΑ: Τή λυπάμαι κιόλας.
Μ ΠΕ Μ Π Α : Θές νά μ' άκούσεις; Δόστης τόν μπούλο της έκε'ί, νά
δείτε Θεού μέρα!
Μ Α Ν Α : Μ πεμπίτσα κορίτσι μου, έσυ εlσαι; (Νόημα τής Μπέμπας

στή Βαροάρα τί νά χάνει).
ΒΑΡΒΑΡΑ (Σιγά) : Πές της ν' άνοίξει. Έχει τό σύρτη.

Μ Π Ε Μ ΠΑ: Πέρναγα καί εlπα ν' άνέβω νά σάς δώ.
Μ Α Ν Α : Καλά έκανες. Έσυ εlσαι Μ πεμπίτσα;
Μ Π Ε Μ ΠΑ : Κλειδωμένα έχετε; Ναi έγώ ε{μαι. (Προσπαθεί ν' άνοί

ξει) .

ΜΑΝΑ: ' Εδώ Μπεμπίτσα μου φυρί φυρί τ ό πάνε νά μ έ στείλουνε
στόν άλλο κόσμο.

Μ Π Ε Μ Π Α : Ποιός τά λέει αύτά; Όλοι σάς άγαπό.με . . . Κανόνισα
νά ξαναπάμε στόν 'Άγιο Πατάπιο, δταν γίνετε καλά.
ΜΑΝΑ: Ε!ναι . . . δέ μπορ& κορούλα μου. 'Έπειτα, δέ μού 'κανε καί
τίποτα.
Μ Π ΕΜ Π Α : Δέν σάς πέρασαν ο[ πόνοι στά πόδια;
Μ Α Ν Α : 'Έ, ε!δα κομμάτι βελτίωση, άλλά δέν τά 'φτιαξε καί
τελείως. Στόν 'Άγιο Παντελεήμονα, έκεί νά μέ πίΊ.ς. Αύτός ε!ναι
γιά τά πόδια. Ό 'Άγιος Πατάπιος, τί νά σού κάνει; 'Ό,τι μπόρεσε
έκανε.
Μ ΠΕ ΜΠ Α : Τότε νά κανονίσουμε μιά Κυριακή, νά ποDμε καί στό
Σωτη ράκη, ετσι σάν έκδρομή . . . Στά Μέγαρα δέν ε!ναι 6 . . .
Μ Α Ν Α : Τ ί δουλειά έχει στά Μέγαρα; (Χτuπάει τό Οuροτηλέφωνο ) .
Μ ΠΕ ΜΠΑ: Ν α ί ; ναί !
ΣΩΤ Η ΡΑΚ ΗΣ: ' Η Μπέμπα - ε!ναι άπάνω ή Μπέμπα; Σωτηράκης.
( Ί -1 Βαpβάpα πάει στο Οupοτηλέφωνο) . Σωτη ράκης.
ΒΑΡΒΑΡΑ: 'Έλα, ναί . Στή Βαρβάρα. Πού θά πήγαινε;
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ Η Σ ( Μπαίνε ι ) : Νά σ' άρχίσω τώρα στίς ζουρλές. .
( Ά γρ ιος ) : Τί φε!Jγεις, ρέ μαλάκα, μέ κάνεις καί βρίζω; Γειά σου
Βαρβάρα . . . Σού 'πε ό Σ&τος νά περιμένεις στή γωνιά, τί τού
φεύγεις ρέ. Γιά νά γίνουμε μπουκές σέ ξένο σπίτι;
ΒΑΡΒΑΡΑ: Τώρα δ,τι εγινε, έγινε. 'Αφήστε τα τώρα αύτά.
ΣΩΤΗΡΑΚ ΗΣ: Μ' εχεις καί κόβω βόλτες μέ τό ταξί σά χάπατο.
Μαζέψου γιά δέν τζουλάει Ιiλλο.
Μ Π Ε Μ ΠΑ: Περίμενα μιά &ρα, λούτσα έγινα.
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Νά περιμένεις. Καί δυό νά περιμένεις, τί πά νά πεί
αύτό; Τό Σ&το τόν περιμένουνε, ναάμε, πώς νά τό κάνουμε;
ΒΑΡΒΑΡΑ: Δέν έγινε καί τίποτα βρέ Σωτηράκη, τί φωνάζεις;
Συμβαίνουνε αύτά. 'Άνθρωποι εϊμαστε.
ΣΩΤ Η ΡΑΚΗΣ: 'Αφού μέ ξέρει . . . Μετά εχουμε καί τίς άπαιτήσεις
μας, κατάλαβες; Στεφάνια καί δέ συμμαζευόμαστε. Αύτά θέλουνε
καί άνάλογη συμπεριφορά κυρά Μπεμπίτσα, ετσι ε!ναι . . .
Μ ΠΕ Μ Π Α : 'Έχεις δίκιο, τ ί ν ά σού κάνω. (Στή Βαρβάρα) : Έχει
καί παράπονο άπό πάνω, τόν βλέπεις; Πέντε χρόνια μέ βασανίζει,
fξη . . .
ΣΩΤΗ ΡΑΚ ΗΣ: Γιατί σ έ βασανίζω, ρέ φίλε;
Μ ΠΕ Μ Π Α : Τί μού ί:λειπε, μού ελειπε τίποτα; Καί τό δίπλωμά
μου τό π ή ρα άπ' τήν Κάμερ . . .
ΣΩΤΗ ΡΑΚ ΗΣ: Γιατί δέν καιγόμαστε γ ι ά τό κομμωτήριό σας;
Μ ΠΕ Μ Π Α : Καί πελατεία l!.φτιαξα . . .
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Δέν πίΊ.ς ν ά σού ρίξει μιά ματιά κ ά 'νας γιατρός,
ναάμε.
Μ Π Ε Μ ΠΑ: Τί μού 'λειπε; Καί τόν κύκλο μου, τόν ε!χα . . .
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Γιατί έμίΊ.ς, τ ί μίΊ.ς έλειπε; 'Ορφανούς μίΊ.ς βρήκες;
Καί τ' άπαυτό μας τό 'χαμε, κι δλα μας τά 'χαμε . . .
Μ Π Ε Μ ΠΑ: ' Εσύ νομίζεις δτι . . . δέν ύπάρχει τίποτ' Ιiλλο.
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Ή Μάργκαρετ μ' έβλεπε κ: ί:λυωνε.
Μ ΠΕ Μ Π Α : ΣοD 'χω σταθεί δσο καμιά. (Κλαίει) . 'Έλειψα ποτέ
άπό έπισκεπτήριο στήν Αίγινα, l!.λειψα; Σκυλ,ί ή Μ πέμπα. Λάλα
ρος, βροχή, έκεί έγώ. Δόσμου τά βρώμικα, πάρε καθαρά, τυροπιτ
τάκια θέλει ό Σί!Jτος, τυροπιττάκια σού 'φτιαχνα. Καί νά τρέχω νά
προλάβω τό " 'Αφαία", μπίΊ.ς καί κρυώσουν. ' Αλλά δλα έδ& πλη
ρώνονται . . .
ΣΩΤΗ ΡΑΚΗΣ: Δέν μπίΊ.με καλά! . .
Μ ΠΕ Μ ΠΑ : Έδω ε!ναι ή κόλαση καί ή παράδεισος άγαπητέ μου.
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Σάς γελάσανε, σάς γελάσανε.
Μ Π Ε Μ ΠΑ (Στή Βαρβάρα) : Πάντα, δπου καί νά τόν μεταφέρανε,
ετρεχα, σάν ζί!Jο l!.τρεχα. Τήν Ιiλλη φορά έμαθα δτι θά περάσει ή
κλούβα άπ' τό . . . πού σέ πήγαινε στό . . . (χάνει νά Οuμ.ηθεί ) σταμά
τησε τό μυαλό μου. Νά . . . τά τσιγάρα . . . νά τά . . .
ΣΩΤΗΡΑ Κ ΗΣ: Αύτό θυμό.σαι άκόμα. 'Έχεις καί τ ό λές, τ ό πιπι
λίΊ.ς, τ\ τό πιπιλίΊ.ς;
Μ Π ΕΜ Π Α : Κρυώνουν τά πόδια μου Μπεμπούλα, κρυώνουν τά
πόδια μου. Ντουζίνες ο[ κάλτσες γιά τό Σ&το, ή Μ πεμπούλα. Μ έ
φάγανε οί διάδρομοι στά Δικαστήρια. Όπου καί ν ά σ έ πηγαίνανε,
παρών ή Μ πέμπα.
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: 'Έχεις καί σύ τίς άπουσίες σου, ναάμε.
Μ Π Ε Μ ΠΑ (Στή Βαρβάρα) : Τί τού λές τώρα;
ΒΑΡΒΑΡΑ: Μέ συγχωρεί ή χάρη σου, άλλά έδ& ή Μ πέμπα δσο
καμιά Ιiλλη . Είδαμε καί τή Μάργκαρετ πού σού 'λεγε δτι ε!ναι

Έλληνοαμερικάνα καθηγήτρια καί θά σέ πήγαινε στήν 'Αμερική!
Σκατά f]τανε. 'Άσκημη καί ξεβράκωτη . . . ( yuρίζει) καί γριά.
Μ Π Ε Μ Π Α : 'Απουσίες έγώ; Πές μου, πότε, πότε; Μιά φορά πές
μου! Ή Βαρβάρα, μάρτυράς μου ή Βαρβάρα.
ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ: Τότε πού σού τηλι;φωνούσα καί δέν μπορούσα νά
δώσω σήμα. 'Όνομα πουλιού, σού 'λεγα, δνομα πουλιού. Τίποτα
έσύ.
Μ ΠΕ Μ Π Α : 'Έ! πού νά βάλει τό μυαλό μου δτι σέ πηγαίνανε στόν
Κορυδαλλό!
ΣΩΤ Η ΡΑΚ ΗΣ: Αύτά ό Σί!Jτος . . . Κάτι τέτοια μίΊ.ς πάνε πίσω κ'
επειτα . . .
Μ ΠΕ Μ Π Α : ' Εγώ στό ξεκαθάρισα. Βούκινο στήν κοινωνία δέν θ ά
γίνω. Μ έ τό πού κλείνω τόν τρίτο έτσι καί δέν παντρευτούμε, τό
'βγαλα καί τελειώνει τό πανηγύρι. 'Αρκετά, ή κοροϊδία. Τή
Μ πέμπα νά τή σβήσεις άπό τό ντεφτέρι σου. Θά πάρω κ' ένα
φορτηγό, θά φο ρτώσω τά πράγματά μου . . .
ΣΩΤ Η ΡΑΚ ΗΣ: Μας άπειλείτε μαντάμ;
Μ Π Ε Μ ΠΑ ( Κλαίει ) : Βαρέθηκα, δέ μπορ& πιά, τίποτα δέν άπει
λί!J, άπηύδησα, βαρέθηκα καί σένα καί δλα. Στό διάολο νά πάνε
δλα . . . 'Έχω μία θά τρώω, δέν εχω . . .
ΒΑΡΒΑΡΑ: Τ ί 'ναι αύτά; 'Ελάτε . . . Σωτηράκη γιά .
Μ ΠΕ Μ Π Α : 'Από Χρ ιστούγεννα σέ Πάσχα κι άπό Λαμπρή σέ
Θεοφάνεια.
ΣΩΤ Η ΡΑΚ ΗΣ: Δέ μάς τά λέτε καλά . . .
Μ Π Ε Μ Π Α : Τρία χρόνια τ ό νυφικό δέν μού κάνει πιά, τό χάρισα.
Τί μ' ί:βαλες κ' εδωσα f.να σωρό λεφτά νά τό πάρω, άφού δi;ν ε!χες
σκοπό . . . 'Αλλά, στό λέω φουκαριάρη μου, στό λέω, κ' έμένα τή
ζωή μου τή ρήμαξες, άλλά κ' έσύ ... δέ θά σ' άφήσω σέ χλωρό
κλαδί . Τής άλεποϋς τό θάνατο θά 'χεις.
ΣΩΤ Η ΡΑΚ ΗΣ: Βρέ, στό στεφάνι ε!ναι ή άγάπη;
Μ ΠΕ Μ Π Α : Τώρα, ( 9ωνάζει) τώρα θά μοϋ δώσεις τώρα, μπροστά
στή Βαρβάρα, ήμερομηνία στεφανώσεως, είδεμή . . .
ΣΩΤ Η ΡΑΚ ΗΣ: Σιγά μ ή δώσουμε καί πρέτς κόφερατς ( τ ή σχεπά
ζει σέ φωνή) .

Σωτηράκης:

Καψούρα ή κυρία περί τ ό ί.ίτ ο ι.ιό ι.ιας (Δ ιαλεγμέιιuς)

Μ Π Ε Μ Π Α : 'Όλα τέτοια ξέρεις καί λές. Δέν πάμε καλά . . . δέν
τζουλάει άλλο . . . Μπέμπα μαζέψου . . . 'Αρκετά δέν τό τράβηξες τό
κορδόνι, λέω 'γώ;
ΣΩΤΗΡΑΚ ΗΣ: Σύνερθε! .. ( Τη δέρνει. Μιχρη πα.uση) . Εϊπαμε, μό
λις μπό) στό Πί "Εξ θά τελειώσουμε μέ τίς έγκρεμότητες. Πάει
αύτό, τό 'παμε - τί άλλο θές;
Μ ΠΕ Μ Π Α : Μοϋ ρούφηξες τά καλύτερά μου χρόνια, αύτό θέλω.
Στά 'δωσα δλα γιατί σ' άγάπησα. (Κλαίει) .
ΒΑΡΒΑΡΑ: 'Αμάν πιά! 'Όποτε ί;ρχεσθε, δλο τσακώνεσθε βρέ
παιδιά. Δέν κυττiiμε τί θά κάνουμε έδώ πέρα πού κλειδώθηκε καί
δέν λέει ν' άνοίξει!
ΣΩΤΗ ΡΑΚΗΣ: Τί, κλείστηκε;
ΒΑ ΡΒΑΡΑ: 'Έχει κλειδωθεί άπό μέσα.
ΣΩΤΗΡΑ Κ ΗΣ: Γιατί; (Στη Μπέμπα. ποu χλα. ίει) : Δέ σταματάς;
ΒΑΡΒΑΡΑ : Φοβάται, έχει φοβίες μή τήν βάλουμε μέσα.
ΣΩΤΗ ΡΑ Κ ΗΣ: Δέν ύφίσταται τέτοιο θέμα. Τό 'χουμε κλείσει,
δώσαμε καπάρο, ναάμε. Μόλις σταματήσει ή βροχή . . . 'Έχει
τίποτα νά πάρει; Βαλίτσες καί κόλπα;
ΒΑΡΒΑ ΡΑ : Πάρτο Μεμa καί πηγαίνετέ την. ' Εγώ δέ θά 'ρθω Ιiμα
βγεί.
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Δέ χρειάζεσαι έσύ, φτάνουμε τρείς.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Κανονίστε τα έσείς αύτά.
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Θά βάλουμε τή Μπέμπα νά τή βγάλει.
ΒΑ ΡΒΑΡΑ: Έξω άπ' τό σπίτι λέω! 'Απ' τό δωμάτιο . . . δέ βγαίνει
σήμερα, θά βγεί α(jριο. ' Εκεί, πώς τήν πάνε!
ΣΩΤΗΡΑ Κ ΗΣ (Χτιιπάει την πάρτα. της) : Μάνα! (�τή Μπέμπα.) :
Σκάσε μωρή! (Κιιττάζει άπό την χλειδα.ράτριιπα.) : Καλέ! . .
ΒΑΡΒΑΡΑ (Σιγά) : Δέν άνοίγει.
ΣΩΤ Η ΡΑΚΗΣ: Δέ μπορεί, τώρα τό κλείσαμε. 'Έτσι καί δέ μποϋμε
καί σήμερα, τήν έχουμε βαμμένη, ναάμε. Μή μiiς τό κάνεις αύτό
κυρά Φώτω. Πυρετό δέν !:χεις, τίποτα δέν i;χεις.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Ό Δελησάββας ε!πε δτι μποροϋμε νά τή μεταφέρουμε
δποτε θέλουμε. Τά χάπια της μόνο μή ξεχάσουμε.
ΣΩΤ Η ΡΑΚΗΣ (Στην πόρτα.) : Χμμ . . . Κυρά Φώτω! . . . Μάνα! . .
( Φεuγει άπ ' την πάρτα.) . Δυό μήνες τ ό κυνηγάμε τ ό κρεβάτι. Μ ή
μας κάνεις τώρα τζιριτζάτζουλες. (Γλιιχά, στην πάρτα) : Μάνα, δ
Σωτηράκης σου, ναάμε.
Μ Π ΕΜΠΑ (Στη Βαρβάρα.) : Πές της καί σύ τίποτα. (Είναι ολοι
γuρω στην πόρτα) .
ΒΑΡΒΑΡΑ: 'Αφήστε τά πείσματα κ ι άνοίξτε. Δέν ε!ναι αύτά σο
βαρά. ( ' Ι-1 βροχη σταμάτησε) .

Μ Π Ε Μ Π Α : 'Άναψε τ ό φώς. (Κιιττάζοιιν ολοι στην χλειδαpάτpιι
πα) .
( 'Ο Σωτηράχης πάει νά βγεί άπ' τη μπαλχονάπορτα) .
ΒΑΡΒΑΡΑ: 'Έχει . . . ε!ναι κλειστά τά μπατζούρια.
Μ ΕΜΑΣ (Μπαίνει φοιιριόζος, με την τσάντα στό χέρ ι . Πάει πρός
την πόρτα. τής γριάς) : Μέσα ε!ναι άκόμα; Μαμά! .. 'Άντε άνοιξε
έκεί πέρα μέ τά πείσματά σου, δέν έχουμε καιρό γιά παιχνίδια.
(Στό Σώτο) : Τώρα ήρθες; (Στη Μπέμπα) : Τί εγινε;
ΣΩΤ Η ΡΑΚΗΣ (Στην πόρτα) : Τίς κουμπάρες θά παίζουμε, ναάμε;
ΒΑΡΒΑ ΡΑ: Δέν κάνεις μιά προσπάθεια; Τήν άλλη φορά πώς τήν
άνοιξες;
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Τήν άλλη φορά . . . τώρα εβανε τό σύρτη, ναάμε.
Μ ΕΜΑΣ: 'Άκουσε νά λέτε τίποτα;
Μ Π ΕΜ Π Α : Τίποτα, τί νά . . . Δέν ε!ναι καί πολλή &ρα πού !ίχω
ερθει.
ΜΕΜΑΣ: 'Έχει άγριέψει, δέν καταλαβαίνεις. Μαμά! 'Άνοιξε νά
σοϋ πώ μιά στιγμή πού σέ θέλω! (Βλέπει άπό τήν χλειδαριά) :
Κλαίει! Κλαίς; Γιά νά σοϋ πό) κεί πέρα, Ιiμα πιά! Μας ί;χεις δλους
έδώ . . .
ΣΩΤ Η ΡΑΚ ΗΣ: Ε!ναι μανίκι ή γριά.
Μ Ε Μ ΑΣ: 'Άνοιξε νά σοϋ πώ κάτι, σοϋ 'χω μιά εκπληξη. Ε!ναι ή
Μπέμπα έδώ, άνοιξε πού σοϋ λέω.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Τό ξέρει.
ΣΩΤ Η ΡΑΚΗΣ ( Χ τιιπάει την πάρτα, χάπως νειιριασμένα) : 'Έλα ρέ
μάνα, άνοιξε τώρα καί πεινάμε μεσημεριάτικα . . . Θέλουμε νά
τσιμπήσουμε, ναάμε. (Στη Βαρβάρα) : 'Έχει τίποτα; 'Έτσι γιά τό
στομάχι.
ΒΑΡΒΑΡΑ: 'Από χθές ε!ναι νηστικιά.
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Μ Π Ε Μ Π Α: . Νά φωνάξουμε !iνα κλειδαρά.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Τέτοια &ρα;
Μ Π Ε Μ ΠΑ : Στό άσανσέρ ε!δα, εχει /!να νούμερο στό άσανσέρ.
Μ ΕΜΑΣ: Δέ γίνονται αύτά, ρεζιλίκια πράγματα, θά περιμένουμε
λίγο - τi θά κάνουμε; 'Άμα τήν πάρουμε μέ τό καλό. Μαμά! . .
Μ ΠΕ Μ Π Α : Τούς ε!πα, μέχρι τ' άπόγευμα θ ά τήν έχουμε φέρει.
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ Η Σ (Στη Βα.pβάρα ) : 'Έχεις ετσι /!να σίδερο;
ΒΆΡΒΑΡΑ: Τό μαχαίρι δέν κάνει;
ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ: Φέρτο, νά δοϋμε . . .
ΜΕΜΑΣ : Μ ή χαλάσουμε τήν πόρτα κ ' εχουμε άλλα . . .
ΣΩΤ Η ΡΑΚ ΗΣ: Λίγο θ ά τοϋ κάνω, δ έ θ ά τοϋ κάνω πολύ.
Μ Ε ΜΑΣ (Κuττάζει το ρολάι τοu): Δύο κιόλας. 'Όχι ρέ παιδί μου!
Μάνα! .. (Παuση) . Νά πάω νά σοϋ φέρω ντολμαδάκια πού σ' άρ� 
σουν; Καί φέτα; 'Έχει μιά φέτα δ Γιαννακόπουλος . . .
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ (Νάημα. στοuς aλλοιις ) : 'Άνοιξε, δ έ μπορεί καί ή
Μπέμπα!
( 'Ι-1 Βαpβάpα. φέρνει μαχαίρι, σφιιpί χα.ί χλειδιά. Ό Σωτηράχης
σχα.λίζει την πάρτα) .
Μ ΕΜΑΣ: 'Άστο ρέ Σωτήρη, άστο μήν Εχουμε γκρεμίδια.
ΣΩΤΗ ΡΑΚΗΣ: "Έτσι θά τοϋ κάνω λίγο, ναάμε.
ΒΆΡΒΑΡΑ ( Τού δίνει τά χλειδιά) : Γιά κάνε μ' αύτά. Κάνει ΚU\"C\· ιι :
( 'Ο 2.'ωτr;pάχης δοχιμάζει, άχοίιμε νά πέφτει τό χλειδί άπό μέσα ) .
ΣΩΤ Η ΡΑ ΚΗΣ: Σώπα, κάτι γίνεται. ('Όλοι πεpιμένοιιν. 'Ι-1 Μπέμπα
βλέπει aπο την χλε ιδαpάτpιιπα). Τί μου κολλάς τή μούρη σου,
άφοϋ μέ βλέπεις καί δουλεύω. (Παλεuει το χλειδί, ή χλειδαpιά
γιιpίζει). Γύρισε! Νά μήν ε!χε τό σύρτη! .. (Μιχρη παuση) . Μάνα,
τραβάς λίγο τό σύρτη; (Παuση, ή γp ιά προϊ;ωpεί, άχοίιμε χαί
τραβάει τό σuρτη, ή πάpτα άνοίγει aπο το Σωτηpαχη, ο χ ι ολη, γιατί
είναι άπο πίσω τό χαpότσι τής γριάς, ολοι βλέποιιν στό δωμάτιο) .
Μ Π Ε Μ Π Α : Χωρίς τό Σώτο . . . ( Μπαίνοιιν στό δωμάτιο Μεμάς χσ.ί
Σωτηpάχης ) .
ΣΩΤΗΡΑΚ ΗΣ: Μ α ς λαχτάρησες, ρ έ μάνα! ( ' Ο Μεμάς τ η φέpνει
εςω. Είναι σάν παρατημένη, χοιιpασμένη, μαζεμένη . Φοράει μαupο
χομπιναιζόν με δα.ντέλλα. στόν ποδάγιιpο. Ό Σωτηpάχης βήχει).
ΜΑΝΑ (Μέ aπλανες βλέμμα) : Νά προσέχεις.
Μ ΠΕ Μ ΠΑ ( 'Επάνω της) : ' Εσύ ε!σαι παγωμένη παιδί μου. Φέρε
κάτι νά τής ρίξουμε. ( 'Η Βαpβά,cα φέρνει τό χαλό φάpεμά της με τη
δαντέλλα μπpοστά. Στη Βαpβάpα) : Έχει βραχεί μοϋ φαίνεται.
(Σιγά) : Γιά δές.
ΒΆΡΒΑΡΑ: Πάμε νά σάς άλλάξω. (Πα.ίpνοιιν με τη Μπέμπα τό
χα.pοτσάχι στό δωμάτιο) .
ΜΕΜΑΣ: Τί τής λένε τώρα; Πώς θά τήν πάρουμε άπό δώ; Νά μiiς
πάθει καi τίποτα, νά τρέχουμε καί νά μή φτάνουμε . . .
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Θ ά τ ή ς μιλήσω έγώ, τώρα πού θ ά βγεί. Θά τ ή ς τό
φέρω δμορφα, ναάμε. ( 'Α πό τό διπλανό διαμέpισμα άχοίιμε φλογέ
ρα, σιγά).
ΜΕΜΑΣ: Όσο μπορείς μαλακά, βρέ Σωτηράκη, Μήν Εχουμε τά
ϊδια πάλι. Τί &ρα πρέπει νά τήν πάμε; Τό έγκεφαλικό φοβάται δ
Δελησάββας.
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Τό νωρίτερο, τό καλύτερο ι;ϊπανε. Μόλις τήν
έ'τ οιμάσουμε ... (Παuση) .
Μ Π Ε Μ ΠΑ ( ' Α πό μέσα) : Σώτο! (Ο Σώτος πάει μέσα ) : Σήκωστην
λίγο . . . Πιό κεί . . . 'Άστο αύτό.
ΣΩΤ Η ΡΑ ΚΗΣ: Πιάσου άπό 'δώ . . . καί τό άλλο, πιό κεί. Πέρασέ
το μέσα . . . μέσα, πέρασέ το. 'Άστο, μήν τό τραβάς. Αστο αύτό.
Νυφούλα, ναάμε, ή κυρά Φώτω.
ΜΑΝΑ: 'Εγώ θά πάρω τό Μιχαλάκη, γι' άντρα.
Μ Π Ε Μ Π Α : Δέν πεθαίνεις έσύ ρέ! ('Ο Σώτος βγαίνει, πάει στη
μπα.λχονόποpτα . 'Αρχίζει νά ψιχαλίζει) . Βρέχεις βρέ γαμιόλη;
(Μεμάς χαί Σώτος βγαίνοιιν στό μπαλχονι).
Μ ΕΜΑΣ: 'Ήτανε βρεγμένη;
ΣΩΤ Η ΡΑΚ ΗΣ: 'Όχι.
Μ Ε ΜΑΣ: Σταμάτησε, δέν πρόκειται νά ρίξει άλλο. 'Από κεί κάτω
άνοιξε. (Βγαίνοιιν γριά, Μπέμπα, Βαpβάpα.. Παuση άμηχανίας.
Σωτηράχης, Μεμάς χλείνοιιν τά τζάμια). 'Έτσι, μάλιστα!
ΣΩΤ Η ΡΑΚΗΣ: 'Ομορφιές διάφορες! (Ι-1 Μάνα είναι ντιιμένη,
χτενισμένη με μιά μεγάλη χα.pφίτσα μπpοστά ).
Μ Ε Μ ΑΣ : Τά !:χεις καί δέν τά φοράς.
ΒΆ ΡΒΑΡΑ : Καί τό πράσινο Εχει, καί τό άλλο μέ τά κορδονάκια
•

έχει, δέν τά φοράει. Καί τό μπλέ . . .
Μ Π Ε Μ Π Α (Στή μάνα): Στό χέρι, δέν ε!ναι αύτή ή δαντέλλα;
ΒΑΡΒΑΡΑ: Έχει ροϋχα; νά! 'Όλες οί κρεμάστρες . . . ή ντουλάπα
γεμάτη ε!ναι μέσα!
ΣΩΤΗΡΑ Κ ΗΣ : Λοιπόν, κυρά Φωτεινή; Μιά χαρά στέκεσαι, να
άμε. Τό παίρνεις τό φάρμακό σου; Πικρό ξεπικρό σέ στερέωσε.
Μεγάλη διαφορά, έ Μεμίi;
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Τί λές, τήν κάνουμε τήν παληκαριά γιά πέντε eξη
� ϋμε στό Ιiλλο;
μεροϋλες, νά ξεκουραστείς ' ώσπου ν ά τακ ωΠοιηθ
:
_
.
Θά σ' άρέσει. Δένδρα, πρασινο, φαι καλο, πουλια . . .
Μ Ε Μ ΑΣ: 'Οξυγόνο . . . 'Άσε πού ή Βαρβάρα δ έ θ ά μπορεί ν ά μα
γειρέψει μόλις πάμε.
Μ ΠΕΜΠΑ: 'Έγχρωμη τηλεόραση . . .
ΒΑΡΒΑΡΑ: Θ ά 'σαι μές τ ά πόδια μας τίς πρώτες μέρες δπως καi
νά γίνει . . .
Μ ΕΜΑΣ: Μόλις φtιάξουμε τ ό δωμάτιό σου, τ ό τακτοποιήσουμε,
θά σέ φέρουμε.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Θά 'μαστε .Ιiνω κάτω τίς πρώτες μέρες - δέν καταλα
βαίνεις; Κοϋτες, αύτά . . . τζάτζαλα . . . μάτζαλα . . . φύρδην μίγδην . . .
δλα μές τή μέση θ ά 'ναι . . .
ΣΩΤ ΗΡΑΚ ΗΣ: Μεταλικό νερό έκεί, ναάμε. Ό,τι θέλεις.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Μακάρι νά μποροϋσα καί 'γώ νά πήγαινα νά ξεκου
ραστώ λιγάκι.
ΣΩΤΗΡΑΚ ΗΣ (Στο Μεμά): "Αν ήταν άλλοϋ, οϋτε πού θά τό
συζητοϋσα κάν. Τής Μπέμπας ε!ναι ... γνωστή της. 'Έτσι γιά
βόλτα, ρέ Μάνα, θά πίiς κι Ιiν δείς δτι δέν αύτό . . .
ΒΑΡΒΑΡΑ : Τ ό περιβάλλον, δέν σίiς σηκώνει . . .
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Ένα τηλέφωνο καί φτάσαμε στό πίτσι φυτίλι,
ναάμε.
Μ ΠΕΜΠΑ: ' Αμέσως.
ΜΑΝΑ: Σωτηράκη . . . (Τής χαχοφαίνεται, σιγiχ).
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: Τούς ε!πα, Ιiμα μπορέσουμε θά σέ πάμε νά τό δείς
καί σύ άπό κοντά.
·

ΒΑΡΒΑΡΑ: 'Έ βέβαια! Έτσι, Ι'.ιντε κ' f�ρθαμε!
Μ ΠΕ ΜΠΑ : 'Εμείς δώσαμε καί κάτι, γιά νά μή σίiς πάρουνε τή
σειρά.
ΣΩΤ Η ΡΑ ΚΗΣ: Ξέρεις πώς κάνουνε γιά έξοχές οί άνθρωποι; Όσο
νά κάνεις ετσι Μεμίi, τό κλείσαμε σοϋ λένε τό δωμάτιο, καί μετά
μένεις άμανάτι, ναάμε.
ΒΑΡΒΑΡΑ: ' Αστειεύεσαι!

ΜΑΝΑ: Μεμίi, μίλα τους.
Μ Ε Μ ΑΣ: Δέ χάνουμε καί τίποτα, ρέ μαμά. Έξοχή ε!ναι, δέν θά
σέ φίiνε κιόλας! Ό θείος Σταϋρος τί έπαθε πού πήγε;
ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ: "Αν ε!ναι, νά έτοιμαζόμαστε μήν τό χάσουμε κι
όλας.
Μ ΠΕ ΜΠΑ : Ε!ναι ώραία! Θά 'χετε παρέες, αύλή μεγάλη, κάθε
μέρα έκΈί θά 'μαι.
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ ΗΣ: 'Άμ' έμείς ποϋ θά 'μαστε;
Μ Π Ε Μ ΠΑ : Μιά μέρα νά μήν Ερθω . . .
ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ: Δέ γίνονται αύτά ρέ, θ ά φεύγεις τ ό πρωί καί θά
γυρίζεις τό βράδυ.
ΜΑΝΑ (Κυλάνε δάχpυα χωpίς λυγμούς): "Ανοιξε τό αύτό . . . ζε
σταίνομαι . . . Νά μοϋ δώσετε τό σπίτι μου. (Πνιχτά): Μπρός . . .

ΜΠΕΜΠΑ: Έλίiτε καλέ, καλέ Βαρβάρα . . . (Τής pίχνουνε νεpο στο
πpόσωπο χαί στά μαλλιά πού ξεχτενίζονται . Το πpόσωπο τής γpιάς
ι:'ιλλοιώνεται . Τής τpίβουνε τούς χαpπόύς. 'Όλοι πάνω ιiπ' τή γpιάΌ
Ό Μεμάς στο τηλέφωνο, ψάχνει τον έπιτpαπέζιο χατάλογο, βpίσχει
χαί παίpνει νούμεpο . Ή βpοχή δυναμώνει" γιά χαλiχ ) .
Μ ΕΜΑΣ: Τόν κύριο . . . (Φωνή αuτομάτου: "Σάς μιλάει ό αuτόμα
τος τηλεφωνητής. Ό γιατpος δέχεται χάθε μέpα 6 μέ 8 στο ίατpείο
του, πλατεία Βάθης τέσσεpα . . . ). Τό κεφάλι της, σήκωσέ της τό
κεφάλι. ('Ο Μεμάς άφήνει τό άχουστιχό χα( χpέμεται . Άχούγεται ό
αuτόμσ:τος: Άν θέλετε ν ' άφ�σετε τυ:ι.ον παpαγγελία μιλείστε μόλις
άχούσετε τον hαpαχτηpιστιχο ήχο, εχετε στή διάθεσή σας τpιάντα
δευτεpόλεπτα . Ήχος) .
Μ ΕΜΑΣ: Λείπει ό Δελησάββας.
ΣΩΤ Η ΡΑ Κ Η Σ (Στή Μπέμπα): Αύτόνε ποϋ 'χες έσύ - τί ε!ναι
αύτός ό . . Πού σοϋ 'δινε τίς συνταγές ό ψηλός μωρέ . . .
ΜΠΕΜΠΑ: Δέν ξέρω, δέν ε!ναι τίποτα αύτός, οϋτε εχω κανένα
τηλέφωνό του.
.

ΣΩΤΗΡΑ Κ ΗΣ: Δέν ξέρουμε κανέναν Ιiλλο; Τί νούμερο έχει ή
Κλινική τοϋ Λαρετζάκη; 'Εκεί νά πάρουμε. (Στή Βαpβάpα): Γιά
βρές το έκεί. .. ( Ή Βαpβάpα ψάχνει στον τηλεφωνιχο χατάλογο) .
Μ Ε Μ ΑΣ (ξεσπάει σέ χλάμα uστεpιχό, βουβό) : 'Έξω, έξω δλοι!
"Εξω, εξω, έξω! Μάνα μου, μαμά μου, μαμά μου! Σωτηp άκη, ή
μάνα μας . . . ςΤής ι:'ιγχαλιάζει το χεφάλι πίσω ιiπ' τήν χαpοτσα χαί
τής φιλάει τα μαλλιά . Ή γpιά μάσχα). Δέν θά φύγεις! Δέν έχει νά
πίiς πουθενά, πουθενά! Δέ θά σ' άφήσω νά φύγεις άπό κοντά μου.
Συνέχεια κοντά σου θά 'μαι, συνέχεια. Θά 'ρθείς μαζί μας, στό
σπίτι σου! Θά σ' εχω έγώ, έγώ θά σέ . . . άγάπη μου, άγάπη μου,
μάνα μου, θά σέ φροντίζω, δ,τι θέλεις . . . τηλεόραση, δ,τι θέλεις,
δ,τι θέλεις! Σωτηράκη, τί εγινε; Τί έγινε; .. Μαμά, μαμά, κύτταξέ
με! Βαρβάρα . . . Σωτηράκη . . . Μαμά! ' Εγώ ε!μαι ό Μεμίiς μάνα
μου. (Πάει χαί πέφτει στά πόδια της, τ ' άγχαλιάζει, τά φιλάει,

χλαίει).

ΣΩΤΗΡΑ Κ ΗΣ: Βρήκες τίποτα; Σώπα ρέ Μεμίi! Γιά κύττα, ρέ
Βαρβάρα! . .
ΒΑΡΒΑΡΑ: 'Έχει έδώ πολλούς (χυττάζει τον χατάλογο).
ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ: Έναν θέλουμε.
ΒΑΡΒΑΡΑ: Δέν έχει. (Διαβάζει όνόματα): . . Λαρεντζάκης Νίκος,
έμπορος. Λαρεντζάκης Νίκος, ε!σαγωγέας. Λαρεντζάκης . . . Δέν
έχει κλινικές.
Μ Π Ε Μ Π Α : Γιά ρώτα δίπλα, μήπως ξέρουν κανέναν, κά 'να τηλέ
φωνο.
ΒΑΡΒΑΡΑ : Δέν τούς ξέρω, τί νά πω, δέ μπορώ τά ξένα κουδούνια.
.

( Ή Βαpβάf α πέφτει στον χαναπέ, μιχpή Uστεpία. Κλαίει, άνήμποpη
y(x χάνει τιποτcχ . (Η Μπέμπα βγαίνει1 ά.χοUμε νά: χτuπιΧει χοuδοUνισ.,
ν' ,άνε��χατεβαίνει σχαλιά. Ή φλογέpα, άχούγεται χαθαpά "Με

νοuσης ).

Μ Ε ΜΑΣ: Μάνα μου, έγώ, γιά δλα έγώ φταίω! Δέ θά σέ ξαναστε
ναχωρήσω γιά τίποτα, γιά τίποτα! Ποτέ, ποτέ, μάνα . μου, δ,τι
θέλεις μάνα μου, δ,τι θέλεις (χλαίει μέ λυγμούς) δ,τι θέλεις . . .
ΣΩΤ Η ΡΑΚΗΣ (Τής χαϊδεύει τά μαλλιά άπο τήν πλάτη): Ντολμα
δάκια, δ,τι θές, ναάμε (τής άγχαλιάζει το χεφάλι ) δ,τι θές . . .
ΒΑΡΒΑΡΑ ( Η φλογέpα δυναμώνει): Σκάσε! (χλαίει).
Μ Ε Μ ΑΣ: Θά σέ πάρουμε στό Χαλάνδρι. Αϋριο κιόλας. Αϋριο, ε
�αρβάpα; UI Βαp�άpα ξε,σπάει σέ δυνατά πνιχτά χλάματα. Ό

Μενουσης

,
δυναμωνει αχομα).

ΒΑΡΒΑΡΑ: "Οχι! 'Όχι, δχι, δχι, δχι! Δέν θά τό κάνετε αύτό, δέ θά
μοϋ τό κάνετε, δέν άντέχω, δέν άντέχω . . . (Φεύγει τpέ� οvτας στο

Μ ΠΕΜΠΑ: Αύλή μεγάλη . . .
'
ΜΑΝΑ: Τόν πεϋκο, τόν πεϋκο. (Πνιχ,τά, τpαβάει δαγχωτά το

δωμάτιο σπαpαχτιχά ένώ πέφτουν τά φώτα χαί ό ' Μενούσης "
άνεβαίνει μέχpι πού γίνεται Α ΥΛΑΙΑ ) .

Μ Ε Μ ΑΣ: Μαμά! . . Νερό Βαρβάρα, λίγο νερό. Μαμά! Μαμά! "Ελα
τώρα . . (Τήν χουνάει . Ή Βαpβάpα φέpνει νεpό, ή Μπέμπα τήν

© <..:opyrigh t : Γιωpyοs Διαλεyμένοs και " θέατρο " .
'Απαyοpεύεται κάθε άναδημοσίεvση, pαδιοφων.ική με
τάδοση , έπαyyελματική fι έρασιτεχνική παράσταση
τοv iΞpyov, χωρls γραφτή άδεια άπό τό σvyypαφέα.

τpαπεζομαντ 71λάχι τού χομμοu, πpοσπαθωντας νά χpατηθεί ιiπο χεί,
γιά νά μήν πεσει . Πέφτουν ι:'ιμπαζούp, φλυτζάνια χι iίλλα πpάγμα
τα. Ή γpιά χοχχινίζει, δύσπνοια, λιποθυμάει χαί τής i:pχεται
έγχεφαλιχό ) .
.

ξεχουμπώνει χαί τής pίχνουν στο πpόσωπο) .

•
.

.

Καitαρευουσιάνικο, άσυνάρτητο περίπλοκο, άκατάληπτο !

ΤΟ ΠΡΩΤΟΛΕΙΟ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥ ΛΟΥ
Σ Φ Υ Ρ Ο l( Ο Π Ι Ε Τ Α Ι Σ Τ Η Β Ο Υ Λ Η
Διατάξεις άτελείς, έτερόκλητες κι άντισυνταγματικές !"
Ό καθημερινός Τύπος και τά κρατικά Μέσα " 'Ενημέρωσης " άναφέρθηκαν μέ δυό μ ό ν ο λόγια,
σέ δυό πο_λύωρες και σημαντικές συνεδριάσεις τής Βουλής, στις 22 και 25 τού περασμένου Αvγού
lχει παράδοση στήν άσκηση σωστής Δ ημοσιογραφίας. Γι' αvτό, όχι μόνο δέ διστά
στου. Τό " Θ
ζει νά τοvς άφιερώσει /lνα όλόκληρο 16σέλιδο -θά συνεχίσει και στ' άλλο τεύχος ! Οί άναγνώστες
θά μaς δικαιώσουν διπλά: Θ' άναγνωρίσουν πώς εlχαν ένημερωθεϊ έπιπόλαια, λειψά και- τό κυριό
"

τερο, παραπλανητικά κι άλλοιωμένα. Τά έπίσημα Πρακτικά δίνουν τήν πραγματική εlκόνα προσώπων
και πραγμάτων. Και πιστή τήν εlκόνα τού ΚοινοβουλLου. Χρέος νά προσφέρεται στοvς πολLτες.

ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρlαση ΚΖ', Παρασκευής 22 Αύγούστου 80, τού τμή
ματος θερινής διακοπής τών έργασιών τής Βουλής (Περl
οδος Β', Σύνοδος Γ' ) . Έπικυρωμένd, έπlσημα Πρακτικά :
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Δημ. Παπασπύρου ) : Εtσερχόμεθα εtς την
συζήτησιν τοϋ νομοσχεδίου άρμοδιότητος ' Υπουργείου Πο
λιτισμοϋ καl 'Επιστημών (περl μονιμοποιήσεως Μουσικών
τώv Κρατικών ' Ορχηστρών ',Αθηνών καl Θεσσαλονίκης, καθο
ρ ισμοϋ τώv συyγραφικών δικαιωμάτων τών ' Ελλήνων Θεατρι
κών Συγγραφέων, μεταφοράς τώv έπl τ-ϊjς Κινηματογραφίας
έν γένει άρμοδιοτήτων εtς το ' Υπουργείον Πολιτισμοϋ καl
'Επιστημών καl προστασίας τώv καλλιτεχνών έρμηνευτών) .
Ό εtσηγητης της πλειοψηφίας κ. 'Αναστασόπουλος �χει τον
λόγον .
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ : Κυρίες καl κύριοι
συνάδελφοι, /tχω τηv τιμην νά εtσηγοϋμαι εtς το Τμήμα το
σχέδιον νόμου πού προβλέπει τηv μονιμοποίησιv : Πρώτον τώv
μουσικών, οι δποίοι ύπάγοvται εις την κρατικην δρχήστρα
'Αθηνών καl Θεσσαλονίκης.
Δεύτερον : Την αιJξηση τών άποδοχώv τών θεατρικών συγ
γραφέων, τά Ιtργα τώv δποίωv παίζονται στά κρατικά θέατρα.
Τρίτον : Την μεταφοράv τώv άρμοδιοτήτωv έκείvωv, οι δποίες
μέχρι σήμερα όπάγοvται στο ' Υπουργείο Βιομηχανίας καl
'Ενεργείας, καl έπίσης δρισμέvωv τοϋ Ύπουργ�ίου Προεδρίας
Κυβερνήσεως καl �χουν σχέση μl: τηv Κινηματογραφία καl την
Τηλεόραση.
Τέταρτον : Προβλέπει την κατοχύρωση τώv καλλιτεχνών έρμηνευτών .
Πιο άvαλυτικά, το πρώτο κεφάλαιο, άποτελούμενοv άπο 4
&ρθρα προβλέπει τά έξ-ϊjς : Οι μουσικοl της Κρατικής 'Ορχή
στρας 'Αθηνών καl της Κρατικής 'Ορχήστρας Θεσσαλονίκης
μέχρι το 1 969 ήσαν μόνιμοι όπάλληλοι. ΜΙ: Ιtνα Ν. Δ. της
δικτατορίας οι &vθρωποι αύτοl άπο μόνιμοι όπάλληλοι /tγιναν
όπάλληλοι σχέσεως έργασίας tδιωτικοϋ δικαίου.
'Όπως άvτιλαμβάvεσθε, στούς άvθρώπους αύτούς προεκλή
θη μία άδικία, ή δποία συνεχώς βρίσκεται μπροστά τους στην
προαγωγή, στην σύνταξη, στην άσφάλειά τους. Το παρον σχέ
διον νόμου καταργεί την άδικία αύτή, μονιμοποιεί πάλι τούς
όπαλλήλους ιiύτούς, θέτοv σάν άνώτατο οριο μονιμοποιήσεως
το 55ον Ιtτος.
'Επειδή, ομως, όπάρχουν όπάλληλοι, οι δποίοι �χουν όπερ
βεί το 55ον �τος της ήλικίας τους καl προκύπτει θέμα γι' αύ
τούς τούς άνθρώπους, προβλέπει τηv παραμονή τους μέχρι της
δριστικ-ϊjς τους άποχωρήσεως και, έφ' οσον γίνει ή άποχώρη90

ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ση, ή θέση τους προβλέπεται •ιά καταλαμβάνεται άπο μόνιμο
όπάλληλο.
Το δεύτερο κεφάλαιο τοϋ παρόντος σχεδίου vόμου, άποτελού
μεvο άπο 1 &ρθρο, άσχολείται μl: τηv ρύθμιση τώv άμοιβώv
τών θεατρικών συγγραφέων, τά ltργα τώv δποίωv παίζονται
στά κρατικά μας θέατρα.
Μέχρι σήμερα όπ-ϊjρχε μία όίνιση μεταχείριση μεταξύ θεα
τρικοϋ συγγραφέως καl σκηνοθέτου. ΜΙ: το &ρθρο 4 τοϋ πα
ρόντος σχεδίου νόμου γίνεται μία ισότιμη μεταχείριση μεταξύ
θεατρικοϋ συγγραφέως καl σκηνοθέτου. Κι' έ:τσι μία άδικία,
ή δπο(α μέχρι σήμερα ήταν σl: βάρ1:>ς τών θεατρικών συγγρα
φέων, αtρεται .
Τό τρίτο κεφάλαιο προβλέπε;ι τηv μεταφορά. τώv άρμοδιοτή
των τοϋ ' Υπουργείου Βιομηχανίας καl 'Ενεργείας, πού Ιtχουν
σχέση μl: τηv ραδιοφωνία, την τηλεόραση καl την κινηματο
γραφία, στο ' Υπουργείο Πολιτισμοϋ καl 'Επιστημών. Παράλ
ληλα προβλέπει την μεταφορά. τών πιστώm:ωv, οι δποίες ήταν
έγγεγραμμέvες �ις τόν προϋπολογισμο τοϋ ' Υπουργείου Βιομη
χανίας καl 'Ενεργείας, στο ' Υπουργείο Πολιτισμοϋ καl 'Ε
πιστημών καl παραμένουν μόνο δρισμέvες τεχνικές άρμοδιότη
τες σχέση /tχουσες μl: την Ραδιοφωνία καl Τηλεόραση στο 'Υ
πουργείο Βιομηχανίας.
Τέλος το τελευταίο κεφάλαιο τοϋ σχεδίου vόμου προβλέπει
την κατοχύρωση τών καλλιτεχνών έρμηvευτών. Μέχρι σήμερα
στη Χώρα μας κανένας εtδικος νόμος δl:ν Ιtχει προβλέψει την
κατοχύρωση τών έρμηνευτών, ένώ στά όίλλα προηγμένα κράτη
tσχύει ή σύμβαση της Ρώμης, ή δποία έγένετο το 1 961 καl
βάσει της δποίας γίνεται ή κατοχύρωση τών δικαιωμάτων τών
καλλιτεχνών έρμηνευτών .
Ή Χώρα μας μέχρι σήμερα - έπαναλαμβάνω - καμιά εtδι
κη μέριμνα δέν εΙχε πάρει γι' αύτούς τούς άνθρώπους καl μl:
το παρον σχέδιο νόμου ξεκινάμε νά προστατεύσουμε τούς άν
θρώπους αύτούς άπο τlς άδικίες, οι δποίες έγέvοντο σl: βάρος
τους.
Προκειμένου τά. &ρθρα, τά δποία άφοροϋν την κατοχύρωση.
τών καλλιτεχνών έρμηνευτών, νά εΙvαι πιο δίκαια έλήφθησαν
όπ' οψιν οι προτάσεις τών Εύρωπα'ίκών Κοινοτήτων, οι δποίες
συνετάχθησαν όπο ένος Βέλγου εtδικοϋ. ΕιJχομαι σύντομα στη
Βουλη νά ltλθει καl &λλο νομοσχέδιο πού vά. ρυθμίζει καl τούς
παραγωγούς δίσκων, γραμμοφώνων καl τηλεοράσεων, οπως καl
τούς δργανισμούς της ραδιοτηλεοράσεως, γιατl ξέρουμε αύτά.
τά θέματα στlς όπόλοιπες προηγμένες χώρες άπο άρκετά /tτη
!!χ0υν ρυθμισθεί. Στη Χώρα μας εύτυχώς μέσα σl: /!να χρόνο
ήλθαν δύο νομοσχέδια. Το Ιtνα ήταν γιά. την κασσετοπειpατε(α

καl τό δεύτερο - τό σημερινό - πού ρυθμίζει την προστασία
των καλλιτεχνών .
Π ιστεύω πώς σύντομα δ ' Υπουργός, 8πως &λλωστε άνα
γράφεται καl στ-)ιν αιτιολογική !!κθεση, · θά φέρει /!να σχέδιο
νόμου πού θά καλύπτει καl τlς ύπ?λοιπες κατηγορίες καl
έ:τσι θιΧ γίνεται μία έξασφάλιση της καλλιτεχνικ'ίjς πνευμα
τικ'ίjς κληρονομιάς, μιάς κληρονομιάς ή δποία είναι άπαραίτητη
γι.Χ λαούς οι δποίοι θέλουν να παίζουν κάποιο πρωτεύοντα ρό
λο στην ίστορία.
Σάς εύχαριστώ πάρα πολύ καl εtσηγοuμαι την ψήφιση τοu
παρόντος σχεδίου νόμου (Χειροκροτήματα έκ τ'ίjς Π τέρυγος
της Νέας Δημοκρατίας ) .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Δημ. Παπασπύρου ) : Ό κ . Πλασκοβίτης, ώ ς εt
σηγητης της Άξιωματικ'ίjς 'Αντιπολιτεύσεως !!χει τον λόγον.
Σ Π ΥΡΟΣ ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΣ : Κυρίες καl κύριοι συνά
δελφοι, τό παρόν νομοσχέδιο είναι, 8πως συμβαίνει συχνιΧ μ/:
την τακτικη τ-ϊjς έας Δημοκρατίας καl πάλι 4 νομοσχέδια.
'Αναφέρεται στο θέμα της Κρατικ'ίjς Όρχ·ί)στρας γι.Χ τό
δποίο τόσα !:χουν γραφεί καl τόσα /:χει ύποστεί τό ' Ελληνικό
Κοινό μέ τό νιΧ μή λειτουργεί ή Κρατική 'Ορχήστρα άπό άρ
κετιΧ χρόνια η τουλάχιστον άπό άρκετούς μ'ίjνες.
'Ασχολείται τό νομοσχέδιο μl: τιΧ συγγραφικιΧ δικαιώματα
τών θεατρικι4ν συγγραφέων. 'Ασχολείται τό νομοσχέδιο μ/: τό
σημαντικότατο θέμα της ύπαγωγ'ίjς στο ' Υπουργείο Πολιτι
σμοu τών ύπηρεσιών πού /:χουν άρμοδιότητα στήν καλλιτεχνι
κή πλευριΧ της κινηματογραφίας στην ' Ελλάδα. Καl τέλος
περιλαμβάνει σοβαρότατες διατάξεις πάνω στο θέμα τών λε
γόμενων συγγενικών δικαιωμάτων , πού είναι έ!νας θεσμός έν
τελώς καινούργιος γι.Χ τη Χώρα μας, άλ�ιΧ κι' έ!νας θεσμός
έπίσης πρόσφατος μπορεί να πεί κανένας - άριθμεί λίγα χρό
νια μόνο - καl στlς &λλες εύρωπα'ίκ/:ς χώρες.
Θα ελπιζα 8τι /!να τέτοιο νομοσχέδιο, πού !:χει 8λο αύτό τό
πλ'ίjθος τών ούσιαστικών διατάξεων, θα μποροuσε να δώσει
την άφορμή γι.Χ μι.Χ περισσότερο &νετη συζήτηση δλόκληρου
τοu πολιτιστικοu προβλήματος στ-)ι Χώρα μας, πού άναμφι
σβήτητα είναι σοβαρότατο, πού άναμφισβήτητα είναι άπό τα
πρώτα πού μπορεί να ένδιαφέρουν μι.Χ πολιτισμένη χώρα καl
πού είμαι βέβαιος 8τι αύτό δ/:ν ξεφεύγει άπό την άντίληψη τοu
σημερινοu Ύπουργοu Πολιτισμοu.
'Ωστόσο, δ τρόπος μl: τον δποίο τό νομοσχέδιο αύτό ερχεται
γι.Χ συζήτηση, δ τρόπος μl: τον δποίο βλέπω 8τι θιΧ διεξαχθεί
αύτη ή συζήτηση, μ/: άναγκάζει καl έμένα νιΧ είμαι 8σο το δυ
νατόν περιληπτικός άλλιΧ καl νιΧ έκφράσω κάποια πικρία γιατl
τέτοια θέματα, τό έπαναλαμβάνω, θιΧ !:πρεπε νιΧ άπασχολοuν
σοβαρότερα δλόκληρη τη Βουλή καl σl: περισσότερες συνεδριά
σεις.
Ά ν ερθουμε τώρα στο περιεχόμενο τοu νομοσχεδίου θιΧ πρέ
πει πρώτα - πρώτα νιΧ έπισημάνουμε κάτι πού μόνο θυμηδία
θα πρέπει να μάς προκαλέσει, δηλαδη την τρομερή καθα
ρεύουσα μ/: την δποία είναι γραμμένη καl ή εισηγητική !:κθεση
καl τό κείμενο τοu νομοσχεδίου μι.Χ γλώσσα πού θα Ι:πρεπε να
είναι, τουλάχιστον γι.Χ τιΧ νομοσχέδια τοu ' Υπουργείου Πολι
τισμοu, άπαράδεκτη . ΆλλιΧ δ/:ν είναι τό κακό 8τι χρησιμοποιεί
ται ή καθαρεύουσα. Τό κακό είναι 8τι μ/: την καθαρεύουσα αύτ-)ι
γίνεται μι.Χ τέτοια φραστική περιπλοκη στη διατύπωση καl
τή ρύθμιση έννόμων σχέσεων, πού γι.Χ πρώτη φοριΧ εtσά
γονται στη Χώρα μας, ώστε πραγματικιΧ νιΧ άπορεί κανεlς
πώς θιΧ μπορέσουν νιΧ τιΧ βγάλουν πέρα τιΧ δικαστήρια - γιατl
άσφαλώς πολλl:ς διαφορ/:ς θά φθάσουν στα δικαστήρια - 8ταν
θιΧ !:χουν νιΧ άντιμετωπίσουν τέτοιες φραστικές περιπλοκές.
Ε()χομαι αύτιΧ τιΧ πρώτα καl βασικιΧ έλαττώματα τοu νομο
σχεδίου να διορθωθοuν μέ μεταγενέστερες τροποποιήσεις καl
άπλουστεύσεις, μέ την έμπειρία βέβαια πού θιΧ δώσει rσως ή
έφαρμογή τοu νόμου 8ταν ψηφιστεί, άλλιΧ καl μl: την έλπίδα
δτι κάποιοι τέλος πάντων περισσότερο .. μπασμένοι " στα καλ
λι τεχνικιΧ πράγματα καl περισσότερο κάτοχοι της γλωσσικ'ίjς
πραγματικότητας θιΧ προσαρμόσουν αύτ/:ς τlς διατάξεις μl:
τρόπο πού να μποροuν να άποτελέσουν κάποτε άντικείμενο μιάς
σοβαρότερης καl πιο έκτεταμένης συζήτησης.
"Ας δοuμε την ούσία. ΜΕ: τό κεφάλαιο πρώτο τοu νομοσχεδίου
έπιχειρείται ή ρύθμιση τοu θέματος τοu προσωπικοu της
Κρατικ'ίjς ' Ορχήστρας 'Αθηνών. Π ραγματικιΧ είναι γνωστό
8τι την κατάσταση μονιμότητας των μελών της Κ. Ο. Α. τ·)ιν
�ιαδέχθηκε μι.Χ αύθαίρετη πράξη της δικτατορίας - μέσα στο

Σπύρος Πλασκοβlτης (ΠΑΣΟΚ) : M6vo θυμηδlα προκαλε ί
ή τρομερή, ή dπαράδεκτη καθαρεύουσα τού νομοσχεδlου
καί τijς εlσηγητικijς έκθεσης τού κ. ύπουργού ΠολιτισμοΠ
σύνολο των αύθαίρετων πράξεων πού εκανε ήταν καl αύτη πού μετέτρεψε τlς περισσότερες άπό τlς θέσεις αύτ/:ς σέ θέ
σεις έκτάκτων ύπαλλήλων, μέ συνέπεια βέβαια να δημιουργή
σει άστάθεια καl μι.Χ tδιαίτερη κακή ψυχολογία στούς καλλι
τέχνες μέλη της 'Ορχήστρας, πράγμα πού κάτω μάλιστα άπό
τlς πολιτφτικΕ:ς συνθ'ίjκες πού έπικρατοuν στή Χώρα μας δέν
ήταν στοιχείο γι.Χ την προαγωγή, την καλλιτεχνική καl την
όργανωτική, τηζ Κ . Ο.Α.
Σήμερα γίνεται έπιστροφή στο παλαιότερο καθεστώς καl
προβλέπεται ή μονιμοποίηση τών μελών της Κρατικ'ίjς 'Ορ
χήστρας. 'Από τιΧ στοιχεία πού !!χουμε, αν δ/:ν ύπάρχει κάποιο
λάθος, ύπηρετοuν αύτη τη στιμή 22 μόνιμα μέλη στην Κρατική
'Ορχήστρα. Σάν !!κτακτοι μ/: μία σύμβαση άορίστου χρό
νου 3 - 4, &λλοι - περίπου 55 - μέ σύμβαση tδιωτικοu δι
καίου καl μ/: χρόνο ύπηρεσίας πάνω άπό μία 1 Οετία καl άκόμη
ύπάρχουν ήμερομίσθια σέ όργανικές θέσεις, 25 - 30 τον άριθμό.
Θα έ:λεγα 8τι δπως είναι διατυπωμένη ή διάταξη τοu νομο
σχεδίου δ/:ν φαίνεται να μονιμοποιε·ί καl έκείνους οι δποίοι
ύπηρετοuν σαν ήμερομίσθιοι στlς όργανικl:ς αύτές θέσεις.
Καl νομίζω δτι στο σημείο αύτό χρειάζεται βελτίωση τό νομο
σχέδιο, γιατl δέν μπορώ φυσικιΧ νά πιστέψω δτι δ ' Υπουργός
Π ολιτισμοu έπιχειρεί μία διάκριση, ένώ πρόκειται πραγματι
κιΧ γι.Χ μέλη της Κρατικ'ίjς 'Ορχήστρας πού !:χουν τιΧ lδια
προσόντα καl πού έκτελοuν τό lδιο έ:ργο. ΆλλιΧ τό σημαντικό
είναι 8τι δλα αύτιΧ τιΧ μέλη της Κρατικ'ίjς 'Ορχήστρας !!τσι
η άλλιώς, !:ως σήμερα, μισθοδοτοuνται. 'Εν τούτοις ή Κρατική
'Ορχήστρα δ/:ν λειτουργεί. Καl δέν είναι μόνο τό δτι δ/:ν λει
τουργεί ή Κρατική 'Ορχήστρα, είναι ζήτημα δτι γι.Χ πολλούς
καl διαφόρους λόγους, &λλους τούς δποίους καταλαβαίνει καl
δ κοινός νοuς, &λλους τούς δποίους δέν μπορεί να έξακριβώ
σει κανεlς ο()τε άπό μέσα άπό τlς γραμμ/:ς τών έφημερίδων,
μποϋκοτάρονται οι διάφορες έκδηλώσεις τοu ΦεστιβιΧλ 'Αθηνών
μ/: τη-, έπιδεικνυόμενη μάλιστα ε()λογη άλληλεγγύη μουσικών
'Οργανισμών ξένων χωρών.
Καl έκείνο πού είναι έπίσης περίεργο είναι δτι ένώ πολύν
χρόνο τώρα δέν λειτουργεί ή Κρατική 'Ορχήστρα, προσκαλοu
νται διάφορα ξένα καl μπορεί να πεί κανείς, έρασιτεχνικά
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συγκροτήμcχτcχ για να άντιμετωπισθοuν ίiτσι οι άπcχιτήσεις τοu
Φεστιβαλ στην 'Αθήνα:.
Κύριε Υπουργέ, έκείνο πού ένl\ιcχφέρει εΙνcχι άνcχμφισβήτη
τcχ να τcχκτοποιηθοuν οι κcχλλιτέχνες, οι &νθρωποι cχύτοι.
Άλλα θα ξέρετε πάρα: πολύ κcχλα δτι ή άπομάκρυνσή τους
άπο την &σκηση της κcχλλιτεχνικ'ijς τους λειτουργtcχς για τόσο
μcχκρο χρονικο Ι\ιάστημcχ εχει σαν συνέπεια: να χάνει δ κcχλ
λιτέχνης την Ι\εξιοτεχνιcχ του, να χάνει τlς ικcχνότητες έκείνες
πού πρέπει νά εχει σ/: ψηλη στάθμη δ μουσικος γιά ΙΙά μπορεί
ν' άποl\ίl\ει σl: μια μεγάλη 'Ορχήστρα:. Κι' cχύτη ή άπονέκρωση
της Κρcχτικ'ijς Όρχήστρcχς εΙ11cχι μίcχ άπο τlς βcχρειl:ς εύθύ11ες
πού κcχτcχλογίζουμε στην Κυβέρνηση της Δεξιάς σήμερα:.
'Επομένως, φοβάμcχι δτι κcxl τώρα: άκόμcχ πού άρχtζει νά
εΙνcχι άργα για την προσπάθεια: πού θα γίνει ώστε να μπορέσει
11ά ξcχνcχλειτουργήσει ή Κρcχτικη 'Ορχήστρα: κcχτα τρόπο ικcχ
νοποιητικό. ' Οπωσllήποτε το εύχόμcχστε κcxl βέβcχιcχ θά βοη
θήσουμε σ' cχύτο, έφ' δσον &λλωστε κcxl οι συνl\ικcχλιστικές
δργcχνώσεις τών μουσικών εχουν σαν πρώτο cχlτημά τους τη
μονιμοποίηση . Θα λέγcχμε, δμως, δτι /)/:ν φθάνει cχύτό. Kcxl
δτι έκείνο στο δποίο πρέπει ν' άποβλέψει ή Κυβέρνηση κcxl δ
κ. 'Ί'πουργος τοu Πολιτισμοu εΙνcχι να λειτουργήσει ή 'Ορ
χήστρα:, να λειτουργήσει το γρηγορότερο κcxl να άρθοuν δλcχ
τα έμπόl\ιcχ πού μέχρι σήμερα: πcχρεμβλήθηκcχν στη λειτουργία:
της. Αύτο άπcχιτεί κcxl το Άθηνcχ'ίκο κοινο κcxl δλόκληρης
της χώρcχς, cχύτο άπcχιτεί κcxl ή θέση πού κcχτέχει δ τόπος μcχς
μέσα: στην Εύρώπη. ΕΙνcχι το λιγότερο τρcχγικο ή Έλλάllcχ
να μην έ!χει μια 'Ορχήστρα: σl: κάποιο έitίπεl\ο σχετικά τουλά
χιστον άνάλογο μ' έχείνο πού ύπάρχει στlς &λλες ΕύρωπcχΊ:κl:ς
χώρες.
'Ένcχ άπο τα θέμcχτcχ πού μόνο το έπισημcχίνω, εΙνcχι το θέμα: τοu
Γενικοu Διευθυντη της Κρcχτικ'ijς Όρχήστρcχς. Τιμοuμε βέ
βcχιcχ το C\νομcχ κcxl την άξίcχ τοu Μάνου ΧcχτζιΜκι κcxl πιστεύου
με δτι άποτελεί ίiνcχ κεφάλcχιο για την Χώρα: μcχς. 'Ωστόσο
δ ΧcχτζιΜκις εΙνcχι δ μόνος δ δποίος ύπ'ijρξε έξcχρχ'ijς μόνιμος
στην Κρcχτικη Όρχήστρ,cχ, τη στιγμη πού ή κcχτάστcχση εΙνcχι
cχύτη πού σάς περιέγρcχψcχ ώς τώρα:. Δυστυχώς - λέω κcxl πάλι
δτι /)/:ν θέλω να ύπεισέλθω στην ούσίcχ τώΙΙ Ι\ιcχφορών - Ι\ημιούρ
γησε δξείcχ κcχτάστcχση άπο την Ιiλλειψη κάποιcχς συνεννόησης
μl: τα μέλη της Κρcχτικ'ijς Όρχήστρcχς κcxl τούς μουσικούς.
Πρέπει να ποuμε δτι εtl\ικα ή θέση τοu Γενικοu Διευθυντη 11/:ν
έ!πρεπε να εΙνcχι μόνιμη. Δέν έ!πρεπε τουλάχιστον cχύτη να εΙνcχι
μόνιμη. Διότι σ' cχύτη τη θέση εΙνcχι φυσικο δτι μπορεί ή Χώρα:
νά έπιl\ιώκει τη11 ένcχλλcχγΊ) κcχλλιτεχνικών προσωπικοτήτων
κcxl /)υνάμεων, την στιγμη πού δλες οι πρώτης τάξεως Ι\υνάμεις
'Ελλήνων μcχέστρων εΙνcχι Ι\ιcχσκορπισμένες έ!ξω άπο την Έλ
λά/)cχ κcxl μένουν ούσιcχστικα άνcχξιοποίητες.
ΜΙ: cχύτα τελειώνω το θέμα: της Κρcχτικ'ijς Όρχήστρcχς, το δ
ποίο Θα μποροuσε να εΙνcχι θέμα: για μια πλήρη συνεl\ρίcχση.
Για τlς περl συγγρcχφικών Ι\ικcχιωμάτων ρυθμίσεις, /)/:ν ύπάρ
χουν πcχρcχτηρήσεις. Άνcχμφισβήτητcχ εΙνcχι Ι\ίκcχιες οι ρυθμι
σεις κcxl προτείνετcχι ή άποl\οχη της σχετικής Ι\ιάτcχξης .
Τ ο κεφάλcχιο Γ' τοu νομοσχεl\ίου προβλέπει την μετcχφορα
ένος μέρους τών άρμοl\ιοτήτων τοu ' Ί'πουργειου Βιομηχcχνίcχς,
πού άνcχφέροντcχι στην κcχλλιτεχνικη πλευρά, τη σχετικη μέ
την κινημcχτογρcχφίcχ, στο ' Υπουργείο Πολιτισμοu. ΤΗτcχν πια
κcχιpός. Κcχτ' έξοχην ή κινημcχτογρcχφιcχ έ!χει σημειώσει τε
ράστιες προόl\ους στην Χώρα: μcχς τά τελευτcχίcχ χρόνια:, χάρη
στούς προικισμένους σκηνοθέτες κcxl κινημcχτογρcχφιστές, οι
δποίοι εΙνcχι φcχνερο κcxl tl\ιcχίτερcχ εύχάριστο, C\τι έμφοροuντcχι
άπο προοl\ευτικη tl\εολογίcχ. Λύτη ήτcχν ώστόσο ή άμcχρτtcχ τους,
πού έμπόl\ισε να ένισχυθεί, δ έλληνικος κινημcχτογράφος κcχτα
τον τρόπο πού το ζητοuσε μόνος του, να ένισχυθεί llηλcxllη οtκο
νομικα κcxl ήθικα άπο το Κράτος, άφοu άπόl\ειχνε δτι ήτcχν
;ο εΙΙ\ος της ;έχν � ς πού μποροuσε να σημειώνει τα περισσότερα:
cχποφcχσιστικcχ βημcχτcχ.
Συνάντησε ώς τώρα: Ι\ύο τεράστια: έμπόl\ιcχ. Το ίiνcχ ήτcχν ή
άκcχτcχλληλότητcχ τών ύπηρεσιών τοu 'Ί'πουργεtου Βιομηχcχ
νtcχς, τώΙΙ &σχετων μέ τά θέμcχτcχ της κινημcχτογρcχφίcχς δρισμέ
νcχ δνόμcχτcχ ύπεύθυνων γνωρίζουμε, άλλα Ι\Ι:ν εΙνcχι άνάγκη να
τα άνcχφέρουμε cχύτη τη στιγμή, Ιtπcχιξcχν πολύ κcχκο ρόλο. Μα
ήτcχν κcxl οι τρομcχκτικοl νόμοι της λογοκρισιcχς. Άπο την
έποχη της Ι\ικτcχτορtcχς τοu Μετcχξii, στην περtοl\ο μετα τον
έμφύλιο πόλεμο κcxl άκόμη χειρότερα: στην περtοl\ο της Ι\ικτcχ
τορtcχς τ'ijς χούντcχς, ή λογοκρισιcχ ήτcχν δ μό11ιμος βρcχχνάς
τοu Έλληνικοu Κινημcχτογράφου.
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Σα να μην Ι:φτcχνε ή λογοκρισιcχ, πιέσεις πάνω στούς κι11η
μcχτογρcχφιστές κcxl στούς σκηνοθέτες, για 11α έλεγχθεί ή εμ
πνευση κcxl ή κcχτεύθυνση πού Θα Ι\ώσουν στην τέχνη τους,
άσκήθηκε μέ' πολλούς τρόπους, οικονομικούς προπάντων, μα
κcxl ήθικούς άπο &λλη πλευρά.
Δύο θέμcχτcχ έπομένως στο κεφάλcχιο cχύτο άπο τα περισσότερα:
ένl\ιcχφέροντcχ εΙνcχι το ίiνcχ πού άνcχφέρετcχι στην δργάνωση
τοu Φεστιβαλ τοu Έλληνικοu Κι11ημcχτογράφου της Θεσσcχλο
νtκης κcxl το &λλο στη λογοκρισια τώ11 ταινιών καl γενικα τών
θεcχτρικών πcχρcχστάσεων.
Το Φεστιβαλ βλέπω δτι περιέρχετcχι, ίiστω κcxl κάπως βιcχ
στικά, στο ' Υπουργείο Πολιτισμοu κcxl cχύτο εΙνcχι βέβcχιcχ
εύχ'ijς ίiργο. Θα εύχόμουν να συ11cχντήσει στlς άρμόl\ιες ύπηρεσιες
τοu 'Υπουργείου Πολιτισμοu περισσότερη κcχτcχνό·ηση. Γιcχτl
Ι\έν σημcχίνει δτι, &ν φεύγει άπο το ίiνcχ 'Υπουργείο, πού εΙχε
μετcχχειpιστεί τον κινημcχτογράφο σαν μια κάποια: μηχcχνολο
γικη έγκcχτάστcχση κcxl μετcχφέρετcχι στο ' Υπουργείο Πολιτι
σμοu, δπου δ κcχτέχων σήμερα: την θέση τοu ' Ί'πουργοu Πολι
τισμοu, δπως το πιστεύω, ίiχει δλες τις προθέσεις να ένισχύσει
τον έλληνικο κινημcχτογράφο, δτι μ' cχύτο κcxl μόνο οι ύπηρεσιcχ
κοι πcχράγοντες, πού Θα άσχοληθοuν άπο Ι\ώ κcxl πέρα: μέ τον
έλληνικο κινημcχτογράφο, Θα εΙνcχι Ι\ιcχφορετικ'ijς νοοτροπίcχς
δτι θα Ιtχουν κάποιες κcχλύτερες σχέσεις μl: το θέμα: άπο έκεί�
νες πού εΙχcχν οι άρμόl\ιοι στο 'Υπουργείο Βιομηχdνίcχς. 'Ορι
σμέ11cχ δνόμcχτcχ ύπηρεσιcχκών πcχρcχγόντων στο ' Υπουργείο Πο
λιτισμοu, μiiς κάνουν να φοβόμcχστε δτι Θα συνcχντηθοuν Ι\υσχέ
ρειες κcxl έκεί. Ει.Ιχομcχι δ κ. 'Ί'πουργος να το άντιληφθεί
ίiγκcχιpcχ κcxl να μην άφήσει να περιέλθει ή κινημcχτογρcχφίcχ
σέ ύπηρεσιcχκα χέρια: άκcχτάλληλcχ.
Το Φεστιβαλ Θεσσcχλονίκης γνωρtζουμε πολύ κcχλά, κ. ' Υ
πουργέ, δτι πρlν άπο 2 - 3 χρόνια: ίiγινε άντικεtμεvο μιάς
δξύτcχτης έ!ριl\cχς, πού έ!φτcχσε στlς έφημερtl\ες κcxl ή δποίcχ συγκι
νησε την Έλληνικη Κοινη Γνώμη, μέ την δργάνωση ένος
" άντιφεστιβάλ " στην Θεσσcχλονικη. οι εύθύ11ες ήτcχν έξ δλο
κλήρου σl: βάρος τών ύπηρεσιcχκών πcχρcχγόvτων κcxl σl: βάρος
τοu τότε 'Ί'πουργοu Βιομηχcχνtcχς, γιcχτl έπιχεtρησε cχύθcχtρετcχ
χωρlς να άποκρύπτει δτι τον Ι\υσcχρεστεί το tl\εολογικο περιε �
χόμενο των τcχινιών, πού πcχρουσιάζοντcχν στο Φεστιβάλ, να άνcχ
τρέψει τον κcχνονισμό, πού ύπ'ijρχε ώς τότε κcxt να τον άντι
κcχτcχστήσει μ/: ίiνcχΙΙ &λλο κcχνονισμό, στlς έπιτροπ/:ς τοu δποίου
τόσο για την πρόκριση τών τcχινιών, δσο κcxl για την βράβευση
έ!θεσε σκόπιμα: μια πλειοψηφtcχ άπο ύπηρεσιcχκούς πcχράγοντες,
στη /)/; κριτικη έπιτροπή, πρόσωπα: πού μπορεί να εΙχcχν κάποιο
κύρος στα γράμμcχτcχ κcxl στην πνευμcχτικη ζωη της Χώρcχς
άλλα 11/:ν εΙχcχν κcχμια σχέση μl: την tl\ιcχίτερη τέχνη της κι�
νημcχτογρcχφtcχς.
'Ομολογώ δτι /)/:ν είχα: κcχθόλου κcχιpο να έξετάσω - κcχι
το λέγω χωρίς Ι\ιστcχγμό, δτι 31:11 εΙχcχ κcχιpό, γιcχτl το νομο
σχέl\ιο Ιtτσι δπως φέρ11ετcχι, φέρνετcχι βιcχστικα- 1\Ι:ν εΙχcχ' λέ
γω, κcχιpο να έξετάσω μl: ποιο κcχνονισμο κcxl μl: ποια σύν θεση
έπιτροπών πρόκειτcχι να δργcχνωθεί το έρχόμενο Φεστιβαλ Θεσ
σcχλονίκης. Έπισημcχίνω δμως κcxl ύπενθυμtζω cχύτα πού σuμ
βήκcχνε ώς τώρα: κcxl έλπίζω δτι δ κ. Υπουργος Πολιτισμοu
Θα έ!λθει σl: πλήρη συνεννόηση μl: κεtνους, οι δποίοι πρcχγμcχ
τικα μποροuν να Ι\ημιουργήσουν σ' cχύτο τον τόπο ί!νcχ σπουl\cχίο
κεφάλcχιο για την τέχνη άλλα κcxl ν' άνεβάσουν τη θέση της
Χώρcχς μcχς γενικότερα: στην πνευμcχτικη Εύρώπη, προσφέρον
τcχς κcxl μιcχ σημcχντικη οtκονομικη ώφέλειcχ.
ΕΙνcχι ώστόσο άκcχτcχνόητο οτι ή έπιτροπΎ) λογοκρισίcχς τών
κινημcχτογρcχφικών τcχινιών έξcχκολουθεί να πcχρcχμένει στο
' Υπουργείο Προεl\ρtcχς Κυβερνήσεως κcxl μετα άπο cχύτο το
νέο νομοσχέl\ιο.
Εlμcχστε άπόλυτcχ άντtθετοι μl: τη Ι\ιcχτήρηση της λογοκρισίcχς.
ΕΙνcχι ί!νcχς θεσμος σκοτcχl\ιστικός, ίiνcχς θεσμος πού μάς έκθέ
τει Ι\ιεθνώς κcxl έπιπλέον, άσκείτcχι άπο ά11θρώπους πού /)/:ν
/tχου� κcχμια σχέ�η, Ί�, έλάχιστη τουλάχιστον σχέση ίiχουν,
μl: την πνευμcχτικη ζωη κcxl μέ την έλληνικη πρcχγμcχτικότη
τcχ. Είνcχι χρέος τιμής γι' cχύτη τη11 Βουλη να κcχτcχργήσει
έπιτέλους cχύτούς τούς νόμους, πού ί!λκουν την κcχτcχγωγή τους
άπο την έποχη της Μετcχξικ'ijς Ι\ικτcχτορίcχς κcxl οι δποίοι
άκμάσcχνε στlς σκοτεινότερες περιόl\ους της πρόσφcχτης έλ
ληνικ'ijς ιστορίcχς.
Όπωσl\ήποτε, έφ' οσον πcχρcχμένουν τα νομοθετήμcχτcχ cχύτά
έφ' δσον πcχρcχμένουν οι 'Επιτροπές λογοκρισίcχς,- κcχκά, κά�
κιστcχ - κcxl ώς την κcχτάργησή τους, πού πρέπει να εΙνcχι πολύ
σύντομη, Θα ίiπρεπε τουλάχιστον να Περιέλθουν κcxl cχύτl:ς στο

'Υπουργείο Πολιτισμοίί, ώστε τουλάχιστον τό ' Υπουργείο Πο
λιτισμοίί, νά !:χει νά άντιμετωπ(σει στο σύνολό τους τά θέματα
πού άφοροίίν τον κινηματογράφο. Δέν γίνεται αύτό. Καl φοβό
μαστε οτι δέν γίνεται αύτό, γιατl έπιδιώκεται νά παραμένει
ή λογοκρισία σάν οπλο στούς σκληρούς πυρηνες της Δεξιiiς,
οι δποίοι κατοικοεδρεύουν στο ' Υπουργείο Προεδρίας της Κυ
βερνήσεως. Στο σημείο αύτό ύπάρχει λοιπον ενα βασικο έλάτ
τωμα στο νομοσχέδιο.
Περνώ τώρα στο θέμα των συγγενικών δικαιωμάτων. Θά
παρακαλοίίσα τον κύριο Πρόεδρο, αν 'Ιjταν δυνατόν, κάπως νά
παραταθεί δ χρόνος πού άπομένει στή διάθεσή μου γιατl θά
πρέπει νά γίνει μιά άνασκόπηση τοίί τl είναι έπιτέλους αύτά
τά συγγενικά δικαιώματα, γιά τά δποία πολύ φοβίiμαι οτι καl
πολλοί άπό τούς παρόντες συναδέλφους δέν γνωρίζουν καν τι
σημαίνει δ ϋρος .
Τά &ρθρα, 1 Ο καl έπόμενα τοίί νομοσχQδίου εισάγουν, γιά
πρώτη φορά στήν ' Ελλάδα, τήν προστασία της καλλιτεχνικης
δημιουργίας των έρμηνευτών η έκτελεστών έ:ργων τοίί πνεύμα
τος. Δηλαδή τών μουσικών, των ήθοποιών, χορευτών, κλπ. ,
κάτω άπό τό θεσμο τών λεγόμενων συγγενικών δικαιωμάτων.
Γιατl " συγγενικά " ; " Συγγενικά ", γιατl τά δικαιώματα τών
οπως είναι οι συγγρα
δημιουργών των πρωτοτύπων !:ργων
φείς, ϋπως είναι οι λογοτέχνες, η οι μουσικοσυνθέτες - κατο
χυρώνονται ώς ενα βαθμο άπο τούς νόμους " περί πνευματικης
ιδιοκτησίας ", οι δποίοι !:χουν άρχ(σει νά έφαρμόζονται καί νά
ισχύουν στή Χώρα μας άπό το 1 920 καί οι δποίοι είναι προσαρ
μοσμένοι στή Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, τοίί 1 886, πού
παγκόσμια κατοχύρωσε τά δικαιώματα των δημιουργών, δηλα
δή της πνευματικης ιδιοκτησίας.
'Όμως, δικαιώματα γιά τούς καλλιτέχνες έρμηνευτές τών
πρωτοτύπων έ:ργων Ιtως τώρα δέν ύπ'ίjρχαν. Δέν μιλώ φυσικά
γιά τήν ' Ελλάδα, οπου άκόμη καί οι νόμοι " περl προστασίας
της πνευματικης ιδιοκτησίας " 'Ιjταν πάρα πολύ άτελείς καί
άναποτελεσματικοί, άλλά μπορεί νά πεί κανείς ϋτι δέν ύπ'ίjρχαν
αύτά τά δικαιώματα καί στα παλαιότερα χρόνια σ' δλόκληρο
τον κόσμο. Καί τοίίτο, γιατί ώς τώρα οι έρμηνευτές - ώς το
1 950 - 1 960 - τουλάχιστον , δέν είχαν &λλη δυνατότητα
παρά νά συμμετάσχουν σέ μιά σειρά άπο ζωντανές παραστά
σεις, η σέ: μιά σειρά έκτελέσεων μουσικών έργων. Ή τεχνολο
γία, ομως, της έποχης μας, ή τηλεόραση, τά video, ή γραμμο
φωνία, ή μαγνητοσκόπηση, ή άποτύπωση γενικότερα σέ ύλικο
φορέα τών έρμηνειών τών καλλιτεχνών, έρμηνευτών καί έκτε
λεστών, εδωσε πιά τή δυνατότητα, ϋχι μόνο νά άκούγονται καί
νά παραμένουν οι έρμηνείες αύτές στήν μνήμη ένος πολύ εύ
ρύτερου κοινοίί άπο έκείνο πού παρακολουθε'ί κάθε φορά μιά
παράσταση, η μιά σειρά καλλιτεχνικών παραστάσεων,
άλλ' άκόμα καί τή δυνατότητα νά μεταδίδονται καί νά έπανα
λαμβάνονται αύτές οι έρμηνείες πολλές φορές και σέ πολύ
χρονικο διάστημα, μετά τήν έκτέλεση της παράστασης, η της
μουσικης έρμηνείας. Συνέπεια αύτοϋ 'Ιjταν οτι άπο τή μιά μεριά
χάρισε, μπορεί νά πεί κανείς, κάποια διάρκεια, κάποιο στοιχείο
μονιμότητας στή φευγαλέα έκε(νη έντύπωση, πού είναι συνυ
φασμένη μέ μιά παράσταση πού ε(δαμε, μέ μιά έξα(ρετη έρ
μηνε(α, μέ μιά μουσική έκτέλεση, άλλά άπο τήν &λλη μεριά
δημιούργησε Ιtνα σοβαρότατο πρόβλημα άνεργίας τών καλλι
τεχνών, έρμηνευτών καί έκτελεστων, παντοίί σ' ολη τήν Εύ
ρώπη καl σέ δλο τον κόσμο. Γιατl Ι:τσι περιόρισε τlς δυνατό
τητες τίς δποίες είχαν οι καλλιτέχνες αύτοl νά έμφανίζονται σέ
περισσότερο κόσμο, σέ περισσότερες σειρές παραστάσεων
καl νά άμε(βονται φυσικά άπό τή συνεχη αύτή έμφάνισή τους.
Δημιούργησc:, λοιπον τό · ζήτημα της προστασίας των καλ
λιτεχνών καί των έρμηνευτων. Πρέπει νά σημειώσω στο ση
μείο αύτο μιά άξιόλογη κοινωνική καl νομική μελέτη τοίί
1 977 τοίί Βέλγου νομικοίί καl κοινωνιολόγου Φράνκ Γκότσεν,
δ δποίος μέ τήν έντολή των Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων Ιtκανε
μιά άνασκόπηση τών νόμων καl συγγενικών δικαιωμάτων στήν
Εύρώπη. Άπο τή μελέτη αύτή προκύπτει οτι σ' ολες τlς εύρω
παϊκές χώρες τό ποσοστο άνεργίας των καλλιτεχνών καl
έρμηνευτών καl έκτελεστών, είναι πολύ ύψηλότερο άπο κάθε
&λλο ποσοστο άνεργ(ας σέ &λλα έπαγγέλματα.
Πρέπει κύριοι συνάδελφοι, νά ξεφύγουμε άπό τήν έντύπωση
πού μίiς δημιουργεί ή έμφάνιση η δ πλούσιος τρόπος ζωης
κάποιας " βεντέτας " σήμερα, σ' δλα τά εtδη της τέχνης
καl προπαντος στο τραγούδι. 'Αναμφισβήτητα, διάσημοι τρα
γουδιστές, διάσημοι σολίστες έκτελέσεων μουσικών Ιtργων,
διάσημοι ήθοποιοι, δέν ι:χουν καμιά άνάγκη ιδιαίτερης προστα·-

σ(ας. Τά συγγενικά δικαιώματα σήμερα έλάχιστα μπορεί
νά τούς ένδιαφέρουν. 'Όμως, πρέπει ολοι νά μήν ξεχνiiμε
τήν π ρ αγματικότητα, δτι δηλαδή πίσω άπο τήν κάλυψη των
λεγομένων " βεντετών " ύπάρχει ενας δλόκληρος καλλιτεχνι
κος κόσμος πού κερδίζει δύσκολα τό ψωμl άπό τή δουλειά του
και δ δποίος ώστόσο δέν παύει νά καλλιεργεί το εδαφος ϋπου
μπορεί ν' άνθίσει ή μεγάλη Τέχνη και πάνω στο δποίο άνα
δεικνύονται οι κορυφαίες μορφές τών έρμηνευτών καl έκτε
λεστών . Καl αύτος δ κόσμος δλόκληρος έ:μενε άπροστάτευτος
ώς τώρα παντοίί.
Άπο το 1 960 - 61 οταν έ:γινε ή Διεθνής Σύμβαση της Ρώ
μης, τον 'Οκτώβρη τοίί 1 9 6 1 άναγνωρ(στηκαν δικαιώματα,
λεγόμενα " συγγενικά δικαιώματα " στούς έρμηνευτές καl
έ�τελεστές τόσο γι ά τlς έγγραφ�ς της , έρμ;ηνε(ας τους πού
,
,
γινονται πανω
σε, υλικο
φορέα, οσο και για τlς μεταδόσεις
της ζωντανης τους παράστασης πού γίνονται άπο τήν τηλεό
ραση καl άπο τό ραδιόφωνο.
Το 1 9 7 7 έκπονήθηκε καl ενα πρότυπο σχέδιο μέ τήν έντολή
των Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων γιά τήν ένοποίηση τοίί Δικαίου
πού έπικρατεί στlς χώρες Κοινότητας σχετικά μέ τήν προ
στασία τών " συγγενικών δικαιωμάτων " .
. Είναι χρήσιμο ν ά έπισημανθεί οτι ή εϋλογη προστασία · της
πνευματικης δημιουργίας των έρμηνευτων - έκτελεστών, στα
ματii η τουλάχιστον πρέπει νά σταματii, στά ορια πού δέν
παρεμποδίζεται ή έλευθερ(α της πνευματικης έπικοινων(ας,
της πολιτιστικης μορφης καl της ψυχαγωγίας τοίί κοινοίί.
Καl είναι τό σημείο αύτο άκριβώς ϋπου παρουσιάζονται οι
μεγαλύτερες δυσκολίες. Δηλαδή πώς, άπο τή μιά μεριά θά
προστατευθεί δ έρμηνευτής, έκτελεστής, καλλιτέχνης, και
θά μπορεί νά άμειφθεί ικανοποιητικά γιά τή δουλειά του και
άπο τήν &λλη μεριά, πώς τά δικαιώματά του δέν θά Ι:λθουν
σέ σύγκρουση μέ τά δικαιώματα τά δποία Ιtχει δ συγγραφέας
η δ συνθέτης τοίί πρωτότυπου ι!ργου, κι άκόμα, πώς ολ' αύτά
θά συμβιβαστοίίν μέ τήν άνάγκη νά διαδίδεται ή Τέχνη, νά
διαδίδονται οι παραστάσεις, οι μουσικές έρμηνείες, και νά
γίνονται κτημα ϋσο το δυνατο εύρύτερου κύκλου άνθρώπων,
ώστε ν' άνεβαίνει το πολιτιστικο έπίπεδο κάθε Χώρας.
Στήν 'Ε) λάδα ή κατάσταση τόσο άπο ιΧποψη προστασίας της
πνευματικης ιδιοκτησίας γενικότερα, της προστασίας δηλαδή
τών συγγραφέων, συνθετών καl καλλιτεχνών άπό λογης κατα
δολιεύσεις των ήθικών τους δικαιωμάτων και των άτομικών
τους συμφερόντων ϋσο καl άπο τήν &ποψη της προστχσίας τών
έρμηνzυτών, 'Ιjταν καl έξακολουθεί νά είναι δραματική. Παρά
τήν ϋπαρξη κάποιας άτελοίίς νομοθεσίας, οπως είπα, ή δπο(α
ισχύει άπο το 1 920, ή ελλειψη κυρίως ισχυρ4)ν έπαγγελματι
κών όργανώσεων τών συγγραφέων, συνθετών καl καλλιτεχνών
καl το γενικότερο κλίμα περιφρόνησης των πνευματικών άξιων
πού έπικράτησε στή Χώρα μας άπό μέρους τοίί έπίσημου Κρά
τους, μαζl μέ τήν έλλειψη γενικότερης καλJιτεχνικης παιδείας
καl άγωγης, είχαν σάν συνέπεια νά καταστήσουν τον συγγρα
φέα, τον συνθέτη, τον καλλιτέχνη εναν " περιθωριακο κοι
νωνικό τύπο " στήν ' Ελλάδα. Το χειρότερο ώστόσο 'Ιjταν οτι ή
καταδολίευση γιά τήν δπο(α μίλησα σέ βάρος τών δικαιωμάτων
τών πνευματικών άνθρώπων στήν ' Ελλάδα δέν άσκείται μόνο
άπο τις ιδιωτικές έπιχειρήσεις καl τούς διάφορους όργανι
σμούς, έκδότες κλπ. ο[ δποίοι μέ ποικίλους τρόπους κατά
καιρούς έκμεταλλεύτηκαν τήν έπίμονη καl τόσο σημαντική
γιά μία Χώρα δημιουργία τους, άλλά Ιtγινε καl άντικείμενο
έκμετάλλευσης άκόμη καί άπο τά κρατικά τηλεοπτικά μέσα
καl τή ραδιφων(α.
Είναι εύχάριστο οτι σήμερα - και ας έλπίσουμε δτι τώρα
γίνεται μία καλή άρχή - άντιμετωπ(ζεται μέ κάποια σοβαρό
τητα άπο τήν νομοθετική τουλάχιστον πλευρά ή προστασία
τών πνευματικών άνθρώπων καl καλλιτεχνών, γιατl γιά τήν
κοινωνική καl οικονομική πλευρά καλλίτερα είναι νά μή μι
λiiμε καθόλου γιά τήν ώρα.
Και θά -\\θελα στο σημείο αύτο νά προσθέσω, ϋτι τά έξαγ
γελλόμενα μεγαλεπήβολα πολιτιστικά σχέδια, οι κατασκευές
αιθουσών καl ή διαμόρφωση πάρκων - ολα κατά κύριο λόγο
στήν Π ρωτεύουσα - δέν είναι ικανά οϋτε νά διασκεδάσουν
τήν εικόνα της πολιτιστικης έρημιίiς πού έπικρατεί αύτή τήν
ώρα στήν ύπόλοιπη Χώρα, οϋτc: καl νά εισφέρουν τίποτε ού
σιαστικό, ώστε νά άνυψωθεί καl ένισχυθεί βασικά δ καλλι
τέχνης, δ έμψυχος παράγων, δ πνευματικος δημιουργος πού
μόνος του, άβοήθητος Ιtχει δημιουργήσει τήν σταθερότερη rσως
δόξα, πού μπορεί νά διαθέτει ή Χώρα μας ιtξω άπο τά σύνορά
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της, χάρη, τό ξαναλέω, σ' αύτούς τούς μεμονωμένους και
συνήθως έρημικούς άνθρώπους.
Τό παρόν νομοσχέ8ιο ltρχεται σήμερα σάν συμπλήρωμα τοϋ
νόμου 1 064 /1980, τό Cίρθρο τέταρτο τοϋ δπόίου εγινε άπο
l>εκτό 'άπ' 8λη την Βουλη καl πού μέ τlς 8ιατάξεις του, άν
τιμετωπίζεται ή έπι8ημικη κλοπή των μουσικων συνθέσεων
καl έκτελέσεων μέ την μορφη της λεγομένης κασσετοπειρα
τι;; ίας. 'Επιχειρήθηκε μέ τις 8ιατάξεις έκείνες μιά πρώτη
άποτελεσματικη 6ργάνωση της έκπροσώπησης των καλλι
τεχνων στην προάσπιση καl διαχείριση των 8ικαιωμάτων τους.
Θά ltλεγα, 8τι αύτό ε!ναι κάτι. Θά πρέπει νά ένισχυθοϋν οι
καλλιτέχνες και οι πνευματικοl Cίνθρωποι, ώστε νά 8ιαμορφώ
σουν μόνοι τους ΙLναν ίσχυρό άντιπροσωπευτικό 6ργανισμό,
γιά τά συμφέροντά τους. 'Αλλά πολύ φοβiiμαι, 8τι ή μορφη
τοϋ άναγκαστικοϋ συνεταιρισμοϋ, πού 8όθηκε μέ τό νόμο
1 0611 /1980 έλάχιστα συμβιβάζεται μέ τις διατάξεις τοϋ
Συντάγματός μας καl την Διεθνη σύμβαση της Βέρνης τοϋ
1 886, και tσως μέ δρισμένους κανονισμούς της ΕΟΚ, στην
δποία πρόκειται νά εισέλθει ή Έλλά8α. Δέν ξέρω πως θά
άντιμετωπισθεί αύτό και φοβiiμαι, 8τι τό ' Υπουργείο Πο
λιτισμοϋ 8έν έπρόσεξε στό σημείο αύτό ι8ιαίτερα.
'Αλλά τό νομοσχέ8ιο, 8υστυχως 8/:ν θέλησε νά άκολουθήσει
την άπλη καl φραστικη 8ιατύπωση τοϋ πρότυπου πού άναφέ
ρεται στην είσηγητικη εκθεση 8τι ύπηρξε τό ύπό8ειγμα γιά
την σύνταξη τοϋ νομοσχε8ίου, 8ηλα8η τό σχέδιο τοϋ Βέλγου
νομικοϋ Φράνκ Γκότσεν, πού ε!ναι πολύ άπλό και λιτό στη
8ιατύπωσή του. 'Έγινε μιά άνάμειξη μ/: τlς 8ιατάξεις τοϋ γερ
μανικοϋ νόμου τοϋ 1965 καl σέ 8ιάφορα Cίλλα σημεία δ συντά
κτης τοϋ νομοσχε8ίου θέλησε νά πρωτοτυπήσει. 'Έτσι εtμα
στε άπό πρlν βέβαιοι, 8τι οι χωρίς σαφήνεια και άπλότητα δια
τάξεις, ι8ιαίτερα των Cίρθρων 1 2 , 1 6, 1 9 και 20, θά προκαλέσουν
άμφισβητήσεις καl ζητήματα σ/: σχέση μ/: Cίλλους φορείς 8ι
καιωμάτων, μέσα και έ:ξω άπό την ' Ελλάδα, καl μερικές θά
άπο8ειχθοϋν έλάχιστα συμβιβάσιμες μέ τό Σύνταγμά μας καl
μ/: τlς 8ιεθνείς ύποχρεώσεις πού έ:χουμε άναλάβει.
Στην κατ' Cίρθρο συζήτηση οι έπιφυλάξεις μας rσως άνα-·
πτυχθοϋν λεπτομερέστερα. Γιά νά μη κουράσω περισσότερο
την Βουλή, καl λαμβάνοντας ύπ' 8ψη την άνάγκη νά ξεκινή
σει κάποτε μιά 8ιαδικασία άποτελεσματικώτερης προστασίας
τοϋ άδικημένου κόσμου των καλλιτεχνων και έρμηνευτων, πε
ριορίζομαι νά παρατηρήσω μόνο τά έξης :
Ε!ναι άνάγκη, κ. ' Υπουργέ, νά έπαναληφθεί ή άρχη της Σύμ
βασης της Ρώμης τοϋ 1 961, 8τι τά 8ικαιώματα των έρμηνευ
των καλλιτεχνων 8έν μποροϋν ποτ/: νά παραβλάψουν τά 8ικαιώ
ματα των συγγραφέων καl των πρωτότυπων δημιουργων.
Αύτό ε!ναι τό Cίρθρο 1 πού ύπάρχει στην Σύμβαση της Ρώ
μης και νομίζω, 8τι είναι εϋλογο, κι' έ8ω νά έπαναληφθεί.
Γιατί δσοδήποτε καl αν ε!ναι Cίξιος καl μεγά:λος ΙLνας καλλι
τέχνης έρμηνευτής, ε!ναι ώστόσο πάντα δ έρμηνευτης ένός
πρωτοτύπου συγγραφικοϋ η μουσικοϋ /Lργου. 'Επομένως
ΙLλκει τlς δυνατότητες γιά τ·fιν Cίσκηση της τέχνης του άπό
την ϋπαρξη τοϋ πρωτότυπου /Lργου. Γι' αύτό τόν λόγο ύπάρ
χει πάντοτε μιά ίεραρχικη διαβάθμιση άνάμεσα στά 8ικαιώ
ματα των 8ημιουργων καl στά 8ικαιώματα των καλλιτεχνων
έρμηνευτων.
Τό Cίρθρο 1 1 πρέπει νά 8ιατυπωθεί σέ τρόπο ώστε νά γίνεται
καθαρό 8τι έάν δ έρμηνευτΎjς η έκτελεστης καλλιτέχνης Ιtδω
σε την Cί8εια έγγραφης της έρμηνείας του πάνω σ/: ύλικό φο
ρέα '\\ χου η εικόνας, τά δικαιώματά του περιορίζονται στην
άπαίτηση εϋλογης άμοιβης, γιά την 8ημόσια έκτέλεση της
νόμιμα ήχογραφημένης η άπεικονισμένης έρμηνείας του άλλά
8χι καl σέ δικαίωμα άπαγόρευσης της 8ημοσίας έκτέλεσης.
Φοβiiμαι, 8τι ή 8ιατύπωση τοϋ Cίρθρου 1 1 , 8έν ξεκαθαρίζει
μέ σαφήνεια την εκταση τοϋ 8ικαιώματος άπαγόρευσης πού
παρέχεται στόν έρμηνευτη η έκτελεστη καλλιτέχνη.
οι 8ροι ι8ιαίτερα " ά�απαραγωγή " πού ύπάρχει στό Cίρθρο
1 1 και " θέση σέ κυκλοφορία " δίσκων κλπ. ε!ναι άπαραίτη
το, νομίζω, νά 8ιε!Jκρινισθοϋν μέ την Ιtννοια πού άνέφερα,
8τι δηλα8η 8έν 8ημιουργείται θέμα άπαγόρευσης αν 8όθηκε
άρχικη Cί8ει� έγγρ(Χφης καl κυκλοφορίας τοϋ δίσκου η της
είκόνας άλλά μόνο 8ικαίωμα γιά την εrσπραξη 8ίκαιης άμοι
β'ίjς, έκτός πιά . αν γίνεται χρήση της έγγραφ'ίjς γιά σκοπό
έντελως 8ιαφορετικό άπό έκείνον της άρχικης Cί8ειας . 'Ανά
λογη πρέπει νά ε!ναι, γιά τόν λόγο αύτό, και ή προσαρμογη
της 8ιατύπωσης στην παρ. 1 τοϋ Cίρθρου 1 2 τοϋ νομοσχεδίου.
Θά ILλεyα μάλιστα 8τι αν γίνει σαφης και λιγόλογη 8ιευκρί·
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νιση στό Cίρθρο 1 1 , ε!ναι rσως περιττη δλόκληρη ή παρ. 1 τοϋ
Cίρθρου 1 2 , ε!ναι καl μπερ8εμένη καl προορισμένη νά προκα
λέσει 8ικαστικές άμφισβητήσεις μέ την φλυαρία της. 'Επι
πλέον, ή ύποχρεωτική, άναγκαστικη άντιπροσώπευση των καλ
λιτεχνων στη 8ιεκ8ίκηση των άμοιβων τους μέσα άπό διαχει
ριστικό 6ργανισμό, τόν δποίο ιδρύει, σάν Νομικό Πρόσωπο
άναγκα;:ι-τικά δ νόμος, φ,οβο,ϋμαι, 8πως ε!πα 'ή8η, 8τι θά Βη
μιουργησει συνταγματικα θεματα.
Σοβαρούς φόβους γεννάει και τό Cίρθρο ·1 6 τοϋ νομοσχε8ίου
πού άναφέρεται στlς " Cίl>ειες χρήσεως ", 8πως λέει, έρμηνειων
καl έκτελέσεων και πού προβλέπει 8τι θά παραχωροϋνταν άπό
τούς καλλιτέχνες η τούς κληρονόμους τοvς σl: Βιαχειpιστικούς
6ρyανισμούς τοϋ Cίρθρου 1 2 τοϋ νομοσχεl>ίου. Δηλα8η καl σέ
έταιpείες 8ίσκων, και σέ έταιρείες μαγνητοσκοπήσεων καl σέ
έπιχειρήσεις γενικά άποτύπωσης έπl δλικοϋ φορέως. Θά ε!ναι
δύσκολο, φοβοϋμαι, νά άποφευχθεί μέ αύτό τόν τρόπο ή έκμε
τάλλευση και δ ψυχολογικός έκβιασμός κάποτε των καλλιτε
χνων, οι , δποίοι ά�ό ι8ιοσ�γκρασί� ε!ν ι:;ι γνωστό 8τι 8έν γν �
ρ ίζουν να προασπιζουν τα Βικαιωματα τους, τα' οικονομικα.
Ε!ναι οι περισσότεροι άκατάλληλοι γιά νά 8ιαχειρίζονται τά
οικονομικά τους συμφέροντα, πολλές φορές βρίσκονται σέ α
μεσες καl Ιtκτακτες οικονόμικές άνάγκες καl τότε ύποκύπτουν
σl: κάθε εϊl>ους έκβιασμό. Αύτές οι &Βειες χρήσεως, μολονότι
προσπαθεί τό νομοσχέ8ιο νά τlς κατοχυρώσει μέ την καθιέρω
ση ένός προτύπου σύμβασης, ή δποία θά περιλαμβάνει έλάχιστα
8ρια άμοιβων, ώστε αύτά τά έλάχιστα 8ρια άμοιβων νά ε!ναι
έκείνα, κάτω άπό τά δποία δπωσ8ήποτε Βέν θά μποροϋν νά
κατεβοϋν οι ι8ιαίτερες συμβάσεις φοβοϋμαι 8τι τό μέτρο θ'
άπο8ειχθεί άναποτελεσματικό. Βέβαια στη Γαλλία, στη Γερ
μανία, σέ Cίλλες χωρες της Εύρώπης έπειΒη ύπάρχει μία μα
κριά παρά8οση καl έπειΒη άπό παρά8οση άκριβως ε!ναι σεβα
στά τά Βικαιώματα των καλλιτεχνων - Βημιουργων, αύτοl οι
6ργανισμοl ε!ναι άποτελεσματικοl καl κανένας 8έν σκέπτεται
νά τούς καταστρατηγήσει. Φοβοϋμαι 8τι στην Έλλά8α Βέν θά
έ:χουμε τό t8ιο άποτέλεσμα. Γι' αύτό οι ιΧ8ειες χρήσεως θά
πρέπει δπωσ8ήποτε μέ τό νόμο νά μην μποροϋν νά ύπερβοϋν
ΙLνα δρισμένο χρονικό 8ριο ισχύος τους, ώστε τουλάχιστον
νά άποΒίΒεται ξανά ή έλευθερίοο στόν καλλιτέχνη γιά νά μπορεί
νά χειρισθεί άλλοιως τά 8ικαιώματά του, αν ύποθέσουμε 8τι
κατά τόν πρωτο χειρισμό πού έ:γινε ύπέστη ζημία.
'Ωστόσο, αύτά, μπορzί νά πεί κ�νεlς 8τι ε!ναι λιγότερο σημαντι
κά μπροστά στά θέματα, τά δποία μiiς 8ημιουργεί τό Cίρθρο
20 τοϋ νομοσχεl>ίου. Σέ μιά χώρα μέ τόσο περιορισμένα μέσα
8ιά8οσης και έκμετάλλευσης της πνευματικης 8ημιουργίας,
ή ΕΡΤ καl ή ΥΕΝΕΔ άποτελοϋν σήμερα τις Βυό σοβαρότερες
πληγές στην έκμετάλλευση των πρωτοτύπων εργων, των με
τατροπων καl των έρμηνειων η έκτελέσεών τους. 'Ωστόσο ή
ΕΡΤ καl ή ΥΕΝΕΔ θά έξακολουθήσουν, σύμφωvα μέ τό Cίρ
θρο 20 τοϋ νομοσχε8ίου, άτιμωρ·ητι καl κατά παράβαση κάθε
έ!ννοιας ισότητας καl Βικαιοσύνης νά έκμεταλλεύονται 4 η
καl 6 χρόνια τούς πάντες και τά πάντα, χωρις νά πληρώνουν
Βραχμη σάν άμοιβη στούς λογοτέχνες, στούς θεατρικούς
καl κινηματογραφικούς 8ημιουργούς, στούς χορευτές και σέ
8λους έκείνους των δποίων μεταδί8ουν τά ερyα καl τlς έρμηνεί
ες, μέ τις δποίες γεμίζουν τά προγράμματά τους καl είσπράτ
τουν τlς συν8ρομ/:ς καl τlς Βιαφημίσεις.
Miiς ε!ναι έπίσης άκατανόητο yιά ποιό λόγο σύμφωνα μέ
την παρ ; 1 τοϋ �ρθρου 2 ? τοϋ νομο�χ� 8ίο�, δ νόμος 8έν ;τρό
, έννο
κειται να καταλαβει παρα μόνο μετα από Ιtνα χρόνο τις
μες σχέσεις πού εχουν 8ημιουρyηθεί πριν άπό αύτόν.
Κύριοι συνά8ελφοι, τό θέμα της ΕΡΤ καl της 1ΈΝΕΔ έ!χει
άπασχολήσει πολλές φορές την Αϊθουσα. Δέν πρόκειται μέ την
άφορμ·fι ένός νομοσχε8ίου πού οι προθέσεις του ε!ναι κατά
πάντα συμπαθείς νά ξαναρχίσουμε την συζήτηση γύρω άπό
την κατάσταση πού έπικρατεί σ' αύτούς τούς Βύο 6ργανι
σμούς. Ε!ναι 8μως άναγκαίο καl πάλι νά ύπογραμμίσουμε 8τι
τό Cίρθρο 20 ε!ναι άπαρά8εκτο καl πρέπει νά έξαλειφθεί και
8τι πρέπει νά Βοθεί μία 6λιγόμηνη προθεσμία γιά νά μπορέσουν
ή ΕΡΤ καl ή ίΕΝΕΔ νά άντιμετωπίσουν τις ύποχρεώσεις
πού θά τούς δημιουργηθοϋν. 'Αλλά ή Βιατήρηση γιά 4 η 6
χρόνια της άσυl>οσίας των 8ύο τηλεοπτικων Βικτύων είναι έντε
λως άπαρά8εκτη καl μiiς 8ημιουργεί τ·fιν ύποψία 8τι καl 8ταν
θά περάσουν τά 4 η τά 6 χρόνια, μέ μία καινούργια τροπολο
γία θά γίνουν 8 η 1 0 , ετσι ώστε έκεί πού μπορε'ί νά ύπάρχει
μιά οίκονομικ·fι πηγ·fι γιά τη βελτίωση τ'ίjς κατάστασης των
καλλιτεχνων έκεί ϊσα - ϊσα νά σταματάει ή πρόνοια τοϋ νόμου
και ο[ Κυβερνητικές προθέσει.ς .

Ν ομίζω ότι το ιΧρθρο 20 πρέπει νά άπαλειφθεί η τουλάχιστον
vά διαρρυθμισθεί κατά τον τρόπο τον δποίο ύπέδειξα. Διαφο
ρετικά εrμαστε ύποχρεωμένοι νά καταψηφίσουμε το ιΧρθρο.
Δ έν πρόκειται όμως, παρ' όλες τlς προχειρότητες καl τlς
άτέλειες, νά άρνηθοϋμε τήν ψηφο μας κατ' άρχήν στο νομο
σχέδιο, μέ τήν έλπίδα ότ ι και αύτό άπ�τελεί �ιά κ ποια βελ
.
.
τίωση γιά τ:ό μέλλον στην σημερα ισχυουσα απαραδεκτη κα
τάσταση.
Καί τελειώνω μέ τήν έλπί1>α ότι πολύ γρήγορα ό κ. ' Υπουργός
θά θελήσει νά δημιουργήσει τουλάχιστον έ:να κώδικα στον δ
ποiον νά περιληφθοϋν καί οι ρυθμίσεις πού άφοροϋν τήν πνευ
ματική ιδιοκτησία καί αύτές έδώ, πού άφοροϋν τά συγγενικά
δικαιώματα καί ol ιΧλλες πού άναφέρονται στήν προστασία καλ
λιτεχνών καί τών δημιουργών άπό τήν κασσετοπειρατεία,
δηλαδή τοϋ νόμου 1 0 64 /80.
Εισηγοϋμαι παρά τίς έπιφυλάξεις πού /\ιετύπωσα καί οι δ
ποίες έλπίζω πλέον ότ•. θά άποτελέσc.uν μιάν άφορμή γιά
άναθεώρηση τών νόμων αύτών καί τών σκέψεων τοϋ κ. Ύ
πουργοϋ προσεχώς, εtσηγοϋμαι λέγω τήν άποδοχή κατ' άρχήν
70U νομοσχεδίου. Εύχαριστώ. ( Χειροκροτήματα έκ της Π τέ
ρυγος της 'Αντιπολιτεύσεως ) .
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ΚΩΣ'!ΆL Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ ' : Κύριε Ι lρόε/\ρε. κυρίες καί κύρωι
συνάδελφοι, μετά τήν δυστοκία έτών προκατόχων σας 'Υπουρ
γών Πολιτισμοϋ , άξιότιμε κ. Ά δριανόπουλε - άπο τούς
όποιους θέλω , βέβαια, νά έξαιpέσω λίγο τον κ. L l λυτιΧ δ δποίος
κατέβαλε τουλάχιστον κάποιες προσπάθειες - μιΧς φέρνετε
σήμερα στήν Βουλή, καί ένώ ί:χει παραλύσει σχεδον δλόκληρη
; μουσικ·ή ζωή τοϋ τόπ.ου, ε�α νομο�χέδιο το δποίο, πρέm; ι νά
,
,
_ καl ρυθμισεις
σμολογησω,
περιεzει
:φκετα θετικα στc.ιχεια

Κ. Νικολύ.uι• ( Π, LΣΟΚ) : " /:.'να ι•ομοσχέι'J ιο μ� ι)υό ι'Jιαφορετι
κr) κείμ ει•α καί δ·ιΗ) ι'JιαφΙJuετικές έκθέσεις έντός 24 rίιρών !

έκκρεμοτήτων πού μαστίζουν χρόνια τώρα τούς μουσικούς τοϋ
τόπου μας, καί γενικώτερα τον καλλιτεχνικο κόσμο της Χώρας.
οι λύσεις πού δίδονται στο παρον νομοσχέδιο δέν είναι βέβαια
άπόλυτα lκανοποιητικές. Κάποιες μάλιστα είναι καl άμφι
λεγόμενες, το ύπεγράμμισε καί δ εισηγητής μας κ. Πλασκο
βίτης. 'Ωστόσο 6φείλουμε νά παραδεχτοϋμε ότι ol ρυθμίσεις
αύτές άποτελοϋν σέ γενικές γραμμές πρόοδο σέ σχέση μέ το
ύφιστάμενο σήμερα καθεστώς, γι' αύτό, το λέω εύθύς έξ άρχης
κι έγώ, τασσόμαστε ύπέρ της άρχΊjς τοϋ νομοσχεδίου.
Δέν άποφύγατε ώστόσο καί σείς κ. 'Υπουργέ, τον πειρα
σμό, νά περιλάβετε - το είπε καί δ κ. Πλασκοβίτης, άλλά
το έπαναλαμβάνω καl έγώ - οπως συνηθίζουν νά το κάνουν
σχεδον ολοι ol συνάδελφοί σας στο Ύπουργικο Συμβούλιο,
διατάξεις έτερόκλητες πού είναι άδύνατον νά συναπαρτίζουν
Ιtνα ένιαίο σύνολο.
' Επιπρόσθετα πρέπει νά κατηγορηθείτε ειδικά σείς καί μάλι
στα δριμύτατα, γιατί είσθε νέος ιΧνθρωπος μέ σύγχρονες άν
τι ήψεις -;- καl γι' αύτό, ,θέλω νά προσθέσω, κατά μιά ποψη
,
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�
0
, πολιτικους
και πιο επικίνδυνος για τους
σας αντιπαλους,
πιστεύω το Τμ'ίjμα νά κατάλαβε τήν παρατήρηση αύτή, το
rδιο καί δ κ. Ύπουρyος - γιά τήν άπαράδεκτη γλώσσα, στήν
δπο[α είναι διατυπωμένο, το πρωτόλειό σας αύτο στο 'Υπουρ
γείο Πολιτισμοϋ . Γλώσσα δύσκαμπτη, δυσνόητη, καθαρά
συμβολαιογραφική. 'Εμείς ol μ·)ι νομικοί τί νά κάνουμε ol τα
λαίπωροι; Πώς νά έμβαθύνουμε σέ έ:να τέτοιο νομοσχέδιο.
Έπl της ούσίας τώρα, μετά τίς εισαγωγικές αύτές παρατηρή
σεις. Το πρώτο κεφάλαιο πού άπαρτίζεται άπο τά 4 πρώτα
ιΧρθρα μπορεί νά χαρακτηρισθεί ικανοποιητικό. Μέ τά 4 αύτά
ιΧρθρα ρυθμίζεται μιά έκκρεμότητα πού άποτελοϋσε πάγιο
αrτημα τών μουσικών της Κρατικ'ίjς 'Ορχήστρας ',Αθηνών καί
της Κρατικ'ίjς της Θεσσαλονίκης. Καί μάλιστα πάγιο αrτημα
άπο τήν ήμέρα τοϋ έπαίσχυντου . Δ. 385 /1 969 της χούντας.
Άπο τότε ύπ'ίjρχε αύτή ή έκκρεμότητα καί αύτο το πάγιο
αrτημα.
Σύμφωνα μέ πληροφορίες μας ή ρύθμιση αύτή βρίσκει σύμφωνο
καί τον Πανελλήνιο Μουσικο Σύλλογο. Καί έπομένως, έφ'
όσον ol ιΧμεσα ένδιαφερόμενοι συμφωνοϋν' δέν εχουμε κανένα
λόγο νά διαφωνήσουμε έμείς. Πιστεύω - καl το τονίζω οτι γιά τά έλληνικά μουσικά πράγματα ή μονιμοποίηση άπο
τελεί cond i li o sine qua π ο η . 'Όχι γιά r1λλα μουσικά δεδομένα,
άλλά γιά τά έλληνικά. ΊΌ γεγονος οτι μέχρι σήμερα δέν εr
χαμε το άναμενόμενο ποιοτικο άνέβασμα, 6φε[λεται σ' αύτή
τήν έκκρεμότητα πού ταλάνιζε τούς μουσικούς πού δέν
είχαν μονιμοποιηθεί, σέ άντίθεση μέ δρισμένους έλάχιστους
πού μονιμοποιήθηκαν πρίν άπο το χουντικο νομοθετικο
διάταγμα. 'Επομένως ύπηρχε ανιση μεταχείριση καί πα
ράλληλα ή άνησυχία γιά το άβέβαιο μέλλον τών άνθρώπων πού
δούλευαν στήν Κρατική 'Ορχήστρα 'Αθηνών, χωρίς νά εχουν
μονιμοποιηθεί. Βέβαια, θά προσθέσω, σταθήκατε φειδωλός,
γιατί άναμφισβήτητα το σωστότερο θά :ηταν νά παρασχεθεί ή
δυνατότητα μετατροπ'ίjς τών όργανικών θέσεων . Καί πού δέν
κάνατε. Καί γιά νά μήν κρυβόμαστε πίσω άπο το δάκτυλό μας,
είναι άπαράδεκτο, προτοϋ νά ισχύσει κάν ή μονιμότητα γιά τούς
μουσικούς, νά ύπάρχει μόνιμος διευθυντής 6ρχήστρας καί μά
λιστα ανθρωπος, τον δποίο καί έγώ προσωπικά έκτιμώ γιά το
εργο του, άλλά πού άνήκzι , ώστόσο σέ r1λλο χώρο. Χώρο πού
δέν εχει σχέση μέ τήν καθαρή κλασσικ·)ι μουσική.
Είχα τήν εύκαιρία κάποτε σέ r1ρθρο μου στήν " ' Ελευθερο
τυπία " νά πώ, άναφερόμενος στον κ. Χατζιδάκι καί στον κ.
Θεοδωράκη, οτι οταν κάποιος δδηγεί r1ρτια αύτοκίνητο, δέν
σημαίνει οτι μπορεί νά κυβερνήσει καί άεροπλάνο. οι δύο αύτοί
κύριοι δδηγοϋν θαυμάσια το αύτοκ[νητό τους, πού είναι εντε
χνη λαϊκή μουσική, πού είναι τά τραγούδια πού κάνουν, πού
είναι ol δίσκοι πού κάνουν, άλλά βεβαίως δέν μποροϋν νά διευ
θύνουν κλασσικά έ:ργα καl νά προ·tστανται, οπως στήν μία
συγκεκριμένη περίπτωση πού έξυπονοώ, έπί μονίμου μάλιστα
βάσεως, ένος τόσο σοβαροϋ Όργανισμοϋ, οπως είναι ή Κρατική
'Ορχήστρα 'Αθηνών . Σάς κατηγορώ λοιπον πού παγιώσατε
τήν κορυφή τ'ίjς lεραρχίας , άντί νά όρίζετε Γενικούς Διευ
θυντές έπί θητεία. 'Ωστόσο, εrμαστε καλόπιστοι. Γι' αύτο
δέν θέλω νά καταφύγω σέ μεμψιμοιρίες, άφοϋ είναι δλοφάνερο
οτι κάνετε έ:να πρώτο θετικο βημα - καί το άναγνωρίζουμε.
Θετική θεωρώ καί τήν άνασύσταση της Καλλιτεχνικης Έπι
τροπης της Κρατικ'ίjς 'Ορχήστρας 'Αθηνών πού γίνεται μέ
70 αρθρο 4 ' γιά λόγους αύταπόδεικτους στούς παροικοϋντες
τήν 'Ιερουσαλήμ. Θετικο πρέπει νά θεωρείται καl το ποσοστο
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τοίί 2 2 % πού θεσπίζεται μέ τό ό!ρθρο 5 γιά τά συγγραφικά δι
καιώματα τών ' Ελλήνων θεατρικών συγγραφέων, πού !!ργα
τους άνεβάζουν οι κρατικές σκηνές. Π ιστεύω, ώστόσο, οτι ή
συναπτόμενη συμφωνία - και κάνω έδώ κ. Πλασκοβίτη μία
παρατήρηση, έσείς τό περάσατε τό θέμα ώς ικανοποιητικό,
δέν ε!μαι νομικός μπορεί νά σφάλλω - πιστεύω λοιπόν οτι
θά πρέπει νά ι:χει σάν άπαράβατη άφετηρ(α Ιtνα λογικό και
παραδεκτό άπό τον θεατρικό συγγραφέα μίνιμουμ οριο χρονι
κης διάρκειας τών παραστάσεων. Νά ξεκινάει δηλαδή άπό
Ιtνα μίνιμουμ οριο διάρκειας τών παραστάσεων ή συνC)\πτόμενη
συμφωνία. Αύτό θά ήταν λογικό. Τό λέω άφ' έαυτοίί μου αύ
τό, δέν κουβέντιασα μέ κανένα θεατρικό συγγραφέα.
Δέν θά άσχοληθώ μέ τό κεφάλαιο τρία, γιατι δέν ι:χω χρόνο
έπειδή θά 'ήθελα νά άσχοληθώ καλλίτερα μέ τό κεφάλαιο τέσ
σερα. Π ροσυπογράφω λοιπόν άνεπιφύλακτα ολα οσα ε!πε
δ κ. Πλασκοβίτης και τονίζω και έγώ οτι στήν έποχή μας
ε!ναι άδιανόητο νά διατηρείται δ θεσμός της λογοκρισίας,
θεσμός πού μας δδήγησε έκτος τών ό!λλων καί στίς πρόσφατες
τραγελαφικές έξελ(ξεις μέ άφορμή τό γνωστό θεατρικό ι:ργο
τοίί Δημήτρη Κολλάτου, τό δποίο - ειρήσθω έν παρόδι�> π� ι�ετ�ι r:αρά τή � ικη κ�ί τή� αιφνίδια δια:_ιοπή τ_η ς . Γιατι
αυτη η υποκριτικη όργη για τό Ιtργο; Αν καποιος θί
γεται, γιατί δέν γίνεται μήνυση ; Γιατί άποφεύγει δ ό!μεσα
θιγόμενος νά κάνει μήνυση και έπεμβαίνει αύτεπάγγελτα δ
Εισαγγελέας, στηριζόμενος σέ Ιtνα άδρανοποιημένο Μεταξικό
νόμο, οπως ε!πε δ κ. Πλασκοβίτης. Δέv έπεκτεlνομαι στο θέμα
καί δηλώνω πώς θεωρώ καί έγώ οτι ή μεταβίβαση τών άρμο
διοτήτων στο ' Υπουργείο Πολιτισμοίί ε!ναι έπιβεβλημέvη
και τήν χαιρετίζω. Ή έπιφύλαξή μου άφορα τήν λογοκρισία,
ή δποια οχι μόνο δέν καταργείται , άλλά παραμένει καί στο
' Υπουργείο της Προεδρίας.
Καί ι:ρχομαι τώρα στο τέταρτο κεφάλαιο πού ε!ναι καί τό
πιο άκανθώδες. 'Έχω στά χέρια μου δύο διαφορετικά νομο
σχέδια, κύριε ' Υπουργέ τοίί Πολιτισμοίί, και δύο διαφορετι
κές εισηγητικές έκθέσεις μέ ήμερομηνlες 4 καί 5 Αύγούστου
άντlστοιχα. Δέν θά ύπεισέλθω στον κυκεώνα τών συγκρίσεων τι κόψατε, τι άφήσατε, τι προσθέσατε - γιατι δέν τό μπορώ
καί δ rδιος, οιίτε προτίθεμαι φυσικά νά προβώ σέ όμφαλοσκο
πήσεις τών ένδεχομένων έλατηρίων πού σας δδήγησαν σ'
αύτές τίς άλλαγές . Θά έπιμείνω, βέβαια, καί έγώ οσοv άφορα
τό σύνολο τοίί ό!ρθρου 20 γιά τό δποίο μ(λησε δ Εισηγητής μας
μέ τή σκανδαλώδη παράγραφο 3, άλλά και ειδικότερα γιά λό
γους κατανοήσεως θά άναφερθώ στήν παράγραφο 1 ή δποlα
περιέχει δύο έντελώς άντιφατικές προτάσεις πού κατά τήν
ό!ποψή μου άλληλοαναιροίίνται. Διαβάζω : " Έγγραφαί και
ι:ννομοι σχέσεις δημιουργηθείσαι προ της ένάρξεως της ισχύος
τοίί παρόντος Νόμου καταλαμβάνονται παρά τούτου μετά
πάροδο 1 Ιtτους άπό της τοιαύτης ένάρξεως " . Αύτή ε!ναι ή
πρώτη πρόταση .
Και ή δεύτερη πρόταση : " Συμβάσεις έγγράφως και μή ά
ποδεικνυόμεναι α'ίτινες συνήφθησαν προ της ισχύος τοίί πα
ρόντος νόμου δέν θίγονται ύπ' αύτοίί ". Μπορεί νά κάνω λά
θος, άλλά έγώ βρίσκω μ(α κραυγαλέα άντίφαση στίς δυο αύτές
προτάσεις της παραγράφου 1 .
Ή ρύθμιση τών λεγόμενων συγγενικών - σύμφωνα μέ τό
γερμανικό Δίκαιο - καί γειτονικών - σύμφωνα μέ τό άγγλικό
και γαλλικό δίκαιο - δικαιωμάτων, κύριοι συνάδελφοι - δ
θεσμός ό!λλωστε, οπως ε!πε και δ κ. Πλασκοβ(της, ε!ναι σχε
τικά " φρέσκος " στον Εύρωπαϊκό χώρο - ι:χει προκαλέσει
στον Τόπο μας κάποιες άντιδράσεις.

Παραπέμπω ένδεικτικά σέ ό!ρθρο τοίί κ. Ν. Ζακόπουλου στήν
'"Ελευθεροτυπ(α" της 8ης Αύγούστου οπου έκφράζονται σο
βαρές έπιφυλάξεις και διατυπώνεται ή ό!ποψη οτι - διαβάζω
κατά λέξη - " τά δικαιώματα τών Δημιουργών θυσιάζονται
προκειμένου νά κυριαρχήσουν σάν ύπέρτατος νόμος τά δικαιώ
ματα τών ' Εκτελεστών ". Π ροσωπικά δέν συμμερ(ζομαι κα
θόλου τήν ό!ποψη αύτή τοίί κ. Ζακόπουλου και θά έξηγήσω
γιατι. 'Ωστόσο, πιστεύω, κύριε ' Υπουργέ, οτι εύθύνεσθε γιατι
άφήσατε νά δημιουργηθοίίν δρισμένες έντυπώσεις στήν Κοινή
Γνώμη χωρις νά πάρετε εύθύς έξ άpχης κάποια θέση, ύποστηρ(
ζοντας τό νομοσχ� διο πού θά φέρνατε στή Βουλή. Ή διαφορά
άντιλήψεων μεταξύ Δημιουργών και ' Εκτελεστών - θά Ιtλεγα
καλύτερα μεταξύ Πρωτογενών Δημιουργών και Δευτερογενών
Δημιουργών γιατι και ol 'Εκτελεστές ε!ναι Δημιουργοι - ι:γ
κειται πιστεύω στο έξης : οι συγγραφείς και ol συνθέτες η
σωστότερα δρισμένοι Συγγραφείς και δρισμένοι Συνθέτες

πιστεύουν πώ; ε!ναι μία ή πίττα πού πρόκειται νά μοιρασθεί.
Και πώς, έπομένως, &ν βάλουν χέρι στήν πίττα αύτή ol 'Ερμη
νευτές, θά περιορισθεί τό μερτικό τών Δημιουργών.
'Υπάρχει και ή ό!λλη ό!ποψη, ή δποια προφανώς πρέπει νά ε!ναι
ή όρθώτερη. Ή ό!ποψη αύτή λέει οτι τά !:σοδα και τών δύο
πλευρών δέν ε!ναι έξ ύπαρχης δεδομένα και σταθερά. Ή
πίττα μπορεί νά " αύγατ(σει " μέ τήν άγαστή συνεργασία τών
δύο πλευρών. ' Υπάρχει μ(α διαλεκτική σχέση, μιά κλιμάκω
ση πού μπορεί νά δδηγήσει σέ " αύγάτισμα " της πίττας, &
στε τά κομμάτια νά ε!ναι πολύ μεγαλύτερα καί γιά τlς δύο
πλευρές. 'Όταν μ(α έκτέλεση ε!ναι καλή, άποτελεί διαφήμιση
γιά τό έκτελούμενο !:ργο. ' Επομένως τό ι:ργο άποκτάει τήv
δυνατότητα νά Ιtχει και ό!λλους 'Εκτελεστές. Δηλαδή καί ό!λλες
πηγές μελλοντικών έσόδων. Μ ' ό!λλα λόγια ε!ναι προτιμότερο
γιά τούς δημιουργούς τό κομμάτι μιας μεγάλης π(ττας, παρά
μιά μικρή πίττα δλόκληρη.
'Αλλά &ς κάνουμ:: καί μερικές γενικές σκέψεις γιά τά συγ
γενικά δικαιώματα. Τό βασικό πρόβλημα προέκυψε φυσιο
λογικά άπό τήν άνάπτυξη τών τεχνικών μεθόδων παραγω
γ7jς καί άναπαραγωγης καλλιτεχνικών ltργων. οι ταχύτατες
έξελίξεις έπέτρεψαv άπό τήν μιά μεριά τήν εύρύτατη έκμετάλ
λευση τοίί καλλιτεχνικοίί Ιtργου, χωρίς νά Ιtχουν τήν δυνατότητα
έλέγχου της χρήσης του, οιίτε οι πρωτογενείς, οιJτε ol δευτερο
γενείς δημιουργοι. Διατηρώ, οπως βλέπετε αύτή τήν δρολογία.
Τήν προτιμώ, ε!ναι σαφέστερη και οχι μειωτική γιά τούς έρ
μηνευτές. 'Απ' τήν ό!λλη μεριά προκάλεσαν ol έξελίξεις αύτές
εύρύτατης κλίμακας άνεργία στον καλλιτεχνικό χώρο. 'Όπως
άναφέρεται έπιγραμματικά στήν Εισηγητική 'Έκθεση : " οu
τοι ", δηλαδή ol καλλιτέχνες έρμηνευτές, " έθεώντο τήν
έπι δίσκων γραμμοφώνου η κινηματογραφικών η τηλεοπτι
κών ταινιών άποτυπωθείσαν παρελθοίίσαν έργασ[αν των νά
άποστερεί αύτούς νέων έργασιών, ούδέν δυνάμενοι νά πράξουν
κατά τοίί άθεμίτου τούτου άνταγωνισμοίί τών ιδίων ύπό τών
έαυτώv των " . Θεωρώ καίρια αύτή τήν παρατήρηση της εt
σηγητικης Ιtκθεσης.
'Έχω στά χέρια μου τή συγκριτική μελέτη τοίί Frank Gotzen ,
" Das recht der i nterpreten ίη der europiίischen wirtschaf
tsgemeinschaft , τά δικαιώματα η τό δίκαιο τών έρμηνευτών
στά πλαίσια της Ε. Ο. Κ. Ε!ναι ή πρώτη άπό τίς δύο μελέτες
πού άναφέρονται στήν εισηγητική ι:κθεση .
"

'Από τήν μελέτη αύτή άναφέρω ένδεικτικά τά έξης στοιχεία.
Τον Σεπτέμβριο τοίί 1 97 3 ή άνεργία στήν Δυτική Γερμανία
κάλυπτε μόλις τό 1 % τοίί πληθυσμοίί. Τήν tδια έποχή, τό
5,1 % τών έρμηνευτών ένόργανης μουσικης και τό 1 1 ,6%
τών τραγουδιστών, ήθοποιών και χορευτών ήταν ό!νεργοι .
Δηλαδή ή άνεργ(α στούς κλάδους αύτούς έμφανίζεται πολλα
πλάσια της γενικης άνεργίας. Στή Γαλλία ή άνεργία, ειδικά τών
χορευτών, ltφτασε τό 1 9 7 4 σέ ποσοστά πού κυμαίνονται άπό
40 μέχρι 80% άνάλογα μέ τή σαιζόν.
' Επίσης παρατηρείται τά τελευταία 20 χρόνια, κύριοι συνά
δελφοι, σ� μαντική μείωση τοίί άριθμοίί τών έρμηνευτών.
Τό 1 950 υπ7jρχαν στήν Δυτική Γερμανία 4 8 . 500 μουσικοί.
Τό 1 970 μόνο 29.5 2 1 . Ποίί όφείλεται αύτό; Στήν παρατήρ ηση
της εισηγητικης Ιtκθεσης πού άνέφερα πρ(ν : Στον άθέ μιτο
άνταγωνισμό " τών ιδίων ύπό τών έαυτών των " . ' Ως προς
τούς ήθοποιούς, χορευτές, σκηνοθέτες, ύπάρχει καl έκεί μείω
ση τά 20 τελευταία χρόνια, 1 950 - 1 970 πού ομως ε!ναι μι
κρότερη. Τό 1 950 δ άριθμός τους ήταν 1 3 . 1 00 καί τό 1 970
ήταν 1 0 . 723.
"Ας μήν έπηρεαζόμαστε, κύριοι συνάδελφοι , άπό τήν ιίπαρξη
δρισμένων ειδώλων στο καλλιτεχνικό στερέωμα και μάλιστα
σέ παγκόσμια κλίμακα. Ή μεγάλη μάζα τών καλλιτο:χνών
φυτοζωεί και ύποαπασχολείται, χωρίς νά έπωφελείται άπο
τις τεχνικές μεθόδους πού ι:χουν μετατρέψει τό προϊόν της
τέχνης τους σέ έμπόρευμα. Κύριοι, ή άρχή τοίί σκληροίί άντα
γωνισμοίί πού διέπει τήν βιομηχανική παραγωγή καί τό έμπό
ριο, δέν νοείται νά ισχύει και στο καλλιτεχνικό έπίπεδο. Κάθε
ltργο τέχνης Ιtχει τή δική του αύθυπαρξία και τή δική του άξία
καl δέν έπιτρέπεται νά κρ(νεται μόνο καl κυρίως μέ κριτήρια ·
έμποpικης έπιτυχίας. Μίλησα πρίν, κατά παρέκκλιση άπό τήν
χρησιμοποιούμενη άπό τό νομοσχέδιο δρολογια; γιά πρωτογε
νείς καl δευτερογενείς δημιουργούς. Ό Gotzen άναρωτιέται :
Άφοίί, λέει, δ έρμηνευτής μέ τήν έρμηνεία του δέν Ιtχει δικαίωμα
νά ιδιοποιηθεί τό ι:ργο ένός τρίτου, δηλαδή τοίί 8ημιουργοίί,
μήπως θά μποροίίσε νά άντλήσει τό δικαίωμα αύτό άπό τήν
rδια τήν έπί8οσή του κατά τήν έρμηνεια:

' Αναφέρει στήν συνέχεια 8τι υπαρχουν μοναδικές έρμηνείες
πού συγκλονίζουν τό κοινό καl λέει 8τι συχνα άκουμε πώς
κάποιος ήθοποιός " δημιούργησε " τό R,.όλο του 'Άμλετ λ. χ.
η 8τι ί!νας σολίστ έρμηνευτής του Μπράμς " δημιουργεί τό
προσωπικό του 8ραμα για τόν Μπράμς ". Μήπως λοιπόν,
άναρωτιέται πάλι δ Gotzen, αύτό τό γεγονός θεμελιώνει δικαί
ωμα πρωτοyενους έκμεταλλεύσεως ;
' Υπάρχουν, κύριοι συνάδελφοι, καl άκραίες περιπτώσεις,
γιατί αύτές πού άνέφερα, άφορουν μεγάλους δημιουργούς καl
μεγάλους έρμηνευτές. Μπορεί να εχουμε έρμηνεία μεγάλου
δημιουργου άπό ί!να μέτριο συγκρότημα και άντίστροφα έρ
μηνεία ένός μέτριου ί:ργου άπό !:να θαυμάσιο άνσάμπλ, πού
κατα κάποιο τρόπο " ύποστασιοποιεί " τό μέτριο εργο.
Θα άναφέρω - καl μή πρός κακοφανισμό τών συναδέλφων
του Κ. Κ . Ε., καl προσωπικα του κ. Καλλέργη, 8τι λ. χ. ή
έρμηνεία της ί!κτης συμφωνtας του Μπετόβεν - της " Ποιμενι
κ'ίjς " - άπό τόν Μίκη Θεοδωράκη, μου εδωσε τήν αrσθηση,
8τι ί:βγαζε για βοσκή τούς ταλαίπωρους μουσικούς, οι δποίοι
δέν '\\ ξεραν τl να παίξουν . Τό λέω αύτό συνειδητα δηκτικά.
Ό Μίκης Θεοδωfάκης εΙναι ί!νας μεγάλος καλλιτέχνης, άλλα
ας κάνει αύτα που μπορεί να κάνει και ας διαπρέπει έκεί πού
μπορεί να διαπρέψει καί &ς μήν άνακατεύεται στα χωράφια
&.λλων. Τό rδιο tσχύει καl για τόν κ. Χατζιδάκι.
Κύριοι συνάδελφοι, τό πρώτο &.ρθρο τ'ίjς Σύμβασης της Ρώ
μης, διαλαμβάνει κατα λέξη τα έξ'ίjς : " 'Η μέ τήν παρουσα
σύμβαση προβλεπόμενη προστασία άφήνει άνέπαφη τήν προ
στασία τών δικαιωμάτων τών δημιουργών ί:ργων λογοτεχνίας
καl τέχνης και δέν τα παραβλάπτει οϋτε κατα κεραία. Ώς έκ
τούτου καμια διάταξη του παρόντος " - δηλαδή ή σύμβαση
πού προωθεί τα συγγενικα δικαιώματα - " δέν έπιτρέπεται
να έρμηνευτεί κατα τρόπο πού να παραβλάπτει τα δικαιώματα
τών δημιουργών ".
Θέλω να συμφωνήσω άλλα καl να διαφωνήσω ώς πρός τό
σημείο αύτό. Θεωρώ 8τι πράγματι πρέπει να διασφαλισθεί
μέ κάθε τρόπο τό δικαίωμα τών πρωτογενών δημιουργών, τών
συγγραφέων κλπ. 'Από τήν &.λλη μερια ή διαφοροποιητική μου
παρατήρηση σέ σχέση μέ τόν κ. Πλασκοβίτη, άφορii τό δι
καίωμα της άπαγορεύσεως.
Τό δικαίωμα της άπαγορεύσεως έ:χει προκαλέσει μεγάλες
άντιδράσεις και εΙναι άλήθεια αύτό. Τό δικαίωμα τ'ίjς άπαγορεύ
σεως τό εΙχαν μέχρι τώρα οι δημιουργοί μόνο. Τώρα παραχω
ρείται και στούς έρμηνευτές καλλιτέχνες. οι δημιουργοι φο
βουνται πώς θα γίνει κατάχρηση -ι>ου δικαιώματος αύτου άπό
τούς έρμηνευτές και τούς συλλογικούς τους φορείς. Καl θέλω
νά προσθέσω, 8τι τούς συλλογικούς φορείς εΙναι πού τρέμουν
οι περισσότεροι δημιουργοί.
Ό φόβος πιστεύω εΙναι ύπερβολικός, γιατl στή συy.<εκρψέ
νη περίπτωση ύπάρχει ί!να τεράστιο ποσοσ1:ό ταυτότητος συμ
φερόντων . 'Έτσι τό βλέπω και θέλω νά τό βλέπω έγώ. Δια
φωνίες φυσικα θά ύπάρξουν . 'Όταν λ. χ. κατακρεουργείται
μια έρμηνεία και τό προϊόν της χρησιμοποιείται σέ άλλό
τριους σκοπούς, φυσικό εΙναι νά δημιουργουνται άντιδράσεις.
Πληροφορήθηκα πώς ύπάρχει μία μπουάτ στήν Πλάκα,
8που μεταδίδεται ή φωνή της Μαρίκας Κοτοπούλη γιά Πορνό.
Κομμένη καl ραμμένη ή φωνή της Μαρίκας Κοτοπούλη γιά
πορνό !
Έδώ πρέπει νά παρέχεται τό δικαίωμα τ'ίjς &.μυνας στόν καλ
λιτέχνη έρμηνευτή. 'Άλλο 8ταν πρόκειται γιά εργο, πού
ϋστερα άπό συμφωνία εχει Ίjχογραφηθεί, εχει μαγνητοσκο
πηθεί. 'Άρα, ή διαφορά μας, κύριε συνάδελφε Πλασκοβίτη,
δέν νομίζω 8τι ε.Ιναι πολύ μεγάλη ώς πρός τό σημείο αύτό.
ΣΠΥΡΟΣ ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΣ : Τό πρώτο προβλέπεται καl
πρέπει νά προβλέπεται. ' Εκεί πλέον πρόκειται περl ήθικου
δικαιώματος για τό δποίο βεβαίως ύπάρχει καl αύτοτελl:ς
&.ρθρο στό νομοσχέδιο. 'Αλλά δέν γεννiiται καl καμια άμφιβολία
άπό τήν 8λη διεθν'ίj φιλολογία γύρω άπό τό θέμα αύτό, 8τι
δπωσδήποτε έκεί ύπάρχει δικαίωμα άπαγορεύσεως, διότι
γίνεται άνατροπή πλέον τών ήθικών προ!Jποθέσεων μέ τlς
δποίες εκανε τήν έρμηνεία του δ έρμηνευτής η έδημιούργηοε
δ δημιουργός. "Αν εΙναι γιά έντελώς διαφορετικό σκοπό η
αν γίνεται παραποίηση της έρμηνείας του εργου, έκεί δπωσδή
ποτε ύπάρχει δικαίωμα άπαγορεύσεως. Δέν γεννiiται ζήτημα.
ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΙ : Εύχαριστώ γιά τήν διευκρίνιση,
κύριε Π λασκοβίτη .

'Ανδρέας Άνδρι.ανόπουλος, ύπουργός Πολιτισμού καί 'Επι
στημών : Στίς διατάξεις πού φέραμε ε lναι πιθανόν, σF
πολλά σημεία, νά ύπάρχουν καί dσάφειες καί dνεπάρκειες
ΑΝΔΡΕΑΣ Α ΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ('Υπ. Πολιτισμου και
' Επιστημών ) : 'Επιτρέπετε μία μικρή διακοπή ;
ΚΩΣΤΑΣ

ΙΚΟΛΑΟΥ :

Π αρακαλώ,

κύριε

'Υπουργέ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ('Υπ. Πολιτισμου καl
'Επιστημών ) : Μία πολύ μικρή παρατήρηση, Θα �θελα. 'Ένα
σημείο στό δποίο ύπάρχει διαφορα εΙναι άναφορικα μέ τό
μέγεθος του δικαιώματος. ' Υπάρχει δηλαδη μία άμφισβή
τηση αν και κατα πόσο δ δημιουργός άπέναντι στόν έκτελεστή
!:χει μεγαλύτερο μέγεθος δικαιώματος πάνω στό !:ργο. ' Η
δική μας ή τοποθέτηση εΙναι - Θ α μπορουσα ν α π ώ - 8τι
ύπάρχει rση ή συμμετοχη στή δημιουργία. Διότι γιά τήν παρου
σίαση του εργου στή συνέχεια δ δημιουργός, μαζl μέ τόν έκτε
λεστή, μπορουν να δημιουργήσουν τήν " πίττα " πού Θα μεγα
λώσει 8πως εrπατε προηγουμένως. Καl δέν δεχόμαστε - του
λάχιστον αύτη εΙναι ή εννοια του νομοσχεδίου - 8τι δ δημιουρ
γός εχει μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχ'ίjς στη δημιουργία,
άπό τόν έκτελεστή.
ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ : 'Εγώ προσωπικά έπιμένω 8τι
πρέπει να διασφαλισθουν τα δικαιώματα καl τα συμφέροντα
τών δημιουργών, χωρlς να κολοβωθουν έν τη γενέσει τους τα
δικαιώματα τών έρμηνευτών καl παραμένω σ' αύτή τή συνει
δητα κάπως άόριστη διατύπωση.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, δέν κάνω κατάχρηση του χρόνου.
Ή βασικότερη άντίρρηση - και εΙναι φυσικό να έπαναλαμ
βάνεται - δ εtσηγητής μας κάλυψε 8λα τα θέματα, άλλά
μέ τήν έπανάληψη δίδεται �μφαση - ύπάρχει στό θέμα τών
τεσσάρων χαριστικών χρόνων πού παρέχονται στήν ΕΡΤ καl
την ΥΕΝΕΔ, πού ούσιαστικα θά γίνουν 6, άφου εΙναι εϋλο
γο να γίνει χρήση ήjς διετους παράτασης, 8ταν πρόκειται
για " ζωντανό " χρ'ίjμα. Άλλοίμονο να εχει τό δικαίωμα τ'ίjς
παρούσης ή ΕΡΤ και να μ1)ν τό κάνει .

Ή διάταξη αύτή, κύριε ' Υπουργέ - καl σiiς παρακαλώ να

τό άκούσετε - πλήττει 8λους τούς καλλιτέχνες, tδια(τερα
8μως τοι)ς ήθοποιούς . Έλiiτε στη θέση τών ήθοποιών. Οι
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·ήθοποιοί, τη μόvη ί>ιέξοδο πού ltχoυv γιά vά δουλέψουv καί vά
δουJ�;έψουv άποδοτικά και έπικερδώς, εlναι τά serials, η τά
αύτοτελ'ίj Ιtργα 7iΟύ παρουσιάζει ή τηλεόραση. Ό κινημα
τογράφος οί.Ιτε άπασχολεί πολλούς ήθοποιούς οί.Ιτε πληρώνει
πολύ. οι περισσότεροι 'Έλληνες ήθοποιοί, αν δ/:ν εlχαν διέ
ξοδο νά παίξουν 'στήν τηλεόραση, πώς θά ζοϋσαν ; 'Εδώ Ιtχουμε
Ιtναν άπο τούς μεγαλύτερους 'Έλληνες ·ήθοποιούς - δ/:ν κάνω
κανένα κομπλιμέvτο - το Λυκοϋργο Καλλέργη, δ δποίος εlναι
Ιtνας άπο τούς τρείς, θά Ιtλεγα έγώ, πείτε ενας άπο τούς πέντε,
αν εrσθε πιο αύστηροt άπο μένα, καλύτερους ·ηθοποιούς πού
διαθέτουμε. "Αν δ/:ν εlχε διέξοδο νά παίξει στην τηλεόραση τώρα εrναι βουλευτής βέβαια, άλλά αύτο εrναι όίλλη ύπόθεση,
άλλά έάν δ/:ν ήταν βουλευτης - πώς θά ζοϋσε δ tδιος και ή
οικογένειά του; Το θέμα, λοιπόν, αύτο πλήττει νομίζω ιδιαί
τερα τούς ·ήθοποιούς και σ/: δεύτερη μοίρα τούς μουσικούς,
γιατί οι μουσικοί εχουν και όίλλη διέξοδο, τούς δίσκους , και
δ/:ν ύπάρχουν δίσκοι γιά τούς ήθοποιούς.
ΧΡΙ-ΙΣΤΟΣ ΦΤΣΣΑΣ : Εlναι διέξοδος πού εlναι βουλευτής
δ κύριος Καλλέργης ;
ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚQΛΑΟΤ : Εύτύχημα προφανώς εlναι, γιά νά
μπορέσει νά ζήσει. Γιατί αν ύπάρχει οικονομικο πρόβλημα
γιά Ιtνα Καλλέργη άντιλαμβάνεσθε τι γίνεται μ/: τούς όίλλους.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ξέρω δτι δ φίλτατος κ. Τσαλδά
ρης έμμένει στή διάταξη αύτή, το Ιtχω πληροφορηθεί έξωδί
κως, άλλά θά το φανταζόμουνα και αν δ/:ν το εlχα πλ11 ροφο
ρηθεί. 'Ωστόσο πιστεύω άκράδαντα οτι έδώ κάτι πρέπει νά
γίνει. Θά εlμαι, αν θέλετε, πιο μεγαλόψυχος άπο τον εισηγη
τή μας στο " Παζάρεμα " πού θεωρώ άπαραίτητο νά γίνει
ώς προς το όίρθρό 2 0 . Δέν μπορεί δ κ. 'Τπουργος νά άξιώσει
νά περάσει το νομοσχέδιο αύτό, αν στο όίρθρο 20 δl:ν δεχθεί
ενα μίνιμουμ « παζάρεμα ". 'Εγώ θά πρότεινα τά .. σύν 2
χρόνια νά γίνουν ,2 η, στη χειρότερη περίπτωση, 2 + 1 χρόνια.
Αύτά, κύριοι συνάδελφοι, εlχα νά πώ. Εύχαριστώ. (Χειρο
κροτήματα έκ ήjς Π τέρυγος τοϋ ΠΑΣΟΚ ) .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ {Δημ. Παπασπύρου)
βας εχει τον λόγον.

:

Ό κύριος Μπαντου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑ ΤΟΤΒΑΣ : Κύριε Πρόεδρε, έγώ
θά περιορισθώ σ/: πολύ λίγα πράγματα, γιατί δ/:ν Ιtχω ειδικό
τητα γύρω άπο το θέμα.
Εlναι γνωστη κύριε Πρόεδρε, ή συνεισφορά τοϋ καλλιτεχνι
κοϋ κόσμου στήν πνευματική, πολιτιστικη και πολιτικη ι
στορία της ζω'ίjς τοϋ Έλληνικοϋ "Εθνους άπο τών άρχαιο
τάτων χρόνων μέχρι σήμερα. Και rσως δ καλλιτεχνικος κό
σμος, σέ δλα του τά σκέλη, και στον τομέα τών δημιουργών
και στον τομέα τών έρμηνευτών, τών έκτελεστών, νά ύπ'ίjρξε
ενας άπο τούς σοβαρότερους παράγοντες πού έδημιούργησαν
καί προέβαλαν τον Έλληνικον πο). ιτισμον διά μέσω τών αι
ώνων σ/: δλόκλ·ηpον τον κόσμο. 'Αλλά και στήν σύγχρονη έ
ποχη δ ρόλος τοϋ καλλιτεχνικοϋ κόσμου στην ζωη της ' Ελλά
δος εrναι σημαντικός. 'Εμείς, δέ, διατηροϋμε: άκόμα Ιtντονη
τη γεύση της προσφορας αύτης άπο τά τελευταία δεινά πού
άντιμετώπισε δ Λαός μας πρόσφατα μ/: την 7ετία.
ΔΙ:ν ε!ναι, κύριε Πρόεδρε, τυχαίο το γεγονός, οτι δ καλλιτε
χνικος κόσμος άπετέλεσε το άντικείμενο της μήνης καί της
πολεμικ'ίjς της δικτατορίας και δ/:ν ε!ναι τυχαίο το γεγονός,
δτι κατά τη δι�ρκεια τ-ίjς 7ετίας το μεγαλύτερο μέρος τών
καλλιτεχνών, ολωv τών κατηγοριών κα! ολων τών έπιπέδων,
εύρέθησαν έξόριστοι η αύτοεξόριστοι στο έξωτερικο η εύρέ
θησαν κρατούμενοι στις φυλακές και στά ξερονήσια της 'Ελ
λάδος. ΔΙ:ν ε!ναι, έπίσης, τυχαίο το γεγονος δτι, έκτος έλαχί
στων έξαιρέσεων καλλιτεχνών, οι δποίοι δl:ν προήρχοντο άπο
τlς ύψηλότερες ' -ποιοτικά τάξεις τοϋ καλλιτεχνικοϋ κόσμου
της Χώρας μας,_ κι' οι δποίοι προσέφεραν γ'ίj και ί.Ιδωρ στή
δικτατορία και δl:ν εlχαν κανένα δισταγμο νά γίνουν και μέ
σα ψυχαγωγίας εν στενιϊ> και άνοικτιϊ> κύκλφ, άκόμη κα! στις
φιλενάδες τών δικτατόρων, οι ύπόλοιποι καλλιτέχνες έκρά
τησαν πολύ ψηλά την δημοκρατικη και πνευματικη παράδο
ση τοϋ καλλιτεχνικοϋ κόσμου τ'ίjς Χώρας μας.
Βεβαίως, θά άναμέναμε μετά την μεταπολίτευση νά έκδηλω
θεί ιδιαίτερο ένδιαφέρον γιά τούς καλλιτέχνες μας. Και έπί
σης θά άναμέναμε, δτι οι Κυβερνήσεις οι μεταχουντικ/:ς θά
έστήριζαν την 1'tολιτιστική τους προσπάθεια στην άξιοποίη
ση τοϋ καλλιτεχνικοϋ μας δυναμικοϋ. Δυστυχώς, δ/:ν έ:γινε
αύτό. Καί δ/:ν Ιtγινε γιατί δ/:ν άντιμετωπίσθηκαν τά προβλή98

ματα τοϋ καλλιτεχνικοϋ κόσμου σωστά. Ά Εξακολουθοϋν νά
ύπάρχουν τά αtτια έκείνα, τά δποία άποτελοϋν άνάσχεση στην
δραστηριοποίηση τών καλλιτεχνών μας και στην καλft ιτεχνι
κη ζωη τοϋ τόπου. Και τά έμπόδια αύτά και τά προβλήματα
τά γνωρίζετε, κύριε ' Υπουργέ. Γνωρίζετε, οτι ύπάρχει ή κα
τηγορία τών πληβείωv και ή κατηγορία τών πατρικίων στον
καλλιτεχνικο κόσμο. Καt ύπάρχει βάσει τών προνομίων κα!
οχι βάσει τών ικανοτήτων. Κι' αύτά τά προνόμια ί>έν τά έθί
ξατε. ' Υπάρχει καλλιτέχνης δ δποίος μπορεί νά έ:χει άποί>ο
χl:ς συμποσούμενες μηνιαίως σl: περισσότερα τοϋ ένος έκα
τομμυρίου. Καt ύπάρχει καλλιτέχνης δ δποίος άδυνατεί νά
έξασφαλίσει κα! τον έπιούσιο και δ δποίος μπορεί νά ε!ναι
πολύ μεγαλυτέρας άξίας και πολύ πλουσιοτέρας δημιουργι
κότητας άπο τον όίλλο, δ όποίος έ:χει αύτη την οtκονομικ·fι εύ
χέρεια.
Γνωρίζετε έπίσης οτι άπο άπόψεως προσφορας και άπολαυ'ίjς
τών κρατικών έπιχορηγήσεων και τών κρατικών πλεονεκτη
μάτων ί>Ι:ν ύπάρχει κανένα άπολύτως άξιοκ�ατικό κριτήριο.
Γνωρίζετε μέ ποι/:ς προϋποθέσεις και κάτω άπο ποι/:ς συνθ'ίj
κες ε!ναι ί>υνατον ενας καλλιτέχνης νά πάρει μία θέση στήν
ΤΕΝΕΔ, στά προγράμματα τ'ίjς ΕΡΤ η, αν θέλετε, σέ Ιtνα
κρατικο θέατρο η άκόμη και σέ μιά κρατικη η όίλλη καλλιτε
χνικη έπιχείρηση tδιωτικ'ίjς πρωτοβουλίας. Θά πρέπει η νά
ύπεισέλθει ή παρέμβαση τοϋ ύψηλοϋ προστάτου η, αν είναι
γυναίκα, νά περάσει άπο κάποιο κοιτώνα tσχυροϋ η θά πρέπει
νά ύπάρχουν οtκονομικά συμφέροντα, τά όποία θά έξυπηρε
τοϋνται ί>ιά τοϋ καλλιτέχνου.
Π ΡΟΕΔΡΟΣ { Δημ. Παπασπύρου)
ί>ιαγράψουμε.

Το " κοιτώνα " νά το

ΚΩΝΣΤΑ ΤΙΝΟΣ Μ ΠΑ ΤΟΤΒΑΣ : Δέν άφορα την Βου
λή, γιατι έσείς έφροντίσατε νά μ·η ί>ιαθέτουν οι βουλευται
κοιτώνες, παρά την ύπόσχεση πού έδώσατε, κύpιε Πρόεδρε.
ΔΙ:ν κατεβλήθη στον τομέα αύτο καμμία προσπάθεια κατο
χυρώσεως τών καλλιτεχνών. 'Η προσπάθεια ή όποια γίνεται
σήμερα, κύριε ' Υπουργέ, όρθώς χαιρετίζεται άπο την 'Αντι
πολίτευση και βεβαίως και άπο τ·ί]ν Πτέρυγά σας σάν ενα θε
τικο β'ίjμα, το όποίο δμως /tρχεται καθυστερημένα και το δ
ποίο δ/:ν παύει νά ε!ναι άναιμικο και νά μη άντιμετωπίζει
στο σύνολό του το πρόβλημα. Βεβαίως, έγγράφεται στο ί>υνα
μικό σας, γιατί '\)λθατε σείς στο ' Υπουργείο Πολιτισμοϋ νά
το κάνετε αύτό, Ιtστω, το δειλο β'ίjμα καθυστερημένα, άλλά το
έτολμήσατε-, παρά το γεγονος οτι είσθε νέος πολιτικός, νέος
Ύπουργος και rσως θά έ:πρε:πε νά κριθείτε μέ μεγαλύτερη
έπιείκεια. Κι' αύτο ε!ναι κάτι το δποίο σας το άναγνωρίζει ή
Βουλή. Θά μπορούσατε ομως νά άντιμετωπίσετε πιο ρωμαλέα
το θέμα.
Τά 4 σημεία τοϋ νομοσχεδίου, ί>ηλαί>η ή μονιμοποίηση τών
μουσικών τών κρατικών όρχηστρών Άθηνώv και Θεσσαλονί
κης, ή μεταφορά στο ' Υπουργείο Π ολιτισμοϋ καί ' Επιστη
μών άpμοδιοτήτωv κινηματογραφίας κλπ. , δ καθορισμος τών
ποσοστών τών Έλλήvων θεατρικών συγγραφέων και ή προ
στασία τών καλ) ιτεχνών έρμηνευτών, άvαμφισβήτητα άγκα
λιάζουν σχεδον στο σύνολό τους τά προβλήματα τών 'Ελλή
νων καλλιτεχvών κα! στά δύο σκέλη, έπαναλαμβάνω, και στο
σκέλος τώv έκτελεστών. Θά μπορούσατε ομως νά άντιμετω
πίσετε πιο ρωμαλέα το ολο πρόβλ·ημα κι' αύτο θά καταφανεί
στην συζήτηση πού θά γίνει κατ' όίρθρον.
Θά '\)θελα δμως νά τονίσω οτι δ/:ν ένδιαφέρει μόνο ή κατοχύ
ρωση τών καλλιτεχνώv, ένί>ιαφέρει και ή κατοχύρωση τοϋ
κοινοϋ και έπίσης ή κατοχύρωση καt ή προστασία της καλλι
τεχνικ'ίjς, τ-ίjς πνευματικ'ίjς αύτης ί>ημιουργίας, ή όποια δέv
γίνεται μόνο μ/: την προστασία τών καλλιτεχνών, άλλά γίνε
ται Jtαl μ/: την λήψη μέτρων, τά όποία θά προστατεύουν το
κοινο το όποίο ί)/;v το σέβεται πάντοτε ή καλλιτεχνικη ί>ημι
ουργία. Κα! προς τον τομέα αύτον IJl:v βλέπω νά λαμβάνονται
μέτρα.
Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε μέ ποιόν τρόπο άvτιμετωπίζεται
δ καλλιτέχvης σήμερα στήν ' Ελλάδα. Έπειδη έκ της φύσεώς
του δ καλλιτεχvικος κόσμος - πάvτοτε - είvαι φυτώριο προ
οδευτικώv άντιλ·ήψεωv καl πηγή, αv θέλετε, προοδευτικών ά
γώνων άπο τών άρχαιοτάτωv χρόνων μέχρι σήμερα, ί>Ι:ν ύ
π'ίjρξε κανένας σταθμος στήν πολιτικ·ή, στηv πολιτ�ιακή έ
ξέλιξη της άνθρωπότητας, δ/:v ύπ-ijρξε κανένας σταθμος τ'ίjς
δημοκρατικ'ίjς έξελ(ξεως πο1) νά μή πρωτοστατήσουv πάντοτε

οι καλλιτέχνες καl νά. μήν συντελέσουν πράγματι στήν προώ
θηση τών δημοκρατικών θεσμών καl στήν κατοχύρωσή τους.
Αύτο δεν άρέσει φαίνεται στήν Κυβέρνηση, γι' αύτο καl !:χει
προσπαθήσει με κάθε τρόπο νά. δημιουργήσει μία οικογένεια
η μία κάστα κατευθυνομένων καλλιτεχνών. Και οσοι δεν ε!
ναι διατεθειμένοι νά. ένδώσουν σ' αύτή της τήν πολιτική καί σ'
αύτές τίς πιέσεις, ε!ναι άποδιοπομπαίοι τράγοι άπο τά. πλεο
νεκτήματα τά. δποία τούς παρείχε η πρέπει νά. παρέχει ή κρα
τική έξουσία προς τούς καλλιτέχνες. Ξέρετε οτι έ:χουν φροντί
σει, δυστυχώς, ολες αύτές τίς δυνατότητες τοϋ Κρατικοϋ
Π ροϋπολογισμοϋ, των κρατικών μέσων νά. τίς χρησιμοποιή
σουν, πέραν των οσων άνέφερα προηγουμένως περί προσωπι
κών προτιμήσεων καί &.λ)ων, νά. τίς χρησιμοποιήσουν καί γιά.
λόγους πολιτικ'ijς τιθασεύσεως - καί έν μέρει το έ:χετε έπιτύ
χει.
Θά. πρέπει σ' αύτον τον τομέα νά. έφαρμοσθεί μία διαφορετική
πολιτική. Ό καλλιτέχνης θά πρέπει νά ε!ναι έλεύθερος, νά
έκφράζεται, καί θά πρέπει έπίσης νά τοϋ έπιτρέψουμε νά άγω
νισθεί καί αύτος γιά τήν διαμόρφωση τοϋ πολιτικοϋ κλίματος
στή Χώρα μας κατά τρόπο έλεύθερο, άνεπηρέαστο.
Γι' αύτο τον λόγο εΙναι άπαράδεκτη ή ύφισταμένη διάτα
ξη, ή όποια δπωσδήποτε ε!ναι διάταξη λογοκρισίας. "Αν ύπο
τεθεί δτι θά διακινδυνέψουν άπό δποιασδήποτε μορφ'ijς καλ
λιτεχνική δραστηριότητα η σάτιρα, θά διακινδυνέψουν ύπο
λήψεις, ύπάρχει ό Ποινικός Νόμος. Δέν ε!ναι άνάγκη νά δη
μιουργείτε τήν έντύπωση, δτι μετά τίς έμπειρίες της δικτατο
ρίας έξακολουθεί νά άστυνομεύεται άκόμα καί τό πνεϋμα
στή Χώρα μας. Νομίζω λοιπόν δτι αύτή ή διάταξη θά πρέ
πει νά τροποποιηθεί. Διατηρείται, κύριε 'Υπουργέ, ή δυνατό
τητα της λογοκρισίας. Α,ύτο θά πρέπει νά άπαλειφθεί καί
μοϋ κάνει έντύπωση πώc σείς έπιτρέψατε νά διατηρείται αύτό
τό καθεστώς , γιατί εΙναι γνωστο δτι έ:χετε προοδευτικες άν
-: ιλήψεις καί δτι - δπως σωστά σiΧς ε!πε ό κ. Νικολάου οι ένέργειές σας θά πρέπει νά ε!ναι οχι μόνο βραχυπροθέσμου
άλλά καί μακροπροθέσμου πολιτικ'ijς προοπτικ'ijς, διότι ε!στε
νέος πολιτικός.
:'-Ιομίζω δτι Ο'ύτό θά. πρέπει νά. άντιμετωπισθεί καί ε!ναι

Παvαγι.ώτης Καιιελλόπουλος (πρώην πρωθυπουργός) : 'Ομο
λογώ iίτι πηγαίνω διά πvενματικήν τέρψιν εlς τό ' f-Ιρώδειον

άπαράδεκτο να υπαρχ!!:ι και νά διατηρείται. Κρίνω δτι μέσα
στά θετικά στοιχεία Ιiνα άπό τά βασικότερα ε!ναι αύτο το
όποίο έπιχειρείτε, νά διαχωρίσετε τήν διοικητική άπό τήν
καλλιτεχνική διεύθυνση. ΕΙναι κάτι τό όποίο !:πρεπε νά εΙχε
γίνει πρό πολ) οϋ κα! πέρα τούτου καλά θά ε!ναι, χωρίς νά
φαλκιδεύσετε τά δικαιώματα των καλλιτεχνικών διευθυντών
δπως τ-ίjς Λυρικ'ijς Σκην'ijς, τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου κλπ. θά
πρέπ;ι παράλληλα νά άποψιλώσετε άρμοδιότητες, οι όποίες
τούς έκτρέπουν άπό τά καλλιτεχνικά τους καθήκοντα καί
συγχρόνως τούς έπιτρέπουν νά μετατρέπονται σε κατάρα στίς
ύπηρεσίες τους.
Καί γνωρίζετε τήν περίπτωση της Λυρικ'ijς Σκην'ijς, οπου
παρουσιάζεται τό φαινόμενο δ Διευθυντής της Λυρικ'ijς Σκη
ν'ijς νά. άναμιγνύεται σέ ολα. Άπο τό ρόλο της καθαρίστριας,
μέχρι τό ρόλο τ'ίjς πρωταγωνίστριας της Λυρικ'ijς Σκην'ijς,
θά πρέπει έκείνος νά. ρυθμίζει τά nάντα. Πέραν τούτου οι
άποδοχές του συμποσοϋνται στο σύνολο των άποδοχών δλων
τών συνεργατών του. Καί κάτι άκόμη : Γιά νά μπορέσουν νά
ύποτάξουν η νά. τιθασσεύσουν τούς 'Έλληνες καλλιτέχνες ,
προσφ!!:ύγουν ολοι αύτοί οι άξιωματοϋχοι στούς καλλιτέχνες
τοϋ έξωτερικοϋ, ο! όποίοι πολλές φορές δεν διαθέτουν τό
άνάστημα τών δικών μας καί βεβαίως έ:χουμε καί μιά σοβαρή
διαρρο·ή συναλλάγματος, άλλά κυρίως έ:χουμε μείωση τοϋ κύ
ρους καί ψυχικό τραυματισμό τών ' Ελλήνων καλλιτεχνών.
ΕΙναι γνωστο έπίσης, κύριε ' Υπουργέ, δτι ο! διαπρεπέστε
ροι 'Έλληνες καλλιτέχνες της σύγχρονης έποχ'ijς δημιουργή
θηκαν και διακρίθηκαν χα! έπιβλήθηκαν διεθνώς, δχι διότι
τό Κράτος τούς έξασφάλισε τίς προϋποθέσεις γιά. τήν άξιο
ποίηση τοϋ ταλέντου τους, - τό άντίθετο συνέβη, - άλλά
γιατί τούς ύποστήριξαν στό έξωτερικό η γιατί ήταν τό τα
λέντο τόσο μεγάλο, τόσο χειμαρρώδες πού δέν μποροϋσε όποια
δήποτε άνάσχεση, όποιοδήποτε έμπόδιο νά το θάψει, νά. τό
έξουδετερώσει. Καί έ:χουμε πολλά παραδείγματα γιά τον ισχυ
ρισμό αύτό. Και ή Κάλλας αν άνεδείχθη δέν τό όφείλει άσφα
λώς στίς προϋποθέσεις πού συνάντησε έδώ, οιίτε στήν κατα
νόηση χα! τήν ύποστήριξη τοϋ Έλληνικοϋ Κράτους καί των
καλλιτεχνικών παραγόντων έδώ, έκείνων πού άνήκουν στήν
κατηγορία τών πατρικίων. Το ίδιο συνέβη κα! μέ c'ίλλους μεγά
λους δημιουργούς. Διάβαζα στήν " Καθημερινή " της πε
ρασμένης Κυριακ'ίjς · γιά μιά μεγάλη 'Ελληνίδα καλλιτέχνιδα
ή όποία άκολουθεί τά βήματα τ-ίjς Κάλλας καί ή δποία καί αύ
τή άναδεικνύεται στό έξωτερικό. Ε!μαι βέβαιος δτι αν ήταν
tδώ θά. ητο·ν καταδικασμένη η θά άντιμετώπιζε τή" άοια
φορία rοϋ Κράτους χα! τό σαμποτάζ τών συναδέλφων της.
Θά πρέπει έπομένως ή πολιτική σας νά άποβλέπει και νά άπευ
θύνεται προς αύτό τον στόχο, δηλαδ·fι στή δημιουργία προϋ
ποθέσεων γιά τήν άξιοκρατικ·ή έξέλιξη καί άνέλιξη τών καλ
λιτεχνών στή Χώρα μας, στ-fιν έξαφάνιση αύτών τών καλ
λιτεχνών τών δυό κατη rοριων, καί έπίσης στή δυνατότητα
νά χρησιμοπc,ιήσουν οι καλλιτέχνες δλων τών κατηγοριών, δλων
των πεποιθήσεων και δλων των φύλων τίς δυνατότητες ποlι
ύπάρχουν κατά τον ϊδιο τ;><'.πο. Α ύτό οεν γίνεται μέχρι τώρα.
Θά Ίjθελα, τελειώνοντας, νά. άναφερθώ καί στό θέμα της προ
στασίας τών δικαιωμάτων της δημιουργίας, της έκτελέσεως
κλπ. καί ειδικότερα νά. άναφεpθώ στήν άντιμετώπιση τοϋ
μεγάλου προβλήματος της κασσετοπειρατείας. Κινδυνεύετε,
κύριε ' Υπουργέ, με τον προηγούμενο νόμο νά. καταστήσετε
κατηγορουμένους δλους τούς 'Έλληνες. Διότι, θά μπορεί ό
όποιοσδήποτε άστυνομικός νά σταματήσει τό δποιοδήποτε αύ
τοκίνητο, πού διαθέτει κασσετόφωνο καί νά έδραιώσει τήν
κατηγορία της κασσετοπειρατείΟ'ς. Γι' αύτο το λόγο θά πρέ
πει νά. ύπάρξει άναθεώρηση αύτης της νομοθεσίας, ή δποία
ύπ'ίjρξε άτυχής, δηλαδή μεταπέσατε στό &.λλο &.κρο. Δεν
άναζητήσατε τή χρυσή τομ·fι πού νά κατοχυρώνει βεβαίως
τήν πνευματική καί τήν καλλιτεχνική δημωυργία, άλλά νά
μήν έκθέτει χα! τούς 'Έλληνες πολίτες σέ τέτοιους κινδύνους.
'Ανεξάρτητα αν θά γίνει η δχι έφαρμογή τοϋ νόμου, αύτό θά
πρέπει νά διορθωθεί.
Κύριε Πρόεδρε, άπό πλευρiΧς ΕΔΗΚ ύποστηρίζουμε καί
θά ψηφίσουμε τό νομοσχέδιο καί έκφράζουμε τήν εύχή δπως
πολύ σύντομα κατατεθεί Ιiνα νέο νομοσχέδιο, τό δποίο θά άντι
μετωπίζει σοβαρότερα καί ούσιαστικότερα προβλήματα τοϋ
καλλιτεχνικοϋ κόσμου της ' Ελλάδος.
Π ΡΟΕΔΡΟΣ (Δημ. Π απασπ1)ρου ) : Ό κ. Καλλέργης έ:χει τόν
λόγον. (Εtς το σημείον αύτό τήν Π ροεδρικήν έ:δραν καταλαμβά99

νει δ Β' 'Αντιπρόεδρος τής Βουλ'ijς κ. 'Ισαάκ Λαυρεντίδης) .
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κύριοι
συνάδελφοι, λυποuμαι πού ήλθα καθυστερημένα και δl:v όίκου
σα τούς εισηγητές. 'Άκουσα ev μέρει τοv κ. Νικολάου και τον
κ. Μπαντουβα. Χάρηκα πού είναι τόσο γνώστες τώv καλλιτε
χvικώv και αισθητικών προβλημάτων και μl: τόση θέρμη ύ
ποστήριξαv αύτά .τά προβλήματα. Εύχαριστώ τον κ. Νικολάου
γιά τις κρίσεις του, δσοv άφορα το όίτομό μου, θά εύχόμουv
και θά ηλπιζα vά εΙvαι άvτικειμεvικές και πραγματικές.
ΚΩΝΣΤΑ ΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ : Μας έκφρά�ει δλους,
κύριε συνάδελφε, η όίποψη τοu κ. Νικολάου διά το καλλιτεχνικό
σας άvάστημα.
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ : Εύχαριστώ.
'Εγώ φυσικά θά άvαφερθώ στο θέμα λίγο πιο θεωρητικά.
Έπειδη δ ρόλος αύτος είναι πάρα πολύ ύπεύθυvος και πρέ
πει vά είμαι άκριβολόγος, γι' αύτο δl:v ΤΟ\/ εμαθα άκριβώς
άπ' εξω, δπως συνηθίζουμε στο θέατρο και στηv Τηλεόραση.
Κύριε Πρόεδρε, � άvάγκη vομικ'ijς προστασίας τώv δικαιω
μάτων δπως λέγόvται-προέκυψε άπο τ-ljv έποχη πού οι τε
χνικές έφευρέσεις - τά όπτικοακουστικά μέσα - εισχώρησαν
στο χώρο τής τέχνης και Ιtδωσα\Ι τη δυνατότητα άποτύπωσης,
άvαπαραγωγ'ijς, διάδοσης και έκμετάλλευσης της καλλιτε
χvικ'ijς δημιουργίας σl: άπεριόριστο άριθμητικά κοινό. Σ Ι:
πολλές Χώρες τής Δυτικ'ijς Εύρώπης, η προστασία αύτώv
τών δικαιωμάτων εχει θεσπιστε'ί έδώ και δεκαετίες.
Στη Χώρα μας, παρά τούς πολύχρονους άγώνες τώv καλ
λιτεχνών - έρμηvευ"τώv - και ιδιαίτερα τώv ήθοποιώv και τώv
μουσικών - παριΧ' , τά διάφορα έ:vτοvα διαβήματα τώv διεθvώv
' Ομοσπονδιών FI.A,, FIM κ.λπ. καμιά νομικη προστασία
δl:ν !:χει θεσπισθε'ί άκόμα πού νά προστατεύει τούς 'Έλληνες
καλλιτέχνες - έρμηνευτl:ς άπο την άθέμιτη και άσύδοτη έκ
μετάλλευση τής Καλλιτεχvικ'ijς τους έργασίας. Ή ισχύουσα
νομοθεσία περι πνευματικ'ijς ιδιοκτησίας προστατεύει μόνο
τούς δημιουργούς συγγραφικών και καλλιτεχνικών itργων.
Δέν έπεκτείνεται και δl:ν καλύπτει τά συγγενικά δικαιώματα
τών καλλιτεχνών , έρμηνευτών.
Βέβαια ύπάρχει Ιtναc; νόμος κατοχικός, μία διάταξη νόμου
πού κατά κάποιο τρόπο συνδέει τά συγγενικά δικαιώματα μέ
την πνευματικη ιδιοκτησία. 'Αλλά αύτος δ νόμος εχει άδρα
νήσει, εχει ξεπερασθε'ί και θά πρέπει νά άναμορφωθε'ί, θά
πρέπει νά τροποποιηθε'ί γιά νά περιλάβει τά σύγχρονα μέσα,
τον σύγχρονο τρόπο τής δημιουργίας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ {Ύπ. Πολιτισμοu και
Έπιστημώv ) : "Αν μοu έπιτρέπετε, κ. συνάδελφε, κακώς
έ:χει άδρανήσει. Ό νόμος ισχύει και σήμερα και μπορε'ί νά
χρησιμοποιηθε'ί. Αύτο είναι το έπιχείρημά μας.
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ : 'Όχι, δέv μπορε'ί νά περι
λάβει /)λες αύτl:ς τις περιπτώσεις. Θά πρέπει vά προκαλέσουμε
δικαστικές άποφάσεις γιά νά ισχυροποιήσουμε τον νόμο δσον
άφορα αύτά τά συγκεκριμένα μέσα, τά όπτικοακουστικά, πού
ύπάρχουv σήμερα και πού δl:v ύπ'ijρχαν το 1943 δπως η τηλεό
ραση κλπ. Δηλαδή, θά πρέπει . δπωσδήποτε νά συγκεκριμεvο
ποιηθοuν δλ' αύτά. Το νομοθετικο αύτο κενό, μέ καθυστέρηση
πολλών έτών, !:ρχεται vά καλύψει κατά κάποιο τρόπο η Κυ
βέρνηση μl: το ύπο κρίση σχέδιο νόμου.
Ή Κυβέρνηση, άπο σκόπιμότητα ίσως, άπέφυγε νά καταθέσει
Ιtνα αύτοτελl:ς σχέδιο νόμου γιά τά συγγενικά δικαιώματα.
Προτίμησε νά άντ:ιμετωπίσει εύκαιριακά το σοβαρότατο αύτο
πρόβλημα, συσχε:rίζοντάς το μl: όίλλα όίσχετα αιτήματα έρ
γαζομένων, πού βρέθηκε στη� άνάγκη νά ρυθμίσει άμέσως.
'Έτσι το προτεινόμενο σχέδιο νόμου άποτελε'ίται άπο lι κεφά
λαια, όίσχετα μεταξύ τους. Το καθένα άπ' αύτά τά κεφάλαια
θά μποροuσε 11 ' &ποτελέσει εvα χωριστο νομοσχέδιο. 'Έγινε
δμως αύτη η συγχώνευση, όίσχετωv σημαντικών θεμάτων,
ετσι πού η Βουλή, κρίνοντας μέ εύμένεια τά σχετικά άνεκτά
3 πρώτα κεφάλαια τοu νομοσχεδίου, νά περάσει εύκολότερα
και το τέταρτο τέ'λευτα'ίο κεφάλαιο πού άφορα στά συγγενικά
δικαιώματα, Ιtνα τεράστιο πρόβλημα πού άπασχολε'ί δι�θνώς
τον κόσμο τών καλλιτεχνών - έρμηνευτώv και πού μόνο σάν
Ιtνα ξεχωριστο σχέδιο νόμου θόίπρεπε νά έξεταστε'ί.
Μ' αύτον τον εύκ'αιριακο τρόπο η Κύβέρνηση πάει νά βολέψει
έκ τϊδν έ"ό"των σοβαρότατα θέματα τοu πολιτιστικοu τομέα.
Και μ' αύτο το πνεuμα ή Κυβέpνηση, παρά τις έξαγγ�λίες
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και τά μεγαλεπήβολα πολιτιστικά προγράμματα, άντιμετω
πίζει τά χρονίζοντα προβλήματα τών έργαζομένων στον
εύαίσθητο χώρο τοu πολιτισμοu. Πολλά σχέδια νόμων έκκρε
μοuν στο Ύπουργε'ίο Πολιτισμοu, πανε κι' Ι:ρχοvται άπο Ύ
πουργο σέ 'Υπουργό, κι' άπο άρμόδιο σέ άρμόδιο, άλλα ποτέ
δέ φτάνουν στη Βουλή. 'Όπως π. χ. τά σχέδια γιά την καλλι
τεχνικη έκπαίδευσή και το περίφημο σχέδιο νόμου γιά το Κα)
λιτεχνικο 'Επιμελητήριο, πού έπι 5 χρόνια ταλαιπωρε'ί τούς
εικαστικούς καλλιτέχνες, τη Βουλη και τούς Βουλευτές τής
'Αντιπολίτευσης .
'Έτσι και γιά τ ο θέμα τώv συγγενικών δικαιωμά.των /tχουν
έκπονηθε'ί ώς τώρα lι ειδικά νομοσχέδια άπο lι 'Υπουργούς
Πολιτισμοu και έπι lι χρόνια ταλαιπωρε'ίται δ κόσμος τών
καλλιτεχνών - έρμηνευτώv.
Και σήμερα παρουσιάζεται στη Βουλη το Σ. Ν. μl: μιά και
νούργια μορφή, συγχωνευμένο μl: όίλλα όίσχετα θέματα, για
νά μειωθε'ί προφανώς η σημασία του και νά έξεταστε'ί μεταξύ
όίλλων θεμάτων σάν μιά παροvυχίδα. Αύτο διαφαίνεται και
άπο την τελευταία θέση πού παίρνει στον τίτλο τοu νομοσχε
δίου και άπο την άσαφη διατύπωση δρισμένωv όίρθρωv τοu τε
τάρτου κεφαλαίου πού άναφέρεται στα συγγενικά δικαιώματα,
άλλά κυρίως άπο τη διατύπωση τοu όίρθρου 20 πού ύποvομεύει
το σκοπο τοu νομοσχεδίου και άναιρε'ί δποιαδήποτε σχέση του
μl: την κατοχύρωση τών συγγενικών δικαιωμάτων.
Είναι πραγματικά πρωτοφανές, νόίρχεται το Κράτος και νά
έπιβάλλει, μέ την εγκριση τής Βουλ'ijς, ενα vόμο, πού ύπο
χρεώνει δλους τούς πολίτες "ά σεβαστοuν συγκΞκριμένα δι
καιώματα μιας κατηγορίας πιλιτώv, και παράλληλα, το ίδιο
το Κράτος, νά έπιτρέπει στον έαυτό του, ούσιαστικά, την πλή
ρη καταπάτηση αύτώv τών δικαιωμάτων για lι &ς 6 χρόνια,
δπως άναφέρεται, άλλά στην πραγματικότητα για πάντα, δπως
βγαίνει άπο τη μελέτη τής σχετικ'ijς διάταξης τοu όίρθρου 2 0 .
'Έτσι τ ο άκροτελεύτιο όίρθρο, περι ισχύος τοu νόμου άπο τής
δημοσιεύσεώς του στην 'Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, άποτε
λε'ί χαιρέκακη χλεύη και κυvικη ύποτίμηση τώv καλλιτεχνών
άπο μέρους έκείvωv πού είχαν την εμπνευση νά συντάξουν το
όίρθρο 20 παρ. 3 .
Κύριε Πρόεδρε, τ ά συγγενικα δικαιώματα δl:ν είναι μια άπλη
έπαγγελματικη διεκδίκηση η ενα ζήτημα άπόδοσης δικαιο
σύνης σl: μιά δρισμέvη κατηγορία έργαζομέvωv. Είναι Ι:vα
θέμα ήθικο καl νομικό. 'Έvα θέμα πού άποκτα γενικότερο πο
λιτιστικό, πολιτικο και έθνικο άκόμα ένδιαφέροv.
Τά δικαιώματα τώv καλλιτεχνών - έρμηvευτώv είναι , χωρις
άμφιβολία παρά.λληλα προς τά δικαιώματα τώv δημιουργών πού
προστατεύονται άπο το vόμο. Και πολύ σωστά ή διεθνης δρολο
γία τα χαρακτηρίζει συγγενικά η γειτονικά δικαιώματα
{droits voisins η neiglιbouring rights ) και οι νομοθεσίες τών
διαφόρων κρατών, μεταξύ αύτών καl η δική μας, μέ το Ν. 7 6 8 /
1 949, τά έντάσσει στη νομοθεσία περι πνευματικ'ijς ιδιοκτησίας.
Θα χρειαζόταν βέβαια μεγάλη συζήτηση γιά να προσδιοριστοuν
άκριβώς τά δρια άνάμεσα στο δημιουργο και ΤΟ\/ καλλιτέχνη έρμηνευτη και ποια είναι η συμβολη τοu καθενος στην δλοκλή
ρωση της καλλιτεχνικ'ijς δημιουργίας καl αν η συμβολη TOU
καλλιτέχνη - έρμηvευτή είναι πρωτογενης 'ή δευτερογενής,
Το γεγοvος πά.ντως είναι δτι κατά την έκτέλεση 'ή έρμηνεία
ένος μουσικοu 'ή θεατρικοu έ:ργου, παρεμβάλλεται, κατ' άπόλυ
τη άναγκαιότητα, ή προσωπικότητα τοu καλλιτέχνη - έρμηνευ
τ'ij, ή όποια, άνάλογα μl: τlς θετικές η άρνητικl:ς ιδιότητές της,
προσδιορίζει την άξια άλλά και την τύχη τοu αισθητικοί) προϊόν
τος, δηλ. τ'ijς παράστασης 'ή τής συναυλίας. Κατά τοuτο ή
συμβολη τοu κα)λιτέχvη έvέχει στοιχε'ία πρωτογενοuς δημιουρ
γίας. Καl εΙναι άναμφισβήτητο δτι όποιοδήποτε αισθητικο άπο
τέλεσμα, στο χώρο τοu θεάματος - άκροάματος, άποτελεί συγ
κερασμο δεξιοτεχνίας και πνευματικ'ijς ικανότητας τοu καλλι
τέχνη - έρμηvευτ'ij . Γι' αύτο καl τα δικαιώματά. του εΙναι έκ
τών πραγμάτωv άντίστοιχα, χωρίς βέβαια νά ταυτίζονται,
μl: τά πνευματικά δικαιώματα τοu δημιουργοu. Καl πιο έπε
ξηγηματικά. :
Το Θέατρο, δ Κινηματογράφος, ή Μουσική, τ/ι Τραγούδι,
δ Χορός καl όίλλες τέχνες πού ύπάγονται στο Θέαμα - 'Ακρό
αμα, άποτελοuν σύνθετες αίσθητικl:ς λειτουργίες, πού μόνο
μl: τη δημιουργικη μεσολά.βηση τοu καλλιτέχνη - έρμηνευτ'ij
μποροuν νά δλοκληρωθοuν. Ό συγγραφέας 'ή δ συνθέτης δη
μιουργεί τ/ι έ:ργο του, δμως ή άνάπλαση τών χαρακτήρων και
τών ηχων, ή αισθητικη ύλοποίηση γενικα τοu δημιουργήματός

του, μόνο μέ την έκφραστική παρεμβολή τοίί καλλιτέχνη - έρ
μηνευτ'Ϊj μπορεί νά συντελεστεί. Ή παρουσ(α τοίί καλλιτέχνη
στή φάση τ-ϊjς πραγμάτωσης χαl αtσθητιχ-ϊjς καταξ!ωσης
δποιουδήποτε !!ργου, θεαματιχοίί η άχροαματιχοίί χαl άπα
ρα!ryτη ε!ναι άλλά χαl πρ � τ�ρ '!- ικ . Καl γι ' αύτό ε!ναι δύσκο
� αυτη η ουσιαστικη, παρουσ(α καl συμ
λο να προσδιορ!σουμε, αν
βολή, ε!ναι πρωτογενής η δευτερογενής χαl μέχρι ποιου βα
θμοίί.
Βέβαια, ή πνευματική tδιοκτησ!α τοίί κάθε δημιουργήματος
άνήκει στο δημιουργό του καl άπορρέει άπό την πρωτογενή
κυριότητά του πάνω στο !!ργο πού μόνος αύτός δημιούργησε.
Καl δέv άμφισβητοίίμε δτι τό ί:ργο τοίί δημιουργοίί ε!ναι πρω
τογενές χα! δτι αύτό άποτελεί τη βασική προUπόθεση γιά τηv
δημιουργιχη !!χφραση τοίί καλλιτέχνη - έρμηνευτ-ϊj. 'Αλλά εΙ
ναι έπ(σης γεγονός δτι χωρlς καλλιτεχνική έρμηνε(α χαl έκτέ
λεση, τό πρωτογενές /tργο παραμένει /!.να λογοτεχνικό χε(μενο
η μιά παρτιτούρα. Συμπερασματικά :
Χωρις έρμηvευτιχη άναδημιουργ!α τοίί κάθε Ιtργου, πού συν
τελείται μέ την έκφραστιχη παρουσ(α τοίί καλλιτέχνη - έρμη
νευτ'ίj, δέv μπορεί νά ύπάρξει ο\ίτε Θέατρο, ύπό την ι:ννοια πού
τό ένvοοίίμε, ο\ίτε Μουσική, ο\ίτε Χορός, ο\ίτε Κινηματογρά
φος, ο\ίτε Τραγούδι, ο\ίτε καμιά &λλη τέχνη όπτιχοαχου
στιχή. Λύτη ε!ναι ή πραγματικότητα.
Τ ώρα πώς προέκυψε τό πρόβλημα των συγγενικών δικαιω
μάτων;
Μέ τlς τεχνολογικές έξελ(ξεις στον 20ό αtώνα, δημιουργεί
ται στο χώρο τοίί Θεάματος - 'Ακροάματος μιά νέα κα
τάσταση. Μέχρι τό τέλος τοίί περασμένου αtώνα ή έρμηνε(α
ένός Θεατριχοίί, Μουσιχοίί η Χορευτιχοίί !:ργου ήταν ύπο
χρεωτιχά " ζωντανή " χαl άπευθυνόταν σέ συγκεκριμένο άρι
θμό θεατών - άκροατών. Μέ τό τέλος της παράστασης, ή έρ
μηνε(α των καλλιτεχνών έξαφανιζότανε, και γιά κάθε έπα
νάληψή της ήταν άπαρα(τητη ή έκ νέου συμμετοχή τών (διων
καλλιτεχνών. Μέ την άvακάλυψη δμως στην άρχή τοίί κινη
ματογράφου χαl τοίί φωνογράφου καl στη συνέχεια τοίί ρα
Λυκούργος Καλλέργης (Κ. Κ. Ε.): Τό νομοσχέδιο εlναι έμπαι
διοφώνου και της τηλεόρασης, η κατάσταση αύτη &λλαξε ρι γμός καi έξαπάτηση τών έργαζομένων στόν πολιτιστικό τομέα
έπέτρεψαν
έγγραφη
της
την
έρμηνε(ας
ζικά. οι έφευρέσεις αύτές
τών καλλιτεχνών σέ ύλικούς φορείς, στά λεγόμενα όπτικοα
κουστικά μέσα (δηλ. ταιν(α, δ!σκος, κορδέλα κλπ. ) , τά δποία μεταδόσεις δ καλλιτέχνης έρμηνευτης γ(νεται
συχνά δ χειρό
δμως μέσα, ξέφυγαν άπό τον ι:λεγχο των έρμηνευτών καl με
τερος άνταγωνιστΎjς τοίί έαυτο\ί του.
τατράπηκαν σέ ύποκατάστατα της έργασ!ας τους. Καl μάλι
(Εtς τό σημείον αύτό τηv Προεδρικ7)ν ί:δραν �αταλαμβάνει
στα σέ tδιόμορφα ύποκατάστατα πού καταναλώνονται, ύπερ
καταναλώνονται, άλλα ποτέ η έι.ι πολλά χρόνια, δέν άναλώνον δ Γ ' 'Αντιπρόεδρος της Βουλ'ίjς χ. Άρ!σταρχος Γκ!λλας ) .
ται. Οι δ!σκοι π. χ. πού παράγονται, μεταδ!δονται άπό τά 'Ανταγωνιστής, μάλιστα, γιατι άκόμη χι' δταν άπεργεί, δ
έρτζιανά κύματα γιά νά ψυχαγωγήσουν έκατομμύρια άκροα έαυτός του παρουσιάζεται στην τηλεόραση καl τότε δ tδιος
τές . Τό Θέατρο, η Λογοτεχν!α, η Πο!ηση, η Μουσική ήρθαν παρουσιάζεται σάν άπεργοσπάστης. Δηλαδη ένώ αύτός άπερ
σέ πλατιά έπαφή μέ τό άναρ!θμητο ραδιοφωνικό καl τηλεο γεί, ε!ναι άπεργοσπάστης, γιατι ή τηλεόραση τον δε(χνει νά
πτικό κοινό. Ή μεταπρατική αύτη διακ!νηση και έμπορευμα πα!ζει, νά έρμηνεύει κάποιο Ιtργο. Γιατl δέν !:χει τό δικα!ωμα
νά τό άπαγορέψει και νά τό σταματήσει.
τική έκμετάλλευση τοίί ι:ργου τοίί πνεύματος και της τέχνης,
γ!vεται δ χυρ(αρχος παράγοντας πού καθορ!ζει την έπαγγελ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟ!ΛΟΣ ('Υπ. Πολιτισμοίί και
ματική τοποθέτηση, άλλά καl έπιβ!ωση τοίί καλλιτέχνη. Ή
'Επιστημών ) : 'Επειδή ε!χα την εύκαιρ!α vά τά κουβεντιάσω
τηλεόραση και η ταυτόχρονη μετάδοση άπό δορυφόρου καλλι αύτά δλα μέ τούς συνδικαλιστικούς έκπροσώπους τών καλλι
τεχνικών προγραμμάτων σέ πολλές Χώρες, ε!ναι μιά τεράστια τεχνών, θά Ί]θελα νά σiiς πώ τό έξ-ϊjς : 'Ορισμένα άπ' αύτά
άπειλή γιά τον καλλιτεχνικό κόσμο, &ν δέν παρθοίίν τά άναγκαία τά έπιχειρήματα Ιtχουv μ!α λογική βάση . Πλην, δμως δέν ε!ναι
νομοθετικά μέτρα. Ή τεχνολογική πρόοδος έ:φερε τηv τέχνη
δυνατό σ' /!.να νομοσχέδιο, πού προσπαθοίίμε νά κατοχυρώ
κοντά σέ έκατομμύρια άνθρώπους. Δημιούργησε δμως έπικ(ν σουμε τά συγγενικά δικαιώματα, νά έπιλύσουμε κάθε συνδικα
δυνη έπαγγελματική κρ(ση στούς καλλιτέχνες τοίί καπιταλι λιστική διαφορά πού ύπάρχει μεταξύ καλλιτεχνών και ραδιο
στικοίί κόσμου. Ή άνεργ!α καl ή ύποαπασχόληση αύξάνουv τηλεοπτικών σταθμών. Αύτό προσπάθησα νά έξηγήσω στούς
tλιγγιωδώς, άπό τήν άχαλ(νωτη και άνεξέλεγκτη χρησιμοπο(η ένδιαφερόμενους και θά ηθελα νά τον!σω στη Βουλή : 'Επα
ση της άποθηκευμένης έργασ(ας των καλλιτεχνών άπό τά ναλαμβάνω , δτι δρισμένα άπ' αύτά !!χουν μία λογική βάση.
tδιωτικά και κρατικά ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα. οι μονοπω Δέν τό άμφισβητοίίμε αύτό. 'Εμείς έδώ θέλουμε νά κατοχυρω
λιακοl όργανισμοι όπτικοακουστιχών μέσων πλοι;τ(ζουν σέ θεί i!.να δρισμένο δικαίωμα. Δέν προσπαθοίίμε μέσα άπ' αύτό
βάρος των καλλιτεχνών, μέ τις άνεξέλεγκτες άvαπαραγωγές, . τό δικα!ωμα νά δριοθετήσουμε τις διαδικασίες συνδικαλι
έπαναλήψεις και &λλες μορφές έμπορευματοπο(ησης της έγ στικών σχέσεων μεταξύ καλλιτεχνών και ραδιοτηλεοπτικών
γεγραμμένης έρμηνε(ας τους, πού πληρώθηκε κάποτε μόνο σταθμών .
μέ κάποια εύτελή έφ' 6ίπαξ άμοιβή καl άποτελεί ι:κτοτε μιά
ξένη tδιοκτησ!α, Ιtνα έμπόρευμα γιά έχμετάλλευση . Ή δυνα Λ!ΚΟ!ΡΓΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ. : Κύριε 'Υπουργέ, δυστυ
τότητα άνέξοδης έκμετάλλευσης της καλλιτεχνικ-ϊjς έργασ!ας χώς αύτό τό δικαίωμα πού έπικαλεστήκατε δέν έξασφαλ(ζε
δέν 6ίφησε άδιάφορους ο\ίτε τούς κοινούς κερδοσκόπους, τούς ται, δπως θά δοίίμε παρακάτω. Δέv ζητοίίμε κι' έμείς νά λυθοίίν
κασσετοπειρατές. 'Έσπευσαν κι' αύτοι νά έπωφεληθο-ν άπό την δλα τά προβλήματα τώρα. Γιατί ύπάρχουν πάρα πολλά προ
εύκαιρία. Γιά δλες αύτές τις μορφές χρησιμοπο!ησης της βλήματα. Αύτό ε!ναι i!.να καινούργιο πού παρουσιάζεται.
καλλιτεχνικ-ϊjς έργασ!ας, οι καλλιτέχνες, δηλ. οι δημιουργοι 'Όμως δέν έξασφαλ!ζεται κ&ν αύτό το βασικό, στοιχειώδες
της, ο\ίτε νά παρέμβουν μποροίίν, ο\ίτε νά άπαιτήσουν πρόσθετη δικα!ωμα.
άμοιβή, πέρα άπό κε(νη πού τούς καταβλήθηκε κάποτε γιά την Ό καλλιτέχνης, λοιπόν, μ' αύτη τη συνεχ7) παρουσ(ασή του
άρχικ7) συμμετοχή τους η στήν παράσταση η την μαγνητο άπό την τηλεόραση και άπό τά μέσα τά όπτικοακουστικά, χά
σχόπηση. Μέ αύτές τις άπεριόριστες έπαναλήψεις και άνα- νει την εύκαιρ!α καινούργιων παραγωγών. Γιατl πλέον δέν
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χρησιμοποιε"ιται δ ϊl>ιος και μένει άνενεργός και ισχύει ή πα
ρουσία του, ή δποία ε!ναι γιά τό i5φελος &λλων .
Μπροστά σ' αύτά τά Ι>εl>ομένα Ιtγινε συνείl>ηση 8τι τό σύστη
μα της έφ' &παξ άμοιβ'ίjς Ι>έν άνταποκρίνεται γιά τις συνθ'ίj
κες πού Ιtχουν Ι>ιαμορφωθεί. Πώς ε!ναι Ι>υνατόν, μιά έφ' &παξ
άμοιβή, ν' άποζημιώσει τον καλλιτέχνη - έρμηνευτη γιά 8λες
τlς συνέπειες, οικονομικές και ήθικές, της συνεχους παρουσία
σής του. 'Έτσι γεννήθηκαν τά λεγόμενα συγγενικά Ι>ικαιώμα
τα, πού Ιtχουν άπό χρόνια κατοχυρωθεί καt νομοθετικά στις
περισσότερες Χώρες του κόσμου, και τό 1 961 καθιερώθηκαν
καl Ι>ιεθνώς μέ τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης ' στην δποία
Ι>έν προσχώρησε μέχρι σήμερα ή 'Ελλάl>α.
Τά συγγενικά Ι>ικαιώματα έμφανίζονται μέ Μο ξεχωριστές
μορφές :
α ) Τό Ι>ικαίωμα της άπαγόρευσης και β ) τό Ι>ικαίωμα Ι>ί
καιης άμοιβ'ίjς. Τό Ι>ικαίωμα της άπαγόρευσης σημαίνει 8τι
οι καλλιτέχνες μπορουν νά άπαγορεύουν άναπαραγωγές η άνα
μετα1>όσεις της έρμηνείας τους, η παράγωγες χρήσεις, 8πως
λέγονται, η χρ·ήσεις Ι>ιαφορετικές άπό κείνες πού συμφων-ή
θηκαν.
'Από την &λλη μεριά τό Ι>ικαίωμα της Ι>ίκαιης άμοιβ'ίjς Ιtχει
τήν Ιtννοια 8τι οι καλλιτέχνες - έρμηνευτές, Ι>έν μπορουν
μέν νά άπαγορεύσουν δρισμένες παράγωγες χρήσεις της έρμη
νείας τους, Ι>ικαιουνται 8μως νά άπαιτήσουν μιά Ι>ίκαιη άμοιβή
γιά τις χρήσεις αύτές . 'Όσον άφορα τό ϋψος της Ι>ίκαιης άμοι
β'ίjς, αύτό θά καθορίζεται μέ άπευθείας Ι>ιαπραγματεύσεις
η μέ συλλογικές συμβάσεις η παρεμφερείς τρόπους.
Συγκρίνοντας τό l>ικαίωμα άπαγόρευσης, μέ τό Ι>ικαίωμα
Ι>ίκαιης άμοιβ'ίjς, Ι>ιαπιστώνεται 8τι τό πρώτο έξασφαλίζει
πληρέστερη καl άποτελεσματικότερη προστασία γιά τούς
καλλιτέχνες. Και τουτο γιατί, ένισχύει την έξ άντικειμένου
άσθενή Ι>ιαπραγματευτική τους l>ύναμη καl τούς έπιτρέπει
νά φτάσουν μέχρι τήν άπαγόρευση, αν Ι>έν έπιτευχθεί μιά ι
κανοποιητική γι' αύτούς συμφωνία, καl τούς Ι>ίνει έπίσης τη
l>υνατότητα νά θέσουν φραγμό στην άπεριόριστη έκμετάλλευση
τ'ίjς γραμμένης έρμην�ίας τους. Γι' αύτό καl οι καλλιτέχνες
πολύ δικαιολογημένα διεκδικουν κυρίως τό δικαίωμα άπαγό-.
ρευσης γιά τlς σημαντικότερες τουλάχιστον χρήσεις τ'ίjς έρ
μηνείας τους άπό τά ραδιοτηλεοπτικά μέσα.
Μέ: αύτά τά δ�δομένα, τό ύπό κρίση σχέδιο νόμου, πού κατέθεσε
δ νέος ' Υπουργός Πολιτισμου, πιεζόμενος άπό τό μποUκοτάζ
τών μουσικών και άπό τήν άνάγκη προσαρμογ'ίjς τ-ϊj ς νομοθε
σίας μας, έν i5ψει τ'ίjς Ιtνταξής μας στην ΕΟΚ, παρουσιάζει
θετικά στοιχεία, ιι>ιαίτερα στά τρία πρώτα κεφάλαια πού
ικανοποιεί σοβαρά αιτήματα τών μουσικών, κινηματογρα
φιστών καl συγγραφέων .
Είναι γεγονός 8τι κατά τό τελευταίο ιδιαίτερα διάστημα
ή Κυβέρνηση Ιtχει έπιχεψήσει ενα έντυπωσιασμό της Κοιν'ίjς
Γνώμης καl του καλλιτεχνικου κόσμου μέ σειρά ύποσχέ
σεων καl μεγαλεπήβολων προγραμμάτων. Μάλιστα ύποστη
ρίζεται 8τι μέ τήν ένσωμάτωση της Χώρας μας στην ΕΟΚ
σ' αύτή τ·Ι]ν " Εύρώπη χωρlς σύνορα " 8πως τήν παρουσιάζει
ή φιλοκυβερνητικ-1] προπαγάνδα, ή πολιτιστική μας l>ημιουρ
γία θά γνωρίσει νέα &νθηση . 'Αλλά τό γεγονός εΙναι 8τι κανένας
προγραμματισμός καl κανένα ούσιαστικότερο μέτρο γιά τ-Ι]ν
έξύψωση του πολιτιστικου έπιπέδου του Λαου δέν ύπάρχει,
8πως δέν ύπάρχει καl καμιά μέριμνα γιά τά χρόνια προβλήμα
τα τών άνθρώπων τ'ίjς τέχνης. Ειδικά σ' αύτό τό δεύτερο ζή
τημα θ' άναφερθουμε άμέσως μιά καl τό νομοσχέδιο άναφέρεται
σ' ίtνα εύρύτατο φάσμα άνθρώπων, πού ύποτιθεται 8τι ltρχεται
νά ικανοποιήσει έπιτακτικά καl ώριμα αιτήματα.
Καl πρώτα άπ' 8λα διερωταται κανεις πώς ε!ναι δυνατό νά
μιλαμε γιά άνοίγματα στον πολιτιστικό τομέα, πού Ιtχουν
πραγματοποιηθεί ·J) θά πραγματοποιηθουν, 8ταν οι έργαζό
μενοι στο θέαμα - άκρόαμα, στη μεγάλη τους πλειοψηφία,
άντιμετωπίζουν τό &γχος τ-ϊjς άνεργίας, της ύποαπασχόλη
σης καl τών άπολύσεων, άπό κρατικούς μάλιστα όργανισμούς
8πως τό 'Εθνικό και ή Λυρική Σκηνή. ΊΊ Ιtγινε μέ τlς έξαγγε
λίες γιά lδρυση και &λλων Κρατικών Σκηνών ; Μέχρι τώρα πα
ραμένουν έξαγγελίες. Γιά ποιά κατοχύρωση δικαιωμάτων γί
νεται λόγος, τών μουσικοσυνθετών λόγου χάρη, 8ταν δέν Ιtχουν
καθόλου άσφάλιση . 'Όταν δέν άναγνωρίζεται στούς καλλιτέ
χνες - έρμηνευτές σάν συντάξιμος δ χρόνος άπασχόλησης σέ
καλλιτεχνικές δραστηριότητες, 8πως στον κινηματογράφο,
στά κέντρα διασκέδασης, στά ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα κλπ.
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ύπενθυμίσουμε τ-Ιjν πορεία η καλύτερα την κακ-fι μοίρα
του άσφαλιστικου και συνταξιοδοτικου προβλ·ήματος τών
καλλιτεχνών μέ τις πρωτοβουλίες του κ. Άποστολάτου : Θά
άρκεστουμε μόνο νά άναφέρουμε τό γεγονός 8τι δ κ. ' Υφυπουρ
γός Κοινωνικών ' Υπηρεσιών γιά πολλοστη φορά άνέσυρε τό
νόμο γιά τό συνταξιοδοτικό και άντι νά κοινοποιήσει τό σχέ
διο στά άρμόδια συνδικαλιστικά i5ργανα, τό διοχέτευσε σέ
δρισμένους παράγοντες γιά νά μαζέψουν, λέει, ύπογραφές,
ώστε νά τό φέρει γιά. ψήφιση στή Βουλη και νά ύπαχθουν μέ
τούς άπαράδεκτους 8ρους του έκόντες &κοντες οι καλλιτέχνες
στο ΙΚΑ.
"Αν λοιπόν δ κόσμος αύτός ζεί καl άναπνέει μέσα και άπό
τά Ιtργα τέχνης, άπό τά λογοτεχνικά κείμεvα, την κινημα
τογραφική ταινία, τό τραγούδι, πρέπει νά πουμε 8τι ζεί μέ
άνασφάλεια και κατά κανόνα πολύ γρήγορα άντιμετωπίζει
πρόβλημα έπιβίωσης.
Τό νομοσχέδιο Ιtρχεται καl μονιμοποιεί Ιf.ναν άριθμό, πού φυ
σικά δέν ε!ναι μεγάλος, τών μουσικών τών Μο κρατικών
δρχηστρών και της Λυρικ·ϊjς, κι' αύτό ε!ναι θετικό. Άνασυ
νιστα έπίσης τις καλλιτεχνικές έπιτροπές τών Μο δρχηστρών.
Γνωρίζουμε 8μως δτι στην σύνθεση τών καλλιτεχνικών έπι
τροπών δέν άντιπροσωπεύονται στην πραγματικότητα οι
έργαζόμενοι . 'Από κεί καl πέρα οίlτε λόγος φυσικά γιά τη
δημιουργία τέτοιων συνθηκών άπασχόλησης, ώστε νά ύπάρχει
ποιότητα στήν προσφορά τους. Οϋτε λόγος άκόμη γιά κεφα
λαιώδη προβλήματα, 8πως ή δημιουργία έπιτέλους καl στή
Χώρα μας κρατικ'ίjς μουσικ'ίjς παιδείας, ώστε νά σταματήσει
νά ε!ναι άπλώς καl μόνο Ιf.να θέμα ιδιωτικ'ίjς κερδοσκοπίας,
πού καταλήγει σέ διαδοχικά πτυχία &χρ·ηστα πολλές φορές
γιά καλλιτεχνικ·Ιj σταδιοδρομία.
Δεχόμαστε 8τι είναι θετικ·Ι] κατ' άρχήν καl ή ύπαγωγή σειpας
άρμοδιοτήτων στο ' Υπουργείο Πολιτισμου σέ σχέση μέ τήν
κινηματογραφία. 'Όμως τό καθεστώς της λογοκρισίας μέ
τούς νόμους τών άνώμαλων περιόδων παραμένει &θικτο,
8πως &θικτο παραμένει καί τό τμ'ίjμα 'Ελέγχου Δημοσίων Θεα
μάτων και 'Ακροαμάτων του ' Υπουργείου Προεδρίας.
Που, δμως, κατοχυρώνεται, σέ: ποιά διάταξ·η ενας στοιχειώ
δης δημοκρατικός Ιtλεγχος γιά τά ποσά πού διαθέτει τό ' Ελ
ληνικό Κέντρο Κινηματογράφου πού παραμένει μάλιστα μέ:
τή μορφή τ-ϊjς 'Ανώνυμης Βιομηχανικ'ίjς καl Έμπορικ'ίjς
'Εταιρείας; Πουθενά βέβαια. οι φιλοδοξίες λοιπόν του ' Υ
πουργείου Π ολιτισμου περιορίζονται μ·ήπως στ·Ι]ν κατασκευή
δρισμένων " Τζέημς Πάρις " ; Είναι γνωστ·Ι] ή κρίση πού μα
στίζει τον έλληνικό κινηματογράφο και τό οικονομικό άδιέξο
δο πού σκοντάφτουν παλιοί καl νέοι σκηνοθέτες, έλπιδοφόροι.
Πρόσφατες ε!ναι άκόμη ο! κινητοποι·ήσεις τών τεχνικών του
κινηματογράφου γιά τήν κατοχύρωση του έπαγγέλματός τους.
Ύψηλ·Ι] φορολογία, άκρίβεια τών κινηματογραφικών ύλικών
και μέσων. Ή ύπαγωγ·Ι] λοιπόν της κινηματογραφίας στό ' Υ
πουργείο Πολιτισμου εΙναι ίtνα θετικό β'ίjμα, άλλά δέ:ν εΙναι ή
μαγική ράβδος πού θά λύσει τά προβλ·ήματα αύτου του χώρου.
Στό τέταρτο κεφάλαιο του νομοσχεδίου, πού άφορα τά συγ
γενικά δικαιώματα, έκτός άπό τό ά�αράδεκτο &ρθρο 2 0 , ύπάρ
χουν έπίσης καl &λλα κενά γιά θέματα λειτουργίας του θε
σμου, πού προφανώς άφέθηκαν σκόπιμα άρρύθμιστα, γιά ν' άν
τιμετωπιστουν ξεχωριστά στό μέλλον (π.χ. Προεδρικό Διά
ταγμα γιά τούς διαχειριστικούς δργανισμούς, ειδικό νομικό
πρόσωπο του Ν. 1 0 6lι /'l 980 καl είδικό διαιτητικό 8ργανο του
ϊδιου νόμου ), πού θά άναφερθουμε στ·Ιjν κατ' &ρθρον συζήτη
ση, γιατl άπό τlς έπl μέρους διατάξεις καl τά κενά του
νομοσχεδίου καl άπό τήν είσηγητικ·ή του Ιtκθεση, προκύ
πτει έμφανώς 8τι προετοιμάζετα•. τό εδαφος άπό τώρα, ώστε
νά. συμπληρωθουν τά παραπάνω κενά κατά τρόπο πού ν' ά
Ποδυναμώνουν άκόμη περισσότερο -:-ά δικαιώματα τών καλ
λιτεχνών - έρμ·ηνευτών .
Τέλος παραβλέποντας καi. &λλα σοβαρά μειονεχτ·ήματα του
νομοσχεδίου, έρχόμαστε στ-ίjν έπίμαχη παράγραφο 3 του &ρθρου
2 0 . 'Η παράγραφος αύτ·ίj είνα•. άπαράδεκτη . ' Υπονομεύει και
άχρηστεύει δλόκληρο τό θεσμό τών συγγενικών δικαιωμάτων .
'Αποτελεί εναν έμπαιγμό τ'ίjς Κυβέρνησης άπέναντι στούς καλ
ομίζοuμε 8τι δέν ύπάρχει προηγού
λιτέχνες - έρμηνευτές.
μενο στ-Ι]ν !στορία του Κοινοβουλίου νά καλείται ή Βουλη νά
ψηφίσει τώρα ενα νόμο, πού θά ισχύει γιά 8λοuς τούς πολίτες
καl όργανισμούς άπό τώρα, καl μόνο γιά ίtναν συγκεκριμένο
κρατικό δργανισμό θά άρχίσε•. νά ισχύει ϋσ-:-ερα άπό 4 η καl 6

χρόνια. Αύτό ε!ναι πραγματικά πρωτοφανές. Συγκεκριμένα :
Σ ύμφωνα μέ τό τρίτο έδάφιο της σκοτειν'ίjς καl γριφώδους
παρ. 3 τοίί όίρθρου 20, άπαλλάσσονται στήν ούσία ή ΕΡΤ ΥΕΝΕΔ άπό τήν ύποχρέωση νά καταβάλουν άκόμα καl τή δί
καιη άμοιβή, γιά τlς άναμεταδόσεις της γραμμένης έρμηνείας.
Τά δύο αύτά κανάλια, γιά τό μετά τά 4 η 6 χρόνια διάστημα,
θά διαθέτουν γιά τούς καλλιτέχνες - έρμηνευτές, άντl γιά δί
καιη άμοιβή, ενα έξευτελιστικό ποσό άνερχόμενο 8πως διαλαμ
βάνεται στό νομοσχέδιο, στο 0,25 - 1 , 2 5 % έπl τών εισπρά
ξεων τών διαφημίσεων. Αύτή ή άπαράδεκτη καl μέ άπόλυτη
άσάφεια διατυπωμένη διάταξη, /:ρχεται σέ πλήρη άντίθεση,
/\χι μόνο μέ τό όίρθρο 1 2 παρ. 1 τοίί νομοσχεδίου, άλλά καl μέ
τον ίδιο τό θεσμό της δίκαιης άμοιβ'ίjς, 8πως ισχύει σ' 8λο τον
κόσμο. Ή ΕΡΤ - ΥΕΝΕΔ, χάρη στή διάταξη αύτή, δέν πρό
κειται νά καταβάλουν ποτέ δίκαιη άμοιβ·Ιj γιά κάθε συγκεκρι
μένη άναμετάδοση της καλλιτεχνικ'ίjς έρμηνείας (8πως θά
καθοριστεί ένδεχόμενα άπό διαπραγματεύσεις καl συλλογικΕ:ς
συμβάσεις) , άλλά θά καταβάλλουν άπλώς Ιiνα λίγο - πολύ
προκαθορ ισμένο ποσό γιά τό σύνολο τών καλλιτεχνών έρμηνευ
τών γιά δσεσδήποτε καl δποιεσδήποτε χρήσεις. Καl 8πως ύπο
λογ ίζεται τό ποσό αύτό θά ε!ναι πολλές φορές μικρότερο άπό
κείνο πού θά εισέπρατταν οι καλλιτέχνες αν τούς καταβάλον
ταν πραγματικά ή δίκαιη άμοιβή. Γι' αύτό όίλλωστε καl προ
καθορίζεται Ιtνα άνώτατο δριο μέ βάση τό 0,25 - 1 ,2 5 %
πέρα άπό τ ό δποίο ο! καλλιτέχνες - έρμηνευτές δέν θ ά μπο
ροίίν νά εισπράξουν ο\.\τε δεκάρα. 'Όποιος άσχοληθεί μέ ·τlς
λεπτομέρειες αύτοίί τοίί παραδόξου μηχανισμοίί θ' άντιληφθεί
8τι πρόκειται γιά καθαρή κοροϊδία.
ΜΙ: τον τρόπο αύτό της άμοιβ'ίjς ή ΕΡΤ - ΥΕΝΕΔ, θά ίt
χουν τό δικαίωμα νά χρησιμοποιοίίν άνεξέλεγκτα καl άπεριό
ριστα τlς γραμμένες έρμηνείες δποιουδήποτε καλλιτέχνη . Καl
φυσικά θά προτιμοίίνται οι άνέξοδες έπαναλήψεις καl άναμε
ταδόσεις καl οι προ 30ετίας κινηματογραφικές ταινίες άπό τlς
καινούργιες παραγωγές. Καl έ:τσι ή άνεργία θά μεγαλώ� ει
άκόμη περισσότc:ρο στο χώρο τών καλλιτεχνών - έρμηνευτων.
"Ας άφήσουμε καl τό ένδεχόμενο συγκρούσεων μέσα στούς
διαχειριστικούς όργανισμούς γιά τό μοίρασμα τοίί ποσοίί, άφοίί
κανεlς δέν θά ξέρει πόσο πρέπει νά πάρει δ κάθε Ιiνας.
Κι' δμως, κ. Πρόεδρε, τά σοβαρότατα αύτά θέματα πού
προκύπτουν άπό τό όίρθρο 20 παρ. 3, ή κατά τά όίλλα έκτενέ
στατη εισηγητική εκθεση τ' άντιπαρέρχεται μέ 5 μόνο γραμμές,
άφήνοντας μόνο νά ύπονοηθεί 8τι προβλήματα οικονομικά
της ΕΡΤ καl ΥΕΝΕΔ έπέβαλαν τlς άπαράδεκτες αύτές δια
τάξεις. 'Όμως ή οικονομική κατάσταση τοίί έργοδότη - 8που
κι' αν όφείλεται - δέν δικαιολογεί σέ καμιά περίπτωση τήν
ύπεξαίρεση καl καταλήστευση τών άναγvωρισμένων δικαιω
μάτων τών έργαζομένων . Καl αύτό πολύ περισσότερο ισχύει
γιά τά δυο κρατικά ραδιοτηλεοπτικά κανάλια, πού τlς οικο
νομικές τους δυσκολίες, έξ αιτίας της κακ'ίjς τους διαχείρισης,
δέν εχουν καμιά ύποχρέωση νά πληρώσουν 'Έλληνες καλλι
τέχνες - έρμηνευτές.
Περιττό βέβαια νά προσθέσουμε 8τι τό σχέδιο τοίί Gotzen
καl τό 8λο πνείίμα τών έργασιών του, πού άπετέλεσε τό πρό
τυπο τοίί κυβερνητικοίί σχεδίου, !:ρχεται σέ πλήρη άντίθεση
μέ τό όίρθρο 20 παρ. 3 .
'Απ' 8σα άναφέρθηκαν πάρα πάνω δέν μένει καμιά άμφιβολία
8τι τό όίρθρο 20 παρ. 3 τοίί νομοσχεδίου ε!ναι άνεπίδεκτο
δποιασδήποτε άλλαγ'ίjς η βελτίωσης. Ε!ναι καl άντισυνταγμα
τικό. · Πρέπει δπωσδήποτε νά άπαλειφθεί. Καl νά έξομοιω
θοίίν ή ΕΡΤ - ΥΕΝΕΔ καl ώς προς τό χρόνο ισχύος τοίί νόμου
καl ώς προς τον τρόπο καθορισμοίί της δίκαιης άμοιβ'ίjς μέ
8λους τούς όίλλους πού έκμεταλλεύονται τήν καλλιτεχνική δη
μιουργία.
Γιά 8λους αύτούς τούς λόγους τό ΚΚΕ ε!ναι άδύνατο νά ά
ποδεχθεί Ιiνα νομοσχέδιο πού άποτελεί σέ τελευταία άνάλυση
έμπαιγμό καl έξαπάτηση τών έργαζομένων στον πολιτιστικό
τομέα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ('Αρίσταρχος Γκίλλας ) : Ό Πρόεδρος,
κύριος Παναγιώτης Κανελλόπουλος, !:χει τον λόγον.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ : Κύριε Πρόεδρε
καl κύριοι συνάδελφοι, '/)ταν καιρός πλέον νά !:λθει αύτό τό
νομοσχέδιο στήν Βουλή. Έπl άρκετά χρόνια ε!χα έπισημάνε ι
στο 'Υπουργείο Πολιτισμοίί τήν άνάγκη νά λυθεί τό πρόβλημα,
τό δποίο άπασχολεί, καl άπασχολεί δίκαια, τά μέλη της Κρα
τικ'ίjς 'Ορχήστρας. Δέν ξέρω γιατl χρειάσθηκε νά περάσουν

τόσα χρόνια καl δέν ξέρω έπίσης γιατί χρειάσθηκε νά περάσουν
καl μερικοί μ'ίjνες άφ' 8του άνέλαβε δ κ. Άνδριανόπουλος τό
' Υπουργείο Πολιτισμοίί, γιά νά έ:λθει αύτό τό νομοσχέδιο στήν
Βουλή, ένώ θά μποροίίσε νά ίtλθει τουλάχιστον δύο μ'ίjνες προη
γουμένως, ωστε νά μήν ύποστοίίμε καl τlς σύνέπειες, τlς πάρα
πολύ θλιβερές καl όδυνηρές, τοίί " μποϋκοτάζ " πού έκδηλώ
θηκε στο Φεστιβάλ 'Αθηνών . Καl δέν τό λέγω αύτό μόνο γιατl
μέ πείραξε προσωπικά. 'Ομολογώ 8τι πηγαίνω συνήθως στο
' Ηρώδειο καl ε!ναι άπό τlς έλάχιστες στιγμές μιiiς γνήσιας
πνευματικ'ίjς χαρiiς, πού ε!ναι δυνατόν νά ίtχει κανεlς στόν
τόπο μας. Καl !:λειψαν καl αύτές φέτος, τουλάχιστον στον
τομέα της μουσικ'ίjς. Δέν ίtλειψαν εύτυχώς στον τομέα τοίί
'Αρχαίου Θεάτρου. Γιατl λοιπόν νά μήν ίtλθει αύτό τό νομο
σχέδιο δύο μ'ίjνες πρίν ;
Ε!χα έκφράσει, καl έξακολουθώ νά έπιμένω στήν όίποψη αύτή,
τήν χαρά μου γιά τήν άνάληψη τοίί ' Υπουργείου Πολιτισμοίί
άπό νέο όίνδρα πού διέπεται καl άπό νέες ιδέες καl άπό Ιiνα
ιδιαίτερο κέφι νά λύσει τά προβλήματα. Γιατl λοιπόν νά μήν
ε!χε λυθεί αύτό τό πρόβλημα δύο μ'ίjνες πρίν; Δέν θά άναμείνω
τήν άπάντηση, γιατl δΕ:ν έ:χει νόημα. Άφοίί δέν έ:γινε έκείνο
πού δέν έ:γινε πρlν δύο μ'ίjνες, ας γίνει τουλάχιστον σήμερα.
Τά προβλήματα της Κρατικ'ίjς 'Ορχήστρας '/)σαν γνωστά
στήν Κυβέρνηση καl στο ' Υπουργείο ειδικότερα Πολιτισμοίί
καl τά ε!χα έπισημάνει καl έγώ, διότι ε!χα θεωρήσει άναγ
καίο νά ε!μαι σέ έπικοινων(α μέ τούς έκπροσώπους της Κρα
τικ'ίjς 'Ορχήστρας.
'Αφήσαμε λοιπόν νά δημιουργηθοίίν 8σα δημιουργήθηκαν, άφή
σαμε νά έκδηλωθεί μία άλληλεγγύη μεταξύ τών μουσικών, άλ
ληλεγγύη ή δπο(α ε!ναι ώραίο φαινόμενο άπό μιiiς άπόψεως,
άλλά ε!χε κακό άποτέλεσμα στ7)ν προκειμένη περίπτωση
καl δΕ:ν ξέρω ποιά θά ε!ναι ή έ:κβαση της 8λης ιστορίας, εστω
καl μετά τήν έπιψήφιση αύτοίί τοίί νομοσχεδίου. Καl άπό τήν
θέση αύτή κάνω σήμερα ίtκκληση προς τά μέλη της Κρατικ'ίjς
' Ορχήστρας, μέ τά δποία μέ συνδέει παλαιός δεσμός, καl μέ
ώρισμένους έξ αύτών καl προσωπικοί δεσμοί, μετά τήν έπι
ψήφιση τοίί νομοσχεδίου η μiiλλον άπό σήμερα, πού τό νομο
σχέδιο αύτό συζητείται, νά όίρουν κάθε άντίρρηση τήν δποία
ίtχουν γιά τήν λειτουργία τών μουσικών παραστάσεων στο
' Ηρώδειο.
Βέβαια ίtχουν καl Ιiνα όίλλο παράπονο τό δποίο συμμερίζομαι
άπόλυτα. Τά τελευταία χρόνια δέν τούς δόθηκε ή εύκαιρία
νά έμφανισθοίίν στο ' Ηρώδειο. Τούς άποκλείσθηκε τό ' Ηρώδειο
μέ τήν δικαιολογία, 8τι ένδεχομένως, μολονότι θά ε!χαν ύπο
χρεωθεί νά παίξουν στό ' Ηρώδειο, ξαφνικά θά εκαναν κάποια
άπεργία. 'Εγώ πιστεύω 8τι αύτό δέν θά τό ίtκαναν ποτέ. Τό
ίtκαναν σέ κάποια περίσταση προ 2 - 3 έτών λόγω έξαιρετικ'ίjς
άνάγκης, άλλά δέν θά τό ίtκαναν ύπό τήν έ:ννοια τοίί μποϋκο
τάζ της ίδιας της δικ'ίjς τους παρουσίας στο ' Ηρώδειο.
'Εκφράζω πάντως τή χαρά μου εστω καl γιά τήν καθυστερη
μένη λύση τοίί προβλήματος καl διότι έπl τέλους ρυθμίζονται
καl δρισμένα &.λλα θέματα πού συνδέονται μέ τά δικαιώματα θά υιοθετήσω τούς δρους πού χρησιμοποίησε δ κ. ικολάου καl τών πρωτογενών καl τών δευτερογενών δημιουργών στον
τομέα της Τέχνης.
Δέν θά μπώ σέ λεπτομέρειες. ''Ισως μπορέσω νά παρακο
λουθήσ'ω τlς συζητήσεις πού θά γίνουν έπl τών &.ρθρων, διότι
καl έγώ έ:χω βαθύτατες άμφιβολίες γιά τήν όρθότητα δρισμέ
νων διατάξεων τοίί &.ρθρου 20. Καl &.κουσα μέ πολλή προσοχη
εναν άπό τούς κορυφαίους καλλιτέχνες της 'Ελλάδος, τον κ.
Καλλέργη, δ δποίος διετύπωσε, οχι μόνο έξ όνόματος τοίί
Κόμματος στο δποίο άνήκει, άλλά καl έξ όνόματος τοίί έαυτοίί
του ώς φορέως μιiiς σημαντικ'ίjς καλλιτεχνικ'ίjς άποστολ'ίjς,
άντιρρήσεις, τlς δποίες τουλάχιστον άπό πρώτη άκοή συμμερί
ζομαι. Βέβαια θά άκούσω καl τον κ. 'Υπουργό, διότι δέν θέλω
ποτέ νά συνάγω τά συμπεράσματά μου άπό τήν άκρόαση της
μιiiς μόνο πλευρiiς.
Στήν Αίθουσα αύτή καλό θά '/)ταν νά μήν ύπάρχουν σέ τέτοια
θέματα δύο πλευρές. Καλό θά '/)ταν Πλειοψηφία καl 'Αντιπο
λίτευση νά άποτελοίίσαν ενα ένιαίο σώμα, διότι τό θέμα της
τέχνης, της μουσικ'ίjς παιδείας, δηλαδη τό θέμα της πολιτι
στικ'ίjς πορείας τοίί τόπου καl τοίί Λαοίί μας, ε!ναι θέμα στο
δποίο δέν πρέπει νά ύπάρχουν διαιρέσεις καl άντιθέσεις.
'Αρκοίίμαι λοιπόν σήμερα σ' αύτά τά λίγα λόγια καl έλπίζω
νά μοίί δοθεί ή εύκαιρία νά λάβω τον λόγο στήν κατ' όίρθρο
συζήτηση.
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νίσθηκε άπό της πλευρας μας, /)τι δέν ύπάρχει συλλογική κυ
βερνητική πολιτική, άλλά ύπάρχει πολιτική μόνο προσώπων,
πολιτική ' Υπουργών. Αύτο το έπιβεβαίωσε ή άθέλητη δμολο
γία τοϋ κ. Ύπουργοϋ. Αύτή καl μόνο τήν παρέμβαση ηθελα
νά κάνω ! Δείχνει οτι 5 1 /2 προηγούμενα χρόνια Κυβέρνηση
δέν ύπάρχει .
Π ΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ('Αρίσταρχος Γκίλλας )
Φλέμιγκ, i:χετε τον λόγον .

'Ορίστε, κυρία

ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ : Κύριοι συνάδελφοι, θέλω νά άρχίσω
λέγοντας οτι &σφαλώς το νομοσχέδιο είναι κάποιο β'ίjμα προς
τά μπρός. Διορθώνει δρισμένα πράγματα, αύτο εΙναι εύχάρι
στο, καl θά τό ψηφίσουμε.
Άπο έκεϊ καl πέρα καl έγώ θά διαμαρτυρηθώ γιατl ξαφνικά
μας το φέρνει σήμερα ή Κυβέρνηση, χωρlς νά τό !:χουμε ύπ'
15ψη μας. 'Επίσης i:χω νά παρατηρήσω σχετικά μέ τήν γλώσσα
στήν δποία εΙναι γραμμένο το νομοσχέδιο. Ή γλώσσα ε!ναι
πάρα πολύ δύσκολη, σέ βαθμό, πού έγώ πού δέν ξέρω καλά
καθαρεύουσα, νά μή μπορώ νά καταλάβω σέ μερικά σημεϊα,
aν i:λεγε τό ενα πράγμα η τό άντίθετο. 'Ελπίζω /)τι αύτο
πού εγινε μέ αύτο το νομοσχέδιο σχετικά μέ τήν γλώσσα νά
προκαλέσει μιά &θηση γιά νά γίνει δεκτή ή δημοτική, ή δποία
ύποτίθεται εΙναι ή έπίσημη γλώσσα μας.
'Έρχομαι τώρα στά διάφορα κεφάλαια τοϋ σχεδίου, τά δποϊα
οπως εΙπαν καl οι ό!λλοι συνάδελφοι εΙναι 4 χωριστά νομοσχέδια.

Φλέμιγκ (ΠΑΣΟΚ) : Στόν τ6πο μας δλα γίνονται πολιτικά
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ('Αρίσταρχος Γκίλλας ) : Ό κ. 'Υπουρ
γός !:χει τον λόγον .
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ('Υπ. Πολιτισμοϋ καl
'Επιστημών } : Κύριε Πρόεδρε, θά ηθελα νά άπαντήσω στον
Πρόεδρο, κ. Κανελλόπουλο, γιά τό θέμα της καθυστερήσεως.
ΕΙναι άπόλυτα σωστό αύτό πού λέτε, άλλά άντιλαμβάνεσθε
οτι εΙμαι περίπου διόμισυ μ'ίjνες στο 'lπουργεϊο καl Ύjταν
φυσικό νά χρειάζεται κάποιος χρόνος γιά μιά άρχική, βασική
ένημέpωση . Στή συνέχ�ια, τό ολο πρόβλημα της μουσικ'ίjς
ζω'ίjς iοϋ τόπου συνδέεται 15χι μόνο μΕ: τήν κρατική δρχήστρα,
άλλά καl μέ τήν κατοχύρωση τών συγγενικών δικαιωμάτων.
Θά Ύjταν λοιπόν λίγο άνορθόδοξο νά προχωρούσαμε ταχύτερα
μόνο στη μονιμοποίηση, χωρlς νά συμπεριλάβουμε καl τlς
διατάξεις γιά τά συγγενικά δικαιώματα, κάτι το δποϊο, οπως
ολοι οι προλαλήσαντες συνάδελφοι έτόνισαν, εΙναι κάτι καινούρ
γιο γιά τήν ' Ελλάδα. Καl άκόμη, μέ τlς διατάξεις πού φέραμε
έδώ, σέ πολλά σημεϊα εΙναι πιθανον νά ύπάρχουν άσάφειες
καl άνεπάρκειες. 'Έτσι γιά νά μπορέσουν νά δλοκληρωθοϋν
αύτές οι διατάξεις έfπρεπε νά συνεννοηθοϋμε μέ τούς ένδιαφε
ρομένους φορεϊς καl πάρα πολύ συχνά νά !:χουμε συνεννοήσεις
μέ διευρωπα'ίκούς φορεϊς πάνω στήν τελική κατάληξη τών
διατυπώσεων . Καl γι' αύτο το λόγο ύπ'ίjρξε αύτή ή καθυστέ
ρηση, μέ άποτέλεσμα το νομοσχέδιο νά κατατεθεϊ στlς 4 Αύ
γούστου καl πού βέβαια ή Βουλή φορτωμένη μέ μιά σειρά
νομοθετήματα άναγκάσθηκε νά το φέρει σήμερα γιά συζήτηση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ : Εύχαριστώ τον κ.
' Υπουργό Πολιτισμοϋ γιά τlς διευκρινίσεις τlς δποϊες !:δωσε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ( 'Αρίσταρχος Γκίλλας )
i:χει τον λόγον .

:

Ή κυρία Φλέμιγκ

ιΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΥΡΑΣ : Κύριε Πρόεδρε, μέ συγχωρεϊτε.
Πρlν δώσετε τον λόγον στήν κυρία Φλέμιγκ, θά ηθελα νά πώ
δυο κουβέντες.
Σημείωσα ιδιαίτερα τήν άρχή της σύντομης άπάντησης τοϋ
κ. Ύπουργοϋ Πολιτισμοϋ, πού είπε : " Tl θέλετε νά κάνω;
2 1 /2 μ'ίjνες εΙμαι στο ' lπουργεϊο καl Ι:πρεπε νά γίνουν ολες
αύτές οι συνεν�οήσεις καl οι προπαρασκευές ". 'Απλώς θέλω
νά συμπεράνω καl νά πώ αύτο το δποϊο κατ' έπανάληψη το1 04

Το πρώτο ζήτημα, τ'ίjς μονιμοποιήσεως τών μουσικών, εΙναι
άσφαλώς σωστο /)πως εχουν τά πράγματα στήν 'Ελλάδα.
'Εγώ θά ηθελα νά μήν είναι μόνιμοι οι μουσικοί. 'Αλλά μπο
ρώ νά καταλάβω οτι στήν ' Ελλάδα χρειάζεται νά !!χουν τήν
άσφάλεια οτι είναι μόνιμοι καl τήν άσφάλεια οτι κάποιος, δ
όποιοσδήποτε πού !:χει τήν δύναμη νά το κάνει, δέν θά τούς
άπολύσει γιά τον α' η β' λόγο, άσχετο, μέ τήν μουσική τους
ικανότητα. 'Επομένως, εΙναι €να καλο β'ίjμα πού θά σταμα
τήσει καl το μποUκοτάζ τοϋ φεστιβάλ, στο δποϊο βλέπουμε
μερικά καλά πράγματα καl άκοϋμε καλή μουσική.
Σ' αύτο το θέμα ώφέλησε ή άπεργία, γιατl στήν άπεργία
τών μουσικών δφείλουμε οτι κατατέθηκε πιο γρήγορα τό νο
μοσχέδιο . 'Όσον άφορα τον Διευθυντή τ'ίjς 'Ορχήστρας καl το
νίσω οτι εΙναι τελείως άσχετη ή παρατήρησή μου μέ τον κύριο
Χατζιδάκι, τον δποϊο έκτιμώ πάρα πολύ καl εΙμαι βέβαιη οτι
οι διαφορές του μέ τήν 'Ορχήστρα δφείλονται καl σέ δική του
πιθανώς άδιαλλαξία σέ μερικά πράγματα, άλλά καl σέ άδιαλ
λαξία τών μουσικών, νομίζω πώς €νας Διευθυντής ' Ορχή
στρας δέν πρέπει ποτέ νά εΙναι μόνιμος. Θά πρέπει νά ύπάρχει
έλευθερία νά μποροϋν νά έναλλάσσονται Διευθυνταl 'Ορχή
στρας .
Γιά τον κινηματογράφο : Πολύ χάρηκα πού θά ύπάγεται
τώρα στο Ύπουργεϊο Πολιτισμοϋ. ' Υπάρχει το θέμα της λο
γοκρισίας. 'Η λέξη λογοκρισία εΙναι τόσο άπεχθής πού θά
ηθελα νά έξαφανιστεϊ καl aς δνομάζεται κάπως άλλιώς ή
δποιαδήποτε κρίση πού χρειάζεται. Νά μή κρίνονται κινηματο
γραφικά i:ργα άπο τήν ιδεολογία τοϋ σκηνοθέτη η άπο τήν
ιδεολογία τοϋ μηνύματος πού δίνει τό !!ργο.
Φυσικά ύπάρχουν δυσκολίες καl τlς άνέφεραν συνάδελφοι.
Παραδείγματος χάριν τl θά γίνει έάν σ' ίiνα φίλμ άποδίδεται
ή εύθύνη για τά Κυπριακά στον Μακάριο καl λέγεται 15τι τlς
ώμότητες τlς Ι:καναν οι ' Ελληνοκύπριοι καl οχι οι Τουρκοκύ
πριοι. Θά τό άφήναμε χωρlς νά διαμαρτυρηθοϋμε ; "Η κά
ποιο. ό!λλο φίλμ πού εΙναι μόνο πορνό, πού δέν !:χει καλλιτεχνι
κή άξία θά πρέπει νά μή παρουσιαθεϊ. Πρέπει έπομένως να
ύποβάλλονται οι ταινίες σέ κάποια κρίση. οι άνθρωποι ομως
πού θά κρίνουν δέν θα πρέπει να λέγονται λογοκριτές, και
θά πρέπει νά γίνεται μια κάποια πολύ προσεκτική έκλογή γιά
τήν έπιτροπή πού θά κρίνει καl νά εΙναι διακομματική μιά πού
στον τόπο μας ολα γίνονται κομματικά. Νά εΙναι διακομματική
γιά να μή έΠJ")ρεάζεται ή ι δεολογία τοϋ σκηνοθέτη και νά
έμποδίζεται νά παίζονται καλά Ι:ργα. 'Έχουμε καλούς σκηνο
θέτες, i:χουμε πολλά καλα φίλμ. Παραγκωνίζεται πάρα πολύ
δ κινηματογραφικός κόσμος στήν 'Ελλάδα.
' Υπάρχει ενα άλλο θέμα : ο ι τεχνικοl τοϋ κινηματογράφου.
Σήμερα λ-f1γει ή προθεσμία πού θά τούς έ:κρινε μιά έπιτροπή
τοϋ ' Υπουργείου Βιομηχανίας, &στε νά τούς δώσει κάρτα έρ
γασίας. 'Άν δέν !:χουν τήν κάρτα έργασίας θά μπορεϊ δ Π ροϊ
στάμενός τους νά τούς άπολύσει. Δέν έ:χω σημερινές πληροφο
ρίες, άλλά μέχρι προ δλίγων ήμερών ή έπιτροπή αύτή δέν

ε!χε κάν συσταθεί καl έπομένως δέν 'Ιjταν δυνατό νά έξετασθεί
&ν αύτοl οι όίνθρωποι δικαιοϋνται κάρτα έργασίας. Τι θά γί
νει; Κι' όίλλη άπεργία;
'Όσον άφορδί τό θέμα, τοϋ νά άμε(βονται οι έρμηνευτές 8ταν
γίνεται ή έπανάληψη τοϋ Ι:ργου, δέν συζητείται οτι αύτό επρεπε
νά γίνει άπό πολλά χρόνια καl 8τι ή ΕΡΤ η ή lΈΝΕΔ άπλώς
Ιiκλεβαν τούς καλλιτέχνες μεταχειρίζοντας πάλι τήν (δια τους
τήν έκπομπή καl μη πληρώνοντάς τους. Σήμερα αύτό διορθώ
νεται καl φυσικά είναι μιά πρόοδος.
Τό &ν θά πρέπει νά /!χουν τό δικαίωμα νά άπαγορεύσυυν τήν
άναμετάδοση, νομίζω 8τι θά πρέπει νά τό !!χουν βεβαίως μέ
δρισμένους 8ρους. "Αν νομίζουν π. χ. 8-:-ι ή έρμηνεία 8πως πα
ρουσιάζεται τούς άδικεί, νομίζω τότε οτι θά πρέπει νά εχουν τό
δικαίωμα νά άπαγορεύσουν την άναμετάδοση. Αύτό πρέπει νά
είναι δικαίωμά τους 8πως είναι �αι δικαίωμα τών συγγραφέων.
'Επίσης γιά τό θέμα τών έγγραφων θά πρέπει οι καλλιτέχνες
νά πληρώνονται &ν ξαναμεταδίδονται οι παλιές έγγραφές.
Τό όίρθρο 20, αύτό τό φοβερό όίρθρο γιά τό δποίο διαμαρτύ
ρονται τόσο και πού διαμαρτύρομαι και έγώ εντονα, ί!ρχεται
νά σβήσει 8,τι δόθηκε στούς καλλιτέχνες ώς συγγενικά δι
καιώματα. 'Ό,τι προτείνεται νά δοθεί μεταφέρεται σέ μετά
άπό 6 χρόνια. Καl ποιος μδίς λέγει 8τι δέν θά γίνει κάποιο
διάταγμα πού νά λέγει 8τι θά πδίνε άκόμα άργότερα. Ποιος
μδίς λέγει 8τι αύτοl οι όργανισμοl πού θά παίρνουν τά λεπτά,
θά τό κάνουν τό Προεδρικό Διάταγμα τώρα καl 8χι μετά άπό
1 0 χρόνια. Είναι σάν κάποιος νά θέλησε νά μη δοθοϋν τά συγ
γενικά δικαιώματα καl ε!πε &ς τά δεχθοϋμε μέν, άλλά &ς τά
βάλουμε μετά άπό 6 χρόνια. Αύτό νομίζω, κ. ' Υπουργέ, τό
�λέπετε καl τό κατα,λαραί �ετε. Καl είμαι βεβαία πώς δέν τό
_
,
έχετε κανει
σεις,
αυτα τα t, - 6 χρόνια.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟlΆΟΣ (Ύπ. Πολιτισμοϋ και
'Επιστημών ) : Μοϋ έπιτρέπετε μία διακοπή : ΊΌ θέμα της
περιόδου χάριτος αύτά τά Ζ. η 6 χρόνια πού παίρνουν οι Ρα
διοτηλεοπτικοί Σταθμοί δέν ί!χουν καμμία σχέση μέ τά
διατάγματα μέ τά δποία θά γίνουν οι εισπρακτικοί φορείς .
οι εισπρακτικοl φορείς γίνονται άκριβώς μέ τό διάταγμα αύτό,
οίίτως ώστε νά ύπάρχει ενας μηχανισμός τών καλλιτεχνών
γιά νά μποροϋν νά εισπράττουν αύτά τά δικαιώματα, άπό ολες
τlς όίλλες δημόσιες έκτελέσεις, 8χι μόνο άπό τό Ραδιόφωνο
καl τ)jν Τηλεόραση . 'Απλώς στό Ραδιόφωνο καl στην Τηλεό
ραση θιΧ άρχίσει νά λειτουργεί τό εισπρακτικό δικαίωμα μετά
την παρέλευση της Ζ.ετίας.
ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ : Σύμφωνοι. "Η τ'ijς 6ετίας . "Η καί
περισσότερο. Γιατl γιά νά τιΧ εισπράξουν νομίζω οτι χρειά
ζονται αύτοί οι φορείς . Αύτοι οι φορείς γίνονται μέ Προεδρι
κό Διάταγμα καί μπορεί τό Προεδρικό Διάταγμα νά μη γί
νεται έπl 1 Ο χρόνια.
ΑΝΔΡΕΑΣ Α ΤΔΡΙΑΝΟΠΟlΆΟΣ ('Υπ. Πολιτισμοϋ καί
'Επιστημών ) : Δέν μπορεί νά μη γίνει.
ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ : Καί έγώ θέλω νά πιστεύω 8τι δέν
μπορεί νά μη γίνει. 'Αλλά θά μποροϋσε θεωρητικά νά γίνει.
Καl λέγω 8τι αύτό τό πράγμα δέν νομίζω 8τι μπορεί νά τό
ί!βαλε ενας νέος ' Υπουργός προοδευτικός και νά άναιρεί αύτό
πού Ι!δωσε. Δέν είναι δυνατόν νά τό καταργήσετε αύτό τό όίρθρο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ('Υπ. Πολιτισμοϋ καί
'Επιστημών } : Δέν ύπάρχει όίλλος τρόπος .
ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ : Γιατί Ζ. - 6 χρόνια;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΑ ΟΠΟΥΛΟΣ (Ύπ. Πολιτισμοϋ καl
'Επιστημών ) : Θά σδίς άπαντήσω άμέσως . Διά τά 6 χρόνια
είναι θέμα της Τηλεοράσεως.
ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ : Τό θέμα τ'ijς Τηλεο·ράσεως τό κυτ
τάζετε σείς αύτη τή στιγμή. Αύτά τιΧ 4 - 6 χρόνια ε!ναι κάτι
τό πάρα πολύ βασικό.
'Επίσης ε!ναι πάρα πολύ βασικό καί τό ζήτημα 8τι ώρ ισαν
0 , 2 5 μέ 1 , 2 5 καί μάλιστα έπάνω στίς διαφημίσεις. "Ας ποϋμε,
πάλι, θεωρητικά, οτι ξαφνικά δέν όπάρχουν διαφημίσεις . .
"'Οτι γl·ιεται πιό πολιτισμένη ή Τηλεόραση καl δέν μδίς διακό
πτει τά Ιiργα γιιΧ νιΧ μδίς βάλει διαφημίσεις. Τότε τl γίνεται;
Γιατί δρίζετε αύτό τό πράγμα; Γιατι 0,25 και 1 ,2 5 ; Γιατι
δέν άφήνουν έλεύθερο τό ποσοστό και δέν τό βάζουν στην πα
ραγ�γη καί 8χι στις διαφημίσεις; Αύτά τά δύο βασικά ί!χω νά
πώ γιά τό όίρθρο 20.

Κατά τά όίλλα οπως ε'ίπα νομίζω 8τι τό νομοσχέδιο αύτό μδίς
φέρνει μιά λύση σέ πολλά προβλήματα και τό ψηφίζουμε μl:
τήν διαμαρτυρία μας γιιΧ τό όίρθρο 20.
Π Ρ ΟΕΔΡΕΥΩΝ ( 'Αρίσταρχος Γκίλλας ) : Ί-Ι κ. Τσου
δεροϋ ί!χει τόν λόγον. 'Έχει άντίρρησιν κανεις μετd: τήν κ .
Τσ.ουδεροϋ ν ά πδίμε εις. τ ό 1 0λεπτον ;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΥΡΑΣ : Έπ' εύκαιρία, κύριε Πρόεδρε,
'ι)θελα νά δω ποιές είναι οι προθέσεις τοϋ κυρίου Ύπουργοϋ
τοϋ Πολιτισμοϋ. 'Από 8,τι γνωοίζω τό νομοσχέδιο αύτό /!yε ι
μερικά δυσχερ'ij σημεία, γιd: ν&: μη τιΧ πώ άκανθώδη, 8π�ς
λέει δ παρακαθήμενος συνάδελφός μου, τd: δποία βεβαίως θιΧ
πρέπει νd: τροποποιηθοϋν γιd: νd: γίνει κάπως εύπρόσωπο τό
νομοσχέδιο. Δέν μιλάω γιά τό εύπρόσωπο της γλωσσικ'ijς η
της τεχνικ'ijς διατυπώσεως. Γιατι γι' αύτήν άμφιβάλλω και
μέ έργώδη Ιiστω προσπάθεια δλοκλήρου της Βουλ'ijς 8τι είναι
δυνατόν νά έπιτευχθεί τόσο σύντομα. 'Αλλά, μιλάω γιιΧ ώρι
σμένες διατάξεις, έπι τών δποίων ύπάρχουν άντιρρήσεις και
άπό μέρους μας και άπό μέρους τών όργανώσεων . Φοβοϋμαι
λοιπόν οτι σήμερα δέν είναι δυνατόν νd: τελειώσει τό νομο
σχέδιό σας, γιατι εχει 22 όίρθρα και Ιiχει έπιπροσθέτως - 8πως
πληροφοροϋμαι - και τροπολογίες οι δποίες κατιΧ την συνή
θεια ολων τών συναδέλφων σας, εισήχθησαν και άπό μέρους
σας κ. ' Υπουργέ την τελευταία στιγμή.
'Εγώ θά έπρότιινα σήμερα νά δουλέψουμε μέχρι τήν καθωρι
σμένη ώρα καί την Δευτέρα νιΧ Ιiχετε την καλωσύνη νά ι!λθετε
νά συνεχίσουμε καί νά τελειώσουμε τό νομοσχέ8ιο. Γιατί,
άλλιώς, σήμερα, παρd: τήν πρόθεση τοϋ κυρίου Προέ8ρου,
περι περιορισμοϋ τοϋ χρόνου, δέν νομίζω 8τι μπορεί νιΧ τε
λειώσει τό νομοσχέδιό σας. Θά 'ι)θελα λοιπόν νά μδίς "tείτε
τις προθέσεις σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩ
{'Αρίσταρχος Γκίλλας ) : ' Ορίστε, κ. Τσουδεροϋ εχετε τόν λόγο.
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, δ πάντα ύπέρ
μαχος τών τύπων δ κ. Άλευρδίς εκανε μία σοβαρη παρατυ
πία αύτη τή στιγμή. Μέ ε(χατε 'ι)8η καλέσει νά μιλήσω καί 8ιέ
κοψε γιά ίtνα έντελώς τυπικό θέμα. Θά !!πρεπε νά προσέχει
περισσότερο. Είναι λυπηρό δμολογουμένως 8τι ενα τέτοιο
θέμα συζητείται μέ τέτοια έπιπολαιότητα.
τΗλθε τό νομοθέτημα έκτος σειρδίς, 8σον καί &ν δ φ ίλτατος
Προεδρεύων μδίς διαβεβαίωσε πρίν 8τι είχε άναγγελθεί άπό
χθές. Είχε άναγγελθεί μέ την Ιiννοια 8τι θά έρχόταν δεύτερο
μετd: άπό τό όίλλο πού 'ι)8η είχε άρχίσει ή συζήτησή του. Έπι

Βιργινlα Τσουδερού : ' Η άνάπτυξη καί ένθάρρ1ιvση τής πο
λιτιστικής ζωής εlναι τελείως άρvητικfι καί άvύπαρκτη !

πλέον βλέπουμε οτι παρ' δλο οτι εlχε κατατε'!εί τό νομοσχέ8ιο
άπό τlς 4 Αύγούστου, άκόμη 8έν ίtχει τυπωθεί. Αύτ·ή ή συν-ή
Θεια πού ίtχει άρχίσει στ·ήν Βουλ·ή, νά μάς φέρνουν τά νομοσχέ8ια έντελώς πρόχειρα γραμμένα, νομίζω δτι πρέπει νά σταμα
τήσει.
'Έρχομαι στο Θέμα. Δυστυχώς ·ή άνάπτυξη καl ή ένθάρρυνση
τϊjς πολιτιστικ'ίjς ζω'ίjς στή Χώρα μας εlναι έντελώς άρνητικη
καl άνύπαρκτη. ' Υπάρχει σοβαρη έξαθλίωση καl της μουσι
κ'ίjς καt τ'ίjς Θεατρικ'ίjς ζω'ίjς στήν Έλλά8α στή Χώρα τοu
πνεύματος, δπως Θέλουμε νά τήν λέμε. Εlναι τόσο άσφυκτιΚ'ή
ή πολιτιστικ·ή ζωη έ8ώ, πού σπανιότατα μπορεί νά 8ημιουρ
γηθεί Ι!νας καλλιτέχνης. Θά πρέπει 8υστυχώς οι 'Έλληνες δπως
καl σέ &.λλα Θέματα, νά πηγαίνουν στο έξωτερικό γιά νά βροuν
τήν σωστή άτμόσφαιρα, ώστε νά μπορέσουν νά άναγνωρισθοuν
καl νά καθιερωθοuν. Πολλές φορές γυρίζουν φθασμένοι καλλι
τέχνες, άλλά έ8ώ συναντοuν σοβαρές 8υσκολίες γιά νu ά"αΎνω
ρισθεί τό Ι!ργο τους. Αύτό, λοιπόν, πού εlναι άναγκαίο ε'1ναι
δτι 8έν πρέπει νά ύποκείμεθα σέ πιέσεις μικροu άριθμοu έκτε
λεστών. Θά πρέπει νά εrχαμε συλλάβει τό ολο πρόβλημα γιά
νά μπορέσουμε νά λύσουμε τά προβλ·ήματα πού ίtχουν συσσω
ρευθεί.
Πολύ φοβάμαι δτι αύτό τό νομοσχέ8ιο, αν καl λύνει δρισμένα
προβλήματα, ε'1ναι πάρα πολύ περιορισμένο. Καl Θά συμφω
νήσω μέ τον συνά8ελφο, κ. Νικολάου, πού &.φ·ησε νά έννοηθεί
δτι ή μονιμοποίηση ε!ναι συν·ήθως ίtνας άρνητικός Θεσμός
γιά τούς καλλιτέχνες. 'Ελπίζω νά μην παρερμηνεύω τον φίλο
συνά8ελφο. 'Ασφαλώς !:χει 8ίκιο οτι στlς έλληνικές συνθ'ίjκες
8έν γίνετα.ι 8ιαφορετικά. 'Αλλά μέ τό νά μονιμοποιήσουμε 1 0 0
άνθρώπους, ά8ικοuμε καl την τέχνη, άλλά καl τούς όίλλους
μουσικούς. Δυστυχώς στη Χώρα μας καί λυπάμαι πού μέχρι
τώρα 8έν τό άνέφερε κανένας, άπό τούς πολλούς καλλιτέχνες, μό
νο οι λίγοι /!χουν Θέση καl εισο8ήματα. ' Υπάρχουν πολυθεσί
τε� μουσικοl πού μπλοκάρουν τlς Θέσεις γιά &.λλους νεωτέρους.
Παρ' ολο πού τό ίtχω πεί, Θά τό ξαναπώ δτι έγώ 8έν βλέπω
όίλλη λύση στήν Έλλά8α αύτίj τ·ίjν στιγμη παρά τήν μονιμο
πο �ησ� ο� ων γιά ν � μ·ή ύπάρ:<ει ά8ι� ία μεταξ� τ�ν όλ,ίγων,
π� υ : ργαζοντα; στη � κρ� τικη �, ρχηστρ � Υ;αι των , όίλλω �
των επι συμβασει. Αλλα Θα: κανω μια ευχη, . Τωρα που
μονιμοποιήθηκαν αύτοl καl /!χουν έργασία, πρώτο νά μ·ίj τούς
έπιτραπεί νά έργάζονται καl άλλοu καl νά αtσθανθοuν καl
έκείνοι μιά μεγάλη εύθύνη προς τό έλληνικό κοινό, τήν τέ
χνη τους καl προς την έλλ·ηνικ·ίj 8·ημιουργία καl νά άφ·ήσουν
8υνατότητες γιά έργασία καl 8ημιουργία καl στούς όίλλους
συνα8�λφους των.
'Επίσης Θά ίtπρεπε οι μονιμοποι·ηθέντες πλέον νά καταλά
βουν δτι Θά πρέπει νά έξυπηρετοuνται καl &.λλες πόλεις τ'ίjς
Έλλά8ος. Έγώ Θά εύχόμουν νά γίνει ί!νας 'Οργανισμός,
οχι μόνο γιά τήν Κρατικ·ή ' Ορχήστρα, άλλά καl γιά τό Θέα
τρο, ώστε νά ύπάρχει ή 8υνατότης νά 8ί8ονται έκ8·ηλώσεις
μέ μονιμοποιηθέντες μουσικούς καl καλλιτέχνες, πού Θά όργα
νώνονται οι μικρότερες όρχ'ίjστρες σέ ολα τά μέρη τϊjς Έλλά8ος καl νά μην ύπάρχει &.ρν-ηση έκ μέρους τών καλλιτεχνών .
Εlμαι βεβαία πώς 8έν Θά άρνηθοuν, άλλά τό τονίζω έ8ώ σάν
εύχή, νά μην ύπάρχει &.ρνηση έκ μέρους τών καλλιτεχνών
νά έξυπηρετοuνε τήν καλλιτεχνικ·ίj κίνηση καl σέ όίλλες πό
λεις της Έλλά8ος. Μεγάλη ή εύθύνη τών όλίγων μονιμοποιη
Θέντων άπέναντι της τέχνης στήν Έλλά8α.
'Ασφαλώς θά ίtπρεπε ή Πολιτεία μας νά φροντίσει, οχι μόνο
γιά την άσφαλιστικη κάλυψη τών λίγων μονιμοποι·ηθέντων.
Θά ίtπρεπε νά βρεθεί ί!νας Θεσμός πού νά καλύπτει ιατροφαρ
μακευτικά καl συνταξιο8οτικά καl πολλούς &.λλους μουσικούς,
πού 8έν μποροuν έκ τών πραγμάτων νά βροuνε τ-ίj Θέση τους
στlς λίγες Κρατικές Όρχ'ίjστρες. Μόνον οταν μπορέσουμε
νά καλύψουμε τlς βασικές άνάγκες τών 8ημιουργών σ' αύτ·ίj
τή Χώρα, θά μπορέσουμε νά άνταποκριθοuμε στήν πολιτιστι
κη άνάπτυξη πού χρειάζεται ή Έλλά8α.
Δέν θά άναφερθώ έγώ στο θέμα τών συγγενικών 8ικαιωμά
των. Νομικός 8έν ε!μαι, άλλά πιστεύω δτι /!χουν 8ικαιώμα
τα καl οι έκτελεστές , καl Θά συμφων·ήσω μέ τον Εισηγητη
τ'ίjς 'Αξιωματικ'ίjς 'Αντιπολίτευσης, πού άναφέρθηκε στήν
Σύμβαση της Ρώμης καl είπε οτι 8έν πρέπει νά παραβιασθοuν
τά 8ικαιώματα τών 8ημιουργών . Διότι Θά !!λεγα στον φίλτα
το, κύριο Καλλέργη, οτι σαφώς 8έν μπορεί νά ζωντανέψει
ίtνα 8ημιούργημα χωρlς τούς έκτελεστές, οι δποίοι βεβαίως
8ί8ουνε καl τήν 8ικιά τους προσωπικότητα, άλλά άσφαλώς
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8έν Θά είχαν τίjν εύκαιρία νά έκ8·ηλωθοuν, αν 8έν ύπ'ίjρχε ή
άρχικ·ή 8ημιουργία. ομίζω οτι ή Σύμβαση της Ρώμης κα
λύπτει αύτά τά Θέματα καl Θά ίtπρεπε rσως, άφοu 8έν !:χουμε
προχωρήσει άλλιώτικα, νά ένστερνιστοuμε τlς λύσεις πού
8ί8ονται.
Συμφωνώ άπόλυτα μέ τούς -προλαλήσαντες οτι Θά /!πρεπε νά
άπαλειφθεί τό &.ρθρο 2 0 παράγραφος 3 . Δέν είναι νοητό
πλέον νά πλ·ηρώνουν δρισμένοι γιά νά βοηθοuνται οικονομικά
ενας '� Βύο Κρατικοί 'Οργανισμοί, οι δποίοι μάλιστα κακο8ιοικοuνται.
ΚΩΝΣΊΆ ΤΙΝΟΣ ΛΟΎ'ΛΕΣ : "Αν 8έν ύπ'ίjρχε αύτό,
τότε τό Κόμμα μας θά ·>Ίταν σύμφωνο μέ τό νομοσχέ8ιο.
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ : Κάνω Ι!κκληση στον κ. ' Υ
πουργό νά άπαλείψει αύτή τ·ίjν παράγραφο, 8ιότι είναι έντε
λώς ά8ιανόητο. Δέν ε!ναι 8υνατόν πολίτες καl μάλιστα 8ημιουρ
γοl καl καλλιτέχνες, οι δποίοι τόσο ύποφέρουν, νά έπι8οτοuν
αύτούς τούς 8ύο 'Οργανισμούς.
Καl τώρα 8ύο λόγια γιά τό Θέμα τοu κινηματογράφου. 'Όπως
καl σέ ολες τlς όίλλες καλλιτεχνικές έκ8ηλώσεις ή κατάσταση
εlναι άφόpητος στη Χώρα μας. Είναι άξιοθαύμαστο δμολο
γουμένως οτι μπορέσανε τόσοι πολλοl καλλιτέχνες στίjν Έλ
λά8α νά 8ημιουργήσουν έλληνικό κινηματογράφο. Εlναι rσως
ή περίπτωση πού λέγεται, οτι οταν ύπάρχουν άντιξοότητες
μεγάλες οι καλλιτέχνες έμπνέονται γιά μεγάλα 8ημιουργή
ματα. Δέν ξέρω αν ε!ναι αύτό, άλλά άσφαλώς δ έλληνικός
κινηματογράφος όφείλει τά πάντα στήν συνέπεια, την έμμονη
λίγων 8·ημιουργών , νά 8ώσουν τ-ίjν κινηματογραφικ·ή τους
Ι!κφραση .
Λυποuμαι ομως πάρα πολύ, οτι δ κ. ' Υπουργός δ δποίος
ίtχει κάνει πάρα πολύ ώραίες 8ηλώσεις πάνω στο Θέμα τοu
κινηματογράφου - 8ιότι άπ' δ,τι λένε οι έφημερί8ες είναι
καl Θιασώτης τοu κινηματογράφου καl ξέρει τό θέμα - 8έν
έπέμεινε μέ αύτήν την εύκαιρία νά λύσει 8ύο πάρα πολύ σο
βαρά Θέματα, τό Θέμα τ'ίjς χρηματο8οτ-ήσεως καl τό Θέμα τ-ϊjς
λογοκρισίας . Τά 8ύο αύτά θέματα, αν καl 8έν φαίνονται έκ
πρώτης δψεως έντελώς συν8ε8εμένα, φοβοuμαι πολύ οτι
είναι.
Θά !:πρεπε νά εύρεθεί τρόπος νά έvθαρύνονται νέοι καλλιτέ
χνες, νά βοηθεί καl έ8ώ, δπως καl στ-ίj μουσικη &.λλωστε,
·ή παι8εία, νά ένθαρρυνθεί τό Κέντρο Κινηματογράφου, πού
αύτή τ-ή στιγμ·ίj ε!ναι νεκρό καl νά εύρεθοuν ει8ικοl πόροι.
Θά ·ή μποροuσε έν8εχομένως - 8Ι:ν τό ίtχω μελετ-ήσει τό Θέ
μα - νά μπεί κάποιο εt8ικό τέλος σέ ξένα φίλμς, οπως προ
τείνουν οι (8ιοι οι κινηματογραφιστές, ώστε νά ύπάρξουν
οι πόροι γιά νά βοηθηθεί δ έλληνικός κινηματογράφος.
Τό Θέμα δμως τ-ϊj ς λογοκρισίας, κ. ' Υπουργέ είναι καίριο.
Είναι ά8ιανόητο καl γιά τ-ίjν 8ιΚ'ή μας Χώρα αύτ-ίj καθ' έαυτή,
άλλά άκόμη περισσότερο τώρα πού μπαίνουμε στην ΕΟΚ,
νά ί:χουμε αύτούς τούς ξεπερασμένους καl φασιστικούς νό
μους, οι δποίοι βεβαίως σταματοuν κάθε 8υνατότητα παρου
σίασης κάτι τοu πρωτότυπου. Διότι είναι βέβαιο δτι ή 8η
μιουργία ύπάρχει μόνο αν 8έν ύπάρχουν φραγμοί. Έν8εχο
μένως πολλές φορές 8Ι:ν συμφωνοuμε μέ τό καινούργιο πού
Θά 8οuμε. Χαίρομαι δμως πού σείς δ (8ιος, κ. ' Υπουργέ, στlς
8ηλώσεις πού /!χετε κάνει, νομίζω οτι είσθε έναντίον τ-ϊjς
λογοκρισίας άκόμη καl τοu πορνό. 'Όχι δτι είμαι έγώ ύπέρ
τοu πορνό, άλλά ποιος θά κρίνει ποιο είναι η 8έν είναι πορνό;
Καl ένώ δΛοι οι κινηματογράφοι μας είναι γεμάτοι άπό πορνό,
οταν ύπάρχει ενα άληθινό καλλιτέχνημα πού είναι προο8ευτι
κό, ή λογοκρισία τό χαρακτηρίζει ώς πορνό καl τό σταματάει.
'Ακριβώς αύτοl οι νόμοι 8έν ύπάρχουν γιά νά έφαρμοσθοuν
σωστά. 'Εφαρμόζονται κυρίως στ-ίj Χώρα μας μόνον οταν 8έν
συμφέρει μία δρισμένη πολιτικη άντίληψη. Καιρός λοιπόν
είναι νά άπαλειφθοuν δλοι αύτοl οι νόμοι καl νά έπιτρέψουμε
σέ δλες τlς έκ8ηλώσεις Θεατρικές καl κινηματογραφικές,
νά πάρουν τό σωστό 8ρόμο.
ίΊ'Ιέ αύτά τά λόγια, καl 8ιά νά εύχαριστ-ήσω καl τόν Π ροε8ρεύοντα θά τελειώσω. Θά παρεκάλουν δμως τον κ. 'Υπουρ
γό νά προσέξει μία τροπολογία τ·ίjν δποίαν κατέθεσεν δ συνά8ελφος κ. Κωνσταντίνος 'Αλαβάνος, πού ίtχει σχέση μέ τά
δικαιώματα τών συγγραφέων . Νομίζω οτι στο &.ρθρο 5 Θά
/!πρεπε κ. ' Υπουργέ, νά 8εχθείτε αύτές τlς προτάσεις πού
κάνει δ συνά8ελφος. Σάς εύχαριστώ.

Στό ΕΠΌΜΕΝ Ο τεύχος: 'Ενδιαφέρουσα σνιιέχεια Πρακ τι κών
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Άλλαι μέν βουλαi ά.νθρώπων . . . . Καi . . . τώντις ! Μ ιά ά.ρρώστια εριξε eνα τετράμηνο
πίσω ηΊν έπανέκδοση τοϋ " Θεάτρου ". Έτσι, ά.ντi νά βγεί τεϋχος Χριστούγεννα,
βγαίνει . . . Πάσχα! Είχαμε φτάσει στό μοντάζ - eτοιμα κείμενα, eτοιμες εiκόνες καί λογαριάζαμε τό τριπλό τεϋχος 64 /66 νά καλύψει τό δεύτερο έξάμηνο τοϋ '80.
Τώρα ; Πώς ν' άρχίσει νέα περίοδος, νέα χρονιά καί νέος τόμος μέ . . . ζυγό ά.ριθμό
τεύχους; Άλλά καί πώς νά πηδήξουμε άπό τό 63 στό 65; Προτιμ1iσαμε νά κρατηθεί
11 συνέχεια, ά.ρχίζοντας μ' ενα . . . ξεκρέμαστο νούμερο. Τ' 6.λλα δυό, καλύπτουν τά
δίμηνα Γενάρη - Φλεβάρη καί Μάρτη - Άπρίλη. Έτσι γεννιέται, άνορθόδοξα, τό . . .
διπλο - τρίδιπλο τεϋχος 64 /66. Καλή άρχή, τέλος καλό, δλα καλά!
1111 Τό τεϋχος ά.νοίγει τiς σελίδες του
μέ μιά εξοχη μελέτη τοϋ καθηγητή
Γρηγόρη Σηφάκη. Βιαζόμαστε νά έπι
σημάνουμε, μέ τόν πιό κατηγορημα
τικό τρόπο, δχι βέβαια τήν πρωτο
τυπία, τή σοβαρότητα, η1ν ά.ξία τοϋ
6.ρθρου. Βιαζόμαστε νά έπισημάνουμε
τή χ ρ η σ ι μ ό τ η τ ά τ ο υ γιά δ
λους. Άπλούς άναγνώστες καi Θεα
τές, ά.λλά καi τούς αύτοδιοριζόμενους
" έρμηνευτές ". Π ιστεύουμε πώς καi
μόνο ή δημοσίευση αύτης της μελέ
της δικαιώνει τήν εκδοση τοϋ " Θ ".
Ό Γρηγόρης Σηφάκης, κλασικός φι
λόλογος μέ διεθνές κύρος, βρίσκει
τήν εύκαιρία - σέ μιά μελέτη , μέ
φ α ι ν ο μ ε ν ι κ ά περιορισμένο Θέμα
- νά ξεκαθαρίσει έπακριβώς τί έπι
τρέπεται καi τi δ έ ν έπιτρέπεται στήν
" έρμηνεία " τοϋ ά.ρχαίου Δράματος.
Όσα γράφει γιά τά μικρά παιδιά στήν
ά.ρχαία Τραγωδία, εlναι Ιδιαίτερα χρi1σιμα στά . . . μεγάλα παιδία καί τινες
παλίμπαιδες της σκηνοθεσίας που,
κάθε καλοκαίρι, παίζουν έν ού παι
το ίς μέ τήν Τραγωδία.
1111 Χάσατε τή " Μάνα " ; ΣΤΟΠ ! Στόπ,
στή σελίδα 67. 'Οπωσδήποτε, χάσατε
ιlιά ζουμερή παράσταση. Σiiς δίνουμε
δμως τό προνόμιο ν' ά.πολαύσετε τό
κείμενο. Βέβαια, τό Θεατρικό εργο όλο
ιcληρώνεται στήν παράσταση . Μέ τούς
ήθοποιούς καί τό κοινό. Όχι μέ ξεμο
ναχιασμένους ά.ναγνώστες. 'Αλλά, ό
λόγος τοϋ Γιώργου Διαλεγμένου εlναι
τόσο Θεατρικός πού . . . παίζεται καί
στήν ά.νάγνωση ! Γιά τήν παρουσία τοϋ
Διαλεγμένου στό νεοελληνικό Θέατρο
Θά 'χουμε τήν εύκαιρία νά γράψουμε
καi τό δικό μας λόγο στήν έπανάληψη
της " Μάνας " τό χειμώνα.
1111 �Οταν, πρiν είκοσι χρόνια, βγηιcε
τό " Θέατρο ", έντυπωσίασε μέ τό
ξεκάθαρο, λιτό του ξώφυλλο : Ή περί
φημη εκτοτε χάλκινη μάσκα, πού 'χε
βρεθεί πρiν λίγο στόν Πειραιά, μ'
tνα κεραμιδί πλακάτο φόντο. Ή κλα
σική έκείνη μάσκα ά.ποτελοuσε
τό πιό
,
lδε&δες " λαλοϋν σύμβολο , γιά ενα
Θεατρικό εντυπο. Τύχη ά.γαθη : Όταν,
μεταπριλιανά, ξαναβγήκε τό " Θέα
τρο ", μιά μάσκα ά.ποτέλεσε πάλι τό
" λαλοϋν σύμβολό " του. Ήταν μιά
πήλινη ά.ρχαία μάσκα τραγικοϋ ήθο
ποιοϋ, σέ πράσινο φόντο, πού μiiς
παραχώρησε σέ πρώτη παγκόσμια δη
μοσίευση ό ά.ξέχαστος ά.ρχαιολόγος
Δημήτρης Θεοχάρης. Μάσκα καλύ
πτει καi τό έναρκτή ριο τεϋχος τής
νέας περιόδου. Μιά μάσκα όδυνηρά
σύγχρονη . " Λαλοϋν σύμβολο " κι
αύτή. 'Εκφράζει ξεσκ ιστι κά τόν ε
φιαλτικό κόσμο πού ζοuμε. Κ' ύπο-

δηλώνει πώς τό νέο
Θέατρο " μπαί
νει άποφασιστικά σηiν έποχή καί 'rά
προβλήματά της.
•·

1111 Άς δψεται ό ύπουργός τών . . .
Έπιστημών ! Είχαμε πού είχαμε τούς
γιατρούς - λογοτέχνες. Γιά νά μπαζώ
σει κομματικά τό Διοικητικό Συμβού
λιο της Λυρικης έφεϋρε τώρα καί τούς
. . . δικηγόρους - μουσικούς ! Όπου νά
'ναι θά δοϋμε νά διορίζει στά κρατικά

ΜΝΗΜΗ

ΒΕΑΚΗ

Μ ΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
Στίς 29 Ίούνη του 1 98 1 κλείνουν
τριάντα χρόνια άπό τό Θάνατο
τοϋ Αίμίλιου Βεάκ η . Χρέος
νά συδαυλίζουμε πάντα τή μν1iμη
του. Πρόσθετη εύκαιρία, νά τόν
γνωρίσουμε καί στούς νεότε
ρους. Τούς βιαστικούς πού περ
νάνε ά.διάφοροι μπροστά σέ
6.ξιους προγόνους. Άς τούς
σταματήσουμε γιά λίγο στό
Βεάκη . Τό ά.ξίζει. Καί θά 'ναι
κέρδος. Μπορεί ση1 ζωή τους
νά μήν εύτυχήσουν νά δοϋν
Βεάκη. Έναν γεννημένο �)Θο
ποιό, πού 'ζησε μέ τό Θέατρο
καί γιά τό Θέατρο.
Ή ά.φοσιωμένη κόρη του Μαίρη
Θύμισε eγκαιρα τήν έπέτειο.
Μ ιά έπιτροπή εχε.ι ά.ναλάβει νά
όργανώσει, μέσα στό '8 1 , πολ
λές καi ποικίλες έκδηλώσεις.
Δυστυχώς, κ' οι πιό καλοπροαί
ρετες έορτές καi πανηγύρεις,
περνοϋν καi χάνονται . Λίγοι
μετέχουν. Άκόμα πιό λίγοι τίς
προσέχουν.

Τό "Θέατρο" - πού, ά.πό τό
πρώτο κιόλα τεϋχος του, καi
σέ πολλά. έπόμενα, κρατάει τή
μνήμη Βεάκη ζωντανή - Θά πρά
ξει, καi πάλι, τό χρέος του. Ού
σιαστικά. Έχει γι' αύτό γνοια
στεί πρiν ενα χρόνο. 'Από τούς
άλλους, Θά ζητήσει - γι' άλλη
μιά φορά. - νά έντοιχιστοϋν ξα
νά οί δυό ά.ναμνηστικέ ς πλάκες :
Ή μιά, στό σπίτι τής όδοϋ Κυ
ψέλης, δπου εζησε καi πέθανε ό
Βεάκης, κ' ή άλλη, στό Θέατρο
της Νεάπολης, ση1ν όδό 'Ιπ
ποκράτους, δπου εlχε πρωτοπαί
ξει. Μέσα σ' αύτά πού πρέπει
νά κάνει τό κράτος εlναι, τουλά
χιστον, tνα γραμματόσημο. Ένα
γραμματόσημο Αtμίλιου Βεάκη.

(διάβαζε : κομματικά) Θέατρα, οiκονο
μολόγους - ήθοποιούς η ά.ρχαιολόγους τραγουδιστές, τουτέστιν . . . άσχετους
ά.λεξιπτωτιστές ! Άλλ' άν δέ μπορεί
ν' ά.ποκλειστοϋν οι μουσικές ικανότη
τες τών δικηγόρων της Λυρικ1)ς, ά.μ
φισβητοϋνται μέ βεβαιότητα οι τίτλοι
τοϋ "φιλόλογου" του Έθνικοϋ. Συμπα
θέστατος ό Πλάτων Μουσαίος- καί
γνωστός μεταφραστής. Ή προϋπηρε
σία του σάν διοικητικοϋ στό Κολλέ
γιο, στό άμερικανικό φυσικά Κολλέγιο,
μπορεί νά του δίνει "έλευθέρας" γιά
Διοικητικά Συμβούλια καί Έπιτροπές.
Όχι , δμω:;, καί . . . δίπλωμα Φιλολογί
ας ! Αύτό, δηλαδ1i, πού ψευδώς δηλώνει
11 ύιιτ' άριθ. 5537 / 1 0880 / 1 9. 1 0.80 Άπό
φαση του ύπουργοu . . . Έπιστημών !
1111 Σάν περάσουν πέντε χρόνια . . . Καί
πέρασαν . . . Στiς 22 Δεκέμβρ η . Όμως,
ιi μνήμη τοϋ Γιάννη Σιδέρη μένει
χλωρή. Καί φιλτάτη ! Δέ μποροϋσε
νά συμβεί άλλιώ:;. . . Μ ιά ζωή καθη
μαγμένη στή διάσωση της ' Ιστορίας
τοϋ νεοελληνικοϋ Θεάτρου. 'Επόμενο
νά συνυπάρχει μαζί της. 'Εσαεί ! 'Α
κόμα κι δσοι γκρινιάξαν μέ τό εργο
του, σ' αύτό καταφεύγουν - τιμωρού
μενοι ! Μακάρι ν' ά.ποκτήσουμε πλη
ρέστερο. Ό Σιδέρης Θά 'ναι πάλι, τό
στοιχειωμένο Θεμέλιο. Παρών στά πλη
θωρικά. γραφτά του. Παρών στόν Θαυ
μαστό του ΟΙκο - τό Μουσείο Θεά
τρου, πού μ' ά.νείπωτο κόπο ώκοδόμη
σε . . Παρών καi στίς σελίδες του " Θ ",
δπου έναπόθεσε τά " Έγκατά " του !
Ήταν άξιος συμμαχητ�;ς. Καi φίλος
πιστός. Τό " Θ " δέ λησμονάει . Tou
εχει τάξει άφιέρωμα. Θά τό κάνε ι .
Στό άλλο τεϋχος Θ ά έξαγγείλουμε κάτι
σημαντικό, δικό του. Miiς εδειξε στορ
γή καi πίστη. Θ' άνταποδώσουμε.
1111 Παλιά. άπόφαση . Καί σωστi1 . Παρα
δοσιακά σπίτια τ η ς Πλάκας, πού ά.νή
κουν στό Δημόσιο, νά άποκαθίστανται
στήν άρχική άρχιτεκτονικ i1 τους μορφή
καί νά παραχωροϋνται , χωρίς νοίκι,
σέ άξιόλογα πολιτιστικά. ιδρύματα καi
σωματεία. Μ έ τό μέτρο αύτό, καi τά
κτίσματα Θά κρατήσουν τή φυσιογνω
μία τους καi τά. πνευματικά καi καλλι
τεχνικά. σωματεία πού θά. στεγαστοϋν
σ' αύτά. θά. προσδίνουν, μέ τόν κόσμο
τους, τό ιδιαίτερο χρώμα πού ταιριάζει
στήν παληά. Άθιiνα. 'Αλλά. τό . . .
Θαuμα εγινε πάλι ! Ό ύπουργός Πολι
τισμοϋ εκανε . . . " διάνα " μέ τά. πρώτα
δεκαπέντε σωματεία πού έπέλεξε : Δί
πλα στό Σύλλογο 'Αρχιτεκτόνων, ό
σύλλογος . . . Ύπαλλi1λων τής Βουλής !
Κι άπό κοντά, μιά ' Ελληνική έταιρία
άντιρευματικοϋ άγώνος, ενα ' Ε λληνικό
Κέντρο έρευνών δικαστικής ψυχολο
γίας, μιά Πανελλi1νιος νομισματική
tνωσις καί, τέλος, ενας δμιλος Μελε
τών κ' ενας σύλλογος ' Ηθοποιών ά.γνώστων λοιπ&ν στοιχείων. Θά 'ναι
άπαράδεχτο νά μήν πρόκειται γιά τό
Σωματείο ' Ελλήνων ' Ηθοποιών. Κι
άπογοητευτικό νά μήν ικανοποιηθεί τό
αίτημα τής Πανελλήνιας Πολιτιστικής
Κίνησης, μέ τήν τόσο πλούσια πολι1 07

τιστική δραστηριότητα. Πλουσιότερη ,
διάβολε, άπό τοϋ συλλόγου των όπαλ
λi1λων η ; ς Βουλής !
•ΙΙ1 Όταν πήγαινε στό δημοτικό σχο
λειό, γέμιζε τά περιθώρια των τετρά
διων μέ σκίτσα κι άφηνε λευκό τόν ύ
πόλοιπο χωρο ! 'Αργότερα τόν έπιση
μαίνουμε μαθητή τοϋ Τάσσου στή
σχολή Δοξιάδη. Κρητικάτσι μέ τα
λέντο καi ήθος. Ύστερα περνάει σ'
έφημερίδες καi περιοδικά μέ γελοιο
γραφίες καi σκίτσα. Σχεδιάζει σκηνι
κά καi κοστούμια γιά τήν Ti Βί. Στήν
" Πρωινή" κάνει πολιτικο-κοινωνικό
σκίτσο, δίπλα στό Μπόστ καi στό
Μ ίνω 'Αργυράκ η . 'Ασυναγώνιστος στό
πορτραίτο. Τά λόγια περιττεύουν. Μ ι
λοϋν τά εργα του. Διαβάστε τήν ύπο
γραφή στά σκίτσα τής Βουλής καi
καλωσορίστε στίς σελίδες μας τό
Σπύρο Όρνεράκη !
ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

'Αδράνησαν οί παλιοί καλοί ρεπόρ
τερς, έξέλιπαν ο[ κέρβεροι άρχισυν
τάκτες καi τό θεατρικό καί, γενικότερα,
τό καλλιτεχνικό καί πνευματικό ρε
πορτάζ εμεινε ξέφραγο ! Μέ τή σκό
πιμη ύποβάθμισή του, άπό ϋποπτα
κέντρα κατευθύνσεω; τής Κοινής Γνώ
μης, άποδυναμώνεται όλοένα. Τά λά
θη . . . πλειοψηφοϋν στά γραφτά. Καί . . .
τρέχα γύρευε τήν άλήθεια.
e Γράφει π.χ.
eνας : Ή Συνοδινοϋ
θά παίξει τή " Σίβυλλα " μέ τό 'Ε
θνικό. ΕΙναι πρώτη φορά πού κρατικό
θέατρο παρουσιάζει Σικελιανό, άλλά
τό εργο έχει ήδη παιχτεί στό έλεύθερο
θέατρο.
Πολλά χαιρετίσματα! ΕΙναι . . . τέταρτη
φορά πού κρατικό θέατρο παρουσιάζει
Σικελιανό! ' Η " Σίβυλλα", στό έλεύθερο
θέατρο, δέν παίχτηκε ποτέ ! 'Αντίθετα,
παίχτηκε καί ξαναπαίχτηκε - στή Θεσ
σαλονίκη ( 1 962, μέ τή Θάλεια Καλ
λι γii), στούς Φιλίππου; ( 1 966, μέ τή
Μ ιράντα Ζαφειροπούλου ) καί τό 'Ηρώ
δειο ( 1 965, μέ τήν Άννα Συνοδινοϋ)
- άπό τό Κρατικό Βορείου ' Ελλάδος,
μέ σκηνοθεσία Σωκράτη Καραντινοϋ.
Τό φετινό καλοκαίρι, ή Άννα Συνο
δινοϋ θά ξαναπαίξει τή " Σίβυλλά "
στό 'Ηρώδειο, αύτή τή φορά μέ τό
'Εθνικό Θέατρο καi μέ σκηνοθεσία Μί
νου Βολανάκη.
• Γράφει άλλος, ύπογραμμίζοντας τήν
άνευθυνότητα καί τήν άμάθειά του
μέ τήν ένδειξη Σημείωση Συντάξεως:
Τό θεσμό του Κυβερνητικου 'Επιτρό
που,' στή Λυρική καi τ' άλλα κρατικά
θέατρα, τόν ε{χε έφεύρει ή χούντα
γιά νά βολέψει κάποιους άξιωματικούς.
Στήν πραγματικότητα : Ό θεσμός έχει
καθιερωθεί έπί Δημοκρατίας, πρίν άπό
μισόν α!ώνα! Τόν έπέβαλε ό ίδρυτικός
νόμος του Έθνικου Θεάτρου 46 1 5/ 1 930
πού ψηφίστηκε άπό τήν Κυβέρνηση
'Ελευθερίου Βενιζέλου, μέ άρμόδιο
ύπουργό Παιδείας τόν Γεώργιο Πα
πανδρέου. -εκτοτε, ϊσχυσε καί !σχύει
γιά δλα τά κρατικά θέατρα. Ή τελευ
ταία νομοθετική πρόβλεψη Κυβερνη
τικού 'Επιτρόπου στή Λυρική βρίσκε
ται στό Ιiρθρο 4 τοϋ Ισχύοντος Β.Δ.
1 39 τοϋ 1 96 1 . Καί & τής είρωνείας ! Ή
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Χούντα . . . κατάργησε, στά στερνά της,
τούς Κυβερνητικούς 'Επιτρόπους στά
θέατρα ! Καί τούς έπανέφερε ή Δημο
κρατία !
• Γράφει
Ιiλλη : Τό τραγούδι τοϋ
Μάνου Χατζιδάκι " Τά παιδιά τοϋ
Πειραιϋ. " πήρε eνα άπό τά πέντε
-οσκαρ πού άπέσπασε ή ταινία τοϋ
Ζύλ Ντασσέν " Ποτέ τήν Κυριακή ".
Τά ύπόλοιπα τέσσερα ήταν : Α' γυ
ναικείου ρόλου ( Μελίνα Μερκούρη),
σκηνοθεσίας, σενάριου καί κοστουμιων.
Ή άλήθεια εΙναι : -οσκαρ πήρε μόνο
ό Χατζιδάκις γιά τή μουσική του. Τά
Ιiλλα τέσσερα εΙναι ψέμμμματα! Τέσ
σερα Όσκαρ έχει πάρει δλα κι δλα ή
'Ελλάδα : Ό Χατζιδάκις, ό Βασίλης
Φωτόπουλος (σκηνικά καί κοστούμια
στό " Ζορμπδ. " τοϋ Κακογιάννη ), ή
Θεώνη Βαχλιώτη-Ώλντριτζ (κοστού
μια στό " Μ εγάλο Γκάτσμπυ "). Καi
φυσικά, ή Κατίνα Παξινοϋ. 'Αλλά,
κι αύτή, Β' γυναικείου ρόλου, γιά τήν
Πιλάρ στό " Γιά ποιόν χτυπa ή καμ
πάνα ". Βουλευτίνα, ή Μελίνα, Ιiλλ'
δχι καi Όσκαρ Α' γυναικείου ρόλου!
• Γράφεται, τέλος, μιά ένδιαφέρουσα
" μικρή Ιστορία " γιά τίς κοπέλες
τοϋ Χοροϋ πού - γιά νά ματαιώσουν
τήν πρεμιέρα τής
'Ηλέκτρας " ένώ
πιον των Γερμανικων άρχων κατοχής
τό 1942 στό 'Ηρώδειο - πέφτουν μιά
μιά στήν όρχήστρα . . . ύποδυόμενες
"

ΚΟΜΜΕΝΟΣ Ο ΜΠΡΕΧΤ
ΣΤΗΝ TV ΤΗΣ Υ.ΕΝ.Ε.Δ

ΕΙναι άπίστευτο, άλλ' εΙvαι ά
ληθινό : Στέλεχος τ'ίjς Ύ'ΕΝΕΔ
εΙχε τήν τόλμη ν' άγοράσει άπο
τή Γερμανικη Λαϊκ·ίj Δημοκρα
τία έ:ξη κινηματογραφημένες πα
ρ�στάσ; ις τοu " Μπερλlνερ Άν
,
σαμπλ .
Στή /JοκιμαστικΤι προβοJ.-ή, δ
" λογοκριτ-ίjς " τοu σταθμοu ένε 
θυμ1jθη τήν κατά. Μπρέχτ γραμ
μή Μινωτ'ίj, ε'ί/Jε έλάχιστα μέτρα
φ!λμ καί " εtσηγ·ήθη καταλλή
λως " . Ή έντολή ήρθε ι'.ίνωθεν :
Μπρέχτ κομμένος !
Δυο χρόνια τώρα, έ:ξη καλοπλη
ρωμένες ταινίες αύθεντικών πα
ραστάσεων 1πρέχτ τελούν ύπό
αύστηράν κράτησι11 στήν ' Υ
πηρεσία 'Ενημερώσεως 'Ενόπλων
Δυνάμεων . . .
Συγκεκριμέν� βp ίσκοντ� ι σέ � 
πομόνωση : .' Τα ντουφεκια τ-ης
μάνας Ι<αράρ , " Ό Καυκα
σιανος κύκλος μέ τήv κιμωλία
" Ή ι'.ίvο/Jος χαί ή πτώση τ'ίjς
πόλης Μαχαγκόνυ ", το " Χά
πu εvτ "
Ι'ο θάνατος καt ή
άνάσταση -:ou Βίλχελμ Χάουζ
μαν " καt εvα βίντεο μέ τρα
γού/Jια Μπρέχτ, σέ μουσικΤι
Κούρτ Βάιλ, άπο τήν περίφημη
Γκιζέλα Μάι.
Δέv εχουμε /Jαλτωνισμό : 'Ε
φόσον /Jιαφεvτεύει την ΥΕ ΕΔ
δ . . . κυανόλευκος συγγραφέας Εύ
άγγελος 'Αβέρωφ, πώς νά. βγεί
στον άέρα δ έρυθρος Μπρέχτ;
"

)
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λιποθυμία άπό πείνα, ένω ό άμύητος
σκηνοθέτης Σωκράτης Παραντι ιιός γιά
νά στυλω9οϋν τούς μοιράζει σταφίδες! . .
Ώραία ίστορία, άλλ' όχι . . . Ίστορία.
Ό Σωκράtης Καραντινός δέ δίδαξε
ποτέ στή ζωή του " Ήλέκτρα "! 'Αλλά
καί τό 'Εθνικό Θέατρο δέν έπαιξε
" Ήλέκτρα " οϋτε τό 1 942, οϋτε καi
τ· Ιiλλα χρόνια τi'jς κατοχής ! (Ή Λυ
ρική ε{χε παίξει τήν όμώνυμ η όπερα
τοϋ Ριχ. Στράους, μέ Γερμανούς πρω
ταγωνιστές, χωρίς Καραντινό, χωρίς
κοπέλες στό Χορό καi χωρίς σταφί
δες ! ). Κατά τά Ιiλλα . . . σωστά !
Δι6ρθωσις ήμαρτημένων. Κλασική πα
λιά ρουμπρίκα. Τόν καιρό, βέβαια,
πού τά ήμαρτημένα ήταν λίγα καί έ
πισημαίνονταν εϋκολα. Τώρα, τά ή
μαρτημένα θράσεψαν καί κατακαλύ
πτουν τά γραφτά στόν Τύπο. Μέ κίν
δυνο νά μδ.ς τρωνε στήλες καί στήλες,
θά τά έπισημαίνουμε σέ κάθε Δίμηνο.
ΝΑ
Κ' ΕΝΑΣ
ΣΥ Λ ΛΟΓΟΣ
«ΜΑΝΩΛ ΗΣ Κ ΑΛΟΜΟΙ ΡΗΣ»

Καλά μαντάτα ! Τό " Θ " εκανε τήν
άρχή : Στό τελευταίο του τεϋχος 61 /63,
τοϋ 1 978, τόλμησε νά γυρίσει 35 χρό
νια πίσω καί νά φέρει σ'τήν πρώτη
γραμμή τοϋ ένδιαφέροντος τά ' Απο
μνημονεύματα τοϋ Μανώλη Καλο
μοίρη. Ή ύπεράσπιση πού τούς έγινε
άπό τό περιοδικό, ξάφνιασε. Δικαιολο
γημένα. Δέν ήταν μιά άπλή δημο
σίευση. Σήμαινε στάση καί πράξη
τοϋ περιοδικοϋ. Τό κοινό κατάλαβε
καi έπικρότησε. Τό " Θ .. εΙχε όδη
γήσει στήν έκπλιiρωση ένός χρέους.
Τό Μάρτη τοϋ 1 980, eνας φιλότεχνος
οίκονομολόγος, μέ μιά όμάδα άπό
είκοσιένα άλλους μουσικούς καί φιλό
μουσους, κάνουν άκόμα ενα βήμα :
'Αποφασίζουν νά ίδρύσουν Σύλλογο
"Μανώλης Καλομοίρης" ! Ένα, πραγ
ματικά, μή . . . κερδοσκοπικό σωμα
τείο, πού 'χει σκοπό τή " μελέτη, δ ιά
δοση καί άξιοπο ίηση τοϋ έργου τοϋ
ί:: λληνα συνθέτη Μανώλη Καλομοίρη ".
Τό " Θέατρο ", φυσικά, ε{ναι άπό τήν
πρώτη στιγμή κοντά τους.
Ό κ. Χάρης Πολιτόπουλος, πού πρω
τοστάτησε στήν κίνηση - δίνοντας εύ
στοχη άπάντηση στό ρώτημα : Γιατί
eνας Σύλλογος Μανώλη Καλομοίρη ;
- προδιαγράφει τiς έπιδιώξεις τοίί
Συλλόγου μέ τά παρακάτω μεστά λόγια:
" Ένας συνθέτης πού τό 1 980 δέν
ύπάρχει σέ δίσκο, δέν ύπάρχει σάν
συνθέτης. Δέν ύπάρχει ούτε eνας δίσκος
μέ έργα τοϋ Μ ανώλη Καλομοίρη.
'Υπάρχουν σέ Ιiλλες χωρες άντίστοιχοι
έθνικοί συνθέτες ", ίσης ii μικρό
τερης σημασίας άπό τόν Καλομοίρη,
πού τό έργο τους έχει έκδοθεί, μελετη
θεί καί ήχογραφηθεί. Έχουν έκτενή
δισκογραφία καί παγκόσμια προβολή.
'Αποτελεί έθνικό σκάνδαλο ή άπουσία
ένός δίσκου τής " Συμφωνίας τής Λε
βεντιiiς .. . ΕΙναι ντροπή γιά τή χώρα
τά περ ισσότερα έργα τοϋ έθνικοϋ της
συνθέτη νά ύπάρχουν μόνο σέ χειρό
γραφα καi νά μήν ύπάρχει οϋτε μιά
άπλή βιογραφία του. Τό 1 983 κλείνουν
1 00 χρόνια άπό τή γέννηση τοϋ Μα
νώλη Καλομο ίρη . ' Ελπίζουμε δτι θά
··

τά γιορτά σουμε έχοντας διορθώσει τίς
πε ρισσότερες άπ· αύτές τίς ελλείψεις "Ό
Στίς Ι 8 Αύγούστου 1 980, τό σωματείο
άναγνωρ ίζεται επίσημα μέ τήν ύπ·
άριθ. 9.459 άπόφαση τού Πρωτοδι
κείου 'Αθηνών. Στίς 1 8 Σεπτέμβρη,
άποκτάει τό πρώτο πενταμελές Διοικη
τικό του Συμβούλιο. Πρόεδρος : Χά
ρης Πολιτόπουλος, άντιπρόεδρος : Βύ
ρων Φιδετζfjς, γραμματέας : Γ. Δεμερ
τζης, ταμίας : Γ. Άφραταίος καί μέλος :
Χαρά Καλομοίρη - Sea i l les.' Eπίτιμη
πρόεδρος, ή κόρη τού συνθέτη κ. Κρι
νώ Καλομο ίρη.
Όλόψυχα, μπράβο στούς Ιδρυτές. κ· ε
πιτυχία στούς στόχους τους.
ΣΑΝ ΤΟ Δ Ι Κ Ο ΜΑΣ "ΘΕΑΤΡΟ"
ΘΕΛ Ε Ι ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙ Η ΕΣΣΔ !
Τό " fJ " , καί στό διάστημα πού
δέν έβγαι.νε, δέν έχασε οϋτε στιγμή
τή�ι έπαφη μέ τό κοιν6 του. 'Από
iνα ντοσιέ, ξέχειλο dπό μηνύματα
έχτίμησης καί φιλίας κι dπό προ
τρο πές γρ 1)γορης έπα ιιεμφάιιισης, d 
ποσπiiμε τό παρακάτω γράμμα τού
Λ υκούργου Καλλέργη :

'Αθήνα 1 8 'Ιουλίου '1 980
Φίλε κ. Νίτσο,
Μέ ιδιαίτερη χαρα πληροφορ·ή θηκα την
προσεχ'ij έπανέκδοση τοu περιοδικοί) σας
" Θέατρο " . Τοuτο σημαίνει 8τι ή άνε
χτίμητη προσφορά σας στον πολιτιστικο
χώρο καl ιδιαίτερα στο χώρο τοu Θεά
τρου, συνzχίζεται.
Το " Θέατ;>Ο " δέν επαψε ποτέ ν' άπο
τελεϊ κάτι δλότελα ξεχωριστο στον έκ
δοηκο τομέα, άκόμα καl στον !:ξω κό
σμο . 'Η έπιλογή της ϋλης, ή προβολή
τών θψάτων, � μαχητ; κ� καl �πεύθυν·?
κριτικη, τό κυρος και η συνεπεια, η
αισθητική έμφάνιση καl γενικα ή πλη
ρότ� τα μο � φ'ij 7 καl ;'ε?, ιεχ μενου Υ;αθι
.
?,
,
στουν τό
Θεατρο
ενα οργανο
υψη
λ'ijς παιδευτικ'ijς άποστολ'ijς καl πρωτο
πόρο σέ μια προσπάθεια δημιουργίας
γνήσιας πολιτ ιστι κ'ijς πα� άδοση � στό�
τόπο μας που. να. συνενωνει τα κενα
άνάμεσα στην άρχαία, τών χρόνων της
σκλαβιάς καl τών χρόνων τ'ijς ξένης
έξάρτ-rισης μετα την άπελευθέρωση .
Ξέρουμε τί μόχθος καl πόσες Ουσίες
χρειάζονται στlς παροuσες συνθ'ijκες για
την εκδοση έvός τέτοιου περιοδικοu,
8ταν μάλιστα - στlς περιπτώσεις κα
Οάρι�ς, άγωνισ;rικ'ijς κι' άδιάλ�αχτη;;
,
πορειας - κατα κανόνα απουσιαζει
η
δποιαδήποτε κρατική ύλική ένίσχυση
καl συμπαράσταση .
Τό, γ� ρας γι' αύτή Πι, σ�νεπ'ij π� ρεία
,
και τις Ουσίες, αγαπητε
φιλε κ. Νιτσο,
ε!ναι ή άν�;τ ιφύλαχτη άναγν� ρι�η τ?u
,
1
Οαυμασιου εργου σας από τους ανθρω
πους τοu πνεύματος καl της τέχνης,
άπδ τή νεολαία κι' άπό τόν rδιο τό λαο
πού ξέρει να τιμά καl να χαίρεται κάθε
άγαθή καl τίμια προσφορα καl σΠιν 'Ελ
λάδα καl στό έξωτερικό.
Για παράδειγμα, σάς άναφέρω, αύτό πού
διαπίστωσα σέ πρόσφατη συνάντησή μου
στη Μόσχα μέ παράγοντες Τέχνης καl
Πολι ;;σμ� u : Γ�ώριζαν 8λοι τό περιο
δικό
Θεατρο . Μιλουσαν με, θαυμα_

σμο γι αυτο. Τό χαραχτήριζαν ύπο
δειγματικό. Κι' ε!παν πώς σχεδίαζαν
να δημιουpγ·ήσουv καl στή χώρα τους
κάτι άνάλογο.
Εύχομαι κάθε έπιτυχία στήν καινούρια
σας έξόρμηση. Κι' εϋχομαι καl προσ
�οκώ στην έ;rιτυχ, ία αύ � να , συ11;βάλει
αποφασιστικα και τό αυξημενο ενδια
φέρον τοu πνευματικοu καl καλλιτεχνι
κοί) κόσμου καθώς καl τ'ijς rδιας τ'ijς
Π ολιτείας, πού δΕ:v Θα.ναι &ξια τοu όνό-

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΑΡ Ι Κ Α Σ
ΠΟΡΝΟ

ΣΤΗΝ

Π Λ ΑΚΑ

'Επίσημη καταγγελία άπό τό
βημα της Βουλ1ϊς τών 'Ελλή
νων. Τήν εκανε ό βουλευτής
τού ΠΑΣΟΚ Κώστας Νικολάου,
στίς 22 Αύγούστου 1 980 :
« Πληροφορ1]Θηκα πώς ύπάρχει
μιά μπουάτ στήν Πλάκα, δπου
μεταδίδεται ή φωνή τfjς Μ αρί
κας Κοτοπούλη γιά πορνό. Κομ
μένη καί ραμμένη ή φων1) της
Μαρίκας Κοτοπούλη » ! . .

Τό άκουσαν οί ύπουργοί Πο
λιτισμού καί 'Επιστημών, της
Δικαιοσύνης, της Δημοσίας Τά
ξεως. Τό άκουσαν οί έκπρόσω
ποι τού Έθνους. Τό άκουσαν
ο[ διαπιστευμένοι στή Βουλή
δημοσιογράφοι.
Κανένας άπό τήν Κυβέρνηση
καί τή Βουλή δέν άντέδρασε !
Καμιά εφημερίδα δέν άνέφερε
ούτε λέξη ! Ή καταγγελία εί,
ναι δημοσιέυμένη στά 'Επίσημα
Πρακτικά της Βουλfjς, τfjς Γ'
Συνόδου, στή σελίδα 763.
'Αναρωτιόμαστε : Δέν ύπάρχει
άρμό
άρμόδιος εισαγγελέας,
"
διος 'Αστυνομικός Διευθυντής ;
Τ ό Σωματείο Έλλ1]νων 'Ηθο
ποιών δέ γνοιάζεται γιά τή μνή
μη της Μαρίκας Κοτοπούλη ;
�έ ρωταμε, φυσικά, γιά τόν
ύπουργό Πολιτισμού καί 'Επι
στημών, γιά τόν ύπουργό τfjς
Δικαιοσύνης καί της Δημοσίας
Τάξεως. Αύτοί, πλη ροφορούμα
στε άπό τίς εφημερίδες πώς . . .
ύπάρχουν ! . .

ματός της αν κ ι αύτή τή φορα δΕ:ν άντα
π�κ� ιθεί στό χρέος τοuτο τό έλάχιστο
μα επιταχτικό.
ΜΕ: βαθια έχτίμηση
καl φιλικα αισθήματα
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ
' Ηθοποιός - Βουλευτης Κ . Κ.Ε.
"ΘΕΑΤΡΟ" ΣΑΝ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΓΓΛΙΑ - Γ ΑΛΛIΑ
Ό 'Αλκιβιάδης Μαργαρίτης, θεα
τρικός κριτικός στά " Νέα " καί
πρ6εδρος τού 'Ελληνικού Κέντρου
τού Δ ιεθνούς 'Ινστιτούτου Θεάτρου,
έγραψε σέ τέσσερα τεύχη τής " Νέας

'Εστίας " έvτυπώσεις άπό έ11αv " Πε
ρ ίπατο στή Γιουγκοσλαβία ". Στή
β'
συνέχεια (τεϋχος
1266 /1 . 4 .
1980, σελ. 539 - 540 ), γράφοντας
γιά τίς έκδηλώσει.ς στήv π6λη Ν6βι
Σάντ, σημειώ�ιει μιά πολύ κολακευ
τική γιά τό " Θ " διαπίστωση :
«

Έπισιcεφθ1Ίκαμε τήν Ε' Διεθνfj Έκ
θεση Θεατριιcli'>ν Βιβλίων καί Περιο
δικών, πού γίνεται κάθε τρία χρόνια.
Πήγαμε στά έγκαίνια, καί πρίν μποuμε
στήν α'ίθουσα, μας προλαβαίνει ή κ.
Τσίριτς - Πέτροβιτς καί μας λέει :
" Θά έχετε μιά δυσάρεστη εκπληξη !
Άπουσιάζει άπό τήν εκθεση ή 'Ελλά
δα, άλλά δέν φταίμε έμείς ! " .
'Υπήρχαν πράγματι έκθέματα εϊκοσι
κρατών, συμπεριλαμβανομένης καί τfjς
Τουρκίας. Ή 'Ελλάδα έλαμπε διά της
άπουσίας της! Ή Τουρκία έξέθετε
βιβλία άναφερόμενα στήy ιστορία τού
τουρκικού Θεάτρου, σύγχρονα δραμα
τικά εργα (πολλά μεταφρασμένα σέ
εuρωπαϊκές γλώσσες) καi τό περιοδικό
" Θεατρικές άναζητήσεις ".
Καί σκεφτόμαστε, τi εντύπωση Θά
έκανε στήν έκθεση αuτή καί μόνη ή
παρουσία τού " Θεάτρου " τού κ .
Κώστα Νίτσου, πού σέ τέτοια πληρό
τητα καί τόσο φροντισμένο σέ εμφά
νιση περιοδικό δέν ύπάρχει ούτε στή
Γαλλία ούτε στήν 'Αγγλία! » .

:

Α.πο καλυπτικά ε lν ι
J!ύχαρισ�ο ?,με.
�
ομως και οσα ο κ. , Αλκ. Μαργαρι
της καταμαρτυρεί γιά τό . . . " έν
διαφέρον " πού δεlχvουv οί άρμ6διες
έλλη�ιικές ύπηρεσ{ι;ς:
« Λίγες
μέρες άργότερα βρεθήκαμε
στά γραφεία τού " Στερίινο Ποζόριε ".
Ό κ. Κοβάσεβιτς καί ή κυρία Τσίριτς
- Πέτροβιτς διατύπωσαν ποικίλα πα
ράπονα γιά διαβήματα, που έκανε τό
μορφωτικό τους ίδρυμα, γιά έλληνο
γιουγκοσλαβικές συνεργασίες σέ διά
φορους τομείς. Τά διαβήματα αύτά fι
έμεναν χωρίς καμιάν άπάντηση fι καί
δταν ύπi)ρχαν άπαντήσεις - μάλιστα
καταφατικές - , έφταναν τόσο καθυ
στερημένες, (όστε ήταν πιά άσκοπες.
Ώς πρός τήν Ε' Διεθνή Έκθεση ή κ .
Τσίριτς - Πέτροβιτς μας άνέφερε μέ
ήμερομηνίες διάφορα γράμματα, πού
εγκαίρω; εστειλε, πρός διάφορες κα
τευθύνσεις, καί πιό συγκεκριμένα στήν
'Ελληνική Πρεσβεία τού Βελιγραδίου.
Μας έδειξε άντίγραφο τού έπίσημου
εγγράφου μέ τήν πρόσκληση γιά έλ
ληνική συμμετοχή στήν Έκθεση , μέ
ήμερομηνία 10 Νοεμβρίου 1 978, πού
επεσε έντελώς στό κενό! Δέν δόθηκε
ποτέ ούτε άρνητική άπάντηση !
Φυσικά άμέσω; άναφέραμε αuτά στήν
Πρεσβεία, ή όποία δέν εΙχε τήν πα
ραμικρή γνώση γιά τό θέμα, καί, μετά
τήν επιστροφή μας στήν 'Αθήνα, στά
ύπουργεία 'Εξωτερικών, Προεδρίας καί
Πολιτισμοϋ. Ύστερα άπό έπισταμένη
ερευνα διαπιστώθηκε δτι ύπfjρξαν εύ
Θύνες καί άπό τίς δυό μεριές γιά τήν
κατάσταση αύτή. Οί μέν Γιουγκοσλά
βοι εΙχαν άπευθυνθεί σέ άναρμόδια
πρόσωπα, άπό δέ τήν έλληνική πλευρά
τό βάρος επεφτε στή γραφειοκρατικ ή
βραδύτητα. Ήδη ύπάρχουν ένδείξεις
δτι τά πράγματα βρίσκονται τώρα σέ
καλό δρόμο ».
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ΜΗΛΙΑΔΗΣ : l(ΑΤΑΣΤΡΕΦ ΕΙΝ ΚΑΙ ΧΑΙ ΡΕΙΝ
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙ ΗΘΕΙ ΤΟ ΘΕ ΑΤΡΟ ΔΙΟΝ ΥΣΟ Υ
Μιά }(ραυγή δι αμαρτυρfας τοίJ άζ έχαστο υ άρχαιολόγου
Τό " Θέατρο" μέ συγκίνηση άνασταίνει στίς σελίδες του τήν τίμια φων1) του
Γιάννη Μηλιάδ η . Μ εμιiiς - άλίμονο - γίνεται αίσθητό πόσο άραίωc>αν,
στόν τόπο αύτό, ο[ τίμιες φωνές . . . Διαβάστε τ�)ν άπελπι σμένη κραυγή του
Μ ηλιάδη γιά τήν πρώτη άπειλή " άξιοποίησης " του θεάτρου Διονύσου
άπό τό Μινωτη , πρίν 1 4 χρόνια άπό τό φετινό όριστικό χτ1ίπημα :
Στό ναί καί στ' οχ ι στέκεται
ή δίβονλ·ιί τους γνώμ η,
δεξά νά πάρο ιιv ή ζε ρβά
τό διπλοστανροδρ όμι·
rτταματ? ·ϋv καί , μέ κα,ι- νού'.!ια
ξαιιαπαιρνονv δρομο φονρια . . .

f.

ΓΡΥΠΑΡΗΣ

( Σνιιαποθαvο·ύμεvοι )

Ή πικρότατη πείρα πού εχω άπ· τή
σχέση τών άνθρώπων μέ τ' άρχαία
Μνημεία, δέν μου έπιτρέπει αύταπά
τες. Μ ιά καί τά λαίμαργα βλέμματα
μερικών κυνικών " δυναμικών •· c>τρά
φηκαν πρό τό λεγόμενο " Θέατρο Διο
νύσου ·', ή καταδίκη του εχει ύπο
γραφεί. Θά προχωρήσουν c>τήν άρχή
προφυλακτικά, θά ξεγελάc>ουν, θά ύπα
ναχωρήσουν κάποια στιγμή καί στήν
κατάλληλη εuκαιρία Οά έπιτεθουν άκά
θεκτοι.
Έτσι γίνεται πάντα. Στήν άρχή πάντα
μέ τό μαλακό καί μέ μιά συγκινητική
άθωότητα προθέc>εων : ενα μικρό πεί
ραμα γιά χάρη του. . . Πνεύματος, χά
ρη του Αtc>χύλου! Οϋτε ίχνος άνίερης
έκμετάλλευσης. Ποιός μπορεί νάχει
άντίρρηση ; οι πρώτοι πού πιάνονται
στήν παγίδα εινε μερικοί ίδεολόγοι
άνθρωποι τ&ν Γραμμάτων πού ζαλί
ζονται εϋκολα άπό τούς καπνούς μιiiς
άρμαθιίίς tδεολογικου c>ανου πού τήν
πυρπολουν άλλοι . Γιατί ό κύριος έκ
μεταλλέυτής δέν παρουc>ιάζεται έξ άρ1 10

χής ό ίδιος στό προσκ1)νιο. Έτc>ι βλέ
πουμε κι· άνθρώπους πού συχνότα
τα εlνε
σώφρονες ··. νά έπιτρέπουν
στόν έαυτό τους νά τούς ξεφύγει ό με
γάλος λόγος: " ΕΙνε λαμπρ1) ίδέα ν' ά
κουσθεί ό τραγικός λόγος c>τό α ύ θ ε ν
τ ι κ ό άρχαίο θέατρο τών Άθηνών ·-_
Παίρνετε ψύχραιμα τή φράση αύτή,
τή διαβάζετε άνάποδα καί βρίσκετε
τό c>ωστό : Σ' ενα μέρος πού δέν ύ
πάρχει οϋτε ίχνος όρατό πού νά θυ
μίζει Αίσχύλο καί Σοφοκλή, σέ μιά
πετσοκομμένη
όρχήστρα
μετασχη
ματισμένη σέ άρένα μονομάχων, σ·
ενα χώρο πού δέν άρκεί οϋτε γιά πα
ράσταση παντομίμας, σ' ενα τρισά
θλιο όρατό περιβάλλον τής έσχάτης
ρωμαϊκ1Ίς παρακμής, έκεί μiiς καλεί
ή πολυπραγμοσύνη τών κυνικών νά
ένωτισθουμε τόν ύψηλό λόγο του
Αίσχύλου. Τί φρικτή iδέα! τί βάρβα
ρη! Έτσι θά τροποποι 1;σουν μιά μέρα
τή φράση τους, γιατί είνε άδύνατο
νά μή άντιληφθουν κάποτε, μετά τούς
πρώτους .. φιλολογικούς ·· ένθουσια
σμούς, c>έ τί φριχτά άδιέξοδα μίίς
φέρνει καί ή παραμικρή μας έπέμβα
ση στό άρχαίο αύτό Μνημείο.
Άλλά άπό που προέρχεται. σέ τί ά
ποβλέπει καί πώς ύποστη ρ ίζεται ή
κυνική αύτti ίδέα; Προέρχεται φυσικά
άπό τούς κύκλους πού πιστεύουν δτι
προορισμός τών άρχαίων πού ύπάρ
χουν είνε νά παραδίδονται στήv του··

·

ριστική τους ·· άξιοποίηση ". Αύτά
τά ίδια δέν εχουν δικό τους προορι
σμό, δικό του; πνευμα, ίερότητα καi
μιά έντελώς δική του; όλοζώντανη
εύαισθ11 σία, δταν τούς φερόμαστε
βάρβαρα. Τή δικαιολογία τήν παρέ
χουν ο[ ίδεολόγοι : Θά καταπλήξει
τόν κόσμο 1i άναβίω c> η τής άρχαίας
τραγωδίας στό α ύ θ ε ν τ ι κ ό θέα
τρο του Αίσχύλου! Καί μέ νέα φούρια
θά διαγράψουμε τήν άνοδική μας πο
ρεία στόν τομέα τών παραc>τάσεων
του άρχαίου δράματος πού άρχίζουν
vά μίiς άμφισβητουν τό μονοπώλιό
τους ii τούλάχιστον τήν πρωτοπορία
μας οί ξένοι. Καί τi θά κάνουν στό
τέλος; θά ύιrοχωρi1σουν, άφου αύτοi
δέν θά εχουν νά παρουσιάσουν ενα
α ύ θ ε ν τ ι κ ό θέατρο, φτιαγμένο έ
πίτηδες γιά τό λόγο του Αiσχύλου !
Θ ά πορευτοuν άκόμα ενα διάστ11 μα
οί tδcολόγοι μ· αύτά του; τά δνειρα.
Άλλά τό ξύπνημά τους θά είνε τραγι
κό. Όταν θά ελθει 11 ώριμη στιγμή
γιά τήν πράξη . αύτοί θά φiivε μιά
κλωτσιά καί θά πεταχτοuν c>τό περι
θώριο, ένώ μέσα στό χώρο θά είσελά
σουν οί μπουλντόζες καί οί μηχανικές
μετάλλινες δαγκάνες πού θ ' άνατρέ
ψουν τό πάν. Άλλες χαλύβδ ινες μα
σέλες θά πολτοποιοuν τά έκατομμύρια
του κρατικου προϋπολογισμοίι. Γιατί
πρέπει νά είνε κανείς πολύ " άγαθού
λης . . γιά νά πιστεύει πώς οί κυνικοί
πού προωΟοuv τήν ύπόθεση στά πα
ρασκήνια ένδιαφέρονται - τάχα .
γιά μιά δυό φιλολογικές παραστάσεις,
γιά τό λόγο του Αίσχύλου, καi aλλα
ι)χηρά παρόμοια. Άξιοποιώ, στή
γλώσσα τους . σημαίνει έκμεταλλεύο-

μαι. Κι' έκμετάλλευση του Διονυ
σιακου Θεάτρου, σημαίνει ξαναχτί
σιμό του. Σ' αuτό τό τέρμα άποβλέ
πει 11 ύπόθεση κι· αuτός ό τελικός
σκοπός ύπάρχει στό ξεκίνημα δλης
αuτής τής " Ιδεολογικής . . περιπέ
τειας. Τό κόκκαλο εlνε γεμάτο μεδού
λι καί είνε κάθε καρυδιi'ίς καρύδια
δλοι έκείνοι οι " έμπνευσμένοι .. άν
θρωποι πού έπιθυμοϋν νά τό γλεί
ψουν. Όχι, λοιπόν, αυταπάτες στήν
ύπόθεση του Διονυσιακού Θεάτρου
δέν ύπάρχει ίδεολογία η πνευματικό
τητα. 'Υπάρχει σ υ μ - φ έ - ρ ο ν. Καί
τό συμφέρον εlνε πάντοτε ύλικό.
Τό χτίσιμο ένός νέου μαρμάρινου θε
άτρου στό χώρο του παλιού, θ' άπαι
τήσει δαπάνη έκατό έκατομμυρίων
καί μιά δεκαπενταετία. Άν παρουσια
στεί, εστω κι' άπό ύπεύθυνη κρατική
ύπηρεσία, προ\Jπολογισμός χαμηλό
τερος, θά εlνε ψεύτικος καί παραπλα
νητ ικός. Καθένας καταλαβαίνει δτι
εlνε έντελώς προβληματικό άν Θά
μπορέσει ποτέ νά όλοκληρωθεί αuτό
τό εργο, δπως ποτέ δέν όλοκληρώθη
κε τό ύπαίθριο θέατρο πού άρχισε
νά χτίζει ή φασιστική δικτατορία
πίσω άπ' τήν Πνύκα, χωρίς νά λογο
δοτήσει κανείς γιά τή σπατάλη τό
σων έκατομμυρίων. Άλλά τό ζήτημα
ι:lνε ν' άρχίσει ή " δουλειά ", δχι
νά γίνει τό θέατρο. Κι' άν γίνει; 'Υ
πολογίσαμε τiς συνέπειες; Χτίζω ενα
καινούριο θέατρο στό χώρο του πα
ληου, σημαίνει καταστρέφω δλα τά
άρχαία έρείπια πού βρίσκονται σιΊ
μερα έκεί. Δηλαδή : καταστρέφω τό
σίγουρο καi χεροπιαστό άπομεινάρι
τής ιστορικής έξέλιξης γιά νά ξανα
χτίσω (έπιστημονικώτερα : ν' άνα
στηλώσω) τ ί ; Κάτι πού δέν τό ξέρου
με καί κάτι πού δέν ύπήρξε ποτέ! Τό

Θέατρο τού Αίσχύλου! Τό αuθεντικό!
Εlνε μιά χαρακτηριστικά νεοελληνι
κή κακομοιριά, κάθε μας καταοκευ1),
κάθε δημιουργική μας δραστηριότη
τα νά έντάσοεται μέσα στά ζοφερά
πλαίσια μιi'ίς καταστροφής. Μιά λαν
θάνουσα ύπερτροφική ύπεροψία γιά
τόν έαυτό μας καί τό δήθεν .. εργο . .
μας, λειτουργεί καταλυτικά καί έξου
δετερώνει κάθε c;εβασμό καi κάθε
ένδοιασμό μας γιά τό άνώνυμο, τό
παληό, τό άπροστάτευτο εργο ένός
άλλου προσώπου η μιας άλλης έπο
χής. ·· Καταστρέφι:ιν καi χαίρειν "
- ίδού τί μας χαρακτηρίζει .
1111
Χρειάστηκε νά κάνουμε ίiνα Μνημείο
γιά νά τιμήσουμε τόν Άγνωστο Στρα
τιώτη μας καί τό πρώτο πού σκεφθi1καμε ήταν νά παραμορφώσουμε τό
πιό χαρακτη ριστικό κομμάτι τής πό
λης, τό Θαυμάσιο λόφο τών παληών
άνακτόρων. Τολμήσαμε νά τραυματί
σουμε τ�Ίν ίδια ηΊ φύση γιά νά έγιcα
ταστήσουμε τά ·• λιμενικά μας εργα . .
καl νά βγάλουμε τό παλάτι εξω άπό
κάθε κλίμακα καί ά.πό κάθε εννοια δτι
έδράζεται στή γη. Μας χρειάζεται ίiνα
σύγχρονο Στάδιο γιά τούς 'Ολυμπια
κούς Άγώνες καί μCίς ξεδιπλώνον
ται έτοιμα τά σχέδια τής καταστροφ1;ς
του Άρδητοϋ γιά νά. πλατύνουμε (καί
νά καταστρέψουμε) τό σημερν.ό Στά
διο πού εlνε άναμαρμάρωση του ά.ρ
χαίου. Κανείς δέ σκέφτηκε δτι οι λό
φοι πού ά.ποτελουν τή ραχοκοκκαλιά
του άθηναϊκου λεκανοπέδιου βρί
σκονται σέ διαλεκτική σχέση μεταξύ
τους κι' δτι δέ μπορείς νά τραυματί
σεις τόν Άρδητό χωρίς νά. πονέσει
ή 'Ακρόπολη καί ό Φιλόπαππος . Εί
παμε νά κάνουμε ίiνα πνευματικό κέν-

τρο κι' αύτό πού καταδικάσαμε πρώτο ,
ήταν τό στερνό εργο πού άπόμεινε
τοϋ Κλεάνθη γιατί δέν καταδεχόμα
στε τά νέα σχέδιά μας νά τά προσαρ
μόσουμε στήν ύπάρχουσα παληά κα
τάσταση. Χρειαζότανε άπλοχωριά τό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο κι' ερχονται
ο[ ίδιοι οί ά.ρχιτέκτονες καί κατα
στρέφουν τόν κεντρικό πυρήνα του
άρχιτεκτονήματος τοϋ Καυτατζόγλου
δημιουργώντας μιάν άηδή
άουλα.
Άλλά καί 11 καταστροφή πρέπει
νά εχει τήν κάποια λογικιΊ της. Πρός
τί; Θρασείς, στείροι, μοιραίοι προ
χωρούμε τώρα νά προσάψουμε τήν
άπάτη μας στήν πλαγιά τού Ίερου
βράχου.
'Αναστηλώνω σημαίνει ξαναβάζω στή
θέση τους ύπαρκτά κομμάτια γιά νά
κερδίσω ηΊν ά.ρχική μορφή καί τό
πνευμα ένός άρχαίου Μνημείου. Εί
νε μιά δημιουργική έπιστημονική έρ
γασία πού δέν μπορεί νά προχωρήσει
πιό πέρα άπ' δσο μας έπιτρέπουν τά
ύπάρχοντα στοιχεία καί οι γνώσεις
μας. Ή ά.ναστι)λωση ποτέ δέν ύπόσχε
ται δτι Θά μπορέσει νά δώσει όλοκλη 
ρωμένο τό ά.ρχαίο Μνημείο - συνε
πώς στήν εννοια τής άναστήλωσης
δέν μπορεί νά ε!σχωρήσει ή άνάγκη
της χρησιμοποίησης του άρχαίου
Μνημείου γιά σκοπούς σύγχρονους .
Κάθε άντίΟετη άποψη είνε βιασμός
τών πραγμάτων καί της έπιση)μης
πού καταλ1)γει στήν αuθαιρεοία καί
τήν άπάτη. Δίνω, όμως, μιά καινούρια
ά.πατηλή μορφή σ' ένα άρχαίο Μ νη 
μείο, σημαίνει καταστρέφω τ ό άρχαίο
Μνημείο καί τό διαγράφω ώς μαρτυ
ρία του πολιτισμου μιας παληCίς έ
ποχ1; ς. Τό διαγράφω καί τό άποξενώ
νω καί άπ' τήν έπιστήμη καί άπ' τή
ζωή σάν έρείπιο.
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Τά πράματα δμω; περιπλέκονται ι'ι.
φάνταστα δταν τό Μνημείο μέσα στόν
ίστορικό χωρο εχει ύποστεί κατά και
ρούς ριζικές μεταμορφώσεις. Τότε
πρέπει νά διαλέξετε άπό πρiν ποιά
μορφή το() Μνημείου θ' ι'ι.ναστηλώ
σετε καi νά μελετήσετε κατά πόσον
εχετε στοιχεία γιά μιά τέτοια δουλειά.
Δέν εχετε δικαίωμα νά κατασκευάσε
τε ενα έκλεκτικό παστί το ιο παραθέ
τοντας π.χ. μιά όρχήστρα τοϋ 5ου α!. ,
ενα κοίλο τοϋ 4ου, μιά σκηνή έλλη
νιστική λι' ενα ρωμαϊκό λογείο, γιατί
τότε πετυχαίνετε, δχι τό α υ θ ε ν τ ι
κ ό θέατρο, ι'ι.λλά τήν προβολή της
βάρβαρης σύγχρονης ψυχης μας ι'ι.πάνω
σέ σεβάσμια κλη ροδοτημένα ι'ι.γαθά
πού δέν ε1ναι ι'ι.ποκλειστικά δικά μας.
Στήν περίπτωσή μας, ο[ ι'ι.δίστακτοι
κυνικοί μiiς ευαγγελίζονται τήν έπι
στροφή στό α υ θ ε ν τ ι κ ό θέατρο
τοϋ Α ίσχύλου. Άλλά τήν έποχή τοϋ
Α ίσχύλου, τοϋ Σοφοκλη, τοϋ Ευριπί
δ η , όλόκληρο τόν 5ον σ.!. πού ε1νε
ό αiώνας της τραγωδίας, θέατρο στή
σημερινή εννοια τοϋ δρου, δέν ύπfιρ
χε. Τί θ' ι'ι.ναστηλώσετε; Λέγοντας
" θέατρο " χρησιμοποιήσιμο σήμε
ρα, νοοϋμε ενα μόνιμο λίθινο άρχιτε
κτόνημα πού διαθέτει σκηνή, παρα
σκήνια, όρχήστρα καi - πρό πάν
των - έκμεταλλεύσιμες μαρμάρινες
κερκίδες - ενα τεράc;τιο κ ο ί λ ο ν
πού νά φτάνει ψηλά ώς τή σπηλιά
τοϋ Βράχου, έκεί δπου ιϊλλοτε ήταν
στημένο τό Μ νημείο τοϋ Θρασύλλου.
(Σ' αυτή τήν ι'ι.ναμαρμάρωση , ιϊλλω
στε, θά σπαταλ11θοϋν τά έκατομμύ
ρια). Ε1νε, φαίνεται, δυστύχημα δτι
οί μεγάλοι, δσο καi άπλοi 'Εκείνοι,
δέν σκεπτόντουσαν σάν καi μiiς. Δέν
εχτιζαν πρωτα ενα θέατρο γιά νά παί
ξουν τά εργα που θά εγραφαν uστερα.
Δημιούργημα φυσιολογικό, μέσα στό
πλαίοιο ένός λαϊκοϋ θρησκευτικοϋ
πανηγυριοϋ τό δράμα τους, μποροϋσε
ν' ι'ι.ρκεστεί ι:;' ενα άπλό άλώνι, μιάν
όρχήστρα ι'ι.πό πατημένο χωμα, καi
μιά κινητή καi λυόμενη ξύλινη σκη
νή. Καi ο[ ίδιοι μποροϋσαν νά ένω
τίζονται τόν ύψηλό λόγο τοϋ Α ίσχύ
λου καθισμένοι κατάχαμα - γιατί δέν
εκαναν τουρισμό. Πιστεύουμε δτι κα
τέχουμε ένδείξεις της πρωταρχικης
αυτής όρχήστρας τοϋ Α ίσχύλου. Βρί
σκεται νοτιώτερα καί σέ χαμηλότερο
έπίπεδο ι'ι.πό τή σωζόμενη ρωμαϊκή
όρχήστρα. Θά μπορούσαμε, λοιπόν,
νά καταλήξουμε (όχι στά σοβαρά)
σέ μιά πρόταση, γιά ν' άποσπάσουμε
τό προσωπείο των έραστων τοϋ α υ
Θ ε ν τ ι κ ο ϋ. Θέλετε ν' ι'ι.νασυστή
σουμε τήν αυθεντική όρχήστρα τοϋ
Αίσχύλου; Δέν θά ύπάρχει δμως μαρ
μάρινο κοίλο - συνεπως ό τόπος, κα
τάλληλος γιά μερικές λεπτότατες
πνευματικές άπολαύσεις Θά ε1νε ώστό
σο ι'ι.πολύτως &.πρόσφορος γιά τουρι
στική " ι'ι.ξιοποίηση ". Καi ε1μαι άπο
λύτως βέβαιος δτι κανεic;: κραυγαλέος
ύποΟ'τηρικτής τοϋ α υ Θ ε ν τ ι κ ο ϋ
δέν πρόκειται ν' ι'ι.ποδεχθεί τή μόνη
δυνατή αυθεντική λύση.
Άλλά ε1μαι πρόθυμος νά ξεστρατίσω
σέ μιά παραχώρηση : Θέλετε νά συν
δυάσουμε τήν όρχήστρα τοϋ Αίσχύ
λου μ' ενα κάποιο μαρμάρινο κοίλο;
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Τότε είμαστε ύποχρεωμένοι τ ό κοίλο
πού ύπάρχει σήμερα νά τό μεταφέρου
με καμμιά δεκαπενταριά μέτρα ι'ι.να
τολικώτερα γιά νά βρεθεί στόν άξονα
της όρχήστρας τοϋ Αίσχύλου. Σας
πάει αυτό; Καί στή μιά περίπτωση
καί στήν άλλη πρέπει νά καταστρέ
ψουμε δ,τι όρατό άπομεινάρι ύπάρχει
σήμερα. Δέν μiiς μένει παρά νά γυρί
σουμε στήν όρχήστρα καi τό κοίλο
τ�;ς έποχης τοϋ Λυκούργου. Άλλά
τότε άποχαιρετοϋμε τό χωρο της κλα
σικi')ς τραγωδίας καi περνοϋμε στό
θέατρο της Μέσης καί Νέας Κωμω
δίας. Καί πάλι δμω; θά χρειαστεί νά
καταστρέψουμε Tll σημερνή όρχή
στρα καί τό βημα τοϋ Φαίδρου καί τό χειρότερο καί άνεπί τρεπτο - νά
σκεπάσουμε τά ίχνη της έλληνιστι
κης σκηνής που άπ' τή μιά μεριά ε1νε
άπαραίτητα γιά τή μελέτη των προ
βλημάτων τοϋ ι'ι.ρχαίου θεάτρου, κι'
άπ' τήν άλλη τό ύλικό του; ε!νε τόσο
εύθικτο πού καί τό παραμικρό άγγιγ
μα θά τά διαλύσει. Θά σκεπάσουμε
καi τή Στοά, πίσω άπ' τή σκηνή, γιά
νά περισώσουμε τά θεμέλιά της.
Πρέπει κάθε εντιμα σκεπτόμενος άν
θρωπος νά τό πάρει ι'ι.πόφαση : ό,τι
δήποτε κι' ί:ίν έπιχειρήσουμε νά κα
τασκευάσουμε γιά σύγχρονη έκμε
τάλλευση στό χωρο αυτό, θά ύπο
χρεωθοϋμε ν' άρχίσουμε άπό μιάν ι'ι.
νελέητη καταστροφή αυτοϋ πού ύ
πάρχει. Δέν θά πρόκειται, φυσικά, γι·
ι'ι.νασηiλωση, ι'ι.λλά γιά ξαναχτίσιμο,
&πειτα ι'ι.πό καταστροφή. Άλλ' άς δε
χθοϋμε γιά μιά στιγμή δτι ο[ κυνικοί,
ο[ ρεαλιστές, ο[ δυναμικοί έπικρα
τοϋν. Δημοψήφισμα καί συλλαλητή
ρια έγκρίνουν τήν καταστροφή γιά
χάρη ένός Θεάτρου που θά ε1ναι χάρμα
των ματιων. Σκεφθήκαμε ποτέ τi δυσκο
λίες θά συναντήσουμε στό δρόμο μας
πρός τό άγνωστο καί τi θηρίο θ' άντι
μετωπίσουμε σάν ι'ι.ποτέλεσμα της θρα
σύτατης πολυπραγμοσύνης μας;
Τά μεγάλα βάρη πού θά σuσσωρευ
θοϋν, οί άτέλειωτοι όγκοι μαρμάρων
γιά τό κοίλο, Θά τινάξουν ι'ι.ναμφιβό
λως τούς άρχαίου; άναλημματικούς
τοίχους που στήν κατάσταση που
βρίσκονται σήμερα δέν θά μπορέσουν
ν' άνθέξουν στήν έπιφόρτωση . Συνε
πως θ' άναγκασrοϋμε νά χτίσουμε
όλόκληρο τό περίγραμμα τοϋ νέου
θεάτρου άπό τσιμέντο, ι'ι.πό τή ση
μερ Jή όρχήστρα, ώς · τή σπηλιά τοϋ
Βράχου καi γιά νά μή φαίνεται τό
τσιμέντο, θά φέρουμε τόννου; χώμα
τος γιά νά τό σκεπάσουμε. 'Έτσι θ'
ι'ι.λλάξει έντελως ή μ ο ρ φ ή τοϋ ση
μερνοϋ τοπίου - όχι,
βέβαια, στό
καλύτερο.
Άλλά νά ήταν μόνον αυτό! Στή δεξιά
πλευρά τοϋ σημερνοϋ κοίλου, γιά
λόγους που ίσως άκόμα δέν τούς ξέ
ρουμε, πάντως έπειδή τό κοίλο αυτό
εγινε σιγά - σιγά κι' επρεπε νά προ
σαρμοστεί σέ προυπά ρχουσα κατά
σταση, ύπάρχει μιά καταφανέστατη
&.συμμετρία. Ε1ναι μακρύτερη . (-Αλλες
άσυμμετρίες ύπάρχουν στό έξωτερι
κό περίγραμμα τοϋ θεάτρου). Τί θά
κάνει τό νέο Θέατρο; Θά σεβαστεί
τiς ι'ι.ρχαίες άσυμμετρίες iΊ - πράγμα
ευκολώτατο! - θά τiς έπιδιορθώσει,
τροποποιώντας τό ι'ι.ρχαίο κοίλο; Ύ·

πάρχει άκόμα μιά όρθογώνια βαθύτα
τη έντομή , γιατi σ' αυτη είσχωροϋσε
σάν σφηνα ή γωνία τοϋ 'Ωδείου τοϋ
Περικλ1"]. Ti θά γίνει μ' αυτή τήν έν
τομή στό καινούριο κοίλο; Θά τή
σεβαστοϋμε; όπότε θά χάσκει ι'ι.κα
τανόητα iΊ Θά τή συμπληρώσουμε,
όπότε θά πατ�iσουμε στό χωρο τοϋ
'Ωδείου, που άκόμα δέν εχει τελειω
τικά έρευνηθεί καl μελετηθεί; "Η θά
τά στείλουμε δλα στό Διάβολο, γιά
νά κάνουμε τή δουλειά μας; Άλλ' iiς
δεχθοϋμε δτι βολέψαμε δλες αυτές
τίς.. . λεπτομέρειες. Χτίσαμε τό νέο
θέατρο. Θά iiθελα νά μοϋ ποϋν ο [
τολμηροi πως φαντάζονται δτι θ ά στα
θεί στό χωρο μόνο του, ξεκρέμαστο,
αυτό τό μεγαθήριο; Τό ι'ι.ρχαίο θέατρο
ε1χε ένταχθεί μέσα σέ συγκρότημα
πολλων κτιρίων : 'Ωδείο Περικλη,
Άσκληπιείον, Στοά ευμένη , χορη
γικά μνημεία κ . τ.λ. Όλ' αυτά τώρα
λείπουν. Θά τά ξαναχτίσουμε δλα;
Γιατi όχι! Όσο γιά τή Στοά του Εύ
μένη εχουμε iΊδη σχετική πρότασ η !
Καi τώρα στό σπουδαιότερο. Ποιός
ε1νε αυτός πού γνωρίζει καί μπορεί
νά μiiς διδάξει ποιό ήταν τό ι'ι.κριβές
προφίλ τής κάθετης τομης τοϋ άρχαίου
κοίλου; 'Αλλά ή καμπύλη αυτή δέν
σχετίζεται μόνο μέ τήν αίσθητική
έμφάνιση τοϋ κοίλου. Σχετίζεται κυ
ρίως καi ι'ι.μεσώτατα μέ τήν ά κ ο υ
σ τ ι κ ή τοϋ άρχαίου θεάτρου. Καί
τήν καμπύλη αυτή τήν άγνοοϋμε. Ti
θά τό κάνετε ενα άχανές καινούριο
θέατρο χωρiς άκουστικ ή ; 'Απλούστα
τα θά τό έγκαταλείψετε σέ λίγο.
'Ωστόσο τό ενστικτο της καταστρο
φής, που παίζει τεράστιο ρόλο στή
ζωή δλων των στείρων ι'ι.νθρώπων,
μαζί μέ τή θερμουργό πνοή του συμ
φέροντος, ε1νε δυνάμεις πολύ ι'ι.νώ
τερες άπ' τήν κοινή λογική καί τούς
ήθικους δισταγμούς των. . . σχολαστι
κων. Καi ή καταστροφή, σήμερα, iΊ
αϋριο, θά γίνει. Ό τόπος αύτός καi
οί ταγοί του, ι'ι.λλοφρονοϋν δταν ι'ι.πο
καλύπτεται μιά κλοπή τεσσάρων μι
κρων ι'ι.γαλματίων ι'ι.πό ενα τεράστιο
Μουσείο. Ή ψυχολογική άνάλυση
τοϋ φαινομένου ε1νε αυτή : αυτό που
μiiς κόβει καi μiiς θερίζει είνε ή εν
νοια της κλοπης, της ι'ι.φαίρεσης ένός
περιουσιακοί) μας στοιχείου πού τό
καρπώνεται κάποιος τρίτος. Όχι ή
άγάπη τοϋ άρχαίου καθ' έαυτό σάν
πνευματικό άγαθό. Ή καταστροφή
δμω;, που ε1νε άπείρως χειρότερη
καi βαρβαρότερη άπ' τήν κλοπή, δέν
μiiς προκαλεί άνάλογες ι'ι.ντιδράσεις.
Συμβι βαζόμαστε πιό εύκολα μαζί της.
Άπόδειξη : εχει καταγγελθεί ι'ι.πό χρό
νια δτι τά Μνημεία της Άκρόπολης
φθείρονται καθεμέρα καi φθείρονται
ι'ι.νεπανόρθωτα. Καί δμω; κανεiς δέν
κοκκινίζει ι'ι.πό ντροπή. Ούτε οί άρ
μόδιοι. Τούς κλέφτες νά κυνηγήσουμε,
όχι τούς δολιοφθορείς.
Θά μέ ρωτήσεις, ι'ι.γαπητέ μου άνα
γνώστη, άφοϋ ξέρω δτι δλα ετσι Θά
γίνουν, γιατί τουφεκάω στόν άέρα;
Μά γιά τήν τιμή των όπλων, ι'ι.γαπητέ.
Ίσως - ίσω; καί γιά τήν τιμή τοϋ. . .
Αtσχύλου. Αυτου τοϋ άνυποηιίαστου
συνεργοϋ τοϋ "'Χοροί) ' Εκατομμυρίων".
Π ΑΝΝΗΣ Μ ΗΛΙΑΔΗΣ ! Μάρτης '67)
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ΕΞΩ ΑΠ' ΤΟ l(ΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΊ-,ΡΟ
' Ά ΣΤΕΓΟΙ " ΧΑΛΑΝΔ ΡΙΟΥ ΚΑΙ " ΝΕΟΙ ΟΙΙ(ΟΔΟ Μ ΟΙ "
Oi Λστεγοι τοϋ Χαλανδρίου εlναι καμιά είκοσαριά νέοι,
φοιτητές στό Πανεπιστήμιο, τό Πολυτεχενίο, τά ΚΑ ΤΕ.
Δέν εlναι κλειστή όμάδα. Δέν άποκλείουν άπό τήν προσπά
θειά τους άλλες ήλικίες καί έπαγγέλματα.
•

Στό πρόγραμμα τής παράστασής τους αύτοπαρουσιάζονταν
σεμνά κι ώραία :
Αστεγοι εlναι : ό Γιάννης, ή Κατερίνα,
ό Ν ίκος, ό Αiμίλιος, ό Γιώργος, ή Κάτια, ό Σέργιος, ή Όλγα,
ό Γιώργος, ό Ν ίκος, ή Β ίκυ, ό ' Ηλίας, ό 'Αλέξης, ή Νατάσα . . .
καί ό κατάλογος εlναι άνοιχτός! . . .
" ·

"

Καί, πραγματικά, στό πρόγραμμα ύπήρχε άρκετός χώρος
κενός, πού μποροϋσε νά χωρέσει πολλά άλλα όνόματα.
Oi ίδιοι λένε : Κανένας μας δέν εlχε καμιά πείρα άπό τά
προβλήματα λειτουργίας μιίiς έρασιτεχνικής θεατρικής όμά
δας. Στήν άρχή, άντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες ώσπου
νά βρεθο\Jν καί νά συμπέσουν ο[ έλεύθερες ώρες μας, γιά
πρόβες.
Κανένας μας δέ θέλησε νά μπο\Jν άπό τήν άρχή έ γ κ ε
φ α λ ι κ ά όρισμένες άρχές, άδοκίμαστες καί συνεπώς
έπικίνδυνες. Ξεκινήσαμε μέ τή διάθεση νά προχωρίiμε μα
θαίνοντας. Έφτασε νά δουλεύουμε όχτάωρο, χτίζοντας,
γκρεμίζοντας, ψάχνοντας νά βροϋμε μόνοι τίς άπαντήσεις
καί τiς λύσεις σέ μιά τέχνη πού δέν τή γνωρίζαμε. 'Αρνηθή
καμε κάθε βοήθεια άπό " ύπεύθυνους fι " έπαγγελματίες ",
γιά νά 'χουμε τή χαρά τής έρευνας, τής άνακάλυψης το\J
λάθους, καi το() στερεότερου ξαναχτισίματος.
"

Τό πιό περίεργο ήταν πώς ά.ντιθέσ'εις καi προβλήματα δέ
δημιουργήθηκαν έκεί πού περιμέναμε. Γιά παράδειγμα, ένώ
είμαστε σχεδόν βέβαιοι πώς, έξαιτίας τής θεματολογίας τοϋ
έργου, θά παρουσιάζονταν ιδεολογικές διαφορές (έπειδή
oi πολιτικές πεποιθήσεις τών μελών τής όμάδας εlναι κάθε
άλλο παρά κοινές), κάτι τέτοιο δέν εγινε.

Πρωτοσυναντηθήκαμε στίς Σχολ&ς μας, σέ καφενεία, σέ
σπίτια, στή γειτονιά ενα γύρω. Όταν προχωρήσαμε, χρησι
μοποιήσαμε γιά χώρο δουλειίiς δ,τι κάθε φορά μίiς προσφέ
ρονταν : Ένα δωμάτιο, μιά ταράτσα, εναν κήπο, μιά γωνιά
σ' eνα άλσος. Γι' αύτό, πολλές φορές, στις δοκιμές μας δέ
μπορούσαμε νά ξεμοναχιαστοuμε, ν' άποφύγουμε τό " κοινό ".
Τό συζητήσαμε κ ι ά.ποφασίσαμε τελικά, ν' ά.φήσουμε τό
" κοινό " ν' άποτελέσει ενα μέρος το\J θιάσου μας, άναπό
σπαστο στοιχείο ά.πό τίς δοκιμές μας. 'Από ενα σημείο καί
μετά δέ μίiς έλειψε ποτέ!
Συχνά κ' έκατό άτομα παρακολουθοϋσαν τίς πρόβες καί κατά
τίς παραστάσεις άνακατώνονταν, πρότειναν πράγματα, συ
ζητο\Jσαν μαζί μας. Αλλοτε πάλι, τό κοινό χωρίζονταν σέ
παρέες, άνάλογα μέ τίς κοινές ά.πόψεις πού 'χανε, καί σχο
λ ιάζανε χαμηλόφωνα τή δουλcιά πού γινότανε.
•

Στίς δοκιμές μίiς πλησίασαν (iνθρωποι κάθε ήλικίας καί
τάξης . Στήν ά.ρχή έρχονταν κοντά μας ά.πό περιέργεια, στή
συνέχεια βρίσκανε κάποιο ένδιαφέρον καί μένανε. Πολλοί
μείνανε πιστοί γιά μεγάλα χρονικά διασηiματα : Αλλοι,
γέροι-πολλοί άπ' τούς όποίους κουβαλοϋσαν και τό καφε
δάκι τους κοντά μας, - άλλοι, έργάτες, δταν τέλειωναν τή
δουλειά τους. Λαϊκοί τύποι, πού βαριόντουσαν τή χαζοκου
βέντα στό καφενείο, άλλά καί συνομήλικοί μας, πού βρί
σκανε πιό ένδιαφέρουσα τή ζωνταν1) συμμετοχή στήν έτοι
μασία μιίiς παράστασης, άπ' τό νά στρωθο\Jν μπροστά στό
χαζοκούτι.
Ο ί συγκεντρώσεις αύτές δέν άργησε νά κινήσουν καί τό . . .
" ένδιαφέρον " τών άρχών. Ποιός ξέρει τ ί ύποψιάστηκαν!
Έτσι, σ' eνα σπίτι πού μίiς εlχαν παραχωρήσει γιά δοκιμές
τόν κήπο τους, tγινε άπό τήν άστυνομία συστηματική έρευνα
γιά . . . όπλισμό. Γιά νά μή φέρουμε σέ άκόμα πιό δύσκολη
θέση τούς νοικοκυραίους, ά.ναζητήσαμε (iλλο στέκι. Τέτοιες
•
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μετακινήσεις είχαμε άρκετές. Ένα μεγάλο μέρος το{) " κοι
νοί) " μας άκολουθοΟσε. Ασφαλ&ς κ' ή ' Αστυνομία θά μας
παρακολουθοΟσε.
Αύτή ή διαδικασία τ&ν δοκιμ&ν δημιούργησε στό τοπικό
κοινό τοΟ Χαλανδρίου ενα πρόσθετο ένδιαφέρον γιά τό
θίασο τ&ν . . . Αστεγων, γιά τό " θίασό του ". Πέρα άπ' τό
γεγονός δτι μ' αύτό τό σύστημα προετοιμασίας πλησίασαν
άσύνειδα τόν, πραγματικά, ιδεώδη τρόπο θεατρικης δουλειας,
άποτέλεσε ενα άπρόσμενο εϋρημα διαφήμισης. Έτσι, έν&
τούς ετρωγε ό φόβος μήπως τό ένδιαφέρον τοΟ κοινοί) εlχε
έξαντληθεί στίς πρόβες - άπ' τίς όποίες μέ τόν καιρό, εlχαν
περάσει χιλιάδες άνθρωποι - δταν, τελικά, δώσανε τiς πρ&
τες " έπίσημες " παραστάσεις τους στό Χαλάνδρι, μέ όλό
κληρο τό έργο, σ' εναν περιστασιακά διαρρυθμισμένο ύπαί
θριο χ&ρο, τά χάσανε άπ' τόν κόσμο ! Κ' ή συμμετοχή του
ήταν κάτι περισσότερο άπό άμεση : ' Απευθύνονταν στούς
ήθοποιούς τήν ώρα της παράστασης, τούς άπέτρεπαν, τούς
παρότρυναν, άντιδροΟσαν όμαδικά στίς καταστάσεις το{)
έργου κ.λπ.
Μ ιά έμπειρία - θά ποΟν οι ίδιοι - πού δέν τήν περίμεναν
σέ τέτοιο βαθμό, πού θά τούς μείνει άλησμόνητη καί πού τούς
i:χει δώσει κουράγιο καί πίστη γιά τή συνέχεια της δουλειας.
Έξη όλόκληρους μηνες χρειάστηκαν γιά νά έτοιμάσουν
συλλογικά τό κείμενο καί τήν παράστασή τους, πού δόθηκε,
τελικά, στίς 27 κ' έπαναλήφθηκε στiς 30 καi στίς 3 1 Αύγού
στου J 980. Τό έργο άποτελείται άπό 1 6 μονόπρακτα καί 1 5
παραβολές (σκέτς). Τά είκοσι παιδιά εlχαν νά μοιρασθοΟν,
μέ άστραπιαίες άλλαγές, Ι 08 ρόλους! Ή διάρκεια όλόκληρου
τοΟ i;ργου εΙναι 2 ώρες καί 20' λεπτά.
Πρίν άπό τίς τρεrς όλοκλη ρωμένες παραστάσεις τοϋ Αύγού
στου, εlχαν παίξει, τό Μάη το{) '80, πολλά κομμάτια το{)
έργου στήν Παιδική Χαρά στό Κάτω Χαλάνδρι, προσκαλε
σμένοι άπό τήν τοπική ' Επιτροπή γιά τήν Ύφεση καί τήν
Εtρήνη. 'Επίσης, τόν 'Ιούνη, στή ΣΕΛΕΤΕ Νέας ' Ιωνίας, κ'
έκεί προσκαλεσμένοι . Καλέστηκαν, άκόμα, άπό τήν ΚΝΕ·
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'Οδηγητή καi τό Πασόκ Μ αρουσιοϋ. Γιά τεχνικούς λόγους
πραγματοποίησαν μόνο μιά παράσταση σέ προφεστιβαλικές
έκδηλώσεις το{) ΠΑΣΟΚ Χαλανδρίου μέ τέσσερα μονό
πρακτα.
Σήμερα, - μiiς λένε - μέ κοντά ενα χρόνο δουλειά, φτά
σαμε σέ μερικά συμπεράσματα - μέ τήν έπιφύλαξη μελλο
ντικης άναίρεσής τους :
' Ενδιαφερθήκαμε περισσότερο ή δουλειά πού κάναμε νά
ικανοποιεί πρ&τα καί κύρια έμaς. Όχι άπό ύπεροψία η έγωι
σμό, άλλ' έπειδή μας ήταν δύσκολο νά ύπολογίσουμε τiς άντι
δράσεις τοϋ κοινοί) - πού, φυσικά, μας ένδιαφέρανε- έξαι
τίας της πρωτοτυπίας της δουλειάς μας.
Καταλάβαμε πώς ή συλλογικότητα εΙναι άρχή θεμελιώδης
καί, τό λιγότερο, χρήσιμη. Δέν τήν πετύχαμε άπόλυτα και
πάντα. Ή κούραση όρισμένων άπό μiiς, βοήθησε στό νά
καταλάβουμε δ λ ο ι τήν άξία της.
Ή έπαφή μέ τόν κόσμο δέν εΙναι ενα άπλό έπαναστατικό
σύνθημα. ΕΙναι ά ν ά γ κ η γιά έ π ι β ί ω σ η . Τό δτι παρα
κολουθοϋσαν τiς πρόβες μας καi έκατό άνθρωποι, οι πιό
πολλοί άγνωστοι , μiiς συνέδεε μέ τόν περίγυρό μας. ο ι γν&
μες πού διατυπώνανε μiiς κάνανε νά συνειδητοποιοϋμε όρι
σμένες άπαιτήσεις τους, πού στό κάτω κάτω έμείς προκα
λούσαμε.
Τό γεγονός δτι χαρήκαμε πολύ περισσότερο άπ' δ,τι περι
μέναμε, άπό τά ένθουσιώδη σχόλια των θεατ&ν, μiiς επεισε
δτι οι στόχοι μας ξέφευγαν άπό τήν προσωπική εύχαρίστηση
μερικ&ν έρασιτεχν&ν ήθοποι&ν. Προχωρούσαμε σιγά σιγά
στήν άποκατάσταση Τι μαλλον στή δημιουργία έπικοινωνίας
μέ έκατοντάδες άλλους άνθρώπους.
Είμαστε σίγουροι πώς χωρίς κέφι, χωρίς άστεία καi χωρίς
" έπιπολαιότητες " δέ θά 'τανε δυνατό νά προχωρήσουμε.
Φυσικά, αύτό δέν εΙναι κανόνας άπαράβατος. Ίσως νά συμ
φωνεί μέ τήν ήλικία καί τίς άνάγκες μας.
Ξέρουμε πώς τό νά συνεχίσουμε δέν εΙναι άπλό . 'Υπάρχουν
πολλά πραχτικά προβλήματα - οίκονομικά, τεχνικά, χώρου
κ.λπ. "Αρχισαν οι πρ&τες " άναγκαστικές διαρροές " γιά
λόγους σπουδ&ν σ' άλλα μέρη. Όμω;, ί;χουμε καταλάβει
πώς ποτέ δέ θά " χρησιμεύσουμε " σέ τ ίποτα, iiν δέν κατα
χτήσουμε τή μονιμότητα της παρουσίας μας. Αύτό μας όδη
γεί στήν άνάγκη ένίσχυσης της όμάδας καί μ' άλλους νέους
καί στήν παγίωση τοϋ δεσμοϋ της μέ τόν κόσμο.
Τό εργο τους σκοπεύουν νά τό παρουσιάσουν στό Φεστιβάλ
Έρασιτεχνικοϋ Θεάτρου Άττικης, πού όργανώνει γιά τήν
άνοιξη ή Πανελλήνια Πολιτιστική Κίνηση (ΠΑΠΟΚ). Καi
ή νέα δουλειά, πού θ' άρχίσουν άμέσω; μετά τό Φεστιβάλ,
θά 'ναι βασισμένη στίς ίδιες άρχές συλλογικότητας στή
γραφή, στήν παράσταση, στή συμμετοχή του κοινοϋ.
Καi κάτι βασικό, κάτι θεμελιακό στή σύσταση καί τή συνέ
χιση της δουλειάς τών Αστεγων. Ούσιαστικά - δπως τό
θέτουν οί ϊδιοι - ό άκρογωνιαίος λίθος της ϋπαρξής τους
σάν όμάδας : Πέρα άπό τiς όποιεσδήποτε θέσεις τοϋ καθένα
τους (πού άπό τά φαινόμενα βρίσκουν πολλές κοινές ταυτί
σεις), πέρα άπό τήν όποιαδήποτε (μικρή πάντα) βοήθεια
πού μπορεί νά εϊχανε άπό τοπικούς φορείς Αύτοδιοίκησης,
καί πέρα άπό όποιαδήποτε βοήθεια μελλοντικά άπό όποιον
δήποτε (πού, βέβαια, δέ θά δεσμεύει τό ϋφος καί τό χαρα
χτήρα της δουλειάς τους η θά 'ρχεται σέ αiσθητική η ιδεολο
γική σύγκρουση μ' αύτή), ο[ Α στ γ ο έπιμένουν νά μείνουν
άνεξάρτητοι κι άδέσμευτοι : άπό φορείς τοπικής Αύτοδιοί
κησης, οργανώσεις, οικονομικούς παράγοντες, πολιτικά
κόμματα.
Ή έμπειρία τοϋ καλοκαιριοϋ - καταλήγουν - μii� εδειξε
πώς τά μεγάλα λόγια δέ βοηθάνε.
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Μ ετά τούς Αστεγοι•ς, άς γνωρίσουμε μιά άλλη έρασιτε
χνική όμάδα θεάτρου : τούς Νέους Οίκοδόμους.
Άνάμεσα σέ άλλες μορφωτικές καί ψυχαγωγικές έκδηλώσεις,
πού όργάνωσαν τά τελευταία 3 - 4 χρόνια οι Έπιτροπές
Νέων τ&ν οiκοδομικ&ν σωματείων της Άθήνας, ήταν καi ή
δημιουργία ένός Θ ε ά τ ρ ο υ έ ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν.
ί:γραψε καί
Ό θίασος πού σχημάτισαν ο[ Νέοι Ο!κοlι6μ.01
.
Άπεργία . , πού συνέπεσε
άνέβασε συλλογικά τό ί;ργο
χρονικά μέ τούς συνδικαλιστικούς άγώνες τοϋ κλάδου τό
ν

··

1 977 καi '78. Θέμα του, τά βιοτικά, συνδικαλιστικά καi άλλα
προβλήματα πού περιλαμβάνονται σέ μιά άπεργία καί προ
κύπτουν άπ' αύτή. Διάρκειά του 1 ώρα καί 5' λεπτά. Τά 32
πρόσωπα τοϋ έργου παίζανε οiκοδόμοι καί έργάτριες. 'Εφτά
περίπου μijνες κράτησε ή προετοιμασία τοϋ εργου καί της
παράστασης, πού παρουσιάστηκε τελικά, δυό φορές, τό
Φλεβάρη τοϋ 1 977 στό θέατρο " Γκλόρια " μπροστά σ' ενα
κοινό άπεργών οίκοδόμων. Τό έργο έπαναλήφθηκε, μέσα στό
1 978, σέ συνοικίες της 'Αθήνας καi στήν έπαρχία ('Αγρίνιο,
Γιάννενα, Τρίπολη) στά πλαίσια τοπικών συνδικαλιστικών
κινητοποιήσεων, μέ πολύ χαμηλό είσιτήριο, γιά νά καλύ
πτονται μόνο τά έξοδα τοϋ ταξιδιοϋ.
Νά πώς βλέπουν ο[ ίδιοι ο[ Νέοι Οlκοδ6μοι τή θεατρική τους
δουλειά καi τούς στόχους της :
Κάτω άπό τήν άνάγκη τijς συναδέλφωσης τών νέων οίκο
δόμων καί τήν έλλειψη καθαρών ψυχαγωγικών μέσων, τά
σωματεία - πού άγωνίζονται γιά τή λύση τών προβλημάτων
πού συμπιέζουν τούς οiκοδόμους καi τούς άλλους έργαζό
μενους - στρέψανε τiς 'Επιτροπές Νέων στήν κατεύθυνση
της δημιουργίας θεάτρου τών έργαζομένων. Είδαμε τή δη
μιουργία αύτοϋ τοϋ θεάτρου σάν ενα σταθερό βf\μα στήν
άνάπτυξη τijς πολιτιστικijς δραστηριότητας στό χώρο μας .
Τώρα, βλέπουμε άπαραίτητη τήν ϋπαρξή του σέ μόνιμη
βάση, μέ συνεχf\ άνανέωση τών προσώπων πού θά τό άπαρ
τίζουν. Έτσι, ο[ έργαζόμενοι θά μποροϋν νά 'χουν τή
δική τους ψυχαγωγία, άπαλλαγμένη άπό οίκονομικά καi
κάθε λογής συμφέροντα.
Τό έρασιτεχνικό θέατρο σημαίνει Θυσίες. Γιά μιά όμάδα
άνθρώπων, πού ό καθένας τους κάνει καi κάποιο έπάγγελμα,
άφιερώνουν τiς έλάχιστες έλεύθερες καi μή ώρες τους, γιά
νά καταλήξουν σέ μιά συλλογική καλλιτεχνική δημιουργία.
Παρακίνηση γιά μιά τέτοια δουλειά ε{ναι, άπό τή μιά μεριά
ή ίκανοποίηση τοϋ δημιουργοϋ ήθοποιοϋ στήν πιό καθαρή
της μορφή - μιά καi έδώ δέ μπερδεύονται ο i κ ο ν ο μ ι κ ά
κ α i Ο. λ λ α σ υ μ φ έ ρ ο ν τ α - κ ι άπό τήν Ο.λλη, ή έπι
Θυμία τους νά προσφέρουν στούς Ο.λλους έργαζόμενους, δη
λαδή στούς συναδέλφους τους, γνήσια ψυχαγωγία, διδακτική
ψυχαγωγία.
Τό έρασιτεχνικό θέατρο λοιπόν ε{ναι μιά έθελοντική προσ
φορά άπό κάθε πλευρά. Κανένας "Κ:αταναγκασμός, μόνο ενα
βασικό α ί σ θ η μ α κ ο ι ν ω ν ι κ η ς ε ύ θ ύ ν η ς καi
ε ί λ ι κ ρ ι ν ή ς ά. γ ά π η γιά τό Θέατρο καi τήν τέχνη .
Γιά τό πρώτο έργο μας, ύπf\ρξε Κυριακή πού ο! πρόβες κρά
τησαν 10 ώρες, τή στιγμή πού ο! ήθοποιοί-οίκοδόμοι καi
ο! κοπελιές έργάζονται καθημερινά ενα 7ωρο-8ωρο στά για
πιά καi τά έργοστάσια.
Τό γενικότερο συμπέρασμα άπά τήν δλη έμπειρία μας ε{ναι
δτι ό έργάτης έχει μ ά θ ε ι σ τ ή δ ο υ λ ε ι ά καi στή
σ υ ν ε ρ γ α σ ί α καi εΙναι άπαλλαγμένος άπ' δλα τ ά φ τ ι α
σ ι δ ώ μ α τ α, τ i ς φ ι λ ο δ ο ξ ί ε ς κ.Ο.. πού έ χ ο υ ν
μ ο λ ύ ν ε ι τ ό έ π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ό Θέατρο.
Ο! δυνατότητες ύποκριτικijς έρμηνείας έρχονται στήν έπι
φάνει α καi διευρύνονται μόνο δταν ό μή έπαγγελματίας ήθο
ποιός συνειδητοποιήσει δτι μπορεί ν' άνεβεί στό πάλκο.
-Ας μή γελιόμαστε, ό έργαζόμενος έχει πολλές προκαταλή
ψεις γιά τήν τέχνη, πού τοϋ τίς καλλιεργοϋν καθημερινά.
Όταν δμως έρθει σέ έπαφή μέ δλες τiς διαδικασίες πού όδη
γοϋν στήν παράσταση καi δεί μόνος του δτι τό θέατρο ση
μαίνει δουλειά καi δ χ ι ψ ώ ν ι ο τοϋ κάθε έ μ π ν ε υ
σ μ έ ν ο υ ά. ρ γ ό σ χ ο λ ο υ, τότε ή τέχνη εΙναι δίπλα του,
έτοιμη νά γίνει κτijμα του.
Τό Θέατρο τών έργαζόμενων Θέλει βοήθεια : Ύλική, μόνο
γιά ν' ά.νταποκριθεί στά έξοδα του· καi ήθική, άπ' όλους
τούς ά.νθρώπους τfjς τέχνης καi τών γραμμάτων, τijς τοπικijς
Αύτοδιοίκησης κ.τ.λ. Έτσι τό χάσμα ά.νάμεσα στήν τέχνη
καi τούς έργαζόμενους Θά καλυφθεί καi τό πολιτιστικό μας
κίνημα θ' άνεβεί σέ ά.νώτερες βαθμίδες.
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Τό " Θ " έπιφυλάσσεται νά παρουσιάσει τά κείμενα
τUΙν έργων τUΙν δυό όμάδων καί, όπωσδήποτε, Θά συνε
χίσει τή γνωριμιά καi μ' άλλους έρασιτεχνικούς Θιάσους.

Πεφάτο καί σεμνό τό 4σέλιδο έντυπο πρ6γραμμα τής παρά
στασης τών
Αστεγων" : Δυό σελίδες μέ εύρηματικά σκίτσα,
καί (στή σελ. 1 14) δυό λ6για γιά τό έργο καί τά dν6ματά τους

(.ΥΕΙ'ι!.\Ε.Σ. l\no τ ι Σ. οηοι Ε:Σ.
ΣεΛΙΔΑ) ΜΑ-:Ε ΕnΕ.Ι!.ΑΝ στι
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ΕΓΙΝΑ ΣΥΓΓΡΑ ΦΕΑ Σ ,

ΕΓΙΝΑ Σ ΥΓΓ Ρ Α Φ ΕΑΣ !

Ο ΔΙΑΛΕ ΓΜΕ Ν ΟΣ , Η " ΘΕΙΑ " ΚΑΙ Η " Μ ΑΝ Α" ΤΟΥ
' Η μικρ η ίστορ ία τfίς συγγρα φ fίς τώ ν δυ ο €ργων
Μ ιά μέρα τοϋ Σεπτέμβρη τοϋ 1 975,
σ' ενα συνοικιακό θέατρο τής 'Αθήνας
μέ πλούσια καλλιτεχνική προσφορά
άλλ' άγνωστη στό θεατρόφιλο κοινό,
παρουσιαζότανε ή πρώτη μου θεατρι
κή δουλειά στήν κρίση τοϋ κοινοϋ.
Άν δέν ύπήρχε τό θέατρο " Στοά "
iσως νά μήν τό έπαιρνα στά σοβαρά,
γιά μιά δεύτερη προσπάθεια. ΕΙμαι
συγγραφέας! ΕΙμαι συγγραφέας! ΕΙμαι
συγγραφέας!

φτει στήν ούτοπία. Άν προσπαθώ ά
κόμα νά κρατάω μολύβι εΙναι γιά νά
μπορώ νά φωνάζω πιό δυνατά. Γιατί
στόν τόπο αύτό ι'iμα φωνάζεις γλιτώ
νεις τό ψυχιατρείο.

Οϋτε λίγο οϋτε πολύ κατάλαβα πώς
στήν 'Ελλάδα εΙναι πάρα πολύ εϋκολο
νά γίνεις κάτι η καί τίποτα άπό τή
μιά στιγμή στήν άλλη. Τί ώραία, τi
καλά! Αλλο προσπαθούσα νά γίνω
μέ πάθος κι άλλο έγινα χωρίς πάθος.
Τώρα δμως, τί γίνεται άπό δώ καί
μπρός; 'Αρχίζει τό στρίμωγμα; Πρέ
πει δηλαδή νά ξαναγράψω; Κι aν δέν
εχω τίποτα νά πώ; Κι aν τό " Χάσα
με τή θεία, Στόπ " i\τανε μιά στιγμι
αία έμπνευση και τίποτ' άλλο;

•

•

Κι άν στό κάτω κάτω τής γραφής δέ
θέλω, γιά πολλούς καί διάφορους λό
γους, νά ξαναπιάσω μολύβι, χάνω τόν
τίτλο του συγγραφέα; Μ ήπως πρέπει
νά παλέψω, μιά πού χτυπάει τόσο
δμορφα στ' αύτιά ; Μ ήπω; σάν ήθο
ποιός δέν έκανα η δέ μπόρεσα νά κάνω
αύτό πού i\θελα και τώρα αύτό τό πα
ράθυρο, πού μοιάζει μέ μπαλκονόπορ
τα, άνοιξε μπροστά μου ένώ έγώ πε
ρίμενα στήν πόρτα; Όμω;, δε θέλω
νά μπώ μέσα. Δέν ένιωσα ποτέ μου τή
συγγραφική φλόγα νά μέ καίει. Τό
μυαλό μου δέ δουλεύει πρός τά κεί.
Βέβαια, πολλά πράγματα περνίiνε κά
τω άπό τήν κριτική μου ματιά καί σκέ
ψη καί μέ βασανίζουν.
Χίλια πράγματα τριγυρίζουν στό μυα
λό μου. Χίλια πράγματα. Προσπαθώ
νά τά συγκεντρώσω σ' ενα τετράδιο,
μπίiς καi βρώ τήν άκρη. Κάποτε κάτι
νομίζω πώς βρίσκω, κάποτε χάνομαι
καi τά παρατάω.
Προσπαθώ νά έντοπίσω μέ τή δυνατή
άκρίβεια τό διαστρεβλωτικό χαρμάνι
τής γλώσσας μας, δπω; μιλιέται σή
μερα άπό τήν έλληνική μάζα. Δέ μ'
ένδιαφέρουν ο[ έντυπωσιακές χυδαίες
φράσεις, aν δέν εΙναι άπαραίτητες.
Τlς βάζω σ' ενα γερό καβγά πού περ
νίiνε γρήγορα καi σέ καταστάσεις
πού δικαιολογούνται άπόλυτα. Όλα
αύτά κάτω άπό μιά " άδιαφορία "
γιά τό γράψιμο. Όμως έχω πειρα
σμούς, γράφω μιά σελίδα καί νομίζω
πώς κέρδισα τή βδομάδα πού έφυγε
καί δέν πήγε χαμένη .
Αλλοτε πάλι σκέπτομαι πώς εχασα
τό χρόνο μου παλέβοντας κάτι. Έ,
καi λοιπόν τi έγινε; Έδώ άνθρωπο ι μέ
τεράστιο πνευματικό άνάστημα ξεχά
στηκαν. Ή ματαιοδοξία μου σκοντά•
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Κυριακή. Κάποια Κυριακή τής ζωής
μου μπήκε στή σκέψη μου δτι ο[ γέ
ροι γονείς στiς πολυκατοικίες - κλου
βιά εΙναι ενα μεγάλο σύγχρονο πρό
βλημα. Μήπω; αύτό θά 'ταν τό θέμα
μου γιά τό "Μάνα, Μ η τέρα, Μαμά";
Αρχισα νά τό σκέφτομαι σοβαρά,
νά έντείνω τήν προσοχή μου γύρω άπ'
τούς άνθρώπου; αύτούς.
Ένα χρόνο άργότερα κι άφού τό σκε
πτόμουνα πολύ, κάνω τήν πρώτη μου
άπόπειρα νά δουλέψω τό θέμα. Δέν
f]ξερα άκριβώς τi i\θελα νά πώ. Αφηνα
τά πρόσωπα νά μέ όδηγούν. Δέν εΙχα
καμιά πρωτοβουλία άπάνω τους. Μέ
πήγαιναν αύτά δπου f]θελαν. Πρόβλη
μα στό δ ιάλογο δέν εΙχα. ΕΙχα δμως
πρόβλημα στό στόχο μου. 'Από ενα
σημείο κ' έπειτα άποφάσισα νά πάρω
πρωτοβουλία καi νά μήν άρχίσω νά
σέρνομαι στiς σελίδες άσκοπα. Συμ
πλη ρώνοντας δεκαπέντε σελίδες μπλο
καρίστηκα καi σταμάτησα γιά δυό
μήνες τουλάχιστον. Ξαναπιάνω τή δου
λειά. Τώρα εΙχα μερικά πράγματα νά
δουλέψω στά σίγουρα.
•

Ή Μάνα στή Β' πράξη πρέπει νά μπεί
στό Γηροκομείο. Έτσι, δλα στήν Α'
πράξη θά έτοίμαζαν αύτή τήν κατάλη
ξη . Όμω; ό στόχος καi ή προβλημα
τική μου δέν ήταν μόνο αύτή. Μέσα
άπ' αύτή τή δουλειά μου f]θελα νά
δώσω τήν άπέραντη άνασφάλεια πού
έχει ό νεοέλληνας σ' δλες τiς φάσεις
τής ζωής του. 'Ακόμα καί τήν κατα
στροφή τής φύσης άπό τόν τεχνολο
γικό πολιτισμό. Ήθελα νά κάνω μιά
τραγική σάτιρα γιά τό θέμα, χωρίς νά
ξεφύγω άπό τόν κεντρικό μου στόχο.

Ήθελα. . . f]θελα. . . πολλά f]θελα. Θά
μπορούσε νά γίνει μιά δοuλειά τέσσε
ρις μέ πέντε ώρες. Όμως αύτό θά όδη
γούσε σέ δυσκολίες άξεπέραστες γιά
τά σημερινά θεατρικά δεδομένα. Νέο
μπλοκάρισμα στή δουλειά μου. Τό
έργο δέν προχωρούσε κ' έγώ δέν τό
'σπρωχνα.
Προσπαθούσα νά σκεφτώ λύσεις, μό
νο λύσεις. Ένα καινούριο πρόσωπο,
θά 'ταν μιά πρόχειρη διέξοδος. Όταν
τόλμησα νά τό βάλω, τ' άλλα πρόσωπα
τό κλώτσησαν μακριά! Κατάλαβα πώς
δέν πρέπει νά βάζω σέ κάθε δυσκολία
μου κι άπό ενα πρόσωπο νά μέ ξελα
σπώνει . Γιατί, aν πραγματικά έχω νά
πώ κάτι, πρέπει νά μπορώ νά τό πώ
καi μέ λίγα πρόσωπα.
Πολλές φορές μέ άπασχολούσε μιά
φράση, μιά λέξη, μιά συλλαβή . Τή

δούλευα μπρός - πίσω προσπαθώντας
νά παίξω τά πράγματα και τις καταστά
σεις τών άνθρώπων αύτών καί, μέ τό
μολύβ ι στό χέρι σάν τούς μουσικούς
στήν παρτιτούρα, σημείωνα δ,τι μοΟ
'βγαινε άπ' τό στόμα. Ένα τςςς, ενα
μμμ .. ., άσήμαντες συλλαβές πού γιά
μένα ή ταν τό πίiν.
·

Προσπαθοϋσα νά ζωντανέψω τά πρό
σωπα μπροστά μου, νά μοϋ όπαγο
ρεύουν δσα λέγανε. Ήταν μιά έξαν
τλητική δουλειά. Δέ γράφω ποτέ
καθισμένος σέ γραφείο, άλλά δρθιος,
παίζοντας αύτά πού γράφω. 'Ακόμα
καί στό δρόμο παραμιλάω τούς άνθρώ
πους μου. Ζώ μέ τούς άνθρώπους τοϋ
εργου. 'Ακούω τό δνομα Σωτηράκης
καί γυρίζω νά δώ. Μεμίiς, Μπέμπα,
Φωτεινή, Βαρβάρα . . . Ζώ μέ τούς άν
θρώπους αύτούς ώσπου νά κλείσει
τό εργο και ποτέ δέ διαβάζω σέ κανέ
ναν τίποτα.
Τό σύγχρονο αuτό μαρτύριο τό 'χει ύπο
στεί μόνο ή γυναίκα μου, ή Σοφία. Καμιά
φορά φωτογραφίζω στό δρόμο κάποιον
πού μοιάζει μέ τόν τάδε fιρωα τοϋ έρ
γου πού δουλεύω. Τόν μεγενθύνω; τοΟ
μιλάω καί παίρνω άπαντήσεις φαντα
στικές καί προχωράω. Ή Α' πράξη
κάπως έτσι τέλειωσε. Στή Β' πράξη
άλλαξα σκέψη καί δέν fιθελα νά πε
ράσω τή Μάνα στό Γηροκομείο. Δέν
f]θελα νά πάρω θέση στά πράγματα,
οϋτε νά δώσω λύσεις. Τή λύση τήν
άφηνα γιά τό θεατή. Τόν άφηνα νά
πράξει κατά συνείδηση . Πάλι σταμά
τησα γιά κάμποσο καιρό νά γράφω.
Τό μπλοκάκι πού κρατοuσα σημειώ
σεις, στό λεωφορείο, παντοΟ, δέ μέ
βοηθούσε πιά. Ό κόσμος πού παρακο
λουθοϋσα πώς μιλάει, πώς κινείται,
μίλαγε μόνο γιά ποδόσφαιρο, γιά γκό
μενες καί ταβερνάκια. Πολύ σπάνια
σημείωνα μιά δυό λέξεις πού ε{χαν
ενα προχώρημα γιά μένα.
Ξέρω πώς λειτουργώ περίεργα. 'Αρχί
ζω νά γράφω τό έργο άπό τό τέλος του,
προχωράω στήν άρχή καi μπερδεύο
μαι στίς εtκόνες. Γράφω, γράφω καί
στό τέλος κάνω ενα μοντάζ γιατί πρέ
πει ή δουλειά νά 'χει μιά συνέπεια
στό τέλος. Μ έσα μου πολλά χρωμα
τιστά γυαλάκια ζητούν νά γίνουν ψη
φιδωτό. Κάποτε, άφοΟ περάσαν τρία
όλόκληρα χρόνια, ή "Μάνα, Μ η τέρα,
Μαμά " τελείωσε. Γιά μένα ήταν eνα
δεύτερο βήμα πιό σταθερό μπορώ νά
πώ, πιό ύπεύθυνο άπ' τό πρώτο. Ή
μίiλλον πιό συνειδητοποιημένο. Ή
θελα νά πιστέψω καί 'γώ πώς τό " Χά
σαμε τή θεία, Στόπ " δέν f]τανε μιά
άπλή σύμπτωση, μιά εμπνευση τής
στιγμής.
'Αθήνα, 2 τοϋ Σεπτέμβρη τοΟ
ΓΙΩΡΓΟΣ
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ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟ Σ

ΤΟ ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΤΗΣ Η ΜΑΝΑΣ " ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΕ ΔΥΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΠΙΑΜΕΝΤΟ
Πώς ενα πετυχημένο έργο κ όβεται στην εκτη παράσταση !
Τό " Μάνα . . . Μητέρα . . . Μαμά . . . "
πρωτανεβάστηκε στήν 'Αθήνα, τόν
Όχτώβρη τοiί 1979, dπό τόν Κώ
στα Καζάκο στό θέατρο " 'Αθή
ναιον ". Παρά τήν τεράστια έπι
τυχ[α του, τό έργο κατεβάστηκε
π ρ α ξ ι κ ο π η μ α τ ι κ ά στήν ε
κτη παράστασή του ! 'Ιδού fιια
μικρό χρονικό τοiί καλλιτεχνικού
πραξικοπήματος, γραμμένο άπό τό
συγγραφέα τοiί έργου, σέ μορφή . . .
θεατρική :
ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ
Τόν Αύγουστο τοϋ 1 979 ή ρθε, στό
ΆΎJCiστρι, όπου παραθέριζα, ό Κώστας
Καζάκος καi μοl) εΙπε πώς θέλει νά
άνεβάσει τό έργο μου "Μάνα, Μητέ
ρα, Μαμά", μιά καi χώριζαν τiς δου
λειές τους μέ τήν Καρέζη . Δέχτηκα,
μιά κ' ε1χαν άποτύχει ο! συνεννοήΟ'εις
μου μέ τά θέατρα "Στοά" καi "Τέχνης"
καi έπειδή ijξερα πώς ο! προσπάθειες
τοl) Καζάκου γιά σοβαρή δουλειά δέν
ήταν λίγες. 'Εκτός άπό κάτι μικρές
διαφωνίες πού ξεπεράστηκαν γρήγορα,
άλλα έμπόδια δέν ύπfjρξαν.
Πράγματι, ο! πρόβες μας άρχ ισαν στό
φουαγιέ τοϋ θεάτρου " 'Αθήναιον" καi
στό καμαρίνι τfjς κ. Καρέζη · δχι δμως
στό χώρο πού θά παιζόταν τό έργο,
δηλαδή Ο'τή σκηνή, τήν όποία - δπως
μάς ε1παν - ε1χαν προλάβει καi τήν
πfjραν 'Ό! θεατρίνοι" τfjς κ. Καρέζη ,
έπειδή ήταν πολλοί. (Σημείωση : Τό
θέατρο " 'Αθήναιον " τό μοιράζονταν
τότε τό ζεϋγος - τρείς μέρες ό ένας
καi τρείς μέρες ό άλλος).

ΠΡΑΞΗ ΔΕΎΤΕΡΗ
20 τοl) Όχτώβρη, πρεμιέρα 'Ό! θεα
τρίνοι" τfΊς κ. Καρέζη στό ίδιο θέατρο.
Κυριακή 2 1 , μέ φώναξαν στό θέατρο,
δπου παρουσία τfjς κ. Καρέζη, στό γρα
φείο το\j κ. Καζάκου, μοl) άνακοινώ
θηκε δτι έργο και θίασος πρέπει τό
γρηγορότερο νά φύγουν τουρνέ, άκόμα
καi στήν Αόστραλία, iΊ νά μετακομίσου
με σέ άλλη στέγη, στήν άνάΎJCη καi
στόν Πειραιά. Όταν ρώτησα "γιατi
δλα αύτά", ό Καζάκος μο\j εΙπε :
"Φυτέψαμε ένα δμορφο δεντράκι κάτω
άπό μιά μεγάλη σκιά. 'Επόμενο, τό
δεντράκι νά καεί". Μεγάλη σκιά, έννο
οl)σε τό θρύλο "Καρέζη".
Τότε, ή κ. Καρέζη έβαλε μπροστά μου
τόν Καζά!Cο, νά πάρει τηλέφωνο τό
Δήμαρχο Πειραιώς, μπaς καi μάς δώσει
τό "Δημοτικό", δπου μοl) ύπόσχονταν
μιά λαμπρή πρεμιέρα. Λίγο μετά, κατέ
βασαν τiς φωτογραφίες τών ήθοποιών
άπό τiς βιτρίνες τοϋ θεάτρου.
Στiς 6 τό άπόγευμα άρχίζουν νά έρχον
ται ο! ήθοποιοi γιά τή δεύτερη παρά
σταση τοl) έργου. Βλέπουν τiς φωτο
γραφίες κατεβασμένες καi μένουν άναυ
δοι γιά τήν άπόφαση των θιασαρχlΟν.
Μετά άπό διάφορες συζητήσεις ο!
φωτογραφίες ξανακρεμάστηκαν, άλλά . . .
σταμάτησαν τ ή δεύτερη φουρνιά προ
γραμμάτων στό τυπογραφείο καi τiς
άφίσες πού θά κολλούσανε στήνΆθήνα .
ΓΡΉΓΟΡΟ ΚΑΠ!ΑΜΕΝΤΟ

ΕΝΑΣ Υ ΜΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗ

Τό " Θ " έπιφυλάσσεται νά δη
μοσιεύσει τlς διθυραμβικές κριτι
κές γιά τό " Μάνα . . .Μητέρα. . . Μα
μά ". Σήμερα δίνει μόνο τήν lf.πο
ψη ένός παλιότερου όμότεχνου τού
Γιώργου Δ ιαλεγμένου :
" Τό ιιργο τοϋ Γιώργου Διαλεγμένου
" Μάνα, Μητέρα, Μαμά " ε!ναι-Ιtτσι
πιστεύω έγώ-Ιtνα άριστούργημα. Τό
ε!πα σ.ύτό οταν ε!8α τό /tργο πρlν �α
χρόνο, στην πρώτη του παράσταση
καl τό λέω καl τώρα μέ τόν (8ιο θαυμα
σμό.
Καl τό πρώτο του /tργο τό " Χάσαμε
τη θεία, στόπ " μοϋ ε!χε άρέσει κι
ε!χα έντυπωσιαστεί μέ την άβίαστη
δρμη κι εtλικρίνεια πού ε!χε δ λόγος
του. 'Ωστόσο βρί,σκω πώς μέ τ 8εύ
?
�
τερο !!ργο του παει τόσο μακρυα, που
τό πρώτο έκείνο μοιάζει σάν προετοι
μασία γιά νά γραφτεί τό " Μάνα,
Μητέρα, Μαμά ". Έ8ώ τό ήθογραφικά
γ ρ αφικό Ιtχει γίνει μοίρα τραγική,
τό γοητευτικό τής καθημερινότητας
κόλαση, τό ιlνειρο σπαραγμός. Π ιστεύω
πώς Ιtχει γράψει Ιtνα !!ργο κλασικό.
Γιατt δλοι οι χυμοl τής ζω7jς τρέχουν
στlς φλέβες του κι δλες οι άλήθειες
της ε!ναι σάρκα του. Ή σκληρότητα,
τό κωμικό, δ φόβος, ή ποίηση, ή πο
νηριά, ή πίκρα, ή συμπόνοια, ή άχρειό
τητα, τό 8έος.
Κι ε!ναι έπίσης κλασικό γιατί, ποιοl
ήθοποιοl 81: θάθελαν νά παίξουν κάποτε
αύτούς τούς μεγάλους ρόλους; Αύτή
τη μάνα; Σίγουρα δ Διαλεγμένος πρό
σθεσε μέ τό πρόσωπο τής " Μάνας "
Ιtνα άπ' τούς πιό μεγάλους γυναικείους
ρόλους στό παγκόσμιο θέατρο.

Έτσι ύποχρεωθήκαμε , νά κάνουμε τό
90 % των προβών μας μέσα σέ τηλέ
φωνα πού βαράγανε, τεχνικούς, μαστό
ρους, μοδίστρες καi άλλα , συμπιέζον
τας μάλιστα τiς ώρες δουλειάς σέ
χρόνο άκατάλληλο γιά έπαγγελματίες
ήθοποιούς - 3.30' ό'ις 9 τό βράδυ ώρες πού ό θίασος τfjς κ. Καρέζη άνα
παυότανε.

Στή βδομάδα πού άκολούθησε, τήν 4η
μέρα παράστασης τοl) έργου, ο! θια
σάρχες κάνουν άλλη μιά γιούργια.
Αύτή τή φορά πιό άποφασισμένοι, τό
φέρνουν στούς ήθοποιούς καi σέ μένα
σάν τετελεσμένο γεγονός. Καρέζη καi
Καζάκος στέλνουν μιά παραπλανητική
έπιστολή στiς έφημερίδες δτι μεταφερό
μαστε στόν Πειραιά. Ό Καζάκος ζη
τάει μέ άγωγή άπό τήν ήθοποιό Ντίνα
Κώνστα, έπειδή δέ δεχόταν νά παίξει
στόν Πειραιά, 4.000.000 δραχi,ιές γιά νά
ρίξει τά βάρη σ' αύτή. Καi . . . ζήσανε
αύτοi καλά κ' έμείς χειρότερα.

Έλπίζ�-καl εδ�ομαι --;-- τό θεα�ρόφιλο
κοινό να 8ιαπιστωσει πως ή παρασταση
μέ τό /tργο τοϋ Γιώργου Διαλεγμένου
" Μάνα, Μητέρα, Μαμά ", 8/:ν ε!ναι
μιά συνηθισμένη παρουσίαση /tργου,
άλλά Ιtνσ. γεγονός στην ιστορία τοϋ
νεοελληvικοϋ θεάτρου.

Στiς 1 9 του Όχτώβρη τό fργο άνέβη κε.

ΓIΩΡΓΟΣ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΣ

ΙΑΚ. ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ

117

ΑΜΛΕΤ 'Ή ΠΟΛΥ l(Al(O ΓΙΑ ΤΟ Τ Ι ΠΟΤΑ
Α ΝΕΚΔΙΉΓΗΤΗ ΓΚΑΦΑ ΝΕΟΚΟΠΟΥ ΠΕΡIΟΔΙ ΚΟΥ
Φ ορ τώ νε ι σ ε δώδ εκα δ ι άση μ ου ς άλλ' . . . ά νυ π ο ψ ί αστ ου ς συγγρα φ εις μ ι ά.
"
πα ρ ω δ ί α τ ο υ .. 'Ά μλ ετ
γρ α μμέ νη στ ό ϋφ ο ς τ ου ς άπ ό τ ό ν Κά. ρ λ Χό χε
Στό πρωτο τεϋχος τοϋ περιοδικοϋ " Τό
Πρίσμα " δημοσιεύεται κάτω άπό τήν
έπικεφαλίδα "Θέατρο - ' Αναζητήσεις "
μιά μετάφραση μέ τίτλο :
Α ΜΛΕΤ
Π ΡΙΓΚΗΠΑΣ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ
Τραγωδία
Μιά συλλογική διασκευή τοϋ σαιξπη
ρικοϋ Αμλετ άπό τούς σύγχρονους
Γερμανούς (-Γερμανόφωνους) θεατρικούς συγγραφείς :
•

τό 1972 καί παρουσιάστηκε dπ' τόν
Κάρλ Χ6χε στό περιοδικό " Thea ter
Heute". "Αν καί dπουσιάζουν 6ρισμένα
dκ6μη σημαντικά 6ν6ματα (π. χ. τού
'Ελβετού Φρίς, τοϋ Αύστριακού Χ6χ
βέλντερ, τών Γερμανών
Κίπχctρτ,
Ντ6ρστ, κ.λπ.)- aλλωστε 6 dναγνώστης
θά διαπιστώσει πώς dπουσιάζει μιά
3η πράξη dπό τή διασκευή - τό dπο
τέλεσμα εlναι ένδιαφέρον στό σύνολό
του dλλά καί κομμάτι - κομμάτι πιό

Rolf Hochuth, Peter Weiss, Friedrich
Dϋrrenmatt, Erich Fried, Peter Handke,
Heiner Mϋl ler, Martin Walser, Franz
Xaνer Kroetz, Martin Sperr, Bertolt
Brecht, Peter Hacks, Gϋnter G rass.
Τό κείμενο αύτό δημοσιεύτηκε γιά πρώ
τη φορά, δπως άλλωστε μδ.ς πληροφορεί
καi ό μεταφραστής του, στό εiδικό
τεϋχος " Θέατρο 1 972 " τοϋ γερμανικοϋ
περιοδικοϋ "Theater Heute". Στή γερ
μανική πρώτη δημοσίευση ύπάρχει,
έκτός άπό τόν τίτλο πού παρέθεσα
παραπάνω, καi ή προσθήκη : " Κατα
γραφή Karl Hoche ". Στήν έλληνι
κ:ή μετάφραση τό σημείο αύτό παρα
λείπεται άπό τόν τίτλο, άναφέρεται
δμως σέ μιά άπό τiς σημειώσεις τοϋ
μεταφραστfj (σελ. 1 07, σημ. 4) σάν
" παρουσίαση " άπό τόν Κάρλ Χόχε.
Ό μεταφραστής δέν περιορίζεται μο
νάχα στή μετάφραση τοϋ κειμένου
άλλά, σέ μιά άξιέπαινη προσπάθεια,
παραθέτει καi τρείς σελίδες σημειώ
σεις μέ βιογραφικά στοιχεία γιά δλους
τούς θεατρικούς συγγραφείς καi γιά
άλλα όνόματα πού περνάνε στό κείμε
νο, έρμηνείες λέξεων, λογοπαίγνιων
κ.λπ.

Όλα αύτά εΙναι πολύ ένδιαφέροντα και
άξιόλογα, καi δέ θά ε{χα κανένα λόγο
νά σταθω στή μετάφραση αύτή, αν ό
μεταφραστής δέν εδειχνε, μέ τό ση
μείωμα πού άνέφερα παραπάνω, δτι
π α ρ ε ξ ή γ η σ ε τελείως τό κείμενο
πού μετέφρασε κι αν δέν ύπfjρχε ό
κίνδυνος νά συμπαρασύρει καi τόν ελ
ληνα άναγνώστη στήν παρεξήγηση
αύτή.
'Αναλυτικά τό σημείωμα λέει δτι :
ιιΉ διασκευή

τού Αμλετ dπ' τούς
Γερμαν6φωνους συγγραφείς, γράφτηκε
•

τριμηνιαία
εκδοση έπιλογής
άπ6 τήν παγκόσμια
σύγχρονη λογοτεχνία
τ6

πρισμα
1
'
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Αρyν-οοιριιΟΙΙ·ΧοιUΙ

έχδόσtις χαστανιώτη ψθινόπωρο 1980

Τό ξώφνλλο τοϋ περιοδικού πού διέ
πραξε γκάφα dπό τό πρώτο του τεύχος
εlδικά, μιά κι 6 κάθε συγγραφέας χρη
σιμοποιεί τό προσωπικ6 του ϋφος καί
τά δικά του θέματα, φτάνοντας μερικές
φορές ι.ίί ς τήν αύτοσάτιρα. "Οπως καί
νά 'ναι, ή παρωδία τούτη μaς δείχνει,
πώς τό θέατρο έξακολουθεί νά παραμέ
νει τό κυριότερο εlδος τοϋ λ6γου, δπου
μέ παλιούς μύθους μπορεί νά θίξει
κανείς σύγχρονα πράγματωι.
Βέβαια κάπου ό μεταφραστής ύποπτεύ-

Στίς σελίδες 1 23 - 1 30 δημοσιεύονται βιβλιοκρισίες των
Βάλτερ Ποϋχνερ, Πέτρου Μάρκαρη και Γιάννη Νεγρεπόντη.
Σέ έπόμενα τεύχη θά περιληφθοϋν βιβλιοκρισίες Φοίβου
Άνωγειανάκη, 'Ελένης Βακαλό, Γιώργου Λεωτσάκου, Γιάννη

JΙ8

......
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εται δτι πρόκειται γιά παρωδία (άλλω
στε τό " Theater Heute " τό δηλώνει
αύτό στήν πρώτη κιόλας σελίδα : μιά
παρωδία " Αμλετ " άπό όμάδα Γερμα
νων θεατρικων συγγραφέων), κάπου
ύποπτεύεται δτι πρόκειται γιά σάτιρα,
τή θεωρεί δμως αύτοσάτιρα. Ή δια
σκευή, καi παρωδία εΙναι και σάτιρα.
Μόνο πού δ έ ν ε Ι ν α ι τ ω ν γ ε ρ
μ α ν ω ν θ ε α τ ρ ι κ & ν σ υ γ γ ρ α
φ έ ω ν, άλλά τοϋ Κάρλ Χόχε. Καμιά
άπό τις έπιμέρους σκηνές δέν άνήκει
στούς " γερμανούς θεατρικούς συγ
γραφείς ". Όλες γράφτηκαν άπό τόν
ϊδιο τό Χόχε, πού παρωδεί καi παρα
φράζει δχι μόνο τό ϋφος των συγγρα
φέων, άλλά καi συγκεκριμένα Εργα
τους, πού μάλιστα όρισμένα άπ' αύτά
δημοσιευμένα κατά καιρούς στό ίδιο
τό " Theater Heute ".
•

Έτσι, ή δεύτερη σκηνή τf\ς πρώτης
πράξης " διασκευαστής Πέτερ Βάις ",
παραπέμπει στό Εργο τοϋ Βάις "Χαίλ
ντερλιν" πού δημοσιεύτηκε στό τεϋχος
1 1 / 1 9 7 1 τοϋ περιοδικοϋ. Σέ μιά προσπά
θειά του νά μείνει άπόλυτα πιστός στό
Χαίλντερλιν καi τήν έποχή του, ό
Βάις δχι μόνο χρησιμοποιεί ενα όλό
κληρο λεξιλόγιο άπό τήν έποχή τοϋ
Χαίλντερλιν, άλλά καi τήν όρθογρα
φία τfjς έποχfjς. Ό Χόχε σατιρίζει
μέ τό κείμενό του, πού στά γερμανικά
εΙναι γραμμένο άκριβ&ς μέ τόν ϊδιο
τρόπο, αύτή τήν έξεζητημένη άκριβο
λογία τoiJ Βάις.
Στή δεύτερη σκηνή τfjς δεύτερης πρά
ξης " διασκευαστής Πέτερ Χάντκε ", ό
Χόχε σατιρίζει τό εΙδος γραφfjς " θέα
τρο /άφήγημα" πού ό Χάντκε έγκαινίασε
μέ τό έργο του " 'Ιππασία πάνω άπ' τή
λίμνη Κωνσταντία ". Τό Εργο δημοσι
εύτηκε στό τεϋχος 1 0 / 1 970 τοϋ περιο
δικοϋ.
Στήν τέταρτη σκηνή τfjς δεύτερης πρά
ξης " διασκευαστής Χάινερ Μύλερ '',
ό Χόχε παραπέμπει καi σατιρίζει τό
λόγο καί τις σκηνές βίας άπό τή δια
σκευή τoiJ " Μακμπέθ " πού έκανε ό
Μύλερ και πού δημοσιεύτηκε στό
τεϋχος 6 / 1 972 τοϋ περιοδικοϋ.
'Εκεί δμως πού ό ελληνας μεταφραστής
βρίσκεται σέ άδιέξοδο εΙναι στήν περί
πτωση τοϋ Μπρέχτ (πράξη πέμπτη,
σκηνή πρώτη). ' Αντιγράφω άπό τή με
τάφραση (σελ. 1 03) :

Νεγρεπόντη, Βασίλη Ραφαηλίδη, Θόδωρου Χατζηπανταζfj
κ.ά. οι σελίδες τfjς ύπεύθυνης βιβλιοκριτικf\ς θά συμπλη ρώ
νονται κι άπό ενα ύπεύθυνο βιβλιογραφικό δελτίο, πού θά
περιλαβαίνει τiς άξιόλογες νέες έκδόσεις τοϋ κάθε δίμηνου.

.. Ποϋ καιρό νάβρω γιά κουρέλια
πού κάθε μέρα τήν παλιά
τήν χιλιομπαλωμένη , σάν άράχνη
γινομένη, ράβω τή κ ο υ ρ τ ί ν α . . .

Δέκα μήνες άργότερα (Σεπτέμβρη 1 972)
στή Γερμανία, ό Κάρλ Χόχε δημο-

(Ή ύπογράμμ ιση εlναι δική μου)
Στό πρωτότυπο χρησιμοποιείται δμως
ή λέξη " Brechtgardine " , δ ή λαδή
., μπρεχτική κουρτίνα " πού δέν εlναι
άλλη άπό τήν περίφημη " μπρεχτική
αύλαία ". Ό Χόχε προφανώς σατιρίζει
τήν κατάχρηση πού γίνεται στό γερμα
νικό θέατρο άπό τό μέσο αύτό τοϋ
μπρεχτικοΟ θεάτρου. Όπως φαίνεται,
ό ελληνας μεταφραστής δέν tχει άκού
σει ποτέ του γιά τή μπρεχπκή αύλαία,
κ' έπειδή θεωρεί δτι τό κείμενο γρά
φτηκε άπό τόν ϊδιο τό Μπρέχτ, δέν
μπορεί νά έξηγήσει τί έπιασε τό
Μπρέχτ καί άναφέρει τό δνομά του
μέσα στό · κείμενο, καί μάλιστα σάν
·· κουρτινοποιοϋ ". Καταφεύγει λοιπόν
στήν εϋκολη λύση νά παραλείψει τό
όνομα τοϋ Μπρέχτ άπό τή μετάφραση
καί καθαρίζε ι .
•11•
·Ωστόσο, ή παρωδία αύτή tχει τή μικρή
προϊστορία της -στή Γερμανία, άλλά
καί στήν 'Ελλάδα . Στό τεύχος Νοέμ
βρη 1 97 1 τοϋ .. Theater Heute " ό
Χέλμουτ Κάραζεκ, άπό τούς πιό γνω
στούς κριτικούς τοϋ γερμανικοϋ θεά
τρου, γράφει ενα άρθρο (σελ. 68) δπου
εtρωνεύεται τόν Πέτερ Βάις, πού τό
έργο του "Χαίλντερλιν" δημοσιεύεται
στό ϊδιο τεϋχος, λέγοντας δτι ό Βάις,
ιyράφει τώρα ενα καινούριο έργο, μέ
τόν τίτλο "Μάρλοου " καi πού άνα
φέρεται στή ζωή τοϋ μεγάλου έλισα
βετια νοϋ δραματουργοϋ. Ό Κάραζεκ
φτάνει τήν εiρωνεία του σέ τέτοιο
σημείο, ώστε νά παραφράζει άποσπά
σματα άπό τό " Χαίλντερλιν " καί
νά τά παρουσιάζει σάν άποσπάσματα
άπό τό " νέο tργο . . τοϋ Βάις. Στό ϊδιο
τεύχος τό περιοδικό δημοσιεύει καί μιά
κριτική τοϋ Κάραζεκ γιά τό "Χαίλ
ντερλιν" πού ε!ναι τελείως άπορριπτική
γιά τό tργο. Π ροφανώς ό Κάραζεκ δέν
άρκέστηκε σ' αύτή τήν άπορριπτική
κριτική, άλλά θέλησε νά έκφράσει τήν
όργή του καί μέ άλλο τρόπο.
Τό περιοδικό ·· Άνοιχτό Θέατρο ", πού
κυκλοφοροϋσε στήν 'Ελλάδα στά χρό
νια τf\ς δικτατορίας, πf\ρε τότε αύτό τό
άρθρο, καi χωρίς νά ύποπτευθεί δτι
πρόκειται γιά καλαμπούρι, πλη ροφο
ροΟσε (τεύχος χωρίς άριθμό, ούτε χρο
νολογία, μέ έξώφυλλο ενα χαρακτικό
τf\ς Βάσως Κατράκη καi στή σελίδα 74)
πολύ σοβαρά τοι)ς άναγνώστες δτι ό
Βάις γράφει ενα καινούριο tργο παρα
θέτοντας μάλιστα καi μιά περίληψη,
πού δέν ήταν άλλη άπό τή σατιρική
περιγραφή τοΟ Χέλμουτ Κάραζεκ, καί
πού παραλείπουν ν' άναφέρουν τό όνο
μά του . . .
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;.:..,,ι άπλό γη_ψrι.ιιικι) . . . t· 1•θ ιψογρriφ ημrι.

Σέ έπόμενα τεύχη θά κριθούν νέα βιβλία τών Γιώργου Σκούρτη.
Στάθη Δρομάζου, Γιώργου Μ ιχαηλίδη , Γιώργου Διζικιρίκη
κ.ά. Θά γίνει έπίσης κριτική παρουσίαση τών βιβλίων 'Αλέξη
Σολομοϋ " Βίος καί παίγνιον ", Διονύση Φωτόπουλου ·· Μά-

•

Ά ν τ ά γράφω δλα αύτά τ ό κάνω γιά
νά προφυλάξω τόν ελληνα άναγνώστη
άπό κακοτοπιές μά καί γιά νά έπιση
μάνω τρία πράγματα :

θΕλΤΡΟ - ΑΝΑΖΙΙΤΙJΣΕΙΣ

M0LLEJI. - MAJtTIN WΑUΚΚ -

σιεύει στό ίδιο περιοδικό τήν παρωδία
τοϋ " Αμλετ ". 'Οκτώ χρόνια άργό
τερα, "Τό Πρίσμα" έπαναλαμβάνει τό
τό λάθος τοϋ " Άνοιχτοϋ Θεάτρου " .

1 .- Δέν εlναι άρκετό γιά &να μετα
φραστή νά ξέρει δυό γλώσσες, δσο
καλά κι aν τίς ξέρει. Π ρέπει νά γνω
ρίζει καί τό θέμα πού μεταφράζει, τiς
διαστάσεις του καί τίς άναφορές του.
Πόσο ό ελληνας μεταφραστής τά
άγνοεί, δυστυχώς, δλα αύτά, φαίνεται
κι άπό ενα άλλο, πολύ πιό άπλό σημείο.
Λέει c;τή μετάφραση (σελ. 92, παρ. 2) :
" Σάιι ιιΟ.η τού συvΜσμον συγγραφέων
ποv t"ίιι αστε . . . ". Τό πρωτότυπο δμως
μιλάει γιά τόν " Verlag der Autoren ",
τόν ·· ' Εκδοτικό Οlκο τών Συγγρα
φέων ". Όπως ε!ναι ϊσως γνωστό, στή
Γερμανία ο[ έκδοτικοί οlκοι δέ δια
χειρίζονται μονάχα τά έκδοτικά δι
καιώματα τών εργων, άλλά καί τά
δικαιώματα παράστασης, τηλεπαρου
σίασης κ.λπ. Ό " ' Εκδοτικός Οlκος
τών Συγγραφέων " ίδρύθηκε άπό όρι
σμένους γερμανούς θεατρικούς συγ
γραφείς, σέ συνετα ιριστική βάση, μέ
σκοπό νά αύτοδιαχειρίζονται οι συγ
γραφείς τά δικαιώματα τών εργων τους,
καί νά βάλουν ετσι φραγμό στήν έκμε
τάλλευση πού τούς γίνεται άπό τούς
έκδοτικούς οϊκους. Δέν πρόκειται ούτε
γιά σύνδεσμο, οϋτε γιά σωματείο.
2.- Τό χιοϋμορ καί ή σάτιρα εχουν
χαθεί τά τελευταία χρόνια άπό τά
έλληνικά γράμματα τόσο πολύ (παρόλη
τή μακριά παράδοση άπό τό " Νουμii "
ίός τά τελευταία προδικτατορικά χρό
νια), πού δχι μόνο δέ δημοσιεύονται
πιά σ' έμάς τέτοια κείμενα, άλλά άδυ
νατούμε νά διακρίνουμε καί νά συλλά
βουμε τό χιούμορ τών άλλων.
3.- Ένα περιοδικό πού έπιδιώκει νά
ένημερώσει τό έλληνικό κοινό πάνω
στήν παγι<όσμια σύγχρονη λογοτεχνία,
καί πού ό κύριος όγκος του άποτελείται
άπό μεταφράσεις, όφείλει, νομίζω, νά
εlναι πιό εύαίσθητο καί πιό προσεκτι
κό στόν ελεγχο τών κε ιμένων πού δη
μοσιεύει προπαντός δταν διακη ρύσσει
στίς προγραμματικές του δηλώσεις
(σελ. 4 ) :
ιιΛ ι α φ" ω τ ι σ τ ι κ ή (ή ύπογράμμιση
στό κείμενο) στήν ούσιαστικ6τερη έπι
όίω�ή της ή έκfJοσή μ ας άποβλέπει ν'
άπε·Ι'θι•vθt·ί στό μεγάλο κοι.ν6. 'Αποσκο
πεί: Νά ιlντιταχθt· ί στήν κακή καl βλα
/Jr.ρή ιlντίληψη τ ·fjς μ.οναδικ6τητάς μας . . . >>

-Αν μέ τή ., μοναδικότητά μας " τό
περιοδικό έννοεί τή μοναδικότητά μας
νά παίρνουμε στά σοβαρά τά καλα
μπούρια τ&ν άλλων, τότε συνεννοηθή
καμε.
ΠΕΤΡΟΣ Μ Α ΡΚΑΡΗΣ

σκες-Θέατρο· · καί Μάνου Χατζιδάκι "Τά σχόλια τοϋ Τρίτου·' .
Στά έπόμενα τεύχη θά γίνεται τακτική παρακολούθηση καί ά
ναφορά τών δημοσιευμάτων τοϋ περιοδικοϋ καί τοϋ καθημερι
νοϋ Τύπου, έκείνων φυσικά πού άξίζουν . . . ποιας τινος μνείας.

Ό vΕκεχαρτ Σάλ, Άζντάκ στόν " Κύκλο μέ τήν κιμωλία ". Αύτ6γραφη άφιέρωσή το'U : Στό " Θέατρο " μέ εύχαριστίες !

E l( E XAP T ΣΑΛ l(AI T Σ l l( BAN T Z E :
Τά πιό άξιόλογα θεατρικά συμβάντα
τής χρονιάς ήταν δυό. Καi τά δυό ξέ
να. οι παραστάσεις τοϋ γεωργιανοϋ
θεάτρου " Ρουσταβtλι " καl τά θεα
τρικά ρεσιτάλ τοϋ γερμανοu 1Ίθοποιοϋ
Έκεχαρτ Σάλ. 'κ· οι δυό ήρθαν γιά
τά " Δημήτρια " Θεσσαλονίκης καi
κατηφόρισαν &ς τήν ' Αθήνα. Δυό με
γάλες εύκαιρίες γιά τό θεατρόφιλο
Κοινό. Κι άκόμα πιό μεγάλες γιά τόν
κόσμο τοϋ θεάτρου μας.
Δυστυχιί>ς, δέν τiς παρακολούθησε
οiJτε δσος κόσμος άξιζε, οiJτε δλοι
οι καλλιτέχνες μας - δπως επρεπε !
'Αναποδιές : Ήρθαν ταυτόχρονα, τόν
Όχτώβρη - 2 l icαi 22 ό Σάλ, 1 8 μέ
23 τό " Ρουσταβέλι ", μέ κλειστούς
δρόμους άπό τiς άντινατοϊκές διαδη
λώσεις καi πρiν νά 'χει " ζεσταθεί "
ή, άργοξεκινημένη φέτος, νέα σαιζόν.
Βιαζόμαστε νά τό ποuμε : Κ' ο[ δυό
παρουσίες ύπijρξαν κ α τ α λ υ τ ι 1C έ ς
γιά τό έλληνικό θέατρο! 'Υψηλό μά
θημα γιά τούς 1Ίθοποιούς μας. Καλ
λιτεχνική λύτρωση γιά τό Κοινό.

Τό " Ρουσταβέλι " είναι έ'.να άπο τά
πιό άξιόλογα θέατρα τ'ijς Σοβιετικ·ίjς
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Σοσιαλιστικ'ijς Δημοκρατίας τ'ijς Γε
ωργίας. 'Εδρεύει στ·Ιjν Τιφλίδα πού
'χει δεσμούς άπο τήν άρχαιότητα μέ
τήν ' Ελλάδα καt μακρότατη πολι'!\
στική παράδοση .
'Ένας μεγάλος ήθοποιός, ό Ραμiiς
Τσικβαντζέ - Λώρενς 'Ολίβιε τοϋ Καυ
κάσου - είναι ό 'Ι!'ρώτος άνάμεσα στούς
έξαίρετους &λλους καλλιτέχνες τοϋ συγ
κροτήματος . ' Ηθοποιός μέ τόσο χω
νεμένα τά μυστικά της " παλιiiς σχο
λ'ijς " πού μπορεί νά παίζει μοντέρνα !
Τή μιά μέρα έ'.δωσε Ιtνα λαϊκότατο
Άζντάκ καt τήν έπόμενη έ'.να Ριχάρδο
ΠΙ πού έντυπωσίασε καt στ-Ιjν Ά γ
γλία. Φυσικά προσόντα καt τεχνική
είναι άξεδιάλυτα στόν Τσικβαντζέ. "Ε
χεις τ-Ιjν αtσθηση πώς κάνει τό έ'.να
τρίτο άπ' οσα θά μποροϋσε νά κάνει.
Κ' ύποπτεύεσαι πώς θά μποροϋσε νά
κάνει τα πάντα !
Ό "Εκεχαρτ Σάλ, ό πιό μπρεχτικός
ήθοποιός τοϋ κόσμου, διευθυντής τοϋ
" Μπερλίνερ Άνσάμπλ ", μαθητ-Ιjς καt
γ� μπρ� ς τοϋ Μπρ έχτ αύτ? ς κι αν δια
-;,
θετει εκφραστικα, μεσα ασκημενα
στό
έ'.πακρο ! Μιάμιση ώ ρα, χωρlς τ-Ιjν
παραμικρ·Ιj διακοπή, μόνος στή σκηνή
άπάγγειλε, τραγούδησε καt χόρεψε μέ
μιά &γνωστη σl: μiiς τεχνική και πει-

θαρχία σ' ολα τά έκφραστικά του μέσα.
"Έ! λεχχε, έ'. �ανε Ο,� ι 'ήθελε �ά�ε στιγ
μη, τη φωνη, τό σωμα, τήν ανασα του !
'Ανάμεσα σέ 36 συνολικά κομμάτια,
χόρεψε καt τραγούδησε - μέ τή θεό
ρατη σπάθα ν' άνεμίζει στά χέρια του
- τό μέρος τοϋ Ά•.λιφ άπό τή " Μάvα
Κουράγιο ". Κι άμέσως μετά , είπε
Ί)ρεμα, καθιστός, έ'.ν,α ποίημα !
.' Επικος ·ήθοποιός, έξιστορεί τήν πα
ράκρουση, δι·ηγείται τή συγκίvηση, ά
φηγείται τό κλάμα. 'Ερμηνευτής τών
μπρεχτικών songs, ύπονομεύει τ-1} συ
νέχεια τ'ijς μελωδίας, κρατά�ι συνεχώς
άπόσταση άπό τό στίχο, τόv ύπογραμ
μίζει, τόν ειρωνεύεται, τόν φωτίζει
άπ' τήν άνάποδη .
Στόν Τσικβαντζέ καt τό Σάλ γνωρί
σαμε τήν, &γ•ιωστη στό έλληνικό θέα
τρο, στέρεη τεχνικ·Ιj - προϋπόθεση κά
θε μεγάλης έρμηνείας .
1111

Συνεργάτρ ια τοϋ " Θεάτρου " πέτυχε
μιά άποκαλυπτική άποκλειστική συ
νέντευξη μέ τον 'Έκεχαρτ Σάλ καt τή
γυναίκα του Μπάρμπαρα, ·ήθοποιό καί
κόρη τοϋ Μπέρτολτ Μπρέχτ :

Ό

Τσικβαντζέ στόν Άζντάκ. Εϋχεται γιά τό " Θέατρο " καl τή θεατρική τέχνη στήν 'Ελλάδα, τή μεγαλύτερη έπιτνχία !

Ε ΝΑ ΥΨ ΗΛΟ ΜΑΘ Η ΜΑ Η Θ Ο Π Ο Ι ΪΑΣ
- Πώς lγινα ήθοποιός κ' έγώ δέν
ξέρω ! Δεκάξη χρονώ lκανα ύποκρι
τική. Στά δεκαεφτά βγίjκα στό θέα
τρο ! Εlκοdιδνό χρονώ γνώρισα τό
Μπρέχτ ! Ζητούσε §ναν ήθοποιό πού
νά μοιάζει Ίσπαν6ς, γιά νά παίξει
στά " Ντουφέκια τής μάνdς Παρράρ " .
Εlχα πλούdιd ξανθά μαλλιά. Τά 'βα
ψα μαύρα κdί πήγα. Μέ δοκίμασε σέ
κάτι μικρό καί μού 'δωσε τό ρ6λο !
Δούλευε διαφορετικά άπ' ο, τι εlχα
μάθει . Δ υσκολεύτηκα νά προσαρμο
στώ στή διδdσκαλlα τον. Στήν dρχή
lπαιζα μικρούς ρ6λονς. Άργ6τερα μού
έμπιστεύτηκε τά πάντα : Ποριολαν6,
Πούντιλλα, 'Αρτούρο Οϋι. 'Εκτός άπό
Μπρέχτ, lχω παίξει σύγχρονους Γερ
μανούς : Πίπχαρντ, Μπράουν, Χάκς
καl aλλονς.
Εχονμε τρε ίς θεατρικές σχολές. Στό
Βερολίνο, Λειψία, καί Ροστ6κ. Πι
aλλες δνό κινηματογραφικές : Στό Βε
ρολlνο καί στό Μπάμπελσμπεργκ. Παί
στiς πέντε σχολές οι σπονδές ε lναι
τρίχρονες.
•

Σπάνια βγαlνει κάποιος στή σκηνή
σάν έξαιρετικό ταλέντο . Άλλ' dκ6μα
καi . τ6τε, παράλληλα, σπουδάζει . ' Υ
ποχρεωτικά.

Δέ διδάσκω καί δέν ξέρω τί dκριβώς
δlνονν οι σχολές. 'Ανάμεσα στά μαθή
ματα ε lναι σίγουρα : 'Αγωγή τού λ6γον, Όρθοφωνίd, Τραγούδι, Πlνηση,
Χορ6ς. Όλ' αύτά ομως γιά ήθοποι
ούς, ι'fχ ι lξω dπ' τή δουλειά μας. Έ
πlσης, Ξιφομαχlα, dλλά καί Φιλο
σοφία Μαρξισμού - Λενινισμού.
Πάθε χρ6νο παρακολουθούν τlς έξε
τάσεις τών τελει6φοιτων οι διευθυν
τές τών έξήντα θεάτρων τής Γερμα
νικής Λαϊκής Δημοκρατ{ας. 'Ανάλογα
μέ τίς dνάγκες τών θιάσων τους, δια
λέγουν καί " κλεlνονν " ήθοποιούς.
Στήν dρχή γιά §να χρ6νο. Σιγά σιγά
ομως μένουν γιι:\ ολη τους τή ζωή.
'Εκτός ι'lν ύπάρξει κάτι dσυμβlβαστο .
Άν π.χ. ό ήθοποιός πlνει. Τ6τε, μέ
σύμφωνη γνώμη καί τού Σωματεlον,
dπολύεται .
οι aνεργοι ήθοποιοί εlναι λlγοι, κν
ρlως γυναίκες, έπειδή στό σύγχρονο
δραματολ6γιο όλοένα καί λιγοστεύουν
οι γυναικείοι ρ6λοι .
Μι λάει ή Μπάρμπαρα :
- 'Ο Εκεχαρτ · δουλεύει πολύ. Τlπο
•

τα δέ γίνεται χωρίς δουλειά. Όσο
ταλέντο καί νά 'χεις χρειάζεται δου
λειά.

Πάθε μέρα, lχει .δέν lχει παράσταση,
κάνει μιά wρα γυμναστική καί δνό
ώρες φωνητική μέ τή δασκάλα τον.
Αύτά, έκτός dπό τήν πρ6βα, πού τυ
χόν lχει στό θέατρο. Γι' αύτό μπορεί
καί χορεύει τόν Αιλιφ στά πενήντα
τον. Όταν lχει παράσταση - έκτός
dπ' ολ' αύτά - " περνάει " μιά δνό
φορές τό ρ6λο τον. Στό θέατρο φτάνει
δνό ώρες νωρlτερα γιά νά 'χει τόν
καιρό νά " ζεστάνει " τή φωνή καί
τό σώμα τον. Γιά τό Σάλ ό ήθοποιός
δέν dρκεί νά μπαίνει στό " πετσί "
ένός ρ6λον. Πρέπει, κύρια, νά διατη
ρεί, νά γυμνάζει, νά βελτιώνει τήν
τεχνική τον γιά κάθε ρ6λο. Ό Έκεχαρτ
dπό τήν πολλή δουλειά φτάνει νά . . .
μισε ί τόν έαντ6 τον !
•

.

Πάθε χρ6νο lχονμε τήν πολυτέλεια
διακοπών. . . μιό.ς βδομάδας στό έξο
χικ6 μας σπlτι. Εlναι οι .μ6νες μέρες,
πού οι κ6ρες μας κ' έγώ τού. . . άπα
γορεύονμε νά dσκείται !
ΣΑΛ : Μέ dναπνενστικές καί Ψ,ω�η
τικές dσκήσεις κατ6ρθωσα νά ενρννω
τή γκάμα τής φωνής μου. Πι ό Λώ
ρενς Όλlβιε τό !διο κάνει. 'Ασκείται
συνέχεια. Έχω dναπτύξει πολύ ;.ιε
γαλύτερη φωνητική γκάμα. Μ6110 πού
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έκε ίνος έχει πέιιτε ν6τες χαμ.ηλ6τερες
,
dπο, με1ια.
ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ : "Ηθελα πολύ νά
παίξω τή μουγγή Κατρίν. Τήν εlχε
παίξει, κ' ή μητέρα μου Ελεν Βάι
γκελ. Αλλωστε γιά κεlνη ήταν γραμ
μένη. 'Αγαπούσα τό ρ6λο κ' ijθελα
νά τδν παίξω δίπλα στή Μά1ια μου
Κουράγιο . Ό πατέρας τ6 'ξερε. Τήν
τελευταία φορά πού θά δίδασκε τό
έργο ό πατέρας, δοκίμασε καί μένα
καί μιά ι'ίλλη συνάδελφο. Προτίμησε
τήν άλλη. Ηθελα τήν Κατρίν καί
μού 'δωσε τήν Ύβέτ. Έτσι, λειτουρ
γούσε ό πατέρας. Έτσι λειτουργεί
καί τώρα τό " Μπερλlνερ 'Ανσάμπλ " .
•

•

Στήv Τιφλlδα τό συγκρ6τημά μας δια
θέτει ί!να dμφιθέατρο 800 θέσεων ,
'Εκεί δl1ιουμε dρχαlα τραγωδlα, Σαίξ
πηρ, Μπρέχτ κι ι'ίλλα μεγάλα έργα.
'Εκεί παίζουμε τό " Ριχάρδο " καί
τό11 " Κύκλο μέ τήν κιμωλlα " . Σ'
§1ια μικρότερο θέατρο, μέ 400 θέσεις,
παίζουμε 'Ο Νήλ, 'Ανούιγ, Πlντερ καί
σύγχρονους γεωργιανούς συγγραφείς.
Σαίξπηρ, έκτός dπ' τό Ριχάρδο lll,

Στίς Σοβι,ετικές Σοσιαλιστι.κές Δ ημο
κρατίες ο[ ήθοπριοί μπαίνου�ι σ' ί!να
θlασο καί μένουν δλη τους τή ζωή σ'
αύτ6ν. Μπορούν δμως νά δουλεύουν
στήν Τηλεόραση καί τόν Κινηματο
γράφο .
·οχι . Δ έ·v ύπάρχει περ{πτωση νά βγεί
κανείς στό θέατρο χωρίς ε/δικές σπnυ
,��'ς καί μάλιστα μακρ6χρονες.
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- Αύτή ε ίναι ή Γκρούσα μας. Τή
φέρνει κοντά μας μέ μια θερμή κίνηση.
στό
Ξε
στό
καί
τού

Όχι, δέv έχω παίξει άλλο Μπρέχτ !
Πέντε χρόνια, τώρα, έχω τή Γκρούσα
στήν καρδιά καί τό μυαλό μου. Εlδα
τήν "Ελδ'Ρ Βάιγκελ στή Μάνα Κουρά
γιο κι όνειρεύομαι νά τήν παίξω κ'
έγώ. 'Η 'Ηλέκτρα εlναι rlκόμα μακρι
νό δνειρό μου.

'Από κοντά, δ "Εκεχαρτ Σάλ, είναι ψυ
χρός, μδίλλον άντιπαΘής, μέτριος στο
άνάστημα, άσπρουλιάρης, μέ ξανΘα
μαλλια κομμένα " βούρτσα ':, κοινός
τύπος γερμανοϋ, άπ' αύτούς πού περ
νδίνε δίπλα σου καl δl:ν τούς δίνεις
σημασία.

- Βγήκα κ' έγώ απο τό Θεατρικό
'Ινστιτούτο τής Τιφλlδας, δπως δλοι
οί συνεργάτες τού " .Ρουσταβέλι ". Πι
δ, τι καινούριο καί νά κάνουμε νιώ
θουμε στίς φλέβες μας τήν καλλιτε
χνική του παράδοση.

Τ ό " .Ρουσταβέλι " σέβεται η ) διδα
σκαλία τού Μπρέχτ καί τήν κρατάει, ,
' Εκτός dπό τόν 'Αζντάκ έχω παl!;ει,
στ:ήν " 'Όπερα τ ής πεντάρας " .

•

•11•

Σεμνός, λιγόλογος για τον /:αυτό του,
προβάλλει τούς συναδέλφους του, σπεύ
δει να μδίς παρουσιάσει τήν 'Ίζα Ζι
γκοσβίλι, τη γο·ητευτικη Γκρούσα, ύ
πογράφει μέ θέρμη τό αύτόγραφο καl
μδίς λέει :

•

ΙΖΑ : •Εχω δεκαεφτά χρόνια
θέατρο ! Επαιξα πολλούς ρόλους.
χωρlζω μέ άγιίπη τή�ι Τιτάνια
" Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας "
τή � 'Α ξ�πιγκαlηλ στlς " Μάγισσες
Σαλεμ .

•

'Αλλιώτικος δ Τσικβαντζέ. Μ' Ι:ναν
άέρα άρχοντιδίς, εύγένειας, συγκρατη
μένης δρμΊjς. Λίγο μεγαλύτερος, άλλα
νεανικα ντυμένος. Γκρl παντελόνι,
μπλαί·ηζερ, όίσπρο πουκάμισο, γραβά
τα. Μαλλια ψαρά, κοντά, ρωμαίου
αύτοκράτορα. Γέλιο πλατύ. Μάτια κα
στανα άνοιχτά, στρογγυλά, γουρλω
τά, εκπληκτα ! Θά 'λεγες πώς είναι
" τοϋ καλοϋ κόσμου ", μεγαλοεπιχει
ρηματίας, βιομήχανος. . . Ί-ΙΘοποιός, ά
δύνατον ! Κυττδίς τα μάτια, τα χέρια
καl ψάχνεις όίδικα να βρείς τον κλοου
νίστικο Άζντακ η τό ραδιοϋργο Ρι
χάρδο πού μάγεψαν τήν 'Αθήνα. Ί-Ι
φωνή, ή έμφάνιση, τό όίνετο κάθι
σμά του σέ κάνουν να τα χάνεις. Νο
μίζεις πώς αύτοl πού τόσα σl: κάνανε
να νιώσεις, δέν /:χουν καμια σχέση
μαζί του. ΛΙ:ς καl δ/:ν τούς ζωντάνεψε
αύτός. Κι δμως, σ/: λίγο θα ξαναγίνει
δ μπεκρούλιακας λαϊκός δικαστής Άζ
ντάκ, θα κάνει τlς τοϋμπες του, θα ξα
νακάνει δ,τι θέλει τή φων-ή του καί . . .
τό κοινό θα τον άποθεώνει !

έχω παίξει " Όιιειρο καλοκαιρι1ιής νύ
χτας " καί τόν Εντμοντ στό " Βασι.
λιά Λήρ " .

•

Εχω διαβάσει πολλά γιά τή χώρα
σας. Εlχα μεγάλο τράκ πού θά 'παιζα
σ' §1ια κοινό πού ξέρει τό θέατρο δυό
μιση χιλιάδες χρόνια ! Χαίρομαι πού
ή διαφορε-rική μας γλώσσα δέ στάθη
κε έμπόδιο στήν έπικοινωνlα μέ τό
έλληνικό κοιν6.
Εϋχομαι στδν έλληνικδ λαό, " γαλανό
ούραν6 " ! Ετσι λέμε στή χώρα μας
τήν εύχή γιά εύτυχlα καί πρόοδο !
•

Τούς σφίγγουμε τα χέρια.
Αύτόγραφο τής γεωργιανής "Ιζα Ζι
γκοσβίλι, τής γοητευτικής Γκρούσα στόν
" Παυκασιανό κύκλο μέ τήν κιμωλlα ":
" Εlμαι πολύ εύτυχής πού μού δ6θηκε
ή δυνατ6τητα νά έμφανιστώ σ' αύτή
τή μεγάλη σκηνή. Εϋχομαι στόν έλληνικό λαό εlρήνη καί εύτυχlα "

'0

Τσικβαντζέ καl Σάλ, δυο ήθοποιοl
μέ δυνατότητες �ωρlς δρια ! 'Αξέχα
,
στο μάθημα για τους
καλλιτέχνες.
'Αξέχαστη θεατρικη έμπειρία γιά τό
Κοινό.
Ε. Ρ.

Ραμii.ς Τσικβαντζέ στδ Ριχάρδο ΠΙ, μέ άφιέρωσή του στό

" Θέατρο "

Ι ΙΕ
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Ο � �ΔΑΒΙΔ " ΤΟΥ ΆΓΝΩΣΤ ΟΥ ΧΙΩΤΗ Π ΟΙΗΤΉ
ΚΑΙ ΤΟ ΙΗΣΟΥΙΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔ Α
Κριτικ η τής έκδοση ς τοί5 έργου , aπό τόν ΒΑΛ ΤΕΡ ΠΟ ΥΧΝΕΡ
'Αγνώστου Χlου Ποιητή : "Δα
βlδ". 'Ανέκδοτο διαλογικό στιχούρ
γημα. 'Ανεύρεση - κριτι�cή έκδοση :
Θωμά Ι. Παπαδοπούλου. 'Αθήνα,
Έταιρεlα Σπουδών νεοελληνικού πο
λιτισμού καί γενικής παιδεlας, 1979
(Βιβλιοθήκη Γενικής Παιδεlας dριθ.
8). Σελ. 217, 22 ε/κ6νες.
'Ο Δ ιάλογος τού Δ αβlδ, έ!να θρησκευτικο
8ράμα σέ Ιtκταση μονόπρακτου (629 στί
χους σέ 8εκαπεντασύλλαβο κι άλλα ποικί
λα μέτρα ) , γραμμένο στά φραγκοχιώτικα
μέ λατινικούς χαρακτήρες, και χρησι
μοποιώντας τή χιώτικη 8ιάλεκτο μέ
άφθονα λαϊκά στοιχεία, άποτελεί έ!να
σημαντικο εuρημα, μονα8ικο στο εΊ8ος του, πού πλουτίζει τη μορφολογία ήjς
νεοελληνικ'ijς 8ραματουργίας. Πρόκει
ται γιά έ!να μικρο 8ιαλογικο έ!ργο μέ
ύπόθεση πού άκολουθεί σέ γενικές
γραμμές τήν Παλαιά Δ�αθήκη ( τιμω
ρία καl μετάνοια τοϋ Βασιλιii Δαβί8 ) ,
8ίπλα ομως άπο τ ά καθαρά βιβλικά
πρόσωπα (βασιλιάς Δαβί8, προφήτης
Γά8 ) ύπάρχουν καl 8ιάβολοι, άλληγο
ρικέ:ς προσωποποιήσεις (Μετάνοια, Έ
σπλαχνοσύνη, Δικαιοσύνη , 'Αρετές, "Άγ
γελο ι ) τραγου8ιστές, συμβουλάτορες κ.ά.
Ή ύπόθεση !:χει ώς έξ'ijς : στον άλλη
γορικο πρόλογο (" ε!ς τήν Χίον" )
8ιαλογίζονται ή όργισμένη Δ ικαιοσύνη,
ή δποία άναγγέλλει στά 'Ιεροσόλυμα
τήν τιμωρία τών κατοίκων μέ έπι8η
μία λοιμοϋ (γιά έ!να άκαθόριστο στο
ι:ργο άμάρτημα τοϋ βασιλιii Δαβί8,
οπως 8ιαφαίνεται άργότερα ) και ή
'Ιfσπ�αχνοσύνη π�ύ προσπα�εί μάταια
να την καθησυχασει, κι αποφασίζει
τελικά νά γυρέψει βοήθεια γιά τή σω
τηρία τών άνθρώπων άπο τήν παvί
σχυρη Μετάνοια. Ή 8εύτερη σκηνή
8είχνει τέσσερις κωμικούς 8ιαβόλους
(Α, Β, Γ, Δ ) πού καυχιοϋvται σέ μικρά
τετράστιχα (πού πιθαvώς χορεύοvται
κιόλας στή σκηνή ) γιά τήν ποvηριά
τους έ!χουv άκούσει τά λόγια ήjς
Δ ικαιοσύνης και χαίρονται, γιατι θά
μαζέψουν πολλές ψυχές στήν πόλη .
'Εμφανίζεται ομως ή Μετάνοια και
τούς έξαγγέλλει οτι θά στείλει τον Προ
φήτη Γά8 στο βασιλιά Δαβι8 νά με
τανοήσει. οι κωμικοι 8ιάβολοι θέλουv
νά έμπο8ίσουν το έ!ργο τ'ijς σωτηρίας
και καταστρώvουν έ!να σχέ8ιο : δ Α
νά ντυθεί προφήτης και νά πάει αύτος
στην αύλη τοϋ Δαβί8, έvώ δ Β νά κα
θυστερήσει τοv πραγματικο προφήτη·
δ Γ νά παραποιήσει το μήνυμα τοϋ
'Αγγέλου γιά το βασιλιά. Ή έπόμενη
σκηνη 8είχνει το βασιλιά Δαβι8 στην
ι:παυλή του !:ξω άπο τήv πόλη , άνά-

μεσα σέ συμβουλάτορες καl τραγου8ι
στές. Στοχάζεται γιά τη Θεία κρίση,
οτι έ!χει νά 8ιαλέξει άvάμεσα σέ τρία
κακά (λιμό, πόλεμο καl λοιμό ) , έvώ
ο! συμβουλάτορες και ο[ τραγου8ιστές
προσπαθοϋv vά τον 8ιασκεaάσουν. Στη
συvέχεια μπαίνουν 8υο 8ιάβολοι (δ Α
μέ τά ροϋχα τοϋ προφήτη Γά8) καl
μεταφέρουv το μήνυμα, οτι ολοι στο
βασίλειο τοϋ Δαβl8 εΊναι εύτυχισμένοι,
ύγιείς και πλούσιοι, και το άμά.ρτημά.
του συγχωρέθηκε άπο το Θεό. Δ�α
κόπτονται άπο τον πραγματικο προ
φήτη Γά.8, δ δποίος έ!ρχεται κυνηγώvτας
το 8ιά.βολο Β πού !:πρεπε vά τον κα
θυστερήσει. Την πραγματική του ταυ
τότητα τήv άπο8είχνει προκαλώvτας
σημεία έξ ούρανοϋ (βρέχει φωτιά )
κ' Ιtτσι ξεσκεπάζ�ται το παιχνί8ι τώv
8αιμόνων. Πληροφορεί το Δαβί8 γιά
την κατάσταση στο βασίλειό του και
τον συμβουλεύει νά 8είξει μετά.vοια
γιά νά σταματήσει το κακό. Ό Δαβι8
ξεσπάει σ' έ!να (τραγου8ισμένο ; ) θρ'ij
νο και θέλει νά συγκεvτρώσει άπάνω
του τη θεία όργή. Έμφαvίζεται δ "Άγ
γελος πού έ!χει τήν έντολή vά έξολοθρέ
ψει τά 'Ιεροσόλυμα, άλλά ή Φωνη τού
Θεού τοv σταματά.ει. Ό προφήτης Γά8
προτρέπει το Δαβι8 σέ θυσίες καl βλέ
πει σ' έ!να οραμά του τον έρχομο τοϋ
Μεσσία. Ό 'Άγγελος Φύλακας τοϋ
'Ισραήλ έξηγεί το 8ί8αγμα της ύπό
θεσης και μέ τούς uμνους τών 'Αρε
τών κλείνει το έ!ργο και προσκαλοϋv
ται οι θεατές νά ποϋv το τελικο '" Αμήν" .
Ή έ!κ8οση τοϋ κειμένου άπο τήν 'Εται
ρεία Σπου8ών της Σχολ'ijς Μωραtτη
εΊ11αι έξαιρετικά φροντισμέvη, γιατί
8ημοσιεύεται 8ίπλα άπο τη ,μεταγραφή
τοϋ κειμένου σέ έλληvικούς χαρακτήρες
(σσ. 85 - 1 1 0 ) , δλόκληρο το κείμενο
και στά φραγκοχιώτικα (σσ. 1 1 3 - 141 )
και ολα τά φύλλα τοϋ χειρογράφου σέ
πανομοιότυπα (εικ. 1 - 22 ) , ώστε δ
φιλολογικος έ!λεγχος νά ε'lναι 8υvατος
στον καθέvα. οι πλούσιες σημειώσεις
(σσ. 145 - 1 94 ) και το γλωσσάριο
(σσ. 1 99 - 2 1 6 ) άπο8είχvουν τον έκaό
τη πεπειραμένο φιλόλογο πού, άλλωστε,
μiiς εΊναι γνωστος άπο τήν κριτική
έ!κ8οση μιiiς νέας παραλλαγ'ijς της
Βοσκοπούλας ( 1 ). Ή έκτενής εισαγωγή
(σσ. 1 5 - 82 ) καταπιάνεται μέ τά
έξαιρετικά Μσκολα προβλ ματα πού
l>ημιουργεί ή άνεύρεση τοϋ l>ραματικοϋ
αύτοϋ έ!ργου : το συγγραφέα, τον άντι
γραφέα τοϋ χειρογράφου, τη χρονολό
γηση, τον τόπο συγγραφ'ijς, τη θέση τοϋ
έ!ργου στήν ιστορία τοϋ νεοελληνικοϋ
θεάτρου, την αισθητική άξιολόγηση , τη

ή

γλωσσική άνάλυση (μονα8ικο 8ραματι
κο κείμενο στή χιώτικη 8ιάλεκτο ) κ.λπ.
Το έ!ργο βρέθηκε στη βιβλιοθήκη τοϋ
Χίου λόγιου Λέοντος Άλλατίου ( Car
te Allacciane πού φυλάσσεται σήμερα
στη βιβλιοθήκη Vallicelliana στη Ρώ
μη ) οπου το εΊχε έντοπίσει παλιότερα
δπως φαίvεται και δ Mario Vitti ( 2 ) .
Πρόκειται γιά μιά κάπως πρόχειρη
άντιγραφή ( μέ μεταγενέστερες 8ιορθώ
σεις ) παλιότερου προτύπου άπο τον
scrip tor graecus τ'ijς Βιβλιοθήκης τοϋ
Βατικανοϋ καl καθηγητή στο Έλληνι
κο Κολλέγιο τοϋ 'Αγίου 'Αθανασίου
στή Ρώμη, το Χιώτη καθολικο ίερέα
Ραφαήλ Βερνά.τσα ( 1 710-1 7 80 ) ( 3 ) πα
ρόλο πού στον κατάλογο τώv έ!ργων
τοϋ Βερνάτσα ύπά.ρχει έ'.νας Dialogo
ίn lingua greca ρolgare, δ Βερνάτσας
8έ φαίνεται νά 'ταν δ ποιητής τοϋ στι
χουργήματος γιατι δλες οι άντιγραφές
του φέρονται στον κατάλογο αύτο σάν
8ικά. του έ!ργα ( 4 ) . Μέ μεγάλη έρευνητική
εύσυνει8ησία άποκλείει δ έκaότης και
μιά 8εύτερη περίπτωση πιθανοϋ συγ
γραφέα : τοϋ Στ. Βελά.στη, Χιώτη
καθολικοϋ ποϋ ζοϋσε έπίσης στήν 'Ιτα
λία. Ή γλώσσα τοϋ έ:ργου, ή χρησι
μοποίηση λαϊκών ρητών, παροιμιών
και άλλων στοιχείων άπο τήν άγροτική
καl ψαρά.l>ικη ζωή τοϋ νησιοϋ άπο8εί
χvουν δτι ή καταγωγή τοϋ ποιητ'ij
ήταν άπο τη Χίο. Οι στίχοι 526 529 και 534 - 535 τον 8είχνουν κα
θολικό, ή παρά.8οση τοϋ κειμένου δ8η
γεί στούς κύκλους της propaganda
fide. Ό συγγραφέας εΊναι
πιθανώς
άπόφοιτος τοϋ Έλληνικοϋ Κολλέγιου
της Ρώμης ( 5 ) και το έ:ργο του προορί
ζεται γιά παράσταση είτε στη Χίο,
στά πλαίσια των προσηλυτιστικών προ
σπαθειών τοϋ !ησουιτικοϋ τάγματος,
είτε στο κολλέγιο της Ρώμης σά γλωσ
σική έκπαί8ευση τών νεαρών μισσιο
νάριων πού έτοιμάζονται γιά άποστολή
στη Χίο. οι ' Ιησουίτες 8ιατηροϋσα11
πριν άπο το 1 694, έ!τος της σύντομης
βενετικ'ijς κατοχ'ijς τοϋ νησιοϋ, κάμπο
σες σχολές γιά τήν τότε μεγάλη θρη
σκευτική μειονότητα τώv Καθολικών
στο νησί ( 6 ) δπου έ!γιναν ίσως καl θεα
τ� ικές πι;ιρ �στά.σεις, <>πως �νηθιζόταν
σ δλα τα ιησουιτικα, κολλεγια.
•

Μετά άπο τή σύντομη κατοχή τοϋ
νησιοϋ άπο τούς Βενετούς (1 694 -95 )
άλλάζει ριζικά ή κατάσταση ( 7 ) : οι
Τοϋρκοι προβαίνουν σέ άντίποινα ε!8ικά
κατά τών Καθολικώv, ο[ δποίοι ύπέ
στησαν κατατρεγμούς και χάσανε δλα.
τά προνόμιά. τους ( 8 ) . Ό καθολικος.
έπ[σκοπος καl πολλοί !ερείς εΊχαν φό-
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γει ηδη μέ τούς τελευταίους Βενετούς( 9 ) ,
μόνον οι 'Ιησουίτες δέν έγκατέλειψαν τό
νησί. Ντυμένοι μέ άλλα ροuχα λει
τουργοuσαν στά σπίτια τών καθολι
κών και παρακινοuσαν τούς πιστούς
σέ έγκαρτέρηση ( 10 ) . Μετά άπ' τό 1 720
κατορθώνουν ν' άποκτήσουν έ!να πιό
άνεκτικό περιβάλλον κ' rσως νά άνοι-

5

10

)

"Ως πότε νά ι!χω ύπομονή, ώς τ:ότε ν' άπομένω
κι εις τό φηκάρι τό σπαθι νά φέρνω κλειδωμένο ·
τές άνομιες νά θωρώ στην γ7jν νά κυριεύγουν
και εtς τό πείσμα τοG ΘεοG καθημερνό ν' άγρεύιουν;
Σπαθί μου δίστομο, σπαθι τ'ίjς Δικαιοσύνης,
καιρός ε!ν' μέ τά αlματα τις χώρες νά ξεπλύνεις.
οι άδικιές κι οι άρπαγιές τόν κόσμο ιδού πλημμίζουν,
οι άβανιές, οι μαριολιές κι οι φτόνοι ξεχειλίζουν.
Κρίση σέ έσέν' τά πλάσματα, σπαθί μου, ολα φωνάζουvοι έλεεινοι τά θάρρη τως ολοι σ' έσέν' τά βάζουν.
Κατάκοψε, τραψάλισε, στάχυσε, σπάσε, σφάξε,
θανάτους και ξελοθρεμούς άπό τόν 'Άδη κράξε.

Τό οτι αύτός ό πρόλογος άφιερώνεται
στή Χ ίο ε!ναι πιθανώς μιά έπίκαιρη
νύξη γιά τή δύσκολη κατάσταση στήν
όποια βρίσκονται οι Καθολικοl στό
νησι τά χρόνια έκείνα, πού έρμηvεύεται
έδώ ώς θεία τιμωρία γιά τήν άνηθικό
τητα τοG κόσμου γενικότερα, και τό
άμάρτημα τοG Δαβιδ ειδικότερα. Τό
οvομα της Χίου δέν άναφέρεται πιά
σ' όλόκληρο τό έργο. "Αν αύτός ό
συσχετισμός εΙvαι σωστός τότε μiiς
παρέχει και μιά ένδειξη γιά τή χρονο
λόγηση τοG Ι!ργου άνάμεσα στά 1 695
και περίπου στά 1 7 20. Ό γραφικός
χαρακτήρας τοG χειρογράιp ου δείχνει
οτι ό Βερνάτσας άντέγραψε τό ι!ργο
σέ νεαρη ήλικlα, ώστε ή χρονολόγηση
τ'ίjς άντιγραφ7jς vά πέφτει στό πρώτο
μισό τοG 1 8ου αιώνα. Αύτή ή χρονο
λόγηση μiiς φέρνει και κοντά σέ μιά
όμάδα θρησκευτικών δραματικών 1ίρ
γων ( πού δέν ι!χουν έκδοθεί άκόμα )
σέ χειρόγραφο τοG 'Ιωάννη Μαυροκορ
δάτου (μεταξύ 1 676 - 1 680 ) , πού προέρ
χονται άπό τούς Χιώτες ιερείς Μιχαηλ
Βεστάρχη, Γρηγόριο Κονταράτο και Γα
βριηλ Προσοψii και φαίνονται σαφώς
έπηρεασμέvα άπό τήν Κρητικη Λογοτε
13
χνία ( ) . Τά έργα αύτά δέν πρέπει νά
ε!ναι άσχετα μέ τήν &παρξη tησουιτικοG
θεάτρου στά χιώτικα κ.ολλέγια, ε(τε σάν
προσφορά στό δραματολόγίο αύτό, ε(τε
σάν άντlδραση όρθοδόξων στήν ιησουι
τικη θεατρικη προπαyάνδα. Ε!ναι γνω
. στό οτι οι 'Ιησουίτες χρησιμοποίησαν
μέ μεγάλη έπιτυχlα στις παραστάσεις
τους, σέ περιοχές πού δέν ε!χε στεριώ
σει άκόμα δ καθολικισμός, τις γηγε
νείς γλώσσες άντl τών λατινικών (π. χ.
στήν παράσταση τ'ίjς γερμανικ7jς δια
σκευ7jς τοG Ζήνωνα στήν 'Ελβετία ) ( 14 )
και χρησιμοποίησαν έπlσης ολο τό
θαυμάσιο σχηνικό έξοπλισμό τοG θεά
τρου τοG Μπαρόκ γιά νά έντuπωσιάσουν
τό κοινό (Ιίχει τελευταία άποδειχτεί
οτι ή παρουσίαση τρεχούμενου νεροG
στή σκηνη μέ κυλίνδρους στό tαπωνικό
θέατρο Kabuki προέρχεται άπό ιη
σουιτικές παραστάσεις πριν άπό τόν
16
άποκλεισμό τ'ίjς χώρας στό 1 63 9 ) ( ) .
�Αν κατάφεραν οι 'Ιησουίτες νά δώσουν
και μέσα στήν έπικράτεια τ'ίjς Όθω
μανικ7jς Αύτοκρατορlας, στή Χίο, θεα
τρικές παραστάσεις στά κολλέγιά τους,
εΙ11αι άκόμα θέμα άνοιχτό.
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ξαν πάλι έ!να κολλέγιο ( 1 1 ) . Σ' αύτά τά
δύσκολα χρόνια γιά τήν ιη σουιτικη
_
άποστολη και τούς καθολικους
γενι
κότερα, πού ύmjρξαν ή άρχη τ'ίjς πα
ρακμ7jς τοG καθολικοG στοιχείου στή
12 , φαίνεται πώς άναφέρεται ό
Χίο (
πρόλογος "εις τήν Χlον" μέ τις φοβερές
άπειλές τ'ίjς Δικαιοσύνης :

'Ενώ έκ τών πραγμάτων τό ι!ργο σχε
τίζεται άβlαστα μέ τό ιησουιτικό θέα
τρο, ό έκδότης τό τοποθετεί άρχικά
διαφορετικά : «Ή ύπόθεση τοG Δ αβlδ
ε!ναι τέτοια πού τόν συσχετίζει μέ
τά μεσαιωνικά !:ργα τοG (sic ! ) Δύσης,
τά λεγόμενα "sacre rappresentazioni»
(σ. 29 ) . Σέ ύποσημεlωση άναφέρει δ
έχδότης καl τήν άτυχη συσχέτιση τοG
'Ερωτόκριτου μέ τlς ιερές άναπαρα
στάσεις τ'ίjς Δύσης, τήν όποια !:κανε
δ Ξανθουδίδης ( 16 ) καl σά βιβλιογραφία
γιά τlς "sacre rappresentazioni" τό
βιβλίο τοG La Piana, πού πραγματεύε
ται ομως τlς βυζαντινές δραματικές
17
δμιλlες ( ) . 'Εδώ πρόκειται γιά μιά
σύγχυση τών '' ιερών άναπαραστάσεων"
στή δυτικη έκκλησlα μl: τό ειδικό
ιταλικό θεατρικό είδος πού άποκαλεί
ται μl: τόν ορο sacre rappresentazίonί
καl πού !:χει μl:ν θρησκευτικό θέμα,
χρησιμοποιεί ομως ηδη δλο τό σκηνικό
μηχανισμό τοG θεάτρου τ'ίjς 'Αναγέννη
σης και τοG Μπαρόκ καl έξελlσσεται
πλέον μακριά άπό τό χώρο τ7jς έκχλη
16
σlας ( ) . Τό μόνο έλληνιχό έργο πού
έχει σχέση μl: τούς ιταλικούς sacre
rappresentazίonί είναι ή Εύγένα ( 19 ) .
Ή συνέχεια διαλευκαίνει οτι δ έχδότης
έννοεί μέ sacre rappresen tazίonί γε
νικά "ιερl:ς άναπαραστάσεις" γιατl γρά
φει πώς άνάγονται σl: παλιl:ς έποχl:ς
και άπό αύτl:ς έξελlχτηχε άργότερα
τό "λειτουργικό δράμα". Κtιι συνεχί
ζει : ·'"'Αν μάλιστα λιf.βουμε ύπόψη
πώς στό Δ αβίδ έμφανlζονται στή σχηνη
"Διάβολοι" και άλλα "πρόσωπα" δχι
ιερά, οπως ή Δικαιοσύνη, ή Έσπλα
χνοσύνη , ή Μετάνοια, οι 'Αρετές, ό
συσχετισμός ταιριάζει περισσότερο μl:
τις γαλλιχl:ς "sacre rappresentazioni"
πού εΙναι γνωστl:ς σάν "·ήθιχl:ς ιστο
ρίες" (moralites ) (σ. 2 9 ) . Τό άπό
σπασμα αύτό ε!ναι άποπροσανατολι
στιχό. Σε ύποσημεlωση ισχυρίζεται
2
μl: τό Σπεράντζα ( 0 ) οτι αύτl:ς άρχίζουν
τό Δ' μ. Χ. αιώνα. Ό ισχυρισμός
(οχι βέβαια γιά τlς moralites ) προέρχε
ται άπό τή θεωρία τοG Σάθα γιά τό
Βυζαντινό θέατρο, πού δl:ν ύποστηρί
ζεται σήμερα πιά ( 21 ). Πρόχει>αι έδώ
γιά τό πιό άδύνατο σημείο τ'ίjς !:χδοσης,
-:όσο περισσότερο δσο στή συνέχεια
δ έκδότης τοποθετεί τό !:ργο στά σω"

στά του πνευματικά πλαίσια, τό χολ
λεγιαχό ιησουιτικό θέατρο, αν και
δl:ν ύπάρχουν άποδεlξεις οτι άνzβά
στηκε πραγματικά. 'Αλλά δl:ν ύπάρχει
άμφιβολlα δτι τό !:ργο προορίζεται
γιά σχηνιχη παράσταση, οχι μόνο
έξαιτlας τών δυό σκηνικών διδασκαλιών
22 (οι παλιότερες ιησουιτι
στά ιταλικά (
χl:ς παραστάσεις Ιίδιναν ολες τlς σχη
νιχl:ς δδηγlες στά λατινικά αν και τό
Ιίργο ήταν γραμμένο σl: ντόπια γλώσσα ) ,
η τ'ίjς διαίρεσης σl: σκηνl:ς πού εΙναι
δμως έλλιπείς διότι ξεχωρίζει μόνο
τόν πρόλογο και τή " σένα δεύτερη"
ένώ Ιίπειτα λείπει κάθε διαίρεση σl:
23
σκηνές ( ) , άλλά ή άλλαγ7j τοG σχηνιχοG,
ή χρησιμοποίηση σκηνικών έφφl: (π. χ.
τά σημεία έξ ούρανοG ) , ή μεταμφίεση
τοG διαβόλου (βλ. έπlσης Β' ιντερμέδιο
τ'ίjς Έρωφίλης ) , τό "μπαλλέτο" τών
διαβόλων ( 24 ) , ή Ι!ντονη χρήση τ'ίjς μου
σικ7jς, ή φωνη έξ ούρανοG - ολ' αύτά
όπτιχά χι άχουστικά στοιχεία τοG θεά
τρου τοG Μπαρόκ πού χρειάζονται
τή σχηνιχη πραγματοποίηση γιά ν'
άναπτύξουν την ήθιχοδιδαχτιχη προ
παγανδιστικη δύναμη πού ένέχει τό
έργο. Γι' αύτό
ένδοιασμός, αν τό
έργο γράφτηκε πραγματικά γιά τή
σκηνή χι οχι μόνο γιά άνάγνωση ένδοtασμός πού στηρίζεται και σε έtνα
σημείωμα τοG Γ. Α. Μέγα δτι δεν ξέ
ρουμε αν τά θρησκευτικά έργα τοG
ΚρητιχοG Θεάτρου γράφτηκαν γιά νά
26
παρασταθοuν( ) , πράγμα πού έχει άπο
δειχθεί ομως άπό τη θαυμάσια μελέτη
τοG Bakker γιά τή Θυσία τού 'Αβρα
2
άμ ( 6 ) - φαίνεται κάπως ύ περβολιχός,
κυρίως αν λάβουμε ύπόψη τά δεδομένα
τ'ίjς ιησουιτιχ7jς δραματολογίας, τό σκο
πό τών !:ργων αύτών και τήν όργάνω
27
dη τών χολλεγlων ( ) .

)

δ

Παρασυρόμενος άπό τήν &παρξη κω
μικών διαβόλων και τών άλληγοριχών
προσωποποιήσεων σl: συνδυασμό μl:
τή " μεσαιωνικη" έρμηνεlα πού δίνει ό
έχδότης, ό Κώστας Γεωργουσόπουλος
χατατ&σσει τό Ιίργο στήν " Παρουσίαση
τοG Δαβίδ" στήν άρχη τοG τόμου
( σ. 7 - 9 ) στά γνήσια "μεσαιωνικά
μυστήρια" μl: δομη πού άχολουθεί
τό Jeu d' Adam και τή Θυσlα τού
'Ισαάκ άπό τόν Κύκλο τού Τσέστεe,
μl: προσωποποιήσεις πού μiiς όδηγοuν
κατευθείαν στό EPeryman, στις mo
ralites και στά miracle plays. Ή
άποψη αύτή ε!ναι ιστορικά άβάσιμη
καl παρ;ι πλανητιχη γιατl τσι συνδέον �
ται πραγματα που, δl:ν εχουν καμια
άμεση σχέση μεταξύ τους. Τό (διο
συμβαίνει μl: τήν άποψη οτι τό έργο
"Ιίρχεται νά καλύψει άνάμεσα στά
τελευταία κείμενα τ'ίjς οψιμης Κρητι
χ7jς 'Αναγέννησης χαl τοG Κατσα·tτη
("Θυέστης" και "' Ιφιγένεια " , 1 7 2021 ) και στό "Χάση" τοG Δ. Γουζέλη
(1 790 ) . . . " (σ. 7 ) . 'Όπως παρατή
ρησε σωστά και ό Δ. Σπάθης σl: βι
βλιο >;ρισlα του (
Δ αβ�δ δl:ν 1ίχε,ι
καμια σχέση μ αυτα, τα θεατριχα
έργα. Σάν κάπως μεμονωμένο πνευμα
τικό φαινόμενο δl:ν άνήχει άχόμα στόν
1�ο αι�να, τόν ;ι ιώνα τοu, Δι�φωτισμοG
_,
οϋτε ανοίγει-ακόμα και σαν χαθαρα
αισθ·ητιχη όντότητα-έντελώς καινού
ριες προοπτιχl:ς γιά τήν ιστορία τοG
νεο.ελληνιχοG θεάτρου. Συσχετίζεται το-

�

:s ), ,δ

�

πικιΧ. (δχι γλ� σσικ� ) μέ τ� άν κδο
τα θρησκευτικα δρcφατα που γραφτη
καν κατα το τέλος τοu 1 7ου αιώνα στή
Χίο, κ' !:μμεσα, λόγω ιησουιτικ'ijς κα
ταγωγ'ijς καl χρησιμοποίησης τών έκ
φραστικών μέσων της σκην'ijς τοu
Μπαρόκ, μέ το Ζήvωvα, χωρlς δμως
να ίtχει δλοκληρωμένη δραματουργική
ύπόσταση . Πλησιάζει άπ' αύτή την
άποψη περισσότερο τα κωμικα ιντερ
μέδια τοu δψιμου 1 7ου καl τοu 1 8ου
αιώνα, δπως συνηθίζονταν στο ιταλικό
καl γαλλικό θέατρο καl εισχώ,,ησαν
καl στήν δψιμη ιησου�τική σκηνή ( 29 ) .

ή

Τό θέμα τοu άμαρτ ματος καl τ'ijς
τιμωρίας τοu Δαβlδ είναι διαδεδομένο
κυρίως στον 1 7 0 αιώνα σ' δλη τήν εύ
ρωπαϊκή δραματουργία. 'Ενώ ή Με
ταρρύθμιση τοu 1 6ου αtώνα ίtδειξε
κυρίως το Δαβlδ σαν ύποδειγματικό
βασιλια καl πνευματικό ήγέτη ( 30 , στον
έπόμενο αιώνα κυριαρχεί το άμά?τημα
καl ή μετάνοια τοu Δαβlδ στή σκηνή :
Da vid ou l' Adul tere (1 595 ) τοu
Montchrestien, Tlιe Lo ve of Πing
Da vid
and Bethsabe
( 1 599 ) τοu
G. Peele, Da vid t1ic tus e t t1ic tor
(1 602 ) τοu Α. Pape, Ποιιing D a t1id
(1 660 } τοu J. van den Vondel κτλ.( 31 } .
Ό αtώνας τ'ijς καθολικ'ijς 'Αντιμεταρ
ρύθμισης δίνει ίtμφαση στο μοτίβο της
ένοχ'ijς καl τ'ijς θείας συγχώpεσης ( 32 .
(Παραλειπόμενα ΚΑ' , Βασιλεϊς ΚΔ' ) .
Σ ' αύτα τ α πνευματικα συμφραζόμενα
πρέπει να άναζητηθεί καl το τυχόν
πρότυπο τοu !:ργου : ή έπίμονη σύγκριση
πού έπιχειρεί δ έκaότης, μέ δώδεκα
δμώνυμα ιταλικα δραματικα ίtργα πού
άναφέρει δ 'Αλλάτιος στή γνωστή του
Δραματουργlα ( 33 δέν καταλήγει σέ συγ
κεκριμένα συμπεράσματα γιατl δέ μπο
ρεί να άποκλειστεί ή περίπτωση , οι
' Ιησουίτες, πού Ίjταν δλοι τους έπιδέ
ξιοι δραματουργοl καl σκηνοθέτες, να
άντλησαν το θέμα κατευθείαν άπό τήν
Άγ. Γραφή. Πάντω.ς ή άναζήτηση προ
τύπου δέν !:πρεπε να περιοριστεί μόνο
σέ tταλικα !:ργα, άλλα να στραφεί καl
στο λατινικό ιησουιτικό δραματολόγιο
καl σέ γαλλικα ίtργα, γιατί ή έπίδρα
ση τ'ijς γαλλικ'ίjς άποστολ'ijς Ίjταν αι
σθητή τότε στή Χίο.

)

)

κ'ijς ρητορικ'ijς άπό τούς μαθητές τών
κολλεγίων στα δποία δίδεται, (έκτος
άπό τlς δημόσιες πλατείες ) , ή παρά
σταση δυο τρείς φορές στο σχολικό
ετος, καl 2 ) δ προσηλυτισμός τοu
πλήθους στlς άκριτικές περιοχές τοu
καθολικισμοu. Ή έτήσια θεατρική παρά
σταση τ'ίjς σχολ'ijς προβάλλει καl το
ύψηλό παιδαγωγικό έπίπεδο τ'ijς σχο
λ'ijς, μέ τό Μσκαλο τών γραμμάτων
καl της ρητορικ'ijς πού γράφει καl σκη
νοθετεί το ίtργο, καl μέ τούς μαθητές
πού ύποaύονται έπιδέξια σέ γλώσσα
καl χειρονομία τούς ρόλους, προετοι
μάζοντας ίtτσι τον έαυτό τους για τlς
άνάγκες της μετέπειτα καριέρας τους
στα άνώτερα άξιώματα τοu κράτους.
Ή σκηνική δομή τών ίtργων, ή άλληnι n, ι ιΟ θ Η Κ ΙΙ !ΈιVΙΚΙΙΣ Πιl l d ΕΙΛ Σ
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)

Ή έσφαλμένη

συσχέτιση τοu Δ αβίδ
μέ το θρησκευτικό ·ήθικοδιδακτικό θέα
τρο τοu οψιμου μεσαίωνα-άντl μέ το
προπαγανδιστικό καθολικό θέατρο της
'Αντιμεταρρύθμισης-δέ φαίνεται συμ
πτωματική, αν λάβουμε ύπόψη πώς το
τεράστιο κεφάλαιο τοu Ί·ησουιτικοu
Θεάτρου (σ' δλη τήν Εύρώπη , τή Νό
τιο 'Αμερική καl τήν 'Άπω 'Ασία )
παραμένει στο σύνολό του άκόμα άρ
κετα σκοτεινό (ή βιβλιογραφία είναι
πλούσια μέν άλλα πολύ σκόρπια ) ( 34 }
κι ό ρόλος του στή Θεατρική ιστορία
ύποτιμiiται. Τό ιησουιτικό Θέατρο εί
ναι στενα συνδεμένο μέ τήν ύπαρξη
tησουιτικών κολλεγίων, στερεότυπο σέ
γλώσσα καl ϋφος σύμφωνα μέ τlς κα
τευθυντήριες γραμμές τ-ίjς Ratio S tu
diorum ( 35 } καl πιστό οργανο τ'ίjς ι<α
θολικ'ijς ' Αντιμεταρρύθμισης. Πρόκει
ται για διδακτικο καl ήθικολογικό
θέατρο πού προβάλλει τή χριστιαvική
κοσμοθεωρία στή λατινική καl άντιμε
ταρρυθμιστική της διατύπωση . Σκο
πός του είναι 1 } ή έκμάθ·φη της λατινι-

μια καl σκηνικά, μέ τή χρησιμοποίηση
σκηνικών μηχανών, μουσικ'ίjς καl χο
ροu, προετοιμάζοντας ετσι παντοu το
!:δαφος για το θέατρο τοu Μπαρόκ.
Ή συνολική πιiραγωγή τών νεολατι
νικών ίtργων είναι στήν κυριολεξία
άμέτρητη ) αν λάβουμε ύπόψη οτι σέ
περισσότερες άπό 200 εύρωπαϊκές πό
λ�ις ύπ'ijρχαν tησουιτικα κολλέγια δπου
παρασταίν:ινταν κάθε ετος τουλάχιστον
ίtνα θεατρικό !:ργο. Ή κοσμοθεωρία
τοu tησουιτικοu έ:ργου είναι τυποποιη
μένη : τό καλό (ή χριστιανική πίστη,
το καθολικό aόγμα ) νικάει πάντα στο
τέλος λόγω τ'ijς Θείας Πρόνοιας. Ή
χρησιμοποίηση τ'ijς γλώσσας δέν είναι
πάντα ένιαία : στήν άρχή τουλάχιστον
� χρησιμοπ;οίησ� της λ�τινικ'ijς , Ίjταν
υποχρεωτικη, και μόνο σε περιοχες,
δ
που δ καθολικισμός δέν είχε έπικρατή
σει άπόλυτα εγιναν έξαιρέσεις, δηλαδή
παραστάσεις στήν τοπική γλώσσα για
λόγους προσηλυτισμοu. Κατα τή διάρ
κεια τοu 1 7ου αιώνα αύξάνονται οι
μικτές παραστάσεις : δ πρόλογος παί
ζεται στή γηγεν'ίj γλώσσα, η καl δλό
κληρα tντερμέδια. Στήν ' Ιταλία καl
στήν 'Ισπανία συνηθίζονταν καl δλό
κληρες παραστάσεις στήν τοπική γλώσ
σα. Για τή μόνη άποδειγμένη παράσταση
τοu έλληνικοu Ζήνωvα στή Ζάκυνθο,
στlς άρχές τοu 1 683, γνωρίζουμε έπί
σης πώς συσχετίζεται πιθανώς μέ μια
πp ο�π�θεια τq� ν καθο�ικών τοu ν�σιοu
, τα ιη
να ιδρυσουν ενα κολλεγιο σαν
σουιτικcl ( 38 .
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Τό ξώφυλλο τής iκδοσης τού " Δαβίδ"
γορική παραβολή, είναι καθορισμένη
άπό δυο σκοπούς : τό θρησκευτικό διδακτικό σκοπό καl τον παιδαγωγικό πρακτικό : ή ύπό�εο;η διαδραματίζε�
,
ται σuνηθως σέ ανωτατα κοινωνικα
στρώματα, δίνει εύκαιρίες για τήν άνά
πτυξη λαμπρ'ijς ρητορικ'ijς, ol ρόλοι
είναι πάντα πολυάριθμοι καl μόνο
άρσενικοί. οι ύποθέσεις είναι βιβλικές
η παρμένες άπό διάφορα χρονικά, άρ
γότερα καl άπό συναξάρια, καl γενικό
τερα δέν ύπάρχει σχεδόν σπουδαίος
μύθος της παγκόσμιας λογοτεχνίας πού
δέν !:χει άνεβαστεί σέ ιησουιτική σκη
νή. Τα έ:ργα διασκευάζονται σuχνα
και_ μεταδίδονται άπό κολλέγιο σέ
κολλέγιο σέ μορφή χειρογράφου. Πολύ
σπάνια τυπώνοvται καl μόνο σέ πε
ρ ίπτωση έξαιρετικ'ijς έπιτυχίας.
Ή ιησουιτική παράσταση προσπαθοuσε

να έντυπωσιάσει καl να προσελκύσει
τ�ν πολύ �όσμ� 7;ού δέν ,καταλάβαινε
τα λατινικα (γι αυτό τυπωνονται πολ
λές φορές "περιοχές" στή γηγεν'ij
γλώσσα η δίδεται όλόκληρη ή παράσταση
στήν τοπική γλώσσα } μέ πολλα δπτικα
καl άκουστικα έφφέ, λαμπρα κουστού-

Καl ή αtσfJητική δομή τοu Δ αβίδ κινεί
ται στα πλαίσια της σύντομης παρά
στασης στο ιησουιτικό κολλέγιο πού δί
δεται εrτε προς τιμήν ύψηλοu έπισκέπτη
εlτε στή γιορτή της άπονομ'ijς τοu
Ε:τήσιου σχολικοu βραβείου στο τέλος
τοu σχολικοu έ:τους. Τό ίtργο έξυπη
ρετεί τlς άνάγκες τ'ijς σχολικ'ijς παρά
στασης : είναι πολυπρόσωπο, �χει μόνο
άρσενικούς ρόλους, τό ιδα�; τικό ι;ή
, , και, σαφες (επαναλαμ
νυμα είναι απλο
βάνεται στο τέλος ) ) οι χαρακτηρες
ε!να; μονοδ;άσ;ατοι, το ύπο;< ριτικό ϋφος
,
η κοσμοθεω
χωρις πολλες αποχρωσεις,
ρία ή διπολική τοu Μπαρόκ. Στο οψιμο
Μπαρόκ άνήκει και ή έντατική χρησι
�οποίησ� � ς μουσι:<'ii,ς κ;ιl τ� u χοροu
οπως και τα σκηνικα εφφε και οι πολ
λl:ς άλληγορικές προσωποποιήσεις. οι
�εδ�ν σuμ7.:αθψικοl μικρ? l δ �άβ�λοι
δεν αποτελουν αρκετα, μεγαλο αvτιβα
ρο �τήν ύπόθεσ� ώσ;ε να γίνει 7;ραγμα
τικη δραματικη συγκρουση . Η δο
λοπλοκία τους καl ή δλη έμφάνισή τους
θυμίζουν λίγο κωμωδία Ροκοκό, έvώ
ή χαλαρή αισθητική ένότητα τοu �ρ
γου, μέ τα πολλα τραγούaια καl τlς
παρεμβολές τών άλληγοριών, ή γραμ
μική έπεισοδιακή δομή τοu έ:ργου, βρί
σκεται κοντα στο κωμικό ίn termezzo
καl στήν opera buffa. ' Ιδιαίτερη
εκταση δίνεται στο έπεισόδιο τών
τεσσάρων δαιμόνων πού έκστομοuν συ
νολικα 1 85 στίχους άπό τούς 629.
' Αλλα καl γενικότερα ύπερτονίζοvται
τα δευτερεύοντα πολυάριθμα πρόσωπα
σέ σύγκριση μέ τα κεντρικά : δ Δαβ!δ
δέν έμφανίζεται πρίν· άπό τό στ. 2 6 7 ,
δ Γαδ οχι πρlν άπό τ ο στ. 3 5 9 : Ή
δράση διακόπτεται κι άναστέλλεται
άπό τραγούδια, ρητορικούς μονόλο-
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γους σέ: ποικίλα μέτρα, καί προς το
τέλος, μέ την "&ρια" τοu Δαβίδ, τών
Ψαλτών, τοu 'Αγγέλου καl τών 'Αρε
τών, το έ:ργο πλησιάζει τό όρατόριο.
'Ενώ ή δραματουργία τοu μικροu αύτοu
οράματος δείχνει ολες τlς άνισότητες,
τον έπεισοοιακο συναθροιστικο χαρα
κτήρα της δραματουργίας τοu lΊ1παρόκ,
ή γλώσσα τοu έ:ργου οέν είναι cpορτω
μένη μέ: τούς άκαοημα'ίσμούς, μέ: τά
μυθολογικά καl γνωμολογικά στοιχεϊα
της έποχης, χωρlς τά περίπλοκα ρη
τορικά σχήματα καl τlς έξεζητημένες
μεταφορές, χωρίς τον ύπερβολικο στόμ
φο καί το λόγιο λεκτικο πλοuτο τοu
lΊ1παρόκ, ρέει άβίαστα στά πλαίσια
της λαϊκης καθομιλούμενης της Χίου,
μέ: εντονα διαλεκτικά στοιχεϊα, μέ:
παροιμίες καl λα'ίκά ρητά, κι οχι πολύ
μεγάλα δάνεια άπο τη γλώσσα της
Κρητικ'ίjς Λογοτεχνίας. Ό έκοότης
άπέφυγε συνειδητά μεγαλύτερες έπεμ
βάσεις στο κείμενο, παρόλο πού πρό
κειται γιά κάπως έπιπόλαια άντιγρα
'Ρ� (ετσι Π; � · έ:μεινε δ στ. 5 Ο�Κατρ �
συλλαβος αναμεσα σε, πολ•.τικους στι
χους, πράγμα πού θά ήταν ε\ίκολο νά
οιορθωθεϊ ) . Το κεντρικο βάρος της έ:κοο
σης βρίσκεται στή γλωσσική άνάλυση
τοu ι;τιχουpχήματος, στίς πλο σιες
'
σημειωσεις και στο χρησιμο
γλωσσαριο.
1Ί1ιά αtσθητική άξιολόγηση τοu Δαβίδ
πρέπει νά λάβει ύπόψη τlς tσχυpές
λογοτεχνικές συμβατικότητες της έπο
χ'ίjς πού άνήκει : στο οψιμο 1Ί1παρόκ.
'Έτσι, άπο δραματουργική διάρθρωση
καl οικοδόμηση οέ: μπορεϊ νά συγκριθεϊ
μέ: κανένα άπ_ο τά οραματι�ά εργ� τ�u
Κpητικου_ θεατpου γιατί αυτα' άνηκουν
σέ: μιά &λλη έποχή . Τό μόνο συγκρίσιμο
itργο άπο το λογοτεχνικο αύτο χώρο
φαίνεται νά είναι δ Ζήνων, 5χι μόνο
λόγω tησουιτικης προέλευσης τοu πρό
τυπου, άλλά έπειοή δείχνει φανερά
δρισμένα χαρακτηριστικά της δραμα
τουργίας τοu lΊ1παρόκ. ΣΙ: σύγκριση
ομως μl: το Ζήνωνα, δ Δ αβίδ έμφανίζει
rχνη οραματουp γικης διάλυσης, μιά
συσσώρευση συμβατικών . στοιχείων πού
ο/: δένονται άπόλυτα όργανικά πιά
μ/: την ύπόθεση' μιά κάποια ελ).�ιψη
πραγματικά οραματικης πλοκης. Εί
ναι προϊόν μιiΧς ύπερώριμης έποχης,
τοu οψιμου lΊ1παρόκ. Σάν τέτοιο έ:χει
μέγιστο ένοιαφέρον γιά την κάπως
φτωχή σ' αύτη τήν έποχή νεοελληνική
δραματουργία. Το έ:ργο ομως άποκτiΧ
μοναδικότητα άπο τή γλώσσα του,
πού ο/:ν άκολουθεϊ τα σχήματα της
έποχης, άλλd: είναι άνεπιτήοευτη καl
γνήσια, αν καl δ &γνωστος ποιητής
της οέ:ν άνήκει στούς μεγάλους της
νεοελληνικ·ϊj ς λογοτεχνίας. Ή περιποιη
μένη καl φιλόπονη κριτική Ιtκοοση τοu
κ. Θ. Ι. Παπαδόπουλου μiΧς κάνει
τό κείμενο αύτο-πού καl σάν είδος
καl σά γλώσσα είναι μοναοικο στά
έλληνικά γράμματα-προσιτό, αν καl
θά προκύψουν μελλοντικά άpκετά άκόμ.α
προβλήματα άπό αύτό.

�

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
(1) Θ. Παπαδ6πονλος "Νέα παραλ
λαγή τής Βοσκοπούλας", Πεπραγμένα
τού Β' Διεθνούς Κρητολογικού Συνε
δρίου, τ6μ. Δ ' ('Αθήνα 1969) σσ.
357 - 378.

(2) Teodoro
Mon tselese 'Έύγένα",
α cura dί Μαrίο Vί t ti . Nap oli 1965,
σσ. 33έξ., σημ. 61.

(3) Θ. Παπαδ6πονλος "Ραφαήλ Βερ
νάτσα στιχούργημα περί τού "4δον
καί τής σωτηρίας τών άμαρτωλών",
Μνημοσύνη 5 (1974 - 75) σσ. 1 72-200.

( 4) C od.
V allίcellanus
XCVIΠ, ff. 66 r.

Alla tianus

(5) Ζ. Ν. Τσιρπανλής 'Όί μαθητές
τού 'Ελληνικού Κολλεγίον τής Ρώμης
(1576 - 1 700 ). Στατιστικές διαπιστώ
σεις καί γενικά συμπεράσματα". Δ ω
δώνη Ζ' (1978) σσ. 23 - 42.
(6) Ph. Argen ti " The relίgίous mi
norί tίes of Chios, Jews and Roman
Ca tholics". Cam brίdge 1970, σσ. 205 232, 270 - 286, 335 - 337.
(7) Α. Ε.
Βακαλ6πονλος '"Ιστορία
τού Νέον 'Ελληνισμού", τ6μ. Δ ' (Θεσ
σαλονίκη 1973) σσ. 116έξ.
(8) C. Ρ.
Terzoι·io "Le mιssιonι

dei minori Cap uccίni. Sun to s to
rico", vol. Π. Europa, R o ma 1914,
σσ. 1 70έξ.
(9) G. Hofmann " Vescovedί ca t
tolίcί della Grecia. !. Chίos". Rom.a
1934, σσ. 24έξ.

Βακαλ6πονλος, δ. π. σ. 118.
δ. π. σσ. 335 έξ.
(12) Ι. Μ. Άνδρεάδον, άρχιμανδρίτον,
"'Ιστορία τής έν Χίφ όρθοδ6ξον 'Εκ
κλησίας", 'Αθήναι 1940, σσ. 97 - 99.
(13) Μ. Ι. Μανούσακας '"Έκθεση τών
πεπραγμένων τoiJ 'Ελληνικού 'Ινστι
τούτον τής Βενετίας", Θησαυρίσματα
10 (1973), σσ. 407έξ.
( 14) Β. Πούχνερ "Θεατρολογικές έρευ
νες γιά τό πρ6τνπο τού Ζήνωνα",
Θησαυρίσματα 17 (1980), σσ. 206 285, lδ. σσ. 251έξ.
(10)

(J.1)

Argentί,

(15) Th. Leίms, 'Έuropiiίsche
chanik auf der Ka b u k ί - und
ruri - Biίhne". Fes tga b e fiίr Η.
cher t (Bonn 1 9 79) σσ. 263 -

Me
Jό
Za
274.

.
Έιτσέντζον Κορνάρου "' Ερωτ6κριτος" . 'Έκδοσις κριτική ύπό Στεφ.
Ξανθονδίδον, έν ' Ηρακλείφ 1915, σελ.
( 16)

C!V.

(17) G. La Piana "Le Rappre
sentazioni Sacre
nella l e t tera tura
bizantina dalle orίgini al sec. ΙΧ
con rapportί al Teatro Sacro d' Oc
ciden te", Gro t taferrάta 1912.
( 18) 'Επιλογή βιβλιογραφίας : Ρ. Tos
chi
" Del
dramma
lί turgico
alla
rappresen tazione
sacro",
Firenze
1940. G. Pitre " Delle sacre rappre
sentazioni iιι Sίcίlία", Paler mo 1881.
V.
Galan te - Garrone "L' apparato
s cenίco del dramma sacro in Ita
lia", Torίno 1935. Α.
D' Ancona
"Sacre Rappresen tazioni deί Seco
li XI V e XVI", 3 vols. Fίrenze
1872. V. de Bar tholomeίs "Laude
dramma tίche e rappresen tazioni sa
cre", 3 ίJOls. Firenze 1943.
(19) V i t tί, δ. π.

Στ. Σπεράντζα " Τό θρησκευτικό
θέατρο καί Θυσία τού 'Αβραάμ", Έλλη
νικη Δημιουργία 12 (1953), 109έξ.
(21) Κ. Σάθας '"Ιστορικόν δοκίμιον
περί τού θεάτρου καί τής μουσικής
(20)

τών Βυζαντινών", έν

Βενετίq.

1878.

(22) Στ. 366 "Corrono li solda t i α
prenderlo" (Τρέχουν οί στρατιώτες
νά τόν πιάσουν), στ. 376 "Pioue
fuoco" (β'ρέχει φωτιά).

'Ο έκδ6της τό άποδίδει στόν
άντιγραφέα καi την έπιπ6λαια δουλειά
τον. Δέν εlναι άπ6λντα άπαραίτητο
aν σκεφτούμε δτι ή παραλλαγή τής
"Πανώριας" άπό τό Νανιανό Κώδικα
στερείται έντελώς σκηνικής διαίρεσης
[Γ. Χορτάτσης, Πανώρια. Κριτική έκδο
ση μέ εlσαyωγή, σχ6λια, λεξιλ6γιο.
Ε. Κριαράς. Θεσσαλονίκη 1975 (Βυζαν
τινή καί νεοελληνικη βιβλιοθήκη 2)].
(23)

(24) 'Αρκετά προβλημάτισε τόiι έκδ6τη ή μορφή τών Δ ι αβ6λων πού μπαί
νουν έδώ γιά πρώτη φορά στή νεοελ
ληνικη σκηνή. Εχονν χάσει σχεδόν
δλη τή δαιμονική τους όντ6τητα καί έμ
φανίζονται σάν κοντοπ6νηρα κωμικά
δντα, τελευταίο ύπ6λειμμα τής έξέλι
ξης πρός τό κωμικό πού άρχίζει κατά
τόν δψιμο μεσαίωνα. ' Η βιβλιογραφική
άναφορά σχετικά μέ τό θέμα στό
βιβλίο τού De Li bero (σσ. 38έξ.)
φαlνεται κάπως περιορισμένη.
(25) Γ. Α. Μέγας "Ή Θυσία τού
'Αβραάμ. Κριτική έκδοση άναθεωρη
θεϊσα", 'Αθήναι 1954, σ. 102.
v

(26) W. F. Balc ker " The Sacrifice
of A braham". The Cretan Bίblical
Drama. Ή θνσlα τού 'Αβραάμ and
Wes tern European Tradίtion. Bίrmίn
gham 1 9 78.

ΠοiJχνερ, δ. π. σσ. 209έξ.
Δ. Σπάθης "Ό Δ αβίδ, lνα θεα
τρικό εϋρημα καi τά προβλήματά τον",
Αύγη 9 /12 /1979.
(29) Ι. Mamczarz "Les in terιnedes
(27)

(28)

comi ques i talίens au XVIIIe sίe
cle en France et en I talie", Paris,
C. Ν. R. S. 1 9 72.

(30) G. Urbanek " Die Ges tal t Ko
nίg Da vids in der d e u tschen dra
ma tίschen Dich tung". Un tersuc hun
gen zu den geίs tlichen Spielen des
Mi t telal ters und zum Drama des
16. Jahrhunderts. Dίss. Wien 1964.
(31) Ι. S t . Ew banlc " The House
of Da vid in Renaίssance Drama",
London 1965. Μ. Dannenberg " Die
V erwendung des
bi blischen S tof
fes von Da vίd und Be ths e b a im
englίschen Draιna", Dίss. Konίgs berg
1905.
( 32) Ε. Frenzel. "S toffe der W eltlί
tera tur", S tu t tgart 1 9 70 3, σσ. 142 έξ.
( 33) L. Allaccί " Dramma turgia di
Leone Allacci accrescίu to e con
tinua to fino all' αιιnο MDCCLV",
In Veιιezia 1755.
(34) Μιά άπ6πειρα συγκέντρωσης τής
εύρωπαϊκής βιβλιογραφίας σχετικά μέ
τό Ιησουιτικό θέατρο {Jλ. Πούχνερ,
ο. π. σσ. 209έξ.
( 35) Γράφτηκε άπό τό 1586 wς τό
1591 καί τυπώθηκε τό 1599. Κανονί
ζει τήν όργάνωση τών σχολών καi ρυθ
μίζει καi τή δραματολογία τών θεα
τρικών παραστάσεων (λογοκρισία, δχι
γυναικεία πρ6σωπα στή σκηνή κτλ.).
(36) Πούχνερ, ο . π. σ. 279.

ΠΟΣΟ ΑΜΕΘΟΔΑ Π Λ ΗΣΙΆΣΑΜ Ε ΤΟ Μ ΠΡΕΧΤ
ΤΙ ΑΠΟΚΑΛ ΥΠΤΕ Ι

ΜΙΑ

Σ ΥΣ ΤΗΜΑΤΙΚΉ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κρ ίσεις κα ί συμπεράσματα τοv ΠΕΤΡΟ Υ ΜΑΡΚΑΡΗ
Λάμπρου Μυγδάλη : " 'Ελληνική Βι
βλιογραφία Μπέρτολτ Μπρέχτ ".
Έκδ6σεις Δ ιαγωνlου, dρ. 3 0 . Θεσ
σαλονlκη 1977, σελ. 82.
'Η " 'Ελληνική Βιβλιογραφία Μπέρ
τολτ Μ πρέχτ ", τοϋ Λάμπρου Μυγδά
λη , ε!ναι ή τρίτη βιβλιογραφία γιά
το Μπρέχτ πού κυκλοφορε'ί στά έλ
ληνικά. ' Η πρώτη , τοϋ 'Αλέκου Σακκα,
δημοσιεύτηκε στο τεϋχος 6 (Νοέμβρης
1 9 74 ) , τοϋ περιοδικοϋ " Τετράδιο " .
Ή δεύτερη, τοϋ Νικηφόρου Παπαν
δρέου κυκλοφόρησε σάν παράρτημα
στή μετάφραση τοϋ eργου τοϋ Μπερ
νάρ Ντόρτ " 'Ανάγνωση τοϋ Μπρέχτ "
(Κέδρος, 'Αθήνα 1 97 5 ) . Μά ή βιβλιο
γραφία τοϋ κ. Λάμπρου Μυγδάλη
καί πολύ πιο ·δλοκληρωμένη ε!ναι,
καί πιο μεθοδικά καταρτισμένη.

�;<έφτομ� ι δτι σέ μιά έπ�χ1 �που δ
ευκολος εντυπωσιασμος και η επικα.ι
ρικότητα. άποτελοϋν σύνδρομο τΊjς έλ
ληνικ'ίjς πνευματικΊjς ζω·ης, δ Λάμπρος
Μυγδά�ης μέ τήν " lχα.ρη " δου�ειά
,
/
του, Θα πρεπει
να., φα.ινετα.ι
στα., ματια.
τώ� τ; ολλών σάν " δ τρελος ;οϋ r-ω
,
,
ριου ; Για.τι, 7;οιο � . . ;ρελός
κα.Θε
,
τα.ι σημερα. στην Ελλα.δα, ν , ασχολη
Θε'ί μέ βιβλιογραφίες, δηλαδή μέ δου
λ� ιές πο� έν�ια.φέρο �ν εν� περιο ρισμέν?
,
;;υχλο ειδ,ικωv, και κατr; συνεπ� ι� η
α.κτινοβολια που προσφερουν στ ονο
μα. τοϋ συντάκτη τους ε!να.ι δυσα.νά
λ?γα. μικρή σέ σ�έση ι:_έ ;ο χρό�ο κα ί
το μόχθο που, α.πα.ιτει η κα.τα.ρτιση,
τους. Κι δμως ή " Έλλ·ην�κή Βιβλιο
γραφία. Μπέρτολτ Μπρέχτ " άποτελε'ί
ενα πολύτιμο έργαλε'ίο γι' αύτούς πού
άσχολοϋνται μέ το Μπρέχτ στήν 'Ελ
λάδα. ("Ας σημειώσουμε έδώ /)τι ή
" 'Ελληνική Βιβλιογραφία. Μπέρτολτ
Μπρέχτ " ε!να.ι ή τέταρτη βιβλιογρα
φική δουλειά τοϋ Λάμπρου Μυγδάλη .
Προηγήθηκαν οί έλληνικές βιβλιογρα
φίες Φράντς Κάφκα. ( 1 975 ), Τόμας
Μάν ( 1 9 7 5 ) , Ρίλκε ( 1 9 7 6 ) κα.ί Χέλντερ
λιν (1977 ) ) .

δευτη καl πόσο άσυστηματοποίητη ό
π'ίjρξε ή παρουσίαση κα.l προβολή τοϋ
μπρεχτικοϋ eργου στον τόπο μας. Τά
εtκοσι περίπου χρόνια ένασχόλησής
μας με το Μπρέχτ χαρακτηρίζονται
άπο μιά. δουλειά χωρίς πρόγραμμα.,
πού δέν eχει σά. στ.όχο νά συμβάλλει
στήν άνίχνευση κα.ί χα.τα.νόηση τοϋ
:-

-

:--

�

:-
:--

- .:

Πέρα δμως απ τις παρα.τηρ·ήσεις α.ύ
τές, ή συστηματική καί μεθοδευμένη
δουλειά τοϋ Λάμπρου Μυγδάλη μας
δίνει, rσως γιά πρώτη φορά, τήν εύ
καφία. νά διαπιστώσουμε πόσο άμεθό-

Μιά δεύτερη δια.πίστωση πού βγαίνει
άπο το βιβλίο τοϋ Λάμπρου Μυγδάλη
ε!να.ι ή κατακόρυφη α.i5ξηση στlς έχ86σε; ις lν! πρέχτ χα.ί � lς δ�μοσιεύσεις
γυρω α.πο το Μπρεχτ που πα.ρα.τη
ρε'ίτα.ι στήν περίοδο 1 967 - 1 9 7 1 σε
σύγκριση μέ τήν περίοδο 1 956 - 1 966.
'Απο τά. 507 λήμματα. τοϋ βιβλίου,
μ'όνο τά. 1 69 , δηλαδή ποσοστο 33% ,
άνάγοντα.ι στήν περίοδο 56 - 66. ·'Ωσ
τόσο α.ύτή ή ποσοτική α.ί\ξηση δεν
συντελε'ί χα.θόλου σε μιά πιο συστη
ματική παρουσίαση τοϋ eργου του,
άντίθετα. έπιτείνει τή σκόρπια. χαί
άκατάστατη προσέγγισή του. "Ας ση
μειώσουμε πάλι δτι οί τρε'ίς μετα
φράσεις της " Μάνας Κουράγιο ",
οί δυο μεταφράσεις τοϋ " Γαλιλαίου " ,
τοϋ " Καλοϋ ' Ανθρώπου τοϋ Σέτσου
άv ", · τοϋ
Πούvτιλα " χαί τοϋ ΤρL
του Ράιχ ", κυχλοφοροϋν δλες . στή
δεκαετία 1 96 7 - 1 9 7 7 χαί μάλιστα ο!
περισσότερες άπ' αύτες μέσα στον tδιο
χρόνο ( 1 9 7 Ο ) . 'Ένα 11.λλο σημε'ίο πού
άξίζει νά προσέξουμε ε!ναι δτι ή γνω
ριμία μας μέ το Μπρέχτ άρχίζει ού
σιαστιχά. το 1 956, δηλαδή μ ε τ ά.
τ ο θ ά ν α τ 6 τ ο υ. 'Όσο δ Μπρέχτ
ε!ναι στή ζωή, δουλεύει, έρευνα, ξα
νακοιτάζει χαί άνασκευάζει το �ργο
το� , παρ� μένει ;r ιά. μας όίp ωστος_.
Μονο μ,ετα το θα.ν�τό τ?υ, ο τ�ν πια.
στα.μα.τα.ει η. ζωντα.νη μελετη χ , ερευνιχ,
χι άρχίζ�� ή διαδ ι�;χσία της �ναγωγ'ίj�
του σε
χλασικο,
του_ θεα:τρου και
της μετατροπΊjς της μεθοδολογίας του
σε θεωρητιχο άπολίθωμα, μόνο τότε
άρχίζει νά γίνεται γνωστος στήν 'Ελ
λάδα.
cc
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Μέσα άπο τά 507 λήμματα τοϋ βιβλίου
παρελαύνει 8,τι eχει δημοσιευτε'ί άπο
το eργο τοϋ Μπρέχτ καί γιά το Μπρέχτ
στ� έλληνικ� , σε βιβλία " έφημερίδε;ς
και περιοδικα., οι Θεατρικες παραστα
σεις eργων Μπρέχτ, τά προγράμματα.
κ' οι κριτικές των Θεατρικών παραστά
σεων, κοντολογίς, μιά λεπτομερειακή
καταγραφή κάθε στοιχείου πού άφορα
τήν :cαρουc; ία τοϋ Μπpέχτ στήν 'Ελλάδι; ,
, ουσια.στικες παρα.λει
χωρις κενα., χωρις
ψει ς.

γυλοκέφα.λοι καί Σουβλοκέφαλοι ", πού
άποτελοϋν σταθμούς στήν έξέλιξη τοϋ
Μ r;ρέ�τ ( �δια.ίτερα τά. ;έσσερα. r;ρώτ�
που α.ν,α.φερουμε πα.ρ�πα.ν ω ) , και -;cου
ε!να.ι απαραίτητα. για. να., κα.ταν:>ησει
κα.ί νά έρμηνεύσει κανείς το μετέπειτιχ
eργο του, δεν κυκλοφόρησαν ποτε στήν
' �λλάδα.. 'Αχό11;α. πιο κρ ίσιμο γίνεται
, χα.τα.νόηση
το φαινόμενο α.υτο για., την
τοϋ Θεωρητικοϋ του eργου, δπως θά
δοϋμε παρακάτω.

Τό ξώφνλλο τής " 'Ελληνικής Βιβλιογρα
φίας Μπέρτοl.τ Μπρέχτ" τοϋ Λ. Μνγδάl.η

μπρεχτικοϋ eργου στο σύνολό του,
άλλά. καθορίζεται άπο το τuχα.'ίο, τον
όποκειμενισμο τοϋ προσωπικοϋ γού
στου κα.ί της προσωπικΊjς άρέσκεια.ς,
κα.ί, Ιίχι σπάνια., άπο το tδεολογικο πολιτικο κριτήριο, δηλαδή · άπο τήν
ιδεολογική σκοπιμότητα κα.ί χρησιμό
τητα πού προσφέρει το eργο τοϋ Μπρέχτ.
Γιά παράδειγμα. : μέσα. σέ μιά εlκοσα.ε
τία., άπο το 1 956 ώς το 1 976, κυκλο
φό_p ησα.ν � 9 έκ 86σ; ις , Θ�α.τρικ�ν eργων
του Μπρ εχτ. , Απ α.υτα., δ , Jf.α.υ�α�
,
, Κιμωλια. . και η
σια.νος Κυκλος
με την
" Μάνα Κουράγιο καί τά Παιδιά της "
όπάρχουν σέ τρε'ίς διαφορετικες μετα
φράσεις, δ " Βίος τοϋ Γα.λιλα.ίου " ,
ή " 'Εξαίρεση καί δ Κανόνας ", το
" Τρόμος κι ' Αθλιότητα. τοϋ Γ' Ράιχ " ,
c c c o Άφέν ης Πο�ν ι�α καί δ �
οϋ
;c
;
Ο Κα.λος Αν
λος του �α.τ� , , και
,
,
,,
,
Θρωπος του Σετσουα.ν σε δυο δια.φ�
ρετικες μεταφράσεις. ' Αντίθετα., έ:ργα.
Ιίπως δ " Βάαλ ", το " Στή Ζούγκλα
τών Πόλεων ", " 'Η 'Όπερα της
Πεντάρας " , ή " 'Άνοδος κα.ί Πτώση
της πόλης Μα.χάγκονυ ", οι " Στρογ-

ιι

' Εχε'ί δμως που η κατάσταση έμφα.νί
ζεται άκόμα. χειρότερη είναι στο θεω
ρητικό του έ:ργο. Καταρχήν παρατηρε'ί
ται χ' έδώ το rδιο φαινόμενο δπως χαί
στά θεατρικά του : το μόνο θεωρητιχο
του κείμενο πού όπάρχει δλόχληρο
στά έλληνιχά. το " Μικρο "Οργα:νο
γιά το Θέατρο " κυκλοφορεί σε τρε'ίς
δια.ιpορετικες μεταφράσεις ! Ή πρώτη,
άποσπασματιχή, κυκλοφόρησε το 1 958,
ο! 11.λλες δυό, δλόκληρες, το 1 961 χα!
το 1 97 0 . "Άν έξαιpέσουμε το βιβλίο
αύτό, δ σκηνοθέτης, δ ·ήθοποιος η δ
θεωρητιχος τοϋ θεάτρου πού θά. θελή
σει νά. μελετήσει το θεωρητιχο ίtργο
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τοϋ Μπρέχτ γιά το θέατρο άπό τlς έλ
ληνικές μεταφράσεις του, θά πρέπει
ν' άνατρέξει σέ 29 διαφορετικά εντυπα,
τά περισσότερα περιοδαά. Το μοναδικό
άλλο βιβλίο, δίπλα στο " Μικρό "Ορ
γανο " μέ θεωρητικά κείμενα τοϋ
Μπρέχτ κ�κλοφόρη?ε το
κ' ε1ει
J.�77
τον - παραξενο - τιτλο :
Ο Μπρεχτ
έρμηνε ει Μπp έχτ ·:. ΙΊ, αράξενος τίτλο � ,
,
γιατι, ο Μπρεχτ, απ ο,τι είναι τουλα
χιστον ώς τώρα γνωστό, δέν προσπά
θησε ποτέ νά " έρμηνεύσει τον έαυτό
του ", έκείνο πού !:κανε :ιjταν νά έφαρ
μόσει στήν πράξη, δηλαδη στο θέατρο,
τη μεθοδολογία του. Το βιβλίο συγκεν
τρώνει ολους τούς προλόγους, όίρθρα,
παρατηρήσεις, πού !:γραψε δ Μπρέχτ γιά
τά θεατρικά του Ιiργα. 'Αντίθετα ενα
rδιος δ Μ�ρέχτ,
βι �λίο �ού, έτοίμι:_σε
και που αποτελει μια; συνοπτικη πα
ρουσίασ-rι ;Jϊς � εθοδολο'( ίας του σ' εν:;
,
τόμο, τα
Κειμενα για το Θεατρο
(Schriften zum T lιeater ) , δέν κυκλο
φ όρησε ποτέ στά έλληνικά, μολονότι
θά :ιjταν έ:να πολύτιμο βοήθημα, ιδιαί
τερα γιά οσους άσχολοϋνται πρακτικά
μέ τό θέατρο. [ Το βιβλίο θά έκδοθεί
άπό το " Θ "J . �έν κ�κλοφόρη?°ε έπίση �
,
σχεδόν κανενα
από τα γραφτα του για
την τέχνη της ήθοποιίας, αότά πού δ
Μπρέχτ συγκέντρωσε κάτω άπό . το
γενικό τίτλο : " Νέα τεχνικη της
ήθοποιίας " (Neue Technik der Schau
spielkunst ). [Καl το βιβλίο αότό θά
έκδοθεί άπό το " Θέατρο "] .

�

δ,

Κι ομως, σ έ άντίθεση μ έ τlς μελέτες
του γιά τό θέατρο, πού ol περισσότερες
δ � μ�?ιεύονται � κόρπιες στά έλλ·ηνικά ,
,
,
τα
πολιτικα , κείμενα του καl τα,
κείμενα γ; ά τη " φι�οσοφία κ� l το
μαρξισμό
συyκεντpωθηκαv και κυ
κλοφόρησαν σέ βιβλία. "Αν στο γεγο
νός αότο προσθέσουμε καl το φαινό
μενο οτι ol έκδόσεις καl δη_μοσιεύσεις
Ι:ργων τοϋ Μπρέχτ διπλασιάστηκαν
στή δεκαετία 1 967 - 1 9 7 7, δηλαδη στην
περίοδο της δικτατορίας, καταλαβαί
νουμε εϋκολα το βάρος πού επεσε
στ-Ι]ν ίδεολογικοπολιτικ-1] χρησιμότητα
κ ' έκμετάλλευση τοϋ Μπρέχτ. .Μέ\ει
άκόμα νά έρευνηθεί πόσο άρνητικά
έπέδρασε το φαι_νόμενο �ότό στη� κα
τανόηση και' τη σωστη τοποθετηση
τοϋ Μπρέχτ σά συγγραφέα καl άνθρώ
που τοϋ θεάτρου καl πώς κινδυνεύει
συχνά νά μάς σπρώξει στην παγίδα
πού δ rδιος προσπαθοϋσε ν' άποφύγει
σ' ολη τη ζωή του : νά θεωρηθεί το
!:ργο τέχνης σάν ύποκατάστατο της
πολιτικ'ijς.
'Αξίζει νά σταθοϋμε έδώ καl σέ μιά
άλλη διαπίστωση : τη σχεδόν δλοκ)η
ρωτικη !:λλειψη τ'ijς δικ'ijς μας συμβο
λ'ijς στη μελέτη τοϋ Μπρέχτ. Μέσα
στά 31 7 λήμματα πού δ Λάμπρος
Μυγδάλης συγκεντρώνει κάτω άπ' το
γενικό τίτλο " Μελέτες - Κρίσεις - Πλη
ροφορίες "' οι μελέτες πού είvαι γραμ
μένες άπό Ελληvες άνθρώπους τοϋ

θεάτρου, μποροϋν νά μετρηθοϋν στά
δάκτυλα τών δυο χεριών. 'Όλα τ' άλ
λα είναι σημειώσεις, κρίσεις καl πλη
ροφορίες, δημοσιευμένες οι περισσό
τερες σ' έφημερίδες. 'Όταν ομως ό
έκδοτικός όργασμός τών τελευταίων
χρόνων, αότη ή πολυπραγμοσύνη γύρω
άπ' το Μπρέχτ, Ιiχει σάν άντιστά
θμισμά της μιά τόσο φτωχ� , σχεδον
άνύπαρκτη, συμβολή τώv ανθρώπων
τοϋ Θεάτρου στον τόπο μας στη μελέτη
καl προβληματικη τοϋ μπρεχτικοϋ ερ
γου, θά πρέπει νά συμπεράνουμε οτι
έδώ κάτι δέν πάει καλά, κι οτι αότοl
πού άσχολοϋνται μέ το !:ργο τοϋ Μπρέχτ
στην 'Ελλάδα Θά πρέπει νά σκεφτοϋν
σοβαρά πώς Θά βγάλουν την περίπτωση
Μπρέχτ άπ' τό &διέξοδο πού, πρώτοι
αότοί, την δδήγησαν.
οι παρατηρήσεις αότές δέ φιλοδοξοϋν
νά καταλήξουν σέ δριστικά συμπερά
σματα οϋτε καl νά έξαντλήσουν το
Θέμα. Θέλουν άπλά καl μόνο νά τονίσουν
οτι ή άξία της δουλειάς τοϋ Λάμπρου
Μυyδάλη δέ βρίσκεται μόνο στο γε
γονος οτι είναι ενα πολύτιμο έργαλείο
γιά δποιονδήποτε καταπιάνεται μέ το
�ργο ;οϋ Μ';ρέχτ, άλ�ά καl στ� r,εγον?ς
οτι βαζει Θεματα και προκαλει ερωτη
ματα πού γιά πρώτη φορά παρουσιά
ζονται μέσα άπό την " Έλληνικη Βι
βλιογραφία Μπέρτολτ Μπρέχτ " !:τσι
συγκεντρωμένα.
ΠΕΤΡΟΣ

ΜΑΡΚΑΡΗΣ

Β Ι Β Λ ΙΑ Μ Ε Θ ΕΑΤ Ρ Ι Κ Ά Ε ΡΓΑ Η Θ Ο Π Ο Ι Ω Ν
Η Σ ΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΚΗΝΗ ΔΕ ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΉ !
Σκέψεις κα i κρ ίσεις τοίJ ΓΙΑ ΝΝΗ ΝΕΓΡΕΠΟ ΝΤΗ
•

e

•

Θάνου Πωτσ6πουλου : " 'Η τρα
γωδία τού Θησέα " τριλογία. 'Α
θήνα, 1975, σελ. 168.
Βασίλη Μητσάκη : " 'Η wρα τής
κρlσης " δράμα. 'Αθήνα, 1978.
wΕκδ. " Πύλη ", σελ. 132.
Παύλου Φλώρου : " Θέατρο " (πε
ριέχει έξη έργα). 'Αθήνα, Δ εκέμ
βρης 1973. νΕκδοση " Τό έλληνικό
βιβλlο", σελ. 400.

Ή κριτικη σέ &παιχτο Θεατρικό !:ργο,
κι οταν άκόμα το κείμενο είναι τυπω
μένο, &ν θελήσει κανένας νά 'ναι πέρα
άπό μιά φιλολογικη έξέταση (καl έφό
σον ;ο κεί�;-ενο �ν άντέχει ( , δέν άπέ
χει από τη διατυπωση γνωμης είση
γητη δραματολόγιου. Είναι δέ, σέ
τοϋτο, πιο όίχαρη_ ώς λειτούργημα
γιατί ύπολείπεται σέ σκοπιμότητα καί,
βέβαια, σέ άποτελεσματικότητα. Καl
θά 'λεγα-οχι χωρίς κάποιο πικρό χιοϋ
μορ, &ν οχι καl μιά βαθιά μελαγχολία
γιά τά Θεατρικά μας πράγματα-οταν
στο χώρο το Θεατρικό τόσοι οι θια
σάρχες, τόσοι οι σκηνοθέτες, τόσοι
οι βοηθοί, οι σύμβουλοι, οι παρακοι
μώμενοι, οι παρακαθ·ήμενοι, οι συμπο
σιαζόμενοι, οι άδελφοποιτοί, οι Θεατρο-

γνώμονες, οι θεατροδίαιτοι (ϊνα μη
άναφέρω καl κάποιους θεατρομύστες
πού " κρατάνε " δίκην " ίδεολογικών
ύπευθύνων " κάποιες θεατροομάδες συλ
λόγων, σωματείων, δήμων Υ.αl κοινο
τήτων . . . και, γιατί οχι, κι άλλους τόσους
συγγενείς καl φίλους τοϋ Θεάτρου,
πού ομως !:χουν γνώμη καl μάλιστα
βαρύνουσα . . . ) οταν, λοιπόν, τόσοι οι
είδήμονες καl προγvώστες . . . ποίαν χρείαν
εχομεν πλέον τών κριτικών;
'Όμως έπειδη ή ζωή- συχνά καί. . .
έρήμην τ'ίjς " πνευματικ'ijς " τέτοιας
άκολουθεί τούς διΥ.ούς της άγραφους
νόμους, καl μάλιστα ίδιαίτερα έκείνον
πού σέ πείσμα κάθε άριθμητικ'ijς καl
δογματικ'ijς - στατικ'ijς οίκονομολογι
κ'ijς Θεωρίας έπιμένει γιά την άνάγκη
τοϋ περιττοϋ, &ς έπιτραπεί στ-1] στήλη
ή πολυτέλεια της κριτιΥ.'ijς άπαιχτων
μέν, έκδομένων ομως σέ βιβλία Ιiργων
Υ.ειμένων, προορισμένων γιά το σανίδι.
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Δέ μοϋ είναι εϋκολα δυνατο νά φαντα
στώ πόσο Θά μποροϋσε νά 'ναι συμπα
θές το ν' άναπαράγεται σήμερα μορφη
θεατρικ'ijς γραφ'ijς περασμένων έποχών

μόνο γιά την τεχνLΥ.ή της άpτιότητα;
Θά 'χε νό·ημα μιά τέτοια προσφυγη
έφόσον τοϋ τη ζητάει αύτο πού Θέλει
κανένας νά έκφράσει. Καl πάλι, ή
προσωπικότητα τοϋ συγγραφέα θά
προσδώσει κάτι στlς παραδομένες 'ι\δη
μορφές. Στο νεοελληνικό ποιητικό θέα
τρο Ιiχομε εύτυχήσει μεγάλων ποιητών
άπό Σικελιανοϋ καl Καζαντζάκη έ:ως
καl Βάρναλη , πού σέ πείσμα τών γνω
στών κανόνων, έτόλμησαν νά δώσουν
θέατρο μένοντας ;τ ιστο � σ�� ίδε?λογ �α
τους τη, θεατρικη. Γι αυτο και τους
σεβόμαστε. 'Όμως πολύ δύσκολα Θά
βρίσκαμε τά έπιχειpήματα έκείνα πού θά
διέλυαν τlς πολλές, πάμπολλες άντιpρή
σεις πού, άνάλογα μέ το ϋψος της
έποχ'ijς, μποροϋν νά 'ναι κι αύτές
μεγαλύτερες, μικρότερες, άκόμα καl
πειστικές-λόγος σοβαρός γιά νά μην
άκούγεται δ ύψηλός των λόγος άπο τlς
κρατικές μας σκηνές. Κι &ν ή άπλη
άναπαραγωγΊj μορφών δοΥ.ιμασμένων
καl ώς μνημείων καταξιωμένων καl
παραδεγμένων (νά ξέρατε πόσοι άπο
τούς σκηνοθέτες μας οχι μόνο δέν Ιiχουν
καταλάβει τίποτα άπό τη μορφη τοϋ
άρχαίου δράματος άλλά καl τη σιχαί
νονται, γιατί πώς άλλιώς νά έξηγηθεί

ή παρεμβατική τους, ή δποία, αν γινόταν

στό χώρο τόν εικαστικό, οι tδιοι αύτοι
θά ύπόγραφαν τουλάχιστο μιά δυό
διαμαρτυρίες άπ' αύτές τών " διανοου
μένων , , και " πνευματικών ,, άνθρώ
πων πού ολοι μας κατά καιρούς ύπο
γράφουμε μέ ιερή άγανάκτηση . . . ) κι
αν λοιπόν ή άναπαραγωγή τέτοιων
παραδεγμένων μορφών ε!ναι δχι καί
τόσο συμπαθής, τί νά πε'ί κανένας
οταν ή άναπαραγωγή στηρίζεται οχι
στήν ίδια τή μορφή - πρότυπο, άλλά
σέ δρισμένη σκηνοθετική άντίληψη
έπί τής μορφ'ίjς . . .
Τ ό τελευτα'ίο αύτό, ή θεατρική γρα
φή πού ύποδουλώνεται τόσο σέ σκηνο
θετική άντίλ·ηψη Ί) έρμηνεία ώστε ή
άνάγν � σή της νά καθί�τατ� ι π� οβλ� 
_
ματικη , λειτουργειται
κυρια από ανθρω
πους πού ύπηρετοϋν τό θέατρο μέ τόν
ltvα Ί) άλλο τρόπο πάντως άπό τά μέσα.
Ε!ναι δέ, άδύνατο νά πιστέψουν πώς
αύτό πού θεωροϋν " θεατρικότητα "
δέν είναι τίποτε άλλο παρά ή δρισμένη
δπτικη κάποιας σκηνοθετικ'ίjς ας ποϋ
με " σχολ'ίjς " . 'Αλλάζοντας έ:τσι τόν
πρωτογεν'ίj ορο τής συγγραφικ'ίjς μέ
τό δευτερογεν'ίj της σκηνοθετικ'ίjς ε!
ναι φυσικό νά γίνονται άδικοι οχι λίγες
φορές καί μέ συναδέλφους τους, άνθρώ
πους τοϋ θεάτρου, οι δπο'ίοι άλλως
κρίνουν . . . Καί ξεχνοϋν ο[ συμπαθέστα
τ�ι αύτ? L
σuγγραφε�ς " Οτι τCι �εί
μενα τα για τό σανιδι προορισμενα,
μικρά η μεγάλα, μεγαλόπνοα Ί) μικρό
πνοα, έλάχιστα αν δχι καθόλου έ:χουν
τήν άνάγκη σκηνικών δδηγιών, πολύ
περισσότερο γραφή στηριγμένη σέ άν
τίληψη " άνεβάσματος " .

τηλες καί δρόσημα γιά κάποιες συγκρί
σεις πού, δυστυχώς γιά τή νεότερη
ύποκριτική μας, μένουν άξεπέραστα ) ,
αν άληθινά δ έ διέβλεπα εύγενικά κί
νητρα, πνευματικότητα καl ήθική στά
σ � -στfJν τ�ι�ογία, τουλάχισ-ι;ον-δχι �
vηθη. Αλλ αν δέ:ν καταφαινεται, ο,τι
θέλω νά πώ μέ τά δσα Ίjδη έ:χω πε'ί,
πρέπει νά τό ξαναπώ δτι τό άποτέλεσμα
είναι σέ: βάρος και τών προθέσεων
και της έ�γασία ς πού κα�αβ�ήθη�ε.
, '
"
Τό ολο
πραγμα ανηκει,
κατα τη γνω
μη μου, σ' !:να πρωτογονικό Θεατρικό
παρουσίασμα εικονογραφημένου ιστο
ρήματος, χωρίς τήν προοπτική πού
μας δίνει τά διάφορα έπίπεδα βάθους
η uψους καί πού είναι τόσο - άπό
στίχο σέ στίχο - συχνά μέ:ν στό άρχα'ίο

cc,

Καί πάντα ταϋτα δ έ μποροϋν ν ά έκλη
φθοϋν ώς δογματική καί άπαρασάλευ
τη άρχή έφόσον σέ έ:να κείμενο " προο
ρισμένο ,, εστω γιά τή σκηνή, άλλα
στοιχε'ία μπορε'ί νά ύπάρχουν. . . Δέ:
θά ζητοϋσα τ-ίj " γενική ιδέα " Ί) τό
" πνευματικό κέντρο " , γιά νά θυμη
θοϋμε τ�ν Τσέχ� φ \ οταν μ� άλ·ηθινά
τραγικ-η. υπαρξιακη αγωνία και κοινωνι
κή εύθύνη τά άναζητα στά έ:ργα. Κάτι
τέτοιο θά 'ταν σά νά μή ξέρω ποϋ βρί
σκομαι-καί δέν ύπάρχει άνοητ6τερο
άπ' τό νά χάνεις τό κλίμα τ'ίjς έποχ'ίjς
σου. 'Όχι. 'Από μιά στιγμή καί πέρα
" ψυχαγωγοϋμε τόν κόσμο μέ ιστορίες "
οπως μέ τόση δξύνοια παρατηρε'ί έ:νας
άπ' τούς πιό ύπεύθυνους πνευματικούς
ταγούς τοϋ αιώνα μας δ Τόμας Μάν,
οχι χωρίς πικρία γιά τήν άλ·ήθεια πού
εχει συλλάβει. Καί ναί μέν, γιά δσους
μποροϋν νά έφησυχάσουν μ' αύτή τήν
πρόταση , πρόταση - αίτημα έποχ'ίjς δχι
tδιαίτερα ά.παιτητικ'ίjς στό κοινωνικό
φαινόμενο Τέχνη . Τόσο γι' αύτούς
δσο καί γιά ο,τι τούς ζητιέται δλα καλά,
.
ομως γιά
ά.φοϋ τί τό κακό ! . . 'Όμως,
τούς άλλους, γιά δσους θεωροϋν τόν
έαυτό τους ά γ ρ υ π ν ο ; Γιά οσους
δέ: μποροϋν παρά νά ε!ναι άγρυπνοι ;
•11•

Δέ θά έπεκτεινόμουνα σ' αυτες τίς
σκέψεις, αν δέ διέβλεπα στό μόχθο
τοϋ Θάνου Κωτσόπουλου (ύπ'ίjρξε δ
άγαπημένος μας πρωταγωνιστής και
οι άναμνήσεις μας άπό κάποιους ρό
λους του μας μένουν πάντα καί άνεξί-

Τό ξώφυλλο τού θεατρικού έργου " ' Η
wρα τής κρίσης " τού Β . Μητσάκη

δράμα άλλά πού-φe;ϋ δέ συλλαμβάνονται
δυστυχώς ώστε νά χρησιμεύσουν διδα
κτικώς. Φοβοϋμαι πώς ή δποιαδήποτε
σχολαστικότερη μέ τό κείμενο ένασχό
ληση Θά μέ: δδηγοϋσε σέ διατυπώσεις
πού δέ θά 'Θελα. 'Άλλωστε, δ Θάνος
Κωτσόπουλος, δαφνοστεφής ώς ·ήθο
ποιός, φαντάζομαι νά μ·ίj θεωρε'ί καί
δ ίδιος τίς δάφνες τοϋ ποι·ητ'ίj μέ: τήv
έ:ννοια τοϋ στιχουργοϋ δτι προσθέτουν
τίποτα περσότερο άπό τυπικ·ίj φιλο
.pρόνηση. Ού πάJτα τά άνθρώπιvα και
πάντοτε άλ·ηθ'ίj. Περί τό θέατρο μάλ•.
στα, Θά έ:λεγα, ποτέ !
, ,,,

' Ηθοποιός κι δ κ. Βασίλης Μητσάκης
και μάλιστα έπιτυχημέΊιος, δ συγγρα
φέας τοϋ τυπωμένου σέ βιβλίο εργου
μέ: τόv τίτλο " Ί-Ι ώρα της κρίσης " .
'Εν πολλο'ίς καί τό βιβλίο αύτό ερχε
ται νά έπιβεβαιώσει τό κάπως παρά
δοξο : ίσως νά μή χρειάζεται νά ξέρει
κανένας τό Θέατρο άπό " μέσα " γιά
νά μπορε'ί νά γράφει θεατρικό κείμενο.
Καί θά 'πρεπε ή άπίστευτη κι ομως

έπιβεβαιούμενη άπό τά πράγματα αυτη
ύπόνοια νά τύχει κάποιας ψυχαναλυ
τικ'ίjς (δέν ξέρω κ' έγώ τl νά πώ )
μέριμνας καl έπισταμένης ερευνας, για
νά δοϋμε τί όίραγε νά συμβαίνει . . .
Γιατί έκτός άπό τ ό Σαίξπηρ (πού
άμφισβητε'ίται . . . ) καl τό Μολιέρο (άντε
καί καμιά δεκαριά &:λλους-yιά τούς
έγγράμματους ιστοριοπόντικες πού περι
μένουν πώς καί πώς νά μάς καρφώσουν
μέ: κάποιες γνώσεις άκριβείας . . . ) έγώ
δέν ξέρω κανέναν όίνθρωπο τοϋ Θεά
τρου πού νά 'χει γράψει έ:να μονόλογο
τών δυό ά.ραδιώνε. . . Κι ομως σκηνο
θέτες τοϋ uψους, της διανοίας, τής
καλλιέργειας καί της μόρφωσης τοϋ
Φώτου Πολίτη Θά 'λεγε κανένας πώς
μιας καί τό άποφάσισαν νά γράψουν
Θέατρο, θά μποροϋσαν νά 'χαν ξεπερά
σει τούς περιφρονητέους άπ' αύτούς
Ξενόπουλους καί Μπόγρηδες άκόμα και
Μελάδες . . . Ί) κριτικοί, δπως δ 'Άλκης
Θρύλος-αν δε'ίτε τl εχει γράψει ώς
θεο;τρι�ό μονόπρακτο δέ �ά πιστεύετε
'
τόν
στα ματια σας . . . - για' ν , αφησουμε
ιστορικό τοϋ νεοελληνικοϋ Θεάτρου Γιάν
νη Σιδέρη μέ τά " 'Άγρια χρόνια "
τής έφάπαξ πρεμιέρας και πέραν αύτης
ού ! . . .
Πάντα ταϋτα άπλά ώ ς τεκμηρίωση
τοϋ tσχυρισμοϋ μου πού, ένώ ξεκίνησε
ώς ύπόνοια, στήν πρόοδο της σκέψης
μου ολο καί ισχυροποιε'ίται ώς πραγμα
τικότητα. Ε!ναι !:να πρόβλημα πού
μ' έ:χει άπασχολήσει δχι λίγο. " 'Εάν
θέλετε νά γράψετε λογοτεχνία, μή δια
βάζετε πάρα πολύ " . Συμβουλεύει δ
νεοπλατω �ικ?ς συγγ�αφέας �οϋ " Σπάρ
κεμπροκ , . Ως φαινεται, η συμβουλ-/ι
δέν παύει ισχύουσα και γιά τό θεα
τρικά συγγράφειν . . . Γιά νά μ-/ιν πώ
καί τό όίλλο, τό δπο'ίο τιΧ τελευτα'ία
χρόνια τείνει νά γίνει κανόνας : 'Υπάρ
χουν Θεατρικοί συγγραφε'ίς πού, ένώ
ξεκινοϋν πάρα πολύ καλά, οσο γνωρί
ζουν τό Θέατρο άπό " μέσα " χαλάνε
καί συχνιΧ δέ μπορε'ί νά πιστέψει χα�
νένας πώς είναι δυνατό νά είναι οι
ίδιοι έκε'ίνοι τών τέτοιων άφετηριών
καί τών τόσων ύποσχέσεων. Τι τάχα
νά συμβαίνει; Μήπως τό θεατρικό κα
τεστημ�νο {παλαιό καί νέο ) άσκε'ί
τέτοιους ψυχαναγκασμούς ώστε τό όίl.ας
νά μαραίνεται καί ή συγγραφική δρμή
πρόωρα νιΧ καταπίπτει; Καί μήπως τό
περίφημο έκε'ίνο " σλόγκαν " πού εί
χαμε-καί παρόλες τίς διαψεύσεις εχο
με άχόμη-δτι δ συγγραφέας τοϋ
θεατρικοϋ κειμένου πρέπει νά βλέπει
τό εργο του παιζόμενο, θιΧ πρέπει ν'
άναθεωρηθε'ί; Μήπως δ συγγραφέας
Θά πρέπει νιΧ βλέπει παιζόμενο τό έ:ργο
του γιά άλλους πλείστους οσους λόγους,
κυρίως ψυχολογικούς καί τέλος πάντων
γιά τήν έπιβεβαίωσή του στό κοινω
νικό του πλαίσιο και δχι βέβαια γι.Χ να
δε'ί τά λάθη του; Μεταξύ μας, ούδεις
βλέπει ποτέ τίποτα ! Άπλά και μόνο
κάποιοι πιό έ:ξυπνοι άπό τούς άλλους
συμφωνοϋv μέ τούς σκηνοθέτες - .συγ
γραφε'ίς {τί πληγή κι αύτή ! . . ) κι άπό
κε'ί καί πέρα άρχίζει ή " ψυχική τους"
περιπέτεια αν διαθέτουν κάποιο τα
λέντο . 'Αλίμονο. "Αν οχι, δέν τίθεται
πρόβλ·ημα γιατί ούδένα ΘιΧ έ:χουν δι
σταγμό να συσ -συγγράφουν μέ τόν έκά
στοτε σκηνοθέτη τους.

'Αλλά, φυσικά, τό θέμα μας ε!ναι 15χι
δ θεατρικός συγγραφέας άλλά δ ήθο
ποιός πού γράφει θέατρο και στήν
περίπτωσή μας δ κ. Μητσάκης. Προσω
πικά, δε νομίζω οτι τό /tργο του ύπο
φέρει άπό τίποτε &λλο έμφανες έκτος
άπό τήν ύπερβολική " θεατρικότητά "
του. (Θ' άντιληφθεί κανένας τό νόημα
τώ\Ι εισαγωyικών αν σκεφτεί τήν Ιtννοια
της θεατρικότητας μέ τή σημασία πού
δίνομε στήν �νοια της φιλολογικότητας
στήν πεζογραφ�α
τις &λ�ες ;έχνες) .
.
,
Προλαβαίνω να δωσω αυτη
τη1t εξη
γηση γιατί ε!μαι βέβαιος πώς δ συγ
γραφέας και πολύ εtiλογα (κατά τή
γνώμη του ) ε!ναι δυνατό ν' άπορεί
πώς καί δεν άνεβ&.ίνει τό Ιtργο του.
Δέν , άπορ ?> λιγότ�ρ.ο �γώ γι' αύ,το και
μιλαω παντα για· την τεχνικη του.
Τό κείμενο αύτό /tχει πολλες φόρμες
(έννοώντας περισσότερο τίς έφαρμογες
τεχνικ'ijς ) και καμιά μορφή. Καταφεύγω
σ' αύτή τήν αύθαίρετη σημασιολογική
διαχωρι�τι-:ιή φόf τιση της αύ;Ίjς ίf.�
, προς την πρω
νοιας για ν άποφυγω ως
τη καί τό καλούπι καί τό μοντέλο
πού θα ήχουσαν βαρβαρικά.

q

Πραγματικά, τό κείμενο δέν Ιtχει &φος,
δεν ίf.χει πάθος, δεν ίf.χει συγγραφέα.
'Όχι λίγες φορες πολλοί &νθρωποι
μπερδεύουν τά πράγματα. Κι αύτό
γιατί σκέφτονται μόνο μ' έ!να τρόπο,
μονοδιάστατα θά 'λ.εγα. "Ε, λοιπόν τά
πράγματα ε!ναι βέβαια πολύ άπλά
( τό λένε οσοι γερνουν έν σοφία ) έφόσον
άποφασίσουμε νά χρ·ησιμοποιουμε τις
λέξεις μ/: τίς καθεψορά φορτίσεις τους.
Κι 15ταν λέω πάθος, &φος, δ/: μιλάω
παρά για τις εννοιες οπως ε!ναι φορτι
�μένες .?τή δ? υλει� του ?υη-ραιrέα.
Οπως οταν �εμε ι;,υαισθ"? σ ια � ευσυ
"
, οι εννοιες
, ΔΙ:ν εχουν ολες αυτες
νειδησια.
καμια σχέση (Πολλές φορ/:ς έντε)ώ ς
καμια ) μ έ κείνες της καθημεριν'ίjς
&λλης ζω'ίjς.
'Έχω τήν έντύπωση, τήν πολύ βέβαιη
ομως, πώς στό γραφτό του κ. Βασίλη
Μητσάκη τά πάντα λειτουργουν δπως
στήν κοινή ζωή και 15χι δπως στή
δουλειά του συγγραφέα. Κι οταν κανέ
νας λειτουργεί ετσι-και λειτουργουν
ίf.τσι πολλά πάρα πολλά όνόματα τών
γραμμάτων μας�τα πράγματα παίρ
νουν τό δρόμο τούς, τά !:ργα σέ δποιο
δήποτε τομέα γράφονται καί πλείστα
δσα 15χι μόνο διαβάζονται, άπαγγέλ
λονται, παίζονται άλλά και άπολαβαί
νουν τιμες ύψηλότατες ! . .
'Όλα η σχεδόν ολα τ ά !:ργα τ'ίjς νατου
ραλιστικ'ίjς σχολ'ίjς . δε γράφονται παρα
μόνον ετσι καί δ/:iι παίζονται, βέβαια,
παρά μόνον ετσι, δηλαδή νατουραλι
στικά (άφου μάλιστα στον τόπο μας
μεταμφιεσμένος δ νατουραλισμός της
έσχάτης μ/: όλίγες έμπρεσιονίστικες
φράvτζ�ς �ί κ�ο;α έξπρεσιονίστικα
;
κορδελακια εχει περασει-και περναει
γιά .. σχολή " και μάλιστα ή κυριό
τερη, σοβαρότερη, άξιολογότερη και
&λλα ήχηρά παp;όμοια. . . τών καλλιτε
χνικών στηλών του Τύπου) . Κατα
τά 11.λλα, έ!να πλ'ίjθος καλών προθέσεων
ύψηλών ιδεωδών, ήθικών στόχων και
καθωσπρεπιστικώv.- μιίiς ούτοπικ'ίjς άν
θρωπιίiς (μακάρι νά μήν Υjταν, άλλά
πολύ φοβουμαι πώς γιά πολλούς της
1 30

γενιίiς μας ή ά•ιθρωπιά προϋποθέτει
τόσες ψυχαναγκαστικες συμπεριφορες
πού δεν ξέρω τι σόι άνθρωπιά ίf.μενε
αύτή πού έννοούσαμε ) πάντα ταυτα
συνθέτουν έ!ναν πίνακα, δπου τίποτα
ιδιαιτέρως δεν ένοχλεί άλλά και τίποτα
δ/: δείχνει έκείνη τήν τόλμη πού μόνο
ή άθωότητα τών γεννημένων ποιητών
τολμάει. . . 'Ωστόσο, δ/: μπορώ νά πώ
πώς το ίf.ργο του κ. Μητσάκη ε!ναι
κατά τίποτε χειρότερο άπό 11.λλα πού
και τά κρατικά μας θέατρα άκόμη
άνεβάζουν χωρίς τουτο νά σημαίνει
πώς ε!ναι και καλλίτερο η εύσταθέ
στερο άπό τά συνήθη στή θεατρική
μας βιβλιογραφία νατουραλιστικά κεί
μενα τά δποία μόλι� ή έτ;οχή γ � ρει
,
μαραίνονται κι αυτα.
Και ρωταω :

ΘΑ ΝΟΥ
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Τό ξώφυλλο τής τριλογ{ας Ή τραγω
δlα τού Θησέα " τού Θ. Κωτσόπουλου
"

νομίζει δ άγαπητός κύριος Μητσάκης
ώς ήθοποιός και μάλιστα μ/: άναγνώριση
της δουλειίiς του-πιστεύει στ' άλήθεια
πώς τό δμοιάζον τόσο με αύτοβιογρα
γραφικό αύτό θεατρογράφημα ένδιαφέ
ρει κανέναν άπό τούς συναδέλφους
του; Και δε λέω γιά τούς φθαρμένους.
Τούς &φθαρτους, τούς άδιάφθορους λέω,
τούς ένδιαφέρει; Και νομίζει πώς ή
κατάσταση στο θέατρο ε!ναι κακή
ιΧν ε!ναι πιο κακή άπό παλιότερα-γιατι
κάποια ώραία παιδιά δεν ίf.χουν διστα
γμούς νά προσφερθουν σε κάποιες δη
μοσιογράφους . . .
Προς Θεου, και μόνο γι' αύτό, και μόνο
πού ύπάρχει κείμενο στήν έποχή μας
προβληματιζόμενο περί τήν ήθική, τή
σεξουαλική· -IJτοι, δηλαδή, μεταθέτον
τήν Ιtννοια άπό κεί πού πρέπει νά ε!ναι
(Ύ) τουλάχιστον ε!ναι, χωρίς τό πρέπει )
στο ύπογάστριο και χαμηλότερα άπ'
αύτό, τουτο καί μόνο τουτο κάνει τό
κείμενο νά φαίνεται άνεπανόρθωτα ρυ
τιδιασμένο. "Αν βρεθεί κάποιος θίασος
και τό άνεβάσει και άρέσει (μερικά

χρόνια πρίν θά 'ρεσε δπωσδήποτε ) άν
πραγματικά άρέσε:ι, τόσο τό χειpόετρο
γιά ολους μας. Γιά τίς κοινωνικές μας
πραγματικότητες.
•11•

Κάτω άπό τό γενικό τίτλο " Θέατρο "
συστεγάζονται ίf.ξη κείμενα θεατρικά
διαφόρων έποχών και θεμάτω'ν, του
γνωστου και πολυγράφου λογοτέχνη
κ. Παύλου Φλώρου. Δυστυχώς και μόνη
ή άνάγvωση με κατέστησε άνίκανο
(ε!ναι πράγματα πού δ/: μπορουν νά
γραφτουν στήν έπίσημη πιά γλώσσα
μας τή δημοτική . . . ) γιά δποιαδήποτε
σκέψη κριτικ'ίjς λειτουργίας. Μου ε!ναι
άδύνατο νά ξεπεράσω τις άντιστάσεις
πού μου προκλήθηκαν άπό τή γραφή
καθαυτή, ή δποία ε!ναι έντελώς &σχετη
προς κάθε γνωστό σήμερα λεκτικό.
Φαντάζομαι, δταν κάποιοι σοφοί κά
λαμοι γράφουν περί άντιθεατρικου λό
γου κάτι τέτοιο νά 'χουν στο μυαλό
τους, -1\τοι : γλωσσικό ιδίωμα πού δε
μιλιέται στον καθεμέρα βίο. Και δεν
έννοώ, βέβαια, ο&τε ),έξεις οι!τε σύντα
ξη-Ύ) έπιτέλους κάποια μόρια χαρα
κτηριστικά και νόστιμα κάποτε-άλλά
γλωσσικη άντίληψη πού !:χει νά κάνει
μέ τη συγγραφική tδεολογία. Στήν πε
ζογραφία, έπειδη δ συγγραφέας φέρει
ολο τό βάρος της γλώσσας του (κακώς
μέν, άλλά τό 'χουμε πάρει άπόφαση )
τό παραδεχόμαστε η 15χι, πάντως δε
μίiς κακοφαίνεται δσο στο θέατρο,
πού ή γλώσσα ε!ναι κυριολεκτικα ή
Ιtκφραση τών προσώπων τών διαλε
γομένων στο ίf.ργο. Και γιά νά γίνει
άκόμη πιο κατανοητό, άς θυμηθουμε
σl: τόσα και σε τόσα διαβάσματά μας
δπου ή γλώσσα ε!ναι μονόχρωμη πόσο
άστεία ήχουν οι διάλογοι . . .και μιλάω
πάντα γιά την πεζογραφία. "Αν αύτό
τό μεταφέρουμε στο θέατρο, τότε
παύει νά 'ναι άστείο και γίνεται βαρετό
στΎjν άρχή, έξοργιστικό στη συνέχειά
του. Παραθέτω μια άττάκα, μόνο μία
άττάκα :
ΠΛΑΤΩΝ : Ποιος περιφρόνησε ποτ/:
τό χρ'ίjμα στις ήμέρες πού ζουμε ;
Πολύ λιγώτερο τό πεινασμένο κράτος,
ή παντοτεινη &δεια τούτη σακκούλα,
σωστό πιθάρι τών Δανα·tδων.
'Εάν έπρόκειτο γιά δποιοδήποτε κοιν�
θνητό σύγχρονό μας, πού θά !:φερε τό
IJνομα έπιθυμί� Ύ) πείσμαη του νουνου
του, ειλικρινα δέ θά 'κανα κ�υβέντα.
'Αλλά πρόκειται γιά τον Πλάτωνα,
τον άρχαίο μας, τό μοναδικό μας.
'Ομολογώ δτι, άπ' δσο ξέρω, τέτοιας
μεταχείρισης δ Πλάτωνας δέν ίf.τυχε
ποτέ ο&τε άπό τούς . . . μαρξιστές ! Κα
νένας μαρξιστής, άκόμα κι άπό κείνους
του συνοπτικου καί παραφρασμένου
" έλληνικου " μαρξισμου, δε θα διενο
είτο ποτε νά ύποβιβάσει τό φιλόσοφο
σέ τέτοιο έπίπεδο νεοελληνικ'ίjς καφε
νειακ'ίjς θυμοσοφίας . . .' Απορώ γιά τό
μετα<pυσικό-άλλιώς πώς νά τό έρ
μηνευσω ;- μυστήριο τουτο 1 Να την
πάθει ίf.τσι δ Πλάτων άπό-νομίζω
άδιαμφισβητήτου ιδεαλισμου . . . κατά τα
&λλα, δμόφρονά του λογοτέχνη ; Και
δε νομίζω πώς ή ιδιότητα του λογοτέχνη
μπορεί να χρησιμεύσει ώς έλαφρυντικό.
η- νά εrπη τίς; Τί;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗΣ
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"Ως πρίν άπό λίγα χρόνια ό καλός δί
σκος μέ δημοτικά ήταν κάτι άγνωστο
ύπfjρχαν σκόρ
στόν τόπο μας. Βέβαια
'
πια ένδιαφέροντα κομμάτια σέ πα
λιούς δίσκους τών 78 καί σέ- vεότερους
των 45 καi 33 στροφών. 'Αλλά ή άνεύ
ρεσή τους προ\Jπόθετε μιά συστημα
τική &ρευνα σέ παλαιοπωλεία καί δι
σκοπωλεία, πού μποροϋσε νά γίνει
μόνο άπό μανιώδεις συλλέκτες κι δχι
άπό τό μέσο ένδιαφερόμενο. Έτσι,
δταν γύρω στά 1 972 μέ παρακάλεσε
&νας άλλοδαπός φίλος νά του συντά
ξώ εναν κατάλογο προσιτών κ' εύ
πρόσωπων δίσκων μέ δημοτικά (εΙχε
μόλις γυρίσει άπό κάποια γειτονική
χώρα κουβαλώντας πληθώρα άπό δί
σκους μέ θαυμαστά δείγματα άπό τήν
έκεί φολκλορική μουσική) άναστα
τώθηκα κ' &σπευσα ν' άλλάξω &ντεχνα
τή συζήτηση. 'Αλλά μετά τό 1 972 ή
κατάσταση ι'ίρχισε λίγο - λίγο νά βελ
τιώνεται. Σήμερα πιά ύπάρχουν σέ
άρκετά μεγάλο άριθμό τέτοιοι δίσκοι
καί μπορουν ν' άγοραστουν άπό τόν
καθένα χωρίς Ιδιαίτερο κόπο καί ψά
ξιμο. ·Ας τούς δοϋμε λοιπόν, κι ι'ίς
τούς σχολιάσουμε έπισημαίνοντας τiς
κυριότερες άρετές, άλλά καί τίς τυ
χόν άδυναμίες τους.
Η Μ Ν Η Μ ΕΙΩΔΗΣ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ
Σ Ι Μ ΩΝΑ ΚΑΡΑ
Τό 1 973 ό " Σύλλογος πρός Διάδοσιν
τfjς Έθνικfjς Μουσικfjς " μέ χρηματο
δότη τό Ίδρυμα Φόρντ κ' έπικεφαλfjς
τόν άγέραστο κι άκαταπόνητο Σίμω
να Καρά καί τήν πολύτιμη βοηθό του
έλληνοαμερικανίδα
Μαρία
Βούρα
(γνωστή άπό τό βιβλίο Greek Folk
Dances πού δημοσίεψε τό 1 965 σέ
συνεργασία μέ τό Rickey Holden),
άρχισε τήν παραγωγή μιάς σειράς
άπό δίσκους άφιερωμένους στήν πα
ραδοσιακή μας μουσική , βυζαντινή
καί δημοτική.
Ή προσπάθεια αύτή δέν άτόνησε μέ

τήν πάροδο του χρόνου, δπως συμβαί
νει τόσο συχνά σέ παρόμοιες περι
πτώσεις. 'Αντίθετα συνεχίστηκε μέ
τήν ύπομονή, τήν έπιμονή καί τόν έν
θουσιασμό πού πρωτοάρχισε. Έτσι
σήμερα ή άνθολογία μέσα σέ &ξη χρό
νια &φτασε στό άξιοζήλευτο σημείο
ν' άριθμεί 1 8 δίσκους, άπό τούς όποί
ους ο[ 1 4 περιέχουν δημοτικά κ' ο ί
ύπόλοιποι βυζαντινά. Κάθε δίσκος
τής σειράς των δημοτικών εlναι άφι
ερωμένος σέ μιά συγκεκριμένη περιο
χή τfις χώρας. Παραθέτω τούς τίτλους

τους μέ τή σειρά τής έκδοσής τους καί
τiς σχετικές χρονολογίες :
1 . - Τραγούδια Κάσου, Καρπάθου,
1 973.
2 . - Τραγούδια Χάλκης, Σύμης, 1 973.
3. - Τραγούδια Άμοργοϋ, Κύθνου καi
Σίφνου, 1 973.
4 . - Τραγούδια τής Θράκης (Α'), 1 973.
5. - Τραγούδια Θάσου, Λήμνου καi
Σαμοθράκης, 1 974.
6 . - Τραγούδια Δυτ. Μ ακεδονίας, 1 974.
7 . - Τραγούδια Μυτιλήνης, Χίου, 1 974.
8 . - Τραγούδια τf]ς ' Ηπείρου, 1 975.
9 . - Τραγούδια Πελοποννήσου, 1 976.
1 0 . - Τραγούδια Κρήτης, 1 976.
1 1 . - Τραγούδια 'Επτανήσων, 1 977.
1 2 . - Ύμνοι καί Θρfινοι Άλώσεω;,
1 977.
1 3 . - Τραγούδια 'Αν. Μακεδονίας, 1 977.
1 4 . - Τραγούδια Κωνσταντινουπόλεως
καί Προποντίδος.
Τό παραπάνω ύλικό προέρχεται άπό
έπι τόπιες ήχογραφήσεις μέ έκτελεστές
τούς καλλίτερους μουσικούς τής κάθε
περιοχής. Τά έξώφυλλα περιλαμβά
νουν γενικές παρατηρήσεις γιά τό
τοπικό μουσικό Ιδίωμα γραμμένες
άπό τόν ίδιο τόν Καρά. Όλοι ο[
δίσκοι άπό τόν τέταρτο καi πέρα συ
νοδεύονται άπό &να ένθετο φυλλάδιο
μέ τά κείμενα τών τραγουδιών, ένώ ο[
έπτά τελευταίοι (8 - 1 4) προσφέρουν
τά κείμενα καί σέ προσεγμένη άγγλι
κή μετάφραση . Στόν &νατο δίσκο (Τρα
γούδια τής Πελοποννήσου) ό Καρίiς
παίρνει μιά πρωτοβουλία πού έρχεται
σέ άντίθεση μέ τήν τρέχουσα έθνο
μουσικολογική
δεοντολογία.
Βάζει
τό Σταύρο 'Αδριανό, πού κατάγεται
άπό τή Σαλαμίνα, νά συνοδέψει δυό
ξένα γιαυτόν τραγούδια μέ τό λαουτο
του. Άν fiμουν στή θέση τοϋ Καρίi
θά κατέφευγα σ' &να ντόπιο, έστω
πιό μέτριο λαουτιέρη, κι ι'ίν δέν τόν
έβρισκα θά χρησιμοποιούσα τόν ίδιο
τόν Καρίi, πού συγκεντρώνει τίς πο
λύτιμες γιά τήν περίπτωση Ιδιότητες
του μωραίτη (κατάγεται άπό τό Στρο
βίτσι της 'Ολυμπίας) καi τού έξαίρε
του λαουτιέρη. 'Αλλά τό ψεγάδι αύτό
περνάει βασικά άπαρατήρητο. Κ' έτσι
ή άνθολογία δέ χάνει τίποτε τό ού
σιαστικό άπό τήν άξία της, καi δια
τηρεί &ς τό τέλος τό μνημειώδη χα
ρακτήρα της.
Η ΔΟΥ ΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΜΝΑΣ ΣΑΜ !ΟΥ
Τό 1 974 ή Δόμνα Σαμίου άρχίζει τή
συνεργασία της μέ τήν " Columbia "
μέ στόχο τήν παραγωγή μιας σειρίiς
άπό δίσκους μέ δημοτικά ποιότητας.

Ή συνεργασία αύτή άπέδωσε τούς
έξαιρετικούς δίσκους " Έχε γειά Πα
ναγιά ", " Σουραύλι ",
" 'Ελληνικά
Κάλαντα " ( 1 974) καί " Στfις Πικρο
δάφνης τόν άνθό " ( 1 976). Ή ίδια ή
Σαμίου παρουσιάζεται σάν τραγου
δίστρια στά περισσότερα τραγούδια,
άλλά προβάλλει συχνά χορωδιακά
σύνολα καi ντόπιους τραγουδιστές;
δπως τό Μακεδόνα Γ. Μπαγιώκη,
τόν Κύπριο Χρ. Σίκκη καί τόν Καρ
πάθιο Μ. Φιλιππάκη . Τό " Σουραύ
λι " άποτελείται μόνο άπό όργανι
κούς σκοπούς, ένώ στούς ύπόλοιπους
τρείς κυριαρχοϋν ο[ φωνές. οι ήχο
γραφήσεις έγιναν στά στούντιο τfις
" Columbia ". Κι ό χαρακτήρας τους
εΙναι ζωντανός κι αύθόρμητος, δπως
κάθε έκτέλεση πού γίνεται ύπό τήν
καθοδήγηση ένός μουσικοϋ τfις κλά
σεως τής Σαμίου. Ό μόνος άπό τούς
τέσσερις δίσκους πού συνοδεύεται άπό
τά κείμενα των τραγουδιων του εΙναι
ό " Έχε γειά Παναγιά ". Όλοι δμως,
έκτός άπό τά " 'Ελληνικά Κάλαντα ",
μάς προσφέρουν κατατοπιστικά σχό
λια, πού καί στίς τρείς περιπτώσεις
εΙναι συνταγμένα άπό τό γράφοντα
στά έλληνικά καί σέ άγγλική μετά
φραση. Ή άγγλική έκδοχή τοϋ σχό
λιου γιά τό " Σουραύλι " τυπώθηκε
χωρίς νά μού δοθούν άπό τήν
Co1 umbia " τά δοκίμια γιά έλεγχο καi
γιαυτό εlναι γεμάτη άπό σοβαρές
άβλεψίες. Ή Σαμίου σέ συνέντευξή
της στό περιοδικό " Μουσική " (τ. 8,
' Ιούλιος '78, σ. 16 - 2 1 ) παρατηρεί δτι
χρωστάει άκόμα τρείς δίσκους στήν
Columbia " άλλά δτι οί έκδότες δέν
τήν ένθαρρύνουν νά τούς βγάλει, γιατί
άπό μιά κουβέντα πού εlχε μαζί τους,
κατάλαβε δτι ή &ς τώρα δουλειά της
δέν τούς άπέφερε τά προσδοκώμενα κέρ
δη. ΕΙναι πολύ κρίμα πού μιά έταιρεία
τοϋ μεγέθους τfjς Columbia δυστρο
πεί νά διαθέσει τό έλάχιστο γιαυτήν
ποσό πού χρειάζεται γιά τήν έκδοση
των δίσκων μιάς Δόμνας Σαμίου, μόνο
καi μόνο έπειδή δέν ύπόσχονται πα
χυλές εισπράξεις.
"

"

Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Ένας άπό τούς λίγους ξένους πού τά
τελευταία χρόνια ένδιαφέρθηκε γιά
τήν άνθολόγηση σέ δ ίσκους τοϋ δη
μοτικοϋ μας μουσικοϋ πλούτου εΙναι
ό γερμανός έρασιτέχνης έθνολόγος
Wolf Dietrich άπό τό Wiesbaden. Ό
πρώτος δίσκος του (Folk M usic of
G reece), πού γυρίστηκε άπό τήν άγ
γλική έταιρεία " Topic " τό 1 974,
περιέχει κομμάτια άπό τό Μωριά,

τή Ρούμελη, τή Θεσσαλία, τή Μ ακε
δονία, τήν Ήπειρο καl τά νησιά. Στά
κομμάτια ά.πό τό Μωριά (περιοχή
Τολού καl Άραχναίου) περιλαμβάνε
ται ενα στό ά.ρβανίτικο Ιδίωμα τf'ίς
περιοχής καί στά δείγματα ά.Πό τήν
Ήπειρο (Ζαγόρια) ι'iλλο ενα στήν
τοπική κουτσοβλάχικη διάλεκτο. Ό
δεύτερος δίσκος ( Musica Popolare di
Cipro) γυρίστηκε τόν ίδιο χρόνο ά.πό
τήν 'Ιταλική έταιρεία " Albatros
καi περιέχει ά.πό τήν πρώτη πλευρά
έλληνοκυπριακά τραγούδια κι ά.πό τή
δεύτερη τουρκοκυπριακά. Ή ά.ντιπα
ράθεση αύτή παρουσιάζει Ιδιαίτερο
ένδιαφέρον καi δείχνει δτι ή κάθε κοι
νότητα διαθέτει τό δικό της πολύ ει
δικό μουσικό ϋφος, παρόλο πού μπο
ρεί καμιά φορά νά κυκλοφορούν ο ι
iδιες μελωδίες καl στiς δύο κοινότη
τες. Δύο τέτοιες " κοινές " μελωδίες
εlναι ή " Βράκα " καi τό " Νινανάϊ "
(τό πρώτο εγινε πολύ γνωστό στήν
'Ελλάδα έδώ καi λίγα χρόνια χάρις
στή Μαρίζα Κώχ). Άπό τά κομμάτια
αύτά ή " Βράκα " (2η πλ. ά.ρ. 1 0) πα
ρουσιάζεται στό δίσκο μόνο στήν
τουρκική έκδοχή (τιτλοφορείται Pa
stirma πού σημαίνει " πατικωτό ")
καi τό " Νινανάϊ " ( J η πλ. ά.ρ. 4) μό
νο στήν έλληνική . οι δύο τελευταίοι
δίσκοι τού Dietrich γυρίστηκαν έπί
σης ά.πό τήν " Albatros " τό 1 976 κ'
εlναι ά.φιερωμένοι στά Δωδεκάνησα
(Musica Popolare del Dodecaneso)
καί τή Β. 'Ελλάδα (Musica della G re
cia del Nord). Κ' οι τέσσερις δίσκοι
τού Dietrich συνοδεύονται ά.πό κατα
τοπιστικά πολυσέλιδα φυλλάδια μέ
σημειώσεις γιά τά τραγούδια καί τά
μουσικά όργανα. Περιέχουν έπίσης
τά κείμενα τών τραγουδιών, ά.λλά δυ
στυχώς μέ ά.ρκετά λάθη, τόσο στήν
καταγραφή τών λέξεων, δσο και στήν
όρθογραφία. 'Επίσης τό μουσικό τους
ύλικό κ' ή ποιότητα τών ήχογραφή
σεων δέ βρίσκεται πάντα σέ ικανο
ποιητικό έπίπεδο.
"

ΑΝΑΣΤΕΝΆΡΙΑ ΚΑΙ UNESCO
Ένας άκόμα άξιόλογος δίσκος μέ δη
μοτικά πού γυρίστηκε τό 1 974 εlναι
τά " 'Αναστενάρια " τf'ίς λαογράφου
Μαρίας Δέδε, άφιερωμένος άποκλει
στικά στήν τελετουργική μουσική
τών άναστενάρηδων. Δέ μάς παρέχει
δμως καμιά πληροφόρηση, οiJτε γιά
τά όνόματα τών μουσικών πού ελα
βαν μέρος στήν ήχογράφηση, οiJτε γιά
τά κείμενα τών τραγουδιών πού εlπαν.
Τό 1 974 ένδιαφέρθηκε γιά τά δημο
τικά μας καi ή UNESCO βγάζον
τας στή σειρά " M usical Atlas " τό
δίσκο Greece. Ό δίσκος, παρόλες
τις κάποιες ά.ρετές του θά πρέπει νά
καταλογιστετ στις ά.ποτυχίες τού πα
ραγωγού του και διάσημου έθνομου
σικολόγου Alain Danielou. Τά κομ
μάτια, · δπως π.χ. τά Μακεδονικά, δέν
εlναι πάντα ά.ντιπροσωπευτικά της
περιοχής άπό τήν όποία δηλώνεται
δτι προέρχονται . Στήν ήχογράφηση
χρησιμοποιήθηκαν κυρίως έπαγγελ
ματίες όργανοπαίκτες και τραγουδι
στές πού ζούν τώρα στήν 'Αθήνα καi
πού ή καθημερινή έπαφή τους μέ τά
στούντιο και τlς μπουάτ δέν τούς έ
πι τρέπει πιά νά έκτελούν τή δημοτι-
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κή μουσική μέ τήν άπλότητα και φυ
σικότητα πού θά τήν έκτελοΟσαν ο!
ίδιοι ι'iλλοτε. Δέν ά.ποκλείεται μάλι
στα οι πιό ι'iγνωστοι συνάδελφοί τους
της ύπαίθρου νά τήν έκτελοϋν τώρα μέ
περισσότερη αύθεντικότητα. Τό σχό
λιο τού δίσκου, γραμμένο άπό τόν ίδιο
τό Danielou, περιέχει ά.νακρίβειες
καi γενικότητες πού δέ χρειάζεται
ν' άπαριθμηθοϋν έδώ, γιατi τό εχει
f]δη κάνει ό Γιώργος Λεωτσάκος (Βf'ί
μα 3 1 /8 /74). Τέλος eχουν παρει
σφρήσει στό έξώφυλλο σοβαρές ά.βλε
ψίες. Γιά παράδειγμα 1ί λεζάντα " Ό
Κόνσολας Έρμολλας (διάβαζε 'Ερ
μόλαος Κόνσολας) παίζει σαντούρι "
έμφανίζεται δύο φορές, τή μιά στά
γαλλικά, κάτω άπό τή σχετική φωτο
γραφία καi τήν ι'iλλη στά άγγλικά
κάτω ά.πό τήν ι'iσχετη φωτογραφία
ένός νεαροϋ βοσκοϋ, πού βαστάει
ενα νταούλι ! Τό καλλίτερο κομμάτι
τοϋ δίσκου εlναι ά.ναμφισβήτητα τό
έναρκτή ριο ήπειρωτικό μοιρολόι.
Η ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΤΟΥ Λ ΥΚΕΙΟΥ ΕΛ
ΛΗΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝ
ΝΗΣΙΑΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Τό 1 975 ά.ρχίζουν οι παραγωγές δί
σκων μέ δημοτικά τοϋ Λυκείου 'Ελ
ληνίδων καί τού Πελοποννησιακοϋ
Λαογραφικοϋ 'Ιδρύματος " Β. Παπα
ντωνίου " πού ιδρύθηκε τό 1 974 καl
στεγάζεται σέ Ιδιόκτητο κτίριο στό
Ναύπλιο. "Ως τό 1 978 τό Λύκειο καi
τό Ίδρυμα κυκλοφόρησαν ά.πό τρείς
δίσκους τό καθένα. Όλοι οι παρα
πάνω δίσκοι συνοδεύονται ά.πό ένη
μερωτικά σημειώματα τοϋ Φοίβου
Άνωγειανάκη. οι 1iχογραφήσεις eγι
ναν σέ στούντιο, ύπαίθριους χώ
ρους καi χωριά. Τά περιεχόμενά τους
(τραγούδια κι όργανικοl σκοποί) εl
ναι διαλεγμένα μέ Ιδιαίτερη προσοχή
κ' ή ποιότητα τών ήχογραφήσεων εl
ναι έξαιρετική. Ό πρώτος δίσκος τού
Λυκείου (J 975) περιέχει μουσική ά.πό
τή Νάουσα τf'ίς Μακεδονίας καί τή
Λεμεσό τf'ίς Κύπρου, ό δεύτερος ( 1 976)
ά.πό τά Μέγαρα κι ό τρίτος ( 1 978) ά.πό
τό Βόλακα τf'ίς Δράμας καί τήν 'Επι
σκοπή τής Νάουσας. Στό δεύτερο δί
σκο παίζει τό συγκρότημα τού κορυ
φαίου μεγαρίτη βιολιτζf'ί 'Ιάκωβου 'Η
λία. Τό σόι τοϋ ' Ηλία βγάζει ά.πό πα
λιά σχεδόν μόνο μουσικούς, κι ό ' ιά
κωβος εlναι ίσως ό τελευταίος Ήλίας
πού θά διατηρήσει τήν οiκογενειακή
παράδοση . Γιά τή μουσικότητα τής

οικογένειας ' Ηλία, τήν προσήλωσή
της &τήν τοπική μουσική παράδοση
καί τίς πρακτικές μεθόδους πού χρη
σιμοποίησαν οι γεροντότεροι Ήλίες
στήν προσπάθειά τους νά μυήσουν τά
άρσενικά παιδιά τους στά μυστικά
τf'ίς τέχνης τους eχει γράψει ενα πολύ
ένδιαφέρον ι'iρθρο μέ τίτλο " Τό γε
νεαλογικό δέντρο ένός λαϊκού μου
σικού " ό Άνωγειανάκης στό περιο
δικό " Λαογραφία " (τόμ. 29, 'Αθήνα
1 974, σ. 93 - 1 1 2).
οι δύο πρώτοι δίσκοι τοϋ 'Ιδρύματος
( 1 976) περιέχουν μουσική ά.πό διά
φορα μέρη τής πατρίδας μας, δπως
τή Μακεδονία, τή Θράκη, τήν Ήπει
ρο, τή Ρούμελη, τό Μωριά, τά Δωδε
κάνησα, τήν Κύπρο καί τή Μ ικρασία.
Ό τρίτος δίσκος ( 1 977), πού εlναι 'ί
σως ό καλλίτερος, ά.φιερώνεται ά.πο
κλειστικά στήν εiδική καi πολύ έν
δ ιαφέρουσα κατηγορία τών τραγου
διών τοϋ γάμου. Κριτικές γιά τούς δί
σκους τοϋ Λυκείου καί τοϋ 'Ιδρύμα
τος εγραψαν ή Κ. Ρωμανοϋ (Καθη
μερινή 1 2 /2 /76 καi 25 /4/78) καi ό
Γ. Λεωτσάκος (Βf'ίμα 27 /3 /76 καi 1 8 /
3 /78), καi τά εύνοϊκά καi σωστά τους
σχόλια μέ βρίσκουν άπόλυτα σύμφωνο.
Η ΝΤΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
Ή πρώτη γυναίκα πού άσχολήθηκε
μέ τήν παραγωγή δίσκων μέ δημοτικά
μετά τή Μέλπω Μερλιέ, εlναι ή Ντό
ρα Στράτου. Ή έντελώς πρόσφα
τη δισκοποιητική της δραστηριότητα
εlναι άπίστευτη. Στήν τριετία 1 975 - 78
έβγαλε 1 9 δίσκους, πού χωρίζονται σέ
δύο κατηγορίες ά.πό τiς όποίες ή πρώτη
( 1 975) περιλαμβάνει τέσσερις δίσκους
κ' ή δεύτερη ( 1 975 - 8) δεκαπέντε. Κάθε
πλευρά τών δίσκων τής πρώτης σειράς
παρουσιάζει ά.ντιπροσωπευτικά δείγ
ματα τού ιδιώματος μιάς περιοχής
τοϋ τόπου μας. Τό σύνολο τών δί
σκων καλύπτουν τή Ρούμελη, τό Μω
ριά, τήν Ήπειρο (μόνο όργανικοi
σκοποί), τή Μακεδονία (κυρίως όρ
γανικοi σκοποί), τή Θράκη, τόν
Πόντο, τήν Κρ1)τη και τiς Κυκλάδες,
Κύθνο καi Νάξο. Κάθε δίσκος συνο
δεύεται άπό ενα γενικό ένημερωτικό
σημείωμα άλλά δέν παραθέτει τά κεί
μενα τών περιεχομένων του. Τά ση
μειώματα καi γιά τούς τέσσερις δί
σκους εχουν συνταχθεί άπό τό Χά
ρη Ξανθουδάκη καί τό γράφοντα,
ένώ γιά τό δεύτερο καί τρίτο δίσκο
παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες
γραμμένες άπό τήν 'ίδια τή Στράτου.
οι δίσκοι τf'ίς δεύτερης σειράς πού
έχουν γιά " μότο " τόν Τσακώνικο
χορό (τόν συναντοϋμε στούς δίσκους
1 β, 7β, 8β καί 9β) εlναι γυρισμένοι
πιό έρασιτεχνικά, χωρίς νά συνο
δεύονται, οiJτε ά.πό κατατοπιστικά ση
μειώματα, οiJτε ά.πό καταγραφές τών
κειμένων τους. Έχουν έπίσης καί μιά
ι'iλλη άκόμα πιό σημαντική άδυναμία.
Παρουσιάζουν έπανειλημμένα κομμά
τια, χωρίς νά δηλώνουν τόν τόπο της
προέλευσής τους, κι δχι μόνο σέ πε
ριπτώσεις πού ό τόπος εlναι αύτονό
ητος, ά.λλά καi σέ ι'iλλες πού δέν εl
ναι . Γιά παράδειγμα μόνο έλάχιστοι
ε!δικοi δέ θά χρειαστεί νά ψάξουν
ά.πεγνωσμένα γιά νά βροϋν τήν πατρί-

δα τ&ν κομματι&ν Έμπροπίς, Ζερ
βός, Σκοπός της Μαρίτσας, Συρμα
τικός καi Σφαρλης. 'Εξάλλου σέ μιά
περίπτωση ενα άμφισβητήσιμης προ
έλευσης κομμάτι του δίσκου 3β (τό
'Αμάν Ντόκτορ) χαρακτηρίζεται νο
μίζω κάπως έσπευσμένα σά Μακεδο
νικό. Καi μιά πού μιλάμε γιά τίτλους
άξίζει άκόμα νά σημειωθεί δτι " Ή
Βλάχα " (δίσκος 8α) εlναι ενα κυκλα
δίτικο τραγούδι πού θά επρεπε νά
τιτλοφορηθεί άλλι&ς, γιατi δέν Εχει
καμιά σχέση μέ βλάχες. Τό ίδιο Ισχύει
καi μέ τό "Γκάλι - Γκάλι" (δίσκος 8β),
μόνο πού έδ& δέ χρειάζεται νά βρε
θεί άλλος τίτλος, άλλά άπλ&ς ν' ά
φαιρεθοuν τά δύο " κάππα " άπό τόν
όπάρχοντα γιά νά φανεί τό πραγμα
τικό του νόημα ('γάλι - 'γάλι
άγά
λι - ά.γάλι
ά.ργά - άργά). 'Από τούς
δ ίσκους της σειράς αύτης οι περισ
σότεροι παρατάσσουν - συχνά μέ έ
νοχλητική ά.καταστασία - σκόρπιες
μελωδίες, Ιδίως χορευτικές, ά.πό διά
φορα μέρη η;ς 'Ελλάδας καi του προ
σφυγικού έλληνισμοu. 'Ωστόσο ύπάρ
χουν καi μερικά σημεία της σειράς
πού παρουσιάζουν κάποια θεματική
συνοχή . Έτσι οι δίσκοι 4α καi 1 2
εlναι ά.φιερωμένοι
στή " Σαρακσ.
τσάνικη " μουσική, οι 5β καi J Οα
στήν Ποντιακή, όλόκληρος ό εκτος
δίσκος στή Σμυρνέικη, οι 1 3 καi 1 4
στήν περιοχή του Παγγαίου κ ι ό 1 5
στή Ρούμελη . Κατά τ ή γνώμη μου τά
ώραιότερα κομμάτια της σειράς εl
ναι οι τρείς Κερκυρέικες καντάδες
του εβδομου δίσκου (ά.λήθεια πόσο
πιό δμορφα 11χοuν άπό τiς ψευτοκαν
τάδες μέ τiς όποίες μάς βομβαρδίζει
τόσο συχνά τό ραδιόφωνο κ' 1) τηλε
όραση). 'Αλλά ό πιό πρωτότυπος δί
σκος εlναι νομίζω ό εκτος. Έδ& ό
σμυρνιός
σαντουριέρης
'Ερμόλαος
Κόνσολας αύτοσχεδιάζει άριστοτε
χνικά πάνω σέ διάφορους βυζαντινούς
fjχους, καi στή συνέχεια ό Μαθιός
Βεντούρης τραγουδάει παλιές Σμυρ
νέικες έπιτυχίες, δπως του τiς δίδαξε
ό Κόνσολας. Ένας τέτοιος δίσκος κ'
ιδιαίτερα ή δεύτερη πλευρά μάς χρει
αζόταν, γιατi ό μόνος πού ύπηρχε
πριν άπό αύτόν μέ παρόμοιο ύλικό,
ήταν τόσο άσχημα τραγουδισμένος
καi κακόγουστα ένορχηστρωμένος,
ωστε μπορούσε νά παρασύρει τόν α
νύποπτο άκροατή στό συμπέρασμα
δτι τό σμυρνέικο τραγούδι εlναι γιά
τά πανηγύρια. Ό άπαράδεκτος αύτός
δίσκος έκδόθηκε τό 1 972 άπό τήν
" Ένωση
Σμυρναίων "
μέ
τίτλο
" Σμυρν�ϊκα τραγούδια " έρμηνευτές
τήν Ξανθίππη Καραθανάση καi τόν
" Μάριο " (τραγούδι) κ' ένορχηστρω
τή τό Δ. Μ ήλιο.
=

=
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Ή πρώτη προσπάθεια γιά τήν έγγρα

φή τ&ν δημοτικ&ν μας σέ δίσκους γιά
έπιστημονικούς κι όχι έμπορικούς
σκοπούς εγινε τό 1 930 - 1 άπό μιά ό
μάδα άπό θιασ&τες της παραδοσια
κης μας μουσικης στό έπίκεντρο της
όποίας βρισκόταν ή Μέλπω Μερλιέ Λογοθέτη. οι δίσκοι φυλάγονται άπό
καιρό στό " Μουσικό Λαογραφικό
'Αρχείο " πού ύπάγεται τώρα στό
" Κέντρο Μ ικρασιατικ&ν Σπουδ&ν ",

' Ι . 'Αντιλαβή (βιολί), πού εlχαν f]δη
έμφανιστεί σάν έκτελεστές σέ διά
φορους έμπορικούς δίσκους της έπο
χης. Γενικά ή άπαρχή τ&ν προσπα
θει&ν μου γιά τ 1'1ν άνατύπωση τ&ν
καλλίτερων άπό τiς πρ&τες ηχογρα
φήσεις της Μερλιέ χαιρετίστηκε σά
σημαντικό γεγονός άπό τiς έγκυρό
τερες ά.θηναϊκές έφημερίδες καi πε
ριοδικά, μέ έλάχιστες μόνο έξαιρέ
σεις (π.χ. " Βημα ").

άλλά τό πολύτιμο περιεχόμενό τους
ήταν γνωστό μόνο σέ έλάχιστους ει
δικούς. Γιά νά γίνει λοιπόν πιό γνω
στό ήρθα τό 1 975 σ' έπαφή μέ τή
" Phonogram " καi συμφώνησα μα
ζί της νά μου γυρίσει ενα μεγάλο δί
σκο τ&ν 33 στροφ&ν μέ 1 6 άπό τά
έκλεκτότερα δείγματα της συλλογης,
άφοu πηρα στό μεταξύ τή σχετική
εγκριση ά.πό τήν ίδια τή Μέλπω Μερ
λιέ. Ό δ ίσκος βγ1ϊκε τόν έπόμενο χρό
νο μ' ενα έπεξηγηματικό μου σημείω
μα στό έξώφυλλο κ' ενα φυλλάδιο
μέ τά κείμενα στό έσωτερικό του.
'Από τiς άρχές του 1 977 δμως 1) " Pho
nogram " γιά άγνωστους λόγους δέν
έπισυνάπτει πιά τό φυλλάδιο στά ά.ν
τίτυπα του δίσκου πού διανέμει στά
καταστήματα.
'Επιχείρησα
έπανει
λημμένα νά πείσω τήν 'Εταιρεία ν'
άλλάξει τακτική, άλλά δυστυχ&ς οι
ένέργειές μου συνάντησαν τήν άπό
λυτη άδιαφορία τ&ν άρμοδίων. Στό
δίσκο άκούγεται κ' ή φωνή του Βενι
ζέλου σέ δύο ριζίτικα, πού δπως μέ
πληροφορεί ό Παύλος Ζάννας, τρα
γουδήθηκαν στiς 1 1 / 1 / 1 93 1 . Ή έφη
μερίδα " 'Εσπερινή " (άλλά κι άλλες
έφημερίδες) άντέδρασε στήν άξιέπαι
νη αύτή πρωτοβουλία του τότε πρω
θυπουργου μέ πολλή κακοπιστία καi
κακία, δπως φαίνεται ά.πό τό παρακά
τω άνώνυμο σχόλιο μέ τίτλο " Ό
τρελλός τραγουδιστής " πού δημοσι
εύτηκε στiς 29 /3 / 1 93 1 . Τό άντιγρά
φω σχεδόν άτόφιο άπό μία φωτοτυ
πία πού μου παραχώρησε μέ πολλή
εύγένεια ό Ζάννας : " Ό πρωθυπουρ
γός κ. Βενιζέλος, συνοδευόμενος όπό
της κ. Δέλτα μετέβη ( . . . ) εις τό θέα
τρον " 'Αλάμπρα " καi ένώπιον τ&ν
άντιπροσώπων του " Οίκου Πατέ ..
ειδικ&ν φωνοληπτ&ν καl άρκετου
πλήθους περιέργων, έτραγούδησε διά
φορα κρητικά άσματα. οι ά.κούσαντες
βεβαιούν δτι . . . άκολούθως διηλθον
έκ τ&ν πλησιεστέρων φαρμακείων,
ενθα τοίς παρεσχέθησαν αί πρ&ται
άντιεμετικαi βοήθειαι. 'Οπωσδήποτε
παραμένει ά.ναμφίβολον, δτι ή καλ
λιφονική (sic) έπίδοσις του κ. Βενι
ζέλου εlναι παλαιά αύτοu. . . άμαρτία.
Καi εlναι γνωστόν δτι ό κ. Βενιζέλος
εlναι δημιουργός πολλ&ν άλλων πλα
ΟΙ
πε
κ&ν - φευ - έπιτυμβίων ".
ρισσότεροι μουσικοί πού άκούγον
ται στό δίσκο ήταν άγνωστοι στό τότε
κοινό, έκτός άπό τόν ήπειρώτη Ν .
Τζάρα (κλαρίνο) καi τούς Σιφνιούς Δ .
Βλαχόπουλο (τραγούδι - σαντούρι) καi

ΆΛΜΠΟΥΜ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
Θά τελειώσω τήν άνασκόπηση αύτή
έξετάζοντας τρείς δίσκους πού κυ
κλοφόρησαν τό 1 976 σ' ενα άλμπουμ
μέ τίτλο " G reek Dances ". Τό άλ
μπουμ έκτός άπό τούς δίσκους περιέ
χει καi μιά γενική εισαγωγή γιά τούς
26 κυριότερους δημοτικούς καi ρεμ
πέτικους χορούς μας. Ή εισαγωγή
εχει τή μορφή ένός άνεξάρτητου βι
βλίου πού άριθμεί 1 67 σελίδες, τι
τλοφορείται " G reek Dances and how
to do them " κ' εlναι γραμμένη στ'
άγγλικά καi στά έλληνικά. Ό συγ
γραφέας του βιβλίου κι ό γενικός μου
σικός σύμβουλος όλόκληρης της εκ
δοσης εlναι ό έλληνοαμερικανός Θε
όδωρος (Τέντ) Πετρίδης πού ζεί στήν
'Ελλάδα άπό τό 1 967 κ' εχει άφιερώ
σει τή ζωή του στή διδασκαλία τ&ν
χορ&ν μας, τή μελέτη της Ιστορίας
καi τεχνικης τους καi τήν εκδοση βι
βλίων μέ τά πορίσματα τ&ν έρευν&ν
του. Τά παραδείγματα πού περιλαμβά
νονται στούς δίσκους εlναι δλα όρ
γανικά, έκτός άπό τά τελευταία εξι
κομμάτια, πού εlναι " εντεχνα " λαϊ
κά τραγούδια (π.χ. ό Ταρζάν) τοποθε
τημένα στό δίσκο " γιά τήν άναψυχή
του άκροατη κι όχι ειδικά γιά τό χο
ρό ". Ή προσθήκη αύτή δέν όφείλε
ται στόν Πετρίδη, άλλά σ' αύθαίρετη
πρωτοβουλία τ&ν χρηματοδοτ&ν τής
εκδοσης, πού σκέφθηκαν πώς πλουτί
ζοντας μέ μερικά τέτοια κομμάτια τό
άλμπουμ θά του άνέβαζαν τήν κυκλο
φορία. Τό G reek Dances, παρόλη τήν
άσχετοσύνη τ&ν εξι τελευταίων κομ
ματι&ν του, εlναι μιά σημαντική
εκδοση έξαιρετικά χρήσιμη γιά δσους
έπιθυμουν ν' άποκτήσουν μερικές βα
σικές, κυρίως πρακτικές γνώσεις γύρω
ά.πό τούς παραδοσιακούς μας χορούς.
Η

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΥΠΟΤΙΜΆ ΤΟΥΣ
ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ ΤΗΣ Θ ΗΣΑ ΥΡΟΥΣ
Ή πλουσιότερη συλλογή άνέκδοτων
ήχογραφήσεων της δημοτικης μας
μουσικης φυλάγεται στά έπιστημονι
κά κέντρα της 'Ακαδημίας Άθην&ν
καl συγκεκριμένα στό " Κέντρο Έ
ρευν&ν της Έλληνικης Λαογραφίας ".
'Από τό ύλικό αύτό εχουν γυριστεί
σέ δίσκους μόνο άπειροελάχιστα δεί
γματα στά 1 968.
οι έκλεκτοl συνεργάτες του Κέντρου
δ ιαθέτουν τόσο τά έπιστημονικά έ
φόδια, δσο καl τόν ένθουσιασμό γιά
νά συνεργαστουν γιά τήν παραγωγή
δίσκων μέ δημοτικά της συλλογης
τους. Μιά τέτοια σειρά Θά γινόταν
άκόμα πιό μνημειώδης άπό τήν περί
φημη άνθολογία του Σίμωνα Καρά.
Όμως τόσο έκτιμουν οι κύριοι " ά
θάνατοι . . τό κέντρο πού ίδρυσαν οι
ίδιοι, ωστε όχι μόνο δέν τό παρακι-
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νοQν νά άξιοποιήσει τό ύλικό του,
άλλά καi τό έΎJ(ατάστησαν πρόσφα
τα σ' ενα κτίριο στήν όδό ΣυγγροQ,
χτισμένο εiδικά γιά έκθέσεις . . . αυτο
κινήτων καi τελείως άκατάλληλο γιά
τήν άπρόσκοπτη λειτουργία του, τήν
έξυπη ρέτηση τοQ κοινοϋ καi πάνω
άπό δλα τή φύλαξη τό)ν πολύτιμων μα
γνητοται νι&ν του (&ς τώρα τό Κέντρο
στεγαζόταν σέ σχετικά άνετα καi κα
τάλληλα γραφεία στό κέντρο τ&ν Ά
θην&ν). Ή 'Ακαδημία συγκέντρωσε
τους μουσικούς της Θησαυρους μέ τόν
Ιδρώτα τ&ν συνεργατ&ν της καi τήν
άφιλόκερδη προθυμία τοQ έλληνικοϋ
λαοQ. Καιρός ε{ναι λοιπόν, άναλογι
ζόμενη τiς όποχρεώσεις που έχει σάν
άνώτατο πνευματικό ϊδρυμα, νά βγεί
άπό τό λήθαργό της καi νά μί'ί.ς άπο
δώσει έπιτέλους ενα μέρος άπό τό ό
λικό που μί'ί.ς π!lρε. Στό κάτω κάτω
τilς τό έπιτρέπουν κ' ο! οiκονομικές
της δυνατότητες, που δπως ε{ναι πο
λυ γνωστό, δέν ε{ναι καθόλου ευκατα
φρόνητες.
οι παραπάνω δίσκοι ε{ναι ο! καλλί
τεροι μέ δημοτικά που κυκλοφόρησαν
άπό τό 1 973 &ς τό 1 978. Στό διάστημα
αυτό έμφανίστηκαν κ' έκατοντάδες
άλλοι μέ πιό έμπορικό προσανατολι
σμό. Στους δίσκους αυτους τό παραδο
σιακό όλικό άλλοτε παρουσιάζεται
άρκετά σωστά, άλλοτε κακοποιημένο
άπό τiς φωνές τ&ν τραγουδιστ&ν η
καi τήν ένορχήστρωση , καi άλλοτε
παραχαραγμένο σέ τέτοιο βαθμό, &
στε τά τραγούδια κ' ο! σκοποί πού
προκύπτουν νά μήν ε{ναι πιά δημο
τικοί, άλλά νεοδημοτικοί, ψευτοδη
μοτικοi η δ,τι άλλο Θέλετε. Στήν κα
τηγορία τ&ν έμπορικ&ν δίσκων πού
κυκλοφόρησαν πρόσφατα ξεχωρίζω τά
6 Κλαρίνα που άφησαν έποχή στήν
'Ελλάδα " (ενας δίσκος πού έκδόθηκε
μέ τήν έπιμέλεια του ξεχωριστου λά
τρη τ il ς δημοτικilς μας μουσικ !l ς,
έκπαιδευτικοϋ κ. Νίκου Μπαζιάνα),
τόν " 'Ηπειρώτικο Γάμο " τοQ Τά
σου Χαλκιά, τά " 'Ηπειρώτικα Τρα
γούδια ( 1 ) " τοQ Στέλιου Μπέλου καi
" Τά αυθεντικά τοQ Πόντου " του Κώ
στα Τσακαλίδη. Πιστεύω δμως δτι
Θά ύπάρχουν κι άλλοι άξιόλογοι δί
σκοι μέσα σ' αύτήν τήν κατηγορία
καi συνιστά) στους ένδιαφερόμενους
νά έχουν συνεχ&ς άνοιχτά τά μάτια
τους, γιατl όπάρχει πάντα ή πιθανό
τητα νά κυκλοφορεί άνάμεσά μας ε
νας σημαντικός δίσκος που νά μήν έ
χει πέσει άκόμα στήν άντίληηιη τ&ν
εiδικ&ν.
ΜΑΡΚΟΣ Φ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
"

ΕΠΙΛΟΓΉ ΝΕΩΝ ΔΙΣl(ΩΝ
Τό " Θ " κάνει άπό καιρό ενα aνοιγμα πρός τiς συγγενικές τέχνες, γ ι ά ν ά 'ναι
άκόμα πιό χρήσιμο στους άναγν&στες του. Τώρα - παράλληλα μέ τήν όπεύ
Θυνη κριτική δίσκων - Θά δημοσιεύει τακτικά, σέ κάθε τεQχος, μιά έπίσης
ύπεύθυνη δισκογραφία. Θά περιλαβαίνει Θεατρικά έργα, δπερα, όρατόρια,
μπαλέτο, κινηματογραφική μουσική, άπαγγελίες 1Ίθοποιών, ποιητικά κείμενα
καί άλλες άνάλογες παραγωγές. Νά μιά πρώτη έπιλογή γιά τό " Θ " άπό τό
έξαίρετο " Άλφαβητάρι " τilς Λέσχης Δίσκου τοQ Λάζαρου Γεωργιάδη :
•11• ΒΑ·Ι·Λ, ΚΟΥΡΤ {1 900 - 1 950 ) :
" Ί-Ι 'Όπερα της Πεντάρας " ( D ie
Oreigι·osclιenoper, 'Ένα Θεατρικό εργο
μέ μουσική [Είη S tίlck mit Musi k ] ,
1 928. Κείμενο Μπέρτολτ Μπρέχτ βα
σισμένο στήν 'Όπερα τοϋ Ζητιάνου
[Tlιe Beggar's Ορeι·a, 1 7 2 8 ] τοϋ
Τζών Γκαίυ [1 685-1 732 ]. Πρεμιέρα 31
Αύγούστου 1 9 28, T heater am Sclιiff
bauerdamm, Βερολίνο ) . Σέ γερμανική
γλώσσα.
Τραγουδιστ-)jς τοϋ δρόμου : Βόλφγκανγκ
Νόυς, Κύριος Π-ήτσαμ, tδιοκτήτης της
φίρμας " Ό Φίλος τοϋ Ζητιάνου " :
Βίλλυ Τρένκ-Τρέμπιτς, Κυρία Πήτσαμ,
γυναίκα του : Τροϋντε Χέστερμπεργκ,
Μακχήθ, έπονομαζόμενος Μακί Μα
χαιροβγάλτης : 'Έριχ Σέλλοβ, Πόλλυ
Πήτσαμ, κόρη του : Γιοχάννα φδν Κο
τζιάν, Τζέννυ : Λόττε Λένυα, Τίγρης
Μπράουν, άρχηγός της 'Αστυνομίας
τοϋ Λονδίνου : Βόλφγκανγκ Γκροϋνερτ,
Λούσυ, κόρη του : "Ινγκε Βόλφμπεργκ,
τέσσερις γκάγκστερς : Κούρτ Χέλλινγκ,
Πάουλ "Οττο Κοϋστερ, Γιόζεφ Χάου
σμαν, Μάρτιν Χαίπνερ .
Χορωδία. { διεύθ. Γκύντερ 'Άρντ) καί
' Ορχήστρα τοϋ Ραδιοσταθμοϋ τοϋ 'Ελεύ
θερου Βερολίνου (Sender Freies Ber
lin ) , διεύθ. Βίλχελμ Μπρύκνερ-Ρύγκεμ
περγκ. CBS γερμ. 77 268, Στερεοφω
νικός (όίλμπουμ 2 δίσκων + τεϋχος μέ
πληροφορίες καί σχόλ•.α για τό εργο
στα γαλλικά, άγγλικά, γερμανικά ) .
•11• ΒΑ·Ι·Λ, ΚΟΥΡΤ : " 'Άνοδος κα.ί
Πτώση της Πόλης τοϋ ' Μαχαγκόννυ "
(Aufstieg und Fal l der SLadt Maha
gonny, 'Όπερα. σέ 3 Πράξεις [ύπάρχει
καί γραφή σέ 2 Πράξεις ]. Πρεμιέρα 9
Μαρτίου 1 930, Λιψία [βερολινέζικη πρε
μιέρα. στα 1 931 μέ τή Λόττε Λένυα
στο ρόλο της Τζέννυ ]. Λιμπρέτο τοϋ
Μπέρτολτ Μπρέχτ πού έπεκτείνει έδώ
τήν ιδέα τοϋ Malιagonny-Songspiel η
Μικροϋ Μαχαγκόννυ [ D as k leine Ma
lιagonny ] - Ιtνα. εΙδος iJπερας δωμα
τίου πού άνεβάστηκε για πρώτη φορα
στίς 18 'Ιουλίου 1 92 7 στό Μπάντεν
Μπάντεν, δια.ρκοϋσε μόνο 30 ' καί -Jjτα.ν
μια " σπουδή ϋφους " για τήν iJπερα
πού θα άκολουθοϋσε ) . Σέ γερμανική
γλώσσα. μl: μερικα τραγούδια. στα άγ
γλικά.
Τζέννυ {τραγουδίστρια. ) : Λόττε Λένυα,
Κυρία. Λεοκάντια. Μπέγκμπικ : Γκιζέ
λα Λίτς {μπ ) , Μωυσ'ijς Τριάδας : Χόρστ
Γκύντερ ( β ) , Μπίλ, τρα.πεζοδεκάρα.ς :
Γκέοργκ Μούντ ( β ) , Τζαίικ, Τόμπυ :
Φρίτς Γκα.ίλνιτς (τ ) , Τζόε, Λύκος της
Άλάσκα.ς : Ζ ίγκμουντ Ρότ {μπ ) , Μπου
λοϋκος ( Φάττυ ) ,
λογιστής : Πέτερ
Μάρκβορτ (τ ) , Τζίμμυ Μα.χόνυ : Χάιντς
Ζάβερμπαουμ (τ ) , 'Ομιλητής : Ρίχαρντ
Μούνχ.

δ

δ

δ

δ
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1111 ΣΥΝΤΟΜΟΓJ:>ΑΦΙΕΣ : (σ) = σο
πράνο, (μσ)= μέτζο σοπράνο, (κ) = κον
τράλτο, (κτ) = κοντρατεν6ρος, (τ) = τε
ν6ρος, (β) =βαρύτονος, (μπ) = μπάσος.
•11• 'Όλοι ο! δlσκοι πού άναφέρονται στή
Δισκογραφ{α, ύπάρχουv στήv άγορά .

Χορωοlα καί 'Uρχήστρα. της Ραδιοφω
νίας της Νοτιοδυτικης Γερμανίας, διεύθ.
Βίλχελμ Μπρύκνερ-Ρύγκεμπεργκ. CBS
γερμ. 77 31,1 Μ {όίλμπουμ 3 δίσκων +
τεϋχος μέ πληροφορίες καί σχόλια για τό
εργο στα γαλλικά, άγγλικά, γερμανικά.
•11• ΚΑΒΑΛΙΕΡΙ, 'Εμίλιο ντέ' {1 550c.
- 1 602) : " Άνα.πα.ρά.στα.ση της Ψυ
χης κα.ί τοϋ Σώμα.τος " ( Rappre
sentazione di Anima e di Corpo.
Θρησκευτική 'Όπερα. μέ Πρόλογο, 3
Πρά.ξεις κα.ί 23 Σκηνές. Παίχτηκε
για πρώτη φορα [δύο πα.ρα.στά.σεις ]
τό Φλεβάρη τοϋ 1 600 στό Oratorio
[προσευχητ-ήριο] τ-ίjς S. Maria della
Vallicella, πού εΙχε
Φίλιππο Νέρι
στή Ρώμη. Λιμπρέτο Άγκοστίνο Μάν
νι ) . Σέ ιταλική γλώσσα.

δ

Ψυχή : Μονσερρατ Φιγκέρα.ς, Σώμα. :
'Ία.ν Πάρτριτζ, Χρόνος : Σβέν - 'Άν
τερς Μπένκτσον, Νοϋς : Νάιγκελ Ρό
τζερς, Ή {κα.λ·)j ) Συμβουλ·ή : Στάφ
φαν Σάντλουντ, Φύλα.κα.ς 'Άγγελος :
' Αντρέα. φόν Ράμ, Κόσμος : Χανς 'Άλντεριχ Μπίλλιχ, 'Εγκόσμια Ζωή :
Τερεζία. Κλέντσι, 'Άγγελος : Μιχα.έ
λα. Κpα.ίμερ, ' Ηχώ : Γκά.μπυ 'Όρτμα.ν Ρόντενς, ' Ηδονή : Μπγα.ίρν Χά.ουγκα.ν,
Δύο Σύντροφοι : Μίχαελ Σά.μουελσον,
Σβέν - 'Έρικ 'Αλεξά.ντερσον, Μακάρια
Ψυχή : Εϋα. Τσαπό, Μα.κά.ριες Ψυχές :
Μιχα.έλα Κρα.ίμερ, Γκάμπυ "Ορτμα.ν Ρόντενς, Βόλφγκανγκ Φρόμμε, Χέλ
μουτ Κλέμενς, Κα.ταρα.μένες Ψυχές :
Τόμας Σούννεγκα.α.ρντ, Σβέν - 'Έρικ 'Α
λεξά.ντερσον, Σβέν - 'Άντερς Μπένκ
τσον, Χανς 'Άλντεριχ - Μπίλλιχ.
Μέλη τοϋ Collegium Vocale της Κο
λωνίας, Σολίστες της Χορωδίας της
Σουηδικης
Ραδιοφωνίας,
Όργα.νικδ
Συγκρότημα. {παλια iJργα.να τοϋ 1 7ου
κα.ί 1 8ου αι. και σύγχρονα άντίγρα.φα
παλιών όργά.νων : κορνέττο, φλά.ουτο
μέ ράμφος, άνα.γεννησια.κό πλάγιο φλά
ουτο, ντόλτσια.ν [πρωτόγονο φαγκό
το ] τενόρο κα.ί μπά.σο, τρομπόνι μπα
ρόχ, βιόλα ντα γκάμπα. ντισκάντ, βιό
λαι ντα γκά.μπα. όίλτο, βιόλα. ντα γκά.μπα.
τενόρο, βιόλα. ντα γκά.μπα. μπά.σο, βιο
λόνε [βιόλα. ντα γκάμπα. κοντραμπάσο ],
βιολοντσέλο, θεόρβη, κιτα.ρόνε [άρχι
λα.οϋτο ], κιθά.ρα μπα.τέντε [κιθάρα μπα
ρόκ μέ καμπύλη ράχη ], τσέμπαλο,
�κκλησια.στικό iJργα.νο κα.ί ρεγκάλ, κρου-

στά [ταμπουρίνο και τρίγωνο ] ) . ΕΜΙ
(Electrola [ Reflexe] : Σταθμοι της
εύρωπα'ίκ'ής μουσικης / 5ος τόμος )
γερμ. 063 30130 - 31 , Στερεοφωνικός
+ Τετραφωνικός (άλμπουμ 2 δίσκων
+ 6σέλιδο πληροφοριακό φυλλάδιο στι:ί
άγγλικά., γαλλικά, γερμανικι:ί και τό
λιμπρέτο στι:ί !ταλικι:ί και γερμανικά ) .
•11• ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ

ΜΠΑΡΤΟΛΝΤΥ,
Φέλιξ ( 1 809 - 47 ) : " 'Άγιος Παu
λος , op. 36 ( 'Ορατόριο γιά φωνές
σόλο , χορωδία και όρχήστρα, πάνω σέ
κείμενα της 'Αγίας Γραφης έπιλεγμέ
να άπό τό συνθέτη καl τό φίλο του Γι
ούλιους Σούμπρινγκ, 1 836 ). Σέ γερ
μανικ-J-ι γλώσσα. "Ελεν Ντόναθ ( σ ) ,
Χάννα Σβάρτς (κ ) , Βέρνερ Χόλβεγκ
( τ ) , Ντίτριχ Φίσερ - Ντίσκαου (μπ ) ,
Παιδικ-J-ι Χορωδία Wupperlaler Kur
rende, Χορωδία τοu Μουσικοu ' Ομί
λου τοu Ντύσσελντορφ, Συμφωνικη
'Ορχήστρα τοu Ντύσσελντορφ, διεύθ.
Ραφαέλ Φρύμπεκ ντ/: Μπούργκος. Ε
ΜΙ ( His Masιer's Voice ) άγγλ. SLS
5092 , Στερεοφωνικός + Τετραφωνικός
(&:λμπουμ 3 δίσκων + φυλλάδιο μ/:
πληροφορίες γιά τό Ιtργο και λιμπρέ
το στι:ί γερμανικά και άγγλικά ) .
"

•1 1• ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ Μπαρτόλντυ, Φέ
λιξ : " 'Όνειρο καλοκαιριάτικης νύ
χτας " (Α Midsummer Niglιl's Dre
am : Ούβερτούρα, ορ. 21 [1826 ]· Σκη
νικ-J-ι Μουσική, op. 61 [1 81*2, γιά τό
δμώνυμο Θεατρικό ltργο τοu Σαίξπηρ :
1 . Σκέρτσο, 2 . Μελόδραμα, 2α. 'Εμ
βατήριο τών Ξωτικών [Elfenmarsch ) ,
3 . 'Εσείς φίδια παρδαλά . . . [rou spot
ted snakes . . . ], 4. Μzλόδραμα, 5 .
' Ιντερμέτζο, 6 . Μ ελόδραμα, 7 . Νυχτε
ρινό, 8. Μελόδραμα, 9 . Γαμήλιο 'Εμ
βατήριο [HocJιzeitsmarsch], 1 0. Με
λόδραμα, 1 0α. Πένθιμο 'Εμβατήριο,
1 1 . Χορός τών Κωμικών, 1 2 . Μελό
δραμα, 1 3 . Φινάλε ) . Λίλιαν Ούώτσον
( σ ) , Ντήλια Ούώλλι.ς (μσ ) , Παιδι
κός Μουσικός 'Όμιλος Φίντσλεϋ, Συμ
φωνικ-J-ι 'Ορχήστρα τοu Λονδίνου, διεύθ.
'Αντρέ Πρεβέν. ΕΜ[ ( H is Masler's
Voice ) άγγλ. AS D 3377 , Στερεοφω
νικός + Τετραφωνικός.

1111 ΜΟΤΣΑΡΤ, Βόλφγκανγκ 'Αμαν
τέους ( 1 7 56 - 1 79 1 ) : '"Έτσι κάνουν
ολες " , Κ. 588 ( Cosi fan tu tte, ossia
La scuola degli amanti ['f) Τό σχο
λείο των έραστών ], 'Όπερα μπούφα
σέ 2 Πράξεις. Πρεμιέρα 26 Γενάρη
1 7 90, Burgtheater, Βιέννη . Λιμπρέ
το Λορέντζο ντά Πόντε ) . ΣΙ: !ταλι.κ-J-ι
γλώσσα.

Φιορντιλίτζι : Κίρι ΤΙ: Κανάουα (σ ) ,
Ντοραμπέλλα : Φρεντερίκα φόν Στάν
τε (μσ ) , Ντεσπίνα : Τερέζα Στράτας
(σ ) , Γκουλιέλμο : Φιλ!π Ούττενλόχερ
( β ) , Φερράντο : Νταίιβιντ Ρένταλ (τ ) ,
Δον 'Αλφόνσο : Ζύλ Ι\Ιlπαστ/:ν (μπ ) .
Χορωδία της 'Όπερας τοu Ρήνου, Φι
λαρμονικ-J-ι 'Ορχήστρα τοu Στρασβούρ
γου, Λουτσιάνο Σγκρίτζι (τσέμπαλο ) ,
διεύθ. Άλαιν Λομπάρ . Erato ( R CA )
γαλλ. STU 7 1 1 1 0, Στερεοφωνικός
(άλμπουμ 3 δίσκων + τεuχος μέ πλη
ρο ψ ο � ίες γι� το ltργο κα \ τό λιμπρέτο
στα ιταλικα και. γαλλικα ) .
1111 ΜΟΤΣΑΡΤ,

Βόλφγκανγκ

'Αμαν-

τέους : " ' Η άΠελευθέρωση τ'ίjς Βε
τυλούας ", Κ. 1 1 8 ( La Betulia li
beι·ata, 'Ορατόριο [Azione sacra :
' Ιερό Δράμα] γιά φων/:ς σόλο, χορωδία
κα! όρχήστρα [ 1 77 1 ]. Λιμπρέτο Με
ταστάσιου [ 1 7 31, ]. βασισμένο στο Βι
βλίο της 'Ιουδίθ της Παλαιάς Διαθ·ή
κης ) . ΣΙ: !ταλο.κ-J-ι γλώσσα.
Όζίας (Ozia ) : Κλάες 'Άνσγο ( τ ) , Ί.ου
δlθ (Giudilta ) Μπίργκιτ Φίννιλα (κ ) ,
Άμιτάλ ( Am i ta l ) Κάρι Λαίβαας (σ ) ,
Άχιώρ ( Achior ) Ζ ίγκφριντ Φόγκελ
(μπ ) , Άβρις ( Cabri ) Κάτε Γκαμπε
ρούτσι ( σ ) , Χαρμ!ς ( Carm i ) Οϋρσ:>υλα
Ράινχαρτ - Κις (σ ) .
Χορωδία της Ραδιοφω·Jίας τοu Βερο
λίνου, '·Ορχήστρα Δωματίου τοu Βε
ρολίνου, διεύθ. Βιττόριο Νέγκρι. Phi
lips όλλανδ. 6703 087, Στερεοφωνικός
(άλμπουμ 3 δίσκων + τεuχος. μέ πλη
ροφορίες γιά τό ltργο κα! τό λιμπρέτο
στά ιταλικά, άγyλικά, γαλλικά, γερ
μανικά ) .
•11• Μ ΟΥΣΟΡΓΚΣΚΥ, Μόδεστος (·1 839
" Μrtορ!ς
- 1 881 ) :
Γκοντουνόφ "
(Μουσικό Λαϊκό Δράμα μέ Πρόλογο
κα! 4 Πράξεις. Πρεμιέρα 27 Γενάρη
1 874, Θiατρο Μχρυ·tνσκι [σήμερα Κί
ροφ ] στ-J-ιν 'Αγία Πετρούπολη [Λέ
νινγκραντ]. Λιμπρέτο τοu συνθέτη βα
σισμένο στο Δραματικό Χρονικό τοu
Τσάρου Μπορις κα! τοu Γκρίσκα 'Ό
τρεπιεφ τοu Πούσκιν και την 'Ιστορία
τοu Ρωσικοu 'Έθνους τοu Ν ικολάι
Καραμζίν. Πρώτη ·ήχογράφηση σ/: δί
rτκους της άρχικης, πρωτότυπης μορ
φης του οπως παραδόθηκε άπό τον
Μουσσόργκσκυ [κι οχι οπως άναθεω
ρήθηκε άπό τον Ρίμσκυ - Κόρσακοφ
- κατι:ί κύριο λόγο - άλλά κι άπό
τούς Ίππολίτοφ - Ίβάνοφ και Ντμίτρι
Σοστακόβιτς ], βασισμένη στ!ς έκδό
σεις τοu ltργου πού έπιμελήθηκαν ol
Νταίιβιντ Λόουντ - Τζόουνς [ 1 9 7 5 ] και
Πάβελ Λάμ ΣΙ: [1928 ]). ρωσικ-J-ι γλώσσα.

Μπορις Γκοντουνόφ (Τσάρος ) : Μάρτι
Ταλβέλα (μπ ) , Φυόντορ (γιος τοu
Τσά::>ου ) : Βιέρα Μ πάνιεβιτς (μσ ) ,
Ξένια (κόρη τοu Τσάρου ) : Χαλίνα
Λουκόμσκα (σ ) , Γκρ lσκα 'Ότρεπιεφ
(διεκδικητ-J-ις τοu Θρόνου
δ ψεύτικος
Ντμίτρι ) : Νικολάι Γκέντα (τ ) , Πί
μεν (χρονικογράφος μοναχός ) : Λέο
ναρντ Μρόζ (μπ ) , Μαρίνα Μνίσεκ
(κόρη τοu Βοεβόδα τοu Σαντομίρ ) :
Μποζέν.χ Κίνας ( σ ) , Ρανγκόνι (έξο
μολογητ-J-ις Ίησουίτη,ς ) : Άντpιέι Χι
όλσκι (μπ ) , Βαρλαάμ, Μισα-J-ιλ [περι
πλανώμενοι φυγάδες μοναχοί ] : "Ααγκε
Χάουγκλαντ (μπ ) , Καζιμίερζ Πού
στελακ ( τ ) , Πρίγκιπας Βασίλι Ί βά
νυτς Σούιcηιυ : Μποχντάν Παπρότ
σκι (τ) , Παραμάνα της Ξένια : Μπ.
Μπρούν - Μπαράνσκα
(μσ ) , 'Αντρέι
Στσελκάλοφ (γραμματέας της . Ντού
μα ) : Άντριέι Χιόλσκι (μπ ) , Ή Ξε
νοδόχα : Στεφανία Τοξύσκα (μσ ) , Ό
Τρελός : Παuλος Ράπτης ( τ ) , 'Αξιω
ματικός 'Αστυνομίας : Καζιμίερζ Σέρ
γκιελ ( τ ) , Βογ ιάρος Χρουστσόφ : Γιι:ίν
Γκόραλσκι (τ ) , Μιτιούχ (ενας χωρι
κός ) : Βλοντομίερζ Ζαλέφ σκι ( τ ) , Βο
γιάροι χα! 'Ιησουίτες
: Βλαντυσλ. Γι
·
ούροσεκ (τ ) , Ρόμαν Ντύλλους ( τ ) ,
Γιοάχιμ Λούκς (τ ) , Πιότ Κομάρεκ
(τ ) , Γιι:ίν Χαραζ!ν (τ ) , Εύγκένιους
-

Γέντρυτς ( τ ) , 1η Χωριάτισσα : Ζο
φία Ρομανόφσκα ( σ ) , 2η Χωριάτισσα :
Μαρία Τσβιακόφσκα (μσ ) .
Έθνικ-η Συμφωνικ·Ιj Όρχήcrτρα της
Πολωνικης Ραδιοφωνίας, Χορωδία της
Πολωνικης Ραδιοφωνίας της Κραχο
βίας, διεύθ. Γέρζυ Σεμκόβ. ΕΜΙ (His
Masteι"s Voice ) άγγλ. SLS 1 000,
Στερεοφωνικός + Τετραφωνικός, (&:λ
μπουμ '* δίσκων + πολυσέλιδο τεuχος
μ/: πλ·ηροφορίες, σχόλια γιά τό �ργο
χα! λιμπρέτο στά ρωσικι:ί - άγγλικι:ί ) .
•11• ΜΠΑ.Χ, Γιόχαν Σεμπάστιαν ( 1 685
- '1 7 50 ) : " Τά Πάθη χατι:ί Ίωάννην ",
BWV 2'15 ( 1 722 - 23, περίοδος τοu
Καίτεν. Πρώτη παρουσίαση τη Με
γάλη Παρασκευή, 26 Μ άρτη 1 723,
στ-J-ιν 'Εκκλησία τοu 'Αγίου Θωμά
τ'ίjς Λιψίας. Λιμπρέτο πιθανότατα τοu
rδιου τοu συνθέτη άποτελούμενο άπο
χωρία τοu Εύαγγελίου κατά Ίωάννην
στη μετάφραση τοu Λούθηρου, έλάχι
στα χωρία τοu Εύαγγελίου κατά Ματ
θαίον χα! λίγα μέρη άπό τό σχετικό
μέ τά Πάθη κείμενο τοu Μπάρτολντ
Χάινριχ Μπρόκες [ 1 7 1 2 ] ) . Εύαγγε
λιστής : Κούρτ 'Έκβιλουτς (τ ) , 'Ι·η
σοuς : Ρ . βάν ντέρ Μέερ (μπ ) , 'Άριες
της σοπράνο καl Δούλη : Φελισιτυ
Πάλμερ ( σ ) , 'Άριες της κοντράλτο :
Μπίργκιτ Φίvνιλα (κ ) , 'Άριες τοu
τενόρου και Δοuλος : Βέρνερ Κρ/:ν
(τ ) , 'Άριες τοu μπάσου, Πέτρος χα!
Πιλάτος : Φιλίπ Οϋττενλοχερ (μπ ) .
Φωνητικο Συγκρότημα καl 'Ορχήστρα
Δωματίου της Λοζάννης, διεύθ. Μι
σl:λ Κορμπόζ. Eraιo ( R C A ) γαλλ.
STU 7 1 1 5 1 , Στερεοφωνικός (άλμπουμ
3 δίσκων + τεuχος μέ πληροφορίες
γιά τό Ιtργο και τό κείμενο στι:ί γερμα
νικά και γαλλικι:ί ) .
1111 ΜΠΙΖΕ ,
" οι 'Αλιείς

Ζώρζ
( 1 838 - 1 87 5 ) :
Μαργαριταριών " ( Les
Pecheuι·s de ρerles, 'Όπερα σ/: 3
Πράξεις. Πρεμιέρα 29 Σεπτέμβρη 1 863,
Παρίσι. Λιμπρέτο Κορμόν και Μ ισl:λ
Καρρέ ) . ΣΙ: γαλλ•.κ-fι γλώσσα. Πρώτη
έγγραφη σ/: δίσκους της άποκαταστη
μένης άπό τον 'Άρθουρ Χάμμοντ πρω
τότυπης παρτιτούρας τοu 1 86 3 '
Λε'ίλά : ' Ιλεάνα Κοτρούμπας (σ ) , Ναν
τίρ : 'Αλαιν Βανζό (τ ) , Ζυργκά :
Γκιλο.έρμο Σαραμπία ( β ) , Νουραμπάντ :
Ροζέ Σουαγ/: (μπ ) .
Χορωδία και ' Ορχήστρα της 'Όπερας
τοu Παρισιοu, διεύθ. Ζώρζ Πρέτρ.
ΕΜΙ ( His Master's Voice ) άγγλ.
SLS 5 1 1 3 , Στερεοφωνικός + Τετρα
φωνικός (Ιίλμπουμ 2 δίσκων + τεu
χος μέ πληροφορίες γιά τό εργο και
τό λιμπρέτο στά γαλλο.κι:ί και άγγλ•.κά ) .
1111 ΟΑΝΑ, Μωρις (γ. 1 9 1/ t ) : " Θ?η
νυς γιά τον Ίγχνάθιο Σάντσεθ Με
χίας ( Llanιo por Ignaciosanclιez Me
jias, γιι:ί βαρύτονο, άφηγητή, χορωδία
και όρχήστρα, πάνω στο δμώνυμο ποί
ημα τοu Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα,
1 950 ) . Χοσέ - Λουίς Γόμεθ (άφηγη
τής ) , Μισl:λ Ζαρρύ ( β ) , Έλίζαμπετ
Σογινάτσκα (τσέμπαλο ) , Χορωδία και
Συγκρότημα Ars No va, διεύθ. Τεον
τόρ Γκούσλμπαουzρ. Erato ( RCA )
γαλλ. STU 7 11 36, Στερεοφωνικός ( +
πληροφοριακό φυλλάδιο πού περιλαμ
βάνει δλόκληρο τό ποί·ημα τοu Λόρκα ) .
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ΕΦΥΓΕ Κ Ι Ο ΣΥΝ ΘΕΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ
ΕΓΡΑ ΨΕ ΤΙΣ ΟΠΕΡΕΣ " ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΑΝΗΛΙΑΓΟΣ " ΚΑΙ " ΗΡΩ Κ Α Ι ΛΕΑΝΔΡΟΣ "
Τοί5 ΓΙΩΡΓΟ Υ ΛΕΩ ΤΣΑΚΟ Υ
Σχεδόν άπαρατήρητος πέρασε άπο τών
περισσότερων έφημερίδων τlς καλλιτε
χνικές σελίδες - τlς συνήθως διάπλατα
άνοιχτές στα παντο'ία παραληρήματα δια
φόρων " σταρ " τ'ίjς λεγόμενης " εντε
χνης λαϊκ'ίjς " μουσικ'ίjς - δ θάνατος
ένος σεμνο\ϊ κ' εύγενικοίί δουλευτ'ίj της
σοβαρ'ίjς μας μουσικ'ίjς, τοίί ' Ανδρέα Νε
ζερίτη. Ένος καλλιτέχνη πού το παρου
σιαστικό του - άρχοντικο μουστάκι, μα
τογυάλια μ' άσημένιο σκελετο - κ' ή
πραότητα τών τρόπων του μιλοίίσαν εϋ
γλωττα για τα 'ήθη καl την άρχοντια
μιας όίλλης έποχ'ίjς καl μιας χαμένης ρά
τσας άνθρώπων πού θαρρε'ίς κ' είχαν
άναδείξει τ-fιν άβρότητα καl την εύπρο
σηγορία σl: ϋψιστο κοινωνικο tδανικό.
Κι άλ·ήθεια τό όίρωμα αύτ-ίjς της όίλλης
έποχ'ίjς - πόσο πλουσιότερης σέ ποίη
ση, αν μή τι όίλλο, άπό τη δική μας ! σl: τύλιγε σα διάβαινες το κατώφλι τοίί
σπιτιοίί 70U στην δδό ' Επτανήσου 5 4 ,
δυο βήματα μόλις άπό τ·ήν έξαλλοσύνη
τ'ίjς σημεριν'ίjς Φωκίωνος Νέγρη. ' Ακόμη
καl το μαγνητόφωνο άπ' δπου το 1 97 2 ,
νομίζω, άκούσαμε μαζί την ήχογράφηση
τ'ίjς παγκόσμιας " πρώτης " τών Πέ v τε
Ψαλμών τοπ Δαβίδ, εμοιαζε έκε'ί έξω
γήινα παρείσακτο !

Τον δλο καί σκληρότερο κόσμο μας όίφη
σε για πάΗα δ εζερίτης (ύπέκυψε σέ
καρδιοπάθεια άπό τ-ήν δποία ύπέφερε έδώ
καl καιρό ) σ;lς 1 9 Νοέμj3 ρη � 980 -;
,
συμπτωματικα, επέτειο
του θανατου και
τοίί Φράντς Σοίίμπερτ. Κ' ένταφιάστηκε
στίς 21 Νοέμβρη 1 9 80 στόν ο!κογενειακό
του τάφο τ'ίjς άρχοντικ'ίjς καί τόσο φιλό
�ο��.-ης πρίν 80 - 1 00 χρόνια Πάτρας,
απ οπου καταγόταν.
Λίγες μέρες πρlν πεθάνει είχε δεχτε'ί
το βαρύτονο καί διευθυντή τ'ίjς Χορω
δίας τοίί Τρίτου Προγράμματος 'Αντώ
νη Κον7ογεωργίου πού τοίί πρόσφερε μια
μαγνητοτα�νία-άντίγραφο της νέας ·ήχο
γράφησης τών Ψαλμών. 'Όπως διηγή 
θηκε δ έπισκέπτης του άπό το ραδιόφω
νο (στ·ήν Εκ7ακτη έκπομπη τ'ίjς 2 1 . 1 1 . 80
άπό την δποία τυχα'ία πληροφορηθήκαμε
το θάνατό του ) δ γέροντας συγκινήθηκε
μέχρι δακρύων καί τοίί έξομολογήθηκε
πώς το 1:ργο αύτό άγαποίίσε ιδιαίτερα
έπειδη το είχε συνθέσει ϋστερα άπό μια
περίοδο τ'ίjς ζω'ίjς του δπου ή γυναίκα
του, κ. Ε!ρήν� ( Ρέν� ) Νε�ερίτη κ' έκ 7'ί
vος, είχαν περασει μια μεγαλη δοκιμασια.
'Εξίσου συγκινημένος (φαίνε7αι μάλι
στα δτι Ι:κλαιγε ) ήταν καl τ·fιν έπομένη,
/.\ταν τοίί τηλεφώνησε δ Βύρων Κολάσης .
'Έτσι, ή άκρόαση της μαγνητοταινίας
αύτης ΠΟ>J τόσο τον δόνησε ψυχικά, στά
θηκε καί ή στερv-ή χαρα τ'ίjς ζω'ίjς του.
Σημάδι τοίί στυγνοίί έλληνικοίί " σήμε
ρα " , πού 'χει κηρύξει πόλεμο όίτεγκτο
σ' 8,τι μας δένει μέ την ιστορία και την
παράδοση : Στα χέρια μας δέ φτάσανε
παρα μόνο δυο 7ρία μικρα δημοσιεύματα
σχετικα μl: -:ο θάνα-:ό το•J .

'Ο ' Ανδρέας Νεζερίτης άνήκει στούς
δημιουργούς έκείνους τ'ίjς Έθνικ'ίjς Σχο
λ'ίjς πού όφείλουν τ-fι μουσική τους
παιδεία άποκλειστικα σέ έλληνικα μου
σικα έκπαιδευτικα ιδρύματα. Γενv-ήθηκε
οέμβρη 1 89 7 .
στην Πάτρα, στίς 30
Σπούδασε πιάνο ( 1 9 1 7 - 2 2 ) στο Ώδε'ίο
' Αθηνών μi: τη Λήδα Εύλαμπίου, το
Λούντβιχ Βασσενχόβεν καl το Σπύρο
Φαραντατο, παρακολουθώντας παράλλη
λα μαθήματα άρμονίας, άντίστιξης καl
φούγκας . 'Αργότερα (περί το 1 9 26 3 3 ) π·ίjρε !διωτικα μαθήματα σύνθεσης
καί ένορχήσψ,ωσης άπο το � ιονύσι�
,
'
Λαυραγκα και τελικα, αποφασισε
να
στραφε'ί στ-ή σύνθεση . Το 1 957 έξελέγη
άντι πρόεδρος καl το 1 9 6 7 ( μετα το
θάνατο τοίί Βάρβογλη ) πρόεδρος τοίί
Συνδέσμου ' Ελλήνων Συνθετών.
Κυριότερα έ:ργα του :
α ) Οι δπερες Βασιληάς 'Α111] λιαγος,
μουσικός θρύλος σi: 2 πράξεις ( t, εtκόνες)
πάνω σi: κείμενο Ίω. Πολέμη (περα
-:ώθηκε το 1 933 · πρώτη : ' Αθήνα, Έθνι
κη Λυρικη Σκηνή, 2 7 . 3 . 1 9 4 8 ) καί ' Ηρώ
καί Αέα11δρος, μουσικ·fι τραγωδία σi: 3
πράξεις (5 ε!κόνες ) πάνω στην έλληνι
κη μετάφραση (άπό τή σύζυγό του Ρένα )
-:οίί εργου τοίί Γκρίλλπαρτσερ " Κύματα
-:·ijς Θάλασσας καί τοίί 'Έρωτα " (όίρχισε
να γράφεται προ τοίί 1 9lι 7 - 1 96lι . πρώ
-:η : Άθ·ήνα, Έθνικη Λυρικη Σκψή,
1 2 . 1 1 . 1 97 0 ) καθώς καί τό όρατόριο Πέ11τε Ψαλμοί το·ϋ Δ αβίδ (κατα σειρά :
οι άρ . 85, 1 30, 1 22 , 56 καl 1 50, σύμφω
να μέ την άρ ίθμηση τών ΈβδομήκονΤα ) ,
γ ; α ύψίφωvο, μεσόφω�ο, ;ενόρο ' βα
.
ρυτονο, μεικτη. χορωδια και όρχηστρα·
(παγκόσμια πρώτη ) : L i n d en l 1 1 1 1·sι, Ν .
Υ . ' Ηνωμένες Π ολι7ε'ίες, 1 3 . 5 . 1 954 ) .
β ) Πολλές συμφωνικές συνθέσεις : Τρε'ίς
Συμφωνίες (άρ. ·ι , σέ σολ. μείζ . , 1 94 3 ·
άρ. 2 , σ έ ντο έλ . , '1 957 · ά ρ . 3 σέ ρε έλ. ,
·\ 969 ) . Δ>Jο ' Ελληνικές Ραψωδίες (άρ . 1 ,
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σέ ρε έλ. , άρ . 2, σέ λα έλ. , γραμμένες κ'
οι δυο το 1 938 ) . Χορευτική Σου tτα σέ
Κυπριακά θέματα ( 1 931 ) , Κο1ιτσερ
τίνο γιά πιάνο, σέ ντο έλ. ( 1 938 ) , Μου
σική Μπαλλέτου ( 1 938 ) καl Κοντσέρτο
( '1 95 9 ) καl τα δύο για 1:γχορδα. Κοντσέρ
το γιά βιολί, σέ σι έλ. ( 1 9 4 2 - 4 3 ) κ.όί.
γ) 'Άλλα εργα: Πουαρτέτο έγχ6ρδων σέ
ρε έλ. ( 1 93 7 ) , Σκίτσα άπό τήν Παιδική
'Ηλικία ( 1 9 2 2 ) καl Πέντε Χοροί (οι
άρ. 1 , 2 καl 3 σl: δημοτικα τραγούδια
τ'ίjς συλλογ·ίj ς Μερλιl: ) για πιάνο ( 1 95 8 )
καl 26 τραγούδια για φωνη καl πι4,νο, σl:
διάφορες ένότητες, πάνω σέ κείμενα Πορ
φύρα, Δροσίνη, Έφτιαλιώτη, Ν. Πετιμε
ζα - Λαύρα, δημοτικών τραγουδιών κ.όί.
Στα εργα τοίί Νεζερίτη, το στοιχε'ίο τοίί
δημοτικοίί τραγουδιοίί άπαντα σπορα
δικά, εϊτε σαν αύτούσιο παράθεμα, εϊτε
σα μv-ήμη . Τίς περισσότερες συμφωνικi:ς
σελίδες του χαρακτηρίζει μια εύγενικ'ίjς
ρο'ίjς " τροπιΚ'ή " ( modale ) μελωδι
κότητα ( Προα�ιάκρουσμα άπό τούς Ψαλ
μούς) καθώς καl μια ποικιλία άρμονι
κών μέσων, κάποτε καl μέσα στο ϊδιο
εργο, άπό το ρομαντισμό wς τον έμπρε
σιονισμό ·IJ καl το νεοκλασικισμό ( Τρ{
τη Συμφωνlα, Κοντσέρτο για έ:γχορδα,
'Ηρώ καί Λέανδρος). 'Όμως τό εργο
έκε'ίνο μέ το δπο'ίο ταυτίζονται περισσό
τερο στίς άναμνήσεις μας δ όίνθρωπος
καl δ καλλιτέχv-ης είναι το όρατόριο
Πέντε Ψαλμοί τοϋ Δαβlδ : το άκούσαμε
" για πρώτη φορα δλόκληρο " (/.\πως
ε!πώθηκε ) την ήμέρα τ'ίjς ταφ'ίjς του άπό
το Τρίτο, σ' αύτη τη νέα, δμολογου
μένως εύπρεπέστατη έκτέλεση καl ήχο
γράφηση οπου τη Συμφωνικ·fι 'Ορχήστρα
7'ίjς Ε. Ρ.Τ. καl τ·ή Χορωδία τοίί Τρί7ου ( προετοιμασία : Κοντογεωργίου )
διηύθυνε δ Βύρων Κολάσης, μέ σολlστ
(ύψίφωνο, μεσόφωνο, τενόρο, βαρύτονο ) ,
τούς :VΗσα Ίκέουτσι, Λέλα Στάμος, Κ .
Παληατσάρα καl 'Αντ. Κοντογεωργίου.
Την άπουσία εντονων άντιθέσεων ρυθ
μικ'ίjς άγωγ'ίjς άνάμεσα στα διάφορα
μέρη, δ συνθέτης ύποκαθιστα μέ την
άναζήτηση έκφραστικών άντιθέσεων (ά
νάλογα καl μ/; το μελοποιημένο κείμενο ) ,
τίς περισσότερες φορές στα πλαίσια
μιας εύγενικ'ίjς, "τροπικ'ίjς" άντίστιξης :
μιας γραφ-ίjς πού άνάδειξε καl το Προα 
νάκρο υσμα σέ μια άπό τlς δημοφιλέ
στερες σελίδες τ'ίjς συμφωνικ'ίjς φιλολο
γίας τ·ίjς Έθνικ'ίjς Σχολ'ίjς . Αύτ'ίjς της
γραφ'ίjς ή έκφραστικ·fι εtλικρίνεια (καl
θ' όίξιζε να έρευνηθοίίν τυχόν καταβολές
της στίς θρησκευτικές σελίδες τοίί δα
σκάλου τοίί Νεζερίτη, τοίί Λαυράγκα :
Θρησκευτικές 'JΞντυπώσεις, Μlσσα Σο
λέμνις κ.λπ. )
κερδίζει τελικα τόν
άκροατ·ή . Καl τον κάνει τώρα πια να
στρέφει μέ περισσ-η μελαγχολία τή σκέ
ψη στο συνθέτη πού εφυγε
πλήρης
ήμερών " Καl να εuχεται άλαφρια Τήν
άχα ϊκη γ'ίj πού τον σκεπάζει ' . .
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΩΤΣΑΚΟ�
«

Ε ΝΑΣ Κ Ι Ν Η Μ ΑΤ ΟΓ Ρ ΑΦΙ Κ Ο Σ � � Μ ΟΛ Ι Ε Ρ Ο Σ "
ΑΝΟΡΘΟΔ ΟΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΤΟΥ " ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ "
Συ νέντευξη τijς Α ΡΙΑ Ν ΜΝΟ ΥΣΚΙΝ κα ί δυο ά ντι φατικi::ς κρι τικi::ς
Μιά, άκόμα, άπόδειξη γιά τό aνοιγμα το() " Θ " πρός τίς συγγενικές τέχνες, ό
παρακάτω μικρός Φάκελος γιά τόν κινηματογραφικό " Μολιέρο " τf'\ς Άριάν
Μνούσκιν. Ή ταινία, γυρισμένη τό '78, προβλήθηκε τήν τελευταία βδομάδα
το() Όχτώβρη καί στήν 'Αθήνα. Ή παρουσίασή της περιορίστηκε σέ δυό
αlθουσες-" Όπερά " καi " Δαναός "- χωρίς καμιά έπιτυχία. Ήταν, βέβαια,
τετράωρης διάρκειας καi δέν πρότεινε καμιά νέα κινηματογραφική γραφή .
Άξιζε δμως νά προβληθεί εύρύτερα άπό τόν Τύπο. Μιά ταινία γιά τό Μολιέρο,
άπό τήν 'Αριάν Μ νούσκιν θά 'ταν κέρδος νά τήν έβλεπε περισσότερος κόσμος.

Η

ΑΡΙΑΝ ΜΝΟΥΣΚΙΝ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟ "ΜΟΛΙΕΡΟ"

Προτάσσουμε μιά συζήτηση πού
έκανε ή 'Αριάν Μνούσκιν μέ τόν
θεατρικό κριτικό τού γαλλικού πε
ριοδικού " Nou vel O bserva teur "
Guy Du mur, λlγο πρίν dπό τήιι
πρώτη προβολη τής ταινlας στό
Φεστιβάλ τών Παννών τού 1978 :

ΝΤΥΜΥΡ : Θά μπορούσατε νά
μϋ.ς πείτε τί εlναι αύτή ή ταινlα
πού δέν έχουμε δεί dκ6μα ;

ΜΝΟl'Σ !< ΙΝ : Αύτό άκριβώς δέ Θ� 
,
λω να, κανω . . . Προσπαθησαμε
να, φτια
ξουμε μιά ταινία λαϊκή, κι οταν προσ
φέρεις τόν " τρόπο χρήσεως " γιά
τέτοιου εr δο υς Θε �ματα, , νομίζω πώ5
,
. , η, καποια αθωότητα του
χανεται
αυτη
κοινοϋ. ΔΙ: θέλω νά διακορεύσω τδ
κοινό. Πρόκειται γιά έ:να βίο τοϋ Μο
λιέρου. 'Όχι γιά τ ό βίο τοϋ Μολιέ
ρου άλλά γιά ε ν α βίο τοϋ Μολιέ
ρου. . . Μέσα άπ' αύτόν τόν ά-:-ομικό
βίο ρίχνουμε ενα βλέμμα σl: μιά. έπο
χη - rσως, ταυτόχρονα, τό βλέμμα
αύτό νά στρέφεται καl πρός έμiiς . . .
Πάντως, δέν έπιδιώξαμε vά έπικαι
ροποι·ήσουμε δτιδήποτε .

ΝΤΥΜΥΡ : "Οταν
ποιούς έννοείτε;

λέτε

έμ ά

ς,

ΜΝΟΥΣΚΙΝ : Έ μ ε ί ς, εrμαστε τό
" Θέατρο τοϋ "Ηλωυ " - στη δεδομέ
νη περίπτωση , μl: τη συνδρομη πολλών
6.λλων άνθρώπων καl στό τεχνικό έπί
πεδο καl στ'ίjς έρμηνείας τών ρόλων.
"Αν ή εύθύνη τ'ίjς ταινίας ·)jταν άπο
κλειστικη ύπόθεση τοϋ " Θεάτρου τοϋ
'Ήλιου " , εΙναι φα\'ερδ πώς δέ Θά
μπορούσαμε ποτέ νά · διεκπεραιώσουμε
μέ έπιτυχία ενα τόσο τεράστιο έyχεί
ρημα, πού άπαίτησε δυό χρόνια δου
λειάς. 'Έτσι, συνεργαστήκαμε μέ ΙΧ.το
μα καl δμάδες πού, μl: λίγες έξαιρέ
σεις, έπιθυμοϋσαν νά δουλέψουν μέ
τό " Θέατρο -:-οϋ "Ηλιου " , γεγονός
πού μiiς έπέτρεψε νά γνωρίσουμε κά
πως καλύτερα δρισμένους άνθρώπους
πού άγαπούσαμε : τόν Ροζ/: Πλαν
σόν, π.χ. , πού εΙναι, στην ταινία, έ:νας
ύπέροχος Κολμπέρ · τόν Ζάν Νταστέ,
πού κάνει τόν παππού τοϋ Μολιέρου,
εναν παππού πού εΙχε παίξει πολύ
σπουδαίο ρόλο στη ζωη τοϋ μικροϋ
έγγονοϋ του.

ΝΤΥΜΥΡ : Γιαi:ί διαλέξατε τό
Μολιέρο τή στιγμή πού . . .
ΜΝΟΤΣΚΙΝ : . . . τη στιγμη πού δέν
έχω άνεβάσει ποτέ κανένα ί!;ργο του
κ' rσως, μάλιστα, νά μην άνεβάσω καl
ποτέ ; Σiiς άπαντώ : Έπειδ·fι ήθελα
νά μιλήσω γιά τη ζωη ένός καλλιτέ
χνη - κ' ήτα•1 πιό εϋκολο γιά μiiς
νά διαλέξουμε ενα Θεατράνθρωπο παρά
ενα ζωγράφο η μουσικό.

ΝΤΥΜΥΡ : Καί γιατί στόν κι
νηματογράφο ; Μήπως άπαρνηθή
κατε τό θέατρο;

πράγματα πού δl:ν �πρεπε νά χάνω,
τούς rδιους κινδύνους πού επρεπε νά
άποφύγω.

ΝΤΥΜΥΡ : Θά διαβάσατε πολλά . . .
ΜΝΟΤΣΚΙΝ : 'Άν καθόμουνα ν ά δια
βάσω χαl μόνο τό ενα δέκατο άπ' δσα
θά. 'πρεπε νά διαβάσω, τό γύρισμα
τ'ίjς ταινίας δl: Θά 'χε άρχίσει άχόμα . . .
Μπορώ ομως, στό τέλος τέλος, νά
σiiς άvαφέρω ποιά. βιβλία μοϋ στά.θη
χαν περισσότερο χρήσιμα. : Οί 'Ανα
μνήσεις τοϋ Γκριμαρέ, τά �ργα τοϋ
Μολιέρου (έννοείται ! ) , τά κείμενα τ'ίjς
έποχ'ίjς, Γκύ Πατέν, Κολμπέρ, μαντάμ
ντl: Σεβινιέ· δ Σαlν - Σιμόν μοϋ 'δωσε
την ιδέα γιά. μιά σκηνή · δ Λαβίς τό
βιβλίο τοϋ Π ιέρ Γκουμπl:ρ " Ό Λου
δοβίκος 1 4ος κα.l εrχοσι έχατομμύρια
Γάλλοι " . Τέλος τδ βιβλίο τ'ίjς Μαν
τλl:ν Γιούργχενσεv, πού συγκέvτρωσε
δτιδήποτε άφ:ψ ii τό Μολιέρο καl την
έποχή του, ύπ'ίjρξε γιά μένα κάτι σά
Βίβλος . .
ΝΤΥΜΥΡ : Στήν ταινlα βλέπουμε
τό Μολιέρο νά παlζει; Βλέπουμε
τά μεγάλα ψυχαγωγικά θεάματα
πού ε lχε στήσει ή στά όποία ε ίχε
συνεργαστε ί γιά χάρη τού Λο·υ
δοβlκου 14ου;

ΜΝΟΤΣΚΙΝ : 'Ασφαλώς, οχc. 'Ανέ
καθεν, ομως, άγαποϋσα τόν κινημα
τογράφο οσο καl τό θέατρο. Ό πατέ
ρας ι:-ου εΙνα � π�ραγωγός , τοϋ ,κινημα- '
τογραφου. . . αλλα η, ταινια δεν εΙναι
ΜΝΟΤΣΚΙ : ΔΙ:ν εΙναι μιά ταινία
δική του παραγωγή. Φτιάξαμε μόνοι
περl θεάτρου. Βέβαια, βλέπουμε τό
μας τη δική μας έταιρία παραγωγ'ίjς,
Μολιέρο νά. σκηνοθετεί, τόν βλέπουμε
μl: έπιχορ·ηγήσεις πού πήραμε άπό
μάλιστα, δυό φορές, καl νά. παίζει.
τη γαλλικ·fι Τηλεόραση, την ιταλική
Τήν πρώτη φορά έρμηνεύει μιά τρα
Τηλεόραση (χάρ·η στόν Πάολο Γκρά
γωδία, (τό " Νικομ�δη " το,ϋ Κορν,έιγ )
σι, ;,έως δ �ευθ�ντή το,ϋ ·: Πίκ,ολο Τεά:
μπροστα., στό βα�ηλι� - τερα.;'τια απο
τρο ) , και, τελος, με τη βοηθεια του
τυχία -, χατα, την επιστροφη του στό
Κλώντ Λελούς. Ή γερμανικη Τηλεό
Παρίσι, άπ' οπου έ:λειπε δώδεκα χρό
ραση έ:χει ήδη άγοράσει την ταινία . . .
νια, τό 1 65 8 . Μετά την τραγωδία
Τ ό " Θέατρο τοϋ 'Ήλιου " έ:χει κιό
παίζει μιά. φάρσα. Στη σκηνη αύτή
λας ζωή δεκατεσσάρων χρόνων. Νιώ
τόν δείχνω νά. φορii τή μάσκα τ'ίjς
σαμε ξαφνικά νά μiiς άπειλεί δ κίνδυ
c�mmedi � �ell' aι· ιe , , πού ύπ'ίjρξε
νος τ'ίjς ρουτίνας, ενα εΙδος βολέματος
πα.ντα γι αυτόν τό μεγα πρότυπο.
- έ:στω κι 11.ν, σl: κάθε καινούριο μας
Τή δεύτερη φορά, τόν βλέπουμε νά
θέαμα, _άμφισβητούσαμε τόν έαυτό μας
παίζει τόν " Κατά φαντασίαν άσθε
καl τlς διαμορφωμένες άπόψεις μας.
ν'ίj " : τό πρόσωπό του, φορτωμένο
Στούς περισσότερους άπό μiiς ύπ'ίjρχε
μ' 11.σπρη πούδρα, βάφεται κόκκινο
ή άνάγκ·η νά ξεκόψουμε άπό τlς συνή
άπό τό αΤμα πού άρχίζει νά. τρέχει
θειές μ�ς ', ένώ τσ;υτόχρονα δl:ν ε(χαμε
ποταμηδόv άπό τό στόμα του . . .
καμια, διαθεσ·η να χωρίσουμε.
'Όσο γιά τά μεγάλα. ψυχαγωγικά
ΝΤΥΜΥΡ : Εlναι ή πρώτη σας
Θεά.ματα, δλόχληρος δ προϋπολογισμός
ται �lα. Μπο�ε ίτε νά friς πείτε
τ'ίjς ταινίας δέ Θά μiiς έ:φτανε γιά νά
ποιες δ11σκολιες συναντησατε ;
στήσοuμε �ϋτε ενα ,άπ_' αύτα � τόσ�
πολυτελη_ η-:-αν . . . - α.φηστε που και
i\!ΝΟίΣΚΙΝ : Ol τεχνικές δυσκολίες
ξεπερνιόνταν ε<Sκολα, γιατl εΙχα γύρω
πάλι δέ Θά πιάναμε τήν άλήθεια . 'Όχι,
προτίμησα νά δείξω τlς προετοιμασίες
μου εξοχους ειδικούς σέ κάθε τομέα.
αύτών τών γιορτών, πράγμα πού δί
Στήν πραγματικότητα, δέν ύπάρχουν
νει, πιστεύω, μιά. σωστη εικόνα γιά
θεμελι �δεις διαφορές άνάy εσα σ;ό θέα
,
τlς φροντίδες πού άπαιτDuσα.ν. ΣΙ: μιά
τρο και τόν κινηματογραφο. Θα. λεγα
στιγμή , π.χ., βλέπουμε τlς χρυσοποί
καλύτερα οτι πρόκειται γιά. διαφορές,
κιλτες γόνδολες πού δ Λουλύ ζητοϋσε
ας ποϋμε, ποσοτικές, δ;αφορl:ς χώ � ο�
,
,
νά φέρνου� άπό τη Β,ενετία. Φαντά
την ταινια αυτη
καl χρόνου. Κανοντας
άνακάλυψα τlς ίδιες παγίδες πού άντι
στηκα, στη συγκεκριμενη περίπτωσ·η ,
μετωπίζω καl στό θέατρ(J. Τιί rδια
οτι ή μεταφορά. γινόταν άπό τήν δi)ό
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τών 'Άλπεων, μέσα άπό τα παγωμένα
βουνά, μl: άφάνταστους κόπους.
'Αλλά, σiiς τό ξαναλέω : Ί-Ι ταινία
/)/:ν iiχει ώς θέμα τό θέατρο. Πολύ πε
ρισσότερο /)/:ν άποτελϊi: μια lστορικη
άναπαρά.σταση. 'Απέφυγα 5λες τις σκη
νές πού ετναι πασίγνωστες, έκτος άπό
τη σχηνη τοu θανάτου. Κάθε φορα
πού /)οκίμαζα να γράψω μια " lστορικη
σκην·ή ,, /)ιαπίστωνα /)τι ελειπε αύτός
'
δ βαθμός μετουσίωσης πού ετναι άπα
ραίτητος για μια αύθεντικη ένσά.ρκω
ση . Δέ μπορώ ν' άπο/)είξω δτι δποια3ήποτε άπό τlς σκηνές πού /)είχνω συ
νέβη στην πραγματικότητα. 'Όμως,
κανένας /)/: μπορεί να μοu άπο/)είξει
και τό άντίθετο.
Πρόκειται λοιπόν για ίtναν φανταστικό
βίο ; 'Ασφαλώς, 5χι. 'Εκτός κι &ν έν
νοήσουμε μ' αύτό δτι προσπάθησα να
φανταστώ πώς εζησαν δ Μολιέρος χαl
δ θίασός του. ΔΙ:ν 'ί]θελα να φτιάξω
ενα ντοκυμανταlρ· 'ί]θελα να βρώ δμοιό
τητες. 'Έτσι, 5ταν έπρόκειτο να στή
σουμε ενα ντεκόρ μέ 3ρόμους τοu Πα
ρισιοu, είπα στο σκηνογράφο : " Σκέ
ψου την Καλκούτα. Τό Παρίσι τοu
1 7ου a;tών � Ίjταν /),τι είναι σήμερα ή
Καλκουτα .

ΝΤΥΜΥΡ :

'Αναφερθήκατε στψ
αr te. Δέ νομίζε
τε πώς ό Μολιέρος τήν πρόδωσε,
εlσάγοντας στό θέατρο κάποιο δι
ανοουμενισμό - στοιχείο πού δέν
ύπήρχε πρίν άπ' αύτόν;
commediα

dell'

ΜΝΟΤΣΚΙΝ : Αύτό ε1ναι δλο τό θέμα
τΊjς ταινίας . Ή πορεία τοϋ Μολιέρου
εύθυγραμμίζεται μέ την lστορικη έ
ξέλιξη ... Τον καιρό τ'ίjς νιότης του, ή
παι/)εία βρισκόταν παντοϋ, στά πάντα :
στο ί)ρόμο, στα τραγού/)ια, στο πατάρι
τοϋ ύπαίθριου θεάτρου, στlς οικογε
νειακές γιορτές, στο καρναβάλι. Αύτό
ί)είχνω στο πρώτο μέρος τ'ίjς ταινίας
πού θά μποροϋσε να εχει τον τίτλο :
" Ή Εύτυχία ''. Είναι μια εύτυχία
πού άπειλε'i:ται συχνα /)πως αύτη ή
παράτα τοϋ άγροτικοϋ καρναβαλιοϋ
πού /)ιαλύεται άπό τlς 3υνά.μεις τ-ίjς
τάξεως . . . 'Έπειτα, τα πράγματα, σιγά
σιγά, κω3ικοποιοϋνται. Ό Λου/)οβίκος
1 4ος και ή Αύλη κατάσχουν προς οφε
λός τους Τέχνη, καλλιτέχνες - τα πάν
τα. Ό λαός φαίνεται στο πρώτο μέρος
τ'ίjς ταινίας, άλλα έξαφανίζεται στο
/)εύτερο, /)που βλέπουμε πια μόνο
τον κόσμο τ'ίjς Αύλ'ίjς.
Ό Μολιέρος ε1ναι ίtνας C!.νθρωπος τ'ίjς
προό/)ου, ενας νέου τύπου ό1νθρωπος.
Ξεσχίστηκε· έ:γινε /)υό κομμάτια πράγμα πού ί:παθε κι δλόκληρη ή
Γαλλία. Θέλησε να βγεί άπ' τό σκο
τά3ι κα ι τό σκοτα3ισμό τ'ίjς έποχ'ίjς
τ'ίjς νιότης του. Δέχτηκε έπιθέσεις,
έξευτελισμούς, κινΜνεψε. Κι 5λα αύτά.,
έπει3η ελεγε πράγματα πού /)/; μπο
ροϋσαν &Κόμα να εtπωθοϋν . Λιανίστη
κε άνά.μεσα σέ /)υό τρομοκρατίες : τη
φωτισμένη /)εσποτεία τοu βασιλιii και
τό φανατισμό τών θεοσεβών. Γι' αύτό
και τό 3εύτερο μέρος τ'ίjς ταινίας ετναι
τόσο σκοτεινό, πολύ πιο σκοτεινό άπ'
δσο ε1χα φανταστε'i:.

ΝΤΥΜΥΡ : Τό γεγονός εlναι δτι
Μολιέρος δέχτηκε προστασία καί
ένθάρρυνση άπό τό βdσιλιά. �Εό

πλεξε μάλιστα καί τό έγκώμιο
τής έξουσlας, Ιδιαίτερα στίς " Σο
φές γυναίκες ''. .
ΜΝΟΤΣΚΙΝ : Ό Μολιέρος Ι)έν ·)jταν
οότε 1jρωας, οότε άγωνιστής. Δέν Ίj
ταν C!.νθρωπος μο·�οκόμματος. Ή ται
νία προσπαθε'i: να /)είξει /)λες τlς άντι
φάσεις του - πού είναι ol άντιφά.σεις
τ'ίjς έποχ'ίjς του , /)πως χ' έμείς !:χουμε
τlς /)ικές μας άντιφά.σεις . . . Δέ μ' άρέ
σουν ol " Σοφές γυνα'i:κες ''. Τό " Σχο
λε'i:ο γυναικών ", άντιθετα, φτάνει πιο
μακριά., πολύ πιο μακρια άπ' 5σο φαν
ταζόμαστε. Ήταν, για την έποχή του,
Ιtνα Ι:ργο σκαν3αλιστιχό, μέ τη σωστη
iiννοια τοϋ /)ρου. Προσπαθώ , μάλιστα,
να /)είξω /)υό γεγονότα τ'ίjς ζω'ίjς του,
άπό τα όποια έμπνεύστηκε δ Μολιέ
ρος τό έ:ργο αύτό . . . Γενικά., /)/:ν 'ί]θελα
καθόλου νά άναφερθώ στlς /)ιαφορές
πού χωρίζουν τό 'να iiργο του άπ' τ'
C!.λλο . Αύτό ε1ναι κάτι πού μποροϋν
να τό χάνουν οι κύριοι καθηγηται.
'Εμένα μέ έν/)ιαφέρουν πολύ περισσό
τερο οι άντιφά.σεις τοϋ Μολιέρου σέ
σχέση μέ την έξουσία. Γιά μέ�α, τα
3υό σημαντικότερα ιiργα του ετναι δ
" Ταρτοuφος " και τό " Σχολε'i:ο γυ
ναικών " . . . Ό " Ντον Ζουαν " μοϋ
φαίνεται πολύ πιο σκοτεινός - νομί
ζω πώς . ύπ'ίjρχαν κάποια κλει3ια πού
θα μiiς έπέτρεπαν να τον καταλάβουμε,
.

άλλα τα κλει3ια αυτα έ!χουν χαθε ι.
Ή ταινία μας 3/:ν εχει τίποτα το 3 ι3αχτιχό. Δείχνει, ί)έν άπο/)είχνει. Προ
σπαθ·ήσαμε να /)οuμε τα πράγματα άπό
μέσα, νά τα έξηγήσουμε δσο λιγότερο
γίνεται. Ε1ναι πολύ εόκολο να iiρχε
σαι όστερα άπό 350 χρόνια και να θέ
λεις νά έξηγήσεις τα πάντα, μέ βάση
ολη την ηι;η συσσωρευμένη γνώση.
Θα Ίjταν καθαρη άνοησία να λέγαμε :
" Tl ήταν δ Μολιέρος; 'Ένας άστός.
Ποϋ μποροϋσε να φτάσει ; 'Όχι και
πολύ μακριά . . . ' ' . 'Όχι. Έμε'i:ς θελή
σαμε να /)είξουμε, μέ τρόπο έμπειpι
κό, πώς δ Μολιέρος ύπηρέτησε την
έποχή του και πώς ή έποχη αύτη τον
κατάστρεψε. Μην τό ξεχνiiμε : ήταν
μια έποχη ύπέροχη, έξαιpετικα έκλε
πτυσμένη και ταυτόχρονα τρομαχτικά
βάρβαρη.
Είναι μακρια άπό μiiς δ Μολιέρος ;
'Όχι και τόσο. 'Έχουμε άπ' τη μιά
μεριά, την άπόλυτη περιφρόνηση πού
τρέφει ή έξουσία γιά τούς καλλιτέ
χνες. 'Έχουμε, άπ' την C!.λλη, αύτό τό
εί/)ος· αύτοκτονίας στο δπο'i:ο έπι/)ί
/)ονται δρισμένοι άριστεροι καλλιτέ
χvες - άτομα και δμά./)ες. 'Ανάμεσα
στις καταστάσεις αύτές άναρωτιόμα
στε χ' έμε'i:ς τι έξυπηρετοϋμε.
(" Nou()el O bser"a teur " 22

Μάη ' 78)

Ο ΜΠΕΡΤΡΑΝ ΠΟΥΑΡΟ - ΝΤΕΛΠΕΣ : ΥΠΕΡ . . .
'Ακολουθεί έπαινετικό γιά τήν ται
νία σχόλιο τού Μπερτράν Πουαρό Ντελπές στήν έγκυρη γαλλική έ
φημερίδα " Monde " (14-9-78):
'Έπρεπε ν&. τό περιμένουμε δτι οι πα
τεντάτοι κριτές θα μόρφαζαν μπροστα
στο " Μολιέρο " τ'ίjς Μνούσκιν .
Βλέπετε, αlώνες τώρα, δ κυρίαρχος
καθωσπρεπισμός έξοβελίζει άπό τά
κάθε λογ'ίjς θεάματα τό μόχθο τών άν
θρώπων. Ή σωματικη έργασία ξα
ποστέλνεται στά παρασκήνια - /)πως
συνέβαινε μέ τό θάνατο, στην έποχη
τοϋ Ρακίνα. Ό tσορροπιστης όφείλει
να χαμογελii στο κενό κι δ χορευτης
πρέπει νά κρύβεται για νά πάρει άνά.
σα. Τό θέαμα τ'ίjς προσπάθειας πού
καταβάλλουν χ' ol /)υό - οότε συζή
τηση - ετναι shocking !
οι &γιοι άπόστολοι λένε στούς /)ημι
ουργούς : " 'Εμπρός, κάντε τούς άν
θρώπους πού Ο".(οτώνονται στη /)ουλειά.,
νά δνειpεύονται η νά ξεκαρί)ίζονται
στα γέλια ' άντl νά τούς σκοτίζετε
/)είχνοντάς τους τά προβλήματά. τους".
Και ol άρχιστοχαστές τοϋ προηγμέ
νου φιλελευθερισμοϋ προσθέτουν : " Τό
νά /)είχνεις την έκμετά.λλευση είναι
κάτι μαρξιστικό, C!.ρα έγχληματικό και
έντελώς ξεπερασμένο ! . 'Όλα, λοι
πόν /)ουλεύουν για την κοινωνία, για
'
την κρατοϋσα μορφη κοινωνίας. Πώς
να κατηγορήσει κάποιος την κοινω
νία αύτη /)τι άποταμιεύει μια ύπερα
ξία τ'ίjς δποίας την όπαρξη άρνοϋνται
ol θεωρούμενοι εύαίσθητο ι παp α;τι
ρητές, /)ηλα3η οι καλλιτέχνες ; κ έτσι
- οότε γάτα οότε ζημιά. !
Ή Άριαν Μνούσχιν Ι)έν επαψε ποτΕ:
' ' τη' οουλεια'
νά καταγγέλλει, μέσ' απ
"

της, αύτη την πελώ?ια άπά.τη . Έπι
/)εκαπέντε χρόνια, στο θέατρο, /)/:ν
κάνει τίποτ' άλλο. ΜΙ: την " Κουζί
να " τοϋ Γουέσχερ ε!χε ηι;η 3είξει οτι
/)/: γίνzται να ύπά.ρξει μεγάλο φαγο
πότι χωpις άνθρώπους πού νά l/;ροκο
ποϋ" στούς φούρνους. ΜΙ: τό " 1 7 8 9 "
μiiς ετπε /)τι ή ιστορία ί)έν προχωρε'i:
χωρις ώ3ίνες και καθυστερήσεις. Κι
δ λαός άναγνώρισε τον έαυτό του στο
μόχθο τών γυναικών πού γεννοβολοϋ
σαν. Τό συναπάντημα αύτό ήταν τόσο
πολύ ένοχλητικό, ώστε κάποιος μεγά
λος χριστιανός φιλόσοφος προτίμησε
να πιστέψει δτι είχε έπιβληθε'i: /)ιά τ'ίjς
βίας - σάν σ' ίtνα νέο ε13ος Γκούλαγκ,
πού, στη συγκεκριμένη περίπτωση,
τό ένσάρκωνε δ χώρος δπου έμφανι
ζόταν τό " Θέατρο τοϋ 'Ήλιου " - ή
άποθήκη πυρομαχικών τών Βενσέν.
ΜΙ: τό " Μολιέρο
ή Μνούσκιν ύπο
στηρίζει τα r3ια πράγματα. Μεταγγί
ζει ζωη σl: δρισμένες άπωθημένες αύ
τονόητες άλήθειες. 'Όπως, π.χ., οτι
τό θρυλικό "Αρμα τοϋ Θέσπι κολλάει
καμιά φορά μέσα στη λάσπη, και,
τότε, ol θεατρίνοι ετν�ι ύποχρε'? μένοι
να γονατίσουν και' να τό σπρωξουν
/)τι, για να μεταφερθοϋν ol γόν/)ολες
πού χάρισε ή Βενετία στο Λου/;οβίκο
14°, επρεπε νά άγγαρευτοϋv κάποιοι
έξαθλιωμένοι χαμά.λη/)ες, .τύπου 1 7ου
αtώνα, για νά τlς φορτωθοϋν και νά
τlς κουβαλήσουν μέσω 'Άλπεων. Miiς
θυμίζει, άκόμα, δτι ίtνας συγγραφέας
έ:χει να καταβάλει κάποιο τίμημα στη
ζωή, γι' αύτα πού λέει - εtτε έπιχει
ρώντας . να τά έφαρμόσει, εrτε /)οκιμά.
ζοντας νά τ' άπαρνηθε'i:. Miiς λέει, έ
πίσης, δτι τlς έπιχορηγήο'εις δ καλλι
τέχνης τlς άποσπii άπό άρχοντες γε"

μά.τους Ι\υσπιστία ά.πέναντί του, όίρχον
τες πού συμβαίνει πολλές φορές νά
εχουν χαλασμένα Ι\όντια. Τονίζει, ά.
κόμα, οτι δ ·ήθοποιός πού παίζει τόν
'Αργκάν (στη συγκεκριμένη περίπτω
ση, δ tl\ιος δ Μολιέρος ) όφείλει, εστω
χι i'lν 7:.εθα�νει άπ;' τούς πόνους, ,νά
σχοτωθει να κουνησει τό καμπαναχι
του γιά νά βγά.λει, ετσι, γέλιο. Καl
μας λέει, τέλος, ή Μνούσκιν οτι ενας
όίνθρωπος πού ψυχορραγεί σέ βαραί
νει πολύ ί�σπου νά τόν μεταφέρεις στό
κρεβάτι του. Ε tτε μας φαίνονται φρι
κτά., εtτε φαιl\ρά., τό γεγονός ε1ναι
ενα : ετσι eχουν τά πρά.γματα.
'Η δμά.Ι\α τ'ίjς Μνούσκιν έκμεταλλεύ-

εται τό Ι\εl\ομένο οτι κ ι ν ·η μ α τ ο
γ ρ ά. φ ο ς σημαίνει, σέ τελική άνά.λυ
ση : κ ί ν -η σ ·Q �αι φ ρνει. μ':ροστα
,
στα ματια και τ αυτια
μας αυτό τό
πε; ρίφ·η ιι-ο " �Ει ! . "Ο;τ ! .. " - τό σ'ίjμ�
;
,
χαθε αληθινης, ανθρωπινης - παει
να
πεϊ συλλογικ'ίjς, περιπέτειας. Στην έ
ποχ·ή μας, έποχ·ΙJ ταχυllαχτυλουργι
κ'ίjς έξαφά.νισης τών Ι\ιακριτικών γνω
ρισμάτων τών τάξεων, έποχη ταχυ1\ακτυλουργιχ'ίjς ά.πόχρυψης τών τα
πεινών
καθηκόντων - ά.πασχολ·ήσεων,
Ι\έν ύπά.ρχει, άσφαλώς, μεγαλύτερο
σκά.νllαλο άπ' αύτό !
/

BERTRAND
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ΚΑΙ Ο ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΛΟΥΙ ΜΑΡΚΟΡΕΛ : ΚΑΤΑ .
Καί μιά δυσμενής aποψη τού Γάλ
λου κριτικού Λουί Μαρκορέλ. Δη
μοσιεύτηκε κι αύτή στήv έγκυρη
" Monde "
τήv ίδια μέρα μέ τό
σχόλιο τού Πουαρό - Ντελπές :
,

( . . . . ) Συνεχίζοντας, μέ τον τρόπο
της, τό έγχείρημα τ'ίjς ριζικ'ίjς ά.ναθε
ώρησης τοίί Θεάτρου - έγχείρημα πού
έγκαινιά.στηκε μεταπολεμικά άπό τό
Μπρέχτ στό " Μπερλίνερ ' Ανσάμπλ "
καί συνεχίστηκε άπό τόν Τζούλιαν
Μπέχ στό " Λίβινγκ Θήατερ "- ή Ά
ριάν Μνούσκιν τόλμησε αύτό πού οϋτε
δ Μπρέχτ, οϋτε δ Μπέχ είχαν τό κου
ράγιο νά Ι\οκιμά.σουν. Π ροσέγγισε όί
μεσα , καί ά�οιγ.τά τόν, κινηματογράφο,
περνωντας η ιl\ια στην χινη_ματογρα
φιχη σκηνοθεσία.
Μιά πρώτ·η, όίκρως ένl\ιαφέρουσα άπό
πειρα ·)jταν ή κινηματογράφηση τ'ίjς
παράστασης τοίί " 1 7 89 " , Ι\ουλειά πού
ξά.�νιασε μέ την όξύτητα ;ΎJς , ματιας
, ,
τόνου που τη χαρα
και την αχριβεια
κτήριζαν. Δουλεύοντας μέ τά μέσα
πού Ι\ιέθετε, έκεί στη μπαρουταπο
θήκη , ά.νάμεσα στό κοινό, ή Μνού
σχιν κατόρθωσε ν' άποτυπώσει πάνω
στό φlλμ ίtνα Θέατρο μη κονσερβαρι
σμένο, δλοζώντανο - τό Θέατρο πού
Ιtχανε ή tl\ια. Μας έπέβαλε Ι!τσι τη
σύγκριση μέ τό ώραιότερο κινηματο
γραφημένο Θεατρικό ντοκουμέντο πού
εlχαμε ώς τότε : μιά παράσταση τ'ίjς
" Μάνας Κουράγιο " τοίί Μπρέχτ, στό
" Μπερλίνερ 'Ανσά.μπλ " , τό 1 95!>,
μέ την 'Έλεν Βά.ιγκελ.
Μέ τό " Μολιέρο ", πού γράφτηκε
άπευθείας γιά τόν κινηματογράφο, έ
γκαινιάζεται μιά νέα φά.ση. Ή ταινία
ε!ναι συμπαραγωγη τοίί 2ου χαναλιοίί
τ'ίjς γαλλικ·ίj ς Τηλεόρασης, τ'ίjς RAI,
τοίί Κλώντ Λελούς καl τοίί 'Αλεξάντρ
Μνούσχιν. Ό προϋπολογισμός της Ιt
φτασε σέ ϋψος 20 έκατομμυρίων φρά
γκων [περίπου 1 60 έχατομμύρια Ι\ραχ
μές τ'ίjς έποχ'ίjς ], τό γύρισμά. της κρά
τησε ίtξη μ'ίjνες, καl ή ολη προεργασία
Ι\ύο χρόνια. Πρόκειται γιά ίtνα σύστη
μα παραγωγ'ίjς πού άνταποχρίνεται
σέ μιά πολιτιχη στά.ση . οι πάντες
πληρώθηκαν μέ βάση τό tl\ιo ώρομί
σθιο, ά.νάλογα μέ τόν πραγματικό
χρόνο άπασχόλησης. " Δυό πράγματα
άπεχθά.νομαι - λέει ή 'Αριάν Μνού
σκιν - τό στενό πνείίμα συντεχνίας,
πο� ε1ναι ή χρ �τοίίσα τ �ση στ� χώρο
του κινηματογραφου, και τόν αριστο-

κρατισμό τών άνθρώπων τοίί Θεάτρου,
γιά τούς δποίους ·ή μόνη καθαρη τέχνη
ε!ναι τό θέατρο, ένώ δ κινηματογρά
φος ε!ναι βιομηχανία, καθώς λένε " .
Την έποχη τοίί γυρ ίσματος, ή Μνού
σκιν Ι\ήλωνε : " Φιλοl\οξία μας ε!ναι
νά φτιάξουμε μιά ταινία ρεαλ•.στικ·ή,
οσο πιστότερη γίνεται στά ΊjΘη καl
τη νοοτροπία τ'ίjς έποχ'ίjς στην δποία
ά.ναφέρεται " Καί δ Φιλίπ Κωμπέρ,
δ είκοσιεξά.χρονος ήθοποιός πού έν
σαρκώνει τό Μολιέρο,
πρόσθετε :
" Λύτη τη φορά ύποτασσόμαστε στούς
νόμους τοίί κινηματογρά.φου, έρμηνεύ
ουμε ενα κείμενο προετοιμασμένο ώς
την παραμικρότερη λεπτομέρεια, άκο
λουθοίίμε έπακριβώς ολες τlς σκηνο
θετικές παρατηρήσεις " . ' Η σημασία
τών ά.πόψεων αύτών γίνεται ά.νά.γλυ
φη αν σκεφτοίίμε πώς, Ι\υό χρόνια νω
ρίτερα, τό " Θέατρο τοίί 'Ήλιου "
ε1χε ά.νεβά.σει τη " Χρυσ1) έποχη '.'
- ίtνα Θέαμα σύγχρ<ινο - ξεκινώντας
άπό ίtναν δμαl\ικό αύτοσχεl\ιασμό, κα
ταφεύγοντας συνειl\ητά στη χρ·ήση τ-ίjς
μάσκας, ά.ναπτύσσοντας μάλιστα μιά
δλόκληρ·η Θεωρία γιά τη μάσκα, θεω
ρία πού ξεκίναγε ά.πό την commedia
dell' arle. ( . . . . ).
'Όταν όίρχιζε τό γύρισμα τοίί "Μολιέ
σκευαστοίί�
�ου " σ�εl\ιαζ�ταν νά κ�τ�
.
σκηνη
εκατονταl\ες μασκες. Μια εξοχη
τ-ίjς ταινίας, μέ τό Μολιέρο (Φιλίπ
Κωμπέρ ) νά παίζει, ρευόμενος, τη
χοντρη φάρσα " Ό /!ρωτας γιατρός " ,
μας προσφέρει ίtνα Ι\είγμα τών σχετι
κών προβληματισμών. Γενικά., ομως,
Ό

δ , " � ολιέρος � 97 � " ά.γν9εί σχεl\όν
τη μασχα καl αρχειται <:έ μιά χρονο
λογικά εύ�ύγραμ\l'η ά.φηγη�η, διαρ
_
κείας τεσσαρων ωρων,
σε, δυό μέρη :
Π ρώτα Ιtχουμε τά παιδικά χρόνια,
την έφηβεία, τη μαθητεία στό Θέατρο
καί στη ζωή· επειτα /!ρχονται ή ώρι
μότητα, ή έπιτυχία, τά δράματα τ'ίjς
ίδιωτικ'ίjς ζω'ίjς, ή Αύλ·ή , δ μεγαλειώ
δης Θάνατος. 'Η ιστορία πορεύεται
ά.σπόνδυλ·η , Ι\ίχως συγκεκριμένη κα
τεύθυνση. Βρισκόμαστε στό Σατλέ χαί
ταυτόχρονα στην Κομεντί Φρανσαίζ.
Δυσκολευόμαστε μάλιστα νά παρακο
λουθήσουμε ίtναν ψευτοφυσικό, και, έν
πά.ση περιπτώσει, ά.ναχρονιστικό διά
λογο. Ό Μολιέρος - συγγραφέας, ά.χό
μα κι δ Μολιέρος - ·ή θοποιός, Ι\έν κα
ταφέρνει νά ξεχωρίσει ά.νά.μεσl:ι σ
ολους αύτούς τούς καλοκάγαθους κομ
πάρσους. Πνίγεται μέσα σέ μιά λεπτο
λόγα ά.ναπαρά.σταση τ'ίjς έποχ'ίjς - μιά
ά.ναπαρά.σταση κατάφορτη ά.πό σημα
σίες, πού /!χει βέβαια καί τίς χάρες
της, ά.λλά λειτουργεί, τελικά., έναντίον
τ'ίjς 'Ιστορίας . 'Όλος δ κόσμος έδώ
ε!ναι σύντροφοι - σύντροφοι τ'ίjς πα
ρέας, Ί\ έχθροί, ά.Ι\ιά.φορο. 'Έχουμε
μπροστά μας τ·ΙJ μεγάλη οίκογένεια
τοίί Θεάτρου. Μόνο πού Μολ•.έρος Ι\έν
ύπά.pχει πιά !
'Απομένουν κά.ποιες έντελώς ξεχωρι
στές σκηνές, ικανές νά άθωώσουν την
ταινία : ή εισαγωγή, τά παιχνίl\ια τοίί
μικροίί Ζάν - Μπατίστ Π οκλέν, δ πα
πάς πού τρελαίνεται, τό μοίρασμα τοίί
γλυχοίί τών βασιλιάl\ων, ενα μεσαιω
νικό Παρ ίσι πού μοιάζει περισσότερο
μέ Καλκούτα παρά μέ πολιτεία τοίί
Χόλυγουντ. Μένουν ά.χόμα αύτές οι
δυό ά.χνές έξομολογήσεις : δ Μολιέρος
πού κάνει πρόβα - πόσο έρωτικά. ! μέ τ·ΙJ νεαρη γυναίκα του 'Αρμάντ Μπε
ζάρ στην αύλη τ·ijς Όρανζερί· δ Μολιέ
ρος πού συζητα γιά τό έπά.γγελμα, γιά
τελευταία φορά, μέ την πρώην έρωμέ
ν1 ;ου .ί\iαντλέν Μ -:τεζά.ρ, την ώρα πο�
,
αυτη βρισκεται πια στό κατωφλι
του
Θανάτου. Πρόκειται γιά στιγμές έσω
τερικ'ίjς έ:ντασης πού σώζουν την ται
νία - παρά τό βαρύγl\ουπο, ένίοτε,
Ι\ιl\ακτισμό τ'ίjς συνολικ'ίjς ά.φήγησης
- χαl μας κάνουν νά ξεχναμε τόν κά
πως έξεζητημένο χαρακτήρα τ'ίjς ά.να
παρά.στασης τ'ίjς Αύλ'ίjς τοίί Βασιλια 'Ήλιου.

LOUIS MA RCOREL LES

Φιλlπ J(ωμπέρ, Μολιέρος στήv κινηματογραφική παραγωγή τής Άριάν Μνούσκιν .

ΣΤΑΤ Ι ΣΤΙ Κ Η ΤΩΝ ΘΕΑ ΜΑΤΩΝ
Τό "Θέατρο" καθιερώνει καi πάλι στό Δίμηνό του μιά σελίδα Στατιστικής θεαμάτων. Θά περιλαβαίνει, οπως πάντοτε,
άπόλυτα έλεγμένα κ' έπίσημα στατιστικά στοιχεία, γύρω άπ' τό Θέατρο, τόν Κινηματογράφο καi τά ίiλλα θεάματα, στήν
περιοχή τής πρωτεύουσας καi τήν ύπόλοιπη χώρα. Μιά όπεύθυνη άνάλυση θά κάνει άκόμα πιό εϋγλωττα τά στοιχεία.
Ή τελευταία σελίδα Στατιστι�c1;ς θεαμάτων δημοσιεύτη�cε
στό τεϋχος 38 /39, Μάρτη - 'Ιούνη 1 974. Έκάλυπτε τήν
κίνηση τ&ν είσιτηρίων δλων τ&ν θεαμάτων, στό Α' έξά
μηνο τοϋ 1 973. Γιά νά μήν ύπάρχει κενό, στό έπόμενο
τεϋχος, θά δημοσιευτούν πλήρη στοιχεία τής έξαετίας

1 973 ως καί 1 978. Τό " Θ ,. προσφέρει μέ ί�cανοποίηση,
εuθύς άμέσως, ενα συγκεντρωτικό καi πολύ άποκαλυ
πτικό πίνακα τής κίνησης τ&ν εισιτηρίων τών δημοσίων
θεαμάτων σέ μιά όλόκληρη δεκαεννιαετία, άπό τό 1 960
ως καί τό 1 978. Τά στοιχεία 1 979 δέν Εχουν βγεί άκόμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΟΥΛΉΘΗΚΑΝ ( ΣΕ Χ ΙΛΙΑΔΕΣ )
Έτη
1960

1 96 1

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1 969

1970

1971

1972
1973

1974

1975
1976

1977

1978

ΦΟΡΟΙ (ΣΕ ΧΙΛrΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ)

Θέατρα
πρόζας

Μουσικά
Θέατρα

Κινηματογράφοι

Λοιπά
θεάματα

ΣΥΝΟΛΟ

Ύπέρ τοϋ
κράτους

Ύπέρ
τρίτων

3 . 04 1
2 . 97 1
3 . 098
3 . 1 02
2 . 998
3 . 065
3. 151
2 . 75 1
2 . 72 1
2.919
3 . 037
3 . 151
2 . 563
2.519
Λ 2 . 388
π 3 . 356
2 . 779
2 . 837
2 . 769

Λ 1 . 35 1
1 . 54 1
1 . 638
2 . 076
1 . 90 1
Π 2. 61 3
1 . 900
1 . 570
1 . 728
2 . 347
1 . 680
1 . 565
1 . 48 1
1 . 688
2 . 06 1
1 . 563
1 . 867
1 . 478
2 . 024

84. 1 65
86. 623
96. 058
1 00. 460
1 09 . 469
1 2 1 . 1 37
1 3 1 . 783
1 37 . 075
Π 1 37 . 40 1
1 35 . 276
1 28 . 600
1 1 7 . 954
9 1 . 626
62 . 247
57 . 1 46
47 . 928
39 . 923
Λ 38 . 959
39. 200

7 . 053
7 . 089
7 . 456
7. 161
Λ 6. 885
7 . 329
7 . 543
7 . 036
7 . 98 1
9 . 809
π 1 2 . 395
1 2 . 333
1 1 . 75 1
1 0 . 073
8 . 593
8.317
9 . 362
1 1 . 034
8 . 632

95 . 6 1 0
98 . 224
1 08 . 250
1 1 2 . 800
1 2 1 . 253
1 34 . 1 44
1 44 . 377
1 48 . 432
1 49 . 83 1
π 1 50 . 35 1
1 45 . 7 1 2
1 35 . 003
1 07 . 422
76. 527
70. 1 88
6 1 . 1 64
53 . 929
54 . 308
Λ 52 . 624

1 79 . 785
1 85 . 934
2 1 1 . 1 34
226 . 5 1 6
249 . 959
29 1 . 057
356. 090
379. 722
3 7 1 . 57 1
372. 072
354. 8 1 7
345 . 9 1 0
307 . 678
266 . 538
320 . 475
303 . 204
30 1 . 1 86
325 . 566
396 . 800

36. 788
37. 585
42 . 725
45 . 589
5 1 . 670
59. 766
73 . 276
79. 033
89. 1 09
92 . 1 23
8 7 . 770
83 . 988
73 . 838
65 . 757
79. 574
75 . 799
75 . 298
8 1 . 39 1
99 . 20 1

Π : Τό έτος πού πουλ1iθηκαν περισσότερα εισιτήρια
'Από τά στοιχεία τοϋ πίνακα βγαίνουν τά παρακάτω άπο
καλυπτικά συμπεράσματα :
Α .� Ή έξοντωτική έπίδραση τής Τηλεόρασης στήν κί
νηση τ&ν είσιτηρίων τοϋ Κινηματογράφου. 'Εν& μεταξύ
1 960 καi' 1 968 ό άριθμός τ&ν εισιτηρίων τοϋ κινηματο
γράφου αuξήθηκε κατά 63,2%. μεταξύ 1 968 καi 1 976 μειώ
θηκε κάθετα κατά 7 1 %. 'Ακόμα καί τό 1 976 ύπολείπεται
τοϋ 1 960, σέ άριθμό είσιτηρίων κατά 52,6%.
Μόνον τά τρία τελευταία χρόνια 1 976, 1 977 καi 1 978
διαπιστώνεται ι.ίιά σταθεροποίηση - στό 30% περίπου
τοϋ 1 968 - τόσο στήν πρωτεύουσα δσο καi στή λοιπή
χώρα. Στό σημείο αύτό Θά ήταν διαφωτιστική ή σχέση
τής αύξησης τής τιμής τ&ν ε!σιτηρίων τοϋ κινηματογρά
φου μέ τήν ϋψωση τοϋ τιμάριθμου καi τήν όνομαστική
αύξηση τ&ν εiσοδημάτων.
Β.
Στό Θέατρο πρόζας, παρά τή ραγδαία διάδοση τής
Τηλεόρασης καi τήν αύξηση τής τιμής τ&ν εισιτηρίων,
δέν παρουσιάζονται άξιόλογες μεταβολές. Ή μεγαλύτε
ρη, άπό χρόνο σέ χρόνο, αύξηση τοϋ άριθμοϋ τ&ν εισι
τηρίων πρόζας σημειώθηκε μεταξύ 1 974 καi 1 975, φτά
νοντας στό 40,5%. Συνδέεται άσφαλ&ς μέ τήν πτώση τής
χούντας, τήν έμφάνιση νέων Θιάσων καi τήν κατάργηση
τής δικτατορικής λογοκρισίας.
-

Γ . - Περισσότερο έντονες, άπό χρόνο σέ χρόνο, ε{ναι ο[
μεταβολές στήν κίνηση τ&ν μουσικ&ν θεάτρων. Χαρα
κτηριστικό ε{ναι πώς τά περισσότερα είσιτήρια πουλήθη
καν τό 1 965. Φαίνεται πώς σημαντικό ρόλο θά πρέπει νά

ΣΥΝΟΛΟ
2 1 6 . 573
223 . 5 1 9
253 . 859
272 . 1 05
301 . 629
350 . 823
429 . 366
458 . 755
460 . 680
464 . 1 95
442 . 587
429 . 898
38 1 . 5 1 6
332 . 295
400 . 049
379 . 003
376 . 48 1
406 . 957
496 . 00 1

Λ : Τό έτος πού πουλήθηκαν τά λιγότερα εισιτήρια
έπαιξε ή έπιθεωρησιακή διακωμώδηση τής 'Αποστασί ας.
Δ . - Έπειδή στά " Λοιπά θεάματα " (άθλητικοi άy&νες,
λούνα πάρκ, χοροί κ.ά.) τόν κύριο δγκο καλύπτουν τά
είσιτήρια τοϊ) ποδόσφαιρου, τεκμηριώνεται καi στατι
στικά δτι ή μεγαλύτερη προσέλευση κοινοϋ στά γήπεδα
σημειώθηκε στά χρόνια τής δικτατορίας.
1111 Τό " Θ " προσκομίζει ενα άκόμα στοιχείο: Στήν Εκδο
ση τοϋ ύπουργείου Συντονιό'μοΟ " Προσωρινοί έθνικοί
λόγαριασμοi τής 'Ελλάδος έτου:; 1 979 " (έκδ. Μάη 1 980),
στόν πίνακα 22, περιέχονται στοιχεία γιά τήν ίδιωτική
κατανάλωση κατά λειτουργικές διακρίσεις, σέ σταθερές
τιμές τοϋ 1 970. Σύμφωνα μέ τά στοιχεία αύτά ο[ .. δαπά
νες άναψυχής καi δ ιασκεδάσεως " παρουσιάζουν τήν ά
κόλουθη έξέλιξη, σέ δισεκατομμύρια δραχμές τοϋ 1 970
καi σάν ποσοστό (%) τής συνολικής " έγχώριας ίδιωτι
κής κατανάλωσης " :
Έτος
1 970
1 97 1
1 972
1 973
1974

Δισεκατ.
δρχ. '70
1 5,4
17
1 8,3
1 8,6
17

%συνολ.
κατανάλ.
7,3
7,6
7,6
7,2
6,6

Έτος
1 975
1 976
1 977
1 978
1 979

Δισεκατ. %σuνολ.
δρχ. '70 κατανάλ.
1 9,3
2 .1 ,4
2 1 ,7
25,2
26,7

7
7,3
7,4
7,7
8

'Επιβάλλεται νά σημειωθεί δτι στiς " δαπάνες άναψυχής
καi διασκεδάσεως" ο[ δαπάνες γιά θεάματα άποτελοϊ)ν πολύ
μικρό ποσοσtό. Άλλ' δπως καi νά 'ναι δίνουν μιά ένδειξη.
" Θ Ε Λ Τ ΡΟ"

ΊΈ Υ Χ ΟΣ

64/66.

ΕΦ Η Μ Ε Ρ Ι Σ Τ Η Σ ΚΥ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ο Σ
ΤΗΣ ΕΛΛΗ Ν Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤΙΑΣ

Παλιά μας πίστη : 0 { σελίδες τfις 'Εφη;,ιερlδος τής Κυβερνήσεως ε1ναι άπό τiς
πιό άποκαλυπτι�cές icαi χρήσιμες. Ε!λι�cρινά, λυπόμαστε πού ή σύνθεση τοG
τεύχους δέν έπιτρέπει άκόμα περισσότερες. Σέ συνδυασμό μέ τiς σελίδες άπό
τά έπίσημα Πρακτικά τfις Βουλfις, καi τiς συνήθως άναπάντητες έπερωτήσεις
τfις 'Αντιπολίτευσης, πιστοποιοGν τό δργιο τfις νομότυπης �cυβερνητικfις
άσυδοσίας στά μικρά icαi στά μεγάλα πολιτιστικά προβλήματα τfις χώρας.
Στiς σελίδες πού άκολουθοGν περιλαμβάνονται νόμοι καί ύπουργικές άπο
φάσεις τi'jς Κυβέρνησης Γ. Δημ. Ράλλη άπό τό Μάη 1 980, πού άνάλαβε.

ΝΟΜ.ΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1 050 /6 . 6 . 80
Περί συμπληρώσεως τοϋ &ρθρου 31
τοϋ
. 4398 /29 " περί κυρώσεως
καί τροποποιήσεως της άπο 1 8 Μαρτίου
1 926 Συντακτικής 'Αποφάσεως " πε
ρί Όργανισμοϋ της 'Ακαδημίας 'Αθη
νών ", ώς έτροποποιήθη ύπο τοϋ άπο
1 7 . 5 . 1 932 διατάγματος " περί τρο
ποποιήσεως τοϋ Όργανισμοϋ της 'Α
καδημίας 'Αθηνών ".
Προστίθεται έδάφιον πού άναφέρει οτι :
" Τακτικον μέλος της 'Ακαδημίας 'Α
θηνών, διατελέσαν Πρόεδρος της Δη
μοκρατίας, &μα ήj άποχωρήσει του έκ
τοϋ λειτουργήματος τούτου, λόγt:J λή
ξεως της θητείας του η παραιτήσεως,
έπανέρχεται αύτοδικαίως καί &νευ έτέ
ρας διατυπώσεως ε!ς την κατεχομένην
παρ' αύτοϋ προηγουμένως έν ήj Άκα
δημίq: θέσιν του η έ:δραν " .
Φ . Ε . Κ . τεϋχ. Α ' , 1 3 7 / 6 - 6 - 8 0

Μέ την 3 2501 /6044 /7 .6.1 980 ύπουρ
γική άπόφαση, πού έκδόθηκε σύμφωνα
μέ τlς κείμενες διατάξειc;, διορίζονται
ώς μέλη τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου
τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου, οι κατωτέρω :
Παναγιώτης Παυλόπουλος καθηγητης
Πανεπιστημίου,
' Ιάκωβος Καμπανέλλης θεατρικος συγ
γραφέας,
Κων /νος Γεωργουσόπουλος θεατρικος
κριτικός, καl
Μαργαρίτα Λυμπεράκη θεατρικος συγ
γραφέας, σέ άντικατάσταση τών πα
ραιτηθέντων μελών τοϋ Συμβουλίου
αύτοϋ :
Εύαγγέλου Μουτσοπούλου καθηγητή
Πανεπιστημίου,
Γρηγορίου Κασιμάτη καθηγητή Πα
νεπιστημίου,
Γεωργίου Σπέντζα ο!κονομολόγου καί
Κων /νου Τσιpοπούλου συγγραφέα.
'Ο ύπουργος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ : ΝΕΟΣ ΥΠΠΕ

Η

Ο ΤΣΑΤΣΟΣ ΠΑΛΙΝ ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Μέ το ύπ' άριθ. 1,51 Προεδρικο Διά
ταγμα της 1 Οης Μάη 19 8 Ο " Περί
διορ ισμοϋ ύπουργών καl ύφυπουργών ",
δημοσιευμένο αύθημερον στην ' Εφη
μερίδα της Κυβερνήσεως, τεϋχος Α',
άριθ. φύλλου 1 2 0
" . . . δ ι ο ρ ί ζ ο μ ε ν . . 1 3 ) Άνδρέαν
Ά� δ� ιανόπουλ�ν : ύπ,�υργον Πολιτισμοϋ
και Επιστημων . .
.
Προληπτικώς : καλορίζικος ! Καί, ας
μήν είναι προληπτικος γιά τον άριθμο
σειpίiς του.
('Εγένετο έπl Π ροεδρίας Δημοκρατίας
Κωνσταντίνου Δ. Τσάτσου καl Πρω
θυπουργίας Γεωργίου Δημ. Ράλλη ) .
.

.

Ο

Γ.

ΠΛΥΤΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Περί προσωρινής άναπληρώσεως τοϋ
' Υπουργοϋ Πολιτισμοϋ καl 'Επιστη
μών 'Ανδρέα Άνδριανοπούλου, κατά
τήν διάρκειαν της άπο 23ης Αύγούστου
1 980 άπουσίας του εις την άλλοδαπήν,
ύπο τοϋ Ύπουργοϋ Χωροταξίας , Οt
κισμοϋ καl Περιβάλλοντος Γεωργίου
Πλυτίi. ( Προεδρικο Διάταγμα ύπ'
άριθ. 782 /22 - 8 - 80 ) .
Φ . Ε . Κ . τεϋχ. Α', 1 94 /26 - 8 - 80

ΕΝΔΕΚΆΔΑ

ΤΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΥ !

Στο ύπ' άριθ. 1 7 3 τεϋχος . Π . Δ . Δ .
της 'Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,
της 23 /9 /1980, δημοσιεύτηκαν c[ πα
ρακάτω περιλ·ήψεις 'Αποφάσεων τοϋ
ύπουργοϋ Πολιτισμοϋ καί 'Επιστημών :
Μέ την 55379 /1088 9 /1 9 . 9 . 80, άπό
φαση τοϋ Ύπουργοϋ Πολιτισμοϋ και
'Επιστημών, πού έκ8όθηκε σύμφωνα
μέ τίς κείμενες διατάξεις, διορίζονται
ώς μέλη τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου
τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου, μέ τριετη θη
τεία άπο 2 6 . 9 . 80, ο[ κατωτέρω :
Βασιλειάδης Στέφανος μουσικοκριτικός,
Βόκοβιτς Στέλιος ήθοποιός,
Διαμαντόπουλος Άλ. κριτικος θεάτρου,
Καλοδούκας Διονύσιος Σύμβουλος 'Επικρατείας,
Καμπανέλλης 'Ιάκωβος θεατρικος συγγραφέας,
Λυμπεράκη Μαργαρίτα συγγραφέας,
Μινωτής 'Αλέξης ·ήθοποιός,
Μουσαίος Πλάτων φιλόλογος - μεταφραστής,
Παυλόπουλος Παναγιώτης καθηγητης
Πολιτικής Οtκονομίας,
Παναγιώτου Κάκια ήθοποιός,
Μυταρίiς Δημήτρης ζωγράφος.

Η Π ΡΩΤΗ ΜΙΝΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Δ.Σ.

Η

Στο ύπ' άριθ. 1 1 0 τεϋχος Ν. Π . Δ. Δ.
της 'Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της
1 6 /6 /80, δημοσιεύτηκε ή παρακάτω
άπόφαση τοϋ Υ Π . Π . Ε . :

Μ.έ τήν 55378 /1 0846 /1 9 . 9 . 80 άπό
φαση τοϋ Ύπουργοϋ Πολιτισμοϋ καί
' Επιστημών, πού έκ8όθηκε σύμφωνα
μέ τίς κείμενες διατάξεις, διορίζονται

ΕΝΔΕΚΑΔΑ

ΤΗΣ

Λ Υ Ρ Ι ΚΗΣ !

ώς μέλη τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου
της 'Εθνικής Λυρικής Σκηνής μέ τριετή
θητεία, άπο 26 . 9 . 80 οι κατωτέρω :
'Αθανασιάδης Τάσος λογοτέχνης,
Γεννηματίiς Π αναγιώτης 8ικηγόρος,
Ζα·tμη Λίζα ένδυματολόγος - σκηνογράφος,
Ίωαννίδης Γιάννης διευθυντής όρχή
στρας,
Κατσούδας Δημήτρης δικηγόρος - μου
σικός,
Μαρίνος Γιάννης δημοσιογράφος - οt
κονομολόγος,
Μορφωνιοϋ 'Αγγελική μονω8ός,
Μόσχος Εύάγγελος δικηγόρος - μουσικός,
Σισιλιάνος Γιώργος μουσικοσυνθέτης,
Στεφανέλλης Γιάννης σκηνογράφος,
Χόρς Μαρία χορογράφος.
Ό ύπουργος
Α ΔΡΕΑΣ Α Δ Ρ JΑΝΟΠΟΤΛΟΣ
κ·

Η

ΕΝΔΕΚΆΔΑ ΤΟΥ

Κ.Θ.8.Ε.!

Στο ύπ' άριθ. 1 8 1 τεϋχος Ν. Π . Δ. Δ.
της 'Εφημερίδος τ1jς Κυβερνήσεως,
τ-ίj ς 3 /1 Ο /1 980, δημοσιεύτηκε ή πα
ρακάτω περίληψη 'Απόφασης τοϋ Υ Π .
Π.Ε.
Μέ την 57 463 /1 1 223 /29 . 9 . ΒΟ άπό
φαση τοϋ ' Ύ'πουργοϋ Πολιτισμοϋ καί
'Επιστημών, πού έκ8όθηκε σύμφωνα
μέ τίς κείμενες διατάξεις, διορίζονται
ώς μέλη τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου
τ�ϋ Κρα rικοϋ � εάτρο� Βορείου ' �λ
λαδος, με; τριετη θητεια, οι κατωτερω
ιάλφαβητικώς ) :
α ) Βαλάκου 'Αντιγόνη ήθοποιός,
β ) Δώσας Γεράσιμος δημοσιογράφος,
γ ) Θωμα·tδης 'Απόστολος άρχιτέκτων,
δ ) Λαμπρινος Χρίστος δημοσιογράφος,
ε ) Νάτση Κλειώ ζωγράφος,
στ) Παντερμαλ1jς Δημήτριος καθηγητής Παν /μίου,
ζ ) Σαλτιέλ Μωρίς φιλότ�χνος,
η ) Σκουβάκλης Βασ. νομικός,
θ ) Τζελέπογλου Ρήγας οtκονομολόγος,
ι ) Τζενεράλης Θίiνος ·ήθοποιός,
ια ) Ψαρρίiς Τάσος σκηνοθέτης.
Ό ύπουργος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟ ΠΟΎ'ΛΟΣ
. . . " ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ " ΑΠΟΛΥΣΗ
ΤΕΣΣΆΡΩΝ ΓΕΝ. Δ ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ !

Στο ύπ' άριθ. 1 92 τεϋχος Ν . Π . Δ . Δ .
της ' Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,
της 1 8 / 1 0 /80, δημοσιεύτηκαν ο[ πα
ρακάτω περιλήψεις τεσσάρων 'Αποφά
σεων τοϋ ύπουργοϋ Πολιτισμοϋ και
' Επιστημών :
Μέ την 6 1 1 50 / 1 1 868 /1 3 . 1 0 . 1 980 άπ6φαση τοϋ ' Ύ'πουργοϋ Πολιτισμοϋ και
' Επιστημών, πού έκ8όθηκε σύμφωνα
μέ τίς κείμενες διατάξεις διαπιστώνε
ται δτι οι κατωτέρω μέ θητεία Γεν.
Δ /ντές τών Κρατικών Θεατρικών 'Ορ
γανισμών άπολύθηκαν άπο 25 . 9 . 1 980,
ήμερομηνίας δημοσιεύσεως τοϋ Ν . 1 075 /

1 980, μέ τον δποϊο καταργήθηκαν ol
Θέσεις αύτών :
'Αλέξης Μινωτ'ίjς (Έθνικοϋ Θεάτρου )
Δημήτριος Χ ωραφιΧς ( Έθνικ'ίjς Λυρικ'ίjς Σκ-ην-ϊjς )
Σπυρί/)ων Εύαγγελάτος ( Κρατικοϋ Θεά
τρου Βορείου Έλλά/)ος )
1 ικόλαος Χατζϊσκος ('Άρματος Θέσπι/)ος ) .

Μ έ την 60220 /1 1 696 /1 lι . 1 Ο . 1 980 άπό
φαση τοϋ Ί "πουργοϋ Πολιτισμοϋ καί
'Επιστημών, πού έκΜΘηκε σύμφωνα
μέ τlς κείμενες /)ιατάξεις, /)ιορίζεται
δ ΆλέξΊ]ς Σολομός τοϋ ' Ιωάννη, Καλ
λιτεχνικός Διευθυντ1)ς τοϋ Έθνικοϋ
Θεάτρου, μέ βαθμό Άναπληρωτ'ίj Γε
νικοϋ Διευθυντ-ϊj καl μέ τριετη θητ�ία,
καθόσον εχει τά νόμιμα προσόντα.
('Υπάρχει πίστωση στον προϋπολογι
σμό τοϋ Ε . Θ . μέ Κ . Α . 02·1 1 , 0 2 1 3
Ό /)ιορισμός γίνεται σύμφωνα μέ τίς
άριθ. 1 01 /78 καl 1 89 /80 Π . 1. Σ . ) .
-

Μέ την 6021 9 /1 1 695 /1 lι . 1 Ο . 1 980 άπό
φαση τοϋ Ύπουργοϋ Πολιτισμοϋ καl
'Επιστημών, πού έκ/)όΟηκε σύμφωνα
μέ τίς κ;ίμενες /)ιατάξεις, /)ιορίζεται
δ Ίωάνν·ης Μο/)ινός τοϋ Φιλίππου,
Καλλιτεχνικός Διευθυντ-ής τ'ίjς Έθνι
κ'ίjς ΛυριΚ"ϊjς Σκην'ίjς, μέ βαθμό Άνα
πληρωτ'ίj Γενικοϋ Διευθυντη καl μέ
τριετη θητεία, καθόσον εχει τά νόμιμα
προσόντα.
('Υπάρχει πίστωση στον προϋπολογισμό
δ /)ιο
τ'ίjς Ε . Λ . Σ . μ/: Κ. Α. 021 1
ρισμός γίνεται σύμφωνα μέ τίς άριθ.
1 01 /1 9 7 8 καl 1 89 /80 Π . ί. Σ. ) .
-

Μέ την 60lι 0 0 /1 1 7 5 5 /il ι . 1 Ο . 1 980 άπό
φαση τοϋ ' lπουργοϋ Π ολιτισμοϋ καί
Έπιστ-ημών, πού έκl)όθηκε σύμφωνα
μέ τlς κείμενες /)ιατάξεις /)ιορίζεται
δ Νικόλαος Μπακόλας τοϋ Χριστόφο
ρου, ΚαλλιτΕ:χνικός Διευθυντ1)ς τοϋ Κρα
τικοϋ Θεάτρου Βορείου Έλλά/)ος, μέ
βαθμό Άναπληρωτ-ϊj Γενικοϋ Διευθυντ'ίj
καl μ� τριετη θητεία, καθόσον εχει τά
νόμιμα προσόντα.
(' Υπάρχει πίστωση στον προϋπολογι
σμό Κ. Θ. Β. Ε. μέ κω/)ικούς άριθμούς
021 1 , 0 2 1 4 , 0 2 1 5 , 021 6 κα.ί 052 1 .
Ό /)ιορισμός γίνεται σύμφωνα. μ/: τίς
άριθ. 1 01 /78 καl 1 89 /80 Π . 1. Σ. ) .
Ό ύπουργός
Α Δ ΡΕΑΣ Α ΔΡΙΑΝ Ο ΠΟΥΛΟΣ

-

Κ.Θ.Β.Ε. : ΠΑΓΙΑ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΉ

Περί έγκρίσεως της συστάσεως παγίας
προκαταβολ·ϊjς ποσοϋ πεντακοσίων χι
λιά/)ων (500 . 000 ) Ι)ρχ. στο Κρατικο
Θέατρο Βορείου Έλλά/)ος γιά την πλη
ρωμη /)απα.νών ( Άριθ. 3 5 1 8 1 /23 - 6 80).
Φ . Ε . Κ . τεϋχ. Β', 634. /9 - 7 - 80
Κ. Ο. Α. :

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΉ

Περί έγκρίσεως συστάσεως πάγιας προ
κατα.βολ'ϊjς μέ /)ραχμές τριακόσιες πε
νήντα χιλιά/)ες (350 . 000 } συνολικά
στο Εtl)ικο Ταμεϊο 'Οργανώσεως Συ
ναυλιών της Κρατικ'ίjς Ό'ρχήστρας
Θεσσαλονίκ·ης ( Άριθ. ΦΟ6 / 2 3 1 1 8 /3 5 - 80).
Φ. Ε . Κ. -:εϋχ. Β ' , 4 7 7 / 9 - 5 - 8 0

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΡΜΑ ΘΕΣΠ Ι ΔΟΣ
11 11 Στο ύπ' άριΟ. 203 τεϋχος Ν . Π .Δ.

Δ. τ'ίjς Έφ-ημερί/)ος τ'ϊjς Κυβερνήσεως,
τ'ϊjς 5/1 1 /80, /)ημοσιεύτ-ηκε ή παρα
κάτω πράξ·η τοϋ 'Υπουργείου Πολι
τισμοϋ καί 'Επιστημών :
Μέ την 6561ι 9/ 1 28lt 7 /30. 1 0. 1 980 ά
πόφαση τοϋ 'Τπουργοϋ Πολιτισμοϋ
καl Έ πιστ·ημών, πού έκΜΟηκε σύμ
φωνα μl: τlς κείμενες /)ιατάξεις, τρο
ποποιεϊται ·ή 59368/985 7 / 2 7 . 9. 7 9 ο
μοια άπόφαση καί /)ιορ ίζ,ται δ Δημή
τριος Κάμ :;ας !.. νομιχό ς, ώς yέ�? ς τοϋ
,
Διοικ·η ;ικου Σ.υμρο�λιου
του Αρμα.::
,
τος Θεσπι/)ος, σε αντικατασταση του
Κωνσταντίνου Παπαπάνου, ό δποϊος
παραιτ·ήθ·ηκε.
8 ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ Τ Η

ΒΔΟ ΜΑΔΑ

Π ΡΟΕΔΡ. Δ Ι ΑΤΑΓΜΑ 1 035/21, , 1 0.80
Περί τροποποι·ή σεως τοϋ Β. Δ /τος
705 τ'ίjς 3 1.·ης Αύγούστου 1 966
πε
ρί τροποποιήσεως τοϋ άπό 2 8 . 2 - 8 . 3 .
1 950
περί τροποποι·ήσεως καί συμ
πληρώσεως τοϋ Καν. Δ/τος τ'ϊjς 2 9
Σεπτεμβρίου / 21. 'Οκτωβρίου 1 94.1
περί καθορισμοϋ τών ορων έργασίας
καl ρυθμίσεως έν Ύ ένει τών συμβά
σεων έργασίας μεταξύ Θεατρικών έπι
χειρηματιών καί ·ήθοποιών " .
"

"

"

..

ΑΡΘΡΟΝ ΜΟΝΟΝ : .
Τροποποιεϊται το άρθρον μόνον τοϋ
ύπ' άρ ; Θ. � 05 /1 966 Β. Δ/τος χαί ? ρι
,
,
, /)υνα
.
ζεται οτι
εκαστος
·ηθοποιός
/)εν
ται νά λαμβάνη μέρος εις . πλείονας
τών ? κτώ (8 ) π� ραστάσε� ν χα� ' έ
β/)ομα/)α, καΟ απασαν τ·ην χωρα�.
ΦΕΚ τεϋχ. Α', άριΟ. 263/1 5-1 1 -80
,

ΣΥΛΛΟΓ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Περί Κ'Ι)ρύξεως έκτελεστ'ϊjς της άπο
1 1 . 1 . 80 Συλλογικ'ϊjς Συμβάσεως 'Ερ
γασίας ήθοποιών δλοκλ·ήρου της χώρας,
/)ι' &παντας τούς έργοΜτας καί μισθω
τούς τούς άπασχολουμένους εις το
έλεύθερον Θέατρον . (Άριθ. 1 2355 /6 3 - 80 ) .
Φ . Ε. Κ. τεϋχ. Β ' , 257 / 1 4 - 8 - 1 980
1111 Περl κηρύξεως έκτελεστ'ίjς τ-ϊj ς ύπ'
άριθ. 1 02 /80 άποφάσεως τοϋ Δ. Δ. Δ. Δ .
:Αθην�ν πε;_ρ ί τών ορων �μοιβ'ίjς καί
εργασιας των καλλιτεχνικων συντελε
στών καί προσωπικοϋ Σκην'ίjς, Έθνι
κ'ϊjς Λυρικ'ίjς Σκην'ίjς (' Αριθ. 1 7 760 /
1 9 - 1 0 - 80 ) .
Φ . Ε . Ι<. τεϋχ. Β', 1 063 /1 5 - 1 0 - 80

1111 Περl συμπληρωματικ'ίjς τ-ϊjς άπο 1lι..
1 . 80 Σ. Σ . Ε. περί τών ορων άμοιβ'ϊjς
καί έργασίας τών ·ήθοποιών τών α )
Έθνικοϋ Θεάτρου, β ) Κρατικοϋ Θεάτρου
Βορείου Έλλά/)pς καί γ ) 'Άρματος
Θέσπι/)ος .
Τροποποιεϊται τό άρθρον 7 άριθ. 1 1
παρ. 2 ώς έξ'ίjς : ' Η άποζ·ημίωση γιά
τ-ήν έκτος ίt/)ρα παραμονη καταβάλ
λεται μ ν �ν οταν ή έργα ? ία παpέc
'
μεγαλυτερη απο
χεται σε αποσταση
50 χιλ. άπό τ-fιν it/)ρα τοϋ ·ήθοποιοϋ
καί /)έν μπορεϊ σέ καμμία περίπτωση
νά είναι μικρότερη τών έννεακοσίων
(900 ) /)ρχ. καί μεγαλύτερη τών χι
) ίων τριακοσίών πεν·ήντα ( 1 350 ) /)ρχ.
( Άριθ. 1 8059 / 1 4 - 1 Ο - 80 ) .
Φ . Ε . Κ . •εϋχ. Β ' , 1 063 / 1 5 - 1 0 - 80

?

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΠJ ΝΑΚΟΘΗ ΚΗΣ

Στο τεϋχος Α', άριΟ. 239 τ'ίjς 1 4 .
1 0 . 80 τ'ίjς Έφημερί/)ος τ'ϊjς Κυ
βερΨήσεως . /)ημοσιεύτηκε ό ύπ' άριθ.
1079
όμος της 1 1 . 1 0 . 80 " περί
Όργανισμοϋ καί λειτουργίας Έθνικ'ίjς
Π ινακοθήκης καί Μουσείου Άλεξάν
/)ρου Σcύτσου ''.
ΣτιΧ 20 ιlίρΟρα τοϋ Όργανισμοϋ καθο
ρίζονται ό σκοπός τ-ϊjς Ε. Π . Μ . Α. Σ . ,
ή Περιουσία καί ο[ Πόροι, ό τρόπος
/)ιοίκησης, ή λειτουργία καί ο[ άρμο
/)ιότητες τοϋ Διοικηηκοϋ Συμβουλίου,
τ·ϊjς Καλλιτεχνιχ'ίjς Έπιτροπ-ϊjς, ol ορο ι
άγοριΧς εργων τέχνης, ή /)ιάρθρωση
τών ' Υπηρεσιών τοϋ [Ι)ρύματος κ. τ. λ.
Η Π ΙΝΑΚΟΘΉΚ Η ΕΥΡ. ΚΟΥΤΛΙ ΔΗ

Στην Έφημερί/)α της Κυβερν·ήσεως,
τεϋχος Α', άριθ. 2 2 7 /4. . 1 0 . 80, όη
μοσιεύτηκε τό Π ροε/)ρικό Διάταγμα
ύπ' άριθ. 9 1 7 /26 . 9 . 80 " περί Κυρώ
σεως τοϋ Όργανισμοϋ τοϋ, /)ιά τοϋ
jπ' άριθ. 3 2 9 / 1 9 7 6 Πρ /κοϋ Δ /-.ος,
έγκριθέντος Κοινωφελοϋς [/)ρύματος ύπό
την έπωνυμίαν " "J/)ρυμα Εύριπί/)η Κου
τλί/)η " .
Στά Ι)ώ/)εκα ('1 2 ) &ρθρα τοϋ Όργανι
σμοϋ καθορίζεται οτι είναι Νομικον
Π ρόσωπον ' J/)ιωτικοϋ Δικαίου, σκοπός
του είναι ή ϊl)ρυσις, όργάνωσις καί
λει;ουργ�α Π: ινακοθ1χ�ς, εις την δ
.
,
ποιαν θα εκτιθεται
η εκ πινακων
ζω
γpαφικ·ϊjς καί λοιπών !:ργων τέχνης
συλλογή τοϋ /)ιαθέτου . .
ΚΑΙ

ΣΧΟΛΗ

ΓΙΑ

ΙΕΡΟΨΑΛΤΕΣ

Περί [/)ρύσεως καί λειτουργίας Σχολ·ϊjς
Βυζαντιν'ίjς Έκκλησιαστικ'ίjς Μουσικ'ίjς
στ·ήν 'Ιερά Μητρόπολη Θ·ήρας μέ σκοπο
τον καταρτισμό ' Ιεροψαλτών, προκει
μένου νά /)ιακονήσουν στά άναλόγια
τών ' Ιερών 1 αών κατά. την τέλεση
τ'ίjς Θείας Λειτουργίας ( Άριθ. 2 9 6 7 /
3 - 7 - 80 ) .
Φ. Ε . Κ. τεϋχ. Β ' , 7 5 5 /1 1 - 8 - 8 0
Ο ΔΡΑΓΑΤΑΚΗΣ ΣΤΗΝ K PATJKH

Στο ύ π' άριθ. 1 03 τεϋχος Ν. Π. Δ . Δ.
της •Εφημtρί/)ος τ:'ίjς Κυβερνήσεως,
της 5 / 6 /80 /)ημοσιεύτηκε ή παρακάτω
άπόφαση τοϋ Υ Π . Π . Ε . :
11: την 1 8956 /33 7 6 / 2 4. . 5 . 80 άπόφαση
τοϋ ' lπουργοϋ Πολιτισμοϋ καί Έπι
στ-ημών, πού έκΜθηκε σύμφωνα μ/:
τίς κείμεν,ς /)ιατάξεις, τροποποιεϊται
ή 6253 /93 /30 . 1 . 7 9 δμοια άπόφαση
καί δρίζετ:αι μέλος τοϋ Διοικητικοϋ
Συμβουλίου τοϋ Εtl)ικοϋ Ταμείου 'Ορ
γανώσεως Συναυλιών της Κρατικ'ίjς
'Ορχήστρας 'Αθηνών, δ Δημήτριος Δρα
γατάΚ"ης, μουσικοσυνθέτης, σέ άντικα
τάσταση τοϋ Εύθ. Καβαλλιεράτου δ
δποϊος παραιτ-ήθηκε.
Ό ύπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ο

ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Σύμφωνα μ/: τlς κείμενες /)ιατάξεις
καί τ·fιν 9 1 3 1 4 /80 άnόφαση τοϋ Προέ
/)ρου τ-ϊjς Άκα/)ημίας 'Αθηνών, άπολύ
Θηκε αύτο/)ικαίως άπό τ·fιν ύπηρεσία
άπό 20 . 9 . 80
Δικαϊος Βαγάκη
Βαγιακάκος, Δ /ντ-fις τοϋ Κέντρου Συν7άξεως Ίστορικοϋ Λεξικοϋ της Ά-

δ

καδημίας 'Αθηνών, διότι συμπλήρωσε
35ετη πραγματική και συντάξιμη δη
μόσια όπηρεσία καl ήλικία άνωτέρα τοϋ
56ου ετους.
Φ.Ε.Κ. τεϋχ. 1 ΠΔΔ, 1 91 /1 7 . 1 0.80
ΑΡ Χ. ΟΛΥΜΠΙ Α - ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Περί κηρύξεως σάν τοπίου ιδιαιτέρου
φυσικοϋ κάλλους της πεpιοχ'ίjς της
'Αρχαίας 'Ολυμπίας, πού δρίζεται νό
τια άπό τον ποταμό 'Αλφειό, άνατολικά
άπό τά ορια της Κοινότητας Λυναριάς
και τlς έπαρχιακες όδοός προς Βύλιζα,
τά βιλυζέϊκα χάνια έ:ως χάνια Ν ικο
λακάκου (Κοινότητας Μάγειρα ) , βό
ρεια ή δασική όδός άπό χάνια
ικο
λακάκου προς τlς θέσεις " Κάστρο "
Π λατάνου καl " "Αη Θανάσης " . " Κά
καβος "�η Λιάς " :'ΡΟ� ;Τι θέση � ου
κουναρια, κοινοτικη οδος Πλατανου
προς 'Άγιο 'Ιωάννη Θεολόγο, άγορά

κοινότητας Πλατάνου προς το σιδη
ροδρομικό σταθμό καl δυτικά άπό 70
Σταθμό Πλατάνου έ:ως τό κτημα Κο
λιοϋ στή θέση Καμάρι, δδός άναδασμοϋ
έ:ως κτημα Άθ.
ικολοπούλου, άγρο
τική όδός προς τη θέση " Καλόγερας "
καl κοινοτική δδός Πλατάνου - Φλόκα
έ:ως τη συμβολ·ή με την έπαρχ. δδό
Φλόκα - Κρεστένων καl άπό έκε'ί έ:ως
τό φράγμα Άλφειοϋ (Άριθ. Φ. 07 /
2361 0 /958 /7 - 6 - 80 ) .
Φ . Ε . Κ . •εϋχ. Β', 633 /8 - 7 - 1 980

8 Περl
έγκρίσεως χορηγήσεως όi.δειας
κατεδαφίσεως τών τριών κτισμάτων
στήν δδό Ταξιαρχών 26 στην Ξάνθη,
tδιοκτησίας 'Όλγας Μαλακά ( ' Αριθ.
677 /29999 /28 - 5 - 80 ) .
Φ . Ε . Κ. τεϋχ. Β', 5 1 2 /4 - 6 - 80

ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΩΝ

• Περι άνακλήσεως όπουργικ'ίjς άποφάσεως μΕ: την όποία χαρακτηρίστηκε
ώς εργο τέχνης τό κτήριο στlς δδοός
ίκη 84 καl Ί -Ιφαιστίωνος στην Κα
στοριά (Άριθ. Υ Π . Π . Ε. /ΓΔΠΑ /ΥΑ /
ΠΑ /ΔΙΛΑΠ /Γ / 7 3 /361 1 3 /23-6-80 ) .
Φ . Ε. Κ . τεϋχ. Β ' , 609 / 3 - 7 - 8 0

Περl έγκρίσεως κατεδαφίσεως τοϋ δυ
τικοϋ έξωτερικοϋ τοίχου καl τών έσω
τερικών τοίχων της οtκίας ιδιοκτησίας
Μιχαήλ Π ιπίνη στην Αίγινα (Άριθ.
Γ /6 1 3 /2531 6 /6 - 5 - 80 ) .
Φ . Ε . Κ . τεϋχ. Β', 4 7 0 /9 - 5 - ΗΟ

• Περl άποχαρακτηρισμοϋ tδιοκτησίας
Χρονοπούλου Μπουντ'ίj στο 'Ακρωτήρι
Ζακύνθου, ώς ίστορικοϋ διατηρητέου
μνημείου ( Άριθ. ΒΙ /Φ31 /30659 /853 /
1 2 - 7 - 80 ) .
Φ . Ε . Κ . <εϋχ. D', 7lι8 /7 - 8 - 1 980

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ

ΕΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΟΥΡΛΟΥ-ΤΟΥΡΛΟΥ ΘΕΜΑΤΑ
Στό ύπ' άριθ. 2 18, τεύχος Α ' , φύλλο
τής ' J:,ψημερlδος τής Κυβερνήσεως,
τής 25ης Σεπτέμβρη 1980 δημοσι.εύ
φθηκε δ παρακάτω νδμ.ος :
Ο η �:> ΟΕΔΡΟΣ Τ Η Σ
ΕΛΛΗ Ι ΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑΣ
Ψηφισάμενος δμοφώνως μετά τ'ίjς Βου
λ'ίjς άπεφασίσαμεν :
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1 0 7 5
Περι μονιμοποιήσεως μουσικών τών
Κρατικών 'Ορχηστρών 'Αθηνών και
Θεσσαλονίκης, καθορισμοϋ τών συγ
γραφικών δικαιωμάτων τών έλλήνων
θεατρικών
συγγραφέων,
μεταφοράς
τών έπl της κινημα<ογραφίας έν γέ
νει άρμοδιοτήτων εις τό Ύπουργε'ίον
Π ολιτισμοϋ καl 'Επιστημών, προσ•α
σί�ς τ�ν καλ ι•εχνών - έ� μηνευτώ�
και συστασεως θεσεων εις τα κρα•ικα
θέατρα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

�

Μονιμοποίησις μουσικών τών Κρατι
κών ' Ορχηστρών 'Αθηνών καl Θ/νίκης.
'Άρθρον 1
ι . 'Επιφυλασσομένων τών δια7άξεων
τοϋ όi.ρθρου 3 τοϋ παρόντος νόμου, α[
κατιΧ τήν έ:ναρξιν τ'ίjς tσχύος αύτοϋ
όργανικα! θέσεις καλλιτεχνικοϋ προ
σωπικοϋ τ'ίjς Κρατικ'ίjς 'Ορχήστρας
'Αθηνών καl της Κρατικ'ίjς ' Ορχή
στρας Θεσσαλονίκης, έπl συμβάσει t
διωτικοϋ δικαίου άορίστου χρόνου, με
τατρ πονται εtς ,μονί�.ι-ους θ�σει7 , προ
, τας θεσεις των υφιστα
στιθεμεναι εις
μένων Κλάδων ΑΡ.
2 . , Ή , ώς όi.ν � διάταξ � ς ι:"Χ;ει ισχύ �
, επι, συμβασει ιδιωτικου
και δια τους
δικαίου άορίστου χρόνου μουσικοός της
φιλαρμονικ'ίjς τοϋ Δήμου 'Αθηναίων .

�

'Άρθρον 2
οι κατά την ί:ναρξιν τ-ίjς ισχύος τοϋ
παρόντος όπηρετοϋντες εις τάς κατά
το προηγούμενον όi.ρθρον όργανικάς θέ
σεις, έπ! συμβάσει tδιωτικοϋ δικαίου
ά ? ρίστ?υ χρόν?υ , μο� ιμοποιο νται ει �
τας θεσεις, <ας όποιας κατεχουν και

?

εtς τον προβλεπόμενον όπό των tσχυ
ουσών διατάξεων διά τας θέσεις τών
άντιστοίχων κλάδων εtσαγωγικόν βαθ
μόν η τον άμέσως έπόμενον τούτου
ένια'ίον βαθμόν, έφ' οσον δεν !:χουν ό
πε� β'ίj τό 55ον τος της ή λ_; κίας των
,
και κέκτηνται τον προς τουτο απαι
τούμενον χρόνον όπηρεσίας, κατόπιν
αtτήσεώς των όποβαλλομένης έντός
άνατρεπτικ'ίjς προθεσμίας δύο ( 2 ) μη
νών άπό της δημοσιεύσεως αύτοϋ, δι'
άποφάσεως τοϋ Ύπουργοϋ Πολιτι
σμοϋ καl 'Επιστημών, έκδιδομένης με
τα γνώμην τοϋ οtκείου Ύπηρεσιακοϋ
Συμβουλίου, όριζούσης και την σει
ραν άρχαιότητος αύτών, βάσει τών
έτών όπηρεσίας των καl προκειμένου
περl έχόντων τον αύτόν χρόνον όπη
ρεσίας βάσει τών ούσιαστικών των
προσόντων. Δια τήν προαγωγήν εις
τον έπόμενον ένια'ίον βαθμόν των μο
νιμοποιουμένων εtς τον εtσαγωγικόν
βαθμόν τοϋ κλάδου όπολογίζεται καί
ή έπl συμβάσει προΟπηρεσία των παριΧ
τ'(j αύτ'(j όρχήστρqc.

�

'Άρθρον 3
οι μή, δι' οιονδήποτε λόγον, μονιμο
ποιούμενοι παραμένουν εtς την όπη
ρεσίαν και εις την θέσιν την δποίαν
κατέχουν,
έξακολουθοϋντες
διεπό
μενοι όπό τών κα-:-ά την δημοσίευσιν
τοϋ παρόντος ισχυουσών διατάξεων
μέχρι της καθ' οιονδήποτε τρόπον ά
ποχ��ήσεώ � των, μετά τη� δποίαν
,
αί υπ αυτων κατεχόμεναι θεσεις με
τατρέπονται εις μονίμους.
'Άρθρον

t,

1 . 'Ανασυνιστάται ή όπό τοϋ όi.ρθρου

1 τοϋ Ν.Δ. 3050 / 1 9511 " περι τροπο
ποιήσεως της διεπούσης την Κρατι
κήν Όρχ·ήστραν 'Αθηνών νομοθεσίας "
έπι
καλλιτεχνική
προβλεπομένη
-;ροπή τ'ίjς Κρατικ'ίjς ' Ορχήστρας 'Α
θηνών καl όπό την καθοριζομένην διά
της ώς είρηται διατάξεως σύνθεσιν.
2 . 'Η ώς όi.νω διάταξις !:χει άνάλο
γον έφαρμογήν κα! δια την Κρατικήν
Όρχήστραν Θεσσαλονίκης.

ΚΕΦΑλλίΟ
�υγγραφικα

Β'

δικαιώματα.

'Άρθρον 5
1 . Τα συγγραφικα δικαιώματα τών
έλλήνων θεατρικών συγγραφέων δια
τα κρατικά θέατρα καθορίζονται εις
2 2 % έπl των άκαθαρίστων εισπρά
ξεων μετά τήν άφαίρεσιν τοϋ φόρου
δημοσίων θεαμάτων.
Τό έκ τοϋ ποσοστοϋ τούτου έξαγόμε
νον ποσόν δέν Μναται να ε!ναι μικρό
τερον τοϋ ποσοϋ, τό όπο'ίον λαμβά
νουν οι σκηνοθετοϋντες το εeγον. Μή
όπαρχούσης άμοιβ'ίjς σκηνοθέτου, τό
έλάχιστον οριον καθορίζεται όπό τοϋ
άρμοδίου Διοικητικοϋ Συμβουλίου, με
τα έ:γγραφον πρότασιν τ'ίjς Έταιpείας
' Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων.
2 . ' Η χρονικ·ή διάρκεια τ'ίjς άποκλει
στικ'ίjς άναβιβάσεως τών εργων τώl!
έλλήνων θεατρικών συγγραφέων άπό
τα κρατικα θέατρα καθορίζεται δια
συμφωνίας, καταργουμένων τών όπό
τοϋ όi.ρθρου 1 30 παρ. 4 τοϋ Κ.Δ. της
4 . 1 2 . 1 94 3 " περ! έγκρίσεως τοϋ Όρ
γανισμοϋ τοϋ Ε.Θ. " προβλεπομένων
άvωτάτοu καL κατωτάτου όρίων.
3 . Εtς την περίπτωσιν μή άναβιβά
σεως, τελικώς, τοϋ έ:ργου έντός τ'ίjς
συμφωνηθείσης
προθεσμίας,
κατα
βάλλεται εtς τον συγγραφέα άποζημί
ωσις ίση προς τό τρίτον τ'ίjς έλαχί
στης άμοιβ'ίjς, οπως καθορίζεται εtς
την παράγραφον 1 , την όποίαν θα έ
λάμβανεν έαν άνεβιβάζετο τό εργον .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Γ'

Περl μεταφοράς τών έπl της κινημα
τογραφίας έν γένει άρμοδιοτήτων εις το
Ύπουργε'ίον Πολιτισμοϋ - ' Επιστημών.
'Άρθρον 6
1 . "Απάσαι αι περl τήν κινηματο
γραφίαν έν γένει άρμοδιότητες άνα
τίθενται εις το ' ϊ'πουργε'ίον Πολιτι
σμοϋ καί ' Επιστημών.
2 . Έξαιpοϋνται, παραμένουσαι εtς το
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·

' Υπουργείον Βιομηχανίας καί 'Ενερ
γείας, αί κατωτέρω έκ τών ύπο τοϋ
&ρθρου 1 1 τοϋ n . Δ /τος 238 /·t 9 7 9
" περί Όργανισμοϋ τοϋ ' Υπουργείου
Βιομηχανίας καί 'Ενεργείας " προ
βλεπομένων άρμοδιοτήτων περί την
κινηματογραφίαν καί την τηλεόρασιν :
α ) ' Η χορήγησις άδειών ιδρύσεως καί
λειτουργίας κινηματογραφικών καl τη
λεοπτικών έγκαταστάσεων (studios ) ,
ώ ς καί έργαστηρίων έπεξεργασίας κι
νηματογραφικών καί τηλεοπτικών ται
νιών (laboι·a tories ) .
β ) Ί-1 ρύθμισις δασμολογικών, φορο
λογικών καί οικονομικών θεμάτων ά
ναφερομένων ε!ς τήν ε!σαγωγήν έκ
της άλλοδαπης τών πάσης φύσεως
ε!δών καί ύλικών διά τον έξοπλισμον
τών άνωτέρω έγκαταστάσεων καl έρ
γαστηρίων.
συγκέντρωσις
στατιστικών
γ) ' Η
στοιχείων άναγομένων ε!ς τήν έν γέ
νει δραστηριότητα της έγχωρίου βιο
μηχανίας κινηματογράφου ώς καl δ
μοειδών βιομηχανιών της άλλοδαπης.
δ) ' Η ρύθμισις καί άντιμετώπισις
παντός θέματος άναφερομένου ε!ς την
τεχνικήν έπεξεργασίαν κινηματογρα
φικών καί τ-ηλεοπτικών ταινιών ε!ς
την άλλοδαπήν.
ε ) Ή μελέτη καl ε!σήγησις διά την
ληψιν μέτρων ύπέρ τοϋ τεχνικοϋ . προ
σωπικοϋ της κινηματογραφικης και
τηλεοπτικης βιομηχανίας καl τών κι
νηματογράφων, ώς καl ειδικεύσεως
καί έπιμορφώσεως τούτου, καl
στ) Ή άντιμετώπισις παντος ειδικω
τέρου θέματος σχετικοϋ μέ τά έργα
στήρια παραγωγης 'ι) έπεξεργασίας
ταινιών, ή μίσθωσις κινηματογραφι
κών καί τηλεοπτικών μηχανημάτων
έν γένει καί μεταφορικών μέσων χρη
σιμοποιουμένων διά την παραγωγήν
ταινιών καί ή εισαγωγή κινηματο
γραφικών καl τηλεοπτικών μηχανη
μάτων καl ύλικών.
3 . Μεταφέρονται ε!ς το ' Υπουργείον
Πολιτισμοϋ καl 'Επιστημών τά κά
τωθι συλλογικά ίίργανα :
α ) Αι ύπο τών διατάξεων τών &ρ
θρων 98 καί 99 τοϋ Π . Δ /τος 238 /
1 9 7 9 προβλεπόμεναι έπιτροπαί.
β ) 'Η ύπο τών διατάξεων τοϋ &ρ
θρου 10 παρ. 2 ύποπαρ. α έδάφιον δδ
τοϋ Π . Δ /τος 381 / 1 9 7 7 " περί Όρ
γανισμοϋ τ'ίjς παρά τ<ϊ> Ύπουργείcr
Κυβερνήσεως
Γενικης
Προεδρίας
Γραμματείας Τύπου καl Πληροφο
ριών (Γ.Γ.Τ.Π . ) " ώς άντικατεστάθη
ύπο τών διατάξεων τοϋ &ρθρου 6 τοϋ
Π .Δ.
809 /1978 " περί τρ?ποποιή
σεως διατάξεών τινων τοϋ Π .Δ. 381 /
1 97 7 κ.λπ. " προβλεπομένη άρμοδιό
της τοϋ Τμήματος Θεαμάτων καί 'Α
κροαμάτων της Δ /νσεως ' Εποπτείας
της Γενικης Γραμματείας Τύπου καί
Πληροφοριών, ή άναφερομένη εις τον
προγραμματισμον
συμμετοχ'ίjς
ται
νιών έλληνικης παραγωγης εις διεθνη
φεστιβάλ ταινιών κινηματογράφου καί
τηλεοράσεως, μεταφέρεται ε!ς τό 'Υ
πουργείον Πολιτισμοϋ καl 'Επιστημών.
γ ) Αι ύπο της ύπ' άριθ. 2 7 903 /1 9 1 /
73 άποφάσεως " περί Κανονισμοϋ

Λειτουργίας Φεστιβάλ Έλληνικοϋ Κι
νηματογράφου " (ΦΕΚ 969 τ. Β' )
ώς έτροποποιήθη ύπο τ'ίjς ύπ' άριθ.
7070 / 1 lι 8 /1 971,
(ΦΕΚ 262 /Β' /5.3.
7 4. ) δμοίας, πρυβλεπόμεναι έπιτροπαί όρ
γανώσεως καί διεξαγωγης τοϋ " Φεστι
βάλ Έλληνικοϋ Κινηματογράφου " .
δ ) Ί-Ι ύπο τών διατάξεων τοϋ &ρθρου
3 τ'ίjς ύπ' άριθ. 1 91 lι2 /3 1 1 / 1 9 7 6 ά
ποφάσεως " περί τών ίίρων καί προ
ϋποθέσεων lδρύσεως τών έν &ρθρcr 1 2
τοϋ Ν . Δ /τος 5 8 /1 973 προβλεπομέ
νων γραφείων καl περί τών κανονι
σμών λειτουργίας καί έλέγχου τού
των " (ΦΕΚ 601 τ. Β' ) προβλεπομέ
νη 'Επιτροπή διά την ϊδρυσιν γραφείων
έξυπηρετήσεως άλλοδαπών παραγω
γών.
1, . Το Έλληνικον Κέντρον Κινηματο
γράφου ( 'Ανώνυμος Βιομηχανική 'Εμ
πορική 'Εταιρεία ) ύπάγεται έφεξης
εις την έποπτείαν τοϋ ' Υπουργείου
Πολιτισμοϋ καί 'Επιστημών.
5 . 'Όπου έπί τών κειμένων διατά
ξεων άφορωσών ε!ς μεταβιβαζόμενα
κατά τά άνωτέρω εις το ' Υπουργείον
Πολιτισμοϋ καί 'Επιστημών θέματα
κινηματογραφίας καί τηλεοράσεως ά
ναφέρεται ' Υπουργείον Βιομηχανίας
καί 'Ενεργείας 'ι) ' Υπουργείον Π ροε
δρίας Κυβερνήσεως 'ι) δ προϊ στάμενος
τούτων ' Υπουργός, νοείται έφεξης το
' Υπουργείον Πολιτισμοϋ καί 'Επιστη
μών 'ι) δ προϊστάμενος τούτου ' Υ
πουργός, άντιστοίχως .
6 . A l μεταφερόμεναι ε!ς τ ο ' Υπουρ
γείον Πολιτισμοϋ καί Έπιστ-ημών
άρμοδιότητες ύπάγονται ε!ς την Γε
νικήν Διεύθυνσιν Πολιτιστικ'ίjς 'Ανα
πτύξεως τοϋ ' Υπουργείου τούτου.
'Άρθρον 7
Μεταφέρονται έκ τών ' Υπουργείων
Βιομηχανίας καl 'Ενεργείας καί Προ
εδρίας Κυβερνήσεως ε!ς τον προϋπο
λογισμον τοϋ ' Υπουργείου Π ολιτισμοϋ
καί 'Επιστημών αι έγγεγραμμέναι πι
στώσεις διά τάς χρηματοδοτήσεις, δα
νειοδοτήσεις, έπιδοτήσεις καί βραβεύ
σεις φορέων, ώς καί πiiσαι αι πιστώ
σεις αί εχουσαι σχέσιν μέ τήν &σκησι\Ι
τών μεταφερομένων άρμοδιοτήτων, ώς
καί αι διά την άμοιβ-Ιjν τών μελών' ειση
γητών καl γραμματέων τών συλλογικών
όργάνων τών έχόντων σχέσιν μέ τά
αύτά θέματα, μετά τών άντιστοίχων
έσόδων, έγγράφονται δέ τακτικώς άπο
τοϋ προσεχοϋς οικονομικοϋ ετους αί
άπαιτούμεναι κατά τά άνωτέρω πι
στώσεις καί τά άντίστοιχα εσοδα εις
τον προϋπολογισμον τοϋ ' Υπουργείου
Πολιτισμοϋ καl 'Επιστημών.
'Άρθρον 8
1 . Διά Προεδρικοϋ Διατάγματος, έκ
διδομένου προτάσει τών ' Υπουργών
Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομι
κών καί Πολιτισμοϋ καl 'Επιστημών
έπιτρέπεται ή τροποποίησις της όργα
νικης διαρθρώσεως της Γενικης Δ /
νσεως Πολιτιστικης 'Αναπτύξεως καί
Δ /νσεως Μορφωτικών Σχέσεων, ή ά
νακατανομή καί κατανομή τών άρ
μοδιοτήτων αύτών κατά Ύπηρεσίαν,
Δ /νσεις καl Τμήματα. Δι' δμοίου
έπιτρέΠ ροεδρικοϋ
Διατάγματος

πεται ή κατάργησις, συγχώνευσις, ά
νασύνθεσις καί ή άνακατανομή άρμο
διοτήτων τών διά της παρ. 3 τοϋ &ρ
θρου 6 τοϋ παρόντος μεταφερομένων
συλλογικών · όργάνων.
2 . Διά Προεδρικοϋ Διατάγματος, έφ'
όίπαξ έκδιδομέvου, προτάσει τών 'Υ
Κυβερνήσεως,
πουργών
Προεδρίας
Οικο�ομικ �ν κ�l Βιομψ ανίας καί Έ
νεργειας επιτρεπεται η τροποποίησις
τοϋ Π. Δ /τος 238 /79 " περί Όργα
νισμοϋ τοϋ ' Υπουργείου Βιομηχανίας
καl 'Ενεργείας " , έφαρμοζομένων, έν
τ7j προκειμένη περιπτώσει, τών δια
τάξεων τών &ρθρων 1 καί 2 τοϋ Ν .
5 1 /1 975 " περί άναδιοργανώσεως τών
Δημοσίων Πολιτικών ' Υπηρεσιών "
&νευ αύξήσεως 'ι) μειώσεως τοϋ άριθ
μοϋ τών θέσεων κατά βαθμούς έκά
στου κλάδου.
3 . Το δεύτερον έδάφιον της παρ. 1
τοϋ &ρθρου 6 τοϋ Ν. 858 /1979 " πε
ρί συστάσεως θέσεων, μεταφοράς άρ
μοδιοτήτων καί ρυθμίσεώς τινων θε
μάτων ' Υπουργείου Βιομηχανίας καί
' Ενεργείας " καταργείται.
'Άρθρον 9
Το έποπτευόμενον ύπο τοϋ ' Υπουρ
γείου Πολιτισμοϋ καl 'Επιστημών νο
μικον πρόσωπον δημοσίου δικαίου ύπο
την έπωνυμίαν " Μόνιμος 'Επιτροπή
Διεθνοϋς
Καλλιτεχνικ'ίjς
'Εκθέσεως
Βενετίας " προβλεπόμενον ύπο τών
διατάξεων τοϋ Α. . 704. /1937 " πε
ρί συστάσεως Μονίμου Έπιτροπης Δι
εθνοϋς Καλλιτεχνικ'ίjς ' Εκθέσεως Βε
νετίας ", ώς έτροποποιήθησαν διά τοϋ
Ν. 2835 /1 9511 " περί τροποποιήσεως
τοϋ Α. . 704 /1 937 " " περί συστάσεως
Μονίμου Έπιτροπ'ίjς Διεθνοϋς Καλλι
τεχνικης 'Εκθέσεως Βενετίας " , κα
ταργείται. Το Δημόσιον ύποκαθίστα
ται αύτοδικαίως καί &νευ &λλης τι
νός διατυπώσεως εις πάντα έν γένει
τά έμπράγματα καί ένοχικά δικαιώ
ματα και τάς ύποχρεώσεις τοϋ κα
ταργουμένου νομικοϋ προσώπου, τ'ίjς
τοιαύτης μεταβιβάσεως έξομ.οιουμέ
νης προς καθολικ-Ι)ν διαδοχήν. Εις το
περιθώριον τών ο!κείων βιβλίων με
ταγραφών
σημειοϋται,
προκειμένου
περί άκινήτων, ή διά τοϋ παρόντος
νόμου έπερχομένη καθολική διαδοχή .
ΚΕΦΆΛΑΙΟ

Δ'

Περί της προστασίας τών καλλιτε
χνών - έρμηνευτών.
'Άρθρον 1 0
Διά �ν έφαρμογήν τοϋ παρόντος νό
μου ως καλλιτέχναι έρμηνευταί νοοϋν
ται οι μουσικοί, ηθοποιοί, τραγουδι
σταί, χορωδοί, χορευταί καί λοιπά
πρόσωπα, όίτινα έρμηνεύουν Ιiργα τοϋ
πνεύματος καθ' οιονδήποτε τρόπον,
ώσαύτως δέ οι καλλιτέχναι θεάματος
ποικιλιών ( βαριετέ ) 'ι) ιπποδρομίου
(τσίρκου ) .
'Άρθρον 1 1
ο ι καλλιτέχναι

έρμηνευταί Ιiχουν το
δικαίωμα νά έπιτρέπουν 'ι) άπαγο
ρεύουν τήν έπί ύλικοϋ φορέως Ί]χου
'ι) εικόνος 'ι) Ί]χου καί εικόνος έγγρα-

φ�ν η καθ' οιονδήποτε τρόπον χρησιν
της έρμηνείας των, περιλαμβανομένης
και της άναπαραγωγ'ijς η θέσεως εις
κυκλοφορ(αν ταύτης. Πiiσα έγγραφή,
ή δποία δέν εχει έκ τών προτέρων έ
πι τραπη έγγράφως, άπαγορεύεται .
'Άρθρον 1 2
1 . Κατ' έξαίρεσιν άπό τοϋ έν &ρθρφ
11 κανόνος, ειδικώς έπι πάσης ραδιο
τηλεοπτικης μεταδόσεως ύπό της ' Ελ
ληνικής Γ'αδιοφωνίας - Τηλεοράσεως
Α.Ε. η της ' Υπηρεσίας 'Ενημερώ
σεως 'Ενόπλων Δυνάμεων της έρμη
νε(ας των, έφ' οσον αϋτη εχει νομί
μως έγγραφη έπι ύλικοϋ φορέως Ίj
χου η εικόνος η Ίjχου και εικόνος, οστις
!:χει νομίμως κυκλοφορήσει, ώς και
έπι πάσης δημοσίας έκτελέσεως της
έγγεγραμμένης η της ραδιοτηλεοπτι
κώς η &λλως πως μεταδιδομένης η
μεταδοθείσης έρμηνε(ας των, οι καλ
λιτέχναι έρμηνευται δικαιοϋνται πα
ρά τών ποιουμένων τάς χρήσεις ταύ
τας προσώπων μόνον δικαίας άμοιβης ,
ή δποία συν(σταται εις ποσοστιιχίαν
συμμετοχήν εις τό άποτέλεσμα της
έκμεταλλεύσεως της έρμηνε(ας των
και καθορ(ζεται έπι τη βάσει και τών
έκ τών έν λόγφ χρήσεων έπιπτώσεων
έπι της άπασχολήσεως τών καλλι
τεχνών έρμηνευτών.
2 . ' Εκ τών διαφόρων χρήσεων της
έρμηνε(ας, ειδικώς έπι α ) μεταγενε
στέρας άνα:παραγωγ'ijς η θέσεως εις
κυκλοφορ(αν της έγγεγραμμένης η της
ραδιοτηλεοπτικώς η &λλως πως με
ταδιδομένης η μεταδοθε(σης έρμη
νε(ας, β) μεταδόσεως εις τό κοινόν
της έγγεγραμμένης τοιαύτης, γ ) ρα
διοτηλεοπτικης η εις τό κοινόν άνα
μεταδόσεως της ραδιοτηλεοπτικώς 'ί)
&λλως πως μεταδιδομένης η μεταδο
θείσης έρμηνε(ας και δ ) τών έν τη
προηγουμένη παραγράφφ περιπτώσε
ων, τά δικαιώματα τών καλλιτεχνών
έρμηνευτών άσκοϋνται μόνον ύπό τών
διά Προεδρικοϋ Διατάγματος, έκδι
δομένου τη προτάσει τών ' Υπουργών
Προεδρ(ας της Κυβερνήσεως και Πο
λιτισμοϋ και 'Επιστημών εrτε συνι
στωμένων εrτε άναγνωριζομένων οι
κε(ων προσωπικών μή κερδοσκοπικών
διαχειριστικών όργανισμών τών καλ
λιτεχνών έρμηνευτών. Δι' δμοίου δια
τάγματος δp(ζονται ή διαδικασ(α και
τά κριτήρια συστάσεως η άναγνωρ(
σεως, μεταξύ τών δπο(ων και τό της
άντιπροσωπευτικότητος τών έν λόγφ
όργανισμών, οϊτινες μετέχουν τοϋ ει
δικοu νομικ.οu προσώπου τοϋ προβλε
πομένου ύπό τοϋ &ρθρου τετάρτου παρ.
2 τοu Ν. 1 064 /1 980 " περι κυρώ
σεως της άπό 31 Μαρτ(ου 1 980 Πρά
ξεως Νομοθετικοϋ Περιεχομένου τοu
Προέδρου της Δημοκρατ(ας" " περι τη
ρητέας διαδικασ(ας διά τήν παραγω
γήν και π,ιίJλησιν ύπό τρ(των πάσης
φύσεως έκμαγε(ων, άντι γράφων, άπο
μιμημάτων κλπ. παντός Ι:ργου άπο
τελοuντος περιουσ(αν τών μουσε(ων
και άρχαι�ογικών χώρων τοϋ Κρά
τους και &λλων τινών διατάξεων " .
Ή ύπό τών διαχειριστικών όργ�νι
σμών &σκησις τών ώς ανω δικαιωμά
των άφορ� μόνον εις τάς χρήσεις της

έρμηνε(ας, αϊτινες ε!ναι μεταγενέστε
ραι της ύπό τών καλλιτεχνών - έρμη
νευτών ύποδε(ξεως τοϋ όργανισμοϋ της
έκλογης των 'ί)τις ύπόδειξις έπι έρμη
νείας παρά συνόλου ένεργε'ίται ύπό
τών έν τιϊ> έπομένφ &ρθρφ δριζομένων
διά τήν &.σκησιν τών δικαιωμάτων
προσώπων.
'Άρθρον 1 3
Έπι έρμηνε(ας διά ζώσης παρά συ
νόλου, τά έν &ρθρφ 11 και 1 2 παρ. 1
δικαιώματα τών καλλιτεχνών έρμη
νευτών άσκοϋνται ύπό τών αίρετών
άντιπροσώπων αύτοϋ η έλλε(ψει τού�
των ύπό τοϋ έπικεφαλ'ijς τοϋ συνόλου.
'Άρθρον Η

Ή διά τοϋ παρόντος νόμου παρεχο
μένη προστασ(α διαρκε'ί έπι πεντηκον
ταετ(αν άπό τοϋ τέλους τοϋ Ι:τους,
ε(τε καθ' δ ή έγγραφή τό πρώτον έ
τέθη εις τήν διάθεσιν τοϋ κοινοϋ έν
έπαρκε'ί άριθμιϊ> . άντιτύπων, εrτε καθ'
δ έγένετο ή έγγραφή, έφ' οσον κατά
τήν πεντηκονταετ(αν ταύτην δέν ίtλα
βε χώραν τοιαύτη διάθεσις. Μετά θά
νατον τών έρμηνευτών ή προδιαλη
φθε'ίσα προστα.σ(α παρέχεται εις τούς
δικαιοδόχους αύτών.

'Άρθρον 1 5
οι διά τούς πνευματικούς δημιουρ
γούς, κατά τήν &σκησιν τών δικαιω
μάτων των, προβλεπόμενοι νόμιμοι
περιορισμοι και τά τυχόν άντισταθμι
στικά τούτων δικαιώματα ισχύουν ά
ναλόγως και έπι τών διά τοϋ παρόν
τος νόμου άναγνωριζομένων εις τούς
καλλιτέχνας έρμηνευτάς δικαιωμάτων.
'Άρθρον 1 6
1 . Τά έν &ρθρφ 1 1 και 1 2 παρ. 1 δι
καιώματα τών καλλιτεχνών έρμηνευ
τών, μή δυνάμενα νά μεταβιβάζων
ται, ειμή ε(ς τινα τών έν &ρθρφ 1 2
διαχειριστικών όργανισμών και δι' ώ
ρισμένον χρόνον, ώς και διά δωρεiiς
έν ζω7j η αιτιqι θανάτου εις τόν σύζυ
γον η τινα τών καλουμένων εις τήν έξ
άδιαθέτου κληρονομικήν διαδοχήν, η
κατά κληρονομικήν διαδοχήν εις τούς
έξ άδιαθέτου κληρονόμους τών καλλι
τεχνών έρμηνευτών, δύνανται ν' άπο
τελοuν άντικε(μενον άδειών χρήσεως.
Ή ισχύς τών έν λόγφ άδειών περιο
ρίζεται εις τά δικαιώματα, τών δ
πο(ων γ(νεται έπώνυμος μνε(α, και
τάς χρήσεις, αι δπο'ίαι κατά τρόπον
έξειδικευμένον περιγράφονται εις τήν
σύμβασιν περι χορηγήσεως τών ά
δειών αύτών, 'ί)τις δέον έπι ποιν7j άκυ
ρότητος νά ε!ναι Ι:γγραφος.
·

2 . οι εις τήν ι:κτασιν, προορισμόν,
τόπον και διάρκειαν έκμεταλλεύσεως ,
τήν δικαίαν διά ταύτην άμοιβήν, ώς
και τήν διάρκειαν τών άδειών χρή
σεως και τό δικαίωμα της εις τρίτους
μεταβιβάσεως αύτών άναφερόμενοι ο
ροι, ύπό τούς δποίους χορηγοϋνται α ι
ρηθε'ίσαι &δειαι, δέν δύνανται, έπι ποι
ν7j άκυρότητος της χορηγήσεως, νά
ύπολε(πωνται τών έλαχ(στων τοιού
των, οι δπο'ίοι περιλαμβάνονται εις
συμβάσεις - πρότυπα, τό περιεχό
μενον τών δπο(ων καθορίζεται κατό-

πιν διαπραγματεύσεων μεταξύ τών έν
&ρθρφ 1 2 οικείων όργανισμών και
τών λαμβανόντων τάς έν λόγφ άδε(ας.
3 . Αι διατάξεις τών παρ. 1 και 2
έφαρμόζονται και έπι παραχωρήσεως
δικαιωμάτων άπορρεόντων έκ συμβά
σεων έργασ(ας τών καλλιτεχνών - έρ
μηνευτών.
'Άρθρον 1 7
ο ι καλλιτέχναι έρμηνευται ίtχουν τό
άναπαλλοτρ(ωτον δικα(ωμα νά άντι
τάσσωνται εις πiiσαν παραπο(ησιν, ά
κρωτηριασμόν η έτέραν τροποποίησιν,
η εις πiiσαν έτέραν προσβολήν της έρ
μηνε(ας των, αϊτινες βλάπτουν τήν
τιμήν η φήμην των. Ή διάρκεια τοϋ
έν λόγφ ήθικοϋ δικαιώματος ύπολο
γίζεται ώς έν τιϊ> δικα(φ της πνευμα
τικης ιδιοκτησίας, της έρμηνε(ας έξο
μοιουμένης κατά τοϋτο προς τήν δη
μιουργίαν εργου.
'Άρθρον 1 8
1 . Τυχόν διαφοραι περι τήν &σκησιν
τών έν &ρθροις 1 2 και 1 6 δικαιωμά
των μεταξύ τών έν &ρθρφ 1 2 άναφε
έκδικάζονται
όργανισμών,
ρομένων
παρά τοϋ έν &ρθρφ τετάρτφ παρ. 2
τοϋ Ν. 1 064 /1980 ειδικοϋ πολιτικοϋ
δικαστηρίου. Διαφοραι περι τήν &σκη
σιν τών λοιπών δικαιωμάτων έκδικά
ζονται κατά τήν διαδικασ(αν τών &ρ
θρων 664 - 676 Κ. Πολ. Δικονομίας,
μή άποκλειομένης της λήψεως άσφα
λιστικών μέτρων δσάκις συντρέχουν
αι προς τοίίτο προUποθέσεις.
2 . Εις τήν παράγραφον 2 τοϋ &ρ
θρου τετάρτου τοϋ Ν. 1 064 /1 980 α ι
λέξεις " διαιτητικοϋ όργάνου " άντι
καθ(στανται διά τών λέξεων " πολι
τικοϋ δικαστηρ(ου ", εις δέ τό τέλος
της αύτης παραγράφου προστ(θεται
έδάφιον !:χον οϋτω :
" Της ένώπιον τοϋ δικαστηρ(ου τού
του προσφυγ'ijς προηγε'ίται, έπι ποι
ν7j άπαραδέκτου ταύτης, άπόπειρα συμ
βιβαστικης έπ.ιλύσεως της διαφορiiς
παρ' ειδικοϋ όργάνου, τά της συγκρο
τήσεως, άρμοδιοτήτων και λειτουργ(ας
τοϋ δπο(ου δρισθήσονται διά τοϋ κα
τά τό προηγούμενον έδάφιον έκδοθη
σομένου Προεδρικοϋ Διατάγματος " .
'Άρθρον 1 9
1 . Προκειμένου περι ήμεδαπών έρ
μηνευτών, ή διά τοϋ παρόντος νόμου
άναγνωριζομένη προστασ(α παρέχε
ται άδιαφόρως τοϋ τόπου έκτελέσεως
της έρμηνε(ας των.
2 . Αί διατάξεις τοϋ παρόντος νόμου
έφαρμόζονται κατά πiiσαν περίπτω
σιν, άδιαφόρως τοϋ κατά τούς κανό
νας ιδιωτικοϋ διεθνοϋς δικα(ου τυχόν
έφαρμοστέου άλλοδαποϋ δικα(ου.
3 . Προκειμένου

περι άλλοδαπών έρ
μηνευτών, έπι τών περιπτώσεων πα
ροχης δικαιώματος λήψεως δικαίας
· άμοιβης, τό &ρθρον 4 τοϋ 'Αστικοϋ
Κώδικος έφαρμόζεται μόνον ύπό τόν
ορον της έν τη πράξει άμοιβαιότητος,
διαπιστουμένης δι' άποφάσεως τοϋ Ύ
πουργοϋ Πολιτισμοϋ καί ' Επιστημών,
δημοσιευομένης εις τήν ' Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως .
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'Άρθρον 2 0
1 . Έγγραφαl

καl Ι:ννομοι σχέσεις
δημιουργηθείσαι προ της ένάρξεως της
tσχύος τοϋ παρόντος νόμου καταλαμ
βάνονται παρά τούτου μετά πάροδον
ένος ετουι;: άπο της τοιαύτης ένάρ
ξεως. Συμβάσεις, έγγράφως 'ή μη
συνήφθη
αϊτινες
άποδεικνυόμεναι,
σαν προ τ-ϊjς 1σχύος τοϋ παρόντος νό
μου δέν θίγονται ύπ' αύτοϋ, πλΎJν με
ταβιβάσεις δικαιωμάτων δι' αύτών γε
νόμεναι δi:ν έκτείνονται έπl τοιούτων
το πρώτον άναγνωριζομένων διά τοϋ
παρόντος νόμου, εt μη άποκλειστικώς,
έφ' οσον καl καθ' ην εκτασιν έπιβάλ
λεται τοϋτο έκ τοϋ σκοποϋ τών έν λό
γι:μ συμβάσεων.
2 . Εtδικώς επι άναπαpαγωyΥ)ς καl
εtς το κοινον διαθέσεως τών ύλικών
φορέων Ί]χου 'ή εtκόνος 'ή Ί]χου καl
εtκόνος, μέχρι της ένάρξεως τ-ϊjς λει
τουργίας τών έν όίρθpι:μ 1 2 παρ. 2 δια
χειριστικών όργανισμών, τά προς πα
ροχ·Ιjν άδείας δικαιώματα τών καλλι
τεχνών - έρμηνευτών άσκοϋνται καl ά
τομικώς παρ' αύτών . Συμβάσεις κα
ταρτιζόμεναι προς τον σκοπον αύτον
παύουν tσχύουσαι όίμσ. τη ένάρξει της
λειτουργίας τών ώς όίνω όργανισμών .
3 . Κατά την πρώτην τετραετίαν άπο
της tσχύος τοϋ παρόντος νόμου δέν
γεννώνται ύποχρεώσεις έκ τοϋ όίρ
Ορου 1 2 παρ. 1 εtς βάρος της Ε. Ρ .Τ.
Α . Ε . καl Υ.ΕΝ . Ε . Δ .
' Η τετραετία αϋτη δύναται ν ά παρα
ταθ'ij όίπαξ έπl μίαν διετίαν δι' άπο
φάσεως τοϋ έν όίρθρι:μ τετάρτι:μ παρ.
2 τοϋ . 1 06lι /1 980 όργάνου, λαμβά
νοντος ύπ' οψιν τάς έκατέρωθεν οt
κονομικάς δυνατότητας. Διά τάς με
τά τον άνωτέpω χρόνον δημιουργηθη
σομένας ύποχρεώσεις της Ε. Ρ.Τ. Α .
Ε . καl τ-ϊjς Υ. Ει .Ε.Δ. θά διατίθε
ται ύπ' αύτών ποσον άνερχόμενον εtς
μηδi:ν έβδομ·ήκοντα πέντε εως ι:ν καl
εϊκοσι πέντε τοίς έκατον ( 0 , 7 5 - 1 ,2 5
�Ό) έπί ;ω� έ κ διαφημίσεω� καθαρών
;
Γο ποσον
εσοδων εκαστης τουτων.
τοϋτο, μετά παρέλευσιν τριετίας άπο
της γενέσεως τών ώς όίνω ύποχρεώ
σεων, δύναται νά άναθεωρ'ijται διά κοι
ν'ίjς άποφάσεως τών άρμοδίων ' Υπουρ
γών.
'Άρθρον 21
·ι 'Όστις παραβαίνει τάς διατάξε•.ς
τών όίρθρων 1 1 , 1 2, 1 3 , 1 5, 1 6 καl
1 7 τοϋ παρόντος νόμου τιμωρείται,
έφ' 8σον έξ όίλλων διατάξεων δέν προ
βλέπεται βαρυτέρα ποινή, διά ποιν'ίjς
φυλακίσεως τούλάχιστον 6 μηνών καl
χρηματικ'ίjς τοιαύτης τριακοσίων χι
λιάδων (300.000 ) μέχρις όκτακοσίων
χιλιάδων (800.000 ) δραχμών , τών δι
ατάξεων τών π:φαγράφων 5 καl 6
τοϋ όίρθρου τετάρτου τοϋ Ν . 1 06fι /
80 έφαρμοζομένων καl έν προκειμένι:μ.
2 . Ή δίωξις τών έν τη προηγουμένη
παραγράφι:μ παραβάσεων χωρεί αύ
τεπαγγέλτως.
.

'Άρθρον 2 2
Διά τ-Ιjν έφαρμογΎJν τοϋ παρόντος νό
μου, τά ύπο τούτου άναγνωριζόμενα
εtς τούς καλλιτέχνας - έρμηνευτάς δι
καιώματα Οεωροϋνται ώς αύτοτελ'ij,

μηδόλως θιγόμενα έκ της ύπο όίλλων
διατάξεων νόμου τυχον ρυθμίσεως δι
καιωμάτων μέ το αύτο άντικείμενον
·fι τοϋ αύτοϋ 'ή εύρυτέρου περιεχομέ
νου, 'ή έκ τ'ίjς διά συμβάσεων έπιφυ
λασσομένης εtς τά δικαιώματα ταϋτα
περαιτέρω τύχης.
ΚΕΦΆΛΑΙΟΝ Ε'
Σύστασις θέσεων εtς τά Κρατικά Θέατρα.
'Άρθρον 23
ομικών Προ
1 . Π αρ' έκάστι:μ τών
σώπων Δημοσίου Δικαίου α ) Έθνικον
Θέατρον, β ) ΈΟνικΎJ ΛυρικΎJ Σκηνή,
γ ) Κρατικον Θέατρον Βορείου 'Ελ
λάδος καί δ) 'Άρμα Θέσπιδος, συνι
στάται άνά μία θέσις Γενικοϋ Διευ
Ουντοϋ, έπl βαθμφ 1 ι:μ κλάδου ΑΤ1
Διοικητικοϋ.
2 . Προσόντα διά τ-Ιjν κατάληψιν τών
ώς όίνω θέσεων όρίζονται πτυχίον
οlουδήποτε τμ:ήματος της Νομικ'ίjς
Σχολ'ίjς ·ήμεδαποϋ Πανεπιστημίου 'ή
τ-ϊjς 'Ανωτάτης Σχολ'ίjς Οtκονομικών
καί 'Εμπορικών 'Επιστημών 'ή της
Παντείου 'Ανωτάτης Σχολ'ijς Πολιτι
κών 'Επιστημών 'ή τ'ijς 'Ανωτάτης
Βιομηχανικ'ίjς �χολ'ίjς, 'ή tσότιμον πτυ
χίον τ-ϊjς άλλοδαπ'ijς, δεκαετΎJς τούλά
χιστον διοικητικη πείρα καί άρτία
γνώσις μιiiς ξένης γλώσσης.
3 . Al κατά -:·Ιjν παρ. 1 Θέσεις πλη
ροϋνται διά διορισμοϋ προσώπων έ
χόντων τά ώς όίνω προσόντα. 'Ανώ
τατον οριον 'ήλικίας διά την διά διο
ρισμοϋ κατάληψιν -:ών ώς όίνω θέ
σεων όρίζεται το πεντηκοστον πέμ
πτον (55 ) ετος.
t, . Al ώς όίνω Θέσεις έπιτρέπεται νά
καταλαμβάνωνται καl διά μετατάξεως
μονίμων ύπαλλ·ήλων έξ όίλλων Δημο
. Π .Δ.Δ., κατό
σίων ' Υπηρεσιών 'ή
πιν αtτ-ήσεώς των καί έφ' οσον οι ύ
ποψ·ήφιοι /!χουν τον 1 ον βαθμον καl
-:-ά προβλεπόμενα ύπο τ'ίjς παρ. 2 τυ
πικά προσόντα. ' Η μετάταξις ένεργεί
ται μετ' άπόφασιν τοϋ Ύπουργικοϋ
Συμβουλίου, τ·ϊi εtσηγήσει τοϋ ' Υπουρ
γοϋ Π ολιτισμοϋ κσ.ί 'Επιστημών.
5 . ο ι μετατασσόμενοι ύπάλληλοι δύ
ναν-':αι κατ' έπιλογ·Ιjν των είτε νά έξα
κολουθήσουν ύπαγόμενοι εtς τά Τα
μεία Άρωγ'ijς ·η Έπικουρικ·ϊjς 'Ασφα
λίσεως, είς α ύπάγονται, είτε να ύπα
χθοϋν εtς έκείνα εtς τά όποία ύπάγον
ται οί ύπάλληλοι τοϋ Ν . Π . Δ . Δ . , εtς
δ η μετάταξις.
6 . Αί ώς όίνω Θέσεις δύναται νά κα
ταλαμβάνωνται καl διά προαγωyΥjς
ύπηρετούντων ύπαλλήλων εtς !:ν εκα
στον τών έν λόγι:μ Ν . Π .Δ.Δ., κατά
τά εtδικώτερον όριζόμενα ύπο έκδο
θησομένου προτάσει τών ' Υπουργών
Π ροεδρίας Κυβερνήσεως καl Πολιτι
σμοϋ καί 'Επιστημών Προεδρικοϋ Δι
ατάγματος.
7 . Δι' άποφάσεως τοϋ ' Υπουργοϋ
Πολιτισμοϋ καl 'Επιστημών, έκδιδο
μένης μετά γνώμην τοϋ οικείου Ύ
πηρεσιακοϋ Συμβουλίου, καθορίζεται
έκάστοτε ό τρόπος πληρώσεως τών ώς
όίνω θέσεων διά δο.ορισμοϋ, μετατά
ξεως 'ή προαγωγ'ijς.

'Άρθρον 2 lι
1 . Π αρ ' έκάστι:μ τών έ ν όίρθρι:μ 23
Ν . Π .Δ.Δ. συνιστάται άνά μία θέσις
καλλιτεχνικοϋ διευθυντοϋ, έπl άποδο
χαίς άνάπληρωτοϋ γενικοϋ διευθυν
τοϋ, έπί τριετεί θητείq:, δυναμένη νά
άνανεοϋται.
2 . Ώς καλλιτεχνικοί διευθυνταί, διο
ρ ίζονται δι' άποφάσεως τοϋ ' Υπουρ
γοϋ Πολιτισμοϋ καί 'Επιστημών, πρό
σωπα διακριθέντα εtς τά Γράμματα
'ή τάς Καλάς Τέχνας καl έγνωσμένου
κύρους.
3 . Διά τάς έν παρ. 1 Θέσεις έφαρμό
ζονται α! διατάξεις τοϋ όίρθρου 2 0
παρ. 8 τοϋ ' l'παλληλικοϋ Κώδικος
2 6 1 /1 9 7 6 .
καί τοϋ όίρθρου r, τοϋ
4 . ' Η έκλοy-ΙJ των καλλι �εχνικων
,
, ,
,
διευθυντων δια μεν το Εθνικον Θεα
τρον, την ΈΟνικΎJν ΛυρικΎJν ΣκηνΎJν
καl το Κρατικον Θέατρον Βορείου
' Ελλάδος, γίνεται κατά την διαδι
κασίαν έκλογ'ijς γενικοϋ διευθυντοϋ
τοϋ όίρθρου lι τοϋ
. Δ. lι8 / 1 9 7 lι
" περί διαλύσεως τοϋ 0 . Κ . Θ . Ε . καl
ά�ασ� στάσεως τών σ �γχ ων 7υ έ�των
,,
δι:Χ δε1 το ?ι �ρ
εις αυ;ον 1 · Π : Δ.Δ
;
κατα τ-ην διαδικασιαν
μα Θεσπιδος
έκλοyΥjς γενικοϋ διευθυντοϋ τοϋ όίρ
Ορ �υ 7 τοϋ Ν. lι 1 8 / � 9 ? 6 ·: πε ρ l συ
0
. Π .Δ.Δ. υπο την επωνυ
στασεως
μίαν " 'Άρμα Θέσπ�δος " καl όργανι
σμοϋ αύτοϋ ''
5 . Το σύνολον τών πάσης φύσεως
προσθέτων άμοιβών διά καλλιτεχνι
κΎJν έργασίαν τών καλλιτεχνικών δι
ευθυντών δi:ν δύναται νά ύπερβαίνη
τον βασικον μισθόν των , προσηυξημέ
νον μi: τά πάσης φύσεως έπιδόματα.
τοϋ βαθμοϋ των .
.

_

.

•

'Άρθρον 25
Διά Προεδρικοϋ Διατάγματος, έφ' &
παξ έκδιδομένου, προτάσει τών Ύπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως καί
Πολιτισμοϋ καί 'Επιστημών, καθορι
σθήσονται αί άρμοδιότητες τών γενι
κών διευθυντών καί καλλιτεχνικών δι. Π.Δ.Δ.
ευθυντών τών ώς όίνω
'Άρθρον 2 6
Al διατάξεις τοϋ Ν .Δ . lι 8 /1 9 7 lι καl
τοϋ Ν. 4 1 8 /1 9 7 6, αί προβλέπουσαι
τάς Θέσεις τών γενικών διευθυντών
. Π .Δ . Δ . , καταργοϋνται
τών ώς όίνω
άπο της δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος.
'Άρθρον 27
Ή ισχύς τοϋ παρόντος νόμου όίρχεται
άπο της δημοσιεύσεώς του διά της 'Ε
φημερίδος τ-ϊjς Κυβερνήσεως.

'Εν ' Αθήναις τ'ίj 23 Σεπτεμβρίου 1 980
Ό πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΛ Η Σ

Ο ! ύπουργοl
Προεδρίας Κυβ/σεως
Κ. Στεφανόπουλος
Οtκονομικών
Μιλτ. 'Έβερτ

Δικαιοσύνης
Γ. Σταμάτης

Πολιτισμοϋ-Έπιστημών
' Α . ' Ανδριανόπουλος

Βιομηχανίας-Ένεργείας
Στέφανος Μάνος

Η

ΕΝΑΡΞ Η ΤΗΣ
Mt

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ

ΠΕΡ ΙΟΔΟΥ

ποια tργα liνοιξαν τα θέατρα της 'Αθήνας

1111 ,Α.ΘΗ Α (Φέρτης, Φυσσούν ) :
'Άρχισε 23 Όχτώβρη, μέ το " Μπέντ"
τοu Μάρτιν Σέρμαν • 'Από 3 Νοέμ
βρη καl κάθε Δευτέρα, θίασος Β .
Διαμαντόπουλου μέ " 4 κωμωl>ίες
τοu Τσέχωφ " .
1111 ΑΘΗΝΑΙΟΝ ( Άλεξανl>ράκης, Γα
ληνέα, Φόνσου, Μιχαλακόπουλος ) :
'Άρχισε 3 Όχτώβρη, μέ τήν " Και
νούρια σελίl>α " τοu Νηλ Σάιμον.
1111 ΑΘΗΝΩΝ (Μυράτ, Ζουμπουλά
κη ) : 'Από 1 7 Όχτώβρη ώς 2 Νοέμ
βρη, " 'Η ιστορία μιας γυναίκας "
τής Άουρέλ Μπαράγκα (συνέχεια
άπδ πέρσι ) • 'Από 7 οέμβρη, ή κο
μεντί Τζών Μάρελ " 'Αναμνήσεις " .
1111 ΑΚΑΔΗΜΟΣ { Καραγιάννη, Γα
λανός, Βουρνάς ) : 'Άρχισε 1 Ο Όχτώ
βρη, μέ τήν άστυνομικη κωμωl>ία
τοu Γιέγκερ " Μιά άξέχαστη νύχτα " .
1111 ΑΚΡΟΠΟΛ (Γκιωνάκης, Μου
στάκας, Κωνσταντίνου, Κοντοu ) : "Αρ
χισε 1 1 Όχτώβρη, μέ τήν έπιθεώρη
ση Λαζαρίl>η - Φιλιππούλη καl Μου
ζάκη " Μπλά . . . Μπλά . . . Μπλά . . . ".
1111 ΑΛΑΜ ΠΡ Α ( Καρακατσάνης, Ξε
ν ίl>ης ) : 'Άρχισε 4 Όχτώβρη, μέ τήν
κωμωl>ία Σακελλάριου - Γιαννακόπου
λου " 'Ένας ήρως
'
μέ παντοuφλες " .
1111 Α Λ Ι Κ Η (Βουγιουκλάκη ) : "Αρ
χισε 1 οέμβρη, μέ τήν κωμωl>ία τοu
Μπέρναντ Σλέηντ " Τζούλια " .
1111 ΑΛΦΑ ( Ληναϊος - Φωτίου ) : 'Άρ
χισε 9 Όχτώβρη, μέ το " Δέν πλη
ρώνω . . . l>έν πληρώνω . . . " τοu Ντά
ριο Φό. (Δεύτερη χρονιά ) .
1ΙΙ1 ΑΜΙΡ ΑΛ {Τσιβιλίκας, 'Ατζολε
τάκη, Καζιάνη ) : 'Άρχισε 3 Όχτώ
βρη, μέ τήν κωμωl>ία τοu Χιούμ " Κα 
λ-ηνύχτα καί. . . φρόνιμα " .
1111 ΑΝΑΛΥΤΗ { Άναλυτή-Ρ·ηγόπου
λος ) : '"Αρχισε 1 Όχτώβρη, μέ την
κωμωl>ία τοu Άλφρ. Σαβουάρ " Ή
"Ογl>οη Γυναίκα " .
1111 Α ΤΤΙΘΕΑΤΡΟ {Μαρίας Ξενου
δάκη ) : 'Άρχισε 29 Όχτώβρ·η, μέ το
Ιtργο τοu Ντάριο Φό " 'Εγώ ή Οίίλρι
κε Μάινχοφ καταγγέλλω " .
1ΙΙ1 ΒΕΑΚΗ { Λαϊκή Σκηνη Θεάτρου
Τέχνης ) : 'Από 1 Ο Όχτώβρη ώς
καl 9 Νοέμβρη, τό ltργο τοu Ί. Καμ
πανέλλη " Ό μπαμπάς δ πόλεμος "
{συνέχεια άπό τήν καλοκαιρινη περί080 ) • 'Από 1 8 Νοέμβρη, " Λευκός
γάμος " τοu Ταντέους Ραούζεβιτς.
1ΙΙ1 ΒΕΜΠΟ ( Γιούλη, Φωτόπουλος,
Μπουγιουκλάκης ) : 'Άρχισε 29 Νο
έμβρη, μέ το μιούζικαλ Κ. Λυμπερό
πουλου, Κ. Χαρl>αβέλλα καl Γ. Κα
τσαροu " Ί -Ι Άγια . . . 'Αθανασία τοu
Αtγάλεω " .
1111 ΒΕΡΓΗ {Βεργ'ίj - Φράγκος ) : "Αρ
χισε 1 4 Νοέμβρη, μέ το " 'Ιππόκαμ
πος Μπάρ " τοu 'Έντουαρντ Μούρ.
1111 ΒΡΕΤΑΝΙΑ ( Καρρiiς, Καλουτά,
Στρατηγός ) : 'Άρχισε 1 7 Όχτώβρη,

�έ το γαλλικό μιούζικαλ " Γιατl Ι>έν
ξανατραγουl>iiς " .
1111 ΓΚΛΟΡΙΑ (Βουτσάς, Παπανt
κα ) : 'Άρχισε 4 Όχτώβρη, μέ τήν
κωμωl>ία Καμπάνη - Μακρίl>η " 'Έ
να άγκάθι στό . . . κρεβάτι μου "
Άl>ριανός,
1111 Δ ΙΑΝΑ (Λάσκαρη,
Λαμπροπούλου ) : 'Άρχισε 1 1 Όχτώ
βρη, μέ το ltργο τοu Γ. Ρούσσου
" Φρύνη ή έταίρα " .
1111 ΔΙΟΝΥΣΙΑ {Παπαμιχαήλ, Δανl>ου
λάκη, Διαμαντίl>ου ) : 'Άρχισε 3 Όχτώ
βρη, μέ τήν. κωμωl>ία τοu. Μπέρναρ
Σώ " Ό Σοκολατένιος Στρατιώτης " .
1111 ΕΘΝΙΚΟ 'Άρχισε 28 Νοέμβρη,
μέ το " ΌΙ>υ σσέα γύρισε σπίτι " τοu
' lάκ. Καμπανέλλη .
1111 ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΉΡ Ι ( Θί
ασος " 'Αναζήτηση " ) : 'Άρχισε 20
Όχτώβρη, μέ το ltργο τοu Α. Καμύ
" οι Δίκαιοι ".
1111 ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΗ { Άλ Γε
ωργούλη, Είία Κοταμανίl>ου ) : 'Άρ
χισε 1 7 Δεκέμβρη, μέ το Ιtργο Φρ.
Ρ � με-Ντ�ριο Φδ ' ; , 'Όλο σπίτι, κρε
βατι κι εκκλησία .
1111 ΘΕΑΤΡΟ " ΕΝΑ " {Θίασος Κ .
Πρέκα ) : 'Άρχισε 26 Σεπτέμβρη, μέ
τήν έπιθο:ώρηση Β. Γκούφα - Μ. Πα
πανικολάου - Α. Π απαπέτρου " "0λη ή Έλλάl>α φάλτσα ζεϊ " • 'Από
7 Όχτώβρη καt κάθε Τρίτη, " 'Υ
πάρχουν l>ρόμοι γιά δλους " τής Λι
λ'ίjς Ίακωβίl>η • 'Από 1 3 Όχτώ
βρη καt κάθε Δευτέρα, " Το τηλε
γραφεϊο " Κ. ΦραγκιαΜκη.
1111 ΘΕΑΤΡΟ Ε ΡΕΥΝΑΣ {Δημ. Πο
ταμίτης ) : 'Άρχισε 4 Όχτώβρη, μέ
το
Ό όίνθρωπος - έλέφαντας " τοu
Μ. Π όμερανζ.
1111 ΚΑΒΑ {Άμφι-θέατρο Σπ. Εύ
αγγελάτου ) : 'Άρχισε 20 Δεκέμβρη,
μέ τον " Γουανάκο "τοu Ψυχάρη.
1111 ΘΕΑ ΤΡΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑ Η Σ : "Αρ
χισε 3 Δεκέμβρη, μέ το " Δράκο "
τοu Ε. Σβάρτς.
1111 ΘΕΑ ΤΡΟ ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΛ Η "

Τ Α ΘΕΑΤΡΑ ΣΤΟΝ ΙΙΕΙΡΑΙΑ

1111 ΑΥΛΑΙΑ {Τζεβελέκος, Γιουλά
κη ) : 'Άρχισε 24 Όχτώβρη, μέ το
Ιtργο τοu Κ. Παπαπέτρου " Οι ζη
λιαρόγατοι " .
1111 ΘΕΑΤΡΟ ΚΥΒΟΣ {Γιάννης Γε
ωργιάl>ης ) : 'Άρχισε 7
οέμβρη, μέ
τήν κωμωl>ία 'Εντουάρντο ντέ Φί
λιππο (( ''Αχ αύτCι τα φαντάσματα " .
1111 ΘΕΑΤΡΟ Τ Ο Υ Π Ε Ι ΡΑΙΑ : "Αρ
χισε 3 1 Όχτώβρη, μέ το ltργο τοu
Γιώργου Δια�ι;:yμένου " Μάνα . . . Μη
τέρα . . . Μαμα .
1111 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ {Σαπουντζάκη, Στυ
λιανοπούλου, ΜοσχονiΧ ) : 'Άρχισε 28
Νοέμβρη, μέ την έπιθεώρηση τοu Ν.
Άθερινοu " Γέλιο χωρίς δρμόνες " .

ΝΙΑΣ { 'Έλλης Βοζικιάl>ου ) : 'Άρχι
σε 20 Νοέμβρη, μέ τήν " Παρεξήγη
ση " τοu 'Αλμπέρ Καμύ.
1111 ΚΑΠ ΠΑ (Νίκος Κούρκουλος, Στ.
Παράβας ) : 'Από 1 4 Νοέμβρη, μέ
τήν κωμωl>ία τοu Νήλ Σάιμον " Το
μονό ζευγάρι ".
1111 ΘΕΑΤΡΟ Κ . Ε . Α . . (Γ. Μπέλ
λος ) : 'Άρχισε 1 6 Όχτώβρη, μέ τή
σατιρικη κωμωl>ία τοu 'Εντουάρντο
Μ�νέ " 'Εθελοντές ".
1111 ΛΟΥΖΙΤ ΑΝΙΑ {Πάντζας, Μιχα
λόπουλος, 'Ανουσάκη ) : 'Άρχισε 1 7
Όχτώβρη, μέ τήν κωμωl>ία τοu Μάρκ
Καμολετl " Δυο - Ι>υό στόv καναπέ "
1111 ΜΙΝΩΑ {Καρέζη-Καζάκος ) : 'Άρ
χισε 1 0 Όχτώβρη, μέ τήν κωμωl>ία
τοu Ζ. Φεϋντώ " Το νοu σου στήν
Άμέλια " .
1111 ΜΠΡΟ ΤΓΟΥΑΙΗ (Ε. Λ. Θ .
Μάνου Κατράκη ) : 'Άρχισε 2 4 Ό 
χτώβρη, μ έ τη ν κωμωl>ία τοu Χιούζ
Λέοναρντ " Ντά ". (Δεύτερη χρονιά ) .
1111 ΜΟΥΣΟΥΡΗ ( Ρουσσέα, 'Αντω
νόπουλος ) : 'Άρχισε 1 7 Όχτώβρη,
μέ το ltργο τ'ίjς Μάργκαρετ Κέννεντυ
" Μετά τή μπόρα " .
1111 ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ Έθνικοu θεάτρου :
'Άρχισε 21 Νοέμβρη, μέ: τον " Άμε
Ι>αϊο " τοu Εύγένιου 'Ιονέσκο.
1111 ΟΡΒΟ {Βασιλάκου - Μυλωνάς ) :
'Άρχισ: 1 6 Όχτώβρη, μέ: το ltργο τοu
'Ά. Νταίηβις " 'Ανθρώπινες σχέσεις" .
.

1111 Π ΟΡΕΙΑ (Λαϊκό Πειραματικό
Θέατρο ) : 'Άρχισε 1 4 Νοέμβρη, μέ
το Ι:ργο τοu Μανώλη Κορρέ " Το
Ι>ιπλανδ κρεβάτι " .
1111 ΡΙΑΛΤΟ (Βαλαβανίl>ης, Ρούμ
που, Κώνστα ) : 'Άρχισε 25 Δεκέμ
βρη, μέ το " Σεινικδ τεϊχος " τοu
Μάξ Φρις.
1111 ΡΕΞ { Ρίζος, Βαλάση, Μαλλοu
χος) : 'Άρχισε 3 Όχτώβρη, μέ τήν
έπιθεωρ. μουσικη κωμωl>ία Καμπά
νη - Μακρίl>η " Μιά Κυριακή στο
Γιουσουρούμ " .
1111 ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ { Άρζόγλου,
Λογοθέτης, Π . Μιχαλόπουλος ) : 'Άρ
χισε 5 Νοέμβρη, μέ τήν κωμωl>ία τοu
Μίνο Μπελλέι " Ξανθιά φράουλα " .
1111 ΣΤΟΑ ( Θ . Παπαγεωργίου, Λ.
Πρωτοψάλτη ) : 'Άρχισε 17 Όχτώβρη,
μέ το ltργο τοu Μ. Ποντίκα " Έσωτε
ριχαl εtl>ήσεις ". (Δεύτερη χρονιά ) .
1111 ΤΕΧΝΗΣ { Κάρολος Κούν ) : 'Από
1 6 Όχτώβρη ώς 9 Νοέμβρη, " Δά
φνες καl πικροΜφνες " Δ. Κελα'ίl>η
- Έ. ΧαβιαρiΧ {Δεύτερη χρονιά) 8
'Από 1 2 οέμβρ·η, " Ό Γάμος " τοu
Μάριου Ποντίκα.
1111 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ {Χατζηχρ'ίj
στος, Στρατηγός, Μπρόγερ ) : 'Άρχι
σε 1 1 Όχτώβρη, μέ τή μουσική κω
μωl>ία Π. Βασιλειάl>η - Λ. Μιχαη
λίl>η " Αύτδς εΙναι. . . πιλότος " .
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ΤΑ Κ Α ΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΘΕΑΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Πόσα λειτού ργη σαν καi ποια t ργα π αίξανε
1ΙΙ1 ΑΘΗΝΑ (Γκιωνάκης - Μαυρο
πούλου } : 'Άρχισε στις 26 'Απρίλη,
με τηv κωμω8ία Ν. Καμπάνη - Β.
Μακρί8η " Κίμων δ : . . νεόπλουτος " .
Σταμάτησε 28/9.
1111 ΑΘΗΝΑ, Αtγάλεω (Θίασος "Πα
ρουσία " ) : 'Άρχισε 25 'Ιούνη, μέ
το ι:ργο " Μαλακώφ " τοu Μιχ.
Χουρμούζη. Σταμάτησε 28/9.
1111 ΑΘΗΝΑ· Ι·ΚΟ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ,
Μαυρομματαίων (Χρονοπούλου, Φι
λιππί8ης, Βρανά ) : 'Άρχισε 19 'Ιού
νη μέ τή " Συννεφιασμένη Κυριακή 40 χρόνια Τσιτσάνης " τών Ν. Καμ
πάνη - Β. Μακρί8η . Τραγού8ι : Τσι
τσάνης, Μητσιάς, Άλεξάν8ρα. Στα
μάτησε 2 1 /9.
1111 ΑΘΗΝΑΙΟΝ (Ζαφειpίου, Περγιά
λης, Χρυσικάκος } : 'Άρχισε 26 'Ιού
λη μέ τη λαϊκή 15περα τοϊί Μίκη Θεο8ωράκη " Το τραγού8ι τοϊί νεκροϊί
ά8ελφοϊί ". Τραγού8ι : Νταλάρας, Ζορ
μπαλά, Κούτρας. Σταμάτησε 7 /9.
1111 ΑΛΙΚΗ, Κηποθέατρο Πε8ίου "Α

ρεως ('Αλίκη Βουγιουκλάκη ) : 'Άρ
χισε 19 'Ιούνη μέ την " Ε6θυμη χήρα "
τοϊί Φρ. Λέχαρ σέ έλεύθερη άπό8οση
Γ. Ρούσσου. Σταμάτησε 2 1 /9 .
1111 ΑΛΣΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ (" 'Ε
λεύθερη Σκηνή " } : 'Άρχισε 6 'Ιούνη
μέ τήν έπιθεώρηση Παναγιωτόπου. λου - <p;χ-σουλ'Τ) - Κριεζ'ij κα � �ηλαη, μπαμπαντι:ψ . Στα8όνη , Ανανταμ
μάτησε 21 /9.
1111 ΑΤΤΙΚΟ (Τσιβιλίκας, Φόνσου,
Μιχαλόπουλος ) . Άπο 29 Μάη ώς
1 1 'Ιούλη, ή κωμω8ία Ν. Τσιφόρου Π. Βασιλειά8η "Το κοροϊΜκι" • Ά
πο 19 ' Ιούλη ώς 21 Σεπτέμβρη,
θίασος Τ . Καζιάνη - Γ. Τζώρτζη μέ
την κωμω8ία " Το στοίχημα " τοϊί
Λοτάρ.
1111 ΒΕΜΠΟ (Έξαρχάκος, Βογια
τζΤ)ς ) . Άπο 6 'Απρίλη ώς 7 'Ιούνη,
ή κωμω8ία Λ. Μιχαηλί8η " Γκαρ
σονιέρα γιά 8έκα " • 'Απο 20 Αύγού
στου ώς 5 Όχτώβρη " Θίασος Κω
μω8ίας " μέ τη φαρσοκωμω8(α Κ.
Παπαπέτρου " 'Ονειροπαρμένοι " .
1111 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙΣΑ
ΡΙΑΝΗΣ : Άπο 24 'Ιούνη ώς 1 3
'Ιούλη δ θίασος " 'Ελεύθεροι Καλ
λιτέχ�ες " �έ την κωμ� 8 lα τοu Δημ.
, , 8ια
,
Φωτια8η .. Ο κόσμος αναπο8α
σκευή άπο τούς " Μέναιχμους " τοϊί
Πλαύτου • Άπο 6 Αύγούστου ώς 1 0
Σεπτέμβρη δ θίασος " Θέατρο Και
σαριαvης " μέ τη " Γέρμα " τοϊί
Λόρκα ( έπανάληψη ) .
1111 ΘΕΡΙΝΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ :
'Άρχισε 31 Μάη, μέ το ι:ργο τοϊί
Ίάκ. Καμπανέλλη " Ό μπαμπάς δ
πόλεμος " . Σταμάτησε 5 Όχτώβρη.
(Διέκοψε έν8ιάμεσα μιά β8ομά8α τον
'Ιούλη και 8υο τον Α6γουστο ) . Άπο 1 0
Όχτώβρη συνεχίστηκε στο " Βεάκη".

1111 ΛΟΥΖΙΤ ΑΝΙΑ (Παπα8όπουλος,
Βασταρ8ης, Σαμπάχ ) : Άπο 9 Μάη
ώς 8 _Ί � �η, ή έπιθεώρηση Ν. ' � 
θερινου , Ενας κόσμος . . . κουλουβα
χατα " • 'Απο 20 'Ιούνη ώς 30 Σε
πτέμβρη το " Πελοποννησιακο Θέα
ατρο " μέ τον " Προεστο τοu χωριοϊί "
τοϊί Περεσιά8η σέ 8ιασκευή Κων
σταντέλλου.
•111 ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ (Ρίζος, 'Α8ριανος, Καρόλου ) : 'Άρχισε 6 'Ιού
νη μέ τη μουσική κωμω8ία τών
Παπα8όπουλου - Κατσαροϊί " οι έρω
τιάρη8ες " . Σταμάτησε 28/9.

�

1111 ΜΙΝΩ Α ('Αντωνόπουλος, 'Ερή
μου - Πάλλης ) : 'Απο 6 'Απρίλη ώς
6 'Ιούλη ή κωμω8ία τοϊί Ζάκ Ντεβάλ
" Ταβάpιτς " • 'Απο 1 8 'Ιούλη ώς
2 8· Σεπτέμβρη θίασος Τσιβιλίκα,
'Ερήμου, Μιχαλόπουλου μέ την κω
μω8ία 'Άλκη Παπά - Β. Ίμπροχώ
ρη " Σοϊί χαρίζω τη γυναίκα μου " .
1111 ΜΠΟΥΡΝΕΛΛΗ
( Καλογήρου,
Φλωρινιώτης, Σαμιωτάκη ) : Άπο 30
Μάη ώς 3 Αύγούστου το μιούζικαλ Μ.
Ζέρβα " Σέρ 'Αντρίκος " μέ μου
σική Γ. Ζαμπέταe'Απο 9 Αύγούστου
ώς 5 Όχτώβρη δ θίασος Καλογήρου,
Βασταρ8η, Κάππη , Σαμιωτάκη μέ
ΘΕΑ Τ ΡΟ ΑΒΕΡΩΦ : ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Η Μ ΕΡΕΣ ΑΝΟΙΧ Τ Ο Υ ΘΕΑΤ ΡΟΥ

(Α6γουστος 1 980, όργάνωση άπο
το θίασο " Θεατρική Συντεχνία " )
• ROBERTO PARADA (Χιλή } :
" Ή άπολογία τοϊί Σωκράτη
1
και 2/8 .
• ΠΑΡ ΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟ
ΖΗΣ (Σπαθάρης - Σαμίου ) : " Περ
σεύς και 'Αν8ρομέ8α " και " Ό
Γάμος τοϊί Μπαρμπαγιώργου " 4/88
" 'Αθανάσιος Διάκος " και '.' Ό Κα
ραγκιόζης προφήτης " 5/8.
• ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ : Β.
Κορνάρου " Έρωτόκριτος " 6, 7
και 8/8.
• TEAT R 7 7 (Πολ�νία} : " Πάθος
ΠΙ " 1 0 - 1 3/8 .
e TEATTERI PORQUETTAS (Φι
λαν8ία } : " Ζωή γυναίκας " 19 -22/8.
e ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ " ΤΕ
ΧΝΗΣ " ΘjΝΙΚΗΣ: Σαίξπηρ " 'Ό
νειρο Καλοκαιρινής Νύχτας " 24/8 .
• ΤΗΕ MOVING PI CTURE ΜΙΜΕ
SHOW (Μ. Βρετανία ) : " ο ι 'Επτά
Σαμουράι " 26, 2 7 και 28/8.
• ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ, Κουκλοθέα
τρο " ΤΟ ΚΟΣΚΙΝΟ " : " Τά 15νει
ρα τοϊί κυρίου Μολονότι " 29/8.
• ΝΕΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΥ
ΠΡΟΥ : 'Άντρου Παυλί8η " Το 'Αν
τίσκηνο " και της δμά8ας ΑΛΕΠ
Χιλ'Τ)ς " Μιά φορά κι ι:vαv καιρό "
(μονόπραχτα ) 30 και 3 1 /8.
"

τήν έπιθεώρηση " 'Άρτζι . . . μπούρ
τζι . . . και 'Ελλάς " .
1111 ΝΕΑ
Στυλιανοϊί }
Σεπτέμβρη
" Ή θεία

ΣΜΥΡΝΗ (Γρηγοράτου,
: Άπο 1 9 'Ιούνη ώς 25
ή κωμω8ία Μουσατέσκου
'Α8ελα't8α " .

1111 ΠΑΠΑΓΟΤ : 'Απο 1 5 'Ιούνη ώς
3 1 'Ιούλη δ θίασος " Το �β8ομο
θέατρο " μέ " Βάκχες " τοϊί Εύρι
πί8η • Άπο 8 Αύγούστου ώς 1 5
Σεπτέμβρη δ θίασος Ίορ8. Μαρίνου Κυβέλης Μυράτ " Τοϊί Κουτρούλη
δ γάμος " τοϊί Άλ. Ρίζου Ραγκαβη.
1111 ΠΑΡΚ (Γιούλη , Καρράς, Διαμαν
τόπουλος ) : 'Άρχισε 28 'Ιούνη μέ
την έπιθεώρηση Μπόστ - Ξανθούλη Παναγιωτόπουλου " Πιάσαμε το . . .
Τρίτο 1 " Τραγού8ι Βίκυ Μοσχολιοϊί.
1111 ΠΟΡΕΙΑ (Λαϊκο Πειριiματικο
Θέατρο ) : 'Άρχισε 21 'Ιούνη μέ το
ί:ργο τοϊί Στρατη Καρρά " Ό μουγ
γός " . Σταμάτησε 1 2/10.
1111 ΡΟΤΑΓΙΑΛ (Κωνσταντίνου, Κα
ραγιάννη ) : 'Άρχισε 1 3 ' Ιούνη μέ τη
μουσική κωμω8ία τοϊί Γ. Κωνσταντί
νου " οι 8ιάβολοι τοu Τσάρλυ "
Σταμάτησε 28/9.
1111 ΣΜΑΡΟΥΛΑ (Φυσσούν, Στρα
-.ηγός ) : Άπο 23 Μάη ώς 2 Αύγού
στου το ί:ργο τοϊί Λίγκελ " 'Ιβάν
Ίβάνοβιτς " • 'Απο 2 Αύγούστου ώς
1 4 Σεπτέμβρη θίασος Π. Φυσσούν μέ
το ί:pγο τοϊί Δ. Κολλάτου " Ό 'Άγιος
Πρεβέζης " .
1111 ΦΛΟΡΙΝΤΑ (Πάντζας , Άτζο
λετάκη ) : 'Άρχισε 27 Μάη μέ την
κωμω8ία τοϊί Κ. Παπαπέτρου " 'Ό,τι
θέλει ή γυναίκα ". Σταμάτησε 28/9.

ΤΑ ΘΕΑΤΡΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
(Βλαχοπούλου,
1111 ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟ
Μουστάκας, Παράβας, Μεταξόπου
λος και Βέγγος ) : 'Άρχισε 7 ' Ιούνη
μέ την έπιθεώρηση Κ. Ν ικολαt8η Γ. Καλαμίτση και Ζάκ Ίακωβί8η
" Κάντε τους λιγάκι πρρρ ". Σταμά
τησε 28/9.

ή

1111 ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ (Δ μο
τικο Νικαίας ) : 'Άρχισε 1 5 'Ιούλη
μέ την έπιθεώρηση Ε. Παπαθεο8ώ
ρου - Α. 'Αγγελάκη " Έντος έκτος
κι έπι τά αύτά " . Σταμάτησε 30 /8.
(Χωρlς εισιτήριο ) .
1111 ΠΕΙΡΑ· Ι · ΚΟ ΛΥΡΙΚΟ (Στυλιανο
πούλου, Δεμίρης ) : Άπο 28 'Ιούνη
ώς 1 7 Αύγούστου ή έπιθεώρηση Κ.
Κ�ραγιάννη - Γ. Π�λίτη " Κq\pχαρίες
και μαρί8ες, ιpουκαρα8ες και άτirί8ες . . .
Τραγού8ι Κ . Νικολαt8ου - Νίτσα Μόλ
λυe' Απο 2 0 Αύγούστου ώς 5 Όχτώ
βρη (μέ άλλαγές στο θίασο ) ή έπι
θεώρηση Κ. Καραγιάννη - Γ. Πο
λίτη " Χαβούζα, βακτηρί8ια και "Α
γιος Πρεβέζης " .

Τα Ασπρα Σπ1Τ1α ειvαι
εvα "χω.ΡJ.Ο με 4.500 καrοικους,
500 Ι.Χ. � 6 ynπεδα Τεvv1ς�
μοvΤερvες μπουΤικ και
εΤnσιο φεσΤιβαλ
..

'Άσπρα Σπίτια. Τό βιοτικό
έπίπεδο καί οί δ υνατότητες τής
μεγαλούπολης χωρίς τήν πολυ
κοσμία, τήν μόλυνση, τό θόρυβο
καί τό aγχος.
Σκεφθείτε ί:να «χωριό» πού
δ ιαθέτε ι : έμπορικό κέντρο, Τρά
πεζα, έφημερίδα, αϊθουσα θεά
τρου, δύο κινηματογράφους, κα
φετέρια, σχολή μπαλέττο υ , ίν
στιτοϋτο Ξένων Γλωσσών καί
πλήρη σειρά έκπαιδευτηρίων
άπό Νηπιαγωγείο μέχρι Φροντι
στήριο.

�

'Όπου οί άθλητικές έγκα
ταστάσεις περιλαμβάνουν γήπε
δο ποδοσφαίρου μέ χόρτο, γήπε
δα βόλλ ε ϋ , μπάσκετ καί τέννις,
ίστιοπλοϊκά σκάφη, χιονοδρομι
κό κέντρο καί σύγχρονο σκοπευ
τήριο.
'Ένα «χωριό» σχεδιασμένο
άπό τόν Κωνσταντίνο Δοξιάδη,
δίπλα στή θάλασσα, πνιγμένο
στό πράσινο, δπου δλοι οί κάτοι
κοι - έπιστήμονες, έργάτες,
νοικοκυρές, γονείς, φίλαθλοι,
σκακιστές, πρόσκοποι, φιλότε-

χνοι - μέ τούς συλλόγους καί
τίς λέσχες τους συμμετέχουν
κοινωνική
δημιουργικά στήν
ζωή.
'Όταν πρωτοέφθασαν έδώ
άπ' δλη τήν ' Ελλάδα οί aνθρωποι
πού ήρθαν νά δουλέψουν στό
'Αλο υμίνιο,
όνειρε υόντουσαν
πότε θά γυρίσουν ατόν τόπο
τους.
Τώρα, οί πρώτοι συνταξιού
χοι ζήτησαν νά μείνουν στά
'Άσπρα Σπίτια . . .

ΑΛΟΥΜ ΙΝ ΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

_.,
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΩΝ
Μπο ρεί ν ά ε{ναι άναπάντεχο, άλλά ε{ναι άληθινό: Τ ό ύπουργείο Οίκονομικών δέν έπι βάλλει μόνον
φόρους καί οί οίκονομικοί του ύπάλληλοι δέν . . . κυνηγοϋν μόνον τούς φο ρολογούμενους! Τό ύπουρ
γείο Οίκονομικών εχει πάρει μερικές έπαινετές πολιτιστικές πρωτοβουλίες, τουλάχιστον στό χώρο
του, καί ο{ οίκονομικοί ύπάλληλοι - παρά τήν κάπως στεγνή «συναναστροφή» τους μέ τούς άριθ
μούς - διατη ροϋν καλλιτεχνικές εύαισθησίες καί , τίς έλεύθερες ώ ρες τους, καταγίνονται μέ τή ν
έπιστημονική μελέτη, τή λογοτεχνία, τή ζωγραφική, τ ή ν καλλιτεχνική φωτογραφία.
'Ακόμα πιό παρήγορο ε{ναι δτι ο{ έπικεφαλfiς τοϋ ύπουργείου, δχι μόνο δέν ε{δαν μέ κακό μάτι τίς
εύαισθησίες αύτές τών ύπαλλήλων, άλλά μέ μιά σειρά άπό μέτρα τίς ένισχύουν καί τίς άναδει
κνύουν. Καί δχι μόνο θεωρητικά, άλλά καί πρακτικά, μέ τήν π ροκή ρυξη άξιολόγων οίκονομικών
β ραβείων.
' Υπολογίζεται δτι οί καλλιτέχνες ύπάλληλοι τοϋ ύπουργείου Οίκονομικ&ν άνέρχονται στούς 1 00
καί ο{ λογοτέχνες στούς 60. Ή δέ συμμετοχή τους, στίς καλλιτεχνικές έκθέσεις καί τούς λογοτε
χνικούς διαγωνισμούς πού ό ργανώνει τό ύπουργείο, φτάνει τό 90%. Πέραν τών λογοτεχνικών δια
γωνισμών, π ροκη ρύσσονται καί διαγωνισμοί έπιστημονικών μελετών. Σέ δλες αύτές τίς έκδηλώ
σεις, ο{ έπιτροπές κ ρίσεως άπαρτίζονται άπό έπαγγελματίες καλλιτέχνες καί λογοτέχνες, πού έκ
π ροσωποϋν τό Καλλιτεχνικό 'Επιμελητή ριο, καί τά λογοτεχνικά σωματεία καi γιά τίς οίκονομικές
μελέτες κριτές ε{ναι οίκονομολόγοι καθηγητές τό'Ιν Α . Ε . Ι .
Στό διαγωνισμό έπιστη μονικών έ ρευν&ν τοϋ 1980, μ έ θέματ.α α ) Ή σχέση άμέσων καί έμμέσων
φό ρων καί β) ' Απλουστεύσεις φο ροτεχνικών διαδικασιών, τά προκη ρυχθέντα βραβεία ή ταν, χωρι
στά γιά κάθε θέμα, άπό 40, 30 καί 20 χιλιάδες δραχμές.
' Επιβάλλεται νά άναφερθεί δτι στίς πολιτιστικές προσπάθειες τοϋ ύπουργείου Οίκονομικών άνήκει
καί ή πασίγνωστη καί πολυβραβευμένη , έντός καί έκτός της ' Ελλάδος, Χορωδία ύπαλλήλων του.
---

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟ ΓΡΑΦΙΑΣ
Στίς άρχές Δεκέμβρη πραγματοποιήθη καν στό Ζάππειο Μέγαρο ή 4 η Καλλιτεχνική 'Έκθεση έ ργων
ζωγ ραφικής καί φωτογραφίας καί ή 3η Λογοτεχνικοϋ Βι βλίου τοϋ όπου ργείου Οίκονομικ&ν. Οί
έκθέσεις αuτές γίνονται στά πλαίσια ένός π ρογ ράμματος πολιτιστικών έκδηλώσεων, πού έχουν
σκοπό νά φέρουν στό π ροσκήνιο τίς καλλιτεχνικές δ ραστη ριότη τες των όπαλλήλων τοϋ όπουρ
γείου Οί κονομικ&ν καί νά δείξουν στό εuρύτερο κοινό τήν εuαισθησία πού διακ ρίνει τούς οίκονο
μικούς όπαλλήλους, παρά τήν άντίθετη άντίλη ψη πού έπικρατεί. Φέτος άπονεμήθη καν τά β ραβεία:
8

Β ραβεία άνέκδοτων λογοτεχνικών έ ργων

- ΠΟΙ Η Σ Η : Τό Β' βραβείο 20.000 δ ρχ. στή ν κ. 'Άννα Μ που ρατζή-Θώδα. Τό Γ βραβείο 10.000 δρχ.
στόν κ . Γιάννη Κλωνάρη . - ΠΕΖΟΣ ΛΟΓΟΣ: Τό Β' βραβείο 20. 000 δρχ. στόν κ. Βασίλειο Πάσχο.
Τό Γ βραβείο 10.000 δρχ. στόν κ. Κωνστ. Μωραίτη .
8

Β ραβεία έκδοθέντων λογοτεχνικών έργων

- ΠΟΙ Η Σ Η : Τό Α' βραβείο 30.000 δ ρχ. στόν κ. ' Αλέξη Ζερβάνο. Τό Β' βραβείο 20.000 δρχ. στόν κ.
' Ανδρέα Γαλανόπουλο. - ΠΕΖΟΣ ΛΟΓΟΣ: Τό Α' βραβείο 30. 000 δρχ. στόν κ. ' Αντώνη Σταφυλα
ράκη . Τό Β' β ραβείο 20.000 δρχ. στόν κ. ' Ιωάννη Δημητ ρομανωλάκη .
8

Β ραβεία ΖΩΓΡΑΦΙ Κ Η Σ

- Τό Α ' βραβείο δ ρχ . 20.000 στόν κ . Γρηγόριο Κουσουλό. Τ ό Β ' β ραβείο δρχ. 1 5 .000 στή ν κ .
Είρήνη Τερζή- Βασιλειάδου. Τ ό Γ β ραβείο δ ρ χ . 10.000 στόν κ. Δημή τ ριο Τηγανίτη .
8

Βραβεία έγχρωμης ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

- Τό Α ' βραβείο 10.000 δρχ. στόν κ. Νικόλαο Σαραβάνο. Τό Β ' β ραβείο 7.000 δρχ. στόν κ . Νικόλαο
Λογκαράκη . Τό Γ β ραβείο 5.000 δ ρχ. στόν κ. Γεώ ργιο Κατσαίτη .
8

Βραβεία μονόχρωμης ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

- Τό Α ' β ραβείο 10.000 στόν κ. Στυλιανό Ζέ ρβα. Τό Β βραβείο 7.000 στόν κ. Μιχαήλ Στάρα. Τό
β ραβείο 5.000 στόν κ. Κωνστ. Σταυρακάκη .
·
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Θ ά τό βρείτε έ κτός όπό τό καταστ ή μ α τα τής ΕΤΒΑ στiς έμπορι κές Τράπεζες,
στό Ταχυδρομ ικό Τ α μ ι ε υτή ρ ιο, στό Χ ρ η ματι στή ρ ι ο καί στήν ' Ελ λ η ν ι κ ή · Ετ α ι 
ρlα · Επενδύσεων Χ α ρτοφυ λ α κ iο υ
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Δ Ι ΑΦ Ο ΡΑ Α Π Ο Θ Ε Μ ΑΤ Ι ΚΑ
1 5 1 . 52 0 . 000.000 ΔΡΧ.�

ta Γ. Μ . 6 8 8 . 7 2 9 . 000

VE RSIC H ERU·N GEN
. Σ Ε Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α

/

Μ Ε το Σ Υ Γ Κ Ρ ΟΤ Η Μ Α

ΑΣΦΑΛ Ε Ι Α Ι ΠΛΥΤΑ
Ε ΚΑΤΟ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Χ Ω Ρ Ι Σ Δ Ι Α Κ Ο Γ.Ι Η
ΓΙ Α ΤΗ Ν Α ΣΦ ΑΛ Ε Ι Α ΣΑΣ

ΦpοντιιJα νια καλuτερη ιJιατpοφn
>

�
'

··ολο κοί περιοοότερο άνοζη τάμε τήν ύγιεινή
ζωή . Μέ στενώτερη έποφή μέ τ ή φύση . μέ κ ο 
λύ τερη διατροφή .
Τό 1 /3 π ε ρίπου τών μ η ν ιαίων έξόδων ένός νοι
κ ο κ υ ρ ι ο ύ . ξοδε ύ ε τ α ι γιά εϊδη δ ιατροφής ( ο ύ τ ό
προέ κ υ ψ ε άπό έ ρ ε υ ν ε ς ) . Τί τ ρ ώ μ ε δμως : Ή
άπομά κ ρ υ νση άπό τά χωριά δπου β ρ ίσκονται οί
.. πηγές .. τών τροφών καί ή συγκέ ντρωση στά
μεγάλα άστικά κ έ ντρα , ό νέος τ ρόπος ζωής τού
αiώνα μας καi ή δνοδος τού β ι ο τ ι κ ο ύ έ πιπέδο υ .
δ η μ ιο ύ ργησαν νέες . σύνθετες άνάγκες δ ια
τροφής τού ά ν θ ρώ π ο υ .
Τiς άνάγκες α ύ τ έ ς άνέλαβε νά καλύψη ή σύγ
χρονη δια ιτολογία μέ νέα προϊόντα καί παράλ
ληλα ή ά νά πτ υ ξη τής τεχνολογίας πού έπιτρέ
π ε ι τήν τ υ ποποίηση τών τροφών.
Πάνω σ' α ύ τ ά τ ά δ ύ ο , δηλαδή.σύγχρονη διαιτο
λογία καί τ υποποίηση . στη ρίχθ η κ ε ή φροντίδα
καί ή π ρ ο σπάθ ε ια τής ΕΛΑΪΣ . γιά τ ή ν καλύτερη
διατροφή τής ' Ελληνικής ο ί κογένε ιας.
Φροντίδα καί π ρ οσπά θ ε ια πού δρχισε τό 1 920
καί σ υ νεχίζεται μέχρι σήμερα.

Τά προϊόντα τ η ς παράγονται σέ σύγχρονες έγ
καταστάσεις . α ύ τ ό ματα . γρήγορο καί σέ μεγά
λες ποσότητες . έτσι π ο ύ νά ίκαν οποιc σν καί τόν
πιό άπαιτητικό καταναλωτή . Καί τ ό σημαντι κώ
τ ε ρ ο . Μ έ τήν έγγύηση σταθερής . ύψηλής καί
ήλεγμένης ποιότη τος Ε ΛΑΪΣ. ( Π ο ι ό ν ο ι κ ο κ υ ρά
δέν μαγε ι ρ ε ύ ε ι μέ Νέα Φ υ τίνη καί ποιό παιδί δέν
τρώει Νέο Βιτάμ στό ψωμί του : ) . Τά προϊόντα
Νέα Φ υ τ ί ν η . Νέο Β ι τ ά μ . S υ ρ e r F resco. B r i o . Το
π ά ν . Έλφίνο . έχουν διαδοθεί
σ· δλη τήν Έλλάδα μέ τήν έγγ ύ ηση ποιότη τος ΕΛΑΪΣ. Μ ιό
έ γ γ ύ η ση πού έγιν ε . πλέ ο ν .
συνε ίδηση σ τ ό κατα ναλω 
τ ι κ ό κοινό κ ο ί πού έ υ π ν έ ε ι
έ μ πιστοσύνη γιά κ ά θ ε t ν α
άπό α ύ τ ά .

�!Ι�-��

' Ε μ π ιστοσύνη δ τ ι δ η μ ιου ρ 
γ ή θ η καν μέ φ ρο ν τ ί δα γιά
καλύτερη διατροφ ή . άπό
τήν Ε ΛΑΙ Σ .

Ε Λ Α· ι · Σ

Α.Ε.

Φροντίδα γιό καλύτερη διατροφη
Ν ΕΟ Β Ι Τ Α Μ

-

S U P E R F R ESCO - B R I O

-

Ν ΕΑ ΦΥΤΙ Ν Η - Τ Ο Π Α Ν - ΕΛΦΙ Ν Ο .

ΕΛΑΙ ΟΛΑΔΑ : ΑΛΤ Ι Σ - ΦΛΟ Ρ Ι Ν Α .

-, �Ιί ·R
B R U T
M ETHODE C H A M PENO I S E
ο,75 ι

C.A.I.R

� li O D E S

GRECE

•

•

'

t

Η Ολυμ :πι.ακη κατακτα
τους αι.θερες με V"εο στυλ
.

'

.

.

' Απολαuστε e να π ραγματικa
μοντέρνο. ταξίδ1 μ e τ� A I R B U S Α300
τfjς Όλυμ π 1 α κfjς ' Α ε ροπορίας.
"Άπλετος χώ ρος γ1a σδς κα i τiς
άποσκευές σας . Λ 1γότε ρος θό ρυ βος .
Πολυτέλε 1α . "Αν π ροσθέσετε
καi τfιν Όλυμπ 1ακfι φ 1λοξενία,
καi τ fι ν aνεση έ νος, άποκλε ιστ ι κa
δ 1 κοu μας ά ε ροσταθμοu στfιν ' Αθή να,

E

P

O

R

O

P

I

.

γ 1a τiς aμεσες ά ντα ποκρίσε 1ς σας
έσωτ ε ρ 1 κοu-έξωτε ρ 1 κοu , εχετε eνα
τελε ίως δ 1αφο ρετικο ταξίδ1 .
Γ1a δου λ ε 1a η γ 1a ά ναψυχfι , ό έπ1βάτ ης μας , π ρώτης η οiκονομ 1 κfjς θέ
σεως , εχε 1 μία άξέχαστ η έμ π ε φ ία ,
εϊτε πετάε1 στο έσωτ ε ρ 1 κό, εϊτε π ρος
τa μ εγάλα κέντρα τfjς Εύρώπ η ς.

071-ιr-.. τι •� -.c..,
Α

.

A

Airbus Α300

IQI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠ ΕΖΑ
� ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Μία μοντtρνα
Τράπεζα
μέ πολύ
μεγάλη παράbοσι

χατςnτριανταφύh\ου

DELIΚATES SEN
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 1 0

ΚΑΝΑΡΗ 26

Α Γ ΡΟΤ Ι Κ Η Τ ΡΑ Π Ε ΖΑ
Τ Η Σ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μ ΕΛ ΕΤΕΣ
Τ Η Σ Δ Ι ΕΥΘΥ Ν Σ Η Σ Μ ΕΛ ΕΤΩ Ν ΚΑΙ Π ΡΟ Γ ΡΑΜΜΑΤ Ι ΣΜΟΥ
Γ Ι Α ΤΗ Ν Α Γ ΡΟΤ Ι Κ Η Ο Ι ΚΟ Ν ΟΜ Ι Α
1 . Ν . Μπαλτά:

Ο

ΡΟΛΟΣ

ΤΟΥ

ΚΡΑΤΙ ΚΟΥ

Ο Π Ω ΡΟ ΚΑΛΛ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α (Δρχ.

2 . Π . Ρέππα:

Π ΡΟΣΔ Ι Ο Ρ Ι ΣΤ Ι ΚΟ Ι

Π Α Ρ Ε Μ ΒΑΤΙ ΣΜΟΥ

Π Α ΡΑ ΓΟ Ν Τ Ε Σ Τ Η Σ ΜΕΤΑ Κ Ι Ν Η Σ Η Σ

ΤΟΥ Π Λ Η ΘΥΣΜΟΥ Τ Η Σ Υ Π Α Ι Θ ΡΟΥ (Δρχ.

3 . Ν . Θέ μελη - Δ. Μυλωνά κ η :

5 . Σ τ . 'Απέργ η :

1 40) .

Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛ Η Ν Ι Κ Η Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Ν ΤΑΞΗ
ΚΑ Ι Τ Η Ν Α . Τ . Ε . (Δρχ.

καί συνεργατών

1 40) .

Η ΑΤΕ ΣΤΟ Π ΛΑ Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ Ε Υ ΡΩ Π Α Τ Κ Η Σ Ο Ι ΚΟ Ν ΟΜ Ι 
Κ Η Σ ΚΟΙ Ν ΟΤ Η ΤΑΣ (Δρχ.

4. Δ. Μ υλωvά κ η - Ν . Θέμελη

ΣΤ Η Ν

1 40) .

1 40) .

Α Ν ΑΔ Ι Α ΡΘΡΩΣΗ Τ Η Σ Α Γ ΡΟΤ Ι Κ Η Σ Π Α ΡΑ Γ Ω Γ Η Σ
(Δρχ.

6. Ν . Λεβέντη - Μ . Σακέλλ η :

1 60) .

Μ Ε Γ ΕΘΟΣ

Π ΟΛΥΤ ΕΜΑΧΙ ΣΜΟΣ

ΚΑΙ

Α Π ΟΤ ΕΛΕΣΜΑΤ Ι 

ΚΟΤΗΤΑ Τ Ω Ν Γ ΕΩ Ρ Γ Ι ΚΩ Ν Ε Κ Μ ΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
(Δρχ.
7 . Χ ρ . Παπαθανασίου κ α ί

ΤΟ

200) .

ΣΥΣΤ Η ΜΑ

Ε Μ Π Ο Ρ Ι ΑΣ

8. Βασ. Καραποστόλ.η :

Δ Ι ΑΚ Ι Ν Η Σ ΕΩ Σ

ΤΩΝ

200) .

Π ΡΟΤΥ ΠΑ ΚΑΤΑ Ν ΑΛΩΣ Η Σ ΣΤ Η Ν ΕΛΛΗ Ν Ι Κ Η Υ Π Α Ι Θ ΡΟ
(Δρχ.

9. Ν . Μπαλτά - Β . Δρούγκα:

2 50) .

Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Κ Η Δ Ι Ε Ρ ΕΥ Ν Η Σ Η ΤΗΣ Α Π ΟΤΑΜ Ι ΕΥΤ Ι Κ Η Σ ΣΥΜ
Π Ε Ρ Ι ΦΟ ΡΑΣ

ΚΑ Ι

ΤΗΣ Ζ Η Τ Η Σ Η Σ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Α Π Ο

ΤΟΥΣ Ι Δ Ι ΩΤΕΣ (Δρχ .
1 Ο. Δ. Μ η λ ι ά κ ο υ :

ΚΑΙ

Ο Π Ω ΡΟ Κ Η Π ΕΥΤ Ι ΚΩ Ν ΣΤ Η Ν ΕΛΛΑΔΑ (Δρχ.

συνεργατών

250) .

Η ΕΛΑ Ι Ο ΚΑΛΛ Ι Ε ΡΓ Ε Ι Α ΣΤ Η Ν ΕΛΛΑΔΑ ΣΤ Η Ν ΕΟΚ ( I ΤΑ
Λ Ι Α ) ΚΑ Ι ΣΤ Ι Σ ΥΠΟ Ε Ν ΤΑΞΗ ΣΤ Η Ν ΚΟΙ ΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΕΣ
(Δρχ .

2 50) .

Διάθε σ η : Τ μ ή μα Δ η μ οσίων Σχέσεων
( ' Εδουάρδου Λώ

1 9, 'Αθήνα, τ η λ . 3 2 . 3 3 . 442),

Κεντ ρ ι κά β ι β λ ι οπωλεία 'Αθήνας, Θεσσαλονίκης,
Πάτρας, ' Η ρακλείου, Λάρισας, ' Ι ωαννίνων.

160

πρόσφατες εκδό σε ι ς
Μορφωτικού ·ιδρύματος 'Εθνικής Τραπέζης
W. Wlndelband & Η. Helmaoeth, Έγχειρlδιο
Ίστορlας τής Φιλοσοφlας:

Βι βλιοθήκη Γενικής Παιδείας

Α' Ή φιλοσοφlα τών άρχαlων 'Ελλήνων.

Δ.Ρ. θεοχόρη, Νεολιθικός Πολιτισμός
( 1 7 χ 24 ) , σσ.

Ή φιλοσοφlα τών έλληνιστικών
και ρωμαϊκών χρόνων
Μ ετ. Ν . Μ . Σκουτερ όπουλο ς
( 1 4χ 2 1 ) , σσ. 342

Βάσου Καραyιώρyη, Άρχαlα Κύπρος - Άπό
τή Νεολιθική έποχή ως τό τέλος
τής Ρωμαϊκής
(1 7 χ 24) , σσ. 1 5 1 + πίν . ,
εlκ. εγχρ. 21 , Α/Μ 250

Δρχ. 300

Δρχ. 350

Μελέτες Οiκονομικf)ς Ίστο ρ iας

Wolfg•ng Schadewaldt, Άπό τόν κόσμο καl
Γιώργου Δερτιλή, Τό ζήτημα τών τραπεζών

τό έργο τού 'Ομήρου

(1871 - 1873). οικονομική και πολιτική

Α' Τό όμηρικό ζήτημα

Μετ. Φάνης 1 . Κακριδής
( 1 4 χ 2 1 ) , σσ. 284 + 28 Α/ Μ εlκ.

Δρχ. 37()

C. Μ. Bowra, Άρχαlα έλληνική λυρική ποlηση
Α' 'Αλκμάν, Στησlχορος, 'Αλκαίος, Σαπφώ
Μετ. Γιάννης Καζάζης
( 1 4 χ 2 1 ) , σσ. 408

Δρχ. 450

Ρaυι Lemerte, Ό πρώτος Βυζαντινός ούμανισμός
Μετ. Μ. Νυσταζοπούλου - Πελεκίδου

διαμάχη στήν 'Ελλάδα τού /Θ' α/ώνα
( 1 4 χ 21 ) , σσ. κa· + 355 + 37 εlκ.

Δρχ. 350

Ι .Α. Βαλαωρlτου, Ίστορlα τής 'Εθνικής
Τραπέζης τής 'Ελλάδος (1842-1 902)
(20χ 28) , σσ. 1 0 + 352 + η ' + πίν.

Δρχ. 600

Εύρετήριο τού Γε νικού Άρχεlου
τής 'Εθνικής Τραπέζης
( 1 7 χ 24) , σσ. 224 + είκ. Α/ Μ 33

«Encyclopedle de Ιa Plelade•>, Ίστορlα

Δρχ. 200

και μέθοδο! της:
-

Γε νικά προβλήματα
Μετ. 'Ελένη Στεφανάκη
( 1 4 χ 2 1 ) , σσ. 475

-

ΟΙ μαρτυρlες καLή κριτική τους
άξιοπο/ηση
Μετ. Χ ρ ίστος Παπάζογλου
( 1 4 χ 2 1 ) , σσ. 354

-

Ν εοελληνική Π ρ οσωπογ ρ αφία
Δρχ. 450

Ε.Π. Παπανούτσου, Α. Δελμούζος (Ή ζωή του 'Επιλογή άπό τό έργο του)
( 1 4 χ 2 1 ) , σσ. 299+ εlκ. Α/Μ 6

Δρχ. 350

Δρχ. 300

Λευκώματα

Παραδοσιακές Βοηθητικές έπιστήμες.
Γραπτές μαρτυρlες

Κόρλ Κρατσόιζεν, Προσωπογραφlες

Μετ. 'Ελένη Στεφανάκη

'Ελλήνων και φιλελλήνων άγωνιστών
(Προλεγόμενα Π. Πρεβελάκη)

ocEncyclopedle de la Plβlade», Ίστορlα
τής Φιλοσοφlας:

(33χ 44 ) , σσ. 1 6 + 1 4 ,
σχέδια 1 6 , λιθογραφίες 28

Α' Ή Καντιανή 'Επανάσταση

Μετ. Κυ ριάκος Σ. Κατσιμάνης
( 1 4χ 21 ) , σσ. 305

Δρχ. 250

Β' 19ος αlώνας: Ρομαντικοl - Κοινωνιολόγοι
Μ ετ. Τίτος Πατρίκιος
Παύλος Χριστοδουλίδης
( 1 4 χ 2 1 ) , σσ. 379

Δρχ. 350

Γ' 1 9ος-20ός αlώνας: Ή ·�ξελικτική

Δρχ. 1 . 300

Πινακοθήκη και Γλυπτοθήκη τού Μορφωτικού
'Ιδρύματος τής 'Εθνικής Τραπέζης στή
Θεσσαλονlκη
31 εγχρωμοι πίν. 35χ 39 έ κ .
Δρχ. 400
Χρίστου καl Σtμνης Καρούζου, Θησαυροl τού
'Αρχαιολογικού Μουσεlου 'Αθηνών
(25 χ 30) . σσ.

Φιλοσοφlα.

'Εθνικές Φιλοσοφικές Σχολές
Μετ. Μαριλίζα Μητσοϋ - Παππά
( 1 4 χ 2 1 ) , σσ. 334

Δρχ. 300

Σημεlωση: Τά βιβλιοδετημένα άντίτυπα έπιβαρύνονται
μέ 150

δραχμές

Πωλούνται σt δλα τό βιβλιοπωλεία
Κεντρική Διόθεση : Πλατεία Μητροπόλεως 3 , 2ος δ ροφος (τηλ. 32.21 .337 )
Πρατήριο: ' Εθνική Τράπεζα , Καραγεώργη Σερβίας 2 ( Πλατεία Συντάγ ματος)
Τά έ σο δα ά πό τίς πωλή σε ι ς δ ι ατίθενται γι ά πολιτιστικού ς σκοπού ς

ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ
έπειδή ύπάρχουν μεγάλα Εργα
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤ Ο ΕΞΩ Τ ΕΡΙΚΟ :
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 8 ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ 8 ΦΡΑΓΜΑΤΑ 8 ΟΔΟΠΟΙΙΑ
8 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ 8 ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ 8 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 8 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
8 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓ Α

-

