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Γιά τούς έργοζόμενους στόν ΤΙΤ ΑΝΑ κοί τίς οίκογένειές
τους. ή 'Εταιρία μας δέν είναι μόνο ή μεγάλη Βιομηχανία
πού έπενδύει. παράγει. έξάγει κοί προσφέρει στήν
άνάπτυξη τής Οίκονομίος μας.
'Όλοι οί όνθρωποί του τόν ξέρουν κοί σάν έργοδότη πού
έδώ κοί χρόνιο έφορμόζει μιά πρωτοποριακή γιά τή χώρο
μας κοινωνική πολιτική. Μιά πολιτική πού έπιδιώκει τήν
κατανόηση κοί τήν έπίλυση τών προβλημάτων τού
έργοζόμενου.
Αύτή τήν πολιτική τήν ένίσχυσε μέ πάνω άπό τριάντα
οίκειοθελείς παροχές. μεταξύ τών όποίων
κοί
νοσηλευτικές
- πρόσθετες
ίοτροφορμοκευτικές
άσφολίσεις γιά τούς έργοζόμενους κοί τίς οίκογένειές τους
- παροχή ίοτρικών κοί κοινωνικών ύπηρεσιών έκποιδευτικά κοί έπιμορφωτικά προγράμματα - έπιδόμοτο
σπουδών ατούς έργοζόμενους κοί τά παιδιά τους - μείωση

τού χρόνου έργοσίος γιά τούς σπουδαστές - πολιτιστικές
έκδηλώσεις - παροχή σχολικών είδών στά παιδιά τών
έργοζόμενων - κοί όλλο πολλά.
Κοί οπως ό ΤΙΤΑΝ πλησίασε τό Προσωπικό του. έτσι κι ούτό
άντοποκρίνετοι πρόθυμο στίς άλλογές πού έπιβάλλουν οί
τεχνολογικές κοί όργονωτικές έξελίξεις. Μέσο σ' ούτό τό
κλίμα άνοπτύχθηκε κοί ό έλεύθερος συνδικαλισμός.
'Από χρόνο σέ χρόνο ή έπικοινωνίο
κατανόηση
ή
άμοιβοίο
κοί
βελτιώνονται μέ νέες ίδέες κοί μέ
συνεχή διάλογο. Πιστεύουμε οτι τό
άληθινό πρόσωπο τής Έτοιρίος

� ίνοι

οί ϊδ �οι �ί όνθ � ωποί μας.
Οσο περνοει ο κοιρος συνειδητοποιούμε ολοι. πώς είναι κοινός

ό στόχος.
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ΣΤΟΝ ΤΙΤΑΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
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Είναι άκόμη μία καινούργια σειρά τής
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δημιουργός συλλεκτικών άξιών

μετάλλια ποιότητος
νομίσματα νομίμου κυκλοφορίας
επαγγελματικά μετάλλια
πολλαπλά έργα τέχνης

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΜΟΝΤΡΕΑΛ

1976

ΕΠΙΣΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ

UNESCO

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΜΟΣΧΑ

1980

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΕΠΙΣΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ

ΑΘΗΝΑ

1982

ΕΠΙΣΗΜΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΕΠΙΣΗΜΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΕ
ΑΣΗΜΙ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ο

ΜΕΓΑΣ

ΟΜΗΡΟΥ

ΟΜΗΡΟΥ

ΟΔΥΣΣΕΙΑ

ΙΛΙΑΔΑ

ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ

SPD Χ.Ν. ΓΥΡΑΣ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΙΣ: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚ.Α ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΒΟΥΚΕΦΑΛΑΣ

8 ΑΘΗΝΑ 134 ΤΗΛ. 3637676

18-20 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ. 9940661-2-34

SPD Χ.Ν. ΓΥΡΑΣ Α.Ε. Κ ΑΤΑΤΙΘΕΜΕΝΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 32.200.000 ΔΡΧ.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ «ΕΣΤΙΑΣ»

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΙΟΥΛΙΑΣ ΙΑΤΡΙΔΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΙΣ ΠΕΝΤΕ ΤΗΝ ΑΥΓΗ
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ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ
ΣΤΟ
ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΥΟ

@11Ι&λΙΟnΟλr:ΙΟΗtΗΙ·n11ι.1.ι&ι<ΟΛΑλil'Ο1'&1"'•.ι..ι
· Ιουλίας · Ιατρίδη

ΣΤΙΣ ΠΕΝΤΕ ΤΗΝ ΑΥΓΗ

Τίτας Καλλιγεράκη
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ
ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ

Παν. Κανελλόπουλου
ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΣΤΟ ΧΙΛΙΑ
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΥΟ

ΔΙΟΝ.ΡΩΜΑ
/\ΝΤΑΤΖΙΟ ΜΙ φΟΥΓΜ

Γιάννη Νεγρεπόντη
Ο Γ ΑΜΟΣ, Η ΔΙΑΘΗΚΗ
ΚΑΙ οι ΕΡΩΤΕΣ

Διονυσίου Ρώμα
ΑΝΤΑΤΖΙΟ ΚΑΙ ΦΟΥΓΚΑ

Γαλάτεια Σαράντη
ΤΑ ΟΡΙΑ

!Β]
1885

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ «ΕΣΤΙΑΣ» Ι.Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑΣ Α.Ε.
Σόλωνος 60
'Αθήνα 135 Τηλ. 3615077
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Σ11μειώστε τά Οέματα nοίι σας tνδιαφέρrιuν

1 καi στείλτε μας τό κουπόνι:

Swiss.;.ιir. νΟΟωνος 4, Άθήνα 1 ΙΗ.
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,.Εδώ εΙναι τό Λονδίνο, τό Παρίσι καί ή Ρώμn, στή Ζυρίχη.
'Υπάρχει ενα μεγάλο κατάστημα πού ή θέση του 'Ελβετίας μπορείτε άκόμη νά άγοράσετε πράγματα
πού άξίζουν τά χρήματά τους. Συμπληρώστε τό
κάνει δλα τά ι'iλλα, σ' δλο τόν κόσμο, νά ζηλεύ
ουν. Δέν είναι στό σίτυ τοϋ Λονδί νου, οϋτε στό
κουπόνι γιά νά σάς στείλουμε τά κατατοπιστικά
εντυπα γι' αύτό τό μεγάλο έμπορικό κέντρο πού
κέντρο τοϋ Παρισιοϋ η στό κέντρο τής Ρώμης, άλ
περιλαμβάνει, έκτός άπό ι'iπειρα τμήματα έμπορευ
λά στό κέντρο τής Εύρώπης. Τό δνομά του:
Ζυρίχη.
μάτων, έστιατόρια, ξενοδοχεία, σχολέία καί σχο
Είναι φυσικό, δποιος εχει κάποιο δνομα στή μό
λές, κέντρα διακοπών καί σπόρ καί ότιδήποτε θε
δα καί στήν τέχνη, στή σχεδίαση κοσμημάτων καί
λήσετε.
έπίπλων , στά ήλεκτρονικά καί στίς άντίκες, νά θέ
Μπορείτε νά φθάσετε στίς δύο κύριες είσόδους
του, τή Ζυρίχη καί τή Γενεύη, έξ' 'ίσου γρήγορα
λει νά έκθέσει τά προϊό ντα του σ' αύτό τό μεγ άλο
καί ι'iνετα άπό τήν 'Αθήνα μέ τίς καθημερινές πτή
κατάστημα πού λέγεται Ζυρίχη καί νά τά πουλήσει
σεις τής Swissair.
μέ κάθε τρόπο (πράγμα τό όποίο πολλές φορές κα
τεβάζει τίς τιμές χαμηλά).
'Η Swissair η 6 ταξιδιωτικός σας πράκτορας
'Εξάλλου, ύπάρχει άρκετός χώρος γιά δλους: μέ
πρόθυμα θά σάς δώσουν όποιαδήποτε πληροφορία.
εκταση 4 1.293 τετραγωνικών χιλιομέτρων, κατα
Swissair, 'Όθωνος 4. 'Αθήνα 118, τηλ. 3235811-9
νεμημένων σέ άμέτρητα έπίπεδα άπό 196 ως 1800
3231871-5, Άν.'Αεροδρόμιο 'Αθηνών, τηλ. 9702011.
μέτρα άπό τήν έπιφάνεια τής θάλασσας, ή ' Ελβε
τία είναι άπό τά μεγαλύτερα καί πιό άγα πητά έμπο
ρικά κέντρα στόν κόσμο, γνωστό καί μέ τό δνομα
•
•
Valueland. 'Έτσι, σήμερα πού παντοϋ οί τιμές ε
χουν άνέβει στά ϋψη, στό έμπορικό κέντρο τής

swιssaιr
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Ιiα•'Ι'η\
))ι.αpιμπα 1

Ιία""η\
>:Ιiapιμπα\

11 κυρια
του
Τρα11·ου

οΠαιφ
).'υι•cοιο}

litdpo\

ΚΕΔ Ρ ΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΙΜflΑΣ
Ο ΠΑΤΕΡ ΣΥΝΕΣΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Κ Ε ΧΑ ι·Δ Η Σ

ΚΩΣΤΑΣ

ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ

το πα νηγύρι

οί φίλοι

ι

τήν aλλη Κυριακή
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ
Η ΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΙΝΟΥ

ΚΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΧΑΊΔΗΣ
ΠΑΝΗΓΥΡΙ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Δ ΜΑΤΙΟΝ
.
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Π Π Ω
Ε

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΑΝΙΩΤΗΣ

Σ. ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ
ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ

11
μον
οπρακτα

ΜΑΝΩΛΗΣ
ΚΟΡΡΕΣ

το διπλανο κρεβατι

ΚΕΔΡ01

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΑ

ΚΕΔΡΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΡΡΕΣ
ΤΟ ΔΙΠΛΑΝΟ ΚΡΕΒΑΤΙ

ΚΩΣΤΑΣ

ΚΩΣΤΟΥΛΑ

ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ

εκείνος καi .. εκείνος

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

τέσσερις έρημιές
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ΚΕΔΡΟΙ

Κ[ΛΡΟ>

KfΔPOl

ΚΕΔΡΟΣ

ΣΚΟΥΡΤΗΣ

ΚΕΔΡΟΙ

-

οι

ΣΠΥΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ

ΜΑ ΡΙΟΣ
ΠΟΝΤΙΚΑΣ

ΚΩΣΤ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΛΟΥΛΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤ ΑΚΗ

ή πόλη

ΚΩΣΤ ΑΣ ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ
ΕΚΕΙΝΟΣ ΚΑΙ... ΕΚΕΙΝΟΣ

ΚΕΔΡΟΣ

ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥ ΛΟΥ
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΡΗΜΙΕΣ

ΓΙΩΡΓΟ Σ

ΙλΚΩΒΟΣ ΚλΜΠλΝΕΛΛΗΣ

ΘΕΑΤΡΟ
TOMOt Ι"'

ΠΡΟΣΩΙΙλ Πλ ΒΙΟΛΙ
ΚΑΙ OPXl\tff'λ

ΜΑ Ν ΙΩ

ΤΗΣ

παθήματα

Τλ τεtι:ΕΡλ ΙΙΟι\\λ
ΤΟΥ ΤΡλllΕΊΙΟΥ

Ο MllλMrlλt
Ο 110λΕΜΟΣ

ΚΕΔΡΟl

ΚF.ΔΡΟΣ

ΚΕΔΡΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ
Ο ΛΑΚΚΟΣ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ

ΛΟΥ ΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
Η ΠΟΛΗ

ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΗΣ
ΘΕΑΤΡΟ Α-Β-Γ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ
ΠΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
η:ΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 6 (Πάροδος 'Ακαδημίας) Τηλ. 3615783

το

ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Τό πιό συναρπαστικό γιά μας στίς είκόνες της λαϊκής μας κλη
ρονομιάς είναι αύτή ή α'ίσθηση της πληρότητας καί της συνοχής
πού άναδύεται άπό κάθε στοιχετο ξεχωριστά καί άπό δλα μαζί
ώς σύνολο: σάν νά καθρεφτίζονται σέ κάθε άνθρώπινο δη
μιούργημα οί συνεκτικές σχέσεις καί οί δεσμοί πού συνέδεαν
άνθρώπους καί πράγματα σέ μιά άμοιβαία ίκανοποιητική άνταλ
ΟΡΕΣΤΗΣ ΔΟΥΜΑΝΗΣ
λαγή».
«

'Ένα μοναδικό φωτογραφικό λεύκωμα, 224 σελίδων, του Δημήτρη Παπαδήμου πού μέ
ύπερηφάνεια παρουσιάζουν οί έκδόσεις 'Αντώνης Λιβάνης - "Νέα Σύνορα".
Κυιcλοφορεί σέ πέντε γλώσσες: 'Ελληνικά,
πρόλογο τού άρχιτέκτονα Όρέστη Δουμάνη.

Άγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ρωσικά ιωί μέ

Τυπωμένο σέ χαρτί μάτ ίλλουστρασιόν εuρωπαϊκό 150 γραμμαρίων, άποτελεt μιά πολύ
τιμη καταγραφή καί άποτύπωση του Έλληνικου κόσμου πού χάνεται, πού φεύγει.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΦΕΥΓΕΙ
Ό "εντυπος πρεσβευτής" μιας δλλης 'Ελλάδας στό έξωτερικό.

'Ένα δώρο ποιότητας γιά έκλεκτούς φίλους.
Παραγγελίες πληροφορίες:

ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΒΑΝΗΣ
Σόλωνος

94,

τηλ.

-

"ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ"

36.10.589 - 36.00.398,

Άθήνα

ωΩδος

8όάυyκλονίσει�ις
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ
Η φοβερότερη τρaywδίο τΩς

Τό έρyο πού

•

yρaμμένn οπό ένa ουτόmn"μόρτuρa,, τόν Ν.ΜΑΡΓΑΡΗ

Μ� χ6αcτc α�τ6 τ6 Ιργο.
Γι6 κανtνα λόγο.

Μaκρονtισι ... τό όφιλόξενο
ξεpονfισι, τό γεμάτο ntτpa, χωριc;
ούτε tνα δtντρο, tγ1νε ό τόπος
δποu δοκιμάστηκε tι όνθρώnινη
δύναμη. ·eyινε ό τόπος noU
οuγιφούστηκαν tι
όνθρώπ1νη όρετ� μt τ�
βαρβαρότητα.

Εlναι tι ΙΠΟΡΙΑ πού ξεπηδάει μtσα
όπό μlα nληγfι, εtναι tι φρικτότερη
πτυχtι τού tμφυλιοu πολtμοu.

οι δύο τόμοι οτοιχlζουν μt δόσεις
1200 δρχ. Μετρητά 1000 δρχ. Εtναι
12-46 σtλlδtς και πtριtχουν 386
φωτογραφίες.

Ένα Ιργο γραμμtνο
χωρlς μlοος.

Ή ΙΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ
εΙναι yρaμμtνη όnό t.να αύτόητη
μάρτυρα. Τά Ν. Μάργαρη. Έxti τ�ν
όνεκτ(μητη, προσωπικtι του tμnειρlα.
Άλλό tχει καl τις μαρτυρlες dλλων
ιφατοuμtνων. Ύλ1κό τl'ις tποχfις.
Σnόνια νfοκοuμtντα. Έκθtσεις.
'Αναφοptς. Εtναι t.va t.ργο (σt
δύο τόμους) γραμμtνο χωρlς
μ.Ιοος. ·Ηρεμο. ΣΔς όφ()νει τό
δικαlωμα νό βγάλετε
μόνοι σας τό συμπεράσματα.
1.300 σcλlδcς άν�φορος.
Σελlδο·σtλlδα θό γvωρrσετt τι\
ζωfι τών στρατόηεδων. θό γνωρf
σιτι όνθpώπινους τύπους. Τό όνελtη
το •ηα1χνrδ1• μιταξύ ιφατούντων καl
κρατοuμtνων. θά τοποθετηθούν
στιΊ σωστtΊ τους διάσταση φράσεις
πού λtγονταν τότε όnό αύτοUς noU
�ταν όπ' •tξω•."Σtό ξιρονι\σι αύτό
tβλάοτηοε � 'Ελλάδα ώραιοτtρα
άnό κάθε άλλη φορά•.
Και σελ(δα·σελlδα θό προχωρότε
βαθUτε:ρο καl βαθίιτε:ρο G:>ς tκεi πού
μnοριt νό φτάσει !'\ όνθρώπινη
όγριότητα. Και ταυτόχρονα !'\
όνθρώπινη tγκαρτtρηση. Σιλlδα·
σελlδα θά φτάσετε: ώς τό κατώφλι
τ1\ς κόλασης.
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Γράψτc μας � τηλcφων�στc μας
σ�μcρα. Τηλ. 3829675 - 3804181
Έκδόσcις ΔΩΡΙΚΟΣ
Μαυρομιχάλη 84
Άθ�να τ.τ 144.

l

ι
�

•••••••••••••••n•••••••••••••••••••••

ΚΟVΠΟΝΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Πρός ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΩΡΙΚΟΣ

Μοuρομιχόλη 14 'Al(tVσ, Τ.Τ 144
Να!, στιtλτι μου τό οuγκλονισttΛό
tργο ΙΠΟΡΙλ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ
Ίού Ν. ΜλΡΓλΡΗ noU όναφtριται
σtfι �βcρότcρη tpογωδlα τrις
σύγχρονης 'Ελλόδος.
Ο Mt δόοttς 1200 δρ)(.
(500 nροιtατοβολιΊ 1tal 700 tνα
Τρlμηνο yρομμό110 (δηλ. θό
ηληρώοcτι μιtό 3 μf\νcς).
Ο Μιτρη1ό 1000 δρχ.
Σημcιώστι tτσι � tl'Jν πcρfπτωαη
πού προτιμόtc.
ΕΠΩΝVΜΟ _______

Παρcλαίινουν πολλοl
οuγχpανοι μt •Παp&λθόν»•••

Πολλοl •όναδε!χτηκαν• tκιτ. ·eνας
μάλιστα μός κυβtρvησι •όόρατα•.

·Αλλοι κατtλαβαν όνώτατα
όξιώματα. και όλλοι όπό tι\ν
•dλλη• πλευρά.. σuνtχισαν νό ζοΟν
μt tποuλωμtνα
τά τραύματα άnά τη ζω�.

ΟΝΟΜλ ________
ΔΙΕΥθΥΝΣΗ -----ΠΟΛΗ

________

ΤΗΛ. _________
ΥΠΟΓΡΑΦΗ -------

ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑ·ι·κο ΣΠΙΤΙ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ
Στό έκθετήριο Συνοδινός θά βρείτε
τά χειροποίητα παραδοσιακά έλλη
νικά λαϊκά έπιπλα. Αουλείιένα άπό
τό έμπειρο χέρι τοϋ καλοϋ λαϊκοϋ
τεχνίτη, σκαλισμένα καί πατιναρι
σμένα μέ τό γνήσιο φινίρισμα σέ
πολλά σχέδια άντίyραφα τής λα'ί
κής μας παράδοσης.

·Αρχιτέκτων διακοσμητής
βΟΔΩΡΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ
Σχεδιαστής έπίπλων
ΝΙΚόΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ·
ΕΚθΕΣΕΙΣ: Μεσογείων 444

(. Απέ

ναντι άπό τό ΙΚΑ Ay. Παρασκευής)
·

τηλ. 6593585.
ΝΕΟ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:

βησέως

Καλλιθέα, τηλ. 9417309

266,

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ: 1) ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 3 ΑθΗΝΑ (143) - 2) ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 17 ΑθΗΝΑ (143)

•

ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΩΔΩΝΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΚΟΣΑΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΦΕΡΝΟΥΝ το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

Mt τiς 3 θεατρικtς σειρtς τών tκδόσεων
«ΔΩΔΩΝΗ» πού άποτ�λοϋνται . άπό 20
τόμους ή κάθε μiα, μt τούς πιό γνωστούς
συγγραφείς τοϋ παγκόσμιου θεάτρου καί
τά καλύτερα tργα.
•

ΚΑΜΙ - ΛΟΡΚΑ - ΙΨΕΝ - ΜΠΡΕΧΤ ΑΝΟΙ · Ι·Γ - ΓΚΟΛΝΤΟΝΙ - ΠΙΝΤΕΡ -

Οί άγοραστtς κάθε θεατρικής σειρδς
(Α · ή Β · ή Γ) tχουν τή δυνατότητα νά
διαλtξουν, (άνεξάρτητα άπό τόν τρόπο
άγορδς - μετρητοίς ή μt δόσεις -) βιβλία
άξiας 2.100 δραχμών άπό τiς 300 tκδόσεις
τοϋ tκδοτικοϋ οiκου «ΔΩΔΩΝΗ•

•

ΜΟΛΙΕΡΟΣ - ΓΚΟΓΚΟΛ - ΙΟΝΕΣΚΟ ΣΤΡΙΝΤΜΠΕΡΓΚ

- ΧΙΚΜΕΤ

-

-

ΖΕΝΕ

ΠΙΡΑΝΤΕΛΛΟ - ΜΠΕΡΝΑΡ ΣΩ - ΒΑ·Ι·Σ

ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ
Βιβλία τών tκδόσεών μας:

ΡΘΗΜΠ' - ΑΡΡΑΜΠΑΛ - ΜΠΕΚΕΤ κ.ιΧ.
•

Μεταφράσεις τών:

ΜΑΡΙΟΎ' ΠΛΩΡΙΤΗ - ΛϊΚΟϊl'ΙΌϊ ΚΑΛΛΕl'IΉ -

ΑΡΗ ΔΙΚΤ.ΑΙΟΎ' - r.N. ΠΟΛΙΊΉ - ΔΕΣΠω: ΔΙΑ
ΜΑΝΤΙΔΟΎ' - IΟΎ'ΛΙΑΣ ΙΑΤΡΙΔΗ - ΠΕΛΟϊ ΚΑ
ΤΣΕΛΗ - ΔΗΜΗΤΡΗ ΜϊΡΑΤ - Ρ. ΜΠΟϊΜΗ-ΠΑΠΑ
- Κ. ΚΑΣΣΙΜΑΤΗ ΜΎ'ΡΙΒΗΛΗ - ΠΑ ϊΛΟϊ ΜΑΤΕΣΙ

•

ΜΑΝΘΟΎ' ΚΡΙΣΠΗ - ΜΗΤΣΟl' ΛlΤΙΖΟϊ χ.ci.

--

•

ΘΕΑΤΡΟ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
- ΙΣΤΟΡΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΗ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΔΟΚΙΜΙΑ
- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ κ.d.

•

•

•

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟ'Ί" ΑΓΟΡΑΖΕΤΕδύο σειpές
ή προσφορά μcχς γ(νεταιι
άγοράζετε καιί τίς

4.600 και( σέ περίπτωση πού

3 σειρές, τότε ή προσφορά μcχς

μεγcχλώνει άκόμαι περισσότερο! π άίρνετε βιβλίcχ των
έκδόσεών μαις, άξ(αις 7 αοο δρχ.

60 ΤΟΜΟΙ-64 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ-76 ΕΡΓΑ

Πληροφορίες μόνο σrά τηλέφωνα: 36.01.890 χαί 36.37.973
ή ατά βιβλιοπωλεία μας:

1ον)

•

Ασχληπιοu 3 κcιι 2ον) Ίπποκριίτοuς 17

- - - - - - - -�
ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Πρός τίς έχοόσεις ι<ΔΩΔΩΝΗ)) ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 3 ΑθΗΝΑ
* Β' σιιρι:ί (21-40)

Σιiς παραχαλώ, στείλτε μου τόν χατάλογο τών έχ8όσεών
σ�ς, γιά νά διαλέξω τά βιβλία πού μ' ένδιαφέροuν, άπό τήν
προσφορά σας, χαί τά όποία, ιiφοv σιiς γνωστοποιήσω,
εlστε ύποχρεωμένοι νά μοv στείλετε, μαζ( μέ τή θεατριχή
σειρά Α.

Ο, θεατρική σειρά Β. Ο, θεατρική σειρά r. ο.
Ο ή μέ δόσεις Ο

Δέχομαι νά πληρώσω• μετρητοίς

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝ'Ί"ΜΟ .......................

* r· σιιρι:ί (41-60)

Η κάθε σειρά tχει ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ 4.800
ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ 6.000
(10ΌΟ δραιχμές προκαιταιβολή καιί 100U δραιχμές τό μήναι)
·

ΔΙΕ'Ί"Θ'Ί"ΝΣΗ... .- ........................ �. ΠΟΛΗ .....,.............. ΤΗΛ........... .
'Ί"ΠΟΓΡΑΦΗ .............................. .
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ............................
•

Σημειώστε lil τόν τρόπο πληρωμης

•

::: 8ίιι ; αιΥΡ
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Technics
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ΑΘΗΝΑ: ΣΟΛΩΜΟΥ 39 - Τ.Τ.
ΤΗ Λ. ΚΕΝΤΡΟ: 3609621·4 TELEX: 4978 VIAN
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 253 -Τ.Τ. 7049
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 429141-2

Θέλετε ένα αυτοκίνnτο 1000 κ.εκ. που
να είναι αυτόματο(!) n να έχει κιβώτιο
4 n 5 ταχυτnτων, air-condition (-!), απί
θανn πολυτέλεια και άνεσn για 5 άτομα,
να είναι ασφαλες, γρnγορο, οικονομικο,
πρακτικο,γερο, να κοστίzει όσο τα συνn
θισμένα αυτοκίνnτα τnς κατnγορίας του
και να είναι και γιαπωνέzικο;

το νέο
DAIHATSU CHARADE
θα τ θέλετε.
Δείτε

*

Και μην ξεχνάτε ότι πάντα υπάρχει το
ΝΤΑϊΧΑΤΣΟΥ ΣΑΡΕϊΝΤ 850.
Το καλύτερο αυτοκίνητο της
κατηγορίας του.

1000*

lίiii�����
iii

"
�

�[]AIHATSU
"Νο problem:·

παρνασσάς
ΜΕΓΑΛΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΡ ΜΟΥ 87-89 ΠΛΑΤ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ
ΠΩΛΗΣΙΣ,

ΧΟΝ ΔΡΙΚΗ -ΛΙΑΝIΚΗ. ΤΗΛ . 3 242352 -3242368.

Β', ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 42 ΤΗΛ.3627877.
'
Κ ΑΤΑΣΤΗΜΑ r ,Λ ΕΩΦ . ΣΥΓΓΡΟΥ 360 ( ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ)

Κ ΑΤΑΣΤΗΜΑ

Τ Η Λ . 94 10 929

καί 4 ακομη οροφοι μέ'

ΔΑΠΕΔΑ· ΚΟΥΖΙΝΙΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ · Α[ΗΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤIΚΑ· ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

�ΛΛΗΝf
κοχ
6ΧΕΙΡΟ·
ΠΟΙRΤΟΙ

TAD&TE�
Οί τάπητες ού αράγον τα ι στ ά σχολ ειά-έργασ ήρ ια
π
π
τ
πού δια τηρεί ό ΕΟ Μ ΜΕΧ σέ όρει νέ ς
'
καί ά.κρι τικ ές πε ριοχέ ς, δ ιακρίν οντ α ι γ ιά τήν α ισ θη τικ ή τους, τήν καλλιτε χνικ ή τους
έμ φάνιση κα ί τήν οιότη ά του ς Ε τνα ύ φασμέ ν
τ
ι
οι ά.π ό τίς ειδικ ευ μέν ες ύφάν τρε ς πάνω σέ
π
.
ά
δ
λ
ί
έδ
ύ
αρα
σ
ακ
ϋ
σχ
α
ν
ο
χν
ι
χν
κ
ι
φι
οτε ο
π
ο τε ι οί -καλλιτέ χν ες τοϋ ΕΟΜ ΜΕ Χ.
πο
Οί τά η τε ς ού δια θέ
π
τει ό ΕΟ Μ ΜΕΧ στ ό π ρα τήρι ό του ε{ναι δλοι χει ρ οποίη τοι, μεγ άλης
π
άν τοχf]ς καί ε{ναι κα άλληλ
οι γ ιά κ άθε έλληνικ ό σ πίτι.
τ
'Ε
π ισκ εφθείτε μας γ ιά νά σχημα τί σετε π ροσωπ ικ ή ά.ν τίληψη. Οί ει δικ οί ύπάλλ η λοί μας θά
σάς ένημε ρώσου ν καί θ ά σ άς βοηθήσ ου ν στήν έκ λο γή σας.

Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
Πρατήριο ταπήτων: Μητροπόλεως 9, Άθήνα, τηλ. 3221017

ELINDA
ΕΝΑΣ ΠΟΛΥΠΡΟΣΟΠΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Ή έλλr]νική έταιρία ELINDA εlναι γνήσιος
καρπός μιάς σύγχρονης έπιχειρηματικής νοοτροπίας.
Δημιουργήθηκε τό 1977 άπό τήν συγχώνευση
τών μεγάλων έλληνικών βιομηχανιών
/ZOLA καί ESKIMO μέ σύμπραξη τής 'Εθνικής Τράπεζας.

Σήμερα ή ELINDA κινείται
σέ ένα εύρύ φάσμα δραστηριοτήτων πού
συνθέτουν τήν πολυδιάστατη προσωπικότητά της.
Καί συγκεκριμένα:

- Ή ELINDA είναι καί
βιομηχανία ήλεκτρικών
συσκευών.
Στά δύο μεγάλα έργοστάσιά της,
στά Μποφίλια καί στή Θήβα παράγονται
σέ δεκάδες τύπους ψυγεία, κουζίνες,
πλυντήρια, κλιματιστές άλλά και δέκτες
τηλεοράσεως, διότι ...

- Ή ELINDA είναι καί
βιομηχανία δεκτών
εγχρωμης τηλεοράσεως'
μέ σύγχρονες έγκαταστάσεις και
εύρωπαϊκές προδιαγραφές, διότι...

- Ή ELINDA είναι καί
κέντρο διεθνών
συνεργασιών,
χάρη στίς όποίες συμπληρώνει καί
βελτιώνει τή σειρά τών συσκευών της,
πού παράγει γιά τήν ΙΖΟLΑ καί τήν
ΕSΚΙΜΟ. Αύτό προϋποθέτει ότι...

- Ή ELINDA είναι καί
πανελλήνιο Service

μέ σταθμούς έξυπηρετήσεως, και
έξουσιοδοτημένα συνεργεία πού
έξυπηρετούν τούς άγοραστές τών
συσκευών IZOLA, ΕSΚΙΜΟ, VALIANT
κ.λ.π. έπειδή...

l�)ιzoLAI
1 iΕSιιίΙΜD 1
lvnLιANTI
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- Ή ELINDA είναι καί δύο
μεγάλες έμπορικές όργανώσεις.

Ε!ναι τά έμπορικά δίκτυα τής IZOLA καί τής ESKIMO, πού
κινούνται δημιουργικά καί άνεξάρτητα καί συνεργάζονται
μέ 2300 έμπόρους σ' όλη τήν Έλλάδα."Αλλά στόν έμπορικό
χώρο...

- Ή ELINDA είναι καί μία σειρά
καταστημάτων.
Πρόκειται γιά τά καταστήματα ELECTROLAND πού
βρίσκονται στήν Άθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Βόλο καί

στά "Ιωάννινα, καί διαθέτουν μεγάλη
ποικιλία ήλεκτρικών καί ήλεκτρονικών
συσκευών. Αύτά στήν "Ελλάδα, δς μήν
ξεχνάμε όμως ότι. ..

- Ή ELINDA είναι καί
μεγάλος έξαγωγέας.

Ή ELINDA έξάγει τά προϊόντα της σέ
32 χώρες τού κόσμου, τής "Αφρικής,
τής Μ. "Ανατολής άλλά και τής Εύρώπης.
Άλλά γιά νά ξαναγυρίσουμε στήνΈλλάδα...

- Ή ELINDA είναι καί
βιομηχανία πλαστικών
έξαρτημάτων
αύστηρών προδιαγραφών, πού παράγει
γιά τούς "Έλληνες καί ξένους πελάτες
της,στό έργοστάσιοτής ΑΖΙΝCΟ.
Καί κάτι iδιαίτερα σημαντικό...

- Ή ELINDA είναι καί
βιομηχανία πολεμικοϋ
έξοπλισμοϋ.

Άπό τό 1979, ή ELINDA κατασκευάζει
γεμιστήρες γιά τήν έλληνική βιομηχανία
όπλων, προσφέροντας ούσιαστική
βοήθεια στήν δμυνα τής χώρας.

- Παρ' δλο πού ή ELINDA
είναι καί άριθμοί
έντυπωσιακοί, παραμένει
«άνθρώπινη".

Τά τελευταία 3 χρόνια, ό τζίρος τής ELINDA αύξήθηκε
κατά 68%, καί oi έξαγωγές της ύπερτριπλασιάστηκαν.
Αύτό όφείλεται κυρίως στούς 2015 άνθρώπους της πού
άποδίδουν δημιουργικά σ' ενα προσεγμένο κλίμα
έργασίας.

- Τέλος, ή ELINDA είναι μιά έταιρία πού
σίγουρα άξίζει νά γνωρίσετε
καλύτερα!
ELINDA Α.Β.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 125. ΑΘΗΝΑ Τ.Τ. 813
ΤΗΛ: 883.8311·16. ΤΕΛΕΞ: (211 8766 ELIN GR

ELINDA

ΘΕΑΤΡΟ

ΔΙΜΗΝΗ

ΘΕΑΤΡΙΚΉ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τ ό μ ο ς ΙΑ', Τ ε6χ ο ς 67/68
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σελ.
χειρόγραφο το() "Δαβίδ "

1 26

ΚΡΙΣΕΙΣ γιά τό "Θ" : Μ. Πλωρίτης: Έχει καταστεί
"μέτρο" Τ]θους. Βήμα δ\αφωτισμο() καi εύθύβολου
έλέγχου. -Λευτ. Παπαδόπουλος: Πνευματική έπαλξη,
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σελ. 1 35

ΑΘΗΝΑΨΚΑ ΘΕΑΤΡΑ: Άλλαγέςέργων άπό τήν έναρσελ.
ξη &ς τό τέλος τής χειμερινής περιόδου
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lf Λεύτερη ζwη καi φώς ....
Αύτό τό τεΟχος θά 'ταν δ\κό σας καi δικό μας. Θά 'ταν πύρινο!
Τf\ς πατρίδας καi το{) ΛαοΟ της! Πο\κίλες άναποδιές δυσκο
λέψαν τ' δνειρο. Τίποτα δέ θά σταθεί {κανό νά τό ματαιώσει.
Θά 'να\ &να τεGχος τοG '82 καi θά τιμάε\ τά φεηνά 40χρονά
της καi τήν α!ώνια. 'Αντίσταση. Τήν κρίσψη αύτή στιγμή,
στό σταυροδρόμι τfις Άλλαγfjς, άποφασίσ!J.με νά κρατήσου
με συμβολικά τό ξώφυλλο τοG τεύχους τf\ς 'Αντίστασης. Σάν
σφραγίδα δωρεδ.ς. 'Αρραβώνα γ\ά τό άφιέρωμα. Κυριότατα,
σάν παραδειγματική ύποθήκη. Τό 1943, σέ καιρό άναμέτρη
σης ζωfις καi θανάτου μέ τούς Γερμανούς, στούς τοίχους τ&ν
καμμένων σπ\η&ν τf\ς Μακρακώμης, μ' &να άνο1χτό παρά
θυρο στόν όρίζοντα - κι ας ήταν φαγωμένο άπό τίς φλό
-yες, - τά ν1άτα τοG μαρτυρ\ΚΟG αύτο{) τόπου σάλπιζαν ,τό
c5 ρ α μ ά τους γιά τό Μέλλον. Ζηλευτά. 'Ανεπανάληπτα:
«Λεύτερη ζωή καi φ&ς, μόρφωση πολιησμός, κ έ φ ι δρόμος
πρός τά μπρός» ! . . Αύτή 'ταν ή 'Αντίσταση ! 'Υπόδειγμα γ\ά
μίμηση. Ε!ς τούς α!&νες τ&ν α!ώνων . . .

lf "Ενα ύπουρyείο συλλαμβάνεται... ψευδώνυμο!
Οι έκ:λογές ύποχρέωσαν τά Πολιτικά κόμματα τfις χώρας νά
διατυπώσουν, άνάμεσα στiς a:λλες άρχές, καi τά πολιτιστικά
τους προγράμματα. Τό "Θ " Εκρινε χρήσιμο νά τά συγκεντρώ
σει καi νά τά περιλάβει στά Ντοκο�ψέvτα τοG τεύχους. Ήθελε
νά ύπάρχουν καταγραμμένα, ηά νά μπορεί νά τά κουβεντιάσει.
Γενική διαπίστωση: Ή έλληνική Πολιηκη δείχνει άνώριμη
ηά μιά ούσιαστικΤι άντιμετώπιση τ&ν πολιηστικ&ν προβλημά
των. Δέν εχει ξεκαθαρίσει καίρια θέματα : Ποιές ε!να\, στίς μέ
ρες μας, ο[ πρωτογενείς πηγές Παραγωγf\ς ΠολιτισμοG. Ποιός
καi π&ς θά κρίνει τό"σωστό" καi τό"μή σωστό " στόν προ
σανατολισμό γιά τήν πολιτιστική άνάιττυξη. Μέ ποιό τρόπο
καi σέ ποιά εκταση, τό κράτος μπορεί, έπιτρέπεται καi Πρέπει
νά κατευθύνει τήν Πολιτιστική πολιτική. Καί, τό κυρ\ότερο : ·
Μέ ποιές, έπακριβ&ς, δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς ; Δυό 'Αστερlσκοι ,
στό Προηγούμενο τεGχος, έπιχείρησαν νά πλησιάσουν τό πο
λιτιστικό. Δέν θά περνάει τεGχος, πού νά μή σταματqει στό θέ
μα. Νά θέτει προβλήματα, νά βάζει ρωτήματα, νά κάνει Προτά
σεις. "Ας πιάσουμε, σήμερα, μιάν άλλη άκρη. Ή Εκρηξη τf\ς
τεχνολογίας πού Προκαλεί στiς μέρες μας, σεισμικές μεταβολές
στiς κοινωνικές δομές, δημιούργησε &να τεράστιο άνοιγμα γιά
ποιότητα ζωfις. Ή α!σθητή μείωση τοG χρόνου δουλειδ.
. ς χάρη
στiς μηχανές καi τiς κοινων\ΚΟΠΟ\ήσεις-άφήνει όλοένα μεγα
λύτερα Περιθώρια γιά βελτίωση τfjς ζωfjς, αν ό νέος κενός
χρόνος χρησιμοποιηθεί, μέ κάποιο σύστημα, γι' αύτό τό σκο
πό. Τό ίίπλωμα, πάλι, τ&ν κατακτήσεων τfις τεχνολογίας με
τακίνησε άπό π:ολλά καi σέ πολλά σημεία τiς παραδομένες
πηγές τf\ς Πρωτογενοi)ς πολιτιστικfις δημιουργίας. Κοινός
τόπος : Τά παλιότερα χρόνια, άπανταχοο τfjς γf\ς, στά Καρπά
θια καi τήν Πίνδο, ό βοσκός, γιά νά γεμίσει τόν άπάνθρωπα
άδειο χρόνο του, γινόταν αύτοσχέδιος ξυλογλύπτης, Παραμυ
θάς, συνθέτης - τόσα άλλα. Τά δημιουργήματά του ροβόλαγαν
στά χωριά καi τiς πόλεις καί, μέ παραπέρα έπεξεργασία, μετα
τρέ7tονταν σέ έντεχνες Π.χ. συνθέσεις tάπό Τσαϊκόφσκι lι)ς
Καλομοίρη κ.λπ.). Σήμερα, ό βοσκός, ·στηριγμένος πάλι στό
ραβδί του, στέκει άποσβοΛ.ωμένος καi δέχεται, άποχαυνωμένος,
τή μουσική άπόλαυση πού τοG μεταγγίζουν άλλα κέντρα, άλλων
χώρων, άλλου ψυχοπνευματικοG περιβάλλοντος, άΠό κάποιο
μικροσκοπικό τρανζίστορ, κρεμασμένο στό " λάλον" άλλοτε
καi βουβό πιά ραβδί του. Ή δημιουργία, φυσικά, δέ σταματάει,
ΟΙ Αι:τιι-ιικοι ΙΙΝΑΙ ••ΛΜΑι-ΙΣΜΙΝΟΙ ΚΑΙ
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δσο ή ζωή συνεχίζεται. Άπλ&ς μετατοπίζεται. Ή Πηγή-γιά νά
μείνουμε στά... ε!δυλλιακά μας-άπ' δπου άλλοτε δροσιζόταν
ό άνθρωπος στέρεψε κάποτε. Κάποιο ύδραγωγείο παίζει τώρα
τό ρόλο της. Ή διαπίστωση αύτf\ς τf\ς μεταβολf\ς ε!ναι πρω
ταρχική. Δέ μπορεί νά όργανωθεί κανένα Πρόγραμμα βελτίω
σης τf\ς ποιότητας ζωfjς τοG λαοG, αν δέν ψάξουμε καi δέ βροG
με, όργανικά καi βαθιά, δλιες αύτές τiς μεταβολές. Ή άναζήτη
σή τους ε!ναι τό πρ&το βf\μα κάθε άνάλυσης. Αύτό, βέβαια,
σημαίνει συστηματική κ' έπίμονη δουλειά-άνάλυση, έρευνα,
μελέτη-γιά ν' άκολουθήσει σχεδίαση, σύνθεση, προγραμμα
τισμός. Ψύλλους στ' άχερα ! Άν γυρίσουμε στά. Ντοκουμέντα,
διαπιστώνουμε-Πρός τό παρόν-'Ιtώς αύτό Πού παρουσίαζε
γιά... πολιτιστικό πρόγραμμα ή πάλαι ποτέ Νέα Δημοκρατία
ήταν έκποίηση ρεταλι&ν, μαγαζιοG ψιλικ&ν σέ έκπτώσεις !
Πρ&τ' άπ' δλα: 'Ανυποψίαστη γιά τό ρόλο πού 'πρεπε νά. παί
ξει ή πολιτεία στΤιν πολιτιστική δημιουργία καi τήν καλλιέρ
γεια τοG πολίτη, συνέχιζε, χωρίς στο\χε\ώδη Προγραμματισμό,
έτερόκλητα, ξεπερασμένα iΊ άπροσάρμοστα σχήματα, πού δχι
μόνο δέν ώφελοGσαν άλιλά κ' έβλαφταν. Ή πολιτιστική της πο
λιτική έπασχε στή βάση της. Δέν ήταν κά.ν πολιτική. Ήταν
ρουτίνα. ΠερπατοΟσε μακάρια πρό πεντηκονταετίας ! Δεύτερο :
Βασίζονταν, μόνο, στά ο!κονομικά. δεδομένα τοG ύπουργείου
ΠολιτισμοG-τό 0,8 % τοG κρατικοϋ ΠρουπολογισμοG. Ή ... φι
λοσοφία τοG "προγράμματος" ήταν: Άν τό ποσοστό μεγά
λωνε-μέ τή βοήθεια θεοG τινός iΊ θείου τινός-«ύξανόταν
"καθ' όδόν" καi τό ϋψος τ&ν πιστώσεων γιά τίς... πατεροπαρά
δοτες έπιχορηγήσεις. Ούδεiς σκοτίζονταν αν ο[ έπαορηγήσεις
καi οι ένισχύσεις πού μοιράζονταν σά.ν κόλλ'ι;βα-τό χρf\μα,
δηλαδή, το{) φοpολογούμενου Έλληνα-επρεπε, νά σκορπί
ζονται πέρα δ&θε. Καi προπαντός "πρός τί","σέ ποιόν" καi
"μέ τήν εύθύνη ποιανοΟ" ; Τρίτο: Ή Ν.Δ. έβλεπε στό μακά
ριο ϋπνο της Πώς "έγιναν μεγάλα καi ούσιαστικά βήματα γιά
τήν προαγωγή τ&ν Πολιτισηκ&V' δραστηριοτήτων". 'Αλλά
ε!ναι πασίγνωστο πώς δέν έγινε ποτέ, κανένας Προγραμματι
σμός. Ούτε καi καμιά μεταβολή στiς δομές τ�ς σαρακοφα
γωμένης νομοθεσίας. Π&ς ήταν δυνατό ν' άλλάξει τίποτα ;
Έχουμε καταγγείλε\ πώς ή νομοθεσία πού Ισχύει στόν πο
λιτιστικό τομέα ε!ναι ενα κουβάρι άΠό δ\ατάξεις πού άναφέρον
ταν στiς δραστηριότητες τ&ν δημοσίων ύπηρεσι&ν πού-χωρίς
ούσιαστι,κή έσωτερική ένότητα-άποτέλεσαν τό ύπουργεϊο
ΠολιτισμοG, έπi Χούντας. οι έπιμέρους Πολιτιστικές δραστη
ριότητες τfις Ν.Δ. περιττό νά. μας άπασχολήσουν. Ε!ναι..καθαρά.
κομπογιαννίτικες. Ρίξτε, δμως, άλιλη μιά. ματιά στά. Ντοκουμέν
τα. Βγαίνει... λαγός ! " Ή Ν.Δ. πρωτοπόρησε-λέει-καi στόν
τομέα αύτόν. Πρώτη προώθησε νομοθετικά. τήν έπιστημονική
ερευνα, καi προχώρησε στή δημιουργία ε!δικοG φορέα ('Υπη
ρεσία Έπιστημονικf\ς Έρεύνης καi Τεχνολογίας) γ\ά τήν
Προώθηση τ&ν σχετικ&ν θεμάτων". Ή μιiύρη άλήθεια ε!νσι
άλλη. Τήν έπιστημονική ερευνα άντιμετώπισε πρώτη στή χώ
ρα μας ή Δικτατορία πού, τό 1971 ( έχτός άπό τό ΥΠ.Π.Ε.),
συγκρότησε μέ νόμο ε!δικό φορέα, τήν "'Υπηρεσία Έπιστη
μονικfjς Έρεύνης καi 'Αναπτύξεως". Ή Ν.Δ. τροποποίησε
άπλ&ς τΤι νομοθεσία τfjς Χούντας καi μετακίνησε τό φορέα
άπό τό ύπουργείο ΠολιτισμοG καi Έπιστημ&ν στό ύπουργεϊο
ΣυντονισμοΟ. Άν Εκανε καλά, θά τό συζητήσουμε κάποτε.
Έκτοτε, δμως, τό περιβόητο ΥΠ.Π.Ε. ύφίσταται μέ ... πλαστό
δνομα ! Όποι.ος ε!ναι σέ θέση iiς μiiς πληροφορήσει: Γιατί...
καi Έπιστημ&ν ; 'Αμφίβολο αν ε!ναι καi ύπουργείο Πολιτι
σμοG. Κατηγορηματικά : δ έ ν ε τ ν α ι ύπουργείο Έπιστημ&ν !
Τό ΥΠ.Π.Ε. δέν εχει, άπό χρόνια, καμιά άρμοδιότητα, ούτε
κάν μιά. Διεύθυνση Έπιστημlί)ν ! Άς άλλάξει, λοιπόν, δνομα
καi τά ξαναλέμε.
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μα... άνωμαλίας, φαυλότητας κι άναισχυντίας! Γιά πρώτη
φορά, ϋστερα άπό πενήντα χρόνια, Διευθυντής το() Έθνικοσ
διορίζεται καi. .. Πρόεδρος τής Καλλιτεχνικής Έπιτροπfjς
το() ιδρύματος. 'Ιδού έλάχιστες μόνον άντινομίες: 'Υπάρχει
μιά γενικη άρχη δικαίου, γενικά σεβαστη καi άπαραβίαστη.
Τη λένε διάκριση έξουσι&ν. Άλλος βουλεύεται, άλλος έκτε
λεί. Ποτέ δέν ταυτίζονται. Ε1ναι άσυμβίβαστο νά συμβεί.
'Αλλά καi συγκεκριμένα. Ό νόμος όρίζει ρητά : Ή πενταμε
λης Καλλιτεχνικη Έπιτροπη ε1ναι αύστηρά καi μόνο Γνωμο
δοτικό όργανο. Άρμόδ\ο γιά τόν καταρτισμό το() δραματολό
γιου, τή συγκρότηση το() θιάσου, την πρόσληψη ήθοποι&ν,
μουσικ&ν, σκηνοθετ&ν, σκηνογράφων κ.λπ. Στiς συνεδριάσεις
της μετέχουν, χωρίς ψηφο, δ Γενικός Διευθυντης καi ό Διευ
θυντης τοσ Δραματολόγιου. Μέ την άπόφαση 'Ανδριανόπου
λου, ή Κ.Ε. παύει νά 'χει γνωμοδοτικό χαρακτήρα, άφο() προ
εδρεύεται άπό τόν Καλλιτεχνικό Διευθυντή, πού ε1ναι όργανο
Διοίκησης. Ποτέ &ς τά τώρα, Διευθυντης κρατικο() θεάτρου
δέν... ένέκρινε τiς εισηγήσεις του μέ την... ψf\φο του! Οuτε
καi τώρα, καμιά aλλη Καλλιτεχνικη Έπι.τροπή, καμιάς άλ
λης ιφατικfjς σκηνης, προεδρεύεται άπό τόν Καλλιτεχνικό
Διευθυντή της. Κι �ς διέπονται άπό τόν ίδιο άκριβ&ς νόμο !
Πρiν άπό τη χ;αριστικη αύτη άπόφαση το() 'Ανδριανόπου
λου, δ Σολομός θά 'ταν άδιανόητο νά 'ναι καi Πρόεδρος τfjς
Καλλιτεχνικής 'Επιτροπής. Κι δπωσδήποτε θά μετείχε στiς
συνεδριάσεις της χωρiς ψήφο. Τώρα, &χει ψηφο. Τώρα &χει
καi διπλη ψηφο, σάν πρόεδρος, σέ περιπτώσεις iσοψηφίας.
Άν δέν ήταν, αύτός δ ίδιος, Πρόεδρος τής Κ.Ε. θά όπfjρχε
μιά άλλη ψήφος Προέδρου. Πιθανόν, άντίθετή του! Ό διο
ρισμός του ώς Προέδρου τής Κ.Ε. λιγοστεύει τίς ψήφους
της άπό πέντε, σέ τέσσερις. Μέ τό διορισμό Σολομο(), ή Κ.Ε.
άποδυναμώνεται, έν& ένδυναμώνεται όπέρμετρα κι άνεπί
τρεπτα ό Καλλιτεχνικός Διευθυντής. Όλες οι καλλιτεχνι
κές έξουσίες συγκεντρώνονται., άπολυταρχικά, στά χέρια
ένός. Τό κακό χειροτερεύει άκόμα περισσότερο: Μέ την
tδια άπόφαση, διορίζεται μέλος τής Κ.Ε. καί μιά όπάλληλος
τοσ Δραματολόγιου. "Ως τώρα, μετείχε δ Διευθυντης Δραμα
τολόγιου, σάν εισηγητής, χωρiς ψηφο. Τώρα, άφήνουν πο
νηρά, κενη τη θέση αύτή. Καί, άντίθετα, διορίζουν μέ ψηφο,
έμμισθη συμβασιοσχο όπάλληλο! Π&ς νά 'χει άντίθετη γνώ
μη μέ τό Σολομό ; Κόντρα σ' &ναν δποιονδήποτε ίiλλο Πρόε
δρο, έξω άπό την ιεραρχία το() ΈθνικοD μπορεί νά πάει.. Κόν
τρα στόν ίiμεσο προϊστάμενό της καi Καλλιτεχνικό Διευ
θυντη δέ μπορεί fι, άκόμα, δέν έπιτρέπεται νά πάει. Κι iiν
πάει μπορεί νά τό πληρώσει! Τό ίδιο περίπου Ισχύει καί γιά
την ·ήθοποιό 'Αρώνη. Δύσκολο νά πάει κόντρα στόν προσω
πικό σκηνοθέτη της καi Καλλιτεχνικό Διευθυντή της. Μιά
άλλη άπόδειξη πώς ποτέ δέν πέρασε άπό μυαλό νομοθέτη
πώς θά 'ταν δυνατόν όπουργός νά διορίσει ίδιο πρόσωπο στη
Διοίκηση καί σέ γνωμοδοηκη έπιτροπή: Τά &ντεκα μέλη
τοD Διοικητικο() Συμβούλιου καi δ Καλλιτεχνικός Διευθυν
της διορίζονται γιά τρία χρόνια. Ό πρόεδρος καi τά μέλη
τής Καλλιτεχ;νίκης 'Επιτροπf\ς διορίζονται γιά �υό. Άρα,
.
ό Σολομός θά άπολυθεί άπό πρόεδρος τής Κ.Ε. ενα χρονο
νωρίτερα άπ' δσο θά 'ναι Καλλιτεχνικός Διευθυντής! Ή,
iiν ξαναοιοριστεί γιά δυό άκόμα χρόνια Πρόεδρος, θά μπαίνει
στά πόδια... άλλου Καλλιτεχνικο() Διευθυντή! Μέ τό συμ
πάθιο, πολύ τρελλλά πράγματα. 'Υπάρχει καi τρίτη παρανο
μία "Ανδριανόπουλου: Γιά νά. μη θίξει την άπολυταρχ;ία Σο
..
λομο(), δέν &χει άκόμα διορισει Γενικό Διευθυντη-εναν

Άς ξαναπιάσουμε τό νημα... Πρiν &να χρόνο, στiς 25 Σεπτέμ
βρη το() '80, &ληγε ή θητεία το() Διοικηηκοσ Συμβούλιου καi
τοσ Γενικο() έφένδη τοσ Έθνικο(), Μινωτfj πασά! Τήν ίδια
μέρα δημοσιεύονταν κι άποχτο()σε iσχύ, 6 νόμος 1075. Ε1ναι
6 νόμος... τρύπα στό νερό, πού έφεΟρε 6 τελευταίος όπουργός
το() ΠολιτισμοD της Νέας Δημοκρατίας. Πfjγε νά λύσει τό
πρόβλημα τfjς διεύθυνσης τ&ν κρατικ&ν θεάτρων. Καi τό...
διπλασίασε ! Έκανε τόν &ναν, δυό : Καθιέρωσε, νομοθετικά,
aλλον Γενικό, κι ίiλλον Καλλιτεχνικό Διευθυντή. Πέρασε,
δμως, &νας δλόκληρος χρόνος, ή Κυβέρνηση άπήλθε καi τό
'Εθνικό έξακολουθεί νά μένει άκέφαλο! 'Ακόμα ν' άποχτή
σει τό Γενικό Διευθυντή πού δρίζει δ νόμος. 'Επείγοντα προ
βλήματα διοίκησης ένός μεγάλου ΌργανισμοΟ, έπi &να χρό
νο, μένουν aλυτα fι, λύνονται... παράνομα. Χάος! Ή άλήθεια
είναι πώς οι μεγαλύτερες παρανομίες στό 'Εθνικό εχ;ουν δια
πραχθεί άπό τόν ίδιο τόν όπουργό, πού 'χ;ει ταχθεί νά έπο,
πτεύει τήν...καλή λειτουργία του! 'Ιδού, σέ ραλαντl, μερικα
κραυγαλέα άνομήματα: Άρχισε μέ παραπλανητικές φιγο()
ρες, στόν Τύπο καi τη Βουλή, γιά... "άνανέωση" καί...
"διαρθρωτικές άλλαγές". Προχώpησε σέ μεγαλόστομες
όποσχ;έσεις: "Τά νέα Δ\οικητικά Συμβούλια τ&ν κρατικ&ν
σκην&ν θά καταστο()ν όιtεύθυνα όργανα, μέ ούσιαστικό ρόλο
καi άιtοφασιστικές άρμοδιότητεξ". Στήν πράξη, ή... "άνα
νέωση " περιορίζεται στό διορισμό-άπό την πασίγνωστη
στέρνα τ&ν ηεσμεντένηδων τής Δεξιάς- μόνο &ξη νέων με
λ&ν στό Διοικητικό Συμβούλιο. Καi την... προεδροποίηση
γηρά,το() 'Αλέξη Μινωτή. Αύτη κι Ιiν ήταν... άνανέωση!
σας έν άμαρτίαις Γενικός, βαφτίζεται... Πρόεδρος. Κ έπειδη
ή ... "έκλογή" του fιτανε θέλημα θεο(), ή ψηφοφορία γίν�ται,
γιά . .• σιγουρ\ά, στό γραφείο το() όπουργοD! Μόλις βολευτη
κε στην προεδρία τοσ Διοικητικο() Συμβουλίου δ 'Αλέξης
τοσ... θεο(), 6 όπουργός βγαίνει και διαλαλεί ξεδιάντροπα
στόν Τύπο τή θέληση τijς Κυβερνήσεως νά " έκλεγεί " Καλ
λιτεχ;νικός Διευθυντης δ 'Αλέξης Σολομός. Δεν έκφράζει
εόχη η συγκαλυμμένη έπιθυμία. Κατευθείαν στην παρανο
μία ! Μέ την άπροκάλυπτη, δμως, αύτη παρέμβαση τοD όπουρ
γο() ή νέα Διοίκηση το() ΈθνικοΟ-πρiν άκόμα άσκήσει
τiς. :. άποφασ�στικές της άρμοδιότητες-"εύνουχίζεται"
δημόσια. οι δημοκρατικές διαδικασίες σιχτιρίζονται. Ή αύ
τοτέλεια το() ιδρύματος πάει περίπατο. Ό όπουργός "δικαιο
λογεί"... μεγαλοφυ&ς την παρανομία του: "Άφο() τό
όπουργείο έλέγχεται στη Βουλή γιά τiς πράξεις το() Διευθυντή
το() 'ΕθνικοΟ, δέν ε1ναι δυνατόν νά μην &χει λόγο στην έκλο
γή του" ! Δέν πά' νά λένε τά παιδιά το() Πειραιά. Ό ν �μος
ε1ναι ρητός και κατηγορηματικός: Μόλις συγκροτηθει σέ
σ&μα, τό Δ.Σ. συνέρχεται σέ κοινη συνεδρίαση μέ την Καλλι
τεχνικη Έπιτροπη καi έ κ λ έ γ ε ι, μέ μυστικη ψηφοφορία
τόν καλλιτεχνικό διευθυντή. Ή... μυστικότητα μας μάρανε!
Μέρες πρiν άπό τήν "έκλογή", ε1χ;ε γίνει έπίσημα γνωστη
ή άπόφαση της Κυβέρνησης νά τοποθετήσει τό �ολομ?.
'Οπωσδήποτε, ή "έκλογη " Σολομο() ε1ναι aκυρη και παρα
νομη: Ή θέση δέν εχ;ει προκηρυχτεί. Ύποψηφιότητε� δέν
έχουν όποβληθεί. Καi... έκλογή, μέ &ναν καi δοτό όποψηφιο,
ε1ναι άδιανόητη. Προφαν&ς, στη γλώσσα το() κ. όπουργοσ,
"άνανέωση" σημαίνει : σικέ έκλογη 'Αλέξη Μινωτή, σικέ
έκλογη 'Αλέξη Σολομοσ. Δηλαδή : συμφωνημένη, μιλημένη,
λογοδοσμένη. και οι "άποφασιστικές . άρ μοδιότητες:' θ �
'ναι, προφαν&ς, νά περνάνε οι γιεσμεντενηδες-τυφλα κα�
δλόκληρο χρόνο άπό τότε πού νομοθετήθηκε ή θέση! Ξανα
άφοσιωμένα- την κομματικη γραμμη τfjς Κυβέρνησης σ
πιάνουμε τό νημα: Είχαμε άφήσει τόν ίiλλο 'Αλέξη, τόν 'Α
&ναν... αύτόνομο Καλλιτεχνικό 'Οργανισμό! Μόνο πού πάλι
λέξη Μινωτή, νά γενικοδιευθύνει τό 'Εθνικό. Ή σύμβασή
.
λάθεψε δ κ. όπουργός: , Ανάγγειλε "διαρθρωτικές άλλαγές". του &ληγε στiς 25 Σεπτέμβρη το() '80. Ώς γνωστόν, τ&ν φρο
Καi έφάρμοσε... έξαρθρωτικές!
νίμων τά παιδιά... Τρείς μήνες πρίν, δ Μινωτής... γαϊδουρο
.
δένει. Καi γαϊδουροδένεται! Στiς 19 'Ιούνη άποσπαει
άπό
:J(.. Γαϊδουροδεσίματα Αλέζηδwν...
τό Δίοικητικό Συμβούλιο-συνεδρίαση 63-μιά όπερσκαν
Τώρα πού πιάσαμε τό νημα... Ή μιά παρανομία φέρνει την δαλώδη σύμβαση πρωταγωνιστ�. οι συμβάσεις όλων τ&ν
aλλη. Κ' ο( πολλές, την... έδραίωση τ&ν 'Α�έξηδων ! �τό ήθοποι&ν, άπό καταβολf\ς Έθνικο(), ε1ναι έτήσιες. Άν?'νεώ
ψαχνό λοιπόν. Παρανομία πρώτη: Μέ άπροκαλυπτη παρεμ νονται η όχι κάθε Αuγουστο. Στά Ντοκουμέντα το() τευχο�ς
βαση τοD 'Ανδριανόποόλου, στiς 29 Σεπτέμβρη, δ 'Αλέξης δημοσιεύουμε τό πλήρες κείμενο. 'Εδώ ύπογραμμίζουμε τρε�ς
κραυγαλέες παρατυπίες γιά χάρη το() γηραιότερου τ&ν Άλε
Σολομός... "έκλέγεται" και στiς 14 Όχτώβρη τοσ '80, διο
ρίζεται Καλλιτεχνικός Δι�υθυντης . τοσ ίiμοιρου : Εθνικοσ ξηδων. Πρώτη σκανδαλώδης εuνοια: Ό κ. Μινωτf\ς έξασφα
Θεάτρου. Δυό μήνες άργοτερα, δευτερη παρανομια: Στiς λίζει- προνομι_ακά άπό τό ύπόλοιπο καλλιτεχνικό δυναμικό
11 Δεκέμβρη το() '80 &ληγε ή θητεία τής Καλλιτεχνικής 'Επι τοσ Έθνικοσ - σύμβαση γιά... δυό χρόνια, 1980 - 81 καi
1981 - 82! Ή άμο\βή του, δέν καθορίζεται έξυπαρχής. Κάθε
τροπής. Στiς 14 Γενάρη '81 ό Άνδριανό πουλος διορ �ζει τry
χρόνο θά εiσπράττει τό iσόποσο τής έτήσιας άμοιβής, μέ τiς
νέα , μέ Πρόεδρο τόν... 'Αλέξη Σολομό! , Η όπουργικη αύτη
'Απ όφαση-άρψ 1970/150/14.1.81-θά μείνει ύπόδειγ- έκάστοτε... αύξήσεις, τf\ς Μανωλίδου καί τής 'Αρώνη! Δεύ·
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τερη σκανδαλώδης εi\νοια : Καί πάλι προνομιακά. άπ' δλους
τούς άλλους καλλιτέχνες. Ή ό�οχρέωση τοϋ κ. Μινωτf\ πε
ριορίζεται νά πρωταγωνιστεί μόνο σέ &να έργο τή χειμωνιά
τικη καί σ' άλλο &να τήν καλοκαιρί,νή περίοδο ! Τρίτη, δχι
άπλιος σκανδαλώδης, άλλά ντροπιαστική πρόβλεψη σέ σύμ
βαση - αύτό κι αν εtναι γαϊδουρόδεμα! 'Επί λέξει : " Ή
καλλιτεχνική συνεργασία το() κ. Μινωτfj ώς πρωταγωνιστοϋ
θά έξακολουθήση ε!ς τά άνωτέρω [διετf\] χρονικά δρί,α ε σ τ ω
κ α ί α ν ο ύ τ ο ς παύση νά άσκη καθήκοντα ΓενικοΟ Διευ
θυντή" ! Καί ή άκόμα πιό πονηρή συνέχεια : " Εις τήν περί
πτωσιν δμως αύτήν, ή άμοιβή του θά. καθορισθij έπί άλλης
βάσεως". Μπορεί, δηλαδή, νά παίρνει άκόμα μεγαλύτερες
άποδοχές ! Κι δλ' αύτά, πέραν τιον άλλων συμβάσεών τουκαi τιον πρόσθετων άμοιβιον του-γιά τiς σκηνοθεσίες έρ
γων στό χειμωνιάτικο καί στό καλοκαιρινό δραματολό
γιο, πού σάν Πρόεδρος τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου όλοένα
προσπαθεί ν' αύξάνεί, σέ άρί,θμό έργων καi σέ ποσό άμοιβf\ς.
Τό σύνθημα τιον νιάτων του : Θά τά φάωμεν ούλα ... Αίδώς
Άργείε, άπό τά... Χανιά !

lf Δtν εΙναι βόας, δtν εΙναι κροταλίας ...
Ή... θεόθεν έπ\βολή το() Μοδινοl) στήν κασίδα τής Λυρικfjς
ήταν βάναυση αύθαιρεσία. 'Αλλά καi σφάλμα όλέθριο. Άιντε,
μετά, νά... άκούσει ό θεός τό σφάλμα του ! Ό Προστατευόμε
νος τοϋ Καραμανλf\ δέν εΙχε τά Προσόντα, τή σοβαρότητα,
τό κύρος πού άξίωνε ή θέση το() Καλλιτεχνικοϋ Διευθυντfj
της Έθνικfjς Λυρικfjς Σκηνfjς. 'Αντίθετα, εlχε καi. Ιδιοτελείς
έπιδιώξεις. Γιά τόν ίδιο, τή γυναίκα του καi τό " καλό παιδί "
-τό Μιχαλάκ'η Πολατώφ. Καταγγείλαμε ήδη τήν παράνομη
" έκλογή " Μοδινοϋ, ϋστερα άπό ά.νοιχτή Παρέμβαση το()
ύπουργοϋ Πολιησμοϋ. 'Ακόμα καi τό Διο\κητικό Συμβούλιο
-πού διορίστηκε γιά νά τόν " έκλέξει "-τόν άποδοκίμασε
μέ &ξη λευκά ! Οilτε πού τόν &νοιαξε. Κόλλησε σά βδέλλα κι
άρχισε... νά τραγουδάει ! Άπ' τήν πρώτη στιγμή άπόδειξε
άνικανότητα, άνευθυνότητα, Πλήρη ά κ α τ α λ λ η λ ό τ η τ α.
Δέν ύΠfjρξε διοικητικό φάλτσο καi. παρανομία πού νά μήν
διαπ�άξει. 'Αδύνατο νά χωρέσουν σ' &να iΊ έκατό 'Αστερί
σκους. Τό συναξάρι τών άμαρτημάτων του θά ξετυλιχτεί στά.
ΝτουκουμιCντα, μέσα άπό έπίσημα έγγραφα, άναφορές, πρα
κτικά καi έκθέσεις. 'Αξίζει ό κόπος ; Ύπεραξίζει ! Ή δνω
θεν έπιβολή του Μοδινοl) εΙναι άπό τά πιό κραυγαλέα δείγμα
τα αύθαιρεσίας τοϋ Κράτους τf\ς Δεξιάς. Ήταν τόση ή άνικα
νότητα κ' ή φαταουμά. τοϋ προεδρικοu εύνοούμενου, πού
δέν τήν άνέχτηκε οilτε � ύπάκουη Νέα Δημοκρατία. Στό Διοι
κητικό Συμβούλιο &7tεφταν βροχή ο! καταγγελίες γιά έκτροπα
Μοδινου. Ά7tανωτές, πολυσέλιδες έκθέσεις γιά πειθαρχικά
άδικήματα, 7tαρατυ7tίες, παρανομίες. Μόνιμα ή έπωδός: " 'Εκ
θέτει τή σοβαρότητα καi τό κϋρος του μ.οναδικου λυρικοϋ
θεάτρου τf\ς yώρας ", " κινείται σέ κλίμα διαρκοϋς παρανο
μίας ". Στό χορό τών καταγγελιών -πρός τιμήν του -καi
ό ΝεοΔημοκράτης διοικητικός σύμβουλος τfjς ΕΛΣ, άλλά
καi νομικός σύμβουλος τοϋ τότε πρωθυ7tουργου, Τά,κης Γεν
νηματάς. 'Ανάμεσα σέ πολλά. άλλα, τοϋ καταλογίζει : " 'Επι
πόλαια άντίληψη γιά. τiς ύποχρεώσεις 7tού άnορρέουν άπό
τό διευθυντικό του άξίωμα ", " καταστρατήγηση καi πλημμε
λfj έφαρμογή τιον άποφάσεων τοϋ Δ.Σ. ", " άδυναμία νά. έπι
βληθεί στούς ύφισταμένους του ", " πλημμελf\ καλλιτεχνική
έποπτεία ", " αύθαίρετη υιοθεσία τοϋ άνε7tιβεβαίωτου ταλέν
του τοϋ κ. Πολατώφ σέ σημείο 7tού νά κινδυνεύε ι ή σοβα
ρότης το() Ιδρύματος ", " 7tνίξιμο &ργων καi έξουδετέρωση,
μέ έμπαιγμό το() Δ.Σ., τραγουδιστριών φωνητικά άνταγωνι
στρι&ν τfjς κ. Μοδινοϋ " ! Ό Κυβερνητικός Έπίτρο7tοςέκπρόσωπος τοϋ ύπουργείου Πολιτισμοϋ γιά τή σύννομη
λειτουργία της ΕΛΣ -σέ κάθε συνεδρίαση τοϋ Διοικητικοϋ
Συμβουλίου, έπισημαίνει σωρεία άξιό7tοινων πράξεων καi
παραλείψεων Μοδινοϋ. Φτάνει μιά φράση : " Μέ τή συμπε
ριφορά του στοιχειοθετείται π ά γ ι α π α ρ α ν ο μ ί α του κ.
Μοδινοϋ, σύμφωνα μέ τίς κείμενες διατάξεις ". Καi τό άπο
κορύφωμα: Τό ΔιοΊκητικό Συμβούλιο τf\ς Λυρικfjς άναγκά
ζεται νά iiρει τήν έμΠιστοσύνη του άπό τόν Καλλιτεχνικό
Διευθυντή του ίδρύματος! ·Γραφτά, έπίσημα, ό μ ό φ ω ν α !
Τοϋ καταλογίζει " άδυναμία νά άνταποκριθεί στά καθήκοντά
του, άδυναμία διαπιστωμένη άπό δ λ α τά μέλ1ι τοϋ Δ.Σ. ".
Τό ίδιο, δηλώνει άδυναμία νά συνεργαστεί μαζί του καi ζη
τάει άπό τόν ύπουργό Πολιτισμοϋ ν' άπομακρύνει τόν κ. Μο
δινό άπό τή θέση του. 'Ομόφωνη καταδίκη : 'Ακατάλληλος
παμψηφεί ! Ρεζιλίκι μέ τόνο ! Τότε ήταν πού πλανηθήκαμε

δλοι ! Νομίσαμε πώς εlχαν τελε\ώσει τά ψωμιά του. Άμ δέ!

Τέλή τοϋ Μάρτη, ό Μοδινός-χωρίς άδεια της Λυρικfjς -

τό σκάει στήν Κύπρο. Καταφεύγει στό... θείο. Ό θ<:ίος τηλε
φωνεί στό θεό. Ό θεός στόν 'Ανδριανόπουλο. Αύτό ήταν !
Ή τάξις... άποκαθίσταται. Καi παγιώνεται. Διώχνεται ό Κυ
βερνητικός 'Επίτροπος. 'Απομακρύνεται ό ο!κονομικός Διευ
θυντής. Ή πλειοψηφία τοϋ Διοικητικου Συμβουλίου έξανα
γκάζεται σέ παραίτηση. Ό Άνδριανόπουλος-ένώ τούς
εlχε δηλώσει Πώς &χει πεισθεί γιά τά άνομήματα Μοδινοl)
-κάνει ά σ μ έ ν ω ς δ ε κ τ ή τήν Παραίτηση ! Καi τών
έφτά ! Ή πενταμελής Καλλιτεχνική 'Επιτροπή -μόλις όχτα
μηνίτικη-άπομακρύνεται. Διώχνεται - τό χρυσό μου καί ό Πολατώφ ! 'Απολύεται ό Βύρων Κολάσης. Ό προϊστά
μενος Διοικητικών ύπηρεσιιον κυνηγ\έται. 'Από τούς δεκάξη
άνθρώπους πού εlχαν διοριστεί γιά νά... Πλαισιώσουν τό Μο
δινό, άπομακρύνονται ο! δώδε.κα ! Καi μόνο ό Τζών μένει
πανίσχυρος ! Έδιο... άποροϋν : ΕΙ ναι δυνατόν ; Κι δμως, άπο
μακρύνονται δσοι κατάγγειλαν τούς άθλους Μοδινοϋ κι άπό
δειξαν τήν άλήθεια. Φεύγουν άρμόδιοι άνθρωποι. Τούς άντι
καθιστοϋν μέ μαζώματα-άδαείς γιεσμ.εντένηδες. Τό " Θ "
δέν άναπτύσσει, ξεκρέμαστα, άπόψεις. Καταθέτει στοιχεία.
Αύτά έχουν τόν πρώτο λόγο. Ο! έφτά σύμβουλοι τf\ς ΕΛΣ,
στό γράμμα παραίτησής τους, άναφέρουν στόν όπουργό :
" Έχουμε διαπιστώσει δτι ή παραμονή τοϋ κ. Τζών Μοδινοϋ
στή θέση τοϋ Καλλιτεχνικοϋ Διευθυντf\ εΙναι έξαιρετικά
έπιζήμ.ια γιά τό ίδρυμα "! Καί, σέ γραφτή άνακοίνωσή τους
στόν Τύπο, άναφέρουν πώς ή παραίτησή τους " όφείλεται
στήν πέρα άπό κάθε άμφιβολία άκαταλληλότητα τοϋ κ. Μο
δινοl) νά κατέχει τή σημαντική θέση τοϋ καλλιτεχνικοϋ διευ
θυντf\ της ΕΛΣ. Ό κ. Μοδινός, καi ώς ύπεύθυνος καλλιτε
χνικός ε!σηγητής καi ώς διευθίJντικό στέλεχος, δχι μόνο δέν
εlχε τά άπαιτούμενα προσόντα, άλλά άντίθετα ό χαρακτήρας
του, ο! περιορισμένες γνώσεις του σέ δ,τι άφορά τόν σύγ
χρονο μουοιιcό προβληματισμό τοϋ λυρικοί) θεάτρου, ή προ
χειρότητα καί ή έλλειψη σοβαροϋ προγραμματισμοϋ πού
χαρακτηρίζουν τiς ένέ.ργε1ές του, καθώς καi οι ά ν ε π ί τ ρ ε
π τ ε ς π ρ ο σ ω π ι κ έ ς τ ο υ έ π ι δ ι ώ ξ ε ι ς, δημιουρ
γοϋσαν συνεχf\ προσκόμματα ". Καi συνεχίζουν : " Ή άσκη
ση πειθαρχικfjς δίωξης κατά τοϋ κ. Μοδινοϋ γιά σ ω ρ ε ί α
π α ρ α π τ ω μ ά τ ω ν, προβλεπομένων άπό τόν Κώδικα Δη
μοσίων 'Υπαλλήλων, θά άνοιγε τή διαδικασία μιiiς χρονο
βόρας περιπέτειας.... 'Ελπίσαμε γιά λίγο, δτι θά έκδηλώνον
ταν κάποιες άρμόδιες Πρωτοβουλίες iΊ δτι θά ύΠήρχε ή στοι
χειώδης εύθιξία έκ μέρους τοϋ κ. Μοδινοϋ, πού θά &λυναν τό
Πρόβλημα. Δυστυχιος οι πρωτοβουλίες δέν άπέδωσαν καi ή
εύθιξία δέν έκδηλώθηκε ". Αύτοi πού όπογράφουν καi. .. φεύ
γουν άπό τή Διοίκηση τfjς ΕΛΣ εΙναι : Ό συνθέτης Γιώργος
Σισιλιάνος. Ό σκηνογράφος καi ένδυματολόγος Γιάννης
Στεφανέλλης. Ό άρχιμουσικός καi συνθέτης Γιάννης Ίωαν
νίδης. Ή χορογράφος Μαρία Χόρς. Ή σκηνQγρaφος καi
ένδυματολόγος Λίζα Ζαίμη. Ό μουσοτραφής" δημοσιογρά
φος Γιάνν ή ς Μαρίνος. Ό νομικός σύμβουλος τοϋ τότε πρω
θυπουργοϋ Τάκης Γεννηματάς. Ύστερα άπ' δλ' αύτά εΙναι
φανερό: Κάποια ... φάβα έχει ό · λάκος! Σίγουρα, ύπάρχει
κάποιο μυστικό. Τό " 0 " τό 'πε θαρρετά : Ό Τζών Μοδινός
εlχε θείο, δχι στήν Κορώνη -αύτά εΙναι ντεμοντέ. ΕΙχε
θείο στό Παρίσι, τόν καιρό πού 'χε διαφύγει έκεί καi ό θεός
-όνόματα δέ λέμε !.. ΕΙναι γεγονός : Ή κατάντια τfjς Λυρι
κf\ς - μέ τήν έπιβολή τοϋ Μοδινοϋ - ήτανε θέλημα ... θεοϋ !
Καi τf\ς τυφλf\ς ύποταγf\ς του 'Ανδριανόπουλου στό θέλημα
τοϋ Κυρίου καί θεου του. Ό Μοδινός... δέν εΙναι βόας, δέν
εlναι κροταλίας. Άλλ' έχει τή χάρη τους : 'Ελέω θεου, τρώει
δποιον κι δ,τι βρεί μπροστά του ! Όξω άπό μiiς.
·

lf ΕΛΣ : Κάθε παράσταση κόστος 5.680.92 1 !

Έχουμε μετανιώσει πού, τελευταία, Παραμελήσαμε τήν κατα
γραφή τών άργιών της Λυρικής. ΕΙναι τό κύριο... &ργο της !
Ό άριθμός τιον Παραστάσεών της, μπροστά στiς άργίες, εΙναι
άμελητέα Ποσότητα. Τόν τελευταίο χρόνο, στή Λυρική, κα
τάντησε μιά. μέρα νά δουλεύουν καi πέντε νά. κάθονται. Σωστό
Πρυτανείο ! Καί... μεταξύ μας : Καλύτερα νά κάθονται, παρά
νά βλέποι:με σκηνοθεσίες Πολατώφ καi Φόλι iΊ ν' άκοϋμε
τήν Τσιόνι καi τόν Φραντσεσκόνι ! Ώσπου νά ύπάρξει άνα
λυτική καταγραφή στό έπόμενο τεϋχος, δίνουμε σήμερα μιά.
σύντομη εiκόνα τής φθίνουσας δραστηριότητας της ΕΛΣ :
1 978 - 79 (Δ. Χωραφiiς) : 15 εργα, 1 00 παραστάσεις. 1979 - 80
(Δ. Χωραφfi.ς): 1 6 έργα, 88 παραστάσεις. J 980 - 8 1 (Τζών Μο-

21

δινός) : 9 &ργα, 62 Παραστάσεις. Κυρι_ολεχτικά : Κάθε πέρσι
καί καλύτερα. 'Ο Μοδ\νός, στήν πολυτάραχη πρώτη - έλπί
ζουμε καί τελευταία - περίοδό του στή Λυρική Παρουσίασε,
συνοπτικά, τήν έξf\ς εικόνα : 62 παραστάσεις, 23.584 εισιτή
ρια, 1 3.034 προσκλήσεις, καί συνολική· είσπραξη 5.630.580
δραχμές. Μέ τρείς διαιρέσεις καί μιά πρόσθεση, τά τέσσερα
αύτα μεγέθη άποκαλύΠτουν μιά συγκλονιστική εικόνα κατα
σπατάλησης δημόσιου χρήματος. Γιά τήν έξουδετέρωση κάθε
κακόπιστου : Ξέρουμε, τό σεβόμαστε καί π οτέ δέν τό άποσιω
πήσαμε : Ή Τέχνη ε{ναι άκριβό άγαθό. Κι ά.Π' δλα τά είδη
της, τό Πιό πολυδάπανο ι:{ναι ή "Οιtερα. Όσο λιγότερα ξο
δεύονται γι' αυτή, τόσο κατεβαίνει ή ποιότητά της. Σέ καλή
ποιότητα, μόνο μέ παθητικό παράγεται. 'Αλλά. . . Αυτό δέ μδ.ς
έμποδίζε\ νά διαπιστώσουμε - τό ίδιο.. . καλόπιστα - τά
έξf\ς άνεπίτρεπτα : Τό ϋψος τοl) ΠροΙ>Πολογισμοl) 1981 τf\ς
Λυριιcf\ς ε{ναι, αύτή τή στιγμή, 352.21 7. 104 δραχp.ές. Διαιρών
τας τό κονδύλι αύτό μέ τόν άριθμό τ&ν 62 παραστάσεων που
έδωσε, έχουμε τό κόστος κάθε παράστασης τfjς Λυρικfjς που
φτάνει - καθείστε, πάρτε βαθιά ά.ναπνοή - σέ 5.680.921
δρχ. Καλά διαβάσατε: πέντε έκατομμύρια έξακόσιες όγδόντα
χιλιάδες έννιακόσιες εικοσιμία δραχμές ! Γιά. ν' ά.νοίξει ή
αύλαία τf\.ς Λυρικf\.ς, σέ καθεμιά Παράστασή της, Εχουν ξο
δευτεi 5.680.921 δρχ. Αύτό καί μόνο φτάνει. Μόνο που αύτό
μδ.ς δίνει καί μερικά άλλα συντριπτικά. μεγέθη : οι 23.584
θεατές τfjς περιόδου 1 980 - 8 1 , διαιρούμενοι μέ τόν άριθμό
τ&ν 62 παραστάσεων που δόθηκαν τήν ίδια χρονική περίοδο,
μάς βεβαιώνει πώς, κατά μέσο δρο, κάθε παράσταση τf'\ς Λυ
ρικf\.ς τήν Παρακολούθησαν 380 θεατές. Κι δταν διαιρεθεί τό
κόστος κάθε παράστασης (5.680.921) μέ τόν άριθμό τ&ν θεα
τ&ν πού τήν παρακολούθησαν (380), μάς βεβαιώνει πώς γιά
κάθε θεατή Πού, κατά μέσο δρο πληρώνει εισιτήριο 250 δρχ.,
τό κράτος ξοδεύει 1 5.000 δραχμές ! Μιά άλλη σύγκριση ε{ναι
άκόμα πιό άποστομωτική : Τό κόστος κάθε παράστασης ειναι,
είπαμε, 5.680.921 . Τά εσοδα ά.π' δλες τiς π αραστάσεις της
χρονιίiς ε{ναι κατά. πενήντα χιλιάδες δραχμές λιγότερα άπό
τό κόστος μιάς καί μόνο παράστασης ! Φτάνουν - τό άναφέ
ραμε ήδη - στά 5.630.580 δραχμές. Νά. Π'οϋμε κι άλλα ; 'Ανα
φέρουμε μόνο μιά. κουτοπονηριά τοl) ΜοδινοΟ : Γιά ν' άλλοιώ
σει τήν τραγική εικόνα, ό τίμιος Τζών μοίρασε μέ τή σέσουλα
Προσκλήσεις. 23.584 ήταν τά. εισιτήρια, 13.034 ο[ προσκλή
σεις. Σύνολο 36.618. Πού σημαίνει πώς τό ενα τρίτο τ&ν θεα
τ&ν, καί κάτι περισσότερο (Ποσοστό 35,6%), ήταν τζαμπα
τζf\.δες ! Τό πιό έξωφρενικό - Πέρα άπό τόν κάθε Χωραφά
καί Μοδινό - ε{ναι ή " φιλοσοφί α " τ&ν ο!κονομικ&ν τf\ς
Λυρικf\ς. Φτάνει νά έπισημανθεί δτι άπό τά. 352. 2 1 7. 104 δραχ
μές τοl) φετινοί\ προΙ>ΠολογισμοΟ της, γιά τήν κύρια άποστο7.ή της, τό άνέβασμα f ργων, διαθέτονται μόνο 42.400.000.
Ήγουν τό ενα δωδέκατο t Τά 249. 1 57. 1 04 δραχμές ε{ναι " άνε
λαστικές " δα'Ιtάνες, μέ μόνιμο μισθολόγιο 1 79.242.000 καί
1 8 έκατομμύρια ένοίκια ! 'Ο μύθος δηλοί : Κανένας σοβαρός
άνθρωπος δέ στρώθηκε ποτέ νά. μελετήσει τά. θέματα γιά νά.
ξέρουμε Πο\) πάει τό έρμο ίδρυμα. Οι Κ.Κ. ύΠουργοί φροντί
ζουν μόνο νά ίκανοποιοϋν μωροφιλοδοξίες γιά. όνόρε, άσχε
των καί άνίδεων συνήθως, κομματικών τους φίλων. Στήν
ουσία τους π αγιδεύουν. Τούς στέλνουν ξυπόλητους νά διοι
κήσοw ενα ίδρυμα πού 'ναι τ&ν άδυνάτων άδύνατο νά περ
πατήσει. Παρ' δλ' αύτά, δηλώνουμε : Δέ θέλουμε νά κλείσει,
μέ κανένα . τρόπο, ή Λυρική. Οilτε κάν.. . προσωρινά - πού,
στήν 'Ελλάδα, σημαίνει γιά πάντα t Άσκοl)με έξαντλητικό
έλεγχο γιατί θέλουμε ν' άρχίσει κάποτε νά λειτουργεί σωστά
καί άποδοτικά. Καιρός ν' άρχίσουν 'Ιtιά μερικοί μερικοί άπό
τή Διο ίκηση τfjς Λυρικf\.ς νά. πηγαίνουν τσίφ στόν Κορυδα) 
λό ! Δέν &πρεπε νά γλιτώσει ό Χωραφδ.ς. Δέν Πρέπει νά γλι
τώσει ό Μοδινός. Άν έφαρμοστεί κι ό νόμος περί εύ θύνης
ύπουργ&ν, ή πελατεία θά 'ναι σίγουρη !

)(.. Μπa ποu νa φάει τη yλώσσα του!

Αι&νες αιώνων, ό 'Αρ\στοφάνης °!:μενε κρυμμένος στά πιό
ψηλά ράφια τ&ν βιβλιοθηκ&ν. ΔιατηροΟσε τή δόξα τοl) πιό
μεγάλου σατιρικοί\ Ποιητfj τf'\ς 'Αρχαιότητας. Καi τήν έλευ
θεροστόμία του. Στiς άρχές τ οϋ αιώνα - μέ τiς έκδόσεις
Φέξη - άρχισε νά κατεβαίνε\ σέ χαμηλότερα ράφια άστιιcών
βιβλιοθηκ&ν στiς πρ&τες μεταφράσεις, διασκευές καi παρα
φp άσεις τοl) Πολύβιου Δημητραιcόπουλου, τ οϋ Μάρκου Αu
γέρη; roO Σουρfj . 'Από τό 1 868, έντοπίζονται άπ' τό Γι� ννη
Σί,δέρη έρασιτεχνικές κ' έπαγγελματιιcές παραστάσεις Αρι
στοφάνη - πιό πυκνές τΤιν πρώτη δεκαετία τοΟ α!ώνα, &ς
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τΤιν 'Εταιρεία ΈλληνικοΟ Θεάτρου τό 1 9 1 9 καi τΤιν 'Ελευ
θέρα ΣκηνΤι τοl) Μελά τό 1 928. Πρiν άπό πενήντα χρόνια,
τό χειμώνα τ οl) 1 932, ό καθηγητfις τών άγγλικών Κάρολος
Κούν άνεβάζει τ ούς " Όρνιθες " μέ μαθητούδια του στό
Κολλέγιο. Λίγο πρiν καi λίγο μ1;τά, ό 'Αριστοφάνης
ή
" Λυσιστράτη " κυρίως - παίζεται σέ τολμηρές μεταφρά
σεις, κρυφά καi περιορισμένα, άπό πρώιμους κίναιδους τfjς
'Αθήνας . Πρiν ε! κοσιπέντε χρόνια, ό 'Αλέξης Σολομός ά.νε
βάζει μέ τό 'Εθνικό Θέατρο, έπαγγελμαηκά καi έπίσημα,
τό '56 " Έκκλησιάζουσες " στό 'Ηρώδειο, τό '57 " Λυσι
στράτη " στήν 'Επίδαυρο. 'Από τότε, παρουσιάζει συστημα
τικά τά δέκα άπό τά εντεκα Εργα πού σώζονται - πλΤιν
" Πλούτου ". Ό Θρασύβουλος Σταύρου, έργολαβικά μετα
φραστΤις τών παραστάσεων το(} 'Εθνικοί\, σέβεται τό κείμενο,
δσο κι Ιiν ό Σολομός - πατώντας πάνω σ' αύτό - αυθαι
ρετεί στην παράσταση. Μετά τό Σταύρου, 'Αριστοφάνης
τέλος, σάν Ποιητής. οι νεοέλληνες - όσφρανθέντες . .. ψητό
- συναγωνίζονται ποιός θά τόν πρωτοκάνει. . . κτf\μα τ ο\'J
λαοί\ ! Μέ άνεπίτρεπτους " έκσυγχρονισμούς " τόν έμπο
ρεύονται άσύστολα, μεταβάλλοντάς τον σέ προϊόν εύρείας
κατανάλωσης στά φεστιβάλια καi τά παραφεστιβάλια μας.
Τό ξεφτίλισμα πού ύφίσταται κάθε καλοκαίρι - σέ άρχαiα
θέατρα, μάντρες, άλάνες και γήπεδα - άπό κραηκούς, έπι
χορηγούμενους η έρασιτέχνες ήθοποιούς, εΙναι άνείπωτο.
Καί ντροπιαστικό ! Ό " έκσυyχρονισμός ", άντi νά " ζωντα
νέψε ι " τόν 'Αριστοφάνη, τόν δολοφονεi. οι πολιτικές καi
ποιητι.κές " παραβάσεις ", μέ τά έπικαιρικά στοιχετα, Υνω
ρίζουν τούς πιό βάναυσους βιασμούς ά.πό προκροΟστες " μεταφpαστές ". Χειρών ά.δίκων άρχισε ό Ρώτας, μέ τ ούς
περιβόητους " Όρνιθες " τοl) '59, γιά. νά. καταλήξουμε στόν
Ταχτσί'j , τό Μάτεσι, τό Σκούρτη ... Φυσικά, ή εύθύνη γιά. τΤιν
έπιλογή τους βαρύνει τόν Κούν καi τόν Εύαγγελάτο. Τά. τε
λευταία χρ όνια έχουμε δεί μεταφράσεις άνθρώπων πού δέν
ξέρανε οi\τε μιά. άρχαία έλληνική λέξη ! •Αλλες, πού ήταν
μεταποιήσεις παλιότερων, μέ κουβέντες της πιάτσας ! Κι
άλλες, μεταφρασμένες άπό. .. άγγλικές καi γαλλικές ! Ή άδυ
ναμία, πάλι, τ οl) 'Αριστοφάνη νά ... καταχερίσει αύτόκλητους
σκηνοθέτες τ ου, Εφερε τiς ... έρμηνείες στό μή περαιτέρω.
Τόσο που ό Σολομός - που άνοιξε τό δρόμο στήν άναβίωση
καί τόν έκσυγχρονισμό το\'J Ποιητf\ - α!σθάνθηκε τήν άνά
γκη, στό προηγούμενο μόλις τεl)χος τοΟ " Θ ", νά. καταγγεί
λει τiς αύθαιρεσίες τών συναδέλφων του καi νά. μιλήσει γιά.
" πνευματικές κατολισθήσεις ". Κ' ήταν ό πρώτος .πού, σκη
νοθέτης τοl) 'Εθνικοί\ Θεάτρου τί'jς χώρας, στήν όρχήστρα
τ οl) άρχαίου θεάτρου τfjς 'Επιδαύρου, σέ έπίσημο κρατικό
φεστ ιβάλ, εΙχε τήν όλέθρια Εμπνευση, διά. .. στόματος 'Αρι
στοφάνη, νά. δι.ασύρει καi νά χλευάσει τόν τότε Πρωθυπουρ
γό τf'\ς χώρας Γεώ�γι<;> Παπανδρέου. Τό 1 964, στήν πρώτη
π αράσταση της " Ειρήνης ", παραχαράζοντας τή μετάφραση
τοl) Θρασύβουλου Σταύρου, εκανε τόν άνεπίτρεπτο ... έκσυγ
χρονισμό : Ή Ειρήνη (βωβό πρόσωπο) ζητάει νά. μάθει, μέ
σω τ οl) Έρμη, ποιός εΙναι ό πρ&τος δημαγωγός της 'Αθήνας.
Ό Τρυγαίος άπαντάει : ό Ύπέρβολος. Ό Σολομός, δμως,
έβαλε τό Νέζερ νά. ψιθυρίζει στ' αύτi τfjς Ειρήνης τ' 6νομα
τοΟ. . . Πρωθυπουργοί\ της χώρας ! Ό θλιβερός " έκσυγχρο
νισμός " άνάγκασε τΤιν τότε προσωρινή δημοκρατική Διοί
κηση τ οl) Έθνιιcοl) Θεάτρου νά κινήσει δίωξη, πού την άσκη
σε ενας άξέχαστος άντρας - ό Γιάννης Μηλιάδης, και έξα
νάγκασε τό Σολομό σέ παραίτηση. Τούτω" οϋτως έχόντων
κ' ένfl:ι, τό φετινό Αϋγουστο, δινόταν στην 'Επίδαυρο μιά,
μάλλον βιασμένη, παράσταση τ&ν " Σφηκών " άπό τό Θέα
τρο Τέχνης, βγfjκε ό καθηγητής το\) Π ανεπιστήμιου τfjς Θεσ
σαλονίκης κ. Δ. Ν. Μαρωνίτης και, μέ μι.ά έπιφυλλίδα του
- " Βi'\ι.ια " 29 Αύγούστου 1 98 1 , - ι.ιac; άφησε άναυδουc !
Κατηγορώντας τούς Νεοέλληνες ώς ... άθεράπευτα συντηρη
τικούς, διατυπώνει μιά, δπως λέει, παλιά. άπορία του : « Μετα
φραστές, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, η θοποιοί και μουσικοi
δοκίμασαν ώς τώρα πολλές φορές κ:αi μέ ποικίλους τρόπους
νά έιcσυγχ;ρονίσουν την άριστοφανική κωμωδία, άφήνοντας
άθικτη μία μόνο πλευρά της : Έννοfl:ι τά. πολιτι κά. καi ποιη
τικά. πρόσωπα πού συχνά, πυκνά, καi πάντα έπώνυμα, σατί
ρισε ό 'Αριστοφάνης. Δέν εlναι λοιπόν περίεργο πού κανένας
δέ βρέθηκε άκόμη νά. άντικαταστήσει τόν Άθηναiο Κλέωνα
το\) πέμπτου προχριστιανικοί\ α!ώνα μ' ενα πολιτικό πρόσω
πο τ οl) καιροί\ μας καi τfjς σύγχρονης πολιτικfjς πιάτσας ;
Καi δέν εΙναι σκανδαλιστικό τό γεγονός δη οχ:ι μόνο ό Α!
σχ;ύλος καi ό Εύριπίδης, άλλά ιcαi ό Φρύνιχος ιcα! άλλοι λι-

γότερο γνωστοi τραηκοi παραμένουν στiς σύγχρονες νεοελ
ληνικές μεταφράσεις καi θεατρικές διδασκαλίες άπαράλλα
χτοι ; Κανείς τάχα δέ σκέφτηκε πώς θά μποροΟσε νά έμφανι
στεί σήμερα ό Αισχύλος τ&ν " Βατράχων" μέ τό προσωπείο
το(} ΣικελιανοΟ καi ό Εύριπίδης μέ τό σχf'jμα το(} Καβάφη;
Ή, δπως τό τόλμησε ήδη ό Σπαθάρης, ό Αισχύλος νά γίνει
Θεοδωράκης και ό Εύρ\πίδης Χατζιδάκις ; ΦοβοΟμαι πώς
στό κρίσιμο αύτό σημείο οι Νεοέλληνες είμαστε πολύ έξυ
πνοι tΊ κουτοπόνηροι ή, έστω, άθεράπευτα συντηρητικοί.
Δίχως δισταγμό μεταποιοΟμε, συμβολικά πάντα και άνώνυ
μα, τiς μορφές τf'\ς άριστοφανικf'\ς κωμωδίας σέ καρικα
τοΟρες τf'\ι, θρησκευτικf'\ς, στρατιωτικf'jς, πολιτικf'\ ς καί πο
λιτιστικf'\ς ζωf'\ς το(} καιροΟ μας. Όπου δμως χρειάζετα\ νά
βάλουμε τό μαχαίρι στό κόκαλο καi νά καλύψουμε την άρ
χαία έπωνυμία μέ μιά σύγχρονη έπωνυμία, τό βάζουμε στά
πόδια. Κλείνοντας στό θεατΤι τό μάτι, όπερτονίζουμε σέ
άντάλλαγμα τά φαλλικά χωρατά το(} 'Αριστοφάνη, σάμπως νά
άπευθυνόμαστε σέ σεξουαλικά καταπιεσμένους tΊ ύπανά
πτυκτους. Έτσι ξεκαρδιζόμαστε καi φεύγουμε εύχαριστη
μένοι ». Παράξενες, μά τό Δία, άπόψεις άπό εναν ειδικό
καθηγητη τf'\ς 'Αρχαίας Έλληνικf'\ς φιλολογίας. Ό κ. Μα
ρωνίτης, έλπίζουμε ν' άναγνωρίζει πώς βασικη Ιδιότητα
τ&ν κλασικ&ν έργων εtναι ίσα ίσα αύτή : ΜποροΟν νά πα
ρουσιάζουν καi νά έρμηνεύουν άνθρώπινες καταστάσεις καi
προβληματισμούς π έ ρ α κ α i π ά ν ω άπό τiς συγκεκριμέ
νες συνθf'\κες πού τά γέννησαν. Έτσι, τό κλασικό έργο εtναι
τελικά πιό άποκαλυπτικό άπό όποιοδήποτε σνγχρονογρά
φημα, δπου, πολλές φορές, τό πάθος το(} συγγραφέα καί το(}
θεατf'\ έπισκιάζουν tΊ μονοδρομοΟν τiς άλήθειες. Γιά νά τό
ποΟμε μέ μιά εiκόνα : Ή ούσία το(} κλασικοΟ έργου παρου
σ\άζεται γυμνή καi βρίσκει άμεσα τό στόχο της. Μόνο κακό
μποροΟμε νά τf'\ς κάνουμε, ντύνοντάς την, κάθε φορά, μέ τά
ροΟχα τf'\ς τελευταίας μόδας. Όμως, παραμερίζουμε τή θεω
ρία, δπου ό κ. Μαρωνίτης θά 'Χε\, iσως, ν' άνηπαρατάξει
έπιχειρήματα-καi πολύ θά χαροΟμε νά τό κάνει. Ή πρό
ταcrη . Μαρωνίτη μ ά ς τ ρ ο μ ά ζ ε ι μή τυχόν εισακουστεί
tΊ έφαρμοστεί στή θεατρ\κη πράξη. Είπαμε : Στις παραστά
σεις άρχαίων δραμάτων γίνοντα\ όλοένα και πιό άπαράδεχτες
αύθαιρεσίες πού φτάνουν σέ άσέλγειες. 'Αλίμονο Ιiν ο{ με
ταφραστές �αi σκηνοθέτες · πάρουν τώρα πράτιγο άπό τούς
τεταγμένους • φύλακες ' νά βάζουν χέρ\ στό κείμενο -τό
μόνο αύθεντικό στοιχείο πού σώθηκε άλώβητο μέσα άπό
τούς αι&νες. Ti μάς περιμένε\ άν, μέ τήν προτροπη τοΟ άρμό
διου καθηγητf'\, άντικαταστήσουμε στούς "Βατράχους"
τόν Αiσχύλο μέ τό Σ\κελ\ανό καi τόν Εύριπίδη μέ τόν Κα
βάφη ; Ailρ\o, θά βρεθοΟν άλλοι πιό... εόρη�ατικ?i σ�� νο
θέτες ν' άντικαταστήσουν τόν Τρυγαίο τf'\ς . Εiρηνης μέ
τόν Πεπελάση, τό Λάμαχο στούς "'Αχαρνf'\ς" μέ τόν 'Αβέ
ρωφ. Δέν ξέρουμε νά 'γινε ποτέ κάτι τέτοιο μ' έπιτυχία. Ξέρει
ό κ. Μαρωνίτης ; Ή μήπως τοΟ φτάνε\ τό - έπιτυχημένο ;
-έγχείρημα το(} καραγκ\οζοπαίχτη Εύγέν\ου Σπαθάρη,
πού άντικατάστησε τόν Αiσχύλο μέ τό Μίκη Θεοδωράκη καi
τόν Εύρίπίδη μέ τό Μάνο Χατζιδάκ\! Τέλος - γιά νά... μην
"είμαστε πολύ έξυπνοι tΊ κουτοπόνηρο\ ή, έστω, άθεράπευτα
συντηρηηκοί", καί, έπιτέλους, γιά... "νά βάλουμε τό μα
χαίρι στό κόκαλο"-μέ ποιό " πολιτικό πρόσωπο το(} και
ροΟ καi τf'\ς σύγχρονης πιάτσας" προτείνε\ ό κ. Μαρωνίτης
ν' άντικαταστήσουμε τόν άρχιδημαγωγό Κλέωνα ; Τόν Πα
πανδρέου tΊ τό Ράλλη ; Ή, μήπως, τό Λεωνίδα Κύρκο ; Τό
" Θ" -άντίθετα μέ την προτροπη το(} άρμόδιου καθηγητf'\
-συστήνει σ' δσους θέλουν νά κάνουν τά δικά τους σέ κλα
σικά κείμεvα-μιας κ' εtνα\ κληρονομιά όλον&ν �ας καi
δέν τά φτιάξαν μόνοι τους, γιά νά 'χουν δικαίωμα. να τα. Χα
λάνε -ν' άφήσουν τόν 'Αριστοφάνη στην ήσυχια του καi
νά 'χουν τό θάρρος νά βάζουν στiς διασκευές τό δνομά τους.
Αύτό έπιβάλλει τό πνευματικό ήθος. Κι αύτό &χει κάνε\ στρα
τιά παλι&ν καi σύγχρονων συγγραφέων. 'Από τό Σενέκα, τόν
Κορνέιγ καi τό Ρακίνα &ς τόν 'Ανούιγ, τό Μπρέχτ καi τό
Σάρτρ.
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Καταγγέλλουμε μέ έμφαση μιά πλαστογράφηση πού συντε
λέστηκε μπροστά στά μάτια μας. Σημάδι έσχατης κατάπτω
σης τ&ν πνευματικ&ν καi τ&ν δημοσίων ηθιον μας. 'Απόδειξη
γιά τό π&ς γράφεται-καi... σβήνεται-στόν τόπο αύτό
ή ' Ιστορία, ή δποια ιστορία, άπό τό πνευματικό καi παντοίο
άλλο κατεστημένο. Σέ 'Αστερlσκο το(} περασμένου τεύχουc

μέ τόν τίτλο "'Εκ στόματος κοράκου, κρά!", καταγράψαμε
τό στριγκό κρώξιμο το(} 'Αλέξη Μινωτf'\ γιά τό Μπέρτολτ
Μπρέχτ : « Στή διάρκεια - γράφαμε-ένός δημόσιου δ1άλο
γου μέ τό θεατρικό κριτικό Κώστα Γεωργουσόπουλο, στή γνω
στη "'Εταιρεία Σπουδ&ν ΝεοελληνικοΟ πολιησμοΟ καί γενι
κi'jς παιδείας" τf'\ς γνωστf'\ς Σχολf'\ς Μωραίτη, ό κ. 'Αλέξης
Μινωτfjς εtπε ξεδιάντροπα : " Ό Μπρέχτ εtναι ενας Σπύρος
Μελάς τf'\ς Κεντρικfjς Εύρώπης". Ήταν 15 Φλεβάρη 1 980
κι ό δημόσιος διάλογος ήταν στά πλαίσια τfjς σεφάς "Τά
δρια τfjς έλευθερίας στη θεατρική πρακτικη " μέ συγκεκρι
μένο θέμα την ήθοποιία. Έδ&, σταματάει κανένας. Ti άλλο
νά πεί ; ·'ΕΚ στόματος κοράκου, κρά! ..». Ξαναγυρίζουμε σή
μερα στό... κρά το(} Μινωτfj. Όχι γιά νά έγκαλέσουμε τό
δράστη. 'Υπάρχει άλλο παμμέγιστο θέμα πνευματικfjς ήθι
κf'jς. Λίγον καιρό μετά τό "Θ ", κυκλοφόρησε τό 4γ Δελτίο
τfjς 'Εταιρείας Σπουδ&ν ΝεοελληνικοΟ ΠολιτισμοΟ καί Γε
νικf'\ς Παιδείας. Περιέχει καί τούς πέντε Διάλογους πού 'γι
ναν πέρσι. Σπεύσαμε νά τό άποχτήσουμε. Καταφύγαμε άμέ
σως στόν τελευταίο Διάλογο Μινωτfj - Γεωργουσόπουλου.
Θέλαμε ν' άπολαύσουμε καί τυπωμένο τό κρώξιμο το(} Μι
νωτfj-την άποστροφή του, πώς " ό Μπρέχτ εtναι ενας Σπύ
ρος Μελάς τfjς Κεντρικi'jς Εύρώπης" ! Διαβάσαμε τό κεί
μενο, άναζητήσαμε τό σημείο. Τό κρά δέν ύπfjρχε! Ξανα
διαβάσαμε προσεχτικά τό κείμενο, άπολαμβάνοντας καί πάλι
δλες τiς άλληλοκολακευτικές... άvταλλαγές τ&ν συνομιλη
τ&ν. Κρά, πουθενά! Φυσικά, βάλαμε τήν κασέτα καi τό άπο
λαύσαμε, μέ τήν ίδια τή φωνη το(}... κόρακος! Τώρα πιά,
μέ τό Δελτίο τfjς Σχολfjς Μωραίτη στό χέρι, δέν τό ξέρουμε
άπλ&ς. Έχουμε άπόδειξη. Κ' έμείς κι δλος ό κόσμο�. Στήν
πνευματική μας ζωή δέν ύπάρχουν μόνο νονοί πού κατασκευ
άζουν "�ροσωπικότητες " καi τίς κρατοΟν τεχνητά στό προ
σκήνιο τfjς δημοσιότητας. 'Υπάρχουν καi νονοί πού στηρί
ζουν προσωπικότητες άπό τό κατρακύλισμα στά μάτια το(}
κόσμου. Τούς συντηροΟν μιά αίγλη, γιά την όποία εΙναι άνά
ξιοι. 'Ανήκουστος πνευματικός νταβατζηδισμός! Ή βα
ρύγδουπη 'Εταιρεία Σπουδ&ν ΝεοελληνικοΟ Πολιτισμο� καi
Γενικf'\ς Παιδείας, ενα άπό τά... άφιλοκερδf'\ πνευματικα άλ
λοθι τfjς κερδοσκοπ\κf'\ς Σχολi'jς Μωραίτη, έξασφαλiζει τόν
"πρ&τον τ{ι τάξει" ·Ελληνα ήθοποιό καί κοσμ εί τούς Δια
λόγους της, μέ τούς διαλοησμούς του. Ή Έταιρεί.α 1;�ου
δ&ν ΝεοελληνικοΟ... ΠολιτισμοΟ καί Γενικf'\ς Παιδειας θυ
σιάζει ", μη κερδοσκοπικά, εναν κόσμο λεφτά κι;ιi δημοσι
.
εύει τά θέσφατα στό Δελτίο της, μή τυχόν καί τα πάρει τό
ποτάμι καi δέ μείνου ν γραφτη μαρτυρί α, "κτf'\μα έσαεί".
'Αλλά σάν καθωσπρέπει Κυρία τοΟ κατεστημένου καλοΟ
κόσμο�, μέ άνάλογο... νεοελληνικό πολιτισμό καi... γενική
παιδεία, φροντίζει νά μήν έκθέσει τό Μινωτf'\ �αί κάθε άλλο
πατεντάτο δημιούργημα τοΟ κατεστημένου. Και, τόν... λογο·
κρίνει ! ΤοΟ βγάζει άπ' τό στόμα τά κακά λόγια! Καί τόν
παραδίνει στήν 'Ιστορία άσπιλο καί άμόλυντο, σοβαροφανfj
καi καθωσπρέπει, δπως ταιρ\άζει στήν κα�εστη�υία τάξη
της! ·οσα ειπώθηκαν άπό τό Μινωτf'\, ή καλ� Κυρια τα. θεω
.
ρεί "&πεα πτερόεντα". Τά περνάει άπό την κρισαρα τοΟ
συνενοχi'jς
κοσμικοο καθωσπρεπισμοΟ καi τf'\ς !δεολογικi'jς
της, καί χαλκεύει στό Δελτίο της τά scripta ;ιού mane!1t 
αύτά πού συμφέρουν τήν ίδια, τό σύστημα που όπηρετει καi
τούς άνθρώπους του. Φροντίδα της νά κόψει καί . νά (γ)ράψει
την 'Ιστορία στά μέτρα της. Στά μέτρα τ&ν βαθυτερων συμ 
φερόντων πού έκπρσσωπεί. Μέ ησυχη συνείδηση... πλαστο
γραφεr τά γεγονότα. 'Εξαπατά τούς άνύποπτους.. άναγν&�ες.
Τό άπόφθεγμα Μ\νωτf'\ -"ό Μπρέχτ εΙναι ενας Σπυρος
Μελάς τi'jς Κεντρικi'jς Εύρώπης "-πού άκούστηκε στό
δημόσιο Δ\άλογο καi γράφτηκε στή � κασέτα, δ έ ν κ α τ α�
γ ρ ά φ ε τ α ι στά έντυπα πρακτικά! Η άπόκρυψη ένός κρα
άποκάλυψε τούς μηχανισμούς τοΟ πνευματικοΟ και, κοινωνι
κοΟ κατεστημένου. Πρόσωπα, φέρ' ε!πείν, πού ύπογράφουν
πύρινες διαμαρτυρίες γιά κρούσματα λογοκρισίας, τήν άσκοΟν
όποκρ\τικότατα τά ίδια, γιά την... προστασία άνθρώπων τους
πού όλισθαίνουν. Τό κατεστημένο έξυπηρετείτα\ δταν ό Μι
νωτfjς ά.ποκαλε� δημόσια τό Μπρέχτ, Σπύρο Μελά. Δέν τό
συμφέρει, δμως, οι άκρισίες Μινω�f'\, πού έντυπωσιάζου.ν
.
ενα άκροατήριο, νά διαιωνίζονται κ αι γραφτα. ΤοΟ λογοκρι
νει, λοιπόν, τiς κοτσάνες! Μόνο που. ή καλη. Κυ ρία το(} �εο
ελληνικοΟ ΠολιησμοΟ καί τfjς Γενικfjς Παιδειας δέΎ υπο
λόγισε την τεχν\κη πρόοδο. Τώρα, δέ μένουν ]!όνο τα γρα
φτά. Μένουν καi ο{ μαγνητοτα\νίες πού εtναι αυθεντικότερες
καi πειστικότερες!
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B Y R O N

Α Ν Ε ΚΔΟΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ Τ ΡΑΓΩΔΙΑ Σ
Παρουσίαση Γ. Π. ΣΑ ΒΒΙΔ Η

Γιa τον Κωστή καί τήν Ξέν ια
Σχεδόν τίποτα τό συ'γ1(ειφιμένο δέν γνωρίζαμε ό)ς τώρα γιά
τις πρώιμες δραματουργικές άπόπειρες τοΟ ΣικελιανοΟ πριν
άπό τόν Μάιο 1 9 1 9 - όπότε, τριανταπεντάχρονος πιά, δημο
σίεψε ενα έΊCτενές άπόσπασμα " άπ' τό τέλος τf'\ς πρώτης
πράξης " τοσ 'Ασκληπιού (1-). Σχεδόν τίποτα, λέω, έπειδή :
α) Μιά δψιμη (1 930) μαρτυρία τοσ Rene Puaux, πού τοπο
θετεί τήν πρώτη γραφή i\ σύλληψη τοσ Ό Δαtδαλος στήν
Κρήτη πριν άπό τό 1 905, εtχε μείνει άτεκμηρίωτη και άνεκμε
τάλλευτ'η (2).
β) Τό μόνο συ'γ1(εκριμένο στοιχεtο πρώιμης δραματουργίας,
γιά τήν τραγωδία Πλήθων, δημοσιευμένο τόν 'Ιούνιο 1914,
λανθάνει άπό τό 1 920 άνάμεσα στά λυρικά ποιήματα τοσ
Σικελιανοσ (3).

γ) Μιά άλλη μαρτυρία, θαμμένη στήν πατρινή έφημερίδα
Τό Σέλας (18 Δεκεμβρίου 1 909), fμεινε βιβλιογραφικόΧ;
άγνωστη &ς τό 1 967 και γραμματολογικι'bς άδρανής iσαμε
τό 1 978, γιατι δταν τήν άνακοίνωσα δέν ε{χα τολμήσει νά
προβ&ι σέ συμπεράσματα πού σήμερα μόνο θεμελιώνονται
σέ άναμφισβήτητα στοιχεία (4).

Ή άνώνυμη έκείνη μαρτυρία, πιθανόΧ; όφειλόμενη στόν
Φ&ιτο Γιοφύλλη iΊ στόν •Αριστο Καμπάνη (5), fδινε παρεμπι
πτόντως τήν πληροφορία δτι " ό Άγγελος Σικελιανός [ . . . ]
θά ένσαρκώσει [τόν Λόρδο Βύρωνα] ε!ς όψηλήν φερώνυμον
τραγωδίαν", χωρις νά διευκρινίζει dν ή ένσάρκωση αύτή
θά γινόταν άπό τόν Σικελιανό ώς ήθοποιό iΊ ώς ποιητή (8) .
Ή διευκρίνιση δόθηκε τυχαία, κάμποσα χρόνια άργότερα
(1973;), δταν ό Γ. Κ. Κατσίμπαλης, κατά τήν πρώτη μου
έπίσκεψη στό Ίδρυμα Κωστf'\ Παλαμίϊ, μοΟ εδειξε βιαστικά
1Cαι .. ώς έκ περισσοσ " &να δέμα μέ χειρόγραφα και fντυπα
τοσ Σικελιανοσ, τά όποία άνfjκαν στήν Ναυσικίϊ Παλαμίϊ :
άνάμεσά τους, πρόλαβα τότε νά διακρίνω τό σχεδίασμα ένός
ποιητικοσ δράματος μέ κύριο πρόσωπο τόν Μπάιρον.

Συνθfjκες άνεξάρτητες άπό τήν θέλησή μου δέν μοΟ έπέτρε
ψαν, μέχρι τόν Δεκέμβριο 1 980, νά έπισκεφθ&ι μέ άνεση τό
·1δρυμα Παλαμίϊ, και συνεπι'bς μόλις τώρα, χάρη στήν εύγε
νική προθυμία τοσ φίλου κ. Δημήτρη Π. Συναδινοσ, άξιώ
θηκα νά έξετάσω προσεχτικότερα τό δέμα και νά φωτοτυ
πήσω τό χειρόγραφο τοσ σχεδιάσματος, πού παρουσιάζεται
έδι'b μέ τήν συ'γ1(ατάθεση τfjς Κυρίας Αννας ΣικελιανοΟ.
•
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Τό χειρόγραφο άποτελείται άπό τρία τετρασέλιδα και ένα δι
σέλιδο 29,5 χ 23 έΊC. μέ όδατόσημο στέμμα και VAN GELDER
ΖΟΝΕΝ, πού άρχικι'bς άνfjκαν σέ &να τετράδιο μέ περισσότε
ρες σελίδες, ραμμένο στήν ράχη. Άριθμ&ι τις σελίδες, άρχίζον
-τας άπό τήν πρώτη τοσ σχεδιάσματος και καταγράφοντάς τις
άνά τετρασέλιδο: 1 + 2 + 1 3 + 14, 3 + 4 + 1 1 + 12, 5 + 6,
7 + 8 + 9 + 10. Τό σχεδίασμα εtναι γραμμένο βιαστικά και
δυσανάγνωστα, μέ μελανι μολύβι στις σσ. 1 -7, και μέ μαΟρο
μολύβι στήν σ. 8 (7). οι σσ. 9 - 1 1 και 1 3 εtναι άγραφες. οι
σσ. 12 και 14 εtναι γραμμένες άντίστροφα, μέ μαΟρο μολύβι,
και πιστεύω πώς άποτελοσσαν τις πρ&ιτες σελίδες τοσ άρχι1CΟ0 τετραδίου, τό όποtο τελικόΧ; χρησιμοποιήθηκε άντε-

στραμμένο γιά τό σχεδίασμα, tσως άφοΟ έσκίστηκαν οι άλλες
σελίδες τοσ τετραδίου. Στήν σ. 1 2 όπάρχουν μόνο έννιά δεκα
πεντασύλλαβοι στίχοι σχεδιάσματος μετάφρασης άπό τήν
'Ιλιάδα Ψ 59 - 68 :
Καl στό γιαλό της βογγερijς θαλάσσης ό Πηλεtδης
Στήν κεφαλή τοv στάθηκεν άπάvωθε κα/ τοv εlπs Στήν σ. 14 εtναι γραμμένοι, μέ μεγάλα γράμματα, οι τίτλοι:
Τό βιβλίο τού Δlα.
Πάν ό μέγας.

Άγνο& σέ τι άντιστοιχεί ό πρι'bτος τίτλος - σέ άνάλογη
περίπτωση, ποιός θά μποροΟσε νά μαντέψει (άσε πιά νά
άποδείξει!) πώς τό Πρόλογος στή Ζωή άντιστοιχεΙ στlς
" Συνειδήσεις " ; Ό δεύτερος τίτλος δμως εtναι γνωστό πώς
άνήκει σέ μιάν όμιλία πού ό Σικελιανός fδωσε στήν 'Αθήνα
στlς 1 9 Φεβρουαρίου 1 909 (8). Έτσι, εiJλογα μποροΟμε νά
όποθέσουμε πώς τό σχεδίασμα γιά τήν τραγωδία τοσ Μπάιρον
γράφηκε άνάμεσα στόν Φεβρουάριο καl τόν Δεκέμβριο 1 909,
μίϊλλον μετά τήν fκδοση τοσ 'Αλαφροtσκιωτοv, πού κυκλο
φόρησε άρχές Μαρτίου.
Ότι πρόκειτα� γιά σχεδίασμα, δηλ. γιά πρι'bτο άτελές στάδιο
σύνθεσης, ε{ναι όλοφάνερο καl άπό τήν βιαστική γραφή
(μέ πλfjθος πυρετικές διαγραφές, διορθώσεις, προσθf'\κες και
όποτυπώδη στίξη), c'iλλά καl άπό τούς άΊCόλουθους στίχοuς
πού, προχειρογραμμένοι στήν σ. 8, δέν πρόλαβαν κάν νά
ένσωματωθοΟν στό κυρίως κείμενο τοσ σχεδιάσματος ([σως
προορίζονταν γιά τόν δεύτερο μονόλογο τοσ Μπάιρον, στ.
74 - 8 1 ) :
Kal δέν dκούω ι.�ες στή νύχτα άλλο
dΠό τοvς άρμούς μοv
ΠΟV τρlζοvνε σά νά τοvς καταλsϊ
ή φωτιά τής θέρμης.
Τότε μπροστά μοv, ξέχωρο άπ' τή
σάρκα τό σκέλεθρό μοv στέκει
dρματωσιά παλικαριού ποv lχάθη
1111

Τί fσπρωξε τόν Σικελιανό νά διαλέξει τόν Μπάιρον γιά
πρωταγωνιστή τfjς πρώτης του άσφαλόΧ; μαρτυρημένης δρα
ματουργικfjς άπόπειρας;
Προχώρησε ποτέ, πέρα άπό τό σωζόμενο σχεδίασμα, στήν
σύνθεση αύτf'\ς τfjς τραγωδίας;
Καl είτε προχώρησε εtτε δχι, γιατί και πότε τήν έΎΙCατέλειψε.
όριστικά; '
Αύτά τά βασικά έρωτήματα πρέπει νά τεθοσν, ·εστω και dν
δέν fχουμε νά προτείνουμε βάσιμες άπαντήσεις. Προσώρας,
περιορίζομαι σέ κάποιες παρατηρήσεις πού έλπίζω νά μήν
άποδειχτοσν δλες άχρηστες :
α) Τό 1909 πυκνώνουν ξαφνικά τά έλληνικά δημοσιεύματα
γιά τόν Μπάιρον, πιθανότατα έξ α!τίας τι'bν έΊCατόχρονων τf'\ς
πρώτης του έπίσκεψης στήν 'Ελλάδα (8).
β) Ό Μπάιρον, στήν τελική φάση τfjς ζωfjς του. δέν μοΟ φα{-
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νεται άσχετος πρός τό " Κήρυγμα 'Ηρωισμοί) " πού άπασχό
λησε έκείνη την χρονιά τόν Σικελιανό (10).

Σ Η

γ) Ό άρρωστος άθλητικ:ός πρωταγωνιστής έμφανίζεται κ:αι
στόν 'Ηγεσία τoiJ 'Ασκληπιού
καί, βέβαια, στόν Θάνατο
τού Δ ιγενή.

1. Στό περιοδικό Ή Αύρα, Β', 4-5, 'Απρίλιος-Μάιος ι919,
σσ. 129-1 39. Βλ. πρόχειρα Θυμέλη, Γ', Ίκαρος 1 975, σσ.
155-169. Ό Φ&τος Γιοφύλλης, Γράμματα τού Αγγελου Σι
κελιανού, 1 952, σ. 20, μέ βάση μιάν άχρονολόγητην έπι
στολή τoiJ ποιητf\, δίνει άπό μνήμης την πληροφορία πώς
ό 'Ασκληπιός ε1χε άρχίσει νά γράφεται τό φθινόπωρο 1 9 1 7 .

-

δ) Ή lστορικη προετοιμασία τoiJ ΣικελιανοΙJ γιά τόν Μπάι
ρον, φαίνεται άρκ:ετά προχωρημένη : π.χ. ό στίχος 42 (" Βα
σιλιάς τf\ς 'Ελλάδας δέν θά γίνεις ") στηρίζεται σέ τεκμη
ριωμένες μαρτυρίες (11).
ε) ΕΙναι άραγε τυχαίο δτι άνάμεσα στόν Φεβρουάριο 1 911
(τό άργότερο) και στόν Μάιο 1912 ό Σικελιανός βρέθηκε
στό Μεσολόγγι (1 2) ;
στ) Ένιο τά όνόματα τoiJ Σέλλεl} και τoiJ Κήτς άπαντοΙJν
στην λυρικ:η ποίηση τoiJ Σικ:ελιανοiJ, τό δνομα τoiJ Μπάιρον
δέν έμφανίζεται οί\τε μία φορά (13).

ζ) 'Αντίθετα πρός τόν Άσκληπι6, πού ίσως άρχισε νά γρά
φεται τό 1917 και έμεινε στά σκαριά &ς τόν θάνατο τoiJ ποιη
τf\, τό πρ/Οτο σίγουρα όλοκ:ληρωμένο σκηνικό έργο τoiJ Σικ:ε
λιανοiJ, Ό Διθύραμβος τού Ρ6δου, γράφηκε " σέ μία έβδο
μάδα τό 1932 ", έν& ή Σlβυλλα, ό Δαtδαλος και ή 'Αριάδνη
έκκρεμοiJσαν τουλάχιστον άπό τό 1 928 (14).
η) Ό Μπάιρον δέν ε1ναι ή μόνη τραγωδία πού έγκαταλεί
φθηκε άπό τόν Σικελιανό : έκτός άπό τόν Πλήθωνα και τήν
'Αριάδνη, πού άναφέρθηκ:αν παραπάνω, ε1χαν άγγελθεi άπό
τόν ίδιο άλλες δύο : Σίμων 6 Μάγος (1934) και Ό Δαίδαλος
στή ΣικFλlα (1943) (1 �).
θ) Άν έξαιρέσουμε τόν Δ ι&ύραμβο τού Ρ6δου, πού άλλωστε
δέν ε{ναι τραγωδία, ό Σικελιανός όλοκληρώνει τις τέσσερις
τραγωδίες του μόλις στην τελευταία δεκαετία τf\ς ζωf\ς του :
Σlβυλλα (1940), Ό Δαlδαλος στήν Κρήτη (1942), Ό Χριστός
στή Ρώμη (1946), Ό Θάνατος τού Διγενή (1947).

Ε

Ι

Ω Σ

Ε

Ι

Σ

»

2. " Μεταξύ τ/Ον χειρογράφων του ε1χεν έτοιμη και μίαν

τραγωδίαν, τάς Πτέρυγας τού '!�dάρου, τήν όποίαν θά έπαιζεν
ό Zacconi μόλις ό συγγραφεύς την μετέφραζεν ε!ς τήν lτα
λικην " κλπ. ('Ελεύθερον Βήμα, 4 Σεπτεμβρίου 1 930). Βλ.
πρόχειρα Γ. Κ. Κατσίμπαλη, Βιβλιοyραφlα Α. Σικελιανού,
1946, άρ. 926 . Ό μόνος πού ξέρω νά πρόσεξε τΤιν πληροφορία
τoiJ Puaux ε1ναι ό Γιάννης Σιδέρης, Τό 'Αρχαϊο Θέατρο στή
Νέα 'Ελληνική Σκηνή, 1976, σ. 332.
3. Πρόκειται γιά τό " Μέρος άπό τό λυρικό πρόλογο τoiJ
Πλήθωνα ", χρονολογημένο " Μιστράς, άνοιξη 1 91 2 " πού
πρωτοδημοσιεύτηκε στά άλεξανδρινά Γράμματα, Β' (1914),
σσ. 306-307. Στά 1920 άναδημοσιεύτηκε άπό τόν ποιητη
στούς Στίχους, μέ τίτλο " 'Από τόν Πρόλογο τoiJ Πλήθωνα ",
και κατόπι στά Λυρικά τού Σικελιανού (1935), 'Αντlδωρο
(1943) και Λυρικός Βίος, Α' (1946). Βλ. πρόχειρα Λυρικός
Βίος, Β', Ίκαρος 1966, σσ. 143-144, δπου γιά πρώτη φορά τό
δνομα " Πλήθων " τυπώνεται μέσα σέ εισαγωγικά.
,

Ότι ό λυρικός αύτός πρόλογος προοριζόταν γιά τραγωδία
μέ τίτλο Πλήθων, μαρτυρεiται έμμεσα άπό τόν Θ. Ξύδη,
οι τραγωδίες τoiJ ΣικελιανοiJ ", 'Αγγλοελληνικrι 'Επιθεώ
ρηση, Δ', 1 1 , Μάιος-'[ούνιος 1950, σ. 434
Αγγελος Σικι;"

=

»

Μιά άγνωστη, νεανική φωτογραφία τού 'Αγγελου Σικελιανού
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Ας έπιστρέψουμε στό κείμενο τoiJ σχεδιάσματος.

•

Ούσιαστικά, πρόκειται γιά τέσσερις σκηνές, ίσως τις πρ&τες
τoiJ έργου : α' στ. 1-52, β' 53-73, γ' 74-81, δ' 82-85, άπό τις
δποiες ή τελευταία φαίνεται μaλλον παρατημένη στην μέση.
Τόπος : τό σπίτι τoiJ Μπάιρον στό Μεσολόγγι. Χρόνος :
-πιθανόν Μάρτιος 1824. Δύο πρόσωπα : πρ/Οτα ό Μπάιρον
μόνος και κατόπιν ό ύπηρέτης του, Ούίλλιαμ Φλέτσερ, πού
παίζει μηχανικό ρόλο. 'Αξιοσημείωτη ε1ναι ή έκταση τf\ς
-πρώτης σιcηνf\ς : ό α' μονόλογος τoiJ Μπάιρον άπλώνεται
σέ 52 στίχους- κάτι πού δέν θά συναντήσουμε στην άρχή
καμιaς άπό τις ώριμες τραγωδίες τoiJ ΣικελιανοiJ, έκτός στην
Σlβυλλα, δπου δμως ο{ (τί σύμπτωση !) 52 στίχοι τoiJ Νί
καντρου άπευθύνονται στόν Τελεσφόρο (16). Ό στίχος, Ι αμ
βικός, ε{ναι βαcrικά παροξύτονος έντεκασύλλαβος άνομοιο
κατάληκτος, πού συστέλλεται &ς τόν πεyτασύλλαβο και
διαστέλλεται &ς τόν δεκαπεντασύλλαβο, μέ πλf\θος δρασκε
λίσματα : ό Σικελιανός δέν κυβερνάει άκόμα τόν δραματικό
έντεκασύλλαβο μέ την άνεση μέ την όποία χειρίζεται τόν
λυρικό έντεκασύλλαβο, π.χ. όμοιοκατάληκτο στήν " 'Ωδή
άποχαιρετισμοiJ " (1909) iΊ άνομοιοκατάληκτο στόν " 'Απολ
λώνιο θρf\νο " (= "Περικλf\ς Γιαννόπουλος ", 1 910). Βέ
βαια, πολλά ψεγάδια, λεκτικά και μετρικά, θά έξαφανίζονταν
σέ μιά ψυχραιμότερη έπεξεργασία.
Μεταγράφοντας τό κείμενο γιά τήν σημερινη δημοσίευση,
τό στιχαρίθμησα, ένοποίησα και συγχρόνισα τήν όρθο
γραφία, ένσωμάτωσα τις διορθώσεις και προσθf\κες τoiJ ποιη
τf\, κατάργησα τήν κεφαλαιογράφηση τf\ς άρχf\ς τ/Ον στίχων,
πλούτισα λίγο την στίξη και πρόσθεσα μέσα σέ άγκύλες
όνόματα προσώπων στις άντιλαβές τ/Ον στ. 53 και 73, καθώς
και άνάμεσα στούς στ. 73-74 και 81-82. 'Επίσης μέσα σέ
άγκύλες έβαλα λέξεις πού λίγο-πολύ μαντεύονται iΊ πού δέν
διαβάζονται διόλου· ο{ τελευταiες αύτές δηλώνονται μέ τρεiς
τελεiες, άσχετα άπό τόν πιθανό άριθμό γραμμάτων iΊ συλλα
β&ν τους (17). ΜολαταiJτα ό άναγνώστης παρακαλεiται νά
έχει συνεχ/Ος στόν νoiJ του πώς τό κείμενο πού θά διαβάσει
δέν ε1ναι μέ κανένα τρόπο όριστικό, δχι μόνο στην γραφή
του άλλά κ:αι στην μεταγραφή του.
'Αθήνα, 6 'Ιανουαρίου 1981

Μ

Γ. Π. ΣΑΒΒΙΔΗΣ

λιανός, 1 973, σ. 1 85. 'Ωστόσο ό Άγις Θέρος, Τά Λυρικά
τοiί Σικελιανού, 1 935, σ. 21, λέει πώς " εlναι, ώς φαίνεται,
κομμάτι άπό μεγάλο ποίημα ", iσως έννοώντας πώς οGτε ό
λυρικός πρόλογος τfjς τραγωδίας δέν όλοκληρώθηκε. 'Αναμ
φισβήτητα τεκμήρια δραματικf\ς έπεξεργασίας το{) Πλήθωνος
σώζονται άνέ!cδοτα στό τμf\μα το{) άρχείου Σικελιανοl) Πού
βρίσκεται στό Μουσετο Μπενάκη - βλ. Γ.Π. Σαββίδης γιά
τό Άρχεtο Άγγ. Σικελιανοl). Τό Βήμα 19 'Ιουνίου 1966.
Άφ' έτέρου, λυρικά ποιήματα το{) Σικελιανοl) μέ έΠιφανειακά
δραματική μορφή εlναι τά " Εισόδια " καl " Στά Γιάννενα ",
άμφότερα δημοσιευμένα τό 1 9 1 3 . Βλ. πρόχειρα Λυρικός Βlος,
Β', 1966, σσ. 30-34 καl ΣΤ', 1969, σσ. 60-63.
4. Βλ. Γ. Π. Σαββίδης, " Βιβλιογραφικά στόν Σικελιανό '",
Ήwς (άφιέρωμα ΕΙ'Ιας Σικελιανοl)), 1 967, 103 - 107, σ. 328.
Ό μόνος πού ξέρω νά τόλμησε νά συμπεράνει σωστά εlναι
ό Λίνος Πολίτης, Ίστορlα τής Νεοελληνικής Λογοτεχνlας.
1 978, σ. 243.
5. Τόσον ό κ. Γιοφύλλης δσο καl ό Καμπάνης έθήτευσαν
ώς δημοσιογράφοι στήν Πάτρα, ό πρι'lιτος άπό τό 1 909, ό
δεύτερος συγκεκριμένα στό Σέλας άλλά άπό τό 1 9 1 0. Βλ.
Κώστα Ν. Τριανταφύλλου, 'Ιστορικόν Λεξικόν τών Πα
τρών, 2 1980. Γιά τlς φιλικές σχέσεις άμφοτέρων μέ τόν Σι
κελιανό, βλ. πρόχειρα Κατσίμπαλης, δ. π.
6. Γιά ξένα δραματικά καl άλλα &ργα έμπνευσμένα άπό τήν
ζωή καl τήν ποίηση το{) Μπάιρον, βλ. Samuel C. Chew,
Byron in England : His Fame and After-Fame, London 1 924,
ιδίως σσ. 158 - 1 64 καl τήν βιβλιογραφία τι'lιν σσ. 353 - 407,
καθώς καl Werner G. Krug, Lord Byron als dich terische

Gestalt in England, Frankreich, Deutschland und Amerika,
Potsdam 1 932, βιβλιογραφία σσ. 101 - 142. Δέν μπόρεσα
νά ιδι'lι τό βιβλίο το{) Guido Muoni, La Fama del Byron e
il Byronismo in Italia, Milano 1903. Γιά τόν Βυρωνισμό στήν

'Ελλάδα, βλ. πρόχειρα Γ. Π. Σαββίδης, nερ. 'Εποχές, 43
(1966), σσ. 480 - 500. 'Ελληνικά δράματα μέ τίτλο Λόρδος
Βύρων γνωρίζω μόνο τρία : α) Σπύρου Α. Ποταμιάνου, παί
χτηκε άπό τήν Κυβέλη τόν 'Ιούνιο 1901 καl δέν ξέρω dν δη
μοσιεύτηκε. β) 'Αλέκου Μ. Λιδωρίκη, έκδόθηκε τό 1 934.
γ) Μανώλη Σκουλούδη, έιcδόθηκε τό 1 961. Χρωστι'lι τήν
πληροφορία (α) στόν Κωστή Σκαλιόρα, άπό στοιχεtα το{)
Θεατρικοί) Μουσείου. Γιά τό (β), βλ. Νότης Καραβίας,
" Συμβολή στήν 'Ελληνική Βιβλιογραφία Βύρωνος " Μέ
λισσα τών βιβλlων, Α', 2, 1 974, άρ. 46.
,

7. Άναλυτικότερσ : ή σ. 1 περιέχει τούς στ. 1-15, ή 2 τούς
1 6-30, ή 3 τούς 31-43, ή 4 τούς 44-55, ή 5 τούς S5-67, ή 6 τούς
68-79 καl ή 7 τούς 80-85. Ή 8 περιέχει τούς έπτά στίχους
πού παραθέτω παρακάτω.
8. Τό κείμενο τfjς όμιλίας δέν σώθηκε, άλλά &χουμε τρεtς
δημοσιογραφικές μαρτυρίες. Βλ. πρόχειρα 'Αγγλοελληνική
'Επιθεώρηση, Β', 8, 'Οκτώβριος 1 946, σσ. 258-259 καi πρβλ.
Πεζός Λόγος, Α', 1 978, σ. 8.
9. Βλ. Καραβίας, δ. π., άρ. 32 και 89-94.
10. Βλ. δπου καi στήν σημείωση 8.
1 1 . Βλ. Les\ie Α. Marchand, Byron: Α Bίography, New
1 957, ΠΙ, σ. 1099. Πρβλ. Κυριάκου Σιμόπουλου, Πώς
εlδαν ol Ξένοι τήν 'Ελλάδα τοiί '21, Γ', 198 1 , σ. 63.
York

12. Βλ. Γράμματα, Α', 1 2, 'Ιανουάριος (='Ιούνιος) 1912, σ.
387 και πρόχειρα Πεζός Λόγος, Α', σ. 35.
13. 'Ο ΣέλλεΙ> μνημονεύεται στό " Περικλfjς Γιαννόπουλος "
(άρχικά: " 'Απολλώνιος θρfjνος ", 1910). 'Ο Κήτς στά " 'Ο 1'1πνος το{) Μιστράλ" (1914) και βέβαια "Γιάννης Κήτς" (1915).

Στό πεζογραφικό fργο το{) Σικελιανοl), δσο μπορι'lι νά θυμηθι'lι,
ό Μπάιρον μνημονεύεται μόνο μία φορά, έξ άφορμfjς το{)
Κήτς καi αόστηρότατα. Βλ. τήν όμιλία " Γιάννης Κήτς ,
'Αγγλοελληνική 'Επιθεώρηση, Β', 1 1 , 'Ιανουάριος 1 947,
σσ. 348-349. 'Αξιοπρόσεχτη έπίσης θεωρι'lι τήν άπουσία το{)
όνόματός του άπό τήν όμιλία το{) Σικελιανοl) γιά τόν Ροl)περτ
Μπρούκ (193 1), ένι'lι μνημονεύονται καi ό Κήτς καl ό ΣέλλεΙ>.
Βλ. Πεζός Λόγος, Γ', 1981, σ. 22.
"

14. Γιά τόν Δ ιθύραμβο τοiί Ρόδον, βλ. Ξύδης, δ. π., σ. 427
1 57. Γιά τiς έκκρεμότητες, βλ. Σαββίδης, δ. π., σ. 324. Κατά
τόν Ξύδη, ή Σlβvλλα " γράφηκε κυρίως τό καλοκαίρι το{)
=

Ό Άγγ. Σικελιανός τήν έποχή τού " Άλαφροtσκιωτο11 ' " . 1907
1 940 " ιcα! Ό Δαlδαλος στήν [{eήτη
έπλάστηιcε τό 1 942
- άλλά γιά τήν δεύτερη τραγωδία πρβλ. παραπάνω τήν
μαρτυρία το{) Puaux (σημείωση 2). Γιά τήν 'Αριάδνη, προσ
θέτω δτι τό μόνο δημοσιευμένο άπόσπασμά της (βλ. πρό
χειρα Κατσίμπαλης, δ. π., άρ. 1 88) ένσωματώθηκε στήν
τελευταία έπεξεργασία το{) Άσκληπιοiί, στ. 695-718.
..

..

1 5. Γιά τόν Σlμωνα, βλ. Αtμίλια Καραβία, " 0{ πρι'lιτοι στί
χοι τι'lιν ποιητι'lιν μας : Σικελιανός-Βάρναλης ", ΆθηναΕκά
Νέα, 22 Νοεμβρίου 1 934 : " Ξανακοιτάζω τiς τρεtς τραγω
δίες μου. Κα! συγχρόνως δουλεύω στό μυαλό μου μιά νέα
τραγωδία πού τήν έπιγράφω Σlμων ό Μάγος ". Γιά τόν Δαl
δαλο στή Σικελlα, βλ. τήν έπιστολή το{) Σικελιανοl) στόν
Πέτρο Χάρη, Νέα Έστlα, 34, 1 'Οκτωβρίου 1943, σσ. 1210121 1 : " Μέ τόν τίτλο Δαlδιtλος fχω γραμμένες δύο μου τρα
γωδίες, τό Διtlδαλο στήν Κρήτη, πού τυπώνω αότή τήν ι'lιρα,
καi τό Δαlδαλο στή Σικελlα, πού θά τυπωθεt &πειτ' άπό λίγο ··
κλπ. Όμως, δταν Ό Δαlδαλος στήν Κρήτη άνανυπώθηιcε
στήν Θυμέλη, Α', 1 950, ό Σικελιανός όμολόγησε στήν Ε!σα
γωγή : " Δέν έτελείωσα τό Δ αlδαλο στή Σικελlα " - βλ.
πρόχειρα Θυμέλη, Β', Ίκαρος 1971, σ. 9.
16. Συγκριτικά, στήν άρχή το{) Δ ιθύραμβου τού Ρόδου &χουμε
35 άδιάκοπους στίχους, το{) Δ αlδαλοv στήν Κρήτη και το{)
Χριστού στή Ρώμη άπό 10, το{) 'Ασκληπιού 1 5, ένι'lι Ό Θάνα
τος τού Διγενή άρχίζει μέ &να μονόστιχο έρώτημα. Ή &κταση
και ή σκηνική λειτουργία τι'lιν τραγικι'lιν μονολόγων το{) Σι
κελιανοl) άπαιτετ, φυσικά, ιδιαίτερη μελέτη, σέ συσχέτιση μέ
τούς " δραματικούς " μονολόγους τι'lιν λυρικι'lιν ποιημάτων του.
17. Εόχαριστι'lι τήν συνάδελφο κ. 'Ελένη Τσαντσάνογλου γιά
τήν όξυδερκή βοήθειά της στήν τελική άντιβολή μέ φωτο
τυπίες το{) χειρογράφου. Χωρiς αότήν, ο{ άμφίβολες άναγνώ
σεις θά ήταν πολύ περισσότερες. Φυσικά, ή εόθύνη γιά τό
κείμενο πού παρουσιάζω βαραίνει μόνο έμένα.

LOR D

BYRON

σκυμμένος στό παραθύρι νύχτα

2

3

4

Τί είναι αύτό πού τρέμει μές στή λίμνη ;
Γιά λίγο κι ολα τ' άστρα στο βυθό της
άσάλευτα &στραψαν. Και τώρα
λίγος άγέρας φύσηξε κ' ή εtκόνα
[έχάθη] τ' ούρανοu. Μέσα στο βάλτο
τι θέλει τό αστρο ; Τί ζητάει στη λάσπη
ή άναλαμπή του; Ό βρωμερός άγέρας
βαρύς και νοτερός στά σπλάχνα μου χιμίζει.
Τή θάλασσα, την άγρια θάλασσα,
νά καθαρίσω τά σπλάχνα μου, τά [χείλια]
μου δπού σφίγγω ώς άπό λύσσα
ν' άνοίξω και νά πιώ νά ξε8ιψάσω,
νά πιώ άπό τό βοριά κι άπ' τ' άγριο κύμα.
Ή θέρμη
νά 'ναι πού έχίμιξε στις φλέβες μου
και ξάφνου
σάν τό σφυρι χτυπάει μ/:ς στο λαιμό ή καρ8ιά μου
κ.αι πιάνει την άνάσα μου ώσά χέρι σι8ερένιο;
Ή τ' ονειρο είναι;
της Δόξας τ' ονειρο δπού ξciφνου ρίχνει τό καθάριον
- "
' '
t
\
'
ονειρο του ηρ�α, που λαfπει � σα: γεματο
,
μεστό πανι στη μέση του πελαγου,
πού [άσπρο ] νικάει τη [θάλασσα] κι ώς έκείνο
τραβάει μαζί του τό βαρύ καράβι,
ομοια κ' ή !8έα τό ταπεινό κορμί μου.
Τόν πόθο τον [ . . . . . . . ] άπάνου
άπ' τών παθών τό πάλεμα- η ψηλώσου
κι άπ' ολους στάσου έσύ μπροστά στη μciχη,
κάμε νά φύγει άπ' τ!ς πληγές σου τό αίμα
πού σοu σκοτίζει της ψυχης τή λάμψη,
πέσε ώς νεκρός μέσα στον άξιο άγώνα,
ώς άγιο λείψανο άς φανεί τό πτώμα
στά παλικάρια δπού φωτιά θά 8ίνει
και δλόγυρά του άς λαμπα8ίσει ή μάχη.
Κι άν τό γλιτώσει άπό τό Χάρο ή Μοίρα,
άν ίσως βότανα βρεθοuν νά κλείσουν
τις μαuρες σου πληγές, κι άν είναι χείλια
γιά νά ρουφήξουν τό άνομο φαρμάκι,
ξύπνα στη ζωή κι άς είναι στά πό8ια 8άφνες
γιά νά πατήσεις κι άς σοu στέκει άπάνω
στην κεφαλή σά μιά κορόνα δ ηλιος !
Βασιλιάς της Έλλά8ας 8/:ν θά γίνεις
πριν βασιλέψεις πλέρια στήν ψυχή σου.
Γύρα μου βόγκει ή άναρχία κι άκόμα
πριν νά κρατήσω τή 8ιχόνοια κι ολη
νά βciλω την άντρειά, τή φλόγα της καρlΜ.ς μου,
γιά νά 8αμάσω τη μικρήν άμάχ:η
πού στέκει έμπό8ιον [άνομο ] στή νίκη,
άνεβαίνει τις φλέβες μου και [καίει ]
σάν τη φωτιά στά σπλάχνα μου της 8όξας
[ . . ] πρώιμον ονειρο. Άντρας άλήθεια άν είσαι,
στον άξιο άγώνα λίγο άκόμα ζησε.
.
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'Ακούγεται χτύπος στη θύρα
Ποιος χτυπιi; 'Εμπρός.
[ ΦΛΕΤΣΕ Ρ ]
Συγχωρείτε, λόρδε.
Νά κοιμηθείτε είν' ώρα. Ή άγρυπνία
είναι δ [δολιότερος ] όχθρός σας.
5

BY RON
Φλέτσερ,
νιΧ κοιμηθώ δεν Υ)ρτε άκόμα ή ώρα.
Σάν έρτει ή ώρα (ιΧς 'ήτανε νιΧ μ' εϋρει
μες στοίί πολέμου την δρμή ), σιΧν έρτει
θά σε φωνάξω νά σοίί πω : Είναι ώρα
νιΧ περπατ'ijστε στων ποδιών τίς άκρες
μέσα στο σπίτι.- Άκοuς, καλέ μου Φλέτσερ ;Μύγα νιΧ μην πετάξει μες στο δώμα,
νά μοίί τραβήξουν τά σκυλιά μου, μήπως
γαβγίσουνε στον ϋπνο μου, καί το άτι,
μην χλιμιντρίσει άποζητώντας με. ΆλλιΧ άκόμα
νά κοιμηθώ καιρός δεν Υjρτε. Τώρα
κι αν άγρυπνώ, μπροστά μου όλόρτα τά ονειpα είναι.

6

'Αρχινάει νά χαράζει. [ Μόνο ] μιιΧν ώρα
πού β'ijκε ό Αύγερινός. ΝιΧ μοίί έτοιμάσεις
το άλογο. 'Ένας δρόμος στον άέρα
τ'ijς αύγ'ijς, με τά γκέμια άπολυμένα,
καλύτερα θιΧ μ' άλαφρώσει άπό τον ϋπνο.
'Άμα σελώσεις, κράξε με.
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[ ΦΛΕΤΣΕΡ ]
Στίς διαταγές σου, λόρδε.

Φεύγει ό Φλέτσερ
[ BY RO N ]
"Αχ ! καί ν ά ξέρει πού τ'ijς ζω'ijς μου
[ . . . . . ] το άνάξιο μέρος
'
'
'
'
σαν τα: σακα:τικα: μου πόδια:. Μα:ταια
νά μεθύσω γυρεύω άπ' τοίί Κενταύρου
τήν α:ύγινην όρμή. •Ας σηκώνεται το στ'ijθος,
έκειό πού μένει, ταπεινό άπομένειάτροφικό άπομένει. 'Αλλά καιρός σου
νιΧ μετρηθείς, ψυχή μου, με τή Μοίρα:.
·,
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Φλέτσερ μπαlνει

�

[ ΦΛΕΤΣΕΡ ]

'"Α,

Λόρδε, σε περι νει το άλοyο. , λλά
, και φαίνεται πως θα ρτει
νότια: φυσα:ει
βροχή. Τηνε μυρίζομαι στο χώμα.
( BY RON ]
Σωστό. Κ' έμε μοu έμύρισε το χώμα.
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Τά χειρόγραφα Σικελιανού 1, 2 καl 5, 6 στlς έπόμενες σελtδες
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Α Γ Γ Ε Λ Ο Υ Σi Ι Κ Ε Λ Ι Α Ν Ο Υ

Η ΤΡΑΓ Ω Δ Ι Α Σ ΤΟ Θ ΕΙΟ . Φ Ω Σ
ΚΥ Ρ Ι ΑΡΧΟ Σ Ο Λ Ο Γ Ο Σ , Χ Ω Ρ Ι Σ Α ΛΛ Α Φ ΤΙ Α Σ Ι Δ Ι Α
Τό

παρακάτω

aρΟρο τού

ν

Αγγελου

Σικελιαιιού δημοσιεύτηκε

στό " ' Ελε ύΟερον Βήμ α ", στίς 30 τού Δ εκέμβρη τού

1943,
μέ τόν τίτλο " ' Ι Ι διδασκαλία τ·ίjς 'Εκάβης ". Γράφτηκε άπ'
άφορμή τή διδασκαλία τής τραγωδ ίας άπύ τό Σωκράτη Πα
ραντι1ιό στό ' ΕΟ ιι ικό Θέατρο, μέ τήν Έλέ1ιη Παπαδάκη ατόν
έπώνυμο ρ6J.ο . Τό " ' Ελεύθερον Βήμα " προλ6γιζε τό άρθρο
μέ τά έξ1)ς : «' Εφιστώμεν iδ ια ιτέρ ως τήν προσοχήν τώ11 ά

vαγνωστών μας είς τό δημοσιευ6με1ιον aρθρο11, δπου ό ποιη

τής καί ά1ιαγεννητ�]ς τών Δελφικών 'J::ορτώ11 έξετάζει καl
τό βαθύτεροv περιεχ6μενον καί τόν τρ6 πο ν τής έμφα
vlσεως τών lλ/.ηνικώ11 τραγωδιών».
άναλύει
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Τό πρώτο μέλημα ένός σκηνοθέτη πού άνεβάζει ενα σύγ
χρονο εργο, εiνε τό φώς μέσα στό όποίο θά τό κινήσει. 'Αλλά
τό φώς της άρχαίας Έλληνικης Τραγωδίας δέν τό προσδιο
ρίζει ό σκηνοθέτης. Τό προσδιώρισε θριαμβευτικά ή ίδια
ά.ρχαία 'Ελληνική ζωή, σά θεμέλιο κοσμικης, λειτουργι
κης ένότητας μ' όλόκληρη τή Φύση καi μ' όλόκληρο τό
γύρω της έκκλησιαζόμενο λαό.
" Όλα τά 1i λεκτρικά φώτα - ελεγε ό Rodίn κυττάζοντας
τά Φειδιακά γλυπτά, φυλακισμένα μέσα στό Βρεττανικό Μου
σείο - δέν θά τά μποδίσουνε ν' άποζητάν άδιάκοπα τό γλυ
κό φώς τοϋ 'Ομήρου ". Καί θυμάμαι πού δταν σ' ενα διά
λειμμα τοϋ " Άμφιτρύωνά " του, τό Σεπτέμβρη του J 934
ποϋμουν στό Παρίσι, ό G i raudoux μέ ρώτησε οος μέ ποιό
σημείο τό περιβάλλον κα:i τό ύπαιθρο βοήθησαν στή θρ ιαμ
βευτική έπιτυχία τών Δελφικών παραστάσεων, τοϋ άπάντη
σα : " Τiς βοήθησαν δσο τό φώς κι' ό ά.έρας τοϋ βουνοu
βοηθοϋν ενα άνθρωπο γιά ν' άναπνέει φυσιολογικά. 'Αλλά
βέβαια δέν εiνε μόνο αύτό ".
Τήν άνάγκη τοϋ φωτός αύτοϋ τfjς κοσμικης καi παλλαϊκης
ένότητας γιά τήν άνώτατη κ' έπισημότατη αύτή λειτουρ
γική 'Εκκλησία τοϋ Δήμου πού είτανε γιά τούς άρχαίους
τό άνέβασμα μιάς Τραγωδίας, τήν άνάγκ1ι αύτή, ό Σωκρά
της Καραντινός, είμαστε βέβαιοι πώς τήν i1 ξερε καi πώς
τήν ενιωθε δσο λίγοι. Άλλ' ή Ιστορική κατάρα πού σιγά σιγά άπομάκρυνε τή Φύση καi τό Λαό ά.πό τiς μεγάλες δη
μιουργικές πνευματικές έκδηλώσεις κα.i τiς περιώρισε σέ
ά.σφυχτικά άπό κάθε άποψη κεφαλαιοκρατικά καi άστικά
πλαίσια, εβαζε τόν Καραντινό στό δίλημμα, στοχάζομαι,
η ν' άποτραβηχτεί άπ' τή θέση του ώς σκηνοθέτη Τραγφ
δίας Έλληνικης, iΊ νά πασχίσει και μέ τά άνεδαφικά άκόμα
μέσα πού τοϋ δίνονταν, ν' άνεβάσει μιάν άρχαία Τραγωδία
σέ κλεισμένο χώρο, περιορίζοντας τlς έπιδιώξεις του και
τiς φιλοδοξίες του στήν εύλαβική άπόδοση τοϋ ώς Λόγου
καθαροu και γενικης άρχιτεκτονικfjς οίκονομίας πνευματι
κοϋ κεφάλαιου της γιγαντιαίας μας αύτfjς κληρονομιάς.
Άλλ' άπ' τήν &ρα αύτή τό δίλημμα άρχινάει νά βγάζει πα
ρακλ�δια. Γιατι τώρα δέν έπρόκειτο μονάχα πιά γιά τήν
αύθαιρετη άπόσπαση της Έλληνικης Τραγφδίας άπό τό

Συγκλο 1ιι στικη φωτογρdφlα τής Έλέ1ιης Παπαδάκη στήν 'Εκά
βη. Έχει τ6ση έν ταση πάθους π ού, σlγουρα, άπό κάτι τέ
τοιες στιγμές βγήκαν τά κdλούπια τών τραγικών προσωπεlων

όργανικό εδαφός της. · Ό κλειστός αυτος χώρος μέσα στόν
όποίον έμετατοπίσθη βίαια ή ύψηλή Τραγική Λειτουργία,
δέν εiνε ενας χώρος άπλός πού προκαταβολικά σαρώθηκε
καi σφουγγαρ ίστηκε γιά νά δεχτεί δσο τό δυνατό πιό σεμνά
και πιό άξια τήν ίερ1i καi μεγάλη τούτη ξένη. Είνε ενα κακό
ζηλο άστικό σαλόνι (δέν μιλώ ά.ποκλειστικά γιά τό 'Εθνικό
Θέατρο, ά.λλά γιά δλα σχεδόν τά σύγχρονα παντού κλειστά
θέατρα) ώπλισμένο μέ δλα τά άπρόοπτα μηχανικά καi θεα
ματικά έκείνα άρτύματα, πού ίiν ά.ποτελοϋν συχνά γιά τούς
άνίδεους τό μόνο ένδιαφέρον σέ νεώτερα άνόητα εργα, ά.λλά
γιά ηiν Τραγφδία άποτελοϋν μιάν ά.ντιαισθη τική ύβρη και
μιά καίρια πνευματικ1i προσβολή. Οuτε λοιπόν τήν " όργια
στική συμπύκνωση ζωϊκού παλμού, 'Ιδέας καi Μορφ1[ς "
στιi συμπληρωμέν1ι συγκρότηση της όργανικfiς άναπαράστα
σ1ις μιi'ις άρχαίας Τραγιμδίας ε!ταν δυνατό, όλοφάνερα νά
πραγματοποιήσει ό Καραντινός ά.π' τή στιγμή πού δέ� θά
τήν εστηνε στό όργανικά Διονυσιακό εδαφός της, άλλά καi
οuτε νά συνθηκολογιiσει μέ μέσα δπου μπορεί μέν γιά κά
ποιους νά θριαμβεύει ή έπιδεξιότητα τοϋ ράφτη, τοϋ ήλεκ
τροτεχνίηι, τοϋ έπιπλοποιοϋ, ποτέ δμως ή καθαρή πνευμα
τικ1i ούσία ένός μεγάλου fργου. Γιατi τά μεγάλα εργα στό
τέλος - τέλος !:χουν ά.λώβητο και άκέραιο τόν έσωτερικό
όπλισμό τους κα ί στήν άνάγκη δέν φοβοϋνται νά κρατήσουν
μοναχά τήν αύστηρ1i πνευματι Κ: 1i γυμνότψά τους, προκει
μένου χάνοντας άπό τήν κύρια δημιουργική γραμμή τους
νά ψευτοαρματωθούν αίσθητι κά, είτε μέ φανταχτερά κου
ρέλια, είτε μέ χρυσόχαρτα, εiτε μέ νεόπλουτες 1iλεκτρικές
μπογιές. Κι' άκριβώς σ' αύτό τό τελευταίο συμπέρασμα κα
τάληξε ό Καραντινός. Ν' άγωνιστεί νά κουτσουρέψει δλα
τά περιττά στολίδια, άφού δέ θάχε μέ τό μέρος του τό στο
λισμό και τίς άδιάκοπες όργανικές έναλλαγές τοϋ θείου
ύπαίθριου φωτός άπάνω στό εργο καί τά πρόσωπα καi νά
μπορέσει αύτό τούλάχιστον πού θάταν στή βαθύτερη ν ούσία
ενας μεγάλος iiθλος : νά λησμονηθεί i1 σκηνοθεσία, νά σβυ
στεί ή σκηνογραφία, και νά μείνει μοναχά στήν προσπάθειά
του, ενας κύριος, κεντρικός κι' άδιαίρετος δημιουργικός παλ
μός άπάνω στή σκηνή : ό Λόγος, ό Ποιητής.
Έτσι λοιπόν κ�i γιά τό� άθλο αύτό ξεκίνησε ό Καραντινός.
.
.
του περιορισμοϋ τοϋ κλειστού χώρου
Μέ την προϋποθεση
� ρα ;ώντας " τά μέτρα μ�άς �ιό _μετριόφ �ονης άπόδοσης ·-:
α�λ.α στε�όμενος διαρκως . με δεος άκοιμητο μπρός στiΊν
ευθυνη που άναλάβαινε άπεναντι της ίδιας του συνείδησης'
νά έ�αφανιστεί ώς σκηνοθέτης αύτός ό iδιος μπρός στό με�
γαλειο τού Ποιητfj, προχώρησε σεμνά καi άκούραστος στό
χρέος του, γιά νά τό έκπληρώσει δσο μποροϋσε πιό ένάρετα
καi πιό αύστη ρά. Καί δσο αύτό έξαρτώνταν άπ' τόν ίδιο άπό
τήν έπιμον1i του, άπό τήν εύαισθησία του, άπ' τήν εύdυνει
δησία του, άπ' τόν παραδειγματικό του ζηλο, τό κατάχτησε
μέ κόπο, άλλ' άσφαλώς. Γιατί βεβαιότατα ύπfiρχαν έκεί μέσι:ι
καi στοιχεία πούταν άδύνατο νά ύποταχθούν σ' αύτό τό αί
τημα και πού άντικρύ στή γενική γραμμή δ ιδασκαλίας άπο
τελούσανε παραφωνία τρομαχτικ1; . 'Αλλά τί εiνε τά στοιχεία
αύτ�, (Ιiν πά�τα εχουμεν ύπ' όψη μας τiς δυσκολότατες πρου
ποθεσεις που άναφέραμε ) μπροστά στ ιi γενικότερη 1i θικ ή
μαζί κ' αiσθητική γραμμή η'jς δλης έργασίας τού σκηνοθέ
τ.η; Κα� δέν . θάταν ά_ρκετό γιά νά παραμερίσουμε μακρόθυμα
δλα τουτα τα στοιχεια - άφοϋ μάλιστα, δπω; εiπα, ό σκηνο
θ�της δέν εύθύνεται γι' αύτό - άπ' τήν ώρα πού 9 πνευματι
κο� συντονισ:ιός τού σκηνοθέτη μέ τήν καταπληκτική έρμη
νευτρια της Εκάβης, μiiς σταμάτησε μπρός σ' ενα γεγονός
π? ύ πολ� λίγα δμοιά του μποροϋμε ν' άπαντήσουμε, δ χι
μονο. άναμεσά μας, μά και γενικά στήν Ιστορία όλόκληρη
_
της ηθοποιιας,
έννοώ τό γεγονός αuτό; Νά iδοϋμε ξάφνου

35

μιά μεγάλη καλλιτέχνιδα σάν τήν Έλένη Παπαδάκη, νά
ύποταχΟεί, νά πειθαρχήσει άπόλυτα κι' όλόκληρη στό Λόγο
καi τό Πνεuμα τοϋ εργου, μέ μιά τέτια καθαυτό θρησκευτική
ταπείνωση μπροστά στόν Ποιητή, όJστε μονομιάς, (δσο με
γάλη καλλιτέχνιδα κι' άν είταν σέ προτ�iτερές ηις έπιδόσεις),
νά μίις άποκαλυφΟεϊ άναπλασμένη, σ' eνα άλλο άνώτατο
έπίπcδο δημιουργικ1;ς της Άρετ�; ς; Καi ποιό ώραιότερο
άποτέλcσμα γιά τό παρθένο πνεϋμα των έπιδιώξεων τοϋ
Καραντινοϋ, άπ' τό βαθύ συνταυτισμό τοϋ καθαροϋ πνευμα
τικοϋ του πόνου γιά τήν Τραγφδία μέ τiς πιό μεγάλες, τiς
όποσυνείδητες θά νάλεγα, ίκανότητες μιίις καλλιτέχνιδας
βαθύτατα πνευματικής καθώς 11 Έλένη Παπαδάκη;
Άλλ' ή άπόδοση της δλης Τραγωδίας, θά ρωηiσετε; Ό χορός;
ενα άλλο πλήθος λεπτομέρειες; Είχαν η δέν είχαν τό συνο
λικό αiσθητικό άποτέλεσμα πού καρτερούσαμε άπ' αύτή; Τό
άρθρο αuτό δέν γράφτηκε γιά ν' άντικρύσει τiς λεπτομερεια
κές αuτές πλευρές, δπου άσφαλως Οάχε πολλά νά πεί, νά
κρίνει, νά τοποθετήσει, νά σχολιάσει, νά φωτίσει, ν' άρνη
θεί. Ό σκοπός αuτοϋ τοϋ άρθρου είν' aλλος . Νά τονίσει,
δτι σέ προβλ1iματα δπως της άρχαίας Τραγφδίας, 11 καθαρή
αισθητική έπίλυση δέν κατορθώνεται, Cίν δέν προηγηθεί μές
σηi συνείδηση τοu σκηνοθέτη ή ηθική άντιμετώπιση των
ευθυνων που eνα τέτοιο εργο έπιβάλλει καi προπάντων ή πνευ
ματικfι άγνότητα αυτοϋ που τίς πλησιάζει. Τήν fιθική λοιπόν
αuτήν άντιμετώπιση - χωρiς νά λησμονάμε τίς σκληρές
προ\Jποθέσεις πού άναφέραμε προτήτερα - ό Καραντινός
τήν εκανε μέ αυστηρότητα και άγνότητα ίερέα που πρωτο-

λειτουργεί καi πρωτοπιάνει μέ τά δυό του χέρια, γιά νά τ'
άνυψώσει άνάμεσα στόν κόσμο, τό αίμα καi τό σlίJμα τοϋ
Θεοϋ τής Τραγωδίας.
Στό μεταξύ, τό γενικό άποτέλεσμα, είπαν κιiποιοι, είταν
φτωχό. Κι' άκόμα κaποιος καi λεπτός κ' εuγενικώτατος κρι
τής όπου ετυχε καi διάβασα, προσθέτει, πώς ή φτώχεια άσφα
λως δέν είνε καi άρετή. Άλλ' άκριβ&ς, αuτό θά νά ποθοϋσα
τελικά νά ύπογραμμίσω καi νά ξεσηκώσω μέ τά λίγα τοϋτα
λόγια : Πώς ύπάρχουν περιστάσεις δπου 11 φτώχεια εχει ώς
μόνην άφορμ1) η)ν 'Αρετή . Κι' αuτή τήν 'Αρετή τ�)ν είχε
καi τ�)ν εχει στόν ύπέρτατο βαθμό, σά σκηνοθέτης τής " 'Ε
κάβης ", ό Καραντινός. Γιατi προτίμησε νά διώξει άπό σιμά
του μ' δση δύναμη διέθετε δλους τους μηχανικούς νεοπλου
τισμούς, δ,τι μποροϋσε νάναι έξωτερικό καi έντυπωσιακό,
δλους αυτούς τούς πειρασμούς που τριγυρίζουνε στiς μέρες
μας τό σκηνοθέτή καi νά τούς φωνάξει έπιταχτικά καi άνέν
δοτα : " Ύπαγε όπίσω μου Σατανα.!· ".
Καi γιά νά καταλήγω : Ή περίπτωση Καραντινοϋ μέ τήν
ύπέροχην άνάδειξη άπ' τήν μιά μεριά δλων τών άξιοτήτων
της 'Ελένης Παπαδάκη ·κι' άπ' τήν άλλη μέ τήν καθαυτό
θρησκευτική προσήλωση τοϋ σκηνοθέτη στήν οuσία καi
τήν πνοή τοϋ Λόγου, μοϋ θυμίζει κιiτι πού είχα κιiποτε δια
βάσει στά " ' Ηθικά " τοϋ Πλούταρχου κι' άλλοϋ καi μούχε
κάνει μιά έξαιρετικήν έντύπωση σά σύμβολο, άκόμα άφ
δταν είμουνα παιδί .
·

'Υπήρχε κιiποιος Παρμενίσκος, διηγείται ό Πλούταρχος, άν-

13 Δεκέμ�ρη 1�43 ή ' Ε,λέ11η Παπαδά�η κατάκτησε άδιαφιλο11lκητα τόv
τίτλο τής τραγωδού. 'Εδώ, σπαραγμένη άπ' τό χαμό του γιου της Πολυδωρου, όδηγειται στήv άπ6φαση τής έκδlκησης

Μέ τήv έρμηιιεlα τ?jς 'Εκάβης - Έθvικό Θέατρο
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θρωπος πλούσιος καί γερός καi μορφωμένος, πού ζητωντας
νά χορτάσει τiς άνησυχίες του, κάποτε έκατέβη καi στό φη
μισμένο βάραθρο συγχρόνως καί μαντείο του Τροφωνίου,
γιά νά τό γνωρίσει καi νά μαντευθεί. Άλλ' δσα είδε καi δσα
άκουσεν έκεί, δσα ξυπνήσανε βαθε ιά του άπ' τήν κατάβασην
α�ηi του στό περίφημο ύποχθόνιο μαντείο, τόν συγκλόνισαν
τόσο πολύ, πού του άφαιρ έσαν ριζικά τιiν " εuψυχία " . ·εκτο
τε ό Παρμενίσκος έταξίδευε δεξιά κι' άριστερά γιά νά ξανά
βρει ηiν χαμένην εύψυχία του, πηγαίνοντας παντοϋ δπου
Θεάματα, εuωχίες, δ ιασκεδάσεις, μά δέν τό κατώρθωνε ποτέ
καi πουθενά. Ή προβληματικότητα τfjς ζωfjς καθώς του άπο
καλύφθηκε στά βάθη έκείνου τοϋ μαντείου, τούχε σκεπάσει
μ' ενα μαυρο πέπλο τήν ψυχ1i, καi του άφαιρουσε ως καi τή
δύναμη άκόμα νά χαμογελάσει κάποτε άπό κείνο τόν καιρό.
Όσο πού τέλος, κάποια μέραν άποφάσισε νά ταξιδέψει και
στή Δfjλο. 'Εκεί, οί ίερείς άρχίσαν νά του δείχνουνε τούς
θησαυροuς τοϋ ναου, τά μεγαλεία των άφιcρωμάτων, τlς
στολές, τά άγάλματα, δλα δσα ι'ιποτελοuσαν τότε τι] ν παγκό
σμια δόξα καi τιiν tλξη πού εΙχε τό πλουσιώτατο του 'Απόλ
λωνα Ίερό. Έτσι τόν έπ1iγανε παντού, δταν σέ μιά στιγμή
ξαναγυρίζοντας μαζί του στό ναό, του λένε : " Τώρα πιά
ποu τά είδες δλα, θά νά !δείς αuτό ποu ξεπερνάει σέ μεγαλείο
ι'ισύγκριτα δλα τ' άλλα ". Καi μέ μύριες προφυλάξεις τόν
ώδήγησαν ως μέσα στό Άδυτο τοϋ Ναου. 'Εκεί, μέσα στό
βάθος, σ' ενα χωρον έντελως γυμνό, ό Παρμενίσκος εΙδε
τότε κcϊτι νά ξεβγαίνει άπό τό χωμα, κάτι σcϊμπως νάταν
κούτσουρο καμμένο, η σάν ξόανο πολύ, πάρα πολu παλαιό.
Καi τότε τοϋπανε : " Αύτό εfν' ή ρ ίζα άπό τή φοινικιά πού
άκούμπησε ή Λητώ γιά νά γεννήσει τόν 'Απόλλωνα κ' εΙνε
ή ίδια ή προσωποποίηση τfjς Θεάς Λητώς δταν έγέννησε τό
Θεό ". Τότε αίφνίδια, ό Παρμενίσκος τούς έρώτησε : " Πως
είνε δυνατό έτούτη ή μαύρη ρίζα νάναι i1 Μάννα του Θεοu; ".
Κι' δταν τοϋ άπάντησαν τό " ναί, αύτή είν' ή ρίζα του Θεού "
ό Παρμενίσκος ξάφνου χαμογέλασεν άπό άπορία μά και
μαζί άπό μιά κρύφια καi μιά μύχια κατανόηση του μεγάλου
μυστικού. Κι' άπ' τή στιγμή αύτή, ό Παρμενίσκος έξανά
βρε τή χαμένη του " εύψυχία ".

Ή παράσταση τf\ς " Έκά,βης ", σ' δλους δσοι έχοντας μπεί
άπό καιρό έναγώνια στό πρόβλημα τf\ς Τραγωδ ίας, έχάσανε
τήν εύψυχία τους, δέν τούς έτριγύρισεν [εροφαντικά η ψευ
δοϊεροφαντικά καλύτερα νά πώ, άνάμεσα στούς χώρους ένός
πλούσιου τραγικού διακόσμου, ως πού νά τούς φέρει άγνάν
τια σηiν ούσία. Έθέλησε νά τούς πλησιάσει άμέσως στή
μεγάλη μαύρη ρίζα τfjς α!ώνιας της άποστολfjς και δύναμης,
στό Λόγο, στόν Ποιητή. Και δ ίχως άλλο ύπάρχουν κάποιοι
άπό κείνους πού τήν είδαν, πού θά μονολόγησαν μέ κάποιο
τρόπο μέσα τους άργότερα, μ' αύτά τά λόγια. " 'Απόψε μοιά. ζει νά πλησιάσαμε θαμπά τή μαύρη ρίζα, τήν άγνή καταβολή
τf\ς γιγαντιαίας έκείνης λειτουργίας πού έκορύφωνε τό εκ
κλησίασμα του λαοu στό αίσθημα μιάς όργιαστικi'jς συμπύ
κνωσης ζωϊκοu παλμού, Μορφής καl 'Ιδέας στή μυστική
γυμνότητά της, πού φαντάζει στήν άρχή γιά φτώχεια.'Αλλ'
άφοΟ είδαμε όπωσδήποτε τή ρίζα καi μαντέψαμε ηi ζωτικό
τητα της ρίζας, τοΟτο μόνο γιά τήν ώρα Cίς μάς άρκεί. Κι'
δταν ή ρίζα ύπάρχει, αύριο Θά ξαναΟπάρξει κι' ό κορμός.
Ή πνοή τών περασμένων προσπαθειών και πάλι Θ' άνασυν
τεθεί - οι καιροί τό Θέλουνε - μέ δύναμη κι' άνάταση μο
ναδική. Κι' άπό τή ρίζα αύηi - ποιός ξέρει - Cίν ό κορμός
τf\ς Τραγφδίας στό συμπληρωμένο κι' άρτιο τελετουργικόν
άνάστημά της - άπό τή στιγμή πού ύπάρχει γύρω μας καi
τό ίδιο έδαφος καi τό ίδ ιο φ&ς κι' ό ίδιος λαός πού λαχτα
ρεί καi πού διψάει νά γνωρίσει άκέριο τόν έαυτό του - δέν
άνυψωθεί και πάλι, περισσότερο ίσιος, περισσότερο μεγά
λος, περισσότερο ψηλός! ".
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣL ΚΕΛlΑΝΟΣ

--....
ν

Αλλη μιά εlκ611α τής Έλέ11ης Πdπdδάκη στήν 'Εκάβη. Ί1
μεγάλη ?jθοποι.ός είχε δριστεί άπό τή Δι.οίκηση τού Θεά
τρου νά ύποδυθεί τή Μ1]δει.α, τή�ι έπομένη χειμερι11ή πε
ρ{οδο 1944 - 45. Παρά τή�ι έξαντλητική προεργασlα - σέ με
τάφραση Πωιdγή Λεκατσά καl σκψοΟεσία Σωκράτη Παραν
τινοiί - ή παράσταση έκε[νη έπέπρωπο νά μή δοθεί ποτέ . . .

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Φ Α Ν l l( Ε Σ Τ Σ Ο Ν Τ Ε Σ
" ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΤΗ Σ ΓΥΜΝΗ Σ Χ ΟΡΕΥΤΡΙΑ Σ "
Το υ ΦΑ ΝΗ !. ΚΑ ΚΡΙΔ Η
Χαρισμένο στον Κάρολο Κοuν
Ό έρωτισμός, ώς στοιχείο τής άριστοφανικής Κωμωδίας,

έχει μελετηθεί πολλαπλά καi σέ βάθος : ή γενετική του σχέ
ση μέ τiς όργιαστικές - γονιμικές τελετές καi τά λαϊκά δρώ
μενα, δπου σωστά τοποθετοΟμε τiς πρωταρχές τοΟ κωμι�cοΟ
εiδους, ή ιδιαίτερη συνάφεια πού έχει μέ τόν διονυσιασμό '
ή έκτασή του στό πλαίσιο τ&ν κωμωδιών, δπου μπορεί ν �
έμφανιστεί Ύιά μιά στιγμή ώς συμπτωματικό εύφυολόγημα,
άλλά καi νά κυριαρχήσει σέ κάποια σκηνή η τραγούδι,
άκόμα καi νά στηρίξει όλόκληρο εργο, καi βέβαια ή γλώσ
σα του (1 ) - δλα μελετήθηκαν καi θά μελετηθοϋν άκόμα
πολύ, φιλολογικά κυρίως. Άν τολμ&, κάτω άπό έναν τόσο
προκλητικό τίτλο, νά συζητήσω κ' έγώ κάτι άπό τό iδιο
θέμα, εΙναι γιατi πιστεύω δτι μερικά πράγματα στό 'Αρχαίο
Θέατρο μπορεί καi πρέπει κανείς νά τά δεί καi μέ άνίδεο,
δσο γίνεται, μάτι, γυμνό - χωρίς τούς μεγεθυντικούς φα
κούς πού χρησιμοποιοϋν οι έπιστήμονες στiς άναλύσεις
τους, χωρiς τό τηλεσκόπιο τ&ν tστορικlί>ν άναδρομών θεατρικά (2). Ό χ&ρος εΙναι κατάλληλος καi θά τό δοκιμά
σω σέ � ιάν �διαίτερη κατηγορία προσώπων καi σκην&ν,
δπου κρινω δτι δχι μόνο έπιτρέπεται ή • θεατρική ' αύτή
έρμηνεία, άλλά ε{ναι καi άπαραίτητη.
•

Τ Ο ΥΛ ΙΚΟ

�τούς

Ά�aρνείς (425 π.Χ.) ένας πεινασμένος Μεγαρίτης
.
ε ρ χεται να πουλησει
στόν Δικαιόπολη γιά μιά μπουκιά ψωμi
τις δυό του κόρε� , με;αμφιεσμένες πρόχειρα σέ γουρουνό
πο?λα . στό σακι , . Ο τετραπέρατος 'Αθηναίος καταλα
βαινει άμέσως τήν άπάτη, άλλά τελικά όποχωρεί, πασπατεύει
τ � έμπόρευμα, καi τό άγοράζει - γιά άλλη χρήση. Ή σκη
νη, δρα?" τικότατη στή χυδαιότητά της, διαρκεί όγδόντα
όκτώ ο:τιχους (729 - 8 1 7) καi σέ μεγάλο της μέρος βασίζε
τα� σέ ε. να λογοπαίγνιο : τή λέξη χοίρος, γουρούνι, οι Άθη
να ιοι τη. χρησιμοποιοϋσαν, άνάμεσα σέ πολλές άλλες καi
για. τ� γ� να � κείο αtδοίο. 'Ετσι, δταν ό Δικαιόπολης άμφι
σ � ητε.ι τη φυση τής πραμάτειας, ό Μεγαρίτης δέν έχει παρά
,
να δειξει τό έπικαιρο
σημείο καi νά πεί : " Πάω στοίχημα'
δτι αύτό
. . . έστlν . . . χ ο ί ρ ο ς Έλλάνων ν6μφ.

(773)

Στό τέλος τοϋ iδιου έργου, ό πρωταγωνιστής γυρίζει με
θυσμένος καi νικητής άπό τό συμπόσιο κουβαλώντας μαζι
του δυό κοπέλες - έταίρες, liν κρίνουμε άπό τόν χυδαίο
τρόπο πού τούς φέρεται, και τ!ς άπαιτήσεις πού προβάλλει
( 1 1 981C!ς.).
Στούς 'Ιππείς (424 π.Χ.) δέν όπάρχουν γυναικείοι χαρακτή
ρ ες δμως τή στιγμή τ'ilς 'Εξόδου, καi μετά τή νίκη του, ό
Αλλαντοπώλης κάνει ενα τελευταίο δΙΙ>ρο στό Δήμο (3) ;
βγάζει άπ� τό σπίτι τάς τριακοντούτιδας σπονδάς (4), του
λάχιστο δυο πανέμορφες κοπέλες, κυριολεκτική ένσάρκωση
τlί>ν άγαθ&ν τής μακροχρόνιας εtρήνης, ποι) ώς τότε όποτί
θεται δτι τiς κρατοϋσε κρυμμένες ό Παφλαγόνας - Κλέων
καi τοϋ τiς παραδίνει ές dγρούς αύτάς lέναι λαβ6vτα, νά τi
πάει βόλτα στά χωράφια (6)! Ή πρώτη άντίδραση τοϋ Δήμου
εΙναι χαρακτη ριστική :

ς

Άνω : Τό 'Ελάφια στlς " Θεσμοφοριάζουσες " τού •Αλέξη Σο
λομού-Έθvικ6, 1958, στήv Έπίδαυρο-μέ τή Μάρω Κοντού.
Κάτω: Ή Διαλλαγή στή " Λυσιστράτη " τού ΣολομοiJ-Έθvι
κό 1958, στό 'Ωδείο Ήρώδου ΆττικοiJ-μέ τή Ντlνα Τριάντη

Ώ ZεiJ πολντίμηθ' ώς κaλαί! Πρός τών θεών
έξεστιν αύτών - κατι:tτριακοντουτ[σαι (6); (1390 �

91)

Σ;ούς Σ� fίκες (422 π.Χ.) ό γερο - Φιλοκλέωνας γυρίζει κιiι
αυτός, σαν τόν Δικαιόπολη , μεθυσμένος άπό τό συμπόσιο
�αι φέρνει μαζί του μιάν αύλητρίδα, τή Δαρδανίδα. Παρ'
δλα του τα. γεράματα, τής ζητά χάδια καί τfΊς όπόσχετα.ι
νά τήν άπελευθερώσει καi νά τήν εχει παλλακήν, δταν π:ε
θάνει ό γ \ός του (!), . πού εΙναι τσιγκούνης, αύστηρός, καi
_ περιορισμενο. .Οταν, άμέσως μετά, ό γιός του
τόν κρατα
τοϋ φέρεται πραγματικά αύστηρά καi τοϋ ζητά νά άφήσει
τή y κοπέλα, ό Φιλοκλέωναι; προσπαθεί νά τoiJ τήν παρου
σιασει ώς δάδα, πράγμα πού δίνει εύκαιρία γιά πολλά χυ
δαία άστεί� γύρω άπό τiς όμοιότητες καi τiς διαφορές μιcϊς
(π.χ. σκισμενης καi καπνισμένης) δάδας μέ τήν αύλητρίδα. Ή
σκηνή διαρκεί πενήντα καi παραπάνω στίχους ( 1 326 - 1 381).
Στήν Εlρήνη (42 1 π.Χ.), δταν ή θεά άπελευθερώνεται άπό
τή σπηλιά,. δπου τήν κρατοϋσε φυλακισμένη ό Πόλεμος,
βλέπουμε δτι δέν ήταν μόνη . Μαζί της έμφανίζονται ώς
� ανέμο � φες άκόλουθ�ς ή Θεωρία καi ή 'Οπώρα (5231C1C.}.
Η. Εtρηνη τiς παραδινει στόν Τρυγαίο, τήν 'Οπώρα γιά γυ
ναικα του καi τή Θεωρία δ&ρο γιά τή Βουλή - μαζί του
κατεβαί.νουν στή γή πρίν άπό τήν Παράβαση (726κκ.). Πίσω
στό σπιτι, ό Τρυγαίος έμπιστεύεται τή μιά στό δοϋλο του
νά τήν πλύνει ω γιά τό γάμο, καi τήν aλλη τήν παρουσιά
ζει δ&ρο στούς βουλευτές :
ΤΡΥΓΑΙΟΣ : Βουλευτάδες, πρυτάνοι, γιά κοιτiiτε
τ! κόμματος ! Καi στοχαστείτε π:όσες
χαρές σiiς π:αραδίνω ! Μήν άργεϊτε
σηκ&στε της τά σκέλια στόν άγέρα
καi χύστε τά σπονδίσματά σας. Μούρλια
τό τζάκι (7), πού θά ψi'jστε τό σφ αχτάρι
ΔΟΥΛΟΣ :
Γι' αύτό 'ναι μαυρισμένο άπ' τή φωτιά . . .
(887 - 892)
Σέ όλόκληρη τή σκηνή αύτή, πού ή χυδαιότητά της εΙναι
μεγαλύτερη άπ' δσο θά μποροϋσα έδ& νά παρουσιάσω συν�
ομιλητής τοϋ Τρυγαίου εΙναι ό Οlκέτης καi δχι οι Β�νλευ- ·
ταl μέ τούς Πρυτάνεις, πού ώς θεατρικά πρόσ(ι)Πα εΙναι άνύ
παρκτοι : δπως καi άλλοΟ στά εργα του, ό 'Αριστοφάνης
έκμεταλλεύεται έδ& ώς βουβά πρόσωπα τούς άληθινούς βου
λευτές καi π:ρυτάνεις πού κάθονταν μπροστά μπροστά στό
βονλεντικόν τοϋ θεάτρου. Ή παρουσία τ&ν θεαματικ&ν αό
τ/Ι>ν κυρι&ν, π:ού π:ροσ(ι)Ποποιοϋν η, καλύτερα πάλι ένσαρκώ
νουν τά άγαθά τής Ε!ρήνης, καλύπ:τει συνολικά ύρω στοuς
τριακόσιους στίχους.

�

Στούς 'Όρνιθες (41 4 π.Χ.), λίγο πρiν άπό τήν Παράβαση
τά πουλιά τοΟ Χοροϋ ζητοϋν άπό τόν Έποπα νά τούς άφή
σει, δσην lόρα αuτός θά φιλεύει τούς έπισκέπτες του την
'Αηδόνα, ίνα παίσωμεv μετ' έκείνης (660), δηλαδή γ;·ά νά
τραγουδήσουν καί νά χορέψουν μαζί της. Παρ' δλο που πρό
κειται. γιά τή σύζυγό του καi νοικοκυρά τοϋ σπιτιοϋ, ό Έπο
πας συμφωνεί καi ή 'Αηδόνα έμφανίζεται καi παραμένει στή
σκηνή &ς τό τέλος τής Παράβασης συνοδεύοντας μέ τόν
αόλό τά τραγούδια τοϋ Χοροϋ, πού τήν όποδέχεται και την
τιμά σά θεά σχεδόν. Τελείως άντίθετη - άντίθετη και μέ
τή στοιχειώδη εuπρέπεια - εΙναι ή όποδοχη πού κάνουν
στήν ο!κοδέσποινα ο{ δυό 'Αθηναίοι, μόλις έμφανιστεί.
Μετά τά πρ&τα θαυμαστικά τοϋ Πεισθέταιρου

Ω Ζεύ πολυτίμηθ' ώς καλόν τούρvίθιον
ώς δ' άπαλ6ν, ώς δέ λευκ6ν ! (667 - 6Β)

•

ό Εόελπίδης τόν ρωτii : " Λοιπόν τό ξέρεις δτι εuχαρίστως
θά τήν κανόνιζα; " - καi ή συζήτηση συvεχίζεται στό iδιο

39

Όχι λύρα γι' αότόν, πολύ τοϊ} πέφτει.
Φωνάχτε τή μικρή μέ τiς κλακέτες. (έρχεται)
Ζύγωνε, Μούσα τοϊ} Εύριπίδη. Τέτοια
τραγούδια τέτοια θέλουν συνοδεία. ( 1 306 - 7)

έπίπεδο, μπροστά στά μάτια τοϊ} συζύγου , γι.ά πέντε άκόμα
στίχους.
Στή Λυσιστράτη (41 1 π.Χ.), δταν έρθει ή &ρα τf\ς συμφιλίω
σης, ή ήρωίδα προσιcαλεί στή σιcηνή προσωποποιημένη τή
Διαλλαγή καi τήν προτρέπει νά προσεγγίσει τούς 'Αθηναίους
καi τούς Σπαρτιάτες πιάνοντάς τους άπό δπου θέλουν αό
τοί (8)t Ή παρουσία τfjς προκλητικά δμορφης Διαλλαγf\ς
δίνει στiς ε!ρηνευτικές συνομιλίες διαστάσεις παράδοξες :

Ή ' καλλιτέχνις ' προκαλεί μέ τήν έμφάνισή της τόν Διό
νυσο, πού μέ όλοφάνερο σεξουαλ�κό ύπονοούμενο άναφέρε
ται στή μουσική της ποιότητα :

ΑΘΗΝΑΙΟΣ : Μεγάλο τ' άδικό τους, Λυσιστράτη.
ΛΑΚΩΝΑΣ : Αδικο ναit - μά πισινά γενναία. ( 1 147 - 48)

Ή κοπέλα έμενε στή σιcηνή συνοδεύοντας μέ τά κρόταλα
(ι5στράκοις) τά δfjθεν εύριπίδεια λυρικά 1tΟύ τραγουδεί ό
Αiσχύλος - γιά πενήντα καi παραπάνω στίχους.

•

Τελικά ή ρύθμιση τ&ν έδαφικ&ν διαφορ&ν γίνεται μέ φα
νερές άναφορές στήν ' τοπογραφία τf\ς Διαλλαγf\ς, καi
φυσικά πετυχαίνει :
·

ΑΘΗΝΑΙΟΣ : Πρ&τα - πρ&τα ζητάω τόν 'Αχινό,
τόν Μαλιακό τόν κόρφο . . . ( 1 1 69 - 70)
'Ολόκληρη ή σιcηνή καλύπτει έβδομήντα πέντε στίχους
(1 1 14 - 88).
Στiς Θεσμοφοριάζουσες (41 1 π.Χ.) ή άπελευθέρωση τοϊ} α!χ
μάλωτου Μνησ:ίλοχου δέν πετυχαίνει, παρ' δλα τά τεχνά
σματα τοϊ} Εύριπίδη, παρά μόνο δταν ό τραγικός έμφανίζε
ται μεταμφιεσμένος σέ γριά μεσίτρα καi φέρνει μαζί του
μιάν δμορφη χορεύτρια, τό Έλάφιον. Ό Σκύθης φρουρός
ξελογιάζεται άμέσως ('Αμάν, !πισινά· μέ άρέσειt 1 1 87) καi 11
άπελευθέρωση γίνεται. εύκολα. Τό έπεισόδιο καλύπτει σα
ράντα περίπου στίχους ( 1 1 72 - 1 2 1 1 ) .
Στούς Βατράχους (405 π.Χ.) έρχεται μιά στιγμή, δπου ό Α!
σχύλος έτοιμάζεται νά παρωδήσει τά χορικά τοϊ} Εύρ�πίδη.
Στήν άρχή τοϊ} ζητίί νά φέρουν γίά συνοδεία μιά λύρα· δμως
άμέσως άλλάζει γνώμη :

'Η

αύλητρlδα Δαρδαvlδα στούς " Σφήκες " τοϋ Γ. Λαζάνη
.. Θ. Τέχνης ", 1981, στήν Έπlδαvρο-μέ τή Λυδ{α Κονιόρδου

Τούτ' ή Μούσα δέν εΙναι άπό τή Λέσβο (9). (1 308)

Στiς Έκκλησιάζουσες (392 π.Χ.) ή (Ξ)εράπαινα, πού έρχεται
νά προσιcαλέσει τελευταίον στό δείπνο τό σύζυγο τf\ς Πρα
ξαγόρας, φέρνει μαζί της μερικές ' κοπελοΜες (μεlρακdς,
1 1 38), πού φαίνεται νά άποτελοϊ}ν, δπως καi τό χιώτικο κρα
σί, μέρος άπό τiς χαρές τοϊ} ξεφαντώματος πού θά άκολου
θήσει: ή καθαρά διακοσμητική παρουσία τους θά συνεχιζό
ταν γιά πενήντα άκόμα στίχους, &ς τήν Έξοδο, δπου βέ
βαια θά χόρευαν κι αύτές βγαίνοντας μαζi μέ τiς γυναίκες
τοϊ} Χοροί}.
'

Π ΡΩΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ή παρουσίαση τοϊ} ύλικοϊ} ήταν μεγάλη · δμως μίίς όδηγεi
άνετα σέ μερικές πρ&τες παρατηρήσεις :
(α) Βλέπουμε δτι στiς περι.σσότερες άριστοφανικές κωμω
δίες ύπάρχει μιά (τουλάχιστο) σιcηνή, δπου έμφανίζεται μιά
(τουλάχιστο) προκλητική γυναικεία μορφή. 'Εξαίρεση άπο
τελοϊ}ν μόνο οι Νεφέλες καi ό Πλούτος : ξέρουμε δμως δτι,
στή διασιcευασμένη μορφή πού μίίς σώθηκε, οι Νεφέλες
δέν προορίζονταν γιά παράσταση ( 10) , καi δτι ό Πλούτος
άνήκει γενικότερα σέ μιά νέα φάση τf\ς Κωμωδίας, πού
συνήθως τήν όνομάζουμε Μέση. Έτσι. ή παρατήρησή μας
μπορεί νά διατυπωθεί ώς διαπίστωση : σέ δλες τiς γνωστές
παραστάσεις τfjς Παλαιάς Κωμωδίας έμφανιζόταν κάποια
στιγμή μιά iΊ περισσότερες προκλητικές γυνα1κείες μορφές

(β) 'Η έμφάνιση αύτή συνοδεύεται σχεδόν πάντα άπό σχόλι�
έπαινετικά, άλλά καi χυδαία· έξαίρεση άποτελοϊ}ν έδ& μόνον
οι Μείρακες στiς 'Εκκλησιάζουσες. Γιά νά τήν έξηγήσουμε,
δέν ύπάρχει λόγος νά θυμηθοϊ}με δτι τό τέλος τοϊ} έργου
παρουσιάζει, στό μοναδικό χειρόγραφο πού διαθέτουμε, με
γάλες φθορές καi χάσματα (δπου άνετα θά μπορούσαμε νά
συμπληρώσουμε δ,τι μίίς λείπει)· εΙναι πολύ πιό σημαντική
ή ένδιάμεση θέση πού τό έργο αύτό κατέχει άνάμεσα στήν
Παλαιά καi τή Μέση Κωμωδία : ήταν φυσικό, τό περιμέ
ναμε καi τό βλέπουμε πώς τά μπροϊ}σιcα συστατικά στοιχεία
τf\ς Παλαιίίς έμφανίζονται έδ& άδυνατισμένα.
(γ} οι γυναικείες αύτές μορφές άποτελοi}ν, δλες άνεξαίρετα,
πρόσωπα βουβά (1 1) , όπεράριθμα· ή ένεργητική συμμετοχή
τους, δπου όπάρχει, περιορίζεται στήν προσφορά μουσικf\ς
συνοδείας ('Αηδόνα, Μούσα) iΊ / καi χορευτικ&ν κινήσεων
(Έλάφιον, Μείρακες) - ξεχν& μερικές χειρονομίες (όποσ.
8). Ό ρόλος τους εΙναι. πάνω άπ' δλα παθητικ6ς : οι διάφο
ρες αότές κυρίες άποτελοϊ}ν συχνά ' δ&ρα
καi σχεδόν
πάντα ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο σχολίων (βλ. παραπάνω), διαπραγ
ματεύσεων (Χοίροι, Διαλλαγή, Έλάφιον) καi χειρονομι&ν κάθε άλλο παρά άξιόπρεπων.
·

Π ΡΟΒΛ ΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
'Απέναντι στiς σιcηνές πού συγκεντρώσαμε, οι σύγχρονοι
mcηνοθέτες άκολουθοϊ}ν δύο διαφορετικούς δρόμους (12) .
•Αλλοτε δίνουν στά γυναικεία πρόσωπα χαρακτήρα γιcροτέ
σιcο : τό ρόλο τόν άναλαμβάνουν άντρες (ή, σπανιότερα,
γυναίκες)· τά χαρακτηριστικά τοϊ} φύλου τονίζονται όπερ
βολικά, μέ πρόσθετα μεγάλα στήθη κτλ.· ή γενική έντύπωση
θυσιάζει κάθε ίχνος γνήσιου έρωτισμοϊ} γιά νά προσεγγίσει
τόν χοντρό χωρατατζήδικο χαρακτήρα τf\ς λαϊκfjς φάρσας.
Αλλοτε πάλι, ό σκηνοθέτης άναθέτει τό ρόλο σέ λαφρο
ντυμένες λυγερές κοπέλες, μακάρι χορεύτριες. Τό άποτέλε
σμα εΙναι τή φορά αότή τελείως διαφορετικό : τό δμορφο
γυναικείο γυμνό έχει στή θεατρική σιcηνή γνήσια καi άμεση
α!σθησιακή άκτινοβολία. Ποιά λύση εΙναι θεατρικά ή πιό
σωστή; Ή μήπως θά έπρεπε νά διαφοροποιήσουμε - γιατi
ιcι αύτό γίνεται καμιά φορά - τή μι.ά σιcηνη άπό την άλλη ,
•

Ή

'Αηδόνα στούς " wΟρvιθες " σέ γερμανική παράσταση - σκηvοθεσlα Gi.ί n ther Fleckerιsteίn - στό Gii t tίngen, τό 1969

·σκηνοθετώντας <Π.χ. στους Άχαρνείς τό έπεισόδιο μέ τiς
Μεγαρίτισσες γουροϋνες ώς (μεγαρ�κή t) φάρσα, άλλά τήν
Έξοδο ώς προσφορά γυμνοϋ μέ τις περισσότερο t\ λιγότερο
fντονες αισθησιακές προεκτάσεις του; Στήν περίπτωση αύτη
κριτήριό μας θά ήταν κάθε φορά ό ούσιαστικά κωμικός t\
·άπλά διακοσμητικός χαρακτήρας τf\ς σκηνf\ς μέ άλλα λό
για, θά έξετά,ζαμε &ς ποιό σημείο ό γυναικείος ρόλος ε{ναι
δεμένος μέ τήν πλοκη και άπαραίτητος γιά τήν πορεία τf\ς
ύπόθεσης, t\ δχι : ή Διαλλαγή π.χ. , στη Λυσιστράτη, ε!ναι
τόσο άπαραίτητη γιά τη ' λύση ' τf\ς κωμωδίας, δσο και
τό Έλάφιον στις Θεσμοφοριάζουσες, έν& άντίθετα, ή έμ
φάνιση τfjς 'Αηδόνας στούς wορνιθες ε{ναι τό ίδιο πλεονα
στικη δσο και ή αύτοπρόσωπη παρουσία τf\ς Μούσας τοΙJ
Εύριπίδη στους Βατράχους. Άς άρχίσουμε τή συζήτηση
ξεκινώντας άπό τό ύλικό μας πάλι.

ΣΥΖΉΤΗΣΗ
Δέν πρέπει νά ε!ναι σύμπτωση δτι καμιά άπό τiς γυναίκες
πού συναντήσαμε δέν άνήκει στά κύρια πρόσωπα τοΙJ έργου,
όπότε βέβαια τό ρόλο της θά τόν άναλάβαινε ένας άπό τους
τρείς τακτικους ύποκριτές' εΙναι δλες πρόσωπα βουβά, δπως
τό διαπιστώσαμε ήδη - ποιός νά τά έπαιζε; Ή άπάντηση φαί
νεται εύκολη, iiν προσέξουμε δτι μερικά άπό τά πρόσωπα
αύτά ε{ναι άπό τό ρόλο τους ύποχρεωμένα νά παίξουν στή
σκηνή ένα δργανο ('Αηδόνα, Μούσα) t\ νά χορέψουν (Έλά
φιον, Μείρακες ίσως) - έργα που κανονικά, στην άττική
κοινωνία, άνήκουν σέ δοΙJλες t\ άπελεύθερες ' καλλιτέχνι
δες " αύλητρίδες και έταίρες - ή διαφορά, iiν ύπάρχει, ε!ναι

έλάχψτη . Αυτό μας θυμίζει βέβαια τις αύλητρίδες που φέρ
νουν μαζί τους άπό τό συμπόσιο ό Δικαιόπολης στους 'Αχαρ
νείς και ό Φιλοκλέωνας στους Σφijκες. Και οι ύπόλοιποι
δμως ρόλοι που μας άπασχολοΙJν έχουν έντονα πορνικό
χαρακτήρα : οι Χοίροι προορίζονται νά πουληθοΙJν στόν
Δικαιόπολη ' νά τους θυσιάσει στην 'Αφροδίτη ' (792κκ.).
Ό δοΙJλ.ος τοΙJ Τρυγαίου, βλέποντας τή Θεωρία και τήν 'Ο
πώρα, που έφερε άπό τόν Όλυμπο τό άφεντικό του, ρωτα :
ΟΙΚΕΤΗΣ : Π6θεν δ' έλι:tβες ταύτι:tς;
ΤΡΥΓΑΙΟΣ :
Όπ6θεv; έκ τούρανοϋ.
ΟΙΚΕΤΗΣ : Ούκ dν έτι δο{ην τών θεών τριώβολον

εl π ο ρ ν ο β ο σ κ ο υ σ' wσπερ ήμείς ο/ βροτο[. (847 - 49)

Ή μαρτυρία ε{ναι σημαντική, γιατι φανερώνει δτι και μόνο
ή έμφάνιση τ&ν προσωποποιημένων αυτ&ν συμβολικό'ιν έν
νοι&ν πρόδινε τήν πορνική τους Ιδιότητα - που άλλωστε
συνταιριάζει άπόλυτα και δικαιολογεi τά χυδατα σχόλια,
τις χειρονομίες κλπ. που περιέχουν οι άντίστοιχες σκηνές.
Και τfjς Μούσας τοϋ Εύριπίδη ό πορνικός χαρακτήρας έξαγ
γέλλεται, δταν λίγο πριν άπό τήν αύτοπρόσωπη έμφάνισή
της ό Αlσχύλος κατηγορεί τόν άντίπαλό του δτι άντλεi τή
μουσική του δχι, δπως αύτός, άπό λειμώνα Μουσών [ερ6ν,
άλλά
. . . dπό πάντων μέν φέρει, π ο ρ ν ι δ t ω ν,
σκολ{ων Μελήτου, Παρικών αύλημάτων . . . (1301 - 2)

Αύτά τά πολλαπλά παραδείγματα μας δίνουν, κρίνουμε, τό
δικαίωμα νά δεχτοϋμε δτι τό ίδιο Ισχύει και γιά τlς άλλες
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προσωποποιήσεις πού συναντοl)με στό όλικό μας, τις Τρια
κοντούτιδες Σπονδές τϋlν 'Ιππέων και τή Διαλλαγή τf\ς Λυ
σιστράτης. Προσθέτουμε μιάν άκόμα μαρτυρία, πού δέν άνα
φέρεται πιά στό θεατρικό πρόσωπο, άλλά στόν iδιο τόν
ήθοποιό πού fχει άναλάβει τό ρόλο. Τή στιγμή πού έμφανί
ζεται ή 'Αηδόνα στούς �Ορνιθες, ό άρχαίος Σχολιαστής ση
μειώνει : έταιρlδιον πρόσεισι τά μέν dλλα κεκαλλωπισμέ
νον, τήν δέ κεφαλήν όρνιθας έχον ώς άηδόνος. Τό συμπε
ραίνει ό Σχολιαστής άπό τό κείμενο, iΊ μήπως μdς διασώ
ζει γνήσια παλιά πληροφορία γιά τό ποιός πραγματικά άνα
λάβαινε τόν πέμπτο αιώνα αότόν και άλλους άνάλογους ρό
λους; Πριν τόν πιστέψουμε, dς άκούσουμε τόν άντίλογο.
·ο άρχαiος Σχολιαστής μπορεί νά κάνει τό iδιο μέ μiiς λάθος.

και dν άκόμα διαγνώσουμε τόν .έταιρικό χαρακτήρα δλων
τϋlν προσώπων πού έξετάζουμε, δέν άποδείξαμε βέβαια δτι
τούς ρόλους τούς fπαιζαν ' έταιρίδια ' : fνας άντρας μπο
ρεi θαυμάσια, dν ε{ναι κατάλληλα ντυμένος, νά άποδώσει,
καλύτερα κι άπό γυναίκα iσως, ώς π α ρ ω δ ί α τό πορνικό
σφος (13)- dν δεχτοl)με τό γκροτέσκο ώς την όρθή έρμηνευ
ηκή κατεύθυνση, δέν όπάρχει κανένας λόγος νά μήν άναθέ
σουμε τούς ρόλους σέ άντρες (αόλητές iΊ χορευτές, dν χρει
άζεται) - κομπάρσους τfjς παράστασης. Ή φοβερή, άλλω
στε, χυδα�ότητα δσων λέγονται και συμβαίνουν άπογομώ
νετα� και μετατρέπεται σέ θαυμάσιο κωμι1eό όλι1eό μόνο dν
δεχτοl)με τήν παρωδία ώς τή σωστή σκηνοθετι1eή λύση.
Αότή άλλωστε δέ στέκει πιό κοντά στό λαϊκό χωρατό (τό
άποκριάτικο π.χ.) πού δλοι λίγο πολύ θεωροl)με άφετηρία
και θεμέλιο τfjς Κωμωδίας; Εlναι σημαντι1eά αότά τά έπι
χειρήματα· δμως πάλι μπορεi κανεις νά �ροβάλει τις άντιρ
ρήσεις του.

'Η Δαρδαvlδα στούς " Σφήκες " τού Ντίνου Γιαννόπουλοv
Κρατικό Βορ. 'Ελλάδος, 1977-μέ τή Γεωργlα 'Εμμανουήλ

Ή παρωδία και τό χοντρό λαϊκότροπο χωρατό εlναι σ τοι
χεία πού πλημμυρίζουν τήν Κωμωδία. Άν ύποταχτοl)ν στόν
iδιον· αύτό χαρακτήρα, οι σκηνές πού έξετάζουμε δέν ε{ναι
παρά λίγες άκόμα σκηνές κοντά στiς άλλες. Τότε δμως θά
δυσκολευτοl)με νά δικαιολογήσουμε τήν άπαραίτητη παρου
σία τους σέ δλες τις παραστάσεις το\) πέμπτου αιώνα, δσο
και τήν άπουσία τους στόν Πλούτο, μέ ένδιάμεσο στάδιο
τήν ώχρή έμφάνιση τϋlν Μειρακίων στις 'Εκκλησιάζουσες.
Τό Ιδιο θά δυσκολευτοl)με νά έξηγήσουμε τήν ύπαρξή τους,
δταν προσέξουμε δτι τυχαίνει όλό1eληρη μιά τέτοια σκηνή
(π.χ. 'Ιππείς 1 388 - 1 395) t\ fνα μέρος της (Όρνιθες 667 674) νά ε{ναι δραματόυργικά περιττή, iΊ και ένοχλητική
άκόμα. Συζητοl)με άλλωστε γιά ενα συγκεκριμένο τύπο
προσώπων και σκηνϋlν, πού ώς τύπος (14) άναζητii τήν
ε!δοποιό διαφορά του - ποιά ε{ναι;
•

•

Η ΘΕΑΤΡΙΚ Ή ΑΠΟΨΗ (15)
Ώς θέατρο ή άρχαία Κωμωδία εlναι θέαμα, θέαμα εύχάρι
στο και ποικίλο - Ciς μήν τό ξεχνοϋμε, δσο κι Ciν οι α!UΙ
νες πού πέρασαν δέν μiiς έχουν διασώσει παρά τό λόγο της 
και σέ ενα τέτοιο θέαμα, τό κυρίαρχο άντρικό άκροατή ριο
τήν περιμένει κάποια στιγμή τήν προσφορά τοϊί γυμνοl)
σάν κάτι άπαραίτητο. Ή γενι1eή αύτή άρχή πού !σχύει γιά
δλες, και τίς πιό σεμνότυφες έποχές (16), θά ήταν παράξενο
νά μήν έφαρμόζεται στήν άρχαία έλληνική Κωμωδία, πού
άνήκει ώς εlδος στό διονυσιακό κύκλο καί σχετίζεται μέ
παλιά λατρευτικά δρώμενα, γονιμικά έθιμα κτλ. Στήν άνει
μένη άτμόσφαιρα τής λαϊκfjς μασκαράτας, καί δταν άκόμα
ό διονυσιασμός στερηθεί τή θρησκευτική του διάσταση, δέν
άνήκουν μόνο οι κωμικές μεταμφιέσεις καi τά χοντρά σκαμ
πρόζικα χωρατά· τό ίδιο συνηθισμένες καί άπαραίτητες εlναι
καί οι προκλητικές έμφανίσεις κυριϋlν και δεσποινίδων πού
μέ τήν εύκαιρία, πίσω άπό τή μάσκα, λευτερώνουν τά κάλλη
τους καί άνασαίνουν άπολαυστικά τό θαυμασμό, άλλά καί
τις χυδαίες άντιδράσεις πού ξεσηκώνει ή παρουσία τους.
ΕΙναι καί "τό κρασί Τά ξέρει αότά ό κωμικός ποιητής- fχει άλλωστε πίσω του
τήν παράδοση, πλάϊ του τήν έμπειρία πού τόν διδάσκουν
Έτσι φροντίζει ένσυνείδητα σέ κάθε παράσταση νά προ�
βλέψει μιάν εόκαιρία γιά νά έπιδείξει fνα δμορφο γυναι
κεiο κορμι στούς θεατές, πού τό περιμένουν. Δυσκολίες γιά
νά καλύψει τό ρόλο δέν έχει : ή 'Αθήνα εΙναι γεμάτη αύλη
τρίδες - χορεύτριες - έταίρες, Ιδιοκτησία ένός πορνοβο
σκοl), σάν τόν Κυναλώπεκα στή Λυσιστράτη (957) fι μιdς
μεσίτρας, σάν τήν 'Αρτεμισία στις Θεσμοφοριάζουσεd (1 200)
πού εύχαρίστως θά τίς νοίκιαζε και γιά δημόσιες παραστά:
.
ήταν μεγαλύτερο, δπως τις νοίκιαζε
σεις, δπου τό κέρδος
γιά ιδιωτικές γιορτές και συμπόσια. Ό Χορηγός τό πλήρω
νε εύχαρίστως αύτό τό παραχορήγημα ·, γιατι βοηθοϋσε
στήν έπιτυχία τfjς παράστασης πού χρηματοδοτοl)σε (17),
iσως και γιατι τοl) έδινε τήν εύκαιρία νά προβάλει' δχι χωρις
καμάρι, στούς συμπολίτες του τά θέλγητρα μιiiς παροδικfjς
iΊ μόνιμης εύνοουμένης του - τό σύμπλεγμα τοσ Κανδαύλη
σέ άνώδυνη μορφή ('Ηρόδοτος 1 , 8). και οι iδιες δμως οι
καλλιτέχνιδες θά συναγωνίζονταν νά άναλάβουν τούς ρό
λους, δχι τόσο γιά τή διαφήμιση δσο γιά τήν έπίσημη άνα
γνώριση και κdθιέρωση τfjς όμορφιdς τους στή μεγάλη
γιορτή τοl) θεοl) : ή παρουσία τους μπορεί νά προκαλοl)σε
χυδαία σχόλια iΊ και χειρονομίες - άπαραίτητα στήν Κω
μωδία· δμως τό κύριο στοιχέϊο ήταν ή οψη και αύτή ήξεραν
καλά πώς έχει δικές της δυνάμεις έπιβολfjς και έξευγενι
σμένες διαστάσεις, πού ό ποιητής θά φρόντιζε νά μήν άφα
νιστοϊίν - θά μιλήσουμε γι· αύτό.
•

'Από δραματουργική άποψη τά πράγματα δέν ήταν τόσο άπλά.
Ό ποιητής προσπαθοσσε βέβαια νά έντάξει. τις άντίστοι
χες σκηνές δσο τό δυνατό όργανικότερα στήν πορεία τοl)
fργου του, και ήταν μεγάλη έπιτυχία Ιiν καμιά φορά τά κατά
φερνε νά περιλάβει τήν έπίδειξη τοϊί γυμνοl) μέσα στήν ίδια

�Ανω : Σκηνή τών χοlρων στούς " 'Αχαρνής " τού ΣολομοvΈθνικό, 1961, στήν Έπlδαυρο. Φαlνονται οι μακαρlτες Νέζερ
καl Καλογιάννης. Κάτω : Ή ϊδιd σκηνή σέ γερμανική πdρά
σταση-σκηνοθεσlα Ulbrich Brech t-στή Φραγκφούρτη, 1969
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τήν οuσία της κωμωδίας ( Λ υσιστράτη), ii νά στηρίξει έπάνω
της τή λύση της περιπέτειας (Θεσμ? φοριάζουσες), δπ� ς
.
έπιτυχία ήταν νά έκμεταλλευτει. μέ ά.βιαστο τροπο
και τις
μουσικές ίκανότητες τής 1iθοποιοu του ('Όρνιθες ( 18 ) , Βά
τραχοι). Άλλες φορές �ό ' ν��μερ� τής γυμν.iΊς χορε? τρ � α� '
παρουσιαζόταν περισσοτερο η λιγοτερο δεμενο μέ την υπο
θεση στό δεύτερο κυρίως μέρος του εργου, δπου ξέρουμε
δομ1) ετσι κι ά.λλιως χαλάρωνε ( 1 9) (Σφi)κες, Βάτρα
πώς
χοι). Ύπ1)ρχαν τέλος και περιπτώσεις, δπου ή προσφο �ά
του γυμνου γινόταν έπεισοδιακά, σχεδόν βιασμένα, συνη
θως στό τέλος του εργου, ώστε ή όπτική προσφορά νά ένι
σχύσει τουλάχιστον τό θεαματικό φινάλε, τήν Έξοδο (' Αχαρ
νείς, 'Ιππείς, Έκκλησιάζουσες); Ώ ναί, ή έκμετάλλευσ ry
τής δφης ήταν βασικ1i φροντιδα του δραματουργού στο
θέμα αuτό, καί συχνά ά.ναζητοuσε τρόπους νά παρατείνει
τήν παρουσία των αuλητρίδων στή σκηνή : ετσι π.χ. ή 'Αη
δόνα παραμένει όρατή καί συνοδεύει σέ όλόκληρη τήν Πα
ράβαση τά τραγούδια του Χοροϋ· ετσι ή Θεωρία καi ή 'Ο
πώρα κοσμοϋν τή σκην 1i γιά τριακόσιους σχεδόν στίχους.
Έγνοια του ποιητη ήταν καί ή Θεατρική ταυτότητα τ&ν
προσώπων αuτ&ν, καi δεν Θά ήταν πολύ εuχαριστημένος,
δταν άφηνε τίς κοπέλες νά παραστήσουν οuσιαστικά τόν
έαυτό τους ώς αύλητρίδες, χορεύτριες κτλ. Ήταν κ�όλας
καλύτερο νά τίς έντάξει σέ ενα ά.πό τά σκέτς το\) εργου (Χοί
ροι), η νά τούς δώσει τή μυθολογική ταυτότητα ένός που
λιοϋ (Πρόκνη - 'Αηδόνα). Τό μεγαλύτερο δμως εϋρημα (τοϋ
'Αριστοφάνη;) ήταν τά ' γυμνά ' πρόσωπα νά ένσαρκώνουν
συμβολικά ά.φηρημένες εννοιες σάν τίς Τριακοντούτιδες

�

Ή Διdλλαγή στή "Λυσιστράτη " τού Σπ. Εύαγγελάτου-" Άμ
φι-θέdτρο " , 1976, στό 'Ηρώδειο-μέ τη Χαρούλα Μαι1ικάκη

Σπονδές, τή Θεωρία καί τήν 'Οπώρα, η τή Διαλλαγή, εννο�ες
πού ά.πό τή φύση τους συνδέονται μέ τό διονυσιασμό καi
μέ τίς χαρές η)ς ξέγνοιαστης εtρηνικης άγροτικης ζωης.
Ό άφηρημένος τους χαρακτήρας παρουσίαζε ενα πρόσθετο
πλεονέκτημα : ή δραστικότητα τού χυδαίου άμβλύνεται ση
μαντικά, δταν λόγια καί χειρονομίες ά.πευθύνονται σέ συμ
βολικές, ούσιαστικά άπρόσωπες μορφές.
Έμεινε νά συζητήσουμε τελευταίο τό Θέμα τής χυδαιότητας
καi τοϋ διασυρμοϋ της ά.νθρώπινης σωματικης ύπόστασης
- δέν τόν ένοχλοϋσε αύτό τόν κωμωδιογράφο ; Δέν ε{ναι
κάν Θέμα προχωρημέ.νου άνθρωπισμοϋ, ώστε νά έπικαλε
στοϋμε τήν πρωϊμότητα των φαινομένων πού μελετήσαμε,
άλλά άπλης άνθρωπιας, δπως τή βρίσκουμε στόν έλληνικό
χ&ρο τέλεια άναπτυγμένη ά.πό τύν καιρό τοϋ 'Ομήρου
κιόλας. Οί άπαντήσεις εΙναι πολλές. Θά πούμε πρ&τα δτι
γιά τίς σκηνές αύτές ό ποιητής χρησιμοποιεί δουλικά σώ
ματα, πού γιά τόν άρχαίο Έλληνα δέν ήταν ίσότιμα μέ τά
έλεύθερα. 'Υπάρχει ενα τελείως παράλληλο φαινόμενο πού
μας βοηθii νά καταλάβουμε. Ή αlκεlα, δηλαδή ή προσβολη
το\) σώματος ένός 'Αθηναίου πολίτη μέ βασανιστήρια iΊ
ξυλοδαρμό, άποτελοuσε στόν ά.Θηναϊκό νόμο βαρύτατο ά.δί
κημα· δμως ό ίδιος νόμος πρόβλεπε τό βασανισμό των δού
λων στήν άνάκριση , καi στήν καθημερινή ζωή 11 μαστίγωση
κι ό ξυλοδαρμός ά.ποτελοuσαν συνηθισμένο μέσο τιμωρίας
τους. ' Αντίστοιχα, βλέπουμε στήν Κωμωδία συχνά τούς δού
λους νά ξυλοφορτώνονται στή σκηνή, άκόμα καί χωρ ι ς
λόγο (20). Ήταν κι αύτό ενα ' νούμερο ' πού οι Θεατές τό
περίμεναν καί τούς εύχαριστοϋσε. Γυρίζουμε στό Θέμα μας
γιά νά διαπιστώσουμε τή φανερή προσπάθεια τοϋ ποιητfι
νά μειώσει μέ διάφορους τρόπους τήν άμεσότητα τοϋ χυ
δαίου. Άς τούς άπαριθμήσουμε :
tα) Όταν δέν εΙναι έπαγγελματίες πόρνες, τά θεατρικά πρό
σωπα εΙναι συμβολικά κα ι ά.φηρημένα (2 1) · μοναδική έξα!
ρεση οί κόρες τοϋ Μεγαρίτη, πού δμως τό 425 π.Χ., δταν
παίζονται οι 'Αχαρνείς, εΙναι έχθρ6ς, καi κάθε του έξευτε
λισμός δέν μποροϋσε παρά νά χαροποιήσει τό ά.θηναϊκό
ά.κροατήριο (22).
(β) Γιά τό μετριασμό τfις άμεσότητας χρησιμοποι.είται συχνά
ό εlκασμ6ς, ή παρομοίωση τοϋ γυναικείου σώματος μέ κάτι
άλλο, ι'iμεσα iΊ έμμεσα : οι κόρες τοϋ Μεγαρίτη παρουσιά
ζονται ώς χοίροι, ή 'Αηδόνα ώς πουλί· τήν κρίσιμη στιγμή
τοϋ διασυρμού οι άντρες κουβεντιάζουν γιά τη Δαρδανίδα
σά νά ήταν ' δαυλι ' καi γιά τή Διαλλαγή σά νά ήταν
γεωγραφικό πρόπλασμα τοϋ έλληνικοϋ χώρου (23).
(γ) Δέν ξέρουμε πολλά πράγματα γιά τή ' σκευή ' τ&ν προ
σώπων αύτ&ν, liν φοροϋσαν προσωπείο iΊ ότιδήποτε ι'iλλο :
άπό τό κείμενο τ&ν Όρνtθων φαίνεται δτι ή 'Αηδόνα ε{χε
μιά μπέρτα μέ φτερά, κάποιο λοφίο και ράμφος μυτερό,
καθώς καi χρυσαφικά στό έπίκαιρο σημείο. Μιά μπέρτα
( Ιμάτιον, 1 1 8 1 ) φοροϋσε άρχικά καί τό Έλάφιον, άλλά τήν
έβγαζε γιά νά χορέψει. Κάτι συμβολικό φαίνεται πώς κρα
τοϋσε ή Θεωρία · ίσως, ά.ντίστοιχα, καί ή 'Οπώρα π.χ. ενα
πανέρι μέ φροl)τα. 'Οπωσδήποτε, δλα αύτά τά έξαρτήματα παρόμοια μέ δσα καί σήμερα πολύ σοφά χρησιμοποιοl)ν
οι καλλιτέχνιδες γιά νά μισοσκεπάσουν τις κρυφές όμορ
φιές τους - επαιζαν και στήν ά.ρχαία Κωμωδία τό ρόλο τους.
(δ) Πολύ θά έπρεπε καi στό ά.ρχαΙο θέατρο νά προσέξουμε
τή διαφορά άνάμεσα στό κινημένο γυμνό, πού άποτελεί
πρόκληση, καi τό άκίνητο πού πλησιάζει τό ' άγαλμα ' (24).
Ό 'Αριστοφάνης χρησιμοποιεί καί τiς δύο δυνατότητες :
ά.κίνητη θά στεκόταν ή Διαλλαγή δσην ώρα οι ά.ντιπρόσω
ποι τ&ν πόλεων μοίραζαν μεταξύ τους τά άγαθά της, δπως
άσάλευτη στέκει και ή Δαρδανίδα ώς δαδοστάτης ( 1 36 1 ) 
ή 'Αηδόνα κινείται, και τή συνοδεύουν σχόλια χυδαία (25),
ώσπου νά πάρει τή Θέση της στήν όρχήστρα, δπου ά.κίνητη
θά άκούσει τό χαιρετιστήριο τραγούδι πού τfjς ά.πευθύνουν
τά πουλιά· ή Θεωρία κα ι ή 'Οπώρα δέχονται τόν πρ&το τι
μητικό χαιρετισμό των άνθρώπων δσο πλαισιώνουν ά.κί
νητες τό άγαλμα (t) πού παριστάνει τήν Είρήνη· ό διασυρ
μός τους θά έρθει ά.ργότερα, δταν πιά θά κινοϋνται (26).
Στά τελευταία παραδείγματα ε{ναι φανερή ή τάση τοϋ ποιη
τfj νά έκμεταλλευτεί τήν έσωτερική δύναμη έπιβολής, τή
μυστική γοητεία πού άσκεί τό όμορφο γυμνό σ&μα στούς
άνθρώπους. Άν θυμηθοϋμε τή θεία γυμνότητα τ&ν άρχαίων
έλληνικ&ν άγαλμάτων, πού πολλά παρίσταναν θεοuς κα ι
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θεές, Θά καταλάβουμε ίσως δτι παρόλη τήν αtσχρότητα του
κωμικού κειμένου καi τόν βασικά πορνικό χαρακτήρα τ&ν
προσώπων καi τών σκην&ν πού μελετήσαμε, εΙναι στιγμές
δπου πρέπει νά μιλήσουμε, Ιiν δχι γιά ά.ποθέωση , όπωσδ1Ί
ποτε γιά ' Θρίαμβο ' του γυμνού. Τά πουλιά καλωσορίζουν
τήν 'Αηδόνα μf; ενα τραγούδι, πού έχει έντονα τά χαρακτη
ρ ιστικά του κλητικοu λατρευτικο() uμνου :
'Αηδόνα, ά.ηδόνα καστανή,
& λατρευτή, πού σάν έσέ
δέν ά.γαποuμε Ιiλλο πουλί,
συντρόφισσά μας στή βοσκή
καi σε δλα τά τραγούδια μας,
φάνηκες, ήρθες, σέ είδαμε . . . (μετάφρ. Θ. Σταύρου)
1111

Κι Ιiν uστερα ά.π' δλα αuτά κάποιος ρωτήσει, ποιός εΙναι
κατά τή γνώμη μας ό σωστός τρόπος τέτοιες σκηνές νά πα
ρουσιάζονται στiς σύγχρονες παραστάσεις άρχαίας Κωμω
δίας, Θά τοϋ ποΟμε βέβαια πώς σωστοί τρόποι ίσως νά ύπάρ
χουν πολλοί, καi πώς εΙναι ά.ναφαίρετο δικαίωμα του σκη
νοθέτη νά ά.ποφασίσει κάθε φορά τό δρόμο πού θά άκολου
θήσει · έργο δικό μας εΙναι νά του άνοίξουμε τά μάτια, όχι
νά το() δέσουμε τά χέρια.
ΦΑΝΗΣ Ι. ΚΑΚΡΙΔΗΣ
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(1 ) 'Η τελευταία έργασία στό θέμα αύτό παρουσιάζει μεγά
λο ένδιαφέρον καl για τή γλώσσα τοϋ έρωτισμοϋ, &.λλα καl
για τη (φυσικη ) τάση τών έπιστημόνων να διογκώνουν τό
&.ντικείμενο πού μελετοϋν τόσο, ώστε τελικα τόν κάθε μαϋρο
σκύλο να τόν βλέπουν φάντασμα : J. Henderson, Tlιe Ma

cula te Muse, Obscene Langu age in Attic Comedy : Yale
University Press, 1 9 75.

(2) Λίγη φιλολογία βέβαια, οίίτε μπόρεσα, οίίτε θέλησα να
την &.ποφύγω · μόνο πού φρόντισα την περισσότερη να τήν
έξορίσω στό ύπόγειο τών ύποσημειώσεων.
( 3 ) Τό προτελευταίο του ήταν Ιtνα σκαμνί . . . " κι αύτό τό
&.γόρι τ' άρχιδάτο να σοϋ τό κουβαλάει / κι όίμα σοϋ &.ρέσει
β&:λε το στα τέσσερα / σcΧ να 'τανε σκαμνL και πέσε άπάνου "
(1384 - 6 ) . Σέ δλόκληρο τό όίρθρο χρ·φιμοποιώ, δπου ίιπάρ
χουν, τlς μεταφράσεις τοϋ Κ. Βάρναλη· ε!ναι δραστικότερες,
όίρα για το σκοπό μου πιο κατάλληλες &.πο τlς μεταφράσεις
τοϋ Θ. Σταύρου, πού δμως φιλολογικα τις θεωρώ καλύτερες.
( 4) Κάθε όίλλο παρα " τριαντάρες " πρέπει να τlς φαντα
στοϋμε. Τριακοντούτιδες σπονδaί όνομάζονται στόν 'Αριστο
φάνη ο! γν-ήσιες συμφωνίες, για μιαν εtρήνη πού θα κρατήσει
τριάντα χρόνια. Πβ. Άχαρν. 1 9!.κκ., δπου πάλι αl τριaκον
;ούτιδες σπ?�ιδαί συμβολίζονται &.πό παλιό κρασι - δχι πάλι
υποχρεωτικα τριαντα χρόνων .
(5 ) Ή !δια προτίμηση για την έξοχή : Εlρήνη ?Ο?κ., Άχαρν.
2?0κκ. κ.&.. - &ν ή συνεύρεση στούς άγρούς δέν ε!ναι πάντα
" μαγική - γονιμικη " πράξη, δπωσδήποτε &.ποτελεί παλια
έλληνικη συνήθεια.
(6 ) 'Όπως σωστα σημειώνει δ Κ. J. D o ver, ε!ναι φορές,
όπου όποιοδήποτε ρήμα μπορεί να δηλώσει την έρωτικη πρά
ξη : Arίstophanίc Conιedy, London 1 9? 2 , ?3· στ-fιν έλλη
νικη μετάφραση 'Η Πωμωδlα τού 'Αριστοφάνη, Μορφωτικό
'Ίδρυμα 'Εθνικής Τραπέζης, 'Αθήνα 1 9 ?8, σελ. 1 1 0.
( ? ) Τό αlδοίον αύτής δεlκννσιν,, Σχόλια. Ί-Ι rδια έπίδειξη :
Άχαρν. ? ?3, Σφήκ. 1 3?4, "Ορνιθ. 6?0 (χρυσόν = κύσθον ; )
κ.όί. Πβ. καl για τό &.στείο μέ την καπνιά : Σφήκ, 1 3?5.
( 8 } Ή (δια άβρη χειρονομία προβάλλεται ώς &.παίτηση τοϋ
Δικαιόπολη (Άχαρν. 1 2 1 6 κ . · πβ. καl 1 1 21 ) και τοϋ Βδελυ
κλέωνα (Σφήκ. 1 342κκ. ) στις αύλητρίδες πού συνοδεύουν,
και δέν !:χουμε κανένα λόγο να πιστέψουμε δτι οι κοπέλες
τούς χαλοϋσαν τό χατίρι. Ό 'Αριστοφάνης έκμεταλλεύεται
τό φαλλό της κωμικής σκευής : dνάβαινε δεύρο . . / τ'fί χειρί
1

_

τονδί λαβομένη τού σχοινlον / έχον· φνλάττον δ' ώς σaπρόν
τό σχοινlον· / δμως γε μέντοι τριβ6μενον ούκ aχθεται Σφήκ.

(1342 - 44 ) .
( 9 ) Τό ύπονοούμενο !:χει !:ννοια διαφορετικ-η άπό αύτή πού
σήμερα θα ύποψιαζόμαστε· πβ. Σφήκ. 1 346, όπου δ Φιλο
κλέωνας άρπάζει &.πό τό συμπόσιο τήν αύλητρίδα μέλλουσαν
ήδη λεσβι6.ν τούς ξνμπ6τας .

Οί Τριακοντούτιδες Σπονδές στούς " 'Ιππής " τού Κούιι1980, στό 'Ηρώδειο. Πρωτavεβάστηκαv 1979, στήιι 'Επlδaυρο

(1 0 ) Ή τουλάχιστον, ή διασκευη δέν ε!χε δλοκληρωθεί, ώστε
τό !:ργο να ε!ναι πάλι Ιtτοιμο για παράσταση · βλ. D o ver, δ.π.
1 03κκ. Προσωπικα θα Ύ)μουν πρόθυμος να δεχτώ ότι παρό
μοια σκηνη ί:λειπε και &.πό τ-ήν πρώτη dποτνχημένη παρά
σταση της κωμωδίας- δ 'Αριστοφάνης έπιχείρησε μέ τις Νε
φέλες να έξευγενίσει τό ε!δος (καταργώντας π.χ. τό φαλλό
της κωμικής σκευής- Νεφ. 537κκ . } καl κάηκε.
(1 1 ) οι Όύο λέξει - και τα πολλα κοt-κοt πού έκφωνοϋν οί
κόρες τοϋ Μεγαρίτη δέν στοιχειοθετοϋν φυσικα έξαίρεση .
( 1 2 ) 'Αντίστοιχα ο! φιλόλογοι συζητοϋν δυό διαφορετικές έρ
μηνείες, όμως ύποσχέθηκα να μ·ήν έπιμεί'Ιω στα φιλολογικά.
(1 3 ) Θα ί:τυχε tσως μερικοί να ί:χουμε παρακολουθ·ήσει στόν
κινηματογράφο η στό Θέατρο έξαιpετικα έπιτυχημένο stι·iρ
tease άπό τόν Γιάννη Γκιωνάκ-η . Παρόμοια, κωμικό θα ·�τα.ν
καl τό striρ- tease τ-ϊjς Μυρρίνης (πού βέβαια τ·ήν ύποδυόταν
όίντρας ύποκριτής} στη Λυσιστράτη (920κκ. ) . 'Ίχνη (γνή
σιου ; ) striρ- tease περιέχονται, νομίζω, και στό ύλικο πού
μελετοϋμε. Ό Τρu:γαίος διατάζει τή Θεωρία, πρlν να την
παραδώσει στούς Πρυτάνεις : aγε δή σύ κατάθον πρώτα τcί
σκεύη χαμαί (886 ) , καί δ Εύριπίδης ::ό Έλάφιον : φέρr.
θοlμάτιον άνωθεν ώ τέκvον τοδί ( 1 1 8 1 ) .
( 1 4 ) Ί-Ι τυποποίηση, φανερη καl στούς έκφραστικούς τρό
πους, ξεκινά Ύ)δη &.πό τόν τρόπο είσαγωγΊjς : δεύρ' ίθι ai
Σπονδαί ταχύ (Ίππ. 1 389 ) , d11άβαι11ε δεvρο χρνσομηλολόv
θιον (Σφήκ. 1 342 ) , ή Πρ6κ1ιη, έκβαι�ιε καί σαντή�ι έπιδείκv1•
τοίς ξένοις ("Ορν. 666 ) , πού 'στιν ή Διαλλαγή; (Λνσιστρ .
1 1 1 5 } , δεύρο Μούσ' Εύριπίδον (1306 ) . Πβ. &.κόμα τα θαυμα-
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·στικα Ώ Ζεϋ πολυτlμηθ' ώς . . . ('Ιππ. 1 390 Όρνιθ. 667 )
και 7Ι'λ1jθος στεpεότυπα άστεία - πού δμως μεpικα άπό αύτα
μποpοϋν να άποδοθοϋν στον βασικα άναλλοίωτο χαpακτήpα
τών γυναικείων θελγήτpων και τών άντpικών έπιθυμιών και
άντιδpάσεω\ι πού πpοκαλεί ή οψη τους.
(1 5 ) Στο τμΎjμα αύτό θα γίνεται, κυpίως στlς ύποσημειώ
σεις, συχνα λόγος για την Έπιθεώpηση, μέ παpαπομπές στη
θαυμάσια μονογpαφία τών Θ. Χατζηπανταζη και Λ. Μαpά
κα, Ή 'Αθηναϊκή 'Επιθεώρηση, Νέα Έλληνικη Βιβλιοθήκη
(Έpμης ) , 3 τόμοι, 'Αθήνα 1 9 7 7 - βλ. ιδιαίτεpα για τον
έpωτισμό Α1 σελ. 1 2 3 - 1 28 . Ή συνάφεια της ΠαλαιιΧς Κω
μωδίας μέ την Έπιθεώpηση ί:χει έπισημανθεί άπό καιpό
{Γ. Τσοκόπουλος 1 908 - βλ. Άθην. Έπιθ. Α1 σελ. 5 6 }
και πια δ έ χpειάζεται άπόδειξη· άπό καιpό όίλλωστε έπιθεω
pησιακοι τpόποι ύπηpετοϋν τις σύγχpονες παpαστάσεις της
άpχαίας Κωμωδίας. Βλ. και ' Α. Σολομός, δ.π. σελ. 384, οπου
πολύ σωστα γίνεται κάποια στιγμη λόγος και για τό Μιού
ζικ χώλλ· 5χι μόνο άπό αύτό, άλλα και άπό τό Βαpιετέ, τό
Καμπαpέ κτλ., άκόμα καl άπό τό Τσίpκο μποpοϋμε να διδα
χτοϋμε πολλά, αν πpοσέξουμε. 'Αδέλφια είναι ολα αύτα στη
μεγάλη οικογένεια πού τόσο χαpακτηpιστικά όνομάζεται άγ
γλικα Show-Business. Βλ. καl Άθην. Έπιθ. Α1 σελ. 44κκ.,
5που γίνεται λόγος για τις έπιδpάσεις τών ' παpαθεατpικών '
ειδών στην Έπιθεώpηση.
{ 1 6 } 'Ίσως πεpισσότεpο γι' αύτές - αν σκεφτοϋμε τα με
σαιωνικα ξεφαντώματα, δπως μας είναι γνωστα /)χι μόνο
άπό τα κείμενα, άλλα κι άπό τη ζωγpαφική.
( 1 7 } Για την όίμεση σχέση τοϋ γυμνοϋ μέ την έπιτυχία τοϋ
�pγου πβ. τό έπιθεωpησιακό τpαγουδάκι άπό τό Ξιφίρ
Φαλέρ ( 1 9 1 6 } : Μόνο φούστα ν' άνεβεί / και δέν πέφτει
ή pεβύ . . . (Άθην. Έπιθ. Α3 σελ. 421κ. πβ. Α1 σελ. 2 7κ. ) .
Ό άpχαίος κωμωδιδάσκαλος δέν ήταν οtκονομικα έξαpτημέ
νος άπό τό άκpοατήpιο· 5μως ή έπιτυχία τοϋ ί:pγου του στο
θεατpικό διαγωνισμό είχε όίμεση σχέση μέ τις θετικές 'ή άp
νητικές άντιδpάσεις τών θεατών, πού δπωσδήποτε έπηpέα
ζαν τούς κpιτέι;. Σκοπός τοϋ ποιητη ήταν να εύχαpιστήσει
«κυpίωι; - άλλα βέβαια 5χι μόνο - τούς χωpικούι; πού έpχό
ταν άπό τις άττικέι; κώμες, και γενικότερα τούς πολλούς
πού δέν είχαν τη δυνατότητα να άπολαύσ'ουν παpόμοιο θέαμα
στα συμπόσιά τους», Φ. Κακpιδηι;, 'Αριστοφάνους νΟρνιθες,
'Αθήνα 1 97ft, σελ. 1 3 2 .
(1 8 } Λαθεύει δ Άλ. Σολομός ( Ό ζωντανός Ά.ριστοφάνης
Ή Διαλλαγή

'Αθήνα 1 961 , 223 } , /)ταν ύποστηpίζει δτι ή ' Αηδόνα «δέν
είναι παpα δ πωγωνάτοι; φλαουτιέpηι; της παpάστασηι; (η
!!ναι; δεύτεpοι; φλαουτιέpηι; βοηθητικός } πού εύτυχώι; δμως
βpίσκεται καλα κpυμμένοι; πίσω άπό την πάγκαλη μάσκα»
- σα να μην ύπηpχαν γυναίκες αύλητpίδει; Ι 'Όμως σέ γενι
κές γpαμμέι; δ Σολομός ίtχει δώσει σωστές έpμηνείει; στlς
σκη,νές πού μιΧι; άπασχολοϋν, στο βιβλίο του {σελ. 1 2 6 , 1 70,
1 92, 253, 272 } δπως και στη σκηνη συχνά· βλ. ύποσ. 26.
{ 1 9 } Πpόκειται άκpιβώι; για τό τμ'Υjμα τοϋ ι:pγου πού οι
φιλόλογοι όνομάζουν, μέ τό γαλλικό iJνομα της έπιθεώpησηι;,
Revue.

{20 } Βλ. π.χ. "Ορνιθ. 1 325 - 1 336, Αυσιστρ. 1 2 1 6 - 1 224.
(21 ) 'Αφηpημένει; ί:ννοιει; ( Ούδετεpότηι; ! ), πpοσωποποιή
σεις (Δημαpχία 1 } , μυθολογικα πpόσωπα κλπ. συναντοϋμε
πλΎjθοι; και στην ' Αθηνα·ίκη έπιθεώpηση· οι λειτουpγίες τους
είναι ποικίλ,ς καl Θα μποpοϋσαν να μελετηθοϋν ξεχωpιστά.
(22 } Είναι φοpές πού ή άττικη Κωμωδία παpουσιάζεται άδυσώ
πητη· πβ. D o ver, δ .π. σελ. 80κ. και {στη μετάφpαση ) σελ. 1 20κ.
(23 } Παpόμοια π.χ. οι άθηναίοι έπιθεωpησιογpάφοι μετα
τpέπουν τάς ' εύγpάμμους κυpίας ' σέ καρτ-ποσταλ {Κινη
ματογράφος 1 908 ) η σέ σιδηροδρομικό συpμό (Ξιφίρ Φαλέρ ,
1 9 1 6 ) πpιν κάνουν τα τολμηρά τους άστεία· βλ. Άθην. Έπιθ.
Α2 σελ. 225 και Α3 σελ. 433.
(24 } Συνηθισμένο νούμερο ήταν παλαιότεpα στα καμπαρέ ή γυ
μνη καλλίγραμμη χορεύτρια πού χόρευε, πασπαλισμένη μέ χρυ
σόσκονη, πολύ άργά, και κάθε τόσο ' πάγωνε , σέ άγαλματένιες
στάσεις - τό αισθητικό άποτέλεσμα ήταν σ'υχνά άμφισβητή
σιμο ομως δ αtσθ·�σιακός χαρακτήρας μειωνόταν σημαντικά.
·

(25 } «'Η έμφάνιση. . . . συνοδεύεται άπό θαυμαστικα και
αισχρολογίες . Σοφα δ ποιητης κατέβαζε σέ τέτοιες σκηνές
τό έπίπεδο τοϋ λόγου του, ώστε να πλησιάσει τη μερίδα τοϋ
κοιvοϋ πού αύτη τη στιγμη τον ένδιέφεpε περισσότερο · ξέρει
&λλωστε δτι προσφέρονται; δ rδιος χοντρα χωρατα άποφεύγει
τις άντίστοιχες άντιδράσεις τοϋ άκροατηplου και συγκρατεί
την πειθαρχία τ'ίjς παpάστασης», Φ. Κακριδ'Υjς, δ.π.
(2 6 } 'Ένα θαυμάσιο παράδειγμα σκηνοθετικΎjι; εύαισθησίαι;
μιΧι; ί:δωσε δ 'Α. Σολομός, οταν στα 1 958 παρουσίασε τη Μάρω
Κοντοϋ ώι; Έλάφιον. Την κράτησε άκίνητη, σέ χαpιτωμένη
στάση, δσην ώρα δ Εύριπίδηι; συζητίί μέ τlι; γυναίκες τοϋ
Χοροϋ ( 1 1 60 - 1 1 7 2 ) , και μίίι; π'ίjpε την άνάσα.
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Ο ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΗl(ΟΣ !
ΟΥΤΕ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΥ Λ Ο ΜΑΤΑΙΟΔΟ Ξ Ι Α Σ
Το υ O TOMA R KREJCA
Κύριε, μοϋ κο�νοποιήσατε όρισμένες έρωτήσεις Πού, κατά
τήν άποψή σας, δπως γράφετε, σχετίζονται μέ τ ή δουλειά
μου. Γιά μένα ε{ναι έρωτήσεις λεπτές, γιατi ώς άφετηρία τους
&χουν &να θεατρικό σύμπαν διαφορετικό άπό τό δικό μου.

Ή Γιάνα Πατόκοβα ε{χε γράψει, στήν έπιθεώρηση Dί vadlo
(Θέατρο), σχετικά μέ τήν παράσταση τιi'>ν Τριών dδελφών στό
Θέατρο " Ζά Μπράνου " : «'Εδιi'> τό μερίδιο συμβολης τοϋ
Τιθοποιοϋ, ώς άληθινοϋ δημιουργοϋ, ε{ναι πολύ πιό σημαντικό
άπ' δ,τι συνηθίζεται στά θέατρά μας». Καi πρόσθετε δτι
τό έπίπεδο πού άπαιτείται άπό τούς ή θοποιούς τοϋ θεάτρου
μας άσκοϋσε μεγαλύτερη έπίδραση στά κριτήρια τοϋ κοινοϋ.
οι δικές σας έρωτήσεις- σκόπιμα;- δέν παίρνουν διόλου
ύπόψη τiς έμπειρίες μας οilτε τήν άντίληψή μας γιά τήν τέχνη
τοϋ Τιθοποιοϋ. Ειναι έρωτήσεις Πού Εχουν ώς Πλαίσιο ά.ναφο
ρίiς τήν τρέχουσα Πρακτική τοϋ θεάτρου καi τf\ς κριτικi\ς
του. Όμω;, οι κανόνες, οι συνήθειες καi οι τρόποι δουλειίiς,
κοντολογiς δλη ή πρακτι!Cή τοϋ " χτισίματο; " μιίiς παρά
στασης, στήν όποία καταφεύγουν άναγκαστικά τά θεάματα
τf\ς τρέχουσας κατανάλωσης- δλα αύτά, δέ θά μποροϋσαν
νά Ισχύουν στή δική μας Περίπτωση . Ή διαφορά εlναι πολύ
πιό σημαντική άπ' δ,τι, έκ πρώτης δψεω;, φαίνεται.
Ό ήθοποιός περιορlζεται στό νά ύλοποιεί μιά dποψη
γιά τό ρόλο προκαθορισμένη δπό τό σκηνοθέτη - ενα
εlδος " έσωτερικοiJ μοντέλου " τoiJ ρόλου; �Η, 6 ρόλος
δημιουργείται σέ συνεργασlα μέ τό σκηνοθέτη, στό διά
στημα τών δοκιμών;
Τί θά πεί " Προκαθορισμένη άποψη "; Πάνω άπ' δλα, τi
σημαίνει αύτό τό " Πρό " ; Λένε πώς ή σκηνοθετική άντίληψη
γεννιέται μέσα στό μυαλό μέ τήν πρώτη κιόλας ά.νάγνωση
τοϋ εργου. Αύτό δέ θά μποροϋσα νά τό έπιβεβαιώσω, δεδομένου
δτι, τουλάχιστον τά τελευταία χρόνια, δέν εχω διαβάσει
οilτε ενα έντελιi'>ς καινούριο έργο. Άσφαλιi'>ς, πολλά εργα μ'
dγγlζουν μόνο μέσ' άπό μιά γλώσσα Πού μοϋ εlναι άόριστα
ο!κεία. 'Υπάρχουν δμως καi κάποια άλλα, πού θά τά όνόμαζα
τά έργα μου, αύτά πού καταλαβαίνω- καί, άρα, εlμαι ικανός
νά άνεβάσω· αύτά μοϋ φαίνεται πώς τά 'χω συναντήσει στήν
Προηγούμενη ζωή μου· κρατιi'> τήν άνάμνηση τf\ς θεατρικf\ς
μαγείας καi τοϋ βάθους τους. Ό,τι έξακολουθεί νά παραμένει
καινούριο σ' αύτά εlναι τό στοιχείο Πού λησμονιέται μέ τόν
καιρό, δηλαδή ο{ λεπτομέρειες τf\ς δράσης.

Ή στιγμή πού άρχίζει ή συγκεκριμδνη σκηνοθετική έργασία
είτε γιά τήν Πρώτη λέξη στό τετράδιο σκηνοθεσίας Πρόκειται
είτε γιά τήν πρώτη φράση Πού άπευθύνεται στούς ή θοποιούς
έλάχ�στα διαφέρει άπό τiς στιγμές Πού προηγήθηκαν κι άπ'
αύτές πού θ' άκολουθήσουν. Δέ θά μΠορο\Jσα νά προσδιορί
σω αύτή τή συγκεκριμένη στιγμή κατά τήν όποία ή άντίλη 
ψή μου άρχισε νά παίρνει σχf\μα Πάνω στό λευκό χαρτί ·
οilτε καi τήν άκριβή ήμερομηνία κατά τήν όποία έπαψε νά
μ' άπασχολεί- άκόμα κι δταν Πρόκειται γιά μιά παράσταση
πού έχει Πρό πολλοϋ άποσυρθεί άπό τό ρεπερτόριο. Στό θέα
τρό μας ό ήθοποιός δοκιμάζει, κι αύτός, τό αίσθημα 1μίiς
διαρκιϊ'>ς μεταβαλλόμενης συνέχειας καi ένός φυσικοϋ ξεχει
λίσματος. Όσο γιά τούς " Πραγματικούς " Τιθοποιούς, γιά
τούς όποίους ο{ δικοί μας δέν εlναι παρά "γραμματιζούμενοι
πίθηκο ι ", εχω νά πιο τοϋτο : τοϋ λόγου τους εlναι δέσμιοι
μιίiς συλλογικi\ς θεατρικf\ς συνείδησης έντελιi'>ς διαφορετικοϋ
τύΠου. Στό βαθμό πού δέ λειτουργοϋν ώς σκέτοι μισθωτο ί ,
ο ι ήθοποιοi αύτοi δέχονται μέ χαρά κάθε κα�νούριο ρόλο σάν
μιά εύκαιρία νά έπιβεβαιωθοϋν άπαξ διά παντός, νά φτιάξουν
μιά " πραγμαηκά άξιόλογη ", " τελείως κα�νούρια " δου
λειά. Άγνοο\Jν αύτό τό αίσθημα τfjς μεταβαλλόμενης συνέ
χειας, αίσθημα πού δημιουργείται άΠό τό κοι.ν ό Εργο Πού
ξεπερνίi τά άτομα. ΣΠαταλοϋν τά διi'>ρα το\J ταλέντου στήν

άναζήτηση μιάς φλογίτσας πού χάνεται στά σκότη καi τούς
ξεφεύγε� δσο τήν πλησιάζουν.
'Αλλά στόχος τοϋ θεάτρου μας δέν εtναι νά κάνε� πολεμική,
οilτε νά άΠοφύγει τήν Πραγματικότητα τοϋ τσέχικου θεάτρου.
Αύτό πού Πρέπε� νά γίνει άνηληπτό εlναι δτι έπιλέγουμε τό
καθεστώς τf\ς καλλιτεχνικf\ς μας έργασίας σύμφωνα μέ τό
χαρακτήρα τιϊ'>ν Προσπαθ;;ιU>ν μας. Π ράγμα πού σημαίνει
πώς, σ' ένα όρισμένο βαθμό καi μέσα στή θεατρική πραγματι
κότητα πού μίiς Περιβάλλει, δεχόμαστε νά γίνουμε τυφλοι
άπέναντι στούς άλλους, γιά νά μπορο\Jμε νά βλέπουμε καθα
ρότερα γιά δικό μας λογαριασμό. Έτσι, ε{ναι αύτονόητο
Πώς, γ�ά τήν καλλιτεχνική μέθοδο ένός Όργανι.σμο\J σάν τ ό
δικό μας, δέν ύπάρχουν Περιθώρια ένασχόλησης μ έ τ ά διά
φορα a priori καθ:bς καi μέ Παγιωμένα καi " Προκαθορισμένα "
συστήματα. Ένα θέατρο δέν εlναι θεσμός, σέ καμιά περlπτω ση, οi\τε κάν στό διοικητικό έπίπεδο. Ένα θέατρο, άπό την
ι'.όρα πού θά έτεινε νά γίνει θεσμός, θά " θεσμοποιοϋσε " τε
λικά τήν ίδια τ ή δημιουργία- Πράγμα δχ;ι άπλιi'>ς παράδοξο ,
άλλά παράλογο, άφοϋ ή τέχνη δέν όφεlλει τίποτε, ένιϊ'>, ταυτό
χρονα, μπορεί τά πάντα.

Ή θεωρία καί ή Προσωπική μου πείρα μέ δίδαξαν δτι τό μόνο
πού μετρίi πάνω στή σκηνή εtναι αύτό πού κάνουν, αύτό πού
πραγματοποιοϋν τά θεατρικά Πρόσωπα. Γιά μένα, σκηνοθεσία
ε{ναι, πάνω dπ' δλα, ή σκηνική ζωή τιi'>ν θεατρικών προσώπων,
είτε Πρόκειται γιά μιά (έννοηματωμένη) αύτοκατάφαση είτε
γιά τήν ένεργοποίηση ένός συνόλου θεμάτων. 'Ασπάζομαι,
έΠίσης, τήν πεπαλαιωμένη πεποίθηση, σύμφωνα μέ τήν όποια
ή σκηνοθεσία Πρέπει νά άΠοτελεί &να όργανικό δλον, διαφο
ρετικά εlναι άνυπόστατη , άνύπαρκτη . Τό στοιχείο τοϋ ύπέ
ροχου- τό μόνο πού έπιβεβαιώνει δτι ενα έργο εχει καταστεί
έργο τέχνης- προστίθεται άπαξ κ' εχει άρτιωθεί τούτη ή
αύτονομία. Μίά αύτονομία πού διέπεται άπό &να αilταρκει;
όμοιογενές δλον. Τό θεατρικό Πρόσωπο εlναι Πάντα &ναι;
κορμός- δχι συμπτωματικός- αύτοϋ το\J δλου. Γι' αύτό
ό σκηνοθέτης άναλαμβάνει άπέναντι στά θεατρικά Πρόσωπα
μιά μερ�κή εύθύνη- αύτήν πού έΠιτάσσει τό σύνολο τf\ι;
σκηνοθεσίας, ή όμοιογένειά της. Καi γι' αύτό, έπίσης, ό
ηθοποιός πρέπει νά δέχετα� άνεπιφύλακτα τiς άξιώσεις πού
ή έκπλήρωσή τους άποτελεί δρο έκ τιi'>ν ών ούκ άνευ γιά τήν
παραγωγή τfjς σκηνοθεσίας ώς δλου. Ό ήθοποιός βλέπει
(δικαιολογημένα) αύτό τό δλον, αύτή τήν όλότητα μέσ'
άπό τό πρίσμα τοϋ ρόλου του καί, ταυτόχρονα, εlναι φυλα
κισμένος μέσα στά δρια αύτο\J τοϋ δλου. Έτσι, άναγκαστικά
!διαίτερα, στό ξεκίνημα τfjς δουλειάς κι δχι, βέβαια, άπό
κακοπιστία- έχει διαφορετική άποψη άπό τό σκηνοθέτη .
Ή άπουσία μιίiς ένοποιητικfις δυνάμεως πού νά δημιουργεt
τό δλον καi ή έλλειψη μιίiς συνακόλουθης ικανότητας γιά
τή δόμηση ένός όμοιογενοϋς δλου εtναι παράγοντες πού
καταδικάζουν τόν ήθοπο�ό στήν " έλευθερία " και τ ήν " αό
θόρμητη δημιουργία ". Μοιραία, στήν περίπτωση αύτή ,
ή αύθαιρεσία καί τό χάος άποβαίνουν τά μόνα όργανωτικά
στοιχεία τfις σκηνοθεσίας.
Τό Πλfjρες έργο δημιουργείτα� μέ βάση άπειρες λεπτομέρειες,
καί μάλιστα λεπτομέρειες μέσω τιi'>ν όποίων έκφράζονται
τά θεατρικά Πρόσωπα. Ή συνοχή τοϋ δλου έπιτυγχάνεται
μόνο χάρη στήν έπεξεργασία και τή ζύμωση δλων αύτιϊ'>ν
τιi'>ν λεπτομερειιϊ'>ν. οι λεπτομέρειες μιίiς σκηνοθεσίας
εlναι άπειρες- και δέν παύουν νά εlναι καταδυναστευτικές.
Ό ήθοποιός πρέπει νά ύλοποιήσει τήν κάθε λεπτομέρεια σά
μέρος έξαρτημένο άπό τό δλον. Έτσ�, εlναι ύποχρεωμένος
νά δημιουργήσει τό ύφάδι τοϋ έργου.
Τό σύνολο αύτιϊ'>ν τιi'>ν στοιχείων δέν εlναι γλύκισμα πού τό
ξεφουρνίζεις άπό τό φοi\ρνο σου οuτε εlναι " προκαθορισμέ-
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νο ". 'Αντίθετα, άποτελεί ενα ζωντανό όργανισμό Πού δονεί
ται άκατάπαυστα άπό τήν ένύ'Ι(αρκτη εντασή του καi Προκα
λεί ταλαντώσεις στόν Ιδιο τό- φανταστικό-- άξονά του.
Τό σκηνικό εργο- περισσότερο άΠό κάθε άλλο, δε χωρεί
άμφιβολία- άντιστέκεται στήν όλότητά του, δραπετεύει άπό
τήν έvότητά του· ή διακανονιστικ1i ισχύς τής σκηνοθεσίας
χρειάζεται γιά νά άντισταθμίζει τή συνεχή τάση φυγής τών
στοιχείων του.Όπου λείπει ή ισχύς αύτή, βλέπουμε παραστά
σεις- άλλά καi Θέατρα όλόκληρα - νά άποδιαρθρώνονται.
Ή μή κατανόηση αύτής της φυσικής Πραγματικότητας προ
καλεί εύτελείς διαφωνίες. Μόνο τό σκηνοθετικό Θέατρο έπι
τρέπει στό σύγχρονο 1]Θοποιό νά βγεί άπό τό φαl)λο κύκλο
τοl) πιθηκισμοl) καi νά γίνει καλλιτέχνης. 'Υπάρχουν στοι
χεία- οί συνθήκες πού Ισχυαν Πρiν έμφανιστεί τό σκηνοθε
τικό Θέατρο, ή εύρεία δημοτικότητα τής τέχνης, οι σημερινές
βεντέτες τών μαζικών μέσων, οι 1]Θοποιοi Πού προέρχονται
άπό τό μή σκηνοθετικό Θέατρο- Πού φαινομενικά μόνο
διαψεύδουν τήν άποψη αύτή. Πράγματι, μιά έμΠεριστατωμένη
άνάλυση θά έπιβεβαίωνε δτι, μέ τόν ενα η τόν άλλο τρόπο
ύπάρχει πάντα μιά σκηνοθετική διάσταση στήν τέχνη τοϋ
t]Θοποιοl). Προτοl) άκόμα έμφανιστεί ό Κβάπιλ( 1 ) , ό Βόγιαν(2 )
εΙχε διακριθεί γιά τiς εντονα " σκηνικοποιημένες " έρμηνείες
του : iiν πιστέψουμε τά ντοκουμέντα πού εχουμε στή διάθεσή
μας, αύτά τά στοιχεία σκηνικής " αύτοκαθοδήγησης " πρέ
πει νά έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στiς θρυλικές έπιδόσεις
του. Έτσι άποδείχνεται καi πάλι πώς ή σκηνοθεσία, δ η 
λαδή ή σκηνική καθοδήγηση, ώ ς δημιουργική δραστηριό 
τητα, δέ βλάπτει καθόλου τόν 1]θοποιό ούτε περιορίζει καi
διαστρεβλώνει τiς δυνατότητές του, άλλά, άντίθετα, τiς πολ
λαπλασιάζει.
Γι' αύτό τό λόγο δέν αύτοσ:χ;εδιάζουμε πάνω στή σκηνοθετική
έργασία μέ τό συνηθισμένο τρόπο. Γι' αύτό έπίσης δέν έχου
με μιά παγιωμένη, δεσμευτική καi μεταβιβάσιμη μέθοδο δου
λειάς . Άντi νά άφήνουμε άχαλίνωτη τή φαντασία, τήν πηγή
αύτή τοl) τόσο έπιζητούμενου " αύθορμητισμοl) ", πού εΙναι
φετίχ όχι μόνο γιa τό τσέχικο θέατρο (ό Melchinger λέει :
" Ή παραγωγή αύθόρμητου εΙναι ή μεγαλύτερη ούτοπία τοl)
θεάτρου "), άντi γι' αύτό λοιπόν, έμΠιστευόμαστε τήν έξης
διαπίστωση : Ή φαντασία δέν ξέρει νά δημιουργεί τίποτε έκ
τοl) μηδενός. Μπορεί, βέβαια, νά μας άντιταχθεί δτι τό ίδιο
τό κείμενο διεγείρει τή φαντασία τοl) ήθοποιοϋ. 'Αλλά ό
Τσέχωφ, στά νιάτα του μάλιστα, διαπίστωνε πώς " οι ήθοποιοi
ή ταν έξαιρετικοί, επαιζαν Θαυμάσια, άλλά αύτό πού έπαιζαν
ήταν κάτι άλλο, κάτι ξένο, κάτι σχετικό μέ τόν έαυτό τους ".
'Υπάρχει ένα διάστημα πού χωρίζει τόν ήθοποιό άπό τό
κείμενο τοl) θεατρικοl) έργου. Ό Χώρος αύτός, ό ιδιαίτερα
εύαίσθητος, μοιάζει μέ " φυλασσόμενη κυνηγετική περιοχή ".
· Η ψευτοσκηνοθεσία, λοιπόν, άρέσκεται στό νά έπιδίδεται
σέ λαeροθηρία στήν έν λόγω περιοχή . Ή Θεσπέσια δυνατότητα
άναδημιουργίας ένός " σωσία " του ποιήματος (πού θά πεί :
ή δυνατότητα μεταφοράς τοl) έργου άπό τή μιά ύπόστασή του
σέ μιά άλλη) πέφτει συχνά θύμα μι.ας μολυσματικής νόσου
(μέσα σ' αύτό τό " άσυλο τής ματαιοδοξίας " πού ε{ναι τό
θέατρο) καί τό Ποίημα πού ε{ναι κρυμμένο μέσα στό κείμενο
Θυσιάζεται στό βωμό μιάς " n1ania grandiosa ", έστω καi έν
όνόματι τοl) αύθορμητισμοu. Λόγου χάρ η , άναγορεύεις τήν
" παρουσία " καi τή μαστοριά τοl) 1]θοποιοl) σέ καθοριστικούς
παράγοντες γιά τή δημιουργική διαδικασία, δέχεσαι τή με
τατροπή ένός δευτερεύοντος στοιχείου σέ πρωτεl)ον. Μ ' αύτό

(1) Γιάροσλαβ Κβάπιλ (1868 - 1950), θεμελιωτής τής σκη
vοθεσ{ας στή�ι Τσεχοσλοβακ{α.
(2) νΕντβαρντ Β6γιαv ( 1 853 - 1920), ό πιό φημισμέ�ιος τσέ

χος ήθοπο ι.6ς.

Ή άντίληψη τοίJ Κρέιτσα γιά τόν ήθοποιό βρήκε τήν πληρέστερη
ίfκφρασιί της στίς τσεχωφικές του παραστάσεις καί, πιό συγκε
κριμένα, στίς " Τρείς άδελφές ". Βασισμένος σ' ifνα λεπτομερές.
πολυεπίπεδο σενάριο των δράσεων, καταστάσεων, σχέσεων των
προσώπων, δ Κρέιτσα δδήγησε τοiις ιίθοποιοiις - καί δδηγήθηκε
άπ' αύτοiις - στιί χώρα τής δημιουργίας. Α ΡΙΣΤΕΡΆ, ή Μαρία
Τομάζοβα (Μάσα) κι δ Φράντισεκ Ρέχαρ ( Τσεμπουτίκιν) .
ΔΕΞΙΑ , '!ρίνα και' Όλγα τής παράστασης τωιι " Τριων άδελφων " -

τόν τρόπο εΙναι σά νά άρνείσαι τήν όπεροχή τής τέχνης και
νά ικανοποιείσαι, τό πολύ πολύ, μέ τό γεγονός δτι μιά Παρά
σταση θά εΙνα� Πάντα ίση πρός έαυτήν, δτι δέ θά γίνει ποτέ
εργο τέχνης καi δέ θά βγεί άπό τό στάδιο πού προηγείται τής
καλλιτεχνικής δημιουργίας. ΕΙμαι ήθοποιός δέ σημαίνει :
Περιφέρω πάνω στή σκηνή τό !διωτικό μου πρόσωπο, άλλά :
γίνομαι αύτό Πού έvσαρκώνει, αύτό πού lχει dνάγκη νά με
ταδώσει τό θεατρικό Πρόσωπο. Ή προσωπικότητα τοί) ήθο
ποιοί) άρχίζει πέρα άπό τά δρ�α τοί) !διωτικοί) του Προσώπου.
Γι' αύτό κ' έμείς δεχόμαστε τόν αύτοσχεδιασμό τοί) ήθοποιοί)
iΊ τiς ξαφνικές καί " τυχαίες " έμπνεύσεις του μόνο ά-η:ό τή
στιγμή πού εχουμε φτάσει σέ ενα .. ύψηλότερο " έπίπεδο
δουλειάς, στό έπίπεδο της γνήσιας έλεύθερης δημιουργίας.
Γιά νά κατακτήσω, μαζί μέ τούς ήθοποιούς μου, μέσα στόν
άρμόζοντα χρόνο, αύτό τό άνώτερο έπίπεδο· γιά νά βοηθήσω
τούς ήθοποιούς μου νά ε!σχωρήσουν στό πεδίο της σκηνο
θεσίας, γιά νά τούς κάνω νά μήν παίζουν στίς Πρόβες, καί
γιά νά μήν ά.νεβάζουμε τελικά, άντi τοί) έργου, τίς πρόβες
το\) εpγου, ά.λλά γιά νά προσεγγίζουμε ά.πό μιάς άρχής τις
συνθijκες καi τίς δυνατότητες Πού μάς Προσφέρει τό μελλον
τικό έργο-γιά δλους αύτούς τούς λόγους έτοιμάζω τό τετρά
διο σκηνοθεσίας. Τούτη ή " προληπτική " Προφύλαξη Εχει
σκοπό νά διευκολύνει τήν Πρώτη έπαφή τοί) 1iθοποιοί) μέ τό
ρόλο του. Τό τετράδιο σκηνοθεσίας εΙναι, βασικά, ενα λε
πτομερές σενάριο τ&ν χαρακτηριστικ&ν θεμάτων. 'Ακολου
θώντας τό σενάριο αύτό καi όλοποιώντας το {ός τήν παραμι
κρή του λεπτομέρεια, ό ή θοποιός διεισδύει γρήγορα καi μέ
τρόπο φυσικό στό ίσαμε τότε σχηματικό σύμπαν του ρόλου
του, έν& ταυτόχρονα μπορεί νά εχει, εύθύς έξαρχης, μιά συνο
λική άποψη της σκηνοθεσίας και νά συμβάλει, άρα, στήν
έπεξεpγασία της. Έτσι, τό χάος πού έπικρατεί άρχικά στήν
άμοιβαία σχέση τοί) ή θοποιοί) μέ τό κείμενο τοί) έργου, ά.λλά
ζει Ποιότητα : γίνεται μιά (Περισσότερο έλέγξιμη λογικά)
σύγχυση άνάμεσα στόν ήθοποιό και τή δράση τοί) θεατρικοί)
προσώπου. Έτσι τά προβλήματα τής δουλειάς όδηγοί)ν, χωρις
ά.νώφελες στασιμότητες, στήν ά.ντιμετώπιση τ&ν σκηνικ&ν
δυνατοτήτων. Προχωρώντας άπό τό γενικό στό συγκεκρι
μένο, ά.πό τό όλικό στό έπιμέρους, ά.Πό τό σύνολο στή λεπτο-

μέρεια, φτάνουμε σ' ενα πλάνο, σέ μιά πρόταση , σέ ενα σ:(έ
διο πού ΠαραΠέμπου\/ σέ ενα δλον, χωρίς δμως νά τό Προσδιο
ρίζουν άναγκαστικά. Τό τετράδιο σκηνοθεσίας ά.ποτελεί τό
" σκηνικό κείμενο ", σέ ά.ντιδιαστολή πρός τό κείμενο τοί)
εργου. Δέν έχει νά κάνει τίποτε μ' αύτό πού θά όνομάζαμε
θεωρία τf\ς σκηνοθεσίας. Προσωπικά θά μοί) ήταν ά.δύνατο
νά φανταστ& μι.ά τέτοια προκαταρκτική προετοιμασία τοί)
σκηνοθέτη, Ιiν δέν εΙχα πίσω μου τις έμπειpίες Πού ά.πέκτησα
ώς ήθοποιός και Ιiν δέ διέθετα μιά βαθιά γνώση τ&ν προβλημά
των τf\ς διανομης τοί) έκ:άστοτε εργου. Όταν εΙσαι ά.νίκανος
νά εχεις μιά άποψη μέ πλοί)το άποχρώσεων- δταν δέν εχεις
τό χάρισμα νά. συλλαμβάνεις έσωτερικά μιά όλόκληρη σειρά
άπό αύτόνομες ε!κόνες (δηλαδή ά.Πό θεατρικά πρόσωπα),
χωρις νά άφήνεσαι νά κατακλύζεσαι ά.π' αύτές- δταν δέν ξέ
ρεις νά έλέγχεις τήν κάθε λεπτομέρεια μέσα άπό τό πρίσμα τοί)
δλου, καi άντίστροφα· δταν ή άρχιιcή σου πρόταση τείνει νά
φράξει τό δρόμο στή χρησιμοποίηση και τήν ά.ποιcρυστάλλω
ση κάθε στοιχείου πού ένδέχεται νά προκύψει ά.προσδόκητα
και συμπτωματικά άπό τό συνδυασμό τ&ν όλικ&ν τής δουλειάς
σου· δταν !σχ-ύουν δλα αύτά, τό τετράδιο σκηνοθεσίας εΙναι
άνώφελο. 'Από τήν άποψη αύτή , ό Peter Brook εχει, ίσως ,
δίκιο, πού τό κατηγορεί δτι άπέδωσε ενα θνησιγενές θέατρο.
Τό σχέδιο μιάς " πρακτικής " πρόσβασης στό σύμπαν τfjς
σκη νοθεσίας Πρέπει νά εΙναι άνοιχτό σ' δλες τίς άναπαλλο
τpίωτες άνάγκες και δυνατότητες πού ή δράση του προσώπου
μπορεί νά άποκαλύηιει σέ σχέση μέ τό δλον πού τό όπερβαίνει.
'Από τή στιγμή πού οι ήθοποιοι κατέχουν πλήρως τά όλικά
θέματα τοί) " σκηνικοί) κειμένου "- κι αύτό συνήθως έπι
τυγχάνεται άpκετά νωρίς-, τό " Προκαθορισμένο " πάει
περίπατο. Ή μετέπειτα συνεργασία άναπτύσσεται πάνω στή
βάση νέων δεδομένων Πού άνακύπτουν καθ' όδόν. Μέσ'
άιτ' αύτή τήν δλο και πιό προωθημένη συνεργασία άνάμεσα
στόν 1iθοποιό και τό σκηνοθέτη πλάθεται ό ρόλος, κατά τή
διάρκεια τ&ν δοιcιμ&ν καί τl.ί'>ν παραστάσεων.

Τί περιθώριο " έλεvθερίας dφήνει ή " σκηνική παρτι
τούρα " στήν dδέσμευτη δημιουργία τού ήθοποιοϋ; Μέσα
στον ι3ργανωμένο κ6σμο τής σκηνοθεσlας dφήνεται κα
θ6λου χώρος γιά τό τυχαίο;
"

Πάντρεμα τοϋ ϋφους μέ τό δημιουργικό αύθορμητισμό : τό ζητούμενο γιά τόv ήθοποιό κατά Κρέιτσα. Στόv " Λορεντζάτσιο " του
'Αλφρέ ντέ Μυσσέ. ιί σύζευξη τώιι δυό στοιχείων συντελέστηκε ύποδειγματικά. Φωτογραφία άπό τό άvέβασμrι τοϋ eργου τό 1 969
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Ό Ότομάρ Κρέιτσα ε{ιιαι σκηνοθέτης που αναγει τά έπιμέρους στοιχεία στιίν ίδέα τού ολου, τείνοντας στή δημιουργία μιάς
πολυδύναμης καί πολυσήμαντης σκηνικιjς πραγματικότητας. Σκηνή άπό τόν " Λορεντζάτσιο " τοϋ ·Αλφρέ ντέ Μυσσέ. Εlναι φανερή
ιί λειτουργία τιjς μάσκας καί τοϋ έ1• γένει σκηνικού χώρου, πού όφείλεται στό μεγάλο Τσέχο σκηνογράφο Γιόζεφ Σβόμποντα

Αύτό πού θά όνομάζαμε " σκηνική παρτιτούρα " συντίθεται
κατά τή διάρκεια τ ftς δημιουργlας τftς σκηνοθεσίας. Μέ τόν
ίδιο άκριβ(ί)ς τρόπο δημιουργείται ή σκηνική όργάνωση .
Τή δομή αύτftς τftς όργάνωσης, φορέα σημασι(ί)ν καi όμορφιiiς,
έπιδιώκουμε νά άναδημιουργοuμε σέ κάθε παράσταση . Ίσως
θά μπορούσαμε, έκ τών ύστέρων " κι άφοu Εχει όλοκληρωθεί
ή σκηνοθεσία, νά διακρίνουμε ένα ε{δος παρτιτούρας καi νά
πάρουμε τήν παρτιτούρα αύτή, γιά νά Πiiμε νά τήν παίξουμε
άλλου καi άλλιώτικα, μέ άλλους " Παίκτες ".
"

Όταν τό μόνο Πού έπιζητοϋ\Ι, ό σκηνοθέτης καi ο[ ήθοποιοί,
εlναι νά έπιτύχουν, μέ κοινή προσπάθεια, τό μοναδικό τους
στόχο- ένα όμοιογενές εργο,- τότε, καi αύτός καi έκεί
νοι, έχουν στή διάθεσή τους ένα χ(ί)ρο καi μιά άνεξαρ
τησία πού μΠοροuν θαυμάσια νά τήν κατακτήσουν καi
νά τήν κατέχουν, μέ βάση Πάντα τήν κοινή τους άποφασιστι
κότητα (t\ άναποφασιστικότητα). Συνήθως ή άνεξαρτησία
ένός ή θοποιοu (πού ή έρώτησή σας τή συνδέει, πολύ εξυπνα,
μέ τό τυχαίο) κρίνεται μέ βάση τήν " άνθρώΠινη αύθεντικό
τητα " πού ό ήθοποιός αύτός έπιδεικνύει. Σάμπως, δηλαδή,
ένας καλλιτέχνης νά ήταν ικανός γιά δυό λογι(ί)ν αύθεντι
κότητες ! Τήν έποχή τ ftς νιότης μου οι έρασιτέχνες τ f) ς γε
νέτειράς μου θαύμαζαν τή γυναίκα τοu φαρμακοποιο(j δταν
έπαιζε στiς Κατεργαριές τού Σκαπlνου, έν(ί) έκείνη ήταν
έξίσου αύθεντική καi στή Βεντάλια τής Λοlδης Γουlντερ
μιρ. Ό ρόλος, τό θεατρικό πρόσωπο εΙναι πιό σημαντικό
καi σαγηνευτικό άπό τόν ήθοποιό πού έπιδεικνύεται, συχνά
μάλιστα μέ τόν ίδιο τρόπο, σέ διαφορετικούς ρόλους.
Όταν συλλαμβάνουμε τήν όργάνωση τftς σκηνοθεσίας σά
μιά όργανική τάξη τοu δλου της, ή όργάνωση αότη μεταβάλ
λεται άμέσως σ' ένα ζωντανό γεγονόc. , άπ' δπου προκύπτουν
πολυάριθμα τυχαία άνακλαστικά καi βραχυκυκλώματα. Καi
τότε ήδονιζόμαστε, ε{ναι σά νά άνακαλύπτοι:με τό aλαι;: τ ftς
γftς. Όσο γιά τό τυχαίο πού προέρχεται άπό έρασιτεχνικές
έμπνεύσεις καi δωρεάν προσθfjκες, μπορεί νά δίνει μιά εόχά
ριστη νότα ζωντάν μις στή δουλειά, άλλά δέν παύει νά έκχυ
δαίζει καi νά εότελίζει τό έργο.
1

'

Μιλάμε ταυτ6χρονα γιά δράση, γιά " όργανικό " πα{
ξιμο τού ήθοποιού καί γιά στυλιζάρισμα, μέ τήν έννοια
τής ύποταγής κάθε σκηνικού συμβάντος στήν τάξη κα ί
τδ iJφος τής σκηνοθεσlας. Πώς dντιμεtωπlζεται ή dντ{-

φαση αύτή; Μπορούμε νά συμφιλιώσουμε τήν πειθαρχlα,
τό ϋφος καί τόν αύθορμητισμ6;
Κρίνοντας μέ βάση τiς άπόηιεις πάρα πολλ(ί)v θεωρητικ&ν
μας (χωρiς νά τiς διασταυρώσουμε μέ τήν πρακτική έμπειρία),
θά φανταζόμασταν δτι, κατά τή δεκαετία τοl) '60, κυριάρχη
σαν, στό Θέατρό μαι;:, δύο άντίθετες τάσεις : Ή πρώτη στηrί
ζεται, φαινομενικά, στό αότοκαλούμενο αόθόρμητο, όργανικό
παίξιμο τ(ί)ν ήθοποι&ν- άπ' αότήν προέκυψαν Θεάματα πού
σχεδιάστηκαν ώς τυχαίοι χ&ροι μεταβλητ(ί)ν δυνατοτήτων.
Ή δεύτερη βασίζεται στήν ύποταγή δλων τ(ί)ν 1] Θοποι(ί)ν σέ
μιά Προκαθορισμένη άποψη- όπότε τό Θέαμα πού προκύπτει
άποτελεί άπλή εικονογράφηση έvός σχεδίου πού συνέλαβε
έκ τ(ί)ν προτέρων ό σκηνοθέτης. Καi οι δυό τάσεις στρέφον
ται γύρω άπό τόν ήθοποιό : στήν πρώτη Περίπτωση, ό ή θο
ποιός ύποτίθεται Πώς έκδηλώνει έλεύθερα τήν προσωΠική του
ίδιομορφία· στή δεύτερη, ύποτίθεται πώς περιορίζεται νά
έκτελέσει, ό καημένος, σάν ταπεινός μουζικάντης, μιά σκηνική
παρτιτούρα.
Άν δμως έννοήσουμε τό ϋφος ώς μία άναγκαία συνοχή,
ώς άλληλεξάρτηση δλων τ(ί)ν παραγόντων, πού προσδίνει
σέ κάθε λεπτομέρεια τοu εργου τόν τελειωτικό τόνο της, Θά
πρέπει νά δεχτοl)με δτι τό ϋφος μπορεί νά γεννηθεί, πρ(ί)τα καi
κύρια, κατά τή διάρκεια τ f) ς δημιουργίας ένός εργου. Ή δη
μιουργική διαδικασία εχει ώς άξονα τά Θεατρικά πρόσωΠα.
Γι' αότό ό όργανικός χαρακτήρας τftς δράσης τ&ν Θεατρικ&ν
προσώπων (πού σημαίνει, άνάμεσα στά άλλα, δτι ό ήθοποιός
δέν παίζει τό ρόλο τοu αύθόρμητου, άλλά παίζει αύθόρμητα
τό Θεατρικό πρόσωπο) δέ γίνεται νά άντιπαρατεθεί στό στυλι
ζάρισμα. Τό στυλιζάρισμα, πού ποικίλλει άνάλογα μέ τiι;
διάφορες σκηνοθεσίες, άπορρέει λογικά άπό μιά εντονη Προ
σπάθεια πού συνδέεται άρρηκτα μέ τό σύνολο τοu εργου καi
δημιουργείται καi άναδημιουργείται άκατάπαυστα άπό τiς
πρ(ί)τες πρόβες μέχρι τiς τελευταίες παραστάσεις. Δέν πρό
κειται γιά κάτι έπιπρόσθετο t\ ξεκομμένο, οϋτε γιά ύποταγή
στό " προκαθορισμένο ".
Όταν ή δράση τοu Θεατρικοu προσώπου εΙναι δντως όργανική
(δταν δηλαδή τό θεατρικό πρόσωπο ένσαρκώνεται στό πρό
σωπο τοu ή θοποιοu) κι δταν ό ήθοποιός εΙναι άληθινός ήθο
ποιός (δηλαδή, ή δημιουργία του ε{ναι τεχνητή καi καλλι
τεχνική), τότε, αύτομάτως, εχουμε νά κάνουμε μέ στυλιζά-
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ρισμα. Στή δική μας μέθοδο δουλειiiς, ό ήθοποιός άφο
μοιώνει τiς άπαιτήσεις τής σκηνοθεσίας. οι άπαιτήσεις
αύτές δέν έπιβάλλονται άνωθεν, δέ μοιάζουν μέ ξένο σώμα,
δέ ζητοΟν τήν όποταγή τοίJ ήθοποιοl) · εΙναι σά νά άποτελοίJν
άντικείμενο τής δικής του προσπάθειας. Άπό τήν άποψη
τf\ς παράστασης, ή σκηνοθεσία εΙναι ή άπ6λυτη συνθήκη
τf\ς έργασίας τοΟ ή θοποιοl) καi συνιστii τήν έσωτερική της
διάσταση, μέ τήν εννοια δτι ένσωματώνει τά άποτελέσματά
της στό σύνολο θέαμα. Κι αύτό συμβαίνει γιατί κανένα
σύνολο δέν εΙναι αύτοδημιούργητο. Τό παίξιμο το\) 1)θο
ποιοΟ άποκτii τό πλf\ρες νόημά του καi δύναται νά έκ
φράσει κάτι γιά τήν άνθρώπινη κατάσταση καί τίς άνθρώ
πινες δυνατότητες σέ συνάρτηση πάντα μέ τό σύνολο καί μέσα
άπ' αύτό.

Ή πριμοδότηση μιiiς άντίληψης σέ βάρος δλων τών άλλων
σημαίνει άναχαίτιση, εύθυς έξαρχής, κάθε δημιουργίας.
Μιά σκηνοθεσία όφείλει νά συσσωματώνει τίς δημιουργικές
διαδικασίες άπό τίς όΠοίες προέκυψε. ΕΙνα� μιά μονίμως ήμι
τελής προσπάθε\α, Πού άναβιώνει κάθε φορά πού οί 1)θοποιοί
καθοδηγούμενοι άπό τή σκηνοθεσία, συμπλέκονται μαζί της
μπροστά στά μάτια τών θεατών.
Άς άφήσουμε τiς σκέψεις Περί πειθαρχίας α η β τύπου στους
καμποτίνους καί στίς διευθύνσεις τών Πάσης φύσεως έθνικών
θεάτρων τf\ς Εύρώπης.
Τό ϋφος καί ό αύθορμητισμός : Σύμφωνα μέ μιά ρήση που
άκούγεται συχνά, τό ϋφος είμαστε έμείς- μά καί τό αύθόρ
μητο είμαστε έμείς. Μπορείς λοιπόν νά φτάσεις στό σημείο
νά συνδυάσεις τά δυό αύτά στοιχ;εία μέ τρόπο τόσο έντυπω
σιακό, &στε νά άναγκάσει.ς τους θεατρικούς κριτικους διαφό
ρων χωρών νά άποδώσουν στό συνδυασμό αύτό (δχι σπορα
δικά ούτε τυχαία) τήν άξία ένός μαθήματος.

Πώς €να θεατρικό πρ6σωπο, μιά σκηvικη συμπεριφο
ρά, μιά δράση, μιά κατάσταση γίνονται σημεία;

'Από τή χρυσή έποχή το\) στρουκτουραλισμοϋ καί μετά οι
πραγματικές συσχετίσεις τής έννοιας σημείο πολλαπλασιά
στηκαν σέ τέτοιο βαθμό και έγιναν τόσο ρευστές πού, αύτή
τή στιγμή , αισθάνομαι άμήχανος μπροστά στήν έρώτησή
σας καi άναρωτιέμαι ποιό εΙναι τό άκριβές νόημά της, άφενός,
καi τί είδους άπάντηση περιμένετε, άφετέρου.
Θ' άρχίσω μ' ενα πολU κοινό παράδειγμα, άπό τiς 1'ρείς άδελ
φές : Στήν πρώτη πράξη , ή Μάσα, έπηρεασμένη ξαφνικά άπό
κάτι (άπό τά λόγια το\) Βερσίνιν;), βγάζει άσύνειδα τό καπέλο
της, μέ μιά χαρακτηριστικά φανερή χειρονομία. Κάτω άπό
τά έκπληκτα βλέμματα τών παρευρισκομένων, έξηγεί, μου
διασμένα τi σήμαι�ιε αύτό : " Θά μείνω γιά τό τραπέζι ".
Έτσι τό βγάλσιμο τοϋ καπέλου γίνεται μιά χειρονομία που
σημαLνει μιά άλλαγή ψυχικής διαθέσεως, άφοϋ, λίγο πρίν,
ή Μάσα ε!χε πεί πώς θά ' φευγε. Πέρα άπ' αύτό, πρόκειται,
ίσω:;, γιά μιά χαρακτηριστική κίνηση. Χαρακτηριστική,
μέ τήν έννοια ότι, σέ σχέση μέ τόν Βερσίνιν, ή χειρονομία
αύτή θά μποροίίσε νά " όψωθεί " πάνω άπό τό έπίπεδο τf\ς
άπλής λειτουργικf\ς της άσημαντότητας καί νά προσλάβει
τήν άξία ένός σημείου τοΟ ένδιαφέροντος πού τρέφει ή Μάσα
γιά τόν Βερσίνιν.
Ήταν όμως πράγματι ετσι τά πράγματα τή στιγμή πού πρω
τόγινε ή χειρονομία; Τή στιγμή πού δέν ξέραμε άκόμα τίποτε ;
Τή στιγμή πού ή σκηνοθεσία, μέ τό ϋφος της, δέν έπιδίωκε
νά προσδώσει στήν Πράξη τής Μάσα κανένα προφητικό
νόημα, οϋτε κάν τήν άξία ένός σημείου τοίJ ένδιαφέροντος
πού τρέφει αύτή γιά τόν Βερσίνιν; Τή στιγμή, τέλος, πού ή
ίδια ή Μάσα έκδηλώνει μιά χαρακτη ριστική περιφρόνηση
γιά τίς φιλοφρονήσεις τοίί έπισκέπτη ; Κι δμω:;, τό κομμάτι
αύτό, μέ τήν ίδιομορφία του, μiiς έπιβάλλει νά τό σκεφτοίJμε :
έφόσον θέλουμε νά βρούμε κάτι, καθόμαστε και άναλύουμε
τά πράγματα, δέν περιοριζόμαστε στό νά τά άντιλαμβανόμαστε
άπλώς. Τό καπέλο θά διατηρήσει τή σημασία του (άΠό τήν άπο
ψη το\) συστήματος σχέσεων πού άκολουθοϋμε) καi θά μiiς
όποχ;ρεώσει νά ψάξουμε πότε θά ά.ποτελέσει ξανά- ώς στοι-

Ό " Ίβάνωφ " του Τσέχωφ, μιά άπό τίς τελευταίες δουλειές του Κρέιτσα στό " Ζά ΜΠράνου ". 'Αξιοθαύμαστη ή σύνθεση έσω
τερικου καί έξωτερικου χώρου σ' €να ένιαίο σκηνικό χώρο - πεδίο γιά άνάπτυξη τής ποιιπ:ικι]ς φαντασίας κι 6χι γιά φωτογρα
φικιί άναπαράσταση τι]ς " πραγματικότητας ". Δ ΕΞΙΛ : Γόνιμη στάθηκε ή συνεργασία Κρέιτσα μέ τό μεγάλο Σβόμποντα. Κι ι'i ν
ύποστηριχτεί πώς, στήν πρώτη περίοδο, ό σκηνογράφος εlχε σφραγίσει μέ τιίν προσωπικότητά του τίς σκηνικές έπιλογές - πάνω :
τό σκηνικό του " Αμλετ ", 1959, κάτω : " Ρωμαίος καί ·Ιουλιέτα " ! 963 - στιί συνέχεια, πραγματοποιιίθηκε μιά ίδανικιί ίσορροπία
•
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χείο " σημαίνον " σέ σχέση μέ τό " σημαινομένο " (τό ένδια
φέρον πού νιώθει ή Μάσα γιά τόν Βερσίνιν)- τό σημείο
το() δεσμοί) αύτιον τιον δυό προσώΠων. Μόλο πού άναφερόμα
στε, καi μάλιστα μέ τρόπο άπλοποιημένο χαi όποθετιχό Πρός
τό παρόν, σέ μιά καi μόνο άποψη σέ σχέση μέ μιά καi μόνο
χειρονομία, άντιλαμβανόμαστε πώς βρισκόμαστε μπροστά
σέ μιά άπαράδεκτη πληθώρα έρμηνειιον.
Γιά νά μπορέσουμε νά συλλογιστοuμε Θά πρέπει νά άνακό
ψουμε τήν κίνηση τfις δομfjς τιον σημασιοδοτή crεων καi νά
άπομονώσουμε- γιά περιγραφ\κούς σκοπούς- μιά άπό τiς
συνιστοοες της. Διαφορετικά, τό σημείο πού ο!κοδομήσαμε
μέ τόση φροντίδα θά έπικαλοΟνταν ένδεχομένως νέες έρμηνείες
iΊ (μέσα σέ διαφορετικά συμφραζόμενα) θά περιορ ιζόταν σέ
ένα καθαρό σημαίνον πού θά άπαιτοΟσε καινούρια " προ
σπάθεια "- σέ σχέση μέ τό θεατρικό πρόσωπο πού τό μετα
χειρίζεται στό παίξιμό του καi σέ συνδυασμό μέ μιά χειρο
νομία- γιά νά φτάσει στή μεταγενέστερη σήμανσή του
(Ό Βερσίνιν δίνει τό καπέλο στόν Κουλίγχιν : ή Μάσα
" περνδ. άπό χέp\ σέ χέρι ". Ή : ό πιστός Κουλίγκιν δέχεται
τό καπέλο πού το() δίνει ό Βερσίνιν καi τό τείνει στή Μάσα :
" Γίνεται, άπό μόνος του, κερατάς ", κ.λπ).
Ή σκηνική πραγματικότητα εtναι tδιαίτερα πλούσια καi
δυναμικ1; . Όταν τήν έξετάζουμε λεπτομεριος διαπιστώνουμε
δτι τά διάφορα συστήματα σημασιοδότησης άρχίζουν- μέσα
στήν άκατάrι:αυστη κίνησή τους- νά ε!σχωροΟν τό ί!να μέσα
στό άλλο , νά άλληλοεπικαλύrι:τονται, νά άπεμπλέκονται, νά
rι:ερνοuν άπό τό ενα έπίπεδο στό άλλο, κ.λπ. 'Εμείς έξετάσαμε
έδιο μόνο ί!να άντικείμενο, σέ μιά καi μόνο χειρονομιακή χρη
σιμοποίησή του, χωρίς νά λάβουμε όπόψη μας τά άλλα συ
στατικά στοιχεία τfις σκηνοθεσίας. Καi γιά νά μπορέσουμε
νά άναπτύξουμε τή θέση μας χρειάστηκε νά βάλουμε στή θέση
τfjς ζωντανfjς σκηνικfις πραγματικότητας ί!να σκελετό, πού
τόν έξετάσαμε έκ τιον όστέρων.

Όμως, αύτό πού ί!χει σημασία εtναι δτι κανένα i:ργο τέχνης
δέ δημιουργήθηκε μέ βάση παρόμοιους συλλογισμούς. Άν,
τήν (δρα πού δούλευα τή σκηνοθεσία μου, μοΟ κολλοuσε ή
tδέα πώς τό καπέλο γίνεται σημείο, δέ θά άφηνα τούς ήθο
ποιούς μου νά παίξουν μ' αύτό τό τιποτένιο άντικείμενο τοΟ
φροντιστηρίου.
Ό θεωρητικός πού έξηγεί ενα εργο έξηγείται ταυτ6χρονα
καi ό ίδιος. Άν κάποιος ήθελε νά μοΟ έξηγήσει τή δουλειά
μου, βασιζόμενος σ' ενα σύστημα σημείων (καi δή κλειστό),
τό άποτέλεσμα θά ήταν αύτό : νά έξηγήσει τόν έαυτ6 του.
Ό,τι συμβαίνει στή σκηνή, σέ όrι:οιοδήποτε θέαμα, τείνει
άναπόφευκτα σέ μιά σημαντικότητα, άφοΟ ό θεατής, πού
γνωρίζει τiς θεατρικές συμβάσεις καi τiς i:χει άποδεχτεί,
" έπανεκτιμδ. " τά πάντα. Κ ' εtναι άλλο θέμα τό νά γνωρί
ζουμε /iν ή άναπ6φευκτη συμβολικοποlηση τείνει πάντα νά
ένσωματωθεί στό σκηνικό δλον, /iν δημιουργεί ενα σύστημα
καλλιτεχνικ&ν σημασιοδοτήσεων, iΊ άν, άκούσια, σημαlνει
καi σηματοδοτεί κάτι άλλο : τήν άποδιάρθρωση ένός σκηνι
κοί) fργου, π.χ., τήν κατάσταση στήν όποία βρίσκεται σήμερα
ή τέχνη το() ήθοποιοΟ, κ.λπ.
Ή έρώτηση πού μοΟ θέσατε, έτσι δπως εtναι διατυπωμένη,
δέ μπορεί νά άφορα καθόλου τούς σκηνοθέτες- ένδιαφέρει
πρωτίστως- γιά νά μήν πιο άποκλειστικά- τούς θεωρητικούς
τοΟ θεάτρου . Μέ πολύ μεγάλο ένδιαφέρον θά διάβαζα ί!να
βιβλίο (ά.σχέτως όγκου) πού θά μοu έξηγοΟσε (μέ τή βοήθεια,
δμως, παραδειγμάτων) πιος ενα σκηνικό γεγονός γίνι;ται ση
μείο καi πιος τό σημείο αύτό έξελίσσεται, μέσα στήν ά.κατά
παυστη κίνηση τ&ν σημασιοδοτικιον δομ&ν, σέ σχέση μέ τή
συνολική σκηνική δομή. Άπ' δσο ξέρω κανένα τέτοιο βι
βλίο δέν έχει γραφτεί (ός τώρα. Μόνο κάποιες δειλές έρμηνευ
τικές άπόπειρες έχουν γίνει. Δυστυχιος. Προφανιος, τοΟτο
όφείλεται στό γεγονόc δτι τό θέμα ε{ναι πάρα πολύ σύνθετο.

Καί πάλι τό δίδυμο Ότομάρ Κρέιτσα - Γιόζεφ Σβόμποντα έν δράσει! Σκη11ιί άπό τό " Περιμένοντας τόν Γκοντό " τοϋ Μπέκετ .
'Ο Σβόμποντα προέκτε111ε τ ά θεωρεία τοϋ Κρατικοϋ θεάτρου τοϋ Σάλσμπουργκ πρός τ ή σκηνιί, κρέμασε ίfναν καθρέφτη κ' eκτισε
άνάμεσα στό έπικλινές έπίπεδο καί τό δέντρο. Ό Ζίγκφριντ Λόβιτς καί ό Κοί:Jρτ Σόβινετς σrοί:Jς ρόλους Βλαδίμηρου καί Έστραγκόν
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Ό ήθοποιός πρέπει 11ά ξέρει τl " σημαlνει " ό ίδιος μέσα
στή σκηνική παρτιτούρα; Κι αύτό πού " σημαίνει "
πρέπει νά τό έκφράζει συνειδητά; Μήπως, ό ήθοποιός
γίνεται σημείο έν άyνοlα του; Tl πρέπει νά ξέρει ό ή θο 
ποιός γιά τήν κατάσταση τού ρόλου του μέσα στά σκη1ιικά συμφραζόμενα; Τού φτάνει νά γιιωρ{ζει τά προσω
πικά " του " κlνητρα, τlς σχέσεις του μέ τά άλλα θεα
τρικά πρόσωπα, ή μήπως, άντ{θετα, πρέπει νά πα{ζει
μέ πλήρη συνε{δηση τό ρόλο-λειτουργ{α του μέσα στή
σημειωτική δομή;
'Αποτελεί άνώφελη άπλοποίηση τ&ν Πραγμάτων ή άπόπειρα
διαχωριομο\J το\J συνειδητο\J άπό τό άκούσιο μέσα στό χ&ρο
δημιουργίας το\J ήθοποιο\J. Ό δεσμός άνάμεσα στό συνει
δητό καi τό άκούσιο συνιστii τό παράδοξο γεγονός τf\ς ύπο
κρι τικf\ς. οι ταλαντο\Jχοι ήθοποιοί πού άπλ&ς Θέλουν νά
ξέρουν μπορο\Jν νά διακριθο\Jν (στό Θέατρο πού έγώ εχω στό
νο\J μου) μόνο χάρη στό ύποσυνείδητό τους. Ένας τέτοιου
είδους 1)Θοποιός καλά Θά κάνει νά άφήνει τόν όρθολογισμό
πού κουβαλii στό καμαρίνι του, πρiν βγεί στήν πρόβα iΊ
στήν παράσταση. Όμως έμείς έδιο σκεφτόμαστε τούς 1)Θο
ποιούς Πού έπιθυμο\Jν νά ξέρουν έπειδή lχου�ι τήν άνάγκη
νά lκφράσουν κάτι. Λοιπόν, αuτοi οι ήθοποιοi πρέπει νά ξέ
ρουν δλα δσα εtναι σέ Θέση νά συλλαμβάνουν. Πρέπει νά τά
ξέρουν γιά νά μπορο\Jν νά Θέτουν έρωτήματα στόν έαυτό τους,
στή σκηνοθεσία, στή Θεατρική τέχνη, στήν άνθρώπινη συν
θήκη. Ό ήθοποιός πού πνίγεται άπό τή συνείδηση το\J έγdι
καi άπό τήν έπαρσή του κατεβάζει τό ταλέντο του στό έπίπεδο
της δημοτικότητας μιiiς τηλεοπτικf\ς βεντέτας. 'Αντίθετα,
ό ήθοποιός δ ικανός νά συνειδητοποιεί, νά στοχάζεται πάνω
στόν έαυτδ του, μπορεί νά πολλαπλασιάσει τiς πραγματικές
δυνατότητες (άλλά καί τiς όποχρεώσεις) του, μέσα στόν άνθρώ
πινο κόσμο. Ό νο\Jς μου πάει σέ μιά συνείδηση ικανή νά Θέτει
στόν έαυτδ της προβλήματα άνώτερης τάξεως, κι όχι στήν
άπλή-: τή διαπραγματευτική- έπαγγελματική συνείδηση.

Πώς συμβάλλουν τά φυσικά προσόντα τού ήθοποιού
στή δημιουργ[α τού ρόλου; Πρέπει αύτό τό " φυσικό "
νά γlνεται σεβαστό καl νά λαμβά1ιεται ύπόψη γιά τή
διωιομή; Πρέπει νά στυλιζάρεται, νά παραμορφώνεται,
νά βιάζεται; Πώς κατορθώνει ό σκηνοθέτης νά παρα
σ1�c�ι τόν ήθοποιό έκεί πού θέλει νά τόν όδηγήσει; Μέ
αύταρχικό τρόπο; Μέ τεχνάσματα; Μέ παραινέσεις;
Τό Θεατρικό πρόσωπο πρέπει νά ειναι γιά τόν 1iθοποιό &να
ιδανικό, ιερό πλάσμα, πού δέ Θά μπορέσει ποτέ νά τό άναπα
ραστήσει (νά τό έξουσιάσει, νά τό οικειοποιηθεί) πλήρως.
Ό ήθοποιός μπορεί νά έπιχειpήσει μόνο eνα άΠλό πλησία
σμα στό πλάσμα αuτό. Τά πιό πολύτιμα μέσα γιά μιά τέτοια
μέθοδο προσεγγίσεως εtναι ό αUΘορμητισμός τf\ς άγάπης
καί δ σεβασμός. Τά θεατρικά πρόσωπα εtναι άπόλυτα όντα,
άποστρέφονται τούς " άπατε&νες συζύγους ". Έτσι, οι έπί
δοξοι βιαστές μένουν στόν ιiσο, στήν πρώτη άπόπειpα πού
θά κάνουν νά άγγίξουν τά πλάσματα αuτά, μέ τό χυδαίο,
τόν έγωιστικό τους τρόπο.
Ό σκηνοθέτης δέν εtναι ιδιοκτήτης ένός έξαίσιου χώρου
στόν δποίο δ ήθοποιός (δ φτωχοζητιάνος) ντρέπεται νά μπεί.
Και τούς δυό τούς έλκύει δ πλο\Jτος το\J κοινο\J και άδιαί
ρετου έργου. Ό σκηνοθέτης πού κατορθώνει νά δουλέψει
μέ τόν ήθοποιό του Θέλει νά τόν έχει τοποθετημένο άκριβU>ς
στό πιό κατάλληλο σημείο τf\ς σκηνοθεσίας του. Όπως καi
6 ήθοποιός πού κατορθώνει νά δουλέψει μέ τό σκηνοθέτη του,
δέ θέλει νά βρίσκεται πουθενά άλλο\J. Όταν δέ συμβαίνει
αuτό, ή άποτυχία εtναι πλήρης και γιά τούς δυό. ' Η θοποιός
και σκηνοθέτης Πρέπει νά παρασύρονται (νά άλληλοπαρασύ
ρονται) μόνο και μόνο γιά νά βγο\Jν άπό ενα χ&ρο δπου ή
δουλειά γίνεται μέ αuταρχικότητες, μέ τεχνάσματα καί παραι
νέσεις.
Μετάφραση ΒΑΣ!ΛΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
·Ο fιθοποιός δέν εlναι στείρος μιμηηίς μιϋ.ς έξω τερικής πραγματικ6τητας. Εlναι δ ποιητι}ς των ά νθρώπινων μορφών. Α ύτιί εlναι
ή βάση τής σκηνικής φιλοσοφίας τοϋ Κρέιτσα, πού προσπάθησε
νά τήν ύλοποιήσει στό " Ζά Μπράνου " άλλά καί τ' ά'λλα θέα
τρα έντός καi έκτός Τσεχοσλοβακίας, μέ τά όποία συνεργάστηκε.
Σκηιιή άπό τι}ν παράσταση ένός κολλάζ ί!ργων τοϋ Νεστρ6υ,
ποv άνέβασε στό Ντύσελντορφ μέ τόν Β6λφγκανγκ Ρέιvμπαχερ
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Τ Ο N O H Tl l(O Θ ΕΑΤ ΡΟ ΓΕ Ν Ν Ι Ε ΤΑΙ
ΤΟ Π Ι Ο Α Λ ΗΘ Ι ΝΟ Α ΠΟ Κ ΑΤΑ Β Ο Λ Η Σ Κ Ο ΣΜΟΥ
Το ί5 ΒΑΣΙΛ Η ΖΙΩΓΑ
Φυσικά, δλες oL σελtδες τοv " Θ " εlναι dνοιχτές σέ δλους.
Γιά λόγους dρχής. 'Από μιiiς dρχijς. 'Εδώ, άπλώς, ση
μειώνουμε μέ έμφαση πώς προσφέρεται ί!vα έλεύΟερο βήμα
καί προκαλοvvται ο[ θεατρικοt μας νά διατυπώσουν έλεύ
θερα τίς όποιεσδήποτε θεωρητικές dπόψεις καί σκέψεις
τους. Ό Βασtλης Ζιώγας μιλάει παρακάτω γιά νοητικές
κοινωνίες καί νοητικό θέατρο. Α ϋριο, κι άλλοι θά διατυ
πώσουν τούς δικούς τους ποοβληματισμούς. 'Γό " Θ "
dνοtγεται όλοένα στήν επικοιν"ωνlα.
«Κάτι δέ μέ ικανοποιεί στό θέατρο. Νομίζω πώς όποβιβάζει
τήν έλληνική κοινωνία. Είναι δυνατό ν' άποτελούμαστε στήν
πλειονότητα άπό ι'iτομα μέ τόσο χαμηλή ψυχοσύσταση, μέ
τόσο ταπεινά ένστικτα; Καί κατά πόσο ό σύγχρονος ι'iνθρωπος
έχει διατηρήσει άτόφιο τό άρχικό του ένστικτο; 'Αλλά τ ί
είναι τ ό θέατρο; Δέν είναι τέχνη; Κι άφοϋ είναι τέχνη, δέν
πρέπει ν' άποκαλύπτει τά πρόσω; Δέν πρέπει νά δείχνει
στό θεατή τό πραγματικό γεγονός; Τόν άληθινό δρόμο πού
έχει ξανοιχτεί μπροστά του καί μπορεί νά τόν άκολουθήσει;
Κ ι άσφαλ&ς δέν είναι πισωστράτισμα στήν ηιυχοσύσταση
τfjς ήττοπάθειας, τfjς μικρομπαγαποντιδ.ς καί τfjς μικροκομπί
νας. Τό θέατρο είναι άνθρώπινη πράξη. Πράξη τετελεσμένη
πού έχει σά συνέπεια τήν άνθρώπινη ι'iνοδο. Δέν είναι ό λαός
μας μιά κοινωνία μικροκομπιναδόρων καί γραφικ&ν τύπων
καταδικασμένων στήν ερπουσα ζωή τοϋ σκουληκιοϋ. Έχει
τά iδια δ ικαιώματα μέ τούς ι'iλλους λαούς μέσα σέ μιά έποχή
πού οι δ ιαδικασίες έχουν άπομακρυνθεί άπό τίς λειτουργίες
τοϋ ένστίκτου κι δλα τείνουν στή δημιουργία ένός άνθρώ
πινου μοντέλου νοητικfjς δύναμης. Δέν είναι λοιπόν άποπρο
σανατολισμός αύτός; Δέν είναι άπόκρυψη τfjς άλ1)θειας;
Τό λιγότερο, είναι έξανδραποδισμός. Λές κ' έχουν καταλά
βει τή χώρα μας ι'iλλοι λαοί καί κάνουν δ,τι μποροϋν νά μδ.ς
στραβώσουν. Νά μήν άνακαλύψουμε ποτέ τόν αιώνα μας.
Νά μήν άνακαλύψουμε ποτέ τόν προσωπικό μας χαραχτήρα
μέσα στό σημερινό γίγνεσθαι. Νά καθηλωθοϋμε γιά πάντα
στό χαραχτηριστικό τύπο τοϋ ραγιδ. πού δέν κατάφερε νά
σηκώσει κεφάλι. Τί ι'iλλο είναι τό θέατρο; Δέν είναι ή κατα
γραφή άνθρώπινων χαραχτήρων δπως διαπλάστηκαν κάτω
άπ' τήν πίεση μιδ.ς συγκεκριμένης έποχfjς ; Δέν είναι άνα
παράσταση τfjς άνθρώπινης μοίρας μέσα άπό τίς συμπληγά
δες τfjς κοινωνικfjς καί πλανητικfjς συνθήκης; Κ ι δταν αύ
τό δέ γίνεται, άλλ' άντίθετα δίνεται μιά παρωχημένη εικό
να τfjς πραγματικότητας μέ θεατρικούς χαραχτfjρες παρωχη
μένους καi άδαείς, δέν είναι προδοσία στήν ιδέα τοϋ θεά
τρου καi τfjς άνθρώπινης έξέλιξης;».
Συμφφνησα. Πράγματι δέν έπιτράπηκε ποτέ στό θέατρό μας
νά δείξει τήν άληθινή του ψυχή. Δέν έπιτράπηκε ποτέ στό
λαό μας νά έχει τήν πραγματική εiκόνα τfjς έποχfjς του,
μέσα άπό τήν ίδια του τή ζωή. Δέν έπιτράπηκε ποτέ στό λαό
μας νά έχει τό θέατρο πού θά το\J προβιβάσει τό νοϋ. Δέν
τοϋ έπιτράπηκε ποτέ νά μεταλάβει τfjς άληθινfjς ούσίας πού
θά τόν έμποτίσει μέ τό δυναμικό τfjς φυλfjς.
Μέ τήν πρόοδο το\J Σοσιαλισμο\J στόν αιώνα μας και τή
γενική παραδοχή τfjς Δημοκρατίας σά μοναδική πολιτική
διαδικασία καi τήν τεχνοκρατική ι'iποψη ζωfjς έγκαθιδρυμένη
πιά στήν άνθρώπινη συνείδηση, οι κοινωνίες ή μιά μετά
τήν ι'iλλη ι'iρχισαν πλέον νά ε!σχωροϋν μέσα σ' ένα νέο έπί
πεδο ζωfjς, δπου ή λογική άποσυνθέτει μέχρι έκφυλισμο\J
τό ένστικτο καi τiς δ ιακλαδώσεις του. Καθετί πού έχει συσ
σωρευτεί κατά τήν άνθρώπινη έξέλιξη μέ τή μορφή το\J
φόβου καi το\J δέους άπό πανάρχαιες έμπειρίες τfjς έχθρό
τητας τοϋ περιβάλλοντος, έχει μετατραπεί σέ φόβο καi δέος
τοϋ άνθρώπου στiς δ ικές του δυνάμεις. 'Από μιά συνεχή i1 ττα
πού έχει έγγραφεί στήν ιστορική συνείδηση το\J κυττάρου

μ�ς, συνήθισε πλέον σέ μιά συνεχή ν ίκη πού τοϋ έπιτρέπει
να �iσθ�νεται κυρίαρχος. Αύτόματα λοιπόν οι λειτουργί ες
του_ ενστικτου, πού βοηθοϋσαν στήν έγκαιρη άντίδραση στόν
uπερ?ύναμο έχθ ρό, προ1)χθηκαν άπό τίς περιοχές τοt ύπο
. χώρους τfjς νόησης καί τοϋ
συνειδητ?υ στους
ύπερσυνείδη
του μέ ι'iμεση συνέπεια τόν εύνουχισμό τοϋ ένστίκτου καi
στή συνέχεια τό μαρασμό του.
Αύτή τ � σ;.τιγμή τό σύνολ? τοϋ άνθρώπινου γένους έπιβιώνει
π�νω r: ενι:Ι: λογικό προγραμμα συνεχοϋς νίκης πού έχει
?'α στο �ο � η � έξαφάνισ �1 δλω.ν τ&ν δεινών τοϋ πλανήτη.
�πό κ� ι που η έ�ελ.ικτικη πορει� τοϋ είδους ήταν ένας συνε
χης άγ�να� μέ τι� ι'iγνω ?'τες δυναμεις του πλανήτη βασισμέ
yος στην ατομικη [κανοτητα προσαρμογής πού προϋπόθετε
εν� τερατώδες ζωικό ένστικτο, τώρα ή έξελικτική πορεία
_ υς μετατ άπησε έ έναν άτομικό άγώνα προσαρμο
του ειδ
?
ρ
σ_
γής στην καινουρια ..κατασταση καί προϋποθέτει αύξημένη
,
νόηση και άτροφικό ενστικτο.
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Μέ τό� ίδιο τρό�;ο έχουν άνατραπεί καi οι συνθfjκες τής
τ � αγωδιας ; �ηλαδη δέ χρειάζεται πιά νά διακοπεί 11 αίμομι
ξια τοϋ Οι�ιποδα μέ τήν 'Ιοκάστη γιά νά άπαλλαγεί ή χώρα
. πεινα καi τό θανατικό. 'Αρκεί νά άναλάβει ό ίδιος ό
άπό την
�αός τήν έξουσία κι Ιiς συνεχίσει ό Οιδίποδας μέ τή μαμά του
δπω; τόν βολεύει . 'Ακόμα έπαψε πιά νά ύφίσταται κ' ή Ιδέα
το� άρχηγο\J τ�;ς όμάδας. Ήδη στήν 'Αμερική προωθοϋνται
πρ?εδροι μέ χαμηλό !Q γιά νά μήν έξανίστανται καί άντιδρο\Jν
στις ά':οφάσεις τών ήλεκτρονικών έγκεφάλων. Ή Εύρώπη
:_rροωθειται σέ μιά πολυεθνική κοινωνία όπου ό άρχηγός
εχει άντικατασταθεί άπό ενα πολυεθνικό καi πολυδιάστατο
δργανο �.ιού άποφασίζει, έλέγχει, κρίνει καί προγραμματίζει
κάτω άπο ?'υνθήκες μιδ.ς σκληρής καί άπαράβατης τεχνοκρα
τικfjς άντιληψης πού κινείται βέβαια μέσα στά όρια το\J
" νοητικοϋ έπιπέδου έπιβίωσης " άλλά ο έ μιά άρχικ1i φάση ,
άφοϋ ή νοητική άντίληψη είναι ενας χώρος άνεξερεύνητος
άκ?μα !'αi δέ συνίσταται μόνο άπό τή λογική τοϋ τεχνο
�ρατη . Ο πατριαρχικός κώδικας, πάνω στόν όποίο βασίστηκε
δλ? ;ό μέχρι τώρα θέατρο, έχει έκφυλιστεί ως τό σημείο
που εν�ς άληθινός θεατρικός συγγραφέας" πρέπει νά όργα
νώσει εναν όλότελα καινούριο κώδικα δπου νά βασίσει τά
έργα του, γιά νά μήν αισθάνεται δτι κοροϊδεύει τούς θεατές
δσ� �ι αν αύτοί δέν είναι έξοικειωμένοι άκόμα μαζί του.
!;<-αι εχει έ�φυλιστεί γιατί έχει άρχίσει πιά νά λειτουργεί
�νας και ν�υριος μηχανισμός άξιολόγησης δυναμικότητας,
δπ?υ δχι μονον ή μυική δύναμη άλλά καί ή δύναμη τ&ν δπλων
έξελειψε. Ή μαρτυρία τοϋ Βιετνάμ, δπου μιά καθαρά νοητική
λειτουργία δπως ή ιδέα κατατρόπωσε τήν ισχυρότερ η πολε
μικη. μηχανή τής άνθρώπινης ίστορίας, είναι άρκεη) . Ή
άνόρθωση τής γυναίκας έπίσης πού, παρόλη τήν e ως κυτ
τ �ρου πλύση έγκεφάλου πού έχει ύποστεί άπό τήν πατριαρ
χια, έξοικειώθηκε τόσο πολύ μέ τό καινούριο άνθρώπιν ο
μοντέλο πού δλα τήν προορίζουν γιά τήν πρώτη θέση . Γιατί
βέβαια στό καινούριο πλάνο έπιβίωσης πού τό βλέπουμε
κιόλας νά χαράζεται, οι χαραχτηριστικές άντρικές Ικανό
τητες θά χάσουν τήν άποτελεσματικότητά τους γιατi θά έχουν
άλλάξει οι συνθi;κες. Κ' έπειδή τό πλάνο αύτό είναι τό προϊόν
μιδ.ς καταπίεσης, αύτοί πού θά προσαρμοστοϋν καλύτερα
σ' αύτούς τούς νέους δρους, είναι αύτοi οί ίδιοι οι καταπιε
ζόμενοι, σέ άντίθεση μέ τούς καταπιεστές πού θά άντιλη
φτο\Jν λίγο λίγο τόν έαυτό τους σ' ενα όλότελα έχθρικό περι 
βάλλον.
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Βέβαια αύτή ή iδια ή έννοια τής τραγωδίας δέν έχει έκλεί
ψει. Δηλαδή ό συνεχής άγώνας γιά τήν άπελευθέρωση τής

άνθρώπινης ϋπαρξης. Έχει δμως άντιστραφεί. Τώρα ό έξου
σιαστής δέ βρίσκεται εξω άπ' τόν ιiνθρωπο άλλά μέσα του.
Έχοντας άποχτήσει πλέον τή δύναμη έκείνων τ&ν μικρ&ν
θεοτήτων πού πολεμο()σε στήν άρχαιότητα, εχει διχαστεί.
Τότε τή δύναμη, άλλά καi τiς εύθύνες γιά τ' άνθρώπινα τiς
εΙχαν οι θεότητες. Τώρα τiς εχει αύτός. Τό φόβο καi τό δέος
πού εΙχε γιά τiς θεότητες, τά αlσθάνεται γιά τόν έαυτό του.
ΕΙναι δηλαδή ενας πρώην νικημένος πού βρέθηκε ξαφνικά
νικητής. Φοβάται λοιπόν μήπως tχει τήν ίδια μοίρα τ&ν
θεοτήτων άπ' τόν ίδιο του τόν έαυτό. ΕΙναι έχθρός καi Θαυ
μαστής συνάμα το() έαυτο() του. Κ' έκεί άκριβ&ς μπλέκεται
καi δέν τολμάει νά έπιλέξει πο() νά χτυπήσει. Άν χτυπήσει
τό νικητή άνθρωπο Θά βρεθεί έκτός πραγματικότητας. Άν
έξοντώσει τόν ήττημένο άνθρωπο Θά έπωμιστεί δλες τiς εύ
θύνες το() παντοδύναμου όντος καi θά χάσει έκείνη τήν παλιά
άμέλεια κι άνευθυνότητα δπου δλα άφήνονταν στήν
τύχη καi τήν παντοδυναμία τ&ν ιiγνωστων έξουσιαστ&ν.
Ό διχασμός αύτός γίνεται άκόμα πιό φανερός στις δυό τάσεις
τfjς σημερινfjς άνθρωπότητας. Τά διαστημικά ταξίδια κ' ή
αύτοανάλυση. Τά πρ&τα εΙναι ή προέκταση το\J νικημένου
άνθρώπου πού έξακολουθεί άκόμα νά μάχεται τό μεγάκοσμο
κ' ή αύτοανάλυση εlναι ή προέκταση το\J νικητfj πού πιστεύει
δτι ό μεγάκοσμος εlναι άπλ&ς μιά μεγέθυνση τοϋ έαυτοϋ
του άποσυγκεντρωτικός και όποφωτισμένος και πώς ή πραγ
ματική εiκόνα τοϋ σύμπαντος βρίσκεται σ' αύτόν τόν ίδιο.
-οντας συνεχ&ς κάτω άπ' τήν έπιρροή αύτοϋ το\J διχασμοϋ
δημιουργείται τό " παράλογο " άτομο, πού βρίσκεται άνυ
περάσπιστο άνάμεσα σέ δυό άλληλοσυγκρουόμενους έαυτούς :
τό ." μικρό άνθρωπο " μέ μιά άναπόρριπτη ούρά πίσω του
άπό άρχέτυπα φόβου και δέους και τό . . μεγάλο άνθρωπο ".
Τόν " ήττημένο " και τό " νικητή ". Τόν " άνεύθυνο " και

τόν " όπεύθυνο ", Γιά νά πάψει αύτό τό δέος καi ό φόβος
άπ' τόν ίδιο μας τόν έαυτό, πρέπει ν' άποφασιστεί μιά άπό
τις δυό Θέσεις κι άσφαλ&ς .δέ μπορεί νά εlναι τοϋ " ήττημέ
νου " γιατι δέν άληθεύει. Ή ζωή μετρημένη μέ τό χρόνο το()
ένδόκοσμου εΙναι μακρύτατη έφόσον καταφέρει νά καλύψει
μέσα σέ μιά τέλεια νοητική έλευθερία τις αiσθήσεις τ&ν
πληροφορι&ν πού το\J προσφέρονται σέ κάθε στιγμή. Όταν
άποδέχεται eνας άνθρωπος τή Θέση τοϋ νικητfj, μοιραία
ταυτίζεται μέ τήν αίσθηση το\J σύμπαντος κόσμου, μετατρέ
ποντας τό μεγάκοσμο σέ ένδόκοσμο, όπότε αύτόματα άποχτfί
και τό χρόνο το\J μεγάκοσμου. -Ετσι γεννιέται μέ τή γένεση
τοϋ σύμπαντος και πεθαίνει μέ τό Θάνατο το\J σύμπαντος.
'Από τή θέση αύτή λοιπόν έπωμίζεται καl τiς εuθύνες το()
·Άτλαντα. 'Οπότε άναστρέφονται όλότελα οι ρόλοι τfjς τρα
γωδίας. Δηλαδή οι άνίσχυρες κι άφυδατωμένες Θεότητες
μάχονται κατά τοϋ πανίσχυρου άνθρώπου.
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-Αν δεχτο()με δηλαδή δ τι μέ τή Θεωρία τfjς σχετικότητας ή
άνθρωπότητα σφηνώθηκε μέ τό κεφάλι μέσα στό σ&μα τfjς
νέας έποχfjς, τότε μέ τήν ίδια άκριβ&ς σκέψη εχουμε σά
συνέπεια και τήν όπαρκτική μεταβολή το\) άνθρώπου. rοταν
eνας θεατής βλέπει τόν κόσμο πρός τά fξω &ς τήν άπεραντο
σύνη του, άπορροφfίται άπ' τό μεγάκοσμο αύτόματα κι 6
όπαρκτικός του χρόνος συστέλλεται πλησιέστερα στό τί
ποτα. Όταν ενας Θεατής βλέπει τόν κόσμο πρός τά μέσα
&ς τήν άπεραντοσύνη του, άπορροφfί τόν ένδόκοσμο κι 6
όπαρκτικός του χρόνος διαστέλλεται πλησιέστερα στό δλον.
Κ' οι δυό Θέσεις εlναι σωστές κι άνθρώπινες. Ή πρώτη ,
τfjς ήττας, γιατί ό θεατής συντρίβεται κ' ή δεύτερη , τfjς
νίκης, γιατί 6 Θεατής κατακτά. Κ' έπειδή στiς μέρες μας ή
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θέση τοl) θεατfj fχει μετατοπιστεί άπ' τήν άρχική του θέση ,
fχει διασταλεί κι ό ύπαρκτικός χρόνος. Γιά τόν άπλούστατο
λόγο πώς οι καθαρά νοητικές διεργασίες λειτουργοQν πλη
ρέστερα στiς περιοχές τ&ν άργ&ν ρυθμ&ν. 'Από τήν ένστι
κτώδικη θέα τοi) κόσμου μετατοπίστηκε στή νοητική θέα
τοϋ κόσμου. Μέ τήν ίδια λογική άπό πολίτης τ&ν ένστικτω
δ&ν κοινωνι&ν μετατέθηκε σέ πολίτη τ&ν νοητικ&ν κοινω
νι&ν. Κι άπ' τή · στιγμή πού παίρνει μιά άμετακίνητη θέση
παύει αυτόματα νά φέρει καi την αiσθηση τοl) " παραλόγου "
που εlναι άποτέλεσμα τοϋ διχασμοQ καi τfjς άμφιταλάντευσης
μεταξυ ένστίκτου καi νόησης.

Ό δυτικός συνασπισμός κι ό άνατολικός συνασπισμός κρα
τ&ν, παρόλες τiς άντιθέσεις τους, προβάλλουν τό ίδιο άν
θρώπινο μοντέλο σά στόχο ζωfjς. Τόν τεχνοκράτη ίiνθρωπο
νικητη δλων τ&ν δειν&ν τοi) πλανήτη . Ή διαφορά τους βρί
σκεται στό δτι οι Άνατολικοi φαίνεται νά τό εχουν κατανο
ήσει περισσότερο στiς λεπτομέρειές του, έν& . οι Δυτικοi
άφήνουν νά κατανοηθεί μόνο του μέ την Ιδια την πρόοδο
τ&ν πραγμάτων, άρνούμενοι νά μετατοπίσουν τή θέση τους
άπό μιά όπτική γωνία πού εχει καταργηθεί άπό την Ιδια την
πραγματικότητα έδ& κ' εναν αiώνα τό λιγότερο. Είναι άμφί
βολο δμως αν εχουν άντιληφτεί έπαρκ&ς κ' οι δυό συνασπι
σμοi τη σύσταση αυτοϋ τοi) καινούριου άνθρώπινου μοντέ
λου. Είναι σ ίγουρο πώς ·αν τό γνώριζαν θά κάνανε τά άδύνατα
δυνατά νά τό άποτρέψουν, γιατi όδηγεί στό νοητικό ίiνθρωπο
πού εχει σάν κύριο γνώρισμα την τέλεια προσωπικη έλευ
θερία πρός δλες τiς ύπαρκτικές κατευθύνσεις ώστε ν' άποχτά
τη δυνατότητα διαστολfjς πού έπιβάλλεται γιά νά πετυχαίνει
την αίχμαλωσία τοϋ ένδόκοσμου. Μέ την ίiγνοια λοιπόν
τ&ν χαραχτηριστικ&ν τοl) νοητικοϋ άνθρώπου εχουμε τό
φαινόμενο μιάς άποπροσανατολισμένης καi άτελέσφορης
άνθρώπινης πορείας μέσα σέ μιά σύγχυση πού, αν δέν άνα
κοπεί, μοιραία θά όδηγήσει στην αυτοκαταστροφή.

'Επειδή δμως είναι ήδη κατακυρωμένη ή μορφή τοϋ νοητικοl)
άνθρώπου άπό τήν ίδια τήν πραγματικότητα, πολύ σύντομα
θά κινητοποιηθεί δλη έκείνη ή πληθώρα τ&ν άποκαλυπτικ&ν
παραγόντων που βρίσκονται στό περιθώριο τ&ν δύο συσ �η
μάτων καi θά έπιβληθεί όριστικά ή σωστή άνθρώπινη πορεια.
Αύτη ή συναρπαστική νοητικη έποχή πού εχει άρχίσει νά
διανύει τό γένος μας εlναι ενας άπαστράπτων κόσμος, πού ή
μεγαλύτερη σαφήνειά του θά μάς έπιτρέψει νά αiσθανθοϋμε
περισσότερο σίγουροι καi νά σταθοQμε άκόμα πιό σταθερά
στά πόδια μας.

ιΙΙι
Άφοϋ λοιπόν τό θέατρο είναι μιά άναπαράσταση τfjς άνθρώ
πινης πράξης σάν τέτοιο μας δίνει μιά πεντακάθαρη εiκόνα
τοl) άνθρώπινου άγώνα άπό την άρχή πού ξεπήδησε τό θέα
τρο μέσα άπό τiς κοινωνίες. 'Αρχίζοντας άπό τiς μαγικές
άναπαραστάσεις καi φτάνοντας &ς τiς άρχές τοl) αίώνα μας
μποροQμε νά τό κατατάξουμε στό θέατρο τfjς tjττας. Μιά
tjττα πού ξεκινάει άπό ενα ύπερφυσικό δέος καί τρόμο στiς
μαγικές τελετές, συνεχίζει σέ μιά άντιμετώπιση καταπρόσωπο
μέ μοιραία tjττα στην τραγωδία, όλισθαίνει σέ μιά ήρεμη
δουλική ύποταγή στη θεότητα, στό άναγεννησιακό θέατρο,
ή όποία καταλήγει σέ κάποια ήττοπαθfj διαφωνία στό τέλος
τοl) περασμένου αίώνα, δπου τό σπέρμα τfjς έπανάστασης
κατά τfjς οοαρξης τfjς θεότητας εχει ριχτεί πιά, ίiσχετο αν
προσφέρει τό σ&μα του βορά στό θηρίο. Στό eργο τοϋ Ίψεν
καi σαφέστερα τοϋ Στρίμπεργιc καi τοl) Τσέχωφ αύτό τό
σπέρμα όπάρχει. Ή πρόοδος τfjς τεχνικfjς μέ τά συγκλονιστι
κά της liλματα, ή άντικατάσταση τ&ν βασιλείων μέ δημο
κρατίες καί ή ίiνοδος τοϋ μαρξισμοϋ, είχαν σάν άποτέλεσμα
νά δημιουργηθεί ενα νέο είδος θεάτρου μέ πολλά χαραχτη
ριστικά όλότελα διαφορετικά άπ' τό προηγούμενο. Έδ& ό
άνθρωπος είναι ετοιμος νά νικήσει. Έχει μέσα του τά πρ&τα
στοιχεία τοϋ νοητικοQ άνθρώπου. Τό θέατρο τοl) Μπρέχτ
καi τοQ Μαγιακόφσκυ είναι άπό τά πρ&τα δείγματα τοϋ νοη
τικοl) θεάτρου. 'Αντίθετα ενα άλλο σκέλος τοl) νεότερου
θεάτρου άφήνει τόν ίiνθρωπο νά συντρίβεται άνάμεσα στiς
μυλόπετρες τfjς παράλογης αiσθησης. Έδ& πιά δέν €χουμε
νά κάνουμε μέ τόν ήττημένο άνθρωπο, οuτε μέ ενα ίσχυρό
κοινωνικό τυπικό μέ άπαράβατους ήθικούς δρους δπου συν-

τρίβεται δποιος τολμάει νά έλευθερωθεί, δπως στό άστικό
θέατρο. Όλοι αυτοί οι αυστηροί κανονισμοί εχουν άποσυρθεί
κι άφήνεται έλεύθερος ό άνθρωπος άνάμεσα στίς συμπλη 
γάδες τ&ν δύο έποχ&ν - αυτης πού πέρασε καi χαραχτηριζό
ταν σάν tjττα κι αύτfjς πού ερχεται καί χαραχτηρίζεται σά
νίκη - νά πάρει μιά συγκεκριμένη θέση . Ή νά δεχτεί τήν
άνευθυνότητα τfjς σκλαβιάς η νά δεχτεί τήν ύπευθυνότητα
τfjς νίκης. 'Εντούτοις στό θέατρο αύτό ό άνθρωπος δέν κάνει
καμιά κίνηση. Δέν τολμάει νά πάρει όποιαδήποτε στάση στό
πρόβλημα. 'Ακόμα καί όπτικά τό θέατρο αύτό είναι στατικό.
οι f\ρωες μένουν εύνουχισμένοι. Ή άνθρώπινη πράξη μηδενί
ζεται. Στόν 'Ιονέσκο ό άνθρωπος παραμένει σκοτισμένος.
Αύτή ή σκότιση στό Μπέκετ άπολήγει σέ μιά άρνητικη ϋβρη.
Μόνο στά τελευταία εργα τοQ Πίντερ άχνοφαίνεται σ' ενα
έξασκημένο μάτι ή νοητική δομή τ&ν ήρώων. Παρόλο τό
έναγώνιο μπαλαντζάρισμα τοϋ θεάτρου αύτοi) τοϋ " παρα
λόγου ,, επαιξε σημαντικό ρόλο νά φανεί ή άναγιcαιότητα
ένός καθαρά " νοητικοQ θεάτρου ".
ιΙΙι

Κάποια στιγμή ή λογική τfjς έπιβίωσης ύπερισχύει. Ό τρό
μος τ&ν καινούριων εύθυν&ν κατακαθίζει καί στή θέση του
μπαίνει ή άνάγιcη νά συνεχιστεί ό κόσμος πρός τό καλύτερο.
Ή καινούρια θέση πού εχη καταχτήσει ό άνθρωπος μέ τό
ίδιο του τό μυαλό είναι μιά άδιαμφισβήτητη πραγματικό
τητα, άρκεί νά καταφέρει νά τήν κρατήσει κάτω άπό συνεχfj
ελεγχο. Καi γιά νά μπορεί ν' άσκεί αύτό τόν ελεγχο μέ σι
γουριά πρέπει ν' άπαρνηθεί τίς κατώτερες αίσθi1σεις του καi
νά λειτουργεί μόνο μέ τίς νοητικές α!σθήσεις. Μόνον αύτά
που τοϋ άποκαλύπτει ή νόηση μπορεί νά θεωρήσει παρα
δεκτούς δρόμους ζωfjς. Είναι τόσο μεγάλη ή δύναμη πού
κρατάει στά χέρια του, που δέν τοl) έπιτρέπεται πιά νά βασι
στεί στίς άσαφείς ένδείξεις τ&ν " καρδιακ&ν αίσθήσεων
η στά μηχανικά άνακλασηκά τοi) ένστίκτου.
"

Έτσι γεννιέται πλέον τό " νοητικό θέτρο " πού είναι ή
εναρξη μιας μακρόχρονης σειράς " άνθρώπινης πράξης "
σέ τέλεια άντίθεση μέ τό θέατρο τfjς tjττας. Έδ& προβάλλε
ται ό ι.ιοητικός άνθρωπος μέ τήν ύπεύθυνη αίσθηση τοl) σύμ
παντος κόσμου μέσα του, πού άνατρέπει δλες έκείνες τiς ά
ντινομίες που κοντράρονται στήν καινούρια του θέση. Σκο
τώνοντας τiς άντινόμίες αυτές άποκαλύπτει συνάμα τό φρέσκο
του πρόσωπο πού είναι ενας νέος κόσμος τέλεια έφαρμο
σμένος στό σημερινό μοντέλο ζωfjς, προσθέτοντας άκό
μα πιό πολλά στήν άνθρώπινη ύπόστασή του. Μέσα
άπ' αύτό τόν όπεύθυνο άγώνα θ' άντικατασταθοQνε παλιοi δροι
τοQ κοινωνικοQ συμβολαίου καi θά άποκαλυφτεί τό νεό
τερο ήθος.
Τό μεγάλο σφάλμα η']ς " ένδιάμεσης σκέψης " πού έξακο
λουθεί άκόμα νά έπηρεάζει την έποχή είναι δτι μέ τή λέξη
άνθρωπος έννοεί τό μικρό, τό λίγο, τό άνεύθυνο άτομο πού
δέχεται μοιρολατρικά τήν ϋπαρξή του άνίκανο νά πάρει τήν
εύθύνη τοi) κόσμου στά χέρια του. 'Ωστόσο σήμερα δλα
βοοQν γιά τό άντίθετο. Δέν παύει νά είναι άνθρωπος ό τεχνο
κράτης, δπως δέν παύει νά είναι άνθρωπος ό έργάτης που
μετέχει στiς τεχνικές κατασκευές κι δπως δέν παύει νά είναι
άνθρωπος ό πολίτης πού διαβιώνει μέσα στiς καινούριες συν
θfjκες. 'Αντίθετα είναι έμπλουτισμένος άνθρωπος, αν δεχτοl)με
σά βασι�.ή λειτουργία τήν έξέλιξη πρός τήν τελειότητα μέσα
άπό τή γνώση τ&ν δυνατοτήτων, άρκεί αύτό νά τοl) άποκα
λυφτεί άπό τήν τέχνη κ' Ιδιαίτερα άπ' τό θέατρο σάν πιό
άρμόδιο. 'Ωστόσο χίλια δυό κατάλοιπα μιας πεθαμένης έπο
χfjς στέκονται μετέωρα έμπόδια ετοιμα νά γκρεμιστοQν καί
σταματοi)ν άνόητα τήν παραδοχή τfjς καινούριας άνθρώπινης
συνείδησης. Κι αν αυτά τά ταμπού δέν καταβαραθρωθοϋν
σύντομα καi δέν άφεθεί ό άνθρωπος έλεύθερος νά όλοκλη 
ρωθεί μέσα στους λειμ&νες που τοϋ προσφέρονται, τότε θά
εχει τή μοίρα τ&ν ήρώων τοQ Καμύ.
Ό νοητικός άνθρωπος πού γαλουχείται αύτή τή στιγμή είναι

ό άνθός τοl) άνθρώπινου είδους καi τό θέατρο πού καταγράφει
τίς πράξεις του μέσα άπ' αύτή τήν κοσμογονία είναι τό πιό
σωστό, τό πιό άληθινό Θέατρο άπό ύπάρξεώς του.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΙΩΓΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΥ

ΙΩΑΝΝΟΥ ,

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
(Δωμάτιο παραφορτωμέιιο άλλά καλαίσΟητο. Χαμηλές βιβλιο 
θ�ϊκες, δυό ντιβύ.ιιια, τό ί!,ι•α διπλό - τό aλλο μον6, φωτογρdφίες
ατούς τοίχους καl πάιιω στά έπιπλα, repι· oduc tίoιιs μέ γυ1ιαίκες παλιάς έποχ ·ιϊς i} νέους. Στδ βάθος π6ρτα. Τό μ6νο
πρ6σωπο, τi)v wρα πού ιlρχίζει τδ έργο, τηλεφωνεί} :
- Ναί, Θά έρθει &λλά γιά λίγο. Νά σοϋ πώ Θά τό ύποφέρω.
Έχω εiδοποιήσει τούς πάντες. Οuτε τηλέφωνα οuτε χτυπήμα
τα κουδουνιοu. Εuτυχώς τοuς πέτυχα δλους. Δηλαδή δλους
τούς τωρινούς, aν βγεί κανένας παλιός, δέν ξέρω τί γίνεται.
Τώρα Θά ξεκρεμάσω τά κάδρα. Ειναι οι φωτογραφίες τών
πεθαμένων, πού δέν μπορεί νά βλέπει γιατί συγχύζεται,. Ναί,
συγγενών. Πολλοί, ναί. Ναί, είναι και οι φωτογραφίες τών
φίλων. Αuτούς οuτε τούς είδε οuτε καl πρέπει νά τούς δεί.
Ναί, δέν είναι οι τύποι της. Αύτή Θέλει εύγενικά παιδιά,
-πού νά τfjς κάνουν κομπλιμέντα, νά δείχνουν μεγάλη εύγνω
μοσύνη γιά τίς περιποιήσεις της καί προπαντός νά τή Θαυμά
ζουν. Πώς; Ξέρω γώ; Νά τή Θαυμάζουν: Γιά τά γλυκά της,
γιά τά πλεχτά της, γιά τή φασιστική τάξη της και προπαντός
γιά τις iδέες της. "Αχ, πότε Θά περάσουν αuτές οι δυό μέρες.
Καί Θά τό πιστέψεις ; Όταν έρχεται τήν προσέχω πώς και
π&ς, ιiήν τυχόν άρρωση;σει καί μοϋ μείνει έδ& άμανάτι .
Αντε, Θ' άρχίσω ν ά ξεκρεμάω. Χαίρε, άγαπητέ, γειά σου.
Εύχαριστιο.
•

.(Ξεκρεμάει κάδρα ή άλλάζει τlς θέσεις τών έπίπλων. Τό σκη
νικό σιγά σιγά μετdβύ.λλεται . .Μονολογεί} :
Αύτό Θά τό βγάλουμε γιά νά μή συγχυστεί. Μήν άρχίσει
1Cαι κλαίει καταδ& καί τί Θά τήν κάνω. Δέν έχουμε έδ& τούς
φίλους γιατρούς, πού έχουμε έκειπέρα. Νά τούς καλέσουμε
μές στή νύχτα, δταν Θά τήν πιάσει τό άγκομαχητό. Ό Θεός
νά μέ συγχωρέσει , άλλά δέν τό πολυπιστεύω. Παρατηρ& πώς
τήν πιάνει πάντα, δταν Θέλει νά πετύχει, νά έκπορΘήσει,
κάτι. Όταν, γενικά, τfjς φέρνω δυσκολίες. Καί, φυσικά, έγώ
όποχωρώ. τι νά κάνω;
Αuτό .Θά τό κρύψω, γιατί δέν πρέπει νά ξέρει τούς φίλους μου,
κάτι Θά βρεί γιά νά μέ ζεματίσει. Μαντεύω άπό τόν τόνο της
τήν άποστροφή πού αiσΘάνεται. Mo\J τή μεταγγίζει. τι ξέρουν
ο{ άλλοι; τι μποροϋν νά καταλάβουν, νά νιώσουν μάλλον,
π&ς μπορο\Jν; Καλή γυναίκα, σοϋ λέει. Ou, δέν ντρέπεσαι,
γαϊδούρι, νά μ1) θέλεις τή μάνα σου στό σπίτι σου. Έγινες
άνθρωπος τώρα, μέ δικό σου σπίτι στήν πρωτεύουσα, και δέ
Θέλεις τή μάνα σου- γριά γυναίκα.
Α, ναί, Θά κρύψω κι αύτά. 'Αλίμονο, αν δεί προφυλακτικά

·•

καί τά τοιαϋτα. Δέν Θά πεί, βέβαια, τίποτε, πού μακάρι νά έλεγε,
νά φώναζε, νά τσίριζε, νά ώρυόταν, γιά νά φωνάξω, νά τσιρίξω,
νά ούρλιάξω κι έγώ, μιά και καλή, νά τά πο\Jμε έξω άπό τά
δόντια, νά λογαριαστο\Jμε, νά ταχτοποιi1σουμε τέλος πάντων,
τiς ύποΘέσεις μας. Νά τfjς πιο, πώς τήν άγαπιο, τούς άγαπω
δλους έγώ, Θέλω νά τούς νιώθω δλους στις Θέσεις τους, στά
πόστα έφ' ά, δχι έφ' ά, έφ' οΙς, έφ' οΙς- εΤσαι καί μορφωμένος,
βλάκα!- στά πόστα δπου έτάχΘησαν. Ή μαμά δηλαδή νά
μένει στό σπίτι, νά μαγειρεύει, νά. ράβει μέ τή ραπτομηχανή,
νά τραγουδάει πότε πότε μέ τή δροσερή φωνή της, πού έπειδή
βγαίνει μέσα άπό στρώματα στεναχώριας καί βάσανα είναι
καταπιεσμένη και δροσερή, δπως άκριβ&ς κάτι καθαρευουσιά
νοι, δταν ξαφνικά γράφουν στή δημοτική, κι αύτή βγαίνε�
λαγαρή καi ώραία σά.ν άπό βαθιά στρώματα. Νά τραγουδάει,
λοιπόν : " .Μέ τό πλοίο πού σέ πί)ρε, συλλογίσου . . . " fι
" Παλό σου ταξίδι πικρή μου χαρά . . . " - " πικρή μου "
fι " μικρή μου " ; Δέν ξέρω. Μάλλον " πικρή μου ". " Μι
κρή μου ", γιατί;- fι τό άλλο έκείνο " Όπως φεύγουν τά
καράβιd στό γαλάζιο δειλιν6 . . . " καί άκόμα νά φωνάζει,
μόλις άκούει στό ραδιόφωνο καντάδες fι παλιά τραγούδια,
" Κώστα, Κώστα, καντάδες, τρέξε καντάδες! " καί νά 'ρχεται
έκείνος άπό τήν κουζίνα, δπου τόν έχει όποχρεώσει νά καπνί
ζει , γιά νά μή λερώσει , νά μήν κιτρινίσει τό σπίτι, νά μήν
καπνιστοϋν οι κουρτίνες, άσπρες βουάλ fι νταντελένιες, πλε
χτές μέ τό βελονάκι, πού γιά νά τις πλένεις εlναι ίροβερός
μπελάς, άλλά τότε είχαμε μεγάλες ταράτσες καi σκοινιά,
ναί και σκοινιά πολλά, άλλά. παρόλα τά. μέτρα γιά τό κάπνι
σμα, έκείνος τώρα πάει πιά, ήταν τό άγόρι της κάποτε, γι'
αύτό καί πρέπει νά 'χω κρυμμένες τlς φωτογραφίες του και
νά τiς κρεμνω, δχι κρεμνω, άναρτ&, νά τις άναρτ& μονάχα
δταν φεύγει, μαζί μέ τ&ν φίλων μου, καθώς έχω δικαίωμα
έλπίζω κι έγώ, - βάλε βγάλε, αύτό συνέχεια γίνεται. Θά.
τlς ξεχάσω καμιά φορά καi Θά τήν πιάσει κρίση. Κι έγώ
έτσι αiσΘάνομαι, δχι γιά τόν πατέρα μου, δχι, αύτός δσο
κ ι αν πέθανε νέος, πάνiως έζησε κάπως, έκανε καί παιδιά,
παρέκαμψε τό μισό αiώνα, γι 'αύτό κι έγώ τό γλέντησα
τόσο δταν τόν παρέκαμψα, τό εlδα σάν μιά νίκη, παρά τlς
άντιξοότητες, παρά τά τόσα και τόσα πού μο\J κάνανε,
γιά νά άκριβολογοϋμε, και δχι σάν καμιά έπέτειο άλλης ση
μασίας γιά τό όποκείμενό μου, κι έτσι μπορ& νά. άντικρίζω
τή φωτογραφία του, δχι δμως καί τοϋ άδελφο\J μου, πού πέ
θανε μικρός μικρός, παλικαράκι, καi πού δέν είμαι καθόλου
βέβαιος, ίiν δέν φταίω κι έγώ γι' αύτό, μέ τήν άδιαφορία μου,
τήν έμπιστοσύνη μου στις φροντίδες τ&ν γιατρ&ν τοϋ νοσο -
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κομείου- Θεέ μου, παγώνει πιά τό αΙμα μου, δταν τά σκέφτο
μαι, τό πfjρα τό παιδι στό λαιμό μου, έν& έπρεπε νά κινήσω
γf]ν καi ούρανό, γfjν και οuρανό, δπως βλέπω τώρα νά κάνουν
oi πλούσιοι γιά μιά παρονυχίδα, γιά ενα τίποτε, νά κινήσω γfiν
καi ούρανό, νά τό πάω άκόμα και στή Μόσχα, κι άς μέ κάμναν
καi φάκελο, νά μέ λέγαv και κομμουνιστή καi άπολυμένο,
άλλωστε στήν κηδεία έκπληκτος διεπίστωσα ξαφνικά, δτι
τόν σήκωσαν άπό τήν Πόρτα, τήν Πορτάρα έκείνη, ο[ Λαμ
πράκηδες. Ήταν Λαμπράκης, λοιπόν, και δέν μάς τό έλε_γε,
κρυφός κ ι αύτός, μυστικός, δπως τώρα έγώ μέ τή μάνα μας,
μά ή ταν ό καλύτερός μας- καi τi ώραίος νεαρός! Στό 'Πρό
σωπό του έβλεπα τόν έαυτό μου, δπως τόν νιώθω έσωτερικά
καi τόν φαντάζομαι καi ϋστερα " καλ&στο, καλώστο! " έλεγε
σπαραχτικά, δταν άκουσε, κλεισμένη στό άλλο δωμάτιο μα
ζί μου, άκουσε πώς άνεβάζουνε τό φέρετρο και τρέμαμε κ ι
o i δυό άγκαλιασμένοι σάν τ ά ψάρια, κάτω άπό ένα πράγμα
σκοτεινό πού μaς κουκούλωνε κ ι ϋστερα άπό λίγον καιρό
έγώ άρχισα νά τρώγω πολύ, θέλοντας νά στηριχτώ, νά εlμαι
γερός, γιατι έβλεπα πώς αν πάθαινα κι έγώ κάτι, θά χανόντου
σαν τά πουλάκια μου, οί γυναικοϋλες αuτές οί γλυκές καi κα
λές καi τόσο ζεματισμένες, κι άπό τότε πάχυνα καi δέν λέω νά
ξεπαχύνω, άλλά συγχρόνως σάν νά χόντρυνε ή 'Πέτσα μου,
ή τσίπα μου, πού λένε, άρχισα νά μήν εΙμαι και τόσο εύαί
σθητος, τόσο πονετικός, και νά μή θέλω κανέναν τους κοντά
μου, δέν μπορ& νά χάσω τή ζωή μου έγώ, γιατί τό Θέλετε έ
σείς, πού εσείς στό κάτω κάτω τήν κάνατε- κολοκύθια κάνα
τε, άλλά τέλος πάντων- δέν μπορ& έγώ νά μή συναντήσω
τούς φίλους μου, δταν θέλω, καi νά λέω ή μαμά μου και ή μα
μά μου, θά μέ πάρουν καi στό ψ ιλό, " μπά, έχεις καi μαμά; ",
θά μοϋ ποϋν, " άνθρωπος τόσων Μαίων ", δέν ξέρουν, βέβαια,
περi Μαίων, άλλά εγμ� τά λέω αύτά καi τά μαθαίνουν κι αύτοί,
πενηνταπέντε tΊ έξήντα Μαίων, μπουκέτο πολύ βαρύ, " έχεις
καi μαμά tΊ μήπως εΙναι μητριά σου; ", θά μοϋ ποϋν, " καi πό
σο χρον& εΙναι;" μποροϋν νά μοϋ ποϋν, κι έγώ μπορεί νά πα
ρασυρθ& πάλι καl νά τούς π& καμιά άπό τiς πολλές έκδοχές,
πού άπό μικρός έχω πλάσει, κάτω άπό κρεβάτια χωμένος,
δταν ξυλοδαρμένος χωνόμουν, διαβάζοντας έκεί άποκάτω
εΙχα γερά μάτια τότε- ένα γελοίο ά.νάγνωσμα άπό τό βιβλίο .
μας, " Τό ποτήρια τ&ν δακρύων " τό λέγανε, π&ς μιά μάνα
γέμισε ενα όλόκληρο ποτήριο μέ τά δάκρυά της, δπως τό
ήθελε ό Θεός, κ ι έτσι Αύτός χάρισε τ ή ζωή στό έτοιμοθάνατο
παιδί της, καi έκλαιγα κι εγώ κάτω ά.πό τό κρεβάτι, ξυλοδαρ
μένος μέ τακούνι στό κεφάλι, γεμάτος καρούμπαλα, tΊ μέ τόν
πλάστη πού άνοίγανε φύλλα, στολισμένος στά μπούτια μέ
μαυρισιές, καi εΙχα κάτι μπούτια τότε- νά!- μέ τά κοντά
παντελονάκια, πού δλοι οί κωλομπαράδες μέ κυνηγούσανε,
ποϋ τώρα έκείνα τά μπερεκέτια, ώς καi συγγενείς, κι ϋ
στερα πάλι τό ξέχασαν, καi ήθελα νά εΙναι μητριά μου,
ά.φοϋ τόσο μέ έδερνε, καl όχι μάνα μου, ή μάνα μου ήταν έ
κείνη μέ τό " Ποτήριο τ&ν δακρύων ", έν& αύτή και αuτός,
ναi καi αύτός, έδώ πού τά λέμε, πού μύριζα καμιά φορά τά
έσώρουχά του στά άπλυτα, Ιδίως έκεί μπροστά στό πιό κιτρι
νισμένο καi κάπως κυλινδρικό σημείο, καl αύτός μαζί, μέ
εΙχαν υιοθετήσει άπό κάπου και έπομένως δέν είχαμε πραγμα
τική συγγένεια καi μπορούσαμε νά είμαστε ό,τιδήποτε άλλο,
ά.λλά δέν είμασταν, γιατι είμασταν δυστυχ&ς συγγενείς, κ ι
έτσι σιγά σιγά έπλασα μιά άλλη ιστορία πώς μ έ πείραξε δfi
θεν ό πατριός μου, έν&, βέβαια, ilτανε τελείως φανταστική

καi ή δική μου φωνή έτρεμε συνεχ&ς και δέν εΙπα τήν ιστορία
καθόλου δπως τή σχεδίασα, άλλά τήν έχω άφηγηθεί περιλη
πτικά, δχι μέ δλες εκείνες τiς λεπτομέρειες, πού μέ τρελαίνουν,
δταν τiς νύχτες μόνος αύνανίζομαι, πώς τάχα έκείνη έλειπε
στήν πατρίδα της, στό χωριό της, καi ήρθε έκείνος άργά
τή νύχτα μεθυσμένος μ' ενα φίλο του μάλιστα καi τά λοιπά
καi τά λοιπά καi έτσι δijθεν βγfjκα πιά στό κλαρί, άλλά 11
ά.λήθεια εΙναι πώς δλα αύτά περί κλαριοϋ έχουν 'Πιά πολύ
ά.τονήσει μέσα μου, ούτε θυμδ.μαι, ούτε φαντάζομαι, ούτε θέλω
νά ξέρω κι ούτε μοϋ κάνει καθόλου · εντύπωση δσο βυθίζομαι
σ' αύτό πού λέμε χρόνο, φρίττω μονάχα μέ τήν ύποκρισία τήν
ά.νθρώπινη- τi έλεεινοί, χρυσέ μου, τi έλεεινοί!- καί δέν
αισθάνομαι καμιά διαφορά, δλοι πρός τόν ίδιο παρονομαστή
όδεύουμε, τόν μέγιστο κοινό διαιρέτη, γι' αύτό πιά καί δέν
μπορώ καi ν' άνεχθώ τίποτα, ούτε Ίά φαγιά της, ούτε τά
κουλουράκια της, ούτε τά μπουρεκά�ς;ία της, ούτε τά γιαπρά
κια της, ούτε τά ντολμαδάκια της, ούτε τά σκατουλάκια της,
ούτε τά μαλλιά της, τά φορέματά της, τά κολλιέ της, τά σκου
λαρίκια της, τά μπικουτί της, κι έκε�νες τiς μεγάλες τρίχες,
τiς τριχάρες της, πού έπεφταν καμιά φορά καi στό φαγητό
καi γινόταν τό σ&σε ά.πό τόν πατέρα μου- τlς τραβούσαμε
καi τiς τραβούσαμε σάν τούς φακίρηδες πού βγάζουν άπό τό
στόμα τους κλωστή και τελειωμό δέν εΙχαν κι εξέταζε έκείνος
τό χρώμα τους κι άνάλογα τά 'βαζε μέ τiς νέες tΊ τή γριά,Θεός
σχωρέστον, μικρή πολύ τήν εΙχε παντρευτεί, τή χάρηκε
αύτός μικρή, τήν τραβάω τώρα έγώ μεγάλη , τήν !tχω στή ρά
χη μου θέλω νά πώ, νά μήν άλλάζει μέ τίποτε, οuτε τiς λέξεις
της, ούτε τις φράσεις της, ούτε τις πεντέξι συνταγές της γιά
τις κατηγορίες τών άνθρώπων- αύτοκρατορίες έχουν πέσει,
έκατομμύρια έκατομμυρίων άνθρωποι έχουν άπό τότε πεθάνει
tΊ χαθεί, ά.κόμα κι άπ' τό περιβάλλον μας δεκάδες άνθρωποι
έχουν λείψει, άλλά αύτή τό βιολί της, τά ίδια καi τά ίδια καi
τά ίδια. Αύτό εΙναι πάντοτε αuτό κι έκείνο πάντοτε έκείνο
κι δταν ά.κούω τή λέξη " σωστό " tΊ τή λέξη " πρέπει ",
" έτσι πρέπει ", μέ πιάνει τρέλα καi μπορώ νά κάνω άκόμα
και φόνο, δταν τήν άκούω νά μοϋ τiς ξεφουρνίζει, μέ τήν ίδια
πεποίθηση μάλιστα, δπως τις έλεγε, δταν ημουνα παιδi καi
πολύ φοβοϋμαι δτι πολλά άπό αύτά πού ύφίσταμαι, ύφιστά
μεθα μδ.λλον, τά ύφιστάμεθα γιά νά κάνει αύτή τό κομμάτι
της σέ κάτι αίωνόβιες φιλενάδες της, καρακάξες φοβερές,
αύτές μέ τiς όποίες έχει σχηματίσει τις ά.μετακίνητες αύτές
άπόψεις της και γιά νά τούς λέει " ό γιός μου καi ό γιός
μου ", ετσι κι άλλι&ς, έν& αύτές δέν έχουν νά ποϋν πιά τίπο
τε, οι γιοί τους δέν γυρίζουν νά τiς δοϋν, κυβερνάν πιά
οί νύφες, πού 'Προμηνύονται ίδιες και χειρότερες ά.πό τiς 'Πε
θέρές, μονάχα πού μιλοϋν καμιά φορά γιά έγγονάκια μέ γνω
στά άπό τις προηγούμενες φάσεις όνόματα, άλλά αuτή παρα
μερίζει τις κουβέντες αύτές, τiς κουκουλώνει μέ τις φανταστι
κές έπιτυχίες μου στή ζωγραφική καi στή γλυπτική, κι έτσι
έρχεται πάλι ό λόγος σέ μένα και στή μεγάλη άξία μου και
ικανοποιείται τό δικτατορικό συναίσθημά της, αύτή τά πέ
τυχε δλα διά τfjς πυγμfjς, και διά τών όδόντων, έδ& πού τά
λέμε, καi διά τών όνύχων, ύπfjρξε ενας πιό έπιτυχημένος δι
κτάτορας, μισοϋ αίώνα καi πλέον κ ι άκόμα έχουμε καi λέμε.
Δέν λέω, νά ζήσει, βρέ άδελφέ, άλλά ας μ' άφήσει κι έμένα νά
ζήσω tΊ ας λασκάρει λιγάκι, ας πάψει νά τά πιάνει δλα στόν άέ
ρα, ας πάψει νά έχει τόσο κοφτερό μάτι, ας άφεθεί νά ξεγελα
στεί και μιά φορά, ας μήν εΙναι έκείνη ή ά.κοίμητη, ή φοβερή

και φαίνεται δτι τό κατάλαβαν δλοι δσοι τήν άκουσαν και δέν

και ή ά.κοίμητη, ή αiώνια Μεγάλη Αρκτος, 'Πού έπειδή δέν

μοϋ ζήτησαν καθόλου λεπτομέρειες, ποιός ξέρει τi θά σκέ

μπορεί tΊ μδ.λλον δέν θέλει, γιατι φοβοϋμαι πώς Θά μποροϋσε

φτηκαν οί άνθρωποι, πού εΙχαν μπλέξει μαζί μου, " τοϋτος
εΙναι ά.πό τούς χειρότερους " θά είπανε, ά.λλά εδ& πού τά λέμε
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και τώρα αν τό ilθελε, χρησιμοποιεί άλλα μέσα· ά.γκομαχητά
και άγκο()σες και διακεκομμένα παραμιλητά· και "λίγο νερό" ,

..μόνο λίγο νερό καi νά ήσυχάσω", "κάνε δ,τι θέλεις, αuριο θά
φύγω νά ήσυχάσεις, πού δέν θέλεις τή μάνα σου, θά φύγω νά
μείνεις μέ τούς ξένους νά γλεντaς ", κι άπάνω σ' αύτό τό "νά
γλεντάς" έγώ κόβομαι, νιώθω τή βαθύτερη άηδία μου· " έγώ νά
γλεντω πού τούς σκέφτομαι δλους καί κόβω ά.πό τή βούκα
μου νά τούς χαρτζιλικώνω;", ά.λλά τi νά πω, πικραίνομαι
μόνο καi κάθομαι βουβός, σχεδόν όλότελα βουβός, δλες τlς
μέρες ώσπου νά φύγει, μή τολμώντας νά τή ρωτήσω οί\τε
.. πότε φεύγεις; ", μήν τυχόν καi μοϋ κάνει καμιά σπαραχτική
σκηνή- έδω πού τά λέμε τή λυπάμαι κιόλας πολύ, τώρα ποό
είναι ετσι ά.δύναμη δέν Θέλω νά τήν ξευτελίζω, έγώ πού τή
γνώρισα στiς δόξες της καl στiς πυγμές της καi στiς δαγκω
νιές της καί στiς τσιμπιές της, πώς νά τήν ταπεινώσω τώρα,
ά.λλά πρέπει πιά νά τής μιλήσω· " άκου δώ '', θά τής πι'b,
δταν θά 'ρθει καi ξεκουραστεί, βέβαια, πρώτα, " άκου δ&·
γιατί σηκώνεσαι κι ερχεσαι κάθε τόσο έδωπέρα καi δέν κά�
θεσαι στό σπίτι σου, στό δωμάτιό σου, σάν μάνα καi σάν για
γιά, νά χαίρεσαι τά έγγονάκια σου, νά τούς λές κι άπό κανένα
παραμύθι; ", κι δταν αύτή μέ βαναυσότητα ά.ντιτάξει, γιατί
ξέρω έγώ πώς κάνει δταν τής μιλi1σεις ά.περίφραστα, δταν
πεί " δέν πάω σέ ξένο σπίτι, στοϋ γιοϋ μου, νομίζω, ερχομαι,
είναι δικό μου κι αύτό τό σπίτι ", τότε Θά τής πώ " ναί, ά.λλά
ό γιός σου εlναι πιά ένας άντρας, πού εχει κι αύτός τiς άνά
γκες του ", ά.λλά. φοβοϋμαι πώς έδώ θά προδοθli>, δέν ξέρω
νά λέω ψέματα καi πολύ <ιrερισσότερο σ' αύτήν- άλλά έτσι
εί\κολο εlναι νά τής πείς τήν ά.λήθεια σου; Θά τής πώ, λοιπόν,
καi θά δείς- " ό γιός σου έχει τiς παρέες του πιά, δέν μπορείς
έσύ νά διακόπτεις τή ζωή του, τήν όποιαδήποτε ζωή του,
πού στό κάτω κάτω . . . " τι " στό κάτω κάτω; " . Όχι δέν μπο
ρ& νά λέω ά.νοησίες καi λόγια δολοφονικά σέ μιά άδύναμη
γυναικούλα. Τό σβήνουμε, λοιπόν, έκείνο τό " στό κάτω
κάτω ", άλλά τής λέμε· " άν θέλεις τόσο νά. έρχεσαι στήν
πρωτεύουσα, νά μοΟ τό λές, νά σοΟ πιάνω δωμάτιο σέ καλό
ξενοδοχείο, μέ δικά μου εξοδα, βέβαια- άλλο κεφάλαιο ή
φοβερή ά.φαίμαξη- έτσι κάνουν σήμερα δλοι ο{ πολιτι
σμένοι ". Αύτό θά τής πli>, ά.λλά δταν θ' άρχίσει νά σιγοκλαίει,
δέν θά ξέρω πάλι τι νά κάνω καi Θά τά βάλω μέ τόν έαυτό μου,
άλλά Θά τής τά πli>. Θά γίνω άντρας πιά, θά φαν& δηλαδή
άντρας, θά δείξω δτι είμαι ιiντρας, άντράκι σκλη ρό μάλιστα-·
ναί, θά τής πώ· " είμαι άντρας πιά, θέλω τό καθημερινό μου . . " .
Κι ά ν μοΟ πεί, " ποιό καθημερινό σου; ", άλίμονο, τi θ ά τής
πώ; Θά χτυπήσω τό χέρι, συγχρόνως δμως θά είμαι γαλαντό- V'-n"""/""',.....r'\'r�.-τ-�
μος αύηi τή φορά. Θά τή βγάλω εξω, θά τήν πάω στό θέατρο,
στiς παλιές γειτονιές, στό σινεμά.
Μιά άλλη λύση εlναι νά μήν τής άνοίξω τήν πόρτα μου,
'
ν' ά.ναγκαστεί νά πάει σέ κανένα · ξcνοδο χείο μόνη της και νά
μέ είδοποιήσει άργότερα άποκεί. Θά δοϋμε, θά δοΟμε, πάντως
.
πυγμή, αύτή τή φορά πυγμ1i , πυγμή . . .

νά κρύψει
πόρτα χτυπάει μέ κ άτι

(Χτυπύ.ει όυιιατά ή π6ρτα, αύτός τρέχι;ι άλλόφρων
πρύ.γματα. Χτυπάει

πιό

δυνατά ή

,

μεταλλικό) .

- Ώχ, μέ τό δαχτυλίδι της ! τό δαχτυλίδι της ! τό δαχτυλίδι
της! Χτυπάει μέ τό δαχτυλίδι της!

CiJ

ΦΩΝΗ (άπέξω) : -Ανοιξε γρήγορα!
- Μάλιστα, μαμά, μάλιστα μαμά! Άμέσως,

άνοίγω . . . . .

(*) Ό τίτλος τοiί έργου εlνιιι γραμμένυς άπ' τό

-γραφέα . 'Η

χέρι τού συγ �
εlκονογράφηση έχει γlνει άπό τό Σπύρο ' Ορνε(!ύ.κη
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Μακέτα σκηνικού γιά τήν " ' Ορέστεια ", πού δ6θηκε dπ' τό Θ. Τέχνης τό 1980 στήν Έπlδαvρο, με σκηνοθεσlα Κούν. Δεξιά :
Μακέτα γιά τήν " 'Ηλέκτρα ", πού δ6θηκε dπ' τό ΚΘΒΕ τό 1976 στή Μ6σχα καl τό 'Ηρώδειο με σκηνοθεσ{α Βολανάκη

Θ Ε ΑΤ ΡΟ Π ΑΡ Α Τ Ο Ν Λ Ο Γ Ο
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙ
Άπ' άφορμή τ ό πρωτότυπο λεύκωμα το\J Διονύση Φωτό
πουλου " Μάσκ:ες - Θέατρο ", ό Γι&ργος Χειμωνaς δ ιατύ
πωσε, μέ τό δικό του προσωπικό τρόπο, τiς παρακάτω έν
διαφέρουσες σκέψεις γιά τή συνολική δουλειά το\J Διο
νύση Φωτόπουλου στό θέατρο, μιλώντας γιά μιά έναν
τιωματική συμβίωση εiκόνας καi δράσης κ' &να θέατρο
παρά τόν λόγο καi παρά τά δρώμενα.
Νομίζω &τι τό μέyεθοs ένόs δημιουρyοv - &ταν πιά εΙναι ή δη
ταμένοs σ' Ενα εΙδοs τέχνη s κι eχει yίνει ζωyράφοs, ή σvyyρα
φέας, η ποιητήs , κ.λπ. - μπορεί νά προσδιορισθεί άπό τόν
βαθμό ποv ή δουλειά του ύπερβαίνει τά θεσμοποιημένα ορια
αVτοίί τοίί είδουs &που κατέληξε η έπέλεξε, άπλώνεται eξω
άπό αύτά τά ό ρ y α ν ι κ ά πέρατα καl πάει νά σ'uναντηθεί
μέ τls τεράστιεs, θαμπέs, δ ιαρκώs ν' άλλάζουν θέση καl σχfjμα
Βουβέs , ποv περιφέρονται yύρω καl μακρυά άπό κάθε σuyκε
κριμ�ο, " τελειωμ�ο ", άvθρώτtινο eρyo.

έπαλήθευσα μέ σχεδόν εvφορική βεβαιότητα αύτά ποv λέω
στήν άρχή yιά τήν διαπλατυσμένη κ α λ υ π τ ή ρ ι α (πέ
ραν των δ ρ ί ω ν μιas, eστω, άριστοτεχνικfjς μετοχfjς στήν
δεδομένη η άνατεθειμένη θεατρική δουλειά) έπιφάvεια τοίί
καλλιτεχνικού eρyου. Κι άκόμα, έπαλήθευσα, χάρη σ' αvτή
τήν διαπίστωση, σ' ένα yενικώτερο καl ίσως θεωρητικό έπί
πεδο, eνα δικό μου, αvτή τήν φορά, άξίωμα περl τέχνηs :
&τι ή τέχνη πρέπει νά εΙναι πάντα κ α θ α ρή, άφοίί δέν μπο
ρεί νά εΙναι ποτέ σ α φ ή s . Περιττό, βέβαια, νά διευκρινίσω
&τι αvτό ποv έννοω σάν ύπέρβαση η διαπλάτυνση δέv eχει
σχέση μέ τήν φυσική, άλλά καl έξαιρετικά δύσχρηστη, δυσα
ναλοyία άνάμεσα στό μ α κ ρ δ σημαινόμενο καl στό β ρ· α
χ ύ σημαίνον τfjς δποιασδήποτε καλλιτεχνικfjς eκφρασης.
'Εννοώ τήν άπό eνα άδιόρατο, παντελώς άκαθόριστο σημείο
μ ε τ ά λ λ α ς η τfjς περιχαρακωμένης νοηματικfjς καl έκ
φραστικfjς vληs τοίί είδους σέ μιάν ά λ λ η ύλη, σέ μιάν άλλη
ποιότητα νοηματικfjς (καl μοιραία καl α\σθητικfjς) ύλης.

θεωρώ πώς δ Διονύσης Φωτόπουλος εΙναι ένα παράδειyμα
σ' αύτό ποv εΙπα. 'Από οσο μπόρεσα νά τόν παρακολουθήσω
(�ώ, ποv δέν eχω καμμία ε 1 δ ι κ ή σχέση μέ τδ θέατρο κι
ούτε μέ άλλη μορφή τέχνης, παρά μονάχα μέ τήν δική μου,
ίσως μέ έξαίρεση τήν ζωyραφική, δηλαδή τήν έ ν y έ ν ε ι
άπεικόνιση των άνθρώπινων σωμάτων καl των άξεχώριστων
άπό αύτά έξαρτημάτων τους : τοπίων η ένδυμάτων η βα
σάνων), (ποv καl μ' αύτήν, τήν ζωyραφική, ή σχέση μου
παραμ�ει πάντα άπό ά δ α ή s έως ε κ θ α μ β η , συνεπώς
καθόλου 1<ατειρyασμ�η ) - άπό οσο, . λοιπόν, μπόρεσα η
πρόφτασα νά δώ τήν έρyασία τοv Διονύση Φωτόπουλου,

Τό τοπίο ποv χτίζει δ Διονύσης Φωτόπουλος, τά ένδύματα,
μέ τά δποία περιχύνει τούς άvθρώπους, άποτελοvν, κατά
τήν αίσθησή μου, Ενα εΙδος θ ε ά τ ρ ο υ έ ν θ ε ά τ ρ 't'· Δέν
φαίνονται, κατά κανένα τρόπο, ύποτελfj στήν, ούτως η
άλλως, μελετημένη παράσταση (καl φυσικά άyνοω κι ούτε
μέ άφοροίίν ο! άντικειμeνικο\ οροι συνερyασίας του μέ τούς
άλλους, έξ ίσου οvσιώδεις, συντελεστές τοίί θεατρικοίί προ
τσές) : θά eλεyα &τι συμβαίνει τό άvτίθετο, η τοvλάχιστον,
&τι ή δημιουρyική φορά εΙναι άvτίθετη - η βρίσκονται,
ε\κόνα καl δράση, σέ μιάν άλλόκοτα, άλλά καl θεμιτά έ ν α ν
τ ι ω μ α τ ι κ ή συμβίωση, σέ μιά λειτουρyική , yόνιμη έναν-

'Αριστερά : Κοστούμια άπό τόν " Οlδlποδα Τύραννο ", πού άνεβάστηκε dπο το Θ. Τέχνης μέ σκηνοθεσlα Κούν, τό 1978 στήιι
Έπlδανρο. Στή μέση : �Αλλο lνα κοστούμι, τού Τειρεσlα, γιά τήν ίδια παράσταση τού " Οlδlποδα Τύραννοv " . Δ εξιά : Κοστού
μια άπό τούς " 'Αχαρνής " τoiJ Ά.ριστοφάνη, πού άνεβάστηκαv dπο το Θ. Τέχνης, μέ σκηνοθεσία Κούν, τό 1976 στήν 'Επίδαυρο
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Σκηνικό τών " 'Αριθμημένων " τού Έλlας Κανέττι, πού άνεβάστηκε τό 1975 άπό τό Βολανάκη στό ΚΘΒΕ. Δεξιά : Σκηνικό
τής " Πεtνας καl Δ tψας " τού Εύγένιου 'Ιονέσκο, πού άνεβάστηκε τό 1974 στό 'Εθνικό Θέατρο άπό τό Σπύρο Εύαγγελaτο

l( A I Π Α Ρ Α Τ Α Δ Ρ Ω Μ Ε Ν Α
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΝΥΣΗ Φ Ω ΤΟΠΟΥΛ Ο
τίωση, πού κcχ-rαλήyει, κcχ-rά eναν τό ίδιο άνεξιχνίαστο τρόπο,
σέ μιά φvσική , ζώσα Ενότητα. Σ' αύτήν τήν ένότητα, πού
σάν τέτοια yίνεται άποδεκτή ώs άδιαίρετη, έyώ έν τοvτcις
μπορώ (αVθαίρετα; ίσως - εΙναι ό δικός μοv λοyαριασμός
τοv θεcx-rfi, Ενα δικό μοv άναπολόyητο αtσθητήρ10) ν' άπο
μονώνω τό ε t κ α σ τ 1 κ ό σvστcχ-rικό της, στατικό ή έν κι
νήσει ή έν δvνάμει, σάν eνα τραχύ και tσχvρό δίχτv πού
έπιτρέπει άπεριόριστα άλλά και έμποδίζει άνvποχώρητα
τά δρώμενα - δηλαδή άναyνωρίζω όσο yίνεται πιό ά μ 1Υ fi, στήν πολvσVνδετη δομή τοv θεcχ-rρικοv yεyονότος, τήν
παροvσία τοv Διονvση Φωτόποvλοv.
'Εκείνοι ο\ φαρδείς " τρίχινοι σάκοι ", μόλις ξεθαμμένοι άπό
άνεσκαμμένα χώμcχ-rα ή έμβαπτισμένοι σ' eνα άλχημικό άμάλ
yαμα χρvσαφιοv και yfiς, νά περιτvλίyοvν τούς άνθρώποvς,
ο\ μvτερές πλcχ-rειές σάν καVκαλα κοvιςοvλες πού άπό τό βάθος
μιaς σκοτεινfiς τοvς όπfiς νά μαντεvεις τό χάος τοv άνθρώ
πινοv προσώποv : σπήλαια όποv ο\ φωνές νά μήν εΙναι
ήχος, άλλά πρωτόyονες σκαλιστές βραχοyραφίες. Έι<είνα
τά κεφάλια-θάμνοι. 'Εκείνες ο\ ά π τ ε ρ e ς έρινίiες, πού τό
πρόσωn ό τοvς νά τό Εχει όλόκληρο καταπιεί, ό άποτρο
πιασμός yιά τήν άνθρώn ινη Πράξη. Τά τείχη άπό όρθιο
ξvλο, δένδρα νεκρά άn ό eναν παyκόσμιο λιμό, yιαπιά yιά
eναν άχτιστο παρθενώνα. Τό άκ(νητο πρόσωπο τοv άνθρώ
ποv : ο\ μάσ\fες.
Μάσκες όρθάνοιχτες, άyριεμένες σάν τών Άζτέκων, χρvσές
και ξαφνιασμένες όπως ο\ μvκηναϊι<ές, λαϊκές κι έλληνικές
όπως τών χορεvτών τοi:ί Τράyοv, όπως τών χωριάτικων

πανηyvριών, yελοίες και μαζι άnελπισμένες, παyωμένες στόν
τραyικό μορφασμό τfiς πιό βαθειaς Ά μ η χ α ν ί α ς. Άφοv
11'ιστεvω n ώς αύτή - ή 'Αμηχανία - εΙναι ή ιφίσιμη στιyμή
τfiς άντίκρvσης τοv άνθρώποv μέ τήν ίδια τοv τήν ύπαρξη,
αύτό τό τρvφερό ιςοvκοvλι πού μέσα τοv σvοτρέφεται άρyά
και yνέθοντας τvφλά ή προνvμφη μιΟ:ς άναπόδραστης μοί
ρας - Ενα σκοvλfiκι πού ποτέ δέν θά τελeιω9εί, νά βyάλει
φτερά νά πετάξει, νά φvyει, άλλά θά μείVει έκεί μέσα μέχρι
τό τέλος και θά ξεραθεί, όπως άρyά-άρyά σvστρέφεται yνέ
θοντας πράξεις άνώφελες άλλά ά ν α y κ α ί ε ς και ύστερα
ξεραίνεται κι αύτή, ή ύπαρξη τοv άνθρώποv. Στήν πρωτεϊκή
'Αφέλεια αvτών τών μασκών, στις έορταο'Τικά Βαμμένες παρειές
τοvς, φανερώνεται όλη αvτή ή 'Αμηχανία πού εΙναι τό yvμνό,
τό eσχcx-ro πρόσωπο τοv άνθρώποv, τό χερσαίο : πλασμέ
νο άπό λάσπη, κερί, χαρτί, χόρτο, πετσί, φvλλο, άχvρο.
Όλα αVτά δέν εΙναι " έκδοχές " σκηνοyραφικές ή ένδvμcχ-rο
λοyικές ένός θεcχ-rρικοv eρyov. ΕΙναι eνα άπό μόνο τοv, αvτο
δvναμο θέατρο πού διαδραμcχ-rίζεται π α ρ ά - τ ό ν - λ ό
Υ ο κ α ι π α ρ ά - τ ά - 5 ρ ώ μ ε ν α, μερικές φορές και
έρήμην τοvς. Περισσότερο άπό θέcχ-rρο : μιά εtκόνα κόσμοv
ή όποία, όντας τόσο σvyχρονικά πvκvή , τόσο διαχρονικά
σvντeλεσμένη, φτάνει κάποτε νά αίρει τά ίδια της τά μέσα,
yιά νά μΟ:ς άποκαλVψει κάτι άπό τήν ίδια τήν οvσία τοv άν
θρώποv καl τοv δράματός τοv, τήν οvσία τοv " ρόλοv ..
τfiς ύπαρξης.
Άφοv, τό ξέροvμε πλέον : οvσία εΙναι ή ε\κόνα.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ

"Αeιστερά : Τό κοστούμι τής Θεlας Άδελαtδας στούς " 'Αριθμημένους " τού Κανέττι, πού άνεβάστηκαν τό 1975 άπό τό Βολανά
κη. Στή μέση : Ή μάακα τού •Ηλιου γιά τlς " Μάσκες " (�Ομπερον) τού Μπέν Τζόνσον, πού άνεβάστηκαν τό 1978 ατή Νέα Σκη
νή τού ' Εθνικού άπό τό Γ. Χριστοδουλάκη. Δεξιά : ' Ακόμα Ενα κοστούμι, τού Φύλακα, στούς " 'Αριθμημένους " ιού 'Ελtας Κανέττι
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Α Π Ο Μ Ν Η Μ Ο Ν Ε Υ Μ Α Τ Α
Τδ " Θ " δημοσίεψε, στά δυδ προηγού
μενα τεύχη του, τlς δυδ πρώτες συνέ
χειες τών 'Απομνημονευμάτων τοv Μα
νώλη Καλομοίρη. Μέ τή σπάνια καl
πρωτοδημοσlευτη εlκονογράφηση, κατα
δεlξαμε π6σο πιστεύουμε στήν εlκο
νογραφική συμπλήρωση της dφήγησης.
ΕΈχαμε τή χαρά, τήv έπ{ποvη αύτή
προσπάθειά μας, νά τήv έκτιμήσουν
καl νά τή χαροϋv ol dναγvώστες. Τά
σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα της
Σμύρνης, της 'Αθήνας καl της Π6λης

στά τέλη τοϋ περασμένου αlώvα, δια
δέχονται-άπδ τή σημερινή τρίτη συνέ
χεια - dκ6μα πιδ σπάνια κdί δυσεύρετα
ντοκουμέντα της Βιέννης τών πρώτων
χρ6νωv τού αlώνα. Παρά τήν ύπεύθυνα
d π ο θ α ρ ρ υ ν τ ι κ ή δήλωση τώv άρ
μ6διωv τijς Αύστριακής Πρεσβεlας στήv
'Αθήνα, πώς δέν έχουν διασωθεί ντο
κουμέντα μετά τlς καταστροφές τών
Άρχεlων στδ Β' παγκ6σμιο π6λεμο,
τδ " Θ " έ π έ μ ε ι ν ε στήν άπευθείας
έρευνα. 'Αποτέλεσμα της πολύμηνης,

ΜΕΡΟΣ Α : ΤΑ Π ΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ .
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Τδ ΙΙ μέρος τών 'Απομνημονευμάτων δημοσιεύτηκε στδ
τεiJχος 64 /66 Γενάρη -Άπρlλη 1981, σελ. 59 - 66. Ό τ{
τλος ε lναι γραμμένος μέ τδ χέρι τοϋ Μανώλη Καλομοlρη.
Προσπαθώ νά συνεχίσω σήμερα 1 6 τοi} Μάη 1941 τήν ιστο
ρία μου έκεi πού· τήν άφησα σέ μέρες τόσο τραγικές γιά τήν
'Ελλάδα και γιά τόν κόσμον δλο.
Πό'χ; νά ξαναρχίσω τά δικά μου μικρά και ταπεινά ιστορικά
δταν δέν ξέρω Ιiν αύτή ή 'Ελλάδα πού τόσο τήν πόνεσα,
αότό τό πανώρηο τό δνειρο γιά τήν άναγέννηση τf\ς νεο
ελληνικf\ς τέχνης πού κ' έγώ μαζι μέ τόσους άλλους άφιέ
ρωσα τή ζωή μου και δλη μου τήν ψυχή, θάχει κάποιαν έλπί
δα νά ξαναδεi τό καθαρό φό'χ; τοΟ ΆττικοΟ i;λιου πού έχει
σκοτεινιάσει άπό τις φτεροΟγες τών ματωμένων άετών πού
σκορπdνε τό θάνατο και τήν καταστροφή σ' δποιο στρατό
πεδο τών ξένων κι liν άνήκουνε!
Όμως δέ θέλω ν' άποδιώξω την έλπίδα άπό την καρδιά μου,
δέ θέλω νά πιστέψω πώς δσοι δουλέψαμε και πιστέψαμε, χτί
ζαμε παλάτια στην άμμο il στά σύννεφα.
Παρ' δλες αύτές τις σκληρές στιγμές πού περνάμε, παρ' δλες
τις μικρότητες πού μdς τριγυρνii.νε, κάποια μέρα τάραχλα
κι άποκαημένα κούτσουρα τf\ς Έλληνικf\ς γf\ς θά ξανανθί
σουν και τά πουλιά θά άρχίσουνε πάλι νά κελαδοΟνε τό
παλαιικό τους θεiο τραγούδι και θά δοΟμε πάλι, δπως λέει ό
Ποιητής, νά φυτρώνουν τά " φτερά τά πρωτινά τους τά
μεγάλα ".
-

Ol δυ6 έλληνικές έκκλησιές ήταν ol πιο σlγουροι τόποι συνάν-

τησης καί έπαφijς τών 'Ελλήνων τijς Βιέννης. 'Εδώ, ή νε6τερη
έκκλησιά, της Άγιά Τριάδας ή τών " Έλλήνωv ύπηκ6ωv "
στήν Fleίschmark t ιJe. 13, μέ dρχιμαντρlτη τδv πάτερ Μελέ
τιο. Ή φωτογραφlα εlναι τού 1900 άπδ τδ Μουσείο της
π6λης της Βιέννης. (Άποκλειστικ6τητα δημοσlευσης)

κοπιαστικης προσπάθειάς μας, οί σπά
νιες καί τ6σο χαρακτηριστικές φωτο
γραφlες πού dvακαλύψαμε σέ Αύστριακd
Μουσεία, Συλλογές καί 'Αρχεία καλλι
τεχvικώv ίδρυμάτων. Τδ " Θ " δαπά
νησε σεβαστd ποσa γιa τήν dπόχτηση
καί τδ δικαίωμα δημοσίευσης τών ντο
κουμέντων αύτών. Δέ μετανιώνει. 'Αντί
θετα, αlσθάvεται πώς προσφέρει άλλη
μιa πολιτιστική ύπηρεσlα κ' ivα πρ6σθετο ένδιαφέρον γιά τήv παρακολούθη
ση τών 'Απομνημονευμάτων Καλομοίρη .

Μέ τήν πίστη αύτή βρίσκω καi πάλι τή δύναμη νά συνεχίσω
τό ιστόρημά μου. Ί σως κάποια καρδιά νά χτυπήσει μέ συμ
πόνια διαβάζοντάς με κ' ίσως νά έχει γιά μερικούς κάποιο
ένδιαφέρον ή συνέχεια τοϊ} Παραμυθιοϋ τf\ς ζωf\ς μου.
Κάποιο λοιπόν Αύγουστιάτικο δειλινό στά 1 901 ξεκίνησα μέ
τή Μάνα μου γιά τή Βιέννη μέ τό σκοπό νά έπιδοθώ στή
μουσική.
Μέ συντρόφευε ή δύσκολα άποκρυπτόμενη άπογοήτεψη συγ
γενών και φίλων. 'Εξαίρεση φυσικά έκανε ή δασκάλα μου ή
Σοφία πού δέν έκρυβε τό θορυβώδη της ένθουσιασμό γιατi
τραβοϋσα μέ τόση άποφασιστικότητα τό δρόμο γιά τά πε
πρωμένα μου.
Τό ταξίδι μου μέ τό τραίνο άνάμεσα άπό τή Βουλγαρία, τή
Σερβία καi τήν Ούγγαρία στάθηκε γιά μένα μιά άτέλειωτη
σειρά άπό έκπλήξεις, άποκαλύψεις καi ένθουσιασμούς ώστε
ϋστερα άπό ταξίδι σαράντα όχτώ ώρών φτάσαμε στόν Staat:;.
bahnhof, δπως τόν λέγανε τότες, τf\ς Βιέννης.
Ήτανε σούρουπο. Μιά ψιλή βροχούλα - τό ίδιο μοϋ τύ
χαινε καi άργότερα σχεδόν σ' δλα μου τά ταξίδια στή Βιέννη μdς ύποδέχτηκε μαζi μέ τή μέλλουσα σπιτονοικοκυρά μου
πού μdς περίμενε στό σταθμό.
τη σπιτονοικοκυρά μου αύτή μοϊ} τήν εlχε συστήσει ό βιο
λιστης Νίκος 'Αντωνιάδης. Ό 'Αντωνιάδης αύτός ilτανε
fνας άληθινά ώραίος τύπος. Ήξερε πάντα &να σωρό άνέκδο
τα καi χωρατάδες πού τά ξεφούρνιζε μέ ένα άφθαστο κι άμί
μητο χιοϋμορ καi κέφι πού προσόμοιαζε πολύ στό κέφι τοϋ
άξέχαστου 'Αριστοτέλη Ζάχου.
Χωρiς ποτέ του νά κατορθώσει τίποτε τό άξιο λόγου στό
δεξιοτεχνικό μέρος τοi} όργάνου του, ό 'Αντωνιάδης εlχε
άργότερα στήν Πόλη μιά λαμπρή άπόδοση σά δάσκαλος
τοi} βιολιοΙJ καi στέριωσε μιά καλή σχολή μαθητών τοϋ όργά
νου του.
Εlχε τή μανία τών έφευρέσεων. Κάποτες εlχε έφεύρει κάποια
ε!δική Θήκη γιά τό κολοφώνιο τοϋ βιολιοϋ. Τά τελευταία
χρόνια άκουσα πολλά άπό τόν παληό μου συμμαθητη τό

γιατρό Σκαναβίδη γιά μιά νέα τεχνική το\) δοξαριοl) το\)
βιολιο\), βασισμένη aν δέ γελιέμαι άπάνω στις σονάτες το\)
Μπάχ, πού είχε διαμορφώσει ό 'Αντωνιάδης. Φαίνεται πώς
τήν έπρόσεξαν στό Παρίσι και ιδιαίτερα ό Thibaut.
Ό 'Αντωνιάδης είχε πάει γιά σπουδές στή Βιέννη δυό χρόνια
πριν άπό μένα καi είχε γυρίσει στήν Πόλη γιά λόγους ύγείας
και οίκονομίας λίγο πρiν φύγω έγώ γιά τή Βιέννη.
Τόν γνώρισα και μέ μεγάλη καλοσύνη μοuδωσε διάφορες
πληροφορίες γιά τή ζωή της Βιέννης και μέ σύστησε στή
σπιτονοικοκυρά του πού μου έξεθείαζε καi της tγραψε νάρθεί
νά μας παραλάβει στό σταθμό.
Ήτανε μιά Βιεννέζα μεσόκοπη, τύπος άπό τίς καλές Βιεννέ
ζες νοικοκυράδες άλλά πάντα νευρικές και άρκετά ένοχλη
τικές.
Δέν έπρόκειτο νά τά ταιριάσωμε καi τόσο καλά. Τό διαμέ
ρισμά της βρισκότανε στήν ιϊλλη ιϊκρη τής Βιέννης μακρυά
πολύ άπό τό ' Ωδείο, στή Hernalserstrasse. Ή πρώτη μας
καραμπόλα ilτανε, πού νεύριαζε νά μ'άκούει νά μελετάω δλη
τή μέρα πιάνο καi νά παίζω μάλιστα συχνά πυκνά και "τά
δικά μου" σύμφωνα μέ τήν άθεράπευτή μου συνήθεια ναύτο
σχεδιάζω.
Όπως και νιϊχει, εδωσεν ό Θεός κ ' εφτασεν ή μέρα νά δώσω
τiς είσαγωγικές μου έξετάσεις στό 'Ωδείο τής Βιέννης.
Τiς πέρασα κ' εγινα δεχτός στή δεύτερη Vorbildungsklasse
πού άντιστοιχεί στό β' χρόνο της μέσης σχολης τ&ν 'Ωδείων
μας. Κατατάχτηκα στήν τάξη του καθηγητή Wilhelm Rauch.
Τότες μοl) φάνταξεν ή εισαγωγή καi ή έπιτυχία μου στις
έξετάσες αότές γιά κάτι σπουδαίο.
Τδγραψα iΊ τό τηλεγράφησα, δέ θυμάμαι καλά, στόν 'Αρμό
διο στήν Πόλη κι ό άείμνηστος Κώστας Σπανούδης, πού
ύστερα άπό λίγα χρόνια παντρέφτηκε τήν καλή μου τή δα
σκάλα, τή Σοφία, άφιέρωσε ενα μεγάλο άρθρο στήν "Πρόοδο"
"διά τήν έπιτυχίαν του νεαροl) άνεψιοl) το\) κ. 'Αρμοδίου

Χαμουδοπούλου,J 'Εμμανουήλ Καλομοίρη", δπου έξεθείαζε
τό βαρυσήμαντον γεγονός της έπιτυχίας και τήν εύμέθοδον
διδασκαλίαν της δ. Σοφίας Ίωαννίδου.
Ή άλήθεια είναι πώς οuτε καμιά έξαιρετική έπιτυχία ήτανε
ή άποδοχή μου οuτε και ύπf\ρχεν "εύμέθοδος διδασκαλία",
άλλά ενα έμπνευσμένο, αύτό είναι άναμφισβήτητο, άνακά
τωμα πού μ' ειcανε κάτι νά νιώθω άπό τήν ούσία τf'\ς Μου
σικής, πού ίσως πολύ δύσκολα θά τδβρισιcα σέ άλλο δάσκαλο
τοl) τύπου του Selνelli.
Όπως και νιϊχει, μέ τήν έγγραφή στό 'Ωδείο άρχισα τά μα
θήματά μου στήν τάξη του πιάνου του Professor Wilhelm
Rauch και τf'\ς θεωρίας και τοu σολφέζ τοl) Lehrer Fol l .
Ό ζηλος μου, δπως κάθε νεοφώτιστου, ητανε μεγάλος κ ' ετσι
ό καθηγητής μου του πιάνου, aν και μο\) έβρισκε πολλά
έλαττώματα, άρχισε νά μέ προσέχει ιδιαιτέρως.
Τό iδιο καi στi) θεωρία, παρ' δλο πού μιλοl)σα τσάτρα πάτρα
τά Γερμανικά.
Βρηκα καί μερικούς συμμαθητές πού γενήκαμε φίλοι. 0[
περισσότεροι μιλούσανε Γαλλικά πού κ' έγώ τά κατείχα
άρκετά καλά. Μαζι μ' αύτούς ilτανε κι ό Hans Heidenreich,
πού κατόπιν εγινε άρκετά γνωστός ώς μαέστρος.
Ήτανε γιός κάποιου ιμπρεσάριου τf\ς δπερας τοl) Μοντε
κάρλο· ή μάνα του ijτανε έξαιρετικi) όργανίστα και συνθέ
τρια.
Έτσι ό Han!. άπό μικρό παιδι είχε ζήσει μέσα στήν πιό πολι
τισμένη άτμόσφαιρα της ιcλασιιcfj_ς και τf\ς νεώτερης μου
σικής. Ποl) νά το\) παραβγ& έγώ, ποu μικρός μόνο τά τρα
γούδια τfjς Τσάτσα Μαρούιcας και της Νενές μου εΤχα γνω
ρίσει ;
Ό Heidenreich ητανε γενικά ενα χρυσό παιδι και γενήκαμε
στενοί φίλοι. Μιλούσε άριστα τά Γαλλικά ιc' έτσι καταν
τούσε νά κάνω περισσότερη πραχτικη στή γαλλιιcη γλώσσα
παρά στή γερμανικi) κάνοντάς τον διαρκ&ς παρέα σέ κον-

Ενα αύγονστιάτικο σούρουπο τού 1901, ό Μανώλης Καλομοίρης μέ τη μητέρα τον, ϋστερα dπό 48ωρο ταξlδι dπ' τη Βασιλεύου
σα, φτάνουν μέ τό τραίνο, μέσα dπό τη Βονλγαρ{α, τη Σερβ{α καί την Ούγγαρ{a, στό σιδηροδρομικό σταθμό τής Βιέννης. Στην
ξέγνοιαστη aύτη π6λη τών dρχώ�ι τού αlώvα ό Καλομοίρης θά με{�ιει πέντε όλόκληρα χρόνια )(α/ θά καλοσπονδάσει
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διαμερίσματος τής βιει-νέζικης αύτή; λεωφόρου, νοικιυ.σμιivο παλιότερα άπό τόιι κωvσταvτινονπολίτη βιολιστή
Νίκο 'Αντωνιάδη, πρωτοκάθισε ό Καλομοίρrις μέ τή μητέρα τον. Λίγο υς μηvες dργότερα, ή μεγάλη άπόσταση άπ' τό 'Ωδείο
τόν άνάγκασε 11ά μετακομίσει σ' €-ιια δωμάτιο τοiί σπιτιοΠ πού καΟόταv κι ι) διάσημος iλληvας φλαουτίστας ΕύρνσΟέvης Γκίζας

Σ' iνυ. δωμάτιο

τσέρτα, όπερες καί μαθητικά γλεντάκια ώς πού το() έδήλωσα
πώς θά χαλοϋσα τήν παρέα του Ιiν δέν άποφάσιζε νά μοϋ
μιλάει Γερμανικά γιατi δέ μποροϋσα νά μείνω αiώνια τοϋβλο
στη γλώσσα τοϋ τόπου.
Όμως μέ τη σπιτονοικοκυρά μου έξακολουθοϋσα νά μην
τά πηγαίνω καλά, κι άκόμη λιγώτερο καλά δέν τά πήγαινε
ή Μάνα μου που δέ μποροϋσε μέ κανένα τρόπο νά προσανα
τολιστεί στiς συνήθειες καi τiς άπαιτήσεις τών Βιεννέζων
νοικοκυράδων.
Έτσι σέ λίγους μfινες βρεθήκαμε στήν άνάγκη νάλλάξωμε
σπίτι και σ' αuτό μaς στάθηκε πολυ χρήσιμος ό ξεχωριστός
φλαουτίστας Εuρυσθένης Γκίζας.
Ό Γκίζας fιτανε τότες α' φλάουτο στή φημισμένη όρχήστρα
τfις όπερας τfις Βιέννης καi φυσικά καi στή συμφωνική όρ
χήστρα των Philarmoniker.
Ήτανε &νας πραγματικά έξοχος καλλιτέχνης στό όργανό
του καi ποτισμένος μέ τήν όρθόδοξη Ιiν καi κάπως στενο
κέφαλη άντίληψη που εΙχε τότε ό πολυς Γερμανικός καi
προπάντων ό Αuστριακός μουσικός κόσμος γιά τή μουσική .

Oi θεοί του fιτανε ό Mozart, ό Haydn, ό Beethoven, ό Schu
bert καi άπόστολοί του ο! ρωμαντικοί. Λίγο πάρα πέρα ό
Βάγνερ καi ό Brahm5 καi παρακάτου σχεδόν δέν ϋπαρχε
τίποτε γι' αuτόν. Ό Richard Straus5 που τότε μόλις άρχιζε
ν' άνατέλλει fιτανε &νας αιρετικός κι ό νεώτατος άκόμη
Schδnberg &νας παράφρονας.
'Ακόμα δταν βρισκόμουνα στήν Πόλη εiχα άκουστά τό όνο
μα το() Εύρυσθένη Γκίζα σάν κάποιο θρϋλο. Πρώτο φλάουτο
στην όπερα τfις Βιέννης ! Έλληνικη μουσικ�Ί δόξα στ�Ί μου
σικη πρωτεύουσα τοϋ κόσμου.
Μοί\ δώσανε κάποιο συστατικό γράμμα καi τράβηξα νά τόν
γνωρίσω στό διαμέρισμά του τfις Johann Strauss Gasse στό
τέταρτο τμfιμα μέ ενα δέος άνάμιχτο μέ βαθύτατη θαυμα
στικη διάθεση . Τόν φανταζόμουνα νά ζεί άρχοντικά, πλου-

σιοπάροχα καi άνετα. Μέ δέχτηκε μ · έξαιρετική καλοκαγα
θία καi προθυμοποιi]θηκε νά μοϋ φανεί δσο μποροϋσε πιό
χρήσιμος.
Πόση δμως fιτανε ή κατάπληξή μου δταν γνωρίστηκα περισ
σότερο μαζί του κι άρχισα νά άντιλαμβάνομαι την οικονο
μική του στενοχώρια καl τiς μικροδυστυχίες μέσα στiς όποϊες
ζοϋσε την πονεμένη ζωη τοϋ καλλιτέχνη .
Ήτανε παντρεμένος μέ μιάν Άμβουργιαν�Ί πού τήν ύπερα
γαποϋσε μά που τοϋ έκανε τή ζω�Ί δυστυχισμένη μέ τόν άφό
ρητο χαραχτήρα της.
Αύτά τουλάχιστον κακογλωσσεύανε oi Ρωμιοί μεγαλοαστοί
τfις Έλληνικfις παροικίας πού χωρiς νά τόν βοηθοϋνε σέ
τίποτε, τόν κουτσομπολεύανε διαρκώς τόν καημένο τό Γκίζα,
χωρlς νά παραλείπουνε δμω; νά τόν άγγαρεύουνε νά παίζει
στiς 'Εθνικές και τiς φιλανθρωπικές τους γιορτές.
Τό παράδειγμα τοϋ Γκίζα μοϋ άνοιξε γλi�γορα τά μάτια κι
άρχισα νά έχω πλήρη έπίγνωση πώς τό στάδιο κι ό δρόμος
πού διάλεξα κάθε άλλο παρά άνθόσπαρτοι θά μπορούσανε
νά χαραχτηριστοϋνε.
'Από τότες άρχισα νά νιώθω πώς οι διάφοροι " διαπρέπον
τες έν τfι ξένη όμογενεϊς " καλλιτέχνες, κι δταν άκόμα έχουνι:
μιά βαθύτερη άξία δπω; ό Γκίζας, οϋτε άποδίδουν στήν
τέχνη καi στόν τόπο τους δσα θά άπέδιδαν /iν κατεβαίνανε
νά δουλέψουνε μέ τήν ψυχή τους στi]ν πατρίδα τους, οϋτε
βρίσκουν τό ψωμί τfις ξενητειaς τόσο άφθονο καί γλυκό
δπως θέλουν νά τό παραστήσουν. Κι άπό τότε άρχισε νά
ριζώνει μέσα μου ή πεποίθηση πώς πρέπει νά κατέβω νά
δουλέψω στόν τόπο μου καί γιά τόν τόπο μου δταν μιά μέρα
θά γινόμουν και γώ " κάτι ".
Όπωσδ1iποτε δταν άποφάσισα μέ τή Μάνα μου νάφήσωμι:
τό δωμάτιό μας στ�Ί Hernalserstrasse, ό καη μένος ό Γκίζας
προθυμοποιήθηκε νά μaς νοικιάσει προσωρινά &να δωμάτιο
στό σπίτι του. 'Από κεί μaς βόλεψε σ ' &να ώραίο δωμάτιο
πού κρατοϋσε μιά φιλενάδα τfις γυναίκας του πρώην χορεi)-

τρια ούγγαρέζα πού θυμiiμαι τό μικρό της δνομα lrma.
Στήν iσόγεια έκείνη καμαρούλα 1")μουνα άρκετά άπομονω
μένος και ήσυχος. Αρχισα πιά ήσυχος νά δουλεύω πρωί
βράδυ στις σκάλες και τόν Czerny μου πού ό καλός και άγα
θός γεροντiiκος καθηγητής μου τοϋ πιάνου Wilhelm Rauch
μοϋ ζητούσε μέ μεγάλη έπιμονή.
Σιγά σιγά κι άρκετά δύσκολα τά δύσκαμπτα δάχτυλά μου
άρχίσανε νά μαλακώνουνε και νά μπαίνουνε σέ κάποια τάξη
και σειρά.
Ό καθηγητής μου ήτανε ό τύπος τοϋ σοφοϋ, λίγο σχολαστι
κοΟ Βιεννέζου καθηγητf\ το() παλιοϋ καιροϋ. Περιοριζότανε
μόνο στόν κλάδο και στόν κύκλο του καί δέν έπιζητοϋσε
παρά μόνο νά διαπρέψει στό μικρό και περιωρισμένο καλλι
τεχνικό στάδιο πού εlχε τάξει γιά προορισμό του.
•

Τόν θυμάμαι άκόμη τόν καλό μου γέρο Rauch νά στέκεται
στή μέση τf\ς τάξης όρθός ετσι κοντούλης δπου ήτανε και μέ
τά γενάκια του πού μiiς φάνταζε σάν κανένας, άγαθός δμως,
Nibelung βγαλμένος όλοίσα άπό τό " Χρυσό το() Ρήνου "
τοϋ Βάγνερ και νά άκούει πότε τόν ενα και πότε τόν άλλο
άπό τούς μαθητές πού εlχε καθιστούς στά δυό πιάνα Bosen
dorfer πού ήτανε ζερβόδεξά του.
' Εγώ συνήθως ζευγάρωνα μέ τό Heidenreich. Μάς άκουε τά
κομμάτια μας έναλλάξ και μάς έδινε τις συμβουλές και τις
κρίσεις του.
'Επέμενε σέ μιάν άπλή και καθαρή τεχνική, σέ ταχτικό και
χαραχτηριστικό ρυθμό, σέ λογικό φραζάρισμα καi σ' ενα
άπλό καi φυσικό πεντάλισμα. Τίποτε άλλο. Όλα τά κατο-

Ό " Μπαμπά " Μηνάς Χαμονδ6πονλος, θειός τοiί Καλομοί
ρη, πού τοiί στάθηκε σάν πατέρας. Στόν προστάτη αύτόν τής
οlκογένειας lγραψε ή μάνα Καλομοίρη γιa ν' άποτρέψει άπό
τή μουσική τό γι6 της. Άλλ' ό θείος Μηνάς, μ' iνα dνεπανά
ληπτο φραγκοχιώτικο τηλεγράφημά τον, καθόρισε τό μέλλον
τοiί έθνικοiί μας συνθέτη : " Sp o udassα to Mo ussίkίn " !
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πινά .. βάρη
touches και περίεργα πενταλίσματα τά άγνο
οuσε όλότελα fι τουλάχιστον ήθελε νά τά άγνοει
Θυμάμαι άκόμη και κάτι άλλο πού δχι άμέσω; τότε άλλά
μέ τήν πάροδο τ&ν χρόνων μοϋ εκανε μεγάλη έντύπωση
ϋστερα άπό δσα συνάντησα στήν καλλιτεχνική μου ζωή
στήν Έλλάδα.
Κατά τά τέλη τfjς πρώτης χρονιάς μου στό 'Ωδείο της Βιέν
νης συνέβη κάποιο καλλιτεχνικό γεγονός πού εφερεν άλη
θινή άναστάτωση στό ίδρυμα μέ άποτέλεσμα ενα εlδος μι
κρης έπανάστασης στόν καθηγητικό κόσμο το() 'Ωδείου.
'Ιδρύθηκε τότε στό 'Ωδείο ή περίφημη Mei::.terschule όπό
τόν δ ιάσημο δεξιοτέχνη το() πιάνου Emil Sauer πού τόν
έθαύμασε πρό χρόνων και τό 'Αθηναϊκό κοινό γέρο πιά στή
δύση τfjς δόξας του.
Ή Meisterschule είχε σκοπό νά δίνει μιάν άνώτερη πιανιστι
κά - δεξιοτεχνική μόρφωση στούς άποφοίτους δχι μόνο το()
'Ωδείου τfjς Βιέννης άλλά και τlί>ν Ciλλων μεγάλων ώδείων
τοϋ κόσμου.
Οί καθηγητές δμως τfjς άνώτερης σχολfjς το() Πιάνου τοΟ
'Ωδείου τfjς Βιέννης μέ έπι κεφαλfjς τόν περίφημο γέρο
Epstein τό πήρανε γιά προσβολή και οι περισσότεροι παραι
τηθήκανε " έν σώματι ".
Ή Διεύθυνση το() 'Ωδείου βρέθηκε ξαφνικά σέ άμηχανία
καi σέ άρκετά δύσκολη θέση. Γιά νά άναπληρώσει τά κενά,
άποτάθηκε σέ διαφόρους καθηγητές μεταξύ τlί>ν άλλων και
στό γέρo-Rauch και ζήτησε νά τόν προαγάγει σέ καθηγητή
τlί>ν άνωτέρων σχολlί>ν. Ό γέρo-Rauch δμως άρνήθηκε άδί
σταχτα και κατηγορηματικά.
Κι δταν έμείς οι μαθητές του ένθουσιασμένοι, δπως συμβαί
νει σχεδόν πάντα σ' δλα τά 'Ωδεία, μέ τόν καθηγητή μας,
τόν παρακαλούσαμε νά δεχτεί γιά νά μπορέσωμε νά συνεχί
σωμε μαζί του τήν " άνωτέρα σχολή ", ό Rauch μiiς άπάντησε
μέ μιά καλοκάγαθη άπλότητα πού δέ θά τήν ξεχάσω ποτέ!
" Έ, παιδιά μου, δχι ! Μπορεί νάμαι κάπως καλός γιά τά
πρlί>τα και τά μέσα μαθήματα τοϋ πιάνου, άλλά δέν εlμαι ό
κατάλληλος γιά νά σάς δώσω τήν άνώτερη καλλιτεχνική
μόρφωση πού χρειάζεστε. Έπειτα προτιμlί> νά εlμαι ό καλλί
'
τερος καθηγητής στή μέση σχολή τοΟ πιάνου το() 'Ωδείου
παρά ό χειρότερος τfjς 'Ανωτέρας του σχολfjς!". Καi ό γέρo
Rauch εμεινε και πέθανε καθηγητής στή μέση σχολή στό
'Ωδείο της Βιέννης.
Περιστατικό πού σέ δλη μου τή ζωή και τή δράση άνάμεσα
στόν 'Ελλαδικό μουσικό κόσμο δέ συνάντησα τό άνάλογό
του παρά μόνο μιά φορά σέ μιάν έξαιρετική i\παρξη, άλλά
καi αύτf\ς εlνάι ή άλήθεια πώς τό μισό της αlμα ήτανε ξενι
κό.
Όπως καi νάχει, ή ζωή και οι σπουδές μου κυλούσανε τόν
πρlί>το χρόνο άβίαστες και κανονικές.
Ή μεγαλύτερή μου άπόλαψη και χαρά ήτανε ή παρακολού
θηση τfjς Όπερας τfjς Βιέννης δπου έπήγαινα σχεδόν κάθε
δεύτερο βράδυ στήν τέταρτη γαλαρία, τό όπερlί>ο νά ποΟμε,
ώς έπi τό πλείστον δρθιος. Έτσι πρό παντός άκουα τά έργα
άλλά πολύ λίγο τά έβλεπα.
Θυμάμαι πώς τό πρώτο εργο πού iiκουσα ήτανε τό Gulielmo
Tel l τοϋ Rossini δυό τρεΙς μέρες uστερα άπό τήν άφιξή μου
και άμέσως κατόπιν τόν Τριστάνο και τήν Ίζόλδη .
Τό ίδιο παρακολουθοΟσα ταχτικά κάθε Κυριακη μεσημέρι
τά Philarmonische Konzerte, πού μο() εΙχε προμηθέψει εισι
τήρί,α συνδρομητlί>ν ό Γκίζας, καi τiς συναυλίες τfjς άλλης
όρχήστρας το() Konzertνerein.
Στά πρlί>τα διηύθυνε ό μεγάλος Μάλερ πού ήτανε μιά έξαιρε
ηκη φυσιογνωμία, στά δεύτερα ό Λέβε έπίσης σπουδαΙος
μαέστρος.
Μαζι μ' αύτά παρακολουθοΟσα και τά πιό έτερόκλητα ρεσιτάλ
καi κοντσέρτα πού κατώρθωνα νά προμηθευτlί> εισιτήρια
τζάμπα η μέ μικρη τιμή .
Τό κεφάλι μου γενόντανε κυριολεχτικά καζάνι άπό δλη αύτη
τη μουσικη ύπερτροφία.
Τά άλλα χρόνια άπό τiς σπουδές μου μετρίασα κάπως την
όπερβολική παρακολούθηση τf\ς μουσικfjς χωρίς και νά τήν
έγκαταλείψω.
Κοντά σ' αύτά εlχα και τήν " ψυχαγωγία " τfjς Κυρ�ακάτικης
λειτουργίας σέ μιάν άπό τiς δυό 'Ελληνικές έκκλησίες. Τήν
..

·

παληά τ&ν " Τούρκων όπηκόων " στή Griechen Gasse μέ
άρχιμαντρίτη τόν άγαθώτατο Παπa Σεραφεiμ καi τήν άλλη
τ&ν " ' Ελλήνων όπηκόων " στό Pleischmarkt μέ άρχιμαντρίτη
τόν Πάτερ Μελέτιο πού κατόπιν έχρίστηκε μητροπολίτης στήν
παληά 'Ελλάδα. Προτιμο\Jσα τήν παληά έκκλησία πού ήτανε
πολύ συμπαθητική.
Πήγαινα γιά χατήρ ι τfjς Μάνας μου. Ήτανε ή μόνη εύχαρL
στηση γι' αυτήν νά πεi δυό κουβέντες μέ πατρι&τες στή γλώσ
σα της.
Έτσι γνωριστήκαμε μέ μερικά φιλόξενα έλληνικά σπίτια
τfjς Βιέννης, δπως fιτανε το\J Κελαδίτη, το\J Τυφοξύλου, το\J
Δήμιτσα, το\J Γεωργιάδη , το\J Σαουνάτσου καi άργότερα το\J
Πίνδου.
Μέ τήν οiκογένεια Γεωργιάδη ή Μάνα μου συνδέθηκε περισ
σότερο σέ σημεiο πού κατέληξε νά παντρολογήσει τό θεΙο
μου 'Αρμόδιο μέ τήν κόρη τους 'Ελένη. Τό συνοικέσιο
πραγματοποιήθηκε ιcαί άποτέλεσμά του ήταν ό άκριβός μου
ξάδερφος καί βαφτισιμιός ΜιμΙκος Χαμουδόπουλος, ό γνω
στός μουσικοκριτικός τfjς " Πρωίας ".
Έτσι παρατήρησα γιά πρώτη φορά κάτι πού πολύ συχνά
μο\J ξανάτυχε στή ζωή μου : Νά έπηρεάζω τίς τύχες άνθρώ
πων γνωστ&ν μου i\ φίλων καί νά φέρνω ριζική μεταβολή
στή ζωή τους χωρίς νά τό κάνω συνειδητά κι άπό τόν άπλό
κύκλο τfjς τροχιίiς τfjς ζωf\ς μου.
Ευτυχ/ί)ς τίς περισσότερες . φορές ή έπίδραση αύτή f]τανε
γιά καλό, άλλά, άλοiμονο, μερικές φορές καί στούς πιό άκρι
βούς μου σέ κακό!
Μαζί μέ τiς έλΛ.ηνικές οικογένειες τfjς Βιέννης γνωρίστηκα
και μέ άρκετούς Ρωμιούς φοιτητές πού σπουδάζανε τότες
στό Πανεπιστήμιο.
'Ανάμεσα σ' αύτούς ξεχώριζα τούς μακαρίτες γιατρούς Τσι
μηνάκη , Ζωγραφίδη , Δημητριάδη, άγαθώτατο τύπο Βιεννε
ζοβίου γιατρο\J-φοιτητο\J. Μαζi μ' αύτούς 6 έξαιρετικός έπι
στήμονας και φίλος μου Δεληβάνης καί δυό ποιητές πού
χάθηκαν τώρα, 6 Δελη βακάλης (Δελός), κι 6 Μf\τσος Καρα
χάλιος, άνταποκριτής το\J " 'Εμπρός " και γνωστός ποιητής
μέ τό ψευτόνομα Λάμπρος 'Αστέρης.
Γιά τους δυό τελευταίους fνιωσα άμέσως άπό τήν άρχή
μιάν ιδιαίτερη συμπάθεια. 'Ιδιαίτερα θαύμαζα τόν Καραχάλιο.
Τόνε θεωρο\Jσα τότες μεγάλο ποιητή. Σήμερα άκόμη τόν
βλέπω πάντα σάν &να πηγαΙο ποιητικό ταλέντο πού σακατεύ
τηκε άπό τή δημοσιογραφική ρουτίνα καί προχειρογραφία.
Όπως κάθε έλληνική φοιτητική παρέα στό έξωτερικό που
σέβεται τόν έαυτό της, εtχανε καi οι φοιτητές τfjς Βιέννης
τό σύλλογό τους καί άκόμα φυσικώτερα βρισκόντουσαν χω
ρισμένοι σέ δυό κόμματα.
Τό &να, τό " προοδευτικό ", εlχε τόν Καραχάλιο, τό Δελη
βακάλη καi τό Δεληβάνη έπι κεφαλf\ς, τό άλλο, τό " συντη
ρητικό ", εlχε τό Γιαννούλη . Τά δυό κόμματα έλληνοπρε
πέστατα άλληλοτρώγονταν γιά τήν προεδρία.
Μέ κάμανε καί μένα μέλος καί μο\J φάνηκε κάτι σπουδαΙο.
'Αμέσως έτάχτηκα μέ τό Δελη βακάλη καi τόν Καραχάλιο.
Σέ λίγο εtχαμε έκλογές και πρός μεγάλη μου χαρά έκλεγόν
τανε πρόεδρος 6 Δελη βακάλης άντι το\J Γιαννούλη πού κά
τεχε ό>ς τότε τόν προεδρικό θ&κο. Ό Σύλλογος δέν &κανε
καί σπουδαΙα πράματα, όργάνωνε δμως κάθε 25 Μαρτίου
μιά πανηγυρική συναυλία.

ΑΝΩ: 1901.' Ο ναύτης εlναι ό κωνσταντινουπολiτης δημοσιογράφος Κώστας Σπανούδης, έκδ6της-διευθυντής τής " Προ6δου ".
Εlχε άφιερώσει όλ6κληρο li.ρθρο γιά τήν έπιτυχ{α τού Καλο
μο{ρη στίς . . . εlσαγωγικές έξετάσεις τού 'Ωδεlου Βιένης καl τWι
" εύμέθοδον διδασκαλ{αν τής δ. Σοφ iας 'Ιωαννlδοy " . ΊΙ δ ίς
'Ιωaννt.δου - πού δέv li.(!Υησι; νά γlνει γυvαiκα τον - δέν εlναι
li.λλη άπό τήv άξέχaστη μουσικοκριτικό Σοφ{α Σπανούδη
ΚΑ ΤΩ : 'Η μάνα Καλομοlρη δέv έμενε ά(!Υή ατή Βιέννη : παv
τρολ6γησε τήν κ6ρη τής οlκογέvειας Γεω(!Υιάδη, Έλένη, μέ
τόv άδερφ6 της Άρμ6διο Χαμουδ6πουλο . Τό συνοικέσιο πέτυχε,
ό γάμος έγινε τό 1902 καl καρπός τού ζεύγους ό ξάδερφος καί
βαφτισιμιός τού Καλομο{ρη Δημ. Χαμονδ6πονλος, ό γνωστός
μουσικοκριτικός-βρέφος, έδώ, στήν άγκαλιά τής μητέρας του
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'Εκεί πρωτοεμφανίστηκα δημόσια παίζοντας τή σονάτα του
Clemen t i Didone Abandonnata πού ό Rauch λίγες βδομάδες
προτήτερα - θεωρήθηκε μεγάλη τιμή γιά εναν άρχάριο μ' εβαλε νά παίξω σ' ενα Vorspiel Abend πού γενόντανε
" κεκλεισμένων τών θυρών " μπρός στό Διευθυντή καl μερι
κούς καθηγητές.
Στήν πρώτη αύτή γιορτή τής 25 Μαρτίου γνώρισα καl τή
μετριόφρονα πιανίστα, πού iiτανε καl δασκάλα των 'Ελληνι
κών στό σπίτι του Τυφοξύλου, τή Τζούλια Παπαμόcrχου άπό
τήν Κέρκυρα. Ή Τζούλια Παπαμόσχου ητανε γραφτό νά
γίνει σέ λίγα χρόνια γυναικαδέρφη μου, άφοϋ παντρεύτηκα
τή νεώτερή της άδερφή, τή Χαρίκλεια.
Έτσι πέρασεν ή πρώτη χρονιά τών σπουδών μου στή Βιέννη
iiσυχα καi ταπεινά. Ταχτική παρακολούθηση τής πλούσιας
μά περιωρισμένης στά αυστηρά κλασικά καi ρωμαντικά
εργα μουσικής ζωής τi'jς Β ιέννης, μερικά καυγαδάκια κάπου
κάπου στόν έλληνικό φοιτητικό σύλλογο, συζήτηση μέ τόν
Καραχάλιο γιά τήν 'Ελληνική φιλολογία καi οικογενειακές
συναναστροφές τών φοιτητών μας σέ μερικά άπό τά καλά
άστικά έλληνικά σπίτια τi'jς Βιέννης που κρατούσανε άκόμη
κάποια 'Ελληνική· σπιθούλα στήν ψυχή τους.
οι συναναστροφές αυτές ήταν άρκετά μονότονες καi λίγο
βαρετές. Τά καλά κορίτσια τών σπιτιών αυτών ητανε τόσο
καλά κ' ευγενικά, &στε καταντούσανε άνιαρά. 'Από ύπερβολή
σ' ευγένεια συμφωνούσανε πάντα μέ τή γνώμη τοϋ καθενός
πού θά τά κουβέντιαζε. Τά κακόμοιρα βρισκόντουσαν σέ
πολύ δύσκολη θέση δταν τύχαινε, δπως δά άρκετά συχνά
συνέβαινε, δυό άπό μίίς νάντιγνωμοϋνε καi νά συζητουνε
ζωηρά.

Ό πρώτος καθηγητής πιάνου τού Καλομοίρη, ατό 'Ωδείο
τijς Βιέννης, Βlλχελμ Ράουχ. Ή φωτογραφlα τού Gertίnger,

άπό τό 'Αρχείο τijς Έταιρlας Φlλων Μουσικής τijς Βιέννης,
τόν άπεικονlζει νε6τερο. Ό Καλομοlρης τόν γνώρισε ατά 1901
καλό κι άγαθό γεροντάκο . Τόν θυμάται κοντούλη, μέ τά γε
νάκια του, νά φροντlζει τούς μαθητές του, πού πα{ζανε σέ
δυό πιάνα ζερβοδεξά του ! (Άποκλειστικ6τητα δημοσlευσης)

Τότες τά καλά κορίτσια, Ciν τύχαινε νάναι δυό, τρία η περισ
σότφα, χωριζόντουσαν, καi ο! μισές συμφωνούσανε μέ τόν
ενα κ' ο[ iiλλες μισές μέ τόν iiλλο, γιά νά εχουν εύχαριστη
μένους καί τούς δυό συζητητές . .
Έτσι εφτασε τό καλοκαίρι κι άφοϋ πέρασα καλές έξετάσεις
πού τίς θεωροl)σα τότες γιά κάτι σπουδαίο, εφυγα γιά τήν
Πόλη καί τή Σμύρνη , άφοl) πρώτα έγινε στή Β ιέννη κι ό
γάμος τοϋ θείου 'Αρμόδιου μέ τήν 'Ελένη Γεωργιάδη .
Π έρασα τό καλοκαίρι μου πότε στήν Πόλη καi πότε στή
Σμύρνη . 'Εκεί βρήκα καl τά ξαδέρφια μου, τά παιδιά το\)
μπάρμπα μου του Χρήστου. Τά περισσότερα ήτανε μεγα
λύτερα άπό μένα. Ήτανε μιά ξεχωριστή χαρά γιά μένα νά
γνωριστώ πιό στενά μέ τά ξαδέρφια μου αυτά καi Ιδιαίτερα
τά νεώτερα, τήν 'Αλέκα και τόν 'Αντώνη.
Ό 'Αντώνης Χαμουδόπουλος ξετυλίχτηκε άpγότερα σέ δη
μοσιογράφο άπό τους γνωστούς τής 'Αθήνας λίγο νεώτερός
μου, ητανε τότε ενα παιδί γεμάτο άπό τά πιό ώραία {δανικά.
'Από μουσική βέβαια ούτε αυτός ούτε ή άδερφή του δέ νιώ
θανε τίποτε, εΙχε δμως μιάν άγνή ποιητική διάθεση καi τα
λέντο. ΠαρακολουθοΟσε τήν δλη ποιητική καi φιλολογική
κίνηση της 'Αθήνας μέ ζηλο κ' ένθουσιασμό. Μαζί τους
κουβέντιαζα πολύ γιά φιλολογία καi έλάχιστα γιά μουσική
καi μπορώ νά πώ πώς μέ κατατοπίσανε άρκετά στή σύγχρονη
ζύμωση τών γραμμάτων στήν 'Ελλάδα που έγώ άπό τή Βιέννη
έλάχιστα παρακολουθοϋσα.
Άφοϋ πέρασε τό καλοκαίρι, ξαναβρέθηκα στή Βιέννη καi
ξανάρχισα τά μαθήματά μου στό πιάνο μέ τό γέρο Rauch.
'Εγράφτηκα δμως καi στό " ε!δικό " τi'jς 'Αρμονίας, στήν
τάξη το\) καθηγητη Hermann G ι·adener.
Ή γνωριμιά μου μέ τόν καινούριο καθηγητή επαιξεν άpκετά
σημαντικό ρόλο στή ζωή μου καi στήν δλη μου μουσική
κατάρτιση.
Ό G riidener, συνθέτης άπό τούς πιό γνωστούς της Βιέννης
της έποχης έκείνης, γιός έπίση ς άρκετά φημισμένου συνθέ
τη, τοϋ Karl G riidener, καi μαθητής το\) Μπpάμς, ήταν ενας
άπό τούς πιό άντιπροσωπευτικούς έκπρόσωπους τών μου
σικών δημιουργών που συνεχίζανε τήν παράδοση τi'jς άπό
λυτης και καθάριας μουσικfiς. Θεοί τους ό Μπάχ, ό Μόζαρτ,
ό Μπετόβεν κι άπόστολός τους ό Μπράμς που μόλις πρiν
λίγα χρόνια εΙχε πεθάνει. Ή έπιβολή τi'jς προσωπικότητας
τοϋ Μπpάμς ή ταν άκόμα όλοζώντανη μέσα στήν ψυχή τό)ν
έπιγόνων καi ή σκιά του έμπόδιζε κάθε άχτίδα νεωτερισμοΟ
νά περάσει άνάμεσα άπό δαϋτον καi τους θαυμαστές του.
Έτσι καi τά έργα τοϋ καινούριου μου δασκάλου ήταν άλη
θινά ύποδείγματα καθαρο\) ϋφους καi iiψογης φόρμας καί
νομίζω πώς καi σήμερα εχουν άξία στό εΙδος τους, χωρiς
δμως νά ξεχωρίζουνε σέ πρωτοτυπία μέσα στό πλήθος τi'jς
μουσικής παραγωγi'jς που κατέκλυζε τiς συναυλίες καi τά
ρεσιτάλ τής έποχi'jς έκείνης. 'Εμένα δμως τότες μου κάνανε
μεγάλη έντύπωση.
Όμως περισσότερο κι άπό τό συνθέτη μέ συνέπαιρνε ό εύγε
νικός καλλιτέχνης κι ό έξαίρετος, ό άνώτερος iiνθρωπος.
Μέ τήν πάροδο το\) χρόνου μοΟ εδειχνε πάντα καi μιάν iδιαί
τεpη προσοχή καi σχεδόν προτίμηση, Ciν καi στiς ίδέες καi
τiς μουσικές κατευθύνσεις, δσο iiνοιγα τά μάτια μου, τόσο
καi λιγώτερο συμφωνοΟσα μαζί του.
Κάποτε θυμίίμαι , που άργότερα, δταν εΙχα πιά τελειώσει τό
κοντραποϋντο, καi βρισκόμουν στήν τάξη του τi'jς σύνθεσης,
δταν ό καλλίτερος τελειόφοιτός του μαθητής καi λαμπρός
όργανίστας το\) εδειχνε μιά σύνθεσή του γιά όρχήστρα, δπου
δέν τολμοϋσε νά χρησιμοποι1iσει παρά ενα μόνο φλάουτο,
ενα oboe, ενα κλαρίνο, ό G riidener, νευριασμένος τοϋ φώ
ναξε πρός μεγάλη κατάπληξη τών συμμαθητlί>ν μου καi κα
μάρι δικό μου : " Μά δέν παίρνεις λιγάκι παράδειγμα άπό
τόν Καλομοίρη που δταν θά φτάσει στή θέση σου, δέ θά
μπορ& νά τόν συγκρατήσω " (κυριολεχτικά νά τόν ήμερώσω)
" Icl1 werde ihn n icl1t ziihmen kδnnen ".

Πάντως στόν G riidener χρωστάω πολλά, μά πάρα πολλά.
Μοϋ έδωκε μιά γερή άpμονική βάση , Ciς ήτανε καi μέ πολυ
περιωρισμένο καi στενά σχολικό όρίζοντα.
Όσο κι Ciν χρειάστηκεν άργότερα νά τή συμπληρώσω μόνος
μου μέ πολύν κόπο, νά τή διευρύνω καi νά τή συγχρονίσω,
πάντα μέ βοήθησε σημαντικά γιά νά διαμορφώσω μιά δική
μου άρμονική .

Έξ άλλου ή γερή άντιστικτική τεχνική πού μο!J χάρισε, στά
θηκε σημαντικός παραστάτης στήν δλη έξέλιξη τfjς άτομικfjς
μου τεχνικfjς.
Ό τρόπος που άνέλυε τή μορφή τfjς φούγκας ήταν άληθινά
έξαιρετικός καί στό ξετύλιγμα τliΊν " έπεισοδίων " πολύ πιό
λογικός καi συνεπής άπό πολλά γαλλικά βιβλία κοντρα
πούντου που εlναι σέ χρήση στήν 'Αθήνα.
Μπορεί κανεiς νά πεί πώς προετοίμαζε τήν κατανόηση τfjς
συμφωνικfjς άνάπτυξης στή μορφή τfjς Σουίτας. Πάντως μέ
τόν {διο μονότονο άλλά άρκετά παραγωγικό τρόπο ζωfjς
Πέρασα καi τή δεύτερη χρονιά τliΊν σπουδliΊν μου στή Βιέννη .
Στήν άρχή δμως τfjς χρονιiiς αύτfjς ένα βαρυ πένθος μέ τά
ραξεν όλόψυχο. Ό θάνατος το() Ευρυσθένη Γκίζα.

Εlχα άλλάξει διαμέρισμα. Έμενα μέ τή Μάνα μου στό σπίτι
τfjς κυρίας Πολύζου, μιiiς Βιεννέζας χηρευάμενης άπό ρωμηόν άντρα.
.
Στό ίδιο σπίτί έμενε άπό καιρό καi 6 διάκος τfjς έλληνικfjς
έκκλησιiiς Λεόντιος, 6 κατόπιν Λεοντουπόλεως.
Έτσι έβλεπα σπανιώτερα τόν έλληνα φλαουτίστα, δταν ξα
φνικά έμαθα πώς 6 Γκίζας βρισκότανε σέ κάποια κλινική
σ'tά nc:ρίχωρα τfjς Βιέννης άρρωστος άπό έρυσίπελας. ·
Εlχε πιά χειμωνιάσει, θάτανε Νοέμβρης il Δεκέμβρης, καί
μόλις τόμαθα, πfjρα τό τράμ "(ιά νά πάω στήν κλινική νά
τόν δii>. Ήταν ένα μελαyχολικό δειλινό κρύο καί όγρό, .δπως
δλα σχεδόν τά χειμωνιάτικα δειλινά τfjς Βιέννης.
Δt θά ξεχάσω ποτές τό πο·ιεμένο ξάφνιασμα πού ένιωσα

δταν, ρωτώντας στό θυρωρεΙο αν μπορο!Jσα νά Απισκεφτ.ΙiΊ
τόν Professor · G hizas, πfjρα τήν τρομερή άπάντηση πώς
πέθανε τό ίδιο πρωϊνό καί πώς τήν άλλη μέρα θά yινόταν ή
κηδεία του στήν έλληνική έκκλησία το() Fleischmarkt!
Όλα, τό περιβάλλον, ή ώρα, 6 καημός, ή όρφάνια το!J ξενη
τεμένου, ή άδιαφορία τliΊν " όμοyενliΊν " γέννησαν στήν ψυχή
μου συναισθήματα που έμειναν πάντα ριζωμένα στό θυ�;ιητικό
μου καί ίσως vά έπηρέασαν σοβαρά τό κατοπινό ξετυλιγμα
τfjς ζωfjς μου.
'Από τή · μιά μεριά έπείστηκα όριστικά πόσο άπατηλή καi
μάταιη εlναι ή λάμψη τliΊν μεyάλων κα_λλιτεχνliΊν πού τούς
βλέπουμε άπόμακρα νά "διαπρέπουν" στό έξωτερικό κι άπό
τήν άλλη ένιωσα βαθιά τή μικρότητα καί τή μηδαμινότητα
τliΊν 'Ελλήνων μεγαλοαστliΊν το() έξωτερικο!J.
'Αργότερα έπείσθηκα πώς καi οι- το!J έσωτερικο!J, αν βάλω
κατά μέρος μερικές σπάνιες φωτεινές έξαιρέσεις εlναι ίδιοι
κι άπαράλλαχτοι . Έκτοτε άρχισα νά βρίσκομαι σέ έμπό
λεμη ψυχική διάθεση μαζί τους καi τήν έμπόλεμη αύτή διά
θεση τήν κράτησα λίγο πολύ, καi παρά κάθε μου προσπά
θεια νά προσαρμοστliΊ στό περιβάλλον, σ' δλο μου τό καλλι
τεχνικό κα! κοινωνικό στάδιο, πρiiγμα πού μο!J κόστισε άρκε
τά άκριβά.
Καi γιά νά ξαναγυρίσω στόν καημένο τό Γκίζα, εlναι γεγονός
πώς δλες οι όπερβολικά εύγενικές καi κομψές κυρίες καί
κύριοι τfjς τότε έλληνικfjς παροικίας τfjς Βιέννης δέν μπορέ
σανε νά μαζέψουν ένα ποσόν γιά νάyοραστεΙ ένας τάφος γιά
τό χαμένο καλλιτέχνη, πού έτσι τάφηκε στους κοινούς τά
φους τliΊν πτωχlίΊν, άπάνω κάτω δπως 6 Mozart.
Πάντως ή κηδεία του, πού γένηκε μέ έξοδα τfjς όπερας τfjς
Βιέννης, στάθηκε σεμνή καi συγκινητική. Παρευρέθηκε
στήν έλληνική έκκλησία όλόκληρο σχεδόν τό προσωπικό
τfjc; όπερας τfjς Βιέννης μέ έπi κεφαλfjς τόν {διο τόν G u stav
Mahler.

Τόν έβλεπα άπό μακριά σάν τό θεό τliΊν fιχων καi προσπά
θησα δσο μπορο!Jσα νά τόν πλησιάσω. Παρακολουθο!Jσε
μέ έξαιρετικό ένδιαφέρον τίς τετράφωνες έναρμονίσεις τfjς
λειτουργίας το() " Χαβιαρii " καi προπάντων τiς ψαλμωδίες
το() διάκου καί το() πρωτοψάλτη που θαρρliΊ πώς ήτανε τότες
6 φίλος μου κα! κατόπιν σπουδαiος έπιστήμονας Γιάννης
Δελη βάνης.
Τόσο μέ συνετάραξε 6 θάνατος το() Εύρυσθένη Γκίζα, ώστε,
ϋστερα άπό λίγα χρόνια, δταν βρισκόμουνα στή Ρωσία,
έyραψα μερικά λόγια στό " Νουμii " μέ τόν τίτλο " Ένας
�Ελληνας μουσικός στή Βιέννη " δπου άφηκα τ ήν καρδιά
μου νά ξεχειλίσει γιά τό χαμό το() Έλληνα τεχνίτη .
Ύστερα άπό τό θάνατο το() Γκίζα, ή ζωή μου κύλησε έκεΙνο

Ί'ήν πρώτη χρονιά τών σπουδών του στή Βιέννη, έκτός άπό
τόν καθηγητή τοiί πιάνου Βίλχελμ Ράουχ, 6 Καλομοίρης δ ι
δάχτηκε θεωρία καl σολφέζ dπό τό Φερδινάνδο Φ6λ. Παρ'
δλο πού ό Καλομοlρης μιλούσε τά γερμανικά, τσάτρα πάτρα,
δέν ύπολειπ6ταv καθ6λου άπό τούς συμμαθητές του. Φωτο
γραφ{α τού βιενvέζοv φωτογράφου W eis dπό τό 'Αρχείο Φt
λωv Μουσικής τής Βιέννης. (Ά.ποκλεισ;>ικ6τητα δημοσ{ευσης)

τό δεύτερο χρόνο μiiλλον fισυχη καί χωρiς έπεισόδια. Στό
τέλος αύτfjς τfjς χρονιiiς τέλειωσαν τά μαθήματα τfjς άρμο
νίας μου, " πfjρα τό πτυχίο " μου, δπως θά λέyαμε έδliΊ, μέ
άριστα. Τήν ίδια αύτή χρονιά έγραψα καi τiς πρliΊτες μου
συνθέσεις, ϋστερα άπό μερικές άχαρες δοκιμές πού εlχα
κάνει στήν Πόλη. Ήτανε τρία τραγούδια γιά μιά φωνή και
πιάνο καi μιά " 'Ανατολίτικη ζωγραφιά " γιά μόνο πιάνο.
Τά τραγούδια " Μελαγχολία ", " Άνακρεόντειον " καi " Μπα
γιαντέρα " τά εlχα γράψει άπάνω σέ στίχους -ό Θεός νά
τους κάνει στίχους- δικούς μου. 'Απ' αύτά τά τραγούδια
ο{ στίχο� το() πρώτου καi το() τρίτου f�τανε σέ δημοτική
γλώσσα, ένliΊ το!J μεσαίου σέ καθαρεύουσα. Τή μόνη άλλωστε
καθαρεύουσα που έγραψα στήν καλλιτεχνική μου ζωή . Τό
περίερyο εlναι, πώς ένliΊ ή μουσική τliΊν στίχων πού ήτανε
γραμμένοι στά δημοτικά εlχε κάποιο ' Ελληνικό il τουλά
χιστον 'Ανατολίτικο χρliΊμα, ή μουσική το!J καθαρευουσιά
νικου 'Ανακρεόντειου ήταν ένα καθαρά " Δυτικό " κομμάτι
σέ μείζονα τρόπο χωρiς καμιά δική της φυσιογνωμία καί
πρωτοτυπία. Εlναι κι αύτό μιά άκόμη άπόδειξη πώς ή καθα
ρεύουσα δέ μπορεί νά γεννήσει παρά ψεύτικα κατασκευά
σματα όχι μόνο στή φιλολογία άλλά καi στiς άλλες τέχνες.
Μέ τό καλοκαίρι ξαναπfjρα τή Μάνα μου καί κατεβήκαμε
πάλι στήν Πόλη καi στή Σμύρνη. Στή Σμύρνη γιά πρώτη
φορά μο() πέσανε στά χέρια, δέ θυμiiμαι αν άπό περ�οδικό iΊ
σέ βιβλ\αράκι, ο{ "Ίαμβοι καi 'Ανάπαιστοι" το!J Παλαμii.
Ήταν ή πρώτη άποκάλυψη στά μάτια τfjς ψυχfjς μου το!J
μεγάλου Ποιητfj πού άποτέλεσεν έκτοτε τό φάρο τfjς μου
σικfjς μου έμπνεψης &ς τά σήμερα. Θυμiiμαι άκόμα τή συγ
κίνηση πού ένιωσα δταν ό ξάδελφός μου 6 'Αντώνης μοl)
άπάγγειλε μερικους στίχους που fιξερε άπ' έξω.
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'Από τούς πρώτους ' Ιάμβους πού γνώρισα ήτανε ή Μαύρη
Λάμια. Σέ λίγες μέρες έκεί στή Σμύρνη έσκιτσάρισα μιά
μελοποίησή του. Ήταν άρκετά. διαφορετική άπό τή γνωστή
σύνθεσή μου πού έχει έκδοθεϊ στόν οΙκο Senard στό Παρίσι
σέ όλόκληρη συλλογή άπό τά. Μαγιοβότανα. Μόνο τό άρχικό
θέμα έμεινε πάνω κάτω στό Ιδιο. Ή άρχική " Μαύρη Λάμια "
ήτανε γραμμένη στόν τόνο τοΟ ρέ έλασσον καi Ισως π�ό
άβανταδόρικα γιά. τή φωνή άπό δ,τι τήν έχω άποκρυσταλ
λώσει στή συλλογή μου. Όμως δέν έδινε τό βαθύτερο νόημα
τοΟ παλαμικοΟ στίχου. Έτσι, δταν άρκετά. χρόνια άργότερα,
προχώρησα στή μελοποίηση όλόκλη ρης τfjς σειράς άπό
τά. Μαγιοβότανα τl.ί>ν 'Ιάμβων καi 'Αναπαίστων, τήν ξανα 
δούλεψα κρατώντας μόνο τό άρχικό θέμα.
Μέ τήν έναρξη τl.ί>ν μαθημάτων τοΟ 'Ωδείου ξαναβρέtιηκα
στή Βιέννη κι άρχισα πιά. μαθήματα κοντραπούντου στήν
τάξη τοΟ Griidener καi πιάνου στην άνωτέρα σχολή στήν
τάξη τοΟ καθηγητf\ August Sturm. Ό Sturm iίτανε κι αύτός
έναιζ άλλος ώραtος τύπος Βιεννέζου καθηγητfj τfjς παλιάς
σχολfjς. 'Αγνός, αύστηρός, άφοσιωμένος συγκινητικά στήν
τέχνη καi τό καθi'jκον του καi στήν κλασική Βιεννέζικη παρά
δοση τfjς μουσικfjς. Δέν εΙχε κανένα " μοντερνισμό
οi5τε
·�

Ό Γκούσταβ Μάλερ (1860 - 1911), Ενας dπό τοvς μεγαλύ
τε�ους διευθυντές όρχήστρας καl μέγας συνθέτης, ήταν γιά
μια 10ετlα καλλιτεχνικός διευθυντης στην 'Όπερα τής Βιέν
νης, τά χρ6νια ποv σπούδαζε έκεί κι ό Κaλομοlρης. Ό Μά
λερ, τό Δεκέμβρη τού 1902, παρακολούθησε στην έλληνικη
έκκλησlα την κηδεtα τού Εύρυσθένη Γκtζα, πρώτου φλαου
τ{στα τής όρχήστρας του, ποv χάθηκε άναπάντεχα 39 μ6λις
χρονώ. Πρ6σεξε, τ6τε, 'τlς τετράφωνες έναρμονtσεις τής λει
τουργlας τού Χαβιαρa καl τlς ψαλμωδlες τού διάκου καi τού
πρωτοψάλτη. 'Εδώ, ό Γκούσταβ Μάλερ 47 χρονώ, σέ
φωτογραφlα τού 1907 ('Εθνική Βιβλιοθήκη τής Βιέννης)

στiς καλλιτεχνικέ� του άντιλήψεις οi5τε στήν τεχνική του
διδασκαλία. Έπασχεν άπό έλαφρές κρίσε�ς έπιληψίας πού
μερικές στιγμές τοΟ παρέλυαν τή δύναμη τfjς θελήσεώς του.
Τiς στιγμές αότές βρίσκαμε εόκαιρία ο{ μαθητές του γιά νά
τοΟ άποσπάσωμε τή συγκατάθεση νά μελετήσωμε κανένα
νεωτεριστικό κομμάτι τfjς έποχfjς. Γιατί κατά βάθος καt ό
Sturm, δπως τόσοι άλλοι μουσικοί τfις Βιέννης, πέρα άπό
τόν Chopin, τόν Schumann καi τόν Μπρά.μς δέ θέλανε νά
ξέρουνε τίποτε άπό τήν κατοπινή φιλολογία τοΟ πιάνου.
Σέ μιά. τέτοια στιγμή κατώρθωσα κ' έγώ, i5στερα άπό δυό
τρία χρόνια πού ήμουν μαθητής του, νά τόν κάνω νά μοΟ δώσει
Ύά. παίξω τό γνωστότατο κοντσέρτο το() Tschaϊkowsky πού
τήν έποχη έκείνη στή Βιέννη περνοΟσε γιά. " modernissimo "
καi ήτανε ζήτημα Ιiν εΙχε άκόμη παιχτεt άπό μαθητή τοΟ
ώδείου, έκτός νομίζω μιά. i\ δυό φορές άπό μαθητές τfjς Mei 
sterschule το() Sauer. 'Οπωσδήποτε μέ τόν Sturrn τόν καU
μένο τά. πήγαινα iδιαιτέρως καλά. Καθώς συνδεότανε στενά
μέ την έλληνικη ο!κογένεια το\'\ κ. Πίνδου, πού τήν fιξερα
κ' έγώ, συναντιόμασταν συχνά στό φιλόξενο έλληνικό σπίτι
καi κάναμε μουσικη μαζί.
Ή δ. Πίνδου, ή μετέπειτα Prau Professor Pilz, εΙχε ώραία
φωνή κα! έξαιρετική μουσικότητα. ΤραγουδοΟσε πραγμα
τικά. άριστοτεχνικά τά γερμανικά Lieder δπου ό Strum τή
συνώSευε μέ μιάν όitέροχη κατανόηση . Ώ τtς fισυχες, άξέ
χαστες αότές βραδυές, τiς γεμάτες μουσική γαλήνη! ΠΙΙ>ς τiς
θυμάμαι άκόμα καi σήμερα, 28 τοΟ Γενάρη τοΟ 1 942, καθώς
βρίσκομαι στό κρεβάτι μου ilστερα άπό μιά καινούρια σο
βαρή κρίση τοο στομαχιοΟ .μου, έδΙΙ> στή σοφίτα μου τfjς
όSοΟ Γ' Σεπτεμβρίου, λίγο σάν πρόσφυγας καt μακρυά άπό
τό άγαπημένο μου Παληό Φάληρο.
Θυμάμαι άκόμα τήν καλωσύνη καt τήν άρχοντιά τοΟ γέρο
Πίνδου, καθως καt τήν εόγενικιά καt καλή κοπέλλα πού σ'
αότό έμοιαζε μέ τά άλλα έλληνοκόριτσα τfjς Βιέννης, μά πού
ξεχώριζε άπό δαΟτα μέ κάποια πιό fντονη προσωπικότητα
καi πολύ μεγαλύτερη πνευματική καλλιέργεια.
'Ακόμα θυμάμαι τόν καθηγητή μου τό Sturrn, λιγόλογο πάντα
καi μετρημένο καi σεμνό χωρ!ς καμιάν έπίδειξη δεξιοτε
χνική, ν' άποδίνει τήν κλασικη μουσική μέ μιά συγκινητική
άπλότητα και fκφραση.
Ό ίδιος ό Sturrn ήτανε καi συνθέτης. Όμως δέν παρουσίαζε
ποτέ τά. fργα του δημόσια. Στόν κύκλο μας δμως αότόν, κά
ποτε κάποτε, πότε ή κοπέλλα μας τραγουδοΟσε κανένα Lied
δικό του, πότε ό Ιδιος μας fπαιζε κανένα νυχτερινό i\ κανένα
Scherzo, δλα καλοφτιασμένα καi καλοζυγισμένα, δμως πάντα
δλα μέσα στό αόστηρό i\φος τfjς κλασικορωμαντικfjς έποχfjς.
Σ' αότό τόν κύκλο τόλμησα κ' έγω κάποτες νά παρουσιάσω
τά. τραγούδια πού εΙχα τυπώσει στήν Πόλη καθως κα! μερικά
πού εΙχα γράψει στό άναμεταξύ. Τέτοια ήτανε τό " Es strahlt
die Sonne wieder " πού τό fγραψα έπάνω σέ δικούς μου . . .
γερμανικούς στίχους ό άθεόφοβος! καi τό " Es l iebten sich
beide " έπάνω σέ στίχους τοΟ Heine. ΕΙναι άλλωστε καi τά
μόνα πού fχω γράψει πρωτότυπα σέ στίχους, σέ ξένη γλώσσα.
Παρουσίασα τά τραγούδια μου αότά καθως καi τήν " 'Ανα
τολίτικη ζωγραφιά. " στόν κύκλο μέ έξαιρετική δειλία καi
πολλούς δισταγμούς. Μοi5δωσε δμως θάρρος ή δ. Πίνδου.
Φοβόμουνα πως ό Sturrn οi5τε θά. πρόσεχε τά έργα μου καi
οi5τε θά. τούς fδινε καμιά σημασία.
Πρός μεγάλη μου δμως fκπληξη τά όποδέχτηκε μέ τη μεγα
λύτερη συμπάθεια καt τούς χάρισε δλη του τήν προσοχή .
' Ιδιαίτερα γιά τήν 'Ανατολίτικη ζωγραφική γιά " πιάνο " ,
πού ήταν !:να έντελl.ί>ς παιδιάστικο αότοσχεδίασμα, μοΟ. εtπε :
Sie haben keine Ahnung νοm Porm, aber die Erfindung ist
reizend. (Δέν &χετε iδέα άπό φόρμα, άλλά ή fμπνεψη εΙναι

χαριτωμένη).
Ύστερα άπό λίγες μέρες ή δ!ς Πίνδου μοΟ fλεγε πώς ό Sturrn
τfjς εΙχε πεt, πως δέν ήξερε Ιiν ε{χα τά στοιχεtα γιά νά γίνω
ένας έξαιρετικός πιανίστας άλλά. πιστεύει πώς συγκεντρώνω
πολλά προσόντα γιά νά έξελιχτl.ί> σ' έξαιρετικό συνθέτη .
Κι δταν, ilστερα άπό δυό χρόνια, τοΟ παρουσίασα τήν πρώτη
μου Μπαλάντα γιά πιάνο σέ μt fλ έπάνω σέ motto άπό στί
χους τοΟ Victor Hugo, ό Sturm περισσότερο κι άπό τόν
Griidener έχάλασε τόν κόσμο καi τό πέτυχε νά. τήν παίξω
σέ μιά. συναυλία δημόσια τl.ί>ν μαθητl.ί>ν τοΟ 'Ωδείου τfjς Βιέν
νης πού δινότανε στην Kleine Musikνerein Saal.
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ : Ή τέταρτη συνέ χεια--πάλι στή Βιέννη .
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Πρώτη άνcικο[νωση στοιχε[ων άπό -rόv *

Ό Μανώλης Καλομοίρης, στή σημερινή τρίτη συνέχεια τGιν

'Απομνημονευμάτων του, μιλάει μέ πολλή συ'ΥJ(ίνηση γιά τόν
Εύρυσθένη Γκίζα, ενα τελείως ξεχαcrμένο ω.λά πολύ σημαντι
κό, σέ διεθνές έπίπεδο, fλληνα μουσ\κό, πού ' ζησε ιcαl διέ
πρεψε, στά τέλη το{} περασμένου αlώνα, στή Βιέννη.
Τό " Θέατρο " �νδιαφέρθηιcε άπό ιcαιρό κ' έπιφυΛ.άσσεται
νά δημοσιέψει σέ έΠόμενο τεl}χος ένδιαφέροντα στοιχ;ετα γιά
τή ζωή καl τήν καλλιτεχνική δραστηριότητα τοσ Εύρυσθένη
Γκίζα - πρώτου φλάουτου, στήν ·οπερα τf\ς Βιέννης, κάτω
άπό τή μπα'ΥJ(έτα το{} Γκούσταβ Μάλερ !
• Σnμερα, προσφέρουμε έδGι, τή μορφή τοσ Εύρυσθένη Γκίζα
σέ δαγεροτυπlα - χάραγμα γιά τυπογραφική άναπαραγωγή, δημοσιευμένη πρlν άπό 92 χρόνια στήν " Ποικίλη Στοά "
τοl} 1 889. Έκεi, στlς σελίδες 347 - 349, δημοσιεύεται ιcαl μιά
ένθουσιώδης σκιαγραφία το{} Γκίζα άπό τό λόγιο τf\ς έποχf\ς
'Αλέξανδρο 0. Φιλαδελφέα. 'Αναφέρει ό Α. 0. Φιλαδελφεύς :
Ό Εύρυσθένης Γκίζας «έγεννή&η έν 'Αθήναις τφ 1 863.
Ό πατήρ του ήτο Διευθυντής τοσ 'Ορφανοτροφείου, δπου
μετά θάνατον περιελήφθη ό υ{ός του ώς όρφανόν! . . . . . ΕΙχε
εύρύ μέτωπον, πάλλευκον, ώς άλάβαστρος λε1ον, έφ' οδ
ο{ τόνοι εύιcόλως νά συμπλέκωνται •ιcαl νά όρχGινται. Δυό
μέλανες ζωηροl όφθαλμοl ιcάτωθεν, προεμήνυον εύφοο φύ
σιν. Ρlς εύθετα, χείλη πλατέα, δπως συλλαμβάνωσι τόν αύλόν
καl τόν χειρίζωνται ώς στρατιώτης τό δπλον του . . . . . . Νέος
συμπαθής, μέ παράστημα εύσταλές, κομψός, λευκός ώς χιών
καl άβρός ώς νεaνις . . . . . Ό Γκίζας εΙχε πνεύμονας Ισχυ
ρούς, διά τοl}το ιcαl ο{ τόνοι οΟς έκπέμπει εlνε ούχl μόνον
γλυκετς, άλλά καl παρατεταμένοι. Πολλρl τόνοι του έξεσφενδο
νίζοντο ώς έάν έντός το{} αύλοl} ένετίθετο πυρtτις, δυναμtτις
� άλλη τις έκρηκτική iίλη. Ήσαν σπινθf\ρες καl δχι μέλη».
• Ύστερα άπc εύτυχισμένη fρευνα στά Άρχεtα τf\ς 'Εται
ρίας Φίλων Μουσιιcfjς Βιέννης, εiμαστε σέ θέση νά φέρουμε
γιά πρώτη φορά στό φGις τf\ς δημοσιότητας - iίστtρα άπό
όγδόντα όλόκληρα χρόνια - δυό σημαντικά ντοκουμέντα
γιά τήν ιστορία τf\ς νεοελληνιιcf\ς Μουσιιcf\ς.
Τό πρGιτο εlναι τό άγγελτήριο τf\ς κηδείας το\} Εύρυσθένη
Γκίζα. Τό δεύτερο, εlναι fγγραφο τf\ς Διοικούσης Έπιτροπf\ς
τf\ς Όπερας πρός τό Διευθυντή της, τό διάσημο συνθέτη
Γκούσταβ Μάλερ. Σέ μετάφραση, τό πρGιτο, γράφει :

«0{ ύπογεγραμμένοι έιcπληρώνουν διά τf\ς παρούσης τό θλι
βερό ιcαθf\κον ν' άναγγείλουν τήν τραγική άπώλεια τοl> λα
τρευτοl} τους συζύγου υ{οl} ιcαl άδελφοl>
ΕΥΡΥΣΘΕΝΗ ΓΚΙΖΑ
Μέλους τf\ς Καισαροβασιλικf\ς Αύλιιcf\ς ·οπερας
ό όποtος τήν Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 1 902, στlς 5.30' τό πρωί,
iίστερα άπό σύντομη άσθένεια, άπεδήμησε f�ρεμα ε!ς Κύριον,
σέ ήλικία 38 έτGιν. Ή νεκρώσιμος άιcολουθία το{} πεφιλη
μένου μας νεκροl} θά ψαλεi τήν Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 1 902,
στlς 2.30' τό άπόγευμα, στήν Ί;λληνο - όρθόδοξη έ1Cκλησία
τf\ς 'Αγίας Τριάδος, 1 τομέας, στήν Φλατσμάρκτ άριθ. 1 3,
καl ό ένταφιασμός θά γίνει στό κεντρικό Νεκροταφεtο σέ
Ιδιωτικό τάφο πρός αlωνίαν άνάπαυσιν.
Βιέννη 3 Δεκεμβρίου 1 902
Μ α γ δ α λ η ν ή Γ ιc ί ζ α, τό γένος 1 b e η s
Ε. Γ ιc ί ζ α
Σύζυγος
Μητέρα
Γ ε ώ ρ γ ι ο ς κ α ι Ό ρ έ σ τ η ς Θ ο ι β ι δ ό π ο υ λ ο ς, Άδελφο!»

+

• Τό fγγραφο πρός τόν ΓΙCούσταβ Μάλερ γράφει :

'Αξιότιμε ιc. Διευθυντά!
Τήν παρελθοσσα Δευτέρα άπεβίωσε στό Νοσσιcομεtο Λοιμω
δGιν Νόσων τf\ς όδοl} Τεργέστης ό άτυχής συνάδελφός μας
Εύρυσθένης Γκίζας ιcαl ό ένταφιασμός του θά γίνει 'αilριο
(Πέμπτη) στlς 2 τό άπόγευμα.
Θά παρακαλούσαμε, άξιότιμε κ. Διευθυντά, iiν σας ήταν δυνα
τόν, νά συντομεύσετε λίγο τήν Πρόβα τf\ς Πέμπτης, ό)στε νά
δοθεi ή δυνατότητα στούς συναδέλφους νά παρευρεθοl}ν έν
σώματι στόν ένταφιασμό, πρdγμα γιά τό όΠοtο έπιτρέπομε
στόν έαυτό μας νά σας παρακαλέσομε θερμά.
Κατ' έντολήν τf\ς Έπιτροπf\ς, εύσεβάστως ό Γραμματέας
JYLIUS DERING
3 Δεκεμβρίου 1 902.
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Δεν προχωρούν σε βά{} ος και στην ουσια

ΤΑ Π ΡΟΓΡΆΜ ΜΑΤΑ ΠΟΛ Ι ΤΙ Σ ΤΙ Κ Η Σ
Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ Τ Ω Ν l( O M M A Τ Ω Ν
Μένουν σε γενικες καi άόριστες έξαγγελίες
Τά Ντοκουμέντα διασώζουν και καταγράφουν έδώ,
σvyιςεντρωμένα, τά προγράμματα πολ1τ1οτικfiς πολιτι
κfϊς τών κομμάτων τfiς χώρας yιά τις Ιστορικές έκλοyές
τοϋ Όχτώβρη 1 981 .
Προσεχτική και άπροκατάληπτη μελέτη φανερώνει δυστυ
χώς πώς τά κόμματα δέν Εχοvν ά�τψετωπίσει τό καφιό
τατο πολιτιστικό πρόβλημα σέ βάθος καί στήν οvσία
του. Σταματοίίν, λίyο πολv, σέ γενικές έξαyyελίες, χω
ρις νά έξηyοίίν τή " φιλοσοφία " ένός προγράμματος

ποv δέν φθέγγεται, &:λλά βγαίνει άπό έξαντλητική άνά
λυση τών προβλημάτων και σvνθεση τών λvσεων - κα
θορίζοντας έπακρ1βώς .. μέ τι τρόπο .. θά γίνει ή πολιτι
στική άνάπ-τνξη, ποv ολοι ο! πολιτικοι σχηματιομοι
έξαyyέλλουν δτι δραματίζονται .
Δέν προχωροίίμε οέ κρίσεις κα! συμπεράσματα. Ή συζή
τηση τών πολιτιστικών προγραμμάτων θά γίνει άπό τόν
Άστερtσκο μέ καλή πίστη κα! ζωηρότατη έπιθυμία νά
βοηθήσει y1ά κάτι καλVτερο.

ΚΥ Β ΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜ Α ΠΑΣΟΚ ΣΤΑ ΠΟ Λ ΙΤΙΣΤΙΚ Α
Τό Κυβερνητικό πρ6γραμμ.α τοϋ
ΠΑ.ΣΟ.Κ. άφιερώvει δχτώ dπό τά
230 liρθρα του - 199 ιϊις καί 206 ατά πολιτιστικά :
199 . Ή πολιτιστική άνάπτυξη ε!ναι
άρρηκτα δεμένη μέ τήν άνάγχη της
γενικότερης, της ριζικijς κοινωνικ'ijς
άλλαγ'ijς για τον τόπο και το Λαό
μας. Συνδέεται μέ τήν κατάκτηση της
ΆΕθνικ'ijς μας 'Ανεξαρτησίας. Στήν " πο
λιτιστική " πολιτική της Δεξιiiς το
ΠΑΣΟΚ άντιπαραθέτει μια διαμετρικα
άντίθετη πο:Α ιτική για τή διαμόρφωση,
τή διατήρηση και τον έμπλουτισμο
της έθνικ'ijς μας ταυτότητας.
Πολιτιστική άνάπτυξη σημαίνει για
μiiς, άρμονική και δλόπλευρη άξιο
ποίηση τών δημιουργικών ικανοτήτων
τοϋ άνθρώπου. Σημαίνει πολίτες ικανούς
να δημιουργοϋν και να μποροϋν να
χαίρονται τα πvευματικα και πολιτι
στικα δημιουργήματα της άνθρωπότητας
χωρις να κινδυνεύουν να χάσουν τήν
έθνική τους ταυτότητα. Σημαίνει δτι
δ Λαος διαμορφώνει μέσα άπο τις δι
κές του δυνάμεις τις άξίες και τον τρόπο
ζω'ijς του.
Ή γνήσια πολιτιστικη άνάπτυξη ε!ναι
δημιουργία τοϋ Λαοϋ και δέν μπορεϊ
παρα να στηρίζεται στο διάλογο, στήν
έλευθερία Ι!κφρασης και δημιουργίας,
σέ έλεύθερη διακίνηση τών πολιτιστικών
άγαθών και σέ άνοιχτή πολιτιστικη
παιδεία.
200 . Ή σημερινή πολιτιστική πραγ
ματικότητα, τήν δποία κληροδοτεϊ
ή Κυβέρνηση της Ν.Δ. στήν πατρίδα
μας, σημαδεύεται άπο βαθιιΧ χρίση της
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έθνιχ'ijς πολιτιστιχ'ijς μας ταυτότητας,
άποτέλεσμα τ7jς πολιτικ'ijς, πού για
. πολλές δεκαετίες άκολούθησε ή Δεξιά.
Ή μετατροπή σέ έμπορεύματα δλων
τών ύλικών καl πνευματικών άξιών
και άγαθών, ή ύποταγη τους στο νόμο
τοϋ κέρδους, άποτελεϊ το κύριο κριτή
ριο και τον στόχο αύτης της πολιτικ'ijς.
' Ολόκληρη ή Καλλιτεχνική Παιδεία άφέ
θηχε στήν έχμετάλλευση τοϋ ιδιώτη
έπιχεφηματία. Σ' δλη τή χώρα λει
τουργοϋν, για παράδειγμα, δυο δημό
σιες Σχολές θεάτρου και πάνω άπο
πενήντα tδιωτικές, ενα Κρατικο Ώδεϊο,
μια δημόσια Σχολή χοροϋ, καμια κι
νηματογράφου και χαμια τηλεόρασης.
Ή

άλλοτρίωση της πολιτιστικ'ijς μας
φυσιογνωμίας μέ τήν εtpβολη ξένων
καταναλωτικών και πολιτιστικών προ
τύπων, δδηγεϊ σέ τρόπους ζω'ijς ξένους
προς τήν έλληνικη πραγματικότητα.
Μια ματια στα προγράμματα: της
τηλεόρασης και τlς διαφημίσεις δείχνει
αύτή τήν άλήθεια.
Εtδιχότερα ή 'Ελληνική έπαρχία, ένώ
τροφοδοτεϊται μέ τα ξένα αύτα πρότυττια,
μαραζώνει πολιτιστιχα και γιατι στε
ρεϊται τις δποιες καλλιτεχνικές δρα
στηριότητες, πού συγκεντρώθηκαν στήν
'Αθήνα.
'Η συγκέντρωση της πολιτιστιχ'ijς μας
ύποδομ'ijς, άλλα και ή μουσειακή άν
τίληψη της παράδοσης και της κληρο
νομιiiς μας, δξύνουν τήν χρίση της
έθνικ'ijς μας ταυτότητας, καταστρέ
φουν τις ρίζες και /S, τι χρήσιμο δημιουρ
γεϊ στήν ιστορική διάρκεια: δ Λαός μα:ς.
Πολιτιστικές έχδηλώσεις, πού /!χουν
τήν ει.Ινοια τοϋ κατεστημένου, ε!ναι

διαχοσμητικα στοιχεϊα, για να έξω-·
ραtσουν τή βιτρίνα της χώρας. Ε!ναι
ένδεικτικο δτι δ πλουσιότερα έπιχορη
γούμενος δργανισμος για πολιτιστικές
δραστηριότητες ε!ναι δ Ε . 0 . Τ. , ένώ
το ύπουργεϊο Πολιτισμοϋ /!χει το μι
κρότερο, άπο δλα τα ύπουργεϊα, προU
πολογισμό. (Οι.Ιτε μισο έχατοστο τοϋ
συνολικοϋ προUπολογισμοϋ } .
Καθώς ο ι παραδοσιακοι τρόποι Ι!κφρασης
και δημιουργίας έξαφανίζονται γοργά,
ενα βαθύ χάσμα άνοίγεται άνάμεσα σέ
μια μικρη μειοψηφία, πού /!χει την
εύχέρεια να έπικοινωνεϊ μέ τούς άνθρώ
πους τοϋ Πνεύματος χαl της Τέχνης,
και ενα Λαο πού παραμένει παθητικος
άκροατής, θεατής και καταναλωτής
τών πολιτιστικών ύrαοπροϊόντων.
Χρόνια δλόχληρα ή Δεξια έμφανιζό
ταν σαν δ " θεματοφύλακας της παρά
δοσης ". Δέν ήταν παρα δ δεσμοφύ
λοcχας της πολιτιστικ'ijς Ι!χφρασης τοϋ
Λαοϋ.
201 . Στήν κοινωνία πού δραματιζό
μαστε, δ Λαος Θα γίνει έπι τέλους .δ
δέκτης κα:ι μαζι δ φορέας της σύγχρο
νης πολιτιστικ'ijς δημιουργίας. Θα βοη
θηθεϊ ν' άναπτύξει τις δικές του δη
μιουργικές δυνάμεις, για να τούς δώσει
τήν Ι!χφραση πού ταιριάζει στή δική
του εύαισθησία, στον πλοϋτο τών
tδεών και τών συναισθημάτων του,
τήν ποικιλία τών άναζητήσεων · και
τή δημιουργική του φαντασία.
Ή πολιτιστική αύτοδυναμία σέ έθνικα
πλαίσια δέ σημαίνει και πολιτιστική
αύτάρκεια. Ό άγώνας, για τον έμπλου
τισμο της πολιτιστικ'ijς μας παράδο
σης και τήν προσαρμογή της στις νέες

.

κοινωνικές πραγματικότητες, συμβα
.8ίζει μέ την παγκόσμια πολιτιστικη
δημιουργία. Στηριγμένοι στίς δικές
μας ρίζες, άφομοιώνουμε δ,τι δημιουρ
γ �κο /!χουν νά μίiς πρ? σφέρουν τά
συγχρονα πολιτιστικα, ρευματα.
Ή πολιτιστικη πολυφωνία και πολυ

μορφία, δ πλουραλισμος των ιδεων
καί των άπόψεων, δ σεβασμος της
προσφορίiς τοϋ δημιουργοϋ, άποτελοϋν
στοιχεία της ιδεολογίας μας καί κα
θορίζουν την πολιτική μας. Ή Πο
λιτιστική άποκέντρωση, ή άνοιχτη Πο
λιτιστική Παιδεία και ή κατοχύρωση
της δουλειίiς τών δημιουργων, θά ά1110τελέσουν τη νέα πολιτιστική πραγμα
τικότητα, μέ το Λαο συμμέτοχο καί
πρωταγωνιστή.
202 . Ή γνήσια πολιτιστικη άναζωο
γόνηση της έλληνικ'ίjς περιφέρειας άπο
τελεί πρωτο στόχο μας . Θά ύποστηρί
ξουμε την Ι!κφραση των τοπικων πο
λιτιστικων άξιων. Στο χωριο καί στην
πόλη θά άναβιώσει ή γιορτη και το
πανηγύρι, θά άπελευθερωθοϋν οι πη
γαίες λαϊκές δημιουργίες. Θά βοηθή
σουμε ταυτόχρονα την πολιτιστικ1j έπι
κοινωνία άνάμεσα στίς περιοχές της
πατρίδας μας. Μέ την ποικιλία και την
πολυμορφία l:κφρασης θά διαμορφωθεί
μιά νέα πολιτιστική ένότητα.
Στούς Δήμους, τίς Κοινότητες και τίς
συνοικίες των μεγάλων πόλεων, θά
δημιουργηθοϋν Πολιτιστικά Κέντρα, μέ
την άπαραίτητη ύποδομη (βιβλιοθήκη,
δισκοθήκη, αtθουσες έκθέσεων και δια
λέξεων, γήπεδα ) , λαϊκοί θίασοι κ.&.
203 . Ή καθιέρωση μιίiς άνοιχτης Πο

λιτιστικ'ίjς Παιδείας ε!ναι το θεμέλιο
της πολιτιστικ'ίjς άνάπτυξης. Ή δη
μιουργία πολιτιστικ'ίjς ζω'ίjς και κίνησης
προUποθέτει την άρμονική σύζευξη καλ
λιτεχνικ'ίjς άγωγ'ίjς και παιδείας. Σ'
δλες τις βαθμίδες της έκπαίδευσης
θά ένταχθοϋν πο) ιτιστικά μαθήματα,
και, παράλληλα, στά Πανεπιστήμια,
θά ιδρυθοϋν 'Ανώτατες Σχολές Τεχνών
μέ τμήματα παιδαγωγικ'ίjς γιά τη στε
λέχωση της Καλλιτεχ�ιχ'ίjς Παιδείας
σέ δλα τά σχολεία της ' Ελλάδας. Ει
δικά γιά τίς Τέχνες πού ά111αιτοϋν πο
λύχρονη έκπαίδευση, θά ιδρυθοϋν μέ
σες κρατικές Σχολές. Τά Πανεπιστή
μια, τά 'Ωδεία, οι Καλλιτεχνικές Σχο
λές, τά Πολιτιστικά Κέντρα, δπως και
τά Σχολεία, θά ε!ναι δεμένα μέ την
κοινωνικη ζωή. Έκτος άπο το έκπαι
δευτικό τους !!ργο, θά ε!ναι δηλαδη και
κέντρα καλλιτεχνικ'ίjς ζω'ίjς και διά
δοσης των τεχνων, μέ !!ργο δημιουρ
γικο (παραστάσεις, συναυλίες κλπ. )

και έπιστημονικο (!!ρευνες, συλλογές,
έκδόσεις , ήχογραφήσεις κλπ. ) .
Ή λειτουργία της τηλεόρασης και τοϋ

ραδιόφωνου πάνω σέ νέες βάσεις και

δ σωστος προσανατολισμος των ψυχα

γωγικων και μορφωτικών προγραμμά
των, θdι συμβάλουν άποφασιστικά στη
σωστη και άνοιχτη πολιτιστικη παι
δεία τοϋ Λαοϋ μας. Μιά παιδεία, πού
θά στηρίζεται άκόμα στην ένίσχυση
και την &νοδο τοϋ Θεάτρου και τοϋ
Κινηματογράφου.
204 . Στά πλαίσια της πολιτιστικ'ίjς
μας πολιτικ'ίjς προβλέπονται μέτρα γιdι
την προστασία, τή διαφύλαξη και την
άξιοποίηση των πολ ιτιστικων θησαυρων,
μνημείων, l!ργων τέχνης, παραδοσιακών
οικισμών. 'Ενισχύεται ή l:ρευνα σ'
δλους τούς τομείς (άρχαιολογικούς,
φιλολογικούς ) . Στην Άρχαιολογικη Τ
πηρεσία άπαιτείται νέος έπιστημονικος
προσανατολισμος και ένιαίος προγραμ
ματισμός, ένω παράλληλα θά περιορι
σθεί δ άποφασιστικος ρόλος των ξένων
άρχαιολογικων έταιρειων. Θά αύξηθοϋν
τά μουσεία. Ή λειτουργία και ή δργά
νωσή τους προσαρμόζεται στίς σύγχρο
νες δυνατότητες μέ την έκπόνηση νέων
προγραμμάτων και μεθόδων προβολ'ίjς,
συντήρησης και προστασίας και ένι
σχύεται δ πραγματικος παιδευτικός
τους ρόλος στην πολιτικη ζωή. Στην
προσπάθειά μας νά δημιουργήσουμε
τη νέα πολιτιστικη πραγματικότητα
γιdι τον τόπο μας, θά διαφυλάξουμε τα
παραδοσιακ.Χ δημιουργικ.Χ στοιχεία τοϋ
πολιτισμοϋ μας πού ε!ναι σήμερα έγκα
ταλε) ειμμένα.
205 . Βασικός, τέλος, στόχος τ'ίjς πο
λιτιστικ'ίjς μας πολιτικ'ίjς ε!ναι ή προ
στασία καί ένίσχυση, κάθε πραγματικοϋ
δημιουργοϋ και ή διάδοση τοϋ !!ργου
του.
Αμεσα μέτρα ε!ναι ή πλήρης κατάρ
γηση κάθε μορφ'ίjς και εrδους λογοκρι
σίας πάνω στά καλλιτεχνικα και πvευ
ματικα προϊόντα, ή συμμετοχη τών
tδιων των δημιουργών στίς �ιοικήσεις
των πολιτιστικων φορέων. Μέτρα άκόμα
θα ληφθοϋν γι.Χ την έξυγίανση τοϋ
κυκλώματος διακίνησης πνΞ:υμοιτικών
προϊόντων (π.χ. έκθέσεις, παραγωγ1ι
ταινιων, παραγωγη δίσκων και μαγvητο
ταινιων κ.λπ ) .
•

Ή έξασφάλιση μισθων, συντάξεων,
κοινωνικ'ίjς άσφάλισης γι.Χ τούς δημιουρ
γούς, προβλέπονται στα γενικα κυ
βερνητικα μέτρα, πού άφοροϋν κάθε
έργαζόμενο. Θα πάρουμε δμως και μια
σεφ.Χ άπο συγκεκριμένα μέτρα γι.Χ τη

βελτίωση τόσο των δρων έργασίας
τοϋ δημιουργοϋ δσο και της έπικοινω
νίας του μέ το Λαό.
Τέτοια μέτρα ε!ναι ένδεικτικά, ή έν!
σχυση της διάδοσης τοϋ βιβλίου, οι
έκδόσεις, οι βιβλιοθ'ίjκες, ο ι φορολογι
κές άπαλλαγές στο θέατρο, ή άποφασι
στικη ένίσχυση της ντόπιας κινηματο
γραφικ'ίjς παραγωγ'ίjς, ή δημιουργία φο
ρέα γι.Χ την κατοχύρωση τών δικαιω
μάτων συνθετών, στιχουργών, έκτελε
στών, έρμηνευτών κ.&.
206 . ΊΌ πολιτιστικο. κίνημα τοϋ λαοϋ

μας, αύτοδύναμο άποκεντρωμένο και
μαζικό, ε!ναι μι.Χ μορφή τοϋ συνολικοϋ
άγώνα γι.Χ την 'Αλλαγή. Μέ την κα
θημερινή του παρουσία καί άνάπτυξη,
θά προσδιορίσι;ι καί το ούσιαστικο πε
ριεχόμενο τών άξιων τ'ίjς νέας κοινωνίας.
Ή πολιτιστικη άπελευθέρωση τοϋ άν
θρώπου δπως και ή οικονομική και
κοινωνική, Θα ε!ναι l:ργο τοϋ (διου τοϋ
Λαοϋ.
Ν. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : ΣΥΝΕΧΙΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ!

Τό
πρόγραμμα " τής Νέας Δη
μοκρατlας .διελάμβανε τά έξής γιά
τ1)ν έπιστημονικ1) έρευνα καi τlς
πολιτιστικές δραστηριότητες :
"

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΕΡΕΊ'ΝΑ
Ή Νέα Δημοκρατία πρωτοπόρησε και
στον τομέα αύτό. Πρώτη προώθησε
νομοθετικα τήν έπιστημονική �ρευνα,
και προχώρησε στη δημιουργία ε!δικοϋ
φορέα (' rπηρεσία Έπιστημονικ'ίjς Έ
ρεύνης και Τεχνολογίας ) γι.Χ την προώ
θηση τών σχετικών θεμάτων.
Ή έπιστημονικη Ι!ρευνα Θα προωθηθεί

άκόμα περισσότερο τήν προσεχ'ίj τετρα
ετία. 'Απο τώρα άποφασίσθηχ.ε α!.\ξηση
τών σχετικών πιστώσεων (άπο 0 , 2 7 %
τοϋ άκαθάριστου έγχώριου προϊόντος
Θα φθάσουν οι πιστώσεις το 0,5% στην
προσεχ'ίj τριετία ) . 'Επίσης, Θα ένθαρ
ρυνθεϊ ή βιομηχανία στην άνάπτυξη
τών πρωτοβουλιών στον τομέα της !!
ρευνας σέ συνεργασία μέ τdι Έκπαι
δευτικ.Χ 'Ιδρύματα: και &λ"λα: κέντρα
Ι!ρευνας. 'Ιδιαίτερη σημασία /tχει και
το γεγονος δτι μέ τον νέο άναπτυξιακο
νόμο (1 1 1 6 /81 ) έπιχορηγείται μέχρ ι
4 0% ή δαπάνη δημιουργίας, έπεκτά
σεως κλπ. έργαστηρίων έφαρμοσμένης
Ι!ρευνας, δπως έπίσης έ111ιχορηγείται
και το προσωπικο πού άσχολείται μέ
την ltρευνα.
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Παράλληλα θά καταβληθεί !δια(τερη
προσπάθεια γιά τήν άπλοπο(ηση τών
διαδικασιών, ώστε νά άναπτυχθεί lvας
σύγχρονοι; και βελτιωμένος μηχανισμός
σωστο\ί προσανατολισμοiί και ταχεl.αι;
προωθήσεως τής έπιστημονικ'ijς lρευ
νας και τεχνολογl.α ς.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στήν περ(οδο 1 9 7 5 - 1 980 &ρχισε νά
άσκείται άποτελεσματικη πολιτικη στόν
πολιτιστικό τ? μ� και η�ναv μεγάλα
,
και ουσιαστικα
βηματα για τήν προα
γωγη τών Πο) ιτιστικών δραστηριο
τήτων. Ή πολιτικη αύτή θά ένταθεί
στήν προσεχη τετραετl.α μέ άτσώτερη
έπιδ(ωξη νά καταστεί ή χώρα μας
κέντρο πολιτιστικ'ijς άκτινοβολίαι;. Τό
πρόγραμμα τής Νέας Δημοκρατίας προ
βλέπει πολύπλευρη έν(σχυση ΤΙ'Ολιτι
στικών δραστηριοτήτων στήν έπαρχ(α
και τή διαφύλαξη τών πιό σημαντικών
πολιτιστικών στοιχε(ων τής έθvικ'ijι;
μας κληρονομιιΧς.
Ή κρατικη δραστηριότητα θά έκδηλω
θεί κατά κύριο λόγο στά άκόλουθα :
- 'Εκτέλεση μέ ταχύ ρυθμό τών lρ
γων διασώσεως τών Μνημε(ων τής
'Ακροπόλεως και κατασκευή το\ί Μου
σε(ου 'Ακροπόλεως.
- Συνέχιση τών άνασκαφών σέ δλη
τήν 'Ελλάδα και !δια(τερα στήν Κεvτρικη
Μακεδονία.
- Δημιουργl.α 'Αρχε(ου Μνημε(ων γιά
δλη τή χώρα και άπογραφη τών έκ
κλησιαστικών κειμηλ(ων και lργων τέ
χνης μέ τή συvεργιχσl.α της Έκκ) ησ(ας.
- Προώθηση κατασκευ'ijς το\ί Πνευμα
τικο\ί Κέντρου 'Αθηνών, τό δποίο
θά καλύψει σημαντικές πολιτιστικές
άνάγκες της Πρωτεύουσας.
- Συνέχιση της χρηματικ'ijς ένισχύ
σεωι; τοπικών κιχ! περιφερειακών συλ
λόγων και σωματε(ων, πού άσχολοiίν
ται μέ πολιτιστικές δριχστηριότητzι;,
βάσει άξιολογήσεως τής προσφοριΧι;
τους.
- Συνέχιση ένισχύσεως μέ κάθε τρόπο
έπαναλαμβανόμεvων τοπικών πολιτιστι
κών συναντήσεων, πού &ρχισαν �δη
νά δημιουργοiίν παράδοση.
- 'Επαναλειτουργία σημαντικών βιβλιο
θηκών στήν · έπαρχl.α, μέ έν(σχυση
σέ βιβλία, προσωπικό κλπ. άπό τό
ίΠΠΕ.
- Σέ συνδυασμό μέ τό 'Άρμα Θέσπιδος,
θά ε!σαχθοiίν πειραματικά προγράμματα
σέ μεγάλα έπαρχιακά κέντρα γιά φι
λοξενία έλληνικών και ξένων· συγκ�ο
τημάτων και μεμονωμένων καλλιτεχνών.
- 'Εξασφάλιση κάτάλληλων χώρων γιά
πολιτιστικές δραστηριότητες και άνα
ψυχή , μέ μισθωση � κατασκευη άπό
τό Κράτος σέ δλα τά άστικά και μεγάλα
άγροτικά κέντρα.
Μέ τήν πύκνωση πολιτιστικών έκδη
λώσεων στήν έπαρχl.α, τήν ένθάρρυνση
συμμετοχ'ijς τής tδιωτικ'ijι; πρωτοβουλ(ας
σέ αύτά και τή διαφύλαξη τών στοι,χειων
πού συναποτελο\ίν τήν πολιτιστικη μας
ταυτότητα:, θά έπιτευχθεί &νοδοι; το\ί
πολιτιστικο\ί μας έπιπέδου κιχ:! ύγιης
οtκονομικη άνάπτυξη.

Κ.Κ.Ε. : ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΖΩΗΣ

Τό lκλογικό πρ6γραμμα τoiJ Κ.Κ.Ε.
άvάφερε τά παρακάτω γιά τόv
τομέα Πολιτισμός - Ψvχαγωγlα :

Τό ΚΚΕ άγων(ζεται γιά τήν άνάπτυξη
και τόν έκδημοκρατισμό της 10ολιτι
στικ'ijι; ζω'ijι; τής χώρας. Γιά τήν &νοδο
το\ί πνευματικο\ί και. μορφωτικο\ί έπι
πέδου το\ί λαο\ί.
Πρέπει νά καταργηθεί ή λογοκρισl.α στά
προοδευτικά lργα τέχνης και τά γράμ
ματα. Ταυτόχρονα, νά - περιοριστεί ή
άσυδοσια τών μονοπωλίων στήν παρα
γωγη ύποπροϊόντων. Εlναι άναγκαίο
νά παρθοϋν μέτρα γιά τή βελτ(ωση τών
συνθηκών ζω'ijι; και έργασ(ας των άνθρώ
πων τών γραμμάτων κα:ι της τέχνης κα:ι
νά έξασφαλιστοϋν ' γιά κάθε διανοού
μενο και καλλιτέχνη συνθ'ijκες έλεύθερης
δημιουργ(ας.
Τό ΚΚΕ θά παλέψει γιά τήν άνάπτυξη
τής καλλιτεχνικ'ijι; παιδεl.ας σέ δλη
τήν κλ(μακα τής έκπα(δευσηι;. Γιά
τήν έv(σχυση τών λαϊκών πολιτιστικών
φορέων και τή δημιουργ(α νέων, tδι:χι
τερα στήν έπαρχία. Γιά νά παρθοϋν
εtδικά μέτρα προστασ(α:ς και άξιο
πο(ησης τής πολιτιστικ'ijι; κληρονομίας
τοϋ τόπου και τών άρχαιολονικών
μνημ;;(ων.

Την ένισχυση των λαϊκών πολιτισμικών
πρωτοβουλιών {π.χ. πολιτιστικοι φο
ρείς στή συνοικl.α, έν(σχυση τής Τ.Α.
άπό τό ίΠΠΕ κλπ. ) .
'Επιβάλλεται νιΧ ένισχυθοϋν ο! δημο
τικές βιβλιοθ'ijκες γιιΧ νά γ(νουν ζων
τανές κι;ιt έκσυγχρ ονισμένες \ τιΧ καλ
,
λιτεχνικα συγκροτηματα,
τα πνευμα
τικά κέντρα και ο! έστίες πού lχουν
ζωή, ο! γνήσιες λαϊκές γιορτές, τιΧ σο
βαρά φεστιβάλ κλπ.
Νά καθιερωθεί Παιδεια γύρω άπό
τις τέχνες σέ άνώτατο έπ(πεδο και νιΧ
κλιμακωθεί μέσα σέ δλο τό σώ μα τής
Έθνικ'ijς Παιδε(ας άρχ(ζοντα:ς άπό τό
νηπιαγωγείο. Νά κατοχυρωθεί δ έλεύ
θερος διάλογος σέ θέματα τέχνης μα:
κριά άπό κάθε κρατικό παρεμβατισμό.
Νά δημιουργηθεί 'Εθνικό Ταμείο Γραμ
μάτων και Τεχνών γιά· τήν έν(σχυση
τοϋ βιβλ(ου γενικιΧ και 'Ι'οϋ λογοτεχνι
κο\ί εtδικότερα, γιά τήν lκδοση και
έν(σχυση έπιστημονικών και πολιτι
στικών περιοδικών και βιβλ(ων, τήν
μετάφραση στιΧ έλληνικά και άπό τά
έλληνικά άξιόλογων lργων.
Τό ΚΚΕ έσωτερικο\ί γιά τήν άντιμε
τώπιση και κάλυψη τών πολύπλευρων
και ζωτικών αύτών άναγκών προτε(νει
τή διάθεση τοϋ 2 % τοϋ κρατικοί)
προυπολογισμο\ί.

ΚΟΔΗΣΟ : ΛΑ·Ι ·ΚΗ ΠΡΟΣΒΑ
Κ.Κ.Ε. έσ. ΓΙΑ

ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΉ

Π Ο Λ Ι ΤΙ ΣΤΙΚΗ

ΠΟ ΛΙΤΙΚΗ

Τό lκλογικό πρ6γραμμα τoiJ Κ.Κ.Ε.
lσωτερικοiJ άφιερώvει τό πέμπτο
κεφάλαι6 τοv " Γιά μιά lθvικΤJ δη
μσκρατική πολιτισμική πολιτική " :

Σέ πλήρη άντ(θεση μέ δσα έφαρμόζει
έσωτερικοϋ άγων(
στήν πρώτη γραμ
�η τά προβλήματα τής πολιτιστικ'ijς
ζω'ijι; τών έργαζομένων, τής ποιότητας
τής ψυχαγωγίας, τών δραστηριοτήτων
πού γεμ(ζουν τόν έλεύθερο χρόνο τους.
Γιά νά πάψει ή κουλτούρα και ή τέχνη
νά εΙναι προνόμιο μιιΧι; μικρ'ijς μερ(δαι;.
Γιά νά ένισχυθεί ή πολυφωνl.α και ή
αύτόνομη πολιτιστικη lκφραση.
ΓιιΧ νιΧ εΙναι δ λαός δχι παθητικός
καταναλωτής τοϋ πολιτιστικο\ί προϊόν
τος, άλλά ένεργητικόι; δημιουργός και
κριτικός δέκτης.
ΓιιΧ τούς στόχους αύτούς άπαιτείται
μιιΧ ΑΛΛΗ πολιτική. Τό ΚΚΕ έσω
τερικο\ί ζητιΧ : τόν έκδημοκρατισμό
δλων των κέντρων κρατικ'ijς πολιτιστι
κ'ijι; πολιτικ'ijι; {τηλεόραση, ρα:διοφωνία,
κρατικιΧ θέατρα, Κέντρο Έλληνικοϋ
Κινηματογράφου, Βιβλιοθ'ijκει; κλπ. ) lτσι
ώστε μέσω αύτών νιΧ έκφράζεται δ
ιδεολογικός πολιτικός και πολιτιστικός
δυναμισμός άλλά και πλουραλισμός
τής έλληνικ'ijι; κοινωνίας. Την κατάρ
γηση της λογοκρισίας γιά δποιουσδή
ποτε λόγους πού γ(νεται μέ διοικητικά
η οtκονομικιΧ μέσα, τήν κατάργηση
δλων τών σχετικών νόμων.
Την συ �μετοχη των δημιουργών και
τών έργα:ζομένων στόν πολιτιστικό χώρο,
στά κέντρα: λήψης τών άποφάσεων.

ή Δεξιά τό ΚΚΕ
ζεται γιά νά μποϋν

ΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ
Τό ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ.-Κ.Α.Ε. προέβλεπε
τά παρακάτω :
°" Η δργάνωση και άνάπτυξη μιιΧς άνοι

χτής οικονομίας, άνοιχτής κοινωνl.αι;
και άνοιχτljς έπιστήμης, μπορεί νά
εύδοκιμήσει μόνο πάνω στό lδαφος ένόι;
άκμα(ου έθνικοϋ πολιτισμοϋ, μέ μιά
διεθνώς συγκρ(σιμη έπιστήμη και παρα:
γωγΥι μέ άνταγωνιστικη !κανότητα.
'Α1;0δ(δουμε κεφαλαιώδη σημασία στην
έλευθeρl.α τής πνευματικ'ijς και καλλι
τεχνικ'ijς δημιουργίας, άλλά και στή
δια:σφάλιση τών ύλικών της πρου
ποθέσεων, μέ θεσμούς πού θά τήν ένι
σχύσουν οtκονομικιΧ και θά κάνουν
δυνατή μιά διαρκώς διευρυνόμενη πρό
σβαση τοϋ λαοϋ στιΧ lργα: τής Λογο
τεχνίας, τοϋ Θεάτρου, τών Καλών Τε
χνών, τής Μουσικ'ijς και δλων τών &λλων
μορφών πνευματικ'ijς δημιουργl.αι;.
Κύρια κατεύθυνση στό πεδιο τοϋ πο
λιτισμο\ί εlναι νά συμμετέχει ένεργιΧ
δ λαός στις πολιτισμικές λειτουργίες.
Βασικός θιΧ εlναι δ ρόλος τών α!ρετών
φορέων σέ κεντρικό και άποκεντρω
μένο έπ(π�:δο, ώστ;. νά συνδυάζεται
ή παράδοση δλων τών πηγών πολιτι
σμοϋ στόν τόπο μας μέ τή δημιουργl.α
νέων πνευματικών άξιων και άγαθών.
'Αποφασιστικός θιΧ εlναι δ ρόλος τών
κρατικών μέσων ένημέρωσης πού πρέ
πει νιΧ άναδιοργανωθοiίν και νά κοινω
νικοποιηθοϋν, ώστε νά πάψουν νά εlναι
μονοκομματικό φέουδο, πηγη άποπρο
σα:να:τολισμοϋ και χα:μηλ'ijς πνευματr.
κ'ijς παραγωγ'ijς και νά γ(νουν ζωντα
νός καθρέφτης τής έλληνικ'ijι; ζω'ijς,
τcαραγωγοι δημιουργικοϋ και πολιτι
σμικο\ί lργου.

Γιά. νά 'ναι σίγουρος μέ δποιαδήποτε Κυβέρνηση . . .

Σ Κ ΑΝΔΑ Λ��ΔΗ Σ ΣΥΜ ΒΑ Σ Η Μ Ι Ν Ω ΤΗ
'Ισχύει εστω κι
Ό 'Αλέξης Μινωτijς ετνιχι σημιχντικος
ήθοποιός, μ/: τεχνική - βεβιχίως - άνώ
τεpη τοϋ τιχλέvτου. Διευθυντής, δμως,
τοϋ Έθνικοϋ ύπijpξε χείριστος ! "Ε
μεινε πάντα: άντιχγωνιστικος πpος τούς
πάντες κιχι τd: πάντα;. '!πηρετοϋσε
τον έιχυτό του, /Sχι το θέα.τρο πού τοϋ
άνάθεσαν. Δι' δ κιχι άπέτυχε. Πετυ
;u�μέ�ος διε�θυντής είνιχι �ποιος κιχ�
,
τευθυνει στην έπιτυχίιχ ιχυτους
που
διευθύνει .
τΗταν ή λάθος άντίληψη τών διευθυν
τικών του ύποχρεώσεων. τΗτιχν δ έπι
πολάζων στούς κιχλλιτέχνες έγωκεν
τρισμός. Ήταν ή άδικαιολόγητη άνιχ
σφάλειά του. Προστέθηκε κ' ή πρόσ
δεσή του στή Νέιχ Δημοκριχτία. ΜΙ:
τίς πλάτες τοϋ Καριχμανλ'ij άφηνίιχσε !
Τελευτιχϊος του li.θλος, ή σκιχνδιχλώδης
σύμβασή του ώς πpωτιχγωνιστη . . . " �
στω και αν οuτος παύσn να: άσκ'ίj κιχ
θήκοντιχ Γενικοϋ Διευθυντοϋ ! Ή
κρίση τοϋ
Θ " διΟΙτυπώνεται στούς
Άστερ{σκους. 'Εδώ άποθησαυρίζεται
φωτοτυπία της άπόφασης και το κεί
μενό της :
"

"

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜ ΒΟΥΛΙΟΝ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
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πάψει νά 'ναι Γενικός

ζει την σύναψιν . συμβάσεως έργου
μετά τοl) πρωταγωνιστοl) κ. 'Αλέξη
Μ ινωτfj άπό 1 /1 /80 και διά τάς θεα
τρικάς περιόδους 1 980 - 8 1 , 82 μέ άμοι
βην δι' fκαστον &τος ίσόποσον τfjς
fJ1
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έτησίας άμοιβfjς, ώς αilτη όρ!ζεται
διά τούς πρωταγωνιστάς τοl) Έθνικ:οl)
Θεάτρου (Β. Μανωλίδου, Μ. 'Αρώνη,
Ν. Τζόγια κλπ.), συμφώνως πρός τά
διαλαμβανόμενα εlς την έκάστοτε ισχύ
ουσα Συλλογικη Σύμβαση 'Εργασίας.
Α! προ\Jποθέσεις ' τi'jς συνεργασίας τοσ
κ:. Μ ινωτfj μετά τοl) Θεάτρου εlναι αι
αύταi μέ έκε!νας τfjς προηγουμένης
συμβάσεώς του, ήτοι ύποχρέωσις νά·
πρωταγωνιστtι εiς ένα �ργον τήν χει
μερινήν περίοδον καί εiς εν τήν θε
ρινην τουλάχιστον .
Ή καλλιτεχνικη συνεργασία τοl) κ.
Μινωτi'j ώς πρωταγωνιστοl) θά έξακο
λουθή<ΤΌ εις τά άνωτέρω χρονικά δρια,
έστω καi iiν ούτος παύστ� νά άσΙC'(Ι κα
θήκοντα Γενικοl) Διευθυντοl).
Είς την περίπτωσιν αύτην δμως ή άμοι
βή του θά καθορι� έπt άλλης βά
σεως.
Ή τήρησις τfjς παρούσης άποφάσεως
ε{ναι ύποχρεωτικη τόσον διά την διοl
ιcησιν τοl) Θεάτρου, δσον και διά. τόν
άντισυμβαλλόμενον.
Τά Πρακτικά θεωροl)νται κεκυρωμένα
ώς πρός τό άνωτέρω θέμα.
'Ακριβές 'Αντίγραφον
Άθfjναι τtΊ 21 τ� 'Ιουνίου 1 980

Συνεδρίασις 63 / 1 9 'Ιουνίου 1 980
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΘΕΜΑ : Σύμβασις ηθοποιοl) κ. Άλ.
Μινωτfj.
Τό Διοικητικόν Σύμβούλιον άποφασί-

Με

Δ /ντής !

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
1. Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

τiς πλάτες πολu ύψηλά. ίσταμένων προσώπων

Δ Ι ΑΤ Ρ Η Τ Ο Σ Ο Μ Ο Δ Ι Ν Ο Σ Δ Ι Α Π Ο Μ Π Ε Υ Ε Ι
Τ Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Τ Η Σ Ε Λ Σ
Ίταμοi iσχυρισιiοi που έπέβαλαν άμεση άπόλυσή του
'Η σωρεlcι άπό άξι6ποινες πράξεις
κcιl πcιραλεlψεις Μοδινού εlχε άνα
γκάσει τό Διοικητικό Συμβούλιο
νά li.ρει τήν έμπιστοσ{rνη του άπό
τόν Καλλιτεχνικό Δ ιευθυντή τοiί
Lδρύματος ! Ό Μοδινός κdταφεύγει
στό θείο, γαϊδουροδένει καl, με άνd
νεωμένη Ισχύ, έπιτlθεται δημ6σια
στήν πeοϊστcιμένη του άρχή ! Μνη
μείο lταμ6τητάς ή συνέντευξή του,
πού δημοσιεύτηκε στlς 2 τ' 'Απρlλη
στήν " 'Ελευθεροτυπlcι ". Kal μ6νο
γι' dύτή, έπρεπε νά 'χει άπολυθεί.

" Κατηγορlί> τό Διοικητικό Συμ
βούλιο κ:αι τόν κ:υβερνητικ:ό έπ!
τροπο τi'jς Λυρικ:fjς Σκηνfjς γιά. iδιο
τέλεια, άνεπάρκεια, άνευθυνότητα
και άδιαφορ!α, γιά δ,τι άφορά τό
Ίδρυμα ".

Ό Τζώv Μοδινός, καλλιτεχνικος διευ
θυντής τοϋ μοναδικοϋ λυρικοϋ θεάτρου
της χώpας, άποφάσισε ν' άλλάξει ρόλο
και άπο κατηγορούμενος να: μετατρα
πεί σ/: κατήγοpο. ΜΙ: τήν άποκλειστι
κή του αύτή συνέντευξη στήν " Ε " ,

δ φωτισμένος 'Έλληνας βιχpύτονος λύ
νει τήν πεντάμηνη σιωπή του και περ
νώντας στήν έπίθεση, άμύνεται γιd:
τd: δσα τοϋ κατιχμαρτυρεϊ δλόκληρο
το Δ.Σ. της Λυρικ'ijς.

Ό Τζών Μοδινος δηλώνει άκόμιχ άπε
ρίφpαστα πώς " δ/:ν παpαιτοϋμςι1 "
και πώς " αν παραμείνω στή θέση τοϋ
καλλιτεχνικοϋ διευθυντ'ij, άρνοϋμιχι στο
έξ'ijς νd: συνεργαστώ μ' αύτούς τούc;
άνθpώπους πού σd:ν Δ.Σ. �δωσαν έξε
τάσεις και άπέτυχα.ν " και καπιγοpεί'
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έπώνυμα τούς κυρίους Νικ. Ζωρογιαν
νίδη ' κυβερνητικο έπίτροπο στη Λυ
ρικη (σ.σ. : Τον θεσμο αότο τον είχε
έφεύρει ή χούντα για να βο�έψει κά
ποιους άξιωματικους ) , Δημητρη Κα
τσούδα ' σύμβουλο τοϋ ύπουργοϋ Πο'
λιτισμοϋ σέ: μουσικα' θέματα και' Τ ακη
Γεννηματά, σύμβουλο τοϋ πρω� υπουρ ;
γοϋ, πώς μεθοδεύουν την άπομακρυνση
του άπο τη θέση τοϋ Κ.Δ. , κατάργηση
αότης τής θέσης και άνάληψη τών εό
θυνών άπο μέλη τοϋ Δ. Συμβουλίου.
Πρίν όμως περάσουμε στις έπιμέρους
κατηγορίες ένος έκάστου μέλους τοϋ
Δ.Σ. πού διατυπώνει δ κ. Μοδινός,
παραθέτουμε συνοπτικα την Ιtκθεση
τοϋ κυβερνητικοϋ έπιτρόπου κ. Ζωρο
γιαννίδη προς τα μέλη τοϋ Συμβουλίου,
στην δποία τον κατηγορεί για .. άναμ
φισβήτητα σκόπιμη άμέλεια της ύπο
βολής τοϋ προγραμματισμοϋ της τρέ
χουσας περιόδου ", για σκόπιμο πα
ραγκωνισμο της κυρίας Κορομάντζου
καl της κυρίας Σαραντοπούλου στο
ρόλο της " Λουτσία " στο δμώνυμο
ltργο για να χρησιμοποιηθεί ή σύζυγος
τοϋ κ. Μοδινοϋ Τζένη Δριβάλα, για
παράτυπη συμμετοχη πάλι της Τζένης
Δριβάλα σέ: κλιμάκιο της Ε.Λ.Σ. στην
Κέρκυρα, για τlς άκροάσεις ύποψη
φίων για τη χορωδία πού δέ:ν ltπρεπε
να γίνουν κ.λπ. Καl δ κυβερνητικος έκ
πρόσωπος καταλήγει : " Κύριε πρόε
δρε νομίζω πώς έπιβάλλεται να άνα
θε�ρήσετε άπόψεις και θέσεις, &ν θέ
λετε να πετύχετε στο Ε:ργο πού σάς
άναθέσανε " .
Τούς παραπάνω ισχυρισμούς τοϋ κ .
Ζωρογιαννίδη δ κ. Μοδινος άντικρούει
σέ: άντίστοιχο προς το Δ.Σ. ι:γγραφό
του, στο δποίο ύποστηρίζει :
" α ) Είναι κωμικο να κατηγοροϋμαι
για μη προπαρασκευη προγραμματι
σμοϋ. Φαίνεται πώς πολύ γρήγορα ξε
χάστηκε το πότε τελικα ειπώθηκε μέ:
σιγουρια " 'Ανοίγει ή Λυρική ". Το
θέατρο οόσιαστικά, &ρχισε να λειτουρ
γεί μέ: το νέο Ιtτος ".
Το Ε:γγραφο τοϋ κ. Μοδινοϋ συνεχίζει :
σκοπι
" Δέ:ν χρειάζομαι πονηρία η
μότητα " για να προτείνω δποιονδή
ποτε, Ιtστω και &ν πρόκειται για την
ίδια τη σύζυγό 'μου, την δποία, όταν
Ιtκρινα κατ°άλληλη για τον ρόλο της
" Λουτσία " την έπρότεινα έγκαίρως
εις το Διοικητικο Συμβούλιο.
"

β) Ωόδεις άπο την έπίσημη διεύθυνση

μίλησε στην κ. Κορομάντζου για " Λου
τσία ". Ή όλη ύπόθεση είναι φαντα
σία τοϋ κ. Ζ. Πώς θα μποροϋσε κανεlς
να σκεφθεί να ύπερπηδήσει την κ. Σα
ραντοπούλου, ή δποία είναι στο πρό
γραμμα και στις άφίσες και να δώσει
" Λουτσία " στην κ. Κορομάντζου;
Γνωρίζω κύριοι σύμβουλοι την αιτία
άπο καιρό, άλλα άπο άνθρωπια και
τακτ δέ:ν σάς την άποκάλυψα. Είχα
προειδοποιηθεί για το γεγονος της ύ
πάρξεως ένδιαφέροντός τοϋ κ. Ζ. για
Ιtνα συγκεκριμένο &τομο τοϋ δποίου
την καλλιτεχνικη προσφορα δέ:ν ltχω
άνάγκη ο(\τε συμβουλών, ο(\τε έκβια
σμών για να έκτιμήσω, έν τούτοις μέ:
πλήρη παραβίαση τών ύποχρεώσεων
της θέσεώς του δ κ. Ζ. μέ: έπίεσε έντό
νως να εισηγηθώ την " Μποέμ ", Ιtργο
κατάλληλο για τα φωνητικα προσόντα
τοϋ προσώπου στο δποίο άναφέρθηκα " .
ΕΓΩΙΣΜΟΙ

ΚΙ

ΑΡΜΟΔΙΟΊΉΤΕΣ

Και δ καλλιτέχνης - διευθυντης συνε
χίζει την έκρηκτικη και όλο άγανά
κτηση συνέντευξη :
" Ξεκίνησα τα νέα μου καθήκοντα μέ:
Ιtξι άπο τα 1 1 μέλη τοϋ Δ.Σ. έναντίον
μου. ΤΗταν οι &νθρωποι πού προέρ
χονταν άπο το Έθνικο Θέατρο και το
παλιο συμβούλιο τοϋ κ. Χωραφά, παρα
τη ρητη διαβεβαίωση άρμοδίων τοϋ
ΥΠΠΕ ότι το νέο Σώμα θα ήταν πραγ
ματικα νέο.
Κάτω άπο αότέ:ς τις συνθήκες Ιtγιναν
1 9 συνεδριίiσεις πού ποτέ δέ:ν ξεπέρα
σαν το δεύτερο η τρίτο θέμα της ήμε
ρήσιας διάτάξης, μια και το συμβούλιο
το άπασχολοϋσαν θέματα προσωπικοϋ
έγωϊσμοϋ καl καταμερισμοϋ άρμοδιο
τήτων. 'Αρμοδιοτήτων πού μέχρι σή
μερα μένουν άξεκαθάριστες άπο την
προϊσταμένη μας 'Αρχή. Αύτο είχε
σαν άποτέλεσμα να μην ύπογράφονται
πρακτικα συνεδριάσεων καl για ν' άπο
φύγουν τlς κυρώσεις άπο τον οικονο
μικο Ι:λεγχο (στο μεταξύ γίνονταν πλη
ρωμές προσωπικοϋ και προχωροϋσαν
τα τρέχοντα ltξοδα ) ' άναγκάστηκαν
να πραγματοπο ιήσουν τρείς Ιtκτακτες
συνεδριάσεις μόνο και μόνο για την
ύπογραφη τών πρακτικών.
Χαρακτηρίζοντας " &σχετους μέ: τα
μουσικα πράγματα τοϋ τόπου " τα
μέλη τοϋ Δ.Σ., δ κ. Μοδινος λέει γι'
αύτοός :

Μοδlvός : Κατηγορώ
το Δ.Σ. της Λυρική ς
ΓΙΑ

ΙΔΙ ΟΤΕΛΕΙΑ,

ΑΝΕ-

ΠΑΡΚΕΙΑ, ΑΝΕΥΘΥΝΟ
Ο ΤΖών Μοδινός, ιι(Jλλ1rc,;ν1·
ιιός 6ιs:u9uνη'κ 'oU μονο6ιιιοu
λuριιιού θι:όφ<k.Ι rης χωρος, ο
nοιρiια1uc ν' αλλόξt1 ρόλ<ι 1101 υ-

�. 11.?}η��'??.�εν�. ,",_ό �ι.ru��ι.ι·

ΤΗΤ Α ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ

" Τάσος 'Αθανασιάδης
πρόεδρος :
Γνωστος άπο τούς " Πανθέους ". 'Άν
δέ:ν κάνω λάθος, δέ:ν είχε περάσει το
πόδι του ποτέ άπο το κατώφλι της Λυ
ρικής πρlν γίνει πρόεδρός της. (Σ.Σ. :
Ό κ. 'Αθανασιάδης ύπήρξε καl γενι
κος γραμματέας τοϋ - χουντικοϋ Όργανισμοϋ Κρατικών Θεάτρων ) .
Δημ. Κατσούδας : γενικος γραμματέ
ας : Ό κύριος αύτός, πού χαρακτηρί
σθηκε άπο κάποιον τοϋ θεάτρου " δ
μουσικος τών έξωφύλλων δίσκων ",
είναι άπο έπάγγελμα δικηγόρος, και
δ ίδιος ισχυρίζεται, λάτρης καl γνώ
στης της όπερας. Κατα τη γνώμη μου
!:χει κάνει πολλές φορές ζημια στο
συμβούλιο, ιδιαίτερα γιατl θεωρεί τον
έ�υ;ό του τ�νό �? καl μα ?τρο και, μ'
κριτικαρει
ιδιότητα
αυτη του την
μουσικούς, τραγουδιστές καl μαέστρους,
εις έπήκοον μάλιστα όλων - πρόσφα
το παράδειγμα τών. . . δημοσίων δηλώ
σεών του οι προχθεσινές " προφητεί
ες " του στο φουαγιέ: τοϋ θεάτρου περι
&μεσης άντικατάστασης τοϋ κ. Μοδι
νοϋ καl τοποθέτησης στη θέση του
γνωστοϋ του δνόματος. Δέ:ν δίστασε να
μέ: χαρακτηρίσει " μάπα " στον ρόλο
τοϋ Μάκβεθ, ένώ όλους τούς συντελε
στές τοϋ " Κουρέα " άνίκανους.

�

Τζών Στεφανέλλης : Συμπλήρωσε το
650 Ιtτος της ήλικίας του και �δη, βά
σει τοϋ Ν. 993 Ιtπρεπε να !:χει φύγει.
Έχει βέβαια ύποβάλει την παραίτησή
του άπο τις 30.1 1 . 80, άλλα άκόμη δέ:ν
Ιtχει παραδώσει στον άντικαταστάτη
του, μέ: άποτέλεσμα το θέατρο να μένει
χωρις τεχνικο διευθυντη καl να παρα
κωλύεται ή δμαλη λειτουργία τοϋ θεά
τρου. �ήπως δ , κ. Στε �ανέλλη_ι; περι
,
)υση στη Λυρι
μένει καποια ανωμαλη
κη για να διαιωνίσει την παραμονή του
όπως τουλάχιστο τοϋ το ζητοϋν δρι
σμένα μέλη τοϋ Συλλόγου θεωρώντας
τον σαν " άναντικατάστατο, όπως δ κ.
Κλώνης στο 'Εθνικό " ; Καl έν πάση
περιπτώσει γιατl βάλλει έναντίον μου;
Τάκης Γεννηματάς : 'Επίσης αύτοχα
ρακτηρίζεται μουσόφιλος. Είναι δικη
γόρος. Ειδικεύεται στlς μετακλήσεις.
Μήπως άντl να πολιτευθεί στην ίδια
μέ: τον κ. 'Ανδριανόπουλο περιφέρεια
(σ.σ. : 'Εκφράζονται άπόψεις σύμφω
να μέ: τίς δποίες μια δποιαδήποτε βλά
βη της Λυρικής θα !:χει άρνη·;ικέ:ς έκλο
γικέ:ς συνέπειες για τον κ. ύπουργό,
&ρα θετικές για τον κ. Γεννηματά } ,
θ α ήταν καλύτερα ν α &νοιγε καλλιτε
χνικο γραφείο μετακλήσεων ;
Γιώργος Σισιλιάνος : 'Ένας κατα τα
&λλα συμπαθέστατος κύριος. 'Εν τού
τοις, δέ:ν μπορεί να θεωρηθεί άμερό
ληπτος έφόσον είναι συνθέτης δ ίδιος
καί ένδιαφέρεται &μεσα για το άνέβα
σμα στη Λυρικη Σκηνη τοϋ &παιχτου
μέχρι σήμερα !:ργου του " Ή φωτιά ".
Συμπληρώνω ότι μετα άπο δρισμένες
πιέσεις πού ύπέστην, έγώ θα το πα
ρουσιάσω την έρχόμενη σαιζόν ".
Άπο τούς 1 1 τοϋ Δ.Σ., δ κ. Μοδινος
θεωρεί ότι μόνο ή κυρία Κικη Μορφο
νιοϋ .. κράτησε τον ρόλο της σαν σύμ
βουλος " και Ιtνα - δύο μέλη άκόμη
έν μέρει. 'Όσο για τον κυβερνητικο
έπίτροπο λέει, πώς δ ρόλος του είναι

να έλέγχει μόνο τή νομιμότητα τώv
άποφάσεωv τοϋ Δ.Σ. και /Sχι να μετέ
χει έvεργα σ' αύτό και να έπεμβα(vει,
οπως κάνει δ κ. Ζωρογιαvνίδης.
ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ Η ΚΑΛΛ . ΕΠΙΤΡΟ ΠΉ
'Αναφερόμενος στον κανονισμό τοϋ ι
δρύματος δ κ. Μοδιvός λέει πώς προ
βλέπεται ή �κριση rijς Καλλιτεχvικ1jς
Έπιτροπ1jς για τήv ύλοποίηση τώv
άποφάσεωv τοϋ Δ.Σ. " Έv τούτοις,
τονίζει, τό Δ.Σ. πολλl:ς φορ/:ς !!λαβε
άποφάσεις χωρις να λογαριάζει τήv κ.
Ε., άvαγκάζοvτας τα μέλη της να δια
μαρτύρονται και να ε!vαι /fτοιμα να
παραιτηθοϋv ".
Τελειώνοντας δ καλλιτεχνικός διευθυν
τής της Λυρικ1jς, κάνει lfvαv άπολογι
σμό της σύντομης θητε(ας του, άφοϋ
προηγούμενα έκφράζει τήv πικρία του,
λέγοντας :
" Σ' αύτούς τούς κυρ(ους ε!μαι ύπο-

χρεωμένος κάθε Δευτέρα να άπολογοϋ
μαι, /Sχι σαν διευθυντής, άλλα σαν δ
τελευταίος ύπάλληλος τοϋ ιδρύματος.
Παρ' δλα αύτα �ω να παρουσιάσω :
- Τή δημιουργία καινούριας δρχήστρας.
- Τό &vοιγμα της, καθυστερημένης
'\\ δη, σαιζόν μέ 9 !!ργα άπό τα δποία τα
8 '\\ δη !!χουν παιχτεί μl: τή μεγαλύτερη
έπιτυχία πού ε!χε ποτ/: ή Λυρική (τα
στοιχεία στή διάθεση παντός έvδιαφε
ρομέvου ).
- Τήν έφαρμογή για πρώτη φορα
διαλόγου μ/: το ΚΟι\ΙΟ μ/: τις εισηγήσεις
- άvαλύσεις τώv !!ργωv.
- Τις προσκλήσεις σέ δλες τις κομματικ/:ς νεολαίες και τα σχολεία να πα
ρα:κολουθήσου\Ι παρα:στάσεις μ/: μειω
μένο, 50 δρχ. , εισιτήριο.
- Τήν πρόσκληση στή Λυρική Σκηνή
τοϋ Διπλωμα:τικοϋ Σώμα:τος πού ε!χε
σαν άποτέλεσμα: κα:λλιτεχvικ/:ς άvτα:λ
λα:γ/:ς μl: &λλες χώρες κα:ι προβολη της
πολιτιστικ1jς μα:ς δράσεως.

- Να κάνω, έπιτέλους,
Σκηνή, λαϊκό θέαμα.

τή

Λυρικη

Κα:ι δ κ. Μοδιvός κλείνει μ/: μια άπο
στροφή - έρώτημα: στο Δ.Σ. και κάθε
άρμόδιο : " Γι' α:ύτό κύριοι θέλετε vά
άλλάξετε τον κα:λλιτεχvικό διευθυντή;
Ή μήπως έπειδή δ/:v !!στερξε μέχρι
σήμερα: να .. κύψει τον α:ύχένα " σέ
νόμιμες η πα:ράvομες άπα:ιτήσεις άνευ
θυνοUπευθύνωv ; ".
ΣΙ: μιiς μένει να ποϋμε πώς δ κα:λλιτε
χvικός διευθυντής της Ε.Λ. Σ., άπέφυ
γε να άνα:φερθεί στήν οικοvομικη δυσ
πρα:γία: κα:ι τον tσχνό προUπολογισμό
τοϋ !δρύμα:τος κα:ι να άναφερθοίίμε
ένδεικτικά, πώς ή περσινή χορήγηση
της Λυρικ1jς για κα:λλιτεχνικές δρα:στη
ριότητες ήτα:\/ της τάξης τώv 56 έκα:
τομμυρίων, ένώ φέτος τό ΤΠΠΕ !!δω
σε μόνο 14, ιfξη άπό τα δποία Θα δια
τεθοϋν για μισθούς άπολυομέvωv άπό
τή χούντα.

Άφ οϋ κατασυκ:ο φ άντη σε τ η ν προ ϊστ α μένη το υ ά ρ χη

ΜΟΔΙΝΟΣ ΠΡΟΣ Δ.Σ : ΖΗΤΩ ΣΥΓΝΩΜΗ !
Κι άπειλεί εμμεσα δσο υ ς έπιμείνο υν στη σύγ κρουση
"Οταv τοiί εlπαv πώς θά μπορούσε
v' dπολυθεί κaί μ6vο γιά δσα !!σουρε
στό Διοικητικό Συμβούλιο, ό κ.
Μοδ ι νός ύπαvαχωρεί καt, μέ τδ πα
ρακάτω γράμμα, ζητάει συγνώμη !
Πρός
Τό Άξιότιμον Διοικητικό
Συμβούλιο τfις Ε.Λ.Σ.
Άγαπητοι Κύριοι Σύμβουλοι,
Φοβοϋμαι δτι όπfιρξα θϋμα κακ&ν i\
σκόπιμα δοσμένων πληροφορι&ν άπό
4 i\ 5 άτομα πού μοϋ έβεβαίωναν δτι
ο{ σύμβουλοι Κατσούδας και Γεννη
ματάς, διέδιδαν δτι ο{ ήμέρες μου σάν
Καλλιτεχνικοϋ Διευθυντοϋ ε{ναι με
τρημένες. Αότό μέ ώδήγησε σέ μιά
δικαιολογημένη νομίζω έκρηξη όργfις
άπό τ&ν στηλ&ν τfις 'Ελευθεροτυπίας .
Αότό έγινε και γιά ένα άκόμα λόγο,
δτι Ιδιαίτερα άγαπ& τούς δύο νέους τοϋ
Συμβουλίου μας, ο{ όποίοι πραγματικά
έχουν προσφέρει πολλά, Ιδιαίτερα ό
κ. Κατσούδας πού μέ μεγάλη έπιτυχία
fκανε και τις άναλύσεις τ&ν έργων
Λουτσία και Μάκβεθ.
Δέν νομίζω δτι έχω πεί τίποτα τό
όβριστικό γιά άλλα μέλη τοϋ Συμβου
λίου, liν και βέβαια και αότά πού έλέ
χθησαν δέν θά έλέγοντο ποτέ κάτω
άπό κανονικές συνθfικες.
·
Ζητ& τήν κατανόησή σας γιά τήν ψυ
χολογική μου κατάσταση γιά τήν
όποίαν δπως καταλαβαίνετε δέν ήμουν
ό μόνος όπαίτιος. Ζητ& συγνώμη γιά
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δτι ?tαρ � πάνω άπό τό πρέπον έλέχθη,
άλλα σας παρακαλ& νά θυμάστε δτι
�ικαιολογη�να i\ άδικαιολόγητα, δέν
εχει σημασια, ε{χαν βαθύτατα θιγεί ή
άξιοπρέπειά μου σάν άνθρώπου καθώς
και ή καλλιτεχνική μου όπόσταση .
Παρακαλ& έπίσης νά θυμάστε δτι δέν
διέθετα ούτε κάν, μιά στοιχειώδη
γραμματεία πού νά διεκπεραιώνει βα
σικά πράγματα. Ήμουν ταυτόχρονα
ούσιαστικά Διοικητικός και Καλλι�
τεχνικός Διευθυντής, γραμματέας, προ
γραμματιστής κ.λπ.
Έπιθυμ& νά σημειώσω δτι άπό τlς
λέξεις Ιδιοτέλεια, άνικανότητα, άνευθυ
νότητα, μόνο τήν λέξη άνευθυνότητα
εΙπα, δπως μπορεττε νά διαπιστώσετε,
άπό τόν συντάκτη τοϋ άρθρου ό όποiος
προφαν&ς θά νόμιζε δτι έτσι μέ βοηθά.
Γιά τούς άγαπητούς κυρίους 'Αθανα
σιάδη και Σισιλιάνο, ούσιαστικά δέν
ε{πα τίποτα κακό, γιατι και τούς δύο
άγαπ& και έκτιμ& ιδιαίτερα τόν κύριο
Πρόεδρο - ό όποiος μέ βοήθησε σάν
πατέρας και φίλος στό δύσκολό μου
fργο γι' αύτό τόν λόγο ζητ& συγνώμη
liν γράφτηκε κάτι περισσότερο άπό
δσα έπρεπε. Όσο γιά τήν " Φωτιά
τοϋ κ. Σιc;ιλιάνου διατυπώθηκε και
αύτό λάθος. 'Εγώ εΙπα δτι παρ' δλο
πού εΙχα πιέσεις άπό σάς τούς Ιδιους
τό Διοικ. Συμβούλιο γιά νά άνεβάσω
τή " Φωτιά " έγώ τό κάνω γιατι πι
στεύω δτι καινούργια έργα 'Ελλήνων
συνθετ&ν πρέπει νά άνεβαίνουν στήν
Ε.Λ.Σ.
••
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Εδχομαι μέ τiι; έξηγήσειι; αότέι; νά
δοθεt 'Κάποιο τέλοι; στiι; παρεξηγήσειι;
'Και νά ξεχαστοσν 'Και δσα λάθη fγιναν
ο' αότήν τήν έξαιρετιιcά δύm:ολη πε
ρίοδο.
Μπροστά μαι; 'Κύριοι σύμβουλοι άνοί
γονται δύο δρόμοι 6 δρόμος τf\ι; όμό-

νοιαι; 'Και 6 δρόμος τf\ι; σύγκρουσηι;.
·οσοι άπό fλλειψη έπιγνώσεω; τf\ι; "ΙCα
ταστάσεωι; διαλέξουν τό δεύτερο, θά
πρέπει νά γνωρίζουν b: τlίιν προτέρων
δτι μαχαιρώνουν τό θέατρο στήν πλά
τη. Ή ά"ΙCUβερνησία 'Και τό χάοι; δέν
θά γίνουν άνεχτά άπό τό προσωπι"ΙCό

τf\ι; Ε .Λ.Σ. οδτε φαντάζομαι και άπό
τήν συντριπτι'ΙCή πλειοψηφία τlίιν συμ
βούλων, πού σίγουρα 'Και αότή νιάζε
ται γιά τό 'Καλό τοσ Θεάτρου.
Μέ έχ:τ!μηση και άγάπη

ΤΖΩΝ ΜΟΔΙΝΟΣ

Έφτά Σύμβουλοι καταγγέλλουν κ.αi παραιτοΟνται :

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΜΟΔΙΝΟΣ
ΑΝ ΕΠΙΤΡ Ε ΙΙΤΕ Σ ΠΡΟΣ Ω ΠΙΚ Ε Σ Ε ΠΙΔΙΩ Ξ Ε Ι Σ
'Αλλά τό ΥΠΠΕ δεν εστερξε στην άπομάκ.ρυνσή του !
'Η πλsιοψηφlα τοiί Διοικητικοiί
Σvμβο vλ[οv, πού dvαγκάστηκε vd
παραιτηθεί, μάς lστειλs, στlς 4
τοiί 'Ιούvη, τήv παρακάτω " όσο
πιό σVντομη γιv6ταv " dvιtκο[vωση :

'Οφείλουμε στην Κοινη Γνώμη μιά
lστω καί συνοπτικη έξήγηση τών
λόγων τ'ijι; παραιτήσεώι; μαι; άπό τό
Διοικητικό Συμβούλιο τ'ijι; Έθνικ'ίjι;
Λυρικ'ίjι; Σκην'ίjι;, 8ε8ομένου μάλιστα
6τι οι έπCΙΙνειλημμένει; /)ηλώσεις Καί
συνεvτεύξειι; τοίί καλλιτεχνικοίί 8ιευ
θυντ'ij κ. Μο8ινοίί στόν Τύπο πού έκθέ
τουν τό κύρος καί τη σοβαρότητα τοίί
μονα8ικοίί λυρικοίί θεάτρου τ'ijι; χώρας,
καθώς καί οι άπρεπεΊς καί &8ικες
έπιθέσεις του έναντ(ον μελών τοίί Διοι
χητικοίί Συμβουλ(ου, μπορεΊ νά 8η
μιούργησαν έσr,αλμένες έντυπώσεις εις
βάροι; τijς άληθειας, μερικές άπό τίς
δποΊες θ(γουν άκόμα καί την προtστα
μένη πολιτικΥι άρχή.
Δύο εΙναι οι βασικοί λόγοι τijς παραι
τήσεώς μας : δ πρώτος δφε(λεται στην
πέρα άπό κάθε άμφιβολ(α άκαταλλη
λότητα τοίί κ. Μο8ινοίί να κατέχει
τη σημαντικη θέση τοίί καλλιτεχνικοίί
8ιευθυντ'ij τ'ijς ΕΛΣ. 'Από την δκτά
μηνη περ(που συνεργασία μας μαζ(
του, 8ιαπιστώσαμε δτι δ κ. Μο8ινός,
καί ώς δπεύθυνος καλλιτεχνικός ειση
γητής, και ώς 8ιευθυντικό στέλεχος,
!Sχι μόνο 8έν εΙχε τα άπαιτούμεvα προ
σόντα, άλλα · άντιθετα δ χαρακτήρας
του, οι περιορισμένες γνώσεις του
σε 6,τι άφορii τόν σύγχρονο μουσικό
προβληματισμό τοίί λυρικοίί θεάτρου,
ή προχειρότητα καί ή lλλειψη σοβαροίί
προγραμματισμοίί πού χαρακτηρ(ζουν
τίς ένέργειές του, καθώς καί οι άνε
π(τρεπτες, προσωπικές του έπι8ιώξεις,
δημιουργοίίσαν συνεχ'ίj προσκόμματα
στην δμαλη λειτουργ(α τοίί θεάτρου,
άγνοώντας τίς άποφάσεις τοίί Διοικη
τικοίί Συμβουλ(ου η θέτοντάς το πρό
τετελεσμένων γεγονότων, ένώ ταυτό
χρονα έπtρριπτε τίς εύθύνες του σέ
&λλους προκαλώντας μάλιστα 8ιεvέ
ξεις μεταξύ μελών η κλά8ων τοίί
προσωπικοίί.
Τό συμπέρασμά μας για την άκαταλλη
λότητα τοίί κ. Μο8ινοίί-συμπέρασμα πού
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ilj8η εΙναι καταχωρημένο στα πρακτικα
τοίί ΔΣ η σέ έκθέσεις καί &λλα lγγραφα,
τα δποΊα �ουν περ ιέλθει εtτε btισημα
εtτε άνεπ(σημα, σέ γνώση τοίί άρμο
δ(ου δπουργε(ου - ήταν δμόφωνο :
' Ολόκληρο τό ΔΣ μέ μια μόνο άποχη
για λόγους !Sχι ούσιαστικούς, γνωστο
πο(ησε στό δπουργεΊο την ά8υναμtο:
του να συνεργασθεΊ έφεξ'ίjς μέ τόν
κ . Μο8ινό καί ζήτησε την άπομάκρυνσή
του, ilj8η άπό τόν περασμένο Μάρτιο.
ΕΙχε έξαντληθεΊ κάθε περιθώριο άνοχ'ίjς
καί έπιε(κειας πού έπι8ε(ξαμε χάριν
τοίί θεάτρου άπέναντι τοίί κ. Μο8ινοίί
καί πού έξέπληττε καμμια φορα την
κοινη γνώμη η παρέσυρε καλοπ(στως
τόν Τύπο.
8εύτερος λόγος τijς παραιτήσεώς
μας δφεD.εται στην ά8υναμία τοίί άρ
μο8(ου δπουργε(ου να προβεΊ, βάσει
τijς tσχύουσας νομοθεσίας, στην άντι
κατάσταση τοίί καλλιτεχνικοίί 8ιευθυντij
μέ &λλο πρόσωπο, ικανό νά ήγηθεΊ
σέ μιά τόσο κρ(σιμη για την ΕΛΣ
χρονικη m:ρ(ο8ο. Γιατί ή περί 8ημοσ(ων
δπαλλήλων νομοθεσία, πού κακώς κατά
τη γνώμη μας καλύπτει καί τά άνώτερα
έπί συμβάσει καλλιτεχνικά στελέχη
τών 8ημοσ(ων δργανισμών, έλάχιστα
περιθώρια παρ�ει γιά γρήγορες καί
ριζικές λύσεις. Η &σκηση πειθαρχι
κ'ίjς 8(ωξης κατά τοίί κ. Μο8ινοίί γιά
σωρεία παραπτωμάτων, προβλεπομένων
άπό τόν Κώ8ικα Δημοσ(ων 'Τπαλλήλων,
θά &νοιγε τη 8ια8ικασία μιiiς χρονο
βόρας περιπέτειας καί θα 8ημιουργοίίσε
έπικ(ν8υνη άκυβερνη?'ια στην ΕΛΣ πού
μόνο 8εινα προοιώνιζε γι' αύτην καί τό
προσωπικό της. Έλπ(σαμε για λ(γο, δτι
θά έκ8ηλώνονταν κάποr.ες άρμό8r.ες πρω
τοβουλίες η δτι θα δπ'ίjρχε ή στοιχειώΌ

8ης εύθιξία έκ μέρους τοίί κ. Μο8ινοίί,
πού θά lλυναν τό πρόβλημα . Δυστυχώς
οι πρ�1τοβουλίες 8έν άπέ8ωσαν και ή
εύθιξ(σ. 8έν έκ8ηλώθηκε. Έτσι εtχαμε
νά /)ι,.ιλέξουμε μεταξύ μιiiς &μεσηι;
παρα(τησής μας και μιiiς πειθαρχικ'ίjι;
8ίωξης τοίί καλλιτεχνικοίί 8ιευθυντ'ij,
πού σ-:ά μέν πλα(σια τών άρμο8ιοτή
των τοίί ΔΣ προβλέπει σχε8όν κωμικές
κυρώσεις στά 8έ άνώτερα κλιμάκια
τοίί 'Τπουργε(ου Πολιτισμοίί καί 'Επι
στημών άπαιηΊ χρόνο, εΙναι άμφ(βολης
lκβασης καί έπι8έχεται 8ικαστικές προσ
φυγές, πού θα παρέτειναν την έκκρ<:
μότητιr καί την άκυβερνησία στην ΕΛΣ
έπί 8ύο σχε8όν χρόνια. Προτιμήσαμε
την &μεση παρα(τηση, καί γιατί δέν
μiiς ήταν 8υνατό νά κατέβουμε στά:
έπ(πε8α συμπεριφορiiς, φρασεολογίας
καί 8ημιουργίας έντυπώσεων, πού εΙναι
ή προσφιλής μέθο8ος τοίί κ. Μο8ινοίί,
άλλά κυρ(ως γιατι, παράλληλα και
tσως πέρα άπό την προσωπικΤι άξιο
πρέπεια καί εύθιξία μας, τοποθετοίίμε
την άνάγκη νά μη κλονισθεΊ έπικ(ν8υνα
τό i\8η άπειλούμενο μέ άνεπανόρθωτα
8εινά μονα8ικό λυρικό μας θέατρο.
Έλπ(ζουμε δτι οι 8ραματικές αύτές
8ιαπιστώσεις, πού εΙναι δλων άνεξάρ
τητα τών μελών τοίί ΔΣ μαζί μέ την
δποβολη τών παραιτήσεων τijς πλειο
ψηφ(ας του, θά βοηθήσουν άφ' ένός
τό άρμό8ιο ' ΤπουργεΊο να 8ώσει γρή
γορες και ριζικές λύσεις στό πρόβλημα
τijς καλλιτεχνικ'ίjς 8r.εύθυνσης τijς ΕΛΣ
και άφ' �τέρου τη νομοθετικΥι έξουσια
να συνει8ητοποιήσει, δτι δρισμένες νο
σηρές καταστάσεις, πού έκ8ηλώνονται
και, ΙSχι σπάνια κυριαρχοίίν στό 8ημό
σιο β(ο τijς _χώρας, δφε(λονται καί στην
άνεπαρκ'ίj η άκατάλληλη νομοθεσ(α .

ΛΙΖΑ ΖΑ·Ι·ΜΗ, σκηνογράφοι; - ένδυματολόγος
ΜΑΡΙΑ ΧΟΡΣ, χορογράφοι;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, συνθέτης - άρχιμουσικός
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, 8ημοσιογράφος
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ, συνθέτης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΕΛΛΗΣ, σκηνογράφος - έν8υματολόγος
ΠΑΝΑΓ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, δικηγόροι;
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Πονηρ8ς διατάξεις χειροτερευουν
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την κατασταση

ΠΑΣΟI( : l(ΟΜ ΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ
Π Ρ Ο ΟΡΙ Ζ ΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ l(PATl l(A
Πρi ν ψηφιστεί ό νόμος εχετε βρεί τους Διευθυντές !
Ή δεύτερη και τελευταlα συνεδρlαση
τής Βουλής (25 Αύγούστου 1980),
μέ συζήτηση τού νομοσχεδlου τού
ύπουργεlου Πολιτισμού και 'Επιστη
μών γιd τή μονιμοποlηση τών μου
σικών τών Πρατικών ' Ορχηστρών,
τά συγγενικd δικαιώματα κ.λπ.

κ.λπ., έκλεισε μέ τή συζήτηση καl
ψήφιση τού παρεμβλητού - δlκην
τροπολογlaς - πέμπτου κεφαλαlου
" Περ/ συστάσεως θέσεων εlς τd
Πρατικd Θέατρα " - δ έστ/ μεθ
ερμηvευ6μενον, τήν κατάργηση τών
Γενικών Δ ιευθύνσεων κα/ τή σύ-

σταση δυό χωριστών θέσεων, Γε
νικού κα/ Καλλιτεχνικού Διευθυντή,
στd κρατικd θέατρα. 'Επειδή τό
θέμα εlναι κατεξοχήν θεατρικό προ
τάσσουμε, καl δημοσιεύουμε αύτο
τελώς, τd σχετικd - έπικυρωμένα
καl πλήρη - Πρακτικά :

ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΎΤΑΣ ('Ύπ. Χωροταξίας, Οtκισμοϋ και
Περιβάλλοντος ) : ''Υπάρχει και μία &λλη προσθήκη στο σχέ
διο τοϋ νόμου, ή δποία σίiί; εΙναι γνωστή .
ΠΡΟΕΔΡΕΎΩΝ ('Ισαάκ Λαυρεντίδης) : ΕΙναι ή ύπ' άριθ.
3962 τροπολογία. ' Ο κ. Πλασκοβίtης /tχει τον λόγον.
ΣΠΎΡΟΣ ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, μέ τήν προ
σθήκη πού προτε(νει δ κ. 'Υπουργός, ή όποια δέν ε!ναι άπλη
προσθήκη, ετναι ενα δλόκληρο νομοθέτημα, γιατι Ιtχει τέσσαρα
&ρθρα και κάθε fνα μέ άρκετές παραγράφους, γίνεται χωρισμος
των διοικητικών καθηκόντων των Γενικών Διευθυντών των
Κρατικών Θεάτρων άπο τά Καλλιτεχνικ.Χ καθήκοντα πού
�ουν. Ώς προς αύτο το σημείο δέν θά εrχαμε άντίρρηση.
Πράγματι Ιtχουμε κι' έμείς τήν γνώμη δτι ή άνάμειξη καλλι
τεχνικών άρμοδιοτήτων και διοικητικών, πού άσκοϋνται άπο
το tδιο πρόσωπο, δέν εlναι προς δφελος των Κρατικών Θεά
τρων και δέν ετναι λίγες οι φορές κατ.Χ τις δποίες �χουν δημιουρ
γηθεί πάρα πολλά ζητήματα. 'Α"Πο τήν &ποψη αύτή δέν θά
εtχαμε άντ(ρρηση νά δεχτοϋμε τήν έπιχειρουμένη αύτή τή
στιγμη διάκριση, τον χωρισμο δηλαδη αύτων των άρμοδιοτή
των, &στε και δ καλλιτεχνικος Διευθυντής ν.Χ μπορεί ν.Χ άσκή
σει άπερ(σπαστα τις καλλιτεχνικές του άρμοδιότητες, άλλά
και δ διοικητικος νά �χει δλη τήν εύθύνη έκε(νη, ή όποια χρειά
ζεται γιά τον χειpισμο λεπτοτάτων ύποθέσεων, πού άφοροϋν
το προσωπικο των κρατικών θεάτρων το καλλιτεχνικο και
διοικητικό.
'Αλλά έκείνο πού δημιουργεί άπορ(α εΙναι τοϋτο. Δέν καταλα
βαίνω και &ν εΙναι Ιtτσι παρακαλώ νά το έπιβεβαιώσετε, &ν
ύπάρχει πλέον Γεvικος Διευθυντής μετά τήν προσθήκη αύτή.
''Υπάρχει δηλαδη ενας Διευθυντής καλλιτεχνικος και fνας
Διευθυντ-ΙJς διοικητικός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΎΤΑΣ ('Ύπ.Χ.Ο.Π ) : "Ενας rενικος Δι
ευθυντής διοικητικος και !!vας Διευθυντ-ΙJς καλλιτεχνικος ό
όποίος θά ύπάγεται στον Γενικο Διευθυντή.
ΣΠΎΡΟΣ ΠΛΑΣΚΟΒ!ΤΗΣ : Ή Ιtννοια αύτοϋ τοϋ νόμου
ε!ναι δτι καταργεί τήv θέση τοϋ Γενικοϋ Διευθυντη αύτή τήν
&ρα και δημιουργεί δύο διευθυντές, εναν καλλιτεχνικο και fνα
διοικητικό, · η διατηρεί ενα Γενικο Διευθυντή και δημιουργεί
δύο νέες θέσεις, κα)λιτεχνικοϋ και διοικητικοϋ διευθυντοϋ;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΎΤΑΣ ('Ύπ.Χ.0.Π . ) : Έπειδη το Ιtζησα
αύτό, κ. Πλασκοβίτη, κατά την περίοδο πού '\\ μουν ' Ύπουργος
Πολιτισμοϋ και εlδα τlς δυσκολίες πού �πρεπε 'llά άντιμετω
πισθοϋν άπο τά διάφορα θέατρα, ύπεστήριξα και τότε και
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ε!μαι εύτυχης πού μοϋ δίνεται ή εύκαιp(α νά ύποστηρ !ξω και
πάλι αύτ-ΙJ τήν προσθήκη, δτι δηλαδή δέν ετvαι δυνατον fνας
κα)λιτέχνης νά άσκεί και διοικητικά καθήκοντα και μάλιστα
στον οtκονομικο τομέα. οι καλλιτέχνες ζοϋν σ' &λλο κόσμο.
οι οικονομολόγοι και οι οικονομικοι γενικώς ζοϋν στον
δικό τους κόσμο. Ε!ναι άσφαλώς πολύ πεζότεροι.
'Ίσως λοιπον vά ε!ναι αύτο fνα άπο τ.Χ &ρθρα, τά πιο ένδιαφέρον
τα, γιατι διά τοϋ τρόπου αύτοϋ χωρίζονται οι άρμοδι ότητες
τοϋ Γενικοϋ Διευθυντοϋ, ό όποίος θά εΙναι κάποιος πού θά
έπιλεγεί άπο τήν ιεραρχία πολύ πιθανον η διά &λλου τρόπου
και ό όποίος θά έλέγχει και τον καλλιτεχνικοv Διευθυντήν :
Ποϋ θά τον έλέγχει ; Στά οικονομικά. Βεβαίως, έάν ό καλλι
τεχνικος Διευθυντής σκεφθεί δτι πρέπει νά άνεβάσει π.χ. τήν
" ' Ηλέκτρα" μέ γειά του μέ χαρά του. 'Αλλά δ Γενικος Διευ
θυντής πού θά Ιtχει τήν άρμοδιότητα και των οικονομικών
�χει το δικαίωμα νά έκφέρει γνώμη η νά άποφασ!σει έάν θά
πρέπει νά άνεβασθεί αύτο το �ργο η δχι γιά λόγους καθαρώ ς
οtκονομικούς, γιά άδυναμ(ες δηλαδη ΤΙJΟύ /tχει ό προUπολογι
σμοc; τοϋ Θεάτρου, τοϋ δποίου εlναι Γενικος Διευθυντής. Αύτά
ε!ναι περίπου έκείνα, τά όποία και τότε '\\ θελα σάν σκέψη νά
άντιμετωπίσω, και σήμερα διατυπώνονται δι' αύτης της προ
σθήκης πού βρίσκεται στά χέρια σας.
ΣΠΎΡΟΣ ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΣ : Ώc; προς τον χωρισμο των
άρμοδιοτή-tων, κ. ''Υπουργέ, Ιtχει καλώc;. 'Εκείνο, δμωc;,
πού δέν μποροϋμε νά συμφωνήσουμε ε!ναι οι διατάξεις τοϋ
&ρθρου 1 παρ. 4 τοϋ &ρθρου 2 παρ. 5 και γενικά όλόκληρηc;
της προσθήκης αύτηc; πού ετναι όλόκληροc; νόμοc;, άπο τον
όποίο προκύπτει δτι ή θέση τοϋ Διοικητικοϋ Γενικοϋ Διευθυν
τοϋ - &ς τον ποϋμε �τσι - θά πληροϋται, δπως λέτε, μετ'
άπόφαση τοϋ 'Ύπουργικοϋ Συμβουλίου και μάλιστα μέ έκλογή
άνάμεσα σ' fνα άριθμο ύπαλλήλων οι όποίοι μπορεί νά προέρ
χονται άπο όΤΙJουδήΤΙJοτε, εrτε άπο τις 'Ύπηρεσ(ες τοϋ ' 'Υπουρ
γείου Πολιτισμοϋ και 'Επιστημών εtτε άπο ΝΠΔΔ μέ μετά
ταξη εtτε και μέ προαγωγή.
'Εκείνο κ. ' 'Υπουργέ, το όποίον δημιουργεί τις άμφιβολ(ες
μας και τις άντιpρήσεις μαc; ε!ναι το έξ'ijς : Σήμερα, δλοι ο!
Κρατικοι Όργανισμοι �ουν διοικητικούς ύπαλλήλους. 'Εάν
τά καθήκοντα, τά όποία πρόκειται νά άναθέσετε τώρα στο
Γενικο Διευθυντή, ε!ναι καθήκοντα, διοικητικά, γιατι δέν
μπορεί νά γίνει ό Γενικος Διευθυντ-ΙJς μέ προαγωγή η μέ έκλο
γή τοϋ καλλιτέρου άπο τούς διοικητικούς ύπαλλήλουc; οι ό
ποίοι ύπηρετοϋν τώρα στον Κρατικο 'Οργανισμό, παρά πρέ
πει νά γίνει μέ μετάταξη ; Κατά τή συνήθεια γιά τήν όπο(α
μίiς /tχετε · κάνει νά μάθουμε πιά, !ίστερα άπο τή σειρά των
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νομοθετημάτων πού μας �ρχοvται, ή μετάταξη 8έv σημα!vει
τίποτε &λλο, παριΧ μLα φαβοριτική 8ια8ικασ(α πού έφαρμόζε
ται εt8ικιΧ γιιΧ έκείvοv πού πρόκειται ν' άνέβει μέ αύτόv τόv
τρόπο στό βαθμό τοϋ Γεvικοϋ Διευθυvτij. Λύτό 8έv εlναι 8υ
νατό vιΧ γtνει 8εκτό άπό έμας. 'Τπάρχουv 8ιοικητικο! ύπάλλη
λοι και &ν, κ. 'Υπουργέ, qετε σκοπό νιΧ άφαιρέσετε άπό τόν
καλλιτεχνικό Διευθυντη τιΧ 8ιοικητικιΧ καθήκοντα, πραγμα πού
για έμας ε!ναι σωστό, μπορείτε να προάγετε fνα έκ τών 8ιοι
κητικών όπαλλήλων τόν άρχαιότεροv, η τόν καλλ(τερον κατ'
έκλογήν, και σέ αύ;όv να άvαθέσετε τα χαθήκοvτα αύτά. οι
μετατάξεις κλπ. πού προβλέποvται μ' αύτηv τηv τροπολογία προσθήκη - ε!vαι πράγματα άπαρά8εκτα για μας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΤΤΛΣ ('Τπ.Χ.Ο. Π ) : Σ' αύτό τό θέμα μπο
ρώ vα λάβω θέση και να πώ σαφώς τις άπόψεις μου, οι δποίες
φαντάζομαι θα συμφωvοϋv και μέ τ!ς άπόψεις τοϋ κ. 'Λv8ρια
vοπούλου τόv δποίο άvτιχαθιστώ τώρα.
Τα Θέατρα φυσικα qουν fvα δργαvωμέvο προσωπικο μέ μLα
ιστορία. Άλλα 8έν γvωρίζω κατα πόσον μποροϋv vα 8ώσουν,
την 8υvατότητα να έπιλεγεί fvας Γενικός Διευθυvτής. Δέv
θα �θελα να άvαφερθώ στις ά8υναμίες τijς 8ιοικήσεως δρισμέ
νων Θεάτρων, άλλα ε!ναι βέβαιο δτι &λλων Θεάτρων τό προ
σωπικό μπορεί να 8ώσει την 8υνατότητα να έπιλεγεί fνας
Γεvικος Διευθυντης και &λλων νιΧ μή 8tνει αύτη την 8υνατό
τητα. Γι' αύτό δπως ε!ναι 8ιατυπωμέvο :_ό &ρθρο 8ίνει πολλέz
έναλλακτικές λύσεις, για τον 8ιορισμό του Γεvιχου Διευθυvτ�υ
και άπό τό ύπάρχον προσωπικό τοϋ Θεάτρου και άπό οιαv8η
ποτε &λλην πηγην την δποίαν θιΧ έπέλεγε δ άρμό8ιος και ύπεύθυ
νος 'Υπουργός.
Ή σκέψη σας vα φθάσουμε στό σημείο, &στε να μποροϋιJ.ε
8ιοικητιχα να άνεβάζουμε τούς ύπαλλήλους, κατα βάση ε!ναι
σωστή. Και έγώ θα τό �θελα και θα τό όπεστήριζα, άρκεί να
�ουμε σ' ολες τις περιπτώσεις τό �μψυχο έκείvο ύλικό πού
θα μποροϋσε να καταλάβει αύτές τις τόσο πολύ λεπτές θέσεις,
δπως ε!ναι τοϋ Γενικοϋ Διευθυντοϋ.
Γνωρίζετε πόση εύχέρεια �χω να παρα8έχομαι και να ύποσ:_η
ρ(ζω δρισμένες άπόψεις, έ:στω κι iiίν ε!ναι άντί ετες μέ έκεινα
τα δποία όποστηρίζονται σέ fνα σχέ8ιο νόμου. Αλλα, και πάλι
,
έφιστώ την προσοχή σας στο t8ια(τερο γεγονός, δτι πρέπει να
�ει αύτη την εύχέρεια ή 8ιοίκηση να έπιλέγει τό καλύτερο,
και στην προκειμένη περίπτωση τον καλύτερο Γενικό Διευ
θυντή.
'Υπέστη άρκετα τό θέατρο άπ' αύτη την παλια κατάσταση
και νομίζω δτι μας 8ίνεται τώρα ή εύκαιρ(α δ 'Τπουργος να
8ιαλέξει τον καλύτερο, δ δποίος θα μπορεί να 8ιευθύνει τα
θέατρα.
_

�

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ {'Ισαάκ Λαυρεντί8ης ) :
τόν λόγον.

Ό κ. Γαλλ7jς έ:χει

ΛΕΩΝΙΔΛΣ ΓΑΛΛΗΣ : Κύριε Πρόε8ρε, πιθανώς, 8έν θα
φέρω άντ(ρρηση οι τέσσερες αύτές θέσεις πού 8ημιουργοϋν
ται τών καλλιτεχνικώv 8ιευθυντών - 8ιότι περί αύτοϋ πρό
κει�αι - να ε!ναι άπαρα(τητες. Πάντως, προσωπικώς
8έν βλέπω μέ καλό μάτι την 8ημιουργ(α θέσεων. Και συνεχώς
και στό νομοσχέ8ιο αύτό και σέ &λλα νομοσχέ8ια 8ημιουργοϋν
ται θέσεις κι' έ:χουμε μια 8ιόγκωση τών 8ημοσίων 8απανών .
Τό ζήτημα ε!ναι κύριε Πρόε8ρε και κύριε 'Υπουργέ, πώς θα
περιορ(σετε τ!ς 8απάνες τοϋ προUπολογισμοϋ, /Sχι πώς θιΧ
τις αύξήσετε. Θα μοϋ πείτε δτι μέ ·4 θέσεις χάλασε δ κόσμος;
'Εξ /Sνυχος τόν λέοντα. Τέσσερες ε!ναι οι θέσεις αύτές, προχθές
κάτι &λλες, αiίριο �ρχονται &λλες, μεθαύριο πιθανώς να �χετε
κι' &λλες θέσεις. Και δ προUπολογισμός συνεχώς 8ιογκώνεται
και συνεχώς ε!σθε ύποχρεωμένοι για την άντιμετώπιση αύτών
τών 8ιογχωμένων 8απανών να άναζητείτε έ:σο8α, τα δποία
φυσικα τα παίρνετε άπό τόν Έλληνικο Λαό. ,
Παρα το γεγονος δτι ε!μαι κυβερνητικος βουλευτής, έν τούτοις
ε!μαι ύποχρεωμένος να σημειώσω τις συνεχώς 8ιογχούμενες
8απάνες τοϋ Κρατικοϋ ΠροUπολογισμοϋ.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ ('Ισαάκ Λαυρεvτί8ης) : Ό κ. Καλλέργης
�ει τόv λόγον.
ΛΤΚΟΤΡΓΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ : Κύριε Πρόε8ρε, ε!ναι πολύ
σοβαρή αύτη ή τροπολογία. Κατ' άρχήν, βέβαια, �έν μποροϋμε
να ποϋμε δτι ε(μαστε άντίθετοι στην 8ιαίρεση της 8ιο(κησης
τών κρατικών σκηνών σέ 8ιοικητική 8ιοίκηση και καλλιτε-

χνική 8ιοtκηση. 'Ίσως ε!ναι άπαρα(τητο να γίνει αύτό, γιιΧ να
8ιευκολυνθεί ή λειτουργία τών κρατικώv σκηvώv.
'Αλλ' ή πραγματικότητα τώv κρατικώv σκηvώv εlvαι τραγική.
Περvαμε μ(α κρ(ση φοβερή, t8ια(τερα το Έθvικο Θέατρο και
ή Λυρική. Μέ τη λειτουργ(α τους την τωρινή, 8έv άνταποκρί
vοvται στόν προορισμό πού �χει τάξει για τα κρατικα θέατρα
δ Λαός. Περιορίζονται στα οtκήματα τα βασικα τών έ8ρώΙΙ
τους, 8ίvουν δρισμένες παραστάσεις, τούλάχιστο για τό 'Εθνι
κό Θέατρο, τό χρόνο, 8έν έπεκτείνονται στόv έλληvικό χώρο.
Γιατι αύτός ε!vαι δ βασικός προορισμός, vα ψυχαγωγοϋν και
να 8ιαπαι8αγωγοϋν τούς 'Έλληvες δπου γ7jς τijς Έλλά8ος,
/Sχι vα περιορίζοvται μόvο στην f8ρα τους. Λύτό 8έv γίvεται.
Δέν έφαρμόζεται το έvαλλασσόμεvο ρεπερτόριο στις κρατικές
σκηνές. Κάθε !!ργο πού άvεβα(νει, πα(ζεται για δρισμένες πα
ραστάσεις, fνα μήνα, 20 μέρες και μετα άποθηκεύεται. Και
παραστάσεις μεγάλης έπιτυχίας 8έv !!χει την τύχη vα τις 8εί
&λλος κόσμος έκτός άπο αύτό τοv κόσμο πού, αύτές τις 2 0
μέρες πού πα(ζεται τ ο �ργο ε!χε τηv τύχη v α πάει v α 8εί την
παράσταση. Δέν έφαρμόζεται, δπως εlπα, τό έvαλλασσόμεvο
ρεπερτόριο, πού μόνο οι κρατικές σκηνές μπορεί vα τό έφαρμό
σουν.
Μιλiiμε για περιστολή έξό8ωv τοϋ προUπολογισμοϋ, γιιΧ 8ι
ορισμούς. Δυστυχώς ή περιστολή αύτη 8έv γίvεται για τις
θέσεις τις 8ημοσιοUπαλληλικές, έπιχειρείται vα γίvει μόνο
περιστολή τοϋ χαλλιτεχvικοϋ προσωπικοϋ, αύτοϋ τοϋ προσω
πικοϋ πού άκριβώς προσφέρει τηv ψυχαγωγία, προσφέρει τό
αtσθητικό άποτέλεσμα. 'Άv 8E:v ύπάρχει αύτός δ κόσμος τώv
καλλιτεχvώv, iiίv 8έν ε!ναι έξοπλισμένες οι κρατικές σκηνές
με fνα μεγάλο άριθμό καλλιτεχvών, 8E:v μποροϋv vα άvταπο
κριθοϋv σ' αύτο τό !!ργο. Και αύτο πού έπι8ιώκεται αύτη τηv
στιγμή ε!ναι να περιορισθεί δ άριθμος τώv καλλιτεχvών στις
κρατικΕ:ς σκηνές, άντι να αύξηθεί, για να μπορέσου\Ι να άντα
ποκριθοϋν σ' αύτο τό έ:ργο πού άvέφερα πρό δλίγου.
ΜΕ: τηv μεθό8ευση αύτή, πού προτείνετε στηv τροπολογ(α ,
άπο8υναμώνεται τό Διοικητικο Συμβούλιο, οι άρμο8ιότητές
του μικραίvουv, έλαχιστοποιοϋνται, ή έκλογή τών Διευθυντών
γίνεται μέ 8ιορισμό, έκτός τοϋ Καλλιτεχvικοϋ πού προβλέ
πεται - και αύτο τό έπικροτοϋμε - ή έκλογή του μΕ: βάση τόv
νόμο 48 /1 974. Τούλάχιστον έκλέγεται άπό τό Συμβούλιο
δ 8ιευθυντής, !!τσι πρέπει vα γίνεται. Πρέπει vα 8οθεί t8ιαίτερη
βαρύτητα στην σύvθεση τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου και vα
παίξει τόv ρόλο του, γιατι άλλοιώς μπαίνει fνα πρόσωπο έκεί
μέσα τό δποίο έκπροσωπεί μία Παράταξη, fvα Κόμμα, και
παίζει τηv πολιτική του, τηv μοvομερή, τηv περιορισμένη,
και 8έν άvταποκρίνεται στα καθήκοvτα, τα εύρύτατα πού
άπαιτοϋνται για μία κρατική σκηνή .
Λοιπόν, εtμαστε κατ' άρχήv ύπΕ:ρ τϊj_ς 8ι ταξης τών 8ύο Διευ�
θυvτών Καλλιτεχνικοϋ - Διοικητικου.. Επίσης θέλουμε να
έπισημάνουμε αύτό πού προβλέπει ή παρ. 5 τοϋ &ρθρου 2,
πού λέγει δτι δ Καλλιτεχνικός Διευθυvτης Βια τις παρεχόμε
νες καλλιτεχνικΕ:ς έργασίες του θα άμείβεται κατα τόv α' η
β' τρόπο. Ό καλλιτεχνικός 8ιευθυvτης πρέπει να περιορισθεί
στα καλλιτεχvικά του χαθήκοvτα. ΔΕ:v πρέπει vα άσχολείται
καλλιτεχvικα μέσα στό θέατρο πού ύπηρετεί, γιατί 8έv τοϋ
μένει καιρός, οδτε μπορεί να άνταποκριθεί στα μεγάλα καθήκον
τα πού �ει νά προσφέρει έκεί μέσα.
Προτείνουμε, λοιπόv, νά μή προβλέπεται yια τόv Καλλιτεχvι�ό
Διευθυvτη &λλη άπασχόληση έκτός άπό την καλλιτεχνική 8ιευ
θυνση.

�

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ ('Ισαάκ Λαυρεvτί8ης) :
έγγεγραμμέvος . . .

Δέv εlvαι &λλος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΤΡΛΣ : Κύριε Πρόε8ρε, μέ συγχωρείτε.
Νά μοϋ έπιτρέψει δ κύριος 'Τπουργος Χωροταξίας, Οtκισμοϋ
και Περιβάλλοvτος, άλλιΧ σήμερα άναπληρωτης τοίί κυρ!ου
'Τπουργοϋ Πολιτισμοϋ . . .
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΤΤΛΣ ('Τπ.Χ.Ο.Π ) : 'Όταν έμφαvίζομαι
ώς 'Υπουργός Χωροταξίας, Οtκισμοϋ . .και Περιβάλλοvτος μΕ:
άποκαλείτε ' Υπουργό Πολιτισμοϋ και Έπιστημώv. Τώρα πού
ήλθα νά ύποστηρίξω νομοσχέ8ιο τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμοϋ
και Έπιστημώv μέ έπαvαφέρατε στην πραγματική μου θέση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΤΡΛΣ. Σας συvήθισα. 'Ήθελα να πώ, δτι
οι 8ικαιολογίες τις δποίες προέβαλε δ κύριος ' Υπουργός τοϋ
Πολιτισμοϋ και Έπιστημώv ε!vαι, ύποθέτω, πράγματι πλή-

ρεις καλοπιστίας. Μας είπε δτι πρέπει δ '!πουργος Πολιτι
σμοίί ν.Χ !!χει δυνατότητες γι.Χ ν.Χ έπιλέξει τούς Γενικούς Διευθυντές, τούς διοικητικούς.
Κατ' άρχήν, δπως έδηλώθη και άπο τον κύριο Πλασκοβιτη,
εtμαστε άπόλυτα σύμφωνοι δτι πρέπει στίι; κρατικές σκηνές
να έπέλθει αύτοι; δ χωρισμος τών διοικητικών καθηκόντων και
τών καλλιτεχνικών δικαιωμάτων και άρμοδιοτήτων. Άλλ.Χ
έδώ δμωι;, οι γενικοι διευθυντές ε!ς το Έθνικο Θέατρο, η στ.Χ
'Άρματα Θέσπιδος, η στην Έθνικ-Ιj Λυρικ-Ιj Σκηνή, η στο
Κρατικο Θέατρο Βορειου 'Ελλάδος, θά προέλθουν κυρίως άπο
τούς ύπηρετοίίντει; έκτοι; τών δργανισμών αύτών. Διότι δπω ς
παρετήρησα ή προσθήκη λέγει δτι πρώτον, οι Γενικοί αύτο!
Διοικητικοι Διευθυντές, διορίζονται μέ τ.Χ προσόντα τ.Χ δποία
άναφέρονται.
Δεύτερον, αν δέν διορισθοϋν, μπορεί νά μεταταγοϋν άπο &λλες
δημόσιες ύπηρεσίες η άπο ΝΠΔΔ. Και μιλάει άκόμη περί τηι;
έξασφαλισεώς τους στά ταμεία άρωyijς, έπικουρικ'ίjς άσφαλί
σεωι; κλπ. Αύτοι οι διοριζόμενοι πρέπει ν.Χ �!χουν άκόμη, ώς
άνώτατο δριο, το 550 Ιf.τοι; της ήλικίας. Δηλαδ-Ιj δ δποιοσδήποτε
κύριοι; Ύπουργοι; τοϋ Πολιτισμοϋ μπορεί τον δποιοδήποτε
κρ ίνει κατάλληλο και lχοντα το 550 �!τος της ήλικίαι; του �α
τον διορίζει. Διερωτάται κανειι; γι.Χ το ύπάρχον προσωπικο
τών δργανισμών αύτών, τοϋ Έθνικοίί Θεάτρου, τ'ίjς Λυρικijς
Σκηνης κλπ. , δέν είναι το κατάλληλο, δταν μάλιστα βάζετε
τίς δεσμευτικές προUποθέσεις δρισμένων τυπικών προσόντων ;
'Ένας, δηλαδή, πού θά lχει δίπλωμα 'Ανωτάτης Σχολ7jι;, ύπάλ
ληλοι; τοίί Έθνικοίί Θεάτρου, δ δποίοι; θ.Χ ξέρει μιά ξένη γλώσσα,
γιατί αύτοι; δέν θά είναι δ κατάλληλοι;; Και πώς θ.Χ είναι
καταλληλότερος έκείνοι; δ δποίοι; θ.Χ lρθει άπο το Ταμείο
Μεταλλουργών, φερ' ε!πείν ; Γιατί, και αύτον τον τελευταίο,
μέ τη διάταξή σας, �!χετε το δικαίωμα να τον μετατάξετε και
άπο ύπάλληλο τοίί Ταμείου Μεταλλουργών, ν.Χ τον κάνετε
Γενικο Διευθυντη τοίί Έθνικοίί Θεάτρου 1
Αύτ.Χ είναι παράδοξα και ν.Χ μοίί έπιτρέψετε νά πώ δτι το σκε
πτικό σας και ή προσωπική σας διάθεση μπορεί να είναι ε[
λικρινη, γι.Χ το δτι πρέπει δ Ύπουργος να lχει αύτη την εύχέ
ρεια τηι; έπιλοyijς τοίί καλύτερου, τοϋ άξιότερου, θ&: μiίς έπι
τρέψετε, δμωι;, άπο την πλευρά μας να lχουμε πλήρη δυσπιστία
αν αύτές οι προθέσεις πρόκειται μέ τόση εύθύτητα να ύλοποιη�
θοϋν και δέν πρόκειται να !κανοποιηθοϋν άπεναντίας, καθαρά
κομματικές διαθέσεις. Καί, έπαναλαμβάνω, δέν άπευθύνομαι
αύτη τη στιγμ-Ιj και δέν μιλάω έναντίον τοϋ νϋν ύποστηριζοντοι;
την τροπολογία η την προσθήκη κυριου Πλυτα, άλλ.Χ γι&: τον
κάθε 'Τπουργο τοϋ nολιτισμοϋ, πού θ.Χ lχει αύτη την εύρύτα
τη εύχέρεια να έπιλέγει δποιον θέλει άρκεί να lχει τ&: τυπικά
προσόντα, τα δποία στο κάτω - κάτω δέν ξέρω και πώς είναι
δυνατον ν.Χ έλεγχθοϋν. Έκτος τοϋ πτυχίου, ποιος μπορεί ν.Χ
l:yyυηθεί δτι θ.Χ ξέρει μι.Χ ξένη γλώσσα η δέν θ.Χ ξέρει, άλλα
δπως λέει εύφυολογώνται; fνας συνάδελφός μου, θ.Χ γνωρίζει
τό : " parlez - vous fran�ais ", κάτι δλιγα. Ποιος θ.Χ είναι
έκείνοι; πού θ.Χ έγγυηθεί δτι έκείνος πού θ.Χ έπιλεγεί θά ξέρει
την ξένη γλώσσα;
Ή όίποψή μαι;, κύριε 'Υπουργέ, είναι δτι δεχόμαστε τον χω
ρισμο τών θέσεων διοικητικοϋ κα! καλλιτεχνικοϋ διευθυνήj,
η γενικοϋ διευθυντ'ίj αν θέλετε και καλ) ιτεχνικοϋ διευθυνήj.
Ή θέση σαι; είναι σωστή. Γενικος διευθυντης δ διοικητικός,
καλλιτεχνικοι; διευθυντης δ ι!χων άρμοδιότητα περ! τ&: καλλι
τεχνικ.Χ - δχι δμως μέ διορισμο άπ' lξω και μέ μετάταξη άπο
όίλλες ύπηρεσίες η άπο ΝΠΔΔ δ Γενικοι; διοικητικός διευθυντής.
οι ύπηρετοίίντει; ύπάλληλοι στούς δργανισμούς αύτούς, κατά
την όίποψη . τη δική μαι;, άλλ.Χ και κατ.Χ την κοινη λογική, πρέ
πει ν.Χ είναι άρμοδιότεροι, και πιο πεπειραμένοι. Ν&: γνωρίζουν
πολύ καλύτερα άπο τον δποιονδήποτε άλεξιπτωτιστη τά θέμα
τα και είναι δυνατον αύτοί, τούς όποιους έσείς πάλι θά έπιλέ
ξετε άπο αύτούι;, ν.Χ καταλάβουν τις θέσεις τών Γενικών διευ
θυντών.
Αύτές τις εύρύτατες εύχέρειει; ν.Χ μας έπιτρέψετε ν.Χ ποϋμε
δτι δέν τις έμπιστευόμαστε γιατί, ή κατάσταση στις κρατικές
σκηνές μέ τιι; πονηρές αύτές διατάξεις θά χειροτερέψει. Συνεπώς,
θ.Χ παρακαλέσουμε η νά τροποποιήσετε αύτη την προσθήκη,
η να μην έπιμεινετε στην έπιψήφισή της, γιατ! έπ' αύήjς θά
�!χουμε σοβαρη άντιρρηση την δποία όίλλωστε και �δη έκδηλώ
σαμε.
ΠΡΟΕΔΡΕ!ΩΝ ('Ισαάκ Λαυρεντιδης ) : Ό κ. Ύπουργοι;
�!χει τον λόγον.
·

ιC> Copyright " ΘΕΑΤΡΟ "

Ίωάwης Άλεvριϊς (ΠΑΣΟΚ) : Έχουμε πλήρη δvσπισι{α.
Ή dvτlθεσή μας εlvαι ζωηρή. νΕχοvμε πλέον τήv βεβαιότη
τα δτι πρόκειται vά lκαvοποιήσετε κομματικούς σας φlλοvς

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛ!ΤΑΣ (Ύπ.Χ.Ο.Π. ) : Σπάνιες περιπτώσεις,
κ. 'Αλευρά. 'Επιμένω έπι μιας άπόψεως και σήμερα ε[8ικώς
σέ δ,τι άφορα αύτη την προσθήκη είμαι ύποχρεωμένος νά έπι
μεινω, διότι πράγματι πιστεύω δτι είναι δρθη ή διάταξη,
δπωι; lχει διατυπωθεί.
Δέν φαντάζομαι δτι θά ύπάρξει κανένας Ύπουργοι; άπο ο!α
δήποτε: παράταξη, δ δποίος δέν θά �χει τη φιλοδοξία να διορ!
σει τον καλλιτερο σέ μια θέση ένοι; Όργανισμοϋ Ίδιωτικοϋ
η Δημοσίου Δικαίου τον δποίον έλέγχει. Φιλοδοξία κάθε
Ύπουργοϋ είναι νά βρεί τον καλλίτερο άνθρωπο και νά τον
τοποθετήσει ε[ς την καταλληλοτέρα θέση. Φυσικά πολύ άπέχει
αύτη ή πολιτικη κάθε 'Τπουργοϋ άπο το νά έπιλέξει σέ κάποιο
θέατρο κάποιον μεταλλουpγόν. Φαντάζομαι δτι μάλλον για.
εύφυολογία θ.Χ το εtπατε:, παρά σοβαρά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕ!ΡΑΣ : Δέν μέ προσέξατε. Είπα " ύ111άλ
λη)ον δ�οικητικο ύπηρετοϋντα ε[ς Ιf.να νομικο πρόσωπο " . Π.χ.
είπα " το Ταμείον Μεταλλουργών ". 'Ένα Διευθυντη δ δπο!οι;
ν.Χ ύπηρετεί ε:!ι; το Ταμε:ίον Μεταλλουργών. Δέν είπα μεταλ
λουργόν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛ!ΤΑΣ ('Τπ.Χ.Ο.Π. ) : Το δέχομαι, δέν άκρι
βολόγησα. 'Ακριβολογε:ίτε σείι; τώρα. Πολύ άπέχει, λοιπόν,
άπο το ν.Χ διορίσει οιονδήποτε άπο κάποιον Όργανισμόν, δ
δποίοι; δέν ι!χε:ι καμμία σχέση μέ το Θέατρο στην προκειμένη
περιπτωση .
Νομιζω δτι θ.Χ ήτο σκόπιμο νά σαι; ύπενθυμισω, η έ.Χν δέν το
γνωριζετε ν.Χ σαι; το εtπω, δτι σέ δλα τά Θέατρα δέν ύπάρχει
διοικητικο προσωπικό, το δποίο να �χει τ.Χ προσόντα αύτη
τη στιγμή. Πρέπει ν.Χ περιμένουμε τουλάχιστο 5 χρόνια για.
ν' άποκτήσει τον βαθμο πού θα τοϋ δώσει την δυνατότητα.
ν.Χ προαχθεί σέ Γενικο Διευθυντή. Μόνο ε!ς το Έθνικο Θέατρο
νομίζω δτι ύπάρχει fνας και αύτον δέν θα ήτο όίδικο δ 'Υπουρ
γός να τον κρίνε:ι μέ το μέτρο τοϋ δικαίου άνδρόι;. 'Αλλά θά
�θελα νά σαι; πώ δτι �!χει ένδιαφέρον γι.Χ κάθε Ιf.ναν, εtτε ε!ναι

Ύπουργος εtτε ε!ναι έπιχειρηματίας, νά 8ιαλέγει τούς καλύ
τερους έξ έχε(νων οι δποίοι μποροϋν νά χρησιμοποιηθοϋν σέ
ινα χρατιχο δργανισμο η δργανισμο l8ιωτικοϋ 8ιχα(ου, 1i. άκό
μα και σέ μία έπιχείρηση. Πληρώνουν οι έπιχειρήσεις, χ.
Άλευρα, έχατομμύρια γιά νά πάρουν κάποιον άπο μία &λλη
έπιχείρηση. Γιατι το χάνουν αύτό; Όχι γιατι 8έν qουν στελέ
χη γιά νά χρησιμοποιήσουν, άλλά γιατι αύτον πού έπιλέγουν
ε!ναι καλύτερος και τον ζητοϋν. Δέν θ'άναφερθώ βέβαια στο πο8όσφαιρο πού πληρώνουν τόσα έχατομμύρια γιά έ!ναν πο8οσφαι
ριστή. Προς Θεοϋ, πολύ άπέχω άπ' αύτό. Το λέγω δμως σάν
μία σκέψη την δποία θά μποροϋσε νά χάνει κάποιος, δ δποίος
άσχολείται μέ το πο8όσφαιρο και θά 8,άβαζε τά Πρακτικά
της Βουλ'ijς.
Νομίζω λοιπόν, δτι την εύχέρεια καλώς την �χει δ 'Υπουργός.
Νομίζω έπ(σης δτι δ Ύπουργος δφείλει νά 8ιαλέξει τούς κα
λύτερους και άχόμα νά προαγάγει χι έχε(νους, οι δποίοι �χουν
τά προσόντα πού θά τοϋ 8ώσουν την 8υνατότητα σέ χρόνο
μικρότερο άπο τά πέντε χρόνια νά πάρει τη θέση τοϋ Γενιχοϋ
Διευθυντοϋ. Βεβαίως, ε!ναι σωστη ή lίποψή σας και πολύ
σωστά την ύποστηρ(ζετε. Το t8ιο χάνω χι έγώ τώρα άπ'
αύτη τη θέση. Πρέπει νά 8ώσουμε τη 8υνατότητα κάποτε νά
προάγονται έχείνοι οι δποίοι 8ιχαιοϋνται ιεραρχικά και νά παίρ
νουν τις θέσεις. 'Αλλά πάντοτε ύπο μ(α προϋπόθεση δτι ε!ναι
ιχανοι, 8ιά νά μη καταλήξουμε στο άντιθετο άποτέλεσμα άπο
έχείνο το δποίο έπι8ιώχουμε μέ αύτ/:ς τις σκέψεις τις δποίες
έσείς χι έγώ ύποστηρ(ζουμε τώρα. Νά μη βάλουμε άνθρώπους
οι δποίοι ναι μl:ν qουν τά τυπικά προσόντά, άλλά 8έν �χουν
τά ούσιαστιχά, 8έν μποροϋν νά άνταποχριθοϋν σ/: μιά τέτοια
μεγάλη θέση, δπως ε!ναι ή θέση τοϋ Γενιχοϋ Διευθυντοϋ . τών
Κρατικών μας Θεάτρων.
Ε!ναι tσως, έπίσης σκόπιμο νά σας άναφέρω &τι -μας κόστισε
πάρα πολύ το 'Εθνικό μας Θέατρο η &λλα θέατρα μέ τον τρό
πο μέ τον δποίο 8ιοικοϋντο. Καλώς βέβαια 8ιότι αύτος 1jτο δ
τρόπος μέ τον δποίο μποροϋσε νά κρατήσει κανεις μία 8ιεύθυν
ση. Θά πρέπει δμως νά παρα8εχθοϋμε, δτι �ας Γενι.χος Διευ
θυντης εl8ιχευμένος και περι τά οlχονομιχά και τά 8ιοικητιχά
θέματα μας 8ίνει την έλπ(8α δτι θά περιορίσει τις 8απάνες
και �σι θά 8ι8εται ή εύχαιρ(α νά προσλαμβάνονται νέοι καλ
λιτέχνες, δπως ε!πε και δ χ. Καλλέργης, ο! δποίοι ε!ναι
άπαρα(τητοι μέσα στην δλη 8ιάρθρωση και λειτουργία
των Κρατικών Θεάτρων, άλλά και νά μποροϋμε χάρη στο με
γάλο άριθμο πού θά ύπάρχει νά στέλνουμε στην tiπαιθρο κλι
μάκια αύτών των θεάτρων, πού τόσο άνάγχη qει . Αύτά σέ άπά
ντηση των δσων ε!πε και δ κ. Άλευρας και δ χ. Καλλέργης:
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ('Ισαάκ Λαυρεντί8ης) : Ό χ. Άλευρiiς
qει τον λόγον.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΥΡΑΣ : Λυποϋμαι, κύριε, Πρόε8ρε, γιατι
δ χ. Πλυτας θέλησε νά πεί μιά, ας μοϋ έπιτραπεί νά πω χοι
νοτυπία, δτι 8ηλα8η κάθε Ύπουργος πρέπει νά έν8ιαφέρεται
τουλάχιστον και νά τοποθετήσει τούς καλύτερους στούς δρ
γανισμούς πού έποπτεύει. Λυπiiμαι και πάλι, 8ιότι αύτ1j ή
ώρα(α 8ιαχήρυξη τοϋ χ. 'Τπουργοϋ της Χωροταξίας 8ιαψεύ8εται έχ των πραγμάτων. Θά μποροϋσε χανεις νά άπαριθμή
σει έχατοντά8ες πρόσωπα, τά δποία �τσι τέθηκαν έπιχεφαλ'ijς
δργανισμών πού έποπτεύονται άπο 'Υπουργούς της σημεριν'ijς
Κυβερνήσεως, πού άπέτυχαν παταγωγώς. Και αύτο γιατι 1jταν
σκεύη χομματικ'ijς έπιλογ'ijς. Τίποτα λοιπον 8έν έγγυiiται δτι
και αύτοι οι έπιλεγησόμενοι ώς Γενιχοι Διευθυντές 8έν θά ε!ναι
σκεύη χομματιχ'ijς έπιλογ'ijς. 'Απεναντίας μπορώ νά ύποστηρί
ξω δτι οι φόβοι ε!ναι αύξημένοι, λόγω των άνάλογων περιστα
τικών τά δποία μπορεί χανεις νά άπαριθμήσει και τών δνομά
των πού μπορεί νά άναφέρει. •Άλλωστε, αύτοι πού 8ιορίσθηχαν
άπο κάποιους 'Υπουργούς άντιχαταστάθηκαν άπο κάποιους
lίλλους 'Υπουργούς άκριβώς γιατι κρίθηκαν δτι �χουν πατα
γω8ώς άποτύχει . 'Ακόμη και ή κομματική τους πίστη, 8έν
μπόρεσε νά στηρίξει την άνιχανότητά τους. τΗταν τόσο άπο
τυχημένοι 1 Συνεπώς, 8έν μπορεί νά έγγυηθεί χανεις δτι - έχεί
νος πού θά έπιλέξει δ οιοσ8ήποτε Ύπουργος Πολιτισμοϋ θά
qει τά έχέγγυα κάποιας έπιτυχ(ας.
Εtπατε, δτι θά πρέπει νά μπεί έ!νας Γενιχος Διευθυντης γιά
νά έλέγξει τά οlχονομιχά τών Κρατικών Θεάτρων και γιά νά
μπορέσει, 8ιά της χαλ'ijς ο!κονομικ'ijς 8ιαχειρ(σεως πού θά
κάνει, νά άναπτύξει τούς σκοπούς τών Κρατικών σκηνών, δπως
άναφέρθηχε και πού /Sντως ε!ναι πάρα πολλοι και σοβαροί.

Μά, ποιος θά qει περισσότερο έν8ιαφέρον ; 'Εκείνος πού ζεί
άπο μέσα την κατάσταση και qει την έμπειρ(α τοϋ ποιά πρέ
πει νά ε!ναι ή οlκονομ(α πού θά έπιτευχθεί η /Sχι, η έκείνοι;
πού θά �λθει άλεξιπτωτιστης γιά νά καταλάβει την θέση τοϋ
Γενιχοϋ Διευθυντοϋ; Νομίζω, δ πρώτοι;. Ε!ναι αύταπό8ειχτο.
Εtπατε άκόμη δτι, 8έν ύπάρχουν ιεραρχικά στις άνώτερει; θέ
σεις ύπηρετοϋντει; ύπάλληλοι γιά νά προαχθοϋν χαί δτι θέλουν
μιά Sετία γιά νά ε!ναι &ιριμοι προς προαγωγ1ι στη θέση τοϋ
Γενικοϋ Διευθυντοϋ. Και έ8ώ, δμωι;, στο κείμενό σαι;, κύριε
'Υπουργέ της Χωροταξίας και τοϋ Περιβάλλοντος, λέτε δτι
θά γίνει μετάταξη και προαγωγή. Την έλλείπουσα πενταετία
στο ύπηρετοϋν προσωπιχο τών Κρατικών σκηνών, πiiτε νά
την καλύψετε μέ προαγωγη των μετατασσομένων. Γιατί,
λοιπόν, έ!ναν τον δποίο θά πάρετε άπο τό Δημόσιο η άπο δποιο8ήποτε Ν. Π. Δ. Δ., θά τον πάρετε μέ έ!να βαθμο κατώτερο
χαί θά τον προβιβάσετε στην θέση τοϋ Γενιχοϋ Διευθυντοϋ;
Αύτο γιατί 8έν το χάνετε και γιά το ύπηρετοϋν προσωπικό;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΥΤΑΣ (Ύπ.Χ.Ο.Π. ) : Μέ μία 8ιαφορά.
Ή μετάταξη προϋποθέτει νά qει τον 1ον βαθμο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΥΡ ΑΣ : ""Αν Ιtχει τον 1ο βαθμό, τότε 8έν
ύπάρχει προαγωγή. Ό 1οι; βαθμος ε!ναι. δ Γενιχοι; Διευθυν
τής. Λάθος χάνετε μοϋ φαίνετε. Το lίρθρο, το σχετικό, κύριε
' Υπουργέ, δμιλεί και γιά προαγωγή. "Αν �χει τον 1ο βαθμό,
γίνεται άπλii μετάταξη και φυσικά, /Sχι προαγωγή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΤΤΑΣ
Γενιχοϋ Διευθυντοϋ.

(Ύπ.Χ.Ο. Π . ) : Στον βαθμο τοϋ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΥΡΑΣ : Δέν lίχουσα την 8ιακοπή σαι;.
'Εφόσον δμιλεί γιά προαγωγη και μετάταξη σημαίνει δτι
8έν θά qει τον 1ο βαθμό, γιατί δ 1 οι; βαθμοι; ε!ναι δ βαθμοι;
τοϋ Γενικοϋ Διευθυντοϋ. Συνεπώς, τι θά τον χάνει πάρα πάνω;
Κύριε 'Υπουργέ, έπιμένουμε γιά την τροποποίηση αύτ'ijι; της
προσθήκης. Δηλα8ή, τονίζουμε και 8εχόμαστε τον χωρισμο
τών 8ιοιχητιχών και καλλιτεχνικών άρμο8ιοτήτων. 'Όμως,,
οι γενικοί 8ιοιχητιχοι 8ιευθυντέι;, νά προάγονται, νά έπιλέγον
ται μέ τίι; συνήθεις 8ιατάξεις, 8ηλα8η μέ άπόφαση τοϋ Ύπουρ
γιχοϋ Συμβουλίου, μετά την εlσήγηση τοϋ άρμό8ιου 'Τπουρ
γοϋ, άλλά, άπο τούς ύπάρχοντες ύπαλλήλους Άλλωστε, αν
κάποιοι; άπο τούς ύπηρετοϋντει; 8έν ε!ναι 8υνατο νά προαχθεί
στην θέση τοϋ Γενιχοϋ Διευθυντοϋ, μπορεί νά τοϋ άνατεθοϋν
καθήκοντα Γενιχοϋ Διευθυντοϋ. Συνεπώς, άφοϋ ύπάρχουν
αύτές ο.ι εύχέρειει; και αύτέι; οι άπλέι; και τίμιες, και σωστές
λύσεις, γιατι 8έν θέλετε νά τις άπο8εχθείτε ; 'Αλλιώς, ένισχύε
τε την ύπόνοια και τούς φόβους μας δτι άπλii θέλετε νά ικανο
ποιήσετε κομματικές προτιμήσεις, τίς δποίει; δ κύριος Ύπουρ
γος Πολιτισμοϋ τιι; qει �8η προσ8ιορίσει. Λέγεται μάλιστα
δτι δρισμένοι άπο αύτούι; qουν και δρισθεί, μ/: την βεβαιότη
τα φυσικά της έπιψήφισης της προσθήκης, δπως qει.
Γι' αύτο θά �θελα νά έπιμείνω και νά σiiι; παραχαλέσω νά
8εχθείτε αύτη την τροποποίηση, οtiτως ωστε οι έπιλεγησόμενοι
Γενικοι 8ιευθυντές νά προέρχονται άπο το 8ιοιχητιχο προσω
πιχο των Κρατικών Σκηνών, οι δποίες άναφέρονται στην προ
σθήκη σας. Δηλα8ή, τοϋ Έθνιχοϋ Θεάτρου, της Λυριχ'ijς
Σκην'ijι;, τοϋ 'Άρματος τοϋ Θέσπι8ος και τοϋ Θεάτρου Βορείου
Έλλά8ος. Μόνο Ιtτσι μπορεί νά 8ώσετε πvοη προς τούς 'Ορ
γανισμούς αύτούς και �τσι νά άναπτυχθοϋν γιά την έχπλήρωση
τών πράγματι μεγάλων πολιτιστικών σκοπών τούς δποίους
qουν νά έπιτελέσουν.
.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
qει τον λόγον.

('Ισαάκ Λαυρεντί8ης ) :

Ό

•

κ. Γαλλ'ijς

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΑΛΛΗΣ : Κύριε Πρόε8ρε, ή �νοια αύτών
πού ε!πε δ χ. 'Τπουργος ύποθέτω δτι ε!ναι δτι οιJτε και στο
2° βαθμο ύπάρχουν τέτοιοι ύπάλληλοι, ωστε νά ε!ναι 8υνατο
μ/: προαγωγ1ι νά καταλάβουν την θέση τοϋ Γενιχοϋ 8ιευθυντοϋ,
8ηλα8η την θέση τοϋ 1ου βαθμοϋ. Θέλω ομως νά καθησυχάσω
τον κ. 'Αλευρα, γιά νά μην άνησυχεϊ. οι περισσότεροι άπο
τούς 8 ε!ναι βέβαιο δτι θά ε!ναι άπο τον χώρο τον 8ιχό του
και πέρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ('Ισαάκ Λαυρεντί8ης ) : Κηρύσσεται πε
ραιωμένη ή συζήτησις έπι τοϋ lίρθρου 1 της τροπολογίας.
Έρωτiiται το Τμ'ijμα, αν άπο8έχεται το lίρθρον 1 τ'ijι; τροπολο
γίας, ώι; qει.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ : Δεχτόν, 8εχτόν.

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ ('Ισαάκ Λαυρεντί8ης ) : Συνεπώς, το &ρ
θρον 1 της τροπολογίας έγένετο 8εκτό, ώς �ει, κατά πλειο
ψηφία.ν και λαμβάνει άριθμον &ρθρου τοϋ νομοσχε8ίου 23.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ : Κύριε Πρόε8ρε, έμείς το καταψη
φίζουμε.
Θά 'i'jθελα νά πω στον κύριο 'Τπουργο έπ' εύκαιρ!α δτι μονάχα
χάρη της έπίσπευσης έπιψήφισης τοϋ νομοσχε8ίου, 8έν θέτουμε
θέμα όνομαστικ'ίjς ψηφοφορίας. Γιά νά μήν ματαιώσουμε η
άναβάλουμε την έπιψήφιση τοϋ νομοσχε8Lου. Γιατι ή άντίθεσή
μας ετναι ζωηρη καί ή πεποίθησή μας ότι πρόκειται μέ αύτη
την προσθήκη νά ικανοποιήσετε κομματικούς σας φίλους ετναι
πλέον βεβαιότητα γιά μi'iς.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ ('Ισαάκ Λαυρεντί8ης ) : Δέν άκούσατε τι
ετπε δ κύριος Γαλλ'ίjς;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ : Ό κύριος Γαλλ'ίjς προβλέπει,
δτι 8έν θά προλάβουμε, γιατι μετά την έπιψήφιση της 8ιατά
ξεως δ 'Τπουργος Πολιτισμοϋ Οά σπεύσε� νά τακτοποιήσει
αύτές τις θέσεις. 'Εάν δμως, άναβάλετε γιά 2 3 μ'ίjνες, ετμαι
βέβαιος, δτι την έφαρμογη τ'ίjς 8ιατάξεως θά την κάνουμε
έμείς.
-

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ ('Ισαάκ Λαυρεντί8ης) : Ό κύριος Γαλλ'ίjς
έννοοϋσε μέ τη σημερινη κρ!ση. Το &ρθρο 2 της τροπολογ(ας
�ει ώς έξ'ίjς :
1 . Παρ' έκάστφ τών έν &ρθρφ 1 ΝΠΔΔ, συνιστάται άνά μlα
θέσις Καλλιτεχνικοϋ Διευθυντοϋ, έπι άποδοχαίς 'Αναπληρω
τοϋ Γενικοϋ Διευθυντοϋ,. έπι τριετεί θητεία, 8υναμένη νά άνα
νεοϋται.
2 . Ώς Καλλιτεχνικοι Διευθυνται, 8ιορίζονται 8ι' άποφάσεως
τοϋ 'Τπουργοϋ Πολιτισμοϋ και 'Επιστημών, πρόσωπα 8ιακρι-

Σπ. Πλασκοβiτηι; (ΠΑΣΟΚ) : ' Υπό τiιποv τροπολογίαι; μ ιi.ι;
φέf!vετε ένα όλόκληρο νομοθέτημα μέ 4 ι!Ιeθρα καl παραγράφοvι;

θέντα εlς τά Γράμματα η τάς Καλάς Τέχνας και έγνωσμένου
κύρους.
3 . Διά τάς έν παρ. 1 θέσεις έφαρμόζονται α! 8ιατάξεις τοϋ
&ρθρου 20 παρ. 8 τοϋ ' Τπαλληλικοϋ Κώ8ικος και τοϋ &ρθρου
4 τοϋ Ν. 261 /1976.
·

4 . Ή έκλογ1ι τών Καλλιτεχνικών Διευθυντών 8ιά μέν το Έθνι
κον Θέατρον, την Έθνικ1jν Λυρικ1jν Σκην1jν και το Κρατικον
Θέατρον Βορείου Έλλά8ος, γίνεται κατά την 8ια8ικασlαν b<λο
γ'ίjς Γενικοϋ Διευθυντοϋ τοϋ &ρθρου 4 τοϋ Ν. Δ. 48 /1 974
περι 8ιαλύσεως τοϋ ΟΚΘΕ και άνασυστάσεως των συγχω
νευθέντων ε!ς αύτον ΝΠΔΔ ", διά 8έ το " 'Άρμα Θέσπι8ος"
κατά την 8ια8ικασία.ν έκλογ'ίjς Γενικοϋ Διευθυντοϋ, τοϋ &ρ
θρου 7 τοϋ Ν. 418 /1976 " περι συστάσεως ΝΠΔΔ ύπο την
έπωνυμίαν " 'Άρμα Θέσπι8ος " και όργανισμοϋ αύτοϋ .
5 . Το σύνολον των πάσης φύσεως προσθέτων άμοιβών 8ιά
καλλιτεχνικ1jν έργασίαν τών καλλιτεχνικών Διευθυντών, 8έν
8ύναται νά ύπερβαlνει τον βασικον μισθόν τους, προσηυξημένον
μέ τά πάσης φύσεως έπι8όματα τοϋ βαθμοϋ τους.
"

"

Ό κ. Πλασκοβίτης !:χει τον λόγον.

ΣΠΤΡΟΣ ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΣ : Θά 'i'jθελα νά ρωτήσω, τι
έννοεί δ κ. 'Τπουργος στην τελευταία παράγραφο; Στην περί
πτωση, πού θά ύπάρχουν σκηνογραφικές π.χ. έργασίες, πέραν
τών καθηκόντων πού θά �ει σάν Καλλιτεχνικος Διευθυντης δ
α η δ β, θά παίρνει πρόσθετες άμοιβές, πού θά ετναι 8ιπλάσιες
τοϋ μισθοϋ του ;
'Υπάρχει fνα ζήτημα ήθικ'ίjς τάξης, γιατι fνας σκηνοθέτης
φημισμένος, πού άνέλαβε την καλλιτεχνικη διεύθυνση ένος
Κρατικοϋ Θεάτρου, !:χει πλέον έξασφαλίσει την πελατεία, γιά
νά χρησιμοποιείται δ t8ιος πάντα σάν σκηνοθέτης στά ι:ργα,
πού άνεβάζει. Και &ν σκηνοθετεί δλα τά !:ργα, η τά περισσότερα, καταλαβαίνετε, δτι ά8ιάκοπα θά 8ιπλασιάζονται ο! βα
σικές άπο8οχές πού παί�ει σάν καλλιτεχνικος Διευθυντής.
Δέν ετναι λίγο πολύ αύτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ
!:χει τον λόγον.

('Ισαάκ ΛαυρεντL8ης ) : Ό κ. 'Τπουργος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΤΤΑΣ ('Τπ.Χ.Ο.Π . ) : Καl έ8ώ ετμαι ύπο
χρεωμένος νά συμφωνήσω μαζL σας. Κατά το παρελθόν, δταν
'i'jμουν 'Τπουργος Πολιτισμοϋ, μοϋ έ8όθη ή εύκαιρία νά έλέ-yξω
�α έκ τών Γενικών Διευθυντών πού !:κανε παράλληλα προς
τά καθήκοντα, τά δποία 1jτο τεταγμένος νά άσκήσει, και &λλες
πρόσθετες έργασίες, πού κάθε &λλο παρά μέ εGρισκαν σύμφωνο.
Ήναγκάσθην νά το συζητήσω μαζL τού σέ περισσότερες άπο
μιά περιπτώσεις. �Ισως τώρα το &ρθρο αύτο ετναι μία βελτίωση
της καταστάσεως έκείνης, γιατι περιορίζει την άμοιβη γιά
την πρόσθετη έργασία μέχρι τοϋ Gψους ένος μισθοϋ. Έπει81j
ο! μισθοι ετναι χαμηλοί, γι' αύτο 8ί8εται ή 8υνατότητα στΟν
χαλλιτεχνικο Διευθυντη νά παίρνει μιά πρόσθετη άμοιβή.
Βεβαίως &ν θά ήταν 8υνατον νά δρισθεί μεγαλυτέρα άμοιβη
θά !:πρεπε νά άποκλεισθεί κατά την γνώμη μου αύτη ή 8υνατό
της, ή δποία παρέχεται σήμερα 8ι' αύτοϋ τοϋ σχετικοϋ &ρθρου.
'Αλλά δπως ι:χουν τά πράγματα ετμαι ύποχρεωμένος νά στη
ρίξω το &ρθρο, άφοϋ &λλωστε θέτει αύτον τον περιορισμο τοϋ
<ίψους τών έσό8ων τοϋ καλλιτεχνικοϋ Δ�ευθυντοϋ.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ ('Ισαάκ Λαυρεντl8ης ) : Ό κ. Ροκόφυλλοc;
ι:χει τον λόγον.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΚΟΦΤΛΛΟΣ : Το ούσιώ8ες ετναι δτι στον
περιορισμο περιλαμβάνονται /Sχι μόνον τά έκτος f8ρας η &λλα
συναφ'ίj προς την έργασ(α του πράγματα, άλλά και ή άμοιβη
γιά σκηνοθετική, σκηνογραφικ1j η &λλη έργασία κείμενη ι:ξω
άπο τά κανονικά του καθήκοντα ώς καλλιτεχνικοϋ Διευθυντοϋ.
Αύτο ετναι το ούσιώ8ες και νομίζω δτι το 8έχεται δ κύριος
'Υπουργός. Και θά 'i'jθελα νά lσχύσει ώς έρμηνευτικη 8ήλωσή
του γιά νά μη θεωρηθεί δτι δ περιορισμος άναφέρεται μόνο
στά έκτος f8ρας και &λλα πράγματα συναφ'ίj προς την &σκηση
τών καλλιτεχνικών του 8ραστηριοτήτων, άλλά και ώς προς
δλα τά &λλα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΤΤΑΣ
προς τά &λλα.

('Τπ.Χ.Ο.Π. ) :

'Ισχύει

και

ώς

ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ ('Ισαάκ Λαυρεντί8ης ) : Ό κύριος Καλλέρ
γης ι:χει τον λόγον.
ΙC Copyrighι " ΘΕΑΤΡΟ "

ΛΤΚΟΤΡ� ΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ :

Νομ(ζω, κύριε

Πρόε8ρε,

ότι το οόσιαστικο 8έν ε!ναι τόσο οι άμοιβές και όλα τά &λλα,
άλλά το γεγονος δτι 8υστυχώς οι 8ιοριζόμενοι καλλιτεχνι
κοί 8ιευθυντές �χουν και φιλο8οξίες, τις δποίες έπιθυμοίίν
νά έκπληρώσουν στά Κρατικά Θέατρα. Και αότο ε!ναι το θέ
μα : Μέχρι ποιου βαθμοίί έπιτρέπεται ή ικανοπο[ηση τών
φιλο8οξιών αότών, τών 8ικαιολογημένων tσως. Μέχρι τοϋ
σημε[ου νά μη μποροίίν νά έκπληρώσουν τά καθήκοντά τους
αότά, γιά τά δποία 8ιορΕστηκαν ; Αότο ε!ναι το οόσιώ8ες νο
μίζω. Και 8υστυχώς πάντοτε στ-Ιjν !στορ[α τών Κρατικών
Σκηνών αότοι πού 8ιορ[στηκαν Γενικοι Δ ιευθυντές και ήσαν
συγχρόνως και προσωπικότητες καλλιτεχνικές, σκηνοθετικές
η σκηνογραφικές, άποτέλεσα\Ι άφορμη κακο8αιμονίας γιά τις
Κρατικές Σκηνές και ι.Ιχι ι.Ιφελος.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ ('Ισαάκ Λαυρεντί8ης ) : Κηρύσσεται περαιω
μένη ή συζήτησις έπι τοίί &ρθρου 2 της τροπολογίας. Έρω
τiiται το Τμήμα, &ν άπο8έχεται το &ρθρον 2 της τροπολο
γίας ώς �χει.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΤΛΕΤΤΑΙ : Δεκτόν, 8εκτόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ ('Ισαάκ Λαυρεντί8ης ) : Συνέπώς, το &ρθρον
2 της τροπολογίας έγένετο 8εκτον ώς �ει και λαμβάνει άριθ
μον άρθρου τοϋ νομοσχε8ίου 24. Το &ρθρον 3 της τροπολο
γίας. Γίνεται 8εκτόν ;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΤΛΕΤΤΑΙ : Δεκτόν, 8εκτόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ ('Ισ. Λαυρεντί8ης) : Συνεπώς, το &ρθρον 3
τϊjς τροπολογίας έγένετο 8εκτον και λαμβάνει άριθμον &ρθρου
νομοσχε8[ου 25. Το &ρθρον 4 της τροπολογ[ας. Γίνεται 8εκτόν ;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΤΛΕΤΤΑΙ : Δεκτόν, 8εκτόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ ('Ισ. Λαυρεντ[8ης) : Το &ρθρον. 4 της τρο
πολογ[ας έγένετο 8εκτον και λαμβάνει άριθμον &ρθρου 26.
'Υπάρχει και μία άλλη τροπολογία, κύριοι συνά8ελφοι, ή
δποία άναφέρεται στην προσθήκη της δπο[ας τη μία άπο τις
Μο παραγράφους �ουμε κάνει 8εκτή. Ή τροπολογία αότη
�ει ώς έξ7jς :
1 . Ή παράγραφος 1 τοίί άρθρου τετάρτου τοίί Ν. 1 064 /
1 980 άντικαθ[σταται ώς έξης :

1 . Εις μέν τούς δπωσ8ήποτε παράγοντας, εισάγοντας η έξά
γοντας ύλικούς φορείς ηχου η εικόνος η ηχου και εικόνος έπι
βάλλεται ή ύποχρέωσις όπως προ της ένάρξεως της παραγω
γικής, εισαγωγικής η έξαγωγικ7jς 8ια8ικασίας, λαμβάνουν
την �ραφον προς τοίίτο &aειαν τοίί κατα την παράγραφον
2 τοίί άρθρου 1 8 τοίί παρόντος ει8ικοίί νομικοϋ προσώπου.
Εις 8έ τούς δπωσ8ήποτε παράγοντας, εισάγοντας, έξάγοντας
η παντοιοτρόπως εις το κοινον 8ιαθέτοντας έκ τών ώς &νω
ύλικών φορέων έγγεγραμμένους τοιούτους, έπιβάλλεται ή ύπο
χρέωσις δπως κατα περίπτωσιν, ε(τε &μα τίί> πέρατι της
παραγωγικής 8ια8ικασίας, εtτε προ τοίί πέρατος της εισαγω
γικής η έξαγωγικ7jς τοιαύτης η της καθ' οιον8ήποτε τρόπον
8ιαθέσεως τών ειρημένων φορέων, έπικολλοίίν η δπωσ8ήποτε
άποτυποϋν έπι της συσκευασ[ας η τοϋ σώματος η άμφοτέρων
ένος έκάστου τεμαχίου τών ει8ών αότών ει8ικον έπίσημα η
ταινίαν έλέγχου η �τερον θεωρημένον παραστατικόν, Βια τοίί
δποίου πιστοποιείται το σύννομον τών έν λόγ<�> φορέων ηχου
η εικόνος η ηχου και εικόνος, κλπ. ". Έπ' αότοϋ κανεις 8έν
έζήτησε τον λόγον.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ : Κύριε Πρόε8ρε, μη προχωρείτε.
Αότη την &ρα 8ιατυπώνετε μία προσθήκη τριών σελί8ων 8α
κτυλογραφημένων και έπ' αότης θέλετε να άποφανθοίίμε;
Δέν ε!ναι 8υνατο αότό. Ε!ναι αιφνι8ιασμος τελε[ως άπαρά8ε
κτος.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ ('Ισαάκ Λαυρεντ[8ης ) :
άλλdι ή προσθήκη 8έν ε!ναι τρε"ζς σε) ί8ες.

Μέ συγχωρείτε,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΤΤΑΣ (Ύπ.Χ.0.Π. ) : 'Έχει 8Εκιο δ κύριος
'Αλευρiiς. Δέν ε!ναι 8υνατον την τελευτα[α στιγμη να άποφαν
θοϋμε έπι της οόσίας. 'Όμως πρόκειται για φραστικές μόνον
βελτιώσεις και ι.Ιχι γιά οόσία. �Αν δμως κρίνει δτι 8έν πρόκει
ται για φραστικές βελτιώσεις, άλλά για κάτι &λλο περίεργο,
γιά το δποίο θέλουμε να πάρουμε την τελευταία στιγμη την
φρισή σας, έγώ το άποσύρω. Διαβάστε το δμως να το 8είτε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ : Δέν �ω άντ[ρρηση νά άπο8εχθώ
και την άποψή σας, άλλά πρέπει νά άποφανθοίίμε μετά λόγου
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γνώσεως. Δέν ε!ναι 8υνατον για νά άποφανθοίίμε, νά πεισθοίί
με �τσι αιφνι8ιαστικά, δτι �τσι �ει το πράγμα. Χάριν της
έπιψηφίσεως τοίί νομοσχε8ίου μη έπιχειpείτε αιφν[8ιες παρεμ
βολές. Γι' αότο θά σiiς παρακαλέσω να μην έπιμε[νετε. "Άλλω
στε, �χετε ύπο κατάθεση το &λλο νομοσχέ8ιο τοίί ΎπουργεΕου
Πολιτισμοίί, το δποίο είναι συναφές και σ' αότο θά μπορέσει
να τεθεί ή 8ιάταξη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΤΤΑΣ (Ύπ.Χ.Ο.Π. ) : Διά την καλλιέργειαν
της γραφής τίθενται αότά και δχι 8ι' &λλους λόγους.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΎ'ΡΑΣ : Κύριε 'Υπουργέ, θά παρακαλέσω
τον σύμβουλό σας νά σταματήσει νά άπευθύνεται στούς Βου
λευτές, γιατι οι χειρονομίες 8έν ε!ναι έπιτετραμμένες. Θά
ηθελα λοιπον νά παρακαλέσω νά ψηφιστεί το νομοσχέ8ιο χωρις
νά περιληφθοϋν αότές οι 8ιατάξεις της τελευτα[ας στιγμής,
όταν 8έν ξέρουμε τι περιέχουν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΎ'ΤΑΣ (Ύπ.Χ.0.Π. ) : Δέν έπιμένω, κύριε
Πρόε8ρε, και έφόσον 8έν το θέλουν οι κύριοι συνά8ελφοι, το
άποσύρω.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ ('Ισαάκ ΛαυρεντΕ8ης) : Την πρώτην παρά
γραφον της τροπολογ[ας αότης την �χομε κάνει 8εκτη εις τΟ
&ρθρον 1 8 . Συνεπώς, άπομονώνουμε την παρ. 1 . Συνεπώς μέ
την τροπολογ[α, την δποία έκάναμε 8εκτη και ή δποία �χει
4 &ρθρα, έφθάσαμε εις το 26011 &ρθρον. Ό κ. 'Ανερούσης �χει
τον λόγον.
ΕΤΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΕΡΟΤΣΗΣ : Κύριε Πρόε8ρε, πρίν ψη
φισθη το άκροτελεύτιον άρθρον, θά ηθελα νά παρακαλέσω τον
κ. Ύπουργον νά 8εχθ7j τήν προσθήκην ώς προσθήκη\/ παρ. 3
εις το ηaη ψηφισθέν &ρθρον 1 6 και της έξ7jς 8ιατάξεως : " Α!
8ιατάξεις τών παρ. 1 και 2 έφαρμόζονται και έπι παραχωρή
σεων 8ικαιωμάτων άπορρεόντων έκ συμβάσεως έργασ[ας τών
καλλιτεχνών - έρμηνευτών". Εόχαριστώ 8ιά την άπο8οχήν της.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΤΤΑΣ (Ύπ.Χ.0.Π. ) : Δέν �ω άντtρρηση
νά προστεθεί ή 8ιάταξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΎ'ΩΝ
�ει τον λόγον.

('Ισαάκ Λαυρεντt8ης ) : Ό κ. Νικολάου

ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΤ : 'Εγώ, κύριε Πρόε8ρε, θά ηθελα
νά έκφράσω την λύπη μου - είχα κάποια κομματικη ύποχρέω
ση και άπουσιασα - γιατι δ κ. Ύπουργος έπέμεινε να ψηφι
στεί το άπαρά8εκτο άρθρο 20 ώς είχε, χωρις νά κάνει την πα
ραχώρηση. Αότη την παρατήρηση ηθελα νά κάνω, κατόπιν
έορτης βέβαια, γιά νά ύπάpχει στά Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΎ'ΩΝ ('Ισαάκ Λαυρεντt8ης) : Έρωτiiται το Τμήμα
έάν άπο8έχεται την τροπολογίαν, την δπο[αν ύπεστήριξεν δ
κ. Άνερούσης και την δποίαν άπε8έχθη δ κ. 'Υπουργός.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΎ'ΛΕΤΤΑΙ : Δεκτή, 8εκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ ('Ισαάκ Λαυρεντ[8ης ) : Συνεπώς ή τρόπολο
γία έγένετο 8εκτή. Έρωτiiται το Τμήμα, έάν άπο8έχεται και
το άκροτελεύτιον άρθρον, το δποίον λαμβάνει τον άριθμον 2 7 .
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΤΛΕΎ'ΤΑΙ : Δεκτόν, 8εκτόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ ('Ισαάκ Λαυρεντί8ης ) : Συνεπώς, το σχέ8ιον
νόμου έγένετο 8εκτον κατ' άρχην και κατ' &ρθρον. Έρωτiiται
το Τμήμα έάν άπο8έχεται την έπιψήφισιν του και εις το σύνολον.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ : Νά το ψηφtσουμε και στο σύνολο,
κύριε Πρόε8ρε, άλλά θά πρέπει νά έλέγξει δ εισηγητής μας ,
κύριος Πλασκοβ[της, μήπως ύπάρχουν λάθη κατά την τελικη
8ιατύπωση.
ΣΠΎ'ΡΟΣ ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΣ : Θά παρακαλέσω τον κύριο
Ύπουργο νά μοίί 8οθεί το τελικο κειμενο, όταν θά έτοιμαστεί .
ΠΡΟΕΔΡΕΎ'ΩΝ ('Ισαάκ Λαυρεντt8ης ) : Έρωτiiται το Τμή
μα, έάν άπο8έχεται το νομοσχέ8ιον και εις το σύνολον.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΤΛΕΎ'ΤΑΙ : Δεκτόν, 8εκτόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΎ'ΩΝ ('Ισαάκ Λαυρεντί8ης ) : Συνεπώς το νομο
σχέ8ιον έγένετο 8εκτον εις μόνην συζήτησιν κατ' άρχήν,
κατ' άρθρον και εις το σύνολον, �χει 8έ ώς άκολούθως :
ΣΗΜΕΙΩΣΗ " ΘΕΑΤΡΟ Υ " : Τδ πλήρες κεlμενο τού
ν6μοv έχει ήδη δημοσιευτεί στδ προηγούμενο τεύχος
64/66, Γενάρη - Άπρtλη 1981, στlς σελlδες 143 - 146 .

rH "Αννα Συνοδινού, είσηγήτρια τής Πλειοψηφίας, παραδέχεται :

ΤΟ ΝΟΜΟ Σ ΧΕΔ ΙΟ ΚΑΤΑΤΕΘΗl(Ε
ΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟ ΛΛΕ Σ ΕΛΛ.Ε Ι ΨΕ ΙΣ
Παρd την καitολικη καταψήφιση τής ' Αντιπολίτευσης, εγινε νόμος!
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ , ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Α ΔΕΙΑΣ, Θ
ΕΑΤΡΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
Μέ έφτάχρονη κα9vστέρηση καl χω
ρ\ς τη σύμφωνη γνώμη ι<ανενός άπό
τοvς άμεσα ένδιαφερόμενοvs, τό λε
yόμeνο Ύποvρyείο Πολιτισμοίί καl
'Επιστημών κατάθεσε στή Βοvλή
τό περιβόητο νομοσχέδιο yιά τήν
Καλλιτεχνική Παιδεία πού, στήν οv
σία, ή ταν yιά τήν κατάργηση τfis
Αδειας άσι<ήσεωs rnαyyέλματος τοίί
Ήθοποιοiί κα\ τήν άποδvνάμωση τοίί
Σωματείοv 'Ελλήνων Ήθοτι'οιών.
Ν

Ή άσvναρτησία τοίί σvvταyμένοv
στό γόνατο νομοσχέδιοv άvάyκασε
τήν ε l σηyήτρια τfiς πλειοψηφίας κ .
Αννα Συvοδινοiί νό: καταθέσει τρο
πολοylες yιά τό eνα τρίτο τών
Ν

άρθρων τοv 1 Τό νομοσχέδιο κατα
δείχτηκε διάτρητο κα\ τή λύση τών
σοβαροτέρων θεμάτων, - παρακάμ
πτοντας τήν κυρίαρχη θέληση τfiς
Bovλfiς, - τήν έκχωρεί στήν κυβερ
νητική άσvδοσία μέ τήν eκδοση Προε
δρικών Δ ιαταyμάτων !
Παρά τήν καταδίκη τοv άπό σύμπασα
τήν Άντιπολίτevση ιςα\ τήν eκκλη
σή της νά άποσvρθεί, ή κvβερνητική
πλειοψηφία έπέμεινe στή σvζήτησή
τοv καί, παρά τήν τελική καταψή
φισή τοv άπό όλη τήν Άντιπολί
τevση, ή
Νέα Δημοκρατlα " τό
κατάστησε, μόνη, νόμο τοiί κράτοvς !
Τό νομοσχέδιο άπασχόλησe τή Bov"

Βοvλη τών 'Ελλήνων (Πεelοδος Β', Σύνοδος Δ ' ). Σvνε
δelαση 7Ζ', Πέμπτης 12 τοiί Μάeτη 1981. Τά lπικveω
μένα έπlσημα Πeακτικά έχουν ώς έξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( Δημήτριος Γ. Παπασπύρου ) : Εtσερχόμεθα
εtς την συζήτησιν τοϋ 11ομοσχε8ίου, άρμο8ιότητος ' Υπουργείου
Πολιτισμοϋ και 'Επιστημών. Μόνη συζήτησις έπι της άρχ7jς,
τών 6ίρθρω11 και τοϋ συνόλου τοϋ σχε8(ου νόμου " περι όργα
ν ώσεως και οιοικήσεως Σχολών 'Ανωτέρας Καλλιτεχνικ1jς
Έκπαιοεύσεως, Κρατικών Βραβε(ων Θεάτρου και καταργή
σεως Άοε!ας άσκήσεως έπαγγέλματος ήθοποιοϋ . Ή ε!σηγη
της της Πλειοψηφ(ας κ. Συνοοινοϋ, �χει τον λόγον .
"

ΑΝΝΑ ΣΤΝΟΔΙΝΟΤ : Κύριε Πρόεορε, το σχέοιο νόμου
" περι όργανώσεως και οιοικήσεως τών Σχολών 'Ανωτέρας
Καλλιτεχνικ7jς Έκπαιοεύσεως, Κρατικοϋ Βραβε(ου Θεάτρου
και καταργήσεως
"Αοειας 'Ασκήσεως Έπαγγέλμiχτος Ήθο
,
ποιοϋ , ' �ρχεται σε μιαν &ρα πού, πέρα άπο τη γενικη ουστυ
χ(α και το πένθος πού προκάλεσαν ο! πρόσφατοι σεισμοι και
το Έλληνικο Θέατρο �χει πληγεί άπο τις συνέπειες τώΙΙ σει
σμών αύτών, καί μάλιστα με πολύ θλιβερα άποτελέσματα, για
την τύχη τών κτιρ!ων οιασήμων και σπουοα!ων Θεάτρων της
Χώρας. Δύο άπο αύτα εΙναι, α ) το Έθνικο Θέατρο της 'Αθή
νας και β ) το Δημοτικο Θέατρο τοϋ Πειραιώς. "Ας έλπ(σουμε
και �ς εύχηθοϋμε, αύτη ή μανία της φύσεως, να σταματήσει
για να μη �χουμε καί 6ίλλες συνέπειες, τόσο στο γενικότερο,
δσο και στον εtοικο χώρο τοϋ Θεάτρου.
Κύριε Πρόεορε, το συζητούμενο σχέοιο νόμου φέρνει στο προ
σκήνιο μια συζήτηση πάρα πολύ σπουοα(α, για θέματα Πολι
τισμοϋ. Ή εύθύνη της ε!σηγήσεως εΙναι μεγάλη και tοια(τερα
τιμητική. Το συζητούμενο νομοσχέοιο με τα 38 6ίρθρα του, φι
λοοοξεί να ρυθμίσει 3 θέματα : Πρώτο, σε 28 6ίρθρα τις 'Ανώ
τερες Καλλιτεχνικες Σπου8ες τριών κλάοων Τέχνης, Θεά
τρου, Χοροϋ, και Κινηματογράφου - Τηλεοράσεως. Δεύ-

λή σέ πέντε πολύωρες σvνεδριάσειs
στls 12, 1 6, 26, 27 τοίί Μάρτη κα\
στls 2 καl 14 τοίί Άπρlλη 1 981 .
Ύπηρeτώνταs, πάyια, τήν άντικει
μενιιςή πληροφόρηση, τό
θ
δη
μοσιεύει, rnl λέξει, άπό τά rnικvρω
μένα rnίσημα Πρακτικά, τήν άyόρεv
ση τfis εl σηyήτριαs τfis πλειοψη
φlαs κ. Άνναs Σvνοδινοίί. Στό έπό
μενο τείίχοs θά δημοσιεvτοίίν ο \
καταπελτικέs άyορεύσειs τfiς ε l ση
yήτριας τfiς μειοψηφlας κ. Μελlνας
Μερκούρη, τοίί ε l δικοίί άyορητfi τοίί
Κ.Κ.Ε. κ. Λvκούρyοv Καλλέρyη κα\
τοίί έκπρόσωποv τοίί Κ.Κ.Ε. έσω
τeρικοίί κ. Λεωνlδα Κύρκοv.
"

"

τερο, σε 6 6ίρθρα (άπο το 6ίρθρο 29-3 4 ) να άναζωογονήσει
το Κρατικο Βραβείο Θεάτρου και Τρίτο, σε 3 6ίρθρα, (άπο
το 6ίρθρο 35-37 ) να καταργήσει την "Αοεια 'Ασκήσεως 'Ε
παγγέλματος τοϋ Ήθοποιοϋ.
Βρισκόμαστε, κύριοι συνάοελφοι, 2.500 χρόνια άπόσταση άπο
τη μεγάλη έποχη τοϋ Θεάτρου και τών Τεχνών, πού δημιούρ
γησαν στη Χώρα αύτή, ο! άνεπανάληπτοι μύστες καl ο! θεό
πνευστοι και θεοφώτιστοι τραγικοι ποιητες και ραψωδοι. Στούς
'Έλληνες δόθηκε μεγάλη χάρη καl δώρο αtώνιο, να άντιπροσω
πεύουν την άσύγκριτη αύτη πνευματικη και καλλιτεχνικη κλη
ρονομιά, πού εύεργέτησε την άνθρωπότητα. 'Υπάρχει δμως,
έ!να τεράστιο έρώτημα και πρόβλημα : Το πώς ή νεώτερη Έλ
λάοα, συντηρεί, άξιοποιεί, άναλαμβάνει και συΙΙε'.,((ζει να δι
δάσκει τα 111ερι τον Διόνυσο, τον Άπόλλων.α και την Τερψιχόρη.
Για την 7η Τέχνη, μια πολύ μεγάλη Τέχνη, άλλα νεώτερη μέσα
στην πορε(α τοϋ πολιτισμοϋ, εΙναι 6ίλλες ο! εύθύνες, 6ίλλοι ο!
λογαριασμοι. Όπωσ8ήποτε, άπο το 536 π.Χ. πού δ Πεισ(
στρατος θέσπισε τούς Δραματικούς Άγώνες στη Χώρα j..ιας
καί �δωσε �τσι τη μεγάλη εύκαιp!α να άναπτυχθοϋν ο! Τέχνες
καl να μiiς παραδοθοϋν άλώβητες άπο τη φθορα τώ\/ α!ώνων
μέχρι σήμερα, και την έποχη τοϋ Δελφικοϋ Νόμου 6323 της
1 2 .10.1934, Φ.Ε.Κ. 382 της 3 . 1 1 . 1 934, (πού δεν ύλοποιήθη
κε ποτε ) και ώς τα σήμερα, ψάχνοντας για νομοθετικες έξα
σφαλ(σεις, για θέματα καλλιτεχνικοϋ πολιτισμοίί στη Χώρα
μας, δεν θα βροϋμε παρα !!να άναιμικο και δαιδαλώδες νομοΟε
τικο καθεστώς άπο νόμους, νομοθετικα διατάγματα, άναγκα
στικούς νόμους, προεΟ'ρικα διατάγματα, ύπουργικες άποφά
σεις και έγκυκλίουι; άκόμα, πού ρυθμ(ζουν και καθορίζουν,
χωρις κοινη και μελετημένη πολιτιστικη πολιτική, το πανό
ραμα της προστασίας τών Τεχνών και τών πνευματικών και
καλλιτεχνικών οημιουργιών, με έ!να άσύνδετο, άσυνάρτητο μα
και έντελώς παλιο'μοδ(τικο τρόπο.
Τον τελευταίο καιρό, κύριοι συνάδελφοι, ώρ(μασε και κορυ-

φώΘηκε στον Τόπο μας ή πεποίθηση, δτι δl:ν μποροϋμε νά
άστειευόμαστε &.λλο μl: την καλλιτεχνικη παιδεία. Κα! .Χρχισε
άλήΘεια μιά προσπάθεια γιά την δργάνωσή της.
Το συζητούμενο νομοσχέδιο, εΙχε πολλές έλλείψεις, δταν το
π-ήραμε στά χέρια μας, οι Βουλευτές. 'Η κυριότερη ήταν ή
�λλειψη κατοχυρώσεως τών πτυχίων και τών διπλωμάτων
σπουδαστών και ή δυνατότητα εισαγω'fίiς τών άποφο(των τών
'Ανωτέρων Θεατρικών Σχολών στά Πανεπιστήμια.
' Επίσης, ή δυνατότητα διδασκαλίας τών άποφοίτων στά Σχο
λεία της Μέσης 'Εκπαιδεύσεως. Τώρα μl: την προσθήκη .Χρ
θρου τών χ.χ. 'Υπουργών Έθνικ7jς Παιδείας χα! Θρησκευ
μάτων και Πολιτισμοϋ και 'Επιστημών, τακτοποιείται Ιtνα
κεφαλαιώδες θέμα. 'Έτσι, μποροϋμε νά συνοψίσουμε την δια
βάθμιση τών καλλιτεχνικών σπουδών στην Χώρα μας, σl: τρία
έπίπεδα :
Πρώτο : Μέση 'Εκπαίδευση, γιά τις τελευταίες τάξεις τοϋ
Λυκείου, σύμφωνα μl: τον Ν. 309 /1 9 7 7 , ιΧρθρο 28, μέ τά καλ
λιτεχνικά μαθήματα. Αύτη εΙναι ή προπαρασκευαστικ7) πε
ρίοδος πού άφορii την γενικη καλλιτεχνικη παιδεία.
Δεύτερο : 'Ανώτερη 'Εκπαίδευση στις 'Ανώτερες Σχολές
Καλλιτεχνικ7jς 'Εκπαιδεύσεως, πού ρυθμίζει το συζητούμενο
νομοσχέδιο.
Και τρίτο : 'Ανώτατες Καλλιτεχνικές Σπουδές μl: την lδρυση
δύο πανεπιστημιακών έδρών Θεάτρου και την άναγνώριση τών
πτυχίων τών Σχολών Δραματικ7jς Τέχνης και την δυνατότη
τα άκόμη, εισαγω'fίiς τών πτυχιούχων τών σχολών αύτών,
στά Τμήματα η στις Σχολές θεατρολογίας πού θά δημιουργη
θοϋν. Και, θά ιδρυΘοϋν έλπίζω, σέ δλες � !ς φιλοσοφικές σχολές
τών πανεπιστημίων η τουλάχιστον τών 'Αθηνών και της Θεσ
σαλονίκης, πού ύπάρχει ζωντανη ζωη καλλιτεχνικη και, μέ
ι!κδοση Π ροεδρικών Διαταγμάτων, \Jστερα άπο πρόταση τών
'Υπουργών Έθνικ7jς Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολι
τισμοϋ και 'Επιστημών, /\πως μiiς ύπόσχεται ή κατατεθειμέ
νη, προσθήκη .Χρθρου πού προανέφερα τών 'Υπουργών χ.χ.
Ταλιαδούρου και Άνδριανοπούλου, ύπ' άριθμοli 4790 /1 2.1.81.
'Ακόμη, άπο την παράγραφο 2 της παραπάνω προσθήκης liρ
θρου, βλέπουμε δτι οι πτυχιοϋχοι αύτοι θεατρικών σπουδών
τών Πανεπιστημίων θά δύνανται νά διδάσκουν μαθήματα της
ειδικότητός τους στά Σχολεία Μέσης 'Εκπαιδεύσεως, έπαλη
θεύοντας Ιtτσι και έξυπηρετώντας τις άνάy.ιες πού δημιουργεί
το liρθρο 28 τοϋ Ν. 309 /77 "περι γενικ'ijς έκπαιδεύσεως" γιά
την διδασκαλία τών καλλιτεχνικών μαθημάτων.
Άπο αύτά, νομίζω, κύριε Πρόεδρε, πώς μποροϋμε νά εtμα
στε γενικότερα αισιόδοξοι, /\τι στο άπώτερο μέλλον θά γίνουν
ρυθμίσεις και γιά τον τομέα της Μουσικ7jς.
Κύριε Πρόεδρε, ψάχνουμε νά βροϋμε την ρίζα της κακοδαιμο
νίας και της .Χθλιας ποιότητος και της στάθμης τών πολιτι
στικών μας πραγμάτων σ' αύτη την Χώρα. Στον αιώνα τοϋ
Θεάματος πού διανύουμε εΙναι βέβαιο /\τι ή Τηλεόραση και
τά μέσα - γενικά - της μαζικ7jς ένημερώσεως και έπικοι
νωνίας, παραβιάζουν το ιδιωτικό μας &συλο και μiiς σερβί
ρουν άνακατεμένους πολιτισμούς και ψυχαγώγηση, σέ μεγάλο
ποσοστο έπιβλαβ7) γιά την πνευματική, ψυχικ7) και κοινωνικη
μας ισορροπία.
'Έχουμε έθνικο χρέος νά προστατέψουμε τις έπερχόμενες γε
νεές μέ νέες μεθόδους έκπαιδευτικ7jς liμυνας. Στο &ρθρο 1 6
τοϋ έλληνικοϋ Συντάγματος καθορίζεται δτι : " Ή Τέχνη 8πως και ή 'Επιστήμη, ή Ιtρευνα και ή διδασκαλία τους εΙνα ι
έλεύθερες, ή δ έ άνάπτυξη και ή προαγωγή τους άποτελοϋν
όποχρέωση τοϋ Κράτους " .
Γ ι ά νά ε(μαστε άπόλυτα έντάξει μ έ την συνταγματικη έ7t'ιτα
γή, κύριε Πρόεδρε, πρέπει νά θωρακίσουμε τά πολιτιστικά
μας πράγματα, φτιάχνοντας τις νομοθετικές έκείνες ρυθμί
σεις πού Θά προσφέρουν σύγχρονες λειτουργικές διεξόδους, τό
σο στην πανελλήνια δσο και στην καλλιτεχνικ7) κοινωνία μας.
ΜΙ: νόμους Καλλιτεχνικης Παιδείας, φυσικά, δέν θά κάνουμε
Τέχνη. 'ΑλλιΧ μl: νόμους πού ύπηρετοϋν τις Τέχνες και την
/tρευνά τους, άρχ(ζοντας άπο τήν Μέση 'Εκπαίδευση, ώς τά
'Ανώτατα 'Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα, θά δώσουμε τ-fιν έκπαι
δευτικη διάσταση τών σπουδών γιά νά φθάσουν οι Τέχνες και
στον Λαό. Γιατί, ή μελέτη και ή άπόλαυση τών Τεχνών δέν
μπορεί νά άποτελοϋν άντικείμενο έπιστημονικ7jς η έρασιτε
χν.ικ7jς σπουδ'ijς η άπασχολήσεως τών δλίγων και τών έραστών
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τοϋ ε(δους. 'Όπως μαθαίνουν έκατοντάδες χιλιάδες παιδιά στοι
χειώδεις γνώσεις μαθηματικών καt φιλολογίας στά σχολεία,
Ιiτσι πρέπει νά κοινωνοϋν και μέ τις Τέχνες, ώστε νά προσα
νατολιστοϋν έπαγγελματικά και στον τομέα αύτο και, νά κα
τανοήσουν πόσο δύσκολο εΙναι νά έπιλέξεις νά γίνεις καλλι
τέχνης, αν δέν Ιiχεις τά προσόντα.
"Ας μη ξεχνiiμε δτι ή ' Ελλάδα π7jρε τη θέση της στην Εύρω
παϊκ7) Κοινότητα, /\χι γιά την τεχνολογική η οικονομική της
εύρωστία, άλλά γιά το πολιτιστικό της κϋρος (παλαιο και νε
ώτερο ) .
Στην άντικαλλιτεχνικη σημερινη 'Ελλάδα, (πού εύδοκιμοϋν ο!
έργολάβοι ) έφησυχάζουμε γιά τtς πολιτιστικές ύποχρεώσεις
μας και ύπερμεγενθύνουμε τά δικαιώματά μας. Χρόνια τώρα
συζητiiμε γιά τη " Θεατρική παιδεία ".
Ό Τόπος μας δέν χρειάζεται μόνο θεατρική παιδεία. Ή 'Ελ
λάδα χρειάζεται καλλιτεχνικ7) παιδεία πού θά συμπεριλάβ$ι
τη γενικη γνώση, καλλιέργεια, μόρφωση και άπασχόληση τοϋ
Λαοϋ σέ δλους τούς τομείς της Τέχνης. 'Άλλο Καλλιτεχνική
Παιδεία κ�ι liλ�o Θεατρική Παιδεία. Χρειάζεται νά ξεκαθα
ρ ίσουμε τα πραγματα :
Α ) Ό γενικος πολιτιστικος χώρος πρέπει νά ύπηρετηθεί μέ
την καλλιτεχνική παιδεία και Β) οι διάφοροι καλλιτεχνικοι
χώροι πρέπει νά δργανωθοϋν γιά νά έκπαιδεύσουν στο Θέατρο,
το Χορό, τη Μουσική, τον Κινηματογράφο - Τηλεόραση κ . .Χ.,
τά στελέχη τους, τούς ειδικούς πού Θά σταδιοδρομήσουν και
Θά άπασχοληθοϋν μl: τtς Τέχνες. 'Άρα, πρέπει νά !!χουμε, Γε
νικ7) Καλλιτεχνικη Παιδεία και 'Εκπαίδευση Καλλιτεχνικών
Κλάδων Θεάτρου, Χοροϋ, κλπ.
Τά θέματα Ι\μως αύτά, γιά νά άντιμετωπιστοϋν σέ βάθος και
νά δργανωθοϋν μέ προοπτικές κοινωνικών λειτουργιών, πρέπει
νά βασίζονται και νά συμβαδίζουν μέ γενικότερους έθνικούς
πολιτιστικούς στόχους και προσανατολισμούς.
Ή Γενική Καλλιτεχνικη Παιδεία, σάν βασικο έφόδιο της
σπουδάζουσας νεολαίας, θά έκφράζει και θά ύπηρετεί εύρύτερες
κατευθύνσεις Παιδείας. Ό προγραμματισμός, ή πορεία και
τά άπο'τελέσματα πού θά ξεπηδήσουν μέσα άπο τά προγράμ
ματα της Καυ ιτεχνικ7jς Παιδείας, οι γνώσεις και ή προστα
σία τών καλλιτεχνικών λειτουργιών και διαδικασιών σέ πανελ
λήνια κλίμακα, πρέπει νά σχεδιαστοϋν !:τσι και σέ βαθμό,
ώστε, νά έξασφαλιστεί ή συμμετοχ7) τοϋ πολίτη, στην Ιtννοια
και τις δραστηριότητες τών πολιτιστικών πραγμάτων τοϋ Έ
θνους. ΔΙ:ν θ.Χθελα νά νομιστεί δτι άπευθύνω η έκφράζω εύχή
γιά δργανωμένο και κατευθυνόμενο πολιτιστικο πρόγραμμα.
'Αντιθετα, πιστεύω, /\τι γιά νά τηρηθοϋν οι κανόνες της άνε
ξαρτησίας και της έλευθερίας τών πνευματικών χα! καλλιτε
χνικών άξιών, δ σχεδιασμος της πολιτιστικ7jς πολιτικ7jς πρέ
πει νά εΙναι έξαιρετικά προσεγμένος.

'Αλλά δέν θά μποροϋσα νά διανοηθώ τη σχέση της Τέχνης η
τοϋ Πολιτισμοϋ γενικότερα ύποταγμένη η έξαρτημένη άπο
την κρατική κηδεμονία και έπικυριαρχία. ''Ισως κάπου, κάποιες
κομματικές ντιρεκτίβες πέρα άπο τη " Ν.Δ. " συνιστοϋν " ό
ποχρεωτική " θεατρικη παιδεία. 'Αλλά Ιtτσι, σίγουρα θά φτά
σουμε στον �λεγχο και την ιδεολόγηση τών Τεχνών, .Χρα τοϋ
πολιτισμοϋ, πού θά εΙναι τελικά παγιδευμένες κάτω άπο άμ
φίβολης ' Ελληνικότητας ιδεολογικές κατευθύνσεις και τοπο
θετήσεις.
Ό πολιτισμός μας γιά νά έμφανίσει και νά άποδώσει την άλη
Θινή llψη του μέ την άντιπροσώπευση και συμμετοχη τοϋ
Λαοϋ, πρέπει νά άναπτυχθεί και νά κινηθεί άπερίσπαστα.
'Έτσι, θά καταδειχθεί στο παρον και θά φανεί στο μέλλον ή
πραγματική πολιτιστική μας ταυτότητα και /\χι ή κατασκευα
σμένη.
Ό νομοθέτης ι!χοντας ύπόψη την άποστολ7j της Τέχνης, χρει
άζεται νά θέσει στη διάθεση τών πολιτών τούς νόμους έκεί
νους πού θά ύπηρετήσουν αύτές τις άρχές της άνεξαρτησίας
και της έλευθερίας της σκέψεως και της δημιουργίας. Δια
νύουμε " 'Έτος Σικελιανοϋ ". Ό ποιητης !!ρχεται σύγκαιρα
νά μiiς συμπαρασταθεί. Ποτέ δέν ήταν τόσο έ7t'ίκαιρος άπο
σήμερα διδάσκοντας πώς : " Τά άκαίρια μαντεία - αν τά
χρειάζονται - τ' άνοίγουν οι λαοί, κι' άκαίρια γιά τούς λαούς
άνοίγονται ".
Δέν χρειάζεται νά ποϋμε πάρα πολλά. "Ας δώσουμε Ι\σο γί-

νεται περισσότερο Αισχύλο, Σοφοκλ'ίj, Εύριπ!δη , 'Αριστοφά
νη, Παλαμα, Σικελιανό, Σολωμό, Κάλβο, στο Λαό μας. Ό
ποιητης ε!ναι μέσα στην ψυχή και στη συνε(δηση τοϋ Λαοϋ,
γιατί άπό έκεί όίντλησαν αύτοι την !!μπνευσή τους και αύτόν
τον Λαον ύμνησαν.
'Ακόμα, δ καθορισμος της " κρατικ'ίjς πολιτιστικ'ίjς πολιτι
κ'ίjς " πού θά σχεδιαστεί γιά την άνάπτυξη της καλλιτεχνικ'ίjς
παιδείας, πρέπει νά προUποθέτει την !:νταξη τών Τεχνών στο
γενικο σχέδιο δράσεως τών έθνικών άναπτυξιακών διαδικα
σιών. Ό τομέας τών Τεχνών ε!ναι πρώτιστα παραγωγικός.
Γιά νά κινηθοϋν οι άνθρώπινες δυνάμεις - γενικές και ειδικές
- Λαος και διανόηση - πού θά ύπηρετήσουν τον πολιτισμό,
ε!ναι άνάγκη νά καταγραφεί ή θλιβερή ύπάρχουσα κατάσταση
στούς διάφορους τομείς Τέχνης.
Οι 'Έλληνες, !:χουμε αύξημένο το πολιτιστικό μας δικα!ωμα,
άλλά καl αύξημένες τις ύποχρεώσεις σάν θεματοφύλακες τοϋ
μεγαλύτερου πολιτισμοϋ. Ε!ναι το λιγότερο ειρωνε!α, γι' αύτο
τον Τόπο νά l>ιατηροϋμε 'Ανώτατη Έκπα!δευση, μόνο σέ ί!να
τομέα Τεχνών, τών εικαστικών τεχνών. Ψάχνω νά βρώ τίς
αιτιες και τις άφορμές αύτ'ίjς της εύνοιας και δέν το κατορθώ
νω. νrσως ή άπάντηση νά βρ!σκεται στο γεγονος δτι δταν γύ
ρισαν στην άρχή τοϋ αιώνα μας άπό τά ξένα, διάφορες προσω
πικότητες τοϋ πνευματικοϋ και καλλιτεχνικοϋ κόσμου της
Χώρας μας, ζητοϋσαν έπ!μονα νά όργανωθοϋν τά διάφορα ι
δρύματα Τεχνών, γιά νά διδάξουν δσα μάθανε στην Εύρώπη.
Κι έτσι !!γινε το 'Ωδείο 'Αθηνών, το 'Ωδείο Θεσσαλον!κης,
ή Δραματική Σχολή τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου, σάν φυτώριο τοϋ
Έθνικοϋ Θεάτρου, ή 'Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών γιατι
μας ε!χαν !!ρθει τότε πολλοl ζωγράφοι και γλύπτες και εrχαμε
πράγματι όίνθηση τών εικαστικών Τεχνών πριν 50 χρόνια.
Ή οψη τών Σχολών Τέχνης αύτη τήν ώρα στη Χώρα μας ε!ναι
ή άκόλουθη :
Α . Δραματικές Σχολές Θεάτρου : Σύνολο 25, 23 ιδιωτικές
και 2 Κρατικές. Δραματική Σχολή Έθνικοϋ Θεάτρου 'Αθη
νών και Δραματική Σχολή Κρατικοϋ Θεάτρου Βορε(ου 'Ελλά
δος.
Άπο το 1 9 7 7 ώς το 1 980 κλε!σανε 5 Σχολές γιά διάφορους
λόγους και μόλις ύπογραφεί διαπιστωτική πράξη γιά την ά
νάκληση άδε!ας άπο τον κ. 'Ί'πουργο Πολιτισμοϋ θά κλε!σουν
&λλες 3 οι δποίες γιά διάφορους έπ(σης λόγους δέν λειτούργη
σαν φέτος.
Τά τρ!α τελευταία χρόνια οι μαθητές κατ' !:τος ε!ναι 700 εως
800. Το 1981 ε!ναι γραμμένοι 7 7 6 σπουδαστές.
Δ!δακτρα : Στις Δημόσιες Σχολές Θεάτρου ή φοίτηση ε!ναι
δωρεάν, στις ιδιωτικές τά δ!δακτρα άρχ!ζουν άπο 1 500 και
πάνω τον μ'ίjνα και οι σπουδαστές πληρώνουν άκόμη δρισμένα
ποσά γιά την έγγραφή τους, τά έξέταστρα και το πτυχ(ο.
Β . Σχολές Χοροϋ :
1) Κρατική Σχολή Όρχηστικ'ίjς Τέχνης μέ 86 μαθητές στο
έπαγγελματικό τμ'ίjμα καl στά φυτώρια.
2) 11 'Επαγγελματικές Σχολές μέ 138 σπουδαστάς.
3 ) Η8 'Ερασιτεχνικές Σχολές μέ 5000 περ!που σπουδαστάς.
Σύνολο 1 60 Σχολές Χοροϋ μέ 5224 μαθητές. Τά δίδακτρα κυ
μαίνονται άνάλογα μέ τον σκοπο και τά χρόνια φ οιτήσεως άπο
1 500 δρχ. και όίνω τον μ'ίjνα, έκτος άπο την Κρατική Σχολή
Όρχηστικ'ίjς Τέχνης πού ή φο!τηση ε!ναι δωρεάν.
Γ . Σχολές Κινηματογράφου - Τηλεοράσεως :
5 Σχολές Κινηματογράφου, πού ύπάγονται στή Διεύθυνση
Καλών Τεχνών τοϋ Ί'ΠΠΕ μέ 492 σπουδαστές. Δ!δακτρα
1500 - 3000 δρχ. τον μήνα.
Σπουδαστές
Σχολές τών 3 Κλάδων
776
25
Θεάτρου
5224
1 60
Χοροϋ
492
5
Κινηματογράφου
Σύνολο :

6492

Παρατηρήσεις γενικές : οι τριτοετείς σπουδαστές Θεάτρου
και Κινηματογράφου, !!χουν άτέλειες στά δημόσια θεάματα.
'Ακόμα ύπάρχει ειδική π(στωση έγγεγραμμένη στον προU
πο) ογισμο τοϋ Ί'ΠΠΕ γιά τήν δωρεάν μετακ!νηση τών σπου
δαστών, τών δραματικών σχολών άλλά γιά νά έφαρμοστεί το
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Αννα Συνοδινού : Στήν dντικaλλιτεχνική σημερινή Έλλάδα,
πού εύδοκιμοϋν ol έργολάβοι, έφησvχάζοvμε γιa τίς πολιτι
στικές vποχρεώσεις μας. Ό τομέας τής καλλιτεχνικής Παι
δεlας εlναι, χωρίς καμιa dμφιβολlα, dπό τούς dθλιέστεροvς
ν

εύεργετικο αύτο μέτρο ύπέρ τών σπουδαστών, χρειάζεται νά
ύπογραφεί μιά διάταξη πού έκκρεμεί δύο χρόνια στο ' Υπουρ
γείο Συγκοινωνιών.
Γιά τις έπαγγελματικές σχολές χοροϋ δέν ύπ'ίjρχε νομοθεσ!α.
'Ακολουθοϋσαν τις δραματικές σχολές θεάτρου και τώρα κα
λύπτονται μέ το νομοσχέδιο πού συζητήσαμε, ένώ άκόμη οι
έρασιτεχνικές σχολές δέν !!χουν καμμ!α νομοθετική κάλυψη.
Προτε!νω μ!α προσθήκη όίρθρου ύπ' άριθ. 6137 /4.3.1981 και
�σι, ιΧν ή Β ουλη το θελήσει, μπορεί αύτές οι σχολές νά κατο
χυρωθοϋν νομοθετικά. Και σέ ενα Διάταγμα πού θά άκολου
θήσει -.νομ!ζω δτι ε!ναι ετοιμο, θά καθορισθοϋν τά κτιpιο
λογικά και διδακτικά θέματα και θά γ!νει και δ δρισμος τών
Τμημάτων τ'ίjς διδασκαλ!ας γιά διάφορες ήλικ!ες γιατι, δπως
ξέρετε κυμα(νεται άπο παιδάκια τών 3 - 4 έτών, μέχρις δσο
άντέχουν τά κόκκαλα τών χορευτών.
Τώρα, ίtνα όίλλο θέμα σοβάρότατο, ε!ναι το θέμα της άναβολ'ίjς
της στρατιωτικ'ίjς θητε(ας τών σπουδαστών, λόγω σπουδών.
'Απο το 1981 άπο τις σχολές θεάτρου, ι:χουν πάρει άναβολή
λόγω σπουδών άπο τούς 7 7 6 σπουδαστές οι 421 . Άπο τ!ς
σχολές χοροϋ άπο :.ούς 5.224 μόνο 6, και αύτο συμβα!νει λόγω
_ ι
της μικρ'ίjς ήλικ(ας τών σπουδαστών . Και άπο τις Σχολές Κ
νηματογράφου - Τηλεοράσεως, άπο τούς 492 σπουδαστές, l
χουν πάρει άναβολ'ή λόγ<f' σπουδών οι 309.
Τι σημα!νει αύτό ; Βλέπουμε, δτι οι έγγραφές στις Καλλιτε
χνικές Σχολές δέν ε!ναι πάντα και μόνο ή ι:φεση γιά σπου
δές, άλλ' ύπάρχουν και όίλλοι λόγοι έξωκαλλιτεχνικοι. 'Υπάρ
χει και ή κλασική περ!πτωση κάποιου Ώδε!ου στην 'Αθήνα
πού κάποια χρονιά ε!χε έγγράψει 1 .500 μαθητές και π'ίjραν
δλοι αύτοι μαζι άναβολ'ή σπουδών, εισπράχτηκαν άπο τον κάθε
σπουδαστη 15.000-20.000 δραχ. δ!δακτρα τον χρόνο και,

ή έπιχεtρηση αύτη άπέδωσε έτήσιο κέρδος στούς . ιδιοκτητες
τοu Ώδεtου, πάρ.α πολλά έκατομμύρια, περ(που 30, νομίζω.
'Έγιναν πολλες δμαδικες έγγραφες στά 'Ωδεία, με σκοπό την
άναβολη σπουδών καt άποδεtχθηκε άπό τον �λεγχο τοu ' Υ
πουργείου, δτι στο 'Ωδείο αύτό άπό τούς 1 .500 έγγραφέντες,
φοιτοuσαν μόνο 15 η 20.
Καταλαβα(νετε, λοιπόν, δτι ε!ναι ίtνα τεράστιο θέμα αύτες ο!
έγγραφες γιατί γ(νονται άπό νέους πού άνήκουν σε διάφορες
θρησκευτικες αιρέσεις η δεν /!χουν άπολυτήριο Λυκε(ου η πα
ράλληλα θέλουν νά παρακολουθήσουν μαθήματα μιας τεχνι
κ'ijς σχολ'ijς καl τούς χρειάζεται καt κάποιο δίπλωμα, άφοu οι
καλλιτεχνικες σχολες δ(νουν με τόση εύκολ(α ενα δ(πλωμα
χορευτοu, ήθοποιοu κλπ., γιατί νά μη πανε νά τό πάρουν πλη
ρώνοντας μερικά χιλιάρικα;
Τό ούσιαστικό δμως θέμα, τό δποίο πρέπε\ νά μας άπασχο
λήσει, νομίζω, στην όργάνωση καt διο(κηση τών καλλιτεχνι
κών σχολών άφορα την έκπαιδευτικη άποστολή τους. Ε!ναι
γεγονός, δτι οι σχοΗς τέχνης σήμερα δεν έκπληρώνουν, οι
περισσότερες, τον έκπαιδευτικό προορισμό τους. Καt ε!ναι
άκόμη γεγονός, δτι λ(γοι άπό δσους διδάσκου"Ι! σ' αύτες ε!ναι
πραγματικοί δάσκαλοι. Ε!ναι κοινό μυστικό δτι ή ιδιωτικη
πρωτοβουλtα !!χει την εύθύνη κατά μέγα ποσοστό γιά την κα
τάρτιση τών ύποψηφtιyν καλλιτεχνών της Χώρας αύτ'ijς.
Τό έρώτημα δμως πού μπαίνει ε!ναι &ν διαθέτει τtς ικανότη
τες και τtς δυνατότητες ή ιδιωτικη καλλιτεχνικη έκπα(δευση
γιά τον σκοπό αύτό; Χρόνια τώρα ύπεύθυνα πρόσωπα τοu
Θεάτρου, τοu Κινηματογράφου καt τοu Χοροu, άναφέρονται
με δυσφορία και καταγγέλλουν την έκμετάλλευση πού γ(νεται
γιά τούς σπουδαστες άπό τη " βιομηχανία της παραγωγ'ijς "
πού δεν βγάζει · τ(ποτε &λλο άπό &νεργους καλ) ιτέχνες χα(,
κατά κύριο λόγο, βγάζει &νεργους ήθοποιούς.
Ό τομέας της Καλλιτεχνικ'ijς Παιδείας τοu Τόπου ε!ναι, χω
ρίς άμφιβολ(α, ίtνας άπό τούς πιο &θλιους σ' αύτη τη Χώρα
πού !!θρεψε και γιγάντωσε τlς τέχνες. Ό άριθμός τών σπου
δαστών ε!ναι μεγαλύτερος άπό έκείνον πού άναλογεί στίς αr
θουσες διδασκαλίας. 'Ενώ, γιά κατώτερη βαθμίδα έκπα(δευ
σης άπαιτοuνται γνώσεις ειδικευμένων και πτυχιούχων δα
σκάλων, τά κριτήρια γιά την άνάθεση της ΙΜασκαλίας στίς
περισσότερες σχολες Τέχνης ε!ναι άκαθόριστα, τό διδακτικό
προσωπικό ε!ναι άνεπαρκες και τό πρόγραμμα μαθημάτων
ε!ναι βέβαιο δτι δεν τηρείται με την σοβαρότητα πού έπιβάλ
λεται.
Εtμαστε ή μόνη Χώρα στη γ'ij πού ή διδασκαλtα μιας ύπέρο
χης Τέχνης (καt ένός τόσου άπαιτητικοu έπαγγέλματος δπως
ε!ναι τό Θέατρο, δ Χορός, ή Μουσική, δ Κινηματογράφος)
διδάσκεται στούς μαθητες έμπειρικά, με μόνο έφόδιο 5ετη ώς
1 Οετη εύδόκιμο ύπηρεσ(α στο θέατρο η τίς &λλες τέχνες.
'Από την &λλη μεριά οι σχολάρχες �χουν και κείνοι τό μερίδιο
τών παραπόνων και τών έπιχειρημάτων τους και γκρινιάζουν
λέγοντας δτι γιά νά άντιμετωπ(ζουν τά οικονομικά προβλήμα
τα της λειτουργίας τών σχο)ών, άνεβάζουν συνεχώς τά δι
δακτρα η άναγκάζονται νά δέχονται σπουδαστες πού θά �θε
λαν νά τούς άποκλε(σουν και t!τσι γίνονται περισσότερο έλα
στικο! στ!ς έξετάσεις. 'Ακόμα οι σχολάρχες διαμαρτύρονται
γιατ! οι σχολες Τέχνης ε!ναι έντεταγμένες φορολογικά στην
κατηγορία τών φροντιστηρίων γενικ'ijς έκπαιδεύσεως κα! γιατί
ή νομοθεσια γιά τlς τεχνικες ιδιωτικες σχολες ε!ναι {σε σύγ
κριση με τίς Σχολες Τέχνης ) προνομιακή, άφοu ή Πολιτεία
πριμοδοτεί τ!ς ιδιωτικες Τεχνικες σχοΜς με κάποιο ποσοστό
γιά κάθε μαθητή .
'Από την &λλη μεριά οι σπουδαστες πού πρέπει νά !!χουν και
έκείνοι ενα μεγάλο μερίδιο σ' αύτη την συζήτηση, !!χουν κατά
καιρούς άναλύσει τά προβλήματά τους και ενα άπό αύτά, τό
βασικότερο, ε!ναι ή ύποχpέωσή τους νά καταβάλουν δίδακτρα
έτησ(ας φοιτήσεως, δλα μαζ(, χα! δτι οι ιδιωτικες σχολες μοι
άζουν με άπάνεμο λιμάνι πού δέχεται έπt πληρωμ'ij τούς άnο
τuχόντες πού ξεμπαρκάρουν άπό τlς Κρατικες σχολες τοu Θε
άτρου. 'Ακόμα, οι σπουδαστες θεωροϋν δτι οι ιδιωτικες σχο
λές, γιά νά κάνουν οικονομία, προσλαμβάνουν κατωτέρας τά
ξεως διδακτικό προσωπικό και δτι, έκτος τών διδάκτρων έπι
βαρύνονται με πρόσθετες οtκονομικες ύποχρεώσεις δπως προ
ανάφερ·α, έγγραφ'ijς, έξετάστρων, έκδόσεως τ(τλων σπουδών
κλπ.
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Πέρα δμως άπό δλα αύτά, κύριε Πρόεδρε καt κύριοι συνάδελ
φοι, ενα άπό τά πολύ σοβαρά θέματα ε!ναι ή εύχολ(α πού πα
ρέχει ή νομοθεσ(α στον κάθε ήθοποιό νά αύτοχρ(εται δάσκα
λος και νά προσφέρει στον έαυτό του ενα τόσο δυσβάστακτο
τίτλο χαl ρΜο. Οι περισσότεροι ύπεύθuνοι &νθρωποι στο χώρο
τοu Θεάτρου συμφωνοuν δτι πρέπει νά λειτουργήσουν στο
μέλλον λιγότερες χα(, καλύτερα όργανωμένες σχολες με μεγα
λύτερη σοβαρότητα. Κάθε φθινόπωρο παρουσιάζονται στο
σύνολο τών σχολών ώς 1 200 &τομα γιά εtσιτηρ(ους έξετάσεις.
Τό 50% γίνονται δεκτο! στίς εισαγωγικές. 'Από αύτούς προ
άγονται στην δεύτερη τάξη τό 25% χα! άποφοιτοuν τό 1 0%,
σέ τρ(α χρόνια, άπό αύτούς τούς σπουδαστές. Τό συμπέρασμά
μας ε!ναι δτι ενας νέος πού άγαπάει τlς Τέχνες χα! νομtζει
δτι μπορεί νά σταδιοδρομήσει σάν έπαγγελματ(ας " με δί
πλωμα " μάλιστα, !!χει πιθανότητες 1 0 % μετά άπό τρίχρονη
φοίτηση νά τό πετύχει. Αρα, τό ύπόλοιπο 90% των ένδιαφε
ρομένων !!χει χάσει μαζί με τά /Sνεφά του, δύο και τρ(α χρόνια
άπό την ζωή του γιά σπουδες και άρκετά χρήματα πού πλή
ρωσε γιά τά δίδακτρα. 'Ιδιότυπη, κύριοι συνάδελφοι, χαί πολύ
άπαιτητιχη ύπόθεση ή Τέχνη. Δεν ύπάρχει βλέπzτε " μεζού
ρα " δπως παραδείγματος χάρη στον άθλητισμό γιά τον " πρω
ταθλητη " γιά νά μετρήσεις την έπιδότηση στίς Τέχνες χαt
νά πείς " να(, αύτός ε!ναι πρωταγωνιστής ". 'Από τη συνεί
δηση την δική μας. έξαρταται, άπό την ύποκειμενικότητά μαι;
και /Sχι την άντικειμενιχότητα της χρίσεως και της όρέξεως
ή προτίμηση γιά τό !!ργο Τέχνης. 'Ένα " ταλέντο " γιά την
άντ(ληψη τοu Α' ε!ναι " ψώνιο " στην άντΕληψη τοu Β'."Εχου
με τά παραδείγματα πολλών μεγάλων ήθοποιών τοu θεατριχοu
στερεώματος, πού δεν τούς δέχθηκαν οι σχολες η τούς άπέρ
ριψαν, ένώ &λλοι πού π'ijραν άστραφτερά " &ριστα " στά δι
πλώματά τους, τούς ξέρασε τό σανίδι η τούς ι!φαγε τό σκοτάδι
της ράμπας. (Εις τό σημείο αύτό ήχεί δ προειδοποιητικός
κώδων λήξεως τοu χρόνου δμιλ(ας ) .
•

Κύριε Πρόεδρε, έδώ ι!χουμε ενα πολύ σοβαρό καt μεγάλο Ιtργο,
(&ς κάνουμε τον παραλληλισμό-δεν πειράζει) με τρείς πρά
ξεις, πολλες σχηνες και ιντερμέδια; Μη με άνα-yΚάσετε νά τό
χάνω μονόπρακτο, κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ νά ζητήσε
τε την άνοχη της Βουλ'ijς γιά νά μιλήσω λ(γο περισσότερο.
ΔΗΜΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ : Καt μείς !!χουμε άπα(τηση νά
σας άχούσουμε σάν άκροατες και θεατές .
ΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ : Εύχαριστώ πολύ.
Τά κριτήρια, λοιπόν, τών εισαγωγικών έξετάσεων πρέπει
νά γίνουν πιο αύστηρά. Πρέπει νά έμπλουτισθεί δ χώρος τών
σπουδών κάθε κλάδου Τέχνης, με βιβλία. Δεν ύπάρχουν βι
βλία, κύριε Π ρόεδρε και χύρ1οι συνάδελφοι, γιά νά διαβάσει
ίtνας &νθρωπος πού ένδιαφέρεται νά κατατοπισθεί. ..Ας μη
μιλήσουμε γιά τlς ξένες Θεατρικες βιβλιοθ'ijκες η των Πανε
πιστημίων γιατί θά κλάψουμε πικρά χαt θά ζηλέψουμε βασανιστικά.
·

{Εtς τό σημείον αύτό, την Π ροεδρικην ίtδραν καταλαμβάνει
δ Γ' 'Αντιπρόεδρος της Βουλ'ijς χ. 'Αρίσταρχος Γκtλλας ) .
Μόνο τά ξένα Πανεπιστήμια ι!χουν κάτι θέατρα πού ξεπερνανε
σε μεγαλείο, σε &νεση χα! σε μηχανισμό, τά κρατικά μας θέα
τρα. Φυσικά,· έκείνοι δεν Ιtχουν άρχαία θέατρα σάν χαl μας.
'Αλλά δεν πειράζει.

'

Εύτυχώς, γιά πρώτη φορά φθάνουμε με τό συζητούμενο Νο
μοσχέδιο σε μ(α ρύθμιση θεμάτων πού άφοροuν την χαλλιτε
χνιχη Παιδεία χα! Έχπα(δευση. Τό σχέδιο νόμου συμπερα
σματικά, δπως θά εtδατε και σείς, χαθορ(ζει δτι ή άνώτερη
χαλλιτεχνικη έχπα(δευση άνήκει στην τριτη βαθμtδα έκπαι
δευσης χαt προσφέρει έκπσ(δευση σε τρείς κ)άδους τέχνης,
στο Θέατρο, τό Χορό, τον Κινηματογράφο και την Τηλεόρα
ση. Με Προεδρικά Διατάγματα τά δποία θά προτεινουν τά
'Υπουργεία Παιδείας, Πολιτισμοu χαt 'Επιστημών μποροuν
νά προστιθενται στίς :παραπάνω σχολες χαt &λλες άνώτερες
σχολες χαλλιτεχνιχ'ijς έχπαιδεύσεως και διάφορα Τμήματα
διδασκαλtας μαθημάτων, έκτος αύτών πού άναλυτιχά άναφέ
ραμε. Δηλαδή, ένvοεί Λυριχοu Θεάτρου, Μελοδραματιχοu
Θεάτρου, Μουσιχοu Θεάτρου χαί πολλά &λλα πράγματα, πού
δεν ύπάρχουν τώρα γιατι ο!ίτε ζήτηση ύπάρχει άπό τούς σπου
δαστές, άλλά ο!ίτε και .δάσκαλοι εtδιχοt ύπάρχουν γιά νά συγ
κροτήσουν τέτοιου εtδους σχολές. 'Αφήνουμε, λοιπόν, τό πε
ριθώριο έδώ γιά νά μπορέσουν άργότερα νά �χουν τό διχα(ωμα

νά !δρυθοϋν καλλιτεχνικά τμήματα &.λλων κλάδων, γιά νά μη
ξανανομοθετήσουμε, ένώ μέ το &.ρθρο θά μποροϋν νά δημιουρ
γηθοϋν.
Στις Σχολές Θεάτρου και Χοροϋ, μποροϋν κατ' έξαίρεση νά
έγγpαφοϋν σπουδαστές πού δέν Ιtχουν άπολυτήριο έξαταξίου
Γυμνασίου και Λυκείου, άρκεί Ι:Ιμως νdι διαπιστωθεί Ι:Ιτι ε!ναι
&.τομα προικισμένα μέ tδιαίτερα χαρίσματα. Μπορεί ίtνα &.τομο
νά Ιtχει το δαιμόνιο τf,ς τέχνης, νά μπορεί νά ε!ναι χορευτής,
ήθοποιός, άλλά νά μη "παίρνει" τά γράμματα. ΔΙ:ν ε!ναι δυ
νατο νά τοϋ άποκλε(σουμε νά φοιτήσει σl: μία σχο)ή, &ν δl:ν
lχει το άπολυτήριο τοϋ Λυκείου.
'Απο τις ειδικές λοιπον αύτl:ς έπιτροπές, πού θά. συγκροτή
σει το 'Υπουργείο Πολιτισμοϋ, θά κριθοϋν αύτές ο! περιπτώ
σεις. 'Ακόμη, στά ταλέντα αύτά, σύμφωνα μl: το &.ρθρο 13,
δταν θά τελειώσουν την σχολή, θά τούς δίδεται Ιtνα πτυχίο
ισότιμο μl: το δίπλωμα πού παίρνουν δσοι σπουδαστl:ς μπij
καν στις σχολές καλλιτεχνικ'ίjς έκπαιδεύσεως μέ το άπολυτή
ριο Λυκείου, μόνο ώς προς το δικαίωμα διδασκαλίας και έκ
τελέσεως.
Στο &.ρθρο 23, εισάγονται διατάξεις πού προσφέρουν άτέλειες
μεταφορiiς τών σπουδαστών σέ Δημόσια συγκοινωνιακά μέσα
και προβλέπει την χορήγηση ύποτροφιών (εύτυχώς και έπι
τέλους ), τών άριστούχων τών ιδιωτικών σχολών δευτέρου
και τρίτου Ιtτους σπουδών Θεάτρου, Χοροϋ και Κινηματογρά
φου, γιά την κάλυψη τών δι8άκτρων.
'Επίσης, θεσπίζεται ή βράβευση μέ χρηματικά βραβεία τών
καλυτέρων διπλωματικών έργασιών τών σπουδαστών σχολών
Κινηματογράφου και Τηλεοράσεως. Γίνεται μία έξαίρεση
έδώ γιατι ο! έργασ(ες αύτές ε!ναι μικρές ταινίες, ντοκυμανταιρ
η σύνθεση και όποιαδήποτε &.λλη έργασια αύτοϋ τοϋ εtδους,
πού δέν μπορεί νά την χάνει ό σπουδαστης της σχολ'ίjς θεά
τρου η τοϋ χοροϋ. Γι' αύτές λοιπον ·τις περιπτώσεις και γιά
τά Ιtξοδα πού προβΗπει το ,&,ρθρο αύτό, Ιtχει έγγραφεί στο
κον8ύλι τοϋ έτήσιου προ!Jπολογισμοϋ τοϋ 'Υπουργείου Πολι
τισμοϋ, Ιtνα ποσον 2 .000.000 δρχ.
Το σχέδιο νόμου θεσπίζει άκόμη κάτι σπουδαίο, /\πως ε!ναι
ο! έπιχορηγήσεις και ο! δανειοδοτήσεις τών σχολών Θεάτρου,
Χοροϋ και Κινηματογράφου. Κατατάσσει στην άνώτερη βα
θμίδα έκπαιδεύσεως τρείς κρατικές σχολές, την Δραματιχη
Σχολη Έθνικοϋ Θεάτρου, την Δραματικη Σχολη τοϋ Κpατι
κοϋ Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και την Κρατικη Σχολη Όρ
χηστιχ'ίjς Τέχνης.
'Έχω ύποβάλλει χ. Πρόεδρε κα! άγαπητοι κύριοι συνάδελφοι,
όρισμένες τροπολογίες και θά �θελα και την δική σας Ιtγκριση
γιατι νομίζω δτι θά βελτιώσουνε τά προτεινόμενα &.ρθρα και
έπιφυλάσσομαι στην κατ' &.ρθρο συζήτηση νά άναπτύξω τις
ά111όψεις μου.
Τώρα στο δεύτερο κεφάλαιο τοϋ συζητουμένου νομοσχεδίου . . .
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ιΆρίσταρχος Γχίλλας) : Κυρία Συνοδι
νοϋ, μέ συγχωρείτε. Πήρατε Προεδριχην ποιητικην &.δειαν
5 λεπτών έπι πλέον. Άπο έδώ και πέρα θέλετε νά πάρετε χρό
νο άπο την δευτερολογία σας η θά άναπτύξετε τά ύπόλοιπα
κατά την συζήτησιν τών &.ρθρων. Εtσαστε ώς εισηγητης της
Πλειοψηφίας ή πρώτη όμιλήτρια πάντοτε εις δλα τά &ρθρα.
ΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, λυποϋμαι . Σέ Ιtνα
σχέδιο νόμου, πού Ιtχει τρία κολοσσιαία θέματα . . .
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ('Αρίσταρχος Γκίλλας ) : Σiiς άντιλαμβά
νομαι άπολύτως, άλλά θά μοϋ έπιτρέψητε νά σiiς πληροφορή
σω, Ι:Ιτι ε!ναι έγγεγραμμένοι έπι της άρχ'ίjς 15 συνάδελφοι. ·
Ε!ναι έπι πλέον ή κ. Μερκούρη , εισηγήτρια της Άξιωματι
κ'ίjς 'Αντιπολιτεύσεως 1 6 , ό κ. Καλλέργης, ώς ειδικος άγο
ρητής, 1 7 και ό κ. Μπαντουβiiς, ώς έχπρόσωπος της ΕΔΗΚ,
1 8. Θά σiiς παρακαλέσω νά φεισθ'ijτε και τών &.λλων όμιλητών
πού θά έπαχολουθήσουν.
ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ : Ε!ναι σπουδαίο το θέμα, κύριε Πρό
εδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ('Αρίσταρχος Γχίλλας ) : 'Άν κάμω αύτη
την παραχώρησιν, πρέπει νά την κάμω εις 1\λους.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ. 'Εμείς δέν κουραζόμα
νά άκοϋj,ιε γιά τις τέχνες.
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ΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, ε!ναι σπουδαίο
Ι:Ιτι στην άντικαλλιτεχνική 'Ελλάδα, ύπάρχει μιά καλλιτεχνι
κότατη Βουλή / Σiiς εύχαριστώ πάρα πολύ, γιατι νομίζω, /\τι
δέν ε!ναι δυνατον τρία κολοσσιαία θέματα νά άναπτυχθοϋν
μέσα σέ 30 λεπτά. ΊΌ κάθε ίtνα Ιtχει την δική του ύπόσταση,
την δική του σημασία και την βαρύτητα.

�

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ('Αρίσταρχος Γχίλλας ) : Σiiς λέγω μ
ολην την έχτίμησιν πού τρέφω εις σiiς νά όμιλήσετε εις τα
&.ρθρα. Πέντε λεπτά πρωτολογοϋσα, πέντε δευτερολογοϋσα
δηλαδή δέκα λεπτά Ιtχαστον &.ρθρον τά δικαιοϋσθε.
ΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, τά _&.ρθρα Ιtχουν &.λ
λη δουλειά. 'Εδώ θά θέσουμε ύπ' ilψη της Βουλ'ίjς, βασικές
και καίριες θέσεις έπt καλλιτεχνικών θεμάτων. 'Εξ &.λλου
άφοϋ συμφωνεί ή Βουλή, γιατt διαφωνείτε έσείς;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ('Αρίσταρχος Γκίλλας ) : 'Εγώ διαφωνώ,
διότι βλέπω την ήμερησίαν διάταξιν μέ πολλά &λλα νομοθε
τήματα, (σης άξίας.
ΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ : Ο! κύριοι συνάδελφοι ε!παν οτι μπο
ρεί νά γίνει μιά παραχώρηση , &στε ο! Κυρίες εισηγήτριες
νά μιλήσουμε λιγάκι πάρα πάνω. Μην χάνουμε τώρα , χρόνο.
Τώρα, νομίζω /\τι ε!ναι σωστο νά μποϋμε στην συζ·ήτηση τοϋ
δευτέρου κεφαλαίου τοϋ νομοσχεδίου πού άσχολείται μέ το
Κρατικο Βραβείο Θεάτρου.
Ή βελτίωση τοϋ θεσμοϋ αύτοϋ ε!ναι φανερή. Θέατρο χωρίς
θεατρικο /tργο δέν γίνεται. Γιά νά έμπνεύσει ή πολιτεία τον
ένδιαφερόμενο συγγραφέα θεατριχοϋ ltργου νά συνεργαστεί
μαζί της και νά τονώσει τήν παραγωγη πολύ όρθά θεσπίζει
διάταξη μέ την όποια έξασφαλlζεται το ύποχρεωτικο άνέβα
σμα τοϋ βραβευόμενου /tργου σέ ίtνα άπο τά κρατικά θέατρα
της Χώρας, τον tδιο μάλιστα χρόνο της βραβεύσεώς τουΌ Αύ
το άποτελεί χωρις άμφιβολία μιά θετική προτροπη τοϋ κρά
τους προς τον 'Έλληνα συγγραφέα και μιά εύοίωνη άναγνώ
ρ ιση της άξ(ας της συγγραφικ'ίjς θεατρικ'ίjς παραγωγ'ijς και
τοϋ μόχθου τοϋ 'Έλληνα θεατριχοϋ συγγραφέα.
'Αρκετά ήταν Ιtξω πεταγμένοι ο! 'Έλληνες θεατριχοl συγγρα
φείς, Ιtξω άπο τά κρατικά θέαtρα. Τώρα ε!ναι ή &ρα νά στε
γασθοϋν έκεί, γιατι μόνο άπο έκεί θά μπορέσουν νά άποδώ
σουν 100% και νά έμπλουτ(σουν τά δραματολόγια τών θεά
τρων. Ε!ναι γνωστό, /\τι πολλές μπαχατέλες καl πολλές σα
χλαμάρες μπαίνουν μέσα στά δραματολόγια τών κρατικών
θεάτρων καl ύπijρξαν άπ ' Ιtξω ο! Ψαθάδες και &.λλοι μεγάλοι
της Έλληνικ'ijς θεατρικ'ίjς παραγωγ'ijς.
'Ακόμα, &ν τυχον δέν κριθεί γιά βράβευση κά,ποια χρονιά,
κανένα Ιtργο, τά χρήματα πού προβλέφθηκαν στά ειδικά κον8ύλια τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμοϋ και 'Επιστημών γιά τον
σκοπο αύτό, θά καταβάλλονται όπωσδήποτε ύπο μορφή έπιχο
ρηγήσεως στην 'Εταιρεία 'Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων
και δέν θά έπωφελεί<rαι το κράτος παρακρατώντας τα. Έπειδη
το Ιtργο της Έπιτροπ'ίjς κρίσεως θεατρικοϋ lργου προς βρά
βευση ε!ναι έπ(πονο, καl έπειδη θεωρώ οτι ή ' Εταιρεία 'Ελ
λήνων Θεατρικών Συγγραφέων ε!ναι ό ούσιαστιχος φορέας
πού μπορεί νά παίξει άποφασιστικο και θετικο ρόλο στην έν
θάρρυνση τών μελών της η καl &.λλων μη συλλογικών δημι
ουργών, Ιtχω καταθέσει μιά τροπολογία μέ την όποια προτεί
νω την συνεργασία της ΕΕΘΣ μέ την Έπιτροπ1) Κρατικοϋ
Βραβείου Θεάτρου, &στε νά γίνει εύρύτερη προσπάθεια πα
ροτρύνσεως τοϋ θεατριχοϋ συγγραφικοϋ μας δυναμικοϋ, προς
την κατεύθυνση αύτή. Νομίζω, άκόμη, δτι γιά νά άχριβολε
κτοϋμε χρειάζεται νά άλλάξει ό τίτλος άπο την γενικότητά
του (Κ.Β.Θ. ) και νά γίνει συγκεκριμένος τίτλος : Κρατικο
Βραβείο Θεατρικοϋ 'Έργου.
'Έτσι, άπομονώνοντας τον τίτλο στην βράβευση . τοϋ θεατρι
κοϋ /tργου, γιατl βραβείο " θεάτρου " ε!ναι μιά γενική Ιtννοια
πού συμπεριλαμβάνει πάρα πολλά έπιτεύγματα και έπιτυ
χίες θεατρικές, και συγκεκριμενοποιώντας το βραβείο " Θεα
τρικοϋ /tργου " θά μπορέσουμε άργότερα νά έπεκτείνουμε τ!ς
βραβεύσεις και σέ &.λλους τομείς της Σκηνικ'ίjς Τέχνης, /\πως
ε!ναι ή Σκηνογραφία, ή 'Ερμηνεία, ή 'Εν δ υματολογία και &.λ
λα, γιατl Ιtτσι δπως ε!ναι τώρα μπερδεύεται λιγάκι το πράγμα.
Νομίζω, /\τι 1\σον άφορα το Κρατικο Βραβείο θεατρικοϋ Ιtρ
γου, θά μπορέσουμε νά άναπτύξουμε και στην κατ' &.ρθρο συ
ζήτηση πεpισσότερα πράγματα. Πάντως, ο! 'Έλληνες θεατρι-

91

κοι συγγραφείς πρέπει να τιμηθοϋν, γιατι άξίζουν πολύ περισ
σότερο άπό δσο ή Πολιτεία τούς 8ίνει σημασία, και τα Κρατι
κα Θέατpα Ιtχουν ύποχρέωση να παίξουν τα βραβευμένα Ιtργα
τους ..
Τό έλεύθερο Θέατρο Ιtπαιξε τεράστιο ρόλο στην Έλληνικη
θεατpικη παραγωγή, καl αύτη τη στιγμη άπονέμουμε τον
τ(τλο και την τιμη καl στο έλεύθερο Θέατρο.
Κάι τώρα �ς Ιtλθουμε στο τρ(το κεφάλαιο τοϋ νομοσχε8(ου
πού είναι rσως και το πιο καυτό. Συγκεκριμένα άναφέρεται
στην κατάργηση τοϋ νόμου για την 'Ά8εια 'Ασκήσεως 'Ε
παγγέλματος τοϋ Ήθοποιοϋ. Νομίζω, δτι πρέπει να ξεκινή
σω μέ κάτι πολύ χαρακτηριστικό κύριοι συνά8ελφοι, σαν τό
πιο σημαντικό κείμενο πού άποτέλεσε και την άφετηρία τοϋ
νόμου αύτοϋ, και μας 8ίνει τήν άκριβη πρόθεση τοϋ νομοθέ
τη. 'Αναφέρομαι στην εισηγητική �κθεση τοϋ νόμου αύτοϋ,
πού άκούστηκε στη Βουλή των 'Ελλήνων στις 1 0 Αύγούστου
τοϋ 1 932. Σας την 8ιαβάζω :
« 'Εν 'Αθήναις ήj 1 0η Αύγούστου 1 932
Εισηγητικη 'Έκθεσις προς την Βουλήν
Δια τοϋ παρόντος σχε8ίου νόμου το δποίον /tχομεν την τιμήν
να θέσωμεν ύπό την κρίσιν ύμων σκοπείται ή καθιέρωσις νο
μικων τινων περιορισμων οtτινες θιΧ- 8ιέπουν τοϋ λοιποϋ την
άσκησιν έπαγγέλματος τοϋ ήθοποιοϋ εις την Χώραν μας. Ή
καθιέρωσις 8ιαφόρων φραγμων εις την άσκησιν ένίων έπαγ
γελμάτων, 8έν είναι άσυν.ήθης 8ια την νομοθεσίαν μας ή δ
πο(α μέχρι τοϋ8ε έμφορουμένη άπό πνεϋμα έξυπηρετήσεως
τοϋ γενικώτερου κοινωνικοϋ συμφέρον:rος έπανειλημμένως
έθέσπισε συγκεκριμένα προσόντα 8ια την άσκησιν 8ιαφόρων
έπαγγελμάτων, πολύ μικροτέρας μάλιστα μορψωτικης σημα
σίας άπό το έπάγγελμα τοϋ ήθοποιοϋ. Και ή θυρα της σκηνης
8έν είναι νομ(ζομεν όρθόν να άφήνεται άπολύτως έλευθέρα
εις πάντας άνεξαιpέτως, 8ιότι τότε, φυσικόν ε!ναι να προσφεύ
γουν 8ια 8ιαφόρους λόγους εις τό έπάγγελμα τοϋ ήθοποιοϋ και
στοιχεία έση:ρημένα προσόντων και άπό πάσης άπόψεως ά
κατάλληλα, τα δποία οϋτω 8ύνανται να άποβοϋν λίαν έπιζή
μια εις την τέχνην, την δπο(αν καλείται να ύπηρετήσει το θέ
ατρον. Τό γενικόν κοινωνικόν καλόν άπαιτεί δπως ή d!σκησις
τοϋ έπαγγέλματος τοϋ ήθοποιοϋ έπιτραπεί μόνον εις πρόσω
πα πεπροικισμένα 8ια προσόντων, ι8ιοφυ·tας και μορφώσεως
8ια των δπο(ων θα περιφρουρείται ή έκπλήρωσις τοϋ έκπολι
τιστικοϋ σκοποϋ τοϋ θεάτρου .
Και πιο κάτω συνεχίζει :

Οι 'Υπουργοί : Έπι της Έθνικης Οικονομίας Σ. Κωστόπου
λος, έπι της Παι8είας Π. Πετρί8ης. Ό 'Υφυπουργός Δικαιο
σύνης Ι. Μπουρνιας ».
Θα χρειαζόντουσαν πάpα πολλα· σχόλια για να άναπτύξουμε
τα συναισθήματα και τις σκέψεις πού μας προκαλεί ή προη
γούμενη εισηγητική /tκθεση για τούς άνθρώπους τοϋ θεάτρου
και για την .. ήθική άνάπτυξη " και την .. προστασία τοϋ θε
άτρου " πού έπικαλείται δ νόμος. Αλλα χρειάζεται να άκού
σει ή Βουλη τl προηγήθηκε και πως φθάσαμε σ' αύτη την ει
σήγηση. Πριν 50 χρόνια περ(που, το 1933, δταν 1jταν Πρόε8ρος τοϋ ΣΕΗ δ άείμνηστος Τηλέμαχος Λεπενιώτης . . .
•

Π ΡΟΕΔΡΕΤΩΝ ('Αρίσταρχος Γκίλλας ) : Τα λέτε στα d!ρ
θρα αύτά, κάντε μου την χάριν. Μόνο στον Προϋπολογισμό
�ουν δμιλήσει 45 λεπτα άγορηταί. Έπικαλοϋμε την μαρτυ
ρ(αν τοϋ κυρίου Δρεττάκη.
ΙΩΑΝΝΗΣ . ΠΟΤΤΑΚΗΣ : Και μερικές φορές 8έν μιλίiνε
καθόλου στον Προϋπολογισμό.
ΒΟΤΛΕΤΤΑΙ ΤΙΝΕΣ : Άφηστε την να τελειώσει.
ΑΝΝΑ ΣΤΝΟΔΙΝΟΤ : Εύχαριστώ πολύ.
'Όταν, λοιπόν, 1jταν Πρόε8ρος τοϋ ΣΕΗ τό 1 933 δ άείμνη
στος Λεπενιώτης, οι 'Έλληνες ήθοποιοι d!ρχισαν να σκέφτον
ται μέ ποιο τρόπο θα κλείσουν τό έπάγγελμά τους πού κιν8υ
νεύει να έξευτελιστεί /Sχι μόνο στο έσωτερικό άλλα και στο
έξωτερικό γιατι πολλl:ς γυναίκες και πολλοι άνεκ8ιήγητοι τύ
ποι, μέ το πασαπόρτι τοϋ .. καλλιτέχνη " κυκλοφοροϋσαν στα
κακόφημα κέντρα τών λιμανιων και /Sχι μόνο των λιμανιων
έσωτερικοϋ και έξωτερικοϋ και μέ τον τ(τλο " Γκρηκ άρτιστ "
Μελlvα Μερκούρη. Καταπελτική dγόρεvσή της στό έπόμεvο

Ή έξεύρεσις των καταλλήλων τούτων προσώπων 8έν είναι
φρονοϋμεν, σήμερον 8υσχερής. Αι λειτουργοϋσαι εύ8οκίμως
θεατρικαι σχολαι μορφώνουν κατ' Ιtτος άριθμόν νέων ήθο
ποιων 8υνάμενον να έπαρκέση εις τας άνάγκας τοϋ έλληνικοϋ
θεάτρου. 'Αλλ' άσφαλώς 8έν είναι όρθόν να έμπο8ισθη άπολύ
τως ή εtσο8ος εις την σκηνήν και τών προσώπων έκείνων τα
δποία έμφανως είναι πεπροικισμένα ύπό έξαιρετικης ι8ιοφυ·tας.
Ή χορήγησις έπαγγελματικων ά8ειών εις τα κατάλληλα 8ια
την d!σκησιν τοϋ έπαγγέλματος ήθοποιοϋ πρόσωπα θα γίνε
ται κατα τό νομοσχέ8ιον παρ' έπιτροπης ή δποία θα άπαρτι
σθη έκ τών άρμο8ιοτέρων 8ια τό /tργον τοϋτο ει8ικων. Δια
τοϋ μέτρου τούτου θέλει άσφαλως έπιτευχθη ή άνύψωσις τοϋ
έπαγγέλματος τοϋ ήθοποιοϋ εις την Χώραν μας και θέλει κα
τα τό 8υνατόν 8ιασφαλισθη ή καλυτέρα έκπλήρωσις της έκ
πολιτιστικης άποστολης τοϋ θεάτρου.
'Αλλα προσθέτως θέλει κατορθωθη και ή καλυτέρα ρύθμισις
της άγορας έργασίας έν τφ κλά8<t> τών ήθοποιων εις τον δ
ποίον λόγω της έλευθερίας και τοϋ άνεξέλεγκτου της εις τοϋ
τον προσελεύσεως παρατηρείται πληθωρισμός /tχων ώς συ
νέπειαν 8ημιουργ(αν άνεργίας, προς άντιμετώπισιν της δποίας
το Κράτος καl νομοθετικώς /tχει �8η άσχοληθεί. (Ταμείον
'Εργασίας 'Ηθοποιων ) . Θέτοντος δθεν το παρόν νομοσχέ8ιον
ύπό την κρίσιν ύμων έλπ(ζομεν δτι το προτεινόμενον μέτρον
της καθιερώσεως της ά8είας 8ια την d!σκησιν τοϋ έπαγγέ).μα
τος τοϋ ήθοποιοϋ θα συντελέση σημαντικώς - κι' έ8ω προ
σέξτε, κύριε Πρόε8ρε, και κύριοι συνά8ελφοι, γιατι είναι ή
πεμπτουσία της 8η μ ιουργίας αύτοϋ τοϋ νόμου - " θα συντε
λέση σημαντικώς ε ις την ήθικ·�ν τόνωσιν τοϋ κλά8ου τών ή
θοποιών και την άνύψωσιν τοϋ θεάτρου, το δποίον όρθως θε
ωρείται ώς ε!ς των σπου8αιοτέρων συντελεστων της προό8ου και τοϋ πολιτισμοϋ ένός ΙtΟνους.

ιC> Copyrisht " ΘΕΑΤΡΟ "

άσχοuσαν διάφορα έπαγγέλματα, μέ τον τίτλο δηλαδή τοu
έπαγγελματία καλλιτέχνη.
Μπρος σέ αύτή τήν κατάσταση συγκλήθηκε ή Γενική Συνέ
λευση τοu ΣΕΗ καl προτάθηκε νά εισηγηθοuν στήν Κυβέρνη
ση τήν θέσπιση ένός νόμου πού θά προστάτευε τήν άξιοπρέ
πεια τών 'Ελλήνων ήθοποιών άπό τήν εισβολή πολλών και
διαφόρων άσχέτων τοu έπαγγέλματος . Εrναι γνωστή, στή
θεατρική οικογένεια, ή θυελλώδης συζήτηση πού Ιtγινε στήν
συνέλευση τοu ΣΕΗ καl πού ήταν παρόντες δ Δημήτρης Μυ
ράτ, δ Πέλος Κατσέλης και οι άείμνη�τοι Γιώργος Παππiiς
, άφρό
και Χρ'ijστος Τσαγανέας που, άποτελουσαν τότε την
κρεμα τήν προοδευτική μερίδα τοu Έλληνικοu Θεάτρου. Αύ
τοι ή�αν 1 5-20 ήθοποιοί, πού Ιιγιναν μισητοι άπό τήν συνέ
λευση ή όποια �θελε νά κλείσει το έπάγγελμα γιά νά γλυτώ
σει άπό δλα αύτά πού σiiς εrπα παραπάνω. Τέλος πάντων,
δέν Ιιπεισαν τήν συνέλευση οι προοδευτικοl καl άποφασίσθηκε
νά προταθοuν στήν Κυβέρνηση δεσμευτικοι νόμοι γιά τήν έ
παγγελματική έλευθερία τών 'Ελλήνων ήθοποιών. οι παρα
πάνω ήθοποιοι πίστευαν δτι οι έπιπτώσεις αύτοu τοu νόμου
θά ήταν γιά το μέλλον τεράστιες, δπως και πραγματικά άπέ
βησαν τεράστιες οι έπιπτώσεις μέ τον πληθωρισμό τών 'Ελ
λήνων ήθοποιών. 'Ωστόσο δ νόμος 5736 /14 ώς 16 Φεβρουα
ρίου 1 933, περι 'Αδείας 'Ασκήσεως τοu 'Επαγγέλματος τοu
Ήθοποιοϋ, Ιtγινε, και άκολούθησαν και &λλοι τροποποιητικοι
πού καταργοuνται στο &ρθρο 37 τοu συζητουμένου νομοσχε
δίου.
Tl ετναι δμως δ νόμος αύτός πού έξαρτii το έπαγγελματικό

η δχι δικαίωμα τοu ήθοποιοu; Εrναι έφεύρεση έλληνική. 'Όσο

και αν σiiς φανεί παράξενο, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνά:
δελφοι στή χώρα πού 3.000 χρόνια τώρα ετναι το λίκνο του
Θεάτρου και της δραματικ'ijς τέχνης, στήν 'Ελλάδα πού κρα
τάει τά παγκόσμια σκ'ijπτρα στον τομέα τοu θεάτρου, οι ήθο
ποιοί, πρέπει νά ύποστοuν τήν δοκιμασία τών έξετάσεων σέ
ειδική έπιτροπή βάσει αύτοu τοu νόμου.
'Από τότε δμως εως σήμερα δ 'Ελληνικός λαός τίμησε 3 "Ελ
ληνες ήθοποιούς και τούς Ιιστειλε στο Κοινοβούλιο. ΔΙ:ν ετναι
λοιπόν δυνατόν έμείς αύτή τή στιγμή νά διεπόμεθα άπό νό
μους άνελεύθερους, προσβλητικούς πού φθάνουν στά δρια άντι
δημοκρατικ'ijς νοοτροπίας. Εrναι " 'Ελληνοπρεπέστατη " ά
λήθεια ή περίεργη αύτή περίπτωση άστυνομεύσεως ένός έ
παγγέλματος. ΣΙ: ποιο έλεύθερο έπάγγελμα ύπάρχει &δεια
άσκήσεως ; 'Όταν θά πiiτε νά άγοράσετε ενα πίνακα η ενα δί
σκο η θά άκούσετε δποιοδήποτε άκρόαμα η θά δείτε δποιο
δήποτε καλλιτεχνικό θέαμα, θά ρωτήσετε αν δ καλ) ιτέχνης
Ιιχει &δεια γιά νά άσχήσει το έπάγγελμά του και νά δημιουρ
γήσει ;
Ή Ε.Α.Α.Ε. Ήθοποιοu ε!ναι νομικό πρόσωπο δη μοσίου δι
καίου και τελεί ύπό τήν &μεση έποπτεία τοu 'Υπουργείου.
ΠΡΟΕΔΡΕΎΩΝ ('Αρίσταρχος Γκίλλας ) : Τελειώνετε, σiiς
κάνω Ιικκληση. 'Εγώ δέν ε!μαι κομπάρσος στήν Αrθουσ� ,
ε!μαι πρωταγωνιστής δταν ε!μαι έδώ έπάνω. Σiiς παρακα) ω,
μή μέ καταργ'ijτε κατ' αύτόν τον τρόπον. Σiiς κάνω Ιικκληση.
ΑΝΝΑ ΣΎΝΟΔΙΝΟΎ : Κύριε Πρόεδρε, σέβομαι άπόλυτα
τήν ύπόδειξή σας και τήν προτροπή σας. Θά συμμορφωθώ
μέ αύτό πού μοu ύποδεικνύετε, άλλά παρακαλώ ϋστατα νά
μοϋ δώσετε 5-6 λεπτά γιά νά δλοκληρώσω, έάν φυσικά έγ
κρίνει ή Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΎΩΝ
γίνη αύτό.

('Αρίσταρχος Γκίλλας ) : ΔΙ:ν ήμπορεί νά

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ : 'Από το 1 932, άπό
τήν έποχή τοu Βενιζέλου, δέν Ιιχουμε άκούσει τέτοια πράγματα.
ΠΡΟΕΔΡΕΎΩΝ ('Αρίσταρχος Γκίλλας ) : Σiiς παρακαλώ,
κυρία Συνοδινοu, !ιχετε το δικαίωμα νά δμιλήσετε εις έ!καστον
&ρθρον 1 0 λεπτά. Ε!μαι ύποχρεωμένος νά περιφρουρήσω και
τά δικαιώματα τών &λλων δμιλητών.
ΑΝΝΑ ΣΎΝΟΔΙΝΟΎ : Κύριε Πρόεδρε 3 φορές μέ διακό
ψατε και Ιιχουμε χάσει 5 λεπτά. 'Αφ'ijστε με νά δλοκληρώσω.
ΣΙ: πέντε λεπτά τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΎΩΝ ('Αρίσταρχος Γκίλλας )
συνεχίσετε . . .

ΔΙ:ν μπορείτε νά

ΑΝΝΑ ΣΎΝΟΔΙΝΟΎ : Μά δέν μέ άφήνετε νά τελειώσω.
Ή Ε.Α.Α.Ε. Ήθοποιοu λοιπόν, αύτή έλέγχει γιά τήν τήρηση
τών κειμένων διατάξεων και ειδοποιεί και έπικοινωνεί μέ τις
άστυνομικές άρχές της Χώρας γιά νά ύπενθυμίσει σέ ολα τά
μήκη και τά πλάτη της 'Επικράτειας τις διατάξεις τοu νόμου
της. Σ' αύτή τήν 'Επιτροπή προσφεύγουν και σέ περιπτώσεις
μεγάλου καυγά μεταξύ τους οί ήθοποιοι και μέ τούς θεατρώ
νες. 'Αλλά πάντοτε οι άποφάσεις πού Ιιχουν βγεί ε!ναι σέ βά
ρος τών καλλιτεχνών και ύπl:ρ τών έργοδοτών. 'Έχουμε και
ιδίαν άντίληψη αύτοu τοu δράματος. Και τό πρωτότυπο σ'
αύτή τήν περίπτωση είναι δτι ύπάρχει και δικαστήριο πού
μπορεί νά σl: δικάσει γιά " ψύl.λου πήδημα και νά σοu άφαι
ρέσει τήν &δεια άσκήσεως έπαγγέλματος . Σέ ποιά Χώρα γίνε
ται κάτι τέτοιο; Νά σοu παίρνουν τήν &δεια έπαγγέλματος
και νά σl: καταργοuν και νά πεινiiς κι δλας γιατι δέν μπορείς
νά άσκήσεις το έπάγγελμά σου; 'Αλλά συμβαίνει καί το &λλο
δξύμωρο. οι έπιτρο7t'ές αύτές τών διπλωματικών έξετάσεων,
δλων άνεξαιρέτως τών Δραματικών Σχολών της Χώρας, πα
ραδίδουν στό . . .
»

Π ΡΟΕΔΡΕΎΩΝ
ρία Συνοδινοu.

('Αρίσταρχος Γκίλλας ) : Τελειώνετε, κυ

ΑΝΝΑ ΣΎΝΟΔΙΝΟΎ : Σiiς ζήτησα 5 λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΎΩΝ ('Αρίσταρχος Γχίλλας ) : Μά δέν βλέπετε
το ρολόϊ; Μιλiiτε 51 λεπτά. ΊΊ θέλετε νά κάμω ;
ΑΝΝΑ ΣΎΝΟΔΙΝΟΎ : 'Εντάξει θά μοu δώσετε 5 λεπτά
και θά τελειώσω .
Π ΡΟΕΔΡΕΎΩΝ ('Αρίσταρχος Γκίλλας ) : ΔΙ:ν μπορώ νά
σiiς δώσω &λλο χρόνο. Δέν θέλω νά προχωρήσω και νά έφαρ
μόσω . . .
ΑΝ Α ΣΎΝΟΔΙΝΟΎ : ΔΙ:ν ε!ναι δίκαιο, οϋτε καλλιτεχνι
κό, νά μή μl: άφήσετε νά τελειώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΎΩΝ ('Αρίσταρχος Γκίλλας ) : Ξέρετε πόσο σiiς
τιμώ. Κάντε μου τήν χάριν νά μl: διευκολύνετε. Σi.ίς ε!πα κάνω
Ιικκληση . ΔΙ:ν ήμπορώ.
ΑΝΝΑ ΣΎΝΟΔΙΝΟΎ : 'Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, θά τά πώ
στήν κατ' &ρθρο συζήτηση .
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΎΛΟΣ : Κύριε Πρόεδρε,
παρακαλώ κι έγώ νά άφήσετε νά δλοκληρώση τήν άνάπτυξή
της ή κυρία Συνοδινοϋ. 'Άλλωστε το δικαίωμα αύτό μπορεί
κάλλιστα νά το παραχωρήσετε - καί εtμαστε δλοι σύμφωνοι
νά παραχωρηθεί - και στον εισηγητή της 'Αξιωματικ'ijς 'Αν
τιπολιτεύσεως, ένδεχομένως και σέ τρίτο ή τέταρτο πρόσωπο.
Γιά πρώτη φορά ϋστερα άπό 1 0ετίες !!ρχεται στή Βουλή τών
'Ελλήνων το θέμα της Τέχνης γενικώτερα καί κυριώτερα το
θέμα τοu θεάτρου και τών ήθοποιών. 'Αξίζει πράγματι. Εtπα
τε προηγουμένως δτι ύπάρχουν και &λλα έξίσου σημαντικά
θέματα. ΔΙ:ν άμφισβητοuμε δτι ύπάρχουν. 'Αλλά άξίζει πράγ
ματι, ϋστερα άπό 60 χρόνια, νά συζητηθ'ij στή Βουλή κάπως
άνετώτερα το θέμα τοu Θεάτρου και τών ήθοποιών .
ΠΡΟΕΔΡΕΎΩΝ ('Αρίσταρχος Γκίλλας ) : Κύριε Πρόεδρε,
άντιλαμβάνομαι δτι θελήσατε νά μέ διευκολύνετε. Σέβομαι ά
περιόριστα ύμi.ίς, και θά συμμορφωθώ μl: τήν ύπόδειξή σας,
διότι το ε!πε δ Παναγιώτης Κανελλόπουλος, δ Πρόεδρος.
ΑΝΝΑ ΣΎΝΟΔΙΝΟΎ : Εύχαριστώ, κ. Πρόεδρε, Παναγιώ
τη Κανελλόπουλε, και κύριε Πρόεδρε της Βουλ'ijς.
Κατ' έξοχήν, λοιπόν, οι άποφάσεις πού βγαίνουν άπό τήν 'Ε
πιτροπή 'Αδείας 'Ασκήσεως 'Επαγγέλματος τοu Ήθοποιοu
δταν ύπάρχει κάποια διαφορά fιεταξύ ήθοποιών και θεατρικών
έπιχειρηματιών η Κρατικών Θεάτρων ε!ναι σέ βάρος τών καλ
λιτεχνών και ύπέρ τών έργοδοτών. Μή μέ άναγκάσετε νά σi.ίς
δώσω παραδείγματα. ' "Υπάρχουν πάμπολλα. 'Αλλά συμβαίνει
κάτι &λλο δξύμωρο μ' αύτές τις έπιτροπές. ' "Υπάρχουν οι έπι
τροπές διπλωματικών έξετάσεων ί)).ων άνεξαιρέτως τών Δρα
ματικών σχολών της Χώρας και παραδίδουν στο ΎΠΠΕ τις
καταστάσεις τών έξετάσεων τών ήθοποιών πού άποφοιτοuν
άπό αύτές.
Το '"Υπουργείο Πολιτισμοϋ, κοινοποιεί τά Πρακτικά τών 'Ε
πιτροπών διπλωματικών έξετάσεων στήν έπιτροπή, αύτή δέ
χεται . . . δπωσδήποτε τις άποφάσεις τών έπιτροπών τών δι
πλωματικών έξετάσεων τών Δραματικών Σχολών και αύτο-
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μάτως έκδίδει και τίς αδειες άσκήσεως έπαγγέλματος στούς
ηθοποιούς. Αρα, αν δέχεται δπωσδήποτε τη γνώμη τών έξε
τάσεων Διπλωματικών 'Επιτροπών τών Δραματικών Σχο
λών, τότε τt χρειάζεται ή 'Επιτροπή αύτή;
�

Καt ας ύποθέσουμε δτι κάποια φορα ή 'Επιτροπή 'Ασκήσεως
'Επαγγέλματος τοίί Ήθοποιοίί, δέν θέλει να δεχθεί τίς άπο
s>.άσεις τών 'Επιτροπών τών διπλωματικών έξετάσεων τών
Σχολών . Τότε, τίθεται τό έρώτημα : Μέ ποια κριτήρια δέν θα
δεχθεί τίς άποφάσεις τών 'Επιτροπών Διπλωματικών 'Εξετά
σεων τών σχολών άφοίί .. Ιtχει μεσάνυχτα " για τό τι Ιtκανε
δ σπουδαστής έπt τόσα χρόνια στή σχολή καt τι έπίδοση ε!χε;
Θα τον καταδικάσουμε, δηλαδή, αν ώς τριτοετής σπουδαστης
δέν μπόρεσε να παίξει καλα για να τό εύχαριστηθεί αύτη ή
περίφημος 'Επιτροπή 'Αδείας 'Ασκήσεως 'Επαγγέλματος
τοίί Ήθοποιοίί;
Ή έπιτροπή αύτή �χει πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σύν
θεση. Καί χορηγεί σέ συγκεκριμένες περιπτώσεις καί προ
σωρινές αδειες χρησιμοποιήσεως μαθητών τών Δραματικών
Σχολών Οστερα άπό αίτηση τοίί ένδιαφερόμενου θεατρικοίί
έπιχειpηματία. Σήμερα, κανένας έπαγγελματϊκός τομέας δέν
προσφέρει τόσο εί\κολα και ανετα μετα άπό τρία χρόνια σπου
δ'ijς Ιtνα δίπλωμα Τέχνης. Καl μάλιστα δίπλωμα ηθοποιοίί.
Τα προνόμια της έπαγγελματικης καταξίωσης τα άπολαμβά
νουν δποιοι τα έπιθυμήσουν, ασχετα αν ε!ναι αξιοι γι' αύτό η
οχι, χάρη στό ταμπού της ΑΑΕΗ, πού �ει τό δικαίωμα να
χρίει ηθοποιό δποιον θα γραφτεί σέ μια σχολή Τέχνης. 48
Σχολές όφείλονται στην ύπαρξη της Αδειας και στίς εύκολίες
πού πρόσφερε. οι σπουδαστές παίρνουν τό δίπλωμα καί την
�Αδεια 'Ασκήσεως καί δημιουργοίίν τα " τάγματα άνέργων " .
•

Ή εύκολία μέ την όποια ή Αδεια δέχεται τα διπλώματα των
Δραματικών Σχολών αύξάνει τόν πληθωρισμό στό κλειστό
έπάγγελμα καt δέν τόν καταργεί. 'Όχι μόνο δέν βοήθησε δ
θεσμός της Αδειας την έ7cιλογή τών προσώπων πού άποτελοίίν
τήν καλλιτεχνική οικογένεια, άλλα άντίθετα ύποβοήθησε στην
καταστροφή τοίί έπαγγελματικοίί κλάδου τοίί Θεάτρου. Ε!ναι
πάρα πολύ ε\ίκολο στtς μέρες μας καί άφότου ισχύει δ θεσμός
της ' Αδείας άσκήσεως έπαγγέλματος , να ένταχθείς σέ μια Σχο
λή καί στα τρία χρόνια {Κύριος ε!δε ) πόσες παρουσίες �χεις κά
νει. Πληρώνεις τα δίδακτρά σου, κάνεις δποιαδήποτε αλλη
δουλεια θέλεις άπέξω, καl μετα τον τρίτο χρόνο δίνεις έξετάσεις
διπλωματικές καί ή 'Άδεια δ/:ν σοίί άρνείται τήν φριση ά
σκήσεως τοίί έπαγγέλματος. Μετα άπό αύτά, προσκολλiiσαι
στό " καλλιτεχνικό προλεταριiiτο " τοίί θεάτρου καί γίνεσαι
αύtόματα καt δμάδα πιέσεως για τήν έξασφάλιση έπαγγελμα
τικών καί κοινωνικών προνομίων. Κα! φυσικα δποιος βγαίνει
στό έπάγγελμα μέ τό σφραγιδόβουλο της Έπιτροπ'ijς ΑΑΕΗ,
�χει κάθε λόγο να έξεγείρεται σαν έπαγγελματίας, άφοίί κο
τζαμ 'Άδεια 'Ασκήσεως 'Επαγγέλματος Ήθοποιοίί τόν �
πεισε δτι ε!ναι ήθοποιός. Άλλα τό παραθυράκι τοίί νόμου έπι
τρέπει καt κάτι αλλο σπάνιο, για έπαγγελματίες. Πολλές φο
ρές οι σπουδαστές των Δραματικών Σχολών χωρίς να πατiiνε
στα μαθήματα παίρνουν και μια προσωρινή αδεια άσκήσεως
έπαγγέλματος για να βγοίίν στήν σκηνή. Ή έπαγγελματικη
δμως κατοχύρωση για τόν πληθωρισμό τοίί έπαγγέλματος τοίί
ηθοποιοίί σταματάει ώς στήν σκηνη τοίί θεάτρου. Γιατί, για
να έμφανιστεί δ δποιοσδήποτε 'Έλληνας πολίτης, στον Κινη
ματογράφο, στηy Τηλεόραση, στό Ραδιόφωνο δ/:11 χρειάζεται
καμμια ΑΑΕΗ. Μόνο για τό Θέατρο σέ τσιμπάει δ νόμος.
Μπορείς να γίνεσαι πρόσωπο της έπικαιpότητας και τοίί καλ�
λιτεχνικοίί στερεώματος στό " αψε σβ'ijσε " χωρίς 'Άδεια
δπουδήποτε άλλοίί, έκτος άπό τή σκηνή τοίί Θεάτρου.
•

•

Άφοίί, λοιπόν, μπορείς και να παίρνεις προσωρινη αδεια καί να
γίνεσαι ήθοποιός χωρίς να Ιtχεις σπουδάσει, γιατί προσωρινη
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αδεια μποροίίν να παίρνουν και μαθητ/:ς της πρώτης τάξεως
τών Δραματικ<";)ν Σχολών, γιατί λοιπόν, να μήν μπορείς να
γίνεσαι ηθοποιός, πάλι χωρlς να Ιtχεις σπουδάσει καt χωρίς
τήν ΑΑΕΗ, πού δίνει ή περίφημη αύτή 'Επιτροπή ; Tl χρειά
ζεται ή ΑΑΕΗ, για να βάλει τη βούλα στό πεπόνι ; Ή να σφρα
γίζει μέ την φριση τοίί Νομοθέτη καl τοίί Κράτους τα άθέ
μιτα; Ε!ναι καλύτερα να έπιβιώσουν στον κλάδο τοίί Θεάτρου
ol πραγματικα προορισμένοι άπό τη φύση για τtς Τέχνες μέ
την άπ' εύθείας άναμέτρησή τους στή σκηνη μπροστα στό
κοινό. Χωρίς την ύποκρισία μιiiς Έπιτροπ'ijς πού συγκροτή
θηκε 50 χρόνια πριν, για να φράξει τό πέρασμα κάποιων .. ά
νήθικω\Ι " κοινωνικών στοιχείων - δπως μiiς πληροφορεί
ή εισηγητική Ιtκθεση τοίί 1 932 πού σiiς διάβασα - πού κατέ
κλυζαν τό θεατρικό έπάγγελμα μέ αλλη άνήθικη άντικαλλι
τεχνικη και άστυνομική παρέμβαση της Έπιτροπ'ijς.
Πιστεύω, δμως, δτι έ!νας ταλαντοίίχος καλλιτέχνης, ποτέ δέν
θα άρκεσθεί στίς εύκολίες πού τοίί προσφέρουν τα φυσικά του
προσόντα για να βγεί στή σκηνή. Είμαστε ανθρωποι τοίί έ
παγγέλματος, κ. nρόεδρε και κ. συνάδελφοι, και Ιtχουμε σε
βαστεί τη θέση μας και Ιtχουμε δώσει τεράστιες μάχες για
τήν Τέχνη και τον κλάδο μας. Κανένα παιδί, δσο γνωρίζω του
λάχιστον άπό τα χρόνια πού ε!μαι στό θέατρο, δ/:11 θέλησε να
βγεί στή σκηνή, χωρίς να παρακαλέσει τόν δάσκαλο να το\/
δ ιδάξει για να άξιωθεί να πατήσει τό σανίδι η τήν όρχήστρα
των 'Αρχαίων Θεάτρων, για να άσκήσει τό έπάγγελμα τοίί
ηθοποιοίί.
�Ας μη ξεχνiiμε πώς πολλοί μεγάλοι δάσκαλοι τοίί Έλληνι
κοίί Θεάτρου άνακάλυψαν μερικα ταλέντα της πρόσφατης τρι
ακονταετίας τοίί Έλληνικοίί Θεάτρου στα καπελλάδικα και
στήν λαχαναγορά. Τα ταλέντα αύτα έκπαιδεύτηκαν η οχι στίς
Σχολl:ς κα! διαπρέπουν σήμερα στό καλλιτεχνικό στερέωμα,
/Sχι μόνο σαν ηθοποιοί, άλλα και σαν παράγοντες της καλλι
τεχνικης ζω'ijς τοίί τόπου. Τι τούς πρόσφερε ή Άδεια; Τίποτα
άπολύ;ως. ύ;ή ή Έτ;ιλογή ΑΑΕΗ ε�ναι καθαρ?αιμο ήθο
,
ποιομαχο και ηθοποιοφαγο συστημα.
Και πρέπει να καταργη
θεί γιατί άκριβώς εύνοεί και συντηρεί τον πληθωρισμό μ/: την
εισαγωγή των άσχέτων " προς Διόνυσον " άτόμων, καταξιώ
νοντας έπαγγελματ(ες τοίί " γλυκοίί νεροίί " ώς ήθοποιούς,
πού κατακλύζουν και τελικα ύποβιβάζουν τό έπάγγελμα.
Καλλιτεχνική Παιδεία, χωρlς την έλεύθερη βούληση για σπου
δή των Τεχνών, δ/:11 μπορεί να γίνει. Για να στηρίξουμε την
άνεξαρτησία της Τέχνης κα! να έξασφαλίσουμε την χειραφέ
τηση τών καλλιτεχνών - δημιουργών - έρμηνευτών, πρέπει
να έλευθερώσουμε τό έπάγγελμα τοίί ηθοποιοίί τοίί Θεάτρου
άπό τήν τροχοπέδη της 'Άδειας.

�

Ή άνθρωπότητα μακαρίζει τούς 'Έλληνες για τα φώτα Πο
λιτισμοίί, πού της πρόσφεραν . ''Ας μήν κάνουμε τώρα τήν άν
θρωπότητα να χαμογελii, μέ τις άνελεύθερες προθέσεις γιtί
κατευθυνόμενη και ύποχρεωτικη καλλιτεχνικη έκπαίδευση και
τήν Αδεια άσκήσεως έπαγγέλματος στον ηθοποιό.
•

Ή Τέχνη ε!ναι σαν τήν Δημοκρατία : 'Όλοι τήν άπολαμβά
νουν, λίγοι τήν σέβονται, λιγότεροι τήν ύπηρετοίίν και πολλοί
τήν παραβιάζουν.
οι βουλευτές είμαστε ύπεύθυνοι για τόν Πολιτισμό νομοθε
τοίίντες. �Ας σημειώσουμε τήν παραβίαση πού γίνεται στό έ
λεύθερο έπάγγελμα τοίί ηθοποιοίί και ας αύξήσουμε το\/ σεβα
σμό προς την Τέχνη κα! τήν Δημοκρατία, ψηφίζοντας τό σχέ
διο νόμου πού εύνοεί τήν Τέχνη, τούς δημιουργούς κα! τού(;
λειτουργούς της. Εύχαριστώ. (Χειροκροτήματα έκ της Πτέ
ρυγος της Συμπολιτεύσεως } .
Στό έπόμενο : Ή εtσηγήτρια Μειοψηφίας Μελίνα Μερκούρ·f),
δ ειδικός άγορητής τοίί Κ. Κ. Ε. Λυκοίίργος Καλλέργης καt
δ έκπρόσωπος τοίί Κ. Κ. Ε. έσωτερικοίί Λεωνίδας Κύρκος
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Διπλό πάλι δίμηνο. Διπλό πάλι τεΟχος. Καi. διπλά καθυστερημένο ! Τά έκδοτικά
μαγαζιά, μέ τήν είσοδο στήν ΕΟΚ., κλείσανε φέτος γιά . . . νacances έναν όλόκληρο
μήνα. Κ\ άνοιξαν, δταν άρχιζε ή προεκλογική περίοδος . . . Μ' άλλα λόγια, κλεί
σανε πάλι ά.πό παραγγελιές fντυπου προεκλογικοΟ ύλικοΟ σέ έκατομμύρια κομ
μάτια! ΠοΟ καιρός γιά . . . ψιλολογήματα. Τά fντυπα ποιότητας πf'ιγαν στή μπάντα.
Εύτυχι:Ιις πού δλοι στό " Θέατρο " είχαμε δουλέψει έντατικά καi. τώρα ε{μαστε
σέ θέση νά δώσουμε, έχτός ά.πό τό διπλό αύτό τεΟχος - πού στήν ούσία εlναι . . .
τ ρ ί δ ι π λ ο - άλλο ένα όπερπλούσιο, πολυσέλ\δΟ 'Αφιέρωμα, στό τέλος τfΊς
χρονιίίς. Στό άλλο τεl}�ς θ' ά.νακοινώσουμε νέες δραστηριότητες καi. πρωτοβου
λίες καθώς κ' ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό τευχι:Ιιν καi ϋλης γιά τό '82.
tΙΙι · Μήνας θρήνου γιά τό . θέατρο, ό
φετινός Αilγουστος. Ό θάνατος κε
ραυνοβόλησε τρετς σκηνοθέτες. Σέ
δ ιάστημα δέκα ήμερι:Ιιν χάθηκαν ό
Τάκης Μουζενίδης, ό Πέλος Κατσέ
λτις, ό Κωστf\ς Μιχαηλίδης. Καi οι
τρετς, Πιστοί έργάτες το\} θεάτρου,
μέ διαφορετική καθένας προσωπικό
τητα καi. διαφορετική ε!σφορά . Ό
Μουζενίδης ήταν ό πιό έπαγγελματίας
σκηνοθέτης στόν έλληνικό χι:Ιιρο. Τολ
μηρός, δραστήριος, στό fπακρο συ
στηματικός κ' έργατικός. Καταπιάστη
κε μέ δλα : τραγωδία, κλασικό θέατρο,
δΠερα, όΠερέτα, μουσική κωμωδία,
έπιθεώρηση. Ήταν ό Πρι:Ιιτος σκηνο
θέτης πού άνοιξε περπατησιά και στό
έξωτερ\κό. Ό Κατσέλης ήτανε σταθε
ρός και ά.πόλυτος στις θέσεις του.
Γι' αύτό, κατά καιρούς, έμενε μακριά.
Δέν ήταν το\} κόσμου τούτου. ΤοΟ
συμβιβασμοΟ και τfΊς καλοπέρασης.
Ό Μααηλίδης ήταν ένας θετικός
σκηνικός έργάτης. Ό Κατσέλης κι
ό Μουζενίδης ύπήρξαν και πρακτι
κοι και θεωρητικοί. Μελετητές, συγ
γραφείς και Δάσκαλοι. Κι ό Μιχαη
λίδης ήταν δάσκαλος, σέ δϊκή του
σχολή. Ό θάνατος το\} Μουζενίδη
ήταν ό πιό ά.ναπάντεχος. Ε{χε προγραμ
ματίσει τόσα πολλά, πού. . . κανονικά
δέν θά πρόφταινε ποτέ νά πεθάνει !
Κ\ ό Μουζενίδης Κ\ ό Κατσέλης,
έιcτpς ά.πό τό fργο ζωfΊς τους, ά.φήνουν
ά.νέκδοτο συγγραφικό fργο. Τό " Θ "
θά σκύψει μ' ά.γάπη σ' αύτό καί, συχνά
πυκνά, θά τό " ά.νασταίνει " στις σε
λίδες του. Τά λίγα αύτά λόγια δέν εlναι
καθόλου στερνό άντfο . . .
1111 ο ι πανεπ\στημιακοί μας Δάσκαλοι
στήν όπηρεσία τfjς όπεύθυνης διαφώτι
σης. Μετά τό Γρηγόρη Σηφάκη πού,
στό προηγούμενο τεΟχος, fδωσε σ' δ
λους νά καταλάβουμε τi.ς συμβάσεις
πού διέπουν τήν ά.ρχαία Τραγωδία, νά
τώρα ό Φάνης Κακο\δf\ς. Φα\νόμενο
φιλολοηκf'ις φρεσκάδας - κι Ciς τόν
βαραίνουν, κοντά στή δ\κή του, ή πα
νεπιστημιακή καθηγεσία πατέρα καi.
πάππου!· Σ' ένα έμπερ\στατωμένο μά
γλαφυρό άρθρο, μ' έλκυσηκό θέμα καi.
τίτλο, προβαίνει σέ μ\ά πρωτόγραφη
έπιστημονική δ\απίστωση. 'Εντοπίζει
τήν ϋπαρξη, σ' δλες σχεδόν τi.ς κωμω
δίες το\} 'Αριστοφάνη, μιίίς . . . τσόν
τας! Ένός νούμερου μέ γuναικετο γυ
μνό. Προκλητικές γυνατκες, πού ό μέ
γας Ποιητής fβγαζε στήν άpχαία όρ
χήστρα πρός τέρψ\ν τι:ιιν μερακλήδων
προγόνων ! Ή Διαλλαγή στή Λvσι-

στράτη. Τό Έλάφιον στi.ς Θεσμοφο
ριάζοvσες. οι πανέμορφες Θεωρία και
'Οπώρα . στήν Εlρήvη. Ή Δαρδανίδα
στούς Σφήκες. Ή 'Αηδόνα στούς Όρ 
νιθες. Ή Μούσα το\} Εύρ\πίδη στούς
Βατράχους. οι, τουλάχιστον δυό, καλ

λονές-Τριακοντούτιδες Σπονδές, στούς
Ίππfjς. οι δυό · κόρες τοΟ Μεγαρίτη
πού τi.ς πουλάει - γουρουνάκια στό
σακί, στούς 'Αχαρvfjς. Οι κοπελλοΟδες
στi.ς Έκκλησιάζοvσες . . . 'Αληθινά, μ'
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'Επιτέλους! Κάτι σημαντικό καi.
χαρμόσυνο στό χι:Ιιρο τfjς θεα
τρικfjς παιδείας. 'Ερήμην, φυ
σικά, το\} διαβόητου όπουργείου
ΠολιτισμοΟ καi. Έπιστημι:Ιιν. Ώς
τό τέλος τfΊς χρονιίίς θά 'χει
πληρωθετ ή πρώτη έδρα Θεα
τρολογίας! Ή τιμή ά.νήκει στό
νεαρό Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Ή έδρα fχει ήδη προκηρυχτετ.
οι προθεσμίες fκλεισαν, όποψη
φιότητες όποβλήθηκαν, εi.σηγη
τές όρίστηκαν. 'Απομένει ή έκ
λογή. Θά γίνει τό Δεκέμβρη.
'Υποψήφιοι ε{ναι τρείς. Καi. οι
τρείς άξιοι! οι φίλοι καi. συνερ
γάτες το\} " Θεάτρου " Βάλτερ
Ποl}χνερ, Δημήτρης Σπάθης καi.
Θόδωρος Χατζηπανταζf\ς - ό Θ.
Κρητικός τf\ς ΚριτικfΊς. Καί. . .
πρός Θεοl}! Ή σειρά εlναι άλφα
βητική.
Εtσηγητές όρίστηκαν οι καθη
γητές Παναγιωτάκης, Σαββίδης
καi. ΜερακλfΊς. Συνολικά, ψη
φίζουν έντεκα καi. έκλέγεται
δποιος πάρει τούς μισούς σύν
ένα. 'Εκτός ά.π' τούς τρείς ε!ση
γητές, έκλέκτορες εlναι καi. ο[
Λίνος Πολίτης, ΜανοΟσος Μα
νούσακας, Τσοπανάκης, Δραν
δάκης, Σετίίτος, Μπαμπινιώτης,
Κομίνης καi. Καμπύλης.
Δέ χρειάζεται νά ποΟμε περισ
σότερα. Τό έπίπεδο εlναι. . . λίαν
καλό. Εύχόμαστε σ' δλους καλή
φώτιση! Όποιος έπικρατήσει,
θά πάρει ά.πό μίίς εύχή καi κα
τάρα ηά τήν πραγματοποίηση
όρισμένων πραγμάτων. Ή ό'ιρα
ή καλή !

ο

αύτό τό άρθρο ό ΚακριδfΊς ά.νοίγει
τά μάτια τι:ιιν σκηνοθετι:Ιιν. Καi. τά δικά
μας. Καθένας πιά, θά μπορεί νά έλέγχει
τούς σκηνοθέτες πού - ά.γνοώντας τά
κείμενα - κοντά στά τόσα άλλα μiiς
προσφέρουν, ά.ντi. γιά καλλονές, ση
μεrα και . . . τέρατα !
1111 Τό έλληνικό θέατρο ά.νακήρυξε
τό 1 98 1 , fτος Α!μίλιου Βεάκη. Θέλησε
νά τιμήσει τή μνήμη το\} μεγαλύτερου
νεοέλληνα ηθοποιοΟ, μέ τή συμπλήρω
ση τριάντα χρόνων ά.πό τό θάνατό
του. Ή πολ\τεία έλαμψε διά τfΊς άπου
σίας της ! Κανένας έιcπρόσωπός της δέν
πάτησε ποτέ, σέ καμιά άπό τις έκδηλώ
σεις στή μνήμη του. Κ' fγιναν άρκε
τές. Μιά έιcδήλωση στό Κ.Θ.Β.Ε. στή
Θεσσαλονίκη και τέσσερις στήν 'Αθή
να : Στις 27 το\} Μάρτη στό θέατρο
" Βεάκη ", μέ χαιρετισμό το\} Δημάρ
χου 'Αθηναίων καi όμιλία το\} Δημήτρη
Φωτιάδη. Στις 20 το\} 'Απρίλη στό
θέατρο " Μπροντγουαίη " μέ χαιρετι
σμό το\} Πέλου Κατσέλη και όμιλία το\}
Μπάμπη Κλάρα. Στις 25 το\} Μάη στό
" Βρετάνια " μέ όμιλίες Μάριου Πλω
ρίτη, Δημήτρη Ροντήρη καi. ά.ναμνή
σεις μαθητι:Ιιν τοϋ Βεάκη. Τέλος, στις
22 τοl} 'Ιούνη, πανθεατρική έιcδήλω
ση στό 'Ηρώδειο, μέ μιά άναπαράστα
ση άπ' τό τέλος τfΊς ζωfΊς το\} Βεάκη,
σέ κείμενο Νότη Περγιάλη καi. συμμε
τοχή όπερεκατό ήθοποιι:Ιιν. Τό " Θ "
εlχε Προτείνει νά έιcδοθετ άναμνηστικό
γραμματόσημο Βεάκη . Δέν ε!σακού
στηκε. Δέν έπεκτεινόμαστε σήμερα
σέ άλλες πράξεις και παραλείψεις.
'Αρχή το\} " Θ " νά τιμάει και νά συν
τηρετ τή μνήμη κάθε άξιου Πρόγονου.
Θά τό πράξει και τώρα. Τό έπόμενο
τεl}χος, τελευτατο τfjς χρονιίίς, θά 'ναι
'Αφ\έρωμα τιμf'ις και άγάπης στό Βεά
κη. Δέ λέμε λόγια. Κοντή γιορτή !
1 111 Ό ηθοποιόι;: δέν ε{ναι . . . πίθηκος!
Ό τίτλος δέ μπfΊκε γιά νά τραβήξει τήν
προσοχή τι:Ιιν άναγνωστι:Ιιν. Ή γραφτή
συνέντευξη το\} Κρέιτσα πρέπει νά δια
βαστετ γιά τό fξοχο περιεχόμενό της.
Τό " Θ ", έστω και καθυστερημένα, σίίς
καλετ νά γνωρίσετε τόν Τσεχοσλοβά
κο σκηνοθέτη Ότομάρ Κρέιτσα. Ήταν
ό {δρυτης και έμψυχωτης το\} θρυλικο\}
θεάτρου " Ζά Μπράνου " τfΊς Πράγας
πού, στά τέλη τfjς δεκαετίας το\} '60
ε{χε έπιβληθετ σάν !:να ά.πό τά πιό όλο
κληρωμένα πρωτοποριακά συγκροτή
ματα τf'ις Εύρώπης. οι διδασκαλίες Τσέ
χωφ άπό τόν Κρέιτσα fμειναν σταθμοί.
ΠΜι στό άλλο κλασικό και σύγχρονο
ρεπερτόριο, παρουσίασε Τρείς άδελφές,
'Ιβάvωφ και Γλάρο, πού όπf\ρξε, τό
κύκνειο άσμα το\} " Ζά Μπράνου ".
Τό θέατρο κλείστηκε ά.Πό τό καθεστώς.
·Ας διαβαστεί μέ προσοχή τό κείμενο
τι:Ιιν σελίδων 47 55. Μιλάει, γιά τό σύγ
χρονο ηθοποιό και τό " σκηνοθετικό "
θέατρο το\} καιροl} μας. "Ας τό προσέ
ξουν Ιδιαίτερα οι άνθρωποι τοl} θεά
τρου. Συμφωνοl}ν δέ συμφωνοl}ν, θά
βροl}ν όλικό γιά σκέψη καi. προβλη
ματισμό. Έξη έρωτήσεις δίνουν στόv
-
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Κρέιτσα τήν άφορμή νά πεi ιcαi ν' άνα
λύσει-άλήθεια, πόσα ιcαi πόσο σημαν
τικά πράγματα μdς λέει . . .
ιΙΙ• Τά δσπρια νά 'ναι βραστερά. Καi
τά γραφτά διαβαστερά. Ύψιστο προ
σόν ! Τό 'χει ό Γιt'ί>ργος 'Ιωάννου.
Ό πιό διαβαστερός - ό πιό άβίαστος,
θά λέγαμε - πεζογράφος μας. Σέ πα
ρασύρει ιcαi σέ μαγεύει μέ τό ιcαθημε
ρινό τίποτα. Τερερίζει τό καθετί.
Το() δίνει ύπόσταση, διαστάσεις, προε
ιcτάσεις, άσύλληπτες εύαισθησίες ιcαi
μέσα πλοΟτος. Καλοδεχούμενος στό
" Θέατρο " καi τό θέατρό μας. Δια
βάστε τόν παρθενιιcό θεατρικό μονό
λογό του. Ή " Μεγάλη Αρκτος "
!:χει δλες τiς άρετές το() γραφτο() του.
Προπάντων (ερή, άφοπλιστική είλι
κρίνεια. Δέν έχει ιδιαίτερα θεατριιcά
χαρακτηριστικά. Μιά φλύαρη ρουφη
χτική λεπτομέρεια κ' ενα κατακόρυφο
σπαραχτικό τέλος. Όλος ό Γιt'ί>ργος
'Ιωάννου σ' ενα δραματιιcό έσώτατο
μονόλογο. Καi θυμηθείτε μας : Θά ξα
ναχτυπήσει!
•

ιΙΙ• Τό " Θ " έστω καi καθυστερημένα τά έπίσημα πρακτικά κάνουν δυό μέ
τρείς μf}νες νά κυκλοφορήσουν - δια
σώζει τά πρακτικά τt'ί>ν συζητήσεων
πολιτιστικt'ί>ν νομοσχεδίων στή Βου
λή. Τά θεωρο()με ντοκουμέντα χρή
σιμα και, άλλιt'ί>ς, δυσκολόβρετα γιά
τόν άναγνώστη. Έχουν ένημερωτιιcό,
άλλά καi καθαρά ιστορικό χαρακτήρα.
1111 'Αμφίων !:νδοξος ήν τοΙς Έλλησι κι
θαρωδός, δπως καl ό 'Αρίων πού, ναυα
γός, σώθηκε κιθαρωδώντας στή ράχη
φιλόμουσου δελφινιοΟ . . . Αύτά στή Μυ
θολογία. Στή νεότερη 'Ελλάδα ήταν
ενας ιcαλός βί,ολιστής, γιός καλοΟ δα
σκάλου βιολιοΟ. Μετά τά Δειcεμβριανά,
μαζί μ' άλλα διαιcόσια παί,δι.ά, τόν πf}ρε
ιcαl τόν φρόντισε ή Γαλλία. 'Εκεί σπού
δασε μαέστρος ιcαί σταδιοδρόμησε

ΝΤΑ�'1ΕΣ ΤΗΣ

ΒΟΥΛΗΣ

ιcαλά. ΠοΟ ιcαl ποΟ, σέ καιcές μέρες,
έπαιζε βιολi ιcαi στό ιcαμπαρέ " Lido " .
Φαίνεται πώς δσοι μείνουν στό Παρίσι
ύφίστανται ιcαi μετα-μορφώσεις ιcαi
άλλαξο-ονομασίες. Άλλοι φεύγουν μ'
άλλο δνομα καi γυρίζουν μ' άλλο. Ό
βιολιστής γύρισε μέ τ' δνομά του.
Όταν έπανf}λθε ΙCί, ό . . . θεός στήν 'Ελ
λάδα, τόν έβαλε νά γενιιcοδιευθύνει τή
Λυρική πού, γιά μιά έξαετία, έγινε τό
χωραφάκι το() κ. Χωραφδ.. Όταν τόν
έξωπέταξαν άπό τό χωpαφάκι του, ιcα
τάφυγε στό Συγκρότημα. Ένα πρωινό,
άναδύθηκε άπό τiς στf}λες πρωινf}ς
έφημερίδας ώς ΑΜΦΙΩΝ. Έτσι, 'Αμ
φ ίων ένδοξος ήν, στiς μέρες μας, μου
σιιcοιcριτιιcός . . .

Μ έ πιέσεις aνωθεν

.
προηγούμενο
•11• Παρουσιάσαμε στό
τεΟχος δυό άξιόλογες θεατρικές όμά
δες : Τούς ·Άστεγους Χαλανδρίου ιcαi
τούς Οlιcοδόμους. Σέ έΠόμενες σελίδες
δίνουμε ενα πιστό δείγμα γραφf}ς
τt'ί>ν Άστεγων, μέ φωτοτύπηση ένός
άπό τά τριάντα " στιγμιότυπα " πού
συνθέταvε τήν πρώτη παράστασή τους.
Στά περιεχόμενα το() τεύχους ύπf}ρχε
καi μιά κριτική άνασιcόπηση τt'ί>ν
παραστάσεων πού δείξανε θεατρικές
όμάδες στό . Α' 'Αττικό Φεστιβάλ
έρασιτεχνικt'ί>� θιάσων, πού όργάνωσε
ή Πανελλήνια Πολιτιστική Κίνηση.
Θά δημοσιευτεΙ στό έπόμενο.
1111 Γιά τεχνικούς λόγους μένει, τελικά
γιά τό έπόμενο τεΟχος καi ενα άρθρο
γιά τό Ισπανικό Προλεταριακό Θέατρο,
γραμμένο άπό τή συνεργάτισσά μας ήθο
ποιό καi θεατρολόγο Ρένα Χριστάιcη.

ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ ΤΡΥΠΑΝΗ
JJΑΡΑΛΙΓΟ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ
'Απεφεύχ θη τό " Ξεθεμέλιωμα

"

Miiς �σωσαν οι έκλογές ! "Αν
ή Νέα Δημοκρατία 8έν ε!χε
ιΧλλες κωλοπιλάλες, θά βλέπαμε
στη σκηνή τοϋ Έθνικοϋ Θεά
τρου, άνεβασμένο μέ τό δ ικό
μας α lμα - το χρijμα -�ών φο
ρολογούμενων - ενα σπαραξι
κάρ8ιο με)ο τοϋ Κωνσταντίνου
Τρυπάνη. Καλά το καταλάβατε :
Ό . . . έπι πτερύγων Τσάτσου άκα8ημαϊκός, βουλευτης 'Επι
κρατείας, ύπουργος Πολιτισμοϋ
και 'Επιστημών - ήτα\/ κοντά
στ' &λλα, και . . . λανθάνων θεατρι
κος συγγραφέας 1
Το πρωτόλειο Τρυπάνη ε!χε κα
τατεθεί στο 'Εθνικό, μέ την &νω
θεν 8ιαβεβαίωση, πώς θά παι
χτεί. 'Αλλ' 8ταν --' φεϋ - 8ιαβά
σή)κε άπο την Καλ) ιτεχνική
'Επιτροπή, άπορρίφτηκε μετ'
έπαίνων ! Παρ' 8λ' αύτά, κάθε
λίγο και λιγάκι, δ Σολομος πιεστικά πιεζόμενος άπο την
παράταξή του - έκλιπαροϋσε
νά γίνει κάτι γιά το Τρυπάνειον
" Ξεθεμέλιωμα ". 'Έστι 8έ " Ξε
θεμέ'λιωμα ", !λαροτραγικοv 8ρά
μα 8ραμάτων, 8που κομψευό
με� οι άθηvαίοι άξιωμα;ικοl �ρω
τευοvται σμυρνιές που - αχ τούς χωρίζει ή καταστροφή και
- πάλι α� - ξαvασυναντιώνται
κού λού πού,
σryν ' f>-θηνr;
κου λου που . . .
Φτάνοντας οι μέρες τώΙΙ έκλο
γών, πού θά ' λεγε κι δ 'Ε).ύτης,
μπόρεσε άκόμα κι δ Σολομος
11' ά8ιαφορήσει γιά τlς πιέσεις
τών έ8ικώ11 του ! ΊΌ φετινο
8ραματολόγιο τοϋ Έθνικοϋ άναγ
γέλθηκε, χωρlς το " Ξεθεμέ
λιωμα " τοϋ έπί8οξο� 8ραμα
τουργοϋ τών έβ8ομηντα8υο χρο
νώ. 'Έτσι, δ Κωνσταντίνος Τρυ
πάνης θά μείνει στην Κα)λιτε
χνική μας ' Ιστορία μόνο ώς . . . έκ
πορθητης τοϋ Βολανάκη άπο το
ΚΘΒΕ και &νομος . . . καροποιος
της Ντόρας Θέσπι8ος . . .

ΔIΟΡΘΩΣΙΣ ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΩΝ
Παλιά rουμπρίκα γιά. . . σύγχρονες
άμαρτίει;. ! Μόνο πού, δσο χt'ί>ρο κι
liν ιcατακτάει άπό τεΟχος σέ τεΟχος,
πάλι ε{ν' άδύνατο νά στεγάσει τήν . . .
κόλαση τt'ί>ν ήμαρτημένωv, πού κατα
κλύζουν τiς καλλιτεχνιιcές στf}λες τt'ί>ν
ήμερt'ί>ν μας. Άναγιcαστικά, λοιπόν, όλ ί
γα τινά :
• Μέ τόν έρχομό καi τiς παραστάσεις
στήν 'Αθήνα το() " Μπερλίνερ Άν
σάμπλ " πf}ρε κ' έδωσε πάλι ό Μπέρ
τολν τ Μπρέχτ. 0{ ένενηνταεννιά στούς
έκατό θεατρικοί μας - δέν ε{ναι ό
Μινωτf}ς πού έξαιρείται - λένε ιcαi
γράφουν Μπέρτολν τ Μπρέχτ. Σοβαρο
φανείς ιcριτικοi κρίνουν τό !:ργο του
ιcαi άγνοο()ν τό δνομά του! . .
• Καλή άρχή ! Είχαμε πού είχαμε τά
γραφτά, νά . τώρα καί. . . εικονογραφη
μένα ήμαρτημένα :

Στό κείμενο μιδ.ς κριτικf}ς γιά τά δυό . . .
άνσάμπλ έργα, πού παρουσίασε τό
" Μπερλίνερ ", φιγουράριζε κ' fνα πορ
τραίτο το() μακαρίτη Μπρέχτ, μέ τήν
έξf}ς δ ι α φ ω τ ι σ τ ι ιc ή λεζάντα : Ό
Μπρέχτ, σέ σκίτσο τf}ς έποχf}ς.
'Αλλά τό σ κ ί τ σ ο, δέν ε{ναι σκίτσο !
Ε{ναι - όλοφάνερα
χαρακτιιcό

�

Μελίνα Μεριcούρη-"Αννα Συνοδινο()
( ΣΚΙΤΣΟ ΕΛΛΗΣ ΣΟΛΟΜQΝΙΔΗ ΣΤΟΝ

ΤΗΛ ΕΦΟ )

Ό Μπρέχτ σέ

•••

σκίτσο τής . . . έπο χiϊς ( !)

πορτραίτο ! Οuτε εΙναι σ.<ίτσο . . . τi'jς
έ π ο χ ή ς. ΕΙναι χαρακτιJCό τi'jς έn:ο
χi'jς τοϋ . . . 1 978 ! Ξυλογραφία, σέ δρ
θιο ξύλο, τοϋ ήμετέρου Α. Τάσσου.
'Αλλά τό τρίτο καi σοβαρότερο ήμαρ
τημένο εΙναι Cίλλο : Τά έλληνικ:ά έν
τυπα χρησιμοποιοϋν τό ξένο ύλικό,
άποφεύγοντας σ υ σ τ η μ α τ ι κ ά ν'
άναφέρουν ποιανου εΙναι κ:ι άπό ποϋ
τό (iρπαξαν.

βαφεία, σά δείγματα χρωμάτων, δ,τι
δέ βάζει νο\Jς άνθρώτι:ου : βότσαλα,
ξερούς καρπούς, χαρτιά, ξύλα, νωπά
καi ξερά φύλλα. Ώς και μιά πατημένη.
μελιτζάνα! Έβλεπε σηi μπλαβιά φλού
δα της, tδανιJCό χρώμα μανδύα. Καi στρ
iβουάρ το\J έσωτεριJCοΟ της, τήν ται
ρ ιαστή φόδρα του! .. Ζητο\Jσε ϋφασμα
στό χρώμα ένός βότσαλου JCαί, γιά νά
ξαναπάρει τήν ά1tόχρωση πού το\J 'χε

• ΈπιJCαιριJCό, ηά τά
φετινά - πλήν
άγνοημένα t - 30 χρόνια άπό τό Θάνα
το τοϋ Γρηγόριου Ξενόπουλου :

Σ' itνα ί::ντυτι:ο πρόγραμμά του τό, άπό
τήν ίδρυσή του, άμαρτωλό Αρμα τής
Θέσπιδος - ΊCόρης, ώς γνωστόν, του
τότε Προέδρου τής Δημοκρατίας Κω
στάκη Τσάτσου, γράφει : Ό Γρηγό
ριος Ξενόπουλος ( 1 867 - 1 952) . . . . . άνα
λώθΙJΙCε 75 χρόνια στή διαΊCονία τοϋ
πνεύματος.
Τό σημείωμα ύπογράφει Θεατρικός
κριτιJCός - φιλόλογος JCατ' έπάγγελ
μα - πού, προφανώς, δέν έχει JCα
λές σχέσεις μέ τούς άριθμού;. Άς μή
γίνει λοιπόν πιστευτός t
•

Πρώτοv, ό Γρηγόριος Ξενόπουλος δέν
πέθανε τό 1 952, άλλά τό 1 95 1 , στiς 1 4
τοϋ Γενάρη.
Δεύτερον, έζησε - άπό τό 1 867 ώς τό
1 95 1 - χρόνια 84. 'Αδύνατον, έπομέ
νως, ν' άναλώθηJCε 75 χρόνια στή δια
κονία τοϋ πνεύματος. 'Εννιά χρονώ,
πήγαινε άκόμα στό δημοτικό κ' επαιζε
άμπάριζα JCαl JCΟυτσό ! . .
'Αλλά JCαi στά 25χρονα άπό τό Θά
νατο τοϋ Ξενόπουλου γίνηκε φάλτσο :
Όταν, στίς 1 9 Δεκέμβρη 1 977, ή 'Εται
ρία 'Ελλήνων ΘεατριJCών Συγγραφέων
θυμήθηJCε νά τιμήσει τά 25χρονά του,
ό άτυχής Ξενόπουλος βρισJCόταν iΊδη
26 χρόνια ΙC' ί:ντεκα μi'jνες μέσ' στή
γi'jς ! . .

'Αλλά . . . αν ό Φωκίiς συνεργάστηκε
μέ τό 'Εθνικό έπi 47 χρόνια, τότε καi
ή δεύτερη χρονολογία δίνεται λάθος!
Άπό τό 1 932 ώς τό J 966, εΙναι μόνο
34 JCι δχι 47 χρόνια!

•

Δίνει κάποιος, μέ . . . σφραγίδα, σέ
σοβαρή κιόλας έφημερίδα, τήν " ταυτό
τητα " τοϋ 'Αντώνη Φωκίi. Καl εΙναι . . .
π λ α σ τ ή ! Άν ήταν σηριαλοπαίχτης
τi'jς Τιβί, τραγουδιστής σκυλάδικου,
έξτρέμ τών γηπέδων - θά 'ταν γνωστά
γι' αύτόν τά πάντα . . .
Γράφει ό άκριβολόγος συντάJCτης :
Σπούδασε 01.κονομικά στό έξωτερικό.
'Αλλά, ό Άντωνάκης Φωκίiς, σάν παι
δί JCαλi'jς ο!κ:ογενείας τών 'Αθηνών
τοϋ περασμtνου α!ώνα, έλαβεν Ιδιαί
τερα μαθήματα, άπό tδιαίτερον δ ιδά
σκαλον JCαi πi'jγε στό ΔημοτιJCό σχο
λειό το\J Σιuόπουλου. Δέ σπούδασε
ποτέ. Καλά κaλά δέν τέλειωσε τά έγκύ
κλια. Τόν στείλανε στήν 'Ελβετία,
άλλά γύρισε. Μπήκε ύπάλληλος στή
ΛαϊJCή Τράπεζα τών Λοβέρδων. Καl
βγήκ:ε μέ σύνταξη . Σπουδή, ποτέ, κα
μιά. Γεννήθηκε ένδυματολόγος ! . . .
Θά όργανωθεί - γράφει ό ένήμερος
συντάκτης - έκθεση μέ μ α 1C έ τ ε ς JCΟ
στουμι&ν, πού δημιούργησε ό Φωκίiς.
Κι ό 'Αντώνης Φωκίiς δέν έχει κάνει
ποτέ, καμιά μακέτα! 'Αγνοεί, έπομένως;
ό συντάJCτης τήν iδιοφυία (1Cαι Ιδιομορ
φία) στήν τέχνη τοϋ ΦωJCίi, πού προ
σJCόμιζε στά ύφασματάδιJCα JCαi στά

ρει, ένδειχτιJCά γιά τή βαθύτατη Cί.γνοιά
του : Κοτοπούλη, Κυβέλη, ΜινωτiΊ ,
Συνοδινοϋ, Λαμπέτη , Χόρν!
Συνέπεσε, βέβαια, νά ντύσει και τήν
Κοτοπούλη -τό 1 923 στήν " 'Ελευθέ
ρα ΣJCηνή " JCαί τό '49 στό Ήρώδου
η , τό 1 950 τήν Κυβέλη, Βαλέραινα στό
'Εθνικό. Άλλ' ό 'Αντώνης ΦωJCίiς μέ
νει στήν 'Ιστορία της Τέχνης, κυρίως
γιά τό JCοστούμι του στήν άρχαία
Τραγωδία. 'Αντί, έπομένως, Κυβέλης,
Λαμπέτη JCαi Χόρν, επρεπε ν' άνα
φερθοϋν κοστούμια Τραγωδ ίας, JCΟ
στούμια Χοροϋ Τραγωδίας, JCοστού
μια τής ΠαπαδάJCη, τοϋ ΒεάJCη , τi'jς
Κατίνας Παξινο\J . . . Έντυσε τά πρό
σωπα της ·Αρχαίας Τραγωδίας μέ
τέτοια εύαισθησία, γνώση , φροντίδα
γιά τή λεπτομέρεια Πού, ώρες ώρες,
αίσθάνεται - δπω.;: έξομολογείται χα
ριτωμένα - σά . . . ,, θυρωρός τής πολυ
JCατοικίας τών Ά1-ρειδών!
Τό 1 9 1 9 - γράφει ό άJCριβολόγος συν
τάΊCτης - ό Φώτος Πολίτης του άνέ
θεσε τά κοστούμια τοϋ " Ο !δίποδα "
μέ τό ΒεάJCη . Κα ί . . . JCα ταλ ήγε ι : Ό
'Αντώνης ΦωJCίiς συνεργάστηJCε μέ τό
'Εθνικό Θέατρο έΠί 47 χρόνια ( 1 9 1 9 . 1 966).
'Αλλά, τό 1 9 1 9 οϋτε ό Φώτος Πολίτη ς ,
οuτε ό Αίμίλιος Βεάκ1ις άνijJCαν στό . . .
άνύΠαρJCτο ά.κόμα ΈΘνιJCό Θέατρο !
Ό " Ο!δίποδας Τύραννος " δόθηJCε
άπό τήν " 'Εταιρεία ΈλληνιJCοϋ Θεά
τρου " (μέ διευθυντή τό Μιλτιάδη Λι
δωρίΙCη) στά " 'Ολύμπια ". Ό άγα
θός! 'Επειδή πραγματοποιήθηJCε συνερ
γασία Φώτου Πολίτη JCαί Αiμίλιου
Βεάκη , τό 1 9 1 9 στόν " Οtδ ίποδα ",
τούς . . . διορίζει JCαi τούς δυό - αύθαί
ρετα, λαθεμένα JCι ά.νιστόρητα - στό
. . . ΈθνιJCό πού, φυσιJCά, τό 1 9 1 9 ήταν
άνύτι:αρκτο, άφοϋ iδρύθηJCε ϋστερα άπό
δώδεJCα όλόJCληρα χρόνια ( 1 93 1 ) JCαι
λειτούργησε ι'ίλλον ενα χρόνο ά.ργό
τερ11; , στά 1 932 !

Ό 'Αλέκος Πέτσας, άνεπανάληπτος 'Ε
" Γκο ντό "
τών · Βράχων.
Προικισμένος ήθοποιός, δουλεύει τά χα
ρίσματά του μ' έπιμο νιί κι αύτοθυσία.
'Αναλώνεται ψυχικά καί ιίθικά τόσο,
πού ό ρόλος άναδίνεται άπό τή διάφα νη
πιά ϋπαρξrί του. Ά ν ή ήθοποιία εlναι
ii.θλημα, ό Πέτσας εlναι πρω ταθλη τιίς !

στραγκόν στόν

άρέσει, τό 'βαζε στό στόμα του νά
βραχεί . .
Απλωνε τά ύφάσματα στiς
JCΟ01Cλες JCαί, μέ τά μαγιJCά χέρια του ,
φορμάριζε θεατριJCά κοστούμια, μέ
άσύλληΠτα σχήματα, πτυχές, JCολπώ
σεις . . . ΦυσιJCά, άτι:' δλ' αύτά, τό μόνο
πού μπορεί νά . . . έJCτεθεί εΙναι ό άνί
δεος συντάJCτης.
Ό ΦωJCίiς - συνεχίζει ό ένήμερος
συντά!Cτης - " έντυσε " τούς περισ
σότερους Πρωταγωνιστές . Κι άναφέ.

•

Σημειώσατε, ένα : Ή 'Αθήνα, δπου
γεννήθηJCε, εΙναι τό μοναδικό σωστό
στοιχείο τής ' ταυτότητας ' ! Άς μCίς
έπιτραπεί νά συμπλη ρώσουμε : Ό 'Αν
τώνης Φωκaς γενν1ίθη1Cε τό 1 889.
Καl μένει ενας συνεσταλμένος, γλυ
JCύτατος νεαρούλης - ένενηνταδυό χρο
νώ. Λιχούδης JCαi εύαίσθητος. Νά
τόν έχουμε JCαλά!
• 'Ακόμα δέ στέριωσε 11 στήλη, άπό
χτησε JCαί . . . άλλΤ�.λογραφία : Καλο
γραμμένη JCαi χ ρ 11 σ ι μ η - τή βρί
σJCει ό κ. Κ. Βιτσώρης. Θά 'πρεπε
μόνο ν' άναφέρονται ό . . . . άμαρτήσας
συντάκτης, τό εντυπο ΙC' 1i 1)μερομηνία.

·ετσι τήν ξεκινήσαμε κ' έμείς. Τ' ά.πα
λείψαμε, δμω;, άπ' τήν πρώτη στιγμή.
Στόχος μας, ή δ ιόρθωση κάποιων
ήμαρτημέ1ιων. Γιά νά μή παραπλανοϋν.
Καί νά μή δ ιαιωνίζονται. Τ' δνομα
JCαι ή . . . δ ιεύθυνση τοϋ άμαρτήσαντος,
ίσως νά καταντοϋσαν τή στήλη κου
τσομπολίστιJCη. Κ' είμαστε άλλεργικοι
στόν έπιπλέοντα . . . tακχισμό.
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ΤΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ
Ν' ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΧΙΑ ΛΟΓΙΑ
Σατιρικό ντοκουμέντο σε τέσσερις πράξεις , δεκαοχτrο εiκόνες , ενα πρόλογο κ· εναν έπίλογο
Τοϋ ΣΠΥΡΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ
•

ΠΡΟΣΩΠΑ

ΑΦΗ ΓΗΤΗΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ , Α' Α Φ Η ΓΗΤΗΣ , Β ' ΑΦ Η ΓΗΤΗΣ, ΑΚΡΟ ΑΤΗΣ, Α' ΦΩΝΗ, Β' ΦΩΝΗ,
ΦΩΝΕΣ Α ΚΡΟΑΤΩΝ, ΑΓΌ ΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΜΕ ΠΛΑ ΚΑΤ, ΧΟΡΩΔΙ Α

�Εποχή σύγχρονη. Μουσική επένδυση μέ δημοτικά μοτίβα , εμβατήρ ια και μουσική τού Θεάτρου Σκ ι ών

.

•

'Η lδιότυπη αύτή σάτιρα - ντοκουμέντο κυκλοφόρησε άρ
χικά σέ 50 έκτός έμπορlου πολυγραφημένα άντίτυπα, δη

μοσιεύτηκε στό " 'Αντί " καl περιλ1ίφθηκε στήν πολυγραφη
μένη καl τήν έντυπη έκδοση " Βιβλιοθήκες καl Βιβλία " .
'Εδώ, δημοσιεύεται άναθεωρημένη καl συμπληρωμένη. Φυ
σικά, δέ μας σταμάτησε ή θεατρόμορφη φόρμα της. Μας
σταμάτησε μόνο ή στυγνή της άλήθεια, πού λάμπει καl
σφάζει σά μαχαlρι τούς άνίδεους καl άναίσχυντους κυβερ
νητικούς διαχειριστές τών πολιτιστικών μας πραγμάτων.

Β' ΑΦΗΓΗΤΗΣ (Ένο'Χλημένος άπό τήv διακοπή συνεχίζει) :
Εlς έφαρμογήν τfίς άποφάσεως το\) κ. πρωθυπουργοl) μετε
κλήθησαν ξένοι ειδικοi [ . . . ] ιπού θά έπιλέξουν τόν κατάλλη
λον χ<Ορον πρός άνέγερσιν το\J νέου κτιρ{ου ( . . . ]. Συνεστήθη
και έργάζεται Δπό μην<Ον εlδική όμάς έκ τ<Ον κ.κ. ( . . . ] διά
τήν έκπόνησιν σχεδίου έκσυγχρονισμένου όργανισμο\J λει
τουργίας τfις Έθνικfις Βιβλιοθήκης . . .

(Θυελλώδη χειροκeοτήματα).
ΕΙΚΟΝΑ 2η

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

(Ή Σκηνή εlναι άδεια καl σκοτεινή).
ΑΦΗΓΗΤΗΣ (Ό σvγγραφέdς τού έργου) : Τό έργο πού θά
δείτε, άγαπητοι φίλοι, δέν εΙναι κωμωδία, δράμα, {λαροτρα
γωδία, fπος iΊ δ,τι άλλο φανταστήκατε. ΕΙναι ενα " ντοκυμαν
ταlρ " τfις Κυβερνητικfις ποΛ.ιτικfjς στά θέματα τά πολιτι
<Τtικά, πού λέμε, και ειδικά τ<Ον βιβλιοθηκ&ν μας, στά τέσσε
ρα τελευταία χρόνια. Έδ<Ο Οά πρέπει νά σίiς διευκρινήσω δτι
κάθε όμοιότητα μέ πρόσ(J)Jtα καi Πράγματα εΙναι άπολύτως
Πραγματική ! Δέν fγραψα ενα φανταστικό έργο. 'Αντίθετα,
δλα τά κείμενα (έκτός φυσικά άπό τiς σκηνοθετικές όδηγίες
και τά σχόλια το() άκροατήριου) εΙναι αύθεντικά, πιστή άντι
γραφή τ<Ον δσων ειπώθηκαν και γράφτηκαν στά έντυπα πού,
άλλωστε, παραπέμπω μέ άκρίβι;ια. Τό έργο, κατά τή συνήθεια
τfις έποχfjς, έχει και τό μήνυμά του. ΕΙμαι σ ίγουρος δτι θά
τό βρείτε και θά τό άπολαύσετε - σίiς συνιστ<Ο προπάντων,
μήν όργιστείτε. Ή όργή θολώνει τήν κρίση. Καλή διασκέ
δαση !

(Στό κέντρο τής Σκηνής ή 'Εθνική Βιβλιοθήκη άπό τήν πλευρά
τού κ1jπου τής δδού 'Ακαδημίας. Κόσμος λιάζεται στό γρασlδι.
'Αριστερά τό πορτραίτο τού ύπουργού Πολιτισμού Τρυπάνη
καl δεξιά σ' ένα " πλακάτ " καρφωμένο άπ/Jκομμα τής έφη 
μερlδας " 'Η Καθημερινή " μέ ύπογραμμισμένο τόν τ tτλ ο
" Μέτρα γιά τήν έπέκταση τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης " καl
τήν ήμερομηνlα 5.2.1977).
Α' ΑΦΗΓΗΤΗΣ (Διαβάζει δηλώσεις τού ύπουργού Πολι
: Τό κτίριο τfjς Βιβλιοθήκης θά άναδιαρθρωθεί έσω
τερικά και θά έπεκταθεί στόν πίσω χ<Ορο, πρός τήν όδό 'Ακα
δημίας. Ή έπέκταση θά ε{ναι όιπόγεια [ . . . ].

τισμού)

Β' ΑΦΗΓΗΤΗΣ (σvνεχlζει) : 'Εξ άλλου προωθείται τό νομο
σχέδιον πού καθορίζει τά ιπροσόντα το\J διευθυντοΌ τfις Έθνι
κfις Βιβλιοθήκης καθώς και ό νέος όργανισμός. Γιά δλα αότά
ύπάρχει έγκρισις τοΌ πρωθυπουργο\J κ. Κ. Καραμανλfj . ..

(Θυελλώδη χειροκροτήματα).
ΕΙΚΟΝΑ 3η

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΙΚΟΝΑ l η

(Στό κέντρο τής Σκηνής ή 'Εθνική Βιβλιοθήκη μ έ σκαλωσιές
καl μπουντέλιd μόλις κdl βαστιέται Ιlρθια. 'Αριστερά τό
πορτραίτο τού ύπουργού Πολιτισμού καl 'Επιστημών Τρυ
πάνη, δεξιά σ' ένα " πλακάτ " κdρφωμένο άπ/Jκομμα τής έφη
μερtδας " Ή Καθημερινή " μέ ύπογραμμισμένο τόν τlτλο
" Προβλήμdτα τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης " καl τήν ήμερο
μηνlα 21.1.19'77).
Α' ΑΦΗΓΗΤΗΣ

(Διαβάζει μέ άκαδημαϊκό {]φος έπιστολή
τού ύπουργού Πολιτισμού) : Τό 'Υπουργείον Πολιτισμο\J

(Στό κέντρο τής Σκηνής πlνακας νατύρ - μόρτ. 'Αριστερά,
τό πορτραίτο τού ύπουρyού Πολιτισμού Τρυπάνη καl δεξιά
σ' ένα " πλακάτ " καρφωμένο άπόκομμα. τής έφημερtδαι;
" 'Ελευθεροτυπ{α " μέ ύπογραμμισμένο τόν τ{τλο " 'Ανύπαρ
κτη ή πολιτιστική μας πολιτική " καl τήν ήμερομηνlα 11.
5.1977).
ΑΦΗΓΗΤΗΣ (Μέ φράκο . Άνοlγει ένα χοντρό βιβλlο μέ
χρυσά γράuιtατα στό έξώφυλλο: " 'Από τήν έκθεαη τής 'Ομά
δας έργασlας τού ΚΕΠΕ ") : Προτείνεται ή δημιουργία

και Έπιστημ<Ον προβαίνει εις τήν λfιψιν μέτρων διά νά άντι
μετωπίση τήν δυσχερf\ θέσιν εις τήν όποίαν έχει περιέλθει
άπό έτ<Ον ή 'Εθνική Βιβλιοθήκη ( . . . ]. Έξεδη/..ώθη άλλωστε
και τό προσωπικόν ένδιαφέρον τοl) Πρωθυπουργο\J κ. Κ.
Καραμανλfι (χειροκροτήματα) ό όποίος έδωσε όδηγίας διά
τήν άνέγερσιν και ένός νέου κτιρίου πρός στέγασιν το\J μεγα
λυτέρου μέρους τ<Ον βιβλίων τfις Έθνικf\ς Βιβλιοθήκης . . .

έκσυγχρονισμένων δημοσίων βιβλιοθηκ<Ον στά άστικά κέν
τρα και τήν ΟΠ:αιθρο - τομέας στόν όποίο όστερο\Jμε σημαντι
κά. Θεωρητικά διαθέτουμε 800 περίιιtου βιβλιοθf\κες, άλλά
μερικές ύπάρχουν μόνο κατ' δνομα. ·Αλλά καi τις άλλες
ή έλλειψη χώρου iΊ προσωπικο\J, και τά άραχνιασμένα συστή
ματα εόρετηpίασης και ταξινόμησης τις κάνει άπρόσιτες
Ciν δχι άνύιπαρκτες. 'Ακόμα και ή 'Εθνική Βιβλιοθήκη δέν
άνταποκρίνεται στόν προορισμό της και τό κοινό της άποτε
λοΌν έλάχιστοι εiδικοί.

(Έπιφωνήμdτd : Μπράβο, μπράβο, μπράβο).

(Ψίθυροι).
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ΕΙΚΟΝΑ 4η

(Στό κέντρο τής Σκηνής τό πορτραίτο τού ύπουργού Πολιτι
σμού Τρυπάνη - ξεθωριασμένο. 'Αριστερά lνα " πλακάτ " δπου
καρφωμένο dπόκομμα τής έφημερlδας " Ή Καθημερινή "
μέ ύπογραμμισμένο τόν τtτλο " Σημαντικά μέτρα γιά τήν πο
λιτιστική πρόοδο τής χώρας " καl τήν ήμερομηνlα 12.6.1977) .
ΑΦΗΓΗΤΗΣ (μέ ilφος " τετέλεσται ") : Σημαντικαι άποφά
σεις γιά τήν άναδιοργάνωσιν τοσ 'Υπουργείου Πολιτισμοσ
και Έvιιστημ&ν και τήν άνύψωσιν τοΟ :πολιτιστικοΟ έπιπέδου
τοσ λαοσ έλήφθησαν χθές σέ σύσκεψη [ . . . ] όπό τήν προε
δρίαν τοσ κ. Πρωθυπουργοσ. . . Έπι πλέον Ιδρύεται Τεχνική
όπηρεσία γιά τά πολιτιστικά κτίρια, Βιβλιοθf}κες κ.λπ . . . Άπε
φασίσθη ή άνέγερσις νέου συγχρόνου κτιρίου τf\ς Έθνικf}ς
Βιβλιοθήκης. Τό κτίριο θά διαθέτει δλο τόν σύγχρονο
έξοπλισμό.
(Ψtθυροι καl φωνές : Ώχ dδερφέ, πάλι τά ίδια. Ένας τύπος
χειρονομεί κατακόκκινος : Μπουχτlσαμε τζάνουμ . . . ) .
ΕΙΚΟΝΑ 5η

(Στό κέντρο τής Σκηνής καινουριοχτισμένες καί φρεσκοβαμ
μένες βιβλιοθijκες σ' lνα χωριάτικο σκηνικό. Δεξιά σ' lνα
" πλακάτ " καρφωμένο dπ6κομμα τής έφημερlδας " Τό Βήμα "
μέ ύπογραμμισμένο τόν τlτλο " Πρώτος στόχος οι τοπικές
βιβλιοθήκες " καl τήν ήμερομηνlα 21.12.1977. Δεξιά τό πορ
τραίτο τού ύπουργού Πολιτισμού καl 'Επιστημών Πλυτα έγχρωμο) .
Α ' ΑΦΗΓΗΤΗΣ (Μέ παλμό στή φωνή του) : Ή κρατική
πολιτική rφέvιει [ . . . ] νά έξαρθεt στό έvtίvιεδο τf\ς πολιτιστικf\ς προσφορiiς [ . . . ]. Κάτω άπ' αυτή τή θεώρηση , κάθε άλλαγή κεφαλf\ς στό Ύvιουργείο Πολιτισμοσ, σημαίνει και μιά
καινούρια δυνατότητα . . .
(Τό dκροατήριο χάσκει) .
Β' ΑΦΗΓΗΤΗΣ (Δ ιαβάζει δηλώσεις τού ύπουργού Πολιτι
σμού μέ ilφος " πάει τέλειωσε ") : Σάν βάση γιά μιά όποια
δήποτε τέτοια κίνηση, πιστεύω δτι πρέπει νά εΙναι ο! Δf\μοι
και ο! Κοινότητες. Αότοι πρέπει νά ένισχυθοΟν, γιατί αυτοι
έρχονται σέ έπαφή μέ τόν " πολυ κόσμο ". Έτσι ή δημιουρ
γία και ό έμπλουτισμός τ&ν τοπικ&ν δημοτικ&ν και κοινο
τικ&ν βιβλιοθηκ&ν, θά ε{ναι πρ&τος στόχος.
(Χειροκροτήματα καl φωνές : Μπράβο, μπράβο, μπράβο).
\.

Αυλαία
ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΙΚΟΝΑ 6η

(Στό κέντρο τής Σκηνής βιβλιοθήκες στή σειρά πάνω σέ
καρούλια. 'Αeιστερά σ' §να " πλακάτ " καρφωμένο dπόκομμα
τής έφημερlδας " Ή Καθημερινή " μέ ύπογραμμισμένο τόν
τlτλο " Θά ι3ργανωθούν σέ σύγχρονες βάσεις οι βιβλιοθήκες "
καί τήν ήμερομηνlα 29.3.1978. Δεξιά τό πορτραίτο τού
-όπουργού Πολιτισμού Πλυτα).
Ά' ΑΦΗΓΗΤΗΣ (μέ ξερή φωνή) : Γιά τά προβλήματα που
άντιμετωπίζονται στις βιβλιοθf}κες τf\ς χώρας κ.λπ. [ . . . ]
συστήθηκε όμάδα έργασίας γιά σχετικές ε!σηγήσεις σέ σύν
τομο χρόνο . . .
(Φωνές : Μας τά 'παν κ ι ίi.λλοι).

ΕΙΚΟΝΑ 7η

(Στό κέντρο τής Σκηνής, σέ διάφορα έπlπεδα, σκόρπια εlκο
νογραφημένα παιδικά βιβλtα. 'Αeιστερά σ' iνα " πλακάτ,"
καρφωμένο dπόκομμα τής έφημερlδας " 'Η Καθημερινή "
μέ ύπογραμμισμένο τόν τtτλο " Παιδικά βιβλ{α καί στlς Δημό
σιες βιβλιοθήκες " καί τήν ήμερομηνία 2.4.1978. Δεξιά τό
πορτραίτο τού ύπουργού Πολιτισμού Πλυτα).
ΑΦΗΓΗΤΗΣ (Μέ κοντά παντελονάκια διαβάζει τlς δηλώ
σεις τού ύπουργού Πολιτισμού} : Τμήματα παιδικοσ βιβλίου
θά δημιουργηθοσν στις Δημόσιες βιβλιοθfjκες, σέ . μιά προ
σοτάθεια νά έξυπηρετηθοσν οι άναγνlbστες παιδικfις ήλικίας.
Ή λειτουργία τους προβλέπεται νά άρχίσει τόν 'Οκτώβριο .
(Αναρθρες κραυγές dπδ μικρούς καί μεγάλους}.
ΕΙΚΟΝΑ 8η

(Στό κέντρο τής Σκηνής κάτι μεταξύ Μουσεlου καί Βιβλιο
θήκης - dκαθόριστο. Δ εξιά σ' lνα " πλακάτ " καρφωμένο
dπόκομμα τής έφημερlδας " Ή Καθημερινή " μέ -όπογραμμι
σμένο τόν τ{τλο " Μέ νομοσχέδιο πού κατατlθεται τήν έρχό
μενη έβδομάδα στή Βουλή, ή 'Εθνική Βιβλιοθήκη γίνεται Μου
σειακή βιβλιοθήκη " καl τήν ήμερομηνία 6.9.1978. Δεξιά
τό πορτραίτο τού ύπουργού Πολιτισμού Πλυτα - έλαφρώς
ξεθωριασμένο).
ΑΦΗΓΗΤΗΣ (Μέ φράκο. Δ ιαβάζει μέ έπίσημη φωνή τίς
δηλώσεις τού -όπουργού Πολιτισμού) : Τό νομοσχέδιο που
περιλαμβάνει τό νέο όργανισμό τf\ς Έθνικfις μας Βιβλιοθή 
κης εΙναι έτοιμο και θά κατατεθεί &ς τίς 1 6 Σεπτεμβρίου στή
Βουλή . . .
(Τόν διακόπτουν χειροκροτήματα καί φωνές : μας τά 'παν
κι ίi.λλοι).
ΑΦΗΓΗΤΗΣ (Συνεχίζει) : Μέ τόν νέο όργανισμό ή 'Εθνική
Βιβλιοθήκη τf\ς 'Ελλάδος γίνεται Μουσειακή βιβλιοθήκη
δπως ε{ναι δλες ο! μεγάλες βιβλιοθfjκες το(} κόσμου. Γιά τή
σωστή λειτουργία της προβλέπονται 1 80 θέσεις όπαλλήλων
άντι γιά τις 34 που έχει σήμερα [ . . . ]. Παράλληλα θά γίνει
έπέκταση τοσ κτιρίου &στε νά δημιουργηθεt ε!δικό άναγνω
στήριο [ . . . ]. Παραρτήματα της Έθνικf}ς Βιβλιοθήκης θά
γίνουν και στις συνοικίες [ . . . ]. Θά δημιουργηθεί ε!δική όπη
ρεσία γιά τά μικροφίλμς και τούς παπύρους . . .
(Φωνές : Μπράβο, έσένα θέλουμε).
ΕΙΚΟΝΑ 9η

(Στό κέντρο τής Σκηνής iνας τεράστιος aγραφος πίνακας μέ τά
dρχικά κεφαλαία " Ίiλθον, Εlδον καl 'Απήλθον " . 'Αeιστερά
σ' lνα " πλακάτ " καρφωμένο dπόκομμα τής έφημερίδας
" Ή Καθημερινή " μέ ύπογραμμισμένο τόν τίτλο " Ό 'Ορ
γανισμός τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης " καl τήν ήμερομηνία
21.9.1978. Δεξιά τό πορτραίτο τού '!5πουργού Πολιτισμού
Πλυτα - τελείως ξεθωριασμένο).
ΑΦΗΓΗΤΗΣ (μέ ξεχαρβαλωμένη φωνή, ίi.κεφα) : 'Υπογρά
φηκε άπό τόν όπουργό Πολιτισμοσ και Έπιστημ&ν, τό νομο
σχέδιο γιά τόν 'Οργανισμό τfις Έθνικf\ς Βιβλιοθήκης [ . . . ]
τέλος [ . . . ] ε!δικοι στά θέματα λειτουργίας βιβλιοθηκ&ν θά
έπιμεληθοσν τή σύνταξη τοσ νέου έσωτερικοσ κανονισμοσ
τf\ς Έθνικfις βιβλιοθήκης . . .
(Φωνές σχολιάζουν : Ό Θεός νά δώσει ! Νά τό δούμε καl νά
μήν τό πιστέψουμε ! Άν προλάβεις . . . ) .

Β' ΑΦΗΓΗΤΗΣ (γλυκαίνει τή φωνή του) : Γιά τά θέματα
αότά [ . . . ] έγινε μεγάλη σύσκεψη στό 'Υπουργείο Πολιτισμοσ
και Έπιστημ&ν. . .
(Φωνές : Σκάστε ν ' dκούσουμε τό ρήτορα).

ΤΡΙΤΗ ΠΡΑΞΗ

Β' ΑΦΗΓΗΤΗΣ (Σvνεχlζει): Ή έπικείμενη ένταξή μας
στήν ΕΟΚ κ.λπ. προΟποθέτει τήν άμεση όργάνωση κ.λπ. Γιά
τό σκοπό αότό άναλύθηκαν τά θέματα [ . . . ] : Ή σύγχρονη
όργάνωση τ&ν βιβλιοθηκlbν μας - δημοσίων, δημοτικ&ν,
κοινοτικ&ν, ε!δικ&ν έπιστημονικ&ν κ.λπ. Ή άναδιοργάνωση
τf}ς Έθνικfις μας Βιβλιοθήκης σέ όρθές βάσεις κ.λπ ...
(Φωνές : Μας τά 'παν κι ίi.λλοι, μας τά 'παν κι ίi.λλοι).

(Στό κέντρο τής Σκηνής, σκόρπια στούς τοίχους, εlκονογρα
φημένα κόμικς. 'Αeιστερά τό πορτραίτο τού -όπουργού Πο
λιτισμού Νιάνια. Δεξιά σ' lνα " πλακάτ " καρφωμένο dπόκο"μμα
τής· έφημερlδας " 'Ακρόπολις " μέ -όπογραμμισμένο τόν
τ{τλο " Κόμικς καl παραμύθια μπαίνουν στlς βιβλιοθήκες "
καl τήν ήμερομηνία 31.1.1979).

Α' ΑΦΗΓΗΤΗΣ (γλυκά) : Όπως δήλωσε ό κ. Πλυτiiς θά
γίνει άμέσως άπογραφή δλων τ&ν βιβλιοθηκ&ν τfις χώρας
μέ σκοπό τήν ένίσχυσή τους άvιό τό Ύπουργεtο του.
(Θυελλώδη χειροκροτήματα).

Αόλαία
ΕΙΚΟΝΑ lΟη

ΑΦΗΓΗΤΗΣ (Μέ κοντά παντελονάκια διαβάζει δηλώσεις
τού ύπουργού Πολιτισμού} : 'Ιδρύονται τμήματα παιδικοσ
βιβλίου σ· δλες τις Δημόσιες βιβλιοθfικες. Ή σχετική δια
δικασία θά έχει όλοκληρωθεί έως τις 20 Φεβρουαρίου . . .
(Πανδαιμόνιο φωνών : Μας τά 'παν κ ι ίi.λλοι γιά τόν 'Οκτώβριο).
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ΕΙΚΟΝΑ l lη

(Στό βάθος τής Σκηνής ή Βουλή καl στό κί11τρο της dνοιγμένο
.ένα τεράστιο βιβλtο μέ τlτλο Πρακτικά Βουλής. 'Αeιστερd
τό πορτραίτο τού ύπουργού Πολιτισμού Νιάνια καl δεξιά σ'
.§να " πλακάτ " καρφωμένο άπ6κομμα τών " Πρακτικών
τής Βουλής " μέ ύπογραμμισμένο τόν τ[τλο " Περl dναφορών
.καl έρωτήσεων " και τήν ήμερομην{α 14.2.1979) :
ΑΦΗΓΗΤΗΣ (Μέ έπlσημο ένδυμα καl dνάλογη φωνή δια
βάζει τlς δηλώσεις τού ύποvιnιού Πολιτισμού) : 'Υπάρχουν

38 κρατικές βιβλιοΘf\κες, &πως εtπα, καl δράττομαι τf\ς εόκαι
.ρίας νά άνακοινώσω στη Βουλη δτι σήμερα τό πρωl άκριβ&ς
&βα μιάν άπόφασιν [ . . . ] γιά νά αόξηθοiίν άπό 38 περίπου
σέ 50 καl ίσως περισσότερες . . .

.(Φωνές : Εύγε, ν ά δράττεσαι κάθε πρωt, μπράβο) .
ΑΦΗΓΗΤΗΣ (Σvνεχlζει) : Θέλω ν ά ά.νακοινώσω έπίσης τό
πρlδτον τώρα στη Βουλή δτι ή άπόφασίς μου εtναι νά Ιδρύσω
άκόμη 100 νέες παιδικές βιβλιοθf\κ:ες σ' δλη τή χώρα ( . . . ].
Ό άριθμός αότός πρέπει νά θεωρηθετ όπό τάς παρούσας συν
·θήκας μάλλον συγκλονιστικός . . .

πρόγραμμα γιά την άνάπτυξη το() θεσμοiί τf\ς βιβλιοθήκης
γιά παιδιά . . .

(Φωνές : νΑ, νΑ, νΑ, νΑ, νΑ} .
ΕΙΚΟΝΑ 1 3η

(Στό κέντρο τής Σκηνής μηχανήματα καl έσωτερικό βιβλιοθή
κης. Άριστερd τό πορτραJτο τού ύποvργού Πολιτισμού Νιά
νια. Δεξιά, σ' ένα " πλακάτ " καρφωμένο άπόκομμα τής
έφημερlδας " Τά Νέα " μέ ύπογραμμισμένο τόν τlτλο " Ή
λειτοvιnιlα τής βιβλιοθήκης .. και τήν ήμερομην{α 26.4.1979) .
ΑΦΗΓΗΤΗΣ : Σχετικά . . . (Διακ6πτεται μέσα σέ πανδαι

μ6νιο φωνών).

ΕΝΑΣ ΑΚΡΟΑΤΗΣ (Κ6κκινος dπό τό θυμ6 του) : Εtμαι
τακτικός άναγνώστης τf\ς Έθνικf\ς Βιβλιοθήκης ( . . . ]. Τό
άπογευματινό έπισκεπτήριο καταργήθηκε. Έτσι βρέθηκα μαζi
μέ δλους τούς έργαζόμενους, μονίμως άποκλεισμένος άπό τή
δυνατότητα έπισκέψεώς της κατά τάς άπογευματινάς &ρας . . .

(Φωνές : Καλέ τ l λέει;).

ΑΦΗΓΗΤΗΣ : Σχετικά . . . (Σάλος στό dκροατήριο).

ΑΦΗΓΗΤΗΣ (Σvνεχlζει dτάραχος) : Σάς εtμαι εόγνώμων
δι' δτι τώρα θά fχω την εόκαιρίαν ν' άνακοινώσω στή ΒουΛ.ή
δτι δηλ. τό Πρόβλημα τf\ς Έθνικf\ς Βιβλιοθήκης τf\ς 'Ελλά
δος τό fχω ήδη λύσει . . .

ΕΝΑΣ ΑΚΡΟΑΤΗΣ (Πάλι ό ίδιος). Τό μοναδικό καi παμπά
λαιο μηχάνημα φωτοτυπήσεως (διακ6πτεται dπό φωνές)
λειτουργετ μία &ρα μόνο. Συνέβη νά περιμένω 45 λεπτά γιά
νά μοiί δώσουν τέσσερα βιβλία και έν& ο{ έπισκέπται ήσαν
έλάχιστοι . . .
ΑΦΗΓΗΤΗΣ (Τόν διακ6πτει).

(Πανδαιμ6νιο κραυγών, μουγκανισμών, διαμαρτυριών. Άκού
yονται φωνές : τ6 'χε λύσει 6 Πλvτaς, μήν τό ξαναλύνεις, κ.λπ.).

ΕΙΚΟΝΑ 1 4η

(Φωνές : 'Άσε τlς 100 καl κο{τα τlς άλλες. Ναl, Να{, σvγκλο·
νιστικ6ς) .

ΕΙΚΟΝΑ 12η

(Στό κέντρο τής Σκηνής, χρωματιστά χαρτ6νια πού κουνιούν
ται, μέ παραστάσεις παιδικών βιβλιοθηκών, dναγvωστηρ{ων
κ.λπ. 'Αριστερά τό πορτραίτο τού ύποvργού Πολιτισμού
Νιάνια. Δεξιά σ' bα " πλακάτ " καρφωμένο άπ6κομμα τής
έφημερlδας " Τό Βήμα " μέ ύπογραμμισμένο τόν τ{τλο " Παι
δικά τμήματα στlς βιβλιοθήκες " καl ήμερομηνlα 11.4.1979) .
ΑΦΗΓΗΤΗΣ (Μέ κοντά παντελονάκια διαβάζει) : Όπως
άνακοινώθηκε σχετικά παράλληλα πρός τις παιδικές βιβλιο
θfjκες πού δημιουργήθηκαν και θά δημιουργηθοiίν . . .

(Φωνές : Πού; 'Ά, Πού; 'Ά, 'Ά).

· ΑΦΗΓΗΤΗΣ (Συνεχlζει) : Κι αότά εtναι : τά αότοτελf\ παι
δικά τμήματα, ο{ ξεχωριστές " παιδικές γωνιές " καi τά " ε!δι
,
,
κά βιβλιοστάσια , και .. θυρίδες , μέ παιδικά βιβλία . . .
(Φωνές έv χορώ: Θέλουμε γωνιές, βιβλιοστάσια καl θvρlδες).
ΑΦΗΓΗΤΗΣ (Σvνεχlζει χολωμένος)
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Καταρτίζεται ε!δικό

(Φωνές : Πέστα χρvσ6στομε . . . Πέστα . . . ) .

(Τό κέντρο τής Σκηνής άδειο. 'Αeιστερά, τό πορτρα'iτο τού
ύποvργού Πολιτισμού Νιάνια. Δεξιά σ' ένα " πλακάτ " καρ
φωμένο dπόκομμα τής έφημερlδας " Ή Καθημερινή " μέ·
ύπογραμμισμένο τόν τ{τλο " Ό έκσvγχe,ονισμός τών Βιβλιο
θηκών " και τήν ήμερομηνlα 7.11.1979).
ΦΩΝΗ ΟΡΓΙΣΜΕΝΗ ('Ακούγεται dπό τιi παρασκήνία) :
'Ολόκληρο τό σύστημα τ&ν βιβλιοθηκ&ν μας (νομοθεσία,
όργάνωση, λειτουργία, έξοπλισμός, προσωπικό) στή χώρα
μας βρίσκεται στή νηπιαιcΊΊ του ήλικία και δέν όπάρχουν
περιθώρια σύγκρισης μέ τά άντίστοιχα τfjς ΕΟΚ. Tt fγινε
μ' αότά ; Τίποτα . . . Πρiν ά.πό πολλούς μfjνες ό 'Υπουργός Πο
λιτισμοiί καi Έπιστημ&ν όποσχέθηκε ε!δικά γιά τήν 'Εθνική
Βιβλιοθήκη έκσυγχρονισμό και προσαρμογή της στά διεθνfj
πρότυπα. Ποiί βρισκόμαστε τώρα ; Καi ποιά ήταν ή τύχη τοiί
προγραμματισμοiί πού fγινε έπι όπουργίας Πλυτ/i ; Δtν εtχε
γραφετ δτι όπογράφηκε τό νομοσχέδιο γιά τόν 'Οργανισμό
τf\ς Έθνικf\ς Βιβλιοθήκης ;

(Χειροκροτήματα, φωνές : Πέστα χρvσ6στομε . . . ) .

ΕΙΚΟΝΑ 1 5η

ΕΙΚΟΝΑ 1 8η

(Στό κέντρα τijς Σκηνής Ενας στόχος σκοποβολής καl τρlα
βέλη ριγμένα έκτος στόχου, 'Αριστερά, τό πορτραίτα τού
ύπουργαύ Παλιτισμαiί Νιάνιd. Δεξιά, σ' Ενα " πλακάτ "
καeφωμένα dπόκαμμα τής έφημερlδας " 'Ελευθερατυπ{α "
μέ ύπαγραμμισμένα τόν τtτλα " Μέ στόχο τόν έκσυγχρανισμό
τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης " καi τήν ήμεραμηνld 10.12.1979).

(Στό κέντρα τής Σκηνής πανοραμικό φωτιζόμενα ταμπλώ
μέ ποδοσφαιριστές πού διαβάζουν βιβλlα. Δεξιά τό πορτραίτα
τού ύπαυργαiί Πολιτισμού 'Ανδριανόπουλου - lγχρωμα, νά σου
τάρει στόν άπέναντι τερματοφύλακα Ενα βιβλία. 'Αριστερά,
σ' lνα " πλακάτ " καρφωμένα άπόκαμμα τού περιοδικού
" Πολιτικά Θέματα ", άριθ. 307 ταiί 1980, σ. 40 μέ τlς δη
λώσεις ταυ).

ΑΦΙΠΉΤΗΣ (Μέ φράκα καi στόμφο διαβάζει δηλώσεις ταiί
ύπαυργαiί Παλιτισμαϋ) : Ό κ:ύριος όπουργός ΠολιτισμοΟ κ:αί
Έπιστημ&ν έξήγγειλεν τήν έντός τοΟ 1 980 θεσμικ:ήν ρύθμι
σιν τ&ν θεμάτων προσωπικ:οΟ βιβλιοθηκ:&ν κ:αί τήν έντός τ&ν
ήμερ&ν (άρχές Ίανουαρiου 1 980) έναρξιν τ&ν έργασι&ν " άνα
διαρθρώσεως " τfjς Έθνικ:fjς Βιβλιοθήκ:ης μέ όπόγεια έπέ
κ:τασή της . . .
(Φωνές : Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Καi ταiί χρόνου . . . )
.

ΕΙΚΟΝΑ 1 6η

(Στό κέντρα τής Σκηνής Ενας τεράστιας fίλιας. Ποδοσφαιρι
στές, τηλεθεατές καi κολυμβητές περναδιαβαlναvν διαβάζοντας.
'Αριστερά τό πορτραίτα τού ύπαυργαiί Πολιτισμού Νιάνια ξεθωριασμένα. Δεξιά σ' Ενα " πλακάτ " καρφωμένα Ενα άπό
καμμα τής έφημερlδας " 'Ελευθερατυπlα " μέ ύπαγραμμισμένα
τόν τlτλα " Πώς μπορείς νά διαβάσεις κάτω άπό τέτοιον
fίλια; " καl τήν ήμεραμηνlα 11.12.1979).
ΑΦΗΓΗΤΗΣ (άξύριστας, μέ κοντό χρωματιστό σόρτ, ψα
θάκι καί θερινό πουκάμισα, διαβάζει δηλώσεις τού ύπαυργαύ
Πολιτισμού) : Ό προσανατολισμός τοΟ Έλληνος πρός τή
μελέτη εlναι θέμα ψυχολογικ:ό. Ή διαμόρφωση τfjς ψυχολο
γίας του δέν εlναι εilκ:ολο πράγμα. Π&ς νά διαβάσεις μέ τέ
τοιον ήλιο ;
(Θυελλώδη χειροκροτήματα άπό τήν πλευρά τών λουομένων).
ΑΦΗΓΗΤΗΣ (Συνεχ{ζει) : Μετά τό κ:λiμα εlναι δμως κ:αί
οι .. έπiκ:τητοι " άνταγωνιστικ:οί παράγοντες τfjς ά.νάγνωσης
[ . . . ] τό ποδόσφαιρο κ:αί ή τηλεόραση . Ή όπερνiκ:ηση αότ&ν
τ&ν παραγόντων θά δημιουργήσει τό ά.ναγνωστικ:ό κ:οινό . . .
(Θυελλώδη χειροκροτήματα άπό τήν πλευρά τών τηλεθεατών
καl ποδοσφαιριστών).
Αόλαiα
ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΙΚΟΝΑ 1 7η

(Στό κέντρα τijς Σκηνής νεόχτιστα χτlρια μέ ζωγραφισμένες
όρχήστρες στήν πρόσοψη. 'Αριστερά, τό πορτραίτα τού ύπαυρ
γαύ Πολιτισμού Νιάνια " ύπό διάλυσιν ". Δεξιά, σέ " πλα
κάτ " καρφωμένα άπακόμματα τών έφημερtδων " Τό Βήμα "
καl " 'Η Καθημερινή " μέ ύπαγραμμισμέναυς τούς τlτλαυς
" Μουσική 'Ακαδημlα, 3 όρχήστρες καί μανιμαπαlηση τών
μουσικών ", " Τό βιβλία ", " Τά μέτρα, τό πρόβλημα καl
τά πλατάνια " καl τίς ήμεραμηνlες 2 . 2 . 1980, 3 . 2 . 1980
καi 7 . 2 . 1980).
ΑΦΗΓΗΤΗΣ (Σοβαρός οσα πα{ρνει διαβάζει) : Νέα σύσκε
ψη, έγινε έξ Ιiλλου, χθές όπό τήν προεδρίαν τοΟ Πρωθυπουρ
γοΟ [ . . . ] κ:ατά τήν σύσ)Cεψη άποφασiστηκ:ε : [ . . . ] . Έπiσης
δημιουργεtται στό Ύπουργεtο ΠολιτισμοΟ δργανο έπιστημο
νικ:fjς έρευνας κ:αί μελέτης τ&ν θεμάτων (ο!κ:ονομικ:&ν, τεχνι
κ:&ν, νομικ:&ν κ:.λπ.) πού σχετiζονται [ . . . ] κ:α! μέ τήν άντιμε
τώπιση τ&ν προβλήμάτων τ&ν έλληνικ:&ν βιβλιοθηκ:&ν.
Α' ΦΩΝΗ ('Από τά παρασκήνια - όργισμένη) : Δέν άρκ:οΟν
μόνο τά μέτρα πού ά.ναγγέλθηκ:αν προχθές. Ή χάραξη τfjς
κ:ρατικ:fjς πολιτικ:fjς [ . . . ] πρέπει νά στηρiζεται σέ γερά θε
μέλια γιά νά έπιτύχει κ:αί πολύ φοβόμαστε δτι κ:άτι τέτοιο
σχεδόν δέν όπάρχει. . . Θά πρέπει (τό Κράτος) νά στρέψει τήν
προσοχή του [ . . . ] στή σωστή όργάνωση κ:α! λειτουργiα τ&ν
έλληνικ:&ν βιβλιοθηιc&ν . . .
Β' ΦΩΝΗ ('Από τά παρασκήνια - όργισμένη) : Τό σύνολο
τ&ν μέτρων πού έξαγγέλθηκ:αν δέν προχωροΟν στήν οόσiα
( . . . ]. ' Υπάρχουν πολλά άκ:όμα μέτρα πού θά μποροΟσαν νά
εlχαν ληφθεΙ, άλλά δέν έλήφθησαν [ . . . ]. Ή δημιουργiμ νέων
κ:ινητ&ν i\ Ιiλλων βιβλιοθηκ:&ν [ . . . ] . Βασικ:ές βιβλιοθfjκ:ες
σ' δλα τά σχολεtα [ . . . ]. Βιβλιοθfjκ:ες κ:αί βιβλιοθηκ:άριοι . . .
(Φωνές : Βεβαlως, βεβαlως, βεβαlως) .

ΑΦΗΓΗΤΗΣ (Μέ flφας έπlσημα καi φράκα διαβάζει τlς δη
λώσεις ταϋ ύπαυργαϋ Πολιτισμού) : Γιά τό βιβλiο σκ:εφτή
κ:αμε νά χρησιμοποιήσουμε σύμβολα διαφημιστικ:ά πού άπευ
θύνονται στόν πολύ κ:όσμο γιά νά τόν πεiσουν γιa τήν άνα
γκ:αιότητα νά τά διαβάσει . Έτσι γιά παράδειγμα μιά διαφή
μιση μ' έναν ποδοσφαιριστή πού διαβάζει ένα βιβλiο θά έχει,
πιστεύω, μεγαλύτερη άποτελεσματικ:ότητα άπό μιά Ιiλλη πού
θά δεiχνει έναν συγγραφέα.
(Φωνές έν χαρώ : Παναθηναϊκός-Παναθηναϊκός, 'Ολυμπιακός ' Ολυμπιακός, ΑΕΚ-ΑΕΚ . . . )
,
ΦΩΝΗ ('Από τά παρασκήνια-εlρωνικά) : 'Αλίμονο! Τί Ιi'λλο
έχουν νά δοΟν τά μάτια μας! . .
.

Αόλαiα
1((1

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

(Στό κέντρα τijς Σκηνής άναιγμένα τεράστια βιβλlα μέ τlτλαυς
" Κρατικαl Πραϋπαλαγιdμαl " , τών χρόνων 1975 lως 1979.
'Αριστερά καl δεξιά, τά πορτραίτα δλων τών ύπαυργών Πολι
τισμού - Τρυπάiιη, Πλυτa, Νιάνια, 'Ανδριανόπουλου. " Πλακάτ " πού περιφέρονται).
·

Α' ΠΑΑΚΑΤ (Πιστώσεις πού διατέθηκαν άπό τό σύνολα
τών δαπανών τού Κρατικού Πραϋπαλαγισμαϋ γιά τlς Βιβλιο
θήκες, άγαρές βιβλlων, λειταυργlα καl έξαπλισμό, κατασκευές
καl έπισκεvές) :
1 975 : 8 . 999 . 000
1 976 : 1 1 . 1 7 8 . 000
1 977 : 1 3 . 800. 000
1 978 : 20. 000. 000
1 979 : 33 . 500. 000
ΧΟΡΩΔΙΑ (Γvναικεlα - δπως χορικό άρχαlας Τραγωδlας) :
Δηλαδή διατέθηκ:αν άπό 1 δραχμή έως 3,70 δρχ. " κ:ατά κ:εφα
λήν " τοΟ πληθυσμοΟ τfjς χώρας μας κ:αί άθροιστικ:ά γιά τήν
πεντqετiα 9,70 δρχ.

Β' ΠΑΑΚΑΤ (Πιστώσεις πού διατέθηκαν άπό τό σύνολα
τών δαπανών τού Κρατικού Πραϋπαλαγισμαϋ γιά iόν 'Αθλη
τισμό, έπιχαρηγήσεις σέ άθλητικές όμασπανδlες, άθλητικά
σωματεία κ.λπ. άθλητικαύς σκοπούς καl έκτέλεση lργων) .
1 975
1 976
1 977
1 978
1 979

: 603 . 082 . 000
: 639 . 453. 000
: 958 . 079 . 000
: 1 . 470 . 599 . 000
: 1 . 6] 9 . 300. 000

ΧΟΡΩΔΙΑ ('Αντρική - δπως χορικό dρχαlας κωμωδlας) :
Δηλαδή διατέθηκ:αν άπό 67 δραχμές έως 1 80 δρχ. " κ:ατά κ:ε
φαλήν " τοΟ πληθυσμοΟ τfjς χώρας μας κ:αί άθροιστικ:ά γιά
τήν πενταετiα 588 δρχ.

Γ' ΠΑΑΚΑΤ (Πιστώσεις τού 1980) :
Γιά τίς Βιβλιοθfjκ:ες 3 8.700.000 ii 4,30 δρχ. " κ:ατά κ:εφαλήν "!
Γιά τόν 'Αθλητισμό 2.662.637.000 ii 295 δρχ. " κ:ατά κ:εφα
λήν " !
ΧΟΡΩΔΙΑ (Μικτή - μαζl κι δλας ό θlασας) :
Τά έξοδα μιϊς πνiξανε
άγαπητοί Ρωμαtοι
κ:αί τά τυριά μας πήξανε
δέν εtμαστε ώραίοι ;
Ο!κ:ονομiα πάει νά πετ
σέ δλα τά ζωνάρια,

βιβλiα θέλετε στραβοί
ii πέt ρες άγκ:ωνάρια ;
'Αγαπητοί συνέταιροι
γυρνιϊμε τήν κ:ουτάλα,
όπομονή, στούς οόρανούς
τρέχει χαρτί κ:αί γάλα !

Αόλαiα
ΙΟΙ

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΕΝ ΕΙΙΙΤΡΕΠ ΕΤ ΑΙ
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ l(AMIA ΠΑΡ ΑΣΤ ΑΣΗ
Ή πρώτ η καταγγελ ία το ί5 καθηγητfί ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΣΗΦΑ ΚΗ
Δημο :::τ ιtψαμ ι fΊδη 'Τή σvyκλοvιστική δ ιαμαρτvρlα τοϋ
.
άξlχαστοv άρχαιολόγοv
Γι6ννη Μηλ1άδη γιά τήν πρώ
τη άπl!lλή " άξιοποfησης " τοϋ θεό:τρσu τοϋ Διοvύσοv.
Σήμφα άvαδημοσιεVοuμε καl τήv πρώτη καταyyελlα,
ποv 'χι γlν" στlς " Έποχlς " τοv Φλιβάρη 1967 - !να
μήνα πρlν άπ' τό άρθρο Μηλιάδη - άπό τό 61απρ•πi\
κλα�ικό φιλόλογο, καθηγητή Γρηγόρη Μ . Σηφάκη.

Τόν περασμένο Δεκέμβριο τό 'Εθνικό
Θέατρο άνακοίνωσε δτι πρόκειται νά
άνεβάσει φέτοι; τόν " 'Αγαμέμνονα "
το() Αlσχύλου στό Θέατρο τοi) Διονύ
σου, και στά " Νέα " της 9ης 'Ιανουα
ρίου 1 967 δημοσιεύτηκε ή πληροφορία,
δτι ή πρώτη παράσταση το() " 'Αγα
μέμνονα " θά δοθεί στίς 23 'Ιουνίου
και θά έγκαινιάσει τό Φεστιβάλ 'Αθη:
ν&ν. 'Επειδή ή Ιδέα νά χρησιμοποιη
θεί τό θέατρο αυτό γιά σύγχρονες
παραστάσεις εlναι έλκυστική καί, άκό
μη , έπειδή εlναι ένδεχόμενο ή 'Αρ
χαιολογική 'Υπηρεσία - σάν κρατική
όπηρεσία πού εlναι - νά όποχωρήσει
στίς ποικίλες πιέσεις πού μπορεί
νά άσκηθοϋν και νά δώσει τήν άδειά
της γιά τή χρησιμοποίηση το() θεά
τρου, θά σάς παρακαλοϋσα νά μο()
έπιτρέψετε νά έκθέσω άπό τίς στfiλες
το() περιοδικο() σας, γιατι δέν πρέπει
μέ κανένα τρόπο νά χρησιμοποιηθεί
τό θέατρο ούτε κάν γιά μιά παράσταση
μέ τήν έλπίδα δτι τό γράμμα το()τ�
μπορεί νά βοηθήσει τό κοινό στό νά
σχηματίσει σωστή άντίληψη το() θέ
ματος, καί νά συντελέσει στό νά με
ταπειστοϋν έκείνοι πού εlχαν τήν έξαι
ρετικά άτυχη αότή εμπνευση .
Όπως εlναι γνωστό, τό θέατρο το()
Διονύσου εlνα� τό πρ&το θέατρο της
Εόρώπης. Άν δέ γεννήθηκε σ' αότό
τό χ&ρο τό εόρωπαϊκό δράμα, Πάντως
έδ& - γιά νά χρησιμοποιήσομε τήν
Εκφραση το() 'Αριστοτέλη - .. εσχε
τήν αότο() φύσιν ". οι μεγάλοι δραμα
τικοί ποιητές το() Πέμπτου αίώνα
εγραφαν τά εργα τους, γιά νά διδαχτο()ν
σ' αότό τό θέατρο, τό όποίο, άπό τήν
άλλη μεριά, διαμορφώθηκε (σκηνή,
μηχανικός έξοπλισμός, κτλ.) άπό τούς
δραματουργούς, Πού ήταν και σκηνο
θέτες (διδάσκαλο�) και - μερικοί
τουλάχιστον, δπως ό Α!σχύλος όποκριτές τ&ν Εργων τους. 'Από τις
άρχές τοϋ πέμπτου αlώνα π.Χ. &ς τό
τέλος το() τέταρτου αiώνα μ.Χ., όπότε
ίσως έπαψε νά χρησιμοποιείται, εγιναν
πολλές μετασκευές και άνακαινίσεις
στό σκηνικό οlκοδόμημα και τήν όρ
χήστρα, που άλλαξαν έντελ&ς τό χα
ρακτήρα που εlχε στήν κλασική έπο
χή. Τό πλακόστρωτο δάπεδο της όρ
χήστρας, τό στηθαίο Πού τή χωρίζει
άπό τό κοίλο καί που προορισμός του
ήταν νά Προστατεύει τούς θεατές άπό
τούς μονομάχους η, άργότερα άκόμη,
νά συγκρατεί τό νερό που γέμιζε τήν
όρχήστρα μετατρέποντάς την σέ τε
χνητή λίμνη, καi τό λεγόμενο βfιμα το()
Φαίδρου, δηλαδή ή πρόσοψη το() χα-
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μηλο()

ρωμαϊκοϋ προσκηνίου (pul
μέ άλλα λόγια, δ,τι " βλέπει "
σήμερα ό έπισκέπτης έκτός άπό τίς
χαλασμένες κερκ ίδες (τοϋ τέταρτου
αlώνα π.Χ.), άνήκουν σέ δυό τουλά
χιστο ά,νακαινίσεις πού έγιναν στά
χρόνια τf\ς ρωμαϊιcf\ς αυτοκρατορίας
τήν έποχή τοϋ Νέρωνα, και άνάμεσα
στό τέλος το() δεύτερου και στό τέλος
τοϋ τέταρτου αίώνα.
Ή όπόλοιπη φαινομενικά άκατάλη 
πτη μάζα τών έρειπίων τής σκηνf\ς
κρύβει πολύτιμα ίχνη άπό τiς παλιό
τερες - άκόμη καί τήν .Πρωταρχική 
περιόδοuς τοϋ θεάτρου. 'Από τό " θέα
τρο τοϋ Αlσχύλου " δέ σώζονται
παρά €ξι πέτρες (Παλιότερα ήταν έφτά)
στά νότια τής σημερινής όρχήστρας.
'Από τό " θέατρο το\'J Ευριπίδη
(430 περίπου π.Χ.) διατηρείται ό άνα
λημματικός τοίχος τοϋ δαπέδου της
σιcηνfjς καί όρχήστρας, ό όποίος
όποστήριζε καi τό όπίσθιο τοίχωμα
το() ξύλινου σκηνικο() οlκοδομήματος
(τετράγωνες όποδοχές δοκ&ν φαίνον
ται άκόμη κατά μήκος τής κορυφής
το() τοίχου), καί μιά παραλληλόγραμμη
βάση άπό τό ίδιο οικοδομικό όλικό,
πού έφάπτεται σ' αυτόν. 'Από τίς με
ταγενέστερες μετασκευές το() θεάτρου
στούς έλληνικους χρόνους - Λυκούρ
γεια τό 330 περίπου π.Χ. καί έλληνι
στική - σώζονται κάπως περισσότερα
πράγματα.
Δυστυχώς, παρά τόν τεράστιο άριθμό
τών μελετητών Πού Εχουν άσχοληθεί
μέ τό θέατρο και τίς ισάριθμες άπόπει
ρες έρμηνείας τ&ν έρειπίων, τά όπο
λείμματα καθεμιάς άπό τίς περιόδους
. τf\ς ιστορίας το() θεάτρου άποτελοϋν
κι ένα πρόβλημα, πού άκόμη περιμένει
τή λύση του. Καi ή λύση αότή δέν
πρόκειται νά ικανοποιήσει άπλ&ς μιάν
ιστορική Περιέργεια, άλλά νά μδ.ς
δώσει νά καταλάβομε π&ς άνεβάζον
ταν τά άρχαία έργα άπό τούς ίδιους τούς
ποιητές τους. 'Επομένως ή σημασία
τ&ν έρειπίων αότ&ν δέν εlναι μόνο
άρχαιολογική, άλλά καi φιλολογική,
καί, παραπέρα, τεράστια γιά τό θέμα
τf\ς σύγχρονης σκη,ν ικf\ς άναβίωσης
το() άρχαίου δράματος. Δέ χωρεί λοι
πόν συζήτηση πώς δ,τι σώζεται σήμερα
μέσα σ' όλόκληρο τό χ&ρο το() Διονυ
σιακοϋ ιεροϋ πρέπει νά φυλαχτεί σάν
κόρη όφθαλμοϋ.
pitum),

"

Άν δμως ηδη ή άνεπαρκής φύλαξη
και συντήρηση το() μνημείου εlχε σάν
άποτέλεσμα νά χαθεί μιά άπό τίς έφτά
πέτρες, πού κατά τό W. Dδrpfeld
άποτελοΟσαν μέρος τής περιφέρειας
τf\ς πρωταρ):ικfις όρχήστρας, και νά
έξαφανιστο()ν έντελ&ς οι τούβλινες
ύποδοχές τ&ν . στηριγμάτων τής ρω
μαϊκής αόλαίας, εlναι, νομίζω, φανε
ρό τi θά συμβεί, Ιiν τό θέατρο πα-

ραδοθεί στό Φεστιβάλ Άθην&ν. Τά
έλάχιστα και τόσο πολύτιμα ίχνη
τ&ν κλασικών περιόδων τοϋ θεάτρου
πού σώθηκαν άπό τίς καταστροφές. αίώ
νων θά χαθοϋν η θά άλλοιωθοϋν άνε
πανόρθωτα καί γιά πάντα ά.Πό τίς όρδές
τ&ν άναστηλωτ&ν, μαραγκών, 1i λεκ
τρολόγων, ήθοποι&ν καί θεατών. Ούτε
καi ύπάρχει τρόπος νά προφυλαχτοϋν
καi νά προσεχτοϋν αυτά τά ίχνη
κι Ιiν ά.κόμη οί παράγοντες τών πα
ραστάσεων είχαν τήν καλύτερη θέλη
ση του κόσμου. Καi τοϋτο γιατί τά
τμήματα τής σκηνής του 430 είναι άπό
μιά πέτρα λατuποπαγfι (breccia), πού
θρυμματίζεται πάρα πολύ εύκολα. Άλ
λωστε άΠό τήν τελειότητα της καμπύ
λης πού σχηματίζουν ο ί έξι πιά πέτρες
τής άρχαιότερης περιόδου έξαρτάται
Ιiν άνήκουν στήν Περιφέρεια τής.
ά.ρχικfις όρχήστρας tΊ σέ παλιότερο
καμπύλο άλλά δχι ά.κριβ&ς ήμικυ
κλικό άναλημματικό τοίχο, δπως ύπο
στήριξε ό μεθοδικός μελετητής το()
θεάτρου Ε. Fiechter. ·Αν, λοιπόν,
μετακινηθεί εστω καi μιά. πέτρα, άλ
λοιώνεται ριζικά ή φύση τ&ν ένδεί
ξεων, πάνω στiς όποίες βασίστηκαν
οι θεωρίες αότές.
'Αλλά μήπως εlναι δυνατό νά γίνει
παράσταση μέσα στό θέατρο χωρίς
δραστικά έργα άνακαίνισης; Καί εlναι
δυνατό νά νοηθεί όποιουδήποτε εiδους
άνακαίνιση, δταν δέν όπάρχει ό γνώ
μονας της άρχι�ςfις- η όποιασδήποτε
μεταγενέστερης! - μορφfjς τοϋ μνη
μείου, καί δταν δέ γίνεται γιά χάρη
τοί> ίδιου τοϋ μνημείου; Στήν πραγ
ματικότητα, έστω κι ένα χτύπημα
της ά.ξίνας, τό κάρφωμα ένός πασσάλου,
tΊ ή μετακίνηση μιάς πέτρας μπορεί
νά κάμει άνυπολόγιστη ζημιά σ' αότό
τό έντελώς μοναδικό, κυριολεχτικά
εύθραυστο, και αινιγματικό μνημείο .
•

Μήπως δμως πρόκειται νά. όπάρξει
κάποιο κέρδος πού νά άντισταθμίζει
τή ζημιά, τήν όποία θά προξενήσουν
οι σύγχρονες παραστάσεις; Κατ' άρχήν,
κανένα κέρδος δέ μπορεί νά. εlναι
τόσο μεγάλο πού νά άντισταθμίσει
τήν άνεπανόρθωτη ζημιά. 'Αλλά στήν
πραγματικότητα δέν Πρόκειται νά όπάρ
ξει κανένα κέρδος- έκτός 'ίσως άπό
τή διαφήμιση τοϋ Φεστιβάλ Άθην&ν
και τήν τουριστική " άξιοποίηση "
τοί> θεάτρου. Αυτό ώμότερα όνομάζε
ται άδίσταχτη έκμετάλλευση τών κει
μηλίων έκείνων, Πού Εχομε καθήκον
νά συντηρήσομε γιά χάρη τής ά.νθρω
πότητας όλόκ:ληρης καί τ&ν μελλοντι
κ&ν γενεU>ν, κι δχ\ νά καταστρέψομε,
γιά νά κερδίσομε πενταροοεκάρες δια
τυμπανίζοντας ταυτόχρονα σ' δλο τόν
κόσμο τό σνομπισμό καί τήν πνευμα
τική ρηχότητά μας.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ Μ. ΣΗΦΑΚΗΣ
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ΑΛΗΘΕΙΑ , ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ l(ΩΜΕΙΔ Υ ΛΛΙΟ;
Μ Ε Α Φ ΟΡΜ Ή Ε Ν Α ΜΕΛΕΤΗΜΑ ΤΟΥ Σ ΤΑΘΗ Δ ΡΟΜΑΖΟΥ
Κρι τικfι δ.νασκε υfι το ίJ Θ ΟΔΩΡ Ο Υ ΧΑ ΤΖΗΠΑ ΝΤΑ ΖΗ
'Επισημαίνουμε μέ iκανοποίηση : Ό τίτλος κυριολε
κτεί. Πραγματικά, μέ άφορμη fνα μελέτημα τοl> Στάθη
Δρομάζου, δ θεατρολόγος καi κριτικός Θόδωρος Χατζη
πανταζής βρίσκει τήν εuκαιρία νά έπιχειρήσει τΊ\ν ΙΙCιό

Στάθη 'Ιω. Δρομάζοv : " Τό κω
μειδύλλιο ". 3ο στή σειρa " Γνώ
ση καl Πολιτισμ6ς ", Κέδρος 1980.
Γιά νά κρίνει ΙΗκαια κανεις το δοκίμιο
τοϋ Στάθη Δρομάζου εΙναι άπαpαίτη
το νά λάβει ύπόψη του τις συνθ7jκες
κάτω άπο τις δποίες γράφτηκε και
τούς συγκεκριμένους στόχους πού φι
λοδόξησε νά πετύχει. Το κείμενο τοϋ
μικροϋ αύτοϋ βιβλίου, πού κυκλοφό
ρησε στο π).αίσιο της σειpiiς " Γνώση
και Πολιτισμος " τών έκδόσεων Κέ
δρος, πρωτοεμφανίστηκε το Μάη τοϋ
1 980 μέ τη μορφή μεγάλου &ρθρου
δημοσιευμένου · στην έφημερίδα Καθη
μερινή σέ πέντε συνέχειες, άπο το
φύλλο της 1 8ης &Jς το φύλλο της 23ης
τοϋ μήνα. 'Η στιγμή της έμφάνισής
του δέν ήταν τυχαία. Δυόμισι μ7jνες
νωρίτερα το Έθνικο Θέατρο ε!χε άνε
βάσει στην αίθουσα της Νέας Σκην7jς
μιά παράσταση τοϋ Μπαρμπaλινάρ
δοv τοϋ Δημήτριου Κόκκου. 'Ενώ το
πρόγραμμα τών έκδηλώσεων τοϋ ΕΟΤ
στο όπαίθριο θέατρο τοϋ Λυκαβηττοϋ
προανάγγελνε γιά τον έπόμενο Σεπτέμ
βρη μιά παράσταση τοϋ 'Αγαπητικοiί
τής βοσκοπούλας τοϋ Δημήτριου Κο
ρομηλii και το Θέατρο Κρήτης προ
γραμμάτιζε κα)οκαιpινή περιοδεία μέ
την Τύχη τής Μαρούλας τοϋ tδιου συγ
γραφέα. Ξαφνικά το Κωμειδύλλιο ε!χε
εtσβάλει στο προσκήνιο της έπικαιpό
τητας και το κοινο καλοϋνταν νά προ
βληματιστεί άπαράσχευο γύρω άπο
ίtνα μακρινο . και μισοξεχασμένο στις
μέρες μας νεοελληνιχο θεατρικο ε!δος.
οι καλλιτεχνικοι συντάκτες τω� έφη
μερίδων, οι κριτικοι και διάφοροι πα
ράγοντες της θεατρικ'ίjς μας ζω7jς βρ7j
καν εύκαιpία νά διατυπώσουν πρόχει
ρες άπόψεις και νά άναμασήσουν τις
γνωστές κοινοτοπίες γιά τη " θεατρική
μας παράδοση ", την " έπιστροφή στις
ρ ίζες " κ.λπ. Το &ρθρο της Καθημερι
νής ήρθε σά φυσική άγανακτισμένη
άντίδραση στο παραπάνω δημοσιογρα
φικο και καλλιτεχνικο άργόσχολο κου
βεντολόι. τΗρθε νά όψώσει φωνή δια
μαρτυρίας γιά τούς άβασάνιστους χα
ρακτηρισμούς πού κυκλοφοροϋσαν και
νά διαλύσει μερικές έπικίνδυνες, κατά
τη γνώμη τοϋ άρθρογράφου, παρανο·ή
σεις γύρω άπο το θέμα . Ε!χε δμως κ·

σοβαρή και ντοκουμενταρισμένη τοποθέτηση τοl> Κωμει
δύλλιου. Τό lίρθρο παύει νά 'ναι μιά άπλή βιβλιοκρισία.
Εlναι μιά σύyτομη άλλά έμπεριστατωμένη μελέτη. Τό "Θ"
μέ ιδιαίτερη χαρά τήν προσφέρει στους άναγνώστες του.

ίtναν περισσότερο φιλόδοξο στόχο. Νά
άμφισβητήσει την έρμηνεία πού ε!χε
δώσει παλιότερα στο Κωμειδύλλιο δ
Γιάννης Σιδέρης, μιά έρμηνεία καθιε
ρωμένη σάν ίtνα άπο τά έπίσημα δόγμα
τα της θεατρικ7jς ιστοριογραφίας μας.
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Ή άλήθεια ε!ναι πώς μιά έπανεκτίμη
ση τοϋ κωμειδυλλιακοϋ κινήματος τών
χρόνων 1889 - 1 896 �ρεπε νά ε!χε
έπιχειρηθεί έδώ και μερικές δεκαετίες.
Ή τελευταία λέξη ε!χε ειπωθεί πριν
άπο μισο περίπου αtώνα, πίσω έκεί
στά 1 933. Μέχρι την έποχή έκείνη
το Κωμει8ύ)λιο ε!χε δώσει άφορμή
νά χυθεί μπόλικη μελάνη και ε!χε τρο
φοδοτήσ�ι άρκετές δημόσιες διενέξεις.
'Απο τά πρώτα χρόνια της έμφάνισής
του ε!χε άποκτήσει ισχυρούς και ε(\
γλωττους έχθρούς - άνθρώπους σάν το
Γρηγόριο Ξενόπουλο, το Γεώργιο Τσο
κόπουλο, το Γ.Ν. Σπανδων'ί), το Δ. Ι.
Καλογερόπουλο - πού άπο διαφορετι
κή σκοπιά και μέ διαφορετικά κίνητρα
δ καθένας δέν κουράζονταν νά άρθρο-

Τό ξώφvλλο τοiί μελετήματος " Τό
κωμειδύλλιο " τοiί Στάθη ' Ιω. Δρομάζοv

γραφοϋν, γιά νά άπο8είξουν την εύτέ
λειά του και γιά νά εισηγηθοϋν την
άποβολή του άπο την άθηναϊκή σκηνή.
Πολεμική έναντίον
του &σκησαν κατά
'
καιρούς άκόμη και πολλοι κωμει8υλλιο
γράφοι - δ Χαραλάμπης 'Άννινος, δ
Ν. Ι. Λάσκαρης, δ 'Ηλίας Καπετανά
κης - μιά και δ καιpοσκοπισμος ποτέ
δέν ι!λειψε άπο τις τάξεις τών ' Ελλή
νων έπαγγελματιών της πένας. 'Όταν
έπομένως κυκλοφόρησε στά 1 919 ή
Ίστορ{α τής νεοελληνικής μουσικής
τοϋ Θεό8ωρου Συναδινοϋ και άφιέρωσε
ίtνα δλόκληρο κεφάλαιό της στο ζήτη
μα, έπιθυμώντας νά κατα8ικάσει τις
ήθογραφικές μουσικές κωμωδίες της
τελευταίας δεκαετίας τοϋ περασμένου
αtώνα μέ την έπιχειρηματολογία τοϋ
κύκλου τοϋ Μανώλη Καλομοίρη, δ
κριτικος ένταφιασμος τοϋ Κωμειδύλ
λιου θεωρήθηκε τελειωτικός.
Μεγαλωμένος μέσα σ' αύτη την άτμό
σφαιpα, δ Γιάννης Σιδέρης �κανε στά
1 924 την παρθενική του έμφάνιση
στο χώρο τών γραμμάτων μας μέ μιά
διάλzξη πάνω στο θέμα, στο πλαίσιο
τών έκδηλώσεων της Φοιτητικ7jς Συν
τροφιάς. Το κείμενο της διάλεξης δέ
σώθηκε αύτούσιο, άλλά άπο σχετικά
δημοσιεύματα στον Τύπο ( βλ. Β. Με
σολογγίτη " 'Εξ άφορμ7jς μιiiς διαλέ
ξεως ", έφημ. 'Ελεύθερος Λ6γος, 6
Άπρ. 1924, καθώς και Κ. Ρ. " Δια
λέξεις ", περιοδ. Παρασκήνια, 1 Μάη
1 924 ) πληροφορούμαστε οτι ο! κρίσεις
τοϋ δμιλητη ήταν δλοκληρωτικά άρνη
τικές και ή ολη τοποθέτησή του δέ
διέφερε άπο έχείνη τοϋ Συνα8ινοϋ και
τών ύπόλοιπων πολέμιων τοϋ εtδους.
" Το Κωμειδύλλιο δέν όπ7jρξε γέννημα
τών έσωτερικών άπαιτήσεων τοϋ κοι
νοϋ της έποχ7jς ", άποφάνθηκε δ εtκο
σιεξάχρονος Σι8έρης, " άλλά κατέρ
γασμα τών έλαφροτέρων του τάσεων.
Καμμιά έσωτερική άνάγκη άλλά κά
ποιου εtδους μό8α το έπέβαλε. οι 8η
μιουργοί του, άνίκανοι νά δώσουν διέ
ξοδο διά τοϋ θεάτρου εις τάς βαθυτέ
ρας τάσεις τοϋ λαοϋ, άρχέστηκαν νά
έκμεταλλευτοϋν
την
έπιπολαιότητά
του ".
'Έξι χρόνια άργότερα οι άπόψεις του
ε!χαν άναθεωρηθεί ριζικά. Προσχαλε-
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σμένος άπο το θίασο 'Αλίκης στή Θεσ
σαλονίκη στα 1 930, Ιiδωσε μια νέα
διάλεξη πού δημοσιεύτηκε άκέραιη στήν
έφημερίδα Νέα Άλ�)θεια της πόλης
(1 7 τοϋ 'Ιούλη } . 'Η στροφη πού παρα
τηρείται έδώ είναι έκπλ·ηκτική. Ό
Σιδέρης Ιiχει καταφέρει να άπαγκι
στρωθεί άπο τlς καθιερωμένες άντιλή
ψεις τοϋ περιβάλλοντός του, για να
καταλήξει σέ νέα πρωτότυπα συμπε
ράσματα, έντελώς διαφορετικα άπο έ
κείνα. τών προγενέστερών του . 'Εδώ
για πρώτη φορα διατυπώνει τή θεωρία
του οτι το κωμειδυλλιακο κίνημα τοϋ
1'890 είχε προοδευτικο χαρακτήρα, κα
θώς άποτελοϋσε άντίδραση στην κα
θαρευουσιάνικη τραγωδία τοϋ ρομα.ν
τισμοϋ, οτι θα πρέπει να θεωρηθεί ή
έλληνικη έκδοχή τοϋ εύρωπα'ίκοϋ να
τουραλισμοϋ στο θέατρο και να ταυτι
στεί μ/: τlς προσπάθειες τοϋ Χαρίλαου
Τρικούπη στον τομέα της πολιτικ'ίjς,
καθώς και μέ της γενιίiς τοϋ '80 στον
τομέα τ'ίjς λογοτεχνίας. ' Η θεωρία αύτή
άναπτύχτηκε διεξοδικότερα μέσα στούς
έπόμενους μ'ίjνες και, μl: τήν ύποστύ
λωση μιίiς άρκετα έκτεταμένης liρευνας
σ/: παλιl:ς έφημερίl>ες, χειρόγραφα και
έκ8όσεις, έμφανίστηκε στα 1 933 μl:
τη μορφ-Ιj 8οκίμιου πενηντα.τριών σελί
'δων, κάτω άπο τον τίτλο Τό Κωμει
δύλλιο 1888 - 1896. Τα πορίσματα τ'ίjς
,ερευνας αύτης μεταφέρθηκαν χωρlς
τήν παραμικρή άλλαγ·Ιj σέ: ολα τα έπό
μενα σχετικα δημοσιεύματά του (π.χ.
" Ό πρώτος νατουραλ�σμος στο έλλη
νικο θέατρο '', περιοl>ικο Θέατρο, Μάρ
της - 'Ιούνης 1 938· Ίστορtα τού νέου
έλληνικοiί θεάτρου 1794 - 1944, τόμος
Α', κεφαλ. " Ή άναγέννηση (Ό πρώ
τος νατουραλισμός } " · " Το Κωμει
δύλλιο '', =ριο8. Νέα Έστtα, 1 Φλεβ.
1 966 } και μέ το πέρασμα τοϋ χρόνου
tyινε, οπως είπαμε, το 6ρθ68οξο δόγμα
πάνω σ ' αύτο το ζήτημα. οι έλάχιστοι
μελετητές πού μπ'ίjκαν στον κόπο να
πάρουν θέση μέχρι σήμερα δέν Ιiδειξαν
διάθεση άναθεώρησής του. Ό Κ. Θ.
Δημα.ρίiς στήν Ίστορlα τής νεοελλ11νι
κijς λογοτεχιιlας έρμ·ηνεύει πραγματικα
το κωμειδυλλιακο κίν·ημα σαν άντί
δραση στο ρομαντικο !δανισμο καl σαν
άπαρχη μιίiς νατουραλιστικ'ijς τάσης.
Καl δ Μ. Βάλσας στο βιβλίο του Le
Tlιeά tre Grec Modern de 1453 ά
1900 8/:ν προσκομίζει νέα, διαφορετι
κα στοιχεία η άπόψεις.
Το όίρθρο τοϋ Στάθη Δρομάζου στήν
Καθημερινή στάθηκε λοιπον ή πρώτη
άταόπειpα μέσα στα τελευταία πενήντα
χρόνια να άμφισβ·ητηθοϋν συστηματικα
οι θέσεις τοϋ Γιάννη Σιδέρη. Ό άρ
θρογράφος δ/:ν άρνείται οτι στον τομέα
της γλώσσας οι κωμειl>υλλιογράφοι
iiφεραν στο έλληνικο θέατρο κάποια
πρόοδο, σl: σχέση προς τούς συγγρα
φείς της καθαρευουσιάνικης τραγωδίας.
'Αρνείται ομως κατηγορηματικα να τούς
ταυτίσει μ/: τούς Εύρωπαίους νατου
ραλιστές, μ/: το έγχώριο άστικο κίνημα
τοϋ Τρικούπη καl μ/: τούς λογοτέχνες
της γενιίiς τοϋ ' 80. Κατα το Σ. Δ. το
Κωμειδύλλιο i5χι μόνο δέ: συμμερίζεται
τα !δεώδη τοϋ Νατουραλισμοϋ, άλλα
άποτελεί καθαρα νεορομαντικο κίνημα,
μια i5ψιμη ντόπια συνέχιση τοϋ " ξε
πεσμένου εύρωπαϊκοϋ ρομ�ντισμοϋ ".
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'Έχοντας καταλήξει στο συμπέρασμα
οτι το Κωμειδύλλιο έξιδανικεύει το
άγροτικο παρελθον της χώρας και προ
παγαν8ίζει τήν έπιστροφη στο χωριό,
δυσκολεύεται να καταλάβει πώς είναι
δυνατο να το συνδέσει κανεlς μέ τήν
έξόρμηση τοϋ Χαρίλαου Τρικούπη :
" Είναι γνωστο πώς ή πολιτικη Τρι
κούπη ήταν δ έξαστισμος τ'ίjς χώρας.
'Ανάπτυξε τις παραγωγικές 8υνάμεις
και τούς πόρους τοϋ Ιiθνους, για να τοϋ
ώσει ύλικ� 8�ναμη. Άν�πτυξε ;ΙJν
εσωτερικη αγορα κάι προσειλκυσε ξενα
κεφάλαια, για να έπενδυθοϋν στη βιο
μηχανία. Ξό8εψε μεγάλα ποσα για
τεχνικα liργα, δρόμους, σι8ηρό8ρομους,
πού είχαν ώς έπακόλουθο την άνάτατυ
ξη της βιομηχανίας και τοϋ έμπορίου
καl το σπάσιμο σέ πολλές περιοχές

?

Ό Δημ. Κορομηλάς (1850 - 98) μέ τήν
" Τύχη τής Μαρούλας " έμπασε, τό 1889,
τό κωμειδύλλιο στήv άθηvαϊκή σκηνή

της κλειστης (οικιακ'ίjς } οικονομίας.
τΗταν έκφραστής τ'ίjς άστικ'ίjς τάξης
και το άρχοντολόι τον πολέμησε σκλη
ρά. Ή πολιτικη τοϋ Τρικούπη ήταν
άνάπτυξη της πόλης καl οχι έπισ"'ΟΟ
φη στο χωριό. Πολέμησε τήν πολιτ ;κη
της ο!κονομικ'ijς αύτάρκειας. 'Αντιστοι
χία πνευματικη της πολιτικ'ίjς τοϋ
Τρικούπη είναι άναμφισβήτητα ή γε
νια τοϋ '80, μέ το ριζοσπαστισμο τοϋ
Potl>η, τοϋ Τριανταφύλλου, τοϋ Γα
βριηλίδη, μέ το κίνημα τοϋ δημοτικι
σμοϋ [ . . . ]. Το Κωμειδύλλιο πού δί
δασκε καλλιτεχνικα τήν έπιστροφη στο
χωριο (τήν ο!κιακη-κλειστή ο!κονομία }
η τήν καταδίκη τ'ίjς άστικ'ίjς έργασίας
(" Μαρούλα " } , 8έν iiχει χα.μια σχέση
μέ τή γενια τοϋ '80. Πώς συμβιβάζε
ται ή πολιτικη τοϋ Τρικούπη, πού έπε8ίωκε τήν ύλικη άνόρθωση και την ύλι
κη δύναμη τ'ίjς χώρας, μ/: τήν !δεολο
γία. τοϋ Κωμειδύλλιου, πού δί8α.σκε
τήν έγκαρτέρηση στη φτώχεια. και τήν
αύτάρκεια ; [ . . . ]. Μονο την καλλιτε
χνικη εκφραση της α.ύτάρκειας και τήν
ιδανικοποίηση της έγκαρτέρ·ησης σή
κωνε ή έποχή ; Μήπως και τότε 8/:ν ύ
π'ijρχα.ν τα.ξικοι άγώvες; " (σελ. 36-38 ) .

Ό Σ.Δ. iiρχεται ν ' &:να.ζητήσει τή θέση
τοϋ Κωμειδύλλιου μέσα στα !δεολογι
κα καl κα.λλιτεχvικα ρεύμα.τα της έπο
χ'ίjς μέ Ιtνα. σοβαρο πλεονέκτημα άπ&
να.ντι στο Γιάννη Σι8έρη : μέ μια πλη
ρέστερη γνώση τών έλληνικώv πολι
τικών έξελίξεων χα.τα τις τελευταίες
δεκαετίες τοϋ 1 9ου α!ώνα. 'Έχει φυλ
λομετρήσει βιβλιογραφία πού ποτέ 8έ
θα α.!σθα.νότα.ν τήν άνάγκη να πλησιά
σει δ Σιδέρης και ένδια.φέρετα.ι για
σύγχρονα γεγονότα., πού δ τελευταίος
θα θεωροϋσε έντελώς όίσχετα. προς το
θέμα. 'Έχει π.χ. άφομοιώσει την Ί
στορlα. τοiί έλληνικοiί έργατικοiί κι
νήματος τοϋ Γιάννη Κορδάτου και εχει
φροντίσει να ένημερωθεί πάνω στα
οίκονομικα και κοινωνικα δεδομένα
τών ήμερών. 'Έχει βα.θια συνεί8ηση
πώς πρόκειται για έποχη έμφάνισης
νέων έπανα.στα.τικών !8εών στον έλλη
νικο δρίζοντα. 'Ότι είναι ή έποχη πού
γνώρισε τήν πιο ραγδαία άνάπτυξη
της έγχώριας δημοσιογραφίας, τήν ά
νάδυση τ'ίjς έργατικ'ίjς τα.ξικ'ίjς συνεί
δησης καl τήν πρώτη συνδικαλιστικη
όργάνωση, τήν πρώτη σοσιαλιστικη
βιβλιογραφία στην έλληνικη γλώσσα
και τούς πρώτους μάρτυρες τώv κοι
νωνικών &:γώνων. 'Ότι είναι ή έποχη
τών πρώτων άπεργιών και τοϋ πανηγυ
ρισμοϋ της πρώτης �γα.τικ'ίjς πρωτομα
γιίiς. Έποχη τοϋ Πλάτωνα Δρακούλη
καl τοϋ Σταύρου Καλλέργη, τοϋ Ρό
κου Χοϊδίi, τοϋ Γ. Φιλάρετου και τοϋ
'Αριστείδη Οικονόμου. . . 'Αντιπαραθέ
τοντας τον προβλημα.τισμο τών &:νθρώ
πων αύτών στον προβληματισμο τών
κωμειδυλλιογράφων, στήν ά8ιαφορία κ'
ελλειψη συμμετοχ'ίjς τών -π:λευταίων
σέ ολες τlς παραπάνω έξελίξεις, ρωτίi
μέ άγανάκτηση : " Πώς λοιπον ισχυ
ριζόμαστε οτι το Κωμειδύλ). ιο είναι
γνήσιο λαϊκο θέατρο, άνα.νεωτής και
ρίζα τοϋ θεάτρου μας, οταν πάει κόντρα
στήν έποχή του ; 'Όταν δέν έκφρά
ζει τίποτα άπο τα ρεύματα της έποχ�ς
και άπο τήν κοινωνία της;" (σελ. 31 ) .
'Ακολουθώντας διαφορετικη διαδρομή,
ερχεται, μ/: όίλλα λόγια, να συναντήσει
το Σιδέρη τοϋ 1 92 4 και να έπαναλάβει
τις τη;ώιμες &:μφιβολlες του σχεδον
κατα λέξη .
Το οτι το Κωμειδύλλιο δέν έκφράζει
τίποτε &:πο τα ρεύματα τ'ίjς έποχ'ίjς
του είναι μια ύπερβολή, μέ τήν δποlα
θα άσχοληθοϋμε έκτενέστερα παρακά
τω. Πρόκειται σαφώς για Ιtναν !σχυρι
σμο πού όφεlλετα.ι στήν &:σύμμετρη
έξοικεlωση τοϋ συγγραφέα μέ δρισμένα
μόνο &:πο τα ποικίλα στοιχεία της έλλη
νικ'ίjς ιΙ>εολογικ'ίjς ζύμί.Jσης τοϋ 1 9ου
αιώνα. Το ζήτημα ομως αύτο πρέπει
να το &:φήσουμε, οπως είπαμε, στήν
όίκρη προς το παρόν, για να έπισημά
νουμε Ιtνα όίλλο μειονέκτημά του πολύ
σοβαρότερο, τήν ελλειψη άρκετης έ
ξοικεlωσης μέ τα εργα τών κωμειδυλ
λιογράφων και τlς ιστορικές μαρτυρίες
γύρω άπο αύτά. Ό Σ. Δ. ξ�κινησε να
έλέγξει τlς άπόψεις τοϋ Γιάννη Σιδέρη
μέ μοναδικο έφό8ιο, στον τομέα αύτό,
τα στοιχεία πού εχει προσκομίσει ή
ερευνα τοϋ ίδιου τοϋ Σι8έρη. Δέν εχει
κάνει μ/: όίλλα λόγια άνεξάρτητη ερευ
να., για να βεβαιωθεί ιΧν τα στοιχεία τοϋ
Σιδέρη είναι σωστα η λανθασμένα. "0-

πως φα[νεται άπο την άνάγνωση τοίί
&ρθρου του, και δπως έξάλλου δηλώ
νεται σχεδον άπερ[φραστα στη σελ[δα
1 2 τοίί βιβλtου, μοναδικιΧ βοηθήματά
του γιιΧ την ιστορ[α τοίί Κωμειδυλλια
κοίί κινήματος στάθηκαν το δοκ[μι()
τοίί Σιδέρη τοίί 1 933 και το &ρθρο τοίί
tδιου συγγραφέα στη Νέα Έστ{ο. τοίί
1966 (δίρθpο πού άποτελεί τη μεταφο
e ιΧ τοίί κειμένου μιiiς νεότερης διάλε
ξής του στη Θε:σσαλον[κη ) . Φυσικα
γνωρtζει και το σχετικο κεφάλα ιο στην
Ίστορlα τού νέου έλληνικοv θεάτρου,
άπο δπου και άντλεί τlς περισσότερες
πληροφορf.ες του γιιΧ το Δραματικο
Ειδύλλιο. ΠουθενιΧ στην έργασια του
δέ γ[νεται άναφορα στιΧ σχετικα δημο
σιεύματα τοίί Λεωνίδα Ζώη (άνεκτ(
μητου πρωτοπόρου της μελέτης τοίί
Κωμειδύλλιου ) , τοίί Γεώργιου Κορο
μη)ii, τοίί Θεόδωρου Συναδινοίί, τοίί
Δ. Β. Οικονομ(δη, τοίί Ζαχαρία Πα
παντων[ου, τοίί Μ. Βάλσα. 'Απο τα
ποικίλα δημοσιεύματα τοίί Νικόλαου
Λάσκαρη, έπώνυμα και ψευδώνυμα,
το μόνο πού γνωρίζει εΙναι το δίρθρο
του στο περιοδικο 'Ολύμπια τοίί 1 896.
'Ακόμη πιο κρίσιμη εΙναι ή tλλειψη
ένημέρωσής τοu στον τομέα των κει
μένων. 'Όλα τιΧ συμπεράσματά του
τα σχετικα μέ το ιδεολογικο περιεχό
μενο τοίί Κωμειδύλλιου βασίζονται ού
σιαστικα σέ τέσσερα η πέντε tργα.
Μέσα στην έργασία του άναφέρονται
και συζητιοίίνται τρία μόνο άπο τιΧ
πέντε .κωμειδύλλια τοίί Δ. Κόκκου,
fνα μό110 άπο τα τρία πολύπρακτα
(κα! κα11έ11α άπο τιΧ �ξη μονόπρακτα )
τοίί Δ. Κορομηλii, δ Γενικός γραμ
ματεVς τοίί 'Ηλία Καπετα11άκη και
ή Νύφη τής Κούλουρη-; τοίί Εύάγ
γελου Παντόπουλου (της δ111οίας δμως
δέ11 εΙναι ξεκάθαρο ά11 fχει διαβάσει
το άδημοσf.ευτο κείμενο, καθώς δέ
γίνεται καμια άπόπειρα νιΧ ά11αλυθεί
το περιεχόμενό της ) . Δέ φαίνεται να
γ11 ωρ[ζει κανένα άπο τα κωμειδύλλια
τοίί Δημήτριου Καλαποθάκη, τοίί Νι
κόλαου Λάσκαρη, τοίί Παναγιώτη Ζά
νου, τ'οίί Στέφανου Στεφάνου, τοίί
Νικόλαου Κοτσελόπουλου, τοίί Κ. Γιολ8άση, τοίί 'Ιδομενέα: Στρατηγόπουλου.
Δέ γνωρίζει κά.νένα άπο τα tργα: των
πρώιμων Ζακυ11θινων
κωμειδυλλιο
γράφων τοίί 1 875 και δέ11 κάΙΙει την
παραμικρή ά11α:φορα σέ αύτο το τόσο
ζωτικ'ijς σημασίας προδρομικο φαινό
με110. Δέ γνωρίζει κανέ11α: άπο τιΧ ΙSψι
μα 111α:ρακμια:κιΧ κωμειδύλλια: τοίί Στέ
φανου Γραν[τσα, τοίί Ίωά11νη Λα:tου,
τοίί Τίμου Δεπάστα:, τοίί Σπυρίδωνα:
Περεσιάδη. Δέν εχει διαβάσει τα ά
ξιοπερίεργα: σμυρ11έικα: κα ί κωνσταΙΙτι
νουπολίτικα δείγματα: τοίί ε(δους . . .
Ά11άμεσα: στιΧ 1 889 και στιΧ 1 896
έμφαΙΙίστηκαν στη11 άθηναϊκή σκη11ή
συνολικα σα:ρά11τα: κωμeιδύλλια, άπο
τιΧ δποία εχουν σωθεί ώς τ!ς μέρες μας
περtπου τιΧ μισά. Στη βιβλιοθήκη τοίί
Θεατρικοίί Μουσείου μπορεί κανε!ς να
βρεί χειρόγραφα: εικοσιδύο παρόμοιωΙΙ
εργων και στο άρχείο τοίί Δημήτριου
Κορομηλii &λλωΙΙ έφτά. Εικοσιτέσσε
ρα πολύπρακτα και μονόπρακτα: κω
μειδύλλια εχουΙΙ έκδοθεί κατα καιρούς
στη11 'Αθή11α, στην Πάτρα:, στη11 Κων-

σταντινούπ:ολη και στη Ζάκυνθο. 'Ω
στόσο τα συμπεράσματα: τοίί Σ. Δ . για
τη φύση τοίί κι11ήμα:τος και για το
ιδεολογικό του περιεχόμενο στηρίζον
ται, δπως ειπαμε, σέ λιγότερα:
άπο
'
111έντε εργα: 1
Ή θεμελιώδης αύτη &γνοια τοίί όλι
κοίί εΙ11αι φυσικο να το11 δδηγεί σέ πα
ρανοήσε1ς και λάθη, σέ &στοχες γενι
κεύσεις μεμοΙΙωμένων περιπτώσεων κα!
στην όποτίμηση της σπουδαιότητας
&λλωΙΙ . Ή πεποίθησή του, π.χ., δτι
οι κωμειδυλλιογράφοι έτοιθυμοίίν να
ά11αχαιτίσου11 τον έξα:στισμο της χώρας,
δτι καταδικάζουν τη11 άστική έργασία
και προπαγα11δίζουν την έπιστροφή στην
άγροτική οικο11ομία, στηρίζετ!Ι!ι άπο
κλειστικα και μόνο σέ �α lργο. Στη
ρίζεται συγκεκριμένα σέ μια !διόρρυθμη

Ό Δηu. Κόκκος (1856 - 91) έδραlωσε
μέ τa έeγα του τή θέση τού κωμειδύλ
λιου. Φωτογραφlα Θεατρικού Μουσε{οv

και /Sχι πολύ πειστική έρμηνεtα της
111λοκ'ijς τοίί Μπαρμπαλινάρδου. 'Επειδή
στο εργο αύτό δ Κόκκος παρουσιάζει
τη Μαρούλα να άλλάζει χαρακτήρα,
μόλις θα άποκτήσει λεφτα και θα
καταφέρει 11' άνοίξει δικό της μοδιστρά
δικο, έπειδή τη δείχνει νιΧ μεταβάλ)εται
άπο μειλίχια όπηρετριούλα σέ σκληρή
έργο8ότρια, σέ cpα:11τασμένη άστη πού
11τρέ7Uεται για την ταπει11ή καταγωγή
της και φροντίζει νιΧ άντιγράφει τούς
τρόπους τηc άριστοκρατικ'ijς πελατείας
της, δ Σ. Δ. καταλήγει στο συμπέρα
σμα δτι βρισκόμαστε μπροστιΧ σέ μιιΧ
καταδίκη της μοδιστρικ'ijς κοι! γενικά:
δλων των έλεύθερων άστικων έπαγγελ
μάτων. Κάποιος &λλος θιΧ μποροίίσε
νιΧ δεί στη11 κακή διαγωγή της Μαρού
λας μιιΧ σκανταλιάρικη άπόπειρα να
όπο11ομευτεί δ συμβατικος ιδεαλισμος
πού έπικράτησε στη σχεδίαση τοίί
πορτρέτου της tδιας ήρωίδας άπο τον
Κορομηλii, μιιΧν άξιέπαινη προσπάθεια
τοίί ρεαλιστ7j Κόκκου 11ιΧ διαλύσει τη
ροδοζάχα('η άπο την δποία εΙχε πλάσει
τη δική του έκδοχή της (διας ήρω[δας
δ πρεσβύτερος συνάδελφός του.
Το πράγμα: δμως δέ σταματii έδω.

'Επειδή στη Β' πράξη τοίί Μπαρμπα
λινάρδου δ πατέρας της Μαρούλας
καταριέτάι την κόρη του γιιΧ την 'ά χα
ριστtα της άπέναντί του και ζητii νιΧ
πέσει φωτιιΧ άπ' τον ούρανο να την κά
ψει, μέ άποτέλεσμα νιΧ παραδοθεί στιγ
μιαία το μαγαζι της στις φλόγες χα!
νιΧ ά11αγκα:rτεί, μετά: την καταστροφή,
ή φαiιτασμένη μοδίστρα νιΧ έπιστρέψει
στο χωριό της, δ Σ.Δ. συμπεραtνει πώς
δ Κόκκος και οι F'!'αλοαστοι της 'Αθή
νας ζητοίίν τ-1) βοηθεια των ούρανων,
γιιΧ 11α 111ετύχουν τη11 έπιστροφή των
άγροτων στιΧ χωράφια τους. Κάποιος
&λλος θιΧ μποροίίσε 11ιΧ άντιμετωπίσει
την πυρκαγιά: σιΧν ιδιοφυές κωμικο
ε()ρημα, σιΧν ι!11α άπο τιΧ τολμηρότερα
χιουμοριστικά: πραξικο71Ιήματα πού έκ
δηλώθηκαν μέχρι σήμερα στην έλλη
νική σκηνή. Το πρόβλημα δμως τελι
κά: δ/:11 έ11τοπίζεται έκεί. 'Εντοπίζεται
στην ποσοτική και οχι στην ποιοτική
!σχνότητα των μαρτυριω11 πού bιικα
λείται δ δοκιμιογράφος, γιιΧ νιΧ στηpίξ�ι
τη θεωρία του. Και άν άκόμη παραδε
χτοίίμε πώς δ Μπαρμπαλινάρδος έξι
δανικεύει τη ζωή τοίί χωριοίί και κατα
δικάζει .. τη11 άστική έργασία, το μα
γαζί, το έμπόριο πού φτιάχνει νεόκο
πους άστούς", και άΙΙ άκό ι-ιη πιστέψουμε
πώς το εργο έπιθυμεί να βάλει .. φω
τιά: στις άστικές σχέσεις " (σελ. lι3 ) ,
δέν εχουμε' δικαίωμα ν ιΧ καταλήξουμε
βιαστικά: στο γενικο συμπέρασμα δτι
το κωμειδυλλιακο κtνημα δλόκληρο
" ά11τιτίθεται στις νέες άστικ/:ς σχέ
σεις " (σελ. lι5 ) και δτι εΙ11αι προπα
γα11διστης " τοίί λαϊκισμοίί, της φυγ'ijς;
άπο την πόλη, της; έπιστροφ'ijς στην
έξωραϊσμένη άθλιότητα τοίί χωριοίί "
(σελ. 60 ) . Μέ ποιιΧ εννοια θα μποροίίσε
νιΧ όποστηρίξει κα11εις δτι έξωραtζου11
τη ζωή τοίί χωριοίί εργα σιΧν το Μήλο
τής έριδος και τη Νύφη τής Κούλουρης,
tργα Π'Ού ζωγραφίζουν μiiλλον μια
ιδιαίτερα καταθλιπτική εικόνα: των ή
θων της έπαρχίας ; ΜΙ: ποιιΧ εν11οια: θα
μποροίίσε νιΧ πεί κανεις δτι άντιστέ
κονται στον έξαστισμο της χώρας ερ
γα σιΧν τούς Προικοθήρας, τούς Σφουγ
γαράδες, την 'Αγάπη τής Αουλούκας,
το 'Εκκρεμές διαζύγtοv, το Έπl τοv
καταστρώματος, το Πlκ - vlκ, το Δόv
Κιχώτη ;
'Ένας άπο τούς λόγους πού δ Σ.Δ.
παρασύρεται σέ παρόμοιο κατήφορο
γενικεύσεων εΙναι δτι συγχέει και ταυ
τtζει δυό διαφορετικά: πράγματα, το
Κωμειδύ:ι.λιο και το Δραματικο Ειδύ) 
λιο. Πρόκειται γιιΧ μιιΧ σύγχυση πού
δφείλεται και πάλί. στην άτελ'ij γ11ώση
τοίί όλικοίί. ΓιιΧ 11ιΧ ποίίμε την άλήθεια,
το λάθος δέν εΙναι άποκλειστικιΧ δικό
του. Και δ Κ.Θ. Δημαρiiς και δ Μ. Βάλ
σας εχουν δείξει τάση σ/: σχετικά
γραφτά τους νιΧ ταυτίζουν άπρόσεχτα
τά δυο εtδη . Ό Γιάννης Σιδέρης δμως
και οι άρθρογράφοι της έποχ'ijς τοίί
Κωμειδύλλιου εΙχαν συναίσθηση τοίί
χάσματος πού τιΧ χώριζε. Σήμερα, μέ
την προοπτική πού μiiς χαρ[ζει δ χρό
νος, εtμαστε σl: θέση νιΧ πiiμε ι!να β'ijμα
παραπέρα και νιΧ κατανοήσουμε δτι
το Δραματικο Ειδύλλιο άποτελοίίσε
τμ'ijμα της μεγάλης &.ντίδρασης, πού
&ρχισε νιΧ έκδηλώνεται άπο το 1 892
ένάντια στο Κωμειδύλλιο. 'Ότι ήpθε

νά. δώσει ι!κφραση σέ άξίες και ιδανικά
διαμετρικά. άντιθετα πολλές φορές προς
έκείνα τών κωμειδυλλιογράφων. "0ποιος μπεί στον κόπο νά. συγκρίνει τά.
δυο είδη θά. προσέξει άμέσως ποικί
λες μορφολογικές, θεματογραφικές και
lδεολογικές διαφορές. Το Κωμειδύλλιο,
π.χ., εlναι πάντα γραμμένο σέ πρόζα,
ένώ το Δραματικο Εtδύλλιο εlναι γραμ
μένο άποκλειστικά. σέ δημοτικοφαν'ίj
δεκαπεντασύλλαβο στίχο. Το Δραμα
τικο Ειδύηιο χρησιμοποιεί τήν κοινό
χρηστη δημοτική γλώσσα, ένώ στο διά
λογο τοίί Κωμειδύλλιου καθρεφτίζεται
καθαρά ή γλωσσική σύγχυση τ'ίjς έπο
χ'ίjς, μέ τή συστηματική άντιπαράθεση
τοπικών διαλέκτων, κοινόχρηστης δη
μοτικ'ίjς και καθαρεύουσας. Στο Δρα
ματικο Ειδύλλιο ή μουσική παίζει έ
ξαιpετικά. περιορισμένο ρόλο, ένώ στο
Κωμειδύλ) ιο έμφανίζεται κυρίαρχη : το
πρώτο εχει κατά μέσον /$ρο τέσσερα μόνο
τραγούδια, ένώ το δεύτερο εχει είκο
σι. οι μελωδίες τοίί πρώτου εlναι
άνυποχώρητα δημοτικοφανείς. Τοίί δεύ
τερου εlναι κατά προτίμηση εύρωπαϊ
κές . . . Τελικά δέ χωρεί άμφιβολία /$τι
το Δραματικο Εtδύλλιο έξιδανικεύει
πραγματικά. το άγροτικο παρελθον τ'ίjς
χώρας καl έξωροϊtζει άνεδαφικά. τή
ζωή τ'ίjς έλληνικ'ίjς ύπαιθρου. Παρά τήν
εύκαιpιακή καl αισθηματολογική προ
σκόλλησή του στο κίνημα τοίί δημοτι
κισμοίί, στάθηκε /:να θεατρικο εlδος
βαθιά άντιδραστικό, δ Δούρειος 'Ίππος
πού χρησιμοποίησαν οι τελευταίοι έκ
πρόσωποι τοu ρομαντισμοu γιά. νά. ξα
νατρυπώσουν στήν άθηναϊκή σκηνή σέ
μιά. ιστορική στιγμή πολύ προχωρημένη .
Εlχε τις ρίζες του στά. εμμετρα πατριω
τικά. δράματα τοίί 'Αντώνιου 'Αντωνιά
δη καl άντλcuσε ι!μπνευση άπο το Βα
λαωρίτη καl το Ζαλοκώστα. Μετά το
1 892 συσπειρώθηκαν γύρω του /:να
πλ'ίjθος πολέμιοι τοίί Κωμειδύλλιου,
για νά. έξαπολύσουν έναντίον του μ ια
άπο τις δυναμικότερες έπιθέσεις τους.
Δέν εlναι τυχαίο πού ή Εύαγγε) ία Πα
ρα<rκευοπούλου, ή άνυποχώρητη έχθρά.
τοu Κωμειδύλλιου, mαιζε μέ ένθουσια
σμο τά. δραματικά. ε1δύλλια τοίί Περε
σιάδη καl τοίί Μελισσιώτη (ή 'Εσμέ
και ή Σκλάβα 1jταν άνάμεσα στούς Υ.α
λύτερους ρόλους της ) , δίπλα στή Φαύστα
τοίί Βερναρδάκη, στή Δούκισσα τών
'Αθηνών τοίί Ραγκαβ'ίj καl τις ύπό
λοιπες 8ψιμες καθαρευουσιάνικες τρα
γωδLες.
Ό Σ. Δ. χαρακτηρίζει το Κωμειδύλλιο
ρομαντικο και τοίί άποδίδει τάση έξι
δανίκευσης και πλαστογράφησης τ'ίjς
ζω'ίjς τ'ίjς έλληνικ'ίjς έπαρχίας έπειδή
πιστεύει λανθασμένα /)τι δ 'Αγαπητι
κός τής βοσκοπού.�ας και ή Γκ6λφω
άνήκουν σ' αύτο το εlδος. ' Ισχυρίζεται
<\τι δέν έκφράζει τήν έποχή του, έπει
δή το ταυτίζει μέ το Δραματικο Ει
δύλλιο. Στήν πραγματικότητα το Κω
μειδύλλιο έκφράζει μέ έκπληκτική κα
{)αρότητα τήν έποχή του, τήν έκφράζει
άκόμα καl μέ τά. πολλά και μεγάλα
του έλαττώματα. 'Ίσως μάλιστα νά.
τήν έκφράζει πιστότερα μέ τα έλαττώ
ματά του παρά μέ τlς άρετές του. Στά�
θηκε /:να ιδιαίτερα περίπλοκο και άντι
φατικο θεατρικό φαινόμενο, γιά. τήν
χατανόηση τοu δποίου δέν έπαρκοίίν
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τά. έπίπεδα έρμηνευτικά. σχήματα τοίί
Γιάννη Σιδέρη και τοu Σ.Δ.,'·δ.έν έπαρ
κεί δηλαδή δ ά.πλος ψόγος η επαινος,
ά:t.λά. χρειάζεται μιά. διαλεκτι>t'ότεpη
προσέγγιση. Χρειάζεται, πρώτα · άπ'
8λα, νά. συνειδητοποιήσουμε πώς δέν
έκπροσωποίίσε μία μόνο ιδεολογική
καl αισθητική τάση τ'ίjς έποχ'ίjς άλλά.
πολλές, μερικές άντικρουόμενες κι ά
συμβίβαστες μεταξύ τους. τΗταν πε
ριστασιακος συμφυρμος άντιφατικών
στοιχείων, πού συγκέντρωσε κάτω άπο
τήν ίδια καλλιτεχνικη στέγη ή ιδιο
μορφία τ'ίjς ιστορικ'ίjς στιγμ'ίjς . Βασικά
γεννήθηκε σά. συνειδητή άπόπειpα μί
μησης τοίί γαλλικοu βωντβίλ, δηλαδή
τών άνάλαφρων μουσικών κωμωδιών
πού άπολάμβανε ή μεγαλοαστική τάξη
τ'ίjς 'Αθήνας στlς παραστάσεις τών
έπιχορηγούμενων άπο τήν έλληνική
κυβέρνηση γαλλικών λυρικών θιάσων.
Το ξεκίνημά του, μέ &λλα λόγια, 1jταν
μιά. άκόμα πολιτιστική ύπεξαίρεση στο
πλαίσιο τ'ίjς άπροβλημάτιστης νεοελλη
νικ'ίjς έκστρατείας τοίί 1 9ου αιώνα νά.
άντικατασταθεί ή άνεπιθύμητη άνατο
λικομεσογειακη έθνικ.η παράδοση τοίί
τόπου μέ έτοιμοπαράδοτα εύρωπα'ίκά.
δάνεια. 'Άμεσος στόχος τών άντιγρα
φέων 1jταν νά. άποκτήσουν " τά. αύτά.
τοίί γαλλικοίί θεάτρου εργα, άλλά.
γραμμένα έλληνιστι " {γιά. νά. χρη'σι
μοποιήσουμε χαρακτηριστικη εκφραση
τ'ίjς 'Εφημερtδος τοίί κωμειδυλλιογρά
φου Δημήτριου Κορομηλά ) και νά. δώ
σουν ταυτόχρονα στούς άπόφοιτους τοίί

Εύάγγελος Παντ6πουλος, 6 πρωταγω
νιστής γιά τόν δποίο γράφονταν δλοι ο[
κεντρικοί ρ6λοι στά κωμειδύλλια. 'Εδώ
Μπάρμπα Λινάρδος. Φωτ. Θ. ΜουσεLου

νεοϊδρυμένου έλληνικοίί 'Ωδείου τήν
εύκαιpία νά. τραγουδήσουν πάνω στή
σκηνη τις δημοφιλέστερες μελωδίες
τοu "Οφφεμπαχ και τοίί Λεκόκ, προ
σαρμοσμένες σέ έλληνικούς στίχους.
Μέσα στο κλίμα 8μως τ'ίjς δεκαετίας
τοu 1880 και κάτω άπο τήν πίεση τών
ιδεών τοίί κύκλου τοu Νικόλαου Πολί
τη, το Κωμειδύλλιο άπόκτησε 'ήθο
γραφικά. καl λαογραφικά. ένδιαφέροντα
άνύπαρκτα στο πρότυπό του. Σύσσωμη
ή προοδευτική διανόηση τών ημερών·
άναζητοuσε τις έθνικές της ρ ίζες και
προπαγάνδιζε τήν καλλιτεχνικη άξιο
ποίηση τ'ίjς λαϊκ'ίjς παράδοσης. Ή
γλώσσα τοu λαοίί και τά. ηθη του μελε
τοίίνταν μέ ένθουσιασμο άπο λογοτέ
χνες κ' έπιστήμονες, οι τοπικές φορε
σιές και τα εθιμα εδιναν ύλικο στοόι;
ζωγράφους, μελωδίες δημοτικών τρα
γουδιών παιανίζονταν για πρώτη φορά
άπο τή μπάντα τοίί πυροβολικοίί στΎ)ν
πλατεία τοίί Συντάγματος, άνάμεσα
σέ μελωδίες τοu Βέρντι καl τοίί Ροσσί
νι. 'Ένα πλ'ίjθος λοιπον άπο γραφικούι;
έπαρχιώτες, μέ τις άστείες ντοπιο
λαλιές τους, τlς παραδοσιακές φορε
σιές και τά. έξωαστικά τους ηθη, ήρθαν
άπρόσχλητοι σχεδον νά. πλημμυρίσουν
τήν πλοκή εργων, πού άρχική τους
πρόθεση 1jταν ά.π)ώς νά. μιμηθοuν το
Σουφλερύ, το Μικρό δούκα και το
Βοκκάκιο. Μέσα στήν πλοκή τών νέων
ιtργων, γραφικοι Άνδριώτες, Ζακυν
θινοί, Ρουμε) ιώτες, 'Αρβανίτες, Χιώ
τες, Τουρκομερίτες, Τσάκωνες και Σαν
τορινιοι ερχονται για πρώτη φορά σέ
έπαφή με τον άστικο πολιτισμο της
'Αθήνας και γίνονται Ί)ρωες άλ}επάλ
ληλων κωμικών έπεισοδίων. Χωρις προ
σχεδιασμό, ή άντιπαράθεση τών παρα
δοσιακών άνατολικομεσογzιακών 'ήθών
τ'ίjς έπαρχίας και τών 'ήθών τ'ίjς έξευ
ρωπαϊσμένης άστικ'ίjς τάξης τ'ίjς 'Αθή
νας γίνεται το κύριο θέμα τοu χιου
μοριστικοίί προβληματισμοίί τών κω
μειδυλλιογράφων. Και το κοινο πλημ
μυρίζει σέ διαταξικούς σχηματισμούς
τις ύπαιθριες μάντρες τών έγχώριων
θεατρίνων, γιά. νά. παρακο'λουθήσει τήν
άναμέτρηση.
Βέβαια κανείς δέ θά. μποροίίσε νά. ισχυ
ριστεί πώς οι κωμειδυλλιογράφοι 1jταν
οι ένδεδειγμένοι άμερό)ηπτοι διαιτη
τές ένος παρόμοιου άγώνα. οι &νθρω
ποι πού δνειpεύονταν νά. εύθυγραμμί
σουν τήν έΗηνική σκηνή μέ τή γαλλι
κή, έκείνοι ποό δέν εlχαν &λ/.η εννοια
άπο το νά. λεηλατήσουν τον 'Όφφεμπαχ,
γιά. νά. δώσουν στούς έλληνικούς στί
χους τους παριζιάνικη μουσική έπέν
δυση, 1jταν ο! λιγότερο κατάλληλοι
γιά. ν' άντιμετωπίσουν μέ δημιουργική
διάθεση καl κατανόηση τήν έγχώι:-ια
παράί>οση. Ή σύγχυσή τους και η
πολιτιστική σχιζοφρένεια τ'ίjς κοινω
νίας τους καθρεφτίζεται δλοκάθαρα
μέσα στά. δημιουργήματά τους. Άπο
τή μιά. μεριά νοσταλγοuν τή μή έξευ
ρωπαϊσμένη έπαρχία και άπο τήν &λλη
ξεκαρδίζονται μέ τούς άδέξιους τρό
πους τών έκπροσώπων της. Χρησιμο
ποιοuν στο διάλογο τή δημοηκή και
τις ντοπιολαλιές, άλλα γράφουν τις
σκηνικές δδηγίες σέ &πταιστη καθα
ρεύουσα. 'Ι"άλλουν Ομνους στήν έγ-

χώρια παράδοση, άλλα τούς τονίζουν
σέ εύρωπαϊκή μουσική. . . Φαίνεται ότι
ε!ναι πια πολύ άργα να ξανασυνδεθεί
ή άστική τάξη της 'Αθήνας μέ τις βί
αια κομμένες ρ(ζες της. Μια κοινωνία
πού έπι πενήντα χρόνια, άπό τήν πρώ
τη στιγμή πού όργανώθηκε σέ άνεξάρ
τητο έθνικό κράτος, κήρυξε τόν πόλεμο
στόν έγχώριο λαϊκό πολιτισμό της
κ' �βαλε στόχο της να τόν άντικατα
στήσει μέ ξένα δάνεια, δέν ήταν δυνατό
να έπιστρέψει πια έκεί άπό όπου ξε
κίνησε. Ε!χαν άλλάξει στό μεταξύ
όλες σχεδόν οι ιστορικές συνθ'ίjκες.
Και, για να ποϋμε τήν άλήθεια, δέ�
ύπ'ίjρχε καν ειλικρινής . διάθεση έπι
στροφ'ίjς. Τό tδιο τό κίνημα της άνα
ζήτησης τών ριζών ήταν άκόμα Ιtνα
έτοιμοπαράδοτο δάνειο άπό τήν Εύρώ
πη, ε!χε μεταφερθεί άπό τή Γερμανία
στις άποσκευές άνθρώπων σαν τό Νι
κόλαο Πολίτη, τό Γεώργιο Δροσίνη
και τό Γεώργιο Βιζυηνό, τό Νικόλαο
Λύτρα και τό Γεώργιο Νάζο. Μια
αtσθηματολογική νοσταλγία. μονάχα ύ
π'ίjρχε στις καρδιές άνθρώπων, πού
συνέχιζαν να έξαφαν(ζουν στήν καθη
μερινή τους ζωή τα τελευταία άπομει
νάρια τοϋ παρελθόντος τους, τήν tδια
στιγμή πού θρηνοϋσαν διχασμένοι για
τό χαμό τους στήν ποίησή τους, στή
ζωγραφική, στό θέατρο. Κάτω άπό
τήν πίεση παρόμοιων ισχυρών άντιθε
των ροπών, τό Κωμειδύλλιο δέν ήταν
δυνατό να διατηρήσει τήν άκεραιότη
τά του. 'Ελάχιστα χρόνια μετα τήν
έμφάνισή του διασπάστηκε στα έπιμέ
ρους άσυμβ(βαστα στοιχεία του καt
έξαφαν(στηκε, άφήνοντας πίσω του
δύο νέα θεατρικα εtδη, τό Δραματικό
Εtδύλλιο και τήν 'Επιθεώρηση. Ή
'Επιθεώρηση κληρονόμησε τή ζωηρη
παριζιάνικη μουσική του κ�ι άπορρό
φησε τελικα τούς συγγραφείς έκε(νους
και τό κοινό πού αισθάνονταν tδια(τερη
άφοσ!ωση στό [δανικό τοϋ έξευρωπαϊ
σμοϋ. Τό Δραματικό Ειδύλλιο qινε δ
φορέας της αtσθηματο)ογικ'ίjς νοσταλ
γίας τοϋ παρελθόντος, δ άνειλικρινης
άπολογητής της έγχώριας παράδοσης
φιλτραρισμένης μέσα άπό Ιtναν άγοραίο
ξεφτισμένο εύρωπαϊκο ρομαντισμό. Τό
νόθο αύτό θεατρικό ε!δος δέ θα ζήσει
πέρα άπό τό τέλος τοϋ α!ώνα. Ή 'Ε
πιθεώρηση όμως θα άκμάσει στα έπό
μενα τριάντα χρόνια και στήν έποχή
τοϋ Βενιζέλου θα έκτοπ(σει για Ιtνα
διάστημα κάθε &λλο ε!δος άπό τήν
έλληνική σκηνή.
Φυσικά, όταν δ Σ.Δ. !σχυρ(ζεται πώς
τό Κωμειδύλλιο δέν κατάφερε να έκ
φράσει τα ρεύματα της έποχ'ίjς του,
δέ χρησιμοποιεί τις λέξεις μέ τόν rδιο
τρόπο πού χρησιμοποιοϋνται στlς πα
ραπάνω παραγράφους. 'Εννοεί ότι τό
Κωμειδύλλιο δέν έκπροσώπησε τα συγ
κεκριμένα έκείνα ρεύματα πού θα έπι
θυμοϋσαν να ε!χε έκποοσωπήσει ο!
σύγχρονοι ανθρωποι μέ προοδευτικη
συνείδηση. 'Υπάρχει άλήθεια μια τάση
ν' άντιμετωπ!ζουμε πολλές φορές τήν
'Ιστορία. σαν ποδοσφαιρικό άγώνα άνά
μεσα σέ δμάδες " καλών " και " κα
κών " τών " δικών μας " και τών
' ". Ή τάση αύτi μiiς κάνει
" &λλων
1
να χρησιμοποιοϋμε συχνα τή μελέτη
τοϋ παρελθόντος σα μια εύκαιp!α να

ζητωκραυγάσουμε η ν' άποδοκιμάσου
με τα γεγονότα και τούς πρωταγωνι
στές τους, άνάλογα μέ τήν παράταξη
πού διαλέξαμε να ύποστηρ!ξουμε. οι
&νθρωποι πού άσχολοίίνται μέ τό Κω
μειδύλλιο δέν κατάφεραν, φα(νεται, μέ
χρι σήμερα ν' άπαλλαγοϋν άπό αύτή
τή νοοτρ �π(α. Ό �υνα�ινός χρη�ιμο �
πο!ησε τα δημοσιευματα του για να
τό άποδοκιμάσει. Ό Σιδέρης για να
τό ζητωκραυγάσει. Ό Σ. Δ . και πάλι
για να τό άποδοκιμάσει. . . Δέν !!χει
�ρθει άκόμα ή &ρα για να τό μελετή
σουμε χωοις φόβο και πάθος; Να τό
περιεργαστοϋμε ψύχραιμα κι άντικει
μενικα σαν Ιtνα άναπόσπαστο τμ'ίjμα
τοϋ πο) ιτιστικοϋ παρελθόντος μας ; Τό
Κωμειδύλ) ιο κι δλόκληpη ή 'Ιστορία
μας δέ χρειάζονται δικαστές. Χρειά
ζονται άπλώς προσεχτικούς, στοχα
στικούς και ψύχραιμους μελετητές. Γι
ατι μόνο ή ψυχραιμ!α μπορεί να μiiς
δδηγήσει στήν άλήθεια. Στήν περί
πτωση τοϋ Σ. Δ. βέβαια ή �λλειψη ψυ
χραιμ!ας θα μποροϋσε να δικαιολογη
θεί άπό τις άφορμές, τούς συγκεκριμέ
νους έpεθισμούς, πού τόν παρακίνησαν
να γράψει το &ρθρο της Καθημbρινής.
Θα !:τεινε κανεις να συμφωνήσει μαζί
του 111ώς παραστάσεις κωμικών και
δραματικών ε!δύλλιων σήμερα μέ τόν
παραπλανητικό ισχυρισμό δτι έκπρο
σωποϋν τή γνήσια λαϊκή μας παρά
δοση, /\τι άξιοποιοϋν τό λαϊκό μας πο
λιτισμό, ε!ναι σαφώς άνεπιθύμητες.
'Από τή στιγμη Ι\μως πού τό &ρθρο

Ό Νέζερ, Μπάρμπα Λινάρδος στήν " Τύ
χη τής ΜιJeούλας ", μέ τό φέσι τού Παν
τ6πουλου πού φυλάγεται στό Θεατρικό
Μουσείο. 'Εβδομάδα 'Ηθοποιού, 1960

μεταβάλλεται σέ βιβλίο καl έγε(ρει
άξιώσεις για μια διαρκέστερη παρου
σία στόν πνευματικό μας χώρο, ε!ναι
άναγκασμένος να τό άντιμετωπ!σει κα
νεlς μέ κριτήρια δχι άπλώς έπικαιpι
κά, δχι όμοια μέ έκεί\Ια πού χρησιμο
ποιεί για να άξιολογήσει μια δημοσιο
γραφική έξόρμηση. Και μέ τέτοια κρι
τήρια τό βιβλίο τοϋ Σ.Δ. δέν άντέχει
σέ προσεχτική έξέταση.
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Πρlν κλε!σουμε αύτό τό μiiηον άνοι
κονόμητο σέ Ιt;<ταση σημG(ωμα, άξ(
ζει τόν κόπο να έπισημάνουμε μερικές
άβλεψ!ες και να διορθώσουμε δρισμένα
λανθασμένα στοιχεία της έpγασ(ας πού
μα_;; άπασχο�ε�, για να μήν παρασυρ
θουν άπό αυτα τυχόν μελλοντικοl με
λετητές. Δυστυχώς ή μεταφορα τοϋ
&ρθρου σέ βιβλίο ίtγινε τόσο μηχανικα
καl άπρόσεχτα, &στε δέ διορθώθηκαν
καν τα τυπογραφικα λάθη της έφημε
ρ(δας. Τυπογραφικα λάθη ε!ναι σχε
δόν άναπόφευκτο να ύπάρχουν σέ κάθε
itκδοση, άλλα ή έπαναστοιχειοθέτηση
ένός κειμένου προσφέρει στό συγγραφέα
του μοναδικη εύκαιp(α να τό καθαρίσει
άπό ίtνα τουλάχιστον μέρος τους. Θα.
μποροϋσε π.χ. δ Αεπρέvτης τοϋ Χουρ
μούζη να μήν έμφανιστεί και πάλι ώς
Λεμπρέντης. Ή χρονολογία της ίtκδο
σής του, καθώς κ' έκε(νη τοϋ Τυχοδιώ
κτη, θα μποροϋσε να ε!χε διορθωθεί
σέ 1 835, άντι να παραμο;(νει τό λανθα
σμένο 1 853 (σελ. 11 ) . Ή έποχή άκμ'ίjς
τοϋ Κωμειδύλλιου θα μποροϋσε να
ε!χε δοθεί σωστα ώς 1 8 89 - 1 896
άντι να γράφεται λανθασμένα ώς 1 8 7 9 �
1 896 δύο φορές μέσα σέ Ιtνα κείμενο
λίγων σελίδων (σ. 10 καl 49 ) . 'Ορισμέ
νες &λλες άβλεψ(ες δέ μποροϋν να άπο
δοθοϋν μέ βεβαιότητα στήν άνεπάρκεια
τοϋ τυπογράφου καl τοϋ διορθωτ'ίj. Ή
παράφραση τοϋ Πλούτου έκδόθηκε στα.
1 861 καl δχι στα 1 860 (σ. 1 1 ) . Στήν
Τύχη τής Μαρούλας δ Χρ'ίjστος έπαγ
γέλλεται τό μάγειρο κι δχι τόν άμαξα.
(σ. 1 6 ) . Άμαξας c.!ναι δ άντ(ζηλός του
Κωνσταντής. Τό �ργο περιέχει εtκοσι
τέσσερα τραγούδια κι δχι δεκαπέντε
(σ. 1 6 ) . Ό Μπαρμπαλινάρδος περιέ
χει εικοσιτέσσερα τραγούδια, δχι εικο
σιπέντε (σ. 20 ). Ή Νύφη τής Κού
λουρης έμφαν(στηκε στα 1 895, δχι
στα 1 893 (δ άνοργάνωτος τρόπος μέ
τόν δποίο !:γραφε δ Γιάννης Σιδέρης
ε!χε γ(νει άφορμή να έμφανιστεί τό
tδιο λάθος και σέ δικό μου παλιότερο
δημοσίευμα ) . Τό βιβλίο τοϋ Σιδέρη
όνομάζεται 'lστορlα τού νέου έλληνι
κού θεάτρου και όχι Ίστορlα τού νεο
ελληνικού θεάτρου (σ. 35 ) . Ή διαφορα
ίtχει σημασ!α, γιατί δ τε)ευταίος ε!ναι
τ(τλος τοϋ άντ(στοιχου βιβλίου τοϋ
Ν. Ι. Λάσκαρη κι δ Σιδέρης προσπά
θησε συνειδητα να διαφοροποιήσει τόν
τ(τλο τοϋ δικοϋ του, &στε να άποφεύ
γεται ή σύγχυση. Τα κωμειδύλλια πού
γράφτηκαν άνάμεσα στό 1 889 και στό
1 896 ήταν μόνο σαράντα, δχι έξήντα
(σ. t,9 ) . Ή διόρθωση δλων αύτών τών
άβλεψιών δέ γ!νεται έδώ άπό σχο'λα
στική διάθεση, άλλά, δπως εrπαμε,
για να άποτραπεί ή διαιώνισή τους.
ΘΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ

ΣΤΡΟΥΧΤΟΥΡΑΛΙ Σ ΜΟΣ ΚΑΙ Σ Η Μ Ε ΙΟΛΟΓ ΙΑ
Γ . ΔΙΖΙ ΚΙΡΙΚΗ : 'ΤΙΑ Τ Η ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ"
Σκέψεις καi κρίσεις το ί5 ΒΑ ΣΙΛ Η ΡΑ ΦΑ ΗΛ ΙΔ Η
Τό βιβλίο τοiί Γιώρyοv Διζικιρίκη δέv εΙναι πρόσφατο .
Κα\ τό άρθρο τοiί Βασίλη Ραφαηλίδη εΙναι γραμμένο
παλιότερα. Τό προσφέρουμε όμως μέ Ιδιαίτερη Ικανο
ποίηση στοvς άvαyvώστες yιατ\ δέν εΙναι, κι αύτό, μιά
στενή βιβλιοκρισία. Ό Βασίλης Ραφαηλίδης, παίρνοντας

Γιώργου Διζικιρlκη .- Γιά τή γλώσ·
σα καl τήν έπιστήμη τής Αογο·
τεχνίας. wΕκδοση " Νέα Σύνορα ",
'Αθήνα. Σελlδες 317.
'Από τούς λιγοστούς στον τόπο μας με
λετητές τοi'ί στρουχτουραλισμοi'ί καl
της σημε:ιολογίας, δ σκηνοθέτης Γιώργος
Διζικιρίκης έπιχειρεί, σέ τοi'ίτο το όγ
κώδες δοκίμιο, μιά άσθμαίνουσα κατά
δυση στήν " &πατη " καl δαιδαλώδη προ
βληματικη μιας θεωρίας πού τείνει νά
γίνει ή κύρια έπιστημολογία τοi'ί και
-ροi'ί μας : Ό στρουχτουραλισμός δl:ν
ε!ναι μόνο μιά γοητευτικη " μόδα "
στον τρόπο προσέγγισης τών θεωρη
τικών καl καλλιτεχνικών " πραχτικών "
(δ δρος ε!ναι στρουχτουραλιστικός καl
δηλώνει τη διαδικασία καθεαυτη τόσο
της δημιουργίας δσο καl της " άνάγνω
σης " τοi'ί δημιουργήματος άπ' τη μεριά
τοi'ί δέκτη στον δποίο άπευθύνεται, μέ
δρους πού άνήκουν στο tδιο το δημιούρ
γημα κι /Sχι σ' /!να " σύστημα " πού
βρίσκεται ι!ξω άπ' αύτό ) άλλά και μιά
συμβολη στη νόμιμη άπαίτηση γιά τον
καθορισμό άντικε:ι.μενικών κριτηρίων γιά
τούτη την προσέγγιση. Ό Διζικιρίκης
έπιτίθεται πάρα πολύ βίαια, καl συ
χνά &δικα, σέ τούτη την έπιστημολο
γικη μέθοδο πού, ώστόσο, πρόσφερε: πολ
λά σέ μιά σύγχρονη θεωρία της τέχνης
και της έπιστήμης.
Ή κριτικη και άπορριπτικη προσέγ
γιση τοi'ί στρουχτουραλισμοi'ί καl της ση
μειολογίας άπό το Διζικιρ!κη μας ήταν
γνωστη καl άπ'ό ένα άνάλογο, προηγού
μενο βιβλίο του (" Ή σύγχρονη σκέψη,
ή άπάτη ' της λογοτεχνίας καl δ βα
θμός μηδέν της γραφ'ίjς ", ι!κδοση
" Γραμμή ", 1 97 3 ) πού φαίνεται πώς
άποτέλεσε την άφετηρία γιά τοi'ίτο δώ,
το καινούριο του. 'Έχοντας, ι!τσι, μιά
πληρέστερη έποπτεία της μεθοδολογίας
τοi'ί συγγραφέα γιά την προσέγγιση
μιαι;; &λλης μεθοδολογίας, πού την άπορ
ρίπτει σά νεοθετικιστική, μεταφυσικη
καl λιγάκι " θεολογική ", θά νομιμο
ποιούμασταν αν λέγαμε πώς καί ή δι
κή του μεθοδολογία, θετικιστικη και
στο ι!πακρο έμπειρικη στη βάση της,
ε!ναι έπενδυμένη μέ τά tδια η καl χει
ρότερα μειονε:χτήματα άπ' αύτά πού
δ συγγραφέας καταλογίζει στο παθητι
κό τοi'ί στρουχτουραλισμοi'ί : Μας ε!ναι
δύσκολο νά έπισημάνουμε σαφείς ιδεολο
γικές " έξαρτήσεις " τοi'ί συγγραφέα,
·σέ τέτοιο μάλιστα σημείο πού το έπί
-πονο πόνημά του νά μοιάζει αιωρούμε'
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άφορμή άπό τή μελέτη τοiί Διζικιρίκη yιά τή γλώσσα
κα\ τήν έπιστήμη τfjς Λογοτεχνίας, κάνει μιά άξιοθαίι
μαστα έπαyωyό ίl'ροσέyyιση στό στροvχτοvραλισμό
κα\ τή σημειολογία, διατυπώνοντας εύρύτερες σκέψεις
κα\ κρίσεις. Διαβάστε τοv κα\ θά μίiς δικαιώσετε.

νο στην άσαφ'ίj περιοχη ένός " έμπειρι
στικοi'ί οόμανισμοi'ί " πού, σάν τέτοιος,
σέ καμιά περίπτωση δέ μπορεί νά εχει
άπαιτήσεις έπιστημονικότητας. Το πολύ
νά 'ναι μιά .. προσωπικη θέση ,, μέ εν
τιμη έξομολογητικη διάθεση. 'Αλλά
μιά τέτοια θέση δέ:ν !!χει πολλές πιθανό
τητες γιά μιά πάρα πολύ σοβαρη συμ
βολη στην ολη συζήτηση μέσα άπό το
στρουχτουραλισμό, γιά την " έγκυρό
τητα " τών προϊόντων τοi'ί άνθρώπινου
πολιτισμοi'ί.
Ό έμπειρισμ'ός τοi'ί συγγραφέα γίνε
ται φανερός, κυρίως άπ' την προσπά
θειά του νά δημιουργήσει ένα θεωρη
τικό σημείο άναφορας γιά τlς προσω
πικές του άπόψεις. Σάν τέτοιο, διαλέγει
το μαρξισμό. Μόνο πού δ μαρξισμός τοi'ί
Διζικιρίκη ε!ναι ένα καταφάνερο περι
στασιακό δάνειο : Τον χρησιμοποιεί χω
ρlς &μεση άναφορά στlς πηγές καl μόνο
δταν τά έπιχειρήματά του !:χουν άνάγ
κη άπό μιά έκ τών όστέρων έπικύρωση
άπό μιά μαρξιστικη αύθεντία. Σ' δλες
τίς &λλες περιπτώσεις, δ μαρξισμός του
λειτουργεί σάν &λλοθι - κι αύτ'ό ε!ναι
έπαρκης λόγος γιά νά βγεί dπ' τά
ρούχα τον ένας μαρξιστης πού διαπι
στώνει μιά μη μαρξιστικη οικειοποίηση
τοi'ί μαρξισμοi'ί, γεγονός πού δέ συμβαί
νει, βέβαια, γιά πρώτη φορά καί πού μαρ
τυράει παρεμπιπτόντως την έγκυρ ότητα
η καλύτερα το κύρος τοi'ί μαρ ξ ισμοi'ί,
άφοi'ί χρησιμοποιείται σάν πασπαρτοv
όποστύλωμα βέβαιης άποτελεσματικό
τητας. �Αν άφαιρεθεί δ δάνειος καl άπό
δεύτερο χέρι μαρξισμός τοi'ί βιβλίου,
ή ιδεολογικη " τρύπα " πού θά μείνει
στη θέση του δέν ε!ναι τίποτα όίλλο άπ'
τον έμπειρισμό.
'Ωστόσο, αν το βιβλίο άντιμετωπιστεί
σά μιά έμπειρικη προσέγγιση τοi'ί στρου
χτουραλισμοi'ί άπό έναν καλό και πολύ
εύσυνείδητο μελετητή του, μπορεί νά
φανεί πάρα πολύ χρήσιμο στον 'Έλληνα
άναγνώστη πού τοi'ί λείπουν τά σχετικά
βασικά κείμενα : Πρόκειται γιά μιά
σχεδόν πλήρη καταγραφη τόσο τών
προβλημάτων (καl της προβληματικ'ίjς )
τοi'ί στρουχτουραλισμοi'ί δσο και τοi'ί
άντίλογου πού αύτά προκάλεσαν. Θά
έπιχειρήσουμε παρακάτω μιά κριτικη
περιγραφη τοi'ί στρουχτουραλισμοi'ί, δπως
δείχνεται μέσα άπ' τις θέσεις τοi'ί συγ
γραφέα κι δπως εφτασε σέ μας μέσα
άπό τις σελίδες τοi'ί περιοδικοi'ί " Σύγ
Χfονος Κινηματογράφος " πού, πρέπει
να σημειωθεί, ε!ναι το πρώτο έλληνι-

κό εντυπο πού εισήγαγε στήν 'Ελλάδα
το στρουχτουραλισμό και τη σημειολογία
γύρω στο 1970 - 7 2 , δηλαδη πάρα πολύ
εγκαιρα αύτη τη φορά, άφοi'ί έκε:ίνη την
περίοδο ή συζήτηση γύρω άπ' τη ση
μειολοyία στην Εύρώπη βρισκόταν σέ
πλήρη δξυνση. (�Ας μας έπιτραπεί νά
σημειώσουμε έδώ πώς μεγάλο μέρος τ'ίjς
ε:ύθύνης γιά την καλη η κακη γνωστο
ποίηση η μεταφύτευση τοi'ί στρουχτου
ραλισμοi'ί και της σημειολογίας στήν 'Ελ
λάδα !:χει δ όπογράφων, σάν !Βρυτης
τοi'ί περιοδικοi'ί πού προαναφέραμε και
διευθυντής του άπ' τη χρονιά πού !δρύ
θηκε: (1969 ) μέχρι τη χρονιά πού το
έγκατέλειψε ( 19 7 3 ) . 'Όλοι μας τότε:
στο περ.ιοδικό εtμασταν, λίγο πολύ,
αύτοσχέδιοι σημειολόγοι, ένώ ο! φίλοι
καl συνεργάτες πού ζοi'ίσαν η σπούδα
ζαν στο Παρίσι και πού μας μετέφεραν
έδώ αύτούς τούς " μοντερνισμούς " ε!
χαν μιά περισσότερο . ι!γκυρη όίποψη.
Πάντως, σά νεοφώτιστοι πού εtμασταν
δλοι μας, δέν άποφύγαμε τις άκρότη
τες και τούς δογματισμούς, πού μας
καταμαρτυρα δ Διζικιρίκης χωρις ποτέ
νά άναφέρεται ε:ύθέως στο περιοδικό,
το δποίο, εlρήσθω έν παρ6δω, συνεχί
ζει πάντα πάνω στήν tδια προβλημα
τική, πού άποδείχτηκε πάρα πολύ γό
νιμη, παρά τις διαμαρτυρf.ες τών μη
κατανοούντων τη γριφώδη δρολογία της
σημειολογίας ) .

Ό στρουχτουραλισμός (έπί το έλληνι
κότερον : δομισμός ) !!χει τη ρίζα του
στη " συστηματικη γλωσσολογία " τοi'ί
Έλβετοi'ί γλωσσολόγου Φερντινάν ντέ
Σωσσύρ (1857 - 1 913 ) . Ο! πανεπιστη
μιακές παραδόσεις αύτοi'ί τοi'ί πολύ με
γάλου γλωσσολόγου, πού δέν ι!γραψε
βιβλία, ξεθάφτηκαν πάρ α πολύ άργά,
το 1 945, άπό το μαρ ξ ιστη έθνολόγο
Λεβι - Στρώς καl τον όπαρξιστή - μαρ
ξιστή φιλόσοφο Μερλό - Ποντύ.
'Όσο κι αν θεωρηθοϋν " ρεβιζιονιστές "
ο! δύο παραπάνω στοχαστές - έπιστή
μονες δέν ε!ναι καθόλου τυχαίο πού ή
συστηματικη γλωσσολογία ,, ήρθε στο
προσκήνιο άπό δυο μαρξιστές - κι αύτ'ό
φαίνεται νά διαφεύγει της προσοχijς
τοi'ί Διζικιρίκη.
"

Γύρω στά 1950 δ στρουχτουραλισμός,
παράλληλα μέ τον άθεϊστικ'ό όπαρ
ξισμό (κι αύτ'ό πρέπει νά προσεχτεί
έντελώς ιδιαίτερα ) γίνεται .. μόδα ,, .
Στά 1960 - 67 δ στρουχτουραλισμός

γvωριζει μιά t8ιαιτερα έντυπωσιακη
ά.νάπτυξη. Άπο το 1967 καl μετά
ά.ρχιζει Ιtνα εΙ8ος παρακμ'ίjς του, ά.φοίί
δλα τά σημαντικά κειμενά του έ:χουν
�8η γραφτεί καl οι συγγραφείς πού
τον ά.κολουθοίίν έ:χουν έπιβληθεί 8ιε
θνώς : Ό Ρολάν Μπάρτ στη φιλολο
για και την κριτική, δ Ζάκ Λακάν στην
ψυχανάλυση, δ Λεβl - Στρώς στην έθνο
λογία, δ Μισέλ Φουκώ στη φιλοσοφια
της ιστορίας και την ιστορια τοίί πολι
τισμοίί, δ Λουι 'Αλτουσέρ στη μαρ
ξιστικη προβληματική, δ Ζάν Πιαζέ
στην ψυχολογία και την παι8αγωγικη
κ' Ιtνα σωρο άκόμα , λιγότερο γvωστοι
8ι; θν <?ς ά.λλ' /Sχι και λιγότερο καλοl
γι αυτό.
Καl μόJο τά παραπάνω όνόματα, άνά
μεσα στά δποία φιγουράρουν καl μαρ
ξιστών μέ πολύ μεγάλο κύρος, ε!ναι
ικανά ά.πο μόνα τους νά 8ειξουν πώς δ
στρουχτουραλισμος 8έν ε!ναι οδτε " ά.ν
τι8ραστικος " ο!ίτε " προο8ευτικος " κα
θεαυτός. Ε!ναι, άπλούστατα, μιά έπι
στημονικη μεθο8ολογια πού έπικαθο
ριζεται t8εολογικά ά.πο τη συγκεκριμένη
τοποθέτηση τοίί συγκεκριμένου στο
χαστ'ίj η έπιστήμονα πού την ά.κολου
θεί. Συνεπώς, γενικοι ά.φορισμοι περι
" ά.ντι8ραστικότητας " σάν αύτούς πού
υιοθετεί δ Διζικιρικης, ε!ναι του/.άχι
στον κενές ούσιαστικοίί περιεχομέ�ου.
Βέβαια, Ιtνας μαρξιστής, δ Άνρl Λεφέβρ,
[σχυριζεται πώς " δ στρουχτουραλισμος
ε!ναι ή ύπερτροφια της έννοιοκρατίας
πού άγγιζει τά δρια της μεταφυσικ'ίjς,
γραφειοκρατικη - τεχνοκρατικη ά.ντίλη
ψη στην ύπηρεσία συμφερόντων, ι8εολο
γία της όίρχουσας τάξης μασκαρεμένη σέ
έπιστημονικότητα " Κ' Ιtνας &λλος μαρ
ξιστής, δ Λυσιέν Σέβ, λέει πώς δ στρου
χτουραλισμος τείνει νά αύτοχειροτο
νηθεί σέ 8εσπόζουσα ι8εολογία, 8ια
κηρύσσοντας ώστόσο παντοίί το τέλος
τών ι8εολογιών κι δτι, ά.κόμα, Ιtχουμε
να κάνουμε έ8ώ μέ μια �κφραση της
παρακμ'ίjς τών μεσαιων στρωμάτων.
Θα μποροίίσε να παραθέσει κανένας
και πάρα πολλές όίλλες σοβαρότατες
" έπιπλήξεις " τοίί στρουχτουραλισμοίί
ά.πο μαρξιστές άλλα κ α ι ά π ο ά. ν τ ι8 ρ α σ τ ι κ ο ύ ς.

γίας μελετοίίσε μια γλώσσα 8ιαχρο
νικά : στην ιστορική της έξέλιξη καl
στη σχέση της μέ &λλες γλώσσες.
Ό Έλβετος γλωσσολόγος ά.ποφάνθη
κε πώς μια τέτοια ά.ντιμετώπιση της
γλώσσας , τη μελετάει μέν σά φαινό
μενο κοινωνικο και !στορικο ά.λλά
καθόλου σα γ ε γ ο ν ο ς κ α θ ε α υ
τ ό. ΤΗ ταν άνάγκη να γίνει μια αύθαί
ρετη τομη στο χρόνο, και ή γλώσσα
να μελετηθεί σέ μια συγκεκριμένη
στιγμη της ιστορικ'ίjς της έξέ) ιξης,
8ηλα8η στατικά η συγχρονικά, δπως
Ιtλεγε δ t8ιος για νά 8ιαστει:ι.ει τη
μέθο86 του ά.πο την προγενέστερη 8ια
χρονική.
Ε!ναι φανερό πώς, ά.πο μια τέτοια
ά.ντιμετώπιση τοίί γλωσσικοίί φαινό-

Γιωργοc; Διςικιρικηc;

για τη γλωσσα
και την επιστημη
της λογοτεχνιας
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ΕΙναι καταφάνερο πώς τοίίτες οι έπι
πλήξεις και οι συχνα σοβαρότατες μομ
φές ά.πευθύνονται η έξυπακούουν συγ
κεκριμένους στρουχτουραλιστές κι /Sχι
το στρουχτουραλισμο έν γένει. Θα μπο
ροίίσαν να έ:χουν σπέρματα ά.λήθειας,
π.χ. για το Λακαν η το Φουκώ ( κι
αύτο έντελώς όίσχετα μέ την έπιστη
μον ικη σημασία τοίί έ:ργου τους ) άλλα
σέ καμιά περίπτωση για τον 'Αλτου
σέρ 'ή το Λεβι - Στρώς η το Μπάρτ.
Ό στρουχτουραλισμος ε!ναι Ιtνας, άλλα
οι στρουχτουραλιστές πολλοl καl ι8εο
λογικα έτερόκλητοι.
ιΙΙ•

Για να κατανοηθεί ή σημασία τ'ίjς πα
ραπάνω 8ιαμάχης καl τών άντιγνω
μιών θά πρέπει νά 8οίίμε, πολό σύντομα,
το ά.ντικείμενό της καθεαυτό. Εt
παμε �8η πώς δ στρουχτουραλισμος
�ει τη ρίζα του στη συστηματικη
γλωσσολογία τοίί Σωσσύρ. Μέχρι το
Σωσσύρ, ή έπιστήμη της γλωσσολο-

νεα σuνορα
ο.λιβονnς
ιι:δοοcις

Τό ξώφvλλο τού έκτεταμένοv δοκlμιοv
τού Γιώργου Διζικιρίκη " Γιά τη γλώσ
σα καl την έπιστήμη τής Λογοτεχνlο.ς"
,

μενου, ή έ:ννοια της 8ιαλεκτικ'ίjς ά.που
σιάζει, άλλα μόνο προσωρινά : ά.κι
νητοποιηση της γλώσσας για την �
ρευνά της 8έ σημαί�ει και ά.παλοιφη
της έγγενοίίς σ' αύτη 8ιαλεκτικ'ίjς.
Ε!ναι, άπλά, ;ι.ια μέθο8ος έπιστημο
νική, στην δποια ή στατικότητα και
ή &.κινητοποίηση έ:χει την t8ια σημασια
μέ την άκινητοποίηση τοίί παρασκευά
σματος κάτω άπ' το μικροσκόπιο τοίί
μικροβιολόγου. Μ' &λλα λόγια ή στα
τικότητα 8έν ε!ναι τιποτα περισσότερο
άπο μιά αύθαίρετη τομη στο χρόνο
για να μελετηθεί καλύτερα ή λειτουρ
γικότητα της γλώσσας σαν άρθρωμέ
νου μηχανισμοίί, πού ύπακούει καταρ
χην σέ λειτουργικούς νόμους.
Τούτη ή προσωρινη στατικότητα μπερ8εύτηκε συχνα μέ την άκινησια και
το μόνιμο πάγωμα, 8ηλα8η μέ την
ά.νυπαρξία 8ιαλεκτικ'ίjς και, συνακό
λουθα, μέ την " ά.ντι8ραστικότητα ",
πράγμα πού σέ καμια περίπτωση 8έν

ήταν στlς προθέσεις τοίί μεγάλου γλωσ
σολόγου.
Ή έ:τσι ά.κινητοποιημένη γλώσσα έμ

φανίζει μιά Ι>ομη (στρουχτού ρα ) : Τη
γραμματικη καl τό συνταχτικο καταρ
χήν, άλλά. καl Ιtνα μεγ_άλο πλέγμα
Ι>ομικά της
σχέσΘων άνάμεσα στα,
ύλικά. " πού ε!ναι τα " φωνήματα "
ά.ρχικά. (ο! φθόγγοι θά λέγαμε πιό
άπλά. ) και οι ά.ρθρώσεις τους σέ " μορ
φήματα " (λέξεις ) στη συνέχεια.
Στο σύστημα τοίί Σωσσύρ το φώνημα
και το μόρφημα Ι>έν έ:χουν μιά άξια
καθεαυτή, άλλα την άποχτοίίν στη
σχέση της μέσα στο σύστημα της 80μ'ίjς στην δποία ά.νήκουν. Μ' &λλα
λόγια, ή σημασία τους καθορίζεται
ά.πο τις μεταξύ τους σχέσεις.
οι λέξεις, πάλι, έ:χουν μια σημασια
" κατα8ηλωτικη " (αύτη πού δρίζε
ται άπο το λεξικό ) , ένώ μέσα στο
λόγο μποροίίν νά. ά.ποχτήσουν μια
ποικιλία " συμπαρα8ηλώσεων " καθώς
ύφιστανται την " όσμωτικη πιεση "
ά.πο τά. &λλα l>ομικά. στοιχεία τ'ίjς πρό
τασης. 'Έτσι, το νομικο κείμενο ε!ναι
Ιtνα ύπό8ειγμα κατα8ηλωμένου λόγου
ένώ το ποιητικο κείμενο ε!ναι κατεξο
χην συμπαρα8ηλωτικό, 8ηλαl>η &.σαφές
και ά.όριστο, δπου ή κάθε λέξη 8έν
έ:χει ποτέ την άκριβ'ίj σημασία πού της
καθοριζει το λεξικό.
Άφοίί ή 8ομη ε!ναι μια κατασκευη
κλειστη και " τελειωμένη " ά.ποκλείε
ται νά έ:χει την αtτιότητά της Ιtξω
ά.π' αύτή : Μια έξωτερικη αιτιότητα
προϋποθέτει τη Ι>ιαχρονια και συνεπώς
την ιστορικότητα. 'Όμως, το εtπαμε
�8η, ή 8ομη ε!ναι μιά. κατασκευη
πού εύκολύνει τη μελέτη, και πού σέ
καμια περιπτωση 8έν καταργεί την
ιστορικότητα και την αιτιότητα, δταν
μελετηθεί μέ τον παρα8οσιακο 8ια
χρονικο τρόπο.
Ε!ναι άλήθεια πώς δ στρουχτουραλι
σμος �ει μιά ι8εολογικη σχέση μέ
το νεοθετικισμο καl πώς, κ' οι 8υό,
ε!ναι ά.πομακρυσμένοι ά.πο το " ρεα
λισμό " : Ό νεοθετικισμος μελετά ΙSχι
τα πράγματα ά.λλά σχέσεις μεταξύ
πραγμάτων, ένώ δ στρουχτουραλισμος
μελετά τις έ:ννοιες πού έπιβάλλουν οι
σχέσεις μεταξύ πραγμάτων. 'Όμως,
δ νεοθετικισμος ε!ναι φιλοσοφικο σύ
στημα ένώ δ στρουχτουραλισμος μια
μεθο8ολογια - και τιποτα περισσότε
ρο. 'Άρα, σαν τέτοια μπορεί να μπεί
�ν ύπηρεσια δποιασ8ήποτε ι8εολο
γιας, προο8ευτικ'ίjς η · ά.ντι8ραστικ'ίjς,
ά.ρνούμενος για τον έαυτό του την 'ΙΙ>εο
) ογία. Το δτι και δ νεοθετικισμος καl
δ στρουχτουραλισμος 8ίνουν μια έντε
λώς ι8ιαίτερη σημασια στη γ) ώσσα
8έ σημαίνει πάρα πολλα πράγματα,
άφοίί αύτο ε!ναι Ιtνα θέμα " κανονιστικο "
και καθόλου φιλοσοφικό. Σιγουρα δ
Γιάκομπσον έ:χει 8ικιο δταν 8ιαπιστώ
νει δτι " τα πάντα προϋποθέτουν τη
γλώσσα ", άφοίί δλόκληρη ή ιστορία
τοίί πολιτισμοίί ε!ναι 8ιευθετημένη και
" κανονισμένη , , μέ λέξεις. οι δποίες
" Ιtχουν το 8ικαίωμα να κάνουν έ:ρωτα , , '
δπως Ιtλεγε δ Μπρετόν, 8ηλα8η να ξε
φεύγουν ά.πο τον έννοιολογικο κ/.οιό
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τοu λεξι�οu καl τl� .. ,βεβ�ιότητες τη�
κατα την έ:κφραση του
κοινοτυπιας
Μπάρτ. Δέ βλέπουμε τίποτα το μετα
φυσικό σ' αύτή τήν άπαίτηση της δο
μικ'ίjς γλωσσολογίας γιά τήν πλήρη
άπελευθέρωση τ'ίjς γλώσσας καl γιά
τή " νομιμοποίηση " της λαλιίiς (pa
role ) , δηλαδή τοu προφορικοu λόγου
μέ τον όίπειρο πλοuτο τών συμπαρα
δηλώσεων . llρέπει νά σημειώσουμε
έδώ πώς ή προφορική γλώσσα δέν
κρατοuσε σοβαρή θέση στfιν πρlν άπό
το Σωσσύρ μεθοδολογία της παραδο
σιακ'ίjς γλωσσολογίας .
Το tδιο νόμιμη είναι και η άπαίτηση
γιά μιά " μεταγλώσσα ", δηλαδή μιά
γλώσσα " μή καθημερινή " , κατά κά
ποιον τρόπο έορταστική καl έπίσημη,
και πού eρχεται σά συνέπεια τ'ίjς αύ
στηρ'ίjς γλωσσολογικ'ίjς άνάλυσης. Βέ
βαια, ή μεταγλώσσα εχει κάτι το
" άριστοκρατικό " καl δέν είναι προ
σιτή στούς πάντες. Χρειάζεται μιά
προσπάθεια γιά τήν κατανόησή της ά�λ' �ύτη , τήν προσπ�θεια θά. μπο�οuσαν
να την κανουν οι παντες. Ειναι ακατα
νόητο νά καλλιεργοuμε τήν τεμπελιά
χα� τήν ;τvευματι�ή ραθυι.ι;ία μέσα άπό
μια κοινοτυπη γλωσσα που σκοπός της
ε!ναι ή άέναη άποδέσμευση τών κοινο
τυπιών τών έν χρήσει γλωσσικών κω
δίκων . Το νεοθετικιστικό αϊτημα γιά
μιά " λ ικότητα τ'ίjς γλώ σας " είναι
,
;r
10Ί;
,
παντα επικαιρο, Ιtστω κι όίν δ Καρναπ
ύπερβάλλει δταν ισχυρίζεται : .. άρκεί
μόνο ή αύστf)ρή καl άκριβής γνώση
της λογικ'ίjς δομ'ίjς της γλώσσας γιά
νά καταχτήσουμε τή γνώση της δομ'ίjς
της rδιας της πραγματικότητας " Αλ
λωστε, ή στρουχτουραλιστική γλωσσο
λογία, σέ άντίθεση μέ το νεοθετικισμό
(στον δποίο άνήκει δ Κάρναπ ) δέν
παραγνωρίζει, δπως ε(δαμε, τήν τε
ράστια σημασία της λαλιίiς (parole ) .
Καl γιά τον παραπάνω καl γιά πολλούς
αλλους λόγους είναι τουλάχιστο όίδικο
νά θεωρεί κανένας, δπως δ Διζικιρίκης,
το στρουχτουραλισμό σά διάδοχο τοu
νεοθετικισμοu και νά τοu . φορτώνει
δλόκληρο τον ιδεαλισμό του.
.

•

Ό Διζικιρίκης προσάπτει, άκόμα, στο
στρουχτουραλισμό μιά " μαθηματικο
ποίηση "της δομ'ίjς. 'Όμως, ή μαθημα
τικοποίηση όχι μόνο μομφή δέ μπορεί
νά ε!ναι άλλ' άποτελεί άναγκαίο qρο
γιά κάθε στο,χασμό ,μέ πpοθέσει;; φιλο
σοφι�ές. , �!ια μομφη, που προ�απτετ�ι
συχνα απο στρουχτουραλιστες προς
; ιχυδαϊστές και όπεραπλοποιητικούς
στρουχτουραλιστές έπίσης, εΙvαι πώς
αύτοt άγvοοuν η περιφροvοuv τά μα
θηματικά. 'Η ζημιά πού eκαvαv στο
στρουχτουραλισμό αύτοl οι όίμοιροι μα
θηματικ'ίjς παιδείας στρουχτουραλιστές
ε!ναι κολοσσιαία. Δέ νοείται μελέτη
της δομ'ίjς χωρlς τήν έπικουρία τ'ίjς
μαθηματικ'ίjς θεωρίας τών ' Ομάδων
και των Συν6λων. Ό δομισμός, πρlν
άπ' το καθετί, εΙναι στοχασμός μέ
σταθερές προσβάσεις στά μαθηματικά.
'Άλλωστε, θά Ύjταν σκέτος παραλογι
σμός νά προσπαθεί κανένας νά στοχα
στεί σύμφωνα μέ τίς έπιταγές τοu
στρουχτουραλισμοu χωρίς μιά έπαρκ'ίj
γνώση τοu Δ ιαφορικοiί καl τοu 'Απει-

ΙΙΟ

ροστικοiί Λογισμοiί, πού εισάγουν τή11
εννοια της άκινησίας μέσα στήν κίνηση
(χωρίς, βέβαια, νά τήν καταργοuν ) .
Κανένα dνυσματικό μέγεθος δε θά
μποροuσε νά μελετηΟεϊ χωρlς το
Διαφορικο Λογισμο, πού τήν έποχή
τοu Νεύτωνα καl τοu Λάιμπνιτς, πού
τον εισηγήθηκαν ταυτόχρονα καl άνε
ξάρτητα (ή πατρότητα τοu Διαφορικοu
Λογισμοu άμφισβητείται πάντα ) , Ύjταν
μιά έπανάσταση μέ άνυποΜγιστες συ
νέπειες γιά το μέλλον τ'ίjς έπιστήμης,
δπως άπόδειξε ή βαλλιστική καl τά
ταξίδια στο διάστημα άλλά καl ή πυ
ρηνική φυσιΚ'i) και ή τοπολογική γεω
μετρία.
'Ό,τι εΙναι γιά τά μαθηματικά δ Δια
φορικός Λογισμός εΙναι καl δ στρουχτου
ραλισμός γιά τήν έπιστημολογία : Μιά
προσωρινή άφαίρεση της εννοιας της
κίνησης, ή στατικ·)j μελέτη τίjς κίνησης
γιά νά εύκολυνθεί, άκριβώς, ή μελέτη
της κίνησ-fJς. ΕΙναι όίλλο θέμα αν πολλοί
στρουχτουραλιστές άγνοοuν τά μαθη
ματικά. Γι' αύτό δέ φταίει βέβαια
δ στρουχτουραλισμδς. Αύτός, θεωρεί
το μαθηματικό στοχασμό σάν προU
πόθεση καl άναγκαίο δρο, προκειμένου
ή �τρ?υχ;ουραλιστική ,άν�λυση νά έ:χει
μια απαιτηση καθαρα επιστημοvικη.
Μέσα στά σοβαρά στρουχτουραλιστικά
κείμενα, ή έπενέργεια της μαθηματικ'ίjς
σκέψης είvαι δλοφάνερη . 'Ενώ αύτά
στά δποία δέν όπάρχει είναι, άπλώς,
κατασκευές καταγέλαστες καl κωμικές,
δπως π.χ. μερικά κείμενα 'Ελλήνων
" στρουχτουραλιστώv ''.
Στά στρουχτουραλιστικά κείμενα. α.π
τά δποία. άπουσιάζει δ μα.θημα.τικός
στοχα.σμός δημιουργείται μιά " τρύπα. "
πού eρχεται vά τήv πληρώσει ή μετα.
φυσική. "Αν έvνοεί αύτούς τούς στρου
χτουρα.λιστές δ Διζικιρ ίκης, τότε έ:χει
άπόλυτα δίκιο νά τούς θεωρεί μεταφυ
σικοός παραληρημα.τίες και βερμπα
λιστές κενολόγους. Καl, δυστυχώς, ή
μόδα τοu στρουχτουραλισμοu Ι:φερε
κοντά του πολλοός " κουμποuρες " στά
μαθηματικά, ποό συνεχίζουν νά τον
γελοιοποιοuν παριστάνοντας τούς έπι
στήμονες.
Στtς φυσικές έπιστ'ίjμες, ή δομη ε!να.ι
κάτι το αύτονόητο : Το μόριο eχει μιά
δομη, το όίτομο μιά αλλη δομη
' πού είναι
" όποδομη " ' σέ σχ.έση ι; αύτ� του
μορίου, το κυτταρο υπακουει στους νό
μους τ'ίjς δόμησης καl τ'ίjς άποδόμησης,
το άνθρώπινο κορμί είναι μιά συvταρα
χτικη δομή, κ.λπ. 'Όμως, στη γλωσ
σολογία καl γενικότερα στlς " ρηματικές
τέχνες " (αύτές πού χρησιμοποιοuν το
λόγο καl συvεπώς προUποθέτουν τή
γλωσσολογία ) ' ή eννοια τ'ίjς δομ'ίjς δέν
εΙvαι και τόσο σαφής . Γιά νά γίνει
νοητή, χρειάζεται μιά γενίκευση, μιά
θεωρητικοποίηση και μιά άφαίρεση.
Τά πράγματα δυσκολεύουν άκόμα περισ
σότερο στlς μη ρηματικές τέχνες (χο
ρός, ζωγρα.φική, γλυπτική, κιvηματο
γράφος ) , ένω ή άρχιτεκτονικη εΙναι αύ
ταπόδεικτα στρουχτουραλιστικη τέχνη .
Κάθε δομή καταλήγει άναγκαστικά σέ:
μιά μορφη έξωτερικά. Τούτη τήν " έ
ξωτερικότητα " της δομ'ίjς τή μελετίi

ή καινούρια έπιστήμη της σημειολογίας
('ι\ σημειωτικ'ίjς, κατά τον άγγλοσα

ξονικο δρο ) . Μ' αλλα λόγια, ή σημειο
λογία είναι έ:ννοια " εϊδους " σέ σχέση
μέ: το στρουχτουραλισμό πού εΙναι
eννοια " γένους ". ('Η σημειολογία
έμπεριέχεται στο στρουχτουραλισμό ) .

Ή σημειολογία, λοιπόν, ε!ναι ή έπι
στήμη των σημείων ('ι\ των σημαδιων ,
όίν προτιμίiτε πιο άπλά ) . Πάλι δ Σωσσύρ
είχε ρίξει την tδέα γιά μιά γενικη γλωσ
σολογία, πού θά συμπεριλάμβαvε έκτος
άπό τήν κυρίως εtπείν γλώσσα καl
δλα τά langage. ('Ο γαλλικός δρος
είvαι άμετάφραστος, άλλά συvήθως τον
μεταφράζουν σάν ιδιόλεκτο, ιδιωματι
σμο κ.λπ. χωρlς νά 'ναι τίποτα .άπ'
λ αύτ
όκει;αι μίiλλοv γι� μ ιιΧ:
�. Πp,
r;
, υπογλωσσα
που χρησιμοποιει Ιtνα.
δικό της κώδικα. 'Έτσι, ή γλώσσα
των σημάτων Μορς είναι 1!.11α langage,
το ϊδιο ή γλώσσα των ναυτικων σημάτων
η τά σ·ήματα τ'ίjς τροχαίας πού ε!vαι
/!.να langage γιά την άποκλειστικη
συνεννόηση των δδηγων, καl πού δέ:
χρειάζεται σ' αύτούς πού δέν δδηγοuν ,
η τά ένδυματολογικά langage, π.χ.
ή στολη καl τά διάσημα των στρατιω
τικων πού είναι lt11α langage άπο)ύτως
σαφές καl " κοφτό ", μέ καταδηλω
μένη τή λειτουργικότητά του ) .

?

' Η σημειολογία είναι, λοιπόν,

ή γενικη
γλωσσολογία πού δνειρευόταν δ μεγα
λοφυης γλωσσολόγος Φερντινάν ντέ:
Σωσσύρ και πού βρίσκεται άκόμα στο
στάδιο τ'ίjς δια.μόρφωσής της και τ'ίjς ε
ρευνας. Πρόκειται γιιΧ: μιά σύλληψη
κολοσσιαίας σημασίας πού θά παίξει
(�δη αρχισε νά παίζει ) , /!.να τεράστιο
ρόλο σέ μιά έπιστημονικότερη προ
σέγγιση τωv τεχνών, και rσως μίiς
άπαλλάξει έπιτέλους άπό το " ί!τσι
θέλω - eτσι νομίζω - Ιtτσι μ' άρέσει "
της κριτικ'ίjς. Ή πάρα πολύ δύσκολη
στήν πραγμάτωσή της άπαίτηση γιιΧ:
άντικειμενικότητα στήν προσέγγιση
τοu ltργου τέχνης δέ θιΧ: γίνει ϊσως ποτl:
πραγματικότητα, άλλ' αύτο δέ ση
μαίνει πώς πρέπει ν' άπορρίπτούμε
δ,τι μίiς προσεγγίζει σέ μιά άντικει
μενικότητα. Γιατί, λοιπον, ή σημειο
λογία είναι " /!.να σκέτο παραλήρημα "
η /!.να σύννεφο άκατανοησίας ; Είναι
προτιμότερο δ μελετητής νά ψαρεύει
στιΧ: θολά νερά τοu " εικότος " καl
της δοκησισοφίας; "Αν μη τι αλλο ,
ή σημειολογία δημιουργεί κάποιες έλ
πίδες άντικειμενικότητας. 'Άλλο θέμα ,
τώρα, αν κάποιοι σημειολόγοι, φανατι
κοl δπως δλοι οι νεοπροσήλυτοι, πιστεύ
ουν δτι άπόχτησαν κιόλας τά κλειδιιΧ
γιά το ξεκλείδωμα δλων των μυστικων
δλων των τεχνων. Λίγη σεμνότητα
δέ θά τούς eβλαφτε - πολύ περισσό
τερο δταν είναι αμοιροι των μαθημα
τικων, δπως λέγαμε καl παραπάνω.
Μιά άπρόσμενη lσως άλλά. τεράστιας
σημασίας έφαρμογη βρ'ίjκε δ στρουχτου
ραλισμός και ή σημειολογία στή δο
μικη ψυχανάλυση τοu Λακάν, ή δποία
δέν άποτελεί βασικό δεδομένο τοu στρου
χτουραλισμοu γενικά, δπως φαίνεται
νά πιστεύει δ Διζικιρίκης, tσως έξαι
τίας τ'ίjς πλατιίiς διάδοσης των άπό-

ψεων τοϋ Λακάν, άλλά μιά άπ' τις
πιό tδιοφυείς έφαρμογές τούτης της
μεθοδολογ(ας. ("Αλλωστε, δ συγγραφέας
μας φα(νετσ.ι νά άπορρ(πτει τήν ψυχα
νάλυση έν γένε ι ) . Πράγματι, δ Λακάν
προσπαθεί νά βρεί μιά " λογική "
στό όποσυνε(δητο, κι αύτό δέν ι:ρχεται
καθόλου σέ άντ(φαση μέ τή λογική
καθzαυτή, δπως λέει δ Διζικιp(κης.
Τό όποσυνε!δητο δέν ε!ναι ι:ννοια ταυ
τόσημη τοϋ όίλογου η τοϋ παράλογου.
'Έχει μιά αύστηρότατη " λογική " και
νόμους ποό δροϋν συχνά μέ καταστρο
φική ι:νταση. Προκειμένου δ " χώρος "
τοϋ όποσυνε(δητου νά άπαλλαγεί άπό
τή φροϋδική του άσάφεια, ήταν άνάγκη
νά περιχαρακωθοϋν τά δριά του και
νά έρευνηθεϊ δ τρόπος της λειτουργ(ας
του. Και δεδομένου δτι τό όποσυνε(δη
το γ(νεται νοητό μέσα άπό τή γλώσσα,
αύτ-Ιj μiiς παρέχει τή μοναδική δυνατό
τητα μιiiς περισσότερο άσφαλοϋς προ
σέγγισής του. Κι αύτό άκριβώς κάνει
δ Λακάν.
1111

Κατά τή σημειολογ(α, κάθε σημείο,
(σημάδι της έξωτερικης μορφης της
δομη ς ) !:χει ενα σημαίνον και ενα ση
μαινόμενο. Τό σημαίνον (αύτό πού
κάτι σημα(νει, πού δε(χνει, πού καταδη
λώνει ) ε!ναι, τρόπον τινα ή " μορφή "
τοϋ σημε(ου : Μιά κόκκινη πιvελιά, π.χ.
στό τάδε μέρος τοϋ π(vακα ε!ναι εvα
σημαίvον, τό tδιο κι δλες οι πινελιές
κι δλα τά χρώματα κι δλες οι γεωμετρι
κές σχέσεις ένός π(vακα. Τό σημαί
νον . . . δέ σημα(νει τ(ποτα. 'Απλώς
δε(χvει, κάνει φανερό eνα σημαινόμενο,
πού '11αι τό " περιεχόμεΙΙο " τοϋ ση
με(ου, αύτό πού σημα(νεται άπό τό
σημαίνον. "Ετσι, στό παράδειγμά μας,
ή κόκκινη πινελιά μπορεί νά σημα(νει
α!μα η τοματοπολτό, η πιό άφηρημένα
πράγματα, π.χ. " φλογερή διάθεση "
η
ταραχή " η
έρωτικό πάθος "
η δτιδήποτε όίλλο πού δ θεατής κα
λείται νά τό έπισημάνει άνάλογα μέ τό
μυαλό του, τήν κουλτούρα του, τήν
εύαισθησ(α του.
"

"

Στήν περ(πτωση πού έπενεργοίίν στό
θεατή (1) τόν άναγνώστη η τον άκροατή )
πολλά και μπερδεμένα σημεία (συ
νεπώς σημα(νοντα, όίρα και σημαινόμε
να ) μιλiiμε γιά πολυσημ(α, πού 'ναι
eνα z!δος .. συνήχησης .. πολλών ση
με(ων. Ό κινηματογράφος ε!ναι ή
κατεξοχήν πολυσημική τέχνη - άπό δω
και ή άδυναμ(α " διαβάσματος " της
ταιν(ας άπό τόν άδαη θεατή σέ περισ
σότερα τοίί ένός έπ(πεδα - διαβάσματα
πού γ(νονται άναγκαία άπό τήν άτέ
λειωτη ποικιλ(α των σημάτων πού
έκπέμπει ή εtκόνα και δ ήχος σέ συν
δυασμό. (Αύτό πού καταλαβα(νει, κα
ταρχήν, κάποιος άπό έ!να φ(λμ ε!ναι
τά σημαινόμενα τοϋ διάλογου. Άλ'λά,
ενα τέτοιο διάβασμα ε!ναι πολύ άπλο'ίκό
και χονδροειδές. Πάρα πολύ συχνά, τά
σημαινόμενα τοίί ντεκόρ, της ύποκρι
τικης, τών φωτισμών, των γωνιών
λήψης, τών κινήσεων της κάμερα κ.λπ.,
ι:χουν νά ποίίν πολύ πιό έvδιαφέροντα
πράγματα πού καμιά φορά !:ρχονται σέ
άντιθεση μέ τά σημαινόμενα τοίί διά-

λογου - έξ ou και ή άσυ11ε1111οησ(α
τοίί κριτικοίί και τοίί άναγvώστη του,
πού δέ μπορεί 11' άπαγκιστρωθεί άπό
τό διάλογο ) .
Τ ό σημαίνον και τ ό σημαινόμενο (δη
λαδή τό σημείο ) Ι:χουv μιά σχέση
άναλογική μέ κάποιο πράγμα. Στό
παράδειγμά μας ή κόκκινη πινελιά
μπορεί νά δηλώΙΙει, π.χ. δυο κόκκινα
χειλια η έ!να κόκκινο φαvάρι (δπότε
τό σημαινόμενο ε!ναι σαφές : " ο!κος
άνοχης ) η μιά πληγή. ΊΌ πράγμα τοίί
πραγματικοίί κόσμου (και δχι της
τέχνης ) πού παραπέμπει στο σημείο
της τέχνης λέγεται " παραπέμπον "
στή γλώσσα της σημειολογ(ας.
"

Συνοψ(ζουμε μέ βάση τό παράδειγμά
μας : 1 ) Ή κόκκινη πινελιά η πινελιέ;,
νοούμενες σά μιά έπιλογή τοίί ζωγράφου
κατά τό δοκοίίν, ε!ναι eνα σημαίνον.
2 ) Αύτό τό σημαίνον σημα(νει κάτι,
εrτε το πολύ συγκεκριμένο, εrτε τό
πολύ άσαφές και άόριστο, εrτε τό
έντελώς άφηρημένο, π.χ. στήν άvεικο
νική τέχνη. 3 ) Τό Ι:τσι καθορισμένο
σημείο !:χει μιά άναλογ(α μέ κάτι τό
πραγματικό, ι:στω κι όίν αύτό δέν ε!ΙΙαι
άπολύτως σαφzς άλλ' άπλώς " μiiς θυ
μ(ζει κάτι " η τό ταυτ(ζουμε αύθα(ρε
τα μέ κάτι τό πραγματικό. Τοίίτο τό
πραγματικό πού παραπέμπει στό οiJ
τως η όίλλως μή πραγματικό της τέ
χνης λέγεται παραπέμπον .
"Εvα άκόμα παράδειγμα, γιά ν ά γ(νει
άπόλυτα νοητή ή Ι:ννοια τοίί παραπέμ
ποΙΙτος, πού ε!ναι βασική προκειμέvου
ν' άπαλλαγεί η σημειολογ(α άπό τήν
κατηγορ(α τοίί tδεαλισμοϋ : Τό άπα
γορευτικό της διέλευσης σ}jμα της τρο
χα(ας δταν τό άντιμετωπ(ζουμε σάν
ενα εικαστικό σημα και τ(ποτα περισ
σότερο ε!ΙΙαι έ!να σημαίνον, και θά πα
ραμε(νει σημαίνον κενοίί νοήματος γι'
αύτόν πού άδιαφορεί γιά τή γλώσσα
της τροχα(ας. Γιά δποιον δμως ξέρει
νά τό διαβάζει τό σημαίνον άποχτii
εvα νόημα, πού ε!ναι τό .. άπαγορεύεται
ή διέλευση ". Γιά vά γ(vει άπολύτως
νοητή η Ιiννοια της άπαγόρευσης δ
έκπαιδευτής πού σοίί μαθαίνει δδήγηση
θά σοίί πεί : 'Αντιμετώπισε αύτό τό
άπαγορευτικό σ}jμα σά vά ήταν έ!να
φ υ σ ι κ ό τείχος πού ε!ναι φύσει άΟύ
νατο νά τό διαπεράσεις, και συνεπώς
οίίτε κάν νά τό διανοηθείς πώ' θά μπο
ρέσεις νά τό περάσεις. Βέβαια, τό σημα
δέν ε!ναι έ!να φυσικό τείχος. Ε!ναι

ΣΤΑ Ε Π Ο Μ ΕΝ Α Τ Ε Υ Χ Η
θά δημοσιευτοi)ν βιβλιο1φ�σίες
τli'>ν Μιχάλη Μερακλf\ , Φοίβου
Άνωγειανάκη , Βασίλη Ραφαηλί
δη , Μηνά Χρηστίδη, Γιώργου
Λεωτσάκου, Θόδωρου Χατζη
πανταζfι, Πέτρου Μάρκαρη κ.ά.
Θά παρουσιαστοi)ν, έπίσης, βι
βλία τli'>ν 'Αλέξη Σολομοi), Μά
νου Χατζιδάκι, Διονύση Φω
τόπουλου, 'Αγλαiας Μητροπού
λου, Γ. Σκούρτη, Χ. Σαμουη
λίδη, Γιώργου Μιχαηλίδη κ. ά.

σ ά ν τείχος, κι αύτή άκριβώς ε!ναι
ή ούσιαστική !:vνοια της άπαγόρευσης :
σοίί βάζω έ!να τείχος στό δρόμο σου
πού όίν ήταν πράγματι φυσικό θά ι:σπα
ζες πράγματι τά μοίίτρα σου, ένώ
τώρα πού είναι συμβολικό θά τά σπάσεις
μόνο συμβολικά, δηλαδή θα πληρώσεις
πρόστιμο. Λοιπόν, τοίίτο τό τείχος πού
παραπέμπει στό άπαγορευτικό σημα
ε!ναι ενα παραπέμπον. Και τό πα
pαπέμπον ε!ναι πάντα πραγματικό.
Πόθεν λοιπόν δ tδεαλισμός της σημειο
λογ(ας;
Μήπως αύτή ή μομφή !:χει τή ρίζα της
στήν άπαίτησή της για εναν .. άπο
καθαρμό " τοίί σημαίνοντος άπό σημαι
νόμενα βεβαρυμένα ήθικά η κοινωνικα
η ψυχολογικα, και τό ξαναγέμισμά τους
μέ καινούρια νοήματα, " φρέσκα " και
πρωτοφανέρωτα; Μα, αύτό ε!ναι μιά
βασική άπα(τηση της πο(ησης, της δη
μιουργ(ας, της μή άλλοτρ(ωσης, της
λευτεριiiς. Ό όποβιβασμός τοίί σημα(
νοντος στό " βαθμό μηδέν " (Ρολάν
Μπαρτ) δηλώνει άκριβώς τούτη τήν
άπα(τηση για ριζική άλλαγή των ση
μασιών, και συνεπώς ε!ναι μιά ένέργεια
βαθύτατα έπαναστατική. Βέβαια, τό
ξαναγέμισμα τοίί σημα(νοντος μέ και
νούρια νοήματα ε!ναι μια πράξη παρα
κινδυνευμένη και συχνα έπικ(νδυνη.
'Απόδειξη καl τα .. σημαινόμενα .. τοίί
τρελοϋ : Τα παραπέμποντά του δέν
ε!ναι τοϋ κόσμου τούτου. 'Ωστόσο
ε!ναι αύτονόητο πώς ή " έπανάσταση
τών σημε(ωΙΙ " δέ μπορεί νά ε!ναι /iργο
οίίτε παρανοϊκων οίίτε άγράμματων .
Προϋποθέτει δντα εύφυη, καλλιεργημένα
και, προπαντός, στό Ιiπακρο κοινωνικο
ποιημένα. Ή γεν(κευση της " έπανάστα
σης των σημε(ων " ε!ναι ύπόθεση τοϋ
μακρινοίί μέλλοντος. Προς τό παρόν
προέχει η όίλλη, ή γvωστ1j και δυνατή
έπανάσταση, πού θ' άνο(ξει δρόμους
για τις βαθιές καl ρ ιζικές έπαναστά
σεις στό προσωπικό έπ(πεδο.
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Σημε(ωση : Τό παραπάνω κε(μενο δέν
!:χει καμια πρόθεση έπιστημονικότητας.
Ε!ναι άπλώς μια άπόπειpα πολύ συνο
πτικοϋ διαβάσματος των tδιων πραγμά
των πού άπασχολοϋν καl τό Διζικιp(κη
άπό μια σκοπια περισσότερο προοδευ
τική, θέλουμε να πιστεύουμε (tσωι;
και μαρξιστική, όίν μiiς έπιτρέπεται το
θράσος ) . Τοίίτο τό διάβασμα σέ καμια
περ(πτωση δέν άναιρεί τήν άξία τοίί
έγχειpήματος τοίί Διζικιpίκη - ένός έγ
χειρήματος πού 'ναι άξιοθαύμαστο κα
θεαυτό, καταρχήν για τή βιβλιογραφική
του εύσυνειδησ(α καl εύρύτητα, κάτι
πολύ σπάνιο για 'Έλληνα έρευνητή, κ'
iJστερα για τό άντιστρουχτουρα'λ ιστικό
και άντισημειολογικό πάθος του πού
τό θεωροϋμε άρετή μέγιστη, σέ πείσμα
των ψυχρόαιμων (διάβαζε : άπαθών και
βαθιά άδιάφορων ) βιβλιοποντικών πού
διανοοϋνται μόνο μέ τον έξώτατο φλοιό
τοίί έγκεφάλου τους κι δχι μ' δλόκληρη
τήν κυτταροδομή - για να θυμηθοίίμε,
γιά μια τελευτα(α φορά, τό στρουχτου
ραλισμό πού δέν ε!πε άκόμα, και (σως
δέν πεί ποτέ, τήν τελευτα(α του λέξη.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ

1 ΙΙ

Σ ΥΖ ΗΤΩ ΝΤΑΣ *
η,
"

ή

του

δ υ σ κ ο λ Cα

να π <ίρ ε ι ς μ ι ά &: π 6φ ασ η
Μανώλης κ ι δ Παϋλος
Π C ν ο υ ν καφ εδάκ ι .

Ό Τάσος κ ι δ Πα ναγ ιώτ η ς
πα Cζουν τ ά βλ ι . ' Ο Ά ρ ι
σ τ ο τ έλn� παοακο λ ο υβε! .

,e

ΤΑΣΟ Σ : Δύο κ ι �ξη
ΠΑΝ� i Καχ6ς
ΑΡΙ Σ Τ & Καλ6ς
...................
ΠΑΙΖ ΟΥΝ Σ ΙΩΠmΛΑ Γ ΙΑ ΛΙΓ Ο
•

ΜΑΝΩ.Λ,( : Κα C Μ . ν �π ι ασ ε δ ο υλ ε ι ά }α ν{,νας , ρ έ ;
ΠΑΥΔΟΣ : Κανένας σοu λ tω .
ΜΑΝΩ Α) : Μπράβο ρ έ πα ι δ ι ά fΡΟΥΦΑt η'
ΠΑΥΔΡΣ : Κ ι άύτ ο ίάπ ' τ 6 σωματείο άπ �ξω ,
[
; Σ υ ν έχ ε ι α
ΜΑΝ�Α . : � ρ ά β ο
μπράβ ο .
ΠΑΥΛΡΣ : ' Ω ρ α ία δουλ ε ι ά σοv λ έω • • • θ ά τ 6ν
ιφ έ ρ ο υ μ ε στ6 άμήν τ 6 ν πούστη • •
ΜΑΝΩ Λ . : Μπράβο • • • μπρ άβο .
ΠΑΥΛΟ Σ : Ν&σουνα άπ6 μ ι ά μ ερ ι ά
Θ ερ ι 6
άνήμερο ε ί χ ε γ ί ν ε ι . Δ έv τ 6 φαν
τ αζ 6τανε
Κάτ ι τσαντ ίk ες
('ΡΟΥΦΑΕΙ , ΑΝΑΒΕΙ Τ Σ ΙΓ ΑΡΟ )
ΣΕ ΛΙΓ Ο ΓΥΡΝΑΝΕ ΤΙΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ
Τ ΟΥ Σ Γ ΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΟΥΝΕ
ΤΟ ΤΑΒΛΙ .
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ΤΑΣόΣ ; ΑΑ : : : χιΗ ( ΡΪΧ.ΝΕΪ )
·

•

•

•

ΠΑΝΑΓ : Μά μ έ Τ άσο πα Cζω η μ έ κwλο
πα Cζω �
ΤΑΣΟΣ : ( Γ ΕΛΑΕΙ ) Ππ!ζ ε • • • πα!ζ ε • • •
ΧΡ1ΣΤ : Τώρα πρ οσοχή Π αναγ ιώτη γ ι ά
νά β γ fjς .
ΠΑΝΑΓ : (ΡΙΧΝΕΙ )/'Α ντε κα ί . • • Θά πω
καμμ ι ά κουβ έ ντα τώρα • • •
Σ τ 6 δ ι άλ ο .
ΤΑΣΟΣ : •Ελα Πα ναγ ιώτη , μή ν ά νησυχfjς
&:γ 6ρ ι μου .

ΤΑΣΟΣ : •Ελα σκ!σε τώρα

•

•

•

πα ίζω

•

•

•

ΤΑΣΟΣ : ( Ρ Ι ΧΝΕΙ )Μάλ ι σ τα
ΠΑΝΑΓ : Τώρα τ6 πfjρ ες γ αμw τδ
τ6
• ·· . χ έ ρ ι • • •
ΤΑΣΟΣ : Δ ι πλ6 Παναγ ιώτη, δ ι πλ6 ;
ΠΑΝΑΓ : •Α σ ε μας ρ έ Τ άσο • • • ( Ρ Ι ΧΝΕΙ )
Όρ ίστε • • • τaβλ ι πα ί ζ ο μ μ ε τώ
ρα η . • • .
ΤΑΣΟΣ : ( Ρ Ι ΧΝΕΙ ) Δ ι πλ6 Παναγ ι�τάκη ,
Δ έ ν πε ι ρ άζ ε ι
Δύο-�να φ ι
λάρα ( Ί.'ΟΝ Τ Σ ΙΜΠΑΕΙ ΣΤΟ ΜΑF.ι
Γ ΟΥΛΟ )
ΠΑΝΑΓ : Καλάαα • • • Μήν τ 6 πα Cρ ν ε ι. ς κ �
&πάνω σου
ΗΕτσ ι [κα ν ε ς κα ί
προχτές κ α C
ΤΑ Σ Ο Σ : Νά μή μοD κ ολλ!ς δηλαδή .
•

•

*
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ΠΑΥΛΟΣ : Ρ έ Τασούλ ι , τ ί �μαβα ρ f
θά
π ι άσε ι ς δ ο υλ ε ι ά α�ρ ι ο ρ έ ; θ ά
τ ή ν σπάσε ι ς τήv άπεργ ί α ;
•

•

•

ΠΑΥΛΟΣ : Καλάαα (Γ ΕΛΑΕΙ )

•

•

στιγμιότυπα ", δπως άκριβώς το lγραψε ή θεατρικ η δμάδα " "Αστεγοι " Χαλανδρίου

ΜΑΝQ Λ : Γ ι ά πές μας ρ έ Τ άσο , &ά π ι άσε ι ς
δ ου λ ε ι ά α � ρ ι ο ;

ΤΑ.ΣΟΣ : Γ ι ατ C μ έ δουλ εύετ ε ρ έ ,
Τ ΛΣΟΣ : Δ έ ν τ ' άφή ν ε ι ς αύτά

•

� Α.ΝΑΓ : Σ ι γ ά νά μή δ ουλ έφ ε ι
&ά τ 6 ν άφή σ ε ι ρ έ
•

•

•

•

ΠΑΥΛΟΣ : Δ € σ έ δουλ εύουμε ρ € .

•

•

•

•

ΤΛΣΟΣ : Ρ έ . ρ έ σ ο β αρ ευτ είτε ρ έ
πα ί�
ζ ο υ μ ε μέ τή φωτ ι ά ρ έ ε ε
uΑμ
δέν κατ αλαβ α C ν ε τ ε σ ε ί� , Δ έ
σας κ6β ε ι
Ε � δ α τ ' άπ ε � γ ία κα C
ν τ ά ξ ε ι λ έτ ε . uΑμ δ έν ε ι να ι � τ α ι .

ΠΑΥΔΟΣ : Ξ έρω yώ • • • κάη &ά β ρ εί
μ ι ά κο υφάλα αυτ ό ς .

• • •

•

•

•

•

•

•

Σ υ ζηταμε .

ΠΑΥΛΟΣ : Έγώ σας λ €ω δτ ι &ά δ ο υ λ έψ ε ι
(fΣ ΤΟΥ Σ ΑΔΛΟΥΣ )

Πο ι6ς

•

• •

•

•

•

•

,

Εtνα ι

•

•

•

•

•

ΠΑΥΛΟΣ :Γ ι, ατ C ρ έ , σ ο β αρ ά τώρα , ισύ μέ

ονς ε t σα ι , Δ έ ν συμφωνείς έ σύ ,

v Οτ ι κα C ν ά �ά
: Ξυ πνηστ ε ρ έ ε ε
νουμε άπ6 κάτω 6ά μας � � ε ι .
('ΠΟΝΗΡ Α }Κάτ ι ξ έρω κα ί γω .
' Α φοu δ έ ν τ ό ν
ΠΊΙ.ΝΑΓ : Τ ί ξ έρ ε ι ς μωρ έ
ε ί δ ε � τδ π ρωt � Ά π ' τ ή u6τη νd
τ 6 ν επ ι α ν ε ς &ασκαγ ε
Τ Α. Σ Ο Σ : uΕχ ε ι ά νάγκη αύτ6ς ρ έ

1ιο ι 

•

•

•

•

•

•

•

ΤΑ.Σ ΟΣ : Δ έ ν � χ ε ι , &κου πού σ ο υ λ έω
Μ�υπε δ &υ ρωρ6ς έ μ ένα , Τ ή ν
�χουμε β α μμ ένη .
•

•

•

ΠΑΥΛΟΣ : ( ΕΙΡΩΝΙΚΑ ) uΟχ ι δ έν [χε ι

•

•

•

•

•

ΠΑΥΔΟW : Τ ί σοu �ε μω ρ € κ ι αύτ δ ς • • • Ρ έ τ6ν
ξ €ρ ε ι ς αύτ δ ν τ ί ε l να ι , Μ €γας χ €σ�

: Κ αλά • • • ν ά ' χ ες έσύ τ ρ ία πα ι 
δ ι ά κα ί &lί.βλ επες πο ι 6 ς ε ί ν α ι
χ έστ ης . uΑσε μας ρ έ παυλο
'
ΠΑ.ΝΑΓ : T C σου ' πε ρ έ ,
Τιi. Σ Ο Σ : uΕλα χ έστα τώρα
Σ τ �στα νά
πα C ξ ο υ μ ε
Τ όν &υρω ρ δ δ έ ν τ 6 ν
'
υπολογ
ι' ζ ο υ μ ε . Ε Τι να ι χ έ στη ς . Ο Ο
&υ ρωρ ό ς ε ί να ι χ έστης . Δ έν τ 6 ν
δ π ο λ ο γ C ζ ο υ μ ε βλ έπε ι ς
' Α ν ν ου 
λ α , π ι ά e ε ε να κ ο ν ι άκ
( ΠΑ ΥΣΗ )
ΤΑ ΣΟΣ : Στηστα ρ έ , τ ί κ ο ι τ α ς ;
(Ώ ΠΑΝΑΓ ΙΩΤΗΣ ΤΑ ΣΤΗΝΕΙ Σ Ι Γ Α-Σ ΙΓ Α )
Τ Λ Σ ΟΣ : Ε � δατε ρ έ πού , ' σαστ ε χαζ ο ί
' Εκεί Ουάα
Δ έ ν άκοUτ ε κ ά 
ναν &λλ ο ν . v Οτ ι σας π ο v ν ε .
ΠΑΥΔΟΣ : Σ άν πο ι 6 ν ν ' άΜ ύσουμε δηλαδ ή .
Τ Λ Σ Ο Σ : ' Εμ ένα ρ έ
' Επ ε ι δΏ δ ( μ ι
λ άω
' Επ ε ι δή δ έν ικ δ ηλώ ν ο 
μα ι � Π α Cζω ε t δ ικ6 ρ όλ ο έγώ
(ΜΙΚΡΗ ΠΑΥΣΗ )r ι ά έ λατ ε π ι 6
κ ο ντά .
tEPXORTAI ΛΙΓ Ο ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ )
ΤΑΣΟΣ : Ό &υρωρδς άκουσε πώς &ά κά�
ν ε ι ΛΟΚ-Α ΟΥΤ . ( ΠΑΥΣΗ )Λο ι πJι ν τ ί
τ δ β ο υ �ώσ α τ ε ; Τ ή βάφ� μ ε �
ΠΑΥΛΟΣ : 'Έ lί.ς κ ά ν ε ι
κα ί τ ί �γ ι ν ε
ρ€
πlς Βτ ι
ίΑΣΟΣ : Τ ί �γ ι ν ε λέε ι
ί Α. ΣΟΣ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Τ ι\ Σ Ο Σ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

.•

•

•

•

•

•

•

&ά πάε ι δ €κα μ έ ρ ε ς � άπεργ ία ,
� τσ ι ; Αύτ6ς &ά π ε ί : Ά π ε ργ C α ι
σ ε ! ς ; Άπ εργ ί α κ ι ιγw
Κο ι νw�
Σ τ ' άρχ ί δ ι α μου
Δ € πα νά κωλο�α
β αρ�τε δσο &έλετε
Τ6 κλ ε ί νω
Θ ά πά ε ι κ α C κάνα ταξ ι l\ά;ι ι σ τ ή ν
' Ε λ β ετ ία μέ τ ή ν ο tκογ €νε ι α κα ί
&ά ξ α νάρ&ε ι δταν &ά τ 6 ν πα�ακα
λ έσοuμε νά τ ' άν ο ί ξ ε ι . ' Α π ' α u τ 6 ν
δ έ ν τρwμε ρ έ J
•

•

.

.

•

•

•

•

.

•

•

•

•

•

•

•

•

Τ ΑΣΟΣ : Ρ έ Ά ν ν ούλα , -•6 κ ο ν ι άκ ρ έ • • •
T C �tπες �
Τ Α Σ Ο Σ : Να C ρ έ • • • ιλα νά μaς δ ι δάξ ε ι ς
κ α ί μαρξ ι σμ6 ρ έ • • • Στά πα ι δ ι ά .
σ ο υ ρ έ νά τά πεϊ:ς αδτά , • • ' Εδw ,
έδw , σ έ ρωτάω τώρα • • • π όσο &ά
κρατήσ ε ι ς ;
� �χ ε ι κα C λ ίγ ο δ ίκ ι ο ΠαUλ ο ,
ΊΤΑΝΑΓ : Τώρα
Η
εχ ε ι • • •
'ΤΑΣΟ Σ : Λέγ ε • • • π6σο ·Μ κρατήσε ι ς·, Δ 6ια
μ έρ εςiΕ ί κοσ ι ί vΕνα μηνα ; κα C � c
� ά τρως ρ έ � Αυτός � χ ε ι • • • Τ ρώ ε ι .
Τ ό χαβ ι αράκ ι τ ο υ , τούς &:στακούς . .,
καλό κρ ασάκ ι • • • "Εχε ι αδτός . Ε !
ν α ι κ ι ώραtο ς . θά ξ ε φύγ � ι κ ι & π '
τή ρουτ ίνα . Τ έρμα τ ό &ιχος & � πεt
• • • Τ έ ρμα , κατάλαβ ες Παυλο μου ;
Τήν �χουμ« β αμμένη .
ΤΆΣΟΣ : "ο χ ι , σκ έφου αδτά πού σοu ' πα • • •
Π έ ς τα κα ί στοyς ς φ ί λ ο υ ς σου
στό σωματ εtο • • • ( ΕΙΡΩΝΙΚΑ )Καλά,
β έβ α ι α , αδτ ο ί τά ξ έρ ου ν Βλα , &λ
λά • • • πές τ ο υ ς τα • • • ( ΠΑΥΣ Η ) Κα ί
ποΟσα ι • • • πές τους κα ί τήν πα
ρ ο ι μ Cα , Βπο ι ο ς ζ ητάε ι τά πολλά,
χάν ε ι κα C τά λ ίγ α . ( ΠΑΥΣ Η )
Δ έ μ ι λaτ ε � ; T C ν ά π εtτε ρ έ • • • •
T C νά πεtτε • . • •

ΤΑΣΟΣ : Καλά • • • ' Εγώ σοU ' πα νά τά σκε
φτευ� � Κα ί πρόσεξ ε � ; Δ έ ν ε ! μα ι
έ ναντ C ο ν έγώ . Ντομπρα πράγ ματα
�τσ ι ; κ ι έγώ • • • μέ συμφέρ ε ι νά
πετύχε ι . ' Αλλa , .·. πwς νά τ 6 κ�
νουμε • • • • Δέ γ Cν ετα ι .
ίΑΣ Ο Σ : Πάρ τ ο χαμπάρ ι Παυλάκη , Πάρτο
χαμπάρ ι • • • r ίνου ρ ε αλ ι στής .
•

•

ΤΑΣΟΣ : "Αστα , τώρα , !στα • • • "Ελα νά σ �
πα ίξω ι ν α πλακωτ6 • • • � λ α • • •

ΤΑΣΟΣ : Σ ι γ ά ρ έ • • • ' Ε ντ άξ ε ι • • • σοv λ έ ε ι
τά κwλ 6πα ι δα άπ εργ Cα • • • ' Ε ντάξ ε ι,
τ 6 ν ετσουξ ε • • • τ ο u &�ξαμε τ 6 ν
τ σαμπ ο υκa . ' Αλλά δ ές τ ο προοπτ ικά
• • • ποu &ά πάε ι ; "Ε � Δ έ ν πά ε ι που
-&ενά . 'Άκου πού . σοϋ λ έω • • • 'Άστα ,
χ έστα , τ C ψαχν ε ι s ν ά β ρ εtς • • • "Ε
λα νά σέ πα Cξω � να τώρα • • • "Ελα
ρέ• • •

ΠΑΥΛΟΣ : Γ ι ατ ί αδτ6ς &�δ•πο ιούς τ ρώ ε ι ;
ΠΑΥΛΟΣ : Γ ι ατ C , αδτός άπ6 μaς e έ ν τρώε ι
ρέ;

ΠΑΥΛΟΣ : Ρ έ Τάοο , δ tν ξ έρω • • • δ έ μπορ εϊ:
πά ντωg • • •

ΠΑΥΛΟ Σ : Δ έ ξ έρω ρ έ Τ άσο • • • Κα C τ ί νά κά
νουμε δηλαδή ; κάτ ι δ έ ν πά ε ι σ ' αδ
τά πού λ έ ς . Δ έ ξ έρω .

ΠΑΥΛΟΣ : Να C , �μα τ6 πaμε �τσ ι Βμως • • •
ΠΑΥΛΟΣ : Κάτσε ρ έ Τάσο • • •
ΠΑΥΛΟΣ : "Οχ ι ρ έ , � ι ά κάτσε • • • ' Ε ντάξ ε ι • • •
πές δτ ι εχ ε ι ς δ Cκ ι ο , πού δ έ ν � χ ε ι
δηλαδή . ' Αλλά , : . "Επα&ε δ πούστης
κολο ύμnρ.α μ6λ ι ς μaς ε t δ ε ά π ' �ξω ;
"Α ρα • . • . • :

ΠΑΥΛΟ Σ : Δ έν ξ έρω ρ έ Τ �σο • • • Ντάξ ε ι ά�
λά • • • δ έ ξ έρω • • • Μπορ εί: ν�χ ε ι ς
δ Cκ ι ο • • • &λλά • • • κάτ ι δ έ μοϋ
πά ε ι έμένα . • • Κάτ ι δέν κολλά ε ι
• • • 4 Δ έ ν ξ έρω , άλλά σ ' αδτά πού
λ έ ς , κάτ ι δέ μοU πάε ι .

' Η παeο vσlαση τώv έρ ασιτεχvικώv θεατρικών δμάδωv θά συνεχι στεί και στά έπόμεvα τεύχη τού " Θεάτρου ,, .
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AYΘENTll(A Mll(PAΣIATIKA ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ ΜΕΛΠΩΣ ΜΕΡΛΙΕ
Κρι τικfι παρουσίαση aπό τό ΦΟΙΒΟ Α ΝΩΓΕΙΑ ΝΑ ΚΗ
"Αύθεντικά Μικρασιατικά, 'Απάν
θισμα άπό τη συλλογη Μέλπως
Μερλιέ ", ACBA Produc tion, 'Α
θήνα 1980.
'Ακόμα �νας δίσκος μέ δημοτικιΧ τρα
γούδια, " έπιλογή - δπως μάς πληρο
φοροϋν τιΧ σχόλια - άπο τιΧ σημαντι
κότερα ΜικρασιατικιΧ τραγούδια τ'ίjς
συλλοyijς τοϋ Μουσικοϋ Λαογραφικοϋ
'Αρχείου τ'ίjς Μέλπως Μερλιέ, πού σή
μερα όπάγεται στο Κέντρο Μικρασια
τικών Σπουδών ". 'Απο τιΧ 1 6 κομμά
τια τοϋ δίσκου - ολα ήχογραφημένα
στήν 'Αθήνα - τιΧ 1 1 ήχογραφήθηκαν
,.ο 1 930 - 31 και τιΧ όπόλοιπα 5 κατ.Χ
τl)ν περίοδο 1 958 - 1 965. 'Απο αύτά,
δώδεκα ε!ναι τ ρ αγούδια χωρlς όργανι
κή συνοδεία κα ι τέσσερα τραγούδια μέ
συνοδεία ποντιακljς λύρας (κεμεντζέ ) .
Τραγουδοϋν και παίζουν λύρα Μικρα
σιάτες πρόσφυγες άπο τήν 'Ιωνία, το
'Αϊβαλί, τήν Προποντίδα, τήν Κα7t"Π"α
δοκία και τον Πόντο, πού ήρθαν στήν
'Ελλάδα μετ.Χ τήν άνταλλαγή τών πλη
θυσμών {192 3 ) .
'Όπως και δ πρώτος δίσκος, τοϋ 1 976
(βλ. " Θέατρο ", τεϋχ. 55 - 56, Γενά
ρης - 'Απρίλης 1 97 7 ) ' το (διο και δ
σημερινος άποτελεί πολύτιμη προσφο
ρά, τόσο στον 'Έλληνα άκροατή δσο
και στον έρευνητή - μελετητή τοϋ δη
μοτικοϋ τραγουδιοϋ.
Τονίζουμε ιδιαίτερα τή σημασία του
γι.Χ τούς 'Έλληνες άκροατές και μάλι
στα τις νεότερες γενιές, αύτές πού
γεννήθηκαν και μεγάλωσαν μετ.Χ το
Β' Παγκόσμιο πόλεμο. Στήν περίοδο
δηλαδή πού συμπίπτει μέ τήν τελευ
ταία φάση τ'ίjς !στορίας τοϋ δημοτικοϋ
τραγουδιοϋ : τήν περίοδο τ'ίjς άλλοτρίω
σής του.
Μεγαλωμένες στις πόλεις, χωρίς τις
" μνljμες " πού ε!χαν ο! προηγούμενες
γενιές, μέ μι.Χ παιδεία πού έξακολουθεί
νιΧ άγνοεί στα έκπαιδευτικά της προ
γράμματα το δημοτικο μέλος, ο! νεό
τερι;ς γενιές γνωρίζουν ώς δημοτικο
τραγούδι και έλληνικο χορο τις λoyijς
λoyijς παραποιήσεις πού τούς προσφέ
ρει ή τηλεόραση . Τή στυλιζαρισμένη
δηλαδή χορευτική κίνηση, το καρτπο
σταλικο χαμόγελο τών χορευτών, τιΧ
άτσαλάκωτα ΚΟσ't"ούμια - τις περισσό
τερες φορές φορεμένα /)χι δπως ή πα
ράδοση δρίζει - και τή νοθευμένη σέ
δλες τlς παραμέτρους όργανική συνο
δεία. ΤιΧ γρήγορα τέμπι πού άλλοιώ
νουν το .. ήθος " τοϋ τραγουδιοϋ η τοϋ
χοροϋ· τή συσσώρευση διαρκώς και
περισσοτέρων καλλωπιστικών φθόγγων
στή φράση· τήν έπιδεικτική δεξιοτε-

χνία μέ γρήγορα " περάσματα ", ξένα
άπο κάθε πλευριΧ στο \Jφος τ'ίjς δημοτι
κljς μελωδίας. Καί, τέλος, τήν άντικα
τάσταση τών παραδοσιακών όργάνων
μέ &λλα, παρμένα άπο το fντεχνο η
λαϊκο ινστρουμεντάριουμ &λλων χω
ρών. 'Όπως π.χ. τήν κιθάρα πού έκτο
πίζει σιγιΧ - σιγιΧ άλλιΧ σταθεριΧ το
λαγοϋτο· το ήλεκτρικο .. πιανίνο " πού
συναντάμε να άντικαθιστά το σαντούρ ι
στα δποια άκόμα πανηγύρια η γάμους
μακριιΧ άπο τις μεγάλες πόλεις το
άκορντεόν- τή " τζιΧζ " (γκράνκάσα,
πιάτι κ.λπ.) στή θέση τών παραδοσια
κών μεμβρανοφώνων (νταούλι, τουμ
πί, στάμνα) . Χωρις νιΧ ξεχνάμε και τή
" συνδρομή " τοϋ μικροφώνου, τοϋ ένι
σχυτlj και τών μεγαφώνων : χαριστι
κή βολή γι.Χ το ήχόχρωμα (τίμπρο )
τών παραδοσιακών όργάνων.
Στον καινούριο δίσκο τοϋ Κέντρου
Μικρασιατικών Σπουδών, το παίξιμο
και τών τριών κεμεντζετζήδων, Γιάννη
Όρφανίδη, Νίκου Χαλυβόπουλου και
Γιάννη Χαραλαμπίδη, ε!ναι �να " μέ
τρο " fκφρασης. ΤιΧ τέμπι τους ε!ναι
αύστηριΧ - οι>τε όπερβολικιΧ άργά, οι>τε
δμως και πολύ γρήγορα, άκόμα και
στούς χο p_ούς έκείνους πού άπο παρά
δοση παίζονται και χορεύονται γρήγο
ρα· το ξόμπλιασμα τών φθόγγων λιτό·
ή " δυναμική " (μέ τήν fννοια τ'ίjς δυ
τικljς μουσικljς) &γνωστη και άνύπαρ
κτες ο! δεξιοτεχνικές τάσεις. Σημειώ
νουμε άκόμα δτι ή ήλικία τών τριών
αύτών λυράρηδων ήταν, άντίστοιχα,
26, 32 και 29 έτών δτα.ν fγινε ή ήχο
γράφηση το 1 930. Το παίξιμο τώv
τριών α.ύτών λυράρηδων ε!να.ι �να. μάΤό ξώφυλλο τού δlσκου 'Άύθεντικά Μι
κρασιατικά" άπάνθισμα δημοτικών τρα
γουδιών άπ' τη συλλογή Μέλπως Μερλιέ

θημα Gφους γι.Χ τούς έρευνητές χα ι
σπάνια, άνεπα.vάληπτη μουσική έμπει
ρία γι.Χ τούς φίλους τοϋ δημοτικοϋ τρα
γουδιοϋ. Κ' Ιtχει άκόμα μεγαλύτερη
σημασία για.τι ο! σημερινοι Πόντιοι,
άν και πιστοί πάντα. στήν πολιτιστικη
τους παράδοση, &ρχισα.ν και αύτοι να
δέχονται τήν κατα.στρεπτικη έπίδραση
τ'ίjς δυτικljς μουσικljς. Ό ποντιακός
χορος κα.ι ή συνοδεία του άπό τον κε
μεντζέ στις παραστάσεις πού δίνουν
τιΧ ποικίλα. μουσικοχορευτικιΧ συγκρο
τήματα. τών πόλεων - μικρών και με
γάλων - ε!να.ι συχνά, πολύ συχνιΧ ά
πλές άσκήσεις δεξιοτεχνίας.
Το tδιο χα.ρα.κτηριστικιΧ ε!να.ι κα.ι ολα,
γενικά, τιΧ τραγούδια. ( μέ η χωρις συ
νοδεία. ) τοϋ δίσκου. Χα.ρα.κτηριστικιΧ
ώς κείμενο (λόγος ) κα.ι μέλος. 'Ακόμα.
δμως κα.ι ώς δφος και τεχνικη τρα.γου
διοϋ, πού παρουσιάζουν ποικίλες δια.
φ.ορές άπο το βορριΧ στο νότο, τήν πα
ραλία η τήν ένδοχώρα μέ άποφα.σισ't"ι
κούς παράγοντες τή γλώσσα (διάλεκτος,
διαφορετικη προφορά ) , τό τοπικο μου
σικό ιδίωμα. καθώς, β&βαια, κα.ι τήν
προσωπικότητα τοϋ τρα.γουδιστ'ίj.
Δύσκολο νιΧ ξεχωρίσει κανεις τοϋτο η
έκείνο τό τραγούδι. Ή fκδοση δλων,
κα.l τών δεκάξι τραγουδιών �να.ς μικρο�;
θησα.υρος τραγουδιών ήχογρα.φημένος,
στο μεγαλύτερο ποσοσ't"ό του, πριν
πενήντα. δλόκληρα. χρόνια. Σέ μι.Χ δη
λαδή έποχη πού, πα.ρά τις έπιπτώσεις
τών μεγάλων κοινωνικοοικονομικών άλ
λα.γών τοϋ 20οϋ αιώνα, τοϋ Α' Παγκό
σμιου πόλεμου και, ειδικιΧ γιά τήν 'Ελ
λάδα., τ'ίjς Κατασ't"ροφljς τ'ίjς Σμύρνης
και τ'ίjς άνταλλα.yijς τών πληθυσμών,
διατηρεί έστίες γ ν ή σ ι α ς δ η μ ο τ ι
. κ lj ς μ ο υ σ ι κ lj ς .
Πληροφορίες και σχόλια γι.Χ τιΧ τρα
γούδια τοϋ δίσκου ( ε!δος - μοιρολόι,
κάλαντα., τοϋ γάμου κ .λπ. - ποϋ κα.ι
πώς τρα.γουδιοϋντα.ι η και χορεύονται,
ισ't"ορικό, ρυθμος κ.λπ. ) δίνει δ μουσι
κολόγος κ. Μάρκος Δραγούμης στό
σύντομο και μέ άκρίβεια. πολύ κατα.το
πιστικο εισαγωγικό του σημείωμα. Ό
(διος fχει και τήν .. έπιμέλεια. " τοϋ
δίσκου μαζι μέ τόν χ. Γρηγόρη Φαληρέα.
Σέ &λλες στ'ίjλες άνα.φέροντα.ι τιΧ όνό
μα.τα. τών τραγουδιστών και τών λυ
ράρηδωv- οι όνομασίες και τιΧ κείμενα.
τών τραγουδιώΨ ή έλεύθερη άπόδοση
στα έλληνικιΧ τών κειμένων στήν πον
τιακη διάλεκτο· δ τόπος και ή ήμερο
μηνία ήχογράφησης κ.λπ.
Τελειώνουμε μέ δρισμένες παρατηρή
σεις σχετικιΧ μέ τιΧ κείμεvα. τώv τρα-
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γουδιών α ) για τον τρόπο μέ τον δποίο
γράφονται στο δ(σχο και β ) για τις
διαφορές μεταξύ τοϋ γραμμένου λόγου
και τοϋ λόγου lτσι δπως τραγουδιέται
άπο τον τραγουδιστή.
Για τήν παρουσίαση τών κειμένων ά
κολουθήθηκε - πολύ όρθα - ή μέθο
δος : κάθε τραγούδι να δ(νεται lτσι
δπως τραγουδιέται άπο τον τραγου
διστή, μέ δλες δηλαδή τις έπαναλή
φεις και τις παρεμβολές (" τσακ(σμ�
τα " η " γυρ(σματα ", δπως έπ(σης
λέγονται ) . Και /\χι μόνον οι κύριοι
στ(χοι τοϋ τραγουδιοϋ, Ι!τσι δπως θα
γράφονταν � ν δ έ ν τραγουδιόνταν.
Το τραγούδι π.χ. " Πρωτομαγια σ'
άγάπησα " (Πλευρα Α', άρ. 5 ) άπο
τελείται άπο τρείς δεκαπεντασύλλαβους
στ(χους (άκολουθοϋμε τή διάταξη τοϋ
κειμένου στα σχόλια τοϋ δ(σκου ) :
Πρωτομαγιά σ' άγάπησα
το Μάη μέ τα λουλούδια
τΗρθε δ Μάγης κι' άνοιξη
το Μάη το λουλουδιάρη
Πρωτομαγια σ' άγάπησα
το Μάη μέ τα λουλούδια.
'Η πραγματική δμως μορφή τοϋ τρα
γουδιοϋ ε!ναι αύτή μέ τις έπαναλήψεις
και τlς παρεμβολές (" τσακ(σματα " ) .
Ή μορφή δηλαδή μέ τήν δπο!α τ ρ α
γουδ ιέται και χορεύεται
ά π ο τ ο λ α ό. uΕτσι δ πρώτος δε
καπεντασύλλαβος τοϋ τραγουδιοϋ :
Πρωτομαγια σ' άγάπησα
το Μάη μέ τα λουλούδια
lχει τή μορφή : ,
, ,
Πρωτομαγια σ , αγαπησα
τό Μάη, τό Μάη

το Μάη μέ τα λουλούδια
σένα λέ-yω τά τραγούδια κ.λπ.
Μέ τον τρόπο αύτό, δηλαδή μέ τά πα
ρεμβαλλόμενα " τσακ(σματα " ε!ναι
γραμμένα πολλα άπο τα κε(μενα (λόΌ κεμεντζετζής Γιάννης Όρφαν{δης,
τή Βαρενού τής 'Αργυρούπολης,
παlζει τό " Κορτσόπον λάλ' με " ( Β 7 )
άπό

•

γος ) τών τραγουδιών τοϋ δίσκου, πράγ
μα πού βοηθάει πολύ και τον άπλδ
άκροατή, άλλα και τούς εtδικούς. Γι'
αύτο και δέν καταλαβαίνουμε γιατι
να μήν ε!ναι γραμμένα /Sλα τά κε(μενα
τών τραγουδιών, /Sπως νομ(ζουμε /Sτι
θα lπρεπε. Μέ ποιο κριτήριο, &λλα
κε(μενα τραγουδιών παρουσιάστηκαν Ι!
τσι /Sπως τραγουδιοϋνται άπο το λαό'
δη)αδή
στήν
δλ ο κλη ρ ω μ έν η
τ ο υ ς μ ο ρ φ ή και &λλα l>χι; 'Ένα
παράδειγμα. Στο συρτο καλαματιανο
" Ντεληβοριάς παρήγγελε " (Πλευρα
Α', άρ. 1 ) , δ πρώτος δεκαπεντασύλλαβος
" Ντεληβοριάς παρήγγελε, σέ δλα τα
καράβια " δ(νεται χ ω ρ ι ς τα .. τσακ(
σματα ". 'Ενώ στο δίσκο τραγουδιέται
μ έ " τσακ(σματα " :
Ντελη - καλέ - Ντεληβοριάς
παρήγγελε
Ντεληβοριaς ιιταρήγγελε σέ
δλα τά καράβια
σέ δλα τά καράβια.

Μέ άνάλογο τρόπο τραγουδιοϋνται καl
οι ύπόλοιποι στίχοι.
Για τις διαφορές μεταξύ τοϋ γραμμέ
νου λόγου στά σχόλια τοϋ δ(σκου καl
τοϋ λόγου lτσι δπως τραγουδιέται άπο
τον τραγουδιστή, άναφέρουμε δρισμέ
νες μόνο χαρακτηριστικές περιπτώσεις,
περιοριζόμενοι στήν πλευρα Α' τοϋ
δίσκου :
Άρ. 1, " Ντεληβοριάς παρήγγελε ".
άντ(, Δέν σέ φοβάμαι κύρ Βοριά
Δέν σέ φοβοϋμαι κύρ Βοριά
άντι, 'Έχω καράβι τρ!καρτο, και ναϋτες
παλικάρια
'Έχω καράβι τρ(καρτο, και ναϋ
τοις παλικάρια
άντι, Γι' άνέβα μοϋτσε στά πανια
'Ανέβα μοϋτσε στα πανια
άντι, Τ' Ι!χεις βρέ μοϋτσε μου και κλαίς
Τ' lχεις βρέ μούτση μου και κλαίς
άντι, Γέμισ' ή θάλασσ' &λμπουρα, το
πέλαγο καράβια
Γέμισ' ή θάλασσ' &λμπουρα, το
πέλαγος καράβια
(Στήν έπανάληψη τοϋ στ(χου : πέλαγο . . ) .
Άρ. 3, " Τώρα 'ν' Άγια Σαρακοστή "
άντί, Τώρα 'ν' &για Σαρακοστή
Τώρα 'ν' άγια Σαρακοστή
άντ(, Τώρα ο! &γιοι θλ(βονται, κι &γιοι
δοξολογοϋνται
Τώρα ο! &γιοι θλ(βονται, κι &λλοι
δοξο).ογοϋνται
άντί, Κι έκεί πού προσευχότανε
Κι έκεϊ πού προσευχόντανε
Άρ . 5, " Πρωτομαγιά σ' άγάπησα "
άντί, τΗρθε δ Μάγης κι &νοιξη
τΗρθε δ Μάγης κι &νοιξε
'Αρ. 6, " Στα χίλια έννιακόσια . . . "
άντί, Στο Γυμνό, στο Λιοσ' το χώμα
Το Γυμνό, στο Λιοσ' το χώμα
άντί, Τουρκουγερμανι�ος στρατος
Τουρκουγερμανικο στρατο
άντι, 'Έξαφνις βλέπ' άπ' άντικρύ, δύο
πλοία και προβάλλουν
"Εξαφνις βλέπ' άπ' άντικρύ, δυο
πλοία και προβάλλουν
Άρ. 8, " Κάτω στον "Αη - Γιάννη "
άντί, Κάτω στον "Αη - Γιάννη, στό
Θεολόγο
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Κάτω στον 'Άη - Γιάννη, στον
Θεολόγο
άντ(, Σαν τοϋ Μαροϋ τό-ι κάστρο
Σαν τοϋ Μαροϋς τό-ι κάστρο
άντι, Διπλοϋν, τριπλοϋν χτισμένο
Διπλον τpιπλοχτισμένο (τήν πρώ
τη φορα )
Διπλοϋν, τριπλοϋν χτισμένο (τή
δεύτερη φορα )
άντ(, Κι έ:νας άπ' τούς στρατιώτας,
έκαυχήστηκε
'Ένας άπ' τούς στρατιώτας, έκαυ
χήστηκε (τήν πρώτη φορα )
άντ(, Σαν πάρω 'γώ τό-ι κάστρο
Και 'γώ θα-ν πάρω τό-ι κάστρο
(τήν πρώτη φορα) κ.λπ.
Πολλές διαφορές ύπάρχουν και στήν
πλευρα Β' τοϋ δίσκου (Πόντος ) . Ή
άπαρίθμησή τους δμως - άκόμα και
μια πρόχειρη - θα Ιiδινε δυσανάλογο
βάρος στο σύντομο τοϋτο σημε(ωμα.
Ή έπιμονή μας ν' άναφ έρουμε τις πα
ραπάνω διαφορές μεταξύ τοϋ γραμμέ
νου και τοϋ τραγουδημένου κειμένου
δέν όφε(λεται βέβαια σέ σχολαστική
διάθεση. Πιστεύουμε, /Sπως το εrπαμε
'\)δη, δτι το κε(μενο πρέπει νά γ ρ ά φ ε
τ α ι δπως τ ρ α γ ο υ δ ι έ τ α ι· άντι
γράφοντας δηλαδή αύστηρα τον τρα
γουδιστή - άκόμα, θα λέγαμε, καl για
συλλαβές η και λέξεις πού ε!ναι φανερο
δτι όφείλονται σέ παραδρομή τ'ίjς γλώσ
σας. Κι αύτο γιατι πολλα άπο τά, rσως,
νομιζόμενα σήμερα ώς " λάθη " μπο
ρεί να δεχτοϋν έντελώς διαφορετική
έρμηνεLα άπο τον αύριανο μελετητή
(γλωσσολόγο, φωνολόγο, μουσικολό
γο κ.λπ. ) . 'Άλλωστε τ(τcοτα δέν έμτcοδ(
ζει το σχολιαστή τοϋ δtσκου να έμτcι
στευθεϊ σέ ύποσημειώσεις τlς διορθώ
σεις πού θεωρεί άπαρα(τητες.

ΦΟΙΒΟΣ ΑΝΩΓΕΙΑΝ ΑΚΗΣ
Ό τραγουδιστής ΧQijστος Καλές, απο
τήν 'Αρετσού Προποντlδος, τραγουδάει
τό " Πρωτομαγιά σ' dγάπησα " (Α 5)

Τ Ζ ΩΝ ΛΕΝΟΝ , ΕΝ ΑΣ Χ ΑΡΙΣΜ ΑΤΙ ΚΟΣ ΤΟΥ ΡΟΚ

ΟΙ ΜΠΗΤΛΣ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΉ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Ή δολοφονία, τον περασμένο Δεκέμβρη στή Νέα ' Τόρκη,
τοϋ Τζών Λένον (1 9lι0 - 8 0 ) τοϋ χαρισματικοϋ ποιητ'ίj
καl προικισμένου μουσικοϋ πού &.ναμφισβήτητα όπ'ίjρξε ή
ψυχ·fι των περίφημων Μπ·fιτλς ( 1 95 9 - 7 0 ) έ:γινε &.νάγvωσμα
&.πό τον Τύπο. 'Η &.π·ήχ·ηση &.πό τό Θάνατό του στη φtλα
Π(}οσκείμει•η προς τ-fι μυυσιχ·fι κα! τό μήνυμά του έλληνική
νεολαία -Jjταν τόσο πλατια ώστε να όργανωΘεί: χα! ειδική
έκδήλωση στ·fι μνήμ·η του, τό βράδυ τοϋ Σαββάτου 20 . 1 2 .

�

�

�

Π ρα &.πό τ ποιχ(λ � έπιχαιρα &.φι
ερωματα που δημοσιευτηχαν, τό , Θέ
ατρο " προσφέρει κάτι άναπάvτεχο :
'Ένα " πορτραίτο " τοϋ &.μφιλεγόμε
νου Λένον &.πό τήν &. χ α δ η μ α Ί:
κ ·fι μυυσιχ·ή λεξικογραφία. l:υγχεχριμέ
να, τήν τελευταία, ϋη έ:χδοση τοϋ &.με
ριχανιχοϋ " Ba lcer's Bίυgraρ hίcal Dί
c tioιιary
of
Μusίcίαιιs " ,
έ:χδυση
"Sclιίrιιιer Boolcs", Neιv Yυrlc 1978,
πού έπιμελεί:ται δ γνωστός 'Αμερι
κανός μουσιχολόγος
icolas Sloιιim
sky. Στlς 1 955 σελίδες του, τό όγχώ
δες αύτό λεξικό φιλοξενεί: μουσιχές
προσωπικότητες δλων τών αtώνων χι
δλων των γεωγραφιχών συντεταγμέ
νων, &.πό τό Θεωρ·ητιχό τ-ίjς μουσιχ'ίjς
'Αριστείδη Κοϊντιλιανό ( έ:ζησε γύρω
στό 200 μ.Χ . ) ώς τό σύγχρονο γερμα
νό πρωτοποριακό συνΘέτη Καρλχάιντς
Στόκχαουζεν ( γεννήΘηχε τό 1 928 ) χαl
άπό τό Φλαμανδό καλόγερο χαl Θεω
ρητικό Χούχμπαλντ (840-930 περίπου ) ,
ώ ς τόν Ίνδό δεξιοτέχνη τοϋ " σιταρ "
Ράβι Σανχαρ (γεννήΘηχε τό 1 9 20 ) .
Παραθέτουμε, πιστα μεταφρασμένα, τα
λήμματα τοϋ Λένον καl των l:ταρ
καl Χάρριζον (περιέργως δ l lώλ Μαχ
Κάρτvεu δέν χρίθ·ηχε όίξιος για χωρι
στό λ'ίjμμα ! ) σημειώνοντας δτι ή βι
βλιογραφ !α �;ού ;παρατίθ�ται στό τέ
λος, χοινη και στα τρία )•ημματα, ειναι
κάτι πού τό λεξικό συχνα &.ποφεύγει.
•

ΛΕΝΟ , ΤΖΩΝ ( Ούίνστον ) (Lo n 
non, John /Winston / ) . 'Άγγλος τρα
γουδιστής τοϋ ρόκ-έντ-ρόλ, κιθαρι
στής, ποιητης καl συνΘέτης &.πό εν
στιχτο (insιincιive c ompos e ι· ) , μέ
λος τοϋ φημισμένου συγκροτήματος
ρόχ οι Μπήτλς γέννηση Λίβερπουλ,
9 'Οκτωβρίου 1 9lι0, στή διάρκεια
μιιΧς γερμανιχ·ϊj ς &.εροποριχ'ίjς έπιδρο
μ'ίjς χατα τ'ίjς πόλ·ης . Μετα τό χωρισμό
τ�ν γονι ι::ν του &.νατράφ-1χ� &.πό μια
θεια του. Οταν ηταν παιδι, έ:παιζε φυ
σαρμόνιχα· &.ργότερα Ι:μαθε να παίζει
κιθάρα· έ:νας εισπράχτορας λεωφορείων
της γραμμ'ίjς Λίβερπουλ - 'Εδιμβούρ
γου τόν ένθάρρυνε να γίνει μουσικός.
Δονημένος συναισΘηματιχα &.πό τό ζωι
κό μαγνητισμό τοϋ 'Έλβις ΠρίσλεU,
παθιάστηχε μέ τ-fιν &.μερικανιχη λαϊχη
μουσική . Μαζl μέ τρεί:ς όίλλους νέους
&.πό τό Λίβερπουλ, ξετρελαμένους μέ
τό " ρόχ ", τόν Πώλ ΜαχΚάρτνεU,
τό Τζώρτζ Χάρριζον καl τό Στιούαρτ
Σάτχλιφ, σχημάτισε έ:να combo (μι
κρό συγκρότημα ) μουσικ'ίjς " πόπ " .
'Εμπνευσμένος &.πό τήν έπιτυχία ένος
τοπιχοϋ συγκροτήματος, των Τριζοτ

1980, στό θέατρο " Καλουτά " &.πό τήν Π ανελλήνια Πολι
τιστικη Κίνηση. τΗταν μια &.νοιχτ-fι συζ·ήτ-ησ-η μl: Οέμα
" Ό Τζών · Λένον καl τό πολιτιστικό, &.ντιπολεμιχό καl
&.ντιρατσιστιχό κίνημα της έποχ'ίjς μας " . J l'ίjραν μέρος
οι συνΟέτες Νότης Μαυρουδ·ϊj ς, Δημήτρης Μαραγκόπου
λος χαl Χρ'ίjστος Λ εοντης χαl στη συνέχεια δ πρωτος
επαιξε κομμάτια; τοϋ χαρισματικοϋ Λένον στην κιθάρα
καl &.κούστηκαν τραγούδια των Μπfιτλς &.πό ·ήχογραφήσεις.

(Tlιe Crickots ) δ Λένον σοφί
στηκε τήν όνομα.σία the bea tles (&.γγλ .
= τα σκαΘάρια ) πού ήχητιχα θύμιζε
καl τό γνωστό κολεόπτερο εντομο
&.λλα καl τό ρυΘμό (bea t ) πού σχετι
ζόταν μέ τό " ρόκ " . οι Μπητλς όίρχι
σαν τή σταδιοδρομία τους στό ψευτοε
ξωτικό Cas bah Club τοϋ Λίβερπουλ,
νιών

'Απ6δειξη τής άπήχησης τού Λένον στό
εύρv κοιν6 : Δυό μεγάλα περιοδικά
βγήκαv ταυτ6χρονα, στlς 22 Δεκέμβ(!η,
μέ πορτραίτα του στό ξώφυλλ6 τους

τό 1 959. Σύντομα πέρασαν στό πολυ
τελέστερο Ca ΙJerιι Clu b, δπου στρατο
λόγησαν τόν Πητ Μπέστ σα " ντρά
μερ " . Τό 1 960 επαιξαν στο Άμ
βοϋργο καl χάρη στό δυνατό, ήλε
κτρικα " μεγεθυμένο "
(ampli fied )
-Jjχo τους σημείωσαν μια ένΟαρρυντι
κα χυδαία έπιτυχ(α &.νάμεσα στούς
ζυΘοπότες τοϋ κέντρου. ΜΙ: τήν έπι
στροφ·ή τους στ-i)ν 'Αγγλία C1ρχισε και
ή πορεία τους πρός τ·fι ψήμ:η. 'l'ό 1 961
τούς &.νέλαβε έ:νας όξυδερκης ιμπρε
σάριος, δ Μπράιαν "Βπστα'ίν, δ δποίος
διοργάνωσε μια πλατια διαφημιστι
κή έκστρατεία για να τούς προωΘ·ήσει
στό προσκήνιο τ'ίjς δημοσιότητας. Τό
1 9 62 δ Σάτχλιφ πέΟανε &.πό έγχε
φαλικη αtμορραγ(α. Ό Πητ Μπεστ
C1φ·ησε τό συγκρότημα καl τόν &.ντικα
τέστησε δ Ρίτσαρντ l:τάρκεU πού π'ίjρε
τό " μπητλικό " ονομα l'ίνγκο Στάρ.
Τό κουαρτέτο !:καμε τό ντεμποϋτο
του στό Παλλάδιο ( Pal ladi u m ) τοϋ
Λονδίνου τό 1 963, παρασύροντας τό
νεανικό &.κροατήριο σέ μια φρενίτιδα
ένθουσιασμοϋ, πράγμα πού θα έπα
ν�λαμβανό;αν στήν 'Αμερική, σ;ΊJν Ε�
ρωπη, ο-την ,Ιαπωνία και στην Αυ
στραλία. 'Ύστερα άπό έ:να χρονικό
διάστημα σκανταλισμένης &.ντιπάθειας
τό βρεταννικό κατεσ-τημένο &.ναγvώρι
σε τή συμβολή τών Μπ"Υjτλς στη βρε
ταννική τέχνη καl οtκονομ(α. Τό 1 965
ή Βασίλισσα 'Ελισάβετ Β' τούς &.πέ
νειμε τό παράσημο της Dρεταννικ'ίjς
Αύτοκρατορ (ας .
Παρα την &.μερικανική του προέλευση,
δ τύπος λαϊκ'ίjς μουσιχ'ίjς πού καλλιερ
γήθηκε &.πό τό Τζών Λένον καl τούς
Μπητλς σα συγκρότημα, εχει μια
χροια &.προσδιόριστα βρεταννική. Τα
μέτρα είναι άπλά, τό κυριότερο &.πό τα
ίσχυρά τους μέρη είναι τονισμένο, οι
συγκοπl:ς είναι έλάχιστες. ' Η άρμονία
είναι τροπιχη (modal ) καl ενα γνώ
ρισμά της πού παρουσιάζεται άδιάλει
πτα είναι ή " βεβαρυμένη " (μέ \Jφε
ση ) εκτη βαθμίδα στlς μείζονες το
νικότητες. Μια τάση πρός τlς πλάγιες
πτώσεις καl μια ροπη πρός τlς άρμο
νικές προόδους &.πό παράλλ·ηλες συγ
χορδίες δημιουργοϋν κάποτε έ:να πε
ρ ίεργο κλίμα πού θυμίζει έκκλ-ησια
στικούς \Jμνους. 'Όμως οι έπαγγελμα
τίες διασκευαστές στούς δποίους κα
τέφυγαν οι Μπήτλς εντυσαν τlς &.πέ
ρι ττες μελωδίες τους μl: τραχιές δια
φωνίες . Καl ή ήλεκτρονικη " ένίσχυ
ση " τοϋ 1jχου, !:καμε, στήν έποχή
της, τή μουσικη τών Μπήτλς την πιό

δυνατη σέ εvταση, σ' δλο τον κόσμο.
οι στ(χοι, πού οι περισσότεροι γρά
φτηκαν άπό το Τζών Λένον και τον
Πώλ ΜαχΚάρτνεϋ, χαραχτηρ(ζονται
άπό μια όπαινιχτιχότητα : ε!ναι αι
σθησιαχοι άλλ' i\χι άπερlφραστα σε
ξουαλιχοϋ περιεχομένου (erotic ) , ά
ναρχιχοι στο πνεϋμα άλλ' i\χι χαταλυ
τιχοι, χυνιχοι άλλ' έπίσης άνθρώπινοι.
'Υπάρχουν σ' αύτούς συγκαλυμμένες
άναφορl:ς σέ ψυχεδελιχα φάρμακα.
Οι Μπήτλς γύρισαν τις έξαιρετιχα
πρωτότυπες ταινίες Νύχτα μιaς κο
πιαστικής ήμέρας (Α Hard Day's
Night ) , Βοήθεια ! (Help Ι· έλλ. τίτλος
Βοήθεια, οί Μπήτλς ! ) , Κίτρινο ' Υπο
βρύχιο ( Yellow Submarine ) και Άς
εlναι (Let It Be ) .
Τα πιο πετυχημένα τραγούδια τοϋ
ρεπερτόριου των Μπήτλς ε!ναι : Αγά
πα με (Love Me Do ), Θέλω νd κρατή
σω τό χέρι σον (1 Want Το Hold
Υ our Hand ) , 'Η άγάπη δέν άγορά
ζεται ( Can't Buy Me Love ) , Εlσι
τήριο γιd τή β6λτα (Ticket Το Ride ) ,
Μαστουρωμένος τήν ήμέρα ( Day Trip
per ) , Όλη μον τήν άγάπη (All My
Love ) , Θέλω νά 'μαι δ 11.νθρωπ6ς σον
(I Wanna Be Your Man ) , Καl τήν ά
γαπώ (And 1 Love Her ) , 'Οχτώ μέ
ρες τή βδομάδα (Eight Days Α Week ) ,
Χτές ( Yesterday ) , Μισέλ (Michel
le) , Έληνορ Ρίγκμπν (Eleanor Rig
by ) , Μέ λίγη βοήθεια άπό τοvς φίλους
μον (With Α Little Help From My
Friends ) , Ή μπάντα τής λέσχης τών
μοναχικών καρδιών τοiί λοχία Πέππερ
'

(Sergeant Pepper's Lonely Hearts
Club Band ) , Ό γύρος τοiί μαγικού
μυστήριον (MagicaJ Mys tery Tour ) ,

(ένν. την Παναγία ) ,
Θ d τ ό χάσεις τ ό κορίτσι αύτό (Your
Gonna Lose That Girl ) , Νορβηγικό
Δάσος (Norwegian Wood ) , Καλη
μέρα, λιακάδα (Good Day Sunshine ) ,
Έ, Τζοvντ (Hey, Jude ) . 'Επίσης τα
τραγούδια άπό τα δποία τιτ)ωφορήθη
χαν οι ταινίες τους.
Lady Madonna

ΣΤΑΡ, " ΡΙΝΓΚΟ
(Starr, " Rin
go '' , πραγματικό i\νομα : Ρ ί τ σ α ρ
ν τ Σ τ ά ρ κ ε ϋ / Richard Starkey / ) .
"

�Αγγλος " ντράμερ ", μέλος τοϋ φη
μισμένου φωνητιχοϋ κουαρτέτου άπό
το Λίβερπουλ οι Μπήτλς γενν. Λί
βερπουλ, 7 Ίουλ(ου 1940 (τον τράβη
ξαν μl: έμβρυουλχό έξαιτ!ας των πε
λώριων ένδομήτριων διαστάσεών του ) .
Το παρατσ �ύχλ� του " Ρ!νγχο " ?
φείλεται στην επιδειχτιχη, του συνη
θεια να φορεί περισσότερα άπό Ιtνα
δαχτυλίδια (άγγλ. rings) στο καθένα
άπό τα δάχτυλά του. Στα έφηβιχά του
χρόνια πέρασε άπό διάφορες όίχαρες
δουλειές, κλητήρας στούς βρεταννιχούς
σιδηροδρόμους, μπάρμαν σέ πλοίο χ.
τ.λ. Έπειδη ήταν φιλάσθενο παιδl
πέρασε άρχετα χρόνια σέ νοσοκομεία
για να θεραπεύσει κάποιο πνευμονικό
νόσημα και έ:παιζε τύμπανα σέ (έρα
σιτεχvικα) νοσοκομειαχα συγκροτήμα
τα. ΜΙ: τρόπο πηγαίο καλλιέργησε μια
ρυθμιχΊj 'τεχνιχΊj συναρπαστικοϋ ζωι
χοϋ δυναμισμοϋ. Το 1962 δ " Ρ!νγχο "
Σταρ προσχώρησε στούς ΜπΊjτλς και
ή συνεργασία του μαζί τους συνεχ(-
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στηχε & ς τη διάλυση τοϋ συγκροτή
ματος, το 1970. 'Η θεατριν(στικη δε
ξιοτεχνία του στα τύμπανα έξελ(χθηχε
στο έντυπωσιαχότερο όπτιχό στοιχείο
της μπλητλιχ'ίjς τελετουργίας, συντε
λώντας σημαντιχα στη μαζικη φρενί
τιδα πού προχαλοϋσαν μl: τις έμφανί
σεις τους οι Μπήτλς, δπουδήποτε
πήγαιναν.

Μπομπ Ντύλαν σέ τραγούδια χοινω
νικ'ίjς συνειδητοποίησης.
Β ι βλ ιογραφ ία :
Hunter Davies,

Tlιe Bea tles :
The
Autlιorizcd Biograp hy (New York,
1968 ) ; Ned Rorem : The Bcatles,

New York Review ο[ Books (Jan
18, 1968 ) ; G. Geppert : Soιιgs dcr

Bea tlcs, Tcx tc und In terprcta tionen

ΧΑΡΡΙΖΟΝ, ΤΖΩΡΤΖ ( Harrison,
George ) . 'Άγγλος τραγουοιστης τοϋ
" ρόχ 'Ί μέλος τοϋ φημισμένου συγ
κροτήματος οι Μπήτλς γενν . Λ!βερ
πουλ, 25 Φεβρουαρίου 1943. 'Όπως
και οι &λλοι Μπήτλς δέν είχε ώδειαχ·ίj
μουσιχη παιδεία και fμαθε να παίζει
κιθάρα μιμούμενος τούς &λλους (Σ.Σ.
το πρωτότυπο χρησιμοποιεί την έπι
τηδευμένη και δυσχολομετάφραστη δια
τύπωση By osmosis and acclimati
zation ) . ΔΙ:ν είναι τόσο έξωστρεφΊjς
δσο δ Τζών Λένον, τόσο έπιδΘιξιομα
vΊjς δσο δ Πώλ ΜακΚάρτvεϋ και τόσο
θεατρινίστικος (histrionic) οσο δ Ρ!ν
γχο Σταρ καl γι' αύτό οέν προβλήθη
κε στη συνε(δηση τοϋ χοινοϋ τόσο έ:vτο
να δσο οι σύντροφο! του. Μολαταϋτα
&σκησε μια εύδιάκριτη έπιρροΊj στο
χαραχτήρα των τραγουδιων πού τρα
γούδησαν οι Μπήτλς. Συνεπαρμένος
άπό την παράδοση τοϋ ινδιχοϋ μυστι
χισμοϋ εμεινε πλάι σ' Ιtνα δασύμαλλο
γκονροv και εισήγαγε το ( ινοικό νυχτό
εγχορδο ) .. σιταρ " στις διασκευές του
μουσικ'ίjς " ρόκ ". Είναι δ συνθέτης
τοϋ Κάτι (Something ) , μιιΧς άπό τις
μεγαλύτερες έπιτυχίες των Μπήτλς.
'Όταν το συγκρότημα διαλύθηκε το
1 970, δ Χάρριζον άποδε(χθηχε άρχετα
προικισμένος &στε να άποτυπώσει στη
μουσική του τη δική του προσωπικό
τητα. 'Επίσης συνεργάστηκε μέ το
Οί Μπήτλς - δεύτερος, δ Λένον

-

σέ

(2nd ed., Munic/11 1 9 68 ) ; Ε. Davies,

The Psyclιological Clιaractcristics of
Bca tlc Μ i , " J ouι·nal of the Hi

αrι α

stor'Y of Ideas " (April-J une 1 9 69 ) ;
Ρ. McCabe and R. D .Schonfeld, Ap
the Corc : Tlιe U rιmaking
Bea tles, New York, 1 9 7 2 ;
F. Seloron, Les Bea tles (Paris,
1 972 ) ; W. Mellers, Twilight of the
Gods : Tlιe Music of the Bea tle.ς ,

plc to
of thc

New York 1973.

ΜΑΚΚΑΡΤΝΕ Ϊ' ΕΚΤΟΣ ΛΕΞΙΚΟ Ύ'
Γιd τήν όλοκλήρωση τοiί θέματος
δίνουμε καl τήν έργοβιογραφία
τοiί τέταρτον τής άρχικής τετρά
δdς τών Μπήτλς, τοiί Πώλ Μακ
Κάρτνεϋ γραμμένης άπό εlδικδ
συνεργάτη.
'Όπως χ' οι όπόλοιποι τρείς Μ71Τήτλς ,
γεννήθηκε σ'(ο Λ!βερπουλ, στις 1 8 'Ιού
νη 1911 2 . τΗταv δ πρωτος πού, λίγο
πριν τα τέλη της δεκαε:τ(ας τοϋ ' 50
προσχώρησε στούς " Quarrymen "1 το
σχολικό γχρούπ τοϋ φίλου και συμμα
θητ'ίj του Τζών Λένον. Ό Τζώρτζ Χά
ριζον ήρθε λ ίγο μετά. Διατήρησαν το
γκρούπ και μετα την άποφοίτησή τους
άπ' το γυμνάσιο, το 1 959, άλλάζοντας
μl: τον καιρό μερικούς ντράμερς και
χυρ(ως, άλλάζοντας i\νομα, άπό Quar
rymen σl: Silver Beatles και, τε) ιχά ,

ζωγραφική σ·ύνθεση τοiί

1

1

J ο lι ιι Patrίck Βyr ιι Ρ.

σέ Beatles. Ό Πώλ ΜακΚάρτνεU κατά
ληξε στό μταάσο, σα βασικό του /Sργανο.
Σ' δλη τη διάρκεια τijς ιστορίας τών
Μn'ήτλς, δ ΜακΚάρτνεϋ �ινε γνω
στός σαν " αύτός μέ τη με/. ωδικη φω
νή ", σέ άντίθεση μέ την τραχιά, με
ταλλικη χροια τijς φων'ijς τοϋ Τζών
Λένον. Δ�ν ε!�αι τυχαίο δτι, τα πρώ
τα χρό�ια, ήταν δ βασικός τραγουδι
στΎjς τοϋ γκρούπ και έρμήνευε τα πε
ρισσότερα άπό τα κομJLιiτια τοϋ τότε
ρεπερτορίου τους. Ό Πώλ ΜακΚιiρτ
νεϋ δέν περιοριζόταν να τρα1γουδιiει με
λωδικιi. Ή προτίμησή του για τη με
λωδία ήταν φανερη άπό τις πρώτες κι
όλας ήχογραφήσεις τοϋ γκρούπ. Άπ'
τα χέρια του βγ'ijκαν τα κομμιiτια μέ
την πιό ι!ντονη με/. ωδικη προσωπικό
τητα, δπως τα " Michelle ", " Elea
nor Rigby ", " Yesteι•day ", " She's
leaving home ", " Your mo ther should
know ", " Fool on the hill ", " Pen
ny lane ", " Hey jude ", " Let it
be " και " The long and winding
road " - για να άναφέρουμε τα πιό
γvωστιi. Και πέρα άτα' αύτό, δ Μακ
Κιiρτνεϋ θεωρείται &νας άπό τούς έλιi
χιστους μπασίστες πού δέν περιορίζον
ται σέ &ναν άπλα συνοδευτικό ρόλο.
Μετα το χωρισμο τών ΜπΎJτλς το 1970,
δ Πώλ ΜακΚιiρτνεϋ συνέχισε μια προ
σωπικη καριέρα πού ε!χε �δη άρχίσει
πριν άπό τη διιiλυσή τους μέ την κυ
κλοφορία την "Ανοιξη τοϋ '70, τοϋ " Mc
Cartney " , τοϋ πρώτου προσωπικοϋ
του LP, ήχογραφημένου ιδιωτικά, στό
στaίτι του, σ' &να άταλο τετρακιiναλο
μαγνητόφωνο, και δπου δ tδιος παίζει
δ/.α τα δργα�α, μέ την ήχογραφικη τε
χνικη τοϋ " πλέϊ-μπάκ " Ή έπιτυχία
πού σημείωσε δπως δ δίσκος " Ram " ,
α χρ �� ο άργό;ερα, π�ομή11υσ:ν δτι ή
σόλο
καρριερα του ΜακΚιiρτνεϋ
δέ11 θιi 'ταν διόλου εύκαταφρόνητη άπο
πλευρiiς άn'ήχησης στο μεγιiλο κοινό.
· Το φθινόταωρο τοϋ 1971 συγκροτεί &να
καινcύργιο γκρούπ, τούς Wings, στούς
δταοίους ήταν βασικός συνθέτης και
έρμηνευτής. Ό πρώτος δίσκος τους
"Wild life " , ήτα.11 μiiλ/. 011 κακοUπολο
γισμένος, 11izpιλαμβιi11οντας μια σειpα
συνθέσεις κάθε &Ηο παρα άντιiξιες τών
ικανοτήτων τοϋ Πώλ. ' Η συνέχεια άπο
δείχτηκε πολύ πιο ένδιαφέρουσα. Το
&λμπουμ " Red Rose Speedway "
(1973 ) , χωρις να 'ναι κα11έ11α άρ ιστούρ
γημα, ι!δειχνε δτι δ ΜακΚιiρτνεϋ δέ11 ε!. χε άκόμη έξα11τληθ;ί σαν καλλιτέχνης.
.

�

Το πραγματικό δμως ζενίθ, τώ11 Γου
ινγκς και τοϋ Πώλ ΜακΚιiρτνεu, στην
μετα-μπητλική του ιστορία, ήρθε το
Γενάρη τοϋ '74, μέ το πολυπλατινένιο
&λμπουμ " B.and on the run " . τΗταν
ή πρώτη φορα πού δ Πώλ &γγιζε σα
συνθέτης άλλα και σαν έρμηνευτης την
παληιi του αlγλη. 'Αλλ' ήταν και ή τε
λευταία. Άπο την 'Άνοιξη τοϋ 197 5
μέχρι σήμερα, άκολούθησε μια σειpα
άπό έπτα LP πού ή ποιότητιi τους
διαρκώς φθίνει. Ή δολοφονία τοϋ Τζών
Λένον, τον τρόμαξε τόσο ταού σταμά
τησε κιiθε σχέδιο για δημόσιες έμφανί
σεις. Σήμερα δ ΜακΚάρτνεϋ βρίσκετα!ι
στην ταιο άμφίβολη και &γονη δημιουρ
γική του στιγμη και στα πρόθυρα τijς
άπόφασης να διαλύσει τούς Γουίνγκς.

ΕΠΙΛΟΓΉ ΝΕΩΝ ΔΙΣΚΩΝ
Τό " Θ
γιά νά 'ναι πιό χρήσιμο στους ά.ναγνlίιστες του, παράλληλα μέ τήν
όπεύθυνη κριτική δίσκων, δημοσιεύει και μιά έπίσης όπεύθυνη δισκογραφ(α.
Περιλαβαίνει θεατρικ4 έργα, δπερα, όρίιτόρια, μπαλέτο, κινηματογραφική μου
σική, ά.παγγελίες ήθοποιαιν, ποιητικά κείμενα και άλλες ά.νάλ.ογες παραγωγές.
Κ' ή σημερινή έπιλογή έχε� γίνει άπ' τ' " 'Αλφαβητάρ ι " τf\ς Λέσχης Δίσκου.
",

1111 ΒΕΡΝΤΙ, ΤΙ;ιουl;έπε (1813-1 901 ) :
" Ό Τροβαδοϋρος
(Il Trovatore,
"Οπερα σέ 4 πράξεις. Πρεμιέρα 1 9
Γεvάρη 1 853, Teatro Apollo, Ρώμη.
Λιμπρέτο Σαλβατόρε Καμμαράνο άπό
&να θεατρικό ι!ργο τοϋ 'Αντόνιο Γκαρ
θία Γκουτιέρρεθ ) . Σέ ιταλικη γλώσσα.
Κόμης Ντι Λούνα : Πιέρο Καππου
τσίλλι ( β ) , Λεονόρα : Λέοντυν Πράις
(σ), Άτζουτσένα : Έλένα Όμπράl;
τσοβα ( μσ ) , Μανρίκο : Φράνκο Μπο
νιζόλλι (τ) , Φερράντο : Ρουτζιέρο Ρα
ιμόντι (μπ ) , "Ινες : Μαρία Βενούτι
( σ ) , Ρουις και 'Αγγελιαφόρος : Χόρστ
Νlτσε (τ) .
Χορωδία τijς Γερμανικ'ijς "Οπερας τοϋ
Βερολίνου, Φιλαρμονικη 'Ορχήστρα τοϋ
Βερολίνου, διεύθ. Χέρμπερτ φόν Κά
ραγιαν. ΕΜΙ (His Master's Voice)
άγγλ. SLS 5 1 1 1 , Στερεοφωνικος (&λ
μπουμ 3 δίσκων + τεϋχος μέ πληρο
φορίες και λιμπρέτο στα !ταλικα - άγ
λικιi ) .
"

1111 ΒΕΡΝΤΙ , Τζιουl;έπε :
" ο ι δύο
Φόσκαρι " (Ι due Foscari, "Οπερα
σέ 3 πράξεις. Πρεμιέρα 3 Νοέμβρη
1 844, Teatro Argentina, Ρώμη. Λιμ
πρέτο Φραντσέσκο Μαρία Πιάβε βα
σισμένο στο δμώνυμο ποιητικο δράμα
τοϋ Μπάυρον ) . Σέ !ταλικη γλώσσα.
Φραντσέσκο Φόσκαρι : Πιέρο Καπ
πουτσίλλι ( β ) , Τζά.κοπο Φόσκαρι : Χο
σέ Καρρέρας ( τ ) , Λουκρέτσια Κοντα
ρίνι : Κάτια Ριτσιαρέλλι (σ ) , ΤΙ;άκο
πο Λορεντάνο : Σάμιουελ ΡάμεU (μπ ) ,
Μπαρμπαρίγκο : Βιντσέντl;ο Μπέλλο
(τ) , Πιζάνα : Έλlζαμπεθ Κόννελ (μσ ) ,
'Αξιωματοϋχος τοϋ Συμβουλίου τών
Δέκα : Μιετζυσλάβ Άντονιάκ (τ ) , Ό
'Υπηρέτης τοϋ Δόγη : Φράντς Χάν
τλος ( μπ ) .
Χορωδία και Συμφωνική Όρχήστf.α
τijς Αύστριακ'ijς Ραδιοφωνlας, διευθ.
Λαμπέρτο Γκαρντέλλι. Philips δλ
λανδ. 6 7 00 105, Στερεοφωνικος (&λμ
πουμ 2 δlσκων + τεϋχος μέ πληρο
φορίες για το �ργο και το λιμπρέτο
στα tτχλικά, γερμανικά, άγγλικά) .
1111 ΒΙΒΑΛΝΤΙ, 'Αντόνιο (1678-1741 ) :
" Μαινόμενος 'Ορλάνδος " (Orlando
furioso, 'Όπερα σέ 3 Πράξεις. Πρε
μιέρα στη Βενετία, 1 727. Λιμπρέτο
τοϋ συνθέτη βασισμένο σέ παλιότερο
[1 7 1 4 ] λιμπρέτο τοϋ Γκράτσιο Μπρα
τσιόλι άπο το δμώνυμο �πος τοiί
'Αριόστο ) . Σέ ιταλικη γλώσσα. Πρώτη
έγγραφη σέ δlσκους.
'Ορλάντο : Μχlριλυν Χορν (μσ ) , Άν
τζέλικα : Βικτόρια ντέ λός 'Άνχελες
(σ), Άλτσίνα : Λουτσlα Βαλεντίνι Τερράνι (μσ), Μπρανταμάντε : Κάρ
μεν Γκονθάλες (κ ) , Μεντόρο : Λάγιοι;
Κόζμα ( τ ) , Ρουτζιέρο : Σέστο Μπρου
σκαντlνι ( β ) , Άστόλφο : Νικόλας Ζα
χαρlου (μπ ) .

1111 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ : (σ) = σο
πράvο, (μσ) =μέτζο σοπράνο, (κ) = κοv
τράλτο, (κτ) = κόvτρατενόρος, (τ) = τε
vόρος, (β) = βσ.eύτοvος, (μπ) = μπάσος.

1ΙΙ1 "Ολοι ol δlσκοι πού dvαφέροvται στη
Δισκογραφlα , vπάρχονv στην dγορά .

Χορωδlα Amici della Polifonia, 1
Solisti Veneti, διεύθ. Κλαού11τιο Σι
μόνε. Erato ( R C A ) γαλλ. STU 71138,
Στερεοφωνικοι; (�λμπουμ 3 δlσκων +
τεϋχος μέ πληροφορίες γι&. το !ργο και
τό λιμπρέτο στα ιταλικα και γαλλικά.) .
ΓΚΛΟΥΚ, Κ?lστοφ Βlλλιμπαλντ
(1714 - 1 7 8 7 ) : " Όρφέας και Εύρυ
δlκη " (�Οπερα σέ 3 Πράξεις. Πe_εμι!
ρα τijς " ιταλικ'ijς έκδοχ'ijι; " του !ρ
γου : 5 'Οκτώβρη 1 7 62, Βιέννη. Λιμ
πρέτο Ρα11ιέρο ντέ' Καλl;αμπίτl;ι �α
ο'ισμένο στον άρχαίο έλληνικο μυθο.
Πρεμιέρα τijς " γαλλικ'ijς έκδοχ'ijς "
τοϋ �ργου 2 Αύγούστου 1 774, Παρίσι.
Λιμπρέτο στα γαλλικα τοϋ Πιέρ. Λουι
Μολlν ) . Σέ ιταλική γλώσσα. Ζωντα
νή ήχογράφηση άπο το άνέβασμα τοiί
�ργου στο Δημοτικο Θέατρο τοϋ �Αμ
στερ11ταμ το Γε11άρη τοiί 1 95 1 .
Όρcpέας : Καθλην Φέρριερ (κ) , Εύρυ
δlκη : Γκρέετ Κα(μαν (σ) , "Ερωται; :
Νέλ ΝτυβιΧλ (σ) .
Χορω8ία και ' Ο ρχήστρα τijς (πρώη11 )
'Όπερας τών Κάτω Χωρών, διεύθ.
Σάρλ Μπρύκ. ΕΜΙ ( His Master's
Voice) άγγλ. RLS 7 2 5 Μ (ιfλμπουμ
2 δίσκων + 1 2σέλι8ο τεϋχος μέ πλη
ροφορίες γιά το !ργο και τούς έκτελε
στές καθώς και το λιμπρέτο στα tτα
λικα και άγγλικά) .
1111

1111 ΜΠΑΝΚΙΕRΙ, 'Αντρι.ά.νο ( 1 5671 634 ) : " Βαρκάδα άπο τη Βενετία
στΎj11 Πάντοβα " : Τερπνα Μαδριγάλια
μέ πέντε φωνές (Barca di Venetia per
Padova : Dilettevoli Madrigali a
cίnque voci, 1 605, cbαθεώρηση 1 623 ) .
Πρόσωπα τijς Μαδριγαλοκωμωδίας :
οι συνομιλητές ' τ'ijς βάρκας : Ό Hu
mor, &να ε!5θυμο παλικάρι άπο τη Σιέ
να, Ό ' Ιδιοκτήτης τijς βάρκας άπο το
Τορτσέλλο, Ό Βαρκάρης άπο το Κά.ορ
λε, 'Ένας Β ιβλιοπώλης άπο τη Φλω
ρεvτlα, 'Ένας Δάσκαλος τijς μο\)σικ'ijς
άπο τη Λούκκα.
Τραγουδιστές : Ό Κόλλα Φραντσlσκο
άπο τη Νάπολη, Ό Τσέκκο Μπίμπι
άπο τη Φλωρεντία, Ό Τζορτl;mο
άπο τη Βεvετία, Ό Πετρόνιο άπο τη
Μπολόνια, "Ενας Γερμανός πού δέ
λέει ιlχι στο κρασι.
'Επιβάτες : 'Ένας κεφάτος γλεvτl;ές
άπό την Κιότl;ια, Ό 'Οράτιος, &ναι;
δάσκαλος, 'Ένας 'Έμπορας άπό τη
Μπρέσια, Ό Μπεθέλ κι δ Σαμουήλ,.
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δυό 'Εβραίοι, 'Ένας παράξενος 'Αγγε
λιαφόρος, Ή Νινέττα και ή ΡιτζΙJλίνα,
δυό κυράδες, Ψαράδες άπό τό Ματζόρμ
πο, Κωπηλάτες άπό τό Μουράνο, Διά
:r, οροι έπιβάτες, Ό Κεφάτος Στέφανο,
Ένας {Ψευτο )Στρατιώτης πού τόν " lγ
δυσαν , .
Τα 'Επεισόδια : 1 . Ε ισαγωγή, Ό
Humor, �να εί\θυμο παλικάρι, 2. Ό
σαματας τών ψαράδων, 3 . 'Αναχώρη
ση, Ό 'Ιδιοκτήτης της βάρκας και ή
Νινέττα, '* · Ό Βαρκάρης στούς έπι
βάτες, 5. Ό Βιβλιοπώλης άπό τη Φλω
ρεντία, 6. Ό Δάσκαλος της μουσικ'ίjς
άπό τη Λούκκα, 7. Πέντε τραγουδι
στές μέ διαφορετικές διαλέκτους, 8 .
Ό Βενετσιάνος και δ Γερμανός, 9 .
Τρυφερό Μχδριγάλι, 10. Κcιπριτσιό
ζικο Μχδριγάλι, 1 1 . Ματινάδα σέ Διά
λογο, 1 2 . Διάλογος, 1 3 . 'Επευφημίες,
Ό 'Έμπορας άπό τη Μπρέσια και ο!
'Εβραίοι, 1 4 . Μαδριγάλι στό \ίφος
τοϋ Λούκα Μαρέντζιο άπό τη Ρώμη,
15. Μαδριγάλι πού μιμείται τό ί\φος
τοϋ Ντονάτο 'Αντόνιο Σπάνο άπό τη
Νάπολη, 16. Πρώτος Αύτοσχεδιασμός
ένός 'Οκτάστιχου μέ · τό λαοϋτο, 1 7 .
Δεύτερος Αύτοσχεδιασμός ένός 'Οκτά
στιχου μέ τό λαοϋτο, 1 8 . Τραγούδι
στό \ίφος τοϋ 'Ενρίκο Ραντέσκα άπό
τό Πιεμόντε μέ τό λαοϋτο, 19. Ό
Βαρκάρ·ης Άγγελιαφόρος και δλοι μα
ι;ι στό φινάλε, 20. 'Ένας (ψευτο )
Στρατιώτης πού τόν " lγδυσαν " .
Τζιανρίκο Τεντέσκι (άφηγητής) , Col
legiυm Vocale της Κολωνίας (Μι
χαέλα Κραίμερ [σJ, Γκάμπυ 'Όρτ
μαν - Ρόντενς [σ], Χέλγκα Χι};μ - 'Άλ
μπρεχτ [μσ], Βόλφγκανγκ Φρόμμε
[κτ] . Χέλμουτ Κλέμενς [τ ], Χανς 'Άλντεριχ Μπίλλιχ [μπ ] ) , Κόλιν Τίλ
νεU (τσέμπαλο ) , Πέρε Ρός (βιόλα ντα
γκάμπα και βιολί) . ΕΜΙ (Electrola
[ Reflexe ] : Σταθμο! της εύρωπαϊκ'ίjς
μουσικ'ίjς /5ος τόμος) γερμ. 063 30128,
Στερεοφωνικός ( + 6σέλιδο πληροφορια
κό φυλλάδιο στα άγγλικά, γαλλικά,
γερμανικά, και τό κείμενο τοϋ !ιργου
στα tταλικα και γερμανικα ) .
1111 ΜΠΑΧ, Γιόχαν Σεμπάστιιχν : " ' Ο
ρατόριο τώv Χριστουγέννων ", BWV
248 (Oratorium tempore nativita
tis Christi [Weihnachtsoratorium],
1734 ) . Χανς Μπούχιρλ (σ), 'Αντρέας
Στάιν (κ ) , Τέο 'Άλτμεγερ (τ ) , .Μπάρ
ρυ ΜακΝτάνιελ (β ) , Παιδικη Χορω
δία τοϋ Ταίλτς, Collegium aureυm
(σέ παλια οργανα ) , Φράvτσγιοζεφ Μά
ιερ (έξάρχωv ) , διεύθ. Γκέρχαρτ Σμ!τ
Γκάvτεν. ΕΜΙ / Harmonia Mundi
(Electrola ) γερμ. 1 53 99640 - 42, Στε
ρεοφωνικός + Τετραφωvικός (&λμπουμ
3 δίσκων + τεϋχος μέ πληροφορίες,
για τό lργο και τό λιμπρέτο στcί
γερμαvικα και άγγλικά ) .
1111 ΜΠΕΤΟΒΕΝ, Λούvτβιχ βαv ( 1 7 7 0
- 1 827 ) : " Φιντέλιο'', o p . 72 ("0περα σέ 2 Πράξεις. Πρεμιέρα 20
Νοέμβρη 1 805, Βιένvη. Γερμανικό λιμ
πρέτο τοϋ Γιόζεφ Ζόvλαϊτvερ βασι
σμένο στό γαλλικό Θεατρικό !ιργο τοϋ
Ζαν Νικολα Μπουιγύ Λεονόρα. Δια
δοχικές άναθεωρήσεις τοϋ λιμπρέτου
[άπό τούς Στέφαv φόν Μπρόυνιvγκ
και Γκέοργκ Φρίvτριχ Τράιτσκε J και
τ'ίjς παρτιτούρας (άπό τόν tδιο τό
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συνθέτη ] στα 1 806 και 1 8 1 4 ) . Σέ
γερμαvικη γλώσσα.
Δόν Φερvάντο : Ντίτριχ Φίσερ - Ντί
σκαου ( β ) , Δόv Πίσαρρο : Χαvς Σό
τιν (μπ ) , · Φλορεστάv : Ρενέ Κ<,λλό
(τ ) , Λεοvόρα (Φιvτέλιο ) : ΓκΙJύντου
λα Γιάνοβιτς (σ ) , Ρόκκο : Μπένγκτ
Ρούντγκρεν (μπ ) , Μαρτσελλίνε : Λου
τσία Ποπ (σ ) , ΓιακίvΙJ : "Αντολφ
Νταλλαπότζα ( τ ) , Πρώτος Φυλακι
σμένος : Καρλ Τέρκαλ ( τ ) , Δεύτερος
Φυλακισμένος : 'Άλφρεvτ Σκράμεκ ( β ) .
·Χορωδία της Κρατικ'ίjς 'Όπερας της
Βιέvνης, Φιλαρμονική 'Ορχήστρα της
Βιέννης, διεύθ. Λέοναρvτ Μπέρvσταϊν.
Deutsche Grammoplιon γερμ. 2709
082, Στερεοφωνικός (&λμπουμ 3 δί
σκων + φυλλάδιο μέ πληροφορίες για
τό !ιργο και τό λιμπρέτο στα γερμανικά,
άγγλικά, γαλλικά ) .
1111 ΜΠΙΖΕ, Ζώ ρ ζ : " Κάρμεν " ("Οπε
ρα σέ 4 Πράξεις. Πρεμιέρα 3 Μάρτη
1875, T heat ro do l'Uρera - Comi
que, Παρίσι. Λιμπρέτο τών 'Avρl
ΜzιΛακ και Λουντοβικ 'Αλεβύ μέ
άρκετα μέρη γραμμέvα άπό τόν tδιο
τό Μπιζέ, βασισμένο σέ μια νουβέλα
τοϋ Προσπέρ Μεριμέ ) . Σέ γαλλικη
γλώσσα.

Κάρμεν : Τερέζα Μπεργκάντσα (μσ ) ,
Δόν Χοσέ : Πλάθιδο Ντομίνγκο (τ),
Έσκαμίλιο : Σέρριλ Μάιλνς (β), Μι
καέλα : 'Ιλεάνα Κοτρούμπας (σ ) , Φρα
σκίτα : Τβόν Κέννυ ( σ ) , Μερσεδές :
ΆλιθΕα Ναφέ (μσ ) , Ζουνίγκα : Ρό
μπερτ Λόυντ (μπ ) , Μοραλές : Στι
ούαρτ Χάρλιvγκ (μπ ) , Ντανκαtρ? :
Γκόρντον Σάντισον ( β ) , Ρεμεντάδο :
ΤζέφρεU Πότζσον (τ ) , Λίλιας Πα
στία : Τζώρτζ Μαίιν ( β ) .
'Αμβροσιανο! Τραγουδιστές, Παιδική
Χορωδία Τζώρτζ Ούωτσον, Συμφω
νικη 'Ορχήστρα τοϋ Λονδίνου, διεύθ.
Κλαούντιο 'Αμπάντο. Deutsclιe Gram
mophon γερμ. 2 709 083, Στερεοφ.
(όίλμπουμ 3 δίσκων + φυλλάδιο μέ
πληροφορίες για τό lργο και τό λιμπρέ
το στά γαλλικά, άγγλικά, γερμανικά ) .
(1836 - 1 891 ) :
1111 ΝΤΕΛJΜΠ, Λεό
" Κοππέλια η Τό Κορίτσι μέ τcί μά
τια άπό σμάλτο " ( Coppelia ou La
Fille aux yeux d' όmail. Μπαλέτο παντομίμα σέ 2 Πράξεις και 3 Ε ικό
νες. Λιμπρέτο κα! χορογραφία τών
Σάρλ Νυϊττέρ και 'Αρτύρ Σαlν - Λεόν
μέ βάση τη νουβέλα. Ό 'Άνθρωπος
μέ την &μμο άπό τις Φανταστικές
'Ιστορίες τοϋ Ε. Τ. Α. Χόφμαν [Hof
fmanns Erzalιlungen : Der Sand
mann ]. Πρεμιέρα 25 Μάη 1870,
'Όπερα τοϋ Παρισιοϋ. Π ρ ώ τ η Π ρ ά
ξ η : 1 a. Πρελούντιο μέ Μαζούρκα,
1b. 'Αργό Βάλς, 2. Σκηνή, Σβανχίλντα
και Φράντς, 3 . Μαζούρκα, 4. Σκηνή,
Προετοιμασίες γιορτης, 5. Μπαλάντα
τοϋ Σταχυοϋ, 6. ΣΜβικο θέμα και
παραλλαγές, 7 . Τσάρντας (Ούγγρικός
Χορός ) , 8 . 'Έξοδος - Φινάλε. Δ ε ύ
τ ε ρ η Π ρ ά ξ η : 9a. Entr' acte
και Βάλς, 9b. Νυχτεpινό - Τό 'Ερ
γαστήρι τοϋ Κοππέλιους, 10. Σκηνή,
1 1 . Μουσικη για τις κουρδιστές κοϋ
κλες, 1 2 . Σκηνή, 13. Τραγούδι τοϋ
πιοτοϋ, Σκηνή, 14. Σκην1J κα! Βcίλς
της Κούκλαζ, 1 5 . Σκηνή, 1 6. Μπολέ-

ρο, 1 7 . Ζίγκ, 18. Φινάλε, 1 9 . 'Εμβα
τήριο της καμπάνας, 20. Γιορτη της
καμπάνας, Ντιβερτιμέντο : a. Βάλς
τών 'Ωρών, b . Ί-1 Αύγή, c. Ή Προ
σευχή, d. Ή Δουλειά, e. Ό 'Υμέναιος
(Χωριάτικος Γάμος ) , C. 'Η Διχόνοια
και δ Πόλεμος - 'Εμβατήριο τών Πο
λεμιστών, g. 'Η Ειρήνη, h. Γιορτα
στικός Χορός, i. Τελικό Γκαλόπ ) .
'Ορχήστρα τοϋ Έθvικοϋ Θεάτρου της
'Όπερας τοϋ Παρισιοϋ, διεύθ. Ζάν Μπατιστ Μαρί. ΕΜΙ (His Master's
Voice ) άγγλ. SLS 509 1 , Στερεοφω
νικός + Τετραφωvικός.
(1903
1111 ΧΑΤΣΑΤΟ!ΡΙΑΝ, 'Αράμ
- 1 97 8 ) : " Σπάρτακος " (Σουίτα μπα
λέτου [άποσπάσματα ] : 1 . Παραλλα
γή της Αlγινας, 2 . Μεγάλο 'Αντάτζιο
τοϋ Σπάρτακου και τ'ίjς Φρυγίας, 3.
Σκηνη τοϋ 'Αρμόδιου και 'Αντάτζιο
της Αtγινας και τοϋ Άρμόδωυ, 4 .
Χορός τών κοριτσιών άπό τ ά Γάδει
ρα και Νίκη τcϋ Σπάρτακου, 1 954 ) .
Γκαγιανέ (Σουίτα μπαλέτου [άπο
σπάσματα] : 1 . Λεζγίνκα, 2 . Ναvού
ρισμα, 3. Θύελλα, 4. Χορός τών Σπα
θιών, 5. Χορός τών Βουνίσιων, 6. In
vention . 1942 ) . Συμφωνικη 'Ορχή
στρα τοϋ Λοvδίνου, διεύθ. 'Αράμ Χα
τσατουριάν. ΕΜΙ (His Master's Voi
ce ) άγγλ. ASD 334 7 , Στερεοφωνικός
+ Τετραφωvικός.
1111 ΜΑΝΟ!ΕΛ ΝΤΕ ΦΑΛΙΑ - ΦΕ
ΔΕΡΙΚΟ ΓΚΑΡΘΙΑ ΛΟΡΚΑ : " 'Ι
σπανικά λαϊκά τραγούδια " Μ α ν ο υ
έ λ ν τ έ φ ά λ ι α : 'Εφτά ισπανικά
λαϊκά τραγούδια (Siete canciones po
pulares espanolas, c. 1 91 4 : 1. ΕΙ
pano moruno [Τό μαυριτ�ικο \ί
φασμα ] , 2 . Seguidilla murciana [Σε
γκιδίλια άπό τη Μουρθία ] , 3. Astu
riana [Τραγούδι άπό τlς 'Αστουρίας ],
4. J ota [Χότα] , 5 . Nana [Νανυύρι
σμα] , 6. Canciόn [Τραγυύδι], 7 .
Ρο!ο [Πόλο ) ) . Φ ε δ ε ρ ί κ ο Γ κ α ρ
θ ί α Λ ό ρ κ α : Δεκατρία παλιά ι
σπανικά τραγούδια ( Treco cancionos
espanolas antiguas. Συλλογ·ή, κατα
γραφη και έναρμόνιση άπό τό Λόρκα
παλιών λα'ίκών ισπανικών τραγουδιών
πού χροvολογοϋνται στό 180 και
1 90 αιώνα άλλά κατάγονται - τά πε
ρισσότερα - άπό τό Μεσαίωνα και
την 'Αναγέννηση : 1 . Anda, Jaleo
['Εμπρός, ας χειροκροτήσυυμε ], 2 .
Los cυatro Muleros [ O l τέσσερις
μουλαράδες ), 3. Las tres Hojas [Τά
τρία φύλλα ], 4. Los mozos do Μοη
Ιeόη [Τά παλικάρια τοϋ Μονλεόν ),
5 . Laz Morillas do J aen [Ol Μαυρι
τανές της Χαέν, λαϊκό τραγούδι τοϋ
1 5ου αι. ), 6 . Sevillanas del siglo
XVIII [Σεβιλλιά.νας τοϋ 1 8ου α!. ] ,
ΕΙ Cafe d e Chinitas [τό καφενείο
τοϋ Τσινίτας ], 8. Nana de Sevilla
(Σεβιλλιάνικο νανούρισμα] , 9. Los Po
Iegrinitos [ 0 ! μικρο! προσχυν·ητές ],
10. Zorongo [Θορόνγχο, χορός τ'ίjς
Άνδαλουσίας), 1 1 . Romance de Don
Boyso [Μπαλάντα τοϋ Δόν Μπόυσο J .
1 2 . Los Reyes de la Baraja [Ol
ρηγάδες της τράπουλας J, 13. La Ta
rara [Ί-1 Ταράρα ] ) . Ί'ερέζα Μπερ
γκάντσα (μσ ) , Ναρθίσο Γέπες (κιθά
ρα ) . Deutsclιe Grammoplιon γερμ.
2530 87 5, Στερεοφωνιχός.
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ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ' Μ ΑΓΕΜΕΝΟΣ Α ΥΛΟΣ ' Κ ΑΙ ' ΝΤΟΝ ΤΖΙΟΒΑ ΝΙ '
Συγκριτικiι κριτικiι τοίJ PHILIPPE CARCASSONNE
προβολές ποv άκολοvθησαν στήν vπόλοιπη χώρα. Ό
" Ντόν Τζιοβάνι " τoii Λόουζυ-ποv βyfjκε σέ πρώτη
άθηναϊκή προβολή τή βδομάδα 1 - 7 Δειςέμβρη 1980lκοψε 9.500 εlσιτήρια, τή δεVτερη βδομάδα 4.000 κα\ τήν
τρίτη 1 . 500. Σvvολικά, 15.000 ε!σιτήρια σέ πρώτη προ
βολή στήν 'Αθήνα. Δηλαδή, τό Ενα τρίτο κα\ λιyότερα
άπ' ότι εΙχε κάνει-πέντε χρόνια νωρίτερα-δ " Μαγε
μένος Αvλός ". Κι άς σημειωθεί πώς δ Ντόν Τζιοβάνι "
δέν κvκλσφόρησε σχεδόν ιςαθόλου στήν mαρχία. Ή φι
λόδοξη ταινία τoii Λόουζυ-παρά τήν άγρια προβολή
της άπό κουλτουριάρηδες κα\ νεοτερ[ζοντες τfjς 7ης Τέχνης
-δέν eπεισε ο\ίτε τή σοβαρή κριτική, ο\ίτε τό εVρVτερο
κοινό. Ή συγκριτική κριτική άνάλυση, ποv δημοσιεVοvμε
εύθvς πιό κάτω, τό βρίσκει δικαιολοyημένο. Κα\ σωστό.

Σvχνές πvκνές ο\ άλληλοπροσφvyές άνάμεσα στlς Τέχνες.
Καί, φυσικό, ή φδόμη καl νεότερη νά προστρέχει στά
πλοίιτη των . . . yηραιοτέρων ! Πάντως, μετά τήν tκτετα
μένη, παλιότερα, φιλιιοποίηση των όπερετων, i'jρθε κ' ή
σειρά τfjς όπερας. Φυσικά καl τσii Μότσαρτ, μέ τό " Μα
yεμένο Αvλό " καl τό " Ντόν Τζιοβάνι " του. Ή tμπορι
κή καριέρα των δυό αVτών ταινιών-Ιδίως τoii " Ντόν
Τζιοβάνι "-δέ στό.θηκε Ιδιαίτερα λαμπρή στή μελοδραμα
τική χώρα τoii Τζών Μοδινού. Μέ σvναyερμό των μασώ
νων, δ " Μαγεμένος Αvλός " τoii Μπέρyκμαν-ποv βyfj
κε σe πρώτη άθηναϊκή προβολή τή βδομάδα 12 - 18
Γενάρη 1 976-lκοψε 29.928 ε!σιτήρια, τή δεύτερη βδομά
δα 12.838 καl τήν τρίτη 8.446. Συνολικά, 5 1 .212 ε!σιτή
ρια σέ πρώτη προβολή στήν 'Μήνα κι άλλα 35.000 στ\ς
" Uno itinere ηοη potest perveniri
ad tam grande secretum " (Simma
co ). Ό Βιχλερύ Λιχρμπώ μεταφράζει :
" Δέ φτάνεις μονομιάς, μέ μιά: καl μόνο
κίνηση σ' fνα πράγμα τόσο καλά: κρυμ
μένο ( τήν 'Αλήθειιχ ) ". Καl ό Γκα
στδν Μπονασιέ προτείνει τήν άπόδοση :
" 'Ένας καl μόνο δρόμος δέ φτάνει
γιά: νά: κατακτήσεις αύτδ το μέγα μυ
στήριο ".
οι ιlπερες τοϋ Μότσαρτ καl ό κινημα
τογράφος . . . Δέ θ' άσχοληθοϋμε έδώ
μέ δλες τlς άναφορές, τά: παραθέματα,
τlς μερικές η /!μμεσες προσεγγίσεις
πού lχουν νά: κάνουν μέ το μελοδριχμα
τικδ lργο τοϋ Μότσαρτ κ' lρχονται
νά: ένισχύσουν, περισσότερο η λιγότερο
νόμιμα, κάποιες πρωτότυπες μυθο
πλασίες ( άπδ τήν "Ωρα τοiί λύκου τοϋ
Μπέργκμαν ώς το Εlς τό ,όνομα τοiί
Πατρός τοϋ Μπελόκιο κι . άπδ το . Τή
νύχτα δλες οι γάτες εlναι γκρlζες τοϋ
Ζερά:ρ Ζ ίνγκ ώς το - παράταιρα κάπως
τιτλοφορημένο lτσι - Bas tίen Bas tίen
ne τοϋ Μισέλ 'Αντριέ ) . 'Αντίθετα, θά:
καταπιαστοϋμε μέ τlς μόνες δύο ται
νίες πού έπιχείρησαν νά: άποδώσουν στο
άκέραιο· καl μέ τή μεγαλύτερη δυνατή
πληρότητα τlς ιlπερες τών όποιων �χουν
τούς τίτλους, άποκλε(οντας, φαινομενι
κά, όποιοδήποτε &.λλο νοηματοδοτικδ
στοιχείο. Πρόκειτιχι γιά: το Μαγεμένο
αύλό τοϋ Ίνγκμαρ Μπέργκμαν καl το
Ντόν Τζιοβάνι τοϋ Τζόζεφ Λόουζυ.
Θέλω νά: δηλώσι,; εύθύς έξαρχ'ijς δτι,
κατά: τή γνώμη μου, ή πρώτη άπδ τlς
ταινίες αύτές άποτελεί μιά: πλήρη
έπιτυχία ένώ ή δεύτερη μιά: έξ(σου,
σχεδόν, πλήρη άποτυχ(α. Θεωρώ δμως
έντελώς πιχραδεκτδ το βιχσικδ έπιχε(
ρημα στο όποίο στηρίζονται καl οι
δύο προσπάθειες, κυρίως τοϋ Λόουζυ :

"

ν' άνοίξουν οι πόρτες της Όπεριχς στο
μεγάλο κοινό, νά: έξασφαλιστεί στο
lργο τοϋ Μότσιχρτ μιά: σχεδόν παγκό
σμια διάδοση. 'Ένα κιχλλιτεχνικδ έγχε(
ρημα μπορεί νά: ε!ναι καl χρήσιμο καl
άπαραίτητο άκόμιχ. 'Όμως, το γεγονός
αύτδ δέ μάς άπαλλάσσει άπδ το χρέος
νά: έξετάσουμε τή δομή του και νά:
άμφισβητήσουμε, αν τύχει, τήν δποια
ένύ_πcιρκτη άξία του. Γιατl μιά: τcιινία
ποτέ δέν κcιτασκευάζετcιι όλοκληρω
τικά: δι' έαυτήν οι.Ιτε όλοκληρώνετcιι
έν έαυήj. Μέ ποιο τίμημα fνα πολιτι
σμικό άντικείμενο, χρονολογημένο κcιl
συμπcιριχδηλούμενο, βρίσκει τή θέση
του μέσιχ στο κουβάρι τών άνησυχιών
τοϋ κcιιροϋ μcις; Μέσα άπδ ποιές άπο
ποιήσεις η άδιαλλαξίες μπορεί ό κινη
ματογράφος νά: μάς κάνει νά: ξεχάσουμε
το βcιρύ φορτίο πού κουβαλά, ώς τέχνη
κατεξοχην &.μεση, καl νά: άναστήσει,
δίχως νά: προδίνει κάτω άπδ τήν άδή
ριτη διcιφάνεια τών ε!κόνων, το ει.1θραυστο μυστήριο τών φωνών ;
,,,,

Βλέποντάς τcι το fνα μετά: το &.λλο
καl ύπολογ(ζοντcις, μάλιστcι, τις άναμφι
σβήτητες διαφορές άνάμεσα στά: λιμ
πρέτα τοϋ Ντά: Πόντε και τοϋ Σικά
νεντερ ( όπωσδήποτε λιγότερο ούσιcι
στικές άπ' δσο ύποστηρίζεται - κιχl
έπ' αύτοϋ θά: έπανέλθουμε ), δυσκολεύε
σαι νά: άντιληφτείς 1\τι cιύτά: τά: δύο
φ(λμ βασίζονται σέ lργcι τοϋ rδιου συν
θέτη, �ργα πού τά: χωρίζει χρονικά:
άπόσταση μόλις τεσσάρων χρόνων. οι
έπιλογές τοϋ Μπέργκμαν κιχl τοϋ
Λόουζυ δέ διίστανται άπλώς ε!ναι ρι
ζικά: άντιθετες, άπ' δποια σκοπιά: κι
αν τlς έξετάσεις. Ό Μπέργκμαν προ
σπαθεί νά: προτείνει μιά: συνολικη &πο
ψη, έμπεριστατωμένη, καl τεκμηριω
μένη ώς τήν παριχμικρότερη έκφραστι-

κη κcιι νοημcιτική της συνεπαγωγή.
'Αντίθετα, ή δουλειά: τοϋ Λόουζυ φα(
νετcιι νά: στηρίζεται σέ κάποιες έπιμέ
ρους άρχές, σέ μιά: χούφτα έτερόκλη
τες κιχι άντιφcιτικές, κάποτε, !δέες.
Και πρώτcι πρώτα ας έξετάσουμε τά:
δύο ε{)ρήμιχτα πού χcιρακτηρ(στηκcιν
" μεγαλοφυ'ij " άπδ τον 'Αμερικανό
σκηνοθέτη ( τοϋ όποιου ή μετριοφρο
σύνη ε!ναι μεγcιλύτερη άπ' δσο φα(νε
τcιι : έξομολογείτcιι πώς οι !δέες αύτές
δέν ε!ναι δικές του. ·Άλλωστε, διαβά
ζοντας το press - book κcιl τά: διά
φορα σχόλια lχεις την cιrσθηση πώς οι
" άρετές " τοϋ Ντόν Τζιοβάνι όφε(
λοντcιι περισσότερο στο Ρόλφ Λίμ
m:ρμαν, το Φράντς Σαλιέρι, το Λόριν
Μάαζελ, τούς έρμηνευτές και, πάνω
άπ' ιlλους, στήν έτcιιρεία Gaumont
παρά: στον (διο το Λόουζυ, πράγμcι
πού κολακεύει το θαυμcισμό μιχς γιά:
το δημιουργό τοϋ Κυρlου Κλάιν ) .
Πρώτη άπόφαση πού όφείλεται στο
Λίμπερμαν : νά: χρησιμοποιηθεί μιά:
βίλα τοϋ Πcιλλάδιο, οι κ'ijποι της, καl
ή βενετσιάνικη λιμνοθάλασσcι. Πρώτη
άπόδειξη· τοϋ βασικοϋ χάσματος μέσcι
στο όποίο κινείτcιι άδιάκοπα ή ταινιcι :
ή διιχλε(πουσα τcιλάντευση άνάμεσιχ
σέ μιά: θεατρικη άντιμετώπιση και σ/:
μιά: έπιθυμ(α γιά: ρεαλιστική, ιστορικη
καl γεωγραφικη έγγραφή . Γιcιτι η
το !!να !σχύει η το &.λλο : ·π, δηλcιδή,
ό Λόουζυ 7)θελε νά: έπιμε(νει στή δρα
ματουργική, τή συγκεκριμένcι σκη
νογρcιφικη διάστιχση της Ι\περας, και
στήν περίπτωση cιύτή, ή παλλαδιανη
άρχιτεκτονικη, μεστή άπόηχων και άρ
μονικών στοιχείων, δέν ύποδηλώνει
κανένιχ συνεκτικό θεατρικό μηχανι
σμό, δέν ύποβάλλει κανένα όπτικδ
κατιχναγκασμδ της προοπτικ'ijς, δέ δια
σώζει κανένιχ (χνος άπδ τή μετωπικη

121

άναπαράσταση πού εΙναι &ρρηκτα δε
μένη μέ τις μελο8ραματικές συμβάσεις
(aς άψήσουμε την περίπτωση κατά
την δποία άναπαριστάνεται ή ρήξη
μέ τις συμβάσεις αύτές, πράγμα πού
γίνεται στο Μπέργκμαν ) · η έπέλεξε
μιά ρεαλιστικ-Ιj άνάγνωση και έπι8ίωξε
νά ξεθάψει τις ιστορικές και ι8εολογι
κές ρίζες τοϋ Ντόν Τζιοβάνι, δπότε
γιατι νά μεταφέρει τη Σεβίλλη στη
Βενετία και νά έπιβάλει στά πρόσωπα
κατ' οΙκον περιορισμο σ' αύτη τη βίλα μαυσωλείο γιά την δποία 8έν τά προό
ριζε 8ιόλου ή κοινωνική τους θέση,
γιατι ν' άρχίσει νά συγκρούεται άναι
τιολόγητα μέ έποχές, τρόπους ζω'ίjς
και πολιτικές καταστάσεις πού ή σχέ
ση τους, aν ύποθέσουμε δτι ύπάρχει,
παραμένει τελείως θεωρητική ; 'Όσο
γιά τη γραπτά 8ιατυπωμένη &ποψη
τοϋ Λόουζυ πεpι ταυτίσεως τοϋ " γεω
μετρικοϋ κλασικισμοϋ " τοϋ Παλλά8ιο
μέ αύτον τοϋ Μότσαρτ, μπορεί νά άντι
ταχθεί πώς 8ύσκολα μπορείς νά βρείς
συνθέτη άρκούντως μη " γεωμετρικό "
και, &ρα, έκτος λαβ'ίjς τοϋ t8ιου συλ
λογισμοϋ . . . Έν πάση περιπτώσει,
προσωπικά 8έ βλέπω καμιά έξαίρεση
στη γραμμη πού δ8ηγεί άπο το
Μοντεβέρντι στο Μπετόβεν. Ό Παλ
λά8ιο, Ι!τσι δπως έμπλέκεται στην
ιστορία αυτη, φαντάζει αιχμάλωτος
μιόίς μαγευτικ'ίjς και έξοργιστικ'ίjς συ
νάμα έκ8ήλωσης πολιτισμικοϋ πληθω
ρισμοϋ· μοιάζει σά μιά βεντέτα τ'ίjς
άρχιτεκτονικ'ίjς πού Ι!πεσε, άλεξιπτω
τιστικά, άνάμεσα σέ 8ιάψορα !ερά
τέρατα άπο 8ιάψορους χώρους τ'ίjς
τέχνης.
'Ωστόσο, ή παρουσία τοϋ Παλλά8ιο,
δσο κι aν μπορεί νά χαρακτηριστεί
αύθαίρετη η πε_pιττή, 8έν ύπονομεύει
τη 8ραματικ-/j έξέ).ιξη τοϋ Ντόν Τζιο
βάνι και, σέ δρισμένες σκηνές, 8ικαιώ
νεται άπο fνα εΙ8ος έπιτάψιας σοβα
ρότητας. Δέ συμβαίνει δμως το t8ιο
και μέ το πρόσωπο τοϋ .. μαυροφορε
μένου ύπηρέτη ", αύτη την τυχο8ιω
κτικ-Ιj φυσιογνωμία πού πρόσθεσε στο
λιμπρέτο δ Φράντς Σαλιέρι, δ " σύμ
βουλος σέ θέματα πλαστικ'ίjς Ι!κφρα
σης " τοϋ έγχειpήματος. Κατά το
Λόουζυ, πρόκειται γιά το νόθο γιο
τοϋ Τζιοβάνι (1) (&ποψη άρκετά άβα
σάνιστη πού ή ταινία ο!Ιτε την ένισχύει
ο!Ιτε την κλονίζει ) , γιά fναν κριτικο
και άπα3'ίj παρατηρητη πού άντιπρο
σωπεύει την &ποψη τοϋ σκηνοθέτη .
Συναντοϋμε και πάλι έ8ώ το χ;άσμα
Θέατρο / Φύση γιά το δποίο μιλησαμε
1)8η : δ ύπηρέτης εΙναι fνα καθαρο
" τέχνασμα ύψους " (δ χαρακτηρισμος
άνήκει και πάλι στο Λόουζυ ), fνας
θολά μπρεχτικος άψαιpετικος τρόπος,
ένώ ταυτόχρονα ύποτίθεται δτι έκψρά
ζει κάποια Παρελθούσα ζω-Ιj 'τοϋ l]ρωα,
fνα στοιχείο προγενέστερο και μετα
γενέστερο τοϋ /!ργου. Σάμπως, 8ηλα8ή,
8ου)ειά τ'ίjς ιlπερας εΙναι νά ρίξει ψώς,
συμπτωματικά . σχε8όν, σ' !!να εικοσι
τετράωρο άπο τη ζω-/j ένος πλάσματος,
ζω-Ιj πού ή π)ήρης άποκάλυψή της πα
ραμένει ύπόθεση άνοιχτη - σάν νά πρό
κειται, κοντολογίς, γιά μιά μυθιστο
ρηματικ-Ιj βιογραφία.
Γεγονος εΙναι, ώστόσο, οτι δέν ξεμπλέ-
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κεις τόσο ε!Ικολα μέ το Ντά Πόντε
και το Μότσαρτ : δ Ντόν Τζιοβάνι
παραμένει !!να Ι!ργο σχε8ιασμένο, γραμ
μένο, με)οποιημένο, σκηνογραφημένο
σέ σχέση μέ δκτώ πρόσωπα, ο!Ιτε fνα
παραπάνω (2) Το Ι!νατο, πού εισάγεται
μέ τον τρόπο πού εrπαμε, άπλώς ύπο
γραμμίζει &κομψα έκεί δπου το λιμ
πρέτο θά μποροϋσε άπο μόνο του, και
μέ το παραπάνω, νά ύπο8ηλώσει τά
πράγματα. Κ' Ι!τσι θολώνει το λεπτο
8ιψορούμενο τών καταστάσεων. 'Επι
πλέον, το πρόσωπο αύτό, 8ιαταράσσον
τας &νευ λόγου τη 8ραματικη οικονομία
τ'ίjς κατασκευ'ίjς, γίνεται στα8ιακά δ
σωσίας πού έξου8ετερώνει, πού άναι
ρεί θά λέγαμε το πρόσωπο τοϋ Λεπο
ρέλο, το\ί δποίου ο! ύπεκψυγές, ο! με
ταστροφές, ο! άντιψάσεις, ή 8ουλικό
τητα, ή &λλοτε έπαίσχυντη και &λλοτε
ικανοποιημένη, παύουν νά /!χουν δποια
Ι>ήποτε κριτικ-/j σημασία. 'Ωστόσο άκού
γοντας τη χειμαρρώ8η έρμηνεία τοϋ
Σαλβατόρε Μπακαλόνι ( 3) άντιλαμβάνε
σαι πόσο δ ύπηρέτης τοϋ Ντον Τζιο
βάνι, αύτη ή ζωνταν-Ιj ένσάρκωση τοϋ
drammagiocoso,
μετέχει ένος κλί
ματος τραγικ'ίjς μπουφονερι, /!χει νά
κάνει μέ μιά τρομακτικ-Ιj σάτιρα άπεί
ρως άνατρεπτικότερη άπ' αύτη πού
σηματοl>οτεί ή ψτιαχτη και βουβ-Ιj
ά.πομίμηση μέ την δποία δ Λόουζυ
Ι!κρινε σκόπιμο νά τον ύποστηρίξει.
'Όμως δ μαυροφορεμένος ύπηρέτης Ι>έν
ά.ρκείται νά περιφέρει κομψεπίκομψα
τούς τρόπους του, τρόπους σκυθρωποϋ
άργόσχολου μεγαλουσιάνου, άλλά /!χει
στο μάτι του μιά πονηριά, εΙναι σά νά
μόίς λέει : " Δέν εΙμαι κορόιl>ο . . . " .
αύτο το " Ι>έν εΙμαι κορόιl>ο . . . "
πού χαρακτηρίζει πολλές άπο τις λε
γόμενες .. νεοτερικές " άναγνώσεις και
εΙναι ι8ιατέρως 8υσάρεστο. Γιατι μοιά
ζει νά θέλει νά πεί πώς ή βαθιά άλή•

θεια τών μεγάλων κλασικών Ι!ργων εΙναι
κάπου παραχωμένη, έν άγνοια τών
λίαν άφελών η έλάχιστα έξελιγμένων
8ημιουργών τους, και πώς ή άποκάλυ
ψή της έμπίπτει στην άρμοl>ιότητα τών
συγχρόνων μας καλοπροαίρετων βε
βηλωτώΙΙ και μπορεί νά γίνει χάρη
σέ περισπού8αστες έκσκαψές, Ι!στω
και &σχετες μέ τη γνησιότητα μιόίς
δ) όκληρης κουλτούρας. 'Αντίθετα, δμως,
μ' αύτη την προπετ'ίj άντίληψη, ο!
μεγάλοι κλαcrικοι μποροϋν και έπιζοiίν
έπάπειpο και μόίς μαγεύουν δλο και
περισσότερο άκριβώς έπειΙ>η έμπεριέ
χουν και μάλιστα έντελώς συνειl>ητά
τά άl>ιαμψισβήτητα σπέρματα τ'ίjς αιω
νιότητάς τους.
Ή

μεταμόρφωση τ'ίjς 'Ισπανίας σέ
'Ιταλία και ή προσθήκη ένος παραπλη
ρωματικοϋ προσώπου, αύτά τά Ι>ύο
ι8ιοψυ'ίj τεχνάσματα πού σχολιάστηκαν
κατά κόρο άπο τον Τύπο, άποτελοϋν
τις Ι>ύο βασικές καινοτομίες πού προ
τείνει ή ταινία τοϋ Λόουζυ σέ σχέση
μέ την ιlπερα τοϋ Μότσαρτ. Κατά
τ' &λλα, τίποτα 8έν /!χει άλλάξει, του
λάχιστο στο έπίπεl>ο τοϋ γράμματος :
άνεξάρτητα άπο το δπτικό της Ι!ρεισμα,
ή ήχητικ-Ιj μπάντα μπορεί νά θεωρη
θεί μία πλήpης ήχογράψηση τοϋ Ι!ρ
γου, εύχάριστη, παραl>οσιακή, " φυ
σιολογική " θά τολμοϋσα νά πώ. 'Αν
τίθετα, δ �Ινγκμαρ Μπέργκμαν και δ
μαέστpος Έρικ Έρικσον, δταν άνα
μετρήtιηκαν μέ το Μαγεμένο αύλό,
8έ ψει8ωλεύτηκαν μετατροπές και, κά
ποτε κάποτε, γενναίες συντμήσεις :
μετέψρασαν το λιμπρέτο στά σουη8ίκά,
Ι>ιασκεύασαν δρισμένα ρετσιτατίβα, άπά
λειψαν πολλές μασονικές άναψορές, ά.νά
μεσα σ' αύτές και δσες /!χουν σχέση μέ
τον Όσιpι, περιόρισαν σέ μία τις (Ι>ύο )
συναντήσεις τοϋ Παπαγκένο και τ'ίjς

'Ο Ρουτζέρο Ραϊμόντι (Ντόν Τζιοβάνι) στήν όμώνvμη πdραγωγη τοiί Τζόσεφ
Λόοvζv πού τή θέλησε " έγγραφή μιaς dναπaράστασης " τής 8περας τοiί Μότσαρτ

ψιμυθιωμένης Παπαγκένα, &λλαξαν (έ
λάχιστα mιστικά ομως ) πολλά πρά
γματα στήν πρώτη σύγκρουση Μονό
στατο - Παπαγκένο , παρέλειψαν πολλά"
χωρία, �καναν · περιστασιακές μεταθέ
σεις στούς ρόλους (τήν &ρια " Drei
Knaben, jung, schδn, hold und
weise . . . " δέν τήν τραγουδοϋν οι
Τρείς Κυρtες, άλλά τά 'Αγόρια, πού
μετατρέπονται �τσι σέ κήρυκες τοϋ
έαυτοϋ τους (4 ) ) , &λλαξαν ριζικά πολλούς
προζάτους διαλόγους, ιδιαίτερα αύτούς
μέ τό Σαράστρο . . . Δέ θά !:φταναν.
δέκα σελίδες γιά νά καταγράψουμε
πλήρως τ!ς μικpές η μεγάλες παρα
μορφώσεις πού υπέστη τό λογοτεχνικό
και μουσικό Urtext τοϋ Μαγεμένου
αύλοϋ.
Κι ομως, ή χάρη, ή μόνη πού γεννά
τήν πιστότητα, δέ δίστασε νά διαλέ
ξει άνάμεσα στήν άκριβολόγα γραμμι
κότητα της ταινίας τοϋ Λόουζυ και στις
άκατάπαυστες έκτροπές πού σφραγί
ζουν τήν ταινία τοϋ Μπέργκμαν.
Γιατι ε!ναι !:νδειξη iJψιστης πιστότητας
και ιJψιστης κατανόησης, γιά μιά σκη
νοθεσία, τό νά άντλεί τις άρχές της άπό
τις πηγές τοϋ rδιου τοϋ !:ργου, άπό τήν
έσώτερη κίνηση και τις διακυβεύσεις
του. Ό Μαγεμένος, αύλός άφηγείται
τήν ιστορία ένός "ήθικοϋ δδοιπορικοϋ,
κάθε πρόσωπο άπεικονίζει και συμβο
). ίζει μιά έπικίνδυνη καμπύλη μέσα
στό χώρο και τό χρόνο, μέσα στή σφαίρα
τοϋ σώματος και σ' αύτΎ)ν τοϋ πνεύμα
τος. Ό πρίγκηπας Ταμίνο, άρχετυ
πική ένσάρκωση τ.ών ήρώων τοϋ παι
δαγωγικοϋ μυθιστορήματος (άπό τό
Ζύλ Μπλάς και τόν 'Αγaθούλη ως τό
Βtλχελμ Μάιστεe ) , δέν ε!ναι άπλώς
δ παθητικός εύεργετούμεvος μιιΧς μυη
τικης τελετης άλλά, κυρίως, , δ ένεργη
τικός και μετά κόπου νικητής, αύτός
ποϋ νικά τις tδιες του τις αισθήσεις,
τά !:νστικτα και τήν κρίση του. Γιά νά
γνωρίσει και νά πραγματώσει τόν έαυτό
του πρέπει νά αύτοUποχρεωθεί νά
άπαρνηθε"\ και νά θανατώσει τό νεανικό
τερο και άσφαλώς τό προσφιλέστερο
κομμάτι τοϋ ε!ναι του. Τό γλυκό πρό
σωπο της Παπαγκένα κοιμάται ένώ
δίπλα του μορφάζει μιά γέρικη "Αρπυια·
τό μίσος και ή κατακτητική μανία φο
ροϋν τό άκτινοβό)ο στέμμα μιιΧς βα
σ(λίσσας ( " Sternflammende Kδni
gin " 1 ) · τό φώς κόβει άπότομα στά
δυό τά σκότη μιιΧς παντοδύναμης νύ
χτας : ή άλήθεια τοϋ Μαγεμένου αύ
λοϋ βρίσκεται μέσα στόν πυρήνα των
τεχνασμάτων του.
Αύτό τόν κατάδηλο χαρακτήρα τοϋ
κειμένου και της μουσικης τόν άποδέ
χεται ή άντίληψη τοϋ Μπέργκμαν γι&:
τό χώρο ως τ!ς παραμικρότερες λε:r
πτομέρειές της : Ή δραματική πραγμα
τικότητα, άρχικά δέσμια της θεατρικης
σύμβασης, στή συνέχεια τήν κατα;πνί
γει, σπάζει τις άλυσίδες, τήν προκαλεί,
τή δαμάζει και άπό όπόδουλη γίνεται
κυρίαρχη. Έχει λεχτεί κατά κόρον
πώς δ Μότσαρτ ήταν ι!να παιδι θαϋμα,
μιά &νετη ιδιοφυtα πού παρηγε τά
έξαίσια ι:ργα του μέ μιά άνάσα χαμο
γελαστή, σάμπως παίζοντας. Πολύ
λίγοι ξέρουν τι τοϋ στοίχισε δ Μαγε-

Ό Γιόζεφ Κέστλινγκεe (Ταμlνο) στόν κινηματογeαφικό " Μαγεμένο Αύλό " τοϋ
Ιγκμα"ρ Μπέeγκμav, πού σεβάστηκε τήν όπερα Μότσαρτ οσο γινόταν πεeισσότερο

v

μένος aύλός (τόν συνέθεσε σέ διάστημα
μεγαλύτερο άπό έπτά μηνες ένώ τήν
'Επιεlκεια τοϋ Τlτου τήν ε!χε γράψει
μέσα σέ δεκαοχτώ μέρες ) σέ μανία,
δδύνη και άπελπισία. Ό Μπέργκμαν
πηρε όπόψη του αύτόν τό Μότσαρτ,
τόν πολύ άνθρώπινο (5) , τό σκεπτικιστή
μέσα στά πάθη του, τόν παθιασμένο
μέσα στις άμφιβολtες του, και προίκισε
τό ι:ργο μέ τήν πλήρη μαιευτική του
διάσταση, βλέποντάς το σά μιά άμφίρ
ροπη (κι ΙSχι τεχνητή, οπως στό Λόου
ζυ ) πάλη άνάμεσα στήν έπιφάνεια και
τό κρυφό, στόν Κόσμο και τό Θέατρο,
άνάμεσα, τέλος, στήν ψευτοαπλοΊ:κό
τητα, τοϋ έπίπεδου σκηνικοϋ χώρου,
τή διακόσμηση των παρασκηνίων και
τά στολίδια των μηχανών και στήν
πάντα σκοτεινή και άβέβαιη παρη
γοριά πού χαρίζει ι!νας χώρος δίχως
ορια και προοπτικές. 'Αντίθετα μέ τό
Ντόν Τζιοβάνι, οπου τά πρόσωπα ε!ναι
άπλές σιλουέτες, έκφράσεις προσω
πείων, ή κάμερα έδώ ξεμασκαρεύει
κάθε πρόσωπο, κολλά πάνω στόν πα
ραμικρό κόκκο έπιδερμίδας μέ μιά
σχεδόν άνησυχητική έπιμονή και ξανα
νακα.λύπτει, πάνω στήν καθημαγμένη
γύμνια της μάσκας, τή βαθιά πίκρα της
μοτσαρτικης μεγα.λοφυtας. Έτσι ή ει
κόνα συνδέει, ώς ισάριθμα αύθόρμητα
δράματα, τήν !:ντρομη κατάπλη�η της
Ταμίνα μπροστά στή Βασίλισσα της
Νύχτας πού φανερώθηκε σάν 'Εκάτη,
τήν άπέραντη κούραση τοϋ Σαράστρο,
έξουθενωμένου άπό μιά έξουσία πού
δέν τή θέλει πιά, πληγωμένου άπό τήν
(δια του τήν ισχύ, τή σπαρακτική άπό
γνωση τοϋ Μονόστατο (άσφαλώς, ι!vα
άπό τά πιό σύνθετα και περιπαθη πρό
σωπα τοϋ παγκόσμιου ρεπερτορίου,
πρόσωπο ισάξιο τοϋ 'Ααρών τοϋ Τ{του

'Ανδeόνικου και τών μεγάλων άπελ
πισμένων τοϋ σαδικοίί σύμπαντος ) ,
άπόγνωση πού δ Μπέργκμαν άπομονώ
νει μέσα σ' ι!vα πλάνο κατόψεως :
στηριγμένος στό κάγκελο πού τοϋ
άπαγορεύει τήν ε(σοδο στό δωμάτιο
της Ταμίνα, κάτωχρος, μέ τό πρόσωπό
του νά φωτίζεται μελαγχολικά άπό δύο
ψυχρογάλανα μάτια, στέκει άλύγιστος
και καρφώνει μέ τό βλέμμα του τό
κενό μ' ι!να ε!δοι; πονεμένης περηφά
νιας. Τό πρόσωπό του περιβάλλεται,
άπό τή μιά μεριά, μέ μιά χλωμή καθα
ρότητα, σά νά φωτίζεται άπό μιά άθέα
τη πρόι; τό παρόν άνατολή, ένώ τό &λλο
του μισό ε!ναι βυθισμένο μέσα στή
μεταλλική λάμψη της νύχτας, μέσα
στή σαγηνευτική παγωνιά των πεθα
μένων αστρων : ιδού τό φώι; πού �μελλε
νά τόν σώσει, ιδού · και τ' &λλο πού θά
τόν καταδικάσει . . .
Τέτοιοι; ε!ναι δ χώρος τοίί Μαγεμένου
αύλοϋ τοϋ Μπέργκμαν : πάντα διπλός
και συνάμα ένοποιητικόι;, χώροι; οπου
δ Παπαγκένο μπορεί νά διακρ(νει
τό συνένοχο κλε(σιμο ματιοϋ της Πα
παγκένα π(σω άπό fνα παραπέτασμα,
δπου δ βασιλιάς των ζώων πα(ρνει μιά
·πολυθρόνα θεωρε(ου και θρονιάζεται
γιά νά άπολαύσει τό έωθινό, οπου δεξι
και άριστερό, πάνω και κάτω χορεύουν
φαραντόλα γύρω άπό τή μηχανή , οπου
γέλιο και κλάμα, έμβλήματα των
έρωτευμένων άλλά και τοϋ θεάτρου,
άλληλοαναμετροϋνται και άλληλοUπο
τάσσοντCιι, σκύβοντας τό ι!vα πρόι; τό
!Χλ)ο σέ ι!ναν ιJστατο χαιρετισμό.
•11•

Ε!ναι σαφές πώι;; ή μελοδραματική φόρ
μα άποτελείται άπό τρία μέσα δράσης,
άπό τρείι; τρόπους πληροφόρησης, δπωι;
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λέει δ Μπουλέζ : 8ραματουργική πλη
ροφορία (παίξιμο και σκηνική 8ιάτα
ξη ), κειμενική πληροφορία {τδ γράμμα
τοϋ λιμπρέτου ) , μουσική πληροφορία
(ή κίνηση της όρχήστρας και της
φων'ijς ) . Ετναι δμως πολύ 8ύσκολο
νά 8ιακρίνουμε πώς . αύτοι ο! 8ιακε
κριμένοι τρόποι συν8υάζονται, άντι
στοιχοϋν - εtτε μέ τήν άντ(θεση εtτε μέ
τή σύγκ) ιση - και άλlηλο8ομοϋνται
γιά νά καθορίσουν τελικά τήν όργανική
ένότητα τοίί �ργου.

'Η δπερα, tσως περισσότερο άπδ κάθε:
&λλη μορφή καλλιτεχνικ'ijς lκφρασης,
άπορρυθμίζει τήν ένστικτώ8η !εράρ
χηση Πνεύματος και Γράμματος. Ή
μουσική t8ιαίτερα, ή όποια, άκόμα κι
δταν μπορεί νά χαρακτηριστεί έπεξη
γηματική, 8έν έκπληρώνει ποτέ μιά
άμιγώς 8ιηγητική λειτουρ γία, συχνά
άποκαλύπτει άναπάντεχα α ινίγματα πά
νω στή γραμμική πρόσοψη τοίί λιμπρέ
του : πώς νά έξηγήσουμε, λόγου χάρη,
τδ δτι δ Μότσαρτ μεταχειρίζεται 8ύο
παράλληλα μελω8ικά μοτίβα γιά νά
ύπο8ηλώσει τήν ψεύτικη εύμένεια της
Βασίλισσας (" Ο zitt' re nicht, mein
lieber Sohn " ) και τήν ταραγμένη
ειλικρίνεια τοϋ Ταμίνο, δταν σκέφτεται
γιά πρώτη φορά πώς έκείνη μπορεί
νά τοίί !:χει πεί ψέματα ( " ew' ge
Άναρωτιόμαστε έπίσης
Ν ach t Ι " ) ;
ποιά !:μπνευση ίι)θησε τδ συνθέτη
νά περιπλέξει μουσικά τδν πολύ κα
τασταλαγμένο λόγο τοϋ Σαράστρο
(" Doch gebich dir die Freiheit
nich t " ) , ύποχρεώνοντας τδν τραγου8ιστή νά κατεβεί άπότομα μιά όκτάβα,
και νά σημάνει, γιά Ι!ναν &λφα χρόνο
/!να 8ισταγμό. Θά μπορούσαμε νά άνα
φέρουμε &λλα χίλια παρα8είγματα κι
άπδ τδν Αύλό και άπδ &λλα έ:ργα,
παρα8είγματα πού φανερώνουν πώς
lρχεται ή μουσική και πλέκει πάνω
στδ λόγο και τις καταστάσεις τδ άρα
χνοόφαντο πέπλο της ύποψίας. 'Όλα
αύτά μiiς κάνουν νά σκεφτοϋμε πώς μιά
συνετή 8ιασκευή θά πρέπει νά λάβει
ύπόψη της δχι μόνο τή σφαιρική οι
κονομία της δπερας, τήν " δριζοντιό
τητά " της, άλλά και τήν πολυσημική
άξία κάθε σκην'ijς, κάθε νότας θά λέ
γαμε {δσον άφορii σέ. δρισμένα μέρη τοίί
μελο8ράματος ) καθόσον τδ Ι!ργο τοίί
Μότσαρτ, δπως κάθε !:ργο πού βασίζε
ται σέ μία σύμβαση πού τήν παραβιά
ζει και τήν ύπερβαίνει ταυτόχρονα,
μπορεί νά άποτιμηθεί πλήρως μόνο
ύπδ τδ πρίσμα τοϋ έσωτερικοϋ παιχνι8ιοϋ πού άναπτύσσεται άνάμεσα στις
άμφισβητήσεις πού τδ συνιστοίίν. Δή
λωσα 1]8η ποίί στρέφεται ή προτίμησή
μου άνάμεσα στούς Λόουζυ και Μπέργκ
μαν σέ σχέση μέ τδ πρώτο κριτήριο.
Κανείς, λοιπόν, 8έ θά έκπλαγεί 8ιαπι
στώνοντας δτι τδν t8ιο 8ρόμο άκολου
θ�ί ή πρ,οτίμη σ;η αύτή σέ σχέση και μέ:
τα λοιπα κριτηρια.
Ας ξαναρχίσουμε άπδ τήν άρχή και
συγγ.εκριμένα, έφόσον πρόκειται γιά
δπερες, άπδ τήν εισαγωγή. Ε\Jκολα
άντιλαμβάνεται κανεις δτι δταν ενας
μουσικός μπαίνει στον κόπο νά συν
θέσει, έν εt8ει εισαγωγ'ijς, /!να αύτό
νομο όρχηστρικδ κομμάτι, γιά νά παί
ζεται μέ: κατεβασμένη αύλαία, τδ κάνει
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γιατι πρωτίστως θέλει νά άπευθυv θεί
στήν άκοη και δχι στδ βλέμμα τοίί
κοινοϋ. Έτσι, ή κωμω8ιούλα μέ: τήν
δποία δ Λόουζυ φιλο8οξεί νά έπεξηγή
σει τήν εισαγωγή τοϋ Ντόv Τζιοβάνι
(έπίσκεψη - ξενάγηση στο σι8ερά8ικο
τοϋ δποίου εύτυχής t8ιοκτήτης πρέπει
νά ε!ναι δ κεντρικός '\)ρωας, δ δλως
τσεριέργως μεταμορφωθεις σέ 8ιευθυντή
μικρομεσαίας έπιχειρήσεως ) μοιάζει,
και αύτή, άποτέλεσμα μιiiς (\ποπτης
τών
κατα8ρομ7jς
άλεξιπτωτιστικ'ijς
δπτικοακουστικών μέσων. Δέχομαι πώς
ή σεκάνς αύτή μπορεί νά !:χει κάποια ·
συνάφεια μέ: τδ δλον άφοϋ βλέπουμε
έ8ώ τις φλόγες πού θά καταπιοϋν τε
λικά τδ φτωχό ξεπλανέ:υτή, καθώς ή
μουσικη προαναγγέλλει τήiι τελευταία
έμφάνιση τοϋ Ταξιάρχη . 'Όμως, !:στω
και στολισμένη μ' αύτή τήν αιτιολό
γηση (και πάλι !:χουμε νά κάνουμε
μέ: " ι8έα " κι δχι μέ τδ άποτύπωμα
μιiiς συνολικ'ijς άντίληψης . . . ) , ή εικό
να, ώς σύστημα ισορροπίας, 8/:ν παύει
νά 8ιαστρέφει τδ λεπτό παρασιωπη
τι κδ σχ'ijμα , της rιουσικ'ijς έπιβάλλον�
, του μια βαρυγ8ουπα απο8εικτικη
,
τας
σημασία.

Ό Μπέργκμαν, άπδ τή μεριά του (έφό

σον φαίνεται ά8ιανόητο νά άφήνεις
τούς θεατές βυθισμένους στδ σκοτά8ι
έπι έφτά η δκτώ λεπτά ), έπέλεξε Ι!ναν
τελείως 8ιαφορετικδ τρόπο γιά νά δπτι
κοποιήσει τήν εισαγωγή τοϋ Μαγεμέ
νου αύλοϋ : 8έντρα, άγάλματα, /!να
θέατρο δπου ή μηχανή πλησιάζει μέ:
μετρημένα βήματα, τά πρόσωπα τών
θεατών (συγνώμη, τών άκροατών ! ) ,
τέλος, βυθισμένα μέσα σέ μιά γεμάτη
Ι!νταση περισυλλογή . . . Ό σκηνοθέ
της 81: φιλο8οξεί νά έκθέσει τδ σχέ8ιο
τοϋ �ργου πού πρόκειται νά άνατσαρα
στήσει, άλλά τδ 8ικό του, 8ηλα8ή τδ
σχέ8ιο της t8ιας της άναπαράστασης,
και δ πρόλογος αύτδς καθορίζει η8η
τή συγκεντρικη πρόβαση, τήν κλιμά
κωση σέ αύθόρμητα στά8ια, άρχή στήν
δποία ύπακούει 8λη του ή σκηνοθεσία.
Βεβαίως, κάποιοι 8υσαρεστήθηκαν μ'
αύτή τήν καταφυγή σ' /!να μοντάζ πολύ
συστηματικό, σέ μιά πολύ μηχανική
άντίστιξη εικόνας - ηχου, και τά ε!8α-ν
αύτά σάν άφέλεια, κάτι χειρότερο, σάν
πλεονασμό. Δέ νομίζω δτι τά πράγματα
ε!ναι τόσο άπλά : 'Όπως ετπε δ Μον
τερλάν, μέ: άφορμ·ή τδ τρέξιμο τοίί
πο8οσφαιριστη, μέσα στήν κίνηση της
μουσικ'ijς, μέσα στήν άναγκαία φυγή
τοϋ ηχου άπδ τδν έαυτό του προς τδν
έαυτό του και πάλι, ύπάρχει μιά βαθύ
τερη άκινησία : αύτή τή 8ια8οχ1j συναρ
θρωμένων έκστάσε:ων, πού ετναι συμ
φυής μέ: τή γλώσσα τών ηχων, δ
Μπέργκμαν κατορθώνει νά τήν άπο8ώσει, μέ τδ μοντάζ του, άναλύοντας
τήν άντανάκλασή της πάνω στδ άν
θρώπινο βλέμμα.
Λέγαμε προηγουμένως 8τι έκε:ί δπου
δ Μπέργκμαν προτείνει μιά συνολική
άντίληψη, δ Λόουζυ 81: χρησιμοποιεί
παρά μόνο κάποιες σκόρπιες t8έες.
Δημιουργείται ετσι μιά 8εύτερη βασική
άντίθεση. Στον πρώτο, ή σκηνοθεσία
φαίνεται νά παράγεται, μέ μιά γοητευ
τική καθαρότητα, άπδ τήν τριπλή 8υνα
μ ι κή : 8�άση, / κείμενο / μουσική ·

παρακολουθοϋμε /!να ξε8ίπλωμα (δπως
τήν προβολ1j μιiiς έπίπε8ης φιγούρας
στδ . χώρο ) . Στον 8εύτερο, άντίθετα, ή
έσωτερικη κίνηση τοίί Ι!ργου φαίνεται
ύποχρεωμένη νά έπιστρέψει, θέλοντας
και μή, μέσα στδ πλαίσιο μιiiς προ!J
πάρχουσας σκηνογραφίας 8λα έ8ώ γί
νονται έπίπε8α. Τέσσερα μικρά παρα8είγματα άρκοίίν, πιστεύω, γιά vά φω
τίσουν τήν παραvόηση. Και πρώτα
πρώτα &ς πάρουμε τδν έξωφρενικδ
τρόπο μέ τδv δποίο {παρά τις ώραίες
εικόνες τοϋ Τζέρυ Φίσερ ) μασκαρεύει
δ Λόουζυ τδ τελικό τρίο της πρώτης
σκην'ijς. Έ8ώ δ Μότσαρτ έκμεταλ
λεύεται θαυμαστά τά άρμονικά στοι
χεία τοϋ κειμένου καθώς και τήν κα
τάσταση ( ώς ψυχολογία άλλά και ώς
σχέση χώρου ) τών προσώπων . Ή
•Αννα και δ Ντον Τζιοβάνι άλληλο
προκα)οίίνται φωνητικά και άρθρώνουν
άπδ κοινΌϋ τήν t8ια βεβαιότητα · (" ti
sa - pro per - se . . . gui - tar " , " mi
vuol far pre - ci . . . pi - tar " ) , . ένώ
δ Λεπορέλο, πιασμένος άνάμεσα σέ
8ύο φωτιές, μεταφορικά και κυριο
λεκτικά, άνησυχεί so t to ιιοce πάνω
σ' Ι!ναν πολύ πιδ γρήγορο ρυθμό (" Sta
a veder che ίΙ libertino mi fata pre
cipitar ", πού έπαναλαμβάνεται 8ύο
φορές ) . Τδ θαυμαστό έ8ώ ε!ναι πώς
αύτοι οι τρείς άνταγωνιστικοι λόγοι
ξΞπη8οϋν άπδ τήν t8ια μελω8ική γραμ
μή, άναπτύσσονται, άλληλοεπικαλύ
πτονται και δ8ηγοϋνται σέ: μιά κοινή
κατάληξη
μουσικη
και
φωνητική
(" precipitar " , " persegui tar " ) . Ό
Λόουζυ, δμως, προτιμώντας τήν έπί8ειξη μιiiς άνώφελης (δπτικ'ijς ) άρχι
τεκτονικ'ijς μαεστρίας, τοποθετεί τούς
πρωταγωνιστές 8εκά8ες μέτρα μακριά
τδν /!να άπδ τδν &λλο, τούς βάζει νά
κυνηγιοϋνται σέ: άτέλειωτους 8ια8ρό
μους, στέλνει μάλιστα έκτος πε8ίου
τδν &μοιρο Λεπορέλο, πού ετναι, ώστό
σο, τδ άπαραίτητο, άπδ μουσική &πο
ψη, ένωτικδ στοιχείο τοϋ τρίο . . . Λίγο
άργότερα μιά &λλη τριφωνία, τδ ώραιό
τερο tσως άντάντε τοϋ εργου, ύφίστα
ται τήν t8ια άφελ'ij μεταχείριση έπι
της όθόνης : Ό Ταξιάρχης ψυχορρα
γεί ( " Ah soccorso . . . " ) ένώ δ Λε
πορέλο έκ8ηλώνει μιά Ι!ντρομη κατά
πληξη (" Quel misfato . . . " ) , κι αύτή
ή κατάσταση 8ιαύγειας κλείνει μ' ί!.να
κοινό παράπονο (" Sento !' anima
partir " βογγii δ Ι!νας, " veggo !'
anima partir " έπιβεβαιώνει δ &λλος ) .
Και δ Λεπορέλο άπομέvει δ άναποφά
σιστος σχολιαστής, μοιρασμένος άνά
μεσα στον κυνισμό και τούς φόβους
του ( " Ιο non so che far, che dir " ) .
Ή σκηνοθεσία, δμως, δπως και προη
γουμένως, 81: σκέφτεται &λλο άπδ τδ
νά πριμο8οτήσει έαυτήν. Έτσι 8ια
χωρίζει έν ψυχρώ τήν εικόνα άπδ τδν
ήχο, άποκλε!ει άπδ τδ κά8ρο δ,τι 81:
μπορεί νά άνα8εχτεί (συγκεκριμένα
τδ Λεπορέλο, τδ μόνιμο θύμα της
ταινίας ) και κατακερματίζει τή μου
σική στέλνοντάς την περίπατο σέ: κάτι
άπίθανους άστέρες. 'Όμως, στδ Ντόν
Τζιοβάνι, δπως και σέ: κάθε μεγάλη
οπερα, ol φωνές περιγράφουν πάντα
/!να συγκεκριμένο, έπίγειο δ8οιπορικό.
Έχουν πάντα μιά προέλευση και /!να
Π'ροορισμό. Συχνά μάλιστα τδ βαθύ
τερο vόημά τους 8/:ν έκφράζεται άπό

τlς λέξεις πού μεταφέρουν άλλά άπό
τή διαδρομη πού κάνουν άπό τό συγ
κεκριμένο σώμα προς τό χώρο. 'Όταν
δ κινηματογράφος τlς ξεχαρβα) ώνει,
5πως στην προκειμένη περίπτωση, τl
σημασία μποροϋν νά /!χουν γιά μiiς
αύτ/:ς ol φωνές; Μά δ Λόουζυ, άκόμα
κι 5ταν νοιάζεται γιά τήν \Jπαρξη τών
φωνών, σπανίως κάνει διάνα (έξαι
ροϋμε, ώς Ιtνα βαθμό, τό φινάλε της
πρώτης πράξης ) . Έτσι στήν πρώτη
όίρια τ'ίjς Έλβίρας (" Ah chi mi dice
mai . . . ") ή μηχανΎJ παρασύρει τή
δυστυχ'ίj αύτη \Jπαρξη σ' ενα βηματι
σμό γυμναστικ'ίjς καl έπιχειρε"ί ενα
�λακωδώς τ�υριστικό ;ράβελινγκ άγνο�
ωντας την υπέροχη καθετη κατασκευη
τοϋ κομματιοϋ καl σαρώνοντας ολη
τήν πονεμένη έσωτερικότητά του. Λι
γότερο σοκάρει ή έκδικητικΎJ όίρια της
Άννας ( Or sai chi !' onore . . . " ) .
Λύτη τουλάχιστον Ιtχει τό προσόν νά
ε!ναι γυρισμένη σl: έσωτερικό χώρο,
σ' Ιtνα άρκετά στενό καl φορτωμένο
δωμάτιο. 'Όμως, τό σοβαρότερο λά
θος {έπειδή, άπλούστατα, άποδυναμώ
νει πλήρως τή βασικΎJ σχέση μεταξύ
Λεπορέλο καl Έλβίρας, πού ε!ναι τά
δύο μόνα πρόσωπα πού φαίνεται νά
κατέχουν, έν μέρει, τό κλειδl τοϋ αινίγ
ματος ) τοϋ σχετικοϋ " καταλόγου " :
Άφοϋ ταπεινώσει άνελέητα τήν παλιά
κατ�κτηση ;οϋ άφέντη του, δ �πηρέryς
σπρωχνει τωρα τή γυναίκα αυτη, στην
άπελπισία, τή σφυροκοπά μέσα στήν
κατάπτωσή της, ρίχνει ολο τό σφάλμα
έπάνω της (" Voi sapete quel cl1e
fa ! " ) . Ή στάση τους, τό βλέμμα πού
άνταλλάσσουν, τό διαβολικb χαμόγελο
τοϋ Λεπορέλο ε:!ναι στοιχε"ία ούσια
στικότατα, ε!ναι δ tδιος δ κόμπος τοϋ
δράματος. Tl βλέπουμε άντ' αύτών ;
ΤΙ> λουτρό μιiiς όίγνωστης κοπέλας κα
θισμένης όκ)αδόν σl: μιά βρύση . . . 'Υ
πάρχουν, καθώς ξέρουμε, λάθη μεγα
λύτερα καl άπό έγκλήματα. 'Ένα τέτοιο
λάθος ε!ναι κι αύτό.
"

Θά μπορούσαμε νά προσάψουμε κι
όίλλα πολλά στο Λόουζυ {η στο Λίμ
περμαν η στο Σαλιέρι η κ' έγώ δ/:ν
ξέρω σl: ποιόν &λλο . . . ) : τό άναληθο
φαν/:ς ζευγάρωμα της Τσερλίνα {Τε
ρέζα Μπεργκάντσα ) καl τοϋ Μαζέτο
(Μάλκολμ Κίνγκ ) , τήν Ιtλλειψη φαντα
σίας στήν παρουσίαση τοϋ 'Αγάλμα
τος, τή μονοτονία τοϋ ρυθμοϋ, τήν κα
θαρά διακοσμητικΎJ έκμετάλλευση τών
κήπων καl τών καναλιών . . . Προτιμώ
5μως, τελειώνοντας, νά έπανέλθω στο
Μπέργκμαν.
Ό

Μπέρyψαν , μ/: τό μικρό θέατρο
καl τό μικρό προUπολογισμό πού ε!χε
στη διάθεσή του, δ/:ν Ιtνιωσε &λfto πει
ρασμό άπ' αύτόν : νά καταφύγει στο
Μαγεμένο αύλό. Βέβαια ol τραγουδι
στ/:ς πού μπόρεσε νά συγκεντρώσει
δ/:ν ε!ναι άπ' αύτούς πού θά χαρακτη
ρίζαμε άλησμόνητους, ol φωνές τους
5μως έπιβάλλουν μιά σαρκικΎJ παρου
σία καl έπιδέχονται, μερικl:ς φορές,
μεταμορφώσεις. 'Εδώ κείμενο χαl μου
σικΎJ ε!ναι τόσο συνυφασμένα πού άλλη
λοεπιδροϋν καl άλληλοαποκαλύπτονται.
ΤΙ> τέμπο, ή τονικότητα, ή άρμονία
ύπαγοpεύουν τήν έπιλογΎJ τών χρωμά
των, τών γωνιών λήψης, τών χινή-

σεων τών ήθοποιών. Ή φωνητικη Ι!κ
φραση ξέ:γυμνώνει οποιον παίζει μ/:
τά τεχνάσματά της. Έτσι δ Παπα
γκένο καl ή Παπαγκένα γδύνονται κυ
ριολεκτικά μέσα άπό ενα μουσικό καl
έρωτικο ύπερπλειστηριασμό, θέλοντας
νά προσθέσει δ καθένας τους τό δικό
του λιθάρι στο κοινό οικοδόμημα
Papage
{" Erst einen ,Kleinen
no . . . " ) . "Ετσι, ή Βασίλισσα τ'ίjς
Νύχτας μεταμορφώνεται, μέσ' άπό ά
θώους βοκαλισμούς, σl: μιά μάσκα πε
λ_ιδνή, γερασμένη. 'Όμωζ ή φωνη ποτ/:
δ/:ν άναμετριέται άτιμωρητl μ/: τη μου
σική. 'Από τήν έπιθανάτια άγωνία
τών κύκνων ώς τήν- Άντόνια τών Πα
ραμυθιών τοiί Χόφμαν, πολλοl ε!ναι
ol θρύλοι πού έχούν σχέση μ/: τά τρα
γούδια τοϋ θανάτου, μ/: τά νεκρικά
τραγούδια. Ό Ταμίνο, σάν ενας Όρ
φέας άπό τήν άνάΠοδη, μπορε"ί νά δια
σχίσει τήν κόλαση μόνο έπειδΎJ άποδέ
χεται τό τίμημα της σιωπ'ίjς. Καl δ/:
νομίζω πώς ε!ναι χωρlς σημασία ή
προτελευταία εικόνα της ταινίας τοϋ
Μπέργκμαν, πού δείχνει το Σαρά
στρο βουβό έπιτέλους καl ήρεμο, συμ
φιλιωμένο μ/: τη Φύση Ιtχοντας πάρει
γι' άνταμοιβη εναν αύλό {πού το λιμ
πρέτο τον θέ). ει " χρυσό " άλ) ά ή
εικόνα μας τον παρουσιάζει " ' ξύλινο " )
τό άπλούστερο άπ' 5λα τά μουσικά'
5ργανα. ΣΕ: κάθε άνθρώπινη φωνή,
άπό τή στιγμη πού έξαίρεται στο ίJψος
της τέχνης, ένυπάρχει κάτι τό έπικίν
δυνα άλαζονικό πού ή ilπερα τό δοξο
λογε"ί καl συνάμα τό ξορκίζει. Πολύ
σοβαρl:ς σκέψεις, θά μοϋ πε"ίτε, πάνω
σ' ενα θέαμα πού μαγεύει, έκ παρα
δόσεως, τά παιδιά καl τούς ε\Jτσιστους . .
Μά δ Μαγεμένος αύλός ε!ναι καl σο
βαρό /tργο, 5πως, άπό τήν όίλλη πλευΉ " fρμα

ρά, δ Ντόν Τζιοβάνι περιέχει, μl: τον
τρόπο του, μιά διάσταση καθαροϋ πα
ραμυθιοϋ. Τά πρόσωπα τοϋ Σικάνεν
τερ, προικισμένα, φαινομενικά, μ/: μιιΧ
λιγότερο έπεξεργασμένη καl συνεπ'ίj
ψυχολογία άπ' 8,τι τά πρόσωπα τοϋ
Ντά Πόντε, δ/:ν παύουν νά άποτελοϋν
τά πρώτα μουσικά δρόσημα μιiiς αύ
θεντικά λαϊκ'ίjς καl έθνικ'ίjς κουλτού
ρας, τή ζύμη μιiiς γερμανικότητας
πού συνειδητοτσοιε"ί πιά πλήρως τον
έαυτό της. Θά τολμοϋσα, μάλιστα, νά
πώ : τό καλύτερο κομμάτι της κουλ
τούρας αύτ'ίjς. Ό Μπέργκμαν τό έπι
σήμανε αύτό καl προίκισε τό συμβού
λιο τών ' Ιερέων μl: Ιtνα λιτό i\γκο, μ/:
μιά έντελώς μπαϋρωτιανη περισυλ
λογή. 'Αντίθετα αύτό πού δέ χρω ματί
ζεται άπό καμιάν αύστηρη λιτότητα
ε!ναι δ έρωτικός, δ τολμηρός έν πάση
περιπτώσει ο!στρος πού άνακάλυψε δ
δημιουργός τών Χαμόγελων μιaς κα
λοκαιρινής νύχτας μέσα σ' αύτή τήν
άναζήτηση τοϋ έσωτερικοϋ Δισκοπό
τηρου. ΔΕ:ν άναφέρομαι τόσο σέ κά
ποια κ)εισίματα ματιοϋ, σκόρπια έδώ
κ' έκε"ί, {τό μοτίβο τοϋ 1 8ου αιώνα
πού διακοσμε"ί τό Glockenspiel τοϋ
Παπαγκένο ) 5σο στlς ήδυπαθε"ίς έκ
φράσεις μl: τlς δπο"ίες άντιμετωπίζουν
ol Τρε"ίς Κυρίες τον κοιμισμένο Τα
μίνο καl στlς τολμηρές προσπάθειες
πού άναλαμβάνουν γιά νά βγάλουν τον
Πρίγκιπα καl τό φίλο του άπό τον tσιο
δρόμο. Όρμη θανάτου καl παιδιάστικη
μαγεία, θρησκευτικότητα καl τσαχπί
νικα χαμόγελα . . . Ό άναγνώστης μπο
ρε"ί νά σκεφτε"ί /)τι δ γράφων, έδώ, στο
τέρμα αύτοϋ τοϋ μακροσκελοϋς σχο
λιασμοϋ, &ρχισε νά άνακατεύει άσυλ
) όγιστα τά πάντα μl: τά άντίθετα των
πάντων. Στήν πραγματικότητα ί\μως,
δ Μαγεμένος αύλός, άπόγειο καl δια-

Ούρlλα ( Παμίνα) στό " Μαγεμένο Αύλό " πού γι}ρισε ό "fγκμαρ Μπέργκμαν

θήκη τοίί δημιουργοίί του, περιέχει
δλα αύτά και &λλα πολλcί. Βρ(σκουμε
έδώ ξανά και την αtσθηση τοϋ τουρκι
κοίί ( 'Απαγωγι} άπό τό σεράι ) και τον
κοινωνικο άπολογισμο (Οι Γάμοι τoii
Φlγκαeο ) και τη σημασ(α τοϋ μαρι
βωντάζ (Cosί Fan Tu t te ) και τά
εύγενικά α.ισθήματα τ'ίjς opera seria
('Ιδομενέας ) και τη μπουφόνικη τρα
γωδ(α (Ντόν Τζιοβάνι) . . . κι δπωσ
δήποτε μοϋ διαφεύγουν πράγματα. Ό
Μπέργκμαν κατόρθωσε, μέσα άnο την
ένότητα μιάς γλώσσας, νά άναπτύξει
δλη την ποικιλία μιας �μπνευσης και
νά ξεδιπλώσει ξανά μέσα στο χώρο
και το χρόνο τά έρωτήματα πού &φησε
έκκρεμη ή 'Ιστορία.
" ΕΙδα την Πραγματικότητα; ", ρωτά
δ Ταμ(νο, δταν τά βουνά κλε(νουν ξανά
π(σω άπο τη Βασ(λισσα τ'ίjς Νύχτας.
" Χμ, χμ, χμ, χμ, χμ, χμ, χμ . . . " '
άπαντα ζωηρά δ Παπαγκένο.
Τοίίτος δ τάφος ;οίί Μότσαρτ ε!ναι ,
ταυτόχρονα, η, μνημη του.
Ό Νερβάλ δέν ε!χε πεί πώς έπινοώ
σημα(νει, πάνω άπ' όλα, θυμάμαι;
Μετάφραση ΒΑ Σ . ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟf
Σ Η Μ Ε Ι ΩΣ Ε Ι Σ

(1) Ό Λόοvζv θέλει νά μίiς δεlξει
ένα λάγνο Ντόν Τζιοβάνι, άκοvμπισμένο
πάνω στά πισινά μιίiς γυμνής έταlρας,
πράγμα πού γχι μόνο διαψεύδεται άπό
τήν παρτιτούρα τoii Μότσαρτ (πού άνα
φαlνεται σποραδικά καί κινδυνεύει νά
πάθει άσφvξlα) άλλά κι άπό τή στα
θερά μακάβρια μάσκα τoii Ρουτζέρο
Ραϊμόντι, ή έπlδοση τoiJ όποlοv άπο
τελεί άσφαλώς τό πιό αύθεντικό στοι
χείο καl ταυτόχρονα τό μεγαλύτεeο
άτού τής ταινlας.
(2) Στήν όπερα, ή φωνή δέν εlναι
μόνο κατηγόρημα τoii προσώπου άλλά
καί συστατικός παράγων τής dργανι
κής τον έvότητας. Παραβαlνοντας τόν
κανόνα αύτόν, ό Λόοvζv άπλώς ύπο
γραμμlζει τό τέχνασμα τής σύμβασης
καl, χωρlς νά τό καταλαβdlνει, τό έπι
βαρύνει.
(3) Επαιξε τό Λεπορέλο στήν έκπλη
•

κτική παράσταση τoii Φεστιβάλ τoii
Γκλύντεμπορν, ύπό τή διεύθυνση τoii
Φρlτς Μπούς.
(4) Ή μέθοδος πού χρησιμοποιει ο
Μπέργκμαν άντιστοιχεί στή διπλή κα
τάσταση τών προσώπων τοv " Μαγε
μένου αύλοii " . Ξαφνικά ή δράση δια
κόπτεται καl παραχωρεί τή θέση της
σ' ένα φιλοσοφικό ή ήθικό διαΠο- γισ!λό,
λές καl ol έρμηνεvτές πίiνε νά σχολιά
σουν τό ρόλο τους, ξεχνώντας άκόuα
καl τούς άνταγωνισμούς πού μπορεί
νά τούς χωρlζοvν. Ό Μπέργκμαν τον[
ζει λοιπόν, μέ κάποια δόση εleωνεlας,
αύτές τlς στιγμές τής έκκρεμότητας,
συνοδεύοντάς τες μέ κινούμενα πανό
δποv άναγράφεται τό περιεχόμενο τών
μηνυμάτων.
(5) Ενας ίεeέας : " Εlναι ένας πρl
γκιπιtς " . Σαράστρο : " Εlναι κάτι πα
ραπάνω άπό πρlγκιπας : άνθρωπος " .
•

Μ έ τήν έπανέκδοση το{} " Θ " , τ ό ταχυδρομεiο ήταν πλουσιότατο σέ συγχαρη
τήρί,α καi εύχές. 'Ιδιαίτερα τιμητική, θερμή καi πλούσια ήταν ή ύποδοχή άπό
διακεκριμένους πνευματικούς άνθώπους καi τόν Τύπο. ΕύχαριστοΟμε. Στό άλλο
τεΟχος θά δημοσιευτοΟν γράμματα άναγνωστ6Jν γιά ένδιαφέροντα θέματα.
Γ. ΣΑΒΒΙΔΗ : ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
ΣΤΟ ΑΡΘ ΡΟ ΓΙΑ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟ

Ό καθηγητής τής Νεοελληνικής
Λογοτεχνlας στό Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονlκης Γιώργος Σαββlδης
μάς έστειλε τό παρακάτω Ύστε
eόγeαφο στήv άνακοlνωσή τον γιά
τό άνέκδοτο σχεδtασμα Τeαγωδlας
"Lord Byron" τoii Άγγελου Σι
κελιανού. ( Δές σελlδες 23 - 31 τού
τεύχους).
Πολύ άρΎά γιά νά ένσωματωθεί στό
κείμενό μου γιά τόν " Byron " τοΟ Σι
κελιανοΟ, fι εστω στήν ύποσημείωση
1 4, διαβάζω σέ έπιστολή το{} Σικελια
νοΟ πρός τόν Schure (22 Δεκεμβρίου
1 927) τήν πληροφορία δτι εγραφε ii
ε{χε γράψει τiς έξfjς πέντε τρα-yωδίες :
" Σίβυλλα ", " 'Αριάδνη ", " 'Ασκλη
πιός ", " Δαίδαλος " καi " Ό 'Ιησούς
μετά τό Σταυρό ". 'Από αύτές, λέει,
λογάριαζε νά άνεβάσει τήν " Σίβυλ
λα " τό 1 929 στούς Δελφούς (δπου έπί
σης Τjθελε νά άνεβάσει άρΎότερα τήν
" 'Αριάδνη " καi ίσως τόν " 'Ιησού "),
τόν " 'Ασκληπιό " στήν 'Επίδαυρο, καi
τόν " Δαίδαλο " στό άθηναϊκό θέατρο
τοΟ Διονύσου. Ήδη δμως στiς 28 Φε
βρουαρίου 1 928 φαίνεται νά εχει άπο
φασίσει νά άναβάλει τό άνέβασμα τής
" Σίβυλλας ". Καί στίς 9 Δεκεμβρίου
1 932, γράφοντας στόν Ph . Lebesgue,
άναq)έρει μόνο τiς τέσσερις πρ6Jτες
τραγωδίες, δηλ. δέν κάνει πιά λό-yο
-yιά τόν " ' Ιησού μετά τό Σταυρό "
- πού θά ήταν παράτολμο, νομίζω, νά
ταυτιστεί μέ τήν πρώτη σύλληψη το{}
" Ό Χριστός στή Ρώμη ". (Βλ. Etudes
Neo-Hellenίques, ΙΙ, 1 970, σσ. 1 03 - 1 05
καi 58).
'Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 1 981
Γ. Π. ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΔΕΙ Ο Μ ΑΡ. ΒΙΤΤΙ
ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΤΟΥ 'ΔΑΒΙΔ'

'Από τόν έκδότη τού " Δαβlδ ",
έρεvνητή φιλόλογο κ. Θ. /. Παπα
δόπουλο πήραμε κ' εύχαρίστως δη
μοσιεύουμε τό παρακάτω γράμμα :

'Αθήνα 2 'Ιουνίου 1 981
Κύριε Διευθυντά,
Μ' εύχαρίστησή μου διάβασα στις στ'ίj
λες τοίί " Θεάτρου " (τείίχ. 6!1 /66 )
την κριτική τοίί έπιλέκτου συνεργάτη
και θεατρολόγου κ. Βάλτερ Ποίίχνερ
γιά τον " Δαβ(δ ", το παλιο δηλαδή
θεατρογράφημα πού ξέθαψα προ ει
κοσαετίας άπο ιταλικά άρχεία και
δημοσίευσα τελευταία. Πολλά άπο τά
διαλαμβανόμενα έπαινοίίν το άποτέλε-

σμα αύτ'ίjς τ'ίjς προσπάθειας. Μιά φρά
ση δμως τοίί κριτικοϋ, πού θέλω νά
πιστεύω πώς προ'ίjλθε άπο άθέλητη
παρεξήγηση, δημιούργησε έρωτηματικά
και fδωσε άφοpμή ύποψίας σέ μερικούς
/\χι και τόσο καλοπpοαίρετους, ol
δποίοι fσπευσαν νά μέ pωτήσουν πώς
άκριβώς συνέβη . Γράφει, κατά λέξη ,
δ κ. Ποίίχνερ : " Το fpγo βρέθηκε
στη βιβλιοθήκη τοίί Χίου λογίου Λέον
τος Άλλατίου ( Carte allaccίane πού
φυλάσσεται - διάβαζε : φυλάσσονται σήμερα στη βιβλιοθήκη Vallίcellίana
στη Ρώμη ) δπου το ε!χε έντοπίσει
παλιότερα όπως φαίνεται και δ Marίo
Vittί " . Γιά έπιβεβαίωση γίνεται πα
ραπομπή στο δημοσίευμα γιά την
" Εύγένα " τοϋ γνωστοϋ ιταλοίί νεοελ
ληνιστ'ίj. 'Αλλά έκεί δ κ. Vitti μιλάει
γιά το χφ . CXXXIII 1 6 τ'ίjς αύτ'ίjς
βιβλιοθήκης, πού δέ:v /:χει καμιά σχέ
ση μέ το χειρόγραφο τοίί " Δαβίδ ".
Γιά το rδιο μάλιστα χειpόγpαφο ε!χε
μιλήσει δ αύτός με).ετητης και παλιό
τερα (βλ. περ . " Παρνασσός " τόμ.
2, τείίχ. 4, Όκτ. - Δεκ. 1 960, σελ. 578
σημ. 6 ) και ε!χε γpάψει πώς το " τε
τράδιο
1 6 τοίί κώδικα CXXXIII
τ'ίjς Vallicelliana " περιέχει τέσσερις
σκηνές ένος κωμικοίί (sic) θεατρικοίί
διαλόγου πού έπιγράφεται " Σύνθεμα
εις Ρωμα(εικον '" (στην πραγματικό
τητα ol σκηνές ε!ναι έπτά, το fpγo
δέν ε!ναι κωμικό, οt\τε θά μποροίίσε
νά εΙναι άφοίί άναφέρεται στο μαρτύ
ριο τοίί 'Αγίου 'Ισιδώρου, προστάτη
τ'ίjς Χ(ου, ή δέ έπιγραφή του ε!ναι " Σύν
θεμα έστι Ρωμαίεικον ' " &ς σημειωθεί
δτι fχω i!τοιμη γιά δημοσίευση φιλο
λογική μελέτη, στην δποία προσπαθώ
νά άποδείξω πώς ποιητης τοίί " Δα
βίδ " και τοίί " Μαpτυpίου τοίί Άγ.
Ίσιδώpου " ε!ναι το rδιο πρόσωπο ) .
Ή παpαδρομή ε!ναι άνεξήγητη κι
άπο το γεγονός δτι στήν πρώτη κιό
λας εισαγωγική σελίδα τοίί " Δαβίδ "
(ώς φαίνεται άπο την κριτική δ κ.
Ποίίχνερ διάβασε το βιβλίο δλόκληρο
και πολύ προσεκτικά ) άναφέρω και
λεπτομέρειες γιά το χειρόγραφο (πού
δέν ε!ναι το παραπάνω τοίί κ. Viιti )
και τούς χρ'ίjστες τοίί χειρογράφου
άπο το 1 900 μέχρι τότε, δηλαδή το
1961 πού το ε!δα έγώ, άποδελτιώνον
τας φύλλο μέ φύλλο δλα τά χειρόγραφα
τοίί Άλλατίου (ή δημοσίευση τοίί
καταλόγου τους fχει '\\δη τσροαγγελθεί
άπο την 'Ακαδημία 'Αθηνών ) . 'Απο
το άρχείο τ'ίjς Vallicelliana δέJ προέ
κυπτε δτι δ κ. Vίttί ε!χε μελετήσει
παλιότερα το χειρόγραφο τοϋ " Δα
βίδ " . "Av αύτο συνέβη μετά ταίίτα,
δέν το γνωρ(ζω. Πάντως άπο το , 1 961
ε!χα άνακοινώσει το " εί\ρημά , μου
στούς φιλολογικούς κύκ)ους τοίί Πα
νεπιστημίου Ρώμης, μέ τούς δποίους
ε!χε σχέσεις και δ κ. Vitti , κι δλοι
"

έγνώριζαν την προσπάθειά μου γιά
την φιλολογική έπεξεργασία τοϋ f:ργου.
Μήν ξεχνiiμε, έπίσης, δτι ή v;allicel
liana εΙναι δημόσια βιβλιοθηκη κι
έπιτρέπεται στούς πάντες νά μελετοϋν
σ' αότην τά πάντα. Κι άκόμη δτι γιά
τόν " Δαβίδ " (άλλά καl γιά τον
" Άγ. 'Ισίδωρο " ) πρώτος, άπό τό
�τος 1902, εΙχε μιλήσει, f:στω και
άσαφώς, ύποδεικνύοντας την \Jπαρξή
τους δ συντάκτης τοϋ άτελοϋς καταλό
γου 'αότών τών χειρογράφων, δ Emi
dio Martini.
Ό ύπογράφων, πάντως, ε!ναι αότός
πού πρώτος ύποστήριξε πώς τό πε
ριεχόμενο τοϋ χειρογράφου έκείνου εΙχε
tδιαίτερη σημασία γιά τά νεοελληνικά
γράμματα.
Ή δημοσίευση αότης της έπιστολ'ίjς
μου νομίζω δτι θά συμβά)ει στήν άπο
κατάσταση της άλήθειας και θά άπο
τpέψει τήν δημιουργία έσφαλμένων έν
τυπώσεων.
ΜΕ: έκτίμηση
ΘΩΜΑΣ Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΑΠ' ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ
ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ 64/66

"Ενα χαρακτηριστικό γράμμα άνα
γνώστη, μέ δλη τή φρεσκάδα τής
πρώτης συγκlνησης άπό τήν έπα
νεμφάνιση τού " Θ ". Εύχαριστοϋμε.

Θεσσαλο�ίκη 6 'Ιουνίου 81
'Αγαπητέ κ. Νίτσο,
ΜΕ: χαρά εΙχα πληροφορηθεί άπό τον
Τύπο την έπανέκδοση τοϋ " Θεάτρου "
και καιροφυλακτοϋσα �ά τό άρπάξω
μΕ: τό πού θά τό ' βλεπα στις προθ'ίjκες
τών βιβλιοπωλείων η κρεμασμένο μΕ:
μανταλάκια στις συρματένιες θ'ίjκες
τών περιπτέρων.
'Έτυχε, λοιπόν, νά βρίσχομαι στην
'Αθήνα την περασμένη βδομάδα (την
τελευταία τοϋ Μάη ) , δταν την Πέμπτη
στις 2 8 τοϋ μηνός, ώρα 6.30' τό πρωί,
σπεύδοντας νά προφτάσω τον 'Ηλε
κτρικό στον ύπόγειο σταθμό της 'Ομό
νοιας, κόλλησε τό βλέμμα μου σΕ: μιά
στίβα μΕ: τεύχη τοϋ " Θεάτpου " άφη
μένα πρόχειρα καταγ'ίj.ς στην άποβά
θρα, ΙΗπλα στό κιόσκι. Πιάνω Ιtνα μυρωδιά τυπογραφείου - ρωτάω πόσο
κάνει, νά πληρώσω. Ό 6ίνθρωπος δΕ:ν
ηξερε άκόμα, ( βλέπετε πουλοϋσε τό
πρώτο τεϋχος ) . Μπερδεύτηκε στις σε
λίδες ώσπου νά βρεί την τιμή, ένώ
έγώ συλλογιζόμουν πώς '\)μουν Ιtνας
άπό τούς πρώτους άγοραστές, πού �κα
να χερικό χωρις νά ξέρω &ν ε!μαι γουρ
λής η /Sχι 1 Πάντως, ε\Jχομαι νά κρατήσει
αότή ή περίοδος δσο κ' έσείς θά μπο
ρείτε νά κρατiiτε την πένα στο χέρι.
Δέν εΙμαι άρμόδιος γιά κριτικ7; και
κρίσεις, ο\Jτε μ' άρέσουν οι πομπώδεις
φράσεις και τά λεκτικά στολίδια. Δε
χτείτε μανάχα, άπό Ι!.ναν άναγvώστη
τοϋ περιοδικοϋ, Ιtνα εόχαριστώ. 'Ένα
μεγάλο εόχαριστώ.
Μ' έκτίμηση
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΊΏΝΙΟΥ
Καθηγητης Γερμανικών

Μ . ΠΛΩΡΙΤΗΣ : ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΕΙ

.

•

ΜΕΤΡ Ο ΗΘΟΥΣ

ΒΗΜΑ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΒ ΟΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ό Μάριος Πλωρlτης έκανε - " Βή
μα " Κυριακής 21 'Ιούνη - τήν πα
ρακάτω τιμητική ύποδοχή στό " Θ" :
οι άνθρωποι τf\ς Σκηνf\ς, οι φίλοι
το\J Θεάτρου, άλλά καί δλοι δσοι
άναζητο\Jν καi τιμο\Jν ενα πραγματικά
όπεύθυνο πνευματικό όργανο, εlδαν
μέ άληθινή άγαλλίαση τήν έπανέκδο
ση τοD περιοδικοD " Θέατρο " το\J
Κώστα Νίτσου, i5στερ' άπό δυό χρό
νια διακοπf\ς.
Τό νέο του τε\Jχος συνεχίζει (καί
έπαυξάνει, θά λέγαμε) τήν όψηλή
παράδοση πού δημιούργησαν 20 χρό
νια έπίπονης καί ήοωϊκf\ς προσπάθειας :
στίς σελίδες του διασταυρώνονται τό
έπίκαιρο καi τό διαχρονικό, ή ούσια
στική ένημέρωση μέ τή βαθιά κρίση,
ή άνάλυση καί ή σύνθεση, τά διεθνf\
ρεύματα κι' ο{ έλληνικές ρίζες καί πραγ
ματικότητες.

Πλάι στόν άκάματο άγώνα γιά τή
γνώση τοD θεάτρου καi τή βελτίωση
το\J θεάτρου μας, τό πιό καίριο χαρα
χτη ριστικό το\J πολύτιμου αύτο\J πε
ριοδικο\J ε{ναι σίγουρα, τό άσυμβίβα
στο πάθος του γιά τήν άλήθεια καi τήν
έντιμότητα - πράγμα πού συνεπάγε
ται άναπότρεπτα, τό φραγγελισμό κάθε
εωλου καi άπατηλο\J, άλλά καi τόν
ένθουσιασμό γιά δ,τι γνήσιο και
άδιάφθορο.
Αύτές οι " συντεταγμένες " &χουν κά
νει τό " Θέατρο " ενα μοναδικό βf\μα
διαφωτισμο\J γιά τά θεατρικά μας
πράγματα, άλλά και γενικότερα ενα
" μέτρο " ήθους και εόθύβολου έλέγ
χου, σ' ενα χ&ρο κ cίi σ' εναν τόπο,
δπου τόση πέραση &χουν τά κάλπικα
νομίσματα κι' ή όστερόβουλη "κρίση ".
Μ ΑΡΙΟΣ ΠΛΩΡΙΤΗΣ

ΛΕΥΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΕΠΑΛΞΗ,
ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΘΟΥΣ,

ΝΤΟΜΠΡΑ

Ό Λευτέρης Παπαδ6πουλος έγρα
ψε στή στήλη του " Ματιές " στά
" Νέα " - 5 'Ιούνη - τά παρακά
τω τιμητικά κι άπό καρδιάς λ6για :
Εtμαι ά.πό τούς φανατικούς τοD " Θεά
τρου ". Αύτο\J το\J σημαντικο\J περιοδι
κο\J, πού έκδίδει ό Κώστας Νίτσος. Κ'
εtμαι άπό τούς φανατικούς, γιατι τό
" Θέατρο ", πέρα άπ' ό,τιδήποτε άλλο,
εtναι &να σχολειό ήθους. Ένα σχολειό
ήθους, πού τό χρειαζόμαστε, iδίως σ'
αύτούς τούς κάλπικους, τούς άντιπνευ
ματικούς, τούς σαλταδορίστικους και
ρούς, πού ζοϋμε.
Δέν ξέρω νά βγαίνει, σ' δλο τόν κόσμο,
περιοδικό σάν τό " Θέατρο ". Περιοδι
κό μέ τέτοιες ποιότητες. Και ντρέπο
μαι, εiλι1φινά, πού εtμαι πολίτης μιδ.ς
χώρας, ή όποία δέν &χει σκορπίσει σ'
δλες τις βιβλιοθf\κες της, τά τεύχη και
τούς τόμους το\J " Θεάτρου ". Γιά νά

ΤΑΣΟΣ

ΒΟΥΡΝΑΣ :

ΜΑΧΕΣ

ΜΕ

ΤΟ

ΤΟ

Μαχητικός, άνανεωμένος, άνεπανάλη
πτος, ό Κώστας Νίτσος μέ τό " Θέατρό"
του και πάλι άνάμεσά μας . Εtχαμε κά
που δυό χρόνια νά γευτο\Jμε τά πιπε
ράτα κείμενά του στό μοναδικό δχι
μόνο γιά τή χώρα μας, άλλά και γιά
εύρύτερους πολιτιστικούς χώρους θεα
τρολογικό μας περιοδικό, πού &χει

ΦΩΝΗ

διαβάζουν ο{ νέοι . και νά vτληροφο
ρο\Jνται. Καi νά διδάσκονται. Και νά
φρονηματίζονται.
Ήταν μιά έποχή , πού άλλο δέν έκανα,
άπό τό νά γράφω συνδρομητές στό
" Θέατρο ", δικούς και φίλους, στούς
όπ:οίους ήθελα νά προσφέρω ενα πολύ
τιμο δ&ρο. Τό ίδιο θά κάνω και τώρα,
πού τό " Θέατρο " ξαναβγf\κε. Και στέ
κει στήν ίδια πολεμίστρα. Παλεύοντας,
μέ τόν τρόπο του , γιά ενα καλύτερο
κόσμο.
Γιατι τό " Θέατρο ", δέν εtναι ενα ει
δικό περιοδικό, πού &χει σάν άντικεί
μενό του μόνο τό Θέατρο. Εtναι πνευ
ματική έπαλξη . Μ ιά ντόμπρα, μιά τί
μια, μιά καθαρή φωνή , πού άφορα σέ
δλους μας. Και έκδiδεται γιά δλους
μας. 'Από ενα φλογερό άνθρωπο, έθε
λοντικά στρατευμένο, σέ πράγματα πού
θέλουν κότσια.
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

··000

ΚΕΡΔΙΣΕ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

Ό Τάσος Βουρνάς, δ Παρατηρητής
τής " Αύγής ", στήν καθημερινή του
στήλη " Λ6γοι καί 'Αντίλογοι "
άσχολήθηκε, στίς 2 τού 'Ιούvη,""πολv
τιμητικά μέ τό "Θέατρο". Τό ση
μεlωμά του, μέ τόν τlτλο " Πολιτι
στικά τεκμήρια ", έχει ώς έξής :

ΚΑΘΑΡΗ

ΣΚΛΗΡΕΣ

Κ ΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ

δώσει άπειρες μάχες και τις κέρδισε
γύρω άπό τό θεατρικό μας πολιτισμό
στή μακρά ιστορία τf\ς i5παρξής του.

ΔΕ:ν εΙναι λόγοι άπλ'ίjς συναδελφικ'ίjς
φιλοφροσύνης 8σα σημειώνω έδώ, μετά
την άνάγvωση τοϋ τριπλοϋ τεύχους
6l.ι /66 τοϋ " Θεάτρου " πού μόλις
κυκλοφόρησε. Πέρα άπό τά εtδικά θεα
τρολογικά του περιεχόμενα, τό νέο
τεϋχος τοϋ περιοδικοϋ δ(νει σκληρeς
μάχες μέ τό κατεστημένο σΕ: θέματα
rοολιτισμοϋ, δπως αότη πού άφορii
στ-ην άπειλούμενη άναμαρμάρωση τοϋ
άρχαιου θεάτρου τοϋ Διονύσου, στις
ύπώρειες τοϋ λόφου της 'Ακρόπολης,
μόνο και μόνο γιά νά συνδεθεί μέ τό
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!:ργο, τό ιlνομα της έφήμερης έξουσίας
και ή έπιθυμία μερικών φιλό8οξων ήθο
ποιών τοϋ θεατρικοϋ κατεστημένου
να παίξουν τραγω8ία στο t8ιο θέατρο
πού έ8ί8αξε τα /tργα του δ Αtσχύλος,
άγνοώντας την 8ιαμετρικα άντίθετη
γνώμη τών άρχαιολόγων, οι δποϊοι
θεωροϋν κάθε άπόπειρα άναμαρμάρωσης
τοϋ άρχαιότερου θεάτρου τοϋ κόσμου
σαν βαν8αλισμό μεγάλης δλκ'ίjς, πού
Θα έξαφάνιζε τα tχνη της θεατρικ'ίjς
άρχιτεκτονικ'ίjς της άρχαιότητας, άλλα
καl τα τελευταϊα άπομεινάρια άπό τη
σκηνικη λειτουργία τοϋ Θεάτρου.
Ή μάχη για τη σωτηρία τοϋ άρχαιοσε
βάσμιου θεάτρου τοϋ Διονύσου ε!ναι
σωστη καl έπιβεβλημένη πολιτιστικα
καl έπιστημονικά. Ό Κώστας Νtτσος
την μεθο8εύει &ριστα έπικαλούμενος
και τό βαρύ πυροβο)ικό της γνώμης
ένός μεγά)ου της άρχαιολογίας μας τοϋ
άείμνηστου Γιάννη Μηλιά8η, 8•.ευθυντ'ίj
της 'Ακροπόλεως τών 'Αθηνών καl φω
τισμένου στοχαστ'ίj στο κοινωνικό πρό
βλημα, έπανα8ημοσιεύοντας στο " Θέ
ατρο " Ιtνα σχετικό &ρθρο του και
τονίζοντας μια φράση τοϋ 8ιαπρεποϋς
έκείνου άρχαιολόγου, δ δποϊος ε!χε
πεϊ χαρακτηριστικα δτι ή μεγαλύτερη
ύπηρεσία πού μποροϋν να προσφέρουν
στην άρχαιολογία οι 'Έλληliες πολιτικοl
ε!ναι νά . . . μη άσχολοϋνται μαζί της !
'Από τα ποικίλα καl έν8ιαφέροντα πε
ριεχόμενα τοϋ " Θεάτρου " Θα μνημο
νεύσω καl δσα γράφει μέ την εύκαιρία
τών 30 χρόνων άπό τό θάνατο τοϋ
Βεάκη . Τό έπίσημο κράτος τον άγνόησε
έπι8εικτικά. Ποιος θυμάται Ιtνα γέρον
τα ήθοποιό στην &καρ8η έποχή μας καl
στην καταναλωτικη κοινωνία μας, δταν
μάλιστα ή τεχνικη της άποτύπωσης της
φων'ίjς και της εικόνας του 1jταν άκόμη
στα σπάργανα; Ό Ιtνθεος σκηνικός
του λόγος πού συνέπαιρνε τούς συ
γκαιρινούς του, οι κολοσσιαϊες 8ημιουρ
γίες του στό σανί8ι πέρασαν καl πάνε.
Και δ θρύλος, δταν 8έν ύπάρχει στοργη
και πολιτιστικη στάθμη καl σεβασμός
στούς μεγάλους, 8έν φτάνει να συντηρή
σει τα μεγάλα όνόματα της σκηνικ'ίjς
τέχνης. Προ ήμερών - αν 8έν λαθεύω 8ιαβάσαμε στον Τύπο δτι και δ 8ιαχει
ριστΥjς της πολυκατοικίας δπου Ιtζησε
καl πέθανε δ μεγάλος αύτός 8ημιουρ
γός έμπό8ισε τό Δ'ίjμο να έντοιχίσει
άναμνηστικη πλάκα για " να μη χαλά
σει την πρόσοψη " !

Και θυμάμαι δτι για τελευταία φορα
πρlν πεθάνει, &κουσα τό μεγάλο αύτό
8ημιουργό άπό τό ρα8ιόφωνο (1jταν στα
1951 αν θυμάμαι καλα) να ένσαρκώνει
έκείνο τό καταπληκτικό μονόπρακτο
τοϋ Τσέχωφ " Ό τελευταϊος ρόλος ".
Πρόκειται για Ιtνα γέρο άπόμαχο ήθο
ποιό, πού τρυπώνει μετα τό κλείσιμο
τοϋ θεάτρου στη σκηνη και μέ τη βοή
θεια τοϋ ύποβολέα, ά8ελφικοϋ φίλου
και συνομηλίκου του, έπαναλαμβάνει
σ' Ιtνα θαυμαστό ρεσιτάλ κομμάτια άπό
τούς μεγά)ους ρόλους πού ένσάρκωσε
στο παρελθόν πάνω στό σανί8ι της
σκην'ίjς, μπροστα στο κοινό, δταν 1jταν
δ εύνοούμενός του.
' Ανατρίχιασα δταν άπό τον 'Άγιο Κων
σταντϊνο της 'Ομόνοιας συνο8εύσαμε
τό Βεάκη στον τάφο μέ τό τελευταίο
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χειροκρότημα, άναθυμούμενος έκείνη τη
φοβερη σύμπτωση ν' άκουστεί για �σχα
τη φορα άπ.ό τό στόμα του δ " Τελευ
ταϊος ρόλος " τοϋ Τσέχωφ. Τώρα στα
τριαντάχρονα τοϋ θανάτου του μια
προσεκτικη /tρευνα στα άρχεϊα της
ΕΡΤ μήπως Θα μποροϋσε να φέρει στην
έπιφάνεια τΥjν συνταρακτική, αύτη μα
γνητοταινία;
Ο ΠΑΡ ΑΤΗΡΗΤΗΣ
Υ.Γ. Ε!χα παρα8ώσει τα χει�όγραφά
μου άπό τό περασμένο Σάββατο, δταν
στο χθεσινό " Β'ίjμα " ε!8α πλήρη

Ν. ΦΙΛΙΚΟΣ :

έξιστόρηση τοϋ φίλου Μάριου Πλω
ρίτη γύρω άπό την τελευταία θεατρικη
παρουσία τοϋ Βεάκη στο ρα8ιόφωνο,
λίγο πριν πεθάνει, στο τόσο σημα8ιακό
μονόπρακτο τοϋ Τσέχωφ. 'Εκείνο πού
γνώριζα ώς τυχαϊος άκροατης κάποιας
θεατρικ'ίjς έκπομπ'ίjς τοϋ Μάη τοϋ 1 9 5 1
τώρα τεκμηριώνεται πλέον μ έ δσα
καταθέτει δ Πλωρίτης και φανει:: ώνε'tαι
έπίσης ή άνεκτίμητη προσωπική του
σι:μβολη ν' άκουστεϊ δ Βεάκης στο ρα8ιόφωνο, ένώ μαινόταν δ πολιτικός 8ιω 
γμός τοϋ μεγάλου έκείνου 8ημιουργοϋ.

ΔΙΔΑΚΤΙ ΚΟ , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ, ΣΠΑΖΕΙ

ΚΥΡΙΟΛΕΧΤΙΚΑ ΤΑ ΚΟΚΑΛΑ ΤΟ Υ ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟΥ
Ό παλιός dγωνιστής Νlκος Παπαπε
ρικλής - πού, μέ τό ψευδώνυμο Νl
κος Φιλικ6ς, κρατάει τήν καθημερι
νή στήλη " Ζωή καi πάλη " στό
" Ριζοσπάστη " - έγραψε στiς 23
'Ιούνη, μέ τόν τlτλο " Θέατρο τού
Λαού " γιά μιά 6μώνυμη θεατρική
6μάδα πού θά 'παιζε στίς dθηvαϊκές
συνοικlες καί κατέληγε στον dγώνα
πού κάνει τό έντυπο " Θέατρο " :
[ . . . ] 'Έτσι Θα έξορμήσει, λοιπόν, αύτό

τό " Θέατρο τοϋ Λαοϋ " αί.Ιριο προς τό
λαό. 'Όπως δλα τα μαχόμενα λαογέν
νητα θέατρα πού τα τρέμει ή αύταρχι
κή, μονοπωλιακή, πυραυ) ικη έξουσία
της Δεξιάς. Τα θέατρα και τα κινη
ματογραφικα /tργα της 'ΑλλαΎ'ίjς πού
8έν τ' άφήνει σέ χλωρό κλαρί ή λογο
κρισία, ή άντι8ραστικη έκκλησία, δ
χωροφύλακας. Τα θέατρα τοϋ δρόμου
πού ήλεκτρίζουν τις ) αοθάλασσες της
ειρήνης.
Για τα καθέκαστα, δμως, τοϋ θεάτρου,
τοϋ ύπουργείου Πολιτισμοϋ και τών
συνενόχων του, τό λόγο τώρα �χει ή
8ίμηνη καλλιτεχνικη έπιθεώρηση, τό
" Θέατρο " μέ τό τελευταίο τριπλό
τεϋχος της 64 /66 τοϋ κ. Κώστα Νί
τσου. Αύτό τό πλουσιότατο σέ βάθος
και πλάτος θεατρικό, καλλιτεχνικό, 8ι8ακτικό και άγωνιστικό περιο8ικό άρχί
ζεις και τό 8ιαβάζεις άπό τούς " 'Α
στερίσκους " του πού ε!ναι σωστη μά-

χη κατα της 8εξιάς τερατώ8ικης κουλ
τούρας και τών προστατών της και
σπάζει κυριολεκτικα τα κόκκαλα τοϋ
σκοτα8ισμοϋ.
Να Ιtνα 8εϊγμα : " Στην Έλλά8α τοϋ
Καραμανλ'ίj, γράφει [ . . . ] συντελεϊται
αύτη τη στιγμη τό πιο εt8εχθές κακούρ
γημα κατα της έλληνικ'ίjς άρχαιότητας.
Μέ σκοπό την έπάρατη " άξιοποίηση "
καταστρέφεται τό θέατρο τοϋ Διονύ
σου . . . Στο χώρο του Θα ε ι σ ε λ ά
σ ο υ ν οι μπουλντόζες και οι μεταλλι
κές 8αγκάνες να άνατρέψουν τό πάν.
'Άλλες χαλύβ8ινες μασέλες Θα πολτο
ποιήσουν τα έκατομμύρια τοϋ κρατι
κοϋ προUπολογισμοϋ . . . " .
'Έτσι, προχωρεϊ στην άνατομία της
8εξιάς άμαρτωλ'ίjς φάρας μέ: τα 285 .
000 . 000 8ραχμΕ:ς στα τρία κρατικα
θέατρα πού λιμνάζουν &χρηστα για τό
μεγάλο λαό πού φορολογεϊται χωρίς
�λεος.
Χαιρετίζουμε, λοιπόν, αύτα τα ήpω ·ίκα
θέατρα τοϋ λαοϋ, αύτην την πρωτοπο
ρία της θεατρικ'ίjς πράξης και θεωρίας,
πού φωτίζουν μέ: τό 8ικό τους λαμπρό
τρόπο τό 8ρόμο προς την περιπόθητη
Ά λ λ α γ ή 1 Χαιρετίζουμε αύτα τα
γενναϊα παλικάρια της εtρήνης, της
άνθρωπιάς καl της μαχόμενης Τ έ χ
ν η ς!
ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ

Ν. ΔΗΜΟΥ : Α' ΟΣΚΑΡ ΑΝΤΙ-ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ 0ΘΕΑΤΡΟ'
ΠΟ Ι ΟΤΗΤΑ

ΚΑ Ι

ΜΑΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ό Νlκος Δήμου στήν τακτική σε
λlδα συνεργασlaς του στά " 'Επt
1 8 'Ιούνη - άπένειμε τό
καιρα "
φετινό Α' �οσκαρ τού dιίτι - Τύπου
στό " Θέατρο " - γιά τήν ποι6τη
τα, ποσ6τητα καί μαχητικ6τητα τής
προσφοριϊς του. 'Ιδού καί τό " σκε
πτικόν " του :
-

Τρίτη χρονια πού σκέπτομαι να άντι
μετωπίσω κριτικα τον 'Ελληνικό Τύπο
και ή πρώτη άντί8ραση ε!ναι θλίψη.
Τραυματισμένος άπό τlς άπεργίες, άπό
τις έσωτερικέ:ς 8ιενέξεις, άπό τη μικρο
συμφεροντολογία και τη μεγαλοοικονο
μολογία, δ 'Ελληνικός Τύπος βρίσκεται
σέ: μία άπό τις χειρότερες έποχές του.

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Καl φτάσαμε στο σημεtο τό μόνο έν8ι
αφέρον νέο της χρονιάς να ε!ναι ή πρωι
νη 8ιανομη έφημερίδων - πού έπιτρέ
πει πάλι την ί.Ιψιστη ή8ονη : πρωινό μέ:
σχόλια.
'Έτσι σχε8όν 8έ:ν Θα ε!χα να γράψω τί
ποτα, αν ξαφνικα 8έ:ν συνει8ητοποιοϋ
σα πώς έπαναλαμβάνω τό λάθος πολ
λών. Γράφω " Τύπος " και έννοώ " έ
φημερί8ες ". Κι δμως ιlχι μόνο 8έν ε!
ναι οι έφημερί8ες δλος δ Τύπος - ε!ναι
(σήμερα, έ8ώ ) ή άσθενέστερη (ποιοτι
κα ) μερί8α του. �Ας άσχοληθοϋμε μέ: τό
κομμάτι έκεϊνο τοϋ Τύπου πού ιlχι μόν ο
8έν τελματώθηκε άλλα ε!ναι παρα ποτέ:
ζωντανό, ούσιαστικό και γεμάτο δύνα
μη.

Μιλάω γιcί τcί περιο8ικcί - και ι8ιαίτε
ρα γι' αύτcί τι:ού λέγονται " ει8ικcί " πε
ριο8ικά. Γι' αύτcί πού βγαίνουν μέ προ
σωπικές προσπάθειες ένός η τριών άν
θρώπων, πού έμφαν(ζονται και έξαφα
ν(ζονται, πού τcί 8ιαβάζουν χίλιοι η 8έκα
χιλιά8ες ανθρωποι - άλλcί πού περιέ
χουν δ,τι το ούσιαστικό και το ποιοτικό
σ' αύτη τη χώρα. Τcί πιο ζωντανά: πο
λιτικcί ρεπορτcίζ 8έν θcί τcί 8ιαβάσετε
στις έφημερί8ες άλλcί στο " Άντι ".
Τις σοφότερες άναλύσεις στον " Πολί
τη ". Τη σοβαρότερη άρθρογραφία στον
" Οικονομικb Ταχυ8ρόμο ". Τη μαχη
τικότερη σχολιογραφία στο " Θέατρο
η στον " Ζυγό .. . Στον " ΤΗχο και
Hi-fi " θcί βρείτε συνεντεύξεις, χριτι
χ/:ς χαt αρθρα πού ξεπερνάνε κατά: πολύ
σέ έν8ιαφέρον τον κύκλο των φίλων τοϋ
χαλοϋ i)χου. Ό μπαχτσές τών ει8ιχών
περιο8ικών �χει άπ' δλα : τον φιλοσοφι
κό στοχασμό της " 'Εποπτείας ", τη
λογοτεχνική (χαt τυπογραφική ) ποιό
τητα τοϋ " Δέντρου " καt της " Λέ
ξης .. τον βιβλιογραφικό πλοϋτο τοϋ
'
" Διαβάζω
", την άνησυχία και άναζή
τηση τοϋ " Σύγχρονου Κινηματογρά
φου ". [ . . . . . ] Καl tσως θcί �πρεπε νcί
άφιερώσω κάποτε ει8ικό κομμάτι γιcί
τcί lντυπα της έπαρχίας Ι Προχθές lλα
βα άπό τη " Φωνή της Άχαtας " /!.να
πλουσιότατο τεϋχος - παράρτημα άφι
ερωμένο στον Κοσμά τον Αιτωλό.
Θcί μποροϋσα νcί γεμίσω τη σελί8α μου
μέ άπλές άναφορές σέ τίτλους - τόσα
πολλά: ει8ιχcί περιο8ικcί χυκλοφοροϋνε
στήν Έλλά8α. Και, δσο χι &ν φανεί
παράξενο, ε!ναι, άκόμα, λίγα Ι Σέ αλλες
χώρες κάθε κατηγορία έπαγγελματιών,
κάθε κλά8ος έπιχειpήσεων, κάθε τομέας
προϊόντων, κάθε δμά8α συμφερόντων
lχει άνάλογο ει8ικό περιο8ιχό. Στη χώρα
μας αύτcί τcί lντυπα ε!ναι άκόμα λίγα.
Αλλά: το κομμάτι αύτό θέλω νcί το
άφιερώσω στcί ει8ιχcί περιο8ικcί πού
έχφράζουν το μεράκι, την πίστη, τη
μονομάνια χαl τον ι8εαλισμό μερικών
(έλάχιστων ) άνθρώπων. Αύτcί πού 8έν
lχουν πίσω τους ο<lτε έπιχειρήσεις,
ο(\τε έπαγγελματιχούς χλά8ους, ο<Ιτε
έκ8οτικcί συγκροτήματα, ο<Ιτε χομμα
•ικούς δργανισμούς. Αύτcί πού βγαί
νουν μέ καθαρά: 8ονκιχωτικές έπελάσεις
ι8εολόγων χαl ι8εαλιστών μέ πλούσια
μυαλά: καl φτωχή τσέπη. Αύτcί πού
κλείνουν μετά: άπό /!.να, πέντε η πενήν
τα τεύχη γιατl κάποτε 8έν ανθεξαν ιη
8έν ύπέκυψαν ) . Αύτcί πού, 8αγκώνον
τας τcί χείλη, ζητιανεύουν τη 8ιαφήμι
ση άπό τον άνί8εο βιομήχανο, τον ά8ιά
φορο lμπορο (άλίμονο Ι πόσο λίγοι �
χουν κατανοήσει το κοινωνικό χαθ'ijκον
της έπιχείρησης Ι ) . Ή πού προσπα
θοϋν νcί πείσουν τον κρατικό δργανι
σμό δτι το περιο8ιχό άξίζει νcί πάρει
ύποστήριξη, �στω χι &ν ιη χαl έπει8ή Ι ) 8έν 8ίνει ύποστήριξη στην έχά
στοτε κυβέρνηση.
Βέβαια ή αλλη πλευρά: τοϋ ι8εαλιστι
χοϋ χαl καθαροϋ αύτοϋ άγώνα (πάντα
ύπάρχει αλλη πλευρά:) ε!ναι το άη8ές
λαθρόβιο lντυπο. 'Εκείνο πού κολα
κεύει η έχβιάζει γιcί νcί πάρει 8ιαφήμι
ση. 'Εκείνο πού 8έν προσφέρει τίπο
τα (ο<Ιτε χcίν την άνώ8υνη ψυχαγωγία
τών λαϊκών έντύπων ) άλλά ζητάει δλο
χαl πιο πολλά.
"

•

'Υπάρχουν - πιστέψτε με - τέτοια lν
τυπα πού φιλοξενοϋν μόνο 8ιαφημίσεις
- καθόλου ίlλη Ι Και δμως παίρνουν
περισσότερες 8ιαφημίσεις χαl έπιχορη
γήσεις και συν8ρομές (ι8ιαίτερα άπό
κρατικές πηγές ) άτcό τά σοβαρά: και
άξιόλογα �ντυπα.
•Ας ξαναγυρίσουμε σ' αύτά. Φέτοί; τcί
Όσκαρ μας θά άπονεμηθοϋν μόνο στον
Ει8ιχό Τύπο. Σέ άναγνώριση της προσ
φοράς του. Σέ άναγνώριση τοϋ μόχθου
του. Και σέ 8ιαμαρτυρ(α γιά την κα
τάπτωση τοϋ ήμερήσιου Τύπου. Πού
παρ' δλες τις έπιχορηγήσεις, τά 8άνεια,
τlς 8ιευχολύνσεις (πού ο<Ιτε νά τις δνει
ρευτοϋν 8έν τολμοϋν τά ει8ικcί περιο8ικά) μiiς ταtζει κάθε μέρα και χει
ρότερη τροφή Ι
"Οσκαρ λοιτcόν :
Στο " ΘΕΑΤΡΟ " πού έμφανίστηκε
πάλι πρόσφατα - γιcί την ποιότητα,
ποσότητα και μαχητικότητα της προσ
φοράς του.
Όσκαρ έπίσης : στον " Πολίτη " γιcί
τη συνέχιση μιάς lντιμης άναζήτησης,
στο " Άντι " γιά τη ζωντάνια και τον
8υναμισμό του. Στον " Οικονομικό Τα
χυ8ρόμο " (χι &ς άνήκει σέ συγκρό
τημα) γιcί την πολυμέρεια και πολυφω
νία του (μέ !8ιαίτερη μνεία, πέρα άπό
τά αρθρα τοϋ Γ. Μαρίνου, στις συν
εργασίες τοϋ Θαν. Παπαν8ρόπουλου ) .
Στον " τΗχο " γιά την καλλιτεχνική
και τεχνολογιχη έπάρχεια τών κειμέ
νων του. Τέλος, στο νέο περιο8ιχό
" Πρίσμα " πού προσπαθεί μέ σωστό
τρόπο νcί φέρει την ξένη λογοτεχνία
στήν Έλλά8α.
Πρέπει νcί ζητήσω άπό τcριν συγγνώμη
γιcί τις σίγουρες παραλείψεις πού θά
ύπάρχουν σ' αύτό το κομμάτι. 'Αντίθετα
μέ τις έφημερί8ες η τά έβ8ομα8ιαία
lντυπα μεγάλης κυκλοφορίας, δ Ει8ι
χός Τύπος άριθμεί έκατοντά8ες τί
τλους-και ε!ναι πολύ πιθανόν νά ύπάρ
χουν ι8ια(τερα άξιόλογα lντυπα πού
8έν �χουν ποτέ φτάσει στcί χέρια μου.
Μέ πολλη χαρά θά έπανορθώσω - &ν
μοϋ έπισημανθεί το κενό. Άλλωστε,
δτι 8έν ύπάρχει πρόθεση στην (έν8εχό
μενη ) παράλειψη τεκμηριώνεται και άπό
τον κατάλογο πού 8ιαβάσατε. Πολλοι
θcί παρατηρήσουν πώς βραβεύω χαl �ντυ
πα τcί δποία καθόλου 8έν μέ άγαποϋν . . .
•

ΤΟ " Θ " ΕΛΕΓΧΕΙ ΧΩΡΙΣ
ΜΙΣΟΛΟΓΑ & ΔΙΣΤΑΓΜΟΥΣ
Ή " Νέα Έστlα " στδ τεύχος 1296
τής lης 'Ιούλη, σελ. 899, άνάγγει
λε τήν έπανέκδοση τοϋ " Θ " μέ τδ
παρακάτω σχ6λιο. ΤΥ}v εύχαριστοϋμε.

Ξανάρχισε τήν εκδοσή του, επειτ' άπό
διακοπή δυό περiπο1> . χρόνων, τό
" Θ έ α τ ρ ο " το{j κ. Κώστα Νίτσου
μέ τήν ίδια πάντα μαχητικότητα κα!
άδιαλλαξiα.
'Ελέγχει, χωρ!ς μισόλογα και δισταγ
μούς, πρόσωπα και πράξεις, δσους
εόθύνονται γιά τις άνωμαλiες fι τις
άνεπάρκειες πού παρουσιάζει γενικά ή
έλληνική ζωή και προπάντων ή θεα
τρική μας ζωή.

Στό πολυσέλιδο και καλαίσθητα εικο
νογραφημένο τεσχος του (64/66) συ
γκεντρώνονται πολλά άξιόλογα θεατρι
κά κείμενα (εργα, μελετήματα κ.ά.).
ΠΑΡΤΕ ΤΟ " Θ " - ΑΞΙΖΕΙ

!

Ό " Ταχυδρ6μος ", στlς " Σφή
νες " του - στήλη σχολιασμού πνευ
ματικών καl καλλιτεχνικών θεμά
των - έγραψε, στό τεύχος 37 flO .
9 . 81, τά παρακάτω τιμητικά γιά
τδ Θ " :
tt

Άν άγαπiiτε τό θέατρο, θά άγαπiiτε
σίγουρα κα! τό " Θέατρο ", τό θαυμά
σιο περιοδικό, πού έκδίδει έδlί> κ:αi
χρόν 1α ό Κώ στας Νίτσος. Καi Ιiν δέν
μπορέσατε νά προμηθευτεiτε, πριν φύ
γετε γιά τiς διακοπές σας, τό τελευταtο
τριπλό τεσχος, μπορεiτε νά τό άποκ:τή
σετε τώρα πού γυρίσατε, γιατi στό με
ταξύ εχει κυκ:λοφορήσε\ σέ δεύτερη
εκ:δοση . και άξίζει τόν κόπο - κ:αi
τήν τιμή τli>ν 300 δρχ. Γιατi &χει πολλd
ένδιαφέροντα άρθρα, τό πλf\ρες κεί
μενο το{j έργου " Μάνα, μητέρα, μαμά "
τοσ Γιώργου Διαλεγμένου, μαχητικά
σχόλια, χρήσιμες πληροφορίες ις.λπ.
'Επ1σημαίνουμε Ιδιαίτερα τή μελέτη
το{j Γ. Μ. Σηφάκη γιά " Τά παιδιά
στήν άρχαία τραγωδία ", πού ε:χ:ε�
εόρύτερο ένδιαφέρον άπό αότό πού
δηλώνει 6 τίτλος.
ΜΟΝΑΔΙΚΟ, ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΧΩΡΟ,
•

ΘΕΑΤΡΙΚΟ

ΕΝΤΥΠΟ

Ενα τελευταίο, γιά σήμερα yράμμα :

Θεσσαλονίκη 21 /5 /81
' Αγαπητέ μου κ. Νίτσο,
Ή άναγγελία τ'ijς έπανέχ8οσης τοϋ
" Θεάτρου ", μοϋ χάρισε μιά.ν άπό τ!ι;
πιο σπάνιες χαρές της ζω'ijς μου, χαθ'ώι;
προεξοφλά, άπίστευτες αισθητικές και
πνευματικές άπολαύσεις, σάν έχείνες πο�!,
γιcί χρόνια, γευτήκαμε, 8ιαβάζοντάς το.
'Έζησα - συμπτωματικά - στο Γρα
φείο σας, τη μέρα πού σάς πρωτο
γνώριζα, τη 8ήλωση τοϋ μορφωτιχοϋ
άχόλουθου της Τσεχοσλοβαχιχ'ijς Πρε
σβείας, πού άναγνώριζε την άξία τοϋ
" Θεάτρου ", σάν τοϋ μονα8ιχοϋ σέ
παγκόσμια κλίμακα, θεατριχοϋ lντυπου
και, την t8ιαν &ρα, έτcαλήθευα .. τοϋ
λόyου το άληθές ", συγκρίνοντας μέ το
" Θέατρο ", το 8ικό τους άνάλογο πε
ριο8ιχό πού σάς χάρισε, κι' &ς i)τανε
κείνο, κρατική �κ8οσή τους.
Ναι λοιπόν, !:ντυπο σcίν και τοϋτο 8έν
ε!ν' ε<Ιχολο νά ύπάρξει, γιατt χρειάζε
ται μιcί καρ8ιcί σcίν τη 8ική ·σας, μιcί
χαρ8ιcί - μήτρα, ζεστή, γιcί νά το .. κυο
φορήσει ".
Σάς ε<Ιχομαι 8ύναμη, γιcί την δλοκλή
ρωση τοϋ �ργου σας, - �ργο σας, δ
πολλαπλασιασμός τών τόμων τοϋ " Θε
άτρου ", - ένός . �ργου πού θcί σάς
χαρίσει έπίζηλη θέση, άνάμεσα σέ χεL
νους πού μόχθησαν γίcί την προκοπή
τοϋ Θεάτρου και τη θεατρική παιί>εια
τοϋ λαοϋ μας.
Φιλικότατα
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ
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Α. αυuοnον•οχ

Τό •Θέατρο• "Γvν.ιi � �:ι

;:, %�&��6y�m�����ν :�,':.}
tήν [ιrδοσ� tης. Ά1tορίο ιcαμιά.
�ενσ ιrι:φ1οδιl(ό όιιdριι� yu\ f\.'U
μcyόλο lt'Ot\'ό ή lνn μtl(ρό ΙCΟ\νό,
Στην ιτρι:)1η ::cρ(ιτtCOtfη δtv U::ι'ι;t
"xouv nροβλήμncu. ΣΠι 6ιύιιρη, t4
tιροΟ).ήματα r:n\) ycvνιοι1vtαι μl·
ΥΟυν ο;ιώόv πdνm d�ε::tρrιστα.
ΤιΜιωτι.:ά d:�::trσσrιι, διον ..-αΙ
tό μιιι:ρό ιωινό ο· t:ιcι �;ιιίσcι. d·
901) δίν σt �)Jπa ιιρr.vΜμt'"' ntό
ιι:τόna. · ομω.;. αύrή �ιν ι(,'t!ι ή
ncρ(ncιυση toG ·Θιιιcρου•. ΓW δ·
οον ιωιρό ιό οΘtοιρn• άχι ::άucι
"6 ιι:υιι:λ.οφpcr, τ6: ::ιιλιό τυu tcUxη
nοvΛ.ιόντuv σt nμ4 dοrροvομιι:tς
σcά πιιλαιοπ(Ι)).d'α β1βλfωv. Καl tό
ιι:uιι:).οφρη,,c ξι:ιν6.
•θtαφο•
ΓcννfιΟηιι:c ξον6 ιlrtό ιό r.άΟος tνός
4...Ορώ,,οu, tοϋ Κ')()τα Νlισοu.

ιιού dνοι 40tpάnwι:a tρωmιμtνΟ(
μt ιό θtσιρο. 'Απ' tι\ν d:y6::η Lvόt;
μ1ιι:ροU cοινοU γι4 t6 •θtοηJΟ•.
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- Ξ:χvιiρχισι τήν Wοσή
, fπιι":'' bb 3ιa.·
κοπή 3ub πcρ(ποu χρ6νων, -:Ο tt Θ i 11 ":' ρ ο τοV
κ. Κώσ.a: Nl':'ΩOU μt την t3ιΩC r.4'V"t'a: μι:ιχηnχ6":"1)�
)t(Ιι ci3�Lx. 'Ε>.iγχcι, χωρtς μισ6>.ογΔ: xιzl
3ιcr.tryμoύς, :τρ6σωπ:ι Χ4ι πριί.ξιt(, tooυc; cίιθό·

vοv�:ι:ι -yιό: ':'ιc ιivωμ.ιϋ.(cς η �!( ivcιτιipx.ct.Eς r.ού

:":�'J.uαt�ζct γcνιχ.ά ή C>.>.ηνιχή ζι>)ή κ-zί ":":por.iv·
�ω\ι η Οc::ι":'pική μtις ζωή. ΣW ποi.uοiλι3ο K'%l χαί.ΙJ:(·

ο(Πι":Ω.. clχοvογρ:ιιrημ.Cνο

τcϋχDς ':'tιu (64/66) σvγ·
��ρωw.v�ιχι r.ο>.>.Ω. ciξι6λογr.ιι Οc:ι:�ριχci χι(μcνιχ
(fρΊΟ<, μύ.r.ήμ�"' κ.&.).

Τό 'Όοκοp του
����Σ
όντι �τύηου
/ι= ,,,� . , ..

ΔΗΜΟΥ

'λλλά rό ιιομμάrι αύtό θiλω νά rό dφι·
ιqώσω ατά. ιiδυιά π.tQΙΟδuιά nού iκ·
φ(Ιάtονν τό ιu�άχ� njv πfιmι. τή μο.
νομάνια καi rόν lδιαλwμό μ.ιQoaiw
(iλάχιστΟJν} dνθQΟίπaιν. λύτά πού δέν
lχ.ουν π/Qω "'"°' οΟτe iπιχιl(>ήΟΙΙ1'.
οΟτι iπαγγt}.μαrικοiχ; κλάδοι.ς. οΟτι
/κδοτι� συyκιιοπfμαrο, οϋnι κομμα ·
rικοiχ; dtyανιοιu>Vς. λύτά πού 6γal·
νονν μi καθαιιά δο""ιχτιιrικίς /πιλά·
σεις Ιδιολdγοιν και ΙδeαJ.ιοrών μΖ
πλοιίσια μvαλά και φrαηιfι rσimι. λύrά
ποiι κλιlνοvν ιuτά ιι...; ένα. πlνrι ιί
πινήνrα nvm γιαrι κάποrι δέν όνθι 
ξαν (ή δ<ν ιίπiκvφαν). λύτά mύ, δαγ·
κώνονrας rά χrlλΙJι C,,τιανιύοuν n;
διαφrlμισrι ιΙπό n!ν dν/διο 6wμή�νο.
rόν άδιάφοιιο lμποιιο (dλlμονο! mSoo
λ!γοι l;ι:οuν καrανοή«ι rό κοινωνικΟ
καθrίκον njς iπιχιlqηmις!). Ή πού
ΠQΟΟΠαθούν νά πι(σοvν rόν k'Q<Zfιl(ό
όq-yανισμό ότι rO πtQCΟ6ιΙΦ dξ(ζιι νά
λ... t:. .,..,,.:
ι....,.,.,
" '.t
�'°'"•• •'"""''"""'

..

.,.

-

ΎπιίQ.rυιιμ rιιστiψrt' μl! - rlroιn iν·
τυnα ποί1 φιλιιξινιιύν μόνο 6ιαφημiοtις
- καθόλοιι (Ίλ,,: Καi ύμως παίQvουν
πcpιoodrrQt' άιαφημίσι·� καi iπιχορη·
yήσιις καi σvvόρομi; f/διαiτιρα ώτό
�ι:qαrικίς nrιγiςJ dπύ τά σοδο.Qά καi
άξιόλογα tντυπα.
Ά.: ξαναγvQiσοvμι ο' αύrά. Φιϊτος
rά �OmtO.Q μας θά άπονιμ,,θούν μύνο
σπίν Εlδικό Τύπο. Σί dναγvώqισrι rής
πpιοφοράς mv. Σt dναyνώqιση rυιi
μόχ(kιυ rου. Καί ο� διαμ�rvρ{α yιά
rήv ιι:αrάπrωση rού ήμrρήσιοu Τύποιι.
Πtιι• Π(!Q • δλzς riς ΙπιχοQηyήσιις, rά
όάι11·1α. riς διευκολύVσιις (noV oύrt νά
ri; ιJνι·ιρevrούν δίν τολμούν rά ιι'δαιά
πι ριυδι"'ά) μ� rαiζιι κάθι μίqα καί
χι Ι(Hjrt Q2 τροφή!
�ΟσΛ.·α λοιπόν:
Σrσ θ λΤΡο πού iμφανiσrηκt πάλι
:rι)fισq;rcra
6rητα, ποΟJ
για r?ν ποι
rηrα Λ."fιι μαχηrικοrηrα rηςΠQΟσφοgας

�

-

ΣΤΑΤ Ι ΣΤΙ Κ Η ΤΩΝ ΘΕΑ ΜΑΤΩΝ
Τό "Θέατρο"' καθιερώνει καi πάλι στό Δίμηνό του μιά σελίδα Στατιστικi\ς θεαμάτων. Θά περιλαβαίνει, οπι.ος πάντοτε,
άπόλυτα έλεγμένα κ' έπίσημα στατιστικά στοιχεία, γύρω άπ' τό Θέατρο, τόν Κινηματογράφο καi τά Ιίλλα θεάματα, στήν
περιοχή τfjς πρωτεύουσας καi τήν ύπόλοιπη χώρα. Μιά ύπεύθυνη άνάλυση θά κάνει άκόμα πιό ε{)γλωττα τά στοιχεiα.

'Γο Θ άνασταίνοντας στο
λίδα Στατιστικ'ίjς, πρόσφερε
της κίνησης τών θεαμάτων σε
( 1 960 - 1 9 7 8 ) . rrα τελευταία
"

"

προηγούμεvο τεϋχος τή Σε
έ!να συγκεντρωτικο πίνακα
μια δλόκληρη δεκαεννιαετία
στοιχεία, πού ετχαν δημο-

σιευτεί στο τεϋχος 38 /39 (Μάρτη-Ίούνη 1 974 ) , άφοροϋσαν
το Α' έξάμη110 τοϋ 1 9 73. Για να μήν ύπάρχει κενό, ΙΗνουμε
παρακάτω πλήρη στοιχεία της έξαετίας 1 973-78. 'Επίση
μα στοιχεία για το ' 7 9 και '80 δΕ:ν �χουν βγεί - άκόμα !

1973

1974

1975

1976

1977

1978

Σύνολο Χώρας . . . . . . . .

76.526 . 751

70. 187. 677

61.164. 138

53. 928 . 519

54. 307 . 996

52. 624. 498

1)
2)
3)
4)

2 . 5 19 . 120
1 . 687. 91 1
62. 247 . 055
1 0 . 072. 665

2 . 388 . 21 1
2 . 060. 792
57 . 146. 1 1 8
8 . 592. 556

3 . 355 . 527
1 . 563 . 495
47 . 927 . 821
8 . 3 1 7 . 295

2 . 777. 924
1 . 865 . 762
39. 923. 302
9 . 361 . 53 1

2 . 837. 238
1 . 477 . 6 1 3
38 . 958 . 882
1 1 . 034 . 263

2 . 768 . 509
2 . 023 . 758
39 . 200 . 247
8 . 63 1 . 984

Περιφέρεια Πρωτεύουσας

40.299. 626

36 . 879. 095

32 . 427. 649

32 . 266. 657

32 . 413 . 190

31 . 341 . 91 9

1)
2)
3)
4)

Θέατρα πρόζας . . . . .
Μουσικά Θέατρα . . .
Κινηματογράφοι . . . . .
Λοιπά θεάματα . . . . .

1 . 5 1 8 . 959
1 . 225. 898
3 1 . 288 . 03 1
6 . 266. 738

1 . 267 . 658
1 . 559 . 087
28 . 798 . 301
5 . 254 . 049

2 . 40 ί . 234
925. 942
23 . 274 . 702
5 . 825 . 771

2 . 035. 324
1 . 6 1 8 . 897
21 . 233 . 677
7. 378 . 759

2 . 0 1 0 . 745
1 . 1 95 . 754
20. 483 . 55 1
8 . 723 . 140

1 . 949 . 338
1 . 65 1 . 741
20 . 800 . 549
6 . 940 . 29 1

Λοιπή Χώρα . . . . . . . . . .

36 . 227 . 125

33 . 308 . 582

28 . 736 . 489

21 . 661. 862

21 . 894. 806

21 . 282 . 579

1)
2)
3)
4)

1 . 000 . 1 61
462 . 0 1 3
30. 959 . 024
3 . 805 . 927

1 . 1 20. 553
501 . 705
28 . 347 . 8 1 7
3 . 338 . 507

954 . 293
637 . 553
24. 653 . 1 19
2 . 49 1 . 524

742. 600
246 . 865
1 8 . 689. 625
1 . 982. 772

826. 493
28 1 . 859
1 8 . 475 . 33 1
2. 3 1 1 . 1 27

819. 171
372 . 0 1 7
1 8 . 399. 698
1 . 691 . 693

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Θέατρα πρόζας . .
Μουσικά Θέατρα
Κινηματογράφοι . .
Λοιπά θεάματα .

...
...
...
...

Θέατρα πρόζας . . . . .
Μουσικά Θέατρα . . .
Κινηματογράφοι . . . . .
Λοιπά θεάματα . . . . .

Ή κίνηση εισιτηρίων τι'.ί!ν δημοσίων θεαμάτων, πού κό
πηκαν στήν έξαετία 1 973-1 978, παρουσιάζει σημαντική
μείωση καί, μάλιστα, γιά πρώτη φορά μέσα στήν τελευ
ταία εiκοσαετία, άπό τό 1 960.
Τά εισιτήρια πού διατέθηκαν, σ' δλη τή χώρα άπό τά
θέατρα πρόζας, τά μουσικά, τούς κινηματογράφους καi
τά λοιπά θεάματα (άνάμεσα στά όποία, ποδόσφαιρο, λού
να-πάρκ, χοροι κ.ά), άπό 76,5 έκατ. τό 1 973, περιορίστη
καν σέ 70, 1 έκατ. τό 1 974, σέ 6 1 , 1 τό 1 975, σέ 53,9 έκατ.
τό 1 976, αύξήθηκαν λίγο σέ 54,3 έκατ. τό 1977 καi περιο
ρίστηκαν σέ 52,6 έκατ. τό 1 978, σημειώνοντας στήν έξαε
τία συνολική πτώση κατά 30,7%.
Ό περιορισμός αύτός τfjς πολιτιστικfjς κίνησης, πού έκ
φράζεται καί μέ τούς άριθμούς τι'.ί!ν είσιτηρίων πού που
λήθηκαν, παρατη ρήθηκε τόσο στήν περιφέρεια τfjς πρω
τεύουσας, δπου οι άντίστοιχοι άριθμοi Ιmεσαν άπό 40,3
έκατομμύρια εισιτήρια τό 1973, σέ 3 1 ,35 (πτώση κάτω
το\J 20%), δσο, ίδιαίτερα, στήν έπαρχία, δπου ή μείωση
τι'.ί!ν εισιτηρίων στήν έξαετία ξεπέρασε τό 44%.
Ή σημαντική αύτή μείωση στήν κίνηση τι'.ί!ν δημοσίων
θεαμάτων όφείλεται, δπως βγαίνει άπό τά ίδια στατιστικά
στοιχεία, σέ ενα βασικά λόγο : Ή τηλεόραση - παρά
τήν πανθομολογούμενη χαμηλή ποιότητα τών προγραμ
μάτων της - λειτούργησε σάν ύποκατάστατο τοϋ κινη
ματογράφου. 'Οφείλεται, κάπως και στις διαδοχικές άνα
τιμήσεις τών εισιτηρίων τών δημόσιων θεαμάτων, πού
φαίνεται άπό τήν άντίστοιχη αuξηση τfjς άπόδοσης
τοϋ φόρου δημοσίων θεαμάτων.
Πραγματικά, dί πωλήσεις εισιτη ρίων κινηματογράφου
στό σύνολο τ fj ς χώρας, άπό τό 1 973 &ς τό 1 978, περιορί
στηκαν διαδοχικά άπό 62,25 έκατ. τό 1 973, σέ 57, 1 5 τό
1 974, σέ 47,92 τό 1 975, σέ 39,97 τό 1 976 καi εμειναν γύρω
στά 39 έκατομμύρια τό 1 977-1978, σημειώνοντας μιά ραγ
δαία πτώση, κατά 37% μεταξύ τι'.ί!ν άκραίων σημείων τfjς
έξαετίας. Στήν περιοχή τfjς πρωτεύουσας ή μείωση φτά
νει στά 33,5%, ένι'.ί! στή λοιπή χώρα προχωρεί άκόμα
περισσότερο.
'Αντίθετη στή μειωτική τάση τι'.ί!ν εiσιτηρίων κινηματο
γράφου, είναι ή πορεία τfjς κίνησης τ&ν εισιτηρίων στά
θέατρα πρόζας, δπου μέ κάποια σκαμπανεβάσματα (2,5

έκ. εισιτήρια τό 1973, 2,38 έκ. τό 1 974, 3,35 έκ. τό 1 975
και άπό 2,8 περίπου έκατομμύρια τό 1977 και 1 978) παρα
τη οείται τελικά, στό τέλος τfjς περιόδου 1 973-1 978 μιά
αuξηση περίπου 9%.
'Ωστόσο, ή εστω και μι,κρή αύτή αύξητική πορεία άφορα
μόνο τήν περιφέρεια τfjς πρωτεύουσας (δπου στήν 6ετία
είχαμε μιά αuξηση κατά 30% περίπου) ένώ στή λοιπή χώ
ρα ή κίνηση τών θεάτρων πρόζας άπό 1 έκατομμύριο πέ
φτει στiς 800 χιλιάδες είσιτήρια, περιορίζεται δηλαδή
κατά 20% περίπου.
'Αξιοσημείωτη ετναι έπίσης ή κίνηση πού παρουσίασαν
τά μουσικά θέατρα στήν πρωτεύουσα, αύξάνοντας τίς
πωλήσεις είσιτη ρίων τους άπό 1 ,2 έκ. σέ 1 ,65 τό 1 978,
δηλαδή κατά 34,7%, ένώ άξίζει νά ύπογραμμιστεt κ ' έδι'.ί!
τό γεγονός δτι στή λοιπή χώρα ο! λιγοστές πάντα πωλή
σεις είσιτηρίων τών μουσικι'.ί!ν θεάτρων μειώθηκαν, άντί
νά αύξηθοϋν άπό 462 χιλιάδες τό 1 973 σέ 373 χιλ. τό 1 978,
δηλαδή κατά 19,4%.
"Ενα σημαντικό άκόμη γεγονός, πού άπεικονίζουν οί ά
ριθμοi τfjς έξαετίας, ετναι δτι τό κοινό τών λοιπών θεα
μάτων, μεταξύ τών όποίων καθοριστική είναι ή θέση τών
ποδοσφαιρικών συναντήσεων, μειώθηκε κι αύτό άπό 10
έκ. τοϋ 1 973 σέ 8 έκ. 600 χιλ. τό 1 978. Σημαντικότερο δ
μως άπό τήν άποψη τι'.ί!ν συμπερασμάτων πού εΙναι δυνα
τό νά συναχθοϋν άπό τή στατιστική αύτή άπεικόνιση,
είναι τό γεγονός δτι ή μείωση αύτή παρατηρήθηκε άπο
κλειστικά καi μόνο στiς έπαρχίες, δπου εναντι τι'.ί!ν 3,8
έκ. εισιτηρίων πού διατέθηκαν γιά τό είδος αύτών τών θε
αμάτων κατά τό 1 973, τό 1 978 διατέθηκαν μόνο 1 έκατομ
μύριο 691 χιλιάδες εισιτήρια, δηλαδή 44% λιγότερα.
Τό γενικό συμπέρασμα, πού μέ έλάχιστα περιθώρια λά
θους μπορεί τελικά νά συναχθεί, είναι δτι στήν έξαετία
1973- 1 978 τά κονδύλια πού διατέθηκαν άπό τούς οικογε
νειακούς καί τούς άτομικούς προl)πολογισμούς, γιά τήν
ικανοποίηση πολιτιστικι'.ί!ν άναγκών εχουν περιοριστεί
σημαντικά καi κατά προτεραιότητα στήν έπαρχία, ένώ ει
δικά στήν πρωτεύουσα οι κάποιες αύξήσεις στή δήλωση
εισιτηρίων σημειό>νονται μόνο στά άκριβότερα σχετικά
θεάματα πού κατά τεκμήριο, άποτελοϋν, δυστυχώς προνό
μιο τι'.ί!ν άνωτέρων οικονομικά τάξεων τοϋ πληθυσμοϋ.
" ΘΕΑΤ Ρ Ο " 67 /G8 Μάης - ΑΟγουστος 1 9 8 1

ΕΦ Η Μ Ε Ρ Ι Σ Τ ΗΣ ΚΥΒΕ Ρ Ν Η Σ Ε Ο Σ
ΤΗΣ ΕΛΛΗ Ν Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Κ ΡΑ Τ ΙΑ Σ

�ούσιες - και

μέ τό παραπάνω t - ot σελίδες τf\ς 'Εφημερlδος τής Κv{Jερ
θέλαμε . . . άκόμα πλουσιότερες t Ό βασικός νόμος γιά τή θεατρι
κή παιδεια, τήν κατάργηση τf\ς Αδειας ήθοποιοi) και τά κρατικά θεατρικά
βραβε�α τρώει τόν περισσότερο χ&ρο. '�λά κ � αύτός, δπως και τ' άλλα δη
μοσ�ευματα, ε1ναι άποκαλυπτικα. και χρησιμα. Οσο μάλιστα περνάει ό και
ρός, Ο'ΙΥγ!Cεντρωμένα έδ&, θά γίνονται άκόμα πιό χρήσιμα γιά δλους μας.
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ΕΝΑ ΛΑΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΠΟΛΠΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Στο ύπ' άριθ. 254 φύλλο rijς 'Εφημε
ρ ίδος rijς Κυβερ11ήσεως, τεϋχος Β',
της 4.5.81 δημοσιεύτηκε ή παρακάτω
'Απόφασις τοϋ ύπουργοϋ όικο11ομικώ11
περl συστάσεως Πολιτιστικοϋ Λαχείου :
Άριθ. Κ. 4776 /100
Περl συστάσεως 11έου Κρατικοϋ Λα
χείου μέ τίτλο " Πολιτιστικό Λαχεϊ.ο "
(ΠΟΛ-ΛΑ ) .
Ο ΤΠΟΤΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
#Εχο11τας ύπόψη :
1 . Τlς διατάξεις τοϋ Α.Ν. 339 /1936
" περl Κρατικών Λαχείων ".
2 . Τlς διατάξεις τοϋ Α.Ν. 2038 /
1 939 " περl τροποποιήσεως τών δια
τάξεων τώΙΙ Κρατικών Λαχείων " καl
ιδιαίτερα τοϋ &ρθρου 2 παρ. 2 έδάφιο
α' αύτοϋ.
3 . Τlς διατάξεις τοϋ &ρθρου 82 παρ.
2 τοϋ Π .Δ. 636 /1 977 " περl διαρθρώ
σεως τοϋ 'Υπουργείου Οικονομικώ11 καl
Όργα11ισμοϋ των 'ΤπηρεσιώΙΙ α.ύτοϋ".
4 . Την ά11άγκη, ιδιαίτερα μετά την
�ταξή μας στην Ε.Ο.Κ. : α ) 11ά δια
φυλαχθεϊ., συ11εχισθεϊ. καl προαχθεϊ. ή
μα.κρά πολιτιστικ1j παράδοση της Χώ
ρας καl δ παραδοσια.κός μα.ς πολιτι
σμός, β ) νά διασωθεϊ. κάθε μορφijς έ
θνικό, θρησκευτικό καl καλλιτεχ11ικό
μνημεϊ.ο καl θησαυρός, γ ) νά δημιουρ
γηθοϋν έστίες τέχνης καl πολιτισμοϋ,
δπως ή δλοκλήρωση της κατασκευijς
καl ή λειτουργία τοϋ Πνευματικου
Κέντρου 'Αθηνών, και νά άνα.βιώσουν
η διαμορφωθουν Σχολές, δπως π.χ.
ή Έπτανησιακ1j Σχολή, οι βυζα11τι
νές σπουδές στο ΜυστριΧ και στο 'Άγιο
Όρος, οι παραδοσιακές άθλητικές έπι
δείξεις στην 'Ολυμπία, δ ) νά διαφυ
λα.χθεϊ. ή παραδοσιακη άρχιτεκτο11ικ1j
κα.ι τά διατηρητέα κτίσματα η οικι
σμοί, ή συλλογη ιστορικών έγγράφων
καl �ργων τέχνης, ε ) νά ένισχυθεϊ. και
νά προαχθεϊ. ή λαϊκη χειροτεχνία και
βιοτεχνία, δπως.π.χ. ή σπά11ια ύφαντικη
τέχνη καl τά περίτεχνα κε11τήματα της
Άράχωβας, του Μετσόβου η rijς Λευ
κάδας, ή άγγειοπλαστικη παράδοση
της Σίφνου και ή έπεξεργα.σία του
μετάλλου στά 'ΙωάννιΙΙα, στ) νά ένι
σχυθουν τά θέατρα και οι θεατρικές
και μουσικές σχολές και οι κοινωφελεϊ.ς
σχετικές όργα11ώσεις γιά την έπίτευξη
σοβαρών καλλιτεχνικών και πνευματι
κώ\Ι έπιδόσεων.
5 . 'Ότι : α} γιά την έκπλήρωση τών

άνωτέρω σκοπώ\/ και στόχων άπαι
του11τα.ι πρόσθετοι χρηματικοι πόροι,
β} ή διάθεση κρατικών πόρω11, στην
προβλεπόμενη fκταση, γιά τό πλijθοι;
τώ\Ι σκοπών πού περιγράφηκαΙΙ, δέν
ε!ναι δυνατή, άπό τά τακτικά fσοδα
του προϋπολογισμου, · γ ) πολλά ιδρύ
ματα και όργα.νισμοι ouτc: δυνατό οuτε
λογικό είναι 11ά λειτουργουν ύπό κρα
τικό φορέα η ύπό μορφη δημόσιας
ύπηρεσίας, ένώ στο\/ πολιτιστικό τομέα
είναι άνάγκη 11ά ένθαρρύνεται ή δη
μιουργικη και άτομικ1j πολυφωΙΙία, πού
άνοίγει εύρεϊ.ι; δρόμους άνόδου και
προβολijς της πνευματικijς ισχύος της
Χώρας μας, δ) ή σύσταση καl διάθεση
ειδικου λαχείου και ή άγορά αύτου άπό
τό κοινό παρέχει την εύκαιρία έκλαϊκεύ
σεως τώ11 πολιτιστικώΙΙ μαι; στόχων,
προβολijι; τηι; σημασίας τους καl πα.
ροχης στο κοινό rijι; ικα.νοποιήσεωι;
δτι προάγει μέ τη συμμετοχή του,
συγκεκριμένους στόχους καl βασικούς
σκοπούς τηι; έθνικijι; μας πολιτικijς.
6 . Την άπό 13.4.1981 γνώμη rijι;
Διοικούσας Έπιτροπijι; Κρατικών Λα.
χείων, ά π ο φ α. σ ί ζ ο υ μ ε :
1 . Συνιστουμε νέο Κρατικό Λαχεϊ.ο,
μέ την έπω11υμία " Πολιτιστικό Λα
χεϊ.ο " (ΠΟΛ-ΛΑ ) κα.l άναθέτουμε
στην 'Υπηρεσία Κρατικών Λαχείων
κάθε θέμα πού άναφέρεται στη διαχεί
ρισή του.
2 . Τό καθα.ρό προϊόν του λαχείου τού
του περιέρχεται στο Δημόσιο καl δια
τίθεται γιά την πραγμάτωση σκοπών
τέχνης και πολιτισμου, δπωι; αύτοl
ειδικότερα προσδιορίζονται άνωτέρω καl
σύμφωνα μέ τlι; δια.τάξεις του &ρθρου
10 του Ν.Δ. 3717 /57.
3 . Ή μορφη του λαχείου, δ τρόποι;
λειτουργίας, δ χρόνοι; rijι; έκδόσεωι;,
ή ήμερομηνία και δ τρόποι; κληρώ
σεων, τό σχijμα καl δ άριθμόι; τών
γραμματίω11 πού θά κυκλοφορουν, δ
τρόποι; καl ή τιμή δια.θέσεώς τους,
τό ποσό τών κερδών πού θά διανέμε
ται στούι; τυχερούς, δ τρόποι; καl χρό
νοι; κατα.βολijι; τών κερδών, •καθώς καl
κάθε &λλη λεπτομέρεια., άναγκαία. γιά
τη λειτουργία του λαχείου τούτου, κα
θορίζεται κάθε φορά μέ πρόγραμμα
πού κα.ταρτίζεται άπό τη Διοικούσα
Έπιτροπ1j Κρατικών Λαχείων (Δ.Ε.
Κ.Λ. ) καl έγκρί�ετα.ι μέ άπόφάση του
'Τπουργου τών Οικονομικών, ή δποία.
δημοσιεύεται στην ' Εφημερίδα rijι; Κυ
βερνήσεως.
Άθηναι, 20 'Απριλίου 1981
Ό ύπουργός : ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ

ΠΑΝΤ. ΤΕΡΛΕΞΗΣ, ΝΕΟΣ ΓΕΝIΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Λ ΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Στό ύπ' άριθ. 71 τευχος Ν . Π.Δ.Δ. τηι;
Έφημερ(δοι; της Κυβερ11ήσεως, rijς
1 6 /4 /8 1 , δημοσιεύτηκε ή παρακάτω
περίληψη άπόφασηι; του Προέδρου τοϋ
Δ.Σ. rijι; ΕΛΣ :
Μέ την 825 /Φ9-41 /1 3.4.1981 άπό
φαση του Προέδρου του Διοικητικοϋ
Συμβουλ(ου, πού έκδόθηκε σύμφω11α
μέ τlι; διατάξεις τοϋ Ν. 400 /76, τοϋ
Ν.Δ. 48 /74, του Β.Δ. 139 /1 961, τοϋ
Ν. 1075 /80, την 189 /1 3.10.80 Π .Τ.
Σ. , την Δ. 300 /6248 /26.3.81 άπόφα
ση τοϋ ' Τπουργου Προεδρίας της Κυ
βερνήσεως, τό Β / 1 7436 /3393 /27 .3.
1981 �γγραφο τοϋ ΤΠ.Π.Ε. κα.l τη11
άπόφαση τοϋ Δ.Σ. της Ε.Λ.Σ. (πρα
κτικό 35 /81 ) καl έγκρ(θηκε άπό τό11
'Υπουργό Πολιτισμου καl Έπιστημώ11
στlι; 14.4.1981 , διορ(ζετα.ι στη11 Έθ11ι
κ1j Λυρικη Σκηνη στη11 κε111j όργα11ικ1j
θέση του κλάδου ΑΤ Γε11ικοϋ Διευθυ11τη rijι; Ε.Λ.Σ. δ Τερλεξijς Πα11ταζ7jς
του 'Ιωά1111η, ώι; μόνιμος Διοικητικός
ύπάλληλοι; μέ 1ο βαθμό. Κωδικός άριθμόι; 021 1 .
Ό Πρόεδρος
ΤΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ. ΚΑΛΟΔΟΥΚΑ
ΑΠΟ ΤΟ Δ. Σ. ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ Θ.

Στο ύπ' άριθ. 69 τευχος Ν . Π.Δ.Δ.
rijς Έφημερ(δος της Κυβερ11ήσεως, rijς
14 /4 /81, δημοσιεύτηκε ή παρακάτω
περίληψη 'Απόφασης τοϋ ΤΠ.Π.Ε. :
Μέ τη 1 81 81 /3536 /3.4.1981 άπόφα
ση του 'Τπουργου Πολιτισμου κα.l
Έπιστημώ11, πού έκδόθηκε σύμφω11α
μέ τlς κε(μενες δια.τάξεις, γ(11εται ά
ποδεκτη ή άπό 3.3.81 παρα(τηση του
Διο11υσίου Καλοδούκα, Συμβούλου 'Ε
πικρατείας άπό τη11 ιδιότητα τοϋ μέ
λους του Διοικητικου Συμβούλου τοϋ
Έθ11ικου Θεάτρου.
Ό ύπουργόι;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡ ΙΑΝΟΙΙΟ1'Λ01:
ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ
ΚΑΛΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΟ ΑΡΜΑ

Στό ύπ' άριθ. 32 τευχοι; Ν.Π.Δ.Δ. rijc;
Έφημερ(δοι; της Κυβερνήσεως, τ7jς
18 /2 /81, δημοσιεύτηκε ή παρακάτω
περ(ληψη 'Απόφασης τοϋ ΤΠΠΕ :
Μέ τη11 8941 /1533 /13 . 2.81 άπόφαση
τοϋ 'Τπουργοϋ Πολιτισμοϋ καl ' Επι
στημών, πού έκδόθηκε σύμφωνα μέ
τιι; κε(με11ει; δια.τάξεις, διορ(ζεται Καλ
λιτεχ11ικόι; Δ /11τηι; στο 'Άρμα Θέσπι
δοι;, μέ βαθμό 'Α11απληρωrij Γε11ικου
Διευθυ11rij και μέ τριετη θητε(α, δ Πα
να.γιώτης Βουγιουκλάκης του 'Ιωά1111η,
καθόσοΙΙ �ει τά 11όμιμα. προσό11τα. (Κ.
Α. 0211, 021 6 καl 0521 - ύπάρχει π(
στωση στό11 προUπολογισμό του Α.Θ. ) .
Ό όπουργόι;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟ ΤΛΟ}.;
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ΚΙ Ο ΒΩΚΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΜΑΤΟΣ

Στο ύπ' άριθ. 45 τεϋχος Ν.Π .Δ.Δ. της
Έφημερ(δος της Κυβερνήσεως, της
1 0 /3 /81, δημοσιεύτηκε ή παρακάτω
περ(ληψη 'Απόφασης τοϋ Ι'ΠΠΕ :
Μέ τήv 1 1 760 /2294 /28. 2 .81 άπόφαση
τοϋ Ίπουργοϋ Πολιτισμοϋ καl 'Επι
στημών, πού έκδόθηκε σύμφωνα μέ
τlς κείμενες διατάξεις, τροποποιείται
ή 59368 /985 7 /27. 9. 79 δμοια άπό
φαση καl διορίζεται δ Γεώργιος Βώ
κος, Μουσικοκριτικός, ώς τακτικο μέ
λος τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου τοϋ
'Άρματος Θέσπιδος, σέ άvτικατάσταση
τοϋ Παναγιώτη Βουγιουκλάκη, δ δ
ποίος διορίστηκε ώς Καλλιτεχvικος
Διευθυντής τοϋ άvωτέρω Θεατρικοϋ
Όργαvισμοϋ. Κατά τά λοιπ&. ισχύει ή
άvωτέρω άριθ. 59368 /9857 /27.9.79
τροποποιουμέvη άπόφαση.
Ό ύπουργος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΙ'ΛΟΣ
·

•11• Στο ύπ' άρι θ . 74 τεϋχος Ν.Π.Δ.Δ.
της Έφημερ(δος της Κυβερνήσεως, της
21 /4 /81, δημοσιεύτηκε ή παρακάτω
περίληψη 'Απόφασης τοϋ Ι'Π.Π.Ε. :
Μέ τήv 22451 /4302 /1 4.4 .81 άπόφα
ση τοϋ Ίπουργοϋ Πολιτισμοϋ καl
'Επιστημών, πού έκδόθηκε σύμφωνα
μέ τlς κείμενες διατάξεις, τροποποιεί
ται ή Ι'ΠΠΕ /59368 /9857 /27.9.1979
δμοια άπόφαση καl διορίζεται δ Γεώρ
γιος Καμπ(ρης, Δικηγόρος, ώς άvα
πληρωτής τοϋ Δημητρ(ου Κάμπα, Νο
μικοϋ, τακτικοϋ μέλους τοϋ Διοικη
τικοϋ Συμβουλίου τοϋ 'Άρματος Θέ
σπιδος, σέ άντικατάσταση τοϋ Πανα
γιώτη Καραβ(α, Συγγραφέα, δ δποίος
δέν προσέρχεται στlς συνεδριάσεις τοϋ
άνωτέρω Συμβουλ(ου, δσάκις καλείται.
'Ο ύπουργος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΙ'ΛΟΣ

ΝΕΟ Δ. Σ. ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΑ

Στο ύπ' άριθ. 8 τεϋχος Ν.Π.Δ.Δ. της
Έφημερ(δος της Κυβερνήσεως, της
16 /1 /81 , δημοσιεύτηκε ή παρακάτω
περ(ληψη 'Απόφασης τοϋ Ι'ΠΠΕ :
Μέ τήν 78405 /15782 /1 2 . 1 . 1 981 άπό
φαση τοϋ Ίπουργοϋ Πολιτισμοϋ καl
'Επιστημών, πού έκδόθηκε σύμφωvα
μέ τlς κε(μεvες διατάξεις, διορ(ζοvται
οι κατωτέρω, ώς μέλη τοϋ Διοικητικοϋ
Συμβουλ(ου τοϋ Ειδικοϋ Ταμείου 'Ορ
γανώσεως Συναυλιών της Κρατικ7jς 'Ορ
χήστρας 'Αθηνών, μέ διετή θητεία:
'Αντώνιος Παπαγιαννόπουλος, Νομι
κος Σύμβουλος τοϋ Κράτους στο ΥΠ
ΠΕ, ώς Πρόεδρος, μέ άvαπληρωτή το
Δημήτριο Ράπτη, Πάρεδρο Νομικοϋ
Συμβουλίου τοϋ Κράτους στο Ι'ΠΠΕ.
Μάνος Χατζηδάκις, Γεvικος Διευθυν
τής της Κρατικ7jς 'Ορχήστρας 'Αθη
νών, ώς 'Αντιπρόεδρος, μέ άναπληρω
τή το Βύρωνα Κολάση, Διευθυντή 'Ορ
χήστρας μέ σύμβαση έργασίας ιδιωτι
κοϋ δικαίου άορ(στου χρόνου της Κ.0.Α.
Δημήτριος Δραγατάκης, μουσικοσυν
θέτης, μέ άvαπληρωτή το Δημήτριο
Μαραγκόπουλο, μουσικοσυνθέτη.
Στέφανος Βασιλειάδης, μουσουργός, μέ
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άvαπληρωτή το Λυκοϋργο 'Αγγελόπου
λο, Καθηγητή Μουσικ7jς.
'Άρης-Εύάγγελος Γαρουφαλ7jς, Διευ
θυντής Γραμματε(ας της Κρατικ7jς 'Ορ
χήστρας 'Αθηνών, μέ άvαπληρωτή το
Χαράλαμπο Φαραντάτο, Κορυφαίο Α'
της ΚΟΑ.
Ό ύπουργος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΙ'ΛΟΣ

ΚΑΙ
ΚΑΙ

ΑΛΛΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΑΤΡΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ

Στο ύπ' άριθμ. 53 /4. 3.81 φύλλο της
'Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεϋ
χος Α', δημοσιεύτηκε ή παρακάτω ύπ'
άριθμ. 42 /16.2.81 Πράξις τοϋ Ί
πουργικοϋ Συμβουλ(ου :
Περί παρατάσεως της κατ' έξα(ρεσιν
λειτουργ(ας δημοσίων θεαμάτων εις τον
χώροv τοϋ Πεδίου 'Άρεως.
ΤΟ Ι'ΠΟΙ'ΡΓΙΚΟΝ ΣΙ'ΜΒΟΙ'ΛΙΟΝ
Λαβον ύπ' Ι:Ιψιν : . . . . άποφασίζει :
1 ) Έγκρ(vει τήν παράτασιν έπl μ(αν
διετΕαν, ητοι μέχρι 31.12.1983 της
κατ' έξα(ρεσιν λειτουργ(ας τών δημο
σ(ων θεαμάτων τών άvαφερομένων εις .
τάς ύπ' άριθ. 102 /24.7.71 καl 87 /
23.4.75 Πράξεις τοϋ Ίπουργικοϋ Συμ
βουλ(ου, ητοι τών Κέντρων " ΑΛ
ΣΟΣ " καl " GREEN-PARK " εις
το &λσος τοϋ ΠεδΕου 'Άρεως, ώς καl
ένος θερινοϋ θεάτρου παρά τήν λεωφό
ρον 'Αλεξάνδρας έντος τοϋ &λσους τοϋ
Πεδίου τοϋ 'Άρεως καl έτέρου παρά
τήν δδον Μαυρομματα(ωv έντος τοϋ
αύτοϋ ώς &νω χώρου, ώς έμφα(vεται
εις τά συνημμένα ταύτη διαγράμματα.
2 ) Κατά τήv χειμερινήν περ(οδον, κα
τά τήν δπο(αv δέν λειτουργοϋν τά ώς
&νω θέατρα καl κέντρα, οι χώροι των
εις άρ(στην κατάστασιν, δέον δπως
άποδ(δωνται εις το κοιvον διά νά λει
τουργοϋν ώς κοινόχρηστοι χώροι.
3 ) Κατά τήν έπιλογήν τών παρου
σιαζομένων προγραμμάτων άπο τά ώς
&νω θέατρα καl κέντρα, πρέπει vά
λαμβάνεται ύπ' Ι:Ιψιν ή ύποχρέωσις
τοϋ περιορισμοϋ όχλήσεως της περιο
χ7jς έξ ύπερβολικών θορύβων, προς έ
ξασφάλισιv δέ της κοιν7jς ήσυχ(ας τών
περιο(κων δέον δπως ή άρμοδία εις τήν
περιοχήν 'Αστυνομική άρχή, έλέγχη
τήν χρ7jσι11 καl Ιt11τασι11 τών μεγαφώνων
τά δποία έπιτρέπεται νά λειτουργοϋν
μόνον κατά τ&.ς ύπο τώv 'Αστυνομικών
διατάξεων καθοριζομένας ώρας καί ού
χl πέραν της 1ης νυκτεριν7jς.
Ό Πρόεδρος
Ό 'Αντιπρόεδρος Τά Μέλη
Σημ. "Θ": Ή παραπάνω χαριστική
Πράξη άκvρώθηκε μέ τήν 2568/'81
άπ6φd.ση Συμβοvλlοv 'Επικρατε[ας.
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΩΝ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡ ΓΕΙΟΥ !

Περl άvακλήσεως της άποφάσεως τοϋ
ΥΠ . Π . Ε. Ι:Ισον άφορα το κτή�ιο στήν
δδο Ίσμήvης 4 στήν 'Άνω Πόλη Θεσ /
ν(κης, ιδιοκτησίας Ίωάv. καl Σοφ(ας
Ίωσηφίδου, Μαρ. Καβακόγλου καl Δέ
(Άριθ. Γ /678 /
σποινας Τζαβάλου
3 9 7 8 8 /2 - 7 - 8 ο ) .
Φ. Ε. Κ. τεϋχ. Β', 655 /1 4 - 7 1 980
-

• Περί άνακλήσεως της ύπ' άριθ. ΥΠ .
ΠΕ/ΓΔΠΑ/Ι'ΑΠΑ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2008 /
45396 /1 1 . 8 . 79 ύπουργικ7jς άποφάσεως
μέ τήν δποία χαρακτηρίστηκε ώς !!ργο
τέχνης πού χρειάζεται ειδική κρατικη
προστασ(α το κτήριο τοϋ ξενοδοχε(ου
MAJ ESTIC στήν Πάτρα, γιατί δέv
άποτελεί χαρακτηριστικο δείγμα τ7jς
έποχ7jς του καl δΕ:v παρουσιάζει ιδιαίτερο
άρχιτεκτονικο καl μορφολογικο ένδια
φέροv (Άριθ. Ι'ΑΠΑ/ΔΙΛΑΠ /Γ /679 /
39793 /5 - 7 - 8 0 ) .
Φ. Ε. Κ. τεϋχ. Β ' , 669 / 1 8 - 7 - 80
8 Περl άvακλήσεως της ύπ' άριθ. Ι'ΠΠΕ/
ΓΔΠΑ /ΔΙΛΑΠ /Γ /1 483 /40983 / 1 5 . 6.
1 979 ύπουργικ7jς άποφάσεως μέ τήv
δπο(α χαρακτηρ(στηκα\Ι 40 σπίτια στήν
'Άνω Πόλη Θεσ /νΕκης, μόνον σέ οτι
άφοριΧ το κτήριο στήν δδο Μουσών 30
ιδιοκτησίας Τσομπάνογλου Σωτηρ(ου :
γι �τl εΙ�ε κατεδαφισ�εί πρlν ύπογρα
ψει η, απόφαση του χαρακτηρισμοϋ
(Άριθ. Γ /791 /41567 /12 - 7 - 80 ) .
Φ. Ε. Κ. τεϋχ. Β ' , 696 /24 - 7 - 1 980
8 Περl άvακλήσεως της ύπ' άριθ. 2644 /
7 5530 /6 . 1 2 . 79 ύπουργικ7jς άποφάσεως
μέ τήν δποία χαρακτηρίστηκαν ώς Ι:ργα
τέχνης πού χρειάζονται ειδική κρατικη
προστασ(α τά τρ(α κτήρια στήν δδο
Μεθώνης 64, 66 καί 68 στά 'Εξάρχεια
ιδιοκτησίας άντ(στοιχα Χρ. Μωραtτη :
Γ. Σεϊρλ7j καί Α. Κιλίμη ('Αριθ. Γ /
840 /21 50 /23 - 7 - 80 ) .
Φ . Ε . Κ . τεϋχ. Β', 735 /2 - 8 - 1980
8 Περl άvακλήσεως της ύπ' άριθ. 74 /
14695 /1 3 . 3 . 80 ύπουργικ7jς άποφάσεως
μέ τήν δπο(α χαρακτηρίστηκε ώς !!ργο
τέχνης πού χρειάζεται ειδική προστα
σία το κτήριο στήν δδο Σωκράτους
29 στήv 'Αθήνα, ιδιοκτησίας Βαρβάρας
Μελανίδου, γιατl δέν παρουσιάζει ιδιαί
τερο άρχιτεκτονικο καl μορφολογικο
ένδιαφέροv (' Αριθ. Γ /1806 /48841 /19 8 - 80 ) .
Φ . Ε . Κ . τεϋχ. Β ' , 804 /26 - 8 - 1980
8 Περl άποχαρακτηρισμοϋ ώς /tργου τέ
χνης τοϋ κτηρίου στήv δδο Καβαλλότι 5
στήv 'Αθήνα, ιδιοκτησίας Μαριάνθης
Τσίτουρα, γιατl δέv παρουσιάζει τά
στοιχεία έκείνα πού θά μποροϋσαν νά
τοϋ προσδώσουν το χαρακτήρα τοϋ
/tργου τέχνης ('Αριθ. Γ /1 802 /54653 /
1 5 - 9 - 80).
.
Φ. Ε. Κ. τεϋχ. Β', 934 /1 9 - 9 - 1 980
μή χαρακτηρισμοϋ ώς Ι:ργου
8 Περl
τέχνης της οικ(ας στήv δδο ΒαλαλιΧ 23
στήν Καστοριά, ιδιοκτη°σίας Στέργιου
Μπρουμίδη διότι δέv παρουσιάζει ιδια(
τερο μορφολογικο ένδιαφέροv καl ή δια
τήρησή της παρεμποδίζει τή διάνοιξη
της δδοϋ ΒαλαλιΧ πού εΙναι μία άπο τlς
σημαντικές άρτηρίες της Καστοριάς
(Άριθ. Γ /48732 /1 810 /1 6 - 9 - 80 ) .
Φ . Ε . Κ . τεϋχ. Β', 967 /26 - 9 - 1 980
• Περl τροποποιήσεως της 200995 /
7 950 /19 . 1 2 . 1979 άποφάσεως " περί
κηρύξεως ιστορικών καl αιωvοβίων δέν
δρων η έξαιρετικ7jς σημασίας δασικών
έκτάσεω\Ι ώς διατηρητέων μνημείων
της φύσεως " ή δποία άφορά σέ συ
στάδα έκτάσεως 740 στρεμμάτων στην
Κοινότητα Άγ. Πέτρου Κυνουρίας Νο
μοϋ 'Αρκαδίας ('Αριθ. 1 65988 /1 959 /
21 - 8 - 80 ) .

Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑ ΛΛ ΙΤΕΧΝΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΚΑ ΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
Στό τεύχος Α', φύλλο 127 /13 . 5. 81
τής 'Εφημερ{δος τής Κυβερνήσεως
δημοσιεύτηκε δ παρακάτω βασι
κός γιά τά θεατρικά μας ν6μος :
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1158

Περt όργανώσεως καt διοικήσεως σχο
λών 'Ανωτέρας Καλλιτεχνικης 'Εκ
παιδεύσεως, Κρατικοίί Βραβείου Θεά
τρου καt καταργήσεως 'Αδείας 'Ασκή
σεως 'Επαγγέλματος Ήθοποιοίί.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ψηφισάμενοι δμοφώνως μετά της Βου
λης, άπεφασίσαμεν :
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α.
'Οργάνωσις καt Διοίκησις Σχολών 'Α
νωτέρας Καλλιτεχνικης 'Εκπαιδεύσεως.
'Άρθρον 1 .
Βαθμίς.
Ή 'Ανωτέρα Καλλιτεχνικη 'Εκπαί
δευσις άνήκει εις την τρ(την βαθμίδα
έκπαιδεύσεως, παρέχεται δέ εις τάς
'Ανωτέρας Δημοσίας καt 'Ιδιωτικάς
Σχολάς Καλλιτεχνικης 'Εκπαιδεύσεως.
'Άρθρον 2.
·Σκοπος-Έποπτε(α.
1 . Αι Άνώτεραι Σχολαt Καλλιτεχνι
κης 'Εκπαιδεύσεως �χουν ώς σκοπον
την παροχην έκπαιδεύσεως εις την
Δραματικ7)ν Τέχνην, την Τέχνην τοίί
Χοροϋ και την Κινηματογραφικ7)ν
Τηλεοπτικ7)ν Τέχνην.
2 . Αι έν λόγ4J Σχολαt τελοίίν ύπο
την έποπτε(αν τοίί 'Υπουργείου Πολι
τισμοίί και 'Επιστημών.
'Άρθρον 3.
Κατηγορ(αι Σχολών.
1 . Αι Άνώτεραι Σχολαt Καλλιτεχνι
κης 'Εκπαιδεύσεως διακρίνονται εις
Σχολάς :
α. ) Δραματικης Τέχνης, περιλαμβα
νούσας τά Τμήματα :
1 ) Ύποκριτικης
2 ) 'Αρχαίων 'Ελληνικών Δραμά
των κα.l Ποιητικοίί Λόγου
3 ) Σκηνοθεσίας
4 ) Δραματολογίας
β ) Χοροίί, περιλαμβανούσας τά Τμή
ματα :
1 ) Καθηγητών Χοροίί καl
2 ) Χορευτών.
γ ) Κινηματογραφίας
Τηλεοράσεως,
περιλαμβανούσας τά Τμήματα :
1 ) Σκηνοθεσίας
Κριτικης
Σεναρίου
2 ) Σκηνογραφίας
Ένδυματολογίας
3 ) Φωτογραφίας Κινηματογράφου
-Τηλεοράσεως
4 } 'Οργανώσεως Παραγωγης
5 ) Έγγραφης Ήχου καl
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6 ) Κινουμένου Σχεδίου.
2 . Διά Προεδρικών Διαταγμάτων, έκ
διδομένων προτάσει Παιδείας καl Θρη
σκευμάτων, δύναται νά προστίθενται
εις τάς άνωτέρω καt Ιiτερα.ι 'Ανώτεραι
Σχολαt Καλλιτεχνικης 'Εκπαιδεύσεως,
ώς καt Ιiτερα Τμήμα.τα εtς τάς προ
βλεπομένας ύτcο τοϋ παρόντος Cίρθρου
Σχολάς η τάς έν τιj) μέλλοντι προστε
θησομένας.
Άρθρον 4.
•Αδεια ιδρύσεως καt λειτουργίας.
1 . 'Η Cίδεια ιδρύσεως καt λειτουργίας
'Ανωτέρας Σχολης Καλλιτεχνικης 'Εκ
παιδεύσεως χορηγείται δι' άποφάσεως
τοίί Ύπουργοίί Πολιτισμοίί καl 'Επι
στημών, δημοσιευομένης �ιά της 'Ε
φημερίδος της Κυβερν-�σεως εις :
α ) 'Έλληνας πολίτας έφ' οσον 1 ) Ιiχουν
συμπΛηρώσει το 21ον Ιiτος της ήλικία.ς
των, 2 ) Ιiχουν έκπληρώσει τάς στρα
τιωτικάς των ύποχρεώσεις η Ιiχουν
νομίμως άπαλλαγ'ίj τούτων, 3 ) δέν
ε!ναι άνυπότακτοι η δl:ν Ιiχουv κατα
δικασθη τελεσιδίκως έπt λιποταξίq:, 4 )
δl:ν Ιiχουν καταδικασθη δι' οιονδήποτε
άδίκημα έκ των άποτελούντων κώλυμα
προς διορισμον εις δημοσ(αν θέσιν,
5 ) άπολαύουν των πολιτικών δικαιω
μάτων καt δl:ν εχουν κηρυχθη εtς άπα
γόρευσιν η δικαστικ7)ν άντ(). ηψιν η
πτώχευσιν καt 6 ) κέκτηνται τίτλον
σπουδών παρέχοντα δικαίωμα διορι
σμοίί εtς θέσιν καθηγητοίί της Σχολης
της δποίας ζητοίίv την rδρυσι v.
β ) Νομικά έν γένει Πρόσωπα Δημο
σίου η 'Ιδιωτικοίί Δικαίου καl 'Εται
ρείας, έφ' οσον ή πλειοψηφία της Διοι
κήσεως άνήκει εtς 'Έλληνας ποΛ(τας,
έπιδιώκονται δl: διά τοίί καταστατι
κοίί των μορφωτικοί καt �ολιτιστικοl
σκοποί.
Προκειμένου περl 'Εταιρειών καl Ν.
Π.Ι.Δ. α! προuποθέσεις τοίί έδαφίου
α' δέον οπως συντρέχουν εtς τον δρι
ζόμενον ύπ' αύτών έκπρόσωπον έκ
των μελών η των Διοικούντων αύτά.
2 . Άπο της tσχύος τοίί παρόντος οι
�ιθυμοίίντες νά άποκτήσουν την έν
ήj παρ. 1 τοίί παρόντος Cίδειαν ύπο
βάλλουν εις το 'Υπουργείον Πολιτι
σμοίί καl 'Επιστημών, άπο 1ης 'Ια
νουαρίου Ιiως 3Οης Μαρτίου έκάστου
ετους, αtτ-φιν, εις . την δποίαν δέον νά
άναγράφωνται ή έπωνυμ(α-προσωνυ 
μ(α της Σχολης, τά Τμήματα ειδικεύ
σεως καt ή πόλις καl ή περιοχη εtς
την δποίαν πρόκειται νά λειτουργήση
αϋτη .
3 . Διά Προεδρικοίί Δι α,ιάγματος, έκ
διδομένου προτάσει τοίί Ύπουργοίί Πο
λιτισμοίί καl 'Επιστημών, καθορίζον
ται τά μετά της αtτήσεως ύποβαλλό
μενα δικαιολογητικά προς άπόδειξιν
της συνδρομης τών προuποθέσεων τοίί
παρόντος νόμου.
4 . Ό ιδρυτ7)ς-tδιοκτήτης ύποχρεοίί
ται νά θέση εtς )ειτουργίαν τά κάτωθι

Τμήματα, έκ των έν Cίρθρ4J 3 τοίί πα
ρόντος προβλεπομένων.
α) Της Σχολης Δραματικης Τέχνης :
Ύποκριτικης
β ) Της Σχολης Χοροίί
γ) Της ΣχοΛης Κινηματογραφίας - Τη
λεοράσεως
1 ) Σκηνοθεσίας - Κριτικης - Σε
ναρίου
' Ενδυματολο2 ) Σκηνογραφίας
γίας καl
3 ) Φωτογραφίας ΚινηματογράφουΤηλεοράσεως
5 . Ή Cίδεια ιδρύσεως καt λειτουργίας
τών Σχολών χορηγείται το βρα.δύτε
ρον μέχρι 31ης 'Ιουλίου τοίί αύτοίί �
τους.
6 . 'Απαγορεύεται πiiσα διαφήμισις η
άγγελ(α προ της δημοσιεύσεως της
άδεία.ς ιδρύσεως καt λειτουργίας Σχο
λης, διά της 'Εφημερίδος της Κυβερ
νήσεως.
Άρθρον 5 .
Κωλύματα.-' Ασυμβίβαστα.
'Απαγορεύεται ή χορήγησις άδείας προς
rδρυσιν Σχολης Καλλιτεχνικης 'Εκ
παιδεύσεως :
α ) Εtς πρόσωπα άπολυθέντα έκ Δη
μοσίας 'Υπηρεσίας δι' άνεπάρκειαν περl
την έκπλήρωσιν τών καθηκόντων των
η δι' άσυμβ(βαστον προς το /tργον των
διαγωγήν, συνιστα.μένην εtς �λλειψιν
ηθους.
β ) Εtς δημοσίους ύπαλλήλους η ύπαλ
λήλους Ν. Π.Δ.Δ. καl
γ ) εtς φυσικά η νομικά πρόσωπα καl
έταιρε(ας εtς τά δποία έπεβλήθη ή
ποινη της δριστικης Cίρσεως άδείας
ιδρύσεως καl λειτουργίας Σχολης Καλ
λιτεχνικης 'Εκπαιδεύσεως.
Άρθρον 6.
Στέγασις - Καταλληλότης Κτηρίου .
1 . 'Εκάστη Σχολ7) στεγάζεται εtς έ
vιαίον κτήριον, το δποίον δέον νά πλη
ροί τάς ύπο τοϋ Διατάγματος της πα
ραγράφου 3 τοίί παρόντος δρισθησο
μένας προUποθέσεις, άπο πλευρiiς κτη
ρίου καl λοιποίί έξοπλισμοίί.
2 . Συστέγασις Σχολών άτι:αγορεύεται.
'Επιτρέπεται μόνον ή συστέγασις αύ
τών μεθ' έτέρων Σχολών Καλλιτεχνι
κης 'Εκπαιδεύσεως τοίί αύτοίί ιδρυτοίί
ύπο την προuπόθεσιν οτι α! Σχο)σl
αuται εύρίσκονται εtς έ!τερον χώρον
τοίί αύτοίί κτηρίου, έπιτρέποντα την
άπρόσκοπτον λειτουργ(αν των.
3 . Διά Προεδρικοίί Διατάγματος, έκ
διδομένου προτάσει τοίί Ύπουργοίί Πο
λιτισμοίί καl 'Επιστημών, καθορίζον
ται οι οροι κατα.λληλότητος των κτη
ριακων· έγκαταστάσεων, ύπο τούς δ
ποίους ε!να.ι δυνατη ή lδρυσις καl λει
τουργία. Σχολών, ώς καl δ έν γένει
έξοπλισμος α.ύτών .
4. Ό �Λεγχος τών προUποθέσεων κ α -
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τιχλληλότητος τών κτηριακών έ-yκατα
σ-τάσεων και χωρητικότητος των 8ι8ακτηρ(ων 8ιενεργείται ύπο 'Επιτρο
πών, αι δποίαι δρ(ζονται 8ι' άποφάσεως
τοϋ 'Τπουργοϋ Πολιτισμοϋ και 'Επι
στημών και άποτελοϋνται έξ ένος 'Τ
γειονομικοϋ, ένος 'Αρχιτέκτονος και
ένος Πολιτικοϋ Μηχανικοϋ, κεκτημέ
νων την t8ιότητα τοϋ 8ημοσ(ου ύπαλ
λήλου και ένος τούλάχισ-τον εt8ικοϋ
άναλόγως της έλεγχομένης Σχολ'ίjς.
Εtς περιοχιΧς έκτος τοϋ Νομοϋ 'Αττι
κ'ίjς δρ(ζονται έπιτροπαι της αύτης
συνθέσεως, 8ι' άποφάσεων των οtκε(ων
Νομαρχών. Ή Έπιτροπ1j ένεργεί αύ
τοψ(αν και ύποβάλλει lκθεσιν προς το
'Υπουργείον Πολιτισμοϋ και 'Επιστη
μών, καθορ(ζουσα, ώσαύτως, τον άνώ
τατον άριθμον σπου8αστών έκάστης τά
ξεως της Σχολ'ίjς.
5. Εtς περ(πτωσιν καθ' ην ή Έπιτρο
πη άποφανθ'ίj /\τι 8έον /\πως έπενε
χθοϋν συμπληρώσεις, τροποποιήσεις και
μεταρρυθμ(σεις τάσσεται εtίλογος προ
θεσμ(α προς πραγματοπο(ησ(ν των,
μετιΧ ταϋτα 81: άκολουθείται ή λοιπ1j
8ια8ικασ(α προς χορήγησιν της ά8ε(ας.
6. Μετασ-τέγασις Σχολ'ίjς εtς fτερον
κτήριον έπιτρέπεται ήj αιτήσει τοϋ
ι8ιοκτήτου, της σχετικ'ίjς ά8ε(ας χορη
γουμένης 8ι' ά1<οφάσεως τοϋ 'Τπουρ
γοϋ Πολιτισμοϋ και 'Επιστημών, κα
τόπιν τοϋ έν παρ. 4 τοϋ πίχρόντος &ρ
θρου προβλεπομένου έλέγχου.
7. Εις περ(πτωσιν άνωτέρας β(ας καl
κατόπιν γνωμο8οτήσεως της έν παρα
γράφφ 4 τοϋ παρόντος &ρθρου δριζο
μένης Έπιτροπ'ίjς, 8ύναται 8ι' άποφά
σεως τοϋ 'Τπουργοϋ Πολιτισμοϋ και
'Επιστημών νά χορηγηθjj, έφ' &παξ,
&8εια r.φοσωpιν'ίjς λειτουργ(ας ε!ς το
αύτο η εις fτερον κτήριον, μή 8ιαθέτον
πλήρως τάς ώς &νω προUποθέσεις,
μέyρι λήξεως της έκπαι8ευτικ'ίjς πε
p ιό8ου.
8. Αι έν 111α ρ. 4 τοϋ παρόντος &ρθρου
προβλεπόμεναι Έπιτροπαι προβα(νουv
και εις περιο8ικον lλεγχον τών Σχολών,
κατόπιν έντολ'ίjς της άρμο8!ας 'Τπη
ρεσ!ας τοϋ 'Τπουργε(ου Πολιτισμοϋ καl
'Επιστημών.
Άρθρον 7 .
Μεταβ(βασις ά/)ε[ας.
μεταβ(βασις της
χορηγηθε(σης ά/)ε(ας ι8ρύσεως καl λει
τουργ(ας Σχολ'ίjς, έκ μέρους τοϋ ι8ρυ
τοϋ - ι8ιοκτήτου η τών κληρονόμων .
αύτοϋ 8ι' άποφάσεως τοϋ 'Τπουργοϋ
Πολιτισμοϋ και 'Επιστημών, έκ8ι8ομέ
νης μετά γνώμην της έν &ρθρφ 25
γνωμο8οτικ'ίjς Έπιτροπ'ίjς και 8ημο
σιευομένης 8ιά της Έφημερ[/)ος της
Κυβερνήσεως, εις φυσικά η νομικά
πρόσωπα, lχοντα τά 8ιά τούς ι8ρυτάς
προβλεπόμενα προσόντα, 8υναμένης της
προσωνυμ(ας της Σχολ'ίjς νά 8ιατη
pηθ'ίj.
2. Εtς περ(πτωσιν θανάτου τοϋ t8ιο
κτήτου σuνεχ(ζεται ή λειτουργ(α της
Σχολ'ίjς ύπο των κληρονόμων, ύποχρεου
μένων τούτων /\πως προτε(νουν έντΟς 6
μηνών καl ούχl άργότερον της λήξεως
τοϋ 8ιανυομένου σχολικοϋ lτους, έκπρό
σωπόν των lχοντα τά, ύπο τοϋ παρόντος
νόμου, προβλεπόμενα προσόντα 8ιιΧ
τούς !8ρυτάς. Παρερχομένης της προ-

1. 'Επιτρέπεται ή
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θεσμ(ας ταύτης α(ρεται ή &8εια λει
τουργ(ας της Σχολ'ίjς &μα ήj λήξει
τοϋ σχολικοϋ �τους.
3. Ό έν ήj προηγουμένη παραγράφφ
έκπρόσωπος δρ(ζεται 8ι' άποφάσεως
τοϋ 'Τπουργοϋ Πολιτισμοϋ καl 'Επι
στημών, έιΧν 81: 8/:ν ε!ναι κληρονόμος,
άσκεί τιΧ καθήκοντά του μέχρις άπο
κτήσεως τών προσόντων ύπό τινος των
κληρονόμων. ΚατιΧ το 8ιάστημα τοϋτο
ή Σχολή λειτουργεί ύπο την έπωνυμ!αν
της άρχικ'ίjς ά8ε(ας.
4. Αι 8ιατάξεις των προηγουμένων πα
ραγράφων 2 καl 3 tσχύουν και 8ιιΧ την
περ(πτωσιν κηρύξεως τοϋ ι8ρυτοϋ !8ιοκτήτου ύπο 8ικασ-τικήν άπαγόρευσιν
η άντ(ληψιν η πτώχευσιν.

'Άρθρον 8 .
'Ανάκλησις ά8ε(ας.
1 . Ή &8εια ι8ρύσεως και λειτουργLας
'Ανωτέρας Σχολ'ίjς Κιχλλιτεχνικ'ίjς Έκ
παι8εύσεως άνακαλείται, καθ' δν τρό
πον χορηγείται, 8ιιΧ τούς κάτωθι λό
γους :
α ) ΈιΧν ή Σχολή, 8/:ν έλειτούργησεν
&παντα τιΧ ύποχρεωτικιΧ Τμήματα, 8ι'
οιον8ήποτε λόγον και δποτε8ήποτε άπο
της χορηγήσεως της ά8ε!ας:
1 ) Έπl ι\ν σχολικον lτος αι Σχολαl
Δραματικ'ίjς Τέχνης και Χοροϋ.
2 ) Έπι 8όο σχολικιΧ lτη αι Σχολαι
Κινηματογραφ(ας - Τηλεοράσεως.
β ) ΈιΧν ή Σχολή 8ιέκοψε την λειτουρ
γ!αν της κατιΧ την 8ιάρκειαν τοϋ σχο
λικοϋ lτους.
γ ) ΈιΧν το φυσικον πρόσωπον η δ
έκπρόσωπος τοϋ νομικοϋ προσώπου,
η της Έταιρε!ας ύπέπεσε μεταγενεστέ
ρως εις ο!αν8ήποτε ποινήν έπι κακουρ
γήματι, κλοπjj, ύπεξαιρέσει, άπάτη,
έκβιάσει, πλασ-τογραφ(q:, άπισ-τ(q: 8ι
κηγόρου, 8ωρο8οκ(q:, καταπιέσει, άπι
σ-τ(q: περι την ύπηρεσ!αν, παραβάσει
καθήκοντος, έyκλήματι κατιΧ των ήθών,
συκοφαντικjj 8υσφημήσει, ώς και έπι
κατοχjj η έμπορ(q: η χρήσει ναρκωτικών.
Προκειμένου περl Νομικοϋ Προσώπου
και έταιρε!ας έφ' Ι\σον 8/:ν άντικαθ(σ-τα
ται δ ώς &νω έκπρόσωπος.
8 ) ΈιΧν 8/:ν έτηρήθησαν αι προUπο
θέσεις των παρ. 2 και 3 τοϋ &ρθρου 7
τοϋ παρόντος και
ε ) έcΧν έπιβληθ'ίj ή πειθαρχική ποινή
της δρισ-τικ'ίjς &ρσεως ά8ε(ας ι8ρύσεως
και λειτουργLας της Σχολ'ίjς.
2. Εtς τιΧς άνωτέρω περιπτώσεις πλήν
τών γ' και ε', 8/:ν 8όναται νιΧ χορηγηθ'ίj
&8εια έπανι8ρύσεως και έπα11ιχλειτουρ
γ!ας προ της παρελεύσεως 8όο πλήρων
σχολικών έτών άπο της άνακλήσεως
της ά8ε(ας.
3. Δύναται Σχολή νιΧ 8ιακόψη την
λειτουργ!αν της, μέχρι 8όο πλήρων
συνεχών 8ι8ακτικών έτών, 8ιιΧ λόγους
άνωτέρας β(ας, 8ι' άποφάσεως τοϋ
'Τπου ρ γοϋ Πολιτισμοϋ και 'Επιστη
μών, έκ8ι8ομένης μετιΧ σύμφωνον γνώ
μην της έν &ρθρφ 25 τοϋ παρόντος
Έπιτροπ'ίjς.
4. Σπου8ασ-ται Σχολ'ίjς, της δπο!ας ή
&8εια άνεκλήθη, 8ικαιοϋνται vιΧ έγγρα
φοϋv εtς έτέραν Σχολήν και εtς το αύτο
lτοι; σπου8ώv, μετ' lγκρισιν της άρ μο
/)(ας 'Τπηρεσ(ας τοϋ ' 'rπουργε(ου Πολι-

τισμοϋ καl 'Επιστημών, άνεξαp.τήτως
ήμερομην(ας, καθ' ην lπαυσεν ή ΣχολΤ)
νιΧ λειτουργ'ίj.
'Άρθρον 9 .
Έπωνυμ!α - Προσωνυμ(α.
1 . ' Εκάστη Σχολή όφε(λει \lcX lχη
ιaι�ν έπωνυμ(αν εις την έλληvικήv
γλωσσαv.
2 . 'Εν ήj έπωνυμ(q: άπαιτείται νιΧ
άναγράφωνται αι λέξεις :
α ) " ΑΝΩΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟ
ΛΉ " καl
β ) Το ε!8ος της Σχολ'ίjς.
3 . Ή Σχολή έκτος τ'ίjς έπωvυμ!ας
8όναται νιΧ lχη και ιaιαv προσωvυμ!αν
εις την έλληνικήv γλώσσαν, άνταπο
κρινομέvηv εtς το ε!8ος τ'ίjς Σχολ'ίjς
η τον έπι8ιωκόμεvον ύπ' αύτης σκο
πόν.
4 . Ή αύτη προσωνυμ(α 8/:ν έπιτρέ
πεται vιΧ χρησιμοποι'ίjται ύπο έτέρας
Σχολ'ίjς. 'Τπο την αύτην προσωνυμ(αv
8όvαται \lcX λειτουργοϋν μέχρι 8όο (2 )
ΣχολαL, έφ' llσov άvήκουν εtς το αύτο
φυσικοv η vομικοv πρόσωπον.
5 . 'Απαγορεύεται ή χρησιμοποLησις εις
την έπωvυμ(αv η την προσωνυμ!αv
τώv λέξεων " Άκα8ημ(α " , " Άνω
τάτη " , " 'Ελληνική " , " 'Εθνική " η
&λλωv συναφών παραπλανητικών λέ
ξεων.
6 . Αι ι8ρυθησόμεναι Σχολαι όφε(λουv
vιΧ άvαγράφουν εtς την άνηρτημέvηv
ύπ' αύτώv πιvακL8α, εtς την χρησιμο
ποιουμένην ύπ' αύτώv σφραγ(8α, ώς
και εις πάντα τcΧ ύπ' αύτώ\Ι έκ/)ι
/)όμενα lγγραφα, τηv πλήρη έπωνυ
μ!αv και προσωνυμ(αν αύτων ώς αu
ται άναγράφοvται εtς την &8ειαv ι8ρύ
σεως και λειτουργ(ας.
�Αρθρον 1 0 .
Καθήκοντα - 'Υποχρεώσεις καl 8ικαιώματα ιΒιοκτήτου.
1 . ·Οι ι8ιοκτηται τώv Σχολών εύθύ
vονται 8ιιΧ πίiσαv πρίiξιν · η παράλει
φιv έκ · της δπο(ας 8υσχερα(νεται ή
�ρτ!α, δμαλή και κατιΧ νόμον λειτουρ
γ(α της Σχολ'ίjς.
2 . Οι άναφερόμεvοι εtς τΟv παρόντα
νόμον έκπρόσωποι lχουν τιΧ καθήκοντα,
τιΧς εύθύνας και τιΧς ύποχρεώσεις τιΧς
προβλεπομένας 8ιιΧ τούς ι8ιοκτήτας.
3 . Εtς περ(πτωσιv μεταβιβάσεως της
Σχολ'ίjς ε!ς fτεροv πρόσωπον, το άρ
χείον αύτης περιέρχεται εtς το\/ νέον
ι8ιοκτήτην.
4 . Εtς περ(πτωσιν άνακλήσεως της
ά8ε(ας ι8ρύσεως και λειτουργ(ας της
Σχολ'ίjς, το άρχείοv παρα8L8εται, φρον
τ(8ι τοϋ t8ιοκτήτου, ε!ς την . άρμο8!αν
Διεύθυvσιν τοϋ 'Τπουργε(ου Πολιτι
σμοϋ καl 'Επιστημών.
5 . οι t8ιοκτηται 8όvανται νιΧ δρ(ζων
ται και Διευθυvται της Σχολ'ίjς των η
\lcX 8ι8άσκου\Ι το μάθημα της ε!8ικό
τητός των, έφ' Ι\σοv κέκτηvται τιΧ νό
μιμα προσόντα.
'Άρθρον 1 1 .
'Οργάνωσις - Λειτουpγ(α.
1 . 'Εκάστη Σχολή 8έοv vιΧ lχη άpιθ
μον σπου8αστώv άvάλογοv προς τιΧς
αιθούσας και τcΧ έποπτιΚcΧ μέοα /)ι/)α
σκιχλ(ας,

2 . Ό άριθμδς των σπουδαστών έκά
ραγρ. 2 τοϋ παρόντος &ρθρου άπιχι
τοόμεvα προσόvτιχ έγγραφ'ίjς και γvω
στης τάξεως δρίζεται εις 30, κατ'
άvώτατοΙΙ οριοΙΙ.
ρίζουΙΙ την έλλη11ικη11 γλώσσαν εις βαθ
μόv έπιτρέποvτα τηv άπρόσκοπτοv έκ
3 . Διά Προεδρικών Διαταγμάτων, έκ
παίδευσιv αύτωv.
διδομέvωv προτάσει των 'Υπουργών
Πολιτισμοϋ και 'Επιστημών καt Έ
'Άρθρον 1 3 .
θvικ'ίjς Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τ!τλοι
Σπουδών.
μετά σύμφωνον γvώμηv της έv &ρθρ<ι>
1 . Εtς τούς εύδοκίμως άποφοιτοϋv
25 τοϋ παρόντος νόμου Έπιτροπ'ίjς,
τας σπουδιχστάς χορηγοϋvτιχι, ύπό των
έγκρίvεται δ γενικός κανονισμός λει
Σχολών Καλλιτεχνικ'ίjς 'Εκπαιδεύσεως,
τουργίας έκάστης κατηγορίας Σχολών
οι κάτωθι τίτλοι :
Καλλιτεχvικ'ίjς 'Εκπαιδεύσεως, διά τοϋ
α ) Διπλώματα εtς τούς σπουδαστάς
δποίου ρυθμίζονται θέματα άφορώvτα
άπάvτωΙΙ των Τμημάτων.
εις : α ) Τήν 1!11αρξι11 καt λ'ίjξιv τοϋ �ο
λικοϋ και διδακτικοϋ έ:τους. β ) Τά δι
β ) πτυχία εις τούς σπουδιχστάς της §
δασκόμενα μαθήματα και τάς πρακτι
3 τοϋ &ρθρου 1 2 τοϋ παρόντος νόμου.
κάς και έργαστηριακάς άσκήσεις . γ )
2 . Τdι πτυχ(ιχ ε!vιχι !σότιμιχ των δι
Τά ώρολόγια και άvαλυτικά προγράμ
πλωμάτων της ιχύτης ειδικεύσεως, μόματα διδασκιχλίας των μαθημάτων.
11011 ώς προς τά δικαιώματιχ διδασκα
δ ) Την διδακτέαv \Jληv. ε) Τάς έγγριχ
λίας και έκτελέσεως.
φάς, μετεγγριχφάζ τώΙΙ σπουδασ<rώΙΙ,
3 . Έv ούδεμι� περιπτώσει έπιτρέ
την' φοίτησιv, τά:ς άπουσίας, τάς πά
πεται ή μη χορήγησις παρά της Σχο
σης φύσεως έξετάσεις και τόv χρόνον
λ'ίjς τίτλου σπουδών εις τούς δικιχιου
διεvεργείας αύτωv. στ) Τόv τύπον των
μέvους τούτου. Εις περίπτωσιν άρvή
τίτλωΙΙ ΚαL τώΙΙ έκδιδομέΙΙωΙΙ πιστο
σεως τοϋ ιδιοκτήτου καl τοϋ Διευθυv
ποιητικών σπουδών. ζ ) Την βαθμολο
τοϋ Σχολ'ίjς vά χο ρηγήσουν τόν τ(τλον
γίαv και τόv χαρακτηρισμόv της έπισπουοωv, ή άρμοδ!α ύπηρεσ(α τοϋ '18όσεως και διαγωγ'ίjς των σπουδα
πουργε(ου Πολιτισμοϋ και Έπιστη
στών. η ) Τάς προUποθέσεις παρακο
μωv, πέραν της άσκήσεως πειθαρχικ'ίjς
λουθήσεως των μαθημάτων ύπό τυ
κατ' αύτωv διώξεως, χορηγεί !!γγρα
cpλώv σπουδαστών. θ ) Τάς ήμέρας
φοv βεβα(ωσιv περι της μαθητικ'ίjς κα
άργίας, τά δικαιώματα και ύποχρεώ
ταστάσεως τοϋ σπουδαστοϋ, '\)τις έσεις των σπουδαστών, τά πειθαρχικά
παραπτώματα αύτωv. ι ) Τά τηρούμε , πέχει θέσιν τ(τλσυ σπουδών, δ τύπος
της δποίας κιχθορ(ζετιχι δι' Ύπουργι
να, παp ' έκάστη Σχολ7j, βιβλία - άρ
κ'ίjς άποφάσεως.
χεία, ως καt πcίv συναφές θέμα.
4 . Εις τούς εύδοκίμως άποφοιτοϋvτας
4 . 'Εκάστη Σχολη καταρτίζει κάι (
έκ τώv Σχολών άλλοδαπούς, άποvέ
διοv έσωτερικόv κιχ11011ισμό11, διέποvτα
μοvται οι ιχύτοι τ(τλοι σπουδών προς
τά της έσωτερικ'ίjς αύτης )ειτουργίας,
τούς χορηγουμέvους, εις τούς έλληvι
δστις έγκρίνεται δι' άποφάσεως τοϋ
κ'ίjς ύπηκοότητος σπουδαστάς.
Ύπουργοϋ Πολιτισμοϋ και 'Επιστη
5 . Διπλωματοϋχοι Σχολών Δριχματι
μών, μετά γvώμην της έv &ρθρ <ι> 25
κ'ίjς Τέχνης δύνανται vά έισάγωvται
Έπιτροπ'ίjς.
εις ιορυθησόμεvα Τμήματα η Σχολάς
5 . Ό 'Εσωτερικός Κανονισμός άvα
Θεατρολογίας εις τάς Φιλοσοφικάς Σχο
φέρεται ιδίως εις Διοικητικά θέματα,
λάς των 'Ανωτάτων 'Εκπαιδευτικών
ώς και εις τάς σχέσεις της Σχολ'ίjς
'Ιδρυμάτων και ύπό προUποθέσεις κιχ!
προς τό προσωπικόν, την διαχείρισιν
ποσοστόν δριζόμεvο\Ι διά Προεδρικών
και τάς οικοvομικάς έπιβαρόvσεις των
Διατιχγμάτωv, έκδιδομέvωv προτάσει
σπουδαστών.
των ' Υπουργών Έθvικ'ίjς Παιδείας κιχ!
'Άρθρον 1 2 .
Θρησκευμάτων κιχι Πολιτισμοϋ και
Φοίτησις - Προσόντα έγγραφ'ίjς.
'Επιστημών.
6 . Ο! Πτυχιοϋχοι Τμημάτων η Σχο
1 . Ή φοίτησις εις τάς Άvωτέριχς
λών Θεατρολογίιχς δύvιχνται vά διδά
.Σχολάς Καλλιτεχvικ'ίjς 'Εκπαιδεύσεως
σκουν μαθήματα της ειδικότητός των
ετvαι δι' �11 �καστοv τώv Τμημάτων
εις τά Σχολεία Μέσης 'Εκπαιδεύσεως.
αύτώv, τριετοϋς διαρκείας.

2 . Εις το πρώτον έ:τος σπουδών έγ
γράφοvτιχι, κατόπιν εισαγωγικών έξε
τάσεωv, οι !!χοvτες άπολυτήριοv Λυ
κείου τοϋ Ν. 309 /1 976 η άπολυτήριοv
έξαταξίου Γυμvασιου η &λλης ισοτίμου
Σχολ'ίjς ήμεδαπ'ίjς η άλλοδαπ'ίjς.
3 . Κατ' έξαίρεσιv, εις τάς Σχολάς
Δραματικ'ίjς Τέχνης και τό Τμ'ίjμα
Χορευτών των Σχολών Χοροϋ, έγγρά
φοvται σπουδασται μη κεκτημένοι τόv
ώς &vω τίτλοv, ολως προικισμένοι εις
τηv Δραματικηv και τηv Τέχvηv τοϋ
Χοροϋ, κατόπιν άποφάσεωv εtδικώv,
κατά περίπτωσιν, 'Επιτροπών, συγ
κροτουμέvωv δι' άποφάσεως τοϋ '1πουργοϋ Πολιτισμοϋ και 'Επιστημών .
4 . Εις τάς Σχολάς τοϋ παρόντος νό
μου δύνανται vά έγγραφοϋv, κατόπιν
έξετάσεωΙΙ, και άλλοδαποί, έφ' δσοΙΙ
κέκτηvται άvτίστοιχα προς τά έv πα-

'Άρθρον 1 4 .
'Εξετάσεις.
1 . Αι έξετάσεις διακρίvοvτιχι εις ει
σαγωγικάς, κιχτιχτακτηρ(ους, προαγω
γικάς, έπαvαληπτικάς, διπλωμιχτικάς
και πτυχιακάς.
α) Αι εισιχγωγικαl έξετάσεις σκοποίίν
εις τηv διακρ(βωσιν των άπαιτουμέ
νωΙΙ προUποθέσεω\Ι τώv ύποψηφίωΙΙ
σπουδαστών διά τηv έγγριχφήv τω\/ εις
τάς Σχολάς.
β) Αι κατιχτακτήριοι έξετάσεις σκο
ποϋv εις τηv διιχκρίβωσι\Ι των άπαιτου
μέvω\Ι γνώσεων των ύποψηφ(ωv σπου
δαστών, τώv προερχομένων έκ Σχο
λών τ'ίjς άλλοδιχπ'ίjς, διά τηv έγγραφήv
τω\/ εις άvτίστοιχοv �τος σπουδών.
γ) Αι προαγωγικιχι έξετάσεις σκο
ποϋv εις τηv διαπίστωσιν των άπαιτου-

μένων γνώσεων διά την προαγωγ1)11
τοϋ σπουδαστοίί έκ της μιcίς εις τηv
έπομέvηv τάξιν.
δ) Α! έπαvαληπτικαι έξετάσειι; σκο
ποϋv εtς την διαπ(στωσιΙΙ τώΙΙ άποιι
τουμέΙΙω\/ γνώσεων διά τηv προαγωγ1)ν
εις τηv έπομέvηv τάξιν η λ'ίjψιv διπλώ
ματος η πτυχίου σπουδαστωv, μη έπι
τυχόvτωv κατά τηv προηγουμένηv προ
αγωγικηv η οιπλωματικηv η πτυχιοι
κηv έξέτασιv αύτώv.
ε) Α! ·διπλωματικαι η πτυχιακαl έξε
τάσεις σκοποϋv εtς τηv διαπ(ιπωσιv
των άπαιτουμέvωv γνώσεων διά: Πiv
χορήγησιv διπλώματος η πτυχ(ου ε!ς
τούς σπουδαστάς.
2 . Α! πpοαγωγικαι έξετάσεις και e
παvαληπτικαι αύτώv διεvεργοίίvται όπδ
των Σχολών .
3 . Αι εtσαγωγικαι και κατατακτήριοι
έξετάσεις διεξάγονται έvώπιοv 'Επι
τροπών άποτελουμέvωv έκ προσώπων
έγvωσμένου κόρους και έμπειρ(ας περι
τά έξεταζόμεvα μαθήματα.
Εις τάς έv λόγ<ι> έπιτροπάς μετέχει,
&vευ δικαιώματος βαθμολογήσεως, έκ
πρόσωπος τοϋ Ύπουργε(ου Πολιτισμο\ί
- Έπιστημωv. Χρέη :r:'ραμματέωι; έκτε
λεί όπάλληλος τοϋ αύτοϋ Ύπουργε[ου.
Απαvτες οι άvωτέρω διορ(ζοvται 8ι'
άποφάσεωv το\ί Ύπουργοϋ Πολιτισμο\ί
και 'Επιστημών.
4 . Α! διπλωματικαι η πτυχιακαι έ
ξετάσεις και α! έπαvαληπτικαl αύτωv
διεvεργοίίvται, κατ' άρχήv, όπό των
Σχολωv, δι' άπαντα τά διδασκόμενα εlς
τό Γ' έ:τος αύτωv μαθήματα.
οι έπιτυχόvτες εις την ώι; &vω έξέ
τασιv σπουδασταl έξετάζοvται 8ιά την
άπόκτησιv διπλώματος η πτυχ[ου και
όπό των έv παραγράφ<ι> 3 προβλεπο
μένων Έπιτροπωv μόνον εις τά: κύριοι
μαθήματα.
Οι άποτυχόvτες εις τάς όπό τώv Σ�ο
λωv η Έπιτροπωv διεvεργουμένας έξε
τάσεις τριτοετείς έπα11αλαμβά11ου11 τa
μαθήματα της τάξεώς των, ή δέ έξί
τασις τούτων διά την λ'ίjψιv διπλώμα
τος η πτυχ(ου διενεργείται μόνον όπδ
των 'Επιτροπών της παραγράφου 3
έφ' δλωv των διδαχθέvτωv μαθημάτων.
Η

'Άρθρον 1 5 .
Διδακτικόv Προσωπικόν.
Καθήκοντα - ' Υποχρεώσεις Διευθυvτοϋ.
Περιορισμοι Διεθυvτοϋ κιχι Καθηγητών.
1 . Τό διδακτικόv προσωπικδv έκά
στης Σχολ'ίjς Καλλιτεχvικ'ίjς Έκπιχι
δεόσεως άποτελείται έκ τοϋ Διευθυv
τοίί Σπουδών και των καθηγητωv.

2 . Ή σύνθεσις και δ άριθμός τώv Κα
θηγητωv καθορίζεται όπό τοϋ ιδιο
κτήτου έκάστης Σχολ'ίjς
τοϋ έκπρο
σώπου τοϋ vομικοϋ προσωπου και τοϋ
Διευθυvτοϋ Σπουδωv αύτης, άvαλόγως
προς τό άvαλυτικο\Ι και ώρολόγιοΙΙ πρό
γριχμμιχ των διδασκομένων μαθημάτων.

�

3 . Ό Διευθυvτης Σπουδών ε!vιχι ό
πεύθυvος διά την δμαληv κιχι άπρό
σκοπτοv λειτουργ!α.11 της Σχολ'ίjς, έv
τίj> πλαισ[<J> των κειμένων 8ιιχτάξεωΙΙ,
μεριμv� διά την άρτ!α.11 δργάvωσιv
τ'ίjς έκπιχιδεύσεως,. προfιπατιχι των κα
θηγητών της Σχολ'ίjς και άσκεί πει-
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θαρχικά καθήκοντα έπι των σπου8α
καθοριζομένων 8ιά της παρ . 1 περ. γ
στών αύτης.
τοϋ &ρθρου 3 τοϋ παρόντος νόμου η
τριετη, τούλάχιστον, εύ8όκιμον &σκη
4 . Τον Διευθυντήν Σπου8ών, άπόντα
σι ν τοϋ έπαγγέλματος μιiiς τών εt8ι
η κωλυόμενον, άναπληροί καθηγητής,
κοτήτων της ώς &νω παραγράφου τοϋ
δριζόμενος ύπδ τοϋ ι8ιοκτήτου η προ
&ρθρου 3, η
κειμένου περι Νομικοϋ Προσώπου ύπδ
2 ) Πτυχιοϋχος άνεγvωρισμένης 'Ανω
τοϋ έκπροσώπου αύτοϋ. Ή άναπλήρω
τάτης Σχολ1jς της άλλο8απ7jς, ει8ικό
σις έγκρ(νεται ύπδ τοϋ ' Υπουργοϋ Πο
τητος Κινηματογράφου-Τηλεοράσεως.
λιτισμοϋ και 'Επιστημών.
3 . Ό Διευθυντης Σπου8ών 8ύναται
5 . Εις έξαιρετικάς περιπτώσεις και
κατόπιν πλήρους και ήτιολογημένης
νά 8ι8άσκη το μάθημα της ει8ικότη
τός του.
προτάσεως της Σχολ7jς, δ 'Υπουργός
Πολιτίσμοϋ και 'Επιστημών 8ύναται
4 . Ό Διευθυντής 8έον νά κατοικ'ίj εις
νά έγκρινη τήν προσωρινήν και μέχρ ι . άπόστασιν ούχι άνωτέραν των σαράντα
λήξεως τοϋ σχολικοϋ fτους άνάθεσιν
χιλιομέτρων, άπδ τοϋ τόπου fνθα λει
καθηκόντων Διευθυντοϋ Σπου8ών ε(ς
τουργεί ή Σχολή καl 8εν 8ύναται νά
τινα των καθηγητών της Σχολ7jς.
είναι συγχρόνως Διευθυντής εις έτέ
6 . Εις περ(πτωσιν καθ' ην σπου8α
ραν Σχολήν.
στής 8ιακόψη, 8ι' ο!αν8ήποτε αιτιαν,
5 . Διά Προε8ρικών Διαταγμάτων, έκ
τήν εις τήν Σχολήν φοιτησιν του, δ
δι8ομένων προτάσει των 'Υπουργών
Διευθυντής Σπου8ών ύποχρεοϋται νά
Πολιτισμοϋ καt 'Επιστημών καl Έθνι
γνωστοποιήση τοϋτο, πάραυτα, εις πii
κ7jς Παι8είας καl Θρησκευμάτων, κα
σαν άρχην ή όποια παρέχει 8ιευκολύν
θορ(ζονται τά προσόντα καl τά ύπο
σεις εις αύτόν.
βαλλόμενα 8ιά τήν πρόσληψιν τοϋ λοι
7 . Ό Διευθυντής ύποβάλλει εις το
ποϋ 8ι8ακτικοϋ προσωπικοϋ 8ικαιολο
' Υπουργείον Πολιτισμοϋ καl 'Επιστη
γητικά.
μών πλ7jρες άντ(γραφον μαθητολογ(ου,
6 . Ή πρόσληψις των Καθηγητών 8ι
προς θεώρησιν, τήν έπομένην της λή
ενεργείται ύπδ τοϋ t8ιοκτήτου της
ξεως των έγγραφων, εις το τέλος aε
Σχολ1jς, μετά γνώμην τοϋ Διευθυντοϋ
τοϋ 8ι8ακτικοϋ fτους κατάλογον των
Σπου8ων αύτης, 8ι' !:ν τουλάχιστον
προαχθέντων, άπορριφθέντων και άνε
σχολικδν έ!τος και έγκρ(νεται ύπδ τοϋ
ξεταστέων σπου8αστών.
' Υπουργοϋ Πολιτισμοϋ-Έπιστημών .
'Άρθρον 1 6 .
7 . Τά άπαιτούμενα 8ικαιολογητικά 8ιά
Προσόντα Διευθυντοϋ Σπου8ών - Κατην πρόσληψιν τοϋ άνωτέρω 8ι8ακτι
θηγητών. - Πρόσληψις.
κοϋ προσωπικοϋ ύποβάλ�ονται εις το
' Υπουργείον Πολιτισμοϋ καl 'Επιστη
1 . Ό Διευθυντής Σπου8ών έκάστης
μών το άργότερον τριάντα ήμέρας προ
Σχολ7jς προσλαμβάνεται ύπδ τοϋ ι8ιο
της ένάρξεως τοϋ 8ι8ακτικοϋ Ιtτους.
κτήτου αύτης καl προκειμένου περί
νομικών προσώπων, ύπδ τοϋ Διοικη
8 . Το 8ι8ακτικδν προσωπικόν aεν 8ιο
ρ (ζεται η έκπ(πτει αύτο8ικα(ως της
τικοϋ Συμβουλ(ου των, κατόπιν έγκρ(
ύπηρεσίας, έάν κατε8ικάσθη 8ι' άμε
σεως τοϋ Ύπουργοϋ Πολιτισμοϋ καt
'Επιστημών, μετά γνώμην της έν &ρ
τακλήτου άποφάσεως εις ποινήν συνε
θρφ 25 Γνωμο8οτικ7jς Έπιτροπ7jς.
παγομένην Ιtκπτωσιν 8ιά τούς 8ημο
'Εν ού8εμι� περιπτώσει 8ύναται νά
σ(ους ύπαλλήλους.
λειτουργήση Σχολη &νευ προηγουμέ
9 . Κενουμένης θέσεως 8ι8ακτικοϋ προ
νης έκ8όσεως της άνωτέρω έγκριτικ7jς
σωπικοϋ, κατά την 8ιάρκειαν τοϋ 8ιάποφάσεως.
8ακτικοϋ /!τους, 8ι' ο!ον8ήποτε λόγον,
2 . Ό Διευθυντής Σπου8ών 8έον δπως
δ t8ιοκτήτης της Σχολ1jς δφε().ει δπως,
εΙναι :
έντδς 20ημέρου, προτεινη εις το 'Υ
πουργείον Πολιτισμοϋ καl 'Επιστη
α ) Των Σχολών Δραματικ1jς Τέχνης :
μών την πρόσληψιν άντικαταστάτου.
1 ) Πτυχιοϋχος 'Ανωτάτης Σχολ7jς ή
με8απ1jς η άλλο8απ1jς, ει8ικότητος θεα
'Άρθρον 1 7 .
τρολογ(ας η
'Όριον ήλικ(ας.
2 ) Πτυχιοϋχος η Διπλωματοϋχος ά
Α! έκάστοτε tσχύουσαι 8ιατάξεις περι
νεγvωσμένης ήμε8απ7jς η άλλο8απ7jς
δρ(ου ήλικ(ας των Διευθυντών των 'Α
Δραματικ1jς Σχολ1jς, με 8εκαετη εύ86νωτέρων 'Ι8ιωτικών Σχολών, τών ύπα
κιμον προUπηρεσ(αν εις το θέατρον 1)
γομένων εtς την έποπτείαν καl τον Ιt
εtς Δραματικην Σχολην ώς καθηγητής
).εγχον τοϋ Ύπουργε(ου Έθνικ1jς Παικαl 8ιοικητικάς !κανότητας .
8είας καt Θρησκευμάτων, έφαρμόζον
β) Των Σχολών Χοροϋ :
ται καl έπt των Διευθυντών τών 'Α
Πτυχιοϋχος η Διπλωματοϋχος καθη
νωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικ1jς Έκ
γητής Χοροϋ, άνεγvωρισμένης ήμε8α
παι8εύσεως.
π7jς η άλλο8απ1jς Σχολ1jς Χοροϋ, με
'Άρθρον 1 8 .
άπο8ε8ειγμένα άνώτερα προσόντα καλ
Εt8η παραβάσεων.
λιτεχνικ1jς έπι8όσεως, με 8εκαετη προ
Uπηρεσ(αν ώς Διευθυντής η Καθηγη
Πiiσα, 8ι' ύπαιτ(ου πράξεως η
1
.
της Σχολ1jς Χοροϋ και 8ιοικητικάς
παραλε(ψεως 8υναμένης νά καταλογι
!κανότητας.
σθ7j, παράβασις τών 8ιατάξεων τοϋ
γ) Των Σχολών Κινηματογραφίας παρόντος νόμου καl των εις έκτέλεσιν
Τηλεοράσεως :
αύτοϋ έκ8ι8ομένων κανονιστικών πρά
ξεων, έκ μέρους τών ι8ιοκτητών Σχο
1 ) Πτυχιοϋχος 'Ανωτάτης Σχολ1jς της
λών, των Διευθυντών καl των Καθη
ήμε8απ7jς η άνεγνωρισμένης tσοτ(μου
Σχολ1jς της άλλο8απ1jς, fχων 8(πλωμα
γητών, έκάστου εις τον τομέα άρμο
διότητός του, άποτελεί πειθαρχικδν άη πτυχ(ον μιiiς των εt8ικοτήτων των
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8ίκημα, τιμωρούμενον 8ιά των έν τφ
&ρθρφ 1 9 προβλεπομένων ποινών.
2 . Μεταξύ τών παραβάσεων καταλέ
γονται t8ίq;· :
α ) Λειτουργ(α ι8ιωτικ1jς Σχολ1jς &νευ
ά8ε(ας.
β ) Μή συμμόρφωσις της Σχολ1jς 7t'ρδς
τάς έγγράφους δ8ηγ(ας τοϋ Ύπουρ
γε(ου Πολιτισμοϋ καl 'Επιστημών έν
σχέσει προς τήν έκπλήρωσιν των νο
μίμων ύποχρεώσεών της.
γ) Μη παρά8οσις άρχε(ου.
δ) Μη έμπρόθεσμος συμπλήρωσις κε
νών θέσεων Διευθυντοϋ καl Καθηγη
τών.
ε) 'Εκπρόθεσμος ύποβολη των 8ικαιο
λογητικών προσλήψεως 8ι8ακτικοϋ προ
σωπικοϋ, μαθητολογ(ου καl καταλόγου
τών προαχθέντων, άπορριφθέντων καl
άνεξεταστέων σπου8αστών.
στ ) Παράνομος ίtκ8οσις η μή χορή
γησις τ(τλου σπου8ών .
ζ ) Παρεμπό8ισις άσκήσεως έ). έγχου
ύπδ της έποπτευούσης άρχ1jς.
η) 'Α8ικαιολόγητος άπουσ(α τοϋ Δι
ευθυντοϋ καl των Καθηγητών της Σχο
λ1jς, κατά τάς ώρας λειτουργ(ας αύτ1jς.
θ) Παρέκκλισις έκ τοϋ προγράμματος
διδασκαλ(ας .
ι ) Παράβασις διατάξεων περι έπωνυ
μ(ας, προσωνυμίας, διαφημίσεως καl
γνωστοποιήσεως.
ια ) Παράβασις των, κατά νόμον, στε
γαστικών προUποθέσεων τών έποπτι
κών μέσων 8ι8ασκαλ(ας καt έξοπλι
σμοϋ έν γένει.
ι β ) 'Απασχόλησις δι8ακτικοϋ προσω
πικοϋ &νευ νομ(μου προσλήψεως.
ιγ) Παράβασις 8ιατάξεων περι 8ι8άκ
τρων.
ι8) Μη τήρησις τοϋ Άρχε(ου - Βι
βλίων.
ιε) Παράβασις έπιτρεπομένου δρ(ου
σπου8αστών κατά τάξιν.
ιστ ) Παράβασις τών 8ιατάξεων τών §
6 καl 7 τοϋ &ρθρου 1 5 τοϋ παρόντος.
ιζ) Παράβασις της 8ιατάξεως της παρ.
4 τοϋ &pθρου 1 6 τοϋ παρόντος .
ιη ) Μη ύποβολή εtς την άρμο8(αν Δι
εύθυνσιν τοϋ Ύπουργε(ου Πολιτισμοϋ
καl 'Επιστημών των 8ιπλωμάτων καt
πτυχίων, έντδς μηνός άπδ της άνακοι
νώσεως των άποτελεσμάτων των 8ι
πλωματικων κα� πτυχιακών έξετάσε
,
ων, προς επικυρωσιν.
ιθ ) Μή ύποβολή αιτουμένων, ύπδ τοϋ
'Υπουργείου Πολιτισμοϋ καl 'Επιστη
μών, ύπηρεσιακων στοιχείων και 8ι
καιολογητικών .
'Άρθρον 1 9 .
Πειθαρχικαι και Διοικητικαl κυρώσεις.
1 . Πειθαρχικαι κυρώσεις 8ιά τούς t8ιοκτήτας Σχολών :
α ) "Εγγραφος έπίπληξις.
β) Πρόστιμον μέχρι ποσοϋ 1 00. 000
8ραχμών.
γ) Προσωρινή &ρσις ά8ε(ας !8ρύσεως
και λειτουργίας της Σχολ1jς.
8 ) Όριστικ'1) &ρσις ά8ε(ας !8ρύσεως
και λειτουργ(ας της Σχολ1jς.

2 . Πειθαρχικαί κυρώσεις 8ια τούς Δι
ευθυντας καl Καθηγητάς :
α ) 'Έγγραφος έπίπληξις.
β) Πρόστιμον μέχρι 50.000 8ραχμών.
γ) Προσωρινή στέρησις τοu 8ικαιώ
ματος 8ιευθύνειν καl 8ι8άσκειν.
8) ' Οριστική στέρησις τοu 8ικαιώμα
τος 8ιευθύνειν καl 8ι8άσκειν.
3 . Αί ώς &νω κυρώσεις καταγιγνώ
σκονται 8ι' άποφάσεως τοu 'Τπουρ
γοu llο) ιτισμ�u καl 'Επιστημών, κα
τόπιν συμφώνου γνώμης της έν &ρθρφ
25 ΈπιτροπΊjς.
4 . Τα έπιβαΧλόμενα πρόστιμα εισ
πράττονται ώς eσο8α τοu Δημοσίου,
κατα τας 8ιατάξεις περl εισπράξεως
Δημοσίων Έσό8ων.
5 . 'Ανεξαρτήτως των ύπο τοu παρόν
τος &ρθρου προβλεπομένων κυρώσεων,
ή &νευ ά8είας λειτουργία Σχολ'ίjς συ
νεπάγεται τήν &μεσον 8ιακοπήν τ�ς
λειτουργίας αύτης, πραγματοποιουμέ
vην ύπο της κατα τόπον άστυνομικ'ίjς
άρχ'ίjς, κατόπιν έγγράφου τοu 'Τπουρ
γοu Πολιτισμοu καl 'Επιστημών.
Α! παρανόμως χρησιμοποιούμεναι έπι
γραφαl άφαιpοuνται άμέσως, μερίμνη
τής άρμο8ίας κατα τόπον άστυνομικ'ίjς
άρχ'ίjς, κατόπιν έγγράφου τοu Ύπουρ
γοu Πολιτισμοu καl 'Επιστημών .
6 . Τα ύπο στοιχείον ιστ της παρα
γράφου 2 τοu &ρθρου 18 τοu παρόντος
πειθαρχικα. ά8ικήματα έπισύρουν τήν
&ρσιν έγκρίσεως της προσλήψεως.
'Άρθρον 20.
Ποινικαl κυρώσεις.
1 . οι ι8ρύοντες η 8ιατηροuντες t8ιω
τικήν Σχολήν &νευ ά8είας τιμωροuν
ται 8ια φυλακίσεως μέχρις ένος έ:τους
και 8ια χρηματικ'ίjς ποιν'ίjς τούλάχι
στον 1 5.000 8ραχμώv.
2 . Οι ι8ιοκτηται η οι Διευθυνταl Σπου
οών οι δποίοι 8έν παρα8ί8ουν το άρ
χείον εις τήν άρμο8ίαν Διεύθυνσιν τοu
'Τπουργείου Πολιτισμοu καl 'Επιστη
μών, έντος 20ημέρου άπο της κοινο
ποιήσεως της άποφάσεως περί &ρσεως
. τής ά8είας, η έξ ο!ασ8ήποτε &λλης αι
τίας 8ιακοπ'ίjς λειτουργίας της Σχο
) Ίjς, τιμωροuνται 8ια φυλακίσεως μέ
χρις !!ξ μηνών κο.l 8ια χρηματικ'ίjς ποι
ν'ίjς τούλάχιστον 1 0.000 8ραχμών .
3 . οι χρησιμοποιοuντες μή έγκεκρι
μένας έπωνυμίας η προσωνυμίας ι8ιο
κτηται ι8ιωτικών Σχολών τιμωροuν
ται 8ια φυλακίσεως μέχρι τριών μη
νών καl 8ια χρηματικ'ίjς ποιν'ίjς.
4 . Ό ι8ιοκτήτης καl δ Διευθυντής
εις περίπτωσιν άπασχολήσεως 8ι8α
κτικοu προσωπικοu, &νευ νομίμου έγ
κρίσεως της προσλήψεως, τιμωροuν
ται 8ια φυλακίσεως τούλάχιστον τριών
μηνών.
5 . Ό Διευθυντής εις περίπτωσιν μή
γνωστοποιήσεως 8ιακοπ'ίjς σπου8ών,
περl Ίjς το &ρθρον 1 5 παρ. 6 τιμωρεί
ται 8ια φυλακίσεως τούλάχιστον τριών
μηνών.
6 . οι χορηγοuντες τίτλον σπου8ών
παρανόμως, τιμωροuνται 8ια φυλακί
σεως τούλάχιστον �ξ μηνών.
7. Έπl παραβάσεων τελεσθεισών ύπο νο
μικών προσώπων η έταιpειών εύθύνον-

ται οι νομίμως έκπροσωποuντες ταuτα.
8 . 'Άπαντα τα έν τι:;> παρόντι &ρθρφ
ποινικα ά8ικήματα 8ιώκονται αύτεπαγγέλτως.
'Άρθρον 2 1 .
Δί8ακτρα.
1 . Δια τήν Ζ8ρυσιν - λειτουργίαν καl
μεταστέγασιν Σχολών καταβάλλονται
παράβολα τα δποία καθορίζονται, άνα
8ιετίαν, 8ια κοινών άποφάσεων τών
' Τπουργών Οικονομικών και Πολιτι
σμοu καl 'Επιστημών.
2 . Αi.ίξησις τών 8ι8άκτρων κατα τήν
8ιάρκειαν τοu 8ι8ακτικοu έ:τους 8έν
έπιτpέπεται.
3 . Τα 8ί8ακτρα καταβάλλονται μό
νον μηνιαίως.
'Άρθρον 22.
'Επιθεώρησις.
"Απασαι αι Σχολαl ύπόκεινται εις έπι
θεώρησιν έκ μέρους τών άρμο8ίων όρ
γάνων τοu 'Τπουργείου Π ολιτισμοu
καl 'Επιστημών.
'Άρθρον 23.
' Ατέλειαι - Ύποτροφίαι.
1 . Αι ισχύουσαι εκαστοτε άτέ) ειαι,
8ια μεταφοραν των σπου8αστών 8ι
αύτοκινήτων 8ημοσίας χρήσεως, ι
σχύουν καl 8ια τούς σπου8αστας τών
Σχολών Καλλιτεχνικ'ίjς Έκπαι8εύσεως.
2 . Δι' άποφάσεως τοu 'Τπουργοu Πο
λιτισμοu καl 'Επιστημών, έκ8ι8ομένης
κατόπιν γνώμης της έν &ρθρφ 25 Έπι
τpοπΊjς, εΙναι 8υνατον να χορηγοuνται
κατ' �τος ύποτροφίαι, προς κάλυψιν
8ι8άκ-φων καl ένίσχυσιν άριστούχων
σπου8αστων, 8ια το 8εύτερον καl τρί
τον έ:τος σπου8ών. Ό άριθμος τών χο
ρηγουμένων ύποτροφιών, ώς και αι
λεπτομέρειαι χορηγήσεως αύτών, κα
θορίζονται 8ια τ'ίjς αύτ'ίjς ύπουργικ'ίjς
άποφάσεως.
3 . Οι Διευθυνταί προτείνουν προς έπι
λογήν εις το 'Υπουργείον Πολιτισμοu
καl 'Επιστημών, κατα μ'ίjνα Όκτώ
βριον, σπου8αστάς, οι δποίοι 8ύνανται
να τύχουν της κατα τήν παρ. 2 ύπο
τpοφίας.
4 . Α! καλύτεραι έπί 8ιπ) ώματι έρ
γασίαι των σπου8αστών τών Σχολών
Κινηματογραφίας - Τηλεοράσεως βρα
βεύονται 8ι' άποφάσεως τοu Ύπουρ
γοu Πολιτισμοu καl 'Επιστημών, προ
τάσει της άρμο8ίας έξεταστικ'ίjς έπι
τροπΊjς . Δια της αύτ'ίjς άποφάσεως
καθορ ίζεται δ άριθμος τών βραβευο
μένων έργασιών καl το i.ίψος τοu χρη
ματικοu ποσοu των βραβείων .
Δι' άποφάσεως τοu 'Υπουργοu Πολι
τισμοu καl 'Επιστημών εΙναι 8υνατον
να παρέχεται 8ωρεαν η μέ 8ασμολογι
κή άτέλεια ή πρώτη Gλη (παρθένο
φlλμ ) 8ια τήν έπl 8ιπ) ώματι έργασίαν
των σπου8αστών .
5 . Εις τον έτήσιον προϋπολογισμον
τοu 'Υπουργείου Πολιτισμοu καl 'Ε
πιστημών έγγράφεται, ύπο εt8ικον κω8ικον άριθμον καl φορέα, πίστωσις
8ια τήν άντιμετώπισιν των έκ της έ
φαρμογ'ίjς τοu παρόντος 8απανών.
'Άρθρον 24 .
'Επιχορηγήσεις - Δάνεια.
1 . Δι' άποφάσεως τοu Ύπουργοu Πο-

λιτισμοu καl Έπιστημ&ν, έκ8ι8ομέ
νης κατόπιν γνώμης της έν &ρθρφ 25
Γνωμο8οτικ'ίjς Έπιτροπ'ίjς, 8ύναται να
χορηγηθ'ίj οικονομική ένίσχυσις πpός
Σχολας μή κεp8οσκοπικοu χαρακτή
ρος Θεάτρου, Χοροu, Κινηματογραφίας
καl Τηλεοράσεως, αι δποίαι άνταπο
κρίνονται πλήρως προς τούς σκοπούς
λειτουργίας των καl παρέχουν έχέγγυα
άρτίας μορφώσεως των σπου8αστών.
2 . Λί έ:πιχορηγούμεναι Σχολαl όπό
κεινται εtς . τον οικονομικον ελεγχον
τοu 'Υπουργείου Πολιτισμοu καl 'Ε
πιστημών .
3 . Εtς τον προϋπολογισμον τοu Ύπουργείου Πολιτισμοu καl 'Επιστημών
έγγράφεται, ύπο ει8ικον φορέα καl
κω8ικον άριθμόν, πίστωσις 8ια τήν
ένίσχυσιν τών έν λόγφ Σχολών.
4 . Δια τήν έγκατάστασιν καl τον
&ρτιον έξοπλισμον των Σχολών Δρα
ματικ'ίjς Τέχνης, Χοροu, Κινηματο
γραφίας - Τηλεοράσεως, προς άποτε
λεσματικήν έκiταί8ευσιν των σπου8α
στών των, αι Σχολαl αuται 8ανειο8ο
τοuνται ύπο πιστωτικών όργανισμών
μέ προϋποθέσεις καl δρους καθοριζο
μένους ύπο της Νομισματικ'ίjς Έπιτpο
π'ίjς.
'Άρθρον 25.
Γνωμο8οτική 'Επιτροπή.
1 . Δι' άποφάσεως τοu Ύπουργοu Πο
λιτισμοu καl 'Επιστημών συγκροτεί
ται 8ι' έκάστην κατηγορίαν Σχολών
πενταμελής γνωμο8οτική έπιτροπή, 8ι
ετοuς θητείας, εις τήν δποίαν μετέ
χουν :
α ) Είς (1 ) Άκα8ημαϊκος της τάξεως
Γραμμάτων καl Τεχνών η τακτικος
η δμότιμος Καθηγητής 'Ανωτάτου Έκ
παι8ευτικοu Ί8ρύματος, ώς Πρόε8ρος.
β) Είς (1 ) άνώτατος η άνώτερος
ύπάλληλος τοu 'Υπουργείου Πολιτι
σμοu καl 'Επιστημών καl
γ) Τρία (3 ) πρόσωπα έγνωσμένου κύ
ρους περl τα καλλιτεχνικά, έκ τών δ
ποίων δ είς όπο8εικνυόμενος όπο τοu
Σωματείου 'Ελλήνων 'Ηθοποιών.
Χρέη Γραμματέως έκτελεί ύπάλληλος
της άρμο8ίας Διευθύνσεως τοu 'Υ
πουργείου Πολιτισμοu καl 'Επιστημών.
Δια της αύτ'ίjς άποφάσεως δρίζονται
καl τα άναπληρωματικα μέλη τ'ίjς Έ
πιτροπ1jς τα δποία 8έον δπως εχουν
τήν αύτήν ει8ικότητα μέ τα τακτικα
μέλη καl δ άναπληρωτής γραμματέως.
2 . Ή 'Επιτροπή εύρ ίσκεται έν άπαρ
τίq. παρόντων τεσσάρων ( 4 ) έκ των
μελών αύτ'ίjς, άποφασίζει 8έ 8ι' άπλ'ίjς
πλειοψηφίας, καl εις περίπτωσιν ισο
ψηφίας ύπερισχύει ή ψ'ίjφος τοu Προ
έ8ρου.
3 . Εtς τήν Έπιτροπήν μετέχει μετα
8ικαιώματος ψήφου καl δ Νομικός
Σύμβουλος τοu Κράτους παρα τι:;> Ύ
πουργείφ Πολιτισμοu καl 'Επιστημών,
έφ' δσον αίJτη γνωμο8οτεί έπί θεμά
των άφορώντων εtς τήν έπιβολήν πει
θαρχικών κυρώσεων .
4 . Ή ' Επιτροπή 8ύναται να προσκαλ'ίj
εtς τας συνε8ριάσεις της, &νευ ψήφου,
οιον8ήποτε πρόσωπον κατάλληλον, κα
τα τήν κρίσιν της, έπl τελείως ει8ικών
θεμάτων .
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5 . 'Έργον της Έπιτροπ7jc; ε!ναι ;
α) Ό �λεγχοc; τών έκ τοu έξωτερικοu
πιστοποιητικών σπουδών, τών παρε
χόντων δικαtωμα έγγραφης εtc; τ&.c;
Σχολ&.c; Καλλιτεχνικ7jc; 'Εκπαιδεύσεως.
β ) Ό Ι!λεγχοc; τών ύποβαλλομένων
τtτλων σπουδών και λοιπών δικαιολο
γητικών δι&. την φρισιν της προσλή
ψεως διδακτικοu προσωπικοu.
γ) Ί-Ι γνωμοδότησις δι&. την διακο
πην λειτουργtαc; των Σχολών περι 1jc;
το lίρθρον 8 παρ. 3.
δ) 'Ι-Ι γνωμοδότησις έπι θεμάτων ά
φορώντων εtc; την έπιβολην κυρώσεων
περι ών το lίρθρον 1 9 παρ. 1 και 2 .
ε ) Ή γνωμοδότησις διά τη 11 �κδοσιν
τοu γεΙΙικοu κα\Ιο\Ιισμοu περι ο\ί το
lίρθρον 1 1 παρ. 3 .
στ) ' Η γνωμοδότησις διά την Ι!κδοσιν
τοu έσωτερικοu κανονισμοu λειτουρ
γίας τών Σχολών περι 1jc; το lίρθρον
1 1 παρ. 4 καί 5.
ζ ) Ή γνωμοδότησις διά την χορήγη
σιν οtκονομικ7jc; ένισχύσεωc; προς τάc;
Σχολάc; περι Ί)ι; το lίρθρον 24 παρ. 1 .
η ) Ή γνωμοδότησις tπι θεμάτων ά
φορώντων ε!c; την χορήγησιν ύποτρο
φιών και ένισχύσεωc; προς τούς σπου
δαστάc; περι ών το lίρθρον 23 § 2 και
θ ) Ή γνωμοδότησις έπι παντοc; ζη
τήματος άφορώντοι; εtc; την tφαρμογ1)ν
τοu παρόντος νόμου, το δποίον '\\θελε
τααραπεμφθ7j ύπο τοu 'Τπουργοu Πολι
τισμοu και 'Επιστημών η τοu ύπ' αύ
τοu έξουσιοδοτουμένου δργάνου.
'Άρθρον 26.
'Εξουσιοδοτήσεις ..
1 . Διά Προεδρικών Διαταγμάτων, έκ
διδομέ11ων προτάσει των 'Υπουργών
Προεδρίας Κυβερνήσεως, Πολιτισμοu
και 'Επιστημών χα! Έθνικ7jc; Παιδείας
χα! Θρησκευμάτων, μετά γνώμην τών
άρμοδίων Διοικητικών Συμβουλίων κα
τατάσσονται ε!c; την ά11ωτέραν βαθμί
δα έκπαιδεύσεωc;, α! κάτωθι Σχολα!
Καλλιτεχνικ7jc; 'Εκπαιδεύσεως, α! λει
τουργοuσαι ώc; ν.π.δ.δ. η ώι; 'lπηρε
σίαι ν.π.δ.δ.
α) Δραματικη Σχολη τοu Έθνικοu
Θεάτρου.
β ) Δραματικη Σχολη τοu Κρατικοu
Θεάτρου Βορείου 'Ελλάδος και
γ ) Κρατικη Σχολη Όρχηστικ7jc; Τέ
χνης.
2 . Διά τώΙΙ αύτών Διαταγμάτων τρο
ποποιοuνται ο! δργανισμοι λειτουργtαc;
των Σχολών τούτων και ρυθμίζονται
τά ύπο τών lίρθρων 3, 1 1 fωc; 1 7 και
23 τοu παρόντος νόμου δριζόμενα θέ
ματα, προκειμένου δέ περl της Κρατι
κ7jc; Σχολ7jc; Όρχηστικ7jc; Τέχνης ρυθ
μίζονται και θέματα άφορώντα εtc;
την δργάνωσιν, την λειτουργ!αν και το
προσωπικον αύτηc;.
'Άρθρον 2 7 .
Μεταβατικα! Διατάξεις.
1 . Α! κατά την Ι!ναρξιν της tσχύοc;
τοu παρόντος λειτουργοuσαι 'Ιδιωτι
κα! Σχολα! Δραματικαί, Χοροu και
Κινηματογράφου συνεχίζουν νά δέχων
ται προς έγγραφην εις την Α' τάξιν
αύτών σπουδαστάc;, μέχρι και τοu σχο-

λικοu /!τους 1 981-1 982. Ή λειτουρ
για τών Σχολών τούτων παύει το βρα
δύτερον κατά την λ7jξιν τοu σχολικοu
/!τους 1 9 82-1 983, αι δέ lίδειαι των
παύουν αύτοδικαίωc; ισχύουσαι.
2 . Etc; τούς άποφοιτουc; των έν παρ. 1
τοu παρό11τοc; άρθρου Σχολών χορη
γοuνται τtτλοι κατά τάc;, μέχρι της
tσχύοc; τοu παρόντος, κειμέναc; διατά
ξεις.
3 . 'Απο τοu έπομένου, της δημοσιεύ
σεως τοu παρόντος σχολικοu /!τους, ο!
φοιτοuντεc; εις τάc; ώc; lίνω άναφερο
μέναc; Σχολάc; δύνανται νά κατατάσ
σωνται, κατόπιν κατατακτηρtων έξε
τάσεων, ένώπιον ειδικών έπιτpοπών,
συγκροτουμένων δι' άποφάσεωc; τοu
Ύπουργοu Πολιτισμοu και 'Επιστη
μών, εις άντιστοιχα Ι!τη τών !δρυθησο
μένων, δυνάμει των διατάξεων τοu
παρόντος, Σχολών.
4 . Κατά την διάρκειαν τών ώc; lίνω
προθεσμιών, έξακολουθοuν έφαρμοζόμε
ναι αι σχετικαι διατάξεις , α ι άφορώσαι
ε!ς την lδρυσιν και λειτουργίαν τών
Σχολών Καλλιτεχνικ7jc; 'Εκπαιδεύσεως
και α! κατ' έξουσιοδότησιν τούτων έκ
δοθείσαι Ύπουργικα! 'Αποφάσεις.
5 . Διά την tσοτιμ!αν τών άπονεμη
θέντων ύπο τώ11 Κρατικών χα! άνεγνω
ρισμέ11ων 'Ιδιωτικών Σχολών Καλλιτε
χ11ικ7jc; 'Εκπαιδεύσεως, μέχρι της δη
μοσιεύσεως τοu παρόντος νόμου, τι
τ λων σπουδών, προς τούς άπονεμηθη
σομένουc; δυνάμει τών διατάξεων τοu
παρόντος, τίτλους, άποφαίνεται το ύπο
τοu lίρθρου 74 παρ. 1 τοu νόμου 576 /
1 9 7 7 Συμβούλιον 'Ισοτιμιών τοu ΚΑ
ΤΕΕ 'Αθηνών.
6 . Αι ύπο τοu lίρθρου 4 παρ. 2 χα! 5
τοu παρόντος προβλεπόμεναι προθε
σμιαι ύποβολ7jc; δικαιολογητικών χα!
χορηγήσεως άδείαc; ιδρύσεφc; χα! λει
τουργίας Σχολών, δύναται, έπί ι\ν hoc;,
άπο της !σχύοc; τοu παρόντος, νά πα
ρατείνωνται, δι' άποφάσεωc; τοu '1πουργοu Πολιτισμοu και 'Επιστημών.
7 . 'Ιδρυτα! Σχολών Κινηματογραφίας
- Τηλεοράσεως λειτουργουσών κατά
-την δημοσίευσιν τοu παρόντος νόμου,
μη κεκτημένοι τών ύπο τοu παρόντος
προβλεπομένων τtτλωΙΙ σπουδών, δύ
νανται έφ' όσον πληροuν τάc; λοιπάc;
προUποθέσειc; νά διατηροuν την lίδειαν
!δρύσεωc; και λειτουργίας Σχολ7jc;.
'Άρθρον 28.
1 . Δι' άποφάσεωc; τοu Ύπουργοu Πο
λιτισμοu χα! 'Επιστημών, δύναται να
χορηγ7jται lίδεια ιδρύσεως και λει
τουργίας έρασιτεχνικών σχολών χοροu.
2 . Διά Προεδρικοu Διατάγματος, έφ'
ι'ίπαξ έκδιδομένου προτάσει τών 'Υ
πουργών Προεδρtαc; Κυβερνήσεως χα!
Πολιτισμοu και 'Επιστημών, καθορι
σθ·ήσονται τ<Χ προσόντα τών ιδρυτών
χα! τοu διδακτικοu προσωπικοu τώΙΙ
σχολών αύτών, τά τμήματά των χα!
τά τών κτιριακών των έγκαταστάσεων.
•Αρθρον 29.
Etc; ι!καστον τών προβλεπομένων ύπό
τοu lίρθρου 1 τοu Β.Δ. 1 6 /1 966 " περι
!δρύσεωc; tδιωτικών μουσικών ιδρυμά
των " μουσικών έκπαιδευτηριων, δύ
ναται νά λειτουρή) χα! Τμ7jμα Ώδι-

χηι;, προστιθέμε11011 εtc; τ<Χ ύπό τοu
lίρθρου 9 τοu αύτοu ώc; lίνω Β.Δ. προ
βλεπόμενα Τμήματα.
Άναγνωρtζεται ώc; νόμιμοι; ή λει
τουργία τοu Τμήματος Ώδικ7jc; τών
λειτουργούντων 'Ωδεtων καί Μουσι
κών Σχολών άπο της δημοσιεύσεως
τοu Β.Δ. 1 6 /1966 χα! μέχρι της έκ
δόσεωc; τοu παρόντος νόμου και θεω
ροuνται !!γκυροι οι τtτλοι σπουδών τοίi
τμήματος αύτοu, οι έκδοθέντεc; ύπο
τών ώc; lίνω μουσικών έκπαιδευτηρίων.
'Άρθρον 30.
Τελικα! χα! καταργούμεναι διατάξεις.
1 . Δι' άποφάσεωc; τοu Ύπουργοu Πο
λιτισμοu και 'Επιστημών, έκδιδομέ
νηc; κατόπιν γνώμης της έν lίρθρ<ι> 25
Έπιτροπ7jc; και έν ι>ψει τών συγκεκρι
μένων ά11αγκώ11, δύναται νά κηρύσσε
ται, δι' ώρισμένον χρονικον διάστημα
χα! κατ&. 11ομό11, ώc; κεκορεσμένοι; εΙc;
τομεύς και νά μη έκδίδωνται lίδειαι
ιδρύσεως και λειτουργίας Σχολών τοu
τομέως τούτου.
2 . Etc; τον Πρόεδρο\/, τα μέλη και
τον Γραμματέα των προβλεπομένων
ύπο τοu παFόντοc; νόμου 'Επιτροπών,
καταβάλλεται άποζημίωσιc; συμμετο
χ7jc; ε!c; τάc; συνεδριάσεις των συμφώ
νως προς τάc; διατάξεις της παρ. 2
τοu lίρθρου 8 τοu Ν.Δ. 754 /1 978, ώc;
χα! δδοιπορικά Ι!ξοδα χα! ήμερησια
έκτοι; fδραc; άποζημtωσιc; έν περιπτώ
σει μετακινήσεώς των έκτοι; /!δρας,
συμφώνως προς τάc; διατάξεις τοu Ν.Δ.
65 /1973 (lίρθροΙΙ 2 8 ) .
3 . Ύπο τη ν έπιφύλαξιν της παρα
γράφου 4 τοu lίρθρου 27 χαταργοu\/
ται άπο της tσχύοc; τοu παρόντος το
Ν.Δ. 1 7 1 5 /1 942, " περ! τών έν τιj>
κράτει 'Ιδιωτικών, Δραματικών χα!
Μελοδραματικών Σχολών ", τά lίρθρα
31 !!ως χα! 35 τοu Ν .Δ. 4208 /1961
" περ! μέτρων διά την άνάπτυξιν της
Κινηματογραφίας έν 'Ελλάδι χα! lίλ
λων τινών διατάξεων ", το Β.Δ. 394 /
1 963, .. περ! έκτελέσεωc; τοu lίρθρου
32 τοu Ν .Δ. 4208 /1 961 ", χα! α! δια
τάξεις τώΙΙ lίρθρωΙΙ 250 !!ως και 257
τοu άπο 1 1 . 1 1 .1 957 Β . Δ /τοc; " περ!
κυρώσεως τοu έσωτερικοu καΙΙΟΙΙισμοu
τοu 'Ωδείου Θεσσαλονίκης ", α! άφο�
ρώσαι ε!c; την Σχολην Δραματικ7jc;
Τέχνης αύτοu.
ΚΕΦΆΛΑΙΟΝ Β'
Κρατικον Βραβείον Θεατρικοu Έργου.
"Αρθρον 31 .
Σκοπός.
Διά την προαγωγ1)11 της θεατρικ7jc;
τέχνης χα! την διά της ήθικ7jc; χα! όλι
κ7jc; ένισχύσεωc; δημιουργίαν άμίλληc;
μεταξύ τών 'Ελλήνων θεατρικών συγ
γραφέων καθιερώνεται έτήσιοc; διαγω
νισμοc; Κρατικοu Βραβεtου Θεατρικοu
'Έργου.
"Αρθρον 32.
Προκήρυξις Διαγωνισμοu.
1 . Ό διαγωνισμοc; τοu Κρατικοu Βρα
βείου Θεατρικοu 'Έργου προκηρύσσε
ται δι' άποφάσεωc; τοu Ύπουργοu
Πολιτισμοu χα! 'Επιστημών, το βρα
δύτερον μέχρι 307jc; 'Απριλίου έκάστου
&ουι;.

2 . Διά τijς ώς &νω άποφάσεως προ
κηρύσσονται τρία Κρατικά Βραβεία,
'Ι'jτοι :
α ) Κρατιχον Βραβείον συγγραφ'ίjς θε
ατρικοϋ ι:ργου,
β) Κρατιχον Βραβείον διά νέους θεα
τρικούς συγγραφείς, χαι
συγγραφ'ίjς
Βραβείον
γ ) Κρατιχον
πρωτοπαιχθέντος έλληνιχοϋ εργου.

'Άρθρον 33.
'Όροι Διαγωνισμοϋ.
Ό διαγωνισμος τοϋ Κρατικοϋ Βρα
βείου Θεατριχοϋ 'Έργου, διενεργείται
ύπο τούς κάτωθι 8ρους :
1 . Τά προς βράβευσιν έ:ργα δύνανται
νά άνήκουν εtς όλα τά είδη τijς Δραμα
τιχ'ίjς Τέχνης. Τά έ:ργα ταϋτα δέον νά
μή !:χουν έκδοθ'ίj, άναβιβασθ'ίj εις το
Θέατρον, η τήν Τηλεόρασιν χαl νά
μή έ:χουν μεταδοθ'ίj άπο Ραδιοφώνου.
2 . "�ργον κριθέν, &παξ, ύπο τijς Έ
πιτροπ'ίjς η &λλης Κρατιχ'ίjς Έπιτρο
π'ίjς Θεατρικοϋ J3ραβείου δέν δύναται
νά ύποβληθ'ίj προς κρίσιν.
3 . 'Η προθεσμία ύποβολ'ίjς τών προς
κρίσιν έ:ργων δέν δύναται νά εΙναι μι
κροτέρα τών δύο μηνών άπο τijς δη
μοσιεύσεως τ'ίjς προκηρύξεως, ή δέ
χρίσις τijς Έπιτροπ'ίjς δέν δύναται νά
παραταθ'ίj πέραν τοϋ τέλους Νοεμβρίου
έκάστου έ:τους.
Μετά τήν κρίσιν τijς Έπιτροπ'ίjς τά
ύποβληθέντα έ:ργα έπιστρέφονται.
'Άρθρον 34.
'Αναβίβασις βραβευθέντος έ:ργου.
1 . Το βραβευθέν διά τοϋ Α' Κ_pατικοϋ
Βραβείου Θεατρικον εργον της (α}
περιπτώσεως τοϋ όίρθρου 32 άναβιβά
ζεται ύποχρεωτικώς τήν έπομένην τοϋ
διαγωνισμοϋ καλλιτεχνικήν θεατριχήν
περίοδον, εις !:ν τών Κρατικών Θεά
τρων, τούτου δριζομένου δι' άποφά
σεως τοϋ 'Τπουργοϋ Πολιτισμοϋ και
'Επιστημών.
2 . 'Ανά πενταετίαν άπονέμεται Έ
θνικον Βραβείον Θεατρικ'ίjς συγγραφ'ίjς
εις 'Έλληνα θεατρικον συγγραφέα διά
τήν συνολιχήν προσφορά\/ του εις τον
χώρον τοϋ έλληνικοϋ Θεατρικοϋ Ι!ργου.
3 . Διά Προεδριχοϋ Διατάγματος, έκ
διδομένου προτάσει τοϋ Ύπουργοϋ Πο
λιτισμοϋ καl 'Επιστημών, θέλουν ρυθ
μισθ'ίj οι δροι συμμετοχ'ίjς, αι προUπο
θέσεις και ή έπιτροπή κρίσεως, ώς και
πiiσα &λλη λεπτομέρεια άπονομ'ίjς τοϋ
Κρατικοϋ Βραβείου συγγραφ'ίjς παι
χθέντος έλληνικοϋ Ι!ργου και τοϋ Έ
θνικοϋ Βραβείου θεατρικ'ίjς συγγραφ'ίjς.
"Αρθρον 35.
Χρηματικδν Βραβείον.
1 . Δι' άποφάσεως τοϋ 'Τπουργοϋ Πο
) ιτισμοϋ καl 'Επιστημών καθορίζον
ται τά βραβεία καl τά χρηματικά ε
παθλα αύτών, τά δποία καταβάλλον
ται εις τούς συγγραφείς τών ί!ργων η
τούς νομίμους κληρονόμους αύτών, εις
περίπτωσιν έπισυμβάντος κατά τήν δι
άρκειαν τοϋ διαγωνισμοϋ θανάτου των.
2 . Εις περίπτωσιν κατά τήν δποίαν
δέν άπονεμ·ηθ'ίj t!ν η και &παντα τά
βραβεία, τά χρηματικά ί!παθλα αύτών
καταβάλλονται, ύπδ μορφην έπιχορη-

γήσεως, εις τήν Έταιρείαν 'Ελλήνων
Θεατρικών Συγγραφέων διά μεταφρά
σεις και έκδόσεις 'Ελληνικών Θεατρι
κών ί!ργων.
3 . Πρδς τον σκοπόν τοϋτον έγγράφε
ται, χατ' ετος, ειδικη πίστωσις εις τον
προϋπολογισμόν τοϋ 'Υπουργείου Πο
λιτισμοϋ χαι 'Επιστημών.
'Άρθρον 36.
Τελιχαι και χαταργούμεναι διατάξεις .
1 . Δι' άποφάσεων τοϋ 'Τπουργοϋ Πο
λιτισμοϋ καl 'Επιστημών καθορίζον
ται αι λεπτομέρειαι τijς προκηρύξεως
χαl διεξαγωyijς τοϋ διαγωνισμοϋ Κρα
τικοϋ Βραβείου Θεατριχοϋ ''�ργου.
2 . Καταργοϋνται α! διατάξεις τών &ρ
θρων 6, 7, 8, 9 χαl 1 0 τοϋ Β.Δ. 449 /
1 963 " περί έκτελέσεως τοϋ &ρθρου
μόνου τοϋ Ν. 1 4.31! /1944 " περί άνα
γραφ'ίjς εtς τδν προϋπολογισμδν πι
στώσεως προς ένίσχυσιν τijς χαλλιτε
χνιχ'ίjς καl πνευματιχ'ίjς κινήσεως ".
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'
Κατάργησις 'Αδείας 'Ασχήσεως 'Ε
παγγέλματος 'Ηθοποιοϋ.
'Άρθρον 3 7 .
1 . Διά τήν όίσκησιν τοϋ έπαγγέλμα
τος τοϋ 'Ηθοποιοϋ δΕ:ν άπαιτείται όί
δεια.
2 . Τδ ιδρυθέν διά τοϋ ν. 5736 τijς
14. /1 6 Φεβρ. 1 933 " περί άσκήσεως
τοϋ , Έπαyγέλματος τοϋ , 'Ηθ�ποιοϋ "
1
χα! υφισταμενον ν.π.δ.δ. υπό την επω
νυμίαν " 'Επιτροπή 'Αδείας 'Ασκή
σεως 'Επαγγέλματος 'Ηθοποιοϋ " κα
ταργείται.
3 . Αι ύφιστάμεναι εις τήν Έπιτρο
πήν 'Ασχήσεως 'Αδείας 'Επαγγέλμα
τος 'Ηθοποιοϋ δργανικαl θέσεις : α )
έπl βαθμοίς 1 0φ-4φ τοϋ κλάδου ΜΕ
Εtδικών Γραμματέων καl β) έπι βαθ
μοίς 1 2φ-7φ τοϋ Κλάδου ΣΕ Κλη
τήρων, μεταφέρονται μετά τοϋ ύπηρε
τοϋντος εις αύτάς προσωπικοϋ εις τδ
'Υπουργείον Πολιτισμοϋ χα! 'Επιστη 
μών και προστίθενται εις τούς κλά
δους ΜΕ1 Διοικητικοϋ χα! ΣΕ1 Κλη
τήρων, άντιστοίχως.
Ή σειρά άρχαιότητος τών ύπηρετούν
των εις τάς μεταφερομένας θέσεις ύ
παλλήλων έν σχέσει προς τούς λοι
πούς ύπηρετοϋντας ύπαλλήλους εις τούς
κλάδους ΜΕ1 Διοικητικοϋ και ΣΕ1
Κλητήρων καθορίζεται, δι' άποφάσεως
τοϋ ' Τπουργοϋ Πολιτισμοϋ και 'Επι
στημών, έκδιδομένης μετά σύμφωνον
γνώμην τοϋ οικείου 'Τπηρεσιακοϋ Συμ
βουλίου τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμοϋ
χα! 'Επιστημών, βάσει τijς ήμερομη
νίας, άφ' Ύjς εκαστος άπέκτησε τόν
χατεχόμενον βαθμόν.
4 . Αι δαπάναι μισθοδοσίας τοu άνω
τέρω προσωπικοu βαρύνουν τδν προ
Uπολογισμδν τοϋ 'Υπουργείου Πολι
τισμοu χα! 'Επιστημών.
5 . Τδ 'Αρχείον, τά επιπλα και δ παν
τός εtδους έξοπλισμδς τ'ίjς Έπιτροπ'ίjς
'Αδείας 'Ασχήσεως 'Επαγγέλματος 'Η
θοποιοϋ περιέρχονται εις τδ 'Υπουρ
γείον Πολιτισμοu χαl 'Επιστημών .
'Άρθρον 3 8 .
Αι διατάξεις τοu χανονιστικοu διατάγ-

ματος τijς 29 Σεπτεμβρίου /24 'Οκτω
βρίου 1 941 " περl χαθορισμοu τών
8ρων έργασίας χαl ρυθμίσεως έν γένει
τών συμβάσεων έργασίας μεταξύ θεα
τρικών έπιχειpηματιών χαl ήθοποιών '',
ώς αίίται έτροποποιήΟησαν μεταγενε
στέρως, έξαιρέσει τών διατάξεων τών
&ρθρων 3 παράγραφοι 1 , 2 χα! 3, 4
παράγραφος 2, 8 παράγραφος 7, 1 4
παράγραφος 4, 16 χαι 1 7 διατηροϋν
ται έν ισχύι χαθ' 8 μέρος δέν άντιβαί
νουν εις τάς διατάξεις τοu παρόντος
νόμου.
'Άρθρον 39.
Κατάργησις διατάξεων.
Καταργοϋνται αι κάτωθι διατάξεις :
1 . Tou Ν. 5736 τijς 1 4. /1 6 Φεβρουα
ρ ίου 1 933 " περί 'Ασκήσεως τοϋ 'Ε
παγγέλματος τοϋ 'Ηθοποιοu ".
2 . Tou Α.Ν. 329 τijς 5 /1 0 Νοεμβρίου
1 936 " περί τροποποιήσεως και συμ
πληρώσεως τοϋ ν. 5736 " περί 'Ασκή
σεως τοϋ 'Επαγγέλματος τοu 'Ηθο
ποιοϋ " έξαιρέσει τοϋ &ρθρου 5.
3 . Tou Ν. 1 603 τijς 25 Φεβρουαp ίου /
28 'Ιουλίου 1 944 " περl συστασεως
Έπιτροπ'ίjς Θεάτρου Θεσσαλονίκης ".
4 . Τοϋ &ρθρου 16 τοϋ Ν.Δ. 401 3 τijς
23 ' Οκτωβρίου /2 Νοεμβρίου 1 959 " πε
ρ ί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως
τijς διεπούσης τδν Όργανισμδν τοu
Έθνικοϋ Θεάτρου χαl τijς Έθνικ'ίjς
Λυριχ'ίjς Σκην'ίjς Νομ?,θεσίας χα! &λ
,
λων τινων διαταξεων
.
5 . Τοϋ Π.Δ. τijς 26 /29 'Οκτωβρίου
1934 " περί έκτελέσεως τοu &ρθρου
9 τοϋ Ν. 5736 /1 933 " περί 'Ασκήσεως
τοϋ 'Επαγγέλματος τοu Ήθοποιοϋ " .
6 . Τοϋ Ν.Δ. 1 647 τijς 1 6 'Ιουλίου /
περι συπληρώ
1 8 Αύγούστου 1942
σεως διατάξεων τοu Ν. 5736 /1933
χαl τοϋ Α.Ν. 329 /1 936 " .
7 . Tou Κανονιστικοu Διατάγματος τijς
7 /24 'Οκτωβρίου 1 941
περί συστά
σεως δευτεροβαθμίου Έπιτροπ'ίjς Θε
άτρου ",
8 . Τ'ίjς άποφάσεως τών 'Υπουργών
Έθνικ'ίjς Παιδείας και Θρησκευμάτων
καl Έθνικ'ίjς Οικονομίας ύπ' άριθ.
1 852 τ'ίjς 23 Μα·tου /6 'Ιουλίου 1 936
" περί κυρώσεως τοu κανονισμοu, " πε
ρί καθηκόντων και ύποχρεώσεων ήθο
ποιών ", έξαιpέσει τοϋ &ρθρου 2 .
'Άρθρον 4 0 .
'Έναρξις ισχύος.
Ή ισχύς τοϋ παρόντος νόμου &ρχεται
άπδ τijς δημοσιεύσεώς του διά τijς 'Ε
φημερίδος τijς Κυβερνήσεως.
Ό παρών νόμος ψηφισθεlς ύπδ τijς
Βουλ'ίjς καl παρ' 'Ημών σήμερον κυ
ρωθείς, δημοσιευθήτω διά τ'ίjς 'Εφη
μερίδος τijς Κυβερνήσεως χαl έκτελε
σθήτω ώς νόμος τοϋ Κράτους.
'Εν 'Αθήναις τjj 8 Μα·tου 1 981
Ό Πρόε8ρος τijς Δημοκρατίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
οι ύπουργοι
Προεδρίας Κυβερνήσεως : Κ. Στεφανό
πουλος, Έθν. Παιδείας - ΘρησχευμάτωΙΙ :
Άθ. Ταλια8οϋρος, Πολιτισμοϋ - 'Επι
στημών : Άν8ρ. Άν8ριανόπουλος, Δι
καιοσύνης : Γ. Σταμάτης, Οικονομικών :
Μ. Έβερτ, 'Εργασίας : Κ. Λάσκαρ·ης.
_

"
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1111 ΑΘΗΝΑ (Γιάννης Φέpτης, Πέτpος
Φυσσούν ) : Άπο 23 Όχτώβpη &ς 1 9
'Απpίλη, Μά.pτιν Σέpμαν '' Μπέντ " .
1111 ΑΘΗΝΑΙΟΝ ( 'Αλεξανδpά.κης, Γα
ληνέα, Φόνσου, Μιχαλακόπουλος ) :
Άπο 3 Όχτώβpη ώς 19 Άπpίλη,
Νηλ Σάιμον " Καινούpγια σελίδα " .
101 ΑΘΗΝΩΝ (Μυpατ - Ζουμπουλά
κη ) : 'Από 7 Νοέμβpη &ς 7 Δεκέμ
βpη και στις 1 6 Δεκέμβpη, ή κομεντί
τοϋ Τζών Μά.pελ " 'Αναμνήσεις "•
'Απο 1 0 Δεκέμβpη ώς 10 Μά.η, ή
άστυνομικη κωμωδία τοϋ Ρομπέp Το
μα " Ό χpόνος δουλεύει για μiiς " .
1111 ΑΚΑΔΗΜΟΣ (Καpαγιά.ννη , Γαλα
νός, Βουpνiiς ) : Άπο 1 0 Όχτώβpη &ς
1 1 Γενά.pη, ή άστυνομικη κωμωδία
τοϋ Γιέγκεp " Μια άξέχαστη νύχτα "•
'Απο 22 Γενά.pη &ς 24 Μά.η θίασος
Καpαγιά.ννη , Θ. Κατσαδpά.μη, Ντ.
Καpύδη , μέ την κωμωδία Τσιφόpου Βασιλειάδη " Ξύπνα κοpόϊδο άντpα
μου . . . "• Έταφικος θίασος Σ . Ε . Η .
" Ράμπα " 1 7 Φλεβάpη, μέ τον " '1'ποψήφιο Βουλευτή " τοϋ Σοφ. Καpύδη .
1111 ΑΚΡΟΠΟΛ ( Γκιωνάκης, Μουστά
κας, Κωνσταντίνου, Κοντοϋ ) : 'Απο
1 1 Όχτώβpη ώς 1 4 Δεκέμβpη, ή έπι
θεώpηση Λαζαpίδη - Φιλιππούλη_ και
Μουζάκη " Μπλα . . . Μπλα . . . Μπλά. "•
'Απο 20 Δεκέμβpη ώς 24 Φλεβάpη,
ή έπιθεώpηση Νικολα·tδη - Καλαμί
τση " Τpιά.ντα το χιλιάpικο " .
1111 ΑΛΑΜΡ Α (Καpακατσά.νης, Ξενί
δης ) : 'Απο 4 Όχτώβpη ώς 8 Φλε
βάpη, ή κωμωδία Σακελλάpιου-Γιαν
νακόπουλου " 'Ένας -iJpως μέ παντοϋ
φλες "• 'Απο 1 2 Φλεβάpη ώς 3 Μά.η ,
Δημ. Ψαθii " Φον Δημητpάκης " .
1111 ΑΛΙΚΉ (Βουγιουκλάκη ) : 'Απο 1
Νοέμβpη &ς 19 Άπpίλη , ή κωμωδία
τοϋ Μπέpναpντ Σλέην " Τζούλια " .
1111 ΑΛΦΑ (Ληναίος - Φωτίου ) : 'Απο
9 Όχτώβpη &ς 10 Μάη, ή κωμωδία
τοϋ Ντάpιο Φο " Δέν πληpώνω . . .
δέν πληpώνω " . (Δεύτεpη χpονιά. ) .
1ΙΙ1 ΑΜΙΡΑΛ (Τσιβιλίκας, Άτζολετά
κη, Καζιά.νη ) : 'Απο 3 Όχτώβpη &ς
1 0 .M�-:i· ή κ� μωδία Γουίλλιαμ �έ
Χιουμ Καληνυχτα και, . . . φpόνιμα .
1111 ΑΝΑΛΎ'ΤΗ ( Άναλυτ-ϊj - Ρηγό
πουλος ) : Άπο 1 Όχτώβpη &ς 1 9
'Απpίλη, ή κωμωδία, τοϋ 'Αλφp.
Σαβουαp " Ή 15γδοη γυναίκα " • 'Απο
1 6 Φλεβά.pη &ς 1 0 Μάη, ή " Μικpη
Σκην->ι " ('Αντωνίου, Μεσσά.pης ) μέ
τη " Μπόμπα " τοϋ Ν. Πεpέλλη.
1111 ΑΝΤΙΘΕΑΤΡΟ (Μαpίας Ξενουδά.
κη ) : Άπο 29 Όχτώβpη ώς 2 3
Μ&.pτη, Ντά.pιο Φ ο " 'Εγώ ή Οί.Sλpι
κε Μάινχοφ καταγγέλλω ". (Κά.θε Κυ
pιακή, Δευτέpα, Τpίτη και Τετά.pτη ) .
1111 ΒΕΑΚΗ (Λαϊκη Σκην1J Θεά.τpου
Τέχνης ) : Άπο 1 8 Νοέμβpη &ς 1 4
Φλεβά.pη , Ταντέους Ραούζεβιτς " Λευ
κος γά.μος "• Άπο 1 4 Γενά.pη &ς 1 7

14 2

'Απpίλη, Μpόζεκ " Οι έμιγκpέδες " •
Άπο 21 Φλεβ. & ς 1 9 Άπpίλη, Μπό
το Στpά.ους " Μεγάλο και Μικpό " .
1111 ΒΕΜΠΟ
(Γιούλη, Φωτόπουλος,
Μπουγιουκλά.κης ) : Άπο 29 Νοέμ
βpη &ς 211 Φλεβάpη, το μιοόζικαλ
τών Κ. Λυμπεpόπουλου - Κ. Χαpδα
βέλλα καl Γ. Κατσαpοϋ " Ή Άγια . . .
'Αθανασία τοϋ Αtγάλεω " .
1111 ΒΕΡΓΗ (Βεpγ-ϊj - Φpά.γκος ) : 'Απο
1 9 Νοέμβpη ώς 1 9 Άπpίλη, "Εν
τουαpντ Μούp " 'Ιππόκαμπος Μπά.p " .
1111 ΒΡΕΤ ΑΝΙΑ (Kαppiiς, Καλουτii,
Στpατηγός ) : Άπο 1 7 Όχτώβpη ώς
1 1 Γενάpη , το γαλλικο μιοόζικαλ
" Γιατί δέν ξανατpαγουδiiς " • 'Απο
1 0 Γενάpη ώς 8 Φλεβάpη, Γκόγκολ
" Το ήμεpολόγιο ένος τpελοϋ " καl
δ Βασ. Διαμαντόπουλος μέ τpία μο
νόπpαχτα τοϋ Τσέχωφ 8 'Απο 20 Φλε
βά.pη &ς 1 7 Μά.η - μέ άλλαγές στο
θίασο - (Κά.ππης, Μοσχονii, Ψάλτης,
Δεμ[pης, Στρατηγός ) , ή έπιθεώpηση
Γιώpγου Λαζαpίοη και 'Αντώνη Π pέ
ζα " Κά.νε, οπως . . . μiiς το κάνουν " •
'Απο 2 9 Δεκέμβpη &ς 1 6 Μάpτη Γ ιά.ν
νη Ρίτσου " Χpυσόθεμις " μέ τη Νίκη
Τpιανταφυλλίδη. [Μόνο κά.θεΔευτέpα].
1111 ΓΚΛΟΡΙΑ (Βουτσiiς, Παπανίκα ) :
Άπο 4 Όχτώβpη &ς 1 9 Άπpίλη,
ή κωμωδία Καμπάνη - Μακpίδη
" 'Ένα άγκάθι στο . . . κpεβά.τι μου " .
ΤΑ ΘΕΑΤΡΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Α1'ΛΑΙΑ ( Τζεβελέκος - Γιουλάκη ) :
Άπο 24 Όχτώβpη &ς 1 1 Μάpτη ; " Οι
ζηλιαpόγατοι " τοϋ Κ. Παπαπέτpου 8
Άπο 25 Μάpτη ώς 1 7 Μάη, θίασος
Ν. Βασταpδ-ϊj, Φίνου, μέ την κωμωδία
Σωβαζον " Ξενοδοχείο για τpείς " .
ιιιι ΘΕΑΤΡΟ ΚΎ'ΒΟΣ (Γιάν. Γεωpγιά.
δης ) : Άπο 7 Νοέμβpη &ς 5 Άπpίλη ,
ή κωμωδία Έντουάpντο ντέ Φίλιππο
"'Άχ αύτα τα φαντάσματα )) .
1111 ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΎ' ΠΕΙΡΑΙΑ : 'Απο
31 Όχτώβpη ώς 1 Μάpτη , Γιώpγου
Διαλεγμένου " Μάνα . : . Μητέpα . . .
ΜαμιΧ " και άπΟ 1 ώς 1 9/4 . [Άπο
1 0/3 - 29/3 Θεσσαλονίκη ].
1111 ΠΕΙΡ ΑΙΕΎ'Σ (Σαπουντζάκη, Στυ
λιανοπούλου, Μοσχονii ) : Άπο 28 Νο
έμβpη ώς 1 1 Μάpτη , ή έπιθεώpηση
Νίκου 'Αθεpινοϋ " Γέλιο χωplς δpμό
νες "• Άπο 15 Μάpτη ώς 19 Άπpίλη,
δ έταφικος θίασος " Ράμπα " Ο.Ε.Θ. )
Σ.Ε.Η. μέ την κωμωδία τοϋ Σοφ.
Καpύδη " 'Ύ'ποψήφιος βουλευτής " .
1111 ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ (Δημοτι
κο Νίκαιας. Έταφικος Θίασος ) : 'Άp
χισε 17 Γενάpη, μέ το " Τpομπόνι "
τοϋ Μάpιου Ποντίκα. Σταμάτησε μέ
σεισμούς. Ξανάπαιξε 2 φοpές (μόνο
Σαββατοκύpιακα ) 8 'Απο 6 Μάη ώς
1 6 'Ιούνη, ή Λα"ίκ1J Σκηνη Νικαίας
(Β. Μπουγιουκλάκη) , Γ. Λαζαpίδη
" Αύτος δ 'Έλληνας - δ Έλληνέξ " .
Η

1111 ΔΙΑΝΑ (Λάσκαpη_, 'Αδpιανός, Λα
μπpοπούλου ) : Άπο 1 1 Όχτώβpη ώς
1 4 Δεκέμβpη , Γ. Ρούσσου " Φpύνη
ή έταίpα "• Άπο 25 Δεκέμβpη &ς
1 9 Άπpίλη, ή αtσθ. κωμωδία τοϋ
Νόpμαν Κράσνα ... Παντpεύομαι τον
d.νδpα μου " .
1111 ΔΙΟΝΎ'ΣΙΑ (Παπαμιχαήλ, Δαν
δουλάκη, Διαμαντίδου ) : Άπο 3 Ό
χτώβpη ώς 1 9 'Απpίλη, ή κωμωδία
τοϋ Μπέpναp Σώ " Ό σοκολατένιος
στpατιώτης " .
1111 ΕΒΔΟΜΟ ΘΕΑΤΡΟ (Ν. 'Ελβε
τία ) : Άπο 5 Δεκέμβpη ώς 1 9/4 το
εpγο τοϋ Κ. Μάpιου " ΊΊ θιΧ γίνει μ'
αύτο το ψόφιο παγώνι; . . . , , .
1111 ΕΘΝΙΚΟ : , Απο 28 Νοέμβpη ώς
6', Γενάpη, Ίάκ. Καμπανέλλη " 'Ο
δυσσέα γύpισε σπίτι " και άπο 7 ώς
1 7 /5 στο " Ρέξ " • Άπο 12 Δεκέμ
βpη &ς 1 1 Γενάpη και 31/1 Λόpκα
" Ματωμένος γάμος "• Άπο 16 Γε
νάpη ώς 22 Φλεβάpη, Τέννεσυ Ούίλ
λιαμς " Ό Όpφέας στον 'Άδη " e
Άπο 1 Μάpτη , Μαξlμ Γκόpκυ " Ό
βυθος " και άπο 28/3 ώς 19/4 στο
" Ρέξ ". ( λόγω ζημιών " Έθνικοϋ " ) .
1111 ΕΝΤΟΠΙΑ (Θίασος " Ντοκουμέν
το :· ) : 'Άpχισε 5 Δεκέμβpη, μέ τούς
" Κουpαμπιέδες " τοϋ Γιώpγου Χα
σάπογλου. Σταμάτησε 1 9/4.
1111 ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙ (Θία
σος " 'Αναζήτηση " ) : 'Απο 20 Ό
χτώβpη ώς 25 Μάpτη, 'Α. Καμύ " οι
Δίκαιοι " • Άπο 31 ·. Μάpτη &ς 1 3
Μάη, τιΧ μονόπpακτα· τοϋ Γιάννη
Θειακοϋ " Το 'Αδιέξοδο " (δpάμα )
και " Ή παpάσταση πού δέν εγινε
ποτέ " (κωμωδία ) 8 " 'Ασκητικο Θέα
τpο " : Άπο 18 Δεκέμβpη &ς 1 Μάp
τη, Τ. Ούίλλιαμς, Μ. Σίσγκαλ, Ρ .
'Αλεξάντεp " 'Επαφές "• ' Απο 5 Μάp
τη ώς 17 Μάη Κων/τίνου Ε . Μάpιου
" Ντόκτοp Τσέχωφ, 'Ένας d.γγελος
τ-ϊjς d.νοιξης " και το ψυχόδpαμα τοϋ
Δ. Βασσάλου " Ό μαϋpος κύκνος " .
(ΈναλλιΧξ μ έ θίασο " 'Αναζήτηση " ) .
1111 ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΘΉΚΗ (' Αλ. Γε
ωpγούλη, Εί.Sα Κοταμανίδου ) : 'Απο
1 7 Δεκέμβpη ώς 31 Μάη, το εpγο
της Φpά.νκα Ρά.με καl Ντά.pιο Φο
" 'Όλο σπίτι, κpεβά.τι κ' έκκλησία " .
1111 ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΓΟΝΑΎ'ΤΑΙ - ΚΟ
ΜΝΉΝΟΙ, Κοκκινιά.. (Νέα Ποντια
κ1J Σκηνή ) : 'Άpχισε 26 Δεκέμβpη
μέ το εpγο τοϋ Γιώpγου Φωτιά.δη δ
" Λαζά.pαγα ; " . Σταμάτησε 24/2 (λό
γω ζημιών άπο σεισμούς) .
1111 ΘΕΑΤΡΟ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑ
ΝΙΚΉΣ ΕΝΩΣΗΣ (Θίασος Έpασι
τεχνικοϋ Θεά.τpου ) . 'Έπαιξε 6 και
13/12, 1 0 και 1 7 /1 , τη μουσικη κω
μωδία " Μπίλλυ " .
1111 ΘΕΑΤΡΟ ΕΝΑ (Θίασος Κ . Πpέ
κα ) : Άπο 26/9 ώς 30/1 1 , ή έπι
θεώpηση Β. Γκούφα - Μ. Παπανικο-

-

-

λάου - Α. Παπαπέτρου " 'Όλη ή Έλλάδα φάλτσα ζ�ί " • 'Από 7 /10 καί
κάθε Τρίτη ώς 2/12 Λιλ'ίjς 'Ιακωβίδη
" 'Υπάρχουν δρόμοι γιά ολους " • 'Από
1 3 /1 0 καί κάθε Δευτέρα ώς 20/1 1 ,
Κ . Φραγκιαδάκη " Τό τηλεγραφείο "
• Από 5/1 2 ώς 4/1 , ή κωμωδία τοu
Ζάκ Νεβάλ " Τό παιχνίδι τοu ίtρωτα
καί τ'ίjς κούκλας 8 'Από 6 /2 ώς 19 /4
ή κωμωδία τοϊί Λ. Φοντόρ " Φτωχό
σάν σπουργιτάκι " .
1111 ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ (Δημ. Πο
ταμίτης ) : 'Από 4 Όχτώβρή ώς 1 0
Μά·ιι, Μ. Πόμερανζ " Ό &:νθρωπος έλέφαντας " . ('Από 29/3 ώς 2 5/4
διάκοψαν τίς έδώ παραστάσεις καί
π'ίjγαν στή Θεσσαλον ίκ·η ) .
ιιιι ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑι�ΗΣ (Έ
ταιρ. Θίασος Σ.Ε.Η. ) : 'Από 3 Δε
κέμβρη ώς 1 9 'Απρίλη, Ε. Σβάρτς
" Ό Δράκος " .
1111 ΘΕΑΤΡΟ
ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙ
Ρ ΟΙ : 'Άρχισε 25 Δεκέμβρη μl: τό
" 'Ένα κουκλόσπιτο " τοu 'Ίψεν. Στα
μάτησε 1 0/5.
ΚΕΦΑΛΛΗ
1111 ΘΕΑΤΡΟ ΟΔΟΥ
ΝΙΑΣ (Θ ίασος " Θυμέλ·η " 'Έλλης
Βοζικιάδου ) : 'Από 20 Ν(Jέμβρη &ς
19 Άπρίλ·η , 'Αλμπέρ Καμύ " Ί-Ι πα
ρεξήγηση " .
1111 ΚΑΒΑ ( ' Αμφι - Θέατρο Σπ. Εύαγ
γελάτου ) : 'Από 20 Δεκέμβρη (μέ:
διακοπή λόγω έμπρησμοu Κατράν
τζου ) &ς 24 Φλεβάρη, πού σταμάτησε
δριστικά λόγω σεισμών, Γιάννη Ψυ
χάρη " Γουανάκος " .
1111 ΚΑΛΟΥΊΆ (Μ. Χρονοπούλου, 'Α.
Ντοuζος ) : 'Άρχισε 9 Γενάρ·ιι, μέ τό
μιούζικαλ τοu Νήλ Σάιμον " Παίζουν
το τραγούδι μας " . Σταμάτησε 19 / 4 •
'Από 2 /2 &ς 24/2 δ έταιρικός Θίασος
Σ . Ε . Η . " Κυψέλ·η " μέ τήν κωμω
δία Δ . Γ . Κ . " οι κατεργαριές τοu Μι
σέ Κωζ'ίj ". [Μόνο Δευτέρα, Τρ ίτη ].
1111 ΚΑΠΙΤΑ (Ν. Κούρκουλος, Στ. Πα
ράβας ) : 'Από 1 4 Νοέμβρ·η ώς 1 9
'Απρίλη, ή κωμωδία τοu Νήλ Σάιμον
" Μ')νό ζευγάρι " .
ΘΕΑΤΡΟ Κ . Ε . Α . ( Γ . Μπέλ
λος ) : 'Από 1 6 Όχτώβρη &ς 31 Μάη,
ή σατιρική κωμωδία τοu 'Εντουάρντο
Μανέ " 'Εθελοντές " .
1111

ΛΟΥΖΙΤΑΝΙΑ ( Πάντζας, Μιχα
λόπουλος, 'Ανουσάκη ) : 'Από 17 Ό
χτώβρη &ς 10 Μά·η , ή κωμωδία τοu
Μάρκ Καμολετι " Δυό-δυό στον κα
ναπέ " .
1111 ΜΙΝΩΑ (Καρέζη - ΚαζιΧκος ) :
Άπο 1 0 Όχτώβρη ώς 23 Νοέμβρη,
ή κωμωδία τοu Ζ. Φεϋντώ " Τό νοu
σου στήν Άμέλια " 8 'Από 6 Δε
κέμβρη &ς 1 9 'Απρίλ·η , Μπαριγιέ Γκρεντύ " Έπι χείρη.ση γοητεία " .
1111

1111 Μ ΠΡΟΝΤΓΟΥΑΙΗ ( Ε .Λ.Θ. Μά
νου Κατράκ·η ) : 'Από 21� Όχτώβρη
ώς 1 9 'Απρίλη, ή κωμωδία τοu Χιούζ
Λέοναρντ " Ντά " (Ό πατερούλης ) .
(Δεύτερ-η χρον ιά. ) .
1111 ΜΟΥΣΟΥΡΗ (Ρουσσέα, 'Αντωνό
πουλος ) : 'Από 1 7 Όχτώβρη &ς 1 0
Μά.η, ή δραματική κωμωδία τ-ϊjς Μάρ-

γκαρετ Κέννεντυ " Μετά τήν μπόρα

" .

1111 ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ Έθνικοu Θεάτρου :
'Από 2 1 /1 1 &ς �ι/1 , Εύγένιου 'lονέ
η " Πώς νά το
σκο " 'Αμεδαίος
ξεφορτωθοuμε • 'Από 5/1 2 ώς 7 /1 Κ.
ΜουρσελιΧ τό " ' Ενυδρείο " (έναλλάξ
μl: τον " ' Αμεδαίο " ) καί άπό 27 /4
&ς 17 /5 στο " Ρέξ " • 'Από 1 0/1 ώς
3 1 /1 Χάρη Σωτηρέλλη " Το Δικα
στήριο " και Γιάννη Χρυσούλη " 'l'ό
8νομα "• 'Από 23/1 &ς 1 9/4 Ζάν
'Ανούιγ " Τό Πανταλόνι "• 'Από 1 2/3
&ς 22 /3, το κωμειδύλλιο τοu Δ . Κόκ
κου " Ό Μπάρμπα Λινάρδος " .
1111 ΟΡΒΟ {Βασιλά.κου - ΜυλωνιΧς ) :
'Από 1 6 Όχτώβρη &ς 1 9 'Απρίλη '
Νταίηβις " 'Ανθρώπινες σχέσεις" .
1111 Πνευματικό κέντρο Δήμου 'Ηλιού
πολης ('Ελεύθεροι Καλλιτέχνες ) : 'Α
πό 5/5 &ς 7 /5, ή πολιτική σάτιρα
τοu Νότη Περγιάλη " Ό Άζάρ ποτέ
δέν πεθαίνε ι " .
1111 ΠΟΡΕΙΑ
(Λαϊκό Πειραματικό
Θέατρο ) : 'Από 1 4 Νοέμβρη ώς 1 4
'Απρίλη·' Μ�νώλη Κορρl: " Το διπλα
,
νό κρεβατι
.
101 ΡΙΑΛΊΌ (Βαλαβανίδης, Ρούμπου,
Κώνστα ) : 'Από 25 Δεκέμβρη κωμω
δία τοu Μάξ Φρίς " Σεινικό τείχος " .
Ό Θίασος ίtπαιξε ώς 8 Φλεβάρη καt
διαλύθηκε 8 'Από 6 Μάρτη ώς 31 Μάη
ή " "Εκφραση '81 " .
"

·

1111 ΡΕΞ (Ρίζος, Βαλάση, 1'1αλλοuχος ) :
'Από 3 Όχτώβρη &ς 28 Φλεβάρη, ή
έπιθεωρ. μουσική κωμωδία Καμπά
νη_ - Μακρ \δη " Μιά Κυριακή στο
Γιουσουρουμ ,, .

�

ιιιι ΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ (' Αρζόγλου, Λο
γοθετη_ς, Π. Μιχαλόπουλος ) : 'Από 5
Νοέμβρη &ς 1 Μάρτη, ή κωμωδία
Μίνο Μπελλέι " Ξανθιά φράουλα "•
'Από 11 Μάρτη &ς 2 2 'Απρίλη, Θία
σος 'Έλλης Λαμπέτη μέ τη " Σάρα "
τοu Μάρκ Μέντοφ • 'Από 3 ώς 1 9 'Α
πρίλη , Ρεσιτάλ Βασ. Διαμαντόπουλου
(μl: Τσέχωφ, Καμπανέλλη, Σκούρτη ) .
1111 ΣΤΟΑ ( Θ . Παπαγεωργίου - Λ .
Πρωτοψάλτη ) : 'Από 1 7 Όχτώβρη
ώς 2 2 Γενάρη, Μ. Ποντίκα " Έσω
τερικαι Εtδήσεις ". (Δεύτερη χρονιά ) •
'Από 1 1 Δεκέμβρη ώς 1 9 'Απρίλη
Σπύρου Παπαδογεώργου " Τήν &:λλ
Κυριακή "• 'Από 1 1 Φλεβάρη ώς 1 6
'Απρίλη, " Τά έγκαίνια " τοu Γιάννη
Χρυσούλη (έναλλάξ ) .

ή

1111 ΤΕΧΝΗΣ (Κάρολος Κούν ) : 'Από
1 2 Νοέμβρη ώς 22 Φλεβάρη, Μάριου
Ποντίκα " Ό γάμος "• ' Από 1 0 Δε
κέμβρη ώς 8 Μά.η , Χ. Πίντερ " Προ
δοσία " • 'Από 4 Μάρτη &ς 10 Μάη ,
Γ. Άρμένη " ΊΌ σόι " .
(Χατζηχρ'ίj
1111 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ
στος, Στρατηγός, Μπρόγερ ) : 'Από
11 Όχτώβρη ώς καί 1 8 Δεκέμβρη, ή
μουσική κωμωδία Π . Βασιλειάδη Λ. Μιχαηλίδη " Αύτός ε!ναι . . . πιλό
τος " • 'Από 25 Δεκέμβρη ώς 3 Μάη
(μl: άλλαγές στο Θ ίασο ) ή έπιθεώρηση
τών Κ. Καραγιάννη - Γιάννη Πολίτη
και Β. Λυκιαρδόπουλου " 'Έρχετ' δ
'Αντρέας, νά φάει δ κόσμος κρέας " .

!Π'Ο�

'γιά δλους

Θ Ε Α Τ ΡΙΚ Ο Μ Ο Υ Σ ΕΙΟ

'Ακαδη μίας 50
('Ισόγειο τοΙJ Μεγάρου τοΙJ Πνευματι
ΙCοlJ Κέντρου τοΙJ Δήμου 'Αθηναίων)
ΑΝΟΙΧΤΟ,

μέ είσοδο 30 ΔΡΧ.

Π ρ ω ι ν ά, 10 - 1 : Δευτέρα, Τρίτη,
Τετάρτη, Πέμπτη ΙCαi ΠαρασΙCευή.
'Α π ο γ ε ύ μ α τ α, 4 7 : Δευτέρα, Τε
τάρτη ΙCαi Παρασκευή.
-

Κ λ ε ι σ τ ό : Σάββατο ΙCαί

ΚυριαΙCή.

'Από την 1 η Όχτώβρη ί:χε ι προ 
στεθεί καi καμαρίνι τfj_ς Κυβέλη ς .
Τό Μ ουσείο Πάνου Άραβαντινου
στό

Δημοτικό

Θ έατρο

Πειραιiί

Πολύ &βολη μέρα καί πολύ
&βολη ώρα ε{ναι άνοιχτό τό
Μουσείο ζωγραφικf\ς καl σκη
νογραφίας τοϋ μεγάλου 'Έλλη να
Σκηνογράφου Πάνου 'Αραβαν
τινού. Μόνο Πέμπτη πρωί 9 1 .
-

Στεγάζεται στο Δη μοτικό Θέα
τρο τοϋ Πειραιδ: καί περιλαμβά
νει σέ τρείς αίθουσες, 300 eργα
τοϋ
μεγάλου
θεατράνθρωπου.

ΖΗΤΩ : Σε ιp€ς παλιών θε α

'Έλλη
-rpικών πεpιο δι κών .
Σάλτα, τηλ έφωνο 32 .22 .555
(πpω ιν€ς · ώp ες γp αφε {ο υ 9-2) .
ΈΙCδόσεις ΙCαί Βιβλιοπωλείο

ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΣ
'Από τήν 1 η τοΙJ Όχτώβρη μεταφέρ
θηκε ΆσκληπιοΙJ ΙCαi Σόλωνος 69.

τα έξαντλη μένα βι βλία

* ΝΙΚΟΛΣ : Παγ κόσμια Ί
στο ρ ία Θεάτρου , στη ν πα
λιά, ώ ρ αία καί οίκο ν ομικη
εκδοση .
* ΚΡΙΤΑ : Θέατρο 1 965 .

* ΠΆΠΥΡΟΥ : Ό Κι νη 
ματογράφ ος (δύο τόμοι).
ΦΕΤΣΗΣ

τη λ.

69.24.05 1
143

Christian

άπό τό 1383

LOWEN B

'Έμαθε τόν κόσμο νά πίνει μπύρα

''Ενα χιλιdρικο
στό πορτοφόλι σας
σίγουρα θd ... λιγοστέιμn!
Στό Ταχυbρομικό
Ταμιευτnριο θά αύξnθn !
Καί θd τό έχετε όποια ώρα
τό χρειασθnτε
σέ s 7ο μέρn τnς Έλλdbος!

" Α ν κ ρ α τή σ ε τ ε τά λ ε φ τά στό
π ο ρ το φ ό λ ι ::�ας σ ίγ ο υ ρ α θά
λιγοστέ ψ ο υ ν ι Κάποια π ε ρ ιττή
άγο ρ ά . έ ν α έ ξοδο π ο ύ μ π ο ρ ο Ο σ ε
κ α ί νά μή γ ί ν η . Γ ι ' α ύ τό
κ α τ α θ έστε τά λ ε φ τά σας - δσα
- έχετε - στό Τ Α Χ ΥΔ Ρ Ο Μ Ι Κ Ο
ΤΑ Μ Ι Ε Υ Τ Η Ρ Ι Ο . ' Ε ξ υ π η ρ ε τ ε ί τ ά
σ υ μ φ έ ροντά σας κ α τά τ ό ν
κ α λ ύ τ ε ρ ο τ ρ ό π ο . γ ι α τί δ ί ν ε ι τ ό ν
μ ε γαλ ύ τ ε ρ ο τόκο κ α τ α θ έ σ ε ω ν
Ταμ ι ε υ τ η ρ ί ο υ . ά π ' δλα τά d λ λ α
'Αποτα μ ι ε υ τ ι κ ά ' Ι δ ρ ύ μ α τ α .
Σ τ ή ν δ ι ά θ ε σ ή σ α ς ύ π ά ρχο υ ν 870

'Υπο καταστήματα καί
Τ α χ υ δ ρ ο μ ι κ ά Γραφεία σ · δλη τήν
' Ε λλάδα δπο υ μπο ρείτε νά
κ α τ α θ έ σ ε τ ε καί νά πα ί ρ ν ε τ ε τά
χ ρ ή μ ατά σας δποτε θ ε λ ή σε τ ε .
Π ολλά ά π ό α ύ τ ά λ ε ιτο υ ρ γ ο Ο ν ά π ό
τίς 8 τ ό π ρωί ώς τ ί ς 8 τό β ρ ά δ υ .
Γ ι ' α ύ τό ά ρ χίστε τ ώ ρ α . σ ή μ ε ρ α . νά
έ μπ ιστε ύ ε σ θ ε τίς ό ί κ ο ν ο μ ί ε ς σας

στόν μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ' Ο ρ γ α ν ι σ μ ό
λαϊκής 'Αποτα μ ι ε ύ σε ω ς τής
Χώρας μ α ς .

)_ς ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ
• ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

Π ροσφ έ ρ ε ι περισσότε ρα
πάντα παντο ϋ '

Ε iδ ι κές
Π ρο θ εσμ ιακές Καταθ έ σε ις
Τό κος μέχρ ι 20°/ο
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δίνουν τό

μεγαλύτερο τόκο
Τώρα διατίθενται τίτλοι:

•

Δραχμών: 5 . 000, 25.000, 50.000, 1 00 . 000, 200 .000, 300.000 400. 9 00
:
επιτοκιου . . . . .

1 7 οιι.ο
1 9°/ο

έπιτοκίου . . . . .

•

Δραχμών: 500 . 000, 600 .000, 700 . 000, 800.000, 900. 000

•

Δραχμών: 1 .000.000, 1 . 1 00 .000, 1 . 200. 000 , 1 . 300 .000, 1 .400.000,
1 . 500 . 000, 1 .600 . 000, 1 . 700.000, 1 . 800.000, 1 . 900 .000,
.
....
έπιτοκιου
2 . 000.000

.

·

ι.
21 ο10

Παραδείγματα έτήσιας άποδόσεως τών όμολόγων
Τίτλος

· Επιτόκιο

Τόκος

Τίτλος

1 00 . 000
500. 000

1 7%
1 9%

1 7 .000
95.000

1 . 000. 000
2 . 000. 000

· Επιτόκιο
21 %
21 %

Τόκος

2 1 0 . 000
420. 000

ομόλογα

ΕΤ

άνώνuμα
ρευστοποιήσιμα
τόκος άφορολόγητος

θά τά βρείτε, tκτός άπό τά καταστήματα της ΕΤΒΑ, στίς tμπορικtς Τράπεζες,
ατό Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, στό Χρηματιστήριο
καl στήν . Ελληνική . Εταιρία . Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου
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Τράnεzο Κρήτης
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"Αν σκοπε ύετε νά ταξιδέψετε
στό έξωτερικό γιά δουλειές, έλάτε
στή ν Τράπεζα Κρήτης
γ ιά έ μπορικό, έπαγγελματικό
καί έπιστη μονικό συνάλλαγμα
πο ύ θά χρειαστείτε.
Γιά περισσότερο εϋ κολη καί γρήγορη
έξυπηρέτη ση άπό τά καταστή ματά μας ,
τη λεφωνήστε γ ι ά νά σάς
ταχυδρομήσουμε τό είδικό
ένη μερωτικό εντυπο .
στήν Άθήνα :
...,.-.
.,. ...... Π ανεπιστη μίου 37 καί Κοραή 7,
Τηλ. : 3243.742, Telex: 8872
στόν Π ε ιραιά : Παλαιάς Τραπέζης 6,
Τηλ. 4522.633, Telex: 3629

στή Θεσσαλονίκη : "Ιωνος Δραγούμη 4,
Τηλ. 262.968 Te lex: 4 1 8 1 25
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ
Ταχύτnτα καί συνέπεια.
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Άπολαϋστε eνα π ραγμαηκa
μοντέρνο ταξίδι μ e τa AIRB U S Α300
τfjς Όλυ μ π ια κfjς 'Αέροπορίας.
"Απλετος χώρος γιa σδς κα i τiς
άποσκευές σας . Λιγότε ρος θόρυ βος.
Πολυτέλε ια . "Αν π ροσθέσετε
κα i την Όλυμπ ιακη φ ι λοξενία,
κα i την ονεση ένος άποκλε ισηκa
δ ι κοϋ μας άε ροσταθμοϋ στην 'Αθή να ,
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γιa τiς ομεσες άνταποκρίσεις σας
έσωτ ε ρ ι κοϋ-έξωτε ρικοϋ , eχετε eνα
τελε ίως διαφορεηκο ταξίδ ι .
Γ ι a δου λ ε ιa η γ ιa άναψυχη, ό έ π ι 
βότης μας , π ρώτης η οiκονομ ικfjς θέ
σεως , εχει μία άξέχαστη έμπ ε ι ρ ία ,
εϊτε πετόει στο έσωτε ρ ικό, εϊτε π ρος
τa μεγόλα κέντρα τfjς Εύρώπης.

071-v.. ..,•� -.c.ι
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Airbus Α300
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γιοριάζουμε
ιό παρελθόν
εγκαινιάζουμε ιό μέλλον

Α ιJτή ε l:ν α ι

ό κτί ρ ιο τη ς
φωτογραφ ίας
συμβολίζει

ή

Έ ι<tν ι κή Τ ρ itπ εζα τη ς

Έλλϊtδος - ;τ α ρ itδο σ η καί
γ ι ο ιη <'t ζουμ ε τά 1 4 0

μ έλλον. Έ τ σ ι
'

τήν
Έ{}-ν ική Τ ρ ά π ε ζα

τή ς

'Ελλάδος. 'Έξω ή ζωντανή παρά �
δοση . Μ έσα τό δ υ ν α μ ι κό μ έ λ λ ο ν .
Τό κτίριο γ κ ρεμ ί στη κ ε έσωτερ ικά καί ξα ναχτ ί
στηκε ό.πό τήν ό.ρχ1Ί - γ ι ά νά σ τ ε γά σ ε ι τό . π ι ό
μοντέρνο τραπεζικό κ α τ άστ η μ α σηΊ Χ ιίJρα μ α ς .
Μ έ μ ελλ οντ ο λ ο γ ι χ ό αιJ τ ό μ ατ ο έ ξοπ λ ι σ μ ό .
Τό έξω τ ε ρ ι κ ό ό.ναπαλαι ιίJ{}ηχε καί ξανα βρήκε


τήν τέλε ι α ό.ρχική του μορφ ή .

μ α ς χρ όν ι α χαρ ί ζοντ α; στήν Άι<)ήνα ενα
κ () σ μη μ α . Ό ργ αν ώ ν ο ντα ; σ τ ή ν Έ ι< ) ν ι κή Π ι να
κσθήκη μ ι ά ε κ {) ε σ η μ έ π ο ί . ύ τ ι μ u . ε ρ γ α Έ λ λή
νων κ< t λ ί. ι τ ε χν ιίJ ν άπό η1 ν π ι νακο{)ήκη μ α ς .
Κ α ί έ <r < ψμί)ζοντας ενυ . νέο π ρ όγ ρ α μ μ α ι':κ1τ α ι 


δ ε ί• σ ε < • > ; σ τ ό π ρο σωπ ι κό μας, π ο ύ {)ά τό ά.νε

f1<'ω ε ι σέ ειJ ρ ωπ αϊκό έπ ί ;τ ε δ ο .
Γ ιο ρτάζο υ μ ε τό ;τ αρ ε Η ) ϊη1 έγκα ι ν ι <ίζοντας τό

μ Ο.λον.

ΕθΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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Μεγάλn σας Φίλn

ΤΟ ΥΧΟ Π Κ Α Ι ΤΑ Ν ΕΟ Κ ΛΑΣΙ Κ Α
Τ ό Ύπουργεϊ:ο Χωροταξίας Οί κισμου καί Π ε ρι βάλ
λοντος ύπη ρετεϊ: εναν άπό τούς πιό καί ριους τομεϊ:ς
τής Πολιτείας. Στόχος του 11 βελτίωση τών δ ρων
ζωfjς μέ ό ρθολογ ισμένη ρύθ μιση τών θεμάτων χωρο
ταξίας καί οίκισμου, καθώς καί ή άποτελεσματ ικ11
προστασία καί περαιτέρω βελτίωση του περι βάλ
λοντος.
Μέσα σ' αύτά τά κεφαλαιώδη καί καί ρια, ύπάρχει
καί ενας ίδιαί τε ρα εύαίσθ ητος τομέας τής διατή ρ η 
σης τ�; ς ά ρ χ ι τεκτονικ1; ς μας παράδοσης. Κάπου
έκεϊ:, τό ένδιαφέρο ν του Ύπουργείο υ άγκαλιάζε ι καί
τό Θέατρο, μέ τή φ ροντίδα του γιά τ�Ί σωτη ρία, συν
τή ρηση καί άναπαλα ίωση νεοκλασικ ών θεάτρων.
' Εκτός άπό τό ' Εθνικό Θέατ ρο της ' Αθ ή νας, σέ σχέ
δ ια του Έρνέστου Τσί λλε ρ καί τό Δ η μοτικό Πει
ραιά, σέ σχέδια του 1. Λαζα ρί μου, όπάρ χουν έγκατα
λειμμένα, άρκετά έπαρχι ακά άρχιτεκτονικά κοσμ11 ματα: Ό ' " Α πό λλων" τής Σύ ρου, τό " Μ αλλιαρο
πούλειο" τfjς Τρ ίπολης, ό μικρός " ' Απόλλων" του
Π ύ ργου.
'Όταν τά περισσότερα θέατρα τ�;ς 'Αθ1Ί νας στεγά
ζονται σέ άκατάλληλα κτήρια - άνθυγ ιεινά κυ ρίως
ύπόγεια - ή φροντίδα γιά τήν άναβίωση τών ά ρχον
τικών νεοκλασικών θεατρι κών κτη ρίων τής έπαρ
χίας εfναι μιά άκτίνα αίσιοδοξίας.
Α Ν Α ΚΟΙ ΝΩΣΗ
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