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Η Δ.Ε.Η. ΦQΤΙΖΕΙ ΤΗΝ Δ.Ε.Η.
ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Αύτό εΤναι τό 'Υδροηλεκτρικό Εργο των Κρεμα
στών 'Αχελώου, δπως παρουσιάστη,κε σέ μικρογρα
φία, στήν α'ίθουσα έκθέσεων τίlς Δ.Ε.Η., μαζί μέ φω
τογραφικές άπεικονίσεις &λλων Εργων-ίιδροηλεκτρι
· ών-πού λειτουργοuν J1δη σέ διάφορες
κών καί θερμικ
περιοχές τίlς χώρας. Στήν εκθεση αύτή, άπό τήν όποία
πέρασαν δεκάδες χιλιάδες &τομα, κατε6λήθή Ιδιαίτερη
προσπάθεια νά έπιτευχθίl - καί έπετεύχθη τελικά
μία &ρτια, άπό φωτιστικίlς πλευρδcς, παρουσίασις
τών έ�θεμάτων : τίlς μακέττας τοu Εργου των Κρεμα
στών 'Αχελώου καί τών φωτογραφιών τών &λλων Ερ
γων τίlς Δ.Ε.Η. 'Έτσι, τό άποτέλεσμα αύτίlς τίlς έκ
θέσεως ήταν διπλό : 'Από τήν μιά μεριά, ή προβολή
Ι
τών έκτελεσθέντων καί ίιπό έκτέλεσιν Εργων·τίlς ΔΕΗ
κι' άπό τήν &λλη, μιά χρήσιμη έπίδειξη τοu τρόπου
χρησιμοποιήσεως τοu ήλεκτρικοu ρεύματος γιά φωτι
στικές έργασίες καλλιτεχνι·κοu έπιπέδου.
Στήν εiκονιζόμενη μακέττα, χάρη στή σωστή χρη
σιμοποίηση τοu ήλεκτρικοu φωτός, ή μικρογραφία τοu
'Υδροηλεκτρικοί! Εργου των Κρεμαστών 'Αχελώου ά-

ποκαλύπτει στόν έπισκέπτη τίlς έκθέσ.εως καί τήν πα
ραμικρή λέπτομέρεια τοίί δλου Εργου : άπό τήν δια
μόρφωση τοίί χώρου, μέχρι τήν άπεικόνιση τίlς τεχνη
τίlς λίμνης (Φράγματος) καί τοu ίιπό κατασκευήν Ύ
δροηλεκτρικοu έργοστασίου.
Μέ τήν εύκαιρία άξίζει ν' άναφερθίl δτι στό 'Υ
δροηλεκτρικό Εργο Κρεμαστών, πού θά εχη έτησία
παραγωγική Ικανότητα 1.600.000.000 κιλοβατωρών,
δημιουpγεiται γαιόφραγμα ίίψοuς 160 μέτρων:__τό ίι
ψηλότερο τίlς Εύρώπης !- μήκους 465 μ. καί πλά
τους (στή δάση του) 700 μέ'τρων ! Συνολικός ·ογκος:
8.000.000 κυ6ικά μέτρα, 6άρος 20.000.000 τόννοι.
Ή τεχνητή λίμνη θά εχη έπιΦάνεια 80.000 τετραγω
νικά στρέμματα καί χωρητι.κότητα 4.700.000.000 κυ6ικά μέτρα ίίδατος. Θά εΤναι, δηλαδή, 11 Ο φορές με
γαλύτερη άπό τή λίμνη τοu Μαραθώνος. Τό Εργο αύτό,
πού θά στοιχίση συνολικά 73.000.000 δολλάρια, θά
εΤναι ί::τοιμο νά λειτουργήση τόν έρχόμενο Αuγουστο.
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Τά προϊόντα KELVINATOR προηγοϋνται σέ ποιότητα
κατα σκευής, ύλικων, τεχνικής καi άψόγο υ έμφανίσεως
άπ' δλα τά άλλα.

'Ο θρϋλος των προϊόντων KELVINATOR άρχισε πρίν
άπό τόν ΠΡΩΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ καί συνεχ ίζει
γιά σας ύπερήφανα τόν δρ όμο τής έρεύνης οiκοδομtJΊντας
τήν τελειότητα.
ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΣΕΙΣ ν' άποκτήσετε

στό σπίτι
σας τεχνικ ό νοικοκυριό,κατ ασ κευασμένο άπό τήν

KELVINATOR.
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Κ ε ν τιiικά Γ ραφεία :

Πα ρ ν α σ σ ο ϋ 2, 6ος δρ οφος

(Πλατεία 'Αγίου Γεωργίου Καρύτση)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ν έ ο τ η λ έ φ ω ν ο 6 2 4-169

Γ. Σισίνη 35, Τηλέφ. 723.259
1'

Διευθυντi]ς

ΚΩΣΤΑΣ

ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΙ :

Τό θέατρο φθίνει ...- Κυβερνητικός Έπίτροπος , παρά
νομοζ ! - Πρωτοφανfj καi πρωτάκουστα !
Καί δμως
σελ.
ύπάρχουν ...

7

ΜΠΕΡΤΟΛΤ ΜΠΡΕΧΤ: Φορμαλισμός καi ρεαλισμός
στό Θέατρο. Ή παρουσία τους στό σύγχρονο θέατρο.
Μετάφραση Π. Σκούφη
σελ.

9

-

ΝΙΤΣΟΣ

Τ ΙΜΗ Τ Ε ΥΧ Ο ΥΣ δρχ. 30
Σ υ ν δ ρ ο μη έ τ η σ ία δρχ. 150
Φ ο ι τ η τ ι κΤι έτr.σία δρχ. 120
Έξ ω τ ε ρ ι κ ο ϋ: Δολλάρια 10
' Ο ρ γ α ν ι σ μ ώ ν κλ π. δρχ. 500
-1<

ΚΕΙΜΕΝΑ:

ΠΛΗΡΕΣ ΕΡΓΟ :

ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΚΑΡΗ: Ή ίστορία τοϋ Άλfj Ρέτζο σελ. 41

ΜΕΛΕΤΕΣ καί ΑΡΘΡΑ : ΤΑΣΟΥ ΛΙΓΝΑΔΗ : Ή Μετάφραση τfjς Τραγωδίας.

Ένα αiσθητικό καi γλωσσικό πρόβλημα

Τό " Θέατρο'". τυπώνεται στ ό
Έργοστάσιο Γραφικών Τεχνών
1. ΜΑΚΡ Η, Παπαδιαμαντο
πούλου 44, τηλ έφωνο 770-603

Α. ΤΑΣΣΟΥ: Σπουδη γιά τi]ν "'Αντιγόνη". Σκηνικό
σελ. 17
καi κοστούμια
ΓΙΑΝΝΗ ΣΙΔΕΡΗ : Ό Σαίξπηρ στi]ν 'Ελλάδα. VIII: Σκησελ. 21
νοθεσίες τά τελευταία· 25 χρόνια

Μονοτυπία: Γ. Τ Σ ΙΒ ΕΡΙΩΤΗ
Σ ω κράτους 39, τηλεφ. 530.969
Όφφσετ: Α. ΠΑΥΛΙΟΓΛΟΥ
Φιλεταίρου 8, τηλ έφ. 718-237

ΕΡΕΥΝΑ

:

Κλ ισέ: Άδελ φοi ΛΑ Ψ Ο Υ,
Χαβρίου 9, τηλ έφωνο 233-977
1'

Διευθύνσεις συμφώνως τφ νόμφ
'Υπεύθυνος ϋλ ης
Κώ σ τ ας Ν ί τ σος, Σ ι σ ί νη 35

σελ. 11

Ξ ΕΝΟ ΘΕΑ Τ ΡΟ :

Ύπεύθυνος Τυπογραφείου
Νικ. Κοντορός, Μ. 'Ασίας 1

LOUIS CHAUVET καi CLAUDE BAIGNERES: Νέο

Κοινό στό Θέατρο. 'Επιβάλλει καi νέες κατευθύνσεις (11).
Άπαντουν οί : Ντανιελ Ίβερνέλ, Α. Μ. Ζυλιέν, Ζάκ
Έμπερτό, Μπενουά - Λεόν Ντέτς, Κέντρο Θεάτρου Βο
ρείου Γαλλίας, Ζάν Βιλάρ. Συμπεράσματα τfjς ερευνας.
Είκονογράφηση SENNEP. Μετάφραση Τ. Δραγώνα σελ. 35

ΠΥΡΡΟΥ ΚΙΟΥΣΗ : Στό "Ρόυαλ Κώρτ": "Περιμένοντας τόν Γκοντό" του Σάμουελ Μπέκετ
σελ. 64
CLAUDE CEZAN: Που πάει τό Βουλεβάρτο; 'Απόψεις
Άντρε Ρουσσέν, Ζάν Κώ, Φελισιεν Μαρσώ, Μπιγιεντου
σελ. 68
καi Ζάν Βιλάρ

-1<

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΎ ΕΞΩΦΎΛΛΟΤ:

ΜΑΝΘΟΥ ΚΡΙΣΠΗ : Ό Κάρολος Κούν δεν τόλμησε
σελ. 69
στούς " Πέρσε ς "
·
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Τ Ο ΔΙΜΗΝ Ο :

'Ανασκόπηση τοϋ διμήνου. - Τό θέατρο, άποτελεσματικό
μέσο εiρήνης.-Ό Καρζης έπιχορηγείται με 12.500 δραχμες
τό μήνα !
Οί άλλαγες εργων στ' 'Αθηναϊκά θέατρα.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ των θεαμάτων.- Ό παράνομος διορισμός
Παπανούτσου στό Έθνικό.
Ή καλλιτεχνική εκφραση
ΑΘΗΝΑ·J·ΚΕΣ ΠΡΕΜΙΕ
ύπό ελεγχον στό Έθνικό !
ΡΕΣ.-Άπέτυχε κι ό φετεινός διαγωνισμός θεάτρου.- Κα
νένας θεατρικός μας στήν εκθεση του Δημ. Μυταρίi.
ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ Ι. ΚΑΚΟΥΡΗ : Ό χορός καi ή μαγεία
σελ. 71
στiς ρίζες τοϋ θεάτρου
-

-

-

Α. Τάσσου: Μακέτα για τό κοστούμι
τήζ Βασ(λισσαζ στήν '"'Αντιγόνη"

Β ΙΒΛL ΟΓΡΑ ΦΙΑ:

Βιβλία γιά Θέατρο, Μουσική, Χορό, Κινηματογράφο σελ. 82

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙ Α :

Δίσκοι με θεατρικά εργα σέ διάφορες γλ&σσες

σελ. _82
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Το θέατρο φθίνει ...

'Από χρόνια θά 'πρεπε νά 'χει συσταθεί μιά ύπηρεσία μελετών
καi τά πορίσματα τών έρευνών της νά καθορίζουν τήν κρατική
πολιτική στό Θέατρο. Τήν άνυπαρξία της άποφάσισε νά
καλύψει τό εντυπο "Θέατρο"! Ή Σελίδα Στατιστικfiς που
δημιούργησε ήταν τό πρώτο βfiμα. 'Απ' τό πρώτο κιόλας Δί
μηνο άρχισε ν' άποδίδει καρπούς: Ό άποκλεισμός του θεά
τρου άπό τόν τιμάριθμο κόστους ζωfjς, ήταν ένδεικτικός. Στό
τεύχος αύτό δίνονται ο! άριθμοi τών πωληθέντων είσιτηρίων
Θεάτρου καi Κινηματογράφου στά τελευταία όχτώ χρόνια,
άπό τό '57 ως τό '64. 'Αποκαλυπτικό είναι, πρώτ' άπ' δλα,
ενα δεδομένο άπό τήν κίνηση του 1964 : Σέ κάθε 100 εiσιτή
ρια κινηματογράφων άναλογοuν λιγότερα άπό 2,8 είσιτήρια
θεάτρων πρόζας καi 1,7 μουσικών θεάτρων. 'Ακόμα πιό άπο
καλυπτική είναι ή έξέλιξη τών άριθμών τών είσιτηρίων Θεά
τρου καi Κινηματογράφου που πουλήθηκαν τά τελευταία
όχτώ χρόνια. Ή έξέλιξη, μάλιστα, αύτή γίνεται πιό χειρο
πιαστή αν ο! άπόλυτοι άριθμοi μετατραπούν σέ δείκτες μέ
βάση, ίση μέ τό 100, τόν μέσο έτήσιο άριθμό τών είσιτηρίων
που πουλήθηκαν μέσα στά τρία χρόνια 1957, 1 958 καi 1959 :
Δ ε ί κ τ η ς .. .. ... .. 1960
Θεάτρων πρόζας ...
85,9
Μουσικών θεάτρων .
78,1
Κινηματογράφων ... 1 23,8

1 96 1
83,9
89,1
1 27,5

1 962

1 963

1 964

87,5
94,7
1 42,8

87,7
1 20
1 47,8

84,7
1 09,8
161,1

Ό πίνακας φανερώνει πώς καi τ ά πέντε τελευταία χρόνια δ
άριθμός τών πωληθέντων εισιτηρίων τών θεάτρων πρόζας
είναι άρκετά μικρότερος άπό τόν άριθμό τών πωληθέντων
στήν περίοδο 1 957 - 1959.'Αντίθετα, δ δείκτης τών εισιτηρίων
τών κινηματογράφων βρίσκεται σέ σταθερή ι'iνοδο. Είναι
μάλιστα άκόμα πιό άποκαλυπτική ή δμοιότητα που παρου
σιάζει ή έξέλιξη του δείκτη τών εισιτηρίων τών .κινηματο
γράφων μέ τήν έξέλιξη του δείκτη του έθνικου εισοδήματος:
Δ ε ί κ τ η ς .......... 1 960
Κινηματογράφων ... 1 23,8
Έθν. εισοδήματος .. 114

1961
1 27,5
1 29

1

Ρ

1 962
1 42,8
1 38

1 963
1 47,8
1 53

1 964
1 6 1 ,1
171

Δεδομένου δτι τ ά τελευταία όχτώ χρόνια αύξήθηκαν ο ι τιμές
τών είσιτηρίων, ή δαπάvη του έλληνικοu Κοινού γιά εισιτή
ρια κινηματογράφων αύξήθηκε περισσότερο καi άπό 61,1%
που άποδίδει τήν αύξηση τών πωληθέντων εισιτηρίων.
Φαίνεται, μάλιστα, πώς αύξήθηκε περισσότερο άκόμα κι
άπό τό έθνικό είσόδημα ! 'Ενδεικτικό είναι πώς τό 1964,
σέ σύγκριση μέ τήν περίοδο 1957 - 1 959, ή άπόδοση του φό
ρου δημοσίων θεαμάτων αύξήθηκε περισσότερο άπό 72%.
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Μ' aλλα λόγια, ή μεγάλη μάζα του έλληνικοu λαού στρέφεται
δλοέ\α καi περισσότερο στόν Κινηματογράφο. Καi δαπανά
γι' αύτόν όλοένα καi μεγαλύτερο μέρος άπό τά αύξανόμενα
είσοδήματά του. ΠαράλΛηλα, δμως, άπομακρύνεται δλοένα
καi περισσότερο απο τό Θέατρο. 'Αλλά, γιατί ό Κινηματο
γράφος εγινε σαν θέαμα σέ τέτοιο βαθμό προσιτός στό έλλη
νικό Κοινό, σέ βάρος μάλιστα καi τοΟ Θεάτρου ; Ταιριάζει
περισσότερο στό σημερινό τρόπο ζωfiς fι στό μορφωτικό
έπίπεδο τοu Κοινού ; Ή μήπως ή άπομάκρυνση του Κοινού
άπό τό Θέατρο σημαίνει πώς εχει άπ' αύτό μεγαλύτερες - fι
διαφορετικες - άπαιτήσεις καi άξιώσεις, που τό σημερινό
έλληνικό θέατρο δέν μπόρεσε ν' άντιληφθεί fι δέν μπόρεσε καi
δέν μπορεί νά ίκανοποιήσει; Αύτά είναι μερικά μόνο άπό τά
έρωτήματα που θέτει ή προσεκτική μελέτη καi άνάλυση τών
στατιστικών στοιχείων. Χρέος δσων εχουν τήν εύθύνη γιά
τήν προκοπή τοΟ �εάτρου στή χώρα μας, κι δσων τό άγαποuν,
ν' άναζητήσουν καi νά βρουν τiς σωστές άπαντήσεις. Μόνο
ύστερα άπό συστηματική άνάλυση τών στοιχείων, μόνο ί5στερα άπό μιά πλήρη άνατομία του προβλήματος, θά μπορέσει
νά βρεθεί δ σωστός δρόμος γιά τήν άντιμετώπισή του. 'Αλ
λιώς - δπως βεβαιώνεται άπό τους έπίσημους άριθμους χρόνο μέ τό χρόνο, τό Θέατρο θά φθίνει ...
*

Κυβερνητικος 'Επίτροπος, π αράνο μ ος !

Ό θάνατος του Λουκfi 'Ακρίτα δέ μί'i.ς έμποδίζει ν' άσχολη
θοuμε μέ τiς καταστρεπτικές του έπεμβάσεις στό Θέατρο.ΕΙχε
προλάβει κ' εΙχε στείλει στό Διοικητικό Συμβούλιο του 'Εθνι
κού, γιά τό χατήρι μιδ.ς ήθοποιου, τό πιό ιταμό εγγραφο
πού 'γραψε ποτέ aνθρωπος. Άλλ' εΙχε δεχτεί καi τό πιό ήχηρό
ράπισμα - τήν άγέρωχη άπάντηση του πρώτου δημοκρατι
κού Συμβουλίου τοΟ 'Εθνικού Θεάτρου. Δέ θά περάσουν πολ
λά χρόνια καi κάποιος ύπουργός της άληθινfiς Παιδείας,
ένδιαφερόμενος γιά τήν καλλιέργεια t]θους στά έλληνόπου
λα, θά περιλάβει στά σχολικά βιβλία τήν άπάντηση αύτή στήν
ιταμότητα ένός προκατόχου του. Ήταν ενα μάθημα ύψηλοu
t]θους καi έντιμότητας. Δέν τό ι'iντεξε. Μένεα πνέων γιά τόν
κόλαφο ( συντεταγμένον άπό λευκους πολίτες, τό Γιάννη
Μηλιάδη, τό Γιώργο Θεοτοκά, τόν Φαίδωνα Βεγλερή, μέ
τiς ύπογραφές δλων τών ι'iλλων) όδηγήθηκε στή χειρότερη
άπόφαση που μπορούσε νά πάρει: 'Απέλυσε δλόκληρο τό
Διοικητικό Συμβούλιο τοu 'Εθνικού ! Έπεκαλέσθη τό Νόμο
περί 35ετίας γιά ενα Συμβούλιο που δ ίδιος εΙχε διορίσει πρiν
λίγους μfiνες! Κ' ερριξε - μέ τήν αίφνιδιασ'τική κι άδικαιο
λόγητη άπόλυσή τους - σκιά ύποψίας σέ διακεκριμένους πο
λίτες, πού 'χαν t]δη προσφέρει σημαντικές ύπηρεσίες γιά :Ti
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σωτηρία τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου, πού κόντεψαν νά καταποντί
σουν οί δικές του μεροληπτικές έπεμβάσεις. Άλλ' δ άξέχα
στος - γιά τiς κακές του πράξεις - υπουργός δέ σταμάτησε σ'
αότό. 'Αντικατέστησε καi τό νόμιμο Κυβερνητικό 'Επίτροπο
στό 'Εθνικό Θέατρο, τό Διευθυντη Γραμμάτων, Θεάτρου καi
Κινηματογράφου Γ. Κουρνοϋτο. Τόν εβλεπε ύπεύθυνο γιά
την άπάντηση τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου.Σά νά 'χε δικαίωμα
η τρόπο νά τήν ματαιώσει! Ή άντικατάστασή του ήταν άντι
κανονικη γιατi ήταν άναιτιολόγητη. Δέν τοϋ καταλόγιζε
ευθύνη γιά καμιά πράξη 11 παράλειψη, δέν τοϋ άπήγγελε κα
μιά κατηγορία, γιά νά τοϋ δώσει τήν εύχέρεια νά την άνα
σκευάσει. Ήταν μιά πράξη έτσιθελικη ένός ύφυπουργοϋ της
Δημοκρατίας ! Εlχε πιά πάρει τόν κατi1φορο. Στη μιά παρα
νομία πρόσθετε κι άλλη: Στη θέση τοϋ Κυβερνητικοϋ 'Επι
τρόπου διόριζε, παράνομα, τόν Εύάγγελο Παπανοϋτσο. Ό
Ε. Π. Παπανοϋτσος είναι, άσφαλώς, προσωπικότητα στά
εκπαιδευτικά θέματα κ' εlχε έπωμισi:εί άρκετά βάρη μι': την
άναδιοργάνωση της Παιδείας. Ό διορισμός του ήταν ι'ίστο
χος - δέν είχε ούτε άρμοδιότητα, ούτε χρόνο - άλλά καi...
ύποτιμητικός γιατί, πανυπουργός αότός, διοριζόταν άπλός
παρατηρητης στό 'Εθνικό άπό τόν ... ύφυπουργό του ! Κυ
ρίως, δμως, ήταν παράνομος ! Ό νόμος δρίζει ρητά: « Κυβερ
νητικός 'Επίτροπος τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου όρίζεται δ Διευθυν
τής Γραμμάτων, Θεάτρου καi Κινηματογράφου η ι'ίλλος άνώ
τατος υπάλληλος τοϋ ύπουργείου τούτου ». Καi ό Εόάγγελος
Παπανοϋτσος δέν είναι ύπάλληλος τοϋ ύπουργείου Παιδείας.
Δέν άνήκει στή
' ν ύπαλληλικ'ή ίεραρχία. Είναι Γενικός Γραμ
ματέας του, είναι πρόσωπο μέτακλητό, με1:έχει της πολιτι
κης εύθύνης της Κυβερνήσεως - γι' αότό, ι'ίλλωστε, σέ κάθε
άλλαγ'ή Κυβερνήσεως, άλλάζουν κ' οί Γενικοί Γραμματείς
τών ύπουργείων. Τό " Δίμηνο" τοϋ τεύχους περιλαμβάνει
τ'ήν παράνομη άπόφαση τοϋ Λουκη 'Ακρίτα γιά τό διορισμό
τοϋ Ε: Π. Παπανούτσου, πού ήταν καi μένει παράνομος Κυ
βερνητικός 'Επίτροπος! Περιλαμβάνει, έπίσης, καi τό ι'ίρθρο
τοϋ σχετικοϋ νόμου. Ό Πρόεδρος της Κυβερνήσεως καi
ύπουργός της Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου καλείται νά
ι'ίρει τ'ήν παρανομία. Ό Εόάγγελος Παπανοϋτσος δέν θίγεται
άπό τ'ήν άφαίρεση ένός όφφίτσιου πού παράνομα τοϋ άνετέθη
καi παράνομα τό κατέχει, πρός δόξαν της Δημοκρατίας!
*

Πρωτοφανij καi πρωτάκουστα

Ή παράνομη τοποθέτηση τοϋ Εύάγγελου Παπανούτσου στ'ή
θέση τοϋ Κυβερνητικσϋ 'Επιτρόπου τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου,
δημιουργεί σειρά παρανομιών, πού τiς διαπράττει πλέον ό
ίδιος. Ό νόμος δρίζει ρητά πώς ό Κυβερνητικός 'Επίτροπος
πρέπει « νά άσκij έποπτείαν καi ελεγχον έπi της δλης κανο
νικης καi εύρύθμου λειτουργίας τοϋ Θεάτρου, της πιστης έφαρ
μογης της διεπούσης τοϋτο νομοθεσίας καi τοϋ έσωτερικοϋ
Όργανισμοϋ αύτοϋ». Άλλ' έκείνος - ύπερυπουργός flδη της
Παιδείας - δέν καταδέχεται νά περιοριστεί στ'ήν έποπτεία.
Παράδειγμα, οι τελευταίες είσηγήσεις του στό Διοικητικό
Συμβούλιο: Προτείνει μέτρα, δχι μόνον άήθη κι άνεφάρμοστα,
άλλά καi παράνομα ! «Προτείνω - γράφει στ'ήν πρώτη πρό
τασή του - πρiν άπό τ'ήν τελικ'ή παράσταση κάθε εργου, μιά
�Επιτροπ'ή νά βλέπl] μιά είδικ'ή δοκιμ'ή καi νά άποφαίνεται iiν
τό εργο πρέπει νά φτάσl] στ'ήν όριστικ'ή παράσταση η δχι ».
Άλλ' ή Έπιτροπ'ή πού προτείνει είναι, βεβαίως, Σώμα παρά
νομο ! Δέν τ'ήν προβλέπουν ούτε ό 'Οργανισμός τοϋ θεάτρου,
ούτε ο[ νόμοι πού τό διέπουν. Άν συσταθεί θά παρεμβαίνει
- παράνομα - στά καθήκοντα καi τά δικαιώματα ι'ίλλων νομίμων - οργάνων τοϋ θεάτρου: της Καλλιτεχνικης Έπι
τροπης, τοϋ Καλλιτεχνικοϋ Διευθυντη κ. ι'ί. Ή πρόταση
εlναι άπό κάθε πλευρά άπαράδεκτη. Κανένας καλλιτέχνης
δέ θά δεχτεί ποτέ τήν καλλιτεχνική του καταδίκη, λίγο πρiν
άπ' την πρεμιέρα, έπειδη - τυχόν - δέν θ' ι'ίρεσε ή δουλειά
του στόν άναρμοδιότατο - φέρ' είπείν - κ. Κακριδή ! 'Αλλά
καi ποιός Είσαγγελέας δέν θά έπενέβαινε κατά τών όργάνων
Διοικήσεως τοϋ Έθνικοϋ, στην περίπτωση πού θά ματαίωναν
μιά ετοιμη παράσταση πού στοιχίζει 200,.300 καi 400 χιλιά
δες δραχμές στό 'Εθνικό ; Ή πρόταση εlναι τέλος, άποκρου
στικη - κατάλληλη μόνο γιά δλοκληρωτικά καθεστώτα άφοϋ καταλύει την έλευθερία της καλλιτεχνικης εκφρασης.
Άλλ' ύπάρχει καi δεύτερη πρόταση. Μικρόν δείγμα: «Σι':
δλα άνεξαιρέτως τά εργα θά προετοιμάζωνται γιά τούς κυ
ρίους ρόλους δύο τουλάχιστον ήθοποιοi καi θά παίζουν
έναλλασσόμενοι σε ώρισμένο άριθμό παραστάσεων δ καθέ-
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νας - ό πρώτος σι': περισσότερες καi ό δεύτερος σε λιγώτε
ρες». Ή άντικατάσταση πρέπει νά ίσχύει μόνο σι': εκτακτη ά
νάγκη. Θά μποροϋσε, έπίσης, νά προβλεφθεί νά δίνονται μιά δυό παραστάσεις σι': νέους, γιά νά δοκιμάζονται.·Αν έφαρμο
στεί ίσότιμη έναλλαγη στούς ρόλους, τότε τό μέτρο, άντi νά
κρατήσει την ποιότητα τών παραστάσεων τοϋ Έθνικοϋ, θά
την καταβαράθρωνε. Ή έναλλαγη θά 'ναι συντριπτικη γιά
τό δεύτερο ήθοποιό, θά διώχνει τό Κοινό άπό τiς παραστά
σεις του καί - είναι άστείο νά νομίζεται πώς τό 'Εθνικό
διαθέτει " δύο τουλάχιστον " ήθοποιούς γιά μιά στοιχειω
δώς εύπρεπη έρμηνεία ένός μεγάλου ρόλου. Είναι γνωστό
ποος πολλά εργα δέν παίζονται σ' δλο τόν κόσμο μόνο καί
μόνο γιατί δέν ύπάρχουν οί κατάλληλοι ήθοποιοί. 'Εμείς,
έδώ "σι': δλα άνεξαιρέτως ", θά διαθέτουμε "τουλάχιστον δύο" !
Ή τρίτη πρόταση άφορα τά συμβόλαια τών ήθοποιών. Ήταν
έτήσια. Ή Ε.Ρ.Ε. τά 'κανε τριετη. Ό Παπανοϋτσος - λόγφ
Κέντρου; - τά θέλει διετη ! Νά γίνεται δραματολόγιο γιά
δυό χρόνια. «Μι': τόν τρόπο αότό θά ξέρωμε άπό πρiν πόσοι
καi τί είδους ήθοποιοi μας χρειάζονται γιά τά εργα πού θά
παρουσιάζωμε καί θά μποροϋμε νά συγκροτοϋμε τό θίασό
μας άπό τά στελέχη έκείνα πού θά προσφέρουν πραγματικ'ή
ύπηρεσία». Ό κ. 'Επίτροπος άγνοεί πώς σι': ενα 'Εθνικό Θέα
τρο δέν έπιτρέπεται νά άνήκουν μόνον οί ήθοποιοί πού χρειά
ζονται γιά την έρμηνεία τών Εργων μιας διετίας. Σι': ενα 'Εθνικό
Θέατρο προέχει ή δημιουργία συνέχειας, παράδοσης, καλ
λιτεχνικοϋ flθους. Οί άλλαγές τοϋ θιάσου κάθε δυό χρόνια μι': τό αίσθημα άνασφάλειας - θά καταστρέψουν την προσή
λωση τών στελεχών του στό ποιητικό δραματολόγιο - τη
μόνη ποu τά συγκρατεί στό 'Εθνικό. Δέ σπαταλοϋμε χώρο γιά
κριτική. Δέν την άντέχουν, ι'ίλλωστε, οί προτάσεις Παπανού
τσου. Ένα πρέπει νά γίνει άντιληπτό: Ό Ε.Π.Παπανοϋτσος
ένεργεί στό 'Εθνικό σάν ύπερυπουργός. Όχι σάν έπόπτης της
τήρησης τών νόμων. Γι' αύτό καί πρέπει ν' άντικατασταθεί.
*

Καi δμως ύπάρχουν ...

Γιά δεύτερη, φέτος, χρονιά τό Κρατικό Βραβείο Θεάτρου δέν
άπονεμήθηκε. Ή κριτικη έπιτροπη δέν βρηκε ι'ίξιο νά βρα
βευτεί κανένα εργο. Ό διαγωνισμός, άπό χρόνο σι': χρόνο,
σβήνει : λιγότερες οι συμμετοχές, ίσχνότερα τά εργα. Ή χρεω
κοπία τοϋ διαγωνισμοϋ ξαναθέτει τό πρόβλημα της έλληνικης
δραματουργίας. Τό κράτος καί στην περίπτωση αότη ξεκίνη
σε στραβά. 'Αποδεικνύεται καί στην πράξη πώς έλληνικό
θεατρικό Εργο δέ θ' άποκτήσουμε μι': διαγωνισμούς καί βρα
βεία, έπιχορηγήσεις καi παροχές.Ό θεατρικός συγγραφέας καi
τό εργο του γιά νά μεστώσουν χρειάζονται Σκηνή. Μοναδικη
λύση ή δημιουργία μιας Δεύτερης, μιας Πειραματικης Σκηνης.
Μ' έπιχορήγηση τοϋ κράτους, ν' άνεβάζει μόνον Εργα νέων έλ
λήνων συγγραφέων. Καi μι': κριτήρια έλαστικά. Νά μην άνα
ζητήσει άριστουργήματα. Νά περιοριστεί σι': εργα μι': σοβαρές
προθέσεις, πού δίνουν βάσιμες έλπίδες γιά τό συγγραφέα καi
την ποιότητά του. ·Αν τά ποσά πού σπαταλιώνται σ' άπίθανους
θιάσους - πού κακοποιοϋν την τέχνη καί διαφθείρουν αίσθη
τικό. τό Κοινό - δίνονταν γι' αότό τό σκοπό, ή Δεύτερη Σκηνη
θά λειτουργοϋσε flδη, χωρίς καμιά ι'ίλλη έπιβάρυνση, καi θ'
άπέδιδε έργο. Τό "Θέατρο" καi στόν τομέα αότόν έπιτελεί τό
σκοπό του.Παρουσιάζει συνεχώς εργα έλλήνων συγγραφέων.
Καί δίνει άποστομωτικη άπάντηση: Όσο κι άν δέν τά βρί
σκουν οι έπιτροπές, Εργα ύπάρχουν! Μι': τη διαφορά πώς κ'
ή δημοσίευσή τους δέν λύνει τό πρόβλημα. Προσφέρει μόνο
μιά μικρη ένθάρρυνση, μιό. άναγνώριση γιό. παραπέρα προσ
πάθεια, πού όλοκληρώνεται μονό.χα στη Σκηνή. Μετό. την
'Αναγνωστάκη καi τό Νεγρεπόντη, τό " Θέατρο" παρουσιάζει
ι'ίλλον ενα νέο ελληνα συγγραφέα: Τόν Πέτρο Μάρκαρη μι':
την "'Ιστορία τοϋ Άλη Ρέτζο ". Ό συγγραφέας γεννήθηκε
καί μεγάλωσε στην Πόλη. Εlναι δέν εΙναι 28 χρονώ. Νεαρό
τατος, τό '59, δημοσίευσε τρία μονόπραχτα στόν "Πυρσό"
της Πόλης. Μελέτησε έπικό θέατρο κ' είδικότερα Μπρέχτ.
"
Καρποί της στροφης του αύτης: Ή εξωση" 1962, καί τώρα
" Ή ιστορία τοϋ Άλη Ρέτζο". Είναι μιά δημιουργικη έφαρ
μογη τών κανόνων τοϋ έπικοϋ θεάτρου. Δέν είναι δουλικη
μίμηση. Έχει εντονο προσωπικό χρώμα. Θέμα πλατύ, πλα
τύτατο, αίώνια έπίκαιρο. Καi μιό. ποιητικη διάθεση, χωρiς
καμιά έκζήτηση, λιτη - συγκεκαλυμμένη, θό. λέγαμε. Ένα
ι'ίριστο δείγμα έλληνικοϋ έπικοϋ θεάτροu. Τό "Θέατρο" τό
παρουσιάζει μι': ίδιαίτερη χαρό. καi την πεποίθηση πώς πα
ραδίνει στό έλληνικό Κοινό εναν δραματικό συγγραφέα.

Brecht

ΦΟΡΜΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΟΙ παρακάτω dπόψεις τού Μπέρτολτ Μπρέχτ γιά τό φορμα
λισμό καί τό ρεαλισμό εlναι σημειώσεις πού ' γραψε μέ διά
φορες dφορμές καί σέ διάφορες εποχές, dπό τό 1 948 wς τ.)
1 956. Περιλαμβάνονται στόν i!βδομο καί τελευτα ίο τόμο τής
σειράς " 'Εργασίες πάνω στό Θέατρο", πού κυκλοφόρησε
μετά τό θάνατο τού Μπρέχτ dπό όμάδα συνεργατών του. Ίl
μορφή τών dπόψεων - μικρά κεφάλαια, μέ μεγάλη πυκνό
τητα καί χαλαρή dνάμεσά τους ένότητα - φανερώνει πώς ό
Μπρέχτ δι!ν είχε προφτάσει νά τίς επεξεργαστε ί συστηματικά.
ΦΟΡΜΑΛΙΣΜ:ΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ

Ό τόσο άναyκαίοs άyώναs κατc'χ τοv φορ μαλ1σμοv, δηλαδή

κατc'χ τfjs παραμόρφωσηs τfjs πραyμαηκότηταs στ ό ονομα
τfjs " μορφfjs " καί κατc'χ τfjs έξέτασηs των παρορμή σεων
ποv έπ1δ1ώκοντα� στc'χ eρyα τέχνηs, σύμφωνα μέ τό κο1νων1κc'χ έπ1θv μητό, ξεπέφτε1, σvχνά, σ' άνθρώποvs άπρόσεχτοvs,
σ' !Ξναν άyώνα κατc'χ τfjς μορφοποίησης yεν1κά, ποv χωρίς
αύτήν ή τέχνη δέν είνα� τέχνη. Στήν τέχνη , ή φαντασία κ' ή
yνώση δέν είνα� τίποτα άσvμβίβαστες άνηθέσε1ς. Ύπάρχοvν,
έπίσης, πολλοί δρόμο� y1c'x τήν 'Αθήνα. Καί χρε1άζετα1 τέχνη
y1c'x νc'χ yίνε1 τό πολ1ηκc'χ όρθό, άνθρώπ1να vποδε1yμαηκό.
ΦΟΡΜΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ

Κατάσταση : Mic'x ρ1ζ1κή κο1νων1κή άλλαyή πραyματοπο1εί
τα1. Ή νέα κο1νων1κή τάξη , στό ίστορ1κό yίyνεσθα1, κvρ1εύε1
τό θέατρο. 'Ανοίyε1 τόν άyώνα κατc'χ τοv φορμαλ1σμοv.
Σvναντάε1 στό θέατρο μic'x vποπτη , y1' αύτήν, έπ1κράτηση
όρ1σμένων μορφων πάνω στό κο1νων1κό ττερ�'εχόμενο, μέ τίς
όποίες παραμορφώνοντα� οί άπε1κονίσε1ς τfjς πραyμαηκό
τηταs, ποv άπα1τεί άπό τό θέατρο καί όδηyοvντα1 σ' έσφαλ
μένη κατεύθvνση τc'χ κο1νων1κc'χ παρορμή ματα, ποv πρέπε1 νc'χ
δίνε� τό θέατρο. Αύτό, φvσ1κά, δέ ση μαίνε1 πώς είνα1 άντίθετη
πρός τή μορφοποίηση ή τόν πλοvτο μορφων, ούτε άκόμα
πώς vποστη ρίζε1 άποκλε1σηκc'χ έπίκαφο πολ1ηκό περ1εχό
μενο στό θέατρο, άλλ' άπλc'χ πώς είνα� έ ν α ν τ ί ο ν έκείνων
των μορφων, ποv παραμορφώνοvν τήν πραyμαηκότητα καί
v π έ ρ των παρορμη μάτων ποv προάyοvν τό σοσ1αλ1σμό.
Στίς μεyάλες έποχέs τοv θεάτροv δέν vπάρχε1 καμ1c'χ άντίθεση
άνάμεσα στή φόρμα καί στό περ1εχόμενο. Γενν1έτα�, σvνήθως,
σέ έποχές παρακμfjς. Τότε .. φορμαλ1σηκέs όμορφ1ές σκεπά
ζοvν τό χαμηλό έπίπεδο τοv περ1εχόμενοv καί τήν άνακρί
βε1α των άπε1κονίσεων τfjς πραyμαηκότητας.
Στήν πρώτη φάση μias κο1νων1κc'χ άνοδ1κfjς έποχfjς σvμβαίνε1

νc'χ πλασσάροντα1 στό Κο1νό ώμc'χ περ1σταηκά, άμορφοποίητα

ή τεχνητc'χ έφοδ1ασμένα μέ παρορμή ματα, ποv θc'χ πρόκvπταν

όρyαν1κc'χ μόνο άπό μic'x σvσχέηση των περ1σταηκων. (Ένω
μποροvν νc'χ χαρακτηρ1στοvν άμορφοποίητα ό " Πα1δαyω
yόs " τοv Λέντs κ' οί " Λη στέs " τοv Σίλλερ, σέ καμ1c'χ περί
πτωση δέν μπορεί νc'χ χαρακτη ρ1στεί eτσ1 ό " Βόvτσεκ " τοv
Μπύχνερ. 'Ακόμα, μπορεί νc'χ χαρακτη ρ1στεί άμορφοποίητοs
ό " Φάοvστ " τοv Γκαίτε c5χ1 δμωs καί ό " Γκέτs " τοv). Ό
άyώναs κατc'χ τοG φορμαλ1σμοv πρέπε1 σvνεπωs νc'χ στραφεί
τόσο κατc'χ τfjs έπ1κράτη σηs τfjs μορφfjs (δπωs π1ό πάνω άνα
φέρθηκε) δσο καί κατc'χ τοv όλοκλη ρωηκοv παραμερ1σμοv τηs.
ΣΥΖΉΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ

ΦΟΡΜΑΛΙΣΜΟ

Οί άστοί θεατρ1κοί σvyyραφείς των τελεvταίων δεκαεηων,
στό μέτρο ποv κατέχονταν άπό κάπο1α_ φ�λοδοξία, άνταπο
κρίθηκαν στή φvσ1κή έπ1θuμία τοv Κο1νοv y1c'x κάη κα1νού
ρ10, μέ τήν είσαyωyή μερ1κων φορ μαλ1σηκων άλλαyων στό
δραματολόy10 καί στοvs έκφρασηκοvς τρόποvς. Προσπαθοv
σαν, μέ περ1σσότερο ή λ�yότερο ταλέντο, καί σπασμωδ1κc'χ
βέβαια πάντοτε, νc'χ περ1σώσοvν τc'χ άσηκc'χ θέματα , τίς άση
κές " λύσεις " των κο1νων1κων προβλη μάτων καί yεν1κc'χ τήν
άσηκή 1<01νων1κή λειτοvρyία τοv θεάτροv , έφεvρίσκοντας
καινούρ1ες φορμαλισηκές όμορφ1ές. 'Όμως, ή έπιθvμία τοv
Κοινοv yιc'x τό καινούρ10 ήταν (καί είναι) πολV βαθύτερη άπό
τήν έπιθvμία yιc'x φορ μαλ1στικές κα�νοτομίες, έν πάση περ1πτώ
σει στό τμfjμα τοv Κοινοv, ποv κάτω άπό τή μορφή της άση
κfjs κοινωνίας, τόν καπιταλισμό, vποφέρε1, καί στό όποίο
τμfjμα, χωρίς νc'χ τό σvνειδητοποιοvν, άνήκοvν πολλοί δ�α
νοούμενοι καί μικροαστοί. Αύτό τό τμfjμα έπιθvμεί μic'x βασ1κή , βαθε1c'χ μεταβολή των κο1νων1κων μορφων, στήν όποία
έξvπακούεται έπίσης καί μic'x βασική μεταβολή της τέχνης.
'Ε μείς, οί σοσιαλ1στές, άρν1όμαστε τίς καθαρc'χ φορμαλισηκές
καινοτομίες τοv άσηκοv δραματολόy1οv καί τίς καταπολε
μοvμε y1ατί έξvπη ρετοvν τή διατή ρηση τfjs άσηκfjς λειτοvρ
yίας τfjs τέχνης μόνο, κ' έμποδίζοvν μιc'χ ρεαλισηκή περιγρα
φή τfjς σvμβίωσης των άνθρώπων, ποv μπορεί νc'χ παρέ
χει σοσ1αλισηκές yνώσε1s καί παρορμή ματα. Μερικοί παρα
νόη σαν τόν άyώνα αύτό σc'χ νc'χ έπρόκειτο y1c'x τήν καταπολέ
μηση νέων μορφων yενικc'χ - σc'χ νc'χ μήν ήτανε έπίσης φορ μαλι
σμός ή δ�ατή ρηση, σπασμωδ1κά, παλ1ων μορφων σέ καινού
ρια θέματα καί καθήκοντα!
'Αντίθετα, ό σκοπός είναι νc'χ πραyματοποιηθοvν β α θ ε ι έ ς
κα1νοτομίες στό θέατρο, μ' !Ξνα καινούρ10 περιεχόμενο, μέ μιc'χ

9

κα1νοvρ1α κο1νων1κή λεtτουρyία καί νέες μορφές, ποv εΤναt
μορφές αvτοϋ τοϋ πεptεχόμενου καί αvτfjς τfjς λεtτουρyίας.
Κατά τήν έκτί μηση των νέων ερyων ση μασία εχε1 νά έξε
ταστεί άν άποδίδουν σωστά τήν πραyμαηκότητα κt. άν ή
άπόδοση εχε1 σοσ1αλ1σηκή προοπηκή. Ό σοσ1αλ1σηκός
ρεαλtσμός δέν είναt vπόθεση στύλ.
ΛΑΘΕΜΕΝΕΣ

7

ΟΙ καλλtτέχνες τοϋ σόσ1αλ1σηκοϋ ρεαλ1σμοϋ είναt άνθρωπ1στές,
δηλαδή φ ίλο1 τοϋ άνθρώπου, καi παρουσtάζουν τiς σχέσεtς
μεταξv των άνθρώπων ετσt ποv .νό: δυναμώνουν τό: σοσ1αλ1στtκά παρορμήματα. Δυναμώνουν μέ πρόσφορες παρατη ρή
σε1ς στόν κο1νων1κό μηχαν1σμό και δtότt yίνοντα1-τό: παρορ
μή ματα-άπολαvσε1ς.
8

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΈΡΓΩΝ

Σ' έποχές, ποv τά θέατρα δέν εχουν τή δvναμη , τήν καλλ1τε
χν1κή άντίληψη καi τό προοδευηκο πνεϋμα ώστε νά καταστή
σουν άποτελεσμαηκά στό Κο1νό τους τά παλtά ερyα, δέν
καταφέρνουν ν' άνεβάσουν σωστά οvτε τά νέα. Μή όντας
σέ θέση νά συλλάβουν τή θεμελ1ώδη μψηηκή καi κίνηση ένός
ερyου, παλ1οϋ η νέου, καταλήyουν σέ παραστάσεtς πσv ή
μορφή τους δέν είναt πtά ή μορφή τοϋ περ1εχομένου τους.
Ή σκην1κή δ1αρρvθμ1ση δέν Ιστορεί πtά το μvθο, ή παρά
σταση είναt μή-ρεαλtσηκή , ο! λεπτομέρεtες παίζοντα� άνε
πψέλητα, ένας αvθαίρετος, τεχνητός οίστρος, έμποδίζεt τό
παρουσίασμα τfjς άνέλtξης ένός ijρωα, η μtδ:ς. κατάστασης,
τό μήνυμα τοϋ σvyyραφέα παραμένεt συyκεχυμένο. Στήν έπο
χή μας , σέ μtά έποχή των ΠΙΟ μεyάλων ρ1ζ1κων μεταβολων,
ο! σχέσεtς των άνθρώπων μεταξv τους vποβάλλονταt σe μtά
βαθεtά δοκψασία. Στό θέατρο πέφτεt τό ημηηκο καθfjκον νά
συμβάλεt στή ρ1ζ1κή άναμόρφωση τfjς άνθρώπ1νης συμβίω
σης. 'Ένα νέο Κοtνό τοϋ παρέχε1 τό χρέος καi τό προνόμ10 νό:
καταπολεμήσε1 τis παλ1ω μένες άνηλήψε1ς, πάνω στό θέμα
αvτό, καi νό: προσφέρε1 νέες άπόψε1ς καi παρορμή ματα σο
σ1αλ1σηκά. Τοϋτο πρέπεt νό: τό φροντίσε1 μέ όμορφο, ψvχα
yωytκό τρόπο καi πρέπε1, ytό: τό: νέα καθήκοντα, νό: άναθεω
ρή σεt καi νό: συμπλη ρώσε1 τό: καλλ1τεχν1κά του μέσα.
ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΡΕΑΛΙΣΜ:Ο

Τί είναt "σοσ1αλ1στ1κός ρεαλ1σμός", δέ θά 'πρεπε νό: συνά
yεταt άπλό: άπό vπάρχοντα ερyα η άπό τρόπους παράστα
σης. Τό κρηή ρ10 δέ θά 'πρεπε νά 'ναt, άν ένα ερyο η μ1ό:
παράσταση μο1άζε1 μ' άλλα ερyα η άλλες παραστάσε1ς,
ποv προσαρ1θμοϋνταt στο σοσ1αλ1σηκο ρεαλ1σμό, άλλό: άν
τό ερyο η ή παράσταση , είναt σοσ1αλ1σηκό: καi ρεαλ1στ1κά.
Ή ρεαλtσηκή τέχνη είναt άyωνισηκή τέχνη. Καταπολεμεί

λαθεμένες άνηλήψε1ς y1ό: τήν πραyμαηκότητα καi παρορμή
ματα ποv άνημάχονταt τό: πραyμαηκό: συμφέροντα τfjς
άνθρωπότητας. Δ1ευκολvνε1 όρθές άνηλήψε1ς καi δυναμώνε1
δη μ1ουρy1κό: παρορμήματα.
2

Ρεαλtστές καλλ1τέχνες τονίζουν τό αίσθητό στο1χείο, το " yή1νο ,, ' τό σέ vψη λή εν
νο1α τυπtκό (τό Ιστορ1κό: σημανηκό).
3

Ρεαλtστές καλληέχνες το
νίζουν τή σηyμή τοϋ y ί
Υ ν ε σ θ α 1 καi π α ρ έ ρ
χ ε σ θ α 1. Σ' δλα τους τό:
ερyα σκέφτονταt Ιστορ1κά.
4

Ρεαλ1στές καλλ1τέχνες πα
ρουσ1άζουν τiς ά ν τ 1 φ ά
σ ε 1 ς άνάμεσα στοvς άν
θρώπους καi στiς μεταξv
τους σχέσε1ς, καi δείχνουν
τοvς δρους vπό τοvς ό
ποίους έξελίσσονταt.

ΟΙ καλληέχνες τοϋ σοσ1αλ1σηκοϋ ρεαλ1σμοϋ eχουν μtό: ρεα
λ1στ1κή στάση όχt μόνο στό: θέματά τους, άλλό: καi στο Κο1νό τους έπίσης.
ΟΙ καλλtτέχνες τοϋ σοσ1αλ1σηκοϋ ρεαλ1σμοϋ παίρνουν υπ
όψη τους το βαθμό μόρφωσης καi τήν ταξ1κή προέλευση τοϋ
Κο1νοϋ τους, καθώς· καi τό έπίπεδο των ταξ1κων άyώνων.

10
οι καλλtτέχνες τοϋ σοσ1αλ1στtκοϋ ρεαλ1σμοϋ χεφίζονταt την

πραyμαηκότητα άπό τη σκοπ1ό: τοϋ έρyαζόμενου λαοϋ και
των συμμάχων του, των δtανοοουμένων, ποv είναt vπέρ τόϋ
σοσ1αλ1σμοϋ.
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜ:ΟΣ ΣΤΟ ΘΈΑΤΡΟ

Σοσ1αλ1σηκός ρεαλ1σμός ση μαίνεt μtά, άπό σοσ1αλ1σηκη σκο
πtά, π1στη προς τήν πραyμαηκότητα άπόδοση τfjς άνθρώ
π1νης συμβίωσης, μέ καλληεχνtκό: μέσα. Ή άπόδοση yίνεταt
μέ τρόπο ποv νό: παρέχοντα� yνώσεtς πάνω στόν κο1νων1κό
όρyαν1σμό καi νό: παράyονταt σοσ1αλ1σηκά παρορ μή ματα.
0Ενα μεyάλο μέρος τi'jς εvχαρίστησης ποv κάθε τέχνη πρέπεt
νό: παρέχε1, είναt, στό σοσ1αλ1σηκο ρεαλ1σμό, ή εvχαρίστη
ση ποv δίνεt ή δυνατότητα έξουσίασης τfjς άνθρώπ1νης μοί
ρας μέσω τi'jς κο1νωνίας.
2

Τό ερyο τέχνης τοϋ σοσ1αλ1σηκοϋ ρεαλtσμοϋ άποκαλvπτεt
τοvς νόμους τfjς δtαλεκηκfjς κίνησης τοϋ κο1νων1κοϋ όρyανt
σμοϋ, ποv ή yνώση τους εvκ0Μνε1 την έξουσίαση τfjς άν
θρώπ1νης μοίρας. Δίνεt εvχαρίστηση μέ την άνακάλυψη και
παρατή ρησή τους.
3

Τό eρyo τέχνης τοϋ σοσ1αλ1σηκοϋ ρεαλ1σμοϋ δείχνε� χα
ρακτi'jρες καi περ1στατ1κό: σό:ν Ιστορ1κό: έξελίξψα. Τοϋτο ση
μαίνε1 μtό: μεyάλη μετατροπή. Σοβαρές προσπάθε1ες y1ό:
κα1νοvρ1α μέσα παράστασης είναt άναyκαίες.
4

Τό eρyo τέχνης τοϋ σοσ1αλ1σηκοϋ ρεαλ1σμοϋ ξεκ1νάε1 άπο
τiς άπόψε1ς της έρyαη
κ fjς τάξης καi άπευθvνε
τα1 προς δλους τοvς άν
θρώπους καλi'jς θέλησης.
Παρουσ1άζε1 σ' αvτοvς τήν
κοσμοθεωρία καi -fiς άπό
ψε1ς της έρyατ1κi'jς τάξης,
ή όποία άρχίζεt ν' άνεβά
ζεt τήν παραyωy1κότητα
τοϋ άνθρώπου σe πρω
τάκουστη ώς τώρα eκτα
ση , μέ μtό: νέα δtαμόρφω
ση τfjς κο1νωνίας χωρίς
έκμετάλλευση.

5
Ή κατό: το σοσ1αλ1σηκό

5

Ρεαλtστές καλλtτέχνες έν
δ1αφέροντα1 ytό: τiς ά λ
λ α y έ ς στόν άνθρωπο
καl στίς σχέσε1ς, y1ά τlς
βαθμ1αίες άλλαyές καi τiς
άλματώδ1κες στiς όποίες
καταλήyουν ol βαθμ1αίες.
6

Ρεαλtστές καλλtτέχνες πα
ρουσtάζουν τή δvναμη
των [δεων καi τήν vλtκή
vποδομή των ίδεων.
10
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ρεαλ1σμό άπόδοση πα
λ1ων κλασ1κων ερyων, ξε
κ1νάε1 άπο τήν άντίληψη
πώς ή άνθρωπότητα δη
μ1οvρyη σε τέτοtα eρyα
ποv μορφοποίησαν καλλ1τεχν1κό: τήν πρόοδό της
προς ί!να δλο καi π10 δρα
σηκό, πtό τρυφερό, πtό
τολμη ρό οvμαν1σμό. Ή
άπόδοση τονίζεt, λοtπόν,
τίς. προοδευηκές ίδέες των
κλασ1κων ερyων.
Μετάφραση Π. ΣΚΟΥΦΗ

Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Τού ΤΑΣΟΥ

Τό " Θέατρο" έχει ξεκαθαρισμένες απ6ψεις γιά τή μετάφρα
ση τής αρχαίας Τραγωδίας κ' έχει ασκήσει, παλαι6τερα,
έντονο έλεγχο πού δέ δίστασε νά θίξει καi θεωρούμενα
ταμπού. Αvτό δf.ν iμποδίζει, φυσικά, τή δημοσίευση κά
θε aλλης aποψης, μέ τήν απαραίτητη, δμως, δήλωση
πώς τό " Θέατρο" πιστεύει αμετακίνητα στήν ίκαν6τητα
τής δημοτικής ν' αποδώσει καί τούς μεγάλους Τραγι
κούς. Εlναι μιά πεποίθηση τού "Θεάτρου" ανυποχώρητη .

'Έχει γραφ'ij δτι ή μετάφραση μοιάζει μέ γυναίκα : έάν είναι
5μορφη δέν είναι πιστή , έαν είναι πιστή , δέν είναι 5 μορφη.
Ό άφορ ισμος αύτός, δσο κι' αν μας προσφέρει μίαν &κρως
έπιτυχημένη παρομο ίωση , δέν παόει νά είναι σχη ματικος καl
άπαισιόδοξος. ' Οπωσδήποτε δμως, ή συλλογιστική του άφετη
ρ ία μέσα στο στίβο του μεταφραστικου προβλήματος τίθεται
ένωπία μιας πραγματικά πρώτης δυσχερείας : Είναι δυνατον
ι:νας μεταφραστης νά μεταφέρη άπο μιάν έποχη σέ μιάν &λ
λη καl άπο γλώσσα σέ γλώσσα το ό ργανωμένο σόνολο μιας
πλη ρότητος νοη μάτων, τη συγκεκριμένη " είδη " μιας έκφρα
στικ'ijς άντιλήψεως καl τον άρ μονικο καl άνεπανάληπτο " κό
σμο" των λέξεων, πού όπ'ijρξαν ή ζωοδόχος μήτρα, γιά νά ξε
πεταχτ'ij στο φώς, μέσ' άπο το χάος του μη 5ντος, ι:νας ζων
τανός, άδιαίρετος καl μοναδικος ό ργανισμός ; 'Αναντίρ ρητα 5χι.
Ή διαπίστωση του άπραγματοποίητου δέν είναι όποχρεωτικά
πάντως καl μιά λόση του προβλή ματος. ' Αντίθετα, λόγοι πρα
κτικ'ίjς φόσεως, δυνατώτεροι άπο την tδια τη διαπίστωση της
άδυναμίας, άπαιτουν μιά δποια λόση . Ή άνάγκη του παναν
θρώπινου διαλόγου, πού περιορ ίζεται άπο την κατάρα της βα
βελικ'ίjς πολυγλωσσίας, ή κεντρομόλος τάση γιά ο!κουμενικη
παιδεία, ή πολιτισμικη συνέχεια καl ή αίσθητικη έπιταγη έπι
βάλλουν τη συντή ρηση τ'ίjς μνή μη ς, ποό 'ναι rσως ό κυρ ιώ
τερος λόγος του άνθρ ώπινου κατορθώματος. 'Απαίτη ση μνή
μης είναι καl ή μετάφραση . Κι' δσο κ ι' αν ό έξιδανικευτικος
άφορ ισμος το άποφάσκει , ή μετάφραση , έtστω καί αν δεν το
έπιτυγχάνει νά είναι, πρέπει νά τείνη στο νά είναι καl 5μορφη
καl πιστή. Γιατί, αν πιστεόση στην άπ' άρχ'ijς άδυναμία, τότε
θά τείνη εrτε στο ι:να ε'ίτε στο &λλο. Θά 'ναι η 5μορφη η πι
στή . Δέν θά είναι δμως μετάφραση .
Πιστη μετάφραση συνηθ ίζουμε νά όνομάζομμε την κατά λέ
ξιν. Διατη ρεί'ται η άναλόεται ή σόνταξη , μεταφέρονται η άπο
δίδονται οι λέξεις καl λυδία λίθος της άποδόσεως είναι το
νόη μα. 'Όχι " τί λέει " άλλά " τί θέλει νά π'ίj " ό συγγραφέας.
Ή τακτικη αύτη όδηγεί' εtτε σέ μιά " διανοουμενίστικη "
σχοινοτένεια, εrτε σέ μιά ό ρθώς συντεταγμένη σκαιότητα και
πολύ συχνά ή προσκόλληση στην τυπολογία σκοτώνει το tδιο
το νόημα. "Ό τόπος τρώει την ούσία ".
Ή " 5μορφη ", ας την που με μέ τη γενικώτερη σημασία του
δρου, ή πο ιητικη μετάφρ αση , μπορεί' ν' άρέση , χωρlς νά
έλέγχεται, αν είναι καl πιστή , γιατl τυχαίνει ό μεταφραστης νά
είναι καλος ποιητής. Δέν είναι δμως μετάφραση . Είναι παρά
φραση η μετασκευη μέ χίλιους δυο κινδόνους (καl συχνά άπά
τες) έννοιολογικοός. οι τέτο ιου εtδους μεταφράσεις, /Jχι σπάνια,
δέν έtχουν την άνάγκη του πρωτοτόπου. Είναι μεταφράσεις της
μεταφράσεως. Είναι �να &λλο έtργο, πού ό λόγος τ'ijς όμορφιιΧς
του είναι έtξω άπο την μεταφραστικη πρόθεση. Αύτο πού λέμε

ΛΙΓΝΑΔΗ

συχνά " ώραία μετάφραση " δέν είνα ι πολλές φορές παρά μιά
πλαστογραφία. Ό Ezra Pound στη μετάφραση του "Φιλοκτή
τη " κατηγορήθηκε έντονώτατα γιά τεχνητη διατόπωση , γιά
ίδιω ματικη γλώσσα καl γιά το δτι, έtστω κ ι' αν το άποτέλεσμα
ήταν ποιητικά έπιτυχές, δέν είχε πάντως σχέση μέ τον Σοφοκλ'ίj.
Ό Peter D . Arnott γράφει γιά τη μετάφραση του Shelley
στον Κόκλωπα του Εύρ ιπίδη το 1819 τά έξ'ίjς χαρακτη ρ ιστικά :
" Ό Σέλλεϋ, aν καί όφείλει μέγα μέρος τής iμπνεύσεώς του
σε κλασσικές πηγf.ς καί lδανικά, ε lδε τόν έλληνικό κ6σμο μέσ'
από ρ6δινες δι6πτρες. Ή αντίληψή του γιά τόν Χρυσοϋν Α lώνα
τής Έλλάδος, σάν βουκολικό άγνό καi γραφικ6, έχει τήν αντι
στοιχία της στή συγκρ6τηση τού γαλλικού δεκάτου όγδ6ου
αlώνος, όλοκληρωτικά σά μιά έκφραση τού Petit Trianon.
Στούς στίχους του ή " αίματοχυσία " τού Εvριπίδη, ή εiiγλωτ
τη wμ6της, διαλύονται κάτω dπό τό δυσκίνητο λεξιλ6γιο τού
ρομαντισμού . . . "Ετσι ή σπηλιά τού Κύκλωπας γίνεται περί
πτερο { Parιillion )· πέρ' dπό τήν dνάγκη τής φοβερής όμοιοκατα
ληξίας ή λέξη αvτή χαρακτηρίζει δλες τiς iσφαλμένες dντιστοι
χίες. Τά χορικά dπό μ6να τους δέν ε lναι δυσάρεστα · διαβάζον
ται καλά, αλλά ή διάσπαση μεταξύ μορφής καί περιεχομένου
έχει σάν dποτέλεσμα μ ία μετάφραση dτημέλητη " .
Κάθε έποχή , φυσικά, μεταφράζει μιά παλαιότερη , μ έ τη δη μιουρ
γημένη αίσθητικη ίδιοσυγχρασία της. Μ' &λλα λόγια, μέ τά
ποιητικά μέτρα της. Γι' αύτο ή άναβίωση , συνήθως, φέρνει
μαζί τη ς το έποχιακο σπέρμα του θανάτου. ΊΤ μετάφραση
του Σέλλεϋ έtμελλε νά πεθάνη , δταν πέθανε ό pομαν-;-ιrιμος σάν
πο ιητικη άντίληψη καl τεχνοτροπία. Ό χρόνος. πού οέν μτ:.S
ρεσε π'7 ρ � νά σε � ασθ'ίj ;ο άγή ραον ;πpωτότ'Jπο, Ι\ιαλόει, συνή
θως, τα εποχιακα του αντικατοπτρ ισματα.
'Έτσι έtγινε 5χι μόνο μέ τούς ξένους μεταφραστές, πού τούς
έtλειπε ή συνείδη ση της συνέχειας, ή πα9άοοση καί το κοινο
φυλετικο κότταρο, άλλά καl μέ τούς 'Έλληνες μεταφραστές
τών ά ρχαίων κειμένων καl είδικώτερα τών ποιητικc7Ν. Ό όρf1ο
λογισμός, πού έπη ρέασε καl έπη ρεάζει άκόμα, 5χι μονάχα
τlς μεταφρ άσεις, άλλά καί αύτές τlς κρ ιτικές έκδόσεις, όδr,γεί'
στην κατάχρηση τ'ίjς περιφραστικ'ίjς διατυπώσεως, όοηγεί' σ'
δ,τι συχνά, άδιανόητα, όνομάζουμε ρ εαλιστικο προσανατολι
σμό, με άποτέλεσμα την άπίσχνανση η την έξαφάνιση του άρ
χαίου λόγου. Κάτι περ ισσότερο άπο συχνά, μιά ρ ωμαλέα μετα
φορά η μιά τολμη ρη παρομο ίωση , πού θά ύπέγραφε καl ό πιο
&κρος ύπερρεαλισμός, μετατρέπονταν σέ μιά εκφραση άγο
ραίας άναλόσεως. Ή είκόνα διασπώνταν στά έξ ών συνετέθη
γιά ν' άπομείνουν μόνο τά άφηγη ματικά της όστα. 'Ό ,τι άπέ
μενε άπο το έφη β ικο κάλλος του άρχαίου λόγου ήσαν �νας μου
σειακος σκελετός, στlς πιο εύσυνείδητες περ ιπτώσεις. Κι' δλα
αύτά κάτω άπο τη μάστιγα πάντα του άγων ιστικου γλωσσικου
Ί]θους καl ϋφους του μεταφραστ'ίj.
Το πρόβλημα έμφανίζεται όξότερο, δταν ή μετάφραση γίνεται
άπο την άρχαία Έλληνικη στη νέα καl έtχει σάν &μεσο σκοπο
τη δραματικη άναβίωση της " μιμήσεως ,, στο θέατρο, καl
μάλιστα σ' �να άρχαί'ο θέατρο. Ή λέξη μsτάφραση γιά δυο
χρονικές φάσεις τ'ίjς tδιας άδιαίρετης γλώσσας, τίθεται μόνο
συμβατικά βέβαια, έδώ δμως ρ ίζωσε ή παρεξήγηση πού καρ
ποφόρησε ι:να κακο προηγούμενο.
·ΙΙ

ρινή ύποβλητικ6τητα, στοιχεϊ:α &.γνωστα, φυσικά, στήν άρχαιό
ο φανατισμός του παλαιοδημοτικου γλωσσαμυντορισμου (καί
κάθε φανατισμός, άλλοιθωριάζει, οπως καί κάθε κοντόφθαλμη τητα., του δίνουν κάποιο, πότε έπιτυχημένο πότε άποτυχημένό
καί στατική " έδραιωμένη " θέση γιά τον άεικίνητο οργανισμο θέαμα. Κι' άκόμα., τον κάνει έπιδεκτικο ·ή ρομαντική τάση έπι
της λαλιiiς δέν παύει νά είναι άντιδραστική καί στείρα ) ε.ί δε στροφ 1) 7 σ' �ν α, μεγαλ7 ϊο, 1πού κάπ� τ� ύπ� ρξε 3; αL ποU αLσθ � 
τήν άρχαία γλώσσα σάν κάτι το ξένο, το νεκρό, δηλαδή σάν νεται να πλανιεται στα λειψανα του αρχαιου χωρου του. Πο
έποχή πού πέρασε. Γι' αύτό ή μεταφραστική άγωγή ήταν άπο σες φορές δηλαδή δ θεατής δέν έντυπωσιάσθηκε άπο μιά στά
τά πρίν καταδικασμένη . Κι' αύτό ήταν το σφάλμα. Ή σύνταξη , " καθ' ήμiiς " μετασκευή η άπο τή συνοδεία μιiiς μουσικης
οι τύποι, ή εννοια μεταβάλλονται, το ζωντανο ομως κύτταρο συνθέσεως, πού οσο έπιτυχημένες κι' α.ν είναι, άποτελουν δπωσ
του λόγου, ή λέξη , μένει, άνακυκλώνοντας διαρκώς τήν περι δήποτε στοιχεϊ:α έξωγενη. Πόσες φορές π.χ. δέν γελάσαμε
σέ μιά κωμωδία μέ άστεϊ:α πού ούδέποτε σκtφθηκε δ 'Αριστο
φέρεια του νοήματός της.
οι μεταφραστές μας σπανίως ξεκίνησαν άπ' αύτο το δημιουρ φάνης η δέν χαρ·ή καμε ενα χορικό της, &.σχετα α.ν δέν άκούγαμε
γικό κύτταρο του λόγου, πού στίς περ ισσότερες περ ιπτώσεις οuτε λέξη άπο τήν ποίησή του, έξ αtτίας μιiiς άνεξάρτητα
εχει τήν rδια νοηματική άκτινοβολία σήμερα, οπως καί στΎjν ώραιότατης σύγχρονης μουσικης συνθέσεως.
άρχαία έποχ·ή . οι μεταφραστικi:ς άπόπειpες ξεκινουσαν καί
ή μ ?υσικότη,τα ,στή _ φράση προσ ;r άΟησ,αν παλα.ι? τ::_ ρα νά. ;ή �
ξεκινουν άπό το νόημα, δολοφονώντας ετσι 8,τι ζωντανό όπάρ Ίαποδωσουν
με την ομοιοκαταληξια. Το τεχνητο ομως αυτο
χει σέ οποια ποίηση, τή λέξη . ' Ι;Ι άπόδοση ομως του νοήματος
tσθημα, τη 7 ,εύ � ρέ ?χειας ύ �Ύ) ρ �ε �π ? τα έποχι,rχκ/ι.. � Ο π ι. Ο
�
είναι εργο καί σχετικο καί σχετιστικό. Προϋποθέτει τήν ικα ε 7 οχι,α.κο και απο ; α πο �ητ;κ � το πιο αντιποιη ; ικο. Ο ;"κροα
νότητα. μεθέξεως στο λογισμό του δημιουργου. Ή λέξη ομως της
ηδονίζονταν απο, το ομοηχο καταληκτικο κουδουνισμα,
είναι το έξ άντικειμένου όλικό. Είναι λοιπον τοuλάχιστο άνό πού του εδινε τήν έντύπωση του τραγουδιου, εχανε ομως τήν
ητο νά παραπετουμε τήν περιουσία μας οί 'Έλληνες παραφρά rδια. τήν ποιητική οuσία.
ζοντας τά έλληνικά σε &.λλα έλληνικά έκεϊ: πού καθόλου δέv Ό Μίλτων, δίνοντας λόγο γιά το μέτρο πού άκολούθησε στον
χρειάζεται. 'Έργο πού δικαιολογεί: μονάχα τούς ξενογλώσσους. Χαμένο Παράδεισο, χαρακτήρισε ετσι τήν δμοιοκαταληξία :
Κι' αύτή ή συνήθεια μπορεί: νά μiiς δδηγήση σέ τραγελαφικές
Το μέτρο μου ε ίναι ό dγγλικος iπικος στίχος χωρίς όμοιο
" προόδους " . "Αν π.χ. " μεταφράζαμε " τον Καβάφη μέ τήν καταληξία, δπως το μέτρο τού ' Ομήρου στά έλληνικά καί τού
ποι·ητική γλώσσα του Πολέμη , rσως το " αtτούμενον " νόημα Βεργιλίου στά λατινικά. ΊΙ- όμοιοκαταληξία δέν εlναι dναγ
νά ήτο άκριβέστερο " έν πτωχείq. ". Κανείς ομως δέν τόλμησε καίο παρακολούθημα η ουσιώδες κόσμημα τού ποιήματος η
τήν ιεροσυλία, γιατί εύτυχώς δ Καβάφης διασώθηκε άπο τά τού καλού στίχου, Ιδιαίτερα σέ μεγαλύτερης εκτάσεως έργα,
νύχια του γλωσσα.μυντορισμου. Κα.ί δ Κάλβος ; 'Αλήθεια, φαν dλλά ή dνακάλυψη μιriς βάρβαρης eποχijς γιά νά διακοσμήση
τασθΎ) τε τΟ πετάουν " τΟ χωσμέvαι γtνοντα. ι. &φαντοι ",, aθλιο περιεχόμενο καί χωλά μέτρα ,, . 'Οπωσδήποτε ομως γε
το " αί θαυμάσιαι πρώραι ,, νά μεταφρασθουν σέ " &.λλα.
νιές θρεμμένες μ' αύτήν δέν μπορουσα.ν παρά νά ταυτίζουν τήν
έλληνικά. Κι' ομως αύτό πού μπόρεσε ν' άποφύγη ή ποίηση δέν ποίηση μέ τήν δμοιοκαταληξία.
φαίνετα\ νά το άπέφυγε δ πεζος λόγος. Στά Νεοελληνικά 'Ανα Κι αύτο πάλι δέν πρέπει νά το θεωρήσουμε σάν άπόλυτη άπα
γνώσματα παραφράζεται δ Παπαδιαμάντης. Κυκλοφόρησε γόρευση . Που καί που, το ποιητικο αtσθημα εχει άνάγκη άπο
μάλιστα πρίν λίγο καί μιά μετάφρασή του. " 'Ανακαινίζεται " μια· άκουστική έπανάληψη , εrτε δμοιοτέλευτο είναι αύτή, εtτε
λοιπον λές καί είναι ζαχαροπλαστεϊ:ο. 'Ομολογώ τήν άφέλειά συνήχηση , εrτε δμοιοκαταληξία, εrτε ψευδομοιοκαταληξία
μου, άλλά πώς μπόρεσαν αύτοί οι βαθιά αtσθαντικοί γλωσσο κ.τ.τ. Άρκεϊ: τουτο νά γίνεται μέ φειδώ, ωστε νά δημιουργήση
πλάστες νά νοιώσουν τί θά άπομείνη άπο τήν άγιωσύνη του, ενα μουσικο άποτέλεσμα, στο σύγχρονο συλλαβοτονικο σύστη
&.ν του ξηλώσουμε τή χερουβική ψαλμωδία της γλώσσας του. μα. κι οχι νά είναι όποχρεωτικος τρόπος ποιητικης έκφρά
Μήπως ή πλοκή ; Το έλάχιστο δηλαδή πού ένδιέφερε τον " 'Ά σεως, πού είναι άπαράδεκτο. 'Ένα παράδειγμα έπιτυχημένης
γιο " τών γραμμάτων ;
χρησιμοποιήσεως αύτης της τονικης δμοηχίας είναι ή μετά
Τά παραδείγματα, φυσικά, αύτά δέν συναρμόζονται στο έκτιθέ φραση τών χορικών του Κ ύ κ λ ω π ο ς του Εuριπίδη άπο τον
μενο πρόβλημα, άπηχουν ομως τήν rδια άνόητη τάση . Εrμαστε Παναγη Λεκατσii. Συντηρεϊ:ται δ οργιώδης μουσικορχηστι
πάντα τόσο σίγουροι, τόσο ώρα.ϊ:οι, τόσο άσφαλεϊ:ς μέσα στήν κος τόνος του σατυρικου μέλους κι' ή βουκολική γλωσσική
παντοδυναμία. της έποχης μας οί νεοέλληνες.
άπόχρωση ταιριάζει στο σημεϊ:ο αuτο μέ το χαριτωμένο άρ
Το πρόβλημα, έξάλλου του θεατρικου λόγου καί μάλιστα του χαϊ:ο έφύμνιο (στ. 49 ). Τραγουδάει χοροπηδώντας ενας σά
διάπλατου λόγου πού πρέπει ν' άκουσθη στο άρχαϊ:ο θέατρο, τυρος πού κυνηγii ενα κριάρ ι :
φορτώνει το μεταφραστή μέ μιά πρώτης άνάγκης όποχρέωση :
Ψvττ' ού τξi:δ' ού ; ov τξi:δε vεμl]
Ή λογοσκευή πρέπει νά είναι τέτοια, ώστε νά μή έμποδίζεται
κλιτvv δ ροσεράv ;
ή άκοή άπο τήν φραστική ρο·ή . Καί στο θέμα αύτο ή λέξη παί
ώή , ρίψω πέτροv τάχα σοv
ζει το πρώτο μέρος.
- vπαy' ώ vπαy' ώ κεράό-τα Ό προσωδιακος τόνος της λαλιiiς, πού γίνονταν " δρωμένη "
μηλοβότα στασίωροv
θεατρική δμιλία, είχε άνάγκη άπό έπιλογή τών λέξεων έκεί
Κvκλωποs άyροβάτα.
νων, πού στήν άκατάπαυτη λογοσυρμή , θά εκαναν " εκτυπο ,,
Ψίττ ! Αοιπον δέ θάρθεις; καί σ αυτη
τον ήχο τους, μέ τίς φθογγικές προεξοχές, πού συλλαμβά\ιει
την πλαγιά τη δροσερη δέ θά βοσκήσεις;
μέ μιά διαλειπτική λειτουργία ή άκοή του θεατη . Ή γλώσσα
Ώχου, θά τού ρίξω γρήγορα λιθάρι
του δράματος, πού 'ναι κατά κύριο λόγο γλώσσα παρηχητική,
τράβα, τράβα κερατάρη
χό φ ακτηρ ίζει το πρiiγμα. Σπάνια άκουστική ένότης στίχων
γιά τού Κύκλωπα τη μάντρα
μπορεί: νά βρεθη χωρίς τή συγκεκριμένη παρήχησή της. Κι
τού ξωτάρη .
άκόμα τον ήχο επρεπε νά συνοδεύη ή πλατειά μιμική κίνηση
του όποκριτη σέ μιά άμοιβαία όπογράμμιση καί σκηνική άλ Στήν 'Ελλ � δα οι μετα � ραστικiΞ:ς �; ρο �πάθειε � τ �υ Γρυπάρη
,
ληλεξάρτηση .
ήταν αναντιρρητα
σοβαρωτα.τες και, υπευθυνες. Απεφυγαν πολ
Ό άρχαϊ:ος μουσικος καί χρωματικος λόγος, δημιουργημένος λά τραγικά ολισθήματα, έκτος άπο ενα, νομίζω, στο δποϊ:ο
γιά μιά άρμονική σύζευξη μέ τήν ορχηστική κίνηση καί τήν όπέπεσαν καί όποπίπτουν οι μεταφραστές. Μετέτρεψε - έκτος
μιμική ·Ι] θοποιία, εμενε, οταν παραφράζονταν στίς νεώτερες άπο μερικές έξα.ιρετικά εuτυχισμένες στιγμές - τήν καθαρώς
άπόπειρες δρα.ματικης άναβιώσεως, ορφανός της ομορφιiiς μεταφορική ποίηση του άρχαίου δράματος σέ μιά δυσκολοξε
του, στεγνά μόνος μέ τά νο·ή ματά του. Κι' &.ν ή άθανασία τών διάλυτη συντακτική περίφραση, το βάρος καί τήν εκταση
νοημάτων αύτών έξασφαλίζει στά κείμενα τή διαρκη 1Jβη , της δποίας δέν μπορουσε νά σηκώση το άγροτικο δημοτικο
τουτο δέν σημαίνει πάντως οτι μέ τίς θεατρ ικές άπόπειρες λεξιλόγιο, χωρίς νά κάμη παραχωρήσεις σέ tδιωματισμούς καί
εμενε τίποτ' &.λλο στο εργο τέχνης, πέρ' άπο εναν όψηλης ποιό γλωσσοπλασίες.
τητος φιλοσοφικο σκελετό. Κι' &.ς μή κρυβώμαστε : ήταν τίς Το νά γίνεται βέβαια δ ποιητής γλωσσοπλάστης καί μάλιστα
περισσότερες φορές μιά uποπτη τεχνητή άνάσταση . 'Όχι το σέ έπιμήκη έπιθετικά σύνθετα, πιστεύονταν σάν άρετή . Γι'
άπείκασμα της πρώτης ομορφιiiς, μά δ βρυκόλακάς της.
α.ύτο στή θ±ση ένος άρχα.ίου στίχου χρειάζονται δυο στίχοι νεο
Σπάνια δ σύγχρονος θεατής μπορεί: νά παρακολουθήση εστω ελληνικοί γιά νά άποδώσουν καί μάλιστα. χλωμά τήν εννοια
τή' .νοηματική γοητεία τών διαλογικών μερών του δράματος της φράσεως. Κα.ί τουτο οχι γιατί ή άρχα.ία. γλώσσα διαθέτει
σ ολη τους τήν εκτασ·η , έφ' οσον οuτε κα.λά - καλά τήν tδιω
τήν εuελιξία. τών έγκλίσεων κα.ί τών ρηματικών τύπων, άλλά
ματική γλώσσα. της μεταφράσεως μπορεί: άβίαστα ν' άκούση . γιατί ή μεταφραστική άντίλ·ηψη δέν άνέχοντα.ν π.χ. μιά άντι
Κι' άκόμα ούδέποτε μπορεί: νά πιάση εστω μιά λέξη άπο τήν λογική εtκόνα, μιά τολμηρότατη μεταφορά. Ό ορθολογισμός
ποίηση τών χορικών. Ή τεχνική του φωτος μέσα στή νυχτε- της· της έπέβα.λε νά " έρμηνεύση ", νά " α.tτιολογήση " , νά
"

cc
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άπλώ �η δηλαδ� π;: ριφ,ραστικά το ε'ίδωλο, γιά νά δώση τά
σπαραγματα της εννοιας του. 'Έτσι, σπάνια διατηρωνταν ή
λέξη πού εΙχε έπιλέξει δ δη μιουργός, &σχετα αν καί στή σύγ
χρονη γλωσσα τίς περισσότερες φορες έκάλυπτε τίς 'ίδιες νοη
ματικες διαστάσεις.
'Αλλά, προκειμένου περί θεάτρου, δ θεατής χρειάζεται λέξεις
λέξεις πού νά σφυρίζουν σάν πέτρες στ' αύτιά του ! λέξεις πού
νά κρατουν αtχμάλωτο το μουσικο ·fιχο καl πού νά μετατρέ
πονται αύτοστιγμ'ijς μέσα στο φανταστικό του σε χρώματα,
σε κινήματα, σε δράματα. Δηλαδή σ' αtσθήματα. ' Η λέξη καί
το α'ίσθη y-α βρίσκοντι:_ι σε , σχέση , ά�λ-1 λοπαθο� ς ,ε:ρ � τος : σε
συναλληλια μαγνητικου πεδιου. Αυτο αποτελει το δρωμε
νον " στοιχε"ίον τ'ijς άρχαίας ποιήσεως καί δεν εΙναι &λλο άπό
τον συστατικό πυρ'ijνα τ'ijς δραματικ'ijς τέχνης.
Ό θεατής θέλει νά άκο•�η καί νά βλέπη . Κι' αν τεχνικά έπαυξη
τικά μέσα, με τό φως τ'ijς μέρας άπαραίτητο συνοδό, μίκραι
ναν τήν όπτική άπόσταση , δ έ!μμετρος λόγος με τήν έπιλογή
των λέξεων καί τή θέση τους μέσα στήν προσωδιακή συχνό
τητα, μίκραινε άφάνταστα τήν άκουστική άπόσταση . 'Έτσι
ή διεσπασμένη σήμερα διάσταση " άκροατήριο" , συμπλήρωνε
άρμονικά το πολυδιάστατο δραματικό κατόρθωμα των 'Ελ
λήνων.
Ό Σοφοκλ'ijς στίς Τ ρ α χ ί ν ι ε ς (στ. 5 0 6 ) ψάλλει
Ό

Ό μ εν fiν ποταμοv σθένος, ύψίκερω
τετραόροv
φάσμα ταvροv .

Γρυπάρης μετέφρασε :

'Ο i!vας "1ταν dκράτηγος ποταμός
σέ μορφη ταύρου τετράσκελου
καi ψηλοκέρατου .
Ό Σοφοκλ.Ίj ς χρησιμοποιε"ί 9 λέξεις με 4 6 γράμματα. Ό Γρυ
πάρης 11 λέξεις (δλες, πλήν μιας, προσδιοριστικες ) καί 63
γράμματα. Τούς δυο έτερόπτωτους προσδιορισμούς " ποταμού
. σθένος " καί " φάσμα ταύρου
πού δίνουν τήν ούσιαστική
"

ποιητική σαγήνη στο κομμάτι, δ Γρυπάρης τίς μετέβαλε σε
περ ίφραση . Ό νεοέλλην δεν συνέλαβε τήν πρόθεση του προ
γόνου του. Δηλαδή νά δοθ'ij σε διαδοχικες εικόνες το τελικο
ξάφνιασμα :
1 ) ποταμού σθένος, 2 ) ύψίκερω,
3 ) τετρα6ρου, 4 ) φάσμα, 5 ) ταύρου.
ο ι λέξεις αύτες προϋποθέτουν καί έπιβάλλουν θεατρική άπό
δοση . [Έδω θά μπορουσε νά δικαιώση τή δραματική του " συν
ταγή " δ Cocteau " Οί σκηνές πρέπει νd ε ίναι dκέραιες σdν
τiς λέξεις τού ποιήματος " ] . ΕΙναι λόγος θεατρικός. Στήν
νεοελληνική μετάφραση έ!γινε λόγος άφηγηματικός. Στο άρ
χα"ίο κάθε λέξη εΙναι καί Ιtνα άκτινοβόλο έρέθισμα φαντασίας.
Στο νέο μένει μιά 6μορφη μονάχα παρομοίωση.
ΕΙναι άκριβως το 'ίδιο σά νά μεταφράζαμε π.χ. τό rose of me
mory του T.S. Eliot 'ή το ρόδο τ'ijς μοίρας του Γ. Σεφέρη σέ
μορφή ένός ρόδου πού άνακαλε"ί στο νου μιά άνάμνηση η πε
ριέχει μιά μο"ίρα πού πληγώνει. Αύτο δεν θά τολμούσαμε ποτέ
νά το έπιχειpήσουμε. Θά μεταφράζαμε δμως δπωσδ·ήποτε το
"&νθος μανίας" του Σοφοκλ'ij (Τραχίνιες στ. 999 ) [Ό Γρυ
πάρης πράγματι ποιητικώτατα στο σημε"ίο αύτο άποδίδει τή
μεταφορά dκήλητον μανίας aνθος της μανίας το άγήτευτο
τ' &νθος. ] 'Απο τίς παραπάνω λέξεις του πρωτοτύπου μόνο
ή λέξη τετράορος έ!χει πέσει σέ άχρηστία, ένω ή λέξη ύψίκερως
έ!χει μόνο λόγια ειδική χρήση . Το "σθένος ποταμού" δμως καl
το "φάσμα ταύρου" θά μπορουσαν νά παραμείνουν, δπως εΙναι.
Δ,ουλει � τ'ijς μ�τ� φρ� σεως �έν, εΙναι ν,ά άνα�ύη έννο �ολογικ �
την
ποιηση . Αυτο γινεται αυτοματα μεσα στο συνειδεναι του
άκροατ'ij, το δπο"ίο πρέπει δπωσδήποτε νά έ!χη μιά κάποια
κ �λλ ιέργεια γι � ν � δεχθ'ij . Καί καλλιέργεια εΙναι ή οικείωση
_ ποιητικο λογο .
με τον
.

Ό Εύριπίδης στήν 'Ι φ ι γ έ ν ε ι α έ ν Τ α ύ ρ ο ι ς (στ. 1 9 1 ) ,
π �όχε � ρ � άναφέρ � , μα � χαρίζει Ιtνα κατακρουνισμο χρωματι
κων εικονων, που διαδεχονται μέ μιά γοργή θεαματικότητα ή
μιά τήν &λλη :

Ό

Μόχθος δ' έκ μόχθων ςίσσει
δινεvοvσαιs ϊπποισιν έπεi
πταναίs άλλάξαs έξ i: δραs
iερόν μετέβαλεν όμμ' αvyas
& λιοs, άλλαιs δ' άλλη προσέβα
χρvσέαs άρνόs μελάθροιs όδvνα ,
φόνοs έπί φόν'ΙJ , άχεά τ' άχεσιν.

ΘρΌ Σταύρου μεταφράζει :

Ό

Καi ξεπηδούν dπανωτές οί συμφορές
dπ' τον καιρό πού 6 fίλιος
τού φτερωτού γοργού δ.ρματ6ς του dλλάζοντας τό δρ6μο
έρριξε dλλού τό λαμπερό ίερ6 του βλέμμα .
Καi έ ξ αlτίας τού χρυσ6μαλλου dρνιού στό παλάτι
ή μιd λύπη θρονιάστηκε πάνω στην aλλη
φ6νοι πάνω στούς φ6νους, καημοi στούς καημούς.

μεταφραστής εύσυνείδητα μεταγλωττίζει, κυρίως έννοιολο
γικ � , &.να�ύοντας, περιφραστικά δμως κατ' άνάγκην, το ποιη
.
τικο υλικο.
"Αν προσπαθούσαμε μe τίς φτωχές μας δυνάμεις νά δώσουμε
άκέραια καί πιστά άπο τήν καθαρά ποιητική σκοπιά το κεί
μενο, διατηρώντας τή διάταξη των λέξεων, θά 'χαμε δπωσδή
ποτε μιά διαφορετική έντύπωση :
Μόχθος μέσ' άπό μόχθους ξεπηδα
άφ' δτου με τούς κυκλόστροφους lππους του
τούς φτερωτούς άλλάζοντας τροχιά
ίερΟ εστρε ε � άτι τ� ς � ύγης ,,
;Oa
ο Ηλιος. Και� πανω
στις αλλες αλλη προστεθη
του χpυσου του άρνιου στο σπίτι μέσα όδύνη
φόνος πάνω στο φόνο καημοί έπάνω στούς καημούς .
"Αν θεωρήσουμε δτι το κομμάτι αύτο Ε:χει μιά αισθητική
α� τοτ�λε,ια, πα � ατηρουμε δτι δ κύκλος του άνοίγει καί κλείνει
με δυο επαναληψεις :
,

Μόχθοs δ' έκ μόχθων άσει.
φόνοs έπί φόν'ΙJ άχεά τ' άχεσιν.

πού έξυπηρετουν σκόπιμα τρε"ίς έντυπώσεις, έννοιολογική, με
τρική καί παρηχητική . Κυκλώνουν δέ τά άμεσώτερα ποιητικά
στοιχε"ία μιά κινουμένη χρωματική εικόνα καί δύο μεταφορές :
όμμα αύyas καi χρvσέαs άρνόs όδvνα.

Γιά τήν εικόνα του &ρματος του ·"Ηλιου δ Εύριπίδης έ!χει τήν
ποιητική του άντίληψη σχηματοποιημένη σε δμοειδε"ίς άπο
χρώσεις, καθώς π.χ. στίς Φ ο ί ν ι σ σ ε ς (στ. 1 )
Ώ τήν έν άστροιs ούρανοv 'rέμνων όδόν

καί χρvσοκολλήτοισιν έμβεβώs δίφροιs
" Η λιε, θοαίs ϊπποισιν εiλίσσων φλόyα

'Έτσι μεταφράζει τούς τρε"ίς αύτούς στίχους

δ

Γ. Σπαταλας :

"Ηλιε πού dνάμεσα dπό τ' aστρι τό οvράνιο
σκίζεις τό δρ6μο καi σ' άμάξι χρυσοστ6λιστο
μέ φοράδες γοργές τη φλ6γα σου γυρίζεις.

=

Στήν

Ή

λ έ κ τ ρ α ( στ. 4 6 5 ) : " κύκλος dελίοιο
καl στον Ό ρ έ σ τ η (στ. 1 00 1 )

πτεροέσσαις

ϊπποις aμ

τό πτερωτόν άλίοv & ρμα

Γιά τή μεταφορά του " δμμα
σης έ!κφραση καθώς π.χ. στήν

" δ�αθέτει άνάλογη έπί
λ έ κ τ ρ α (στ. 7 2 6 )

αvγάς

Ή

φέyyos άελίοv λεvκόν τε πρόσωπον άovs
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Κι' δ 'Αρ ιστοφάνης στίς Ν ε φ έ λ ε ς ( στ. 2 3 6 ) μιλάει γιά
όμμα αlθέρος Συγγεν'ij προσωποποίηση �χει και δ Σοφο
κλ'ijς στήν 'Α ν τ ι γ ό ν η (στ. 1 03 ) :
"

"

χρvσέαs άμέραs βλέφαρο ν

πού έπαναλαμβάνει δ Εύρ ιπίl\η ς στις Φ ο ί ν ι σ σ ε ς ( στ. 544) :
" βλέφαρον ήλίοv " .

Πιστεύω δτι δλη αύτή ή έ:ξοχη εtκονοπλασία είχε τlς ρ ίζες τη ς
στή λαϊκή φαντασία; καl στήν ε tκον ιστική τη ς Μναμη . "Ας
μή ξεχνοuμε δτι ή όδύνα τής χρυσέας dρνδς εχει τήν θαυ
μαστή έπιβίωσή της στήν Ι\η μοτική μας ποίη σ·η
πήρανε το λάγιο ά.ρνl
πού 'χε το χρυσο μαλλί.
"

,,

Νομίζω δτι κάθε μεταφραστική προσπάθεια περ ιφράσεως η
εστω ά.ντιστοιχίας Ι\ιασπιΧ τήν ε tκόνα, tσοπεl\ώνει τή μεταφορά,
πληθαίνει τα. λεκτικα. στοιχεία καl Ι\έν έντυπώνει άλλ.Χ. ά.ναλύει
τήν ύπάρχουσα έ:ννοια η το σύμβολό της. 'Έτσι ·ή ποίηση ά.φ ιπ
πεύει καl γίνεται ούσιcr.στικα. λόγος πεζός. Τήν παρουσία του τή
Ι\ικαιολογεί μονάχα ή μετρ ική , μια. ά.λλότρια Ι\ηλαl\ή συλλαβο
τον ική στιχουργία, πού, εστω κι' αν είναι έπιτυχη μένη , Ι\έν είναι
παρ.Χ. μόνο το ltνcr. σκέλος τοu ποιητικοu λόγου. Ό μεταφραστής
πρέπει να. ξεκινιΧ ά.πο τή λέξη . Κι' δπου αύτο είναι ά.Μνατο, να.
ψάχνη για. τή συνώνυμη κι' δμόηχη . Πέρ' ά.π' αύτό, πάντως
Ι\έν είναι έπιτρεπτο να. καταστρέφη τή μεταφορά. Κι' δσο για.
λfξεις, έ:χει στή Ι\ιάθεσή του Ιtνα πλοuτο ά.φάνταστο : τήν
έ:κταση τής έλληνικ'ijς γλώσσας ά.πο τον 'Ό μη ρο ώς σήμερα.
"Αν ά.πομόνωνα μερ ικές έκφράσεις :
' Οστρακόδερμοι γενειοφόροι . . .
Τον dγχέμαχο Ζέφυρο, τδ iρεβοκτόνο ρόδι . . .
,rα φλεr όμενα ώ�ύποδα q; ιλιά. . . .
Ηλιοποτης και, ακριδοκτονος . . .
Παρθενοβίωτα dστέρων λόγια . . .
Ήλιοφορε ί - lδεοφορεί - μαχαιροφορεί.

θά μποροuσε: ε:ίJκολα να. τίς έκλάβη κανε:ις σαν σπαράγματα άπο
άρχαίο κείμενο, αν Ι\έν Ί]ξε:ρε: δτι ε:Ίναι στή τύχη σπαράγματα
άπο το " 'Άξιον Έστι " τοu ΌΙ\υσσέα ' Ελύτη , πού μάλιστα
μελοποιη μένο βγ'ijκε: σέ Ι\ίσκο γιά το πλατύ κοινό. Ή τάση
δμως τοu πο ιητ'ij στήν ά.σύγκρ ιτη προγονική περ ιουσία είναι
ένσυνε:ίδητη :
Τή γλώσσα μού έδωσαν έλληνική
τδ σπίτι φτωχικδ στiς dμμουδιές τού Όμήρου.
Μονάχη έγνοια ή γλώσσα μου στiς dμμουδιές τού Όμήρου.
Κι αν άκόμα παρέθετα τυχαία δλως τlς έκφράσε:ις
'Ιδεώδης iν τfί λύπτι σου .
Κρότον κτιστών ij �)χον . . .
Ταράττεται ή ψυχή μας . . .
Ποτέ dπδ τδ χρέος μή κινούντες .
Πάντοτε τήν dΛήθειαν όμιλούντες .
'Έγι� ε ό θαμών �ώ� � ιεφθαρμέ� ων ο ίκω·v .
,
Κατηντησα σχεδον ανεστιος και πεvης
. . .
θ.Χ. έτοιμάζονταν να. ξιφουλκήση Ιtνας ά.γων ιστή ς τ'ijς γλώσσας,
έα.ν δέν Ί]ξε:ρε: δτι ποιητή ς των είναι ό Καβάφη ς. ' Αποφεύγουμε:
δι-1-ως νά ξιφουλκήσωμε:, δταν για. να. μεταφράσουμε Ιtνα ά.ρχαίο
zλληνικο κείμενο χρησιμοποιοuμε: Ιtνα σωρο άρ βανίτικε:ς, τούρ
κικες και φράγκικες λέξεις.
Τούς tδιωματικούς αύτούς τύπους, ντόπιους η ξενόφερτους,
τούς χρησιμοποίησε κατ.Χ. κόρον δ ά.γων ιστικος Ι\η μοτικισμος
τοu παρελθόντος καl ή τάση αύτή Ι\ικαιολογείται σα. φάση ένος
ά.γωνος, πού σκόπευε: ν' ά.νοίξε:ι στή λογοτεχνία τή λα"ίκή έθν ι
κή έ:κφραση . Γι' αύτό , σύμφωνα μέ τις ά.γροτικές συνθ'ijκε:ς
του παρελθόντος, Ι\η μιουργήθηκε: μια. ά.γροτικοφανής λογοτε
χνική γλωσσα, δπωσδήποτε: πε:πο ιη μένη , ή δποία ά.ναμφισβή
τητcr. έδη μιούργη σε: μια. παράδοση . Παράλληλα δμως, ή ά.στική
ά.νάπτυξη , ή ύποχώρηση του ά.ναλφαβητισμοu , ή έπέκταση του
ά.ναγνωστικοu κο ινοu των έφη με:ρ ίl\ων καί το ραl\ιόφωνο, τεί
νει στή Ι\η μιουργία μιΟίς νέας ά. σ τ ι κ η ς γ λ ώ σ σ α ς, ή
όποία ά.νε:παίσθητα ά.λλ.Χ. καθη με:ρινα. δl)ηγε:ί στο συγκρητισμο
του γλωσσικοί) στο ιχείου, πού λέγεται καθαρεύουσα, με το γλωσ
σικο στο ιχείο , πού λέγεται δη μοτική . Ή έμμονή στήν ά.γρο
τική tδιωματική λογοτεχνική παράδοση του παρελθόντος θά
δδηγήση σ' Ιtνα νέο μυωπικο γλωσσαμυντορ ισμό, έξίσου έπι
κίνουνο, έξίσου στείρο και άνε:δαφικο μέ τον παλαιό. 'Ό,τι
δ/:ν μπορεί να. παρακολουθήση τήν ώρα του καί τlς συνθ'ijκες
πού τήν μορφοποιοuν , αύτο είναι το ά.ντιπροοδε:υτικό. Δέν ξέρω,
αν μετ.Χ. πε:ν'ijντα χρόνια τα. 'Ελληνόπουλα Ι\Ε:ν θα. χρειάζονται
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ενα πλουσιώτατο γλωσσάριο (τό χρειάζονται έξάλλου ά.πό
τώρα ) , για. να. μεταφράσουν λογοτε:χνικα. κείμενα τοu αtωνος
μας, δσα δηλαl\ή έγράφη σαν σ' αύτή τήν πεποιη μένη ά.γροτικο
φαν'ij γλωσσα.
Ό ύπε:ρρε:αλισμός, μέσα στ' &λλα καλά, τοuτο το άγαθο προσέ
φερε: στήν ποίη ση. Τήν καθάρισε: ά.π' αύτές τις έξωπο ιητικές,
τις φ ιλολογικές άράχνες και τήν &φησε: λεύτερη , νά χαρ'ij και
να. μάθη το Ι\η μιουργικό της κύτταρο, τή λέξη. Κι' ετσι ή σύγ
χρονη ποίηση, μποροuμε: να. ποuμε:, δτι προοδοποιε:ί σύμφωνα
μέ τον χαρακτ'ij ρα τη ς, τήν ά.β ίαστη , ά.Ι\ιαίρετη έθνικογλωσσική
πορεία, πού έπιχε:φε:ί άνε:παίσθητα καί ά.σύνε:ιδα ά.λλ.Χ. καθη με
ρ ινά δ λαός.
Τ' άρχαία κείμενα χρειάζονται νέες μεταφράσεις, νέους μετα
φραστές, πού θ' άποοώσουν μ' Ιtνα καινούρ ιο γλωσσικο αtσθη
τή ρ ιο στή σύγχρονη άστική λαλιά, ή όποία διέρχεται τή φάση
της ά.ναμίξε:ως και του συγκρητισμοί) των συγκλινόντων στο ι
χείων τ'ι)ς καθαρε:υούσης και τ'ijς Ι\η μοτικ'ijς, οχι μόνο τήν εν
νοια άλλά και το κάλλος των προγονικων κειμένων. Ή ποι
ητική διαίσθηση του μεταφραστη , παραμερ ίζοντας τούς βρυκό
λακε:ς του γλωσσικοί) διχασμοu, θα. πρέπει να. μένη κοντα. στον
ά.διαίρε:το πλοuτο τ'ijς δμόρρ ιζης λε:ξικ'ijς προελεύσεως καl στήν
συντακτική άντίλη ψη , δπως τείνει να. τήν Ι\ιαμορφώση σέ έν ι
αίο οργανο ή άλληλε:πίδραση του καθη με:ρινοu γραπτοί) καl
προφορ ικοu λόγου. Ί-Ι φοβία στήν έκλογή των Μξε:ων και στήν
έπέκταση των έκφραστικων Ι\υνατοτήτων τοu έλλην ικοu γρα
πτοu λόγου, πρέπει να. παύση ν' ά.σκ'ij τήν πνε:υματοκτόνο
έπίδρασή τη ς. Μια. γλωσσα πού 'χει ήλικία χιλιάδων έτων καl
σηκώνει στή ράχη της τον ύψηλότε:ρο πολιτισμο του άνθρώ
που, Ι\έν μπορεί παρ.Χ. να. Ι\ιαθέτη άφάντcr.στο καί πολυδιά
στατο πλοuτο. Στήν μεταβατική αύτή ώρα της έφαπτομένη ς
και παράλληλης όΟοιπορ ίας, πού έπιχε:ιρε:ί ά.συναίσθητα καί
καθη με:ρ ινα. ή γλωσσική ροή , κυρ ίως στις πόλεις, ο ι Ι\ηλωτικοι
χαρακτήρες έμφαν ίζουν μια. φάση μικτή , μέ μια. δμως συνl\υα
στικότητα. Ε !ναι το στοιχείο πού κάποτε: θά καταργήση τήν
πολλότητα των τύπων και τή φαινομεν ική άναρχία, πού δεν
είναι για. Ιtνα ψύχραιμο και έπα·tον βλέμμα παρ.Χ. μια. φάση
κράσεως. Ό ρ όλος τοu πνε:υματικοu άνθρώπου στή φάση αύ
τη - πρlν Ι\ηλαl\ή ά.ποκρυσταλλωθ'ij ή συγχωνε:υc ική κρ ίση καί
τυποποιηθ'ij μιά σύνθεση - Ι\έν μπορεί να. είναι ή σύνταξη μιΟίς
γραμματικής μέ βάση τήν τυποποιη μένη ά.γροτική λογοτεχνική
γλωσσα, ή δποία τείνει Ί]Ι\η να. θε:ωρηθ'ij σαν ά.πολίθωμα άπο το
γλωσσικο αισθητή ρ ιο τοu λαοu. Πρέπει να. είναι ή στάση μιΟίς
έπιβοηθητικ ής ά.ναμον'ijς καl ή λύτρωση ά.πο τούς φραγμούς
έκε:ίνους, πού κcr.ί τήν έ:κφραση μομ•.οπο ιοuν καl το περ ιεχό
μενο συχν.Χ. έπη ρεάζουν. Ό ποιητής μάλιστα έ:χε:ι προ πολλοu
παύσει νά είναι δ στρατευμένος γραμματικος στιχουργος ένος
άπολιθω μένου έκφραστικοu και γλωσσικοu ίJφους. Είναι το
" δυνάμει " α\Jριο τ'ijς γλώσσας, στή λόγφ τοu συγκρητισμοί)
ά.ναρχική καl άντιτυποποιητική φάση τη ς, στήν γραμμή των
πρόσω τ'ij ς όπο ίας και αύτος συνε:ι_δητα. η άσύνε:ιδα ά.νήκε:ι.
Ή &χαρη και Ι\υσκολώτατη μοίρα τοu εργου πέφτει πάνω στούς
ώμους του Ι\ασκάλου, πού πρέπει να. σηκώση για. μια. άκόμα
φορα. το βαρύ σταυρο τ'ijς γλωσσικ'ijς μας ώρας.
ΊΌ έ:ργο τοu μεταφραστη έλαφρώνε:ται άφάνταστα, έα.ν ά.πε:λε:υ
θερωθ'ij ά.πο τά δε:σμα. των γλωσσικων προκαταλή ψεων καl
ξεκινήση άπο το δυναμικο φορέα τοu λόγου, τή λέξη. Ή μετά
φ ραση πρέπει, δσο γίνεται φυσικά, να. μένη κοντα. στή λέξη
τοu ά.ρχαίου κειμένου. Κάθε: λέξη είναι Ιtνας " κόσμος " της
ψυχ'ijς, πού κατέβαλε: το μόχθο της για. να. τήν άλιε:ύση μέσ'
άπο χιλιάl\ες &λλε:ς. 'Όταν διαστρέφουμε: τή λέξη , καταστρέ
φουμε: τήν συγκεκριμένη εικόνα, τον ήχο η το χρωμα, πού θέ
λησε δ Ι\η μιουργός, οχι γιατί είναι ομορφη η &σχη μη , ο ι λέ
ξεις είναι άl)ιάφορε:ς α ισθητικά, ά.λλά γιατι έ:χε:ι τήν ώρ ισμένη
θέση , τή συγκεκριμένη σχέση καί το μουσικο τόνο τη ς στον
έναρμονισμένο λόγο . Έ.Χ.ν δ μεταφραστή ς ξε:κινή ση άπο τή
βάση αύτή θα. ά.νακαλύψη , οχι μέ λίγη εκπλη ξη , δτι πολλές
φορές, τlς περ ισσότερες, οι λέξεις τ'ijς άρχαίας έλληνικ'ijς και
της νέας Ι\ιατη ρ οuν τίς αύτές διαστάσεις καl μάλιστα προκει
μένου πε:ρι ποιήσεως. 'Όπου τοuτο είναι άνέφ ικτο, ή άντιστο ι
χία είναι ή μοναδική λύση . 'Αλλ' οχι άντιστοιχία έννοιολογι
κ'ijς άναλύσε:ως, άλλ' ά.πόδοση της ΊΙ\ιας με:ταφορΟίς μέ λέξεις,
πού σ.Χν έρέθισμα θά εχουν όμοε:ιl)ές ά.ποτέλεσμα αισθήματος
στον Ι\έκτη τους, τον ά.κροατή. Ό όρθολογισμος οίJτε: είχε: οίJτε
μπορεί να. έ:χη σχέση μέ τήν ποίηση. 'Όπου, σαν φάση πνε:υ
ματικοu ρ εύματος, ή ποίηση ύπήκουσε: στον όρθολογισμό, Ι)έν
ήταν παρ.Χ. ltνcr.ς στιχουpγη μένος πε:ζος λόγος. Με τέτο ια πε:ζο
λογήματα Ι)έν μποροuμε:, βέβαια, οίJτε: μια. ώχρή α l σθη ση , �στω ,
τοu άρχαίου ποιητικοu λόγου να. Ι\ώσουμε:. ΟίJτε τα. έπιπολ'ijς

άκουστικά τεχνάσματα τ'ijς όμοιοκαταληξίας ο\5τε τά μορμο
λύκεια τοϋ " πεποιημένου " ιδιωματικοϋ λόγου, πού πiΧνε νά
μiΧς τά φορτώσουν σά λογοτεχνικη παράδοση, μποροuν έπ'
άπειρον νά άπατοuν τον άκροατή . οι μεταφράσεις αύτl:ς εδω
σαν έξετάσεις καl άπέτυχαν στο θέατρο. οι άντικειμενικl:ς
συνθ'ίjκες τοu θεάτρου προϋποθέτουν μιά γλώσσα άμεσης έπι
κοινωνίας, καl δχι άναλυτικl:ς περιφράσεις φορτωμένες μl: τά
όγκηρά καl δυσνόητα ιδιωματικά " σκέμματα ", πού χρειά
ζονται κι' αύτά μετάφραση γιά νά κατανοηθοuν.
Γι' αύτο ό μεταφραστης πρέπει νά ε!ναι δχι μόνο ποιητής, δχι
μόνο γνώστης βαθύς καl τ'ijς άρχαίας καl τ'ijς νέας γλώσσας
άλλά καl φωτισμένο πνεuμα, πού άντιλαμβάνεται ποιο είναι
το πέρ' άπο τlς έποχl:ς στοιχείο τοu άμήχανου κάλλους, πού
μονιμοποιεί την ποίηση σά συνέχεια, Εξω άπο τούς έν χρόν'{)
μουσειακούς τάφους τών σχολών. Ό ποιητης σάν μεταφρα
στης πρέπει ν' άνήκη μονάχα στη σχολη τ'ijς άδιαίρετης όμορ
φιiΧς. Καl δl:ν ύπάρχει άμφι�ολία δτι μιά εύλογημένη γνώση
τοϋ στοιχείου. αύτοu άθανάτισε την άρχαία έλληνικη τέχνη .
Καl νεώτεροι δμως μεταφραστl:ς - έννοώ δσοι διαθέτουν και
φιλολογικη κατάρτιση καl ποιητικη εύαισθησία - μ' δλο πού
ξεκινοuν άπο άσφαλέστερη βάση καl πιο καθαρl:ς ποιητικl:ς
προθέσεις, δl:ν άποφεύγουν πάντα ώρισμένα περιφραστικά όλι
σθήματα. Σάν παράδειγμα άναφέρω τη μετάφραση τοu Φ ι λ ο
κ τ +1 τ η άπο τον Τάσο Ροuσσο, πού ε!ναι φιλόλογος καl ποιη
τής. Μιά πρόχειρη άντιβολή της μl: το άρχαίο κείμενο καl μιά
σύγκρισή της μl: την παλαιότερη μετάφραση τοu Γρυπάρη
όδηγοuν σl: μερικά συμπεράσματα, πο1) κάνουν σαφέστερες τlς
θ�σεις πού ύπεστήριξα παραπάνω.
Π.χ. στον στ ' . 267 : " έχίδνης φοινίφ χαράγματι " , ό Ροuσ
σος μεταφράζει : " άπ' την φρικτη δαγκωματιά τοu άγριου
φιδιοu " κι ό Γρυπάρης : " το φονικο τ'ijς δχεντρας το Ι>όντι " .
Ό Ροuσσος ξεφεύγει έντελώς άπο την ποιότητα τ'ijς εικόναι,
καl πzριφρονεί τη Μξη " εχιδνα ". Ό Γρυπάρης φορτώνει τ·)jν
εtκ6να μl: το Ι>όντι. Φοίνιος θά πεί ματωμένος, κόκκινος καl
φονικός. Ή λέξη παράγει το όπτικο μεταίσθημα τοϋ έρυθροϋ.
Το δ'ίjγμα τ'ijς εχιδνας δl:ν μπορεί παρά νά ε!ναι εχιδνας φονικο
χάραγμα" κι' δχι φρικτη δαγκωματιά, ο\5τε ενα προεξέχον
Ι>όντι στο φανταστικο τοu δέκτη .
Στον στ. 402 : " σέβας ύπέρτατον " . Ό Ροuσσος : " άψηλή
του τιμη καl περφάνεια " άκολουθεί τον Γρυπάρη : " γιά τιμ·ή
του καl Ι>όξα" . ' Η γλωσσικη " θέση " ώδήγησε σl: άποτυχημένη
άνάλυση . Ή παρήχηση τοu " Λαρτίου σέβας ύπέρτατον
κατεστράφη . Κι' δμως ποιος δl:ν θά έννοοϋσε το ύπέρτατο σέ
βας !
Στόν στ. 608 : " δ6λοις ' Οδυσσεύς εlλε " , ό Ροuσσος : " ό
τρισπανοuργος ' Οδυσσέας " . Ό Γρυπάρης : " ποuχε βγ'ij πα
γάνα " . Κατάχρηση έννοιολογίας πού σκοτώνει _τον πικραμένο
ήχο τών τριών λέξεων.
Στόν στ. 622 : " ή πάσα βλάβη " , ό Ροuσσος : " ή πiΧσα συμ
φορά " , ό Γρυπάρης : " ό παμμίαρος ". Ό Ροϋσσος άκολουθεί
όρθότερο δρόμο. Σκεφθ'ijτε, &ν ενας σύγχρονος άκροατης δl:ν
" πιάνει " πολύ πιο ε\5κολα: τη λέξη " βλάβ·� " άπό την " παμ
μίαρος ,, πού ύπάρχει κίνδυνος νά την έκλάβη και σάν δνομα.
Στον στ. 745 : παπα ί, dπαππαπαί, παπά, παπά, παπά
παπα ϊ " . Ό Ροuσσος : " ωχ ωχ ωχ κ.τ.λ. " . Ό Γρυπάρης
" πώ πώ πώ ", πού ε!ναι και το όρθότερο. Φρονώ δτι οι φθόγ
γοι αύτοl πρέπει νά παρηχοuνται άπλώς θεατρικά καl δχι νά
άλλοιώνωνται. Π.χ. α α (ά καl &χ ) ιω (ωl ) παπαπαπαπαί
(πά, πά, πα και πω πω πω ) άττατταί {τα - τα - τά ) .
Στον στ. 1009 : " dνάξιον μέν σού, κατ άξιον δ ' έμού " Ό Ροϋσ
σος : " ποuνε καλύτερός σου δπως κι' έγώ" καl ό Γρυπάρης :
" μά πού ήταν άξιος γιά μένα δσο δl:ν άξιζε γιά σένα " . ΔΙ:ν
"

συμφωνώ μl: την έρμηνεία τ'ijς έννοίας πού δίνει ό Ροϋσσος.
Νεοπτόλεμος δl:ν ε!χε Ι>ύναμη 'ίση με τόν ' Οδυσσέα (άνά
ξιον μΕν σοϋ ) , έφόσον ύπήκουε, κατd: κάποιο τρόπο) στLς έντο
λl:ς ·τών 'Αχαιών, τούς όποίους άντιπροσώπευε ό ' Οδυσσεύς,
ε!χε δμως Ι>ύναμη τόση ώστε νά βλάψη τόν Φιλοκτήτη (κατά
ξιον δ' έμοϋ ) έφόσον χρησιμοποιήθηκε αύτός σάν το κύριο μέσο
τ'ijς ένέδρας.
Στόν στ. 1 1 8 6 : " αlα ί αlαί δαίμων δαίμων " · ό Ροuσσος :
" 'Ά δυστυχία μου δυστυχία " . Ό Γρυπάρης : " Μοίρα ώ
μοίρα μου σκληρή " . Καl στlς δυό περιπτώσεις ή μετάφραση
ε!ναι έννοιολογική. Ό Φιλοκτήτης δμως κραυγάζει τη συγκε
κ �ψέ�η κραυ -�;� 7;αραπόνο,υ το � άνθρώπου, πού ισοδυναμεί
μ επικληση : Θε μου Θε μου , .
'Ανέφερα τον Γρυπάρη στην δειγματοληψία αύτη γιατl τό
μεταφραστικό του εργο ύπ'ijρξε άπο τά πιο εύσυνείδητα κ'
εχει όπωσδήποτε μιά διάρκεια. Ή άρετη τοu Ρούσσου έμφα
νίζει συχνά μιά λιτότητα καl μιά τάση προς γλωσσικη καθαρό
τητα, στοιχείο προϋποθετικό γιά ενα μεταφραστικό εργο, άπαλ
λαγμένο άπο φορτώματα καl γλωσσικά άπολιθώματα. Δυστυ
χώς, ή τάση αύτη άμαυρώνεται ποu καl ποu άπό την καπνιά
παλιiΧς μεταφραστικ'ίjς παραl>όσεως, κυρίως στη χρήση μερι
κών " λογοτεχνικών " λέξεων.
'Εκείνο δμως πού δl:ν πρέπει ποτl: νά ξεχνιέται άπό ενα μετα
φραστη είναι τοuτο : τό εργο του είναι ενας ζωντανός όργανι
σμός. Πρέπει ν' άπαγγελθ'ij νά τραγουδηθ'ij , νά χορευθ'ij καl
νά 'ναι πάντα μιά " δρωμένη" παρουσία, καl στά έπl μέρους
καl στά καθόλου. 'Έτσι, ή γλωσσικη όμοείδεια τών διαλογικών
καl τών λυρικών μερών, πού δl:ν την άπέφυγαν οι μεταφρα
στές μας, διασπiΧ την αισθητικη πρόθεση καl την ποιητικη
παράδοση τοu άρχαίου δραματουργοu καl ισοπεδώνει δυο δια
φορετικά ε'ίδη λόγου. Ή διαφορετικη γλωσσικη εκφραση δl:ν
ήταν μόνο θέμα παραl>όσεως. Είχε μεταβληθ'ίj σε θεατρικη
άναγκαιότητα. Κι' άκόμα το γλωσσικο Gφος στά διαλογικά
μέρη ·ή θογραφεί όπωσδήποτε τούς -ί]ρωες. 'Εξ άλλου ή προ
σωδία με τη σύζευ ξη τ'ίjς μουσικ'ίjς, ε'ίτε έ μ έ λ ι ζ ε στά
διαλογικιΧ ε'ίτε τραγουδοuσε στα χορικιΧ έ'ίτε θρηνοuσε στούς
κομμούς, πρέπει νά μiΧς διl>άσκη κ:Χτι ση μαντικό. Ί-Ι μουσικη
δl:ν ήταν συμφωνία εξωθεν γιά τό εργο, άλλα ή μουσικη φράση
ήταν μιά άνάπτυξη τ'ijς προσωδιακ'ίjς.
Ή γνώση τοϋ στοιχείου αύτοu, ή σύνθετη δηλαδη μετρικη καl
μουσιχη έμπειpία, θά εδινε άνυπολόγιστη βοήθεια καl γιά την
σκηνοθετικη έρμηνεία καl γιά τlς φωνητικl:ς μεταπτώσεις τ'ijς
ύποκρίσεως. ΠρiΧγμα φυσικά Ι>ύσκολο έφ' δσον είναι έλάχιστες
οι γνώσεις μας πάνω στην άρχαία μουσική. [ΔΙ:ν είμαι σl: θέση
νά συμμερισθώ η δχι την αισιοδοξία τοu Γεράσιμου ΣπαταλiΧ,
πού στην τελευταία όλιγοσέλιδη μελέτη του πάνω στο θέμα
αύτο μl: τίτλο, "Μορφη καl 'Απαγγελία τών Μελικών 'Ελλη
νικών Ποιημάτων", πού έκυκλοφόρησε φέτος, γράφει : " 'Έτσι,
ε'ί μαστε ικανοl μl: κάποιο τρόπο νά μελοποιήσουμε άρχαίο έλ
ληνικό ποιητικο κείμενο καl έπομένως καl τραγωδία, δπως
περ ίπου καl οι άρχαίοι 'Έλληνες" ].
'Όλα αύτά πάντως καl άλλα πολλά άκόμα, ενα α'ίτημα βασικό
διατυπώνουν : Τη συνεργασία γιά νά " διδαχθ'ij " ενα άρχαίο
δρiΧμα, τοu φιλολόγου, τοu ποιητ'ij, του σκηνοθέτη , τοϋ μου
σικοu, τοu σκηνογράφου, τοu χορογράφου, τοϋ ήθοποιοu καl
τοϋ ένδυματολόγου, στοιχεία πού ε!χαν τη δυνατότητα οι πρό
γονοί μας νά είναι συγκεντρωμένα τlς περισσότερες φορl:ς σ'
ενα καl το αύτο πρόσωπο. T·Ji συνεργασία δμως αύτη δl:ν πρέ
π ε ι νά την έννοοuμε σάν σl: αύτονόμους καl άνεξαρτήτους μετα
ξύ των κύκλους άλλά σάν μιά συγκροτημένη όμάδα, ενα συνερ
γείο, πού οικοδομεί ενα πολυσύνθετο άλλ' έννιαίο πάντως Ιtργο.
Τlς σκέψεις αύτl:ς θά μποροuσε νά τlς ένισχύση καl ή θέση τοϋ
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καθηγητη George Thomson, στήν συνέντευξή του ποό παρε
χώρησε στο περιοδικο " 'Επιθεώρηση Τέχνης " πρlν λίγο και
ρό, άπο τήν δποία χαl παραθέτω μερικα έπίλεκτα σημε'ϊα, ποό
εΙναι όίκρως διαφωτιστικά : " Το πρόβλη μα (ένν. τ'ίjς μεταφρά
σεως ) εΙναι βασιχα φιλολογικό, εΙναι δμως ταυτόχρονα καl
ποιητικο καl θεατρικό. 'Η λύση του μπορε'ϊ να βρεθε'ϊ μονάχα:
μέ τή συνεργασία: του φιλολόγου, του ποιητ'ίj καί του ·ή θοπο ι
ου . .. Μια μετάφραση ένδέχεται να εΙνα:ι φιλολογιχα σωστή καί
άκόμα καl ποιητική άλλά, αν δέν άναβλύζει ε\Jκολα άπ' το
στόμα του -ήθοποιου, χάνεται . 'Απο μια τέτοια φιλολογικα
σωστή άλλα θεατριχα νεκρή μετάφραση , θα ·)j ταν προτιμότερη
μια όίλλη , μέ λάθη φιλολογικά, άλλα θεατρικα ζωντανή . Για
μια μετάφραση σωστή φιλολογικα καl μαζί ποιητική καί θεα
τρική, δέν φτάνει κατα τή γνώμη μου να δουλεύουν ξεχωριστα
δ φιλόλογος 'ι) δ ποιητής, άλλα μαζί καl μέ τήν άπαραίτητη
μάλιστα συνεργασία του ·ή θοποιου . . . ΕΙναι κάτι το πολό σπά
νιο να συνδυάζωντα:ι στο tδιο πρόσωπο οί τρε'ϊς αύτές είδικό
τητες. Οί περισσότεροί μας περιοριζόμαστε στή μια 'ι) στήν
όίλλη . Γι' αύτο χαl ή συνεργασία μας προκειμένου να λυθουν
τέτοια προβλήματα εΙναι άπαραίτητη " . Σωστα δλ' αυτα.
Καl μάλιστα, αν έπαvαληφθ'ίj δτι οί άρχα'ϊοι τραγικοί 'Ιjσαν
πιο πολυδιάστατοι στlς ίχανότ-ψές τους άπο τίς παραπάνω
άπαιτήσεις.
Έδω εΙναι φυσικο να δημιουργηθ'ίj άπο παρεξήγηση μια άντίρ
ρηση : Γιατί εtμαστε βέβαιοι, δτι ή έποχή μας είναι σέ θέση
να εχη τήν όρθότερη μεταφραστική άντίληψη , στήν έχτίμηση
του άρχαίου ποιητικου λόγου : Κατ' άρχήν δέν εΙναι άπαραί
τητο οί χρίσεις αύτές να θεωρηθουν ώς έποχιαχές άπο τή θέση
ποό έκφράζουν βασικά, δτι δ μεταφραστής δέν πρέπει να άλ
λοιώνη το κείμενο πού μεταφράζει έπηρεασμένος άπο το καλ
λιτεχνικο \Jφος της έποχ'ίjς του. Δέν ύπάρχει δμως άμφιβολία
δτι οί μεταφραστές εΙναι δπωσδήποτε " έποχιακοl " μέ τήν
εννοια: δτι άνήκουν σέ κάποιο γενικο καλλιτεχνικο \Jφος. Καl
άπο τήν όίποψη δμως αύτή , ή έποχή μας εΙναι σέ φυσιολογικώ
τερη θέση για να προβ'ίj στο εργο. Έξηγουμαι : Το αίσθη
τικο " \Jφος " της έποχ'ίjς μας εΙναι δπωσδήποτε μεταβατικο
σαν έξέλιξη τέχνης καl είκονοκλαστικο σαν καλλιτεχνική εκ
φραση. Ί-Ι άντί - τέχνη του ύπερρεαλισμου, σαν γενικωτέρου
αίσθητικου φαινομένου των κοινωνικων φορέων τΊjς διασπά
σεως τΊjς ζωΊjς του άνθρώπου καl τΊjς διαστάσεώς της προς
το περ ιβάλλον του, έκάθαρε άναμφισβήτητα τήν καλλιτεχνική
μορφολογία καί τυποποίηση καί ζωογόνησε τήν τέχνη μέ τήν
αύτοκαταστροφή της, φαινόμενο άνάλογο μέ τήν διαλεκτική
άντίθεση . Ό πpωtοyονισμος δέν 'Ιjταν μόνο άποτέλεσμα άλλα
καί άνάγκη . ΤΙ) σχ'ίjμ.α εΙχε μαράνει το κάλλος. 'Η ψυχή ζή
τησε τή ρ ίζα τΊjς όμορφιiΧς στήν ελλειψη σχήματος, στήν άσχη
μία, για να άνασχηματίση άπ' άρχ'ίjς τα πρωτα στοιχε'ϊα της.
Ή έποχή μας, παρ' δτι κακως πιστεύουν μερ ικοί, δΕ:ν εχει
ξεπεράσει άκόμα τον ύπερρεαλισμό. ΕΙναι άκόμα μεταβατικ·� ,
δχι μόνο σα χρονική φάση άλλα καί σαν αίσθψική άντίληψη .
Ό σύγχρονος λοιπον μεταφραστής εχει δχι μόνο τήν προπαί
δεια άλλα καί τίς προϋποθέσεις να δ'ίj, άπογυμνωμένος άπο
κάθε καλλιτεχνισμό, το στοιχε'ϊο πού παρέχει τήν άγέραστη
όμορφια των άρχαίων κειμένων. Καί tσως φαν'ίj παράξενη ·ή
θέση , άλλ' ή άρχαία τέχνη εχει τήν άμεσότητα τΊjς πρωτό
γονης τέχνης. Τα μέσα της ύπάκουαν σέ μια σοφώτατη τεχνική
βέβαια, εtτε λόγος εtτε μέλος εtτε είκαστικο 'Ιjταν το εκφρασμα,
ομως ή δημιουργική ούσία της ε"ίχε καί άμεσότητα καί άφέ
λεια καί πρωτογονισμό. Γι' αύτο ή τέχνη αύτή 'Ιjταν μια παλ
λαϊκή χαρά. Γιατί εΙχε πάντα τήν όίμεση έπαφή μέ τίς ρ ίζες.
Ή ούσία της πότε ξέπεσε ; 'Όταν οί Ρωμα'ϊοι τήν εκαναν μια
κλειστή διανοουμένη παράφραση η οταν ή άναγέννηση καί δ
κλασσικισμος τήν εΙδαν σαν καλλιτεχνικο τύπο.
Νομίζω λοιπον δτι ή θέση εΙναι σαφής. 'Όχι σύγχρονη μετα
ποίηση του κειμένου πού μεταφράζουμε, άλλ' δσο το δυνατο
άμεσότερη μετάδοση τΊjς όμορφιiΧς καί του νοήματός του,
σκοπο πού μπορε;; εύκολώτερα να τον έπιδιώξει ή σύγχρονη
αίσθητική άντίληψη για τούς λόγους πού άνέφερα άμέσως
παραπάνω. 'Όταν λοιπον δ Kitto γράφει δτι ή θέση για μια
σύγχρονη μετάφραση εΙναι άπατ-ηλή σα θεωρία καί άνόητη
σαν π � άξη , έννοε'ϊ φυσιΥ; α 11;;α σύγχρονη f- ετα ;c οίηση , μι � δρα
ματικη μ ε τ α σ κ ε υ η : , Ο Σοφοκλης δεν εΙναι συγχρο
νός μας καί αν 'Ιjταν δέν Θα μπορουσε να γράψη τα εργα πού
εγραψε καί το Gφος του ποτέ δέν ·)j ταν " σύγχρονο " άλλα το
δικό του Gφος ". Αύτο το " δικό του " Gφος χρειάζεται πάν
τως μια διασάφηση . 'Υπάρχει το προσωπικο Gφος στή δραμα
τική ποίηση ομως κάτω άπο αύστηρούς γλωσσικούς καί με
τρικούς περιορισμούς, πού έπιβάλλει ώς προς τα διαλογικα καί
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χορικά μέρη, δ κατά κάποιο τρόπο τυποποιημένος χαρακτή
ρας του δράματος. Καί το συμπέρασμα : ΕΙναι δύσκολο, σχε
δον άδύνατο, να άποδοθ'ίj αύτο το προσωπικο Gφος εΙναι δμως
έφικτο να δοθ'ίj ή ποίηση του άρχαίου κειμένου, αν δ μεταφρα
στής άπολυτρωθ'ίj άπο γλωσσικές προκαταλήψεις, αίσθη ματι
σμούς καί, κυρίως, άπο τον όρθολογισμό. Κι' αύτο μπορε'ϊ να
το έπιχειρήση Ιtνας μεταφραστής μέ τα έφόδια πού του δίνει ή
σύγχρονη ποιητική αtσθηση. Καί τα έφόδια αύτα εΙναι πιο
όίμεσα:, πιο " εντιμα " άπο όίλλες έποχές για τούς λόγους πού
άνέφερα.
Καl κάτι όίλλο βασικώτερο 'ί σως. Ή τραγωδία είναι έθνικό μας
θέατρο. Γι' αύτ6, κι αν ή τεχνική μας έμπειρία είναι φτωχό
τερη άπο λαούς πού 'χαν αtωνες άδιάκοπη καί συνεχ'ίj θεατρική
παράδοση καl στον τομέα τΊjς σκηνοθεσίας καί στον τομέα
τ'ίjς ύποκρ ιτικ'ίjς, δμως o l 'Έλληνες ·ήθοποιοl καl οί 'Έλληνες
σκηνοθέτες διδάσκουν άσυγκρ ίτως καλύτερα το άρχα'ϊο δρiΧμα,
άκόμα καί στίς πιο άνεπιτυχε'ϊς περιπτώσεις. Τουτο τί όίλλο
σημαίνει άπο το δτι " κυλάει στο αΙμα μας " . Καl δέν είναι
θέμα γραμματείας 'ι) έκπαιδεύσεως. Βέβαια, το Έλληνικο σχο
λε'ϊο παρα τή μεταπολεμική κοινωνική του περιπέτεια καl
παρα τούς μύδρους πού έκτοξεύουν o l άδαε'ϊς, συνεχίζει το άν
θρωπιστικό του χρέος μέ τα έθνικά του κείμενα, μέσα στα
δπο'ϊα δ 'Όμηρος, δ Πλάτων καl o l Τραγικοί (ποιό κείμενο
άλήθεια θα τούς άντικαταστήση ; ) άκολουθουν περισσότερο
τlς δύο τελευτα'ϊες τάξεις, δηλ. τήν πιο συγκλονιστική για τήν
γνώση ώρα τΊjς -ί)βης. Κι' αύτο ε"ίναι Ιtνα γόνιμο καί ένεργο
σημε'ϊο
σέ πε'ϊσμα
μιiΧς πραγματικότητος πού η,μiΧς
cc εριρρ �έπαφ'ίjς,
�
;: ι'' , με τΟν � � φ ι. ο και άπάνθρωπο ώφελιμισμΟ &ν
;τ
θελετε, πρακτικισμο της.
'Όμως ή έξήγηση του φαινομένου κε'ϊται βαθύτερα άπο το Gφος
καl το 'Ιjθος τ'ίjς παιδείας μας. ΕΙναι θέμα καθαρα λαϊκων
ριζων : 'Όί μύθοι τής dρχαίας 'Ελλάδος έχουν βαθειιΊ. dπήχηση

στήν καρδιιΊ. τού έλληνικού λαού, πού τούς dναγνωρίζει γιιΊ.
δικούς του καί γι' αvτό θαρρώ πλημμυρίζει κατιΊ. χιλιάδες τόσο
μεγάλα θέατρα . . . Ξέρω βέβαια δτι μερικοί dμφισβητούν aν
ό λαός σας προσέρχεται έτσι dθρόα στίς παραστάσεις αvτiς
dπό ί!.να γνήσιο ένδιαφέρον ij τραβηγμένος dπό τή φανταχτερή
έπιφάνεια τού θεάματος. ΜιΊ. νομίζω δτι αvτό όφείλεται ατό
γεγονός δτι οί aνθρωποι αvτο ί δiν μπορούν νιΊ. πλησιάσουν τό
λαό, νιΊ. νοιώσουν τιΊ. βαθιά του βιώματα ν' dκούσουν τίς πα
νάρχαιες ρίζες πού τροφοδοτούν τιΊ. αlσθήματά του καί τίς
lδέες του . . . Δ ίχως dμφιβολία τό σημερινό έκπολιτιστικό έπί
πεδο τού ' Ελληνικού λαού ε lναι στήν οvσία γνησιώτερο καί ψη
λότερο dπό τού dγγλικού κι αvτό κατιΊ. τήν γνώμη μου όφεί
λεται ατό γεγονός δτι dπό πολλούς αlώνες ό λαός σας dντιμε
τωπίζει έξαιρετικά dντίξοες συνθήκες μi μοναδικό του δπλο
ί!.να βαθύ έθνικό παραδοσιακό ψυχικό βίωμα καί έτσι χάρη
ατούς μακροχρόνιους καί σκληρούς dγώνες του διατηρε ί dκόμα
ζωντανiς τίς λα ϊκiς καί έθνικές του παραδόσεις. Mi έξαίρεση
τόν κινεζικό λαό δiν γνώρισα έγώ κανέναν aλλο λαό κληρο
νόμο ένός τόσο λαμπρού καί dρχαίου πολιτισμού, μi τόσο
πολυαίμακτους καί σκληρούς dγώνες γιιΊ. τή διατήρησή του
δσο ό έλληνικός . . . 'Έτσι καί μi τιΊ. έλληνικιΊ. dριστουργήματα .
"Εχουν γιιΊ. τόν έλληνικό λαό μιιΊ. Ιδιαίτερη dξία πού προέρχεται
dπό τό γεγονός δτι ή πανανθρώπινη σημασία τους έκφράζεται
μi μιιΊ. χαρακτηριστική έλληνική μορφ1) . Αvτό δμως δίδει ατούς
"Ελληνες σκηνοθέτες καί ήθοποιούς ί!.να πλεονέκτημα πού δiν
έχουν οί συνάδελφοί τους aλλων χωρών πού dνεβάζουν 'Αρχαία
Τραγωδία " . ( G . Thomson ) .

"Αν δουμε λοιπον τ ο άρχα'ϊο δρiΧμα σαν καθαρα λα·ίκο δη μιούρ
γημα για πλατεια λαϊκή κατανάλωση καί συγκεκριμένη άνθρω
πιστική άποστολή , θα ξαναχτίσουμε το μεγάλο μας έθνικο
καί οίκουμενικο σχολειό. Κι' αν καθαρ ίσουμε το άρχα'ϊο μας
θέατρο άπο τίς " κλασσικιστικές " άράχνες, μέ τlς δπο'ϊες το
παρεμόρφωσε ή δυτική άντίληψη καί ol έξωτικές της προλή
ψεις, θα κερδίσουμε έκε'ϊνο πού πρέπει να εΙναι σκοπος τέχνης :
τον άνθρώπινο δέκτη , δηλαδή το άκροατή ριο.
Στήν 'Ελλάδα ol παραστάσεις στο άρχα'ϊο θέατρο άπεκάλυψαν
μια θαυμάσια τάση άντιστοιχίας, εστω κυρ ίως στον παράγοντα
" άκροατήριο " . Εtθε φωτισμένοι μεταφραστές, σκηνοθέτες
καί σκηνογράφοι τήν τυπική άναβίωση να τήν κάμουν στα μά
τια καί στ' αύτια το� εκθαμβου λαου μια νέα βίωση. Γιατl
εΙναι άφάνταστες o l προεκτάσεις πού μπορε'ϊ να κερδίση ή
σύγχρονη πνευματική ζωή μας μ' αύτή τήν Υ.μεση καl δμα
δική συναναστροφή μέ το &πεφθο κάλλος. Ή άνάσταση εΙναι
πάντα μια μεταφορική έπιστροφή !
ΤΑΣΟΣ ΛΙΓΝΑΔΗΣ.

ΣΠΟΥΔΉ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΤΙΓΟΝΗ''
ΣΚ Η ΝΙΚ Ο

Η

ΚΑΙ

Κ ΟΣΤ Ο Υ Μ ΙΑ

σκηνική κ' ένδvματολοyική cτποvδή τfj ς " 'Αντιγό
νης " , yιά τήν " ' Ελληνική Σκηνή " τfjς "Αννας Σvνο
δινοίί , πρι:. yματοποιήθηκε σέ μιά έποχή ποv μ' ένδι 
έφερε i διαίτερα τό πρόβλη μα τ fj ς άρχαίας έλληνικfjs φιyοίι ραs
y ιά άλ λον τομέα πλαστικfj s eκφραcτη s . Ή σκηνική διαμόρφω
cτη έξαρτήθηκε, ώς ίίνα ση μείο; άπό τόν φvσικό μεγάλο κύκλο
τοίί τοπίοv καί έντοπίστηκε σκηνικά μέ μιά εvθεία πάνω στον
τέλειο κύκλο τfjς 'Ορχήστρας. Στό ένδvματολοyικό μέρος , ή
μεταφορά τοίί σχεδίοv στίς φvσικές διαστάσεις τfj s άνθρώπινης
φιγούρας πραγματοποιήθηκε μέ τή βοήθεια πολύτι μων cτvν
ε ρyατών. Ό τεράστιος άνοιχτός χώρος κι ό τεχνητός, άγνω
στος σέ μένα, φωτισμός - σvνδvασμένα μέ τή σvνεχfj πολvεδρι
κή όπτική κίνηcτη - έπέβαλαν στή Σποvδή τή λύση προβλη
μάτων : χρωματικά, τή διατή ρηση τών χαμη λόφωνων τό
νων · σχεδιαστικά, τήν όπτική αίσθη ση τfjς μνη μειακfj ς λιτfj s
φιγούρας yιά νά κvριαρχεί ό Λόγος χωρίς yραφικοvς άντι
περισπασμοvς.
Α. ΤΑ ΣΣΟΣ
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VI II ._ ΣΚΗΝΟ Θ Ε ΣΙΕΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 25 ΧΡΟ Ν ΙΑ
Τού

Το " Έθνικο Θέατρο" , στα δέκα πρώτα χρό
νια τ'ίjς ζω'ίjς του, παρουσίασε, καθώς ε'ίδαμε,
(" Θέατρο ", τεύχη 1 ? καl 1 8 ) δέκα itργα
τοu Σαίξπηρ κ' itγινε το παράδπγμα καl για
τ? έ�;:ύθερο � Ξατρο :�- ού φι �ωτ ; μ·ήθη �ε, για
λιγο εστω, να συντονισει και τις δικες του
εμφανίσεις με την πιο προσεγμένη συγκρότη
�η ' τοu δραματολό,γιου ,καl με τ? π,εριπο �ημένο
ανεβασμα.
Φυσικα, προσεξε και τον Σαιξπηρ.
Οί τρε'ϊς σκηνοθεσίες τοu Φώτου Πολίτη κ'
ο � έπτα πρώ_τες τοu Δη fl;·ήτρη , Ρον ;ήρη πρέπ � ι
να θεωρηθ ?υν
�εμ �λ :ακες γι,α τους σκηνοθε
τες, γενικα, που θ ακολουθ ησουν
χρονολογι
κά· ύπάρχει �να πρότυπο για παραδοχη η γι' &:ποφυγή· πιο
itντονα φαίνεται πώς ε'ίχ' επιβληθε'ϊ ή σκηνοθετικη άντίληψη
τοu δεύτερου.
·� έλλψ ικος σ;αιξπηρι � μο � θ&: εξετα �τε'ϊ στ,ο & e θρο αύτο r; έ
βαση τις προθεσεις του καθε σκηνοθετη . Δεν ειπαμε τυχαια
τη λέξη προθέσεις· οί κριτικοί, συνήθως, τlς πεpιφρονοίJν ·
έμε'ϊς, δμως, θ&: τlς σεβαστοuμε γιατί, βέβαια, ε1ναι στοιχε'ϊα
πνευματικά, με τη δική τους ζωή, καl ύποδηλώνουν κι αύτές
την πορεία τοu πολιτισμοu μας αν στfιν εκτέλεση &:ποτύχανε
μερικές, itχουν 'ήδη έπηpεάσει μι&: κάποια διαμόρφωση τών στοι
χείων πού γνώρισαν τfιν επιτυχία. Στη διαδοχη τών προσπα
θειών, τη σειρ&: θ&: την κανονίσει ή πρώτη δουλει&: τοu κάθε σκη
νοθέτη· δέ θα σταθοuμε στlς προσωπικές δημιουργίες τών ήθο
ποιών- αύτές ε1ναι, κ:.ιpίως, itκφpαση τ'ίjς σκηνοθετικϊjς γραμ
μ'ίjς κι &:π' αύτη την όίποψη θ&: τlς δοuμε, αν ύποχρεωθοuμε
ν � στα� οu με , μπ p οστά τους ; "Αν έξ � ιρ ;:θε'ϊ δ 'Αλέξ·� ς Σολο
, επτα σκηνοθεσιες του, οι αλλοι
,
μος, με τις
σκηνοθετες πλη
σίασαν τον Σαίξπη ρ μέ λιγότερες η καl μέ πάρα πολU λιγότε
� ες βε �αιότ�τ� � &: , μας &:� α;'χολήσ? υν δσοι , πρόσφε �αν κάτ,ι
απτα, νεο. Στο ελευθερο,
ιδιως, θεατρο, οι σκηνοθετες θα
συναντήσουν μεγαλύτερες δυσκολίες καλοuνται, συνήθως, ν&:
παρουσιάσουν itργα τοu Βάρδου μέ θιάσους, κ :Υ.θε φορά, διαφο
ρετικούς πού κι &:ναμεταξύ τους τ&: μέλη τους δεν !:χουν &:φο
μοιωθε'ϊ κι ώσπου ν&: γνωριστοuν καl να κατανοήσουν το σκη
νοθzτη , φτάνει κιόλας ή βραδι&: τ'ίjς " πρώτης " . 'Ελάχιστες
φορές, γι&: δσα θ&: διηγηθοuμε τώρα, μiΧ.ς itτυχε νά 'χουμε
γ � άψε ; όίλλοτε ,κρι τ ικ,ή · � ς μ� μiΧ. � ζ·1;ηθ �'ϊ " ?υνέ π,,εια "· , όίλλο
να γραφει κανενας την επομενη της πρωτης, κι αλλο να με
λετάει το 'ίδιο γεγονος &:ργότερα, με την εύσtβεια τοu έρευ
�ητ'ίj ,κι <Jχι , με την όίγ� ια διάθ ;: ση τοu �ριτι�οu, πού σύρεται
&ς την .παραστασ·η μ , ενοχλη μενη , συχνα, διαθεση .

Γ/ΑΝΝΗ

ΣΙΔ ΕΡΗ

Μυράτ, τον μελλοντικο ήγέτη · Κ' οί τρεις τους ήταν πνευματικ&:
κi:ιl ψυχολογικ&: προετοιμασμένοι, αν κι &:πο Ι> ι αφορετικούς
l>ρόμους, ν&: παίξουν Σαίξπη ρ · το ζητοuσε όίλλωστε κ' ή
" πιάτσα " · δ Σαίξπηρ είχε &:ρχίσει μέ το " Έθνικο " ν&: γί
νεται " μόδα ", καθώς τό 'χανε παρατηρήσει πολλές φορές οί
εφημερίδες, παρ&: τlς Ι>ιαμαρτυρ ίες τοu Μιχ. Pol>iX. (" Έλ.
Β'ίjμα " 8 Ίούν. 1 9 3 8 ) , πώς ή μεγάλη Τέχνη ε'ίναι πάντοτε
έπίκαψη · τυχαίνει δμως καl τfι θυμοuνται πολύ συχνότερα σέ
μι&: δρισμένη έποχή · τοuτο είναι " μόl>α φέτος π.χ. itγινε
δ Τεννεσσ'ίj Ούίλλιαμς "μόl>α" ("Λεωφορειον δ Πόθος" , καl
" Γυάλινος κόσμος " στην 'Αθήνα καl στη Θεσσαλονίκη ) .
Ό Περ ικλης Γαβριηλίl>ης ε'ίχε μεγάλη φ-ήμη σαν Όθέλλος.
'Ανέβασε, λοιπόν, κ' ή Κατερίνα " Όθέλλο" κ' " 'Έμπορο τ'ίjς
ΒενετιCίς " · πρέπει ν' &:ρχίσουμε &:πο τ·!j Ι>ική της σαιξπηρικη
προσπάθεια· ·ή χρονολογικη κατάταξη Ι>έ φαίνεται νά 'ναι ή
χειρότε �;η · γι" αύ ;ές , τl ς παρ,αστάσει ? ' φυσικά� ,Ι>έ� θ&: μιλή
σουμε ουτε και για την , Ιουλιεττα που , παιξε σ επομενη περι
οl>εία μl: Ρωμαιο τον Τίτο Φαρμάκη ( 1 ) · παρ&: την εύχαρίστηση
πού θα δώσανε στούς θεατές καl πο φ α το σωστο παίξιμο, δέν
&:ποτελοuν, έννοειται, προώθηση του έλληνικοu σαιξπηρισμοu·
μiΧ.ς χαρ ίζουν δμως τη Ι>ιαπίστωση γι&: την επίδραση - τη
μόl>α " - τοu " Έθνικοu " . Ό Σαίξπηρ ήταν άπαραίτητος
γιά το καλο l>ραματολόγιο.
Ή κ. Κατερίνα, το Ι>εύτερο καλοκαίρι, στο θέατρό της τ'ίjς Πλα
τείας Κυριακοu, στ&: 1 9 3 ? , όίρχισε μέ το " 'Ημέρωμα τ'ίjς
στρίγγλας "· δέν &:κολούθησε ύποταχτικ&: το βιεννέζικό της
πρότυπο· το ϋπαιθρο την δδήγησε να φέρει μι&:ν &:λλαγή, να
μπάσει &:πο την πλατεία - διάδρομος &:ριστερ&: - το θίασο
τών ήθοποιών πού καλοuνται να παίξουν την κωμωδία μπροστ&:
στο χωριάτη (Γ. Δαμασιώτης ) · μέ μι&: μικρη πόρτα, έπίτηδες
&:νοιγμένη , ενωσε τη Σκηνη μέ το διπλανο σπίτι κι &:πο κεί
γινόταν ή εξόρμηση, ζωηρ&: καl μέ φωνές. Προφανώς, δια
τηρήθηκε δ πρόλογος, πού &:ργότερα θ&: τον κόψει το " Έθνι
κο " ('1 948 ) . Το " 'Ημέρωμα . . . " με τη λαμπερη παρουσία
τ'ijς κ. Κατερίνας, καl μέ τη σίγουρη τεχνικη τοu Γιάννη 'Απο
στολίl>η , εύχαρ ίστησε καl το Κοινο καl την Κριτική , αν <Jχι
καl τον 'Άλκη Θρύλο πού 'δωσε στο θίασο �να βαρύ έπίθετο πώς , μ� όρ � σε ν � τ? σκεφθε � ; Ί όσοι , είl>ικα ι; ορφω �ένοι ·ή θο
ποιοι να ειπωθουν , μπουλουκι , ; Οι περισσοτεροι ηταν συμ
μαθητές τ'ijς πρωταγωνίστριας στην " 'Επαγγελματική ", μα
θητες τοu Φώτου Πολίτη ! Αύτη την κλειστη καρl>ι&: θ&: τη δεί
κανένας καλύτερα, στο 'ίl>ιο το όίρθρο του (" Νέα Έστία" , σ.
1026 - 2 ? ). Χρησιμοποι·ήθηκε &:κόμα κ' ενα μόνιμο σκηνικο
(Τσαρούχης ) , ενα ριντώ γι&: δρισμένες σκηνl:ς (l>ρόμος ) · itχω
διαβάσει πώς τον ύποl>ήλωναν έπιγραφl:ς (" Άθην. Νέα " ,
5 Ίούν. π.χ. ) · μέσα σέ μι&: βl>ομάl>α την παράσταση την ε'ί l>αν
Η κ. Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α
" 8 .000 'Αθηναίοι καί παρεπίl>η μοι ( 1 2 Ίούν. ) · μέσ' &:πο
Ή κ. Κατερ �να, � αθώς ε'ίναι γνωστό ' μετ&: τ� ν :· Έπ �γγελ :
θtατρο πού 'χε &: ρχίσει να ξεπετιέται ή κατοπινη
,
ματικη, Σχολη Θεατρου ,, , μετεκπαιδευτηκε
στην ηθοποιια και το κομψοβλάστηση
, οί θεατές φεύγανε " μαγευμένοι " (" Κα
τη σκηνοθεσία στη Βιέννη , &:φοu ε1χε παίξει έδώ καl την πλούσια
θημεριν·ή,
6
'Ιουνίου
χαιρόντουσαν τfι νεανικη εύψυχία τ'ίjς
Πόρσια. Έκε'ϊ έρμήνευσε με συμμαθητές της τη " Στρίγ θιασαρχίνας καί τούς) · καλοl>εχόταν
ή συνολικη έρμηνεία κ' ή
γλα " καl θ&: εμφανιζόταν καl στη " Δωδέκατη νύχτα " (' Ολί χάρη της καμι&: στέγη, καμι&: " μεγαλοπρέπεια
" , καθόλου
βια ) , δημοσία, με ταχτικο θίασο (Βιόλα, ή Τίμι χ ) , καθώς μiΧ.ς βαρει&: καρl>ιά· τίποτε &:πο το βάρος τών παραστάσεων
πού με
το θύμισε ή tδια· ή εμφ:Υ.νισή της δμως αύτη δ±ν πραγματο
το προηγούμενο όίρθρο μας. Γενικά, δσες σκηνοθεσίες
π.σ ιήθη � ε· δ � ώτος Πο � ίτης τ�ν , κ �λεσε , στο " : Εθνικο : , καl' λέτησε
Ι>οuμε πιο κάτω δl:ν itχουν την &:λυγισι&: έκείνων- την πολε
οι δικοι της την παρακ�νησανε ν αφησει τις βιεννεζικες δαφνες θ&:
μοuν ούσιαστικά. Το itργο παίχθηκε 23 βραδιές, μέ τρεις &:πο
στην δδον Άγίο·J Κωνσταντίνου itμεινε &ς την 'Άνοιξη τοu γευματινές
τη βδομάδα. 'Επιτυχία, δηλαδή .
1935· μετ&: το θ:iνατο τοu δασκ:Υ.λου της, φαντάζομαι, ή &:τμο
Το
όίλλο
καλοκαίρι,
1 9 3 8 , itναρξη πάλι μέ Σαίξπηρ : " Πολύ
σφαίρα δε θ&: τ'ίjς ήταν ώραία· την χάρηκε &:μέσως Ό θίασος τ'ίjς
Μαρίκας Κοτοπούλη , το καλοκαίρι, στο θ.ίατρό της (Χέυδεν κακο γι&: τίποτε" . Ε'ίl>αμε στο όίρθρο τοu προηγούμενου τεύ
i; αt �αυρομ fl;αταίων ) :�- ού Μν ,ύπχρχε,ι τώρα., ' � μέσως ϋστ� ρα, χους, πώς στο " Ρωμαιος καί Ίουλιέττα " , τ&: πλήρωσε δλα
αποφασισε να σχη ματισει δικο της θιασο· θα παιζε, τουλαχι
στον itτσι μερικ&: itργα πού τά 'χε ποθ ήσει, καθώς τ' όνειρεύε (1) 'Η πληροφορία γιά τον "Ρωμα ίο" ε lναι τής Τζ. Γαρμπή.
ται κάθε ήθοποιος μέ φτερά· πρώτα π'ijγε περωl>εία στο εσω Ί-Ι παράσταση πρέπει νά συγκαταλεχθε ί στο ΙΙ aρθρο μας
τερικο (1935 - 3 6 ) , μέ τον σημαντικο πρωταγωνιστη τ'ίjς πρε (" Θέατρο", 1 4, σ. 58 Β') καθώς κι aλλη μιά τής Όλ. Καντιώτη
σβύτερης γενιiΧ.ς, τον Περικλη Γαβριηλίδη καl μέ τον Δημήτ;;,η ( 1 5 . 1 0 . 1917) , "Δ ημοτικο" 'Αθηνών μs Ρωμα ίο τον Δ ελενάρδο
"•

·"

τό σκηνογρά.φημα. Έδω, αιτια για οσα έλαττώματα παρου ήταν μια έπί πλέον έργασία μέσα στο σχολείο που ερχότανε
σίασε η παράσταση θεωρ·ήθηκε ή μετάφραση τοϋ Ν. Ποριώτη · ν' αύξήσει τlς ώρες τ'ίjς άπασχόλησής τους, παρα μια ρυθμισμέ
cc έ� μ1 δένισε " τ0 κεί ι.ι; εν � \�.0., tt :'� θνος : ' , 6 'lο όν. ) καL νη ένέργεια μέ το σκοπο πού ε'ίπαμε, μέσ' άπο τή μοναδική
1 ) . t Ο Κ.Ο. δύναμη της θεατρικ'ίjς Τέχνης να. διαπλάθει τα παιδια εύκολό
το, εψυχρανε ( Η Κριτικος , , Βρα8υνη , , 8 Ιουν.
άναθυμάται τήν περσινή έρμηνεία τ'ίjς " Στρίγγλας . . . " τερα προς το καλύτερο· μαζl δμως - καl γι' αύτο πλησίαζε
καl τονίζει πόσο ή σκηνοθεσία τ'ίjς κ. Κατερίνας τ'ίjς ε!χε Ι)ώσει το σκοπό του - δ Κούν εκανε γνήσιο Θέατρο· ol φίλοι, ol κηδε
" μπρ ίο συναρπαστικό ", ένω στο " Πολύ κακο γιά τίποτε " μόνες καl μερικοl καλεσμένοι εtδικοί, βλέπανε μ' άγαλλίαση ,
ο � τε � ρόλος ;Ί) ς πρόσφ,ερεc �? �}Ε:ς 1 εύκα ι. p �: ς, � ϋ<;ε τΟ � ργο � τ�� δχι άπλως μια σχολική παράσταση βαρετή , παρα μια έκ8ήλωση
γεμάτη εύγένεια, 6μορφια και δροσιά· κάτι το άποκαλυπτικό,
τοσο
αβαντα8ορικο καθως η Στριγγλα. . . · το Πολυ κακο . . .
άνέβηκε μ έ τέσσερις πράξεις και μ έ δέκα εtκόνες τ ο χαραχτή αν κι άκόμα άκαθόριστο, γεννιόταν στο Ψυχικό.
ριζε πολυτέλεια στlς ένουμασίες τ'ίjς κ. Κατερίνας ε!χαν ραφτε"ί Ό Κούν, για πολλα χρόνια, θα τον άφήσει τον Σαίξπηρ και
σέ γνωστούς Οtκους τ'ίjς 'Αθ ήνας, πάνω σέ σχέ/)ια τοϋ Ν. Ζω ·στις σκηνοθεσίες του στο έλεύθερο θέατρο καl στο θίασο το
γράφου· ή μουσική ήταν &φθονη " μέ άπόλυτη συνοχή, άπαλή δικό του· τον άπάντησε καl πάλι στο " 'Εθνικό "' στή δεύτερη
καl μέ άρμονικά μοτίβα των Στηβενς καί Σ ίλκοτ, μεταγενε /)ιεύθυνση τοϋ Γιώργου Θεοτοκά, δταν δ εύγενής έκε"ίνος δεχό
στέρων συνθετων τοϋ Σαίξπηρ. ΊΌ χορευτικο μενουέτο, ή μου ταν μ' άνοιχτή καρδιά, συνεργάτη του δποιον μποροϋσε νά
σική τ'ίjς παν ;ομίμα � καl ,τά έξ ο;γγελ�ικά σ�λπίσματα, ;π ροσαρ � προσφέρει κάτι. Ό Κούν άνέβασε κι &λλα καl το " 'Όνειρο . . . "
(Μάρτης 1 952 ) . Στο τεϋχος 1 6 τοϋ " Θεάτρου " σ. 29 - 30,
μοσμένα . . . ηταν ευσυνει8ητη εργασια του Ε. Κουρητη . . . ,
(" Έλ. Β'ίjμα " , 8 Ίούν. ) . Στο περιο/)ικο " Νεοελληνικά δ Κούν γράφει gνα σόντομο &ρθρο - έκε"ί μπορε"ί να δε"ί κανέ
Γράμματα" οη μοσιεύθηκε μιά κριτική (" Μ. Κ." , 25 Ίούν. ) νας τρε"ίς φωτογραφίες άπο σαιξπηρικές του σκηνοθεσίες - κ'
τόσο έπαινετικ ή πού θά δυσκολευόταν κανένας νά τήν πιστέ έκφράζει τή λύπη του πού το " Θέατρο Τέχνης " δέν ετυχε να
ψει. Γιά τlς σκηνογραφίες δμως καl γιά τά κοστούμια έπι παρουσιάσει παρα μόνο τή " Δωδέκατη νύχτα " ( 1956 ) · ή
κρίνει το Ν. Ζωγράφο, πού " έπιζητε"ί ", καθώς γράφει, " νά έπιγραφή ε!ναι χαρακτηριστική : " Ό Σαίξπηρ προνόμιο τ'ίjς
άνήκει στήν παρακμασμένη [άπο τά 1 9 3 8 ; ! ] Σχολή των κ.κ. 'Αγγλίας άναπόσπαστος άπο τή γ'ίj του'" δl:ν άποκλείει τήν
Κλώ-.η καl Φωκά" . ' U 'Άλκης Θρύλος πάλι συχίστηκε· τά βρ'ίj πιθανότητα να διαπρέψει μέ κείμενο σαιξπηρικο κ' gνας σκηνο
κε, μονότονα και τούτη τή φορά · δέν �πρεπε νά ίιπάρχει &λλος θέτης δχι 'Άγγλος για τ' άνεβάσματά του στο Κολλέγιο καl
θίασος έκτος άπο το " ΈΙ:Jνικο " και τ'ίjς Μαρ ίκας Κοτοπούλη · στο " Έθνικο " δέν κάνει λόγο. Ή ψυχή τοϋ Κούν ε!ναι δο
O �v &.1ξιζ �ν ο � έ::τΟς άπΟ τοUς ΟυΟ � ε--ι&λους1 θιάσο,υς η � ? ποι ? L σμένη στο " Θέατρο Τέχνης '" στή συζήτησή μας ποό 'γινε
( t Νεα Εστια , σ. 848 - 91 ) · στο Πολυ κακο . . . παι μέ τήν εύκαιρία της έργασίας αύτ'ίjς, μοϋ ξεχώρισε, για δ ι κ ή
ζανε, ώστόσο, o l : Γιάννης 'Αποστολίδης, Θ. J\Ιορίδης, Τ. του πραγματικα δουλειά, τlς σκηνές μέ τούς μαστόρους μέσα
Φαρμάκης, Λ. Καλλέργης, Γ. Δαμασιώτης, Θάλεια Καλλιγά, σ' αύτές μπόρεσε νά 'χει μια δμοιογένεια στο όλικό του. Και τα
" ννα ώpη 0Ελλ· Ξ ανθάκ .
ρ yο1 παίχτη �; ώ� τLς δυο τοϋ Κολλεγίου, τlς σκηνές αύτές στο " Έθνικο " και τή
�απο� . τη!Occ ΜΣτριγγλα
-f\- λιγο
l περισσοτερο
Ι) 1
4Α, Ιουλιου,
. . . , με λι " Δωδέκατη νύχτα " τά χαρακτηρίζει μια γραμμή , μέ τή δια
γότερη δμως, προφανως, έπιτυχία.
φορα των προσώπων πού 'χε να δουλέψει, κάθε φορά, μαζί τους.
Ή " μόδα " &ρχισε νά περνάει· το καλοκαίρι τοϋ 1 939, ή Κ •
"Αν άναζητοϋσε κανένας τον σκηνοθετικο προβληματισμό, δσο
Κατερίνα δέ θ' ά.ρχίσει μέ Σαίξπηρ· θά προτιμήσει τον " Πυγμα μπορε"ί να έκφραστε"ί μέ λόγια πού άγωνίζονται να συλλά
λίωνα " τοϋ Μπέρναρ Σω· ε!χε, ώστόσο, άναγγελθε"ί πώς τ'ίjς βουν μια πεμπτουσία πού όπάρχει άποτετελεσμένη , δταν το
παραδόθηκε ή μετάφραση τοϋ " 'Αντώνιος καl Κλεοπάτρα " εργο εχει δέσει πια και ε!ν' gτοιμο να παρουσιαστε"ί μπρο
(" Άθην. Νέα " , 6 Μάρτη 1 939 ) δμως αύτο θά το παίξει, ί\ στα στο κοινό, το άνέβασμα, γενικά, τ'ίjς " Δωδέκατης νύ
στερα άπο δέκα χρόνια, στο " Ίντεάλ " .
χτας " , ή �αν ρεαλιστικο στ� β �θος του· ;ι-υριαp χο� σι; δμως μέσα
του μια εξαρση πνευματικη, ενσαρκωμενη σε μια αφέλεια ται
Ή κ. Κατερίνα, λοιπόν, εβγαλε τον Σαίξπηρ, μ έ τή νέα του
έλληνική μορφή , τή σχηματισμένη στο " 'Εθνικό " ' τήν προ ριαστή μέ το πνεϋμα τοϋ εργου, μια τάση για gνα παιχνίδισμα
σεγμέ-.η , τήν πλουσιοφορεμένη, τή δημοτικιστική, στο ί\παιθρο τοϋ νοϋ καl της καρδιάς κ' gνα κ±λεσμα μαζl στο θεατή να
της Άθ r,νας καl τον ε!οαν καί μερικοl πού πηγαίνανε δυσκολό μπε"ί μέσα σ' αύτο το παιχνίδι χαρούμενα· δέν ε!χε έπιζητηθε"ί
τερα το χειμώνα σέ παραστάσεις τον ε!δαν έπίσης κ' o l άπλού στήν παράσταση να φανεί πώς δίνεται μιά ψευ/\αίσθηση της
στεροι θεατές της έπαρχίας, δταν τον παρουσίαζε στlς περιο πραγματικότητας δταν δηλα/)ή θά 'πρεπε να παρουσιαστεί δ
Μαλβόλιο φυλακισμένος, δέ σβήσανε τα φωτα, για να γίνει
δε"ίες της τίς ταχτικές μπροστά τους.
ή άλλαγή , άλλα μπ'ίjκε στήν 6ρχήστρα τοϋ "Κυκλικοϋ ", μέ
σα στο κλουβί του, δ γελοίος κι &τυχος ο tκονόμος της ' Ολί
ΚΑΡΟΛ ΟΣ ΚΟΥΝ
βιας, μεταφέροντας το κλουβί του μέ μικρα βηματάκια.
Μόλις ε!χε άρχίσει το " Έθνικο " τή μετά το Φωτο Πολίτη Τή λεπτή αύτή διάθεση , &σχετα μέ το τί πραγματοποιήθηκε,
σαιξπηρική του δράση , καί νά μιά σφήνα μέσα στlς βαρειές
πώς οϋτε καν τήν όποπτευθήκανε ol κριτικοί·
του έρμηνε"ίες, γιά νά δείξει και γι' &λλη μιά φορά, πόσες δυ φαντάζομαι
βαρέθηκα στήν έργασία αύτή να όπογραμμίζω τή δυσκαμψία
νάμεις ε!ναι &ξιο ν.Χ κλείσει μέσα του το Θέατρό μας. Δέ μάς τ'ίjς
κριτικ'ίjς ! Τίς περισσότερες φορές, βλέπει σαν τον άκατάρ
ελειψε ποτέ δ σεpασμος στήν έρασιτεχνία δταν σέ δρισμέ
θεατή · άντικρύζει τήν προσπάθεια τοϋ καθενος μέ τον
νες περιπτώσεις, έμψυχώνει μέ τήν πνοή της το δύσκολο τιστο
tδιο τρόπο πάντα, χοντρικά., χωρlς να γνιάζεται για τήν άπό
δρόμο τ'ίjς προ68ου· ή έρασιτεχνlα τ'ίjς παραγράφου μας ετ χρωση.
Κι άφοϋ δέν πρόσεξαν τήν ούσία της σκηνοθεσίας,
ναι σχολική, στο Κολλέγιο 'Αθηνωv- τ' " 'Όνειρο θεριν'ίjς ε!δαν αύστηρότερα
πραγματοποίηση , πού, δμολογουμένα,
νυκτος " εlναι το πρωτο σαιξπηρικο πού θ' άνεβάσει gνας " σελ δέ βρισκότανε στο τήν
ίlψος &λλων παραστάσεων. Μάς ετυχε να
λεϋκος δάσκαλος των άγγλικών, νέος εtκοσιδυο χρονων " , μελετήσουμε 6χτώ κριτικές
σταθήκαμε στο έξ'ίjς άπόσπασμα
δπως τον περιγράφει, μl: χά.ρη , μαθητής τότε και τώρα συνά
Β. Βαρίκα, πού έκφράζει τήν άλήθεια στήν περίστασή μας :
δελφός του, δ 'Αλέξης Σολομός, στίς " Σχολικές άναμνήσεις" τοϋ
δεν έπέτυχε, δεν παι�ει δμως καί στήν dποτυχ{α
του (Λεύκωμα των 2 5 χρόνων τοϋ δασκάλου, σ. 1 0 - 1 2 ) . "τουΤόνάπε{ραμα
ένδιαφέρον. Miiς έδειξε lναν καινούριο
Αύτο εγινε στά 1 9 3 6 . ΣΙ: δυο χρόνια, θ' άνεβάσει τήν 'Τρικυ Κούν θάπαρουσιάζει
λέγαμε. "Εναν σκηνοθέτη πού μπορεί νά συλλάβει
μία" στή μετάφραση τοϋ Πολυλά· και μόνο ή έκλογή της μετά καί νά δώσει
ορθόν τ6νο καί έργα ξένα πρός τήν lδιο
φρασης δείχνει πώς δ Κούν εύθυγραμμίζεται, δχι άπο έπηρεα συγκρασ{α τουστόν
καί πρός τiς συμπάθειές του" (" Νέα " , 1 3
σμό, άλλ' ά.πο μιά συγγένεια ψυχική, μl: τον Φωτο Πολίτη, Μάρτη
1956 ) .
πού άναζήτησε σtοιχε"ία γιά μιάν άνανέωση, δπως είναι γνωστό,
στο " Βασιλικο " τοϋ Μάτεσι, στά " Κορακίστικα " και στή Γ Ι Α Ν Ν Ο Υ Λ Η Σ Σ Α Ρ Α Ν Τ Ι Δ Η Σ
" Θυσία τοϋ 'Αβραάμ " , στή δημοτικιστική δηλαδή παράδοση ,
τήν έκλεκτή. " ' Ηθοποιοί " του 'ηταν τά παιδιά· επρεπε &ρα Καί πάλι θά σταθοϋμε στ' 6νομα της Μαρίκας Κοτοπούλη · πρα
ν' άναζητήσει στά εργα, γιά το άνέβασμα. τους, τήν άφέλεια πού γματικά, ποιό καλο σημείο τοϋ Θεάτρου μας θα μελετήσουμε,
θά όπ'ίjρχε μέσα τους, ώστε νά γίνουν οtκε"ία μέ τή φυσική άφέ χ � ρlς να μά � προϋ;π αν�ήσει το άyαθο τ;οιό της � αλωσόρισ ι; α ;
,,
λεια τ'ίjς ψυχ'ίjς τους ετσι εγινε π.χ. μl: τήν " Τρικυμία " . Την ειδαμε
νηπιο ν α παιζει τ ο Φληνς μ ε τον πατερα της Μακ
'Ένα συνθετικο σκηνογράφημα, σχεδον σαν παιδικο σχεδίασμα, βεθ " Θέατρο " (τεϋχος 1 4 , σ. 1 9 ) , τήν εtδαμε στούς κύριους
δουλεια τοϋ 'ί διου τοϋ Κούν, εμοιαζε σαν παιχνίδι· σκοπος -\]τα σαιξπηρικούς ρόλους τοϋ " Βασιλικοϋ �·, τήν εtδαμε στίς έξορ
νε, μέσ' άπ' το εργο και άπο τήν παράσταση ν' άποχτήσουν o l μήσεις τοϋ δικοϋ της θιάσου άργότερα (" Θέατρο ", τεϋχ.
μικροί " καλλιτέχνες " μόνοι τους τήν 6ντότητα πού ζητοϋσε 1 7 , σ. 35 - 46 ) · Θα τή δοϋμε και τώρα να έμψυχώνει τά μετα
το ΚολλέΎιο. Ή προετοιμασία λοιπον για τήν παράσταση δέν τήν lδρυση τοϋ " Έθνικοϋ " άνεβάσματα τοϋ Σαίξπηρ, σέ μια
·

·

·

καινοόρια περίοδο της πάντοτε άνανεωμένης καλλιτεχνικ'ijς της
ζωΊjς, με νέες ελπίδες, μέσα στο νε6χτιστο κτήριο τ'ίjς λεωφ6ρου Πανεπιστημίου, δπου τα σαιξπηρικα κείμενα θα παρου
σιαστουν μ' ί!.ναν τρ6πο διαφορετικό πού θ' άγνοε'ϊ τό &χθος
του βαρειου γερμανοβά.διστου εκλεκτισμου τ'ίjς δδου Άγίου
Κωνσταντίνου. Τό ρυθμό σ' αύτή τήν κίνηση θα τον δώσει δ
νέος σκηνοθέτης Γιαννοόλ·ης Σαραντίδης είχε πε'ϊ 'Εκείνη γι'
αύτα στον Γ. Πρά.τσικα : ' Έlμαι εvτυχισμένη, γιατί θd συνερ
γασθώ μέ το Σαραντίδη . Εlναι νέος μ' iνθουσιασμ6. Καί τd
νειiiτα ε lνε το πiiν. Μού dρέσει νd περιστοιχίζωμαι dπο νειiiτα .
Td νειiiτα ε lνε το μέλλο�• καί ή ζωη " (" Πρω·tα" , 2 Νοέμβρη

1 936 ) . Ό νεαρός σκηνοθzτης είχ' ερθει τήν προηγουμένη στί)ν
'Αθήνα, για ν' άναλά.βει τό νέο θJ:ατρο. Τα ί!.ξη προηγοόμενα
χρ6νια είχε ξεχωρίσει στούς θεατρικούς κόκλους του Παρισιου,
άφου είχε παρακολουθήσει σπουδες άνά.λογες καί στή Γερμα
νία. Στο Παρίσι φοίτησε στή θεατpικ·Ιj Σχολή Μετζές ί!.να
φυλλάδιο τ'ίjς Σχολ'ίjς αύτ'ίjς φυλά.ει μ' άγά.πη τό Θεατρικό
Μουσε'ϊο · σ' αύτό ύπά.ρχουν σκηνογραφικες εργασίες τοϋ Σαpαν
τίδη - καί τοϋ Γιαννίδη καί τοϋ Βακαλ6, συμμαθητών του .
Μελέτησε Θέατρο καί μαζί με τον Ντυλλέν - μαζί του πά.λι δοό
λεψε (βοηθ6ς του ) στήν περίοδο 1 9 2 8 - 29. Πρώτος σκηνοθέ
της εγινε, άργ6τερα, στήν " Compagnie de Quinze ( ; ) , πού
τήν άποτελέσανε παλαιοί μαθητες τοϋ Κοπώ · επαιξε κι6λας
μαζί τους καί πήγανε καί περιοδεία στ·Ι)ν 'Ελβετία, τό Βέλγιο,
τήν 'Ολλανδία, τήν 'Ισπανία καί περισσ6τερο στο Λονδίνο.
Στήν περίοδο 1 933 - Ει είναι μαζί με τον Κοπw καί συνεργά
ζεται στή σκηνοθεσία τοϋ " 'Όπως άγαπατε " · στα 1 93lι - 5
άνέβασε τό " Πολύς θ6ρυβος . . . " . Δυο λοιπόν εργα τοϋ Σαίξ
πηρ είχε σκηνοθετήσει στή Γαλλία. Μετα βρέθηκε ελεόθερος
καί τον κάλεσε ή Μαρίκα Κοτοπούλ·η . οι πληροφορίες αύτeς
είναι καταγραμμένες στήν " Πρω'tα " , πού σημειώσαμε πιο
πά.νω. "Ας προσθέσουμε άκ6μα πώς τα εφηβικ± του χρ6νια τα
πέρασε στήν Π6λη - παιδί τ'ίjς Θράκης 'ήταν ·� θοποιός τ'ίjς
" Δραματικ'ίjς Σχολ'ίjς Κωνσταντινουπcλεως " ( 1 922 ) , σε μιαν
άνά.ταση εθνικ'ίjς λαμπρ6τητας. 'Έπαιζε σε διι±φορα εργα. Στο
'iδιο άγαπητό συγκρ6τημα γνώρισαν τή θεατρική Τέχνη ·ή
Χαλκούση, δ Βακαλό, δ Κουνελά.κης. ΠΊjγε, λοιπ6ν, δ Σαραν
τίδης, δπως κ' οι &λλοι, στήν Εύρώπη , γεμάτος διά.θεσ·η "πρω
τοποριακή " . Τό " 'Όπως άγαπατε " κι δ " Μάκβεθ " είναι
τα σαιξπηρικά. του εργα στο " R e x " · τήν 'Άνοιξη τοϋ 1 9 3 ?
τό ί!.ν α, τό φθιν6πωρο τ'ίjς Ίδιας χρον ιας τό &λλο. Ταυτ6χρονα,
παίζει Σαίξπηρ καl τό " 'Εθνικό " καί ή κ. Κατερίνα. Ή
" Στρ ίγγλα . . . " , στ·fι διασκευή τ'ίjς " Νέας Σκην'ίjς " παίζεται
μέ τήν · ν�α ριστ φ � ρ ίδου σε περιοδε'ϊες τοϋ εσωτερικοϋ.
Είναι η, :�μοδα�, που? ειπαμε.
Ό Γιαννούλης Σαραντίδης (Ζαν Σαραν λεγ6τανε στο Παρίσι ) ,
θ α φέρει κάτι άλλιώτικο, ί!.ναν Σαίξπηρ πιο Ί)ρεμο, πιο χαρού
μενο, χωρίς π6ζες, δπως &λλωστε τον παρουσίαζε τό έλεύθερο
θέατρο, καθώς τό ύποδηλώσαμε πιο πρίν. Ό έλληνικός σαιξ
πηρισμός γίνεται βαθύτερος. Τ6τε δ Πέλος Κατσέλης δημο
σιεύει άξιοσημείωτες μελέτες στο περιοδικό " Νεοελλψικα
Γράμματα " · σ' αύτΕ:ς θα διαπίστωνε κανένας π6σο, άλήθεια,
ώρα'ϊο πράμα είναι ·Ι] νε6τητα, δταν εμφανίζεται μελετημένη,
δταν ποθε'ϊ τ' άνώτερα κι δταν Ιtχει τήν τύχη ν' άφομοιώσει
γ6νιμα τή διδασκαλία εξοχου δασκάλου, δπως για τον Κα
τσέλη 'ηταν δ Φώτος Πολίτης. Πιστεόει (άριθ. lι3, 23 Σεπτέμ
βρη 1 9 3 ? ) , μέ βά.ση τίς παραστάσεις τοϋ Σαίξπηρ πού ' χ αν
γίνει, πώς τό Θέατρ6 μας δεν είχε τίς προϋποθέσεις να τον
χαρε'ϊ' τίποτα μέσα στ·Ι)ν έλληνική ζωή δέ βοηθοϋσε για να
κατανο·ή σει τό Κοιν6 μας τό πνεϋμα του, τό πνευμα τ'ίjς 'Ανα
γέννησης δμως, παράλληλα, δ λα6ς μας ε!χε τήν άνά.γκη τοϋ
μεγάλου ποιητη : " . . . δσο περιορισμένη ε ίναι ή γύρω μας
ζωή, τ6σο ή dντίδραση τού Κοινού κι' 6 π6θος του γιd μιιΊ.
έντονη ζωη ε lνε dκ6μα μεγαλύτερος καί τ6σο πιο iπιταχτικη 1)
dνάγκη τής iπι κηινωνίας μας μέ τά μεγάλα έργα" . Τό Θέα

τρ6 μας, επιλέγει, i'λν μελετήσει βαθια τον Ποιητή, θα πρα
γματοποιήσει κάτι σπουδά'ϊο.
Στο " 'Όπως άγαπeϊ.τε" , ή Μαρίκα Κοτοπούλη Επαιξε τή Ρο
ζαλίντα· λογικά., δΕ:ν 'ήτανε, βέβαια, σε ·Ι]λικία να παρουσιαστε'ϊ
με άγορίστικα - θα πλησίαζε τα πενήντα - κι ·δμως τί) χά
ρη της δύσκολα θα μποροϋσε να τήν ξεχάσει δποιος τήν είδε.
'Όσο για τήν παράσταση , ή Κριτική καθώς βλέπουμε στ'
" 'Αθηναϊκα Νέα " (29 Μάρτη ) είν' επαινετικ·ή · βοήθησαν οι
τεχνικΕ:ς εγκαταστάσεις τοϋ " Rex " , δ σκηνοθέτης κίνησε τό
πλ'ίjθος με C!.νεση καί μέ γοργ6τητα καl δέν &φησε να φανοϋν
οι συμβατικ6τητες τοϋ εργου· σκηνογράφος δ Ν. Χατζηκυριά
κος - Γκίκας, 6χι ρουτινιέρης' τα σκηνογραφήματά. του ε!χαν

Ί-Ι κ. Κατερίνα ε lναι ό πρώτος θιασάρχης τής νέας γενιάς πού

dνέβασε Σαίξπηρ: " Όθέλλο" καί " 'Έμπορο" στήν iπαρχία
καί " 'Ημέρωμα τής Στρίγγλας ", το 1937, στο θεριν6 της
θέατρο τής Πλατείας Κυριακού. 'Απο τη "Στρίγγλα" ε lναι καί
ή παρακάτω φωτογραφία της μαζί μέ τον Γιάννη 'Αποστολίδη

μεγαλοπρέπεια, σπουδα'ϊο χρώμα στήν πρώτη πράξη κ' ί!.να
δάσος 6χι " φυσικό " παρα μέσα στο πνεuμα του εργου· πολ
λούς εν6χλησε αύτό τό δάσος στο τέλος τ'ίjς Β ' πράξης, ό!
θεατΕ:ς είοαν καί μια ώραία βροχή· άνάλογο ενθουσιασμό θα
συναντήσουμε καί στήν " Καθημερινή" (2 ? Μάρτη ) . Στα φύλ
λα τ'ίjς 3ης καί τ'ίjς 1 0ης 'Απρίλη τοϋ περιοδικοϋ " Νεοελλη
νικα Γράμματα " θά 'χε να δε'ϊ κανένας γι' αύτή τήν παράσταση ·
είναι τό περιοδικο πού προσέχει πολύ δ,τι γίνεται σχετικα μέ
τον Σαίξπηρ τ6τε· στο πρώτο φύλλο του, πού άναγρά.ψαμε, είναι
ί!.ξη σχέδια κοστουμιών τοϋ Χατζηκυριάκου καί στο δεύτερο
ί!.να ώρα'ϊο σκίτσο τοϋ Δ. Μυρατ ('Ορλάνδος ) , τοϋ Βιτσώρ η ,
βέβαια· τοϋ δάσους φωτογραφία δές στο " Θέατρο" , (τεϋχος
1 6 , σ. 1 2 ? ) , δπου διακρίνονται καί τα κοστούμια με τα ώρα'ϊα
τους σχέδια. Τό εργο παρουσιάστηκε με 1 1 εtκ6νες. Θ' &ξιζε
να γίνει μνεία καί για μια έπιστολή του Πέλου Κατσέλη στο
φύλλο τ'ίjς 3ης 'Απρίλη με τον τίτλο " Ό Σαίξπηρ καl ή κρι
τική ", δπου μιλάει για τlς προκαταλήψεις εναντίον τοϋ μεγά
λου Ποιητη · τον άντικρύζουν, γράφει, με κακή διάθεση σα να
'ήταν 'Έλληνας θεατρικός συγγραφέας.
Τό " 'Όπως άγαπατε " παίχτηκε 30 φορές. Οι παραστάσεις
οι σαιξπηρικΕ:ς είναι περισσότερες, κάθε φορά.· τα έ:ργα πού
άνεβάζει είναι άπό τα πιο δημοφιλ'ίj . Τό Κοινό εχει συνταυτί
σει τό " 'Εθνικό " με τα μεγάλα έργα· εκε'ϊ τα βλέπει εύκο
λ6τερα. 'Ανάμεσα στούς έρμηνευτ1:ς 'ήταν κ' οι έξ'ίjς : Μαίρη
'Αρώνη, Ρ. Μυράτ, Θ. 'Αρώνης, Γ. Παππάς, Χρ. Τσαγανέας,
Δ. Μυράτ, Β. Λογοθετίδης, 'Αντ. Γιαννίδης, Γ. Βιτσώρης,
Παντ. Ζερβός. Στον 'Άλκη Θρύλο όίρεσε - καί δικαίως, βέ
βαια - δ Παππάς ('Ιάκωβος ) · άποφαίνεται δμως καί πάλι :
" Μέ μπουλούκια δέν παίζεται Σαίξπηρ" [ ! ] (" Ν. Έστία " ,
σ. 6 2 ? ) · τώρα δεν του άρέσει οίίτε δ θίασος Κοτοπούλη . Στο
'ί διο φύλλο κρίνει καl τό " Π6θοι κά.τω άπ' τίς λεϋκες " ,

πού 'χε άνεβάσει το .. 'Εθνικό " · .. οtκτρο " τοu φάνηκε το
παίξιμο. Ό Βεάκης, ή Παξινου, δ Γληνος Ι>έν του φανΎ,κανε
καλοί· βαρέθηκε κι άγανάχτησε [ ! ] · τέλος, μiiς πληροφορεί
πώς το μόνο πού τη συγκίνησε, στίς Ι>υο αύτές παραστάσεις,
ήταν ol σκηνογραφίες του " 'Όπως άγαπiiτε "· Ι>ικαίως κι
αύτές ή συγκίνηση, δμως, αύτη Ι>έν τ'ijς φτάνει· τόσο λίγο
κέρl>ος γι' άπασχόληση έ:ξη ώρων ! Δέν είναι καθόλου εύχά
ριστο να σταματiiμε σέ παρόμοια γραψίματα. Λυπiiμαι δμως
τούς μελλοντικούς έρευνητές και θά 'θελα να τούς προφυλά
ξω· πρέπει ν' άποφεύγουν τούς κριτικούς πού Ι>έν άγωνίζον
ται να κατανοήσουν δ,τι βλέπουν άλλα προβάλλουν πάντοτε
τίς προσωπικές τους έντυπώσεις. Μπορεί νά χει καθένας έπι
φυλάξεις, άλλ' δ κριτικος πού Ι>έ χαίρεται μπροστα σέ μια
πρόοl>ο του Θεάτρου μας, σαν κι αύτη πού έξετάζουμε τώρα,
δσο κι αν Ι>έν πραγματοποιείται μέ τούς καλύτερους δρους,
Ι>είχνει πώς παραγνωρίζει την κοινωνικότητα του λειτουργή
ματός του καί τίς άπαιτήσεις του Κοινου πού το πρωτο του
έν/)ιαφέρον /)έν είναι να πληροφορΥ1θεί για τίς παραξενιές Κά
νενός, άλλα για τίς παραστάσεις άμερόληπτα.
Μ' άφορμΊj την &λλη σκηνοθεσία του Σαραντίl>η , τον " Μάκ
βεθ ", δ " Κριτικος " - ψευl>ώνυμο - τ'ijς " Βραl>υν'ijς " θα
μiiς βοηθήσει να συλλάβουμε μια πτυχη τ'ijς γραμμ'ijς του νέου
σκηνοθέτη : Μάκβεθ ήταν δ Γ. Παππάς, δ γοητευτικος ήθο
ποιός, άκριβοπληρωμένος καί περίl>οξος, το tl>ανικο των κο
ρ ιτσιων πού γεμίζανε το θέατρο για να τον Ι>ουν και πού άφή
νανε φλογερα έρωτικα γράμματα στα κάγκελλα τ'ίjς πόρτας
του. '}<jναντίον του ·- γιατί Ι>έν έ:Ι>ωσε τον Ί]ρωα μέ τον τρα
γικο τόνο του " Έθνικου ", πού 'χε τη φήμη πώς ήταν δ
σωστος για τα σαιξπηρικα και γιατί, άκριβως, ήταν δ κοσμα
γάπητος γόης πάνω στο φωτισμένο πατάρι καί κάτω, πιο
ψηΜ άπο κάτι κριτικούς ί:J.γνωστους στη φάτσα - εtπωθή
κανε · πολλοί ψόγοι· ή άλήθεια είναι πώς δ Μάκβεθ του Ι>έν
ήταν πολεμιστής, ήταν έ:νας κομψος κι άβρος αύλικός, μέ
την ώραία του γενειάl>α, πού την είχε άφήσει, για χάρη του
ρόλου - ol έπιθεωρησιογράφοι το σατίρισαν τουτο. 'Ήτανε
το θύμα άπο την πρώτη στιγμη και μάλιστα μπροστα στη
θυελλώl>η Λαίl>η του ( Μαρίκα Κοτοπούλη ) · δ " Κριτικός " ,
λοιπόν, παραl>έχεται στο εύγενικό του σημείωμα πώς δ Γ .
Παππας είχε μ'ijνες μελετήσει, είχε μοχθήσει, είχε Ι>ώσει δλη
του την ψυχή· δμως Ι>έν τον πρόl>ωσε ή ψυχή, άλλα το σωμα
του. Ό τόνος τ'ίjς φων'ijς του ήταν άκατάλληλος για να Ι>ώσει
τραγικότητα, έ:λειπε ή φωνη του πάθους. Ί-lταν λέει, Μάκβεθ
χωρίς πάθος : " 'Ίσως το " ντερνιέρ κρί " τ'ίjς συγχρονο
ποιήσεως πού έπιτρέπει το άνέβασμα και σαιξπηρικων άκόμα
έ:ρ 1ων μέ ,σ μόκιν να �πόρεσε να Ι>;χ,θε� τον κ,ατεβασμέ�ο ;,όνο
που είχε η . . . παρασταση . , Αλλ εl>ω τουλαχιστον l>εν εχει
φθάσει ώς τώρα ή τελευταία λέξ·η τ'ijς μόl>ας . . . " . {20 Νοέμ
βρη ) . Νά, λοιπόν, πώς έΙ>ω προβάλλει, για πρώτη φορά, σ'
έμiiς δ " έξανθρωπισμος " των ήρώων, πού ήταν βασικο γνώ
ρ ισμα τ'ίjς Ι>ουλειiiς του Σαραντίl>η καί έξαιτίας τ'ίjς γαλλικ'ijς
του σκηνοθετικ'ijς καταγωγ'ijς και έξαιτίας του τρυφερου χα
ραχτήρα του· δ έλάσσων τόνος είχε, κατα τον Κριτικό, έπη
ρεάσει καί τη Μαρίκα Κοτοπούλη · Ι>έ φταίει, λοιπόν, δ Παπ
πάς οϋτε κι δ σκηνοθέτης έντελως πιθανό, κατα την 'ίl>ια
πηγ·ή μας, να ζήτησε να κατεβεί δ τόνος δ τραγικός, μια νό
τα· δμως του ξέφυγε ή κατάσταση . Ή παράσταση είχε καί
το άτύχημα των άλλαγων, μl: την τρομερή τους άργοπορία
μέσα στο σκοτάl>ι : μισ·ή ώρα ! Τα κοστούμια ήταν του 'Αλέξη
Σολομο � · μ7; ορεί να ,τ� , Ι>ε � δ φι�? μα �ης μέσα σ' &να χαριτωμένο κειμενο του στο Θεατρο τευχος 16 σ. 1 3 6 - 9 .
Ή μόl>α για τον Σαίξπηρ είχε φουντώσει, αύτο τον καιρό,
τόσο πού κινl>ύνευε να ύποχωρήσει μπροστά της ή νεαρη δρμ·ή
προς την Τραγωl>ία· είχε γίνει σκέψη ν' ά\έβαινε στο ΏΙ>είον
Ήρώl>ου, άπο το " Έθνικο " " 'Ιούλιος Καίσαρ" · είχε συζη
τηθεί να προσληφθεί εtl>ικα και δ Περικλης Γαβριηλίl>ης
(" Παρασκή"ια " , 26 Ίούλ. 1938 ) . Το ζήτημα είχε μπερ
Ι>ευτεί και λεγόντουσαν, στο θίασο, τόσα πολλα " wστε ε lναι
δύσκολον κανείς νά ξεχωρtση τάς πραγματικάς πληροφορlας
dπο τάς φ1)μας " (" Άθην. Νέα " , 2 9 Ίούλ. 1 938 ) . Την

1 η Αύγούστου ί:J.ρχισε ή άνάγνωση του " Βασιλέα Λήρ " ,
συνεχιζότανε καί στίς 5 του μηνός. Τέλος, άνακοινώθηκε, σέ
Ι>υο μέρες, πώς δ " 'Ιούλιος Καίσαρ " Ι>έ θ' άνέβαινε· Ι>έν
ί:J.ντεχε σέ τόση Ι>ουλεια το καλλιτεχνικο καί το τεχνικο
προσωπικό· άρκετη τούς ήταν ή έ:γνια του " Λήρ ", πού τον
περίμενε δ Βεάκης πέντε χρόνια, άπο τον καιpο του Φώτου
Πολίτη l>ηλαl>·ή , πού 'χε έγκριθεί καί πού 'χε παραγγελθεί
ή μετάφρασή του (" Παρασκήνια " , 1 ' Οκτώβρη 1 9 3 8 ) . Τε-

λικά, παtχτηκε ή 'Ηλέκτρα " μια φορα στην Έπt3αυρο.
στο 'ίl>ιο περιοl>ικο Ι>·ήμοσιεύεται καί μια μελέτη δπου συζητεί
ται ή έπιτυχία τ'ίjς Έπιl>αύρου 6.000 θεατές, 1 1 Σεπτέμβρη κι άρχίζει να συζητείται ή σταθεροποίηση των παραστάσεών
της { 1 7 Σεπτέμβρη ) . ' Η " ' Ηλέκτpα" παίχτηκε καί στο θέατρο
Ήρώl>η ( 15 Σεπτέμβρη - 2 ' Οκτώβρη ) - " Έβl>ομας 'Αρ
χαίου Θεάτρου " · είχε πρωτοπαιχτεί στα 1 936 (3 - 6 Όκτώ
βρ·η ) μέ τον 'ί l>ιον τίτλο. Πρίν άρχίσει το " Ρωμαίος καί Ίου
λιέττα " παίχτηκε στο κλειστο { 1 7 και 18 ' Οκτώβρη ) . 'Αγα
στή l>ραστηρ ιότητα ! Καt θά 'τανε καλύτερα, αν προερχότανε
άπΟ τα μέσα το U Έθν ι.κ ο U '' κι Οχ ι. άπΟ μίμηση, ώμ&· ό
Π. Μοσχοβίτης, δταν συζητουσαν για τον " 'Ιούλιο Καίσα
ρα" , " ύποβάλλει" τίς άντιpρ·ή σεις του, άλλα μiiς πληροφορεί
κιόλας δτι " έφέτος έπαtχθη μαζί μ' aλλα δμοια lργα εlς
"

ς(

ύπαtθριον θέατρον ( εlς τάς dρέν Λυτεσιά) εlς το Παρlσι "

(" Παρασκήνια " , 6 Αύγούστου 1938 } . Δέν ξεχάστηκε, δμως,
δ Σαίξπηρ στο ϋπαιθρο, ώστε, άpγότερα, θα γίν ε ι λόγος για
μια τέτοια παράσταση μέ σκηνοθεσία του Τ. Μουζενίl>η ("Πα
ρασκ·ήνια ", 13 Γενάρη 1 940 ) · στα μέσα του 'ίl>ιου χρόνου,
γγέ�θηκε π ι!> ς ή Μ� ρ ίκα Κοτ_ο πο,ύλη ,θα έμφ �νιζόταν, σi?
�ν,αΑντωνιος
και Κλεοπατρα ,, στο θεατρο της (οπου και πιο
πάνω, 20 'Ιούλη ) στην άναφερμένη μετάφραση του Μανώλη
Σκουλούl>η · θά 'χε καί μουσικη Ι>ική του· δ Γ. Άνεμογιάννης
�· ί:J.ρχ ;ζε την �ροετοιμα � ί � χια τ� ς σκηνοy ρα φίες σ' �να μ'ijν �
,
ομως εγκαταλειφθηκε αυτη η ιl>εα,
γιατι θα, χρειαζοτανε να
συμπληρωθεί δ θίασος μέ όχτώ πρόσωπα, πού Ι>έν Ί)τανε Ι>υνα
το να βρεθουν μέσα στην 'Αθήνα (" Παρασκήνια ", 24 Σε
πτέμβρη ) . ο ι άποφάσεις κ' ol άναιpέσεις φανερώνουν τίς
φιλοl>οξίες τίς σχετικές μέ τον Σαίξπηρ, άλλα καί την προχει
ρότητα μέ την δπο ία παίρνανε άποφάσεις. Καί το καλοκαίρι
του 1938 (' Αθην. " Νέα " 7 Αύγούστου ) θ' άνέβαινε στον
Έθνικο K'ijπo - ή tl>έα ήταν του Κωστ'ij Μπαστιii - ή " Δω
Ι>έκατη νύχτα " · είχαν γίνει συνομιλίες μέ τίς άρμόl>ιες ύπη
ρεσίες, πού παpαχωρήσανε καί τον κατάλληλο χωρο - ποιόν ;
ή άπα :'χόλησ1 ομως τ ? υ , προσωπικου μ/: τον " Ληρ " έμ
-;
ποl>ισε την
παpασταση αυτη.
·� σαι ξπη ρικ� έ� ί? οση του � αραντ,l,l>η ';'� έπει ν,ά συμπληρ � 
,
θει και, με, τον Ιουλιο
Καισαρα ( . Ενωμενοι ΚαλλιτεΌ Περικλης Γαβριηλtδης, ό λαμπρότερος Όθέλλος τής παλιάς
φρουράς, στο ρ6λο τού Μαύρου, μέ Δ υσδaιμ6να τη Θάλεια Καλ
λιγά, στο dνέβασμα τού Π. Κατσέλη. " 'Άρμα Θέσπιδος", 1939

1 9 4 5 : " ".8μπορος τής Βενετιάς", μέ σκη�•οθεσία Κατσέλη, dπό τόν θίασο τού Έθνικού στην Πλατεία Κλαυθμώνος. Φωτογραφία
χαρακτηριστικη γιd τό vφος τής παράστασης. Δ ιακρίνονται : Μαλλιαγρ6ς, Κωτσ6πουλος, Δ ενδραμής, Παρασκευdς καί Κατσέλη

χνες ,, 1 9!ι5 ) . ό θίασος ε!χε ά.ριστερη χροιά, καθώς τον θεω
ροuσαν· τοuτο έμπόδιζε την " 'Εστία " π.χ. νdι κρίνει τά έfργα
του η ν' ά.ναγράφει τlς παραστάσεις του στdι " Θέατρα " κά
θε ά.πόγευμα· δέν παράλειπε δμως καμιdι πληροφορία πει
ραχτική, δπως δτι στο θέατρό του ( " Λυρικόν " ) έfγινε ή
" τζενεράλε " γιdι μιdι γιορτη τοu Ε.Α.Μ. , δπου " έδ6θη καί

ό πολυπαθης " 'Ιούλιος Καίσαρ " κατd την κομμουνιστικην
έκδοχην " ( 2 7 Σεπτέμβρη ) · χρήσιμο θά 'τανε, &.ν έξηγοuσε

τη γνώμη της θά μποροuσε τώρα νdι πλουτίζαμε τlς γνώσεις
μας, σχετικdι μ' αύτΊJ τη σπουδαία, φυσικά, όίποψη τοu έλ
ληνικοu σαιξπηρισμοu· τdι " Νέα " , σέ μιdι κριτική τους ( 5
Ίούν. ) δέν έfχουν κανένα ύπαινιγμο γιά εtδικη " κομμουνιστι
κην έκδοχ·ή ν '" βρίσκουν δτι πρί,κειται γιdι έπιτυχία· ό κριτι
κος - ύπογρ �φη " Θε � τρικος " , - ε!χε ,δεί το έf fγο ν � παίζε�
ται σέ: πλατυτατους χωρους και παραδεχεται
πως η' ελληνικη
έρμηνεία :ιjταν ά.ξιόλογη και μέσα σ' έ'.να τέτοιο " κουτάκι ,, έννοεί τη μικρη σκηνη τοu " Λυρικοu " . Κυνηγώντας το tδι
αίτερο για ; tς σ�ιξπηρ;;ι ές σκηνοθεσί� ς, ά.� οίγουμε το πρό
γραμμα· να, ναι όίραγε κομμουνιστικος ,, υπαινιγμος ή πα
ράγραφος πού σημειώνει πώς ό θίασος "θέλει νd σταθεί μέσα
στη σύγχρονη dλήθεια τής ζωής " καl πώς ε!ναι ξένος " μέ
τόν έμπορισμό πού μαστίζει τό θέατρο " και "μέ δ, τι δέν

dποτελεί fιθικό καί καλλιτεχνικό α ίτημα dπό τό δραματικό
ν6ημα τής ζωής'" η τη δήλωση : " Ή φιλοδοξία μας ε lναι
νd βρεθούμε στό πλά ϊ τού μεγάλου λαού ζωντανεύοντας μέ
την τέχνη μας έργα, πού . συγκεντρώνουν καλλιτεχνικη dρτι6τητα, dλλd καί δικαιιfινουν τη ζωή . . . πού ύπηρετούν τόν
aνθρωπο στην dγωνιώδη προσπάθειά του γιd την καλύτερη
αiίριο ; " Το πρόγραμμα μιλάει " ί5ποπτα " , έfστω, ά.λλά στη

σκηνικη πραγματοπrJίηση τί νά 'ταν το ξεχωριστό ; 'Αναζητή
σαμε τη λύση τοu ύπαινιγμοu της " 'Εστίας " στον 'Άλκη
Θρύλο. 'Η έfξαλλ·η δμως ά.ντιπάθειά του σέ κάθε τι πού
θά 'χε διάθεση " ά.ριστερη " δέν τοu έπιτρέπει νdι διασώσει
κάτι ά.πο την πιθανη έρμηνεία· χτυπάει ά.λύπητα τον Σαραν
τίδη και δέ βρίσκει έfλεος οί5τε ό Βεάκης ά.ρχίζει : " Οί Ένω

μένοι Καλλιτέχνες δέν ε lναι ένδεχ6μενο δτι θd μδ.ς δώσουν
ποτέ άγνές πνευματικές καί αlσθητικές dπολαύσεις. Άπατε-

λούν, δπως ε lναι γνωστό, ενα θίασο δσο κ' ενα πολιτικό κ6μ
μα . . . " ( σ. !ι 7 3 - !ι ) . Ό φανατισμός, καθώς βλέπετε, δέ:ν

συντελεί στο νdι έξηγηθεί κανένα θέμα · σ' αύτη τη σελίδα
παρουσιάζεται καl μιdι εtκόνα τοu πώς γίνεται ή εtδησεογρα
φ ία και πώς γράφεται ή Κριτική .
Ό Σαραντίδης, τον όίλλο χρόνο, ξανάφυγε γιά το Παρίσι·
έργάστηκε πάλι μαζί μέ το Ντυλέν, βο·ηθός του στο θέατρο
Σάρρας Μπερνdιρ καl τον ά.ντικατέστ-η σε, έfγινε δηλαδη ό σκη
νοθέτης τοu θιάσου. Στdι 1 9!ι8 έfφυγε ά.πο τη ζωή · ή " Μάχη "
( 1 6 Μάρτη ) δημοσιεύει μιdι σύντομη νεκρολογία - δπου θdι
μποροuσε νdι δεί κανένας καl τ' ά.μέσως πιο πάνω · σημειώνει,
έπίσης πώς τότε :ιjταν !ι6 χρονώ καl μέλος τΊjς Ε.Λ.Δ., ''Γραμ
ματέας τοu τομέα τών καλλιτεχνών '" πετυχημένη, πραγμα
τικά, είναι ή φράση . " 'Ό,τι χαρακτηρ ίζει το Γιαννούλη Σα
ραντίδη [στη σκηνοθεσία ] είναι ή εύγένεια, ό πολιτισμός, ή
χάρη, ή αlσθηση τοu μέτρου καl της ά.ναλογίας, ή γνώση της
σκην'ίjς '" αύτdι τdι γνωρίσματα θά 'χε κι ό " 'Ιούλιος Καί
σαρας " . Ό Γ. Θεοτοκdις δημοσίεψε στη " Νέα 'Εστία " μιdι
θερμη νεκρολογία γιdι την έποχη τοu " 'Όπως ά.γαπδίτε " :
" Είταν €να καινούριο ψυχικό κλ ίμα : ποίηση dέρινη, φαντα
σία παιχνιδιάρικη, διαύγεια, χάρη, εύφυ tα καί πίσω dπ' δλ'
αύτd ή aρτια έργασία, ή σίγουρη μαστοριά . . . " (σ. 582 - 3 ) .
ΠΕΛΟΣ

ΚΑΤΣΕΛΗΣ

Θυμίζουμε πώς στο " Θέατρο " , (τεuχος 1 8 , σ. 2 6 - 9 ) έfγινε
λόγος γιdι τον " Όθέλλο " της " Έπαγγελματικ'ίjς Σχολ'ίjς
Θεάτρου '" είχε ά.ναφερθεί πώς ό Πέλος Κατσέλης, μαθητής
της, έfπαιζε τον Ίάγο· μπορεί νdι μη συνεργάστηκε μέ: το Φώτο
Πολίτη στο " 'Εθνικό " , έfμεινε δμως πιστός του κ' ή θεωρη
τικη έργασία του πάνω στον Σαίξπη ρ ξεκινάει ά.πο τον ά.γα
πητο δάσκαλό του κι δταν διαφωνεί, τυχόν, μαζί του, ή ά.γάπη
κι ό σεβασμος δέ λιγοστεύουν · τώρα θdι τον συναντ+,σουμε
πρώτα σκηνοθέτη κ' ί5στερα διευθυντη στο " "Αρμα Θέσπι
δος ". Το " 'Άρμα Θέσπιδος " :ιjταν έ'.να " κλιμάκιο " τοu
" Έθνικοu '" δταν, μέ: τις προσωπικές, βέβαια, ένέργειες τοu
Κωστη Μπαστιδί, ό προϋπολογισμός του μεγάλωσε, δη μιουρ-

σιου - για τη στιγμη έκείνη -" Πρίγκιπα. του Χόμπουργκ " ,
δπου τα φτερα πού σα.λεύα.νε άπειλητικα στίς ύποκλίσεις πάνω
στα πλα.τια καπέλλα, τα χτυπήματα των τα.κουνιων κι δλα τα
τέτοια. θα μπορουσε να θεωρηθουν προπαίδεια για το χιτλερι
σμο πού θα μiiς έρχότα.ν μl: τούς βαρβάρους το'J. Ό Ροντήρης
'ηρθε να καλύψει τον Φωτο Πολίτη στη λήθη πεθαμένο, άφου
δl:ν 'ήτανε δυνα.το να τον πετάξει εξω ζωντανό. Ό έξοπλισμός
του 'ηταν ή γερμανικη άντίληψ·η της ζωΊjς κα.ί τΊjς Τέχνης του
1 930, δηλαδη του κα.ιρου, περίπου, πού έκείνος μελετουσε
θέατρο στη Γερμανία.· ·ή πνευματική του δυσκινησία., πα.ρα
ροπή του προς το διάβασμα, του 'κλεινε τα
την άφάνταστη
μάτια σ' &λλες κατευθύνσεις. Κι δ Φωτος Πολίτης μελέτησε
θ�ατρο στη Γερμανία., δμως άγκάλιασε στην έπίκα.ιρη στιγμη
τη δημοτικιστικη παράδοση (" Θυσία. του 'Αβραάμ" , " Κορα
κίστικα. ", " Βασιλικός " ) · δ Ροντήρης δl: θα συλλογιζόταν
ποτl: να στραφεί σl: καμια παράδοση έλληνική · ποιός " τιπο
τένιος ρωμιος θά 'ταν &ξιος να τον έμπνεύσει ; " Ί-1 γλωσσο
μάθειά του ή έκπληκτικη του &νοιγε τlς πύλες του άγγλικου
��ύμα; ως, δμως ' δz,ν αtσ � ανό;τ�ν την άνάγκ;ι � α �εκολλήσει
α.πο τα πρωσσικα ιδα.νικα· οι Αγγλοι - για τον εαυτό τους
τουλάχιστον - είναι δημοκράτες.
Αύτό, το άγγλικο πνευμα., ένισχυμένο άπο το πνεuμα. των
Ρώσων - Στανισλάσβκι - θα έπικαλεστεί δ Πέλος Κα.τσέ
λης, μl: ψυχη θερμη για τον Φωτο Πολίτη · δείχνεται ή προσοι
κείωσή του α.ύτη στο βιβλίο του γιά τον " Όθέλλο ", στlς δμι
λίες του για τη " Δωδέκατη νύχτα ", για το " Ρωμαίο καl
Ίουλιέττα. " ποu ε'ί πα.με. Μέσα. στο " Έθνικο " λοιπόν, άφου
το " 'Άρμα. " είναι παιδί του, θα δημιουργηθεί μια &λλη τάση ,
σφήνα. στο &χθος των έρμηνειων τΊjς δδου 'Αγίου Κωνσταν
τίνου· ή 'ί δια προσπάθεια., του Ροντ+,ρη , χτυπιέται Ί)δη κι άπο
τον Κοuν στο Κολλέγιο - δπως ε'ί δαμε. Ί-1 εύρύτητα. του έλλη
νικου πνεύματος έπιτρέπει ταυτόχρονα διαφορετικούς τρόπους
κηνοθ ετ,ικού1ς γι' αύτΟ , άξί�ει να , λ �τρεόει κανένα 7 τΟ , Νέο
?Ελληνικο
Θεα.τρο, για.τι στεκετα.ι ανησυχο, λα.χταραει το κα
λύτερο κα.l γιατί, αν οι κακίες δl:ν του λείπουν, μπορε'ϊ πολλl:ς
φορl:ς να ύψώνεται, (�στε να μην πνίγονται μέσα του κ' οί
κα.λl:ς διαθέσεις.
Το κύριο πρόσωπο, άνάμεσα στοuς ·� θοποιοuς στο " 'Άρμα. "
'ηταν δ Πι φ ικλης Γαβριηλίδης, δ άριστοτέχνης του βουλεβάρ
του, συχνότατα συμπρωτα.γωνιστης τΊjς κ. Κυβέλης, δ τα.λα.ν
τουχος ήθοποιος - οί νεότεροι τοu άπονέμαμε τα δευτερεία.
μετά τΟ , Βε �κη : τΟ ρόλο τ?U Όθέλλο � Θα τΟ� ει; α; ζε ,απ,,Ο τΟ
, συναντησει παλα.ιοτερα σ αυτο το εργο·
1 920· δεν τον εχω
οί ήθοποιοί, γο:νικά, τον θεωρουσαν τον καλύτερο Όθέλλο, με
ταξύ των πρωταγωνιστων του " Βασιλικου " του Γεωργίου
καi. το U c c Έθνικοϋ " , Οταν τΟ άριστούργημα άνέβαινε σ' Ε:κτακτες παραστάσεις καl χωρίς προβλήματα· δ Γαβριηλίδης
( + '1 %0 ) 'ηταν ώραίος, μl: &νετη σκηνικη συμπεριφορα κι
άληθ,να χαριτωμένος &νθρωπος ενα. πρόγραμμα του 1930
( 1 2 'Ιουλίου, στην Α'ίγυ πτο, θ,kαtρο " Μπελβεντέρε " ) άνα
γράφει : "Μιά ζηλευτή καί άπαράμιλλος επιτυχία τού κ. Περ .
1 'α βριηλίδη εlς τον ρόλον τού μαύρου τής Βενετίας " · στlς παρα
στάσεις αύτl:ς δ καθένας επαιζε στη μετάφραση ΠΟU Ί)θελε·
δ Κατσέλης π.χ. ελεγε το κείμενο του Θεοτόκη , πού τό 'χε
παίξει στη Σχολή . Αύτη τη βαβυλωνία των μεταφράσεων
την είχε Ί)δη παρατηρήσει δ Παλαμάς, καθώς τό 'χου με ση
μειώσει σε προηγούμενο &ρθρο μας (" Θέατρο ", τευχος 1 7 ,
σ . 4 0 β ) . 'Όπως μου διηγείται δ Κατσέλης, το γνήσιο τάλαντο
του Γαβρ ιηλίδη τεντώθηκε με τον " Όθέλλο ", μελέτησε την
καινούρ ια μετάφραση καl φρόντισε να μην είναι δ ζηλιάρη c,
των tταλικων έρμηνειων, πού 'ξερε άπο την πατρίδα του τη
Σμύρνη , άλλα να συνταυτιστεί μl: τlς ύποδ,;ίξεις του σκηνοθέτη
του για την πλατύτερη ψυχη του '\]ρωα., την κυριαρχημένη άπο
τη Δυσδα.ιμόνα - tδανικό, πού 'πρεπε να παρουσιάσει. Στη
σκηνη του δικαστηρίου , την τιράντα του την ελεγε 'ήρεμος,
στητός, δχι σα ρ·ήτορας λόγιος, άλλα καθώς το λέει κι δ
μα.υρος, σαν πpαγμι;ιτικα φλεγόμενος &νθρωπος, τίμιος πού, ώ
στόσο, δυσκολεύεται να βρε'ϊ τα λόγια του, άλλα στο τέλος,
τα βγάζει πέρα, δχι μl: την εύφράδειά του, άλλα μl: τη δύναμη
τΊjς ψυχΊjς του ΠΟU τον δaηγε'ϊ &κόμα και το ρήτορα να κάνει.
'Η κίνησή του τότε ·'ή ταν πλατειά, έσωτερική · κινουσε άργά,
σπάνια, μεγαλόπρεπα, το χέρι του, τελετουργικα κι αύτη την
άλύγιστη , τη σεμνη μορφη την κράτησε ώς το τέλος. Ποιl:ς
(2) 0Οποιος θά ' θελε νά καταφύγει στά "Παρασκήνια", ε lναι:
μεγάλες δυνατότητες είναι lκανές, άλήθεια., ν' άνα.πτύξουν ol
9, 1 4, 23, 30 Σεπτ., 11, 1 7, 25 Νοέμβ., 1 6, 23 Δ εκ. 1940: 6,
θαυμάσιες ψυχl:ς των έλλήνων ήθοποι&ν, δταν βρεθουν σl:
13, 22 Γενάρη, 2, 1 0, 1 7 Φλεβάρη, 2, 30 Μάρτη, 20 'Απρίλη,
καλοuς δρους ! 'Έχει γραφτε'ϊ, άpγότερα (" 'Αθην. Νέα " , 2 2
1 3, 20, 27 'f9ι)λ.,. J, 10 Αύγ., 7, 28 Σεπτ., 12 ' Οκτώβρη
Γενάρη 1 944 ) πώς δ Κα.τσέλης έ:κοψε τ α τελι:υτα'ία λόγια. τΊjς

γήθηκα.ν οι ύλικl:ς δυνατότητες νά όργα.νωθουν δυο νέοι θία
σοι, ή Λυρικη Σκηνη κα.l το " 'Άρμα. Θέσπιδος "· δικαίωμα.
του Κωστη Μπα.στιii γι' α.ύτα τα δυ6, αν τα κρίνουμε άπ6λυτα.,
είναι δ επα.ινος ή όνομα.σία. πού δόθηκε στο " 'Άρμα. " είναι
άνάμνηση άρχα.ία. έλληνική, άλλά προέρχεται άπο την 'Ιτα
λία.· έμείς τουλάχιστον εχουμε δεί να γίνεται λ6γος γι' α.ύτ6,
άρχικά, στο περιοδικο του Σωματείου ' Ηθοποιων " Το Έλ
ληνικον Θέατρον " , μέσα σl: κάτι &ρθρα του Δημ. Μπ6γρη
(Σεπτέμβρης - Δεκέμβρης 1 934 ) · είχε ταξιδέψει στη γειτονικη
χώρα., δτα.ν θριάμβευε ή γνωστη πολιτική της κατεύθυνση·
δ συγγραφέας της " Καινούρ ιας ζωΊjς " θαυμάζει καl το θε
σμο των " 'Αρμάτων ,, καl το καθεστώς πάντως δ θεσμος
α.ύτος εγινε κα.l στην 'Ελλάδα. κι &ρχισε μl: μια πα.νηγυρικη
παράσταση στο Γουδί ( 7 Σεπτέμβρη 1 939 ) μl: δυο πράξεις
άπο τον " Έπιθεωρητη " του Γκόγκολ (πράξεις Δ' κα.l Ε' ) ·
ή ταχτική του δουλεια &ρχισε στην Κόρινθο μl: τον " Όθέλ
λο " (σκηνοθεσία. Πέλου Κατσέλη ) · το '"Άρμα. ", μl: Πρα.
κτικο του Διοικητικου Συμβουλίου του " Έθνικου " τΊjς 1 3ηι;
Γενάρη 1 942, " άνέστειλε " τlς έργασίες του· δl:ν μπορουσε
να βρεί α.rθουσα. να παίξει · τα συμβόλαια. μl: το προσωπικό
του δl: γνώρισαν την άνα.νέωση . 'Έκανε δραστήριες περιοδείες
στΊjν Πελοπόννησο, στον Πειρα.ια καl μετα στην Πάτρα.· έκεί
δόθηκε ή " πρώτη " του " 'Έμπορου τΊjς ΒενετιiΧς" ( 5 Γενάρη
1 9 4 0 ) · μετά, στα Έφτα νησιά, στη Σύρα., στη Δυτικη Μακεδο
νία., στην 'Ήπειρο, στη Θεσσαλία., στην 'Ανα.τολικη Μακεδονία.,
στη Λα.μία.. Στην Κα.τοχη γυρόφερνε στlς γειτονιi:ς της 'Αθή
νας στlς εtδήσεις είχε κα.l την προσαγόρευση : " Ό περιο
δεύων οργανισμδς τού " 'Εθνικού "
" η " . . . θίασος . . " .
Πρωτος του διευθυντης 'ητα.ν δ Νίκος Πα.ρα.σκευάς, δμως θά
'πρεπε να παίξει στην 'Αθήνα. κα.l το " Βασιλικο " τον άνακά
λεσε· προσωρινος διευθυντης εγινε, καθώς ε'ίπα.με, δ Πέλος
Κα.τσέλης τρίτος κα.l τελευταίος δ Νίκος Παπαγεωργίου, μl:
σκηνο.θέτη τον Κ. Μα.τσούκη - σκηνοθετουσε κι δ 'ίδιος.
Τα προγράμματα σημειώνουν πέντε περιόδους το " 'Άρμα "
είχε δικά του πολλα ( 1 4 ; ) αύτοκίνητα. πού μεταφέρα.νε τον
έξοπλισμό του· δλα. του 'ηταν άπο χοντρο κόκκινο πανί, ή
" μάντρα " του, τα καθίσματά του, μl: τα σιδερένια σκελετά
τους, ή Σκηνή, τα καμαρίνια.· χώραγε 1 2 0 0 θεατές για να
στηθεί χρειαζότανε μεγάλη εκταση γΊ,ς 'ηταν θερινό, φυσικά·
είχε πλατεία, πλαϊνl:ς θέσεις τριγύρω της. Τον 'Ιούλιο του
1 940 βρεθ·ήκα.νε στη Φλώρινα.· δJ:ν μπορέσα.νε να παίξουν, γιατί
δl: βρέθηκε ή άπαιτούμενη εκταση · επαιζε, συνήθως, έπαναλή
ψεις του " Έθνικου " 'ι) &λλες, μέχρι τα " Μα.λλια κουβάρια"
του Λάσκαρη. Καθαρl:ς "πρωτες" του 'ηταν του Α. Τι:ρζάκη τα
" Ε'ίδωλα." στην Πάτρα. ( 1 7 Δεκ. 1 939 ) κα.l το " Χαλάζι " του
Β . Ήλιάδη στην 'Αθήνα. (" ' Ολύμπια" , 9/1 2/1 941 ). Ή τελευ
ταία. έμφάνιση της " οtκοδομΊjς , , του Ί)τα.νε στο οικόπεδο τ-'ij ς
ΆγγλικΊjς Πρεσβείας, πού 'χε μόλις κατεδαφιστεί, στον ΚΊjπο
του Κλα.υθμωνος, δπου τώρα ύψώνεται ή μετα το 'Υπουργείο
Έσωτερικων μεγάλη πολυκατοικία προς τούς 'Αγίους Θεο
δώρους. Πα.ντου το Κοινο δεχότανε το " 'Άρμα" μ' ένθουσια.
σμο γνήσιο, ας έλπίσουμε, άλλα μοιραία νοθευμένο άπο την
τα.πεινωτικη διάθεση τΊjς ύπέρμετρης αtσιο!Jοξίας καl τΊjς εύ
τυχία.ς πού προπαγάνδιζε καl μl: το " 'Άρμα. " το άνελεύθερο
σύστημα.. Το έβδομαδια.ίο περ ιοδικο - έφημερίδα " Παρασκή
νια. " δημοσιεύει πολλl:ς πληροφορίες καl άνταποκρίσεις οί
νεαροί καl δχι πάντοτε γνωστοί μας άνταποκριτl:ς είναι πολύ
έπηρεασμένοι άπο τlς γνωμες του Κατσέλη , άλλα προσθέτουν
κα.l μερικα δικά τους μl: κχποιον κόπο, ξεκαθαρίστηκαν αύτα
τα έμβόλιμα., σέ συνεργασία μl: το σκηνοθέτη · κύρια. βάση μας
θά 'ναι οί άνταποκρ ίσεις αύτές, για να δουμε τί καινο1)ριο
εχει προστεθεί· ή άνίχνευση του καινούριου είναι ή δουλειά
μας στο VIII &ρθρο· άλλιως θά 'τανε πε ρ ιττο να γραφτεί ( 2 ) .
.
.. ' σαι ξ πηpικα.' Μεσ
'Ε πα.να λη' ψ εις ητα.ν και' τα' ουο
'
ατμο' , απο
' ' την
'
σφαίρα. του &ρθρου μας (" Θέατρο ", τευχος 1 9 ) , βγαίνει πώς
φυσικο θά 'τανε να καταβληθεί άπο τον διάδοχό του φροντίδα.
να ξεχαστεί δ Φωτος Πολίτης θα φανταζόταν, 'ίσως, πώς
ή έργα.σία. τοu πρόωρα χαμένου σκηνοθέτ·η δέ θά 'χε καμια
σπουδαιότητα. καl πώς έκείνος, δ βοηθός του, κατόρθωσε το
κάθε τι· δόθηκε λοιπον μεγάλη προσοχη να καλυφθεί ή χτεσινη
εύγενικη παρουσία του μl: τ' άνεβάσματα πού άκολούθησα.ν- άπο
κα.λυπτικο γι' α.ύτη τη διάθεση στάθηκε το άνέβασμα του άπα.ί• .
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.

.

·

Αtμιλίας ναί· τ' δμολογεί, έπειί>ή ή ήθοποιός του είχε τήν
έπιθυμία να τα τραινάρει μελοl>ραματικά, ώστε να Λάβει τήν
πρώτη θέση , για μια στιγμή , ξεψυχώντας, ένώ το έ:ργο κάτι
τέτοιο aεν το έπιτρέπει· τή μαχαιρώνει δ 'Ιάγος, άλλα aεν ύπάρ
χει λόγος να ύπογραμμιστεί το ση μείο αύτό· έ:ρχεται το τέ
λος του Όθέλλου· αύτό είναι το κύριο.
Ό " 'Έμπορος τ'ίjς Βενετιίiς " παίχτηκε τέσσερις φορες γραμ
μή, στήν Πάτρα, μ' έπιτυχία· είχε Ί)ί>η το Κοινό συνηθίσει
να βλέπει έ:ργα Τέχνης άνεβασμένα άπό το " 'Εθνικό " πού
'χε πάει έκεί περιοί>εία. Ή κ. Κατερ ίνα είχε Ι>ώσει " πρώ
τες " της έκεί, " Το ριπίί>ι τ'ίjς Λαίί>ης Γουίντερμηρ " π.χ. ,
λίγο πρlν άνεβεί το έ:ργο στήν 'Αθήνα. Καl για τον Κατσέλη ,
καθώς καl για τον Φώτο Πολίτη (" Θέατρο " , τευχος 1 8 ,
σ. 24 ) � ασικο ;c ρ �,σωπο ε!ναι δ Γενάρο � , τ α � ιάτα· ό Σάυ� οκ
, του τον βλεπει Ι>ικαιωμενο·
είναι μονο σκια· ομως
το ζοφο
ί>ικαιωμένος όίλλωστε είναι άπο τον Ποιητή· είναι δ έκl>ικητής
τ'ίjς φυλ'ίjς του· ό Κατσέλης στάθηκε στο μέσο τών l>υο άντιλή
ψεων, της μιίiς πού θεωρεί τον Σάυλοκ τοκογλύφο, κακό κλπ.
καl της όίλλης πού τον θεωρεί l>ημιούργημα της κακίας τών όίλ
λων, τών νεαρών όίσκεφτων νεαρών της Βενετιίiς πού τον
άναγκάζουνε ν' άμυνθεί καl να φερθεί τόσο όίγρια· ή παρά
σταση π'ίjρε τή γρηγοράl>α καl τή χάρη ένος παιχνιl>ιου. Αύτή
τήν έλεύθερη γραμμή θα τήν φέρει ό Κατσέλης μέσα στο ll>ιo
το " 'Εθνικό ", (194 5 ) , στήν πρώτη l>ιεύθυνση του Θεοτο
κίi, στlς καλοκαιρινες παραστάσεις του Κλαυθμώνος έκεί, καl
πρlν άρχίσει το έ:ργο, είχαν άναγγελθεί Ι>υο .. πρώτες" με τον
Παρασκευα καl με το Σάυλοκ στο " 'Άρμα" τον Καρουσο · πιο
έ:κl>ηλο έ:γινε το παιχνίl>ισμα στο l>ικαστήριο· ό σκηνοθέτης
πιστεύει πώς δ Σαίξπηρ, μόνος του, έ:γραψε μια παρωl>ία Ι>ίκης,
αν καl στlς λεπτομέρειες πρόκειται για σεβασμο προς τήν κα
θιερωμένη Ι>ικονομία· δμως, ούσιαστικά, ή Ι>ίκη είναι γεμά
τη άπο άπαράl>εχτα, λογικώς, γεγονότα : Μια γυναίκα έ:ρ
χεται ντυμένή όίντρας, όίγνωστη , καl άγορεύει· σε μια πόλη
άπόλυτα έμπορική, δπου το κυρος τών συμφωνιών είναι
άκλόνητο, δλο καl καταβάλλεται προσπάθεια να πατήσουν
τlζ συνήθειες για το καλΟ του χρεώστη · τον Σάυλοκ τον κατα
Ι>ικάζει, στο τέλος, φριχτα το Ι>ικαστήριο, Ι>ίνοντας ετσι στο
έ:ργο άπόχρωση παραμυθιου· ή άπόφαση Ι>εν είναι σύμφωνη

μ� το νό fl; ο, άλλ � στ' 5νο \Ι- α ι; ιας &::��ηρημένης ί>ι �αιοσύνης, περι
ευσπλαχνιας. Οι Ι>ικαστες εμφανιστ·ηκαν ντυμενοι περ ιεργα
καl .. προκλητικά" , για να παρουσιάσουν, άκριβώς, τον παρα
μυθένιο καl το .. παράλογο ,, του Ι>ικαστηρίου έκείνου.
Θα έπιτρέψει ό άναγνώστης να σταθουμε τώρα έl>ώ καl να μή
φτάσουμε σ' όίλλες λεπτομέρειες βασισμένες στlς κριτικές
εlμαστε ύποχρεωμένοι να καταφεύγουμε σ' αύτές, δταν Ι>εν
μπορουμε να βοηθηθουμε άπό όίλλες πηγές είναι άνάγκη να
μή μίiς Ι>ιαφεύγει πώς, δταν χρησιμοποιουμε κριτικές, πρέπει
να έξακριβώνουμε πρώτα τή σχέση του κριτικου με τον κρινό
μενο· άλλιώς Ι>ε βρίσκουμε όίκρη κι όίλλο τρόπο ν' άναπαρα
στα � ε'ϊ � πp αy ματικ ? τητα· εΙ� ' εϋκολο1 ν' �π�τη θε� � ανέν � ς
χωρις να το υποπτευεται καθολου. Πρεπει ακομα να εξιχνια
ζονται τα tl>ιαίτερα κριτικου, μιά του άποτυχία, τυχόν ( αν ό
έ:vας θίασος π.χ. του 'χει άπορρίψει τή μετάφρασή του, αν εί
ναι μεταφραστής η /:να έ:ργο του αν παρασταίνει το συγγρα
φέα ) , για να γίνεται κατανοητο πότε κάνει έπιθέσεις καl πότε
γίνεται άσυνήθιστα καl γλυκερα έπιεικής. Ό έ:λεγχος τών
πηγ �ν είναι � έβαια,' άπαραίηι τος " �y. ως - φευ ! ,- καταν ; άει
,
Ι>υσαρεστος και γεματος
ντροπη για ολους μας, οταν
κανενας
l>ιαπιστώνει φαινόμενα σαν τα παραπάνω καl χειρότερα.
'Έτσι λοιπον Ι>εν θα έπιτρεπότανε να προσέξουμε πολλες άπο
τlς μαρτυρίες του καιρου έκείνου· Ύjταν ή έποχή τών έρ ίl>ων
πού χρωμάτιζαν τlς κριτικές, πού 'φερναν έγκαθέτους μέσα
στο θt τρο για �· άπ � Ι>οκιμάσου,ν ό,ρισμένους ,ή θοποι ? ύς ή
Κρ ιτικη;t γνωματευει,
συμφωνα με την πολιτικη κατευθυνση
τ'ίjς έφημερίl>ας κ' είναι γεμάτη έμπάθεια κι άνακρίβειες . . .
_

ΣΤΗΝ Κ ΑΤ ΟΧΗ

Τον καιρο τ'ίjς κατοχ'ίjς Ι>ιαμορφώθηκε στον τόπο μας μια
tl>ιαίτ� ρη � εα � ρικ\ ζωή , άy αθότψη .' εύγε� ικό ;ερ,η άπ,ο κείν � ,
γενικα, που μολις υπαινιχθr,καμε· οι κοινοι l>υο εχθροι,
οι. ξε
νοι, άνάγκασαν τούς έ:λληνες να έκτιμήσουν άλλήλους - κά
πως, εστω - καl άπέναντι τών καταχτητών ή στ&:ση του
έλληνικου θειΧτρου Ύjταν, κατα το μiiλλον, άνεπίληπτη · εϊθε
ή έ:ρευνα να μήν άποl>είξει, μερικες τουλάχιστον φορές, το
άντίθετο· πολύ το φοβίiμαι δμως θα τα πουμε κιΧποτε κι

1952, στό 'Εθνικό: " 'Όνει20 καλοκαιριάτικης νύχτας" μέ σκηνοθεσία Κ. Κούν. Ή πιό πετυχημένη σκηνή, κατa τόν σκηνοθέτη
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άύ τά.. Γενικότερα, το Θέατρο μας /!;παιξε ρόλο παρηγορητικό·
συγκέντρωσε τούς θεατές του καί τούς εοιν' εύχαρ ίστηση και
μιά σιγουριά.· βίαιες πράξεις του έχθρου, στήν 'Αθήνα, δl:ν
/f;τυχε νά συμβουν μέσα σl: θέατρο· το δραματολόγιο /f;γινε πιο
έλαστικο καί πολλά παλιά /!;ργα ήρθαν στήν έπιφά.νεια. Στά
έπl μέρους μπορεί νά μήν προ6δεψε καί τόσο ή Σκην ή μας,
έκτος άπο τήν ϊδρυση δυο μεγάλων συγκροτημάτων, του " Θεά
τρου Τέχνης " (Κούν ) στά 1 942 καl του πρώτου Κρατικου
της Θεσσαλονίκης ( 1 943 ) . ΔΙ:ν ύπ'ίjρχαν ομως προϋποθέσεις
γιά καινούρια σαιξπηρικά άνεβάσματα· μιά σκηνοθεσία " ύπεύ
θυνη " φάνηκε, του " Όθέλλου " , μl: το θίασο Κοτοπούλη,
άλλά., παρά τήν άξία των ·Ιjθοποιών, ή έπιτυχία δl:ν ήρθε ο\Jτε
όίξιζε νά 'ρθεί. Τρείς παραστάσεις θά 'χαμε νά σημειώσουμε
σl: συνοικιακά : " Όθέλλος " καί " Στρίγγλα . . . " στά 1 9 4 1 ,
(θέατρο " Νανά. " , όδος Βουλιαγμένης ) καί στο θέατρο " .Βύ
ρων " ό " Όθέλλος " πά.λι, οπου τον 'Ιά.γο π.χ. τον επαιξε .
ό Χ. Πλακούδης. Στή Θεσσαλονίκη άνέβηκε μιά διασκευη του
" Όθέλλου " · τον 'Ιά.γο τον /f;παιζε ό Μιχ. Νικολόπουλος καί
τον Κά.σσιο ό Ι. Λεβισιάνος οί συμπληρώσεις αύτl:ς πρέπει
νά γίνουν στο τευχος του " Θεάτρου " 1 4 , στήν ο!κεία στήλη .
Μόλις έ:φυγαν οί ξένοι, ξανά 'ρθε σάν Ιf.να στοιχείο γιά την
πνευματικη άνοικοaόμηση κι ό Σαίξπη ρ, μl: καινούριες σκη
νοθεσίες : " 'Ιούλιος Καίσαρ " - " 'Έμπορος τ'ίjς ΒενετιίΥ.ς " .
Καί γιά τά δυο /!;χουμε μιλήσει πιο πάνω· πρέπει νά δουμε κι
όίλλες δυό, τ'ίjς " Δωδέκατης νύχτας " καί τ'ίjς " Τρικυμίας " .
ΡΕΝΑΤ Ο

ΜΟΡΝΤ Ο

Δυο ε!δων σκηνοθέτες ύπά.ρχουν : οί μικροί η οί μεγάλοι προ
φ'ίjτες πού φέρνουν στήν άνανέωση σωστά η μl: τούς πόθους
τους, κ' οί καθαροί έπαγγελματίες πού διεκπεραιώνουν σί1950 :
'Όπως σάς dρέσει" - ή πρώτη καί ή καλύτερη σαιξ
πηριΚΎj σκηνοθεσία τού 'Α λέξη Σολομού στό 'Εθνικά Θέα 
τρο . Δ ιακρίνονται : ό Νίκος Εvθυμίου, ή Βάσω Μανωλίδου,
(Ροζαλίντα), ή Μαρία 'Αλκαίου καί ό Λυκούργος Παλλέργης
"

γουρα τή δουλειά. τους άξιοΠρεπώς, ύπάλληλοι μl: πολλή έμ
πειpία καl γνώση. Στον τόπο μας οί δεύτεροι εΙναι οί λιγότεροι·
Ιf.νας τέτοιος ·� ταν ό Ρενάτο Μόρντο· /!;λεγε πώς ή καταγωγή·
του άπ' τον πατέρα του ήταν έλληνική· ή μητέρα του ήταν
αύστριακή· εί:;(ε σπουΜσει θέατρο στ·fι Βιέννη μl: συμμαθη
τές του τήν Έλ. Μπέρκνερ καί τον Π'ίjτερ Λόρε. ΕΙχε τή θέ
ση του Καλλιτεχνικου Διευθυντ'ίj στήν 'Όπερα (Πράγα ) , οταν·
τον συνάντησε ό Καλομοίρης περαστικος άΤfο 'κεί· του μίλησε
γιά τή Λυρικ·fι Σκηνή πού έτοιμαζόταv τότε· ό χιτλερ ισμος
φαινόταν πώς θά πατουσε τήν Τσεχοσλοβακία· δέχτηκε, ήρθε
κι άνέβασε τή " Νυχτερ ίδα " ( 1 940 ) · στήν Κατοχη σύνδεσ:ε
τ' 6νομά. του με _τήν πιο φανταχτερή περ ίοδο τ'ίjς Μουσικ'ίjς 
Κ ω f!; ωδί� ς στ�ν . .'Ελ�ά.δα· ,� ο.�λά έ:ργ� σκη�? θzτησε, στη Λυρ,ι
,
κη, Σκ
�νη . Σ ;ο Πανθεον ε7; αι � ;: θια � ο.7 Μαν �λι � ο�, - Α � ��
νη - Χορν. Συμπραξις Θ. , Αρωνη , που αρχισε
με τη Θυσια
του Κλωντl:λ καl μl: σκηνοθέτη τον Σαραντίδη οταν ομ<Uς
έκείνος έπήγε ν' aναζητ�)σει νέους όρίζοντες δράσεως εlς την
Βόρειον Έλλάδα " δπως άναγράφει δηκτικά το :• 'Έθνος "
( 8 Φλεβάρη '1 945 ) , μl: τήν έπιθυμία νά ύπαινιχθεί διακριτικά
τή σχέση του μέ το κίνημα του Δεκέμβρη , τον διαΟέχθ-ι;κε
ό � ό �ντο , καt σκ�� οθέτη,σε τΟν � ρ<'�τ ? μ ; τ� πολε ι;ι.κΟ �α ίξπηρ
στην , Αθ ηνα; τη, � ωδεκατη , νυ �τα , · :! ιδισς _ηθε�7 να, π �
. � ιχτο, τ ι. 7 , pυναικες του ? υινΟσ ορ ,
κατ τ ι. , απ
ρο � σιασει
,
, ,]
1 ι. στο
που ταιpιαζανε
θιασο· ιδου
μια δικη1 του φραση , [αλλα
·

·

"

,

" 'Όχι, δi θέλω·ε, ήταν ή " Δ ωδέκατη νύχτα " . έπιτυχία πα
λαιότερ η τής Μ� ν r;ι λί? ου [δl:ς ,προηγού με� ο -τ;ευχος,J καί �;1
,
·
� εκεινην, δισταζαν ι; για_ τα π � ρ � � ατω σ� ηριζοντουσαν
, του στο περ ιοδικο , Ο Αιωνας
,
την εΙπε σl: μια συνομιλια
·

,

.

μας." (Μάης 1 9 4 7 , τευχος 3, σ. 90 - 2 ) · οί 'i διες σελίδες μίΥ.ς
/!;�συν προ �ηθέψει , καί τ,tς όίλλες πλη p οφ �ρίες τlς �χετικές � Ι:
τη δουλεια του. Ο Μσpντο , φυσικα, δεν εΙχε τις τεχνικες
εύκολίες το)) " Έθνικου '" άναγκιΧστηκε νά βάλει τούς ήθο
ποιούς νά παίξουν μέσα σ' Ιiνα σκηνογραφικο πλαίσιο πού .
'χε κυρίως Ιf.να ζωγραφισμένο φόντο καl παpάσταινε Ιf.να καρά.βι μl: φουσκωμένα πανια καl κά.τι σπίτια σκαρφαλωμένα
σ' Ιiνα βουνο άπότομο · μπροστά., τοποθετουσαν μικρά σκηνο
γραφήματα, κρεμαστά η συρόμενα προς τά παpασκfινια, την
ώρα της άλλαγΥjς πού γινόνταν φανερά., χωρίς ν' άνοιγοκλε,ίνει
ριντώ· πά.νω στή Σκηνή κυριαρχουσαν τά ζωηρα χρώματα·
το έ:ργο παίχτηκε μ' ολη τήν έλαφριΧδα καl τήν έντυπωσιακό
τητα πού 'χε χρησιμοπbιήσει ό σκηνοθέτης, πλούσια, στή Μου
σικι Κω 1-1; ωδ �α (" �Εθνος ", 8 �λεβ � ρη , _ έ7;?!1'ένη τ-Υj_ς ,:· πρώ
της )· την
ελαφροτερη, σχετικα με του Εθνικου , μορ
φή πού Όωσε στή " Δωδέκατη νύχτα" ό Μόρντο , τήν τονίζει
καl το " Β'ίjμα " (Μ. ΡοΟά.ς, 8 Φλεβάρη ) . Ή κωμωδία παί
χτηκε σχεδον Ιf.να μ'ίjνα καl μισό, ώς τlς 20 του Μάρτη ·
γνώρ ισε δηλαδή έπιτυχία καί σ /: μια περ ίσταση πού δl:ν εΙχε
�π?καταστ � θ �Ι ή τά.�η στή � κην�, μ� ς εΙχ� , φυσι;' ά μιά -ι:_αλ�
επιδραση η Δωδεκατη νυχτα . Ο Μορντο ακολουθει κ
έκείνος όίλλη γραμμή άπο του " Έθνικου " , πού για τήν ώρα
δεν είχε προσεγγίσει άκόμα τον Σαίξπηρ μετα το Δεκέμβρη ·
οί παραστάσεις του Βάρδου στήν 'Ελλάδα γίνονται πιο ε\Jπε
πτες, π :_Ο λαϊκ � ς �rι.t, μ� ; Ον, cc 'Έ μ� ορο ;� ς � ε�ετιrί.ς " , τ ?υ
�λαυ �μωνος � αι �ε τον ,c Ι ? υλιο � α�σαρα , στο Λ,υρικ �ν , .
Ο Μορντο δεν ξεχασε την επιθυμια του να παρουσιασει εργα
καινοόpL� τ? U Σαί�7;"ΙJ Ρ Ί στη� πρ ? ετο,ιμα � ία τη � συνερ r:ασίας
του στο θεατpο
Αλικης , με τη φιpμα c Μουσουρ ·η ς Μόρντο - Άνεμογιά.ννης " ( 1 945 - 46 ) είχε άναγγελθεί πώς
θ' ά.νέβαινε, μl: τή δική του, βέβαια, πρωτοβουλία, το " "Αλλ'
άντ' όίλλων " - ύπ'ίjpχε ή μετάφραση του Ποριώτη - ομως
-� κ ωμωδία /f;μεινε με τlς παλιές της έρμ·η νείες (δες " Θέατρο " ,
τευχος 1 4 , σ. 59, ά.ριθ. 7 , " Ί-Ι κωμωδία των παρεξηγ·ή σεων )
Ό J\fόρντο πρόσφερε στο Θέατρό μας τη δεξιοτεχνία του·
·)jταν ό κατ' έξοχήν έπαγγελμ ατίας του ε'i δους του· δέν τον
όδηγουσαν τα ονειpα, έκείνα τουλάχιστον πού ρύθμισαν τα
βήματα των δικών μας σκηνοθετών .
·

"

ΤΑΚΗΣ

.

ΜΟΥΖΕΝ ΙΔΗΣ

'Η

άμέσως μετά τήν κατοχή περίοδο ·)jταν, άναγκαστικά.,
Ε:πο �η Οp � στή p ια· οί �L ε �μ(ένες ε;τ ιθυμίες πρ? σπα � ? U � α� ε να
β f ου� , μι � δι 7 ξοδο. Ο � , .�νωμ �ν ? ι Καλλ �τ;:,χν ες αντ, κο�ν
,
σ αυτ·η την κινηση · και το ιδιο το , , Εθνικο ανασυγκροτει
ται · οί παραστάσεις του " 'Έμπορου T'ijς ΒενετιίΥ.ς, σχετικά μέ
τον Σαίξπηρ, /!;χουν αύτη τή ση μασία. Ό Τάκης Μουζενίδης
θά.' 'ταν ,σκηνοθέ;ης του , θι � σου Κοτοπ ? ύλη · ταυ: όχ,ρονα π,ρό
τεινε στον
Γ . Χελμη , τον επιχεφηματια του, να γινει, κατω
ά.πο τή στέγη του, μl: την ύλικη φροντίδα του, μιά παράλ.

1952, "Χειμωνιάτικο παραμύθι" . Μιa σκηνή πλήθους χαρακτηριστική γιd το fJp:>ς τής παράστασης. Σκηνικd l.'πύρου JJασιλείου

ληλη δουλειά μl: νέους ήθοποιούς τά συμβόλαια θά τά ύπό
γραφε μ' αότούς ή έπιχείρηση · ol νεαροί πληρώθηκαν έλά
χιστα, μέ βάση τίς εtσπράξεις, ποσοστά· ό σκηνοθέτης θά
'χε δικαιώματα στά κέρδη πού δέν Ίjρθαν- δμως τά " έσπερι
νά " έ:ξοδα τοϋ θιάσου Ίjταν πολλά καί τό τέλος Ίjρθε. Τό
" 'Έθνος " παρακολουθεϊ: τον πρωτοποριακό θίασο πού 'χε
τήν όνομασία " Αόλαία "· δημοσιεύει πληροφορίες &πό τίς 20
Αόγούστου 1 945· στlς 25 τοϋ μηνός άπλώνεται στlς έπιδιώξεις
του, πού θά φρόντιζε νά τlς πραγματοποιήσει στlς &πογευ
ματινές (Δές έπίσης 21 Σεπτέμβρη καl 1 καί 3 ' Οκτώβρη) .
Στίς 2 έ:γινε μιά συγκέντρωση καί μιλήσανε ό 'Άγγλος συγ
γραφέας Πάτμορ, ό σκηνοθέτης καl ό σκηνογράφος Βακαλό.
Τό " 'Έθνος " έπίσης τύπωσε κ' έ:ν' όίρθρο μέ τήν έπιγραφή
" Μιά καινούρια προσπάθεια " κ' ύπογραφή Δ.Κ.Ε. Ό θία
σος θά έμφανιζόταν μέ τήν " Τρικυμία " · θ' &κολουθοϋσαν τά :
" Δον Κάρλος " , " 'Αθροιστική μηχανή " τοϋ 'Έλμερ Ράις,
" Περίεργες γυναϊ:κες" τοϋ Γκολντόνι, τό " Ξύπνημα της 'Ά
νοιξης � , τοϋ Βέντεκιντ κ' ή 'Ιφιγένεια έν Αόλίδι " τοϋ
Εόριπίδη . 'Αντί νά στηριχτοϋμε σ' δλα τά παραπάνω, ε'ίδα
με, κατά τή συν-ήθειά μας τοϋ προηγούμενου όίρθρου, τον Τά
κη Μουζενίδη καl μιλήσαμε γιά τήν " Αόλαία " .
Στήν έκλογή της " Τρικυμίας " όδήγησε τ ό δτι τ ό έ:ργο &ντι
προσωπεύει τήν καθαρή δραματική Ποίηση, . αότή πού τό
έπαγγελματικό θέατρο τήν &ρνιότανε καί στούς θεατές του
καl στούς έργάτες του καl πού αότήν εΙχε ή " Αόλαία " πο
θήσει, στήν κατοχή καί πολλοί θεατρικο ί μας παράγοντες
καί μεγάλο μέρος &πό τό Κοινό. Ό Λόγος θ' &ποτελοϋσε τήν
κύρια έ:γνια· τά σκηνογραφικά κι ένδυματολογικά καρυκεύ
ματα θά 'χαν δεύτερη θέση · δέ θά προσελκύανε αότά τήν προ
σοχή τοϋ θεατη · τό ρεαλιστικό κοστούμι θά τό &ναπλ-ήρωνε
μιά " φόρμα " καί τήν &ντίληψη της καθημερινης χειρονο
μίας καί της κίνησης, ή κιφιαρχία τοϋ ρυθμοϋ πού 'ναι " γε
νεσιουργό στοιχεϊ:ο " της ζωης έ:τσι τά πρόσωπα των έ:ργων
θά 'χαν τήν τάση νά πάρουν διαστάσεις συμβόλων κι ό σκη
νι,κ ός, χ �ρ ος δ,έ θά ;: φ οσπαθο ? σε ν' &ποδώ �ει τή , ζ � ή , &λλά
να την αναπλασει. Ποιητικος συμβολισμος ,, θα τανε δυ
νατό νά όνομασθεϊ: ή αtσθητική της " Αόλαίας ". 'Η Τρι
κυμία " θά παιζόταν Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή &πό"

"

γευμα καl Κυριακη πρωί· τίς όίλλες ώρες �ό �οι� ό θ � : βλεπ;
το " Δαβίδ καί Γολιάθ " τοϋ Θ . Συνοδινου· αυτος θα ταν ο
τύπος των έμφανίσεών της.
Τέτοιες &ντιλήψεις Ί)τανε " φυσικο " νά δεχτοϋν τήν έπίκριση
πού 'φτασε ώς τό πείραγμα· ol όίντρες τοϋ θιάσου φοροϋσαν
τά ροϋχα τοϋ έ:ργου ώς τή μέση· &πο τή μέση καί κΧτω φο
ροϋσαν έργατικές φόρμες καί φρεσκοβαμμένα όίσπρα παπούτσια·
εΙχαν δηλαδή όμοιομορφία· τίς σκηνογραφίες τlς &ποτελοϋ
σαν διάφοροι " κϋβοι" , " παραλληλεπίπεδα " καί " κεκλιμένα
τραπέ �ι � Γ t ::Εθ� ος , , ' � ' ? κτ � βρη , ct t t��άχη � ' 1 1 �ου μ�� νος ) · αστειο το θεωρει το ντυσιμο η Εστια,, , 2 Οκτω
βρη, ένω ή Μάχη " τονίζει πώς το καράβι Ίjταν " ώμιΧ
ρεαλιστικό" , καί " ή φυσιογνωμία τοϋ χC:ψου διατηρεϊ:ται πι
στά " 1 γράφει , ό Λ. , Κογκο �λας, πού _β ίαια, μέ, διάθεση κατ� 
λυτικη, πιστευει πως
η μεθοδος του σκηνοθετη εΙναι ξενο
φερτη . Τήν κίν·η ση τοϋ 'Άριελ, τΊ)ν πολύ ζωηρ·ή, τ-fι θεώρησε
έ:νας κριτικός πού καθόταν μπροστιΧ &π' τον Κουκούλα σιΧν ΕΚ
φραση της ούσίας τοϋ ρόλου· ό Κουκούλας τόν θεωρεϊ: " &νό
η '!ιο "· ; Lς ϊ18ι �� άντιρρήσεις βα � ικ � εχ,ε ι. , κι ό 'Άλκης Θ � όλο �
. , αποσπασμα σχετικο με
( Ν. Εστια , σ. 9 1 2 } . , Ιδου εν
τό ντύσιμο· δέν διακρίνεται, βέβαια, γιιΧ τή χάρη τοϋ 6φους
του καl γιά τΊ)ν κομψότητα της έ:κφρασής του : " 'Αφαίρεσε
[ό σκηνοθέτη ς ] έν μέρει τό κοστούμι· !Jντυσε τό μισό μ6νο
η

"

τού σώματος μερικών ηθοποιών μέ φ6ρμες, ίσια παντελ6νια,
μέ τιράντες καί παπούτσια τού ten n is κι dπο πάνω έρρι!;ε
liναν έπενδύτη έποχής καί σύγχρονα σέ ι'ίλλους ηθοποιούς,
στίς θεές, φ6ρεσε φτερa καί πέπλα πού !Jστω κι aν �]σαν κου
ρέλια dθλία_ς ποι6τητος [γράφει κ� ρία τοϋ ;< αλο � κόσμ,° υ � J
ήσαν α, � αντιρ q;ιτα κοστο�,μια . · : ,, . ο, Κουκ,°υλ:Χ ς � μως, αντι

θετα με τον Αλκη Θρυλο που συνεχιζει με την ιδια βαναυ
σότητα, παραδέχεται πώς ή παράσταση ·)j ταν εόσυνείδητη καί
εΙχε γοργό ρυθμό. Περιμένει, ώστόσο , τό καλύτερο στο δεύ
τερο καί στο τρ ίτο έ:ργο .
Ό Αtμ. Χ. " , μέ τήν εόκαιρία της " Τρικυμίας " ξαναγυ
ρ ίζει στην κριτική της " Καθημερινης " , 6στερ' &πό πολύν
καιρό, καθώς τό δηλώνει ό rδιος τψ.δί τό 'Ελεύθερο Θέατρο
καί ζητάει &πό τό κράτος νιΧ τό προσέξει· βάλλει έναντίον
τοϋ " Έθνικοϋ " , πού 'χε &νεβάσει τήν " 'Αρλεζιάνα " καί
"

29

όνομά ζει τόν " 'Έμπορο της Βενετιiiς " " lλαροτραγωlΗα " ·
την κριτική του τΊ] ν άρχίζει : " Μιά γενναία προσπάθεια 11γινε . . . με την " Τρικυμία " . . . 'Η παράστασις δεν ύπfιρ

ξε aψο γος . . . , dλλά τά μειονεκτήματα, οί dδυναμίες, κάποιες
dφέλειες, κάποιες φωτιστικες dδεξιότητες, ή πρόδηλη dνε
πάρκεια στην dπόδοση τοΠ ονειρώδους καί τοΠ φανταστικοΠ,
μερικά dτυχήματα στη διανομη τών ρόλων . . . δέv ε lναι ίκανά νά καλύψουν την dναμφισβήτ η τη έπιτυχία . . . " (9 Όκτώ-

βρ � ) · άν � yvω � ίζε,ι _πώς " � ί ογκοι, εΊχαν αtσθητικη ,&� αλογία
ως εξης : Η παραστασις . . . ε l�ιαι μια αναμφι
και τελειωνει
σβήτητη καλλιτεχνικη πρόοδος στά χρονικά τοΠ Θεάτρου μας "
( 1 0 ' Οκτώβρη ) . Ό Γκ. Μπινιάρης (Κάλιμπαν ) , δ Τ. Γαλα
νός, δ άλησμόνητος έκλεκτός ·ή θοποιός (Τρίνκουλος ) , δ Ντ.
' Ηλιόπουλος (Στέφανος ) , νεαροί κ' ol τρείς, άκριβώς πρίν άπό
εtκοσι χρόνια, δεχτ-ί]κανε τον Ε:παινο. Ό Κατράκης ομως,
(Πρόσπερος ) στάθηκε, άληθινά, στην κορυφ-1] της ήθοποιίας
ϋπου σπάνια φτάνουν ol καλλιτέχνες της Θυμέλης ·ή θαυμα
στη φωνή του ήταν ή Ε:κφραση της ψυχης τοίί έκπνευματο
ποιημένου Ί]ρωα· δ Πρόσπερός του εΊναι άπό τούς καλύτερα παι
γμένους ρόλους τοίί Σαίξπηρ μέσα στό Νεοελληνικό Θέατρο.
Γράφει δ Κ.Ο. : " Ό Μανώλης Κατράκης με " μάσκα " έξαϋ
λωμένη δμοια με τίς μορφες ποv έζωγράφιζε ό συμπατριώτης
του Δ ομίνικος Θεοτοκόπουλος . . . θά τιμοΠσε τον καλύτ·ερο
ήΟοποιό, δχι μόνο της έλληνικfις σκ ηνής " (" 'Έθνος " , 9

Όκτc:>βρη ) .
'Άλλο εργο τοίί Σαίξπηρ δΕ:ν ετυχε ν' άνεβάσει δ Τ. Μουζενί
δης εγινε λόγος ν' άνεβάσει στό Κρατικο της 'Άγκυρας τη
" Στρίγγλα . . . " , καθώς μοϋ το εΊπε, μετ&. τον " Οίδίποδα" .
Ί-Ι " Τρικυμία " παιζόταν άπό τίς ι! ' Οκτώβρη ώς τίς 2
Δεκέμβρη . '1" &λλα τρία εργα της "Αuλαίας " είναι : "Δον
Κάρλος " ( 5 Δεκέμβρη ) , " 'Άνθρωπος τοίί διαβόλου " ( 1 8
Φλεβάρη ) , " Τοϋ φτωχοϋ τ ο άρνί" ( 5 Μάρτη 1 946 ) .

ΑΛΕΞΗΣ

Σ ΟΛΟΜΟΣ

Ή

πρώτη - πρώτη θεατρική του ένασχόληση ήταν, βέβαια,
στο Κολλέγιο 'Αθ ηνών, οπου εβγαλε το Γυμνάσιο, στίς παρα
στάσεις μl: τον Κούν (δΕ:ς το Λε6κωμα τών 25 χρόνων του, σ.
10 - 1 3 καί " Θέατρο ' ' , τείίχος 4, σ. 28 ) · ϋστερα, σΕ: μιιΧ γιορ
τη τοίί Άγγλοελληνικοίί Συνδέσμου - ήταν μέλος του - στην
αrθουσά του, σκηνοθέτησε ( 1 93!! ) μι&. σκηνη άπό τό " "Ονει
ρο ", τόν " Πύραμο καί Θίσβη "· έκείνος επαιξε τό Στημό
v-η, δ Β. Καζαντζης τόν Κυδώνη · &λλα μέλη τοίί Συνδέσμου
τ' &λλα πρόσωπα. Τέλος, στό έπαγγελματικο θέατρο σχεδί
ασε τίς ένδυμασίες τοίί " Μάκβεθ " 1 9 3 7 (δΕ:ς " Θέατρο " ,
τείίχος 1 6 , σ. 1 3 6 - 7 ) .
'Όταν γ•\ρισε άπό την μετεκπαίδευσή του στην 'Αγγλία καί
στην 'Αμερικη πρότεινε στον Κώστα Μουσούρη πού θ' &ρχι
ζε μια. νέα έξόρμηση , στα. 1 949 - 50, να. τον πάρει σκηνοθέτη
του · δ , εuγενικος κ� ί δ � ασ;·�p ιος 1θιασάρχ� ς - α; >;;' εΊχε ,στο νο 9
.
ηνοθετει/ μ � τ ?νομα 1του ; ωρα, τα εργ� , οπως
τ
, σ �νυμα
; ουανενααν
και , πιο πριν, σ τ;ους Θια � ου �, του - σ� μφωνα ��ε
�;
�
το βασικο του γνωρισμα να ευνοει_ τους αλλους, δεχτ-η κε την
πρόταση κι άνέβηκε ή " Κληρονόμος" ( 3 ) , δ 'Άίλιομ" καl το
: 0Ενα ς ά � ιοθαU �αστος ύπη � έτη � "· τ� ,πρώτο, έ:γ ι.ν: μεγ�λγι
επιτυχ :1 α , ο_πως εινα ; γν �1στο· με , κοι:ιη..επιθυμι
σ; το � θι ο; σα � 
χη και του σκηνοθετη εγινε και το Προσκηνιο , με τις
τ?λμηρ? τερες _ έπιδι � ξεις του , σχετι� ιΧ μΕ: Ε:ργα κ1αl μΕ: � μφα
νισεις ηθοποιων και σκηνογραφων
σε καλλιτεχνιχοτερες εμφα
νίσεις, σΕ: Ε:κτακτες άπογευματινές.
Ί-Ι περίοδος 1 9 50 - 5 1 , βρ'ίjχε τόν Γ. Θεοτοκ&. ν' άρχίζει τη
.Ι>ε\. τερη διοίκησή του στό " 'Εθνικό " · φίλος καl κείνος τοίί
καινούριου κι οσων το ύπηρετοίίν, τόν κάλεσε να. συνεργαστεί
και του πρότεινε καL τΟ πρώτο έ:ργο, τΟ 0 Οπως σας άρέσει "
τοίί Σαίξπηρ, γι&. χάρη τ'ίjς Β. Μανωλίδου (Ροζαλίντα ) , πού Θα.
ξαναγύρ ιζε στο θίασο· έκεί Θα. έργαστεί δεκατρία χρόνια καl
eα πρ ι;γμα ; ο :c οιήσε ι. π �ν·f.ιν τα �κηνοθεσίε 7 · οί έπτα fιταν σαι � 
,
'
πηρικες αυτες, φυσικα, θα, δουμε. Ταυτοχρονα, γραφει
ογκω
δη βιβλία, μεταφράζει θεατρικ&. έ!ργα, δη μοσιε6ει έπιφυλλί
δες ταχτικΕ:ς καl τοίί τυχαίνουν καί μερι;:ιΕ:ς παρασκηνοθεσίες,
πού δΕ: βάζει δηλαδη τ' ονομά του σ' αuτές. Πολλη 3ουλειά,
σΕ: βάρος, προφανώς, τοu άποτελέσματος.
c

cc

( 3) Ό 'Αλέξης Σολομος εφάρμοσε πρώτος στην " Κληρο
νόμο " τό χαιρετισμο τών 1)θοπο ιών μόνο στό τέλος τοΠ
lργου κι δχι, δπως έπικρατοΠσε, στο τέλος κάθε πράξης.
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Ό Σολομος Θ α. φέρει στο " Έθνικο " μι&.ν &λλη άντίληψη για.
τον Σαίξπη ρ· το δυσκίνητο βάρος κ' ή ψυχρότητα θ' άντικα
τασταθοίίν άπο τη νεανικη χάρη , τ-1] φαντασία καl το χαμόγε
λο μαζl μΕ: την εuαισθησία· ol δοκιμΕ:ς δΕ: Θα. θυμίζουν στρα
τώνα· Θα. μπεί νέα μέθοδος -" αuτόσχε3ιασμο" μοίί τη λέει δ
raιος· ας θυμηθοϋμε το " 'Όπως σας άρέσει " · γίνεται στο
ϋπαιθρο, Ε:χει βοσκούς αuτ-1] λοιπόν την " παστοράλε " διά
θεση , παρακάλεσε τούς ·ήθοποιούς να. την άποδώσουνε μΕ: δικά
τους έφευρήματα καl τα. καλύτερα τα. σταμπιλάρανε .. ol πιο
νέοι κ' ol πιό ταλαντοίίχοι συμβάλανε σΕ: μια. καλύτερη έρμη
νεία, ol &λλοι " αuτοqχεδιάζανε , , θυμούμενοι, χωρίς φαντα
σία, ρόλους τους &λλων Ε:ργων κι ό σκηνοθέτης δΕ:ν μποροίίσε
πι&. να. τούς άλλάζει· τοίίτο εΊναι ή αtτίcι: τΊjς " &\ομοιογένειας "
π ? U π,αρ,ατηροi.Jσαv ο � κp1ιτιχοί · � ιc ά� ομοιοyέ,vει � " - κ � L
ποτε, απο
διαφορετικους λογους, δεν ξεμυτιζε στις ελληνικες
σαιξπηρικΕ:ς παραστάσεις; - ήταν κάτι άναπόφευκτο, πού Θα.
'πρεπε νιΧ δοκιμαστεί ομως Ε:φι φνε ζημιές, άλλιΧ πρόσφερε
καl μι&. &νεση πάνω στη Σκηv-� · έμiiς τώρα μiΧς ένδιαφέρει,
αν καl δΕ:ν μποροίίμε ν' άνεύρουμε τίς εuρωπα"ίκΕ:ς πηγές του,
π ? ίί ήτ_ αν κάτι τι νέο καl ποίί έφαρμόστηκε άπο τό σκηνοθέτη
�
σε Σαιξπηρ.

'Από την πρώτη του έμφάνιση , στον Κώστα Μουσούρη , τόν εr
χανε καλοδεχτεί· δ Τερζάκης τόν δραματίζεται να. δείχνει την
άξία του στα. μεγάλα έ!ργα (" Βημα ", 7 ' Οκτώβρη 1 94 9 ) ·
δ Κ . 0 . Ε:γραψε πώς δ νεαρός σκηνοθέτης θά ' βλεπε τόν Σαίξ
πηρ διαφορετικά, άφοu εΊχε σπουδάσει στην 'Αγγλία (" "Ε
θνος" , 1 Νοέμβρη 1 950 ) · είχαν ποθήσει το διαφορετικό, ϋστερα
άπό την γερμανόπληχτη σκηνοθεσία τοίί προηγούμενου τεύχους
κ' ϋστερα άπο τη γαλλική, τη σαλονίστικη τοίί Σαραντίδη ,
πού ε'ί δαμε πιο πάνω· καινοτομία Σολομοίί είναι κ' εν' &λλο
σύστημα στlς άλλαγές δΕ:ν Ε:κλεινε ριντώ η αuλαία· Ε:σβηνε κι
&ναβε y οργα. ,το φώ � κι δ θεατ-� ς εί �ε το α'ί �θ"Ί μ;ι πώς το ερ γ ο
διαρκουσε, δεν
κοβοτανε, κcι:θως το . θελε ο Σαιξπη ρ που' δεν
Ύ)ξερε άπο διαλείμματα. Ό Αtμ. Χ. σημειώνει πώς δ σκηνο
θέτης μας έκαινοτόμησε στίς άλλαγές (" Καθη μερινΊj ", 2
Νοέμβρη ) . Ό Τερζάκης τόσο τον τιμii το Σολομο πού φοβiiται,
μΊjπως οί σίγουροι Ε:παινοι πού Θα. λάβει τον χαλάσουν ( " Βη
μα" 1 Νοέμβρη ) · τό χρυσό στεφάνι, ομως, τοϋ το άπονέμει δ
Artlιur Se 1�ell, καθ·ηγητης στην εδρα Βύρωνος στο 'ΑθΊjνησι,
στην " 'Αγγλοελληνικη 'Επιθεώρηση " · πρέπει να. τον άκού
σουμε· ζη άνάμεσα στην έλληνικη νεότητα καl μέσα στην έλ
ληνικη ζωή · πνευματικα. δέν εΊναι ξένος μ' έμiiς. Τοίί φαίνε
ται σ&.ν ψέμα πού ενας 'Έλληνας - μη 'Άγγλος 3ηλαδη - μπό
ρεσε " νά συλλάβει καί ν' dποδώσει τη χαρούμενη καί δροσε

ρή dτμόσφαιρα, το μίγμα τοΠ έλισαβετιανοΠ ρομαντισμοΠ
καί ζω1]ς στο Άγγλικο τοπίο " . ΣιΧν 'Άγγλος παραδέχεται
πώς " ύπfιρχε στη σκηνοθεσία. . . μιά έκπληκτικη περίπτωση
σ �της
έ ρ μ η � ε ί α ς " [ύπογραμμ ίζει δ κ τικ6 μ
, ωστε
"
f; κατορ
τουC;! α•αγvωρ ,ιζει μεγαλη σκηνικη, δεξιοτεχνια,
θωσε νa κρατήσει τοvς χαρακτήρες ζωντανούς . . . καί τίς σκη
νές δπου ό συγγραφέας τοvς έχει άφήσει σχεδον νά σβήσουν . . . "

(Νοέμβρ·ης - Δεκέμβρης 1 950, σ. 7 3 - 5 ) . Συμπλ·h,ρωσε, λοι
πόν, δ Σολομός τον Σαίξπηρ.
Μέρος, ομως, τ'ίjς έλληνικης Κρ ιτικης εΊναι βαρύθυμο· δi:ν
κατανοείται ή στάση της, αν 31: θυμηθοίίμε πώς τό " 'Όπως
σiiς άρέσει " παίζεται μετ&. την τ.α6ση τοίί Συμβουλίου καl τοίί
Διευθυντη - σκηνοθέτη , πού γι' αuτόν μιλ+,σαμε στο προηγού
με>ο τείίχος ol συμπάθειες σ' έκείνον ξεμυτίζουν- τό " "Ε
θνος " π.χ. καl ή " Βραδυνη " (1 Νοέμβρη ) . Το πρώτο μά
λιστα, αν καί δΕ:ν παραλείπει βέβαια, να. παραδεχτεί δρισμένες
άρετΕ:ς στο Σολομό, άρνείται τη χαρο6μενη άτμόσφαιρα, τ'ίjς
σκηνοθεσίας του κι άπορεί πώς ό Γενικος Διευθυντής, δ Γ .
Θεοτοκάς, 31: φρόντισε να. καταστείλει τlς άταξίες της. Ό Αtμ.
Χ.- δπου πιο πάνω - παρατηρεί πώς για. τα. έλαττώματα "δεν
πταίει τόσον αvτος [ δ Σολομος ] δσον ή lλλειψις παραδόσεως
καλλιτεχνικής διά παρόμοια τολμήματα " [σ&.ν της παράστα
σης ] κι άκόμα πώς έκείνη ήταν "έν τψ συνόλςv της dπο τάς
εvπρεπεστέρας σαιξπηρικάς ΠΟV lδωσε το " Έθνικόν , , . . . ,, .
'Άτολμη , &ρα, ή σαιξπηρικη δουλει&. ή προηγούμενη στο " Έ
θνικο" κ' ή προσπάθεια τοίί νέου σκηνοθέτη καλύτερη . 'Όλες
τ1.5 π ? ζες του &μέσοu , παρελθ ?ντος έ: � χον;αι να τ � ς σαpώ,σοuy
.
τα νιατα ! Κι οι Τερζακης - οπου
πιο πανω - βρισκει πως η
βραδυ&. εΊχε " γοητεία " χαί πώς " κατόρθωσε νά δημιουργή

σει έντελώς φυσιολογικά την εvφρόσυνη άτμόσφαιρα πού 'ναι
το καλύτερο δώρο τfις σαιξπηρικfις κωμωδίας " καl " . . . μιά
θερμ6τητα πολv αlσθητή . Τί καταπληκτικος μάγος αvτος ό
Σαίξπηρ . Τί παλέτα .πλούσια ώς προς τον lλιγγο σε χρώμα-

τα . . . Ό κ. Σολομός έπέτυχε ν' dξιοποιήσει πολλά, νd τd κάνει
αlσθητά . . . ", άλλα καί " . . . θd τόν fιθελα . . . πιό ίκανό νd έπι
βληθεί στούς ijθοποιούς - σέ όρισμένους ijθοποιούς . . . " [θυμη
θείτε τα περί αύτοσχεδιασμοϋ, πιο πάνω ] " θd τόν fιθελα ν'
�πο �ύγει τήν dπ_εγνω �μένη, έπιδlωξη , τού κωμι,κού . . . "; Πό ;r οι,

ωστοσο, σκηνοθετες δεν πεφτουν στο rδιο σφαλμα ! Ωστοσο,
ό Μ. Πλωρίτης έ:χει παρατηρήσει κ' έκείνος . την " χονδρο
ποιημένη " ύπερβολη τοϋ κωμικοϋ καί πώς συνέχισε " το γνω
στό ά.καδημαϊκό στύλ " , " πού dκολουθούσε τό " 'Εθνικό "
aλλοτε στiς παραστάσεις τών σαιξπηρικών κωμωδιών ,, [δηλ.
τοϋ Ροντήρη ], ένώ ταυτόχρονα " aνοιγε τήν πόρτα στήν 'Επι
θεώρηση " · καί τελειώνει με την έξ'ijς χρήσιμη ύπογρά:μμιση ,
πώς " ή . . . παράσταση δέν ε lχε, βέβαια, τήν παγερότητα τών
σ � ιξ7!ηρ �� tpν παρα �τ � �εων πού, παρουσlαζε aλλοτε τό " 'Εθνικον , ( Ελευθερια , 3 Νοεμβρη ) .
' Οπωσδήποτε, τη στιγμη αύτή, ό Σολομός έ:ρχεται σα μια
ά.κτίνα φρεσκάδας καί δροσιας ϋστερα ά.πό Ιiνα παρελθόν αύ
χμηρ6· ή έξαγνιστική του ά.κτινοβολία κάνει καί τούς Cίλλους να
τον βλέπουν μ' ά.γά:πη καί καλη διάθεση · δεν είχε πειράξει,
για την ώρα, κανέναν με τη σκηνοθεσία του.
'Άδικα ζητ·ήσαμε μια βοήθεια καί στίς σελίδες τοϋ περιοδικοϋ
" Έλληνικη Δημιουργία " · στον καιρό πού βρισκόμαστε δε
δημοσιεύει κριτικες για το " 'Εθνικό ", παρα κείμενα έριστι
κα για την άποπομπη τοϋ Συμβουλίου καί τοϋ Γενικοϋ Δι
ευθυντ'ij (1950, Β, σ. 85 - 9, 1 1 0 - 2, 7 1 0 - 12 )· για ν' άσχο
ληθεί μl: τίς παραστάσεις του πρέπει να παιχτεί ή " Βοcλέ
ραινα" (Μάρτη ς 1 953 ) , όπότε είχ' άρχίσει να γίνεται θετικός
λόγος για την έπά:νοδο τοϋ Ροντήρη στη διοίκηση ! Στον Β'
τόμο της " 'Ιστορίας . . . " μας Θα δεΙτε κ' Ιi.να κεφάλαιο με τον
τίτλο " οι άθλιότητες τ'ijς Κριτικ'ijς' ' - μια περ ίπτωση , τη ση
μειώσαμε τώρα· δε θά: 'ναι μικρό αύτό το κεφάλαιο, δυστυχώς.
Χωρίς άμφιβολία, ό Σολομός έ:χει προσήλωση στον Σαίξπη ρ ·
εν ι.� ότε � α � � ρ? σ 7;αθει , νd: όεί τ Ο έλ � σαβ;:τ ι. αν � θ1έατρο, , ϋχ,ι.
γαπλως
μεσ απο τις μελετες του, που τις κανει σα λογιος, αλλα
με τη διάθεση ένός παλιοϋ θεατρ ίνου σύγχρονού του, πού 'χει
σκοπό να διασκεδάσει το κοινό του χωρίς φιλολογίες. Αύτη
την έντύπωση μοϋ 'τυχε να σχηματίσω άπό τη συνομιλία μας.
'Επομένως, όδηγεΊ:ται φυσικα ν' άνεβά:σει,χωρίς μεγάλο διάλειμ
μα, το " Χειμωνιάτικο Παραμύθι" ( 1 952 ) . Σημαντικό - στον
άριθμό καί στην άξία - μέρος τοϋ θιάσου βρισκόταν στην 'Αμε
ρική , οταν μοφαστ·ή κανε οι ρόλοι κι οταν οι δοκιμες το προετοι
μά:ζανε· παίχτηκε, φυσικά:, χωρίς την Παξινοϋ, τον Μινωτή ,
τον Ποcρασκευά:, τον Κωτσόπουλο, τον Βόκοβιτς, τον 'Αποστο1

λί3η · παίξανε δμως ό Α. Βλαχόπουλος, ό Γληνός, ή Μιράντα•
ή Α. Ήσα·tοc, ό Καλογιάννη�, ό Βαφιάς, ό Μπινιάρης, ό Χρ .
Νέζερ, ό Γαλανός, ό Εύθυμίου, ό 'Αρώνης, ό Μπούχλης, ·ή
Βαλάκου, ό Χατζημάρκος οι περισσότεροι ήταν παλαια στε
λέχη τοϋ " Έθνικοϋ " , ζοϋσαν την οποιά. " παράδοσ·ή " του
κ' εrχανε πάρει Cίλλοτε μέρος σ' έπιτυχίες του. Μερικοί κριτι
κοί - μόλις ύπαινιχθήκαμε τίς "άθλιότ-ητες" τοϋ συναφιοϋ θεωροϋν το παραπάνω σύνολο " μωσαϊκό " , άταίριαστο συμ
μάζεμα, δηλαδη περιφρονητικα (Καραγάτσης π.χ. , " Βραδυ
νή " , 1 9 Δεκέμβρη ) . Ό Αtμ. Χ. είχε δει το έ:ργο στα 1 9 3 6
στο Λονδίνο· δυσκολεύεται ν ' άνεχθει σκηνοθεσία καί ήθοποι
ούς- ή έΤfίκρισή του παίρνει χαραχτ� ρα καταφρόνιας ( "Καθη
μερινή " , 19 Δεκέμβρη ) · ό Σολομος δμως δεν περνάει άπαρα
τήρητος ό πρώτος τον θαυμάζει πού τα κατάφερε· Cίλλοι
έπαινοϋν θερμα τη σκηνοθεσία (Κ. Ο. " 'Έθνος" , 18 Δεκέμβρη ) .
Ό "Αγγ. Τερζάκης λέει εύγενικα τη γνώμη του, δταν θίγει
την " dνομοιογένεια " τοϋ παιξίματος καί την έξηγεΙ με τη
" χρονική καi αlσθητική προέλευση τών ijθοποιών " . Ό Γ.
Σταύρου, μαζί μ' Cίλλους έπαίνους για το σκηνοθέτη , τοϋ άπονέ
μει τό εξοχο γνώρισμα να δουλεύει δχι μόνο με τούς πρωταγωνι
στές, άλλα καί με τούς μικρούς ρόλους. ("Αύγη" , 1 Ο Δεκέμβρη ) .
Δεκαπέντε περ ίπου έ:ργα θ' άνεβάσει ό Σολομός στό " 'Εθνικό " ,
μετα τ ό " Χειμωνιάτικο παραμύθι " για ν α φτάσει στον
" Κυμβελίνο " , ( 1 9 5 7 ) , τό μόνο άπό τα έπτά του πού δ/:ν
ήταν γνωστό στη Σκηνή μας. 'Εδώ βογγίΧνε, σχεδόν, οι κρι
τικοί, πώς το παραμυθένιο χρώμα τοϋ κειμένου χάθηκε καί πώς
αύτό ήταν ή καταδίκη τ'ijς σκηνοθεσίας τα σαιξπηρικα τοϋ
Σολομοϋ δε Θα γνωρ ίσουν έπιτυχία σαν τοϋ " 'Όπως σίΧς άρέ
σει "· Θα τ' άνεβάζει βεβαρημένος με τίς τόσες Cίλλες δουλειες
του καί - για μιαν Cίλλη φορα - οί ώραΊ:ες προθέσεις του, καθώς
καί Cίλλων σαιξπηρικών σκηνοθετών μας, προδίνονται στην
έκτέλεση . Τοϋ γίνηκαν οχι μια φορα ύπαινιγμοί τ'ijς έννοίας
" ρουτίνα " 'ι) καί ρητη μνεία της λέξης : " . . . ή έρμηνε{α κύλι

σε μαλακd πάνω στό όμαλό έπ{πεδο τών " εύπροσώπων "
παραστάσεων πού έχουν πολλή έπιφάνεια καi λlγο βάθος καi
στiς όπο ίες δλο καi περισσότερο μ6.ς συνηθlζει ή 'Εθνική μας
Σκηνή . . . " (Ε.Π.Π. [απανοϋτσος] , " Β'ijμα " 1 2 ' Οκτώβρη ) .

' Ολόκληρη στήλη στην " Αύγη " έκθέτει πόση ά.πογο·ήτευση
έ:δωσε ό "Κυμβελίνος" (Γ. Σταύρου, την rδια μέρα ) · καί πιό
πάνω : " Τlποτα, τlποτα [καμια δηλ. άνησυχία για μια νέα
έξόρμηση ] . . . Ρουτlνα· τό έργο έμφανlσθηκε κατd τό γνωστό μας
dκαδημαϊκό τρόπο [πού 'πρεπε ν' άποφεύγεται· άκαδημαϊκος
τρόπος -�ταν τοϋ Ροντήρη ]. Κατα τό Βαρ ίκα : " ύπογράμμισε

1952: "Χειμωνιάτικο παραμύθι" - ή δεύτερη σαιξπηρική σκηνοθεσlα τού Άλ. Σολομού στό Έθ ι·ικό. Δ ιακρlνονται: Ν. Εύθυμίου
(aκρη dριστερά), ' !. Άποστολlδης (έξόριστος Δ ούκας), Θ. Κωτσόπουλος (Όρλάντος) καi Γ. Γληνό; ('Ιάκωβος ό μελαγχολικός)

τή γνώριμή μας ρεαλιστική έρμηνε{α . . . " [στόν Σαίξπηρ - ίδού
τό φόντο ποu ύπαινιχθήχαμε πιό π.Χνω ]· " ένοχλούσε ή πιστή

άναπαράσταση τού πραγματικού πο�) θιΊ γινότα�ι εύπρόσδεκτο,
μεταφερμένο στήν περιοχ1) τού μύθου " (" Νέα " 1 8 ' Οκτώ
βρη ) . Ό 'Άλκης Θρύλ'Jς ση μειώνει πώς ό Σολομός " Περιο
ρ{σθηκε νιΊ χρησιμοποιήσει ρουτινιέρικα . . . δ, τι έχει κάνει πιιΊ
κτήμα το υ άντi νιΊ ζητήση νιΊ δημιουργήση . . . " (" Ν. 'Εστία" ,
σ. 1 6 2 4 - 6 ) . Ό " Κυμβελίνος" λοιπόν, στάθηκε καl μιά εύ

καιp ία v� το�ι �;� ϊ γενι;c� �� ρα ή κατώτερη τότε, καλλιτεχνικη
πpοσφορα του Εθνιχου .
Ό Πέλος Κατσέλ-r, ς παίνεσε ξεχωριστά τόν Β. Διαμαντόπουλο,
μ' άναλυτικ·!) πpοσοχη (" 'Επιθεώρηση Τέχνης " , Νοέμβρης Δεκέμβρης, σ. 4 3 9 - 41 ) κ αl " Στήν iξωτερική σκηνοθεσ{α . . .
- δ� ο π ετυ χ_ ημένη καi � d �ταν -; χάθηκ � το έqγ � . Το έτερόκf ι
,

το υλικο,, τα συμβατικα θεματα του και τα απιθανα γεγονοτα
πού διαδραματ{ζονται δέν έχασαν οϋτε μ{α στιγμή το ύλικό
τ ο_υς Ρ� ρος, γιιΊ ν' dναδ� θή μέσ' �πο αύ τά το δραμα τού ;ιοιη;
,
, πως τη
τη . . . , Ο Στ. Σπηλιωτοnουλος δινει την πληροφορια
�

σχην η το,υ Λεον �του φυλα� ισμέ,νου, σάν , παρέ � βλητη στό , άγ
, ανα
yλιχο, κειμενο,
την είχε κ οψει ο σχηνοθετης, ομως ειχε
πτύζει "εύφάνταστη κι' έφευρετική πρωτοβουλία γιιΊ νιΊ μπο

ρέση � ά συν � αιριάση �; οικ ε ία π� ύ ε lνα � dπο ιτ; -uσι '< �ύ τους μίi.λ( , Ακροπολις , , 12 Οκ τωβρη ) .
λ011 ασυνταιριαστα . . .

"Αν καl δεν έπιτpέπουμε στην προσωπική μας γνώμη νά έκ
φράζετα ; , πpοτι � ώ� τας νά τη σ�ήν � ι � άτρά� ταχτη φω� η τω�
'
ντοχουμεντων, θ,,ι υπ�νθυμισουμε
τη ευγενιχη δη μιουργια του
Γ. Παππδί ('Ιάκψ.ος ) καl μάλιστα στη σκηνη της κοιμισμένης
γλυχειδίς 'Ιμογ�ν-ης (Β. Μανωλίδου ). Ό Σολομός έ:φερε στό
� ατα τη σ υνομιλLα μ � ς, π � σο � ξοχ? ς 1 συνεργά,της ήτ�:ν
�οου, του,
σμ
ητ ς πρ ταyω ιστ ς κα ι ? σο εξ Ψ ωνε τα σ με ια
�
τ ? υ� ;�ργουον_π,?�υ ε, p μ<;>η νευ � . �Ο , �η · Ο. ( . .-τ; Εθνος ,�, , 1 1 , Οκτ ��βρ;η )
τον επαινει εντοvα καθως και ο Στ. Σπηλιωτοπουλος. Και παλι
φανερώθηκε μιά δυσφορία, γιατl ή έ:ναρξη έ:γινε μΕ: Σαίξπηρ,
ίδίωc; στήν κριτική του 'Άλκ·η Θρύλου .
Πρlν άνεβεϊ' ό " Όθέλλος " ( 1 9 5 8 ) , ό Σολομός δη μοσίεψε στην
" Καθημερινη" (28 Σεπτέμβρη καl 5 ' Οκτώβρη ) δυό &ρθρα :
" Στο περι θώριο τού " Όθέλλου " · μιλάει γιά τlς περιπέτειες
του έ:ργου, σχετικά μΕ: τlς παραστάσεις του στό έξωτερικ6,
γιά τό &γρ ιο, κατά την περ ίσταση , κόψιμο τών σκηνών του·
ή δι� γησή ου γιά τ ?ύς �ιεθνεϊ'ς : Οθέλλους 7ίναι &νετη αl χαρ ; 
� προ
τωμενη και; πιο, πολυ στεκει στον Στανισλαβσκι (4 ) . Τωρα
βαλε κάτι ποu κανέ\'ας δΕ: θά μπορουσε νά τό πεϊ' ρουτίνα, πώς
ό βασικά " ζηλιάρης " είναι ό Ίάγος ό Μ. Πλωρίτης παρατη( 4) ΠραγματικιΊ σπουδα ίο ε ίναι το κε{μενο τού Στανισλάβ
σκι κ' έχει δημοσιευτεί στο "Θέατρο" τεύχ. 1 8, σελ. 29-34.
1 959, 'Η "Στρ{γγλα" dπο τον Σολομο στο ' Εθνικό. ΤιΊ dλογα
τάκια - χαρακτηριστική σκην·Υι γιιΊ το πνεύμα τής σκηνοθεσίας
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ρε'ί : " Το μ ίσος του γιιΊ τόν Όθέλλο, αύτο τ ο φυχρο καi ύπο.
λογιστικο μ ίσος πού παίρνει διαστάσεις φθόνου " τού κάθε
παραγκωνισμένου γιιΊ κάθε επιτυχημένο " δόθηκε δχι μόνο
στούς μονολόγους, dλλά καi στίς . σκ η νές μέ τούς ι'ίλλους, μ'
iμπάθεια πού πρόδινε καi στον πιο άπλο ϊκο τή μάσκα τού
"έντ{μου 'Ιάγου" , ΜιιΊ τέλεια μηχανή, δπως αύτή πού στήνει
ό '!άγος στο Μαύρο, δέν μπορεί νιΊ λειτουργήσει παριΊ μόνο
δ.ν τον όδηγεί χέρι dπαλλαγμένο dπο κάθε συιιαισθηματική
παρόρμηση · ό '!άγος τού κ. Δ ιαμαντόπουλου δμως δε{χτη
κε σχεδον το tδιο παρορμητικος δσο ό Όθέλλος . 'Η dντίθε
σις έτσι έξαφαν{στηκε καi μαζί ί!νας dπο τούς dκρογωνιαίους
Μθους τού έργου " (" Έλ�υθερ ία " , 15 ' Οκτώβρη ) . 'Ιδού

μιά &ποψη πώς άπότυχε -� έκτέλεση · ό σκ-ηνοθlτης δμως είχε
θέσει τό ζήτημα κ αl τό ε'[δε ό J φ ιτιχ :ς καl τcΥ. δυό έ:χουν μεγά
λη σημασία γιά την πορεία του σαιξπηpισμου μcι.ς έ:χει κάποια
φτερά· ξενήλατα tσως τώρα χι Cίπειρεc &λλες φορές, άλλά γιά
μίΧς καινούρια - πρόοδος Cl.pα ! Σωστό, έr.ίσης, yιc{ τόν Όθέλ
λο τό έπίθετο " παρορμητικός ", χυρ ιαρχη μένος δηλαδη άπό
τΟ Ενσ; ιχτο . "Ετσι: στΟ τέλος �υρίως�, τΟν εο � σε ? Ε.:,ωτσόπου,:
λος, νεyρο, πρωτογονο· πολλους και θε p μους επαινους του
:,γρα ψ ε ... ό Πλ � ρί;η � , �ν � αι 1μ' Ε πιφυ� &ξ� ι ς , τ�;ι,:νιχΊ] ς , γ ι α τ,�
υψος της φωνης απο την αρχη · σχετι;ια με το πρωτογονο
του νΖ.γ,) ου -Όθέλλου, ό Σολομός μου θύμισ� π ::, ς τlτοια 'ίjταν
ή τελευταία δημιουργία του ' Ολίβιεp κι ό Κωτσόπουλος μου
'πε πώς διάβασε στό " Θέατρο' ' (τεuχος 1 9 ) για την έρμηνεία
τ? u 'Άχγλ�,υ, πώς 'ίi ;αν χ,αταπλ·� χτι�ός ό τρό;π ο ι;_ τ:,ού, 'ζ� σε τό
ρολο, πως εμοιαζε με τιτανα Π')υ σφαδαζε στη γη απο τα χτυ
πήματα του πάθους χαl πρόσθεσz : " Τον όραματ{ζομαι καί

τον θαυμάζω στο μέγα iπ{τευγμά του, ξέροντας dπο τή μάχη
μ ο υ στο ρόλο" . Στ·!)ν άρχη τ'ίjς συνομιλίας μας ό πολλές φορές

ύμνημένος πρωταyωνιστης μου άποκάλυψε πώς ό ρόλος του
' c; θi:λλου δΕ:ν ε'ίν ;χ ι μ �νο μια �;rνευματιχ"Ί. &γωνία , παρά κ: Ιi.νας
μοχθος σωματικος δεν φανταζονται τοJτο, συν-r,θως, οι θεα
τές ! Ό Σολομός μ' εΙχε πα,) ακαλέσει νά προσέξω πώς ή
"dνθρώπινη dντίθεση" των δυό σπουδαίων μας ήθοποιών πού
'παιξαν τούς δυό Ί]ρωες 'ίjταν τόση , πού 'φτασε μέχρι έχνευpι
σμοu του ένός γιά τόν &λλο'Ι' φαντάζομαι πώς αύτός ό βρασμός
της ψυχης θά ύπηρχε άπό την ώρα πού ό καθένας θά ' μπαινε
στό καμαρ :νι του νά ντυθεϊ'. Μόνο νεχρη καί " άμερόληπτη"
δΕ:ν 'ίjταν ή παράσταση αύτή .
Την προβολη του Ίάγου, ώ στε νά γίνει τό κύριο πρόσωπο, την
ύπογραμμίζει ό Κ.Ο. (" 'Έθνος " , 1 1 ' Οκτώβρη ) . Ό Ε.Π.Π.
κρίνει : "Λ αμπρος στήν dρχή ό κ . Κωτσόπουλος, γ{νεται χα

λαρός, Ο.βέβαιος στο τέλος· σέ κα{ριες στιγμες τού έλλειφε ή
φαντασία καί στήν προσπάθεια νά δώση §να βάρβαρο fίρωα
κατέφυγε dκόμα καi σέ κακόσχημες στάσεις καi κινήσεις . . . "

(" Βημα , 1 4 ' Οκτώβρη ) . 'Έστω ! Ύπηpχε ό " βάρβαρος "
- ή πρόθεση του σκηνοθέτη - κι ό κριτικός καl πάλι την είδε.
Καl τουτο είναι μιά διαπίστωση ένός έσωτεριχου κόσμου πού
ζουσε πάνω στη Σκηνή. Ό Βαρίκας δίνει χρήσιμες πληροφορίες
πώς τό κείμενο διατηρ ·ή θη κ ε χωρlς περικοπΕ:ς χαl χωρίς τερ
τίπια έξωτερ ικης σκηνοθεσίας, πώς ή σκηνογραφία 'ίjταν ύπο
τυπώδης κι ό λόγος του ποι·ητη εμεινε σχεδόν άνεμπόδιστος,
δμως ό τόνος του έ:ργου 'ίjταν χαμηλός ώστε νά πάψει νά δίνει
τ�ν Εντύ,πωση πώς πρόκει; αι y ι � τρ �γωΟί� · ό �τίχος γ ινόταν
,
μολις αισθητός μεσα
στην ι οιχειοτητα του παιξιματος
ηρ
χε
ώς
ύ
δέχετα
αρ
ι
;τ
;χ
7 , , ή �ύ/Μθ �τη άν,τίθεση τj?ν ;ΙJ θοποιών
;t θελλο
9
.:_.ι - ,, Ιαγο � , r;-λ\ αρνιεται ,τη βαθυ;;ητ� :,ης επ;:ξεργ� σιας του ρολου απο το Διαμαντοπουλο ( Νεα , 1 7 Οχτω
βρη ) . Έδω θά 'πρεπε ν' άχουστε'ί ή άνάμνηση του Διαμαντό
πουλου άπό τη δη μιουργία του αύτή · Ι)Ε:ν μπόρεσε δμως να
πραγματοποιηθε'ί συνομιλία μας φταίω tσως τόν παρακάλε
σα λίγες μέρες πρlν φύγει γιά περιοδεία. Τότε Ί]μουν Ιi.τοιμος
νά μιλήσω μαζί του· τlς 'ί διες μέρες είδα χαl τόν Κωτσόπουλο.
Ή παρ πάν κριτικη τ ? υ Βαρ ίκα ε�ναι y ρ ;ι μμένη μΕ: στ ?χα �
� βανανισμενη · μελετη μενο, επισης, ε'ίναι και το
σμό και� πολυ
σημείωμα της " Καθημερινης" μΕ: ύπογραφη Α .Σ. ( 1 5 Όχτ. ) .
Γιά τον tδιο τό σκηνοθέτη , δπως μου 'πε, ή παράσταση του
" Όθέλλου " 'ίjταν τό χαταστάλαγμά του περl " οπτικής σκη
νοθεσ{ας " (θέαμα ) : Στη σκην-!) ·lJταν Ιi.να χαμηλό πατάρι στη
μέση , μόνιμο - "πλατώ " μου τό 'πε - σά ρ ίγχ πυγμαχίας
σάν τέτοιο μάτς 'ίjταν ή σύγκρουση τών ήρώων &πάνω του·
τριγύρω σκοτάδι, χάος χαl κανένα &λλο σχηνογράφημα, παρά
έλάχιστα άντικείμενα πάνω στΟ πατάρι, Οσα θά 'πιαναν οί
ήθοποιοί. Τό φως έ:ντυνε τοuς ·ή Οοποιο)Jς ζήτησα την έντύ
πωση του Κωτσόπουλου γι' αύτη τη σχηνοeεσία· μοu άπάντη
σε πώς του CJ.ρεσε, πώς τον βοήθησε χαl πώς βyηκε πάνω άπ'
δλα ό Λόγος ό φίλος ήθοποιός είχε συγχινηθε'ί καί τόνισε πώς
"

Κι δ.λλη φωτογραφία dπό τό dνέβασμα τής "Στρίγγλας", μέ σκηνοθεσία 'Αλέξη Σολομού, στό ' Εθνικό. Μιά κεφάτη σκψή
μέ τόν dξέχαστο λαμπρό ήθοποιό Τάκη Γαλανό καί τούς : Νίκο Τζόγια, Παντελ-ή Ζερβό, Μι.χ. Καλογιάννη καί Μιχ. Μπούχλη

βγηκε καί το πάθος το 3ραματικό, ή ά.λήθεια ή 3ραματική·
[ποιός πού 'παιξε Όθέλλο μπορεί να μη συγκινηθεί, δταν τον
θυμηθεί; 'Άλλωστε, ό Μαuρος της Βενετίας είναι πρώτος πρώτος, κύριος, σαιξπηρικός ρόλος για τον Κωτσόπουλο ]. Καί
μοu έξήγησε, γενικεύοντας τό θέμα : " 'Όταν το σκηνικό είναι
ρεαλιστικό, μπορεί να μη φέρνε ι την καταστροφή, ά.λλdι σί
γο� ρ ι:ι; �ροξεν �ί μι � αt,χμαλωσία· της � αν ; ασί;χ ς του , θεατ'ij
και τον αναγκαζει απερισπαστος
να' 3οθει στο Λογο, στον παν
τοΜναμο 3ραματικ ό Λόγο " .
Πολύ ώραία Ίjταν ή συνομιλία μ /: τον Σολομό· ό προικισμένος
αύτός σκηνοθέτης μας €χει μια !καν6τητα για Ί]ρεμη εκφραση ,
είναι ά.νεπιτή3ευτος καί 3 1: μιλά.ει μόνο αύτός €χει την πεποί
θηση πώς κι ό συνομιλητής του 3ιαθέτει γλώσσα καί τό 3ι
καίωμα νά. 'χει ά.ντιρρήσεις ά.κόμα 3έν κρύβει τίς πηγές του,
ώστε ν' ά.ναγκά.σει τον &.λλον να ταλαιπωρηθεί να τις ά.νακαλύ
ψει : Για τη σκηνοθεσία τοu " Όθzλλου " όtLολόγησε ξεκάθα
ρα πώς ά.κολούθησz τη 3ι3ασκαλία τοί:J Γκ6ρντον Κραίηγκ
για την πλαστικότητα: τών σωμάτων κά.τω ά.πό τίς 3εσμί3ες
τοu φωτός το σώμα τών ήθοποιών �παιρνε ΕΚ"jψαση μαζί μέ
τα πρόσωπα. Είχε στο νοϋ του καί τον 'Άππια.
Τη βασική του γραμμη τοu " αύτοσχε3ιασμοu " τη φανέρωσε
καί στη " Στρίγγλα . . . " ( 1959 ) , μέ μια προσπάθεια να 3ώσει
τη� είκ ?να ένΟ5 έ� ι. σαβετL,α�?ϋ θ ι. ά ?ο � , κ±;τ- ως t: μπουλουκ ι.?ϋ" ,
που παιζει μια φ:φσα · το εργο το επιτρεπει· ο Λ. Κουκουλας
τό εί3ε - &.ρα πηρε σάρκα καί όστα - καί το σ'ημείωσε (" 'Α
θηναϊκή , 1 Ο 'Οκτώβρη ) · πρόσθεσε, έπιπλέον, δπως κι ό
JP · 1:f · Π. ( στο , " � �\1- α" τ� ς t3ιας �;-έρας ) , π,ώ � όπ �ρχ�, καί � ια
αποκλιση στην ιταλικη τεχνικη κωμω3ια , , την Κομενι. α 1 ντ€λλ &ρ �ε " � ��υ, λέ με. , Κ' ,,οί , ου � κp ι. τ ι.κ � t ,�νησ� χοϋ� η
;οργιζονται
για τις ελευθεριες τις c βλαβερ�ς , που παιρ
νει ό Σολομός 3/:ν τοu ά.ρνοuνται τη φαντασία, δμως 3έ συμφω
νοuν μ/: την τά.ση πού 3ιακ ρίνει, κατα τη γνώμη τους, τό Σολο
μό να θεωρεί τη σκηνοθετική, αύθύπαρκτη έκ3·ή λωση καί να
έπεμβαίνει στα €ργα μέ τόλμη πού όπερβαίνει το μέτρο· ( κα
νενός σκηνοθέτη ή καρ3ούλα 3έν αtσθά.νεται 3ιαφορετικά.· ή
3ιαφορα μέ τον Σολομό ε!ναι δτι 3Ε: 3ιστά.ζει σέ τίποτα, νομί
ζω, &μα το θεωρ·ήσει σωστό η έπιθυμητό ) . για την όρμή του
προς την Κομέντια ντέλλ &.ρτε μιλά.ει κ' ή Αύγή ", ά.λλdι
μΕ: περισσότερη συμπάθεια ( 1 0 'Οκτώβρη ) . Ό Κ.Ο. δμως, γρά
φει μ' ά.ληθινη τρυφερότητα για τό σκηνοθέτη · τονίζει πόσο
"

"

ά.λλοιώνει την κωμω3ία ή παράλειψη τοu προλόγου, θυμαται
τό μπρίο πού 'χε στη 3ική της παράσταση ή Κατερίνα, χαίρε
ται τίς τολμηρότητες τοu Σολομοu καί πιστεύει πώς ή βρα3ια
τ'ίjς " Στρίγγλας . . . " είναι ά.πό τίς πραγματοποιήσεις του τίς
καλύτερες (" 'Έθνος ", 9 ' Οκτώβρη ) . Δέ θα σταΟοuμε στίς
παρατηρήσεις τοu Καραγάτση ( " Βρα3υν·ή ", 14 'Οκτώβρη )
και τοu Κλ. Παράσχου (" Καθημερινή '', 1 0 ' Οκτώβρη ) ·
τοu πρώτου 3έ μας έπιτρέπεται ν α ζητήσουμε την έπικουρία,
γιατί μιλά"ι μέ άνέμελη άναί3,,ια κι ό 3εύτερος 3Ε: μας έμπνέει
έμπιστοσύνη
και σεβασμό· μας παγώνει ετσι πού τον βλέπου
με ν ' άσκεί το λειτούργημα τοu κριτικοί) πολύ έπαγγελματι
κά, σαν όπάλλ·ηλος άπλώς τ'ίjς έφημερί3ας του και ν' άντέχει
να βλέπει τα σημειώματά του στριμωγμeνα στίς έσωτερικές,
συνήθως, σελί3ες πολλές φορές €χουμε λυπηθεί για την €λλειψη
τιμ'ίjς προς τον t3ιο του τον έαυτό και για την π: φ ιφρόνηση
τ'ίjς έφημερί3ας του, ά pou &.λλες κριτικi:ς 3η μοσιεύσονται σ'
&.λλη σελί3α, μπροστά· τυχαίνει, καί στα χρόνια τοuτα, να γρά
φ � ι μΕ: πλ;χ 3αρη €λ�ειψη αύ zτΊ\ ρότητας� ποιός θα ι;πο οuσε
να κατακρινει το' θzατρο του αφεντικου του ; Γιατι θα� τον
τιμήσουμε έμείς, μέ τό να καταφύγουμε στίς γνώμες του ;
Ή " Στρίγγλα . . . '', στο βάθος, είχε μια ούσιαστικ·� 3υσαρ
μονία τοu σκηνοθέτη μέ τούς &.λλους συνεργάτες του· άλλιώς
αίσflανότανε αύτόc κι άλλιώc έκ είνοι· ή 3ικαιωμένη μέσα του
3ιό:θεση να προσφέρει στο θεατη μιαν άνάλαφρη έλισαβετιαν'i)
παράσταση βρ'ίj κ ε άντίμαχη - δχι άπό σαμποταζ η &πό κακη
καρ3ιά· έκείνος - καθώς μοu το έξηγεϊ, χωρίς θυμό - όνειρεύ
τηκε άπλότητα καί βρ'ίjκε κουραστικό βάρος και μεγεθυμένα
τα κομψα έλισαβετιανα άξεσουαρ τ'ίjς Σκην'ίjς πού λαχταροuσε·
ζήτησε τ' άπλα καί βγηκε το βάναυσο· τό �ργο εγινε 3υσκίνητο,
3υσά.ρεστο, βαριέστησε κ' έκεϊ•ος φαντάζομαι, τί 3υσάρεστη
3οκιμη θά 'κανε. 'Εμείς χρωστοuμε, δσο είναι μτ;ορετό, να
πληροφορήσουμε το γεγονός κ' έκεϊ - μπροστα στην άνοιχτη
αύλαία - πού ο! κριτικοί έπικ;; ίνουν, οχι &.3ικα, έμείς να 3ια
τηρήσουμε κάτι άπό την πραγματικότητα πού την ψηλαφοuμε
στίς εύπρεπείς έξομολογήσεις τοu σκηνοθέτη · το Κοινό, σα να
μάντεψε τό χά3εμα πού 'χε ποθ ήσει γι' αύτό ή σκηνοθεσία,
καλο3έχτηκε τη " Στρίγγλα . . . " του και τ'ίjς έπ.έ τρεψε 36 πα
ραστάσεις άvτί για τις 26 ΠΟV κατ' dρχ-ήν έχουν προσδιορι
«

στε ί dπό κάθε έργον τοϋ εφετεινοϋ δραματολογίου τής Κρα
(" 'Έθνος , 2 7 'Οκτώβρη ) .
τικής Σκηνής
"

"
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Ε!χε άνεβεί δ "Ρωμαίος κ' ή Ίουλι�ττοc" ( 1 961 ) , δτοcν δ Σο
λομος δημοσίεψε στην "Κοcθημερινη" {12 Νοέμβρη ) εν' άρθρο
μi: τον τίτλο " Ό τάφος των Κοcπουλέτων "· 'ί σως να τό 'χε
γράψει πρlν άπο την "πρώτη" · θυμίζει την ποcρερμηνείοc των
ερωτευμένων ήρώων του στον περασμένο οcίώνοc κocl στlς άρ
χi:ς του τωρινου, ποu ήτοcν ρομοcντικ·ή · ξεχνουσε τη γήινη τροc
γικότητοc του itργου, κάτω άπο το σεληνόφως του μποcλκονιου·
χοcροcκτηριστικά σημειώνει πώς γι' οcύτον ή πιο ένδιοcφέρουσοc
ποcράστοcση του σοcιξπ-ηρικου άριστουργήμοcτος ήτοcν ή τοcινίοc
" West Side Story " μi: τοuς πορτορικοcνοuς Ί]ρωές του. Φοc
νερο λοιπον ε!νοcι πώς κάτι άνάλογο θά 'θελε να οώσει, σαν την
οc'ίσθηση της " διεγερτικης " έρμηνείας του Κινηματογράφου.
Ό Πλωρίτης (" 'Ελευθερία;" 7 Νοέμβρη ) κι δ Βοcρίκοcς ("Νέοc"
Η του μηνός ) έπισημοcίνουv τη θεοcμοcτικότητοc της ποcράστοc
σης κocl τήν άντιπνευματικη έρμηνείοc των ουο έρωτευμένων,
σχετικα μi: την Ιtκφροcση της πορείας της ψυχης τους :v.ocl τη
μεταβολη πού 'φερε το οc'ί σtJημοc μέσοc τους ό πρωτος μάλι
στα;, κάνει μια έπίtJεση προφανώς για την εύθύνη του Έθνικου
σχετικα μi: την ποcρουσίοcση των μεγάλων Ιtργων, χωρίς την
άνάοειξη της ποιητικ'i)ς τους άξίοcς ύπάρχει δμως έδω μια
άλλη τραγωοίοc, του σκηνοθέτη · οί :v.ρ ιτικοl δi:ν μπορουν να
την προσέξουν, κουρασμένοι κocl βαριεστημένοι, άπο την "πρώ
τη " πού δi:ν τη χοcρ"f,κοcνε, κocl μi: την itγνιοc τί θα γράψουν :
Για ενα σκηνοθέτη , τα itργoc ποu πρόκειται ν' άνεβάσει, μέσα μά
λιστα σ' ενοcν όρυμοcγδο ι) ποχρεώσεων πνευμοcτικων κocl κοινωνι
κων -για τό Σολομό τlς ύπαινιχθf,κοcμε άpχη - άρχη - ε!ναι κ'
Ιf.νας σταθμός της προσωπικ'ijς του ίστορίας του έπηρεάζουν τε
λειωτικιΧ τ-Ι]ν είοική του ένέργεια. "Ως τη "Στρ ίγγλα . . . ", ό καλ
λιτέχνης ποu μίiς άποcσχολεί προσπάθησε - ε!νοcι ή έκμυστή
ρευσή του - να έκφράσει τlς ίδέες του σχετικα μi: τόν Σαίξπηρ.
ΠολλιΧ κοcλά του σημεία; δi:ν του τ ' άνοcγνώρισε - πιστεύει - ή
Κριτική · μέσα του, έπομένως - να μην ε!ν' εύοcίσθητος καl πα
ραπονεμένος ενας σκηνοθέτης; - κοcτασταλ:Χζει μια πίκρα κι
άνοcγχασμένος ν' άνεβάζει itργoc συνεχως - θα μπορουσε να θεω
ρήσει κανένας πώς τόν φορτώνουν μ' άγγαρείες - έγκαταλεί
πει τ' iJνειpο του όίρθρου για τόν τάφο των Καπουλέτων καl
όρμάει, σάν ενοc ε!δος άντεπίθεση - δίνει νατουραλιστικό θέα
μα, εντονα έξωτερικι:Χ., έπικαλεϊται τΟ μισητό του - καf. σΕ: 8λους -"άκαδημοc'ίσμο , , ' για ν' άμυνθεί καl για να διαμαρτυ
ρηθεί για την " ποcροcγνώριση " του πιό πνευμοcτικου μέρους
της άνοcζήτησής του. ΔΕ:ν ε!ναι κανένας πάντα εύτυχισμένος
δταν άνεβά.ζει πολλα itργα, ας ε!νοcι καl μi: δλες τlς άνέσεις καl
μl: δλες τlς εϋνοιες στό έλεύθερο θέατρο , έλεύθερος να διαλέ
γει τlς στιγμές του καl τούς συνεργάτες του, θά 'ταν πιό χρή
σιμος κocl πιό εύχαριστημένος δi:ν τό ξέρω ξεκάθοcροc, δμως
θα νοσταλγεί τό 1 949 - 5 0 τόν Κώστα Μουσούρη καl το
" Προσκήνιο" της πλατείας Κοcρύτση.
Μερι:v.οl άπό το•) ς άναγνωστες - αν iJχι δλοι - μπορεί να πα
ροcξενευτουν,
πως κά.θουμοcι τώροc καl προσπαθω ν' άνιχνεύσω,
'
μ δση γίνεται περισσότερη προσοχη κocl μi: βοcθu σεβοcσμο
στό δποιο δίκιο τους, την άλήθειοc των προσώπων ποu μελε
τουμε· δi:ν άγνοω πόσο δυσάρεστο ε!νοcι για τοuς ρωμιοuς να
τιμυυν τη δουλεια των άλλων· καί, πως θα μπορουσε να μην
κατανοεί κανένας την περιφρόνηση ποu κατοικεί στην ψυχη των
άy θρώπων, του θεάτρ �υ μοc� για τ?uς όμοτέf,ν,ους το �ς ; Ά,ξίοc,
τ ο περ ισσοτερο, δl:ν εχει, οχι σπανιοc, τό τι επιτελει κοcθο:νας
παρα τό αν άρέσει η δΕ:ν άρέσει ή φάτσα; του - κυρίως αν τα
πρόσωπα οcύτα θέλουνε τοuς άλλους ύπόδουλους της φήμης τους,
των πολλων φιλοδοξιων τους . . . Για μiiς, κανενός τό πρόσωπο
δΕ:ν ε!νοcι άντιποcθητικό, άκόμοc κι δτοcν itχει άσεβήσει πρός τό
σύνολο, πρός το ρωμέικο, θεωρώντας το_ "έγώ" του πώς ε!ναι,
τυχόν, ό 'Όλυμπος καl το Δωδεκάθεο· μόλις πατήσει ενοcς τα
σανίδια τΊjς ΣκηνΊjς, μiiς γίνεται ίερός. Καl μια φορα ποu οί
τόσες αίμοcτηρl:ς χρηματικΕ:ς καl ψυχικΕ:ς θυσίες του " Θεά
τρου" του έπιτρέπουνε να ύπάρχει φωτεινό, άκολουθώντοcς τό
σκοπό του - πυ\ι όδηγείτοcι άπό εναν άνυστερόβουλο itρωτοc πρός
τη Θυμέλη μας - παίρνω τό έλεύθερο να γράφω πλατύτερα κocl
άγνότεροc στlς σελίδες του για κάθε ζήτημα, για να φωτι
στουν οί κοcκΕ:ς κ' οί κοcλΕ:ς πτυχΕ:ς του θεατρικου μας πολιτι
σμου. Κι άκόμα : 'Αντίθετα μΕ: την κοινη περιφρόνηση , ποu
αύτη συνδέει τον Ιlναν άνθρωπο του θεάτρου μοcς μΕ: τον άλ
λον, δπως το ύπαινιχθήκοcμε 'ήδη , ό Κώστας Νίτσος δείχνει
πολύπλευρη άγάπη σΕ: κάβε τι τό έλληνικό· ή σειpα των όκτώ
αύτων σαιξπηρικων μας άρθρων δi:ν θά 'χε συντεθεί χωρlς τ-Ι]ν
itμπνευση , την ένθάρρυνση καl τη στοργη έκείνου προς τό θέμα
κocl πρός τόν ύπογράφοντα κοcί, χωρlς την ποcρακίνησή του,
κάθε φορά, ποu μΕ: βοήθησε να περάσω άπό το κάπως πιο εϋ34

κολο - αν κι άπαραtτητο - στάδιο της χρονικογραφικΊjς έ:ρευ
νοcς κocl να προσεγγίσω σ/: κάτι, 'ίσως, καλύτερο· οί Ύ)θοποιοl
ποu μΕ: διαβάζουν, ξέρουν κοcλα πόσο άποδοτικότεροc βγαίνει
ενοcς ρόλος δτοcν τόν πλάθει κανέγας κάτω άπο -:α βλέμματα;
της άγάπης καl τΊjς άνοιχτοχεριiiς, πού 'χει την itγνια να ύπο
βοηθεί τηv άνοδο της ποιότητας του συνεργάτη του· σ' δλες
τlς έκδηλώσεις του βίου, τό καλύτερο itρχεται μΕ: τον τρόπο
οcύ ;,όν, ?,τοcν , ό ήγέτης ξέρει να γίνεται ύπηρέτης των δικων του
κι οχι
θεος ,, τους.
'Η τροcγωδίοc " 'Αντώνιος κοcι Κλεοπάτρα; " (1963 ) είνοcι ή
Ιf.βδομη κ' ή τελευτοcίοc, προς το ποcρόν, σοcιξπηρ ικη σκηνοθε
σία του Σολομου· σΕ: μια σειpα σημειωμάτων του μιλάει
στην " Κοcθημερινη" για τό itργο κocl για τοuς διεθνείς έκτε
λεστές του· μiiς ένδιαφέρει το τέταρτο (1 Νοέμβρη ) · ό λόγος
ε!να,ι γι � τα ΟυΟ πρ �σωπα τοϋ τίτλ�υ, ποU δπωf δλ � τ ? τ9 α
,
,
γικα προσωπα . . . βρισκονται σε1 αδιακοπη
διαφωνια με τον ιδιο
tt

τόν έαυτό τους ' 6 παράλληλος ψυχικός άγώvας πού τa τυραν
νάει θεμελιώνει τό κύριο ενδιαφέρον τού έργου . Ταυτόχρονα
δμως βρtσκεται σέ άδιάκοπη ενέργεια κι' lfνας aλλος άδυσώπη
τος άγώνας - αvτός πού φέρνει άντιμέτωπους τούς δύο ερα
στές. Είναι lfνας άγώνας πού κρατάει τή δράση τού έργου σέ
κρtσιμη αlώρηση eρωτα καί θανάτου, σ' επικtνδυνη lσορροπtα
άνθρωπtνων εγω ϊσμών . . . Αvτή ε ίναι ή πραγματική τραγικό
τητα τού έργου . . . ". Ό Κ.Ο. τη στάση οcύτη του σκηνοθέτη
την έκφράζει ltτσι, πώς " προσεπάθησε νd ελαφρώση δσο
μπορούσε τόν ίστορικό φόρτο τού έργου . . . καί νd τό συμπυκνώσει στήν καθαυτό ερωτική τραγωδtα . . . " ( " 'Έθνος " , 8
Νοέμβρη ) . Ό Ε.Π.Π. τονίζει " . . . lδtως οί δυό κύριες μορ
φές καί στa καtρια τής ίστορtας έχει σέ τέτοιο βαθμό συμπυ
κνωθε ί καί ενταθή ή δραματική άτμόσφαιρα . . . " (" ΒΊjμα "

τΊjς έπομένης ) . Σκηνοθέτης λοιπον κocl δυό κριτικοί βρ ίσκουν
άμέσως πώς καl τα δυό πρόσωπα; ε!νοcι τό σπουδαιότερο ποu
έργάστηκε για μια " 6itχει να προσέξει κανένας. Ό Σολομος
Ο
πτικΎ} σκ η νοθεσία" , συνέχισε , τι έ:κανε κα f. στΟν Όθέλλο " ,
ξεπερνώντας τον Ύ)θελημένο " άκαδημα'ί σμό" του " Ρωμαίου . . . " ,
άπλοποίησε τ ό σκηνικό διάκοσμο -"μέ μιa ύποχώρηση πρός
τή χλιδ ή_' ' · εί� αι δική του ή τελευτοc,ίοc φράσ1\ . 'Γ � ν , όπτ;;ι-�
, παροcδεχετοcι με τα εξης : η
σκηνοθεσια ,, ο Ε.Π.Π. την
cc

"_

έρμ ηνεtα δέν κατώρθωσε νd πλησιάση . . . την ύψηλή γραμμή τού
δράματος. Στάθ η κε στήν επιφάνεια, [γιατί ] . . . 6 κ. Άλ. Σο
λομός, παρd τa aλλα σημαντικa - χωρίς άμφιβολtα, προσόντα
του - δέν έχει τό αlσθ η τήριο οξύ στό κεφάλαιο τού δραματι
κού " βάθους " . . . Σχεδόν κατa κανόνα λεtπει dπό τίς παρα
στάσεις πού σκηνοθετε ί αvτή ή διάσταση, ενώ άντtθετα τa
στοιχε ία τής " επιφάνειας ,, τa δουλεύει μέ πολλη δεξιοτε
χνtα καί φαντασtα "

Οί σκηνογραφίες ήτοcν του Σολομου, μl: τη συνεpγοcσίοc της
Μαριλένοcς 'Αροcβαντινου - πάντα μ1: γοητεύουν οί σκηνογραφίες
του, γιοcτl itχουν άβρότητοc κocl γιατl άρνουντοcι την έπίδειξ·η
καl τη βοcναυσότητοc των έποcyγελματιων τΊjς σκηνογραφίας,
μερικων τουλάχιστον. Ό Μ. Πλωρίτης ένθουσιάζετοcι : " Εv

τυχώς [ό Σ. ] άπόφυγε τa βαριa " χτιστά " σκηνικd πού κα1
στό ρυθμό τής παράστασης θa στέκονταν τροχοπέδη καί την
" πλ α " το έq γο � θa έ;:λει� αν σε κα � αβάτ � α καί τελ ρα .
? ,
�
�
Οι λυσεις που υιοθετησε, αν δεν ήταν παντα οι καταλληλοτε
ρες . . . εξασφάλιζαν τουλάχιστον τή γρήγορη ροή τής δράσης.
'Εκε ί δμως πού άστόχησε ήταν ή άπόδοση τών βαθύτερων
κ � ταστάσ� ων τής τραγ ωδtας . . καί τού κ� tμω ; ος τώ� δύο άντι �
,
;
,
θετων και συγκρουομενων
κοσμων. Που και τα δυο ε lναι η
"λυδtα λtθος" κάθε άπόπειρας έρμηνεtας τού έργου . . . " (" 'Ελευ

θερία " , 1 2 Νοέμβρη ) .
Kocl μια διαφορετικη άποψη :

" Τόν άγώνα άλληλοεξόντωσης,
γιd τό ποιός θ' άρπάξει τήν κληρονομtα τής Ρώμης, δtνει 6
Σαtξπηρ . . . Ό 'Αντώνιος fίθελε νa βάλει χέρι στa ταμε ία τής
Κλεοπάτρας. Ή Κλεοπάτρα fίθελε νά μεγαλώσει τό βασt
λειό της. . . Td πρόσωπα τής τραγωδtας . . . ε lναι οί aπλη
στοι "ντεζεσπεράδος" μιιiς βρωμερής ίστορtας. 'Ερωτική τρα
γωδtα ε lναι [ τό itργο ] . . . πού στηρtζεται στό άδιέξοδο δύο
w ριμων κα ί ήττη μένων εραστών . . . ". (Γ. Σταύρου, . " ΑύΎ"ή " ,

9 Νοέμβ ρη ) . Θίγει "η σκηνοθεσία πού 'δωσε στην παράσταση
χρωμοc " Ριχάρδου Γ ' " η " Μάκβεθ " . 'Έδωσε τροcγωδίοc,
πιστεύει, "έκε ί πού δεν ύπήρχε παρa ενα ψυχολογικό δριiμα . . . , ,
Αύτα για τον Σολομό. Θα χρειαστεί, δμως, άλλο �νοc άρθρο
για να περιλάβει τα σαιξπ-η ρικα άνεβάσματοc στον Έθνικο
Κηπο καl τίς σοcιξπηρικΕ:ς σκηνοθεσίες Μυρατ κocl ΜινωτΊj .
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

·
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Καμια έρευνα γύρω dπ' τό θεατρικό Κοινό δέν έ!χει γίνει στόν τ6πο μας. Κι δμως, θά 'χε να διδάξει πολλα. Σ' aλλες χώρες
- lδιαίτερα στή Γαλλία, 'Ιταλία καί Γερμανία - γίνονται dποδοτικές προσπάθειες για τή δημιουργία νέου Κοινού καί τήν
προσέλκυση δλο καί περισσοτέρων θεατών στα θέατρα. ' Ιδού παρακάτω τό Β' καί τελευτα ίο μέρος dπό τήν έ!ρευνα πού έκανε
ο " Φιγκαρ6 ", dνάμεσα σέ προσωπικ6τητες τού Γαλλικού Θεάτρου για τίς επιδράσεις πού δέχεται τό Θέατρο dπό τό νέο Κοινό
πού δημιουργε ίται . Πραγματικά, ή αliξηση τών Μορφωτικών 'Εστιών στό Παρίσι καί στίς γαλλικές επαρχίες διευκ6λυνε τήν
προσέλευση στό θέατρο πολυάριθμου κοινού, πού προηγούμενα δέ σύχναζε στίς α ίθουσες θεατρικών παραστάσεων. 'Εξάλλου,
ή δημιουργία ολοένα νέων " Συλλ6γων θεατών " επιτρέπει στα περισσ6τερα παρισινα θέατρα να εξασφαλίζουν, για ορισμένο
dριθμό παραστάσεων, μια πελατεία σίγουρη καί τακτική, χάρη σ' i!να σύστημα συνδρομητών. Τρία θέατρα - " ' Οντε6ν ",
" Θέατρο 'Ανατολικού Παρισιού " καί " Έθνικ6 Λαϊκό Θέατρο" - βλέπουν τό σύνολο, σχεδ6ν, τών καθημερινών τους εlσπρά
ξεων να εξασφαλίζεται μέ τή συνεργασία παρ6μοιων οργανώσεων. Τό γεγονός αvτό μπορεί νά 'χει σημαντικές συνέπειες για τό
μέλλον τού Θεάτρου; 'Ιδού οί dπαντ�)σεις aλλων i!ξη έκπροσώπων τού Γαλλικού Θεάτρου καί τα συμπεράσματα τής έρευνας.
·

Νταν ιeλ ' Ιβερνeλ
'Ένα Κοινο βουλεβαρδιέρικου θειΧτρου, δηλητηριασμένο άπο την
ήλιθιότητα αύτοί:i τοί:i θεατρικοί:i ε'ί δους, θιΧ 'ταν άπόλυτα άνί
κανο νά καταλιΧβει το " Νικομ·ήδη " τοί:i Κορνέιγ, έ:ξαφνα.
Δεν δπιΧρχει Κοινο διαπαιδαγωγημένο, δπιΧρχει Κοινο ν έ ο, πού
έ:χει την 'ί δια άγνότητα με το παιδί πού άναχαλύπτει την όμορ
φιά της φύqης. Το Κοινο πού περισσότερο άπ' δλα μ' έ:κανε
εύτυχισμένο είναι το Κοινο τοί:i Έθνικοί:i Λαϊκοί:i ΘειΧτρου.
Γιά μένα, το μεγαλύτερο θεατρικο γεγονος των τελευταίων
τριιΧντα χρόνων είναι ό Βιλάρ καί το Έθνικο Λαϊκο Θέατρο .
� ίναι �ο !{οινl.ι -τ; ού είδα νά πρ ? ση,λώνε,ται καλύτε � α στ� ν
ομορφια των κειμενων. Είναι κουτο να σχεπτεται κανενας πως
δπιΧρχει ενα, καθαρά Ψ,υχ�γωγικο , θέα; ρο κ' ενα θέατρ,ο πού
προκαλει το στοχασμο. Οταν το θεατρο είναι καλο, δια
σκεΜζετε καί ταυτόχρονα στοχιΧζεστε. Δεν ύπιΧρχει διαφορά
κι ο\)τε δπιΧρχει θέμα έκλογϊjς. ΎπιΧρχουν δμορφα κείμενα
πού το Κοινον αύτο άγαπiΧ καί κείμενα μικρότερης άξίας.
Το σύστημα τοί:i Έθνικοί:i
Λαϊκοί:i , ΘειΧ,τρου δίν� ι στού �
κ� ασικο� ς τη δ�ν c;τοτητα � α
γινουν εμπορικοι. Η διαμα
χη άνιΧμεσα στούς δπέρμα
χους ένος πνευματικοί:i θειΧ
τρου καί τούς πιστούς τοί:i
ΒουλεβιΧρτου, στο βάθος είναι
μιά δποκριτικη διαμάχη για
τί, άναμιγ�ύοντα � κ 17λλιτεχνι �
κα δεδομενα με οικονομικα
δεδομένα · το πρόβλημα δεν
εχει τεθεϊ με τρόπο καθαρό.
'Όμως, είν' δλοφάνερο πώς
το θέατρο ξαναγυρ ίζει στο
κοινωνικο καί καλλιτεχνικο
λειτούργημά του, δπου μιά
δλότητα σμίγει κι άναγνωρί
ζ � ι τΟ,ν έαυτό τ� ς , μέ,σα , στΟ
θεατρο της κι αυτο δεν απο
κλείει την ψυχαγωγία, &ν αύ
τη διέπεται άπ' την 'ί δια αύ
στηρότητα στην άναζήτηση
τ'ίjς ποιότητας. Πάνω σ' αύ
τ� τη β � ση, , οί πολ� άρ,ιθμοι
νεοι θεατες κανουν την εκλο
γή τους τη στιγμη τούτη στη
Γαλλία. Το θέατρο τοί:i Μο
λιέρου καl τοί:i Σαίξπηρ 'ή
ταν το βουλεβαρδιέρικο θέα
ΤΝ Ρ
τρο τ'ίjς έποχ'ίjς τους. "Αν
το θέα:tpο τοί:i βουλεβάρτου
εχει κοcί σήμερα το στοιχε'Lο
τ'ίjς ποιότητας, τότε, φυσικά,
το πράγμα δεν μποοεϊ πα
ρά νά είναι πολύ εόχάριστο.
_

Ζυλιeν
Ή θεατρικ·)� τέχνη δΕ:ν μπορεϊ να εκφραστε'L παρά μόνο οταν
ε.ίναι έλεύθερη . "Αν ή έμπορικοποίηση τοί:i θεάτρου θεωρήθηκε
συχνά έμπόδιο γιά την έλευθερία του, σ' όίλλες περιπτώσεις
διαπιστώνεται πώς οί προσπάθειες νιΧ μετατραπεϊ ή θεατρικη
τέ,χν� σ,ε μέσο π � οπαγάνδας χρε �άστηκε ν,ά έ�;< αταλε � φθο �ν.
. ερ
.
Δεν υπαρχει Κοινο προκαταβολικα κερδισμενο. Οταν ενα
γο είναι κακό, όίσχημα σκηνοθ�τημένο, όίσχημα παιγμένο,
καμιά δωρεάν πρόσκληση , ταξί πήγαινε - Ιtλα, δε'Lπνο μετά
την παράσταση , δλα δωρεάν, δεν θά κάνουν το θεατη νά ' ρθει
σ �Ο θ � α.τρο.
, , μας - και, συγκεκριμενα
Οι Δασκαλοι που προηγηθηκαν απο
δ νοί:iς μου πάει στον Κοπώ καl στον Ντυλεν - μiΧς μάθαιναν
πάντα πώς,' μέσα στά πλαίσια τοί:i σύγχρονου πολ•.τισμοί:i,
πρέπει νά θεωροί:iμε μιά θεατρικη παράσταση σάν τη συνέ
χει � , την � ρ �έκταση τ'ijς διδα �καλίας ,πού π � ρέχετ�ι σ; ά γυ
, η την κα
μνασια και τις πανεπιστημιακες σχολες. Προς αυτ
τεύθυνση , δ Δ'ίjμος τοί:i Πα
ρισιοί:i, με τη βο·r1θεια τοί:i κ.
Πώλ Μινο πρώην προέδρου
τοί:i Δημοτικοί:i Συμβουλίου,
άνέλαβε στό θέατρο " Σάρρα
Μπερνάρ " νά έφαρμόσει μιά
κα;νούρι � � ολιτ;κη πο� όίρχισε
κιολας ν αποδιδει τους καρ
πούς της καl πού μποροί:iμε
νά προβλέψουμε πώς θ' ά.να
πτυχθε'L με την προϋπόθεση
τροποποιήσεων πού δπωσδή
ποτε θά έπιβληθοί:iν στο τέλος
μιiΧς πειpαματικ'ijς περιόδου.
Μποροί:iμε, ώστόσο, ν' άπο
φανθοί:iμε πώς αότη ή πολι
τικη είναι καλή, πώς γίνεται
εύνοϊκcΧ 8εκτη άπΟ τοUς σπου
δαστες των άνωτέρων σχο
λων, τούς φοιτητές, τά μέλη
των όργανώσεων πού δ Δ'ίj
μο5 Ο ι. άλ� ξ; κ,αι , ποι Ε:π;υ φ � λουνται απ αυτη
και\ πως ε
πιτρέπει τη διαμόρφωση ένος
Κοινοί:i νέων πάνω σε μιά
κατεύθυνση &ν δχι παρόμοια,
τ ?υλάχ ; σ; ο π α_ράλλη λJ μ' αύ
τ;ην, πο � επιτρ �πει σ , ενα Κοι :::
νο ενηλικων
να παρακολουθει
με συνθ'ijκες οίκονομικά προ
σιτές, τις παραστάσεις ποιό
τητας των έ:ργων πού άνή
κουν c;το δ *ηλο δραμα; ολό �
χ ι ? , τοσ? ,':τ?ι Ε.Λ. � . χ:χ ι �το
Οντεον , οσο και στο Θεα
τρο Άνατολικοί:i Παρισιοί:i.
Α. Μ.
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'Επειδή ή έπίδραση δρισμένης μεριδας τ1jς χριτικ}jς, περισσό
τερο φιλολογιχης παρα θεατριχης, δΕ:ν είναι ξένη προς αύτή
τήν κίνηση, διαπιστώνεται πώς ή πλειοψηφία τών καινούριων
θεατών ένδιαφέρεται χατα προτεραιότητα για τίς παραστάσεις
εργων στρατευμένων 'ι) πού προχαλουν το στοχασμό.
ΊΌ ψυχαγωγιχο θέατρο βλέπει να πέφτει δ άριθμος χ' ή ποιό
τητα τών συγγραφέων πού το ύπηρετουν, δ ογχος τών θεατών
του χι δ άριθμος τών θεατρικών αtθουσών πού διαθέτει. Αύτο
δΕ:ν συνεπάγεται άναγχαστιχα πώς το θέατρο πρέπει να γίνει
Ιtνα άπέραντο σχολείο βραδινών μαθημάτων δπου ή ικανο
ποίηση της νόησης ύποχαθιστδί τή χαρα χαί τή συγκίνηση πού
ούσιαστιχα πρέπει ή θεατρική εχφραση να χαρίζει. "Αν δρι
σμένοι έμψυχωτές, δρισμένοι κριτικοί, δρισμένοι ύπεύθυνοι
επαιρναν άποφασιστιχα αύτο το δρόμο χι &ν κατάφερναν . να
έπικρατήσουν οι πεποιθήσεις τους, πού τήν εtλικρίνειά τους
δΕ:ν μποpουμε ν' άμφισβητήσουμε, αύτο δΕ: θά 'ταν μόνο νίκη
του άντιθεάτρου πάνω στο θέατρο, έπικράτηση μιδίς καινού�
ριας κλίμακας ·ήθιχών άξιών κ' έγχατάλειψη άπαρχαιωμένων
άντιλήψεων, μα σύντομα θα δδηγουσε στή διαπίστωση μιδίς
στεγνότητιΥ.ς, ένος κενου σαν της έρήμου, ϋπου το μόνο πού θ'
άπόμενε θά 'τιΥ.ν ή έλπίδα να έμφανιστεί Ιtνας vέος Διόνυσος.
Τον rδιο καιρό, το θzατρο " Σάρρα Μπερναρ" γεμίζει τίς αr
θουσές του μΕ: τον "Λορεντζάτσιο " ϋστερα μΕ: το " Κράτος του
Θεου " χαί το " Σατελe " μΕ: το θέαμα τοu Μωρίς Λεμάν,
" Βιεννέζικα Βάλς ". Δυο διαφορετιχΕ:ς οψεις της θεατριχης
παράστασης, δυο μορφΕ:ς διαφορετικΕ:ς μιδίς ποικίλης τέχνης,
μέ μ ? ρφΕ:ς � είζο ες ;' αί έλά,σ � ονες, πού ή μετ� φυσι,κ�, το� ς μ � ς
ξεφ 7υγει, ; ο �ο ·η� τ�?'-νη , αυτ
� είναι f7 οιρ,ασμενη, απο, ;,ην γενεση της ανιΥ.μεσα στο διαβολο και τον
καλο Θεο .
'Η διαμάχη άνάμεσα σ' !!.να λεγόμενο πνευματιχο θέατρο καί
σ' Ιtνα θέατρο λεγόμενο βουλεβαρδιέριχο δΕ:ν είναι μόνο κάτι
πού 'χει άρχίσει έδώ χαί πολλα χρόνια. Το θέατρο του Βουλε
βάρτου ύπηρξε ή εκφραση μιας έποχης. οι συνθηχες ζωης
του βουλεβαρδιέρ ιχου θεάτρου κ' οι άπειλΕ:ς πού άντιμετωπί
ζει το tδιωτιχο θέατρο είναι τέτοιες πού κανένας όίνθρωπος
κάπως σοβαρος χαί μ' άγάπη για το έπάγγελμά του δΕ: νιώθει
τ·�ν έπιθυμία ν' άναλάβει, στο μέλλον, τήν εύθόνη να διευθύνει
Ιtνα ίδιωτιχο θέατρο. Τα γεγονότα βρ ίσκονται μπροστά μας :
α ' ) ΔΕ: ζουμε πια στα 1 900 'ι) στα 1 9 2 2 καί στή Γαλλία, δπως
χαί παντοu άλλοu, οι θεατρικοί συγγραφείς, έκτος άπο σπάνιες
έξαιρέσεις, μ' ολο πού νιώθουν τήν άνάγκη να συνειδητοποι·�
σουν τήν ύπόσταση του άνθρώπου της έποχης του άτόμου χαί
των Οια�λαν-ητ �κω� ;αξι � ιών � ΟΕ:ν μπ ? ρεσαν �κ,όμα ,να, έκφρά
σουν στη Σχηνη αυτο που διαχυτα νιωθουν αυτα και το Κοινό.
β ' ) οι χοινωνιχΕ:ς μεταβολές, ή άνάπτυξη ένος πολιτισμου
" m ass media' ' , τα σημάδια πού προοιωνίζονται Ιtνα πολιτισμο

όργάνωσης του έλεύθzρου άπο τήν έpγασία χρόνου τών ατο
μων, μπορουν να τροποποιήσουν βαθια τίς προοπτικeς της
θεατρικης τέχνης.
'Απο τα 1 92 2 , οταν είχα τή χαρα ν' άναχαλύψω τα μυστιχα
της δουλειδίς μας στή Σχολή του Βιέ - Κολομπιέ, εμαθα να
βάζω στον έαυτό μου αύτα τα προβλήματα, πού δέν είμαι
βέβαιος &ν δ χρόνος θα μου έπιτρέψει να έχτιμήσω τίς λύσεις
πού θα τούς δοθουν. Είναι, ώστόσο, παρήγορο να σκέφτεσαι
-ι;r ώς 8λα ? σα γίνοντ� ι ;ήν παρο,υσα σ; ιη ιή , j-1. έ πο�λeς βέβαια
απογοητευσεις, συχνα μαλιστα με πολλες αδιχιες, και συγκεκρι
μένα οι νέες προοπτικές του διεθνους θεάτρου, πρέπει να χά
νουν τούς νεότερους στο έπάγγελμα πιο αίσιοδόξους άπ' 8σο
είναι στήν πραγματικότητα.

Ζaκ Έ μπερτό
"Ας χαρουμε για τή Δημιουργία Μορφωτικών κέντρων. Θα κρί
νουμε για τή σημασία καί τήν άξία τους 8ταν θά 'χουν λειτουρ
γήσει δρισμένο χρονιχο διάστημα.
Είναι δύσκολο να έξομοιώσουμε τα ίδιωτιχα θέατρα, σαν τα
δικά μας, μέ έπιχειpήσεις χρατιχΕ:ς 'ι) έπιχορηγούμενες. 'Ανέ
καθεν, το θέατρο " Έμπερτο " δ'έχεται τούς μαθητές, τούς
φοιτητές, τα μέλη τών έργοστασιαχών έπιτροπών, τα νέα στε
λέχη μΕ: τιμή είσιτηρίων πού έπιτρέπει στή νεολαία χαί σ'
!!.να Κοινο οtχονομιχα άδύνατο, να παρακολουθήσει παραστά
σεις πού ή άξία τους άπο χαιpο τώρα εχει άναγνωριστεϊ. Το
rδιο σωστό, 8μως, είναι πώς δΕ:ν είναι εργο τών άνεξάρτ-ητων
θεάτρων να ύποχαταστήσουν το Κράτος, γιατί αύτο άφορουν
τα προβλήματα διαπαιδαγώγησης χαί μόρφωσης.
Το γερμανιχο 'Υπουργείο Μορφωτικών ύποθέσεων το κατά
λαβε πάρα πολύ χαλά· καταβάλλει στα θέατρα τή διαφορα
άνάμε σα στή � κανο,� ιχή τι,μή του είσιτηρίου καί τήν τιμή πού
_
πληρωνουν
οι νεαροι θεατες.
Στή Γαλλία ύπάρχουν τριών είδών θέατρα : τα κρατικά, τα
θέατρα του βουλεβάρτου 'ι) πού διευκολύνουν τή χώνεψη, και
τα θέατρα ερευνας. 'Ασχολήθηκε ποτΕ: κανένας να μάθει, να
γνωρίσει τα προσόντα, το βαθμο μόρφωσης τών προσώπων,
στα δποία άνοcτίθεται ή διεύθυνση τών Μορφωτικών Κέντρων
'ι) τών έπιχορηγουμένων θεάτρων ; Πρόκειται για σημεϊ:ο πού
άξίζει να τονιστεί. 'Ένα θέατρο δημιουργίας χ' ερευνας δέν
μπορεί νά 'νοcι ποcρα θέατρο μ' έναλασσόμενο δραματολόγιο.
Λείπουν άπο το Παρίσι μεριχα έpγαστήpιοc πού θα μποpουσαν,
μέ λίγα εξοδοc, να δείξουν ένδιαφέpον για το πpωτοποp ιαχο
θέοcτpο πού 'ναι τόσο σημοcντιχο για το μέλλον του δροcματο
λογίου.
"Ας μή ξεχνδίμε πι;>ς στή χώpοc μας δΕ:ν εχει γίνει άποχέντpωση
χαί πώς το Παρίσι έξαχολουθεί κοcί θα έξαχολουθεί για πο
λύν χαιpο νά 'ναι Ιf.νοcς πόλος έ:λξης. Δέν εφτασε ή στιγμή, &ν
ποτέ πpόχειτοcι να φτάσει, πού οι έπαpχίες θα μποpουν να παί-

μαντοι στή Βόρειο Γαλλία: (Περιοχή άπο το Σ·ηκουανα tσα:με
το Βέλγιο ) ένώ ύπαρχουν στίς κυριότερες πόλεις τ'ίjς Κεντpι
κης Γαλλίας καί της περ ιοχης τών 'Άλπεων. 'Αντίθετα μl:
τα Κέντρα της 'Ανατολικης καί Δυτικης Γαλλίας πού 'χουν
πολυαριθμους συ\ iJρομητές, στή iJική μας ·ζώνη μόνο σέ έπτα
πόλεις tσχύει το σύστη μα συνiJρομητών καί παλι το 7 5 % κα
λύπτεται άπο κανονικες άτομικl:ς συνiJρομές. 'Εφέτος ε1να:ι
ή πρώτη χρονια πού οι όργανώσεις άποiJίiJουν καποιο άποτέ
λεσμα μέ τή συνiJpομ·ή .
Ό , μέσος ορος τ �u Κοιν ? u ποικί�λει άναλ γα: � έ τα � ργα πού
? αναλογιες :
.
παιζονται, συνοψιζεται ομως
στις παpακατω
20 ώς 2.5 % Κοινον τών περιοiJευόντων έμπορικών θιασων.
2 0 % έλεύθερα έπαyyέλματα κι άνώτερα στελέχη . 20 ώς 2 5 %
έκπαιiJευτικοί, iJη μόσιοι κ' tiJιωτικοί ύπαλληλοι. 30 ώ ς 4 0 %
νέοι (καί προπαντων φοιτητές ) .
Προσελκύουμε ενα Κοινον πιο πλατύ στίς λεγόμενες " λα"ί
κές " παpα:στασεις μΕ: χαμηλές τιμές (3 4 Φp. ) (η 5 Φρ. )
δπu>ς μέ το " Λεωφόρος Ντυραν " καί μ' εργα: Σαίξπηρ,
πpαγμα ΠΟU άποiJεικνύει πώς το θέμα " τιμή εtσιτηρ ίου ,,
έπιτρέπει να iJιπλασιασουμε η να τριπλασιασουμε τον άριθμο
τών θεατών.
"Αν λέγαμε πώς αύτο το Κοινον εχει κανει καποια Ε:κλογή
Θα 'ταν ύπερβολικό. Διαπιστώνουμε μόνο πώς α ) μ' ενα: εργο
Σ � ίξπη ρ έξαv,τλοuμε , τα είσιτήρι � μας. β ) μέ � ολιέρο ,π � οσελ
κυουμε προπαντων εκπαιiJευτικους και, φοιτητες. γ ) με Ωντι
μπερτί, Φεϋντώ, Μπέρναρ Σώ προκαλοuμε το ένiJιαφέρον τοu
Κοινοί) ποu παρακολουθεί συνήθως πεpιοiJεύοντες θιασους.
Στήν πραγματικότητα προσπαθοuμε να διαλέγουμε το πρό
γραμμα μας μ' Ε:κλεκτικότητα.
Το Κ.Θ.Β. Γαλλίας άσκεί, σίγουρα, μια εύνοϊκή έπίοραση
άφο U 1οί περιο1όεUοντες � ίοcσοι, 01ί λεyόμε; οι t c έμ� opικoL' ' , πα
ρουσιαζουν τωρα συχνα προγραμμα:τα αποκαλουμενα c c μορ
φωτικα η " τέχνης "
Ό κ. Α. Ώτέν, τοu όργανισμοu θεατρικών Περιοδειών Μπαρετ,
μi'ί.ς ελεγε πώς ή ϋπαρξη τών Κέντρων Θεατρου φέρνει και
νούριο Κοινο άκόμα καί στο " βουλεβαρiJιέρικο θέατρο . . . Ή
" οιαμαχη " ' δπως βλέπουμε, οέν εχει κανένα λόγο ύπαρξεως.
οι τασεις τών νέων χαρακτηρ ίζονται προπαντων άπο άξίωση
ποιότητας ποu οέ θα πρέπει να ύπαρχει μόνο στήν έρμηνεία,
μα καί στα εργα, άνεξαρτητα αν ε1ναι μορφωτικα η ψυχαγω
γικα.
Προσθέτουμε πώς παντα θα ύπαρχει, ώστόσο, ενα " φραγμα
τιμών ,, ΠΟU πέρα άπ' αύτο τα 50% του συνηθισμένου Κοι
νοί) μας οε Θα μπορεί να πηγαίνει στο " έμπορικο " λεγόμενο
θέατρο. Το 'ί οιο καί σέ μi'ί.ς, ενα μέρος τοu Κοινοu μας οε θα
' ρχότα:ν αν iJέν ύπηρχαν τιμές εtiJικΕ:ς για τίς όργανώσεις.
-

ξουν καποιο ρόλο, έφ' ϋσον οι συγγραφείς, οι ·ή θοποιοί βρί
σκουν μοναχα στήν πρωτεύουσα iJιέξοδο για το έπαγγελμα τους :
κριτική , ραiJιόφωνο, τηλεόραση , πρώτο άνέβασμα εργων, κινη
ματογραφο κ.τ.λ.
Θα μποροuσε να γίνει ενα πολU περίεργο πείραμα : ν' αφη
ναμε τούς νε"αρούς θεατες - προσφέροντας τους φυσικα τίς
raιες τιμες εισιτηρίων - να iJιαλέγουν τήν παραστα:ση πού θα
παρακολουθήσουν. Ποιός ξέρει αν aεν τρέχανε σ' αύτο το θέα
τρο πού άποκαλείται " βουλεβαρτο" ; Μήπως, 'ί σως, δπως
κ' οι όίλλες γενιες θα προτιμοuσαν να iJια:σκεΜζουν ; 'Όσο
aε θ � 'χουν γίνει πειpα fl; ατα με τρόπο, σοβαρο -:' ι άμερό�ηπτ ? ,
πεφαματα
συνα:ρπαστικα και' πειστικα, ε1ναι iJυσκολο να βγα
λουμε συμπερασμα:τα. Φαίνεται πώς προχωροuμε ψηλα:φητα
μέσα σ' εναν κόσμο πού aε γνωρ ίζουμε μ' άκρ ίβεια τα σύνο
ρα του.
Μπενοua - Λεόν Ντέτς

Δεν ύπαρχει Κοινο προκαταβολικα κερiJισμένο · ύπαρχουν καλα
καί κακα εργα κι άνεξαρτητα αν άνήκουν στήν κατηγορία
" πνευματικα " η στήν κατηγορ ία " βουλεβα:ρiJιέρικα , , ' το
Κ? ινο aε χαλαε,ι τήν ήσυχία του �ν το � ργο aεν ε1ναι έ�-:' υστι �
,
κο, καλοπαιγμενο, καλοανεβασμενο και ποιοτητας.
Ουτε τα
εtσιτήρια με μειωμένη τιμή , οί5τε οι " Σύλλογοι θεατών "
aεν μποροuν να μετατρέψουν σ' έπιτυχίες κα:κες παραστασεις.
'Όσο για τή iJιαμαχη πού έiJώ καί πολλα χρόνια εχει άρχίσει
άναμεσα στούς ύπερμαχους τοu " πνευματικοί) " θεατρου καί
τούς πιστούς του " βουλεβαρτου ,, ' aεν ύπαρχει παρα μόνο
στήν πέννα: όρισμένων κριτικών " μονης κατεύθυνσης " 'ι) νεα
ρών iJημοσιογραφων πού γραφουν άγνοώντας τα παντα γύρω
στο θέατρο.
Τί ζητοuν οι θεατές ; Να τούς προκληθεί το ένiJιαφέpον, να
συγκινηθοuν, να iJιασκεΜσουν. Ε1μαι άναγκασμένος να iJια:
πιστώσω, χωρίς τήν παραμικρή προκαταληψη, πώς άπ' τίς
τέσσερις ά λ η θ ι ν ε ς έ Π ι τ υ χ ί ε ς τοίJ φετεινοίJ χρόνου ,
οι τρείς ε1ναι εργα: κωμικα, λεγόμενα "βουλεβαρτου" ' ένώ το
τέταρτο μπορεί να θεωρηθεί πώς έκπροσωπεί το θέατρο " στο
χα:σμοu "· καί προσθέτω πώς ό " Συρανο ντε Μπερζερακ " ,
ή μεγαλύτε έ :! ι;γχία Πο � γν �p ισε ·� Κομεντί Φpανσαίζ,
είναι κλασικορ:η του βουλεβαρτου .

"

Κέντρο Θεάτpοu Βοpε ίοu Γαλλ ίας

Το Κέντpο Θεατρου Βορείου Γαλλίας ιaρύθηκε μόλις E:iJώ καί
πέντε χρόνια κα:ί τ' άποτελέσματα πού πέτυχε iJl:ν ε1ναι σαν
Ε:κείνα τών Κέντρων πού ύπαρχουν έiJώ καί iJεκαπέντε χρόνια.
'Επιπλέον οι " Σύλλογοι θεατών " ε1ναι όλιγαριθμοι η άσή37

Ζaν Β ιλap
'Επιτρέψτε μου νά το δηλώσω προκαταβολικά : Σ' όρισμέ
νους κύκλους, πού άπέχουν πολύ άπο την άριστερά η τούς άναρ
χικούς, δέν έπικρατε'ί καl μεγάλος ίπποτισμος άπέναντι στούς
στρατιωτικούς θεσμούς. Πραγματικά - καl θέτω τό έρώτημα
σέ γάλλους καl ξένους, πού όρισμένο\)ς άπ' αύτούς όίρπαξαν
μέσα στά δώδεκα χρόνια οί λόχοι μου - δέν εΙναι άγzνεια,
προσβολη άπέναντι στο στρατό, ή χρησιμοποίηση τών λέ
ξεων " στρατιωτικά έντεταγμένος " μέ έ:ννοια έλάσσονα, ύπο
τιμητική ;
'Όπως καί νά 'ναι, μιά πού εΙμαι καλός πολίτης καί καλος δη μο
κράτης, θzλω να πώ καλΟς ήγεμόνας, εΙμαι έ:τοιμος γι' &.λ
λη μια φορά, νά θυσιάσω την τεμπελιά μου καl τlς άνέσεις μου,
εΙμαι έ:τοιμος να έπεκτείνω στο έθνικο πεδίο τούτη τη διαμάχη ,
νά διευθετήσω αύτη τη μόνιμη διάσταση . Διεκ/)ικώ, λοιπόν,
τη γενικη /)ιεύθυνση - τονίζω " γ ε ν ι κ η " - του " Θεά
τρου του Στρατου ", θεσμου μορφωτικου πού πρέπει νά δημι
ουργήσουμε.
ΕΙμαι, θαρρώ, έν/)ε/)ειγμένος γι' αύτό. Γιατί, βγαλμένος άπό
το στρατό, άνώνυμος φαντάρος, στρατιώτης δευτέρας τάξεως
κ' έπιπρόσθετα - ω είρωνία - πρώην μουσικός του στρα
του σέ καιρό είρήνης ( 1 9 3 7 - 1 93 9 ) , τραυματιοφορέας σέ και
ρο πολέμου (1939 - 1 940 ) , άνέκαθεν μέλος της 'Αντίστασης
κατά τών κακών /)υνάμεων πού κατέχουν τά θέατρα, συγκέν
τρωσα μέ /)ικιά μου εύθύνη, άποφασιστικά άπο το 1 943 στο
Thθatre de Poche, έ:να περιορισμένο Κοινόν έλευθ.tρων σκο
πευτών- \Jστερα, μέ τό πέρασμα του χρόνου καl σέ μια μακρα
πορεία δεκαεπτα χρόνων, άπό τό 1 9 4 7 ώς το 1 963, σύναξα,
διαμόρφωσα, μηχανοποίησα, όργάνωσα στρατιωτικά, έ:βαλα
σέ τάξη καl σειρά μια στρατια πέντε έκατομμυρίων τριακοσίων
χιλιάδων έθελοντών, τον πολυαριθμότερο εύρωπαϊκο στρατο
σέ καιpο είρήνης.
Στρατοπέ/)εψα μέ τούς βαρβΧρους μου, &.ντρες, γυναΤκες καl
κορίτσια, στlς πύλες του Παρ ισιου. Κατέλαβα \Jπουλα τό Συ
ρέν, το Κλισύ, το Ζενεβιλιέρ, δυτικά, το Ίσύ - λέ - Μουλινώ,
το Παρέυ - Βιέγι - Πόστ, το Σαμπινύ, τό Μονρούζ, νότια,
τlς Βενσέν, το Σουαζύ - λέ - Ρουα άνατολικΧ, το Σαlν - Ντενί,
το Ώμπερβιλιέ, βόρεια· κυρίεψα χωρlς ντροπη τα δουκικά κτή
ματα τών Σουμπίζ καl τών Ροάν, πολιόρκησα τον Ο. Η.Ε.
στο Παρίσι, τον Ο.Η.Ε. στη Νέα 'Υόρκη, βεβήλωσα τούς
ίερούς καl ήλικίας πέντε αίlινων τόπους του Μπέκ - Έλυέν,
τον πύργο του Φύρστεμπεργκ στο Μπωμενίλ, κατέκλυσα τα
μεταλλ7υ ; ικ � κέν,τρα � ς Εύρώ�;ης, άπο τη Σ ιλεσία στο Κρε
ζό, κι απο το Ρουρ στο Μποριναζ.
Mz τούς λόχους των ρινοκfρων μου - ω 'Ιονέσκο - άπέκοψα
τούς καλλιτεχνικούς /)ρόμους (καl τούς έμπορικούς, ύποθέτω )
της πρωτεύουσας, έ:πνιξα το πνευμα της, κατάστρεψα την κρι
τική της αrσθηση · καινούριος 'Αττίλας η Σπάρτακος, δέν έν
διαφέρει, ρύθμισα την άνεξαρτησία της, την \Jπαρξή της, κα
νινισα την έπιβίωσή της, έ:λεγξα δεσποτικα τlς άντι/)ράσεις
της, έξόρισα τον ούμανισμό άπο τούς στρατιώτες μου καl
άπόκλεισα
κάθε λατινιστη η έλληνιστη άπό τlς αίθουσές μου,
ώ
Εύγένιε, ώ tc εύγενη
Κοντολογίς, έκτος πού ' μαι πολύ έν/;ε/;ειγμένος να ξέρω τί
θέλει να ·πει έ:νας [σπανός ποιητης δταν χρησιμοποιει στη σκη
νη τη λέξη " καπιτάν " , εΙμαι καl παραμένω, μου φαίνεται,
ό μόνος βάρβαρος ίκανος νά έφαρμόσει τούς μ η χ α ν ι κ ο ύ ς
νόμου � τη � �; όρφω � ς σ' έ:να σύγχρονο κ' έπαγγελματικό
στρατο. Δεν αστειευομαι.
'Ύστερα άπ' αύτα &ς μιλήσουμε για τη συν/;ρομή. Θέλω να
πώ για τη συνδρομη πού 'κανε καί κάνει στΎ)ν άρχη της θεατρι
κης περιόδου, τον ' Οκτώβρη, ενα μέλος τών λαϊκών όργανώ
σεων για τέσσερα, πέντε η έ:ξη έ:ργα του Έθνικου Λαϊκου
Θεάτρου. Πώς τη βλέπαμε στη σκέψη μας ; 'Όχι διαφορετικα
άπο μέσο, ο χ η μ α, σύστημα ώφελιμιστικης σύν/)εσης. Αύτό
άνταποκρινόταν στην έ:ννοια : " 'Εθνικό Λαϊκό Θέατρο - Δη
μοσία ύπηρεσία " πού χωρίς τό φόβο του γελοίου, πρόβαλα
στο Συρέν, τό 1 951 . Ί-Ι συνδρομή, μάλιστα, τί άκριβώς ε!ναι ;
'Ένα /)ιοικητικο μέσο κατοχύρωσης τών θέσεων πού κατακτή
θηκαν μέ /)ικιά μας φροντίδα, ένώ ταυτqχρονα περιβάλαμε μ/;
σεβασμο τον "διχα � ούμενο νο \Lης: ' . ΤΗ ταν μια , πράξ� &. �υνας μέ
,
παθητικό, μα, ταυτοχρονα και το καλυτερο
μεσο για να διατη
ρήσουμε τό σύνδεσμο μ/: το Κοινό μας. Σύστημα κατάκτησης
και σύστημα έπαγγελματικης κατοχύρωσης δέν ύπηρξε ποτέ,
του�άχισ;ο για ,μέ,να, π �νάκεια. κ: ε!ναι άλήθ,εια π � ς άπ' τη�
πρωτη μερα που εξαγγελθηκε, στα 1 9 5 7 περ ιπου, εμενε, στα
μάτια μου, κίνδυνος. 'Ωστόσο, εΙναι, για έ:να Κοινο λαϊκό ,
η.
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το σωστο και μοναδικό μέσο πού, ώς τώρα, έπινοήθηκε γιά να
του συμπεριφέρονται σα νά 'ταν ά ρ ι σ τ ο κ ρ ά τ η ς. Για
τί, στο θέατρό μας, ό " έργοστασιάρχης " μπαίνει στον κόπο
να μετακινηθε1: κι οχι ό " καταναλωτής ". "Αχ αύτές οί
λέξεις πού έξαγριώνουν τούς άγνούς ! ΕΙν' αύτονόητο πώς
τό ν' άντιμετωπίζεις το θεατή, καl μάλιστα τό λα'ίκό θεατή ,
σαν άριστοκράτη , fιταν δε1:γμα άνατρεπτικών μεθόδων. Πάντα
ε!χα έπίγνωση αύτοu τοu πράγματος. 'Έτσι, τό 1 963, μέ
βαρεια καρδιά άπό τύψεις, δώδεκα χρόνια άπό τότε πού έ:στησα
το άντίσκηνο τών Κοζάκων μου μέσα στην κηπούπολη τοu
Συρέν, έγκατέλειψα τα πάντα, τα προάστια, τό λόφο, τούς
θησαυρούς πού μάζεψα, τlς άναμνήσεις, μια έπιχείρηση σέ
Πλήρη καπιταλιστικη άνάπτυξη , τα μεγαλύτερα έ:σο/)α άπ'
δλα τα θέατρα τοu Παρισιοu, καl τό 'σκασα. Πάνω άπ' έ:να
χρόνο, πηγα νά κρύψω τη ντροπή μου καί τό αrσθημα ένοχης
πού 'νιωθα στο έξωτερικό. Νά γιατί έγκατέλειψα τό Έθνικο
Λαϊκό Θέατρο.
Γυρίζοντας άπο την έξορία, βλέπω πώς αύτές οί μέθοδες
πού 'κpινα έγκληματικές έ:γιναν Νόμος. Ή 'Επανάσταση , &.ρα
γε, ε!χε τελειώσει; Τί θα γίνει ; 'Έ ! λοιπόν, στην πραγματικό
τητα αύτη ή " Μακρά Πορεία " /)εκαεπτα χρόνων δέν εΙναι
παρά άψιμαχία σέ σύγκριση μ' δλα τα προβλήματα πού μέ
νουν &.λυτα σχετικα μέ τον μορφωτικό, τον οίκονομικό καl τούς
&.λλους τομε1:ς. Μ' αύτη την έννοια, έ:γραψα παραπάνω πώς ή
λαϊκ)J συνδρομη /)έν ε!ναι τίποτα περισσότερο άπό ενα έπεισό
διο καί πώς ή άποκατάσταση μονίμων θεσμών άνάμεσα στο
λαό, την ψυχαγωγία καl τη γνώση, θα χρειαστε1: δύσκολη καl
μακρόχρονη έ:ρευνα. "Ας ποuμε, για να τραβήξουμε rσια στο
στόχο, πώς ύπάρχουν δυο μέθο/)ες πού μποροuν να έφαρμο
στοuν. Εrτε τη μια διαλέξουμε, ε'ίτε την &.λλη , θά μiΧς όδηγή
σουν άναγκαστικά στην άνακάλυψη, καl χρ·η σιμοποίηση &.λ
λων μηχανισμών. Μάλιστα 1
Ή μια άπ' τίς μέθο/)ες αύτές είναι να έγκαταλείψουμε στην
έξουσία τοu Κράτους, άνεξάρτητα άπό το χρώμα του, τη μέ
ριμνα νά έπινο·ή σει, να ρυθμίσει καί να νομοθετήσει το μορ
φωτικό πρόβλημα στο σύνολό του καl ί/)ιαίτερα το πρόβλημα
τοu Θεάτρου. Πέρ' άπ' αύτό, οι σχέσεις άνάμεσα στη γενικη
παιδεία καl τό θέατρο, τό πιο ύψηλό, τό πιο άγνό, είναι σημαν
τικές. Ή νεολαία ένός έ:θνους διαπλάθεται έξίσου καί στίς
άπογευματινές κλασικών κειμένων της Πέμπτης η τοu Σαβ
βάτου.
Ή &.λλη μέθοδος συνίσταται στη μελέτη , στην άντιμετώπιση
τοu προβλήματος πάλι άπό τη βάση καί μάλιστα μαζί μ'
αύτούς πού βρίσκονται στη βάση. "Αν ή πρώτη μέθο/;ος ε!ναι
να περιμένουμε τα πάντα άπο τό Κράτος, τούς διευθυντές
του καl συγκεκριμένα να περιμένουμε την tδέα, ή &.λλη μέθο
/)ος ε!ναι να ζητ·ή σουμε άπό τούς γραμματεi:ς, τούς ύπευθύ
νους τών κάθε εr/)ους συλλόγων, να συγκεντρώνονται τακτικά,
να συμφωνοuν πάνω σ' όρισμένα ούσιαστικα σημε1:α καί, χω
ρίς φόβο κανένα , ν' άναλάβουν τό παρόν καί τό &.μεσο μέλλον
της γνώσης. Μικρη δμοσπον/)ία ·στο ξεκίνημα, έ:χει να παί
ξει &.μεσο ρόλο στlς έργοστασιακές έπιτροπές. Αύτο έ:χει κιό
λας γίνει· άλλα ποτέ Ι)έ θά 'χει γίνει ίκανοποιητικά. Σ' αύτη
τη δεύτερη μέθοδο πρέπει νά πεισθοuν οί έργοστασιακ/;ς έπι-
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τροπές, δχι το Κράτος. Αύτο το lδιο το λαϊκο κοινό , κι &.πό δι
κή του πρωτοβουλία, θά όποδείξει σε μας, πού χανόμαστε
σ' &λλα προβλήματα, τούς καινούριους τρόπους, τούς καινού
ριους φορεi:ς πού πρέπει νά έφευρεθοuν.
Βλέπω πώς δεν &.παντω καθόλου στίς έρωτήσεις. Πιστέψτε
βαθιά πώς δε βάζω καθόλου είρωνεία κι &.κόμα λιγότερο ε
παρση λέγοντας πώς &.παντω στίς έρωτήσεις με καθημερινές
πράξεις &.πό το " Τροχόσπιτο " (τοu ΆντρΕ: Κλαβέλ ) , δηλαδη
&.πο το 1 942. Γιά νά ' μαι είλικρινής, οι έρωτ�σεις σας γιά
μένα είν' &.παρχαιωμένες. 'Όταν μοu μιλοuν γιά τη συνδρομή,
εχω την έντύπωση πώς μπαίνω σε Μουσεϊ:ο. Δέ θά φτάσω στο
σημεi:ο νά πω, δπως οι σουρρεαλιστές τοu παλιοί) καιpοu " πρέ
πει νά καταστρέψουμε τό Λούβρο " · ώστόσο, σ' 8,τι &.φορiΧ
τη λαϊκη συνδρομή, θά προτείνω πολύ δειλά πώς πρέπει σί
γουρα νά την έπανεξετάσουμε &.πό το "Αλφα ώς το 'Ωμέγα
καί προσέξτε, νά την καταργήσουμε· ποιός ξέρει ;
Κάτι &λλο. 'Άλλη πρόταση : οι λαϊκl:ς αrθουσες πρέπει νά
διαθέτουν κτήρια το λιγότερο 1 . 500 θέσεων. Διατυπώνω τ·ην
&.ξίωση κατασκευ'ijς ϋχι μόνον ένος μά τριων η τεσσάρων
θεάτρων των 3.003 θέσεων στο Παρίσι καί στά προάστιά
του. ο ι α'ί θουσες μΕ: λιγότερες &.πο 1 . 000 θέσεις δΕ:ν είναι
πιά προσοδοφόρες. Τουλάχιστον ας μη χτίζουμε καινούριες !
Μήπως δΕ: θά βρεθοuν εργα γιά τόσο μεγάλο &.ριθμό θεατων ;
'Υπάρχουν, κ' έμεϊ:ς μάλιστα διαΜξαμε Μαριβώ καί Μπρέχτ
καί " Τά καπρίτσια τ'ijς Μαριάννας καί τον " Κίννα " καί τον
" Ντον Ζουάν" . . . καί . . . τον " Φιλάργυρο" . Κ' οι μοντέρνοι
συγγραφεi:ς ; Ό Σερρώ μοu 'λεγε πώς το " Περιμένοντας τον
Γκοντο " ποτε δέν είχε καλύτερη &.πήχηση παρά παιγμένο
σ' �να πολύ μεγάλο γερμανικό θέατρο, ϋπου έρμήνεψε το εργο
τοu Μπέκετ. Είμαι σίγουρος, &.π' την πλευρά μου, γιά την
έπιτυχία τ'ijς " Δίκης Όππενχάιμερ " στο Σαγι6. Και " Ό
Πόλεμος τ'ijς Τροίας " ; καί " Ί-Ι πόλη " ; κ.λ.π.
Μήπως, ομως, οι μεγάλες αύτΕ:ς σκηνΕ:ς παράμορφώσουν τά
εργα; Έλiiτε τώρα ! ΔΕ: βλέπω σΕ: τί δ Γκόρκι, δ Ζιρωντού,
δ Οόγκώ, δ Μεριμέ, δ Πουντίλα κι ό Μάττι παραμορφώθη
καν &.πο το θέατρο Σαγι6. ΔΕ:ν είναι φανερό πώς περάσαμε,
μέ την πίεση των πραγμάτων, &.πο την ίμπεριαλιστικη και
μοναδικη αίσθητικη των μικpων αίθουσων (&.πο 300 lσαμε
1 .000 θέσεις ) στον &.ντιφατικο χαρακτήρα τοu συνδυασμοί)
μικρ'ijς καί μεγάλης αrθουσας ; Κι &.φοu οι μικρές αrθουσες
όπάρχουν, πότε θά χτιστοuν τά μεγάλα θέατρα πού &.νταποκρί
νονται ταυτόχρονα στη δημογραφικη έξέλιξη , στην όλοφάνερη
διάδοση τ'ijς μόρφωσης και στον έκδημοκρατισμο των σχέ
σεων &.νάμεσα στην τέχνη καί το Κοινό ;
Αύτοί πού νομίζουν πώς βρισκόμαστε &.κόμα στον καιpο τ'ijς
Ζερβαίζ καί τοu ΖολiΧ γελιοuνται (δές την " έπίσκεψη στο
Λοuβρο " στην Τ α β έ ρ ν α ) . Δέν είναι οί.\τε ε'ίκοσι χρόνια
πού ή έκδρομη στά χιόνια ήταν πολυτέλεια. Σήμερα πρέπει

ν' αύξάνεται δ &.ριθμος των τραίνων γι αυτες τίς περιοχές.
Πρέπει τάχα ν' &.ναφέρω έδω τά παραδείγματα των κοινων ι
κων αύτων &.λλαγων ; Δέν είναι δουλειά μου. 'Ωστόσο, εχω το
δικαίωμα νά ρωτήσω αν το θέατρο, μπροστά σ' αύτη την κοι
νωνικη έξέλιξη , αύτη την &.νατροπ·η των καθιερωμένων κοινω
νικων δεδομένων, θά μείνει στο περιθώριο. Ό ρόλος του δέν'
·�ταν, αίωνες όλόκληρους, ν' &.ναμιγνύεται μ' αύτά τά πλήθη,
μΕ: τίς έπιθυμίες τους, τούς πόθους τους, εστω κι αν είχαν
χαρακτήρα συγκεχυμένο ; 'Ελπίζω λοιπον νά μη μείνω ό μό
νος πού ζητω αrθουσες διαφορετικΕ:ς &.πο έξομολογητήρια.
"Ας μιλήσουμε καί γιά τά οίκονομικά θέματα, τώρα καί πάντα,
γύρω στ·ο 'ί διο θέμα : μεγάλη η μικρη α'ί θουσα ; Χίλιες η τρεϊ:ς
χιλιάδες θέσεις ; ' Απο μέρους μου, θ' &.παντήσω μΕ: μιά έρώτηση :
Ποιό είναι σήμερα το θέατρο πού στοιχίζει λιγότερο στο Κρά
τος καί πού, ώστόσο, έκπληρώνει έκατο στά έκατο καί την
πνευματικη καί την κοινωνικη &.ποστολη πού ό νόμος &.παι
τεi: &.π' αύτό ; ΔΕ:ν είναι αύτο πού, μΕ: την προστασία τοu Φος
καί τοu Ούιλσον είναι έγκαταστημένο στο λόφο τοu Σαγιό ;
Γιατί συμβαίνει αύτό ; 'Ανάμεσα στούς &λλους λόγους δεν εί
ναι καί γιατί παράλληλα μΕ: την καλλιτεχνικη δουλειά του μπο
ρεi: ν' &.ραδιάσει στά μάτια των οίκονομικων έπιθεωρητων
εσοδα 1 7 .000 καί μάλιστα 1 9 . 900 φράγκων τη βραδιά μΕ: - ώ
παράδοξο πού πιά εχει γίνει κοινος τόπος - τιμΕ:ς είσιτηρ ίου
πού δΕ: φθάνουν τά 9 φράγκα ;
Το μεγάλο κεφάλαιο &.πο καιpο κατάλαβε πώς ό έκδημοκρατι
σμος των συναλλαγων είναι ή &μεση πηγη τοu κέρδους. Πότε
κ' οι καλλιτέχνες θά δεχτοuν τη φανερη αύτη πραγματικότητα ;
"Ας μη μοu &.παντήσει κανείς πώς το θέατρο πρέπει νά μείνει
�νας μικρος γοητευτικος τόπος, το μικρο σαλονάκι τοu πνεύ
ματος, μιά νυκτερινη σύμπτωση . "Ας διαβάζουμε κι ας ξανα
διαβάζουμε συντροφιά μέ τον Κρεμπιγιον υιό, το " Ή Νύχτα
και ή Στιγμή ", τΟ (( Σοφ<Χ " η Πιν cc Τύχη " , κοντιi στΟ
τζάκι μ' ας προσπαθήσουμε νά δώσουμε στον τωρινο πολιτι
σμό μας τούς θεατρ ικούς χώρους πού ή έξάπλωσή του &.παι
τεi: και γιά πολύν καιpο δΕ: θά πάψει ν' &.παιτεϊ.
Ή Γ ' Δη μοκρατία, το 1 9 3 7 εχτισε το θέατρο τοu Παλαί
ντΕ: Σαγιό. Λύτη ή έπένδυση κεφαλαίου &.πέδωσε στην Δ'
καί στην Ε ' Δημοκρατία πιο πολλά &.πο τούς τόκους. Δεκα
πέντε τώρα χρόνια είναι το θέατρο πού προκάλεσε τίς λιγό
τερες εγνιες στούς διαχειpιστΕ:ς και στοίχισε τά λιγότερα χρή
ματα. Πλούτισε την καλλιτεχνικη κληρονομιά, &.νάπτυξε τη
γνώση , προετοίμασε το μέλλον, καί - δi:ν το ξεχνω - πρόσ
φερε φόρους έκατομμυρίων (&.ποκαλούμενους " προοδευτικούς "
κι δχι " φιλοπρόοδους " ) στο Κρατικο Ταμεi:ο, φόρους πού
φτάνανε 'ί σαμε το �να τρ ίτο τ'ijς έπιχορήγησης γιά τη λειτουρ
γία του. Περισσότερο &.κόμα κι &.πο το χρέος του &.πέναντι στον
πνευματικο πολιτισμο, το λαϊκο αύτο θέατρο έκπλήρωσε καί
έκπληρώνει το χρέος του &.πέναντι στο Ύπουργεϊ:ο Οίκονομικων.
Λα"ίκό ; Βουλεβαρδιέρικο ; Πνευματικό ; "Ολ' αύτά τά έπίθετα
κολλητά στη λέξη " θέατρο" , πρόσφεραν πολύ μεγάλες όπη
ρεσίες. ΔΕ: θά μΕ: πιστέψετε · ομως, άπ' αύτ/:ς τίς τρεi:ς λέξεις,
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αύτη ποu στά. μάτια μου ε!ναι ή πιο καθαρή, ή πιο γοητευτική,
πιο γεμάτη νόημα, ε!ναι ή λέξη " βουλεβαρδιέριχο " . Δέν
πρέπει να συντρίβουμε στ' ονομα τοu λα'ίκοu ο,τι 11.να '/Ίταν
σπάνιο λουλούδι στον καιρό του : Ό Ώρελι1:ν Σολ χι &λλοι
πολλοί Ιf.χουν δικαίωμα ν ' ά.πολαμβάνουν το σεβασμό μας.
'Ωστόσο, ε!ν' ά.λήθεια πώς έδω καl πολλά. χρόνια ή ίσορροπία
των δυνάμεων Ιf.χει, στο χρηματιστήριο τοu θεάτρου, τροπο
ποιηθεί:. Προς οφελος, έννοεϊ:ται, τ'ijς ά.ντίληψης, πώς το
θέατρο Ιf.χει λαϊκο χαρακτήρα. Αύτο ποu οι πολU μικρές α'ί
θουσες τοu Παρισιοu πρόσφεραν στον κοινο θησαυρο μέ την
ά.νανέωση των συγγραφέων (Άντάμωφ, Ώντιμπερτί, Μπέκετ,
'Ιονέσκο κ.λ.π. ) σμίγει πέρα γιά. πέρα φυσιολογικά, γ ι ά. τ ο
Κ ο ι ν ο τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο, μέ την πολιτικη ποu ά.κολούθησαν
τά. λαϊκά. θέατρα, ά.πο το Βιλερμπά.ν 'ίσαμε το Στρασβοuργο,
και ά.πο το 'Αβινιον 'ίσαμε την Τουλούζ. Γιά. το γαλλιχο λαϊκο
κοινό, δέν ύπάρχει σύγκρουση , οϋτε χαι ρήξη ά.νάμεσα στις δυο
αύτές μορφές. 'J:{ Γαλλία ε!ν' 11.να καλο παράδειγμα γιά. ολα
τά. θέατρα τοu κόσμου, ά.κόμα και γιά. τά. θέατρα τ'ijς 'Ανri.
τολικ'ijς Εύρώπης.
''Ας μιλήσουμε λίγο γι' αύτο το λαϊκο Κοινό. Οι προσβολές
το &.φησαν ά.διάφορο. Κι δ Θεος ξέρει πόσα περιφρονητικά.
κι ά.πίθανα είπώθηκαν και γράφτηκαν έναντίον του. Π ρ ο
κ α τ α β ο λ ι κ ά. χ ε ρ δ ι σ μ έ ν ο, ε1παν. Μιά. χοινη γυ
ναίκα, τί &.λλο ; Κι ομως, αύτο το Κοινο των γαλλικων λαϊκων
συλλόγων ε1ναι το πιο ά.ριστοχρατιχο ά.π' δλα. Φτάνει στην
ώρα του. Αύτο χαl μόνο δέν ε1ναι καl τόσο ά.σ·ή μαντο. Τουλά
χιστο, δέχτηκε ά.διαμαρτύρητα τά. μέτρα μας έναντίον των
καθυστερημένων. 'Αφήνει τοuς διευθυντές των λαϊκων θεάτρων
έλεύθερους νά. διαλέξουν το ρεπερτόριό τους. Το λαϊκο αύτο
Κοινο δέν ε1ναι κλεισμένο σε μιά. μοναδιχη όργάνωσ·η , δΕ:ν
ε!ναι 11.να ε!δος " Volksbuchne" . Δέν έκδήλωσε τήν παραμι
κρή έπέμβαση στην έχλογή τοu ένος η τοu &.λλου Ιf.ργου.
Τέλος, ε1ναι τάχα ά.νάγκη νά. θυμίσουμε, πώς μοιρασμένο σΕ:
πεντακόσιους συλλόγους κάθε πολιτιχ'ijς η θρησκευτικ'ijς προ
έλευσης, ά.πο τον χαθολικο η προτεστάντη πρόσκοπο ώς τον
νεαρο λαϊκό, ά.πο τον έργάτη τοu Βορρii ώς τοuς έσπεραντι
στές σιδηροδρομικούς, ά.πο το πολU παλιο Λαϊχο Πανεπιστή
μιο τοu 1 3 διαμερ ίσματος τοu Παρισιοu 'ί σαμε τοuς έπτακό
σιους συνδρομητές τ'ijς χαθολιχ'ijς όργάνωσης " Νέα Ζωη "
η τοuς είκοσιπέντε συνδρομητές τ'ijς " Κομμουνιστιχ'ijς Νεο
λαίας τοu 1 1 ου διαμερίσματος" ' ποτέ δέν έπέβαλε τον πολιτικο
η καλλιτεχνικο προσανατολισμο τοu θιάσου. Ό διευθυντης ε1ν'
ά.ρκετά. μεγάλος γι' αύτό. Πρέπει νά. ποuμε πώς δ αίσθητι
κος προσανατολισμος αύτοu τοu Κοινοu, δ μόνος ποu αύτο
ά.ποδέχεται χ' 'ίσως ά.παιτεϊ:, ε1ναι ή έλευθερία των χαλλιτε
χνων. Κ' ε1ναι πολu ά.φοσιωμένος σ' αύτή.
Τέλος, καl γιά. ν' ά.παντήσω στη μιά. ά.πο τlς έρωτήσεις σας,
ιΧς μη ξεχνiiμε πώς οι προτιμήσεις αύτοu τοu θαυμάσιου Κοι
νοu ποu στρέφονται σήμερα ά.π' τά. μεγάλα Ιf.ργα τοu παρελθόν
τος (συχνά. ξεχασμένα η παραγνωρισμένα ά.πο τοuς κύκλους
των έκλεκτων ) 'ίσαμε τά. δυνατά. χ' έπιθετικά. Ιf.ργα τοu παρόν
τος - μ' &.λλα λόγια ά.π' τον Αίσχύλο 'ίσαμε τον Μπρi:χτ μπορεί: αϋριο νά 'ναι διαφορετικές. Δi: θά. ξαφνιαζόμουν ιΧν αύτο
το Κοινο ά.φοσιωθεϊ: χαl μάλιστα ά. π ο χ λ ε ι σ τ ι κ ά. σi: Ιf.ργα
πρωτοφανέρωτα καl σύγχρονα. 'Ωστόσο, "πρlν ά.πο χεϊ:νο Ιf.πρε
πε νά. γίνει αύτό" . Δi:ν ε!ν' έ:τσι; (Παροιμία τ'ijς περιοχ'ijς Σέτ ) .
Κοντολογίς, αύτο το Κοινο μοu φαίνεται το λιγότερο ά.π' δλα
προσκολλημένο στά. καθιερωμένα. Καl στην περ ίπτωση ποu
θ' ά.ποκτοuσε αύτο το χαραχτήρα πάντα θά. βρίσκεται στη
Γαλλία κάποιος νεότερος - δ Ζώρζ Ούίλσον η δποιοσδήποτε
&.λλος - γιά. νά. σπάσει τlς συνήθειές του χαl νά. το ά.ναγκά
σει ν' ά.κολουθήσει &.λλους δρόμους. Ε!ναι τύχη γιά. τον &.νθρω
πο ποu τά. πράγματα δέν είναι ποτi: τελειωμένα.
·ή
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Ε1ν' εϋχολο νά. καταλήξουμε σi: συμπεράσματα. Πιο εϋκολο
ά.π' δσο θά. μπορούσαμε νά. πιστέψουμε ά.ρχίζοντας την έ:ρευνα.
οι προσωπικότητες ποu συμβουλευτήκαμε ά.ποδεικνύεται πώς
συμφωνοuν πάνω στην ούσία καl θά. μπορούσαμε νά. ά.ντλή
σουμε ά.π' τlς παρατηρ·ή σεις τους το παρακάτω πόρισμα :
'Ένα νέο Κοινο σχηματίζεται. 'Αδύνατο ν' ά.μφιβάλλουμε γι'
αύτο το γεγονός. οι όργανώσεις ποu προσφέρουν είσιτήρια
φθηνότερα, εύνοοuν μιά. κίνηση , προς το θέατρο. 'Όί χαμηλές

τιμeς έπιτρέπουν νά διπλασιάζουμε καί νά τριπλασιάζουμε
τ.ο ν dριθμο τών θεατών " σημειώνει το Κέντρο Θεάτρου Β.
Γαλλίας. " Θεωρούμε σ ά δεδομένο π ώ ς μ ι ά μεγάλη διεύρυνση
τού Κοινού ε lvαι δυνατ�j" , βεβαιώνει ή Μαρσi:λ Τασσανκούρ .

Τ ο καινούριο αύτο Κοινο ά.ποτελεί:ται, κατά. κύριο λόγο - οχι
δμως ά.ποκλειστικά. - ά.πο νέους. Μποροuμε νά. έλπίζουμε
πώς " θά δέχετ!αι εύκολότερα dπο το καθιερωμένο Κοινο όρι
σμένες καλλιτεχνικές προσπάθειες " λέει δ 'Αντρi: Μπαρσάκ.
Ε!ναι πιο ά.παιτητικό, ίδιαίτερα σi: δυο σημεϊ:α : Ποιότητα
κειμένου, ποιότητα έρμηνείας. 'Ορισμένοι νέοι θά 'θελαν Ιf.ργα
(Γκu Ρετορέ ) .
" ποv dναφέρονται στά προβλήματά τους" .
Γενικότερα ζητii έ:ργα έ:ντονα, κλασικά. η σύγχρονα, ποu προ
χαλοuν σκέψεις (Ζώρζ Ούιλσόν ). ΜΙ: Σαίξπηρ έξαντλοuνται τά.
είσιτήρια (Κέντρο Θεάτρου Βορ. Γαλλίας ) . Μποροuμε νά. κι
νήσουμε το ένδιαφέρον των " Ο'ίκων Νεότητος " μi: Σαίξπηρ
χαl Μολιέρο (Τασσανκούρ ) . Ή τραγωδία, ά.παλλαγμένη ά.πο
έ:μφαση , μπορεί: νά. ξαναζωντανέψει, βεβαιώνει δ Ντακμίν.
Διαμορφώνεται έπίσης 11.να καινούριο δραματολόγιο (Θέατρο
τοu Ώμπερβιλιέ ) . Οι προτιμήσεις, ά.πο τώρα κιόλας, τροπο
ποιοuνται βαθιά, βεβαιώνει δ Φελισιi:ν Μαρσώ. 'Ακόμα χ' οι
περιοδεύοντες θίασοι έξελίσσονται " προς το μορφωτικο χαρα
κτήρα ", λένε στο Κέντρο Θεάτρου Βορείου Γαλλίας. 'Η τω
ρινη έξέλιξη θά. μποροuσε νά. φέρει 11.να καινούριο Κοινο στο
θέατρο τοu Βουλεβάρτου. Το Κέντρο Βορείου Γαλλίας και
το θέατρο Ώμπερβιλιi: συμφωνοuν σ' αύτο το σημεϊ:ο.
Δi:ν ύπάρχει, στήν πραγματικότητα, κανένας διαχωριστικος
φραγμος ά.νάμεσα στο θέατρο ψυχαγωγίας καl στο θέατρο
στοχασμοu. Ό Ζώρζ Ούιλσόν, δ Άντρi: Μπαρσάχ, δ Μαρσώ,
δ Ντέτς, δ Ντανιi:λ Ίβερνi:λ συμφωνοuν στην πεποίθηση πώς το
ά.ληθινο θέατρο ε!ν' αύτο ποu ταυτόχρονα κινεί: το ένδιαφέρον
χαl ψυχαγωγεί:, διασκεδάζει καl προκαλεί: το στοχασμό.
Θά. ύπάρχει πάντα 11.να Κοινο γιά. το θέατρο τοu Βουλεβάρτου,
προφητεύει δ 'ίδιος δ Ούιλσόν, πράγμα ποu έπαναλαμβάνει δ
Λεον Ντi:τς κι δ Έμπερτό. 'Άλλο σημαντικο πρόβλη μα. Το
καινούριο αύτο Κοινο " ύπόχειται " σi: δρισμένους δρους. οι
θεατές πού 'ρχονται έλεύθερα στο θέατρο ε!ναι οι πολυαριθμό
τεροι, βεβαιώνει δ Γκu Ρετορέ. Αύτη ή ά.νεξαρτησία πνεύμα
το � θεωρεϊ:ται , γενι,χ � ά.π ;χ ραίτητ� . Το έπ ; β � βαιώνει ,δ � ιλά.ρ
στην πνευματωδη αναλυση του, το "ιδιο και ο Μπαρρω· ο Ζυ
λιέν διατυπώνει έ:ντονα την 'ίδια &.ποψη. "Αν πρέπει νά. ύπάρ
χει διαπαιδαγώγηση , &ς σημειώσουμε αύτο ποu σχετικά. λέει
δ 'Ιονέσκο. " 'Η διαπαιδαγώγηση πρέπει νά βασίζεται στήν
έντιμότητ�, στ� ν πνευματική έλε �θερία " . � ρέπει νά. φυλ '7 ,
,
γομαστε
απ, την ψευτοπροοδευτικοτητα, να, αποχλειουμε
χα
θε τι ποu δέ θά. εύνοοuσε την ά.ληθινη πνευματική πρόοδο .
" "Ας μήν καλλιεργούμε οvτε καί ο, τι θa μπορούσε νa γίνει
κι:iκο γούστο " συσταίνει δ Ντακμίν. Κι δλες αύτές οι σχεδον

συλλογικές παρατηρήσεις έκφράζουν μεγάλη γνώση. 'Αρχετη
πάντως, γιά. νά. μποροuμε νά. κλείσουμε αύτη την έπισκόπηση
μ' 11.να α'ί σθημα αίσιοδοξίας. Ζήτω το καλο Θέατρο, το χθεσινο
καl το σημερινό. Καλως νά. δρίσει το καλο Θέατρο τοu Αϋριο.
L O U I S C H AUVET καl CLAU D E BAIGNERES

\

ι

ι

t

\

...

y
:

Ι
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ΙΣΤΟΡΙ�ΟΥ

ΑΛΗ ΡΕΤΖ Ο

Μ Α Ρ Κ Α Ρ Η

Π Ε Τ Ρ ΟΥ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΛΗ ΡΕΤΖΟ
•

Τ Α

Π Ρ Ο Σ Ω Π Α

Τ Ο Υ

Ε Ρ Γ Ο Υ

ΜΕΡΙΕΜ

Ο ΤΡΑ Γ Ο!ΔΙΣΤ Η Σ

ΑΛ Η Ρ ΕΤ Ζ Ο , ό &.γιΧ.ς του χωριοu Στουρνάρι

Η ΜΑΝΑ τΊjς ΜεριΕ:μ

Ο Ρ Ε Π Ο ΡΤΕΡ

Ο Ι Δ10 1 Π ΑΛΛ Η ΛΟ Ι του συνετα ιρισμοί)

ΙΣΜΑ Η Λ

Ο ΔΙΕ1Θ1ΝΤ Η Σ τοu συνεταιp ισμοu

ΑΚΙΛΕ

Ο Ψ Η ΛΟΣ ΑΓΡΟ Τ Η Σ

ΝΤΟ1ΡΣ Ο1Ν

Ο ΝΩΜΑΤΑ ΡΧ Η Σ

ΜΑΧΜ Ο!Τ

ΝΙΧΑ Τ, ό σπανος

Ο ΝΟ ΜΑΡΧ Η Σ

ΓΙΟΎ'Σ01Φ, ό κεχαγιιΧς τοu Ρέτζο

Ο Α Π Ο Θ Η ΚΑ Ρ Ι Ο Σ

ΧΟ!ΡΣΙ Τ , ό aή μαρχος τοu χωριοu

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ 1 Π ΑΛΛ Η ΛΟ Σ

ΟΣΜΑΝ, ό παραγιος τοu Γιουσούφ

Α Γ Ρ ΟΤΕΣ Κ Α Ι ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ

Μ Π ΕΚΙ Ρ , ό μπακάλη ς τοu χω ρ ιοu

Ο Ι ΧΩΡ ΟΦ!ΛΑΚΕΣ

•
Π ρ 1.ν άρχίσει το έργο , στη θέση τΊj ς Αuλαίας, aιαβάζουμε την παρ ακάτω έπιγραφή :
Αύτη

είναι ή ίστο ρ ία

του Άλη Ρέτζ ο , Άγfi του

Πώς άγό ρασε δνα τ ρακτέ ρ , πώς μοιρ άστηκε
τα δ άση

καi μ ο ί ρασε τα χωράφια
1.

χωριου Στου ρνάρι

της Οϋρφας :

τα κέρδη με τοuς άγρότες, πώς

εκαψε

καi πώς γκρέμισε δνα χωριό για να τό σπείρει.

ΚΑΛΕΣΜΑ
1

ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ : Τοότης της χώρας τούς άγρότες έλίΧτε νά. θαυ
Πού λίρες �χουν έννιακόσες είσόδημα το χρόνο ! [ μάστε,
(Το τελευτα'ϊο, ίδιαίτερα προσέξτε : το χρόνο ! )
ΈλίΧτε νά. θαυμάστε τούς άνθρώπους πού μονάχα
Τσιγάρα εrκοσι τη μέρ' άξίζει ή δοόλεψή τους !
Τά. σπίτια μας, δμοια με τέτζερη άναποδογυρισμένο,
'Απο πέτρα καl λάσπη καl βράζουνε κάτ' άπ' τον Ίjλιο,
Καl βράζουμε καl με'ϊς μαζί, κ' �χουμ' Ιtναν άγά.
ΜΕ: τ' 6vομα 'Αλ'ίj Ρέτζο
Πού το λιγοστο ζουμί μας δε χόρτασε νά. πίνει !
2

Τη γ'ίjς σπέρνουν τά. χέρια μας
Κι &χ πίκρες βλασταίνουν !
Καl τά. χωράφια όργώνουμε,
Μά. στεναγμούς καρπίζουν !
Καί το σκοτάδι με τά. μάτια σκάβουμε,
Μ' &χ φως κανένα δε φυτρώνει άπο τον "Αδη !
3

Τ ί είν' δ κάματος δικός μας,
Μά. τά. χωράφια
τοu Ρέτζο είναι, &χ, τοu Ρέτζο !
Κι, δ rδ f � τας είναι δικός μας,
,
Μα τ αλετρ ι
τοu Ρέτζο ε'ίναι, &χ, . τοu Ρέτζο !
Δικός μας καί τ'ίjς γ'ίjς δ πόνος,
Μά. το δρεπάνι
τοu Ρέτζο είναι, &χ, τοu Ρέτζο !
Και το τρακτερ
τοu Ρέτζο είναι, τοu Ρέτζο !

Καί το χωριό μας
τοu Ρέτζο είναι, τοu Ρέτζο !
Και με'ϊς
τοu Ρέτζο εrμαστε, &χ, τοu Ρέτζο !
ΤΡ ΑΓΟΥΔΙΣΤΙ-ΙΣ : Είμαι είκοσι πέντε χρόνια Ι>άσκαλος σε
τοuτο το χωριό. Μόλις άποφοίτησα άπ' το Ίνστιτοuτο, το
τριανταεννιά, διορίστηκα δω, κι άΠο τότε δεν ξανάφυγα· ποτε
δε σκέφτηκα νά. ζητ·ή σω μετάθεση . 'Έμεινα πάντα κοντά. σ'
αύτούς τούς άνθρώπους με το σταρίσιο βλέμμα καί το πρόσωπο
rδιο καλοψημένο κεραμίδι, πού το δέρνει ·ή βροχη κι άδιαφο
ρε'ϊ καί το καίει δ Ίjλιος καί δε νοιάζεται. Μοιάζουμε σά.ν
κάτι περιττό, έμεϊς, οί κάτο ι.χο ι. αύτοϋ του χωρ ι. οϋ, σαν #.να
σκουριασμένο ντουφέκι, νά. ποuμε, πού δε σοu χρησιμεόει
π � α- σε τ ίπ� τα, καl. ;Ο � αραχ �νε ι. ς κ �που γ ι.,α � α μην , πι �νει
τοπο στ, αδικα, και το ξεχνας κατοπι. Μα εδω... και λιγα
χρόνια �γινε σε τοuτον το λησμονημένο τόπο κάτι τρομερό.
'Έσκασε ξαφνικά. το ντουφέκι καί σπασοχόλιασε δ κόσμος
καί τινάχτηκε άπ' τη νάρκη του άλλοσοόσουμος, άπορώντας
π <f ς είν� ι δυνατο Ιtνα σ;ι ?υριασ μένο π Ο!;λιοσιδερ,ικο κ �'ϊ -, δ � νά.
,
,
κανει τετοιο θορυβο.
Αιτια σταθηκε
το τρακτερ που αγορα
σε � 'ΑλΊ) t έτζο, , ό Ρέτζο &yας , κ � θως τόνε λέ � ε , Ύ, ι. α να
1
δουλεψει στα χωραφια του και να ευκολυνει,
καθως δηλωσε
δ tδιος, τη δουλειά. των καματάρηδων, πού θά. πε'ϊ τη δου
λειά. δλάκερου τοu χωριοu. 'Αναγαλλιάσαν κ' οί άγρότες κ'
�καναν χαρίΧς πανηγόρια· άγαθοι &νθρωποι jjταν, νόμιζαν πώς
δποιος θέλει νά. τρέχει γρ·ή γορα, πρέπει νά. φοράει κι άνάλογα
παποότσια καl δl:ν τό 'κοβε το κεφάλι τους νά. σκεφτοuν πώς
γιά. τον Ρέτζο θά 'ταν πιο είSκολο νά. μποδίζει τούς &λλους νά.
τρέχουν άπ' το νά. τρέχει δ 'ί διος και νά. κουράζεται. Γι' αύτο
τά. πράματα jjρθαν άνάποδα κ' οί άγρότες άντl νά. ξεκουρα
στοuν, ξεκληρ ίστηκαν, καταστράφηκαν. Θά. μοu πε'ϊτε τώρα,
πως είναι δυνατο νά. καταστραφε'ϊς άπ' τη μηχανη πού δλα

Στή σεΜδμ 4J : Έ.ΡΥ9 :rου ζωγράφου , καθηγητή Ν. Νικολάου , καμωμένο εiδικά για τήν " Ίστορία του Άλi\ Ρέτζο "

τά κάνει πιο γρήγορα καί πιο τέλεια καl πιο σωστά. Κι δμως
εγινε. 'Έγινε δπως καl μ1: μιά βωδάμαξα πού θά κομματιά
ζονταν μεσοδρομlς αν της εζευες άντlς γιά βώδια δυο καθα
ρόαιμα &.λογα, γιά νά τρέχει πιο γρ·ήγορα. Γιατl ή φτιάξη της
είναι τέτοια πού δ1:ν άντέχει σ1: τόση ταχύτητα. 'Έτσι κ' ή
δική μας ·ή φτιάξη δ1:ν ήταν σ1: θέση νά δεχτεί το τρακτ1:ρ
καl τlς καινούριες του μέθοδες. Είπα, λοιπόν, νά το κάνω τρα
γούδι τουτο το περιστατικό, νά σiΧς το τραγουδήσω κατά τη
συνήθεια του τόπου καl τών πατεράδων μου, πού κάνανε τρα
γούδι τον κάθε τους πόνο, 15χι γιά νά τον μερέψουν, μά γιά νά
τον κρατήσουν ζωντανό, καl νά 'ρθει κάποιος πού νά τον ξεση
κώσει καl νά τον διαλαλήσει σ1: πολιτείες, σ1: στράτες καl σ1:
πλατείες, καl νά βρουν δικαίωση τά βάσανά τους καl ν ' άλ
λάξει ή ζωή τους.
ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ : Tl είν' δ κάματος δικός μας
Μά τά χωράφια
του Ρέτζο είναι, &.χ, του Ρέτζο !
Κι, δ ,lδρωτα? είναι δικός μας,
Μα το δρεπανι
του Ρέτζο είναι, &.χ, του Ρέτζο
Δικός μας καl της γης δ πόνος
Μά το τρακτl:ρ
του Ρέτζο είναι, &.χ, του Ρέτζο !
Γι' αύτο τη γη μας σπέρνουμε
Κι αχ πίκρες βλασταίνουν !
Καl τά χωράφια όργώνουμε,
Μά στεναγμούς καρπίζουν !
Καl το σκοτάδι μ1: τά μάτια σκάβουμε,
Μ' &.χ φώς κανένα δ1: φυτρώνει άπο τον 'Άδη !
ΡΕΠΟΡΤΕΡ : Είμαι βοηθος άρχισυντάκτη σ' έφημερίδα της
Πρωτεύουσας. Πτυχιουχος Νομικης, μετεκπαιδεύτr,κα σ1: Εύ
ρωπαϊκο Πα'ίlεπιστήμιο. Ή άλf1θεια εί'Jαι Ι:Ιτι αύτη ή όπόθεση
του τρακτ1:ρ καl τών &.λλων γεγονότων πού σχετίζονταν &.μεσα
μ' αύτή , προκάλεσαν άληθινο σάλο στην κοινη γνώμη . Ό
'Αρχισυντάκτης θεώρησε τότε σκόπιμο νά στείλει έμένα αύτο
προσώπως γιά νά μελετήσω έπιτόπου την κατάσταση καl νά
κάνω f.να ρεπορτάζ σχετικο μ' δσα συνέβησαν. Πρώτ' άπ'
δλα, λοιπό.ν, πρέπει νά τονίσω δτι ή κατάσταση είναι τε
λείως διαφορετικη άπ' δ,τι την παρουσιάζουν στην Πρωτεύ
ουσα. (Οί άγρ6τες lχουν πλησιάσει κι dκούν, μονάχα δ Τρα 
γουδιστής στέκει άπ6μερα) . Είναι άδύνατο vά σiΧς περιγρά
ψω πόσο άποτελεσματικη όπηρξε ή συμβολη του τρακτ1:ρ
στην έξέλιξη της άγροτικης μας οtκο\ομίας.
ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ (Στόν Τραγουδιστή) : Τί λέει αύτος έδώ ;
Τ,Ρ �ΓσrΔΙ � ΤΙ-ΙΣ : Λέ,ει πώς το τρακτέρ βοήθησε πολύ στο
να γινει καλυτερη η, ζωη σας.
ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ : Το τρακτ/:ρ εκανε καλύτερη τη ζωή μας ;
Καl σύ δάσκαλε τον άφήνεις νά ξεγελάει τον κόσμο μ1: τlς
ψευτιές του καl δ1:ν τον σωπαίνεις άφου ξέρεις ποιά είναι ή
άλήθεια ;
ΡΕΠΟΡΤΕΡ : Δυστυχώς, ή άμάθεια κ' ή στενοκεφαλιά, κοι
νο χαρακτηριστικο τών άγροτών στη Χώρα μας, καθιστiΧ
άδύνατη την έπικράτηση της μηχανης καl δυσχεραίνει πολύ
το εργο του 'Αλη Ρέτζο, καθώς πολλl:ς φορές μου τόνισε κι
δ 'ί διος !
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ : Ναί, μά το τρακτέρ ένώ αί\ξαινε την
παραγωγή, καθώς λέτε, παράλληλα δμως φτώχαινε και τούς
άγρότες δέ σiΧς φαίνεται παράδ::.ξο αύτό ;
ΡΕΠΟΡΤΕΡ (Χαμπγελάει) : Στη συνέχεια θά σiiς παρα
θέσω δρισμένους άριθμούς σχετικά μέ την αί\ξηση της παρα
γωγης καl την έξοικονόμηση έργασίας πού πραγματοποιήθηκε
μετά την &.φιξη του τρακτέρ. 'Αφήνω σέ σiiς νά κρίνετε ποιος
λέει την άλήθεια, οί άριθμοl η ή έμπάθεια ;
ΤΡ ΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ : Άκουστε ετσι δέν τελειώνουμε ποτέ !
'Αφου σείς έπιμένετε στην &.ποψή σας καl μείς, βέβαια, στη
δική μας, προτείνω ν' άφηγηθουμε άπ" την άρχη τά γεγονότα
καl ν' άφήσουμε τούς θεατές νά κρίνουν μόνοι τους ποιος
εχει δίκιο !
ΡΕΠΟΡΤΕΡ : Είμαι άπολύτως σύμφωνος !
ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ : Καl μείς ε'ί μαστε σύμφωνοι, . μ/; τη /),αφο
ρά ποιός θά τ' άνιστορήσει δλα τουτα;
ΤΡ ΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ : 'Εσείς ! (Μουρμουρητό dνάμεσα ατούς

χωριaη:ς) .

ΕΝΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ : Δέ γίνεται αύτο πού λές, δάσκαλε !
Ο ΨΗΛΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ : Σωστά, δέν είν' εί\κολο αύτο πού
προτείνεις. Δέν τό 'χω σκοπο νά μέ μυριστεί δ Ρέτζο άγάς
καl νά μπλέξω μαζί του , γ ιατί τότε ποιός μ/; σώζει;

ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ : Γιά σταθείτε· cείς δέ λέγανε πώς θέ
λετε νά βρείτε το δίκιο σας ;
ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ : Νά βρουμε το δίκιο μας, σύμφωνοι ! Νά
το διαφεντέψουμε ! Μά πηγαίνοντας νά διορθώσουμε τό 'να
&.δικο μη μiiς βρεί καl δεύτερο ! Γιατl σά θέλει νά το κάνει
κι αύτο δ Ρέτζο άγάς, το κάνει· ποιός θά τον μποδίσει; 'Αφέν
της είναι, τσιμπούκι καπνίζει, κατά πού λέει κ' ή παροιμία !
ΤΡ ΑΓΟΥΔΙΣΤΙ-ΙΣ : Χειρότερο κακο άπ' αύτο πού σiiς εκα
ν ε , δέν μπορεί νά σας κάνει δ Ρέτζο· τί τον φοβόσαστε, λοιπόν ;
Ο ΠΡΩΤΟΣ : Γιά νά ζήσουμε, εχουμ' άνάγκη το ξεροκόμ
ματο πού μiΧς δίνει δ άγάς γιά τη δούλεψή μας εlτε δ Ρέ
τζο εΙν' αύτός, εϊτε κάποιος άλλος, τΟ ϊ3ιο κάνει. °''Αν κατα
λάβουν δμως δτι στεκόμαστε ένάντια στο συφέρο τους, δέ
θά μiΧς δώσουν δουλειά.
Ο ΑΛΛΟΣ : Γι' αύτο δείξε μας σύ f.ναν τρόπο, πού καί τ
&.δικο νά φωνάξουμε μά καl ζημιά νά μην πάθουμε καμιά.
Ο ΨΗΛΟΣ : 'Εσύ, δάσκαλε, πλερώνεσαι άπ' το Κράτος,
έμiiς δμως δ άγάς μiiς πλερώνει καl σά θέλει μiiς πλερώνει,
σά δέ θέ�ει δέ μiiς πλερώνει, κατά το κέφι του · ποιός κόφτε
ται γι, αυτό ;
ΡΕΠΟΡΤΕΡ (Στό Κοιν6) : 'Ορ ίστε, ή άκαταστασία του
15χλου ! Ό θόρυβος κ' ή έμπάθεια μοναδικά του δπλα ! Ή
άνικανότητά του \.ά λάβει σαφη θέση καl νά προβάλει συγ
κεκριμένα έπιχειρήματα ! Γι' αύτο άκριβώς πρέπει νά όπάρ
χει τάξη !
ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ (Στόν ρεπ6ρτερ)
� άν τύχε,ι το γαϊδούρ ι νά 'σαι,
Αφεντικο,
Καl τά καπούλια πληγές νά 'χεις γιομάτα,
Καl πέφτοντας δ ηλιος πάνω τους νά τίς καίει,
Καl τσιμπώντας τες οί μύγες νά σου ρουφiiν το αΙμα,
Γρηγορότερα στο δρόμο,
Θαρρώ, πώς θά τρέχεις τότε
Τά καπούλια γιά νά σώσεις
Κι άπο &.λλες μαγκουριές !
Μά σάν τύχει γαϊδουριάρης νά 'σαι
Καl μαγκούρα νά κρατiiς,
Εί\κολο νομίζεις τότε
Το γαϊδούρι νά προγκiiς !
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ (Θυμωμένα ατούς άγρ6τες)
Καλά λοιπόν !
Μιiiς καl τη φωνή σας
Μέ τη δική μου δέν τολμiiτε να ενωσετε,
Κι άπόμερα προτιμiiτε νά σταθείτε σάν κιοτήδες,
Π,ροσμένετε ή ν �χτ� νά π�ακώσει , ,
Τον πόνο σας γ ια να ψιθυρισετε στους τεσσερις τοιχους,
Τον τύραννό σας άναΟεματίζοντας
'Έτσι πού κανείς νά μην τ' άκούει,
Μήτε τ' άδίκημα, μήτε τ' άνάθεμα,
Κι ας νομίζετε πώς μεγάλο κάνετε κατόρθωμα !
'Ελπίδα δμως μην έ:χετε
Πώ,ς το � έρσ ψ ό σας τουτο
Φτανει το δικο σας
Γιά ν' άλλάξει ρ ιζικο
Ε(τε τά μυαλά του Ρέτζο !
ΕΝΑΣ ΓΕΡΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ : Καλά σiiς λέει δ &.νθρωπος !
'Έτσι καl μείς δταν πρωτόρθε δ πατέρας του Ρέτζο μ/: δυο
ψευδομάρτυρες στο πλευρό του κ' είπε πώς τουτα τά χώματα
του άνήκουν, κανέ\.ας μας δέ'J τόλμησε νά το βροντοφωνήσει
πώς είναι &.δικο αύτο καl yέμα,
μά στά σπίτια μας κουρνιά
σαμε καl το λέγαμε δ f.νας τ' άλλου'Jου ψιθυριστά. Καl νά πού
τώρα του χρωστiiμε καl τά σπίτια μας !
ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ : Τότε καl μείς έδώ θά μείνουμε
Νά δουμε πώς θά πiiν τά πράματα,
Παρακολουθώντας την άνιστόρηση·
Κι αν φάλτσο γενεί κανένα
'Αμέσως θά το διορθώσουμε,
Πού σωστη καί δίκαιη καί δυνατη
Ν' άκουστεί ·ή φωνή μας !
,

Σκοτάδι

ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ : Ή ίστορία τούτη σ' f.να χωριο συνέβηκε
ΜΙ: τ' 15νομα Στουρνάρ ι πού παραχωμένο ήταν
· Ανάμεσα σέ δάση καl βουνά της Μικρασίας.
Κ' ή-ιαν Κυριακ-Jj πρωί τ-Jjν ε(δηση σάν πήραμε
Στην πλα-τ εία νά μαζευτουμε του χωριου, στου αγα
Μπροστά το σπίτι, π' άπόφαση είχε πάρει σοβαρή,
Καl μήνυμα χαρμόσυνο 7Jθελε νά μiiς δώσει 1
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2.

ΠΩΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΤΡΑΚΤΕΡ

Ή πλατεlα τού χωριού. Στό κέντρο τό σπlτι τού dγa. Τρι

γύρω, μαζωμένοι σέ όμάδες, διάφοροι dγρότες συνομιλούν.
Μεταξύ τους κι ό Μαχμούτ, ό σπανός Νιχάτ, ό ' Οσμάν, ό
παραγιός τού Γιουσούφ, κι ό μπακάλης ό Μπεκtρ .

ΜΑΧΜΟΥΤ : 'Εμένα με ξεσήκωσε άπ' το καφενε'i:ο αύτο το
χαζοπούλι, δ 'Οσμάν. Τρέχα, μοi) λέει, καί κάτι σπουοα'i:ο
θ' άναγγείλει σε σένα και στούς όίλλους συχωριανούς του, δ
Ρέτζο, δ άγάς μου καί άφέντης σας ! Καλά, τοu λέω, νά πιώ
το τσάι μου κ' έ:ρχομαι. Παράτα τώρα το τσάι καί βιάσου,
μοu λέει· άλλιώς θά το μετανιώσεις !
ΝΙΧΑΤ : Σίγουρα στη Χώρα θά κατέβει.
Ο ΨΗΛΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ : Πώς το κατάλαβες ;
ΝΙΧΑΤ : Γιατί τά σπουοα'i:α πράματα στη Χώρα γίνονται.
Σάμπως συνέβηκε ποτε τίποτα σπουοαίο σε τοuτο το χωριό ;
Μιά φορά μονάχα, θυμiiμαι, θά περνοuσε άπο τ·ΙJ οημοσιά
κάποιος άπ' την Πρωτεύουσα καί κάναμε μιση μέρα ορόμο
γιά νά τον οοuμε !
ΟΣΜΑΝ : 7Ηταν πολύ σπουοαίο πρόσωπο ;
ΝΙΧΑ Τ : Βουλευτης ήταν ;
ΟΣΜΑΝ : Τί Ίjταν ;
Ο ΨΗΛΟΣ : Βουλευτής ! Γυρόφερνε τά χωριά καί πουλοuσε
λόγια, καθώς λέει κ' ή 'Ακιλέ !
ΜΠΕΚΙΡ : Πούλησε και σε σiiς ;
ΝΙΧΑΤ : 'Όχι, ημασταν, λέει, λίγοι καί οΕ:ν όίξιζε τον κόπο !
ΟΣΜΑΝ : Τότε τί κουβαληθήκατε και Κάνατε τόσο ορόμο !
ΝΙΧΑΤ : Δεν κουβαληθήκαμε με τη θέλησή μας, δ Ρέτζο
μiiς κουβάλησε, δ άγάς σου καί άφέντης μας, καθώς τόνε λές !
ΜΑΧΜΟΥΤ (Στόν Μπεκfρ) : 'Εσύ, μωρΕ: Μπεκίρ, κάτι θά
ξέρεις, μά καμώνεσαι τον άνήξερο· και γιά νά καμώνεσαι τον
άνήξερο πά νά πεί πώς κάτι συφερτικο γιά σένα εΊναι.
ΙΣΜΑΗΛ : Και γιά νά 'ναι συφερτικο γιά σένα, εΊναι ζη
μιά γιά μiiς !
ΜΠΕΚΙΡ : Μά γιατί, Γέρω - 'Ισμαήλ, μ' έ:χεις πάρει απο
κακο μάτι κι δλο μ' άποπαίρνεις ; Μά την πίστη μου, σοu λέω,
τό 'χω μεγάλο παράπονο, γιατί έγώ μονάχα γιά το οικό σας
καλΟ φροντίζω. ' Ολάκερο το χωριο άπο μένα ψωνίζει καί σ'
δλους οίνω βερεσε γιά νά χορτάσουν, και ποτε κανένας οε
νοιάστηκε νά ρωτήσει, πώς ζώ έγώ, καρτερώντας το τέλος
τοu χρόνου γιά νά πλερωθώ.
ΜΑΧΜΟΥΤ : 'Εσύ τάχα νοιάζεσαι; 'Αφοu τό 'χεις σίγουρο
πώς στο τέλος τοu χρόνου θά μiiς τά πάρεις με το παραπάνω !
Καί κοιμiiσαι πάντα ησυχος γιατί σά οΕ:ν έ:χει κανένας μας
λεφτά, δλο καί θά 'χει καμιά γελάοα η κανένα γαϊοούρι νά
τοu το πάρεις με το στανιό, μιiiς και προστάτη σου έ:χεις το
Ρέτζο !
ΙΣΜΑΗΛ : 'Όταν μιλiiς, Μαχμούτ,
Χαμηλη τη φωνη νά κρατiiς πάντα,
Με το βλέμμα σου τριγύρω
Ν' άλωνίζεις, iΥ.ν θέλεις
Ποτάμι νά γενεί ή φωνή σου
Πού, ψιθυρίζοντας τον πόνο του,
Κατά τη θάλασσα κυλάει,
Καί κε'i: μονάχα βροντοφωνάζει
Τον καϋμό του.
Κι iΥ.ν οε θέλεις
Σάν τσιγάρο σβησμένο
Ν' άπομείνουν στά χείλη σου
οι λέξεις κρεμασμένες !
ΕΝΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ : Μά ποuν τος, έπιτέλους, δ άγάς ;
ΟΣΜΑΝ : Την ώρα πού 'φευγα πλέν9νταν γιά νά πάει νά
προσευχηθεί.
Ο ΑΓΡΟΤΙ-ΙΣ : Κοντεύει μιά ώρα πού ' μαστε οώ μαζωμένοι.
ΝΙΧΑΤ : 'Όποιος έ:χει πολλά πλούτη προσεύχεται καί πολ
λην ώρα· οΕ:ν το ξέρεις ; ('Έρχονται ή Άκιλέ μέ τό γιό της τόν
Ντουρσούν) .

ΜΑΧΜΟΥΤ : Κοιτάχτε, ερχεται ή 'Ακιλέ. Τώρα θ' άρχίσει
το πανηγύρ ι !
ΑΚΙΛΕ : Τί τρέχει καί μαζωχτήκατε δλοι σας πρωί - πρωί
πέρ α ; Γιορ1τη ε� ο� με η , επισ; ρ �τευση ;
8ω
: Μητε το να, μητε τ αλλο. Μοναχα ο αγας μας
ΜΠΕΚΙΡ
κάλεσε γιά νά μiiς βγάλει λόγο.
ΑΚΙΛΕ : Λόγο, δ. Ρέτζο ; Το καλο πού σiiς θέλω, χωριανοί,
πηγαίνετε στά σπίτια σας, γιατί μεγάλο κακο σiiς περιμένει !
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : 'Έλα, ντέ, μάννα, πού σ' δλα προβλέπεις
κίνουνο J ΑΕ:� κ ' oL Φράγκοι θά κάνουνε γιουρούσι !
1
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ΑΚΙΛΕ : 'Εσύ νά σωπαίνεις, Ντουρσούν !
ΙΣΜΑΗΛ : Μην άγριεύεις, 'Ακιλέ ! Συμφέρο μας εΊναι, θαρ
ρώ, ν' άκούσουμε δσα εχει νά μiiς πεί.
ΑΚΙΛΕ : Θά σiiς τυλίξει πάλι καί φωτιά θ' άνάψει στά κε
φάλια σας !
ΝΙΧΑΤ (Στόν Μαχμούτ) : 'Άκου τους πού το συζητiiνε !
Θαρρείς κ' εΊναι στο χέρι μας ν' άποφασίσουμε iΥ.ν θά τον
άκούσουμε 'ή δχι !
ΟΣΜΑΝ : Σωπiiτε τώρα, όίστε τίς κουβέντες ! 'Έρχεται δ
άγάς μου ! ('Απ' τό σπtτι, στό κέντρο, βγαlνει πρώτα ό 'Αλή

Ρέτζο καί κατόπι ό Γιουσούφ, ό κεχαγιάς του, με τόν Χουρ
σtτ, τό δήμαρχο . Ό dγaς στέκει στό κατώφλι καί κοιτάζει
γύρω. Καταφτάνουν κι ι'ίλλοι dγρότες. Τό μάτι τού Ρέτζο
καρφώνεται πάνω στην 'Ακιλε καί τόν Ντουρσούν) .
ΡΕΤΖΟ (Στόν Ντουρσούν) : Άπο πότε, Ντουρσούν, εγινες

πο06γυρος στϊjς μάννας σου το φουστάνι ;
ΑΚΙΛΕ : Ό Ντουρσούν οΕ:ν εΙναι δ ποΟόγυρός μου, Ρέτζο
άγά ! Το μπαστούνι μου είναι ! Γι' αύτο τόνε φύτεψα και γι'
αύτο τον πότισα ! Γιά νά γένει γερος κορμος και νά τον εχω
στήριγμα στά γεράματά μου κι δπλο ένάντια στούς έχθρούς
μου !
ΡΕΤΖΟ ( Στούς dγρότες) : Τη γυναίκα σε τοuτο το χωριό, λε
βέντες μου, τη χρειαζόμαστε μονάχα γιά την κοιλιά της πού
μiiς κουβαλάει τά παιοιά, καί γιά το βυζί της πού μiiς τά θρέ
φει, μονάχα γι' αύτό. 'Απο πότε, λοιπόν, άρχίσαμε νά βλέ
πουμε και φουστάνια κεί πού μονάχα όίντρες μποροuν νά πα
τήσουν το πόοι, κι άπο πότε άρχίσαμε ν' άκοuμε στριγγιΕ:ς
γυναικε'i:ες, κεί πού μονάχα όίντρες μποροuν νά 'χουν γνώμη ;
ΑΚΙΛΕ : Μην εχεις εγνοια γι' αύτό, Ρέτζο άγά ! Γιατί στη
οουλειά άντέχω δσο κι δ καθένας άπο σiiς ! Καί νά όργώσω
μπορώ με την ·ι οια μαστοριά δπως κι δ καλύτερός σας, καί
νά θερ ίσω μπορώ με την 'ίοια σβελτάοα δσο κι δ πιο μάστορης
άπ' δλους σας ! Κι δσο γιά τά φουστάνια μου , μη σε νοιάζει
καθόλου ! Γιατί βρακί φορώ καί γώ άπο κάτου, καθώς και
σύ, ετσι πού καμιά οιαφορά νά μην ύπάρχει μεταξύ μας !
ΝΊΌΥΡΣΟΥΝ : Μην τοu άντιμιλiiς όίλλο, μά\να !
ΑΚΙΛΕ : Σώπα σύ !
ΜΑΧΜΟΥΤ (Στiιν Άκιλέ) : Σταμάτα, θείτσα μου, νά τον
έ � εθί�εις, , γιατί θ' άρχίσει έμiiς στίς κουτουλιές τον ξέρεις
οα τι τραγος είναι.
ΜΠΕΚΙΡ : Σ' άκοuμε άγά μου !
ΡΕΤΖΟ (Στόν Χουρσίτ) : Μίλα, Χουρσίτ !
ΧΟΥΡΣΙΤ (Βγαίνει μπροστά) :
'Όταν, πρίν άπο μέρες, δ άγάς με κάλεσε
Την άπόφασή του ν' άναγγείλει
Πρώτα σε μένα Τι τοu Θεοu Ίjταν γραμμένο
Ή κεφαλη νά γίνω τοu χωριοu μας Θέριεψαν οί ρ ίζες τ'ίjς καροιiiς μου,
Πού φούσκωσε καί πλάταϊνε
Σάν δλόγιομο φεγγάρι,
Κι άπο τά μάτια μου ξεχύθηκε
Δάσος δλάκερο άπο λουλούοια νοτισ μένα·
Τ �σο , μ7γάλ1 ή χαρ � μου Ίjταν !
Γι αυτο και παρακαλεσα
Δίχως άναβολη νά σiiς καλέσει
Καί το χαρμόσυνο μαντάτο σ' δλους ν' άναγγείλει,
Πού σάν τ' άκούσετε σπόρος θά γένει τ'ίjς χαρiiς,
Πού στά χείλια σας θά πέσει καl το γέλιο θά βλαστήσει,
Και τίς τσέπες σας με χρ'ίjμα θά γιομίσει !
'Ακοuστε το, λοιπόν, και νιώστε
Πόσο βαθιά είναι χαραγμένο
Καί με γράμματα χρυσά γραμμένο
Το ρ ιζικο τών χωρ ιανών του
Στην καροιά τοu 'Αλ'ίj Ρέτζο !
Γι' αύτο πρέπει καί σείς
'Εμπιστοσύνη νά τοu 'χετε τυφλη
Καί τά λόγια του νά φυλi'ί.τε
'Όπως την κοπριά τοu ζώου σας,
Πού ζέστη σiiς οίνει το χειμώνα ! (Στόν Ρέτζο)
Τώρα Ιf_να χωριο άπο τά χείλη σου κρεμάστηκε,
'Αγά μου,
Καί τοu λόγου σου τ' άπόβροχο προσμένει,
Νά το οροσίσει !
ΡΕΤΖΟ : Ώραία μίλ·� σε δ Χουρσlτ κ' · είπε λόγια πού στην
καροιά μπήχτηκαν τοu καθένα μας. Μά γώ οΕ:ν τά καταφέρνω
και τόσο καλά σε κάτι τέτοια, γι' αύτο θά τά πώ στιχράτα

καt παστpικά, ετσι ποU να τα καταλάβουν Ολοι καt να έκτιμή
σουν σωστα την άπόφασή μου. Το λοιπόν ή χαρα πού θα σΟίς
φέρω, μήτε σπόρος εΙναι πού φυτεύεται, καθώς λέει δ Χουρ
σίτ, μήτε κι άγέρι πού φυσάει. Ί-1 χαρα πού θα σΟίς φέρω γώ
κυλάει πάνω σέ τέσσερις ρόδες και καταπίνει μπενζίνα να
ξεδιψάσει και βγάζει άτμούς καθώς στενάζει ! ΕΙναι Ιf.να τρα
κτέρ ή χαρα πού θα σΟίς φέρω, άδέρφια μου, Ιf.να τρακτέρ εΙ
ναι, πού όργώνει σέ πέντε μέρες μια εκταση πού τ' άλέτρι
Χ f ειάζεται , πέντε μ'ίjy ες για ν � την όργώσε � και σπέρν � ι πε
νηντα
φορες περ ισσοτερο. Και τό σπουδαιοτερο : χρειαζεται
πενήντα φορές λιγότερη δουλειά, ετσι πού δέ θά 'ναι πια άνάγ
κη να δουλεύετε δλοι μαζί, μα θα δουλεύουν οι μισοί, κ' οι
&.λλοι θα ξαποσταίνουν, και θα πλερώνονται δλοι το rδιο !
ΧΟΥΡΣΙΤ : Χειροκροτ'ίjστε ! (Οί dγρότες χειροκροτούν καί
φωνάζουν dνάκατα : " Τρακτέρ; Θά μιiς φέρει λοιπόν τρα
κτέρ ό dγάς; ", " Νά μιiς ζήσεις, dγά μου ! ", " Τί ξαφνική
χαρά ήταν τούτη ! ", " 'Εγώ πάντα τό 'λεγα πώς ό dγάς μας
ε lναι ό πιό καλός dγάς τού κόσμου ! " " Τά βλέπεις Άκιλέ,
πού δλο κακό βάζει ό νούς σου; μόνο λόγια ε lσαι ! ", " Ζή
τω ό Ρέτζο dγάς ! " κ.λ.π. ) .
ΡΕΤΖΟ ('Αφού τελειώσουν) : 'Απ' τις φωνές σας καταλα

βαίνω τον ένθουσιασμό σας ! Και τοϋτος δ ένθουσιασμός μοϋ
δίνει τό θάρρος να προχωρήσω παραπέρα κά.ι να έφαρμόσω
το σχέδιό μου ! Γιατι πρέπει να ξέρετε πώς το ν' άγοράσεις
Ιf.να τρακτέρ εΙναι δουλεια δύσκολη και πολυέξοδη . Φτάνει
μονάχα να σΟίς πω δτι ίtνα τρακτέρ κοστίζει εrκοσι χιλιάδες
λίρες, πού θα πέ'ϊ, δσο θα κέρδιζε δ καθένας σας άπό τη δού
λ� ψή τ �υ μέσα , σε � Υκοσι � pό� ια ! Αϋ � ιο τΟ ,πp,ωί, , λοιπόν : έγιΟ
θα κατεβω στη Χωρα και θα καταθεσω αυτα τα λεφτα !
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ : Θαυμάζουν άγρότες και ζευγάδες,
Και μ' άνοιχτό μένουν τό στόμα,
Δίχώς να συλλογιοϋνται,
Πως είναι δυνατό
Λεφτα δ &.γας στην τσέπη τόσα να χει,
'Όσα εrκοσι χρονω δούλεψη θα χρειάζονταν
Κε'ϊνοι να τα κερδίσουν !
ΡΕΤΖΟ : 'Ωστόσο κι αύτό δέν εΙναι άρκετό. Γιατι τώρα τε
λευτα'ϊα πλήθαιναν πολύ αύτοι πού θέλουν ν' άγοράσουν τρα
κτέρ, και καθημερινα καταφτάνουν στο συνεταιρισμό &.νθρω
ποι άπό τα γύρω χωριά, κι άρχινΟίνε τα παζαρέματα. Τρακτέρ
δμως δέν ύπάρχουν άρκετά, γι' αύτό κι δ καθένας πρέπει να
προσμένει τη σειρά του. Σκέφτηκα, λοιπόν, και γώ, πώς αν
πη Ί;αίναμε δ <? ρα 7τούς άνθρώπους τοϋ ?υν ετ,αιpισμ �ϋ και τ�
φιλια μας τους δειχναμε, γρηγορότερα θα τ , αποκτουσαμε και
δέ θα χρειάζονταν να καρτερΟίμε χρόνια, ώσπου νά , ρθει ή
σειρά μας. Σκέφτηκα, άκόμα, πώς ολοι θα εrσασταν πρόθυμοι
να προσφέρετε κι άπό κάτι, δ,τι διαθέτει ό καθένας σας, εrτε
αύγά, εrτε ζωντανά, η δ,τιδήποτε &.λλο, προπάντων, δμως,
χρήματα για να άγοράσουμε δωρα κατάλληλα και να κερδί
σ ?υμε τ �ύς �νθ � ώπους τοϋ συνεταιρισμοϋ, και πιο γρήγορα
το τρακτερ
να παρουμε !
ΧΟΥΡΣΙΤ : Χειροκροτ'ίjστε ! (Πολύ dραιά χειροκροτήματα) .
ΙΣΜΑΗΛ : Φτωχοι &.νθρωποι εrμαστε με'ϊς, άγά μου, μερο
δούλι μεροφάι τό 'χουμε, τί μποροϋμε λοιπόν να δώσουμε
στούς άνθρώπους τοϋ συνεταιpισμοϋ πού να τούς εύχαρι
στήσεί;
f'ET�O (Καμ_ ώνε;αι πώς δέν _ι'ίκουσ� τ,iιν παρατή,ρησrι_ τού
Ισμαηλ) : Στα ματια σας διαβαζω τον ενθουσιασμο και την
προθυμία σας !
ΝΙΧΑΤ : Δέ μΟίς λείπει ή προθυμιά, Ρέτζο άγά, τα λεφτα
μΟίς λείπουν ! (Γέλια. Ό Γιουσοι\φ φεύγει dπ' τό πλευρό τού
dγιi καί χώνεται dνάμεσα στούς dγρότες) .

ΜΠΕΚΠ � (Σιμ � νει τόν 'Ισ_μαήλ) :
,
Τα τεφτερια μου ψαχνοντας χθες,
Γέρο - 'Ισμαήλ,
ΕΙδα πλήθαινε το χρέος σου πολύ.
Λίρες έκατό μοϋ χρωστΟίς κιόλα,
Και στο τέλος τοϋ χρόνου δέ φτάσαμε άκόμα !
Τί θά 'λεγες, λοιπόν, αν το χρέος ζητοϋσα
Να μοϋ ξοφλήσεις μέσα σέ μέρες τρε'ϊς ;
Τώρα πού δ θερισμός άργεϊ άκόμα,
Και το μερτικό δέν π'ίjρες άπ' τον κάματό σου ;
Για τοϋτο φρόντισε οι κόττες σου,
Πού δέν κλωσσοϋν λεφτά,
Αύγα να κλωσσήσουν,
Πού στον άγά μας να τα δώσεις
Και τό χρέος σου έγώ να λησμονήσω !

ΑΚΙΛΕ : Κάθ.ε πού θα κατεβε'ϊς στη Χώρα μΟίς ζητΟίς πε
σκέσια και λεφτά, Ρέτζο άγά ! Και τσακιζόμαστε για να σοϋ
δώσουμε και να κάνεις τη δουλειά σου, μα 6φελος δέ βλέπουμε
με'ϊς κανένα !
ΧΟΥΡΣΙΤ : 'Εμπιστοσύνη πρέπει νά 'χετε τυφλή,
Στον 'Αλ'ίj Ρέτζο,
Πού βαθια εχει χαραγμένο
Και μέ γράμματα χρυσα γραμμένο
Τό ριζικο των χωριανων του
Μέσα στην καρδιά του !
ΓΙΟΥΣΟΥΦ (Πλησιάζει τόν Ντουρσούν καί μιλάει δυνατά
γιά νά τ' dκούει καί ή 'Ακιλέ) : Ήρθε καl πέρασ' ή σει
ρά σου για το στρατιωτικό, Ντουρσούν ! 'Άλλοι π'ίjγαν και
γύρισαν, σύ μήτε τό κούνησες. Φαίνεται πώς τό ξέχασε δ
Χουρσιτ να σέ καλέσει. "Αν τύχαινε δμως και τό θυμόταν
τώρα ξαφνικά ; Καταμόναχη θά 'μενε ή μάννα σου τον καιpο
τοϋ θερισ fl; οϋ " και , τη Μεριέμ , π ?ύ μ'ίjνε;; τώρα -τ;ην ό,ρέγε 7 αι,
σίγουρα θα την παντρευαν με_ καποιον &λλον, στα . δυο χρονια
πού θά 'λειπες άπ' το χωριό !
ΑΚΙΛΕ : Τί θές να πεϊς ;
ΓΙ ?ΥΣΟΥΦ : Θέλ <? να , πω πώς, πε � νώ�τας μπp οστα α;ι τ_ό
,
σπιτι σου, βλεπω
τις κοττες σου και τις θαυμαζω. Δυο τε
τοιες κόττες, λέω, θά 'ταν 8,τι πρέπει για πεσκέσι στούς άν
θρώπους τοϋ συνεταιρισμοϋ.
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : Μα εΙναι τρε'ϊς δλες κι δλες !
Γ � ΟΥΣΟΥ� : Δέν πειράζει, να κρατήσεις κείν-η πού κλωσ
σαει περισσοτερο !
ΡΕΤΖΟ (' Οργισμένος) : Θα καρτερω, λοιπόν, πολύ ώρα άκό
μα ; ΠοiJν 'τη, έπιτέλους, ή προθυμιά σας ;
ΜΠΕΚΙΡ : Την έτοιμάζουμε, άγά μου !
ΟΣΜΑΝ : 'Εγώ 'μαι πρόθυμος να βοηθήσω !
ΝΙΧΑΤ : 'Απ' τα πολλα πού 'χεις, κακομο Ε? η !
ΓΙΟΥΣΟΥΦ : Λοιπόν, Ντουρσούν ;
ΑΚΙΛΕ (Πιότερο σά νά μουρμουρίζει) : Μα πάλι γώ λέω ,
πώς πρέπει να δώσουμε κάτι.
ΜΠΕΚΙΡ (Στόν 'Ισμαήλ) : 'Εσύ, 'Ισμαήλ ;
ΙΣΜΑΗΛ {Πιό δυνατά) : Και 'γώ ετσι λέω !
ΧΟΥΡΣΙΤ : 'Εντάξει λοιπόν. 'Αφοϋ οι περισσότεροι θέλουν
να δώσουν κι άπό 'να δωρο, ας σηκώσουν τό χέρ ι κε'ϊνοι πού
δέ θέλουν. (Κανένα χέρι δέ σηκώνεται) .
ΧΟΥΡΣΙΤ : Μπράβο σας ! Μέ βγάλατε άσπροπρόσωπο !
ΡΕΤΖΟ : Τό 'ξερα γώ πώς θα Ί]σασταν πρόθυμοι να βοηθή
σετε σ' αύτό το μεγάλο ίtργο, πού τόση χαρα θα φέρει σ' δλους
μας. Λοιπόν, φροντίστε να μοϋ παραδώσετε ώς το βράδυ τα
πεσκέσια �:ας και τα χρήματ� , για �ι α\S � ιο μέ το χάραμα θα
, για τη' Χωρα
' ! (Μπαινει στο σπιτι του) .
κινησω
ΧΟΥΡΣΙΤ : Χειpοκροτ'ίjστε ! {Κανείς δέ χειροκροτεί. 'Όλοι
μένουν μαρμαρωμένοι) .

Σκοτάδι

ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ : Και τώρα,
Προτοϋ την άγορα
ΣΟίς ίστορήσω
Τοϋ τρακτέρ άπ' τον άγά,
Θα σΟίς τραγουδήσω
Πως σ' ίtναν τσοπάνο πονηρο
Γίδια έμπιστεύτηκ' έκατο
'Ένα χωριό να τα φυλάξει,
Κι αύτος μ' ίtνα μονάχα
Ξαναγύρισε το βράδυ
Κρατώντας τ' &.λλα,
Έννενήντα έννιά,
Για τον έαυτό του !
ΤΟ ΤΡΑ ΓΟ Υ Δ Ι ΤΩ Ν ΕΚΑΤΟ Γ Ι Δ Ι Ω Ν

Σ' ίtναν τσοπάνο πονηρο
Γίδια έμπιστεύτηκ' έκατό
'Έ� α χωριο , να τα � οσκήσει
Μα ο, τσοπανος κρατησε
Τα έννενήντα έννιά,
Και το σούρουπο σαν επεσε
Γύρισε πάλι στο χωριό
Μ' ίtνα γίδι μοναχό.
Και κλαίγοντας άνιστοροϋσε
Το κακό πού τόνε βρ'ίjκε :
" Γίδια μοϋ δώσατ' έκατο
Μα περνώντας το γιοφύρι,
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Τό γκρεμό διαβαίνοντας
Τα. πενήντα γκρεμιστ'ijκαν,
Καί στον ποταμό πνιγ'ijκαν !
Κι άπ' αύτα. πού μ απομείναν
Τα. σαράντα σπασοχόλιασαν
'Όταν ε!δαν τα. πενήντά
Στ φα,ράγγι να. , γκ f εμί ς ονται
Και? στον
ποταμο να πνιγονται !
Καί μου άπομείναν δέκα.
Μα. σαν τό 'να κυνηγουσα
'Ένας λύκος . πρόφταξε,
Τα έννια μοϋ τ' &ρπαξε,
'Αφήνοντάς_ μου τό στερνό ! "
Κι δσ ? τlJ χ6 ρ :,ο θpηνουσε
Χτ�πιοτανε κ?, εκλαιγε,
,
Κα_: τον τ � οπανο κ αταρ � οταν,
Κεινος τραβ·�ξε στη, στανη ,
Π ύ, τα. γ ίδια ,ε!χ � κρύψει,
Τα? εννεν-�ντα
εννια,
Καί γελώντας πονηρά,
Γι' &λλο κίνησε χωριό
Να. τα. μοσχοπουλήσει !
Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

"Ενα δlπατο κτήριο · στό πάνω πάτωμα τό γραφε ίο τού διευ
θυντή. Ό Ρέτζο μέ τόν Γιουσούφ πού κουβαλάει &να σωρό
καλάθια προχωράνε καί μπαlνουν στον Συνεταιρισμό.
ΠΡΩΤΟΣ Ύ'ΠΑΛΛΗΛΟΣ (Άντικρύζοντας τόν Ρέτζο) :

Καλώς τον Ρέτζο άγά ! Πώς έ:γινε καί μας θυμήθηκες ;
ΡΕΤΖΟ : 'Εγώ πάντα σας θυμαμαι, Χαλίλ, κι ας μην έ:ρ
χομαι συχνα. κατα. δώ. (Στον Γιουσούφ) : Μπρός, Γιουσούφ,
μοίρασε τα. πεσκέσια τών παιδιών !
ΔΕΎ'ΤΕΡΟΣ Ύ'ΠΑΛΛΗΛΟΣ : Τέλος πάντων, έγώ πολύ σ'
έκτιμώ, Ρέτζο άγά, γιατί ποτέ δέ μας έ:ρχεσαι μ' άδειανα.
χέρια !
ΡΕΤΖΟ : Λύγα. φρέσκα, κ6ττες, βούτυρο, ολα άπ' τα. χτήμα
;ά _μου, σήμερα τό πρωί έ:βαλα τούς άνθρώπους μου καί τα.
ετοιμασαν !
Ο ΠΡΩΤΟΣ : Να. μου ζήσεις, Ρέτζο άγά ! Τ' αύγα. θα. τα.
φυλάξω για. το γιό μου ! (Ό Γιουσούφ μοιράζει τά δώρα).
ΡΕΤΖΟ : 'Εγώ θα. πεταχτώ να. πώ μια. καλημέρα στον Σερ
μέτ !
Ο ΔΕΎ'ΤΕΡΟΣ : Για. να. πεϊς μια. καλημέρα στον Σερμέτ
θα. χρειαστεϊ να. ταξιδέψεις δυο μερόνυχτα μέ το τραίνο.
ΡΕΤΖΟ : Γιατί;
Ο ΔΕΎ'ΤΕΡΟΣ : Γιατί πρίν μια. βδομάδα τον μετάθεσαν !
ΓΙΟΎ'ΣΟΎ'Φ : Για. κοίτα δώ, άvαποδιά !
ΡΕΤΖΟ : Καί ποιόν διόρισαν στη θέση του ;
Ο ΠΡΩΤΟΣ : 'Ένα νέο παλληκάρι, άπόφοιτος Πανεπιστη
μίου !
ΡΕΤΖΟ : Τί σόι &νθρωπος ε!ναι ;
Ο ΔΕΎ'ΤΕΡΟΣ : Σοβαρός οπως ολοι o l καινούριοι !
Ο ΠΡΩΤΟΣ : Καί τίμιος οπως ολοι ol καινούριοι !
ΡΕΤΖΟ : Τίμιος, δέν τό φαντάζομαι. Πές καλύτερα &πει
ρος. Κάτι τέτοιοι μου θυμίζουν &βγαλτες κοπέλες πού βλέ
πουν &ντρα καί τον ορέγονται, μα. δέν τολμανε να. τον σιμώ
σουν, γι' αύτό καμώνονται τίς σοβαρές. Μα. σαν τύχει καί τίς
άγγίξεις, τότε λύνονται μονομιας καί γλύκα στάζει άπ' το
κορμί τους. (Σηκώνεται) : Θ' άνεβώ να. τον γνωρίσω !
ΤΡΑΓΟΎ'ΔΙΣΤΗΣ : Το ξέρει καλά, δ Ρέτζο,
Πώς μέ τα. κοράκια
Να. σμίξει δέν μπορεί τ' άη36νι,
Τί καί κεϊνο κοράκι πρέπει να. γίνει,
'Αλλιώς να. φύγει πρέπει άπ' το κοπάδι !

( Τά φώτα στό κάτω πάτωμα σβήνουν. Πάνω στό γραφε ίο
τού διευθυντή, ό Ρέτζο κάθεται σέ μιά καρέκλα) .
ΔΙΕΎ'ΘΎ'ΝΤΗΣ (Δ lχως νά διακόψει τη δουλειά του) : Σέ

τί μπορώ να. σας φαν&°> χρήσιμος;
ΡΕΤΖΟ : Ξέρετε, μέ τον παλιο διευθυντή, ε'ί μασταν πολύ στε
νοί φίλοι. Τώρα, λοιπόν, πού τον μετάθεσαν, εΙπα : ας πάω
να. γνωρίσω καί τον καινο•) ριο, γιατί έγώ έ:χω πολλές δου
λειές μέ τον συνεταιρισμο καί συχνα. μπαινοβγαίνω δώ μέσα.
Καλο ε!ναι, λοιπόν, να. γνωρ ίζω τούς άνθρώπους δώ, πού
πάντα μας βοηθανε καί μας παραστέκονται.

ΔΙΕΎ'ΘΎ'ΝΤΗΣ : Κ1:4ί γώ πολύ χάρηκα πού σας γνώρισα,
Ρέτζο μπέη , γιατί έ:χω άκούσει πολύ καλα. λόγια για. το &τομό
σας άπ' τούς συνεργάτες μου.
ΡΕΤΖΟ : "Ας ε!ναι καλα. ολοι τομς. ΕΙναι &νθρωποι βολικοί
καί πολύ τούς έκτιμώ. (Παύση) : 'Ελπίζω να. μη μου χαλά
σετε το χατ'ijρι Καί να. μ' άφήσετε να. σας κάνω το τραπέζι
το μεσημsρι.
ΔΙΕΎ'ΘΎ'ΝΤΗΣ : Λυπαμαι, μα. είμαι τόσο άπασχολ·� μένος,
ώστε μου ε!ναι ά3ύνατο να. ξεμυτίσω άπο δώ.
ΡΕΤΖΟ : Κρίμα. (Παύση) : Ξέρετε, θέλω ν' άγοράσω ενα
τρακτέρ.
ΔΙΕΎ'ΘΎ'ΝΤΗΣ : Μέ τίς πωλήσεις τών τρακτέρ άσχολεί
ται δ Χαληλ μπέης.
ΡΕΤΖΟ : Το ξέρω. Μου 'πε δ Χαληλ πώς θα. χρειαστεί να.
περιμένω ενα δλάκερο χρόνο ώσπου νά 'ρθει ή σειρά μου.
ΔΙΕ fΘΥΝΤΗΣ : Το λιγότερο.
ΡΕ ΤΖΟ : Δέ θα. μπορούσατε να. μεσολαβήσετε σείς ;
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Τί έννοεϊτε ;
ΡΕΤΖΟ : Μέ τον παλιο διευθυντη ήμασταν πολύ στενοί φί�
λοι. Καί μέ σας θα. γίνουμε. 'Όταν μέ γνωρ ίσετε καλύτερα θα.
δείτε πόσο βολικος &νθρωπος είμαι, καί πόσο τούς συμπαρα
στέκομαι τούς φ ίλους μου. ΕΙμαι σίγουρος πώς, μέ λίγη καλη
θέληση, τα. πάντα θα. κανονιστουν καί θα. βγοvμε κ' ol δυ6 μας
κερδισμένοι.
ΔlΕΥΘΥΝΤΗΣ : Μα. ήδη ε!ναι κανονισμένα !
ΡΕΤΖΟ (Σηκώνεται χαρούμενος κι άπλώνει τό χέρι του) :
Φχαριστώ, τό 'ξερα πώς θα. μέ καταλαβαίνατε !
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ('Ήρεμα) : Θα. έγγραφείτε στον κατάλογο του
Χαληλ μπέη , καί μείς θα. σας εtδοποιήσουμε δταν /:ρθει ή σει
ρά σας !
ΡΕΤΖΟ ( Τό χέρι του μένει μετέωρο) : 'Ά, έ:τσι ! (Βγαίνει

δlχως νά χαιρετlσει) .

ΤΡ ΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ : Καί σαν τόλμησε τ' άη36νι
Τη φωνή του να. ύψώσει
Σέ κελαηδητό,
Τα. κοράκια ξαφνιάστηκαν,
Τρομαγμένα κοιτάχτηκαν.
Μα. το ξάφνιασμα σαν πέρασε
Νιώσαν,
Πώς αύτα. δυνατότερα ε!ναι.
Γι' αύτο χτ'ij μα δικό τους ό ούρανός !
Ρεκάζοντας, λοιπόν, καταπάνω του χύμηξαν
p α c:κί � οντας , να. διώξουνε τ' άη36νι
Απ το κοπαδι !
ΡΕΤΖΟ (Πλησιάζει τcν Γιουσούφ) : Δέ μου λές, πόσα λεφτα.
μαζέψαμε άπ' τούς άγρότες;
ΓΙΟΥΣΟΥΦ : Διακόσες λίρες, άγά μου.
ΡΕΤΖΟ : 'Ανάθεμά τους, τούς έξηνταβελόνηδες ! Θα. χρειαστεί
να. προστέσω καί γώ τώρα άπ' την τσέπη μου ! (Στούς aλλους) :
Ό διευθυντης δέ θέλει να. μέ βοηθήσει. 'Εμείς, δμως, ε'ί μαστε
φίλοι γκαρδιακοί, καί πάντα στήριγμα σταθ·ήκαμε δ ενας τ'
&λλου. Τώρα, λοιπόν, έ:χω καί γώ άνάγκη άπο τη δική σας
ύποστήριξη .
Ο ΠΡΩΤΟΣ : Τί μπορουμε ν α. σου κάνουμε μεϊς δταν δ
διευθυντης άρνεϊται;
ΡΕΤΖΟ : ΤΟν -; ατάt ογ? τ ?ν /:χει ;; έ c;ύ " Ι:τ:r ι δέν, ε!να,ι :χ; αλήλ;
. , μα αυτο δε φελαει σε τιποτα,
Ο ΠΡΩΤΟΣ : Εγω τον εχω
γιατί δ διευθυντ-ΥJς ύπογράφει τα. τιμολόγια.
ΡΕΤΖΟ : Καλά, δέν πειράζει. 'Εσύ γράψε το δικό μου δνομα
πρώτο στον κατάλογο, καί μετα. πήγαινέ του το τιμολόγιο
να. το ύπογράψει !
Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ : Ναί, μα. μείς διακινδυνεύουμε τη θέση μας·
αύτο που το βάζεις ;
ΡΕΤΖΟ : Αύτο το βάζω πάνω σέ τρακ6σες λίρες, Έτέμ, έν
τάξει;
Ο ΠΡΩΤΟΣ : Μέ τρακ6σες λίρες δέ γίνεται αύτ-ΥJ ή δουλειά,
θέλουμε τουλάχιστο πεντακόσιες !
ΡΕΤΖΟ : Καλά, ας πουμε τετρακόσες. Πόσα χρόνια πίστωση
θα. μου κάνετε ;
Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ : Πέντε.
ΓΙΟΥΣΟΥΦ : Μόνο;
Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ : Τόσα όρίζει δ νόμος.
ΡΕΤΖΟ : Πάει καλά, έτοίμασε τα. χαρτιά. (Ό Πρώτος ' Υπάλ

ληλος κάνει τίς διατυπώσεις. Στό δρόμο παρουσιάζεται ό Ρέ
πορτερ) .
ΓΙΟΥΣΟΥΦ (Στον Ρέτζο) : Τούτη δώ, ο:ΙνG\ι ξπικίνδυνη δου

λειά !

ΡΕΤΖΟ : 'Εγώ εΙμαι δ κόκκοpας έδω, δικό μου εΙναι καί το
κοτέτσι, τί ίtχω, λοιπόν, να φοβηθω ; (Ό Πρώτος ' Υπάλληλος

dνεβαtνει στό γραφε ίο τού διευθυντή καί τού δtνει τά l!γγραφα) .

ΔΙΕΥΘΥΝ'lΉΣ : Τί 'ναι αύτά ;
Ο ΠΡΩΤΟΣ : Τιμολόγια. Πουλήσαμε Ιf.να τpακτέp.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ : ΣΕ: ποιόν ;
Ο ΠΡΩΤΟΣ : Στον Ρέτζο ά.γά. Αύτος πού Ύjtαν πpωτος στή
σειpα έγγpαφων δΕ:ν παpουσιάστηκε μέχp ι σήμεpα να παpαλά
βει το τpακτέp , αν κ' ,εtδο � οιήθηκε , έγκαί � ως. Συ�επως, �ο
,
Ι>ικαιωμα
πεpιεpχεται αυτοματως στον μετεπειτα αγοpαστη,
δ δποίος τυγχάνει να εΙναι δ Ρέτζο ά.γάς !
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Μα ά.στειεύεστε τώpα; 'Αφοίί δ Ρέτζο μπέης
μ?λις σ� με � α ά.π ?τ�θηκε, κι ά.φοίί ύπάpχουν τουλάχιστο &λλοι
δεκα πpιν απ, αυτον.
� ΠΡΩΤ � Σ : Ό Ρέτζο ,ά.γας �Ιναι πολύ γνωστ� ς σΕ: τούτ;ι
,
την πεpιοχη. Σχετιζε":αι
με σημαινοντα πpόσωπα κ εΙναι πολυ
ά.γαπητός. Γενικά, θεωpείται εύτύχημα το να κεpδίσεις τήν
εϋνοιά τοu.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ : Τ ί θέλετε να πείτε ;
Ο ΠΡΩΤΟΣ : Θέλω να πω, δτι δ Ρέτζο ά.γας ίtpχεται δεύτεpος
στή σειpα έγγpαφων !
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Καλέστε τον Έτέμ !
Ο ΠΡΩΤΟΣ ( Βγαtνει dπ' τό γραφείο καί φωνάζει) : Έτl:μ
μπέη, σας θέλει δ κ. διευθυντής. (Ό Δ εύτερος ' Υπάλληλος dνε

βαlνει στό γραφε ίο τού διευθυντή) .

ΓΙΟΥΣΟΥΦ : Τώpα μπλέξαμε &σκημα !
ΡΕΤΖΟ : Κάνε τή δουλειά σου !
ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ (Στόν 'Ετέμ) : ΔΕ: μοίί λέτε, ΈτΕ:μ μπέη ,
ποιός δικαιοίίται τώpα ν' ά.γοpάσει τpακτέp;
Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ : Ό Ρέτζο ά.γάς, κ. διευθυντά !
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (' Οργισμένος) : 'Όχι, ά.pνοίίμαι να ύπο
γpάψω το τιμολόγιο ! Θ' ά.κυpώσω τήν πώληση καt θα καταγ
γείλω τή διαγωγή σας στή γενική διεύθυνση .
Ο ΠΡΩΤΟΣ (Βγαtνοντας) : Γενικά, θεωpείται μεγάλο ευτυ
χημα, το να κεpδίσεις τήν έμπιστοσύνη τοίί Ρέτζο ά.γά, κ.
διευθυντά ! (Βγαtνουν) .
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΉΣ : Καί σπαθίζοντας
ΜΕ: τίς φωνές τους τον ά.γέpα
Ρίχτηκαν τα κοpάκια
Στ' ά.ηδόνι, πού μάταια πάσκιζε
Νά 'βpει δέντpο να κpυφτεί.
Καί τοίί δαγκώναν το λαpύγγι
Ή φωνή του να κοπεί,
Καί τοίί μαδοίίσαν τα φτεpά,
Να μή μποpεί να πετάξει !

('Απ' τόν Συνεταιρισμό βγαtνουν δ Ρέτζο μέ τόν Πρώτο ' Υ
πάλληλο . Ό Ρέτζο ε lvαι πολv θυμωμένος. Προχωράνε καί
στέκονται μπροστά στόν Ρέπορτερ) .

ΡΕΤΖΟ : 'Όχι, αύτο είναι μεγάλο ά.δίκημα, καί κανείς δΕ:ν
.ίtχει το δικαίωμα να παίζει μΕ: το μέλλον τοίί ά.γpότη σ' αύτο
τΟν τόπο !
Ο ΠΡΩΤΟΣ : Ναί, μα ξέpετε δ κ. διευθυντής . . .
ΡΕΤΖΟ : Μα για πές μου, ίtχω το δικαίωμα να τ' ά.γοpάσω
τοίίτο το τpακτΕ:p η δΕ:ν τό 'χω ; Είναι ή σειpά μου η δΕ:ν είναι ;
"Αν δ κάθε ύπάλληλος τοίί συνεταιpισμοίί μποpεί να δίνει η
να παίρνει το τpακτέp, ά.νάλογα μl: το κέφι του, η μl: το συφέpο
του, τότε ποίί θα πάει τούτη ή κατάσταση ; 'Όχι, σΕ: pωτω να
μοίί πείς !
Ο ΠΡΩΤΟΣ : Ξέpω, καταλαβαίνω, άλλα δ κ. διευθυντής . . .
ΡΕΤΖΟ : Ό διευθυντljς δl:ν μποpεί να μοίί φάει το δίκιο
μου ! (Βγαtνουν. Μπαtνουν δ Γιουσοvφ μέ τόν Δ εύτερο ' Υπάλ
ληλο).

ΓΙΟΥΣΟΥΦ : 'Έχει δίκιο να φωνάζει δ Ρέτζο ά.γάς ! 'Εμείς
ύποσχεθήκαμε στούς συχωpιανούς μας να τούς πα.με το τpα
κτέp · τούς το τάξαμε ! Τώρα πως θα γυpίσουμε στο χωpιο
. μ' &δεια χέpια ;
Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ : Βλέπετε, τ α πάντα έξαpτωνται ά.π' τον κ.
διευθυντή .
ΓΙΟΥΣΟΥΦ : 'Ώστε δ διευθυντής κpεμάει ά.νθρώπους καί με
τpάει τομάp �α κ ατ � το κέφι, :_ου, ίtτσι; ΔΕ:ν μποpεί να βpεί
δηλαδη, κανεις το, δικιο του εδω
;
Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ( Τάχα έμπιστευτικά) : Ξέpετε, πολλοί ά.πο
pοίίν πως . ίtγινε καί διορίστηκε διευθυντής έδω. Αύτος Ί)θελε
χpόνια ά.κόμα για να πpοαχθεί σΕ: τούτη τή θέση. Λένε πώς
έ:χει κάποιο στενΟ συγyενη του στ� �έν ; ρο � αt πως αύτΟ � με :
σολαβησε . . . καταλαβαινετε ! Σ , αυτο αποδιδεται, γενικα, κ
ή συμπιΧθειιΧ του για δpισμένα &τομα έδω, κ' ή πpοθυμίιιι
/

του να τα έξυπηpετήσει δίνοντας πpοτεpαιότητα στίς ύποθέ
σεις τους . . . (Βγαtνουν) .
ΡΕΠΟΡΤΕΡ ('Έρχεται στό προσκήνιο) : Στίς 9 Μα·tου 1 954,
δ τοπικος ά.νταποκpιτής μας, μας ίtστειλ<: το ά.κόλουθο τηλε
γpάφημα :
" Σκάνδαλον έξέσπασεν έtς τήν Πόλιν μας μετα τον διοp ισμον
τοίί νέου διευθυντοίί τοίί ά.γpοτικοίί συνεταιpισμοίί. 'Αξιόπιστα
πpόσωπα έδήλουν δτι δ διοpισμος όφείλεται κατα πpωτον λό
γον εtς τήν συγγένειαν τοίί l>ιοpισθέντος μl: πpόσωπον κατέχον
ύψηλήν θέσιν εtς τήν γενικήν διεύθυνσιν τοίί συνεταιpισμοίί.
'Επανειλημμένως ίtχει έπίσ·ης διαπιστωθεί ή εί\νοια τοίί νέου
διευθυντοίί πpος δpισμένα πρόσωπα καί ή έξυπηpέτησίς των
ά.πο τον tδιον εtς βιΧpος των ά.γpοτικων μαζων. Έφιστωμεν
τήν πpοσοχήν των ένδιαφεpομένων ,, .
Ή ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΉ : 'Όχι, δ/:ν ύπογpιΧφω, δl:ν
ύπογpιΧφω !
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΉΣ : Μα τα κοpάκια Ύjταν πολλιΧ
Τι � το� φέ�;c ι δΕ: βp �θηκε ώς τώpα
Που να τα σημαδεψει.
Κι αύτα πpόφταξαν ά.πο παντοίί
Καί σκια γένηκαν στον -\]λιο.
'Ένα σύννεφο ά.πο μαίίpες πεpισπωμένες
Τ' ά.ηδόνι πλάκωσε,
Καί pεκιΧζοντας τή λαλιά του ίtθαψε.
Ή ΦΩΝΉ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΉ : 'Όχι, ή ά.γοpα τοίί τpακτl:p
ά.π' τον 'Aλ'ij Ρέτζο είναι παpάνομη ! ΔΕ:ν ύπογpάφω !
ΡΕΠΟΡΤΕΡ (Στό προσκήνιο) : Στίς 1 6 Μα·tου 1 954, στήν
έφημεpίδα μας l>ημοσιεύτηκε ή ά.κόλουθη εtδηση :
" Εύpείαν εJpεν άπήχησιν ή ε"ίδησίς μας σχετικως μΕ: τον
Ι>ιοpισμ)ν τοϋ νέο� Ι>.εJθυντοίί τοίί ά.γpοτικοίί συνεταιρισμοί>.
Έκπpοσωπος τοίί σιΝεται?ισμοίί έδίjλωσεν πpοσφάτως δτι
διεξάγονται Ί)δη ά.νακpίσεις δια ν� διαπιστωθ'ij το ά.ληθl:ς τ'ijς
κατηγοpίας. 'Εν τ<ϊ:> μεταξύ δ διευθυντής έτέθη εtς τήν διάθε
σιν τ'ijς γενικ'ijς διευθύνσεως " .
Ή ΦΩΝΗ 'lΌΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΉ : Τότε καί γ ώ παpαιτή
θηκα !
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΉΣ : 'Έτσι νίκησαν τα κοpάκια,
Καί τα φτερά τους &.πλωσαν,
Τα μαίίpα τα φαpδιά,
Πάνω στο τpακτΕ:p
Θpιαμβευτικά.
Κι δ 'Aλ'ij Ρέτζο,
Πού δ πατέpας του
ΜΕ: δυο μονάχα ψευl>ομάpτυpες
ΕΙχε ά.ποκτήσει, τα χωpάφια
Χpησιμοποιώντας &λλους δυο
Το τpακτl:p ά.γόpαζε ά.π' τον συνεταιpισμό,
Πού τούς ά.γpότες είχε σκοπο να βοηθεί,
Μα στον ά.γα τpακτΕ:p πουλοίίσε.

(Στήν ε ίσοδο τού συνεταιρισμού οί δυό ύπάλληλοι ξεπροβο
δtζουν τόν Ρέτζο μέ τόν Γιουσούφ) .

Ο ΠΡΩΤΟΣ : Στο καλό, Ρέτζο ά.γά. Καί καλορ ίζικο.
ΡΕΤΖΟ : Φχαpιστω.
Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ : Τώpα πού 'χεις καί το τpακτΕ:p να μίi.ς ίtp
χεσαι πιο συχνά !
ΡΕΤΖΟ : Θά 'pχουμαι, Έτέμ. ΠοτΕ: δΕ:ν ξεχνω τούς πιστούς
μου φ ίλους. (Φεύγουν στό βάθος. Οί δυό ύπάλληλοι έπιστρέ
φουν πάλι στό συνεταιρισμ6) .

ΡΕΠΟΡΤΕΡ : Μια έβδομάδα μετα τήν παραίτηση τοίί διευ
θυντοίί, δ τοπικος ά.νταποκp ιτής μας, μίi.ς ίtστειλε τήν ά.κό
λουθη ε"ίδηση :
" Τώpα πού έκόπασεν δ θόpυβος γύpω ά.πο τ!)ν ύπόθεσιν τοίί
ά.γpοτικοίί συνεταιpισμοίί, μία μεpίς των ά.γpοτων tσχυpί
ζεται δτι δ τέως διευθυντής ύπ'ijpξεν θίίμα σκευωpίας των
γαιοκτημόνων τΥjς πεpιοχ'ijς, ol δποίοι τον έθυσίασαν χάpιν
των πpοσωπικων των συμφεpόντων. ΔΕ:ν σπανίζουν δΕ: μεταξύ
των ά.γpοτων έκείνοι, ol δποίοι έθεώpουν τον τέως διευθυντήν
&νθpωπον δυναμικόν, lκανόν, καί κυpίως τίμιον " ! (Κοντοστέ
κεται, μετά προσθέτει) : 'Ή έφημεpίδα μας δΕ:ν έδη μοσίευσε
τήν ε'ίδηση .
Σκοτάδι

Ό Ρέτζο κι δ Ρέπορτερ κάθονται τώρα σέ μιά γωνιά τής
σκηνής ποv φωτtζεται dδύνατα . Στό προσκήνιο στέκεται 6
Τραγουδιστής.
·

ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΉΣ : Μα σαν Ύjpθε το τpακτ1:p ,
Τ α πάθη τους λησμονώντας ol ά.γpότες
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Καί τη συμπεριφορα τοu Ρέτζο,
Τρέξανε να τ' άνταμώσουν.
κ� &.τ;λωναν τα χέρ �α
Τψ αγ:' αλια, τους, να cι:αρl>αι',νουν
,
Λες και καλωσοριζαν αl>ερφο ξενητεμενο,
Καί στεφάνι τά 'πλεκαν πάνω άπ' το κεφάλι τους
Για να το χαιρετήσουν.
Τί να προβλέψουν Ι>έν μποροuσαν
Τα κατοπινά τους βάσανα.
Μονάχ' άνέμελοι σαν τα πλατάνια
Τον -\]λιο καληνώριζαν,
'Ανίκανοι να Ι>ιακρίνουνε
Την μπόρα πού σιμώνει.
ΡΕΠΟΡΤΕΡ (Στόν Ρέτζο) : Είναι έν τούτοις όίξιον άπορίας
πώς ο[ άγρότες πού μέ τόση χαρα Ι>έχθηκαν την όίφιξη τοu τρα
κτέρ, άργότερα όίρχισαν να παραπονοuνται καί να l>υσφοροuν ;
ΡΕΤΖΟ : Μέ το τρακτέρ Ι>έν είχαν κανένα παράπονο. Στ.ην
άρχη τουλάχιστο, οχι. Μονάχα μεταξύ τους φαγώνονταν. Ζή
λευε ό ίtνας τον όίλλον γιατί δ καθένας -\]θελε το τρακτέρ να Ι>ου
λεύει πρώτα στο Ι>ικό του χωράφι. 'Αργότερα ομως στράψηκαν
έναντίον μου, γιατί έγώ, βλέπεις, -\]μουν δ ίl>ιοκτήτης τοu τρα
κτέρ. 'Εξάλλου , ο[ άγρότες Ι>έν είχαν ίl>έα τί θα πεί αϋξηση τ'ίjς
παραγωγ'ίjς, Ι>έν καταλάβαιναν δτι το τρακτέρ το χρειαζόμα
σταν για να περισσέψουμε τη σοl>ειά. Το μόνο πού θέλανε Ίjταν
νά 'χουν το τρακτέρ να Ι>ουλεύει για l>ικό τους λογαριασμο καί
κείνοι να ξαπλώνουν στο καφενείο καί να τρίβουν τον πισινό
τους στην καρέκλα, σαν έ:ρτει δμως δ καιρος τ'ίjς μοιρασιiiς
να παίρνουν πάλι rσο μερτικό.
ΡΕΠΟΡΤΕΡ : Καί ποιά Ίjταν ή &πόl>οση τοu τρακτέρ τον
πρώτο χρόνο ;
ΡΕΤΖΟ : Διπλάσια, τριπλάσια μπορώ να πω, έ:κταση σπείραμε
καί Θερίσαμε μέσα σέ πολύ λιγότερο χρόνο καί Ι>έ χρειάστηκαν
γι' αύτη τη Ι>ουλεια μήτε ο[ μισοί άγρότες άπ' δ,τι θα χρειά
ζονταν πρίν μέ το άλέτρι. Κ' ή σοl>εια Ίjταν σκεl>ον πενταπλάσια.
ΤΡ ΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ : Για τη σπορά, λένε, τριπλάσια πώς Ίjταν
Καί τη σοl>εια πώς Ίjταν πενταπλάσια,
Τούς όίνεργους δμως κανείς Ι>έν άναφέρει
Πού κι αύτοί τριπλασιάστηκαν
Λ1έ τοu τρακτέρ τον έρχομό.
Γιατί όργώνοντας το τρακτέρ
Καί τα l>ικά μας χέρια
'Απο τη γ'ίjς ξερίζωσε,
Καί σαν τριβόλια τα στοίβαζε,
Πού καί μείς, βλέποντάς τα,
Φω,τια, λέy αμ � να βάλουμε
Και να τα καψουμε.
'Έτσι ό θαυμασμός μας για το τρακτέρ
Σύντομα σέ μίσος μεταβλήθηκε,
"Ο fi; οια, μέ σ; ρατιώτη
Που σε παρελαση
� αν τον βλέ,πεις να Ι>ιαβ � ίνει
Ο θα� μασμο5 σε' συνεπαιρνει
, του.
,
Για, τη στολη και, το, παραστημα
Σαν δμως τ' δπλο στρέψει ένάντιά σου
'Εχθρός σου γίνεται αύτοστιγμ'ίjς,
Καί μίσος μονάχ' άπομένει
'Αντί τοu θαυμασμοu σου.
ΡΕΠΟΡΤΕΡ (Στό κοινό) : Να μοu έπιτρέψετε να προβάλ
λω τίς άντιρρήσεις μου στα λόγια τοu Ι>ασκάλου. Πρώτα άπ'
δλα για ν' άποβεί άποl>οτικη ή Ι>ουλεια τοu τρακτέρ πρέπει δ
άγρότης να Ι>ιαθέτει τουλάχιστο τρείς χιλιάl>ες στρέματα γ'ίjς.
Μονάχα το έτήσιο χρέος τοu Ρέτζο &γα στον συνεταιρισμο &:-. έ ρ
χεται σέ τέσσερις χιλιάl>ες. Τα έ:ξοl>α Ι>ιαφόρων έπισκευών καί
καυσίμων άνέρχονται έξάλλου σέ έπτα χιλιάl>ες λίρες έτησίως.
Ύπο τοιαύτας συνθήκας είναι άl>ύνατο για τον tl>ιοκτήτη τοu
τρακτέρ ν' άπασχολήσει καί πρόσθετες έργατικές Ι>υνάμεις,
γιατί τότε τί τοu χρειάζεται το τρακτέρ; Οί άριθμοί πού παρέ
θεσα λοιπον παραπάνω, Ι>ιαψεύl>ουν αύτομάτως τούς ίσχυρισμούς
τοu Ι>ασκάλου. Παραl>έχομαι, βέβαια, δτι κάποια λύση πρέπει να
βρεθεί καί για τούς άνέργους, να βρεθέί κάποιος τρόπος ώ στε
ν' άπασχοληθοuν κι αύτοί. Τοuτο δμως Ι>έν μπορεί να γίνει είς
βάρος τοu 'Αλ'ίj Ρέτζο καί να ζημιώσει ή έπιχείρησή του, γιατί
τότε Ι>έν θά 'χε κανένα νόημα ή έργασία του. Τί πρέπει να γίνει
λοιπόν ;
ΤΡ ΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ : Βλέπετε, σ' έποχη ζοuμε τώρα
Έπικίνl>υνη,
Γιατί όίνθρωποι σαν τον Ρέτζο

'Άρχισαν να θεωροuν
Δικαίωμά τους φυσικο
Το νά 'χουν καί την πίττα όλάκερη
Μα καί το σκύλο χορτiiτο.
'Άσχετο λοιπον Ι>έν είναι - μέ τα παραπάνω
Αύτο πού τώρα θα σiiς άφηγηθοuμε.
Πώς l>ηλαl>η δ Ρέτζο άποφάσισε,
Τούς άγρότες άψηφώντας,
Το τρακτέρ ποu 'χε πρόσφατ' άγοράσει
Στα χωράφια μεσακάρη να το κάνει !
3. ΠΩΣ ΤΟ ΤΡΑΚΤΕΡ

ΕΓΙΝΕ

Μ ΕΣΑΚΑΡΗ

Τό καφενε ίο τού χωριού: 'Έξω, πάνω στό δρόμο, κάθονται
δ Μαχμούτ, δ Ντουρσούν καί δ Νιχάτ. Μέσα, δίπλα στό
παράθυρο, δ 'Ισμαήλ, δ ψηλός dγρότης καί μερικοί ίiλλοι .

ΜΑΧΜΟΥΤ : Πολλα έ:χουμε να τραβήξουμε άκόμα άπο τοuτο
το τρακτέρ, να μοu το θυμηθείτε !
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : Δοξάζω το Θεο πού γώ Ι>ουλεύω μορτίτης
στα χωράφια, άλλιώς αν -\]μουν μεροκαμματιάρης θα μοu 'χε
Ι>ώσει προ πολλοu τα παπούτσια στο χέρ ι.
ΙΣΜΑΗΛ : Ξέρεις τί θα πεί να Ι>ουλεύεις πενήντα' χρόνια στα
χωράφια, καί μετα άπο πενήντα χρόνια νά 'ρθουν καί να σοu
ποuν : "τώρα, 'Ισμαήλ, έμείς φτιάξαμε μια μηχανη πού κατα
πίνει μπενζίνα να ξεl>ιψάσει καί βγάζει άτμούς καθώς στενάζει,
για τοuτο Ι>έ σ' έ:χουμε πια άνάγκη, μάζεψε το λοιπον τα χέρια
σου, την τσάπα σου καί τη χτένα σου, πάρτα κάτω άπ' τη μα
σκάλη σου καί &ντε σύρε άπο l>ώ, γιατί πιάνεις τόπο στ' όίl>ικα .
"

(Μπαίνει ή Μεριεμ καί προχωρώντας βιαστικa φτάνει στό
καφενείο . Ρίχνει μιa κλεφτη ματιa στόν Ντουρσούν καί στέ
κεται μπροστa στό παράθυρο πού κάθεται δ 'Ισμαήλ) .

ΜΕΡΙΕΜ : Πατέρα, &ντε καί σέ θέλει ή μάννα.
ΙΣΜΑΗΛ : Καλά, έ:ρχουμαι.
ΜΕΡΙΕΜ : Μην άργείς. (Ή Μεριεμ βγαίνει γρήγορα,
τας ίiλλο §να πλάγιο βλέμμα στόν Ντουρσούν) .
ΜΑΧΜΟΥΤ Στόν Ν�ουq σο ν : ' σένα � ίτα

ρίχνον

πρό � εξες ;
,(
� ! αυτο
�· τοκουταλι
, J!! ; Να � χα �ενα
το λες εσυ
θα
ΝΙΧΑΤ : Κοιταγμα
'πινα το μέλι πού 'σταξε άπ' τα μάτια τ-ης.
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : Σωπiiτε, μη σiiς άκούσει δ Γέρο - 'Ισμαήλ
ΙΣΜΑΗΛ : Ξέρεις πώς μ' έ:Ι>ιωξε ; 'Έρχεται μια μέρα καί
μοu λέει : 'Ισμαήλ, γέρασες πιά, κουράστηκες, καιρος είναι να
ξαποστάσεις. 'Αγά μου, τοu λέω, σέ μiiς έl>ώ ό άναπαμος Ι>έν
ερχεται μέ τα χρόνια, μα μέ τα λεφτα πού 'χεις στην τσέπη
σου. Πώς, λοιπόν, να ξαποστάσω γώ πού Ι>έν έ:χω l>εκάρα ; "Αν
Ι>έν μπόρεσες να κάνεις κομπόl>εμα στα τόσα χρόνια πού κοψο
μεσιάζεσαι στα χωράφια, μοu λέει, άπο Ι>ω καί πέρα Ι>έν είναι
για να το κάνεις ποτέ σου. Γι' αύτό, &ντε πήγαινε σπίτι σου,
μην πάει καί μείνεις στον τόπο καμιαν ώρα καί θα τό 'χω βάρος
στην ψυχή μου.
ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ : Το πιστεύω, γιατί καί μένα κάτι τέτοιο
μοu 'πε : 'Αχμέτ, μοu λέει, γιατί Ι>έν κατεβαίνεις στη Χώρα
να πιάσεις Ι>ουλεια σέ γιαπί; 'Έτσι θα μαζέψεις σέ Ι>υο - τρία
χρόνια λεφτά, θ' άγοράσεις μια γυναίκα καί θά 'χεις -\]συχο το
κεφάλι σου ! Στο χωράφι Ι>έν εχει ψωμί για σένα.
Ο ΨΗΛΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ : Τί να σοu κάνει κι αύτός, περίσ
σ� ψαν τα � ξοl>ά το� τώρα μέ το τρακτέρ. Γι' αύτο πασκίζει
να κόψει τα περιττα.
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ : 'Έτσι το λοιπόν, 'Ισμαήλ, έσύ
τώρα γένηκες περιττο εξοl>ο, σαν �να ζευγάρι γαλότσες πού
άγοράζει κανείς το κατακαλόκαιρο.
Ο �ΛΛΟ � (Στόν ψηλό) : Βέ � α; α, έσύ Ι>ου�ε�� ις μεσα� άρης,
το, χεις σιγουρο το μερτικο απ τη, σοl>εια. Οταν μαλιστα
λάχει νά 'ναι λεύτερο το τρακτέρ, σiiς το στέλνει για να λαφρύ
νει τη Ι>ουλειά σας.
ΜΑΧΜΟΥΤ : 'Άστα καί μείς Ι>έν ε'ί μαστε καλύτερα. Προχτές
τον όίκουσα να παραπονιέται πώς το τρακτέρ ξεμπερl>εύει μέ
τη Ι>ουλειά του στο όίψε - σβ'ίjσε καί μετα στέκει όίχρηστο στην
μπάντα.
ΝΙΧΑΤ : Καί τί συμπέρασμα βγάζεις άπ' αύτό ;
ΜΑΧΜΟ!Τ : Ι1 ώ � κ �τι θα σοφιστεί για να ζημιώσει καί μiiς.
, Ντουρσουν
, ;
Ο ΠΡΩΤΟΣ : Εσυ τι λες,
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : Φαντάζεστε πώς έγώ μπορώ να μαντέψω
τα σκέl>ιά του ; (Μπαίνει πάλι ή Μεριl,μ καί κοιτάζει τόν Ντουρ
σούν με τόν Κδιο τρόπο).

ΜΕΡΙΕΜ : 'Άντε, πατέρα, βιάσου καί σέ ζητάει ή μάννα !
ΙΣΜΑΗΛ : 'Έρχουμαι.
ΜΕΡΙΕΜ : Μην άργείς όίλλο. (Βγαfνει δπως καί την πρώτη

φορά).

ΙΣΜΑΗΛ (Σηκώνεται) : Καί νά σκεφτε1.'ς πώς Ιtδωσα στον καl μάλιστα μl: δικά μου έ:ξοδα. Ποιός μπορεί νά τ' άρνηθεί
άγά δέκα αύγά, νά τά δώσει πεσκέσι στούς άνθρώπους τοϋ συν αύτό ;
εταιρισμοϋ καί ν' άγοράσει το τρακτέρ γιά νά μ' άφήσει &νερ Ο ΨΗΛΟΣ : Κανείς, άγά μου !
γο ! (Βγαiνει) .
. ΡΕΤΖΟ : Βέβαια, το τρακτέρ έ:χει Ιiνα σωρο έ:ξοδα. Πότε χρειά
l\ιΙΑΧΜΟΥΤ : Ποιός θά τό 'λεγε πώς ό 'Ισμαήλ στά πενηντα ζεται έπισκευή , πότε θέλει μπενζίνα, πότε αύτο τοϋ λείπει και
πέντε του θά 'κανε τέτοια κόρη !
πότε κείνο. Χαλάλι του ΙSμως, έ:τσι δl:ν είναι ;
ΝΙΧΑΤ : Τυχερος είσαι, μωρέ Ντουρσούν !
ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ : Χαλάλι του !
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : 'Αλίμονό μου, ό 'Ισμαήλ εμεινε &νεργος ! ΡΕΤΖΟ : Αύτο κάvει δλη τή δουλειά, ψέματα ;
Ο ΨΗΛΟΣ : Αύτο την κάνει ! ( Μπαtνουν ή 'Ακιλέ κι ό 'Ισ
l\ιΙΑΧΜΟΥΤ : Καί τί μ' αύτό ;
μαήλ) .
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : Πως θά ζήσει ό 'Ισμαήλ, δl: μοϋ λές ;
l\ιΙΑΧl\ιΙΟΥΤ : Ξέρω γώ . . .
ΡΕΤΖΟ : 'Όταν, λοιπόν, κάνει το τρακτέρ δλη τή δουλειά.
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : 'Απ' τή Μεριl:μ θά ζήσει, άπ' αύτή κρέμεται. μόνο ,του·" εΙν αι δί;c αι ? νά. ,μοιρα �όμαστε ι;είς, μ�τ� ξύ μας :, τή
_ να μην παιρνει τιποτα ; , Οχι, αυτο εΙναι αδι
"Αν πάω, λοιπόν, καί τοϋ τη ζητήσω, θά μοϋ γυρέψει τουλάχι σοδεια και κεινο
στο τρείς χιλιάδες λίρες γιά νά. μοϋ τή δώσει. Ποϋ θά. τά. βρώ κο ! 'Έσπασα λοιπον καί γώ το κεφάλι μου καί βρ'ίjκα μιά. λύση
έγώ τόσα λεφτά ; ( Μπαtνουν ό Χουρσiτ μέ τό Ρέτζο καi τοvς σl: τούτη τήν άδικία, πού θά. μδίς ικανοποιήσει δλους γιατί εί
dκολουθοϋν μερικοi dγρότες) .
ναι δίκαιη ! "Ως τώρα δουλεύατε σείς τά. χωράφια μου, καί
ΡΕΤΖΟ : Τραγούδα, Χουρσίτ !
στο τέλος τοϋ χρόνου παίρνατε σείς τή μισή σοδειά. καί γώ τήν
&λλη μισή . Μά. τώρα βρ'ίjκα ίtναν τρόπο γιά. ν' άμείβονται δλοι
1. ΤΟ ΤΡΑ Γ Ο Υ Δ Ι ΤΟΥ ΤΡΑΚΤΕΡ
άνάλογα μl: τον κόπο τους. 'Η σοδειά. θά. χωρ ίζεται πάλι σl:
(Κατά τόν Χουρσtτ)
δυο μερίδια, το Ιiνα θά. το παίρνει το τρακτέρ πού κοπιάζει πε
ρ ισσότερο άπ' δλους μας, καί τ' &λλο θά. το μοιραζόμαστε μεταξύ
1
μας καθώς καί πρωτινά !
ΧΟΥΡΣΙΤ Καθώς
ΟΣΜΑΝ : Νά. ζήσει ό Ρέτζο άγάς πού πάντα το δίκιο σκέ
ΊΌ λυγερόκορμο τ άστάχυ
φτεται !
Γιά νά. ψηλώσει το κορμί
ΑΚΙΛΕ : Βούλωστο, 'Οσμάν ! Τί καινούριες μανοϋβρες εί
Τον "ί]λιο θέλει νά. το ψήσει
ναι τοϋτες, Ρέτζο άγά ; Τί καινούριο κόλπο σοφίστηκες πάλι
Καί τή βροχή νά. το δροσίσει,
γιά. νά. μδίς ληστέψεις ;
Καθώς,
οι χωριανοί μας γιά. νά. ζήσουν,
l\ιΙΑΧΜΟΥΤ : "Αν, άληθινά, σκοπεύεις νά. ληστέψεις κι αύτο το
'Ήσυχο γιά. νά. φάν' ψωμί,
λίγο πού μδίς άπόμεινε, τότε μάθε πώς τούτη τή φορά εχουμε
Στά. χωράφια τρέχουν τοϋ άγά
τά. μάτια δεκατέσσερα καί δl: θ' άφήσουμε το ληστή νά. μάς ξε
φύγει !
J'. ή δούλεψή τους νά. τοϋ δώσουν,
Ομοια,
ΝΙΧΑΤ : Ή μηχανή ώφέλησε και σένα, Ρέτζο άγά. Πρίν
Γιά. νά. προκόψει κι ό άγάς μας,
μδίς κρατοϋσες μl: το καμουτσί, τώρα μηχανεύεσαι ματσαράγ
Ψωμί σ' δλους γιά. νά. δώσει,
κες !
Τρακτέρ σκέφτηκε ν' άγοράσει
ΡΕΤΖΟ (' Οργισμένος) : Σκάστε, κι άφ'ίjστε με νά. τελειώσω !
Το ψωμί μας νά. πληθαίνει.
ΧΟΥΡΣΙΤ : 'Αχάριστα σκυλιά, έ:τσι πληρώνετε την καλωσύνη
του !
2
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ : Τήν " καλωσύνη " του τοϋ τήν
'Έτσι το τρακτέρ δουλεύει τώρα
ξεπλερώσαμε μl: το παραπάνω, δίνοντάς του λεφτά. γιά. νά. κα
Κ' έμείς καθόμαστε
νονίζει τίς δικές του βρωμοδουλειές !
Κι άναπαυόμαστε
Ο ΨΗΛΟΣ : Μαλακά, παιδιά, μήν τον έξοργίζετε !
l\III: χορτάτη τήν κοιλιά,
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : "Αν σκέφτεσαι νά. φορτώσεις τά. έ:ξοδα τοϋ
Καί ξεκούραστο κορμί.
τρακτέρ στην πλάτη μας, τότε κράτα το γιά. λογαριασμό σου
Μά. σά.ν διψάσει το τρακτέρ
καί μείς θά. σπείρουμε μl: τ' άλέτρι δπως πρώτα.
Μπενζίνα θέλει νά πιεί
ΡΕΤΖΟ : Φαίνεται πώς κάτι λειψο έ:χεις στο κεφάλι σου,
Tl άλλιώς δl:ν προχωρεί.
Ντουρσούν. Π'ίjρες άπ' τή μάννα σου καί σύ. 'Εγώ, δμως, δl:ν τό
Κ' εΙν' ή μπενζίνα άκριβή,
'χω σκοπο νά. δουλεύω το τρακτέρ μισή μέρα μονάχα καί τήν
l\ιΙ' άλλιώς δl:ν προχωρεί.
&λλη μισή νά. τ' άφήνω νά. στέκει &χρηστο. Γι' αύτό, το τρακτέρ
Κι ό άγάς μας το ποτίζει
θά. δουλεύει σ' δλα τά. χωράφια, καί στά. δικά μου καί σl: κείνα
ΜΙ: μπενζίνα άχριβή
πού : χω , πα,ραχωρ,ήσε ; σl: σάς. Κ' "ή μοιρ �σιά �ά. , γίνεται κα
Σά.ν έμείς καθόμαστε,
ταπως τη θελω γω, τελειωσε ! Κι οποιου δεν του αρέσει, μπο
Κι άναπαυόμαστε,
ρεί νά. ξεκουμπίζεται !
ΜΙ: χορτάτη τήν κοιλιά,
Καί ξεκούραστο κορμί.
ΑΚΙΛΕ : "Αν έσύ τεντώνεις τή μιά.ν &κρη τοϋ σκοινιοϋ, Ρέ
τζο άγά, τότε καί μείς θά τεντώσουμε τήν &λλη ! Κανένας άπο
J:>ETZO : Λοιπόν, φίλοι, δl:ν πέρασε άκόμα πολύς χρόνος άπ'
τή_ μέρα πού άκούστηκε το άγκομαχητο τοϋ τρακτέρ πάνω σl: μάς δl: θά. πιάσει δουλειά. α\Jριο το πρωί στά. χωράφια !
'
τουτα τα χώματα, κι δμως δλοι το εrδατε πόσο θαυματουργο ΝΊΌΥΡΣΟΥΝ : Μήτε α\Jριο, μήτε μεθαύριο, μήτε καί τήν
εΙναι. Κι δλοι σας είδατε άκόμα, πόσο πιο ε\Jκολη καί πιο ξε &λλη βδομάδα ! Τή σοδειά. θά. τή μοιραζόμαστε καθώς καί πρώ
κούραστη έ:γινε ή ζω-ή μας έδω. Χάρη στο τρακτέρ πού γώ σάς τα, άλλιώς, &ντε νά. σπείρεις μόνος σου, έ:τσι παιδιά !
έ:φερα, στάθηκε δυνατο Ιiνας &νθρωπος κουρασμένος σά.ν τον ΝΙΧΑΤ : Βέβαια, καί γιά. νά. ποϋμε τήν άλήθεια, λίγη ξεκούραση
Γέρο - 'Ισμαήλ, πού σέρνει τά. βήματά του άδύναμα σά. γέρικο θά. μοϋ κάνει καλό. ΕΙμαι χουζουρλής έγώ, δl: βιάζουμαι νά. πιά
μουλάρι, νά. άναπάψει το κορμί του. Καί στή μηχανή το χρω σω δουλειά, δποτε τοϋ 'ρθει το κέφι τοϋ άγά μου, τότε άρχίζω,
στάνε πολλοί άπο μάς, πού &νοιξαν τά. μάτια τοίJς κι &ρχισαν δl:ν πειράζει !
νά. διακρίνουν τον κόσμο πέρα άπ' το δικό μας χωριό. 'Έτσι ό ΧΟΥΡΣΙΤ : 'Επανάσταση, λοιπόν, έ:τσι; 'Όποιος έ:ρθει ένάν
'Αχμέτ μοϋ άνακοίνωσε προχτές τ-�ν άπόφασή του νά. φύγει τια στην τάξη σl: τοϋτο το χωριό, θά. βρεί το νόμο άντίκρυ του,
άπ' το χωριο καί νά. κατέβει στή Χώρα γιά. νά δουλέψει σl: οι κι ό νόμος εΙμαι γώ !
κοδομές. 'Έτσι δl:ν εΙναι, 'Αχμέτ ;
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ : ( Τραγουδa) :
Ο ΑΓΡΟΤΗΣ : 'Έτσι είναι, άγά μου.
Κ' εΙχε �τά. πισιν �
, το πανταλονι,
ΧΟΥΡΣΙΤ :
Τρυπιο
ΓΙΟΥΣΟΥΦ : Νά. ζήσει ό Ρέτζο άγάς, ύ στυλοβάτης τοϋ
Ό νόμος ό Χουρσίτ !
χωριοϋ μας !
Κι άπ' το σακκάκι τοϋ 'λειπε
ΟΣΜΑΝ
:
'Ολάκερο κομμάτι
Τοϋ νόμου τοϋ Χουρσίτ !
ΡΕΤΖΟ : Φχαριστώ. 'Εξάλλου, το τρακτέρ δl:ν τό 'χω γιά. νά.
Καί μl:ς άπ' τά. τσαρούχια
δουλεύει στά. δικά μου χωράφια μόνο, μά. καί στά. δικά σας.
Τά. λερά. φαίνονταν πόδια,
Γιατί γώ δl:ν ξεχωρίζω το δικό μου συφέρο άπ' το συφέρο των
'Γί κάλτσες δl: φοροϋσε
συχωριανών μου καί θέλω νά. προκόψετε καί σείς δσο καί γώ !
Ό νόμος ό Χουρσίτ !
Γι' αύτό, μόλις τέλειωσε το τρακτέρ τή δουλειά. στά δικά μου
χωράφια, άμέσως τό ' στειλα νά. βοηθήσει καί τούς μορτίτες, ΡΕΤΖΟ Σταμάτα, Χουρσίτ ! Τlς διαφορές μου τίς κανονίζω

ι
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μόνος μου, τ! μοu χρειάζεται ό νόμος; Δέ μοϋ άρέσει ν' &.νακα
τώνω τρίτους στtς ύποtJέσεις μου ! Μπiiς καt νόμισες 13ηλα13η
πως θά μέ τρομάξουν μερικά κωλόπαι13α ! 'Ακοϋτε τώρα καλά,
γιατί παρατράβηξε τούτη ή κουβέντα ! Σάν 13έ θέλετε νά 13ου
λέψετε στα χωράφια μου, μην το κάνετε ! 'Άλλους θα βρω στη
θέση σας, καt θα τούς βρω μάλιστα τώρα &.μέσως ! (Στον 'Ισ
μαήλ) : Γέρο - 'Ισμαήλ, προχτές σοϋ '13ωσα το λόγο μου να σέ
ξεκουράσω τώρα στα γεράματά σου ! Τώρα, δμως, χρειάζουμαι
τη , βοήθε �ά σου, γι�τt αύ ; ο \ οι μασκ� ρά13ες ,μο� στρέψαν ,τη�
,
,
πλατη και υποστηριζουν
τ α13ικο
! Θελουν να καθουνται αυτοι
κ � ί νά, 13ουλεύε � τ� τρ,ακτ� ρ · μα � αν }ρθει ή ώρα τ� ς μ1οιpασ ;iiς
ν � παφ� ουν α�τοι τα ;τ ιο πο�λα ! � ρχεσαι, λοιπον, Ισμαηλ,
να 13ουλεψεις παλι μορτιτης στα χωpαφια;
ΙΣ,�ΑΗΛ ,/Λάμπ; ι dπο χαρά) : Καt το ρωτάς, &.γά μου !
Θα ρθω αυριο κιολα !
Α �ΙΛΕ (Στο� :Ισμ �ήλ) : Ντ � ο �;cή σ,°υ, Ίσ \1- α� λ ! :Όταν δ
Ρετζο σ , εχει απο κλωτσου κι απο μπατσου, 13ε λες να ξεμυτι,
σεις &.πο 13ίπλα μας ! 'Έτσι δμως καt σοϋ ρ ίξει κανένα ψίχουλο,
μας παρατας σύξυλους και τρέχεις στο πλευρό του !
ΙΣΜΑΗΛ : 'Ακιλέ, μη σκέφτεσαι κακο για μένα ! Προχτ/:ς
μ' έ:Ι3ιωξε &.π' τά χωράφια. Πως θα ζήσουμε τρεϊς όίνθρωποι;
Θύμωσε μl: το γιό μου πέρσυ δ Χουρσtτ καt τον �στειλε στρα
τιώτη. Γι' αύτο μη θυμώνεις. "Αν πιάστε σείς α\.\ριο 13ουλειά,
τότε γώ πρέπει νά πάω να κρεμαστω, αν δμως κρατήσετε
το λόγο σας και 131: 13ουλέψετε, τότε γώ σώθηκα για λίγον
καιρο &.κόμα !
ΡΕΤΖ� : Κα:\ σύ, 'Αχμέτ ; Δέχεσαι να μείνεις καt να 13ουλέ
ψεις στα: χωραφια μου ;
Ο ΑΓΡΟΤ ΗΣ : Μετα χαράς, &.γά μου ! Δέχουμαι !
ΡΕΤΖΟ (Σιούς dγρ6τες) : Τα βλέπετε ; Λοιπόν, /:\ποιος α\.\ριο
το πρωί 13/:ν !:ρθει να πιάσει 13ουλειά, μπορεί να γκρεμιστεί
καt νά φύγει &.π' το χωριό ! Γιατί τοϋτο πρέπει δλοι σας να
γνωρίζετε : στον τόπο μας Ιtνα καρβέλι ψωμt πουλιέται β13ο
μ� ντα γρό ;r ια:- Σαν, ltρθει δμως δ , χειμώ� α:ς :ι α � πατήσει ; ο χι �� ι,
τοτε ψωμι 13ε, βρισκω
πουθενα, κι α:ν α:κομη πλερωσω οχι
β13ομήντα: γρόσια, μα έκατονεβ13ομήντα ! 'Ανθρώπους δμως
βρίσκω δποτε θΞλω, κι δσους θiλω. Τί πάει να πεί λοιπόν
αύτό ; Αύτο θα πεί πώς σl: τοίiτο τον τόπο δ όίνθρωπος είναι
πιο φτηνος κι &.πό 'να καρβέλι ψωμί· να το θυμαστε αύτό !
(Γ,υρίζει καί φεύγει· μαζί του κι ό Χουρσίτ, ό Γιουσούφ καί
, .
ο Οσμαν)

2. ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ Δ Ι Τ Ο Υ Τ ΡΑΚΤΕΡ

(}(ατa τούς dγρ6τες) .
1

ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ : Καθώς
Φτιάχνοντας τον τροχο δ όίνθρωπος
ΔΙ:ν όίφ-η σε να τον πατήσει,
Μα τ' άμάξι μπόρεσε να φτιάξει
Καt τη ζήση του ν' &.λλάξει,
Καθώς
η ς φω; ηiiς , βλέποντ�ς τ� φλόγα
Μεσα 13ε σκεφτηκε να: πεσει,
Μα π'ίjρε το σί13ερο να λυώσει
Καt μπόρεσε &.τσάλι να το κ:Χνει,
'Όμοια
Κα:t το τρακτέρ, των χεριων μας έ:ργο,
Τ � χ� ρια 11- ας 13/:ν πρ �πει ν' &.χρηστέ�ει,
Μα: τον κοπο
λιγοστευοντας,
Το βιός μας να περισσέψει !
2

Π � ς � μως νά, το �ετύχουμε �
Σαν το τρακτερ του Ρέτζο ειναι
Κι δχι 13ικό μας, οχι 13ικό μας !
Αύτος τα πολλα κερ13ίζει,
Κ' ε'ί μαστ' έκατο έμείς,
Κα:t δ Ρέτζο είναι Ιtνας !
Κ' έμας πείνα: μας θερίζει,
Ό Ρέτζο για να κερ13ίζει.
Γι' αύτο κι δλοι μαζt
Ψωμί 13έν άξίζουμ' Ιtνα:,
Κ' ε'ί μα:στ' έκα:το έμείς,
Καt δ Ρέτζο είναι Ιtνα:ς !
K t τοϋ Ρ � τ� ο ,κα:ρτερ αμε
,
, η απληστια:
Να� χορτα:σ
·
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Μ'

η
Σε
Κ'
Κ'

ι\ί/)ικα χα:σομερ&με,
νερ,ο π � ς να γ ιομίσει;;
μια σταμνα 13ιχως πα:το,
ε'ίμαστ' έκατΟ εμείς
είν' δ Ρέτζο μας μονάχος !
Σκοτάδι

ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΙ-ΙΣ : Καt τώρα: ξεστρατίζοντας λιγάκι
'Απ' τοϋ τρα:κτl:ρ την ιστορία,
Τούς γάμους θα σiiς &.νιστορήσουμε
Τοϋ Ντουρσούν μέ τη Μεριέμ,
Πού τοϋ χωριοϋ -ίjταν καμάρι
Καt τοϋ Ίσμαηλ κεφάλαιο μονα13ικό,
Πού το φύλαγε για Μσκολες ήμέρες,
" C? πως ; α τρ � φιμα πού κρύβουμε
Σε καιρο πολεμου.
Μα τα σκέ13ιά του ματαίωσε δ Ντουρσούν,
Τί κλέβοντας τη Μερι/:μ
Τον Ίσμαηλ έστέρησε
'Απ' το μονα13ικο &.ντικείμενο
Πού τη ζήση του θα έξασφάλιζε.
Για:τt άνθρώπους είχε γύρω του σωρό,
Ό όίμοιρος,
Μα έμπόρευμα: καθόλου !
4. ΠΩΣ Ο Ν fΟΥΡΣΟΥ Ν ΠΗΡΕ ΤΗ ΜΕΡΙΕΜ
Το σπίτι τής 'Ακιλέ. Μέσα κάθονται ό Ντουρσούν, ό Μαχμούτ καί ό Νιχάτ· μπαίνει η ' Ακιλέ.
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ (Σηκώνεται) : Τί σοϋ 'πε, μάννα ;
ΑΚΙΛΕ

Μ ;:ρ ιέμ !
ΝΙΧΑΤ

: Να τοϋ πάω τρείς χιλιά13ες λίρες καt να πάρω τη

: Τρείς χιλιά13ες ;
ΑΚΙΛΕ : Τρείς χιλιά13ες, μάλιστα:. Ο\.\τε γρόσι λιγότερο.
Ν ΓΟ f ΡΣΟΥΝ : ΔΙ: σiiς τό 'λεγα:, γώ ;
M AXMo r r : Καλά, κα:t 13/:ν πα:ζάρεψες;
ΑΚΙΛΕ : Δzν πρόλαβα, μοϋ το ξέκοψε άπ' την &.ρχή. 'Ακιλέ,
μου λέει, στα γεράματά μου μου 'λαχε καt μένα να κάνω κάτι
πού ν' &.ξίζει. "Αν -ίjταν &.γόρι σαν καt τον Ντουρσούν θα τό
'χα στήριγμα ώσπου να πεθάνω. Μά είναι κορ ίτσι. Κι &.φοϋ
ε[ναι κορίτσι, κάπως πρέπει ν' &.ποζημιωθω καt γώ γιά τα
βάσανά μου. Το λοιπόν, τρείς χιλιά13ες ! Αύτο -ίjταν δλο· όίλλη
κουβέντα 131: μου 'πε.
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : Πάει ή Μεριέμ, μάννα μου, πάει ! Ποιός
ξέρει ποιανοϋ &.γα γιος θα μπεϊ στον κ6ρφο της !
ΜΑΧΜΟΥΤ : Την άγα:πiiς πολύ, Ντουρσούν ;
Ν ΓΟ fΡΣΟΥΝ : "Αν την άγαπω ! Χωpάφι γίνονται τα μάτια
μ ?υ σαν ; ην �;ι οι;άζω κ,α t πέφτει το βλέμμα: της πάνω τους
σ:χν βροχη και τα: 13ροσιζει.
ΑΚΙΛΕ : Κάλλιο να μην είχες το στόμα: σου γιοιiάτο λόγια,
μα νά 'χες λεφτα στην τσέπη σου.
ΝΙΧΑΤ ( Τινάζεται) : Καt κείνη σ' άγαπάει, βέβαια:, 131:ν είναι;
ΜΑΧΜΟΥΤ : 'Άκου τώρα, μα είναι για να ρωτάς ;
ΝΙΧΑΤ : Άφου σ' &.γαπάει καt κείνη, τότε ύπάρχει Ιtνας
τρόπος γr.α να την παντρευτείς 13ίχως νά ξο13έψεις 13εκάρα: !
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : Ποιός ;
ΝΙΧΑΤ : Να τΥ)ν κλέψεις !
ΜΑΧΜΟΥ Γ : Καλα σου λέει, μπράβο σπανέ ! Λοιπόν, αν
κλεφτείτε και προλάβεις να την παντρευτείς προτοϋ σας πιά
σο·;ν, σ J>θηκες ! "Αν σάς πιάσουν νωρίτερα, τότε χάνεις τη Με
ριl:μ κα:t τρως κ' Ιtνα χέρι ξύλο !
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : Τρελλαθ·ή κατε τώρα; Είναι ποτl: 13υνατο να
κλέψω γώ τη Μεριέμ ;
ΝΙΧΑΤ : Καt γιατί να μην είναι; Σήμερα δλος δ κόσμος έ:τσι
παντρεύεται. Μή13α καt τά 'χεις χαμένα ;
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : 'Όχι, αύτl:ς είν' έπικίν13υνες 13ουλειές.
ΑΚΙΛΕ (' Οργισμένη) : 'Ανάθεμά σε, άχα·t ρευτε ! Κάλλιο ή
Μεριl:μ να γίνονταν άγόρι καθώς το ποθουσε κι δ 'Ισμαήλ, καt
σύ να γινό;' ο�να κορί; σι ! �ού και τtς τρείς χιλιά13ες να τσέ
' να σωνομουνα !
πωνα, κι απο σενα
ΜΑΧΜΟΥΤ : Μην είσαι χαζός ! Θα βάλουμε καt μείς Ιtνα
χέρι, θα σέ βο·ηθήσουμε και θα τα καταφέρεις !
ΝΙΧΑΤ : ''Αν ημουν έγώ στη θέση του, μ·ήτε πού θα πήγαινα
στον πατέρα της. Θα την Ιtκλεβα και θα ξεμπέρ13ευα μια καt
καλή .
.
ΑΚΙΛΕ : Πως θαρρείς δτι μέ παντρεύτηκε μένα: δ πατέρας
σω, δ Καρα Άλής; 'Έρχεται μια μέρα καt μοϋ λέει : α\.\ριο
βρά13υ νά ' σαι Ιtτοιμη , θά ' ρθω να σέ κλέψω. Αύτο μόνο. Κ'

ΣΧΕΔΙΟ Τ 0 1'
Ν . ΝΙ Κ Ο Λ Α Ο Υ

έπει3η μΟίς πΎjραν το κατοπι ot Gινθρωποι τοu πατ€ρα μου και
γώ, δεκατεσσάρω χρονώ κορ ίτσι, φοβήθηκα καl πάτησα τά
κ�άματα, μ � κ �τέβα c:ε άπ' ,τ' &λογο καt μοϋ Όωσε ενα χέρι
ξυλο, προτου να . . . τελος παντων !
ΝΤΟΊ"ΡΣΟΥΝ : Δέ:ν ξέρω αν θά το θελήσει ή Μεριέμ !
ΑΚΙΛΕ : Τί θά πει αν το θελήσει ; Αύτο μiiς ελειψε νά τη
ρωτ·ήσεις κιόλα !
Σκοτάδι

ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ : Μά σάν επεσε το σούρουπο
Καl πλάταιναν o l σκιές,
Ό Ντουρσούν τη Μεριέμ σίμωσε
Πασκίζοντας νά της ξηγήσει
Πώς εΙν' ά.νάγκη νά κλεφτουνε.
'Όχι γιατί ντροπη το θεωρουσε,
Ό Ντουρσούν,
Νά πουλιέται ό όίνθρωπος,
Σά γελάδα η σάν πουλάρι,
Μά γιατί,
Τρεις χιλιάδες στην τσέπη του δέν εΙχε
'Απ' τον πατέρα της γιά νά την ά.γοpάσει.
·

Στά χωράφια. Ό Ντουρσούν καi ή Μερι.έμ κάθονται κατάχαμα.

ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : Τά μαλλιά σου ε'ίναι μαυρα, Μεριέμ,
Καl λαμπερά,
Καl καθώς γυαλίζουν,
'Αστροφεγγιά μου θυμίζουν,
Πού λάμπει,
Πάνω στο πρόσωπο της νύχτας.
ΜΕΡΙΕΜ : 'Όταν ε'ίναι άστροφεγγιά δέν μπορουμε νά κλε
φτουμε, δέν ε'ίναι, Ντουρσούν, θά τό 'παιpναν άμέσως εlδηση ,
ετσι δl:ν ε'ίναι ;
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : Μαυρα ε'ίναι καl τά μάτια σου,
Μεριέμ,
Καl καθώς κοιτάζεις
Κ � φτε � ο γ ίνεται το βλέμμα σου,
Μα και νοστιμο,
Σάν το πιπέρι.
J\1 EPIEM : "Αν μiiς προλάβει ό πατέρας μου, Ντουρσούν ,
φωτιά θά ρ ίξει πάνω μας καl θά μiiς κάψει !
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : Δέ θά μiiς προλάβει, Ό φόβος ε'ίναι πού
σε συνεπαίρνει.
ΜΕΡΙΕΜ : 'Έτσι λές έσύ, μά πάνω στην ά.πελπισιά του ολα
μπορει νά τά κάνει. 'Ακόμα καl νά φιλιώσει μl: τον άγά καl νά
πέσει στά πόδια του παρακαλώντας τον νά του δώσει &.λογα !
ΝΤΟΥΡΣΟΊ"Ν : 'Έχεις τρεις χιλιάδες ;
ΜΕΡΙΕΜ : Τρεις χιλιάδες ; Που νά τlς βρώ, Ντουρσούν ;
ΝΊΌΥΡΣ �ΥΝ , : λ!ήτε καl γώ τlς εχω ·
Τι αν τις ειχα,
''Ισως νά συλλογιό11 0'Jνα
ΑύτιΧ ποU καL σU 1 ώ_)α σκέφτεσα ι. ,
Καl στον πατέρα σου νά τlς εδινα.
Δέν τlς εχω ομως,
Γι' αύτο νά σβήσω πρέπει
'Απ' τη μνήμη μου το κάθε τι
Καl σtνα μονάχα νά θυμiiμαι.
.ΜΕΡΙΕΜ : Γιατί δέ δοκιμάζεις νά του μιλήσεις καl σύ ;
Γιατί δi:ν πΊjγες σύ άπευθείας, μονάχα εστειλες τη μάννα σου ;
Αύτο πού φαίνεται άκατόρθωτο στ-ΙJ γυναίκα, ό &.ντρας μπορει
καf. τΟ καταφέρνει. ''Ισως εσU κατορθώσεις νd: τΟν πείσεις.
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : Α\5ριο μαζί μl: τά σκοτάδια
Στην πόρτα σου μπροστά θά καρτερώ,
Μεριέμ.
ΜΕΡΙΕΜ : Φοβiiμαι, Ντουρσούν.
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : Α\5ριο, μαζl μl: τά σκοτάδια.
Σ Ι': Ο t ά δ ι

ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ : Κι οταν το πάπλωμα τραβώντας
Πάνω ά.π' το κεφάλι του
'Αποκοιμήθηκε ό Ί]λιος,
'Έ <ι: τασε -; ι ό Ντουρσούν
,,
Και καρτερι εστησε
Μπροστά στης Μεριέμ το σπίτι,
Πόύ παρακαλουσε
Ν' ά.περγήσουν τ' όίστρα άπόψε,
Νά μη φωτίσουν
Το πρόσωπο . της νύχτας.

Τό σπίτι τού 'Ισμω)λ. 'Ένα δίπατο μά χαμηλό σπίτι. Ή
Μεριέμ καi ή μάννα της σιγομιλοϋν . Κατάχαμα πάνω σ' lνα
στρώμα κοιμάται ό 'Ισμαήλ.

ΜΑΝ ΝΑ : 'Έσβησες τη φωτιά ;
ΜΕΡΙΕΜ : Ναί, μάννα.
ΜΑΝΝΑ : Κλείδωσες το κοτέτσι ;
ΜΕΡΙΕΜ : Ναί, μάννα.
ΜΑΝΝΑ : 'Έστρωσες;
ΜΕΡΙΕΜ : 'Έστρωσα, μάννα.
ΜΑΝΝΑ : 'Άντε, καληνύχτα λοιπόν.
ΜΕΡΙΕΜ : Καληνύχτα, μάννα. (Ή

Μεριέμ dνεβαίνει στό
πάνω πάτωμα. Ή μάννα της σβήνει τή λάμπα καi πλαγιά
ζει δίΠ;λα σ� όν 'Ι�μαήλ. Σ; ό βάθος εμφανίζω·ται ό Ντουρ
, ο Νιχατ κι ο Μαχμουτ) .
σουv,
_

ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : Γιά κοίτα δω μπελάδες. 'Εγώ πού ποτέ
μου δεν όίπλωσα χέρ ι σε κάτι ξένο, άναγκάζομαι τώρα νά
κλέψω του 'Ισμαηλ την κόρη .
Ν_ΙΧΑ '}' : 'Έλα, όίσε τlς πολλές κουβέντες, καl κράτα τούτη
τη σκαλα.
ΝΊΌΥΡΣΟΥΝ ( Τήν παίρνει) : ΔΕ: γινότανε νά μου την Ιtδινε
μl: την εύκή του ό βλογημένος !
ΜΑΧΜΟΥΤ : 'Άντε, γιατί το παραξήλωσες ! Λίγο άκόμα καl
θά πατήσεις τά κλάματα σά βυζανιάρικο, γιατl θά κλέψεις
μιά κοπέλα. Σπουδαία δουλειά ! Τά θυμiiσαι καλά αύτά πού
σ' όρμήνεψα ; Θά περάσετε το aάσος καl μετά θά τραβήξε
τε γραμμη γιά το χωριο Μαυροβούνι. Κει θά ζητήσετε τον
'Αρlφ Χότζα. Πές του οτι ερχεσαι άπ' τον Μαχμούτ, το γιο
άμέσως.
του Κουλου - Έσρέφη καl κεινος θά σiiς παντρέψει
.
ΝΙΧΑΤ : "Αντε, καλη τύχη. ! ('Ο Μαχμούτ μ έ τόν Νιχάτ
βγαίνουν . Ό Ντουρσούν σιμώνει στό παράθυρο καi καλεί τ ή
Μεριέμ σιγανά) .
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ΝΤΟΎΡΣΟΎΝ : Μεριέμ, Μεριέμ !
ΜΕΡΙΕΜ (Φανερώνεται στό παράθυρο) : Ποιός μέ καλεί;
Ν ΤΟΎΡΣΟΎΝ : 'Εγώ ' μαι, δ Ντουρσοόν,
Πού χιλιάδες τρείς μην εχοντας νά δώσω,
Πρ ? στάτη μου τ� σκ � τάδι εκανα
, ηρθα
,
Και σενα
να κλεψω,
Του Ίσμαηλ την κόρη ,
Πού γι' αύτον άξίζεις τόσο,
'Ό σο ,κ' Ιiν � κοπ �δι καλοθρεμμένα κριάρια·
Γι, αυτο σε φυλακισε
Καt ψηλη σου δρισε τιμή,
'Ελπίζοντας νά σ' άκριβοπουλήσει.
ΜΕΡΙΕΜ : Παράξενο δ/:ν πρέπει νά σου φαίνεται,
Μήτε καt μεγάλο κρ ίμα,
'Ότι δ πατέρας μου,
Πού τά χέρια του
Στον άγά πουλώντας
Τη ζήση μας έξασφάλιζε,
Καί μένα σκέφτηκε νά πουλήσει,
Τώρα πού τά χέρια του την άξία τους χάσαν
Την πρωτινή, καί κέρδος δέν του φέρνουν.
Χαίρουμαι, λοιπόν, Ντουρσούν
Πού μαζί σου φεόγω,
Τί ' σαι σύ σάν το χορτάρι
Πού πάνω του ξαπλώνουμαι
Καt το κορμί δροσίζω,
Μ � σ6 Υ,καιpα θλίψη πλακώνει την καρδιά μου,
Σαν σκεφτουμαι,
Πώς τον πατtρα μου στερώ,
'Απ' τη στερνη θημωνιά σιτάρι πού του μένει
Γιά νά πουλήσει καί νά ζήσει !
ΤΡΑΓΟΎΔΙΣΤΗΣ : 'Όταν φυσικο το θεωρουμε
Το νά' πουλιέται δ όίνθρωπος
ΚαL v , άγοp άζετ� ι, ,
Φυσικη πρεπει να βλεπουμε,
Θαρρώ,
Καί την κλοπή του !
ΝΊΌΎΡΣΟΎΝ : Τά πολλά τά λόγια δΕ: φελiίνε, Μπρος &ς
βιαστουμε !
ΜΕΡΙΕΜ : "Ερχουμαι εύτός ! (Κατεβαίνει γοργa τή σκάλα

κι άρπάζει τόν Ντουρσοvν dπ' τό χέρι. 'Αρχίζουν νa τρέχουν
καί βγαίνουν dπ' τή σκηνή).
Σκοτάδι

ΤΡΑΓΟΎΔΙΣΤΗΣ : Καί σάν ξημέρωσε,
Το μεροκάματο άρχινώντας δ Ί]λιος,
Νά φωτίσει π'ijγε
Του Ίσμαηλ το πρόσωπο
Καί τ'ijς Μεριέμ τη μάννα.
Μά μπαίνοντας άπ' το παράθυρο
Σκάλωσε το μάτι του
Π νω σ ενα σ�ρώμ '"; &γκ/� Χ τ ? , , ,
, που δεν ειπωθηκε.
Σα� μια, : ( καληνυχτα
Καί τ'ijς Μεριέμ δταν άνέ�ηκε ή μάννα
'JΌν εΊδε στο παράθυ;ο νά στέκει,
'Απορώντας τ' όίδειο στρώμα νά φωτίζει
Καί τον όίντρα της �τρεξε νά ξυπνήσει.
Τότε οί δυο μαζί, φωνη ύψώσαν φοβερή ,
Καί θρηνουσαν,
Την πραμάτεια πού τούς κλtψαν.

Μπροστa στό σπίτι τού ' Ισμαήλ. Ό 'Ισμαήλ μi τή γυναίκα του
θρηνούν. Τριγύρω δυό γειτ6νισσες κι δ Χουρσίτ, 6 Δ ήμαρχος .

ΧΟΎΡΣΙΤ : "Αν προλάβει καί τήν παντρευτεί προτου τούς
τσακώσουμε, 'Ισμαήλ, τότε τίποτα δέν μπορείς νά του κάνεις.
Η ΠΡΩΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΣΣΑ : Καλά, καί σάν παντρευτεί δη
λαδή ή Μεριέμ, παόει νά 'ναι κόρη του 'Ισμαήλ;
ΧΟΎΡΣΙΤ : Ό νόμος εΊναι νόμος !
Η ΔΕΎΤΕΡΗ : Τί θά πεί δ νόμος εΊναι νόμος !
ΧΟΎΡΣΙΤ : Θά πεί πώς δ νόμος δέν εΊναι φασολάδα πού τη
μιά νά βάζεις λίγο άλάτι καί νά γίνεται άνάλατη καί την όίλλη
νά σου φεόγει παραπάνω καί νά γίνεται άλμυρή . Στο νόμο
δλα εΊναι κανονισμένα, καί τ' άλάτι, καί το λίπος, άκόμα καί
τά φασόλια πού θά βάλεις, κι αύτά μετρημένα εΊναι.
Η ΠΡΩΤΗ : Αύτη ή πανοόργα ή 'Ακιλέ τά σκάρωσε δλ'
αύτά !
Η ΔΕΎΤΕΡΗ : Διαόλου κάλτσα εΊναι !
ΜΑΝΝΑ : Καταραμένος νά ' σαι, Ντουρσοόν !
Βροχη μην πέσει το καλοκαίρι
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Το μέτωπο νά σου δροσίσει !
Και Ί)λιος μη βγεί το χειμώνα
Το κόκκαλο νά σου ζεστάνει !
ΙΣΜΑΗΛ : Καταραμένος νά ' σαι, Ντουρσοόν !
Τη γελάδα &ν μου 'κλεβες'
Πού λίρες πεντακόσες άξίζει
Στη φυλακη θά σ' εριχναν.
''Αν εκλεβες το στάρι μου,
Πού λίρες κοστίζει τρακόσες,
Στά σίδερα θά σ' εκλειναν.
Μά τώρα την κόρη μου 'κλεψες,
Πού τρείς χιλιάδες θά μου 'φερνε προίκα,
Καί νά σ' άγγίξω δέ 1>6ναμαι !
Γιατί δταν τη γελάδα κλέβεις,
Ληστη σέ φωνάζουν,
Μά σάν κλέβεις την κοπέλα,
Γαμπρός μου λέγεσαι !
ΧΟΎΡΣΙΤ : Μη χάνεις το θάρρος σου, Γέρο-Ίσμαήλ· κανείς
δέν ξεφεόγει άπ' το νόμο. Σου δίνω το λόγο μου πώς θά τούς
πιάσουμε ! (Μπαίνουν δυό χωριάτες) .
ΧΟΎΡΣΙΤ : Τούς βρήκατε ;
Ο ΠΡΩΤΟΣ : Ναί, βρήκαμε τά 'ίχνη τους, πέρασαν μέσα
άπ' το Ι>άσος !
Ο ΔΕΎΤΕΡΟΣ : Φαίνεται πώς κάναν άρκετο δρόμο !
ΧΟΎΡΣΙΤ : Τρεχάτε νά μου φέρετε την Άκιλέ ! (ΟΙ δυό

χωριάτες βγαίνουν) .

Η ΠΡΩΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΣΣΑ (Στήν ίίλλη εμπιστευτικά) :
Στον 'Αρίφ - Χότζα θά πηγαίνουν σίγουρα ! Σ' αύτον πού
πλοότισε παντρεόοντας κλεμμένα ζευγάρια. (Μπαίνουν ό Ρέτζο

μέ τόν ' Οσμάν) .

ΡΕΤΖΟ : Τί συμβαίνει δώ πέρα;
ΟΣΜΑΝ : Ό Ντουρσούν �κλεψε την κόρη του 'Ισμαήλ
ΡΕΤΖΟ : Πάλι αύτά τά ζωντόβολα !
ΙΣΜΑ � Λ (Μ6λις dντικρύσει τό Ρέτζο τρέχει κοντά του)
Αγα μου,
Στά πόδια σου προσπέφτω !
°'Άν πίκρα ποτε σε πότισα
Μη μου κρατiίς γι' αύτο κακία !
"Αν σ' άδίκησα,
Τ' όίδικο μη μου άνταποδώσεις !
Μονάχα βόηθα με,
Την κόρη μου νά σώσω
'Απ' του Ντουρσούν τά χέρια !
ΡΕΤΖΟ : Τ ί θέλεις νά σου κάνω, 'Ισμαήλ;
ΙΣΜΑΗΛ : Το τρακτέρ Ι>όσμου καί τον Γιουσοόφ,
ΤΟ , κα,τόπι , τους ν � στείλουμε,
Για να τους προλαβουμε,
Προτου μέ δόλο παντρευτουνε !
ΡΕΤΖΟ (' Οργισμένος) : Δέ θά 'στε στά καλά σας, λέω , σέ
τουτο το χωριό ! Τώρα σύ μου ζητiίς το τρακτέρ γιά νά κυνη
γήσεις την κόρη σου πού κλέφτηκε. Προχτές πάλι δ Βελης
μου το ζητουσε γιά νά κατεβάσει τον πατέρα του στη Χώρα,
γιατί ήταν, λέει, όίρρωστος. Τί το νομίσατε το τρακτέρ, Rέ
μου λές ; Το τρακτέρ τό 'χουμε γιά νά όργώνει καί νά θερ ίζει,
κι ιJχι γιά νά μεταφέρει άνθρώπους. Σάν θέλεις νά κυνηγήσε�ς
την κόρη σου, φρόντισε νά βρείς όίλογα !
ΙΣΜΑΙ-ΙΛ : Καί τ' όίλογα πουθε νά τά βρώ, 'Αγά μου ;
ΡΕΤΖΟ : 'Εμένα ρωτiίς ! 'Αφου δέν εχεις όίλογα, τότε όίσε
νά παντρευτεί δ Ντουρσούν την κόρη σου καί νά βρουμε δλοι
την ήσυχία μας ! 'Ακους έκεί νά ξοδέψω γώ του κόσμου τήν
μπενζίνα, γιά νά μποδίσει του λόγου του την κόρη του νά κλε
φτεί μέ τον Ντουρσοόν ! (Βγαίνει φουρκισμένος μαζί μέ τόν
' Οσμάν) .

Η ΔΕΎΤΕΡΗ ΓΕΙΤΟΝΙΣΣΑ : Νά δείς πώς δλα τουτα εΊ
ναι δουλειές τ'ijς 'Ακιλέ !
ΜΑΝΝΑ : 'Ανάθεμά σε, 'Ακιλέ ! 'Εσύ τά σκάρωσες δλα του
τα ! 'Εσύ εβαλες το γιό σου νά κλέψει τη Μεριέμ μου ! Έσ6,
πού σάν ήρθε δ Χάρος νά σέ πάρει τρόμαξε καί τό 'βαλε στά
πόδια ! (Μπαίνουν ol δυό χωριάτες μέ τήν Άκιλέ) .
ΟΙ ΧΩΡΙΑΤΕΣ (Στόν Χουρσίτ) : Σου τη φέραμε !
ΙΣΜΑΗΛ (Πηγαίνει καταπάνω της) : Άκιλέ !
"Αν τά γέρικα χέρια μου
ΕΊχαν 1>6ναμη άρκετ!]
Το μίσος μου γιά νά σου δείξουν,
'Αλλιώς θά σου φερόμουν !
Μιiίς δμως καί τη 1>6ναμή μου'
Στά χωράφια τήνε ξόδεψα,
Κατάρες μόνο τώρα μπορώ νά ξεστομίσω

Για σένα καL τΟ γιό σου,
Το δίκιο μου να διαφεντέψω
Μέ φωνΕ:ς μονάχα καl μΕ: Ι>άκρυα,
Την κόρη μου ζητώντας άπο σένα !
ΑΚΙΛΕ (Καμώνεται την dνήξερη ) : Ποιά κόρη σου ;
ΧΟΤΡΣΙΤ : Που 'ναι ό Ντουρσούν ;
ΑΚΙΛΕ : Ο γιός μου ; Στο χωράφι εΤναι !
ΧΟΤΡΣΙΤ : ΔΙ:ν εΤναι στο χωράφι, &σε τlς πονηριΕ:ς κατα μέ
ρος ! Είναι μαζl μΕ: τ-f) Μεριέμ, του 'Ισμαηλ την κόρη , πού την
εκλεψε χτΕ:ς το βράδυ !
ΑΚΙΛΕ ': ' Ο Ντουρσούν εχλεψε τ-fι Μεριέμ ; ΔΙ:ν εΤσαι στα κα
λά σου, λέω, δ·ήμαρχε !
ΜΑΝΝΑ : Ναί, τη Μεpιέμ, την κόρη μου, το καμάρι μου !
Καl σύ τον συμβούλεψες να το κάνει, 'Ακιλέ, &πονη !
ΑΚΙΛΕ : Τί μΕ: βρ ίζεις, Άϊσέ ; 'Η κόρη σου έ:φτασε σΕ: ήλι
κία παντρειας ! Θα πρέπει λοιπόν, να τον εόγνωμονεις το γιό
μου πού σ' άπάλλαξε άπό 'να βάρος !
ΙΣΜΑΗΛ : Κατα τη γνώμη σου , λοιπόν,
Να εόγνωμονω πρέπει το ληστη
'Όταν το μοσχάρι μου κλέβει,
Τη μοναδικ ή μου περιουσία,
Πού μΕ: περίσσια τό 'θρεφα φροντίδα,
Για να τ' άχριβοπουλ+,σω καl να ζήσω !
ΑΚΙΛΕ : Μια φορα γώ δΕ:ν είχα tδέα άπ' δλ' αότά !
ΤΡΑΓΟΤΔΙΣΤΗΣ : Χαμένοι πηγαν δλ' οί κόποι,
Του Χουρσlτ καl των &λλων,
Τον Ντουρσούν χαl τη ΜεριΕ:μ
ΔΕ:ν μπόρεσαν να πιάσουν.

(Μπαίνο ν�ι ό Ντουρσούv μέ τη Μεριέμ . Κρατιούνται dπ' τό
χέρι. 'Έρχονται στό προσκή�ιιο) .

ΜΕΡΙΕΜ : Σαν φύγαμε,
Τρέξαμε παρευτύς στο Μσος να κρυφτουμε,
Κ' � τ�ν ;α δέντ,ρα. πιο μαυρα
Κι απ το σκοταδι,
Κ' ή σιωπ-fι πιο τρομερη
Κι άπο του πατέρα μου τlς κραυγές.
Το ξημέρωμα στη δη μοσια μας βρηκε,
Να τρέχουμε χα.τα το " Μαυροβούνι " ,
ΤΟν 'Αρlφ - Χότζα ν α βpουμε
Για να τον προσπέσουμε να μας παντρέψει,
Προτου προλάβουν του Χουρσlτ οί &νθpωποι
Καl μας χωρ ίσουν.
ΝΊΌΤΡΣΟΤΝ : Καl σαν βρήκαμε το Χότζα,
Κλαίγοντας τον παρακαλέσα.με.
Μα καθώς αότος άρνιόταν,
Λίρες του δώσαμε τριάντα.
Τη γνώμη του για ν' άλλάξει
Καl να μας παντρέψει.
ΤΡΑΓΟΤΔΙΣΊΉΣ : 'Έτσι χεινοι γύρ ισαν μόνοι τους
Πάνω σΕ: τρεις μέρες,
Παντρεμένοι.
Γι' α.ότο καί μεις τώρα
'Ένα τραγούδι ιΧς πουμε,
Τούς γάμους τους για να γιορτάσουμε.
ΤΟ ΤΡ Α Γ Ο Υ Δ Ι 'ΙΉΣ ΜΕΡΙΕΜ

ΟΙ

ΟΙ

1

ΑΓΡΟ'lΈΣ : Θέ μου, στη Μεριi:μ
Πού τον Ντουρσούν παντρεύτηκε
Δωσε δύναμη πολλή,
"Αχ δύναμη δωσε πολλή ,
Μα κι άντοχ·ή ,
Μα κι άντοχή.
Πού το σπίτι να φροντίζει
Καί το στα.υλο να σκουπίζει,
Καί τα ζωα. να τα.·t ζει,
Καί στο χωράφι να προφταίνει,
Μα το βράδυ σαν πλα.γιάζει
Του &ντρα της ή άγκαλιά,
"Αχ, να μην τήνε κουράζει !
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ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ : Θέ μου, στη Μεριέμ,
Πού τον Ντουρσούν παντρεύτηκε,
Δωσε χοιλια καρπερή ,
"Αχ, κοιλια δωσε καρπερή,
Μα χι άντοχ·ή,
Μα χι άντοχή .

Πού να κάνει πα.ιδια δέκα
Καl ναν δλα τους άγόρια,
Πού δέκα σαν γιομίσουν χρόνια
Στο χωράφι να δουλέψουν,
Καl τα ζωα να φροντίσουν,
Καl τον κόσμο πρίν γνωp ίσουν,
Το ψωμί τους να κερδίσουν.
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ΤΡΑΓΟΤΔΙΣΊΉΣ : Θέ μου, στη Μεριi:μ
Πού τον Ντουρσούν παντρεύτ-� χε,
Δωσε όπομονη πολλή,
"Αχ, όπομονη δωσε πολλή ,
Μ� χι �ντοχ� ,
Μα χ ι αντοχη.
Πού ό &ντρας να τη δέρνει
Κα.l κείνη να σωπαίνει,
Κ' ή πεθερα να βρ ίζει,
Κα.ί κείνη να όπομένει.
"Αν λοιπον αότα της κάνεις
Θάν' ή ΜεριΕ:μ εότυχισμένη ,
"Αχ, θά 'ναι κείνη εότυχισμένη !
Σκοτάδι
' Η σκηνη πάλι μισοσr.ότεινη . Μπαίνουν ό Ρέπ ο ρτερ, ό Τρα-

γουδιστης r.αί ό 'Αλή Ρiτζο .

ΡΕΠΟΡΤΕΡ (Στό κοινό) : Κυρ ίες μου χαί κύριοι, νομίζω
δτι ή άμερόληπτη κα.ί άντικειμενικη παρουσίαση των γεγο
νότων άποτελει άπαραίτητη προϋπόθεση για να δυνηθουμε
να συνάγωμε τα όρθα συμπεράσματα άπο την δλη όπόθεση .
Κρίνω άνα.γχαία τούτη την παρατήρηση, γιατί άπ' την άρχη
της άφηγήσεως καταβάλλεται έκ μέρους του δασκάλου μια
εντονη προσπάθεια μέ σκοπο τήν συγκάλυψη της όπαιτιό
τητος των άγροτων, στα συμβάντα. 'Επί παραδείγματι, ό δά
σκαλος χαl ο[ άγρότες άπέφυγαν ώς τώρα συστημα.τιχα ν'
άνιστορήσουν χαί το άξιοσημείωτο περιστατικο τ'ijς πυρχα.
γιας, δπου κάηκαν τεράστιες έκτάσεις δασων, γεγονος το
όποιο, καθώς είναι γνωστό, προξενει άνεπανόρθωτη ζημία στήν
έθνική οtχονομία.. Έν τούτοις, εχω τ-fι γνώμη δτι ή άνιστόρηση
αότου του περιστα.τιχου εΤναι άπαραιτήτως άνα.γκαία για να
δυνηθειτε ν' άποχτήσετε μια σα.φ'ij χαί άνελλιπ'ij εtχόνα τ(;.1ν
συμβεβηχότων !
ΤΡΑΓΟΤΔΙΣΊΉΣ : ΔΙ:ν εχουμε χα.νένα λόγο για ν' άποφύ
γουμε τήν άνιστόρηση τ'ijς πυρκαγιας.
ΡΕΠΟΡΤΕΡ : ΔΕ: φαντάζομαι ν' άρνηθειτε δτι ol όποχινηταί
αότ'ijς τΊjς κατα.στροφ'ijς όπ'ijρξαν οί άγρότες χι οχι ό 'Aλ'ij
Ρέτζο.
ΤΡΑΓΟΤΔΙΣΤΗΣ : Οί όποχινητΕ:ς όπΊjρξα.ν ol άγρότες, σύμ
φωνοι : Μα ol άγρότες βρίσκονταν σΕ: άπελπιστιχη κατάσταση
γι' αότο καί τα κίνητρά τους δικα.ιολογουνται. Τί δμως μπορει
να δικαιολογ·ή σει τον 'Αλfι Ρέτζο, πού πρόθυμα συμμάχησε
μαζί τους καί τούς βο·ήθησε να κάψουν το Μσος;
ΡΕΤΖΟ : Τούς όποστήριξα γιατί ·)j ρθα.ν κα.ί μου κλάφτηκα.ν
καί μΕ: παρακάλεσαν να τούς συμπονέσω .
ΤΡ ΑΓΟΤΔΙΣΤΗΣ : Βέβαια κα.ί σ' α.ότ·fι τήν περίπτωση στά
θηκες τυχερός, γιατί ή μεγαλοψυχία σου ταίριαζε πολύ καλα
μΕ: τό συμφέρο σου !
ΡΕΤΖΟ. : Τ ί ΘΕ:ς να πεις ; Πώς 'ητα.ν δικ·ή μου tδέα να βάλουν
φωτια στο δάσος ;
ΤΡ ΑΓΟΤΔΙΣΤΙ-ΙΣ : ΔΕ: λέω α.ότό. Λέω μονάχα πώς α.ύτος
;ι- ο � βγ'ijκε κερδισμένος άπο τούτη τήν όπόθεση , Ί)σουν πάλι
εσυ !
ΡΕΠΟΡΤΕΡ : "Ας σταματήσουμε, παρα.καλω, τίς &σχοπες
συζητήσεις, κι ιΧς άφήσουμε τα γεγονότα να μιλήσουν μόνα
τους. (Στό r.οινό) : Τρία χρόνια μετα τήν &φιξη του τρα.κτΕ:ρ
στο χωριό, εγινε στα Μση τ'ijς πεpιοχ'ijς μια με')'άλη πυρκα
γιά, πού τ' άπετέφpωσε δλα. Στή συνέχεια Θα σας άφηγη
θουμε το χρονικο τούτης τ'ijς πυρκαγιας.
5. ΠΩΣ ΚΑΗΚΑΝ ΤΑ ΔΑΣΗ
Ή Μεριέμ πηγαινοέρχεται στό δωμά

Τό σπίτι τής 'Ακιλέ.

τιο κι dποθέτει χάμω τρία κουτάλια r.' ίiνα καρβέλι ψωμί.
Πάνω σ' ίiνα σοφά κάθο�ιται ή Άκιλέ μέ τόν Ντουρσούν .

ΑΚΙΛΕ : Ή ΜεριΕ:μ π'ijγε σ·ή μερα. στον Μπεκlρ ν' άγοράσει
φασόλια κα.l κεινος δΕ:ν τ'ijς εδωσε.
ΝΤΟΤΡΣΟΤΝ : Γιατί;
ΜΕΡΙΕΜ : Περίσσεψε πολύ το χρέος μας, μου είπε, καί δ/:
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θα μιΧς δώσει τίποτ' &.λλο αν δεν ξοφλήσουμε πρώτα αύτα
ποu του χρωστιΧμε.
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : 'Απο τότε ποu δ Ρέτζο &.λλαξε τη μοφασια
καί μιΧς δίνει το μισο τΊjς μισΊjς σοδειiiς μονάχα, πiiμε άπ' το
κακο στο χειρότερο. (Στη Μεριέμ) : Καί σα να μη μου ' φτανε
αύτό, φορτώθηκα καί σένα στην πλάτη μου.
ΜΕΡΙΕΜ (Κακομοίρικα) : Τί σου φταίω γώ, ή καψερή,
Ντουρσούν ;
ΑΚΙΛΕ ('Απότομα, στη Μεριέμ) : 'Αδιάκοπα στο φα·t �χεις
το νου σου ! Προηγουμένως σε είδα πάλι να τσιμπiiς το ψω
μί ! 'Όλο καί κάτι πρέπει νά 'χεις στο στόμα σου να μασου
λίζεις !
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : Καί σu με το τρακτερ μοιάζεις ποu διαρ
κώς καταπίνει χώμα δίχως να χορταίνει. Τί καλα πού 'μασταν
με τ' άλέτρι ! Ξέραμε πόσο θα σπείρουμε, πόσο θα θερίσουμε,
ε'ίχαμε τη ρέγουλά μας. Τώρα δεν ξέρουμε τί μiiς γίνεται 1
ΑΚΙΛΕ : Γιατί δεν πiiτε να φωνάξετε καί λιγάκι μπροστα
στο Ρέτζο ; Σεϊ'ς δλο τα δάκρυά σας του δείχνετε καί ποτε
τα δόντια σας !
ΜΕΡΙΕΜ : Να φέρω τη σουπα, μάννα ;
ΑΚΙΛΕ : Φέρ' τη !
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : Στείλαμε προχτες τον ψηλό, τον Βελή, να
του μιλήσει, ποu τον �χει άπο καλΟ μάτι. Το ξέρω καλά, του
λέει, πώς τώρα κερδίζετε λιγότερο άπο πρώτα, μα τί μπορώ
να κάνω γώ ; Χρειαζόμαστε κι &.λλα χωράφια ποu να σπεί
ρουμε μεγαλύτερη �κταση καί να θερίσουμε περισσότερο.
Που δμως να τα βρώ τα χωράφια ; Δεν είναι στάρι το χωράφι,
ποu να το σπείρεις καί να φυτρώσει !
ΜΕΡΙΕΜ : Το φα"t είναι έ!τοιμο ! (Κάθουνται δλοι χάμω σταυ
ροπόδι. Πιάνουν dπό μιά κουτάλα στό χέρι κι dρχίζουν νά
βουτάνε στο τσουκάλι καi νά τρώνε) .

ΑΚΙΛΕ : Είναι ποu τα θέλει δλα δικά του δ λήσταρχος !
Θέλει να κερδίζει κεϊ'νος κ' οι &.λλοι να πεινiiνε !
Ν ΓΟΤΡΣΟΥΝ : Τί μπορουμε να του κάνουμε ;
ΑΚΙΛΕ : Θέλει χωράφια, σωστά, αύτο λέω καί γώ πάντα
πώς πρέπει να βρεθουν κι &.λλα χωράφια !
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : Καλά, μα πουν 'τα τα χωράφια, που να τα
βρουμε ;
ΑΚΙΛΕ ( Τινάζεται ορθή) : Πόσες φορες πρέπει να σου πώ,
πώς το μόνο ποu σiiς άπομένει είναι να βάλετε φωτια στο δά
σος ! Να το κάψετε καί να το κάμετε χωράφι. Δεν ύπάρχει
πιο κα f π� ρος χωραφότοπος άπο καμμένο δάσος δλοι το ξέ
ρουν αυτο !
ΜΕΡΙΕΜ : ΘυμιΧσαι, Ντουρσούν, τη μεγάλη φωτια ποu γι
νόταν στα δάση δταν ημασταν στο Μαυροβούνι; 'Όλοι λέγαν
πώς ήταν βαλτη άπ' τοuς ντόπιους !
ΝΊΌΥΡΣΟΥΝ : Είσαι στα καλά σου, μάννα ; Είναι ποτε δυ
νατο να κάψουμε το δάσος;
ΑΚΙΛΕ : Καί γιατί να μην είναι ; Μονάχα το δάσος σiiς σώ
ζει, &.κου μένα ποu σου λέω ! 'Άντε να το πεϊ'ς καί στοuς φ ί
λους σου καί να δεις πώς θα το βρουν λογικό !
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : Τοuς τό 'πα. Μα λένε πώς λογικό, βέβαια,
μπορει νά 'ναι, είναι δμως κ' έπικίνδυνο. Γιατί Clν το πάρει
ε'ίδηση δ Χουρσίτ, πiiμε χαμένοι· στη φυλακη θα σαπίσουμε !
ΑΚΙΛΕ : Είστε άλλόκοτοι &.νθρωποι ! Φοβάστε τον Χουρσίτ
γιατί �χει χωροφύλακες, καί δε φοβάστε τον Μπεκίρ ποu σiiς
κόβει τα βερεσέδια !
. ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : 'Άσε να το κουβεντιάσω αϋριο πάλι με τα
παιδια στο καφενειο.
ΑΚΙΛΕ : Γιατί να καρτερiiς ώς αϋριο ; Σύρε να τοuς φωνάξεις
τώρα δα καί να το κουβεντιάσετε με την ήσυχία σας !
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : Καλα ντέ, δε βιαζόμαστε καί τόσο πολύ.
ΑΚΙΛΕ : Πότε λοιπον θα βιλλεις γνώση, μωρε Ντουρσο{ν ;
Άπο τη μια φοβiiσαι μην το μάθει δ Χουρσίτ, κι άπο την
&.λλη θ � ς ν � το κο � βεντιά �εις στο καφενειο γιdι νdι γίνει τούμ
.
πανο σ ολακερο
το χωριο !
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : Καλdι λές. Μdι πάλι, σκέφτομαι, πώς δεν
είναι εϋκολο νdι κάψεις δλάκερο δάσος !
ΑΚΙΛΕ : Σπίρτο ν' άνάψεις, θdι κορώσει στο λεπτο μ1: την ξε
ρα·tλα πού 'χουμε τώρα.
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : Πάω τότε νdι φωνάξω τdι παιδιά. (Σηκώ

νεται καί βγαίνει . Ή Άκιλέ συνεχίζει νά τρώει. Ή Μεριέμ
ορθη την παρακολουθεί) .

Μ� ΡΙ � Μ : '�Αν 0 17 ως τ � καταλά βει δ δή μαρχος, δ Χουρσίτ,
και τους στειλει να σαπισουν στη, φυλακη, ;
ΑΚΙΛΕ : 'Άκου δώ, κόρη μου. Τόσα δάση καίγονται κάθε
χρόνο στdι μέρη μας καί ποτε κανείς δε μαθαίνει ποιος τdι καίει.
"Αν δμως δ γιός μου είναι τόσο χαζός, ώστε νdι τον μυριστει
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κεινο τ ο σκυλί, δ Χουρσtτ, τότε του άξtζει ν dι σαπίσει στη
φυλακή !
ΜΕΡΙΕΜ : Κι Clν θυμώσει δ άγάς, μάννα ;
ΑΚΙΛΕ : Γιdι τον άγdι μην �χεις �γνοια. Αύτος �χει συμφέρο
να μη μιλήσει, γιατί ή φωτιdι θdι του βyεϊ' σε καλό. Θdι πληθαίνουν τdι χωράφια του.
ΜΕΡΙΕΜ : Τέλειωσες, μάννα ;
ΑΚΙΛΕ : Ναί, πάρε το φα·t κόρη μου, μην το δουν οι φίλοι
του &.ντρα σου καί στρογγυλοκαθίσουν ! (Ή Μεριέμ παίρνει
·

τό τσουκάλι καί βγαίνει) .

ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ : Σεϊ'ς ποu στην Άκιλε γνωρ ίσατε
'Άνθρωπο δίκαιο καί θαρραλέο
Μην παραξενευτειτε,
Β � έ�; οντάς τ;ι ν τ' &.δικο
Να � πο �τη f ιζει.
Γιατι να ξερετε πρεπει
Πώς κει ποu ή φτώχεια βασιλεύει
Δίκαιος δεν ύπάρχει κανείς,
Μονάχα νdι κανονίζει πρέπει
Ό καθένας την πορεία του
'Ανάλογα μ1: την άνάγκη του.
,

(Μπαίνει ό Ντουρσούν μέ τόν Μαχμούτ καί τόν Νιχάτ) .

ΑΚΙΛΕ : Καλώς τdι παλληκάρια, καλώς τα !
ΝΙΧΑΤ : Τί είν' αύτο ποu μηχανεύτηκες πάλι, γριdι 'Ακιλέ ;
ΑΚΙΛΕ : Τίποτα καινούριο γιόκα μου. Παλιdι συνήθεια του
τόπου είναι τούτ� ποu την ξέρουν δλοι. Μονάχα καρδιdι χρειά
ζεται νά 'χεις σ αύτη τη δουλειdι καί τίποτα περισσότερο.
ΜΑΧΜΟΥΤ : "Αν το κάψουμε το δάσος, τί �κταση κερδί
ζουμε ;
ΝΙΧΑΤ : Γύρω στdι δυο χιλιάδες στρέμματα.
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : Έσu τί λές, μάννα ;
ΑΚΙΛΕ : 'Εγώ λέω πώς δ Μπεκίρ μiiς κρατάει άπ' το λαιμο
καί πρέπει να βρουμε κάποιο τρόπο γιά νdι σωθουμε !
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : 'Αντί ν χ κάψουμε το δάσος, δεν κάνει νdι
σπείρουμε στdι βοσκοτόπια ;
ΜΑΧΜΟΥΤ : 'Όχι, αύτο δε γίνεται. Τdι βοσκοτόπια τdι χρειά
ζεται δ άγάς. Τά νοικιάζει κάθε καλοκαίρι καί του φέρνουν
του κόσμου το ε1σόδημα.
ΝΙΧΑΤ : Τότε, λοιπόν, �χει δίκιο ή 'Ακιλέ. Νdι το κάψουμε
το δάσος νά λυτρωθουμε.
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : Ναί, μdι καί το δάσος, του άγii είναι καί δεν
μπορουμε νdι το κάψουμε δίχως τη συγκατάθεσή του !
ΝΙΧΑΤ : "Αν το σκεφτεϊ'ς �τσι, Ντουρσούν, τότε κ' ή φωτιά
ποu θ' άνάψουμε κι αύτη του άγii είναι καί δεν μπορουμε νά
την άνάψουμε δίχως τη συγκατάθεσή του.
ΑΚΙΛΕ : Τ ί τdι ψιλολογiiτε ; ''Αν είναι νά το κάψετε το δά
σος, τότε πάρτε την άπόφαση καί τελειώνετε.
ΜΑΧΜΟΥΤ : Μιdι φορά, δ Ρέτζο άγάς, δε θdι φέρει άντίρρη
ση , γιατί θdι πάρει το μερτικό του &.π' τdι χωράφια.
ΝΙΧΑΤ : Θdι πάρει τdι περισσότερα, νά 'σαι βέβαιος γι' αύτό.
ΜΑΧΜΟΥΤ : Σάμπως μπορουμε_ να κάνουμε κι &.λλιώς;
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : "Αν θέλετε νdι ξέρετε, το σωστο είναι να
πiiμε πρώτα νdι τον συμβουλευτουμε.
ΜΑΧΜΟΥΤ : Σωστά, �τσι πρέπει νdι γίνει. Καί μάλιστα νά
τον καλοπιάσουμε λιγάκι, ποu Clν τύχει καί ύποψιαστει τίποτα
δ Χουρσίτ, νά 'χουμε προστάτη μας το Ρέτζο.
ΝΙΧΑΤ : Τότε. αϋριο κιόλας νdι τον εtδοποιήσουμε μi: τον
Γιουσοuφ πώς θέλουμε νdι του μιλήσουμε.
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : Μdι πάλι, γώ λέω, πώς είναι έπικίνδυνες αύ
τες οί δουλειές !
ΝΙΧΑΤ : Μπρος βαθu καί πίσω ρέμμα, μωρi: Ντουρσούν !
"Ας το πουμε λοιπον του &.γii κι δ,τι βρέξει Clς κατεβάσει !
Σκοτάδι

ΡΕΠΟΡΤΕΡ : ΊΌ διαπιστώσατε καί μόνοι σας δτι οι αγρό
ται ύπΊjρξαν οί ύπαίτιοι τΊjς καταστροφΊjς. Μάλιστα, Clν το
μπορουσαν, δ1: θά δίσταζαν νά καταστρέψουν καί τdι βοσκοτό
πια καί νdι προκαλέσουν μεγαλύτερη ζη μία. 'Όσο γιdι τον 'ΑλΊj
Ρέτζο, αύτός, δταν είδε την έπιμονη τών &.γροτών, μdι κυρίως
δταν �μαθε τίς ο1κονομικες δυσχέρειες ποu άντιμετώπιζαν,
ύποχώρ·� σε κ' �δωσε την συγκατάθεσή του, μόνο καί μόνο,
γιdι νdι δώσει στοuς συχωριανούς του τη δυνατότητα νdι καλύ
ψουν τίς άνάγκες τους. Βέβαια, θdι πρέπει έδώ νdι παρατηρή
σουμε δτι καί δ &.γdις είχε &.νάγκη &.πο καινούρια χωράφια.
Γιατί δταν έ!να χωράφι το σπέρνεις &.διάκοπα δέκα δλόκληρα
χρόνLα, 81ίχως νιΧ. ;Ο ξεκ,ου � άσεις � κα} σ.οϋ λ � ίπουν τ,ιΧ � ατάλ
ληλα λιπασματα, τοτε και το χωραφι αχρηστευεται και συ είσαι
&.ναγκασμένος νdι σπείρεις &.λλου. Μdι τdι χωράφια δΕ:ν είναι

άστέρευτα, κάποτε τελειώνουν, και τότε ε!σαι άναγκασμένος
να βρείς &λλα.
Στό σπίτι τού Ρέτζο . Γύρω dπ' τόν Ρέτζο κάθονται ό Μαχμούτ, ό Ντουρσούν, ό Νιχάτ καί ό Γιουσούφ.

ΡΕΤΖΟ : Καλα λοιπόν, άφου μου λέτε πώς aέν ύπάρχει &λ
λος τρόπος για να χορτάσετε, καl μέ παρακαλόί.τε τόσο πολύ,
θα σόί.ς βοηθήσω καl γώ καl θα σόί.ς άφήσω να κάψετε τό Μ
σος.
ΝΙΧΑΤ : Να μόί.ς ζ·ήσεις, άγά μου !
ΡΕΤΖΟ : Κανεlς δμως 3i:ν πρέπει να μάθει το παραμικρό, καt
προπάντων ό Χουρσίτ !
ΜΑΧΜΟΥΤ : 'Εμείς, μια φορά, ε'ίμαστε τάφος, άγά μου !
ΡΕΤΖΟ : Ό , Γι ουσούφ , θά : ρθει μαζ,ί σα ? για ν � σόί.ς βο � θή
,
, να ξερετε
σει. Μοναχα
πως η μοι,J ασια στα καινουρια χωραφια
θα γίνεται δπως καl τώρα. Μην άρχίσετε α\Jριο να μου ζητόί.τε
περισσότερα, γιατl θά 'χετε κακα ξεμπερ3έματα μαζί μου.
ΝΙΧΑΤ : 'Όχι, άγά μου, τίποτα ()έ θ' άλλάξει.
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : Θα σπέρνουμε δμως σέ παρθένο χώμα καl
σέ μεγαλύτερη Ε:κταση κ' έ:τσι θα περισσέψει ή σοaειά.
ΡΕΤΖΟ : Καl πότε λογαριάζετε να τό κάψετε ;
ΓΙΟΥΣΟΥΦ : 'Εγώ λέω την &λλη β()ομά()α πού θά 'χουμε
λειψοφεγγαριά.
ΜΑΧΜΟΥΤ : 'Έχει ()ίκιο ό Γιουσούφ, την &λλη β()ομά()α
eα κάνουμε πιο Ί)συχα τη aουλειά μας.
ΝΤ ? ΥΡΣ ? ΥΝ, : Μη πιάσει μονάχα καμια βροχη καl μόί.ς
χαλασει
τα σχεaια.
ΓΙΟΥΣΟΥΦ : Δε βαρυέσαι, ()έν έ:χει βροχές τούτη την έποχή .
ΡΕΤΖΟ : Λοιπόν , ε'ίμαστε σύμφωνοι. 'Ένα μονάχα να ξέρε
τε : έγώ οϋτε &κουσα οUτε και γνωρίζω τίποτα γιcΧ τΟ κά
ψιμο του Μσους.
ΝΙΧΑΤ : Μα τί λές, άγά μου ; Σάμπως ξέρουμε μείς ;
ΡΕΤΖΟ : 'Άντε τώρα να πηγαίνετε. (Στόν Γιουσούφ) : 'Εσύ
να μείνεις. (Βγαίνουν δλοι έξόν dπ' τόν Γιουσούφ) .
ΡΕΤΖΟ ('Αφού φύγουν οί aλλοι) : Τούς έ:σφιξε πολύ ό Μπε
κίρ ;
Γl� \ΣΟΥ,Φ : ι;..ν τούς έ:σφιξl-:; Τούς C1()ραξε άπ' τό λαιμό
και aεν τους
αφηνει !
ΡΕΤΖΟ : Καλά. 'Άκουσε τώρα : τό Μσος εlναι γύρω στα
aυο χιλιάaες στρέμματα. Θα τό μοιράσουμε λοιπόν σέ ()υό. Τα
χίλια θα τα κρατήσουμε για λογαριασμό μας, καl τα ύπόλοιπα
θα τα aουλέψουμε συνεταιpικα μέ τούς χωριάτες, κατάλαβες ;
ΓΙΟΥΣΟΥΦ : Μη σΕ: νοιάζει, άγά μου, κατάλαβα.
ΡΕΤΖΟ : 'Έχει πολλα καλα τό τρακτέρ, aε λέω. 'Έχει δμως
κ' ενα μεγάλο έλάττωμα. ' Οργώνει γρήγορα, σέ κάνει να
σπείρεις περισσότερο καl ή γης άχρηστεύεται συντομότερα.
ΔΕ:ν έ:χει τέλος αύτη ή aουλειΧ. (Φωνάζει) : Χουρσίτ !
ΧΟΥΡΣΙΤ (Βγαίνει dπ' τό διπλανό δωμάτιο) : ΜΕ: φώναξες,
άγά μου ;
ΡΕΤΖΟ : 'Άκου ()ώ, την έpχόμενη β()ομά3α να φροντίζεις
να κοιμόί.σαι βαθιά. 'Ό,τι καl να γίνει, σύ aε θ' άκούσεις τίποτα.
ΧΟΥΡΣΙΤ : Δέ θ' άκούσω, άγά μου !
,

". .

Σκοτάδι

'l'ΡΑΓU Ι'ΔlΣΤΗΣ : 'Έτσι λοιπόν o l άγρότες,
Πού 'χαν ά()ειανη την τσέπη ,
Καl στο λαρύγγι του Μπεκlρ τό χέρι,
Να συμμαχήσουν άναγκάστηκαν
Μέ , τό� Άλη Ρέτζο,
. ,
,
Που τα χωραφια
του εlχαν στειpεψει,
Κ : &�λα 'ή θελε χ � ράφια,
,
Το κερaος του να περισσεψει.
Κ:Ι ,ετσ/. έν � θηκαν �ί Ου ? άντίμα�ε.ς παρα ;άξεις,
Που το βιος τους αγωνιζονταν να περισσεψουν,
Για aιαφορετικούς ώστόσο λόγους.
Τό σπίτι τfις Άκιλέ. Ή Μεριέμ μέ τόν Ντουρσούν .

ΜΕΡΙΕΜ : 'Εσύ μείνε ()ώ , Ντουpσούν. Μην πόί.ς μαζί τους,
πολύ φοβόί.μαι !
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : Ό Μπεκlρ μόί.ς Ε:κοψε τα βερεσέaια. ΊΌ στάρι
πού κρύβαμε για τό χειμώνα το ξο()εύουμε άπό τώρα. Τί θα
φόί.με το χειμώνα, aέ μου λές ; 'Η μάννα έ:χει ()ίκιο,. &λλη λύση
έξον άπ' τό Μσος aεν ύπάpχει.
ΜΕΡΙΕΜ : Τό βλέπω καl γώ πώς aεν ύπάρχει, μα πάλι
τρέμω σύγκορμη σαν σκέφτουμαι τό κακό πού μπορεί να σόί.ς
βρεί, αν τό μάθει ό Χουρσίτ. Γι' αύτό , λέω, ας τούς &λλους να
τό κάνουν, μη χώνεσαι σύ !
ΑΚΙΛΕ (Μπαίνει) : Ποιός έ:3ωσε πρώτος την ί()έα στούς
&λλους;

ΜΕΡΙΕΜ : Ό Ντουρσούν !
ΑΚΙΛΕ : 'Αφου εaωσε πρώτος την taέα, θα βάλει πρώτος καl
τη φωτιά, !:τσι πρέπει να γίνει. (Ή Μεριέμ σκύβει τό κεφάλι).
ΝΤ01'ΡΣΟΥΝ : Μη φοβόί.σαι, ()έ θα πάθω τίποτα. ('Από

μακρυά έρχονται ό Μαχμούτ, ό Νιχάτ, κι ό Γιουσούφ. Προ
χωράνε καί μπαίνουν στό σπίτι τής 'Ακιλέ) .

Γιουσούφ : 'Έτοιμος ;
ΝΤΟ1'ΡΣΟΥΝ : Ναί.
ΝΙΧΑΤ : Τα έτοιμάσαμε δλα. Ό Γιουσούφ έ:φερε καl μπενζίνα
άπ' τό τρακτέρ !
ΜΑΧΜΟΥΤ : Δέν εlναι ώρα τώρα για κουβέντες· μπρος πόί.με !
ΜΕΡΙΕΜ : "Αν τό μάθει ό Χουρσίτ !
ΑΚΙΛΕ ('Απότομα) : Πάψε ν' άνακατώνεσαι στών άντρών
τlς κουβέντες !
ΓΙΟΥΣΟΥΦ : Ό Χουρσlτ ()έ θα μάθει τίποτα ! (Οί τέσσερις
βγαίνουν . Ή σκηνή σκοτεινιάζει γιά λίγο καί μετά πλημ
μυρίζει dπό 'να κόκκινο φώς. Μπαίνει ό Ρέπορτερ) .

ΡΕΠΌΡΤΕΡ : Στlς 2 2 'Ιουλίου 1 957 ό τοπικος άνταποκρι
τής μας,. μόί.ς έ:στειλε την άκόλουθη ε'ί()ηση : " Νέα πυρκαγια
έξερράγη χθΕ:ς είς τα Μση της Ο\Jρφας. Τεράστιες έκτάσεις
aασών καίγονται. 'Η Πυροσβεστικη '1'πηρεσία καl ό Στρατός
καταβάλλουν άπεγνωσμένας προσπαθείας προς καταστολην
του πυρός ,, !
ΜΑΧΜΟΥΤ (Μπαίνει) :
Κι άφου το Μσος κάψαμε,
'Αργότερα,
ΜΕ: την Πυροσβεστικη Ί"πηρεσία συμμαχήσαμε,
Τη φωτιά για να σβήσουμε,
Πού έμείς άνάψαμε !
ΝΊΌΥΡΣΟΥΝ (Βγα[vει dπ' τό σπίτι του) : Φωτιά ! Καίγεται
το Μσος ! Τό Μσος καίγεται !
ΝΙΧ�Ί'j'Έ�χεται dπό a�λη κ α,τεύθυ�σηJ, : Τό Μσος ;'ηρε
φωτια ! ;;.υπνηστε ολοι ! Κατι πρεπει να κανουμε ! (Μπαινουν
,,

κι ι'ίλλοι dγρότες καί dγρότισσες) .

ΙΣΜΑΗΛ : Καίγεται τό Μσος ;
ΕΝΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ : Ναί, κι άλίμονο σΕ: κείνον πού θα τό
πλησιάσει !
ΜΙΑ ΑΓΡΟΊΊΣΣΑ : Πώς έ:γινε καl πηρε φωτιά, &ραγε ;
ΜΙΑ ΑΛΛΗ : Κουτή εlσαι; Βαλτη θά 'ναι άπ' τούς aικούς
μας !
ΜΙΑ ΤΡΙΊΉ : Ώχού καλέ, κοιτάχτε την πώς φουντώνει !
ΙΣΜΑΗΛ : Χαρα στα χέρια κείνου πού ' βαλε τη φωτια καl
μόί.ς ()ίνει πάλι ψωμl να φόί.με !
Η ΠΡΩΤΗ : Κάλλιο ν' άκούσεις πρώτα τί θα πεί ό άγάς
μας καl μετα να χαρείς !
Ο ΨΗΛΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ : Σωπόί.τε κ' έ:ρχεται ό Χουρσίτ !
(Μπαίνει ό Χουρσίτ. 'Όλοι κινούνται πολύ άργά) .

ΧΟΥΡΣΙΤ : Καίγεται τό Μσος; Γρήγορα να βιαστουμε ! Να
στείλουμε άμέσως ε'ίaηση στη Χώρα να 'ρθεί ή άντλία !
Ο ΨΗΛΟΣ ( Τινάζεται μπροστά) : Να πάω γώ !
ΜΑΧΜΟΥΤ ( Τόν τραβάει πίσω) : 'Εσύ να μη βιάζεσαι, Ηε
λή ! (Μπαίνει ό dγάς φουριόζος καί καμώνεται τό θυμωμένο) .
ΡΕΤΖΟ : Καίγεται τό Μσος ! 'Έπιασε φωτια τό Μσος μου
καl σείς κάθεστε αύτου καl χαζεύετε ! 'Τί χασομερόί.τε λοιπόν ;
Μπόί.ς καl νομίζετε πώς θα σβήσει ή φωτια μόνη της ; Μπρός,
κουβαλόί.τε νερό μΕ: τούς κουβά()ες !
ΝΙΧΑΤ : Να κουβαλήσουμε, άγά μου, μα πουν 'το τl.ι νερ ό ;
Δείξε μας · μια στάλα καl μείς ν α σου τ � φέρουμε !
ΡΕΤΖΟ (Παράμερα στόν Χουρσίτ) : Φοβέρισέ τους λιγάκι !
ΧΟΥΡΣΙΤ ('Άγρια) : Παλιοτόμαρα, ()έ φαίνεστε καθόλου πρό
θυμοι να βοηθήσετε για να σβήσει ή φωτιά ! Καμώνεστε πώς
τά 'χετε χαμένα καl πώς τάχατες aεν ξέρετε τί να κάνετε !
Γελιέστε δμως αν φαντάζεσθε πώς ό Χουρσlτ κοιμόί.ται όρθός !
'Έννοια σας καl τό ξέρω καλα πώς ή φωτια εlναι βαλτη καl
ξέρω άκόμα ποιοl την έ:βαλαν ! Μη θαρρείτε πώς θα μου ξε
φύγετε τόσο ε\Jκολα. Μήτε καl να νομίζετε πώς θα σόί.ς λυπη
θώ, δταν θα ()ώ τούς χωροφύλακες να σόί.ς κουβαλόί.νε dιλυσοaε
μένους !
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ ( Ψιθυριστά στόν Μαχμούτ) : Τ' άκους, aε
σόί.ς τό 'λεγα γώ πώς θα βρουμε τον μπελά μας !
ΡΕΤΖΟ (Στόν Χουρσίτ) : 'Άσε τlς φοβέρες κατα μέρος,
Χουρσίτ ! Καλοκαίρι εΙναι, χλωρό κλαρί aε βρίσκεις αύτη την
έποχή . 'Ένα σπίρτο νά 'πεσε χάμω άπό άπροσεξία, πηρε φωτια
το Μσος. Ol χωριανοl aέ φταίν γι' αύτό. 'Εξάλλου , ϋλοι κοι
μόμασταν δταν &ναψε ή φωτιά !
ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ : Καλα λέει ό Ρέτζο άγάς ! 'Όλοι κοιμόμα
σταν 1 Κανείς μας ()έν ξέρει τίποτα \
ΡΕΤΖΟ : 'Άντε τώρα, τρεχάτε να εtaοποιήσετε την άντλία !
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ΧΟΥΡΣΙΤ : Αύτό είπα καί γώ ! Νά στείλουμε ε'ίδηση στην
άντλία !
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : Καλά, μά δέν μποροuμε νά κιν·ή σουμε γιά
τή Χώρα προτοu ξημερώσει !
ΜΑΧΜΟΥ'Γ : 'Έχει δίκιο ό Ντουρσούν. Μόλις τό ξημέρωμα
μποροuμε νά κινήσουμε γιά τή Χώρα.
ΡΕΤΖΟ : Τότε, κατανάγκη, θά περιμένουμε νά χαράξει, καί
μόλις φέξει θά φύγει ό Γιουσούφ, καί μάλιστα μέ το τρακτέρ !
ΓΙΟΥΣΟΥΦ : Τότε ας περιμένουμε νά ξημερώσει.
ΟΛΟΙ : "Ας περιμένουμε. (Κάθονται χάμω) .
Σκοτάδι

Στη μισοσκότεινη σκηνfι κάθονται ό Ρέπορτερ μέ τόν Ρέτζο .

τtποτ' &.λλο, παρεχτός πέτρες καί βράχια. Κατά το βορριά
μονάχα έ:χει μερικά στρέμματα καρπερης γης. Αύτό ε!ναι ολο.
PETL;O : Καί τί μέ πειράζει αuτό ; Δέ σκοτίζουμε γώ αν ό
τόπος είναι χέρσος η γόνιμος. ΊΌ μόνο πού μέ νοιάζει ε!ναι
νά φύγουν άπ' τά δικά μου χώματα καί να μήν ε!μαι άναγκα
σμένος νά τούς παραχωρω Ιtνα μέρος άπ' τή σοδειά. Τώρα μέ
τήν έξαγωγή ε!μαι ύποχρεωμένος νά έλαττώσω τά έ:ξοδά μου
γιά νά φrηναίνει ή τιμή . Τί νά τούς κάνω λοιπόν τούς μορ
τίτες; Φτάνει νά στείλω τον 'Οσμάν στά γύρω χωριά καί θά
μοu φέρει δσους έργάτες θέλω γιά νά δουλέψουν στά χωράφια
μου μέ δυόμιση λίρες μεροκάματο.
ΓΙΟΥΣΟΥΦ : "Αν ε!ναι μονάχα γι' αύτό, τότε τί σκοτίζε
σαι, άγά μου ; Δικά σου ε!ναι τά χωράφια, δέν έ:χεις παρά νά
τούς διώξεις !
ΡΕΤΖΟ : Εϋκολα το λές ! Θαρρείς πώς θά φύγουν έ:τσι στά
καλά τοu καθούμενο·J ; Θά ξεσηκώσουν τον κόσμο, θά πατήσουν
τίς φωνές καί θά 'χουμε φασαρίες. "Αν δμως τούς δώσουμε
χωράφια καί τούς ποuμε πώς θά τούς κάνουμε άφέντες, τότε
θά τούς διώξουμε μέ το καλό και θά 'χουμε Ί]συχο το κεφά
λι μας.
ΧΟΤΡΣΙΤ : Καί πως θά τούς μοιράσουμε τά χώματα ;
ΡΕΤΖΟ : Ε!πες πώς έ:χει μερικά στρέμματα χ&μα
κατάλληλο
.
γιά νά το σπείρεις, έ:τσι Χουρσίτ ;
ΧΟΥΡΣΙΤ : 'Έτσι, μά αύτό δέ φτάνει γιά πέντε νομάτους.
ΡΕ l' Z O : Δέν πειράζει. 'Άλλωστε καί γώ δέν το χρειάζουμαι
γιά πέντε μά μονάχα γιά έ: 1α. Γιουσούφ, θέλεις νά το πάρεις ;
ΓΙΟΥΣΟΥΦ : Πως δέ θέλω ! 'Άκου λέει !
ΡΕ ΤΖΟ : Πάει καλά. Τόσα χρόνια ύπηρέτησες πιστά. Θά σ '
άνταμείψω και γώ δπως σου άξίζει.
ΓΙΟΥΣΟΥΦ : ΚαλΟ νά 'χεις, άγά μου ! Ό Θεός χρόνια νά
, !
σου δινει
ΧΟΥΡΣΙΤ : Πως, δμως, θά τους καταφέρουμε; Έδω ε!ναι ό
κόμπος !
ΓΙΟΥΣΟΥΦ : 'Εγώ λέω νά κάνουμε Ιtναν κατάλογο καί νά
βάλεις πρωτο το ονομά μου 1
ΡΕΤΖΟ : Μπερδεμένες δουλειές ! 'Άστο σέ μfνα. Σύ μονάχα
νά 'σαι Ιtτοιμος αϋριο τά χαράματα γιά νά φύγεις. "Αν τούς
γνωρίζω καλά τούς άνθρώπους αύτοu τοu τόπου, και τούς γνω
ρ ίζω, τότε θά βγάλο·Jνε μινοι 1 ους τχ μάτια τους, δίχως νά
κουνήσουμε μείς μήτε το μικρό μας δαχτυλάκι.

ΡΕΤΖΟ : Σάν έ:σβησε ή φωτιά, δέν ε!χε άπομείνει μήτε κλω
νάρι δέντρου άπ' τό δάσος. Τότε ολοι τρέξαμε νά δοuμε τά και
νούρια χωράφια. Σάν φτάσαμε κεί πέρα, μάζεψα τούς άγρότες
γύρω μου καί τούς ε!πα : " Χίλια στρέμματα γης ύποσχέθηκα
νά σας παραχωρήσω,_ πάρτε τα λοιπόν, νά τά σπείρετε καl νά
χορτάσετε πάλι ψωμί, και στο τέλος τοu χρόνου έλατε νά μοι
ραστοuμε τη σοδειά άδερφικά καί δίκαια, δπως πάντα ! Γιά νά
νιώσετε πώς ό 'Αλη l"έτζο ξέρει νά κρατάει το λόγο του άκό
μα κι δταν αύτό άντιβαίνει στο συμφέρο του ". Καί μή θαρ
ρείς πώς ήταν κούφια λόγια αύτά, μά, άληθινά, θυσίαζα το συμ
φέρο μου, γιατί γώ, κείνη τήν έποχή , ε!χα άνάγκη άπό καρπερά
χωράφια, γιά ν' αύξήσω δσο το δυνατό περισσότερο τ·�ν παρα
γωγή μου και νά προσαρμοστώ στίς άνάγκες της έξαγωγΥjς.
PE1IOP'l'Ef> : 'Εξαγωγή. Μά άλήθεια, σέ τόσο σύντομο διά
στημα κατορθώσατε νά φθάσετε στο ση μείο νά κάνετε έξα
γωγή σιrηρών !
ΡΕ l'ZO : Βέβαια, έ:κλεισα συμφωνία μ' Ιtνα έξαγωγέα πού
ένθουσιάστηκε μέ τήν ποιότητα το'J σιταριοu. Χρειάστηκε μο
νάχα νά καταβάλλω λίγη προσπάθεια γιά νά φτηναίνω τήν
τιμή πού ήταν κάπως άκριβή.
ΡΕΠΟΡΤΕΡ : Σάν κύριος συντελεστής αύτης της έπιτυχίας,
θά μπορούσατε �σως νά μας πητε ποιά ήταν ή ώφέλεια τών
άγροτών άπό τήν αϋξ 1ση της παραγωγης;
ΡΕ 1 ΖΟ : Μήτε στιγμij δέν έ:βγαλα άπ' το μυαλό μου δτι
αύτοί μέ βο-ί;θησαν στα πρώτα μου βήματα. Γι' αύτό, βλέπον
τας τη δική μου προκοπή, σκέφτηκα πώς θά 'ταν &δικο νά μήν
ώφεληθοuν κ' οι άγρότες άπο τά κέρδη μου, καί πώς έ:πρεπε ν'
άμειφτοuν κι αuτοί γιά τούς κόπους τους.
Σκοτάδι
ΡΕΠΟΡΤΕΡ : Καί τί άποφασίσατε ;
ΤΡ
ΑΓΟΥ
ΔΙΣΤΗΣ
:
Καί
το δαχτυλάκι του δέν κούνησε,
ΡΕΤΖΟ : 'Αποφάσισα νά τούς δώσω χωράφια καί νά τούς
Ό Ρέτζο,
κάνω άφέντες γιά νά μή δουλεύουν πιά μορτίτες στά δικά μου,
" �πω� κι ό , δεσμοφύλακας δέ θά χρειάζονταν
μά νά σπέρνουν τά δικά τους δίχως νά δίνουν λογαριασμό σέ
Να το κουνησει,
κανέναν !
Τους κατάδικους γιά νά στείλει
ΡΕΠΟΡΤΕΡ : Κατορθώσατε, λοιπόν, νά τούς κάνετε γαιο
Νά μοιpαστοuν τον Ί]λιο
κτήμονες ;
Πού άπ' της φυλακης
ΡΕ ΤΖΟ : Ναί, το πέτυχα, καί σ' δλους μοίρασα χωράφια. Μά
Τρυπώνει τον φεγγίτη .
κείνοι δέν τά θέλησαν καί προτίμησαν νά μείνουν κοντά μου.
ΡΕΠΟΡΤΕΡ : Κανείς, Ρέτζο άγά, δέν μπορεί νά μήν έκτιμή 'Η πλατεtα τού χωριού μέ τό σπίτι τού dγa. Τριγύρω μαζε
σει τίς προσπάθειές σας γιά τήν άνύψωση τοu βιοτικοί) έπι μένοι ή 'Ακιλέ, ό 'Ισμαήλ, ό Ντουρσούν μέ τόν Νιχaτ καi τόν
Μαχμούτ καθώς καi διάφοροι ι'ίλλοι . Ό 'Ισμω)λ στέκει dπό
πέδου τών άγροτων ! (Βγαίνουν) .
μερα. Στό κατώφλι τού σπιτιού του iμφανίζεται ό Ρέτζο μ έ
ΤΡ ΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ : Καί στούς άγρότες μοίρασε χωράφια,
τον Χουρσtτ.
Καθώς τον κόσμο θά μοιράζονταν μαζί τους
ΑΚΙΛΕ (Μόλις iμφανιστε ί ό Ρέτζο) : Τί μας κάλεσες πάλι,
''Αν λάχαινε ό Κύρης του νά ε!ναι.
Ρέτζο άγά ; Τί φερμάνι έ:χει νά μας άναγγείλεις ; "Αν πρόκειται
Κρατώντας γιά το μερτικό του
πάλι γιά δωρα, τότε βγάλτο άπ' το νοu σου, δέ βαστανε πιά τά
Τή γης γιά νά τή σπέρνει,
κότσια μας γιά κάτι τέτοια.
ΤΟ� η � ιο για να ; Ον ζεστ� ίνει,
ΡΕΤΖΟ (Πολύ μαλακά) : Σοu τά σ� ωρνάω ; οuτα τ ά θυ
Και τη βροχη, για να, ποτιζει
μωμένα λόγια, 'Ακιλέ. Δέ θέλω τσακωματα, μητε μαζι, σου,
Τούς καρπούς του !
μήτε καί μέ κανέναν &.λλον. Το καλό σας θέλω μονάχα. Γι'
Καί δίνοντας στούς &λλους
αύτό νοιάζουμε καί γι' αύτό σας κάλεσα δώ.
Τ � Ορ � για ν � κ,ατοι� ήσουν,
Ο ΨΗΛΟΣ : Λέγε, λοιπόν, άγά μου νά μάθουμε !
Την πετρα, να τη σκαφτουν,
ΜΑΧΜΟΥΤ (Μουρμουρtζει) : Το καλό μας 'ή θελες δταν έ:
Καί το βράχο νά σκαλίζουν,
Καί τούς σκληρούς δώρ ισ' άνέμους
φ � ρες, το τρακτ�ρ, γιά � ο δικό , μα;; καλό Ιtκαψες καί τά δάση ,
μα το κέρδος Ιtμεινε παντα σε σενα !
Γι-Χ νά τούς πελεκήσουν.
ΡΕΤΖΟ : Μίλα, Χουρσίτ !
Μ.Χ κε'ίνοι γύρισαν μιά μέρα
ΧΟΥΡΣ � Τ :, "Οπ � ς στοu, Ί] � ιου το φως,
!'-αl , τό , δίκιο του ? έζήrησαν
Το χερι βαζουμε αντηλιο,
Απο τη μοιρασια.
Καλύτερα γιά νά διακρίνουμε
άποιον ,ποU1 καταφτάνει,
6. ΠΩΣ ΜΟΙΡΑΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ
�Ετσι
και τωρα,
Τό σπίτι τού Ρέτζο. Ό Ρέτζο, ό Γιουσούφ, κι ό Χουρσίτ.
Μπροστά στο φώς πού χύνεται
'Απ' τά λόγια τοu άγα μας,
ΡΕΤΖΟ (Σ-,ούς ι'ίλλους) : Λοιπόν, ε!ναι δπως σας τό 'λεγα.
Τή σκέψη σας βάλτε άντ)_λ.ο .στ' αύτί σας,
'Όλος ό τόπο.; πέρα άπ' τά βουνά της Οϋρφας ε!ναι άκατοί
Καλύτερα γιά νά γροικήσετε
κητος. 'Εκεί θά τούς στείλουμε.
Το νόημα τοu λόγου του.
ΧΟΥΡΣΙΤ : Μά γώ τήν ξέρω κείνη τήν περιοχή. Δέν έ:χει
·

ΡΕΤΖΟ : 'Αδέρφια μου, άπο χρόνια τώρα, μας χωρίζει μ; ά
βαθει � διαμάχη i π,υ ύ ;rκοτίζε ι τ-ΥJ, σκέψη, μου, ι; αι θλίβ � ι την
, η διαμαχη αγορασα το τρα
καρδια μου. Για να παψει τουτη
κτέρ, και πάλι αύτη ήταν ή αtτία πού σας βοήθησα νά κάψετε
το δάσος, μά κείνη , άντι νά μικραίνει μεγάλωνε. Σκέφτηκα
κ αι γώ και κατάλαβα πώς λύση δεν ύπάρχει &.λλη άπ' το νά
χωρίσουμε τά τσανάκια μας είδα πώς ό μόνος τρόπος γιά νά
φιλιώσουμε είναι νά χωρίσουμε, πώς γιά νά μονιάσουμε πρέ
πει νά 'μαστε μακρυά ό έ'.νας άπ' τον &.λλο. Και το κυριότερο,
πώς άφέντες πρέπει νά γίνετε και σείς σε δικά σας χώματα,
Ιtτσι πού διαφορά καμιά νά μην ύπάρχει μεταξύ μας, και τί
ποτα νά μην itχετε σείς πιο λειψο &.πο μένα και γώ τίποτα
περισσότερο άπο σας ! Γι' αότο άποτάθηκα στην Κυβέρνηση
και ζήτ-η σα νά μας δείξει τόπο λεύτερο, πού νά πατε σείς και
νά χτίσετε το δικό σας χωριό. Νά γίνετε &.φέντες και &.νάγκη νά
ετ� άπΟ 1 κ ανένα. :ro λ3 ιπ?ν, σ� μεp � τΟ1 πρωί, ·l) ρθε ή ,ά7: άν �
. τηση
μην Εχπου
πεf; ψε\•α και μου λεει πως τα χωματα, πέρα απ τα
βουνά: της Οϋρφας, ή Κυβέρνηση i:ιλ ΠΟψΥ.χωρεί σέ σας, γιά νά
χτίσετε κεί τά σπίτια σας σά:ν λεύτεροι &.νθρωποι ! Κείνα -. ά:
χώματα είναι το λοιπόν, άπο σήμερα δικά σας ! (Οί dγρότες
μένουν ι'ίλαλοι γιά μιά στιγμή . Κατόπι dρχiζουν νά φωνάζουν,
νά πετaνε τά καπέλλα τους στόν dγέρα, νά dγκαλιάζονται . Ό
Ρέτζο σιμώνει τήν Άκιλέ) .

ΡΕΤΖΟ : 'Εντάξει, τότε περιττεύουν τά χαρτιά κ ol κατά
λογοι ! Ό καθένας ltχει το λεύτερο νά φύγει ! (Μπαtνει στό

σπtτι του μαζί μέ τόν Χουρσtτ . Οί dγρότες dρχiζουν ν' dπο
μακρύνονται βιαστικά) .

Ο ΕΝΑΣ : Τρέχω νά ξεσηκώσω το σπίτι·!
Ο ΑΛΛΟΣ : Να εtδοποιήσω τη γυναίκα μου !
ΕΝΑΣ ΤΡΙΤΟΣ : 'Ελπίζω νά μπορέσω νά φύγω σΕ: τέσσερις
μέρες !
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : Τρέχω στη Μεριέμ !
ΑΚΙΛΕ (Στόν 'Ισμαήλ) : 'Άντε, τρέχα και σύ οσο μπορείς,
γιατι &.λλιως θα την πάθεις !
Σκοτάδι

ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ : Και μάλλωναν συναμεταξύ τους
Σαν τη γυναίκα,
Πού τον Ί]λιο βλέποντας να ξεπροβάλλει
Τη δικ-ή της άπλωσια πρώτη βιχζεται ν' άπλώσει.
Και γελοίίσε ό 'Αλη Ρέτζο
Βλέποντάς τους για τα βράχια να μαλλώνουν,
Ξέροντας,
Π � ς τα λίγ� στρ έ � ματα γ'ijς ,
Στον Γιουσουφ τα, χε παραχωρησει.
Μα τώρα, την πορεία θα σας έξιστορήσουμε
Για την καινούρια πατρίδα,
Και τά: οσα έ'.να χωριο ύπόφερε
Για τοίί Ρέτζο το συμφέρο.

ΡΕΤΖΟ : Τά βλέπεις, 'Ακιλέ, πώς πεσκέσια δΕ:ν παίρνω, μά
πεσκέσια δίνω ;
ΑΚΙΛΕ : Γιά πρώτη φορά το φωνάζω : νά ζήσεις, Ρέτζο
άγά ! Και το φωνάζω μ' ολη μου την καρδιά.
ΙΣΜΑΗΛ ( Τρέχει καi τού φιλε ί τό χέρι) : Νά 'ξερες άγά μου,
ΤΟ Ο Δ Ο Ι Π Ο Ρ Ι Κ Ο ΤΗΣ Μ ΕΤΑ Ν Α Σ ΤΕΥΣ Η Σ
νά ' ξερες πόση χαρα μοίί δίνεις τούτη τη στιγμή ! Είναι ή πρώ
τη μέρα πού το γέλιο άνεβαίνει στά χείλη μου, άφότου κείνος Κινηματογραφική προβολή . Δ ιακρiνουμε dπέραντες έκτάσεις
ό μπάσταρδος ό Ντουρσούν μοίί 'κλεψε το φως μου ! 'Ανάθεμά dπό βουνά, βράχια καi χερσοτόπια. Μπροστά, σέ μιά γωνιά
τονε, και κείνον και τη μάννα του !
τής σκηνής, στέκει ό Τραγουδιστής. Μπαtνουν ό Νιχάτ μέ
ΧΟΥΡΣΙΤ : Πως ομως θά μοιράσουμε τά χώματα δίκαια,
τόν Μαχμούτ.
Ιtτσι πού ολοι να μείνουν φχαριστημένοι και κανείς νά μην ΜΑΧΜΟΥΤ : 'Έβρεχε πολύ σάν ξεκινήσαμε
άδικηθεί;
Της Οϋρφας τα βουνά για να διαβοίίμε,
ΡΕ ΓΖΟ (Γυρ{ζει πάλι στή θέση του) : Προτείνω νά κάνουμ'
κ� ι πρωτοι, στα χωρά;ρ ια για να φτάσουμε.
έ'.ναν κατάλογο και νά μοιράσουμε τά χωράφια σl: lσα μερί
'
κ επεφτε
η νεροποντη,
δια !
Μα 'μείς χαιρόμασταν,
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : Και σε ποιον θά λάχουν τά καλύτερα ;
Και ξεσκίζαμε τα πόδια,
ΡΕΤΖΟ : Αότο πιά πρέπει νά τ' άφήσουμε στην τύχη !
Μα
πόνο δεν αtστανόμασταν,
ΝΙΧΑ Τ : Τί μας χρειάζονται ol κατάλογοι και τά κουρα
Και σκεφτόμασταν μονάχα,
φέξαλα ! Πόδια itχουμε ολοι μας, i'lς τρέξουμε, κι οποιος προ
Πρωτοι πως θα φτάσουμε,
λάβει πρωτος, Θα πάρει και τα καλύτερα ! Αότο είναι το δίκιο !
κ � ι στον κλ'ijρο μ�ς θα λάχουν
ΜΑΧΜΟΥΤ : Καλά λέει ό Νιχάτ !
,
καλυτερα
χωραφια.
ΑΚΙΛΕ : Τρελλαθήκατε; Και τί θ' άπογίνουν ol γέροι; Θά ΝΙΧΑ ΤΤα: Κ'
ήταν το φορτίο μου βαρύ.
μείνουν δίχως χωράφι;
Μα γώ τον Ί]λιο νόμιζα
ΜΑΧΜΟΥΤ : Ol γέροι νά καθίσουν στ' αόγά τους ! Μείς
Στις πλάτες πώς κουβαλοίίσα,
εlμαστε νέοι, θά ξεκληριστοίίμε &.πο δω γιά νά φτιάξουμε τη
Και της βροχης σάν ξέσπαγε
ζωή μας, τί μας χρειάζουνται ol γέροι στην πλάτη ;
'Η όρμη πάνω στο κορμί μου,
ΑΚΙΛΕ : Κανένας δέ ζήτησε &.πο σένα νά τον πάρεις φόρτωμα
Σαν lδρώτα γώ την Ιtνιωθα
στην πλάτη σου, Μαχμούτ ! Το δίκιο μας ζητήσαμε μονάχα
Πού χύνεται για τίμιο ψωμί.
&.π' τά χώματα και θά το πάρουμε !
ΔΙΣΤΗΣ : Και τ' άπόβραδο της τρ ίτης μέρας
ΙΣΜΑΗΛ : Δίκιο itχει ή 'Ακιλέ, το δίκιο μας ζηταμε ! Εlμα ΤΡΑΓΟΥ
Πίσω
στρέψαν το κεφάλι
στε γέροι έμείς δΕ:ν άντέχουνε τά πόδια μας στο δρόμο οσο
Και τα ψηλα άντίκρυσαν βουνά,
και τά δικά σας, γι' αότο κοιτατε πως νά μας φατε το δίκιο
Ύγρα και γκρίζα σαν τη μοίρα τους
μας !
Πού πίσω τώρα την άφηναν,
Ν 1; 0ΥΡΣ,ΟΥ� : η θά τά � άν,εις τ_ά χωράφι� σ' αότ� ? ου τ_ά
Γι' αότο πάλι μπροστά κοίταξαν
χρονια, Γερο- Ισμαηλ ; Γιατι δεν καθεσαι σπιτι σου ν αναπα
Κ' είδαν . . .
ψεις το κορμί σου, καθώς σοίί 'πε κι ό άγάς !
ι'ίλλη
πλευρά τής σκηνής μπαiνουν ό Ντουρσοvν φορτω
('Από
ΙΣΜΑΗΛ : Ν' άναπαυτω για νά μοίί φας το χωράφι, καθώς
μένος τήν 'Ακιλέ στήv πλάτη καi καταπόδι τους ή Μεριέμ μ'
μοίί 'φαyες και την κόρη μου ;
ΝΙΧΑ'� : Δ � λ,ές καλύ;ε � α πώς ,τήνε φορτώθηκε στην πλάτη ίiνα βαρv φορτiο) .
του και σ , απαλλαξε
απο , να βαρος;
ΑΚΙΛΕ : Θαρρετά ξεκίνησα και γώ,
Μέ τον Ντουρσούν και τη Μεριέμ,
Α; ΚΙΛΕ , : "Αστ_ε τ ?> � α τις κο,υβέντες ; ή μοιρασιά πρέπει νά
γινει στο χαρτι, αυτο είναι το σωστο.
Το μερτικό μου γιά νά πάρω
ΙΣΜΑΗΛ : Να ζ·ή σεις, 'Ακιλέ ! Δε θά τούς άφ·ήσουμε νά μας
'Απ' τά χωράφια τοίί Θεοίί.
φανε τά χωράφια ! (Στοvς ι'ίλλους) : Στο κάτω - κάτω, έμείς
Μά λύγισαν τά γόνατά μου
δουλέψαμε περισσότερα χρόνια &.πο σας, μορτίτες, κ' itχουμε
Κ' itμεινα στά μισα τοίί δρόμου.
πιο πολλά δικαιώματα !
Κ' Ιtταξα στά πόδια μου
Πώς της Οϋφρας σά διαβοίίμε τά βουνά
Ο ΨΗΛΟΣ : Μά πάλι το σωστο είναι νά πάρουμε ολη τη
'Η τύχη μας θ' άλλάξει,
στράτα κι οποιος φτάσει πρωτος !
Μά κείνα πείσμωσαν,
ΙΣΜΑΗΛ : Ό καθένας δέν είναι λέλεκας σάν και τοίί λόγου
Και τά παρακάλεσα ν' άντέξουν,
σου !
Τί πιά χωμα θά 'χαμε δικό μας
ΡΕΤΖΟ : Λοιπόν, γιά νά τελειώνουμε ! Τί προτιματε ; τη μοι
Κι &.φθονο θέ νά 'ταν το ψωμί,
ρασιά: στο χαρτί, η οποιος φτάσει πρωτος νά πάρει και το καλύ
Μά δε μέ πίστεψαν.
τερο;
ΟΛΟΙ (Έξόν dπό τήν Άκιλέ καi τόν 'Ισμαήλ) : 'Όποιος ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : Και στούς ώμους τη φορτώθηκα
Γιά νά τη κουβαλήσω
φτάσει πρωτος ! 'Όποιος φτάσει πρωτος !
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Καt νά τήν άποθέσω.
Πάνω σε δικό της χώμα.
Γιατί λογάριαζα,
Πώς τά χώματά μας &ν ένώναμε,
Διπλό, γιά νά σπείρουμε, θά 'χαμε τόπο,
Καί διπλό τό κέρδος μας θά 'ταν
'Από τή μοιρασιά.
ΜΕΡΙΕΜ : Του Ντουρσούν άκολουθώντας
Τά βήματα, βάδιζα καί γώ,
Μ ' έ:να βάρος στήν πλάτη
Κι &.λλ ? εν � σ ;ην κοιλιιΧ)
Που1 σαν τη χαιδευα
Τό Ρέτζο εύγνωμονουσα,
Τί τό παιδί μου θά γεννιόταν
Πάνω σε δικό του χώμα,
Κι άφέντης θα γινόταν
'Από τή πρώτη .κ ιόλα μέρα !
ΤΡ ΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ : Καί τ' άπόβραδο τ'ijς πέμπτης μέρας
Πίσω στρέψαν τό κεφάλι
Καί τά ψηλά άντίκρυσαν βουνά,
'Υγρά καί γκρίζα σαν τη μοϊ:ρα τους
:ΠοU πίσω τώρα την άφηναν,
Γι' αύτό πάλι μπροστα κοίταξαν
Κ' ε!δαν . . .
(Μπαίνουν ό 'ΙσμαΎJλ μέ τη γυναίκα του χέρι - χέρι) .

ΟΙ ΔΥΟ ΜΑΖΙ : Σύραμε καί μεϊ:ς τά βήματά μας
Κατα της Οϋρφας τά βουνά,
Κ' ε'ί χαμ' έλπίδα στήν καρδιά,
Πώς θα περισσέψει μια σπιθαμή χώμα.
Κ' έμπόδιο μiiς στέκονταν ol πέτρες,
Καt τό δρόμο μiiς εφραζαν ol βράχοι,
Κ' ή βροχή μiiς εκοβε τήν άνάσα.
Μα μεϊ:ς άντίβαρο σταθήκαμε
Ό έ:νας τ' &λλου καί διαβήκαμε
T'ijς Οϋρφας τα ψηλιΧ βουνά.
ΤΡ ΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ : Καί τ' άπόβραδο τ'ijς ενατης μέρας,
Πίσω στρέψαν τό κεφάλι
Καί τα ψηλά άντίκρυσαν βουνά,
'Υγρά καί γκρ ίζα σάν τή μοϊ:ρα τους
Πού πίσω τώρα τήν άφ'ijναν,
Γι' αύτό πάλι μπροστα κοίταξαν
Κ' ε!δαν . . .
ΤΟ ΧΩΡΙΟ Τ Ω Ν ΑΠΑΤ Η ΜΕΝΩΝ

ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ : Ε'ί δαμ' εκταση, βράχους γιομάτη καί ριζο[βούνια,
Μά σε μι' άπόμερη γωνια ε'ί δαμε τόπο γόνιμο,
Ε'ί δαμε καί τό Γιουσούφ άπάνω του να στέκει,
'Αφέντης του καί κύρης του καί νά μiiς κοροϊδεύει !
Ε'ί δαμε καί στά βουνά, του Ρέτζο τ' δνομα γραμμένο
Πού τό 'δερνε ή βροχή μα να τό σβ-� σει δΕ:ν μπορουσε,
Εrδαμε καί τα βράχια πού πάσκιζαν να μiiς μποδίσουν,
ΛΕ:ς κ' Ί)θελαν να μiiς γυρ ίσουν άπ' τό στραβό τό δρόμο.
Εrδαμε καί τον Ί)λιο άπό ψηλό βουνό
Πώς άφεντικό δΕ: γίνεσαι μΕ: βοuληση
Πώς δΕ:ν κοπάζει ·ή βροχή μΕ: θέληση
Μά πρέπει δ &νεμος νά 'ρβε.ϊ: να τήνε

να κράζει,
άφέντη ,
δική της,
σταματήσει !

Εtδαμε καt τα σπίτια μας κενά, παρατημένα,
Ε'ί δαμε καί τον Ρέτζο, τον κάματό μας να θερίζει,
Ε'ί δαμε καl τον Γιουσούφ να μiiς περιγελάει,
Καl πάνω του βαδίζοντας τον τόπο πλημμυρ ίσαμε !
Σ κ ο τ ά δ ι

ΡΕΠΟΡΤΕΡ : Στlς 1 2 Σεπτεμβρίου 1 958 ή έφημερ ίδα μας
δημοσίευσε τήν άκόλουθη ε'ίδηση : " Οϋρφα, (του tδιαιτέρου
άνταποκριτου μας ) : Ή δρεινή περιοχή . τ'ijς Οϋρφας, κατε
κλύσθη προ ήμερων άπο τούς κατοίκους του χωρ ίου Στουρ
νάρι, ol δποϊ:οι ίσχυρίζονται δτι ή περιοχή τούς παρεχωρήθη
ύπό τ'ijς Κυβερνήσεως προς καλλιέργειαν. 'Αντιθέτως, έ:τερος
κάτοικος του χωρίου δνόματι Γιουσούφ Τούντσελ, παρουσί
ασεν εtς τας τοπικας άρχας εγγραφα, δια των δποίων πιστο
ποιεϊ:ται ή έδαφική του ίδιοκτησία. Δεδομένου οτι ή περιοχή ,
πλήν δρισ.μένωy ΟΊ)JL<:ίων, ε!ναι τελείως άκατάλληλος προς

καλλιέργειαν, ol χωρικοt κατέκλυσαν το εδαφος του Γιουσούφ
Τούντσελ καl ήρνήθησαν μέχρι τουδε, παρα τάς έπανειλημ
μένας συ �τάσεις των άρμοδίων, να το έγκαταλείψουν " .

Πάνω στά χωράφια τού Γιουσούφ . Ό Γιουσούφ μ έ τόν ' Ο
σμάν. 'Αντίκρυ τους, δλα τά πρόσωπα τής προηγούμενης εl
κόνας καl πολλοί ι:'ίλλοι.

ΓΙΟΥΣΟΥΦ : Γιατl δΕ:ν ξεκουμπίζεστε άπό δώ, τί θέλετε
&π' τα χώματά μου ;
ΑΚΙΛΕ : Άπο πότε γίνηκαν τουτα τα χώματα δικά σου ;
ΟΣΜΑΝ : Μόνοι σας δΕ:ν τ' άποφασίσατε πώς κεϊ:νος πού
θα φτάσει πρώτος θα πάρει καl το καλύτερο χωράφι; Τώρα
·τι φωνάζετε ; "Ας φροντίζατε να ' ρθεϊ:τε γρηγορότερα καl να
μή χασομερiiτε στο δρόμο !
ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ : 'Αλίμονο, βγάλαμε δ !!νας τ' &λλου τό μάτι !
'Αντί νά σμίξουμε, χωρίσαμε !
'Εχθροί γινήκαμε, καl μαλλώναμε,
Το μοναδικο έχθρο λησμονώντας
Π'Jύ κοινός έχθρός μας 1jταν.
ΝΊΌΥΡΣΟΥΝ : Ό Ρέτζο μiiς ύποσχέθηκε πώς θά μiiς δώσει
χωράφια γιά να τα σπείρουμε, μα μεϊ:ς δΕ: βλέπουμε παρά
βράχους καl βουνά !
ΓΙΟΥΣΟΥΦ : Αύτος είναι δ τόπος ! Ε'ίτε σiiς άρέσει, ε'ίτε δχι,
το tδιο μου κάνει ! Μπiiς καl νομίσατε πώς θα ξεκληριστουν
&λλοι γιά ν' άποκτήσετε σείς χωράφια ;
ΟΣΜΑΝ : Έμiiς, πάντως, μiiς &ρεσε δ τόπος καl δΕ:ν τό 'χου
με σκοπο να ξεμυτίσουμε άπο δω !
ΜΑΧΜΟΥΤ : 'Έτσι λΕ:ς έσύ ! Περίμενε ομως ν' άκούσεις καt
τή δικ·� μας γνώμη !
ΓΙΟΥΣΟΥΦ : ΔΕ: μiiς χρειάζεται !
ΝΙΧΑΤ : Ε'ίτε σου χρειάζεται, ε'ίτε δχι, θά τήν άκούσεις !
ΙΣΜΑΗΛ : 'Ανάθεμά σε, Ρέτζο άγά !
Πού στο στρώμα μου δΕ: μ' &φησες να πεθάνω,
Παρά μΕ: ξεγέλασες,
Τάζοντας πώς στα γεράματά μου
Δικό μου χώμα θΕ: να σπείρω,
Καl μ' εστειλες σΕ: βράχια να ριζώσω !
ΑΚΙΛΕ : 'Εμείς, μια φορά, δΕ: σκοπεύουμε νά φύγουμε απο
δω. ΔΕ:ν ε!ναι, βέβαια, μεγάλη ή εκταση , στήν άρχή ομως θά
μiiς φτάσει για να γίνουμε άφέντες, καθώς τό 'θελε κι δ άγάς
σου ! Γιατί, τούτη τή φορά, τα πράματα 1jρθαν άνάποδα για
σiiς ! ΔΕ: θα καταφέρετε να μiiς διώξετε !
ΓΙΟΥΣΟΥΦ : 'Έτσι να νομίζεις ! 'Όλους θα σiiς πετάξω άπ'
τά χώματά μου !
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : Θα το δουμε αύτό. ( Στούς ι:'ίλλους) : Θα τον
άφήσουμε, λοιπόν, παιδιά, να θρονιαστεί πάνω στή γ'ij μας ;
ΓΙΟΥΣΟΥΦ : Άπο πότε εγινε δα δική σας ή γ'ij ; 'Έφτασα
πρωτος έδω καl διάλεξα τον τόπο πού προτιμουσα ! Αύτή 1jταν
ή συμφωνία μας, κανένα δΕ:ν ξεγέλασα ! Μόνοι σας τή βρήκατε
αύτή τή λύση !
ΜΕΡΙΕΜ : Ναί, δ Ρέτζο ομως φρόντισε να εtοοποιήσει πρωτα
έσένα, για νά ' ρθεις καl ν' άρπάξεις τά καλύτερα.
ΑΚΙΛΕ : Μπράβο σου, κόρη μου ! Πές του τα, μή θαρρεί: πώς
κοιμόμαστε !
ΜΑΧΜΟΥΤ : 'Από τή μια μiiς χάριζε χώματα, κι άπο τήν
&λλη μiiς τά 'παιpνε !
ΟΣ1\.1ΑΝ : 'Άδικα κοπιάζετε, οΕ:ν πρόκειται νά μείνετε δω !
ΝΙΧΑΤ : 'Έτσι λΕ:ς έσύ ; 'Απάνω τους παιδιά ! {Οί dγρότες,
ι:'ίντρες καl γυνα ίκες, νέοι καl γέροι, χυμaνε πάνω στούς ι:'ίλ
λους δυό) .

ΕΝ ΑΣ : 'Όξω άπ' τον τόπο μας !
Ο ΑΛΛΟΣ : 'Άντε να σπείρετε στα χωράφια του Ρέτζο !
ΕΝΑΣ ΤΡΙΤΟΣ : 'Έχει καl τρακτΕ:ρ κείνος καl ο/: θα κουρά
ζεστε κι.όλα !
ΜΙΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ : 'Εμείς Ί)μαστε νοικοκυραίοι έδω , καl δΕ:
σiiς θέλουμε μήτε γιά μουσαφίρηδες ! (Ό Γιουσούφ μέ τον
' Οσμάν βγαίνουν κυνηγημένοι dπ' τούς ι:'ίλλους) .
ΜΕΡΙΕΜ ('Αφού φύγουν οί ι:'ίλλοι δυό) : Καl τώρα,

καλως
Ί)λθαμε στον τόπο μας !
ΑΚΙΛΕ : Μπρός, μή χασομερiiτε, άνασκουμπωθείτε καl πιά
στε δουλειά !
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ : Καl σαν τούς διώξαν,
ΜΙ: ζ'ijλο βάλθηκαν
Τα καλύβια τους να στήνουν,
Καl για μια βδομάδα
Τραγούδιοι γύρω άντηχουσαν.

-

κ· οί νέοι όρθώσαν τό κορμί
Κ' οί γέροι ξανανιώσαν !
Λ1α στη β3ομά3α πάνω
r o1 Γ � ουσοUφ ξ;ινά ' ρ τε
1
Με τιτλους στην τσεπη
Καί σuνο3εια χωροφυλάκων
ΙΙού 'καναν τό χρέος τους !
ΡΕΙΙΟΡΤΕΡ : Στίς 1 9 Σεπτεμβρίου '1 958, ό τοπικός άνταπο
κριτής μας, μiΧς τηλεγράφησε δτι :
" ΙΙαρα τας έπανειλημμένας συστάσεις τών άρμο3ίων άρχών,
οί χωρικοί έξακολουθοuσαν να παραμένουν έπί τών γαιών τοu
Γιουσούφ Τούντσελ, Ί]ρχισαν μάλιστα να οίκο3ομοuν καί τας
οίκίας των. 'Εν δψει της κρισίμου καταστάσεως έπενέβη ή
Χωροφυλακη καί έ3ημιουργήθησαν σπορα3ικα έπεισό3ια. Αί
τοπικαί άρχαί ένημέρωσαν Ί]3η τό άρμό3ιον 'Υπουργείον " .

Σκοτάδι

'Η σκηνή μισοσκ6τεινη . Μπαίνουν ό Μαχμούτ μέ τον 'Ισμαήλ
στήν πλάτη, ό Ντουρσούν κουβαλώντας τή μάννα του, ό Νι
χάτ, ή Μεριέμ κρατώντας τό φορτίο της κ' lχοντας dγκαλιασμένη τή μάννα της, κ' οί aλλοι .

ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ : Καί 3ιωγμένοι,
Τα βουνα πάλι 3ιαβ·ήκαμε,
Τα ύγρα καί τα γκρίζα,
Καί πόλεμο στήσαμε πάλι
ΜΙ: , β � άιc ους � αί ι; Ι: πέτρ;ς.
, αντεξε
ΙΙου ο Ισμαηλ 3εν τον
Κα� στη μέ �η τοu 3ρ όμου ;ιυλίσ;ηκε.
, πλατη το κορμι, του,
Και φορτ:υθ �καμε στην
Μαζί μl: τίς λύπες καί τα βάσανά μας,
Καί σ:τό χωριό γυρίσαμε.
Τόν 'Ισμαηλ κεί θάψαμε μαζί μl: τη χαρά μας,
Καί μετα μπροστα στο σπίτι
Tou Ρέτζο συναχθήκαμε.

Μπροστά ατό σπίτι τού Ρέτζο . Όλ6γυρα μαζεμμένοι οί dγρ6τες φωνάζουν.

ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ : 'Έβγα Κ\ άντίκρυσέ μας,
'Αλ'ίj Ρέτζο,
ΈμiΧς,
Τούς άφέντες 3ίχως χώματα,
Τούς πιο φτηνούς κι άπ' τό ψωμί,
Τούς πιο γυμνούς κι άπό 3έντρο τοu χειμώνα !

'Έβγα να σ' άντικρύσουμε,
: Αλ� Ρέτζο,
Εσενα,
Τον πιο σκληρό κι άπό τα βράχια πού μας 3ώρισες,
Τον πιο &πονο κι άπό Αύγουστιάτικο Ί]λιο,
Τον πιο άχόρταγο κι άπό την &βυσσο !
ΟΣΜΑΝ (Φανερώνεται στήν π6ρτα) : ΔΙ:ν είναι στο σπίτι,
ό άγάς μου ! Μπρος φευγiΧτε άπο 3ώ !
ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ : Έ3ώ θα καρτερiΧμε,
'Αλ'ίj Ρέτζο,
. Για να σε 3οuμε 1
Γιατί καί τα βουνα
Τη θέση τους 3/:ν &λλαξαν
Στο πέρασμά μας,
Γιατί καί τα βράχια 3έν παραμέρισαν,
Τόπο για να μάς 3ώσουν !
ΡΕΤΖΟ ('Εμφανίζεται ατό lμπα τού σπιτιού) 'Αχάριστα
σκυλιά, &τιμη φάρα, τί ζητiΧτε πάλι άπο μένα;
ΟΙ ΑΓΡΟ ! Ε Σ : Τα σπίτια μας �ητiΧμε,
, μας στα, χωραφια !
Και τη, θεση
ΡΕΤΖΟ : Δέ σας Ιt3ωσα χωράφια ; ΔΙ: σας Ιiκανα αφεντες ;
Σάμπως 31: συμμορφώθηκα μέ τη θέλησή σας καί τα μοίρασα
καταπώς τό θέλατε σείς ; Τί &λλο ζητiΧτε τώρα άπό μένα ;
ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ : Χώματα ζητήσαμε,
'Αλ'ίj Ρέτζο,
Κι 8χι βραχοτόπια.
Τί βράχο αν θέλαμε,
Σκληρότερο 3/:ν μπορούσαμε να βροuμε,
'Από σένα !
ΡΕΤΖΟ : Αύτα μοu '3ωσε ή Κυβέρνηση , αύτα σiΧς μοίρασα !
'Άλλα 3/:ν Ιiχω ! Σαν 31: σας &ρεσαν, σύρετε να ψάξετε άλλοu,
lσως βρ'ίjτε σείς τα καλύτερα. Στον τόπο μου δμως μην ξα-

ναπατήσετε τό πό3ι σας, 31: σας θέλ ω πια στο χωρι6 μου r
ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ : Θα φύγουμε, μιας καί μiΧς 3ιώχνεις,
Ξέρε Ομως,
ΙΙώς σπίτι 31: θ' άφήσουμε όρθό,
Μή;rε 3ικό , μα � , ι;ή ;ε καί 3ικό σ,όυ ! , ,
, υμε στους αγρου σου κα
Κ� ι σπ � ρτο 3 θ αφησο
�
,
,
Μη τε ρ ιζα που� 3εντρο
να, 3ωσει
μελλοντικα.
[νένα,
Καί στο κακό άπ' τό τρακτl:ρ θ' άρχίσουμε !

('Έχουν τώρα περικυκλώσει τόν .Ρέτζο πού μ6λις μπορεί κι
dκουμπάει στήν π6ρτα) .
ΡΕΤΖΟ (Φωνάζει) : Καλα λοιπόν, μείνετε άφου τό θέλετε !

Μα να ξέρετε πώς μορτίτες 3!:ν μπορώ πια να σας 3εχτώ στα
χωράφια μου, καί να μοιράζουμαι μαζί σας τη σο3ειά ! Μονάχα
έργάτες μπορώ να σας προσλάβω μl: το μεροκάματο !
ΑΚΙΛΕ : 'Ακετα μiΧς Ιiψησες τό ψάρι στα χείλια, μη θές τώρα
να μας στερήσεις κι άπό τα λίγα πού μας Ιt3ινες ! Θέλουμε να
3ουλέψο·ψ ε στα χωράφια μεσακάρη3ες καί να μοιραζόμαστε
μαζί σου τη μιση σο3ειά, καταπώς τό 'χες κανονίσει !
ΡΕΤΖΟ : Στr1ν άρχη 3/:ν τό θέλατε τό σύστημά μου, τώρα
βλέπω πώς βάλατε γνώση . Μα είναι άργα πια καί 3/:ν ώφελεί.
Γιατί, τί να τούς κάνω γώ τούς μορτίτες δταν ltχει πλημμυρίσει
ό τόπος άπό έργάτες πού 'ναι πρόθυμοι να 3ουλέψουν στα χω
ράφια μl: 3υόμιση λίρες μεροκάματο ; "Αν λοιπόν θέλετε να
,
ρ )ετε έργάτες στούς άγρούς μου, πάει καλά, αν 8χι, τότε
πηγαίνετε να βρ'ίjτε άλλου 3ουλειά !
ΜΑΧΜΟΥΤ : Καί ποu να βρουμε 3ουλειά, παντου τα l3ια
είναι ! 'Εξάλλου, έμiΧς, έ3ώ είναι ό τόπος μας, τό σπίτι μας !
ΡΕΤΖΟ : Τότε καθ'ίjστε στ' αύγά σας, κ' έλάτε να 3ουλέψετε
μεροκαματιάρη3ες. Καί να μου τό χρωστiΧτε χάρη πού σiΧς
3ίνω πάλι ψωμί να φα.τε !
ΤΡ ΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ : Καί π'ίjγαν άπορώντας οι άγρ6τες !
Γιατί τον καιρο πού μl: τ' ά ,έτρι 8ργωναν,
Ή μιση Ιiπεφτε σο3εια στο μερτικό τους,
Καί πίστευαν πώς μl: του τρακτl:ρ τον έρχομό
Καλ� τερ,α 1θ � ζοϋσ�ν,
Γιατι αυτο ταν το σωστο·,
Μα τ·ίj μιση χάσαν μορτή τους.
Κ' ή παραγωγη καθώς αύξάνονταν
Λ� γ� ριαζαν πώς κ � ί �ό κέρ3,σ ς τους
Θα πρε,πε �ανονι-; α να τ. ; ρσzψει,
, ταν το λογικο·
Γιατι, αυτο
Μα τώ,, α τούς στερουσαν
Καί το μερί3ιο τους άπ' τη σο3ειά,
Κ' έργάτες τούς κάναν στούς άγρούς,
Μέ λίρες 3υόμιση τη μέρα !
Σκοτάδι

Ό Ρέπορτερ μέ τόν Ρέτζο κάθονται σέ μιάν aκρη τής σκηνή,
πού φωτίζεται θαμπά.

ΡΕΙΙΟΡΤΕΡ : Καί τώρα, Ρέτζο άγά, θα σας παρακαλέσω ν'
άναφερθείτε κάπως πιο λεπτομερειακα στο γκρέμισμα του χω
ρ ιοu, άφοu αύτο άποτελεί το πιο καίριο σημείο της ύποθέσεως.
ΙΙώς Ιtγινε, λοιπόν, καί γκρεμίστηκε το χωρ ιό ;
ΡΕΤΖΟ : Τ ο χωριο τ ο γκρέμισα γώ, θ ά 'ταν άνώφελο ν α τ'
άρνηθώ. ·Είχα 8μως τούς λόγους μου.
ΡΕΙΙΟΡΤΕΡ : Θα μπορούσατε, rσως, να μας έξηγήσετε τούς
λόγους πού σας άνάγκασαν να προσφύγετε σ' αύτη τη λύση ;
ΡΕΤΖΟ : ΙΙρώτα - πρώτα, το χωριο ήταν χτισμένο άκριβώς
καταμεσίς τών χωραφιών μου, Ιtτσι πού τα χώριζε στα 3υό.
Κι αύτο 3ημιουργουσε μεγάλες 3υσκολίες, κυρ ίως άργότερα
δταν Ιi3ιωξα τούς σέμπρους καί καλλιεργουσα δλα τα χωρά
φια για λογαριασμό μου. Σκέψου πώς, για να περάσει το τρα
κτl:ρ άπ' τό Ιtνα μέρος στ' &λλο, Ιiπρεπε να κάνει όλάκερο τό
γυρο του χωριου καί να ξο3έψει &σκοπα τοu κόσμου τα καύσι
μα. 'Ενώ γκρεμίζοντας τό χωριό εύκόλυνα την κίνησή του.
Δεύτερο καί κυριότερο, είναι δτι το χωριό ήταν χτισμένο πάνω
σl: γόνιμη γ'ίj, πού Ιiμενε γι' αύτο άκαλλιέργητη . Τον καιρο
πού όργώναμε μl: τ' άλέτρι, αύτό βέβαια 3/:ν είχε μεγάλη ση
μασία. 'Αργότερα δμως, μέ τό τρακτέρ, καί προπάντων μl: την
έξαγωγη 3/:ν Ιiπρεπε να μείνει σπιθαμη άκαλλιέργητη . Γιατί
αύξάνοντας την παραγωγη μειώναμε τό κόστος καί πουλούσαμε
περισσότερο· πουλώντας δμως περισσότερο, αύξάναμε την παρα
γωγη καί μειώναμε το κόστος. Καταλαβαίνεις λοιπόν, δτι
"\]μουν άναγκασμένος να έκμεταλλευθώ κείνο τό κομμάτι τ'ίjς
γ'ijς.
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ΡΕΠΟΡΤΕΡ

: Καλά, καί τούς άγρότες ί:>Ι:ν τούς σκεφθήκατε
πού θά 'μεναν όίστεγοι;
ΡΕΤ � Ο : Νο fJ;ίζ� ις, πώς �!ν α_ι σπουί:>αία ί:>ουλεια να χτίσεις
, απο πετρα
, και λασπη ;
μερικα σπιτια
ΡΕΠΟΡΤΕΡ : 'Ίσως να μην ε!ναι, άλλά . . .
ΡΕΤΖΟ : Ε!ναι δμως έθνικ.η' ύπηρεσία το να καλλιεργήσεις
μεγαλύτερες έκτάσεις, καί ν αόξήσεις την παραγωγή, η ί:>Ι:ν
ε!ναι;
ΡΕΠΟΡΤΕΡ : ΔΙ:ν χωράει άμφιβολία δτι ε!ναι !
ΡΕΤΖΟ : Λότο Ιtκανα καί γώ. Προτίμησα την πιο σκληρή,
�σως, λύση, μα Καί την πιο ώφέλψΊ).
7. ΠΩΣ ΓΚΡΕΜΙ ΣΤΗΚΕ ΤΟ ΧΩΡΙΟ
Το σπίτι τoii Ρέτζο. Ό ' Οσμάν, ό Χουρσίτ, κι ό Μπεκiρ κάθονται γύρω dπ' τον Ρέτζο .

ΡΕΤΖΟ : Το χω f ιο π � έπει να φύγει, τελείωσε ! Στέκεταt
ά� ριβ ώς πάνω στα χωραφια μου, σα βύζουνας, καί μου aένει
, !
τα χερια
ΧΟΥΡΣΙΤ : Ναί, μά πώς θα φύγει το χωριό ; ΔΙ:ν μπορουμε
να πουμε στούς χωριάτες, " όίντε, φορτωθεϊτε τα σπίτια στην
πλάτη σας κι άμέτε στο καλό ,, .
ΡΕΤΖΟ : ΤιΧ σπίτια όε φεόγουν άπ' τΟν τόπο τους, αύτΟ τΟ
ξέρουμε δλοι, Χουρσίτ !
ΧΟΥΡΣΙΤ : Τότε τί όίλλο μπορουμε να κάνουμε ;
ΜΠΕΚΙΡ : Να τούς το ξηγήσουμε μl: το μαλακό, καί να τούς
πουμε ν' άί:>ειάσουν τα σπίτια ! 'Επιτέλους, μπορουμε να τούς
ί:>ώσουμε καί μια μικρη άποζημίωση !
ΡΕΤΖΟ : Μη λl:ς κουταμάρες, κανένας τους aε θα θελήσει
να φύγει ! Πρώτο, γιατί aε φεύγουν αότοl άπο τουτα τα χώμα
τα, καί ί:>εύτερο, γιατί Θα μείνουν ί:>ίχως ί:>ουλειά !
ΧΟΥΡΣΙΤ : Ό τόπος ε!ναι ί:>ικός σου· γιατί aεν τούς πας
στο ί:>ικαστήριο ;
ΡΕΤΖΟ : Καl φαντάζεσαι πώς Θα βρω το ί:>ίκιο μου ; Θα μου
φέρουν μονάχα gνα σωρο έμπόί:>ια καl θά 'χω ντράβαλα !
ΧΟΥΡΣΙΤ : Ναί, μα 6 τόπος είναι ί:>ικός σου, θα την κερί:>ίσεις
τη ί:>ίκη !
ΡΕΤΖΟ : ΔΙ:ν άποκλείεται δμως καl να σύρει τούτη ή ύπό
θεσ-� χρόνια, δπότε θα κάνω του κόσμου τα Ιtξοί:>α.
ΧΟΥΡΣΙΤ : 'Έχεις ί:>ίκιο, άγά μου !
ΡΕΤΖΟ : Γι' αότό, μια λύση μονάχα άπομένει, να γκρεμί
σουμε το χωριό !
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΑΖΙ : Να γκρεμίσουμε το χωριό ; Πως γίνεται
αύτό ;
ΡΕΤΖΟ : Γίνεται, με το τρακτέρ !
ΟΣΜΑΝ : Το τρακτερ τό 'χουμε για να σπέρνει καl να θερί
ζει, άγά μου !
Ρ :ψ\ΖΟ, : Δεν πειράζει, θα θερίσει καl μια φορα σπίτια άντl
γι ασταχυα !
ΧΟΥΡΣΙΤ : Ναί, μα πώς; Λότο ε!ναι τρακτέρ, ι:>εν είναι
μπουλ\ιτόζα !
ΡΕΤΖΟ : Έμεϊς Θα το μετατρέψουμε σε μπουλντόζα !
ΜΠΕΚΙΡ : "Αί:>ικα το συζητας, Ρέτζο άγά ! Κι αν άκόμα
ύποθέσουμε πώς δλα τουτα θα γίνουν καθώς το ύπολογίζεις,
πάλι 31: φελάει, γιατί οί χωριάτες aε Θα καθήσουν με σταυρω
μένα χέρια, μήτε καl Θα στήσουν χορό, έπειι:>η τούς γκρεμνiΧς
τα σπίτια !
ΧΟΥΡΣΙΤ : 'Έχει ί:>ίκιο 6 Μπεκίρ. "Αν τύχει μάλιστα καl
σκοτωθεϊ κανείς τους άπο άπροσεξία, τότε πας μέσα για φο
νικο καl τίποτα aε σl: γλυτώνει !
ΡΕΤΖΟ : Αότη ή ί:>ουλεια θα γίνει δταν . θα λείπουν ο[ άγρό
τες άπ' το χωριό. Τον καιρο πού κατεβαίνουν στ' 'Άί:>ανα για
να ί:>ουλέψουν στο μπαμπάκι.
ΧΟΥΡΣΙΤ : Βλέπω πώς δλα τά 'χεις κανονίσει !
ΟΣΜΑΝ : Το λοιπόν, άγά μου, κανενος μυαλο aε θα σοφι
ζόταν τέτοια σπουδαία λύση ! (Ό Ρέτζο γελά φχαριστημένος) .
ΜΠΕΚΙΡ : Θέλω να δω τα μουτρα τους σαν θά. 'ρτουν καl
Θα τα βρουν δλα ρημαδιό !
ΟΣΜΑΝ : Προπάντων ή 'Ακιλl: μl: το γ�ό της τον Ντουρ
σούν, κεϊνα τα ζωντόβολα !
ΡΕΤΖΟ : 'Όσες σκ ο τουρες μου δημιούργησαν θα τούς τlς
ξεπλερώσω τώρα ! Κρίμα πού δε θά. ' μαι δω να τούς δω !
ΧΟΥΡΣΙΤ : Που θά 'σαι ;
ΡΕΤΖΟ : Δεν τρελλάθηκα να μείνω δω καl να τούς παρα
ί:>οθώ σαν πρόβατο. Θα κατεβώ στ-ή Χώρα καl Θα περιμένω τη
Χωροφυλακη να 'ρθεϊ καί να τούς διώξει 1
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ΜΠΕΚΙΡ : Πώς θα τούς διώξει;
ΡΕΤΖΟ : Θα την εlδοποιήσω γώ ! Ξέχασες πώς τ απαγο
ρεύει 6 νόμος να κατοικεϊς σέ σπίτια μισογκρεμισμένα ;
ΟΣΜΑΝ : Καί σάμπως τουτα aω είναι στέρεα ;
ΡΕΤΖΟ : Τί μέ κόφτει αν τα σπίτια. τώρα είναι στέρεα η
δχι ! Θέλω μονά.χά. μια δικαιολογία για να τούς πετάξω τελειω
τικα άπο δω ! Γιατί, τουτοι δω, είναι γύφτοι καl δέ θ' άπορήσω
καθόλου αν τούς δω να θρονιάζονται μi:ς τα έρείπια !
Σκοτάδι

ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ : Καl σαν ijρθε 6 καιρος
Στlς φυτεϊες να κατέβουν,
'Ανυποψίαστοι κίνησαν
Στο χωριό άφήνοντας το βιός τους,
Πού άπόμεινε σαν άδειανο ταγάρι.
Καl χαίρονταν τη σκληρη ί:>ουλεια
Πού κέρδος τόσο θα τούς /tφερνε,
'Όσο χρειάζονταν το χρέος τους για να ξοφλήσουν
Στον Μπεκlρ
Καl καινούριο παρευτύς ν' άνοίξουν.
Τότε στοίχιωσε του Ρέτζο το πνέμα,
Καl στο τρακτέρ καβά.λλα Ιtφτασε
Σπίτια για να θερίσει.

,Απ' τήν οροφή κατεβαίνει ilνα πελώριο τελλάρο ΠΟV πάνω
του ε lναι ζωγραφισμένο το τρακτέρ δπως το μετασκεύασε ό
Ρέτζο . Κάτω dπ' τήν εlκόvα διαβάζουμε τή γραφή : α ύ τ ο
ε l ν α ι τ ο τ ρ α κ τ έ ρ μ π ο υ λ ν τ ό ζ α τ ο ύ Ά λ ij Ρ έ
τ ζ ο. Ta φώτα σβήνουν, μονάχα το τελλάρο φωτtζεται.
'Ακούγεται ό θόρυβος τoii τρακτέρ καi τών σπιτιών ποv γκρε
μlζονται. Ό θόρυβος συνεχlζεται δσο μιλάει ό Τραγουδιστής.

ΤΡ ΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ : Κ' Ιtσυρε την μπουλντόζα του
Πάνω στούς άσπρισμένους τοίχους,
Σε σ Jν r p ίμμια μεταβάλλοντας
Το άδειανο χωριό,
Μέσα σε δυο μονά.χα μέρες.
Καl το τρακτερ περιδιάβαινε,
Μέσα στα ύπολείμματα
.
'Απ' τον τοϊχο πού ή Άκιλέ,
Σαν ijταν κουρασμένη την πλάτη άκουμπουσε,
Κι άπο τη στέγη του Νιχατ
Πού ' σταζε σε ί:>υνατη βροχή ,
Κι άπο τ'ίjς Μεριεμ τα δάχτυλα
Πού τον γάντζο κράταγαν στον τοϊχο
Καθώς το γιό της κοίμιζε,
Πού άφέντη ltλπιζε να τον tδεϊ,
Κ' έργάτης τώρα μέλλονταν να γίνει
Σέ τόπο όίγνωστο !
Κι άπόμεινε του άγiΧ το σπίτι,
Όρθο μα καl μονάχο,
Τα συντρίμμια να κοιτάζει,
Σαν &ρχοντας,
Πού τών ί:>ούλων του συχάθηκε,
Την κακομοιρια να βλέπει.
(Ό θόρυβος σταματά) .

Καl σαν γύρισαν οί άγρότες
Παρευτύς στον Μπεκlρ τρέξαν
Το χρέος τους να του ξοφλήσουν,
Μα δέν τον βρ'ίjκαν.
Κ' 'ί σως πολύ Θα χαίρονταν γι' αότο
"Αν καl τα σπίτια τους δε χάναν
Μαζί με τον Μπεκίρ .
Πάνω στο iρειπωμένο χωριό. Τριγύρω διάφοροι dγρότες, μαζt
τους κ' ή 'Ακιλέ, ό Ντουρσούν, ή Μεριέμ, ό Νιχάτ καi ό Μαχμούτ.

ΜΑΧΜΟΥΤ : "Ωχ, μάννα μου, τί κακο είναι τουτο ; Πουθε
μiΧς βρ'ίjκε τούτη ή συφορά.;
ΝΙΧΑΤ : Λέτε νά 'γινε σεισμός ;
ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΆ : Είσαι στα καλά σου, Νιχάτ ; Τί σεισμος
ijταν αότος πού δέν όίφησε μήτε λιθάρι στο τόπο του ;
ΜΙΑ ΑΛΛΗ : Μάννα μου, τό σπιτάκι μου ! Καταστράφηκε
το νοικοκυριό μου, μαννούλα μου !
Η ΜΑΝΝΑ ΤΗΣ ΜΕΡΙΕΜ : Το λίπος. πού στάλα - στάλα
το μάζευα τόσον καιρό, ή κοπρια πού 'χα ξεράνει για νΟι ζε
σταθώ τό χειμώνα, πανε δλα ! (Οί γυνα ίκες σκορπlζουν πάνω
στa συντρtμμια τών σπιτιών τους) .

ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : Δεν χαταλαpαίνώ τίποτα. Ποι6ς θά ' βλεπε
..
<Jφελος άπό τέτοια συφορά;
ΝΙΧΑΤ : Κανείς ! Με τά. γειτονικά. χωριά. Ι>εv ε'ίχαμε χcψιGι
Ι>ιαμάχη, καμιά. l>ιαφορά. aε μiΧς χώριζε, μήτε χωράφι πού νά.
τό Ι>ιεκl>ιχουμε χ' οι Ι>υ6. Γιατί λοιπόν θά. μiΧς εχαναν τέτοιο
χαχ6 ; ('Η Άκιλε κοιτάζει γύρω σά χαμέ�ιη . Κατ6πι dρχίζει

νά γυροφέρνει τό χωριό).

ΜΕΡΙΕΜ : Νά, ή · χουρελου πού σκέπαζα τό γι6 μου ! Τίποτα
aεν έ:μεινε όρθ6, μήτε Ι>υό ξύλα γιά. νά. στεριώσω την κούνια
του. (Συνεχίζει νά ψάχνει μέ τό παιδί στήν πλάτη).
Ο ΨΙ-ΙΛΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ( Τραβάει μέσα dπ' τά ερείπια μιά
μπ6τα) : Νά, τ6 'να τα'i:ρι άπ' τίς μπότες μου, τ' &λλο χά
θηκε ! Τί θά. φορέσω γώ τό χειμώνα;
ΜΕΡΙΕΜ (Στόν Ντουρσούν) : 'Έλα, Ντουρσούν, βοήθα του
λάχιστο νά. περιμαζέψουμε iJ,τι μποροuμε !
Η ΠΡΩΤΗ ΓΥΝΑΙΚΆ : Τ ί νά. περιμαζέψεις &μοιρη ! Τίποτα
aεν εμεινε στέρεο, τίποτα !
Η ΜΑΝΝΑ ΤΗΣ ΜΕΡΙΕΜ : Τυχερός Ίjσουν, &ντρα μου,
πού θάφτηκες στη μαύρη y'ijς χαί aεν έ:ζησες νά. Ι>ε'i:ς αύτη τη
συφορά !
ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ (Έξόν dπ' τήν Άκιλέ μοιρολογούν)
"Ωχ, μάννα μου, ώχ, οι βαρί6μοιροι έμε'i:ς !
Την κακοτυχιά μας με τέτοια συφορά.
Ποιός τόλμησε νά. τη στολίσει !
Ό '�λιος νά 'ναι aεν μπορε'i:,
Τί θά. ντρέπονταν νά. μiΧς φωτίσει !
Ή γ'ijς Ι>εν μπορε'i: νά 'ναι,
Τί θά 'νοιγε χαί μiΧς νά. χαταπιε'i: !
Μήτε χι ό &γέρας θά 'ναι,
Τί στά. συντρίμμια θά. θαβόταν ή πνοή του !
1VIAXl\101T ; Πο ι. ός είναι τότε ; Ποιός εκρυβε γ ι. d: , μας τέ
τοιο μίσος μέσα του ;
ΑΚΙΛΕ : Κοντόμυαλοι ! Με τον έχθρό συμμάχησε ό νους σας
χαl σiΧς παράτησε ! Σε'i:ς νομίζετε πώς δλες οι συφορες πού
σiΧς βρίσκουν είναι ούρανοχατέβατες, χαl ψάχνετε στά. σύννεφα
χαί στούς άνέμους νά. βρ'ijτε την αtτία τους ! Πότε, λοιπόν, θ'
άνοίξετε τά. μάτια σας, γιά. νά. Ι>ε'i:τε γύρω σας τί συμβαίνει !
ΟΛΟΙ : Βλέπουμε, 'Αχιλέ, πώς Ι>ε βλέπουμε ;
ΑΚΙΛΕ : Καl τί βλέπετε ;
ΟΛΟΙ : Όλουθε συντρίμμια !
ΑΚΙΛΕ Αύτό μόνο;
ΝΙΧΑΤ : Καί του άγiΧ τό σπίτι νά. στέκει άπείραχτο !
ΑΚΙΛΕ : Καί Ι>ε σiΧς φαίνεται καθόλου παράξενο, πού &γγιχτο
έ:μεινε του 'Aλ'ij Ρέτζο τό σπίτι, δταν άπ' τά. ΙJικά σας μήτε
το'i:χος έ:μεινε όρθός μήτε περβάζι;
ΜΙΑ ΑΓΡΌΤΙΣΣΑ : Δε μiΧς παρατiΧς, 'Ακιλέ ; Σάμπως μiΧς
εμεινε νους γιά. νά. σκεφτουμε χαl τούς &λλους; Τί νά. σκοτι
στουμε γιά. τόν Ρέτζο ; Ό l>ικός μας ό καϋμός φτάνει καί
περισσεύει !
ΝΙΧΑΤ : Θά. τό γνώριζαν φαίνεται τό σπίτι του Ρέτζο, χ'
έπειl>η είναι άγά.ς του λόγου του, aεν τόλμησαν νά. τό πειρά
ξουν.
Α ,Κ ΙΛΕ : Δεν είναι, πού ,Ι>εν , τόλμ;ησαν ν � τ? ,,πειράξουν '. Ν ; 
χατ. Είναι που, κανενας
Ι>ε θα γκρεμιζε με τα ιl>ια του τα χε
ρια τό l>ικό του σπίτι. Γιατί νά. ξέρετε πώς τούτη l>ώ είναι .
Ι>ουλειGι του Ρέτζο ! Μονάχα χε'i:ν ος θά. μπορουσε νά. μiΧς κάνει .
τέτοιο κακό ! Μονάχα κε'i:ν ος θά. γκρέμιζε όλάκεpο τό χωριό
χαl θ' &φηνε &γγιχτο τό σπίτι του !
ΜΕΡΙΕΜ : Καί γιατί νά. γκρεμίσει τό χωριό στά. καλά. καθού
μενα ;
ΑΚΙΛΕ : Γιά. νά. μiΧς Ι>ιώξει !
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : Τί κ&θεσαι καί λές, μάννα; Τί κακό είl>ε
άπό μiΧς ό Ρέτζο ; Τόν πειράξαμε με'i:ς ποτέ ; 'Ίσα - 'ίσα πού του
φανήκαμε πάντα χρήσιμοι με τη Ι>ουλειά μας !
ΜΑΧΜ,01,Τ : Σω ?:τά, Ι>,ίχω 7 έμiΧς καί Ι>ίχως τό τρακτερ τί
ποτα l>ε θα μπορουσε να κανει !
ΑΚΙΛΕ : 'Α γαθιάρηl>ες πού είστε ολοι σας ! Δεν τό καταλ& 
βατε, λοιπόν, δτι γκρέμισε τό χωριό γιατί Ι>έ μiΧς θέλει πιά.
σε , το,U το τ,Ον τόπ ? ; ;r ια... τΟy ϊΟιο λό_γο �cΧς 1 ε! � ε μο : ρ � σε ι.
και τα χωραφιrι, για να μας ξεφορτωθει ! Και l>ε βλεπετε ακομα
πώς εχουν γί•ιει &φαντοι, αύτός κ' ο! μαγκαvτάσηl>ές του, ό
Χουρσίτ με τnν Μπεκίρ χαί τον 'Οσμάν ;
ΟΛΟΙ : Άλ·ή θεια, κανείς τους 1>εν είναι ΙJώ !
ΑΚΙΛΕ : Γι,ιτί ό Ρέτζο Ι>εν !:χει πιά. άνάγκη τόν κάματό μας,
άφου βρίσκει δσους έργάτες θέλει άπό τά. γύρω χωριά. Τ( νά.
τό κάνει, λοιrtόν τό χωριό ; Το γκρέμισε νά. ήσυχάσει !

Ο ΨΗΛΟΣ : Καλά, καί τό γκρεμισμένο χωριό τί θά. τό κά
νει ·
Α ΚΙΛΕ : Χωράφι θά. τό κάνει, καl θά. τό σπείρει ! (Μπαίνουν
ό Χουρσίτ, ό - Ρέπορ__τερ καί μιά όμάδα χwροφύλακες καί κυ
κλώνουν τό σπίτι τού Ρ"i ι. �σ-.}.

ΝΙΧΑΤ : 'Έχει Ι>ίκιο ή Άκιλέ ! fι' αύτ1' μί:'.ς . Υ"<:) έ υ. ισε τά.
σπίτια ! Γιά. νά. κά-.ει χωράφι το χωριό μας !
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : 'Αφου είναι έ:τσι, τί καθόμαστε με σταυρω
μένα χέρια ; "Ας πiΧμε καί με'i:ς νιΧ γκρεμίσουμε το Ι>ικό του
σπίτι.
Η ΜΑΝΝΑ ΤΗΣ ΜΕΡΙΕΜ : Νά. του καταστρέψουμε τά.
σπαρτά.
ΜΑΧΜΟΥΤ : Δε θ' άφήσουμε πέτρα γιά. πέτρα, θά. τοu τά.
κάνουμε σμπαράλια !
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : Μπρός, λοιπόν, τί στεκόμαστε ;
ΟΛΟΙ : "Ας μη χασομερiΧμε &λλο ! (' Ορμούν δλοι μαζί στό
σπίτι τού Ρέτζο μά βρίσκουν μπροστά τους τόν Χουρσίτ μέ
τοvς χωροφύλακες) .
ΧΟΥΡΣΙΤ (Σκουπίζει περίλυπος τά δάκρυά του) : ΆΙ>έρφια

μου, μεγάλη συφορά. μiΧς βρ'ijχε !
ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ : "Ας τά. λόγια !
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : 'Αλλου νά. τά. πουλήσεις !
ΜΑΧΜΟΥΤ : "Αστε τον νά. μιλήσει 1
ΧΟΥΡΣΙΤ : Μεγάλη , λέω, συφορά. μiΧς βρ'ijκε δλους ! Κεραυ
νός έ:πεσε άπο &γνωστο χέρι χαί μiΧς έ:καψε, έ:νας κάμπος άπό
συντρ ίμμια άπλώθηκε στη θέση του χωριου μας ! Σπαράζει
ή χαρΙJιά μου λέγοντας, πώς τούτη είναι ή πιο μαύρη κ' ή
πιό σχοτειν-1] μέρα πού γνώρισε τουτος ό τόπος ! Γι' αύτό χαί
σiΧς παρακαλώ . . . νά. κρατήσετε ένός λεπτου σιγή ! (Οί dγρ6τες
κοιτάζονται dπορcόντας, καθώς δμως βλέπουν τόν Χουρσίτ καi
τοvς χωροφύλακες νά παίρνουν τήν dνάλογη στάση, κάνουν
κι αύτοί dναγκαστικά τό i:διο. Μετά dπό λίγο ό Νωματάρχης
κοιτάζει τό ρολόι του) .

ΝΩΜΑΤΑΡΧΗΣ : Πέρασε τό λεπτό !
ΧΟΥΡΣΙΤ : Δεν πρέπει ώστόσο νGι στεναχωριέστε, άl>έρφια
μου ! Νά. είστε βέβαιοι πώς δλα θά. Ι>ιορθωθουν. Τά. πάντα θά.
μπουν πάλι στην παλιά τους θέση ώς το τελευτα'i:ο λιθάρι !
ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΆ : 'Άσε τά. στρογγυλά. λόγια, Ι>ήμαρχε !
�,Ι ΑΓ \Ο'� Ε � : Δε σε πιστεύουμε πιά, Χουρσίτ. Ο\Jτε σένα,
ουτε και τον αγ&. σου !
ΑΚΙΛΕ : Καί μην κουράζεις &ΙJικα τό μυαλό σου νά. σοφιστε'i:
καινούρια παραμύθια. Το ξέρουμε χαλά, πώς ό Ρέτζο τό γκρέ
μισε τό χωριό !
ΜΑΧΜΟΥΤ : Γι' αύτό χα1. με'i:ς τώρα θά. ξεθεμελιώσουμε τό
ΙJιχό του σπίτι, γιά. νά 'μαστε δλοι 'ίσοι ! (Στοvς dγρότες) : Μπρός,
χουνηθ'ijτε, μη χασομερiΧμε &λλο με &σχοπες κουβέντες ! (Οί
dγρότες κάνουν μερικά βήματα κ' έρχονται πολv κοντά στοvς
χωροφύλακες) .

ΝΩΜΑΤΑΡΧΗΣ : Πατρ ιώτες, κάντε πέρα ! ΜΕ: τη βία Ι>εν
κανονίζονται αύτi:ς ο! όποθέσεις ! Τώρα τό ζήτημα έ:φτασε
σ ;η Ι>ικαιοσύνη. Θά. βρε'i:τε τό Ι>ίχιο σας, νά 'στε σίγουροι γι'
αυτο, !
ΝΙΧΑΤ : Τί μiΧς χρειάζεται ή Ι>ιχαιοσύνη, δταν itχουμε τά.
χέρια μας πού φτάνουν καί περισσεύουν γι' αύτη τη IJουλειά ;
ΜΑΧΜΟΥΤ : 'Εξάλλου, με'i:ς !:χουμε μιά. Ι>ιαμάχη μi: τον
�γά. πού � ά. την κανονίσουμε μόνοι μας ! Τί άνακατώνεται ΙJώ
η Ι>ικαιοσυνη ;
ΝΩ � ΑΤ �r:Χ Ι;Ι Σ : Μη σiΧς ,παρασέ,ρνε; ό θυμός ! Κανείς aεν
, · εχετε
,
ξεφευγει απ τη l>ικαιοσυνη
το λογο μου !
ΧΟΥΡΣΙΤ : Πρέπει νά. πιστέψετε σ' αύτά. πού σiΧς λέει ό
Νωματάρχης !
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : Έμε'i:ς θά. πιστέψουμε μονάχα σ' αύτον πού
θά. μiΧς φέρει τον Ρέτζο άλυσοl>εμένο άνάμεσα σε Ι>υό χωροφύ
λακες !
ΝΩΜΑΤΑΡΧΙ-ΙΣ : ΘιΧ σiΧς φέρουμε τον Ι>ράστη άλυσοl>εμένο,
οποιος καί νά 'ναι, σiΧς τό όπόσχομαι !
ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ : 'Εντάξει, λοιπόν, θά. χαθ·ήσουμε χαl με'i:ς έl>ώ
χαί θά. καρτερiΧμε νά. μiΧς τόν φέρει; ! (Κάθονται δλοι χάμω) .
ΝΩΜΑΤΑΡΧΗΣ : Ώρα'i:α, νά. περιμένετε ! Μά <Jχι έl>ώ !
ΑΙΠΛΕ : Πώς l>ηλαl>ή , <Jχι έl>ώ ;
ΝΩΜΑΤΑΡΧΙ-ΙΣ : 'Όχι στο χωριό !
ΜΑΧΜΟΥΤ : Τί καινούριο είναι πάλι τουτο ; Με'i:ς Ι>εν τό
'χουμε σκοπΟ νι:Χ τΟ κουν·ή σουμε ρούπ ι. &πΟ Οω, και να τΟ ξέρεις !
.
ΝΩΜΑΤΑΡΧΗΣ : Στά. έρείπια Ι>εν έπιτρέπεται νά. μείνετε !
'Υπάρχει χίνl>υνος νά. γκρεμιστουν ο! το'i:χοι καl νά. σχς πλακώ
σουν, γι' αύτό ό νόμος τό άπαγορεύει ! Τό χάνουμε γιά. τό κα
λό σας !
6Ι

ΑΚΙΛΕ : Τόσο πολύ νοιάζεστε για τό καλό μας ;
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : Έμεις, μια φορά, δεν τό 'χουμε σκοπό να
, �
φύγουμε !
'
,
,
νrι σ:ι:ς ό ιω .., ω δ ια
ΝΩΜΑΤΑΡΧΗΣ : Τότε θ' αναγκαστώ
·,·ι' αύτό, να τό ξέρετε ! Μα δ
πολι'>
της β ίας και θα λυπηθώ
.
.
νόμος ,,.1 .. ,.,, " ι, "' ς !
'
('-BJ.lOPTEP (Ξαφνικa μπαίνει άνάμεσά τους) : Μια στιγμη ,
παρακαλώ , μια στιγμή ! Είμαι δη μοσιογράφος και θέλω να
μοu έξιστορή σετε τα συμβάντα.
ΑΚΙΛΕ : Γράψε τότε, γιέ μου, την άπονια τοu ' Αλ'η Ρέτζο ,
για να τη μάθει ή ο tκου μένη .
ΡΕΠΟΡΤΕΡ (Καμώνεται τον άνήξερο) : Π ο ιός είναι δ 'Αλ'η
Ρέτζο ;
ΑΚΙΛΕ : Ό άγας τοu χω ριοu.
ΡΕΠΟΡΤΕΡ : Αύτός γκρέμισε τό χωριό σας ;
ΜΑΧΜΟΥΤ : Αύτός και κανένας &λλος !
ΡΕΠΟΡΤΕΡ : Καί ποιοί φαντάζεσθε είναι οι λόγο ι πού τόv
ώθη σαν σε μια τόσο άπο ρ παιη ρ ξη ;
'
�
; ?
ΝΙΧΑΤ : Δε μας είχε αναγκη
κτ; ηθελε
να μας διωξει !
ΡΕΠΟΡΤΕΡ : Γιατί Ί]θελε να σας διώξει άπ' τό χωριο, ;
ΝΤΟΥΡΣΟΥΝ : Για να τό κάνει χωράφι !
ΡΕΠΟΡΤΕΡ (Στρέφεται στον Χουρσίτ) : Ποιά είναι ή δική
σας γνώμη, κύριε δήμαρχε ;
ΧΟΥΡΣΙΤ : Δυστυχώς δε διαπιστώθηκε άκόμα ποιός προ
κάλεσε τούτη την καταστροφή !
ΡΕΠΟΡΤΕΡ : οι άγρόται ισχυρ ίζονται δτι ύπαίτιος της κα
ταστροφ'ης είναι δ 'Αλ'η Ρέτζο, τί λέτε σεις ;
ΧΟΥΡΣΙΤ : Ό 'Αλη Ρέτζο ; 'Αποκλείεται ! Αύτός εφε � ε τό
τρακτερ στό χωριό και αίJξψ ε την π � ρα\ω \� · Αύ ; ός μοιpασ�
,
και
χωράφια στούς συγχωρ ιανους του και τους εκανε αφεντες
κάνετε
θα
τώρα - να γκρεμίσει τό χωριό ; 'Αδύνατο ! Καλclι
�α
μη δώσετε πίστη στα λόγια τών άγροτών ! Αύτοι προσπαθουν
νΧ τόν συκοφαντή σουν !
ΡΕΠΟΡΤΕΡ ('Έρχεται στο προσκήνιο) : Στό φύλλο μας της
2 1 Σεπτεμβρ ίου 1 9 61 δη μοσιεύτηκε ή άκόλουθη ειδη ση : " Δη
μοσιογραφικαί πληροφορίαι έξ ΟίJρφας άναφέρουν δτι το χω
ρ ίον Στ ? υρνάρ ι κατεδαφίσ�η ύ �ό άγvώστ�ν κ�θ' δν �ρ όν ον οι
, Αδανα δια να, εργασθουν. , Ορι 
κάτοικο ι του είχον μεταβει εις
σμένοι άγρ όται ισχυ ρ ίσ�ησαν δτ� το χωρ�ον κατ� δαφίσθ;η ύ ;: ό
τοu 'Αλ'η Ρέτζο, γαιοκτη μονος τη ς περ ιοχης μεγαλη μερις των
άγροτώv διέψευσε έν τούτοις κατηγορη ματικώς τούς ισχυ ρ ι
σμούς αύτούς, δεδομένου δτι δ ' Αλη Ρέτζο ύπ'η ρξεν είς έκ τ �ν
πρωτοπόρ ων τοu έκσυγχ �ο� ισμοu -::"iJ ς άγρο ; ικη � π � ρ αγωγης
,
εις την Χωραν
μας, είχεν δε αποταθε ι προ, διετιας εις το . Υπουρ
γειον Γεω ργίας πρός παροχην γαιών , τας δποίας καί έδώρ ισεν
εις τούς άγρ ότας τη ς περ ιοχ'ης. Ή εισαγγελία διεξάγει Ί]δη άνα
κρ ίσεις πρός διαλεύκανσιν της ύποθέσεως !
ΑΚΙΛΕ : 'Αφοu, λοιπόν, δε μας άφήνετε να περιμένουμε δώ,
τότε καί μεις θα μποuμε στοu Ρέτζο το σπίτι πού 'ναι γερο και
μας χωράει δλους ! (Στοvς άγρότες) : Μπρός, σηκωθειτε !
ΝΩΜΑΤΑΡΧΗΣ : Αύτό δε γίνεται !
ΧΟΥΡΣΙΤ : Δεν μπορειτε να μπ'ητε σε ξένο σπίτι !
ΝΙΧΑΤ : Και σεις δεν μπορειτε να τα θέλετε δλα δικά σας !
ΡΕΠΟΡΤΕΡ : Σταθειτε, γιατί μέ τις φωνες δέ θα καταλή
ξετε πουθενά ! ( Στοvς άγρότες) : ' Αντί να φωνάζετε και να
προβάλλετε άντίσταση στα 5ργανα της τάξεως, θά , ταν προ
τιμότερο να στείλετε δυο - τρεις άνθρώπους σας στην πόλη
καί να ζητήσετε άπο τίς άρ μόδιες άρχές να σας δώσουν άντί
σκηνα καί κουβέρτες καί δ,τι &λλο χρειάζεσθε για να τακτο
ποιηθειτε !
ΑΚΙΛΕ : Και θα μας τα δώσουν ;
ΡΕΠΟΡΤΕΡ : Βεβαίως καί θα σας τα δώσουν 1 Γνωρ ίζουν
έκεινοι τα γεγονότα καί θα σας βοηθήσουν. Άκοuστε δώ :
διαλέξτε καλύτερα τρεις άπο σας, για νά ' ρθουν αίJρ ιο μαζί μου
στην πόλη καί να παμε κατευθειαν στό Νομάρχη για να τοu
διαβιβάσουμε την παράκλη σή σας.
ΝΩΜΑΤΑΡΧΗΣ : Αύτό μάλιστα ! Λύτη είναι καλη ιδέα !
'Άντε κι ώσπου να πάρετε τ' άντίσκηνα. καί τίς κουβέρτες θα
σας άφή σω καί γώ να μείνετε δώ.
-

-

'

-

Σκοτάδι

ΤΡ ΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ : Καί κίνη σαν το χάραμα,
Ό Ντουρσούν , δ Νιχάτ, κ ι δ Μαχμούτ,
Τον Ρέπορτερ άκολουθώντας
Στη Χώρα να κατέβουν.
Και το χωριο τούς ξεπροβόδισε
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Μές άπό τ α έpείπια,
Μα :-..: σ: ! μ' έλπίδα την καρδια γιομάτη .
Και συγκίνη ση τούς επvιγε προκαταβολικα
Για τό ένδιαφέρον πού θά ' δειχναν
οι &νθρωποι της πολιτείας
Για τη δυστυχία τους.
Σαν εφτασαν στη Χώρα,
'Ώρα μεση μεριοu,
Γραμμη στό Νομάρχη π'ηγαν
Τόν πόνο τους για να τοu ποuν ,
Βοήθεια να ζητή σουν !
Το γραφε ίο τού Νομάρχη . Μπαίνει πρώτα ό Ρέπορτερ καί
πίσω του άκολουθούν δειλa οί Cίλλοι τρε ίς .
ΝΟΜΑΡΧΗΣ ( Τοvς κοιτάζει) : Τ ί έπιθυμειτε ;
ΡΕΠΟΡΤΕΡ : Κύρ ιε Νομάρχα, ερχομαι σαν δη μοσιογράφος
για να σας διερμηνεύσω την παράκληση τών τρ ιών αύτών άν
θρώπων πού έκπροσωποuν τούς κατοίκους τοu χωρ ιοu Στουρ
νάρι, τό δποιο, καθώς άσφαλώς θα γνω ρ ίζετε, &γvωστο ι τό
γκρέμισαν πρίν άπό λίγες μέρες. οι &νθρωποι αύτο ί, καθώ5
καταλαβαίνετε διαβιοuν τώρα ύπό άθλίας συνθήκας. Τολμω
λοιπόν , να σα � παρακαλέσω να ένεργήσετε για να τούς δοθο �ν
άντ(σκηνα καί κουβέρτες, ώστε να μπορέσουν να τακτοποιηθουν
προσω ρ ινά, ώσπου να χτίσουν πάλι τα σπίτια τους.
ΝΟΜΑΡΧΗΣ (Στον Ρέπορτερ) : ' Ανήκετε σέ κυβερνητικην
έφη μερ ίΟα ;
....
.....
,
ΡΕΠΟΡΤΕΡ : Βεβαιως,
στη,
Φωνη, του Λαου
ΝΟΜΑΡΧΗΣ : Ώραια, αύτό είναι εύχάρ ιστο ! Παρακαλώ
καθ'η στε ! 'Έχω ένη μερωθει σχετικα μ' αύτη την ύπόθεση και
θέλω ν α είσθε βέβαιος δτι θα πράξω τό παν για να τούς βοηθήσω.
,
, , Κ αι, να, , σ θ ε
ΡΕΠΟΡΤΕΡ : Δεν άμφιβάλλω διολου
γι , αυτο.
καί σεις βέβαιος δτι δε θα παραλείψω να τον ίσω ιδιαιτέρως στό
σχετικό ρεπορταζ πού έτοιμάζω, την προθυμία με την δποία
σπεύσατε σε βοήθεια τών άγροτών μόλις πλη ροφορηθ·ήκατε τα
γεγονότα.
ΝΟΜΑΡΧΗΣ : Σας εόχαρ ιστώ . Τώρα, σχετικα με το γκρέ
μισμα τοu Σ :_ουρν αρι? u• θέ� ω να _ σ� ς � πενθυμί_σ ω δτι οι
, αγα, του χωρ ιου υπευθυνο για τα, γεγοάγρότες θεωρουν τον
νότα.
,
ΡΕΠΟΡΤΕΡ : Πραγματικά, πολλοι άπό τούς αγρότες μέ τους
δπο(ους συνομίλησα, κατηγόρησαν τόν 'Αλη Ρέτζο δτι γκρέ
μισε τό χωριό για να τό κάνει χωράφι .
ΝΟΜΑΡΧΗΣ : Σέ περ ίπτωση πού θα ύποστη ρ (ζατε αύτη
την έκδοχή , θα προτιμοuσα να μην άναφερθει διόλου τό δικό
μου 5νομα, στό ρεπορταζ πού έτοιμάζετε !
ΡΕΠΟΡΤΕΡ : Καταλαβαίνω, σαν κρατικός λειτουργός, προ
τιματε να μη λάβετε θέση πάνω σ' αύτό τό θέμα προτοu άποφανθει ή δικαιοσύνη !
.
ΝΟΜΑΡΧΗΣ : ' Ακρ ιβώς. Δεν ξέρω &ν εχετε ύπόψη σας δτι
δ ' Αλ'η Ρέτζο είναι έ:νας πολύ εντιμος κ' έξαιpετικα ίκανος
&νθρωπος, πού 'χει συνάψει πολύ στενες σχέσεις με τούς κυβερ
νητικούς κύκλους της πόλεώς μας. 'Άλλωστε, ή ύπόθεση αύτη
Ιtχει περ ιέλθε ι στην άρμοδιότητα της δικαιοσύνης, δπως πολύ
σωστα τονίσατε ' και δέ φαντάζομαι δτι και σεις θα θελήσετε
να διατυπώσετε σαφεις κατηγορ ίες έναντίον τοu 'Αλ'η Ρέτζο
και να προδικάσετε την εκβαση της ύποθέσεως, πράγμα τό
δποιο κάθε &λλο παρα τιμα μια κυβερνητικη έφημερ ίδα !
ΡΕΠΟΡΤΕΡ : Δέ σκοπεύω να κάνω κάτι τέτοιο. 'Εξάλλου ,
έκεινο τό δποιο Ιtχει αύτη τη στιγμη έξέχουσα σημασία είναι,
νομίζω , ή βοήθεια πού πρέπει να παρασχεθει στούς άγρ ότες,
τών δποίων ή θέση είναι πραγματικα τραγική !
ΝΟΜΑΡΧΗΣ : Συμφωνώ άπολύτως. Θα χαιρ όμουν λοιπόν
πάρα πολύ &ν πλη ροφορούσατε τούς άναγvώστες σας δτι χάρη
στην &μεση έπέμβασή μου παρεσχέθη στούς άγρότες ή άπαραί
τητη βοήθεια, και δτι άκόμη τό ένδιαφέρον μου θα έξακολουθει
να έκδηλώνεται και εις τό μέλλον .
ΡΕΠΟΡΤΕΡ : Μείνετε Ί] συχος, δε θα παραλείψω τίποτα !
ΝΟΜΑΡΧΗΣ : Σας εύχαριστώ ! (Σηκώνεται καί άποτείνε
ται στοvς Cίλλους τρε ίς} :
Την κατάσταση μοu έξέθεσε δ κ. δημοσιογράφος
Και βαθια συμμερ ίζομαι τόν πόνο σας !
Ή άγανάκτησή μου ε!ν' άπερ ιόρ ιστη καί μεγάλος δ
[θυμός μου
Για το άδίκη μα πού σας εκαναν !
Γ ι' αύτό, πρώτιστα, τοuτο θέλω να τον ίσω :
'Αμφιβολία μην Ιtχετε καμιά,
Πώς ή δι)(αιοσύνη τbν /tνοχο θ' άνrχ)(αλύψει
((

,,

,

στήν π6ρτα τής dποθήκης στέκει ό Ρέπορτερ . Μ6λις τον δούν
τον πλησιάζουν) .

Και παρα3ειγματικα θα τον τιμωρήσει !
'Ωσότου γίνει δμως τουτο
Τη βοήθεια μας &πλόχερα Θα σiiς παρέχαυμε !

(Χτυπάει το κουδούνι καί μπαίνει Ι!νας ύπάλληλος) .

Στούς κατοίκους του Στουρναριου
'Αντίσκηνα aωστε καί κουβέρτες,
'Όσες χρειάζονται !
Ο ΎΠΑΛΛΗΛΟΣ : Ί-Ι 3ιαταγή σας Θα φροντίσω ά.μέσως
Να έκτελεσθεί ! Και 3ίχως ά.ργοπορία:
Το ύλικο Θα έτοιμάσω πού ζητiiτε !
(Στούς dγρ6τες):

Γιατί καθ'ίjκον έμείς θεωρουμε fs:ρό
Τη βοήθεια σ1: κά.Οε Ci.τoιJ.o
-- JΙοό. θ� μα ';έφτει ά.3ικίας τόσο ά.πάνθρωπης
Οσο η δικη σας !
ΝΟΜΑΡΧΗΣ (Στούς dγρ6τες) :
Στην ά.ποθήκη πηγαίνετε λοιπόν,
Με 7\συχη καρ3ια να παραλάβετε
Το 3είγμα: του έν3ιαφέροντός μας !
ΡΕΠΟΡΤΕΡ : 'Ανάγκη πια 3Ε:ν �χετε
'Απ' τη βοήθειά μου. Γι' αύτο καί γώ τώρα
Τη χαρμόσυνη ε'ί3ηση
Στην έφημερί3α τρέχω ν' ά.ναγγείλω,
Και σείς πηγαίνετε μΕ: θάρρος να ζητήσετε
Αύτο πού δ Νομάρχης &πλόχερα σiiς 3ώρισε !
Σ κ ο τ ά δ ι

ΤΡΑΓΟΎΔΙΣΤΗΣ : Καί μΕ: τη χαρα στα χείλη &πλωμένη
Σαν πεντακάθαρο σεντόνι,
Στήν' ά.ποθήκη φθάσαν
Τη βοήθεια να παραλάβουν,
Του έν3ιαφέροντος το 3είγμα !

Ή dποθήκη . Μπαίνουν ο[ τρε ίς ξεθαρρεμένοι.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (Δ ίχως νι:\ σηκώσει το κεφάλι) : Τί θέ
λετε;
ΝΤΟΎΡΣΟΎΝ (Μέ μεγά '.ο θάρρος) :
ΜΕ: 3ιαταγη του κ. Νομάρχη, έρχόμαστε
Τίς τ�ντες γι � να παραλάβουμε,
Και, τις κουβερτες,
Πού μiiς 3ώρισε για να γλυκάνει
Τη 3υστυχία πού μiiς βρ'ίjκε,
'Ώσπου ή 3ικαιοσύνη τον έχθρό μας να συλλάβει
Καί παρα3ειγματικα να τον τιμωρήσει !
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ : "Α, σείς είστε κείνοι πού σiiς γκρέμισαν
το χωριό;
ΝΙΧΑΤ : Μείς Ί)μαστε ! ( Ό dποθηκάριος γράφει μ ι a dπ6δειξη
καί τούς τή δίνει) .

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ : 'Ορ ίστε ή ά.πό3ειξη . Δεξιά, στο βάθος
του ,a � α�ρόμ �υ, ,είναι το ταμείο. Θα καταθέσετε 2500 λίρες καί
,
μετα ελατε να τα παραλαβετε
!
ΟΙ ΤΡΕΙΣ : 2500 λίρες ;
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ : Βέβαια, 2500 λίρες έγγύηση για το ύλι
κό, ά.λλιως πώς θά ' μαστε σίγουροι δτι Θα μiiς το έπιστρέψετε
ά.φου το χρησιμοποιήσετε ;
ΜΑΧΜΟΎΤ : Μα έμείς 3Ε:ν �χουμε τόσα λεφτά !
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (Φουρκισμένος) : Άφου 3Ε:ν �χετε τα λε
φτά, τότε τί μ' ά.φήνετε καί κόβω την ά.πό3ειξη ; 'Άντε λοι
πόν, να βρ'ίjτε πρωτα τα χρήματα καί μετα έλiiτ.ε να σiiς παρα3ώσουμε τ' ά.ντίσκηvα καί τίς κουβέρτες !
ΝΙ �Α,Τ , : Ά φο � κανείς 3€: μiiς �κανε λόγο για πληρωμή . Τί
ε!ν αυτα που, λες ;
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ : "Αλλο ή πληρωμη κι ii.λλο ή έγγύηση !
ΝΤΟΎΡΣΟΎΝ : Καλά, και τί Θα γίνει τώρα ;
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ : Τί θέλετε να γίνει ; "Αν 3€: φέρετε τα
λεφτά, aεν μπορείτε να παραλάβετε το ύλικό.
ΝΙΧΑΤ : Ό κ. Νομάρχης μiiς �3ωσε το λόγο . του πώς Θα
μiiς βοηθήσει !
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ : Πρέπει να συμμορφωθείτε μΕ: τον κανο
νισμο και να μiiς έγγυηθείτε τη βοήθεια πού σiiς aί-.ουμε· aεν
ύπάρχει ii.λλη λύση ! Λοιπόν, φέρτε τίς 2500 λίρες για να σiiς
παρα3ώσω αύτα πού ζητiiτε. (Ό dποθηκάριος βυθίζεται πάλι
στή δουλειά ταυ . 0[ τρε ίς βγαίνουν τσακισμένοι . Μπροστa

Α Τ Λ

·

ΜΑΧΜΟΎΤ : Πάρε μολύβι και χαρτι και γράφε ! Διαλάλησέ
το στον κόσμο πώς στην άρχη μiiς ύποσχέθηκαν να μiiς 3ώ
σουνε τέντες καί κουβέρτες 3ωρεάν, μα σαν ήρθε ή ώρα να μiiς
τίς παρα3ώσουν μiΧς ζήτησαν 2500 λίρες !
ΝΙΧΑΤ : Μπiiς και νομίζουν 3ηλα3η πώς ii.ν ε'ίχαμε 2500
λίρες θα τούς προσπέφταμε να μiiς βοηθήσουν ; ΜΕ: τόσα λε
φτα μείς χτίζαμε το χωριο άπο καινουργ'ίjς !
ΝΤΟΎΡΣΟΎΝ : 'Όχι, 3Ε:ν πρόκει·�u.� � �η μ&'- για
έγγύηση, σου λέει δ ii.λ)nς 1 λλ; κc..: ί•'\.:i λεφτα πού 3ίνονται για
t'):γ-όηση οi:.ν εί\ίαι λεφτά !
ΜΑΧΜΟΎΤ : 'Έτσι γίνεται πάντα ! 'Ώσπου να μiiς ξεφορ
τωθουν μiiς τάζουν χίλια 3υο πράμματα, πώς Θα μiiς 3ώσουν
τουτο καί Θα μiiς κάνουν κείνο ! Και σαν �ρθει ή ώρα να μiiς
τα 3ώσουν, τότε μiiς στρέφουν την πλάτη !
ΝΊΧΑΤ (Στον Ρέπορτερ) : Και για δλ' αύτα φταίς έσύ πού
μiiς ξεσήκωσες να μiiς φέρεις στην πόλη , καί aε μiiς όίφησες
να μπουμε στο σπίτι του Ρέτζο !
ΜΑΧΜΟΎΤ : 'Έτσι πού τα κατάφερες, μήτε στο σπίτι μπή
καμε μήτε και τ' ά.ντίσκηνα μiiς �3ωσαν ! Τίποτ' ii.λλο 3Ε:ν
πέτυχες άπ' το να μiiς πάρεις στο λαιμό σου !
Ν 1: 0ΎΡΣ,ΟΎ_Ν : r ι' αότο _πάρε , τ�υλάχι �το το fl;ολύβ � και
γραφτα
τα βασανα μας, μπας και τα 3ιαβασει κανεις και μiiς
λυmι Θ ;;ί ! (Ό Ρ�πορτερ ρίχνει Ι!να βλέμμα στούς τρε ίς καί
,
μετα ερχεται στο προσκηνιο)
.

ΡΕΠΟΡΤΕΡ : Στίς 2 9 Σεπτεμβρ ίου 1 9 61 3ημοσιεύτηκε στην
έφημερί3α μας, ή ά.κόλουθη ε'ί3ηση : " 'Εκ τ'ίjς εισαγγελίας
της Οί\ρφας ά.νεκοινώθη δτι συνεχίζονται μΕ: έντατικον ρυθμον
αι ά.νακρ ίσεις 3ια τα γεγονότα του χωρίου Στουρνάρι.
'Εν δψει των έξελίξεων καί 3ιαστάσεων, τας δποίας �χει ΊJ3η
λάβει ή ύπόθεσις, ά.παγορεύεται άπο τ'ίjς σήμερον ή παντος
ε'ί3ους εt3ησεογραφία και ά.ρθρογραφία έπι του θέματος, μέχρι
της άποπερατώσεως των άν χκρ ίσεων προς 3ιευκόλυνσιν του
� � γο � τών δι� αστ �κων άρχώ� . Ση fl; . Συντ ., Ή ·: Φ �νη το? Λαου"
αισθανεται υπερηφανος 3ιοτι χαριν εις τας ενεργειας της,
και κατόπιν προσωπικ'ίjς έντολ'ίjς του Νομάρχου, ή Νομαρχία
της Οίlρφας ά.πέστειλεν ηaη εtς τούς ά.γρότας του χωρίου το
3ια την περίθαλψίν των ά.παραίτητον ύλικόν ".
Σκοτάδι

ΤΡΑΓΟΎΔΙΣΤΗΣ : Τώρα φίλοι θεατές,
Βα � εια, μην �χ7τε κα � aια μαζί μας,
.
Που την
Αυλαια,
κλεινοντας,
Στη σκέψη σας μετέωρα θ' ά.φήσουμε
Πλ'ίjθος έρωτήματα.
'Άλλωστε και μείς καλα γνωρίζουμε
Πώς λογικο 3Ε:ν ε!ναι
Το τέλος να φέρουμε της ιστορίας τούτης
"Αν πρώτα μια τελεία aε βάλουμε,
Μεγάλη σαν κοτρώνα,
Μετα του Ρέτζο τ' δνομα,
Το δρόμο για να του φράξουμε.
Γι' αύτο αν το καλοσκεφτείτε
Τέ�ος ?Ι:ν είναι τουτ� aω,
Μα μια διακοπη, μοναχα,
Π ?ύ y ι � τη Μρ:ιειά_ της
Θα ευθυνεστε και σεις
Το 'ί3ιο δσο και μείς.
Γ �' αύτο φp�ντίστε τούτ' ή 3ιακοπ·ή .
Συν �ο fl;;η να �α �.
,
Μετα ομως θα χουμε το δικαιωμα
'Ένα καινούρ � ο να γρά * ουμε τραγο � 3ι,
,
Χαρουμενο
σαν Κυριακατικο πρωινο
Για, γι ? ρτΕ:ς καί ';ανηγύρ,ια,
, θα, κρατiiμε
Που ξενοιαστα πανω στα χειλια
� αθ,ώς ά.νέμε�α: ; ο ψίχουλο κρατάει
Αναμεσα στα 3οντια του
Κείνος πού σηκώνεται ά.πο γιορτινο τραπέζι.
Μα για νά 'ρθεί τούτ' ή στιγμη
Βοηθείστε μας, παρακαλω,
Πρώτα την κοτρώνα να σηκώσουμε
Και στου 'Αλ'ίj Ρέτζο την ιστορία
'Ένα: τέλος 3ίκαιο να γράψουμε
Δίχως χρονοτριβή.
Α Ι Α

-

ΤΟ ΞΕΝΟ Θ Ε ΑΤΡΟ
-

Στο

"Ρ ΟΥΑΛ

Ν Ο ΝΤΑΣ
Τ ο ο

-Π Υ Ι? Ρ Ο Υ

Κ Ω Ρ Τ"

ΤΟΝ

Γ Κ Ο Ν Τ Ο ,,

Κ Ι ΟΥΣΗ

,
,.
, όλ υτα ανυπο
' πο λλα
' ' - γ' που' ηταν
'
, ' παρα
νιες
απ
απο
ψ ιαστες
Σ' �να παλιό του 3οκίμιο δ Aldous Huxley, μιλώντας για
τήν "δλόκληρη άλήθεια" στήν τέχνη , λέει πόσο λίγο βλέπου άνθρώπ t;Jν πού, δπ � ς λ� ει δ Os?ar , w�! de, φορ �υσαν ψηλ'
με τή λογοτεχνία να 3ίνει τή " χη μικα καθαρή ,, άλήθεια, πέλο, πιστευαν στα παντα και 3εν ηξεραν τιποτα, τοποσ ..-·
πόσο συμβατικα πcφουσιάζει τα πράγματα για να τα ώραιο τησε καί τοποθετει ώμα καί ξεκάθαρα θέματα ούσιαστικα πού
ποι·ή σει, να τα έξευγενίσει. Και σέ άντίθεση φέρνει τον 'Όμη ζητουν άπόκριση καί 3έν μπορουν ν' άγνοηθουν.
ρο, στο έπεισό3ιο κεινο πού δ ΌΙ!υσσέας άφου �χασε κάποιους Το σύγχρονο 3ράμα 3ίνει τον τυραννισμένο όίνθρωπο - �να
συντρόφους του, σαν όίραξε στ' άκρογιάλι μέ τούς ύπόλοιπους, νέο Προμηθέα Δεσμώτη πού τον τρώει καθη μ1φινα το ορνεο
πρωτα στρώθηκε μ' αύτούς στο φαγητο κ' �πειτα, δλοι μαζί της σκέψης καί της γνώσης. Μα �να Προμηθέα Δεσμώτη πού
�κλαψαν τούς χαμένους φίλους τους και λέει δ Huxley πώς 3έν τιμωρειται γιατί επραξε η 3έν επραξε κάτι, γιατί πρόσ
αύτο είναι ή " χημικα καθαρή , , άλήθεια, γιατί οι τόσο βαλε μια άξία η τάξη πραγμάτων - μα πού τυραννιέται άπλα
ταλαιπωρημένοι έκεινοι όίνθρωποι είχαν άνάγκη να φί'ίνε πρώ καί μόνο γιατί γεννήθηκε, γιατί βρέθηκε στον κόσμο τουτο,
τα και μονάχα επειτα μπόρεσαν να 3ώσουν στον έαυτό τους τήν όίσχετα μ' δποια συμπεριφορά του καl μ' δποιο έξωτεριΚο
πολυτέλεια της συγκίνησης. Ένω ή " εύγενική " λογοτεχνία περιστατικό. Ή τυραννία ξεκινάει άπο μέσα του, άπ' το άντί
θά 'βρισκε το πράγμα τουτο άπαρά3εχτο· θά ' βαζε τούς άνθρώ κρυσμα ένος παράλογου κόσμου, κ' ή προσπάθεια να βρει ού
πους έκείνους να πέσουν στο θρηνο, φτάνοντας στήν παραλία, σιαστική παρηγορια κοντα στούς όίλλους, 3είχνεται μάταιη μέ
και πουθενα 3έν θα μιλουσε για ύλικα πράγματα.
τήν ά3υναμία να σπάσει το φράγμα της μόνωσής του, μέ τήν
Το χαρακτηριστικο τουτο της " χη μικα καθαρης " άλήθειας, ά3υναμία ούσιαστικης συνενόησης καl μέ τlς φοβερές συγ
της είλικρίνειας πού φτάνει ώς τήν ώμότητα, το βλέπουμε στο κρούσεις πού προκαλει το έγωιστικο στοιχειο. Το σημερινο
σύγχρονο θέατρο. Ό σημερινος συγγραφέας δχι μονάχα 31: 3ράμα είναι θέατρο σκοτεινιί'ίς κι ά3ιέξο3ου.
3ιστάζει να πει τήν ώμή άλήθεια, οχι μόνο 3έν κοιτάζει να Στα σύγχρονα εργα βλέπουμε τουτο το κοινο χαρακτηριστικό :
ώραιοποιήσε� καl να έξευγενίσει τα πράγματα του κόσμου τήν άπόλυτη ελλειψη κάθε μεγαλοστομίας. Μέ τήν άπουσία του
τούτου, μα θά 'λεγε κανένας πώς νιώθει ή3ονή άνοίγοντας μέ ήρωικου στοιχείου καl του " μεγέθους " καl μέ τήν είσαγω
μαχαίρι τα σωθικα του σύγχρονου άνθρώπου, καί 3είχνοντας γή του καθημερινου περιστατικου πού βρ ίσκεται στα μέτρα
τή ζωή στίς πιο όίσκημες κι άγχώ3εις πλευρές της. Κ' ετσι του κοινου άνθρώπου, ερχεται κ' ή άπλότητα της εκφρασης,
βλέπουμε μπρός μας �να θέατρο γυμνης κι ώμης άλήθειας. ή άποφυγή κάθε ήχηρης λέξης. Κι άκόμ �, σέ πολλ� ς ;rεριπτώ :
σεις, βλεπουμε να 3ινεται το
Κ' ένω όίλλοτε ή τέχνη, μαζί
μέ τήν τάση για τήν ώραιο ' Ο θριαμβευτής στήν παράσταση τοϋ " Περιμένοντας τον πιο άνελέητο τραγικό, οχι μο
νάχα 3ίχως οίμωγές, μά, άν
ποίηση, είχε καί τή μανία της
ήρωολατρ ίας καί τα σημαν Γκοντο " Nicol Williamso n, πού iνσάρκωσε τον Βλαντιμ ίρ τίθετα, μέ παιχνί3ια παλιά
τσων τσ ίρκου, κάτω άπΟ έπι
τικά της πρόσωπα είχαν " μέ
φανεια-ι;ή μορφή φάρ,σας - φάρ �
γεθος" κι αύτα κ' ο! πράξεις
σας με τραγικο' βαθος. Και
τους, σύμφωνα όίλλωστε καί
πόσες φορές μέσα άπ' αύτήν
μέ γνωστούς κανόνες, τώρα
την ξερ·ή � κ �φτΊJ , κι άπλ� ·εκ�
ή τέχνη είναι άπόλυτα άντιη
φρ_αση 3εν ανα3ινεται η πιο
ρωική . Πρόσωπά της είναι οι
γν·ή σια ποίηση , πού άληθινα
καθημερινοί καί πολύ συνηθι
σε γοητεUει καt σΕ: κρατάει
σμέν ? ι , όίνθρωπο � , χωρίς � ίπο
Μπορει κα
αίχμάλωτο. Μια ποιητική εκ
τα το εξαιpετικο.
φρα �η πού ύπ? βά,λλει τα νοή
νένας μάλιστα να 3ιακρίνει
ματα της, που 3εν είναι ρη
μια άντίθετη τάση , 3ηλα3ή
τορε ί α κι άνάπτυξη θεμάτων,
τάση ν' άποφύγει ή τέχνη ,
μα τέχνη πραγματική , τέχνη ·
δσο μπορει, κάθε τι πού βρί
του καιρου μας, του τόσο ά
σκεται 1πάνω ά;t' , τΟ μέ? ο 8�
ν � στc;τωμ,ένο,υ μα και γι' αύ
ρο. Διαθεση κ επιμονη για
το τοσο αξιολογου.
άπόλυτη προσγείωση σ' �ναν
Τέτοιες σκέψεις μου ξανά' ρθαν
κ6σμο r;ού ζ� τ�ν κ �θ� μερινή
στο νου καθώς παρακολουθου
του ζωη , , με τ ; ς ασημ�ντες
σα στο Λον3ίνο παραστάσεις
καθημερινες πραξεις κι ασχο
λίεζ της, μέ τα συνηθισμένα
σύγχρονων εργων. "Ας aουμε
προβλήματά της, τίς άνησυ
άπΟ πιΟ κοντα gνα. άπ' αύτά.
χίες της, τίς συναισθηματικές
Ο Τ Κ ΟΝΤΟ ' ΤΟΥ Μ Π Ε ΚΕΤ
της τρικυμίες, τή σκληρότητα,
:r<; άποιο� σ;κψ οθέτης, 7:.ρl� άρ
τήν τρέλλα, τή μοναξιά της.
χισε ι. το ανε � ασμα το υ , Π � 
Μέσα σ' αύτο το πλαίσιο της
ριμένο�τας το; Γκοντ �1 , , � ρω
καθημερινότητας, προχωρει το
ησε, τον Μ-ι;ε� ετ ποιος η ; αν;
;
σύγχρονο θέατρο στον ούσια
επιτελους,
αυτος ο, Γκοντο, η
στικο προβληματισμό του.
μονα3ική αύτ-1) έλπί3α σωτη
'Εκφράζει εντονα το όίγχος
ρίας, πού αύτον περιμένουν τα
του σημερινου άνθρώπου - ά
3υο άπ' τα πρόσωπα του ερ
ποτέλεσμα του στοχασμου του.
γου μέ 'τέτοια άγωνία, αύτος
Ό κριτικος νους, γκρεμίζον
μεγάλος άπών/ ποU ή σκι �
ό
1
τας τίς κάθε λογης αύταπάτες
του βαραινει
τοσο πολυ και
πού παρηγορουσαν όίλλες γεπού ποτέ 3Ι:ν ερχεται. Κι δ
· ·

1

Μπ�κετ αποκρίθηκε : " "Αν 'Ι]ξερα, ιια τ6 'χu πεί στο �ργο " .
Κ' είν' ή ά.πάντηση τούτη πολύ φυσική. 'Η έ ρώτηση ήταν
ά.φελης - μπορεί, βέβαια, ά.ναγκαία για Ιf.να σκηνοθέτη πού
'χε πλάι του το συγγραφέα - πάντως άφελης για κείνον πού
θα διαβάσει η θ' ά.κ ούσει το έ:ργο προσεκτικα καl - πράγμά
άπαραίτητο για το κάθε τι - με κάποια δη μιουργικη φαντασία.
Γιατί αν ό ώι αγνώστης η ό θεατης η ό ά.κ ροατης έ:ργου τέχνης
δεν σ υνεργαστεί με το δη μιουργό, τότε δεν ύπάρχει ά.ποτέ
λεσμα. Ποιός είναι ό Γκοντό ; Μα θα βγεί ά.βίαστα άπ' δσα
θα ποuμε.
Αtσ θάνομαι την άνάγκη να μπω σε κάπως λεπτομερη άνά
λυση αύτοu τοu έ:ργου. Το " Περιμένοντας τον Γκοντο " πού
πρωτοδημοσιεύτηκε στα '1 952 καί πρωτοπαίχτηκε το 1953
στο Π αρ ί σι (1) , είχε την παράξενη τύχη των μεγάλων κ ι
άξιόλοyων πρωτοποριακων έ:ργων· προκάλεσε στην άρχη ά
φάνταστες άντιδράσεις κι ά.πίθανες κ,:Jιτικές, ώσπου όίνθρωποι
σημαντικοί, με παγχόσμιο βάρος, το παραδέχτηκαν καί στάθη
καν ά.ποφασιστικα στο πλευρο τοu συγγραφέα. Σιγα - σιγα
όίρχισε να κερδίζει το διεθνες Κοινο σ' δλες τίς γωνιΕ:ς της γης.
Μεταφράστηκε σέ πολλΕ:ς γλωσσες, παίχτηκε καl παίζεται σε
πολλα θέατρα κι δπως εμαθα θα παιχτεί καl στην 'Αθήνα τον
έρχόμενο χειμώνα. Μπορω πάντως να πω, μ' δλη τη συναίσθη
ση της σημασίας της φράσης τούτης, πώς το " Περιμένοντας
τον Γκοντο " ε1ναι άπο τα πιο ση μαντικα δη μιουργήματα της
σύγχρονης τέχνης, τόσο σαν περιεχόμενο, δσο καl σα μορφή.
Ό Μάρτιν "Εσλιν, σ-:ο βιβλίο του " Το θέατρο τοu παράλο
γου" , διηγείται μια άληθινα τ.αράξενη ίστορία, πού δμως, δσο
τη σκέπτεται κανένας τη βρίσκει πολύ φυσική . Στα τέλη τοu
1 95? ό θίασος τοu " 'Εργαστηρίου των ήθοποιων τοu 'Αγίου
Φρ αγκίσκου " βρισκόταν σε μεγάλη άναταραχή . Ήταν να
δώσει μια παράσταση στη μεγάλη φυλακη τοu Σαν Κούεντιν,
μπροστα σ' Ιf.να φοβερο κοινό. Μπροστα στούς πιο σκληρούς
κι άκαλλιέργητους όίνδρες τοu κόσμου, μαζεμένους σέ τρο
μαχτικα συμπαγη ένότητα. Σαν εργο διαλέχτηκε άκρ ιβως
Ιf.να πού 'χε προκαλέσει άληθινη έπανάσταση άπ' την άντί
δραση ένος σημαντικοu μέρους τοu Κοινοu, άκόμα καί στίς
μ�γάλες π �� τεύουσες. Το εργο αότο ήταν το " Περιμένοντας
τον Γκοντο , .
Το άποτέλεσμα ήταν καταπληκτικό. Αότο άκριβως το εργο
πού 'χε έξαγριώσει τούς καλλιεργημένους, μίλησε όίμεσα
στην ψυχη των πρωτόγονων καί σκληρων άνδpων. Κι δσοι
άπ' αότούς είχαν εpθει με την έλπίδα να διασκεδάσουν να δοuν γυναίκες καί χορούς στη σκηνη καί βλέποντας σκο
τεινια κι όίντρες μονάχα, να μιλiϊ.νε περίεργα, ήταν Ιf.τοιμοι να
φύγουν - βplθ 7καν σε λίγο καρφωμένοι στlς θέσεις τους καl
το παρακολούθησαν, κρατώντας την άνάσα τους, ως το τέ
λος. Κ' οί άναφορές πού δόθηκαν, τόνισαν τοuτο το ση μαντικό :
'Όλοι τους ε1χαν καταλάβει τί ήταν αότος ό Γκοντό, πού άνα
μενόταν ή όίφιξ·ή του. Δεν τούς δημιουργf,θηκε καμια άμφι
βολία. Κι άκόμα έ:χει σημασία τοuτο το περιστατικό : Πώς
τούς καθήλωσε Ιf.να έ:ργο δίχως κ α μ ι α δ ρ ά σ η, έ:ργο
πού στηρίζεται στο γυμνο λόγο, χωρlς κανένα συμπληpωματικο
η διασκεδαστικο στοιχείο, μουσική , τραγοuδι, η χορό, χωρlς
κα� έν� σκ·� νι1; ό , y- ε γυ μν1Ο λ ;ro � ου , ύ π ? β ά λ λ ;: ι, τ t. ς, ίόέες,
που δεν τις εκθετει, που δεν τις αναπτυσσει. Αυτο και μόνο
δείχνει την έσώτερ·η δύναμη τοu έ:ργου αότοu. 'Όταν Ιf.να δη, μιούργημα μπορεί να μιλάει όίμεσα στην ψυχη καί τη νόηση
άκόμα καl των πρωτόγονων κι άκαλλιέργητων, τότε μποροuμε
. να ποuμε πώς έ:χει καθολικότητα κι άμεσότητα εντονης εκ
φρασης. Τί όίλλο πιο σημαντικο θα μποροuσε κανείς να ζη
τήσει . . .

•

Κ' είναι, άλήθεια, iiργο βαθύ, με εντονη πνευματικότητα, με
φ ιλοσοφικο περιεχόμενο, μ' άγκάλιασμα άλλεπάλληλων κατα
στάσεων της άνθρώπινης ζω'ίjς καl με προέκταση σε πολλες
καl ση μαντικΕ:ς πλευρες της οόσίας της.
Πέντε ε1ναι τα πρόσωπά του. Καλύτερα, δυο δυάδες κ' Ιf.ν ας
άγγελιοφόpος τοu άόpατου Γκοντό. Γυναίκα στο iiργο δεν
(1) Στην 'Ελλάδα έγινε γνωστό dπό τη μετάφραση τού Μάν
θου Κρίσπη ποv δημοσιεύτηκε στό " Θέατρο" (τεύχος 3, σελ.
43-68 ) "!δε καί " 'Α στερίσκο", στό ίδιο τεύχος, σελ. 6 7.
.

-
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στό ρόλο τού Λάκυ - τού δυναστευόμενου 
στό "Περιμένοντας τόν Γκοντό " . Έντυπωσιακό, ς καί τραγικός
' Ο J aclc Μ acGowra n

ύπάpχει. Ο\.\τε νύξη έ:pωτα. Ό
Μπέκετ, όλοφάνεpα, Θέλησε ν
ά.φήσει το νοητικο στοιχείο σ' 8λη την κυριαρχία και την έλευ
θερία του, τη ζωη σ' 8λη τη σκληρότητά της, πού νά μην �Ρ
χεται νά τη ντύσει με λαμπερά στολίδια και με τά μάγια του
ό �ρωτας, πού νά μη την ζεσταίνει κι άπαλύνει ή γυναίκεια
παρουσία.
'Η πρώτη δυάδα ε!ναι δυο ά.λ'ίjτες, δυο όίεpγοι κι δίστεγοι : ό
Βλαντιμιp κι ό Έστpαγκόν. Δυο δίν θpωποι πού ά.ντικpύζουν
τ·η ζωη σ' 8λη τη γύμνια της, χωpίς νά 'ναι τοποθετημένοι σε
μιά κοινωνικη κατάσταση , με τίς ύποχpεώσεις, τις εύθύνες
και τά ένδιαφέpοντα μιiiς κοινωνικ'ίjς θέσης και τοποθέτησης δυο δίνθρωποι δίχως " δημιουργημένα συμφέροντα " . 'Ανάμεσά
τους ύπάpχει - σ' ά.ντίθεση με τη δεύτεpη δυάδα - ά.πόλυτη
ά.νεξαρτησία κ' ισότητα κ' ή μόνη ά.λληλεξάρτησή τους ε!ναι
ή ά.νάγκη τ'ίjς συντpοφιiiς, γιά νά πολεμήσουν τη φοβεpή μονα
ξιά τους. Αύτη ή αlσθηση τ'ίjς μοναξιiiς τοϋ ά.τόμου στη ζωή,
ε!ναι ά.π' τά βασικά στοιχεία τοϋ σύγχρονου δράματος 8πως
και τ'ijς σύγχρονης φιλοσοφίας καί λογοτεχνίας στην πλατύτερη"
�ννοιά της, πού ' pχονται καί ξανάρχονται, τυραννώντας τον
σύγχρονο στοχαστή . Καl τυραννάει τοuς δυο αύτοuς ά.νθpώπους
στο έpγο τοϋτο τοϋ Μπέκετ. Τούς βαραίνει, τούς κουράζει
ή συντροφιά τους αύτή , θέλουν ν' ά.παλλαγοϋν ό ίtνας ά.π'
τον δίλλο, το λένε, το προσπαθοϋν, μά ξαναγυρ ίζουν πίσω,
τρομαγμένοι άπ' τη μοναξια καί ξαναρχίζουν την κοινη ζωη ξαναμιλώντας 8μως για χωρισμό · nec tec um ρ ίρeτ·e p ossum
nec s ine ιe . Οϋτε με σένα μποpω νά ζω, οϋτε χωρίς έσέ
να. 'Η αιώνια τυραννία τοϋ άνθpώπου πού π'ίjρε τη σαρτρικη
μορφη τ'ίjς " κόλασης των δίλλων ", τ'ίjς τυραννίας ποu δημιουρ
γοϋν οι σχέσεις με τούς δίλλους άνθρώπους, με τίς ά.ντιθέσεις
τους, τίς τρικυμίες, τίς κάθε λογ'ίjς συγκρούσεις πού προκα
λοϋν. Μά, ταυτόχρονα, τ'ίjς άπόλυτης ά.νάγκη ς ζεστασιiiς πού
χαρίζει ή έπαφη με τοuς ύπόλοιπους άvθρώπους, το φάρμακο
στον τρόμο τ'ίjς μοναξιiiς. Κι ας ε!ναι - γιατί καί σ' αύτο το
θέμα �ρχεται και ξανά ' ρχεται μ' έπιμονη ή σύγχρονη φιλοσο
φ ία καί λογοτεχνία, σε κάθε μορφη - ας ε!ναι τόσο δύσκολη
κι ά.τελης ή έπαφη με τοuς δίλλους ά.νθρώπους ή προσπάθεια
γίνεται l>ι. αpκως κ' έντονότατη · είναι ή τάση νά σπάσει κα
νένας τοuς τοίχους τ'ίjς άτομικ'ίjς του φυλακ'ίjς, γιά την 8σο
γίνεται πλατύτερη καί βαθύτερη έπαφη καί συνεννόηση με
τοuς δίλλους.
Ή δίλλη δυάδα τοϋ �ργου δίνει την δίλλη βασικη μορφη ά.νθρώ
πινης σχέσης. Ε'ί παμε πώς ή ά.λληλεξάρτηση τ'ίjς πρώτης δυά
δας είναι στο έπίπεδο τ'ίjς ά.πόλυτης ισότητας μεταξύ τους.
Τη δεύτφη δυάδα την άποτελοϋν ό δυνάστης - ό Πότζο - κι
ό δυναστευόμενος - ό Λάκυ. Είναι ή σχέση αύτη στη πιο
�ντονη μορφή της. Ό Πότζο, είναι ό τύπος τοϋ σκληροϋ κι
ά.νελέητου έξουσιαστ'ίj , ποu ξεπερνάει κάθε 8pιο στη σκληpη
μεταχείριση τοϋ ύποταγμένου σ' αύτ6ν, ποu κάνει άπόλυτη
κατάχρηση τ'ίjς έπιβολ'ίjς του, στο βαθμο τ'ίjς φpιχτότεpης
ά.συνειδησίας. Κ' ή έξουσία του αύτη τον �χει τόσο ά.ποχαλι
νώσει ποu φτάνει μέχpι το ση μείο τ'ίjς γελοιότητας ά.πέναντι
στοuς ύπόλοιπους ά.νθpώπους. 'Αμίμητο είναι το τόσο χαpακτη
pιστικο κομμάτι 8που ό Πότζο, άφοϋ φάει μονάχος του το
κpέας, πετάει τά κόκκαλα στο δοϋλο του, κ' έπιτpέπει στοuς
ά.λ'ίjτες νά γλύψουν αν θέλουν τά κόκκαλα πού 'γλυψε ό δοϋ
λος. Κι άφοϋ τοuς πεί διάφορα φουσκωμένα κι ά.νόητα λόγια
συνεχίζει το κορύφωμα τ'ίjς ήλίθιας α'ί σθησής του γιά ά.πό
λυτη έξουσία.
ΠΟΤΖΟ : Μποpω νά κάνω κάτι, αύτο άναρωτιέμαι, νά τούς
δώσω χαpά ; Βέβαια, τοuς �δωσα κόκκαλα, τούς μίλησα γιά
το ? το και y ιά κ �ίνο � �ούς έξήγησ,α το μούχp ωμα τοϋ � ειλινοϋ.
,
Μα είναι αpκετο ; αυτο με, βασανιζει· είναι αpκετο
τουτο ;
ΕΣΤΡΑΓΚΟΝ : Θά ' μουν ικανοποιημένος καί με λιγότερα.
ΠΟΤΖΟ : Είν' ά.pκετά. Δεν ύπάpχει ά.μφιβολία. Μά είμαι
γενναιόδωρος. 'Απόψε. Τόσο το χειpότεpο γιά μένα.
Ό Λάκυ, ό δυνασ:ι-ευ6μενος, είναι ό πιο φοβερος καί τpαγικος
δοϋλος πού 'χει ποτε φανταστεί κανένας. Γιατ' είναι έθελό
δουλος. Γιατί δχι μονάχα δέχεται αύτη την ά.πόλυτη ύποταγή,
μά φαίνεται νά ·ήδονίζεται ά.π' αύτή . Την έξωθεί κι αύτος
στο άκραίο σημείο της· δεν δέχεται νά 'ναι τά πράγματα δια
φορετικά, καί χτυπάει τον Έστραγκον ποu τον λυπiiται καί
πού είν' ίtτοιμος νά σταθεί στο πλευp6 του. Είν' ά.νατpιχιαστι
κη φιγούpα, κι ά.κόμα πιο άνατριχιαστικη γιατί είναι πpόσωπο
πpαγματικο μέσα στη ζωη κάτω άπο διάφορες μοpφές.
ΜΕ: τοϋτες τίς δυο δυάδες, ό Μπέκετ .έκφpάζει τά δυο βασικά
σχήματα των ά.νθpώπινων σχέσεων. Στην πρώτη - τη δυiiδα
των lσων - δίνει τη δύναμη τ'ίjς σκέψης καί τ'ίjς κpιτικ'ίjς.
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Στην /Jεύτεpη δυά/Jα, μο� άχα τό ;rεp,ιεχόμενο τοϋ , δίλ �γου πά
- και δειχνει γε
θους - χωρίς lχνος σκεψης κι αντιδpασης
λοίο το δυνάστη καί κατάπτυστο, τpαγικά κατάπτυστο, τον
δυναστευόμενο. Μά, πλάι στην ά.ντίθεση αύτή, οι δυο δυά
δες τοϋτες �χουν αύτο το κοινο - πώς εlτε στην ισότητα, εl
τε στη δυνάστευση, ύπάρχει ή άλληλεξάpτηση . 'Υπάpχει για
τί όποιαδήποτε ά.ντίθεση στίς ά.νθpώπινες σχέσεις κι 8ποια
δ� στυχία �π' αύτές, είναι λιγότερο σκλ·ηpη καί παγεpη ά.π'
τη μοναξια.
Ή πρώτη δυάδα δεν " δρii ". 'Αντικpύζει τη ζωή . Καί στην
ά.pχη περιμένει. Περιμένει τον Γκοντό. Ποu δΕ:ν ξέpει ο\.\τε
ποιός είναι, οϋτε τί είναι, οϋτε τί θα φέρει. Ό Γκοντο είναι
ή έλπίδα. Είναι ή " μιά κάποια λύση ". Είναι μιά ά.όριστη
προσδοκία σωτηρίας. Αύτος είν' ό περ ίφημος Γκοντό, ποu
κάθε τόσο στέλνει μηνύματα μ' ίtνα παιδί, πώς θά ' ρθει αϋpιο μά δΕ:ν �pχεταt - καί ξαναφτάνει το παιδί την έπομένη - καί
λέει τά lδια - μά το σπουδαίο είναι πώς οϋτε κάν ά.ναγνωpίζει
κείνους ποu την προηγουμένη τούς είχε φέpει το 'ί διο μήνυμα.
'Ερημιά. Παγωνιά. 'Απογοήτευση . Διάψευση κάθε έλπίδας.
'Έτσι, πού ό τίτλος τοϋ �ργου θά μποpοϋσε άξιόλογα νά ήταν
" Μη περιμένοντας τον Γκοντό ". Γιατί ή τέλεια ά.οpιστία
τ'ίjς έλπίδας, πού 'ναι χωpίς κανένα συγκεκριμένο περιεχό
μενο κ' ή ίtλλειψη, στο τέλος, ά.ληθιν'ίjς προσδοκίας γιά την
πραγματοποίηση τ'ίjς &ποιας έλπίδας, δίνεται όλοκάθαρα στίς
άκόλουθες γραμμΕ:ς του ίtργου, ποτισμένη με πικρη σάτιpα
καί βαθεια ειρωνεία. 'Αφοϋ ό Βλαντιμίρ κι ό Έστραγκον
συζητήσουν γιά το ποιός θά κρεμαστεί πpωτος άπ' το δέντpο
κι ό καθένας, φυσικά, δίνει την πpοτεpαιότητα στον δίλλο Ή πρώτη δυάδα στό "Περιμένοντας τόν !'κοντό " τού Σά
μουελ Μπέκετ: 'Αριστερά, 6 'Εστραγκόν, παιγμένος άπό τόν
A lfred Lynch καί 6 Βλαντιμίρ, δοσμένος δημιουργικά άπό
τόν Nicol Will iamso n, πού διακρίθηκε πέρσυ καί στόν κεν
τρικό ρόλο τής " 'Απαράδεκτης μαρτυρίας " τού vΟσμπορν

γελοιοποtηση των τετοιων άποφά.σεων πού τίς πιο πολλές
φορές ε!ναι φουσκωμένα λ6για - συνεχίζουν :
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ : Λοιπ6ν, τί κάνουμε;
ΕΣΤΡΑΓΚΟΝ : "Ας μήν κάνουμε τίποτα. Εlναι τό πιό σίγουρο.
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ : "Ας περιμένουμε νά δούμε τί θά πε ί.
ΕΣΤΡΑΓJ(QΝ : Ποι6ς;
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ : Ό Γκοντ6 .
ΕΣΤΡΑΓΚΟΝ : Καλή lδέα .
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ : "Ας περιμένουμε wσπου νά ξέρουμε πού d
κριβώς στεκ6μαστε .
ΕΣΤΡΑΓΚΟΝ : Άπ' τ' aλλο μέρος μπορε ί νά 'ναι καλύτερα
νά χτυπήσουμε τό σίδερο δσο ε lναι ζεστ6 .
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ : Εlμαι περίεργος ν' dκούσω τί έχει νά προσφέρει. Τ6τε τό δεχ6μαστε η τ' dφήνουμε.
ΕΣΤΡΑΓΚΟΝ : Τί dκριβώς τού ζητήσαμε 11ά κάνει γιά μίJ.ς;
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ : Δ έν fίσουν έκε ί;
ΕΣΤΡΑΓΚΟΝ : Δ έν μπορούσα νά κάθουμαι ν' dκούω.
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ : "Ω . . . τίποτα τό πολv ξεκάθαρο.
ΕΣΤΡΑΓΚΟΝ : 'Ένα ε lδος παράκλησης.
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ : 'Ακριβώς.
ΕΣΤΡΑΓΚΟΝ : Μιά d6ριστη Σκεσία .
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ : 'Ακριβώς.
ΕΣΤΡΑΓΚΟΝ : Καί τί dποκρίθηκε;
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ : 'Ότι θά 'βλεπε.
ΕΣΤΡΑΓΚΟΝ : 'Ότι δέν μπορούσε νά ύποσχεθε ί τίποτα.
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ : 'Ότι θά 'πρεπε νά τό σκεφτε ί καλύτερα.
ΕΣΤΡΑΓΚΟΝ : .Στήν ήσυχία τού σπιτιού του.
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ : Νά συμβουλευτε ί τήν οlκογένειά του.
ΕΣΤΡΑΓΚΟΝ : Τοvς φίλους του .
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ : Το ύς πράκτορές του.
ΕΣΤΡΑΓΚΟΝ : Τοvς dνταποκριτές του.
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ : Τά βιβλία του.
ΕΣΤΡΑΓΚΟΝ : Τόν λογαριασμ6 του στήν Τράπεζα.
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ : Πρίν πάρει dπ6φαση.
ΕΣΤΡΑΓΚΟΝ : Αvτό ε lναι τό κανονικ6.
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ : 'Έτσι δέν ε lναι;
ΕΣΤΡΑ ΓΚΟΝ : Νομίζω πώς ε lναι.
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ : 'Έτσι νομίζω κ' έγώ .

'Η δεύτερη δυάδα στό "Περιμένοντας τόν Γκοντ6 " : ' Ο δυνάστης,
ό Pozzo, παιγμένος dπό τόν Paul Curran καί, στό βάθος, ό
φοβερός δούλος του, ό Λάκυ ( J ack Μ acGowran) , κρατώντας
στά δ6ντια τό μαστίγιο, ποv μ' αvτό τόν δέρνει ό dφέντης του

'Απόλυτη Ιtκ
φραση τ'ijς προσπάθειας για γέμισμα τ'ijς ζω'ijς μ' 8,τιδήποτε,
μέ τη δημιουργία η μ' 8σα &λλα μέσα μπορουν να τραβήξουν
το άνθρώπινο ένδιαφέρον και να κάνουν .. νά περάσει ή wρα
Καί σωρεύει δ Μπέκετ, τό 'να πάνω στ' &λλο, τα στοιχεία τ'ijς να περάσει δ καιρός πόλεμος μέ την άνία, ξέχασμα του παρά
σκοτεινιάς καί τ'ijς άπόγνωσης, μπαίνοντας στην οόσία. Ε!ν' ' λογου κι &σκοπου, φάρμακο για το &γχος.
δλοφάνερο πώς τον τυραννάει ή άσημαντ6τητα τών καθ·� μερι Κι άκόμα δ παράγοντας τ'ijς τύχης προβάλλει εντονος. 'Η
νών λόγων καί πράξεων, ή πεζότητά τους συμβολικη είναι αtσθηση πώς το τυχαίο παίζει βασικο ρόλο στη θέση πού
για τουτο 8λη αότη ή ένασχ6ληση τών δυο κ' ή άσημαντολο παίρνει καθένας μέσα στην όργανωμένη ζωή , σέ σχέση μέ
γία γύρω στα παπούτσια, γύρω στίς σωματικές έκδηλώσεις τούς &λλους. " Πρ6σεχε" , λέει κάπου δ δυνάστης Π ό τ ζ ο,
κι 8λη ή πολυλογία. Και προχωρεί σέ οόσιαστικα προβλήματα. μιλώντας για το δουλο του . . πώς θ ά μπορούσα νά 'μαι έγώ
Στην άμφιβολία για κάθε γνώση, για κάθε πεποίθηση . Δέν στή θέση του, κι αvτός στή δική μου. Ναί, aν ή τύχη δέν
ξέρει δ Έστραγκον ii.ν είχε ποτέ συναντήσει τούς &λλους πού τά 'χε κανονίσει διαφορετικά " .
τώρα ltβλεπε, ii.ν Ίjταν οί tδιοι, ξεχνάει ii.ν τούς ε!δε, ξεχνάει κι Καί τί ξέσπασμα ειρωνείας για τούς μπλεγμένους λόγους πολ
άμφιβάλλει ii.ν το μέρος 8που βρισκόταν τώρα Ίjταν το tδιο λών άνθρώπων, την κενότητά τους, σκεπασμένη κάτω άπο με
μέ κείνο πού βρισκόταν χθές. Το σχετικο τ'ijς άνΘρώπινης γνώ γαλόστομες έκφράσεις, πού δέν εχουν κανένα, μα άπόλυτα κα
σης καί τ'ijς άνθρώπινης μνήμης έξωθημένο στο Ιtπακρο. 'Ένας νένα
ν6ημα, τί φοβερο ξέσπασμα εtρωνείας καί σάτιρας ε!ν'
κ6σμος πού οί &νθρωποι νιώθουν ξένοι μέσα του, ξένοι κι
μονόλ �ι;? ς το � �άκυ \ 8ταν δ δυνά �της του τον διατάζει ν α
&γνωστοι μεταξύ τους. Ό Μπέκετ φτάνει στον παράγοντα ?, σκεφτε
ι κι αυτος σκεφτεται δυνατα . . .
του χρόνου καί στην τραγικη καταλυτικη διεργασία του. Καί
μέσα στη μεγάλη διάρκεια, κι άπ' τη μια στιγμη στην &λλη . Καί το Ιtργο τελειώνει μέ τουτες τις λέξεις, πού καθρεφτίζουν
'Έτσι, Πού κάνει τούς άνθρώπους άγνώριστους - άκόμα μέσα την οόσία του :
καί σέ μια μέρα - κουφούς, τυφλούς, &λλους άπ' 8,τι Ί]τανε. ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ : Λοιπ6ν; Φεύγουμε;
Το τραγικο τουτο στοιχείο δυναμώνει εντονα την αtσθηση ΕΣΤΡΑΓΚΟΝ : Ναί, aς φύγουμε. (ΔΕ:ν κουνιουνται ) . Λόλα.ία
τ'ijς έρήμωσης καί τ'ijς διαρκους καταστροφ'ijς. Κ' έρχόμαστε
τώρα στο πιο θεμελιακό, νομίζω, στοιχείο του εργου. Στην Ή σκηνοθεσία του Anthony Page Ιtδωσε στην παράστασ·�
άπόλυτη στατικ6τητα τ'ijς ζω'ijς, 8,τι κι ii.ν γίνει, 8,τι κι ii.ν 8λη αότη την τόσο παράξενη άτμόσφαιρα πού δημιούργησε
δ Μπέκε τ μl: το πολυσύ\θετο τουτο Ιtργο του . Θρ ιαμβευτης
συμβεί.
στάθηκε δ Νίκολ Γουίλλιαμσον, δ ήθοποιος πού ή δημιουργία
" . . . Τίποτα δέν συμβαίνει. Κανένας δέν έρχεται, Κανένας δέ
του στο κεντρικο πρόσωπο του Ιtργου του 'Όσμπορν 'Απαρά
φεύγει. Εlναι φρικτ6 " .
δεχτη μαρτυρία " προκάλεσε tδιαίτερη έντύπωση . ΜΙ: κέφι
Αότη νομίζω πώς ε!ναι ή πιο όξεία κραυ yή του εργου, κραυγη καί ζωντάνια, και ταυτόχρονα μέ βάθος, Ιtκφραση και έσωτερι
άπόγνωσης. 'Εκεί δίνει δ Μπέκετ, έντονότερα άπο κάθε &λλη κότητα Ιtδωσε Ιtνα λαμπρο Βλαντιμίρ - τον παλιάτσο πού μl:
φορά, την tl>έα του &σκοπου καί παράλογου πού τον τυραννάει. τα καμώματά του άναδείχνει μ' Ιtνταση 8λο το τραγικο στοι
ΔΙ:ν εχει σημασία - λέει - τί θα κάνει κανένας, ποιός θά ' ρθει, χείο του ltργου. Πλάι του στάθηκαν σωστα δ Alfred Lynclι
ποιός θα φύγει. 'Ό,τι καί να γίνει, τίποτα δέ συμβ'α ίνει. Ε!ναι σαν Έστραγκον κι δ Paul Curran σαν Πότζο. Ό J ack
MacG owran Ιtδωσε Ιtνα τρομαχτικο Λάκυ - καταπληκτικο στην
φρικτό.
6ψιστη Ιtκφραση τ'ijς άπόγνωσης του τυραννισμένου άνθρώ
Στατικότητα τ'ijς ζω'ijς. Άξιολογικη κ' έσώτερη , οόσιαστικη που,
πού δέχεται τη δυστυχία του δίχως μάχη γι' άπαλλαγή .
στατικότητα, παρ' 8λη την εντονή της κίνηση. Καί τούτη ή Στο tπόμενο
τευχος θα μιλήσουμε για τρία άκόμα σύγχρονα
στατικότητα του δίνει καί την α'ί σθηση τ'ijς άνίας, πού τον Ιtργα πού 'χουν
σήμερα σημαντικη άπήχηση.
τυραννάει κι αότή. 'Όταν κάτι συμβεί, Ιtστω κι άνάξιο, εστω
Π!ΡΡΟΣ ΚΙΟ!ΣΗΣ
καί δυσάρεστο, ή φράση τούτη άκούγεται καί ξανακούγεται.
" 'Έτσι δμως πέρασε ή wρα. Δ έν πέρασε; "

"'

"

·

ΑΠΟ ΤΟΠΟ Γ ΡΑ Φ Ι Κ ΟΣ Κ Α Θ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

ΠΟΥ ΠΑΕ Ι το Β ΟΥΑΕ ΒΑΡΤΟ ;
ΚΑΤ Ε Λ Η Ξ Ε

ΕΙΔΟΣ

Θ Ε Α Μ ΑΤ ΟΣ

Τα γαλλικα " Nouvelles Litteraires " Ιtκαναν μια μικρη Ιtρευ
να γιά το ΠΟU πηγαίνει σ � μερα 'tO βουλεβάρτο. Διατύπωσαν τlς
άπόψεις 't ους τέσσερις βουλεβαρδιέροι συγγραφείς κ ' �νας έκ
πρ όσωπος τοu λα·ίκοu θεάτρου, ό zαν Βιλάρ. Είναι χαρακτη
ριστικο πώς το βουλεβάρτο, πού στην " belle ep oqυe ,, γρα
φόταν δικαιωματικα με βητα κεφαλαίο , για τούς ση μερ ινούς
γάλλους επαψε να ση μαίνει τοπογραφ ικο θεατρικο καf-Jορ ισμό ,
χωρlς δμως καl νά προσδιορ ίζει άναπόφευκτα - δπως σε
μας - κακη πο ιότητα. Για καλύτερη κατανόη ση , προτάσσουμε
το λη μμα Βουλεβάρτο άπο το όξφορδιανο Θεατρ ικο Λεξικό :
BOUHrVAR,D du T e m p l e, π ε ρ ι οχή παvηγυρ ι ί:>v στό Π α ρ ί σ ι , πού πί\ρε . τή
θέση των π αλ ι ό τερων τοϋ Σ α ί ν - Ζερμα ί ν κ α ί τοU Σ α ί ν - λωράν · τήv έπο
χή τής ' Επανάσταση ς χ τ ί στηκαν έκΞi άpκετά μ ι κρ ά μόν ι μα θέατρα, τό
πρωτο άπ' τά όποία 1;,τciν τού ' ' Ν ι κολέ ' ' , πού άργότερα μετονομάσθηκε
" Γκ α ι τ έ ' ' . Ή Ολη π.:: ρ ι οχή έγ ι ν ε κέντρο ψυχαγωγ ί α ς καθώς t'iταν έκεi
κοντά τόσο τά θέατρα · Ά m b i g u - C o m i q ue " , .. f o l i e s D . a m a t i q ue s " ,
. . L e s F u n a m b u l e s " , δ σ ο κ α ί τσ ί ρκ α , θ,zά μ α τ α άκρο6 ατωv κ α ί κουκλο
θέατ ρ α . Ή δλη γραφ ι κή άτμόσφ α ι ρ α δ ι αλύθ η κ ε τό 1 8 6 2 , · μ έ τή ρ υ μ ο
τ ο μ ι κή μεταρρύθ μ ι σ η τ ο ίί Ώσμάνν, κ α ί τώρα τό μ ::γαλίιτερο τ μ ί] μ α τ fί �
π ερ ι οχί\ ς κ α τ α λ α μ 6 ά v ε ι ή Λ•ωψόρος Β ο λ τ α ί ρ ο υ . Πολλο ί δ ι άσ η μ ο ι ιjθο
πο ι ο ί , Οπως ο ί Ν τε μπυρώ, Φρε;ντερ ί κ λ ε μ α ί τ ρ , Μαντάμ Ν τορ6άλ κ α ί
Μ'Π'οκάζ Επα ιξαν στά θ έ α τ ρ α αύτά, Ε ν ω ο ί Δ ο υ μ ά ς κ α \ Γκω τ ι έ ί'i τ α ν άνά
μ εσ α στούς συγγρο.φΞiς πού τ ά τροφοδοτοV:rα.ν μ έ Εργα τά τc:λ::υταία
χρόν ι α . Ο ί κ ύ ρ ι ο ι , Ο μ ω ς , προ μηθευτές των θεάτρων τοU Β ο υ λ εβάρτου
t) τ αν οί πολυγραφό·τ α τ ο ι δ .:: ύ τερης κ ατηγορ ί α ς δ η μ ι ο υ ρ γ ο ί μελοδραμάτων,
Οπω ς οί Π ι ζ!p : κούρ, Μποuσαρντύ Ι< . & . άπ ' τ ά Εpγα των όπο ί ω ν κ α ί 'Πfί
ρ ε τό Βου evαrd du Te m p l e τό παρατσούκλ ι του .. Β οuλ :6άρτο τοU
' Εγκλή μ α το ς " ( B o u 'evαrd du C r i n1 e ) . Τά 'ΠρC>τα χρόν ι α , δυό t)θοrπο ι ο ί
φάρςr α ς , ο ί Μπομπές κ α ί Γκαλι μαφρέ, ζωντάνευαν άναμνήσ ε ι ς των τr α
λα , ό τ ερων « P a rades" ( παράτε ς ) κ α ί 'Π α ι δ ι κ ο ί θ ί ασ ο ι f1Τα ι ζ αν σ τ ά μ ι 
κ ρ ά θ έ α τ ρ α, Οπου στεγάσθη καν άργότερα μ ερ ι κ ο ί άπ � τούς μεγαλύτερους
ήθοπο ι ο ύ ς τ η ς Γαλλ ί α ς . Κ α ί , φυσικά, 'Πάντα ύπtl ρχ:nι ό:ναρ ί θ μη τ α 'Πα
ράλληλα θ ·άματα στό π!p ι θώρ ι ο , μ έ Ο:γρ ι α θ η ρ ί α, πυρο-τ εχνή ματα, κ έ ρ ι 
να ό μ ο ι ώμ α τ α κ α ; μουσεία, καθώς 1<α ί καφtν ..:: i α μέ τ ί ς Ησuναvλ ί ε ς "
του ς , π ε ρ ι π λ ανώμενοι μουσ ι κ ο ί κ α ί τ ρ αγουδ ι στές μπαλλαντWν.

Ρ Ο ΥΣ Σ Ε Ν : Το βουλεβάρτο ; Ί-Ι λέξη δεν σημαίνει τίποτα.
Είναι μιιΧ έτικέττα πού κολλοuν σε Ι!.ργα με το σ�>ζυγο, τ·)] σύ
ζυγο καl τον έραστή , ltργα πού παίζονται με έπίση μο Ιtνδυμα,
κι δπου γεύονται τον Ιtρωτα οχι δυό, άλλα τρείς. Μήπως, δμως,
αύτη ή θεατρ ικη κατάσταση δεν κυρ ιαρχεί στα δυο τρ ίτα τοu
παγκόσμιου θεάτρου ; Γιατl ό Ιtρ ωτας στο θέατρο , παρουσιάζει
ένδιαφέρον μόνον δταν δεν πάει καλά. Όσο για την κομεντ!
πού διευκολύνει την πέψη , μ' �ναν παραπάνω κύριο η κυρ ία
είναι κάτι ΠΟ'J 'χε πολλούς θεατές, προπάντων στο μεσοπόλεμο.
Βλέπετε , ή μεγάλη διαφορα βρ ίσκεται στον τcνο. Καl συμμερ ί
ζομαι την όίποψη πώς είναι πιο δύσκολο να γράψεις !!.να ltργο
πού θ' άνέβει μέσα στο όίπλετο φως των προβολέων , με πρό
σωπα ποU μπαίνουν σ' Ενα σκηνικ Ο η ποU βγαίνουν άπ' αύτ6 ,
παρα να στή σεις πzνω σε μια όίδεια σκηνη πρόσωπα καθισμέ
να σε μια καρέκλα, κάτω άπο μια δέσμη φωτος πού μπορεί
να τα σβή σει, φτάνει να το θελή σει ό συγγραφέας.
ΖΑΝ

ΚΩ :

Ή

λέξη βουλεβάρτο δεν άνταποκρ ίνεται, νομίζω,

σ : τ :ποτα. Γι α ποιό λόγο , σας ρ ωτω , μια άπλη τοπογραφ ικη

Ιtνδειξη θά 'χε τόσο μεγάλη σημασία ; Πρόκειται για εννοια
λαθεμένη . Καl δε βλέπω καθόλου γιατl �να καλΟ ltργο δε θα
μποροuσε νιΧ παιχτεί όπουδήποτε. Συμβαίνει, με τον καιρό ,
όρισμένες παραδόσεις να καταρρέουν . Πάντως, αύτη πού άφορα
το βουλεβάρτο εότυχως εχει όρ ιστικα πια πάψει νά 'χει πέραση .
Μήπως, δεν εtδαμε βωντβ!λ να παίζονται μ' έπιτυχία στην
ά � ιστερ � οχθη τοu �-� κουάνα καt συγκεκριμένα Φεϋντώ στο
,
θεατρο . Μονπαρνας
;
Κάθε φορα πού μιλαμε γ;α θέα
τρο τοu βουλεβάρτου ή εκφραση αότη παίρνει. διαφορετικη ση
μασία άνάλογα . μ� •ο συνο μιλητή μας. 'Έτσι καταλήγω να
πιστεύω πώς δεν Ιtχει κανένα άπολύτως νόημα, η καλύτερα
πώς άπο δω κ ιt μπρος εΤναι ξεπερασμένη καl δεν άνταποκρ ί
νεται, ποφα πολύ άόριστα, στlς ση μερινες συν θηκες τοu θεά
τρου. Μ π ψ οuμε, πάντως, να έγκαταλείψουμε, χωρlς τύψεις,
τ !Jν τοπογ,J αφικ ή του σημασία· κανzνας, θαρρω, δεν πάει να δεί
�να Ι!.ργο γιατί πα ίζεται στ!]ν όίλφα η στ-)] βητα συνοικία.
Μήπως τό-ε, λέγοντας " θέατρα τού Βουλεβάρτου " , έννο
οuμε δρισμ�νο:ς αrθουσες προσκολλη μένες σ' ltργα όρισμένου
ϋφους, πού γράφονται η παίζονται μ' �ναν δρ ισμένο τρόπο ;
Ξαναπέφτουμε itτσι στην άορ ιστία πού άναφέραμε παραπάνω,
άφοu καθένας άποκαλεί βουλεβάρτο όίλλο πράγμα. 'Όσο για
ΦΕΛΙΣΙΕΝ
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ΜΑΡΣΩ :

·

Ι!.ναν άκρ ιβη δρ ισμο τοu βουλεβάρτου, δ μόνος πού συνάντησα
1J ταν αύτος πού δίνουν οι ηθοπο ιοί : Βουλεβάρτο είναι δ,τι δεν
είναι " Κομεντί Φρανσαίζ ", με μια λέξη , τα ίδιωτικα θέατρα.
Φυσικά, δμως, τΟι ίδιωτικα θέατρα δεν άνταποκρ ίνονται σ' αύ
τη στην άόριστη Ιtννοια πού καl τώρα όνομάζεται βουλεβάρτο .
Μια πού μας τίθεται το έρώτημα, δσο άφορα πpοσωπικα έμέ
να, θα πρέπει να πω πώς άνέβηκαν ltργα μου στο " Ά τελιέ " ,
άν άμεσα σ ε Ιtργα 'Ανούιγ, Μαρσελ Αtμε καl Φρανσουαζ
Σαγκάν · Ιtργα μου παίχτηκαν στο θέατρο " Ρεναισαvς " μεταξύ
Σαρτρ καt Ζενε καί, τώρα, στο θέατρο " Μισοντιερ " διαδέ
χτηκα τα ltργα " Ό δειλος κι ό τολμη ρος " καl �· Ό άνη ψ ιος
τοu Ραμώ " . Π ιο χτυπητο παράδειγμα είναι το γεγονος δτι
Έ'ίδαμε μια χαρα στο θέαΊ ρο " Παλαl - Ρουαγιάλ ", τΊ,ν Κλων
τελ να διαδέχεται το " 'Απασχολήσου με το έλάχιστό μου
Αύτο δείχνει πώς οι θεατρ ικl:ς α'ί θουσες διαθέτουν σήμερα
μεγάλη ποικιλία δραματολ6γιου . 'Επίσης έκεί πού όίλλοτε άνέ
βαιναν δυο η τρία Ι!.ργα τη χρονιά, τώρα άνεβάζουν Ιtργα πού
καλύπτουν δυο - τρείς περιόδους. Αύτο τροποπο ιετ πέρα για
πέρα την Ιtννοια τοu τακτικοu θεατη .
Μ Π Ι Γ Ι Ε Ν Τ Ο Υ : Δεν ξέρω τί είναι το θzατρο τοϋ βουλεβάρ 
του, Ο ταν ό Φεϋντ ώ άνήκει σ' αύτό. Κι αν ΟΕ:ν άνήκει. σ' αύτό ,
δεν καταλαβαίνω γιατί ή " Λοκαντιέρα " ύπάγεται στο όίλλο
θέατρο . Ό δρος βουλεβάρτο είναι ηλίθιος. "Αν στ' άλή θ εια
πρέπει ν' άντ ψετωπίσουμε το θέατρο τοπογραφικά, πρέπει
ν' άναφερθοuμε στiς Ιtννο ιες δη μόσια πλατεία η σταυροδρόμι.
ύπάρχει
Ζ Α Ν Β Ι Λ Α Ρ : Τό βουλεβάρτο; ' Εγώ πιστεύω πώς
πάντα. Είν' !!.να ρεπερτόρ ιο άπο ltργα εϋκολα, πότε - πότε δρα
ματικά, καl πού άρχίζει άπο τον Μπουρντε στην κορυφη καl
φθάνει σε . . . πολύ πιο χυδαίους, φυσικά. 'Ό μως, στο κάτω - κά
τω, δταν κανένας Ιtχει άρχες φιλελεύθερες, δπως έγώ , δε νιώθει
την έπιθυμία να τlς έξοντώσει γι' αύτο το λ ό γο. 'Ακρ ιβως
δπως κ' οι συγγραφείς αύτοl δεν έπιδιώκουν το θάνατό μας ,
έπε ι δ )] κ ±ν ουμε Λαϊκο Θέατρο . Καί, στο κάτω - κ ±τω , ύπάρ 
χει χω"ρ ος για δλους. Το Κράτος βαρύνεται με το χρέος να
διατ ηρήσει !!.να ρεπερτόριο ύψηλης μορφωτικης στάθμη ς. ' Ε ξάλ
λο υ το βουλεβάρτο, Π Ο 'J οι άρχές του άνάγονται στον 1 9 0
α ίC:. v χ, κ χτέχει μερ ικJ:ς άπ' τlς καλύτερες αίθο υσες τοu Πα �
ρ ισιοu. Πως, δ;.ι.ως, να έγκαταστή σεις �να Λαϊκο Θέατρο στο
Βο υλεβάρτο, ϋπου οι α 'ίθουσες Ιtχουν γεν ικα μικρες διαστάσεις ;
Ξ έρω, βέ β αια . πώς το " Καρτέλ " , πού στ)]ν άρχη βρ ισκόταν
Ιtξω άπ' το κέντρο τοu Παρισιοu, συνέβαλε στ!]ν άλλαγη δλων
αύτων . Μ ετακίνη σε , κατα κάποιο τρόπο , τlς διαχωρ ιστικες
γ p αμμες . . . Κ' ϋστερα, σ' !!.να όίλλο πεδίο, δεν ύπάρ χει πια
εύτυχως αύτη ή έπιθετικότητα πού διαπιστώναμε στο πρόσ
φατο παρελθον ( θυμηθείτε την έποχη τοu Μπερνστάιν ! )
στlς σχέσεις άνάμεσα στο Βουλεβάρτο κα l στο " Καρτέλ " .
' Απο τότε παίχτηκε Σαρτρ σο:ο θέατρο " ' Αντουαν " κ' ή
Μαρl Μπέλ, πού διευθύνει !!.να θέατρο στο Βουλεβάρτο, άνέ
βασε σ' αύτο . . . Ζενέ ! Μ' όίλλα λόγια, τα σύνο ρα δ �ν ύπάρ 
χουν πιά. 'Αποτελοu μ;: δλοι μας μια μεγάλη ο ίκο γένεια . Δεν
ύπάρ χ ο ·Jν μεταξύ μα -; προβλή ματα , δπως δl:ν ύπιΥ ρ χ ουν κι άνά
μεσα σε μας καt στο 'ΥπουϊJ γείο Μορφω τικων ' Υποθέσε ων !
"Οχι, το μεγάλο πρόβλη μα, αν θέλετε να ξέρετε, ύπάρχ_:: ι
άνάμεσα σε μχς καl το 'Υπουργείο Ο ίκονομικων , πο.J μας
θεωρεί σαν είδος πολυτελείας. Θά 'λεγε κανένας πώς σ' αύτο
. το 'Υπουργείο δεν ξέρουν άκόμα πώς ή Βαστίλλη iiχει κατα
λη φθεί ! Βρ ίσκονται άκόμα στο ση μείο να λένε : για να βοη
θήσουμε τούς φτωχούς, ας φορολογ·� σουμε το Θέατρο .
"Ας πάρουμε το θέατρο " Άτενε " το Ιtξοχο αύτο θέατρο κον ; α
στο Βουλεβάρτο ϋπου ltχει τόσο μεγάλη άξία το γεγονος πως
νιώθουμε άκόμα δπως τον καφο τοu Ζουβε καl δπου ή άγα
πη μ έν η μας συνάδελφος Φρανσουαζ Σπφα διατ-� ρησε θαρ ρα
λέα !!.να θεατρ ικο ϋφος πόύ της 1Jταν τόσο προσφιλές . . 'Έ !
λοιπόν , αύτο το " 'Ατενε " των ?00 θέσεων είναι άναγκασ μέν ο ,
άπ' την 'ίδια την άρχιτεκτονικη τ η ς αrθουσας, να έπιβάλλει
ποικιλία τ ψων , άπο την πλατεία &ς στούς έξωστ ες, ποικ� 
λία άπ 5λυτα άπαρχαιωμέν η . Είναι άδύνατο να έφα ρ μοσθουν
σ' αύτο το θέατρο μειωu.ένες τιμες σε άρκετα μεγάλη κλίμα 
κα ( κι ώστόσο ή Σπιp α δl: δίσταζε να μειώνε ι τα Ι!.σοδά τη ς
προκειμένου να διαθέσει στο κοινό της κ άθε βρά8υ 1 00 - 1 50
θέσει; μ ε τιμη μειωμένη ) . Καl δl:ν κακολογ ω μ ' αύ τα πού
λέω τέτοια γοητευ τ ικα " ο p γανα έργασίας , , , σαν τtς α'ί θουσε ς
τοu Βουλεβάρτου. Λέω άπλως πώς δεν άνταποκρ ίνονται πια
στ!] σημερ ινη άντίλη ψή μας για το Θέατρο . Καί, πιστέψτε με ,
η άρχιτεκτον ική τους φτα ίει πολύ cr ' αύτό.
·

( Μετ. Τ . Δ ρ . )
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Στη φετειν-1] περίοδο του " Παγκοσμίου Θεάτρου " ε'ί δαμε
πολλα ά.ξιόλογα συγκροτήματα κι ά.ρκετα ά.ξιόλογα εργα. Γι'
αύτό είναι πολύ δύσκολο να κρίνουμε ποιά ήταν πραγματικα
ή καλύτερη παράσταση , γιατί κάτι τέτοιο δΕ:ν Θα ά.παιτουσε
μόνο γνώση του θεάτρου, άλλα καl πολλών &.λλων συντελεστών,
8πως ή έθνικη tδιοσυγκρασία κ' ή αίσθ·ητικη ά.γωγή , πού ά.πο
τελουν τό όπόβαθρο τ'ijς θεατρικ'ijς τέχνης κάθε χώρας. "Αν,
ώστόσο, δΕ:ν μπορουμε να πάρουμε 8pκο για τό ποιά ήταν ή
καλύτερη παράσταση , μπορουμε 8μως να πουμε με σιγουρια
πώς ol " 'Όρνιθες" ήταν μια ά.πό τlς καλύτερες. Είχε πληρό
τητα δχι μόνο ποιοτική , άλλα καl πληρότητα συστατικών. Ό
Κάρολος Κούν σμίγοντας σοφα καl μΕ: τίς tδανικΕ:ς ά.ναλογίες
τα συστατικα αύτα - μουσική , χορό, λόγο καl σκηνικα - δη
μιούργηάε μια παράσταση - δρόσημο. Ήταν συγχρόνως το
έπιστέγασμα ένοc πολύχρονου μόχθου κι ά.φοσίωσης στο θέα
τρο � άλλα , �; ή λυδiα λiθος γ �α κ �θε φι� όδο 7 0 "� λληνα σκη �
νοθετη
. Οι Αγγλοι - κριτικοι και Κοινο - υποδεχτηκαν και
πάλι φέτος το εργο μΕ: ένθουσιασμο ΚlλL τόνισαν ιδιαίτερα αύτόν
τόν ά.νάλαφρο , πανηγυριώτικο χαρακτήρα του. Για μας πάλι,
πού 'χουμε ζήσει στο έλληνικο περιβάλλον καl ξέρουμε τlς πη
γΕ:ς του σκηνοθέτη , ή τέλεια αύτη μεταγραφη του " Γάμου
του Καραγκιόζη " στόν τρισδιάστατο χώρο του θεάτρου δΕ:ν
Θα πάψει ποτΕ: νά 'ναι μια εκπληξη .
ΜΕ: τtς μεγάλες προσδοκίες 8μως πού δημιούργη σε ή έπιτυ
χία τών " 'Ορνίθων , , ' περιμέναμε να χειροκροτήσουμε τούς
" Πέρσες " σ!χν ενα καινούριο ξεκίνημα στο ά.νέβαάμα τ'ijς έλ
ληνικ'ijς Τραγωδίας. Βέβαια, ε;ί χαμε πάντα δρισμένους φόβους κ'
ένδοια.σμούς: δΕ:ν βλέπαμε πώς Θα ά.νταποκρινόταν δ Κούν στη
μεγαλοστομία του ποιητ'ij (πού τόσο δριστικα εκρινε δ 'Αρι
στοφάνης μΕ: τό : " μ ε γ ά λ ω ν ά. ν δ ρ ώ ν μ ε γ ά λ α κ α l
τ α ρ ή μ α τ α τ ί κ τ ε ι ν ,, ) καl στον αύστηpα λειτουργι
κό χαρακτήρα του εργου. 'ΥποΘέταμε 8μως πώς δ Κούν θά
' βαζε το εργο, 8πως και τούς " 'Όρνιθες " , μέσα σ' ενα λαϊ-
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κο περ ίγραμμα. Π_ώς το �ύλα � ι;ι- ο - π�-:ριωτικο, � ρ � στούρ yη 
μα του Θεάτρου των Σκιων, , Ο Θανατος και η Αποθεω
σις του 'Ήρωος Κατσαντώνη ", Θα γινόταν το πρότυπό του.
' �πο την πλευρα αύ τ-Υι ή ';' α.ράσταοη � ας &.φησ � ά.ποκ � ρδι � 
,
�
μzνους. Βεβαια,
η, ποιοτητα της ηταν
αναμφισβητητα υψηλη.
'ΑλλιΧ στο όπόστρωμά της δΕ:ν εβp ισκε.ς μια ά.κλόνητη αtσθη
τικη πίστη - μια πίστη πού πρέπει να δμολογήσουμε πώς
χα.Ρ ακτηρί,ζει τlς, π�ρ � στάσεις το � Μιy ωτ� καί, , προπ �ντων,
του Ροντηρη - αλλ ενα. δισταγμο και καποια αβεβαιοτητα.
Αύτο Ύjταν γενικα το βασικο μειονέκτημα της παράστασης, &ν
και πέρασε ά.παρατήρητο ά.πο τό ά.γγλικό ά.κpοατήριο .
Ol 'Άγγλοι χειροκρότησαν τούς " Πέρσες " μ Ε: τόν tδιο έν
θουσιασμό, &ν δχι μεγαλύτερο, πού 'χαν χειροκροτήσει τούς
" 'Όρνιθες " . Πραγματικά, το θέαμα Ύjταν έπιβλ·ητικό κ' ol
σκηνΕ:ς του Χορου εκαναν μεγάλη έντύπωση μl: τlς γοερές κραυ
γ/:ς καt τα μακρόσυρτα μοιρολόγια τών Περσών. Αύτο ·)jταν
κιόλας και το πιο πετυχημένο μέρος τ'ijς έρμηνείας : δl:ν έπέ
τρεπε στο θεατη οί\τε στιγμη να ξεχάσει πώς ά.ντίκρυ του εχει
ά.νθρώπους μέ τα βάρβαρα και πρωτόγονα ενστικτα, πού ά.νέ
καθεν ol Εύρωπα"ίοι κολακεύονταν ν' ά.ποδίδουν στούς 'Ασιάτες.
Για να έπιχειρήσουμε μια συνοπτικη ά.νατομία τ'ijς παράστασης,
Θα λέγαμε πώς Ύjταν μια προσπάθεια έναρμόνισης πολλών έτε
ρόκλητων στοιχ�ίων. Τα στοιχε"ία αύτά, ενα - ενα, δέν Ύjταν
οί\τε &.στοχα οί\τε αύθαίρετα· τελικα 8μως, δ/:ν μπόρεσαν ν'
ά.ποκτήσουν δμοιογένεια. Πρέπει, πάντως, να τονιστε"ί πώς δ
Χορος παρουσιάστηκε ά.ρκετα έλευθερωμένος ά.πο τα συμβατικα
πρότυπα. 'Όταν δ Λόγος του επρεπε ν' ά.κουστε"ί, δ σκηνοθέτης
μοίραζε τούς στίχους στα μέλη του Χορου, πού καθένα ΕΠG ιρ
νε σαν σκυτάλη τό λόγο ά.πο το στόμα του ά.λλουνου - κι αύτό,
παρα τtς ά.ναγκαστικές τομές πού συνεπάγεται, ένέτεινε την
πpοσοχη του βεατ'ij και δημιουpγουσε την αtσθηση μιας έντε
λώς έξωρεαλιστικ'ijς ένότητας. 'Όταν πάλι τα πάθη θ' ά.ποδί
δονταν καλύτε;pα μέ τον Ύ)χο καt τtς χειρονομίες του Χορου,
τότε όψώνονταν δ τόνος τ'ijς μουσικ'ijς κ' ή ά.παγγελία γινόταν
δμαδικη - καl το τί έννοουσε δ ποιητΊJς μΕ: τούς στίχους του
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μάντευες πια άπa τον λυγμικa συνήθως τόνο τ'ίjς φων'ίjς καl
της ύπόκρουσης. "Αν δλη ή παράσταση εί:χ,ε αύτη τη συνέπεια
κι αύτη τη γραμμή, τότε θ' άποτελουσε �να μνημεϊ:ο στην ίστο
ρ ία του έλληνικου θεάτρου. 7Ηρθε δμως δ άγγελιαφόρος καί,
με 'τίς έξωτερικl:ς καί έπίπλαστες διακυμάνσεις της φων'ίjς του
καl την έπιφανειακη μίμηση του πάθους, μiiς προσγείωσε πάλι
στlς χειρότερες στιγμες της συμβατικ'ίjς έρμηνείας. Καl τέλος,
σε μερικες σκηνες του Ι:ργου, τα πρόσωπα κατέβηκαν στο έπί
πεδο μιiiς ρεαλιστικα σωστ'ίjς άπόδοσης, πού δε συμβιβάζονταν
οί.\τε μl: τό κείμενο, οί.\τε μl: τη σκηνοθεσία, δπως μiiς παρου
σιάστηκε στην έρμηνεία του Χορου.
Δεν ξέρω τί άκριβώς σταμάτησε τον Κάρολο Κούν στα μισα του
δρ 6μου :_ ή Ι:λλει tη ;όλ fl;ης � ή , l:λλ; ιψη δ�ν ι:_το;ή,τω� . :1> οβiiμαι
, μαλλον, και τα δυο. Σα να στερευε, εδω κ εκει, η φαντα
πως,
σία του μπροστα στίς άπαιτήσεις του κειμένου, κατάφευγε κάθε
τόσο στην εύκολότερη λύση : πιανόταν άπό τα γνωστα καλούπια.
'Ό,τι καί νά 'ναι πάντως, οί δυο παραστάσεις του Λονδίνου, μiiς
Ι:δειξαν που μπορεϊ: να φτάσει �νας όίνθρωπος πού παλεύει μό
νος - άλλα καί που δl:ν μπορεί να φτάσει. Γιατί αν στον Κούν
δl:ν Ι:λλειψε ποτl: ή συμπαράσταση , του 'λειψε δμως δ άξιόλο
γος συναγωνισμός. Πολλοί παρουσιάστηκαν μl: άπαιτήσεις, κατα
καιρούς, δίπλα του, άλλα κανένας δl:ν συνδύαζε τη γνώση , τό
ταλέντο, την έμμονη καί, προπάντων, την άκατάβλητη άντοχή
του. "Αν δπ'ίjρχαν κι όίλλοι δίπλα του, δ Κούν θα περιόριζε την
κλίμακα του δραμα.τολογίου του καl θα την έμβάθυνε. 'Ενώ τώρα
άναγκάζεται να μiiς δώσςι καί Τσέχωφ καί Σώ, καί Μπρέχτ
καί 'Ιονέσκο. Κα1. φυσικα δl:ν ταιριάζουν δλοι αύτοί με την tδιο
συγκρασία του : όίλλους τούς πιάνει μl: την καρδια καί όίλλους
μl: τό κεφάλι.
Μετα την παράσταση τα παρασκήνια είναι γεμάτα κόσμο. Ό
Π'ίjτερ Χώλ, ή Πέγκυ 'Άσκροφτ, �να σωρό διασημότητες τών
Γραμμάτων καί του Θεάτρου τα κατακλύζουν για να συγχαρουν
τον Κούν. Ό θεατης του Λονδίνου, δσο μεγά)ο κι αν είναι τό
δνομά του , γίνεται �να μl: τό άκροατήρισ, είναι πάντα σrχν παιδί,
�τοιμος να γελάσει, να συγκινηθεϊ: καί να χειροκροτήσει. 'Αλ
Μ δl:ν Θα έπισκεπτόταν ποτέ τα παρασκήνια αν δΕ:ν Ι:νιωθε
την άνάγκη να συγχαρεϊ: κάποιον για �να έπίτευγμα. Ό Κούν
λοιπόν 'Ιjταν δίκαια συγκινημένος.
Συζητήσαμε άρκετη ώ?α για -rό Ι:pγο καί την έρμηνεία του καί
νομίζω πώς άξίζει ν α δώσουμε μερικΕ:ς άπό τίς άπόψεις του :

(( Βασικa ε lναι ή πρώτη άρχα ία Τραγωδία πού σκηνοθετώ.
Παλαιότερα, βέβαια, ε lχα δώσει τiς " Χοηφόρες " καi τήν
" 'Άλκηστη " . . . Ναί, πραγματικά, στlς " Χοηφόρες " i,ταν
ή πρώτη φορa πού τa πρόσωπα τού Χορού έλεγαν eνα - eνα τούς
στίχους τού ποιητή. Άλλ' αύτό δέν ήταν βέβαια άρκετό .
)) Ή "'Άλκηστη ' ήταν πολύ πιό όλοκληρωμέvη παράσταση,
άλλά, σaν έρμη�ιεία, βρισκόταν μέσα στa πλαίσια τής έλληνι
κής πραγματικότητας, μέ πολλa λαογραφικa στοιχε ία, παρ
μένα lδίως άπό τόν Καραγκιόζη, άλλa συγχρόνως καi μέ πολ
λa πρότυπα άπό τό έλληνικό θέατρο.
)) Γιa τούς " Πέρσες " ξεκίνησα μέ lδέες πού διαμορφώ1ιονταν
δμως κατa την διάρκεια τών δοκιμών.
)) Τό πρόβλημα τού Χορού έχει eνα εlδικό χαρακτήρα ατούς
" Πέρσες ", άλλa γενικa ε lναι τό μεγάλο πρόβλημα κάθε Τρα
γωδίας. Στό Χορό, τa συναισθήματα κ' οί καταστάσεις ένός
άτόμου πρέπει ν' άποδίδονται άπό ε ίκοσι aτομα. Αύτό πρέπει
νa γίνεται μέ συγκίνηση, σa νά 'ναι σύγχρονο έργο, δπου ό
γραπτός λόγος γίνεται θεατρικός λόγος κ' ε lναι οργανικa δε
μένος μέ την έκφραση . Φυσικά, δέν πρέπει νa καταργε ίται ή
εύαισθησία τής έκφρασης - οilτε ή άμεσότητά της. 'Ασφαλώς,
δέν ε lναι τό ίδιο μέ τόν Τσέχωφ, δπου παίζει ρόλο καi μιa κί
νηση τών χειλιών. Στην Τραγωδία, ή παρουσίαση ε lναι πιό
μονοκόμματη, γι' αύτό βάζουμε μάσκες στό Χορό. 'Έχει λει
τουργικη μορφή . 'Έχει πρωτόγονα πάθη, πού δμως δέν πρέπει
νa χάσουν την οργανική τους άλήθεια. Ώς τώρα, τη βλέπαμε
συνήθως μέ τό γερμανικό τρόπο έρμηνείας, άλλa τa έλληνικa
μέσα ε lναι καταλληλότερα γιa τiς μαζικές καταστάσεις, γιατί
δέν τούς άφαιρούν την οργανική τους άλήθεια.
)) Ή κίνηση πρέπει νά 'ναι ή άνθρώπινη κίνηση, άλλa πλαστι
κότερα δοσμένη .
)) Ό άγγελιαφόρος ε lναι άναγκαστικa ό καθιερωμένος άγγελια
φόρος. Άν τού προσθέσουμε περισσότερη ψυχολογικη άλήθεια,
θa τού άφαιρέσουμε τόν τύπο.
)) ''Ισως δλο ι νά 'χουμε έπηρεασθε ί άπό τa συμβατικa πρότυπα
κ' οί ήθοποιοί κ' έγώ .
)) Πιό έμπειροι ήθοποιοί; Όχι, πρός Θεού ! 'Αλλa γ ι a μιa
άπόλυτα lδανικη παράσταση, ίσως δλοι μας, δ λ ο ι μ α ς,
θά 'πρεπε νά 'μαστε - όχι πιό έμπειροι - πιό παρθένοι )).

ΜΑΝΘΟΣ ΚΡΙΣΠΗΣ

Ta κοστούμια τών " Περσών", καμωμένα άπό τόν Γιάννη Τσαρούχη, ήταν άπό τa πιό πετυχημένα στοιχεία τής παράστασης
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Τό τέλος τού δίμηνου συμπίπτει
μέ τη λήξη τής χειμωνιάτικης σαιζ6ν.
'Όπως κάθε χρ6νο, τά περισσ6τερα θέα
τρα έκλεισαν την Κυριακη τών Βα tων.
Τ6τε λήγουν καί τά συμβ6λαια τών ήθο
ποιών . 'Ελάχιστοι θίασοι συνεχίζουν δσο
τούς έπιτρέπει δ καιρ6ς. Εlναι νωρiς γι'
dπολογισμό τής περι6δου . Μέ δυό λ6για:
'Άρχισε καλά · κλείνει dδυνατισμένη .
1111

Νέ κ μψη την κί ηση τών θεά
ι:1; �
�
?
τρων. Και νεα πτωση ποιοτητος. Δ εκα
τρείς άλλαγες έργων στό δίμηνο . Δ υό
ξένα έργα στη Λυρική, ίiνα στό Κρατικό
αλονίκ ς. έκ έργα ρ6 ας στη
rpΑεσθηνα
?
r; � ι;
;z: �
�
- εφτα ξενα, τρια ελληνικα.

][

Τραγωδίας στην ι3ρχήστρα του. 4, 50
δραχμές τό aλλο, με τό 'Ωδε ίο Ήρώδη
'Αττικού. Οί μακέτες τού Α. Τάσσου.
illl
Πτωχεία διαλέξεων . iVΙιά ένδιαφέρουσα τής Κατερίνας Κακούρη γιά τη
Μαγεία καί τό Χορό ποιS 'ναι ·καί ρίζες
τού Θεάτρου . 'Ανήκει στό περασμένο
Δίμηνο. Την ε 'ίχαμε δμως άναγγείλει
καί τη δημοσιεύουμε δλ6κληρη σ' αvτ6 .
Στό aλλο θά δημοσιευτε ί - καθυστερη
μένη κι αvτη - τής Βούλ_ας Δ αμιανάκου

ρο! Ή " Πορεία " κατεδαφίζεται. Τό
" Προσκήνιο " τού Σολομού διαλύεται
καί τό θέατρο "Βεάκη" γίνεται κινημα
τογράφος. 'Ένα λαμπρ6τατο άντιστά
θμισμα : Τό θέατρο "Κοτοπούλη", άφού
καλύφθηκε ίiναν δλ6κληρο χειμώνα άπ'
τό σκοτάδι τού κινηματογράφου, ξανα
γυρίζει στό Δ ιονυσιακό φώς ! 'Άλλη μιά
σκοτει� η � ϊθ ? υσα κινηματ� ι;9 � φου ��
,
ξαναγινει σε λιγο θεατρο
: το
Αλφ α .

1111
'Αλλαγή, λ6γφ . . . 'Ανοίξεως,
στίς Δ ιοικήσεις θεατρικών καί παραθεα
τρικών σωματείων. Καταγράφουμε τά
νέα Δ ιοικητικά τους Συμβούλια :

3) "Ενωσις 'Ελλήνω�· Θεατρικών καi
Μουσικών Κριτικών : Π. Χάρης πρόε
δρος, Δ ημ . Χαμουδ6πουλο ς άντιπρ6εδρος,
Δ . Γιατράς γεν. γραμματέας, Άλ. Εv
στρατιάδης ταμίας καi μέλη : 'Άλκης
Θρύλος, Γιάν. Σιδέρης καi Γ. Πονηρίδης.

Οί " 'Αθηνα ϊκές Πρεμιέρες", οί
σελ {δες -r_fις πε� ιεκτική� � � θύf ολη f κρ � 
τικης που καθιερωσε το Θεατρο ,, δεν
μπ6f εσαν νά καλύψουν την έπικαιρ6τητα
στη χειμερινη περίοδο. Θά τό πραγμα
τοποιήσουν τό καλοκαίρ ι . Δέν θ' άφή
σουν, δμως, άκάλυπτη καί την περίοδο
πού έληξε, μέ μιά κριτικη ά�·ασκ6πηση
πού θά περιλάβει, στό προσεχές τεύχος,
δλους τούς θι άσους κι δλα τά έργα τους.

�

σο τών Νέων". Δ έν ·ή ταν πρώτος ήθο 
ποι6ς. Εlχε, δμως, σταθερά προσ6ντα
γιά παραπάνω. Ή κακοδαιμονία τού
έλληνικού θεάτρου δέν τού 'δωσε δυνα
τ6τητες γιά κλασικό δραματολ6γιο.
Εlχε ίκαν6τητες καί γι' αvτό καί γι'
άρχαία Τραγωδία. •Ηταν σεμνός καi
τίμιος. Καί γι' αvτό άγαπητ6τατος.

2 ) Σωματείο 'Ηθοποιών Μελοδράματος
Όπερέτας: Δ . Θάνος πρ6εδρος, Ε. Βασι
λάκης άντιπρ6εδρος, Μ. Κουραχάνη τα
μίας, Έρμής Τρωtζος γεν . γραμματέας,
Μ. Παπαδοπούλου έφορος καί σύμβουλοι:
Άντ . Δ ελένδας καί Τ. Παπαναστασίο υ .

•ΙΙ 1

1111
'Η πιό ένδιαφέρου σα π α ρ αθ ε α τ ρ ι κ η έκδήλωση τού δίμηνου :
Εκθεση μακετών μέ σπουδές κοστου
μιών καί σκηνικών τού Δ ημήτρη Μυτα
ρά. Μάς άπασχολε ί Ιδιαιτέρως, παρα
κάτω. Ύπάρχει, δμως, ίiνα dκ6μα παρα
θεατρικό γεγονός πού άνήκει στό θεα
τρικό δίμηνο καί στiς εiκαστικές καί
γραφικές τέχνες: Ή κυκλοφορία μιάς
σειράς . . . φεστιβαλικών γραμματοσή
μων ! 1,50 δραχμη τό eνα, μέ τό θέα
τρο τής 'Επιδαύρου καί Χορό άρχαίας

ο

1) Σωματε ίο 'Ελλήνων 'Ηθοποιών : Β.
Μεσολογγίτης πρ6εδρος, 'Άγγ . Μαυρ6πουλος άντιπρ6εδρος, Λ. Καλλέργης γε11 .
γραμματέας, Μαρίκα 'Ανδρονίκου τα
μίας, Κ. Παπαχρήστος έφορος. Δ έσπω
Δ ιαμαντίδου σύμβουλος δημοσίων σχέ
σεων, καί μέλη : Παντελης Ζερβ6ς,
'Αλ. Λειβαδίτης καi Στέφ . Ληνα ίος.

•111
'Ένα καινούριο θέατρο, τό OR JV Ο, aνοιξε κ' έκλεισε τό ϊδιο δεκαήμε

1111
' Επαθλο - βραβε ία : Γιά δεύτερη
χρονιά δέν άπονεμήθηκε τό Κρατικό Βρα
βε ίο Θεάτρου. 'Αστερίσκοι καi Δίμηνο
σχολιάζουν άρκούντω ς τό άρνητικό γε
γον6ς. Γιά δεύτερη φορά οί Δώδεκα πε
τvχα{νουν στη βράβευση θεατρικού βι
βλίου : Τό '58 με την " 'Α θηνα ϊκη Δ ρα
ματουργία " τού Θεμιστοκλή 'Αθανα
σιάδη - Ν6βα καί φέτος μέ τό έ..ιτετα
μένο δοκίμιο τού 'Αλέξη Σολομού " Ό
'Άγιος Βάκχος. 'Από τό θάνατο τού
Μένανδρου wς τη γέννηση τού Χορτά
τση ". Ιfαί μιά χαρ � �πό �ό . . . Χ6λλ� 
γουντ : Ελληνας και νεος, ο σκη�ιογρα
φος Βασίλης Φωτ6πουλος, τιμήθηκε μέ
Α' 'Όσκαρ γιά τη δουλειά του στψι ται
νία τού Κακογιάννη " 'Αλέξης Ζορμπάς".
Καί μέ τη μελέτη τού 'Αλέξη Σολο
μού, καί μέ τη δουλειά τού Φωτ6που
λου δέ θ' άργήσουμε ν ' άσχοληθούμε.

Η

Ο ΠΑΡΑ Ν Ο Μ ΟΣ Δ Ι ΟΡ Ι Σ Μ Ο Σ
Π Α Π Α Ν ΟΥΤΣ Ο Υ ΣΤ Ο Ε Θ Ν Ι Κ Ο

Ό Κανέλλος 'Αποστόλου, δημιουργία
δεύτερου ρόλου - δικηγόρος καi πο
λιτευτΤ]ς Φαρφουρί ντε - στό " Χαμέ
νο γράμμα " του r. Λούκα Καρατζιάλε

μέ τό ένδιαφέρον θέμα " Τό Μανιάτικο
μοιρολ6ι καί ή άρχαία Τραγωδία " .

• ΙΙ 1
Ό ίiλλην έν τfί ξένrι : Πρίν κα
τακτήσουμε τη θεατρικη τέχνη στόν
τ6πο μας, άρχίσαμε τiς έξαγωγές : 'Α
ποτυχημένοι " 'Όρνιθες", όπερα - μπαλ
λέτο Μάνου Χατζηδάκι καί Μωρiς Μπε
ζάρ, στό Τεάτρ ντε λά Μοναί τών Βρυ
ξελλών. Ό Κάρολος Κού11, με " 'Όρ
νιθες" καί " Πέρσες", aνοιξε την "παγ
κ6σμια θεατρικη περίοδο " τού " 'Ώλντ
γουιτς " στό Λονδίνο καί την περίοδο
τού " Θεάτρου τών 'Εθνών " στό Παρί
σι. 'Αποτυχημένες, βεβαίως, " Τρωά
δες" τού Κακογιάννη στό " Τ. Ν. Ρ. " τού
Παρισιού . Ό Ροντήρης συνεχίζει τό
όδοιπορικ6 του με άρχαία Τραγωδία . . .

1 ΙΙ 1
Τό έλληνικο θέατρο ε lχε καί την
dπώλειά του στό δίμηνο πού πέρασε :
Στiς 5 τού 'Απρίλη πέθανε ό ήθοπο ιός
Σπύρος Μοι•σούρης. Εlχε γεννηθε ί στά
' 907 κ' ε lχε πρωτοεμφανιστε ί στό " Θία-

'Απο τlς πιο ση μαντικΕ:ς ύπηρεσίες πού
προσφέρει το Δ ίμηνο είναι τιΧ ντοκου
μέντα πού, κάθε φορά, φέρνει στο φω ς_:
Το σκάνδαλο του παράνομου διορισμου
Παπανούτσ ου σιΧν Κυβεpνητικ ου 'Επί
τροπου στο Έθνικο άποκαλύπτ ετα;ι κα;l
τεκμηριώνεται στον δεύτερο 'Αστερίσκο
του τεύχους. Έδω άποθησαυρ ίζο-.. τ αι
άπλwς τιΧ τεκμήρια : Ή παράνομη
Ύπουργικη 'Απόφαση καl το όίρθ�ο του
Νόμου πού πιστοποιεί την παρανομία.
'Ιδού, πρwτα ή 'Απόφαση καί, κατό
πιν, το όίρθρο 5 του Ν. Δ. 80 /1 946 :
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ κ . ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ

' Εν 'Αθήναις τ'ij 6/1 0/1 964
'Αριθ. Πρωτ. 1 2 3 . 303
" Περl δρισμου Κυβερνητικ ου 'Επιτρό
που παρ.Χ τif> Διοικητικ<f> Συμβουλίιμ
του Έθνικου Θεάτρου " .
Α Π Ο Φ ΑΣΙΣ

'Έχοντες ύπ' δψει το &ρθρον 5 του Ν.Δ.
80 /1 946 "περl του Έθνικου Θεάτρου"
'Αποφασίζομεν
Όρίζομεν Κυβερνητικον Έπίτροπον του
Έθνικου Θεάτρου τον Γενικον Γραμμα;
τέα του 'Υπουργείου Έθνικ'ijς Παιδείας
καl Θρησκευμάτων Εύάγγελον Παπα;71

νοuτσον είς ά.ντικατάστασιν του . μέχρ ι
τοuδε Κυβερνητικοu 'Επιτρόπου Δ ιευ
θυντοu Γραμμάτων, Θεάτρου καl Κι
νη ματογράφου Γεωργίου Κουρνούτου .

Ό 'Υφυπουργός
Λ. Α Κ Ρ Ι Τ Α Σ

ΝΟΜΟΘΕΤΙ ΚΟΝ

Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α 80/ 1 946

(Φύλ Έφημ. Κυβερνήσεως Α'

2 62/46 )

ΑΡΘΡΟΝ 5
" Κυβερνητικός ' Επίτροπος του Έ
θνικοu Θεάτρου δρ ίζεται δι' ά.ποφάσεως
τοϋ ύπουργοϋ Θρησκευ μάτων καl Έθν ι
κης Παιδείας δ Διευθυντή ς Γραμμάτων,
Θεάτρου καl Κινη ματογράφου η &λλος
ά.νώτατος ύπάλληλος τοϋ Ύπουργείου
τούτου . Οδτος μετέχων των έργασιων
τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου μετιi γνώ
μη ς ά.λλ' &νευ ψήφου , ά.σκεi:" τήν έκ μέ
ρους τοϋ 'Υπουργείου Θρη σκευμάτων καl
Έθν ικη ς Παιδείας έποπτείαν καl τόν
"f.λεγχον έπl της ολη ς κανον ικη ς καl
εόρύtiμου λειτουργίας τοϋ Θεάτρου, τ'ij ς
πιστ'ij ς έφαρ μογης τη ς διεπούση ς τοϋτο
νομοθεσίας καl τοϋ έσωτερ ικοϋ ό ργα
νισμοϋ αότοϋ , τη ρων ένή μερον περ l πάν
των τούτων τον ' Υπουργόν , ίδί� ώς προς
τήν πραγμάτωσιν των σκοπων αότοϋ ,
δικαιούμενος δέ νά. ζητήση παρά. τοϋ
Προέδρου τήν σύγκλη σιν τοϋ Διοικητι
κοϋ Συμβουλίου δσάκις κρίνει τοϋτο έν
δεδειγμένον" .
Η

Κ Α Λ Λ / Τ ΕΧ Ν Ι Κ Η

Ε ΚΦΡ ΑΣ Η

Υ Π Ο Ε Λ Ε ΓΧ Ο Ν Σ Τ Ο Ε Θ Ν Ι Κ Ο !

Μέ τον τίτλο " Π ρωτοφανη και πρωτά
κουστα ", 'Αστερίσκος τοϋ τεύχους καυ
τη ρ ιάζει καl ά.πο ρρ ίπτει τlς προτάσεις
τοu Κυβερνητικοϋ 'Επιτρ όπου στο 'Ε
θνικό κ . Ε . Π . Παπανούτσου . Καl οί
τρεi:"ς είσηγή σεις του είναι μακρυά. ά.πο τά.
πράγματα καl το πραγματικο συμφέρον
τοϋ θεάτρου . 'Ιδιαίτερα ή πρώτη είναι
τελείως ά.παράδεκτη γιά. τον καλλιτε
χν ικο καl πνευματικο κόσμο . Οϋτε λί
γο , οϋτε πολό θέτει ύπό "f.λεγχο τήν
έλευθερ ία τη ς καλλιτεχν ικη ς εκφρασης.
Το " Θέατρο " έκφράζει τήν ζωη ρο
τάτη ά.νη συχία καl τήν ά.πογοήτευσή του
γιά. τήν ά.διαφο ρ ία πού δείχνει δ καλλι
τεχν ικος καl πνευματικο; κόσμος σ' ενα
θέμα τόσο καίρ ιας ση μασίας. Καl ά.πο
ρεi:" πως ο ι &νθρωποι τοϋ θεάτρου καl
τά. σω ματεi:"α τους - ύπάρχει καl ενα
Καλλιτεχν ικων 'Υπευθύνων Θεάτρου ! 
ά.φ-ήνουν τ ο θέμα ά.διαμαρτύρητο . ' Ιδού
ο ί "f.γγραφες προτάσεις Παπαv ούτσου
στο Διο ικητικό Συμβούλιο τοϋ Έθνικοϋ :
οι

Π ΡΟ Τ Α Σ Ε Ι Σ

Ε. π. ΠΑΠΑ Ν Ο Υ Τ Σ Ο Υ

1ov. Ή φροντίδα καl ή εόθύνη γιά. τήν

&ρτια παρουσίαση των εργων στή σκηνή
το ? Έθνικ �ϋ Θεά;r ρου ά.ν� κει iJχ � μόν ?
, ηθοποιους που
στο σκηνοθετη και στους
χρησιμοποιεi:", ά.λλά. καl σέ ολα τά. iJρ-'
γανα πού εχουν ά.ναλάβει τήν καλλιτεχv ι
κή κα;εύθυν;'η καl τ� διο ίκηση �οϋ θε � 
τρου. Επομενως στους Διευθυντας, στην
Καλλιτεχνική ' Επιτροπή και στο Διοικη 
τικο Συμβούλιο . Προτείνω λοιπον πρlν
άπο τήν τελική παράσταση κάθε "f.ργου ,
σέ χρόνο · πού θά. δρ ίζη κάθε τόσο δ

Καλλιτεχνικος Διευθυντή ς, μιά. ' Επιτρο
πή ά.πο τον Π ρόεδρο τοϋ Δ . Σ . , ά.πο
τον Πρ όεδρο της Καλλιτεχνικης Έπι
τροπης, ά.πο τούς δυο Διευθυντας καl
ά.πο τον Διευθυντή τοϋ Δραματολογίου
νά. βλέπει μιά. είδική δοκιμή τοϋ εργου

ο ι Α Λ ΛΑ Γ Ε Σ Ε Ρ Γ Ω Ν
Σ Τ ' ΑΘΗ ΝΑΪΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
Οί dλλαγές lργων, στό δίμηνο
Μάρτη - 'Απρίλη, lχουν ώς έξijς :
1111 Θίασος 'Αλ. 'Αλεξανδράκη στή
" Διάνα " , ά.πο 6 Μάρτη " Μπλούζ
γιά. τον κ. Τσάρλι" Τζ. Μπώλντου ιν .

•111

Θ ίασος Τ ίτου Βανδη στο " Με
τάλλ�ιον" , ά.πο 1 Ο Μάρτη " 'Άσ
προ &τι" τοϋ Πώλ Β ίνσεντ Κάρολ.
1111

'Εθνική Λυρ ική Σκηνή στά.
" ' Ολύμπια " ά.πο 1 3 Μάρτη " 'Αν
τρέ � Σενι ε " τ ?}J Τζ ιορντ&νο ,κι �π Ο
1
1
1 5 Απρ ιλη
Τσαρο
ς και 1::. υ 
λουργος" τοϋ 'Άλμπερτ Λόρτσιγκ.
1111

Έθν ικο Θέατρο, ά.πο 26 Μάρ
τη " Ταξίδι μακρυiiς ή μέpας μέσα
στή νύχτα " τοϋ Εόγέν ιου Ο' Νήλ
καl ά.πο 29 ' Απρ ίλη " Τα φτερά.
τοϋ 'Ίκαρου " τοϋ 'Αλέξη Πάρνη .

•11• Θ ίασος Κατερίνας στο " Πα
παϊωάννου " , ά.πο 2 7 Μάρτη " Έ
λiiτε νά. γελάσουμε " μονόπρακτα
Δ. Ψαθii, Άλ. Σακελλάρ ιου - Χρ .
Γ ιαννακόπουλου καl Κ. Νικολα'tδη .
•11•

Μικρο Θέατρο, Κ. Λειβαδέα
ά.πο 30 Μάρτη " 'Εραστή ς τη ς
Λαίδης Τσάττερλυ " Ντ. Λωρενς.

1111 'Ελλην ική Λα'ίκή Σκηνή (Χρ.
Σύλβα ) στήν " 'Αλάμπρα ", ά.πο
31 Μάρτη " Γυάλινος κόσμος "
τοϋ Τεννεσση Ούίλλιαμς.
1111

Θ ίασος Β. Διαμαντόπουλου στο
" Δη μοτικο" Πειpαιii ά.πο 24 Φλεβ .
" Τίνος είναι δ Μπιμπής" τοϋ Λε
τρά.ζ (παρελήφθη ά.πο ά.βλεψία στο
περασμένο Δ ίμηνο) καl ά.πο τlς 2
'Απρ . " 'Ένα δένδρο μεγαλώνει στο
Μπροϋκλιν ", διασκευή Γιανν ίσΊJ .

1111 Θέατρο " 'Όρβο" (θίασος ' Αλκ.
Γάσπαρη ) . 'Έναρξη 7 ' Απρ ίλη μέ
" 'Ένας &γγελος στο παλιατζήδι
κο " Α. Σίφριν. 'Έκλε ισε στlς 1 8.
1111

'Έκτακτος θ ίασος στο θέατρο
" Βεάκη " ά.πο 28 'Απρ ίλη μέ
τήν " Φαύστα, η ή ά.πολεσθεις κό
ρη " τοϋ Μέντη Μποστατζόγλου.
1111

ά.πο

Κ . Θ . Β . Ε . στή Θεσσαλον ίκη ,
1 1 Μάρτη " Γλάρος" Τσέχωφ .

κ α l νά. ά.ποφαίνεται &. ν το εργο πρέπει
νά. φθάση στήν δρ ιστική παράσταση η
6χι. Κατ' αύτον τον τρόπο θα εrμαστε
ολο ι συνυπεύθυνοι γιά. τlς τυχον ά.ποτυ
χίες τοϋ θεάτρου.
2ov. Τόσο ο ί μέσα στή χώρα μας, οσο
και οί στο έξωτερικό ύποχρεώσεις τοϋ
Έθνικοϋ Θεάτρου έπιβάλλουν νά. προ-

νοήσουμε γιά. τά. ένδεχόμενα πού μπο
ροϋν να πα.ρουσια.στοϋν η ά.ναβολης η
ματαίωσης ώρ ισμένων παραστάσεων έξ
α ίτίας έμποδίου η ά.ρρώστειας των ήθο
πο ιων πού ύποδύοντα.ι κύρ ιους ρ όλους,
η τοϋ σκηνοθέτη πού έπιβλέπει κα.l προ
ετοιμάζει το θ ίασο. Είναι λο ιπον ά.νάγ
κη νά. καθιερωθη ή ά.ρχή οτι σέ ολα
ά.νεξαιpέτως τα εργα θά. προετο ιμάζων
τα.ι γιά. τούς κύρ ιους ρ όλους δύο τουλά
χιστον ήθοποιοl κα.l θά. παίζουν ένα.λλασ
σόμενο ι σέ ώρισμένο ά.ριθμό παραστά
σεων δ καθένας ( δ πρωτος σέ περ ισ
σότερες κα.l δ δεύτερος σέ λιγότερες ) .
'Επίσης , είναι ά.νάγκη δ κάθε σκηνοθέ
τη ς νά. έπικουρεi:"τα.ι στο "f.ργο του ά.πο
ώρ ισμένο βοηθο σκηνοθέτη , ύπάλληλο
τοϋ θεάτρου μας, πού θά. είναι συνυπεύ
θυνος γιά. τήν έκτέλεση τοϋ εργου καl
θά. μπορη να ά.ντικαθ ιστ� τον σκηνοθ�
τη , οταν αύτος για διαφόρους λόγους
διακόψη τήν προετοιμαστική έργα.σία.
του . 'Έτσι κα.l θα εrμαστε -Ι)συχοι γιά.
τlς παραστάσεις μας καl δέν θά. είναι
δυνατόν νά. γινόμαστε ά.ντικείμενο έκ
β ιασμοϋ ά.πό τον ενα η τον &λλο.

3ov. Π ροτείνω το Δραματολόγιο τοϋ

Έθνικοϋ Θεάτρου, τόσο ώς προς τά. νέα
εργα οσο καl ώς προς τlς έπαναλή ψεις
νά. προγραμματίζεται γιά. δυο χρόνια καl
/)χι για ενα η γιά. μιά. καλλιτεχνική
περίοδο, οπως γίνεται τώρα. Ό προ
γραμματισμός δέ α.ύτός νά. γίνεται πρlν
ά.πό τήν ύπογραφή των συ μβολαίων
των ήθοποιων πού θά. άποτελέσουν το
θ ίασό μας. Μέ τον τρ όπο α.ύτό θά. ξέ
ρ ωμε ά.πό πρlν πόσοι κα.l τί εrδους ήθο
ποιοl μiiς χρειάζονται για τά. "f.ργα. πού
θά. παρουσιάζωμε καl eα μποροϋμε νά.
συγκροτοϋμε τό θ ίασό μας ά.πό τά. στε
λέχη έ:'ε!να. π 1 � θά. , προ � φέρουν τ; ρα
γματικ� υπ� ρεσια. Δεν � α , πα ο� σιαζ� 
,
ται πλεον το φαινομενο
απο τοF ενα με

ρος ά.κρ ιβοπλη ρωμένο ι ήθοποιοl ν ά. μήν
έμφανίζωνται δλόκλη ρο χρόνο στή σκη 
νή μας καl ά.πό το &λλο μέρος να γε
μίζη δ θ ίασος ά.πό ήθοπο ιούς τρ ίτη ς
κα.l τετάρτης κατηγορ ίας πού δέν ξέ
ρουμε τί να τούς κάνωμε. ΟίJτε θά. παρα
πονοϋντα.ι &λλοι οτι ζητοϋν νά. έμφα.νι
σθοϋν καl έμεi:"ς δέν τούς δίνομε τήν εύ
καιpία. 'Ίσως μΕ: αότή τή μέθοδο μπο
ροϋ � ε ν � προσφέ � ωμε ύψηλότερους, μι �
,
, για να
σθους σε κορυφαιους ηθοπο
ιους
τούς προσελκύσωμε στο θ ίασο τοϋ Έ
θνικοϋ .
Ο ΚΑΡΖΗ Σ

Ε Π Ι Χ Ο Ρ Η Γ Ε Ι ΤΑΙ

Μ Ε 1 2 . 5 0 0 Δ Ρ Α Χ Μ ΕΣ τ ο Μ Η Ν Α !

Π ο ιός να τ Ο φαντα τε ; Κι μ ς, στη
ϊ ,
1
χωρα
που, λ ;, γεται �Ελλας,
ο�: �
μεγ �1 λες
,
,
το � ρ ιστ ικl:ς εκ �η � ωσεις, που , ο ργανωνει
,
,
ινια
φορα ο Ε . Ο . Τ . , θα εγκα.
για πρωτη
στοϋν ά.πό τό Θυ μελικό θ ίασο τοϋ Λίνου
!C αρζη ! _ Άρ � ίζει , στ_ό ' 9 δεi:"ο , ' !=;f ρ � δη
Αττικου , στις 2 7 του Μαη , με Βακ
χε ς " ( πού τlς έπα.ναλαμβάνει καl στlς
30 τοϋ Μάη ) καl μετά. δίνει " Φοίν ισ
σες " 1 καl 2 'Ιουνίου .
Γιά. τlς 4 παραστάσεις στήν 'Αθήνα. καl
για 28 &λλες σΕ: 1 4 πόλεις της 'Ελλάδας,
δ καλός κά.γαθ(Jς Λ ίνος Καρζής είσέ
πρ αξε ά.πό τον Ε . 0 . Τ . διακόσιες πενήν
τα. χιλιάδες δραχμΕ:ς (250.000 ) ! 'Επι
πλέον , ολες οί - τυχόν - είσπράξεις ά.πό

τίς 32 αύτές παραστάσε ις μένουν δι
κές του !
οι εύτυχε'ϊς πόλεις πού θ' άπολαuσουν
" Βάκχες " καί " Φοίνισσες " άλά Καρ
ζ η εΙναι, κατά σειράν, Γιάννενα, Κέρ
κυρα, Πάτρα, Πuργος, Τρ ίπολη , Χίος,
Μυτιλήνη , Μόλυβος, 'Ερέτρια, Βόλος,
Λειβαδιά, Δελφοί, Ρόδος καί Θεσσα
λον ίκη .
1 2 .000 ΤΟ Μ Η Ν Α Ε Π Ι 22 Χ ΡΟ Ν Ι Α !

Άγαθος κ' εύγενικος άρχηθεν , δ ύπερη
λιξ σήμερα Λ ίνος Καρζης (γεννήθηκε
στην 'Αθήνα, πρίν άπο ?1 χρόνια ) ξε
κίνη σε δικηγόρος άλλ' - άντιστάσεως μη
�ϋσης----; αύτοχειρο ; ονήθηκε , μεταφρ αστής
,
ηθοποιος, σκ-ηνοθετη ς και θιασαρχης.
Ούχί μπουλουκιου κωμε ιδυλλίων . ' Αλ
λά θιάσου άρχαίας Τραγωδίας ! 3? χρονω,
στά 1 9 3 1 , rδρυσε το Θυ μελικο θ ίασο.
49 χρονω, στά 1 943, τον �κανε . . . ' Η μι
κρατικο ' Ο ργανισμό !
Παρηλθον �κτοτε ε1κοο ιτρε'ϊς ένιαυτο ί.
θ ίασος παραμένει Ήμικρατικό ς, π αί
ζει μια - δυο φορές το καλοκαίρ ι , κι
δ Καρζης είσπράττει κρατικη έπιχορή
γηση 1 50 . 000 δραχμές το χρ όνο ! Τ ι
κά'ιει ; Το γράψαμε ·ί]δη : Ε ίσπράττει
1 2 . 500 δραχμές το μήνq, άπο τον Κρατι
κο Προϋ πολογισμό !, Κι άνε � άζει άρ χα'ϊες
, ,
Τραγωδιες,
μέ τροπο - οπως λενε
μο σειακ , μ · καθό pνους κα L Ο ωπε α
'L �
� �
1
�
Πf ,�
Καθε χρονο επαναλαμβανει τα ιδια και
τά. 'ί δια. Χωρίς κανένα νέο στο ιχε'ϊο .
Μέ συνεχη , μάλιστα, χειροτέρευση ποιό
τητας. Έρασιτεχνισμος μέ τη χειρό
τερη ση μασ ία τη ς λέξη ς. Καί, μολονότι
�χ � ι . . άπο � ρυστ �λλω μέν � ς άντιλή ψεις,
;
γ ια να ?υνεχιζει, οπω,ς φα ;νεται, ; ίς . . .
αναζητησεις του ( ! ) ε ισπραττει την πα
χυλή του έπιχορήγηση !

Ό

Το πράγμα δέν γίνεται πιστευτο - ίδίως
άπ' δσους ξέρουν τον Καρζη καί τη δου 
λειά του Θυμελικου 6 ιάσου . Γ ι' αύτό, το
" Δ ίμηνο " δη μοσιεuει αύτοuσιο τον κα
το � ι� ο Νόμο ? 5 9 του ' lωάν�η Ράλλ·η ,
, πρωτη
,
,
που δωσε την
επιχορηγηση
στο
Λίνο Καρζη κι άναγνώp ισε Ή μικρα
τικο το θ ίασό του . Ίδοu δ Νόμος :
ΝΟΜΟΘΕΤ Ι Κ Ο Ν

ΔΙΑΤΑΓΜΑ
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"Περί άναγνωρ ίσεως καί ένισχuσεως ύπο
του Κράτους του Όργανισμου " Θυ με
λικος θίασος " .
ΑΡΘΡΟΝ 1
Ό ύπο τον Λίνον Καρζην Θυμελικος
θ ίασος σκοπον �χων την άναβίωσιν του
' Αρχαίου ' Αττικου Θεάτρου, άναγνωρί
ζεται ώς ήμικρατικος όργανισμός, τε
λων ύπο τον �λεγχον του 'Υπουργείου
Θρη σκευμάτων καί Έθνικης Παιδείας,
άσκουμένου (sic ) διά του πάρ' αύτψ
Διευθυντου Γραμμάτων καί Θεάτρου ώς
Κυβερνητικου 'Επιτρόπου παρά τψ έν
λόγιp θ ιάσιp η &λλου άνωτέρου ύπαλλή
λου τοuτου .
ΑΡ ΘΡΟΝ 2
Διά την έκτέλεσιν του σκοΠου του πα
ρ αχωρείται είς τον Θυμελικον θ ίασον
το Ώδε ίον Ήρώδου του Άττικου άπο
1 5 'Απρ ιλίου �ως τέλους ' Ιουλίου έκά
στου �τους προς άναβίβασιν άρχα ίων δρα
μάτων κατά την έαρινην περ ίοδον αύτου
έφ' δσον δέν χρησιμοποιείται ύπο της

Κρατικης ' Ορχήστρας η του Έθνικου
Θεάτρου.
ΑΡΘΡΟΝ 3
Al παρ αστάσεις του Θυμ ελικου θιάσου
δέον νά παρακολουθουνται ύποχρεωτι-

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΑΠΟΤ ΕΛΕ Σ ΜΑΤ Ι ΚΟ
Μ Ε ΣΟ

ΕΙΡΗΝΗΣ

Στίς 2 ? του Μάρτη γιορτάστηκε,
γιά τέταρτη χρονιά σ' δλο τον κό
σμο, ή "Παγκόσμια ' Ημέρα Θεά
τρ ου" . 'Αξίζει νά σημειωθεί πώς
καθιερώθηκε ϋστερα άπο είσ·ήγη ση
του_ ' � λληνικο 9 Κέντρ � υ του Δι 7 θνους Ινστιτουτου Θεατρου . Προ
τυπό τη ς ή δική μας " ' Η μέρα του
' Ηθοπο ιου ". Δη μοσιεuουμε παρα
κάτω το φετεινο έμπνευσμένο μή 
νυμα γιά τη Φ ιλία καί την Ε ίρήνη
μεταξύ των Λαων καί τον άποτελε
σματικο ρόλο πού παίζει, πού μπο
ρεί καί πρέπει νά παίζει το Θέατρο .
«Σήμερα, 2 7 Μαρτίου 1 965
καi
τό 1 965 εlναι ή χρονιά που διάλεξε
ό 'Οργανισμός 'Ηνωμένων 'Εθνών
γιά νά έορτάση τήν συνεργασία
των λαών - τό Διεθνές Ίνστιτουτο
Θεάτρου σiiς προσκαλεί νά έορτά
σετε μαζί του τήν τετάρτη Παγκό
σμια 'Ημέρα Θεάτρου.
Είν' άλήθεια πώς όπάρχουν άκόμα
σέ διάφορα μέρη του κόσμου,
άφορμές γιά διχόνοια· είν' άλήθεια
πώς ή άνησυχία φωλιάζει άκόμα
στiς καρδιές των άνθρώπων· άλλά
εlναι έπίσης άλήθεια πώς αύτοi οί
ίδιοι ι'iνθρωποι, καί μόνον αύτοί,
κρατουν στά χέρια τους τά μέσα
τής είρήνης.
Τό Θέατρο είναι εν' άπ' αύτά τά
μέσα: ενα άπ' τά πιό σ η μ α
ν τ ι κ ά, γιατί άποτελεί μέρος του
παγκοσμίου πολιτισμοϋ· εν' άπ'
τά πιό ά π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ά,
γιατί, λίγο-λίγο, τά σύνορα σβή
νουν μπροστά του· εν' άπ' τά πιό
ό ψ η λ ά, γιατί ένώ μιλάει δλες
τίς γλώσσες, ένώ άνατρέχει σ ' δ
λους τους πολιτισμούς, ένώ κα
θρεφτίζει δλα τά !δανικά, ώστόσο
έκφράζει μιά βαθειάν έ ν ό τ η τ α:
τήν ένότητα των άνθρώπων που,
δ.σο κι' αν διαφέρουν, ποθουν
πάντα νά γνωρισθουν καί νά πρυ
τανεύση ή άγάπη μεταξύ τους.
Τό Θέατρο, σύγχρονο βήμα εκ
φρασης των λαών, των σκέψεων
καi των δραμάτων τους, έπιβεβαιώ
νει ι'iλλη μιά φορά τή θέλησή του
νά τους ύπηρετήση, όπηρετώντας
ετσι τή Φιλία καί τήν Είρήνη».
-

κως παρά των μαθητων των άνωτέρων
τάξεων των έν τ'i) περιφερείq; τη ς τέως
Διοι�ήσεως Π � ωτευοuση � Σχολείων Μ � 
ση ς Εκπαιδευσεως, προς πνευματικην
καί καλλιτεχνικην διαπαιδαγώγη σιν της

σπουδαζοuση ς νεολαίας, έπί είσιτη ρ ίιp
οuτινος το άντίτιμον θά καθορ ίζεται
κοιθ' έκάστην περίοδον δι ' άποφάσεως
του 'Ύ'πουργου της . Έθνικη ς Παιδείας.
ΑΡΘΡΟΝ 4
Ε ίς τον Θυμελικον θίασον παρέχεται
έτη σία έπιχορήγη σις του κράτους Ίjτις
διά το τρέχον �τος δρ ίζεται είς δραχμας
τέσσερα έκατο μμuρια (4 .000.000 ) . Ή
έτη σ ία χορ·ηγία προσδιορ ίζεται κοιθ' �
καστον �το ς διά κοινης άποφάσεως των
Ύπουργων Θρη σκευμάτων καί Έθνικης
Παιδείας καί Ο ίκονομικων άναγραφο
μένη ς τη ς ο ίκείας πιστώσεως έν τψ
ε ίδικψ προϋπολογισμc{) του ' Υπουργείου
Έθν ικη ς Παιδείας.
Ό
Ό
Πρόεδρος
Ύπουργος Παιδείας
Ν . ΛΟΎ'ΒΑΡΙΣ
1 . Δ . ΡΑΛΛΗΣ
Τά μέλη του Ύπουργικου Συμβουλίου
Κ. Π ΟΎ'ΡΝΑΡΑΣ , Δ. ΤΑΒΟΎ'ΛΑΡΗΣ ,
Ν. ΛΟlΈΑΡΙΣ, Ε. ΤΣΙΡ ΟΝΙΚΟΣ ,
Α. ΓΕΡ ΟΝΤΑΣ , Β. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ
Σ υ μ ;c λ η ρ ω μ α ; ι � ά : , ' Ο , νόμος,
, Δημο
' ισχυει και επι
μολονοτι κατοχικος,
κρα.τίας ! Μόνον τά &ρθρα 2 καί 3 - πού
παρ αχωρουσαν στον Καρζη το Ώδε'ϊο
' Η ρ ώδη έπί δυόμισυ μηνες το χρόνο ( ! )
κ' ύποχρέωναν τούς μαθητές να παρ α�
κολουθουν τίς παρ αστάσεις του ( ! ) καταργήθηκαν στα 1 946, μέ την ύπ'
άριθμ. 294 /30-5-46 'Απόφαση του Ύ
πουργικου Συμβουλίου , δη μοσιευμένη
στο φuλλο της ' Ε φη μερ ίδος της Κυβερ
νήσεως 1 8 6 /1 946.
Πάντως, δ Θυμελικος θ ίασος έξακολου
θεί νά 'ναι Ήμικρατικος Όργαν ισμος κι
δ έμψυχωτη ς του Λίνος Καρζης έξακο
λουθεί νά ε ίσπράττει, μόνιμα καί στα
θερά, 1 50. 000 δραχμές, κάθε χρόνο πίστωση έγγεγραμμένη στον Κρατικο
Προϋπολογισμό ! ' Επο μένως, στη χώρα
πού λέγεται 'Ελλάς δέν άνθεί μόνον φαι
δρά πορτοκαλέα. ' Αλλά καί φσ ιδροί &ν
θρωποι, πού κυβ ε ρνουν φαιδρά το φαι
δρό μας κράτος . . .
Α Π Ε Τ ΥΧ Ε

ΚΑΙ

Ο

ΦΕΤΕ Ι Ν ΟΣ

Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ Θ Ε ΑΤ Ρ Ο Υ

Δ ικαίωμα τη ς κρ ιτικης έπιτροπης του
Κρατικου Βραβείου Θεάτρου να μη βρα
βεuσε ι, καί πάλ ι , κανένα �ργο . 'Απα
ράδεκτη δ μως μικροψυχία νά μη δια
νείμει, καί πάλι, το χρη ματικο �παθλο
στα �ργα πού ή rδια ξεχώρ ισε. Ό κρα
τικος διαγωνισμος θεάτρου &πέτυχε για
τί �χασε άπο την πρ ώτη χρονια την έ
μπιστοσuνη καί των παλιότερων καί
των νέων συγγραφέων . 'Απο τη συμ
μετοχή , άκόμα καί την τυχον βράβευ
σή τους, δέν εΙχαν πολλά νά περ ιμέ
νουν . "Αν λείψει καί το τελευταίο κί
νητρο - του χρη ματικου �παθλου - εΙ
ναι άμφίβολο αν θά βρεθουν πιά συγ
γραφείς νά συμμετάσχουν . Ή άρνητικη
άπόφαση τη ς έπιτροπης �χε ι ώς έξης :
Η ΑΠΟΦΑ Σ Η Τ Η Σ Ε Π Ι Τ ΡΟ Π Η Σ

" Ί-1 Κρ ιτικη Έπιτροπη του Κρατικου

Διαγωνισμου Θεάτρου, θεωρεί χρέος τη ς
να καθορ ίση διά μίαν �τι φοράν τά κρ ιτή-
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ριά της : Δεν άποβλέπει εtς το νά προ
βάλη θεατρικά έ:ργα παρέχοντα μόνον
έλπίδας, άλλά έ:ργα όίξια νά άντιμετω
πίσουν την δοκιμασίαν τ'ijς σκην'ijς. Εtς
τοuτο καθοδηγειται άπο την Πολιτείαν
ή όποία με το νά καθορ ίση ώς καθώ
ρL σε , την μορφην τ'ijς χορηγίας εtς τ' ο
βραβευόμενον �ργον - συvισταμένην εtς
χρη ματικην ένίσχυσιν τοu θιάσου δστις
θά άνελάμβανε νά το άνεβάση - καθο
ρ ίζει καί το τί ζητει άπο τον Κρατικον
τοuτον Διαγωνισμόν. Ζητει θεατρικά
�ργα δόκιμα.
Με αύτά τά κρ ιτήρια ή Έπιτροπη λυ
πειται δτι καί έφέτος δεν εύρίσκει μ� 
ταξύ τών ύποβληθέντων 55 �ργων ου
δεν όίξιον νά τύχη τοu βραβείου, δηλα
δη ούδεν δυνάμενον νά άναβιβασθ'ij
μετ' έπιτυχίας εtς την Σκηνήν.
'Έργα εtς τά όποια έπέμεινε περισσό
τερον συζητήσασα ή Έπιτροπη ήταν τά
άκόλουθα, τά όποια καί θεωρει χρέος
της νά μνημονεύση :
1 . ΤΟ ύπ' άριθ. 2 8 ύπο το ψευδώνυ
μον " Χρυσόστομος Αtγαιοπελαγίτης "
και � πΟ τΟν τίτλον (( ΤΟ π ι.Ο γλυκΟ
σταφυλι ,, .
2 . Το ύπ' άριθ. 29 ύπο το ψευδώνυ
μον (( ΚUκλος " και ύπΟ τίτλον (( Οι
παρείσακτοι "
3. · Το ύπ' άριθ. 7 ύπο το ψευδώ
νυμον " Ρωμανος ό Μελωδος " καί
ύπΟ τΟν τίτλον Μία ο ίκοyένε ι. α " .
4 . ΤΟ ύπ' άριθ. 44 ύπο το ψευδώνυ
μον " Κ. Τριάρχης " καί ύπο τον τί
τλον " Βιασμός. "
5.
ύπ� &ρ ιθ., 5 � ύπ � � Ο ,Ψ ευ,Οών � 
μον !O
..1:: · Θεσ σ;αλος
τον τι
, καθα; υπο
τλον
Οταν ο χορος
είναι δικός
μας ,,
cc

c

ΚΑΝΕΝΑΣ

ΘΕΑΤΡ Ι Κ ΟΣ

ΜΑΣ

Σ Τ Η Ν Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Μ Υ Τ Α ΡΑ !

Ό

Δη μήτρης Μυταράς είναι άπο τούς
πιο καλούς νέους ζωγράφους. Καί τούς
π ο σεμνούς. � εν �κα� ε τίποτα ι; ιά
να; προβληθει._ Ηταν, ομως, τυχερος:
άπο τίς έλάχιστες περιπτώσεις πού o l
όίνθρωποι πού διαμορφώνουν τη γνώμη
τοu Κοινοu πρόσεξαν �γκαιp α το �ργο
του κι άναγνώρισαν την άξία του.
Ό, Γιάννη � Τσ � ρούχης ; ου χει, πα �
,
λιοτερα, απονειμει τον επαινο
: « Το
σχέδιο ε lναι ή τιμιότης τής τέχνης �λε
γε ό Ingres καί καταλαβαίνω τί Ίjθελε
vά π'ij . Το σχέδιο , ώστόσο, είναι καί
ή φτώχεια τ'ijς ζωγραφικ'ijς, πού την
έμποδίζει νά άναπτυχθ'ij . 'Όλη ή λεπτό"
της τ'ijς ζωγραφικ'ijς τέχνης �γκειται στο
νά ξέρουμε νά διευθύνουμε οιύτη την συ
χνά καταστρεπτικη δύναμη πού είναι
τό σχέδιο. Ό Δημήτρης Μυταράς είναι
�νας νέος ζωγράφος πού σχεδιάζει, παί
ζει στά χέρια του αύτο το δίκοπο μα
χαίρι. Σχεδιάζει τά δρια -rών χρωμάτων,
χρωματίζοντας καί ζωγραφ ίζοντας. Έ
κ εινο πού τον ξεχωρ ίζει άπο τούc, νέους
Σπουδές κοστουμιών τού Δ . Μυταρ ά.
'Άνω : ' Οχτώ κοστούμια γιd τό " Ό
πόλεμος τής Τροίας . . . " τού Ζιρωντού.
Κάτω : 'Έξη κοστούμια γιd τiς "Πα
νουργίες τού Σκαπέν " τού Μολιέρου
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ζωγράφους, πού χαίρονται τήν έλευθερ ία
τ ? υς , τό �ο πολU, ποU κι� Ουνεόο �ν σχ � Ο �ν
να τη χασουν , είναι η( ενστιχτωδης επι
γνωση δτι ή ζωγραφ ικη είναι Ι:νc.:ς συνε
χης μόχθος μεταφ ράσεως των τρ ιων δια
στάσεων στη γλωσσα τ'ij ς ζωγραφ ικ'ij ς,
πού είναι ή γλωσσα των χρωματικων
άρ μον ιων η .
Ό :Μυταρ ας είναι σή μερα τρ ιάντα χρο
νω. Γεννήθηκε στη Χ αλκίδα το '34.
Σπούδασε ζωγροcφικη στην 'Ανωτάτη
Σ,χ λη Κοcλ ν εχν ων άπ' ,το 53 ς
?
� Τ ,
: �
κοcι στον αξε
το 5 ? Κ Ο'Ιτα στο Μοροcλη
χοcστο Παποcλουκά. Το ' 61 έ:φυγε μΕ:
κρατικη ύποτροφίοc στο Ποcρίσι. "Ως το
' 64 σπούδασε σκΊ1νογραφίοc στην 'Ανω
τάτη Σχολη Διακοσμητικων Τε-χ.νων μΕ:
δασκάλους τον Γκοcνώ κοcί τον Φελίξ Λοc
μπίς, κ' έσωτερικη διοcκόσμηση στη Σχο
λη " Metier d' Art " κοντα στον zακ
Τουρν ί. Σήμεροc είναι καθηγητης στο
'Αθηνοcϊκο Τεχνολογικο Ίνστιτουτο . Δι
δάσκε ι διοcκόσμη ση έσωτερ ικου χώρου
κocl σκη� ογραφία, μΕ: βοηθο τη γυναίκα
του, ζωγράφο έπίση ς , Χ . Τριοcντοcφύλ
λου . Σα σπουδοcστης άκόμοc , τιμήθηκε
μΕ: δυο βραβε"ία καί πέντε έπαίνους. 'Αρ
γότερα είχε πάρει Α' βρ οcβε"ία ζωγροcφι
κ'ijς στο Α' Salon Νέων ( Ζυγός, 1 958 )
καί στην Α' Πανελλαδικη Νέων ( 1 9 61 ) .
'Απ' το ' 5 ? π'ij ρε μέρος σΕ: πολλΕ:ς όμα
δικΕ:ς έκθέσεις στην 'Αθήναι, Θεσσοcλο
ν ίκη , Χαλκίδα, Νοcύπλιο, στην Μπιεννάλε
Άλεξοcνδρε ίας του '58, στην Μπιεννάλε
των Νέων του '60, στο Παρ ισινο φθινο
πωρινο Salon του '62 καί ο Ε: τρε"ίς Ποc
νελλήν ιες. Π ρωτοεμφοcνίστηκε μ' άτομι
κη έ:κθεση το '61 στο " Ζυγο " καί τε
λευτα"ία , το Νοέμβρη του ' 64 , στο " Χ ίλ
τον" . Το έρχόμενο φθινόπωρ ο θα πάει
στην Μπιεννάλε του Σάο Πάολο μΕ: δυο
μεγάλα έ:ργα του .
'Αλλ' ό Δη μήτρης Μυτοcράς δΕ:ν είνοcι
μόνο Ι:νας πολύ κοcλ Ο ς νέος ζωγράφος.
'Έχει δεσμούς μΕ: το θέατρο. Γ ι' αύτο κocl
μιiς άπασχολε"ί. 'Τποτροφίοc για σπουδη
τ'ijς Σκηνογροcφίοcς, τρία χρόνιοι μοcθη 
τε ίοc της , στο Παρίσ � , διδασκαλ ία τ� ς
, τυπικα.
,
, Ου
τωροc
στο Α . Τ . Ι . Αυτα,
ο ιοcστικά, ό Μυτοcρ ιΧς έ:-χ.ει Ί]δη άποδοτικα
δουλέψει στο θέοcτρο : Π ρώτη έμφάνισή
του , στη " Δωδέκοcτη Αύλοcίοc " το '59,
μ ' /:να σκην ικο καl δέκοc κοστούμια
στο μονόπροcκτο του Βοcσίλη ' Ανδρεό
πουλου " Κοcβοcλλάρηδες . χωρlς &λογα" .
Πρώτη έμφάνιση σ' έπαγγελμοcτικο θέα
τρο, το 1 9 61 - την rδια χρονια πού πρω
τοεμφανίστηκε μ' άτο μικη έ:κθεση . 'Έ
κανε τρ ία σκην ικά κ' εrγ ο σ ι πέντε κο
στοόμι � γι� τ Ο
�πόψε α� τ � σ�εόιά
ζουμ"' :Ι του Πιpοcντελλο που ανεβασε,
μl: καλλιτεχνικη κ' έμπορ ικη έπιτυχία
ό Δη μήτρη ς Μυρατ μl: τη Βούλα; Ζουμ
πουλάκη στο θέατρο " 'Αθηνων " .
Τά σκηνικά του είχαν προσωπικη γραφή ,
χρ ωμα πλούσιο - &φοβα πλούσιο - ά
φαίρεσ·η , λιτότητα, εύρη ματι�ότητα. Το
έπιβεβαίωσε ή τελευταία: δουλειά του
οτο Κρ ατικο Θέατρο Βορείου 'Ελλάδος :
Τέσσεροc σκηνικά κocl σοcράντοc περί
,

cι

:ι

+-

Τρείς σπουδές σκηνικών τού Μυταρά.
'Ά νω : " Τό παιχνίδι τής τρέλλας καί
τής φρον ιμάδας " τού Θεοτοκά. Στό
μέσον : " 'Αστείες έξεζητημένες " τού
Μολιέρου . Κάτω : " Ό πόλεμος τής
Τροίας δέν θά γίνει " τού Ζιρωντού
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που κοστούμια γιά το " Παιχνί8ι τ'ίjς
τρέλλας καl τ'ίjς φρονιμά8ας " τοu Γιώρ
γου Θεοτοκά. ΘαυμαστΊJ - πανθομολο
γούμενα - σκηνοθετική 8ουλειά τοu Μί
νου Βολανάκη. 'Αλλά καl θαυμαστή σκη
νογραφική δουλ<ιά τοu Δημήτρη Μυτα
ρά : Λα πε � ά, χαρο� μ� α χρώματ� , εύ.
ρηματικη� συνδεση με τη
Βυζαντινη πα
ράδοση , άνάλαφρα χαρούμενη άτμόcrφαι
ρα. Κοινή διαπίστωση έπιτυχίας. Δική
μας πρόβλεψη : μέλλον λαμπρό στή
σκηνογραφία. Τώρα, έτοιμάζει �να σκη
νικό κ' έξήντα κοστούμια γιΟι το μπαλ
λέτο " Έρωτόκριτος " τοu Ν. Μαμαγ
κάκη πού - μαζl μ' &λλα δυο κομμάτιv
πού σκηνογραφοuν ol καθηγητες Γιάν
νης Μόραλης καl Ν. Νικολάου - θΟι πα
ρουσιάσει το συγκρότημα Ραλλοuς Μά
νου στο ΦεστιβΟιλ 'Αθηνών.
Κ Α Ν Ε Ι Σ , Κ Α Ν Ε Ν Α Ε Ν Δ Ι ΑΦ Ε ΡΟ Ν !

Καl φτάσαμε στο θέμα μας : 'Από τlς 6
ώς τlς 1 6 'Απρίλη , ό Δημήτρης ΜυταρΟις
παρουσίασε, στή Γκαλερl " 'Άστορ " ,
σαρανταπέντε " Σπουδες " γιΟι τ ό θέα
τρο. Μακέτες σκηνικών καl κοστουμιών
γιΟι Σαίξπηρ, Μολιέρο, Ρακίνα, Ζιρωντού
Βιτσέντζο Κορνάρο καl Γ. Θεοτοκά. ΤΟι
ξένα �ργα, 1]ταν ή παρισινή δουλειά του ·
ικά, ή �� τε� ώς πρό σ� α;η · τ οϋ
�� Εέλλην
ω ;ο1 ι; ρ ;του
μα ισ α ι ανε:' δοτη .
�
, Εκτος απο ενα
, ταμπλω� με; σκιι; τσα απροσ
8ιόριστων κοστουμιών, τέσσερις σπου
δες σέ Βυζαντινό θέμα κι Υ.λλες τρείς
για �να μπαλλέτο του 1 ? ου αtώνα, έξέ
θεσε όχτώ σπουδες για τον " Μάκβεθ "
μια _π:ρο� ωπι�η άντ fληψη Ί μια γι � τ�ν
�ε, Αθαλια
του Ρακινα· πεντε για τις
"Κατεργαριες τοu Σκαπεν" κι ιt.λλες τέσ 
σιφις για τlς " 'Αστείες έξεζητημένες "
τοu Μολιέρου · πέντε για τήν " Όντlν "
κι &λλες έφτα για τό " Ό πόλεμος της
Τροίας δε θα γίνει " τοu Ζιρωντού· πέν
τε για το �ργο τοu Θεοτοκά καl μια πολύ
πτυχη για τον " Έρωτόκριτο " .
'Έντεκ� μέρες , άyοι�τη ή έ:�θεση . Ό
Μυταρας, θετικη ελπιδα για, τη ΣκηνοΣπουδή κοστουμ ι ών τού Μυταρά γιά τό
" Παιχνίδι τής τρέλλας " τού Θεοτοκά

γραφία μας. Με λεφτα τοu κράτους τον
σπουδάσαμε. Τήν άπόδοσή του φ ιλοτιμή
θηκε να μiic δείξει. 'Ωστόσο . . . Κανένας
καλλιτεχνικός η θεατρικος παράγων δεν
ένδιαφέρθηκε: για τή δουλειά του. Κανέ
νας ήθοποιός, κανένας σκηνοθέτης, κα
νένας θιασάρχης δεν τήν έπισκέφθηκε !
Κανένας &νθρωπος τοu θεάτρου, οϋτ' ά
πλός θεατρόφιλος δεν πΊjρε �να �ργο του !
Ή κοινωνία μας πρέπει να πληροφορηθεί
κάποτε το δολοφονικό της ρόλο. ΜΙ: τήν
άδιαφορία πού δείχνει, σκοτώνει τή δη
μιουργική χαρα τών καλλιτεχνών μας . . .
Ο

Χ Ο Ρ Ο Σ

Κ Α Ι

Η

Μ Α Γ Ε Ι Α

Σ Τ Ι Σ Ρ Ι Ζ Ε Σ ΤΟΥ Θ ΕΑΤ Ρ Ο Υ

ΜιΟι άπο τlς πιο ένδιαφέρουσες διαλέ
ξεις του περασμένου δίμηνου 1]ταν της
Κατερίνας Κακούρη , στο Λύκειο τών
'Ελληνίδων, για τή Μαγεία καl τό Χορο
πού ε!ναι ρίζες τοu Θεάτρου. Δημοσιεύ
εται όλόκληρη . 'Η Κατερίνα Ι. Κακούρη
ε!ναι διδάκτωρ της Φιλοσοφικης Σχο
λης τοu Πανεπιστημίου 'Αθηνών. Ε!
ναι δμως καl διπλωματοuχος - βραβευ
μένη κιόλας - της Δραματικης Σχολης
τοu " Έλληνικοu 'Ωδείου" . Ε!ναι ή Ίώ
στον " Προμr,θέα Δεσμώτη" τών Δελ
φικών 'Εορτών τοu ζεύγους Σικελιανοu.
Λαογράφος - έθνολόγος, εtδικε.υμ,!:ν η στήν
�ρευνα της προ·ίστορίας του θεάτρου κ'
ιδιαίτερα του λαϊκοί) νεοελληνικοί) θεά
τρου. 'Έχει κάνει σπουδες καl στήν 'Αγ
γλία : παρακολούθησε μαθήματα Κοινω
νικης 'Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστή
μιο τοu Λονδίνου καl στήν έκεί Σχολή Ο ί
κονομικών καl Κοινωνικών 'Επιστημών.
Στα 1 9Ζ.6 βγΊjκε το πρώτο της βιβλίο
" Προαισθητικl:ς μορφες θεάτρου ". 'Α
κολούθησαν Υ.λλες έργασίες της καl στα
' 63 τα " Διονυσιακα " πού τιμήθηκαν
μ� το � ρα� είο Λα.ογρ �φ �ας -; Έθ� ολο
,
γιας που απονεμεται
απο το Κεντρο
Κοινωνικών 'Επιστημών ' Αθηνών. Το βι
βλίο αύτο - τμημα μιας ε�ρύτερης μελέ
της για τlς δραματοποιημένες μαγικες
lεροπραξίες τ'ίjς λα·ίκης λατρείας του σύγ
χρονου έλληνισμοu - βασίζεται σε μα
κροχρόνια έπιτόπια �ρευνα στή Θράκη.
Ή συγγραφέας του ε:ύτύχησε ν' άνακα
λύψει τ< λούμενο στήν Άγία 'Ελένη τών
Σε.ρρών το παλιό θρακιώτικο δρώμενο
της περιοχης Βιζύης " Καλόγεροι " :κ ι
άπεκάλυψε τήν &γνωστη μέχρ ι σήμερα
σύνδεση του εύετηριακοu δρώμενου με
το βακχικό θίασο τών 'Αναστενάρηδων,
πού καl τα δυο ε!ναι κατάλοιπ<:χ: διονυ
σιακά. Τα "Διονυσιακα" , μεταφρασμένα
στ' άγγλικά, κυκλοφοροuν τώρα μαζl με
τή μελέτη της " D eath and Resurre
ction" , ένώ στήν 'Αμερική έτοιμάζε.ται
ή �κδοση τ'ίjς νέας μεγάλ·ης της μελέτης
" Προϊστορία Θεάτρου" , σε μετάφραση
τοu καθηγητη της Κοινωνιολογίας τοu
Πανεπιστημίου τοu Dartmouth, Μι
χάλη Τσούκα.
Η Δ Ι ΑΛ Ε Ξ Η Τ Η Σ Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α Σ Κ Α Κ Ο Υ Ρ Η

'Ιδού, ή ώραία διάλεξη της Κακούρη :

Ό χορός, 6 μιμτκόs. 6 έκφρασττκός χορός ε!νατ
τέχνη τόσο σvyyενικη μέ τό θέατρο, ώστε
πολλοί λαοί eχοvν την ίδια η σχεδόν την ίδια
λέξη yτa τίς δvό αύτές τέχνεs. ' Ι δ ι αίτερα λαοί
τfi ς Άπω Άνατολ fis . όποv η χορεvτική τοvς
τέχνη σμίyετ μέ τη θεατρική . ' Υπάρχει η ά-

ποψη πώς ό χορός στάθηκε τό προστάδτ ο τοίί
θεάτροv κτ όρτσμένοτ \στορτκοi τοίί θεάτροv,
άφτερώνοντας λίyες σελίδες στην προϊστορία,
ύποστηρίζοvν ότι «έν άρχij fi ν ό χορός» .
Τ\ Τjταν «έν cφχij » δέν θa τό μάθοvμε ποτέ. ΟΙ
ύπεύθννες yτa τέτοια θέματα έπτστfi μες : η
κοτνωντκη άνθρωπολοyία κ' ή έθνολοyία δέν
άποτολμav σήμερα τέτοτοvς καθορτσμούs. Μ ε
θοδολοyικa καί
θεωρητικa σφάλματα-πού
μεσοvρανοίίσαν στόν έπιστημονικόν όρίζοντα
ώς πρίν άπό σαράντα περίποv χρόνια-δίδαξαν
τούς κοινωνικούς άνθρωπολόyοvς ότι χορόs .
θέατρο, μοvσική, τέχνες «έν χρόν<j>», π ο ύ σβή
νονται την ίδια στιyμη πού έκτελοίίνται, δέν
άφη σαν ίχνη όπως ο! «έν χώρ<j>» πλαστικές
τέχνες. Δέν eχοvμε λοιπόν τη δννατότητα νa
διαπιστώσοvμε ούτε την vπαρξη των «έν χρό
ν<j>» τεχνών, οvτε την άποvσία τοvς άπό τiς
άπώτατες παλατολιθικές κο1νωνίες τ fi ς άνθρω
πότηταs . Όπwς δέν μποροίίμε νa διαπιστώ
σοvμε τούς κοινωνικο-θρησκεvτικούς θεσμούς
τfi ς μακρ ι ν fi ς προϊστορία> , πού ένδεχόμεν ο νa

προστάτεψαν την άπαρχη τών τεχνών.

Πανάρχαιο� μύθοι καi θρύλοι ρίχνονν κάποιο
φώs, τόσο όμως άβέβα10, πού σvχνa μ5:ς κάνει
πιό πηχτό τό yύρω σκοτάδι . Θετικοί παραστά
τες τfi ς θεατρολοyίας yιa την άπώτατη προϊ
στορτκη eρεvνα ε!ναι μονάχα εύρή ματα τfiς
προϊστορ1κfi ς άρχαιολοyίαs . Ή σκαπάνη της ά
ποκάλvψε μορφές ζωομασκαρεμένων άνθρώπων,
σκαλισμένες πάνω σέ 6στ5: η ζωyραφισμένες σέ
τοιχώματα
παλαιολιθικών
σπηλαίων.
Δέν
ύποστη ρίζεται· όπως παλαιότερα· ότι ο\ μορφές
αύτές άπεικονίζοvν «τούς πρώτοvς μάyοvς τfiς
άνθρωπότητας». Γιa νa μεταχειριστώ τa λόyια
τοv Evans Pritcbarl «6 άνθρωπολόyος eμαθε νa
εΤvαι πιό ταπεινός καl πι6 έπιστη μοvικός».
'Όποια ό μως κι άν στάθηκαν τό: κίνητρα, πού
προκάλεσαν την άπεικόνιση ζωομασκαρεμένων
άνθρώπων' 6 προϊστορικός τοv θεάτροv έπιση
μαίνεt την vπαρξη μεταμφίεσηs, σvχνa πολvσύν
θετηs . Δηλαδη vπαρξη ένός βασικοίί θεατρικοίί
στοτχείόv. Όταν τa eρyα τοv άνθρώποv μνη
μειωθοίίν κι άποκαλvφθοίίν άπό τη σκαπάνη
τοίί' άρχαιολόyοv,δίνοvν θετικό eρε•σμα. Κανένας
όμως δέν θa μ5:ς πεί ποτέ άν ο\ ζωομασκαρεμένες
αύτές μορφές άπεικονίζοvν χορεvτές σέ φάση κά
ποιας σβη σμένης όρχησης η άν άπεικονίζοvν
μίμοvs, πού άvαπαρασταiνοvν σκηνη άπό έμ
βρvακa μιμοδράματα σβη σμένα κι αύτa yιa
πάντα. -Αν λοιπόν ποίίμε 8τι «έν άρχij» fi ταν ό
χο ρός η fi ταν τό θέατ ρο, ο! άπόψεις αύτές δέν
eχοvν έπτστημοντκό κvροs.
Ο\ θετικές yνώσετς μας yι a χορεvτικές κα\ θεατρι
κές έκδηλώσεtς σέ eσχατα στάδια άνθρώπ1νοv
πολττισμοίί περιορίζονται σέ σύyχρονοvς Π ρω
τόyονοvs . Σέ φvλές πού β ρ ί σκονται σέ παλατο
λτθικa στάδι α καί διατη ροίίν στόν α!ώνα μας
σvλλεκτικη-κwηyετικη ο!κ ονομία. 'Από έπιτό
πιες eρεvνες ΚΙ αύτοψ fες ύπεύθννων έθνοyράφων
άνθρωπολόyων διαπιστώνεται ότι σήμερα σ&
πρωτοyοvτκές κοινωνίες κατώτατου πολιτισμοV,
χορός κα\ θέατρο σvνvπάρχονν. ' Επίσης άπό
αVτοψίες-άνθρωπολόyων διαπιστώνεται ότι καί
σέ πολιτισμέvοvς λαούς σέ
μικροκοιvωνίες
ο!κονομικa ύποανάπτvκτες καi άπομονωμένες
άπό ρεύματα πολιτισμοίί, ό χορός καί τa θεα
τρτκa μιμοδράματα σvνvπάρχοvν .
Σέ πρωτοyοντκές καί σέ λαϊκές μικροκοινωνίες.
τa 6 ρyαν ω μένα θΕάματα βασίζονται άλλα σέ ά
πλοvς ρvθμτκούς χοροvs , άλλα σέ χορούς μιμι
κούς κι άλλα σvvεvώvοντας χορό, λόyο, μοvσική ,
μάσκες, κοστούμια, σκηvοyραφή ματα, «σκευές»,
σvyκροτοίίν μτa έμβρvακή , άλλα c λ οκλη ρω μένη
θεατρτκη μορφή . Πολλa άπό τa 6ρyανωμένα
αύτά θεάματα eχοvν μαyτκοθρη σκεvτικη σκο
πι μότητα . Καi τότε χορομιμή μ ατα, Λόyοs,
μοvσική , «σκεvές» δέν άναβρύζοvν άπό καθαρη
καλλττεχνικη eφεση , άλλa άπό έξω-καλλιτεχνι
κούς παραλοyισμούς τ fi ς μαyείαs .

-Αν λοιπόν ό αίσθητικός μελετητης τοίί θεάτροv
καί τοίί χοροv πασχίζει νa φωτίσεt ό,τι σvμβο
λ1κa 6νc μάζοvμε μαyεί α τfi ς τέχνηs , 6 έπτστή

μονας έρεvν5: τη σvμβολη τ fi ς πραyματικi\ς
μαyείας στη yένεση καί στην άποκρvστάλλωση
στοιχείων καί μορφών. θεάτ ροv, καθώς κα\ κατη
yορτών κα\ μορφών χοροίί. Προσπαθεί ν' άπο-

- στη σελ.
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ΣΤΑΤ Ι Σ ΤΙ Κ Η

ΘΕΑΜΑΤΩΝ

Τό " Θέατρο " καθιέρω � ε στό Δίμηνό του καi μιά σελίδα Στατιστικής Θεαμάτων δπου καταχωροϋνται, πάν
τοτε έλεγμένα καi έπίσημα, στατιστικά στοιχεία γύρω άπ' τό Θέατρο, τόν Κινηματογράφο καi τά ίiλλα θεάματα.

Στα · δυο προηγούμενα. τεύχη δημοσιεύσαμε άνα.λυτικούς
πίνακες μi: τούς άριθμούς τών εtσιτηρ ίων δημοσίων θεαμά
των πού πουλήθηκαν τούς έννια πρώτους μηνες του 1 964

σi: σύγκρισ:η μi: τούς άριθμούς εtσιτηρ ίων πού πουλήθη
καν τούς άντίστοιχους μηνες του 1 963. 'Ιδού πίνακας μi:
στοιχεία για τούς τρείς τελευταίους μηνες 1 964 κα.l 1 963 :

1. Π (νακας πωληθέντων εισιτη ρ ίων , τό Δ' τρίμηνο τόϋ 1964 , σε σύγκρ ιση

ΕΙΣΙΤΉΡΙΑ
.
Θεάτρων πρόζας . . . . . . .
Θεάτρων μουσικών . . . . .
Κινηματογράφων . . . . . .
Λοιπών θεαμάτων . . . . . .

Σύνολον Χώρας . . . . . . . .

1)
2)
3)
4)

Περ ιφέρεια Πρωτευούσης

1)
2)
3)
4)

Θεάτρων πρόζας . . . . . . .
Θεάτρων μουσικών . . . . .
Κινηματογράφων . . . . . .
Λο.ιπών θεαμάτων . . . . . .

.
Θε �τρων πρόζας _. . . . . . .
Θεατρων μουσικων . . . . .
Κινηματογράφων . . . . . .
Λοιπι>Jν θεαμάτων . . . . . .

Λο ιπή Χώρα . . . . . . . . . . .

1)
2)
3)
4)

με τό άντίστο ιχο

1 9 6 4

τοϋ

1963

1 9 6 3

' Οκτώβρης

Νοέμβρης

Δεκέμβρης

' Οκτώβρης

1 2 . 342.736

1 0 . 629 . 874

10.710.616

1 0 . 640. 347

8 . 971 . 676

9 . 874. 148

6 . 073.198

6 . 003. 700

5 . 921.102

5.171 . 556

5 . 055. 505

5 . 513 . 857

6 . 269 . 538

4. 626. 174

4 . 789. 514

5 . 468.791

3 . 916. 171

4 . 360. 291

322. 743
1 1 2 . 904
9 . 985.642
1 . 921 .!147

249.486
5 7 .304
5 . 336. 7 8 6
429.62�

73.257
55.600
4 . 648.856
1 . 491 .825

312.756
2 7 1 . 1 70
9.404. 789
641 . 1 59

203.006
59.535
5.241 . 534
499.625
1 0 9 . 7 50
2 1 1 .635
4 . 1 63.255
1 4 1 . 534

333.224
95.483
9.696. 735
585. 1 7 4

239.212
50.463
5 . 1 92.655
438. 7 7 2

94.012
45.020
4 . 504.080
1 46.402

Δεκέμβρης

Νοέμβρης

2 0 1 . 264
21 0.339
8.404.54 4
1 . 824.200

246.961
66.244
8.158.149
500.322

98.194
1 8 7.443
4.556.829
329.090

2 7 8.954
89. 7 1 9
9.001 .498
503. 9 7 7

1 74.928
25. 732
4.439.527
415.318

103.070
2 2 . 896
3 . 8 47 . 7 1 5
1 . 495.1 1 0

1 80.054
1 5 . 837
4.930. 320
3 8 7 . 646

7 2 . 033
40.512
3 . 71 8.622
85.004

9 8 . 900
7 3 . 882
4.07 1 . 1 78
1 1 6.331

ΜΙ: τα παραπάνω στοιχεία, τών τριών τελευταίων μηνών κιΧ α� τα , έτήσια σ�οιχεϊα σΕ: σUγκριση με τιΧ άντίστοιχα
1 964, συμπληρώθηκαν οί άριθμοl τών εtσιτηρ ίων πού τών επτα πpοηγουμενων χρόνων, δηλαδη τούς άpιθμούς
πουλήθηκαν ολο το χρόνο. Δίνουμε παρακάτω τα συνολι- . τών πωληθέντων είσιτηρ ίων στα χρόνια 1 957 - 1 964 :
2 . Π ίνακας

τών

'Έτη
1 957

1 958

1 959
1 9 60
1 961
i 962 . . .
1 963 . . .
1 964 . . .

.
.
.

πωλη θέντων

εισιτηρ ίων

κατά

τελευταία

όκτώ

ή μερολογιακά

Ιiτη

:

1957 - 1964

Θεάτρων
πρόζας

Μουσικών
θεάτρων

Κινηματο
γράφων

Λοιπών
θεαμάτων

Σύνολον

3 . 41 0 . 941
3 . 970 . 472
3 . 2 29 . 950
3 . 040 . 995
2 . 9 7 1 . 449
3 . 098 . 382
3 . 1 02 . 720
2 . 997 . 556

2 . 2 29 . 032
1 . 51 9 . 41 6
1 . 448 . 929
1 . 350 . 724
1 . 54 1 . 406
1 . 63 8 . 365
2 . 0 7 6 . 036
1 . 901 . 465

62 . 2 1 1 . 453
66 . 808 . 530
7 4 . 824 . 238
84 . 1 64 . 61 1
86 . 622 . 883
96 . 058 . 01 5
1 0 0 . 460 . 1 2 0
1 0 9 . 469 . 245

5 . 81 6 . 059
5 . 436 . 1 1 8
5 . 052 . 984
7 . 053 . 628
7 . 088 . 622
7 . 45 6 . 232
7 . 1 61 . 95 8
6 . 885 . 1 62

7 3 . 667 . 485
7 7 . 734 . 53 6
84 . 556 . 1 0 1
95 . 609 . 958
98 . 2 24 . 360
10 8 . 2 50 . 994
1 1 2 . 800 . 83 4
1 2 1 . 253 . 428

'Υπενθυμίζεται πώς, τούς όκτώ πρώτους μηνες του 1 964,
άρ ιθμος τών πωληθέντων εtσιτηρίων τών θεάτρων πρό
ζας ήταν ση μαντικα μικρότερος άπο τον άριθμο τών πω
ληθέντων τούς άντίστοιχους μηνες του προηγούμενου χρό
νου· το Σεπτέμβρη, ό άριθμος είναι περ ίπου ό lδιος καl για
τα δυο χρόνια· τούς τρείς ομως τελευταίους μηνες του 1 964,
οπως φαίνεται άπο τα δη μοσιευόμενα στον 1 πίνακα στοι
χεία, τα είσιτήρια. τών θεάτρων πρόζας είναι πολύ περισ
σότερα άπ' δσα πουλήθηκαν τούς rδωυς μηνες του 1 9 63.
Ή άνοδικη αύτη στροφη είνα.ι μiiλλον άπότομη καl συμπί
πτει μi: την ενα.ρξη της χειμερινης θεατρικης περιόδου
1 964 - 1 965, έμφανίζεται δi: μόνο στην περιφέρεια. πρω
τευούσ1 ς, στη� ? ποία. τα πωληθέντ� είσιτήρι � αύξήθηκ �ν
περισσοτερο απο 50 % . . Η σημασια της, παντως, μειω
νεται σημαντικα αν ληφθεί ύπόψη πώς οί έκλογi:ς του
ό

τά

Νοέμβρη 1 963 πρέπει να έπηρέασαν τη θεατρικη κ �νηση .
Ή κίνηση τών Μουσικών θεάτρων έξακολουθεί να πα
ρουσιάζει άξιόλογες διακυμάνσεις άπο μηνα σε μηνα, ένώ
οί κινηματογράφοι έμφανίζουν πάντοτε συνεχη α.ί.ίξηση .
Περισσότερο, ομως, εί.ίγλωτος είναι ό δεύτερος πίνακας,
μi: τη σειpα τών έτήσιων στοιχείων : Στα θέατρα πρόζας
ό άριθμος τών είσιτηρίων πού πουλήθηκαν στην πεντα
ετία 1 960 μέχρι καl 1 964 είναι περίπου στάσιμος, φτά
νει τα τρία. έκα.τομμύρια περ ίπου το χρόνο κ' είνα.ι άρκε
τα μικρότερος άπο τον άριθμο τών εtσιτηρ ίων της πε
ριόδου 1 9 5 7 - 1 959. Την lδια περίπου είκόνα παρουσιά
ζει κ:ο ή κίνϊι,u η τών, � ουσικών θ � άτρ �ν, �λλιΧ t-1-E: π ι. Ο �ν
τονες διακυμανσεις απο χρόνο σε χρονο. Η κινηση , αν
τίθετα., τών κινηματογράφων βρ ίσκεται σε συνεχη Cίνοδο.
(Δtς καi πρώτον 'Αστερίσκο " Τό θέατρο φθίνει", σελ. 7).
1 1 θ EA r t'O " I E Y X U l 20, Μ Α Ρ f Η Σ
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καλvψει κάτω άπό μεταλλαγές κοινωνικοθρη
σκεvτικωv θεσμ&v τΟν μαγικό πυρήνα πού στη
ρίζει όρισμένοvς λαϊκούς χορούς καl μι μοδFά
ματα . ' Επειδή κάθε έρεvνητ ή ς Π Fαγματοποιεί
τfiv Ερεuνα πλη ρέστερα στό δικό του λαό, σέ
μas τούς " Ελληνεs πέφτει ό κλij ροs νά μελετήσοv
με τούς μαγικο-θρησκεvτικούς χορούς
καl τά
μι μοδ ράματα τοv λαοv μας . 'Αφήνοντας γιά ·
μιά άλλη φcρά τή σvνθετικότερη θεατρική μορφή
των λαϊκών μιμοδ ραμάτων, άs δοVμε σήμερα
νεοελληνικούς
λαϊκούs
χορούς
μέ
μαγικο
θρησκεvτικό Vπόστρωμα . 'Όπως τόσοt καί τόσοι
χοροl μέσα στήv άνθρωπότητα, Ετσι κ' οί
λαϊκοl νεοελληνικοί χωρίζονται σέ κατηγορίες
άνάλογα μέ τό περιεχόμενο, μέ τή σκοπιμότητά
τοvς . Καί πολλές άπό ' ίς κα• η γορίες των χορών
μας άvήκοvv στόv μαyικΟ κύκλο, Εστω κι άv ή
φθορά τοv χρόνοv κ' οί μεταλλαγές στlς μετα
φυσικές πίστεις κάνουν δυσκολοδιάκριτο τό
ύπόστρωμα τijς μαγείας.
Λέγοντας μ α γ ε ί α δέν άναφέρομαι στή μαvρη
μαγεί α ποV 'χει σκοπό v ό: βλάψει Εvα άτομο,
πού τήν ετρεμαν οί άφελείς χριστιανοί τοv με
σαίωνα καί σήμερα τήv τρέμουν οί δεισι δαί
μονες τοϋ πολιτισμένcv κόσμου καl πολύ περισ
σότερο οί Πρωτόγονοι . ' Εννοώ τή «λεvκή
μαγεία», πού θεωρείται προ-θρησκεία τ fi s άv
θ ρωπότητας καί ποv 'χει σκοπό ν ά ώφελήσει
τούς πιστούς , Τελείται φαv_ερά, συνήθως πάνδη
μα, άπό μάγοvς-ίεροvργούς καl ε!ναι βαρειά
προσβολή γιά 1ναν έκπρόσωπο τijς λεvκijς μα
γείας vά τόv άποκαλΕσοuν μΕ τ' όνομα πού δί
νουν, άνάλοyα μέ τήv τοπικf� διάλεκτο, στόν
μάyο-κακοπο1ό. « Είναt , -γράφει ό M uller - ,
σάν νά άποκαλέσοvμε έμείς κλέφτη έναν έκ
πρόσωπο τijς Δη μόσιας 'Ασφάλειας».
Πεμπτουσία της μαγείας, κατά τόν Malinowski
ε1ναι η Δύναμη , τό « Μ ανά» όπως ε1ναt ό
σvνηθέστερος έπ1στημοντκός όρος. Γ ενtκεύοντας
λέμε δτι ή Δvναμη ε!ναι ή Ψvχή των πραγμάτων,
καl μπορεί νά ώφελήσει η ν ά βλάψε ι . Κατά τόν
Μ. N i lsson , «στή Δvναμη δ ί ν ύπάρχει ή

Εννοtα τοϋ καλοΟ fι τοΟ κακοΟ, άλλά τοV ώφέ
λι μοv η τοv βλαβφοv. Ε!ναι μιά λανθάνοvσα
ί διότητα όπως άς ποVμ Ξ «ό ηλεκτρισμός σ' έναν
έπισωFεvτή» . 'Όσα κατέχοvv ή κατέχοvται
άπό τή Δvναμη θεωFοίίνται δvναμοvχα καl τέ
τοια μπορεί νά 'ναι ζωα, φ υτά, φαινόμεvα φvσ1-

κά, άντικεί μενα τijς άνόργανης vλης κ . ά . ' Επί
σης πλάσματα τijς φαντασίας : νεκροψvχές,
τοτέμ, πνεύματα, δαί μονες . Άκόμα κι άνθρωποι
μέ μεγάλα άξιώματα : μάγοι , άρχηγοί , βασιλιά
δες, καi γενικό: οί vεκροί.
Τ\ς πίστεις αύτές, μέ λογijς παραλλαγές, διαπι
στώνοvν οί έθνογράφοι, σέ ση μερ1νές πρωτόγο
νες φvλές. Τ\ς διαπιστώνοvν οί λαογράφοι σέ
δεισιδαί μονες δοξασίες καί εθιμα τijς λαϊκijς λα
τρείας πολιτισμέι ων λαων . Τiς διαπιστώνουν οι
θρησκειολόγοι σέ πίστεις καί ίεροπραξίες μεγά
λων θ ρη σκειών άρχαίων καί σvγχρονων . Κ' έ
πειδή δσο πληθαίνοvν οί eρεvνες τόσο άποκαλv
πτεταt δη μαγικά καi θ ρη σκεvηκό: στοιχεία
σμίγοvν, γι' αVτό σήμερα άντί γιά τόν δρο
<ψαγ1κός», λέμε,
«μαγικc-θ.)ησκεvηκός».
Ό
δρος δέν σημαίνει ταvτιση τijς μαγείας μέ τή
θ ρησκεία, άλλά μονάχα σvμφvρμό στοιχείων
τοvς.
Σκοπός τijς μαγείας ε!ναι ν ά ύποτάξει ό άν
θ ρωπος, χωρίς τή βοήθεια θεwν, τή � v :ηηριακή
Δvναμη στή δική τοv θέληση καl γιά δικό τοv.
όφελος. Πολλές οί θεωρίες ylιρω άπό τό θρη σκειο
λογικό αύτό θέμα καi οί περι σσότερες άπ' αύτέs
εχοvν καταιο ριφθεί. Ή ταξινόμηση όμως των
κλάδων τijς μαγείας άπό τόν Frager, δ ι ατη ρεί
ώς σήμερα τό κvροs τ ης . Ό Frager άποφαίvεται
δτι οί σκοποί της μαγεία; πραγματώνονται μέ
δvό τ ρόποvς : πρωτο, μέ τή «θεηκή μαγεία»,
πού κλείνει ίεροπραξίες ίκανές νό: δεσμεύουv καi νό:
κατεvθύνοvν τή Δύναμη ώστε νό: ύπηρετοVνται
οί έπtθvμίες των πιστών. Δεύτερο, μέ τήν «άρvη
τική μαγεία», ποV κλείνει μαγικές άπαγορεύσεις
γιά ν ά προφvλάγεται ό άδvναμος άνθρωπος
άπό τήν έπικίνδvνη μεταβί βαση τijς Δvναμη ς .
Οί μαγικές αVτές άπαγορεvσεις-σvνηθέστερα
τίς όvο μάζοvμε ταμπού-δέv Εχοvν ούτε λογικό,
οvτε ήθικό βάθρο, άλλά μονάχα έξωλογικές πί
'στεις. Οί έξωλογικές αVτές πίστεις στη ρίζοvν
ίεροπραξίες, χωρίς καμιά καλλιτεχνική πρόθεση .

'Ωστόσο ή σvμβολή των μαγικών άπαγορεv
σεων , των ταμποV στάθηκε σημαντικη καl γtά
τή γένεση καί γιά τή διαιώνιση τοv χορεvτικοv
είδοvs . Πιό κάτω θά έρεvνήσοvμε τά αίτια.
Ή θετική μαγεί α χωρίζεται σέ δvό κλάδοvς :
στην όμο1οπαθητικη fι μι μητική καi στην μετα
δοτική . Ή μεταδοτική μαγεία πηγάζει άπό τή
λαθεμένη πίστη ότι ή Δvναμη μπορεί νά μεταδο
θεί μέ τήν έπαφή , τήν κάθε έπαφή : πραγματική
η φανταστική , μ :χκροχρόν ια η σηγμιαία. Ό
κλάδος αύτός ένδιαφέρει τούς έρεvνητές τοv χο
ροv καί τoiJ θεάτροv γιατί βοr,θ.Jει νά άποκρv
πτογραφοvμε σvμβολα τοv άρχαίοv έλληνικοv
δράματος μέ τό πλοvσιο J(ορομι μικό στοιχείο.
Βοηθάει vό: παίρνουμε πιό στοχαστικη στάση
μπροστά σέ σvμβολικές χειρονομίες πού στη ρί
ζοvν σvyχρονα χορομιμοδράματα σέ ' Απω
σιατικούς λαοvς. Χειρονομίες πού γοητεvοvν
μέ τόν iξc.οτισμό τοvς . Τό βαθvτερο ό μως νόη μά
τοvς τό άποκαλlιπτοvμε χάρη στή γνώση τijς
νοοτροπίας πού ρvθμίζει πράξεις τijς μεταδοτι
κijς, καί άλλοτε τfis όμοιοπαθητικijς μαγείας.
Τη μοίρα τοϋ χορο\.ί, ί δ ιαίτεFα το\.ί μι μικοϋ
χοροv καθόρισε ό κλάδος τijς μι μητικijς η
όμοιοπαθητικijς μαγείας. 'Ονο μάζεται ετσι γιατί
βασίζεται στόν λογικά λαθεμένο σvλλογισμό
δτι «τό όμοιο προκαλεί τό δμο10». ''Αν λοιπόν ό
μάγος-ίεροvργός μι μηθεί κάτι έπιθvμητό θά προ
καλέσει την παροvσία τοv στήν πραγματικό
τητα τijς ζωijς, χάρη σέ μιά μvστηριακή όμοιο
παθητική ένέργεια. 'Από τούς παραλογισμούς
αύτούς τijς άνθρωπότητας άνάβρvσαν μvριάδες
μιμοδράματα καί χοFομιμή ματα πού άντιπρο
σωπεvοvν τά άρχέφvτα τijς θεατρικfi s καί τijς
χορεvτικijς τέχνηs . Σωστά είπώθηκε πώς ή τέχνη
πού δέν γεννήθηκε πάντα γιά τήν τέχν η , σvχνά
ύπη ρέτησε τή μαγεία.
Κάτω άπό τήν αίγίδα τ fi s μαγικijς πράξης,
βιολογικές καί ψvχοπνεvματικές ίκανότητες,
σvμφvτες στόν άνθρωπο γέννησαν τlς μορφές
τοv χορεvτικοv είδοvς. Κάτω άπό τήν έπι δίωξη
τijς μαγικij ς νοοτροπίας πλάστηκαν μι μικοί
χοροl ποV άνάλογα μέ τη σκοπιμότητά τοvς, μέ
τό περιεχόμενό τοvς, ή έπιστή μη τούς ταξινομεί
σέ κατη γορίες. Οί κατη γορίες αVτές, κvβερνη
μένες άπό άκατάλvτες ένστιχτώδεις έπιταγές,
είναι πανάρχαιες, οίκοvμενικές, άκατάλvτες,
'Από τό θεμελιακό eνστιχτο τ fi ς αύτοσvντή ρησης
άναβρvζοvν προαιώνια χοροί μαγικο-θρησκεvτι
κοί γιά νά άσφαλίζεται ή διατροφή τoiJ άνθρώ
ποv. 'Όσο κατεβαίνcvμε τό: σκαλοπάτια τοV
πολιτισμοv τόσο πληθαίνοvν τά χορομι μοδρά
ματα τοv κvκλοv τfiς «γονιμικijς μαγείας»
γιά νά έξασφαλίζοvν τήν γονι μότητα στή φvση .
Ό κvκλος αVτός άνήκει στή μεγάλη κατηγορία
χορομιμοδραμάτων πού άσφαλίζοvν τήν τροφή
κ' ετσι τή ζωή τοv άνθρώποv .
Ση μερινοl πρωτόγονοι πού β ρίσκονται σέ λι
θ1κό: στάδ1 α πολιησμοV καί σvvεχίζοvν στόν
αίώνα μας τήν κvνηγεηκη οίκονομία, (ποV δέν
εμαθαν, δηλαδή , άκόμα ν ά τ•θασεvοvν χρήσιμα
ζωα καi ν ό: τά κοπαδ1 άζονν, ούτε ν ά καλλtερ
γοvν φvτά) , τελοvν χορομιμή ματα γιά νά προ
καλοvν τή γονι μότητα στά αύτοφlιτρωτα βλα
στάρια, στά θηράματα, καl άνάλογα μέ τίς γεω
φvσικές σvνθijκες σέ φαγC.:: σιμα ψαρικά. Οί χοροl
τοvς ε!ναι σvνηθέστερα άνοιξιάτικο ι , έποχή πού
άναπαράγονται τά περισσότερ α φαγώσιμα
είδ η . Σέ πιό προηγμένα στάδ ια πc ι μενικijς καί
γεωργικijς οίκονομίας τά γονιμικά χορομι μο
δ ράματα άπλώνονται σ' όλο τό μάκρος τijς
χρονιάς άνάλογα μέ τήν έποχή πού έπη ρεάζεται
ή γονι μοποίηση των κοπαδιών η τijς σπαρμένης
γijς καί γενικά ή έπιτvχία εργων, πού σvνδέον
ται μέ τήν καλλιέργεια τ fis βλάστησης, όπως τό
όργωμα, ή σπορά κ . ά . 'Έργα πού σvχνά άνα
παρασταίνοvται μι μικό: ή χορο-μιμικό: γιό: νό:
προκληθεί όμοιοπαθητικά ή έπιτvχία τοvς. Ί σως
όρισμένοι δικοί μας χοροί, πού μι μοΟντα1 γεωρ
γικά eργα, όπως ό θ ρακιώτικος χορός γιά τό πώς
σπέρνοvν τά κοvκιό: κ . ά . νά Εχοvν μαγ1κό ύπό
στρωμα. 'Οπωσδή ποτε ή μίμη ση τijς άροτρία
σης, οί «ίεροl άροτοt», πού τελοϋσαν οί άρχαίοι
Έλληνες καί τούς σvνεχίζοvν ο ί σημερινοί σέ
μαγικο-θρησκεvτικά μιμοδράματα τ fi s λαϊκijς
μας λατρείας, εχοvν άναμφισβήτητη μαγική σκο
πιμό'Τ ητα καί ε!ναι 1να κοντινό μας παράδειγμα
άπό πλijθος άνάλογα μακρινά μας καl σέ τόπο
καl σέ χρόνο,

Στήν κατη γορία μαγικο-θρησκεvτικwν Ιεροvρ
yιών γιά τήν iξασφάλιση τ fi ς τροφijς άνήκοvν
χοροί τijς μετεωρικijς καί τijς καιρικijς μαγείας,
πού ρvθμίζοντας τό πέσιμο τ fi ς β ρ οχijς καί τίς
πνοές των άνέμων iξασφαλίζοvν τήν προκοπή
στά φvτά καί στά ζωντανά. Καί έπειδη οί θεω
ρητικές κατατάξεις στη ρίζονται σέ έμπε ι ρ ικές
παρατη ρήσει ς , θά σaς άναφέρω eνα-δvό χορομι
μοδράματα άπό πολύ καθvστερη μένοvς πρω• ό
γονοvς, γιατ ί , άκριβwς ή τόση καθvστέρηση έ
πιτρέπtt νά παρακολοv3οϋμε τοVς ά ρμοVς πού
δένοvν τή μαγε ία μέ τόν χορό.
' Α ρχίζοvμε μέ (να χορομι μόδραμα των Arun d a
μ ι a ς φvλijς τ fi s Κεντρικij ς Α ύστ ρ αλ ί ας, άπό
τίς π : ό καθvστεFη μένες τ fi ς Γ ijς . Σκοπός τοv
χορομιμοδράματοs , ε!ναι ή ί ξασφάλιση τijς
β ρ οχijς. Τελείται άπό μιάν όμάδα, ποv 'χει
γιά τοτέμ τό νερό1 καί πού κατοικεί στό Β ροχό
τοπο, τcποθεσία στό: άνατολικά των Πηyων -τής
Άλίκης. Άφοv τελεί-ται λίγο πρίν άρχίσοvν οί
έτήσιες κατακλvσμιαίεs βροχές τijς περιοχijς,
έπόμενο ε!ναι νά βρέξει . -Αν βρέξει πρίν άπό τό·
ίερό χορομιμόδραμα πιστεvοvν πώς όφείλεται
στίς άνάλογεs ίεροπραξίεs πού ε!χαν τελέσει οί
μακρινοί τοvς πρόγονοι όταν ζοvσαν στά χρό
νια τijς Alcheringa, δηλαδή τοv δ ικοv τοvς
μvθικοv χρvσοv αίώνα. Άν μετά τό χορομι μό
δραμα δέν βρέξει, τό άποδίδοvν σέ Ιχθρική άντε
νέργεια κάποιοv μάγοv κακοποtοϋ ή σέ παρά
βαση κάποιοv ταμποV άπό πιστό της γενιδ:ς
τοvς , Στην δποια περ ίπτωση η Εμπιστοσύνη
τοvς στό μαγικό τοvς χορομι μόδραμα μένει
άκλόvητη . Όταν όριστεί ή μέρα τijς i εροτελε
στίας
οί γέροντες τijς
φvλ fi s-τηρητίς καί
γνώστες τijς προγονικ fi s παράδοσης-ύψώνοvν
ένα τσαρδάκι καμω μένο άπό κλαδ ιά, μπρός στό
μεγάλο ξεροχάντακο τοv καταvλισμοv τοvς.
Ε!ναι ό σκηνικός χwρος πού θά άναπαρασταθεί
τό μαγικό τοvς χορομιμόδραμα. ' Εντεταλμένοι
γέροντες μεταμφιέζοvν τόν πρωταγωνιστή
χορεvτή . Σχηματίζοvν ε!δοs φωτοστέφανοv
πάνω στό κεφάλι του, ποV φτιαγμένος άπό
άνάλαφρα ποvποvλα φαντάζει θά 'λεγα σάν
σωριασμένα σvννεφα σέ βοvνοκορφή . Λωρίδες
σχηματισμένες άπό τό: ίδια πούποvλα κρέμονται
ώς τούς ώμοvς τοv, λές καταρράχτες νεροv . Τόν
πρωταγωνιστή πλαισιώνει ό θί ασος των ίε
ροvργwν χωρισμένος σέ δvό ή μιχόρια τό 1να
τwν γερόντων καί τό άλλο των νέων , πού όλη τή
vύχτα ψέλνοvv, άντιφωvικά, μέ ρυθμό, μαγικό:
λόγια, έπωδές. ' Επειδή, άρχαιοελληvική λέξη ,
σημαίνει άρχικά μαγικό λόγο. Στήν περίπτωση
πού άναφέραμε, Εχει σκοπό νά προκαλέσει τη
β ροχή . Μ ετά τίς πρώτες έπωδές ό πρωταγωνι
στής άρχίζει μέσα στό ξεροχάντακο 1ναν ί διό
τvπο χορό, έvα ρvθμικό τρεμούλ1ασμα τοV κορ
μιοϋ του. Τρέμοvν Ολα τά μέλη τοv όπως τρέ μοvν
1 ό: άvτικεί μεvα στά ριπίσματα της καταιγίδας
καi τοV άνέμοv. ΧορΟς καί έπωδές έναλλάσσονται
όλονvχτίς. Μ όλις άχvοχαράξει, ό πρωταγωνι
mής έπαναλαμβάνει γιά τελεvταία φορά τόν
τρεμοvλιαστό χορό τοv καί τελ κά έξοvθενω μέ
νος άπό τήν έντατική κίνηση mαματa . Εύθύς οί
νέοι τοv ένός ή μιχορίοv, πού παρακολοvθοvσαν
γονατισμένοι 1 όν ίερό χορό, ξεχvνον• αι πρός τό
ξεροχό ντακο κρώζοντας όπως τά νεροποvλια
τοϋ τόποv τοvς. Γενικά στοVς ΑύστFαλτανοVs ϊ η ς
περιοχijς αVτijς ή μί μηση τfi ς φ ω ν ij ς τ ω ν νερο
ποvλιων ε!vαι πράξη μιμητικijς μαγείας, γιά νά
προκαλέσει όμοωπαθηηκά τό τtτίβισμα των
νερόχαρων ποvλιών τοvς πού θά φτεροvγίζοvν
πάνω cπ'> τά ξεροχάντακα όταν θά 'ναι γεμά• α
β ροχονέρι . Τό όμαδικό κρώξιμο ε!ναι ή όσια
άναγγελία σΕ όλοvς τοVς πισι ούς δτι ό μαγικός
χορός τελέστηκε. Έτσι ή γόν ι μη β ρ οχή θά πέσει
άσφαλίζοντας τή v τ ροφή τ fi s φvλ ijς.
Πανάρχαια καί οίκοvμενικά 1 ά Εθιμα τijς βροχο
μαγείας τά τελοvσαν οί άρχαίοι Έλληνες, όπως
κ' οί ση μεριvοί, μέ όμολογη μένο μαγικό σκοπό
ν ά πέσει ή βροχή σέ βοσκοτόπι α, σέ κήποvς καί
άγροvς. ' Επίσης, &ν οί άρχαίοι τελοvσαν «βο
ρεασμούς» δηλαδή ίεροvργίες γιά τιμή τοv Βο
ριa, οί σημερινοί τελοvν γητέματ α καί ξόρκια
γιά τό Βοριά, όπως στήν Κάρvστο η όπως στή
Σίφνο πού εχοvν τq χορό '! οίί « Κύρ Βοριa».
Τόν χορεvοvν μιά φορά τόν χρόνο, Οστερα άπό
τόν ' Εσπερινό m όν σεπ• ό περίγvρο τijς έκκλη·
�
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" Ταξίδι μακριάς ημερας μέσα στή νύ
χτα " . ' Υπερβολικά μακρv ταξίδι ! Πα
ρά τό κόψιμο τού ένός τρίτου ! Ύπερ
φλύαρη dφήγηση, σέ δι.αλογική φόρμα.
Τά οlκογενειακά τών Τα ϊρόν δέν θά εν
δ ιέφεραν κανέν rι ! ΆλJ.ά . . . ε lναι ή ζωή
τού Ο' Νήλ . Γραμμέ1ιη dπό τόν 'ίδ ιο !
Μ' αύτό τό dντιθέατρο, ό Μινωτής l!
δω �ε μιά l!ξοχη πα9 άσταση . � ου� εμ �νη
,,
στο επακρο
! 1Wπραβο του και σαν ερ
μηνευτ . Ύ έροχος στό μ νόλ γο τού
�
�
? ?
καμποτινου ηθοποιου - πατερα. 11 Πα
ινού
ποχρώσεων
! Αα�πρ � ς
:
θρίαμβος
�
�
ο Χ , ρν
μολ νοτι, φυσ ογν μι α α 
�
?
',
ι;1
?
, ! Απο το;- οικο
καταλληλος για ρεμαλι
γενειακό κουαρτέτο, φάλτσαρε ό Φυσ
σούν . Χρήσιμος μόνο σάν φιγούρα . Με
τάφραση Γκάτσου · σημαίνει, τό aπαν
το ! Παράσταση ύψηλοτάτης ποιότητος.
_

" 'Ανδρέας Σενιέ " τού Τζιορντάνο στή
Λυρική . Ξένος σκηνοθέτης, ξένος τενό 
ρος . }(' οί δυό διά πανηγύρεις 1 Συμβα
τική, dπηρχαιωμένης σχολής σκηνοθεσία
τού Βάλτερ Μποκατσίν ι . Ύπεγράμμισε
τίς μουσικές καί σκηιιικές αδυναμίες τού
l!ργου. Οiiτε δι αγραφή χαρακτήρων, οiiτε
δραματικές dντι θέσεις. Μόνον ε ϊσοδοι
καί έξοδοι . . . καλλιτεχνών τού aσματος !
Καί, πάντα, κατά μέτωπο στό κοινό τά
φωνητικά σάλι Ι Ό lταλός τενόρος Κάρλο
Μένιππο διαθέτει τρείς - dριθμητικά 3
λαμπερές καί γεμάτες νότες. Τελείως
dκατέργαστος σάν iJθοποιός . Δ έν ύπάρ
χει aλλη iξήγηση : ' Η Λυρική ξιππά
ζεται γιά παρέλαση ξένων ονομάτων dπ'
τ � πρ � γρά μ μ � τ ? � ης ! Κι �δι � φορε ί γιά
την αισθητικη αποδοση και την παιδευ
τική προσφορά τών παραστάσεών της . . .
-

Πού τή θυμή θηκαν καί τήν ξέθαψαν τήν
κωμική δπερα τού Λόρτσιγκ " Τσάρος
καί Ξυλουργός " ; 'Ωστόσο, μέ εύτυχι
�μέ1; η σκην ? θ � σία θά 'δινε μ � ά, χω q ίς
αξιωσεις, ευχαριστη βραδυ α, . Ακαταλ
ληλος γι' αύτό ό μετακληθείς γερμανός
σκηνοθέτης Οϋντο "Εσσελουν . 'Άλλη μ!ά
σ � ιιβα � ική, χω q ίς φαντα σία, σκ�7νοθε
,
,
σια . Οι κωμικο ι τυποι
δοθηκαν
εξωτε
ρικά καί " ίiτοιμ ο ι " dπό τήν πρι.Vτη
στιγμή ! Μει�uvω ι; ένα dγ ? θ � a;zοτελέ
σματα : , Ωραια μασκα και με κεφι τρα
γουδημέ:vος ό Δ �jμαρχος τού Ν. Παπα
χρήστου . Εύγενικό τραγούδι, ίίνετη κί
νηση τής Μαρίας ivlουτσίου. Σωστός ό
Καζαντζής. Καί πλέον oii. 'Έτσι έκλεισε
ή φετεινή κολοβή σαιζόν τής Λυρικής .
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σίας, μέ πρωτοσvρτή τόν ' Ιερέα καί μέ όμολογη
μένο έπίσης μαγ1κό σκοπό ν ά ρvθμίζετα1 ή
πvοη τοϋ άνέμοv κ' ε, σι ν Ο: προστcn εύεται η
τροφοπαραγωγή καί οί άνεμόμvλο1 τοΟ μ1κροΟ
νησισϋ τοvς v ά λειτοvρyοVv κανονικά.
Στήν κατηγορία χορων y1ά τήν έξασφάλ1ση της
τροφης άνήκοvν καί τά κvνηγετικά χορομψο
δράματα Θ'άναφέρω τόν κvνηγετικό χορό πρω
τόγονων Ίνδ1άνω•· της Β. ' Α μερ1κης, των M an
d an . Βασ1κή τροφή τοvς,-μαζv μέ 1 ό καλαμπό
κ1�εΤνα� τό κρέας τοΟ άyρ1οβοvβαλ10Ο. Όταν
τά ζωα αύrά δέν παροvσ1άζοντα1 στήν κvνη
γετική περ1οχή τοvς ό τρόμος της πείνας κv
ριεύει τούς M andan καί καταφεύyοvν σΕ μα
γ1κά χορομψοδράματα γ1ά νά τά προσελκύ
σοvν . ΟΙ μάγο1-Ιερcv?yοί μεταμφ1έζοντα� φο
ρώντας γ1ά μάσκα, κεφάλ1 άγρ10βοvβαλ10Ο μέ τά
πελώρ1α κέρατα, καί στό κορμί τοvς τό δέρμα
τοϋ ζώου, άφήνοvτας ν α κρέμεται πίσω ή οιlρά
τοv. Στό χέρ1 κρατανε κvνηγετ�κό δόρv. Ή
Ιεροπραξία άρχίζεt . Οί μάγο1-χορεvτές μψοΟν
τα1 τίς κ·νήσε·ς καί τή φωνή των βοvβαλ·ων,
καί σέ μ•άν &λλη φάση της Ιεροπραξίας μ• μοΟν
ταν τό σκότωμα καί τό yδάρσ• μο τοϋ ζώου.
Χορεύοvν, μοvγκανίζοvνε βραχνά, ψέλνοvν όμα
δ•κά, μέρες καί νύχτες, άδ·άκοπα, κάποτε βδο
μάδες όλάκερες ώς νά φανοΟν στήν περωχή τοvς
τά βοvβάλ1α,Σ' δλο αύrό τό δ1άστημα παρ ατη
ρητές άνεβασμένο1 στά γύρω ύψώματα άγναν
τεύοvv τόv όρίζοvτα καl μόλις άvτικρύσοvv άπό
μακρvά άγέλη βοvβαλ1ων, στέλνοvν μήνvμα
στόν καταvλ1σμό, Εύθvς σταματαν τά χορομψή
ματα, τό: τύμπανα σωπαίνουν κι όλοι , Εγκατα
λείποντας τίς έξωλογ1κές μαγ1κές πράξεtς, έτο1μάζοvν, μέ πολλή λογ1κότητα, τά σύνεργα τοΟ
κvνηγ10Ο. Δόρατα καί κοντάρ1α γvαλίζοντα1,
άντηχέί ή κλαyγή των δοξαρ1ων, τά ροvθοvνί
σμα-ι α των ό:λόyωv, ό σίφουνας τοΟ καλπασμοϋ.
"Ολο1 ξεκ1ναν χαρούμενο�, π1στεύοντας πώς 1 ά
μαγ1κά τοvς χορο μψή ματα, ποv έ'φεραν στήν
περ1οχή τοvς τ' άγρωβούβαλα, θά έξασφα
λίσοvν καl τό πετvχημέvο κvνήyι «01 κuvηyοί,
γράφεt δ G. Tornson -, πού ή ένεργητ1κότητά
τοvς κεντρίστηκε καί όργανώθηκε άπό τή μ1μητική Ιεροvργία, ε!να� πραγματ1κά καλύτεροι
άπΟ πρίv».
Οί έθνογραφ1κές μαρτvρίες άπό τούς Π ρωτόγο
νοvς της Γης άποκαλύπτοvν π1ό καθαρά τόν
δεσμό μαγείας καί χοροΟ. Μ ας γοητεύοvν μέ τόν
έξωτισμό τοvς. Μας δίνοvν τό «ώραίο ταξίδ1»
θά 'λεγε ό Καβάφης, δμως «ό νοvς μας πάντα
στήν ' Ι θάκη» , δπως θέλεt ό πο1ητή ς . Δ1κός μας
προορ1σμός ε!να� ή έ'ρεvνα της μαγ1κο-θρησκεvτι
κης καταβολης σέ. κατηγορίες νεοελλην1κων λαϊ
κων χορων. Κvνηγετικούς χοροvς δέν άναφέροvν
ol σvλλογές λαογραφ1κης vλης, άπό δσο τοvλά
χ1στον ξέρω. Ί σως β ρεθοΟν, άν γίνεt σvστηματ1κή έ'ρεvνα γύρω άπό τό θέμα αύτό.
Σvγγεν1κοί μέ τούς κvνηγητ�κοvς χορούς, άπό
μορφολογ1κή &ποψη ε!να� οί πολεμ1κοί χοροί.
Δη μωvργήθηκαν κ1 αvτοί άπό τό έ'νστ1χτο της
αύrοσνντή ρησης, άνήκοvν δμως στόν κύκλο
μαγ1κων Ιεροπραξ1ων, ποv άσφαλίζοvν δχ1 π1ά
τή δ1ατροφή , άλλά τήν προστασία τοΟ άνθρώ
ποv άπό πραyμαηκού5 ή φαντασηκούς κιν
δvνοvς. Οί πολεμικοί χοροί ε!να� πολv δ1αδομέ
νο1 στοvς " Ελληνες άρχαίοvς καί ση μερινούς.

Ή

κάθε έκδήλωση , πνεvματ1κή καί καλλ1τεχνική,
δένεταt άξεδ1άλvτα μέ τό δλο κο1νωνικό πλέγμα,
τό Vφασμέvο πάντα ό:πό θεσμούς, άπό άξίες,
ό:πΟ yεωφuσικοVς κ' οίκονομικοVς παράγοντες,·
άλλά κι άπό Ιστορ1κά περ1στατ1κά. Ό Έλλην1κός γεωγραφ1κός χωρος στάθηκε προα1ώνια τό
δ1άβα φvλων. Ή άνάγκη της ύπεράσπ1σης βω
προα�ών1α τήν
μων κα\ έστιων καλλ1έρyησε
πολεμική άνδρεία τωv ' Ελλήνων. Καί παράλ
ληλα μέ τίς έποπο1 ίες των Μ αραθώνων καί τοϋ
Άρκαδ10Ο, τοΟ Μ εσολογγ10Ο καί της Πίνδοv,
πλάστηκαν καί χοροί ποv κλείνοvν τήν άνδρ6πρεπη λεβεντιά τοΟ πολεμ1στη καί όρ1σμένο1
τή σκοπψότητα ν ά όργανώνοvν τό πολεμικό
μένος τοv μαχητη .
Τήν αύτοπροστασία ύπηρετεί καί ή κατηγορία
των άποτρεπτικών πράξεων, ποV σvχνCχ σvν
ται ρ1άζετα1 μέ χορούς. Σκοπός τοvς νά άποτρέ
ποvν, νό: άποδιώχι.. οvν τΟν όποιο πραyματικΟ ή
φανταστ1κ6 κίν δυνο άπΟ τΟν άνθρωπο, άπΟ τη
βλάστηση η τά ζωντανά. Στόν κύκλο των άπο-
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τρε�;r1κων πράξεων άνήκοvν κ α ί τά !αματ1κά
γητεματα, ξόρκ1α καί χοροί . Παρακάμπτοντας
τήν πλούσ1α χορομψ1κή δ ράση των μάyων
θεραπεvτων σέ πρωτόγονες φvλές, έπ1σημαίνω
τόν δ1κό μας μαγ1κό-θρησκεvτικό χορό των Ά
ναστενάρηδων, (γ1' αύτοvς θά μ1λήσοvμε π1ό
κάτω) . Τελείται σέ περ1πτ ώσεtς ποv μύστες τοΟ
βακχο-χρ1στιανικοΟ αύτοΟ ΙεροΟ θ1άσοv καλοvν
τα� ν ά γ1ατ ρέψοvν eναν &ρρωστο. Χορεύοvν
όλόγvρά τοv οί 'Αναστενάρηδες καί φτάνοντας
σε έκστασιασμό, πιστεύοvν ότι-με τf)v βοήθεια
τοΟ προστάτη τοvς Άγίοv Κωνσταντίνοv-θά
ξαναφέροvv στόv &ρρωστο τήν ύγεί α δ1ώχνον
τας μακρvά τοv τήν άρρώστεtα. ' Επίσης, σέ
περ1πτώσεtς έπιζωοτίας, οί 'Αναστενάρηδες τε
λοΟν χοροvς καί μαγ1κά χορομψή ματα γ1ά
v · άποδιώξοvν τΟν Βρvκόλακα, τΟ κακΟ ΠνεΟμα,
ποv άφανίζεt τά κοπάδ1α,

ΣτΟν κύκλον των άποτρεπτικών ή άπελασττ
κων χορων άνήκοviι καί δσοι σvνταρ1άζον
ται με τά όνομαζό μενα « Rites de Passage »,
«Εθψα δ1άβα:>ης». "Οταν δηλαδή ό &νθρωπος
δ�αβαίνΕΙ άπό τ ή μ1ά κατάσταση σέ &λλ η .
Στιγμές κρίσψες, γ 1 α τ ί καραδοκεί τό βάσκανο
πνεΟμα τ fi ς κακοτvχι δ.:ς, όπως πιστεύο Jν οί
δεtσιδαί μονες. Ή γέννηση ε!να1 κρίσψη στ1γμή
γιά τή λεχώνα, γ1ά τό περιβάλλον της κ' Ι δ 1 α(
τερα γ1ά τή νέα Vπαρξη , ΠΟV δ1αβαίνΕΙ άπό τήν
έμβρvακή στή β ρεφ1κή κατάσταση . Ή μαγ1κή
πράξη ύπηρετεί κα\ έδω τόν δεtσ1δαί μονα φόβο.
Σημερ1νοi Πρωτόγονο1-άς άνατρέξοvμε καί πά
λ1 στοvς γνωστούς μας Αvστραλ1ανοvς Arun
d a - π1στεύοvν δτι δσο τό β ρέφος δέν έ'χεt τήν
προστασία έν6ς όνόματος , μένει Ερμαιο τών κα
κών δαι μόνων. κ· έπειδfι καθένας, ποV yενv1έται
θεωρείταt μετενσάρκωση κάπο1οv νεκροΟ πρ6γονοv, ό μάγος της φvλης μαντεύεt πο1ός άκρι
βως εlvαi ό μετενσαρκωμένος, όπότε δ ίνοvv τό
δικό τοv όνομα στΟ ν ιογέννητο, καi Ετσι τΟ
κατοχvρώνοvν άπό κάθε κακοτvχ1ά. Τά Ιδ1ό
τvπα αύτό: βαφτίσια των Πρωτόγονων σvν
ται ρ1άζοντα� σvχνά μέ πολvθόρvβοvς χορούς,
yιατi εΙναι προαιώνια καί οiκοvμεv1κfι ή πρό
ληψη ότι οί τελεστ1κο\ θόρvβο1 άποδ1ώχνοvν
τά δαψον1κά. Ό θρύλος γ1ά πολvθόρvβοvς χο
ροvς των Κοvρητων γVρω άπό τόv ν1ογέννητο
Δία,τόν Μ 1νω1κό Νήπ10-Θεό γ1ά ν ά τόν προστα
τέψοvν άπό τήν τεκνοφαγία τοΟ μvθ1κοΟ Κρό
νοv, δέν άπηχεί τόν πρωτόγονο περ1ορ1σμένο
θεσμό της β ρεφοκτονίας, άλλά τήν πολv δ1αδο
μένη μαγ1κή άποτρεπτική όρχηση . Στά δικά
μας λαϊκά έ'θι μα ή γέννηση κατοχvρώνεται μέ
μαγ1κές πράξεtς, οί χοροί δμως έ'χοvν γωρτινή
κ1 δχ1 μαγ1κή σκοπιμότητα, άπό όσο τοvλάχ1στόν ξέροvμε ως σήμερα.
Τό πέρασμα άπό τήν έφηβεία στή ζωή τοΟ ώρ1μοv άντρα η τfϊς γυναίκας, συνοδεύεται .. σε ση
μερ1νοίις Πρωτόγονοvς κατώτατοv πολ1τισμοΟ,
μέ μvσταγωγίες πολvσύνθετες, χορομψή ματα
ποv έ'χοvν λογης πραχτικές καί μαγ1κές σκοπ1μότητες. Ένη βητική μύηση μαρτvρείται στήν
έλλην1κή άρχα1ότητα. ΟΙ σημερ1νοί δμως Έλ
ληνες δέν δ1ατη ροvν ίχνη άπό τέτο10 έ'θψο δ1ά
βασης, έκτός άν &ς τώρα ή έ'ρεvνα δέν έ'χεt άνα
γνωρίσεt τά τvχόν κατάλοιπα.

Ό γάμος ποv ση μαδεύεt τό πέρασμα σέ μ1ά νέα
ζωή κατοχvρώνετα� μέ πολλά μαγ1κά έ'θψα.
Στοvς Πρωτόγονοvς, ποv ή λατρεία στη ρίζετα�
στή χορεvτική έ'κφραση , ol γαμήλ101 καί πλατύ
τερα ol έρωηκοί χοροί, έ'χοvν φανερή μαγ1κή
σκοπψότητα. Σέ μας ύπάρχοvν μονάχα μαγ1κά
μιμοδράματα, «Ψεύηκοι yάμοι», ποV άκολοv
θοvν τό Μ vστή ριο τοΟ Γάμοv μέ σκοπό τά
ψεύηκα ν1ογάμπρ1α ν ά μπερδεύοvν τό βάσκανο
ΠνεΟμα, ώστε ν ό: μfιν άναyνωρίσει τΟ εVτvχισμέ
νο πραγματικό ζεvγάρ1 καί τοv φέρεt κακοτvχ1ά.
Κατά τόν Frager καί ol άκόλοvθο1 τοΟ ζεv
άκολοvθία,-ντvμένο1
γαμήλ1 α
στή
γαρ10Ο
συνήθως σάν νύφες καί γαμπροί-, έ'χοvν τήν
ίδ1α μαγ1κή σκοπιμότητα παράλληλα μέ τήν
έπίσης μαyικfι σκοπιμότητα, yιό: πολυτεκνία.
Χοροί σvνοδεύοvv τά νεοελληνικά γλένηα καί
τοΟ πραγματ1κοv κα\ τοv ψεύηκοv γάμοv. ΕΤνα1
δμως καί πάλ1 έ'κφραση γ1ορτινης χαρας, καί
δχ1 μαyικη ς πρόθεσης.
'Αντίθετα, τό πέρασμα άπό τή ζωή στό θάνατο,
(ποV κλείνει τόν κύκλο άπό τό: Εθιμα τ fi ς διά
βασης), σvνταιρ1άζετα1 σέ πολλές περ1πτώσεtς
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μέ άποτρεπτ1κές πράξεtς, ποv κατοχvρώνοντας
νεκροvς καί ζωντανοvς, καί σvχνά δη μωvργοΟν
νεκρολατρ1κοvς χορούς. ' Αρχέφvτρο των νεκρο
λατρ1κων έθί μων εlνα1 τά ταφ1κά, ποv άρχίζοvν
μέ τό ψvχορράyη μα καί τήν ταφή τοΟ άνθρώ
ποv. 'Έθιμα προαιώνια κι άκατάλvτα σε πολι
τισμένοvς καί πρωτόγονοvς. Ό Πρωτόγονος
δμως, φτωχός σέ λόγο, καταφεύγεt στήν πλού
σ1α χορομι μ1κή τοv έ'κφραση , στή σχηματική

όμιλία των χειρονομι&ν, yιό: ν ά έκφράσει τΟν
τρόμο καί τή στοργή των «ζών; ων καί περt
λεtπομένων», γ1ά ν ά άποδ1ώξεt την έπ1κίνδvvη
στοvς ζωντανοvς νεκροψvχή η γ1ά νά τή βοηθά
" στό δύσκολο μεταθανάτιο ταξίδ1 της.
'Από τά ταφ1κά έ'θψα &ντλησε θεμελ1ακά στο1χεία ή νεκρολατρία, ποv περ1κλείνΕΙ πάνδη μες
έτή σ1ες, σvνήθως, νεκρογωρτές γ1ά ν ά τψηθοΟv
οί νεκροί της χρον1ας ή οί μακρ1νο\ πρόγονο� της
φvλης καί νά έξασφαλ1στεί ή βοήθεtά τοvς στοvς
ζωντανούς, άλλά καί ή άποπομπή των ψvχων
σάν τελεtώσεt ή νεκρογ1ορτή . Στοvς χοροvς
της νεκρογιορτης των Άνθεστη ρίων άναζή
τησε ό Dieterich τόν πvρήνα τοΟ άρχα10ελ
λην1κοΟ δράματος. Ή νεκρολατρία σννταιρ1ά
ζετα1 μέ τήν προγονολατρία καί σέ έπέκταση μέ
άπό
τήν ή ρωολατρία. Κατά τόν Rid geway
τοvς χοροvς γVρω σέ τάφοvς νεκρων ή ρώων ο\
"Ελληνες σμίλεψαν μορφές άπό δποv &ντλησαν
στο1χεία οί δραματοvργοί . Γ1ά τοvς άρχαίοvς
Έλληνες οί νεκρ1κοί χοροί ήταν χρέος Ιερό . Ό
Ό μη ρος άναφέρεt όη ό Άχ1λλέας χόρεψε γVρω
άπό τό λείψανο τοv Πάτροκλοv, ύστατη
προσφορά στόν νεκρό φίλο. ΑΙ ωνες άργότερα,
άν1στορεί ό Πλούταρχος, ό Μ έγας ' Αλέξανδρος,
σuvΞχίζοντας τήν παράδοση , χόρεψε γύρω άπό
τόν τάφο τοΟ ' Αχ1λλέα, τιμή στόν μεγάλο νεκρό
πρόγονο.
Σήμερα, ό χρόνος ΚΙ ό χριστιαν1σμός άφάνισαν
τήν κατηγορία τοΟ μαγ1κο-θρησκεvηκοΟ νε

κρ1κοΟ χοροΟ. Ώ στόσο, σε κάποιες άπόμερες
μ1κροπολ1τείες καί χωρ1ά, δ λαός τελεί χοροvς
μνη μόσvνα. Δέν μποροvμε δ μως μέ άσφάλεtα νά
ποvμε άν οί Ιδ1ότvπο1 αύτοί χοροί σννεχίζοvν
άρχαία παράδοση ή άν τό φαινόμενο της αύτό
ματης γένεσης έπαναφέρεt προα1ών1ες μορφές,
'Από τοvς Νεοελλην1κοvς χοροvς τοΟ κύκλοv
της νεκρολατρίας θά σας άναφέρω δvό, μέ κάπο1α
έπιφύλαξ η , γ1ατί δέν κατ c ρθωσα ν ά τοvς δ ω .
"Εναν τ η ς Χαλκ1 δ1κης ταξινομη μένο στήν άνέκ
δοτη vλη τοΟ Λαογραφ1κοΟ Ά ρχείοv της ' Α
καδημίας ' Αθηνων καί τόν &λλον της Στάτιστας,
άπό αύrοψία μαθητρ1ων μοv στή Σχολή Πρά
τσικα, ποV τΟν εΙSαv ν ό: τόν χορεύουν οί ντό
πιο� σέ γ1ορτή τοΟ 1 939, στό Παναθηναϊκό
Στάδ10. Ό χορός της Στάτ1στας ε!ναι ε!δος μvη
μόσvνοv γ1ά τόν ΠαΟλο Μ ελά, τόν δοξασμένο
Μακεδονομάχο, ποv σκοτώθηκε στή Στάτ1στα.
Χορεύετα1 μ1ά φορά τό χρόνο, στήν έπέτεtο τοΟ
χαμοΟ τοv. 'Αναβρύζεt ό χορός αύτός, δπως κάθε
μοιρολόγι , άπό τΟν αlών10 πόνο τοΟ άνθρώποv
μπροστά στόν άνεπανόρθωτο χαμό ; Σvνεχί
ζεt παράδοση άρχαίας νεκρ1κης όρχησης, κα\ δ
ΠαΟλος Μ ελάς eχΕΙ ύποκαταστήσΕΙ προγενέστε
ρο λησμονη μένο ή ρωα ; Κάπο1ες ένδείξεtς προ
δίδοvν άρχαία καταγωγή . Πρωτον : ol χωρ1κοί
λένε δτι δ χορός τοvς αύτός «κρατ1έται πάπποv
πρός πάπποv», καί ε!να� χορός νεκρολατρ1κός,
ε!δος καί πανάρχci10 καί παράται ρο μέσα στήν
έπίση μη χριστ1αν1κή λατρεία μας. ΔεVτερο : ό
χορός ε!να1 σvρτός, τύπος προα1ώνιος στόν έλλη
ν1κό λαό. Καί πάνω άπό δλα διατη ρεί μιάν lδ1ό
τvπη χορεvτικfι χειρονομία, ποV συναντάμε σέ
νεκρ1κά έ'θψα Προελλήνων καί Πρωτοελλήνων.
"Ολα αύτά δ1κα�ολογοΟν τό έρώτημα άν βρ1σκ6μαστε μπρός σέ κεψήλιο άρχαίο . ' Εκφράζω, βέ
βα�α, μ1άν ύπόθεση . Ό χορός τοv Παύλοv
Μ ελα εlνα� ό πανάρχα�ος των ' Ελλήνων σvρτός.
Σέ μ1άν έπ1γραφη τοΟ l ov αlώνα π.Χ. (βρέθηκε
στήν Κωπαlδα κΈΙνα� καταχωρημένη στό G . l . G .
Ν ο 1 62 5 ) . Στήν έπ1γραφή αύrή άναγράφετα1
δη άνασvστάθηκε ή πανάρχα1α Άπολλών1α
τελετfι των «Πτώων» καl ότι «τό:ς πατρίοvς
πομπάς καί μεγάλας καί τήν των σvρτων πά
τρων δρχησ1ν θεοσεβως έπετέλεσ (αν ) » . Σύμ
φωνα μέ &ποψη άρχα1ολ6γοv ή λέξη «πάτρως»
ένδεχόμενοv ν ά άναφέρετα1 σέ άπώτατο παρελ
θόν . Τά λείψανα τοΟ Άπολλών1οv αύτοΟ ΙεροΟ,
διαπιστώνουν ότι ύπfi ρχε κάποιο iερό στό:
γεωμετρ1κά χρόν1α. Ν ά ύποθέσοvμε δτι άπό τή

)'1!ωμετρική έποχη ώς σήμερα διατη ρήθηκε στοός
" Ελληνες ό τύπος κα\ η όνομασία τοΟ συρ, οΟ,
πού ε!ναι πανελλήνιος σήμερα χορός ; Όταν ή
' Α ρχαιολοyία συνερyαστεί μέ τη Λαοyραφί α ό
έθνολοyικός όρίζοντας των ' Ελλήνων θά πλα
τύνε ι .
" Ενα άλλο άξιοπρόσεχτο στοιχείο σ τ ό νεκρικό
χορό τοΟ Παύλου Μ ελά ε!ναι ή Ι διότυπη , όπως
είπαμε, χορευτικη χειρονομία τοΟ πρωτοσυρτij .
'Ακουμπάει στό μέτωπο την παλάμη του. Ή
χορεvτικη αVτη χειρονομία ένδεχόμενο vά ε!ναι
ή τυποποίηση τijς τραyικijς, τijς yεμάτης τρυ
φερότητα κίνησης των χαροκαμένων ν ά κρατάν
μέσα στίς παλάμες τους τό κεφάλι τοΟ vεκροΟ
τίς ώρες τijς «πρόθεσης» τοΟ · λειψάνου του.
Έθιμο πού ό ' Ελληνισμός άνακρατa άπό τά
'Ομη ρικά χρόνια ώς σήμερα. Πιθανότερο, βρι
σκόμαστε μπροστά σέ μιά μι μικη χειρονομία
διαπιστωμένη άπό άyyεία τijς Γεωμετρικijς
έποχijς σέ νεκρικά eθιμα των ' Ελλήνων. Χει ρο
νομία ποV θεωρείται ή τvποποίηση κιvήσεωv
τοΟ άνθρώπου σέ στιyμές σπαραyμοΟ όπως τό
τράβηyμα των μαλλιων, τό ξέσχισμα τοΟ προ
σώπου, τό χτύπημα τοΟ στήθους. Κινήσεις τρα
yικές πού λαοί αίσθητικά προικισμένοι τίς
μετάτρεψαν σέ άβρές συμβολικές χειρονομίες
νεκρικων έθίμων καί χορων.
Σχετικά μέ τή χειρονομία τοΟ χοροΟ τijς Στά
τιστας μοΟ δόθηκε ή πλη ροφορία ότι στό χορό
τοΟ Παύλου Μ ελa ό πρωτοσvρτής άκουμπάει
στό μέτωπο τή ράχη τοΟ χεριοΟ του κι όχι
τήν παλάμη . Κ' eτσι άν ε!ναι πάλι ένδεχόμενο νά
βρισκόμαστε μπροστά σέ κατάλοιπο τijς ίερijς
κίνησης των «σεβιζόντων» πού εlναι yνωστη
άπό εtδώλια τijς Κρητομvκηναϊκijς έποχijς καl
ται ριαστή σέ . χορό-μνη μόσυνο ένός σεβαστοΟ
f� ρωα. Τ\ς ύποθέσεις αίιτές τίς άναφέρω πιστεύ
οντας ότι eχουν Ι δ ι αίτερο ένδιαφέρον, eστω καί
άν παράλληλα ξέρουμε ότι yενικά ή άναζήτηση
της καταyωyijς στοιχείων πού διασώζονται
στη λαϊκή μας λατρεία μένονν, τ\ς περισσότερες
φορές, άναπάντητα προβλή ματα τijς Έθνολο
yίας.

" Ενας άλλος χορός-μνη μόσυνο, ό Καyκελευτός,
τελείται στην ' Ι ε ρ ισσό τijς Χαλκιδικijς yιά τιμη
τοπικοΟ f�ρωα. Ό Καyκελευτός διατη ρεί χορευ
τικ6 τύπο πανάρχαιο δσο κι δ σvρτός : τόv τύπο
τοΟ στριφοyυριστοΟ χοροΟ. Οί χορευτές προ
χωροΟν μέ καyκέλια, δηλαδή μέ στριφοyvρί
σματα. Οί 'Αρχαίοι eναν δικό τους στριφοyv
ριστό χορό τόν λέyανε Γέρανο, καί άντιστοιχεί
μέ τόν Καyκελευτό καί μέ άλλους όμοιους νεοελ
ληνικούς. Γιά ν ά έξηyή σουν τόν χορευτικό αίιτό
τύπο οί ' Αρχαίοι Έλληνες ε!χαν πλάσει τό μύθο
πώς τά χορευτικά στ ριφοyvρίσματα i'iταν εv
ρη μα τοV Θησέα καί άvαπαράσταιvαν τόv πολv
δαίδαλο Μ ινωικό Λαβύρινθο καί ότι τόν πρωτο
χόρεψαv οί νέοι καi οί κοπέλες ποV Εσωσε δ
Θησέας σκοτώνοντας τόν Μ ι νώταυρο. Στόν 4ο
μεταχριστιανικόν αtώνα, μαρτυρεί παρόμοιο
χορό ό Γρηyόριος Θεολόyος. Τόν χαρακτη ρίζει
«έναρμόνιον μέ τόν Κνώσιον τοΟ Δαιδάλου χο
ρόν» καί προσθέτει ότι ε!χε κινή ματα καί σχή
ματα Γεράνου. Στόν Ι Οον Βυζαντινόν αίώνα ό
Εύστάθιος Θεσσαλονίκης άναφέρει ΚΙ αίιτός eνα
στριφοyυριστό χορό τijς έποχfiς του, πού eφερε
στή θύμησή του την άρχαία μυθική παράδοση .
Καί yράφει : «Τό eρyον τοΟ Δαιδάλου μετijλθον
είς μίμησιν τό νΟν . . . χορόν τινά έλίσσουσι
ποικιλόστροφον κα\ πολvκαμπij τάς τοΟ Λα
βυρίνθου μι μείσθαι θέλοντες eλικας». οι ση μερι
νοί Έλληνες, όπως είπαμε διατη ροΟν σέ πολλούς
χορούς τους τόν πανάρχαιο αίιτό χορευτικό
τύπο κα\ εtδικά yιά τόν Καyκελευτό eπλασαν
eναν καινούριο αtτιολοyικό μύθο. Τ ά στριφοyv
ρίσματα, λένε, άναπαρασταί\iουν eνα τραyικό
έπεισόδιο τfiς ' Επανάστασης τοΟ Είκοσιένα. Ό
Καyκελευτός χορεύεται στην ' Ι ερισσό τijς Χαλ
κιδικijς μιά φορά τό χρόνο, κάθε Τρίτη τοΟ Π ά .
σχα, 1 1 μέ 1 2 τό μεση μέρ ι . Καθώς άνιστοροΟν ο ί
ντόπιοι, αVτη τiJv ώρα σκότωσαν οί ΤοVρκοt
eναν άyωνιστη τοΟ Είκοσιένα. Ή ' Ε πανάσταση
ε!χε έκδηλωθεί, στή Χαλκιδική όμως καταπνί
γηκε άμέσως κ' οί Έλληνες έπαναστάτες κατέ
φυyαν στά βουνά. ' Αργότερα τούς δόθηκε ά
μvηστεία, καί oi Ίερισσι&τες yvρίσανε στόv τό
πο τους τήν Τρίτη τοΟ Πάσχα. Οι ΤοΟρκοι , λέει
ή παράδοση , έκείνη την ή μέρα συyκεντFωθήκανε

στό 'Αλώνι καl διατάξανε τούς έπαναστάτες ν ά
διαβοΟνε, σ' eνδειξη ύποταyijς, κάτω άπό τήν
άψίδα πού τή σχημάτισαν μέ τά σπαθιά τους.
ΠερνοΟσαν οί δύσμοιροι ραyιάδες, μά eνας λεβεν
τονιός μη θέλοντας ν ά ταπεινωθεί καl μάλιστα
μπροστά στά μάτια τijς άρραβωνιαστικιάς του,
άνάστρεψε περιφρονητικά τά τούρκικα σπαθιά.

Ο! έχτροl τόν σφάξανε έκεί δά στ' 'Αλών ι , ποv
άπό τότες πήρε τ όνομα «τοV μαύροv vιοϋ τ' ά
λώvι». ' Εκεί, κάθε Τρίτη τοΟ Πάσχα, μαζεύονται
οί · ι ερισσιώτεs καί χορεύοvvε, καθώς ήχοVνε πέv
θιμα οί καμπάνες τijς έκκλησιάς τους. Οί κορυ
φαίοι σχηματίζουνε μέ τ ά χέρια τους άψίδα,
όπως οί Τοϋρκοι μΕ τό: σπαθιά τούς, καi οί χο
ρευτές περνοΟν άπό κάτω, στριφοyυριστά,
καyκελεvτά. , Αναπαρασταίvοvτας, όπως πιστεύ
ουν , τό τ ραγικό περιστατικό, τι μδ:νε τόv vεκρό
.τους f� ρωα.

Ό Καyκελεvτός τijς Χαλκι δικijς κι ό συρτός τijs
Στάτιστας ε!ναι χοροl-μνη μ6.συνα. Είτε έκφρά
ζουν τό τ ραyικό συναίσθημα τοΟ άν θρώπου
γιά τήν άνεπανόρθωτη συμφορά, είτε διατηροΟν
μαyική καταβολή , πού ή φθορά τοΟ χρόνου τήν
κάvει άδιόρατη , στηv όποια περίπτωση άνή
κοvv στην κατηγορ ί α τοV vεκρικοV χοροV, ποV
vπηρετεί μιάν άμετακίνητη μεταφυσικη καl συν
αισθηματική άvάyκη τοΟ άνθρώπου. Πάντα κα\
παντοΟ, ρεαλιστικές άνάyκες τijς φυσικijς κα\
συναισθη ματ ικijς ζωijς τοΟ άνθρώπου καi άνάy
κες τijς κοινωνικijς του συμβίωσης συνταιριασμέ
νεs μέ τη ροπή τοv σέ μεταφυσικές πίστεts ,
διαμορφώνουν μέσα άπό τούς έξωλοyισμούς τijς
μαyικfiς νοοτροπίας καi πράξης, θεμελιακές κα
τηyορίες μαyικο-θρησκεvτικων
χορων.

Άλλ' ό χορός, δπως κάθε τέχν η , ένδιαφέρει
κυρίως σάν μορφή . Κι ό πρωτοπλάστης, ό θΕ
μελιωτής τijς χορευτικijς μορφijς ε!ναι καi πάλι ή
μαyεία. Ή μι μητική μαyεία, βρίσκοντας eρεισμα
τή σύμφυτη στόν άνθρωπο ίκανότητα ν ά έκ
φ ράζει μι μικά όσα θερμαίνουν τη φαντασία κα\
σvyκλονίζουν τόν συναισθηματισμό του δ ι α
μορφώνει ίερά χορομιμοδράματα. Σύμφωνα μέ
είδικοvς. ό μηχανισμός τοΟ συναισθηματικοΟ μας
κόσμου εlναι eτσι καμωμένος άπό τη φύση , ώστε
eνα συναίσθημα όταν φτάσει σά ση μείο πλη
σμονijς yυρεύει ν ά έξωτερικεvτεί είτε μέ τό λόyο,
είτε μέ την κίνηση τοΟ κορμιοΟ ποv yίνεται μιμι
κή , είτε μέ άλλα έκφραστικά μέσα. Έτσι ή μ ί μη
ση, ίδιότητα «σύμφυτος τοίς άνθρώποις έκ παί
δων», τόνισε ό 'Αριστοτέλης, ε!ναι ή πρώτη
όπως πιστεύει-yενετική πηyή κάθε τέχνης.
« Κάθε καλλιτέχνης ε\ναι μιμητής»,-έπαναλαμβά
νει στην έποχή μας ό Ν ί τ σε-, παίρνοντας καi
αίιτός τή λέξη μίμη ση στην πλατειά eννοια, ποv
τijς eδωσε ή άριστοτελική σκέψη ΚΙ όχι όπως
συνηθίσαμε ν ά τήν συμφύρουμε μέ τήν eννοια
τijς άyονης άπομίμησης.

Μ όνη όμως ή μίμηση δέν έπαρκεί ν ά δη μιουρyή
σει τό χορευτικό ε!δος. Ό χορός yεννιέται όταν ή
σύμφυτη
στόν άνθρωπο μι μικη ίκανότητα
συνταιριαστεί μέ τόν ρυθμό . , Ό ρυθμός, σύμφυ
τος κ ι αVτός στην άνθρώπινη ίδιοσύσταση,
άσάλευτο βάθρο τοΟ χορευτικοΟ είδους, eχει
φυσιολοyική καταyωγή . Λέyεται ότι συνδέεται
μέ τό ρvθμικό χτύπημα τijς καρδιάς. Ό Γάλ
λος άνθρωπολόγος Η. Mauss τονίζει ότι ό
άνθρωπος κι άτομικά καί κοινωνικά, ε!ναι ζωο
ρυθμικό. Άπό τό σμίξιμο μι μικijς κα\ ρvθμοΟ ό
άνθρωπος αίιτοσχεδιάζοντας σέ yιορτινές στιy
μές, πλάθει κατηyορίες κοσμικων χορων.'Από τό
σμίξιμο ό μως τijς μιμικijς, κα\ τοΟ ρυθμοΟ μέ τη
μαyικη έπιδίωξη πλάστηκαν μορφές ίερων χο

ρων.
Ο Ι μάyοι-ίερουρyο ί , yιά ν ά vπηρετήσουν μα
yικές σκοπιμότητες, καταφύyανε στlς έκφραστι
κές αVτές ικανότητες τοΟ άνθρώπου κι αίιτόμα
τα, χωρίς ν ά ύπάρχει καλλιτεχνική πρόθεση ,
προβάλλανε μορφές τέχνης. οι μάyοι-ίερουρyο ί ,
χ ω ρ ί ς έπίyνωση , άνοιξαν τό δ ρ ό μ ο π ρ ό ς τ ή ν
τέχνη . Ά π ό τlς έπιδιώξεις τijς θετικijς μαyείας
κ' Ι δ ι αίτερα τοΟ κλάδου τijς μι μητικijς μαyείας
πλάστηκαν μορφές, πού άντιπροσωπεύοvν,
στήν αίσθητικά άποκαθαρμένη μορφή τους, τόν
έκφραστικό χορό, τη χορομι μική . οι μορφές
όμως αίιτές στεριοθεμελιωθήκανε μέσα στήν κάθε
κοινωνία καί κληροδοτηθήκανε στίς μεταyενέστε
ρες έποχές χάρη στή μαyεία. Συyκεκρι μένα, στην
άρνητικη μαyεία. Ά ς δοΟμε τό yιατί .

Είπαμε ότι στόν κλάδο τfiς άρvητικi'\ς μαyε1ας
κατατάσσουμε τlς μαγικές ό:παyορεύσεις, τα
ταμπού. Είδαμε έπίσης, δτι ή μι μητικη ένέρyεια
θεωρήθηκε μέσο yιά νά ίιπηρετεί ό άνθρωπος
ζωτικές του άvάyκες. 'Ετσι οί χορομι μικές κινή
σεις, ποv πλάθονται αύθόρ μητα άπό την προσ
πάθεια νά μιμηθοΟν κάθε έπιθυμητ ό, yίνονται
vπόθεση όλάκερης τijς φυλijς. Ριζώνουν στά
κοινωνικΟ: ίερΟ: Εθιμα τ fί s μικροκοινωνίας τοvς,
yιατί eχουν την ίιψηλ11 άποστολή ν ά φέρνονν
τήν εύτuχία στήν όλότητα. •Αν κάτι μέσα στά
μαyικά χορομι μοδράματα διαταραχτεί, πιστεύ
ουν πώς θά όδηyήσει σέ όλεθρο όλάκερη τη φυλή .
Έδω βρίσκεται ή αίτία ποv οί μι μικές κινήσεις,
οι χειρονομίες όπως κι ό ρυθμικός λόyος των
μαyικων έπωδων κατοχυρώθηκαν μέ ταμπού.
Καμιά άλλαγη δέν έπιτρέπεται στό τυπικό τijς
λατρείαs , Εξόν καί τό άποφασίσοvv, σέ yενικη
συνέλευση, έκπρόσωποι άπό δλες τ\ς όμάδες τijς
φυλijς . Ό δεισιδαί μονας τρόμος ότι ή άλλαyη
μπορεί νά φέρει καταστροφή , κυκλώνει τη δ ράση
τοΟ χορεvτij-ίερουρyοΟ μέ φοβερά ταμπού. ' Εκ
τελεστής ποv λαθέψει ή σκοντάψει , άλλοιώνει
τήν καθορισμένη κίνηση , όπότε,-eστω κι άθελά
του-, παραβαίνει ταμπού. Κ' ή παράβαση τι μω
ρείται άλλοΟ μέ θάνατο, άλλοΟ μέ
έξορία,
άνάλοyα μέ τούς θεσμούς τijς κά3Ε φυλij s . 'Υ
πάρχουν στόν αίώνα μαs Πρωτόyονοι όπου οί
yέροντες τijς φυλijς, -αύστηροί θεματοφύλακες
τijς
προyονικijς
παράδοσης-παρακολουθοΟν
όπλισμένοι τlς ίεροτελεστίες κι άν 1νας χορευτής
-ίερουρyός λαθέψει , τόν τοξεύουν. 'Αλλά κ' οί
ίδιοι οί έκτελεστές τόσο τρέμουν την παράβαση
ϊοV ταμπού, ώστε μαρτvροVνται περιπτώσεις,
πού οί παραβάτες τρομαγμένοι πέθαναν άπό
συyκοπή ή μαρασμό. Ό άλοyος αύτός τρόμος
eχει έπιπτώσεις πάνω στήν καλλιτεχνικη δη μι
ουρyία. Ό τρό μος τοΟ ταμπού όδήyησε στην
τεχνικη έξάσκηση , στήν αύτοσυyκέvτρωση ,
στην πειθαρχία, πού θά μεταπλαστεί σέ δεξιο
τεχνία κα\ σέ αίσθη μα εύθύνης τοΟ καλλιτέχνη
γιά τήν άρτιότητα τijς μορφijς. Εύθύνη καi
δεξιοτεχνία στη ρίζουν την αίσθητική δη μιουρ
γία.
Οί μαy•κές άπαyορεύσε•ς eπα· ξαν ση μαντικό
ρόλο στη μονι μότητα τijς μορφijς καl έπέτρε
ψαν τή δη μιουρyία μακραίωνης παράδοσης.
Κ• άν ή άποκλειστική προσήλωση στά πατρο
παραδοσμένα άνακόπτει την έξέλιξ η , ώστόσο
στά κατώτερα στάδια πολιτισμοΟ ε!να• εύερ
yετικη yιατ\ έπιτρέπει τήν όριστική άποκρυ
στάλλωση κα\ τή μονιμότητα τijς όποιας μορ
φijς. Κ' έπει δη ό άνθρωπος διαθέτει περιορισμένα
«πεπερασμένα» έκφραστικά μέσα, ή μορφή τοΟ
πρωτόyονου μαyικο-θρησκευτικοΟ χορομι μο
δράματος, διατη ρείται σή μερα κα\ σέ έξελιyμέ
νες θρησκείες, t διαίτερq σέ λαοvς τijς • Απω 'Ανα
τολijς . Παράλληλ α , μνημειακές κα\ yραφτές πη
yές, διαπιστώνουν δτι καl οι άρχαίες θρησκείες
ε!χαν,άνάλοyες μέ τlς σημψνές, ίερουρyίες χορο
μψικά έκφρασμένες. Ή μαρτυρία τοΟ ΛοvκιανοΟ
ότι «ούδεμίαν τελετήν έστ\ν είιρείν άνεv ό ρχή
σεως» eχει οtκουμενικό κΟρος. Ό θ ρ η σκευτικός
συντη ρητισμός ύποκαθιστώντας τ\ς μαyικές
άπαyορεύσεις διαιωνίζει πανάρχαιες μορφές
μαyικο-θρησκευτικijς όρχησης.
Περιορίζοντας τήν eρευνα στην έλληνική έθνό
τητα βλέπουμε ότι πολλές πηyές μαρτυροΟν ότι
οί άρχαίοι " Ελληνες, άκόμα καl στά χρόνια τijς
κλασικijς άκμfiς τους, καί μέσα σέ προηγμένες
άστικές κοινωνίες τους διατηροΟσαν στίς λα
τρευτικές πίστεις κα\ ίερουρyίες τους μαyικά
στοιχεία ίσως ξεκινη μένα άπό έποχές ποv οί
" Ελληνες, όπως vποστη ρίζει ό Θοvκvδίδης,
βρίσκονταν σέ πρωτοyονικά στάδια. Πίστεις,
Ιεροπραξίες κα\ όρχήσεις μαyικές πού σέ άπό
μερες ποιμενοαyροτικές περιοχές πρέπε1 νά
διατηροΟσαν τόν πρωτογονισμό τους, άφοΟ
τόν διατη ροΟν ώς σήμερα Νεοέλληνες άyρότες
σέ τοπικές λαϊκές λατρείες χωριων άπομονωμέ
vωv άπό ρεύματα τοΟ πολιτισμοίί.
Παράλληλα μέ μαρτυρίες γιά μαyικές πίστεtς
ποv στή ριζαν μαyικο-θρησκευτικά eθιμα των
άρχαίων ' Ελλήνων, πλijθος κειμήλια μαρτυροΟν
τόν καλλιτεχνικό τους προικισμό. Γιά τlς έν
χρόν<j> τέχνες τους-όπου άνήκει ό χορός-ο!
μαρτυρίες άφήνουν βέβαια κενά. 'Ωστόσο, άπό
δσα διασώθηκαν, ξέρουμε πώς οι άρχαίοι Έλ
ληνες ξεκινώντας άπό μαyικά χορομι μοδρ άματα
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δημ1οόργησαu vψη λΕς μορφές χορεvηκη ς τ�uης
κα\ δραματικώu χορώu. Όσα όνόμαζαv χορεvτι
κό: «σχήματα», «ήθος», «φοράς», ήταu εvρή ματα
προγεuέστερα, ίσως πρωτογονικά, αVτο\ όμως
τό: κύκλωσαν με άσύγκριτη άρμοuία. Σχήματα
« μψηηκό: μορφfjς καi Ι δέας» δη μιοvργησε άπειρα
ό Αlσχvλος. Καi ό Φρvν1χος παιuιέται πώς eπλα
σε τόσα, όσα κύματα πλάθει στ6v πόντο η άvτα
ριασμέuη χει μωuιάηκη uvχηά. Στό δραμαηκό
χορό τοvς, ποv στάθηκε ό πvρήuας τfjς δραμα
ηκfjς τέχνης τοvς, ποιηηκός λόγος, κίuηση χο
ρεvηκη καi μοvσικη Ισορρόπησαu σε έξαίσιο
σvνταίριασμα καi πέτvχαv τη λεγόμεuη «1uωση
τεχuών». Μ οvσική , ποίηση , χορός σvuτονίστη
καu στηu άρχαιοελληuικη όρχηση με τρόπο ά
uεπαuάληπτο. Έτσι γράφοvu ο ! ίστορικο\ τοv
χοροv. Ή έλληνικη όμως λαογραφία μπορεί uό:
τοvς βεβαι ώσει όη ή χορεvηκη μορφή , ποv σνν
ται ριάζει όργαuικό: τiς τρείς αVτες τέχuες δεu ε!uαι
άνεπανάληπτη . Έπαναλαμβάvεται κα\ στη
σημεριuη Νεοελληνικη λαϊκη όρχη ση , άνεξάρ
τητα όη δεν φτάvει τηu αίσθηηκη τελειότητα
ποv άποδίδοvμε στην άρχαιοελληνικη δραμα
τικη όρχη ση . Μ πορεί άκόμα νό: βεβαιώσει ή
έλληuικη Λαογραφία όη ή euωση τώu τεχuώu
δΕv είναι άπομονωμέvο περιστατικό, άλλCι. πανελ
λήuια έκδήλωση , όη δεu άuτιπροσωπεvει σκε
βρωμέν'?
δvσκολοδιάκριτο
έπιβ ί ω μα,
άλλό:
βίωμα ζωuτανό.
'Όσοι eμαθαν όχι άπλώς ν ό: βλέποvν καi ν ό:
χαίροuται τοvς χοροvς το u λαοσ μας, άλλό: ν ό:

Θ Ε Α ΤΡ Ι Κ Ή
Δ Ι Σ Κ. Ο Γ ΡΑ Φ Ι Α
« Β Ε Ρ Ν Ε Ρ Κ Ρ ΑΟ Υ Σ : ΤΟ Π Ο Ρ ΤΡ Α Ι ΤΟ
Ε Ν Ο Σ Η Θ Ο Π Ο Ι Ο Υ» : ό π ι ό άξ ι όλογος τσως
δ ί σ κ ο ς τ fl ς σει ρδ:ς πού άφ ι έρωσε ή «Τελε�
φοίίνκον» στούς καλύτερους γερ μαvοιίς ήθο
τr ο ι ο ύ ς . Ό άκροατής εχει τήν εύκα ι ρ ί α vά
γειιτεi τί ς κορvφαί;ς σ τ ι γ μές μ ι δ:ς l'νδοξης
ύποκ ρ ι τ ι κij ς σταδ ι οδρο μ ί α ς . Ό Κ ράου ς άκοιί
γεται στόν « � Ε ρ ρ ί κ ο τόν Δ' » τοU Σ α ί ξτrη•p,
στό Εργο τοίι Γ κ ρ ι λλτrάρτσερ «.Δι χόνο ι α στήν
Αιίλή των Άψ6ούργων», στό «Π'ρ ί v άπ ' τό
Ή λ ι ο6 ασ ί λ ε μ α» τοίί Χάοu'Π"Τ μαv, στόν «.λο
χαγό τοU Κ α ί π �v ι κ» τοίl Τσοu κ μ άγ ι ε ρ . Τέλ ο ς ,
στό ρόλο TOU Φ ί λ ι ππου τ ο υ 2 ο υ , ατόν «Δόν
Κ άρλος» τοϋ Σ ί λλερ.
Telefvnke n , Mono, TS<:

1 34 2 2

« Τ Ε Ο Λ Ι Ν Γ Κ Ε Ν : Τ Ο Π Ο Ρ Τ Ρ Α Ι ΤΟ Ε
Ν Ο Σ Η Θ Ο Π Ο Ι Ο Υ» : ό γνωστός μας άπ' τόν
και ρό της Κ ατοχfiς σάν κωμ ι κό ς τοU γ ε ρ μ α
v ι κοU Κ ι;ν ηματογ ράφου Τέο λ ί νγκεν , εχει έπ ι 6ληθ::ί μεταπ ο λ ε μ ι κ ά σάv κορυφαίο ς δραματ ι 
κ ό ς έρμηνευτ ή ς , Σ τό δ ί σκο αύτόν άκούγεται
σέ άποστrάσ μ α τ α άπ ' τ ή «Μί ννα φόν Μπάρv..
χελμ» τ-οί:ι λέσσ ι ν γ κ , τήv <<.Κ ασσετ ί να» τοU
Σ τερνχά ι μ κ α ί , τ έλ ο ς , τοUς «Φυσι κούς» τοίί
Φρijντ ρ ι χ Ν τύρρενματ.
Telefυnke n , Mon o , TSC 1 3 420

«0 Ο ΤΤΟ Ε. Χ Α Σ Σ Ε Δ Ι Α Β ΑΖΕ Ι ΤΟΜΑΣ
ΜΑ Ν Ν» : ό γνωστός μ α ς άπ ' τόν Κ ι νη μα
τογράφο δ ι αλεχτός ήθοπ ο ι ό ς δ ι αβάζει άπο
σπάσ μ α τ α άπ' τ ό πολύκροτο μuθ ι σ τόρη.μα τοU
Μάvν « ' Ε ξ ο μολογήσε ι ς τοϋ άπατεώνα Φ έλ ι ξ
Κ ρούλ>»
Telefunke n , Mono, TSC 1 3 429
«Η Χ Ι Λ Ν Τ Ε Γ Κ Α Ρ Ν Τ Ν ΕΦ ΑΠΑΓΓΕΛΛ Ε Ι
Κ Α Ι Τ ΡΑ Γ Ο Υ ΔΑ Ε Ι ΤΟΥΧΟ Λ Σ Κ Υ» : &ν δ
συγγραφέας Κ ο ύρτ Τουχόλσκυ εΤνα ι δ ρ ι σ τ ι κά
ξεπερασ μένος κ' ή έκλογή τοv εΤν α ι μ ι ά άπο
τυχ ί α , ή άρκετά παραγνωρ ι σ μ ένη άπ' τ ί ς ά
σήμαντες έμφαν ί σ ε ι ς τ η ς στήν όθόνη Χ ί λντε
γκαρντ Ν έψ άποκαλύπτει ενα έ ξ α ί ρετο t ρμη
ν ε υ τ ι κ ό ταλέντο καί μ ι άν ώ ρ α ι ό τ ατη φωνή'.
Decca,

Stereo,

DSC

1 3 903

«Η Κ Υ Ρ Ι Α Ν ΤΑΛΥ» ( « Σ ήμερα εΤνα ι ή
Γ ι ορτή τίjς 'Ανεξαρτησ ί ας») : <να l'ργο τοϋ
Γου ί λ λ ι α μ Χαί vλεϋ, μέ κ ύ ρ ι ο υ ς έ.ρ μηvευτές
τή Χ ί λντεγκαρντ
Ν έφ
καί
τόν Γκοίίvτερ
Πψ ί τσ μ α ν .
Decca , Μοηο, DSC 1 3 904

Sz

τούς "Παρατηροvv κα\ v ό: τούς έρμηuεόοvν, 6ά
πρόσεξαv όη δ πρωτοσvρτης στοvς κvκλιοvς
χοροvς μας ε!ναι κι δ κορvφαίος τοσ χορεvηκοσ
τραγοvδιοv. Αύτόs άρχίζει κάθε στροφή , ποv
την έπαvαλαμβάvοvν άuηστροφικό: ή δμάδα
των χορεvτών-τραγοvδιστών. Καί σε άλλοvς
λαοvς ο\ χορο\ σμίγοvu χορό, τ ρ αyοvδ ι καί'
μοvσική . Ό τρόπος όμως, ποv έναρμονίζονται
οί τέχνεs αVτες στόν Νεοελληνικό λαϊκό χορό
μας εlναι Ιδιαίτερος. Ό λόγοs τοσ τραγοvδιοv
δ ίνει μe τό ρvθμό τοv τό πρόσταγμα στη χορεv
ηκη κίuηση μe τρόπο ό μως ποv ούτε ό Λόγος
vποτάσσεται στη μοvσικη όπως π . χ . στό μελό
δραμα, οίίτε vποτάσσει τη μοvσικη σέ παθητικη
ύπόκροvση . Ή παλλόμεuη άπό ζωη όρχηστικη
αVτη μορφή , ποv σννενώνει όργαvικό: καί Ισά
ξια Λόγο, μοvσικη κα\ χορεvτικη κίνηση , ε!uαι
ο, ΤΙ άπόμεινε άπό τηu άρχαιοελληνικη περιλά
λητη eνωση των τεχνών. Ε!ναι , ταuτόχροuα,
eνα θετικό eρεισμα άναλογικfjς eρεvνας.
Τελειώνω τό σημερινό θέμα γιό: τό δεσμό μα
γείας καί θεάτροv μέ χοροvς, ποv δ ιασώζοvν όχι
μόuο την eνωση αύτη των τεχνών, άλλό: διατη
ροvν ταvτόχρονα ζωντανη κ ι δμολογη μένη
μαγικη σκοπι μότητα. ' Εννοώ όρισμένοvς κv
κλιοvς χοροvς των Άναστενάρη δων. Oi σημερι
νοl 'Αναστενάρηδες ε!uαι Θρακιώτες, ποv έκπα
τρίστηκαv βίαια στiς άρχες τοv αίώνα μας, άπό
την πατρικη γij τοvς, την προαιώνια κοιτίδα
τοΟ Διονvσιασμοv. Όπως σε παλιό: χρόνια στη
Θράκη , eτσι καi σήμερα στό: τέσσερα Μακεδονο
χώρια ποv έyκαταστάθηκαν, είναι σvyκροτη
μένοι σέ κλειστές ό μάδες, ποv άuαλογοvν με
διοuvσιακοvς θιάσοvς τfjς άρχαιότητας. Μ' όλο
ποί ο\ Θρακιώτες eχovu έκχριστιαvιστεί άπό
τόν Ίον αίώνα, καi σήμερα ο ί Θρακιώτες-Ά
ναστενάρηδες uιώθοvν κατανvκηκη εύλάβεια
γιό: τόu Άγιο Κωνσταvτίνο καi την 'Αγία Έλέ
uη , διατη ροvν στην Ιδιότvπη λαϊκη λατρεία
τοvς μαγικες δεισιδαι μονίες, χοροvς τοv μαγικοv
κvκλοv κι όλοζώνταvα θεμελιακό: στοιχεία τοσ
δ ιονvσιασμοv. Εlναι οί eνθεοι βάκχοι-χριστιανοi
τοv 20ov αίώνα, μέσα στόv Εύρωπαϊκόv δρί
ζοuτα. Ή άναστενάρικη λατρεία έντvπωσιάζει
τοvς θεατες μέ τηu πvροβασία, Ιδιαίτερα μέ την
άκαlα, φαtνόμεvο πανάρχαιο καl οiκοvμενικα
μαρτvρημέvο. Άνερμήνεvτο όμως άπό τη βιολο
γία, είναι Εξαι ρετικα Εντvπωσιακό. Άλλα τα
'Αναστενάρια eχovv εύρvτερο ένδιαφέρον yιό:
τούs εiδικοVs καi σχετικα μέ τΟ θέμα μαs Ενδια
φέροvν oi χοροί τovs, ποV 'χοvν σκοπΟ να άπο
διώχνονν,-όπωs είπαμε-, Β ρvκόλακεs, ποV προ
καλοΟv τήv Επιζωοτία στα κοπάδ ια καl την
άρρώστεια στόν άνθρωπο. Ύπάρχοvv κι όμαδι
κοl τελεστικοl χοροί κύκλιοι , ποV περιζώvοvν τΟ
τρίστρατο τοΟ χωριοϋ τovs, τόπο άπΟ όποv
μπαίvοvv καί βyαίvovv τά Πνεύματα τοΟ ΚακοΟ
κι άv δέv άποδιωχτοVv θό: προκαλέσοvv άvα
β ροχιά, καταστροφη στη βλάστηση , στό: ζων
ταvό: κι άλλες κακοδαι μονίες στό χωριό. ' Επί
σης, vπάρχει δ χορός τοσ Άρχιαvαστενάρη
γVρω άπό τό μελλοθάνατο ζώο, ποv τό θvσιά
ζοvu τελετοvργικά. Τέλος δ χορός γVρω άπό την
ίερη φωηά, ποv πάνω στην άvθρακιά της χο
ρεύοvv Εκστασιασμένοι μύστεs yια vά δεσμέψοvv
μlσα στη στάχτη της τό Πνεvμα τοv Κακοv.
Ό χορός τοσ έκστασιασμένοv πuροβάτη εlναι
σταηκός κα\ σιωπηλός. «AI Βάκχαι σιγώσιν»
πάντα καl παvτοΟ, yιατl ή άσθματικη άναπvοή
τοvς δέν έπιτρέπει παρό: eναρθρες κραvγές. 'Α
κολοvθεί δ μως άλλη φάση , ποv-έκτός άπό τό
μαγικό της vπόστρωμα-μaς ένδιαφέρει γιατί
έπιτρέπει ν ό: παρακολοvθοvμε τη μετάβαση άπό
τη μεταφvσικη άuάταση τfjς βακχείας στην καλ
λιτεχνικη
δη μιοvργία. Ό οlστροπληγμένοs
χορεvτης λεvτερος άπό κάθε λογικη δέσμεvση
φτάνει σέ vψηλη σvναισθηματικη διέγερση .
"Οταv ό μως ή iίφεση τijς έκστασιακfjς μέθης
έππρέψει τfiv άvάδεvση τοΟ σvvειδητοϋ 1 τότε ό
μvστης, πλη μμvρισμένος άκόμα άπό τόν έ'νθεο
οlστρο, έκφράζει με τό χορεvηκό τοv ρvθμό έσώ
τατοvς κραδασμοvς τοv θρησκεvτικοv τοv βv
θισμοv. Κι δ Λόγος, προαιώνιος σύντροφος τfi s
χορεvηκfjς κίνησης, φέρνει στό: χείλη τοv πιστοv
έπικό: καi vμνηηκό: τραγοvδια. Α i ώνες πρiν ο\
πιστοί τοΟ Διοvύσοv Επλασαv τελετοvρyικοVs
διθvράμβοvς γιά τόν τροφοδότη Διόνvσο, τόν
οίνοv δωρητή, αVτόν ποv αVξαίνει τiς όπώρες
κατό: τόu Πινδαρικό στίχο. Σήμερα-μέσα στην

βακχική Άναστενό:ρικη λατρεlα-ο\ βάκχοι
Χριστιαvοi ύμvοϋv τΟv 'Άyιο Κωvσταvτίvο πού,
μαζv με τη σεπτή τοv Μ η τέρα, άσφαλίζει τη
βροχή , την καρποφορία τfjς γijς, την προκοπη
τώu κοπαδιών, -καl την καλοχρονιό: στόν άνθρω
πο. Τόν Άγιο, ποv χαρίζει στοvς πιστοvς τό
δώρο τfjς άκαlας καί, διό: τijς έκστασιακfjς μέθης,
την vπέρτατη λVτρωση .
Οί κvκλιοι αVτο\ χοροί τών Άναστενάρηδων μέ
την όλοφάuερη, την όμολογη μένη άλλωστε, μα
yικη σκοπιμότητα, χοροi ποV σuνεvώvouv ά ρ μο
νικό: κvνηση , Λόγο, μοvσικη εlναι ή ζωντανη ά
πόδειξη τοv άκατάλvτοv δεσμοv τijς μαγείας
με τό χορό. Ταvτόχρονα εlναι τό iίστατο ίσως
κειμήλιο, ποv ρίχνοντας άuαδ ρομικό φwς στό:
μακρννό: περασμένα μaς έπιτρέπει ν ό: παρακο
λοvθοvμε όχι πιά θεωρηηκά, άλλό: έποπτικό: τό
έπίτεvγμα τijς μvστικfjς έπεξεργασίας, ποv
μεταπλάθει τη μεταφvσικη βακχικη ύπερδιέγερ
ση σε καλλιτεχνικη eξαρση . Ί σως κάη άνάλογο
ν α είχε σvvτελεστεί αίώvεs πρίv μέσα στls μv
σταγωγίες τοσ δ ιονuσιασμοv. Tfjς θρησκείας,
ποv άvακρατώvτας ζοφερό: στοιχεία τοσ μα
γικοσ κvκλοv, άλλό: καi τη ζωuτάνια τijς πρω
τόγοuης χορομι μικijς eκφρασης,
κατόρθωσε
μέσα στls πρόσφορεs κο1vωv1κο-πvεuματικέs
σvνθfjκες τοv άρχαίοv Έλληνισμοv-νό: μετα
πλάσει τfjς μαγείας τά γητέματα σε μορφές
Χοροσ, ποv eκλεισαν τηu αi σθηηκη μαγεί α τfjς

τέχνης.

ΚΑΤΕ Ρ Ι Ν Α

Ι.

ΚΑΚΟΥΡΗ

Θ Ε Α ΤΡ Ι Κ Ή
Β Ι Β Λ Ι Ο ΓΡΑ Φ Ι Α
ΓΑΛΛΙΑ

CRAI , Edward Gordon : «Τ ό θέαtτ ρο 1\"0V
Beerb l o c k .
Maurice
Μετά.φραση
11'1ΡΟ'Χωρε ι» .
ΊΕκιδ . Έ 1κιδ . G a l l i ma r d , σ τ ή σ ε. ι •ρά «.Pratiques
d v Theδtre», σχfiμα 2,Ο , 5Χ 1 4 , σελ . 2.6 8 , 1 9
φράγκ α.

<?

TO U RG U<EN' l •EV , l•van : «Θ•οατ ρ ι•κ:ά δ:παw
τ ω» Γαιλλ ι .κή μ ε rάψ ρ cο σ η Georges D a n ie l . Τό
μο ς l ο ς. ΈΚ'δ . L' Arche, σχ"ίμα 1 9Χ1 4 , σε:λ.
ΊJ9•6 , 1 2 φpάιγκα.

iΠε:ριλ α�μ.δάιrοντα ι τά [;ρ γα : « Ή άJwερ ισι<Ιε
κλωιστή .κ όι6.ετ α ι έ
ψωιμ ί τ:οίί &λλ ο υ>> .
« ' Ο &γc:υμο ς» .

ψια». «:Χωρ ί ς λεφτά>>. <« Η
κεi Π'Ο ύ εt�α ι ψιλή>>. <4Τό

Μ:έινα�vδροv : « \ 0 ΔύΟ"κ,ολος)> . ' ιΑ:π ο'ΚΙΟJτάστα
ση κει•μιένιοιι καί μ ετά�φραση1 J e a n - Marie
Jacqves. �Εκδ . B e l les Lettres, σχiϊ1μ·cο 2.0� 1 :3 ,
σολ . l ·θ•6 , 1 . 2 ψ·ράγκ α .
_

<<i0- 1 τ ρ cχ� γ ω δ ί ε c; τ ο ίί Σ1 ε ν t � α
κι α ί
τ ό
θ έ α τ ρ ο
τ fi1 c;
Ά ιι α γ έ v 
( ' Η σuνά,.τ-vση1 στό Ρ οιιαγ ι ο μό•ν
η σ η ς» .
τό Μάιο τοί) 1 9•62 ) , Πρόλογος τ ο Ο Raymond
Lεbeg u e . Με�λέτεc; των 19 Π'pο.σ ωrπ ιrκοτήιτωv
Π'Ού Π'}pCXΙV μέρο ς στt) σuν<ίοvτηση. Γlαρο ιισ ί α
ση τ οU J e a n J a c q u ot σέ σvν-εpγαισ ί α μέ τ ό1ν
Marcel Odd o n . "Εκιδ . C . N , R . S . , σχij1μ α 2131Χ
1 9 , σsλ . 31211), 218 φράγκα.
ν

Σ άν Θί:σeχ7yωγή

ΕΥΙΦ

στέ.ρε.ο

Π•Όρτρα. ϊ το· τ ο ίί

δραJματοuρΎΌί) Σ εν·έ�α. 'Ακο•λο•u&ίίν μ«λiτ ε ς
γ ι ά τήrν L'Πίδραισηι τ οίί θε.ά:τρ ο u τ ο u σ τ ήv Ά.�
\'CΧΙγiΝΙΙΤJΟ'η• σ' ολ.ες τ ί ς χι':>ρ ε ς , Π'Ο·ύ άrτrc&;ι
rιcνύσυιν 'Π1ώς τ ό Ε:ργο τοu Επα ι ξε τ εράστ ιο
ρόλο στή δτιμ ιc.υpγ ί α τij ς σιlγχ.ρ<"ν"Ι•ς τ ραγ.,..

δίας .

Ή �κδοσ.η όοποτελ εi πολιίτιομη σιJΙμΕ>οιλή
.πιρο•&λή1μ·cχ

στ.ή μολiJτη έ v ό ς άπτό τά μεγάλα
τ α τ ίj ς ί στο ρ• ί α� τ i} ς λογστ εοον• ί α ς .

ΙΤΑ ΛΙΑ
�� R I V.AUX 1 P ierre - Carlet : <(Τό '!Ι'α ιοοv ίδι
τ ου �p�τ α .κιcσ ι τij ς τ ύχη,ς», «0.1 ψοίrτ•11ιοος έξο
μ>0ιλιοιγήσΕ!ι1ς:>>, « t H
δcικ ιιμαισ ί α » . Με.τάψ.ραιση
Ρ α ο l α O jeti . ..,Εικιδ. Rizzol i , Μι�άνιο, στή σει
ρά «J B i b l i oteca U n iνersale R i z z o l i » , σ�χηιμια
1 6.σ, muλ. 11816, 1 40 λ ιpέιΜ'Ε ς .

SA.RTRE, J e a n - P a v l : «Θοοτpο». Μετάφρ α
ση G . M-o n i ce l l i , F. Dessi κ α ί R. C a n ti n i .
",ΕκJδ, Mondador i , Μ ι�άν<>, σχiJ•μα Μ ο , σsλ .
81714., 90•0 λ ι ρ �ττ ε 9 .

, Σ,.,,ι)γ εiκlδοση περ·1V-cσμ.6άvονrαι τά Ι'ργα :
ν·Ε!κ.pο ί » , <cΤό εύλ.αβ.ι1κό γύναι,ο», «Τ·ά
β.ρώιμι1κα χέρ.ι α», «Τό �rαιγν ί δ ι τέλ ε ι ωσ ε.>> , « t O
διά6σλος κι δ ιcαλός Θε:ός», <QΝsιφάισωψ» ,
<0Qi\ qιcλειοτοι τίjς 'λλτόν<:ι:».
«"' Αταφοι

2

Φ Ο Ρ Ε Σ ΤΟ Ν Μ Η Ν Α
Η Χ ΡΥΣΗ ΛΕ ΩΦ Ο ΡΟ Σ
Μ Ε ΤΑ Υ Π Ε Ρ Ω Κ Ε Α Ν Ι Α

Π ΡΑΚΤΟΡΕ ΙΟΝ
ΕΦΗΜ Ε Ρ ΙΔ Ω Ν
Α ΘΗ ΝΑ Ϊ Κ Ο Υ
ΤΥΠΟΥ
•
Γραψεία : Σ ωκράτους 43, .ΑΘΗΝΑ 1
Τηλέφωνα :

524.582, 526.61 6, 521 .193, 522.361

•
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ΒΑ Σ Ι Λ Ι Σ ΣΑ Α Ν Ν Α Μ Α Ρ ΙΑ ,,

τό ν ε ώ τ ε ρο κ α i n ο λ υ τ ε λ t σ τ ε ρ ο ύ π ε ρ ω κ ε ό ν ι ο 26. 3 0 0 τ ό ν ν ων

'Ο άρτ ιώτερος πρ•αικτ ο ρ ε ιακός όρ
γανισμός

κυκλοφορίας

" Ο ΛΥ Μ Π I Α ιι

τό πλωτό ά ν άκτορο τών ώ κ ε α ν ώ ν 2 3 . 0 0 0 τόννων

έφη μερί

δ ων, περ ωδ'LΚων , ιb ι·�λίων, λαχε ίων
κα ί παVΤός ε'ίδ ους έντύπων, δ ιαθ έ 
τ ω ν 'ίδ ια μεταφορ ι κιά .μέσα ώς κα ί

300 ύποπρακτορεϊα είς ολην τήν
Έ λλάδα Κ·αί τάς κυριωτέρας πρω -

· Από τ ό ν Μ ά ρτ ι ο τού

1 9 65 δ ύ ο φορές τόν μήνα

Δι' Ε Υ ΡΩ Π Η Η Σ Ι Κ Ε Λ Ι Α - Ν Ε Α Π Ο Λ Ι - Λ Ι Σ Σ Α Β Ω Ν Α
Δ ι ' Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η Η Χ Α Λ Ι Φ Α Ξ - Ν Ε Α ΥΟ Ρ Κ Η

καί τ δ

3ήμερο

R E LAX

Κ Υ Π ΡΟ Σ - Ι Σ Ρ Α Η Λ

τ ευού σας τoiJ έξωτερ ι κοΟ.
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Ι Τ Ε Α Π Ο Τ Ω Ρ Α το Τ Α Ξ Ι Α Ι Σ Α Ι Μ Ε Τ Α
ΥΠΕΡΩΚ Ε Α Η I Α

"ΒΑΙΙλΙΙΣΑ ΑΗΗΑ MAPIA.,

ΠΑΤΕ ΜΕ το ΕΗΑ . ΓΥΡΗΑΤΕ

"ΟλΥΜΠΙΑ.,

ΜΕ το Α λ λΟ

•

ΙΔΡΥΤΑΙ - Δ Ι1ΕΥΘΥΝΤΑΙ

LI N E

τrοΥ'Ρ1Νοι κ. TΣArrΑΡ1Η1Σ
ΠΑ:Ρ. χ�ΡΊ:rτο�ΟΎΛΟΟΟ Υ Λ ο Σ

ι.

' ··

Γ Ε Ν.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

Γ Ε Ν Ι Κ Η ΑΤ Μ Ο ΠΛΟΪΑ ΤΗΣ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

ΠΕΙΡΑΙ ΕΥΣ :
ΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΑΙ

ΑΚΤΗ

Μ ΙΑΟΥΛΗ

17 - 19

Ε Ι Σ Ι Τ Η Ρ Ι Α ΑΠΟ Τ Α Θ Η Τ Ε

ΤΗΛ.

470:271

Α. Ε.

Σ Τ Ο Ν Τ Α Ξ Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Α Σ ΠΡΑ Κ Τ Ο Ρ Α

,

χαρα

,

,

στο σnιτι

χαρά στήν έεοχή

Κ άθε σ υ σ κ ε υ ή Φ Ι Λ Ι Π Σ σάς έξασφαλ l ζε ι : * πο ι ότητα * άπό δο σ η *τε χ ν ι κ ή καλ ύτε ρα άπό κάθε όλ λ η !
μο ν α δ ι κ ή
τεχν ι κ ή
Έ π l σ ης
έ ξ υ π η ρ έ τ η σ η άπό τά ' Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ά τ η ς , τά κ α λ ύ τ ε ρ α έξοπλ ι σ μέ ν α σ τ ήν
' Ε λ λάδα.
Κ αί π ρ ό πά ν τ ω ν τ ί ς πιό χ α μ η λ έ ς τ ι μές σέ κάθε άντ(στοιχο ε ίδος τής ά y ο ράς .

AG 4031 ' Η λ ε κ τ ρ ό φ ω ν ο ρ ε ύ μ α τ ο ς
δ ι α σ τ ά σ ε ι ς . Ί σ χ υ ρ ο τ ά τ η ά π ό δοση .

νέου

τύπου. Μικρές
Δρχ. 1.280

A G 4 9 5 6 Σ τ ε ρ ε ο φ ω ν ι κ ό ' Η λ ε κ τ ρ ό φ ω ν ο . 2 τ α χύτ η τ ες ,
2 έ ν ι σ χυ τ αl , 2 μ ε γ ά φ ω ν α . Ρύθμισις τού τ ό ν ο υ . Πολυτελής
6αλlτσα.
Δρχ. 3.200

μοντερνα, μοuσιuα, φΒnνα
uαι ει ναι . . .

A G 4000

Φορητό ' Η λ ε κ τ ρ ό φωνο μπ α τ τ αρι ώ ν , 3 τ α χu τή 
των. Μικρές δ ι α σ τ ά σ ε ι ς . 'Ισ χυρή κ α ι πιστή άπόδοση. Με
γάλη οlκονομlα μnατταριών.
Δρχ. 1 .200

AG 4126

' Η λ εκτρόφωνο μnατταριών Ισχυροτά της άποδό
δ ε ω ς . έ ξ α ι ρ ε τ ι κ l'j ς μ ο υ σ ι κ ό τ η τ ο ς
Δρχ. 1 . 8 0 0

P H I LI PS

Η ΕθΝ Ι ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ιδρίιθη κε τούς πρώ τοvς μετά τόν Ά11.ελευθερωτ ι κό Άγώvcχ χρόνους
καί συμιπλήρωαε δράση 123 χρόνων. Κο:τά τά μακρά αότά ,χρ6vια
άπέδειξε 6'τι δ ιαθέτει τήν ικανότητα νά προσαρ μ6ζεται στις νέες
τάσεις καί κ σ.τειιθίινσεις της κοινωνικης καί οtκονο μικης ζωijς τοΟ
τόποv. Σή μφα, δέν εtνa:ι ά:πλώς ένα άπό τά tσχυρό τερcχ πιστω τ ι κά
ιδρύ ματα σ-rό χώρο -της Κοινfις 'Αγοράς' τέμνει νέους δρόμους γι:ά
τήν άνά πιυξη τη ς έθvικfις δ ραστη ρ ιότητος κ.αί παραστέ κεται σέ κά
θε ιδ ιωτι κή δη μιουργ ική προσπάθεια.

Ε Θ Ν Ι Κ Ή Τ ΡΑ Π Ε ΖΑ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΑΜΠΡΑΚΗ
Ο Δ Ο Κ Δ Η Ρ Ο
Τ Ο
2 /ι Ω Ρ Ο Ε Ν Ε Π 1 Φ Υ Δ Α Κ Η
Γ Ι Α Τ Η Ν Π Δ Η Ρ Ε Σ Τ Ε Ρ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ι Σ Α Σ

