�11\ΟΤ �ΙΛ).ΙΛΙ'Ι\ΛΙ\11

_

Δίσκοι ΛΥΡΑ Ταινίες

1, \ \ 1 :ι 11 11 ( ) \ 1 ( 11•1, 1 1\11.. \ ι 11

Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙ'ΚΗ ETAl'PIA

ΟΙ σημαντικώτεροι νέοι δfσκοι τfiς έλληνικnς μοuσικnς

Μόλις

*
κυκλοφόρησε r

Τραγοόδια σέ στ(χους ΚΟΣΤΑ ΒΑΡΝΑ:Ν-1 :
ΝΙΚΟΥ ΜΑΜΑΓΚΑΚΗ - ΚΟΣΤΑ ΒΑΡΝ.Α.ΛΗ

ΣΚΛΑΒΟΙ

Π ΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ

1Μαρ(α Δημητριάδη . Δημήτρης Ιι'αριανόc;

** *
ΜΑ.ΝΟΥ

ΧΑΤΖΙΔΑΚJ

SWEET MOVIE

τήν ταινια τοG Dusan Makavejev
*
FEDERICO GARCIA LORCA - ΓΙΑΝΝΗ Γ'ΛΕΖΟΥ
ΑΝΓΟΝΙΟ ΤΟΡΡΕΣ ΧΕΡΕΔΙΑ

Μουσική :και τραγοόδιο άnό

Μετόφραοη:

'Οδ. 'Ελύτης. 'Ενορχήστρωση: 1Ν. ·Μαμαγκόκης
Τραγοlίδι: Μαρια Δη,μητριόδη

*

,ΜΙΜΗ Π/\ΕΣΣΑ - ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΙΛΑ

ΜΟΥ

ΓΙΑ

ΤΗ ΛΕΥΤΕΡ ΙΑ

Γιόννης Ποuλόnοuλος - Ρένα Κουμιώτn

*

'Όϊ Μιχάλης Βιολάρης 6

Ό

νέος δισκος ·roG Μιχόλn Βιολόρn

*

ΜΙΚΗ

ΘΟΟΔΟΡ�ΚΗ

ΕΠΙ Λ ΟΓΗ

Μαρια Δοuρόικη

ΜΙΜΗ

ΠΛ:ΕΣΣΑ - ΓΙΟΡΓΟΥ ΚΑΛ.Α.ΜΑΡΙΟΤΗ

ΕΚΕΙΝΗ

τού i:ρωτα τ' όντόρτη

δ. ζευγιiς
π.

έ.

άστεριάδη

�

Ι\ιτrίλή

: ·..

Κώστας Κiαμένος

•

*

ΤΗ ΝΥΧΤΑ

Δ!'\μήτρης Ιι'αριανός - 'Ελένη Βιτόλη - Βλόοσης 'Μnονότσος
και ή Μαρια Δοuρόκη

Η

ΣΩΤΗΡΙΑ

*
ΜΠ ΕΛΛΟΥ τραγοuδa ΤΣΙΤΣΑΝΗ

�ο 6ος μεγόλος δ(1σκος τfiς ·Σωτnριας 'Μnέλλου

*

Α. ΔΑΣΚ�ΟΠΟΥΛΟΥ - Α. ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΉ - 'Μ. ΤΕΡΖΗ

ΤΟΥ

Γ

ΕΡΩΤΑ

Πόπη Άστεριάδη

•

ΑΝΤΑΡΤΗ

Δημήτρης Ζευγaς

•

Έλένn Βιτόλn

*
DΠΥ,ΡΟΥ ΣΑΗΟΊ"ΛΗ
ΚΟ�Α ΒΑΡΝ.ΑΛΗ - Ν. ΠΑΝιΔΗ - Σ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ

ΒΑΣΤΑ

ΚΑΡΔΙΑ

Πέτρος Π-αvδfiς - ''Ελένη Βιτόλη

*
ΚΟΣΤΑ 'ΙCΑΠΙ\ΑΝΗ

ΤΑ

ΠΑΛΙΑ

ΜΕΡΑΚΙΑ

Σωτnρια Μιπέλλοu
Σταϋρος Παοnαρόικnς • 1Γιόννης Μnονδόνος

•

"Έλενα Κωοτfi

*
ΚΑΙΤΗ ΑΜΠΑΒΗ

'ΊΟλες ol τελεUταίες έnιτυχιες της

***
Καί δύο δίσκοι Ντοκουμέντα :
ΕΔΩ ΠΟΛΥ ΤΕΧΝΕ 1 Ο !

σπύρου σαμοfλη
"°"""''�ν. παΥδfι
α�

πlτρος πανδfις · έλi.νη βιτάλη

Ζωντανή ήχογρόφηση ά-nό τήν λαiίκή έξέγερση τοϋ ·Νοέμβρη

*
Ο Γ1 ΑΝΝΗΣ Ρ 1 ΤΣ� δια<!>άζει τήν ΡΩΜ 1 ΟΣΥΝΗ
Συνοδεύει στήν κι1θόρα δ 1Νότης Μαυρουδnς

*

Δίσκοι ΛΥΡΑ Ταινίες

Κριεζώτου 11 Άθnνα - Μεγ. 'Αλεξόwροu &4, Θε-οσαλονfκη

ΟΙΙΑΑΗΝΕΙ
ΖΩΓΡΑeΟΙ
800 ΕΛΛΗΝΕΕ ZflfPAfPO/ ΑΠΟ ΤΟΝ f6ρ AlflNA ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
Καρπός πεντάχρονης έργασ!ας παραδ!δεται τώρα στό έλληνικό κοιν6,
σέ 4 ύπφπολυτελείς τ6μους γιγαντια!ου σχήματος 37 χ 27 έκατ.
Στlς 2.000 σελ!δες περιλαμβάνονται: α. 700 σελίδες μέ κε!μενα
καl 1.300 μέ έγχρωμες ε/κ6νες. 6. Ίστορία τής νεοελληνικής
ζωγραφικής. γ. Λεξικό 'Ελλήνων ζωγράφων καί χαρακτών.
δ. Λεξιλ6γιο δρων τής ζωγραφικής. ε. Άγνωστοι
π/νακες, σπάνιες φωτογραφ/ες, χειρ6γραφα, εύ
ρετήρια κ.fι. Κορυφαίοι έπιστήμονες, Ιστορι
κοί τής τέχνης καί καλλιτέχνες συνεργά
ζονται στήν παρουσlαση τών 'Ελλήνων
ζωγράφων, πού γίνεται μέ πρωτ6τυπα κείμενα καί πλούσια έπι
λογή άπό τό έργο τους σέ
ύπέροχες έγχρωμες
άναπαραγωγές.

4 ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ ΤΟΜΟΙ
2000 ΣΕΛΙΔΕΣ

Tιpn ιοpου Δpχ.1800

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

"ΜΕΛΙΣΣJ('
ΑθΗΝΑΙ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 34 ΤΗΛ.61169 2-635 096
θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΤΣΙΜΙΣΚΗ 41 ΤΗΛ. 229 010

.

--

.

--

αnοκιησιε και σεις

τnν ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Πάρτε τό μόνο ύπεύθυνο έργο
Τήν 'Ιστορία πού γράφουν 70 κορυφαϊοι έπιστήμονες
Τήν 'Ιστορία πού θά μείνη στήν 'Ιστορία

Ι�ΤΟΡΙΑ
ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΟΥ�

'Η ψυχή -ι-ίίς λαϊκής μας μουσικής
μέσα άπό -ιόν μαγικό κόσμο

tού ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ

Ο ΕΚΛΗΡΟΕ ΑΠΡΙΛΗΕ ΤΟΥ '45
ό καινούργιος λαϊκός Δίσκος

1Όύ Μ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ
.

.

.

Christian Dior

presente :

EAU
SAUVAGE

'Ένα eau de toilette
'Αρσενικό
Διακριτικ
ό
Δροσερό

ή σειρά EAU SAUVAGE περιλαμβάνει :ATOMISEURPO URHOMMES • EAUSAUVAGE•AFTERSHAYE

phonogram
κυκλοφοροϋν:

ΛΕΩΦ.

ΜΕΣΟΓΕJΩΝ

296

ΠΛΕΙΑΣ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

� �ό Θαυμαστός κόσμος
�

"-<

ΠΛΕΙΑΣ

τών

.. '

"
_

"

"

zώων

ΒΑΣΙΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
ΤΟΥ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ

..z.:

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΑ·

ΤΗΓΟ ... ΩΣ ΤΟΝ ΤΖΙΜΜΥ ΤΟΝ ΜΠΟΙΕΡ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΜΑΣΤΟΔΟΝΤΟΣΑΥΡΟ

ΩΣ

ΤΟΥΣ

ΝΥΚΤΟΠΙΘΗΚΟΥΣ

ΠΑΡΕΛΑΥΝΟΥΝ Σ · ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ·ΘΑΥΜΑΣΤΟ ΚΟΣΜΟ
ΤΩΝ ΖΩΩΝ .. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

ΣΕ ΕΚDΟΣΗ ΤΣΕΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
ΠΛΕΙΑΣ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

ΒΑΣΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

��

��
ΠΛΕΙΑΣ
"-<

�

ΓΛΑΥΚΟ] θPAhAKHh
το ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1974

t1'0μως το όJραίο αύτο ονειρυ δεν έ.κπληρώftηκε γιατί

στο· f1Fταt{1, (ίΠ() μιa (ίσύλληπτη έμπλοκη τής τύχης, τον έφαγαν οί Κανίδαλοι της

Ν'εας Γουινεας,
'
'
' που
'
'
' "δ
την
ι ια περιπου
εποχη

'
'ίκατασπαραςαν
και,

το''
' υιο
''

Ρ οκφε'λερ..

*

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ, ΠΛΕΙΑΣ Ο.Ε., ΠΑΝΕΠ,ΣΤΗΜΙΟΥ 34, ΑΘΗΝΑ 143

ΕΝΑΜΝΗΜΕΙΟ
ΤΟΥ ΛΑΙΚΟΥΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Πωλείται σ' δλα τα μεγάλα Βιβλιοπωλεία προς 700 δρχ.

ΕΙΔΙΚΑ για τους φοιτητες προσφέρεται προς

350 δρχ.

στα γραφεία τής ΓΝΩΜΗΣ Έρμού 8, Σύν·ταγμα.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

χειροποιητα αντικειμενα
οχεδιαοttενα
απ' την Ελενη Βερναδακη
κεραμικq και κοσμnματα
κnροπnγια
....ενα σωρο αλλες ι<ατασι<εuες
σταμπατα Τυρναβιτικα πανια
κοσμημ ατα μοναδικες δημιουργιες
Ελληνων καλλι τεχνων

μοναδικα δωρα
.."'......... απο 200 δραχμες

βαλαωριτου 4

ΘΕΑΤΡΟ
Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β'
Τ ό μ ο ς Ζ', Τ ε υ χ ο ς 40/42
'Ιο ύ λ η ς - Δε κέμ β ρ η ς 1 9 7 4

ΔΙΜΗΝΗ ΘΕΑΤΡΙΚΉ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΣΤΕΡIΣΚΟΙ:

'Ε κ δότης - Δι ε υθυ ν τ'Ι)ς

Ν ΙΤ Σ Ο Σ
*

Γραφεία: Χρ. Λαδii 5-7 (Τ. 124)
Τ η λέ φ ω ν α:
3232 222 - 3222 555 - 3238 030

30

ΝΙΚΟΥ ΧΟΥΡΜ ΟΥΖΙΑΔΗ : Δυό δοκίμια γιά τόν Εύ
ριπίδη. Ι . - " Κύκλωπας : προβλήματα μιiiς διασκευής.
Π.- " ·Άλκηστη " : τό " σατυρικό " τέλος
σελ.

31

ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΘΩΜΑΔ ΑΚ Η : Μ ι κτά Μέσα. Φωτογρα
φική παρουσίαση ένός Κινήματος. ( Εlσαγωγ1i, έκλογή
ε !κόνων καί σημειώσεις)
σελ.
RICHARD KOSTELANΈTZ: Τό θέατρο Μ ικτU>ν Μέσων. Μετάφραση Κατερίνας Θωμαδάκ:η
σελ.
JEAN JAQUES LEBEL: Χάπενινγκ:
σελ.
FRANΚ BURKNER : Τερατώδης θεατρικ1) ούτοπία.
Μ έ δλα τά μέσα μαζικής έπικ:οινωνίας. Μετάφραση Λίλας Μαράκ:α
σελ.

Συνδρομή έτησία Δρχ. 400
ΦοιτητικΤι έτησία Δρχ. 300
'Οργανισμών κλπ. Δρχ. 1.000
'Εξωτερικού: Εύρώπη Δολλ.25
'Αμερικής 30. Αύστραλίας 40

43
56
58
59

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΤΑΡΙΟ ΦΟ
Τό γέλιο, δπλο πολιτικό. Βάση κάθε γν1iσιου Λαϊκοϋ Θεάτρου. Μ τφρ. Κωστή Σκαλιόρα
σελ.
JACQUES JOLY: Κάνω στρατευμένο θέατρο. Δέν παίζω, τό παριστάνω τό θέαμα. Συνέντευξη μέ τό Ντάριο
σελ.
Φό. Μετάφραση Κώστα Σταματίου
JACQUES JOLY: Τό Θέατρο, πολιτική έκδήλωση .
Τά γεγονότα τijς κάθε μέρας στή Σκηνή . Μετάφραση
σελ.
Βασ. Παπαβασιλείου
Α. RICHARD SOGLIUZZO : Προλεταριακή έπανά
σταση μέ τίς κοϋκλες τοϋ Ντάριο Φό. Μετάφραση Σοσελ.
φίας Άναστασιάδου
BERNARD DORT: Ένας γνήσια έπικός 1iθοποιός. Ό
Φό σχολιάζει μέ λόγο κ:αί παίξιμο. Μετάφραση Βασ.
σελ.
Παπαβασιλείου.
σελ.
8: 'Εργοβιογραφία Ντάριο Φό
DARIO FO: Ή ' Ισαβέλλα, τρε!ς κ:αραβέλλες κ' eνας
παραμυθiiς. ('Ολόκληρο τό θεατρικό eργο) . Μ ετάφραση
σελ.
Κωστή Σκαλιόρα
DARIO FO:

Μονοτυπία, i\φσετ, βιβλιοδεσία
Γ. Τσιβεριώτης, Λένορμαν 205
Τηλ. 512 - 3934 καi 512 - 3976
*

Διευθύνσεις συμφώνως τφ νόμφ
'Ιδιοκτήτης - 'Υπεύθυνος ϋλης
Κ ώ σ τ ας Νϊτ σ ο ς, Σισίνη 35
'Υπεύθυνος Τυπογραφείου
Γ. Τσιβεριώτης, Λένορμαν 205
*
Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΕΞΩΦΤΛΛΟΤ:

ΤΟ ΔΙΜΗΝΟ :

'Ανασκόπηση τU>ν γεγονότων τοϋ διμ1iνου. -Έπανεμφάνιση Διαμαντή Διαμαντόπουλου. - Οί δημοκράτες πρόσελ.
γονοι Π απαναστάσης - Παρθένης
Ή 'Ακαδημία 'ΑΘηνU>ν επαψε νά 'ναι παράνομη ! Σέ . . 320
σελ.
χρόνια Θά όλοκληρώσει καί τό Λεξικό της!
' Ασέβεια στή μνi1μη της 'Ελένης Παπαδάκη . Καί περισελ.
φρόνηση στ�i Θέληση τοϋ Κ. ΚαρΘαίου
ΓΙΑΝΝ Η ΣΙΔΕΡΗ : Θεοδωρίδης, ό φύλαξ άγγελος της
Κυβέλης. Μ ιά άνταπόκ:ρισi1 του στό " Νουμii "
σελ.
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ : Ταένι : Τό πολιτικό Θέατρο στ�i Γερμανία
μετά τό '68. -" 'Εταιρεία ΣπουδU>ν", άλλες διαλέξεις σελ.
ΓΡΆ Μ ΜΑΤΑ πρός τό " Θ " : Γιάννη Βεάκη, Κάρολου
Κούν, Ρήνας Κατσελij, Παρατηρητή. -Τό " Θ " κάνει
eλεγχο : άλληλογραφία Άλ. Μ ινωτ1ϊ - Κ. Νίτσου σελ.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Κ Υ ΒΕΡΝ ΗΣΕΩΣ : Habemιιs Π ρωΘυπουρ
γό. -ΊδρύΘη καί κατηργ1iΘη ! - Διάλυση τοϋ ΟΚΘΕ . σελ.
Νέες Διοικήσεις ΈΘνικ:οu, Λυρικής, Κ.Θ.Β . Ε .
σελ.
Τά καλοκαιρινά Θέατρα στήν 'Αθήνα
.

ΝτιΧριο Φό : Ό στρατευμένος
'Ιταλός συγγραφέας, ·ίjΟοποιός,
σκψογριΧφος και σκ·ηνοΟέτης, έ
πικεφαλ'ίjς τ'ίjς La Comune"

15

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤQ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ Μ ΙΚΤΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΤΕΥΧΟΥΣ Δρχ. 100

*

CEDRIC Η . WHITMAN : Ό Εύριπίδης καί τά πλαίσια
τοϋ Μ ύθου. ( Πρώτη παγκόσμια δημοσίευση) . Μετάφραση : η. 11.
σελ.
ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ : Εύριπίδη : " 'Ικέτιδες". Μει:άφραση στίχ. 399 - 455 είδικά γιά τό " Θέατρο " σελ.

••

*

"

11

Μ ΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗ

*

ΤΙΜΗ

Τό " Θέατρο " στη ζωi1 μας. -Χοροi γερόντων στά Κρα
τικά Θέατρα.-' Ξύπνημα τ�; ς νιότη ς ' έν γήρατι, βλά
πτει . . . -Εύριπίδ η , 2500 χρονU> περιπέτειες ! Ή "άπο
κατάσταση" τοϋ Εύριπίδη. - Θέατρο, ή έφημερίδα τοϋ
Λαοϋ!-Έμβλημα άπ' τό κελi τοϋ Παπαναστάση
σελ.
-

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α': 1962 - 66
Τόμοι 1 - 5 . Τεύχη 1 - 30

Κ Ω Σ ΤΑΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

·

63
67
72
75
79
82
85

JJ7
J 18

1 20
12 1
J 24

131
1 33
1 38
9

είμαστε εiς τό ΕΜΕΙΣ
καί όχι εiς τό ΕΓΩ. »

« ....

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ
«

,.,,,,

εμεις
'

»

ΑΔ ΕΣΜΕΥΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Α

Τ

Ρ

:.ιι. Το ··Θέατρο" στη ζwή μας
Δέν " όμφαλοσιωποuμε " μετ' εύτελείας ! Χρειάζεται δμως,
κάπου κάπου, νά λέμε καi "τά δικά μας" . Τό "Θ" βγαίνε ι
πάλι καθυστερημένο. Καί - γιά δεύτερη φορά σ τ ή ζωή του
- τριπλό. 'Υπόσχεται νά 'ναι 1i τελευταία φορά : Νά μήν
ξαναβγεί καθυστερημένο. Οϋτε καi . . . τριπλό! Ώστόσσ, κι
άπό 'να άπλό ξεφύλλισμα του τεύχους, κάθε καλόπιστος
πρέπει νά δεχτεί πώς θά χρειαζόταν πολλαπλάσιος χρόνος
γιά " ε ν α" τεuχος μέ τρία μεγάλα 'Αφιερώματα κ' ενα καυτό
Δίμηιιο. Προτάσσεται ενα κλασικό άφιέρωμα στόν Εύριπίδη,
μέ παγκόσμιο άλλά κ' ίδιαίτερα έπίκαιρο έλληνικό ένδια
φέρον. Ένα δεύτερο άφιέρωμα στό Ντάριο <Ι>ό, μιά σημαντι
κ1i μορφ1i του σύγχρονου θεάτρου μέ εντονη παρουσία, αύτό
τόν καιρό, στόν έλλ η νικό χώρο. Κ' ενα τρίτο άφιέρωμα σηiν
πιό πρωτοποριακιi , τήν πιό προχωρημένη - άλλά καi τε
λείως άγνωστη στήν ' Ελλάδα - μορφ1i θεάτρου : τό Κίνημα
τών Μ ικτών Μέσων. Έναν πολύτροπο καi πολυσήμαντο
πειραματισμό πού, μέ τά μέχρι τώρα μέτρα, δέν είναι κάν
θέατρο! Ή πληροφόρηση, ώστόσο, γιά τήν uπαρξή του
1Ίταν χρέος γιά ενα εντυπο "άνοιχτό" σάν τό "Θ'', πού 'χει
άπόψεις κατασταλαγμένες, χωρίς νά κλείνει τά μάτια καi τ'
αύτιά του σέ τίποτα νέο. 'Από τέτοια άκραϊα κ ινήματα, δσο
τρελcί κι i:iν μοιάζουν, πάντα ή Τέχνη κάτι κερδίζει καi
πάει παραπέρα. Καi τά τρία 'Αφιερώματα είναι συγκροτη
μένα ετσι, πού κάνουν περιτηi τ�;ν τοποθέτησή τους άπό τόν
'Αστερίσκο. Παρ' δλ' αύτά, καi γιά τόν Εύριπίδη καί γιά τό
Ντάριο Φό γίνεται, χωριστά, λόγος. Ε'ίπαμε : Δέν "όμφαλο
σκοποuμε" μετ' εύτελείας ! Έπιθυμοuμε, ώστόσο, νά έπισημά
νουμε - ένδεικτικά - ολίγα τινά : Δημοσιέψαμε τό " 1 789"
της Άριάν Μ νούσκιν κ' είχαμε άμέσως έλληνικά παράγωγα.
Π ρωτομιλήσαμε γιά θέατρο - ντοκουμέντο. Κι δχι μόνο δέν
Ciργησαν νά έκδοθοuν καi νά παιχτοuν έλληνικά εργα του
είδους, άλλά καi πολλά ξένα παρουσιάστηκαν καί γνώρι
σαν, ξαφνικά, !διαίτερη έπιτυχία σέ σκηνές μας. Δημοσιέ
ψαμε τό "Χοακίν Μουριέτα". Παίχτηκε άμέσως κ' 11 έξεγερ
ηiρια άφίσα πού ' φτιαξε ό Α . Τάσσος, κυκλοφόρησε εύρύ
τατα κι άγαπήθηκε δσο λίγα χαρακτικά. Τό "Τρομπόνι",
πρίν στεγνώσει στiς σελίδες μας, άνεβάστηκε έναρκτήριο
στ�i Νέα Σκηνή του Έθνικοu. Τό "Τραγούδι πού κόπηκε"
- τά στερνά γράμματα των παιδιών πού έκτελεστήκανε άπό
τούς ναζί καί μελοποίησε ό Νόνο - μόλις τά κάναμε γνω
στά,εγιναν άφορμή νά κυκλοφορήσουν δυό βι βλία καi προστέ
θηκαν - σάν έλληνική κατάληξη - στiς μπρεχτικές σκηνές
"Τρόμος καί άθλιότητα στό Γ Ράιχ" άπό τόν Κάρολο Κούν.
Δέν άπομένει παρά ενας θαρραλέος νέος διευθυντής της Κρα
τ ικης 'Ορχήστρας νά παίξει τό εργο του Νόνο μιά μέρα 'Ε
θνικής μνi1μης - 25 Μάρτη ;; 28 τ' Όχτώβρ η . Τό Σημα της
Δημοκρατία!; του Παρθένη - πού 'φερε σηi δημοσιότητα τό
"Θ" - ύπηρέτησε τόν ά.γώνα γιά τή Δημοκρατία, πλημ
μυρίζοντας στό Δη μοψήφισμα τούς δρόμους. Κι Cίν, τελι
κά, στεριώσουμε ά. λ η θ ι ν 1; Δημοκρατία, διαθέτει τούς
πιό εγκυρους τίτλους γιά ν' ά.ποτελέσει τό έπίσημο έθνικό
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εμβλημα. Μ έ δυό λόγια : Τό "Θ" μπορεί νά μπαίνει σηi
μύτη πολλών. Μπαίνει, δμως, βαθιά καί σηi ζω1i μας. Κι
δχι μόνο τήν πνευματικ1i καi καλλιτεχνικ1i ζωή μαι; . . .

:.ιι. Χοροi γερόντων στa Κρατικό Θέατρα
'Αλλαγές στά Κρατικά Θέατρα ηϊς χώρας : Νέος νόμος.
Νέα διοικητικά συμβούλια. Νέες καλλιτεχνικές έπιτροπές.
Νέοι γενικοί διευθυντές. Νέα διαδικασία έκλογης τους. Στήν
ούσία, καμιά ά.πολύτως άλλαγιi ! Οϋτε ά.λλαγή νοοτροπίας.
Οϋτε άλλαγ1i συστ1iματος. Οuτε κάν άλλαγή στά πρόσωπα.
Έφυγαν, βέβαια, οί χουντικοί. Ξαναγυρίσαμε δμως σέ Cίκρως
πεπαλαιωμένα πρόσωπα. "Ως τώρα, Χορούς γερόντων είχαμε
συνανηiσει στ�iν άρχαία Τραγωδία. Στόν " 'Αγαμέμνονα " ,
τούς " Πέρσες " καi σ ' Cίλλες εξη ά.π' τ i ς τραγωδίες πού
φτάσαν ι'ός έμiiς. Έπρεπε νά 'ρθει 11 λεγομένη Νέα Δημοκρα
τία γιά νά παραδώσει σέ . . . χορούς γερόντων τά Κρατικά
Θέατρα της 'Αθήνας. Ποτέ στόν τόπο μας δέν είχε ξαναγίνει
τόσο κραυγαλέα έπίδειξη φιλονεϊσμοu. Οί νέες διοικήσεις πού
τοποθεηiθηκαν στά Κρατικά Θέατρα δίνουν τήν πιό χειρο
πιαστή άπόδειξη γιά ηiν ξεδιάντροπη δημαγωγία. Ή καλή
μέρα φάνηκε άπό τήν ά.ρχ1i. Οί δυό πρώτο ι , συγγενικοί
μέ τό Θέατρο ύπουργο ί , του Πολιτισμοu καi της Παιδείας,
άνηκαν στόν περασμένο α!ώνα. Ξεπερνοuσαν τά J 50 χρόνια.
'Εκεί κοντά κ' οί δεύτεροι κ' οί τρίτο ι . Κ ι δλοι τους . . . ά.κα
δημαϊκο ί ! Στά Συμβούλια του Έθνικοu καί τ�-;ς Λυρικης δέν
είχαν άλλάξει ποτέ, τόσο πολλά πρόσωπα σέ τόσο λίγο και
. ρό. Όμως, τό άθροισμα της ήλικίας τους παραμένει σταθερό :
Δέκα α!ώνων - τό καθένα τους! Λές κι όρφάνεψε ξαφνικά
ό τόπος άπό δημιουργικούς άνθρώπους. Τά ίδια πρόσωπα,
άπό καταβολής κράτους Δεξιiiς, στiς ίδιες πάλι - άλλά καi
σ' ά.ναρίθμητες άλλες, τώρα - θέσεις. Φέρ' ε!πεϊν : 'Ιωάννης
Κ. Θεοδωρακόπουλος ! Καί, τί καταιγισμός ά.καδημαϊκών;
Οί μισοί σχεδόν στό Συμβούλιο του Έθνικοu! Φυσικά, μέ τό
σο άποξηραμέ11α πρόσωπα, δέν όπάρχει καμιά περίπτωση γιά
καμιά άλλαγή. Τά κρατικά θέατρα δείχνουν πώς πiiνε ά.π' τό
κακό στό χειρότερο. Θά τά παρακολουθήσουμε βημα β�-;μα
καί θά τά κρίνουμε γιά συγκεκριμένα, κάθε φορά, γεγονότα.
"Ας τούς δώσουμε τόν καιρό ένός . . . τεύχους. Τήν ίδια,
ώστόσο, έποχή πού ο ί νέοι άνδρες ά.ναλάμβαναν τά κρατικά
μας θέατρα, ενας άλλος, νεοδιορισμένος κι αύτός διευθυντής
θεάτρου - ό Πητερ Χώλ, στήν 'Αγγλία - ά.νάγγελνε τά
δικά του ριζοσπαστικά μέτρα. Διαδέχτηκε τό Λώρενς 'Ολίβιε
κ' είναι γνωστός άπό τά πρώτα άνεβάσματα δλων σχεδόν τών
εργων του Πίντερ, κι άλλες δημιουργικές του σκηνοθεσίες
Σαίξπηρ, Μπέκετ, Άλμπη κ . λπ. 'Από τό '60 &ς τό '68 εlχε
διευθύνει τό Βασιλικό Σαιξπηρικό Θίασο - τήν ι'iλλη , δη
λαδή, έπιχορηγούμενη σκην1i της 'Αγγλίας. Όταν έγκατά
λειψε ηi θέση έκείνη, εlχε διαδηλώσει τήν πεποίθηση πώς,
ενα έπιχορηγούμενο ά.πό τό Κράτος θέατρο εlναι καταδικα
σμένο, άπό τά πράγματα , στή δημοσιοϋπαλληλική ρουτίνα
καi τ�;ν άρτηριοσκλήρωση. Ξαναγυρίζοντας τώρα, δικαιολό ΙΙ

γησε τή μεταστροφ1i του, μέ τήν άναγγελία μιας σειρας άπό
έπαναστατικά μέτρα στήν καλλιτεχνική στελέχωση καi τόν
προγραμματισμό του θεάτρου. Όλα σκοπεύουν, άκρι β/Ος,
στήν έξουδετέρωση της τάσης στόν έφησυχασμό καi τό συν
τηρητισμό, πού άποτελουν μόνιμο κίνδυνο γιά κάθε κρατικό
θέατρο. Ώσπου νά μιλή σουμε γιά τό Μ ινωτη - καl τούς
σύν αύτφ - Ιiς δουμε τl κάνει ό Πητερ Χώλ στή . . . γηραιά
'Αγγλία. Ή άναγγελία τ/Ον μεταρρυθμίσεών του 0.ρχιζε μ'
ενα νέο όρισμό της ίδιας της εννοιας του Έθνικου Θεάτρου :
Ένα 'Εθνικό Θέατρο όφείλει ν' άποτελεί εκφραση του θεά
τρου όλόκλη ρης της χώρας του. Οί έγκαταστάσεις ένός Έθνι
κου Θεάτρου δέν όπάρχουν γιά νά χρησιμοποιουνται μόνο
άπό ενα μικρό θίασο, άλλά γιά νά μπορεί όλόκληρο τό Θέα
τρο του ίiθνους ν' άπευθύνεται σ' όλόκληρο τό εθνος. Σκοπεύ
ουμε νά φιλοξενήσουμε στiς έγκαταστάσεις μας θεατρικά
συγκροτ1Ίματα άπό τήν όπόλοιπη χώρα, άκόμα κι άπό ξένες
χ/Ορες. Ό δρος " 'Εθνικό Θέατρο " παίρνει νόημα άπό τiς
θεατρικές ζυμώσεις πού 'ναι σέ θέση νά προκαλέσει, μέ τiς
διασταυρώσεις πού θά προκληθουν άπό τiς έξορμ1iσεις του
στ1)ν έπαρχία καi τ1) φιλοξενία έπαρχιακ/Ον θιάσων στήν
'Εθνική σκηνή. Πρέπει νά θυμηθουμε μέ πόση μανία πάλεψαν
οί διευθύνσεις του δικου μας Έθνικου - τήν ίδιcί πού παλεύει·
κ' ή σημερινή! - γιά ν' άποκλείσουν τή συμμετοχ1) όποιου
δ1iποτε Ο.λλου θιάσου στό Φεστιβάλ της ' Επιδαύρου. Τότε,
θά μπορέσουμε νά συνειδητοποι1Ίσουμε τή διαφορά νοοτρο
πίας πού χωρίζει τ�)ν άνοιχτή καi δημοκρατικ1i διοίκηση του
Έθνικου Θεάτρου της 'Αγγλίας, άπό τίς διοικήσεις πού γνώ
ρισαν τά δικά μας κρατικά θέατρα. 'Ολόκληρο τό πρόγρqμμα
του Πητερ Χrολ άποπνέει τ1)ν ίδια εύρύτητα άντίληψης. Μ ι ά
προσπάθεια ν ' άποφευχθουν ό συγκεντρωτισμός κ' ή μονολι
θικότητα. 'Από φέτος, τό 'Εθνικό Θέατρο της 'Αγγλίας θά
χρησιμοποιεί ταυτόχρονα τρείς αίθουσες παραστάσεων καί
τρία η τέσσερα χωριστά κλιμάκια καλλιτεχν/Ον. Κάθε �)θο
ποιός, δσον καιρό θά συνεργάζεται μέ τό 'Εθνικό Θέατρο,
θά μένει στήν ίδια καλλιτεχνική όμάδα. Έτσι, τά μέλη τ/Ον
όμάδων θά μποροuν νά διατη ρουν όμοιογένεια uφους καί , μέ
τή συνεχή συνεργασία, θά μποροuν νά βγάζουν παραστάσεις
συνόλου. Όμως, τό νέο σύστημα έργασίας όπονομεύεται άπό
τόν κίνδυνο τf'ίς τυποποίησης καi της ρουτίνας - μόνιμη
άπειλή γιά τά μέλη κάθε κλειστής θεατρικής όμάδας. Τό
'Εθνικό της 'Αγγλίας θά όπογράφει συμβάσεις συνεργασίας
γιά δυό χρόνια. Ό �)θοποιός θά δουλεύει , άρχικά, μιά όχτά
μηνη περίοδο. Μετά, θ' άφ1iνεται έλεύθερος γιά όχτώ μήνες,
μέ τό δικαίωμα νά συνεργαστεί μ' Ο.λλους θιάσους καl τήν
τηλεόραση . Ύστερα, θά 'ναι όποχρεωμένος νά γυρίσει καi νά
δουλέψει ξανά, Ο.λλους όχτrο μf'ίνες, στήν όμάδα του στό 'Ε
θνικό Θέατρο. Έτσ ι , ό καλλιτέχνης δέν κ ινδυνεύει ν'άπο
χη)σει ψυχολογία δημόσιου όπάλληλου! "Η όχτάμηνη άπο
μάκρυνσ1i του θά τόν έκθέτει σέ ξένες, διαφορετικές έπιδρά
σεις, πού θά τόν πλουτίζουν καl θά τόν βοηθανε νά έξελιχτεί.
Τiς έπιδράσεις αύτές, θά τίς φέρνει μαζί του, δταν γυρίζει
στήν όμάδα του, στό ' Εθνικό. Έτσι Θά ώφελουνται άπ' αύτές
κ' οι Ο.λλοι συνάδελφοι της όμάδας του. Οϋτε ό �)Θοποιός,
οϋτε τό Θέατρο ώφελουνται - κατά τήν Ο.ποψη του Πfjτερ
Χrολ - δταν μ' ενα πεντάχρονο συμβόλαιο άπαγορεύεται στόν
καλλιτέχνη ν' άπομακρυνθεί γιά τόσο μεγάλο χρονικό διά
στημα άπό τόν ίδιο θίασο η νά έμφανιστεί στήν τηλεόραση.
Τί νά σκεφτεί κανένας γιά τό 0.συλο . ·cfjς όδου 'Αγίου Κων
σταντίνου, δπου σι Cί.νθρωποι μπαίνουν νεαροί άπόφοιτοι της
σχολής καl βγαίνουν συνταξιοuχοι - δταν, άλίμονο, δέν
κηδευτοuν άπό τό γειτονικό τους Αγιο Κωνσταντίνο !
•

1(-. ·Ξύπνημα της νιότης' tν yή ρατι, βλάπτει
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Διορισμένοι άπό τό Σεπτέμβρη, οί νέοι Ο.νδρες τοϋ δικοϋ μας
Έθνικοϋ Θεάτρου, άκόμα ν' άναγγείλουν τό πρόγραμμά τους.
Στήν πράξη, ίiκλεισαν τό Θέατρο ως τό τέλος της χρονιας
και - μέ πρωτάκουστα όψηλό .κόστος - προσφέρουν στό
Κοινό εναν θανατερά πληκτικό καl βαρύγδουπο "Θάνατο
τοϋ Δαντών ". Άλλ' είπαμε : θά παρακολουθήσουμε καl θά
κρίνουμε, ενα ενα, τά σωστά βήματα - καl τά . . . στραβοπα
τήματα - τοϋ Έθνικοϋ. Ίσως είναι πιό διδαχτικό νά δοϋμε,
γιά λίγο άκόμα, τά σχέδι α της νέας Διοίκησης τοϋ Έθνικοϋ
Θεάτρου της 'Αγγλίας. 'Από φέτος, τό θέατρο διαθέτει τρείς
αίθουσες γιά παραστάσεις. Στήν κεντρική θ' άνεβάζονται
κυρίως κλασικά καl εργα συγχρόνων καθιερωμένων συ)"yρα
φέων, σέ έναλλασσόμενο - φυσικά - δραματολόγιο. Κάθε
εργο θά παρουσιάζεται έναλλάξ, μέ διάφορα Ο.λλα εργα, γιά
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ενα διάστημα δεκάξη συνολικά μην/Ον, μέσα σέ δυό χρό
νια. Τά δυό, δηλαδή όχτάμηνα πού τό θέατρο θά 'χει τούς
ίδιους -ήθοποιούς. οι Ο.λλες δυό σκηνές, θά 'χουV"έκπαιδευτικό
καi πειραματικό χαρακτ�)ρα. Ή μιά θά παρουσιάζει θεματικές
ένότητες άπό τήν ιστορία τοϋ παγκόσμιου ·θεάτρου. Έχει
κιόλας προγραμματιστεί ή ένότητα "Γερμανικός έξπρεσιο
νισμός". Τ1)ν !δια έποχή πού θά παίζονται ίiργα Τόλερ, Κάι
ζερ κ.α. , σέ γειτονίκή κινηματογραφικ1i αLθουσα θά προβάλ
λονται γερμανικές έξπρεσιονιστικές ταινίες. Ταυτόχρονα,
στό φουαγιέ τοϋ θεάτρου θά έκτίθενται ζωγραφικοί πίνακες
Γερμαν/Ον έξπρεσιονιστ/Ον καl θά δίνονται σχετικές διαλέξεις.
Ή τρίτη αLθουσα, θά παρουσιάζει πειραματική δουλειά νέων
συγγραφέων. Ή εμφαση πού δίνει ii νέα διοίκηση τοϋ ' Εθνι
κου Θεάτρου της 'Αγγλίας στήν έμφάνιση τοϋ έγχώριου
σύγχρονου εργου, θ' άφ1)σει κατάπληκτο τόν Έλληνα Θε
ατ�) - έΟισμένο στη συγκατάβαση πού δείχνει τό δικό μας
'Εθνικό στη σύγχρονη έλληνικη θεατρικη παραγωγή. Στό
προσωπικό τ�'j ς άγγλικfjς κρατικής σκηνής εχει προσληφθεί
ό Χάρολντ Πίντερ μέ τόν τίτλο τοϋ έπικουρικοϋ Διευθυντή .
Δέν πρόκειται - δηλώθηκε - γιά καμιά συμβολική χειρο
νομία. Ό Πίντερ άνάλαβε νά γράψει νέα εργα γιά τό θέατρο.
Παράλληλα, άπό τή νεότερη γενιά θεατρικ/Ον συγγραφέων,
εχουν όπογράψει συμβόλαια γιά τή συγγραφη εργων ό Χάου
αρντ Μπρέντον κι ό Νταίη βιντ Χαίαρ. Κ' εχει γίνει έπίσημη
πρόσκληση σ' δλους τούς άξιόλογους συγγραφείς της 'Αγ
γλίας νά έτοιμάσουν νέα κείμενά τους γιά τό 'Εθνικό. Όσο
περισσότερες εύκαιρίες δίνονται γιά τό άνέβασμα νέων ερ
γων - είπε ό Πητερ Χrολ - τόσο περισσότερα ίiργα θά γρα
φτοϋν. Καί , φυσικά - πρόσθεσε. - δέ μπαίνει κανένας Ιδεολο
γικός η α!σθητικός φραγμός στούς συγγραφείς. Δυό άπ'
αύwύς, πού κλ1)θηκαν νά δώσουν ίiργα, είναι γνωστοί στρα
τευμένοι μαρξιστές, πού χρησιμοποιοϋν τό θέατρο, άποκ:λει
στικά καl μόνο, γιά διάδοση κ' έπιβολ1) τ/Ον ίδε/Ον τους. " Δέ
σκοπεύω ν' άποφύγω τίς διχογνωμίες η νά φιμώσω συγγρα
φείς πού έκφράζουν !δέες μή δημοφιλείς. Θά ένθαρρύνω τήν
άνταλλαγή δλων τ/Ον άπόψεων ". Φυσικά, δέν περιμένουμε
άπό τό γεροντοκρατούμενο καl ύπερεΟ1>1κό 'Εθνικό μας θέα
τρο, νά έπιτρέψει τήν έλεύθερη εκφραση . . . άνατρεπτικ/Ον
!δεολογι/Ον άπό τά σανίδια της σκην1'jς του. Θά 'ταν δμως
ώφέλιμο αν, τό φιλελεύθερο καl τολμηρό πνεϋμα τ/Ον προ
γραμματικ/Ον άρχ/Ον τοϋ Πητερ Χrολ έπηρέαζε καl τίς δικές
μας νέες - συνολικής ήλικίας . . . δέκα αίώνων! - διοικ1)σεις
τ/Ον κρατικ/Ον μας θεάτρων. οι πιό μεγάλοι κίνδυνοι πού έν
εδρεύουν στόν καταρτισμό τοu δραματολογίου ένός κρατικο\J
θεάτρου είναι δυό : Άρτηριοσκλ1iρωση μπροστά στά νέα
θεατρικά ρεύματα - καί, τό άντίστροφο : 'Επιπολαιότητες γιά
χάρη μιας παρεξηγημένης προοδευτικότητας. Γιά τόν Π1Ί τερ
Χrολ δέν όπάρχει χειρότερο : Μέ διάθεση ψευτομοντερνισμοϋ,
ενα 'Εθνικό Θέατρο νά παρασυρθεί σέ τολμηρές παραστάσει ς
γιά ν ' άποδείξει πως δέν κυβερνιέται μέ στενοκεφαλιά ! Πόσο
άληθινό είναι αύτό; 'Αποδείχτηκε άπό τή χουντική διοίκηση
τοϋ Έθνικου πού, δχι μόνο δέ . . . συμμεριζόταν άλλ' οϋτε
κάν ύποψιαζόταν τούς φόβους αύτούς τοϋ Πητερ Χώλ. Έπει
δ1), άκριβ/Ος έκπροσωπουσε ενα βαθύτατα άντιδραστικό καθε
στώς, αίσθανόταν ύποχρεωμένη ν' άποδείχνει , καθημερινά
πόσο "προοδευτική " καί ·: άπροκατάληπτη " ήταν στή θεα
τρικi1 της πολιτικ1i. Ή ενοχ.1) της συνείδηση , τήν παράσυρε
σέ μιά βιασμένη έπίδειξη μοντερνισμοϋ κ:αi πρωτοπορίας!
Έτσι είδαμε - καί τί δέν είδαμε; - στiς έπάρατες μέρες τής
Δικτατορίας : Άντιβασιλείς, όπουργούς κι Ο.λλα έξαπτέρυγα
της φασιστικής κυβέρνησης, νά παρακολουθοϋν καi νά . . .
χειροκροτο\Jν τό εργο του . . . μαρξιστ1'j Μπρέχτ - έπιμελ/Ος,
άλίμονο, άπομαρξιστικοποιημένο ! Είδαμε, άκόμα, στή
Σκηνή τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου, σκηνές αύνανισμοϋ καi όμο
φυλοφιλίας στό" Ξύπνημα της νιότης " το\J Βέντεκιντ - τήν
ίδια έποχ1) πού, μιά προκρούστεια λογοκρισία κατακρεουρ
γοϋσε άλύπητα τά κείμενα τ/Ον νέων Έλλ1Ίνων συγγραφέων,
γιά νά τά προσαρμόσει στίς άρχές της πιό στενοκέφαλης -ήθι
κfjς τοϋ παρανοϊκοϋ Παπαδόπουλου, τοϋ διαστρεβλωμένου
Ίωαννίδη καi τ/Ον σύν αύτοίς τοιούτων. Κομπλεξαρισμένοι
άπό τήν άντιδραστικότητά τους, οί Ο.νθρωποι το\J χουντικο\J
Έθνικοϋ είχαν μεταβληθεί σέ . . . έπιδειξίες προοδευτικότητας.
Δέ σταματο\Jσαν μπροστά σέ τίποτα, στήν άπεγνωσμένη
προσπάθειά τους ν' άποδείξουν πόσο . . . πρωτοποριακοί ήταν.
Έτσι κατάντησαν νά εύλογήσουν καi τό " βιασμό " της
Αλκηστης " , στήν άρχαία όρχήστρα της 'Επιδαύρου, όπό
τά ζωηρότατα χειροκροτήματα τοϋ στρατηγο\J Γκιζίκη , Προ
έδρου της χουντικής Δημοκρατίας το\J Ίωαννίδη . . .
"·
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χρονw περιπέτειες !

Μ ιά εύτυχισμένη συγκυρία δίνει τή μεγάλη ικανοποίηση στό
" Θέατρο " ν' άνοίξει τό τριπλό του τεϋχος μ' ενα β α ρ υ σ ή
μ α ν τ ο άφιέρωμα στόν Εύριπίδη. Έχει σωστά ε!πωθεί :
Τ1)ν πιό πιστ1) εiκόνα γιά τiς ποικίλες φάσει ς στήν πορεία τής
κλασικής φιλολογίας, τούς τελευταίους τρείς α!ωνες, τή δί
νουν οι διακυμάνσεις καί μόνο πού παρουσίασε ή eρευνα γύρω
άπό τό φαινόμενο Εύριπίδης ! Π ραγματικά : Γιά κανένα Ο.λλο
eργο ηϊς άρχαιότητας - μ' έξαίρεση, Ισως, τά όμηρικά eπη 1Ί φιλολογική έπιστi1μη δέν eφτασε σέ τόσο πολλά, τόσο άν
τιφατικά καί τόσο άλλοπρόσαλλα συμπεράσματα. Ή περιπέ
τεια τοϋ Εύριπίδη ετναι πολύ παλιά. Τουλάχcστον, δσο καί ό
. . . 5ος αiώνας πρό Χριστοϋ - δταν ό ποιητής ζοϋσε κ ι άγω
νιζόταν νά σταδιοδρομi1σει . Στόν καιρό του, ύπ1'j ρξε δημοφι
λ1Ίς. 'Ωστόσο, ένω ε{χε πάρει μέρος, καμιά είιcοσαριά φορές,
σέ δραματικούς άγωνες, δέν κατόρθωσε ν' άποσπάσει παρά
μόνο τέσσερις πρωτες νίκες! Κάποια έξ1Ίγηση, γιά τ�)ν περίερ
γη αύτ�) άντίφαση , βρίσκουμε στόν 'Αριστοφάνη πού, συνει
δητά tΊ δχι , έκπροσωποϋσε η) μεγάλη λαϊκή μάζα. Σίγουρα,
ό τραγικός άσκοϋσε πάνω του μιά παράξενη γοητεία. Σέ τρείς,
άπό τίς εντεκα κωμωδίες του πού σώζονται , τόν παρουσιάζει
μαζί μ' Ο.λλα κωμικά, όπαρκτά i\ άνύπαρκτα, πρόσωπα. Σέ δυό
μάλιστα άπ' αύτές, σέ ρόλο πρωταγωνιστικό. Στiς Ο.λλες όκτώ,
όπάρχουν πολλά Ιχνη παρωδίας, δχι μόνο στίχων άλλά κι όλό
κληρων σκηνων, άπό τiς τραγωδίες του. Δέ Θά 'ταν όπερβολικό
νά ε!πωΘεί πώς ό ' Αριστοφάνης iiξερε άπέξω ενα μεγάλο μέ
ρος άπό τό eργο τοϋ τραγικοϋ. Κι δμως, ό Ιδιος, στούς " Βα
τράχους " eδειξε όλοκάθαρα πώς Θά δίσταζε νά καθιερώσει
σάν πνευματικό παιδαγωγό εναν ποιητή τόσο προσωπικό κ ι
άν1Ίσυχο δσο ό Εύριπίδης. Ή ταραγμένη 'ΑΘΙ1να τοϋ 405 π.
Χ . μέ τήν άμφίβολη Δημοκρατία καί τούς έπικίνδυνους έΘνο
κάπηλους, χρειαζόταν εναν ποι ητή πού Θά 'στρεφε τό κοινό
μέ νοσταλγία στίς eνδοξες μέρες τοϋ άπώτερου παρελθόντος.
"Ετσι, ό Δ ιόνυσος γυρίζει άπ' τόν Κάτω Κόσμο φέρνοντας
μαζί του τόν Αίσχύλο. Ό νεότερος δμως τραγικός πi'jρε τήν
έκδίκησιΊ του μετά Θάνατο ! Κατάκτησε δχι μόνο τ�)ν άττική
άλλά καί ηiν πανελλ1Ίνια σκηνιi , άπ' δπου εΙχαν έκτοπιστεί
κι ό ύψιπετ�)ς Α!σχύλος κι ό γαλ1Ίνιος Σοφοκλής. Καi 1Ί ϋστε
ρη άρχαιότητα, πού βάσιζε ηiν έπιλογή των " κλασικων "
σέ κριηΊρια " παιδαγωγικά " , εσωσε ύπερδιπλάσια eργα του
Εύριπίδη, άπ' δσα των δυό Ο.λλων τραγικων. Ή πολύ μεταγε
νέστερη δμως έρευνα έπηρεάστηκε πολύ άπό τόν 'Αριστοτέλη .
Ή " Ποιητικ1Ί " του, Θέλησε νά προσδιορίσει τόν τύπο της
τέλειας τραγωδίας. Ό φιλόσοφος στάθηκε πολύ ε!λικριν1iς
στίς προτιμi1σεις του : ένω άγνοεί σχεδόν τόν κάπως άρχαϊκό
Α !σχiJλο κι άναγνωρίζει πολλές άρετές στόν Εύριπίδη, καθιε
ρώνει σάν πρότυπο - κι δχι μόνο γιά τήν έποχή του - τή
σοφόκλεια τραγωδία. Κι δμως ! Ή σημαντική αύτή κρίση
έλάχιστα έπη ρέασε τήν έξέλιξη ηϊς δραματικής τέχνης. Κι ό
Μένανδρος κ' οι Λατίνοι δραματουργοί καί - α!ωνες άργότε
ρα - οι εύρωπαίοι κλασικιστές, στόν Εύριπίδη ζήτησαν τά
πρότυπά τους. "Οχι δμως κ' οί . . . φιλόλογοι ! Αύτοί, πάντα
καταλάβαιναν περισσότερο τή φιλοσοφία ii τήν ιστορία καί
λιγότερο τήν ποίηση ! Στά χέρια τους 0.ρχισε ή καινούρια πε
ριπέτεια του Εύριπίδη . Δέν εΙναι μόνο οι άδιάκοπες μεταπτώ
σεις στήν έκτίμηση της άξίας του ποιητή πού, πολλές φορές,
κινδύνεψε νά όποβιβαστεί σέ δεύτερης ii τρίτης κατηγορίας
έκπρόσωπο τής κλασικ1;ς γραμματείας. 'Ακόμα πιό ένδεικτι
κ1Ί, ή ποικιλία χαρακτηρισμων πού του 'χουν άποδοΘεί, άπό
έπιστήμονες μ' άναμφισβ1Ίτητο κύρος, στήν προσπάθειά τους
νά διαπιστώσουν καi νά διατυπώσουν, δσο γινόταν πιό συνο
πτικά, τήν ούσία της καλλιτεχνικής του προσφοράς : " ά
θεος " καl " βαθύτατα μεταφυσικός ", " όρΘολογισηiς " καί
" παράλογος ", " άνεξήγητα παραδοσιακός " καl " καινοτό
μος " - ε{ναι μερικο i μόνο άπό τούς άλληλοσυγκρουόμενους
τίτλους πού άποδίδονταν, τήν ίδια χρονική περίοδο, στόν ποιη
τ ή . Φυσικά, κανένας άπ' τούς χαρακτηρισμούς δέν εΙναι αύ
Θαίρετος. ΕΙνα ι , δμως, δλο ι , μονολιθικοί καί μονοσήμαντοι .
'Εκφράζουν μόνο μ ι ά συγκεκριμένη όπτική γωνία κ ' ετναι
άποτέλεσμα της έπιμονής των έρευνητων νά καθηλώσουν,
μέσα σ' ενα προκατασκευασμένο σχήμα, ενα ύλικό πολύμορφο,
ρευστό - συχνότατα άντιφατικό. Πολλοί άπ' αύτούς - συγ
χέοντας, στό κείμενο του 'Αριστοτέλη , τή δεοντολογική
Θεώρηση μέ τήν ιστορική πληροφόρηση - μετάτρεψαν τίς
μαρτυρίες του φιλόσοφου σέ προκρούστεια μέθοδο : Ό,τι
άπό τόν Εύριπίδη δέν 1Ίταν " σοφόκλεια " τραγικό, άπορρι
πτόταν η, τό πολύ, χαρακτηριζόταν " αίρετικό ".
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Ή

"άποκατάσταση" τοϋ Εύριπίδη

Στiς τελευταϊες δεκαετίες μποροϋμε νά μιλήσουμε γιά μιά " ά
ποκατάσταση " τοϋ Εύριπίδη. Όχι γιά καμιά άξιολογική κατά
ταξη του eργου του. Περισσότερο, γιά μιά πιό σωστή καί,
κυρίως, πιό εύέλικτη αντιμετώπισή του. Σ' αύτό, βο1Ίθησε ι
διαίτερα 11 πρόσκτηση νέων δεδομένων, πόύ έξοικείωσαν πε
ρισσότερο τούς φιλόλογους μέ τή λειτουργία του άρχαίου Θεά
τρου. Τώρα,ε{ναι πιό γνωστά - άπ' δ,τι πρίν είκοσι ii τριάντα
χρόνια - ό χαρακηΊρας του, οί συμβάσεις του, οι στόχοι του.
Έτσ ι , εΙναι π ιό εϋκολο νά ένταχθεί ενας ποιητ�iς στό χωρο πού
eδρασε. Όταν eχει ακριβέστερα περιγραφεί τό πλαίσιο, εΙναι
πιό εϋκολο καί τα προβλ1Ίματα νά έπισημανθοϋν καί ή προσω
πική συμβολή γιά τή λύση τους νά έρευνηΘεί. Σi1μερα, δέν
παραβλέπεται - δπως γινότανε συχνά, παλιότερα - πώς ό
Εύριπίδης iΊταν, &ς ενα σημειο, δέσμιος μιfiς παράδοσης καί
μιfiς όρισμένης Θεατρι κής πραγματικότητας - δπως δλοι οι
δραματουργοί της έποχής έκείνης. "Εχει, προπάντων, κατανοη
θεί πώς ό Εύριπίδης 1Ίταν, πάνω άπ' δλα, eνας εύαίσθητος Θεα
τράνθρωπος, πού προσπαΘουσε άδιάκοπα να προσφέρει ένδια
φέρον Θέατρο - κατά τήν 0.ποψη καί τίς δυνατότητές του, φυ
σικά - σ' ενα κοινό πού 'ταν, ταυτόχρονα, πλατύ καί καθο
ρισμένο - ακριβως, έπειδή 1Ίταν κοινό λαϊκό. Γιά ν' άποτιμη
' Θεί ή άξία του ποιητή καi νά περιγραφεί ή Ιδιομορφία του,
χρειάζεται νά προσδιοριστεϊ' 1'1 άνταπόκρισ1Ί του στiς άπαιτή
σεις μιfiς καλλιτεχνικ1;ς παράδοσης κ' ένός ζωντανοϋ παρόν
τος. Αύτή, άκρι βως, ηiν καινούρια στροφ1i στίς Εύριπιδικές
σπουδές έκπροσωπουν οι συνεργασίες δυό συγχρόνων φ ιλολό
γων, πού 'χει τ�;ν τιμ�) καί τή χαρά νά φιλοξενεί τό " Θέατρο ".
Τά προβλήματα πού αντιμετωπίζονται καί στίς δυό περιπτώ
σεις, καί παλιά εΙναι καί βασικά'. ΕΙναι, δμως, άνανεωμένη ή
Θεώρησ1Ί τους. Ή μέθοδος, ένω μένει καθαρά έπιστημονικ1Ί,
πλουτίζεται ταυτόχρονα μέ ηi βο1Ίθεια μιfiς εύαισΘησίας άπέ
ναντι στό σύγχρονο καλλιτεχνικό προβληματισμό, πού ανα
καλύπτει κι άξιοποιεί, μέσα στό ύλικό πού έξετάζει , κάποιες
καινούριες ιc' ένδιαφέρουσες διαστάσεις. 'Αξίζει νά ύπογραμμι
στεί πώς 11 προσφορά προέρχεται άπό τό χωρο καί της έλλη
νικi'jς καί της ξένης έπιστιiμης .'0 Ced ric Wl1itιηan, γνωΟ'τός
έλληνιστ�)ς στό κλασικό τμ1'j μα τοϋ Πανεπιστ�Ίμιου του Χάρ
βαρτ, παραχώρησε στό " Θ " - σέ πρώτη παγκόσμια δημο
σίευση - ενα σημαντικό κεφάλαιο άπ' τό νέο βιβλίο του " E u 
ripides and the full circle of Myth ", πού κυκλοφορεί σύντομα.
'Από τούς πιό χαρακτηριστικούς έκπρόσωπους της λεγόμενης
" σχολής λογοτεχνικής κριτικής " - πού, τά μεταπολεμικά
χρόνια, γνωρίζει iδιαίτερη Ο.νθηση στ�)ν 'Αμερικιi - σημαν
τ ικός ποιητ�)ς ό ϊδιος, eχει δώσει &ς τώρα μερικά πολύ άξιό
λογα eργα γιά eλληνες κλασικούς. Τά διακρίνει σπάνια φιλο
λογική όξυδέρκεια καί πρωτοτυπία. 'Από τό eργο του "Ho1ner and tl1e l1eι·oic tradition" eχει μείνει κλασικό τό μέρος πού
έξετάζει , μέ μοναδικ1i παρατηρητικότητα κ' εύαισΘησία, τή
σχέση άνάμεσα στό επος καi τή γεωμετρική άγγειογραφία.
Στό eργο του " Aristopl1anes and the coιnic l 1el'O ", τό παράρ
τημα μέ τόν παραλληλισμό άνάμεσα στό βασικό άριστοφανικό
fιρωα καi στόν Καραγκιόζη, άποκαλύπτει συγκινητική γνώση
μιfiς άρκετά παραγνωρισμένης μορφής νεοελληνικου Θεά
τρου. '.Η πρωτοτυπία της σκέψης του καi ή διαλεκτικιΊ του διαύ
γεια φαίνονται καθαρά στό κεφάλαι ο πού δημοσιεύουμε άπό
τό τελευταίο eργο του γιά τόν Εύριπίδη. 'Αντιμετωπίζει σ'
αύτό ενα άπό τά όξύτερα προβλήματα στήν καλλιτεχνική έξέ
λιξη τοϋ τραγικοϋ - συγκεκριμένα, τ�) θέση του άπέναντι στόν
παραδοσιακό μύθο - καί, κυριολεκτικά, άντιστρέφει μιά γε
νικά παραδεγμένη άποψη. 'Επισημαίνοντας κενά καi αντιφά
σεις μιfiς έπιφανειακής - καί γι' αύτό παραπλανητικής - έ
πιχειρηματολογίας, ό Ούίτμαν άνασυνΘέτει μέ συνέπεια μια
νέα διαδικασία στή λειτουργία τοϋ μύθου, μέ άπρόβλεπτα άπο
τελέσματα : άποδίδει βαρύτητα σέ μιά όμάδα eργα, πού, ένω
Θαυμάζονταν άπό πολλούς γιά τή Θεατρικότητα καl τα ψυχα
γωγικά f'ους στοιχεία, χαρακτηρίζονταν άπ' δλους σά γλα
φυρές άποκλίσεις άπό τό δρόμο της καΘαρης τραγωδίας. Ό
Νίκος Χουρμουζιάδης - από τή δική μας μερια - καθηγητής
άρχαίων έλληνικων στή Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστή
μιου Θεσσαλονίκης, ένισχύει τό ζηλευτό έπιστημονικό του
όπλισμό μέ τήν πείρα πού κέρδισε παλιότερα σάν έρασιτέχνης
σκηνοθέτης καi Θεατρικός κριτικός. Τήν Ιδιαίτερη διορατικό
τητά του σέ προβλήματα τής καθαρά σκηνικilς λειτουργίας
του άρχαίου δράματος, τήν άπόδειξε μέ τό πρωτο βιβλίο του
" Prodυction and imagination in Euripides" δπου έπιχειρεί ,
μέ βάση κυρίως τά κείμενα τοϋ νεότερου άπό τούς τρείς τρα-

γικούς, ν' άνασυνθέσει καi νά περιγράψει μέ άκρίβεια τii μορ
φή του θεατρικού χώρου στά κλασικά χρόνια - μιά περίοδο
μέ άνύπαρκτα σχεδόν άρχαιολογικά δεδομένα. Στό άποκαλυ
πτικό νέο βιβλίο του, τά " Σατυρικά ", μέσα άπό ενα έλάχιστο
κι άποσπασματικό ύλικό, έρευνά τά χαρακτηριστικά τοu σατυ
ρικού δράματος. Στά δυό άρθρα πού δημοσιεύουμε, ό Νίκος
Χουρμουζιάδης προσπαθεί νά έρμηνέψει μερικές άπό τίς ιδιο
τυπίες πού παρουσιάζουν δυό άπό τά " αιρετικά " εργα τοu
Εύριπίδη : ό δχι άρκετά σατυρικός " Κύκλωπας " καί ή δχι
άρκετά τραγικ1i " Άλκηστη " .

* Το Θέατρο, έφημερίδα τοϋ λαοϋ !
Ό Κάρολος Κούν γνωρίζι>ι στό έλληνικό Κοινό ίiλλον ί\να

σύγχρονο συγγραφέα - τό Ντάριο Φό . Πολύ ένδιαφέρουσα
περίπτωση . 'Ελάχιστοι τό ύποψιάστηκαν. Καθαρά μεταμπρε
χτικός ίiνθρωπος του Θεάτρου . 'Επικός ήθοποιός καi συγγρα
φέας. 'Αλλά, ταυτόχρονα, έθνικός ! 'Ιταλιάνος. Βαθύτατα 'fτα
λιάνος. Παράδειγμα γιά " μίμηση ". 'Ακρι βώς έπειδή, οϋτ' ό
ϊδιος μιμ1ΊΘηκε, οϋτ' όδηγεί σέ μίμηση . Ό Ντάριο Φό έφάρμο
σε τό μπρεχτικό δίδαγμα στά ιταλικά δεδομένα. Έσκαψε βα
θιά στ�iν πολιτιστική κληρονομιά του τόπου του, βρ1Ί κε ρίζες
κι άντλεί χυμούς άπό τή γη του. Γηyειιιίς μπρεχτικός ! Μακά
ρι νά 'χαμε καi στόν τόπο μας Ντάριους Φό. Ένα άφιέρωμα
στό Θέατρό του άπλώνεται σ' έξ1iντα σελίδες του τεύχους.
Δέν εlναι διαφωτιστικό μόνο, στενά, Θεατρικά. Εlναι εύρύτε
ρα - κοινωνικά καi πολιτικά - ώφέλιμο. 'Αξίζει νά δ.ιαβα
στεί προσεχτικά. Ό Ντάριο Φό εlναι φλεγόμενη συνείδηση
του καιροu μας. Καi στρατεύει τ�;ν τέχνη του στή λύση τών
προβλημάτων πού μi'.ίς δυναστεύουν. Τό Θέατρο εlναι γι' αύ
τόν, άποτελεσματικό πολιτικό δπλο. Πρώτο στή μάχη του λαοu
γιά τήν πολιτιστικ1i διάσωση κ' έπι βολi1 του. Παρ' δλ' αύτά,
ό Ντάριο Φό δέ βλέπει τό Θέατρο διακi1 ρυξη, προπαγάνδα ii μά
θημα. Τό Θέλει , πρώτ' άπ' δλα καi πάνω άπ' δλα, ψυχαγωγία.
'Αλλά, ταυτόχρονα, τό πιό ίiμεσο δπλο στ�iν άναμέτρηση της
λαϊκ1Ί ς μέ τ�iν κουλτούρα της ίiρχουσας τάξης. Μ έ τό Θέατρό
του - τά εργα, τό παίξιμο καί τ�) σκηνοθεσία του - άποκα
λύπτει πώς λειτουργούν ο ί μηχανισμοί της καταπίεσης καί
συδαυλίζει τόν ξεσηκωμό του λαοu. Ή καταγγελία του, δμως,
γίνεται μέ τό γέλιο - τό κύριο συστατικό . κάθε γν11σιου λαϊ
κοu θεάτρου . Π1ϊ γε πιό πίσω, πιό βαθιά κι άπ' τήν Κομμέντια
ντέλλ' ίiρτε. Έφτασε στούς g i ιι l ia r i - τούς άνυπόταχτους
πλανόδιους θεατρίνους, πού άλώνιζαν τόν τόπο άπό χωριό σέ
χωριό, μεταδίνοντας τά νέα καί διασκεδάζοντας τό λαό. Κι ό
Ντάριο Φό μετατρέπει τήν παράστασi1 του σέ πολιτικi1 έκδιΊ
λωση . Τά γεγονότα της κάθε μέρας τ' άνεβάζει ση) Σκην1Ί .
Π ροσθ.έτει στό Θέατρο, τό ρόλο μιiiς προφορικ1Ίς έφημερί
δας τοu λαοu ! Τό άφιέρωμα είναι " μονταρισμένο " ετσι,
γιά νά 'ναι χρήσΊμο σέ δικές μας νέες δυνάμεις, πού ψάχνουν
νά βροuν κάποιο δρόμο παράλληλο . Δέν πρέπει, δμως, νά
γελαστοuμε : Ό Ντάριο Φό είναι ενας μέγας έπικός 1iθο
ποιός. Λαμπρός όργανωτής έπικών θεαμάτων. Δέν είναι με
γάλος συγγραφέας. Συνθέτει τά Εργα του γιά νά λειτουργή
σουν μια όρισμένη στιγμιΊ . Ό ίδιος, μι:τα τά βλέπει γιά . . .
κάψιμο ! Εlναι γραμμένα για ενα κοινό ετοιμο νά τά δεχτεί.
Εlναι, θελ11μένα, πολύ άπλά. Πολλά, μοιάζουν . . . άπλοϊκά.
Δέν είναι �Ί περίπτωση τής " 'Ισαβέλλας " πού, τή δημιουρ
γική άπόδοσ1Ί της από τόν Κωστή Σκαλιόρα, άνέβασε ό Κούν
καi δημοσιεύει τό " Θ ". Ίσως νά 'ναι, κάπως, έπηρεασμένη
άπό τό μπρεχτι κό " Γαλιλαίο " πού, κείνο τόν καιρό (στά
1 963) παιζόταν στό · Μ ιλάνο. Θυμίζει, γενικότερα, τίς ίδέες
τοΟ Μπρέχτ γιά τ�)ν ανάγκη ν' άναμετρηΘοuμε μέ τόν κόσμο
καi νά τόν άλλάξουμε, στρέφοντας έναντίον του τα ϊδια του
τα δπλα. Μπρεχτικό καί τό ξετίναγμα του έξιδανικευμένου
ijρωα. Τό παρατ�)ρησε, κιόλας, ό 'Ιταλός ιστορικός του Θεα
τρου Π αντόλφ ι . Άλλ' οι δανεισμοί δέ βαραίνουν στό Θέα
τρο. Ό Φό προίκισε τό εργο μέ προσωπικό ϋφος καi κωμική
δύναμη . ' Υπάρχουν φανερές ύποχωρήσεις στήν εύκολία,
άλλ' ύπάρχει ούσιαστική καi φλογερή καταγγελία τής μι
κρότητας καi τi'jς άνοησίας τών iσχυρών πού πνίγουν δ,τι
καλό ύπάρχει στόν Ο.νθρωπο. Είπαμε : Ό Ντάριο Φό εlναι
στρατευμένος. Μέ τό Θέατρό του πολεμάει κατά μέτωπο !
'Αδιαφορεί γιά φιλολογίες. Έξω άπ' τό έμπορικό κύκλωμα.
Δέν παίζει σf καθιερωμένες θεατρικές α"ίθουσες. Δέν παίζει
για όποιοδ1Ίποτε κοινό. Δίνει μόνο όργανωμένες παραστά
σεις γιά φοιτητές, έργάτες, άγρότες - γιά κοινό προλετα
ριακό, έπαναστατικό. Διαθέτει τή σκηνικιΊ του άξιοσύνη
στήν ένίσχυση του πολιτικού φρονήματος τοΟ κοινοu του.

Τό σπρώχνει σέ κοινωνικές κατακτi1σεις . .Βλέπει σωστά :
" Τό νά κάνεις ' άριστερό ' θέατρο μέσα σέ δομές δεξιές,
Ισοδυναμεί μέ τό να ύπηρετείς τii Δεξιά καi ν' άναπαύεις τή
συνείδηο1Ί της, έπιτρέποντάς της ν' άπολαμβάνει τόν ύπο
τιθέμενο φιλελευθερισμό της ". Πέρ' άπ' δλ' αύτά, ή περί
πτωση τοϋ Ντάριο <Ι>ό δίνει κυρίως, ενα μέγιστο δίδαγμα :
Ή πολιτιστικ1i άντίσταση τών λαών είναι i1 πιό άποτελεσμα
τικi1 . Είναι χρέος καi καταφυγi1 μας.

;ιι Έμ βλημα άπ' το κελi τοϋ Παπαναστάση
Τό " Θέατρο " αισθάνεται ικανοποίηση πού, μόλις καταλύ
θηκε i1 δ ικτατορία - πολύ πρiν άπό τίς έκλογές καi τό δη
μοψ11φισμα -διακήρυξε Π ίστη στή Δημοκρατία καi πρόβαλε,
στό ξώφυλλό του, τό άνεπανάληπτο εμβλημα πού ηΊς χάραξε
ό μεγάλος Παρθέν11ς. Μ αρτυρία ύπέργηρου δημοκράτη βε
βαιώνει πώς, τό συγκλονιστικά λιτό κι άπέριττο Σήμα, χαρά
χτηκε άπό τόν Παρθένη - στιγμιαία κι αύτοσχέδια - μ'
ενα καρφί, στόν τοίχο τοϋ κελιού, στίς φυλακές της Αίγι
νας, δπου . . . έιι όιιόματι τοϋ Βασιλέως, κρατοϋσαν κλεισμένο
τόν 'Αλέξανδρο Παπαναστασίου ! ' Η ίστορία είναι γνωσηΊ :
Στίς 12 τοϋ Φλεβάρη τοϋ 1922, ό 'Αλέξανδρος Παπαναστασίου
διατύπωσε καί , μαζί μ' ίiλλους εξη δημοκράτες, ύπόγραψε τό
ίστορικό "Δημοκρατικό Μ ανιφέστο" πού, άνάμεσα στ' ίiλλα,
διακi1ρυττε πώς " ' Η ' Ελλάς είναι δημιούργημα τοϋ πνεύματος,
τών μόχθων καi τών άγώνων τών τέκνων της. Δέν είναι βασιλι
κόν τιμάριον . . . " ! Tiiν ίδια μέρα πιάστηκε καi φυλακίστηκε.
'Αργότερα δικάστηκε καi καταδικάστηκε τρία χρόνια. Κλεί
στηκε σηiν Παλιά Στρατώνα καί, μετά, στίς φυλακές της Αί
γινας. ' Εκεί, π1Ίγε νά τόν έπισκεφτεί μιά Κυριακή, ό πιστός
δημοκράτης καi φίλος του Παρθένης. Καί, κάποια στιγμ1) πα
ραφοράς, χάραξε τό εμβλημα τής Δημοκρατίας στόν τοίχο
τού κελιού ! 0[ φυλακές της Αίγινας ύπάρχουν. Τό κελί πού
'ταν κλεισμένος ό Παπαναστασίου μπορεί νά. έντοπιστεί.
Έχουν περάσει , βέβαια, πενi1ντα χρόνια. 'Ωστόσο, δσες φο
ρές κι Cίν άσπρίστηκαν οί τοίχοι , ύπάρχει τρόπος, τό Σijμα
τής Δημοκρατίας ν' άποκαλυφΘεί καi ν' άποτοιχιστεί. Ένα
εμβλημα τής Δημοκρατίας, χαραγμένο άπό τόν Παρθένη,
στόν τοίχο τοϋ κελιοϋ τής φυλακής πού 'χαν κλεισμένο τόν
'Αλέξανδρο Παπαναστασίου, πατέρα τijς ' Ελληνικής Δημο
κρατίας - άξίζει τόν κόπο νά βρεθεί ! Ύστερα άπό δυό χρόνια,
ό φυλακισμένος της Αίγινας �Ίταν πρωθυπουργός τής χώρας.
Κ' 1Ί πρώτη άβασίλευτη Δημοκρατία άνακηρύχτηκε άπ' τόν
ϊδιο, μέρα Εύαγγελισμοϋ-στίς 25 τοϋ Μάρτη τοϋ 1 924, μέ τό
Ψi1φισμα πού εiσηγ1iθηκε σηiν Δ' Συντακτικ1i ' Εθνοσυνέλευ
ση . « ' Η Δημοκρατία - εlπε στιi Βουλ1i - εlναι τό φυσικόν
καί εύτυχές τέρμα ένός μακροu έσωτερικοϋ άγώνος, τόν όποίον
κατέστησεν άναπότρεπτον 1) καταπάτησις των λαϊκών έλευθε
ριών, i1 άΟέτησις τών διεθνών μας ύποχρεώσεων, ή περιφρόνη
σις τών έθνικών μας δικαίων. Κυρία πηγή τών κακών τούτων,
τά όποία άπέληξαν εiς ηiν μεγάλην έθνικ1iν συμφοράν, ύπήρ
ξεν i1 άθέμιτος έκμετάλλευσις του βασιλικοϋ θεσμού, θεσμοί)
άπη ρχαιωμένου, εiς τόν όποίον έπί πλέον έδόθη μεσαιωνικόν
περιεχόμενον. Μέ τ�)ν Δημοκρατίαν άποδίδεται ή ' Ελλάς
εiς τούς Έλληνας, άσφαλίζονται αί έλευθερίαι των, ίκανο
ποιείται ή τιμή τοϋ περιφρονηΘέντος Έθνους καi έπιβάλλεται
εις δλους ώς ύπέρτατος νόμος ή ύποταγή ένός έκάστου είς τ�iν
σωτηρίαν, είς τό συμφέρον του συνόλου . Τοιουτοτρόπως θέ
λει έπέλθη ό 1)θικός έξαγνισμός καi i1 άναπτέρωσις τοϋ 1iθ ι
κοϋ φρον1Ίματος του Λαοϋ ». Στό περασμέvο τεϋχος είχαμε
καταγγείλει πώς, στά. ύπόγεια τοϋ ΠανεπισηΊμιου Θεσσαλονί
κης, βρίσκεται θαμμένο - σαράντα χρόνια - ενα ίστορικό
πορτραίτο του Π απαναστασίου, καμωμένο άπό τόν Παρθένη .
Αiτία, ή ώραία ίδέα τοu Παπαναστασίου νά γράψει ίδιόχειρα
στόν πίνακα τήν άποστροφ1) τού Δημοκρατικού Μ ανιφέστου
" Ή Έλλας δέν είναι βασιλικόν τιμάριον ". Μέ τήν έπαναφο
ρά. ηΊς Δημοκρατίας - εστω καi τής . . . νέας - έπαληθεύ
τηκε πώς " ή ' Ελλάς δέν εlναι βασιλικόν τιμάριον " . Τό Πα
νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εχει παράδοση Δημοκρατίας καi
Δημοτικισμοu. Χρέος νά ξεθάψει καi ν' άναρτήσει πανηγυρικά
τό πορτραίτο του ίδρυτij του. Τέλος, τό " Θέατρο " εϋχεται
τό χάραγμα τοΟ Π αρθένη νά. προκριθεί καi νά γίνει τό έπίσημο
εμβλημα τής Δημοκρατίας. ' Εκτός Cίν ή σύγχρονη τέχνη προσ
φέρει κάτι καλύτερο. Ασχετ' άπ' αύτό, άξίζει νά. γίνει ή προ
σπάθεια άποκάλυψης του έμβλ1Ίματος στiς φυλακές τής Αίγι
νας. Καί, φυσικά, έπι βάλλεται ν' άποκατασταΘεr τό πορτραί
το του Παπαναστασίου γιά. νά θυμίζει στούς σπουδαστές πώς
ή ' Ελλάδα επαψε νά 'ναι βασιλικό τιμάριο
•
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Του CEDRIC Η . WHI TMAN
Ό διακεκριμένος καθηyητής τfiς κλασικfiς Φιλολοyίας στό
άμερικανικό Πανεπιστήμιο τοv Χάρβαρτ κ. Σέντρικ Ούίτ
μαν παραχώρησε στό " Θέατρο " τή ν π α y κ ό σ μ ι α π ρ ο
τ ε ρ α 1 ό • η τ α, yιά τή δημοσίεψη τοv παρακάτω αύτο
τελοvς κεφαλαίοv μιaς βαρvσήμαντης νέας μελέτης τοv yιά
τόν Εύριπίδη. Τό " Θ " εύχαριστεί yιά ηΊ ν τιμή καί, μέ
ίδιαίτερη χαρά, τό προσφέρςι στούς άναyνώστες τοv.
« Π ολλά ό λοπ ράσ ι να ν η σ ι ά π ρέπ ε ι ν ά ύπ άρχουν
μές σ τή β αθι ά, πλ ατ ιά Θάλ ασσα τ η ς δ υστυχίας»
Μέσα στήν άπελπισία του γιά τή μεταναπολεόντεια Εύρώπl),
ό S/1elley, μέ τή σκέ ψ η , δπως πάντα, προσηλωμένη στήν άν
Θρώπινη δικαίωση , εφτασε κάποτε στούς Εύγάνειους λόφους
καi μέ ηΊ φαντασία του εζησε τήν έπιστροφi1 τ�; ς νεότητας
τοϋ κόσμου : όραματίστηκε τήν παλιά βενετσιάνιιcη δόξα νά
ξαναγεννιέται ii, καλύτερα, νά μεταμορφώνεται μέσα σέ μιά
τελειωτική Θαλάσσια άλλαγή . Ή ίστορία δέν έξηγεί γιατί,
στήν 'ΑΘ1Ί να τοϋ Π είσανδρου καi τοϋ Κλεοφώντα, ένώ ο ί
άντίλαλοι τ ij ς σιιcελιιcijς καταστροφijς 1]χοϋσαν άκόμα καί 11
τελική ηττα τ�; ς πόλης ήταν ή μόνη ρεαλιστικιΊ προοπτιιct'1
ό ποιητi1ς τijς " Μ t'1δειας ", τοϋ " ' Η ρακλij " καί τών " Τρωά�
δων " άνέβασε τά τρία πιό κατευναστικά εργα τ�;ς σταδιοδρο
μίας του, δσο τουλάχιστο μας είναι γνωστt'1 . Ή φυγι] στάθηκε
11 συχνότερη, άλλά καi ή πιό άνόητη, έξt'1 γηση . 'Εκτός άπό
τήν άντίθεση αύτοϋ τοϋ δρου μ' εναν ι'iλλο, τό ρεαλισμό,
πού τόσο συχνά άποδίδεται στόν ποιητιΊ, είναι δύσκολο νά
δεί κανείς πώς ό Εύριπίδης μποροϋσε ν' άναζητι'1 σει, ii οί
'Αθηναίοι έβρισκαν, εναν τρόπο φυγης άπό τίς δοκιμασίες
τους μέσα σ' αύτά τά εργα τ�; ς όδύνης, τών παρεξηγιΊσεων
τών άγώνων ιcαi τ�"j ς δύσκολης νίκης. Παρ' δλη τ�Ί Θετικι'1 του
εκβαση, δέν προσφέρουν άνάλαφρη ψυχαγωγία, καi οί κωμικές
τους στιγμές σίγουρα δέν είναι άρκετές γιά νά τά μεταβάλουν
σέ κωμωδίες, τουλάχιστο μέ τό περιεχόμενο πού Θά δίναμε
στόν δρο Νέα Κωμωδία. Κατά κανόνα, καi 'ίσως δικαιολο
γημένα, Θεωροϋνται ώς πρόδρομοί της, έπειδ1i άξιοποιοϋν
άποτελεσματικά ηΊν 1ντριγκα καi τό Θέμα των χαμένων προ
σώπων καί, άκόμα, χρησιμοποιούν πλοκές κάπως έξεζητη
μένης άπιθανότητας είναι δμως πραγματικά διάστροφο νά
μετατρέπει κανεiς τόν Εύριπίδη σέ κωμωδιογράφο, έπειδ1Ί
ετυχε ν' άναπτύξει Θέματα πού άργότερα άποδείχτηκαν μέχρι
μονοτονίας παραγωγικά γιά τούς ποιητές τ1"j ς κωμωδίας.

ζ

Δέν ύπάρχει τίποτα ούσιαστικά κωμικό σ' αύτά τά Θέματα.
Καμιά πλοκ1Ί. Ιiν έξαιρέσουμε ίσως τών " Τραχινίων ", δέν
είναι λιγότερο πιθαν1Ί άπό τοϋ " Οiδίποδα τυράννου ". Ό
·rων δέν είναι άπλώς ενα χαμένο παιδί, άλλά ενα χαμένο παιδί
ήρωικijς γενιaς ενας εκΘετος πατέρας, Θά μποροϋσε κανείς
νά πεί, προορισμένος άπό τή μοίρα γιά κάτι μεγάλο, παρά
τ�] ν ταπειν1i του άνατροφι) . Μ ' αύτιΊ του τήν ίδιότητα, άνήκει
- μαζί μέ τό Θησέα, τό S ίgιι ι·d καi τόν ίδιο τό Δία ·- πολύ
περισσότερο στό μύθο τοϋ νέου iiρωα μέ τή διπλ1Ί πατρότητα
καί τά παιδικά χρόνια τ�; ς έξορίας, άπ' δ,τι στό κωμικό Θέμα
τοϋ έλεύθερου καί παραπεταμένου παιδιού. Ή γυναίκα πού
έξαφανίζεται εχει τό άρχέτυπό της στιΊν Π ερσεφόνη καί στίς
άνατολίτισσες άδελφές της, δπως τό εδειξε τόσο καθαρά ό
Ε� ριπίδης στ�]ν " ' Ελένη " του· κι δσο γιά τήν ίντριγκα,
τα τελευταία δώδεκα βιβλία τ�"jς " 'Οδύσσειας ", πού μέ κανένα
τρόπο δέ Θά χαρακτηρίζονταν κωμωδία, προσφέρουν ενα
σεβαστό προηγούμενο. Μ υθικά σχήματα κι δχι κωμικούς
νυγμού� εχουν γιά πηγές αi:ιτά τά τρία δράματα, μέ δλη τήν
τρυφεροτητα, τό πάθος καl τήν έξωγήινη άπόστασή τους.
·

Κι ώστόσο, καί τά τρία βρίσκονται άναπόφευκτα σέ άντί-

Θεση μέ τ' ι'iλλα εργα τοD Εύριπίδη, προγενέστερα ιcαi μετα
γενέστερα, δλα έ�rίσης Θεμελιωμένα πάνω στό μύθο. Σάν τά
" όλοπράσινα νησιά " του S/ 1elley, άναδύονται κι αύτά άπό
τό ζοφερό κιαροσκοuρο τοϋ πάθους, της σκληρότητας καi της
καθαρijς παραφροσύνης, πού χρωματίζει τόσες άπό τiς τρα
γωδίες. Π οιό 1"ι ταν αi:ιτό τό καινούριο δραμα τοD Εύριπίδη
κι άπό ποιό δρόμο ό ποιητιiς εφτασε σ' αύτό; Άν δέν είναι
δυνατό νά έπισημανθοuν ιcεντρίσματα γιά ενα δράμα δικαίω
σης σ' έιcείνη τή χρονιιCJΊ περίοδο, i] σέ κάποιες συγιcειcριμέ
νες περιστάσεις γνωστές σ' έμας, πάντως τά 'ίδια τά εργα μι
λούν μόνα τους, σά μυθικές κατασιcευές ποιητιιc1"jς φαντασίας
καί πιστοί διερμηνείς του ϊδιου του έαυτοD τους γιατί ό μύθος
είναι ταυτόχρονα ενα σχόλιο ιcι 11 ίδια 11 ίστορία πού άνα
διπλώνεται, άφ1Ίγηση κι έρμηνεία μαζί. 'Ιδωμένος άπό τήν
ι'iποψη του μύθου πού δραματοποιεί, τών συμβάσεων πού έκ
πληρώνει καi τών προσώπων πού δημιουργεί σ' αύτή ηΊ δια
διιcασία, ό " Ίων ", λόγου χάρη , Θά μποροϋσε σίγουρα νά
μ�Ί βρεθεί καi σέ τόσο μεγάλη άντίθεση μέ τ�] ν τέχνη τοD
Εύριπίδη γενικά, άλλά, άπεναντίας, νά Θεωρηθεί σάν ενα
εΙδος κορύφωσης ii, καλύτερα, σάν τό πλη ρέστερο δείγμα τοD
περιεχομένου της. Σ ' δλι1 του τιΊ ζω1Ί ό Εύριπίδης δραματο
ποιοDσε μύθους, πάντα δμως μέ κάποια εiρωνεία, κάποτε
τόσο διακριτι κ1Ί δπως στιΊν " · Αλκηστη ", κάποτε εντονα
καυστικ1Ί δπως στόν " Ή ρακλ1Ί ", ετσι πού ό " μυθικός "
καl ό " εiρωνικός τρόπος ", γιά νά χρησιμοποιι'1 σω τ�Ίν Qρο
λογία τοu Νοι· thιΌp F ιΎe, φαίνονταν νά βρίσκονται σέ μιάν
άπέλπιδη κι άμετάκλητη σύγκρουση , πού εδωσε άφορμιΊ σέ
πολλούς κριτικούς, άρχαίους καi σύγχρονους, νά διατυπώ
σουν τι] χιλιοειπωμένη ι'iποψη, δτι ό ποιητι]ς σατίριζε ηΊ
μυθολογία τi)ς παραδοσιακ1"jς Θρησκείας, συντρί βοντας π1Ίλι
νους Θεούς καί διδάσκοντας τόν όρθό λόγο. 'Ωστόσο, 11 Θε
τικ1Ί πλευρά τ�"jς ούσίας τοD εύριπίδειου όρθολογισμοu δέν
εχει ποτέ άποκαλυφθεί άπό κανέναν - έξάλλου, κι 11 ϊδια
του 11 ϋπαρξη εχει συντριπτικά άμφισβητηθεί άπό τόν
Ε. R. Dodds - ετσι πού μένει κανείς μέ τ�Ί Θλι βερι] εiκόνα
του ποιητή νά καταστρέφει μέ ϋπουλη μοχθηρία κάτι πού
δέν 1iταν σέ Θέση ν' άναπληρώσει μέ κάτι καλύτερο, δοκιμά
ζοντας γι ' αύτό, Ιiν μπορούσαμε νά πιστέψουμε τό Ve ιτall,
μιά παιδικ1Ί χαρά. Ό N ietzsc/1e μάλιστα πίστευε δτι ό ποιητ�]ς
εγραφε γιά νά εύχαριστ1iσει τό Σωκράτη, καl μόνο τό Σω
κράτη, σά νά 1iταν ό Σωκράτης πραγματικά ενοχος γιά ηΊν
κατηγορία πού του άποδιδόταν, κι ό Εi:ιριπίδης ό προικισμέ
νος συνεργός του στήν έξάρθρωση της Θρησκείας .. Αύτά τά
φαντασιοκοπήματα εχουν βέβαια ξεθωριάσει, άλλά ,, σύγχυση
χρονίζει, καί τό έρώτημα τί πραγματικά έπιδίωκε ό Εi:ιριπί
δης μέ τό μύθο παραμένει .
ο ι τριλογίες το() Α!σχύλου iΊτ::ιν μυθικά δράματα μ έ τ�]ν πλη
ρέστερη σημασία τής λέξης. Συχνά ό ποιητ1Ίς, σύμφωνα μέ
μιάν άρχαία πηγ ι'1 , κινοϋσε πάνω στή σκην1Ί του άποκλειστικά
Θεούς, δπως συμβαίνει, Ιiς ποDμε, στά δράματα γιά τόν Προμη
θέα καί, ώς ενα σημείο, στiς " Εi:ιμενίδες ". 'Ακόμα δμως καl
δταν τά πρόσωπα εΙναι περίπου άνθρώπινα, ή σημασία τών
πράξεων καί τών παθών τους . άπλώνεται &ς τό χώρο μιας κο
σμικής Θεώρησης, δπου βρίσκει τό τελικό της στάδιο. Κάθε
ένέργεια, κάθε λέξη άπαιτεί μιάν άνταπόκριση άπό τό σύμ
παν. Κι έκείνο άνταποκρίνεται, μέ δλο τόν κραδασμό κα!
τό πρισματικό μεγαλείο του, μέσα άπό δυναμικούς ποιητικούς
ρυθμούς καi ε!κόνες δραματικές δσο καi άπροσδιόριστες. Ή
τέχνη του Α!σχύλου, δπως καί του !:πους, είναι συγκολλη 
τ ι κ ή · προσπαθεl νά περικλείσει μέσα στά πλαίσιά της τήν
όλότητα, άκριβώς δπως κι ο ί μεγάλοι μύθοι, παρόλο πού
δέν εΙναι πάντα δυνατό ν� άφομ:Ηωθοuν λογικά δλα τά έπι
μέρου � στοιχεία. Μέσα σ' ενα τέτοιο σχf\μα, βασική λει
τουργια τijς εiρωνείας είναι ν' άντανακλα τήν ό.ντίθεση άνά15

μεσα στήν πορεία το() σύμπαντος, δπως συλλαμβάνεται ποιη
τικά, καi τίς ένέργειες τών ό.νθρώπων, πού συμμετέχουν σ'
αύτή τήν πορεία εχοντας μερική μόνο έπίγνωσή της οι Cί.ν
θρωποι ταυτίζονται μέ δ,τι πράττουν, καi ή εκβαση τi'jς σύγ
κρουσης πραγματοποιείται .μέ τήν ό.ποκατάσταση τi'jς ισορ
ροπίας, καθώς μιά τυχαία ό.νθρώπινη πράξη, σάν τόν κομ1iτη
πού μπαίνει σέ κανονικ1i τροχιά, βρίσκει μιά νέα κι εγκυρη
διαδρομή μέσα στήν καθολική τελετουργία τ�'jς 1)θικi'jς τά
ξης. Ή ιδιαίτερη εμφαση πού ό.ποδίδεται στήν κοσμική πο
ρεία τοποθετεί άναπόσπαστα ενα τέτοιο δράμα μέσα στά
πλαίσια το() . . μυθικο(j τρόπου ", ό.κόμα κι δταν ενα πρόσωπο
.τόσο έντονα άτομικό, δπως ή Κλυταιμήστρα, άπειλεί νά γεν
νήσει πρόωρα τό ψυχολογικό δράμα.
Στό Σοφοκλή, τό δραματικό πεδίο, Ciν κι δχι ό.παραίτητα
σέ δλες του τiς προεκτάσεις, είναι πολύ πιό περιορισμένο.
Λιγότερο μυθικός - μέ τ�iν εννοια πού δόθηκε στόν δρο πιό
πάνω - άπ' δ,τι ό Αισχύλος, ό ποιητής συγκεντρώνει τό
φακό του πάνω σ' ενα {iτομο ξεχωριστοσ άναστ�iματος, συγ
κεκριμένα εναν iiρωα, πού ό.ποκαλύπτει ηi σύνθετη προσωπι
κότητά του στή σύντομη χρονικ1i πορεία τ�'iς δράσης το()
εργου : ζεί τή ζωή το() σύμπαντος μέσα σέ μιά μέρα. Αύτός
ό " τρόπος " - γιά νά μείνουμε στ�iν όρολογία το() F rey
είναι ό " ό.νώτερος μιμικός ", είναι ό " τρόπος " τi'jς μοναδι
κi'jς μορφi'jς, πού ό.πομονώνεται μέσα στήν άνελέητη λάμψη
τi'jς καίρ ιας πράξης καi σκέψης. Ή βάση τi'jς τραγικi'jς ειρω
νείας έδtl> είναι ή άντίθεση άνάμεσα στ�;ν πράξη το() iiρωα
καi τόν ή ρωικό έαυτό του· φυσικά, τό τυπικότερο Παρά
δειγμα είναι ό Οιδίπους, ό όποίος έπιβεβαιώνει ό.ποφασιστικά
αύτή τήν ό.ντίθεση στούς πολίτες τοσ Κολωνοσ, δπως φαίνε
ται σ' δλο τό πρώτο μέρος το() τελευταίου έργου το() Σοφο
κλi'j . Αύτό τό είδος τi'jς ειρωνείας μοιάζει νά προσιδιάζει στό
Σοφοκλή , ό.λλά ό " τρόπος " είναι ό κατεξοχήν τραγικός,
ό.φο() έπανέρχεται στό Sl1akespeare, στό Racine καi σέ
δλους έκείνους τούς ποιητές πού μπορο()ν ν' ό.ντιμετωπίσουν
μέ τήν κοσμική Θεώρησή τους μιάν άτομική έμπειρία σά νά
είχε σημασία καθολικ1i . Όσο καi νά διαφέρουν μεταξύ τους,
καi ό Σοφοκλής καl ό Αiσχύλος, μέσα άπό τό μικρόκοσμο
ii τό μακρόκοσμό τους, προσφέρουν μιά ύπόθεση όλότητας
- ενα κατόρθωμα πού γινόταν, δσο προχωροϋσε ό πέμπτος
αiώνας, δλο καi λιγότερο ενα φυσικό δημιούpγημα κι δλο
καl περισσότερο ενα "τέχνασμα αiωνιότητας".
Όταν έξετάζουμε τά πρώτα ό.πό τά σωζόμενα εργα το() Εύρι
πίδη, μfiς προξενεί έντύπωση άμέσως ή ό.itουσία ένός παρό
μοιου τεχνάσματος. Μύθος ύπάρχει κι έδώ ιiφθονος - πού
πάει νά πεί : μυθικά θέματα παρουσιάζονται καi πάλι καi
ποικίλλονται μέ άναφορές σέ ιiλλους μύθους. Ό Εύριπίδης
είναι έξοικειωμένος μέ τήν παράδοση· τό μυαλό του μοιάζει
νά περιστρέφεται όριζόντια, μέ μιά διαρκi'j τάση πρός τά εξω,
σάν ό.ναγκασμένο ό.πό κάποια φυγόκενiρη · δύναμη , γιά νά
ό.γγίξει τόν ενα μύθο μετά τόν {iλλο, τό ενα θέμα μετά τό
ιiλλο, άναζητώνrας ό.λλοσ ενα συστατικό διακοσμητικό, ό.λλοσ
ενα στοιχείο ό.πορριπτέο, ό.λλοϋ μιάν ό.διόρατη αιτιολογική
νύξη. Δέν ύπάρχει δμως μυθικό τέχνασμα μέ μιάν εννοια τόσο
πλατιά, &στε νά ένσωματώσει αύτή τήν πολλαπλότητα, οϋτε
μεγαλεπ1iβολη ένόραση, εστω κι έντοπισμένη στήν έρμηνεία
ένός προσώπου, δπως στό Σοφοκλή. Στ�i θέση τους ύπάρχει
ειρωνεία· δχι δμως, στά πρώτα eργα, έσωτερική ειρωνεία
ταυτόσημη σέ έκταση μέ τlς λειτουργικές δυνάμεις τών πρά
ξεων καi τών προσώπων, ό.λλά ή ε ιρωνεία τοσ Ιδιου το() ποι
ητi'j, πού έπι βάλλεται έξωτερικά καi διαβρώνει ό.κατάπαυτα
τή μυθική ύφή , ένώ ή παραδοσιακή κατασκευ1i παραμένει
ό.νέπαφη . Ό Εύριπίδης δέν μποροϋσε νί'.ι δημιουργήσει οϋτε
κοσμική οϋτε ή ρωική τάξη . Τό μυαλό του γλιστροϋσε πάνω
στό καλειδοσκόπιο τi'jς μυθολογίας, έπιλέγοντας γιά παρα
τήρηση τά μικρά χρωματιστά κομμάτια· δέν ό.ποτιμοσσε τή
συνολική σύνθεση μέσα στό σωλ1iνα, ό.λλά παραδεχόταν, μέ
πολλήν έντιμότητα, δτι τό παιχνίδι γινόταν μέ καθρέφτες
τά κομμάτια, ώστόσο, ήταν πραγματικά, κι ό ποιητής τά περι
εργαζόταν μέ τό μάτι ένός συλλέκτη . Αύτ�i ή εiρωνικ1i καi
Cί.τακτη άποδοχή τών μύθων εδειχνε όξύτατη αlσθηση , ό.φο(j
σ�iμαινε δτι ενα δραμα όλότητας, δταν καi aν γεννιόταν, θά
εδινε τiς άκρι βείς ' διαστάσεις τi'jς ό.νθρώπινης και θεϊκ1'j ς
κακίας, έντοπίζοντας σ' αύτ�iν ενα συστατικό έγγενές στή
σύνθεση το() κόσμου. Σ' αύτή τή διαδικασία θά ύπολόγιζε
τούς ό.σήμαντους θνητούς, πού μηχανεύονται τήν έπιβίωσή
τους τούς άπροσδιόριστους κι έκφυλισμένους θεούς, πού
έπηρεάζουν εμμεσα· τέλος, τiς άκροβασίες τοϋ παράλογου,
-
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πού μπορεί ν ά λειτουργεί p e ι· accidens, ό.λλά ύπάρχει σάν
ό.ποτέλεσμα μιίiς άμετάκλητης άναγκαιότητας.
Μέ δυό λόγια, θά 1"ι ταν ενα δραμα δραματικής αιτιότητας,
δπως διαπιστώνεται στήν " 'Ιφιγένεια ", στήν " 'Ελένη " καi
στόν " Ίωνα ", δπου, κατά τήν πορεία της δράσης, διακρί
νονται τρείς κινητ�iριες δυνάμεις σέ μιάν άκατάπαυτη ό.λλη
λεπίδραση : ,, προσπάθεια των ό.νθρώπινων χαρακτήρων, μέ
τή μορφ1i ένός σχεδίου ii μιfiς μηχανορραφίας (τέχνη , μη
χανή), ό.ναδιπλώνεται βi'jμα β�'j μα, ιiλλοτε βοηθημένη ιiλλοτε
έμποδισμένη άπό συμπτωματικά περιστατικά (τύχη), ένώ θεϊ
κές έπιδράσεις (δαίμων) - σάν έντολές, χρησμοί, ό.πάτες η
έπιφάνειες - κατευθύνουν, μέ ποικιλόχρωμη λαμπρότητα, καi
τά λογικά καi τά παράλογα στοιχεία τ�'jς άνθρώπινης πορείας.
'Εννοείται δτι συχνά είναι δύσκολο νά ξεχωρίσει κανείς τό
μέρος τών θεών καi τi'jς τύχης, έπειδή ο[ θεοi θολώνουν στό
'ίδιο ποσοστό πού φωτίζουν· ώστόσο, μέσα στή μεγεθυμένη
προοπτικ1i πού δημιουργοϋν, γίνεται αισθητή μιά διαφορά :
τό θεϊκό στοιχείο, παρόλο πού συχνά στόν Εύριπίδη δρά
κάτω ό.πό άμφίβολες παρορμήσεις, ύποτίθεται δτι διαθέτει ,
ό.ντίθετα μ έ τ ή ν τύχη, κάποια αiσθητ1iρια καl δ τ ι κινείται μέσα
στό εύρύ πλαίσιο τi'jς δύναμης καi τi'jς ό.θανασίας. οι θεοi
δέ χρειάζεται νά είναι δίκαιοι , θαυμαστοί η ό.κόμα καl παν
τογνώστες είναι δμως ό.διάλειπτα παρόντες, κι ό Εύριπίδης
τούς συνυπολογίζει σάν πραγματικές δυνάμεις μέσα στό πλέγ
μα πού θά μποροσσε νά όνομαστεί κινητ1iρια τριάδα : τέχνη ,
τύχ η , δαίμων. Συχνά, ή ισορροπία στ�i λειτουργία τών τριών
μόλις καl δ ιακρίνεται· ή μιά η 11 ιiλλη μπορεί νά όπερισχύσει ,
καi τ ό ό.ποτέλεσμα ν ά είναι ό παραμορφωμένος κ ι ό.βέβαιος
κόσμος, πού τόσο συχνά χαρακτηρίζεται σάν τυπικά εύριπι
δικός . Στά τρία δμως δράματα πού μνημονεύτηκαν ή ό.λληλεπί
δραση τών δυνάμεων όδηγεί σ' ενα είδος άρμονικi'jς πληρό
τητας, δπου τά περισσότερα κομμάτια, aν δχι έντελώς δλα,
δείχνουν νά συνθέτουν άνάμεσά τους ενα όμοίωμα, η μιά ύπό
θεση, τάξης.
Στήν ό.ρχή δμως iΊταν μόνο τά κομμάτια, σκόρπια · κ ι άπογο
ητευτικά. Ή " .Άλκηστη " δίνει ενα καλό παράδειγμα γιά τό
πώς έβλεπε ό Εύριπίδης τό μύθο στά 438 π . Χ . , προσφέροντας
ταυτόχρονα μιάν άντίθεση μέ τό πώς θά τόν έβλεπε άργότερα.
Πυρήνας το() μύθου είναι 11 " Έπιστροφ1i άπό τούς Νεκρούς ",
ενα θέμα πού έμφανίζεται , τουλάχιστο σάν ενα είδος μεταφο
ράς, καi στ' ιϊλλα τρία έργα καi είναι βασικό σ' δλες τiς μυ
θολογίες. Ό Άδμητος, 'Αργοναύτης καi φίλος το() Ή ρακλi'j,
ήταν μιά μορφή άπό τόν κόσμο τών ή ρώων· είχε κερδίσει ηi
γυναίκα του έκτελώντας κάτι άκατόρθωτο, κ ι ή ·Άλκηστη
1"ι ταν μιά άπό τiς μεγάλες ή ρωίδες. 'Από άγάπη, ό 'Απόλλων
εύνόησε τόν Αδμητο μέ τό προνόμιο νά μπορεί νά ξεφύγει
τό θάνατο, aν κάποιος δεχόταν νά πεθάνει στή θέση του·
θυσιάστηκε ή Αλκηστ�1, άλλά ξαναγύρισε μέ τή βοi1θεια τοϋ
Ήρακλ 1'j . Φυσικά, ό μύθος στήν άρχικ1i του σύλλη ψ η φώτιζε
θετικά τά σχετικά πρόσωπα. Ό Εύριπίδης, χωρiς ν' άλλάξει
καi τήν παραμικρή λεπτομέρεια, ύποβιβάζει καi τά τρία βα
σικά πρόσωπα σ' ενα ύπο-ηρωικό έπίπεδο : 11 ·Άλκηστη,
γύρω ό.πό ηiν όποία θά περίμενε κανεiς νά συγκεντρώνεται
τό έργο, έχει μιά πολύ σύντομη έμφάνιση, δπου άποκαλύ
πτεται πνιγμένη ό.πό ό.γωνία γιατi θά στερηθεί τά παιδιά καi
τή ζωή της, ένώ ταυτόχρονα δείχνει μιά ψύχραιμη διάθεση
ν' άξιολογήσει τήν άρετ�i της γιά τόν Αδμητο ένδιαφέρεται
έλάχιστα - μόνο δσο άρκεί γιά νά έκτιμ1iσει τήν άξία της
καi νά μήν ξαναπαντρευτεί. Ό Ήρακλi1ς, λίγο πιωμένος,
ένσωματώνει τήν έπαναφορά της ·Άλκηστης μέσα στό πρό 
γραμμα τi'jς ήμερ1iσιας δουλειάς του καi ηi δίνει πίσω στόν
Άδμητο ό.νεξήγητα μεταμφιεσμένη . Κ ι δσο γιά τόν πρωτα
γωνιστ�i , ο[ άρετές το() · Άδμητου έχουν έπίμονα άναζητηθεί
άλλά δέν έχουν άκόμα βρεθεί. Είναι ενας διακριτικός άλλά
αναμφισβήτητος φοβιτσιάρης, πού έπαινεί τή θυσία τi'jς γυ
ναίκας του, ένώ τή δέχεται πνιγμένος στά δάκρυα, γιά νά
άναρωτηθεί σέ λίγο, μέσα στό θρi'jνο του, τi θά σκεφτεί ό
κόσμος γι' αύτόν. Δέν είναι σέ θέση νά καταλάβει τ�iν άπρο
θυμία τφν γονιών του νά πεθάνουν στή θέση του καi τούς
έπιπλ1iττει σκληρά. Μέ μιάν έπιδέξια χρ1iση άπάτης, μετα
τρέπει ηi φημι.σμένη φιλοξενία τοϋ παλατιοσ του σέ φαντα
χτερ1i φάρσα, κι δταν ό Ή ρακλi1ς, γιά άνταμοιβ1i , το()
φέρνει πίσω τήν ·Άλκηστη, σκεπασμένη καί {iγνωστη , τή
δέχεται μέ κάποιο δ ισταγμό, πάλι άπό φόβο γιά τό τi θά πεί
ό κόσμος. Κι δσο γιά τήν εϋνοια το() 'Απόλλωνα, δπως καi
πολλά {iλλα άπό τά δώρα τοϋ θεοσ, φαίνεται δτι εχει βλάψει
τόν Αδμητο, άφοϋ τόν έπεισε δτι είναι ό πιό {iξιος Cί.νθρωπος
•

•

•

•

στή γή, πού γιά χάρη του δλοι οι ύπόλοιποι Θά δδευαν εύχα
ρίστως στό\Ι τάφο. Σάν τόν εύνοημέvο άπό τούς Θεούς Τάντα
λο, δ ·Άδμητος δεν κατόρθωσε νά χωνέψει εuκολα τήν τόσο
καλή του τύχη· τ�iν περιφέρει μ' ενα είδος ψευτοθεϊκfjς ύπε
ροψίας, σά νά τοϋ είχε χορηγi1σει δ Θεϊκός του φίλος τήν άθα
νασία κι δχι μιάν έφήμερη μόνο παραμονή . Δέ Θά μπο
ροϋqε δ 'Απόλλων, ό προφi1της Θεός, νά τό είχε προβλέψει
αύτό; Δέν ύπάρχει λόγος νά ύποθέσουμε δτι δέ Θά μποροϋσε,
αν ό Εύριπίδης είχε άποφασίσει ν' άσχοληθεί μέ τό Θέμα·
μέ τii μορφ1i πού π ϊ'j ρε τό εργο, ό 'Απόλλων, σά γνi1σιος
κάτοικος τοϋ 'Ολύμπου, φαίνεται άπλώς νά εχει έδραιώ
σει τό Θνητό σηi Θέση του, διασκεδάζοντας γιά λίγο μέ
τήν άνθρώπινη κατάσταση, δπως δείχνει καθαρά ό πρό
λογος.
Φυσικά, 11 ίστορία Θά μποροϋσε νά είχε ειπωθεί διαφορετικά·
τίποτα άπ' δλη αυτ�) τή διαβρωτικ1i ειρωνεία δέν άποτελεί
πρωταρχικό συστατικό της. 'Ωστόσο, τό γοητευτικό άρι
στούργημα τοϋ Ευριπίδη φαί νεται τώρα τόσο τελεσίδικο ,
&στε νά είναι ή μόνη δυνατή άπόδοση τοϋ μύθου, μ' δλα τά
έτερόκλητα στοιχεία που εχουν ένσωματωθεί μέσα έκεί. Γιά
μερικούς, ίσως έπειδ1i βρισκόταν στή Θέση ένός σατυρικοϋ
δράματος στήν δμάδα τοϋ " Τ1iλεφου ", είναι 11 παρωδία
μιας 11ρωικ i'] ς ίστορίας, γιά aλλους μιά . . χαριτωμένη μα
σκαράτα " ii μιά κωμωδία:· ώστόσο, 11 γλώσσα είναι πολύ
έκλεπτυσμένη γιά κωμωδία, κι δ τόνος πού έπικρατεί, παρ'
δλα τά κέφια τοϋ ' Ηρακλή, είναι γεμάτος σοβαρότητα και
δέος κάτω άπό τή βαριά σκιά τοϋ Θανάτου. Πολλοι εχοl)ν
κατατάξει τό εργο άνάμεσα στά λεγόμενα " ρομάντσα ",
έπειδή εχει ευχάριστο τέλος, άλλά τοϋ λείπει έντελώς 11 ενταση
τοϋ άνθρώπινου άγώνα, τά άμφίβολα παιχνίδια μέ τους Θεούς
καί , πάνω άπ' δλα, οι πλατιοι δρίζοντες Θεωρητικών άνα
ζητi1σεων - στοιχεία τυπικά τών " ρομάντσων ". Ή σκηνή
ποτέ δέν έκτείνεται πέρα άπό τό άνάκτορο τών Φερών, δ
·Άδμητος δέν προχωρεί σέ κανενός είδους προσπάθεια, άκόμα
καi τοϋ ' Ηρακλή 11 πάλη μέ τό Θάνατο είναι μιά άπλή προ
διαγραμμένη νίκη στήν πυγμαχία. Τό σπουδαιότερο, ή ευτυ
χία τοϋ τέλους είναι τουλάχιστον άμφίβολη . Όταν ό 'Ηρα
κλής εχει ξεσκεπάσει κι άποκατασηiσει τ�)ν Άλκηστη, ό
·Άδμητος προσέχει δτι ή γυναίκα δέ μιλάει. Ό ' Ηρακλής
έξηγεί δτι πρέπει νά μείνει σιωπηλή γιά τρείς μέρες " &σπου
νά έξαγνιστεί άπέναντι στούς κάτω Θεούς " . Ί{ φράση είναι
άσαφής οί φιλόλογοι δίνουν τ�)ν έξήγηση δτι ή " ·Άλκη
στη ,, είχε γραφεί μόνο γιά δύο ύποκριτές, καi γι' αυτό δέν
ύπi']ρχε κανείς έλεύθερος αυτή τή στιγμή νά παίξει τό ρόλο
•

- αυτό δμως μας άναγκάζει ν' άναρωτηθοϋμε γιατι δ Ευρι
πίδης συγκέντρωσε τήν προσοχi1 μας σ' αυτό τόν περιορι
σμό, άφοϋ μάλιστα είχε iiδη εισαγάγει ενα βοηθητικό έρμηνευ
ηi, γιά νά τραγουδ1iσει τό μέρος τοϋ Εuμηλου. 'Υποτίθετα ι
δτι ή δικαιολογία τοϋ Ήρακλ1"j στηρίζεται σέ κάποιο Θεσμό,
μέ λαϊκή ίσως προέλευση, σχετικά μέ νεκραναστημένους,
άλλά ο[ ένδείξεις είναι άσ1iμαντες. Ό δραματικός στόχος
γιά τή σιωπ1) της ·Άλκηστης είναι φανερός και δραστικός :
δέν εχει νά πεί τίποτα. Τί θά μποροϋσε, άλ1iθεια, νά πεί στόν
liντρα που τήν είχε διαβεβαιώσει , γεμάτος άφοσίωση γιά τ�)ν
όμορφιά της, δτι Θά κατασκεύαζε eνα όμοίωμά της, γιά νά
τό βάλει δ ίπλα του στό κρεβάτι τους; Τά λόγια τοϋ Ήρακλ1"j ,
καθώς τοϋ παραδίνει τή γυναίκα στά ίδια: του τά χέρια, είναι :
" Τώρα έχεις δ,τι άκρι βώς ζ�iτησες ". Είναι ετοιμος κανεις νά
σκεφτεί δτι ο! πόθοι αυτοϋ τοϋ άπολλώνιου ώραιοπαΘη έχουν
άπόλυτα πραγματοποιηθεί τ�iν &ρα πού δέχεται κάτι πολυ
δμοιο μέ liγαλμα. Έχει γίνει παραλληλισμός μέ τό τέλος
τοϋ " Χειμωνιάτικου Παραμυθιοϋ 'Ί ένός εργου πού όνομά
ζεται κωμωδία, παρόλο πού περιέχει πολύ λιγότερα κωμικά
στοιχεία άπό τόν " Άμλετ ". Τό " aγαλμα " τ�"j ς 'Ερμιόνης
μιλάει βέβαια, άλλά μόνο στήν Πέρντιτα, χωρίς ν' άπευθύ
νει οuτε λέξη στό Λεόντη . Στήν αύστηρ1i έλληνική παραλ
λαγ1i , ή νεκραναστημένη δέ λέει τίποτα, άφήνοντας ενα
προμήνυμα άπόλυτης σιωπής καi γιά τ�)ν ύπόλοιπη ζωή της.
Ή " ·Άλκηστη " είναι τραγωδία, 11 τραγωδία της 'Επιστρο
φής άπό τό Θάνατο στό Θάνατο τής Ζωi']ς, κι ό Ευριπί
δης έχει ρίξει τό διεισδυτικό του βλέμμα καi στούς δύο ·
είναι άκόμα 11 τραγωδία μιας αύτάρεσκης έγωπάθειας καi τής
συνακόλουθη ς διάβρωσης πού άσκεί πάνω στήν άνθρώπινη
φύση. Δέν είναι δμως " άνώτερου βαθμοϋ " μιμικ1) τραγωδία,
άφοϋ άπροκάλυπτα άπορρίπτει τό ήρωικό aτομο, ένώ δια
τη ρεί τή μυθικ1) διήγηση που ήταν άρχικά ταυτισμένη μέ
εναν f\ρωα. Σ' δλη του τή ζωή ό Εύριπίδης χρησιμοποιοϋσε
τήν ήρωική παράδοση, χωρίς ποτέ νά πλάσει οuτε μιά ή ρωική
μορφi1 1 βάζοντας ετσι τά Θεμέλια γιά τήν έπίμονη παρεξήγη
ση - καl σ' αύτό βοηΘ1iΘηκε άρκετά άπό τόν 'Αριστοφάνη δτι είχε ύποβιβάσει τήν τέχνη της τραγωδίας σ' ενα έπίπεδο
οiκιακfjς καθημερινότητας, δπου διάφοροι ύπηρέτες, έπιτ1i
δειοι μηχανορράφοι κι έτοιμόρροπα γερόντια έκτόπισαν
τiς μεγάλες μυθικές μορφές, χρησιμοποιώντας μιάν άνυ
πόφορη εύστροφία γυμνή τόσο άπό ποιητική εξαρση δσο και
άπό ηθικές άρετές. Όπως οι περισσότερες μισο-άλήθειες γιά
τόν Εύριπίδη , κ ι αύτό τό τολμηρό ζιζάνιο συγχέει αύτά πού
δέν έπιδίωκε ό ποιητής μ' έκείνα πού έπιδίωκε. Είναι άλή-

Αύτ?] ή dπεικ6vιση μιό.ς dπδ τίς πρώτες σκηιιές ηjς δημοφιλέστατης " 'Α11δρομέδας " τού Εύριπίδη, πάνω σ' iι,αv dττικδ
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θεια δτι liφησε στό Θέατρό του περισσότερα περιθώρια γιά
πρόσωπα μέ χαμηλό κοινωνικό βάρος μερικά άπ' αύτά εΙνα:ι
Θαυμάσια δ η μιουργi1ματα : ίσως 1Ί πιό συγκινητική ρ�Ίση
στήν " " Αλκηστη " εΙναι 1Ί δLJΊγηση της Θεράπαινας γιά τό
πώς άποχαιρετουσε ή κυρία της τούς άνθρώπους του σπιτιοϋ
( 1 52κκ.)· σίγουρα: μιά ρ�Ίση καίρια γιά τήν πλοκή τοϋ " Ίω
να " εΙναι ή άνάλυση πού κάνει στιiν Κρέουσα ό αιωνόβιος
άκόλουΘός της γιά τιiν προδοσία τοϋ 6.ντρα της (808κκ.).
οι παραμάνες της Μ �Ίδειας, της 'Ερμιόνης καί της Φαίδρας,
ό γεωργός 6. ντρας της ' Η λέκτρας, ό παιδαγωγός τ i1 ς 'Αντιγό
νης καί διάφοροι Θυμόσοφοι άγγελιοφόροι - δλοι αύτοί
έπαληΘεύουν τό χιλιοειπωμένο ρητό δτι οι δοϋλοι μπορουν
νά σκέφτονται σωστά κι εύγενικά δσο κι ο[ έλεύΘεροι.
Μ έ μοναδική καλλιτεχνική αύτεπίγνωση ό Εύριπίδης μετα
φυτεύει καθημερι νούς χαρακτι; ρες, άντίστοιχους σ' αύτό πού
ό FΓey όνομάζει " κατώτερο μιμικό τρόπο ", μέσα στό χώ
ρο του μύθου, γιά ν· άναπνεύσουν τόν άέρα του δσο κα
λύτερα μπορουν συντροφιά μέ τούς ύποβιβασμένους κυρίους
τους.
' Εκείνο πού δέν έπιδίωξε ό Εύριπίδης ήταν νά έγκαταλείψει
είτε τό πλαίσιο είτε τiς συνέπειες τοϋ μύθου δπου κινοϋνται
δλα αύτά τά πρόσωπα. Τό πλαίσιο έξακολουΘεί νά τούς περι
κλείει δλους, δούλους κι άη:ομυθοποιημένους f\ρωες, καί ο[
άρμονικές πού i]χουν προέρχονται πάντα άπό τόν πλατύ
κοσμικό χώρο της μεγάλης παράδοσης. Τό άποτέλεσμα εΙναι
μιά κακόφωνη άντίΘεση άνάμεσα στά δύο στοιχεία, ενα είδος
έΘελημένης πολυφωνίας, σά νά γραφόταν τώρα η τραγωδία
σέ δύο κλειδιά ταυτόχρονα. Αύτιi άκρ ι βώς εΙναι ή ποιότητα
της είρωνείας, καί δέ θά έπρεπc νά συγχέεται μέ τόν " κατώ
τερο μιμικό τρόπο ", παρόλο πού μιά τέτοια σύγχυση έ�ίφανί
ζεται στήν έπικριτικ1i στάσ11 τοϋ 'Αριστοφάνη καί αλλων.
" Κατώτερος μιμικός " εΙναι ό τρόπος τοϋ μυθιστορ1Ίματος
καί liλλων μορφών ρεαλιστικου ii ψευδορεαλιστικου παρα
στατισμου· αύτός δημιουργεί τι; δικ:1Ί του ψευδαίσθηση, πού
άναγνωρίζεται σάν πραγματική άνάλογα μέ τό βαθμό όμοιό
τητας πρός τό οiκείο, τιΊν καθημεριν1i έμπειρία του άναγνώ
στη· 11 δύναμ1Ί του έγκειται στιiν άμεσότητα της μίμησης, στ1iν
πιό στενιΊ της σημασία, κι ή μεταφυσικ1Ί του διάσταση είναι
ούσιαστικά άνύπαρκτη . Ή είρωνεία, άντίΘετα, έχει μεταφυ
σική διάσταση, άφοϋ ύποστηρίζει τιiν ταυτόχρονη ϋπαρξη
άντιθέτων μέσα στό μοναδικό πυρ1Ίνα ένός νο1Ίματος είτε
αύτό άν1Ίκει σέ μιά λέξη , είτε σέ μιάν είκόνα, είτε άκόμα σέ
ένα όλόκληρο έργο τέχνης έπειδή ό δη μιουργός ένός τέτοιου
πυρήνα προδίνει άδιάκ:οπα τήν παρουσία του, είναι εύεξi1γητο γιατί ή προσωπικότητα του Εύριπίδη γίνεται μέσα στό
έργο του πολύ περισσότερο αίσΘητιi άπ' δ,τι του Σοφοκλf\
f\ του Αίσχύλου. Ό Εύριπίδης Θυμίζει άκατάπαυτα στούς
Θεατές του δτι αύτός είναι πού κατασκευάζει τά δσα βλέπουν
έκείνη τιi στιγμή, ένώ οί aλλοι δύο ποιητές ύποΘάλπτουν τιiν
ψευδαίσθηση δτι ή μυθικ1i Ι στορία δη μιουργεί f\ άναδημιουρ
γεί τόν έαυτό της. Μέ τόν τρόπο πού παρουσιάζει ό Εύριπί
δης τίς Ι στορίες του θυμάται κανείς πώς ό ' Ιωσήφ του T/10mas M a n n , στό τελευταίο βιβλίο τι']ς περίφημης τετραλογίας
του, Θυμίζει στούς άδελφούς του, μέ γοητευτική διορατικό
τητα, δτι δλοι τους είναι πρόσωπα μέσα σέ μιάν ίστορία, καί
ετσι άναφέρεται έμμεσα στό Προοίμιο όλόκλη ρης της σειράς
μ' έκείνο τό θολό συλλογισμό γιά τήν άέναη άνακύκληση
μιας ιστορίας μέσα στiς 6.πειρες πτυχές τοϋ χρόνου. Τό κλειδί
γιά τόν " είρωνικό τρόπο " τό κρατουν oi συνυπάρχουσες
άντιΘέσεις, καθώς διατη ροϋνται κάτω άπό τήν ψύχραιμη καί
σταθερή δύναμη μιiiς αύτοσυνείδησης, πού άπροκάλυπτα ρυθ
μίζει καί κατευθύνει τά πάντα.
Στίς πρώτες άπό τiς σωζόμενες τραγωδίες, δίνεται άπλώς ή
δυνατότητα: στ' άντίθετα νά συνυπάρχουν. Έχει συζητηθεί
ξανά καί ξανά κατά πόσο μερικά άπό τά έργα του Εύριπίδη
εΙναι γνήσιες τραγωδίες, άλλά 11 συζ1Ίτηση γίνεται άπλώς
γιά τι; σημασία ένός δρου. Έχει ύποστηριχτεί δτι 11 τραγω
δία, τουλάχιστο αύτή πού έγραψε ό Σοφοκλ1Ίς, άνήκει στόν
.. άνώτερο μιμικό τρόπο " · γιά τό περιεχόμενο δμως του δρου
" τραγωδία " άνατρέχουμε σέ τρείς ποιητές πού έγραφαν πολύ
διαφορετικά ό ενας άπό τόν αλλον- έτσ ι , είναι άνώφελο νά
περιορίσουμε τόν δρο σέ σημείο πού νά άποκλείει τιiν εtρω
νική τραγωδία τf\ς
Αλκηστης " καί αλλων έργων τοϋ Εύ
ριπίδη · ii , γιά τόν ίδιο λόyο, μιά " κατώτερη μιμική " τραγω
δία, δπως ό "Θάνατος τοϋ 'Εμποράκου". Ό δρος είναι έξαι
ρετικά βολικός, άρκεί νά μείνει χωρίς ύπερβολικά αύστη ρό
όρισμό· αν τόν περιορίσουμε η τόν έγκαταλείψουμε κρίνοντας
" •
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τόν Εύριπίδη , παρερμηνεύουμε τίς προθέσεις τοϋ ποιητη στή
χρήση συμβατικών στοιχείων καί χανόμαστε σέ γενικότητες
τύπου " τραγικο-βουκολικο-κωμικός ", πού έπινοοϋνται ad
l1oc κι άποκλείουν κάθε προσπάθ.ε ια όρισμοϋ.
Πάντως, κανείς ποτέ δέν άμφισβ1Ίτησε τό γεγονός δτι ή " Μ �Ί
δεια " καί ό " 'Ιππόλυτος " δικαιοϋνται τόν τίτλο τf\ς τραγω
δίας, αν κι ό τρόπος πού χειρίζονται τό μύθο εΙναι στό έπακρο
είρωνικός. Είναι δύσκολο ν' άνακαλύψουμε τόν 'Ιάσονα
τοϋ 4. " Πυθιόνικ:ου " στό έργο πού άνέβασε ό Εύριπίδης στά
43 1 . Τό ύστερόβουλο κτηνος πού έχουμε μπροστά μας είναι
πολύ πιό άποκρουστικό άπό τόν άδύνατο "Αδμητο, κ ι έκείνο
τό κατάλοιπο άνΘρώπι νης όδύνης - αν έτσι θά χαρακτη ρ ι
ζόταν αύτό πού άποκαλύπτεται στήν τελευταία σκηνή έρχεται πολύ άργά γιά ν' άλλοιώσει τιiν εiκόνα πού έχει iiδη
όλοκληρωθεί στή σκην1Ί. Ό χαρακτήρας της Μ 11δειας εΙναι
κάτι πού θά περίμενε κανείς πιό εύεξ1Ίγητα άπό τι; μάγισσα
έκείνη της παράδοσης, πού είχε σκοτώσει τόν άδελφό της
καί τό γερο-Πελία μέ τι) συνεργία τών ίδιων του τών θυγα
τέρων· κ ι αύτός δμως γίνεται πιό περίπλοκος κάτω άπό τήν
τραγωδία της μητέρας, τό φόνο τών παιδιών της καί τό συνα
κόλουθο αγχος. Αύτ1i ή ο ίκογενειακή πλευρά δέν 1'ι ταν προ
δ ιαγραμμένη : σέ μιάν αλλη παραλλαγή , 11 Μ ήδεια έξόντωνε
μόνο τ�)ν άντίπαλη πριγκίπισσα καί τόν πατέρα της, ένώ τά
παιδιά τά σκότωναν γιά έκδίκηση οί Κορίνθιοι. Ό Εύριπί
δης iiθελε αύτό τό θέμα τι'jς ρημαγμένης οtκογενειακης έστίας,
πού ύπογραμμίζει καi παρουσιάζει αμεσα μέ τίς μορφές της
Τροφου καί τοϋ Παιδαγωγοϋ, δχι μόνο γιά νά δραματοποι11σει τή βιαιότητα πού κρύβεται μέσα στά συγκρουόμενα πάθη
καί στίς άκρότη τες τι'] ς έκδίκησης, άλλά καi γιά εναν αλλο
καθαρά Θεματικό λόγο. Ή βάρβαρη Μ �Ίδεια, άδικημένη καί
άπομονωμένη, στήν άρχή διαγράφει μιά σχεδόν ύπερανΘρώ
πινη μορφή , πού έρχεται σ' έντονη άντίθεση μέ τά " κατώ
τερα μιμικά " πρόσωπα του σπιτιοϋ της καi τόν παθητικό
χορό. 'Ακόμα καί στό γεγονός της μητρότητάς της δίνονται
11ρωικές η τουλάχιστον πολεμικές διαστάσεις μ' έκείνη τήν
περίφημη δήλωσή της : " Θά προτιμουσα νά σταθώ τρείς
φορές μέ τήν άσπίδα στό χέρι παρά νά γεννήσω μιά φορά "
(250 - 25 1 ). Καθώς δμως άρχίζει νά τιiν κυριεύει 11 άπόφαση
νά σκοτώσει τά παιδιά, καi ή ίδια, κατά ενα είρωνικό τρόπο,
γίνεται δλο καi πιό άνθρώπινη · καί παρόλο πού τά τρυφερό
τερα συναισθ1Ίματα είναι προορισμένα τελικά νά νικηθοuν,
σταθμίζονται μέ άκρίβεια, έτσι πού έμείς παρακολουθοϋμε
τι; συντριβή δχι μιάς ή ρωίδας άλλά μιάς γυναίκας. 'Εκείνο
πού τελικά άναδύεται δέν εΙναι οϋτε άνΘρώπινο οϋτε ήρωικό,
άλλά δαιμονικό. Ό 'Αριστοτέλη ς είχε άντιρρ1Ίσεις γιά τή
φυγή τ�']ς Μ1Ίδειας πάνω στό θεϊκό Cίρμα τοϋ Ήλιου, μέ τό
έπιχείρημα δτι δέν ήταν όργανικά δεμένη μέ τά συμφραζό
μενα· μάλλον δμως εΙναι άναπόφευκτη άπό θεματική άποψη .
Ή Μ 1Ίδεια είχε έρθει άπό τήν Κολχίδα, μάγισσα καί βάρ
βαρη μαζί· ή περιπέτειά της μέ τόν ' Ιάσονα 1'ιταν ό έρωτας
κι ή έγγαμη ζω1Ί της στήν 'Ελλάδα, μ' δλα τά πλεονεκτή
ματα πού τονίζονται στό έργο (536κκ.) · οϋτε ή ' Ελλάδα δμως
οϋτε ό γάμος δέν της πρόσφερε κανένα πλεονέκτημα, παρά
μόνο τιiν προδοσία. Ή φυγ11 της στό τέλος, παρόλο πού είχε
γιά γεωγραφικό προορισμό της τι iν Άθ1Ίνα, είναι μιά πνευ
ματική έπιστροφή στιiν Κολχίδα· προσπάθησε νά γίνει άν
θρώπινη , άλλά, έπειδιi άπό τόν άνΘρώπινο χώρο έλειπε ή
άνθρωπιά, ξαναγίνεται μάγισσα. Ή σπαραχτική εiκόνα τοϋ
τέλους έκφράζει τήν άπόρριψη τοϋ άνθρώπινου χώρου, μέ
δλες τiς ύποτιθέμενες άνέσεις του, καi τήν άποδοχή της άνέ
λεγκτης δαιμονικης δύναμης.
Τό νόημα τοϋ " 'Ιππόλυτου " δέν είναι πολύ πιό ένθαρρυν
τικό. Τό εργο άρχίζει μέ μιάν ά.νέλεγκτη δύναμη, στήν έμφά
νιση της 'Αφροδίτης στόν πρόλογο, καi κλείνει μέ τήν έπι
φάνεια της "Αρτεμης, έξίσου άνέλεγκτης καί δυνητικά τό ϊδιο
σκληρf\ς ( 1 420κκ.). 'Ανάμεσα σ' αύτούς τούς δύο όλύμπιους
πόλους, τό δράμα δύο βασικά εύγενών προσώπων πού έξον
τώνονται παίζεται σάν κουκλοθέατρο · μόνο πού oi μαριο
νέτες εΙναι πειστικά ζωντανές καi έλκυστικές. Καi πάλι, δύο
μορφές κατώτερης κοινωνικης όμάδας, ό κυνηγετικός σύντρο
φος τοϋ 'Ιππόλυτου κι ή πιστή άλλά 1iθικά φθαρμένη Τρο
φός τι']ς Φαίδρας, ρίχνουν ενα στιγμιαίο αμεσο φώς πάνω
στούς πρωταγωνιστές, προσδιορίζοντάς τους, ένώ ο[ 'Ολύμ
πιοι τούς έκμηδενίζουν. Ό Εύριπίδης δέ χρειαζόταν νά τούς
μειώσει περισσότερο, γιά νά πετύχει τήν εtρωνεία του, δπως
είχε μειώσει τόν • Αδμητο η τόν ' Ιάσονα. Τοϋ άρκοϋσε μόνο
νά τούς έπιτρέψει τη δυνατότητα ένός προκαθορισμένου καi

Ί-Ι χαμέιιη τραγωδtα " Τήλεφος ", πού παlχτηκε στήν ίδια όμάδα μέ τήν " Άλκηστη ", πρέπει νά 'ταν άπό τιi πιό έντνπω
σιακιi έργα πού 'χε δημιονργ�]σει ό Εύριπlδης. Ί-Ι πιό χαρακτηριστική σκηνή τού έργον, δταν ό ijρωας έχει dρπάξει καί κρα 
τάει dιiν δμηρο τό νεαρό ' Ορέστη, άπεικονlζεται στόν παραπάνω .(iττικό ερυθρόμορφο κρατ�]ρα τών άρχών τού 4 π.Χ. αlώνα
μάταιου άγώνα πρός τίς άντικρουόμενες άκρότητες της ύψηλο
φροσύνης τους καί ν' άφήσει τά πράγματα νά μιλ1iσουν μόνα
τους. Ή άπόφαση της Φαίδρας νά πεθάνει άπό τό πάθος της
παρά νά τό ίκανοποι1iσει καταρρέει, η Θρυμματίζεται γι' αύτήν
άπό τήν Τροφό, κι ετσι ή ίδια βουλιάζει στόν πυθμένα ένός
έγκληματικοϋ λιβέλου · ό 'Ιππόλυτος διατηρεί πεισματικά,
σχεδόν κατά γράμμα, τήν άγνότητά του σέ λόγο καί πράξη,
άλλά τελικά συντρίβεται κι έκείνος . Ό Θησέας, ενοχος
γιά μιά παράφρονη άλλά εύεξήγητη πράξη , μένει μόνος γιά
νά Θρηνήσει γυναίκα καί γιό, μέ τή Θεϊκή άποδοκιμασία νά
άντηχεί άκόμα στ' αύτιά του. Ό ίiνθρωπος εχει άποτύχει καί
πάλι, αύη) η) φορά δμως ή άποτυχία του εχει κάτι ώραίο·
ή άνυπόφορη άλαζονεία τοϋ άσκητισμοϋ τοϋ νεαροϋ ηρωα δια
λύεται μέσα στό φώς της τραγικής προσ1iλωσi1ς του σ' αύτόν,
κι 11 προσωπική όδύνη της Φαίδρας, ί\ στερα άπό τήν περιφρό
νηση τοϋ 'Ιππόλυτου καί τή δική της άποτυχία, προβάλλε
ται μ' ενα σπαραγμό πού δέν έπιδέχεται άπλή καταδίκη. Καi
ο ί δυό μοιάζουν μέ τίς άντίπαλες Θεές πού τούς έξοντώνουν.
Πουθενά στήν έλληνική λογοτεχνία τό τεράστιο χάσμα άνά
μεσα στό Θεό καί τό Θνητό δέν προβάλλεται τόσο συγκινη
τικά δσο στό i; ρεμο τέλος τοϋ εργου. Ή Άρτεμη έπιδοκι
μάζει τόν πιστό της, άλλά τόν έγκαταλείπει έπειδή πεθαίνει,
καί δέν μπορεί νά ύποβάλει τήν ίiσπιλη παρουσία της στό
ίiγγιγμα το() Θανάτου· ό 'Ιππόλυτος, τή στιγμή πού έκπληρώ
νει η) μοίρα του ώς Θνητός, άναγνωρίζει τήν άλώβητη έλευ
Θερία το() Θεο() μέ λόγια γεμάτα τρυφερή μελαγχολία, άπ'
δπου διαφαίνεται ενα ίχνος μομφής : " Άφ1iνεις εί\κολα τή
μακριά φιλία μας " ( 1 44 1 ). Ή Άρτεμη Θλίβεται, άλλά δrν
μπορεί νά κλάψει ( J 396κκ.)· άντί γι' αύτό έτοιμάζει η)ν έκ
δίκησή της : θά έξοντώσει κάποιον εύνοούμενο της 'Αφρο
δίτης ( J 420κκ.). Όπως καί στήν " 'Ιλιάδα " , τό παιχνίδι τών
άθανάτων συνεχίζεται · οί Θνητοί συμπαίχτες πεθαίνουν πι
στοί στό ρόλο τους. Καί δμως, μέσα στό ρυθμό αύτης της
τελευταίας σκηνής κυριαρχεί βαθμιαία τό στοιχείο μιας βα
θιάς συμπάθειας, πού άγκαλιάζει Θνητούς καί άθανάτους ή
Αρτεμη , χωρίς νά τό Θέλει, φεύγει μ' ενα λεκέ άνθρώπινης
άγωνίας πάνω στό θεϊκό της ενδυμα.
Μέ τό λεπτό χειρισμό το() άνθρώπινου στοιχείου, ό " Ίππό•

λυτος " συμπληρώνει καί ταυτόχρονα άντισταθμίζει τήν άπόρ
ριψή του στή " Μ ήδεια " . 'Ιδωμένα μαζί τά δύο εργα παρου
σιάζουν δύο σημαντικά Θέματα πού, δπως είδαμε, ό Εύριπί
δης Θά τά δραματοποιi1σει, τό ενα δίπλα στό ίiλλο, στά " ρο
μάντσα " του · τό πρώτο εργο συγκεντρώνεται μέ φοβερή έπι
μονή πάνω ση) βία· ό " 'Ιππόλυτος " , λίγο άργότερα, στρέ
φεται γύρω στ�)ν iδέα της άκεραιότητας κυρίως στό πρόσωπο
του νεαροϋ i;ρωα, πού τήν άντιλαμβάνεται μέ συνέπεια άλλά
καί κάποια ψυχρότητα . Καί 1) Φαίδρα δμως παλεύει γιά τήν
άκεραιότητά της, ένώ έπιθυμεί κάτι πού Θά η)ν καταστρέψει.
Ίσως καl στiς δύο περιπτώσεις πρόκειται γιά ενα ζ�iτημα άθω
ότητας πιό πολύ παρά άκεραιότητας μέ η)ν εννοια της πλη 
ρότητας τά στενά έρωτικά πλαίσια το() μύθου τείνουν ν' άλ
λοιώσουν τίς εύρύτερες προεκτάσεις πού ίσως άπασχολοϋσαν
τόν Εύριπίδη αύτή τήν έποχ1) . Πάντως, δέν ε{χε άκόμα ύπο
βάλει τό περίγραμμα ένός εuρύτερου δλου, είτε στό έπίπεδο
τών προσώπων είτε στό έπίπεδο το() μύθου. Φαίνεται, ώστόσο,
νά τείνει πρός τά έκεί στά αιτιολογικά χωρία πού άκούονται
στό τέλος καί τίί:ιν δύο εργων : 11 Μ ήδεια, καθώς μετατρέπε
ται άπό πρόσωπο πρωταγωνιστικό σέ Θεά άπό μηχανής, δηλώ
νει δτι Θά καθιερώσει μιά λατρεία - πού πραγματικά όπήρχε
- γιά νά τιμήσει τά νεκρά της παιδιά· καί ή Αρτεμη προλέ
γει μιά έπίσης πραγματική λατρεία τοϋ μάρτυρα 'Ιππόλυτου.
Ό Εuριπίδης, πού συχνά ένδιαψερόταν γιά τiς ρίζες λατρειών
καί ίiλλων αiτιολογικίί:ιν στοιχείων σάν άπλός άρχαιοδίφης,
έδίί:ι φαίνεται νά εχει κάποιον ουσιαστικότερο στόχο. Ό Αι
σχύλος μπορο()σε νά βλέπει τήν ϊδρυση μιάς λατρείας σάν ενα
εΙδος έπικυρωτικής σφραγίδας πάνω στά έπιτεύγματα μιάς
τριλογίας- ό Εύριπίδης, ό όποίος δέν Εγραφε εργα μέ παρό
μοια έπιτεύγματα, μολαταϋτα ίσως εβλεπε στήν καθιέρωση
ένός Θρησκευτικο() Θεσμοϋ ενα ίχνος μονιμότητας νά πηγά
ζει άπό τά έρείπια πού συσσώρευαν άλλεπάλληλα ό ενας
δραματικός κόσμος μετά τόν ίiλλο, λές κι ή όδυνηρή αί
σθηση τής άπουσίας ένός ε ί\λογου, tΊ ε ί\ληπτου, σχεδίου άνάγ
καζε τόν ποιητή νά στηριχτεί πάνω σέ ίiχυρα. Άν ή τραγική
μυθολογία δέν ήταν [κανή νά όλοκληρωθεί σέ μιά μορφή λύ
τρωσης, εστω καί του αuστη ρά δομικοϋ καί 1)θικοϋ τύπου πού
δημιουργοϋσε ό Σοφοκλής, θά μπορο()σε τουλάχιστο ν' άφή•
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νει πίσω της μερικά μνημεία. Ή " Μ�iδεια " καί ό " 'Ιππόλυ
τος " τελειώνουν πάνω στούς τάφους της άθωότητας- ή πραγ
ματικ1Ί άκεραιότητα, 1i πληρότητα καi ή λύτρωση εμεναν
άκόμα πίσω.

κατόρθωνε, σέ μερικές μόνο κατασκευές. Τεχνίτης της ποι
κιλίας δπως ήταν, δοκίμασε κάθε λογής προσπέλαση · δοκί
μασε άκόμα καi τό ή ρωικό σχήμα, μόνο μιά φορά, Ιiν καi
χωρίς ή ρωική ίκανοποίηση.

'Ανάμεσα σ' δλους τούς ποιητές, ειδικά ό Εύριπίδης δέν κα
τόρθωνε νά δεί ηΊ ζωή σταθερά, καi ή έποχi1 του έλάχιστη
βο1iθεια του έξασφάλιζε γιά νά τή δεί συνολικά. Στά πρώτα
· του ί:ργα, 11 δραματική άπόδοση του μύθου εlναι μόνο μερικ1;,
μέ τήν εννοια δτι ή κάποια άπόσταση πού κρατάει του έπι
τρέπει μιάν έκλεκτικ1Ί μόνο ένδοσκόπηση των μερών πού κά
ποτε άπότελουσαν ενα άδιάσπαστο σύνολο : βλέπει στή Φαί
δρα τό λειωμένο ίiνθος της άγνότητάς της καi στόν 'Ιππό
λυτο τ' άστραφτερά θραύσματα άπό τόν καθρέφτη του αύτο
θαυμασμου του· πάνω άπ' αuτά σφίγγει σιγά σιγά ό θεϊκός
κλοιός, δπως ο ί τοίχοι στό " Πηγάδι καi τό 'Εκκρεμές ".
Βλέπει τήν ήφαιστειακή άπόγνωση της Μ�iδειας νά ξεσπάει
συντρίβοντας κάθε κλοιό η, σ' ενα διαφορετικό τόνο, εναν
άσi1μαντο Αδμητο ν' άπαλλάσσεται άπό τό βάρος κάθε έμ
πειρίας χάρη στ1Ίν παρουσία του πρίγκιπα των θεων, του
πρίγκιπα τών ή ρώων καί μιfiς 1iγεμονικfjς γυναίκας. Βλέπει
ό ποιητής δλα τά κομμάτια, άλλά οί θρυμματισμένες ίiκρες
τους άρ;vιουνται νά προσαρμοστούν μέσα σέ μιά πλ1iρη είκόνα
η εστω νά συγκολληθούν
μεταξύ τους. Ό πρώτος στόχος του
,
.. ειρωνικου τρόπου , εlναι νά διαλύσει , καi σι θεοί σ' αuτά
τά εργα, άκόμα καi στ�Ί " Μ ήδεια ", δπου δέ συμμετέχουν
φανερά, λειτουργούν σάν έκτελεστές ένός σχεδίου όλοκλη
ρωτικfjς διαμέλισης, ίiν μπορεί αύτό νά όνομα:στεί σχέδιο,· καi
εχουν ξεμακρύνει πολu άπό τίς έπιβλητικές έκείνες μορφές
ποu σέ παλιότερα εργα, καί κατά κανόνα στό Σοφοκλ1i ,
μπορούσαν ν ά δανείζουν ηΊν περιεκτική τους μεγαλοπρέπεια
καi τή συμμετρία τών περιγραμμάτων τους άκόμα καi στά πιό
σπαραχτικά γεγονότα. 'Ακόμα καi 11 έπίκριση γιά τό Δία
πού κλείνει τό πικρότερο Εργο του Σοφοκλή, τίς " Τραχίνιες '',
ί:χει εναν έπιβλητικό, δυναμικό κ ι άποκαλυπτικό τόνο σέ
σύγκριση μέ ηΊν άσ1iμαντη καi ταπεινή μοχθηρία τi)ς 'Αφρο
δίτης, δπως έπιβεβαιώνεται άπό τήν Αρτεμη (" Ίππ. " 1 400).

Τά περισσότερα άπό τά εργα πού μfiς σώζονται άπό τήν έπό
μενη περίπου δεκαετία άσχολοDνται μέ τόν πόλεμο iΊ τ' άπο
τελέσματά του καi δ ιεισδύουν λιγότερο βαθιά μέσα στiς μυ
στικές δυνατότητες του μεγάλου μύθου. Λίγα ί:ργα έκφράζουν
όξύτερα τήν άπρόβλεπτη μεταβλητικότητα τfjς δραματουρ
γίας τοD Εύριπίδη η τίς ειρωνικές μετατοπίσεις της καi τiς
άμφιταλαντεύσεις που τή χαρακτηρίζουν. Λυπάται βέβαια
κανείς γιά τη μικτ�Ί διαδικασία σύμπτωσης κι έπιλογfjς
πού μfiς εσωσε τούς " 'Η ρακλείδες ", τήν " 'Ανδρομάχη " ,
ηΊν " 'Εκάβη " καί τ ί ς " 'Ικέτιδες ", ένώ χά.θηκαν ί:ργα πολύ
πιό φημισμένα στόν καιρό τους, δπως ό " Τ11λεφος " καί ή
" 'Ανδρομέδα ". Κι δμως αύτά τά εργα, μαζί μέ τίς " Τρωά
δες ", μfiς βοηθοDν νά καταλάβουμε τήν άντίδραση τοD Εuρι
πίδη άπέναντι στόν πόλεμο πού συνεχιζόταν καί τήν έπίδρασή
του πάνω στ�Ίν ποιητική δημιουργικότητα του ποιητή. Τά
δύο πρώτα άπ' αύτά τά εργα άντιμετωπίζονται συν1iθως σάν
προπαγάνδα· πραγματικά, καί στά δύο έκφράζονται άντισπαρ
τιατικά αισθήματα· εlναι ώστόσο άμφίβολο ίiν ό τόσο πολύ
πλευρος Εύριπίδης θά καταπιανόταν ποτέ μέ άπροκάλυπτη
προπαγάνδα, κι aν αύτά τά εργα δεν εlναι μάλλον άνάμικτα
προϊόντα μιfiς μακριάς προσπάθειας ν' άνευρεθεί ή μυθική
πληρότητα, μιας προσπάθειας πού ύπερφαλαγγίζεται άπό ευ
διάκριτες έγγενεΤς άντιφάσεις.

•

•

Ό σκεπτικισμός καί ή άποσπασματικότητα εlναι βαθιά ριζω

μένα στό πνεύμα της έποχ1'ίς, μιfiς έποχfjς πνευματικοD δια
φωτισμοD, πολιτικοD σκοταδισμοD καi πολέμου· μιfiς έποχfjς
πού, δχι μόνο δέν εlχε χειραφετηθεί άπό τή μυθολογία, άλλά
βρισκόταν μόνιμα πολιορκημένη άπό άναρίθμητους μικρούς
μύθους, τό πιό πολύ παρανοϊκούς : μύθους γιά ηΊν αύτοκρα
τορία, μύθους γιά τήν άπειλή της άστρονομίας iΊ τών νέων
θεών, ρητορικούς μύθους γιά πανάκειες, δπως ή όλιγαρχία,
ό πανελληνισμός η τό περσικό χρυσάφ ι , κι εναν όλόκληρο
έσμό μύθων γύρω άπό τόν 'Αλκιβιάδη καί, φυσικά, τό Σω
κράτη . Ήταν εuκολο νά κερδίσει κανείς τή φ�iμη τοD ίiθεου
έκείνη ηΊν έποχή, ένω οι πραγματικά ίiθεοι ξέφευγαν- τό σπιν
θηροβόλο μάτ ι , μέ τό διεισδυτικό βλέμμα, συναντοDσε τήν
άπειλ1Ί σέ κάθε στιγμή διαφωνίας. Ό Εύριπίδης δέν ήταν
ίiθεος- ίiν καί βασικά ενας άσυμβίβαστος, έκλεινε μέσα του
πολύ άπό τήν έποχ1i του, ήταν ύπερβολικά διορατικός καί,
προπάντων, ύπερβολικά τίμιος, ι'.όστε νά κατορθώνει κάθε
φορά νά χειραγωγεί περισσότερο άπό μιά μερική μόνο σύναξη
άνάμεσα στά ν�iματα τών μεγάλων μύθων, καθώς εlχαν άρχί
σει νά έξαφανίζονται κάτω άπό τούς μικρούς. Ό άληθινός
μύθος ρίχνει τόν ϊσκιο του πάνω στή ζωή τοD κόσμου· μέσα
του ίiνθρωποι καi θεοί λειτουργοDν ό καθένας στή δική του
σφαίρα, πού μπορεί κάποτε νά τήν παραβαίνουν, άλλά πάντα
τήν έκπροσωποDν καi τήν άναπαριστοuν σά μέσα σ;iς φι
γούρες ένός κοσμικοD χοροD. Ό μύθος παίρνει μορφή άφηγη
ματικ1i, έπειδή πρέπει νά συμπεριλάβει τό στοιχείο τοD χρό
νου, γιά νά έξασφαλίσει πληρότητα· τό τελεσίδικο σχήμα του
δμως παραμένει στατικό. 'Απαιτεί τή συλλογική έπιβεβαίωση
της κοι'ν ότητας καί ηΊν άτομική άναδημιουργία τοD ποιητή.
Τό eργο δμως τοu ποιητή γίνεται άσυν1iθιστα δύσκολο, δταν
ή συλλογική έπιβεβαίωση βρίσκεται σέ άναστολή. Αθεος
δέν 1'ιταν ό Εύριπίδης άλλά 11 έποχή του· καi έκείνος καi ό
Σοφοκλής άντιμετώπιζαν τό ίδιο πρόβλημα, ίiν καί μέ έξαι
ρετικά διαφορετική προσπέλαση ό καθένας. Πλημμυρισμένος
άπό θρησκευτική όδύνη καi ποι η τ ική ενταση ό Εύριπίδης,
πάσχιζε, δπως δλοι σι ποιητές, νά βρεί τό μύθο της ζωfjς το()
κόσμου, τό μύθο της λύτρωσης, ένώ δλοι οί μικροί μύθοι πού
κυκλοφοροDσαν γύρω κατακερμάτιζαν τό eργο του σέ ύπο
προϊόντα πού παρεξηγημένα ταυτίζονταν μέ τόν κύριο σκοπό
του. Ή πλήρης σύνθεση δμως δέ φαινόταν άκόμα στόν όρί
ζοντα, κι ετσι ό ποιητής περιοριζόταν, δταν κι αύτό τό
•
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οι " ' Ηρακλείδες ", λ.χ. , θά μπορούσαν νά είναι ενα δράμα
άπελευθέρωσης : ύπάρχουν έδώ δλα τά σχετικά θέματα. Τά
παιδιά του Ήρακλη γλιτώνουν άπό τό διώκτη τοu πατέρα
τους, τόν Εύρυσθέα:, χάρη στόν 'Ιόλαο, έξάδελφο καί παλιό
σύντροφο τοD Ήρακλfj, καi τήν έπέμβαση τών 'Αθηναίων
κάτω άπό τήν ήγεσία των γιων τοD Θησέα. 'Υπάρχει ή 'Αθ1iνα,
στόν άγαπημένο ρόλο τfjς προστάτισσας των ικετών, ετοιμη
νά πολεμήσει μέ τούς Πελοπονν1)σιους, ίiν δχι μέ τούς πραγ
ματικούς Σπαρτιάτες- ι'.ός έδώ μπορεί πραγματικά νά λειτουρ
γεί ή προπαγάνδα. 'Ώς έδώ δμως δραματοποιείται έπίσης ή
έκδίκηση που παίρνει τό δίκαιο κι ή άθωότητα άπό τίς σκο
τεινές δυνάμεις, μέ ηΊ δικαιοσύνη νά ύποστηρίζεται άπό ηΊ
θεληματική αύτοθυσία της Μακαρίας, θυγατέρας τοu 'Ηρα
κλή , καi νά συμβολίζεται άπό τήν άνανέωση του ' Ιόλαου τήν
ι'.όρα της μάχης (796). Ή άνανέωση , ενας θρίαμβος πάνω στό
χρόνο, συγγενεύει στενά μέ τήν " 'Επιστροφή άπό τούς Νε
κρούς ", καi πραγματικό. στόν άρχικό μύθο ό 'Ιόλαος γύριζε
άπό τόν Κάτω Κόσμο, γιά νό. προστατέψει τά παιδιά τοu Ή
ρακλfj καί νά σκοτώσει τόν Εύρυσθέα. Ό Εύριπίδης δείχνει
ιδιαίτερη άδυναμία γιά τό θέμα : έκτός άπό τήν Αλκηστη ,
ή ' Ιφιγένεια κ ι ό Μενέλαος παριστάνονται σέ μιά εικονική
έπιστροφή άπό τό θάνατο, καί ή Κρέουσα, ξαναβρίσκοντας
τόν Ίωνα, κραυγάζει δτι ό νεκρός Έρεχθέας " yίνεται ξανά
νέος, καi τό χθόνιο σπίτι δέν άτενίζει πιό. πρός τή νύχτα "
("Ίων" 1 465). Στούς " ' Ηρακλείδες " ή iδέα πανηγυρίζεται καi
λυρικά στήν άποθέωση τοD Ήρακλfj καί στό γάμο του μέ ηΊν
Ήβη, ηΊν αιώνια νεότητα (87 1 κ. , 9 J Οκκ.).
•

Εuγενική αύτοθυσία, ύψηλόφρονη ύπεράσπιση κυνηγημέ
νου, iΊττα τοD τυράννου καi θρίαμβος της δικαιοσύνης, άνα
νέωση η έπιστροφή άπό τούς νεκρούς - δλα ήταν ετοιμα
γιά ενα δράμα: λύτρωσης, έκτός μόνο δτι ό Εύριπίδης διάλεξε
μιά παραλλαγή δπου ό Εύρυσθέας δέ σκοτώνεται στή μάχ η ,
άλλά πιάνεται αιχμάλωτος κ ι έκτελείται , μ έ πολλή χαιρε
κακία, ϋστερα άπό έντολή της 'Αλκμήνης, παρ' δλες τίς
διαμαρτυρίες των 'Αθηναίων. Γιά νά περιπλέξει άκόμα περισ
σότερο τά πράγματα, ό Εύρυσθέας, δπως ό Οιδίπους, κληρο
δοτεί τό σ/Ομα του στούς 'Αθηναίους σά μιά αιώνια εύλογία:,
άμείβοντας ετσι τήν προσπάθειά τους νά τόν ύπερασπιστοuν.
Τό θέμα της προπαγάνδας άρχίζει νά δυσκολεύεται κάπως,
άλλά τό εύριπίδειο σχήμα, η άντισχfjμα, μfiς εlναι οiκείο.
Ή έκδίκηση εlναι ενα κίνητρο έξαιρετικά δυνατό σ' δλο
τό ί:ργο τοD Εύριπίδη, ι'.όστε νά παραλειφθεί έδώ, μέσα στά
συμφραζόμενα του πολέμου καi της πικρίας - καί ή έκδί
κηση της 'Αλκμήνης είναι ταυτόχρονα πικρή κι εύεξήγητη
(98 J κ.). Μειώνεται βέβαια τό άνάστημά της κ ι άντιστρέφε
ται έντελώς τό νόημα τοD Εργου, άλλά ετσι εlναι· ή 'Αλκμi1νη
βρέθηκε ξαφνικά σηΊ θέση του νικηηϊ , κ ι αύτό θά τό έκμε
ταλλευτεί γενναιόδωρα. Κι δσο γιό. τόν Εύρυσθέα, ή άπότομη
έπαφή του μέ τήν άβεβαιότητα φαίνεται ν' άντισταθμίζει τήν

Άλκμήνη στό Θέμα πού Θά μποροϋσε νά όνομαστεί μεταμόρ
φωση τοϋ πολέμου, μιά διαδικασία πού Θά μελετηθεί ξανά στ�iν
'Εκάβη . Καθώς ή ι'ι.νίσχυρη Άλκμi1νη μετατρέπεται σ' έκδι
κητικ1i έρινύα, ό δόλιος Εύρυσθέας ι'ι.ποχτάει κάτι άπό τή
χάρη τοϋ μαρτυρίου, μόνο ι'ι.πό τό γεγονός δτι γίνεται Θύμα
της, άκριβώς δπως ό 'Αγαμέμνονας τοϋ Αiσχύλου, μόλις έχει
χυθεί τό ατμα του, γίνεται ενα μόνιμο σύμβολο δικαιοσύνης
- τά έγκλ1iματά του έχουν πιά ξεχαστεί. " Τέτο ια εΙναι ή
ζωή το() άνθρώπου, δπως ή μέρα πού φέρνει ό Δίας " εΙπε ό
Όμηρος. Ή 1iθική σταθερότητα δέ φαίνεται πουθενά στόν
όρίζοντα· δλα εΙναι μιά σχετικότητα. Ό μύθος δέν εΙναι ι'ι.κόμα
ή ιστορία της ζωης τοϋ κόσμου, άλλά τό πολύ ενα πλαίσιο
γιά μεμονωμένες iστορίες, δχι δλες έποικοδομητικές.
Ή " 'Ανδρομάχη " έχει ϊσως έξαρθεί λιγότερο άπό όποιοδ1i
ποτε ι'iλλο έργο πού μiiς έχει σωθεί· παρ' δλη τήν εiρωνική
σύλληψή του, περιέχει πολύ λίγη έσωτερικ1i εiρωνεία καi
καθόλου ι'ι.βεβαιότητα, σέ πρόσωπα η γεγονότα. οι συμπαθη
τικοί χαρακτηρες, δπως ή 'Ανδρομάχη , ό Μολοσσός καi ό
Π η λέας, προβάλλονται ξεκάθαρα, .ένώ ό Σπαρτιάτης Μενέ
λαος καi 1) στείρα καί ύστερική Θυγατέρα του έκτρέπονται
σέ ταπεινές προσπάθειες νά έξοντώσουν τήν αiχμάλωτη
πριγκίπισσα της Τροίας καί τό παιδί πού γέννησε μέ τό Νεο
πτόλεμο. Ό 'Ορέστης, Σπαρτιάτης &ς τό κόκαλο καί δολο
φόνος, φτάνει στήν &ρα γιά ν' άρπάξει τήν ' Ερμιόνη άπό
τόν άντρα της, πού δίκαια Θά όργιζόταν, αν ό 'Ορέστης δέν
τόν είχε δολοφονήσει . Τό Νεοπτόλεμο δέν τόν βλέπουμε
καθόλου, άλλά φαίνεται ν' άνήκει στά " καλά " πρόσωΤία,
καί δέ μαθαίνουμε ποτέ γιατί ό 'Απόλλων όποκίνησε τii
δολοφονία του - ενα πρόβλημα πού έβαλε σέ άπορία καί
τόν Π ίνδαρο. Γιά ν' άκριβολογi1σουμε δμως, παρόλο πού
ή αiχμαλωσία της 'Ανδρομάχης καί τό μέλλον της στήν
Ήπειρο σά μητέρας το() Μολοσσοί) άνi1 κουν στ�i παράδοση
καί, παρ' δλη τήν πάλη το() καλοϋ μέ τό κα�ό , τό ερ yο , στ ή
μόρφ1i πού έχει πάρει, δέν εΙναι καθόλου μυθος ι'ι.κομα και
ή δολοφονία τοϋ Νεοπτόλεμου ι'ι.πό τόν 'Ορέστη παριστάνει
εναν έκφυλισμένο έπίλογο ήρωικοϋ μύθου. Τό έργο στρέφεται
γύρω ι'ι.πό ενα οiκογενειακό τρίγωνο, καi μάλιστα σύμφωνα μέ
τό " κατώτερο μιμικό έπίπεδο " - εΙναι τό πιό οiκογενειακό
έργο ένός δραματουργοί) πού συχνά κατηγορ1iθηκε γι' αυτό.
Γι' αυτό εΙναι ενα πολύ ζωντανό έργο, iδιαίτερα στήν ψυχο-

Συχvά, οί dγγειογραφίες dπεικονlζουv δραματικά γεγον6τα ποv
δέv παραdτάθηκαv στή σκηvή, dλλά μεταδ6θηκαv έμμεσα σ'
ίivα dφηγηματι.κό μέρος τού έργου. Σ' αvτόν τόν dπουλιαvό
κρατήρα (περίπου 370 π.Χ.) dπεικονίζεται 1) δολοφονία τού
Νεοπτ6λεμου (dτ. 1085 κ.κ.) ποv dποτελεί τό θέμα μιiiς
dγγελικ1)ς ρήdης dπό τήv " 'Λ 1ιδρομάχη " τού Εvριπίδη

λογική μελέτη τών δύο γυναικών καί στήν άδρή κι άπροκά
λυπτη ι'ι.νθρωπιά ro() σωτ�iρα της ήρωίδας, τοϋ γερο-Πηλέα,
πού έπίσης παρουσιάζει , δ.ν κι οχι σέ πλ1iρη άνάπtυξη , τά
σημάδια μιiiς έγκαιρης άνανέωσης (76 1 κκ.).
Σκόπιμα δμως ό Ευριπίδης, μέ μικρές ι'ι.λλεπάλληλες τtινελιές,
κρατάει τόν τόνο χαμηλό κι έσωτερικό. Ή δέσμια Άνδρο
μάχη δέν παρουσιάζεται σά μιά περ1iφανη κι ε\Jγενική
ήρωίδα τ�; ς όδύνι1ς ικετεύει γιά τή ζω1i της μέ άπελπισμένη
ευγλωττία, χρησιμοποιώντας ζωηρά ρυθμικά τεχνάσματα
στούς στίχους της (387κκ.), σάν έκείνα πού δίνουν στήν έκ
κληση της 'Ιφιγένειας πρός τό χορό άποτελεσματικότητα
κι ευαισθησία (" Ίφ. Τ. " 1 056κκ.). Μας πληροφορεί μάλι
στα, γιά νά μ li ξεχάσουμε δτι εΙναι άπλώς ενα ι'ι. νθρώ η: ινο ον,
δτι τά δεσμά τών χεριών της εΙναι ύπερβολικά σφιχτά καί
έπίπονα : " Νόμιζες δτι έδενες ταΟρο η λιοντάρ ι ; " ι'ι.ναρω
τιέται ό Π ηλέας καθώς τ�)ν έλευθερώνει (720). Κι pσο γι'
αυτά πού λέει γιά νά ύπερασπιστεί τόν έαυτό της (\πέναντι
στή ζήλεια της Έρμιόνι1ς1 οϋτε κι ό Έκτορας ι'ι.κόμα, ι'ι.πό
καιρό πιά νεκρός, δέν ξεφεύγει τήν εiρωνική ι'ι.πόφάση τοϋ
Ευριπίδη νά μειώσει τούς πάντες. Μέ κάποια εκπληξη Θά διά
βαζε ό Όμηρος δτι ή 'Ανδρομάχη θήλαζε όπομονετικά τά
διάφορα νόθα τοϋ Έκτορα. Πουθενά στό έργο τοϋ Ε\Jριπίδη
ό ύποβι βασμός τοϋ ή ρωικοϋ άναστήματος δέν εΙναι τόj:;ο δρα
στικός καί τόσο καθολικός. Άκόμα κι ή Θέτις στό τέλος
μιλάει λιγότερο σάν τή θλ!μμένη θεά της " 'Ιλιάδας " παρά
σά μιά καλ1i σύζυγος πού παρηγορεί τόν άντρα της uστερα
άπό μιά μακριά άπουσία. Ό Εύριπίδης βλέπει τά πρόσωπά
του σάν κατάλοιπα μιiiς έκφυλιστικijς δ ιαδικασίας, to() πο
λέμου. Καί ή δομή τοϋ έργου παρουσιάζει κενά : ή άπf:λευθέ
ρωση της 'Ανδρομάχης κι ό τρόμος της 'Ερμιόνης, uστερα
ι'ι.πό τή μεταμέλειά της, δέν παρουσιάζουν μεταξύ τους τή
σχέση αiτίας καί άποτελέσματος. Ή άναχώρηση τοQ Μενέ
λαου, γιά νά καταπνίξει μιά έσωτερική στάση, εΙναι ι'ι.νόητα
έμβόλιμη, ένώ ό ρόλος το() 'Ορέστη καί τοϋ Νεοπτόλεμου
διαγράφεται iσχνά. Κι ώστόσο μέσα στό χάος αυτο() τοϋ
,
μελοδράματος, διακρίνεται σέ έμβρυακή κατάσταση ό κόσμος
της τύχης, της τέχνης καί τοϋ δαίμονα, της κινητ�iριας τρι
άδας : ο[ άνθρωποι σκευωροϋν, τό ι'ι.πρόβλεπτο παρεμβαίνει
γιά νά σώσει καί τίς δύο γυναίκες, καί τ�iν καλή καί τήν
κακή , ένώ κάποιος θεός, ό 'Απόλλων, προωθεί ενα Cίδικο έγ
κλημα, προκαλώντας τήν 1iθική ι'ι.ποστροφή ένός �γγελιο
φόρου ( 1 1 6 Ι κκ.) , κι ενας άλλος, ή Θέτις, φέρνει εναν τόνο
γλυκόπικρης χάρης στό τέλος. οι διάφορες δυνάμεις δέν
έχουν άκόμα ύφανθεί σέ μιά στενή δραματική σύνθεσn · εΙναι
δμως ευδιάκριτες.
Ή καταλυτική δύναμη τοϋ πολέμου βρίσκεται σέ πλ1iρη
άνάπτυξη στήν " 'Εκάβη ", παρόλο πού έδώ οί συνέπειές
της δίνονται σέ μιά βαθμιαία διαδικασία καi συναντιο()νται
μ' ενα άντίθετο νημα, τήν κλιμάκωση της πνευματικης ευγέ
νειας καί όδύνης. Ό Ευριπίδης φαίνεται νά είχε μιά iδιαί
τερη ι'ι.γάπη γιά τούς νέους καi μιάv ι'ι.ντίστοιχη, δ.ν κdί λιγό
τερο σταθερ1; 1 καχυποψία γιά κείνους πού έζησαν τή δι q βρωση
τοϋ χρόνου. Ή Πολυξένη, θελκτική μέσα στή νεότήτα καί
τήν άγνότητά τής, κι ή γριά μητέρα της, βουλιαγμένη στι)ν
1iθική κατάπτωσή της, διαιροΟν τii δράση τοϋ έργου μ' εναν
τρόπο πού έχει όδηγi1σει μερικές φορές τούς κριτικούς νά
τό άντιμετωπίσουν σά δύο διαφορετικά δράματα. Ό στόχος
του δμως είναι ένιαίος, κι ο[ άνοδικές καί καθοδικές κινή
σεις του ι'ι.λληλοσυμπληρώνονται : ο ί πρώτες ύψών�\Jν τήν
άνθρώπινη φύση &ς τό σημείο δπου τό έγώ μόλις 1Cαί ξε
φεύγει άπό τήν πλήρη διαγραφή ένός κύκλου άνάπτυξης καi
φθορiiς, ένω οι άλλες ι'ι.κολουθοϋν αυτό τόν κύκλο &ι; βαθιά
μέσα στό βοϋρκο της ψυχικης διαφθορiiς, δπου τό έγώ πνί
γεται. Ή Πολυξένη, πού θυσιάζεται πάνω στόν τάφο τοϋ
' Αχιλλέα, δέν μπορεί νά διεκδικήσει τήν όνομασία ένός
πραγματικοϋ μάρτυρα, ι'ι.φοϋ δέν ύπερασπίζεται καμιάν ύπό
Θεση, δπως ή Μακαρία. Είναι τό Θύμα μιiiς σκληρής tδιοτρο
πίας, καί έπομένως ό Οάνατός της πάει χαμένος ή άκλόνητη
δμως άκεραιότητά της, δπως συμβολίζεται στήν έκκλησή
της νά μήν τήν ι'ι.γγίξει κανείς παρά μόνο μέ τό ξίφος (547κκ.)
δημιουργεί ενα ήθικό μνημείο πού Θυμίζει κάπως Σοφοκλή
- ενα κάτι άπό τό τίποτα. Κι ίσως ή όμορφιά της, καθώς
γονατίζει , γιά νά δεχτεί τό χτύπημα, παρομοιάζεται μέ θ.γαλμα
γιά λόγους οχι μόνο αiσθ'η τικούς (560κκ.)· όπωσδήποτε κάτι
τέτοιο ύπονοεί ό συλλογισμός της μητέρας της δτι μιά ευγε
νική φύση δέ φθείρεται κάτω άπό τό βάρος της συμφορiiς
(597κ.). Όπως δμως ή 'Αλκμήνη, πού άντιστρέφει τii Θετική
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πορεία τGJν γεγονότων στούς " ' Ηρακλείδες " , κι ή ϊδια 1)
Έκάβη ξεδιπλώνει τήν t'iλλη , πικρότερη - πιό εύριπίδεια,
Θά ελεγε κανείς - πλευρά τ�; ς ίστορίας. Ή περ1)φανη βασί
λισσα, πού μόλις πρίν άπό λίγο είπε δτι 11 ήΘική γνώση, δταν
κερδηθεί, μένει άπαρασάλευτη , τώρα άποφασίζει νά πάρει
άπό τό φονέα του γιου της μιάν έκδίκησ11 πού είναι 11Θικά
καi φυσικά άποκρουστικ1i, Ιiν καi φαινομενικά βασίζεται στό
Νόμο, πού στηρίζει Θρησκεία καί δικαιοσύνη (799κκ.). Ή
σκευωρία της, γιά νά τυφλώσει τόν Πολυμ1)στορα καi νά δολο
φονήσει τά παιδιά του, άρχίζει μέ τ�iν έξασφάλιση της συνερ
γίας του 'Αγαμέμνονα, γιά άντάλλαγμα τ�; ς έρωτικης τέρ
ψης πού εχει άπό τήν Κασσάνδρα· τελειώνει μέ τήν προφη
τεία δτι ή 'Εκάβη Θά μεταμορφωθεί σέ t'iγρια σκύλα, πού Θά
ούρλιάζει μανιασμένη . Άύτ�i ή άριστοτεχνικά δουλεμένη
τραγωδία, μέ τή σκόπιμα μετέωρη κατάληξη , δπως τόσα t'iλλα
εργα τοu Εύριπίδ η , δέν περιέχει καθαρές έπεμβάσεις Θε&ν,
κι ή τύχη μόλις καi μνημονεύεται (786). Οiκοδομημένη
άποκλειστικά άπό άνθρώπινες, iΊ άπάνΘρωπες, πράξεις, άπο
τελεί ενα είδος άπροκάλυπτης δσο καi βίαιης δ ιαλεκτικης
γιά τήν άποτρόπαι η φθορά του πολέμου, πού είναι ταυτόχρονα
11 μ�)τρα της άνερμάτιστης άλαζονείας του πνεύματος καί τό
όστεοφυλάκιο του πανάθλιου τέλους του.
Λιγότερο έπιτυχημένη σά σύνθεση κ ι έντονότερα είρωνικ1i
στήν άντιμετώπιση του πολέμου, ή τραγωδία των " Ίκετίδων "
άρχίζει σά νά πρόκειται γιά κανένα πανηγυρικό εργο, πού
σκοπεύει νά τιμήσει ενα άπό τά ένδοξότερα κατορθώματα
της ΆΘi1νας: ηiν άπόσπαση των σωμάτων των 'Επτά έπί· Θ�i
βας καi τήν ταφ1i τους στήν 'Ελευσίνα. Όταν δμως ό Θησέας,
ό έξιδανικευμένος καί άναχρονιστικά δημοκρατικός βασιλιάς
τής ΆΘ1iνας, εχει άναλάβει τήν ύπόΘεση τοΙJ Άδραστου, εχει
άντιμετωπίσει μέ περιφρόνηση τήν τυραννική Θ1)βα καi άπο
σπάσει τά πτώματα, ή 11ρωική δράση ξαφνικά άνακόπτεται καi
διαιρείται σέ τρείς έντυπωσιακές σκηνές, πού έμφανίζουν μιά
νέα προοπτικ1i γιά τό τί πραγματικά εχει συμβεί καί τi πρόκει
ται νά συμβεί. Μόλις εχει φέρει τά πτώματα, ό Θησέας δίνει
έντολ1i στόν "Άδραστο νά έκφωνήσει ενα λόγο, άλλά τόν
προειδοποιεί ν' άποφύγει άνόητες κι άνεύθυνες παρατηρή
σεις γιά τό ποιός πολέμησε -rενναία iΊ ποιός στεκόταν δίπλα
σέ ποιόν- στή μάχη δέν ύπάρχει καιρός γιά νά έπιβεβαιωΘοuν
τέτοιες λεπτομέρειες. Άύτή ή καθοδηγητική ρήση , μέ τήν
εντονη κριτικ1i της γιά τήν έπιτάφια ρητορική , διακόπτει
τή Θεατρικ1i ψευδαίσΘ11ση μέ μιά δραστικότητα πού Θυμίζει
παράβαση. Δέν είναι βέβαια άστεία, άλλά ό κατηγορηματικός
της τόνος έννοεί : " ' Εμπρός, t'iρχισε τό λόγο σου· πρόσεξε
δμως μή γελοιοποιηθείς " . Στή συνέχεια ό ·Άδραστος έκφω
νεί εναν έκπληκ:τικό επαινο γιά τούς νεκρούς συντρόφους.
Παραδοσιακά, ο[ 'Επτά, ίδιαίτερα ό Καπανέας κι ό Τυδέας,
ήταν παλικαράδες φτιαγμένοι άπό τή σκληρότερη καί πιό
δύσκολη φλέβα του παλιοu ήρωικοu βράχου · ετσι τούς πα
ρουσίασε ό Άίσχύλος- μέ τήν εύγλωττία δμως του ·Άδραστου,
αύτοί οι μαχαιροβγάλτες μεταμορφώνονται σέ εύπατρίδες μέ
τέτοιο πολιτικό ήθος, έγκράτεια κι άπλότητα, &στε νά δεί
χνουν άφάνταστα σεμνοί σηiν άντρεία τους. Όταν εχει τε
λειώσει ό λόγος, ο ί πυρές άρχίζουν νά καίνε· ή Εύάδνη, 11
γυναίκα του Καπανέα, πέφτει μέσα στήν πυρά τοu t'iντρα της,
κι ό πατέρας της άποφασίζει νά πεθάνει άπό άσιτία. Κατόπι,
οί μητέρες καi τά παιδιά των νεκρων συλλέγουν τά όστά,
ένω ό γενικός Θρήνος ύπογραμμίζεται άπό ηiν εύχή των γι&ν
νά πάρουν έκδίκηση γιά τούς πατέρες τους, μιά εύχ1i πού Θά
πραγματοποιηθεί, σύμφωνα μέ τά λόγια τής ΆΘ1ινaς, πού έμ
φανίζεται στόν έπίλογο. Ό τόνος αύτ&ν των τριων σκηνων
είναι ειρωνικός καί παράλογος, ταυτόχρονα δμως ρυθμισμέ
νος ετσι, πού νά προβάλλει τό στοιχείο του άνέλεγκτου·
11 φτηνή ρητορεία, ή αύτοκαταστροφ1i κ ι ή έκδίκηση άντι
καΘιστοuν ξαφνικά σάν κιν11η)ριες δυνάμεις τ�iν εύγένεια καί
ηiν άφοσίωση σέ μιά ύπόθεση.
Οί " 'Ι κέτιδες " εχουν συνδεθεί μέ τήν είρ1)νη τοu Νικία
(42 1 ) κι άκόμα μέ τήν t'iρνηση των Θη βαίων νά έπιτρέψουν τ�iν
ταφή των 'Αθηναίων νεκρGJν μετά τή μάχη στό Δήλιο (424).
Καμιά δμως άπ' αύτές τίς πιθανές συνδέσεις δέν έξηγεί γιατί
ό Εύριπίδης οiκοδόμησε τό έργο του μ' αύτό τόν τρόπο. Άν
ή " 'Εκάβη " συμπεριλαμβάνει δύο άντίΘετες κινi1σεις μέσα
στό ίδιο μυθικό πλαίσιο, στίς " 'Ικέτιδες " διακρίνονται δύο
πλαίσια : ενα άπό άμφίβολη άπομίμηση χρυσοϋ κι ενα δεύ
τερο άπό t'iθλιο ξύλο μέ τό βερνίκι του ξεφλουδισμένο· iΊ
ϊσως, περίπου στά δύο τρίτα του εργου, τό πλαίσιο τσακίζεται
κι άρχίζουν νά σκορπίζονται κομματάκια άπό τό σχέδιο.
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Ό παλιός ώραίος άθηναϊκός μύθος Θά μποροϋσε νά δώσει ενα
καλό πανηγυρικό εργο, άφοu ό περίβολος τGJν Έπτά, πού μνη
μονεύεται άπό ηiν 'Αθηνά ( 1 2 1 1 κ.), ήταν πραγματικά ενα
άπό τ ' άξιοθέατα πού εβλεπαν οί έπισκέπτες της 'Ελευσίνας,
καί, έπομένως, Θά μποροuσε ν' άποτελέσει ενα αιτιολογικό
σημείο άναφορδ.ς γιά μιά θετική έπίτευξη τάξης μέσα σ' ενα
μυθολογικό άρχέτυπο. Ό Εύριπίδης δμως βλέπει στοιχεία
πού δέν έναρμονίζονται μέσα σέ μιά τέτοιαν εiκόνα, χωριστές
έμπειρικές πραγματικότητες, πού άν1)κουν βέβαια στή ν ιστο
ρία άλλά χρειάζονται άκόμα τό κατάλληλο πλαίσιο, πού θά
τούς προσφέρει τή σωσηi θέση καί λειτουργία μέσα σ' ενα
σύνολο.
Στίς " Τρωάδες " τοu 4 1 5 π.Χ., ενα άπό τά πιό εϋγλωττα άντι
πολεμικά εργα πού εχουν ποτέ γραφτεί, παρουσιάζεται άπό ηi
μιά μεριά ή t'iκρα έξουΘένωση , σέ μιά σειρά άπό άλλεπάλ
ληλες σκη νές όδύνης, πού έντείνονται ως τό σημείο παραφρο
σύνης, κι άπό ηiν t'iλλη μιά λυρική σύνθεση , πού δέν έμφα
νίζεται σέ προγενέστερους χειρισμούς τοϋ θέματος τοϋ πο
λέμου. Είναι ενας έπίμονος, όξύς θρήνος, χωρίς άντίστιξη
κι άνάπαυλα. Μ' έξαίρεση τόν άνολοκλ1)ρωτο άγώνα λόγων
άνάμεσα στ�iν Έλένη καί ηiν ' Εκάβη , δέν ύπάρχει πραγμα
τικ1i σύγκρουση, δέν ύπάρχει αiτία κι άποτέλεσμα· μόνο
μιά σταΘερ1i σειρά άπό άλλεπάλληλα σπαραχτικά έπεισόδια,
πού κορυφώνονται μέ τ�iν ταφή ένός παιδιοϋ καi τόν έμπρη
σμό τ�; ς έρημωμένης πόλης. Γιά πρώτη καi μοναδική φορά, ό
Εύριπίδης δέν προσπάθησε νά δεί τό κάΘετι άπό δύο πλευρές
ταυτόχρονα, άλλά άπλούστατα εγραψε μιάν έκτεταμένη Θρη
νωδία καταλυτικ1; ς δύναμης, δπου δέν προκύπτουν δραμα
τουργικά προβλ1)ματα, άφοϋ δέν πρόκι;ιται κάν γιά δράμα
πραγματικό.
Τό εργο τοϋ Εύρ1πίδη είναι τόσο πολύπλευρο, &στε όποια
δήποτε κατάταξη άφήνει κενά. Τά τέσσερα δμως άπό τά πέντε
δράματα, πού κάπως δισταχτικά χαρακτηρίστηκαν " πολε
μικά ", έμφανίζουν κοινό ενα ένδιαφέρον στοιχείο, άπό τήν
t'iποψη η;ς δραματικfjς οικονομίας : τή φύση τής " περιπέ
τειάς " τους. Φυσικά, στiς " Τρωάδες " τό στοιχείο αύτό
λείπει. Μ ιά δυνατότητα ν' άναπτυχτεί κρυβόταν στή σκηνή
μέ τήν 'Ελένη, Ιiν ό Εύριπίδης iiθελε ν' άφi1σει τήν 'Εκάβη
νά πείσει τό Μενέλαο · δέν τό θέλησε δμως, κι ετσι τό
Εργο εμεινε μέσα στά δρια τοϋ σκοτεινοϋ λυρισμοϋ του. Θά
μποροϋσε, πάντως, νά σημειωθεί έδω δτι οϋτε ή " Μ 1)δεια "
οϋτε ό " 'Ιππόλυτος " , πού είναι πραγμα:τικά δράματα, δέν
εχουν τό στοιχείο της περιπέτειας στήν πλ1)ρη εννοια τοϋ
δρου, σά μιά άνατροπή της τύχης iΊ μιά άλλαγ1i στήν κατεύ
θυνση τfjς δράσης. Καi στά δύο ή δράση εχει μπεί iiδη στόν
προδιαγραμμένο δρόμο της δταν άρχίζει τό εργο, καί γι' αύτό
οϋτε ή πρόσκτηση πρόσθετης γνώσης οϋτε 11 είσοδος ένός
προσώπου χρειάζεται γιά νά τήν άλλάξει ii θά μποροuσε κάν
νά τ�iν άλλάξει . Ή συζηη)σιμη t'iφιξη του Άiγέα στή " Μ 1i 
δεια " δέν ύπολογίζεται , έπειδή ο[ ένέργειες τής ήρωίδας δέν
άλλοιώνονται - τό πολύ πολύ διευκολύνονται. 'Η " ·Άλκη 
στη " εχει μιά περιπέτεια μέ τ�iν t'iφιξη τοϋ Ήρακλ1i , καi γ ι '
αύτό είναι πιό συμβατική σ τ� i δομ1i τ η ς , Ιiν κ α i μ ' αύτή δ έ
συνδέεται ή εiρωνεία πού διατρέχει δλο τό εργο.
Οί " ' Η ρακλείδες " δμως, ή " 'Ανδρομάχη " , 1) " 'Εκάβη "
καi οί " ' Ικέτιδες " εχουν δλα περιπέτειες καi μάλιστα ένός
είδους πού δέν είχε έμφανιστεί ως τότε σηiν άττικ1i σκην1) .
Περιπέτεια είναι, κατά κανόνα, μιά άντιστροφή άντίστοιχη
μέ η;ν κορύφωση μιδ.ς εiρωνείας πού ένυπάρχει στή δραμα
τική κατάσταση άπό η)ν άρχ1). Σ' αύτά δμως τά πολεμικά
εργα ο ί άντιστροφές δέν είναι άντιστροφές πλοκής- είναι
άντιστροφές 1iΘικfjς προοπτικfjς, πού προέρχονται άπέξω
κι δχι άπό έγγενη όργανικά στοιχεία δράσης τέτοια, &στε
νά τiς προκαλοϋν άναπόφευκτα · έπι βάλλονται αύΘαίρετα άπό
τό χέρι του ποιητη, γιά νά δημιουργηθεί ενα προϊόν άντίρ
ροπο, πού κατά κάποιον τρόπο άνατρέπει τό πρωτο τμήμα
τοϋ εργου. Έτσι, στούς " ' Η ρακλείδες " ό ' Ιόλαος, μέ τή βοή
θεια των 'Αθηναίων, έκτελεί μιά πράξη άπελευθέρωσης γλι
τώνοντας τά παιδιά τοϋ ' Η ρακλή· γιά ηiν Άλκμ1)νη δμως,
πού μέ τήν ε!σοδό της σ11μειώνει τό σημείο στροφfjς, 11 νίκη
δέν είναι πλ1)ρης χωρίς τό 1iθικά άδικαιολόγητο, κ ι άνοιχτά
άποδοκιμασμένο, άντίδοτο της Θανάσιμης έκδίκησης πάνω
στόν Εύρυσθέα. Στήν " 'Ανδρομάχη " έπίσης i1 ήρωίδα γλι
τώνει άπό τή φθονερή άντίπαλό της μέ τii βο1iθεια ένός γερα
σμένου fiρωα· έμφανίζεται δμως ό 'Ορέστης, γιά νά σώσει
ηi μικρόψυχη 'Ερμιόνη καί νά δολοφονήσει τόν t'iντρα της,

Μιά άπ' τίς τελευταίες σr.ηvές ηjς " Έr.άβης " τοiί Εvριπ{δη (στ. 1 1 10 r..r..) ζωγραφισμέιιη σέ άπουλιαv1] λο υτροφ6ρο το·u β'
μισού τού 4 π.Χ. αlώvα : 6 τυφλός Πολυμ·ήστορας ψάχνει ιιά βρεί τό δρ6μο του, έιιώ 6 'Αγαμέμ1ιω11 παραr.ολουΟεί μέ συμπάθεια
πάνω σηiν προσπάθειά του ν' άποκαταστi1σει τiς σχέσεις του
μέ τόν 'Απόλλωνα στό δελφικό βωμό. Στήν " 'Εκάβη " καi
στiς " 'Ικέτιδες '', 1i άντιστροφή δέ συνοδεύεται άπό κανένα
νέο πρόσωπο, άλλά πραγματοποιείται άπό κείνα πού i1δη
ύπάρχουν σηi σκηνή· ή τραγωδία της 'Εκάβης κορυφώνεται
μέ ηiν άνακάλυψη τοϋ πτώματος τοϋ Πολύδωρου, αύτό δμως
δέν είναι τίποτα έντελώς καινούριο παρά μόνο ή τελευταία
σταγόνα γιά νά όδηγηθεί ή βασίλισσα σ' &να σημείο άπόλυτης
συντριβής, πού τήν πιθανότητά του είχε 11 ίδια εμμεσα άρνη
Θεί. Ή άντιστροφ1i στίς " 'Ικέτιδες " είναι ή πιό αύθαίρετη
άπ' δλες' δέ φαίνεται νά ύπάρχει καμιά εϋλογη αiτία γι'
αuη;ν, έκτός άπό τό δτι βόλευε σηi δραματική ένόραση τοϋ
Εuριπίδη, γιά νά προβάλει ηiν κοινωνικά εuνόητη ύπεράσπιση
τοϋ πολιτισμοϋ άπό τό Θησέα σάν άντιστάθμισμα άπέναντι
στό φλογερό Θέαμα τfjς κίβδηλης ρητορείας τοϋ ·Άδραστου,
στό παραλήρημα τfjς Εi'Jάδνης καi στήν έκδικητική κραυγή
τfjς νεότερης γενιaς. "Αν ύπάρχει κάποια σύνδεση άνάμεσα
στά δύο μέρη, αύηi βρίσκεται στόν άρχικό δισταγμό τοϋ
Θησέα ν' άναλάβει τήν ύπόθεση τοϋ Αδραστου, ή όποία
τοϋ εδωσε άπό ηiν πρώτη άρχή τήν έντύπωση πώς ήταν λι
γότερο άπό δίκαιη ( 1 8Sκκ.)· ή ίiμφαση δμως τοϋ ίiργου πέφτει
άκρι βώς στή σπασμωδική άποσπασματικότητά του κι δχι σέ
μιά σταθερά άναπτυγμένη ίστορία fι & να 1iθ ι κό σχfjμα. Τήν
πορεία έλέγχει ό Εuριπίδης, δχι ό μύθος.
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Αuτό τό είδος τfjς δραματικfjς σύνθεσης - γιατί πρόκειται
γιά συνειδητή σύνθεση κι δχι γιά άποτυχημένη προσπάθεια
- στέκεται σ' εντονη άντίθεση μέ ηiν όργανική άρχιτεκτο
νική τών ί;ργων τοϋ Σοφοκλ1ϊ . Ή μορφ1i μιας σοφόκλειας
τραγωδίας, άκόμα καi στά εργα πού τόσο παρεξηγημένα όνο
μάζονται δίπτυχα, είναι περιοδικ1i· τά περιγράμματά της

άποστρογγυλώνονται, γιά νά περικλείσουν πράξεις καi πρό
σωπα πού ίiχουν συλληφθεί άναλογικά κι είναι ύποταγμένα σέ
&να σύνολο: Όπως κι ό ίδιος ό μύθος, ή μορφή αύτή έξασφα
λίζει μιάν άναπόφευκτη Θέση μέσα στά δριά της γιά κάθε
στοιχείο, δσο διασπαστικό fι βίαιο κι θ.ν είναι· δέν έπιδέχε
ται τίποτα άσχετο καi δέν παραλείπει τίποτα πού νά συντελεί
στήν πλήρη άναπαράσταση fι στή συμμετρία τοϋ σχεδίου.
Τά δυναμικά στοιχεία της, μέσα σ' αuτά κι 1i περιπέτεια,
είναι έγγενη μέσα στό σχ1ϊμα· ή φων1i της είναι γεμάτη εύ
πρέπεια, πλούσια ταυτόχρονα κι άπλ1i, ένώ ό τρόπος της,
.. άνώτερος μιμικός '', οiκοδομεΙ τό κυκλικό περίγραμμά του
πάνω σ' eναν i1ρωικό κάθετο άξονα, πού δημιουργεί ενταση
κ ι ένότητα.
Τά i:ργα τοϋ Εuριπίδη εχουν άποκαλύψει &ς έδώ eνα πολύ
διαφορετικό σχ1ϊ μα. Γιά νά συνεχίσω τήν προηγούμενη εi
κόνα, είναι σά νά ήταν ό άξονας όριζόντιος, μέ προεκτάσεις
άπεριόριστες σ' εκταση καi δυνατότητες καl μέ τήν περιφέ
ρεια κάποτε νά χάνεται στόν όρίζοντα. Ό εiρωνικός τους
τρόπος, μέ μιάν άπόχρωση " κατώτερου μιμικοϋ ", έπιδέχε
ται δυναμικές έπιρροές άπό όποιαδήποτε πηγή, μέ iδιαίτερη
προτίμηση σ' έκείνες πού προέρχονται άπό τό έξωτερικό
χάος κι άφ1iνουν τ' άποτελέσματά τους συνi1Θως άναφομοί
ωτα. Κι δσο γι' αuτό πού άπεικονίζεται, είναι ζωντανά έπι
μέρους κομμάτια, ένώ σκόπιμα άγνοείται τό όποιοδ1iποτε
σύνολο μέσα στό όποίο ύποτίθεται δτι άν1iκουν. Στόχος δεν
είναι ή συμμετρία, άλλά μCίλλον ή άνισότητα, ή δυσαναλογία
κι οί άδρές άκρες, σέ μιά προοπτικ1Ί δπου δέν έξασφαλίζον
ται Θέσεις κατάλληλες γιά τ' άπομονωμένα θραύσματα μέσα
στ�iν αiώνια ροή τους. Ό μύθος δέν όλοκληρώνεται, άφοϋ ή
πνευματική περιφέρεια, είτε άν1iκει στούς θεούς εΙτε στούς

άνθρώπους, είναι χαμένη , ετσι ώστε άκόμα και τό μυθικό
πλαίσιο -ή εκφραση πού χρησιμοποιήθηκε πιό πάνω γιά νά
δηλωθεί μιά παραδοσιακή ιστορία- γίνεται άπλώς ενα ξένο
περίγραμμα κατασκευασμένο αύθαίρετα άπό τό χέρι του ίδιου
του καλλιτέχνη.
Τό άποτέλεσμα είναι μιά μορφή δίχως ηiν έλάχιστη περι
οδικ1i δομ11, παρατακτική κ ι έπεισοδιακ ή , δπου ή μιά σκηνή
άκολουθεί τήν ι'iλλη, έπειδή ετσι συμβαίνει κ ι δχι έπειδ1i
έτσι πρέπει . δπου καί ενα πρόσωπο χρειάζεται έλάχιστες,
αν χρειάζεται κιόλας, έσωτερικές πηγές δράσης. "Αν ή Μ �Ί
δεια κι 11 Φαίδρα είναι τρισδιάστατες, έλάχιστες μορφές
στά πολεμικά ίίργα μποροϋν νά συγκριθοϋν μαζί τουι:; : ή
'Εκάβη κι ό Α δραστος σκιαγραφοϋνται ύποτυπωδώς, άλλά
ό Θησέας, ή 'Ανδρομάχη, ό 'Ιόλαος κι ό Πηλέας είναι τό
ίδιο χάρτινοι " καλοί " ijρωες, δσο ό Μ ενέλαος, ή Άλκμ11 νη,
ό 'Οδυσσέας κ ι ό Θ η βαίος Κήρυκας είναι " κακοί ". Ή σύγ
κρουση άνάμεσα στό καλό καί τό κακό δίνεται μελοδραμα
τικά άπλουστευμένη, δχι έπειδ1i ό Εύριπίδης, ίδιαίτερα αύτός,
δέν ήταν σέ θέσ11 νά ηiν παραστi1σει διαφορετικά, άλλά έπειδή
προτίμησε αόηi τήν προσπέλαση σάν ηiν πιό κατάλληλη
γιά ηiν άμέτοχη θεώρησ1Ί του καi ηi δεξιότητά του ν' άπο
τυπώνει καθαρά τά μέρ η , τiς λεπτομέρειες καi τά Θραύσματα.
' Ακολουθώντας αuτή ηi μέθοδο, δημιούργησε ενα έξαιρετικά
παραγωγικό μέσο, πού μπορεί κανείς νά τό άνιχνεύσει στό
Σενέκα, στά ιστορικά δράματα τών έλισαβετιανών κι &ς τό λε
γόμενο " έπικό Θέατρο " τοϋ Bι·echt. Ό � Κύκλος μέ ηiν κι
μωλία " καί η " Μ άνα Κουράγιο " ίίχουν ίσως πολu περισ
σότερη γεύση αuτfjς τfjς φάσης το\J ίίργου τοϋ Εuριπίδη
άπό δση μποροϋν νά μεταδώσουν όποιεσδ1Ίποτε μεταφρά
σεις του.
•

Τό έπικό θέατρο, /iν καi συνηθισμένο στά ίίργα το() Εύριπίδη
μέ θέμα τόν ττόλεμο, μέ κανένα τρόπο δέν έξηγεί τό τυπικό
του δραματολόγιο γενικά. Ό ποιηηiς είχε τήν ικανότητα νά
δώσει δράματα μέ μεγαλύτερη έσωτερική συνοχ1i δομfjς καί
βαθύτερη διείσδυση σηi διαγραφιi χαρακηΊρων, δπως δεί
χνουν ή " ' Η λέκτρα " καί ό " 'Ηρακλ1iς ". Σηiν " 'Ηλέκτρα ",
τό έλατήριο καί γιά τή δράση καi γιά ηiν άπόδοση τοϋ χα
ρακτ1Ίρα άποκαλύπτεται μ' έκείνη τή διαπεραστικ1i ψυχολο
γικ1i άντίληψη πού ϊ:: δωσε δικαιολογημένη φήμη στόν Εuρι
πίδη· καί 11 περιπέτεια, αν μπορεί νά όνομαστεί ετσι ή συναι
σθηματική κατάρρευση πού βρίσκει τούς δύο ijρωες στό
τέλος, ίίρχεται σάν άποτέλεσμα τfjς διάστροφης έγκληματικijς
τους φύσης. Γι' αύτό ό Εύριπίδ11ς φρόντισε νά δείξει δτι ό
'Ορέστης κι ή άδελφ11 του είναι έγκληματικά πρόσωπα
στιi σκέψη καi σηiν πράξη , σέ άντίθεση μέ τό έκδικητικό
ζευγάρι τοϋ Σοφοκλfj , γιά τό όποίο ό φόνος τfjς Κλυται
μ1iστρας καl τοϋ Αίγισθου 1"ιταν μιά ίκανοποιη1:ικ1i πράξη
καθυστερημέyης δ ικαιοσύνης . Σέ άντίθεση, άκόμα, μέ τόν
Αiσχύλο, δπου 1i παραδοσιακιi πράξη ταύτιζε καί καθόριζε
τό δραματικq χαρακηΊρα, έδώ, δπως καί στόν " 'Ορέστη ",
11 συγκεκριμένη πράξη πηγάζει άπό ενα πλέγμα ψυχωτικής
σύγχυσης μέσα στό ίδιο τό πρόσωπο· ή δαιμονική δύναμη
δέν εiσχωρεί ,άπλώς στό δράστη τήν ώρα το() έγκλήματος, άλλά
είναι τό προϊόν της άνθρώπινης ψυχi'\ς, δχι , ώστόσο, μιiiς
πλατιiiς, έπιβλητικfjς ψυχής, άλλά μιiiς ψυχής ίiθλιας, πνιγ
μένης σηi Θλίψη καί γεμάτης έσωτερικές άντιφάσεις. Ό
Εύριπίδης δέν ίίχε ι χάσει τήν ύποβι βαστικ1Ί του εiρωνεία. Ό
ήρωικός 'Ορέστης τfjς " 'Οδύσσειας " ίίχει άντικατασταθεί
άπό εναν 'Ορέστη δειλό κι άβέβαιο, καi 11 άδρi1 , μαρτυρικιi
παρθένα τοϋ Σοφοκλή άπό μιά μικρή, διαβρωμένη άπό μίσος
' Η λέκτρα, πού εlναι παντρεμένη μ' ενα βρώμικο γεωργό
καi άναλώνεται μέσα στήν έρ1iμωσι1 της. Αύτή 11 άπόρριψη
όποιουδ1Ίποτε 11ρωικο\J στοιχείου σηiν πραγμάτευση τοϋ μύ
θου φτάνει qέ τέτοιο σημείο, ώστε τό ίίργο τοϋ Εύριπίδη ίίχει
Θεωρηθεί παρωδία τοϋ Σοφοκλ11 ' πραγματικά, μερικά χωρία
ίσως άποκαλύπτουν διακριτικά μιά τέτοια διάθεση.
'Ωστόσο, μέ δλη ηiν άπόρριψη της όποιασδήποτε ή ρωικfjς
διάστασης, οϋτε ή παρωδία οϋτε άκόμα κι ή εiρωνεία έξηγεί
τήν περίπτωση της " ' Ηλέκτρας ", πού μοιάζει νά είναι μιά
προσπάθεια νά διερευνηθεί ή έκδίκηση δχι σά μιά άπόδοση
δικαιοσύνης άλλά σά μιά νοσηρή άναστάτωση τοϋ μυαλοϋ.
Ό Εύριπίδης πάλευε μετωπικά κι άποτελεσματικά μ' εναν
άπό τούς μεγαλύτερους άρχετυπικούς μύθους, τό μύθο της
έκδίκησης, ηΊς βίας καί τfjς παραφροσύνης, Θέματα πού τόν
κυνηγοϋσαν σ' δλη του ηi ζωή . Ό παράγοντας της τύχης
άπουσιάζει έντελώς, αν καί ή τέχνη , 11 μηχανορραφία, είναι

φυσικά εντονη . οι Διόσκουροι , πού έμφανίζονται γιά νά συρ
ράψουν ενα είδος tjρεμης συνέχειας γιά τό ζευγάρι τών ένό
χων, καi μάλιστα μνημονεύουν τήν τελική άθώωση τοϋ 'Ορέ
στη, δύσκολα μπορεί νά ε!πωθεί δτ. ι Θεραπεύουν τή διαβρωτική
δυστυχία του τέλους fι δτι τοποθετο\Jν δλα τά στοιχεία μέσα
σέ μιά καθαρ1i Θεϊκή προοπτικ1i. Ή άπόδοση δμως της ευ
θύνης στό μαντείο του Φοίβου δέ σημαίνει δτι ό Εuριπίδης
έξαπολύει μιάν άπροκάλυπτη , όλικη έπίθεση έναντίον τοϋ
'Απόλλωνα, δπως τόσο συχνά ύποστηρίζεται . Τό μόνο πού
λέν οι Διόσκουροι είναι δτι ή έπιβολή δ ικαιοσύνης δέν είναι
άπαραίτητα πάντα μιά δίκαια πράξη, κι δτι ό 'Απόλλων μέ
δλη ηi σοφία του τούς είχε προστάξει νά πράξουν κάτι πού
δέν ήταν γι' αuτούς σοφό νά έκτελέσουν ( 1 244κ. , 1 30 1 κ.).
Όπως συν1Ίθως, ό Εύριπίδης εχει άφ1Ίσει τό θεϊκό καί τό
άνθρώπινο μέσα σ' ενα άξεδιάλυτο πλέγμα παραδόξου · ο ι
Θεοί δείχνουν ενα άόριστο ένδιαφέρον, οί Θνητοί δράστες
ύποφέρουν, καi τό πλαίσιο της μυθικής πληρότητας έξακο
λουθεί νά παραμένει άτελές.
Τό ίδιο συμβαίνει καi μέ τόν " Ήρακλ1i ". Σέ κανένα ίiλλο
Εργο του ό Εύριπίδης δέν πλησίασε τόσο στή σκηνική πα
ρουσίαση μιiiς γν1Ίσια ή ρωικijς μορφ1'j ς ii στήν κατασκευή
μιiiς περιπέτειας τόσο έντυπωσιακijς. Ή σύγκρουση , δπως
καi στούς " ' Ηρακλείδες ", στρέφεται πάλι γύρω στά παιδιά
τοϋ 'Ηρακλή , πού θέλει νά τά δολοφον1Ίσει ό τύραννος Λύ
κος, μαζί μέ ηi μητέρα τους, άπό φόβο μi1πως έκδικηθοϋν τό
φόνο τοϋ παπποϋ τους. "Εχουν καταφύγει σ' ενα βωμό, έπειδΤι
ό 'Ηρακλής βρίσκεται στόν Άδη , άπ' δπου πήγε νά φέρει
τόν Κέρβερο, καi Θεωρείται νεκρός. Μόνο ό γερο-Άμφι
τρύων μένει άρπαγμένος άπό τήν έλπίδα δτι κάποτε Θά γυρίσει,
άλλά ή γυναίκα τοϋ Ήρακλ1Ί , ή Μεγάρα, προτιμάει νά έγκα
ταλείψει τό βωμό καi νά πεθάνει μέ άξιοπρέπεια παρά νά
καεί έκεί ζωντανή. Πάνω σ' αύτή τή ζοφερή σκηνή έμφανί
ζετα ι , σάν τόν iΊλιο πού άνατέλλει, ό ' Ηρακλής καi σκοτώνει
τό Λύκο. "Ως αύτό τό σημείο, ό " ' Ηρακλής " είναι ενα
εργο άπελευθέρωσης χτισμένο πάνω στό μύθο της " 'Επιστρο
φής άπό τούς Νεκρούς ". Παρ' δλη ηi μελοδραματική πλοκ1;,
στά πρόσωπα εχει δοθεί κάποια πληρότητα, iδιαίτερα στόν
Ήρακλ11 , πού ή καρτερικ1Ί του μεγαλοσύνη είναι συγκινη
τικά μετριασμένη άπό ηiν πατρική άγάπ η . Αuτή δμως ή ένθαρ
ρυντική εiκόνα ξαφνικά έρειπώνεται μέ τόν άπεχθέστερο
τρόπο. Ή Λύσσα, τό πνε\Jμα τfjς άχαλίνωτης μανίας, έμφανί
ζεται, δχι πολύ πρόθυμα, δπως λέει , άλλά κάτω άπό τήν πίεση
της κακόβουλης Ήρας ό μεγάλος, τρυφερός προστάτης κυ
ριεύεται ξαφνικά άπό μανία καi σφάζει τούς άνθρώπους
πού . μόλις γλίτωσε άπό τό Θάνατο. Στή φριχηi άφ11 γηση το\J
άγγελιοφόρου πού περιγράφει τό φονικό, ό Εuριπίδης δέν
άφ1Ίνει καμιά λεπτομέρεια γιά νά δώσει τήν άνατροπ1i δλο
κληρωτικi1 .
Ή σφαγή τ η ς Μεγάρας καi τών παιδιών ήταν μιά άπό τiς
άναρίθμητες παραδοσιακές ιστορίες γύρω άπό τόν Ήρακλ1Ί·
είναι ενα παράδειγμα της άντιφατικ1'j ς έγκληματικijς πράξης,
πού έμφανίζεται τόσο συχνά στiς ιστορίες μεγάλων ήρώων.
Ήταν δμως τοϋ Εuριπίδη iδέα νά τοποθετi1σει τό φονικό
άμέσως μετά τήν έπιστροφ1i τοϋ i1ρωα άπό τόν Αδη, ένώ
οϋτε τό παραμικρό κίνητρο γι' αuηi τήν ξαφνική εφοδο
η']ς μανίας δέν είναι δυνατό νά βρεθεί στό πρώτο μέρος τοϋ ερ
γου. 'Αντίθετα άπό τόν 'Ορέστη καi τήν ' Ηλέκτρα, ή έγκλη 
ματικδτητα τοϋ Ήρακλη δέν προέρχεται άπό μέσα άλλά άπέ
ξω, άφοϋ άκδμα κι ή ίδια ή Οεδτητα τοϋ παραλογισμο\J
άναρωτιέτα ι , πολύ λογικά, αν είναι σωστό νά πλήξει ενα τόσο
καλό ίiνθρωπο μ' ενα τόσο άνάξιό του κακό (849κκ.). Είναι
11 πιό εϋγλωττη στιγμή περιπέτειας πού έπιβάλλεται μέ έξω
τερική παρέμβαση άπό τόν ποιηη1, πολύ δμοια μ' έκείνη
πού βρίσκουμε στά πολεμικά εργα. Ό " 'Ηρακλής " δμως
δέν κινείται μέσα στίς περιστάσεις τοϋ πολέμου· άναφέρεται
σ' ενα πολύ εύρύτερο χώρο, και ή ειρωνεία το() ποιητή φαί
νεται νά άφορα ίiμεσα τήν ίδια τή ζωi1. Ό μύθος τfjς ή ρωικ 1'j ς
σωτηρίας γειτονεύει σπαραχτικά μέ τό μύθο της ή ρωικ1ϊς
καταστροφής, γιά νά δοθεί μιά εiκόνα τοϋ παραλόγου, πού
δέ βρίσκει η;ν δμοιά της οϋτε άκόμα καi στiς " Βάκχες ".
Σηiν τελευταία σκηνή ό Θησέας, πού μόλις τόν είχε γλιτώ
σει δ ' Ηρακλής άπό τόν Αδη , έμφανίζεται γιά ν' άποτρέψει
τόν εύεργέτη του άπό τήν iδέα η']ς αύτοκτονίας καi νά τόν
βοηθ1Ίσει στήν άντιμετώπιση της όδύνης του. Αuτό δ ίνει τήν
έντύπωση μιας τριλογικijς κατακλείδας ϋστερα άπό τήν προ
ηγούμενη θέση - άντίθεση · άκούονται δμως μόνο άποσπασμα
τικ.ές, άπροσδιόριστες άρμονίες, καi τό τέλος ερχεται βουβό
•

•

κάτω άπό τό βάρος τ �; ς άπόγνωσης μfiλλον παρά άπό άληθινή
λύτρωσ11.
Τελικά δμως 11 εiρωνεία έξαντλείται καί 11 άποστασιοποιη
μένη θεώρηση βρίσκεται σέ άναπόφευκτη συγγένεια μέ τό
άποστασιοποιη μένο δραμα. Ό NorthιΌp FιΎe παρατιiρησε
δτι στήν πορεία τιϊς λογοτεχνικής ίστορίας είναι δυνα•ό νά
έντοπισθεί ενας περιοδικός κύκλος τρόπων. Ό μυθικός κόσμος
τών θεών καί τών κοσμικών ήρώων, πού δημιουργήθηκε στήν
άρχ1i άπό τόν άνθρωπο, ύποχωρεί στόν πιό έκλεπτυσμένο,
Ιiν κι έξακολουθητικά ύπερςινθρώπινο τρόπο τιϊς ρομαντικής
σκηνοθεσίας, άπό ενα μαγευτικό δάσος στολισμένο μέ άπό
κρυφα ξωκλ1iσια καί μαγικές πηγές, κατοικημένο άπό δυνα
τούς ίππότες, μάγους κι ώραίες πρι γκίπισσες, καί σχεδόν
άπέραντο. Μετά, μέ μιά έκλεκτικιi διαδικασία, τό πεδίο στε
νεύει, τό όπερφυσικό περιορίζεται ii έξορίζεται , καί προβάλ
λει ή μοναδικιi , μεγάλη μορφ1i του . . άνώτερου μιμ ικού , ,
τρόπου. 'Ακολουθείται άπό τόν πιό λαϊκό πληθυσμό του κό
σμου, πλασμένο άντικειμενικά καί ρεαλιστικά σέ " κατώτερα
μιμικά " χρώματα · μ ετά άπ' αύτό ή άντικειμενικότητα όδη
γεί σέ δλο καί μεγαλύτερη άπόσταση, ώσπου ή είρωνεία γί
νεται ό χαρακτηριστικός τρόπος της λογοτεχνίας. Τότε σέ
ενα όρισμένο σημείο άρχίζει ενας καινούριος κύκλος. Ό
" είρωνικός τρόπος 'Ί δταν όδηγηθεί στά Cίκρα, φτάνει σέ
τόσην άπόσταση άπό τ�i ν άμεσότητα της καθημερινής έμπει
ρίας, ώστε οί λεπτομέρειες γίνονται δυσδιάκριτες, άφ1iνοντας
μόνο άδρά περιγράμματα πού βαθμιαία άρχίζουν νά παίρνουν
μυθικό σχ1ϊ μα καί νά μοιάζουν ξανά μέ τiς πρωτογενείς ύπο
θέσεις της καθολικότητας τών πραγμάτων. Ή φορά εlvαι
τώρα διαμετρικά άντίθετη μέ τ�iν άκρίβεια τού " κατώτερου
μ ιμ ικού " τρόπου καί πολύ κοντά στίς πλατιές προσεγγίσεις
του μύθου. Ό μύθος ξαναγεννιέται σάν ενα είδος τάξης, πού
διακρίνεται μέσα στά εσχατα, άκαθόριστα καί ειρωνικά άπο
στασιοποιημένα περιγράμματα τού κόσμου, μιά τάξη πού
άποτελεί τήν έπινόηση της άνθρώπινης σκέψης, γιά ν' άντι
σταθεί στήν άπειλή τού καταλυτικού χάους, άφοu δ,τι πρώτα
1'Ίταν ενα καθαρό δραμα τώρα έξασθενεί καί συγχέεται .
Σ ' αύτήν άκριβώς τ ή διασταύρωση τών " τρόπων " συναντaμε
τ�iν τέχνη του Εύριπίδη , καθώς καταπιανόταν μέ τή σύνθεση
τ�ϊ ς " 'Ιφιγένειας " , της " 'Ελένης " καί τού " Ίωνα ". Καί
σάν άποκύημα της έποχijς του καi σά στοιχείο της ίδιας του
της ίδιοσυγκρασίας, ό ποιητιiς είχε βρεί στήν εiρωνεία ενα
στοιχείο ένδογενές. Μέ τόν " ' Ηρακλή " του δμως f;φτασε σέ
ενα σημείο πέρα άπό τό όποίο δέν μπορούσε νά προχωριiσει,
χωρίς ν' άνακαλύψει τί βρισκόταν πάνω καί πέρα άπό αύτόν ·
ήταν σά νά περπατούσε πάνω στιiν έπιφάνεια μιaς σφαίρας.

Ή άπόλυτη άποστασιοποίηση του " Ήρακλfi " προδίνεται
μόνο μέ τιiν είσοδο της Λύσσας. "Ως έκείνη τή στιγμή f;χουμε
παραπλανητικά όδηγηθεί σ' ενα ψηλό βαθμό συναισθημα
τικ1ϊς συμμετοχής στό δράμα του Ήρακλii καί της ο iκογέ
νειάς του· ό κρύος τρόμος της άντισiροφijς ε ναι ενα πλ1ϊγμα
πέρα άπό κάθε περιγραφ1i, έπειδή προέρχεται τόσο όλοκλη
ρωτικά f;ξω άπό τή δραματική ύφ1i , δείχνοντάς μας δτι καί
έμείς, δπως ή Μεγάρα καί τά παιδιά, f;χουμε άνελέητα παρα
πλανηθεί, δχι βέβαια άπό τόν ' Ηρακλή άλλά άπό τήν Cίλογη,
χαοτική . φύση της άνθρώπινης παρουσίας στόν κόσμο. Δύ
σκολα 11 ειρωνεία θά μπορούσε νά προωθηθεί παραπέρα, καί
ό Εύριπίδης, δσο τουλάχιστο ξέρουμε, δέν τό δοκίμασε ποτέ.
'Αντίθετα, προχώρησε τώρα σέ κάτι καινούριο, δπως τό
συν1iθιζε1 καί δέν είναι καθόλου άπίθανο νά διαπίστωνε μέ
εκπληξη κι ό ίδιος δτι άνακάλυπτε τό μύθο, σάν ενα άρχε
τυπικό σχ1ϊ μα μέ κάποια πλη ρότητα, ν' άναδύεται άπό τά
άχυρένια ύπολείμματα ένός κόσμου, καθώς σκορπίζονται πά
νω στήν έπιφάνεια ένός ούρανοu πού όλοένα ύποχωρεί.
Ή νόηση , ii ή φαντασία, άναγκαστικά μορφοποιεί τέτοια
σχήματα, παρόλο πού αύτά μετατοπίζονται κι άλλάζουν
μέ τήν ίδια άναγκαιότητα. Ή άκρότητα τ�ϊς εtρωνείας πρέπει
ν' άρχίσει ν' άναδημιουργεί τό μύθο, έπειδή βασικ1i λειτουρ
γία της σκέψης είναι νά δημιουργεί κατηγορίες του νοητού,
ν' άποσπa μιάν αίσθηση τάξης μέσα άπό τό χάος μιaς άτε
λείωτα άντιφατικijς πραγματικότητας κι δσο πιό ποικίλη
κ ι άκατανόητη δ ιαπιστωθεί δτι είναι ή πραγματικότητα,
τόσο περισσότερα πρέπει νά έπινοi1σει 11 άνθρώπινη νόηση ,
Ιiν πρόκειται νά μεταδώσει τίς άνακαλύψεις της. ' Εκτός μόνο
σάν άπλή όνομασία, τό χάος δέν μπορεί νά μεταδοθεί νοητικά
καί, έπομένως, 11 πιό εντιμη καί πλi1ρης άναγνώρισrι του
είναι καί ή πιό άναπόφευκτα άναγκασμένη νά δημιουργεί
όποθέσεις μιfiς τάξης σά διέξοδα έπικοινωνίας. Ή μόνη
Cίλλη λύση θά ήταν ή σιωπ1i, ενα είδος συντέλειας του κόσμου.
'Επομένως, 11 τάξη , θά μπορούσε νά πεί κανείς, είναι ενα νοη
τικό όποπροϊόν, πού παράγεται κάτω άπό τήν πίεση του χάους,
είναι μιά ύπόθεση · καί μιά πλιiρης ύπόθεση τάξης είναι ενας
όρισμός του μύθου. Ένας Cίλλος όρισμός, αύτός πού άναφέ
ρεται στήν άφηγηματικ1i του πλευρά, είναι 11 ίστορία τιϊς ζωής
τού κόσμου, όπότε ή νοητική λειτουργία πού τή συνθέτει
γίνεται τελικά τό νer nονuιη, δπου ξαναγεννιέται ό κόσμος
σ' δλη τιiν όραματικ rι του πληρότητα, μέ τούς θεούς, τούς
άνθρώπους καί τή φύση νά έκτελοuν, σέ άκατάπαυτη άλ
ληλεπίδραση , τοuς ρόλους τους.
Ή ιστορία τιϊς ζωης του κόσμου φαίνεται νά ήταν ό στόχος
του Εuριπίδη στήν " 'Ιφιγένεια " καί στ' Ci.λλα δύο συγγενικά

'Α κριβώς ή τελευταία σκψή τ·fjς " Μήδειας ", δταν ή μcίγισσα πάι>ω στό φιδ6συρτο δ.ρμα τοΠ ijλιov i.γκαταλεlπει
τ όν ' Ιάσοιια καί μαζί του τόν dνΟρώπινο χώρο, εlναι τό Οέμα τιϊς παραπάνω ύδρίας dπό τή Λοvκανία (περlπου 400 π.Χ.)

εργα. Σ' αύτά, δπως σέ κανένα Ο.λλο, ό ποιητης άποφάσισε
νά δώσει πλ1)ρη πρωτοβουλία σ' ενα μυθικό σχήμα, δίχως
σμίκρυνση tΊ διαστρέβλωση. Αύτό τό κατόρθωσε δχι ϋστερα
άπό κάποιο " πραγματικό " γεγονός, άκόμα λιγότερο άπό
μιά διάθεση νά ξεφύγει άπό την πραγματικότητα, άλλά έπειδη
εΙχε διασχίσει δλη την πορεία τi'jς εiρωνείας καi τελικά εφερε
στό φως μιά κανούρια πραγματικότητα, μιά πληρέστερη πραγ
ματικότητα, πού εκλεινε μέσα στά δριά της τό στοιχείο της
λύτρωσης. Οϋτε μυστικ1i ένόραση , οϋτε γέννηση καμιάς
πρωτάκουστης γνώσης δέν εΙχε θέση έδω, παρά μόνο ή φυσικη
κατάληξη μιάς πορείας κι ή άρχη μιιΊς Ο.λλης. Οϋτε ό ποιη
τ1)ς ήταν δεμένος στη νέα αuτη πορεία δπως σέ μιά θρησκεία
πού μόλις του άποκαλύφθηκε. Αύτά τά Εργα δέ σημείωναν
τό τέλος τijς σταδιοδρομίας του· μετά την πραγματοποίησι;
τους, ό ποιητης θά συνέχιζε τό δρόμο του, γιά νά γράψει Ο.λλα
καi πολύ διαφορετικά Εργα. Μ άλλον αύτά σημείωναν μιά
όρισμένη αίσθηση, ίσως πρόσκαιρη , πάντως μιά αίσθηση
χαρακτηριστικ1i μ ιας φάσης, πού εΙχε άναπόφευκτα άνα
δυθεί άπό την πορεία τijς τέχνης του, κάτι τό όποίο, δπως ή
διαύγεια κι ή λύτρωση πού κερδίζουν μέσα στά πεπρωμένα
τους οί iiρωες αύτων τών Εργων, βρισκόταν παρόν άπό t1iν
άρχ1i. Ό Εύριπίδης Εχει ταυτιστεί μέχρι σημείου ύπερβολής
μέ τiς άρχές τής φιλοσοφίας, άλλά δχι άρκετά μέ τη μυθολο
γία τής έποχής καi την παράδοση μέσα στ1)ν όποία δούλευε.
Έδι'ί'> πού τά λέμε, δέν 1'Ίταν 11 φιλοσοφία πού τόν εκαμε εί
ρωνα, άλλά μιά άχαλίνωτη όρδ1i εiρωνειών άναπόσπαστων
άπό τη μορφη έκείνη τijς τραγωδίας πού εΙχε ό ίδιος διαλέξει
σάν κοσμοθεωρία. Αύτές γέννησαν τίς μερικές καί προκα
τειλημμένες θεωρήσεις του μύθου · ποτέ δμως ό μύθος δέν
επαψε ν' άποτελεί τό σημείο άναφοράς ήταν ταυτόχρονα
ή άφετηρία κ ι ό μόνιμος στόχος τής τραγωδίας νά δεί ενα
μυθικό δλο, νά κερδίσει τουλάχιστο μιά ματιά τάξης, εστω
καί 'Ιtαροδικης. Μέσα στό δραμα αύτών των τριών δραμάτων,
ό Εύριπίδης άκολούθησε τούς μύθους του ι'.Ιις τό χείλος του
νοήματός τους καi δέχτηκε τη δυνατότητα τijς δικαίωσης
σά μέρος ένός όλοκλη ρωμένου τραγικού πλαισίου.
Π ρίν κλείσει στούς Εύγάνειους Λόφους τό ποίημά του ό
εγραψε :

Sl1el ley,

Κι Cίλλα λουλουδιασμέιια νησιά πρέπει να υπαρχουv
μέσα στιί θάλασσα τιϊς ζωι;ς καί τι;ς άγωνίας.
Θά επρεπε νά εχουμε στά χέρια μας δλο τό εργο τού Εύρι
πίδη, γιά νά μάθουμε Ciν ή είρωνεία του σ' Ο.λλες περιόδους
τής ζωης του τόν όδiηησε, i5στερα άπό μιά πλ1iρ η περιστροφη,
σ' Ο.λλα άνθισμένα νησιά λυτρωτικού μύθου · φαίνεται, πάντως,
δτι αύτό εγινε τουλάχιστο μιά φορά. Θά χρειαζόταν νά έπι
νοηθεί ενας άποδοτικότερος δρος γιά τά " ρομαντικά. " του
δράματα, έπειδ1i, ένώ δύο άπ' αύτά άνταποκρίνονται στίς
άπαιt1iσεις του " ρομαντικού τρόπου " του F1Ύe, τό σημαντι
κότερο, ό " Ίων " , δέν άνταποκρίνεται· έξάλλου, καi τά τρία
περιέχουν πολύ περισσότερο άπό τό σκοτεινό δασωμένο βα
σίλειο μέ τίς στοιχειωμένες γωνιές καi τ' άπίθανα συναπαν
τi1ματα, τη μαγεία καi τiς μεταμορφώσεις. Ώς πρός την εκ
βαση τους, οι άπιθανότητες τοϋ Εύριπίδη δείχνουν νά εΙναι
σημάδια του άναπότρεπτου, καi i1 μεταμόρφωση, δπου λει
τουργεί, δπως σt1i ν " 'Ελένη ", προκαλεί σίγουρα μιά στιγ
μιαία παρεμβολή, άργότερα δμως παρουσιάζει μιά νέα φάση
της πραγματικότητας εΙναι πιό πολύ σά μιά μεταμόρφωση
του Όβίδιου i1 του Άπουλήιου παρά σάν της Άγγέλικας του
SpenseΓ. Ή " 'Ιφιγένεια ", ή " 'Ελένη " καi ό " Ίων " συν
δέονται μέ κάτι πολύ βασικότερο άπ'. δ,τι ό προσανατολισμός
ένός ρομαντικού εργου. Θά μπορούσαν ίσως νά όνομαστοuν
τά " μυθικά " Εργα, μέ την εiδικη εννοια δτι σ' αύτά μιά
παραδοσιακη ιστο ρία εχει δραματοποιηθεί ετσι, ωστε νά κερ
δίσει ενα εΙδος πλη ρότητας, μιά καθολικότητα, δπου κάθε
έξωτερικ1i ειρωνεία εχει κατασταλεί η άφομοιωθεί, καi δπου
μπορούν νά εiσχωρ1)σουν στοιχεία ρομαντικά, μελοδραμα
τικά, άκόμα καi ψυχολογικά, άλλά μόνο γιά νά παίξουν συμ
πλη ρωματικούς ρόλους, ύποταγμένα καi προσαρμοσμένα στό
εύρύτερο καθοριστικό δραμα. Γιά πρώτη φορά στό Εργο του
Εύριπίδη πού μιΊς εΙναι γνωστό, τό μυθικό πλαίσιο όλοκλη
ρώνετα ι · έπίσης όλοκλη ρώνονται οί χαρακτηρες παραμένον
τας μέσα σ' αύτό κι άνακαλύπτοντας εναν έσωτερικό κόσμο
πού ποτέ τους δέν εΙχαν έλπίσει δτι ε{χαν. Ή ' Ιφιγένεια, τό
θύμα, γίνεται ό σωτήρας του έαυτοu της καi του άδελφοu της,
ένω έκείνος, ό μιασμένος φυγάδας, συμμετέχει στήν πράξη

της σωτη ρίας καi γίνεται ό δίκαιος βασιλιάς τής χώρας του.
Τό φάντασμα της ' Ελένης, πού έξόντωνε άνθρώπους, έξαφα
νίζεται μέσα στόν κοσμικό αiθέρα, γιά ν' άντικατασταθεί
άπό την άληθιν1] , σωτηρια σύζυγο, δχι πιά τό άντίθετο άλλά
τό άντίστοιχο τijς Πηνελόπης. Ό Ίων, τό εκθετο, άνακαλύ
πτει δτι ε{ναι γιός ένός μεγάλου θεού καi πατέρας τής iωνικης
φυλ1ϊς ή Κρέουσα, πού πίστευε δτι ήταν τό ξεχασμένο παι
χνίδι του 'Απόλλωνα, άνακαλύπτει δτι ε{ναι μιά όλοκληρω
μένη γυναίκα, πού μπαίνει ξαφνικά στόν κατάλογο των άγέ
ραστων i1ρωίδων.
Αύτές οι δικαιώσεις, παρόλο πού κερδίζονται μέ δυσκολία
μόλις t llν έντέκατη (όρα, άπέχουν πολύ άπό τίς κοινές Εγκαι
ρες έμφανίσεις ένός μελοδραματικού i1 ρομαντικού iiρωα.
Όλες συμπίπτουν μέ τ1)ν άναγνώριση τής άλ1]θειας πού ο tκο
δομείται μέσα άπό τόν πυρ1)να των ίδιων των εργων- σημα
δεύονται άπό στιγμές άναγνώρισης iiλλων προσώπων, πού
έχουν φτάσει σέ παρόμοια αύτοαναγνώριση κι ερχονται
σάν άποτέλεσμα όργανικών περιπετειών. Ή σκην1i τής άνα
γνώρισης στ1iν " 'Ιφιγένεια " δικαιολογημένα εΙχε τόση
φ�iμη· τijς " 'Ελένη ς " εΙναι λιγότερο ζωντανιi · του " Ίωνα "
δμως εΙναι i1 ώpαιότερ'�1 , έξαιτίας ένός ισχυρού συμβολισμού
άκεραιότητας, πού κρύβεται στό άμάραντο στεφάνι τijς Κρέ
ουσας. ΕΙναι άδύνατο μέσα σ' αύτές τίς ύπέροχες στιγμές
ν' άνακαλύψει κανείς στοιχεία έξωτερικi;ς ειρωνείας, έπειδή
οι άποκαλύψεις τους άφοροuν έγγενείς άλήθειες, σάν τά σωστά
διατυπωμένα άξιώματα. Έχουν έπίσ1ις κάτι άποκαλυπτικό
μέσα τους, άφοu προβάλλουν τό μέρος πού παίζουν οί θεοί
δίπλα στην άπρόσωπη τύχη καi σηiν άνθρώπινη έκλογη , η
μηχανη, ετσι &στε νά μορφοποιείται έκείνη ή τριάδα τής
αιτιότητας, πού ο ί παράγοντές της μοιάζουν νά λειτουργούν
άνεξάρτητα κι αύθαίρετα, άλλά, δταν θεωρηθούν στην πλη
ρότητά τους, έμφανίζονται σ' ενα εΙδος άβέβαιης ένότητας.
'Υπάρχει σ' αύτά τά τρία Εργα, μιά ύπόθεση πληρότητας,
πού δέν τη συναντάμε στά προηγούμενα· εΙναι ή πληρότητα
του μύθου, πού χρωματίζει την άνθρώπινη έμπειρία θεωρη
μένη στό σύνολό της.
Παρόλο πού οι τρείς ιστορίες διαφέρουν πολύ άνάμεσά τους,
ό βασικός μύθος ε{ναι ό ίδιος καί γιά τίς τρείς έκείνος πού
εΙχε iiδη χρησιμοποι 1i σει ό Εύριπίδης σέ δύο προηγούμενα
εργα του, την " ·Άλκηστη " καi τόν " 'Η ρακλή ". ΕΙ ναι ό
θεμελιακός μύθος τής " ' Επιστροφής άπό τούς Νεκρούς ",
πού έμφανίζεται σέ άναρίθμητες μορφές, μέ άρχέτυπο στην
έλληνικ1i λογοτεχνία την " 'Οδύσσεια ". Ό κυριολεκτικός
θάνατος δέν εΙναι άπαραίτητος, οϋτε βέβαια Εχει θέση έδω
κανένα δόγμα άθανασίας. Ό 'Οδυσσέας δέν πεθαίνει πραγμα
τικά· έπισκέπτεται δμως τη χώρα τών νεκρών κι έπιστρέ
φει , δπως συμβαίνει, κατά κάποιον τρόπο, καi μ' δλους τούς
ι'ί.λλους fiρωες. Μέρος άπό τόν άκόμα εύρύτερο ήρωικό μύθο,
πού ούσιαστικά εΤναι ό κύκλος τ�; ς ζωfjς του κόσμου έντοπι
σμένος σέ μιάν άτομικη περίπτωσιι, αύτό τό ταξίδι πλαισιώ
νει τό συμβολισμό t1i ς νίκης πάνω στό θάνατο· συμβολίζει τό
συμπλ1iρωμα τοϋ κύκλου, δπως άκριβ&ς ή ' Επιστροφή τής
Περσεφόνης συμβολίζε� την άναγέννηση τών καρπών. Δέν
εχει σημασία δτι γιά τούς άγρούς ό θάνατος άποτελεί ενα
γεγονός πραγματικό, ένώ γιά τόν iiρωα ενα μεγαλεπ1iβολο
νοητικό έγχείρημα· τό πνεύμα πραγματοποιεί τίς κατακτή
σεις του μέ την μετατροπ1i τής έμπειρίας, πραγματικης η
φανταστικijς, σέ γνώση. Γνώση ήταν δλο κι δλο αύτό πού
έφερε μαζί του ό 'Οδυσσέας άπό τό συμβολικό του ταξίδι,
καi άκριβώς αύτός ό συμβολισμός της άναγέννησης, μέ την
πρόσκτηση της άληθινfjς γνώσης, άποτελεί τό βασικό συστα
τικό στη σύνθεση αύτων τών τριι'ί'>ν ίiργων. οι θεατές σt1iν
Αύλίδα παρακολούθησαν τη σφαγιi της ' fφιγένειας ή Κρέ
ουσα μέ τά ίδια της τά χέρια Ο.φησε εκθετο τό παιδί της
τό Μενέλαο τόν εΙχαν γιά νεκρό, καi τ�iν πραγματική 'Ελένη
γιά πολλά χρόνια την πίστευαν γιά νεκρ1i δλοι έκτός άπό
τήν ίδια ( .. ' Ελένη " 286). οι μεγάλοι άναγνωρισμοi σημειώ
νουν ό καθένας μέ t1i σειρά του t1iν έπιστροφη κάποιου πού
εΙχε χαθεί· i1 πραγματικη γνώση έπικρατεί, κι ό κύκλος συμ
πληρώνεται. Ή ' Ιφιγένεια κι ό 'Ορέστης άγκαλιάζονται μέ
λόγια πού έκφράζουν την άρχ1i μιάς καινούριας ζωης (827κκ.)·
ή πένθιμη μουσικ1i τών Σειρ1iνων πού έπικαλείται i1 ' Ελένη
δίνει τη θέση της στούς αύλούς καί τά τύμπανα της Μ εγάλης
Μ η τέρας (Ι 67κκ. , 1 346κκ.)· ό οΙκος τού ' Ερεχθέα άναγεννιέ
ται μέσα στόν Ίωνα ( 1 465κκ.) .
Πόσο διαφορετικούς σκοπούς ύπη ρετοuσε αύτός ό μύθος

Μιά συγκεκριμένη σκηνή άπό τούς " 'Ηρακλείδες ", πού παραστάΟηκαν πολύ κοντά στ1}ν άρχ·ή τοϋ πελοπονvησιακοϋ πολέμου,
εlναι ζωγραφισμένη σέ λοvκαvικό κρατήρα τοϋ τέλους το·ϋ 5 π.Χ. αlώvα : δ γέρο - 'Ιόλαος, μέ τούς μικρούς 'Ηρακλείδες, δ.έ
χεται η}v έπίθεση τοϋ Πήρvκα τοϋ ΕύρυσΟέα, έιιώ άπ' άριστερά φτάιιοvv έγκαιρα ol δυό γιοί τοϋ Θησέα, Δ ημοφώv κι 'Ακάμας

στ1iν
Αλκηστη " καi στόν " Ήρακλi1 "! Παρόλο πού καi
στά δύο εργα ύπάρχ.ει μιά πραγματική έπιστροφή, καμιά άπό
τiς δύο περιπτώσεις δέν συ.νεπάγεται ενα δραμα πληρότητας
η μόνιμης λύτρωσης ή "Αλκηστη γυρίζει ενα είρωνικό
φάντασμα, ενα ι'iγαλμα πού έρευνα σιωπηλά ενα δραματικό
κόσμο χωρίς πνευματικό άνάστημα· ή έπιστροφ1i του Ήρα
κλ1ϊ εΙναι πραγματική, άλλά ή λυτρωτικ1i της δύναμη έκμη
δενίζεται στή στιγμή άπό ενα πλήγμα του κοσμικου Παρα
λόγου, πού άνατρέπει τήν ίδια του τ�)ν ούσία. Ό Εύριπίδης
δέν μπορουσε, η τουλάχιστο σ' αύτό τό σημείο δέν iΊΘελε,
νά δεί όποιαδήποτε κεραία λύτρωσης νά ύψώνεται μέσα άπό
τ�iν ήρωικ1i μυθολογία. Έπαιρνε ίστορίες πού εΙχαν γιά πυ
ρ1iνα τους τή συντρι βή του Θανάτου και δλων τών σκοτεινών
του δυνάμεων καί τούς άρνιόταν τό άναφαίρετο δικαίωμα μιας
Θριαμβικ1ϊς μουσικής, στό ενα εργο άποκαλύπτοντας εναν
κόσμο 1)Θικά νεκρό, στό ι'iλλο άπορρίπτοντας τή δυνατότητα
μιας ούσιαστικής σωτηρίας σ' . εναν κόσμο άνόητου παραλο
γισμου. Χρειαζόταν άκόμα νά δώσει στό μύθο τό κεφάλι του
καί νά τόν άφ1iσει νά πεί όλόκληρη τ�)ν ιστορία του. Κ ι
ώστόσο, αύτός ό μυθικός στόχ.ος, 1) συντριβή της παρακμής
καί του Θανάτου, κυνηγουσε τή δημιουργικ1i του πορεία και
σ' ι'iλλα δύο εργα, τήν " Άνδρομάχ,η " καί τούς " ' Ηρακλεί
δες " , εδωσε στό συγγενικό Θέμα τής άνανέωσης τii δυνατό
τητα νά τόν ύπαινιχθεί. Ή άνανέωση του 'Ιόλαου εΙναι βέβαια
πραγματική, άλλά τό ηθικό της δυναμικό άφήνεται δίχως
προέκταση , έπειδή τό ένδιαφέρον μετατοπίζεται στην έκδί
κη ση της Άλκμ1iνης. Ή άνανέωση δμως του Π η λέα πετυ
χαίνει την άπελευθέρωση τής Άνδρομάχ,ης καί, δπως εχ.ουμε
δεί, κ ι αύτό τό εργο κινείται ά.πό τήν ίδια κινηηiρια δύναμη,
την τέχνη , τ�iν τύχη καί τό δαίμονα, πού λειτουργεί τόσο
περίπλοκα στά τρία " μυθικά " εργα. 'Η " 'Ανδρομάχη "
παρουσιάζει πολύ συμπτωματικη διάρθρωση καί ύπερβολική
ελλειψη ένότητας, ώστε νά παραλληλιστεί μ' αύτά ώς πρός
τό άποτέλεσμα, ά.λλά ά.π' αύτή την ι'iποψη Θά μπορουσε νά
Θεωρηθεί σάν προάγγελος γιά τ�)ν πραγματοποίηση τής μυ
θικής καί πνευματικής πληρότητας, δπως έμφανίζεται σ'
έκείνα τά τρία.
" ·

ΕΙναι Θέμα γούστου κατά πόσο κανείς Θά δεχόταν δτι τά έπι
τεύγματα τής " 'Ιφιγένειας ", της " 'Ελένη ς " καi το() " Ίω-

να " σημειώνουν τήν κορύφωση σηiν καλλιτεχνική ά.νάπτυξη
το() Εύριπίδη. Ίσως κανείς Θά μπορουσε νά συμφωνήσει σ '
αύτό μ έ βάση τii σκέψη δτι τ ό ν ά ένσωματωθεί μέσα στό
τραγικό σχ,ημα 11 σωτηρία σάν ενα στοιχείο έγγενές , έξασφα
λίζει τήν πραγματοποίηση της σύνθεσης πού έπιδιώκει ή
τραγωδία, δηλαδή μιά τελική κατάσταση ίσορροπίας, πού
σίγουρα ά.ποτελουσε τό τυπικό κλειδί του τρίτου δράματος
μιας α!σχύλειας τριλογίας. Έτσι όλοκληρωμένη ή τραγική
πράξη άνταποκρίνεται σ' δλη τήν καμπύλη πού διαγράφει
ό μύθος ώς άρχή τάξης καί ώς ίστορία τής ζωής του κόσμου.
Στό εργο του " Τραγωδία καi Κωμωδία " ό Walter Κeιτ ίσχυ
ρίζεται δτι 11 τραγωδία, αν καί μίμηση καταστροφης, εΙναι
σηiν πραγματικότητα μιά καταφατικ1i εκφανση το() ά.νθρώπι
νου πνεύματος δταν πραγματοποιηθεί στήν πλ1iρη τους μορφ1;,
δπως στήν τριλογία, ό τραγικός ρυθμός περιλαμβάνει πράξη
καί πάθος, πού άκολουΘουνται ά.πό ενα εΙδος δικαίωσης,
άκριβώς δπως καί στό σχημα του Feι·gusson : σκοπός, πά
θος, άντίλη ψ η . Έργα μέ τραγικό τόνο, πού δέ συμπεριλαμ
βάνουν αύτ�i τ�i ν τρίτη λειτουργία, είτε εΙναι μερικές μόνο
ά.ναπαραστάσεις, πού προέρχονται , Θά μποροίJσε κανείς νά
ύποθέσει , ά.πό μιά μερική μόνο Θεώρηση της τραγικής έμπει
ρίας, ii , σέ περιπτώσεις μέ πλ1iρη Θεώρηση , ά.ναπαραστάσεις,
δπου τό λυτρωτικό στοιχέίο ύποβάλλεται τό πολύ πολύ μέ
" μορφές συνέχειας ", δπως ό 'Οράτιος καi ό Φορτιμπράς
στόν " .Αμλετ , η μέ θέματα μονιμότητας, δπως οί λατρείες
το() '[ππόλυτου ii τών παιδιών της Μήδειας. Άν αύτό εΙναι
σωστό, τά προηγούμενα εργα του Εύριπίδη άν1iκουν σέ μιά
λιγότερο πλ1iρη κατηγορία, ένώ τά μυθικά του εργα περι
έχουν όλόκληρο τόν .τραγικό κύκλο. Άν ά.ποτιμηΘοίJν κάτω
άπ' αύτό τό φώς, θά μποροίJσαν νά ΘεωρηθοίJν σάν ενα σημείο
κορύφωσης, κάτι πού ό ποιητ�iς έπιδίωκε ά.διάκοπα καi πού
τελικά κατόρθωσε, ενα εΙδος καλλιτεχνικής καί φιλοσοφικης
πληρότητας, πού έκφράζεται σ' ενα δράμα ετσι ά.ποστρογ
γυλωμένο, ώστε ν' άνταποκρίνεται στή λυτρωτικ1i όλότητα
το() μύθου.
"

Μέ πολλά έπιχειρ1] ματα μπορεί νά στηριχτεί αύτή 1i ι'iποψη ,
ά.λλά χρειάζεται κάποια προσοχή . Πρώτα πρώτα, δέν ύπο
λογίζει τά τελευταία εργα ii , ά.κόμα χειρότερο, φαίνεται νά
ύπονοεί δτι πρέπει νά χαρακτη ρισΘοίJν σάν ά.ποτυχημένες

προσπάθειες νά δοθεί ή πληρότητα πού μόλις εlχε κατακτη
θεί, καί, έπομένως, σάν έπιστροφές στήν άρχικ1;, πιό περι
ορισμένη, τραγική προοπτική. Ύστερα, θά μποροϋσε κανείς
λανθασμένα νά κάμει σύγχυση άνάμεσα στό εlδος της πλη
ρότητας πού συναντοϋμε στά μυθικά εργα τοϋ Εuριπίδη καί
ση)ν έντελώς διαφορετικ1i θεώρηση τοϋ Σοφοκλή . Ή εiκό
να, πού μνημονεύτηκε πιό πάνω, τοϋ κάθετου άξονα σέ άντί
θεση μέ τόν όριζόντιο θά μποροϋσε έδω vά μaς βοηθήσει
νά διακρίνουμε τή διαφορά. Ό κάθετος άξονας τοϋ Σοφοκλή
άφομοιώνεται άπό τii σπονδυλική στi1λη τοϋ fiρωα, της κεν
τρικής καί άναπόσπαστης μορφής τοϋ " άνώτερου μιμικοϋ
τρόπου ". Μ έσα στ�i διαδικασία της έπιλογης, της άπο
μόνωσης, της άνατροπijς καί της όδύνης, αuτή ή μορφ1i
σαρκώνεται σ' δλη της τήν ταυτότητα, άτομική ταυτόχρονα
κι άντιπροσωπευτικ1i , κι άποκτάει ενα ήθικό άνάστημα
έφάμιλλο τοϋ δυναμικοϋ άναστήματος των θεών, ετσι οοστε
τά δύο στοιχεία άποτελοϋν μιάν άξεδιάλυτη όντολογική
ενωση. Αuτό τό είδος της δραματουργίας εχει άποκληθεί
" περιοδικό ", έπειδή δλα τά μέρη του εlναι στραμμένα πρός
τό κέντρο καί περιορισμένα μέσα στό περίγραμμα της κυρί
αρχης ή ρωικής μορφής αi'J τ1i ταυτίζεται μέ τi i δράση , καί
τίποτα δέ συμβαίνει μέσα στό εργο πού νά μ1)ν προέρχεται
άπ' αύτ1;ν. Ό Εuριπίδης ποτέ δέν άνέβασε στή σκην1i του
μιά τέτοια μορφή, οϋτε έξάλλου τό έπιδίωξε· ή τέχνη του δέν
ένδιαφέρεται γιά τήν όντολογία τοϋ άτόμου, οϋτε εlναι ίδι
αίτερα μεταφυσικi1 , αν είναι καί καθόλου. Άν καί όπωσδή
ποτε σχετίζεται καί μέ τούς θεούς καί μέ τούς άνθρώπους,
τό ένδιαφέρον αuτό συχνά άποκαλύπτεται μέσα σέ παρά
φωνους συνδυασμούς, σέ κραυγαλέες άντιθέσεις πράξεων καi
προσώπων, σέ διλ1iμματα πού θέτει 1Ί πίστη Τι ή άπουσία της.
Ό άξονας της εύριπίδειας δραματουργίας βρίσκεται σ' ενα
όριζόντιο έπίπεδο φαινομενολογικής έμπειρίας, πού συλλέ
γει στήν κίνησ1i της χωρίς καμιά τάξη κάθε λογής στοιχεία
καί τά προκαλεί ν' άντιδράσουν άνάμεσά τους δπως θέλουν.
Αi'Jτά τά στοιχεία δέ χρειάζεται νά εχουν όργανική συγγέ
νεια, γιά νά πάρουν μιά θέση μέσα σ' ενα δράμα τού Ε i'Jρι
πίδη , πού είναι μCίλλον συλλεκτικό παρά έκλεκτικό καi βρί
σκεται τόσο μακριά άπό τό περιοδικό εΙδος, &στε κάποτε
δίνει μιά είκόνα άταξίας, i'ι άκόμα καί χάους. Άν δμως αuτός
ό όριζόντιος άξονας παρατηρηθεί καθώς περιστρέφεται , καi
11 κίνησ1i του όδηγηθεί σέ μιά πλ1iρη περιστροφή, ό κύκλος
πού θά διαγραφεί θά εlναι όλοκληρωμένος κι δ,τι εχει συγ
κεντρωθεί μέσα έκεί θά εχει κάποια θέση, δπως μέσα σ' ενα
μύθο θεωρημένο στ�iν όλότητά του.
Αuτή δμως 1Ί ε!κόνα της τάξης πού έχει κερδηθεί θά εlναι
στιγμιαία, έπειδ1i ό άξονας θά συνεχίσει τήν περιφορά του καi
μπορεί νά σταματήσει όπουδ1iποτε. Μ ιά κΌρύφωση δέν εlναι
άπαραίτητο νά εlναι ενα τέλος, οϋτε δ,τι άκολουθεί μιά πτώ
ση . ' Επομένως, αν τά τρία έπόμενα έργα διαφέρουν άπό τά
τρία μυθικά, αν ό " 'Ορέστη ς " φαίνεται τόσο δμοιος μέ τήν
" 'Ηλέκτρα ", καί ο ί " Φοίνισσες " ξαναφέρνουν τό έπικό
θέατρο των πολεμικών έργων, αuτό δέ σημαίνει δτι πρόκει
ται γιά ύποχωρήσεις άλλά άπλώς γιά τμ1iματα άπό μιά συνε
χιζόμενη πορεία δραματουργικής συλλογής καi παρατήρη
σης. Όσο γιά τίς " Βάκχες " , μ' έκείνη τή μοναδική δραμα
τοποίηση μετωπικής σύγκρουσης άνάμεσα σ' εναν άνθρωπο
κι ενα θεό, καi τό καθολικό δραμα μιaς άσύδοτης δημιουρ
γίας καi μιCίς άσύδοτης καταστροφής, αύτό εlναι πάλι κάτι
καινούριο· εlναι τ ό δράμα της έγκόσμιας άπειλης, δπου ό
ε!ρωνικός θεός τού Έβδομου Όμηρικοϋ Ύμνου παίζει τό
ρόλο τού i1ρωα στό μύθο τού δικοϋ του θριάμβου.
Μ' αύτές τίς έπιφυλάξεις στό μυαλό, έπομένως, εlναι έπι
τρεπτό νά θεωρ1iσουμε τά μυθικά έργα σά μιά κορύφωση.
Φυσικά, δέ συγκροτοΟν μιάν άπόρριψη των προηγούμενων
δραμάτων, δπως εχει συμβεί στ�)ν περίπτωση τοΟ Yeats καi
αλλων ποιητών· εlναι δμως τά μόνα άπό τά σωζόμενα έργα
τοΟ ποιητή πού στη ρίζονται άποκλειστικά πάνω στό μύθο
τους, χωρίς οϋτε έκείνο τό εΙδος της διαβρωτικής εiρωνείας
πού έπι βάλλεται πάνω στή δράση τους καi άναστέλλει ηiν
προσέγγιση ένός σημείου 1]ρεμία,ς, οϋτε δμως έκείνο τό είδος
πού μειώνει τόσο άπόλυτα τά πρόσωπα, οοστε νά μήν έχουν
πιά καμιά σχέση , παρά μόνο σαρκαστικ1i, μέ τόν ή ρωικό
κόσμο δπου γεννήθηκαν. Όχι δτι ή εiρωνεία έξαφανίστηκε·
θά ήταν άδιανόητο δίχως αύτήν ενα δράμα τοϋ Εi'Jριπίδη.
Εlναι δμως πιό συγκρατημένη· έμφανίζεται βασικά μέ τή
μορφή τ�-; ς έσωτερικ1-;ς δρίχματικijς εiρωνείας, πού πηγάζει
άπό τήν πλοκή καi άναδύεται μέσα άπό λόγια πού σημαίνουν

πολύ περισσότερα άπ' δσα ξέρει τό συγκεκριμένο πρόσωπο
καi προαναγγέλλουν αότό πού άργότερα πρόκειται νά μάθει
ό θεατής. Κατά τά άλλα, ή εiρωνεία τοΟ ίδιου τοΟ ποι η τή
άποκαλύπτεται βέβαια στή γενικ1i δραματική σύλληψη ,
άλλά παράλληλα δ ιεισδύει ύπομονετικά μέσα στούς χαρα
κτήρες καί τήν ύφή τ�'jς γλώσσας, κάνοντας τό νεαρό "Ιωνα
νά πιστέψει άρκετά εϋκολα δτι ό 'Εριχθόνιος γεννήθηκε άπό
τή γή, ένώ ταυτόχρονα άφ1Ίνει τ�)ν έκλεπτυσμένη 'Ελένη ν ά
άναρωτιέται, γεμάτη ταραχ1;, αν πραγματικά εlχε γεννηθεί
άπό ενα αύγό.
ΕΙ ναι σοβαρό λάθος . νά διογκώνονται αuτές κι άλλες κωμι
κές άποχρώσεις, δπως λ.χ. ή δ ιανοητικ1i άνεπάρκεια τού
Ξούθου καί τοΟ Μενέλαου, &ς τό σημείο νά μετατραποΟν
αuτά τά έργα σέ κωμωδίες. Καί στά τρία ύπάρχει μόνο ενας
στίχος πού πραγματικά σπάει τi i θεατρική ψευδαίσθηση
(" 'Ελένη " 1 056) καi τά κύρια πρόσωπα, αν καi τούς λείπει
ή μονολιθική μεγαλοσύνη των ή ρώων τοϋ Σοφοκλή , έχουν
δλα μιά γνήσια εόγένεια, πού έπι βάλλει τή σοβαρή παραδοχή
τους. Οί πρωταγωνιστές δέν άν1Ίκουν στόν " άνώτερο μιμικό
τρόπο ", άλλά δέν άνήκουν οϋτε στόν " κατώτερο "· εlναι
εiρωνικές μορφές, πού όδεύουν πρός τόν οiκείο μυθικό τους
χώρο. "Ολες συγκροτοϋνται άπό στοιχεία θετικά κι άρνητικά,
άπό άδυναμία καi δύναμη. Ή 'Ιφιγένεια εlναι ενα μείγμα άπό
κοριτσίστικη έγκατάλειψη καi δύναμη αύτοθυσίας, ό "Ιων
ενα άγόρι πού θρέφει μέσα του σπόρους ή ρωισμοΟ, ή 'Ελένη,
θύτης καί θύμα μαζί, σώζει καi τόν έαυτό της καί τόν άντρα
της. Ή Κρέουσα, τό πιό όλοκλη ρωμένο καi χαριτωμένο γυ
ναικείο πορτραίτο σ' δλο τό εργο τοΟ Εόριπίδη, ξαναζεί
κάτω άπό τή βασιλικi1 της άξιοπρέπεια δλο τόν κλονισμό
καi τόν τρόμο ένός βιασμένου κοριτσιοΟ. Μέ συγκρατημένο
καi τρυφερό χέρι ό Εύριπίδης έπιτρέπει σ' δλες αuτές τiς
μορφές νά όλοκληρωθοϋν, δirως άκριβώς εlχε προβλέψει
γι' αuτές ό μύθος.
Δέν είναι περίεργο δτι οί γυναίκες σ' αύτά τά εργα εlναι πιό
έντυπωσιακές άπό τούς άντρες, πού ταλαντεύονται καί ψηλα
φούν- αuτό δμως τό γεγονός δέν κάνει τόν Εύριπίδη φεμινι
στi1 , άκριβώς δπως μερικές έξυπνες χλευαστικές παρατη ρi1 σεις όρισμένων προσώπων - συχνά γυναικείων - δέν τόν.
κάνουν μισογύνη. Ή κοινωνία πάντα δ ιασκέδαζε μορφοποι
ώντας κι έκφράζοντας διάφορες λαϊκές γενικότητες σχετικά
μέ τίς γυναίκες, καi άφοΟ κανείς άπό τούς δύο χαρακτηρι
σμούς δέν ταιριάζει στόν Εuριπίδη, ό ποιητ�)ς τιμi1θηκε καi
μέ τούς δύο. Μ ιά πολύ καλύτερη άπάντηση θά μποροuσε νά
βρεθεί στό είδος τού καλλιτεχνικοu στόχου πού έπιδιώκει
κάθε φορά ό ποιητής. Άν ot γυναίκες των μυθικών έργων
φοροϋν τό μανδύα τοϋ " α!ωνίου θήλεος " καi ξεπερνοϋν
τούς άντρες, αύτό ίσως όφείλεται στό δτι μέσα σ' αuτά τά
συμφραζόμενα ή γυναίκα, δπως ό μύθος, θεωρείται σάν ενα
πλάσμα iδιότυπα [κανό νά περιέχει καi νά κρατάει σέ κατά
σταση μετεωρισμού κάθε λογής άντιφατικές έπιδράσεις καi
άμφίβολα στοιχεία, άiσπου νά πραγματοποιηθεί ή έξισορρό
πησi1 τους. Καi πάλι ή Κρέουσα προσφέρει τό πιό συγκινη
τικό παράδειγμα· οος τήν τελευταία στιγμ1) παραμένει έκδηλα
άβέβαιη γιά τά αiσθήματά της άπέναντι στόν 'Απόλλωνα·
ένώ δέν τού συγχωρεί ποτέ τόν τρόπο πού της φέρθηκε, ώστόσο
ποτέ δέν έγκαταλείπει τήν έλπίδα της σ' αuτόν. Ό μύθος
εlναι ή Κρέουσα· ή όλοκλή ρωσi1 του είναι όλοκλήρωση
δικ1i της καί, κατ' έπέκταση , τοΟ κόσμου.
Ίσως 1Ί πραγματική έρώτηση δέν εlναι γιατί ό Εuριπίδης
άρχισε νά γράφει μ' αuτό τόν τρόπο γύρω στά 4 1 2 π . Χ . , άλλά
γιατί δέν εlχε γράψει έτσι ποτέ πρiν il , άκόμα περισσότερο,
ποτέ μετά. Τό έρώτημα άπλούστατα δέν μπορεί ν' άπαντη
θεί. Χωρίς μιάν άξιόπιστη βιογραφία, δέν μπορούμε νά εί
μαστε βέβαιοι γιά τiς έπιδράσεις πού διαμόρφωσαν τό ποιη
τικό του χάρισμα, έτσι πού έμφανίστηκε σέ τόσην άντίθεση
μέ τοϋ Σοφοκλή. Ίσως ή μικρή διαφορά ή λικίας άνάμεσά
τους πήρε μεγαλύτερη σημασία άπό τό γεγονός δτι ό Σοφο
κλ1)ς μεγάλωσε μέσα στόν ίλιγγο τών Περσικών πολέμων,
ένώ ό Εύριπίδης δέν εlχε πρόχειρα στή μνήμη του έκείνα τά
ήρωικά παραδείγματα. "Ισως, άκόμα, ή άντίληψη πού είχε
γιά τό μύθο έπηρεάστηκε άπό έκείνο τό στοιχείο πού όνομά
ζεται άόριστα παρακμ1) της θρησκείας στό τέλος τοϋ πέμπτου
αiώνα, κάτω άπό τό βάρος τοΟ Σοφιστικοϋ ΔιαφωτισμοΟ.
Auτi) 1Ί δεύτερη άπάντηση, αν καi τιμημένη άπό τό χρόνο,
εlναι παραπλανητική, έπειδή οι ποιητές δέ δουλεύουν άρχικά

μέ βάση φιλοσοφικές tδέες ούτε είναι άπλώς προϊόντα ένός
έποχιακοϋ πνευματικοϋ κλίματος. 'Εξάλλου, καi ό Σοφοκλ1iς
αίσΘάνΘηκε ηiν έπίδραση τοϋ Διαφωτισμοϋ κι άντέδρασε
μ' ενα πολύ διαφορετικό είδος τραγικής τέχνης. Έχει δμως
γίνει συν1iΘεια, άπό ηiν έποχ1i έκείνη, νά ση;νουν τόν Εύρι
πίδη σέ δ ιάφορες έξεζητημtνες Θρησκευτικές πόζες καί νά
τόν παριστάνουν σάν eνα άποστάτη της Θρησκείας καi τοϋ
μύθου. Είμαστε πιό κοντά στήν άλήΘεια λέγοντας δτι ό ποιη
τής άναζητοϋσε τή σημασία τοϋ μύθου, δπως άκριβώς είχαν
προσπαΘ1iσει κι δλοι οι πρόδρομοί του, καί τήν eβρισκε
μέ τό δικό του τρόπο.
Κι δσο γιά ηiν άπόρριψη της Θρησκείας, είναι δύσκολο νά
περάσει κανείς αύηi τήν κρίση γιά eναν ποι ητή τόσο εκδηλα
Θρησκευτικό δπως ό Εύριπίδης. Ή ύπόΘεση φαίνεται νά είναι
δτι δέν μποροϋσε νά στηρίξει τ�iν πίστη του σέ Θεούς πού
συμπεριφέρονταν τόσο dσχημα δσο οί 'Ολύμπιοι . οι Θεοί τοϋ
'Ολύμπου δμως δέν άπαιτοϋσαν πίστη, άλλά μόνο τή ρηση
ένός τυπικοϋ, κ ι &ς τίς μέρες τοϋ Εύριπίδη Θά πρέπει νά
είχαν συνηθίσει στά παράπονα γιά τήν 1iΘικ1i τους είχαν
άκούσει πολλά i1δη άπό τόν καιρό τοϋ Ξενοφάνη , ϊσως καi
νωρίτερα. Κάτι τέτοια 1iΘικολογικά κατεβατά είχαν γίνει
στόν καιρό τοί\ Εύριπίδη τετριμμένες σοφιστείες, κι Cίν
μερικά άπό τά πρόσωπά του, σέ στιγμές άγωνίας καί σύγ
χυσης, παρασύρονταν στό νά τίς έπαναλάβουν, 11 κοινότητα
τών 'Ολύμπιων Θεών ίσως τiς dκουε μέ κάποια άνία· άλλά Θά
eπρεπε νά τούς άναγνωρίσουμε άρκετή νοημοσύνη , &στε νά
μήν πιστέψουμε δτι ταύτιζαν ενα σκηνικό πρόσωπο μέ τόν
ίδιο τόν ποιηηi, δπως eχουν κάνει eνα σωρό κριτικοί. Είνάι
δύσκολο νά πεί κανείς πιό είναι άπλοϊκότερο, νά φανταστοί\
με, μαζί μέ τό Veιτa l l , ενα φιλόσοφο " άπό σκηνής ", πού
άφιέρωσε δλο τό eργο του στό νά διακωμωδεί τούς Θεούς
μέ αύτάρεσκο κυνισμό, σά μιά διαμαρτυρία γιά μιά τυφλή
πίστη πού κανείς ποτέ δέν είχε, η νά τόν δοϋμε, δπως άρκετοί
σχετικά πρόσφατα, σάν ενα άπολογητή της κληρονομημένης
Θρησκείας, ό όποίος προσπαθεί νά δείξει πώς οί Θεοί eχουν
πάντα τούς καλύτερους σκοπούς. Άν ό 'Απόλλων στόν " Ί
ωνα " δέν άνταποκρίνεται άπόλυτα σ' δλους τούς άπαίσιους
φόβους πού eχουν έκφραστεί γι' αύτόν, ή είκόνα του δέν πρέ
πει , γι' αύτό τό λόγο, νά διαστρεβλωθεί σέ σημείο, ι'.δστε νά
περιλάβει δλη τήν ούράνια καλοσύνη πού έλπίζει ποτέ ενας
πιστός άπό eνα Θεό. Ό 'Απόλλων eφτασε σ' eνα έπίπεδο
άρκετά οικείο γιά εναν 'Ολύμπιο.

ο ι tδέες τοϋ Εύριπίδη γιά τούς Θεούς 1Ίταν ίσως τόσο λίγο
συνεπείς δσο καi τών περισσότερων άπό τούς συγχρόνους
του. Συχνά παρίστανε τό σύμπαν, μαζί μέ τούς Θεούς, σάν κάτι
ξένο καί σκληρό. Οί Θεοί, Cίν καί πιό. δυνατοί καί διορατικο ί
άπό τούς Θνητούς, παρέχουν μιά μερική μόνο άντίληψη τών
eσχατων μυστηρίων. ΑνΘρωποι μαζί καί Θεοί είναι μορφές
μέσα σ' eνα μύθο, τόν μόνο πού άξιώνει τ�iν κατοχή αύτών
τών μυστηρίων : σ τ� i ν " ' Ιφιγένεια ", στ�iν " ' Ελένη " καί
στόν " Ίωνα " ό Εύριπίδης έμφανίζεται νά έλέγχει γιά πρώτη
φορά αύτή τήν άξίωση σ' δλη της ηiν εκταση. Δέν ήταν
μιά περίπτωση εtρωνικi'jς φυγής τοϋ ποιητ�ϊ άπό τ�iν πικρία
της ίδιας του της εtρωνείας σ' εναν κόσμο μισοκωμικοϋ ρο
μάντσου· ή ίδια του 11 είρωνεία τόν είχε όδηγήσει, άπό ενα
μακρύ δρόμο, πίσω στό μύθο. Έτσι κερδημένος ό μύθος
διαφέρει σέ τόνο άπό τόν πρωτόγονο μύθο τ�ϊς κοινωνίας στό
στάδιο τ�; ς διαμόρφωσ1iς της, άλλά eχει τίς ϊδιες tδιότητες :
πλη ρότητα καί μιά προσέγγιση τάξης. Κι ώστόσο κάθε
μύθος, άρχέγονος η ξανακερδημένος, έκφράζεται σέ μιά
γλώσσα μέ λιγότερη πεποίθηση καί περισσότερη πρόθεση ,
καί τέτοια είναι έδώ i1 διάθεση τοϋ Εuριπίδη. Στόν καλλιτε
χνικό άγώνα του πασχίζει νά βρεί ενα σωστό πλαίσιο γιά τό
δραμα τοϋ γύρω κόσμου, κι οι συμβάσεις η;ς τραγικ1ϊς μορ
φής τοϋ πρόσφεραν τόν dπειρο, καρποφόρο πλοϋτο της μυ
θολογίας. Τίς περισσότερες φορές είχε βρεί μόνο τμi1ματα
της δλης σύνθεσης κατάλληλα γιά τοuς στόχους του, άλλά
στ�iν περίοδο πού μCίς άπασχολεί πρέπει νά είδε τό μύθο σά
μιά δοκιμαστική ύπόΘεση πληρότητας, μιά ύπόΘεση ποu
έκτείνεται καί, ϋστερα άπό έναγώνια προσπάθεια, προσδοκία
καi σύγχυση , κερδίζει ενα είδος λυτρωτικ1ϊ ς έκπλήρωσης,
πού ύπάρχει γιά τόν dνθρωπο, μόνο δταν αuτός κι ό μύθος
συνυπάρχουν καί φτάνουν μαζί στήν πληρότητά τους. Καθώς
ό μύθος άναδιπλώνεται , στοιχεία, πού eδιναν τήν έντύπωση
δτι είχαν άφανιστεί, ξανακερδίζονται σ' δλη τους τήν καθα
ρότητα, καί , γιά νά χρησιμοποι1iσουμε τά λόγια τοϋ Π ίν
δαρου, " ενα λαμπρό φώς πέφτει πάνω στόν dνΘρωπο κι 11
ζω1i του είναι γλυκιά ". ' Η βαθιά σοβαρότητα τών μυθικών
δραμάτων eχει συχνότατα άλλοιωΘεί άπό τi1ν έλαφράδα της
τέχνης τοϋ δημιουργοϋ τους. 'Γό άμάραντο στεφάνι της Κρέ
ουσας δέν άν1iκει στό χώρο της Νέας Κωμωδίας μέ τά χαμένα
παιδιά ποu ξαναβρίσκονται· συναν1]κει μέ τό Μαργαριτάρι
τοϋ άνώνυμου ποιητή.
Μετάφραση : Ν . Η .
•

'Ένα dπό τ d πιό δημοφιλ17 άγγειογραφικά θέματα στόν 4 π.Χ. αlώvα ήταν ο ί σκηνές άπό την " ' Ιφιγέιιεια iν Ταύροις " τού
Εύριπίδη. Τό γεγονός δέ μπορεί, φυσικά, ιιά 'ταν aσχετο άπό τη δημοτικ6τητα πού γιιώριζε τό ίδιο τό έργο στψι έποχ1) του
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Άφοu σκοτωθήκανε στ·Ιj Θήβα τα δυό άδέρφια, ό ΈτεοκλΊjς καί ό Π ολυνείκης, ό Ι<ρέον-:-ας άπαγόρεψε τ-f)ν
ταφη τών νεκρών τοu έχθροu. Τότε φτάνουνε στην Έλ::υσίνα ό βασιλιιΧς τοu 'Άργους, ό 'Άδραστος μέ τίς
μητέρες "τών έν Θήβαις πεπτωκότων άριστέων" καl παρακαλοuνε τόν Θησέα νιΧ μεσολαβήr;ει στόν Κρέοντα
για να έπιτρέψει την ταφη τών νεκρών τους. Ό Κρέον-:-ας, ομως, γι' άπάντη σ·η στέλνει f.ναν κ·ήρυκα στό
Θησέα &.παιτι�ντας &.π' αύτο·ι να διώξει &.�ό την Άττικη τον 'Άδρ:r.στο καί τlς ίκέτισσες μητέρες.
Κ Η ΡΥΚΑΣ
Π οιός εΙναι ό τύραννος έδώ ; Σέ ποιόνε
παραγγελια Θα πω τοu Κρέοντα· τώρα
τη γΊj τοu Κάδμου αύτος την κυβερνάει,
&.φότου μπρος στα έφτάπυλα τειχια
σκοτώθη ό Έτεοκλης &.πό το χέρι
τοu Π ολυνείκη τ' &.δερφοu του.
Θ Η ΣΕΑΣ
Ξένε,
πρωτάρχισες το λόγο μ' f.να λάθος,
οταν γυρεύεις τύραννον έ3ω.
Δέν κυβερνιέται &.πό ναν &ντρα ή πόλη.
Λέφτερή ναι. Ό λαός έ3ώ &.φεντεύει.
Τούς &ρχοντές του όρίζει για f.να χρόνο, _
καl 3έν εχουν ιιί πλούσιοι 3ικαιώματα
πιο πολλtΧ κι &.π' τον πιο φτωχο πολίτη .
Κ Η ΡΥΚΑΣ
Σ αύτόνε τον ά ντίλογο μοu 3ίνεις
την πρωτιά. Μιίθε, ή πόλη πού μέ στέλνει,
ενανε ξέρει &.φέντη, οχι τον Ι\χλο.
Δέν ύπάρχουν σέ μίiς οί λαοπλάνοι
γι' &.τομικά τους κέρ3η να μίiς σέρνουν
μια 3ώ μιά κεί. Π ροσώρας τέτοιοι &.ρέσουν,
μα κάνουνε πολλη ζ·ημια κατόπι.
Καί τότε μέ καινούριες ζαβολιές
σκεπάζουν τίς παλιές τους άμαρτίες
καl τη 3ίκαια γλυτώνουν τιμωρία.
'Αλλα πώς Θα μποροuσε ή μίiζα, &.φοu
σωστη 3έν εχe:ι κρίση να 3ιευθύνει
μέ κρίση καl σ(J)στά την πολιτεία ;
Στά γρήγορα 3έν &.ποχτιέται ·ή γνώr;·η.
Θέλει καιρό. Κι άν τύχει μυαλωμένι:ις
νά ναι ό φτωχος &.γρότης, οι 3ουλειές τι:ιυ
3έν τοu &.φήνουν &.3ειά, γιά να κοιτάξει
καl τα κοινά. Tl συφορα μεγάλη
γιά τούς νοικοκυρέους, οταν άρπάζει
την έξουσία μέ την &.πάτη κάποιος
τιποτένιος &ς -rώρα τυχο3ιώκτ-η ς.
Θ Η ΣΕΑΣ
Ξυπνιός, βλέπω, καί μάστορης στά λόγια
ό κήρυκας. Σ' &.φτόνε τον &.γώνα

Μνή μη Κώστα Βάρναλη : 'Αναδημοσίευση

έ!δειξες την &.ξιά σου. 'Άκου κ' έμένα.
Σύ προκαλείς την &μιλλα τών λόγων.
Χειρότερη για τό λαο κατάρα
δέν εΙναι &λλη &.π' τον τύραννο. Σέ τέτια
πολιτεία, πρώτα πρώτα δέν ύπάρχουν
νόμοι να προστατεύουν ολουνους.
'Ένας ό νομοκράτης κι ο,τι θέλει
κάνει κι αύτο δέν εΙναι δικιοσύνη.
'Όταν ομως οί νόμ' εΙναι γραμμένοι,
κι ό πλούσιος κι ό φτωχος rσα λογιοuνται.
Μπορεί ό φτωχός, άν τον προσβάλλει ό πλούσιος
να τοu τ' &.νταποδώσει. Καl νικάει
το μεγάλ' ό μικρός, σαν εχει δίκιο.
Νά τί ναι λεφτεριά, το να ρωτίiς :
-" Π οιός θέλει να προτείνει κ&τι ώφέλιμο,
για την πατρί3α ; Να βγεί να το πεί " !
Π αίρν' ύπόληψη αύτος κι ό πού 3έ θέλει
να μιλήσει, σωπαίνει. Π ές μου, ύπάρχει
&.νώτερη ά+c' &.φτό ισοπολιτεία ;
Κι οπου ό λαος στον τόπο του εΙναι &.φέντ-ης,
καμαρώνει τα νιάτα, πού τρανεύουν,
ένώ τα οχτρεύεται ό μονάρχης κι οσοι
καλοl καl ψυχωμένοι, τούς σκοτώνει :
φοβίiται μην τοu πάρουνε μια μέρα
τό βασιλίκι. Π ώς μπορεί ή πατρί3α
νά μ·Ιjν &.3υνατίζει, άν f.νας κάποιος
σα μέσα σ' &.νοιξιάτικο λειβά3ι
κορφολογάει τα πιο ξεθαρρεμένα
'
άστάχια καί τά νιάτα λιγοστεύει ;
τ
Καt γιατί ν' &.ποχτίiς για τα παι3ιά σου
βιος καί πλούτη , σαν εΙναι τά �ικά πι:ιυ
τά κόπια νά πλουτίσουνε περσότερο
τον τύραννο ; Γιατί να μεγαλώνεις
κλεισμένα σπίτι &.πάρθενα κορίτσια,
&.φοu, σα θέλει ό τύραννος, τ' άρπάζει ;
Χαρα γ' &.φτόν, κλάμα για σέ Ξτοιμάζεις.
Καλύτερος ό θάνατος, άν εΙναι
μέ τ-1) βία να μοu παίρνουν τά παιl\ιά μου.
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ΕΥΡΙΠΙΔΗ

ΔOl(IMIA
1.- " Κ�ΥΚΛ Ω ΠΑΣ "

·

ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΣΚ.ΕΥΗΣ
Τού ΝΙΚΟ Υ ΧΟ ΥΡΜΟ ΥΖΙΑ Δ Η

·

Τ ό πρόγραμμα τών φετινών " Έπ1δαυρίων " περ1είχε μ1ά
ένδ1αφέρουσα πρωτοτυπία : μ1ά κο1νή παράσταση μέ τήν
" Άλκηστη ", τό π1ό συζητημένο, καl τόν ·· Κύκλωπα " ,
τ ό π 1 ό ύποτψημένο eργο τοίί Εύρ1πίδη. Ό εvφυής αvτός
συνδυασμός ύπογράμμ1σε οχ1 μόνο τά σημεία έπαφfiς άνά
μεσα στά δυό δράματα άλλά καl τίς !δ1ομορφίες τοίί καθε
νός χωρ1στά. Ή θεατρ1κή έμπεφία τροφοδοτοίίσε !!να φι
λολογ1κό προβλη ματ1σμό, πού ξεκινοίίσε, γ1ά μ1ά άκόμα
φορά, άπό τή δ1απίστωση μ16:ς eλλε1ψης : ό " Κύκλωπας '',
τό μόνο άκέρ10 σατυρ1κό δράμα Πού μδ:ς σώζετα1, έκπρο
σωπ<ί πολύ άναψ11�ά τό εΤδος του, δπως μποροίίμε νά τό
άνασυνθέσουμε άπό κάτι σπαράγματα τοίί Α!σχύλου καl
τοίί Σοφοκλfi· ή " Ν Αλκηστη ", ενα γοητευτικό eργο μέ δλα
τά μορφ1κά χαρακτηρ1στικά μ16:ς τραγωδίας, άποκλίνε1
δ1κα1ολογημένα άπό τήν όρθόδοξη γραμμή τοίί είδους
της, άφοίί προορ1ζόταν νά παρασταθεί στή θέση ένός
σατυρ1κοίί δράματος. ΟΙ δυό αvτές δ1απ1στώσε1ς προϋπο
θέτουν άπώτερες α!τίες μέ κάn'ο 1α άλληλεξάρτηση. Ό
Πο1ητής, άπό άδεξ1ότητα ή τόλΤ.ιη - eχουν ύποστηρ1χτεί
κ' ο! δυό άπόψε 1ς - φαίνετα1 νά σΊ1'άζε1 τό συμβαηκό
κλο1ό τών δραματικών ε!δών καl νά έπ1τρέπ<ι άμοιβαία
δ1οχέτευση στο1χείων. Παράλληλα, μέσα στά πλαίσ1α
πού δρίζοντα1 άπό τήν παράδοση καl τήν προσωπ1κ1] του
τεχν1κ1], ένσωματώνε1 έκφραστικούς τρόπους πού βοηθοίίν
αvτό τό συμπλησίασμα . Στά δυό δοκίμ1α πού άκολουθοίίν
γίνετα1 μ1ά προσπάθε1α νά έξακρ1βωθοίίν ο! προθέσε1ς
τοίί Εvρ1πίδη μέσα άπό τήν άντψετώπ1ση όρ1σμένων
ε!δ1κών προβλη μάτων σύνθεσης.

Στή μελέτη των έπιμέρους ϊ:: pγων της άρχαίας έλληνικης
δραματουργίας ή γνώση ηϊς προ-θεατρικης μορφ1ϊ ς ένός
μύθου είναι έξαιρετικά χρ 11σιμη, έπειδή μέ τή σύγκριση δχι
μόνο έξακριβώνουμε τή συμβολ1) των δραματουργών στήν
κατοπινή έξέλιξη η στή δημιουργία μιίiς παραλλαγης, άλλά,
έπισημαίνοντας προσαρμογές ii άποκλίσεις, πού έπιβάλλον
ταν άπό τίς iδιαίτερες συμβάσεις του συγκεκριμένου δραμα
τικοu εϊδους, άνακαλύπτουμε τούς νόμους πού καθόριζαν τή
λειτουργία του .
Μέ τόν " Κύκλωπα " του Εύριπίδη ϊ::χ ουμε μιά περίπτωση
1δανι κi1 , έπειδή μίiς εχει διασωθεί άκέραιο κι εντεχνα δια
μορφωμένο τό πρότυπο πού χ ρησιμοποίησε ό ποιητής γρά
φοντας τό εργο του : πρόκειται γιά η)ν όμη ρικ1) " Κυκλώ
πεια ", δπως όνομάζεται ή φάση έκείνη των άφηγήσεων του
' Οδυσσέα πού καλύπτει τό μεγαλύτερο μέρος άπό η)ν ενατη
ραψωδία της " 'Οδύσσειας ". Φυσικά, ή σύγκριση των δύο
κειμένων Εχει άπό πολύ παλιά άπασχολ1)σει τούς φ ιλολόγους,
καί μάλιστα σέ έργασίες πού πηραν συχνά τή μορφή καί
τήν έκταση όλόκληρων βι βλίων. Στiς σελίδες πού άκολου
θοuν, θά συγκεντρώσω τήν προσοχή μου σ' ενα θέμα άρκετά
περιορισμένο, δχι δμως περιθωριακό : θά προσπαθ1)σω νά
έπισημάνω κα! νά έξηγήσω όρισμένες χαρακτηριστικές άλ
λαγές πού ύποχρεώθηκε νά έπιφέρει στήν όμηρική ιστορία
ό Εύριπίδης, κυρίως ώς πρός τό χειρισμό του χρόνου καί του
τόπου, έπειδή επρεπε νά τή μεταφέρει άπό ενα ποιητικό είδος,
πού έκφραζόταν εμμεσα χρησιμοποιώντας άφ1ΊΥηση σέ τρίτο
πρόσωπο, σ' ενα άλλο, πού προ()πόθετε άμεση παράσταση
σέ πρώτο πρόσωπο. Μέσα στίς λύσεις πού έπινόησε ό ποιη
τής άποκαλύπτονται ενδεικτικά ο ι νίκες, ο ι ήττες κα! ο ι συμ
βιβασμοί του.
Σχεδόν άναπόφευκτα, πρέπει ν' άρχίσω μέ μερικές ύποτυπώ
δεις διευκρινίσεις γιά τις περιώνυμες τρείς " ένότητες " (χρό
νου, τόπου καί δράσης), πού, ύποτίθεται , καθόριζαν μέ πολλή
αύστηρότητα τή λειτουργία του άρχαίου θεάτρου. Καl γι'
αύτές, δπως γιά τόσα άλλα θέματα, ο ι ποικίλες παρερμηνεί
ες άντλοuν έπιχειρήματα άπό τις σιωπές μίiλλον παρά άπό τiς

πληροφορίες του 'Αριστοτέλη , ένώ ταυτόχρονα άγνοοuν τίς
μαρτυρίες των ίδιων των δραμάτων, δπου, φυσικά, ό φιλόσο
φος στι)ριζε τίς άπόψεις του. Ό ϊδ1ος μίλησε μέ i:: μφαση και
σαφ1)νεια μόνο γιά τήν ένότητα πράξεως. Μέ βάση αύτ1)ν,
άπό γν1)σιο ενστικτο κι δχι άπό κλασική άγωγ11 , δούλευε
συχνά ό Σαίξπηρ· μέ τις άλλες δύο ταλαιπωρ1)θηκαν, θεωρη
τικά κι εμπρακτα, οι γάλλοι κλασικιστές, πού κάποτε πα
ραμελοuσαν τή σημαντικότερ η .
' Υπάρχει, ώστόσο, έκείνο τό σχόλιο του 'Αριστοτέλη γιά
τήν προσπάθεια της τραγωδίας ύπό μίαν περίοδον 1ίλίου εlναι.
Άν δέν άκολουθ1)σουμε τή μέθοδο κάποιων άφελών μελετη
τών, πού ταλαντεύονταν στήν άπόφασή τους άνάμεσα στό
δωδέκάωρο και στό εiκοσιτετράωρο, και " χρονομετρήσου
με " τά ίδια τά έργα, φτάνουμε σέ μερικές διαπιστώσεις, πού
ένδεχομένως δέ θά ένοχλουσαν πολύ τόν 'Αριστοτέλη. Είνα ι ,
πράγματι, δυνατό ν ά μιλ1)σουμε γ ι ά τ ή ν άκεραιότητα μιίiς
" δραματι κης μέρας ' ', άρκεί νά της προσδώσουμε συμβατική
χρονική περιεκτικότητα, άφοu πρέπει νά χωρέσει γεγονότα,
κυρίως έξωσκηνικά, πού, μέ βάση μιά " ρεαλιστική " χρονο
μέτρηση, θά ξεπερνοuσαν κατά πολύ τόν κύκλο της. Ή λύση
είχε άναζητηθεί σ' εναν εύδιάκριτο συμβιβασμό. οι τραγικοί
βρηκαν τόν τρόπο νά κλείνουν δλα τά δραματικά γεγονότα
ένός έργου μέσα σέ μιάν άδιάσπαστη χρονικ1) ένότητα, υιο
θετώντας η) μέθοδο της ύπεκφυγης και τή χρ11ση ένός τεχνά
σματος. Ση)ν πρώτη περίπτωση, παρατηροuμε δτι, κατά κα
νόνα, άποφεύγουν νά προσδιορίσουν, άκόμα και μέ τις άδρές
έκφράσεις πού εχουν σηi διάθεσ11 τους, τή χρονικ1i διάρκεια
εστω κι έκείνων τών γεγονότων πού διαδραματίζον'rαι έκτός
σκην1; ς. ' Επίσης, πολύ σπάνια συνδέουν eνα στάδιο ηϊς δρά
σης μέ eνα συγκεκριμένο χρονικό σημείο του 1Ίμερi1σιου
κύκλου · άκόμα και γιά έξωσκηνικά γεγονότα δέν προχωροuν
σέ προσδιορισμούς <ικριβέστερους άπό ενα " δταν ό ηλιος
εριχνε τις ζεστές του άκτίνες , , ii , τό πολύ, " δταν ό ηλιος
μεσουρανοuσε " - κι αύτά δχι πάντα έπειδ1i 11 σχετική άνα
φορά είναι άπαραίτητη . Ή εννοια του συγκεκριμένου χρόνου
ύπογραμμίζει η)ν ενταση ένός δραματικο ί) γεγονότος ii άπλώς
προσφέρει ενα σκηνικό πλαίσιο γιά τήν πραγματοποίησ11
του. Στόν πρόλογο του " ' Ιππόλυτου ", iiς ποuμε, 11 δi1λωση
της Άφροδίτης δτι ή έξόντωση του iiρωα θά συντελεστεί
" μέσα σ' αύτή ηi μέρα " δηλώνει άποκλειστικά και μόνο
τή δραστικότητα ηϊς θεϊκης δύναμης καί, έπομένως, δέ
χρειάζεται νά έπιβεβαιωθεί, στή συνέχεια τοu δράματος,
άπό άλλες συγκεκριμένες χρονικές άναφορές έπίσης, στόν
" Ίωνα " ό λεπτομερής προσδιορισμός της σχέσης άνάμεσα
στήν έορταστική σκηνή του ii ρωα και τή θέση του iiλιου
άποτελεί ενα άκόμα άπό τά πολλά στοιχεία του πολύχρωμου
σκηνικοu, πού ύποβάλλονται στήν άφ1)γηση του Θεράποντα.
'Εδώ πρέπει νά σημειωθεί μιά έξαίρεση . Όχι σπάνια, ή άρχή
της δράσης ένός εργου συμπίπτει μέ τήν άρχή μιας μέρας.
Ό συσχετισμός γίνεται κα! άρκετά εϋγλωττα κα! πολύ τυ
τ ικά : ενα πρόσωπο στόν έναρκτικό του μονόλογο ii ό χορός
στήν πάροδό του χαιρετίζει η)ν άνατολή του iiλιου. Αύτή ή
άναφορά σχεδόν ποτέ δέ βρίσκεται σέ καθοριστική σχέση
μέ τά συγκεκριμένα γεγονότα πού σημειώνουν τήν άφετη
ρία της δράσης σπάνια δμως είναι δ ίχως ούσιαστική δραμα
τική λειτουργία, άφοu, κατά κανόνα, δημιουργεί μιάν άτμό
σφαιρα πρωινοu φωτός, μέσα στήν όποία προβάλλονται t\
προετοιμάζονται εντονες άντιθέσ.ε ις. Στήν " 'Αντιγόνη " τοu
Σοφοκλη, άς ποuμε, ό θριαμβευτικός χαιρετισμός του i;λιου
στήν πάροδο τοu χοροu άκούεται άμέσως μετά τόν άγχώδη
δ ιάλογο τής ήρωίδας μέ τήν ' Ισμήνη, πού διαδραματίζεται στό
μισοσκόταδο · αύτή ή άρχική άντίθεση άνάμεσα στήν ταραγ
μένη 'Αντιγόνη και τούς κάπως μακάριους κα! ούδέτερους
γέροντες της Θήβας διατηρείται, μέ συγκεκριμένα δραματικά
έπακόλουθα, σ' δλη τή διάρκεια του εργου. Στό " Φαέθοντα ' ' ,

ενα άπό τά χαμένα δράματα τοϋ Εύριπίδ η , ή άνατολή τοϋ ii
λιου, 1) όποία καλωσορίζεται στή λυρικότατη πάροδο, Θά στα
θεί ή άφετηρία τοϋ μοιραίου ούράνιου ταξιδιοϋ τοϋ ηρωα.
Πολύ σπανιότερα, καi συν1iθως itμμεσα, άφήνεται ή έντύπωση
δτι μέ τό τέλος της τραγωδίας κλείνει μιά μέρα. Λ . χ . στόν
πρόλογο των " Εύμενίδων " τοϋ Α!σχύλου ή Προφήτισσα
έκτελεί τό πρώτο 11μερήσιο καθήκον της άνοίγοντας τ�Ίν πύλη
τοϋ ναοϋ · στό τέλος, οι πυρσοi στά χέρια τών Π ροπομπών,
πού όδηγοϋν τίς έξευμενισμένες 'Ερινύες στόν τόπο της λα
τρείας τους, ύποδηλώνουν τήν itλευση τ�Ί ς νύχτας. Στ�iν άρχ1Ί
της " ' Ηλέκτρας " τοϋ Εύριπίδη 11 ήρωίδα μόλις προλαβαίνει
νά ύψώσει τή φων1i της πρός ηΊ νύχτα πού φεύγει · τό δράμα
κλείνουν " άπό μ ηχανής " οί Διόσκουροι, πού δέν είναι παρά
ό άστερισμός τών Διδύμων.
Πολύ πιό άποτελεσματικά λειτουργεί τό " τέχνασμα " πού
χρησιμοποιοϋν ο ί τραγικοί, γιά νά καλύψουν τ�Ίν παρέλευση
ένός χρονικοϋ δ ιαστ1iματος πολύ μεγαλύτερου άπ' δ, τι ό
συγκεκριμένος σκηνικός χρόνος. Π ρόκειται γιά τή " λυρική
αύλαία ", πού δημιουργείται μέ τά κομμάτια τοϋ χοροϋ, κυ
ρ ίως τά στάσιμα. 'Ανεξάρτητα άπό τήν εκτασ1i της, ή χορικ1Ί
παρένθεση είναι ικανή νά έξασφαλίσει γιά τά έξωσκηνικά
γεγονότα δλο τό χρόνο πού άπαιτείται . Έτσι λ.χ. στίς " ' Ι κέ
τιδες " τοϋ Εύριπ ίδη , ένώ ό χορός έκτελεί τό β' στάσιμο, ύπο
τίθεται δτι ό άθηναϊκός στρατός μέ τό Θησέα συγκεντρώ
νεται, ξεκινάει γιά τή Θήβα, συγκρούεται μέ τούς Θη βαί
ους κι έπιστρέφει φέρνοντας τά πτώματα τών 'Αργείων στρα
τηγών. Στόν " ' Η ρακλή " τοϋ ίδιου ποιητή, άνάμεσα · στήν
έμφάνιση της Λύσσας, πού φέρνει μανία στόν iiρωα, καi τήν
είσοδο τοϋ άγγελιοφόρου, πού διηγείται , σέ μιά έκτεταμένη
ρi1 ση, τά έπακόλουθα ηΊς μανίας (φόνους Μ εγάρας καi παι
διών, έπέμβαση της Άθηνfις, άντίδραση τών οικείων, λ�i
Θαργο τοϋ ' Ηρακλή), μεσολαβοϋν έλάχιστοι μόνο, καi άπο
σπασματικοί, λυρικοί στίχοι, πού διακόπτονται μάλιστα άπό
τίς κραυγές τοϋ 'Αμφιτρύωνα μέσα άπό τό παλάτ ι . Ποτέ
δμως στiς άγγελικές ρ�iσεις, πού κανονικά έκφωνοϋνται σχε
δόν άμέσως μετά τά χορικά κομμάτια καί μεταδίνουν έξω
σκηνικά γεγονότα, δέν άναφέρονται συγκεκριμένα χρονικά
διαστήματα τέτοια, πού νά ύποδηλώνουν δτι ό κύκλος τ�Ί ς
δραματικης μέρας itχει ξεπεραστεί. ' Εξάλ�ου, ή άδιάκοπη
παρουσία τοϋ χοροϋ δέν έπιτρέπει νά διασπαστεί ή ροή τοϋ
χρόνου.
Γιά τ�Ίν " ένότητα τόπου " δέν ύπάρχει νύξη μέσα στό itργο
τοϋ 'Αριστοτέλ η . Ή λειτουργία της δμως, αύστηρότερη καi
συνεπέστερ η , διαπιστώνεται τουλάχιστο στά σωζόμενα
δράματα τοϋ Σοφοκλή καi τοϋ Εύριπίδη, τά όποία καλύπτουν
τό δεύτερο μισό τοϋ 5 . αiώνα. Δέν μπορεί νά είναι συμπτω
ματικό δτι ή μόνη άλλαγ1Ί τόπου δράσης μέσα στό ίδιο εργο
σημειώνεται στόν " Αίαντα ", πού χρονολογείται οχι πολύ
μακριά - ίσως μάλιστα πρiν - άπό τό 450 π . Χ . Άντίθι;τα,
στόν Αiσχύλο, πού άνέβαζε itργα του &ς τό 458 περίπου, ό
τόπος δράσης είναι ταυτόχρονα καί πιό άπροσδιόριστος καi
έπιδεκτικότερος άλλαγης. Μιά παλιά ύπόθεση , δτι αύτή 1)
ρευστότητα όφείλεται σηΊν παντελή άπουσία όποιουδtiποτε
σκηνικοϋ οiκοδομ1iματος άπό τό Θεατρικό χώρο, δέν iσχύει
σήμερα, άφοϋ είναι πιά γνωστό δτι ή τραγωδία τών " Ίκετί 
δων " - πού είχε χρησιμοποιηθεί ώς βασική πηγή πλη ρο
φοριών, έπειδ1Ί τά γεγονότα της διαδραματίζονται κάπου
στό ϋπαιθρο - παραστάθηκε πολύ κοντά στήν ' "Ορέστεια "
(Lσως στά 464 /3), πού προί)ποθέτει " σκηνικά " μέ άνάκτορα
καi ναούς, ένώ άκόμα καi στούς " Πέρσες ", πού είναι τό άρ
χαιότερο άπό τά σωζόμενα δράματα, κα! άναφέρεται, ώς
βουλευτήριο, καi λειτουργεί, ώς μαυσωλείο, κάποιο κτί
σμα. Τό άξιοσημείωτο σηiν περίπτωση τοϋ Α!σχύλου είναι
δτι μερικές άλλαγές τόπου, άκόμα κι δταν ύποδηλώνονται
πολύ άμεσα, ε!σάγονται σέ τέτοια σημεία της δράσης κα!
μέ τέτοιον τρόπο, &στε δέ μfις έπιτρέπουν νά ύποθέσουμε
δτι ήταν δυνατό νά είχαν πραγματοποιηθεί μέ συγκεκριμέ
νες άλλαγές σκηνικοϋ . Εlναι λ . χ . κωμικό νά φανταστοϋμε
δτι στό στ. 5 54 τών " Χοηφόρων " έμφανιζόταν ξαφνικά,
στή μέση τοϋ δ ιαλόγου, τό άνάκτορο τών 'Ατρειδών, ένώ
&ς αύτή τή στιγμή ή δράση εlναι συγκεντρωμένη γύρω
στόν τάφο τοϋ 'Αγαμέμνονα· οπως εlναι δύσκολο νά ύποθέ
σουμε δτι στή ν παράσταση τών " Εύμενίδων " εγιναν τουλά
χιστο δύο διακοπές, γιά νά δηλωθοϋν καί " σκηνογραφικά "
οι άλλαγές τόπου πού ύπαινίσσεται τό κείμενο (Δελφοί - 'Ακρό
πολη Α ρειος Πάγος). Ό τόπος δράσης στόν Αiσχύλο άν
τλεί τά χαρακτηριστικά του κυρίως άπό τόν ποιητικό λόγο.
- •
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Ή πιθανότερη έξiηηση γι' αύτή τii μετάβαση άπό ενα ποιη
τικά ρευστό σ' ενα πιό " σκηνογραφικό " Θεατρικό χώρο
δέ βρίσκεται στ1Ίν ξαφνικ1Ί παρουσία ένός σκηνικοϋ οiκο
δομ1Ίματος, άλλά στήν εiσαγωγ1Ί της σκηνογραφίας, πού,
δσο ύποτυπώδη ς καί συμβατική νά 1]ταν, εδινε μιά πιό
συγκεκριμένη , καί έπομένως δεσμευτικ ti , φυσιογνωμία στό
σκηνικό χώρο. Σ' αύτήν, έξάλλου, όφείλεται καi ή μόνιμ η ,
γ ι ά τήν τραγωδία τουλάχιστο, ταύτιση τοϋ τόπου δράσης
μ' ενα περιορισμένο χώρο άμέσως μπροστά άπό κάποιο κτί
σμα. Ή πρόσοψη τοϋ σκηνικοϋ οiκοδομi1ματος, μέ ii δίχως
σκηνογραφικές προσθήκες, παγίωσε τό τυπικό σκηνικό ένός
" έξωτερικοϋ ", άσχετο άν τό κεντρικό άνοιγμα όδηγοϋσε,
ύποτίθεται , στά ένδότερα ένός παλατιοϋ, μιCις στρατιωτικής
σκην1Ίς η μιfις σπηλιάς. Φυσικά, ποικίλα γεγονότα, κατά κα
νόνα βίαια, διαδραματίζονταν καί στό " έσωτερικό ". Αύτά
δμως ό Θεατ1iς δέν τά εβλεπε ποτέ· συχνά ομως τά άκουε·
καi πάντα 1]ταν σέ Θέση νά τά φανταστεί, άκόμα καi νά τά
προβλέψει, έπειδή μιά προηγούμενη σκηνή τά εlχε προετοι
μάσε ι . Κάποτε στό κοινό παρουσιάζονταν τ' άποτελέσματα
ένός έσωτερικοϋ γεγονότος : μιά άκίνητη ε!κόνα - ενας
νεκρός μέ τό δολοφόνο νά στέκει δίπλα του, ενα κοιμισμένο
πρόσωπο κλπ. - πάνω σ' ενα τροχοφόρο βάθρο, τό έιcιcύ
ιcλημα. Αύτή δμως ή " παρεμβολή " δέν άλλοίωνε τή βασική
φυσιογνωμία τοϋ σκηνικοϋ χώρου · μέσα σ' έλάχιστο χρονι
κό διάστημα, μετά τ�Ίν έμφάνιση τοϋ έκκυκλ1iματος, " έσω
τερικό " καί " έξωτερικό " σκηνικό είχαν άπόλυτα ταυτιστεί.

Άν περιγράψουμε πολύ άδρά τ�Ίν πορεία τ�"] ς δράσης στήν
έπική " Κυκλώπεια ", Θά itχουμε τό έξ1Ί ς περίπου σχήμα :
Πρώτη μέρα.
'Απόφαση τοϋ 'Οδυσσέα νά έπισκεφτεί τ�Ί σπηλιά τοϋ Κύ
κλωπα. Άφιξη καί είσοδος στή σπηλιά · περιγραφti . Άφιξη
τοϋ Πολύφημου· άρμεγμα τών ζώων. Διάλογος μέ τόν 'Οδυσ
σέα · α ' γεϋμα. Π ρ ώ τ η ν ύ χ τ α .
Δ εύ τ ε ρ η μ έ ρ α .
Άρμεγμα των ζώωv · β' γεϋμα καί άναχώρηση . Κατάστρωση
έκδικητικοϋ σχεδίου. Έπιστροφ1i τοϋ Π ολύφημου· άρμεγμα
τών ζώων· γ' γεuμα· οίνοποσία · τύφλωση . Δ ε ύ τ ε ρ η ν ύ
χ τ α.
Τ ρ ίτ η μέρα.
·Απόδραση του 'Οδυσσέα καί τών συντρόφων του · προσπά
θεια τοϋ Π ολύφημου νά έκδικηθεl.
Όπως φαίνεται καθαρά σ' αύτό τό σχ1Ί μα, ή έπική δι1iγηση
διαρθρώνεται μέ μιά συνοχή καί μιά ίσορροπία σχεδόν Θεα
τρική : τά σχετικά γεγονότα καλύπτουν τρείς μέρες, πού Θά
μποροuσαν ν' άντιστοιχοϋν σέ τρείς Θεατρικές πράξεις !σο
δύναμες. Ό τελευταίος χαρακτηριcrμός εlναι μιά κυριολε
ξία, έπειδή κάθε μιά άπό τίς έπικές ένότητες περιλαμβάνει
περίπου 1 30 στίχους. Οί διαχωριστικές τομές όρίζονται άπό
τήν άρχή καί τό τέλος μιfις μέρας οι δύο νύχτες πού μεσο
λαβοϋν παίζουν τό ρόλο αύλαίας : έκεί ή δράση άκινητεί.
Μάλιστα, ή χrησιμοποίηση τών ίδιων τυπικών στίχων, γιά
νά δηλωθεί ή εναρξη- κάθε ένότητας (ιίμος δ' ιίριγέιιεια φάιιη
eοδοδάιcτυλος ιίώς) , καθώς κι ή πανομοιότυπη έπανάληψη
όρισμένων ένεργειών τοϋ Κύκλωπα - κυρίως τοϋ άρμέγμα
τος τών ζώων - , ύπογραμμίζει τή συμμετρία, προσδιορί
ζοντας ταυτόχρονα μέ άκρίβεια τά διάφορα χρονικά στάδια
της δράσης. Πολύ εϋκολα μένει ή έντύπωση δτι τά έπεισό
δια στήν έπική άφiηηση " συνδέονται " παρατακτικά με
ταξύ τους. Λανθασμένα δμως Θά μιλούσαμε γιά ελλειψη ρυθ
μοϋ. Μ ιά άκρι βής άποτίμηση των έπιμέρους στοιχείων πού
συγκροτοϋν τίς τρείς ένότητες συγκεντρώνει τήν προσοχή
μας στήν κεντρική άπό τίς τρείς, πού εlναι πυκνότερη σέ γε
γονότα κα! δραματικότερη σέ ενταση άπό τiς άλλες έδ&
μποροuμε νά μιλ1iσουμε γιά κορύφωση .
Αύτό πού χαρακτ�iρισα στήν άρχή ώς εύτύχημα γιά τή με
λέτη τοϋ " Κύκλωπα ", ή ϋπαρξη δηλαδή της έπικής " Κυ
κλώπειας ", δημιουργοϋσε, χωρίς άμφιβολία, τά βασικότερα
προβλ1iματα στόν ποιητή . Ήταν · άδύνατο ν' άγνο1iσει τήν
έξοικείωση τοϋ κοινοϋ μέ τό όμηρικό πρότυπο. Είναι βέβαιο
δτι αύτό τό έπεισόδιο της " 'Οδύσσειας ", άπό τά πιό λαϊκά
σέ προέλευση καί, έπομένως, άπό τά δημοφιλέστερα, 1]ταν
γνωστό στό μεγαλύτερο μέρος τ&ν Θεατ&ν. Οί έπίσημες άπαγ
γελίες τ&ν ραψωδαιν στά Π αναθi1ναια 1]ταν μιά μόνο άπό τίς
πηγές πού itφερναν σ' έπαφή τό κοινό μέ τίς έπικές ιστορίες.
Οί πιό αύτοτελείς άπ' αύτές, δπως ήταν ή " Κυκλώπεια " ,
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' ΙΙ παρουσ{α σατύρων δέν dφι)ιιει dμφιβολ{α πώς ό dγγειογριίφος αvτού τού κρατιίρα άπό τη Λουκαιι{α εlχε ύπόψη του τό Οεατρικό " Κύκλωπα ", πού 'χε χορό σατυρικό, κι δχι τψι iπ�κη " Κυκλώπεια " . J(' iπειδη τό εργο τού Εvριπlδη δέιι iχει πειστικά
χρονολογηθεί, δέν dποκλε{εται τό dγγείο, ποv τοποθετείται πρίν dπό τό 4 1 0 π.Χ., νά aιιτλησε τό Οέμα του dπό Οεατρικ1) παρ άσταση

κυκλοφοροϋσαν ευρυτατα, σέ προφορικ1i βέβαια παράδοση,
καi μάλιστα δχι μόνο στή διαμορφωμένη ποιητικ1i τους μορ
φή, άλλά καi σάν άπλουστευμένες πεζές άφηγήσεις, μέσα στίς
όποίες διατη ροϋνταν άναλλοίωτα τά βασικά στοιχεία τ�'j ς έπι
κης παραλλαγ1'j ς. Ένα άπ ' αύτά ήταν πιθανότατα ή καθορι:
στική λειτουργία τοϋ άριΘμοϋ " τρία ' ' , δπως ύποδηλώνεται
στήν τριπλή διαίρεση τοϋ χρόνου καί στήν άντίστοιχη έπα
νάληψη τών ένεργειών τοϋ Πολύφημου. Αύτή άκρι βώς ή
λαϊκή προκατάληψη - iΊ λέξη στήν άρχικ1i της σημασία έθετε στόν Εύριπίδη σημαντικά προβλήματα καi σχετικά μέ
τό χειρισμό τοϋ χρόνου.
Π ρέπει άμέσως νά τονιστεί δτι πουθενά σχεδόν σ' δλο τόν
" Κύκλωπα " δέ διαφαίνεται ii πρόθεση τοϋ ποιητfj vά κινιiσει
τό έργο του έρήμην τοϋ έιιικοϋ προτύπου. 'Απεναντίας, ο ί
άναφορές κι οι έξαρτ�iσεις διαπιστώνονται σ έ διάφορα έπί
πεδα καi σκοπεύουν σέ ποικίλους στόχους. 'Αναφέρω έδώ
μόνο δύο άπό τίς βασικότερες λειτουργίες τους : μιά συμ
πληρωματική καί μιάν άνακλαστικ ή . Στήν πρώτη , ή γνώση
τοϋ όμηρικοϋ κειμένου προϋποτίθεται , γιά νά καλύψει κενά
πού άφήνει ή Θεατρική παραλλαγ1; . Ένα τυπικό δείγμα δίνει
ή τελευταία σκηνή, δπου ό Κύκλωπας, άπειλώντας δτι Θά έξα
κοντίσει βράχους πάνω στό πλοίο τοϋ 'Οδυσσέα, έξαφανί
ζεται άπό τό κεντρικό άνοιγμα της σπηλιάς, ένώ τά ύπόλοιπα
πρόσωπα - 'Οδυσσέας καί σύντροφοι , Σιληνός καί Σάτυροι φεύγουν βιαστικά άπό τή μία πάροδο : ό Θεατής καλείται νά
συμπληρώσει τό αίσιο τέλος άπό τήν " 'Οδύσσεια ". Στή
·δεύτερη λειτουργία τό έπικό πρότυπο προσφέρει μιά έπιφά
νεια, πάνω στήν όποία προβάλλονται, μέ κωμικό συνήθως
άποτέλεσμα έξαιτίας τών άλλοιώσεων, τά ποικίλα θεατρικά
άντίστοιχα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έπισημαίνεται
στό σημείο έκείνο τοϋ προλόγου, δπου ό Σιληνός, καθώς
διηγείται σύντομα τή Θαλασσινή περιπέτεια της σατυρικης
οικογένειας, ύποβάλλει εμμεσα τήν εικόνα μιάς μικροσκο
πικης όδύσσειας. ΕΙναι λοιπόν σαφές δτι ό Εύριπίδης, μετα
τρέποντας σέ Θεατρικό έργο τήν έπική " Κυκλώπεια " , δχι
μόνο δέν μπόρεσε άλλά καi δέ Θέλησε ν' άποκρύψει τό πρό
τυπό του.
"Αν έξαιρεΘοuν μερικές άποκλίσεις καi προσΘηκες, άποτέ
λεσμα της παρουσίας του Σιληνου καί τών Σατύρων, τούς
όποίους ό ποιητής ήταν ύποχρεωμένος, μιά κι εγραφε σα
τυρικό δράμα, νά ένσωματώσει μέσα στό εργο του (τόν πρώτο
ώς άτομικό πρόσωπο, τούς δεύτερους ώς χορό), ή πορεία του
θεατρικοu " Κύκλωπα " κινείται πολύ 1ιιστά στό έπικό πρό
τυπο. Φυσικά, τό σχετικό μέ τό χειρισμό του χρόνου πρόβλημα
γίνεται έμφανές άμέσως μόλις άντιμετωπίσει κανείς τή μορφή
τi;ς Θεατρικi;ς διασκευης. Ούσιαστικές δυσκολίες πήγαζαν
άπό τόν ιδιαίτερο ρόλο πού παίζει στήν όμη ρική διήγηση ή

νύχτα δχι τόσο σά χρονικό πλαίσιο γιά τά έπιμέρους γεγο
νότα, δσο σάν άτμόσφαιρα πρόσφορη γιά τήν κλιμάκωσ1i τους.
Μέ τό κλείσιμο τ�'j ς μέρας ό Πολύφημος έπιστρέφει στ�i
σπηλιά του· δταν εχει άποτελειώσει τίς κτηνοτροφικές του
άπασχολ1iσεις, εχει καταβροχθίσει τό άνθρώπινο δείπνο του
καί πέφτει νά κοιμηθεί, τό σκοτάδι κι iΊ έπακόλουΘη σιωπή
πυκνώνουν τό φόβο καί μετεωρίζουν τόν κίνδυνο. Ή άκίνητη
αύλαία τ�;ς νύχτας δέν άπαλύνει τ�iν τεταμένη άτμόσφαιρα :
τό δεύτερο πρωί οί άποιφουστικές ένέργειες τοϋ τέρατος έπα
ναλαμβάνονται · τό τρίτο πρωί ό φόβος κι ό κίνδυνος έχουν
συναντηθεί σ' ενα σημείο κορύφωσης. Όταν δμως τά γεγονό
τα πρόκειται νά παρασταθοuν σέ μιάν άνοιχτ�i σκηνή, πού
φωτίζεται άποκλειστικά άπό τό ήλιακό φώς, χωρίς τii δυνατό
τητα φωτιστικών άλλοιώσεων, ό ποιητής δέν μπορεί νά ύπο
λογίσει σέ στοιχεία άτμόσφαιρας πέρα άπ' δσα του προσφέρει
ό ποιητικός λόγος.
'Ανάλογες είναι οί δυσκολίες πού προέρχονταν καί άπό τii
χρονική δ ι ά ρ κ ε ι α (τρείς μέρες) κι άπό τίς χρονικές
ύ π ο δ ι α ι ρ έ σ ε ι ς (δύο ένδιάμεσες νύχτες) της όμηρικfjς
ιστορίας. Καί τά δύο θά μποροϋσαν νά ύποδηλωΘοϋν, μόνο
άν ήταν δυνατό νά χρησιμοποιηθεί αύλαία:. Τελικά οι λύσεις
πού υίοΘετ�iθηκαν - οϋτε συνεπείς οϋτε όλοκλη ρωμένες ύπαγορεύτηκαν άπό τίς εiδικές συμβάσεις καί τιiν τεχνικη
τοϋ δραματικοϋ είδους στό όποίο μεταφερόταν ή διασκευή.
Τό δράμα γενικά άποφεύγει καί τήν άπλή παράταξη καί την
όμοιότροπη έπανάληψη σκηνικών γεγονότων, άκρι βώς δπως
δέν έπιτρέπει τή διάσπαση του δραματικοu χρόνου σέ έπι
μέρους ένότητες. 'Επομένως, στό Θεατρικό " Κύκλωπα " τά
γεγονότα δέν μποροϋσαν ν' άπλώνονται σέ τρείς διαδοχικές
μέρες, καί μάλιστα μέ συγκεκριμένες άναφορές στή μεσολά
βηση τών άντίστ9 ιχων νυχτών, άιφιβώς δπως δέν έπιτρεπό
ταν στόν Π ολύφ ημο νά γευματίσει τρείς άλλεπάλληλες φορές.
Κάποια σύμπτυξη λοιπόν ήταν άναπόφευκτη . Ή διαδικασία
της δμως δέν ήταν τόσο άπρόσκοπτη , δσο φαίνεται.
Πραγματικά, δταν άρχιζε ή παράσταση τοϋ " Κύκλωπα ",
δλα έδειχναν δτι ή δραματικη φορά κινοuνταν πρός τούς
ίδιους μέ τό έπικό πρότυπο στόχους, τουλάχιστον ώς πρός
τόν προσδιορισμό του χρόνου καi τή δημιουργία τfjς σχετι
κης άτμόσφαιρας. Ή έντύπωση πού προκαλείται στό πρώτο
μέρος τοϋ έργου είναι δτι ό Εύριπίδης, άναιρώντας ταυτόχρονα
καί τόν κανόνα καi τίς έξαιρέσεις πού μνημόνεψα λίγο πιό
πάνω σχετικά μέ τήν άκεραιότητα καi την έναρξη της " δρα
ματικης μέρας", τοποΘετεί την άφετη ρία της δράσης τοϋ εργου
του δχι στήν άρχή άλλά στό τέλος ένός ήμερήσιου κύκλου.
Ό χρονικός προσδιορισμός δίνεται πολύ έμμεσα, άλλά μέ
τόσους τρόπους, &στε γίνεται γρήγορα έμφανής. Τούς πρώ
τους ύπαινιγμούς άφήνει στόν έναρκτικό του μονόλογο ό Σι33

ληνός (ό ίδιος, δπως άλλωστε κι ο[ γιοί του, είναι σκλάβος
τοϋ Κύκλωπα) , δταν πληροφορεί δτι 1Ί περιποίηση τi; ς σπη
λιάς, στήν όποία εlναι άφοσιωμένος καθώς μονολογεί, εlναι
γιά νά δεχτεί τόν Πολύφημο καί τά κοπάδια του. 'Ανάμεσα
στά καΘιΊκοντά του ό γέρος μνημονεύει τήν προετοιμασία
τών άνοσίωιι δείπνωιι : 1Ί λέξη πολύ συχνά δ�Ίλωνε τό έσπε
ρινό φαγητό, iδιαίτερα γιά τό μεγαλύτερο μέρος τοϋ άττικοϋ
κοινοϋ, πού iΊταν συνηθισμένο σέ δύο μόνο βασικά γεύματα
τή μέρα.
Κλείνοντας τό μονόλογό του ό Σιληνός άναγγέλλει τήν είσοδο
τών γιών του, τών Σατύρων, πού έπιστρέφουν άπό ηi βοσκ1i
μέ τά κοπάδια τοϋ Κύκλωπα. Ή σκην1) άντιστοιχεί άπόλυτα
στ1)ν πρώτη έμφάνιση τοϋ Πολύφημου ση)ν " Κυκλώπεια " .
Αuτό τό στοιχείο τl'j ς έπιστροφ1'\ ς, ή όποία μοιάζει ν ά σχετί
ζεται μέ τό τέλος της μέρας, τονίζεται σαφέστατα στό τρα
γούδι της παρόδου. ο ι Σάτυροι - βοσκοί προσπαΘοϋν νά συγ
κεντρώσουν τά πρόβατα μέσα σηi σπηλιά · καθώς κυνηγοϋν
μερικές άτακτες προβατίνες, πού δείχνουν δτι δέν εχουν άκό
μα χορτάσει, τούς Θυμίζουν δτι είναι έπιτέλους καιρός νά
άφ1iσουν τό φρέσκο χορτάρι καί νά προσφέρουν τά φουσκω
μένα άπό τό γάλα μαστάρια τους στά νεογνά τους, πού περιμέ
νουν δλη τii μέρα βελάζοντας. Γιά μιά στιγμή φαίνεται δτι βα
σικ1) πρόθεση αuτοϋ τοϋ πρώτου λυρικοϋ κομματιοϋ δέν εlναι
τόσο νά προσδιορίσει τό χρόνο της δράσης, δσο νά ύποβάλει
μιά κάπως παραπλανητική βουκολικ1i άτμόσφαιρα, ξένη καί
πρός τό χώρο πού πλαισιώνει καί προς τά γεγονότα πού Θά
άκολουθi1σουν. Τήν άντίΘεση αuτ1i προβάλλουν καΘαρά. στό
δεύτερο μέρος ηϊς παρόδου οί Σάτυροι , δταν, σταματώντας
άπότομα, Θά λέγαμε, τii βουκόλησi1 τους, τραγουδοϋν μιά
σύντομη δραματικ1) ώδ1) γεμάτη Θλίψη καί νοσταλγία γιά τή
βακχική ζω1) πού εχασαν.
Καί τό τελευταίο ίχνος τοϋ είδυλλίου Θά διαλυθεί σέ λίγο .
Όταν ό Σιληνός βλέπει νά ερχεται ό 'Οδυσσέας μέ τούς συν
τρόφους του, συμβουλεύει τούς γιούς του νά συγκεντρώσουν
έπιτέλους τά κοπάδια σηi σπηλιά. Συζητώντας μέ τόν 'Οδυσ
σέα, λίγο πιό κάτω, ό γέρος πληροφορεί δτι ό Κύκλωπας
βρίσκεται στό κυν1Ίγι . Όταν, μερικές δεκάδες στίχους πιό
κάτω, ό κύρ1.ός του έμφανίζεται, είμαστε ετοιμοι νά ύποΘέ
σουμε δτι έ;•t<Jτρέφει σηi σπηλιά του uστερα άπό τή δουλειά
τ�'\ ς μέρας. fη) σκην1) πού άκολουΘεί, δλες ο[ ίός τώρα έvτυ
πώσεις μας έδραιώνονται, έπειδή εχουμε τήν άμεσότερη άνα
φορά σ' ενα χρονικό σημάδι. Συγκεκριμένα, ένώ οί Σάτυρο ι ,
γεμάτοι φόβο κι ένοχ1Ί, έπειδή είχαν πάρει τ ό μέρος τοϋ 'Οδυσ
σέα, εχουν σκύψει τά κεφάλια κάτω, ό Κύκλωπας τούς δια
τάζει : " Ση κώστε άμέσως τά κεφάλια πρός τά πάνω ! " Ό
κορυφαίος άποκρίνεται : " Νά, τά εχουμε στρέψει πρός τό
μέρος τοϋ Δία· βλέπω κιόλας τ' άστρα καί τόν 'Ωρίωνα".
Άκούοντας ό Θεατ1iς αuτό τό στίχο, άποφάcrιζε : είναι πιά
νύχτα. Ό άμέσως έπόμενος στίχος δμως δείχνει δτι αύτό
μπορεί νά 1Ίταν κι ενα άπλό λογοπαίγνιο κι δτι δλη αuηi 1Ί
" χρονικ1) " προετοιμασία, τόσο πειστικά δοσμένη καί τόσο
πιστ�i στό όμηρικό πρότυπο, ήταν μάλλον παραπλανητικ1Ί .
Ό Κύκλωπας ρωτάει τούς Σατύρους άν τοϋ εχουν έτοιμάσει
τό iJ.ρ ιστοιι, ενα γεϋμα δηλαδ1) πού μπορεί νά είναι τό πολύ
μεσημεριανό ! Όταν, στό έπόμενο έπεισόδιο, εχει άποτελειώ
σει τό γεϋμα του καί χαίρεται τό κρασί πού τοϋ προσφέρει
ό 'Οδυσσέας, δέχεται τήν πρόσκληση τοϋ Σιληνοϋ νά καΘ1Ίσει
δίπλα του καί νά συνεχίσουν μαζί τό κραc<οπότι κάτω άπό
η) Θαλπωρή τοϋ fiλιου. Στό μεταξύ δλες ο[ ένέργειες τοϋ
Κύκλωπα έξακολουΘοϋν νά Θυμίζουν λεπτομέρειες πού ή
όμη ρική διήγηση συνδέει κυρίως μέ τόν έρχομό της νύχτας :
τό άρμεγμα τών ζώων, τό στρώσιμο τοϋ κρεβατιοϋ, τό άνt.ιμμα
της φωτιάς, τό βαρύ μεθύσ ι , ό uπνος. Τυπικά νυχτερινή έκδή
λωση είναι καi ό κwμος, τό συμπόσιο δηλαδ1i, πού φιλοδοξεί
νά όργανώσει ό Κύκλωπας προσκαλώντας καί τούς άδελφούς
του. Είναι άλ1ΊΘεια δτι τελικά δέν τό κατορθώνει, έπειδή τόν
πείθει ό 'Οδυσσέας δτι δέν είναι σκόπιμο νά μοιραστεί μέ
άλλους τό Θείο ποτό · ώστόσο, ό ποιητής καί πάλι βρίσκει
κατάλλη λη τήν εuκαιρία νά διακωμωδήσει τiς έκδηλώσεις
ένός άθηναϊκοϋ κώμου : τήν έτικέτα πού καθόριζε τά καθέ
καστα της οiνοποσίας, τά έρωτικά τραγουδάκια πού ετερπαν
τούς συνδαιτυμόνες, τά παιδεραστικά εκτροπα. Ή Θεατρική
πραγματικότητα δμως 1Ίταν πολύ δυνατότερη άπ' δλ' αuτά :
σ' ενα άνάλαφρο tργο δπως ό " Κύκλωπας ", ό ποιητής δέν
fiθελε, ii δέν μποροϋσε, νά ξεχάσει έντελώς δτι τήν &ρα της
παράστασης ό fiλιος Θά tλαμπε πάνω άπό τά κεφάλια τών
Θεατών.
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Όταν τό χρονικό πλαίσιο ηϊς όμηρικ1'\ς ιστορίας ίiχει ύπο
στεί μιά τόσο δραστικ1i άλλοίωση - καί μέ τ ii διαηiρηση
τοϋ ένός 11μερ1Ίσιου κύκλου καί μέ η) συγκέντρωση τii ς δρά
σης γύρω στό κεντρικό του σημείο -, δέν προξενεί εκπλη
ξη, έπειδ1i φαίνεται άναπόφευκτη , 1Ί σύμπτυξη τουλάχιστο
τών γεγονότων έκείνων πού έπαναλαμβάνονταν όμοιότροπα.
Έτσι, στό Θεατρικό εργο, τά ζώα συγκεντρώνονται στή σπηλιά
μιά φορά, κι ό Κύκλωπας έπιδίδεται σέ μιά μόνο έκδ1Ίλωση
άνΘρωποφαγίας. Π ρέπει δμως νά σημειωθεί δτι οί τρείς χρο
νικές ένότητες τ�'\ς " Κυκλώπειας " εχουν τό άντίστοιχό τους
σέ τρία δραματικά στάδια, μέ τά όποία διαβαθμίζεται 1Ί δράση
τοϋ " Κύκλωπα " . Κι έδώ οι δύο ένδιάμεσες τομές - δχι
πιά χρονικές παύσεις, δπως οί νύχτες τοϋ επους, άλλά λυρικές
παρεμβολές τοϋ χοροϋ - κλιμακώνουν τ�)ν ενταση πού εχει
δημιουργηθεί κάθε φορά μέ τά άμέσως προηγούμενα γεγο
νότα. Έτσι, οί τρείς ύποδιαιρέσεις άποχτοϋν κι έδώ μιά χρο
νι10) άξία, έπειδ1i δημιουργοϋν ενα είδος δραματικοϋ ρυθμοϋ.
' Εξάλλου, ,, συμμετρική παράταξη τοϋ επους εχει άντικατα
σταΘεί μέ μιά ποσοτικά φθίνουσα άλληλουχία έπεισοδίων,
σηiν όποία ό άριθμός τώv στίχων κάθε ένότητας είναι άντί
στροφα άνάλογος μέ η) δραματικ1Ί της ενταση : στήν πρώτη ,
καί μεγαλύτερη (περ. 280 στ.), ένότητα δίνεται ή άφιξη τοϋ
'Οδυσσέα σηi σπηλιά, ενας έκτεταμένος κι έλαφρός διάλο
γός του μέ τά μέλη ηϊς σατυρικης ο!κογένειας, ή συνάντησi1
του μέ τόν Κύκλωπα· στ�i δεύτερη , πού, άν άφαιρεΘεί ενα
λυρικό ένδιάμεσο, είναι κατά 1 00 περίπου στίχους συντομό
τερη, δίνεται, εμμεσα, τό γεϋμα τοϋ Κύκλωπα, ή κατάστρωση
του έκδικητικοϋ σχεδίου καί 11 ο!νοποσία· στ�)ν τρίτη, πού
εlναι πάλι κατά 1 00 περίπου στίχους συντομότερη άπό τii
δεύτερη, δίνεται 11 τύφλωση κι ή άπόδραση. Μποροϋμε
λοιπόν νά ποuμε δτι 11 μετάφραση τοϋ έπικοϋ χρόνου σέ δρα
ματικό ρυθμό άποτελεί μιά ούσιαστικ1) έπιτυχία, δίπλα σέ
τόσους συμβι βασμούς, τοϋ Εuριπίδ11 . Γιά τή χρ1iση της " λυ
ρικiiς αuλαίας " τών στασίμων, πού έδώ δέ λειτουργεί πολu
δραστικά, Θά γίνει λόγος πιό κάτω.
Αuτό τό άπατηλό παιχνίδι τοϋ χρόνου, μέ τό όποίο ό ποιητ�)ς
η) μιά στιγμ1) παραπέμπει τούς Θεατές στήν όμηρικ1) ιστορία
κα! τήν άλλη τούς έπαναφέρει στ1) Θεατρικ1i πραγματικότητα,
πού τροποποιcί ii άνατρέπει τά δεδομένα τοϋ προτύπου, πλη
σιάζει τά δρια μιας άπροκάλυπτη ς παρωδίας μέ τό χειρισμό
τοϋ τόπου. Είναι βέβαιο δτι κι ό δεκτικότερος Θεατής, πρiν
άρχίσει 11 παράσταση τοϋ Θcατρικοϋ " Κύκλωπα ", Θά άνα
ρωτιόταν γιά τά τεχνάσματα πού Θά είχε έπινοi1σει ό Εuρι
πίδης, προκειμένου ν' άναπτύξει τή δράση τ�ϊ ς " Κυκλώ
πειας " σ' ενα σκηνικό χώρο πού δέν μποροϋσε νά παραστ�Ί
σει παρά ενα " έξωτερικό ". Πώς νά φανταστεί κανείς τήν
πcριπέτεια τοϋ 'Οδυσσέα εξω άπό η) σπηλιά; χωρίς τό στοι
χείο τοϋ κινδύνου πού δημιουργείται , έντείνοντας τή φρίκη
τών γεγονότων, μέ τό φράξιμο ηϊς είσόδου; χωρίς η)ν περί
πλοκη άπόδραση κάτω άπό τίς κοιλιές τών προβάτων;
'Από τά έλάχιστα στοιχεία πού εχουμε στ�i διάΘεσ1Ί μας,
μποροϋμε ν' άνασυνΘέσουμε, κατά προσέγγιση, τό " σκη
νικό ' ' της πρώτης παράστασης του " Κ ύκλωπα ' ' . 'Από τά
τρία άνοίγματα - άν πραγματικά �Ίταν τόσα - του σκηνι
κοϋ οtκοδομi1ματος, ύποΘέτουμε δτι φαινόταν μόνο τό κεν
τρικό, πού παρίστανε τό στόμιο τf\ς σπηλιάς ' τ' άλλα δύο,
καθώς ίσως κι άλλα τμήματα τ�'\ς πρόσοψης, είχαν, πιθανό
τατα, καλυφθεί μέ πίνακες, πού εδιναv ύπαινικτικά τά στοι
χειώδη συστατικά τοϋ φυσικοϋ χώρου : βράχους, Θάμνους,
νερά. Αuτά τά όπτικά στοιχεία συμπληρώνονταν μέ τή συν
δρομ1) τοϋ ποιητικοϋ λόγου, πού !:\δινε στό συγκεκριμένο καi
όρατό ποικίλες δυνατότητες προεκτάσεων πρός τό χώρο της
φαντασίας. Δέν είναι συμπτωματικό δτι καi πάλι- δπως καi
στό Θέμα τοϋ " παραπλανητικοϋ " χρόνου - iδιαίτερη είναι
ή συμβολή τ�'\ς παρόδου, δπου συσσωρεύονται , πολύ άμεσό
τερα αuτή τii φορά, στοιχεία ένός καθαρά βουκολικοϋ τοπίου.
Οι Σάτυροι, καθώς προσπαΘοϋν νά συγκεντρώσουν τά ζώα,
μνημονεύουν : δροσερές πλαγιές, ψηλούς βράχους, φρέσκο
χορτάρι, γάργαρα νερά. Τίποτε άνορΘόδοξο δέν παρατηρείται
σ' αuτή τήν ύποβολή ένός χώρου πού ό Θεατ�iς δέν εβλεπε,
άλλά δφειλε νά " άναπαραστήσει " μέ τή φαντασία του δπως άκρι βώς στόν " Ίωνα " λ . χ . , μαζi μέ τό ναό τοϋ 'Απόλ
λωνα, πού ταυτιζόταν μέ τό σκηνικό ο!κοδόμημα, επρεπε
νά συνυπολογίσει, προσδιορισμένο μέ τοπογραφικές καi
τοπιογραφικές λεπτομέρειες, κι ενα μεγάλο μέρος τοϋ δελ
φικοϋ χώρου, τό όποίο άποτελοϋσε τό άπαραίτητο πλαίσιο
γιά τά έξωσκηνικά γεγονότα· ii δπως στiς " Τρωάδες " επρεπε

νά " βλέπι:ι ' ', πίσω καί πέρα άπό τίς σκηνές τοϋ 'Αγαμέμνο
να, πού ύποδηλώνονταν μέ τά τρία άνοίγματα τ�; ς σκηνης,
τ�iν έρειπωμένη Τροία νά καίι:ται . Στόν " Κύκλωπα " αύτό
τό βουκολικό τοπίο, ι'iν καί δέν πρόκειται νά πλαισιώσει
ι'iμεσα τά δραματικότερα γεγονότα του Εργου, λειτουργεί,
ώστόσο, πολύ δμοια μέ τήν πρωινή φωτειν1; άτμόσφαιρα πού
ύποβάλλεται στιiν άρχή όρισμένων τραγωδιών.
Όπωσδ1Ίποτι:, μέqα σ' αύτό τό " σκηνικό " δ Θεατ�iς δυσκο
λευόταν νά τοποθετήσει εστω κι ενα άπό τά γεγονότα ηϊς
όμηρικ1;ς ' " Κυκλώπειας ' ' . Οί άπορίες Θ' ι'iρχισαν νά γεννιουν
ται άπό τήν πρώτη στιγμ1Ί, δταν ό Σιληνός, καθαρίζοντας
μέ τό σάρωθρο τό χώρο γύρω του, εδινε, Εμμεση άλλά σαφ1; ,
ηiν πληροφορία δ τ ι στεκόταν μ π ρ ο σ τ ά στ1i σπηλιά του
Κύκλωπα. ' Επομένως, τό κεντρικό ι'iνοιγμα τ�;ς σκηνης iΊταν
11 εϊσοδος πρός τό έ σ ω τ ε ρ ι κ ό . Ή χωρητικότητα καί
ή λειτουργία αύτου τοϋ χώρου, δπως πολύ σύντομα μάθαινε
δ Θεατ1Ίς, δέ διέφεραν σημαντικά άπό τίς άντίστοιχες iδιό
τητες τ�; ς όμηρικ1; ς σπηλιάς : μέσα έκεί βρίσκονταν τά δο
χεία μέ τό γάλα καί τό τυρ ί , άπό έκεί άκούονταν τά βελάσμα
τα τών νεογνών προ βάτων, έκι:ί θά συγκεντρώνονταν -ά κο
πάδια, έκι:ί θά έτοιμάζονταν τό γευμα καί τό κρεβάτι τοϋ
Κύκλωπα. Μ ιά έλαφρότατη άπόκλιση άπό τό έπικό πρότυ
πο, ή όποία σημειώνεται μέ τ�iν κάποια καθυστέρηση των
προσώπων iiξω άπό τή σπηλιά, δέν πρέπι:ι νά προξένησε
πολλή δυσφορία· πολύ φυσικό 11ταν νά διαδραματίζονται
έκεί οί πρωτες σκηνές του ίiργου, άκόμα κι 1Ί συνάντηση
κι ό πρωτος δ ιάλογος τοϋ 'Οδυσσέα μέ τόν Κύκλωπα. Έcω
δ iiρωας προσπαθεί μάταια ν' άφυπνίσει μιά χορδή συμπά
θειας σηiν καρδιά του " οίκοδι:σπότη ", ό δποίος iiδη δρα
ματίζεται τ�;ν άπροσδόκητη ποικιλία πού θά προσθέσουν
στό γευμα του οί νεοφερμένοι .
Μ ' αύτό δμως τό τελευταίο στοιχείο, τ ό κοινό εΙχε iiδη προε
τοιμαστεί γιά μιά συνέχεια πού τοϋ 11ταν οiκεία δχι τόσο - η
μόνο - άπό ηiν έπικ1i άφήγηση, δσο άπό άμεσότερες Θεατρι
κές έμπειρίες. Συγκεκριμένα, σέ πολλά σατυρικά δράματα
κεντρικ1i θέση εΙχαν διάφορες συμποσιακές σκηνές, στίς
όποίες ενας ύπερφυσικός γάστρωνας έπιδιδόταν σέ άσύδοτες
έκδηλώσεις. Τό θέμα αύτό μοιραζόταν, κατά κανόνα σέ δύο
μέρη : τό πρωτο, πού περιλάμβανε τ�;ν προετοιμα� ία των

έδεσμάτων καί τό κύριο γευμα, μεταδινόταν σέ άφήγηση άπό
κάποιον αύτόπτη μάρτυρα· τό δεύτερο, πού περιοριζόταν
κυρίως στό τελευταίο στάδιο της οiνοποσίας, παρουσιαζόταν
πάνω στ1i σκην1Ί . Αύτ1; 1Ί συμβατικ1i διαδικασία iiδωσε στόν
ποιητ1i μιά γερή βάση, γιά νά στηρίξει ηi συνέχεια του
Εργου του.
Φυσικά, έλάχιστες άπορίες πρέπει νά δημιουργουσε ή παρα
μον1i των Σατύρων εξω άπό τή σπηλιά. Τώρα πού εΙχε δια
λυθεί 11 ψευδ1iς έντύπωση τ�; ς έπερχόμενης νύχτας, οuτε κάν
δ όρθός λόγος άνάγκαζε τούς γιούς του Σιληνου ν' άκολουΘ1Ί
σουν τόν πατέρα τους καi τόν Κύκλωπα. Μ ι ά Θετικ1Ί. καi ού
σιαστικότερη, δικαιολογία βρίσκεται καί πάλι στiς Θεατρικές
συμβάσεις : στίς σπάνιες φορές πού ό χορός άπομακρύνεται
άπό ηiν όρχ1Ίστρα, ή άπουσία του εΙναι άπαραίτητη γιά μιά
σκην1i πού Θ' άκολουθήσει. Οί Σάτυροι λοιπόν μένουν στ�iν
όρχ1Ίστρα, γιά νά έκτελέσουν τό πρωτο τους στάσιμο. Όλα
τ' ι'iλλα πρόσωπα άποσύρονται μέσα στή σπηλιά, δπου,
δπως ξέρει ό θεατ1iς άπό ηiν " 'Οδύσσεια ", πρέπει νά δια
δραματιστουν τά βασικά γεγονότα της ιστορίας. 'Ωστόσο,
μιά λεπτομέρεια σ' αύτ�i τ�iν όμαδικ1i άναχώρηση άφ1Ίνει
μιά πρώτη έντύπωση δτι 11 συνέχεια τf\ς δράσης Θά έξαρτη
Θεί άπό τίς άπαιτήσεις του Θεάτρου κι δχι του έπικου προ
τύπου. "Οταν ό Κύκλωπας ίiχει iiδη μπεί μέσα, ό 'Οδυσσέας
καθυστερεί γιά λίγο εξω άπό τή σπηλιά, γιά ν' άπευΘύνει
μιά εκκληση πρός τούς Θεούς. Σ' αύτό τό σημείο πρέπει νά
εiπωθεί δτι τό Θέμα του όγκόλιΘου, πού φράζει τό στόμιο τ�; ς
σπηλιάς καi παγιδεύει τούς eλληνες, εχει έντελως έξαφανι
στεί στόν " Κύκλωπα " . Τί νόημα Θά εΙχε νά μνημονευτεί,
άφου δέν 11ταν δυνατό τό σκηνικό νά λειτουργήσει ώς " έσω
τερικό " ; Γιά τόν ϊδιο άκριβως λόγο δ ποιητ�)ς άποφεύγει νά
άναφερθεί εστω καί μία φορά στίς τεράστιες διαστάσεις τοϋ
Κύκλωπα. Σέ τί θά ώφελουσε, άφου δέ Θά 11ταν σέ Θέση νά
έξασφαλίσει γιά τήν παράσταση κι εναν άντίστοιχο ύποκρι
τή; Δέν άποκλείεται, πάντως, μετά ηiν άναχώρηση καί του
'Οδυσσέα-, τό κεντρικό Ο.νοιγμα - στόμιο νά εκλεινε.
Στό πρωτο στάσιμο έντοπίζουμε μιά τυπικ1i περίπτωση διπλ1; ς
λειτουργίας της χορικi'jς παρεμβολi'jς. 'Από τήν ι'iποψη του
χρόνου, καλύπτεται ενα σημαντικό διάστημα άπαραίτητο
γιά τήν έξέλιξη των δραματικων γεγονότων μέσα στή σπη-
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λιά (γι' αυτά ό θεατής περιμένει κάποιον άγγελιοφόρο)· άπό
τήν άποψη τοϋ χώρου, 1Ί άμεσότητα τών εικόνων καi τών
συναισθημάτων στό τραγούδι τοϋ χοροϋ, ό όποίος πάντα
"βλέπει" πολυ περισσότερα άπ' δ,τι ό θεαηΊς, ύποβάλλει
τόσο παραστατικά τά δσα συμβαίνουν, ό'Jστε νά δημιουργεί
ται ενα λυρικό ύποκατάστατο σκηνικης δράσης. Πραγματικά,
σι Σάτυροι στό μεγαλύτερο μέρος τοϋ στασίμου, ίδιαίτερα
στό έφύμνιο ("μ1i μοϋ δίνεις κι έμένα νά φάω"), δίνουν τήν
έντύπωση δτι παρακολουθοϋν άπό πολυ κοντά - σχεδόν δτι
εlναι παρόντες - τό άνόσιο γεϋμα τοϋ Κύκλωπα. Συμπλη
ρώνουν μάλιστα γεμάτοι άποστροφ11 , μέ συγκεκριμένα στοι
χεία (τό διαμέλισμα τών σωμάτων, τό ψ1Ίσιμο πάνω σηi φω
τιά, τήν άπληστία της κυκλώπειας χοάνης) καi τ�iν προετοι
μασία που εγινε στό πρώτο έπεισόδιο και τ' άπομνημονευμέ
να κομμάτια άπό τήν όμηρικ1i άφήγηση . Αυτή δμως πρέπει,
γιά μιά στιγμή τουλάχιστο, νά ξεχάστηκε, δταν, μετά τό τέ
λος τοϋ στασίμου, φάνηκε ξαφνικά νά βγαίνει άπό ni σπηλιά
ό 'Οδυσσέας ! Βέβαια, τό τμ1; μα αυτό τό περίμεναν ot θεα
τές : κάποιος επρεπε νά τους διηγηθεί τά καθέκαστα τοϋ
δείπνου. Ήταν δμως άπαραίτητο αυτός νά εlναι ό 'Οδυσσέας ;
Ο ί πιό "όρθολογιστές" άπό τό κοινό σίγουρα άρχισαν νά
ένοχλοϋνται· μ' δλη τή δ ιάθεσ1Ί τους νά δεχτοϋν τίς σκηνι
κές συμβατικότητες τοQ θεάματος που παρακολουθοϋσαν,
πρέπει ν' άποτόλμησαν μιά πολυ φυσική έρώτηση : άφοϋ
εlναι τόσο άπλό νά μπαινοβγαίνει ό 'Οδυσσέας στή σπηλιά,
γιατί δέν παίρνει σιγά σιγά τους συντρόφους του, μόλις κοι
μηθεί ό Κύκλωπας, νά φύγει ; Τό δτι ό Ευριπίδης περίμενε,
έπειδ1i τήν εβρισκε εύλογη, μιά τέτοια άντίδραση, τό διαπι
στώνουμε άπό τό ίδιο του τό κείμενο, δπου διαφαίνεται μιά
προσπάθεια, iiν δχι νά έξηγηθεί τό παράλογο στίς κιν1Ίσεις
τοϋ 'Οδυσσέα, όπωσδ1Ίποτε νά δηλωθεϊ iiμμεσα δτι τό εlχε,
τουλάχιστο, υπόψη του κι ό Ιδιος ό ποιητής. Π ράγματι ,
δταν iiχει τελειώσει ηiν άφ1Ίγησή του, ό ηρωας όμολογεί
στους Σατύρους τοϋ χοροϋ : "Δέν πρόκειται νά σωθώ μόνος
μου, άφήνοντας πίσω μου τους φίλους πού βρίσκονται μέσα.
Φυσικά, θά μποροϋσα νά ξεφύγω· ετσι κι άλλιώς βγi'\κα άπό
τή σπηλιά. 'Ωστόσο, δέν είναι σωστό ν' άφ1Ίσω τούς φίλους
μου, που 1') ρθαν &ς έδώ μαζί μου, καί νά σωθώ μόνος " . 'Αναρω
τιέμαι πόσοι άπό τους θεατές 1Ίταν πρόθυμοι νά καταπιοϋν
αυτ�; τήν άφέλεια. Μερικοί θά θυμοϋνταν τό τελεσίδικο κλεί
σιμο της σπηλιί'ίς στό επος καί θ' άγανακτοϋσαν μέ τήν άπά
τη · άλλοι, οί πιό "δεκτικοί", θά χαμογέλασαν γεμάτοι συμπά
θεια γιά τήν ειλικρίνεια τοϋ ποιητη νά όμολογεί ηiν iΊττα
του .
Μ ετά άπ' αυτή τή δραστική " παραβίαση " τοϋ χώρου, ή
δράση προχωρεί άπρόσκοπτα, έπειδή εχει πιά προσαρμοστεί
άπόλυτα στις άπαιτ1Ίσεις της θεατρικης τεχνικης. Άφοϋ τό
θέμα της παγίδας, δπου εχουν κλειστεί οί ναυαγοί της "Κυ
κλώπειας", έδω εχει άτον1Ίσει εντελώς, τίποτε πιά δέν έμπο
δίζει τόν ποιητi1 , άκολουθώντας κοινούς τόπους τοϋ εlδους,
νά μεταφέρει ενα μέρος της δράσ η ς - συγκεκριμένα τή σκηνή
της οίνοποσίας - εξω άπό ni σπηλιά. Τό μόνο που άπαιτείται,
είναι ενα πρόσχημα, πού έπινοεtται ευκολότατα : ό Κύκλω
πας βγαίνει άπό τή σπηλιά, έπειδ1Ί θέλει νά προσκαλέσει σέ
συμπόσιο καί τούς άδελφούς του· ή έπιθυμία του, ύστερα άπό
εξυπνη παρέμβαση τοϋ 'Οδυσσέα, άναστέλλεται , κι ετσι ή
σκηνή της ο!νοποσίας, κορυφαία καί στήν όμη ρική άφi�γηση,
δ ιαδραματίζεται μπροστά στά μάτια των θεατών. Τά βασικό
τερα θέματα τής " Κυκλώπειας " εχουν διατηρηθεί κι άξιο
ποιηθεί : "ή φιλοφροσύνη" τοϋ Κύκλωπα άπέναντι στόν
οινοχόο του, ό επαινος τοϋ κρασιοϋ, ή άπάτη μέ τ' δνομα
τοϋ 'Οδυσσέα, 1Ί έπιθυμία γιά ϋπνο.
Ή έπόμενη δυσκολία που εlχε ν' άντιμετωπίσει ό Εύριπί
δης 1Ίταν ή τύφλωση. ' Εδώ δμως, δπως γιά κάθε σκηνή βίας,
ή λύση 1Ίταν προκαθορισμένη . Φυσικά, 11 συγκεκριμένη πρά
ξη δέν μποροϋσε νά παρουσιαστεί στά μάτια των θεατών·
επρεπε νά μεταδοθεί εμμεσα, άλλά άρκετά διεξοδικά, iiν 1Ίταν
δυνατό δχι μόνο μέ μιάν άφηγηματική ρi1ση, άφοϋ δηλαδή
τά γεγονότα εlχαν πιά διαδραματιστεί. Σ' αύτές τίς περιπτώ
σεις οι ποιητές άκολουθοϋσαν, κατά κανόνα, μιά τυπική δια
δικασία : τοποθετοϋσαν τά "δρώμενα" στό έσωτερικό τοϋ
κτίσματος που παρίστανε ή σκηνή· προετοίμαζαν λεπτομε
ρέστατα τό θεατή γιά τά έπιμέρους γεγονότα (ένέδρες, εlδος
φόνου κλπ.)· εδιναν μερικές άκουστικές έντυπώσεις (κραυ
γές θυμάτων, προτροπές κλπ.)· έρέθιζαν τή φαντασία μέ
λυρικά σχόλια τοϋ χοροϋ, που ύποτίθεται δτι 'Έβλεπε" καi
"άκουε" περισσότερα άπ' δ,τι ο[ θεατές μετάοιναν τά καθέ-

καστα μέ μιά έκτενη άφήγηση ένός αύτόπτη μάρτυρα· κάποτε
συμπλ1Ίρωναν τήν άφήγηση παρουσιάζοντας πάνω στό έκκύ
κλημα τ' άποτελέσματα τών γεγονότων. Στόν " Κύκλωπα"
δέν 1Ίταν ούτε δυνατό οϋτε άπαραίτητο νά έξαντληθοϋν δλα
τά στάδια, καi έπειδή 1Ί δράση , μετά τή σκην1i τής οίνοπο
σίας, κινείται μέ ραγδαίο ρυθμό καi έπειδ1i πολλά κενά συμ
πλη ρώνονταν εϋκολα άπό τήν " 'Οδύσσεια ".
Έπρεπε δμως πρώτα νά έπινοηθεί ενα πρόσχημα, γιά νά με
τατοπιστεί και πάλι ή δράση στό έσωτερικό ηϊς σπηλιάς.
Αυτό iΊταν μάλλον εύκολο. Μετά τήν άκατάσχετη οίνοποσία
του, ό Κύκλωπας πέφτει σ' έρωτικό παραλήρημα· βλέπει τό·�
ουρανό και ηi γii νά στριφογυρίζουν καi τους Σατύρους νά
iiχουν μεταμορφωθεί σέ Χάριτες βλέπει στό πρόσωπο τοϋ
Σιληνοϋ τό Γανυμ11δη καί, σάν άλλος Δίας, τόν άρπάζει καί
όρμάει μέσα σηi σπηλιά γιά μιά έρωτικ1i συνέχεια . Στό μετα
ξύ, &σπου νά ερθει 1Ί στιγμή της τύφλωσης, ό ποιηηiς εχει
βρεί τρείς εύκαιρίες γιά νά προετοιμάσει τό κοινό : τήν πρώ
τη φορά, ό 'Οδυσσέας, εχοντας τελειώσει τήν άφ1iγησ1Ί του,
δίνει λεπτομέρειες γιά τό έκδικητικό του σχέδιο καί, πιό
συγκεκριμένα, γιά ηiν προπαρασκευ1i τοϋ δαυλοϋ· εlναι
μάλιστα χαρακτ11ριστικό δτι, σ' αυτό άκριβώς τό σημείο,
χρησιμοποιείται κάπως προληπτικά (δταν ό i1ρωας φαντά
ζεται δτι μπήγουν τό δαυλό μέσα στό μάτι) μιά παρομοίωση
πού συναντοϋμε στό όμηρικό κείμενο νά περιγράφει τήν !δια
τήν τύφλωση . Τό δεύτερο στάδιο προετοιμασίας λειτουργεί,
δταν Εχει φύγει ό Κύκλωπας μέ τό Σιληνό κι ό 'Οδυσσέας
πληροφορεί τούς Σατύρους δτι ό δαυλός μέσα Εχει πιά πυρα
κτωθεί· στό τέλος, ό 'Οδυσσέας άπευθύνει μιά προσευχ1i στόν
Ήφαιστο καi στόν Ύπνο νά ευοδώσουν τό Εργο του καί μετά
ξαναμπαίνει στή σπηλά.
' Ενώ ό χορός άρχίζει τό δεύτερο στάσιμό του, ό θεατής περι
μένει δτι σέ λίγο θ' άκουστοϋν άπό μέσα οί κραυγές τοϋ
Κύκλωπα. 'Αντί γι' αυτό, ξαναβλέπει τόν 'Οδυσσέα νά έμφα
νίζεται στήν εlσοδο τής σπηλιάς. Ό Ευριπίδης μοιάζει νά
δυσκολεύεται . Αίσθάνεται δτι εχει προδώσει άρκετά τό κοι
νό του, στερώντας το άπό τά βασικότερα γεγονότα ηϊς ίστο
ρίας πού θέλησε νά δραματοποι11σε ι . 'Αποφασίζει νά καταφύ
γει σ' ενα άκόμα τέχνασμα, μεταφέροντας άλλη μιά σκηνή
άπό τό έσωτερικό της σπηλιάς εξω άπ' αi'.ιτ11ν. ' Επιχειρεί
καi πάλι μιάν άπό τίς κωμικές ύποκαταστάσεις πού ύπαινί
χθηκα πιό πάνω : βάζει τούς Σατύρους νά "ύποδυθοϋν" - μέ
δλες, φυσικά, τίς συνέπειες πού μπορεί νά εχει μιά τέτοια
άλλαγ1i - τούς συντρόφους τοϋ 'Οδυσσέα. Όταν πιά ό δαυ
λός εχει πυρακτωθεί κι ό Κύκλωπας Εχει πέσει σέ βαθύν
ϋπνο, ό θεαηiς παρακολουθεί, έντελώς κωμικά άλλοιωμένη ,
μιά σύντομη σκην1i της όμη ρικής " Κυκλώπειας". ' Εκεί
ό 'Οδυσσέας ρίχνει κλήρο, γιά νά δεί ποιοi άπό τούς συντρό
φους του θά τόν βοηθ11σουν σηΊν τύφλωση. Στό δράμα ό
'Οδυσσέας ζητάει ηi συνδρομή τών Σατύρων· έκείνοι άρνιοϋν
ται προβάλλοντας διάφορα εύτράπελα προσχ1Ίματα. Αυτή ή
σκην1Ί, πέρα άπό ηΊν κωμική άνάπλαση ένός έπικοϋ θέματος,
έξυπηρετεί εναν άλλο, ίσως βασικότερο, σκοπό : περιορίζει
στό έλάχιστο τά γεγονότα πού θά διαδραματιστοϋν έκτός
σκηνης. Τελικά, τό μόνο πού μένει εlναι τό μπήξιμο τοϋ
δαυλοϋ. Οί Σάτυροι θά βοηθ1Ίσουν μ' ενα προτρεπτικό
άσμάτιο. Π ρέπει νά ύποθέσουμε δτι σ' αύτό τό σημείο, δταν
ό ' Οδυσσέας Εχει ξαναμπεί στή σπηλιά, o i Σάτυροι πλησιά
ζουν καl συγκεντρώνονται γύρω στό στόμιο (πού σίγουρα
εμενε άνοιχτό), δπου χοροπηδοϋν τραγουδώντας. Έτσι "έ
σωτερικό" καi "έξωτερικό" ταυτίζονται - καλύτερα : συγ
χέονται - άπόλυτα. Όταν άκούονται ο[ κραυγές τοϋ Κύκλω
πα, ο[ Σάτυροι τινάζονται πάλι πίσω σηiν όρχήστρα κι έ
τοιμάζονται γιά μιά νέα ύποκατάσταση : τώρα θά παίξουν
τούς άδελφούς Κύκλωπες, πού, δπως ξέρουμε άπό ηΊν " 'Ο
δύσσεια", τρέχουν έξω άπό ηi σπηλιά, άκούοντας τiς φωνές
τοϋ Πολύφημου.
Στό μεταξύ ό Κύκλωπας, μέ τό πρόσωπο α[μόφυρτο, εχει i1δη
έμφανιστεί στό άνοιγμα τής σπηλιάς. ΣηΊν τελευταία σκηνή
τοϋ εργου ό Εύριπίδης μάς έπιφυλάσσει μιάν άπό τίς εύφυέ
στερες στιγμές η;ς διασκευής του . ' Επινοεί μιά θαυμάσια
άπόδρασ η , πού μπορεί βέβαια ν' άπέχει πολύ άπό ηΊν όμη ρι
κή, άλλά λειτουργεί συνεπέστατα πρός τό κλίμα τοϋ σατυρι
κοϋ δράματος, έπειδ1Ί κλείνει ηΊν παράσταση μ' ένα σκηνικό
παιχνίδι . Καθώς ό Κύκλωπας προσπαθεί νά φράξει μέ τά χέ
ρια του τό στόμιο τής σπηλιάς, οί Σάτυροι τόν καθοδηγοϋν
παραπλαν11τικά, άντίθετα δηλαδή άπό τίς κινi1σεις τών έλ-

λ�iνων. Τό παιχνίδι είναι άποδοτικό : οί Σάτυρο ι , παίζοντας
τό ρόλο τών όμηρικών προβάτων, όδηγουν τούς αiχμαλώτους
εξω άπό τή σπηλιά. Ή διαχωριστική γραμμ1) άνάμεσα σέ
"έξωτερικό" καi "έσωτερικό", όρατό καi άόρατο, σκηνικό
καί φανταστικό, εχει έξαφανιστεί, δπως, έξάλλου, εχει έξα
φανιστεί καi τό όμηρικό πρότυπο. Παραμένει μόνο ή μαγεία
του πα ιχνιδιου καί, βέβαια, 11 μορφή του ποιητf\, πού χαμο
γελάει άπό μιάν ιϊκρη αiνιγματικά, παρακολουθώντας η)ν
τελευταία σκην1i αύτfjς της χαριτωμένης παρωδίας. Γιατί
ετσι διαβάζεται -καi ετσι παριστάνεται- ό Κύκλωπας, σέ
ενα όρισμένο, δχι δμως έντελώς εύδιάκριτο, έπίπεδο.
Ή παρωδία προϋποθέτει μιά σταθερ1i σειρά σημείων άναφο
ρfις, πού, κατά κανόνα, ταυτίζονται μέ τό παρωδούμενο ύλι
κό : αύτό προσφερόταν άπό τό έπικό πρότυπο, μόνιμο καί
οiκείο στό κοινό δεδομένο. Ή παρωδία προϋποθέτει, άκόμα,

ενα πλαίσιο συμβάσεων, μέσα στό όποίο μορφοποιουνται
τά έπιμέρους στοιχεία της : αύτό προσφερόταν άπό τό
συγκεκριμένο σκηνικό χώρο καi τίς συνθήκες τi'\ ς παράστα
σης. Ή παρωδία, τέλος, προϋποθέτε.ι μιά τυπική μέθοδο, η)ν
άλλοίωση : τά παρωδούμενα στοιχεία διογκώνονται , μειώ
νονται, παραμορφώνονται. Ό Εύριπίδης, συνεπ1)ς πρός τόν
έαυτό του, δούλεψε καί στόν " Κύκλωπα" κάπως άνορθόδοξα :
δέν παρώδησε τ�)ν όμηρικ1i " Κυκλώπεια", /iν καί η) χρησι
μοποίησε σάν πρώτη ϋλη, άλλά τό πλαίσιο μέσα στό όποίο
Επρεπε, κανονικά, άπλώς νά κινηθεί : τίς θεατρικές συμβά
σεις. Χωρίς δμως νά τίς άλλοιώσει. 'Απλώς πρόβαλε τή συμβα
τικότητα τfjς λειτουργίας τους ύπογραμμίζοντάς την. Όταν
τελείωνε ή παράστασή του, ήταν σάν νά εστελνε τούς 'Αθη
ναίους νά ξαναδιαβάσουν -δσοι μπορουσαν- ii νά ξαναθυ
μηθουν καi νά ξαναχαρουν τήν όμηρική άφ1iγηση.

11.- � �ΑΛl(ΗΣΤΗ " : ΤΟ � ΣΑΤΥΡΙΚΟ ' ΤΕΛΟΣ
·Αν άποφασίζαμε ν ' άναγάγουμε τ ό πρόβλημα τ η ς " Άλκη
στης " ση)ν πρωταρχικ1i του φάση, θά επρεπε, ούσιαστικά,
ν' άνασυνθέσουμε ηi συνάντηση του Εύριπίδη μέ τόν έπώ
νυμο ιϊρχοντα πού 11ταν ύπεύθυνος γιά τό πρόγραμμα τών
Διονυσίων του 438 π.Χ. Κι έπειδή δέν είναι πολύ πιθανό
δτι 11 ένημέρωση τών άρμοδίων σχετικά μέ τά ύποψ1iφια γιά
τούς δραματι κούς άγώνες Εργα προχωρουσε πολύ πέρα άπό
μιά προφορι κ1) έπαφ1i μέ τόν ένδιαφερόμενο ποιηηi ii , τό
πολύ, μιάν άδρ1i δειγματοληψία, θά ήταν ένδιαφέρον, στή συγ
κεκριμένη περίπτωση , νά ξέραμε τά έπιχειρ1iματα πού χρησι
μοποίησε ό Εύριπίδης, γιά νά δικαιολογ1iσει ηiν άπόφασ1i
του νά ύποκαταστl1σει ση) διδασκαλία του τό σατυρικό
δράμα μ' ενα Εργο πού, σέ μιά ε!δολογικ1i κατάταξη , θά ύπα
γόταν όπωσδl1ποτε στίς τραγωδίες. Φυσικά, 11 συζi1τηση θά
1']ταν άρκετά εϋκολ η , aν ll άπόκλιση άπό τά καθιερωμένα δέν
παρουσιαζόταν τότε γιά πρώτη φορά, άλλά ύπηρχε κάποιο
προηγούμενο άπό τόν ίδιο η ιϊλλον ποιηηi. Πάντως, είναι
βέβαιο δτι τό θέμα δέν εκλεισε μέ τήν παράσταση του 438,
άφου άπό τίς είκοσι περίπου συμμετοχές του Εύριπίδη σέ
δραματικούς άγώνες, μόνο γιά όκτώ 11 παράδοση μfις έξα
σφαλίζει σατυρικά δράματα. Είναι, έπομένως, φυσικό νά
ύποθέσουμε δτι τίς ύπόλοιπες φορές ό Εύριπίδ11ς - μέ ηi
συναίνεση του έκάστοτε άρμοδίου - παράβαινε τούς θε
σμούς.
Θά βοηθουσε άρκετά στήν άνασύνθεση πού μνημόνεψα σηiν
άρχή 11 ύπόθεση δτι ή
Αλκηστη " δημιούργησε τό πρώτο
προηγούμενο. Σέ μιά τέτοια περίπτωση, σχετικά μέ τήν έπι
χειρηματολογία του ποιητfj, θά τολμουσα νά προχωρ1iσω,
μέ κάποια βεβαιότητα, σέ δύο μόνο άρνητικές ύποθέσεις :
" ·

α) Ό ποιητ�iς δέ θά προσπαθουσε νά Ισχυριστεί δτι τό
Εργο του ήταν ενα " άνορθόδοξο σατυρικό δράμα ", δπου τά
πραγματικά στοιχεία του είδους δέ γίνονταν άμέσως άντιλη
πτά, άλλά χρειάζονταν λεπτές άναλύσεις καί ποικίλους συν
δυασμούς. Γιά νά ύποστη ρίξει τ'iν ιϊ.τοψή του ό Εύριπίδης,
θά επρεπε νά έξασφαλίσει τή συνηγορία κάποιου άπό τούς
σύγχρονους φιλολόγους, πού �χουν άνακαλύψει , κάτω άπό
τήν προσιτή στούς άνίδεους έπιφάνεια του εργου, δλα τά
άπαραίτητα, aν καί μόνο στούς ε!δικούς προσιτά, σατυρικά
συστατικά.
β) Ό ποιηηiς δέ θά τολμουσε νά πείσει τόν άρχοντα
δτι, άνεξάρτητα άπό τό είδος του εργου, ό ίδιος θά μπορουσε
στήν παράσταση νά τό μι:τατρέψει σέ σατυρικό δράμα. 'Εδώ
τά έπιχειρ1iματά του θά ήταν άναχρονιστικά, έπειδή θά προ
λάβαι ναν Οεατρικές λειτουργίες η'jς δικης μας έποχης, δπου
ή σχέση άνάμεσα σηi σύνθεση καί τήν έρμηνεία ένός Εργου
δέν είναι πάντα αύτονόητη καί τά δρια άνάμεσα στά διάφορα
θεατρικά είδη σκόπιμα συγκεχυμένα. Σ' αύτή τήν περίπτωση
ό Εύριπίδης θά χρειαζόταν τή συνδρομή κάποιου άπό τούς
σύγχρονους σκηνοθέτες.
Πάντως, καί μόνο τό γεγονός δτι τελικά 11
Αλκηστη "
π α ί χ τ η κ ε σηi θέση ένός σατυρικου δράματος, μαρτυ
ρεί ηi δραστικ1i παρουσία στοιχείων πού δικαιολογουσαν ηi
μετατόπιση. Αύτά δμως τά στοιχεία πρέπει νά ήταν εύδιά
κριτα - κυρίως : πρέπει νά προβάλλονταν Cίμεσα σέ μιά
παράσταση μπροστά σ' ενα εύρύ λαϊκό κοινό καί δχι εμμεσα
" ·

κατά τήν ερευνα ένός καταρτισμένου ε!δικου. Τέτοια χαρα
κτηριστικά, πού διαφοροποιουν ηiν " ·Αλκηστη " άπ' δλες
σχεδόν τίς τραγωδίες - χωρίς, ώστόσο, νά τήν ταυτίζουν,
άπό μορφικ1i τουλάχιστον άποψη, μέ κάποιο άλλο δραματικό
είδος - εχουν έπισημανθεί καi σχολιαστεί άπό πολλούς με
λετητές εχουν σχέση μέ τό μύθο καi τή δομ1) του εργου, τii
διαγραφ1i ένός κεντρικου προσώπου καi τήν άτμόσφαιρα
όρισμένων σκηνών.
Σχετικά μέ τό πρώτο. Ό ποιηη)ς δέν άντλησε τό ύλικό του
- δπως γινόταν, κατά κα1.ιόνα, σηiν τραγωδία - άπό η)ν
ή ρωικ1) παράδοση άλλά άπό τό χώρο η'jς λαϊκfjς παραμυθο
λογίας. Τό μύθο τfjς " Άλκηστης " συγκροτεί μιά σειρά
άπό θέματα τυπικά σέ παραμύθια άσχετων μεταξύ τους; τόπων
καί χρόνων- τά δύο βασικότερα είναι : ή προσφορά μιfις γυ
ναίκας ν' άντι κατασηiσει τόν ιϊντρα της στό θάνατο κι 11
πάλη ένός iiρωα μ' ενα δαίμονα. Ε!δικά μέ ηiν παρουσία του
iiρωα, του Ήρακλη , ή όποία άποτελεί πιθανότατα τή δραστι
κότερη καινοτομία του Εύριπίδη , συνδέονται τά πιό " σατυ
ρικά " στοιχεία του Εργου : έκδηλώσεις (λ.χ. 11 άδηφαγία
κι ή άγάπη γιά τό κρασί, ή τρομοκρατική στάση άπέναντι
σ' ενα δουλο κλπ. ) χαρακτη ριστικές ένός όρισμένου iiθους,
καθώς καί ή, εστω καί κάπω ζ εμμεση, παρεμβολ1i μιfις σκηνης
συμποσίου. Καί στίς δύο περι πτώσεις oi Θεατές άναγνώριζαν
κοινούς τόπους του σατυρικου δράματος. Γιά τόν κωμικό
τόνο στήν άτμόσφαιρα όρισμένων σκηνών Θά γίνει λόγος πιό
κάτω. Μ πορεί, πάντως, νά σημειωθεί έδώ δτι έκείνο τό στοι
χείο πού λείπει έντελώς άπό τήν " ·Αλκηστη " γενικότερα
- ένώ Θά τό Θεωρούσαμε άναπόσπαστο άπό τήν άτμόσφαιρα
μιfις τραγωδίας - είvαι ή ύποβολή του κινδύνου κι ή ενταση
πού προκαλεί 11 παρουσία του. 'Ακόμα κι ό θάνατος της
ή ρωίδας, tiν καί παριστάνεται πάνω σηi σκην1; , δίνεται τόσο
συμβατικά κι ϋστερα άπό δύο τόσο ψυχρές ρ�iσεις τών συ
ζύγων, &στε ό κλονισμός πού άκολουθεί είναι σχεδόν άνε
παίσθητος. Κι δσο γιά τόν έκτεταμένο Θρηνο του Αδμητου,
παρουσιάζεται σ' ενα σημείο τόσο κοντά ση)ν εύτυχη - καί
γνωστή στό θεατή - εκβαση του εργου, &στε λειτουργεί,
τό πολύ, σά μιά δραματική προετοιμασία της τελευταίας
σκηνfjς.
Σ' αύηiν άκριβώς τ�)ν τελευταία σκην1i, πού Θεωρώ καθορι
στικ1) καί γιά ηi γενικότερη έρμηνεία του έργου, Θά είναι
άφιερωμένες οί έπόμενες σελίδες. 'Αφετηρία μπορεί ν' άπο
τελέσει ενα άπό τά ε!σαγωγικά σημειώματα - μιά " ύπόΟε
σις ", δπως λέγεται - πού μfις σώθηκε στά χειρόγραφα.
'Εκεί, ενας άλεξανδρινός λόγιος, προσπαθώντας νά έξηγ1iσει
τήν Ιδιομορφία του εργου, παρατη ρεί δτι ί!να άπό τά στοι
χεία πού του προσδίδουν " σατυρικότητα " είναι τό τέλος
του. Ή φράση ιcωμικωτέραν ίfχει τιίν καταστροφιίι• ( : " Εχει
κάπως κωμική κατάληξη ") άποδίδεται γενικά στή θεματικ1i
πλευρά αύτfjς της σκηνης καi νοηματικά ταυτίζεται μ' αύτό
πού τόσο χαρακτηριστικά έκφράζει στίς μέρες μας ό δρος
l1appy end. Π ιστεύω δτι ή φρασεολογία του σχολιαση'j ύπαι
νίσσεται κάτι περισσότερο · δτι δηλαδ1) δέν περιγράφει άπλώς
τό περιεχόμενο μιfις σκηνης πού κλείνει κάπως άνορθόδοξα
ηiν πορεία ένός θέματος, άλλά δτι προσπαθεί ν' άποδώσει,
ίσως μέ κάποιαν άπλοϊκότητα άλλά καί άρκετή άκρίβεια,
μιά όρισμένη, περίπου " καθαρτικ1i " , λειτουργία της, δικαιο•
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λογώντας ταυτόχρονα τόν τόνο και τ�;ν άτμόσφαιρά της. Ή
σκέψη αύηi μπορεί νά στηριχτεί σέ μιά πολύ άπλή συγκρι
τικ1i παραηiρηση : ένώ καί γι' Ciλλα δράματα - δπως λ.χ.
1) " 'Ιφιγένεια Τ. , ή " 'Ελένη " και ό " Ίων " - Θά μπο
ρουσε νά χρησιμοποιηθεί ό δρος happy end, άφου καί σ'
αύτά δλα τά βασικά πρόσωπα τελικά " τακτοποιουνται ", σέ
κανένα άπ' αύτά δε Θά ήταν δυνατό νά έντοπιστουν " κω
μικά " στοιχεία στήν τελευταία τους σκην1i, και εΙναι πο
λύ αμφίβολο αν Θά χαρακτηριζόταν μέ τό ϊδιο έπίθετο τό
τέλος τους, μόλο πού ή προοπτική μιίiς εύτυχί,ας όρίζεται
πολύ καθαρότερα απ' δ,τι στήν " Άλκηστη ". Ή όποιαδή
ποτε " κωμική " έκτροπ1i σ' αύτά τά εργα αποκλείεται από
τ�;ν παρουσία των Θεών, πού σφραγίζουν τό τέλος μέ τήν
έμφάνισή τους. Αύτό τό δραματικό τέχνασμα λείπει από
ηiν " · Αλκηστη " - δχι συμπτωματικά, δπως Θά δουμε πιό
κάτω. 'Εδώ i1 iδιαίτερη φροντίδα του ποιητi\ είναι νά προ
σΟέσει μιάν ανάλαφρη κατάληξη σέ μιά διδασκαλία πού προ
κάλεσε όδυνηρές έμπειρίες μέ τά προηγούμενα, καθαρά τρα
γικά, εργα, άκόμα και μέ τόν τρίτο στή σειρά " Τ1iλεφο " ,
πού εΙχε ενα σχετικά εύχάριστο τέλος, άφου ό κεντρικός
fiρωας, ϋστερα άπό ποικίλες διακυμάνσεις τijς τύχης, τελικά
δικαιωνόταν.
Έξάλλου, ό κωμικός τόνος δέν εΙναι άποκλειστικός, οϋτε
κάν κυρίαρχος, σ' αύηi τή σκηνή. Ούσιαστικά, ό ποιηηiς
κλείνει τό θεατρικό παραμύθι του μέ πολλή συνέπεια καί μέ
Θαυμασηi σκηνική δεξιότητα. Ή άπροσδιόριστη καλυμμένη
μορφή τής ή ρωίδας κι ή άπόλυτη σιωπi1 της παρεμβάλλουν
στή σκηνή ενα στοιχείο μυστηρίου καί μετεωρισμου. 'Ο θεα
τής έλάχιστα πείθεται από τό αιτιολογικό τijς άφασίας της
κι αισθάνεται ταυτόχρονα γοητευμένος καί παραπλανημένος
(όπωσδιiποτε ετρεφε προσδοκίες γιά μιά συνάντηση η;ς
'Αλκηστης μέ τόν Αδμητο! ) άμφιβάλλει, καθώς τά πρό
σωπα φεύγουν, αν ύπάρχει τίποτε πού θά μπορουσε νά εiπω
θεί ϋστερα άπό τρείς μέρες, έπειδ1i στό τέλος αφήνεται μιά
αδιόρατη έντύπωση μονιμότητας : ό 'Ηρακλής φεύγει γιά
εναν καινούριο άγώνα· ό Άδμητος, κρατώντας άπό τό χέρι
τή βόυβή γυναίκα του, τόν άποχαιρετάει· ό χορός δίνει τήν
κατακλείδα, μιλώντας γιά τίς άπροσδόκητες άνατροπές τής
άνθρώπινης ζωής.
'Ωστόσο, εΙναι φανερό δτι τή σκηνή αύτή , από τήν αρχ1i
ό.'Jς τό τέλος, διατρέχει μιά φλέβα αναμφισβήτητα κωμική .
Όχι δτι τά πρόσωπα ύποβιβάζονται ξαφνικά σέ τύπους τ�;ς
καθημερινότητας η δτι ή γλώσσα χάνει τό ήθος καί τή συμ
βατικότητα πού έπι βάλλει τό τραγικό εΙδος· κωμικά θά χα
ρακτήριζα δύο εύδιάκριτα στοιχεία, πού προβάλλονται σ'
αύτή τή σκηνή : τή θεματική άντιστροφή και τήν παρωδία.
Μ ιά διευκρίνιση σχετικά μέ τήν πρώτη . Μ έ τόν δρο έννοώ
γενικά μιάν άνατροπή συνθηκών· δχι, φυσικά, δταν αύτή έμ
φανίζεται στήν πορεία τijς τύχης ένός άνθρώπου, όπότε,
άκόμα κι αν δέ συνεπιφέρει τή μετάβαση άπό μιά θετική
σέ μιάν αρνητική κατάσταση , σπάνια εlναι κωμική. Ένα
πρόχειρο παράδειγμα βρίσκει κανείς στήν " 'Ιφιγένεια Τ. ",
δπου 1i ή ρωίδα, μετά τόν αναγνωρισμό, μετατρέπεται άπό
θύτη σέ σωηiρα, χωρίς δμως ή άλλαγή αύτή ν' άφαιρεί τίποτε
"
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Τό εργο διαρΟρώνεται σέ όκτώ σκηνές. Άν άπ' αύτές άφαι
ρεΟεί 1i δεύτερη , πού άποτελι:ί μιάν άφηγηματικιi παρένθεση
καί, έπειδή άναφέρεται σ' έξωσκηνικά γεγονότα, βρίσκεται
πέρα άπό τό πλαίσιο τijς καΟαυτό δράσης, ο[ ύπόλοιπες έμφα
νίζουν μιάν άξιοπρόσεκτη συμμετρία. Κεντρικό πρόσωπο
σ' δλες - ούσιαστικά παρόν, άκόμα καί μέ τήν άπουσία
του - εlναι i1 Αλκηστη· έπίσης, δλες εlναι στήν κυριολε
ξία διαλογικές, άφου κι ό χορός, δταν δέν παίζει ρόλο δεύ
τερου προσώπου, εχει περιορισμένη συμμετοχ1i . Μ' έξαίρεση
μιά σκην1;, στήν όποία συμμι:τέχει καί ή Αλκηστη , στίς
άλλες ό λόγος εlναι γ ι ά τ�iν Άλκηστη . Στήν πρώτη ('Απόλ
λων - Θάνατος), σηiν κεντρική (' Αδμητος - Φέρης) καί στ1iv
τελευταία ('Ηρακλής - Αδμητος), ό διάλογος παίρνει ni
μορφ1i ένός άγώνα κυριότητας η εύθύνης άπέναντι σηi νε
κριi· άπό τίς άλλες τέσσερις, στίς δύο, πού εlναι άμέσως πρίν
("Αδμητος - ' Ηρακλ1iς) καί μετά (Θι:ράπων - ' Η ρακλής) τήν
κεντρικιi, διαδοχικά καταστρώνεται καί διαλύεται μιά άπάτη
σχετικά μέ τό θάνατο τής Αλκηστης στίς Ciλλες δύο, ni δεύ
τερη μετά τήν παρενθετικ1i άφιiγηση (" Αδμητος - • Αλκηστη)
καί τήν προτελευταία ('Αδμητος - Χορός), δίνεται άντί
στοιχα i1 θέση καi ή συνειδητοποίηση του προβλήματος του
θανάτου. Οί δύο αύτές σκηνές, μαζί μέ ηiν κεντρικι;, πού
καλύπτεται από εναν εντονο άγώνα λόγων μέ μιά κυνική άντι
μετώπιση του βασικου ήθικου προβλήματος του εργου (ή
νεκρή •Αλκηστη ε{ναι σηi σκηνιi), βρίσκονται κοντίτερα
άπ' δλες τίς Ciλλες στό κλίμα καί τό 11θος τijς τραγωδίας
κι αύτές δμως δανείζουν θέματα γιά τήν κωμική ανάπλαση
τijς τελευταίας σκηνijς. ο ι ύπόλf'ιπες τέσσερις, αiσθητά έλα
φρότερες σέ ενταση , δ ίνουν τό ύλικό γιά τήν άντιστροφή πού
μνημόνεψα παραπάνω. Τό άκόλουθο σχfjμα δείχνει καί τή
συμμετρική διάρθρωση καί τήν έναλλασσόμενη διαδοχή
τών σκην&ν. Φυσικά, ο[ δροι " κωμικός " καί " τραγικός "
χρησιμοποιουνται έντελ&ς συμβατικά. Ή παρενθετική σκη
ν1i παραλείπεται .
•

•

•

•

Α δμη τος
Φέρ η ς

τ ραγ ι κ 1i

Ένας πραγματικός " άγών λόγων .. , μέ τήν εiδική σημασία
πού δίνουμε στόν δρο μιλώντας γιά τ�iν 'Αρχαία Κωμωδία
καi τόν Εύριπίδη, καταλαμβάνει, δπως εlπα, τό κεντρικό
τμήμα του εργου. Τά πρόσωπα πού συγκρούονται εlναι ό
Αδμητος κι ό πατέρας του ό Φέρης i1 Αλκηστη βρίσκεται
f]δη μέσα στό φέρετρό της. Κάπως καταχρηστικά αναφέ
ρομαι στόν ίδιο δρο, γιά νά περιγράψω συνοπτικά μερικές
άλλες, πολύ συντομότερες, σκηνές, δπου καί πάλι δύο πρό
σωπα δ ιαλέγονται μέ θέμα τήν Άλκηστη , άλλά ό δ ιάλογός
τους άποδίδει μιά εiκονική μόνο σύγκρουση, έπειδή, γιά δια
φορετικό κάθε φορά λόγο, δέν eχει πραγματικό άντικείμενο
•

άπό τii σοβαρότητα τijς συνέχειας. Κωμική έντύπωση εϋκολα
προκαλι:ί ή διαδοχική σύνδεση τών ίδιων άκρι βώς συνθηκών
μέ δύο διαφορετικά πρόσωπα, κυρίως δταν ή μετατόπιση
συμπίπτει μέ μιάν άνατροπή σχέσεων άνάμεσά τους. Ένα
ένδεικτικό παράδειγμα προσφέρεται άπό ni " Σαμία " του
Μι:νάνδρου, δπου ή σκλάβα Χρυσίδα διαδοχικά διώχνεται
άπό δύο σπίτια, δταν οί δύο γέροι οiκοδεσπότες, ό Δημέας
κι ό Νικ1iρατος, νομίζουν δτι μαΟαίνουν γι' αύτήν κάποιο
προσβλητικό μυστικό· ένώ ή κατάσταση τijς γυναίκας αύτή
καΟαυηi ι:Ιναι δραματική , 1i πανομοιότυπη έπανάληψη τ�; ς
σκηνijς καί τό πέρασμα άπό τό ενα πρόσωπο στό Ciλλο εlναι
κωμικά. Τέτοια περίπου εlναι ή περίπτωση μέ τήν τελευταία
σκηνή σηiν " Άλκηστη ", δπου έπιχειρείται , μαζί μέ μιάν
άνακι:φαλαίωση , ή άντιστροφ1i δχι μόνο μιiiς σειρίiς θεμά
των, πού εχουν i1δη παρουσιαστεί, άλλά καί όλόκληρων
σκηνών. Όλ' αύτά συνυφαίνονται μέ μιά σαφij διάθεση πα
ρωδίας, πού έξασφαλίζει τό κατάλληλο πλαίσιο. Τά θέματα
πού άντιστρέφονται εlναι ό ά γ ώ ν α ς, ή δ ο κ ι μ α σ ί α
καί i1 ά π ά τ η · παρωδουνται δύο κοινοί τόποι η;ς τεχνικ1; ς
του Εύριπίδη : ό ά ν α γ ν ω ρ ι σ μ ό ς καί i1 Θ ε ο φ ά ν ε ι α.
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καί , έπομένως, έκφυλίζεται σ' eνα εlδος διαλεκτικijς ρητο
ρείας. Μ ιά τυπικ1i περίπτωση τέτοιου " άγώνα " συναντουμε
στόν πρόλογο, δπου εχουν έντοπιστι:ί στοιχεία εκδηλσ. κω
μικά. Ό 'Απόλλων, πού άφ1iνει τό παλάτι του Άδμητου γιά
νίι. μ1i προσβληθεί άπό τό μίασμα του θανάτου κι iσχυρίζε
ται δτι κρατάει τό τόξο του άπό άπλή συνήθεια, διατη ρεί
έλάχιστη άπό τήν όλύμπια μεγαλοπρέπειά του· δέν εχει άκόμα
προλάβει ν' απαλλαγεί άπό τό άνθρώπινο περίβλημα πού του
ε{χε έπιβάλει ή δουλικ1i θητεία του στόν Αδμητο. Ό Θάνα
τος, άπό τήν ιΌίλλη , μέ μαυρα πέπλα καί φτερουγες, εχει f]δη
ξιφουλκήσι:ι, σά νά πρόκειται ν' άντιμετωπίσει ενα συγκεκρι•

μένο άντίπαλο. Κωμικότητα προσδίδει σ' αυτη τii σκηνη η
πλ11ρης άπουσία πραγματικοϋ στόχου : ό δ ιάλογος τ&ν δύο
θεών γίνεται στό κενό, άφοϋ ό 'Απόλλων ξέρει δτι ή Άλκη
στη δέ θά μείνει στόν Κάτω Κόσμο, καi μολαταϋτα έπιμένει
νά έκλιπαρεί τό έλεος τοϋ Θανάτου, ένώ ό Θάνατος, άκριβ&ς
έπειδ1i δέν ξέρει, έπιμένει νά προχωρ1iσει στά προκαταρ
κτικά τfjς θυσίας. Ό άγώνας στρέφεται γύρω σ' ένα πρόβλημα
iδιοκτησίας, παίρνοντας τή μορφή ένός παιχνιδιοϋ άνάμεσα
στ�i γνώση και τ�iν άγνοια : ό προστάτης Θεός θέλει νά δια
τηρ1iσει τά δικαιώματά του πάνω στ1iν τύχη τοϋ προστατευό
μενού του - καί παίζει μέ τι)ν άγνοια τοϋ άντιπάλου του·
ό σφετεριστιiς Θεός άρνείται νά παραδώσει τό τρόπαιό του κι 11 άρνησιi του πέφτει στό κενό, άφοϋ δέν ύπάρχει τρόπαιο.
Στό βάθος, πίσω άπό τήν · πύλη τfjς σκηνfjς, ή • Αλκηστη
βρίσκεται στό κατώφλι τοϋ θανάτου.
Όταν άρχίζει ό έπίλογος τοϋ έργου, ή • Αλκηστη βρίσκεται
στό κατώφλι τfjς ζωfjς. 'Ωστόσο, έχει άκόμα πάνω της τά
σημάδια του Θανάτου· είναι άπροσδιόριστη κι άνέκφραστη .
Δύο πρόσωπα έμπλέκονται πάλι σ ' εναν άγώνα λόγων γι'
αύτ1iν- καί πάλι 11 σύγκρουση μετατρέπεται σ' ενα παιχνίδι
στό κενό, μιά ταλάντευση άνάμεσα σέ γνώση και άγνοια.
Ό Αδμητος, ό προστατευόμενος θνητός, έχει άντικαταστ1i
σει τόν προστάτη Θεό· τώρα δμως είναι αύτός πού άγνοεί
κι άρνείται. Ό ' Ηρακλ1iς, ό νικητής ηρωας, έχει άντικατα
στιiσει τό σφετεριστ�i Θεό· τώρα δμως είναι αύτός πού ξέρει
κι έπιμένει, παίζοντας μέ τ�iν άγνοια του άντιπάλου. Ό
σφετεριστ�iς του προλόγου έρχόταν νά διεκδικi1σει τό τρό
παιό του - ό προστάτης άρνιόταν νά τό παραδώσει· ό νικη
τής τοϋ έπιλόγου έρχεται νά παραδώσει τό τρόπαιό του ό προστατευόμενος άρνείται νά τό δεχτεί . Καί στίς δύο περι
πτώσεις ή γνώση άνιiκει στά ένεργητικά πρόσωπα : σ' εκεί
νον πού προστατεύει καί σ' εκείνον πού νικάει· ή άγνοια
άνιiκει στά παθητικά πρόσωπα : σ' εκείνον πού προστατεύε
ται και σ' εκείνον πού νικιέται. Ή ίδια άντιστοιχία προχωρεί
καί στά πρόσωπα αύτά καθαυτά : δ 'Απόλλων ε{ναι "πιό
•

Θεός " άπό τό Θάνατο, άκριβ&ς δπως κι δ Ήρακλ1iς εΙ
ναι πάνω άπό τόν άνΘρώπινο Αδμητο · άντίστροφα, σέ μιά
χιαστή σχέση, ό Θάνατος κ ι ό Ήρακλ1iς, άπέναντι στόν
'Απόλλωνα καί τόν Αδμητο, συνΘέτqυν ενα ζευγάρι πλασμένο
άπό όλικά άδρότερα καί κωμικότερα. οι σχέσεις τ&ν προσώ
πων φαίνονται ενδεικτικά στό άκόλουθο σχfjμα :
•

•

'Από λλω ν

Θάνα τ ος

V Αδμη το ς

Ή ρακλης

Κι δσο γιά τή σύνδεση τ&ν δύο αύτών σκηνών, αύτή δέν
προσδιορίζεται μόνο άπό τ�iν όριακή θέση πού έχουν στήν
άρχή καί στό τέλος του δράματος, οuτε μόνο άπό τίς άντιστρο
φές πού άπλ&ς άπαρίΘμησα παραπάνω, άλλά όρίζεται πιό
συγκεκριμένα άπό ένα νfjμα εξίσου λειτουργικό άπό άποψη
δραματικfjς οίκονομίας, άφου στόν έπίλογο ούσιαστικά
πραγματοποιείται ό χρησμός πού τόσο έμμεσα άλλά τόσο
καθαρά όπαινίσσεται στόν πρόλογο ό μάντης θεός : κάποιος
τ ελικά θ' άρπάξει τήν Αλκηστη άπό τά χέρια του Θανάτου.
Πρiν προχωρ1iσει δμως πολύ ή τελευταία σκην1i, άντιλαμ
βανόμαστε δτι ό Ήρακλ1iς δέν επιστρέφει μόνο γιά νά παρα
δώσει τιiν ·Άλκηστη στά χέρια τοϋ Αδμητου· έρχεται μέ
σαφή πρόθεση νά πραγματοποι1iσει άλλους δύο σκοπούς : νά
ύποβάλει τόν Αδμητο σέ μιά δ ο κ ι μ α σ ί α καi νά τόν έκδι
κηθεί. Κανένας άπό τούς δύο σκοπούς τελικά δέν τελεσφο•

•

•

Αύη) ?j σκη�ι1), πάνω σέ μιά dπουλιαιιή λουτροφ6ρο τοv β' μισού τού 4 π.Χ. αlώνα, έμμεση μ6νο σχέση μπορεί �ιά 'χει μέ πα
ράσταση ηjς " "Αλκηστης " τού Εύριπίδη, έπειδ�) περιλαβαίιιει καί πρόσωπα πού δέν έμφανίζονται ατό έργο . Όπωσδήποτε, τό
κεντρικό συμπλεγμα - μέ τήν ήρωίδα, τά παιδιά της καί τόν 'Άδμητο - παραπέμπει ατή σκηνή τού έπιθα�ιάτιου dποχαιρετισμού
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ρεί, άπλούστατα έπειδή γιά κανέναν άπό τούς δύο ό ' Η ρα
κλής δέ δείχνει σοβαρή δ ιάθεση . Μέ τή δοκιμασία ύποβάλ
λεται σέ ελεγχο ή πίστη τοϋ ·Άδμητου πρός τή νεκρή γυναίκα
του. Οί πρ&τοι έρεθισμοί γι' αύτό τό θέμα περιέχονται σέ μιάν
άπό τίς πρ&τες σκηνές τοϋ εργου. Όταν ή Θεράπαινα, στό
πρ&το έπεισόδιο, διηγείται στό χορό τίς τελευταίες ένέργειες
τής έτοιμοθάνατης, καθώς άποχαιρετάει πρόσωπα καί πράγ
ματα μέσα στό παλάτ ι , παρεμβάλλει στήν ά.φ1Ίγησ1Ί της μιά
ένδιαφέρουσα λεπτομέρεια : ή ·Άλκηστ η , θρηνώντας πάνω
στό συζυγικό κρεβάτι, είναι βέβαιη δτι σύντομα θά τό κατα
κηΊσει μιά Ciλλη γυναίκα. Άύτό φαίνεται νά είναι, ά.κόμα
καί γιά ηiν ·Άλκηστ η , άπόλυτα φυσικό, ά.φοϋ, στήν έπόμενη
σκηνή, άξιολογώντας ή ίδια τό μέγεθος τής θυσίας της, λέει
δτι, Ιiν δέ δεχόταν νά πεθάνει γιά τόν Άδμητο, θά μποροϋσε,
μετά τό δ ικό του θάνατο, νά παντρευτεί δποιον iiθελε ά.πό
τούς Θεσσαλούς καί νά ζi1σει εύτυχισμένα στήν ύπόλοιπη
ζωή της. 'Ωστόσο, ά.ντίθετα ά.π' δλα αύτά, προσπαθεί έπίμονα
ν' άποσπάσει ά.πό τόν άντρα της τήν ύπόσχεση δτι δέ θά
βάλει στό σπίτι δεύτερη γυναίκα, πού θά είναι μιά κακή μη
τρυιά γιά τά παιδιά τους. Ό ·Άδμητος ά.ποκρούeι μέ φρίκη
ηiν iδέα. Όχι μόνο ύπόσχεται δτι θά ζήσει μόνος του ά.πό
δ& καί πέρα, άλλά βεβαιώνει δτι θά προσπαθ1Ίσει νά κραηΊ
σει " ζωνταν1i " τήν παρουσία τής γυναίκας του, κατασκευά
ζοντας ενα όμοίωμα, πού θά τό ζεσταίνει με ηi στοργ1i καί
τίς περιπτύξεις του . Τή ν εξαρση τοϋ σπαραγμοϋ του κατε
βάζει ή ψυχρή παρατ1Ί ρηση τ�'jς μελλοθάνατης : " Θά σε
μαλακώσει ό χρόνος " .
Στόν έπίλογο τοϋ εργου μ έ τά ίδια άκριβ&ς λόγια παρη yορεί
ό ' Η ρακλής τόν Άδμητο. Άύτός είναι ενας μόνο άπό τούς
πολλούς λεκτικούς ά.ντίλαλους πού μaς παραπέμπουν στό
διάλογο πού περίγραψα παραπάνω. Π ραγματικά, ή συμπερι
φορά καί τά λόγια τοϋ ' Ηρακλή δίνουν τήν έντύπωση δτι
ήταν κι ό ίδιος παρών η)ν οορα πού ή έτοιμοθάνατη Άλκη
στη προσπαθοϋσε νά δέσει μέ tσόβιες ύποσχέσεις τόν Άδμη
το . Πώς άλλι&ς νά έξηγηθεί ή ξαφνική διάθεση τοϋ ij ρωα
νά διαπιστώσει Ιiν πραγματικά ό άπαρηγόρητος σύζυγος θά
είχε τή δύναμη νά μείνει π ιστός στή μνήμη τής γυναίκας
του; Όλη ή σκευωρία πού τοϋ στήνει στό τέλος μέ τήν ώραία
" άγνωστη " μοιάζει ν' άποβλέπει σ' ενα καί μόνο σκοπό :
νά τόν άναγκάσει νά έπαναλάβει τίς ύποσχέσεις πού είχε δώ
σει σηiν "Άλκηστ η . Κι έκείνος άνύποπτος πέφτει στήν παγί
δα, παρασέρνεται ση)ν ίδια θρηνητική εξαρση πού εδειξε καί
δίπλα στήν έτοιμοθάνατη κι έπαναλαμβάνει , σχεδόν κατά
λέξη, πολλά ά.πό τά λόγια του. " Καμιά γυναίκα δέ θά μέ όνο
μάσει σύζυγό της ", είχε βεβαιώσει τήν Άλκηστη · "Δέν πρό
κειται νά μέ όνομάσεις σύζυγο καμιάς ", άποκρίνεται, δταν ό
'Ηρακλής έπαναλαμβάνει τά λόγια τής ·Άλκηστης : " Θά σέ
μαλακώο·ει ό χρόνος ". Ή βασική διαφορά, πού προσδίδει
τό στοιχείο τής κωμικότητας στή δεύτερη σκηνή, είναι δτι ό
' Ηρακλής παίζει. Καί, φυσικά, άκόμα πιό κωμική είναι ή
Ciρνηση τοϋ "Άδμητου νά δεχτεί στό σπίτι τήν ίδια του τή
γυναίκα, καί μάλιστα σέ μιά μορφή πολύ δμοια μ' έκείνην
πού είχε ό ίδιος προσδιορίσε ι , δταν μιλοϋσε γιά τήν κατα
σκευή τοϋ όμοιώματός της. Γιατί ή γυναίκα πού εχει φέρει
μαζί του ό 'Ηρακλής είναι σάν ενα Ciψυχο Ιiγαλμα πού μοιά
ζει μέ τήν Άλκηστη . Καί πάλι οι έκφράσεις έπαναλαμβά
νονται πανομοιότυπα. " Θά π& στούς τεχνίτες νά κατασκευά
σουν ά.παράλλαχτο τό σ&μα σου " , είχε πεί τότε ό Άδμητος
στήν έτοιμοθάνατη· στή νεκραναστημένη παρατηρεί : " Έ
χεις τήν ίδια μορφ1i μέ τ�iν ·Άλκηστη · τό σώμα σου είναι
άπαράλλαχτο ". Σέ λίγο θ' άγκαλιάζει, ά.κριβ&ς δπως είχε
τότε φανταστεί, ενα άνέκφραστο, σάν άγαλμα, σώμα.
Πολύ περισσότερο δμως άπό τή δικαίωση τοϋ "Αδμητου,
τόν ' Ηρακλή φαίνεται δτι άπασχολεί μιά πολύ πιό προσω
πική ύπόθεση . Όταν έπιστρέφει, στόν έπίλογο τοϋ εργου,
φέρνοντας μαζί του σχεδόν μεταμφιεσμένη τ�)ν • Αλκηστη ,
ό ijρωας δείχνει ά.ποφασισμένος ν' άποκαταστi1σει τήν ύπό
ληψil του, πού είχε μ' εναν περίεργο τρόπο άλλοιωθεί στίς
δύο προηγούμενες έμφανίσεις του. Αύτή ή πρόθεσή του θά
μποροϋσε ούσιαστικά νά πραγματοποιηθεί άπλώς μέ τήν έπι
στροφή τής · Άλκηστης, πού έπικύρωνε άμφίπλευρα τή σωστή
λύση ένός πλέγματος ά.νθρωπίνων σχέσεων μέ άφορμή ενα
πρόβλημα φιλοξενίας : καί ό Αδμητος ά.νταμειβόταν γιά τήν
αύταπάρνηση πού έδειξε παραμερίζοντας τήν προσωπική του
όδύνη, προκειμένου νά κρατήσει κάτω ά.πό τή στέγη του
εναν ύψηλό ξένο, καί ό Ήρακλ1)ς έξιλεωνόταν γιά η)ν ά.νοί
κεια συμπεριφορά του, άποδείχνοντας δτι είναι ενας φιλο•

•

•

•

•

•

ξενούμενος άντάξιος τοϋ οiκοδεσπότη . Καί τό πρόβλημα καί
ή λύση φαίνονται πολύ άπλά. Ό ' Ηρακλής δμως ά.ντιδρfi
κάπως περίπλοκα. Σχεδόν ά.πό τούς πρώτους στίχους πού
ξεστομίζει, μόλις έμφανίζεται , άφ1Ίνει τήν έντύπωση δτι βα
σικό πρόβλημα γι' αύτόν ήταν ή ελλειψι1 έμπιστοσύνης τοϋ
·Άδμητου ά.πέναντί του κι ή σκόπιμη ά.πόκρυψη τοϋ θανά
του τής • Αλκηστης. Ό ijρωας αiσθάνεται μειωμένος, έπειδή
επεσε θύμα άπάτης. Αύτό ό θεατής τό καταλαβαίνει iiδη ά.πό
τήν άρχή τής σκηνής. Γρήγορα δμως διαπιστώνει κάτι ά.κόμα
πιό ένδιαφέρον : δτι ό ' Ηρακλής δέν ήρθε μόνο γιά νά ζητ�Ί
σει τό λόγο γιά τήν ά π ά τ η , ά.λλά γιά ν' άποκαταστήσει
τό μειωμένο του κύρος χρησιμοποιώντας τό ίδιο δπλο. Έτσι,
οι συνθήκες τής προηγούμενης σκηνής μέ τήν πρώτη συ
νάντηση ' Η ρακλ1Ί - Αδμητου ά.ντιστρέφονται πλ1Ίρως.
•

Ή ά.πάτη τοϋ Άδμητου είχε κάποιο συγκεκριμένο σκοπό,
άφοϋ δέν ήταν δυνατό νά πειστεί ά.λλι&ς ό Ήρακλ1Ίς. Χρειά
στηκε μάλιστα ν' άποδοθεί στόν πρώτο μιά άρκετά έπιδέξια
σοφιστική εύστροφία καί νά έπιβληθεί στόν δεύτερο μιά
άπαράδεχτη βραδύνοια, γιά νά εύοδωθεί 1Ί διαδικασία τ�'j ς
ά.πάτης. 'Από Ciποψη μορφική , 1Ί σκηνή παίρνει, στό πιό
έπικίνδυνο σημείο, τή μορφ1) τής στιχομυθίας, δπου είναι
δυνατό, πίσω άπό τόν έλλειπτικό λόγο, νά φαίνεται μόνο ή
μισ1Ί άλ1Ίθεια. 'Αμέσως μόλις ό ' Η ρακλής διαπιστώνει δτι
στό παλάτι πενθοϋν, ζητάει νά πληροφορηθεί ποιός πέθανε.
Ό ·Άδμητος προσπαθεί, δχι μέ ά.πόλυτη έπιτυχία, νά περι
γράψει τό είδος τοϋ προσώπου, χωρίς νά προσδιορίσει τήν
ταυτότητά του : είναι μιά γυναίκα, ξένη άλλά άπαραίτητη
στό σπίτι , πού ζοϋσε μαζί τους μετά τό θάνατο τοϋ πατέρα
της. Όταν ό ' Η ρακλής όδηγεί τή συζήτηση πρός τό πρόσωπο
τής ·Άλκηστης, ό ·Άδμητος ά.ναγκάζεται νά καταφύγει στό
ψέμα, μολονότι καί πάλι ο[ λέξεις πού χρησιμοποιεί περι
έχουν μιά έπίφαση ά.λi1θειας. Στήν έρώτηση : " Πέθανε ή
γυναίκα σου η ζεί; " άποκρίνεται : " 'Υπάρχει καί δέν ύ
πάρχει ". Ή ·Άλκηστη είναι ά.κόμα μέσα στό παλάτι, άλ
λά δέν είναι πιά σηi ζω1Ί ! Όταν ό Ή ρακλ1)ς όμολογεί δτι
δέν καταλαβαίνει τό γρίφο, Ιiν καί φαίνεται ένημερωμένος
γιά τήν ύπόσχεση πού είχε δώσει ή Αλκηστ η , ό "Αδμητος
ά.ποκρίνεται μέ μιά έρώτηση : " Π&ς λοιπόν ύπάρχει, ά.φοϋ
δέχτηκε κάτι τέτοιο ; ". Ό Ήρακλ1)ς καί πάλι δέ μαντεύει
τήν άλήθεια. Στό μεταξύ ό θεατής άνακαλύπτει άλλο ενα
στοιχείο τυπικό στό σατυρικό δράμα : τήν άνάπτυξη ένός
αiνίγματος. Θυμάται άπό τόν " Κύκλωπα " τή συζ1Ίτηση τοϋ
'Οδυσσέα καί τοϋ Πολύφημου γιά τό κρασί (" Καί τί είναι ό
Βάκχιος; " " Θεωρείται θεός " " Καί π&ς βρίσκεται μέσα σ '
ενα άσκί ; .. " Βολεύεται δπου τόν βάλεις ") κι ά.πό τούς
" Ίχνευτές " τή συζi1τηση τών Σατύρων καί τής Κυλλ1Ίνης
γιά ηi λύρα πού είχε κατασκευάσει ό 'Ερμής (" Ό γλυ κός
ήχος βγαίνει άπό πεθαμένο ζώο ". " Πώς είναι δυνατό πε
θαμένο πράμα νά δ ίνει τέτοια φωνή " . . . " Τό ζώο νεκρό
είχε φων1i , ζωντανό ήταν βουβό ". " Καί πώς ήταν; μακρου
λό; στρογγυλό; μ ι κρό;" " τ Ηταν κοντό καί στρογγυλό καί
παρδαλό " κλπ. - πρόκειται γιά τή χελώνα).
•

Στόν έπίλογο 1Ί σκηνή ά.ντιστρέφεται . Τώρα ό ' Ηρακλής έξα
πατfi κι ό ·Άδμητος είναι τό θύμα. ' Εκείνο πού παραμένει
καί πάλι σταθερό είναι τό μόνιμο σημείο άναφορfiς : ή • Αλ
κηστη . Καi πάλι στό διάλογο, πού σύντομα παίρνει τή μορφη
στιχομυθίας, δίνεται Ιiλλοτε μόνο ή έπιφάνεια τής άλήθειας,
άλλοτε μέρος άπό η)ν οuσία της. Ό ποιητής είναι τό ίδιο
σκληρός ά.πέναντι στόν Άδμητο : τοϋ έπιβάλλει μιάν άπαρά
δεχτη κατάσταση μυωπίας. Ό Ή ρακλi1ς, στή δική του σκευω
ρία, ά.ντιγράφει με άπόλυτη συνέπεια τή μέθοδο τοϋ άντιπά
λου του. Έρχεται εχοντας μαζί του τήν • Αλκηστη μέ καλυμ
μένο τό πρόσωπο. Π ρίν προλάβει ό ·Άδμητος νά μιλήσε ι ,
τοϋ έξαπολύει ενα κατεβατό παραπόνων γ ι ά τ ή ν παραπλα
νητική συμπεριφορά του · χωρίς νά τοϋ δώσει καιρό ν' ά.παν
τi1σει, τόν θέτει μπροστά σ' ενα πλαστό πρόβλημα. Ή ύπε
ροχή του άπέναντι στόν • Άδμητο είναι δτι τώρα τό ψέμα
παίζει ενα ρόλο έντελ&ς διακοσμητικό, έν& ά.ποκαλύπτεται
σχεδόν όλόκληρη ή ά.λ1Ίθεια. Όταν ό Ήρακλ1)ς δηλώνει δτι
π1ϊ ρε μέρος σ' εναν άγώνα πάλης που είχε ώς έπαθλο μιά γυ
ναίκα, δέν ψεύδεται . Ό θεατ�)ς ξέρει δτι ό iiρωας είχε ξεκι
νήσει γιά νά παλέψει μέ τό Θάνατο. Όλα τά πρόσθετα στο ι
χεία πού δίνονται - τόπος καi συνθήκες τοϋ ά.γώνα, άγωνί
σματα κι επαθλα - είναι άπλές γραφικότητες, πού δείχνουν,
πάντως, δτι 1) άπάτη άρχίζει ν' ά.ποχτάει ένδιαφέρον αύτή
καθαυτ�Ί . ' Επίσης, ό ' Ηρακλής δέν ψεύδεται , δταν άναθέτει
•

1934 :
Α λκηστη " άπό τιί Λαϊκιί Σκηνιί τοϋ Κάρολου Κούν. Τό έκπληκτικό σκηνικό τοϋ μεγάλου ζωγράφου Διαμαντι; Δια
μαντόπουλου. Στό κέιιτρο τιϊς φωτογραφίας, στό ρόλο τοϋ 'Α πόλλωνα, ό τόσο πρόωρα χαμένος Κώστας Χατζηαργύρης
" •

σηi φροντίδα τοϋ ·Άδμητου τή φύλαξη ηΊς γυναίκας πού είχε
φέρει μαζί του.
Έπιφανιιακά, καί τό είδος καί οί συνθήκες τfjς άπάτης δεί
χνουν δτι άποβλέπουν στήν έκπλ1)ρωση κάποιου συγκεκρι
μένου σκοποϋ - τii ς δοκιμασίας τοϋ Άδμ11του. Καθώς δμως
11 διαδικασία προχωρεί, άρχίζουμε νά βεβαιωνόμαστε δτι ό
Ήρακλ1)ς εχει μετατρέψει σέ σκοπό τό μέσο· οϋτε βιάζεται
νά έξακριβώσει άπλώς τίς δ ιαθέσεις τοϋ • Αδμητου άπέναντι
σηi νεκρή οϋτε φαίνεται διατεθειμένος νά σταματήσει , δταν
αύτό εχει έπιτευχθεί. 'Αντίθετα μάλιστα, μέ τήν έπιμον1i του
νά μακραίνει ηi διαδικασία τfjς άπάτης, σχεδόν άναιρεί τά
άποτελέσματα τfjς δοκιμασίας, άφοϋ, ένώ προσπαθοϋσε άρ
χικά ν' άποσπάσει η) διαβεβαίωση τοϋ Αδμητου γιά τήν
ίσόβια άφοσίωσ1i του στή νεκρ1) , τελικά τόν πείθει νά όδη
γl1σει στό σπίτι του, μέ τά ϊδια του τά χέρια, μιάν iiγνωστη,
νέα κι δμορφη γυναίκα. Είναι φανερό δτι, άπό ενα σημείο
καi πέρα, ό ' Η ρακλής παίζει : δ ιασκευάζοντας κι άναπαρι
στώντας τήν προσωπικ1i του περίπτωση, άναγκάζει τόν
Αδμητο νά γίνει, άσυνείδητα, συνεργός του. Έτσι, έπανα
λαμβάνεται , μέ μιά μερική άντιστροφ1), ή σκηνή τfjς φιλο
ξενίας. Πάλι ό οίκοδεσπότης είναι ό ·Άδμητος πάλι φιλο
ξενία ζητάει ό ' Η ρακλ1iς πάλι έμπόδιο στέκεται ή σκιά τfjς
νεκρ1Ί ς. Έχουν δμως άντιστραφεί ο ί διαθέσεις : τώρα θά χρει
αστεί νά έξαπαηiσει ό ' Η ρακλής, γιά νά πείσει τόν οίκοδε
σπότη νά δεχτεί η) ν " ξένη " . "Οπως καi στήν προηγούμενη
σκηνή, ό ενας άρνείται έπίμονα, ένώ ό iiλλος έπιμένει πιε
στικά. Τελικά, πετυχαίνει ό δεύτερος μέ η)ν ϊδια μέθοδο πού
είχε χρησιμοποι1)σει κάποτε ό πρώτος. Ή τεράστια διαφορά,
βέβαια, πού δίνει η) δυνατότητα ση) σκην1) νά πάρει κωμικές
ιΊ.ποχρώσεις, είναι δτι 11 πρώτη ιΊ.πάτη κατάληγε στήν κάλυψη
μιας νεκρής, ένώ ή δεύτερη στήν άποκάλυψη μιας νεκρανα
στημένης.
•

•

•

Έδώ δμως εχουμε μιά πραγματικ1) ά ν α γ ν ώ ρ ι σ η. Σί
γουρα τό στάδιο τi'jς δράσης είναι πολύ προχωρημένο, γιά
νά έχει τό στοιχείο αύτό τ�Ί ς τραγικ1'jς τεχνικi'j ς η)ν καθορι
στική ση'μασία πού τοϋ άποδίδει δ 'Αριστοτέλης, κυρίως
συνδέοντάς το μέ τήν " περιπέτεια " . Στήν " · Αλκηστη " ή
άλλαγ1) της τύχης τών προσώπων πού άναγνωρίζονται είναι,
βέβαια, τεράστια, άφοϋ πρόκειται ούσιαστικά γιά τήν παρεμ
βολ1) μιας νεκρανάστασης, άλλά ο[ συνέπειές της πέφτουν
έξω άπό τά πλαίσια πού περικλείουν τή δράση τοϋ έργου.
Ή περίπτωση είναι ιΊ.δύνατο νά συγκριθεί μέ τήν " Ή λέκτρα"
τοϋ Σοφοκλή, δπου 11 άναγνώριση πραγματοποιείται , είναι

άλ1)θεια, 1 50 μόλις στίχους πρίν άπό τό τέλος, άλλά όδηγεί
στήν πιό καίρια πράξη τοϋ δράματος : ση)ν τιμωρία των
ένόχων. Πάντως, δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι, άπό δραματική
καi σκηνική iiποψη, ή τελικ1) έπανασύνδεση τοϋ ·Άδμητου
μέ τήν ·Άλκηστη λειτουργεί σχεδόν πανομοιότυπα μέ μιάν
άναγνώριση . Τό βασικότερο κοινό στοιχείο μέ τlς άντίστοι
χες σκηνές είναι δτι τό ένα άπό τά δύο πρόσωπα θεωρείται
νεκρό - καλύτερα : ήταν νεκρό. Ή διαφορά άπό άνάλογες
περιπτώσεις - λ . χ . τήν " 'Ι φιγένεια Τ. ", τόν " Ίωνα " καί
η)ν " 'Ελένη " τοϋ Εύριπίδη - είναι δτι ό " ύποθετικός "
θάνατος δέν άνήκει σέ κάποιο μακρινό σημείο τοϋ παρελθόν
τος, άλλά είναι καi πρόσφατος καί, τό κυριότερο, πραγματι
κός : ό Αδμητος είδε ό ϊδιος τή γυναίκα του νά πεθαίνει καί
ό ϊδιος συνόδεψε τήν έκφορά της. 'Ακριβώς γι' αύτό καl ή
έξαπάτησ1i του στό τέλος άγγίζει τά δρια τοϋ ·κωμικοϋ.
•

Ένα δεύτερο στοιχείο, τυπικό στούς άναγνωρισμούς, είναι
δτι τά πρόσωπα πού άναγνωρίζονται είναι άλλοιωμένα, συνή 
θως άπό τό χρόνο, σπανιότερα άπό κάποια μεταμφίεση . Είναι
εύεξ1)γητο γιατί ό Ή ρακλ1iς, προετοιμάζοντας τή δικ1i του
" ιΊ.ναγνώριση ", καταφεύγει στή δεύτερη λύση . Έτσι, ή
Αλκηστη ερχεται καλυμμένη πίσω ιΊ.πό ενα πέπλο. ' Εκτός
ιΊ.πό τούς θεατές, πού έχουν προϊδεαστεί, κανένα ιΊ.πό τά πρό
σωπα τοϋ εργου δέν η)ν άναγνωρίζει : οϋτε ό χορός οϋτε ό
• Αδμητος οϋτε οί Θεράποντες πού βρίσκονται στή σκην ή .
Είναι βέβαιο δ τ ι δέν προσέχουν κ ά ν τήν παρουσία τ η ς , ιΊ.φοϋ,
δπως συμβαίνει κανονικά μέ τά έντελως συνοδευτικά πρό
σωπα, δέ μνημονεύεται, δταν άναγγέλλεται 11 iiφιξη τοϋ
Ή ρακλi'j . Ή • Αλκηστη γίνεται ούσιαστικά ιΊ.ντιληπτή μόνο
τή στιγμή πού ό Ήρακλ1iς ζητάει ιΊ.πό τόν • Αδμητο η)ν έκ
δούλευση τi'jς φ ιλοξενίας : " Σέ παρακαλGJ πάρε καί φύλαξε
σrό σπίτι σου αuτή τii γυναίκα ". Μέ τή χρήση τοϋ δεικτικοϋ
τιί11δε, δπως τόcrο συχνά στό δράμα, δηλώνεται μιά iiμεση
παρουσία. 'Από τό σημείο αύτό &ς τ�)ν πλ1iρη άναγνώριση
μεσολαβοϋν πάνω ιΊ.πό J OO στίχοι - μιά όλόκληρη σκην11 .
Έδω έντοπίζουμε iiλλο ενα χαρακτηριστικό τής εύριπίδειας
τεχνικi'jς : η)ν έπιβράδυνση τi'jς διαδικασίας τοϋ άναγνωρι
σμοϋ. Τά παραδείγματα είναι iiφθονα· τό πιό ένδιαφέρον δίνει
καί πάλι 11 " ' Ηλέκτρα " του, δπου ό ' Ορέστης, ένώ ιΊ. ναγνω
ρίζει τήν ιΊ.δελφ11 του ιΊ.πό τήν πρώτη στιγμή , δέν αύτοαποκα
λύπτεται , χωρίς μάλιστα νιΊ. δ ίνει γι' αύτό, σέ κάποιο σημείο
τοϋ έργου, μιά έξ1)γηση : ή διαδικασία έχει γίνει σκοπός.
•

Σέ μερικές περιπτώσεις τήν ιΊ.ναγνώριση βοηθεί ενας μεσο
λαβητ11ς : ση)ν " ' Ηλέκτρα " ό Παιδαγωγός, στόν " Ίωνα "

Αλκηστη ς "
ή Πυθία. Τό κωμικό στ�iν περίπτωση τής
ει ναι δτι ό " μεσολαβητ1i ς " ' Η ρακλής εΙναι καi ό σκηνο
θέτης του προβλ1iματος, άφου φέρνει πίσω τήν νεκραναστη
μένη ετσ ι , πού νά χρειάζεται άποκάλυψη . Στ�i σκ11νή συνδυά
ζονται καl προχωρουν παράλληλα - καί, φυσικά, δχι άνεξάρ
τητα τό eνα άπό τό άλλο - καl τά δύο Θέματα : ή άπάτη καl
ή άναγνώριση . Στ�iν πρώτη φάση άπλως δηλώνεται 11 παρου
σία τ il ς γυναίκας. ' Υποθέτω δτι έκείνη τή στιγμ1i ό Αδμητος
τής ρίχνει μιά πρώτη ματιά. Ύστερα άπό τριάντα περίπου
στίχους, άναφέρεται κι ό ϊδιος στή " γυναίκα " · τώρα δμως
στ 1i ν " άγνωστη " δ ίνεται μιά π ιό συγκεκριμένη μορφή :
εΙναι νέα, " δπως φαίνεται άπό τό ντύσιμό της " . ΕΙ ναι βέβαιο
δτι, άπό τό σημείο αύτ9 καί πέρα, ό • Αδμ11τος, ένω έξακο
λουθεί ν' άπευθύνεται στόν Ή ρακλ1i, περιεργάζεται διαρκως
κι έξεταστικότερα καί πιό ταραγμένα τii γυναίκα, ό'Jσπου
ξαφνικά στρέφεται καl μιλάει σ' έκείνη , γιά νά τής δώσει
τό πραγματικό της σχήμα : " Γυναίκα, μοιάζεις όλόιδια μέ
τ1iν Άλκηστη ". Μέ τήν κρυαγ1i οίμοι, άμέσως μετά, ό
Αδμητος εχει γυρίσει άλλου τό πρόσωπό του . Στό μεταξύ,
ό δ1άλογος περνάει άπό τlς δύο ρήσεις σέ μιά γρ1iγορη στιχο
μυθία, πού κλιμακώνει τiς έπόμενες άλλεπάλληλες φάσεις του
άναγνωρισμου. Ό Ή ρακλ1iς δέν άρκείται στό δτι εχει τ::λικά
πείσει τόν Αδμητο νά φιλοξενi1σει τ�iν ι'iγνωστη· άπαιτεί
νά τ�iν όδηγ1iσcι στό παλάτι μέ τό ϊδιο του τό χέρ ι . Π ρ lν άπο
φασίσει ν' άποκαλύψει τό πρόσωπο τής γυναίκας, κι ένω
άκόμα ό άλλος εχει στραμμένο άλλου τό πρόσωπο (" σάν νά
καρ ατομεί τii Μέδουσα " ), ό ' Η ρακλής ένώνει μέ τii βία τά
χέρια των δύο συζύγων. Στήν τελευταία φάση, άκόμα κι οι
λέξεις Θυμίζουν τiς άντίστοιχες τραγικές σκηνές. Εχω σ'
άέλπτως, κραυγάζει ή ' Η λέκτρα άγκαλιάζοντας τόν 'Ορέστη,
δπως άκρι βως ό Αδμητος φάσμα τώ11 άνελπίστων, φωνάζει
ή Κρέουσα στόν " Ίωνα ", μόλις άντικρύζει τό πρωτο βέβαιο
σημάδι πού τ�iν όδηγεί στήν άναγνώριση του χαμένου παι
διου· Οαϋμ' ά11έλπιστο11 φωνάζει ό Αδμητος, μόλις ό Ί-Ιρα
κλ1iς άνασηκώνει τό πέπλο πού κάλυπτε τό πρόσωπο τής
• Αλκηστης. 'Ωστόσο, άκόμα καi μέσα σ' αύτ�i τii σχεδόν
τυπ1κά τραγικ1i άνάπτυξη του Θέματος, εχουν άναμcιχθεί
στοιχεία μ' cύδιάκριτες κωμικές άποχρώσεις. Όταν λ . χ . ό
• Αδμητος, βέβαιος πιά δτι άγκαλιάζει τii γυναίκα του, άνα
φωνεί έκείνο τό ίfχω σ' άέλπτως, ή • Αλκηστη δέν άποκρίνεται ,
έπαναλαμβάνοντας τ ό ρ1') μα, δπως ό 'Ορέστης στήν άντί
στοιχη σκην1i τής " ' Η λέκτρας " : ι(άξ έμοϋ γ' ifχn. Έντελως
άπροσδόκητα, άκουμε τόν Ή ρακλ1i νά χρησιμοποιεί τό ρή
μα : ίfχεις. Ό •Αδμητος, συνειδητοποιώντας, μαζί μας, δτι
κάτι περίεργο συμβαίνει, ρωτάει γιατί 11 γυναίκα του στέ
κεται άμίλητη , κι ό ' Η ρακλής δίνει τήν έξ1iγηση τής έξαγνι
στικης άφασίας. Ό • Αδμητος τή δέχεται σάν αύτονόητη .
Ό ποι ητ�iς βιάζεται νά τελειώσει τό δράμα του, έπειδ1i, άπό
δω καl πέρα, άφου τό παιχνίδι eχει πιά τελειώσει, 11 πα
ρουσία τ�')ς άμίλητης γυναίκας θά 1)ταν ενα δυσάρεστο
έμπόδιο.
Σ' αυτή τ�iν τελευταία σκηνή ό ποιητής ένσωμάτωσε άλλο
eνα στοιχείο τυπικό της προσωπικ1Ίς του τεχνικής, μέ τόση
συνέπεια άλλά καl τόσες άλλοιώσεις, ώστε νά μάς πείθει καi
πάλι δτι κινείται στό χωρο τής παρωδίας. Π ρόκειται γιά τή
Θ ε ο φ ά ν ε ι α, που κλείνει πολλές άπό τiς τραγωδίες του.
Ή παρέμβαση ένός Θεου λειτουργεί άποτελεσματικά, δταν
ύπηρετεί μιάν όρισμένη δραματική άναγκαιότητα καl προ
ϋποθέτει συγκεκριμένα σκηνικά συμφραζόμενα. Ό Θεός ερχε
ται, γιά νά φέρει λύση στό άδιέξοδο, νά πραΟνει τήν όδύνη,
νά προεκτείνει τό μύθο ως τή φυσικ1i, γνωστή γιά τό κο ινό,
κατάληξ1i του. Τυπική εΙναι καi ή σύνθεση καi ή άτμόσφαιρα
της σκηνής πού σφραγίζεται μέ τήν ελευση του θεου. Σπάνια
ή Οεοφάνεια παίζει ρόλο παραπλη ρωματι κό, σάν παράρτημα
πού προστίθεται, δταν καi τό τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας
eχει παρουσιαστεί. Μ ιάν άτi:ό τiς λίγες έξαιρέσεις στό σωζό
μενο eργο του Ευριπίδη άποτελεί ή περίπτωσ11 των " Ί κετί
δων " , δπου ή 'Αθ ηνά έμφανίζεται μέ μόνο σκοπό νά προσθέ
σει τ�iν ίστορικ1i προοπτικ1i στά δραματικά γεγονότα. Κατά
κανόνα, 11 Θεϊκή παρουσία κατεβάζει τήν ενταση μιας όδύ
νης. Συχνές εΙναι οί σκηνές Θρ1iνου πάνω σ' εναν πρόσφατο
νεκρό· λ . χ . ή Θέτις στ�iν " Ά νδρομάχη " διακόπτει τό μοι
ρολόγι του Π η λέα γιά τό νεκρό Νεοπτόλεμο· ό Διόνυσος στίς
" Βάκχες " βρίσκει τόν Κάδμο καi τήν ' Αγαύη νά συναρμο
λογουν τά σκορπισμένα μέλη το() Πενθέα. Σ' αυτ�i τήν κατη
γορία άνήκει καi 11 " Άλκηστη " : eχοντας μόλις έπιστρέψει
άπό τήν έκφορά της νεκρής καl συνειδητοποιώντας σ' δλο
" ·
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τό βάθος τό κενό τής άπουσίας της, ό • Αδμητος εΙναι σταμα
τημένος μπροστά στίς άφιλόξενες πύλες το() σπιτιου του κα l
άρνείται νά τις περάσει . Δέν eχει σημασία δτι ό Θρήνος του
εlναι γιά ενα πρόσωπο που Θά νεκραναστηθεί - ό Αδμητος
δέν ξέρει. Ό Θρ1') νος τ�') ς ' Η λέκτρας το() Σοφοκλή πάνω σηiν
άπατηλή νεκρική ύδρία δέν εχει λιγότερη εiλικρίνεια καί
πάθος, έπειδ1i ό 'Ορέστης δέν εlναι μιά χούφτα στάχτη, δπως
πιστεύει ή άδελφή του, άλλά στέκεται άπέναντί της.
Ό Θρηνητικός κομμός το() ·Άδμητου καταλήγει σέ μιά ρήση
κάι συμπληρώνεται άπό eνα παραμυθητικό χορικό. Στό τέ
λος, ό κορυφαίος άναγγέλλει τ�iν ι'iφιξη του 'Ηρακλή . Σ'
αυτό ίδιαίτερα τό σημείο ό παραλληλισμός μέ άλλες περιπτώ
σεις Θεοφάνειας φτάνει ως τή λεπτομέρεια. "Αν και στόν Ευρι
πίδη ή έμφάνιση το() Θεου στό τέλος εlχε γίνει πιά κοινός
τόπος, καί, έπομένως, ό Θεατ�iς τ�iν περίμενε, ό ποιητής συχνά
προσπαΘουσε νά τή συνδέσει μ' ενα στοιχείο eκπληξης. Στόν
" 'Ιππόλυτο " λ . χ . τό τελευταίο λυρικό κομμάτι του χοροί)
κλείνει μέ μιάν άποστροφή πρός τήν 'Αφροδίτη : " ' Εσυ
Κύπρη , κυριαρχείς πάνω σ' δλα ". Ένω άκούονταν αύτά τά
λόγια, στή στέγη τής σκηνής παρουσιαζόταν ή Άρτεμη !
'Αντίστοιχα, στ�iν " 'Ανδρομάχη ", ό Π ηλέας τελειώνει τ ό
Ορηνο του πάνω στό πτωμα τ ο υ Νεοπτόλεμου μ ' αύτά τ ά
λόγια : " Κι ' έσύ, κ ό ρ η του Νη ρέα, Θ ά μ έ δείς νά πέφτω συν
τριμμένος στή γ1i ". Τήν ϊδια στιγμ1i ό χορός άναγγέλλει ηiν
έμφάνιση της Θέτιδας! Στ1iν " Άλ1cηστη " συνδυάζονται
και τά δύο αυτά εύρήματα, γιά νά προκληθεί ενα άκόμα έντυ
πωσιακότερο άποτέλεσ).i α. Στό τέλος του τελευταίου στασίμου
του ό χορός, μ ιλώντας γιά τό σεβασμό πού Θά συγκεντρώ
νει ό τάφος τής Αλκηστης, φαντάζεται κάποιον περαστικό
νά σταματάει έκεί λέγοντας : " Άυτή κάποτε πέθανε γιά τόν
άντρα της τώρα εΙναι άνάμεσα στους Θεούς. Χαίρε, σεβαστ�i
γυναίκα· δωσε και σ' έμάς τή χάρη σου ''. Τήν ϊδια στιγμή
άπό τή μιά πάροδο πλησιάζει ό ' Η ρακλής μέ τii . . . νεκρ1i .
ΕΙ ναι ό " άπό μηχανης Θεός '', πού φέρνει τ�iν πιό άπροσδό
κητη λύση στό βαρύτερο δράμα. Αλλωστε, ό ρόλος αύτός
δέν του εlναι άγνωστος. Τό ϊδιο δραστικά έπεμβαίνcι καi στό
τέλος του " Φιλοκτ�iτη ", άνατρέποντας έντελως τή δραμα
τική κατάσταση . ΕΙναι πολύ πιθανό δτι άνάλογη 1)ταν 11 συμ
μετοχ1i του καi στό χαμένο τέλος των " Ί-Ιρακλειδων ",
ϊσως καi του άποσπασματικου " Τ1iλεφου ", πού παρουσιά
στηκε τήν ϊδια μέρα, λίγο πρiν άπό τήν " Άλκηστη " . Αυτό
είδικά τό τελευταίο Θά 1)ταν ένδιαφέρον, έπειδή έδω ό ποιη
τής Θά έκμεταλλευόταν μιά μορφή παρωδίας γνωστή κυρίως
άπό τίς τετραλογίες το() Αίσχύλου : στό σατυρικό δράμα
έπανέρχονταν σκηνές καi Θέματα πού εΙχαν παρουσιαστεί
στίς τραγωδίες τής ϊδιας όμάδας.
Δέν eχει καμιά σημασία τό�δτι στήν " ·Άλκηστη " ό σωτi1 ρας
Θεός δέν περπατεί στούς δ ρόμους το() ούρανου άλλά πατάει
πάνω στή γή · οϋτε δτι 11 συμπεριφορά του εΙναι πιό άνθρώ
πι νη . Τά άποτελέσματα τ�') ς παρουσίας του, μαζί καi ό τρό
πος πού άναπτύσσονται, συμβαδίζουν άπόλυτα μέ τήν τεχνικ1i
των άντίστοιχων Θεϊκων σκηνων. Ό 'Η ρακλής συνοδεύεται
άπό μιά γυναίκα, δπως ό 'Απόλλων άπό τ�iν 'Ελένη στόν
" 'Ορέστη "· άρχίζει τό λόγο του έπιπλήττοντας τόν • Αδμητο,
δπως ή • Αρτεμη τό Θησέα στόν " ' Ιππόλυτο ' " προδιαγρά
φει τό έγγύς μέλλον, δπως δλοι οί ευριπιδικοι Θεο ί . Τελικά,
δικαιολογεί και τήν άναχώρησ1i του : πρέπει νά πραγματο
ποιήσει εναν άθλο, κάπου στή μακριν1i Θράκη · Θυμόμαστε
τά λόγια του συμπαθητικοί) Κάστορα στό τέλος της " ' Ηλέ
κτρας " του Ευριπίδη, δπου οί Διόσκουροι, άφοl) τακτοποίη
σαν τlς οίκογενειακές τους ύποθέσεις, πρέπει νά ξεκινΙ1σουν
γιά τό σικελικό πέλαγος, γιά νά προστατέψουν κάτι έλληνικά
καράβια. Κι ό ' Η ρακλής φεύγει δικαιωμένος καi ίκανοποι
ημένος. Δέν eδωσε τέλος μόνο στό δράμα του Αδμητου, άρ
πάζοντας τii γυναίκα του άπό τά χέρια το() Θανάτου · eδωσε
τέλος καi στό eργο το() Ευριπίδη, σκηνοθετώντας μιά " κω
μι κ1i κατάληξη " · προσθέτοντας δηλαδή έκείνο άκρι βως πού
χρειαζόταν, γιά νά κλείσει ή παράσταση της ήμέρας μέ μιά
άνακούφιση " σατυρικ1i " : τό παιχνίδι. Μέ άνάλογο τρόπο
τελειώνει ό " Κύκλωπας ' ' , δπου οί Σάτυροι, παίζοντας μέ τόν
τυφλωμένο Πολύφημο, βοηθουν, ταυτόχρονα στήν άπόδραση
των αtχμαλώτων καί στό κλείσιμο του eργου. Ή τελcυταία
σκηνή της " Άλκηστη ς " περισσότερο άπ' ότιδ1iποτε ι'iλλο,
πού μάς εlναι γνωστό, Θυμίζει τήν παρατήρηση ένός σοφου
τής ίSστερης άρχαιότητας, δτι τό σατυρικό δράμα εΙναι μια
παίζουσα τραγφδία.
Ν ! ΚΟΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖ!ΑΔΗΣ
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•

•

•

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙ Κ Η ΠΑ ΡΟΥΣΙ ΑΣΗ ΕΝΟΣ ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΣ
Όταν μ ι λάμε γ ι ά έπανάσταση σ έ μ ι ά τέχνη, έννοοuμε τό
σπάσιμο τών πεπερασμένωιι όρίων της. Ή τάση αuτii συ
νοδεύει τήν τέχνη άπ' τ�iν καταβολή της. Είναι 11 άναρχική
διάθεση του πρωτοπόρου καλλιτέχνη ά.πέναντι στίς άρθρω
μένες σταματημένες μορφές. Είναι ή άνάγκη του νά προσθέ
σει νέες σημαίνουσες διαστάσεις στ1i δημιουργία. Είναι ή
άγωνία του νά άναπροσαρμόσει τήν τέχνη στίς έξελισσόμενες
δομές της γύρω καί μέσα του ζω1"j ς.
Τό Κίνημα t1) τών Μ ι κτών Μέσων, πού έκδηλώΟηκε σηi δεκα
ετία του πενι)ντα καί στήν έπόμενη δεκαετία άπλώθηκε πολύ,
είναι μιά άπ' τίς πιό σημαντικές έπαναστάσεις στ1iν τέχνη
του αiώνα μας. Οί άλλαγές πού πραγματοποιεί είναι ρ ιζικές :
1 . - ΚΑΤ Α ΡΓΕΙ τiς διαχωριστικές γραμμές άνάμεσα στίς
διαφορετικές τέχνες. Π . χ . ή ζ ω γ ρ α φ ι κ 1), γνωστή σά
στατικ1i δ ισδιάστατη όπτική τέχνη, γίνεται τρισδιάστατη
κι άπο;cτϋ. μιά ά.κόμα πρόσθετη διάσταση : τό χρόνο. Ζων
τανεύει, κινείτα ι , γίνεται Θέαμα καί ά.κρόαμα, γίνεται πεpι
βάλλον καί γεγονός. Ή μ ο υ σ ι κ 1i πάλι, γνωστ1i σάν άφη
ρημένη ρευστή χρονική τέχνη, άποκτα πρόσΟετες διαστάσεις :
τό χώρο, τό όπτικό στοιχείο, ni σωματική δράση . Τό θ έ α
τ ρ ο έγκαταλείπει τii σκηνιl, διαλύει τό δ ιαχωρισμό 1iθο
ποιοu - κοινού, έγκαταλείπει τόν όργανωμένο λόγο, γίνεται
συλλογικ1i δραστη ριότητα. Ό κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο ς άπο
ζητώντας κι αύτός τό τρισδιάστατο του πραγματικού, ένσω
ματώνει ζωντανούς έρμηνευτές (2).
2 . - ΤΕΙΝΕΙ πρός μ ιά μοναδική άνειδίκευτη κι ά.διαφοροποί
ητη μορφή τέχνης δπου τό κέντρο βάρους μετατοπίζεται άπό
τό ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο (τό τελειωμένο ϊ;ργο) στή δ ι α δ ι κ α σ ί α πού τό δ η μιουργεί. Δηλαδi1 , τό εργο τέχνης παύει
νά 'ναι στατικό ά.ποτέλεσμα καi γίνεται έξέλιξη μέσα στό
χώρο καi τό χρόνο. Γεγονός. Εισβολή της ζωης στήν τέχνη .
3 . - ΚΑΤ Α ΡΓΕΙ ni μονι ιiότητα τού ϊ;ργου τέχνης.
4. - Ε Π ΕΚΤΕΙ ΝΕΙ τά ύλικά πού χρησιμοποιεί άπό παρά
δοση ή κάΟε τέχνη . Τά πλουτίζει μέ γνωστά άντικείμενα πού
βλέπουμε καΟημερινά γύρω μας, ξεριζώνοντάς τα δμως άπ'
τίς όρΟολογιστικές η συνηθισμένες συναρτ1Ίσεις τους. Έτσι
δημιουργεί νέο λcξιλόγιο ά.πό σχι)ματα, iiχους συνειρμούς.
5 . - ΕΝΣΩΜ ΑΤΩΝΕΙ τήν τεχνολογία σά μιά νέα πηγ1i δυ
νατοτ1)των καi σά μιά άναπόφευκτη σύνδεση μέ τό γύρω μας
χώρο του τεχνικού πολιτισμού.
6. - ΚΑΤΑ ΡΓΕΙ ηiν ίεραρχία σηi χρi1ση τών στοιχείων πού
άπαρτίζουν τό ϊ;ργο - γεγονός. Όλα είναι έξίσου σημαντικά,
κανένα δέν ύποτάσσεται στό άλλο. 'Ενεργούν αύτόνομα.
7. - ΚΑΤ Α ΡΓΕΙ τήν όρθολογιστικ1i χρήση του λόγου.
8 . - ΔΗ Μ ΙΟΥΡΓΕί ενα πρωτότυπο γιά τ�iν τέχνη είδος προ
σοχ1"j ς πού εχει σά χαρακτηριστικό τή ρευστότητα, σέ ά.ντί( 1) • Α ιιτί γιά τόν ϋρο " Θ έ α τ ρ ο τών Μικτών Μέσων "
Οά 'ταιι ίσως προτιμότερος ό δρος " Κ ί ν η μ α τών Μιι(τών
Μέσων " άπ' τιίιι πλευρά δτι εlιιαι πιό πλατύς ιωί δέν κινδυ
ιιεύει ιιά παρεξηγηΟεί συνδέο ιιτας τιί νέα τούτη τέχνη μέ τιίν
παραδοσιαιοί ά ιιτίληψη πού φέρνει στό νοϋ ιί λέξη " Οέατρο 'Ό

(2) Έδώ προιcύπτει τό μεγάλο πρόβλημα τι;ς όρολογίας πού
άπαιτείται γιά νά χαρακτηριστοϋν τοϋτες οί χωρίς ϋρια τέχνες
ιcαί οί συντελεστές τους. Οί δροι : ζωγραφικιί. γλυπτικιί. Οέατρο,
χορός, μουσικιί, ι(Ιvηματογράφος, ιjΟοποιός, ifργο τέχνης, Οεα
τιίς. κοιιιό, ζωγράφος, μουσιιcός, σιcηιιοΟέτης κτλ. γί11011ται άνε
παρκείς ιcι άναχρονιστιιωί. Στά άγγλικά ifχουν καΟιερωΟεί άμι(ε
τοί νέοι δροι πού δύσκολα μεταφέροιιται στιί γλώσσα μας : f)eJ'
forιneι· (διcύρυιιση τοϋ " ιjΟοποιός ") , ρι·αclίtίοιιeι· (άδιαφορο
ποίητη ifκφραση γιά τό δημιουργό κάΟε τομέα) , ραι·Ιicίραιιι (δι
εύρυνση γιά τό " Οεατιί ") , /ιαρρeιιίιιg (διεύρυνση γιά τό Οέατρο
ιϊ γειιιιcότερα γιά τό ifργο τέχνης) .

θεση μέ τή συγκέντρωση . Μ ιά προσοχ1i εύλύγιστη πού κινεί
ται περισσότερο σέ πλάτος παρά σέ βάθος καi δ ιαμορφώνεται
άπό τήν ταυτόχρονη έμφάνιση τών γεγονότων σέ πολλά ση
μεία του χώρου. Μ ιά προσοχή δηλαδή παρόμοια μ' αύτή πού
άναπτύσσουμε περπατώντας στό δρόμο.
9 . - ΔΗ Μ ΙΟΥΡΓΕΙ μιά καινούρια σχέση κοινοu - εργου.
Τό κοινό δέν περι βάλλει π ιά τό ϊ;ργο άλλά περιβάλλεται άπ'
αύτό. Βρίσκεται καί κ ι νείται μέσα του. Π ολύ συχνά συμβάλ
λει στή δημιουργία του .
1 0 . - Δ Η Μ ΙΟΥΡΓΕ Ι νέους τρόπους άντίληψης του cργου.
Δέν άρκείται στή διανοητική η όπτικ1i ii άκουστικ1i άντί
ληψη. Σπάζει τόν είρμό τf\ς συγκινησιακης συμμετοχης .
'ΑπευΟύνεται στά αiσΟητi1ρια. Ό θεατής δέν άντιδρα πιά σέ
άρθρωμένες iδέες i i συγκιν1)σεις άλλά σέ άναρθρα έρεθίσματα
πού συλλαμβάνει σωματικά, μέ τίς αlσΘ1Ίσεις καi τ' άντανα
κλαστικά του . Είναι μιά στοιχειώδης, πρωτόγονη μορφή
έπικοινωνίας. Καi ταυτόχρονα μιά διαπαιδαγώγηση τών α!
σθητη ρίων πού άποβλέπει στ�i μεγαλύτερη δυνατ1i εύαισθητο
ποί ηση του άνθρώπου άπέναντι στό περι βάλλον.
1 1 . - ΕΝΣΩΜ ΑΤΩΝ Ε Ι , συχνά, τό τυχαίο σά συντελεστή
στή δημιουργικ1i διαδικασία.
1 2 . - Δ Η Μ ΙΟΥ ΡΓΕΙ μιά καινούρια σχέση καλλιτέχνη - ερ
γου. Χρησιμοποιώντας τό τυχαίο ii τό άσύνειδο κ' έλαττώ
νοντας στό έλάχιστο τ�iν ψυχοδιανοητική του συμμετοχ1i
στ1i δημιουργία, ό καλλιτέχνης άρνείται τii συνειδητή εκ
φραση του έαυτοu του. 'Απορρίπτει τή νομοτέλεια : συγκινη
σιακό η Ιδεολογικό βίωμα�άνάγκη εκφρασης �δημιουργία.
Χρησιμοποιεί τόν έαυτό του σάν ενα έργαλείο πού άποδε
σμεύει δομές, εi κόνες καi συνειρμούς πού, καθώς πηγάζουν
άπό τό άσύνειδο ii τό τυχαίο, εχουν μιά ύπόσταση άντικειμε
νικi1 . Ό μηχανισμός αύτός βγάζει στ�iν έπιφάνεια κρυμμένες
άνεξέλεγκτες ύποδομές της ζωής, πού, ό δημιουργός θά 'ταν
ίσως άδύνατο νά συλλάβει συνειδητά.
1 3 . - ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ σέ άκραίες διευρύνσεις σάν τήν άντί
ληψη του Τζών Καί ητζ δτι " Θέατρο είναι καθετί πού βλέ
πουμε κι άκοuμε " κ ι δτι τό ϊ;ργο τέχνης έπομένως δέν εχει
άνάγκη τό δημιουργό γιά νά ύπάρξει : ύπάρχει καθαυτό είναι καθαυτό ζω1i .
Δέν είναι ή πρώτη φορά πού Θίγονται άπό ενα κίνημα δλ' αuτά
τά προβλήματα. Δέν είναι ή πρώτη φορά πού βρίσκονται
αύτές οι λύσεις. Τό κίνημα τών Μ ι κτών Μ έσων ϊ;χει τούς
άμεσους πρόγονούς του : ό φουτουρισμός, ό ντανταϊσμός,
ό σουρρεαλισμός, τό Μ πάουχαους συντάραξαν συθέμελα
τήν παραδοσιακή τέχνη iiδη άπό τά πρώτα τριάντα χρόνια
του αίώνα μας. Τά Μ ι κτά Μ έσα μοιάζουν νά ξαναπαίρνουν
τή σκυτάλη καί νά ξεκινούν άπό έκεί πού οι άλλοι σταμά
τησαν. Όσο ύπάρχει άποτελματωμένη τέχνη , 11 έπιΟετικό
τητα τών πρωτοπόρων άνακυκλώνεται . Σά φωτιά άνάβει, καίει
και καίγετα ι . Όμως 11 συνειδητοποίηση μένει καί σιγά σιγά
άπλώνεται : ή τέχνη - άκόμα κι δταν δέν cχει όφΟαλμο
φανη κοινωνικ1i λειτουργία - μπορεί νά είσχωρήσει βαθιά
μές σηi ζωή του άνθρώπου καί νά τήν άλλάξει. Νά τήν κάνει
πιό συνειδητή κι όλο κλη ρωμέν η .
Άντι γιά μιά διcξοδικ1i άνάλυση προτιμi1σαμε μιά φωτογρα
φικ1i παρουσίαση του κ ινι)ματος τών Μ ι κτών Μ έσων γιατ ί
ο[ φωτογραφίες, σέ τούτη τ�iν περίπτωση , είναι Ιδιαίτερα εϋ 
γλωττες κ' ή προσέγγιση μέσα άπ' τίς είκόνες ταιριάζει κα
λύτερα σ' ενα κίνημα πού άπορρίπτει τή διανοητική κ' εύνοεί
τήν αίσθητηρ ιακή έπικοινωνία.
Διαλέξαμε άντιπροσωπευτικές είκόνες άπό τό ϊ;ργο τών πιό
σημαντικών έκπροσώπων του κινήματος πού προέρχονται
άπό τρείς έστίες : τίς Η . Π . Α . , τ�iν ' Ιαπωνία, τii v Εύρώπη. Στίς
σημειώσεις πού δημοσιεύονται μετά τίς φωτογραφίες, ύ
πάρχουν πλη ροφορίες γιά κάθε ϊ;ργο καi τό δημιουργό του.
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Α'

11 ε ρ ι β ά λ λ ο ν :

Δι ε υ ρυμ έ ν η

γλυ

π τ

ι

κ

1Ί

: Κ λ ά ρ ε ν ς Σ μ ί τ : Περιβάλλον. 1 930 ( ;) . Όταν τό
κίνημα τών Μ ικτών Μέσων eπαιρνε συνειδητή ύπόσταση
στ1iν Άμερικ1Ί , στό τέλος τ�; ς δεκαετίας του '50, ό Κλά
ρενς Σμιτ εlχε iiδη άφιερώσει σχεδόν τριάντα χρόνια άπ'
τii ζω1Ί του στ1i δημιουργία ένός άχανους περιβάλλοντος
πάνω σ' ενα βουνό στό Γούντστοκ. Έκεϊ: εlχε άπομονω
Θεϊ: σμιλεύοντας τούς βράχους, σκάβοντας σή ραγγες και
περίεργα δωμάτια, συσσωρεύοντας κάθε λογης άντικεί
μενα σέ μπαρόκ συνθέσεις : σιωπηλές παρουσίες πού
ξαφνιάζουν και ύποβάλλουν τόν έπισκέπτη . Τό i:ργο του
Σμίτ δέν εlναι μόνιμο. ΕΙναι άφημένο στό eλεος του και
ρου. Μέ τίς Θύελλες καi τά χιόνια κομμάτια σπάζουν,
πέφτουν, άντικείμενα σαπίζουν. Ό καιρός ευθύνεται γιά
τό eργο δσο κι ό δημιουργός του. Π ρόκειται γιά μιά
πρωτόγονη άλληλοδιείσδυση τέχνης και φύσης.
2 : Α λ λ α ν Κ α π ρ ό β : " Αυλή " . 1 96 1 . Π εριβάλλον. Ό
πρώην ζωγράφος eχει ξεκόψει πιά όριστικά άπ' τήν παρα
δοσιακή ζωγραφικ1Ί . Έχει φτάσει σέ μιά τέχνη του χώ
ρου καί τών πέντε αισΟ1Ίσεων. Ένα άντικείμενο καθημε
ρινό, τό λάστιχο του αυτοκίνητου, άποσπάται άπ' τή
γνωστ�i λειτουργία του καί πολλαπλασιάζεται ώσπου
ν' άποκηΊσει τόν δγκο της eμμονης ίδέάς. Γίνεται σχόλιο
στή σχέση του άνθρώπου μέ τό βιομηχανικό πολιτισμό,
3 : Ζ ά ν Τ ί ν γ κ ε λ υ : " Φόρος τιμ1ϊ ς σηi Νέα 'Υόρκη .
Ένα eργο τέχνης πού αυτοκατασκευάζεται καί αύτοκατα
στρέφεται ". 1 960. Οί Cίχρηστες μηχανές του Τίνγκελυ
κινουνται καί παράγουν iiχους. Ή γλυπτική δ ιευρύνεται
καί προσθέτει στίς παλιές διαστάσεις της δυό καινού
ριες : τόν ήχο καί τό χρόνο.
4 : Σόζο
Σ ι μ α μ ό τ ο : Έργο άτύχημα. 1 955. ('Εκτέ
θηκε σηiν πρώτη συλλογική έμφάνιση της γιαπωνέζι
κης όμάδας Γκουτάι πού άνακίνησε τήν άνάγκη κατα
στροφ1; ς των περιορισμών των τεχνων, τέσσερα χρόνια
περίπου πρίν τά Μ ι κτά Μέσα πάρουν στήν 'Αμερικ1i
διαστάσεις συλλογικου κιν1Ίματος). Ό " Θεατής " δέν
άντιλαμβάνεται τό eργο κ ο ι τ ά ζ ο ν τ α ς άλλά δ ι α
σ χ ί ζ ο ν τ ά ς το. Καθώς περπατά ξαφνικά ενα σανίδι
ύποχωρεί καί τό πόδι του βουλιάζε ι . Αύτόματα ό " Θεα
τής " άναπηδά και προσπαθεϊ: νά διατη ρ1Ίσει τήν ίσορρο
πία του. ' Αντιδρά μ' όλόκληρο τό σώμα. Τό eργο έπιδρά
κατευθείαν στά κινητικά του νευρα.
5 : Κ ρ ί σ τ ο : Αύλαία ηϊς Κοιλάδας. Κολοράντο, 1 972.
Γιγάντιο eργο πού ή έκτέλεσή του κράτησε δυό χρόνια.
Έδώ, 1Ί έπέμβαση στό φυσικό περι βάλλον παίρνει μνη
μειακές διαστάσεις. Ή μεταφυσική αίσθηση πού δη
μιουργεϊ: τό μέγεθος των eργων του καταλ1Ίγει σέ αίσθη
ση του μάταιου έξαιτίας της προσωρινότητάς τους.
6 : Τ ό σ ι ο Γ ι ο σ ί ν τ α (της όμάδας Γκουτάι) : Έργο
διαδικασία μέ συνεχ1i άφρό. 1 967. Τό eργο άκατάπαυστα
δημιουργείται κι άλλάζει σχ1Ίματα. 'Απόλυτη έγκατά
λειψη της μονιμότητας ηϊς μορφής.
7 : Σ ό τ ο : " Πενετράμπλ " . 1 969. Κατασκευή μέσα στό
χώρο πού καλύπτει πολλά τετραγωνικά μέτρα. 'Αποτc
λείται άπό χ ι λιάδες νάυλον κλωστές κρεμασμένες άπό
ψηλά ως κάτω. Ό " Θεατής " είσχωρεί, άνοίγει δρόμο
άνάμεσα στίς κλωστές πού καθώς περπατά η τρέχει τόν
κτυπουν στό πρόσωπο καi στό σώμα σά βροχ1Ί . Εlναι
μιά πρωτόγνωρη έμπειρία χώρου, αiσθησιακ1Ί, που γίνε
ται άντιληπτή μ' όλόκληρο τό σωμα καί μπορεϊ: νά προ
καλέσει - καθώς ηi ζεϊ: κανείς - μιά πλατιά κλίμακα
ψυχικών καταστάσεων που κυμαίνονται άπό τήν ευφορία,
τήν έλευθέρωση , τή χαλάρωση ως τή διέγερση ii τii
μελαγχολία. ' Ενδιαφέρον εΙναι νά παρακολουθείς τίς
άντιδράσεις των άτόμων πού διασχίζουν τό πενετράμπλ.
1

•

Β' Δ ι ε υ ρ υ μ έ ν η μ ο υ σ ι κ η
8 : Λ ά Μ ό ν τ ε Γ ι ά ν γ κ : " Ή χελώνα, τά δνειρά της

καί τά ταξίδια της " . 1 964. Ένα 1iχητικό - θεατρικό
κομμάτι δπου ό συνθέτης Λά Μόντε Γιάνγκ μέ τρείς
συνεργάτες του στό " Θέατρο της Αίώνιας Μουσικής "
ψέλνουν μιά άνοιχτή συγχορδία μέ άόριστη διάρκεια
άνεβαίνοντας άδιόρατα σέ δλο και πιό ψηλούς τόνους
ώσπου νά φτάσουν στόν άκουστικό πόνο.
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9 : Τζών

Κ α ί η τ ζ : " Παραλλαγές V " . 1 965. Ό συν
Οέτης Τζών Καίητζ, πατέρας του κινήματος τών Μικτών
Μέσων στήν Άμερικ1Ί, άναστάτωσε τις παραδοσιακές
άντιλi1ψεις γιά ηΊ μουσικ1Ί, όργανώνοντας τό ] 952 τό
πρωτο μικτό γεγονός μέ μαγνητοταινίες, χορό, φίλμ, δια
φάνειες, ραδιόφωνα, ποίηση , ζωγραφιές, πιάνο καί διά
λεξη πού ένεργουσαν αυτόνομα κι Cίφηναν πολλή άπ' τ�Ί
δραστηριότητά τους σηΊν τύχ η . οι " Παραλλαγές Υ ",
ενα άπό τά πιό όλοκληρωμένα του κομμάτια, κινουνται
στήν !δια γραμμ1Ί : ή μουσικ1Ί τοϋ Καίητζ συνυπάρχει
μέ τό χορό του Κάννινγκαμ, τά φίλμ του Βαντερμπήκ
και μιά προχωρημένη 1iλεκτρονικ1Ί τεχνολογία.

:

Γ Δι ε υ ρυ μ έ ν ος

χ ο ρ ός

Β α ζ α ρ έ λ υ : Σκηνογραφία γιά ηΊ βραδιά μπαλέτου
μέ ηΊ Μαρίνα ντέ Μπούργκ. Παρίσι, 1 952. Μιά έξερεύ
νηση τών δυνατοηΊτων Οεατρικfjς έφαρμογης τής όπτι
κοακουστικ1ϊ ς τέχνης. Π ροβάλλοντας πάνω στό σώμα
της χορεύτριας καί σ' όλόκληρη τή σκην1Ί τους " φωτο
γραφισμούς " του κ' έναλλάσσοντας άπότομα Θετικό
(μαυρες γραμμές πάνω σέ άσπρο) μέ άρνητικό (Cίσπρες
σέ μαυρο), άντικαΟιστά τ�iν παραδοσιακ1i άντίληψη τ� ϊ ς
σκη νογραφίας μ έ μιά συντριπτικ1Ί όπτικ1Ί περιπέτεια.
J J : Ά λ β ι ν Ν ι κ ο λ ά ι : " 'Αντίσκηνο " . 1 968 . Γιά τό
χορογράφο Ν ι κολάι ό χορός εΙναι μιά καθαρά όπτική
τέχνη πού έπινοεί τά σχήματα καί τά χρώματα τών πρα
γμάτων. Σάν πρωταρχικό στοιχείο δομ1ϊς στίς παραστά
σεις του, ό Ν ι κολάι χρησιμοποιεί τόν κινούμενο μετα
βλητό φωτισμό. Μ' αυτό τόν τρόπο ό χώρος και τά σώ
ματα των χορευτών παίρνουν άλλεπάλληλες ψευδαισθη
τικές μορφές καί δημιουργουν ενα μαγικό σύμπαν.
J 2 : Ά ν ν Χ ώ λ π ρ ι ν : " Παρελάσεις καί άλλαγές " .
1 964. Χορογραφικό κομμάτι βασισμένο σ έ μιά παρτι
τούρα πού έπιτρέπει άπόλυτη ρευστότητα στή δράση,
μέ άποτέλεσμα ή κάθε παράσταση του eργου νά μ�Ί μοιά
χει σχεδόν καθόλου μέ τήν προηγούμενη . Κάνοντας έν
τατικ1i χρ1Ίση του αυτοσχεδιασμου, ή Χώλπριν, άν1i
συχη χορογράφος και πρώην χορεύτρια παραδοσιακου
" μοντέρνου " χορου, ό.ναζητά νέες δυνατότητες κίνη
σης και νέους τρόπους συνδυασμου των στοιχείων. οι
" Παρελάσεις και άλλαγές " είναι προϊόν συνεργασίας
καλλιτεχνων διαφορετικών ειδικοτήτων : χορογράφων,
μουσικων, φωτιστη, γλύπτη, ζωγράφου καi χορευτων .
J 3 : Μ έ ρ ς Κ ά ν ν ι ν γ κ α μ : " Walka!'Ound Tin1e . 1 968.
Ό χορευτής και χορογράφος Κάννινγκαμ, μιά άπ' τις
πιό τολμηρές προσωπικότητες του κιν1Ίματος τών Μ ι
κτών Μέσων, μεταφέρει στό χορό τις άντιλήψεις το()
Τζών Καίητζ γιά ηΊ συμμετοχή του τυχαίου στή δημι
ουργία και γιά τήν αυτόνομη δράση των στοιχείων της
παράστασης. Ή τέχνη του στοχαστική κ ι άναρχικά ει
ρωνική έκπέμπει μέσα άπ' τ�iν κίνηση η τήν άκινησία
μιά άκτινοβολία φιλοσοφικ1Ί . Στό " Wa l k a round Time "
οι σκηνογραφικές κατασκευές είναι μεγεθυμένες τρισ
διάστατες έκτελέσεις σχεδίων το() Μαρσέλ Ντυσάν.
10
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Ά λ λ α ν Κ α π ρ ό β : " Νοικοκυριό " . J 964. Χάπενινγκ
σ' ενα μοναχικό σκουπιδότοπο, εναν άπ' τους χώρους
πού προτιμά ό Καπρόβ καi πού φανερώνει μιά διάθεση
μόνωσης, άπόσπαση ς της εκτακτης δραστηριότητας
άπό τ�Ίν καθημεριν1i ζω1Ί . Στό " Νοικοκυριό " δέν όπf\ρ
χαν θεατές. Όσοι πήραν μέρος εΙχαν προηγουμένως
παρακολουθήσει μιά προκαταρκτικ1Ί συγκέντρωση δπου
συζητ1iθηκε ή δράση και μοιράστηκαν οί " ρόλοι ".
Ή όμαδική περιπέτεια - παιχνίδι, διασκέδαση καi τε
λετή χωρίς σκοπό - λυτρώνει προσωρινά δσους συμ
μετέχουν ό.πό τούς πιεστικούς περιορισμους της καθημε
ρινης συμπεριφοράς.
Κ α π ρ ό β : " Αυλή ' ' . 1 962. Χάπενινγκ.
JS : Ά λ λ α ν
'Ανορθόδοξες δραστηριότητες μέσα στό άπρόσωπο
περι βάλλον μιUς μεγαλούπολης. 'Αμφισβήτηση κι άρ
νηση της ισοπεδωμένης ζωi'j ς στις σύγχρονες κοινωνίες.
1 6 : Κ έ ν Ν τ ι ο ύ κ : " Κομμάτι γιά ενα μουσεϊ:ο " . Ό
Ντιούκ (μιά σπάνια περίπτωση δημιουργοί) Μ ικτών
14 :

Μέσων πού ξεκίνησε άπό τό Θέατρο, σά σκηνοθέτης)
πραγματοποι:ί μέ τοϋτο τό κομμάτι μιά μελέτη περιβάλ
λοντος δπου ενα μουσείο, τά έκ:Θέματά του κ:αi ό χώρος
του, χρησιμοποιοϋνται σάν ενα άπέραντο μουσικό δργα
νο. Στήν εiκ:όνα, μιά έ κ:τελέστρια, πού σηiν κουρελιασμένη
ουρά τοϋ φορέματός της είναι γραμμένη ή παγκόσμια
ίστορία, τελεί τους γάμους της μ' ενα μικρό αυτοκίνητο.
17 : Κ λ. Ό λ ν τ ε ν μ π ο υ ρ γ κ: : " ΦωτοΘάνατος " . 1 96 1 .
Σκ:ηνοΟετημένο χάπενινγκ: σ' ενα κατάστημα στό Μ ανχάτ
ταν. Συρραφ1i άσχετων μεταξύ τους γεγονότων πού δμως
δλα στρέφονται γύρω άπ' τό Θέμα τf\ς άπελπισίας κ:αί τf\ς
μιζέριας τών κ:ατοίκ:ων τοϋ δρόμου - τών ζητιάνων κ:αi
τών σακ:άτηδων. Ένα Οέαμα μέ πολυ σκοτάδι , καθόλου
λόγια, άσύνδετες είκ:όνες κ:αl σπαρτούς f]χους. Ό πρώην
γλύπτης Όλντενμπουργκ: προσχωρεί στό χάπενινγκ: γιά
νά προσφέρι;ι στό κοινό έμπειρίες τόσο άπτές δσο κ:αi
τά γλυπτά του.
18 : Ρ ό μ π ι; ρ τ Ρ ά ο υ σ ι; ν μ π ε ρ γ κ: : " Δωμάτιο μέ χάρ
τες 11 ". 1 965. Σκ:ηνοΟετημένο χάπενινγκ. Ό Ράουσεν
μπεργκ:, πού πρiν άκ:όμα άσχοληθεί μέ τό χάπενινγκ: είχε
άναγνωριστεί παγκόσμια σάν ίiνας άπό τούς πιό άξιό
λογους μεταπολεμικούς ζωγράφους, συνθέτει άφηρημένα
Θι:ατρικ:ά κομμάτια πού χαρακτηρίζονται άπό άργό ρυ
θμό, παρουσία τοϋ τυχαίου, σύνδεση γνωστών στοιχείων
γιά ηi δημιουργία ίiγνωστων είκ:όνων. Στή φωτογραφία,
δεξιά τά πόδια ένός έκ:τελεστη κ:ινοϋνται μέσα άπό τςι.
λάστιχα, ένώ στό βάθος, ο ί ώμοι μιάς γυναίκας χωρίς
ροϋχα μετατοπίζονται σ' ενα καναπέ μέ χρώμα σάρκας.
Κομμάτια άπ' τό άνθρώπινο σώμα άφομοιώνονται μέ τά
άντικ:είμενα.
1 9 : Β ό λ φ Φ ό σ τ ε λ λ : " ' Εσύ " . 1 964. Χάπενινγκ:. Τό
κοινό καλείται νά πάρει μέρος σέ διάφορες δραστηριό
τητες κ:αi νά παρακολουθήσει μιά σειρά γεγονότων που
συμβαίνουν σέ πολλούς διαδοχικά χώρους - σέ μιά
πισίνα, σ' ενα κf\πο μέ καρποφόρα δέντρα, σ' ενα γ�Ί
πεδο τέννις κτλ. Μερικά χαρακτη ριστικά γεγονότα :
ό ερωτας μιiiς γυμνής κοπέλας μέ μιά 1iλεκ:τρικ:ή σκού
πα, τό κάψιμο κ' 1Ί εκ:ρηξη μιας τηλεόρασης, ή εκ:ρηξη
σαράντα καπνογόνων (φωτογραφία). Ό γερμανός Φό
στελλ είναι ίiνας άπό τούς λίγους στρατευμένους δημι
ουργούς στό κίνημα τών Μ ι κτών Μέσων. Οί είκ:όνες του
προειδοποιοϋν ένάντια στόν καταναλωτικό παροξυ
σμό κ:αί τή βία της έποχ1ϊς μας.
20 : Ζ ά ν - Ζ ά κ: Λ ε μ π έ λ : " Γιά νά έξορκ:ιστεί τό πνεϋμα
τf\ς κ:αταστροφfiς ". Παρίσι , 1 962. Χάπενινγκ: . Οί δημι
ουργίες τοϋ γάλλου Λεμπέλ, Θεωρητικ:οϋ κ:αi πρωτεργάτη
τοϋ Χάπενινγκ: σηiν Ευρώπη , εχουν ενα άναρχικό χαρα
κ:ηΊρα, έπιτίΟενται στή " βιομηχανία κουλτούρας " κ:αί
τό " σύστημα ". Δυό μισόγυμνες γυναίκες πλένονται στήν
" παγκόσμια μπανιέρα τοϋ αϊματος " φορώντας χαμο
γελαστές μάσκες τοϋ Κέννεντυ κ:αi τοϋ Χρουστσώφ.
21 : Ά λ ε σ ά ν τ ρ ο Χ ο δ ο ρ ό φ σ κ: ι : " Έφ1i μερα ". Β '
Φεστιβάλ έλεύθερης εκ:φρασης. Παρίσι, 1 965. Χάπενινγκ:.
Αρνηση κάθε άναστολi;ς, έλευΘέρωση μέσα άπ' τήν
κ:ί νηση, διασκέδαση στ1iν κ:αθαρi1 της κατάστασ η .
2 2 : Κ ά ζ ο υ ο Σ ι ρ ά γ κ: α (τf\ς όμάδας Γκ:ουτάι) : " 'Επί
θεση στους κ:όκ:κ:ινους στύλους, μ' ενα τσεκούρι ". Πα
ραλία κοντά στ�iν Όζάκ:α, 1 956. Στούς γιαπωνέζους τής
όμάδας Γκ:ουτάι ή άμφισβ1Ίτηση τής παραδοσιακής τέ
χνης γίνεται μανία γιά σωματική δράση , πολλές φορές
έπικ:ίνδυνη, καl πόθος γιά παράλογες χειρονομίες. Τά
εργα τοϋ Σ ιράγκ:α (ένός άπ' τους κορυφαίους της όμάδας)
χαρακτηρίζονται άπό άπροσδόκ:ητη όξύτητα σηi σύλ
ληψη κ:αl β ία στήν έκ:τέλεση . ' Εδώ ό καλλιτέχνης χτυπά
μέ τό τσεκούρι εναν ενα τους στύλους πού πέφτουν
στριφογυρίζοντας Ο.γρια μέχρι πού όλόκ:ληρο τό ο!κ:ο
δόμημα νά καταρρεύσει πάνω του.
23 : Κ ά ζ ο υ ο
Σ ι ρ ά γ κ: α, Τόκ:υο 1 957. 'Εκατοντάδες
πράσινα βέλη έκτοξεύονται πάνω σέ μεγάλα παρθένα
τελάρα. Ό Σ ιράγκ:α όλοκ:ληρώνει τό εργο μπ1Ίγοντας
άνάμεσα στά βέλη κόκκινα μπαστούνια. Τό εργο είναι
ή διαδικασία δημιουργίας του. Κ' έδώ τά ύλικά πού χρη
σιμοποιεί ό καλλιτέχνης είναι αiχμηρά άντικ:είμενα.
•

Κ' έδώ 1Ί δημιουργικ:1i πράξη είναι ξαφνικ:1i κ:αί βίαιη .
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: Ά τ σ ο ϋ κ: ο Τ α ν ά κ α (τf\ς όμάδας Γκ:ουτάι) :
Κοστούμι άπό ήλεκ:τρικές λάμπες κ:αi σωλήνες. 1 967.
Ή Τανάκ:α δοκιμάζει τό κοστούμι της. 'Αριστερά στέ
κεται άκίνητη, Θαμμένη κάτω άπό ενα βαρύ φορτίο
άπό καλώδια καί γυαλιά, 1]λεκ:τρισμό, Θερμότητα καi
φώς. Δεξιά κινεί τά χέρια της, οί λάμπες χτυποϋν άνά
μεσά τους κι άναβοσβ1Ίνουν. Τό άνθρώπινο σώμα μετα
βάλλεται σέ φωτεινό φαινόμενο. Ή καλλιτέχνις άγκ:α
λιάζεται όλόκ:λη ρη άπό τόν κίνδυνο καί τii φαντασμα
γορία τοϋ κινούμενου 1iλεκτρικοϋ φωτός.
Ό τ τ ο Π η ν ε : " Ό i;λιος ερχεται πιό κοντά ". 1 967.
Θέατρο τοϋ Φωτός. Ξαπλωμένο στό πάτωμα πάνω σέ
σάκους άπό πολυεθυλίνη , τό κοινό παρακολουθεί ενα
Θέαμα δπου πρωταρχικός συντελεστής είναι τό φώς.
Χρησιμοποιώντας φωτιστικά έφφέ, " γλυπτά άπό φώς ",
προβολές χιλιάδων διαφανειών πάνω σέ διαφορετικές
έπιφάνειες (άκ:όμα καί πάνω σέ τεράστια μπαλόνια πού
άνυψώνονται άργά) καί 1]χογραφημένο ήχο, ό γερμανός
Πηνε μετατρέπει τό Θεατρικό χώρο σέ έκ:Θαμβωτικ:ό φω
τεινό κόσμο.
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27 : Τ α κ: ε χ ί σ α Κ ο σ ο ύ γ κ ι : " Φίλμ κ:αi φίλμ # 4 ".
Φωτίζοντας δυνατά μιά χάρτινη όθόνη μέ μιά μηχανή
προβολής που είν' άναμμένη χωρίς νά εχει μέσα φίλμ,
ό Κοσούγκ:ι κόβει άπ' τό κέντρο τοϋ χαρτιοϋ ενα κομμάτι
κ' uστερα λουρίδες γύρω γύρω μέχρι νά μii μείνει τίποτε
πιά άπ' ηiν όΘόνη. Είναι μιά χειρονομία ριζικ:fiς άμφι
σβήτησης τοϋ φίλμ σά μέσου - ίεροτελεστική κ:ατα
στροφ1i τοϋ γεγονότος τf\ς προβολ1ϊ ς. Διαμαρτυρία ίσως
ένάντια στό παντοδύναμο δ ισδιάστατο τf\ς κ:ινηματογρα
φικ:f\ς ψευδαίσθησης.
28 : Ρ ό μ π ε ρ τ
Γ ο υ ί τ μ α ν : " Prune - Flat " J 965. Ό
Γουίτμαν, γλύπτης άρχικ:ά κ:αi άργότερα ενας άπό τούς
βασικούς δημιουργους χάπενινγκ: άντιπαραθέτει φίλμ
μέ ζωντανούς έκ:τελεστές έξερευνώντας τίς ψευδαισθητι
κές δυνατότητες της κ:ινηματογραφικ:fiς ε!κ:όνας. Στό
" Prune-Flat " τά ίδια πρόσωπα στή σκηνή κ:αί στήν
όθόνη έκ:τελοϋν ταυτόχρονα παραπλ1Ίσιες δραστηριό
τητες. Ή διαρκής διαλεκ:τικ1; πραγματικ:ης καi ψευδαι
σΘητικης δράσης, οί άλλεπάλληλες συγχωνεύσεις καi
άποκ:ολλ1Ίσεις ζωνταν1ϊ ς είκ:όνας καi προβολής, δημι
ουργοϋν ενα ύπνωτιστικ:ό άποτέλεσμα δπου κ:αi ή ίδια
1Ί πραγματικότητα γίνεται ψευδαίσθηση.
Σ β ό μ π ο ν τ α : " Διαπολυεκ:ράν " . Τσεχο
29 : Γ ι ό ζ ε φ
σλοβάκ:ικ:ο περίπτερο τf\ς Παγκόσμιας "Εκ:Θεσης τοϋ
Μόντρεαλ, 1 967. Μ ιά τεχνικ:1i κατασκ:ευ1i τοϋ διάσημου
τσεχοσλοβάκ:ου σκηνογράφου, πού έπιτρέπει τήν ταυτό
χρονη προβολ1i διαφανειών σέ 1 J 2 μικρές όΘόνες. Τό
άποτέλεσμα είναι ενα μωσαϊκό άπό είκ:όνες πού κινοϋνται
- άσύγχρονα - έξαιτίας τf\ς ταχύτατης έναλλαγf\ς τών
διαφανειών κcιi παροτρύνουν τό Θεατή νά παρατη ρι;ί
μιά δράση ταυτόχρονα άπό διαφορετικές όπτικ:ές γωνίες.
'Εντυπωσιακός κινηματογραφικός κυβισμός, 1iλεκ:τρο
νικ:ά προγραμματισμένος πού δέν προβλέπει οuτε αύτο
σχεδιασμούς στή διάρκεια της προβολής, οuτε ζωντανή
παρουσία τοϋ άνθρώπινου δημιουργικ:οϋ στοιχείου.
30 : Τ σ ά ρ λ ς κ: α i Ρ α ί υ " Η μ ζ : " Σκέψου ". Περίπτερο
της Ι . Β . Μ . στ1Ί διεθνf\ εκ:Θεσ11 Ν. Ύόf)κ:ης, 1 964. Ή κ:α
τακ:λυσμικ:ή παρουσία της 1iλεκ:τρονικf\ς τεχνολογίας πα
ραμερίζει ηi ζωντανή δράση . Τό κοινό άνυψώνεται μη
χανικά ως τό χώρο της προβολής πού περιλαμβάνει δε
καεπτά όΘόνες, ενα ζωντανό σχολιαστή κ:αi μιά μοτοσυ
κλέτα. Σηi φωτογραφία, διάφορες εiκόνες προβάλλον
ται γιά νά μεταδώσουν ταυτόχρονα τήν εννοια " δύο ".
Ζ'
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: Ν ά μ Τ ζ ο ύ ν Π ά ι κ : 'Εξερεύνηση τών δυνατοτήτων
της τηλι;όρασης γιά μιά διεύρυνση τών όπτικών μας
έμπειριών. Σηi φωτογραφία, μ' ενα 1iλεκτρομαγνητικ:ό
χειρισμό, 11 ε!κ:όνα πού προβάλλεται στό δέκτη μετα
τρέπεται σέ άφηρημένο μοτίβο όπτικ:οκ:ινητικf\ς τέχνης.
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ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ M l l(T Ω N Μ Ε Σ Ω Ν
ΑΠΟΡΡΙ ΠΤΕΙ ΤΗΝ ΕΠΕΞΗΓΙΙΜΑΤIΙ( Η ΑΛΉΘΕΙΑ
Τού RICHARD KOS TELANETZ
" Πολλοί aπό μiiς έχουν ύ.πομαιφυ11Οεί άπό τούς πα
λιούς ιω11ό11ες καί τίς ύ.παρχαιωμέιιες συμβάσεις
ιωί τεί11ου11 πρός μιά. νέα διάρΟρωση τού χώρου, άίστε
ιιά. ίιωιιοποιιίσουν μέ μεγαλύτερη i;πάρκέια τιjιι είδιιοί
aιιάγιοι τών ιcαιρώιι μας γιά. ίfιια δραμα σέ !(ί11ηση " .
Λάζλο Μόχολυ - Νάγιω : " Τό Νέο Δράμα " ( 1938)

Ά1Cό μιά ίiποψΙ], ενα Θέατρο πού χρησιμοποιεί μικτά μέσα δέν
εlναι ιωινοι)ριο, γιατί ό συγκερασμός τών τεχνών εlναι τόσο
παλιός δσο καί 11 ίδια 1Ί Τέχνη . Π ραγματικά, καθώς οί 1Cριοτό
γονες τελετές συνένωναν τό χορό καi τό Θεατρικό λόγο, τό
τραγούδι καi τi1 γλυπτικι], είναι πιθανό ό διαχωρισμός αuτών
τίί>ν τεχνών ν{ι 'χει προκi>ψει , μέ τ�Ίν άνάπτυξη της άνΘριοπινης
συνείδησης, άπό τi1 διαπίστωση δτι 11 Τέχνη ι;ίναι ξέχωρη ϊιπό
τi1 ζωι'1· ιcαί δταν αι)τά τά συγκεκριμένα είδη καλλιτεχνι κijς
έκφρασης άναγνωρίστη καν σάν ξεκάθαρα διαφορετικά, 1Ί'ι ίiτο
μα μποροΟσαν πιά νά είδιιcι;ύονται στόν ενα i) τόν 6.λλο τομέα
καί, στιΊν 'Αναγέννηση, νά ύπογράφουν μέ τ' ονομά τους τ�iν
προσωπικ ι'1 τους δουλειά. " Ό πολιτισμός -γράφει ό Χέρμπερτ
ΡιΊντ- έπέμειιιε σέ μιά. είδίκευση τών ιωλλιτεχνικώιι λειτουρ
γιώιι ". 'Ιστορικά , άπό κεί καί πέρα, μ�ιοροΟσαν οί είδικοi
μιfiς τέχνης νά σμίγουν μέ βετεράνους μιfiς 6.λλης γιά _νά δη
μιουργοΟν έκσυγχρονισμένους θεατρικούς συνδυασμούς τρα
γουδιοΟ, θεατρικοΟ λόγου, χοροΟ, δπως Ciς ποΟμε οι οπερες,
η , πιό πρόσφατα, οι μουσικές κωμωδίες.
Αuτό πού διαφοροποιεί τό Θέατρο τίί>ν Μ ι ιcτώv Μέσων καi
άπό τ�Ίν πρωτόγονη τελεηΊ καί άπό ηΊ ι ιουσι κ>Ί σκι1νι'� , είναι
πρίί>τα πρίί>τα τά στοιχεία πού χρησιμοποιεί καί, ί5στερα, ο[
ριζικά διαφορετικές σχέσεις πού τά στοιχεία αύτά έχουν άνά
μεcrά τους. Δηλαδή, ένίί> καi 11 δπερα καi 11 μουσιιαΊ κωμωδία
δίνουν έμφαση στ�Ίν ποιητικiι γλώσσα πού συνοδεύεται ι'ιπό
τραγούδι , σκηνικά καί χορό, τό ιιέο Οέατρο (1) γeνικά, άποφεύ
γει τi1 γλώσσα τών λέξεων καί περιλαμβάνει τά μέσα (i) ιnedia)
τij ς μουσικijς καi τοΟ χοροΟ, τοΟ φωτός καi τ�ϊ ς όσμ1ϊς (φυσι
κ ι; ς καi χημικης), ηϊς γλυπτικης ιcαi ηϊς ζωγραφικijς, καθώς
καί τίς νέες τεχνολογίες τοΟ φίλμ, τijς μαγνητοφωνημένης
ταινίας, τίί>ν συστημάτων tνισχυτίί>ν, τοΟ ραδιόφωνου ιcαί
της τ ηλεόρασης κλειστοΟ κυι�λώματος.
Στό παλιό θέατρο, άιcόμα ιcαi στά μπαλέτα τοΟ Ντιαγκίλεφ, τά
στοιχεία άλληλοσυμ1Cλi1 ρωναν τό 'να τ' Ιiλλο -1Ί ι ιουσικi1
ξεκάθαρα συνόδευε τόν τραγουδιστi1 i) τό χορευτι'� , πού ό ε
νας συμβάδιζε μέ τό ρυθμό τοΟ Ιiλλου- άλλά, στό νέο Οέα
τρο, ο[ συντελεστές κατά κανόνα λειτουργοΟν άσύγχρονα i)
άνεξάρτητα ό ενας ι'ιπ' τόν ι'iλλο καi τό κάθε μέσο χρησι
μο�rοιείται γιά τίς ίδιες του τίς δυνατότητες. 'Ακόμα, όρι
σμένοι άπ' τούς δημιουργοiJς του Θεάτρου των Μ ι κτων Μέ
σων, δπως ό Αλλαν Καπρόβ, σκόπιμα άποιcλείουν όποιοδ111CΟτι; χαρακτηριστικό των συμβατιιcι'Ι:ιν τεχνών καί , iδιαίτε
ρα, τέτοιες παραδοσιακές συναρτi1σεις δπως οι γκαλερί τέ
χνης καί οί Θεατρικές rιlθοι>σες. Τό νέο Οέατρο όρίζι;ι τi1ν
παρουσία του, δχι ά�tό τό περιβάλλον δπου συντελείτα ι ,
άλλά άπό τούς σκοπούς δσων συμμετέχοον σ ' αuτό -δπως
τό διατυπώνει ό Κέν Ντιούκ:. " Οί aιιΟρωποι μαζεύονται μαζί
γιά. ι•ά. aρΟρώσουν κάτι πού τούς άφορα άμοιβαία ". Αύτές ol
άποκλlσεις κάνουν τό νέο Οέατρο άποφασιστικά διαφορετικό
•

( *) Τό παραπάι•ω κείμενο εlιιαι άπόσπασμα aπό τιί μελέτη τού
Ρίτσαριιτ Κοστελάι•ετς " Τ/ιe Tlιeateι· ο/ Mixec/ Μeαιι.� " 1967.
(1) Σ.τ.Μ. Σ' αύτό τό κείμειιο, δπου ό συγγραφέας χρησιμο
ποιεί τόν δρα " νέο Οέατρο ", τόν ταυτίζει μέ τό " Θέατρο τώιι
Μιι(τώιι Μέσωιι ιωί συγι(ειφιμέιια μέ τίς μορφές πού πιϊρε αύτό
τό Οέατρο στιίν Άμεριιοί στιί δειrαετία τού 60. Ό άναγ11ώστης
δέιι πρέπει ιιά. ιιομίσει πώς πρόκειται γειιικά. γιά. τό καιιιούριο Οiα
τρο πού Ί ιαι φαιιιόμειιο πολλαπλό ιcαί καλύπτει πολλές άκόμα ιω
τεΟύνσεις ά ιιαζιίτησης.
••

ά�cό τιΊν παραδοσιαι�iΙ πρακτικ1Ί καί παρόλο πού θά μπο
ρουσαν νύ. βρεΘουν τά ίχνη τijς ιcαταγωγ1ϊ ς του, ό νcωτερι
στιιcός τοη χαρακτι'ιρας παραμένει άναμφισβιΊτητος.
Τό νέο � ίνημα όνομάστηιcε γενικά " Χάπενινγκ " (2), δρος άρ
κετά άταίριαστος γιατί, οχι μόνο δλα τά παραδείγματα τοΟ νέου
θεάτρου έχουν ένός είδους σενάριο, άλλά 1CΟλύ λίγα χρησιμο
ποιοΟν τό τυχαίο σά διαδικασία, είτε σηi σύνθεση , είτε στιiν
παράσταση ιcι άκόμα λιγότερα cξαρτιοΟνται άπό τόν αuτοσχε
διασμό i) 1Cροκαλουν τό άιcροατi1ριο σέ συιιι ιετοχιΊ. Καθώς
είναι μιά νέα μορφi1 Οει'ιτρου, ιlξίζει ενα καινούριο δνομα·
ιcαί προτιμώ τό " Θέατρο τίί>ν Μ ικτών Μέσων ", γιατί αύτ�) ή
φράση άπομονώνει τό κυριότερο χαρακτηριστικό καί σηγχρό
νως περικλείνει όλό"λη ρο τό "ίνημα. Στά πλαίσια αύτijς τijς
τέχνης, διακρίνω τέσσερα είδη γεγονότων Μ ικτίί>ν Μέσων μέ
φανερές διαφορές : τά κ α Θ α ρ ιί. χ ύ. π ε ν ι ν γ ιc, τά κ ι ν η 
τ ι κ ά π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ α, τ ά σ ι c η ν ο θ ι; τ η μ έ ν α χ ά
π ε ν ι ν γ κ καί τίς σ κ η ν ο Θ ι; τ η ιι έ ν ι; ς π α ρ α σ τ ά
σ ε ι ς. nαρόλο πού τά πcρισσότερα κομμάτια ταιριάζουν ξε
κάθαρα σηi μιά i) στήν ι'.ίλλη εiδιιciι κατηγορία, καμιά φορά
είναι δυνατό ίiνα ιωμμάτι νά μετακινείται ίιπό τό 'να στύλ στό
ίiλλο i\ , άκ:όμα, νά ύ�cερπηδά τά στuλιστι ιcά δρια.
Στά κ α θ α ρ ά Χ ά 1c ε ν ι ν γ ιc, τό σενάριο είναι άριcετά
άόριστο &στε νά έπιτρέπει νά συμβαίνουν άπροσδόκητα γε
γονότα μέ μιά άπρόβλεπτη διαδοχι'1 . οι κινι'1σεις κ' l) ταυτότητα
δσων συμμετέχουν έ�cίσημα σκιαγραφουνται 1Cεριληπτιιcά καί
τό 6.τομο πού συμμετέχει μπορεί νά αuτοσχεδιάζει λε�cτομέ
ρειες τijς δραστη ριότητάς του 1Cαρόλο 1CΟύ ό γενικός του σιcο1Cός έχι;ι συνi1θως ι'ιποφασιστεί άπό πρίν. οι ένέργειες πού
προκύ�cτουν cτσι, ε1ναι - δπως σημειώνει ό Μάικλ Κίρμπυ
- aπροσχεδίαστες μάλλον παρά αύτοσχεδιασμέvες. Ένα κα
θαρό χάπενινγκ έπιμένει σέ μιά άδέσμευτη έξερεύνηση του
χώρου καi τοΟ χρόνου -πού καί τά δυό είναι μάλλον άνοι χτά
παρά κλειστά. Ένα ιcαθαρό χάπενινγκ δέν έξασφαλίζει οuτε
ενα σημείο συγκέντρωσης γιά τ�Ίν προσοχi� , οί5τc μιά αίσθηση
διάρκειας- καί 11 παράσταση περι βάλλει τά άιcροατi1ρια πού,
γενικύ., δέν έχουν τ ι)ν πρόθεση νά 'ναι Θεατές, έ�cιτρέποντάς
τους νά νιώσουν 1Cώς κι rιuτοί συμμετέχουν σέ μιά σημαίνουσα
διαδικασία. Παρόλο πού ό Καπρόβ -πού πρωτος χρησιμο
ποίησε ηΊ λέξη " χύ.πενινγκ " κιιί άποκτϋ. εύσυνείδητα τήν
iδανικιΊ του σύλληψη- ιcαθιερώθηκι; πρίί'ιτα σά ζωγράφος,
τό σχi'jμα πού στi1ν πραγματι ιcότητα παίρνουν τά κομμάτια
του έχει λιγότερη σχέση μ' αl>τό πού \\λέπουμε παρά μ' αύτό
πού άκοΟμε :
" Ό ύ.κουστιι(ός χώρος δέιι εύνοεί καιιέιια σημείο συγιcέιιτρωσης.
Εlιιαι μιά. σφαίρα χωρίς ιcαΟορισμέιια δρια, χώρος πού διαγρύ.φε
ται άπό τό ϊδιο τό πράγμα, οχι χώρος πού περιέχει τό πράγμα.
Δέιι εlναι ζωγραφικός χώρος περιφραγμέιιος, άλλά δυιιαμιιcός,
πάιιτα ρευστός, δημιουργεί τίς ϊδιες του τίς διαστάσεις aπό τιί
μιά. στιγμιί στιίι• aλλη. Δέιι ίiχει ιωΟορισμένα δρια· άδιαφορεί γιά.
τό φόιιτο. Τό μάτι συγκε1•τρώ11εται, ιωρφώιιεται, άφαιρεί έντοπί
ζοιιτας κάΟε ύ.ντικείμει•ο στό φυσικό χώρο μπροστά. σ' ίfνα φόντο·
τό αύτί δμως εύιιοεί τόιι ιίχο άπ' δλες τίς ιcατευΟύιισεις ". [ Έντ
μουντ Σ. Κάρπεντερ, " Esk iιηo " ( 1 959)].
Ό δημιουργός ένός καθαροΟ χάπενινγκ εlναι -δπως σημειώ
νει ό Καπρόβ- πιό κοντά σ' eνα προπονητi1 τοΟ μπάσκετ
παρά σ' ενα σκηνοθέτη τοΟ Θεάτρου i) eνα χορογράφο· γιατί
δ ίνει στούς παlκτες του μόνο όδηγίες γενικές �ιρίν άπό τό
γεγονός. Έτσι , ενα άπ' τά πρόσφατα κομμάτια του Καπρόβ,
τό " Νοικοκυριό " ( 1 964) άρχίζcι σέ " ίf11α μοναχικό σιωυπι
δότοπο ίiξω στό ϋπαιΟρο " μέ τiς έξης δραστηριότητες :
11 π.μ. Οί aιιτρες χτίζουν ίfιια ξύλιιιο πύργο πάιιω σ' ίfιια σωρό

(2) Σ.τ.Μ. " Χάπενιι>γι( " (/ιαρpeιιίιιg) στιj11 κυριολεξία σημσ.ί
ιιει " κάτι πού συμβαί11ει ", τό " συμβάν ''.

άπό σιωυπίδια. Γύρω του "ολλι1νε δοι(άρια μέ πισσόχαρτα.
Οί γυιιαί"cς φτιύ.χι•ουιιε μιά φωλιά άπό ιcλαδιά ιωί σπάγγους
σ' ίfιιαν iiλλο σωρό. Γύρω ι.ίπ' τιί φωλιά, σ' ί!11α σιωι11ί άπλώ
ματος, "ρεμiJ.ιιε παλιά 1fΟυκύ.μισα.

'Ολόκληρο τό σι:νάριο γιά τό Gangsa11g " τοϋ Ντiκ Χίγγινς
είναι : " Έιcτείιιετε τό ίfιια πόδι. μπροστά. Μεταφέρετε τό βάρος
σας στό iiλλο πόδι. Έπαιιαλύ.βετε δσο συχνά έπιΟυμείτc ". Τό
καλοκαίρι τοϋ 1 966, ή Άνν 1cαί ό ΛGJρενς Χ6Jλπριν, άντί
στοιχα χορι:ύτρια ιωi. άρχιτtκτονας, μάζεψαν ι ι ι ά όμάδα άν
Ορώπων σέ μιά άιcρογιαλι ά γεμι'ιτη ξι:βρασμένα ξύλα ιcαί τους
ζi1τησαν νά χτίσουν παρrιπι'1 γματα· ή διαδι ιcασία που άκολού
Θησε καi που στi1ν ούσία δημιοlφγησι: ενα χωριό χτι σμένο
ιιi: ξεβρασμένα ξι'J λα, 11ταν ενα καΟαρό χάπι:νι νγιc. Τό i.διο
είναι καί μιά μαζ1 κ1Ί συγιcέντρωση άνθριjJJιων, ενα " Be-fn "
- που ό δημιουργός του δέν είναι ιiτομ ιιcός άλλά συλλοyιιcός.
Τά ιcαθαρά χάπενινγκ κατά κανόνα δέ γίνονται μέ συμβατικές
Θεατρικές συνθijκες πού, άπό τ ii φύση τους, περιορίζουν τό
χώρο καί έπι βάλλουν ηi συγκέντρωση σέ ιιιά δραστηριότητα.
Μερι ιcοί i:χουν έκμι:ταλλευτεί ιρυσιιcά περι βάλλοντα, δπως
ενα δάσος ii μιά πισίνα, ii τό Μεγάλο Κεντρι ιcό Σταθμό, ii
μιά όλόιcληρη πόλ η . Όρισιιένα χάπενινγκ μποροϋν νά παι
χτοϋν όπουδιΊποτε, ό1τοιαδι'1ποτε ίιiρα, μπροστά σ' ενα σκόπιμα
συγκεντρωμένο κοινό, μιά τυχαία συγιcέντρωση ιcάΟι: λογijς
άνθρώπων ii καί ιιπροστά σi: ιcανέναν άπολύτως.
"

Τά κ ι ν η τ ι κ ίι π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ α, διαφέρουν άπό τά
καθαρά χuπι:νινγκ στύ γεγονός δτι σχεδι άζονται π ι ό προcrι:
κτιιcά, ό χώρος τους ι:Ιναι πιό ι:iδικά προσδιορι σμένος καi
περιορισμένος καi 11 συμπι;ριιρορά δσων συιιι ιετέχουν σ' αυτά
(i\ των συντελεστών τους) i:χι:ι προγραιιματιστι:ί ι ιέ μεγαλύτερ1�
άκρίβεια. Παρ' δλ' αύτά, δπως καί τά χάπενινγκ, είναι δομικα
άνοιχτά στό χρόνο καί ι ιορφικά [ιcανά νά ένθαρρύνουν τό έν
διαιρέρον γιά συιιι ιετοχι'1.'Η " USCO" ii " Us Cο 1nρar 1 y '' ενας
συνεταιρισιιός καλλιτεχνών, έχει δηιι1 ουργi1σει 1cινητι1cά περι
βάλλοντα ιιέ ιιουσι ιciι 1iχοyραιρημένους Θορύβους - δπως ό
δι αρκ1)ς χτύπος τijς καρδιaς - ζωγραφιές, γλυπτά, μηχανές,
1)λειcτρονικά δργανα - π.χ. ιιιά τηλεόραση ii ενα oscilloscoρc
- καί προβολές εiκόνων σέ σλάιντς ιcαi σέ ιρίλμ. Ένα κι νη
τικό περι βάλλον μέ λιγότr;ρα στοι χεία είναι τό " Θέατρο τijς
Αiώνιας Μουσιιcijς " τοϋ Λά Μόντε Γιάνγκ, δπου ό Γι άνγκ,
μαζί ι ι έ τρι:ίς ίίλλους μουσι κούς, δημιουργεί μέσα σ' ενα ιcλει
στό χώρο μιά άιcρι βέστατα δομηιιένη συγχορδία άπό διαρκη
άρμονικό 1]χο που μεγεθύνι:ται 1iλε1cτρονικά ως τόν όψηλό
τόνο τοϋ άκοηστι κοu πόνου ιcαί προβάλλεται μέσα άπό άρκετά
μεγάφωνα· συνi1Θως ό ήχος μπορι:ί νά τυλίξcι όλοιcλη ρωτιιcά
καί τό δωμάτιο καί η) συνείδηση τοϋ Θεατij. Μ ι ά μαγνητοφώ
νηση τοϋ Θεατρικοϋ κομιιατιοu τοϋ Γιάνγιc, παρ' δλα αύτά,
δέν cΙναι ενα κ ινητι κό πι:ριβάλλον άλλά ένα κομιιάτι 1iχομου
σ1 κijς, έιcτός βέβαια ί:iν ό άιcροαηiς άναπλάθει , καθώς τήν
άκούει, τi1ν αύθι:ντι ιc1i άτμόσιραι ρα τijς παράστασης - τό
περι βάλλον : ενα σιcοι·εινό δωμάτιο μέ άριcετά μεγάφωνα, μέ
σλάιντς άνατολίτικης καλλιγραφίας καi μέ μυρουδιά λιβανιοϋ.
,

Τά σ 1c η ν ο Θ ι: τ η ι ι έ ν α χ ά π ε ν ι ν γ κ διαφέρουν πρω
ταρχι ιcά άπό τά καθαρά χάπενινγκ στό έξης σημείο : γίνονται
σ' ενα ιcαθορισμένο χώρο, τiς πιό πολλές φορές πάνω σέ μιά
σιcη ν1) Θεάτρου. 'Εκτός ά�τ' αύτό, οι πράξεις δσων συμμετέχουν
μεταβάλλονται i\ δέν καθορίζονται άπό ηi μ ι ά παράσταση
στi1ν ι'ίλλη· ε"ίτι: διάφοροι μηχανισμοί τύχης, ε"ίτε ενα ι:ύλύ
γιστο σενάριο, έξασφαλίζουν κάθε φορά τό άνεπανάληπτο
τών γι:γονότων. Έπειδ1Ί ό χώρος εΙναι καθορισμένος, τό κοινό
συνi1Θως διαχωρίζεται άπό τους έκτελεστές μ' αύτό τόν τρόπο
ό ρόλος του βασίζεται περισσότερο στ τ)ν παρατήρησ 11 παρά
σηΊ συμμετοχή. Οί συναυλίες τοϋ Τζών Καίητζ εΙναι ιcατά
κανόνα σκη νοθετη μένα χάπενινγιc· τό ίδιο ιcαί τά περισσότι:ρα
κομμάτια τijς Άνν Χώλπριν ιcαί μερικά τοu Μέρς Κάννιν
γκαμ. 'Έι•α Χάπε11ιιιγ" πού βρίσκει μοιιάχα μιά έμφαιιτιl(ιί άιι
ταπό"ριση σ' ίfιια καΟιστό ιωιι•ό -γράφει ό Καπρόβ- δέ11 εl
ιιαι Χύ.πε1111ιγι(, άλλά σκηιιοΟετημένο Οέατρο ' . Ένας ποδουφα � 
ρικός άγώνας, ilς ποϋμε, εΙναι γιά τό Θεαηi σκηνοθετημε
νο χάπενινγκ· γι' αύτόν πού συμμετέχει , εlναι καθαρό χά
πενινγκ.
"

'

Στή σ κ: η ν ο Θ ι; τ η μ έ ν η π α ρ ά σ τ α σ η , πού 'χει τόσο
προσχεδιαστεί σά σύλληψη κ' έιcτελείται μέ τόση άκρίβεια
μέ δση κ' ενα κινητικό περι βάλλον, οί πιό σημαντικές πρά
ξεις καθορίζονται άπό πρίν, ό ρόλος τοϋ κοινοϋ βασίζεται στήν
παρατ�iρηση καί οί διαστάσεις του χώρου καί του χρόνου εί-

·Αλαν Καπρύ/J, ίfι•ας

άπύ τούς πρωτοπύμυυς τού χύ.πcι•ιι•γ/(

ναι συνι'ιΘως προκαθορισ�ιένες. Πραγματικά, άπ' δλες αύτές
τiς πλευρές, 11 σιcηνοΟετημένη παράσταση μοιάζει μέ τό πα
ραδοσιακό θέατρο· άλλ' δπου τό Θεατρικό i:ργο δίνει i:μφαση
στήν όμιλία, τό νέο Οέατρο �τροσεκτικά άνακατεύει τά μέσα
ηϊς έ�ιιιcοινωνίας καi τά π ι ό πολλά ιcομμάτια του δέν εχουν
καθόλου λόγια. Όταν χρησι ι ιοποι. ι;ίται 1) γλώσσα, οί λέξεις
λcιτουρyοuν σάν άπομονωιιένα, ι ιέ έλάχι στη συντακτιιci1 λει
τουργία, άποσπάσματα ijχου " πού ί:χει μρι;Οεί ". Γ ι ά παράδει
γμα, στό " Saιnes " ( 1 965) τών Κέν Ντιούιc ιcαί Τέρρυ l>iλeϋ,
μι ι;ρές φράσεις -" 'Εγώ " , " Αύτό δέν εΤμαι {;γώ " - έπανα
λαμβάνονται ξανά καi ξανά ιcαί μιά φωνιi πολλαπλασιάζεται
σέ χορό τοϋ έαυτοϋ της, Ιiνώ i±ξη άιcίνητες; κυρίες μέ νυφικά
φορέματα στολίζουν τi1 σκηνi1 ιcrιi i±να φiλιι προβάλλεται στό
ταβάνι ιcαi στούς τοίχους τοϋ Θεάτρου. Ο ί σιcηνοθετημένες
�ιαραστάσεις προσφέρουν μιά έμπειρία άντίληψης, συγγι:νιιci1
μι"; μιά όλοζώντανη πράξη χοροu, ii μιά συναρπαστι1ci1 μιμ1 ιci1 .
Ό παρακάτω πίνακας (3) παριστάνει γραφικά τίς διαφορ&ς
άνάμεσα στό ενα εΤδος καί τό Ιiλλο :

ΕfΔΟΣ
Καθαρό
Χάπενινγκ

ΧΩ1'0Σ

Χl'ΟΝΟΣ

ΔΡΑΣΗ

'Ανοιχτός Μετα/Jλητός

Μετα/)λητή

Σκηνοθετημένο
Χάπενινγκ
Κλειστός Μεταβλητός

Μεταβλητή

Σιcη νοθι;τημένη
Κλειστός Προσδιορισμένος Προσδιορισμένη
παράσταση
Κινητικό
Περιβάλλον

Κλειστός Μεταβλητός

Προσδιορισμέν11

(3) 'Επειδιί " άνοιχτός " clνω τό ίσοδύιιαμο τού μεταβλητός ιωί
" "λειστός ., ίσούι·αι μέ τό προσδιορισμέιιος, οί τρείς πλευρές χώρος, χρόιιος, δράση - διαιιεμημένες μέ δυό τρόπους παράγουν
τιί δυνατότητα τού 2 3
όι(τώ· "αί τά παραιcύ.τω εlναι, κατά συ
ιιέπεια, τά τέσσερα aγέιιι•ητα είδη τοϋ ιιέου Οεάτρου πού Ο' άπο
φύγω νά βαφτίσω μέ είδιιcά ό ιιόματα :
J . -Ά νοιχτό - Προσδιορισμέιιο - Μεταβλητά, θά 'ταν π.χ. : Κι
νηΟείτε όπουδιίποτε, μέ όποιοδιίποτε τρόπο γιά τριάιιτα λεπτά.
2. -·Α ιιοιχτό - Προσδιορισμένο - Προσδιορισμέιιο, Οά 'ταιι π.χ. :
Κιιιείστε δέιcα βαρέλια aπό τό σημείο Χ στό σημείο Υ, άπ' όποιο
διίποτε δρόμο Οέλετε, σέ άl(ριβώς πέντε λεπτά.
3 . - Κλειστό - Προσδιορισμένο - Μεταβλητό, Οά 'ταιι : Κάνετε ό,τι
διίποτε Οέλετε, μέσα σέ μιά προδιαγραμμένη περιοχιί, γιά μιάμιση
wρα· iiιια παρύ.δειγμα Οά μπορούσε ιιά Ίιαι, μιά άληΟιιιά αύτοσχε
διασμέιιη παράσταση τζάζ, μέ ιcαΟορισμένη διάρκεια.
4 . - Α ιιοιχτό - Μεταβλητό - Προσδιορισμένο, Οά 'ταιι : "Ενας άγώ
ιιας άνώμαλου δρόμου, σέ περιοχιί χωρίς μοιιοπάτια.
=

'
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Τό κοινό, λοιπόν, σημείο άνάμεσα σ' δλες τίς διαφορετικες
μορφές του Θεάτρου Μ ι κτών Μέσων εlναι μιά φανερή άπό
σταση άπό τό θέατρο τi'jς 'Αναγέννησης - μιά άπόσταση πού
κλείνει μέσα της τι;ν άπόρριψη , δχι μόνο τοϋ Οεάτρου τi'jς
ρητά διατυπωμένη ς Θέσης καί τi'jς άντικειμενοποιημένης πλο
κi'jς, άλλ' έπίσης τών όπτικών κλισέ πού δημιουργοϋνται άπό
τιiν ταυτόσημη κ ίνηση, τ ιi συγχρονισμένη ύπόκρουση καί
τό συμπληρωματικό σκηνικό : όποιαδήποτε κατάσταση δη
λαδl� . δπου μερικοί ανθρωποι παίζουν γιά άλλους, άνεξάρτητα
άπό τό iiν αύτοί , οί δεύτεροι , eχουν τ�iν πρόθεση νά 'ναι Θεα
τές ii δχι .
Στό Θέατρο τών Μ ι κτών Μ έσων, οί έρμηνευτές συνήθως δεν
παίζουν ρόλους, άλλ' έκτελοϋν δραστη ριότητες πού τούς
εχουν άνατεΟεί. Καί , έφόσον αuτές οί χειρονομίες κ' οί κι
ν11σεις προγραμματίζονται, άλλοτε σέ μεγάλο, άλλοτε σέ
μιιcρό βαθμό, μέ λιγότερη άκρίβεια άπ' δ,τι οί δραστηριό
τητες ένός 1iθοποιοϋ στό θεατρικό eργο, οί έκτελεστές τών
Μ ι κτών Μέσων - άντίΟετα άπό τούς 1iθοποιούς - δεν ύπο
δ\JοντrLL κάποια ίiλλη προσωπικότητα, άλλά άρκοϋνται στό
νά έπιδείχνουν τii δικlι τους. Όπως έγκαταλείπεται ό συγχρο
νισμός, ετσι ιc' οί σχέσεις άνάμεσα σ' δλες τ ίς δραστηριότητες,
εϊτε σέ κάποια εiδιιcή στιγμ1i ε'ίτε σ' δλη τii διάρκεια τοϋ κομ
ματιου, τείνουν νά 'ναι άσυνεχείς δομικά καί χωρίς ενα προ
φανές σημείο συγκέντρωσης. ΚαΟώς ό τρόπος παρουσίασης
τοϋ ύλικοϋ εlναι σχεδόν τόσο διαφορετικός δσο καί οί δη
μιουργοί τών Μ ι κτών Μέσων, κάθε κομμάτι άπαιτεί άπό τό
Θεατιi μιά ύψηλά προσωπικ1i καί ένεργά κινητοποιη�tένη
άντίληψη . Αύτά τά συμπτώματα έπι φανειακ1ϊς άταξίας, πού
συχνά άφ11νουν τό μάτι άβέβαιο γιά τό ποϋ Θά 'πρεπε νά κοι
τάζει καί τό αύτί άβέβαιο γιά τό τi Θά 'πρεπε ν' άιcούει , προ
καλοϋν τό κοινό νά συλλάβει τιiν τάξη μέσα στό χάος.
Ή διαδικασία τi'jς κατανόησης όποιασδήποτε μ1i οiκείας μορ
φi'jς έπικοινωνίας φαίνεται δτι συνδέετ'αι μέ τρείς διαφορετικές
διαπιστώσεις πού ό Έντουαρντ Τ. Χώλλ στή " Σιωπηλ1i
Γλώσσα " ( 1 959) τ iς όρίζει σά " συιιδυασμούς, άπομονωμέιια
στοιχεία ιωί μοτίβα. Οί συιιδυασμοί (λέξεις) είιιαι αύτό πού άιι
τιλαμβάιιεται ιωιιέιιας πρώτα, τά άπομοιιωμέιια στοιχεία (ιίχοι)
είιιαι οί συιιτελεστές πού άποτελοϋιι αύτούς τούς συιιδυασμούς,
έι•ώ τά μοτίβα { σύιιταξη) εlιιαι ό τρόπος πού μ' αύτόν οί συν
δυασμοί δέιιονται μεταξύ τους γιά ιιά πάρουν ιιόημα ' ' . Παρ' δλ'
αύτά, έπειδ11 ενα κομμάτι Μιιcτών Μέσων άντλεί άπό άρκε
τά εϊδη έπικοινωνίας, μιλii ταυτόχρονα άρκετές γλώσσες κ'
έπιμένει νά 'ναι τόσο πολύγλωσσο καλλιτεχνικά τό κοινό
του, δσο καί ό δημιουργός του, τό πραγματοποιημένο γεγο
νός Θά 'πρεπε νά χρησιμεύει σάν παράδειγμα στό λεγόμενο
του Ρίτσαρντ Σάουθερν : " ΚάΟε Ι\αλό Οt3ατρο Οά 'πρεπε ιιά Ίιαι
ιωταιιοητό σ' ίfιιαν Ι\Ουφό " . 'Ακόμα, καθώς κάθε κομμάτι του
ιιέου Οεάτρου eχει τ ιiν τάση νά δημιουργεί ενα άμορφο όρι
σμό τοϋ χώρου, μιά άσαφi'j άντίληψη τοϋ χρόνου, μιά μή
συμβατικ1i σιcη ν1i ρυθμών, τό κοινό συχνά δυσκολεύεται νά
διακρίνει πότε ενα συγκεκριμένο κομμάτι eχει τελειώσει.

Στό Θέατρο των Μ ι κτών Μέσων, ενα κομμάτι συνιiθως ίιρχί
ζει άναγγέλλοντας ενα σι)μπλεγμα 1iχο-εiκόνας πού έπικοινω
νεί κατευθείαν· καί, άντί νά χρησιμοποιοϋν τίς μουσιιcές τε
χνικές τi'jς παραλλαγi'jς καί τ ιj ς άνάπτυξης η τίς δραματουρ
γικές μορφές τi'jς γραμμιιci'jς άνάπτυξης, τά eργα τών Μ ι ιcτών
Μέσων έπιδιώιcουν γενικά ενα άπό τά έξης τρία μοτίβα : τιiν
ι'iταιcτη άνάπτυξη , πού ύποστηρίζει ii παραγεμίζει τήν άρχι
κ1i σκιαγράφηση · τό προσεκτικά άσυνεχές κολλάζ άρκετών
τμημάτων · η τιi συνειρμική διαδοχιi εiιcόνων πού σχετίζον
ται 11 μιά μέ τ �iν ι'iλλη μέ διάφορους τρόπους. Ή πρώτη
μορφή, χαρακτηρίζει πιό συχνά τά περι βάλλοντα · 11 δεύτερη ,
καί τά δυό εϊδη τών χάπενινγκ · καί , 11 τελευταία, τίς σκη
νοθετημένες παραστάσειc. Δέν ύπάρχει δμως άπαραίτητος
συσχι;τισμός άνάμεσα στό είδος καί τή δομ11 . ' Η δι1iγηση ,
δταν ύπάρχει , λειτουργεί περισσότι:ρο σά σύμβαση παρά
σάν άποκαλυπτικιi δομιi il πρωταρχικός συντελεστ11ς, γιατί
τά Οέματα ένός κομματιοϋ πηγάζουν μiiλλον άπό τιiν έπανά
λη ψη όρισμένων πράξεων παρά άπό τii συνοχ1i τών εiκό
νων. Ή κατανόηση έvός κομματιου Μ ικτών Μέσων μοιάζει
λοιπόν, πιό πολύ σά νά κοιτiiς ενα δρόμο ii νά κρυφακοϋς
μιά ξένη συζ1iτηση , παρά σά ν' άνιχνεύεις τό Θέμα ένός
Θεατρικοϋ εργου : Όσο πιό πολύ κι δσο πιό βαΟιά δ Θεα
τής άνατέμνει κι άφομοιώνει τό σύμπλεγμα 1iχο-είκόνας καί
συνδέει τά διάφορα στοιχεία, τόσο περισσότερο έξοικειώ
νεται μέ τό κομμάτι .

Όπως πολλές άπό τίς πιό σημαντικές τάσεις στή σύγχρονη
τέχνη , τό Θέατρο τών Μ ικτών Μέσων δίνει eμφαση στίς δη
μιουργικές διαδικασίες πιό πολύ παρά στό τελικό παράγωγο
καί σ' αύτό μποροϋμε νά δοϋμε μιά σύνδεση μέ τ ίς πρωτόγονες
προλεκτικές κοινοτικές ίεροτελεστίες. " Τό Οcατρικό έργο
μπορεί νά Ίιαι τό π ρ ά γ μ α π ο ύ ' χ ε ι γ ί ν ε ι - γράφει
δ Ρίτσαρντ ΣάουΟερν - τό Θέατρο δμως είναι τό π ο ι ε ί ν " .
'Ακόμα π ι ό σημαντικό εlναι δ τ ι τό Θέατρο τών Μ ι κτών Μέσων
χρησιμοποιεϊ διάφορους τρόπους έπίκοινωνίας γιά νά δημι
ουργιiσει ενα πεδίο δραστηριότητας πού άπηχεί σ' δλόκληρο
τό σύστημα τών αίσθιiσεων. 'Ιστορικά, τό νέο Οέατρο άντι
προσωπεύει αύτ�i τή ριζικ ιi άπομάκρυνση άπό τίς μορφές του
δέκατου δγδοου αίώνα πού τό σύγχρονο θεατρικό μέσο, άντί
Θετα άπ' ι'iλλες τέχνες ,. δέν eχει άκόμα πραγματοποι1ίσει . " Τό
Θέατρο είναι πάιιτα εΪΙ\οσι ιϊ τριάιιτα χρόνια πίσω άπό τι)ιι
ποίηση - eγραψε κάποτε ό Εύγένιος 'Ιονέσκο - άl\όμα ιcαί
ό Κιιιηματογράφος προηγείται άπό τό Θέατρο " . Όπως 11 έ
πανάσταση στιiν ποίηση άπείχε άπό τίς άναγεννησιακές
ίδέες γιά τήν άντίληψη καί τιi σύνδcση , eτσι τό νέο Οέατρο
συγκεκριμενοποιεί τιiν άπόρριψη τi'jς γραμμικi'jς μορφi'jς καί
τi'jς έπεξηγηματικ i'j ς άλ1iΟειας . Σάν τό νέο Κινηματογράφο
τοϋ Ζάν Λύκ Γκοντάρ καί τοϋ Άλαίν Ρεναί, έξερευνii τι;ν
άναπαράσταση τοϋ χρόνου· σάν τ ι; νέα Άρχιτεκτονικ1i , έξr.
ρευνii τά έν δυνάμει σχ1iματα του χρόνου.
Μετάφραση ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΘΩΜΑΔΑΚΗ
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Είναι κάπως iiσεμνο, δπως ξέρουμε, νά έγκωμιάζουμε μιά
τέχνη πού καλεί σέ συλλογικ1i συμμετοχή (δπως τι;ν εχουν
συλλάβει μερικοί λαοί πού τούς λέμε " πρωτόγονους "), τ ή
στιγμιi πού 11 πλειοψηφία τ i'j ς σημε ρ ινi) ς άνθρωπότι1τας δέν
άπολαμβάνει παρά μονάχα ενα μηδαμινό μέρος τijς ϊδιας τi'jς
ζωi'jς. Π ιστεύουμε άιcριβώς πώς 11 τέχνι1 πού άξίζει αuτό τό
δνομα πρέπει νά συμβάλλει στήν άνατροπή τi'jς άφόρητης
κατάστασης, δπου βρίσκεται βυθισμένος δ ι'iνΟρωπος. Γιατί
νά μή δώσουμε σηiν καλλιτεχνιιcιi δραστηριότητα δλόκλη ρο
τό νόηί1α ένός άγώνα; Γιατί νά μήν έπανεξετάσουμε τtiν άπο
τελεσματικότητά της, τίς προθέσεις της, τά κίνητρά της;
Στερνοπαίδι τών γλωσσών, ψελλίζοντας άκόμα, τό Χάπενινγκ
εlναι κιόλας μιά τέχνη , μέ τήν εvνοια π<ί>ς διατυπώνει ενα συλ
λογικό δνειρο. Οϋτε κωμικό, οϋτε τραγικό, οϋτε άφηρημένο,
οϋτε είκονικό, τό Χάπενινγκ έπινοεί άπό ηiν άρχή τόν έαυτό
του, σέ κάθε εύιcαιρία. Κάθε iiτομο πού παρευρίσκεται σ' eνα
χάπενινγκ, συμμετέχει σ' αύτό. Δέν ύπάρχει πιά κοινό καi
ηθοποιοί , έπιδειξίες κ' ήδονοβλεψίες, δλοι μποροϋν ν' άλ
λάξουν κατάσταση κατά πώς Θέλουν. Ό καθένας μέ τά δριά
του i\ μέ τίς μεταλλαγές του. Κανένας δέν έκμηδενίζεται ,
δπως στό Θέατρο. Δέν ύπάρχει πιά " κατάσταση του ιιi.ι εlσαι
Οεατι)ς " οϋτε " άγρια Οηρία πίσω άπ' τά κάγl\ελα " δπως στό
ζωολογικό κi'jπο. Οϋτε σκηνιΊ , οϋτε λόγια συγγραφέων, οϋτε
χειροκροτιiματα, οϋτε δμορφες άνάγλυφες νεκρές φύσεις,
οϋτε κάνιστρα μέ καβούρια.
Σηiν άνάγκη , μποροϋμε νά δρίσουμε τό Χάπενινγκ σά μιά
ε1δικ1i " νοοτροπία ". Ξεκόβει οχι μόνο άπό τήν άντίληψη,
άλλά κι άπ' τιiν πρακτική τi'jς βιομηχανίας κουλτούρας. Τό
χάπενινγκ άπαιτεί μιά δλοιcληρωτική άνανέωση τής εύαισΟη
σίας, μιά έλευθcρωμένη ψυχι ιο; κατάστασ η . Πάνω άπ' δλα
πρέπcι νά καθιερώσουμε μιά σχέση eντασης μέ τόν κόσμο πού
μiiς περι βάλλει γιατί δ σκοπός είναι νά καταφέρουμε νά κυ
ριαρχ11σει, νά γίνει μεστή πραγματιιcότητα τό δικαίωμα ψυ
χι ιci'jς ζωi'jς του άνθρώπου. Νιώθουμε έπιταιcτικά τιiν άνάγκη
γιά καινούριους μύθους ιcαί τό χάπενινγκ προσανατολίζει
τίς έρευνές του πρός αύτ�Ί τήν ιcατεύθυνση . Τό ίερό καί τό
καΟημερινό, 11 δημιουργία εiκόνων καi 11 eιcφραση τών μύθων,
11 παραισθητική γλώσσα, 11 γιορηi τών ένστίκτων, 11 κοινω
νικιi δράση, ή άτομικ1i συνείδηση καί τό συλλογικό ύποσυνεί
δητο, ή πολιτικ1; διαχείριση τtϊς ί5παρξ1iς μας, δλα αύτά
μποροϋν νά συμφιλιωθοϋν.
Μετάφραση ΚΑΤΕΡ!ΝΑΣ ΘΩΜΑΔΑΚΗ
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ΕΝΑ ΣΧΕΔ ΙΟ ΤΟ Υ ΓΕΡΜΑ ΝΟ Υ FRANK B URKNER
Τό Οέατρο τοu ΧΧ αιωνα, σά συγκεντρωτικιi έστία δλων
τών μέσων καi τών μορφών tπικοινωνίας. Αύτιi εlναι ή τε
ρατώδης ούτοπία ένός Θcάτρου Μ ι κτών Μέσων πού σχε
διάζεται στό Βερολίνο. Ό Φράνκ Μπούρκνcρ πcιραματί
στηκε έδώ καi χρόνια, σ' ίiνα προσωρινό στούντιο, μέ τά
διάφορα μέσα. Έφτιαξε τiς βάσεις, τά σχέδια, εκανε τούς
ύπολογισμούς γιύ. τι)ν κατασκευ1i κ αi τά εξοδα. Ό Μ πούρ
κνερ δέ βλέπει " ούτοπική " τι;ν τcχνικ1i, τήν όργανωτικιi
καi τι)ν καλλιτεχνικιi πραγματοποίηση τοu Οεάτρου τών
Μ ι κτών Μέσων, άλλά μόνο τιiν ο!κονομικιi . Γι' αύτό,
σχεδιάζει νά προχωριiσcι σταδιακά -στήν άρχιi χωρίς
σταΟcρό οίκημα καi σέ συνεργασία μέ τύ. συνδικάτα, εχον
τας γιά στόχο τ ιiν πολιτικιi διαφώτιση κ αi πληροφόρηση
τών έργαζομένων. Ό Μπούρκνερ βλέπει τιi δουλειά του
σά συνεισφορά στι;ν έκδημοκρατικοποίηση της διαφωτι
στικ1ϊ ς διαδικασίας καi Οέλει 11 πλη ροφόρηση, οί έμπειρίες
κ' ή έπεξεργασία τους νά φτάνουν στό πιό πλατύ κοίνό.
Τό κείμενο πού άκολουΟεί είναι ε!σαγωγιi στιiν έκτενη
προβληματικιi ένός τcρατώδους θεάτρου Μ ικτών Μέσων.
'Γό Οέατρο των Μικ-ων Μέσων (.iΊ[ ixcd Mcd ί a ) ένώνει τά μέσα
μ�:; ζικ'ίjς έπικο �νω� ίας - ;ηλεόρασ·η, ραδι � φωνο , , ε!κονοy ραφ:� 
μ�νο περιοf! ικο, εφ-ψεριδα, δίσκο, , βιβλιο - ,με μορφ �ς της
τεχν-ης - Οεατρο, ποιηση, ζωγραφικη, γλυπτικη, μουσικη, φω
; ισ1τικ·f) - εχ�ντας για σ � όχο τ·ί) �υν�ν � ση ένΟς κ�ινο.υ, πού ο ί
αναγκες του αντικαΟρεφτιζονται σ αυτες τlς μορφες επικοινω
νίας. 'l: δ Οέα;-: ρο τω� ΙΙΙ,ικτων ΙΙΙ�σων ? ργ�νώνει τά y.έσα έπι
κοινωνιας σε μορφες επιzοινωνιας : ενδιcι.μεση δρασ·η, προ
γραμματισμδς του μέλλοντος, ξεπέρασμα του παρελΟόντος καί
του παρόντος, πcι.ιχνίδιcι., πεδία βιωμάτων, χορός.
'lΌ σύστημcι. των l\Ιιχτων l\Ιέσων ά.παρτίζεται ά.πδ έ:ξη 60όνες,
πού κάΟε φορά μπορεί ν' ά.λλάζουν. Πάνω τους προβάλλονται,
μ' ά.ντανάzλαση τ'ίjς προβολ'ίjς, ταινίες τηλεόρασης και κι•ιη
!1-ατ?γράφοu; ψ ω,τεινS:ς , δ � αφάνειες_ η φ � τιστιΥ;cΧ πσ�ιχνί8ια.
Αναμεσr: σ α� τες τίς ? Ο ?νες κιν?υνται ο ι Οε ατες : κ,αΟον �αι,
,
,
προχωρουν, στεzοντcι.ι, ανcι.λογα με τό κcι.Οε Οεαμα.
Γυρω απδ
τούς ΟεατιΞ:ς ύπάρχουν τέσσερις φωτιστιχοt πUργοι, πού 'χου,J
χ � ί �·η χανές )•ήψε'? ς χιά την τηλε� ραση, o l δποίε � έπιτρέπουν
, που βρ ίσκονται
την αμεση προβολη σε τ·ηλεοπτιzες συσv.ευες,
κι �ύτS:ς μ� σα στ? χώρ? , 1 των σχ.-ι� ων που γίνονται ά� άμεσα
,
r
στους Οεατες υπcι.ρχει
επισης και; ε•ια τετραφωνικδ συστημα
μ; γαφώ��ν ·: Ολο τδ πρ όγραμμα προβολων zcι.ί ·i]χων " μι,
" ,
ξαρεται σ ενα χειpιστηριο .
Σάν κτ·ήριο τά l\ Ιικτά Μέσα είναι ίiνας γυάλινος έξά.γωνος χω
ρος, πού καλύπτει έξ·ήντα μέτρα. ' ΙΙ προβολ·η μπορεί νά γίνε
ται κcι.t στά έξωτερικά παρά.Ουρcι. πού 'χουν τοιχώματα ά.ντcι.νά
κλασ·ης τ'ίjς προβο).'ίjς, ε-:σι ί�στε νά δημιουργείται μιά κινού
Ι
με η, πολύχ ω η πληρ φοριακη ά. ρχιτεκτονικ·ή .
,
Ψ μπορει_p νcι.
Τ άπου
� ιzτά
ι; ;ναι κcι.ι? κινητα: πcι.νω
Μέσα
σέ φορτ·ηγcι.,
στδ
δρόμο και σέ πλατείες μετατρέπονται σέ αϊΟουσες προβολ'ίjς
η ίiχου•ι , πάνω τους , τις 60όνες.
Τά Μικτά J\Ιέσα itχουν σά στόχο τους νά γίνουν τ/; Οέατρο του
ΧΧ αtώνα : Σημ,είο συνάντ·ησ·ης κ' έστία ο). ων των μέσων
και ι:ορφών Ε:πιχοιv�νίας, δ<\ων τ �ν χοινω;JιΥ.. ώ� στρωμ� 
_ πικο νω ιας κ
τ�ν · �να Οέα -:ρ ? , ;'ου, η τεχνικ;η τ·ης
; �,
;
? l )J.ορ φ ες
της τεχνης που χει πcι.ρουσιcι.σει αυτδς ο αιωνας, ενωνονται
μ' ίiνcι. ένεργ·ητικδ zοινό· ίtνας χωρος, πού ά.ντιπροσωπεύει
τδ ϋψος των zαιpων καί ταυτόχρονα έπcι.νcι.φέρει τδ Ο�cι.τρο
σ;·!Jν άρχαί� -:ου ) ει �ουργί;ι. � � ά. 'να� , 8ίπλα στ·�ν πολιτικ:Ι) zαL
τη φιλοσοφιcι., τδ πρισμα απ οπου αντικαΟρεφτιζοντcι.ι ο[ συν
Θ'ίjκες - σέ μεyένΟυση , παραμόρφωσ·η, ά.νάλυση, ίtνωση - γιά
νά γίνουν βίωμα σά μορφές λύπης, χαρi'ί.ς, ά.νταλλαγ'ίjς, συνUπ ρξ ς.
,
,
� :Ιj
Για να πετυχουν τους στοχους τους τα Μικτα Μεσα χρ·ησιμο
ποιουν ίf.να έπιτελείο ά.πδ καλλιτέχνες χαί συντάχτες των
μέσων μcι.ζικ'ίjς έπικοινωνlcι.ς πού δ καΟένας είναι εtδικδς στδν
1

1

,

,

·

τομέα του καί συνεισφέρει τίς τεχνικές - αtσΟητικές του γνώ
σεις στδ σύνολο. Σ,άν οtκονομικδς 6ργανισμδς τά Μικτά J\Ιέσα
,
προβ? έπουν τ_,:fιν οtκοδόμη �η έ �δς v.τηρl�υ �ύμφωνα JJ.έ τ,tς
διαταξεις του Γερμανικου Οικοδομικου l\.cι.νονισμου, την
'ίδρυση μιi'ί.ς έταιpίας στήν δποίcι. Οά συμμετέχουν ραδιοφωνι
κοί σταΟμοί, έκδοτιχοt οίzοι, κινηματογραφιzές έτcι.ιpίες, tν
c: τιτουτcι., έπιστημονι;ϊί)ς , itρευνας, ,ή χημικ·η βι,ομ·η ;cανία, , ή
ηλεzτριzη βιομ·ηχcι.νιcι. , ε-:cι.ιp ίες εzΟεσεων, και τελος την
'ί δρ,υση μι?-ς ,Ο�ατρι;-'ίjς έταιp ία� μέ ύψ ηλδ κοινω pε\ίj χcι.ρα
,
,
χ ηρcι., π υ
ναι πευΟυνη ια τδ πρ γραμμcι. cι.ι α εκπλ
�
:� 
, ;- ?
�
y ,
?
? 9ι:ι.
ρωνει τους ορους της κρατιz·ης επιχορ·ηy-ησης. Ι δ Οεcι.τρο των
Μικτων J\ Ιέσων είναι μιά συγzεκριμένη ούτοπlα · ίf.νcι. έ!τοιμο
πρόγραμμα παραγωγΥjς, πού ·ή πραγματοποίησ·ή του μπορεί
ν' άρχίσει άμέσως.
Α' Π Ρ Ο Γ ΡΑΤΙ ΙΙΙΙΑ
Τδ πρόγραμμα των σχεδιcι.ζομένων 1\ Ιικτων i\Ιέσων περ ιλαμ
βάνει : βραδιν-ή έπισzόπηση των γεγονότων, κύριο πρόγραμμα,
νυχτερινδ πρόγραμμcι. καί πολλά &λλα ε!δικά προγράμματα.
'1 . 'Η β ρ α δ ι ν ·η έ π ι σ χ ό π η σ ·η
( 1 5' περ ίπου ) : l\l'
αύτ·η άρχίζει ·ή βραδιά. οι tδέες, ·ή παραγωγ·η z' ·ή παρουσίαση
είναι itργο μιi'ί.ς μιzρ·ίj ς δμάδας (δυδ &τομα ) . �τόχος είναι τδ
πλ·ηροφοριακ6, πολιτικό, κοινωνικό, οtzονομιχό, ά.Ολητικδ καl
κcι.λλιτεχνικδ ρεπορτάζ. Τδ ρεπορ-:άί, γύρω ά.πδ τδ Βερολίνο
πρέπει νά βρίσκεται στδ έπίzεντρο. Πραγματοποιείται μέ τ·η
βο·ήΟεια μιzρων, φορ·ητων τηλεοπτικων μ·ηχανων );ήψεως καl
�υσκευων, z.�ταγραφ'ίjς: χp -ησιμ � ποιουν;αι ά.κό �α - aν δοΟε!
η σχετιzη αδεια - zαι κοπιες ε•ιδς μερους -:ου zαΟημερινου
προγράμματος τ'ίjς τηλεόρασης . ΊΙ προβολ·η γίνεται πάνω σέ
τρ �ίς 6Οόνε5 : στ·η μεσαία πρ� βά),'λετcι.ι -� κ,αΟcι.υτ� �ραδιν·η έπι
σzοπ-ηση των γεγονότων, στην αριστερ·η οΟόνη η επισκόπηση
σχολιάζετcι.ι μέ 6cρι0μούς zcι.t φωτογραφίες ά.πδ τδ ά.ρχείο των
j\ [ . j\ [ . καί στ·η δεξιά, μέ σύντομες ταινίες, ά.πδ τδ ά.ρχείο.
2 . Τ δ z ύ ρ ι ο π ρ ό γ ρ α μ μ α (Δυδ ώρες περ ίπου ) .
Π αρουσιάζετcι.ι σέ ίiξη 60όνες, πού τοποΟετουνται κάΟε φο
ρά ά.νάλογα μέ τδ Οέcι.μα και μπορουν ν' ά.λλάζουν Οέση ά.
zόμα zαt zcι.τά τ·η διάρzεια του Οεάμι:ι:τος itτσι δημιουρ
γου•ιται συνέχεια νέοι χωροι , πάνω σέ zιν-ητά βάΟρι:ι:, πού ένω
μένcι. μεταξύ τους σχημcι.τίζουν Οεcι.τριzές σzην1:ς ά.νάμεσc1. στούς
Θεατές, πού κι αύτοl κάΟοντcι.ι σέ περ ιστρεφόμενες καρέzλες
πάνω σέ κινητά βάΟρα. Οι 606νες η είνcι.ι χωρος Οει:ι:τριz'ίjς
δράσ·ης κcι.l σzηνικό ·η tδιαίτεροι φορείς δράσης Ί) συνενώνονται
μέ τ·fι δράση σέ μιά έπίzαιpη zάΟε φορά κcι.Οολιz·η μίμ-ηση τ·ίj ς
πραγματικότητας Ί) κάΟε &λλ·ης δυνcι.τ'ίjς ποι·ητιz'ίjς, μουσιz·ίj ς,
εtκαστιz'ίjς πραγματικότητας. Τδ ίiργο 'ή τδ Οέαμα πού κάΟε
φορά. παίζεται στδ zύριο πρόγρι:ι:μμcι. ά.ποφασίζεται ά.π' ο)•η
τ·ην δμάδcι.· ·ή δμάδα δραματολογίου τδ έπεξεργάζεται, ο!
κιν·ηματογρcι.φιστές, φωτογράφοι , συνΟέτες, ρεπόρτερ καl
τεχνικοί έτοιμάζουν τά ρεπορτάζ. Τδ Οέι:ι:μα είναι zαρπδς δμα
δικ'ίjς σzηνοΟεσίcι.ς μαζί μέ τούς ·ΙjΟοποιούς καί τούς τεχνικούς.
α ' ) Θεατρικά itργcι. : Γιά μιά παραγωγ·η l\ \ , j\ [ , είναι κcι.τάλ
ληλα Οεcι.τρικά ι!ργcι. πού βρίσzονται πολύ zοντά στί)ν πρcι.γμα
τικότητα κι 6cντλουν ά.π' αύτη &μεσα συμπεράσματα. Σzεφτό
μcι.στε itργα σάν τδ " Θάνcι.τος του Δcι.ντών " του ϊ\ l πύχνερ,
" Ό Διάβολος κcι.t δ κcι.λδς Θ εδς " του Σάρτρ, τά -:ρίcι. e ργα
του J\fαγιαzόφσzι (πού 6cκολουΟουν την παράδοση του i\ Ι έγιερ
χολντ ) , " ' Α ρτουρο Οϋι " , " Ό Σβέικ στδ Β' Π cι.yκόσμιο
Π όλεμο " , " Φόβος zcι.t ά.Ολιότητcι. του Γ' 1 'άιχ " του i\Ιπρέχτ,
" Βουπερ " τ'ίjς Λάσzερ - Σύλερ, " Ol ύφαντές " του Χ άουπ
τμαν. Άπδ τη σύγχρονη δρcι.μcι.τουργίι:ι: προσφέρονται τά
ι!ργα του "Ελμερ ράις, τδ " ' Λ πδ Δευτέρα σέ Δευτέρα " του
'
ο ο υμέντο ϋπως
ίλ ερ ίiρ cι. το
έ τρ υ
: f;ρΟρου
� , ΤΙ l �, ',, y , � Θ � .? - Ν � � �
_
Π 2Ο·η Jουλιου
του Ι κραιτς, νεcι. εργcι. τ·ης Ερικα ]�ουνγκε
zcι.t του Γιόχεν Τσίμ. 'Λνcι.ζωογονητικδ στοιχείο γιιΧ. τδ ρε
περτόριο, στδ Οεcι.τρικ6 του μέρος, είνcι.ι τά συμπεράσματα
ά.πό τ·η δουλειά του " Ερβιν Π ισκάτορ κ' ·ή μελέτ·η ά.νάλοyων
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περιστατικών π.χ. άπο την 'Αμερική τϊjς δεκαετίας τοϋ '30
(Liνing Nc\vspaper ) . Τα Μ.Μ. προσφέρονται ιδιαίτερα για
μεταφορα στή σκην-η διη'rημάτων και μυθιστορ·ημάτων. Σκεφτό
μαστε τ!ς Θεατρικές διασκευ1:ς τοϋ " 'Οδυσσέα " τοϋ Τζέημς
Τζόυς, τlς διασκευ1:ς τών μυθιστορ·ημάτων τοϋ Κάφκα· σ'
αύτα Θά 'πρεπε να προστεΟεί καl το ί:ργο τοϋ Χάινριχ Μάν.
β' ) Κοινωνικα ρεπορτάζ : Για το μέρος τοϋ κύριου προγράμ
ματος, πού Θέλει να δ·η μιουργ·ή σει τήν άπευθείας έπαφή μ/: το
κοινό, πρέπει ν' άξιολογηθεί ή πείρα άπο το Θέατρο, τον κι
ν-ηματογράφο καl τί]ν τηλεόραση πού σχετίζεται μ/: τήν άπο
κάλυψη πολιτικών, κοινωνικών, ο ικονομικών κι άνθρώπινων
συγκρούσεων στη μεταξύ τους κάθε φορά συνάρτησ·η. 'Λπο
οικονομικ·η C!.ποψη, το μέρος αύτο στηρίζεται στο δεδομένο
οτι Θέματα, πού μεταβάλλουν σ/: έπικερδείς έπιχεψήσεις τα
εικονογραφημένα περιοδικά, ε!ναι τουλάχιστο το ϊδιο γοητευ
τικά καl μέσα άπο τα Μ.Μ. μl: το πολύ μεγαλύτερο εtκονογρα
φικο καl πληροφοριακο περιεχόμενό τους. Τα Θέματα πρέπει
νά 'ναι έπίκαιρα καl νά κινοϋνται άνάμεσα στο " Σπηγκελ "
καl το " :Σ.. τέρν ". Στο μέρος αύτο πρέπει νά συνεργάζονται
C!.μεσα καl σύγχρονοι Θεατρικοί συγγραφείς. Σκεφτόμαστε συγ
γραφείς - εχουν 'ή δη γίνει κρούσεις - σάν τον 'Αρμάν Γκατί,
το Φερνάντο 'Αρραμπάλ, τον Πέτερ Χάντκε, το Γιόχεν Τσίμ,
το Γκύντερ Βάλραφ, το Ράινερ Β. Φάσμπίντερ, το Χάινριχ
Μπαίλ Ί-Ι δομ·ί) τών κοινωνικών αύτών ρεπορταζ ε!ναι περί
που έ:τσι : παίζεται μιά σκηνή η δείχνεται σάν ταινία κι ά
κολουθοϋν συζητ·ή σεις άνάμεσα στούς ήθοποιούς καl το κοινό,
πού καταγράφονται άπο τηλεοπτικές μηχανές λήψεως καl t"ρο
βάλλονται άμέσως ξανά, σ/: μιά η περισσότερες όθόνες· άκο
λουθεί ·ή έπόμενη σκ·ηνή μl: συζήτηση, ϋστερα έ'.να μεγαλύ
τερο σύμπλεγμα σκηνών κ.λπ.
3 . Τ ο ν υ χ τ ε ρ ι ν ο π ρ ό γ ρ α μ μ α {3 ώρες περίπου ) .
Στ·ην πρώτη περίοδο λειτουργίας τών Μ.Μ. τ ο νυχτερινο
πρόγραμμα έ:χει στόχο νά τραβ·ήξει στο Θέατρο κ' έκείνα τά
στρώματα τοϋ πλ·η θυσμοϋ, πού καταρχ·ην δ/: μπορεί νά κερδί
σει το βραδινό. Γι' αύτό, στήν άρχ·ή , το νυχτερινο πρόγραμμα
ε!ναι Ιtνα διασκεδαστικο ποικίλο πρόγραμμα.
α' ) Ψυχο-συνθέσεις. ' Η 'Ι υχανάλυση ξεκινάει άπο τήν έμπει
ρία οτι ol πράξεις μας κ' ol τρόποι συμπεριφορiiς μας κατευθύ
νονται άπο άσύνειδους συσχετισμούς δρμών, τlς άποκαλούμε
νες άπωΘ·ή σεις. οι άπωΘ·ή σεις δημιουργήθηκαν άπο δρμl:ς
πού τlς τιμωροϋσαν στήν πρώιμη παιδιχ.ή ·ήλικία καl γι' αύτο
δ/: μπόρεσαν νά πραγματοποιηθοϋν, άλλα άπωΘ·ήΘηκαν σ/: μιά
άπαγορευμένη ζώνη. 'Η ψυχανάλυση ε!ναι μιά ψυχιατρικ·Ιj
Θεραπευτικ·η μέΟοδος πού Θεραπεύει C!.ρρωστες καταστάσεις
φέρνοντας στ·η συνείδ·η σ·η το ε!δος καl τον τρόπο της άπώθη
σης. Ή ψυχο-σύνθεση άκολουθεί τον άντιΘετο δρόμο. Ξεκινάει
άπο την προϋπόθεση οτι ομοιοι η παρόμοιοι συσχετισμοί
δρμών, πού ύποβλήθηκαν στlς ίδιες η παρόμοιες τιμωρίες,
δημιούργησαν ομοιες ·lj παρόμοιες άπωΘ·ή σεις. Ol ψυχο-συν
Θέσεις στά Μ.Μ. ε!ναι μοντάζ εtκόνων μ/: μουσική Μπήτ ·lj
C!.λλη άνάλογη, οπου συνενώνονται οι συσχετισμοί τών δρμών,
ol τιμωρίες τους καθώς καl εικόνες τ'ίjς άπώθησής τους.
β' ) Πορτραίτο. ΣΙ: συνεργασία μl: τήν Παιδαγωγική 'Ακαδη
μία τοϋ Βερολίνου, το ύπουργείο Παιδείας καl τlς 'Επαγγελ
ματικές Σχολές, μικρές δμάδες μαθητών Θά αύτοπαρουσιάζον
ται μ1: φίλμ, φωτογραφίες καl Ί}χο, πού Θά ποικίλλουν το νυ
χτερινο πρόγραμμα.
γ' ) Σκηνικ/:ς μεταφορικές εtκόνες. Αύτος δ 8ρος τοϋ 'Αρτώ
Θά γίνει έδώ πραγματικότ·η τα. Ό 'Αρτώ γράφει : " Στο
Θέατρο οπως καl στήν πανούκλα λάμπει ltνα ε!δος ξένου ή' λιου,
Ιtνα φώς μ' άφύσικη ενταση, πού μέσα άπ' αύτο γεννιέται ή
έντύπωση πώς τδ Ούσκο),ο η άκόμα καl το άδύνατο γίνεται
ξαφνικα τδ φυσιολογικό στοιχείο μας " . "Η σ' έ'.να &.λλο
μέρος : " 'Ομολογημένα 'ι\ άνομολόγητα, συνειδητά η άσύ
νειδα κατα βάΟος το κοινό γυρεύει στον !:ρωτα, στήν κατα
στροφ-ή, στά παραισθησιογόνα, στον πόλεμο 'ι\ στ·Ιjν έξέγερση
μιά κατάσταση ζω'ίjς πού τείνει προς το C!.πειρο, τήν ποιητική
κατάσταση ". Αύτ·Ιj ·ή " ποιητική κατάσταση ", πού 'ναι στον
καθένα γνωστ·ή , άλλά περιγράφεται δύσκολα, Θά δοκιμαστεί
έδώ, σ/: μιά σύνθεση άπο μουσική, τεχνοτροπίες, παιχνίδια μ/:
το φώς, μεγάλες μαριονέτες, ρυθμό, γλωσσικές παραμορφώ
σεις. οι τρείς ώρες τοϋ . νυχτερινοϋ προγράμματος πρέπει να
νοηθοϋν σα μιά αύτόνομη έπιθεώρηση πού Θα διακόπτεται άπο
παιχνίδια καl χορό 8λων. Ή άπελευθέρωση κ' ·ή χαρά Θά παί
ζουν μεγάλο ρόλο.
ι, . Ε t δ ι κ α
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τήν έβδομάδα, καμιά φορά καl δυο έπιπλέον νύχτες. 'Εκτός άπ'
αύτό, δυο φορές το χρόνο Θά διοργανώνονται καl " Φεστιβάλ ".
α' ) Κινηματογραφικές καl τηλεοπτικές ταινίες. Στ·ί]ν περί
πτωση αύτή σκεφτόμαστε νά ίκανοποιοϋμε έπιθυμίες τοϋ κοι
νοϋ. :Σ..υχνα παίζονται ταινίες στήν τ·ηλεόρασ·η μόνο μια φορά.,
ένώ σ/: μιά πόλ·η σαν το Βερολίνο Θά 'βρισκαν άκόμα &.λλους
πεντακόσιους Θεατές η καl περισσότερους. 'l'δ ίδιο tσχύει και
γιά τlς ταινίες τοϋ κινηματογράφου· παρόλο πού έδώ δ/:-;ι
ύπά.ρχουν κενά., μπορεί κανένας να ύποθέσει πώς το κοινό
τών Μ.Μ. Ο' άποχτοϋσε ιδιαίτερες έπιθυμίες.
β' ) Αύθεντικ·η καταγραφ·η έκΘέσεων. Οι τεχνικές έγκαταστά�
σεις τών Μ.Μ. έπιτρέπουν να συγκεντρωΘοϋν φωτογραφίες και
φlλμ ολων τών σημαντικών έ:ργων άπ' ολα τά μεγάλα μουσεία
τοϋ κόσμου "καl να παρουσιάζονται σ' έ'.να κοινο πού οα ένδια�
φερόταν να τά δεί : αύτο ε!ναι Ιtνα σημαντικό όπτικο ύλικδ
γιά τά σχολεία, άλλα καl για 8λους τούς ένδιαφερόμενους κύ
κλους. 'Ακόμα καl τα έ:ργα πού παρουσιάζουν οι μοντέρνες
γκαλερί μποροϋν νά παρουσιαστοϋν μ' αύτο τον τρόπο· τα
Μ.Μ. έ:χουν τήν οικονομική δυνατότητα να φέρνουν κοντά στlς
εtκαστικ/:ς τέχνες καl κατηγορίες άνΘρώπων πού συν·ήΘως δ/:ν
έ'.ρχονται σ' έπαφ·η μ' α•jτές. 'Ένα μέρος άπο τlς διαφάνειες
μπορεί νά χρησιμοποιηθεί καl στά νυχτερινά προγράμματα.
γ' ) 'Απαγγελίες άπο τούς 'ίδιους τούς ποιητές. Στη Γερμανία
ε!ναι σπάνιο οι ποιητές πού διαβάζουν έ'.ργα τους, ένί:.1 στ·ην
'Αμερική καl τ·Ιj Ρωσία ε!ναι κάτι καθημερινό. Τά μέσα τών
l\if.M. μ/: τον ποιητ·η νά διαβάζει μπροστα στ·ην ίδια του τήν
εικόνα, μπροστα σ/: εικόνες άπο τήν ποί·ησή του καl σ/: στίχους
άπο το έ:ργο του, Θά μποροϋσαν νά βο·ηθ·ήσουν νά παραμεριστεί
αύτ·η ·ή λυπηρ·η κατάσταση, νά μήν ύπάρχει δηλαδή σχέση άνά
μεσα στον ποιητ·)� καl το κοινό του.
δ' ) Τετραφωνικές, στερεοφωνικές, ·Ιjλεκτρονικl:ς συναυλίες.
οι έγκαταστάσεις ·J)χου πού βρίσκονται στδ κτ·ήριο έπιτρέπουν
να παρουσιαστεί σ' Ιtν.α πλατύτερο κοινό έκείνο τδ μέρος της
μοντέρνας μουσικ'ίjς πού γράφτηκε κατά κύριο λόγο γιά το
φορέα τοϋ Ίjχου, τή μαγνητοταινία. Κ' έδώ πρέπει να δημιουρ
γηθεί σχέση άνάμεσα στο συνθέτη καl το κοινό.
ε' ) Σύγχρονη i5περα. ' Η σύγχρονη οπερα κατέχει περιορισμένο
πεδίο μέσα στον εύρύτερο χώρο τ'ίjς i5περας. 'Η έξέλιξη πού
'ναι άπαραίτ·ητη στον τομέα αύτο η λείπει η χάνεται σ/: πολλές
κατευθύνσεις. Τά f.M. , χάρη στήν τεχνικ·ή τους, ε!ναι δ tδα
νικδς χώρος γιά το νέο μουσικό Θέατρο. Γι' αύτδ πρέπει νά
γίνει προσπάθεια νά μεταφερθοϋν σύγχρονες οπερες στά Μ.Μ.
το μέρος τ'ίjς όρχήστρας Οά γράφεται σl: μαγνητοταινία, Ιtνα
μέρος τών σκψικών Θά προβάλΛεται άπο τήν τηλεόραση, ένώ
οι τραγουδιστές, ή χορωδία κ' ol ·Ιj θοποιοl Θά δροϋν C!.μεσα.
στ' ) Μπαλέτο. Αύτά πού ισχύουν γιά τή σύγχρονη /Jπερα
ισχύουν παράλλ·ηλα καl γιά το σύγχρονο μπαλέτο : καl τά
δυδ έ'.χουν περιορισμένο χώρο στο ρεπερτόριο τοϋ λυρικοϋ θεά
τρου, κ' έ'.να εtδικευμένο μόνο κοινό. Καl σ' αύτή την περίπτωση
τά Μ.Μ. μ/: τήν τεχνική τους - έδώ μιά C!.μεση άναμετάδοση
τοϋ χοροϋ, πού γίνεται στήν α'ίθουσα, άπο τlς όθόνες πού την
περιβάλλουν - μπορεί νά πολλαπλασιάσει τή γοητεία τοϋ σύγ
χρονου μπαλέτου.
ζ' ) Παραστάσεις ξένων Θεατρικών δμάδων πού βρίσκονται σε
περιοδεία. Τά Μ.Μ. σάν πρίσματα tδιαίτερης Θεατρικ'ίjς δρά
σης έ'.χουν σίγουρα μεγάλη γοητεία γιά Θεατρικ1:ς δμάδες πού
περιοδεύουν, οπως τδ " Λ ίβινγκ Θ·ήατερ ", τδν " 'Ορλάντο
Φουριόζο" άπδ τδ Ρονκόνι, το " Μπρεντ έ'.ντ Πάππετ Θ·ήατερ "
κ.λπ.'Εδώ, αύτες οι δμάδες βρίσκουν το κοινο πού τούς ταιριάζει,
έδώ μποροϋν να έπενεργ-ήσουν C!.μεσα στο σκοινό. 'Η 'Ακαδη
μία ( 1 ) άποδείχτηκε μέχρι τώρα πάρα πολύ μικρ·ή, ·ή Ι τόυτσλαντ
χάλλε (2 ) καl τδ Σπόρτπαλάστ (3 ) πάρα πολύ μεγάλα γιά νά
πετύχουν τ·ην άλ).-ηλεπίδραση θιάσου καl κοινοϋ. Κ' έδώ έπί
σης μπορεί ή τεχνική τών Μ.Μ. νά προσφέρει σ·ημαντική
βοήθεια. Στlς παραστάσεις ξένων θεατρικών δμάδων πού περι
οδεύουν πρέπει να ύπολογιστοϋν καl τα συγκροτ·ήματα μουσικ-ϊjς
Μπ·ήτ. Κι αύτά δεν έ:χουν το χώρο πού πρέπει στο Βερολίνο,
γιά να φτάσουν στο κοινό τους. Τα Μ.Μ. μπορεί κανένας,
άνάλογα με τίς άνάγκες, νά τά " συναρμολογήσει " γιά 500 η
3 .000 C!.τομα, μετακινώντας μόνο τίς όθόνες καί τίς μηχανες
προβολ'ίjς. ΜΙ: τη βο·ήθεια τηλεοπτικών προβολών πού κατευ( 1) Ή Άκαδημία τών Τεχνών τοϋ Δυτικοϋ Βερολίνου 8χει ιωί
μιά μικριί σχετικά σκη1ιιί γιά Πειραματικό Θέατρο.
(2) καί (3) Τεράστιες αίθουσες γιά άθλητιιcές έκδηλώσεις.

Ούνονται άπο τον Ύjχο καθώς και μέ τη βο·ΙjΘεια διαφόρων
έγκαταστάσεων για το χειρισμο τοϋ φωτός, μποροϋν ο! συναυ
λίες .Μπητ να βροϋν στα ΝΙ.:Μ . τ-fιν απόλυτη πραγμάτωσή τους
σέ μια ένότητα τοϋ 'ι)χου μέ το φώς.
η' ) ' Εκθέσεις τέχνης, βιομηχανικές έκΟέσεις. Φυσικα τα Μ.Μ.
προσφέρονται χαι σα χώρος έκΘέσεων η σα γχαλερί. 'Εδώ,
τ·fιν ·ή μέρα μπορεί να γίνεται εκΘεση γλυπτών, πινάχων χαι
χαρακτικών, τα δποία, άνάλογα μέ το βάρος τους, το βράδυ
Θα σηκώνονται ψηλα χαι Θα χρεμιοϋνται πάνω άπό 'να τεχν-ητο
ταβάνι. Τα έκΟέματα, πολλές φορές, μποροϋν νά χρ·ησιμο
ποιηΘοϋν κατα τ·fι διάρκεια τ'ίjς eκΘεσης για έ:να Μ.Μ. - Θέαμα,
να τα έρμηνεύουν δηλαδ·ίj ο! lδιοι οι Υ.αλλιτέχνες για τούς
ένδιαφερόμενους και να προβάλλονται το καθένα ξεχωριστά,
σέ μεγέθυνση, στ-ίjν τηλεόραση. οι βιομηχανιχές έκΘέσεις
πρέπει να όργανώνονται μέ τον rδιο τρόπο άπο οπτικ·ίj καί
άκουστικ·fι όίποψη : δ έπισκέπτης μπορεί να παρατηρήσει τά
άντικεlμενα ξεχωριστα η να βάλει να τοϋ τα έξηγήσουν μέ τη
βοήθεια μιας μαγνητοταινίας πού άρχlζει και σταματα δταν
αύτος Οέλει. ΕΙναι δυνατο άχόμα, σέ δρισμένες ώρες τ'ίjς ήμέ
ρας, να φωτογραφοϋνται τα έκΘέματα άπο μηχανές λήψεως
τηλεόρασης και να προβάλλονται στα έξωτερικα παράθυρα.
Β' Π ΑΡΑΓΩΓΕΣ ΞΕ Ω ΕΊΆΙΡΙΩΝ ΣΤΑ Μ.Μ.
1 . Παραγωγές eργων για την τηλεόραση στις ιδιόκτητες έγκα
ταστάσεις. 'Η Θέση, ή άρχιτεκτονικη κ' ο! τεχνικές έγκατα
στάσεις τοϋ Θεάτρου Μικτών Μ
: έσων προσφέρουν πολλαπλές
δυνατότητες για τ·fιν οικονομικ·Ιι του έκμετάλλευση. Μουσικές
ταινίες κ' έπιΘεωρήσεις, πού γίνονται μέ συμμετοχη κοινοϋ,
Ιiχουν έδώ πολύ περισσότερες δυνατότητες άπο δποιοδήποτε
κινηματογραφιΥ.Ο στούντιο 'ή στούντιο τ·ηλεόρασης. Οι ιδιό
χτητες τηλεοπτικές έγκαταστάσεις Ιiχουν σχεδιαστεί ετσι,
ί�στε ν' άρκοϋν στίς τεχνικές άπαιτ·Ιjσεις τοϋ A R D και τοϋ
Z D F ('1 ). 'Η χpησιμοποl·ηση πολλών πηγών εικόνας χαι φlλμ,
πού κατευθύνονται άπο το χειριστήριο, έπιτρέπει μια χρήση
βίντεο ( 5 ) πού ώς τώρα γινόταν άποκλειστικα στον χινημα
τογράφο. Τα διάφορα τρύκ, πού ώς τώρα χρειάζονταν πολλούς
μ'ίjνες έργασίας και σχεδον δέ μποροϋσαν νά γίνουν μέ την
·ήλ�χτρονική μέθοδο μοντάζ, φτιάχνονται έδώ μέ τις συσκευές
προβολ'ίjς δσο γίνεται πιο εϋχολα. Τα Μ.Μ. δέ Θέλουν να
συναγωνιστοϋν τα κινηματογραφικα χαι τηλεοπτικα στούντιο,
άλλά ν' άναπτύξουν έ'.να δικό τους στύλ κινηματογραφικ'ίjς και
τηλεοπτικ'ίjς ταινίας σέ στενη συνάρτηση, ώς προς την αισθη
τικ·Ι) και το περιεχόμενο μέ τήν ύπόλοιπη δουλειά τους. Τά
διάφορα θεάματα, δπως και Ιiνα μέρος άπο τα ειδιχά προγράμ
ματα, θα διασκευάζονται χατά παραγγελία τών σταθμών γιά
νά μποροϋν να παρουσιαστοϋν στην τηλεόραση.
2 . Παραγωγη ταινιών σέ χασέτες. Ί-Ι άγορα τ'ίjς κασέτας
άναπτύσσεται. ΕΙναι βέβαιο πώς ·ή κασέτα μουσικ'ίjς και τό
φlλμ, θά παίξουν ρόλο στην άναμετάδοσ·η τών γνώσεων. Στην
άρχη Θά ύπάρξει Ιiντονος συναγωνισμος για τις τιμές τ'ίjς κα
σέτας. 'Η άρχιτεκτονικfι και τεχνικ·fι διαμόρφωση τών Μ.Μ.
έπιτρέπει τ·fιν παραγωγη φτην'ίjς κασέτας, χρησιμοποιώντας
πάλι δικά τους προγράμματα, πού θά 'χουν άποσβεστεί.
Γ' ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΚΊΏ ΜΕΣΩΝ � ΕΝΑ ΜΟ ΤΕΛΟ
Περιγραφ-ίj της έκμετάλλευσής του άπο τεχνική και θεατρική
όίποψη. Στο σχεδιασμο αύτοϋ τοϋ κτηρίου πού εlναι κατασκευα
σμένο άπο άτσάλι χαι γυαλι πάνω σ' έ'.να στήριγμα, ξεχινήσαμε
άπ' το δτι επρεπε να δημιουργηθεί χάτι άπόλυτα διάφανο,
πού νά μοιάζει κάπως μ' έ'.να φανταστικο ιπτάμενο άντικεί
μενο, πού πάνω του άνεβαlνει κανεlς τόσο γιά νά πετάξει σ'
όίλλους κόσμους, δσο και για νά μάθει νά βλέπει το γνωστο
χόσμο μ' όίγνωστο τρόπο. Μας ένδιέφερε βασικα ν' άπαντή
σουμε στο έρώτημα, ποια εΙναι ·ή άποστολη τοϋ θεάτρου σή
μερα. Αύτο το θέατρο εlναι πρίσμα και συγκεντρωτικ·Ι) έστία
μιας πόλης και τών παγκόσμιων γεγονότων- σ' αύτο συναντιοϋν
ται πληροφορίες και συναισθ·Ιjματα, ένώνονται σέ μιά νέα
όίποψη χαι ξαναδίνονται πίσω στ-Ι)ν πόλη. Το διάφανο κτήριο,
πού τ·fι μέρα διαθλαται το φώς πάνω του χαι καθρεφτίζονται
τά γύρω κτήρια καί το βράδυ, δταν σκοτεινιάζει, μετατρέπε
ται σέ πολύχρωμο, εύκlνητο, πληροφοριακο άρχιτεκτόνημα,
πού άκόμα μέ την προβολ·fι έ:γχρωμων σπειρών, λοξών λου(4) Οί δυό μεγάλοι σταθμοί τηλεόρασης γιά δλη τή Δ. Γερμανία.
(5) Video, σύστημα τηλεοπτικής προβολιϊς μιϋ.ς σκη111ϊς τιίν ίδια
wρα πού παίζεται, ιωί ταυτόχρονη καταγραφιί της σέ ται11ία.

ρlδων χρώματος η φωτογραφιών άπο πτήσεις μπορεί να μοιά
ζει σα ν' άπογειώνεται πραγματικά, αύτο τό κτ·Ιj ριο άπο
άρχιτεκτονικη όίποψη άπαντάει ικανοποιητικά στο έρώτημα
γιά τ·fιν πνευματικη θέση τοϋ θεάτρου μέσα σέ μια πόλ·η .
Αύτο το διάφανο " τίποτα " γίνεται " δν " μέ τ·i)ν τοποθέτ·ηση
ολων τών συσχευών πού άνακάλυψε ·ή βιομ·ηχανία στα τελευ
ταία χρόνια καί τις τελευταίες δεκαετίες, μέ: σκοπο τη δια
σκέδαση, την πληροφόρ·ηση και τίς τέχνες. ΊΌ κτήριο σά σύ
νολο άντιπροσωπεύει την ύψηλ·fι στάθμη τ'ίjς άρχιτεκτονικ'ίjς
και τ'ίjς ·ήλεκτρονικ'ίjς πού συνενώνει την άνθρωπότητα. ' Η
έξαγωνικη μορφ·Ιj, πού άνταποκρίνεται στο παλιο βαπτιστ·ή
ριο, διαλέχτηχε γιατι περιέχει τόσο το στρογγυλό, τό πετυχη
μένο, το ούτοπικο στοιχείο, οσο και το λογικό, καθαρό, σκληρο
στοιχείο τοϋ τετραγώνου.
'Ένα μέρος τοϋ οικοδομήματος περιέχει τό καθαυτό Οέατρο
Μ.Μ. καθώς και τα στούντιο κινηματογράφου και τηλεόρασ·()ς.
οι χώροι προπαρασκευ'ίjς βρίσχονται έν μέρει στ·ίjν οροφή,
έν μέρει στο ισόγειο, έν μέρει στο ύπόγειο (στούντιο 'ι)χου ) .
Στ·ήν οροφ-i) θ ά ύπάρχει κ' Ιiνα έστιατόριο, χώροι γιά σαιζ λόνγκ, ντούς, μιά παιδικ·ίj χαρα έν μzρει στεγασμένη. 'Η έπι
φάνεια τοϋ έδάφους κάτω άπο τά Μ.Μ. πρέπει νά διαμορφωθεί
σ' έπίπεδα πού δδηγοϋν δλο και βαθύτερα ετσι πού το μέρος
τοϋ κεντρικοϋ στηρίγματος νά 'ναι το πιο χαμηλό σημείο.
'Εδώ πρέπει νά δημιουργηθεί Ιiνας χώρος μ' ίtνα σύμπλεγμα
άπο μαγαζιά, γυμναστήρια, άτελιέ: ζωγραφικ'ίjς γιά παιδιά
και μεγάλους, ίtνα κουκλοθέατρο, ίtνα φωτογραφικο άτελιέ,
έ'.να στούντιο ή' χου γιά έρασιτέχνες, μια δημόσια βιβλιοθ·ήκη.
Κάτω άπο το έ:δαφος πρέπει να ύπάρχει χώρος για στάΘμευσ·η
αύτοκινήτων μέ: πολλα πατώματα. Το πάτωμα κ' ή όροφή τών
Μ.Μ. εΙναι άπο γυαλι πού μπορεί νά πατιέται - καί πού
σκουραlνει - ετσι πού νά μποροϋν οι προβολείς άπ' το ισό
γειο δπως και άπο τις έγκαταστάσεις τ'ίjς όροφ'ίjς νά ρίχνουν
τις άχτίνες τους σ' δλο το χώρο.
Ί-Ι τεχνιχη έπιτρέπει κάθε θεατρικη έκμετάλλευση. Κινητά
βάθρα μποροϋν να μονταριστοϋν σέ: σκηνές κάθε έπιΘυμητοϋ
μεγέθους, ο! όθόνες μποροϋν νά τοποΘετηθοϋν σέ: κάθε πιθανή
θέση, Ιiτσι &στε νά μποροϋν νά κατασκευαστοϋν τόσο ·ή παρα
δοσιακή σκην·ίj (κουτί), το κυκλικο Θέατρο, σκηνές δπου το
κοινό παίρνει μέρος στο θέαμα, σκηνη πού περιβάλλει τούς
θεατές, δσο και χώροι πού άλλάζουν κατα τη διάρκεια τ'ίjς
παράστασης ·ή άλλαγή μπορεί νά γίνει μέ: κατάλληλο χειρι
σμο τοϋ φωτός, μέ: άλλαγή τ'ίjς Θέσης πού 'χουν οι οθόνες ·Ι)
και μέ ταβάνια πού άνεβοκατεβαίνουν. 1Ιέ: τή βο-ΙjΟεια μεγά
λων φωτιστικών σωμάτων μπορεί να φτιαχτεί ·η μπρεχτική
σκηνή. Μπορεί να έκπληρωΘεί κάθε άπαίτηση τοϋ 'Αρτώ.
Τα θεατρικά σχέδια τοϋ Σλέμμερ, τοϋ Μοχόλυ - Νάγκυ, άλλά
και τοϋ Τα·t ρωφ, τοϋ Μέγιερχολντ και τοϋ Π ισκάτορ μποροϋν
να πραγματωΘοϋν μέ τρόπο πού δέ:ν τόν έ:χουμε δεί και ζ·Ιjσει.
'Ένα τέτοιο θέατρο, μέ τη δύναμη τ'ίjς γενικ'ίjς του τεχ'ΙLΥ.Ίjς,
μπορεί νά λύσει αισθητικά προβλ·Ιjματα, πού μέχρι τώρα
οϋτε νά διατυπώσουμε τολμούσαμε : ίtνας τεράστιος χώρος
μπορεί μέ Ίjχο και φώς ν' άναπτύξει μια τρελη ταχύτητα, ν'
άνατινάζεται σχεδον σά σέ eκρ·ηξ·η, μπορεί να χαθεί σ' ίtνα
όίπειρα άργό, κοπιαστικο σβήσιμο, μπορεί ν' άλλάξει τα έπί
πεδα πραγματικότητας μέ γοργο ρυθμό, να δώσει τά πορτραίτα
τών Θεατών στούς τοίχους και να τούς συμπεριλάβει σέ μιά
έκστασιακή ·ΙJ και άπλή, πληροφοριακ·i) δράση. Αύτο το θέα
τρο άπο αισθητικη όίποψη, μπορεί νά πετύχει στίς έκφραστι
κές του δυνατότητες δμοιες διαφοροποιήσεις δπως ·ή μου
σικη κ' ο! εικαστικές τέχνες. Γιά την πληροφόρ·η ση τοϋ κοινοϋ
τά Μ.Μ. μποροϋν νά έργαστοϋν δπως το έπιτελείο προγραμ
ματισμοϋ τών μεγάλων έπιχεψljσεων : αύτο θά παίξει ση
μαντικο ρόλο στην παρουσίαση π.χ. μελλοντολογικών προ
γραμμάτων. 'Η διαμάχη πού συνοδεύει τήν ιστορία τοϋ θεάτρου
αύτοϋ τοϋ αιώνα, άνάμεσα στό έλαφρο καί το θέατρο άξιώσεων ,
θά μπορέσει νά ξεχαστεί, γιατί αύτά τά μέσα, ένωμένα, δέ
μποροϋν ποτέ νά 'ναι άνιαρά και, ταυτόχρονα, θα μπορεί
κανένας ν' άνταποκριθεί καί στις πιο ύψηλές άξιώσεις γιά
πληροφόρηση και συγκέντρωση στο ούσιώδες. Το φώς, άφύ
σικης eντασης, έκείνος δ ξένος 'ι)λιος πού 'λεγε δ 'Αρτώ, θά
μπορέσει νά λάμψει στά Μικτά Μέσα και Θά βοηθήσει lσως νά
διατυπωθεί έκείνη ·ή μεταφυσικ·i) - πού μας άφ-Ιjνει άνικανο
ποί·ητους καί μοιάζει νά ξαναεπιβάλλεται σήμερα στην κοι
νωνία - στή γλώσσα πού κατά βάθος Θέλει ή rδια να διατυ
πωθεί : στ·i) γλώσσα τ'ίjς έπικοινωνίας.
Μετάφρασ·η ΛΙΛΑΣ ΜΑΡΑΚΑ
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ� ΟΠΛΟ ΠΟΛΙΤll(Ο
ΒΑΣΗ Ι\.. Α ΘΕ ΓΝΉΣΙΟΥ ΛΑ · Ι ·Ι\.. Ο Υ ΘΕΑΤΡΟΥ
Του DARIO FO
' Η τωριν1Ί μου δουλειά δέν είναι άρκετά γνωστή στό έξωτε
ρικό, γιατί έκεί μέ ξέρουν άπό παλιότερα εργα μου. Δέν τ'
άπαρνιέμα ι , άλλά δέν άνταποκρίνονται πιά σέ δ,τι κάνω σ�i
μερα.
Ξεκίνησα άπό 1iΘοποιός. Έπαιξα σ' δλα περίπου τά Θέατρα
τfjς ' Ι ταλίας. Έγινα πολύ δημοφιλ1iς χάρη σέ κάτι ραδιοφω
νικές συνέχειες : σύντομες σατιρικές κωμωδίες πάνω σέ
Θέματα παρμένα άπό ηiν έπικαιρότητα. Συνέχιζα - καί
συνεχίζω - τ�iν παράδοση τG>ν G iιι l i a Γ i . n λανόδιοι Θεατρί
νοι , άνεξάρτητοι, ο ί G iιιl iaΓi π1Ίγαιναν άπό πόλη σέ πόλ η ,
παρουσιάζοντας Θcάματα πού 'ταν ενα είδος έφημερίδας
μαζί καί παντομίμας : καλωσόριζαν τό τέλος τfjς φεουδαρ
χίας κ' ένημέρωναν συγχρόνως τούς Θεατές τους γιά τό αν
είχε κηρυχτεί πόλεμος ii αν είχε ύπογραφεί είρ1i ν η . Στό έξω
τερικό, μόλις κάνεις λόγο γιά " iταλικό Θέατρο ' ' , ό νους του
άλλου πάει στήν Cοιηιηedίa dell'aι·te. Οί G i ιιl i a r i είναι παλιό
τεροι . Τούς άφάνισαν οι Θίασοι τ�'j ς Co111n1ed i a dell'a ι·te,
πού δέν 1Ίταν άλλο άπό συντεχνιακά συγκροτ1iματα πού 'χαν
κάτι σά μονοπώλιο, καί τά όποία 1Ίταν άναγκασμένα νά μήν
παίζουν παρά άνώδυνες εύτραπελίες, μιά καi βρίσιωνταν
κάτω άπό ηi Θεσμική καί οiκονομικ1i έξάρτηση τG>ν εύγε
νG>ν.
Μέ ηi γυναίκα μου, τή Φράνιcα Ράμε, είχαμε συγκροτ11σει
eνα Θίασο καί βρεΘΙ1καμε κ' έμείς σέ μιά άνάλογη κατάσταση .
Παντου δπου πηγαίναμε είχαμε τεράστια έπιτυχία. Παίζαμε,
άνάμεσα σ' aλλα, καί τά εργα μου πού 'χουν άνεβαστεί στό
έξωτερικό : " Αύτ1i 1Ί κυρία είναι γιά πέταμα " ii " ' Εβδόμη
έντολ1i : μ�iν κλέβε ις τόσο πολύ " . Μέ τό γέλιο καταγγέ
λαμε, στό πρG>το : τήν κοινωνία του 1iλειcτρικου ψυγείου,
πού ηi συμβόλιζε ή 'Αμερικ l1 , καί στό δεύτερο : ηi χρησι
μότητα του σκανδάλου γιά τό καπιταλιστικό κράτος, πού
μπορεί νά " τιμωρεί , , ετσι μερικά άτομα, άφl1νοντας άθικτο
τό σύστημα πού καθιστά δυνατό τό σκάνδαλο. Κάναμε καl
μιά σειρά έκπομπών στ1iν τηλεόραση . Σέ μιά έποχ1i πού
άκόμα κ' 11 λέξη μαφία 1Ίταν ταμπού, καταγγείλαμε ηiν έπέμ
βαση αύηϊς τής πανίσχυρης όργάνωσης σέ συγκεκριμένες
ύποΟέσεις. Διακόψαμε τίς έκπομπές έπειδ1i άρν1iΘηκα ν'
αυτολογοκριΘU>.
Κοντολογίς, θά μπορούσαμε νά συνεχίσουμε, iiσυχα iiσυχα,
σ' αυτ1i ηiν κατεύθυνσ η . Π αίζαμε μπροστά σ' eνα άστικό
κοινό καl του προσφέραμε μιά κριτικ1i εικόνα του έαυτου του.
Τό γεγονός έξάλλου δτι είμαστε Θύματα της λογοκρισίας,
άνάπαυε τή συνείδησ1i μας. Π ιστεύαμε ειλικρινά πώς κάναμε
άριστερό Θέατρο κ' είχαμε φτάσει, ταυτόχρονα, σέ κάτι τό
έντελG>ς τρελό : εϊμαστε ό έμπορικότερος Θίασος ηϊς ' Ιτα
λίας. Δίναμε τiς περισσότερες παραστάσεις καί, παρά τήν
πολύ χαμηλή τιμή τG>ν εισιτηρίων, κάναμε τίς μεγαλύτερες
εισπράξεις. Τί σήμαινε αυτό; Ότι οι άστοί διαθέτουν μιά
πνευματική καλλιέργεια πού τους έπιτρέπει νά διακρίνουν
τήν κριτική, νά τή δέχονται καi νά γελάνε. Μέ τόν ίδιο τρόπο
πάνε νά κάνουν άτμόλουτρο ii τρί βονται μέ τό τρίχινο γάντι
του μπάνιου έπειδή κάνει καλό στήν κυκλοφορία. Είχα γίνει
ό "τζουτζές του βασιλιά". Π ρακτικό άλλοθι . Ήθελα νά Θρυμ
ματίσω μιά όρισμένη νοοτροπία τής άστικής τάξης, άλλά
έκείνη είχε μπεί, πανευτυχi1ς, στό παιχνίδι κ' έρχόταν νά ψυ
χαγωγηθεί μέ τiς φαιδρές ξυλιές που τής eδινα. Ύπ1'j ρχαν,
βέβαια, καl προλετάριοι άνάμεσα στούς Θεατές. ' Αλλά τί
νά τό κάνεις ; Γελουσαν κ ι αυτοί μ' έκείνους πού ' βλεπαν
πάνω στή σκηνή . Έρχονταν νά γελάσουν μ' ενα κωμικό Θέα
μα πού κατέληγε ν' άποτελεί φενάκη .
Κατάλαβα πώς είναι μάταιο νά πολεμάς δσους σ' εχουν προσ
λάβει μέ συμβόλαιο. Σ' άφήνουν νά χτυπιέσαι, τό δέχονται κι αυτό είναι δλο. Δέν καταφέρνεις νά Θέσεις τίποτα ύπό άμφι
σβ1iτηση . Τέτοιο είναι καi τό Θέμα του eργου μου : " Ή 'Jσα
βέλλα, τρείς καραβέλλες κι ενας παραμυθάς". Π ρόκειται

γιά ηiν ίστορία του Χριστόφορου Κολόμβου, που Θέλει
- άρχικά - νά κάνει τό ταξίδι του γιά τό καλό της έπισηi
μης. Χρειάζεται δμως λεφτά. nοιός μπορεί νά τόν χρηματο
δοηiσει ; Ό βασιλιάς. 'Από παραχώρηση σέ παραχώρηση
φτάνει νά δεχτεί τούς δρους πού του έπιβάλλουν. Π ιστεύει
πώς είναι πονηρός, πώς Θά μπορέσει τελικά νά " τουμπάρει "
τό βασιλιά. Καi χάνει, φυσικά, τά πάντα.
Τό νά κάνεις "άριστερό" Θέατρο μέσα σέ δομές δεξιές, iσο
δυναμεί μέ τό νά ύπηρετείς ηi δεξιά καl ν' άναπαύεις ηi συνεί
δησ1i της, έπιτρέποντάς της ν' άπολαμβάνει τόν ύποτιθέμενο
φιλελευθερισμό της. Στά παλιά τά χρόνια, οί βασιλιάδες Cί
φηναν τους τρελούς τους νά λένε ό,τιδ1iποτε, νά καταγγέλλουν
τά δεινά η1ς αυθαιρεσίας καl της άπόλυτης έξουσίας. Ά ν
ϋψωνε δμως ni φωνή κανένας χωριάτης, τ ό ν ξεπάστρευαν.
Δέ μπορουσα νά παίζω πιά τέτοιο ρόλο. Όταν μου άπένειμαν
τό βραβείο η'jς Άκαδημαϊκfjς έπιτροπης γιά τό κλασικό
Θέατρο, ντράπηκα. Κι άρνήΘηκα. Άρνl1Θηκα όκτώ έκατομμύ
ρια λιρέτες. Διέλυσα τό Θίασό μου καί τόν άνασύστησα μέ
μορφ1i άνεξάρτητου συνεταιρισμου, έξισώνοντας τεχνικούς
κ' 1iθοποιούς. Μ ερικοί 1iΘοποιοl εφυγαν, γιατί δπως είναι
ευνόητο, άπό τii στιγμ1i πού δλοι κερδίζουν τά ϊδια, μερικοί
κερδίζουν λιγότερα. Ή όμάδα δμως άνανεώθηκε ιcι άποφασί
σαμε νά δίνουμε παραστάσεις δπου μας 1Ίταν δυνατό : σ' eνα
δημοτικό Θέατρο, σέ μιά αίθουσα έορτG>ν, σ' eνα κι νηματο
γράφο, όπουδ1iποτε. Ό μοναδικός μας δρος 1Ίταν καί είναι :
οί όργανωτές τG>ν παραστάσεων νά βρίσκονται στ1iν ύπηρεσία
της έργατικϊlς τάξης.
Στήν ' Ιταλία ύπάρχουν σωματεία πού τελουν ύπό τήν αiγίδα
τG>ν πολιτικG>ν κομμάτων καi τG>ν συνδικάτων, καi πού άπο
τελουν κάτι σά λέσχες μείζονος μεγέθους. Στό Μ ι λάνο, δπου
μένω, ξέρω πώς εχω μιά βάση εϊκοσι χιλιάδων Θεατών. Σ' όλό
κλη ρη ηiν ' Ιταλία, μπορουμε νά ύπολογίζουμε σέ πεντακό
σιες χιλιάδες. "Οπως καί νά 'ναι , πρόβλημα κοινοϋ, άπό ηiν
άποψη του άριθμου τών θεατG>ν, δέν εχουμε. Τό πρόβλημά μας
είναι 11 έπιλογ1i τοϋ κοινου - γιά νά μii χάνουμε τόν καιρό
μας μέ τήν πεφωτισμένη άστική τάξη . Θέλουμε ν' άπευΘυνθοϋ
με στ1iν έργατικ1i τάξ η , νά τής δείξουμε μέ ποιό τρόπο ή
κυριαρχούσα κουλτούρα έπιδρϋ. πάνω της καθοριστικά,
καταστρέφει τiς παραδόσεις της καl της άφαιρεί τά δπλα της.
Ένας άνθρωπος χωρίς κουλτούρα μπορεί
ν ά ξ ε σ η κ ω Θ ε ί. Δ έ μ π ο ρ ε ί ν ά κ ά ν ε ι έ π α ν ά σ τ α σ η.
Τ ί σημαίνει "ν' άπευΘυνΘουμε σηiν έργατικ1i τάξη" ; Π ρώτα
άπ' δλα, νά μιλήσουμε τή γλώσσα της. ' Ετοιμάζω τώρα ενα
Θέαμα μ' εναν πλανόδιο τραγουδιστή άπό τή Σικελία. Στή
φαμίλια του είναι τραγουδιστές πάππου πρός πάππου . Έχω
έπίσης μαζί μου ενα λαϊκό τραγουδιστή άπό ηi βόρεια 'Ιτα
λία. Κ' έγώ, διηγουμαι τήν ίστορία τG>ν έργατιΊ>ν πού καταφθά
νουν καθημερινά άπό τό νότο γιά νά δουλέψουν σ' έργοστά
σια, στά μεγάλα βιομηχανικά κέντρα : Μ ιλάνο, Τορίνο κλπ.
Είναι οί άνθρωποι πού άφi1νουν τά χωράφια γιά τή φάμπρικα.
Μ ιά ιστορία πού τήν ξέρουν δλοι καλά, γιατί είναι 1Ί δικ1i
τους.
Σκοπός μας, φυσικά, δέν είναι νά κάνουμε φολκλόρ, νά πέ
σουμε στή γραφικότητα, άλλά νά χρησιμοποι1Ίσουμε τήν ίδιά
ζουσα ήχητικότητα τG>ν λέξεων ii τούς τρόπους η1 ς άρθρω
σης γιά νά μεταδώσουμε όρισμένα πράγματα καi νά βάλου
με ηi μιά διάλεκτο νά πολεμά τήν άλλη . Δούλεψα πάνω σέ
μιά σικελική ήΘολογία του J Sου αtώνα, μιά άφελη ιστορία,
κάτι σάν παραμύθι , πού χρησιμοποιεί τέσσερις, διαφορετικές
διαλέκτους. Είναι eνας μύθος πού άρχίζει στόν Παράδεισο.
Ό Θεός, πού 'ναι πολύ γέρος, άναπαύεται , δπως κάθε άπομε
σl1μερο. 'Αδύνατον δμως νά κλείσει μάτ ι . οι άγγελοι χαρτο
παίζουν, τσακώνονται, κάνουν φασαρία. Θ�ψώνει ό Θεός,
φωνάζει τόν ι'iγιο Πέτρο καi τόν φοβερίζει πώς Θ' άπαγορεύσει

τά παιχνίδια καί πώς Θά πάει νά ξεκουραστεί στήν Κόλαση,
δπου βασιλεύει i1 τάξη κ' ή πειθαρχία. Ό aγιος Πέτρος τοϋ
άπαντάει πώς "iiv οι Cίγγελοι τσακώνονται στόν παράδεισο,
εΙναι έπειδ1i ο[ Cίνθρωποι τσακώνονταr στ�i Γ1Υ ' . 'Όί CίνΘρω
ποι , ρωτάει ό Θεός. Τί 'ναι αύτό ;". "Έχασε τ ii μν1iμη του,
ό Cίμοιρος", σχολιάζει ό aγ10ς Πέτρος, σέ aλλη δ�άλεκτο.
"Ξέχασε τά δσα εχει κάνει". 'Ωστόσο, ό Θεός, ξαναΘυμiiται
άμυδρά όρισμένα πράγματα : τόν 'Αδάμ, τήν Εuα, τό μϊ;λο.
... Α, πiiνε τώρα αύτά, λέει ό Cίγ10ς Πέτρος. Αύτοί πού καυγα
δίζουν εΙναι οί μακρινοί τους άπόγονο ι . Τσακώνονται ποιός
Θά πάρει τήν έξουσία. Στή Γii ύπάρχουν δυό κατηγορίες
άνθρώπων. Αύτοί πού φορiiνε καπέλο κ ι αύτοί πού φορiiνε
μπερέ. Τά καπέλα δέν εχουν κατακτήσει άκόμα τ�iν έξουσία.
Τή Θέλουν, άλλά χρειάζονται τή βο1)Θεια τ&ν μπερέδων, κ'
οί μπερέδες άρνοϋνται νά βοηΘ1iσουν" . "Τί ώφελεί νά φορiiς
καπέλο έπισκόπου- λέει ενας έπίσκοπος μέ παράπονο - Ιiν δέ
χτίζει κανένας έκκλησίες κ ι Cίν δεν Ερχεται κανένας νά προ
σευχηθεί". Κ' οί γυναίκες λένε στενάζοντας : "Τί ώφελεί
νά φορiiμε λουλουδάτα καπέλα καί νταντελένια φουστάνια,
/iν δέν εχουμε ύπηρέτες γιά νά τά φροντίζουν. ο ι μπερέδες
δμως δέν έννοοϋν νά δουλέψουν παρά μόνο γιά δικό τους λο
γαριασμό".
"Θά τούς λύσουμε τή διαφορά" λέει τότε ό Θεός. Π αίρνει
ενα σακi καi βάζει μέσα δλες τίς έξουσίες : τή Θρησκευτι
κ1i, τή στρατιωτικ1i, τ�iν οiκονομική, τή γα10κτητικ1i . ' Οργα
νώνει επειτα ενα "κυνήγι τοϋ Θησαυροϋ" στό βουνό. Όπο10ι
φτάσουν πρ&τοι, κερδίζουν. Τά καπέλα ξεκινiiν βιαστι�ά μέ
τ' Cίλογά τους, μέ τ' άμάξια τους καi μέ τόν έπίσκοπο πάνω
στό Cίσπρο του μουλάρι. Οί μπερέδες δέ βιάζονται , πiiνε μέ
τό πάσο τους, μαζί μέ τά γαϊδούρια τους, .τίς κατσίκες τους καί
τή μουσικούλα τους. Τόν τόπο τους τόν ξέρουν, ξέρουν πως
νά περάσουν ενα ποτάμι , π&ς νά σκαρφαλώσουν στό βουνό.
'Αντίθετα, τά καπέλα άναγκάζονται νά σταματ�iσουν μπροστά
καί στό παραμικρό έμπόδ10. Καθώς δμως εΙναι παμπόνηρα,
καταφέρνουν ν' άποσπάσουν τελικά τή βο1ΊΘεια των Cίλλων.
Σ' αύτό τό σημείο ό Θεός Θυμώνει καi λέει στούς μ"!!ε ρέδες :
'Έlσαστε 1iλίΘ10ι πού πιστεύετε τά παραμύθια πού σiiς λέν".
ο ι μπερέδες άπαιτο()ν νά τηρηθοϋν οί ύποσχέσεις πού δόθη
καν, κ' ετσι άρχίζει ενας πραγματικός ταξικός άγώνας. Σ'
αύτή τήν 1iΘολογία τοϋ J 5ου αtώνα, βρίσκουμε δλα τά στο1χεία
τοD " Μαν1φέστου" τοϋ Μάρξ. Καί τό Θέαμα εΙναι άσφαλως
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άποτελεσματικότερο ξεκινώντας άπ' τ�iν παράδοση , παρά άπό
τό " Μ ανιφέστο" . Ξαναφέρνει στ1i μν1iμη τοϋ ΘεαηΊ κάτι πού
πάει νά τό ξεχάσει . "Οταν παίζουμε στή βόρεια 'Ιταλία, όρι
σμένες μεταφράσεις πού λειτουργοDν σά σχόλια, βοηΘοϋν στ�iν
κατανόη σ η . Παράδειγμα : ό Σι κελός τραγουδάει : "Παλιά
ύπ1iρχανε πολλά καπέλα, μά iiτανε πολύ μικρά. "Οσοι εlχανε
πολύ μεγάλο κεφάλι, άναγκάστηκαν νά φορέσουνε μπερέ".
Κι ό Λομβαρδός συνεχίζει, στή δικ1i του πιά γλώσσα : "Όσοι
είχανε πολύ μεγάλο κεφάλι , άναγκαστήκανε νά φορέσουνε
μπερέ. Τί πάει νά πεί αύτό ; Πώς δλοι οί χωριάτες εχουνε
κάτι κεφάλια νά ; . . .
"

Μ έ τόν Ιδ10 τρόπο, προσκάλεσα ενα παλαιστινιακό Θίασο,
μέ τόν όποίο παρουσίασα ενα Θέαμα, τούς "Φενταγίν", γιά νά
δοϋν οι ' Ιταλοί τούς • Αραβες δίχως φολκλόρ, δίχως σαρίκια,
δίχως χρυσαφικά καi δίχως γκαμϊ;λες. Θέλαμε νά δείξουμε
πόσο όρισμένα καθημερινά προβλ1iματα μοιάζαν μεταξύ τους
καί νά βοηθήσουμε στήν κατανόηση καί τ&ν εiδικων προβλη
μάτων. Οί Παλαιστίν10ι μιλοϋσαν άραβικά, τραγουδοϋσαν τά
τραγούδια τους, κ' έμείς πότε δίναμε μιά ταυτόχρονη μετά
φραση καi πότε συναλλάζαμε τά δικά μας λόγια καi τά δικά
μας τραγούδια μέ τά δικά τους. Οί Θεατές 11ταν δλο χαρά γιατί
εβλεπαν πώς τά Θέματα των λαϊκ&ν τραγουδι&ν ήταν τά !δια
καί δτι τά προβλ 11ματά τους, έδω κ' έκατοντάδες χρόνια, 11ταν
παραπλ1iσια.
Νά μιλiiς τή γλώσσα τi; ς έργατικ1Ί ς τάξης, δέ σημαίνει νά
χρησιμοποιείς άπλως τίς 'ίδιες λέξεις. Δέ Θά παρουσίαζε λ . χ .
κανένα ένδιαφέρον ν ά της διηγηΘοDμε τ� i ν "Κυρία μ έ τίς
καμέλιες". 'Εκείνο πού 'χει σημασία είναι ν' άποσαφηνίσου
με μιά κατάσταση . "Οταν ο[ Θεατές, άκοDνε πράγματα πού
'ναι δλα καταδικά τους - ιστορίες, τραγούδια, γλώσσα ξαναβρίσκουν μιά όρισμένη αίσθηση, άναγνωρίζουν τό βιός
τους, ξέρουν πώς άπευθύνεσαι σ' αύτούς σ' δ,τι πιό βαθύ
εχουν. Μποροϋν ν' άντιληφΘοϋν δτι τούς εχουν τοποθετήσει
σέ μιά κατάσταση πλαστή μέ τή μεσολάβηση μιiiς κουλτού
ρας πού τούς Εχει έπι βάλει τόν τρόπο μέ τόν όποίο ζοDν, δια
σκεδάζουν, κάνουν ερωτα, σκέφτονται . Αφησαν νά τούς
τοποθετήσουν σ' αύηi ηiν κατάσταση . ' Εγώ δέν ερχομαι νά
τούς κολακέψω, νά τούς παίξω μελιστάλαχτες μελωδίες, νά
τούς π& : 'Τί δυστυχισμένοι πού 'σαστε καi τί μοχθηροί
aνΟρωποι πού 'ναι τ' άφεντικά σας". Κρατ& κριτική στάση,
τούς Θέτω άντιμέτωπους μέ τήν παθητικότητά τους. Μ έσα,
•
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πάντα, άπό κάποια κωμικ1i φόρμα. Τό γέλιο εΙναι στή βάση
του γνήσιου λαϊκου θεάτρου.
Τό θέαμα δέν εΙναι οuτε διακήρυξη, οuτε προπαγάνδα, οuτε
μάθημα. ΕΙναι πρli'>τα άπ' δλα ψυχαγωγία, συγκίνηση . Δέ
φοβόμαστε νά κάνουμε τό κοινό νά κλάψει . 'Αλλά τά βάσανα
μιάς μάνας fι μιάς παρατημένης άρραβωνιαστικιάς μάς άφή
νουν άδιάφορους. Δεχόμαστε νά κάνουμε τόν άλλο νά κλά
ψει γιά τή λύσσα και γιά τόν άνθρώπινο πόνο, γιά τήν άδικία.
Θέλουμε νά καταλάβει ό θεατής δτι ή κυριαρχούσα τάξη έπι
διώκει νά μάς κάνει νά ξεχάσουμε πώς όπάρχει μιά άντίληψη
του κόσμου διαφορετική άπό τή δικ1i της, νά κάνει τήν έργα
τική τάξη νά ξεχάσει ηi δύναμη πού άντιπροσωπεύει, νά τήν
κάνει νά ξεχάσει πώς μπορεί νά νικ1iσει . Π ροσπαθουμε ν'
άποκαλύψουμε, ν' άφυπνίσουμε μιά συνείδηση . Θέλουμε νά
βοηθ1iσουμε δλες τίς κιν1iσεις - δχι μόνο τίς έπαναστατι
κές - νά ιlορφώσουν γνώμ η . Ύστερα άπό κάθε παράσταση ,
άκολουθεί συζήτηση . Αuτή ή - κατά κάποιο τρόπο - τε
λευταία πράξη εlναι τό πιό σημαντικό μέρος του θεάματος.
Γίνεται λόγος γιά θέατρο, δχι πολύ. Μάς δίνουν συμβουλές
γιά τό ρυΟμό της παράστασης ii ζητάν έξηγήσεις γιά όρισμέ
να τεχνικά ζητ�iματα . Τελικά δμως δέν άμφισβητουν τήν ποιό
τητα του θεάματος κ' ή συζήτηση φτάνει πολύ γρήγορα στό
θέμα πού έπεξεργαστi1καμε.
Όπως καί τό θέαμα, ετσι κ' ή συζi1τηση δέν πρέπει νά γίνει
διδακτικ1i διάλεξη . Δέν άπαντli'> σέ έρωτ1iσεις τοϋ εlδους :
"Τί πρέπει νά κάνουμε ;". Ρόλος μου δέν εlναι νά προτείνω
λύσεις, άλλά νά δώσω μιά πολιτιστικ1i μάχη, γιά νά προκα
λέσω μιά άναμέτρηση άνάμεσα στήν κυριαρχούσα κουλτού
ρα καi σέ μιά κουλτούρα πού "άγνοεί έαυτ�iν".
Τό θέατρο εlνα ι , δίχως ίiλλο, τό άμεσότερο δπλο γι' αύτ�i τή
μάχη . Συγκεκριμενοποιεί τίς άφηρημένες εννοιες. Ή μετα
φορικ1i μορφή τοϋ μύθου έπιτρέπει στό θεατή ν' άκολουθήσει
τό δικό του δρόμο γιά νά φτάσει στήν άκριβ1Ί εννοια τοϋ θέ
ματος πού του προτείνουμε. Καί τό ξαναλέω : τό θέατρο εlναι
ψυχαγωγία. Πράγμα πού δέ σημαίνει : κάθαρση. Τό πρόβλη
μα δέν παύει νά ύπάρχει μετά τό τέλος της παράστασης. Τό
άντίθετο συμβαίνει . Γιατί τό κοινό εχει ένημερωθεί δπως
δέν τό ένημέρωσαν ποτέ τά συνηθισμένα έπικοινωνιακά μέσα.
Ένα άπό τά πρόσφατα θεάματά μας άναφέρεται στή "σφαγή
τοϋ Μ ιλάνου". Π ρiν άπό τρία χρόνια εσκασε σέ μιά τράπεζα
μιά βόμβα πού σκότωσε δεκάξη άνθρώπους. Ή άπόπειρα άπο
δόθηκε στούς άναρχικούς ένli'>, δπως άποδείχτηκε άμέσως,

έπρόκειτο γιά φασιστικ1i προβοκάτσια. Τό θέαμα εχει τόν
τίτλο : " Μ πούμ, μπούμ, ποιός χτυπά ; Ή άστυνομία", τίτλο
πού παραπέμπει σ' ενα παιχνίδι που ξέρουν δλα τά παιδιά
στήν 'Ιταλία : ποιός χτυπά ; ό λύκος fι ό έλέφας κ.λπ. 'Υ
πάρχει έπίσης καί μιά διπλή σημασία : ποιός χτυπά - τήν
πόρτα / ποιός χτυπά - μέ ρόπαλα. Καταγγέλλουμε όλόκληρο
τό μηχανισμό της προβοκάτσιας, πού 'ναι ίiλλωστε γνωστός
άπό τόν καιρό της πυρκαγιάς τοϋ Ράιχστάγκ - πού 'δωσε στό
Χίτλερ τήν ευκαιρία ν' άναλάβει δράση καί νά πάρει τελικά
τήν έξουσία. Πρόκειται γιά ενα μηχανισμό πού 'ναι πέρα γιά
πέρα θεατρικός : μιά όμάδα άνθρώπων δημιουργεί μιά κα
τάσταση πανικοϋ, μιά άκραία κατάσταση , χειραγωγεί τήν
κοινή γνώμη καi έπινοεί, σέ σχέση μέ τ�;ν άλ1iθεια, μιά σειρά
άπό άναλ1iθειες . . . Έδli'> δέν είχαμε δμως νά κάνουμε μέ
"θέατρο". Στό Μ ι λάνο τά θύματα 1Ίταν άληθινά, δπως άληθι
νή 1Ίταν κ' 11 συνεργία άστυνομίας καi ύπεύθυνων της άπόπει
ρας, άληθινοi οί ψευδοένοχοι, άληθινές οί ψευδορκίες. Ή
άποκάλυψη της άλ1iθειας θέλει άγώνα.
Τό θέαμά μας "ξαναπιάνει" ηi βιαιότητα αuτοϋ τοϋ πολέμου
μέσα άπό τή βιαιότητα πού 'χει τό γκροτέσκο, άκολουθώντας
τήν παράδοση της μεσαιωνικής φάρσας. Μέσα άπ' αuτό τό
θεόρα10 γκροτέσκο, δίνουμε άληθινά στοιχεία, άπόλυτα
έξακριβωμένα. Δοκίμασαν νά μάς άπαγορέψουν νά παίζουμε
fι νά μάς μηνύσουν γιά δυσφήμιση . Σ' όρισμένες πόλεις, 1)
άστυνομία εχει άρκετή έπιρροή γιά νά μάς έμποδίζει νά δί
νουμε παραστάσεις. Τiς μηνύσεις δμως τiς έγκατέλειψαν. Τό
όλικό μας τό άντλοϋμε άπό κείμενα πού δημοσιεύτηκαν σέ
όρισμένα βιβλία, καί σέ όρισμένα περιοδικά. Ποτέ άπό δημο
σιεύματα του τύπου εuρείας κυκλοφορίας fι άπό ραδιοφωνικές
καi τηλεοπτικές έκπομπές. Π ρόκειται έπομένως γιά πράγματα
πού 'ναι γιά τούς πιό πολλούς ίiγνωστα. Δέν άρκεϊ ν' άραδιά
ζεις - χρησιμοποιώντας μιά μορφή λιγότερο fι περισσότερο
κωμική - μιά σειρά άπό άνέκδοτα, νά γελοιογραφείς, σχημα
τικά, όρισμένους τρόπους συμπεριφοράς, νά παίζεις όπολο
γίζοντας στή γραφικότητα καi στό άστυνομικό ρεπορτάζ.
Ό σκοπός εlναι νά δείξεις πli'>ς λειτουργοϋν όρισμένοι μηχα
νισμοί, νά δώσεις στόν ίiλλο νά καταλάβει δτι τόν έξαπατοϋν
δταν τοϋ λένε : στήν περίπτωση που ενα σli'>μα εlναι Cί.ρρωστο,
άρκεί ν' άποκόψεις τ' Cί.ρρωστα μέρη γιά νά έξαλείψεις και
τήν άρρώστια. Αuτό πού χρειάζεται ν' άλλάξει εlναι τό ίδιο
τό σli'>μα, oi δομές. Τό νά παραμερίσεις όρισμένους άνθρώ
πους εlναι καθαρή κωμωδία. Θέλουμε νά δείξουμε δτι στή
σημερινή ' Ιταλία, τό κράτος χρειάζεται τό φασισμό γιατί τοϋ

έπιτρέπει νά διατηρi1σει τ�;ν iσορροπία δυνάμεων πού τό
συμφέρει .
Π ρέπει ν ά ξέρουμε όρισμένα πράγματα. Στήν 'Ιταλία, ϋστερα
άπό μιά παροδική κάμψη, τόσο τό έργατικό, δσο καl τό φοι
τητικό κ ίνημα βρίσκονται πάλι σέ Cίνοδο. οι διαφορές άνά
μεσα στά κόμματα της άριστεράς δέν έχουν, βέβαια, έκλείψει,
άλλά τό κράτος ξέρει ποιά εlναι 1Ί πραγματικ1i κατάσταση .
Δέν πρέπει έπίσης ν ά ξεχνάμε δτι στ1iν Ίταλία ό άγώνας
έναντίον του φασισμου 1Ίταν σκλη ρός. Στή Γαλλία συνδέθηκε
ξεκάθαρα μέ τ�iν έθνιιαi άπελευθέρωση . Σέ μάς, μέ τόν ταξικό
άγώνα. Μ έ τήν όργάνωσi1 τους, ο ί κομμουνιστές, 1Ίταν ο ί
καλύτερα όπλισμένοι γ ι ά ν ά πολεμ1Ίσουν ni "μητέρα του
φασισμου", τ�;ν άστικ1i τάξη . Ή άστική τάξη βρίσκεται δμως
πάντα στ�i Θέση της, κατέχει τήν έξουσία καl προστατεύει
έντελως φυσιολογικά, τό φασισμό. Είναι 11 ρίζα του φασισμου.
ΕΙ ναι ό ίδιος ό φασισμός. Αύτ�i τ�iν όργανικ1i συμπαιγνία Θέλω
ν' άποκαλύψω. Καl Θέλω νά δsίξω στό λαό τή δύναμη καl τii
φύση τ�; ς έξουσίας πού μάς ιcυβερνa. Νά του άποδείξω έπίσης
πώς ή δικi1 του δύναμη είναι μεγάλη , καl πώς δεν είναι μόνος.
Στ1iν παρούσα κ ατάσταση , ό στρατός καl 1Ί άστυνομία ε{ναι
έναντίον του. Εlναι, βέβαια, πολύ δύσκολο νά τούς κάνουμε
ν' άλλάξουν στρατόπεδο. Άλλά δέν εlvαι άνέφικτο. Στ1iν
iταλικ1i [στορία, αuτή ή μεταστροφ1i συντελέστηκε κ ιόλας
δυό φορές.
Δέν περιοριζόμαστε στlς παραστάσεις καl στίς συζητi1σεις
πού τiς συμπλη ρώνουν. Κουβαλάμε μαζί μας καi βιβλία,
ιστορικά, πολιτικά. Πουλάμε, στ�i χαμηλότερη δυνατ�i· τιμ1Ί,
άπίστευτο άριθμό άντιτύπων. 'Υπάρχουν πολλά Θέματα πού
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προσφέρονται γιά έπεξεργασία. Ένα άπό τά Θεάματά μας
1Ίταν 1Ί ιστορία της έργατικης τάξης άπό τό 1 900 ως τά σήμερα.
Θά χρειαστεί νά μιλ1Ίσουμε καl γιά τούς "κατ' οlκον έργαζο
μένους" - στ�iν 'Ιταλία φτάνουν τά τρία έκατομμύρια - πού
'ναι, στήν κυριολεξία, άνυπεράσiιιστοι σκλάβο ι . ' Ετοιμάζουμε
έπίσης ενα Θέαμα γιά τ�iν έκμετάλλευση τ�; ς γυναίκας. Ξεκι
νάμε ά.πό σκηνές του Αiσχύλου καl του Σοφοκλ1; γιά νά. δεί
ξουμε πώς ή πηγ1i τής άστικ1ϊ ς κουλτούρας είχε iiδη κατα
σκευάσει δομές, ίκανές νά. καθηλώσουν τή γυναίκα στόν ά.να
παραγωγικό της ρόλο : "εlναι στ1iν ύπηρεσία τ�; ς ά.νθρωπότη
τας, δέν είναι ή ίδια ά.νθρώπινη ".
Όταν ό χριστιανισμός έγινε ταξικ1i Θρησιcεία, κράτησε τή
γυναίκα σ' αύτ1i τήν κατώτερη Θέση, έδραιώνοντας ίiναν έξω
λογικό φόβο, φορτώνοντας στή γυναίκα τ�;ν iδέα τής άμαρ
τίας. Π ράγμα εύεξ1Ίγητο, iiν σκεφτεί κανένας πώς, στό λαό,
κάθε τελετουργικό στοιχείο προέρχεται ά.πό ni γυναίκα.
Ύποτάσσοντας τii γυναίκα 1Ίταν σά νά ύποτάσσεις τό λαό.
Ή γυναίκα ήταν στό κέντρο του ιcόσμου . Γυναίκα 1Ίταν 11
Δ�Ίμητρα. Καi στή Σικελία, έξακολουΘουν καί σi1μερα ο[
τελετουργίες γιά τή μητέρα - γ�; , ηΊν παντοδύναμη μητέρα.
Στά παλιά τά χρόνια, 11 γυναίκα 1Ίταν έκείνη πού φροντίζει
ηΊ γη καl τά παιδιά, αuτή πού πραuνει τόν 1ιόνο, 11 Della
Do1111a, αuτή πού τά δάκρυά της γιατρεύουν. 'Αργότερα,
BeH a Do1111a 1Ίταν τ' δνομα πού 'διναν στίς μάγισσες.
Τί άλλο ήταν οί μάγισσες ά.πό γυναίκες πού ξεσηκώνονταν
έναντίον τών Θρησκευτικών καi ιωινωνικών ταμπού, πού δέ
Θέλαν νά 'ναι μηχανές γιά μιά ά.ναπαραγωγ1i δίχως i1δον1Ί,
πού δε Θέλαν νά ' ναι άθλιότερες άπό τόν άθλιότερο άντρα.
Τί άλλο 1Ίταν ο[ νυκτερινές τους συναθροίσεις ά.πό λυτρωτι
κές γιορτές, δπου ξεπερνουσαν δλα τά ταμπού, ά.π' τό ταμπού
της 1Ίδονης ως τ�; ς αίμομιξίας- μ�Ίν ξεχνάμε πώς στό Μεσαίω
να μιά σαρκικ1Ί ενωση ά.νάμεσα σέ ξαδέρφια έβδόμου βαθμου
λογιζόταν αίμομικτικ1Ί . Τό Sabbat 1Ίταν μιά ίερόσυλη γιορτή
πού στρεφόταν έναντίον της Θεσμικ1; ς Θρησκείας. Όχι γιά
λόγους 1]Θικης, άλλά γιά ν' άναστραφεί μιά άδικη κοινωνικ1i
ίcρuρχία.
Δέν κάνω φεμ ινιστικ1Ί δημοκοπία. Δέ στηρίζομαι στά διάφορα
κινιΊματα γιά τήν άπελευΟέρωση της γυναίκας. Στ1iν 'Ιταλία
τουλάχιστο, τά συγκροτουν, τίς πιό πολλές φορές, ά.νικανο
ποί ητες μικροαστές πού καλλιεργουν ενα βλακώδη ρατσισμό
καί παραμελουv τ�iν πολιτικ1i πλευρά του ταξικου άγώνα.
Π ροτιμώ, δπως τό κάνω πάντα, ν' ά.νατρέχω στίς πηγές. Δού
λεψα σ' ενα βι βλίο : "Ίστορικ1i προέλευση της έπισηΊμης
καl τής λαϊκiΊς παράδοσης". Ταξιδεύω συστηματικά μέ τραίνο
γιά νά προφταίνω νά διαβάζω. Εlναι λιγάκι μελαγχολικό νά
μ�iν έχεις ά.ρκετό καιρό. Στό ένημερωτικό πάντως έπίπεδο
μάς βοηΘουν πολύ . "Ολοι ξέρουν τή δουλειά πού κάνουμε.
Μας τηλεφωνουν, έρχονται σ' έπαφ1Ί μαζί μας, άλλοτε ά.πευ
Θcίας κι άλλοτε μέ τii μεσολάβηση διαφόρων όργανώσεων.
Διαβάζουμε τό νεοαριστεpό (gaucl1 iste) τύπο. 'Οργανώνουμε
σεμινάρια πάνω στά Θέματα πού έπεξεργαζόμαστε. 'Ανακοι
νώνουμε πώς ηiν τάδε μέρα στό τάδε πανεπιστήμιο Θά διαπρα
γματευΘουμε τό τάδε Θέμα. 'Ορισμένοι φοιτητές ένδιαφέρον
ται, έτοιμάζουν έργασίες, κάνουν τiς άπαιτούμενες έρευνες.
οι πιό πρόσφατες μελέτες άναφέρονται στά γυναικεία κιν1Ί
ματα του Μεσαίωνα καi στiς σχέσεις ' Ε κκλησίας καi γυναί
κας. 'Υπάρχουν καi έργατικοi δμ ιλοι πού μας ζητάνε νά
πάμε νά παίξουμε κάπου καi μάς ένημερώνουν γιά συγκεκρι
μένα γεγονότα.
Είμαστε τώρα τρείς δμάδες πού δουλεύουμε ταυτόχρονα. Δέν
έπαρκουμε. Ή έτοιμασία ένός Θεάματος - γράψιμο καi πρό
βες - άπαιτεϊ, τό λιγότερο, ενα μ�Ίνα. Καl πρέπει νά πηγαί
νουμε παντοu. Μέσα σέ πέντε χρόνια, τό παράλληλο σύστημα
πού όργανώσαμε πάει νά μας ύπερφαλαγγίσει, νά μας κατα
βροχθίσει . 'Υπάρχουν κι άλλοι Θίασοι πού κάνουν δουλειά
άνάλογη μέ τή δικ1Ί μας. Συμβαίνει νά 'μαστε ο[ πιό περιζ1Ί
τητο ι . Εlναι δύσκολο πράγμα νά έμποδίσεις τ�iν έπιτυχία νά
σέ έγκλωβίσει . Δυσκολότερο ϊσως άπό τον άγώνα γιά νά τήν
έξασφαλίσεις. "Οσο δμως μάς χρειάζεται τό ά.ληθινό κοινό,
Θ' άνταποκριΘουμε στiς άνάγκες του. Θά βρουμε λύσεις.
Μετάφραση ΚΩΣΤΗ ΣΚΑΛΙΟΡΑ
[ Τό "είμει10 αiιτό δημοσιεύτη"ε γαλλιιιά στό περιοδι/(ό "Ρι·eιινes".
Τόσο τό ϋφος, δσο ιί σύ11ταξη μϋ.ς άφιίιιουν νcί ύποθέσουμε πώς
πρό/(ειται γιά μεταγραφιί προφοριιωύ λόγου} .
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l(ΑΝΩ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝ-0 ΘΕΑΤΡΟ
Δ ΕΝ ΠΑΙ ΖΩ , ΤΟ ΠΑΡΙΣΤΑΝΩ ΤΟ ΘΕ Α ΜΑ
Συνέντευξη τοv ΝΤΑ ΡΙΟ ΦΟ στον JA CQ UES JOL Y
-- Νομίζω πώς ύπάρχει στιί Γαλλία μιά παρεξιίγηση σχετιιcά
μέ τό Ντάριο Φό. Πρώτα πρώτα, γιατί οί ιcωμωδίες σου πού
παίχτηιωιι έδώ (" Ί-Ι ΙCυρία είιιαι γιc) πέταμα", " Ίσαβέλλα,
τρείς καραβέλλες ΙCt ίiνας παραμυΟaς ") ίfχουιι παλιώσει
κατά 15 χρόνια ιc ' είχαιι μοιρασμέιιη ύποδοχιί· ϋστερα γιατί ά
ιcόμα ιωi τό " Misteω Βιιjfο ", πού παρουσιάστηιcε πέρσι
στό Άβιιιιόιι, προιcάλεσε τιjιι έχΟρότητα μέρους τιϊ; ιφιτι
ιο;ς, έπειδιί έρμηνεύτηκε σχεδόν χριστιαιιιιcά. Πώς σοϋ φαί
ιιοιιται σιίμερα τά ίfργα σου τιϊς " άστιΙCιίς " περιόδου ;
ΝΤΑΡΙΟ ΦΟ : Δέν άπαρνιέμαι καθόλου τίς κωμωδίες μου, κ'
iδιαίτερα ηiν κωμωδία " Ή κυρία εlναι γιά πέταμα", καi
δέν πιστεύω πώς εκανα ποτέ μου άστικό Θέατρο : ηiν έποχ1i τοϋ
θιάσου Ντάριο Φό-Φράνκα Ράμε, κάναμε ενα σατιρικό καί
πολιτικό Θέατρο μέσα σέ άστικές δομές - πράμα πού 'ναι
έντελώς διαφορετικό. Πώς δμως ν' άρέσουν αυτά τά εργα στή
Γαλλία ετσι που τά έρμi1 νεψαν; Ο ί 1iθοποιοί σας εlναι άνί
κανοι νά παίξουν έπικά· παίζουνε πάντα " α λά Γαλλικα ",
μέ μιά . . . " ιcοκοτερία " βουλεβαρδιέρικου Θεάτρου. Ύστερα,
γιά ν'αρέσει ενα θέαμα στή Γαλλία, Θά πρέπει νά βασίζεται
στό δνειρο· τότε χειροκροτοϋν ο[ Γάλλοι : " Εlν' ενα ώραίο
κείμενο γιατί εχει μέσα δνειρο ! ". Π ρέπει νά ξέρει κανείς νά
παριστάνει ενα Θέαμα κ ι δχι νά τό παίζει. Γι' αυτό εlναι πιό
εuιcολο νά έρμηνευτεί τό " M isteιΌ ΒιιΓfο " από Βέλγους :
τουλάχιστο δέν εχουν τά έλαττώματα τών Γάλλων, που πάντα
τους άκροβατοϋν άνάμεσα σ' ενα " έστετίζοντα" νατουραλισμό
καί μιά παραφθορά τοϋ " στύλ καμπαρέ " . "Αλλωστε, καί τά
κείμενα που γράφω τώρα δε Θ' άρεσαν περισσότερο στους
Γάλλους : εlναι κείμενα προσωρινά, " Θέατρο γιά κάψιμο ",
πού δέ χρησιμεύει παρά γιά μιά στιγμ1) καί πού μετά μπορεί
κανένας νά τό καταστρέψε ι . Τό Θέαμα γιά τii Χιλή πού δίνουμε
άπόψε, τό 'γραψα μέσα σέ πέντε μέρες : οι 1)Θοποιοί επαιρναν
τά φύλλα χαρτιοϋ ενα ενα καθώς βγαίνανε άπό ni γραφομηχανή·
μου κι άρχιζαν άμέσως τίς πρόβες. Τό νούμερό μου, πάνω στό
Γερμανοαμερικανό τεχνολόγο που μπερδεύεται μέ τίς μηχανές
του, προστέθηκε χτές, ση;ν "τουρνέ". Δέ μπορείς νά κάνεις πο
λιτικό Θέατρο άνεβάζοντας, δπως ό Στρέλερ, ενα Μ πρέχτ άρρω
στο άπό έστετισμό, περιορίζοντας τό κείμενο σέ μιά σειρά άπό
έρωταποκρίσεις, που τό γενικό τους νόημα εχει έξαφανιστεί.
Γιά νά γράψεις ενα καθαρά πολιτικό κείμενο, πρέπει νά ξέρεις
άπό κοντά τους άγ&νες γιά τους όποίους μιλfiς, πρέπει νά πας
στά έργοστάσια πού κατέχονται από τούς άπεργούς καί νά μι
λ1Ίσεις μέ τούς συντρόφους γιά τά προβλ1Ίματά τους. Ό Π ι
σκάτορ ύπ1Ί ρξε ενας μεγάλος θεατράνθρωπος γιατ' εlχε κατα
λάβ ει πώς πρέπει νά κάνουμε Θέατρο ξεκινώντας άπ' δ,τι μfiς
_
άγγιζει
πιό πολύ. Έτσι , τά κείμενά μου, πότε τά καταστρέφω
καί πότε τά ξαναγράφω γιά νά τά προσαρμόσω σέ μιάν άλλη
πραγματικότητα. Πάρε γιά παράδειγμα τή " Μεγάλη Παντομί
μα " τοϋ J 968 : χρησιμοποίησα σ' αύτi1, γιά πρώτη φορά στήν
'Ιταλία και πρίν άπό τούς Γάλλους, τίς μαριονέτες, τίς " pιι
"
pazzι
της σικελιάνικης παράδοσης, πού άπαντfiμε καί στίς
μεγάλες ιταλικές λαϊκές γιορτές, π.χ. στό καρναβάλ ι . Εlχα
βάλει άκόμα καί πιό παραδοσιακές μαριονέτες, μορφές φου
σκωμένες στό επακρο γιά νά ξαφνιάσω τήν άστική τάξη, τό
" μπαμπούλα " τοϋ προλεταριάτου κ.λπ. Έ, λοιπόν, αύτό τό
κείμενο τό ξανάγραψα τό 1 97 1 γιά νά τό προσαρμόσω σ' ενα
νέο στόχο : τήν κριτική τοϋ ρεβιζιονισμοϋ σηiν ' [ταλία έδω
καi 25 χρόνια.
- Σέ σχέση μi; τά παλιότερα θεάματα, αύτά πού παρουσιάζεις
έδώ ιcαί λίγα χρόιιια ιc' ίδιαίτερα τό
ιVfίsteω Βιιffο " ιωτα
φεύγουν σέ πολύ πιό περιορισμέιια Οεατρικά μέσα. Εlναι αύτό
μιά έπίτηδες έιcλογιj, δεμένη μέ τίς άπαιτιίσεις τοϋ στρατευ
μέιιου θεάτρου;
"

NTAPfO ΦΟ : Νομίζω πώς πρέπει νά χρησιμοποιοϋμε τά
μέσα πού μfiς προσφέρει ή έποχή πού ζοϋμε. Θά 'ταν παρά-

λογο νά σχεδιάζουμε στά πρόσωπά μας μαϋρες μάσκες, νά
έπιδιδόμαστε σ' αiσθητικές άναζητήσεις, ένω μfiς περικυκλώ
νουν μηχαν1Ίματα πού ούρλιάζουν. οι συνΘi)κες μέσα στίς
όποίες παίζουμε τώρα (μιά άπλ1i έξέδρα, μερικοί προβό λείς,
μερικές καρέκλες) έπιβάλλουν μιά διαφορετική χρησιμοποί
ηση τοϋ Θεατρικοϋ ύλικοϋ. Χρησιμοποιω μάλλον τίς δυνατό
τητες πού μοϋ προσφέρουν οί 1)Θοποιοί : ενταση φων1Ί ς, λε
κτική βιαιότητα. Για τά ύπόλοιπα, τόσο τό χειρότερο : στα
παλιά μου τά παπούτσια· σκαρώνω ενα τραγούδι , μιά παντο
μίμα, ενα νούμερο πού νά βασίζεται σέ άσεμνους Θορύβους,
ούρλιαχτά, φράσεις χωρίς κεφάλι καί ούρά. Τό ούσιώδες εlναι
νά χρησιμεύουν σ' αύτά πού Θέλω νά πώ. Δέ διστάζω νά
βάλω καί μ ι ά προβολi1 , άποσπάσματα άπό ταινίες, φτάνει νά
μοϋ είναι χρ1Ίσιμα. Θά 'ταν 1iλίθιο ν' άρνηθώ a p t" i o r i όρισμένα
μέσα εκφρασης, άλλά μόλις κ ινδυνεύουν νά γίνουν " μανιέρα "
'
τά έγκαταλείπω.
Π ροηγούμενα, δταν εκανα παραδοσιακό Θέατρο, χρησιμοποι
οϋσα τά πιό ποικίλα " έφφέ " : διακοπές ρυθμοϋ, φωτιστικές
άντιθέσεις, μακιγιάζ, περοϋκες, 1)χητικα τεχνάσματα, γιατί
σέ κείνο τό πλαίσιο iiτανε χρήσιμα. Κοντολογίς, έκμεταλ
λευόμουνα τή Θεατρικ1i μαγεία. Σ�Ίμερα, δλ' αύτά Θά 'τανε παρά
ταιρα : συγκεντρώνω, λοιπόν, ni δουλειά μου στή φων1Ί , στή
χειρονομία, στόν 1)χο, τά μεγάφωνα, τα " έφφέ ", τά τεχνά
σματα - φωνητικά ij σκηνικά τεχνάσματα - τά " τυχαία "
έπεισόδια : χρησιμοποιώ πολύ τά έπεισόδια καi καμιά φορά
τά προκαλώ έγώ ό ϊδιος. Άν δεν ύπάρξει κάποιο τυχαίο έπει
σόδι :> κατά τή δ ιάρκεια ηϊς παράστασης, αiσΘάνομαι πώς κάτι
δέν πάει καλά : εlναι τό μεγάλο μάθημα πού μfiς δίδαξε τό
λαϊκό Θέατρο, γιατί τά έπεισόδια ήταν τό νεϋρο αύτοϋ τοϋ
θεάτρου πρίν άκόμα άπό τή γέννηση της κομμέντια ντέλλ'
άρτε : δέκα, εϊκοσι έπεισόδια σηi σειρά, κάποιος πού ' βαζε
τά κλάματα, ενας σκύλος πού γαύγιζε. Οί 1)Θοποιοι ειcαναν
πώς τάχα ένοχλοϋνταν άπό μιά μύγα καί τήν κυνηγοϋσαν.
Γνωρίζουμε πολλά κείμενα, δπου ή έπέμβαση τοϋ κοινοϋ εκανε
ηi δράση νά προχωρ1Ίσει. Σηi συνέχεια , οί διανοούμενοι έπα
νάλαβαν ni μέθοδο τεχνητά, άπό " Τό πανηγύρι η"jς γιορηΊς
τοϋ 'Αγίου Βαρθολομαίου" κι ως τόν " ' Ιππότη μέ τό λαμπερό
κοντάρι ". " Τό Πανηγύρι της γιορτής τοϋ ' Αγίου Βαρθολο
μαίου " εΤναι γεμάτο άπό ψεύτικα έπεισόδια, φιλολογικοϋ
τύπου, άντιγραμμένα άπό άληθινά έπεισόδια πού γίνονταν
κατά τίς παραστάσεις : μιά εγκυος πού λιποθυμάει, μιά άλλη
πού ηiν πιάνει τρελό γέλιο· τό ρόλο της επαιζε μιά 1iθο
ποιός : 11ταν ενα πολύ ώραίο Θεατρικό στιγμιότυπο.
- Προσπαθείς λοιπόν νά ξαvαβρείς στά θεάματά σου τiιν
έλευθερία καί τιίν ποιιcιλία τοϋ θεάτρου τοϋ μεσαίωνα;
ΝΤΑΡΙΟ ΦΟ : Ίσως δέν τό παρατήρησες, άλλά εχω σχεδόν
άποκλείσει από τά θεάματά μου ni χρησιμοποίηση τοϋ διά
λογου : δέ μπορείς νά κάνεις λαϊκό Θέατρο μέ μορφή διαλό
γων. Τά Θεάματά μου εΤναι φτιαγμένα μέ κομμάτια χτισμένα
τό 'να μέσα στ' άλλο, κάθε 1)Θοποιός έρμηνεύει πολλούς ρό
λους, πολλά πρόσωπα, καμιά φορά μάλιστα άντιφατικά : στό
Εργο " Πόλεμος το\J λαο\J στή Χ ιλ1Ί , 1Ί Φράνκα Ράμε έρμη
νεύει διαδοχικά τό ρόλο της Δημοκρατίας (χιλιανi)ς και !τα
λικfiς), καί τό ρόλο μιfiς γριfiς Μ ιλανέζας, μητέρας παρτιζάνων
πού σκοτώθηκαν στήν 'Αντίσταση , πού έξακολουθεί νά πα
λεύει και σ�Ίμερα άκόμα κόντρα στiς έπιβιώσεις το\J φασισμο\J .
Ίσως Θά μπορο\Jσε κανείς νά ξαναδουλέψει μ' αύτό τόν τρόπο
τις παλιές μου κωμωδίες, εστω νά τίς ξαναγράψει, νά τίς κα
ταστρέψει, νά τούς μπάσει τiς άναγκαίες άλληγορίες γιά να
φωτίσει τό νόημά τους, νά χρησιμοποιi1σει άνδρείκελα, κο\J
κλες ii μαριονέτες. Όσο γιά τό " M i stero Βιιffο " εlναι τό
κλασικό Θέαμα γιά πλατείες δπου ό 1)Θοποιός εlναι μόνος
φάτσα στό κοινό καi πρέπει νά παρουσιάσει τήν ιστορία
μέσα άπό τiς έκφράσεις καi τίς χειρονομίες του. Όλη 1Ί προ"

σοχή εΙναι καρφωμένη πάνω του, δπως στό σαλτιμπάγκο του
μεσαίωνα πού 'ταν έγκαταστημένος στόν πρόναο των ρομανι
κών έκκλησιων. Ξέρουμε πως ό ταχυδακτυλουργός ύπολόγιζε
μέ βάση τόν fjλιο τήν άκρι βη &ρα της παράστασης : περίμενε
τίς άχτίνες του, πού φώτιζαν τ�;ν πρόσοψη της έκκλησίας, νά
πέσουν πάνω στό πρόσωπό του. Χρησιμοποιούσαν μάλιστα
καί καθρέφτες γ ι ά τήν άντανάκλαση τοϋ i1λιου τή στιψ ή τοϋ
ήλιοβασιλέματος : iΊτανε πλάκες άπό κασσίτερο μέ ραβδώ
σεις κ' έλαφρά κοίλες. Τίς χρησιμοποιοϋσαν καί στόν πόλεμο
γιά νά τυφλώσουν τόν έχθρό : ό Λεονάρντο ντά Β ίντσι μιλάει
γι' αύτές στά γραφτά του πάνω στ1i στρατιωτικ1i τεχνική .
- Τά λαϊιcά ι<είμενα πού συvθέτου11 τό " MisteιΌ Βιιffο " θά
πρέπει νά τιί διασι<εύασες, καί μόνο γιατί διάλεξες νά τά μετα
φράσεις γε1ιικά σέ διάλειcτο τιjς Πάδο11ας τοίJ 15ου-16ου αίώ11α.
Κατά πόσο ξωιαβρίσιωυμε σ' αύτά μιά αύΟε1•τικά λαϊκιί φλέβα;
ΝΤ ΑΡΙΟ ΦΟ : Έκανα μέ τά κείμενα τοϋ μεσαίωνα τήν 'ίδ ια
δουλειά ξαναγραψίμωτος πού κάνανε κ' ο ί παλιοί άκροβάτες
μέ τό δικό τους ρεπερτόριο. Τό νούμερο " Βονιφάτιος ό 8ος "
γιά παράδειγμα, iiν καί τό 'γραψα έγω ό ίδιος, μέ βάση τίς
άντιδράσεις των πρώτων Θεατών, μπορεί κανείς νά βρεί τό
άντίστοιχό του σ'ενα γαλλικό κείμενο τοϋ μεσαίωνα, δπου ό
Άγιος Ν ι κόλαος ί:χει ενα ρόλο άνάλογο μέ τοϋ Πάπα καί πού
'χει γραφτεί γιά νά μπορεί νά τό παίζει ενας μόνο Θεατρίνος.
Ή γελοιοποίηση της τάξης των ίπποτων εΙναι έπίσης παρά
δοση στή γαλλική μεσαιωνική λογοτεχνία. Φτάνει νά σκε
φτοϋμε τόν Άντάμ ντέ λά Άλλ. Ό ίδιος ό βασιλιάς διασκέ
δαζε μ' αύτά τά "βουκολικά" πού κοροϊδεύανε τούς ίππότες.
Τό " σενάριό " τους εΙναι γενικά τό άκόλουθο : ενας ίππότης,
γιά ν' άπολαύσει σαρκικά μιά χωρικ1i, χτυπάει τό χωρικό·
αύτός, δμως, μέ τή βοήθεια των συντρόφων του, τόν σπάει στό
ξύλο καi συχνά τόν βιάζει κιόλας, πάνοπλο καΘως ε!ναι ! Κ ι
ό Γκυστάβ Κοέν, δμως, εχει δημοσιεύσει ενα τραγούδι των
χωρικών της Βρετάνης, δπου οι τελευταίοι λένε περίπου τά
έξης : εχουμε ενα σώμα, χέρια, εχουμε δ,τι χρειάζεται , άλλά
δέν eχουμε οϋτε Θάρρος οϋτε έξυπνάδα : eνας σιδερόφρακτος
ιππότης μπορεί νά σκοτώσει δέκα Cίοπλους ι'iντρες, άλλά Θά
μπορούσαμε νά τόν νικήσουμε Ιiν μαζευόμαστε
έκατό· τό
,
μόνο πού μάς λείπει ε!ναι νά ". μετράμε , (μ' eνα χαρακτηρι
στικό λογοπαίγνιο πάνω στήν τελευταία αύτή λέξη). οι σχέ
σεις άνάμεσα στή λαϊκή καί τή λόγια κουλτούρα ε!ναι πάντα
έξαιρετικά σύνθετες. Κοίτα τόν Κουβανέζο ποιητη Μαρτί , ή
περίπτωσή του ε!ναι τυπική : ε!χε προδώσει τή λαϊκ1i κατα
γωγή του κ' ε!χε βαλθεί νά δουλεύει ετσι τούς στίχους του γιά
νά φτιάξει μιά γλώσσα άπρόσιτη στό λαό. Κ ' ϋστερα, μιά μέρα,
βαρέθηκε : σ�iμερα, μάς λέει, προσπάθησα νά γράψω ενα ποί η
μα μέ τόν τρόπο μου (δηλαδή σέ γλώσσα πού νά καταλαβαί
νουν δλοι) κ' ε!χα τ�;ν εύχαρίστηση ν' άκούσω μιά γυναίκα νά
τραγουδάει τούς στίχους μου : ξαναγύρισα στή μητέρα μου.

-' Υπάρχει ώστόσο κάτι που μέ κά1ιει νά 11ιώΟω ii.σχημα
στιί11 έπωιαξιοποίηση τιjς λαϊκιjς κουλτούρας που κάνεις στό
" MisteιΌ Βιιf!ο ". "Α ν νομίζεις πώς καταπνίγηκε 0.πό τιίν
ιcουλτούρα τιϊς ii.ρχουσας τάξης; γιατί νά μιίν ίfγι1ιε τό ίδιο
καί τό Μεσαίωνα ; Αύτό τό λαό, που δέν ιϊξερε οίiτε Ο.νά
γνωση οίiτε γραφιί, οί διανοούμενοι. τόν ίfκωιωι vά μιλάει,
τίς περισσότερες φορές γιά τιίν εύχαρίστηση τώ11 βασιλιιcών
αύλών : πόσο λοιπό11 μπορούμε 11ά 'χουμε έμπιστοσύνη στιί
. μαρτυρία τους ;
ΝΤΑΡΙΟ ΦΟ : Ξεχνάς πως ή άστικ1i τάξη εΙχε στό μεσαίωνα
βαρύ έπαναστατικό χρέος στό μέτρο πού 'Θελε νά έξαφανίσει
τ�iν άριστοκρατική παράδοση . οι καλλιτέχνες aντλησαν
λοιπόν εύρύτατα άπό τή λαϊκή φλέβα των χωρικών καί των
συντεχνιών. Κοίτα τί εγινε στ�i Λομβαρδία, δπου τό ρομανικό
ϋφος παρ1iγαγε πολυάριθμες έκκλησίες : οί δημιουργοί τους
1Ίταν χωρικοί πού κάνανε τά πάντα, άπό τούς τοίχους τοϋ
οίκοδομ1iματος κι &ς τίς μεγάλες ζωγραφικές συνθέσεις πού
τ!ς φτιάχνανε μέ τii φτηνότερη τεχνικ1i τ�iν τυπικά λαϊκή : τήν
τεχνική της νωπογραφίας πού δέ χρειάζεται παρά λίγο ά.σβέ
στη καί χώμα. Κι αύτοί οί καλλιτέχνες ταξιδεύανε : άφοϋ eχτι
ζαν τά πρώτα έκκλησάκια, κατάληγαν νά όρθώνουν καθεδρι
κούς ναούς παντοϋ στήν Εύρώπη. Στό Έσσεν, γιά παράδειγμα,
ξαναβρίσκει κανείς τ�; δομή των ρομανικών έκκλησιών τ�; ς
Λομβαρδίας, άλλά σέ εύρύτερες διαστάσεις, δπως τίς Θέλανε
οί άρχιτέκτονες τοϋ αύτοκράτορα. Κι ό ίδιος ό Τζιόττο χρησι
μοποιεί, γιά νά έπεξεργαστεί μιά καινούρια ζωγραφικ1i, δλες
αύτές τίς λαϊκές παραδόσεις : ή σκηνικ1i χωροθέτηση τGJν
νωπογραφιGJν του ε!ναι δανεισμένη άπό τά μεσαιωνικά μυ
στ�iρια, κι άκόμα τά κοστούμια, οι στάσεις των προσώπων.
Ό μετωπικός τρόπος τ�;ς άναπαράστασης Ερχεται λοιπόν άπό
τά μυστ�iρια κ' 11 σκην1i πού παριστάνεται ένσωματώνεται
σ' eνα σκηνικό πού τά στοιχεία του πηγάζουν άπό τό Θέατρο,
εστω κι Ιiν ύφίστανται μετατροπές δπως τό παραδοσιακό
βουνό στίς Γενν1;σεις (τοϋ Χριστοϋ), πού γίνεται άγρόχτημα
στό Τζιόττο. Οί Φραγκισκανοί εισήγαγαν τό λαό στήν παρά
σταση (ό Χριστός γεννήθηκε γιά τό λαό), κ' ετσι ό λαός εκανε
την ε'ίσοδό του στό Θέατρο ά.ρχικά καί στή ζωγραφική σέ
συνέχεια.
- Φοβό.μαι ώστόσο πώς ή Ο. 11τίληψιί σου γιά τιί λαϊκιί κουλ
τούρα χρωστάει κάτι στίς ρομαντικές ίδέες : κείνες τοίJ Μι
σελέ στιί " Μάγισσα " , γιά παράδειγμα.
ΝΤΑΡΙΟ ΦΟ : οι ρομαντικοί δέ μιλοϋσαν στ' άλ11Θεια γιά τό
λαό. Στην πράξη , ύπάρχουν στό μεσαίωνα δυό πολύ διαφο
ρετικές κουλτοϋρες : 11 κουλτούρα της άριστοκρατίας πού
δέν ένδιαφέρθηκε γιά τήν ϋπαρξη τοϋ λαοϋ, πού δημιουργή
θηκε μέσα στά μοναστιiρια κ' eμεινε προσκολημμένη στή
βυζαντινή παράδοση . Κ' uστερα, πλάι της, οι λαϊκές κοινό
τητες μπόρεσαν νά δημιουργ ι'1 σουν τή δικ1i τους κουλτούρα,

Τά πρώτα Οεάματα τού Φό εlχαν πολλά dτοιχεία τσlρκου καί βαριετέ : 'Λλλ6κοτα ρούχα, ύπερβολικό βάφιμο, ψεύτικες μύτεc

πού 'ναι δεμένη μέ τiς συντεχνίες καi βρίσκεται στά τραγού
δια, τούς χορούς, τή γιατρική καi τίς τελετές : είναι μιά
κουλτούρα πού δίνει τή θέση τους στiς διονυσιακές τελετουρ
γίες, στούς δράκοντες, στούς δαίμονες, πού δίνει μιλιά στά
ζωα. Οί άγροτικές έξεγέρσεις δέν είναι έφεύρεση ! Καi στti
μεσαιωνικ1i κουλτούρα άπαντιωνται δλοι οι ρυθμοί των συν
τεχνιων : σκέψου τούς " st Γan1boti ' τούς " co rda Γ i ', τiς
παβάνες, τίς βαρκαρόλες σκέψου άκόμα ηi θεία λειτουργία :
11 εiσαγωγή των λαϊκων κινημάτων στή μουσικti κουλτούρα
ύπηρξε ενα κεφαλαιωδες γεγονός τραγουδοϋσαν στήν έκκλη
σία τραγούδια των συντεχνιων! Στό " M i steΓo ΒιιΓfο " δέ
θέλω νά κάνω πολιτιστική άρχαιολογία, άλλά θέλω νά δείξω
γεγονότα πού είν' άληΟι νά : άπό τήν Cίποψη της eκφρασης,
ύπάρχουν μεσαιωνικά στοιχεία πού έπιζοϋν άκόμα σi1μερα
στti λαϊκ1i παράδοση . Αύτά μοϋ χρησίμεψαν σάν όδηγός,
δταν ξανάγραψα τό " M i steΓo ΒιιΓΓο " άπό θεατρικ1) Cίποψ η .
',

'

- Γειιιιrά, προσδιορίζεις τό Οέατρό σου σ ά " στρατευμέιιο "
μϋ.λλοιι παρά σάv πολιτιιrό " . Μπορείς ιιά μοϋ πείς άιφιβέ
στcρα τί έιιιιοείς μ' αύτό;
•·

ΝΤΑ ΡΙΟ ΦΟ : Πρέπει νά σοϋ πω πώς ύπtϊ ρξε στούς κόλπους
της όμάδας μας σοβαρή πολεμική πάνω σ' αύτό τό σημείο.
Κατάληξε σέ μιά διάσπαση, πού βασίστηκε άκρι βως σέ δια
φορετικές άντιλήψεις γιά τό πολιτικό Θέατρο. Είμαστε άριστε
ροί 1)Θοποιοί, σύντροφοι καλλιτέχνες, άλλά δέ μίiς ένδιαφέρει
νά 'μαστε μονάχα άριστεροί, άκόμα κι iiν πρόκειται γιά τήν
έπαναστατική Cίκρα άριστερά. Θέλουμε νά 'μαστε μαχητέ�;,
εστω κι iiν δέν είμαστε άκόμα, άλλ' αύτό δέν πρέπει νά μίiς
παραλύει, νά μίiς κάνει νά παίρνουμε ύστερικές θέσεις. Είν'
ενα πρόβλημα βάθους, πού συνδέεται πρωτ' άπ' δλα μέ τή
γενικti μας όργάνωση .
Δέν eχουμε διευθυντή Θιάσου, οϋτε καi σταθερό μισθό, καθ
ορισμένο άπό τά πρίν : δλα είναι συνάρτηση της πάλης, τtϊ ς
μαζικης πορείας της όμάδας. Κ' ύστερα, δεν eχουμε πρό
γραμμα : δέν αύτοπεριοριζόμαστε άπό τά πρίν μέσα σ' ενα
καθορισμένο πρόγραμμα κι iiν προσδιορίζουμε κάποτε τiς
γενικές του γραμμές, μίiς συνέβη πολλές φορές νά τ' άναποδο
γυρίσουμε έντελως. Τt)ν πρώτη φορά, κάναμε ενα Θέαμα μέ
μιά πολύ συγκεκριμένη ευκαιρία : πtiγαμε στήν περι σχ ιi της
Παβίας, δπου εΤχε γίνει μιά άντιφασιστική διαδi1λωση κ '
είχανε φυλακίσει μιά γυναίκα, παλιά της 'Αντίστασης. Άνε
βάσαμε στήν πλατεία τοϋ χωριοϋ (ύπηρχαν τέσσερις χιλιάδες
νοματέοι), μέ είκοσι τραγουδιστάδες κάθε λογ1; ς, ενα Θέαμα
πού περιείχε αυθεντικά κομμάτια : γιά παράδειγμα, άναπαρα
στi1σαμε μιά δίκη πού 'χε γίνει τό J 944 σ' αυτ1) τήν ίδια πλα
τεία μέ κατηγορούμενουc: άντιστασιακούς, καί μιά Cίλλη δίκη
πού άκολούθησε άργότερα μέ κατηγορούμενους αυη; τti φορά
φασίστες. Διαβάσαμε καί παίξαμε άποσπάσματα σέ τρείς
σκηνές τοποΟετημένες τρtγύρω στ1)ν πλατεία. Μιά Cίλλη
φορά, πiηαμε σέ μιά άντιμιλιταριστικ1i διαδ1iλωση , μιά με
γάλη πορεία πού διέσχισε δλη τήν έπαρχία της Βενετίας, κ'
έκεί πάλι αυτοσχεδιάσαμε ενα θέαμα. 'Ανεβάσαμε άκόμα ενα
Cίλλο Θέαμα ση)ν πλατεία τοϋ Λοκάρνο, μέ τήν ευκαιρία της
άπεργίας των '[ταλών που έργάζονται στ�)ν 'Ελβετία : μιά
μεγάλη διαδήλωση είχε όργανωθεί άπό τά συνδικάτα, πού 'ναι
άρκετά προχωρημένα σ' αυτή τήν περιοχ11 . Κάναμε ενα θέ
αμα κι δταν eγινε ή έξέγερση στiς φυλακές : πενήντα κρα
τούμενοι δικάζονταν τότε στήν Πεσκάρα. Δέν eχουμε πιά
σταθερό πρόγραμμα : τώρα παίζουμε τό " Πόλεμος τοϋ λαοϋ
στή Χιλή '', άλλάζοντας τά κείμενα άπ' τό 'να βράδυ στ' Cίλλο,
ζυγιάζοντάc: τα, κουβεντιάζοντάς τα μέ τούς σύντροφους - Θεα
τές, στiς συζητ�iσεις πού άκολουθοϋν. Είν' ενα πολυ ζωντανό
θέαμα, μέ σκηνικά έπεισόδια πού ένσωματώνονται στά πλαί
σια της παράστασης.
·

- Κοι•τολογίς, άιιτί ν' άιωλουΟείτε ίiιια άιφιβές πολιτιι(ό
πρόγραμμα, άvαζητό.τε, ξειοιιώι•τας άπ' τιίν έπικαιρότητα, νά
διευιrολύιιετε τό στοχασμό τών άνΟρώπωιι πάιιω σ' ίfι•α όρι
σμέιιο άριΟμό προβλημάτωιι. Ώστόσο, έσείς οί ίδιοι βλέπετε
τά πράγματα ξειrάΟαρα άπ' τιίν άρχιj;
NTAl>JO ΦΟ : Προτιμίiμε νά κάνουμε ί\να Θέαμα άμέσως,
άκόμα κι iiν είναι χοντροκομμένο, καί νά τό έμβαθύνουμε
στt) συνέχεια, νά τό ·· λουστράρουμε ", νά ξεκαθαρίσουμε τά
λεπτCι σημεία του καθώς τό παίζουμε, χάρ11 καί στt) βοi1Θεια των συντρόφων μας.
Γιά τή Χιλή, ύπάρχουνε στοιχεία πού δε θά τά 'χαμε ποτέ
άνακαλύψει iiν δέν είχαμε άνεβάσει προηγούμενα τό Θέαμα,

Ό Φό παίζει πιά μέ τά καθημερι11ά του ρούχα. Ό Σταυρός
κ' ή σννύ:n.αρξη τού πιστολιού ύποβάλλουν πολύ περισσ6τερα

πράγμα που έπέτρεψε στούς συντρόφους νά μίiς συμβουλέ
ψουν - iiν δέν είχαμε δαγκώσει τό μήλο, που λέει κι'ό Μάο :
γιά νά μάθεις τt) γεύση τοϋ μήλου, πρέπει νά τό φίiς, Cίσχετο
iiν τό φτύσεις μετά. Άν βαλθεί κανένας νά κάνει μιά eρευνα
σέ βάθος, Θά χρειαστεί δυό χρόνια γιά ν' άνεβάσει ενα θέαμα,
ένω γιά μίiς δλ' αυτά τά νεότερα πού μάθαμε σtiμερα τ' άπό
γεμα (11 ταινία τοϋ Διεθνοϋς Έπαναστατικοϋ Κινήματος, ο!
συνεντεύξεις τών [ερωμένων, των χωρικων, τά τραγούδια),
δλ' αύτά Θά 'ρθουν νά έμπλουτίσουν τt)ν άρχική δουλειά μας.
- Ναί, άλλά τό πρόβλημα πού άιιτιμετωπίζεις τότε εlιιαι
τό πρόβλημα τοϋ ιrοιιιοϋ : εlναι στ' άλιjΟεια δυιιατό ιιά ι(άιιεις
νά πάει στό Οέατρο ίfιια ιrοινό πού δέιι εlιιαι πληροφορημέιιο
ιϊ πού δέν ίfχει ιrιόλας πειστεί γι' αύτό πού Οά τοϋ δείξεις ιrαί
Οά τοϋ πείς;
NTAPfO ΦΟ : Ή έμπειρία μας εΤναι πολυ διδακτικ1) σ' αυτό
τό σημε!ο : Χτές τό βράδυ, γιά παράδειγμα, παίξαμε σ' ενα
μέρος δπου ο[ Cίνθρωποι δέν είχαν πάει ποτέ στό Θέατρο, σ'
ένα χωριό χαμένο στά βουνά κάπου 25 χιλιόμετρα άπ' τή Μπρέ
στσια, στ�)ν περιοχή άκρι βως δπου γεννήθηκαν τό 1 60 α!ώνα
οι " zanni " της κομμέντια ντέλλ' Cίρτε (έρμ1iνευσα Cίλλωστε
ενα άπόσπασμα άπό τό ρεπερτόριό τους κατά τήν παράσταση ,
σ' άπότιση φόρου τιμής στόν τόπο πού γεννi1Θηκαν). Σ' αυτή
τή γωνιά, ύπάρχουνε πολλά έργοστάσια : τούς άνθρώπους
τούς έκμεταλλεύονται κατά τρόπο άπίστευτο και στό κοινό
όπt;ρχαν κάπου 70 % έργάτες, πού 'χαν eρθει άπό παντοϋ
τριγύρω, άκόμα κι άπ' τt) Μπρέστσια.'Υπt;ρχαν έπίσης πολλοί
φοιτητές. Ήταν στ' άλήΘεια έντυπωσιακό - έντυπωσιακό άπό
τt) συγκινησιακή φόρτιση, τό σαματά, τt) συμμετοχή αυτοϋ
τοϋ κοινοϋ. 0[ διανοούμενοι , άντίθετα, είναι πάντα κουμπω
μένοι, τά 'χουνε δλα δεί, δλα τά ξέρουν. 'Απόψε, γιά παράδει
γμα, μέ τί είδους κοινό Θά 'χουμε νά κάνουμε, κατά τή γνώ
μη σου;
- Φοιτητές . . .
ΝΤΑΡΙΟ ΦΟ : Λάθος- 11 αίθουσα εΙναι γεμάτη έργάτες της
Φίατ " : άπόψε Θά 'ναι κάπου 2 &ς 3.000 έργάτες, πολλοί
άπό τό Νότο της ' fταλίας. Δέ μπορεί κανείς νά γελαστεt :
δλοι δσοι μιλίiνε διαλέκτους τοϋ Νότου εΤναι έργάτες! 'Απλού
στατα, δεν τους άναγνωρίζεις γιατί ντύνονται σάν τούς φοι
τητές, γιατί εχουνε γένια καί μακριά μαλλιά. Έρχονται
πάρα πολλοί , είναι μάλιστα ίκανοί ν' άφi1σουνε τΊ)ν όμάδα
τους πού παίζει γιά νά 'ρθουν στό Θέατρο. Είναι λοιπόν ί\να
••
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κοινό, ίδιαίτερα αύτό πού εlναι προλεταριακ1'j ς iΊ ήμιπρολετα
ρ ιαιc1'j ς προέλευσης, πού εχει άδιάκοπα άνάγκη νά μάθει ,
νά μιλ1Ίσει, νά πληροφορηθεί. Κάποτε, έφευρίσκουμε γι'
αύτούς κάτι, ενα τραγούδ ι , καί μετά τό ξαναβρίσκουμε άνα
διαμορφωμένο, άνασυνΘεμένο, σέ μιά διαδήλωση : αύτό
σημαίνει πώς άνταποιφίνεται σέ μιά άνάγκη. Μιά μέρα,
κατά τή διάρκεια μιi'iς συζήτησης, μιά γυναίκα, προλετάρια,
μi'iς άνάφερε ενα τραγούδι πού π ίστευε πώς τό 'χανε έφεύρει
αύτ�i κ' οί συντρόφισσές της, ένω στ1iν πραγματιιcότ11τα τό
'χα συνθέσει έγώ ό ϊδιος πρίν άπό μερι κούς μ�'j νες! Τό ϊδιο
μποροϋμε νά ποϋμε ιcαί γιά τiς έκφράσεις, τiς " άττάκες "
πού έφευρίσκουμε. Μ ιά φορά, μάλιστα, εlδα μιά άφίσα πού
τήν εϊχανε κάνει μ' ενα πανώ καί συνΘι'1ματα πού 'χαμε στό
τέλος ένός άπ' τά Θεάματό. μας. Αλλωστε, συμμετέχοντας στίς
συζηnΊσεις, μαθαίνουμε όρισμένες έκφράσεις, ενα όρισμένο
τύπο γλώσσας πού χρησιμοποι οϋμε ϋστερα στά Θεάματά. μας :
έτσι εχει δημιουργηθεί ίiνα είδος καναλιοϋ άνάμεσα στό κοινό
καi σέ μi'iς.
- Δiιν ύπάρχει, ώστόσο, κί11δυ1ιος νά 'ρχο11ται οί ϋ.11Ορωποι
11ά σi'iς βλέπου11 γιατί έσύ ε!σαι ό Ντάριο Φό, γιατί παίζει. ή
Φρά1ιιω Ράμε, ιωί νά δέχο11ται νά τούς μιλi'iς γιά τι/ Χιλιί μόνο
ιωί μό110 γιατί τούς κάνεις 11ά γελi'i11ε (δπως τό κάffει ό Μα
κάριο, ϋπως τό ίfιω11αν οί ται11ίες τοίi Τοτό) , γιατί ξέρουν πώς
Οά τούς προσφέρεις τι/ν ψυχαγωγία πού περιμέ11ου11;
•

ΝΤΑΡΙΟ ΦΟ : Όχι , δχι : φτάνει νά σκεφτείς τή χτεσινή
βραδιά. Οί ιϊνΘρωποι ερχονται γιατί ξέρουν, σίγουρα, ποιοί
εϊμαστε, άλλά ξέρουν, τό ϊδιο, τ ί εlδους σχέσεις εχουμε μέ
τήν τωρινή 'fταλία, ποιά 1'Ίταν 11 συνέπεια τijς γραμμ1'j ς μας.
Ξέρουνε πώς μi'iς διώξανε άπ' τήν τηλεόραση - καί γιατί;
γιατί κάναμε ενα Θέαμα πάνω στ�iν άπεργία των οiκοδόμων!
Ή φερεγγυότητά μας τούς τραβάει : εlκοσι χρόνια καλής
πίστης. 'Αρχίσαμε κάνοντας εναν όρισμένο τίJΠΟ Θεάτρου,
μi'iς κυνιΊγησαν, μi'iς λογόκριναν- τό κοινό ξέρει πόσες δ ίκες
μi'iς κάνανε, ξέρει τό σκάνδαλο τijς εξωσής μας άπό τήν τηλε
όραση. Ξέρει πώς έγκαταλείψαμε τό κανονικό Θέατρο πάνω
σniν πιό μεγάλ η έπιτυχία μας, καί, κυρίως, κάτω άπό ποιές
συνΘ1i κες ζοϋμε άπό τότε : τή Φράνκα niν άπ1Ίγαγαν καί τ�)
χτύπησαν οί φασίστες, συνεχως μi'iς ύποβάλλουν μηνύσεις,

Ό Φό στό έργο του " 'Η κυρ[α εlvαι γιά πέταμα " . Μιά παρά
σταση γιά κλ6ουιι, άλλά τό ά1ιτιαμερικά11ικο μήvυμά της ξεκάΟαρο

παίζουμε στiς χειρότερες α!Θουσες. Mi'iς παρακολουΘοϋνε
μέ συμπάθεια, όρισμένοι έργάτες φέρνουν κι άλλους, γιατί
τούς χρησιμεύουμε σάν καταλύτης γιά νά προχωρ1Ίσουνε τό
στοχασμό τους στά έργοστάσια .: Τούς άρέσει ή έπιΘετικό
τητά μας άπέναντι σέ προβλ1Ίματα πού δανειζόμαστε άπό τiς
ϊδιες τiς δικές τους πάλες.
- Μά δέ μιλi'iς πάντα γιά τά συγκεκριμένα τους προβλιίματα.
'Όταν ίfρχεσαι 1ιά τούς μιλιίσεις γιά τι/ Χιλιί ιϊ γιά τούς Φε11ταγί11, δέ1• κι11δυνεύεις 11ά περάσεις πλάι ό.πό τά άμεσα δικά
τους προβλιίματα, ό.π' δ,τι τούς ό.πασχολεί στ' ό.λιίΟεια τι/ στι
γμι/ πού ό.νεβάζεις τό Οέαμά σου;
NTAPfO ΦΟ : Δέ μιλό.ω ποτέ γιά ni Χιλή iΊ γιά τό πρόβλη
μα των Παλαιστινίων σά νά 'ταν έξωτερικά γεγονότα. "Ενας
άπ' τούς λόγους πού άρνιέμαι νά κάνω παραδοσιακά Θεάματα
είναι άκρι βως δτι δέ Θέλω νά τούς μιλήσω γιά τή Χ ιλ1i χωρίς
νά μιλ1Ίσω γιά τά τρέχοντα iταλικά προβλ1Ίματα. Δέ μέ νοιάζει
11 Χιλ1i iδωμένη σάν ενα μακρινό γεγονός αύτό πού μ' ένδια
φέρει είναι οι σχέσεις άνάμεσα σniν έιcεί Χριστιανοδημοκρα
τία καί ni δικ1Ί μας, άνάμεσα στό πρόβλημα της προδομένης,
πνιγμένης έπανάστασης καί στό πρότυπο πού οί 'fταλοί κομ
μουνιστές μi'iς πρότειναν μόλις πρίν άπό τρείς μήνες! Τώρα,
γιά νά δικαιολογηΘοϋν, φωνό.ζουν " προδοσία " ! Δέ μ' ένδια
φέρει νά παρουσιάζω τά προβλ1Ίματα άπό τή σκοπιά τοϋ
Παντογνώστη καί, καΟώς όργανώνουμε πάντα συζητι'1 σεις
(πού μερικές φορές είναι ιϊγριες), αν δέν άποκαταστ�Ίσουμε
αύni ni σχέση , ό κόσμος μi'iς τό πετάει κατάμουτρα!
- Όταν παίζεις στιί Ρώμη, στό Μιλά110 ιϊ στό Τορί110, δέ
σ' έ1•οχλεί πού παίζεις σ' ίf11α χώρο πού, δπως ιωί νά τό κά11ουμε, ε!11αι Οέατρο, δπου οί ii1•Ορωποι ίfρχο11ται γιά νά δοίi11ε
ίfνα Οέαμα; Μιίπως ιί στάση σου αύτιί συμβάλλει στι/11 ό.πομά
κρυ11ση όρισμέ11ων κατηγοριών Οεατώ11, δπως συμβαί11ει στιί
Γαλλία μ' αύτούς πού κάνου11 τό11 ίδιο τύπο Οεάτρου μέ σέ11α;
ΝΤΑΡΙΟ ΦΟ : Οί ιϊνΘρωποι τώρα πιά δέ δίνουνε προσοχή
σ' αυτό : αύτοi πού δέν πi'iνε ποτέ στό Οέατρο ερχονται εiδικά
γιά μi'iς, δέν τό σκέφτονται πώς μπαίνουν σ' ενα Θέατρο·
άλλιώς δέ Θά 'καναν χιλιόμετρα γιά νά μi'iς δοϋνε. Τό διαπί
στωσες ιc' έσύ ό Ιδιος πόσο μπερδεμένο εlναι νά 'ρΘεί κανείς
στό Κουαρτίτσιολο! Όχι , έδω ύπάρχει μιά ι1ξέλιξη : εχουμε
μιά μάζα διαθέσιμων Θcατωv- στ�i Μαργκέρα, κοντά στ�i Βε
νετία, Τ]τανε τουλάχιστο 2.000, σχεδόν δλοι τους έργάτες.
Κ' εlναι έντυπωσιακό, ξέρεις, δταν ή α!Θουσα άρχίζει σχεδόν
νά . . . καταρρέει γιατί εχουν μπεί τόσοι πολλοί πού σκαρ
φαλώνουν δπου νά ' ναι γιά νά βροϋν μιά θέση !
- Στά Οεάματά σου, ό.κόμα καί σέ ι(εί11α πά11ω (;τι/11 Παλαι
στινιακι/ ό.ντίσταση, τό Οά1•ατο τοίi Πίνέλλι. ιϊ τιί Χιλιί, ύπάρχουν
πάντα στιγμές πού ό κόσμος γελάει πολύ δυ11ατά. Σοίi φαίνε
ται ό.ναγκαίο τό κωμικό στοιχείο γιά 1•ά δημιουργιίσεις αύτιί
τι/ σχέση συ1•ενοχιjς ό.νάμεσα στό κοινό ιωί σέ σέ11α;
NTAPfO ΦΟ : Τό άληΘινό λαϊκό Θέατρο δέν είναι κλαψιά
ρικο. Αυτή ήταν μιά διάστασ11 πού μπ1ϊ ιcε στό Θέατρο τό 1 90
αίώνα άπ' τούς ρομαντικούς, μέ εργα του τύπου " Ό Άρχι
σιδηρουργός " : είν' ενα λαϊκιστικό στόιχείο, σίγουρα δχι
λαϊκό. Ό λαός, άκόμα καί στήν 'Αποκαθήλωση , άκόμα καi
στά Πάθη τοϋ Χριστοϋ, γελάει : εiσάγει τόν περίφημο διάλογο
της Μαντόνας καί τοϋ Χριστοϋ, δταν ή Παρθένος, κάποια
στιγμ1Ί, άρπάζει τή Μαγδαλην1Ί , τ�'j ς βγάζει τά ροϋχα της καί,
δείχνοντας τά στ1Ίθια της στόν Ί ησοϋ, τοϋ λέει : " Κατέβα,
κάνε ενα Οαϋμα, κάνε ίiνα καi γιά σένα τόν Ιδιο αύτή τ�) φορά,
τί μi'iς νοιάζει έμi'iς πού έσυ Θέλεις νά πεθάνεις ετσι ; " Ό λαός
φαντάζεται τό έκπληκτικό νούμερο του τυφλου καί του κου
τσου, που βασίζεται όλότελα στ�iν i]Οελημένη χυδαιότητα.
Ή χυδαιότητα είναι ή ύγεία του λαοϋ : δταν ό κουτσός άνε
βαίνει στους ώμους του, ό τυφλός τόν παροτρύνει νά κάνει
τά κακά του : " Γιά τ' δνομα τοϋ Θεοϋ, ίίδειασε τ' ίίντερά
σου! Τί. εφαγες τό μεσημέρ ι ; κανένα άμόνι; Θά 'πρεπε νά
ξαναδιαβάσεις τό γαλλικό κείμενο (της Βίβλου) : δλα είναι
έκεί μέσα. Ή άκόμα, σκέψου τό εϋρημα τοϋ μεθυσμένου στόν
έν Κανi'i της Γαλιλαίας γάμο : βέβαια, τό ξαναδούλεψα τό
κείμενο, άλλ' είναι ενα κομμάτι πού ύπάρχει, ενα άπόσπασμα.
Ασε δλες τiς άναφορές στ1iν πείνα! Σε μιά Γέννηση, ύπάρχει
ενα σημείο δπου δυό ιϊντρες φέρνουν τρόφιμα (στ�)ν Παρθένο)·
ενας χωρικός iΊΘελε νά " πασσάρει " ενα ίίρρωστο άpνί, άλλά,
βλέποντας αυτή τή λεχώνα, τό γέρο - Ίωσ1iφ καί τό μωρό
ξεπαγιασμένους άπ' τό κρύο, ντρέπεται, βρίζει τόν έαυτό του
" πουτάνας γιέ ", Θέλει νά δώσει κάτι ίίλλο, όπότε, ξάφνου,
•

"Φενταγίιι" ίiιια Οέαμα τού Φ6, μέ Παλαι στίν ι ο υς, γιά τi)v dvτίότασιi τους, μέσα dπ' τήv %ουλτούρα %αί τά τραγσύδια τους ( 1972)
τό άρνί πού ήταν μισοψόφιο, γιά ν' άνταποκριΘεί στήν έπιΘυ
μία τοϋ χωρικοϋ, άρχίζει νά μεγαλώνει , νά όμορφαίνει : τό
Θαϋμα τοϋ άμνοϋ. Τότε ό χωρικός τρομάζει μπροστά σ' αυτό
τό μεταμορφωμένο άρνί : είν' ενα κομμάτι Θεάτρου καταπλη
κτικό, γεμάτο πολύ μεγάλη είρωνεία.
- Τό ιωι<ό είιιαι πώς αύτιί ιί λαϊκιί ιωυλτούρα κινδυνεύει ν'
άπορροφηΟεί ύ.πό άστούς συγγραφείς, ιιά χρησιμέψει γιά iJ.λλοΟι
σέ μιά ιιοσταλγιιοί, παραι<μιαιοj όπτικιί τιjς πραγματικότητας
(σι<έπτομαι, γιά παράδειγμα, τό11 Παζολίιιι) .
ΝΤΑΡΙΟ ΦΟ : 'Αποκλειστικά καί μόνο δταν χρησιμεύει
σάν πρόσχημα γιά μιά φιλολογικ11 επεξεργασία, στό έπίπεδο
τοϋ " τρύκ ", τοϋ εύρι'1 ματος. Κατά βάΟος, αυτό συνέβη μέ τόν
" Άρλεκ-ίνο ύπηρέτη δυό άφεντάδων " τοϋ Γκολντόνι : είναι
μιά ευκαιρία γιά ενα Θέαμα μ' έκπληκτικά κομμάτια, άντάξια
μεγαλοφυών κλόουν, άλλά πού τελικά μουμιοποιείται . Γι'
,
αυτό aλλωστε ό .. 'Αρλεκίνος , δέ στέκει σήμερα παρά χάρη
σηΊ σπουδαιότητα τfjς λαϊκfjς παράδοσης, ένώ ή δομ1i του εί
ναι μηχανικ1i , στερεότυπη καί τά πρόσωπά του μαριονέτες.
Αυτό πού κάνει τό εργο νά ύπάρχει , είναι ο[ πορδές, τά ρε
ψίματα, ό έρωτικός πόθος, ή φυσικ1Ί ύγεία μέσα στ1Ίν όποία
κολυμπάει δλο τό κείμενο!
-Ά11, ώστόσο, πάρουμε τιj11 περίπτωση τοϋ Ρουτζάντε, άπ'
τόν όποίο τόσα χρόνια τώρα σκέφτεσαι. νά βγάλεις ίfνα θέαμα,
τά λαϊκά πρόσωπα πού άνέβαζε στιί σκηιιιj ιίταν προορισμένα
ιιά κά11ου11 τά γελάσει ίiιια άριστοκρατικό κο111ό, μέ τό όποίο
ό Ρουτζά11τε ιϊταιιε δεμένος άπό yε1111ησιμιοϋ του.
ΝΤΑΡΙΟ ΦΟ : Ναί , 11 περίπτωση τοίί Ρουτζάντε είναι διφο
ρούμενη . Π ρίν άπό λίγο εβγαλα !:να βιβλίο, μέ τό Βίτο Παν
τόλφ ι , μιά συλλογιΊ ντοκουμέντων, χρονικών τοϋ J 6ου αiώνα,
άπ' δπου προκύπτει πώς ύπfjρχε τότε πολυ iσχυρ11 παρουσία
τοϋ λαοϋ. 'Ορισμένοι μεγάλοι κωμικοί, γιά παράδειγμα, ήταν
άναλφάβητοι· aλλο ι , Ιδιαίτερα σηΊ Σιέννα, έξακολουΘοϋσαν
νά άντλοϋν άπό ηΊ λαϊκή κωμική φλέβα. κ· ίlστερα, ύπ1ϊ ρχε
μιά δεκάδα μεγάλων κλόουν χωριάτικης '<:αταγωγfjς, πού τούς
προσκαλοϋσαν νά παρουσιάσουν τά νούμερά τους στίς γαμή
λιες γιορτές καί σ' δλες τίς μαζικές διασκεδάσcις. Σ' αυτό τό
πλαίσιο πρέπει νά τοποθετηθεί τό πιό σημαντικό μέρος τοϋ
εργου τοϋ Ρουτζάντε. Ξαναδιάβασε τά κωμικά σημεία του,
ίδιαίτερα αυτά που άναφέρονται στήν πείνα : βρ1ϊ κα κι aλλα
κείμcνα, που δημοσίεψε ό Παντόλφι στους τόμους του πάνω
σηΊν κομμέντια ντέλλ' aρτε, που είναι πολυ κοντινά μέ κείνα
τοϋ Ρουτζάντε. Αυτό που μ' ένδιαφέρει σ' αυτόν, δέν είναι ή
πολεμικ1i του κατά τfjς βουκολικfjς καi φλωρεντινfjς λογοτε
χνίας, άλλά τό γεγονός δτι, γιά νά χτυπi1σει αυτούς τούς συγ
γραφείς, χρησιμοποιεί τρόπους τυπικά λαϊκούς, κωμικά στοι
χεία, στοιχεία άπό τό λεξιλόγιο, άπό ηΊ γλώσσα τοϋ λαοϋ.

Ή τελικ1Ί μεταμόρφωσή του σέ λογιότατο, δέ μ' ένδιαφέρει .

Αυτό πού μ' ένδιαφέρει είναι ή τρέλα τοϋ i;ρωα πού Θέλει νά
φάει τόν έαυτό του η του aλλου πού, σέ περίοδο λιμοϋ, συμ
βουλεύει κάποιον νά βάλει ενα φελλό στόν άφεδρώνα του γιά
νά κρατήσει πιό πολύ τά λιγοστά τρόφιμα. Κ ι ό τρόπος πού
μιλάει γιά τόν ερωτα! Περιγράφει τόν τρόπο πού χρησιμο
ποιοϋν ο[ γελάδες γιά νά τούς κάνει ερωτα ό ταuρος, μιλάει
γιά τό σπέρμα του, γιά τίς σχέσεις πού εχει μέ τούς γαϊδάρους,
σέ σημείο πού νά λυπfiται πού δέ μπορεί νά κάνει ερωτα μέ
ζώα έπειδή " γνώρισε " τίς γυναίκες! Βέβαια, τόν πλήρωνε ή
αυλ1Ί τοϋ καρδινάλιου γιά νά γράφει τούς μονολόγους του,
άλλά μποροϋσε νά έπαληΘεύει τήν άποτελεσματικότητά τους
δταν επαιζε στίς πλατείες η σέ συμπόσια, δπου τό κοινό του
τ' άποτελοϋσαν άστοί, άλλ' άκόμα δεμένοι μέ τό λαό, γιατί ό
1 6ος αίώνας είναι ή έπαναστατικ1Ί στιγμή τfjς άστικ1ϊς τάξης.
Πρέπει νά φέρουμε στό νοϋ μας τ ί 1Ίταν 11 Βενετία τό J 60
αiώνα, τί σιiμαινε 11 πάλη τών Βενετσιάνων χωρικών κόντρα
σηΊν Αυστρία, τiς σφαγές, ηΊν κατάληψη τοϋ έδάφους άπ' τό
στρατό, τίς έξεγέρσεις τών χωρικών γιά ηΊν άπελευΘέρωση
τοϋ νότιου Τυρόλου. 'Ενίοτε, βέβαια, ό Ρουτζάντε κρατάει
τίς άποστάσεις, άλλ' είναι δεμένος μέ τό λαό μέσω τfjς μητέ
ρας του, πού i)τανε χωριάτισσα, μέσω τοϋ κόσμου άνάμεσα
στόν όποίο ζεί. Άν κάνει καμιά φορά τόν ταχυδακτυλουργό
γιά ηΊν αυλ1i , τό έπάγγελμα τοϋ φοροσυλλέκτη είναι τό πιό
ταπεινό, τό πιό δεμένο μέ τή γη. Αυτό πού 'χει σημασία νά
ξέρουμε, είναι aν αυτά τά κομμάτια πού άνάφερα είναι φιλο
λογικά η δχι . 'Εγώ λέω δχ.ι, λέω πώς ό Ρουτζάντε είναι άκόμα
λαϊκό στοιχείο, πώς προδίνει κατά κάποιο τρόπο ηΊν τάξη
γιά τιΊν όποία έργάζεται καί πώς μέ βοηθάει νά καταλάβω
τί εγινε ό λαός στή συνέχεια. Γιατί δέν πιστεύω, δπως όρισμέ
νοι σύντροφοί μας, πώς μόνον 11 προλεταριακ1Ί κουλτούρα
ύπάρχει καί πώς είναι μάταιο νά ίιρπάζεται κανένας άπό τiς
έπιβιώσεις μιfiς λαϊκfjς χωριάτικης κουλτούρας. Σ' ενα κεί
μενο πού εγραψα τήν έποχή τοϋ Εργου " Στοχάζομαι κ:αί
τραγουδώ Νο 3 " , τούς Θυμίζω τί λέει ό Μάο σχετικά μέ τήν
κουλτούρα τών χωριάτικων μαζών : 11 κατάληψη τfjς έξου ..
σίας ιiπό τίς κυρίαρχες τάξεις προετοιμάζεται πάντα μέ τήν
καθυπόταξη της άνταγωνιζόμεν11ς λαϊκfjς κουλτούρας. Άν
δέν 1Ίταν ετσ ι , ο [ Χιλιανοί στρατηγοί Θά τουφέκιζαν ενα τρα
γουδιστi1 ; Έβαλα σηΊν άφίσα τοϋ Θεάματος " Πόλεμος τοϋ
λαοϋ στή Χιλ11 " τό έπιτύμβιο πού ό θάνατός του ένέπνευσε
στούς συντρόφους του : " Han matado a Angel Paπa! Han
fusilado una guitaιτa! Pero e l pueblo tiene n1ucl1as ! " ( Σκό
τωσαν τόν • Ανχελ Πάρρα! Δολοφον1iσανε μιά κιθάρα! Όμως
ό λαός εχει πολλές! ").
"

Τορίνο, 27 τ' Όχτώβρη 1 973
Μετάφραση ΚΩΣΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΘΕΑrΓΡΟ : ΠΟΛΙΤll(Η Εl(ΔΗΛΩΣΗ
ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑΣ ΣΤΗ ΣΚ�ΗΝΗ
Τον JACQ UES JOL Y
' Απρίλης 1 973, Μεyάλο Σάββατο . Ή Ρώμη εΙναι eρημη·
κάνει κρύο κΌΙ τουρίστες λουφάζουν. Στό θέατρο 'Έl iseo" πού
βρίσκεται στήν άριστοκρατική συνοικία ό ' Εντουάρντο Ν'Τέ
Φίλιππο ξαναπαίζει ένα άπ' τά πιό φη μισμένα eρyα του,
" Ό δήμαρχος τfίς συνοικίας Σανιτά ", και θρ1αμβεύει κάθε
βράδυ στό ρόλο τοv yέρού άρχηyοv τfίς ναπολιτάνικης
Καμόρας, πού π<Ξθαίνει σάν τό Χριστό στό τέλος ένός δείτrνου,
έπειδή θέλησε νά συμφ1λ1ώσει eνα yιό μέ τόν πατέρα του.
Τό ' Έ l isco" δμως δέν παίζει τό Σαββατοκύρ1ακο τοv Πάσχα.
Τ ό ίδιο κι ό θίασος πού τrαρουσιάζει στό " Τραστέβερε " ,
στήν άλλη όχθη τοv Τίβερη, τ ί ς " ' Εκατόν είκοσ1 μέρες τών
Σοδόμων " χωρίς νά vποψιάζεται άκόμα τό θρίαμβο τrού θά
σημειώσει άρyότερα στό φεστιβάλ τοv Ν ανσύ. Μονάχα ό
Ντάρ10 Φό τόλμησε νά παίξει αύτό τό βράδυ πού 'ναι άφιε
ρωμένο στήν περισυλλοyή η τήν " eξοδο ". Αύτό φανερώνει
τήν άδιαφορία του yιά τίς συν1iθε1ες τοv άστικο v 1<01νοv,
ένός κοινοv πού μέ κανένα τρόπο δέ θά 'παιρνε ποτέ τό δρόμο
y-Ιά τό θέατρό του.
ΜΟ:ς εΙχαν προειδοπο1ήσει : θά χάσετε τό δρόμο . Πραyματικά,
δέν εΙναι εΟκολο νά φτάσεις στό "Quarticciolo", στά σύνορα
αύτοv τοv προάστιου τfίς Ρώμης πού, eτσι καθώς άναπτύσ
σεται, ol όμόκεντροι κρίκο� του σιyοτρώνε τήν έξοχή .' Ακολου
θοvμε τήν όδό Νομεντάνα : ο! boι·gate τοv Παζολίνι eχουν
παραχωρήσε1 τή θέση τους σ'Τις έρyατικές πολυκατο1κίες vπνωτήρια. Στό τέλος, βρίσκουμε μιά κακοφωτισμένη πλατεία
μ' eνα μπαράκι και τό ίδιο τό " θέατρο " : eναν παλ1ό κινημα
τοyράφο πού ή αίθουσά του, yυμνή άn'ό σ'Τολίσματα καθώς
εΙναι, μο1άζει τεράστια. Στήν είσοδο, eνα μέλος τfίς θεατρικfίς
κολεκτίβας "La Coιnune" κάνει στούς θεατές μιά yρήyορη
σωματική eρευνα : πρόκειται yιά eνα προληπτικό μέτρο συνη
θισμένο, ' άλλά Ιδιαίτερα άπαραίτητο τήν άτι'οψινή βραδιά,
μετά τά yεyονό-.α τοv Pι· i ιnavallc. "Οπως εΙναι yνωστό,
σ' αύτή τήν άλλη boΓgata (πολ1τε1ούλα) τfίς Ρώμης, eνας έμ
πρησμός εΙχε προκαλέσει τό θάνατο ένός στελέχους τοv
M.S . I. ('Ιταλικό νεοφασιστικό κόμμα) καl τοv νεαροv άδελφοv
του. "Ενα πανώ πού βρέθηκε έπι τόπου eμο ιαζε σάν ύπογραφιί
στό eyκλη μα : G i u s L i z i a ψole taΓia (προλεταρ1ακή Δ1καιο
σύνη). Θά δοvμε παρακάτω τί συνέβαινε στήν πραyματι
κότητα, έκείνη δμως τή στιyμή ή άκρα άριστερά σ' δλη
τήν Ί'Ταλία, κ' Ιδιαίτερα στή Ρώμη, φοβότανε φασιστικά
άντίποινα. Τελικά, αύτό τό βράδυ δέ συνέβηκε τίποτα,
άλλ' vπfίρχε μιά eνταση στήν ά'Τμόσφαιρα ποv δέν εύ
νοοvσε τήν έπαφή τοv ήθοπο ιοv μέ τό κοινό.
Ό Ντάριο Φό μaς vποδέχεται στήν είσοδο. Ή όμάδα "La Cο
muηe"λειτουρyεί χάρη σ'Ενα σύστημα συνδρομών : μιά κάρτα
άξίας 1 000 λιρών (40 - 45 δραχμές περίπου) έπιτρέπε1 στόν
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κάτοχό της νά παρακολουθήσε1 , πληρώνοντας ένα φτηνό
εlσιτήριο (700 λίρες, περίπου 25 - 30 δραχμές), όποιοδήποτε
θέαμα τοv θιάσου σ' όποιαδήποτε πόλη τfίς 'Ιταλίας. ' Ενώ
ο! θεατές παίρνουν τίς θέσεις τους, ό Ντάριο Φό μc5:ς μιλάει
yιά μιά νέα άπόπειρα έκφοβισμοv πού 'yινε τήν ίδ1α μέρα σέ
βάρος τfίς οlιωyένειάς του. Ήδη, πριν άπό μερ1κές βδομάδες,
ή yυναίκα του, ή δημοφιλής ήθοποιός Φράνκα Ράμε, έρμηνεύ
τρια τ ων πεp1σσότερων eρyων του, εΙχε δεχτεί μιά άyρ1α
έπίθεση στό Μιλάνο άπό μ1ά συμμορία τfίς άκρας δεξιάς.
Ό Ντάρ10 Φό κ' ο! δικο ί του είναι άναyκασμένο ι νά κρύβον
ται, ν' άλλάζουν συνεχώς διεύθυνση· ή ζωή τοv yιov του βρί
σκεται σέ κίνδυνο καί , σήμερα κιόλας n'ού μιλάμε, eφτασε
στό σπίτι 81του μένε1 ό ήθοποιός e11α yράμμα πού 'χε μέσα
eνα έκρηκτικό μηχάνημα, χωρίς έκπuρσοιφοτικό καψούλι,
καl μ' eνα φύλλο χαρτί 1τού 'yραφε : " Ά1τλή . προειδοποίη
ση " . Μπαίνουμε στή σάλα· εΙναι yεμάτη κατά τά δύο τρί
τα : έπιτυχία - μc5:ς έξηyεί ό Φό - άφοv θέατρα, άκόμα και
κινη ματοyράφο ι , εΙναι συνήθως άδε1οι τό Σαββατοκύριακο
τοv Πάσχα. Δύσκολο νά σχηματίσε ι κανένας κάποια Ιδέα
yιά τό κοινό : όπωσδήποτε είναι νεανικό, μέ πολλούς όλο
φάνερα φοιτητές· vπάρχουν κ' έρyάτες ; Δύσκολο νά τό
πείς.
Στό βάθος τfίς αίθουσας εΙναι στημένη ή " σκηνή " : μιά άπλή
ξύλινη έξέδρα χωρις τό παραμικρό σκηνικό, yεμά'Τη άπό ή
λεκτρ1κά καλώδια· μερ1κά σπότ σφηνωμένα σ' ένα μεταλλ1κό
πλαίσιο φτάνουν yιά νά φωτίσουν τόν ήθοπο ιό τήν ώρα τfίς
παράστασης. Ό Ντάρ10 Φό και τά νεαρά μέλη τfίς όμάδας
"La C o ι nu n e" - μέ μαvρες yενειάδες καl στρατιωτικές φόρ
μες - άσχολοvνται στά φανερά μέ τή ρύθμιση τοv ήχου και
τών φωτισμών. Κανονικά, τό θέαμα συνοδεύεται άπό προβολή
διαφανειών, ό Φό δμως σπεύδει νά μc5:ς έξηyήσει πώς σήμερα
δέ θά πραyματοπο ιηθεί ή προβολή αύτή, έπειδή μιά φασι
στική συμμορία ξάφρισε eνα μέρος άπό τόν τεχνικό έξοπλ1σμό
τοv θιάσου.
Τό " M i s Lcro buffo " άποτελείται άτι'ό καμ1ά δωδεκαρ1ά
κείμενα - τά περισσότερα σύντομα - χωρισμένα σέ δυό μέ
ρη : τό , κυρίως " J\ι1istcι·o b u Ho " καί τά " Κε ίμ�να τοv
Θείου Πάθους " . Κάθε μέρα ό Φό άντλεί, κατά τό κέφι του,
άπό τό σύνολο αύτό, τά 4 - 5 κομάτια πού θά συyκροτήσουν
τό θέαμα. ' Επομένως τό θέαμα διαφέρει άπό παράσταση σέ
παράσταση , πολύ περισσότερο μάλιστα i'χν λάβουμε vπό
ψη μας δτι, άντίθετα μέ τή yαλλική δ1ασκευή τοv eρyου
πού παίχτηκε στήν 'Αβινιόν τό καλοκαίρι τοv 1 973, ή βρα
διά άρχίζει πάντα μέ μιά εlσαyωyική παρουσίαση, πού 'ναι
δυνατόν νά τροποποιείται άποφασιστ1κά άπό τή μιά βραδιά
στήν άλλη, δπως άκρ1βώς καί τά συνδετικά κείμενα πού χρη -

σιμοπο1εί δ Φδ y1ά vά έvώνε1 τά δ1άφορα κομμάτια πού παρου
σ ι άζε 1 . Ή γενική πρόθεση τοίί θεάματοs εΙνα� ξεκάθαρη :
πρόκε1τα� yιά μ1ά μαχητική άποκατάσταση τfjs λαϊκfjs κουλ
τούραs τοίί μεσαίωνα, καταχων1ασμένηs άπδ τήν έλlτ πού
δ1έθετ< τήν έξουσία - άρ1στοκρατία, κλfjροs, παπισμόs. Ό Φδ
προσπάθησε vά βρεί τά αύθεντικά ντοκουμέντα αύτfjs τfjs
κουλτούραs σ' δλόκληρη τήν Εύρώπη κ' vστερα τά μετά
yραψε έλεύθερα - στηρ1yμένοs στίs άντιδράσε1s τοίί κο1vοίί
καί τίs συζητήσε1s πού yίνοντα1 μετά τίs παραστάσε1s - σέ
μ1ά γλώσσα πού άπστ<λεί συyκερασμδ 8λωv τών δ1αλέκτων
τfjs βόρε1αs καί βορε1οανατολ1κfjs Ίταλίαs τοίί 1 6ου ο.Ιώνα,
ίδιαίτφα στήν παντοβανέζ1κη διάλεκτο τοίί Ρουτζάvτε. Άύ
τό τό ιωλλάζ Ι(εψένωι• άπό τιί μεσαιωιιιιοί παράδοση- δπως
ά1•αφέρεται στόν πρόλογο τιϊς cι<δοσης Βeι·ιαιιί - VeιΌιια τοϋ
" Miste/'O bιιffo "- δέιι ίfχει τόσο τιίν πρόΟεση ν' άναι<αλύψει
ξαιιά, μέ φιλολογιι<ό τρόπο φόρμες ιωί /;!(φράσεις λογοτεχ1•11<ές
ιωί Οεατρ11<ές, δσο Οέλει νά έρμψεύει μί; ιωιι•ούριο πρίσμα τιί
σημασία τους, άποδίδοιιτας σ' αύτιί τιίιι παράδοση τό σύιιολο
τών αύΟειιτ11<ών άξιών της, πού Ίιαι : ιί άμφισβιίτηση μιίi.ς όλέ
Οριας ιωί ιωταπιεστικι;ς άιιτίληψης γιά τόιι κόσμο ιcαί, συιιεπώς,
ό άγώιιας γιά τιίιι έπιβολιί μιίi.ς νέας 1<οσμοαντίληψης, πολύ
διαφορετιιο;ς άπό τώιι κυρίαρχων τάξεωιι ''.
Ό Ντάρ10 Φό eχε ι άποκλείσε1 άπό τό " M i s Lcl'O l)uffo "
δπο1αδήποτ< άναφορά στό θεατρ1κό " τυπικό " : βρίσκετα1
δλομόναχοs πάνω στή σκηνή, μ' evα καθημερ1νό κουστούμι
κ' eνα φορητό μικρόφωνο καρφ1τσωμένο στό πουλόβερ του,
ένώ ό φωτισμόs τfjs αϊθουσαs χαμηλώνε1 έλάχ1στα τήv ώρα
πού παίζεται τό " θέαμα " . Ό Φό έπΊδ1ώκε 1 , μ1 6:s έξαρχfjs,
τήν έπ1κο1νωνία μέ τούs θεατέs καί y1' αVτό προτιμάε1 νά τούs
μ1λάε1 yιά τά τρέχοvτα προβλήματά τουs. Τή βραδ1ά πού
εϊμασταν έκεί, ή παράσταση τοίί " MisLcι·o bu ffo " πλουτί
στηκε μέ μ1ά πολύ μακρ1ά παρέκβαση yvρω άπό τά yεyονότα
τοίί Pι·in1avallc : ' Ασφαλώs, y1ά μιά άκόμα φορά, έπρόκειτο
y1ά προβοκάτσ1α άπό μέρουs μ1 6:s όμάδαs τfjs άκραs δεξ1 6:s.
ΟΙ φασίστεs, yιά νά κανονίσουν ϊσωs έκκρεμείs λοyαρ1ασμούs
μέσα στούs κόλπουs τοίί τοπ1κοίί παραρτήματοs τοίί J\I.S.I.,
σχεδίασαν μ' έπιμέλε1α μ1ά σκηνοθεσία : eβρεξαν τό κεφαλό
σκαλο μέ βενζίνη καί έτοίμασαν eνα δfjθεν άρ1στερίστικο
πανώ ol eνο1κο1 τοίί σπ1τιοίί εΙχαv δπωσδήποτε προε1δο
πο1ηθεί, άφοίί ή μητέρα καί τά δυό μ1κρότερα παιδ1ά πλαy1ά
σαvε μέ τά ροίίχα τουs, eτοιμο1 νά δρασκελίσουν τ ίs φλόyεs
τυλ1yμένο1 σέ μ1ά κουβέρτα. Ή καταστροφή προfjλθε άπό τόν
άτοπο ζfjλο πού δείξανε ol yείτονεs : ή έξώπορτα, άφοίί eσπα
σε πολύ yρήyορα, προκάλεσε μ1ά άναρρόφηση άέρα κ' ol
φλόyεs ξαπλώθηκαv πολύ πιό σvντομα άΠ' 8σο εΙχε ύπολο
yιστεί · eτσι, ol δυό νεαροί, πού κοι μόvτουσαν στό βάθοs
τοίί δωμάτιου, πίσω άπό μ1ά κουρτίvα, δέν εΙχαν τ όν καφό
νά ξεφύγουν. Μ όνοs πάνω στή σκηνή, δ Φό έξηyεί, στήv
παρουσίαση πού κάνε � , πώs τό θέαμα eχασε τή δριμύτητά
του 8ταν δοκίμασε vά βάλει περ1σσότερουs ή θοπο1ούs νά τό
παίξουν - μιμείται τίs δ1άφορεs φάσε1s τοίί δράματοs : τή
μάνα πού πηδάε1 άπ' τό κρεβάτι τηs, ντυμέvη στήν έντέλεια
(" ώs καl τά παπούτσια τηs φοροίίσε ! ") κ1 δδηyεί τούs yεί
τονεs κατcυθείαν στό πανώ, πού ένοχοπο1εί τούs άρ1στερούs
'
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κ.λπ. Τό κο 1νό άντιδρδ: eντοvα · yέλ10 καl άyαvάχτηση συνυ
πάρχουν. "Επε1τα, χωρls καλά καλά νά καταλάβω μέ πο1όv
τρόπο, δ Φό άρχίζε1 νά μ1λάει yιά τήν έπίσκεψη τοίί προέ
δρου Θ1έου στόv Πάπα. Νέο νούμερο : ol έyκάρδ101 έvαyκα
λ1σμοl τοίί Παvλου ΣΤ' μέ τόν πρόεδρο τοίί Νοτίου 81ετνάμ.
" Ό Πάπαs 8μωs eν1ωθε κάπο1α δυσφορία. Καταλαβαίνετε:
8λεs αύτέs ol σκηvέs άπό τά βασαν1στήρ1α, 8λοs αύτόs δ
κόσμοs πού τό βάζε� στά πόδ1α yιά νά yλυτώσε1 άπό τίs βόμ
βεs πού πέφτουν σvννεφο. Ό Πάπαs λο1πόν δέν τόν eσφ1ξε
μέ δύναμη, στήν άyκαλ1ά του, όχι : τοίί 'δωσε μοvάχα μ1ά
τσιμπιά στό μάγουλο - άκρ�βώs, μ1ά τσιμπ1ά ! - καl τοίί
ψιθύρ1σε στ' αύτί : " Τσ . . . Τσ . . . αύτέs τίs βόμβεs 8μωs,
βρέ πονηρέ, τί τίs θέs . . . " . (Μεταφράζω μέ βάση 8,τι θυμ 6:
μα1 ) .
Άττό τή στιyμή αύτή δ μεσαίωναs τοίί " Mis LCI'O b u ffo "
eπαφvε μ1ά κα1νούρ1α σημασία : τόν ν1ώθαμε vά λειτουργεί
στόν παρόvτα χρόνο σέ σχέση μέ τούs φόβουs, τίs έλπίδεs
καί τήν τωρ1νή μαs άyανάχτηση : τό yέλιο τοίί μεθvστακα
ποv 'yιvε φέσ1 στό yάμο τfjs Κανά (" θά σδ:s δ1ηyηθώ evα
άπό κείνα Τά μεθvσια . . . ") ήτανε ώs eνα βαθμό ή έκδίκηση
8λων τών καταπ1εσμένων· eπε1τα, πώs εΙνα� δυvατό vά πι
σ�εύε1 κανέναs άκόμα στούs πομπώδειs λόyουs τών πολ1τικάν
τηδων 8ταν eχε1 άκούσε ι (καί δ ε ί - τόν μιμήθηκε ό Ντάρ10
Φό) τόν πάπα Βοv1φάτιο 80 νά δ1ακόπτε ι τά " άλληλοv1ά "
του, έξαντλημένοs άπό τό βάροs τοίί μανδ Vα κα\ τfjs τιάραs
του, r, ιά νά φωvάξε1 : " Τί κωλοεπάyyελμα κ1 αύτό τοίί πά
πα ;
Ό Φό συνδυάζε1 μέ δεξ1οτεχνία κείμεvα καθαρά ψυχαyωyικά
- τό yέλιο eχε1 y1' αύτόν μ1ά συγκεκριμένη Ιδεολοy1κή λε1τουρyία - μέ άλλα, π1ό δύσκολα άλλά καί π1ό σημαντικά
άπό Ιστορική κα\ πολ1τική άποψη . 'Όπωs αύτή ή " yέvνηση
τοίί ταχυδακτυλουρyοίί ", " κομμάτι πού 'χει τήν κα• αyωyή
του στήν 'Αvατολή, άλλά πού έμείs τό ξέρουμε σέ μ1ά σπσ1λ1άν1κη έκδοχή .. ' 8που eναs ταχυδακτυλουρyόs δ1ηy1έτα�,
στήν πλατε ία ένόs χωρ1οίί πώs ήτανε πρώτα άyρότηs καί
πώs άπ' 8ταν τοίί πfjραν τή yfj του, ό Χρ1στόs τοίί 'πε νά
yίνε1 yελωτ0Πο1όs - eναs yελωτοπο1όs πού τραβάε1 yvρω
του τόv κόσμο μ' αύτά τά λόyια : " Έλδ:τε , καλοί μου άνθρω
πο� . Νά ' μα1 έyώ, δ ταχυδακτυλουρyόs. Θά σδ:s βάλω νά
παίξετε καl νά παλαίψετε μέ τ' άφεντικά σαs, πού δέv εΙνα1
τίποτ' άλλο άπό άσκ1ά παραφουσκωμένα μέ άέρα, πού
" φού " θά τούs κάνω καί θά σκάσουν . . . " .
Πέρα άπό τό yράμμα τοίί κει μένου, πού συχνά άκόμα κ' eναs
Ίταλόs δέ μπορεί νά τό καταλάβε1, ό Φό προσπαθεί νά κάνει
εύδ1άκρπο τό νόημα πού δ1ατρέχε1 όλόκληρη τήν Ιστορία κ' έδώ τά μιμητικά του χαρίσματα έπ1βεβα1ώνοvτα1 μέ τρόττο
συναρπαστ1κό, όχ1 μόvο στή δεξ1οτεχνία μέ τήν όποίο. " σχε
διάζε1 " eνα πρόσωττο , άλλά στήν Ικανότητα πού δ1αθέτε1
νά ένσαρκώνε1 μόvοs του τόσα πολλά πρόσωπα καί ίδ1αίτερα
μάλ1στα τό πλfjθοs δλόκλτψο πού συνωστίζετα1 yιά vά πα
ρακολουθήσε1 τήν άνάσταση τοίί Λαζάρου. Στό τελευταίο
αύτό κομμάτι, eναs φουκαράs θεατήs άyωvίζεται μάτα1α νά
δ1ακρίνε1 κάτι, πατώνταs στίs μύτεs τώv ποδ1ώv του, κι 8ταν έπ1τέλουs βλέπε� τό πτώμα (" Μ ανούλα μου, μπόχα !
·

ΊΙ σκηνή τής κηδεlας τού άφεντικού δlιιει τό ϋφος τής παράστασής του " νΕλα μαζί μου, θά τά σπάσω δλα γιά δλα " ( 1969)

Τ' εΤν' αvτή ή μvροvδιά; . . . "Α, μά αvτόs eχει πήξε1 σ-ιά ζοv
μ1ά καi στis άλοyόμvyεs. Πρέπει νά τά 'χει τινάξει τοvλάχι
στον πρiν άπό eνα μήνα ! 'Ορίστε, τέλεια άποσύνθεση ! 'Ω
ραία κασκαρίκα τοv παίξανε. Θείο καλαμπούρι. Δέ θά κατα
φέρει νά περπατήσεt δ δόλιοs στόν α!ώνα τόν &παντα . . . "),
βάζει στοίχημα μέ τό δtπλανό τοv πώs ή άνάσταση δέ θά
yίνει Καi τελικά τΟV κλέβει τό κομπόδεμά τοv eναs Πορτο
φολάS !
" Τό Οέατρό μας εlvαι ίfιια Οέατρο προπαγάνδας καί πρόκλη
σης πού ύποστηρίζει τούς άγώvες τιjς προλεταριακιjς τάξης
- yράφει δ Ντάρ10 Φό. Γιά τό λόyο αvτό μετά άπό κάθε
παράσταση τfis όμάδαs " La Coιηunc " yίνονται σvζητή
σειs, πού τά πιό σημαντικά σημεία τovs δη μοσιεvονται μετά,
μαζί μέ τό κείμενο τοv eρyov. Ή σvζήτηση ομωs καλύπτεt
μόνο μιά πλεvρά τfis άyωνιστικfis δραστηριότηταs -r ών ήθο 
ποtών. Τό θέαμα έντάσσεται σέ μιά σvyκεκριμένη πολιτική
πρακ-rική άπό τήv δποία εΤναι άδύνατο νά τό διαχωρίσε1s
ένώ, ή !δεολοyική κινητοποίηση πού προκαλεί, σvνοδεύεται
άπό μιά εvαισθητοποίηση τοv κοtνοv άπέναντι στούs τρέ
χοντεs έπαναστατικούs άyώνεs. Φτάνοvμε eτσι σέ μιά μορφή
θ ε ά -r ρ ο v - π ο λ 1 τ ι κ ή σ v y κ έ ν τ ρ ω σ η · πού μπορεί
νά πάρει τis πιό διαφορε-rικέs όψειs. " Ετσι , τό βράδv πού εί
δαμε έμείs τό " M is teι·o ))u ffo " είχαμε στό διάλειμμα, έκτόs
άπό τή σvνηθισμένη πώληση ντοκοvμέντων τη� όμάδαs
" La Coιηune " - κεί μενα ή ή χοyραφημένεs παραστάσειs, φω
τοyραφίεs, φίλμs κ.λπ. - eναν ΙΞ ρανο ύr.έρ τ ων έκδοτων - στε
λεχών τfis άκραs άρ1στερδ:s Σαμόνα καi" Σαβέλλι, πού ό oJκos
τovs μόλιs εΤχε καταστραφεί άπό eκρηξη βόμβαs. Στό τέλοs
τfis παράστασηs δ Ντάριο Φό ζήτησε άπό τούs θεατέs νά
μείνοvν yιά νά παρακολοvθήσοvν τήν προβολή μιδ:s ταινίαs
άπό τήν πρώτη μεyάλη έκδήλωση άν-r ίδρασηs ένάντια στό
Χοvντικό καθεστώs : τήν κατάληψη τοv πανεπιστήμ10v τfis
Άθήναs άπό τούs άπερyούs φο ιτητέs. Μετά τήν προβολiy ,
πού σχολίαζε eναs άπό τούs ύπεύθvνοvs τfis όμάδαs "La Co
mu nc", άκολούθησε άνάyνωση διαφόρων κειμένων καi τηλε
yραφη μάτων άπό διάφορεs έπαναστατικέs όρyανώσειs τοv
τρίτοv κόσμοv κ' ή βραδtά ( έπειδή ύπfiρχαν σοβαρά έπίκαιρα
πολtτικά yεyονότα δέν άφησαν περ1θώρια yιά σvζήτηση
yύρω άπό τήν Παράσταση ) eκλεtσε μέ τήν άνάλvση πού 'κανε
eναs δικηyόροs - μέλοs τfis άκραs άριστερδ:s άπό τή Ρώμη,
καταρρίπτονταs έντελώs τήν έπίσημη έκδοχή yιά τά yεyονό
τα τοv P1•i ιηaval l e καi καταyyέλλονταs τls έπιβιώσειs τfis
φασιστικfis περ1όδοv στόν ίταλικό πο1ν1κό κώδtκα.
Μ' αvτό τόν τρόπο, χρησιμοn'οιώνταs δηλαδή τή yοητεία
πού άσκεί ή θεα-r ρtκή παράσταση κ' έντάσσοντάs την στά
πλαίσια μιδ:s θ ε α τ ρ 1 κ η s β ρ α δ 1 δ: s πού 'να1 ταvτό
χρονα καi μtά π ο λ ι τ ι κ ή έ κ δ ή λ ω σ η προσανατο7' 1 "

·

σμένη στούs σvyκεκριμένοvs άyώνεs τοv προλε-rαριάτοv
ι<αi τών έπαναστατικών όρyαvώσεων, δ Ντάρtο Φό πετvχαί
νει τό στόχο τοv : " Νά διεyείρει μιά δvνάμει έπαναστατική
κοινή yνώμη ". Τό θέατρο έδώ δέν εΤναι παρά eνα όρyανο
στήν vπηρεσία τοv άντιφασιστικοv η τοv ταξικοv άyώνα
καi φοβόμαστε μήπωs ο\ παριζιάνοι θεατέs τοv "Mislcro buf
fo" άποκομίσοvν σφαλερή !δέα yιά τή θεατρική πρακτική τοv
Φό, ύπερτιμώνταs 1'ήν αίσθητική άξία -rov θεάματοs, πού
όπωσδήποτε ύπάρχει , άλλ' άποτελεί μιά μονάχα στιyμή
ένόs πολιτικοv λόyοv άνο ιχτοv σ' ολα τά αίτή ματα τfis
πραyματικότηταs.
"Οταν τέλειωσε ή βραδιά, πήyαμε μέ τό Ντάριο Φό ytά φαyη
τό. Μδ:s έκφράζει τό φόβο τοv μήπωs τοv πάροvνε - yιά λό
yovs δfiθεν . . . άσφαλείαs - τήν αίθοvσα οποv σvνήθωs παίζεt
στό Μιλάνο ή όμάδα τοv "La C o n n ι nc" .Τ' άλλα μέλη τοv θιά
σοv καταφθάνοvν καί , έπειδή είμαστε έμείs, κάθονται σ' άλλο
τραπέζι. Ή σvζήτηση περνάει στήν όμαδική δοvλειά πού yί
νε-rαι στό θίασο. Ό Φό μδ:s λέει πόσο Ικανοπο1ημέvοs εΤναι πού
βλέπει τούs σvντρόφοvs τοv νά n'ροετοιμάζοvν eνα θέαμα
πού θά τό yράψοvν και θά τό παίξοvν ο\ ίδιο ι . Θεωρεί πώs
αvτό άποτελεί μιά ση μαντική καμπή στήν Ιστορία τfis "La
Coιη u n e " . Tov μιλδ:με yιά τή δvνατότητα νά 'ρθει στή Γαλλία
μέ τό " M is lero bu ffo " . Φοβδ:ταt μήπωs τόν πάροvνε yιά
eνα " θεατράνθρωπο " άπό τή στιyμή ποv θά πρέπει νά
παίξει σέ μιά σvνηθισμένη αϊθοvσα, μπροστά σ' eνα " κοtνό "
πού 'ρχεται νά δεί τό " θέαμα " . " Ενα μόνο άν-rίδοτο ύπάρχε1
yι' αvτό : νά έτοιμάσει μιά y α λ λ ι κ ή ε κ δ ο σ η τfis
παροvσίασηs καi τών σvνδε-rικών κειμένων yιά νά διαφvλά
ξε ι τήν ίδεολοyική σημασία τοv " M islCI'O b u f fo " . 'Από τήν
άλλη μεριά, ό Φό έπιφvλάσσε ι στόν έαvτό τοv τό δικαίωμα
νά έντάξει, κατά τή σvνήθειά τοv, στό θέαμα " παρεκβάσειs "
yύρω άπό τήν πολιτική έπικαιρότητα. Θά 'θελε έξάλλοv στis
τελεvταίεs 11'αρ1σινέs παραστάσειs, νά δοκιμάσει κάτι άλλ1ώ
τικο, κάτι πιό άμεσα δεμένο μέ τήν έπικαιρότητα. Τά παλιά
κείμενα θά n'αροvσιαστοvν σέ διάλει<το, οπωs άκριβώs καi
στήν ' Ιταλία : άs eχοvμε έμπιστοσύνη
ή παροvσίαση καi
τά έρμηνεvτικά προσόντα τοv Φό θά τά κάνοvν νά " περά
σοvν " τή ράμπα. "Οσο yιά τήν ΙΞνταξη τών yαλλικών πα
ραστάσεων σέ μιά σvyκεκρι μένη πολtτική πρακτική, μοιάζει
δύσκολο yιά eνα ξένο νά όρyανώσε ι n'ραyματικά θ ε ά μ α τ α
- π ο λ ι τ ι κ έ s έ κ δ η λ ώ σ ε ι s σέ μιά άπό -ris σκηνέs
τοv Clιai l l o t ! 'Ωστόσο πρέπει νά προvπάρξει μιά ένημερω
τική καμπάνια yιά τis σvνθfiκεs μέσα στ\s δτ.-οίεs ό Φό άνα
n'τύσσει τή δραστηρ1ότητά τοv στήν ' Ιταλία. Κα\ ή παρα
πάνω περ1yραφή άπό μιά σvνηθισμένη βραδ1ά στό " Qu a ι· t i c
c i o l o " αvτό τό σκοπό ύπηρετεί.
Μετάφραση ΒΑΣ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ι
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ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑl(Η ·ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΜΕ ΤΙΣ l(ΟΥΚ.ΛΕΣ ΤΟΥ ΝΤΑΡΙΟ ΦΟ
Τού Α . RICHA RD SOGLIUZZO
Ό Ντάριο Φό, δ πιό yνωστός έκπρόσωπος τοίί θεάτροv

άyκίτ-πρόπ στήν ' Ι τ αλία, εΤναι eνα άπό τά πιό πολύπλεvρα
θεατρικά ταλέντα στόν κόσμο : ήθοποιός, σκηνοθέτης, θεατρικός
σvyyραφέας, σκη.ν οyρά� ος κ' ένδvμ:ι:το.λόyος, χορεv;: ής, μ!μο,ς
καί πολι-rικός κλοοvν. Το θέατρο τοv Φο χρησιμοποιει πολv τη
μιμική, τίς μάσκες καί "Ι iς κοίίκλες. Γι' αύτό κ' ή καταyωyή τοv
τοπ.:>θετείται λαθεμένα στήν κομμέντια ντέλλ' άρτε. Ή κομ
μέντια ϋμως σατίριζε κοινωνικούς τύποvς, ένώ ή πολιτική
σάτιρα τοίί Φό - χοντρή κωμωδία ϋποv κvριαρχεί τό όπτικό
στοιχείο - εχει τ\ς ρ ίζες της στήν περίοδο άνάμεσα στό l Oo
κα\ 1 20 αίώνα ϋταν, μετά τή φεοvδαρχική έποχή , ή Ιταλική
χερσόνησος yνώριζε μιά εξαρση πολιτικfiς έλεvθερίας : π λα
νόδιοι θεατρίνοι άλώνιζαν τή χώρα μ' eνα ρεπερτόριο άπό
yκάyκς (κωμικά εύρήματα) κα\ σύντομες παρωδίες ποv πα
νηyύριζαν τό τέλος τfiς φεοvδαρχίας κα\ κορόιδεvαν τοvς λί
yοvς φεοvδάρχες πού 'χαν άπομείνει καί τήν Έι<ι<λησ ία. Πα
ροvσίαζαν στοvς δρόμοvς καί "Ι \ς άyορές ι<ωμικές σκηνές άπό
τήν καθημερινή ζωή . Χρησιμοποιοίίσαν τήν άπλή yλώσσα,
τήν παντομίμα καί τήν παρωδία. ΟΙ πλανόδιοι θεατρίνοι
ένθοvσίαζαν τόν άπλό λαό, ένώ ταvτόχρονα τόν ξvπνοίίσαν
ένάντια στήν τυραννία τών εύyενών. Ό Φό μελετά μέ πάθος
αύτή τήν έποχιΊ ι(α\ πολλές άπό τίς σκηνές τοv βασίζονται
σέ άποσπάσματα πού 'χοvν διασωθεί άπό τό ρεπερτόριο τών
πλανόδιων θεατρίνων τfiς φεοvδαρχίας.

Ό Φό ξεκίνησε σάν έρασιτέχνης ήθοποιός τήν έποχή ποv
σπούδαζε άρχιτεκτονιι<ή στό Μ ιλάνο. Γρήyορα ομως εyινε
έη'αyyελματίας. "Επαιζε σέ μιούζικ χώλ καί καμπαρέ κ' εδινε
μόνος τοv παραστάσεις μέ τραyοvδια, χορό καί κωμικές σκη
νές. Τ' όνομά τοv εyινε yιά πρώτη φορά yνωστό σ' ολη τήν
' Ιταλ ία τό 1 953 μέ " Τό δάχτvλο στό μάτι " , μιά παράστα
ση yιά κλόοvν, πού 'yραψε καί παροvσίασε σέ σvνερyασ!α
μέ τοvς Τζοvστιάνο Ντοvράνο καί τό Φράνκο Παρέντι. Στό
ερyο αύτό, οποv διακρινόταν μιά έλαφριά έπίδραση άπό τή
μαρξιστική κοσμοθεωρία τοv, δ Φό άξιοποιοίίσε τό ταλέντο
τοv στή μίμηση κα\ τήν παρωδία. ΟΙ άστοί θεατές ένθοvσιά
στηκαν μέ τό yκροτέσκο φαρσικό ύφος τών πρώτων ερyων
τοίί Φό, τοvς ξέφvyε ομως τό στοιχε ί ο τ fi ς κοινωνικ fi ς σάτι
ρας ποv στρεφόταν έναντίον τοvς. Τό 1 960 παροvσίασε τό
" ΕΤχε δvό πιστόλια μέ μάτια άσπρόμαvρα " . Ήταν μιά Ι<ω
μωδία μέ " κλέφτες κι άστvνόμοvς ", ποv σατίριζε μέ ύπόyειο
τρόπο τή σύyχρονη ' Ιταλία. Ένας τρόφιμος ψvχιατρείοv
άπολύεται yιατ\ μο ιάζει μέ τόν άρχηyό μιδ:ς σvμμορίας λη
στών, τό Τζιοβάννι. Ό άληθινός ληστής, δ Τζιοβάννι, δο
λοφονείται, μά δ τρελός σωσίας τοv όρyανώνει μιά άπερyία
τών ληστών κι άναyκάζει τίς τράπεζες, τίς άσφαλιστικές έται
ρίες, τ\ς άστvνομικές σχολές καί τά κέντρα έκπαίδεvσης άστv
νομικών σκvλων νά κηρύξοvν πτώχεvση . Ή άστυνομία τά
'χει τελείως χαμένα μ' αύτό τό μεyαλοφvfi τρελό, ποv τελικά
άποκαλvπτεται πώς εΤναι παπάς.

χρωμάτων. Σκηνικό, 1<0vστούμια κα\ μακιyιάζ προερχόντοv
σαν άπό τό τσίρκο καί τό βαριετέ. Ή έι<θαμβωτιι<ή αύτή
παρέλαση χρωμάτων, ήχων, μοvσικfiς κ' ή κίνηση σκέπαζαν
σvχνά τό πολιτικό μήνvμα τοίί Φό.
Ή παράσταση τοίί ερyοv Ή κvρία ε!ναι yιά Πέταμα " τό
1 967 στάθηκε μιά σημαντικ1'1 καμπή στήν καλλιτεχνική πο
ρεία τοίί Φό. Ήταν μιά παράσταση " άποκλειστικά yιά
κλόοvν ". Τό ερyο εΤχε μιά χαρούμενη άτμόσφο:ιρα τσίρκοv,
ώστόσο ή σάτιρα Εβyαινε καθαρή καί πιιφή.
Τό " Ή κvρία ε!ναι yιά πέταμα " διαδραματιζόταν σ' eνα
άμερικάνικο τσίρκο της δει<αετίας τοίί 1 860 ι<αί έξελισσόταν
σάν παράσταση τσίρκοv. Στή σκηνή μπαινόβyαιναν δρ
μητικά κλόοvν, χορευτές, σχοινοβάτες ι<αί άκροβάτες.
Τριyύρω άκοvyότανε τό βοvητό καί τά yρανάζια άπό
έκατοντάδες μηχα�ικές κατασκεvές. Ό ρvθμός ήταν ξέ
φρενος, τό κέφι vπερβολικό, μανιακό. Ό Φό κι δ θίασός τοv
τραyοvδοίίσαν, χόρεvαν, εκαναν άστεία, η'ερπατοίίσαν πάνω
σέ σχο ινιά, έκτελοίίσαν έντvπωσιαι<ά άκροβατικά νούμερα.
Ό ε!ρωνικός λόyος τοίί Φό, έμπλοvτισμένος μέ στο ιχεία άπό
τή Μιλανέζικη άρyκό ένθοvσίαζε τό κοινό, ώστόσο ή κοινω
νική χειρονομία ι<α\ :<ίνηση ιωριαρχοίίσε τελικά πάνω στό
λόyο. Τά σοvρρεαλιστιι<ά όπτιι<ά έφφέ δέν ε!χαν τέλος. Γιά
παράδειyμα, μιά χιονοσ-ι'ιβάδα δόντια κύλαyε άπό τό
στόμα τοίί Φό, μιά μάσκα όξvyόνοv yινόταν φίδι, παπούτσια
περπατοίίσαν μόνα "Ι ΟVς, χέρια πετοίίσαν στόν άέρα, ι<' ol
ήθοποιο\ κάθονταν στό κενό, πάνω στίς διπλωμένες ούρές
τοίί φράκοv τοvς.
"

Σιyά σιyά 8μως καταλάβαινε κανένας πώς ή χαρά ήταν
διαποτισμένη μέ κάτι τό τραyικό. Αύτό ήταν δλοφάνερο στό
θάνατο ένός περιστεριοίί στό Ντάλλας. Ή κvρία πού 'πρεπε
νά βyεί άπό •ή μέση ή"Ι α\Ι ή ίδιοκτιiτρια τοίί τσίρκοv, eνας
yερασμένος θηλvι<ός Φ. Τ. Μπάρνοvμ ( 1 ), ποv σvμβόλιζε
τόν άμερικάνιι<0 καηιταλισμό. Λίyες στιyμές πρίν άπό τό
θάνατό της, vψωνόταν πάνω άπό eνα νεροχύτη στή στάση
τοίί άyάλματος τ fi ς έλεvθερίας. Άκολου8οίίσε 1i άνάληψή της
σ' eνα παράδεισο yεμάτο καταναλωτικά άyαθά, μιά ε!κόνα
σατιρικfiς Ιεροτελεστίας ποv κτvποίίσε ταvτόχρονα κα\ τήν
έκκλησία κα\ τό κράτος. Τό τσίρκο τοίί Φό ήταν μιά άλληyο
ρία τοίί βιομηχανικοίί κρά"Ιοvς, eνα τεράστιο yραφειοκρατικό
σύμπλεyμα άπό μηχανές καί σχο ινιά, ϋποv ή προσωπικό
τητα τοίί άτόμοv ε!χε άλλοτριωθεί μέσα σ"Jό σvλλοyικό παν
δαιμόνιο. Ό άνθρωπος εΤχε yίνει μαριονέτα σ' eνα τvραννικό
τσίρκο άδικίας, προκατάληψης, έyκλήματος κα\ πολέμοv.

Κατά κανόνα, τά ερyα τοίί Φό εχοvν μικρή λοyοτεχνική άξία :
άποτελοίίνται άπό πολλά έπεισόδια κα\ δίνοvν άτέλειωτες
δvνατότητες yιά κωμικά όπτικά εvρήματα, τραyούδια καί
καλαμποvρια. Ό Φό, ϋπως κι δ Φελλίνι, λατρεύει τό τσίρκο.
ΟΙ παραστάσεις τοv εΤναι eνα τσίρκο σέ μικροyραφία : έκκω
φαντική μοvσική, κλόοvν, άκροβάτες, τραyούδια, χορός,
μίμοι - eνα Ιταλικό I-Ic\17.apoρ ρ i n . Ό Φό άλλάζε ι τά ερyα
τοv άνάλοyα μέ "J\ς άντιδράσεις τοίί κοινοίί, yι' αύτό τά τv
πωμένα κείμενα τών ερyων τοv εχοvν πολv μικρή δμοιότητα
μ' αύτό ποv βλέπει κανένας στήν παράσταση .

Τό " Ή κvρία εΤναι yιά πέταμα " σήμαινε τήν άρχή τ fi ς Μ πρε
χτικfiς περιόδου τοίί Φό. Μέ πολλά έπεισόδια εδινε μιά πανο
ραμική άποψη τfiς ίταλικfiς Ιστορίας, διδαχτική άλλά ποτέ
βαρετή. Χρησιμοποιοίίσε τραyούδι , χορό, μίμηση , διάλογο
κα\ τό κύριο βάρος επεφτε στήν πολιτική σάτιρα. Ό Φό
εκανε πιά φανερή τήν καταyyελία τοv yιά τό π,ολιτικό σύ
στημα τfiς ' Ιταλίας κι άκόμα τήν άποyοήτεvσή τοv άπό τόν
ίταλικό κομμοvνισμό ποv τόν θεωροίίσε yραφειοκρατικό κα\
φθαρμένο. Κάνοντας μιά άναφορά στοvς πλανόδιοvς θεατρί
νοvς τfiς φεοvδαρχίας, ποv στάθηκαν έμπνεvστές τοv, δή
λωνε : " Χρόι•ια όλόκληρα ιϊμουιια ό γελωτοποιός τιϊς b.στιιοϊς
τάξης · τούς πέταγα τό " Ι(ατηγορώ " μου κατάμουτρα κι αύτοί
άντιδροϋσαν μ' άΟώο γέλιο. Τώρα Οά γίιιω ό γελωτοποιός τοϋ
προλεταριάτου. Αύτοί Οά ύφίστανται τό " κατηγορώ " μου ".
( Cο ι·ι·::ιdο Augl::ιs, " l\1I a ί \ ρaι· L i Lo ηοη si d i vcrte " , " Es 
j) Ι'csso ", Μιλάνο, 23-1 1 - 1 969).

Στίς πρώτες παραστάσεις τοv χρησι μοποιοίίσε περισσό"Jερο
τό ύπερβολικό μακιyιάζ παρά τ\ς μάσκες : άσπρο πρόσ�πο ,
έπιτηδεvμένο βάψιμο ματιοίί, ψεύτικες μύτες κα\ περοvκες.
"Εδινε στό θεατρικό κοvστούμι eναν τόνο μποvρλέσκ, χρησι
μοποιώντας κακοραμμένα ροίίχα κι άλλόκοτοvς σvνδvασμοvς

( !) Φιιιέας Τέυλορ Μπάριιουμ ( 1810 - 1891) άμεριιcαιιός Οια
σιiρχης, πού 'γιιιε Ορυλικός καί δημιούργησε τεράστια περιουσία
παρουσιάζοιιτας "σημεία ιωί τέρατα" τιϊς φύσης ιc' έκμεταλλευό
μειιος τιί11 εύπιστία τοϋ ιcο111οϋ (σ.τ. μ . ).
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Τό 1 968, ό Φό μαζί μ' άλλοvς άρ1στeροvς θ1άσοvς φηάξανε τό
A R C I , ίΞνα θεατρ1κό όρyαν1σμό άφ1ερωμένο στήν έπανάσταση

τοv προλεταρ1άτοv. Τό A R C I δ1ακήρvσσε τοvς στόχοvς
τοv σ' ενα κείμενο ποv σvντάχτηκε κvρίως άπό τό Φό :
" Κάτω άπό τό πρόσχημα τι;ς i;λcυΟερίας τοϋ λόγου, ό πο
}.ίτης ει·ιιαι δέσμιος τώιι μαζικώιι μέσων έιιημέρωσης πού
i;λiγχοιιται άπό τούς κεφαλαιοιφάτες . . . Τό Οέατρο είvαι.
τό μόι•ο μέσο πού μπορεί ιι' άπcλευΟcρώσει τό λαό άπ'
αύτιί τιίιι τυραιιιιία. 'Άιι άιιατρέξουμε στίς ρίζες τού Οεάτρου,
O1i δούμε πώς τά μέσα ίfι(ψρασης ιc' /;πιιωιιιωιιίας του ιίταιι
άπλά, εύΟύβολα ιωί iiμεσα. Τό Οέατρο δέ δεσμευόταιιε άπό
άρχιτεκτοιιιl(ές δομί:ς πού Οά μποροι)σαι1ε νά έμποδίσουιιε
τόιι πρωταρχικό του στr)χο : νά μπορεί τό κο11ιό ιιά δεί
καί ν' ύ./(ούσει ύ.ποτcλεσματιι\ά. Σιίμερα τό Οι!ατρο ύπηρcτεί
τίς άι•άγ/(ες μιiiς πολιτικιϊς ι( οiιωι1ομιιοϊς έλίτ ιc ' ίfτσι ίfχει
γίιιει άπρόσιτο στό λαό (μόιιο τό 5 % τού iταλικοϋ πληΟυ
σμοϋ παραιωλουΟcί Οέατρο) . Αύτές οί οiιωιιομικές διαl(ρί
σεις cίι•αι όλοφάι1ερες στίς άρχιτcκτοι1ικές δομές πού 'χουν
δημιουργηΟεί ιωί πού προι!ρχοιιται άπό ίfιια φεουδαρχικό
σύστημα : ή πλατεία ιωί τά Οεωρεία γιά τούς άφέιιτες, ό
i;ξώστης γιά τούς ύπηριΙτcς ". ( Ναιιιιί Rίωι"C!ί " Τeαιι·ο
Ρο/ίιίω e Α /ιeπιαιίνe Cιι/Ιι//'αle ", Riιιascila, 4/10/1968,
σελ. 27) .
'Αντ\ νά παίζει στlς σvνηθ1σμένες θεατρ1κές αϊθοvσες τό A R C I
eφeρε τό θέατρο κοντά στό λαό δίνοντας παραστάσεις σ'
έρyοστάσια, yήπ.-:δα, φο1τηηκές έστίες κα\ yvμναστήρ1α σ'
ολη τή βόρε1α ' Ι ταλία. Ό όρyαν1σμός ψvχαyωyοvσε �yρό
τες, έρyάτες καί φο1τητές. Πολλοί φραγμοί ποv ύπfjρχαν
άνάμεσα στούς ήθοπο1ούς καl τό 1<01νό, eσπασαν. οι θεατές
σvμμετείχαν ένeρyά στήν παράσταση καί σvχνά άνο1yαν
eνα ζωντανό, καl μeρ1κές φορές θvελλώδη, δ1άλοyο, μέ τοvς
έρμηνεvτές. Ή προσέλεvση θεατών σέ κάθε παράσταση κv
μαινόταν άπό �r<ντακόσ1α wς τρείς χ1λ1άδες άτομα, άνάλοyα
μέ τόν πληθvσμό της κο1νότητας καl τό μέγεθος τοv θεατρ1-

κοv χώροv. ' Εκείνο πού παροvσ1άζε1 ένδ1αφέρον ε{να� οη τό
θέατρο τοv Φό άποδείχτηκε πολύ προκληηκό y1ά τούς κομ
μοvν1στές, πού ένώθηκαν μέ τούς δεξ1ούς άνηπάλοvς τοvς
στήν προσπάθε1 ά τοvς νά έμποδίσοvν τό Φό νά δίνε� παρα
στάσε1ς σέ δη μόσ1α κτήρ1α.

Ό Φό δέν περ1ορίστηκε νά φέρε� τό θέατρο στό λαό. 'Αφ1eρώ
θηκε ταvτόχρονα στήν ύπόθεση μ1δ:ς άναίμακτης έπανάστα
σης τοv Πpολεταρ1άτοv. Q\ ΠΟλΙΤΙΚές τοv πεπο1θήσε1ς προ
χώρησαν άρ1στερότeρα άπό τό μαρξ1σμό, στό μαοϊσμό. Ό
Φό πίστεvε πώς δ:ν έκθέσε1 τήν άποψή τοv y1ά τά στραβά
τfiς σύγχρονης κο1νωνίας καί κvρίως y1ά τή δ1αφθορά της
Ίταλ1κfiς Κvβέρνησης, θά μποροvσε νά κάνε� τό λαό νά σvνε1δητοπο1ήσε 1 τήν άνάyκη μ1δ:ς ρ1ζ11<fiς άλλαyfjς στή δ1ακvβέρ
νηση της χώρας. Ό Φό ήθελε νά δ1αδώσε1 τό μήνvμά τοv σέ
μεyάλα άκροατήρ1α, σέ άyρότες κ' έρyάτες κvρίως, ποv ο!
πeρ1σσότeροί τovs δέν εΙχαν πάε1 ποτέ στό θέατρο. Γ1' αvτό
άπλοποίησε τά eρyα τοv ΚΙ άπαρνήθηκε τό παλ1ό τοv κομψό
στvλ τοv καμπαρέ πού τόσο άρεσε στήν άσηκή τάξη . τα
κα1νοvρ1α τοv eρyα ε{ναΙ ΠΟλΙΤΙΚές άλληyορίες μέ τή μορφή
κα\ τ\ς μεθόδοvς τοv �τα1δ11<0v θεάτροv : άτrλός μύθος, άπό
λvτο1 " ijρωες " καί " καθάρματα " �ςαl τελ1κή νίκη -rov καλοv
πάνω στό κακό. "Ολ' αvτά παροvσ1άζοντα1 δ1οyκωμένα σέ
μ1ά πλούσ1α παρέλαση άπό κοστούμ1α, μάσκες, κοvκλες καί
θεατρ1κά εύρ11ματα, άναπόσπαστα στο1χεία -της !ταλ1κfiς
πραyμαηκότητας οποv τό Καρναβάλ1 εΙνα� eνα yεyονός πού
έ1ταναλαμβάνετα� κάθε χρόνο. ' Ανάμεσα στά εύρήματα εΙνα�
τό κvρ1αl(άτ1κο κοvκλοθέατρο κα\ σκηνές άπό τήν κομμέντ1α
ντέλλ' άρτε, eνα σvμβολο έθν1κfiς σvνείδησης μέσα άπ' τοvς
α!wνες.
Μέ τή σκέψη πώς 11 μόνη ψvχαyωyία τοv προλεταρ1ακοv
κο1νοv τοv είνα1 τά μέσα μαζ1κfiς ένημέρωσnς, ΠΟV, οπως ΠΙ
στεvε1 , έλέyχοντα1 άπό τό κράτος καl δέν eχοvν ϊχνος φαντα
σίας, δ Ντάρ10 Φό κάνε� καθαρή θεατρ1κή τέχνη , χωρίς πο-

ρωμαϊκfiς έποχfiς καί τfiς κομμένηα ντέλλ' άρτε. ΟΙ κοvκλες
μοιάζανε μέ γελοιογραφίες τοv Τζώρ•ζ Γκρός, χωρίς ομως τό
στοιχείο τfiς φρίκης ποv 'χοvν τά σκίτσα τοv Γερμανοv.
Παρά τή σοβαρότη-rα τοv θέματος, ol παραστάσεις τοv Φό
διατηροϋν τήν άνάλαφρη γοη-rεvηκή άτμόσφαφα καί τή
μαyεία τοv πα1δ1κοv θεάτροv.
Ή τεράσηα κοvκλα δέν παρίστανε μόνο τήν άσηκή τά

ξη, άλλά Κ Ι ολες τίς μορφές πολ1ηκfiς καταπίεσης. Δ ιάφορες
πολ1ηκές δυνάμεις ξεπηδοvσαν άπό τό πελώρ ι ο στομάχι
της στή διάρκεια τfiς παράστασης. Σέ μιά σκηνή τό προ
λεταριάτο έπ1τίθετα1 στήν τεράσηα κοvκλα φωνάζοντας :
" Σκοτώστε τούς βρωμερούς φασίστες ! ". Ξαφνικά ή Φράνκα
Ράμε, ή όμορφη yuναίκα τοv Φό - δυναμικό στοιχείο τοϋ
θιάσου - βγαίνει άπό τήν κοvκλα φορώντας μόνο eνα μαγ1ώ.
Μaς σvστήνετα1 σάν " καπιταλισμός " . ' Εκείνη τή σηγμή
μπαίνει άπc1ληηκός δ δράκος. Μιά άλλη μεγάλη κοvκλα, πού
παρίστανε τόν τέως βασιλιά τfiς ' Ιταλίας Β ίκτορα - 'Εμμα
νουήλ, eσπρωξε τόν " καπιταλισμό " πρός τό δράκο, φωνά
ζοντας πώς μόνο αύτή, " δ γλυκός καπ1ταλ1σμός ", μπορεί
νά σώσε1 τήν ' Ιταλία άπό τούς Μπολσεβίκους. Ό δράκος
βρυχήθηκε άγρ1α και τvλίχτηκε γvρω άπό τόν " καπ1ταλ1σμό " . Γρήγορα ομως eπεσε θvμα τfiς γοητε ί ας της, καθώς
έκείνη λικνιζόταν προκληηκά στήν άyκαλ1ά του. Έτσ1 eνα
βασ1κό θέμα τοϋ eρyου μεταδόθηκε μέσα άπό μ1ά όπηκή
άλληyορία μέ τίς τεράστιες κοvκλες. Ό καπιταλ1σμός εΙνα1
άπλά δ φασ1σμός, γοητευηκά μεταμφ1εσμένος. Ή καταπίεση
τοv προλεταριάτου συνεχίζετα1 .

Ό Φό δέ χρησψοπο 1εί κοvκλες σ' ολες του τίς παραστάσε1ς.

Μεταχειρίζεται μιά πληθώρα θεατρ1κών εύρημάτων y1ά νά
δώσε1 eμφαση στό μήνυμά του. Άν τόν συγκρίνουμε ομως
μ' άλλοvς θtάσους άγκίτ-πρόπ, έπαναλαμβάνε 1 συχνά τά
θέματα καί τήν τεχν1κή του. Σ' eνα άπό τά τελευταία eρyα του
Θάνατος Κ Ι άνάσταση μιaς κοvκλας " ξαναεμφανίστηκαν
ol κοvκλες τοv φασ1σμοv καί τοv κομμουν1σμοv, οταν δ Φό
ξαναπαρουσίασε τό χρονικό τ fi ς 25 ετίας ϋστερα άπό τό Β '
Παγκόσμιο Πόλεμο . Ή τεράσ1 1 α κοvκλα σvμβόλ1ζε τήν κάθε
«

" Ό θάιιατος

κ' ή ανασταση μιaς κούκλας ". 'Αναφέρεται
στήιι προδοσ{α τής έργατικί'jς τάξης dπό τούς ρεβιζιοιιιστές

λύπλοκη -rεχνολογία, δίνοντας Ιδιαίτερη eμφαση στίς Ικανό
τη-rες τοv ήθοπv1οv. Ή χρησιμοποίηση τfiς κοvκλας eδωσε
παραπάνω δvνατότητες y1ό: άδρή σάτφα, οπως ol χ1οvμορ1σηκές παραμορφώσεις τών Ιταλών ή γετών - καλών καί
κακών.
Κοvκλες χρησψοπvίησε γιό: πρώτη φορά τό 1 969 στό " Με
γάλη παντομίμα μέ φλάμπvvρα καl μικρές καί μέτριες κοv
κλες ". Ύπηρχαν δvό βασ1"ές τεράσηες κοvκλες. Ή πρώτη,
μιό: yκροτέσκα μορφή, 3 μέτρα ϋψος, μ' άσχημο στόμα άπό
έλασηκό καί λασηχέν10 κλόμπ στό δεξί χέρι παρίστανε τήν
άσηκή τάξη . Ή άλλη , eνας πράσινος Κ Ι άσπρος δράκος, 9
μέτρα ϋψος, σvμβόλ1ζε τούς κομμοvν1στές. ΟΙ κοvκλες κατα
σκεvάσ1 ηκαν άπό έλασηκή ϋλη σέ σvρματέν10 σκελετό καί
ντvθηκαν μέ Οφασμα. Ή κοvκλα πού παρίστανε τήν άσηκή
τάξη ήταν τvλ1yμένη μέ μιό: παλιό: ταπ1σσερί κ' eμο1αζε μέ
άλληγορ1κή μορφή τοv Μεσαίωνα. Ό Φό σχεδίασε τό: σκη
νικό: καί -r'ά κοvστοvμ1α ολης τfiς παράστασης κ' eβαψε μόνος
τοv τίς τεράσηες κοvκλες, δίνον-rας Ιδιαίτερη προσοχή στή
λεπτομέρεια.
Μόνο μέ τιί μεγάλη άκρίβεια, μπορείς ιιά δη
μιουργιίσεις τιίν έιιτύπωση πώς iiλα εlvαι άvοργάιιωτα" - εΙπ<. Σ'
αύτή τή φράση σvνοψίζετα1 ή τέχνη τοv Φό. ( J . Β . " Ι 1
pu.ρ p azzone di Fo si prcpaι·a al debuLto", Uni tίι, 1 7 / 1 0/ 1 968)

' / ./ μηάλη κού;!}.α - 3 μέτρα ϋψος - ;r.αρ{σται•ε τήι• dστική τάξη

"

., Ή Μεγάλη Παντο μ ίμα " ήταν μιά πολ1ηκή σάτφα τfiς Ιτα
λ1κfiς Ιστορίας στά τελεvταία 25 χρόνια. Θέμα της, ή πάλη τοv
προλεταρ1άτοv μέ τήν άσηκή τάξη. Ή πάλη αύτή δινότανε
βασικά μέ τίς κοvκλες. ΟΙ ήθοπο1οl τlς μετακ1νοvσανε πάνω
στή σκηνή καl τίς κατεvθvνανε μέ σπάγyοvς ή ξvλα, χωρίς νά
κρvβοντα1 άπό τό κο ινό. 'Ανημαχόμενες πολ1ηκές δμάδες
κατεvθvνανε τlς κοvκλες - ήταν μιά ζωντανή σκηνική εlκόνα.
Ή σvνεχής παροvσία τfiς πανάσχημης κοvκλας πάνω στή
σκηνή ύπενθvμ1ζε άπc1ληηκά πώς ή πολ1ηκή καταπίεση
βρίσκεται παντοv. 01 έρμηνεvτές φοροvσαν μισές ή δλόκληρες
μάσκες πού σvμβόλ1ζαν τήν πάλη άνάμεσα στίς δvνάμε1ς τοv
καλοv καl τοv κακοv - τό προλεταριάτο ένάνηα στήν άσηκή
τάξη . ΟΙ ήθοπο10! τραβοvσαν εύκολα τ!ς μάσκες πάνω στό
μέτωπο ΚΙ άΠΟΚάλuπταν τό Πρόσωπό τοvς, οταν άλλαζαν
χαραχτήρα, ή οταν ή δράση άπό άλληλορ1κή γινότανε ρεα
λ1σηκή. Πολλές άπό ,.ις μάσκες βασ1στήκανε σέ πρότvπα τfiς
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λoyi'js πολ1τική καταπίεση. Ήθοπο1οί κ1 άλλεs κούκλεs πού
παρίσταναν τήν άστ1κή τάξη, τόν καπ1ταλ1σμό, τό σΤρατό,
τόν άνώτερο κλi'jρο, τή μοναρχία κα\ τ\s μεyάλεs έπ1χετρήσε1s
ξεπρόβαλλαν άπό τό στομάχ1 τi'js τεράσηαs κοvκλαs. Μερ1κο\ ήθοπο10\ καί κούκλεs παρουο 1άζονταν άπό μ1ά έσωτερ1κή
σκηνή, καλυμμένη μέ κουρτίνεs στό βάθοs - κέντρο κα\ ε ίτε
προχωρούσαν μέσα στό χώρο τi'js παράστασηs, είτε eμπα�ναν
μέσα στήν τεράστια κοvκλα y1ά νά ξεπροβάλουν άρyότερα.
Ό θάνατοs τi'js άσχημηs κοvκλαs Παρίστανε •' ό τέλοs τού
φασ1σμού καί τήν άνάστασή του μέσα άπό τήν έyκαθίδρυση
μ1δ:s καπ1ταλ1σηκi'js δ1ακυβέρνησηs μέ τήν ύποστήρ1ξη των
άμερ1κανών κ' εύρωπαίων συμμάχων, τi'js Έκκλησίαs κα\
τi'js άστικi'js τάξηs. Ό Φό κατάyyε1λλε άκόμα τό Ίταλ1κό
Κομμουν1σηκό Κόμμα πώs άπέτυχε νά καταπολεμήσε1 τήν
καπ1ταλ1σηκή καταπίεση . Ένα άπό τά ση μανηκότερα πο
λ1τικά πρόσωπα πού σατίρ1ζε ήταν ό Παλμίρο Τολ1άτι, ό
ήyέτηs τών κομμουν1στών. Ό Φό τόν eπα1ζε eτσ1 πού νά
μο1άζε1 μέ τό Τζίμ1νυ Κρίκετ (2) - τήν άνίκανη συνείδηση τού
π.ρολεταρ1άτου πού παρασυρόταν σέ άπάθε1 α άπό τή ρητο
ρ1κή του Ικανότητα. Ό Τολ1άτι ποv 'χε κερδίσε1 τό σεβασμό
τών Σοσ1αλ1στών καί τών Χρ1σηανοδημοκρατών καί πού
προττμούσε τό συμβ1βασμό άπό τήν κο1νων1κή άλλαyή ,
καθυστέρησε, κατά τό Φό, τήν πρόοδο τi'js ύπόθεσηs τού προ
λεταρ1άτου. Ό Φό φορούσε κουστοvμ1 παπά, παραλληλί
ζονταs τόν καταστρεπηκό χαραχτήρα τού ίταλ1κού κλήρου
μέ τόν Τολ1 άτι κ' Εβαλε δυό κούκλεs πού παρίσταναν τό
Στάλ1ν καί τό Μάο-Τσέ-Τούyκ νά τόν βρίζουν κα\ νά· τόν
yελο1οπο1ούν συνέχε1α.
Ό Φό κ' ol ήθοπο 1οί του βρίσκονταν σέ δ1αρκi'j κίνηση :
τραyουδοvσανε, χορεvανε, παίζανε μουσ1κή, κ1νοvσανε τ\s
κούκλεs κ1 άλλάζανε ' yρήyορα τήν πο1ότητα τi'js φωνi'js τουs
y1ά νά δώσουν χαραχτήρα στήν κάθε κοvκλα. Οί ήθοπο101
(2) Τζ,ίμινυ Κρίκετ : μορφι/ τοϋ Γουώλτ Ντίσι•ευ, ίiι•ας γρύλλος
πού παρασταίιιει τι/ συ1ιείδηση τών άλλων ιίρώων, άλλά πέφτει
άπό γκάφα σέ γκάφα (σ.τ.μ.) .

εΤχαν έκπα τ δευτεί μέ προσοχή στή χρήση τi'js κοvκλαs
eτσ1 πού όλόκληρη ή παράσταση eμο1αζε μ' αύθόρμητο αύτο
σχεδ1ασμό ένώ στήν πραyμαηκότητα εΤχε μελετηθεί κ' έκτε
λεστεί μέ άπόλυτη άκρίβε1α.
ΟΙ κούκλεs δέν ήταν στολίδ1α άλλά βασ1κο\ χαραχτi'jρεs τi'js
δράσηs. 'Ακρτβώs οπωs στό " Μα1νόμενο 'Ορλάντο " τού
Ρονκόν1, ή παράσταση τού Φό μετατρεπόταν μερ1κέs φορέs
σ' eνα άνθρώπ1νο κουκλοθέατρο . Ή κίνηση τών ήθοπο1ών
ε!χε τήν άκρίβε1α τi'js μηχανi'js, παίρνανε στάσετs σάν τi'js
κοvκλαs, περ1ορίζανε στό έλάχτστο τή δ1αφορά άνάμεσα στcν
ήθοπο 1ό καί τήν κοvκλα. 'Όταν ol ήθοπο10\ φοροvσανε όλό
κληρεs μάσκεs y1νόντουσαν κούκλεs . 'Αναμφ1σβήτητα, ή
άφαίρεση τού άνθρώπ1νου στο 1χείου άπό τόν ήθοπο1ό ε!χε
σχέση μέ τό πολ1τ1κό θέμα τού Φό σχεηκά μέ τήν καταπίεση
τού β τ ομηχαν1κού κράτους, άλλά πήyαζε έπίσηs κ1 άπό τόν
είλ1κρ1νi'j του θαυμασμό y1ά τήν άπλότητα κα\ τήν όμορφ1ά
τού κουκλοθέατρου.
Ό Φό κ' ol ήθοποτοί του έξακολουθούν νά πετραμα-τ ίζοντd1,
ν' άσκούντατ κα\ νά •'αξ1δεvουν στίς πόλε1s κα\ τήν ϋπα1θρο
τi'jς βόρε1ας Ίταλίαs μεταφέροντας τό μήνυμα τi'jς άλλαyi'jς
καί τi'jς έπανάστασης . Τούs ένώνε1 ή άφοσίωσή τους στήν
τέχνη κα\ τήν πολπτκή κ' ένδ1αφέροντα1 πολύ λίyο y1ά τό
κέρδοs. ΟΙ συνετσφορές τών θεατών μοτ ράζοντα1 ίσόττμα στά
μέλη τού θτάσου. Στό θέατρο τοϋ Φό τό μέσο εΤνατ άναμφ1σβή
τητα τό μήνυμα : μ1ά έπανάσταση τού προλεταρ1άτου η'ού
θά πραyματοπο 1ηθεί μέ τή χρηστμοποίηση τi'jς θεατρτκi'jς
παράδοσης πού βyi'jκε άπό τό λαό, δπως ό πλανόδ1ος θεα
τρίνος τi'jς φεουδαρχίαs, τό τσίρκο, τό καρναβάλτ, τό μτοv
ζτκ χώλ κ' ή κομμέντια ντέλλ' άρτε. Σ' ίίνα eθνος πού πολύ
συχνά άρνείτα� τό δτκό του θέατρο κ' ένθαρρvνε1 τίς άπομ1μήσε1ς ξένων eρyων, ό Φό άντέχε1 σάν ό κvρ1ος έκφραστής
τi'jς μεyάλης κληρονομ1δ:ς τού Ιταλτκού λαϊκοϋ θεάτρου.
" · Εχουμε παντρευτεί τό λαό - λ έετ. Ετι•αι πολύ σημαιιτικός. Τό
πραγματικό Οέατρο, οχι αύτό τό μουσείο πού λέμε σιίμερα Οέα.τρο ,
ίiβρισκε πάντα άιιταπόιφιση στίς μάζες " .
Μετάφραση ΣΟΦΙ ΑΣ Α Ν ΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ

Ό Φό ιι' ίlνα dνδρεί%ελο, μπροστά στήν τεράστια %Ού%λα πού παριστά 11ει τήιι dστι%·ή τάξη, σ%ιάχτρο τού προλεταριάτου

ΓΝ Ή Σ ΙΑ ΕΠ l l(Ο Σ Η Θ Ο Π Ο Ι Ο Σ
Ο ΦΟ ΣΧΟ ΛΙΑ Ζ ΕΙ ΜΕ ΛΟΓΟ l(AI Π ΑΙΞΙΜΟ
Τού BER NA R D DOR T
' Από τόν ήθοπο1ό Ντάρ10 Φό, ποv 'χα δεί στήν ' Ιταλία νά
έρμηνεvε1 τ\ς κωμωδίες τοv - μεταξv των άλλων : " Ή ' Ι σα
βέλλα, τρείς ι<αραβέλλες ι<' iΞνας παραμvθάς", " Φταίε1 πάντα
ό διάβολος " , " Ή κvρία ε!να1 γ1ά πέταμα " - στό δ1άστημα
τf\ς "άσηκf\ς" περ1όδοv τοv θ1άσοv Φό - Ράμε ( 1 959 - '67),
μοv 'χε μείνε ι , φvσ11<ά, ή θvμηση ένός έξαίσ1οv θεατρίνοv, έ
νός " θεατρ1κοv τέρατος " . Δ1έθετε έκείνη τή ζωντάν1α κα\
την άφέλε1α, έκείνο τό βάρος κα\ τήν εύ1<1νησία - τά στο1χεία1
δηλαδή, Πσv φηάχνοvν τοvς μεγάλοvς ήθοπο1οvς. Ε!χε 1<άτ1
άπό τό Φερναντέλ κα\ τό Γκροvσο Μάρξ μαζί καί, πρόσθετα,
μ1ά iίμφvτη, ένστtι<τώδη γνώση τών άντtδράσεων τοv κο1νοv :
μ1ά άκρίβεια στά " έφφέ " - άι<όμα κ1 δταν ήταν πολV χον
τρά - ποv χαρακτηρίζε1 μόνο τόν κλόοvν (κ1 ό Φό iίπα1ζε
καμ1ά δει<αρ1ά κλόοvν στό " Ή κvρία ε!να1 γ1ά πέταμα " ) .
Όσο γ 1 ά τόν άνθρωπο Φ ό , ήταν άκαταμάχητος : άνο1χΤός1
περίεργος, πρωτεϊκός, παθ1ασμένος γ1ά τό θέατρο, τόσο ·τό
παλ1ό δσο κα\ τό π1ό κα1νοvρ10 (στά 1 967 δ1ασκεvασε τόν
" Κvρ1ακάηκο περίπατο " τοv Ζώρζ Μ 1σέλ).
Ε!χα νά τόν δω ν ά παίζε � άπό τό 1 968. Σ' δλες, δμως, τ\ς
σvζητήσε1ς γvρω άπό τό θέατρο στήν ' Ιταλία iίρχονταν στην
έπιφάνε ια τό όνομα τοv Ντάρ10 Φό ΚΙ ό δρόμος ποv 'χε
δ1αλέξε1 : ή ρήξη μέ τό καθ1ερωμένο θεατρ1κό σvστη μα, ή
σvγκρότηση της " Νι ι ο ν a , ccna " κ' ή iίνταξή της στό κv
κλωμα δ1ανομf\ς A.R.C. 1 . , ποv δημ1οvργήθηκε άπό τό Ίτα
λ1κό Κομμοvνισηκό Κόμμα, ή δεvτερη σvγκροvση ΕΠc Ιτα,
κα\ τέλος ή 'ί δρvση τf\ς " L a C ο ι η ιι nc " σάν " έναλλακηκοv
κvκλώματος " ( 1 ) . Ή άναφορά αύτή στό Ντάρ10 Φό σvνοδεv
ονταν άπό 1<άπο 1ες έπ1φvλάξε1ς1 eνα ε!δος ένόχλησης, ένώ τά
αίσθήματα κvμαίνονταν άνάμεσα στό θαvμασμό κα\ τή δv
σ � ορία - ο η;ως : Ν α ί , β � βα1 � .,, ύπάρχει ΚΙ ό Φό . . . άλλά ό
Φο ε!να1 παντα . . . πολv Φο .
Περίμενα, λο1πόν, πώς τό " Tll isL cι·o Βιι ffο " (Μποvφόνικο
μvστήρ10)1 θέαμα τοv " col l c L L ivo tcaLι·alc dcl l a Co mι ιn c ",
στό " C l ι a i l l o L " , θά 'ταν eνα μαγεvηκό " o n c nιan's s l 1 0 1v " .
Ότ ι θ' άποτελοvσε ύπόμνηση κ' έπ1βεβαίωση των χαρ1σμά
των τοv Ντάρ10 Φό, τοv έξαίρετοv ήθοπο 1οv. Λο1πόν, αύτό
ποv άντίκρvσα ήταν τελείως δ1αφορεηκό. Δέν ε!δα eνα " τέ
ρας ", άλλ' eναν άνθρωπο τοv θεάτροv. Δέ βρέθηκα μπροστά
σ' eναν Παραδοσ1ακό ήθοπο 1ό ποv ποντάρε1 κα\ παίζε� μέ
τήν ύστερία (μ1ά ύστερία ποv ξεκινάε1 άπ' τή σκηνή γιά
νά καταλήξε1 μετά κα\ στήν πλατεία), άλλά σ' eνα βαθv
τατα μοντέρνο ήθοπο 1ό. Δέν ε!χα νά κάνω μ' eνα ίταλ1κό
έξαγωγ1κό προϊόν, eναν κάπο 10 Πεπίνο - δέ λέω Έντοvάρντο ντέ Φίλ1ππο, ποv, καταφεύγοντας σέ πολλές γκρψάτσες,
φηάχνε 1 iiνα σvμφvρμα δποv σvνvπάρχοvν · 6 ναπολπάνος
Ποvλτσ1νέλλα1 ό 'Αρλεκίνος τοv Μπέργκαμο κα\ μ1ά ντανοvν
τσ1ανή μεγαλοστομία : ε!χα μπροστά μοv eνα ήθοπο1ό έπι
κό κα\ - αύτό ίσως ε!να1 πλεονασμός - έΠαναστάτη .
«

Τό " M isLeι·o Βιι ffο ", λο1πόν1 εΤνα1 eνα θέαμα ποv τό πα
ροvσ1άζε1 μόνος τοv ό Ντάρ10 Φό. Όρ1σμένο1 εlρωνεvτηι<αν
αvτή τήν όμαδ1κή δοvλε1ά " ποv, σέ τοvτη τήν περίπτωση
(άφοv ή " L a Cοιη ιιnc" iίχε1 στό ρεπερτόρ1ό της κα\ πολλά
άλλα θεάματα ποv τά έρμηνεvοvν iΊ κα\ τά φηάχνοvν άκόμη
Πολλο\ ήθοπο10\ μαζί ) , καταλήγε 1 στό ρεσ1τάλ μ1δ:ς " βεν
τέτας " . Μερικοί πάλ1 - μέ τό Μ1σέλ Κοvρνό έπ1κεφαλf\ς ( 2 )
«

( 1) Δές τιί συνέντευξη τοϋ Jacqιιes Jο/γ μέ τό Ντάριο Φό (δη
μοσιεύεται σέ προηγούμειιες σελίδες) ιωί τιίι• 'Εργοβιογραφία
τοϋ Ντάριο Φό (πού δημοσιεύεται σέ έπόμει•ες σελίδες) .
(2) Δές " La sceιιe ά soi ιοιιΙ seιι/ " στιίι• έφημερίδα " Μοιιr/e "
10 Γειιάρη 1974: " Κοντολογίς, ίΙvας μοιιόλογος άπό ήρωισμό.
Θά 'πρεπε ιιά προειδοποιιίσουιι τό Ντάριο Φό πώς έδώ ( στό Πα
ρίσι) μπορούσε ιι ά π α ι χ τ ε ί ά π ό π ο λ λ ο ύ ς. Γιά ιιά
ξαιιασάνει λιγάκι " .

καμώθηκαν πώς οiι<τίροvν τή μοναξ1ά τοv Ντάρ10 Φό. Σάμ
πως ή δοvλε1ά ένός άνθρώποv νά μή μπορεί νά 'να� τό άπο
τέλεσμα τf\ς δοvλε1δ:ς πολλών ! Σάμπως αύτός ποv παίζε�
νά μή μπορεί νά 'να1 ό άνηπρόσωπος έκείνων ποv δέν παί
ζοvν ! . . Άς άφήσοvμε δμως αύτή τήν άγονη άνηδ11<ία. Στήν
πραγμαηκότητα, κ' έδώ δπως κ1 άλλοv, ό Φό vlοθετεί κα
θιερωμένες φόρμες, μόνο κα\ μόνο γ1ά νά τ\ς άνατρέψε1 καί
νά τίς παραβ1άσε1 , είσάγοντας τά στο1χεία έκείνα ποv, σvνή
θως, ol φόρμες αύτές άρνοvντα1 iΊ άποκλείοvν. Τό "onc 1ηan's
slιο 1ν " ποv έπιχειρεί ε!ναι τό άντίθετο μιδ:ς προσωπικi) ς έπί
δειξης. Στή σκηνή - γvμνή, χωρίς άνηκείμενα - ποv 'ναι
κατε1λη μμένη άπό θεατές ι<αθισμένοvς wς ι<αί στό πάτωμα,
έμφανίζετα1 ό Ντάριο Φό μ' eνα καθημερινό κοvστοvμι - δέν
κρατάε 1 τίποτα στά χέρ1α τοv, δέν eχει τίποτα στίς τσέ1τες
τοv, μόνο στό λαψό τοv €χει κρεμασμένο - eτσ1, φανερά eνα μικρόφωνο . Δέν πρόκειται, δμως, νά δείξει τόν έαuτό τοv.
Βρίσκετα1 έι<εί γιά νά παίξε� , νά δείξε� τοvς άλλοvς : όχι τόν
ίδ10, άλλά άλλοvς, χτεσ1νοvς καί σημερ1νοvς, άκόμα καί σδ:ς
iΊ ι<αί μένα. Εvθvς έξαρχi)ς, ϋστερα άπό eνα περιστασιακό,
λίγο διπλωμαηι<ό ι<ι άρκοvντως ι<αvσηκ8 λογίδρ10 (γιά τό
θέμα της Γαλλίας καί της ' Ι τ αλίας - γ1ά τοvς Ίταλοvς ποv
έξορίζοντα1 σέ μ1ά Γαλλία - προστάηδα των γραμμάτων κα\
των τεχνών ! ) , μψείτα1 μιά lσ• ορική κα\ φανταστ ική σvνάν
τηση : τή σvνάντηση τοv Σκαπίνοv μέ τ ό Μολιέρο, δποv ό
δεvτερος διδάσκει στόν πρώτο πώς νά παίξε� τόν Ταρτοvφο .
Χωρίς νά δώcτε1 μιά κατάληξη στή σι<ηνή αύτή, ό Φό περνάε ι
σέ μιά άλλη, διαμετρ11<ά άντίθετη, τόσο σά χρον1κή τοπο
θέτηση δσο κα\ σάν vφος : αvτή τή φορά πρόκεπαι γιά eνα
γερμανο-αμερ1κανό σοφό ποv, καθώς έξvμνεί τή δVναμη τf\ς
τεχν1κf\ς κα\ τίς άπειρες καταστρεπτικές δvνατότητες ποv
προσφέρε1 , βλέπε ι τ\ς μηχανές τοv κα\ τόν ίδιο τοv τό λόγο
(ποv τόν σvγιφοτοvν ήχο1 κ1 όχι λέξε1ς) νά γίνονται κομ
μάτια. ' Εδώ άγγίζοvμε νοvμερο καμ�ταρέ - ένός ι<αμπαρέ τf\ς
άριστερδ:ς, έννοείται . Αύτό iτov 'χε ι , ώστόσο , σημασία ε!να1
ποv ό Φό eκανε μ' αύτό τόν τρόπο τή διαδρομή τοv άνά
μεσα σέ δvό έποχές, σέ δvό άντίθετοvς τρόποvς : τό θέατρο
ι<α\ τό ι<αμπαρέ (i'ι τήν τηλεόραση) , τήν κλασ1κή κα\ τή σvγ
χρονη έποχή, τήν "cο ι η ιη c d ί a" τοv παρελθόντος κα\ μιά ση
μερινή σκηνή. Ίσως eτσ1 νά ξεπλήρωσε ι<αί τήν όφειλή τοv
σ' αύτά τά πολπιστικά (κλασ1κά iΊ μαζ1κά) στερεότvπα.
Σ' αύτό τό σημείο άρχίζει πραγματiι<ά τό " M isLc1·0 Β ι ι lϊο "
- μέ τήν προσφvγή σέ μ1ά άλλη παράδοση : τή λαϊκή παρά
δοση των " ζονγκλέρ " τοv Μεσαίωνα. Κ1 ό Φό νά δ1ηγεί
ται, μέσα άπό eναν Άγγελο κ' eνα Μεθvσμένο , τήν Ιστορία
τοv γάμοv τf\ς Κανά - μ1ά Ιστορία, δποv ό Μεθvσμένος, άφοv
ν1κήσε1 τόν Αγγελο κα\ τόν δ1ώξει 1 �τvίγετα1 1 γεμάτος ήδο
νή, μέσα σ' eνα κρασοβάρελο - iΊ τήν άνάσταση τοv Λαζά
ροv - σά νά 'ναι πίνακας τοv Μπρέγκελ - ποv 'y1νε άφορμή
γιά ξεφάντωμα σ' eνα νειφοταφείο, iΊ τή σvνάντηση τοv
πάπα Βον1φάτιοv 8ov μ' eνα Χρ1στό ό όποίος τόν άρχίζε1
στ\ς κλωτσ1ές στά π1σ1νά . . . Ό Φό δέ μένε� ποτέ σ' eνα άπό
τά πρόσωπα ποv έρμηνεvε ι : παίζε� eνα, δvο , δέκα, έκατό
πρόσωπα· περνάε1 άπό τό 'να στ' άλλο . "Οπως κάνε� τό
πλf\θος, μπορεί νά κάνε� κα\ τόν πάπα. Δέν καθvστερεί άκ
κιζόμενος. Δέν κάνε� , βέβαια, γκρψάτσες, ούτε άλλάζε1 μεταμ
φ1έσε1ς, δέν έπιχειρεί φvσ1ογνωμ1κά πα1χνίδ1α - κ1 δσα, τv
χόν, κάνε � εΤν' έλάχιστα. Ύποδηλώνε1 τά δ1άφορα πρόσω
πα μέ μ1ά χειρονομία, μέ μιά φωνηηκή μετάπτωση . Μέ μ1ά
άπλή μετατόπιση μέσα στό χώρο . Πηδάε1 ά�τό τό 'να σχi'jμα
στ' άλλο, τά έκτοξεvε1 , στόν άέρα, τό καθένα μέ -ι:.ή σειρά
τοv, γιά νά τ' άδράξε1 μετά κα\ νά τά έξαπολVσε1 πάλ1 .
Παίζε� ταχvδακτuλοvργικά μέ τ\ς χειρονομίες, δπως καί μέ
τ\ς φωνητικές μεταπτώσε1ς. Ή λέξη μπορεί νά φανεί παρά
ταιρη, πρέπε1 δμως νά τή χρησψοποιήσοvμε : ή χ ά ρ η
τ ο v - χωρ\ς ίχνος έπιτήδεvσης - εΤνα1 άνvπέρβλητη .
Ό Φό, μή eχοντας τήν eyνο1α νά αύτοεπιδε1χτεί, ούτε τήν
•
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έ11'ιθvμία νά φωλιό:σει σ' eνα κα\ μοναδικό 11'ρόσω11'ο, θά μ11'ο
ροίίσε νά ό:νησταθμίσει αύτή τήν άρνηση τοίί τσαρλατανι
σμοίί μ' eναν άλλο τσαρλατανισμό : της δεξιοτεχνίας, · της
11'ανταχοίί 11'αροvσίας. ΕΤναι γνωστό 11'ώς τά 11'ερισσότερα
κόλ11'α τά κό:νοvν ol μό:γο ι 11'0V έμφανίζονται μέ τά χέρια
άδειανά. Ό Φό θ ά μ11'οροίίσε νά 11'αίξει μέ τό ρv.θ μό, μέ τόν
Υλιγγο 11'0V 11'ροκαλοίίν ol μεταμορφώσεις. Στό σημείο αύτό
11'αρεμβαίνοvν τά σχόλια. Βλέ11'ετε, ό Φό ντοvμ11'λάρε ι , κvριο
λεκηκά, τό 11'αίξψό τοv, μέ σχόλια. 'Ένας θεατής της γενι
κης δοκψης τό δια11'ίστωσε μέ κά11'οια δηκτικότητα : στiς
τρείς σχεδόν ώρες 11'ov κρατάει τό θέαμα, ό Φό δέν παίζει μέ τήν αύστηρή iίννοια τοίί δροv - ποv θά '11'ρεπε δμως,
στήν περίπτωση αύτή , νά τόν ό:ναθεωρήσοvμε - παρα11'άνω
ά11'ό μιάμιση ώρα. Ό θεατής iίνιωσε σά νά τόν κλέψανε . Αύτό
ποv τοίί δώσανε άξιζε τά μισά λεφτά ό:πό κείνα ποv 11'λήρω
σε, ή τή μισή 11'ρόσκληση. Ό Φό τοίί τήν iίσκασε ! ( 3 ) . Λο111'όν, σ' αύτή ό:κρ1βώς τήν έναλλαγή τοίί πα1ξίματος κα\ τοίί
σχολίοv, της γλώσσας (τών γλωσσών, θό: 'πρεπε νά ποίί
με), καi της μψ1κης στηρίζεται τό "Mis leι·o Bu ffo".
Φvσικά, τά σχόλtα αύτά eχοvν νά έ11'ιτελέσοvν ό:ρχικά μιά
έρμηνεvηκή κα\ ένημερωηκή λειτοvργία. Ό Φό έξηγεί τό
11'λαίσιο μέσα στό όποίο είδαν τό φώς τά κείμενα ποv θά
έρμηνέψει . Έκθέτεt τήν ε lκόνα ένός μεσαιωνικοίί λαϊκοίί θεά
τροv 11'ov χρησψο11'01εί τiς Γραφές καi τiς φόρμες της \ερης
άναπαράστασης μόνο καi μόνο γιά νά τiς ό:νατρέψε ι : " Μv
στήριο, λοι11'όν, σημαίνει Ιερή ό:να11'αράσταση · μποvφόνικο
μvστiιρ10 σημαίνε ι : γκροτέσκο θέαμα" c� ). 'Εκείνη τήν έ'ι;rοχή
" τό θέατρο i')ταν TJ προφορική έφημερίδα τοv λαοίί σέ μορφή
δράματος " (5 ) . Τό ίδιο πρέπε ι νά ξαναγίνει σήμερα. Τά κεί
μενα αύτά, ποv ό:νακαλvφθηκαν ή έπ1νοi1θηκαν - ύποψιά
ζομαι πώς ό ρόλος τοίί Φό στή δtαμόρφωση τοίί κεψένοv τοίί
" M i s Lero Bυffo" εΤναι μεγαΜτερος ό:11'' δ,η λέε1 ό ίδιος iίχοvν τήν ό:ξία ύποδείγματος. Τή γέφvρα, ό:νό:μεσα στό δικό
τοvς παρελθόν κα\ τό δικό μας παρόν, τή δημιοvργεί τό σχό
λιο τοίί Φό. Ή λειτοvργία, δμως, τοίί σχόλιοv αύτοίί εΤναt,
έπίσης, καθαρά ση11α11ηκrι (seman Liqυe) : ή σχέση τοv μέ
τό παίξιμο σvν1στδ: τή σημασία (ή τiς σημασίες) της παρά
στασης. Θά 'πρεπε νά μποροvσαμε νά έξετάσοvμε έπακρι
βώs τοvς σvyκεκρ ψένοvς δρους της σχέσης αύτης. Άς 11'ερι
ορ1στοίίμε, όμως, νά σημειώσουμε δη ό Ντάριο Φό δέν ένερ
γεί μηχανtκά : άπό τήν πλεvρά τοίί σχόλιοv, τό μήνvμα·
άπό τήν πλεvρά τοv παιξίματος, 1Ί έπεξήyηση . ' Επιπλέον,
τό παίξιμο δέν ά11'οβλέπε1 συστηματικά στό παρελθόν, ό:φή
νοντας τό παρόν στiι δικαιοδοσία τοίί σχόλ1οv. 'Υπάρχει
ό:λληλοδιείσδvση , άλληλεξάρτηση : 1Ί Ιστορία καi ή έπικαι
ρότητα έναλλάσσονται σ' δλα τά έΠί11'εδα. ' Επίσης, αύτό ποv
όνομό:ζω σχόλtο - μή βρίσκοντας καλVτερο δρο - δέν ε{ναι
ό:παλλαγμένο ό:πό κάθε στο1χείο παιξίματος fι μψ1κης. Οϋτε
11'άλ1 αύτό ποv λέμε παίξιμο - μrι βρίσκοντας πάλt καΜτερο
δρο - είναι στερημένο ό:πό κάθε σχολιαστικό χαρακτήρα. Ό
Ντάρtο Φό περιγράφει - ό:νακαλεί κvρίως ντοκοvμέντα 11'0V
δέν ε{ναι δvνατό (λόγω τεχνικών έλλείψεων, άραyε, ή έπε1δr1
eτσι τό θέλει ό Φό; ) νά 11'ροβληθοίίν - καi δέ δtστάζει νά
είκονογραφήσει , μέ ιιιά χειρονομία ή μ' eνα λαϊκό τραyοvδι,
αύτό πού περ1yράφει . Ίσως μ άλιστα, στiς περιπτώσεις αύ
τές, ή μψ1κiι τοv νά 'ναι πιό έκφρασηκή, πιό τραβηγμένη
καλvτερα, παρά δταν παίζε ι . Γtατί , παίζοντας, eχε ι - άντί(3) Όρισμέι•οι κριτικοί ύπερΟεμάτισαι•: " Γιατί νά πι,ίγει ό Ντά
ριο Φό τιίν ύποκριτιιοί του ίδιοφυία μέσα σ' ίΛ•α έπεξηγηματικό
κιίρυγμα πού καλύπτει τά δυό τρίτα . τιϊς παράστασης ιωί πού,
είλιιφιι•ά, δέ11 προσφέρει τίποτα τό ένδιαφέρο11; .. ( Plιilijle Tes·s·oιι,
" Le Cαιιαι'(/ eιιc/ιαίιιι! " , 9 Γειιάρη 1974) .
(4) Δές τό iξαφετικό βιβλίο πού έξέδωσε τό Γαλλο-ιταλιιcό
Κέιιτρο Δραματουργίας ( διευΟυντιίς ό Jω·ι! Gιιίιιοt) μέ τιί11 εύκαι
ρία τι;ς παρουσίασης τοίί " Mi5"tel'O Βιιffο ., στό Οέατρο C/ιαί/
Ιοι: " Miste/'O Βιιffο .. ( Mysιeι·e Boιιffe) , pαι· Daι·io Fo eι " La
Cοιιιιιιιe ", ι!diιίοιι bί/ίιιgιιe, Gioι·gio Βeι·ιαιιί Ec/itoι·e, Veι·οιια,
σελ. 13.
(5) 'Ό π.π. Θυμόμαστε τό "Θέατρο-έφημερίδα .. ϋπου " τό Οέαμα
γίιιεται άπό τό λαό καί γιά τό λαό", κατά τόν Αουγιcοίίστο Μπόαλ
( Δές " Caιι!goι·ies c/ιι ι/ιι!όιl'e popιιlaiι·e ", " Tl'Clvail t/ιι!όιι·a/ "
VI, /ιίveι· 1972) .
•

Ό Ντάριο Φό εlιιαι, κυρίως, έι<πληιcτιιcός ιίΟοποιός. Τρείς
έιcφράσεις του στι)v παράσταση τοίί " Μίστερο Μποίίφο "
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θετα - τήν τάc; η νά άμβλVνε1 τ\ς δ�αφορές κα\ τα εντονα
χαρακτηρισηκα : στόχος τοv δέν εΙναι τό άτομο, άλλά
ή μορφή, ή γλώσσα, τό σωμα, οί άνάγκες κ' ol άρνήσεις τοv.
Τό παίξιμό τοv φτάνει μερικές φορές στήν άνωνvμία. Ένω
ξέροvμε δη δ Φό άναλαμβάνει τό σχόλ10 κι αύτός τό ύπο
γράφει . Τέλοs, τό σχόλιο παρεμβαίνει στό Παίξιμο : δ Φό
δέ διστάζει νά σταματήσει νά παίζε�, γιά νά δtατvπώσει eναν
περισσότερο ή λιγότερο αύτοσχέδ10 σvλλογισμό, ποv άπεv
θύνεται άμεσα στό θεατή . Ή θεατρ1κή \Ίλη τοϋ " M i s ιcι·o
Β ι ι l'fο " εΙναι σvνεχής μέσα στήν ίδια της τήν άσvνέχεια.
Τό νόημα κvκλοφορεϊ άπό τό παρελθόν στό παρόν, άπό τή
χειρονομία στό λόγο , άπό τό άτομο στό πλfjθος. Ποvθενά
δέ βρίσκεται δλοκληρωμένο. ΕΙναι τεμαχ1σμένο, μοιρασμένο
σέ μικρές ένότητες, πού στηρίζονται άλλες στδ λόγο κι άλλες
στή μι μική, εΙναι ξεχωριστές ol μέν άπό τ\ς δέ κι ώστόσο,
άλληλένδετες. Τό νόημα παράγεται άδιάκοπα μέσα άπό τήν
πολλαπλή λειτοvργία αύτοϋ τοϋ ήθοπο1οϋ-σχολ1αστfj, πού
'ναι ό Ντάρ10 Φό.
Όλα οσα eγραφε δ Βάλτερ Μπένγιαμιν σχολιάζοντας τό
μπρεχηκό έπικδ θέατρο, γιά τό " διακεκομμένο παίξιμο " κα\
" τό gesιus πού μποροίiμε νά τό άφηγηθοϋμε " ( 6 ) έφαρμό
ζονται έδω κατά γράμμα. Ό Φό έπιχειρεϊ μ1ά σταθερή δια
κοπή . ΟΙ χειρονομίες τοv μένοvν μετέωρες. Ό ίδιος τ\ς παρα
τηρεί, τ\ς σχολιάζει , γελάε ι μαζί τοvς, τ\ς έπαναλαμβάνει ή
τ\ς Πρ ο εκτείνε ι . Φτάνει νά θvμηθοϋμε τόν τρόπο μέ τόν δποίο
δείχνει τό Βον1φάηο νά φηάχνει άλvσίδα τά δαχτvλίδια
τοv ! Στό σημείο αύτό άφηγείται άκρι βως χειρονομίες τοϋ
παρελθόντος, μόλ1ς δμως άρχίζει νά τ\ς σχολ1άζε1, νά 'σο·v
καί πρ:>βάλλοvν πάνω τοvς χειρονομίες σημερινές, πού 'ρχον
ται νά ένισχύσοvν ή νά άρνηθοϋν, νά ζωντανέψοvν ή νά σβή
σοvν τίς πρωτες. Ό θεατρικός λόγος (discoul's) γενν1έτα1 άπ'
'αύτές τ\ς ταλαντ.;ύσεις. Ή άπόλαvση πού δοκιμάζοvμε πη
γάζει περισσότερο άπ' αύτές τ\ς παλινδρομικές κινήσεις παρά
άπό τή δεξιοτεχνία τοϋ μίμοv Φό ή τή β�αιότητα τοϋ σχο
λιαστfi. Είναι μιά άπόλαvση πού σvμβαδίζει μέ τήν σαφέ
στατη πρ ο βολr1 άπό τόν ήθοποιό των χειρονομιων κα\ των
λόγων τοv μέσα στό χωρο κα\ τή δ1άρκε1α τfiς παράστασης πάλι δ Βάλτερ Μπ�νγιαμιν : " Ό ήθοποιός πρέπει νά μπορεί
νά διαχωρίζει τίς χειρονομίες τοv, οπως ένας τvπογράφος
διαχωρίζε ι τίς λέξε ι s " (7).
Ό τ.;μαχισμένος καί πολVμορφοs μονόλογοs τοϋ Ντάριο Φό
δέν κλείνεται στόν έαvτό τοv : έπιζητεί τό διάλογο. Δέν εΙναι
τvχαίο, ούτε άποτέλεσμα κάτrοιοv έκφοβισμοu, τό γεγονός
δη σέ κάθε παράσταση, έκτός άπ' τή βραδιά τfjς γενικfjς
δοκιμfjς, τά δύο τρίτα σχεδόν των θεατων μένανε, μετά άπό
ένα τρίωρο θέαμα, γιά νά η'αρεvρεθοϋν στή σvζήτηση . Έξ
άλλοv, δέν τrρέτrε ι νά θεωρήσοvμε σάν μιά άπλή ρήτρα Οφοvς
τήν κριηκή τfis " ό μφαλοσκοπίαs " τοϋ ήθο τrο ιοϋ καί τοϋ
" παιξίματος μέ τά σπλάχνα " , είτε τοϋ σταν1σλαβσκ1σμοϋ,
π.::> ύ δ Φό δέν παρέλειπε νά προβάλλει .'\-! κρ1ηκή αύτή άπο
τελεί άτόφιο μέρος της σημανηι<Τjς τοv (seιηan ι i c μ ι e ) : σέ κα
μιά σηγμr1 τό δ ιπλό (ή τριπλό ή τετραπλό) Παίξιμο τοϋ Φό
δέν παγιώνεται σέ μιά ε!κόνα ή σέ μιά κατάσταση πάθοvς - σέ
τελεvταία άνάλvση, τό πάθος τrερ1ορίζετα1 σvχνά στίς δ1α
στάσε1ς μιδ:s ε!κόνας. Μέ τ\s άνολοκλήρωτες χειρονομίεs τοv,
πού 'ναι σά νά α!ωροϋν·rα1 άνάμεσα στό παρελθόν κα\ τό
παρόν, μέ τό λόγο τοv, πού έπικαλείται τ\ς χειρονομίεs αύτέs
χωρ\ς νά διαλVεται ποτέ έντελως μέσα τovs, δ Φό δέν άπεvθύ
νεται μόνο στή φαντασία τοϋ θεατfj : βάζει κvριολεκηκά τό
θεατή σέ κίνηση . Τόν vποχρεώνει νά " άναπροσαρμόζετα1 "
άδιάκοπα, νά τrολλαπλασ1άζε1 τls άπόψειs κα\ τ\s προοπτι
κές τοv. Τόν έξαναyκάζει σέ σvζήτηση.
Θά 'πρεπ.; άκόμα νά μελετήσοvμε μέ άκρίβε1α τ\s γλωσσικές
παραλλαγές, τ\ς δtαλέκτοvς πού χρησιμοποιεί δ Ντάριο Φό.
'Αμφ1σβητεί τήν έθvική κα\ φιλολογική γλώσσα, τ r1 γλώσσα
π.::> ύ 'χε ι έπιβληθεί μ�ά γtά πάντα, τή γλώσσα σάv άτομική
!δ1οκτησία Πού σέβοντα1 μέ θαvμαστή δμοψvχία τόσο ή
σκηνή οσο κ' ή πλατ.;ία. ' Απένανη σ' αύτή τή γλώσσα, δ
Φό ξαvαφέρνε1 στήν έπιφάνει α καl έπεξεργάζεται τή " γλώσσα
τωv ζονyκλέρ "-οπως τή λέει δ ίδιος : " Ύπfjρχαν έκατοντά(6) Δές " Q ιι est- ce qιιe le t/ιeόιι·e epiqιιe ? " Walteι· Βeιιjαηιίιι:
" Ess·ais sιιr Βeι·ιο{Ι Bι·eclιt ", Pelite Collectioιι Maspero, 39,
Fι·αιις:οίs Maspel'O έclιΊeιιι·, Paι·is·, 1969, σελ. 30. Μετάφραση άπό
τά γερμανικά τοίi Ραιιl Lα νeαιι.
'

( 7) 'Ό .π.π.

δες διάλεκτο � καl τεράστιες διαφορές, πολύ μεγαλVτερες άπ'
8,η σήμερα, άπό τή μιά περ1οχή στήν άλλη. Έτσ ι , δ ζονγ
κλέρ eπρεπε νά ξέρει έκατοvτάδες ντοπ1ολαλ1ές. Τί eκανε, λοι
πόν ; Σκαρφ1ζόταν κ1 αύτός μιά δική τοv. Μιά γλώσσα πού
ήτανε φηαγμένη άπό στοιχεία πολλων διαλέκτων κα\ τοϋ
'δινε τή δvνατότητα ν' άλλάζε1 λέξει ς τήν καθορισμένη σηγ
μή. 'Όταν, πάλι, βρισκότανε σέ δύσκολη θέση, μή ξέροντας
πο ιά λέξη νά διαλέξει γ�ά νά κάνει κάτι κατανοητό, αύτόμα
τα Εβαζε στή σειρά τρία, τέσσερα, πέντε σvνώνvμα " (8). Ή
γλώσσα τοϋ Φό, άμάλγαμα κι αύτή πολλων διαλέκτων, δέν
παίρνει άπλως vπόψη της τ\ς γεωγραφικές διαφορές : σvγ
κροτείται κι αύτή μέ βάση τήν Ιστορική άντιμετάθεση ποv
άποτελεί τό βάθρο δλόκληρης τfjs παράστασης. Δημ1οvρ
γείτα1 άπό σvναπαντήματα μέσα στό χωρο κα\ τό χρόνο.
Παρ' ολα αύτά, ένα τέτο10 παί ξ ι μο θά μποροϋσε νά μή παρα
πέμπει Ποvθενά άλλοϋ παρά στήν ίδια τοv τήν πολvδvναμία,
σέ μιά νέα δεξ1οτεχνία. Δέ θά έπρόκειτο, βέβαια, γtά τή δε
ξ1οτεχνία ένδς κλόοvν ή ένός καμπαρετίστα, ένός Γκρόκ ή ένός
Φερνάν Ραίίνώ (0)· θά 'ταν, μδ:λ λον, ή δεξιοτεχνία ένός μεγά
λοv έπ1κοϋ ήθοπο 1οϋ, ένός,άς ποϋμε, !ταλοϋ Έκκεχαρντ Σάλλ
(vπόθεση πού 'ναι τελικά παράλογη). Κι δ Φό θά 'ταν, έπι
πλέον, ένας σποvδαίος ταχvδακτvλοvργός - ή μεγαλύτερη
πονηριά τοv θά 'ταν τό γεγονός πώς καμώνεται τόν άδ1άφο
ρο. Ύπάρχε1 ομως κάτι άλλο στό θέαμα τοϋ Φό : ή eντονη
παροvσία ένός κορμ1οϋ πού πάνω τοv σvντρίβονται ολα τά
κόλπα τοϋ μvαλοϋ, ολη ή έπιτήδεvση τοϋ " πα1ξίματος μέσα
στό παίξι μο " . Δέν ε1να 1 , βέβαια, τvχαίο τό γεγονός δτι δ
Φό τονίζε1 τό παίξιμό τοv μέ ρεψίματα κα\ πορδές κι δτι μδ:ς
δίνε� ν' άκούσοvμε τά γοvρyοvρητά ένός άδε1οv στομαχιοϋ
ή τούς μορμvρισμούς μιδ:ς τvλωμένης κο1λ1δ:ς. Πρόκεπαι, φv
σ1κά, yιά τήν έπιτακηκή vπόμνηση της ϋπαρξης, των άναγ
κων κα\ των Ικανοπο ιήσεων - των πιό βασικων - τοϋ σώ
ματος. Ό πισινός, ή κο ι'λ.ιά, τά γεννητικά όργανα - παραδέ
χομα1, μέ λύπη, πώς έδω vπάρχει μιά vποψία ίταλιάνικοv
" άνδρ1σμοϋ " : αύτή ή άλαζονεία τοϋ άρσενικοϋ Πού θά τήν
όνομάζαμε σήμερα " φαλλοκρατία " - εΙνα1 ση μεία άναφο
ρδ:ς, δρμητήρια. Ό λόγος (discouι·s ) τοϋ Φό έκεί δδηγεϊ πάν
τα. Γ1ατί, πάντοτε, πρόκειται yιά τό σωμα, yιά τ\ς έπιθvμίες,
τό άνικανοποίητο κα\ τ\ς στο1χε1ώδε1ς Ικανοπο1ήσε1ς τοv.
Στή στάση αύτή δέν vπάρχε1 τίποτα τό λαϊκισηκό - άπεναν
τίας, προβάλλει π.;ντακάθαρα μ�ά βαθύτατα λαϊκή λαλιά. Μtά
λαλιά "yκροτέσκα" πού πλοvτίζε1 - κ' ίσως θεμελιώνει - κάθε
" Ιερή " ή πολιτιστική λαλ1ά. ΕΙνα1 ή ίδια πού μποροϋσε κα
νείς ν' άκούσε1 , άλλά σvγκεκαλvμμένη, μεταμορφωμένη, στόν
" 'Αρλεκίνο, vπηρέτη δύο άφεντάδων " τοϋ Στρέλερ. Ό
Ντάριο Φό, ομως, δέν άναφέρετα1 στήν κομμέντια ντέλλ' άρτε.
Δέν ·rήν άνασvνθέτει μέσ' άπό 'να Παίξιμο Ιστορικίστικο καί
θεατρινίστικο . ' Απεναντίας, τή βλέπει - δικαίως - σάν 0ποπτη : ε1ναι μδ:λλον τδ τέλος, τό τέρμα κ' ή προδοσία τfjς
λαϊκfjς παράδοσης τοϋ !ταλικοϋ θεάτροv κι όχι ή δλοκλήρω
σή τοv. Κι ομως δ Ντάριο Φό, δ έπικός ήθοπο1ός, χωρίς νά
μι μείται κάπο ιο ϋφος ή νά χρησιμοπο1εί ένα πρόσωπο τfiς
θεατρικfjς μvθολοyίας ή, τέλος, νά έπ1νοεί δ ίδιος eνα τέτοιο
πρόσωπο, σvναντδ: έδω τόν 'Αρλεκίνο, τό μετανάστη άπό
τό Μπέργκαμο πού Πfjyε νά βρεί τροφή στή Βενετία, ή τόν
Ροvτζάντε ντέ Μπεάλκο, ποv άφησε κι αύτός τό χωριό γιά
νά καταφύγει στήν πόλη καl νά προσφέρε1 τόν έαvτό τοv θέα
μα στούς εύyενείς. Βλέπετε, δλόκληρο τό θέαμα ποv μδ:ς πα
ροvσl.ό:ζει , δλόκληρο τό " Mistero Bu ffo " , αύτός δ μονό
λογος ένός μίμοv πού μ1λάε1 κα\ πού δ φvσικός τοv προο
ρ1σμός εΙνα1 δ δtάλοyος, μδ:ς φανερώνει , μέ τόν άπλούστερο
δvνατό τρόπο, τή βασική άρχή δπο1οvδήποτε λαϊκοϋ θεά
τροv : τήν πρωτοκαθεδρία, δηλαδή, καl τή μονι μότητα τοϋ
άνθρώπινοv κορμιοϋ άπέναντι σ' ολες τίς κο1νων1κές μεταμφ1έ
σε1ς. Μδ:ς φανερώνει άκόμη - y1ά νά χρησιμοπο1ήσοvμε μιά
λέξη πού άyαπάε1 δ Ντάρ10 Φό - τήν ά ξ ι ο π ρ έ π ε ι α
τοϋ σώματος. Μιά άξ1οπρέπε1α σαρκική, vλ1κή καί, κvρίως,
έπανασταη κή .
Μετάφραση ΒΑΣ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(8) Daι·io Fo, "Misteι·o Βιιffο" (Mysteι·e Βοιιf!e) . ϋ.π.π. σελ. 32.
(9) Τόν άνέφεραν πολύ, άπ' ό.φορμιί τό Ντάριο Φό' μερικοί
μάλιστα eφτασαν νά χαρακτηρίσουν τό Φό ώς " Φερνάιι Ραϋιιώ
άλά ίταλικά - πέθαιιε πολύ ιιωρίς ό δύστυχος κ' eτσι δέν ύπιϊρ 
ξε ό καιρός ιιά μελετηθεί ιί δραματουργία του στό
ΤΙ"αναίl
ι!ιέόιι·αf "-, άλλά ίiνας Ραϋιιώ σκεπτόμενος ιcαί άριστερός "
( Maιιlιieu Ga/ey, έφημερίδα " Cοηιbαι " , 7 Γενάρη 1 974) .
"
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ΕΡΓΟ Β ΙΟ ΓΡΑΦ ΙΑ Ν ΤΑΡΙΟ Φ Ο
Γέννηση τοϋ Ντάρ1 0 Φό στό Σάν Τζ1άνο, στίs όχθεs
τfis λίμνηs Μ ατζ1όρε, σέ μ1ά έρyαηκή οίκοyένε 1α μέ
δη μοκραηκή ΚΙ άνηφασ1σηκή παράδοση . Προ1κ1σμέ
νοs μ' eνα ζωyραφ1κό καί σχεδ1ασηκό ταλέντο - πού
τοϋ έπιτρέπε1 νά σχεδ1άζε 1 μόνοs τοv τίs άφίσεs, τά
σκην1κά κα\ τά κοστούμ1α τών θεαμάτων πού άνεβάζε1 ό Ντάρ10 Φό ό:ρχ1σε σποvδέs 'Αρχπεκτοv1κfis στό Πολv
τεχνείο τοϋ Μ 1λάνοv, πού άρyότερα τ\s έyκατάλε1ψε.
1952 - 59 : Πρώτεs θεατρ1κέs καί κ1νη ματοyραφ1κέs δοκψέs.
1952 : "Υστερα άπό δ1άφορεs δοκψέs σατιρ1κοϋ θεάτροv τfis
μορφfis τοϋ θεάτροv - καμπαρέ, ό Φό yράφε1 y1ά τήν
Ίταλ1κή Ραδ1οφωνία (R.A. I . ) τίs έκπομπέs τοϋ Poe1·
ιιαιιο (κωμ1κούs μονόλοyοvs δποv άπομvθοπο1εί τούs
κο1νούs τόποvs τfis έποχfis τοv, προβάλλονταs π.χ.
τόν " άπόβλητο " Κά1ν ένάνηα στόν άφομο1ωμένο άπό
τό σύστημα κα\ προνομιοϋχο Άβελ). 01 μονόλοyο 1 τοϋ
Poe1· ιιαιιο θά πα�χτοϋν άρyότερα κα\ στό Θέατρο,
δποv ό Φό έξακολοvθεί νά μvείτα1 παρακολοvθώνταs
τή δοvλε 1ά τοϋ Τζ1όρτζ10 Στρέλερ στό " P i ccolo Teatro "
τοϋ Μ 1λάνοv.
1952 - 5 4 : Σέ σvνερyασία μέ τόν Παρένη - τό μελλονηκό
Ροvτζάντε τών σκηνοθεσ1ών τοϋ Τζ1ανφράνκο Ντέ
Μπόζ10 - καl τό Ντοvράνο, δ Ντάρ10 Φό άνεβάζε1 έπ1θεωρήσε1s : CocoΙ"ico ( 1 952), σάτιρα τfis έπ1θεώρησηs
άμερ1καν1κοϋ τύποv, // dito ιιe/Ι' occ/ιio (Τό δάχτvλο
στό μάτι, 1 953), δποv yελο1οπο 1εί τίs κίβδηλεs άξίεs τfis
έπίσημηs Ιστορ1οyραφίαs κα\ προβάλλε1 θεηκά τή σημα
σία τfis κo1νfis λoy1κfis κα\ τfis εlρωνείαs άπένανη στήν
" ήρωολατρεία ", Sαιιί c/a /ega1·e (Άθώο1 y1ά δέσψο,
1 954), σάτιρα τfis καθη μερ1νfis ζωfis στήν ' Ιταλία. ΟΙ
δvσκολίεs πού σvναντδ:νε ol Φό, Παρένη κα\ Ν τοvράνο
1 926 :

τούs άναyκάζοvν νά τερματίσοvν τή σvνερyασία τovs
Ό Φό έρyάζετα1 y1ά τόν Κ1νη ματοyράφο καί
παίζε� στήν τα1νία Lo 8VifaΙ"O , βασ1σμένη σέ δ1κό τοv
σενάρ10 καί σκηνοθετημένη άπό τόν Κάρλο Λ1τζάν1.
1 958 - 59 : Ό Φό yράφε1 κ' έρμηνεύε1 , μαζί μέ τή yvναίκα
τοv Φράνκα Ράμε, μ1ά όλόκληρη σειρά άπό " λαϊκέs
φάρσεs ", έ μπvεvσμένεs άπό τήν παράδοση τfis Co m n1 c
dia dcl l ' aι·ιc : τό Lad1·i, ιιιαιιίc/ιίηί e c/οιιιιe ιιιιc/e (Κλέ
φτεs, νεvρόσπαστα κα\ yvμνέs yvναίκεs), πού άποτε
λείτα1 άπό τά έξfis κομμάηα : L' ιιο1110 ιιιιc/ο, /' ιιοιι10
ίιι jΙ"Gc (Άντραs yvμνόs κ1 άντραs μέ φράκο), Ι cac/a
ve1·i si spediscoιιo, le dοιιιιe sί spogliaιιo (Τά πτώματα τά
ξαποστέλνοvν, τ\s yvναίκεs τ\s yδύνοvν) - τό Co111ica
fiιιa/e, πού άποτελείτα1 άπό τά κομμάηα : Uιι 11101·
to da veιιde1·e ( Νεκρόs y1ά πούλη μα), La Ma1·colfa (Ή
Μαρκόλφα), 1 IΙ"e bl'Gνi (ΟΙ τρείs yενναίο1 ) , Qιιαι1dο sa1·ai
pove/"O sαΙ"Gί 1·e ("Οταν θά 'σαι φτωχόs, θά 'σαι βασ1λ1άs) - τό 11 9990 c/ei Mille (Ό 999os τών Χ1λίωv),
σάτιρα τfis μαθητικfis ρητορείαs y1ά τούs άyώνεs τfis
' Ανεξαρτησίαs. Έδώ βρίσκετα1 ή άφετη ρία τfis σκέψηs
τοϋ Φό y1ά τή λαϊκή κοvλτούρα, πού θά καταλήξει
τό 1 969 στό Misteι-o bιιffo.
1 959 - 67 : Θίασοs Ντάριο Φό - Φράνκα Ράμε. Ε!να1 ή " άση
κή " περίοδοs -rοϋ Φό : yράφε1 κ' έρμηνεύει έφτά κωμω
δίεs, πού προορίζοντα1 y1ά " άστικά " θέατρα, σ-r \s όποίεs
δμωs έπ1βεβα�ώνετα1 κα\ πάλ1 ή θέλησή τοv νά προχω
ρήσε1 σέ βάθοs τήν έξερεύνηση τfis λαϊκfis κοvλτούραs
κα\ νά προωθήσει τήν κο1νων1κοπολ1τική κpιηκή τfis
έποχfis έκείνηs, μέσα άπό τήν είρωνεία καί τό yκροτέ
σκο . ΟΙ έφτά κωμωδίεs ε!vαι : G/ί aι·c/1aιιgeli 11011 giocaιιo
a/ f/i{Jρeι- (ΟΙ άρχάyyελλο 1 δέν παίζοvν φλ1περάκ1,
1955 - 57 :

1 959 - 60), σάτιρα τfiς γραφε1οκρατίας, A 11eva c/11e pi:;tole
cοιι gfi occ/1ί bίαιιc/1ί el 11e1·i (ΕΤχε δvό π1στόλ1α μέ μά
τια ό:στι'ρόμαvρα, 1 960 - 6 1 ), C/1i ωbα 1111 piecfe e fο1·
ι1111α/ο ίιι αι1ιο1·e (Κλέψε eνα ποδάρ1 και θά 'σα1 εύτvχ1σμένος στον eρωτα, 1 9 6 1 - 62) , fJ·abef/a, /1·e CO.ΓOνel/e e
ιιιι cacciabaffe (Ή ' Ι σαβέλλα, τρείς καραβέλες κ' eνας
παραμvθάς, 1 963 ) , Seιιίιηο: π1bα 1111 ροΊιιeιιο (Έβδομη
έντολή : κλέβε λtγότερο, 1 964 - 65 ) , La col{Ja e seιι7Jπe
del cfiavofo (Φταίε1 πάντα δ δtάβολος, 1 965 - 66), La
sίgιιο{'(ι e cfa b111/aι·e (Ή κvρία ε!ναι γιά πέταμα, 1 967 -

68), κριτική τοv ό:στικοv κράτοvς καί τοv ό:μερικάνι
κοv !μπεριαλισμοv. ' Επίσης δ Φό διασκεvάζει τον " Κv
ρ1ακάτικο περίπdτο " τοv Ζώρζ Μ ισέλ ( 1 967) . Πολλές
ό:πό τίς κωμωδίες τοv ό:νεβάζονται καί στο έξωτερικό.
Μέ τή δημιοvργία τοv Κεντροαρ1στεροϋ ιωβερνητι ιωv
Σvνασπισμοv στήν ' Ιταλία ό Ντάριο Φό καλείταt στήν
Τηλεόραση : δ Φό κ' ή Ράμε θριαμβεύοvν στο C/1i
ΙΊ1α νί:;ιο (σάτιρα ·rών κοινών τόπων τfiς ό:πολιτικfi ς
σvμπεριφορΟ:ς), κ' Ιδιαίτερα στο Καντσοvίσσ1μα ( 1 962) .
Στήν τελεvταία αύτή έκπομπή, δ Φ ό καταγγέλλει μέ
τή σάτι ρά τοv τούς βιομήχανοvς, τούς κληρικούς, τή
μαφία καί μιλάε1 γιά τ :Χ καθη μερινά προβλήματα τ fiς
ζωfiς των λαϊκών μαζών. ΟΙ δvσκολίες πού σvναντΟ:νε
δ Ντάρ10 Φό κ' ή Φράνκα Ράμε μέ τή λογοκρισία γίνον1'0.1 αίτία νά δtακοπεί ή σvνεργασία τοvς μέ τήν Τη
λεόραση.
Τ ό 1 966, δ Φό ό:νεβάζει τό Ci ωgίο110 e cαι1Ιο (Στοχά•
ζομαι και τραγοvδώ), θέαμα πού έξαίρει τον πλοvτο
τοv λαϊκοv πολιτισμοϋ μέσα ό:πό τά τραγούδια τοv.
Γράφει δ ίδιος στρατεvμένα τραγούδια καί μαζεύει γύ
ρω τοv τούς πιο καλούς λαϊκούς τραγοvδ1στές τfiς ' Ι 
ταλίας (Τζιοβάνα Νταφίνι, ' Ι βάν ντελα Μέα, Τζtοβάνα
Μαρίνι, τον παντοβανέζ1κο δμιλο τ fiς Piadena, τον
δμιλο Aggi ιιs ό:πό τή Σαρδηνία).
1 9 6 8 - 7 0 : Ό σvνεται ρισμός Νιιονa Sccna καί ή σvνεργα
σία μέ τό Λ . Η. . C . I .
Ή κινέζικη πολιτιστική έπανάσταση, τά γεγονότα τοv
Μάη τοv 1 968 στή Γαλλία κ' ή ό:νάπτvξη των ό:γωνι
στικών κινη μάτων στήν ' Ιταλία δδηγοvν τό Ν� άριο Φό
καί τή Φράνκα Ράμε στήν ό:πόφαση νά διαλύσοvν τό
θίασό τοvς γιά νά δημιοvργήσοvν τό σvνεταιρισμό
" Τιιονa Scc na " , πού δηλώνει πώς βρίσκεται " στι)ν
ύπηρεσία των έπαναστατικων δvνάμεων, όχι γιά τή
μεταρρύθμιση τοv ό:στικοv κράτοvς, ό:λλά γιά νά συν
τελέσει στήν ό:νάπτvξη μιΟ:ς έπανασταl'ικfiς διαδικασίας
πού θά μπορέσεt νά φέρει τήν έργατική τάξη στήν
έξοvσία " . Ό Φό δοvλεύει , eξω ό:πό τά πλαίσια τοv
" ό:στικοv " θεάτροv, γιά τό κύκλωμα τοv Α . Η. . C . Ι .
- πού έλέγχεται ό:πό τό ' Ιταλικό Κ . Κ.
1968 : Σκηνοθετεί κ' έρμηνεύε1 τό C{'(111c/e f1011/01ni111a cοιι
ba11r/ie1·a e {JΙlflazzi {Jicco/i e ιιιec/ί (Μεγάλη παντομίμα
μέ παντιέρα και κοϋκλες μικρές καί μέτριες), πού άνα
φέρεταt στήν ταξική πάλη ό:νάμεσα στο " δράκο " τοv
προλεταρtάτοv καί τό " σκιάχτρο " τ fi ς ό:στικfiς τάξης.
Ό Φό χρησιμοποιεί στο θέαμα αύτό μάσκες, κοvκλες
και μαριονέτες.
1969 : Ci 1·agio110 e cαιιιο, Νο 2 (Στοχάζομαι καί τραγοvδώ,
Νο 2 ) . Σvνέχεια τfiς προσπάθειας τοv 1 966 : ή λdϊκή
κοvλτούρα τοϋ παρελθόντος δένεται μέ τούς σημερινούς
ό:γώνες των έργατων - γιά τούς δποίοvς δ Φό γράφεt
πολλά τραγούδια.
Τον ίδtο χρόνο ό:νεβάζει τό Miste1·0 B11f/o, κατάληξη
τών έρεvνών τοv γιά το λαϊκό Πολιτισμό και τήν κα
ταπιεστική λειτοvργία τfiς κοvλτούρας των κvρίαρχων
τάξεων. Παροvσιάζει ό:κόμα τό : Legaιni f1Ι11·e c/1e ιαιιlο
sρacco 111110 /ο J'/esso (Έλα μαζί μοv, θά τά σπάσω
δλα γιά δλα), πού ό:νο.φέρεται στήν έκμετάλλεvση τfiς
ο lκιακfiς έργασίας, τό L' O{Jel'Oίo coιιosce 300 f10/'0/e, ί/
pacf/'Oιιe ιηί/Ιe, /Jel' q11eslo /11ί e ί/ ραc/ι·οιιe (Ό έργάτης
ξέρε1 τρακόσιες λέξεις, τό άφεντικό τοv χίλιες, γι' αύ
τό ε!ναι ό:φεντικό ), μέ θέμα τήν έξvπνάδα και τίς γνώσει ς
πού πρέπει ν ά δ1αθέτε1 ή έργατική τάξη γιά ν ά κερδίσεt
τον άγώνα. Σtγά σtγά ό Φό άπομακρύνετα1 ό:πό τό
κομμοvν1στικό κόμμα, έναντίον τοv δποίοv ε!χε ήδη ό:ρ
χίσε ι νά άσκεί μέ τά eργα τοv μιά δλο και ΠΙΟ ό:νοtχτή
κριτική.

: Ή θεατρ1κή κοινότητα " La Comune ".
Ό Ντάριο Φό, ή Φράνκα Ράμε κ' ol σύντροφοί τοvς ί
δρύοvν τή θεατρ1κή κο1νότητα " La Co1nιι nc " , πού
δημιοvργεί eνα καινούριο κύκλωμα, ξέχωρο ό:πό τό
_ A . H. . C . I . Άκολοvθοvν, χρονολογικά, τά eργα τοv Φό
πού παροvσίασε ή " La Con1unc " :

1970 - 73

: Voπei ιιιοΓiι·e a11c/1e slaseι·a se ιfovessi {Jeιιsaι·e c/1e
11011 e Sel'Vilo α 11ie11/e (Κάλλιο νά πεθάνω άπόψε πα

1 970 - 7 1

ρά νά σκέφτομα1 πώς δέ χρησί μεψε σέ τίποτα), μέ
θέμα τήν Ιταλική καί τήν παλαιστινιdκή ό:ντίσταση,
Mo1·1e accicfeιιlale ι/ί 1111 aιιaΓcl1ico (Τvχαίος θάνατος
ένός ό:ναρχ11ωv), γιά τό θάνα-rο τοϋ ό:ναρχ1κοv Πινέλt
μέσα σ' eνα ό:στvνομικό τμfiμα, Τ11!1ί 1111ili, 1111/ί ίιιsίeιιιe !
Μα sc11sa, φ1effo 11011 e ί/ {Jar//'Oιιe ? ('Όλοt μαζί, δλοt
ένωμένοι ! • Αλλά, μέ τό σvμπάθειο, αύτός έκεί δέν εΤ
ναι τ' ό:φεντικό ; ), έξιστόpηση, μέσα ό:πό τή ζω1) μιΟ:ς
μοδίστρας, των έργατικών ό:γώνων στήν ' Ιταλία ό:πό
-rό 1 9 1 1 ώς τό 1 922, δηλαδή ώς τή χρονιά πού Ιδρύ
θηκαν τά κόμματα τοv Ίταλικοϋ Κ . Κ. καί τοv Φασισμοϋ.
1971 - 72 : Μοι·ιe e ΓΪ!>'ΙΙ/'Ι'ezίοιιe cli 1111 ρ1φαzzο (Θάνατος ΚΙ α
νάσταση μιΟ:ς κούκλας), πού ό:ναφέρεται στήν προ
δοσία τfiς έργατικfiς τάξης ό:πό τούς ρεβιζ1ον1στές μετά
τό 1 943, Φενταγίιι, θέαμα πού άναφέρεται στήν παλα1στιν1ακή άντίσταση μέσα ό:πό τήν κοvλτούρα και τά
τραγούδια της (τό παροvσίασαν Παλαιστίνιοι), Ci ι·α
gίοιιο e cαι110, Νο 3 (Στοχάζομα1 και τραγοvδώ, Νο 3 ) ,
δποv ή eρεvνα γιά τ ό λαϊκό πολιτισμό καταλήγε1 στήν
πρόταση γιά τή δη μιοvργία μιΟ:ς ό:νταλλακτικfiς κοvλ
τούρας, γtά τ ό " ξαναγράψψο η τό γράψψο ό:τι'ό τήν
ό:νάποδη τfiς Ιστορίας τfiς κοvλτούρας, δηλαδή άπό τή
σκοπιά π1ά τfiς έργατι κfi ς τάξης " .
1972 - 73 : Οι·c!ίιιe peι· Di 0.000.000 (Στlς προσταγές τοv
Θεοv - Χρ fi μα), Ρ11ιη, Ρ11ιη! c/1i e ? La po/izia! (Μπούμ,
μπούμ ! Πο1ός ε!να1 ; Ή ό:στvνομία ι ) , καταγγελία τοv
άσηκοv κράτοvς και των καταπ1εσηκών μεθόδων π'ού
έφαρμόζει .
1 973 - 74 : C11eπa cli f10polo ίιι Cile ( Ό λαός πολεμ6: στή
Χιλή), μέ θέμα τό φασισηκό πραξ1κόπημα στή Χιλή και
τό δtπλό παιχνίδ1 πού Παίζει ή Χρισηανο - Δη μοκρατία
στήν ' Ιταλία.
Στά σχέδι α της δμάδας ύπάρχοvν : eνα θέαμα γtά τις
Ιταλικές φvλακές, eνα άλλο γιά τίς σφαγές στή Μοζαμ
βίκη κ' eνα τρίτο πού θ' άναφέρεται στή σημερ1νή κα
τάσταση τfiς γvναίκας. ' Επίσης δ Ντάριο Φό θέλεt νά
παροvσιάσει κάποτε μιά σκηνική άνθολογία άπό τό
eργο 1'ov Ροvτζάντε .
•
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΩΣΤΗ ΣΚΑΛΙΟΡΑ
•
ΊΆ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΚΟΥΙΝΤΙ Ν Ι Λ Α , θ η σαυροφύ λα κας τfjς Βασί λι σσας
ΔΥΟ Μ Α Ρ Α Γ Κ Ο Ι
Π Α ΤΕΡ ΝΤΙΕ ΓΚΟ
ΣΥΝΟΔΟΣ, Δ Η Μ ΙΟΣ
ΟΧΛΗ ΡΟΣ Κ Α ΛΟΓΕΡΟΣ
Κ ΑΊΆΔΙ Κ Α Σ Μ ΕΝΟΣ ΗΘΟΠ ΟΙΟΣ
Π Ι ΝΘΟΝ
ΓΥΝ Α Ι Κ Ά , συγγένισσα του καταδ ι κα σμένου
Ε Π l Σ Κ Ο Π ΟΣ Φ ΟΝΣ Ε ΚΑ
Τl)ΕΙΣ Θ Ε ΡΑ Π ΑΙ Ν ΕΣ ΤΗΣ Β Α ΣΙΛJΣΣ ΑΣ
ΙΩ Α ΝΝΑ Η ΤΡΕΛΗ
ΙΣΑ Β ΕΛΛ Α
Μ Α ΡΙ Α , σύζυ γος του ' Ιν φά ν τ η
Φ Ε ΡΔ l Ν Α ΝΔΟΣ
ΔΥΟ Κ ΑΤΉ ΓΟΡΟΙ
ΔΥΟ Κ Η ΡΥ Κ ΕΣ, σ η μαιοφό ρ ο ι
ΔΥΟ ΓΡΑ Μ Μ Α ΤΕΙΣ
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ - τό ν παίζει δ κ αταδ ι κασμέ ν ος 11θο πο ιός
Υ Π ΟΔΙΟΙ Κ ΗΤΗΣ
Κ Α ΛΟΓΕΡΟΣ
ΗΘΟΠΟΙΟΙ, ά π ' τό θ ί ασο του καταδ ι κασμέ νου
ll E N T E ΣΟΦΟΙ
Θ Ε Α ΤΕΣ, ΝΑ ΥΤΙ ΚΟΙ, Κ Α ΛΌΓΕΡΟΙ, Ά ΝΘΡΩ Π Ο Ι ΤΟΥ Λ Α ΟΥ
•
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
( Πρίιι ύ.κόμα άι•οίξει ιί αύλαία, άκούγοιιται χτύποι σύ.11 κι αύτούς
πού συι•ηΟίζοι•ται στύ. Οέατρα πρίιι άρχίσει ή παράσταση. "Οταν
άιιοίγει ιί αύλαία, βλέπουμε δτι οί χτύποι. προέρχοιιται άπό δυό
μαραγκούς πού καρφώνουν σαιιίδια γιύ. ιιύ. στηρίξουιι στύλους.
Τό σκηιιικό παριστάιιει μιά μεγάλη σπαι•ιόλιι(η πλατεία τοu 16ου
αίώι•α. Στό κέι•τρο στιίνουν ίΙιια ίιφίωμα. ' Υπάpχει κι ίfιια ιωντάρι
μέ διάφορα ίΙπαΟλα στιίιι ιωρυφιί. Σιcαρφαλωμέιιος σέ μιά σκάλα,
ό ίΙι•ας μαραγκός χτυπό. μέ δύναμη. Ό iiλλος, στό ίκρίωμα, παρεμ
βαίι•ει σέ άργότερο ρυΟμό) .
Μ Α ΡΑΓΚΟΣ Α' : Γλέντι νά σοϋ πετύχει . . . Κρεμflνε Cίνθρω
πο μf:ς στό καρναβάλι !
Μ Α ΡΑΓΚΟΣ Β' : Δέ βαριέσαι . . . Άν εlναι νά τά τινάξεις,
δεν κάνει διαφορά. { Ταυτόχροιιοι χτύποι) .
ΜΑΡΑΓΚΟΣ Α' : ' Εμένα μοϋ λές . . . έσύ νά ψοφflς κ ι ο ί Cίλ
λοι νά ξεφαντώνουν. (Χτύπος) . Δέν ύπάρχει πλέον σεβασμός,
οί\τε γιά ηiν κρεμάλα. (' Ειιαλλασσόμενοι χτύποι) .
ΜΑΡΑΓΚΟΣ Β' : Αύτός πάντως πού Οά τοϋ περάσουν τή
Θηλειά, ξέρcι άπό σανίδια. (Έιιαλλασσόμειιοι χτύποι) . Θά 'ναι
σά στό σπίτι του, κ ι Ciς εΙναι καρναβάλι . Θεατρίνος, βλέ
πcις . . . ( Ταυτόχροιιοι χτύποι) .
ΜΑ ΡΑΓΚΟΣ Α' : Θεατρίνος ; Θά κρcμάσουνε Θεατρίνο ;
Φτού νά πάρει . . . ( Δυι•ατός χτύπος) . Ένα σοβαρό πράμα εl
χε άπομcίνει στ�iν ' Ισπανία : 11 κρcμάλα . . . (<:ιιαλλασσόμειιοι
χτύποι) . . . τό μαγάρισαν κι αύτό. Ίερ1i 'Εξέταση τοϋ κώ
λου ! ( Παρατειι•όμειιοι χτύποι) .
ΜΑΡΑΓΚΟΣ Β' : Γιατί δηλαδ1i ; Δε μπορεί νά 'ναι αίρετι
κός ό Οcατρίνος ;

ΜΑΡΑΓΚΟΣ Α' : Άλλο καί τοϋτο πάλι . ( 'Αργοί και α
ραιοί χτύποι δσο ιφατϋ. ιί φράση) . Πως μπορείς νά 'σαι αί
ρετικός, δταν τό μόνο πού κάνεις εlναι νά ξαναλές αύτά
πού 'χεις μάθει άπόξω. ( Παίριιει ίfιια πριόιl/ κι έτοιμάζεται
ιιά κόψει ίfιια σαιιίδι) . Τόν καιρό τίjς Ίσαβέλλας, τέτοια αίσχη
δε γινόντουσαν. Τό καρναβάλι ήταν γιά νά γλεντflμε κι ή
Σαρακοστή γιά νά κρεμflμε. 'Αλλά ηi σ1iμερον δέν ύπάρχcι
πλέον Θρησκεία. ('Απ' τύ. παρασιοίιlfα άιωύγεται ίΙνα κόρο) .
.

.

Μ Α ΡΑΓΚΟΣ Β' : Άντε, γρήγορα. Έρχοντα ι .
('Απ' τ ό βάΟος τιίς σκηνιίς βλέπουμε ν ύ. πλησιάζει μιύ. πομπιί
μέ ρυΟμό μισοαποιφιάτιιω, μισοπένΟιμο. Θύ. ίJπρεπε νύ. πάρει
ιcαι•είς γιά παράδειγμα τίς λιταιιείες του Γκόγια ιϊ τοu •Ενσορ :
καλόγεροι μέ ιωυκοuλες, κορίτσια μέ λευκές μάσκες, λάβαρα
μαύρα ιο άσημιά, Ουμιατιίρια, καί στιί μέση τι;ς λιταιιείας, ό κατά
διιως. Φοράει τόιι κλασικό λευκό σιωuφο σέ σχιίμα κώνου,
μέ τιίιι έπιγραφιί " Αίρεσιάρχης ", ιcαί μιύ. μαιφιύ. πουκαμίσα,
λευιοί ιcι αύτιί. Τά χέρια του εlιιαι δεμέιια άπ' τόν καρπό μέ άλυ
σίδες. 'Η πομπιί κλείιιει μ' ίJιια μεγάλο λάβαρο 4 5 μέτρωι',
εlδος " ταπισερί " στερεωμέιιης σέ ψηλά ιωιιτάρια, πού τά ιφα
τϋ.ιιε δυό καλόγεροι. Τραγουδϋ.ιιε δλοι, i;ιcτός άπ' τόν ιcατάδιιω) .
-

Fides Fidelis,
Τώρα μεταμελημένος κι άπ' τό μίασμα καθαρισμένος
Θά 'σαι πιά εύτυχισμένος.
Ό αίρετικός χτυπιέται πρίν άπ' τό σ ερνό σπασμό,
Κι δταν ψιiνεται οί φωνές του σοϋ Θυμίζουν χάχανο.
Κλάμα καί γέλιο τ' ούρανοϋ χτυποϋν τή Θύρα,
Π αντρεύεται τό μέλι τήν άρμύρα :

Δύο χαμακτηριστικές σκηνές άπό τήν άθηναϊκή παράσταση τίjς " Ίσαβέλλας...". Λαϊκή Σκηνή τοϋ Θεάτρου Τέχνης

Γιατί 11 τρελ1) άποκριά, καί παλαβή

σηκώνει

παντρειά.

(Ή
ταπισερί " μέ τίς 6.λληγορικές παραστάσεις τιϊς Ίcριϊς
'Εξέτασης στιίιιεται πίσω 6.π' τιjιι έξέδρα , γιύ. φόντο. 'Η πομπιί
ί!χει μοιραστεί ιj μισιί στιjιι έξέδρα, κι ιj ϋ.λλη μισιί στό προσιοί
ιιιο. Ό Ι(ατάδικος έπιχειρι:ί ιο αύτός ιιύ. τραγουδιίσει) .
"

ΚΑΤ ΑΔ!ΚΟΣ : Fides Γide . . .
ΣΥΝΟΔΟΣ (μέ μαύρη ιωυιωύλα ιωί στρογγυλιί μάσκα δίχως
μύτη) :Έ, τ ί σ' έπιασε ; Γιατί τραγουδϋ.ς ;
ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ : ' Απαγορεύεται ;
ΣΥΝΟΔΟΣ : Μάλιστα ! Καταδικάστηκες. 'Οφείλεις νά σιω
πας, άπορροφημένος άπό τι)ν Θεώρησιν του Θανάτου. ΕΙσαι
ράκος ! Όπότc λογικό είναι νά τραγουδανε οί Ciλλοι γιά νά
σου τονώσουν κομμάτι τό 1)Θικό.
ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ : Αύτό κάνω κ ι έγώ, τονιίJνω τό 1)Θικό μου.
Νά ι.ιι) σας βοηΘ1'1 σω λιγάκι ;
ΣΥΝΟΔΟΣ : Όχι ! 'Εσύ, τούς λογισμούς σου. Νά σκέφτε
σαι μέ άπελπισία δτι δπου νά 'ναι τά κακαρώνεις !
ΚΑΤΑΔΙ ΚΟΣ : Κι Cίν δέ Θέλω νά τό σκέφτομα ι ;
ΣΥΝΟΔΟΣ : Τότε νά πεθάνεις μιά ό':ιρα άρχι'1 τερα ! Τό σκοι
νί ! (Δύο ιωυιωυλοφόροι καλόγεροι συμμορφώιιοιιται στιjιι έιι
τολιί) .
ΚΑΤΑΔ!ΚΟΣ : Μά δέ Οά μέ κάψετε πρώτα ;
ΣΥΝΟΔΟΣ : Θά σέ κάψουμε, έννοια σου. Άπό περιποίηση
δέ Θά 'χεις παράπονο : κρεμάλα καί φωτιά, μαζί.
ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ : Αύτό είναι πού λένε : 11 πρόοδος τη ζ τεχνι
κi'jς. Έ ; ( Τού βγάζουν τό καπέλο, τού περ1•u11 τιί Οηλειύ. ιο άρ
χίζουι• νύ. στοιβάζουν τύ. δεμάτια τά ξύλα. Μπαίιιει ίfιιας άγγε
λιοφόρος) .
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ : Σταθείτε ! Σταθείτε ! Διαταγή του Με
γάλου Ίεροξεταστου !
ΧΟΡΟΣ : Του δώσαν χάρη ! Του δώσαν χάρη !
ΣΥΝΟΔΟΣ : Τί άστεία είν' αύτά ; . . Χάρη ;
ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ : Χά, χά . . . ΕΙνα ι , βλέπεις, καρναβάλι . . .
ΧΟΡΟΣ : Νά δείς πού μας σκαρώσαν φάρσα. Μας κουβάλη
σαν έδώ, μας έβαλαν νά τραγουδιiσουμε, νά τόν παρηγοριi
σουμε . . . κ ι έπειτα, του δώσαν χάρη.
ΣΥΝΟΔΟΣ ( διαβάζοιιτας τιίι• έπικεφαλίδα στό χαρτί πού τού
έδωσε ό άγγελιοφόρος) : Διάταγμα άπονομ1"j ς χάριτος . . . (Σ'
αύτόιι πού ιφaτa τόιι πυρσό) : Φέξε πιό χαμηλά γιατl δέ
βλέπω.
ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ : Τό 'λεγα έγώ πώς είναι γιά γέλια ή ύπόΘεση . . .
Νά μου ξεφουρνίσουν έτσι , στά.,. καλά καθούμενα πώς είμαι,
λέει, αίρεσιάρχης, χά, χά, έγώ, αiρεσιάρχης . . . άνάθεμα κι
Cίν ξέρω τί πάει νά πεί . . . Κ ι δλα αύτά έπειδ1) έπαιξα ένα έργο
του κυρίου Ρόχας. ( Περιιάει τούς δύο τελευταίους κρίκους τι;ς

άλυσίδας του σέ κάτι γάιιτζους που ι:χουιι οί στύλοι καί ιcάιιει
ίfιια είδος ιωύι•ιας γιύ. ι•ά ιωυιιιιiται) . Ποιός μπορουσε νά φαν
ταστεί πώς ό 'Ρόχας 1)ταν Οποπτος ; "Αν είναι κανcίς πού Θέ
λει νά μέ κατεβάσει άπ' τ�)ν κο\Jνια, δέν έχω άvτίρρηση . . .
ΣΥΝΟΔΟΣ (άφού ίfριξε μιύ. ματιά στό διάταγμα) : Όχι, μ�)ν
έτοιμάζι:σαι , δέν είναι i1 χάρη πού νομίζεις.
ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ : Δέν cίναι ;
ΧΟΡΟΣ : Α, εύτυχώς.
ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ : Τί έκανc λέει ; Εύτυχώς ;
ΣΥΝΟΔΟΣ : Ζ�'1 τησες Ciδεια γιά νά παίξεις μέ τό Θίασό σου
i±να ίiργο γιά τό Χριστόφορο Κολόμβο καί τή βασίλισσα
'Ισαβέλλα ; Έ, λοιπόν, σου τι) δώσαν. Μπορείς νά τό παίξεις,
έδώ, τώρα. Κι αύτό, γιά νά γνωρίζουν οί πάντες δτι στ1i χώρα
μας, δποιος έχει περασμένη τii Οηλειά στό λαιμό, μπορεί νά
κάνει δ,τι Θέλει : πάνω σέ τουτα τά σανίδια λογοκρισία δέν
ύπάρχcι.
ΚΑΤΑΔ!ΚΟΣ : Γιά μιά στιγμ1i ! 'Εγώ δέ ζι)τησα νά παίξω
έργο γιά τό Χριστόφορο Κολόμβο.
ΣΥΝΟΔΟΣ : Τί αίτηση έκανες ;
ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ : Δέν εκανα αίτηση. Δέ ζ�'1 τησα ποτέ άπ' τόν
'fεροεξεταστ1) Ciδεια γιίι νά παίξω, είτε μόνος, εiτε μέ τό Οία
σό μου.
ΣΥΝΟΔΟΣ : Τότε Οά τ�Ί ζ�)τησε κάποιος Ciλλος γιά λογα
ριασμό σου.
ΚΑΠ ΟΙΟΣ : Σου σκαρώσαν φάρσα ! (Καγχάζει) .
ΑΛΛΟΣ : Φάρσα άποκριάτικη !
ΑΛΛΟΣ : 'Ωραίο αύτό : παράσταση στ�)ν κρεμάλα μέ τό
δ�)μιο γιά ύποβολέα . . . ( Γελϋ.ιιε ϋλοι) .
ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ : Λυπαμαι πολύ πού Θά σας στενοχωρ έσω,
άλλά δέν έχω καμμία διάθεση νά κάνω τό φασουλ1Ί γιά τά
ώραία σας τά μάτια. Έχω Ciλλη δουλειά : πρέπει νά έμβα
θύνω . . . νά έτοιμαστώ γιά i±να καλό Θάνατο. ( Τραγουδϋ.) :
•

Fides Γide l is . . .

ΣΥΝΟΔΟΣ : Όχι, δχι, νά έτοιμαστείς γιά μιά καλ11 παρά
σταση ! Διαταγή είν' αύτιi, δέ Θέλω νά 'χω φασαρίες � Ό
Μέγας Ίεροεξεταστι)ς εύδόκησε vά σου έπιτρέψει νά παίξεις
τό Χριστόφορο Κολόμβο, και Θά τόν παίξεις, άλλιώς . . .
ΚΑΤ ΑΔ!ΚΟΣ : Άλλιά'>ς ; Θά μέ κρεμάσεις ;
ΣΥΝΟΔΟΣ : Μάλιστα . . . δηλαδή . . . Καλά, Ciκου νά δείς,
Cίν είσαι έvτάξει , άντί γιά άγχόνη μετά πυρας - πού, δπως
καl νά τό κάνουμε, είναι δυσάρεστο - χράτς ! ( 'Αρπάζει
ίfιια τσεl(ούρι, άπ' τά χέρια έιιός ιcαλόγερου, καί τό περι•u ξυστά
άπ' τό λαιμό τοϋ Κατάδιιωυ) Θά σου κόψουμε τό κεφάλι.
ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ (κάνει. §να πιίδημα πρός τά πίσω) : Μ �) ν κά
νεις άστεία μ' αύτό !
ΣΥΝΟΔΟΣ : Μέχρι πού Θά στό κόψω έγώ ό ίδιος. Κ ι είμαι

'ΙΙ σκηι ι �) τού ίfργου με τούς πέντε σοφούς, δπως πα{χτηκε dπό γα?.λικό θ{ασο : Μιλείστε μας, παρακαλούμε, γιά γυναίκες . . .

μάστορας. Μιά μέ τουτο (δείχιιει τό τσεκούρι) καί . . . μέ τίς
ύγείες σου ! ( Ψαύει τό σβέρκο τού ιωτάδιιωυ) . Στάσου νά
δώ . . . Α, ψιλοπράματα . . . 'Ακόμα κι άτζαμ1iς Θά τά κατά
φερνε . . . Οuτε νά στενάξεις δέ Θά προλάβεις ! (Ό Συιιοδός
πάει 11' άιωυμπιίσει κάπου τό τσεκούρι. Μιά γυιιαίιω πλησιάζει
τόιι Κατάδικο) .
ΓΥΝΑΙΚΑ : Που 'σαι !
ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ : Τί τρέχει ;
ΓΥΝΑΙΚΑ : Πές πώς δέχεσαι , κοίτα νά κερδίσεις χρόνο . .
δ πατέρας μου εβαλε μέσο στ1iν ' Επισκοπή γιά νά σου δώσου
νε άναστολ1i .
ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ : Άλ1iΘεια ;
ΣΥΝΟΔΟΣ (πίσω τους, καΟώς ι:πιστρέφει) Τί είπες ; Άλιi
Θεια ;
ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ : Ποιός εΙπε ;
ΣΥΝΟΔΟΣ : 'Εσύ εΙπες.
ΚΑΤΑΔΙ ΚΟΣ : Τί είπα ;
ΣΥΝΟΔΟΣ : Ειπες : άλήΘεια ;
ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ : Τό 'πα ; Θά μου ξέφυγε . . . θ. , δχι, δχι , άλi1Θεια, τό 'πα . . . δηλαδ11, ρωτουσα . . . (ιί γυναίκα τού κάιιει ιιόημα
11ά σωπάσει) . . . άλήΘεια δέ Θά προλάβω οuτε νά στενάξω ;
ΣΥΝΟΔΟΣ : Ώστε μ' εχεις ίκανό νά πώ ψέματα σ' εναν
θ.νΘρωπο πού βρωμάει κιόλας ψοφίμι ;
ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ : Είσαι πονόψυχος. Λοιπόν, κάντε τόπq,
παρακαλώ άρχίζουμε . . . (Κάνει ι•όημα στούς καλόγερους 1>' ά
ποτραβηχτούιι άπ' τιίν έξέδρα) : Που 'ναι ο ί 1iΘοποιοί μου ;
( Μπαί1•ου11 οί ιίΟοποιοί, ντυμέι•οι γιά τιίι• παράσταση, κουβαλώιι
τας ίf11α Ραιιιιeaιι c/e fοιιc/) .
ΗΘΟΠΟΙΟΣ : Νά 'μαστε.
ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ : Που σαστε ; Ά ! πώς νά σίiς γνωρίσω
ετσι πού μασκαρευτ�iκατε ; Πολύ ώραία . . . Τό λάβαρο της
Ίερης 'Εξέτασης βάλτε το μπροστά. (Δύο καλόγεροι σηκώ- ' Ό συγγραφέας τού έργου Ντάριο Φ6, στόιι κεvτρι.κό ρ6λο τού
11ου1• τά Ι\ΟΙ'τάρια ιωί προωΟούι• τιίιι " ταπισερί " έμπρός άπ' τιίιι
Κατάδικου 'Πθοποιού πού παίζει τό Χριστ6φορο Κολ6μβο
έξέδρα, Ιfτσι πού ι•ά μοιάζει μέ αύλαία παράδοξου Οεάτρου) . 'Ε
κεί εχει δυό τρύπες, χώστε μέσα τά κοντάρια, κι ετσι τό
λάβαρο Θά κάνει τii δουλειά της αύλαίας. ( Στό πλfίΟος πού εl
μέ τιί βοιίθεια τώι• δύο μαραγιcιJ'Jιι. Φέρνουν καρέκλες ιϊιstίqιιes
ιιαι μαζεμέιιο γύρω στιίι' έξέδρα) : Τραβηχτείτε πιό πέρα. (Οί
ιωί, σέ μεγάλο άριθμό, νυχτικά στολισμένα μέ κορδέλες καί
πιό πολλοί άπ' τούς αύτοσχέδιους Οεατές πiiνε νά καΟίσουιι στό
ιιταντέλες. Ή Βασίλισσα μπαίνει, καΟισμέιιη μέσα σέ μιά σαρα
προσιοίνιο, μέ τιίν πλάτη γυρισμέι•η στό κο11•ό) . Τά φέρατε
βαλιασμένη μπανιέρα, πού θυμίζει ει'ρωνικά, θρόιιο, γιατί πάνω
δλα
άπ' τιί ράχη της, στιίιι ii.κρη ένός ιcονταριού, ύπάρχει ίfνας σκα
ΗΘ ό ΠΟΙΟΣ : Μείνε iiσυχος. Πές έσύ τόν πρόλογό σου, κι
λιστός άητός. Δυό ύπηρέτες σπρώχιιουν, σάιι ii.λογα τού τσίρκου,
έμείς έντωμεταξύ Θά έτοιμάσουμε δ,τι χρειάζεται . . .
τιί μπαιιιέρα - πού εlιιαι πάιιω σέ ρόδες - καί τιίν τοποΟετούν,
ΚΑΤ ΑΔΙΚΟΣ (στραμμένος πρός τούς Οεατές) : Πράξη πρώ
άδέξια, πάιιω στιίιι έξέδρα. 'Εκεί βλέπουμε ιιά τιί γεμίζουν νερό,
τη, σκηνή πρώτη . ( Ά πευΟύνεται σέ μιά μικριί όμάδα πού κά
μέ ιcάδους πού τούς μεταφέρουν χέρι - χέρι, άπό τά παρασκιίνια,
Οεται ιωταμεσίς στό προσκιίιιιο) : Όχι , δχι, σίiς παρακαλώ,
μέ ιcινιίσεις πού σιcόπευαν νά εlιιαι χαριτωμένες, ιiλλά πού κα
δέ μπορείτε νά μείνετε έδώ, γιατl αύτοί πού εΙναι πίσω,
ταντiiν νά εlναι κωμικές στό ίiπακρο. Δυό κοπέλες άπλώνουν
αύτοl πού πλη ρώσαν εiσιτ�iριο, δέ βλέπουν τίποτα. ('Α ναφέ
γιδοτόμαρα στά πόδια τιϊς Βασίλισσας. 'Ένα άγοράκι κάνει νά
ρεται στούς πραγματι/(ούς Οεατές πού βρίσιωιιται στιίιι αϊΟου
τιίιι κρυφοιωιτάξει, ιcαθώς γδύιιεται πίσω ιiπ' τιίιι ιωυρτίι•α. Τό
σα) . Πηγαίνετε νά σταθείτε στό πλάι. ( Πηγαίιιουιι γιφινιάζοιι
διώχνουιι ιίέ τίς κλωτσιές. 'Ακόμα κι οί φρουροί, στά πλάγια,
τας) . Ά ν Θέλει κανείς νά δώσει ενα χέρι, Θά μίiς εκανε μεγά
όποχρεώιιοι•ται νά μετακινηθούν, ύπαιωύοντας στίς όδηγίες τών
λη χάρη, γιατί δέν εχουμε άρκετούς ήΘοποιούς. ( Μερικοί
κοριτσιών - πού τραγουδάνε) :
" Οεατές" πiiιιε νά σταΟούν πίσω άπ' τό λάβαρο. Μαζί τους κι ό
Τό στρείδι καί τό μαργαριτάρι
Συ11οδός) .
Ό νιός άφέ\/της άπ' τό Τούνεζι ,
ΣΥΝΟΔΟΣ : Άν μπορώ νά σίiς φαν& χρ1iσιμος . . .
Μαυρος σάν του βυΘου τ ό στρείδι,
ΚΑΤΑΔfΚΟΣ : Άκου λέε ι , χά, χά, ό Πουλτσινέλα ντυμένος
Αύτός πού πιάστηκε στά δίχτυα τoiJ ερωτα,
στά μαυρα . . . ( Τό ιωτάμαυρο ρούχο τού Συιιοδού Ουμίζει, μέ τιίν
ΕΙχε ενα μάτι , μάτι, μάτ ι ,
Ι(Οψιά του - άλλά σέ " άρι•ητικό " - τό κοστούμι τού Πουλ
ΕΙχε ενα μάτι σάν άχάτη ,
τσ11•έλα) . Μ πορεί νά βρεθεί κανένα ρολάκι καί γιά σίiς.
Κορμί σάν θ.γαλμα άρχαίο,
ΣΥΝΟΔΟΣ : ' Εγώ Θέλω νά παίξω τόν έρασηi . ΣυνεννοηΘ1i
Ήταν χαμηλοΘώρης σάν κοπέλα
καμε ; Τόν έραση;.
Καί συσταζούμενος σάν τή γαζέλα :
Αύτός πού πιάστηκε στά δίχτυα τoiJ ερωτα,
ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ : Ναί, ναί , τόν έραστ�;. Καί τώρα, άγαπητοί
Πού πιάστηκε στά δίχτυα του ερωτά της.
Θεατές, φανταστείτε πώς γινόσαστε μονομιίίς, τουλάχιστον
Λευκιi , λευκότερη κι άπ' τήν αύγ1i ,
τριάντα χρόνια νεότεροι. Μ' θ.λλα λόγια, γυρνίiμε πίσω στό
Ή Λεονώρα, ' Ινφάντη άπ' τήν Καστίλλη,
σωτ ί1ριον ετος 1 486. Μ εγάλο σάλτο, βέβαια. Πολλοl άπό
Τό δέρμα της λουλούδι τfjς μανόλιας,
σiiς δέν είχατε άκόμα γεννηθεί. Προσοχί1 , Οά μετρήσω οος τά
Τ' αύτάκι της σάν τό κοχύλι ,
τρία : ενα, δύο, τρία καί δπ !, νά' μαστε. 'Απίστευτο ! (Οί
Στά δ ίχτυα πιάστηκε κ ι αύτ�i τoiJ έρωτα,
δύο ιωλόγεροι τραβούιι τιίιι " ταπισερί " πρός τά παρασιοίνια) .
Στά δίχτυα πιάστηκε κι αuτή τoiJ ερ(.ι)τά του :
Βρισκόμαστε στό διαμέρισμα τfjς βασίλισσας Ίσαβέλλας.
ToiJ νιου άπό τό Τούνεζι ,
Οί γυναlκες της άκολουΘίας της έτοιμάζουν τό λουτρό της
Μαύρου σάν του βυΘου τό στρείδι ,
και τραγουδiiνε.
Πού γίνεται χλωμός μόλις τή δεί.
( Πάιιω άπ' τιίιι έξι:δρα Ι(ρέμεται τώρα ifιια είδος " ούραιιού ''
Τό στρείδι άνοίγει, άνοίγει τρυφερά,
ιφεβατιού ιcαί σκηνιϊς έκστρατείας, μέ κουρτίι•ες πού φτάιιουν
Κι επειτα μέσα του τήν κλείνει.
ώς κάτω. Οί ιcοπέλες, τραγουδώιιτας, έτοιμάζουν τό σιcηιιιιcό,
•
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Μέ χείλη πού ετρεμαν πολύ,
Λευκ1i , λευκότερη κι άπ' τήν αύγή,
'Εκείνη τόν γλυκοφιλεί,
'Εκείνη τόν γλυκοφιλεί.
Μά παραμόνευαν άπ' τό καστέλι
Οί τρείς δ ικοί ·cη ς άδελφοι
'Αστράψαν ξαφνικά τά βέλη,
Κι ό νιός άπό τό Τούνεζι,
Πάει τόν κατάπιε ή θάλασσα,
Πάει τόν κατάπιε 11 θάλασσα.
Μαύρος σά στρείδι αύτός μαζί της
Στήν άβυσσο κατρακυλά,
Μέ τ�)ν καλ1i του άγκαλιά,
T1i σεντεφένια κοπελιά.
Στfjς θάλασσας τά βάθη ό μαύρος
Σά στρείδι έμεινε κλειστό,
Κι έκείν11 i:γινε μαργαριτάρι ,
Χλωμότερο άπ' τ ό θάνατο.
( Οί " Οεατές " χειροκροτού1•) .
ΚΑΠΟ!ΟΣ ΑΠ' ΤΟ ΚΟΙΝΟ : Καί ποιά είναι αύτή πού παίρ
νει τό λουτρό της ;
ΑΛΛΟΣ : Ή 'fσαβέλλα.
ΚΑΠΟΙΟΣ : Ή 'Ισαβέλλα ; Μά δέ λέγανε πώς αύτή δέν
πλενόταν παρά μόνο δποτε πέθαινε έπίσκοπος ;
ΑΛΛΟΣ : Μπορεί νά πέθανε κανένας σ�iμερα.
.
ΑΛΛΟΣ : ' Ησυχία ! ( Μπαί1ιει ίf1ιας ιίθοποιός μέ βασιλικιί ιωί κάπως παραφορτωμέ1ιη - άμφίεση) .
ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠ' ΤΟ ΚΟΙΝΟ : Αύτός πού βλέπεις ε{ναι ό
Φερδινάνδος. (Ό Φερδι1ιάνδος διασχίζει τιί σκηνιί μ' ίfνα βλα
κωδώς μεγαλόπρεπο, άργό καί ζυγισμέ110 βάδισμα, σά 11ά τό11 συ
νόδευε ή μουσικιί κάποιας Ορησκευτικιjς πομπιϊς) .
ΑΛΛΟΣ : Έρχεται νά πλυθεί καί του λόγου του ;
ΑΛΛΟΣ : Όχι, αύτός δέν πλενόταν καί πολύ.
ΑΛΛΟΣ : • Α, έπιτέλους ενας βασιλιάς δημοκράτης. (Γέλια
καί " σούτ " τών lίλλων " Οεατών ") .
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ (στιί11 'Ισαβέλλα, μισανοίγοντας τιίν κουρτί
να) : Πάλι στό μπάνιο είσαι ;
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Ναί, γιατί ;
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Ρωτίiς καί γιατί ; Ε{ναι ή δεύτερη φορά
μέσα σέ μιά βδομάδα. Άν μαθευτεί πώς δλη τήν ι'.όρα πλένε
σαι . . . καί πώς ξυρίζεσαι παντού, άκόμα καί στίς μασχάλες,
σάν τίς γυναίκες τών 'Αράβων . . .
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Γιά μένα ε{ναι δείγμα πολιτισμού.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Μπορεί, άλλά δέν ε{ναι χριστιανοπρεπές !
[ΣΑΒΕΛΛΑ : Βέβαια, δ,τι ερχεται άπ' τούς Αραβες ε{ναι έκ
του πονηρού. Ώραία νοοτροπία ! Έτσι σκέφτονται ο ί νοι
κοκυραίοι .
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : 'Ακρι βώς. Κι άπ' τ�) στιγμή πού ο[ νοικο
κυραίοι θεωρούν κακό αύτό πού έσύ θεωρείς καλό, κακό δέ
θά 'ταν νά συμπεριφέρεσαι , γιά τό καλό μας, σάν τούς νοικο
κυραίους.
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Μέ παρασκότισες, χρυσέ μου. Βούλωσ 'το,
λοιπόν.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Μπράβο, έξακολούθησε νά χρησιμοποιείς
αύτό τό ώραίο λεξ1λόγιο, άντάξιον πράγματι μιίiς βασιλίσ
σης !
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Σπίτι μου μιλάω δπως μ' άρέσει.
ΦΕΡΔΙ ΝΑΝΔΟΣ : Σπίτι σου; Μπά; Άπό πότε έγινε σπίτι
σου;Όσο ξέρω, τό μέγαρο άνήκει άκόμα στόν Άλκάδη Με
δίρα.
fΣΑΒΕΛΛΑ : Σωστά. Καί δέ ι.ιποροuμε οί\τε τό νοίκι νά πλη
ρώσουμε. Αύτό πιά είναι δ.νω ποταμών : 11 βασίλισσα της
' Ισπανίας, δ.στεγη, ύποχρεωμένη νά φιλοξενείται ενα μ 1iνα
έδώ, ενα μ1iνα έκεί. Καί καθώς τό ψάρι δέ θέλει καί πολύ γιά
νά βρωμίσε ι , πρέπει κάθε τόσο νά τά μαζεύουμε γιά ν' άερί
σουν. Ψάρια είμαστε, άγαπητέ μου, ψάρια.
ΦΕΡΔfΝΑΝΔΟΣ : Ψάρια;
fΣΑΒΕΛΛΑ : Βασιλικά, βέβαια, άλλά πάντως ψάρια. Άν κι
έσύ, στό βάθος, δέν είσαι ψάρι , είσαι μαλάκιον. ( Μπαί1ιει
μιά ιωπέλα) .
ΚΟΠ ΕΛΑ : Μ εγαλειοτάτη, εΙναι εξω ό πάτερ Γκαλέρος
μ' έκείνο τό Γενοβέζο.
•

88

ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Α, ναi . . . πές τους νά ξανάρθουν σέ μισή ό':ιρα . . .
Ή μάλλον δχι : νά 'ρθουν αί\ριο, άλλη φορά, σ�)μερα δέν
εχω διάθεση . . . Πές πώς δέν εχω καιρό. ('Η κοπέλα φεύγει) .
ΦΕΡΔfΝΑΝΔΟΣ : Στ' άλ1iθεια δέν εχεις καιρό . Σέ μ ισ1) ό':ιρα
άρχίζουν ο ί τεμενάδες.
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Δηλαδ1i;
ΦΕΡΔfΝΑΝΔΟΣ : Θά κουβαληθούν δλοι έκείνοι άπ' τίς
1τρεσβείες. Είναι ή μέρα τους.
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Κάτσε νά είσπράξεις καί τά δ ικά μου χειρο
φιλήματα . . . πές τους νά σου φ ιλ1iσουν καί τά πόδια άν θές . . .
έγώ δέν πρόκειται νά 'ρθω.
ΦΕΡΔfΝΑΝΔΟΣ : Καί γιατί;
fΣΑΒΕΛΛΑ : Γιατί δέ μ' άρέσει νά έμφανίζομαι γυμνή . (Δύο
ύπηρέτες παίρ1ιου11 τιί μπαιιιέρα καί χαφετούν, λές καί βρίσκονται
σέ κα1ιέ1ια πλοίο πού σαλπάρει, έ1ιώ συγχρό1ιως άκούγονται σάλ
πιγγες. Τό βασιλικό ζεύγος χαιρετϋ. κι αύτό. Τό ϊδιο κι οί ιωπέ
λες) .
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Γυμνή ;
ΙΣΑ ΒΕΛΛΑ : Μ άλιστα. Ti νά βάλω; Τό κόκκινο βελουδάκι
μου, i1 έκείνο τό πρασινωπό μέ τiς πιέτες; Μ' εχουνε δεί μ'
αύτά χιλιάδες φορές. Τό ξέρεις πώς έδώ κι ενα χρόνο δέν
μπόρεσα νά ράψω οί\ τε ενα φουστάνι ; ' Εννοώ κάτι της προ
κοπ1i ς . . . Πρέπει κάθε φορά νά τά βολεύω μέ καμιά μοδι
στρούλα τfjς γειτονιάς. (Ή συνέχεια : " Συνεχώς 1ιά τά βο
λεύω '' καί " έγώ, ιί γυ1ιαίκα τού βασιλιϋ. ", λέγεται, άπό κοινού,
κι άπό τό Φερδι1ιάνδο, ό όποίος ίfχει μάΟει. άπέξω τά παρά
πο1•α τι;ς γυ1ιαίκας του) . Νά τά βολεύω, συνεχώς νά τά βολεύω.
'Εγώ, 11 γυναίκα του βασιλιά. ' Ενώ ο[ κυρίες τfjς άκολουθίας
μου φτιάχνουν ενα φουστάνι τό μήνα. Παραγγελία στήν
Περούτζια καί στή Βενετία. Κι έγώ, τίποτα.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Γιατί δέ δανείζεσαι κανένα;
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Νά δανειστώ, ε; Καί τίνος 11ταν νομίζεις έκείνο
τό καναρινί πού φορούσα στ�)ν Κόρδοβα, τ�iν περασμένη
βδομάδα, δταν μίiς παραδώσαν τά κλειδιά; Ή Βασίλισσα της
Ν ίκης, πού έλευθερώνει η) Χριστιανωσύνη άπό τό ζυγό τών
'Αράβων, κατάντησε νά δανείζεται φουστάνια άπό τίς κυρίες
τών τ ιμών. ·
ΦΕΡΔfΝΑΝΔΟΣ : Πάλι στούς Αραβες τό πας. Θά 'λεγε
κανείς πώς λυπάσαι πού κατάφερα νά τούς διώξω άπό τή
μισή 'Ισπανία.
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Λυπάμαι λέει . . . Σου τό 'χα πεί καί πρiν άπ'
τ�)ν τελευταία έκστρατεία : άσ' τους iΊσυχους τούς Αραβες,
ε{ναι ή τελευταία μας γέφυρα γιά τiς ά.γορές της Αίγύπτου
καί τfjς Περσίας. Τίποτα έσύ.
ΦΕΡΔfΝΑΝΔΟΣ : Ό,τι εκανα, επρεπε νά. τό κάνω. ' Εξ
άλλου, τούς συμβιβασμούς σέ θέματα θρησκευτικής πίστεως
τούς άποστρέφομαι !
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Ακου νά σου πώ, μ�) μο\J παριστάνεις έμένα
τό στρατηγό.
ΦΕΡΔΤΝΑΝΔΟΣ : Ti θές νά πείς μ' αύτό τό " στρατηγό " ;
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Θέλω ν ά. πώ πώς δταν μιλάς μόνο καi μόνο
γιά νά 'χεις τ�)ν εύχαρίστηση ν' ά.κο\Jς τόν έαυτό σου, χωρίς
νά σκέφτεσαι προηγουμένως αύτό πού πρόκειται νά πεtς,
μοu 'ρχεται νά. σου δώσω κλωτσιά στόν πισινό.
ΦΕΡΔΙ ΝΑΝΔΟΣ : Μπράβο σου. Δέ μίiς φτάναν οί προσβο
λές, τώρα έχουμε κι ά.πειλές. Καί μπροστά. στά κορίτσια.
•
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ΙΣΑΉΕΛΛΑ : M iiν ταράζεσαι . Ξέρεις πολύ καλά δτι τά κα
στιλιάνικα δέν τά καταλαβαίνουν.
ΦΕΡΔ Ι Ν Α ΝΔΟΣ : 'Ακόμα κι Cίν δέν τά καταλαβαίνουν, σου
ά.παγο ρεύω . . .
ΙΣΑ ΒΕΛΛΑ : Tl έκανε λέει ; Mo\J άπαγορεύεις; Φρόνιμα,
ζουζούνι !
ΦΕΡΔfΝΑΝΔΟΣ : Ζουζούν ι ; Ά , σταμάτα, τ ό καλό πού σοίi
θέλω, ε!δεμi1 . . .
ΙΣΑ ΒΕιΛΛΑ : Είδεμή; Γιά στάσου, πο\J νομίζεις πώς βρίσκε
σα� ; ' Α νάμεσα στούς φουκαράδες σου καl τούς μπουντα
λάδες σου;
<J> ΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Φουκαράδες καi μπουνταλάδες ! Οί ηρωες
πού ά.γωνίστ�1καν καί νίκησαν . . .
ΙΣΑΉΕΛΛΑ : Άς μ�)ν ήταν τά κανόνια μου καί τά λέγαμε.
( Οί κοπέλες τυλίγου11 τιί Βασίλισσα σ' ίfνα σε1ιτόνι) .

ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Τά κανόνια σου. Άς γελάσουμε . . . Τριαν
τατρείς μπομπάρδες μέ τρείς μπάλες ή καθεμιά.
ΙΣΑ ΒΕΛΛΑ : Τρείς μπάλες, σύμφωνοι . Στή Σεβίλλη δμως
δέ χρειάστηκε νά ρίξουν παραπάνω άπό μιά. Τριαντατρείς
μπάλες καί ζάρωσε ό δόλιος ό 'Αράπης . . . Σάν πολύ στ�iν
περιφρόνηση μοu τό 'ριξες, μόνο πού έμένα δέ μέ γελiiς .
Ξέρω πώς Θά σου καλάρεσε νά 'ταν γραμμένες στ' δνομά σου
αύτές οί μπομπάρδες. 'Αλλά δέ σφάξανε ! τό πυροβολικό 1'iταν
τ�ϊ ς μαμiiς καl παραμένει δικό μου περιουσιακό στοιχείο,
άμεταβί βαστο . M ii ν κάνεις πώς άπλώνεις χέρι γιατi άλίμο
νό σου. Ώρες ώρες μοu περνάει ή ύποψία πώς μέ παντρεύ
τηκες γιά τά κανόνια μου. Δέ λαχαίνει στόν καθένα νά πάρει
γυναίκα μέ iδιόκτητη πυροβολαρχία. Τυχερέ !
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ (ι(άιιει μιά χειροιιομία πού δείχνει τό Ουμό
του) : ' Εμπρός, βάρα, κορόιδευε ! Μ' έκανες πατσαβούρα σου.
Κι έπειτα λές πώς είσαι έρωτευμένη μαζί μου . . .
ΙΣΑ ΒΕΛΛΑ : Χρυσέ, μου, πώς Θά μποροuσα νά μήν έίμαι . . .
Είσαι τόσο νοστιμούλης, χαδιύρης, παιδικός . . .
ΦΕΡΔIΝΑΝΔΟΣ : Ά , κατάλαβα, τό μητρικό φίλτρο, έ; Γι'
αύτό δέ μοu δίνεις τά κλειδιά του σπιτιοu;
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Μά, άγάπη μου, γιά κάποιον πού βρήκε στη
μένη τή δουλειά . . . μέ συγχωρείς, στημένο τό Θρόνο, δπως
τόν βρήκες έσύ, δέν είναι κι άσχημα τά πράματα . . . M iiν
ξεχνiiς, Φερδινάνδε, πώς έγώ συμβαίνει νά είμαι κόρη άλη
Θινοu βασιλιii ( Ό Φερδιιιάνδος κάιιει μιά κίιιηση άιιυπομονη
σίας "αί γελίi ιωροί'δευτιι(ά) και πώς ό άδελφός μου 11ταν iiδη
βασιλιάς δταν . . .
ΦΕΡΔIΝΑΝΔΟΣ : Α, τώρα τό πέτυχες. ' Ωραίος βασιλιάς!
'Ερρίκος ό Δ' της Καστίλλης, ό έπονομαζόμενος 'Ανίκανος !
τι σόι βασιλιάς είναι αύτός πού βάζει τ�iν άδελφi1 του νά τόν
άντικαταστi1σει ; Έχω άκουστά δτι στ�i στέψη σου ό κόσμος
φώναζε : έχουμε έπιτέλους βασίλισσα μέ . . . (Μιμείται τό
ταμπούρλο) . Ζ1iτω ό Βασιλιάς ! (Μιμείται τιί σάλπιγγα) .
[ΣΑΒΕΛΛΑ : τι άβρ1i γλώσσα, και μπροστά σέ γυναίκα . . .
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Γυναίκα έσύ; Έσύ 'σαι τέρας, τύραννος.
Όποτε είναι νά ύπογραφεί κανένα διάταγμα, Θέλει νά τό δεί
ή κυρία, νά τό ζυγίσει, νά βάλει τii τζίφρα της. Κάνω έγώ μιά
πρόταση , τό Συμβούλιο τii δέχεται , νάσου καταφθάνει ή
άφεντιά της και μοu τά τινάζει στόν άέρα . . . Καl μέ κοιτaνε
δλοι σά νά λένε : τ ί μάπας βασιλιάς ! (Μπαίνει ιί ίδια κοπέ
λα μέ πρίν, κρατώντας ίfιια γράμμα) .
ΚΟΠ ΕΛΑ :
Μεγαλειοτάτη, μοu τό έδωσε ό καλόγερος
πού �]ταν έδώ πριν άπό λίγο.
ΙΣΑΒΕΛΛΑ (στό Φερδιιιάιιδο) : Είναι άπ' τό φίλο σου, τό
Δούκα της Μεδίνας. ( ΣτιjΊι κοπέλα) : Πές τοu καλόγερου πώς
δέ Θά τούς δεχτώ, άκρι βώς έπειδή έρχονται συστημένο ι .
Καιρός ν ά τελειώνουμε μ έ τά ρουσφέτια, τ ά συστατικά γράμ
ματα και τά διάφορα φακελάκια.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Είδες; Αύτό τό γράμμα άπευΘυνόταν καί
σέ μένα, άλλά άπό τii στιγμ1i πού τό π 1ϊ ρες στά χέρια σου,
δέν ύπηρχε πιά περίπτωση νά ρίξω κι έγώ μιά ματιά. Οϋτε
νά πώ τή γνώμη μου . Κατά βάθος, αύτός ό Γενοβέζος . . .
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Τί Θές νά 'να ι ; Κανένας άπό κείνους τούς α!ώ
νιους τσαρλατάνους πού Οέλουν νά βροuν χρηματοδότη γιά
τά ταξίδια τους.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Δέ σου κόστιζε πάντως τίποτα νά μέ ρω
τi1σεις τί σκέπτομαι έπί του προκειμένου.
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Μά, άγάπη μου, έγώ τό κάνω γιά σένα, γιά νά
μήν κουράζεσαι . ' Αφοu ξέρεις πώς δταν βάζεις τά δυνατά
σου νά σκεφτείς, άδρανεί τό πεπτικό σου σύστημα.
ΦΕΡΔΙΝΑ ΝΔΟΣ : ·ε, αύτό πιά ! ( Γυρίζοιιτας άπότομα, πολύ
έιιοχλημiνος , χτυπίi τό ι(εψάλι του σ' ίfιια στύλο) . Σταμάτα, ' Ι
σαβέλλα !
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Σταματάω, χρυσό μου, σταματάω. Έλα δω,
έλα στ�iν 'Ισαβέλλα σου, έλα ν' άγαπi1σουμε.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : "Οχ ι .
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Έ λ α τώρα, Φερδινάνδε, τί καπρίτσια είναι
αύτά ;
ΦΕΝΔΙΝΑΝΔΟΣ : Όχι .
ΙΣΑ ΒΕΛΛΑ : "Ελα στήν ' Ισαβέλλα σου.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Όχι .
ΙΣΑ ΒΕ ΛΛΑ ( ξαφνιι(ύ. μέ φωιιιί προστακτικιί) : Έλα έδώ άμέ•

Γιώργος Λαζάνης, ό Κολόμβος ηϊς έλληrιικι)ς παράστασης
σως! ( 'Αρχίζει νά βάζει μιάιι άσπρη άλοιφιί στό πρόσωπό της) .
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : 'Αναρωτιέμαι τι νόημα έχει νά πλένεσαι,
άν είναι ν' άλείφεσαι έτσι μcτά. Βάφεις και τά μάτια σου;
Μόνο και μόνο έπειδή είδες νά τό κάνουν ο[ γυναίκες τών
'Αράβων; Νά πάρει ό διάολος. Κι έπειτα περνιέσαι και γιά
καθολικ1i.
fΣΑΒΕΛΛΑ : Αχ, πόσες κλωτσιές πiiνε χαμένες . . .
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Κάτι παραπάνω : γιά φωστi1ρας τοu κα
Θολικισμοu.
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : <Ι>ερδινάνδε, μάθε μιά γιά πάντα πώς άλλο κα
θολικός, κι άλλο βλάκας. Άν ένδιαφέρομαι γιά τlς συνή
θειες τών 'Αράβων είναι έπειδή βλέπω δτι σέ πολλά πράματα
είναι πιό πολιτισμένοι άπό μiiς : άπ' αύτούς έμαθα πώς μπο
ρείς νά 'σαι εύσεβής χωρίς νά μένεις άπλυτος καl νά βρωμiiς
τραγίλα.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Γιά ποιόν τό λές αύτό;
ΙΣΑ ΉΕΛΛΑ (τό άντιπαρέρχεται) : Άπ' αύτούς έμαθα ποιός
είναι ό Πλάτων κι ό 'Αριστοτέλης.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Μωρέ τί μiiς λές; Ό Πλάτων κι ό 'Αρι 
στοτέλης ! Έλα τώρα ! Γυναίκα πράμα ! • Ασε πού είναι άμαρ
τία νά διαβάζεις εiδωλολατρικά κείμενα.
JΣΑΒΕΛΛ Α : Τό πιστεύεις πραγματικά αύτό πού λές;
ΦΕΡΔΙΝΑΝ ΔΟΣ : Καί βέβαια τό πιστεύω.
JΣΑΒΕΛΛΑ : ·ε, Cίρπα τη, τότε. ( Tou δίνει μιά κλωτσιά) .
ΦΕΡΔIΝ ΑΝΔΟΣ : Tl σ' έπιασε;
ΙΣΑ ΒΕΛΛΑ : Α, δέ μποροuσα, τό 'χα πολύ κέφι . Έσύ,
παιδί μου, είσαι άπόσταγμα κοινών τόπων ! Καί Θρησκόλη
πτος σά συναχωμένος καντηλανάφτης.
ΦΕΙ'ΔfΝΑΝΔΟΣ : Mou δίνεις τώρα καl κλωτσιές μπροστά
στίς κοπέλες;
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : M ii ν ταράζεσαι : σου έχω ξαναπεί πώς τά κα
στιλιάνικα δέν τά καταλαβαίνουν.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Νά σοu πώ κάτ ι ; Είσαι τρελ1i .
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Έ, βέβαια, είμαι τρελή έπειδ1i άντιδρώ δπως
σου άξίζει καί δέν άνέχομαι νά μοu πατίίς τόν κάλο. 'Αλλά
έτούτη τή φορά, τελειώσαν τ' άστεία .
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Δηλαδ1i ;
•

•
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ΙΣΑ ΒΕΛΛΑ : Δηλαδή &ς τά χτές πού ε'ίχαμε πόλεμο, <'iφηνα
λάσκο, εκανα πώς δέν έβλεπα.
ΦΕΡΔ!ΝΑΝΔΟΣ : Πώς δέν εβλεπες τ ί ;
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : M ii ν κάνεις τόν άν1iξερο, Φερδινάνδε. 'Εννοώ
τά κανόνια πού τά 'βαλες ένέχυρο γιά τρακόσιες χιλιάδες
μαραβέδια στούς τραπεζίτες της Φλωρεντίας. Κι 11 προΟεσμία
λ1iγει τήν έρχόμενη Πέμπτη . . . (Στό Φερδι11ά11δο πού πιίρε
ίiιια κόσμημα άπό τό ιωυτί) : "Ασ 'το αύτό, είναι δικό μου. Εu
χαριστώ.
ΦΕΡΔΙΝ ΑΝΔΟΣ : Ποιός σου τό 'πε γιά τά κανόνια;
ΙΣΑ ΒΕΛΛΑ : Ο ί Φλωρεντίνο ι , χρυσέ μου, πού ήρΘαv νά τούς
βεβαιώσω τό γν1)σιον η'jς ύπογραφης : της δικ1'j ς μου ύπο
γραφης πού είχες τόσο <'iτεχνα πλαστογραφήσε ι . Μ ιά άηδια
στική μουτζούρα.
ΦΕΡΔΙ ΝΑΝΔΟΣ : Τούς κατεργάρηδες . . . 'Αγάπη μου, χρω
στουσα ένός μηνός μισθούς στούς στρατιώτες μου. Σκέφτηκα
πώς δέ Θά τiς χρειαζόμαστε πιά αuτές τiς μπομπάρδες. Γιά
μένα ό πόλεμος πάει, τέλειωσε όριστικά. Ν ισάφι πιά. (Στέ
ιcεται πάιιτα στιίν προσψωυσα άπόσταση άπ' τι/ Βασίλισσα) .
ΙΣΑ ΒΕΛΛΑ : Έτσι λοιπόν, ε ; Ά ς ύποΘέσουμε πώς σέ πι
στεύω . . . Κι αν του έρχόταν κανενός <'iλλου όρεξη γιά καυγά,
κι <'iν του πουλουσαν οί Φλωρεντίνοι τίς μπομπάρδες καl τίς
i:βλεπες μιά μέρα νά σημαδεύουν ni μούρη σου, τί Θά 'λεγες;
ΦΕΡΔfΝΑΝΔΟΣ : Καταραμένοι Φλωρεντίνο ι . Όπου νά πάς,
μπροστά σου τούς βρίσκεις. 'Ωραίο βασίλειο εχουμε νά κυ
βερνi1σουμε. Οί Φλωρι:ντίνοι δανείζουν λεφτά καί σκqντά
ρουν . . . Σχεδιάζεις μ�iπως καμιά έκστρατεία; Τρέχα στούς
Γενοβέζους. Θέλεις νά ναυλώσεις καράβι ; Στή Βιτσέντσα
καl στήν Π ιατσέντσα. Κι δσο γιά όπλα, στούς Μ ιλανέζους.
Όλοι οί πειναλέοι 'fταλιάνοι πού ψωμοζουν στόν τόπο τους
i:ρχονται έδώ καi Θησαυρίζουν. Κι έμείς πού πολεμi1σαμε,
πού άγωνιστ1iκαμε, είμαστε μέσα γιά μέσα στό σκ . . . !
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Φερδινάνδε !
ΦΕΡΔΙ ΝΑΝΔΟΣ : Στό σκοτάδι , ηiν ώρα πού αύτοl περνάνε
ζωή χαρισάμενη .
ΙΣΑ ΒΕΛΛΑ : • Α, μπράβο, πού τό κατάλαβες έπιτέλους. Καl
τώρα πi�γαινε νά δώσεις τά χέρια σου γιά φίλημα . . . Καί νά
'σαι εuγενι κός μαζί τους. Άντε.
ΦΕΡΔ!ΝΑΝΔΟΣ : Πάω.
ΙΣΑΒΕΛΛΑ (σέ μιά ιcοπέλα) : Άραμπέλ, τό καπέλο . (Στό
Φερδιιιάιιδο) : Σ' αύτό τό κουτί, κάτω άπ' τά κοσμ1iματα,
ύπάρχει ενα πουγγί μέ τρακόσιες χιλιάδες μαραβέδια. Π ροσο
χ1i : είναι τά τελευταία, δέ Θά σου δώσω <'iλλα.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Τρακόσιες χιλιάδες . . . Είσαι σίγουρ η ;
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Ρωτάει <'i ν είμαι σίγουρη . Άφου τ ά έτοίμασα
έπίτηδες γιά σένα. ( Στό Φερδινάιιδο πού κουιιάει τό πουγγί) :
Όχι , μήν τά κουδουνίζεις, αύτός ό Θόρυβος μ' ένοχλεί.
ΦΕΡΔf ΝΑΝΔΟΣ : Καλά, καλά, μά που τά βρήκες;
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : M ii σέ νοιάζει. Καi κοίτα νά μήν κάνεις πιά
τίποτα του κεφαλιου σου, γιατί τό i:ρμο δέ σέ βοηθάει καi
πολύ.
.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Νάτα πάλι ! Μέ μεταχειρίζεται σά νά 'μουν
κανένας κόπανος πού τά καταφέρνει μόνο στό κρεβάτ ι .
!ΣΑ ΒΕΛΛΑ : Τί � ν α ι αύτά ; . . . Δ έ ντρέπεσαι ν ά λές τέτοια
πράματα μπροστά στlς κοπέλες;
ΦΕΡΔΙΝ ΑΝΔΟΣ : Μά είπες πώς δέν καταλαβαίνουν καστι
λιάνικα.
!ΣΑΒΕΛΛΑ : Να.ί , άλλά ή πρώτη λέξη πού μάθανε, είναι
κρεβάτ ι . (Μιά κοπέλα βάζει ίiιια γιακά άπό 11τα1•τέλα στό λαιμό
τιίς Βασίλισσας) : Όχι ετσι , Οά μέ πνίξεις ! ( Βγαίιιει ό Φερ
δι1•ά1ιδος. Άπ' τά παρασιοίι•ια ίιιcούγεται §ιια ούρλιαχτό) .
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ ( ί;πιστρέφοντας) : Τί συμβαίνι:ι; Τί σου κάναν;
!ΣΑΒΕΛΛΑ : Δέ φώναξα έγώ.
( Μπαίιιει ό Χριστόφορος Κολόμβος. Κρατϋ. στιίιι άγκαλιά του
μιά κοπέλα. Ε!ναι μιά ίιπό τίς Οεράπαιιιες τιίς Βασίλισσας.
Μοιάζει ϋ.ρρωστη. Ό καλόγερος συγκρατεί τό ιcεφάλι της) .
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Ζητώ συγγνώμην, Μεγαλειοτάτη , άλλά 11
κοπέλα . . Δέν ξέρω τl επαΟε . . . Οά 'πρεπε κάπου νά τήν ξα
πλώσουμε . . . Μ εγαλειοτάτη, ύποκλίνομαι . (Ό Κολόμβος κι
ό καλόγερος ύποιcλί11011ται, ιφατώιιτας πάιιτα τιίιι κοπέλα) .
fΣΑΒΕΛΛΑ : Μά τi κάνετε; Είναι ώρα γιά ρεβερέντζες; Π λη
σιάστε.
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ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Μέ συγχωρείτε, Μεγαλειοτάτη : χρειάζεται
ενα τραπέζι. Ένα τραπέζι , γρήγορα.
!ΣΑΒΕΛΛΑ : Γιατί τραπέζι ; Ξαπλώστε την στό κρεβάτι μου.
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Όχι, <'iν έπιτρέπετε, καλύτερα κάτι σκληρό.
ΙΣΑΒΕΛΛΑ ( δίιιει ί;ιιτολιί σέ μιά άπό τίς γυναίκες τιίς ίικολου
Οίας της) : ' fμουρέ ! Τήν κωηιενούλα, τί νά 'παΟε; Π ρίν ά
πό λίγο iΊταν μιά χαρά.
ΚΟΛΟ Μ ΒΟΣ : Δεν ξέρω : σωριάστηκε χάμω . . .
ΦΕΡΔfΝΑΝΔΟΣ : Μπάς κι i:χει τό διάβολο μέσα της;
ΑΡΡΩΣΤΗ ΚΟΠ ΕΛΑ (κλαψιάρικα) : Φύγε! Φύγε ! Φύγε!
Of ΑΛΛΕΣ : Ό διάβολος. Βλέπει τό διάβολο. (Στόν ιωλό
γερο) : Εύλογείστε την. (Ό Κολόμβος χώιιει τό μαιιτίλι του
στό στόμα τιίς κοπέλας) .
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ : Τ1Ίν εύλόγησα, άλλά <'iνευ άποτελέσματος.
Θά 'πρεπε νά η;ν πάμε στήν έκκλησία . . . έκεί, μέ άγιασμό . . .
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Μπράβο σας! Κι έσείς κουβαλήσατε τό
διάολο στήν κρεβατοκάμαρα της βασίλισσας.
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Σώπα, χρυσέ μου. Μ �)πως είναι έπιληψία; (Σέ
μιά ίιπό τίς γυιιαίκες) : Τρέχα νά φωνάξεις τό γιατρό. (Βγαίνει
ίι γυι•αίκα) .
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Άν ε'ίχαμε μιά Θερμοφόρα . . . μιά μέ ζεμα
τιστό νερό καί μιά μέ παγωμένο. ( Στιίν κοπέλα πού έτοιμά
ζεται νά πάει νά τίς φιiρει) : Δυό Οερμοφόρες, εύχαριστώ.
ΙΣΑ ΒΕΛΛΑ : Μά τί της βάλατε στό στόμα;
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Ένα μαντίλι γιά νά μii δαγκώσει τή γλώσ
σα της.
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Ώστε νομίζετε κι έσείς δτι μπορεί νά 'ναι έπι
ληψία;
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Όχι, ύποΟέτω δτι πρόκειται μάλλον γιά συμ
φόρηση ύστερικijς μορφ1'j ς.
ΙΣΑ ΒΕΛΛΑ : Ύστερικ1i συμφόρηση ;
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ (στόν καλόγερο) : Πάτερ, πετάγεστε κάτω μιά
στιγμ1i ; Στό μουλάρι μου i:χω ενα σάκο καl μές στό σάκο
είναι ενα κουτi με μπουκαλάκια. Μου τό φέρνετε;
ΚΑΛΟΓΕ ΡΟΣ (κάι•ει μερικά βιίματα κι έπειτα σταματϋ., σέ
ίιμηχαιιία) : Ναί, άλλά αuτό τό μουλάρι κλωτσάει . . . Δέ Θέλω
νά φάω. καμιά σηiν κοιλιά . . .
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ (δείχι•ει τι/11 κίιιηση) : Πλησιάστε με τήν πλάτη .
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ : Σωστά ! Αύτό είνα ι . Με ηiν <'iδειά σας. (Ύπο
κλίι•εται μπροστά στι/ν 'Ισαβέλλα) .
ΙΣΑ ΒΕΛΛΑ : Π ηγαίνετε, πηγαίνετε. (Βγαίνει ό καλόγερος.
Μπαίιιει ιί κοπέλα μέ τίς Οερμοφόρες) .
ΚΟΠ ΕΛΑ : Αύτή είναι με τό ζεματιστό νερό.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ (τι/ν παίρι•ει) : 'Εντάξει . Τώρα πρέπει . . .
ΚΟΠ ΕΛΑ : Π ροσέξτι;, καίει . .
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Tl καίει;
ΚΟΠ ΕΛΑ : 'Η Θερμοφόρα.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ (μπαίιιει ξ,αφι'Ικά στό ιιόημα) : Α ι , μάνα μου ! . .
( Περιιϋ. τι/ Οερμοφόρα σέ μιάν 11.λλη κοπέλα, μηχαιιικά, δπως
παίζει ιcαιιείς μπάλα. Ί·Ι Οερμοφόρα καταλιίγει στιίν 'Ισαβέλλα) .
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Μά αύηi δέν καίει καθόλου.
ΚΟΠ ΕΛΑ : Ά, εκανα λάΟος : αύτή είναι μέ τό παγωμένο
νερό, έτούτη είναι με τό ζεματιστό.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Καλά. Δώστε τη.
ΚΟΠ ΕΛΑ : Π ροσέξτε, καίει .
ΚΟΛΟ Μ ΒΟΣ : Καίε ι ;
ΚΟΠ ΕΛΑ : Καίε ι .
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : • Αι ! ( Βάζει τιί Οερμοφόρα στι/ν ιωιλιά τιίς ιω
πέλας πού μπιίγει τίς φωι'Ι5ς) . Καίει, τό ξέρω πώς καίει. ('Η
κοπέλα φωι•άζcι πιό δυι•ατά) . ' Εντάξει , τό καταλάβαμε πώς
καίει, φτάνει ! Δε χρειάζονται οί φωνές. (Δείχνει τι/ Οερμοφό
ρα μέ τό παγωμέιιο 11ερό) : Αuτήν νά της τii βάλετε στό κε
φάλι . ( ' Η ιωπι5λα συμμορφώνεται ) .
ΑΡΡΩΣΤΙ-f ΚΟΠ ΕΛΑ : Φύγε ! Φύγε !
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Κι έκείνο τό μαγκαλάκι στά πόδια της.
ΙΣΑ ΒΕΛΛΑ (ιωΟώς μεταιcιι•εί μιά κοπέλα τό μαγκάλι) : Ti
Οέλι:τε νά κάνι:τε; Νά τήν ψi1σετε;
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Όχι, Οέλω άπλώς νά κάψω λίγο λιβάνι."Εχετε
καΟόλου λιβάνι;
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ΓΣΑΒΕΛΛΑ (πάει Ι'ίι πάρει ίiνα Ι(Ουτί ιωί τού τό δίιιει) : Έχω
καi σάνταλο, ίiν σάς κάνει . ' Ορίστε !
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Εύχαριστώ.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Μά τί κάνει αύτός; Μάγια;
ΙΣΑ ΒΕΛΛΑ : Πάψε.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ (βγάζει ίiιια βιβλιαράιο άπ' τιίιι τσέπη του ιωί
διαβάζει περπατώιιτας άργίι γύρω άπ' τό τραπέζι. Περνώl'τας
ιcοντίι στό μαγιcάλι, ρίχι ,ει τό λιβάιιι) :
Ειιιbιιίι : Deceι α/bαιιι qιιίc/eιιι ριιc/οι· οι·α, j'ecl i.1·1e,
si .5iιιιιιle.1·, ρl'Ode.51 ; ναιιs obes.5e so/et.
Cιιιιι beιιe cle/ectis gι·eιιιίιιιιι j'fJeclabi.5 ocelli.1·,
qιιαιιιιιιιι qιιίsqιιe Jeι·aι, ι·e.\'/)ίcίeιιc/ιιs el'it.
Fοι'.Ι'ίlαιι ίιιιιιιιιιιc/αe . . .
Lαbίιιιι· οccιι/ιe fallitψιe 110/aιi/ij· aeιas
et ce/eι· aclιιιi.5sis Ια/Jitιιι· Αιιιιιι.1· eψιίs

ΚΟΠ ΕΛΕΣ (i;ιι χορώ} : Άμ1iν.
ΚΑΛΟΓΕ ΡΟΣ (μπαίιιει ιφατώιιτας [ιια ζΊ)λιιιο Ι(Ουτί) : Αύτό
είνα ι ;
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Ναί, εύχαριστώ. (Βγάζει ίiιια μπου/(αλά/(ι) :
Τή βάζετε νά ε!σπνεύσει λιγάκι άπ' αύτό;
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Δώστε τό μου έμένα. (Στόιι ιωλόγερο) : Κα
θίστε.
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ : Όχι, δέν πειράζει, δέ Θά καθίσω.
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Γιατ ί ;
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ : Τά μουλάρια δέν Εχουν οϋτε iερό οϋτε δσιο.
(ΌπισΟοχωρεί άγ/(υλωμέι•ος) . Ί-1 'Ισαβέλλα παίριιει τό μπου
ιωλά!(ι, βγάζει τό πώμα Ι(αί τό βάζει /(άτω άπ' τιί μύτη τιjς ιω
πέλας) .
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Όχι πολύ κοντά γιατί Θά φτερνιστεί.
ΙΣΑΒΕΛΛΑ (είσπιιέει ιί /δια) : Θά φτερνιστεt; . . . Άτσούμ.
Γιά κοίτα. ('Ετοιμάζεται ιιίι ξ,αιιαφτεριιιστεί, άλλίι τιίν προλα
βαίιιει μιίι άπό τίς γυι·αί/(ες) : Εύχαριστώ, άγαπητή μου . . .
ΚΟΠ ΕΛΑ : 'Υποχρέωσή μου, Μεγαλειοτάτη .
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Γιά φέρτε το έδώ. ( Παίριιει τό μπουιωλά 
Ι(ι) . ' Εγώ ψοφάω νά φτερνίζομαι . ( Είσπιιέει, φτερνίζεται, ίiπει
τα σταματίi, μέ /(άποια δυσιωλία , άιιιίσυχος) : Μ ιiπως είναι άμαρ
τία, πάτερ;
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ : Δέν ξέρω νά σάς πώ, άλλά δέ νομίζω.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Τό μόνο πού μπορεί νά κάνει τό φτέρνισμα

Πάλι στό μπάνιο

'Ισαβέλλα;

Δέv

ει'ι1αι . . . χριστιαιιοπρεπές !

είναι νά μάς άλαφρώσει άπό τά φαρμάκια πού μαζεύονται
μέσα μας.
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ : ' Επομένως κι άπ' τό πονηρό πνεuμα.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : .1}.άτω τό πονηρό πνεuμα. (Ό Κολόμβος
δίιιει στόιι Ι(αλόγερο ιιίι εισπιιεύσει, είσπvέει ό Ιδιος, τό δίνει στιίν
'Ισαβέλλα, πού είσπνέει Ι(ι i;Ι(είνη, Ι(αί τό περιιίi μετά στίς Ι(Οπέ
λες. Τίι φτερνίσματα " σ/(ίi1ιε " έ11 χορώ ιωί μέ έναλλασσόμενους
ρυΟμούς, [ως δτου τίι α . . . α . . . α . . . πού προηγούνται άπ' τό
φτέρνισμα, μεταβάλλονται σέ τριφωιιίες) .
ΑΡΡΩΣΤΗ ΚΟΠ ΕΛΑ ( συιιέρχεται) : Μανούλα μου, τ ί γί
νεται;
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Τίποτα, τίποτα, φτερνιζόμαστε . . . Μείνε ξα
πλωμένη , είσαι ίiρρωστη .
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Όχι, άφ1'jστε την νά ση κωθεί, η"jς πέρασε.
Τί σάς ελεγα ; Μ ιά άπλή συμφόρηση.
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Καταπληκτικό ! Μ ά είσαστε γιατρός ;
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Όχι, Μεγαλειοτάτη , είμαι ναυτικός. Άλλά
ξέρετε τί λένε : ό καλός καπετάνιος σηΊ φουρτούνα φαίνεται.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Μ πράβο ! Δέ φαντάζομαι πάντως νά ύπάρ
χουν πολλοί καπετάνιοι πού νά μποροuν νά ψέλνουν λατινικά
στίς φουρτοuνες.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Καλωσύνη σciς.
ΦΕΡΔ Ι ΝΑΝΔΟΣ : Άφijστε τίς μετριοφροσύνες.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Καλωσύνη σας.
ΦΕΡΔIΝΑΝΔΟΣ : Είστε ό Γενοβέζος, πού μοu εlχε ζητήσει
άκρόαση ;
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Ό Γενοβέζος εlμαι , μάλιστα.
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Ό Χριστόφορος Κολόμβος . . .
ΚΟΛΟ Μ ΒΟΣ : Μάλιστα . . . 'Εδώ μέ λένε Κριστόμπαλ Κο
λόν.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Λαμπρά, λαμπρά. Μπράβο σας . . . Χριστό
φορε Κριστόμπαλ. ' Εγώ πρέπει νά πηγαίνω γιατί μέ περιμέ
νουν.
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Ε!ς τό έπανιδείν, Μ εγαλειότατε.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Ναί, ναί . . . δέν άποκλείεται νά ξαναϊδω
Θοϋμε. ' Ερχόσαστε μαζί μου, πάτερ, γιά συντροφιά ; Τούς βα
ριέμαι δλους αύτούς τούς γλείφτες.
ΚΟΛΟΓΕΡΟΣ : Πολύ εύχαρίστως . . . Μέ τι)ν ίiδειά σας . . .
Μεγαλειοτάτη . . . (Ή 'Ισαβέλλα δίνει τιί συγ/(ατάΟεσιί της μέ
μιίι Ι(ί11ηση τού Ι(εφαλιού} .
Φ Ε ΡΔΙΝΑΝΔΟΣ (στόιι Ι(αλόγερο) : Πουλιά στόν άέρα πιά
νει ό φίλος σας ό Γενοβέζος ! ( Στιίιι 'Ισαβέλλα) : Γειά σου,
'Ισαβέλλα.
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Γειά σου, ζουζούνι.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ (έιιοχλημένος) : Καi μπροστά στούς ξέ
νους τώρα . . . Είσαι κακιά.
ΙΣΑ ΒΕΛΛΑ : Εlμαι κακιά, σύμφωνοι . ' Εσύ δμως ίiσε τό χρυ
σό μενταγιόν πού πijρες πρίν άπό λίγο καί πού είναι δικό μου.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Κατάλαβες, φίλε μου . . . νά μέ ταπεινώ
νει δημοσία . . .
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ ( άφηρημέιιος, χαιρετίi τό Φ,ερδι11ά11δο, Ι(αΟώς
πάει 11ίι φύγει) : Ζουζούνι ! Χμ . . . Μεγαλειότατε !
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Κάτσε, Κολόμβε. Λοιπόν ; Ό καλόγερος είναι
πού σοϋ εlπε δτι δλα αύτά τά μάγια κι ol σκηνοθεσίες κάνουν
μεγάλη έντύπωση στό Φερδινάνδο ;
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Δέν καταλαβαίνω τί Οέλετε νά πείτε, Μεγα
λειοτάτη . . . Πραγματικά . . .
ΙΣΑΒΕΛΛΑ (μ' ifιια ά11cπαίσΟητα είρωΙΙf!(ό χαμόγελο) : Δέν καταλαβαίνεις, Ε ; Κοκκίνισες, ώστόσο . . . "Εννοια σου, δεν τό
πijρα γιά προσβολ1i . . . 'Απεναντίας . . . Πρέπει νά σοϋ πώ δτι
μ' άρέσουν πολύ οί Θεατρίνοι. (Σίι ιιά Όελε " ιιίι τού τιί φέ
ρει ") : Γιατί διάβασες έκείνο τό ξόρκι ;
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : ΔιΞ:ν ήταν ξόρκι , Μεγαλειοτάτη . Ήταν προ
σευχi1 .
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Έγραψε προσευχές ό 'Οβίδιος ;
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ (ξ,αφιιιασμένος) : Τούς ξέρατε αύτούς τούς στί
χους ;
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Άν τούς i1ξερα ! . . . (Άπαγγέλει μέ 11.ιιεση) :
Τό κορίτσι κοκκινίζει :
Σέ πρόσωπο λευκό 11 ντροπή ταιριάζει
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Κι άκόμα πιό πολύ βοηθδ. δταν καμώνεσαι τή ντροπαλ1i .
Τ' άληθινό πιό πιστευτό δέν ε1ναι . . .
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Σωστά. Μά πιi'>ς συμβαίνει . . .
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Μοϋ τό 'μαθε ενας άπό κείνους πού μέ τριγυ
ρίζαν. Στήν άρχ1i νόμιζα πώς ήταν έρωτικό ποίημα. 'Αργότε
ρα άνεκάλυψα δτι αuτά τά λέει μιά ρουφιάνα σέ μιά μαθητευό
μενη πόρνη.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Σiiς όρκίζομαι δτι αύτό δέν τό 'ξερα.
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Π1ϊ γες πάντως νά μάς πουλ1iσεις γιά προσευχ1i
τούς στίχους τοϋ Όβίδιου. Καi τά κορίτσια σοϋ λέγανε κ ι
άμήν !
ΚΟΛΟ Μ ΒΟΣ : 'Αναγνωρίζω πώς αύτό πού εκανα ήταν άπαί
σιο, άλλά επρεπε νά έντυπωσιάσω τήν Cίρρωστη. Ό,τι καί νά
'λεγα θά 'κανε τ1i δουλειά του, φτάνει, βέβαια, νά τό 'λεγα
λατινικά.
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : 'Ακόμα καί τίς συμβουλές σέ μιά πόρνη ;
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Όταν εχεις καλό σκοπό . . .
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Τό ξέρω αύτό τό τροπάρι. "Φτάσε έκεί πού θές
νά φτάσεις. ·Αν τό σκοπό σου τόν λογιάζεις δίκιο, ψέμα νά
πείς μ li φοβη θείς " . Οϋτε 'γώ τό φοβάμαι . Τό χρησιμοποι ιi'>
πότε πότε.
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Άστειεύεσθε ! . .
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Καθόλου. οι Cίνθρωποι γύρω μας eχουνε τό
κεφάλι τους παραγεμισμένο μέ τόσο πίτουρο, (.όστε καμιά
φορά άναγκάζομαι νά κάνω κατεργαριές γιά τό καλό τ_ους.
Πρέπει νά παριστάνω ηi θρησκόληπτη. Σκέψου πώς χρειάστη
κε νά διαδώσω δτι εκανα τάμα νά μήν πλένομαι παραπάνω άπό
μιά φορά τό μ�Ίνα. Κι αύτό γιατί οι ύπi1κοοί μου εχουν πολύ
παράξενες ίδέες γιά τήν όσμ1i τοϋ μύρου. Σέ καταλαβαίνω,
λο1πόν, πού τό 'ριξες σηi μαγγανεία γιά νά κερδίσεις ηi συμ
πάθειά μου. Μ' άρέσουν οί Cίνθρωποι μέ φαντασία, αuτοί πού
eχουν καινούριες ίδέες, αύτοί πού δέν εχουν μονομανίες.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Τότε, Μ εγαλειοτάτη , μέ ηiν Cίδειά σας, θά
σfiς μιλi1σω γιά μιά μεγάλη ίδέα. Κι αν εuδοκ1iσετε νά μ' άκούσετε . . .
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Λέγε.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Ή 1δέα ε1ναι , νά φτάσουμε στίς 'Ινδ ίες άπ'
τόν άντίθετο δρόμο.
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : 'Ακολουθώντας δηλαδ1i τίς άκτές της ' Αφρικης ;
Αύτό πάει νά κάνει κι ό ' Ιωάννης της Πορτογαλίας . . .
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Όχι , δέν έννοιi'> νά κάνουμε τό γύρο της Ά
φρικης, άλλά νά πάρουμε εναν πολύ συντομότερο δρόμο :
τραβώντας κατευθείαν δυτικά, νά πέσουμε στiς ' Ι νδίες άπό
η)ν πίσω μεριά . . .
( Μπαί11ουν δυό κιίρυκες μέ τιί ζωγραφιστιί αύλαία, πού τιίιι τοπο
θετούν στιίιι ίδια θέση μέ πρί11. 'Επίσης : δυό ιcοπέλες τι;ς βα
σιλικι;ς άκολουΟίας, πού μαζί μέ τιίν Ίσαβέλλα καί τόν Κολόμβο,
" παίζουιι " ιωί τραγουδούιι τό παρακάτω τραγούδι)
ΚΟ11ΕΛΕΣ καί Κ Η ΡΥΚΕΣ
Μ ιλά ό Κολόμβος μέ χαρούμενη καρδιά
Της ' Ισαβέλλας παίρνει τά μυαλά :
Μαζί του θάλασσες και θάλασσες περνά.
Τρέχουν τά κύματα στόν ώκεανό
Έστησαν δλα γύρω της χορό.
ΙΣΑΒΕΛΛΑ και ΚΟ11ΕΛΕΣ :
Χριστόφορε, άνάγκη νά μ' άποκριθείς :
Γιατί άπ' η)ν κάτω ηi μεριά της γης
Δέν άδειασαν ο ί θάλασσες &ς τό βυθό
Κι οί άνθρωποι δέν πέcrαν στό κενό ;
ΚΟΛΟ Μ ΒΟΣ (παίριιει ί:'ιιαιι κουβά καί κάιιει τιίν έπίδειξιί του
χορεύοι•τας) :
Παίρνετε eναν κουβά νερό γεμάτο.
Στριφογυρίστε τον : σταλιά δεν πέφτει κάτω.
Ίσως νά θέλατε παράδειγμα πιό τρανταχτό,
Μά τή δουλειά του τήν κάνει κι αύτό.
( Μπαίιιουιι οί κοπέλες μ' ίiιια κερί ά ιιαμμέιιο ια ίiιια μιί).ο) .
ΚΟΠΕΛΕΣ καί Κ Η ΡΥ ΚΕΣ : Γιά τήν εκλειψη τοϋ iiλιου
ΔU>σε μιάν έξ1iγηση.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Τό κερί θά είναι ό i\λιος
Καί τό μηλο θά 'ναι ή γη
Και τό φεγγάρι , της βασίλισσας τ' δμορφο τό βυζί.
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ΚΟΠΕΛΕΣ και Κ Η ΡΥΚΕΣ : Ε1ναι περασμένη 11 (.δρα
Μά ό Κολόμβος εχει πάρει φόρα.
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : ' Εκεί στiς χιi'>ρες ηϊς 'Ασίας,
Κ Η ΡΥΚΕΣ : λέε ι ,
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Ό Φοίνικας, τ ό μυθικό πτηνό
Έχει eνα πρόσωπο γυναίιcειο, φωτεινό,
'Από σμαράγδι καί χρυσάφι εχει φτερά,
Όποιος τό πιάσει θά τοϋ πi'ί.ν' δλα δεξιά.
ΟΛΟ! : Εuφραίνονται νά τόν άκοϋνε δλοι
Σέ δροσερό σά νά 'ναι περιβόλι,
Γλυκά μεθώντας μέ κρασι γουλιά γουλιά
Κι eνα κορίτσι άγκαλιά.
ΚΗΡΥΚΕΣ καί ΚΟΠΕΛΕΣ : Μά άπό δU> δέν πάνε στίς 'Ιν
δίες.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Τή νανουρίσαμε τήν 'Ισαβέλλα μέ τίς ιστο
ρίες.
Καιρός νά πaμε πιά νά κοψηθοϋμε.
Γειά σας, καί αϋριο θά τά ξαναποϋμε.
(Ό Κολόμβος βλέπει πώς ή Βασίλισσα άποκοιμιίθηκε, ύποιcλί
νεται, καί καθώς άπομαιφύιιεται σκοντάφτει στόιι κουβά ιcαί
σβιί11ει. τό κερί) . Σ ιc ο τ ά δ ι.
(Σάλπιγγες. Ξα11α1ιάβου11 τά φώτα. Οί ιοίρυκες παίριιουιι τιί ζω
γραφιστιί αύλαία. Ό Κολόμβος κάθεται στιί μέση σάν ιωτηγορού
μειιος. Σέ ψηλά ιωθίσματα : ό Βασιλιάς κι ιί Βασίλισσα. Ή Ίσα
βέλλα ίfχει δίπλα της ίfι•α παγκάκι ίίπου βρίσιcονται διάφορα ξύ
λι11α χέρια : ίfιια μέ ίίλα τά δάχτυλα άνοιχτά, aλλο μέ μόιιο τό δεί
χτη τειιτωμέιιο κ.λπ. Κρατii έκείιιο μέ τό δείχτη, σά νά Όελε νά
δείξει κάποιον. Σοφοί καί θεολόγοι ιcάθοιιται σέ πάγκους. "Ειιας
άπ' αύτούς ύποβάλλει έρωτιίσεις στόιι Κολόμβο. Καθώς μετα
ιcιι•είται, τόι• άκολουθεί ίiιιας ύπηρέτης, κρατώντας μιάν όμπρέ
λα στηριγμένη σ' ίfνα μακρύ κοιιτάρι) .
ΣΟΦΟΣ Α' : 'Αγαπητέ Κολόμβε, iΊ Κολόμπο, ii Κολόν . .
ii δπως διάολο θέλετε νά σάς προσφωνοϋν άνάλογα μέ τiς
περιστάσεις . . . iσχυρίζεσθε δτι έχρηματίσατε κυβερνιiτης σέ
πλοία, οϋτως εiπείν, έμπορικά. Μ1iπως, κατά τύχην, ύπ1iρξατε
καί πειρατi1ς ;
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ (άτάραχος) : Άκου λέει ! Και βέβαια ύπηρξα
πειρατιΊς. ( Ψίθυροι στό άκροατιίριο) .
ΕΝΑΣ ΘΕΑΤΗΣ : Αλλο καί τουτο ! Ό Κολόμβος πειραηΊς :
αuτό δέν τό 'χα ξανακούσει.
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Ναί, ναί , ύπ1ϊ ρξα πειρατ1iς στ1iν ύπηρεσία
του οίκου τιi'>ν 'Ανζού, δταν γινόταν πόλεμος γιά τή διαδοχ1)
του θρόνου ηϊς Νάπολης. 'Εκανα πειρατικές έπιθέσεις, λεηλα
σίες . . . μέχρι πού αiχμαλώτισα κι άραγωνέζικα καράβια.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Καράβια του θείου Άλφόνσου ; Καλά νά
πάθει ό άχρείος !
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Ήσυχα, Φερδινάνδε ! (Ό Βασιλιάς ζαρώνει
μουρμουρίζοιιτας) 'Επιτέλους ! ( Βάζει τό ξύλινο χέρι ιcάτω άπ'
τιί μύτη της ιωί τού ι(άιιει ιιόημα νά σωπάσει) : Σούτ !
ΣΟΦΟΣ Α' : Καί μi1πως, πάντα κατά τύχην, λεηλατήσατε καί
πλοία πού συνέβαινε νά μήν είναι άραγωνέζικα ;
ΙΣΑ Β ΕΛΛΑ : Τί νόημα εχουν δλες αuτές οί έρωτi1σεις ; Βρι
σκόμαστε έδιi'> γιά νά μάθουμε τι στοιχεία ύπάρχουν γιά τό
νέο δρόμο τU>ν 'fνδιU>ν iΊ γιά νά δικάσουμε κανέναν κλεφτοκοτά ;
ΣΟΦΟΣ Α' : Κλεφτοκοτά είπατε ; Δέν πέσατε eξω, Μ εγαλειο
τάτη ! Ρωτείστε, παρακαλU>, τό φίλο μας τό Γενοβ:=:ζο τi γύρευε
στό κουρσάρικο καράβι μέ τιi γαλλικιi σημαία, τό όποίο στiς
1 3 Αύγούστου του 1 473, στ' άνοιχτά του Σάν Βιτσέντε, eπε
σε πάνω σέ μιά γενοβέζικη γαλέρα πού μετέφερε ενα φόρτωμα
στάρι καί τρείς χιλιάδες ζωντανά πουλερικά ;
ΦΕΡΔΙΝΛΝΔΟΣ : ' Υπάρχει διαφορά . . . κλεφτοκοτάς, βέβαια,
δέ λέω, άλλά χονδρικιi'>ς . . ( Προβλέποντας τιίιι άντίδραση τιϊς
Ίσαβέλλας, ζαρώνει πάλι σέ σημείο πού μόλις φαίνεται) .
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Πάψε είπα ! ( Τού δίνει ίiιια σιcαμπίλι μέ τό ξύλι
νο χέρι) .
ΣΟΦΟΣ Α' : ΔυστυχU>ς δμως γιά τούς κουρσάρους, ή γενο
βέζικη γαλέρα πηρε φωτιά, κι ετσι κα�"j καν δλοι μαζί μέ τό
πλοίο, άπό κοντά καί τρείς χιλιάδες κοτόπουλα, κότες καi
καπόνια.
ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠ' ΤΟ ΠΛ ΗΘΟΣ : Πεινάω !
ΣΟΦΟΣ Α' : Ό φίλος μας ό Κολάν ήταν άνάμεσα στούς λί
γους πού σώθηκαν. Βάλτε τώρα μέ τό νου σας . . . (Στόν ύπη
ρέτη πού άφηρημέιιος είχε πάψει. νά τόν ιcαλύπτει μέ τιίν όμ.
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"Αλλο καθολικ6ς, Φερδινάνδε, κι aλλο βλάκας ! Μπορείι; 11ά εlσαι εύσεβ�]ς, χωρίς νά μένεις aπλvτος καί νά βρωμiiς . . .
πρέλα) : Ποϋ ίiχεις τό νοϋ σου ; ('Ο ύπηρέτης άρχίζει πάλι
ιιά τόιι ά"ολουΟεί) . Βάλτε τώρα μέ τό νοϋ σας τί cϊνθρωπος πρέ
πει νά 'ναι αuτός πού κουρσεύει , cϊνευ ένδοιασμών, τά πλοία
της πατρίδας του ; Καί πέστε μου πώς νά ονομάσουμε έκείνον
πού καίει τούς ίδιους του τούς άδελφούς ;
ΚΑΠΟfΟΣ Α Π ' ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ : Ίεροεξεταστι'1 !
ΣΥΝΟΔΟΣ (βγαίνοντας άπ' τά παρασκιίιιια) : Ποιός τό 'πε
αύτό ;
ΣΟΦΟΣ Α' ( δείχιιει τόιι "ατάδιl(Ο πού ύποδύεται τόν Κολόμβο) :
Έτοϋτος.
ΣΥΝΟΔΟΣ : Ό κατάδικος ; Καλά, συνεχίστε. Σέ λίγο . . .
χράτς ! ( Κάιιει τιί χειροιιομία του άποκεφαλισμοu και' φεύγει) .
ΣΟΦΟΣ Α ' ( δείχιιει πάλι τόιι "ατάδιl(ο πού ύποδύεται τόν Κο
λόμβο) : Πώς είναι δυνατόν νά έμπιστευθοuμε τά πλοία τfjς
Ίσαβέλλας τfjς Καθολικfjς (τό Ουμilται "άπως άργά) καί τοϋ
Φερδινάνδου . . . έπίσης καΘολικοϋ, σ' εναν cϊνθρωπο πού δέν
άγαπάει τήν πατρίδα του ;
ΦΕΡΔΙ ΝΑΝΔΟΣ ( ση"ώνεται, μέ στόμφο) : Σωστά ! Ή πατρί
δα είναι σάν τή μάνα ! ( Κάιιει ιιόημα σ' αύτόιι πού ιφατil τιίν
όμπρέλα ιιά τόιι άιωλουΟεί) . Καί ξέρουμε πώς δποιος δέν άγαπάει τι) μάνα του, είναι η γιός πόρνης . . . όπότε τό φταίξιμο
δέν είναι δλο δικό του . . . Τι όρφανός . . . όπότε είναι, βέβαια,
γιά λύπηση, ό δόλιος . . . Δέ μποροϋμε, ώστόσο, νά τόν διορίσουμε καl ναύαρχο, μόνο καί μόνο γιά νά τοϋ τονώσουμε
τό �)Θικό . . . Τό ναυτικό δέν είναι ορφανοτροφείο ! (Ή Βα
σίλισσα τόν ιωΟίζει "άτω τραβώιιτας τοιι άπ' τό μανί"ι) .
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Φρόνιμα, Φερδινάνδε, γιατί άλίμονό σου !
Καθιστός καί τσιμουδιά ! ( Στόιι Κολόμβο) : Σέ κατηγοροϋνε
τώρα καί γιά προδοσία! Πές τίποτα νά ύπερασπίσεις τόν έαυ
τό σου, γιατί άλλιώς τίς 'Ινδίες, χαιρέτα τες !
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Μ ά τί θέλετε νά πώ ; Όλα αuτά είναι ψευ
τιές ! 'Απόξω άπ' τό Σάν Βιτσέντε δέν fιμουνα μέ τούς κουρ
σάρους, άλλά μέ τούς Γενοβέζους !
ΣΟΦΟΣ Α' : Βέβαια, ή άφεντιά του ήταν μέ τiς κότες . . . Τι
μίiλλον δχι , μέ τούς πετεινούς, άλλά μεταμφιεσμένος σέ κα
πόνι ! (Οί Σοφοί ξεκαρδίζοιιται. Τό γέλιο μεταβάλλεται σέ
και(άρισμα. Ό Κολόμβος - ίΙιια τόιιο ψηλότερα - έιιώνεται μέ
τούς aλλους "άιιοιιτας τιίν "ότα. Τό ϋλο παίριιει τέλος μ' ίΙιια
πολύ διαπεραστιf(ό γέλιο τού Φερδιιιάιιδου πού θυμίζει λάλημα
πετειιιοu) .
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ (στόιι Κολόμβο, /;ξακολουΟώντας ιιά γελil) :
'Ωραίο αuτό, ώραίο.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Είναι σάν τ' άστεία πού κάνουν οί Θεατρίνοι,
Μ εγαλειότατε.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Λυπίiμαι πού Θά χάσω τήν καλή σας συν-

τροφιά, άλλά πρέπει φεϋ ! νά σίiς έγκαταλείψω. (Σηκώνεται) .
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Μά τί λές τώρα ;
ΦΕΡΔΓΝΑΝΔΟΣ : Άγαπητι'1 μου, μέ καλεί τό καΘ1'j κον. ( Ή
Ίσαβέλλα παίρνει ίΙιια άπό τά ι:ϊλλα ξύλιιια χέρια - αύτό μ έ τά
τειιτωμέιια δάχτυλα - ιωί τού τό δίνει ιιά τό φιλιίσει) . Πάω νά
πολιορκιiσω τή Μ άλαγα ! Συνεχίστε δμως, παρακαλώ . . . μήν
ένοχλείσθε . . . ( Σκαρφαλώιιει στιίν i;ξέδρα, ϋπου "ρέμονται, σέ
δο"άρια : ό Οώραιως, ιί περιι(εφαλαία "αί ι:ϊλλα cξαρτιίματα τι;ς
παιιοπλίας. 'Αρχίζουιι ιιά ντύνουν τό Βασιλιά πού μεταμορφώιιε
ται βαΟμιαία σ' ίΙιια εΤδος ιίρματωμέιιου άιιδρείf(ελου) .
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Νά πολιορκ1iσεις τή Μάλαγα ;
ΟΛΟr (έν χορώ) : Ζ1iτω ! Ζήτω ! Στή Μάλαγα μέ τό στρατό.
Νά διώξουμε τόν άπιστο. ( Μικριί παύση) . Θάνατος στό Σα
ρακηνό . . . Ναί !
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Πόλεμος ; Ξανά ;
ΧΟΡΟΣ : Ναί !
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Βάλθηκες, δη ϊ.α δι'1 1 νά μίiς καταστρέψεις.
ΧΟΡΟΣ : Θάνατος !
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Δέ σοϋ φτάνουν τά χρέη μας ;
ΧΟΡΟΣ : Τόv cϊπιστο Σαρακηνό !
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : M iiν άνησυχείς, άγαπητ1i μου, μήν άνησυ
χείς. Κι επειτα, cϊσε με, σέ παρακαλώ, νά κάνω αuτόν τόν πό
λεμο μέ τήν ήσυχία μου.
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : ' Εντάξε ι , κατάλαβα. Ούτε αuτό τό μήνα Θά ρά
ψω φουστάνι .
ΦΕΡΔΙ ΝΑΝΔΟΣ : Μ ή ν προδικάζεις. Αuτή τii φορά μέ χρη 
ματοδοτοϋν Πιζάνοι καi Γενοβέζοι . Άν πάρω τή Μάλαγα,
Θά μοϋ δώσουν λεφτά μέ τii σέσουλα . . . Καi τότε νά δείς . . .
Φουστάνια ; Αuτά είναι ψιλοπράματα . . . Θά 'χεις δ ικό σου
σπίτι , έπιπλωμένο.
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Άχ καi νά 'ταν άλήΘεια . . . Άντε στό καλό,
Φερδινάνδε, καί μ�iν τό παρακάνεις στό φανατισμό, σέ παρα
καλώ. 'Ιδίως δταν ρίχνουνε τό καυτό λάδι.
ΦΕΡΔΙ ΝΑΝΔΟΣ : Μ ή φοβάσαι . ( Βγαίιιει καβάλα σέ δυό δο
κάρια πού τά βαστούν δυό "ιίρυκες) .
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Γράψε μου μόλις μπορέσεις . . . Καί μήν πάς
μέ τίς ντόπιες στή Μάλαγα . . . Μ ή ν ξεχνάς πώς είσαι άλλερ
γικός !
ΟΛΟΙ (έιι χορώ) : Ζ1iτω ! Ζήτω ! Στή Μ άλαγα μέ τό στρατό !
Νά διώξουμε τόν cϊπιστο ! ( Παύση) . Θάνατος στό Σαρακηνό . . .
Ναί ! ( Φέρνουν έιιτωμεταξύ ίΙιια γεωγραφικό χάρτη κι ό Σοφός
Β' λαμβάνει τό λόγο ) .
ΣΟΦΟΣ Β' : Δέν Θ ά έναντιωΟώ ε i ς τ ή ν cϊποψι ν περί σφαιρι
κότητος τής γης καί δέχομαι δτι , Θεωρητικώς τουλάχιστο\',
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δυνάμεθα νά φθάσωμεν ε!ς τάς 'Ινδίας έκ δυσμών. Πλήν δμως
. . . καί διά νά χρησιμοποι1Ίσω μίαν παροιμιώδη φράσιν : μίΊς
χωρίζει ώκεανός !
ΟΛΟΙ (έ11 χορώ) : Καί τi ώκεανός !
(Ό Φερδ11ιά1ιδος έπιστρέφει πλαισιωμέ1ιος 6.πό δύο σημαιοφόρους
μέ ραβδιά ιωί τύμπανα. 'Απ' τιίν ά1ιτίΟετη μεριά μπαί11ει ίiνας Σα
ρακηιιός. Κρατϋ. κι αύτός ίf1ια μαιφύ ραβδί. Ό Φερδ11ιάνδος κι ό
Σαραιοινός πολεμϋ.νε,. έ1ιώ οί σημαιοφόροι ιφατϋ.11 τό ρυθμό τοϋ
λόγου μέ τά τύμπανα) .
Σ Η Μ ΑΙΟΦΟΡΟΙ : Ό Φερδινάνδος εφτασε μέ τά στρατά (χτύ
πος τυμπά1ιου) . T1i Μάλαγα πολιόρκησε στενά (χτύπος) . T1i
χτύπησε μέ σίδερο και μέ φωτιά (χτύπος) . Λεβέντικα κ ι ό
'Αράπης πολεμίΊ (χτύπος) . Κεφάλια πέφτουνε πολλά (χτύπος) .
Μέ λύσσα ρίχτηκαν στό μακελειό (χτύπος) . Ποιός γιά τήν
' Ημισέληνο καί ποιός γιά τό Σταυρό (χτύπος) .
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ (σταματώντας τιίν 6. 1ιαμέτρηση) : Εϊμαστε ά
ποκαμωμένοι . Άς πάρουμε μιάν άνάσα. (Ό Βασιλιάς κι ό
Σαρακηιιός ίι11απνέουν λαχα1ιιασμέ11α) : ' Α1 Cί . . . άστράφτουν
πάλι τά σπαθιά ( οί δύο σημαιοφόροι πολεμϋ.ν ό ίi1ιας ένα1ιτίο11
τοϋ ιlλλου) , βροντίiνε τά σιδεριιcά, και σουβλερά καi κοφτερά,
τρίζει 11 κάθε άρματωσι(1, κλαίνε γυναίκες και μωρά. (Μιά γυ
ναίιcα ίιπ' τό άραβι"ό στρατόπεδο ξεπροβάλλει σ' ίi1ια πύργο ιωί
βγάζει μιά φωνιί, ϋχι δυνατιί) .
Σ Η Μ ΑΙΟΦΟΡΟΣ Α' (ιωιτϋ. τιί γυναίκα) : Καλi1 , ε ;
Σ Η Μ ΑΙΟΦΟΡΟΣ Β' (τρυπώντας τον μέ τό σπαθί) : Καλή , ε ;
ΦΕΡΔΙΝ ΑΝΔΟΣ : Εϊμαστε έξοοΘενωμένοι . 'Ακούω φωνέι; . . .
Σ Η Μ Α ΙΟΦΟΡΟ[ : Δέν πάει !
ΦΕΡΔΤΝΑΝΔΟΣ : Δέν πάει ! . . . 'Απλώθηκε 11συχία πέρα &ς
πέρα (χτύπος τυμπά1•ου) . Αϋριο Θά 'χουμε άνάπαυση δλη μέ
ρα (χτύπος) . Γιατί άνεμίζει της πανούκλας ή παντιέρα. ( Βγαί
νουν ό Βασιλιάς κι οί στρατιώτες. Οί Σοφοί ξα1ιαρχίζου11 1ιά
μιλϋ.11 μέ τιί11 /δια έπικιί όρμιί) .
ΣΟΦΟΣ Β' : Κατά τά παλαιά κείμενα, πέραν του όρίζοντος της
Δυτικης Θαλάσσης . . .
ΧΟΡΟΣ ΣΟΦΩΝ : Ή δποία καλείται 'Ωκεανός . . .
ΣΟΦΟΣ Β' : 'Ανοίγονται ώς διά μαγείας Cίβυσσοι (χτύπος
τυμπά1ιου) και σχηματίζονται ύδατοστρόβιλοι (χτύπος) καi
βόρβοροι άχνίζοντες ώς ζέουσα πίσσα (χτύπος) . . . άπέραντος
ή Θάλασσα έμέσσει κραυγάζουσα . . .
ΑΛΛΟΣ ΣΟΦΟΣ : Φρικώδεις κρατιΊ ρες χάσκοντες ώς γιγαν
τιαίοι βάτραχοι έκβάλλουν άφρούς λάβας . . . ( Λαχανιασμέ1ιη
ά11απ1•οιί δλου τοϋ χοροϋ) .
ΣΟΦΟΣ Α' : 'Αφρούς οϊτινες έξογκούμενοι μεταβάλλονται
ε!ς τεραστίας άεροσφαίρας, αί όποίαι διαστέλλονται συνεχώς,
ύπερβάλλουσαι εiς διαστάσεις καi αuτά τά νέφη . . . εως δτου,
αϊφνης, μία εκρηξις . . . ( Δυ1ιατός χτύπος τυμπά1•ου) .
ΤΡΕΙΣ ΣΟΦΟL (�11 χορώ) : Καταστρέφει τό πίΊν, πλοία παντός
έκτοπίσματος.
('Η σκl/Ι'ιί πάλι στιί Μάλαγα. Σχολιασμός μέ τά τύμπαι•α) .
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ καi Σ Η Μ Α ΙΟΦΟΡΟΙ : Θάνατος ! Θάνατος !
Πανούκλα, ψώρα, άγριόψωρα, καi σά νά μ�iν εφταναν δλα
αuτά, καi μιά περίπτωση άμοιβαδικης δυσεντερίας !
Σ Η ΜΑΙΟΦΟΡΟΙ : Κοριοί, ψύλλοι , ψείρες.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : 'Ακόμα κι ο[ ση μαίες γεμάτες είνα ι .
Σ Η Μ ΑΙΟΦΟΡΟΙ : τι λωλαμάρα ό πόλεμος !
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : τι πόλεμος του κώλου ! Τρείς μϊjνες κρα
τίΊ ή πολιορκία. Γιά νά πληρώσω τά μιστά, εκανα τό σκατό
μου παξιμάδι . . .
Σ Η Μ ΑΙΟΦΟΡΟΙ : Σκατό βασιλικό !
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : τι κουτουράδα ό πόλεμος !
Σ Η Μ ΑΙΟΦΟΡΟ Ι : τι κόπανος ό Βασιλιάς ! ( Βγαί1ιουν περ
πατώ11τας μέ τό ρυθμό τοϋ τυμπά1ιου) .
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Άν έπιτρέπετε . . .
ΣΥΝΟΔΟΣ (1ιτυμένος Σοφός, στόν Κολόμβο, χαμηλόφωνα) :
Γιά λέγε, επαιξα καλά ;
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Καλύτερο θεατρίνο άπό σένα δέν εχω ξανα
δεί.
ΣΥΝΟΔΟΣ : Θά μέ βάλεις μετά νά παίξω τόν έραστή ;
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Μ ή μιλίΊς !
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : ' Η συχία !
ΣΟΦΟΙ : Σσσστ . . .
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ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Άν έπιτρέπετε . . . 'Εγώ πηγα νά τiς δω μέ
τά μάτια μου αύτές τiς θάλασσες. Έφτασα στούς πιό μακρινούς
τόπους, στή χώρα πού τi1 λένε Θούλη . . . ii και 'Ισλανδία.
ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ : Λοιπόν ; Τί είδες ;
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Τά πάντα. (ΚαΟώς μιλϋ. μπαί1ιει στιί σκηνιί ίi11ας iiλλος l;οφός μέ φου11τωτό γένι πού ρίχ1ιει τρομερά βλέμ
ματα.' Ο Κολόμβος τρομάζει) . Δηλαδή, σχεδόν τά πάντα . . .
'Εκτός άπ' τούς καπνούς και τούς άφρούς. . . Είδα δμως τούς
μονοπόδαρους !
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Τούς μονοπόδαρους ; Τί 'ναι αύτοί ;
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Άνθρωπο ι , Μεγαλειοτάτη , r1λλά μ' ενα πόδι.
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Κ ι ο ί γυναίκες ;
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Κ ι οί γυναίκες τό ϊδιο. Δυστυχwς . . . Είναι
λιγάκι σά γοργόνες, μέ τi1 διαφορά δτι τό κάτω μέρος, άντι
νά είναι ούρά ψαριου, είναι πόδ ι , μέ δάχτυλα.
ΣΟΦΟΣ Α' : Και πώς περπατίiνε ;
ΚΟΛΟ Μ ΒΟΣ : Περπατίiνε . . . Δέν περπατίiνε, χοροπηδάνε,
σάν τά παιδιά πού παίζουνε κουτσό.
ΣΟΦΟΣ Α' (ει'ρωνικά, κοροϊδευτικά) : Δέ μCίς δείχνετε πώς
παίζουνε κουτσό ; Έ ; Δέ μίΊς δείχνετε ; Χά, χά . . .
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ (τοϋ δί1ιει μιά στό πόδι μέ τό ραβδί) : Έτσι !
('Ο Σοφός βάζει τίς φω1ιές κι άρχίζει νά χοροπηδϋ. στό ίi1ια πόδι) .
Αuτό είναι . . . Μπράβο. (Γέλια) .
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Χριστόφορε, μέ τό μαλακό.ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Συχωρέστε με, Μ εγαλειοτάτη . (Συνεχίζει,
μέ ρητορικό ϋφος) : Σ' αύτά τά μέρη είδα έπίσης τούς μυτα
ρόλους. Οί μυταρόλοι Εχουν τεράστια μύτη ( Κοιτϋ. τιί μεγάλη
μύτη έ1•ός Σοφοϋ) . . . πολύ πιό μcγάλη , τόσο μεγάλη πού δταν
είναι νά τ ιi φυσήξουν, άναγκάζοντα ι , οί Ερμο ι , νά πάρουνε
σεντόνι γιά τριπλό κρεβάτι . . .
ΙΣΑΒΕΛΛΑ (μέ μιά κί1ιηση άποστροφιjς). : Πουά !
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ (μετριάζει) : Χωρίς τiς μαξιλαροΘijκες.
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Σταμάτα. Δέν αiσΘάνομαι καλά.
ΚΟΛΟ Μ ΒΟΣ : Ζητώ συγγνώμην, Μεγαλειοτάτη . Τό παρα
κάναμε μιλώντας γιά σεντόνια. Δέν ήταν σωστό.
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Όχι , δχι , δέ φταίς έσύ. Συμβαίνει άπλώς νά
είj.ι αι . . . πώς νά τό πώ . . . Είμαι εγκυος. ( Τρείς γυ1ιαίκες τιjς
άκολουΟίας μπαί1•ου11 στιί σκη1•ιί κι ίι.ρχίζου1• 1•ά γυρίζου11 γύρω
στιί11 έξέδρα ύποβαστάζο1•τας τιί Βασίλισσα. Μέ ι(άΟε γύρο φου
σκώ1•ει ιο ίι.πό λίγο ή κοιλιά της, ιο ή περπατησιά της προσαρμό
ζεται στιί11 κατάστασιί της) .
ΟΛΟΙ (έ1• χορώ, μαζί κι οί δυό σημαιοφόροι μέ τά τύμπανα) :
Ζιiτω ! Ζιiτω ! Ί -Ι ρθε ή μέρα πού Οά γίνει i1 Βασίλισσα μητέρ α .
( Μίκριί παύση) . Ζi1τω ό Βασιλιάς ! Ί-1 μάλλον δχι : ζi1τω του
πατέρα ! Ναί !
ΕΝΑΣ Α Π' ΤΟΥΣ ΣΟΦΟΥΣ : Άς έπανέλθωμεν ciς τό θέμα
μας. Λαμβάνοντες δμως ύπ' δψι ν τιiν ώς έκ: τijς καταστάσεώς
της ηuξημένην εύαισθησίαν τijς Βασιλίσσης μας, παραιcαλου
μcν δπως χρησιμοποι ϊ;τε μέ τιiν μεγαλυτέραν δυνατιi ν διακρι
τικότητα λέξεις, έκφράσεις καί παραδείγματα. Έτσι και μι
λ1iσει κανείς γιά μύτη , του τιiν εφαγα.
ΣΟΦΟΣ : Μ πορουμε νά μιλιiσουμε γιά γυναίκες ;
ΣΟΦΟ! (διαβουλεύο1•ται) : Όχι.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Μ i1πως μπορώ νά μιλi1σω γιά χελιδόνια ;
ΣΟΦΟΙ ( διαβουλεύο1•ται) : τι είδους χελιδόνια ;
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Κανονικά . . . δίχως μύτη .
ΣΟΦΟΙ (διαβουλεύο1•ται) : 'Ελεύθερα.
( Μπαί1ιει ξαιιά ιί ' Ισαβέλλα. Οί γυ1•αίκες τιjς άιωλουθίας της τιί11
βοηθοϋ11 1•ά καθίσει, μέ μεγάλη διαχυτικότητα καί τρυφερότητα.
Μαζί της μπαίνει. ια ίi1•ας σημαιοφόρος μέ μιά ιcιΟάρα. Σ' ίi1ια νεϋμα
τοϋ Κολόμβου, 6.ρχίζει 1•ά παίζει, συ1•οδεύο1ιτας τά λεγόμενά του
κι άιωλουΟώ1ιτας τίς όδηγίες του, προκειμέ1ιου νά τονίσει τίς
στιγμές δπου μεγαλώ1ιει ή ίf1ιταση) .
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Εύχαριστώ . . . 'Απ' τό Παλός πού καθρεφτί
ζεται σηi θάλασσα, είδα νά φεύγουν τό φθινόπωρο τά χελι
δόνια. Καί που πηγαίνανε ; Πετούσανε κατά τή Δύση, κατά
κεί πού πέρα άπ' τόν όρίζοντα - ετσι δέ λέει ό σοφός μας φί
λος ; - ίiλλο δέ βλέπεις άπό φλόγες καi καπνούς, κραηΊρες
πού ξερνίiν . . . (Συγκρατείται, καθώς ίι. 1ιτιλαμβά1ιεται δτι τόν
κοιτοϋ11 έπιτιμητιι<ά) .
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Α !
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ΣΟΦΟΙ : Έ ! Έ ! Τί 'ναι αύτά ;
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : . . . πού φτύνουνε στό μαντιλάκι τους. Κον
τολογίς, μιά κόλαση . Πώς τώρα αύτά τά ντελικάτα χελιδόνια
περνάνε μέσα άπ' τό καζάνι του διαβόλου ; Τό πράγμα
εΙναι άπλό : κόλαση τέτοια οϋτε ύπ1"j ρξε, οϋτε ύπάρχει. 'Αντί
γιά κόλαση Θά βρείτε εναν παράδεισο, μιάν άνοιξη πού δέν
τελειώνει , ϊδια μ' αuτιi που κάθε χρόνο, δίχως aργητα, μάς
φέρνουν στίς φτερουγες τους τά χελιδόνια.
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Έξοχο, Χριστόφορε, εξοχο ! Δέν iiξερα πώς εί
σαι ποι ητιΊς. Μ ίλα μου άκόμα γιά τά χελιδόνια . . .
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Μετά χαράς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ : Θά 'Θελα νά πώ κι έγώ κάτι , αν
έπιτρέπετε.
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Γιά τά χελιδόνια ; ('Αρχίζει ό δεύτερος γύρος) .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναί, καί γιά τά χελιδόνια . . .
lΣΑΒΕΛΛΑ : Δίχως μύτη ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δίχως μύτη .
lΣΑΒΕΛΛΑ : 'Ελεύθερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εuχαριστώ. Λοιπόν : δσο παράξενο κι αν σάς
φανεί, κύριοι, έγώ . . . (Στόν ιοΟαριστιί πού θέλει νά τόιι συι•ο δεύσει) : Όχι, δχι . . . 'Εγώ συμφωνώ μέ τόν Κολόμβο.
ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΣΟΦΟΙ : Έ, δχι !
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : "Α, εύχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. Καί βέβαια δέν ύπάρχει κόλασ:η
πέρα άπ' τόν όρίζοντα.
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Τί σάς ελεγα ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Οϋτε aβυσσος.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Οϋτε aβυσσος.
Πl>ΟΕΔΡΟΣ : 0-)τε άερόσφαιρες καί έκρ1Ίξεις.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Οϋτε άερόσφαιρες καί . . .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αύτό πού ύπάρχει εΙναι μιά Θάλασσα άπαράλ
λακτη μ' αuτήν πού ξέρουμε.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Μου κά.νετε τή χάρη νά τό ξαναπείτε . . .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μιά Θάλασσα άπαράλλακτη μ' αύτιΊν πού ξέ
ρουμε.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : 'Αριστούργημα !

Ζ�)τω !

Ζ·ι)τω !

t.:ύτνχία

Λαο ύ !

ΓειιvήΟηκε

ό

'!11φάιιτης !

Π ΡΟΕΔΡΟΣ : Μεγαλύτερη, βέβαια.
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Μεγαλύτερη , άναγκαστικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βαθύτερη , άσφαλώς.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Βαθύτερη , έξάπαντος:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καi μέ μεγαλύτερα, πιθανώς, ψάρια.
( Μπαίιιει ιί 'Ισαβέλλα μέ πολύ μεγάλη Ι(Οιλιά. Φέρ1•ου1ι /!να ιφε
βάτι δπου ξαπλώιιει) .
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Σάς εύχαριστώ, σάς εuχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ . . . ' Εγώ συμφωνώ μαζί σας . . .
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Εlδατε ; Συμφωνεί μαζί μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ώς πρός τό δτι μπορουμε νά φτάσουμε στίς
' Ινδίες έκ δυσμών. Όχι δμως σ' ενα μ1Ίνα, δπως πιστεύετε
έσείς.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Όχι σ' ενα μ1Ίνα ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι . Άν συγκρίνετε τιiν μέση ταχύτητα tνός
πλοίου μέ τιiν μέση ταχύτητα τι"jς χελιδόνος . . . ( Δείχιιει ίiιια
κάΟισμα) . ΚαΘείστε, παρακαλώ ('Ο Κολόμβος /(άΟεται) . . . προ
κύπτει δτι 11 άπόστασις δέν μπορεί νά διανυθεί σέ λιγότερο
άπό τέσσερις μ1i νες.
ΚΟΛΟΜ .ΒΟΣ : Τέσσερις μJiνες ;
Π J>ΟΕΔΡΟΣ : Μ άλιστα. Πέστε μου λοιπόν : ποιός βασιλιάς
διαθέτει πλοίο μέ τέτοιο έξοπλισμό καί τέτοιο πλi1ρωμα που
νά μπορεί νά ταξιδεύει τέσσερις μηνες, χωρίς νά πιάσει που
Θενq γιά ν' άνεφοδιασΘεί σέ τρόφιμα καi πόσιμο νερό. ' Αφη
στε πιά τό πρόβλημα τών γυναικών.
Μ Ι Α Α Π Ο ΤΙΣ ΓΥΝΑΙ ΚΕΣ : Σιγότερα, παρακαλώ. 'Η Βα
σίλισσα εχει πλαγιάσει .
ΕΝΑΣ ΣΟΦΟΣ : ' Εντάξει , έντάξει. Νομίζω πώς είναι καλ1i
εuκαιρία γιά νά Θίξουμε τό περιβόητο Θέμα τών γυναικών.
(Χαμηλώνοντας τιί φωιιιί τους, συ1ιεχίζου11 τιί συζιίτηση γύρω ίiπ'
τό Ι(ρεβάτι. Χωρίς νά τό Ι(αταλάβουιι, χρησιμοποιούν τιίιι 1(0/
λιά τι]ς Βασίλισσας σάιι ύδρόγειο) .
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Άκουστε . . . δχι γιά νά τό καυχηθώ, άλλά
είδα μέ τά μάτια μου τό χάρτη πού σχεδίασε ό Τοσκανέλι, ό
μεγαλύτερος φυσικός τού κόσμου . . . ('Ο Σοφός πού ι/Οελε
νά μιλιίσει γιά τίς γυναί/(ες, ι<άιιει μιύ. χειρονομία γιύ. ιιύ. δείξει
τιίιι άπογοιίτευσιί του) . Νά λείπουν οί χειρονομίες δταν μιλάω
γιά τόν Τοσκανέλι. 'Ορίστε μας ! Μόλις άνέφερα τό δνομα,
αuτός έδώ εκανε μέ τό χέρι . . . σά νά 'Θελε νά πεί : έγώ τόν
Τοσκανέλι . . . "Αν εΙναι δυνατόν . . . τό μεγαλύτερο φυσικό τού κόσμου . . . Τελοσπάντων . . . 'Ο Τοσκανέλι ε{χε σχεδιάσει είδικά . . . (Ύποl(λί1•01ιται δλοι Ι(αΟώς περιιύ.ν μπροστά
στό /(ρεβύ.τι τι]ς 'Ισαβέλλας) . Εlχε σχεδιάσει . . . Γ Αλλη ύπό
/(λιση} είδικά αύτό τό χάρτη γιίι τόν ' Ιωάννη τό Β' τι"j ς Πορτο
γαλίας. Έ, λοιπόν, αuτός ό χάρτης είχε μαζί κι ενα σημείωμα,
γραμμένο μέ τό χέρι του, που έπιβεβαίωνε πέρα γιά πέρα
τιiν aπoψil μου : δτι δηλαδή , γιά νά φτάσουμε στίς 'Ινδίες,
χρειάζονται εί κοσπέντε, τό πολυ εiκοσιέξη μέρες, ξεκινών
τας άπ' τίς Καναρίους νi1σους καί τραβώντας δυτικά. Μέ δυό
λόγια : τό ενα τέταρτο . . . έπαναλαμβάνω : τό ενα τέταρτο . . .
1Ί άπόσταση αύτιi άντιστοιχεί στό ενα τέταρτο τfjς περιφε
ρείας τι"j ς γfjς. " Ητοι : έξακόσιες σαράντα λεύγες, δλες κι
δλες. ( Μέ τιί φόρα πού ίfχει. πάρει, πιέζει μέ τό δείχτη του τιίιι
ιωιλιά τιϊς Ίσαβέλλας, πού φωιιάζει) . Συγγνώμην . . . Σάς πό
νεσα ;
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Δέ φταίς έσύ . . . Μέ πιάσαν οί πόνοι τιjς γέν
νας . . . Καλύτερα νά πηγαίνετε. (Ό Κολόμβος ιcύ.θεται, άπό
άπροσεξία, στά γόιιατα έιιός Σοφού} .
ΣΟΦΟΣ : "Αι !
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Νά πάρει 11 εύχ1Ί, τους πιάσαν δλους οί πό
νοι . . .
ΑΛΛΟΣ ΣΟΦΟΣ : Θά μπορούσατε νά μiΊς δείξετε τό χάρτη fι
κάποιο άντίγραφο ;
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Θά σάς άπογοητεύσω. Αύτό τό χάρτη μου
τόν ε{χαν έμπιστευΘεί καί Θά 'ταν καθαρή κλοπή νά βγάλω
άντίγραφο. Λυπάμαι , άλλά . . . πώς νά τό κάνουμε, δέν εΙμαι
λωποδύτης.
( Μπαίιιουν οί δυό σημαιοφόροι μέ τά τύμπανα) .
Σ Η ΜΑΙΟΦΟΡΟr : Κι δμως, αύτό δέν εύσταΘουσε (χτύπος
τυμπάι•ου) . 'Αντίγραφο άπάνω του κρατουσε (χτύπος) . Μ ά νά
τό δείξει δέ μπορουσε (χτύπος) . Γιατί ό 'Ιωάννης Θά τόν δο
λοφονουσε (χτύπος) .
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(Οί γυιιαίι(ες πού ίfκρυβαν τιί Βασίλισσα άπ' τά βλέμματα τοϋ
κόσμου, βγάζουν άπό ifιια μεγάλο καλάΟι - πού ίiχει μεταφερΟεί
στιί σκηιιιί μαζί μέ τό κρεβάτι - μιά ιωύκ λα φασκιωμέιιη) .
ΓΥΝΑΙ ΚΕΣ . : Γέννησε, γέννησε ! 'Αγόρι είναι, άγόρι ! ( Δί
νουν τό μωρό στούς Σοφούς ιcαί φεύγουν μέ τιί Βασίλισσα) .
ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ : Ζ1iτω ό ' Ινφάντης μας !'Αποδώσατε
τιμάς ! . . (Χτύπος τυμπάιιου) . Ναί. ( Παύση . . . Τύμπαιιο) .
Σ Η Μ ΑΤΟΦΟΡΟΙ : Τ1Ί μέρα πού γενν1iθηκε ό ' Ινφάντης, στή
Μάλαγα νικ1iΘηκε ό 'Αράπης !
ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΣΟ<Ι>ΩΝ : Ζ1iτω ! Ζήτω ! Νά ζ11σει τό μωρό !
(Οί Σοφοί κι ό Κολόμβος πετοϋν ό ίfιιας στόν aλλον τόν Ίιι
φάιιτη σά ιιά ιίταν τόπι) .
ΕΝΑΣ ΣΟΦΟΣ (ξαιιαπιάιιοντας τό παιδί) : Ψυχούλα μου, ψυ
χούλα !
ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ : Ζήτω ή ρεμούλα ! Ναί. ( Παύση) .
Σ Η Μ Α ΙΟΦΟΡΟΙ : Τά λάφυρα κάναν φτερά. ( Παύση) . Μ �Ί ν
εlδατε τ ό Βασιλιά ; ( Παύση) .
ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ : <Ι>τού, νά πάρει ή όργή . <!>τού, νά
πάρει 1Ί όργ11 .
ΣΟΦΟΣ Β' ( άπτόητος, δείχιιοντας τ ό ιcεφάλι τοϋ παιδιοϋ) :
Δέν άντελ11φθητε δμως δτι μέ έξαιcοσίας σαράντα λεύγας άντι
στοιχούσας είς τό εν τέταρτον όλοκλ1iρου της μεσημβρινής
περιμέτρου, Θά εlχαμε μίαν γηίνην σφαίραν, της όποίας τό
κάτω μέρος Θά ήτο τουλάχιστον κατά πεντακοσίας λεύγας μι
κρότερον του <'iνω. Θά εlχαμε δηλαδή μίαν Γην εiς σχήμα άνε
στραμμένου άχλαδίου, μέ τήν ούράν πρός τά κάτω ! ('Ειιστι
ιcτωδώς άιιαποδογυρίζει τό παιδί) .
ΕΝΑΣ ΣΟΦΟΣ � Χώρια τό πρόβλημα τών γυναικών.
ΙΣΑΒΕΛΛΑ {μπαίιιει ιcαί βλέπει τί συμβαίιιει) : Έ, τί γίνεται
έδώ ; ΤρελαΘ11 κατε ; . . . Τό καημένο τό μωράκι μου . . . Είναι
τρόπος αi.ιτός νά κρατάτε τό παιδί ; . . . Ώ, &, ώ. ( Τό ιιαιιουρίζει
γιά λίγο κι ίfπειτα τό δί11ει σέ μιά κοπέλα, άιιαποδογυρίζοντάς
το μέ τιί σειρά της) : Πάρτε το.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Δέν iσχυρίστηκα ποτέ δτι ύπf]ρχαν τέτοιες
διαφορές άνάμεσα στά δύο ήμισφαίρια. 'Αλλά .ποιός μάς βε
βαιώνει δτι 11 Γη δέ μοιάζει, πραγματικά, μέ άχλάδι ;
ΣΟΦΟΣ Β' ( τρέχοιιτας πρός τό μέρος δπου εlιιαι ιί Βασίλισσα) :
Τ' άκούσατε ; Καλό κι αi.ιτό ! Ό Κολόμβος λέει πώς ή rη
' Ισαβέλλα

:

Τό βιολί σου έσύ ! Γιά τή σημαία καί γιά τό σταυρό !

μοιάζει μέ άχλάδι ! (Ό Σοφός σ"ύβει άπό τιίιι έξέδρα, σέ ση
μείο πού χάιιει τιίν ι'σορροπία του. Ξαφνικά βρίσκεται όριζόιι
τια, μέ τά πόδια στιίιι έξέδρα καί τά χέρια γαιιτζωμέιια σ' ifvα
μαιφύ ιcοντάρι) .
ΙΣΑ ΒΕΛΛΑ (έιιώ δλοι γελuν ιωροϊδcυτιιcά) : Σοβαρολογείς ;
Αi.ιτ�Ί τ�Ί φορά νομίζω πώς τό παράκανες . . .
ΣΟΦΟΣ Α' : Κύριοι, έγώ βαρέθηκα πιά. Φεύγω.
ΣΟΦΟΣ Β' : Κι έγώ ! Τέσσερα χρόνια καθόμαστε κι άκοίJμε
τiς άνοησίες αi.ιτοίJ του τσαρλατάνου !
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Ποιανού τσαρλατάνου ; Όνομα καi έπώνυμο,
παρακαλώ . . .
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : ' Ησυχία, κύριοι ! Ή ύπόΘεση αi.ιτή κρατά τέσσε
ρα χρόνια, μάλιστα, καi δεδομένου δτι δέν είπε κανείς πώς ή
συνεδρίαση τέλειωσε, νά πάει άμέσως ό καθένας σηΊ Θέση
του. "Ας πάρουμε τά πράγματα μέ τή σειρά : Κολόμβε, μπο
ρείς νά μάς άποδείξεις δτι 1Ί Γη ί:χει σχήμα έλαφρώς . . .
πώς νά τό πώ . . . άχλαδωτό ;
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Άχλαδωτό ; . . . Ναί, έφαρμόζοντας Ισως τή
Θεωρία τών προβαλλομένων σκιών, μέ ηΊ βοήθεια ένός άχλα
διοίJ καi μιάς φωτεινής πηγi'jς, μιάς φωτεινi'jς πηγής πού προ
βάλλει τή σκιά του άχλαδιοίJ, άφ1iνοντας άνέπαφο τό Ιδιο τό
άχλάδι. ( Στίς γυιιαίκες τιϊς άκολουΟίας) : Μ πορείτε νά μου
φέρετε ενα άχλάδι ;
ΕΝΑΣ ΘΕΑΤΗΣ : Ά, αi.ιτό είναι τό περίφημο πείραμα μέ
τό άχλάδι του Κολόμβου . . . πού τό κάνει καί στέκεται ορθιο.
(Ό Κολόμβος παίριιει ίfνα κερί) .
ΑΛΛΟΣ ΘΕΑΤΗΣ : Ναί , ναί , τό 'χω άκούσει κι έγώ. 'Αλλά
είναι κόλπο. Τό άχλάδι δέν είναι ώμό. Είναι μελάτο.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ : 'Ησυχία, παρακαλώ.
ΚΟΛΟ Μ ΒΟΣ : Mou διαλέγετε ίiνα ώραίο άχλάδι ;
ΚΟΠΕΛΑ : 'Ωμό ii βρασμένο ;
ΚΟΛΟ Μ ΒΟΣ : Ό,τι νά 'ναι. Δέν ί:χει σημασία.
ΚΟΠΕΛΑ : Θέλει κανείς ιϊλλος άχλάδι ; ( Μπαίνει ό Φερ
διvάιιδος ιφατώιιτας τό μωρό. Τόv συνοδεύουν οί γυναίκες, στίς
όποίες Οά δώσει τό παιδί πρίν άρχίσει ιιά μιλι1) .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΣΟΦΩ Ν : "Αν ύπάρχει λίγο ψωμάκι μέ λί
γο τυράκι Θά τό προτιμούσα.
ΣΟΦΟΣ : Όχι, οχι, μέ συγχωρείτε, άλλά άρνουμαι νά πα
ραστώ σέ έπίδειξη πλανοδίου ταχυδακτυλουργοί) καi άρνοίJ
μαι νά παραστ1iσω τόν κάτοικο άχλαδίου. Δέν είμαι σκουλή
κι, έγώ !
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Λοιπόν, <'iντε καί σκουληκιάσαμε. Μέ συγ
χωρείς, 'Ισαβέλλα, άλλά μέ καλεί τό καθήκον. Πάω νά κυριεύ
σω ηΊ Μ πάζα.
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Καί ηΊ Μπάζα τώρα ; Έ, οχι !
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Ν α ί , ναί !
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Έ, οχι !
Σ Η Μ ΑΙΟΦΟΡΟΙ ( δπως καί πιό πάιιω, μέ όρμιί καί τυμπανο
ιφουσίες) : Ζ11τω ! Ζ1iτω ! Γιά τή σημαία καί γιά τό σταυρό !
Ναί !
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ καί ΣΟ<Ι>ΟΙ : Έ, οχι !
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ καί Σ Η ΜΑΙΟΦΟΡΟΙ : Ναί, ναί ! ( Πuvε νά
φύγουιι) .
ΚΟΛΟΜΒΟΣ καi ΣΟΦΟΙ : Έ, οχι !
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ καi ΣΙ-Ι ΜΑΙΟΦΟΡΟΙ : Ναί, ναί !
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ καi ΣΟΦΟΙ : Έ, καλά !
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Καί τώρα, φίλοι μου, <'iν μοίJ έπιτρέπετε νά
παρέμβω στή συζ1iτησ1i σας, νομίζω πώς είναι καιρός νά πε
ρι βάλλουμε μέ μιά κάποια έμπιστοσύνη τόν άγαπητό μας Κο
λόμβο.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Εi.ιχαριστώ, Μεγαλειοτάτη .
ΙΣΑ Β ΕΛΛΑ : 'Ακόμα κι ίiν δέν μάς άρκοuσε 1) ί:γκυρη ώστό
σο έπιστημονική έπιχειρηματολογία του, δέν πρέπει νά ξε
χνάμε δτι είναι ετοιμος νά παίξει τή ζω1i του κορώνα - γράμμα
τα, παίρνοντας ό Ιδιος μέρος στό ταξίδι πού σχεδιάζει .
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Αi.ιτοπροσώπως.
ΣΟ<Ι>ΟΣ Β' : Ναί, άλλά μαζί μέ τή δική του ζωή , Θά παίξει
κορώνα - γράμματα τά καράβια καί τά πλη ρώματα πού Θά του
έμπιστευΘοίJμε.
ΣΟΦΟΣ : Χώρια τό πρόβλημα τών γυναικών.

Παίζοντας τη ζωή μου κορώνα-γράμματα, γίνομαι άντιβασιλιάς. 'Εσείς, δμως, πλημμυρ[ζετε στό χρυσάφι καl στούς δούλους
ΣΟΦΟΣ Β' : Τί σχέση εχουν οι γυναίκες ; ' Εγώ μιλάω γιά τούς
ναυτες. Άν δέ γυρίσουν πίσω, έμaς Θά κυνηγάνε οί μητέρες
τους κι οί γυναίκες τους.
ΣΟΦΟΣ : Βλέπετε πού εχουν σχέση οί γυναίκες ; Πάντα εχουν
σχέση οί γυναίκες.
ΣΟΦΟΣ Α' : " 'Ανεύθυνο ι , δολοφόνοι ! ", Θά μας φωνάζουν.
" Αίμοβόροι τρελο ί , τi τούς κάνατε τούς γιούς μας, τούς Cίν
τρες μας ; . . . .
ΣΟΦΟΣ Β' : Τούς πατέρες μας . . .
ΣΟΦΟΣ Α' : Τούς άδερφούς μας . . .
ΣΟΦΟΣ : Χώρια . . .
ΣΟΦΟΙ (παίρvουιι· πόζες καί /(ά1ιου11 χειρονομίες γελοιογραφικά
θεατρι!(ές, /(αί μέ τιί φόρα πού τούς δίιιουv οί ιcιvιίσεις τους, λένε
έιι χορώ) : Τό πρόβλημα τών γυναικών . . .
"

ΙΣΑΒΕΛΛΑ (είρω11ι/(ά) : Μπράβο, μέ πείσατε ! 'Αλλά γιατi
δέ λέγατε τά ίδια καi χτές καi προχτές, δταν βλέπατε τούς
στρατιώτες μας νά φεύγουν γιά τη Μπάζα, σάν πρόβατα πού
πάνε νά' τά σφάξει ό Σαρακηνός ; (Στρατιώτες διασχίζουν τιί
σ/(ηνιί πολεμώντας. Ό eνας πεθαίιιει στιίν άγκαλιά τοϋ Σοφοϋ Β'.
Κι οί δυό μαζί συνθέτουν €να παράξειιο μνημείο) . Γι' αύτούς
τούς δύστυχους δέν άναρωτηΘ1iκαμε τi θά βρουμε νά πουμε
στiς γυναίκες τους καi στiς μανάδες τους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ : Μά έκεί πρόκειται γιά ίερό πό
λεμο. Μαχόμεθα διά την έπιβίωσιν της 'Ισπανίας. ( Φέρνουν
evα σιcστωμένο στρατιώτη, ξαπλωμένο σέ δυό κοντάρια. 'Ακο
λουθοϋν γυιιαί!(ες κι Ιiντρες μέ μανδύες ιcαί κουιcοϋλες) .

ΙΣΑΒΕΛΛΑ : • Α, ετσι, ε; Κι δταν κάνουμε μοιρασιά τό πλιά
τσικο, δ ίνουμε μ�iπως τίποτα στiς χήρες ; Δίνουμε τίποτα στά
όρφανά άπ' τά λεφτά πού εισπράττουμε στά σκλαβοπάζαρα ;
Καi τά διόδια του λιμανιου ; . . . Κι οι φόροι ; . . . Ποιός τά
μασάει δλα αύτά ; 'Εμπρός, θάρρος. 'Εμείς τά μασάμε, κι οϋ
τε ψίχουλο στiς χήρες ! Στην έκκλησία οι χήρες, ν' άνάβου
νε κεράκια καi νά κάνουνε μνημόσυνα. Έ, λοιπόν, ό πόλεμος
γιά τό δρόμο των 'Ινδιών εlναι κι αύτός ίερός γιά την 'Ισπα
νία . . . ώς άνωτέρω. Κι δταν λέω γιά τ�)ν 'Ισπανία, έννοώ γιά
μας, γιατi αν δέ βρουμε γρ1iγορα τρόπο νά έλευθερώσουμε τό

έμπόριό μας άπ' τό μπλόκο των Τούρκων, πάμε δλοι στό φουν
το. Δ� βλέπω έπομένως γιατi νά μη διακινδυνεύσουμε νά πa
νε στό φουντο δυό καράβια γιά χάρη του Κολόμβου.
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Εύχαριστώ, Μεγαλειοτάτη ! (Μπαίιιουν οί Ση
μαιοφόροι μέ τά τύμπαιια) .
Σ Η ΜΑΙΟΦΟΡΟΙ : Νίκη ! Νίκη ! Νίκη μεγάλη ! Έπεσε η
Μπάζα ! Νά 'ταν κι Cίλλη !
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ (μπαίιιοντας) : Πάει κι αύτ1i ! Πάει κι αύ
τή !
ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ (άφηρημέιια) : Ζήτω ! Ζ1iτω ! Γιά τή
σημαία καi γιά τό σταυρό ! (Παύση) . Ναί !
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : 'Αγάλλεται σήμερα ή Χριστιανοσύνη . . .
ΙΣΑΒΕΛΛΑ (ένοχλημένη) : Φερδινάνδε, μιλουσα δταν μπij
κες !
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Μου φαίνεται πώς τώρα δ ικαιουμαι νά
εχω έγώ τό λόγο.
ΙΣΑΒΕΛΛ Α : Σέ παρακαλU>, νά μη μέ διακόπτεις κακομαθη
μένε !
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : 'Εσύ δέν πρέπει νά μέ διακόπ:εις.
ΙΣΑ ΒΕΛΛΑ : 'Εγώ; Καλά, θά τά πουμε σ-tό σπίτι.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Γιά τό σταυρό πολεμήσαμε, γιά τό σταυ
ρό νικi1σαμε.
ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ (ά/(όμα πιό μαλθακά) : Ζήτω ! Ζήτω !
Γιά τη σημαία καi γιά τό σταυρό ! Ναί !
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : "Αχ, τό δόλιο τό σταυρό ! Πόσες άσκήμιες πρέ
πει νά σκεπάζει . . . (Ζωηρεύει, άποφασιστικά) : 'Αλλά σας
τό 'πα. Τελειώσαν τ' άστεία. Σέ λίγο δέ θά 'χετε πιά τό ίερό
πρόσχημα του άπελευθερωτικου πολέμου, πού σας έπιτρέπει
ν' άρπάζετε 'Αραπάκια πρώτης έπιλογijς καi άμφοτέρων των
φύλων, καi νά τά πουλάτε σέ καλη τιμη σ' δλες τiς πιάτσες
της Εύρώπης . . .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ : Άς μην όπερβάλλουμε . . .
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Ti πάει νά πεί : νά μην όπερβάλλουμε ; ΈδU>
στείλανε ως καi στό Βατικανό !
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στό Βατικανό έστάλησαν όπό μορφήν δώρου.
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ΣΟΦΟΣ Β' : ' Ε κατό νεαροί 11λικίας δεκαοκτώ περίπου έτών,
οί όποίοι κατενεμ1)θησαν ισομερώς στούς διαφόρους έπισκό
πους καi καρδιναλίους.
ΣΥΝΟΔΟΣ (μέ άμφίεση Σοφού) : Ψέματα ! ΕΙναι α[ρετικός !
Στtiν πυρά ό συκοφάντης ! Κρεμάστε τον !
ΣΟΦΟΣ Β' : Ποιός συκοφάντης ; ' Εγώ λέω δ,τι άναφέρει !:νας
ιστορικός.
ΣΥΝΟΔΟΣ : Ποιός ίστορικός ;
ΣΟΦΟΣ Β' : Ό έπίσκοπος Λάς Κάζας.
ΣΥΝΟΔΟΣ : ' Επ ίσκοπος ; Δέν είπα τίποτα. (Έξαφαιιίζεται) .
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Παρακαλώ, δχι Cίλλες διακοπές δσο παίζω.
ΘΕΑΤΕΣ : Ναί, ναί, σωστά.
ΙΣΑ ΒΕΛΛΑ (ξαιιαπαίριιοι•τας ϋφος Βασίλισσας) : Προσέξτε κα
λά. Άπό δώ κι έμπρός θά πρέπει νά κατεβάσει τίποτ' Cίλλο
11 κούτρα σας. "Αραβες δέν ύπάρχουν πιά παρά στη Γρανάδα.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ (άιιαπηδώντας) : Ή Γρανάδα ! Κόντευα νά
τti ν ξεχάσω.
Σ Η Μ Α Ι ΟΦΟΡΟl : Ζi1τω ! Ζi1τω ! Γιά τη σημαία καί γιά τό
σταυρό ! Στ1i Γρανάδα !
ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ( ψελλίζοντας) : Ζi1τω ! Ζήτω ! Άν καί
στερν1), Γρανάδα, θά λευτερωθείς κι έσύ ! Ναί ! ( Βγαίιιουν) .
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Θά πρέπει πάντως νά β.ιαστείτε γιατί σέ λί
γο δέ θά 'χετε πιά βολικ1i δικαιολογία, δέ θά μπορείτε πιά νά
λέτε : " Άν δέν πάνε καλά τά πράματα, θά φταίει ό 'Αράπης
η ό 'Εβραίος ό τσιφούτης", δχι ! Θά 'ρθει μέρα πού δέ θά· πιά
νει πιά τό κόλπο. Καί πού θά ζητϋ.νε τό δικό σας τό κεφάλι.
fΣΑΒΕΛΛΑ (βγαίιιοιιτας, μέ τίς γυναίκες) : Καί τό δικό μας,
πού νά πάρει ό διάολος.
ΚΟΛΟ Μ ΒΟΣ : Καί νά ξέρετε πώς 11 μέρα αuτii δέ θ' άργ1)σει.
ΦΩΝ Η (πίσω άπ' τιίν ταπισερί) : M ii ν κακομελετάς, Κο
λόμβε !
ΚΟΛΟ Μ ΒΟΣ : Θά τά ξαναποuμε δταν πέσει ή Γρανάδα.
ΣΙ-Ι ΜΑΙΟ<Ι>ΟΡΟL (μπαίι•ουιι μέ τύμπαι•α) : Ζ1)τω ! "Επεσε ή
Γρανάδα. Γονάτισε, σωριάστηκε. Τέτοια νίκη δέν ξανάδα.
ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΣΟ<Ι>ΩΝ (άπέξω) : Γιά τη σημαία καί γιά τό
σταυρό ! Ναί ! ("Ολοι οί διαΟέσιμοι ιίΟοποιοί μπαίι•ουιι στιί
σΚΙJΙ'Ιί ντυμέιιοι " iiιιΟρωποι τοv λαού ''. Άπ' τιίν έξέδρα ό
Φερδιιιάιιδος δίνει έλεημοσύιιες ύπό τύποιι ιωιιφετί. Άπλώιιοιιται
πολλά χέρια) .
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ (σέ εύφορία) : Διπλό μισθό σ' δλο τό στρα
τό ! Δυό χιλιάδες μερίδες σίκαλη στό λαό, κι Cίλλες τόσες στ'
Cίλογα. Δώστε, δώστε. Ένα δώρο γιά σένα, άλλο eνα γιά σέ-

να. Καi γιά σένα . . . Φάε, λαέ μου άφοσιωμένε, φάε . . . Φάε
κολοκυθόσπορους, νά γλείφεις τά δάχτυλά σου ! . .
( Ό Κολόμβος παίρνει κολοκυΟόσπορους. Τέσσερις ιϊ πέιιτε
πειιιαλέοι χοροπηδϋ.ιιε γιά ιιά πιάσουιι ιω11έ11α σακουλάιcι. Εί11αι
σά ιιά ιcάιιουν χορευτικές φιγούρες. Δυό κουρελιϊδες άρπάζουν ίfνα
σακουλάκι) .
ΚΟΥ ΡΕΛΗΣ Α' : Δικό μου εlναι ! Άς το ! 'Εμένα τό 'δωσε !
ΚΟΥ ΡΕΛΗΣ Β' : Άντε άπό κεί, ρέ πεινάλα !
ΚΟΛΟΜΒΟΣ (τρώγοιιτας ιωλοιωΟόσπορους, μιλϋ. μέ τό φίλο
του τόιι ιcαλόγερο, πού μασουλϋ. /(/ αύτός) : Χά, χά ! Σκοτώ
νονται γιά πέντε σπόρους, πού δέν εlναι καί της προκοπi'jς . . .
Καί νά συλλογιέσαι πώς ίiν μ' άκουγαν, Θά μποροuσαν δχι νά
χορτάσουν . . . νά περιδρομιάσουν . . . Θά γύριζα πίσω μέ κα
ραβιές όλόκληρες φαγιά, χώρια . . . (σέ κάΟε διακοπιί, φτύιιει
τά τσόφλια) τά μοσχοκάρυδα, 11 κανέλα, ή πιπερόριζα . . . Ά ι !
Κάθε φορά πού λέω πιπερόριζα, δαγκώνω τ ό δάχτυλό μου.
Φίλα το ! ( Δίιιει τό δάχτυλό του στόν καλόγερο ιιά τό φιλιίσει) .
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ : Όχι ! ( Φεύγει τρεχάτος) .
ΣΥΝΟΔΟΣ : Γιά λέγε, πώς τόν επαιξα τό Σοφό ; Ί-lμουνα
καλός ;
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Πρώτης τάξεως. Καi τώρα ελα ν' άλλάξεις.
Θά παίξεις εναν καλόγερο.
ΣΥΝΟΔΟΣ : Όχι , δχι ! Θέλω νά παίξω τόν έραστή.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Έναν καλόγερο έραστ�) .
( Βγαίνουιι. Πρός τό τέλος τιϊς σκηιιιίς μέ τίς έλεημοσύνες βγιϊκε
καί ό λαός. Μπαίιιει ίι Ίσαβέλλα κι ίfρχεται ιιά ιωΟίσει στιί δεξιά
μεριά τιϊς έξέδρας. Έλέγχει τούς λογαριασμούς της σ' ίfνα τερά
στιο βιβλίο) .
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Έ, δχι ! 'Εδώ λείπουνc λεφτά ! Πολλά !
ΦΕΡΔΙ ΝΑΝΔΟΣ : Σοu όρκίζομαι, άγάπη μου, πώς αuτη τti
φορά δέν π1) ρα δεκάρα. Στti ζω11 μου.
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Κάτι μάς εlπες . . . Όπως καi νά ' να ι , έδώ ύπάρ
χει κάποιος κλέφτης . . . κι δχι ενας μάλιστα . . . πολλοί . Βου
τάνε άπό παντοu.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Πολύ σωστά. Ποιός κλέβει κατά τti γνώ
μη σου ;
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Άφοu σοu λέω πώς είναι γενικό τό κακό !
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Νά διατάξουμε νά γίνουν άνακρίσεις ;
ΙΣΑ ΒΕΛΛΑ : Ξεφτέρι μου ! 'Ανακρίσεις ; Συλλογιέσαι πόσα
σπουδαία πρόσωπα Θά 'πρεπε νά ξεσκεπάσουμε, άρχίζοντας
άπ' τούς άνακριτές, γιά νά μ�iν ποuμε τίποτα γιά τούς μινί
στρους κλπ. κλπ.
<Ι>ΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Έχεις δίκι9.

Νlετά τή ρεμούλα τώιι λαφύρων. Φερδι νιίιιδος : Φιίε, λαέ μου ιiφοσιωμέvε, φιίι κολοκυΟόσπορους 11ά γJ.ύφεις καί τά διίχτυJ.ά σο υ !

ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Ασ' τα. Καλύτερα νά τά κουκουλώσουμι:;.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Μά πρόκειται γιά έκατομμύρια μαραβέ
δια.
ΙΣΑDΕΛΛΑ : Ξέχασ' τα.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Μ ά εΙμαι χρεωμένος, πρέπει νά πλη ρώσω
τό στρατό.
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Βρές ιϊλλο τρόπο νά ρεφάρεις.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Μ ιά κουβέντα εΙναι αύτ11 . . . ( Τό πρόσωπό
του φωτίζεται) . Θά μπορούσαμε νά δοκιμάσουμε τό σχέδιο
αύτοϋ τοϋ Γενοβέζου . . . Πώς τόν λένε ; . . . Κολόμβο !
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ (ξεπροβάλλει ώς διά μαγείας) : Μέ φωνάξατε ;
Περνοϋσα τυχαίως κι ι'iκουσα . . .
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Γιά στάσου μιά στιγμ�'1 , γιά στάσου. (Έξαιω
λουΟεί νά μιλϋ. σά ιιά μι/11 ιίταιι μπροστά ό Κολόμβος) : ΕΙναι
μιά !δέα.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Βλακεία εΙπα, δχι .
ΚΟΛΟ Μ ΒΟΣ : Γιατί ;
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Γιατί ο[ προετοιμασίες θά πάρουν τρείς
τέσσερις μ1ϊ νες, τουλάχιστον.
ΚΟΛΟ Μ ΒΟΣ (δουλικός καί γεμάτος έλπίδα) : ·rσως καί λι
γότερο. Θά μποροuσα έξάλλου νά σiiς κάνω εναν προϋπολο
γισμό λιτό, πολύ λιτό, πετσί καί κόκαλο.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ (χωρίς νά δίιιει σημασία σέ δσα τοϋ εlπε ό
Κολόμβος) : Όχι, τά λεφτά τά χρειάζομαι τώρα άμέσως.
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Ακουσέ με. Δώσε διαταγ1i νά έτοιμάσουν τό
ταξίδι του Κολόμβού.
ΚΟΛΟΜΒΟΣ (ι<οιιτεύει vά λιποΟυμίσει) : Μάνα μου . . .
ΦΕJ,ΔΙΝΑΝΔΟΣ : ' Επείγομαι σοϋ λέω ! . .
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Miiς επρηξε τό σκώτι !
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Γι' αύτό τό μ11να κάτι θά βρεθεί γιά νά βουλώ
σουμε τίς τρύπες.
ΚΟΛΟΜΒΟΣ (πετάει άπό τι/ χαρά του, χαμηλόφωνα) : Φέρτε
τάπες κ-αί φελλούς, φέρτε τάπες καί φελλούς !
ΦΕΡΔΙ ΝΑΝΔΟΣ (ιωιιτά στά παρασκrίι•ια) : Κουιντινίλα ! (Έμ
φαι•ίζεται ό Κουιι>τινίλα, άπ' τιίι• άι•τίΟετη μεριά) .
ΚΟΥΙΝΠΝΙΛΑ : 'Ορίστε, Μεγαλειότατε.
ΦΕΡΔΙ ΝΑΝΔΟΣ : Τί Πκανες πίσω άπ' αύτή τ�iν πόρτα ;
ΚΟΥΙΝΤΙΝΙΛΑ : Τίποτα, κρυφάκουγα.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ (χωρίς νά άγαιιακτεί) : Ά, τότε νά μ1i στά
ξαναλέω.
ΚΟΥΙΝΤΙΝΙΛΑ : Δέν εΙναι άνάγκη , άπ' αύτ�i τ�iν πόp τα q
κούει κανείς πολύ καλά.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Μπράβο ! Λοιπόν, συνεννο�'1 σου μέ τόν
Κολόμβο, κοίτα τί ζητάει, έτοίμασε τό συμβόλαιο καί φέρτο
μου μετά νά τό δώ.
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Νά γίνουν δλα γρ�'π ορα κι δπως πρέπει.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Σ' εύχαριστώ, Βασίλισσα τών Καθολικών.
Ό 'Αλλάχ νά σ' εύλογεί. ( Βγαίιιει μέ τόν Κουιντιι•ίλα) .
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Νάτα πάλι. Δική μου ήταν ή !δέα, διιcή
μου 11 διαταγ1] , καί σένα λένε εύχαριστώ.
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Φερδινάνδε, · εΙσαι έκνευριστικός. Άς δοuμε
καλύτερα που Θά βροϋμε τά λεφτά γι' αύτό τό μι]να.
ΦΕΡΔΙ ΝΑΝΔΟΣ : Νά διπλασιάσουμε τούς φόρους ιcαί τά
δημοτικά τέλη, καί νά βάλουμε eναν περιποιημένο δασμό σέ
δ,τι έμπόρευμα περνάει τράνζιτο.
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Καί ποιός Θά τήν πλη ρώσει τii νύφη ;
ΦΕΡΔΙΝ Α ΝΔΟΣ : Ol Βενετσιάνοι καί προπαντός ο[ Γενο
βέζοι.
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Μπράβο. · Ακου λοιπόν νά Θαυμάσεις. Έτσι κι
άποφάσισες νά κάνεις κάτι τέτοιο, τό λιγότερο πού μποροu
με νά περιμένουμε άπ' τόν Πάπα Ίνοκέντιο είναι, πρώτον,
νά μiiς άφορίσει, καί δεύτερον νά μiiς στείλει μιά νταμιτζάνα
δηλητ�]ριο μέ τ�iν παράκληση νά πίνουμε ενα ποτηράκι κάθε
πρωί, νηστικοί.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Γιατί ;
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Γιατί είναι καί το\) λόγου του Γενοβέζος καi
γιατί, κατά σύμπτωrrη , συγγενεύει μ' έφοπλιστές, μ' έμπόρους
καί μέ τραπεζίτες.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Άχ, αύτοί ol Γενοβέζοι ! (Ό Κολόμβος
κι ό Κουιντινίλα πϋ.ιιε νά καθίσουν στιjν άντίθετη μεριά) .
•
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Είδατε, dλ1ίΟεια, τούς μο1'οπ6δαρους; f(αί οί γυνα ίκες τους;
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Αύτά είναι πού χρειάζομαι . (Διαβάζει ίfι•α
χαρτί ιο ό Κουιιιτιιιίλα άντιγράφει) : Μ όλις φτάσω στήν άκτή
τών ' Ι νδιών, Θά δικαιοϋμαι νά φoρli':I χρυσά σπιρούνια . . .
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Θ' ό.ναγκαστώ νά βάλω ένέχυρο τό στέμμα !
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Θά εχω έπίσης τόν τίτλο το\) lππότου . . .
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : 'Εγώ θά πουλ�'1 σω τ' ι'iλογά μου.
ΚΟΛΟ Μ ΒΟΣ : Ό ίππότης Κολόμβος ! 'Ωραία ό.κούγεται ,
ε ; . . . Καθώς καi τόν τίτλο τοϋ άρχιναυάρχου . . .
ΚΟΥΙΝΤΙΝΙΛΑ : 'Αλμιράντε Μαγιόρ . . .
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Θά πρέπει νά βγάλουμε στό σφυρί δσα καρά
βια μiiς ό.πόμειναν.
ΚΟΛΟ Μ ΒΟΣ : Καi τοϋ Άντιβασιλέως δλων τli':lν νιiσων πού
Θά άνακαλύψω . . .
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Έχω καί νά παντρέψω ό.κόμα δυό κόρες. Πli':lς
θά τά καταφέρω ;
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Δεκαπέντε τοίς έκατό έπi τοϋ χρυσο\) και έπi
τ�] ς πωλ1iσεως τli':lν δούλων πού Θά σάς προμηθεύσω. Δοl)λοι
όποστάντες Θαλασσοζημίαν οuτε έ�tιστpέφονται , οuτε ό.νταλ
λάσσονται.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Τί λές γιά τούς έκχριστιανισμένους 'Ε
βραίους ; Αύτοt είναι πάμπλουτοι . Θά τούς όποχρεώσουμε νά
έγκαταλείψουν τ�)ν 'Ισπανία και θά τούς ό.παγορεύσουμε νά
πάρουν μαζί τό χρυσάφι τους.
ΙΣΑ ΒΕΛΛΑ : Θαυμάσια, εύγε Φερδινάνδε ! Μέ ξαφνιάζεις.
Πιό χαμηλά δέ μποροϋσες νά πέσεις. Τέτοια πράματα δέν
τά κάνει οuτε ό θείος σου ό βασιλιάς της Νάπολης - οuτε
κάν στή Σικελία. Δέ ντρέπεσαι ;
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ (μπαίνει σέ μεγάλη ταραχή, μe τά χέρια άπλω
μένα) : Αlρετικοί ! Αiρετικοί !
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Τί συμβαίνει ;
KOYINTINL\ A : Τίποτα τό σοβαρό, Μεγαλειοτάτη. Καλο
γερίστικοι καυγάδες : φραγκισκανοί έναντίον [ερωνυμιτli':lν.
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ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Μά . . . ο! ιερωνυμίτες δέν εΙναι δλοι τους
σχεδόν 'Εβραίο ι ;
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Π ολλοί άσπάστηκαν τ ό Χριστιανισμό. (Κι ii.λ
λοι ιcαλόγεροι έιιώιιοιιται μέ τόιι πρώτο. ' ΑιωλουΟεί τό πλιϊθος :
δλοι οί διαΟέσιμοι ιίΟοποιοί) .
ΟΛΟΙ : Α[ρετ ι κο ί ! Αίρετι κοί !
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ : Διώξτε τούς αίρετικούς. Έξω ο ι καταραμέ
νοι πού άναγνωρίζουν :ι;ά άπόκρυφα εuαγγέλια.
ΑΛΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ : Διαβάζουν Πλάτωνα κι 'Αριστο
τέλη, άκόμα καi Λουκιανό! Κακόδοξοι , έπικούρειο ι !
ΕΝΑΣ ΑΝΤΡΑΣ : Ζωγραφίζουνε γυμνές γυναίκες στούς τοίχους τών έκκλησιών.
ΑΛΛΟΣ (τύπος φρικτοϋ σατύρου) : Γυμνές; Φύγαμε . . .
Μ ΕΤl>JΟΠΑΘΗΣ : Μ1) λέτε άνοησίες. Δέν πρόκειται γιά
Cίσεμνες παραστάσεις. Οί γυναίκες αuτές είναι ι'iγιες.
ΕΝΑΣ ΑΝΤΡΑΣ : 'Ολόγυμνες;
Μ ΕΤΡfΟΠΑΘΗΣ : Αγιες πού κατευθύνονται στόν τόπο του
μαρτυρίου.
ΣΑΤΥΡΟΣ : 'Ολόγυμνες !
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ : 'Ακριβώς ! Είναι πάντα γυμνές.
Μ ΕΤΡΙΟΠΑΘΗΣ : Καi βέβαια είναι γυμνές. Τίς γδύνουν οί
στρατιώτες τών είδωλολατρών.
ΣΑΤΥΡΟΣ : Καλά τούς κάνουν.
Μ ΕΤΡΙΟΠΑΘΗΣ : Ό ίδιος ό Πάπας, στ1) Ρώμη , t;βαλε καί
ζωγράφισαν στ�)ν όροφ1) τών έκκλησιών σωρεία γυμνων γυ
ναικών, βουνά όλόκληρα.
ΣΑΤΥΡΟΣ : Νά μου ζ�'1 σουν τά βουνά!
ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΗΣ : Τί τά Θέλετε, 'Αναγέννηση είναι αuτ�Ί .
ΣΑΤΥJ>ΟΣ : Ζ1Ίτω 1Ί άναγέννηση των βουνών!
ΑΛΛΟΣ ΑΝΤΡΑΣ : Στ�) Ρώμη είναι ύπεράνω όρισμένων πρα
γμάτων . . .
Μ ΕΤΡΙΟΠΑΘΗΣ : ΕΙναι άδιαπέραστοι δταν πρόιcειται γιά
iδέες, άλλά δταν πρόκειται γιά φόρμες είναι έλεύθεροι κι
άνοιχτομάτηδες.
ΣΑΤΥΡΟΣ : Σωστά. Δέν ίtχεις παρά νά δείς τούς τρούλλους
τ�;ς Ρώμης. Στρογγυλούς, σφιχτούς, φουσκωτούς, καμπύλη
έδώ, καμπύλη έκεί, καμπύλη παραπέρα. Σέ μflς Θά βάζανε
τουλάχιστον μπερντέδες, μπορεί καί μακριά σώβρακα. Αuτοί
οϋτε πού νοιάζονται .
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ : Π ώς δέ νοιάζονται . . . Δέν είδες τ ί εγινε στ�)
Φλωρεντία; Ό Σαβοναρόλας εκαψε τίς γυμνές κατά έκατοντά
δες.
ΣΑΤΥΡΟΣ : Τίς εκαψε ζωντανές;
ΚΑΛΟΓΕl>ΟΣ : Όχι , άδερφέ. Τίς ζωγραφιές.
ΚΑΠΟfΟΣ Α Π ' ΤΟ Π Λ Η ΘΟΣ : Κάτω οι τσίτσιδες!
ΣΑΤΥΡΟΣ : Σιωπi1 , εκφυλε . . . 'Εγώ πάντως δέν τόν βλέπω
καλά τό Σαβαναρόλα. Θά τόν κάψει αuτή 11 ιστορία.
·
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ΠΛΗΘΟΣ : Αίρετικο ί ! Αίρετικοί ! Διώξτε τους άπ' η)ν ' Ισπα
νία τούς ψευτοχρ ιστιανούς! "Εξω οι ' Εβραίοι ! "Εξω οι τοκο
γλύφοι ! Δώστε μας πίσω τά λεφτά πού μflς κλέψατε! Κερδο
σκόπο ι ! Διεφθαρμένο ι ! Βρωμιάρηδες! Τρώνε ψάρι δλη τ1)
βδομάδα έκτός άπ' η)ν Παρασκευ1Ί . . . τήν Παρασκευ1) τρώνε
τό γουρούνι ώμό ! "Εξω οι ψευτοχριστιανοί !
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ (ιcαθώς βγαίιιει ά π ' τ ό πλιϊθος) : Βλέπεις;
Δέν κουν1Ίσαμε ο ί.Ιτε τό μικρό μας δαχτυλάκι. Mflς παραστέ
κεται 11 Θεία πρόνοια. Κουράγιο, 'Jσαβέλλi:ι, ύπόγραψε τό
διάταγμα άπαλλοτριώσεως καi άπελάσεως.
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : "Οχ ι , δέ μπορώ. 'Εγώ ίtχω βασιλικό αΙμα, δέν
ε{μαι πορνογέννητη .
ΦΕΡΔΙ ΝΑΝΔΟΣ : Μ i1πως αύτό πάει νά πεί πώς έγώ . . .
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Καμμία σχέση. 'Εσύ όρφάνεψες άμέσως, καη
μενούλη μου. Τί μπορείς νά ξέρεις γιά η) μάνα σου; 'Επιπλέον
είσαι καi στρατιωτικός.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ (έιιοχλημέιιος) : Τί έννοείς;
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : ' Εννοώ δτι όρισμένα πράγματα σου έπιτρέπον
ται : τό πλιάτσικο λ.χ. εΙναι μέσα στούς νόμους του πολέμου.
"Επειτα, διαθέτεις καί μερικές 1)χη ρές λέξεις : Πατρίς! Οiκο
γένεια! Ήθικ1Ί Ι Π οτάμι ετρεξε τό αΙμα τών παιδιών μας . . .
τίς λές καί οοπ! , ξελασπώνεις.
Ι ΟΟ

ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Ξελάσπωμα τό λές έσύ, πού εΙμαι &ς τό
λαιμό στό σκατό;
!ΣΑΒΕΛΛΑ : Γι' αuτό καί οι στρατιωτικοί του είδους σου
περπατίiνε πάντα μέ τό κεφάλι ψηλά.
ΚΟΥΙΝΤΙΝfΛΑ (μπαίιιει συιιοδευόμειιος άπ' τόιι Κολόμβο ιcαί
δίιιει €ιια χαρτοφιlλαιω στιί Βασίλισσα) : Μεγαλειοτάτη , έδώ
είναι τά αίτi1ματα του Κολόμβου. Άν Θέλετε νά ρίξετε μιά
ματιά . . .
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Καί νά βάλετε τήν ύπογραφ1Ί σας.
!ΣΑ ΒΕΛΛΑ : Γιά νά δουμε. ( Παίρνει μιά πένα - φτερό) .
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Περίμενε. Πρώτα τά δικά μου. (Βάζει στό
τραπέζι τό δικό του χαρτοφύλαιcα ιcαί βγάζει τοϋ Κολόμβου) .
!ΣΑΒΕΛΛΑ (έιιοχλωα:ιιη) : "Α, ετσι ; Λοιπόν, νά τί τό κάνω
τό διάταγμα τ1'j ς άπαλλοτριώσεως. ( Τό σκίζει) .
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : "Ετσι μοu 'σαι; Ν ά κ ι έγώ τ i τ ό κάνω τό
σχέδιο γιά τίς 'Ινδίες. ( Τό σιcίζει) .
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ (πολύ ταραγμέιιος, προσπαΟώιιτας ιιά μαζέψει τά
κομματάκια πού πέφτουν σά χαρτοπόλεμος) : Μά γιατί, για
τί ; Τί φταίω έγώ; (Ό Φερδιιιάιιδος πάει καί κάΟεται σέ μιά γω
ιιιά) . Καi τώρα;
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Μ�)ν τό παίρνεις κατάκαρδα. 'Εξάλλου ίtπρεπε
νά ξαναγίνει άπ' η)ν άρχ1Ί. Όπως i'iταν γραμμένο, δέ Θά τό
ύπέγραφα ποτέ.
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Μ1Ίπως μπορείτε νά μου ύποδείξετε τά ση μεία
πού . . . νά τό συζητi1σουμε καί νά δουμε . . .
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Δέν καταλαβαίνεις πώς δέν είναι &ρα γι' αuτά;
Σά νά μ1) φτάναν τ' Cίλλα, ίtχουμε καί μιά μισοεπανάσταση ση)ν
καμπούρα μας. (' Αιωύγονται ούρλιαχτά άπό τά παρασιοίιιια) :
Άκους τί γίνεται; . . . Κι έγώ κάθομαι καi συζητω iiν Θά σέ
κάνω . ίππότη ii έφημέριο!
<Ι>ΩΝΕΣ : Ή 'Ισπανία στούς '[σπανούς! Νά σώσουμε η) φυλ1Ί
μας! Ό Θεός μαζί μας!
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Καλά, αuτοί είναι οι ίtξαλλοι, τούς ξέρουμε . . .
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Ο ί εξαλλοι ! Τολμάς ν' άποκαλείς ετσι η)ν
ύγιεστέραν μερίδα του εΘνους; Μετρημένα τά λόγια σου ,
Κολόμβε!
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : Καί μετρημένα καi τά αίτ�Ίματά σου : δέκα τοίς
έκατό στούς δούλους, όκτώ στό χρυσό, τίτλος άντιβασιλέως
. . . "Αν Θές παραιτουμαι έγώ άπ' τό θρόνο, παντρεύεσαι τό
Φερδινάνδο, γίνεσαι Βασίλισσα καί τελειώνει ή ύπόθεση .
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Π ιστέψτε με, δέν ε{χα διόλου τήν πρόθεση
. . . Ισως νά . . . ίtχετε δίκιο, τό παράκανα, άλλά σκέφτηκα . . .
ΙΣΑ ΒΕΛΛΑ : Καλά εκανες πού σκέφτηκες . . . σκέψου τα
πάλι προσεχτι κά, βάλε τά δυνατά σόυ, καί σέ μερικούς μ1'jνες,
iiν εχω καιρό καί διάθεση, τά ξαναλέμε. Γειά σου.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ (άιιαστατωμέιιος) : Σέ μερικούς μJiνες; Ένας
Θεός ξέρει που Θά βρίσκομαι τότε. Μεγαλειοτάτη , δχι γ ι ά
ν ά τ ό καυχηθώ, άλλά μ έ 'δέρνει μαύρη φτώχεια. Δέν εχω οί.1τε μιά πεντάρα νά δώσω του γύφτου γιά νά χορέψει ή άρκούδα του.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Βρ�ϊκες τήν ώρα νά βάλεις η)ν άρκούδα
νά χορέψει.
ΙΣΑΒΕΛΛΑ ( στό Φερδιιιάνδο) : Ήσυχα ζουζούνι ! ( Στόν
Κολόμβο) : "Αν μπορουσα, Θά σέ βοηθοuσα. 'Αλλά έγώ εΙμαι
σέ χειρότερη κατάσταση άπό σένα. Καί πρέπει νά σπάω τό
κεφάλι μου γιά νά ' βρω λεφτά.
ΦΕΡΔ Ι ΝΑΝΔΟΣ : Μ 1Ίπως σας πέρασε ή ίδέα πώς έγώ πλέω
στό χρυσάφι;
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : ' Εσύ δέν πλέεις, βουτάς. Γειά σου, Κολόμβε . . .
κι άκουσε αύτό πού Θά σου πώ : δταν Θά συναντ�Ίσεις, βγαί
νοντας, έκείνους τούς εξαλλους, μήν άρχίσεις νά τούς λές
δτι είναι τρελοί καί μ1)ν τούς κοιτάξεις περιφρονη τικά.
Φώναξε κι έσύ μαζί τους, δσο πιό δυνατά μπορείς. Τέτοιες
στιγμές δέν ύπάρχει Cίλλη σωτη ρία. ( Βγαίιιουιι ιί 'Ισαβέλλα
καί ό Φερδινάνδος. Μπαίιιουιι μεριιcοί φανατιιωί, ιφατώιιτας ρα
βδιά ιcαί φωιιάζοιιτας. Ό Κολόμβος ιcαί ό Κουιντινίλα τραγου
δί'iνε μαζί τους) :
Τί χαρά νά μπορείς πότε πότε
Κι άπό κάποιον νά ξεκάνεις
Καi χωρίς νά σέ πιάνει ό νόμος
Τόν καημό νά γλυκάνεις
11ού δέν είσαι κανείς.
·

Τυλιγμένοι στi1ν προστυχιά μας
Δές πως κάνουμε σαματά
Μέ τραγούδια, φωνές, κοροϊδίες,
Μ �Ίν άκούγονται τά ζωντανά
Π οί) βογγfiv γονατιστά.
ΛιGJσ' τα, λιGJσ' τα, μ1Ίν τά λυπάσαι
Λιωσ· τα, λιGJσ' τα, μ1Ίν τά λυπfiσαι .
Ά , τ ί έφεύρεση σπουδαία ό έχθρός
Καi μάλιστα ξαρμάτωτός,
Εύχαριστουμc αύτόν πού μfiς
Τόν εστειλε - τί μπουναμάς! Καi πού άπ' τά πρίν τόν περιποι11θηκε κομμάτι
Καί μαυρο του 'κανε τό μάτι.
Εύχαριστουμε τίς άρχές :
'Από κοντά μ' δσους τηρουν τι]ν τάξη
Λέμε πώς δλα είν' έντάξει
Καi καλά καμωμένα,
Ναί, γιά μfiς, ναί , γιά μCίς,
Καί καλά καμωμένα,
Γιά μuς τούς εύκατάστατους,
Γιά μας πού εχουμε τό σωστό κεφάλι ,
Γιά μuς τούς αύστηρων άρχών,
Γιά μάς πού κάνουμε δ,τι κάνουν οι δ.λλοι.
Γιά μuς, πιστεύουμε, μαρτύρησε ό Χ ριστός
Καθότι έμείς έβάλαμε νά τόν σκοτώσουν
Κι επειτα πάλι έμείς νά τόν χρυσώσουν
Καi σ' άργυρούς σταυρούς νά τόν καρφώσουν,
Σέ τρόπαια καί σ' Ciρματα νά τόν ύψώσουν,
Νά μαθcυτεϊ, νά μαθευτεί πώς, δυστυχώς,
Τέτοιο τέλος εχει
Κάθε φτωχός, κάθε φτωχός, κάθε Χριστός.
(Στό τέλος τοϋ τραγουδισϋ μπαίιιουν οί δυό κιίρυκες χτυπώντας
τά τύμπαιια, σά νά Οέλουν 11ά ιωλύψουιι τίς φωιιές τών φανατικών) .
ΚΟΛΟΜ DΟΣ : Αύτός ό Φερδινάνδος είναι μεγάλο μουτρο . . .
Τόν κλέφτη , π' άνάθεμά τον, μέ κατάστραψc, μέ . . . Τόν
κοπρίτη !
KOYJNTINlΛA : Σάμπως 11 Βασίλισσα είναι καλύτερη ; Πα
ριστάνει τι] μεγαλόκαρδ η , άλλά τό ύπόγραψε τό διάταγμα γιά
τήν άπέλαση των 'Εβραίων.

ΚΟΛΟΜDΟΣ : Όχι δά!
ΚΟΥΙ ΝΤΙΝΙΛΑ : "Αιcου πού σου λέω. Τούς δίνουν δυό μή
νες προθεσμία γιά νά κάνουν τά μπογαλάκια τους. Μ πορουν
νά πουλ1Ίσουν δ,τι Θέλουν, άλλά δέν <tούς άφ1Ίνουν νά πάρουν
μαζί τους οϋτε χρυσό, οϋτε λεφτά, οϋτε πολύτιμα πετράδια.
ΚΟΛΟΜ Ι30Σ : Τούς στριμώξαν πολύ ιlσχημα. Καί Θά δώ
σουν τά σπίτια τους γιά νά πάρουν τ ί ;
ΚΗ ΡΥΚΑΣ (πού διάβαζε χαμηλόφωιια, ύψώιιει τώρα τιί φωιιιί
του) : Ήμπορείτε νά άνταλλάξετε τίι ίJπάρχοντά σας μέ πρό
βατα καi 111ιιόνους, προϊόντα τοπικi'j ς κατασκευi'j ς, ώς καi
συγχωροχάρτια, τά όποϊα πωλουνται είς είδιιcά καταστi1ματα.
ΙΣΑ13ΕΛΛΑ (μπαίι1ει ι.ίπ' τό βάΟος μέ τό Φερδινάνδο) : Νά
διαγράψεις άμέσως έκείνη τιΊν ύποσημείωση γιά τά συγχω
ροχάρτια. Είναι αίσχος . . .
ΦΕΡΔΙ ΝΑΝΔΟΣ : Μά, άγάπη μου, Θά πάρουμε τά τριάντα
τοίς έκατό.
ΙΣΑΙ3 ΕΛΛΑ : Δέ . μ' ένδιαφέρει. Δέν τά Θέλω. (Βάζει τά
κλάματα) : Είναι άηδιαστικό! . .
ΦΕΡΔΙ ΝΑΝΔΟΣ : ' Εντάξει , έντάξει . Άν Θές, έπιστρέφουμε
καi τά λεφτά πού μαζέψαμε.
ΙΣΑ13ΕΛΛΑ : Μπράβο! Δέν εχεις τό ταίρι σου. Καi τί Θά
δώσουμε σηΊν άσκημομούρα τιiν κόρη μας πού παντρεύεται
σ' ενα μi1να;
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ (τιί11 ι.ίγκαλιάζει ιωί τιίν πηγαίιιει πρός τά
παρασκιίι•ια) : Καλά λές! Κρίμα πού δέν εχουμε κι Ciλλους
' Εβραίους νά διώξουμε.
ΚΟΛΟΜ Ι30Σ : Τούς Ciμοιρους! Καί τώρα που Θά πάνc;
ΚΟΥΙΝΤΙΝΙΛΑ : Οι πιό πολλοί στι]ν ' Ιταλία. Μ ερικοί
έξασφάλισαν πιστωτικές έπιστολές άπό τούς Βενετσιάνους
καί τούς Πιεμοντέζους, πού πi1ρανε, γι · άντάλλαγμα, τά
πάντα : καί τά σπίτια καί τιi γt'\ .
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Σ ά ν ά λέμε, πάλι τ ά κονόμησαν ο ί 'Ιταλοί . . .
καi μόνο έγώ ί:μεινα άπόξω.
ΚΟΥΙΝΤΙΝ!ΛΑ : Είναι πού τό 'ριξες στόν ϋπνο, φίλε. Πάει,
ξόφλησες, εχασες έκείνη τι] σπιρτάδα πού 'χες στήν άρχή ,
δταν πρω�όρΘες. Ροδάνι π1Ίγαι νε 11 γλώσσα σου. Τώρα λές
καi στήν ϊ;φαγε τό ροκάνι.
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Δέ Θά δυσκολευόμουν νά τό ξαναβάλω σ '

Τό μεγάλο κ6λπο : 'Ο Πολ6μβος μ έ ψεύτικους χάρτες τουμπάρει τόν dγαθό Ντιέγκο κ' ε;ασφαλlζει τίς καραβέλες η)ς 'Ισαβέλλας

ενεργεια τό ροδάνι καί νά 'ρθω πάλι καβάλα, ά.λλά εlναι
έπικίνδυνο . . .
ΚΟΥΙ ΝΤΙΝΙΛΑ : Σηi Θέση πού βρίσκεσαι, δέν ώφελεί πιά
νά μετρδ.ς τόν κίνδυνο . . . Έπειτα μήν ξεχνδ.ς πώς δλα τά
μεγάλα πράγματα γίνονται σέ στιγμές ά.πελπισίας. Κι ά.π'
αύηi ηiν ίiποψη μοϋ φαίνεσαι &ριμος.
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Αύτό εlναι άλήΘεια. Θά σt πείραζε νά μέ
συνοδέψεις &ς τό μονασηΊρι της Ραντίμπα;
ΚΟΥΙΝΤΙ Ν ΙΛ Α : Ποιόν Θές νά δείς;
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Τόν παιδαγωγό τοϋ 'Ινφάντη . . . Άν μπο
ροϋσα νά τόν ξελογιάσω . . .
ΚΟΥΙΝΤΙΝΙΛΑ : Τόν Πάτερ Ντιέγκο; Τό Θεολόγο; 'Αστει
εύεσαι;
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Τό ξέρω πώς εlναι πολύ εξυπνος, άλλά εlναι
καi τίμιος μέχρις άηδίας. Φτάνει νά σοϋ πω δτι μάζεψε ενα
κάρο λεφτά γιά τίς ά.γαθοεργίες του καί τά μοίρασε δλα στούς
φτωχούς . . . ('Εμφανίζεται ίfνας καλόγερος στιίν ιωρφιί τιjς σιω
λίτσας πού όδηγεί στιίιι έξέδρα. Δ ίιιει στόιι Κολόμβο ίfιια κου
δουιιάκι γιά ιιά τό χτυπιίσει) .
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ (κάιιει πώς τρέχει ν' άιιοίξει μιάιι άιιύπαρκτη
πόρτα) : 'Αμέσως, εφτασα . . .
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Τέτοιοι Ciνθρωποι σπανίζουν. Τούς τυλίγεις
μέ ηiν πρώτη. ( Πλησιάζουιι σ' ίfιια τραπέζι, πίσω άπό τό όποίο
κάθεται ό πάτερ Ντιέγκο. Χειραψίες, φιλοφρονιίσεις. Φέρνουν
κρασί. Ό Κολόμβος, ιϊ μθ.λλον ό ιjθοποιός πού τόν ύποδύεται,
βρίσιω τιίιι εύκαιρία ιιά μιλιίσει - τιί στιγμιί τών φιλοφροιιίίσεων
- μέ τιί γυναίκα πού τοϋ είχε συστιίσει στιίιι άρχιί νά κερδίσει
χρόιιο. 'Η γυιιαίκα άκουμπθ. στιί δεξιά κουίιιτα) .
ΗΘΟΠΟΙΟΣ : 'Υπάρχει τίποτα νεότερο γιά ηiν ύπόΘεσή
μου;
ΓΥΝΑΙΚΑ : Νομίζω πώς κανονίστηκε. Ό πάτερ Κοέν πηγε
νά μιλ1Ίσει ό ίδιος στό γραμματικό τοϋ 'Επισκόπου. Θά
πδ.νε μαζί στό Βασιλιά. Έννοια σου καi Θά τά καταφέρουμε.
ΗΘΟΠΟΙΟΣ : "Αχ, καi νά 'ταν άλ11 Θεια! (Ό ι/θοποιός πού
παίζει τόν Κουιντ11•ίλα προσπαθεί ιιά τόιι έπαιιαφέρει στό ρόλο
του) : Πές τους πάντως νά βιαστοϋν, γιατί δπου νά 'ναι τε
λειώνει 1Ί πρώτη πράξη . . . ( Βρίσι(εται άθελά του άνάμεσα στούς
καλόγερους) .
ΓΥΝΑΙΚΑ : "Εχει ίiλλη μιά μετά, δέν εχει; . . . Παίξε λοιπόν
μέ τήν 1Ίσυχία σου καί μή φοβδ.σαι : Θά σοϋ δώσουν χάρη .
ΝΤΙΕΓΚΟ : Ώστε άποφασίσατε όριστικά νά φύγετε;
ΚΟΛΟ Μ ΒΟΣ : Ν α ί . Αuριο κιόλας. Γιά τήν 'Αγγλία. Φαίνε
ται πώς ό ι'.ιδελφός μου ό Βαρθολομαίος τά κανόνισε μέ τόν
'Ερρίκο . . . (Ό Κολόμβος J(t ό Ντιέγκο προσπαθοϋιι 11 ' άπομο
νωθοϋιι, άλλά βρίσιωυν συνεχώς μπροστά τους τόιι καλόγερο πού
ήρθε 11' άιιοίξει, στιίι• άρχιί. τιίιι πόρτα καί πού φροντίζει νά μιί
χάνει ιωυβέιιτα άπ' δσα λέει ό Κολόμβος) .
ΝΤΙΕΓΚΟ : Γιά τό ταξίδι των ' Ινδιών;
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Ν α ί . Άπ' δ,τι κατάλαβα, δέν κοπίασε καί
πολύ γιά νά τόν πείσει. Ή ά.λήΘεια εlναι δτι μποροϋσε νά
μιλιΊσει πιό έλεύΘερα άπό μένα.
ΝΤΙΕΓΚΟ : Γιατ ί ; ΆναγκασηΊκατε νά κρύψετε τίποτα ι'.ιπό
ηi Βασίλισσα;
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Δυστυχώς. ( Πάει ιιά καθίσει. Ό περίεργος
καλόγερος πηγαίι•ει νά σταθεί πίσω άπ' τιίν πλάτη του) . Δέ
Θά 'ταν, βλέπετε, σωστό νά της δείξω όρισμένα έπίσημα
εγγραφα πού εlχα πάρει ι'.ιπό συνάδελφό της . . . καί γείτονα . . .
χωρίς νά τοϋ ζη τ'i1σω ηiν ίiδεια. Άφ1'jστε πού, έκδικητικός
καθώς εlναι, ό 'Ιωάννης της Πορτογαλίας (σηκώνεται. Ό
καλόγερος κάθεται στιί θέση του. Ό Κολόμβος ξαιιακάθεται στά γόιιατα τοϋ καλόγερου. Ξαι•ασηκώιιεται άιιαπηδώντας καί φω
νάζοιιτας) Θά μοϋ 'στελνε στό ίiψε σβησε δυό μαχαιροβγάλ
τες μέ τήν έντολή νά κάνουν τ' ίiντερά μου κομποσχοίνι γιά
νά λένε τά πατερημά τους.
ΝΤΙΕΓΚΟ : Θά μπορούσατε νά ηΊς τά δείξετε κρυφά.
ΚΟΛΟ Μ ΒΟΣ : Κρυφά, σηiν αύλή ηΊς Ίσαβέλλας; ('Αλλάζει
θέση, άλλά ξαιιαβρίσκεται καθισμέιιος στά γόιιατα τοϋ καλόγερου.
Ξαιιαφωιιάζει) . ' Εκεί 'ναι σύννεφο ο[ κατεργαρέοι κ ι ο [ crπιοϋ
νοι . . . οί σπιοϋνοι, πού χώνονται παντοϋ! (Κοιτάει μέ σημα
σία τόιι καλόγερο) .
ΝΤΙ ΕΓΚΟ : Μ ά μέ τόν ίδιο τρόπο πού μοϋ τά λέτε τώρα
έμένα . . .
ΚΟΛΟ Μ ΒΟΣ : Δέ Θά τά 'λεγα οuτε σέ σδ.ς αν δέν ήταν νά
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σαλπάρω αuριο . . . κι δταν Θά 'μαι στήν 'Αγγλία, δύσκολο
πιά νά μέ τσιμπ1Ίσουν . . . "Α, Θά τό φυσδ. καi δέ Θά κρυώνει,
ή άγαπητή ' Ι σαβέλλα. ' Αλλά καλά νά πάθει, έφτά χρόνια μέ
ταλαιπώρησε : ενα σωρό ώραία λόγια, έλπίδες (κάθετρ.ι σέ
μιάν iiλλη καρέκλα άφοϋ βεβαιώθηκε δτι δέιι κάθεται κανέιιας aλ
λος) δλα πετάχτηκαν στόν όχετό. ( Σηκώιιεται σάν νά τόν εl
χε δαγκώσει σκορπιός. Τόν καταδιώκει τώρα ή ίδέα δτι δέν ύ
πάρχει καρέκλα χωρίς καλόγερο) . Καλόγερος, τόσος δά!
ΝΤΙΕΓΚΟ : Ποϋ;
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : 'Εκεί, έκεί, καλογεράκι! Μάνα μου, καλο
γεράκι! Μ ικρόσχημος καλόγερος, τοσοδούλης! ('Εξετάζει) :
"Α, δχι, καλόγρια εlναι!
ΝΤΙΕΓΚΟ : "Ω!
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Θά τραβάει τά μαλλιά της ή ά.γαπητή 'Ισα
βέλλα, κι ό Φερδινάνδος Θά τραβάει τά γένια του.
ΝΤΙΕΓΚΟ (διασκεδάζει) : Μ ιλδ.τε σά νά ήταν έξασφαλι
σμένη ή έπιτυχία τοϋ ταξιδιοϋ.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ (σοβαρεύει ξαφνικά) : Καί βέβαια εlναι έξα
σφαλισμένη . Κοιτάξτε. (Βγάζει διάφορους χάρτες) .
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ : Τί 'ναι αuτά;
ΚΟΥΙΝΤΙΝΙΛΑ (στραβώνοιιτας τό στόμα, χαμηλόφωνα) : Εl
ναι - σέ ά.ντίγραφο βέβαια - ή έπιστολ1i κ ι οι χάρτες τοϋ
Τοσκανέλι πού φύλαγε στά μυστικά του άρχεία ό ' Ιωάννης
ό Β' της Πορτογαλίας. (Ά ιιοίγει ίfνα χαρτοφύλακα ιcαί βγάζει
κάτι ίfγγραφα) .
ΝΤΙΕΓΚΟ : Καταπληκτικό !
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Καταλαβαίνετε, έπομένως, δτι Θά ήταν μδ.λ
λον άπρέπεια άπό μέρους μου νά πάω νά βρω τή Βασίλισσα
καί νά της πω : ξέρετε, δταν μέ δέρνει ή πλi1ξη 1 γιά νά σκο
τώσω τήν &ρα μου, βουτάω κι άπό κάτι. "Επρεπε νά καταφέρω
νό. πείσω τή Βασίλισσα χωρίς νά ηΊς άραδιάσω καt τίς άπο
δείξεις.
ΝΤΙΕΓΚΟ : Καi πιστεύετε πώς τό κύρος τοϋ Τοσκανέλι (ό
καλόγερος φτάνει στό σημείο νά χώσει τιί μύτη του στό χαρ
τοφύλακα. Ό Ντιέγκο τόιι κλείνει άπότομα ιωί μαγκώνει τό
πρόσωπο τοϋ καλόγερου) Θά άρκοϋσε γιά νά διαλύσει κάθε
άμφιβολία;
ΚΟΛΟ Μ ΒΟΣ : Άν δέν τούς εφτανε ό Τοσκανέλι, ύπ1Ί ρχε
κι αύτό. ( Μέ μιά ταχυδαι,τυλουργικιί κίνηση, βγάζει μιά χρυσιί
μάσκα καί τιί βάζει στό πρόσωπό του) . Μ ' αύτό, ή ' Ισαβέλλα
Θά 'βαζε πιά καi τό χέρι της στή φωτιά.
ΚΟΥΙΝΤΙΝΙΛΑ καi ΝΤΙΕΓΚΟ : "Α ! Τί 'ναι αύτό;
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Τρομάξατε, ε; (Γελάει) . 'Ακούσατε ποτέ νά
γίνεται λόγος γιά κανένα βασιλιά - ά.π' τό δικό μας 1Ίμι
σφαίριο, έννοώ - πού κυκλοφοροϋσε μέ τέτοια μουτσούνα;
ΝΤΙΕΓΚΟ : "Οχι, ποτέ.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Νά σδ.ς έξηγήσω γιατί; Ή μάσκα αuτή προ
έρχεται άπ' τό ίiλλο ήμισφαίριο καί τή φορδ.νε ο[ βασιλιά
δες τοϋ Τζιπάνγκο. Λένε πώς δέν τή βγάζουν οuτε γιά νά
φδ.νε.
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ : Καί τ ί κάνουν γιά νά περάσουν τήν· τροφή
άπό τόσο μικρό ίiνοιγμα;
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ (μέ δυσφορία) : Τρώνε ά.π' τή μύτη . . . Τρέ
φονται άποκλειστικά μέ φροϋτα . . . "Οχι άπ' τά μεγάλα . . .
σταφύλια, βατόμουρα, κεράσια.
ΝΤΙ ΕΓΚΟ : Καi τά κουκούτσια;
Τά φτύνουν άπ' τά μάΚΟΛΟΜ ΒΟΣ (ίfνα τόνο ψηλότερα)
τια.
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ : 'Ασύλληπτο!
ΝΤΙ ΕΓΚΟ : Γιά νά τή δω . . . ( Παίριιει. τιί μάσκα) . Πωπώ !
Τί βαριά πού 'ναι!
ΚΟΛΟ Μ ΒΟΣ : Μπορεί νά μ�iν εlναι; 'Ατόφιο χρυσάφι .
ΚΟΥΙΝΤΙΝΙΛΑ : Καί πώς εφτασε στά χέρια σας;
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Άπό εναν "Αραβα πού γνώρισα στή Γου ι
νέα, τόν καιρό πού εκανα δουλεμπόριο. Ήταν ό μοναδικός
ίiντρας, τό τονίζω, ό μοναδικός ίiντρας σ' ενα χωριό δπου
κατοι κοϋσαν μόνο γυναίκες.
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ : Μόνο γυναίκες!
ΘΕΑΤΗΣ : Καί πώς ήταν αuτές oi γυναίκες;
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Πανέμορφες, ι'.ιξιαγάπητες, ντελικάτες. Ήταν,
βέβαια, λιγάκι γδυτές, άλλά ήταν λυγερές, εύωδιαστές καi

Κολ6μβος : Έκανα πειρατής. 'Αλλά ποιός aλλος μπορεί νά φέρει χρυσάφι στό βασtλειο τής Ίσπανlας τών ' Ισπανών Καθολικών;
προπαντός άνέγγιχτες. Ήταν καi γεμάτες κοσμ11ματα, δλο
τους τό σωμα σκεπασμένο μέ χρυσαφικά. 'Εγώ, γιά νά καλο
πιάσω τό φίλο, του εlπα πώς εlμαι μουσουλμάνος . . . μιλάω
καλούτσικα: τ' άραβιιcά . . . έκείνος τό πίστεψε κι ίiρχισε νά
μου λέει, νά μου λέει . . . Έτσι εμαΘα πώς δλες αύτές τiς γυναίκες τiς πανέμορφες, τiς ντελικάτες, τiς εύωδιαστές, τiς
γδυτές . . . άλλά τό σG>μα: τους σκεπασμένο μέ χρυσαφικά . . .
τiς είχε φέρει άπ' τiς ' Ι νδίες, δπου εφτασε τυχαία, έπειδ11
βρέΘ1ικε σ' ενα φοβερό τυφώνα πού τόν εσπρωχνε δυτικά καi
τόν εκανε νά διασχίσει δλο τόν ώιcεανό. Μέσα σέ είκοσι
μέρες, χάρις σ' αύτόν τόν τυφώνα, πέρασε άπ' η)ν 'Αφριιc1)
στiς 'Ινδίες . . . Έμεινα μέ τό στόμα άνοιχτό . . . Στό τέλος,
γιά νά μ' άφήσει νά. φύγω, ι ι' εβαλε νά του όρκιστω στό Κο
ράνι δτι ποτέ . . . ναί, τό ξέρω πώς αύτό εlναι σοβαρό, άλλά
. . . νά του όρκιστω δτι ποτέ δέ Θά 'λεγα σέ κανένα λέξη άπ'
δσα είδα κι ει ιαθα. Ύστερα μέ φίλησε, ιι' εσφιξε στ�)ν άγκα
λιά του καi μου 'δωσε αύη) η)ν ύπέροχη μάσκα.
ΝΤΙΕΓΚΟ : Μένω κι έγώ μέ τό στόμα ανοιχτό. Αύτ�) ή ιστο
ρία εΤναι τόσο άπίστευτη , ό\στε . . .
ΚΟΛΟΜ ΠΟΣ : 'Απίστευτη , άλλά άληΘινi1 .
ΚΟΥΙΝΤΙΝίΛΑ : Έ, βέβαια, άφου ύπάρχει 11 μάσκα . . .
ΝΤΙΕΓΚΟ : Μά γιατί δέν τά 'πατε στ�) Βασίλισσα;
ΚΟΛΟ Μ ΠΟΣ : Καί τόν δρκο στό Κοράνι; Τί μπορουσε νά
περιμένει ενας έπίορκος σάν καί μένα ; . . . 'Ιδίως τώρα πού
πλησιάζι:ι ό χί:ιμώνας καί πού οί πάντες . . . οί φτωχοί πριiJ
τοι καί καλί>τι:ροι . . . ένΟουσιάζονται μέ τ�]ν iδέα δτι Οά σέ
δουν νά καίγεσαι στ1)ν πυρά . . . γιατί , έδω πού τά λέμε, που
Θά βρουν ι'iλλη εί>καιρία νά ζεσταΘουνε τζάμπα . . . Νά γιατί
φεύγω. 'Αμέσως μάλιστα. Σίις χαιρετώ, πάτερ Ντιέγκο. ( Ση
ι(ώιιεται ιωί χαιρετά τούς καλόγερους) .
(Οί σημαιοφόροι μέ τά τύμπαι•α στό προσιοίνιο. Έι•ώ ό Κολόμ
βος ιcι ό φίλος του φεύγουιι, ό Ντιέγκο συιιαι•τfi ιφυφά τιί Βασί
λισσα στό ιcει•τριιcό σαιιίδωμα. Συνδιαλέγονται μέ ζωηρότητα
χωρίς ιι' άιωύγοιιται) .
Σ Η Μ ΑΙΟΦΟΡΟΙ (χτυπώι•τας τά τύμπανα) : Ό άγαθός ό μο
ναχός, δέν πονηρεύτηκε ό φτωχός, τρέχει τ�) νύχτα βιαστικά
καi τ�) Βασίλισσα ξυπνϊί, γιά χάρτες τijς μιλά, γιά Θεωρίι;ς,
καί γιά η) μάσκα τ�) χρυσ1) άπ' τiς ' Ι νδ ίες, ηϊς λέει καί γιά τό

Γενοβέζο πού 'ναι άπίιeο, τiς καραβέλες νά ζητήσει άπ' τόν
'Ερρ ίκο. ( Βγαίvουιι) .
ΙΣΑΒΕΛΛ Α : Βρέ τί πάθαμε! Π ροφτάστε τον! Βοηθείστε μ ε !
Πρέπει νά τ ό ν πείσετε νά μείνει. Πέστε του πώς δεχόμαστε
δ,τι ζητάει - έκτός βέβαια: άπ' τό νά γίνει βασίλισσα. ( Βγαί
νει · δ Ντιέγκο) . Κουιντινίλα!
ΚΟΥΙΝΤΙΝΙΛΑ (πλησιάζει) : Νά 'μαι! Έδω i1μουν καi
κρυφάκουγα.
ΙΣΑΒΕΛΛΑ : ΔG>σε διαταγή ν' άρχίσουν ο[ προετοιμασίες
γιά. τό ταξίδι του Κολόμβου. Γρiπορα! (Σέ κάποιον πού πλη
σιάζει) : Λέγε, Π ινθόν.
Π! ΝΘΟΝ : Άν ό Κολόμβος συμφωνεί, θά τόν συνόδευα
εύχαρίστως μέ η)ν " Πίντα" μου, πρώτης τάξεως καραβέλα,
πιστέψτε μι:. "Ετσι θά 'μαστε τρία καράβια. ( Βγαίιιουν ιί 'Ισα
βέλλα κι ό ΠινΟόν. Μπαίνει ό Κολόμβος) .
ΚΟΥΙΝΤΙΝΙΛΑ (πηγαίνει χαρούμενος νά τόv προϋπαντιίσει) :
Τό χάψανε! Κερδίσαμε!
ΚΟΛΟΜ ΠΟΣ : Τούς τυλίξαμε: Τούς τυλίξαμε μέ μιά μπρο\Jν
τζινη , χρυσωμένη μάσκα.
ΚΟΥΙΝΤΙ ΝΙΛΑ : Τί νά σοϋ πω, Χριστόφορι:. Τέτοιος πrφα
μυθάς σάν καί σένα δέν ξανάγινε.
ΚΟΛΟΜ Ι30Σ : Σ' αύτό τόν κόσμο τόν ψεύτικο, ι'iμα δέ λές
παραμύθια, σέ θάβουνε.
(Καμιά δεκαριά ιjΟοποιοί ντυμένοι ναϋτες μπαίιιουιι στιί σκηιιιί.
Πηδύ.ι•ε στιίιι i;ξέδρα ιωί τραγουδύ.ιιε. "Οσο ιφατύ. τό τραγούδι,
ιί έξiδρα μεταμορφώιιεται σέ καράβι. Τά ιωιιτάρια γίνονται ιωτάρ
τια, σηκώι•ονται τά παιιιά, οί σημαίες, οί σκάλες. Τά πλάγια τιίς
i;ξέδρας, άι•εστραμμέι•α, γίιιοιιται παραπέτα. Στιί μέση τοϋ τραγου
διοϋ, μπαίι•ουv ιί 'Ισαβέλλα ι(ι ό Φερδινάι•δος μe τιίν άκολουΟία
τους γιά νά χαιρετίσουιι τό καράβι πού σαλπάρει) .
Ό Χριστόφορος Κολόμβος γιά νά κάτσει στό τιμόνι
Τ1) μάσκα καί τό χάπι iiξερε νά χρυσώνει .
Ό άθεόφοβος μ έ παπαρδέλες
Π 1"j ρε τρείς, π1i ρε τρείς καραβέλες.
'Αλλά τόν παίδεψαν πολύ
Π ρiν ύπογράψουν τό χαρτί.
Του είπανε πώς είναι μασκαράς
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Λόγο σάν εκανε γιά μήκη καί γιά πλάτη,
Μά τοϋ άνοίξανε τίς πόρτες μονομιiiς,
Μόλις τό 'ριξε στήν άπάτη .

Τό άχερο άπ' τόν άνθό.
Όλα τοϋ φαίνονται σταχτιά,
Τάξε του δμως ποσοστά
Καί θά φιλ1iσει η)ν κατουρημένη σου ποδιά.
Ό Χριστόφορος Κολόμβος γιά νά κάτσει στό τιμόνι
Τή μάσκα καί τό χάπι iiξερε νά χρυσώνει.
Ό άθεόφοβος μέ παπαρδέλες
Π1'j ρε τρείς, πfjρε τρείς καραβέλες.
Μά δποιος μέ διαβολιά κερδίζει, δέν προλαβαίνει ν ά
χαρεί,
Γιά τίς 'Ινδίες πήγαινε, βρέθηκε στήν 'Αμερική.

'Από τότε τόν κανόνα άκολουθεί :
'Εμπιστοσύνη θά σοϋ εχουνε τυφλή
Λέξη δ.ν δέ λές άληθιν1i .
Τόν καθένα ξεγελiiν άπό παιδί
Έτσι πού πιά νά ξεχωρίσει δέ μπορεί
Τή βρώμα άπό η)ν εύωδιά,
Τό ψεύτικο άπ' τ' άληθινό,

•
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
('Αραδιασμένοι πάιιω στιjν έξέδρα, οί ιjθοποιοί, μέ κοστούμια
αύλικών τιϊς Ίσαβέλλας, τραγουδοϋιι) :
Δόξα, δόξα!
Ήρθε ό Κολόμβος άπό τίς 'Ινδίες μέ παπαγάλους
Καi δέκα άγρίους στολισμένους μέ φτερά άπείρου κάλλους
Καί μέ πλουμίδια δπως τά συνηθίζουν στά ύπερπόντια έδάφη,
Μά τό χρυσάφι, μιά σταλιά.
Γιά δές ώστόσο ύποδοχή μπαίνοντας ση)ν Καστίλλη ,
Μέ στόμα μένουν άνοιχτό έχθροi καί φίλοι.
" Νά ξαναπάει, φωνάζουνε, νά δώσει κι άλλη μάχη,
Κι δποιος δέν τό πιστεύει, κακό ψόφο νά 'χει " .
Όσοι παλιά τόν κοροϊδεύαν, τώρα τόν παινεύουν,
Κορίτσια σάν τά κρύα τά νερά τοϋ προξενεύουν
Ή καί γυναίκες παντρεμένες άν τό προτιμii.
Ναύρχος εγινε μέ άπόφαση τοϋ Βασιλιά.
Δόξα, δόξα!
Στό χρόνο έπάνω στίς 'Αντίλλες διπλαρώνει κάβους,
Παρδαλούς σάν πεταλοϋδες φέρνει, καραβιές, τούς σκλάβους,
Κοκκινόκωλες μαϊμοϋδες - δέν εlν' 1i ντροπή πού βάφει Μ ά τό χρυσάφι, μιά σταλιά.
Πώς τούς κάνει καi θαμάζουν σάν άρχίσει νά μιλii,
•Ασχετο άν κάποιος, κάπου, χασμουριέται στά κρυφά.
" Νά σαλπάρει, ν ά σαλπάρει ", λέν μ' έπιμον1)
οι πεισματάρηδες πού τοϋ 'μειναν πιστο ί .
"Οσοι παλιά τ ό ν λι βανίζαν, τώρα κάνουν κράτει :
" Γιά πέ μου, i1 άνακάλυψη σοϋ γιόμισε τό μάτ ι ; " ,
Τοϋ φωνάζουν κάτι ζήτω, άλλά μέ μισή καρδιά.
Ναύαρχος εμεινε άπό φταίξιμο τοϋ Βασιλιά.
Δόξα, δόξα!
Ό Κολόμβος στiς ' Αντίλλες πάει γιά τρίτη φορά,
'Αλυσοδεμένος π ίσω σάν ληστής ξαναγυρνά,
Καl γιά κοίτα πού τ' άμπάρια ξεχειλϋ.ν άπό χρυσάφι,
Μά τό χρυσάφι εlναι τοϋ Βασιλιά.
Άπό δίκη τόν περνάνε δίχως ζfjλο καi βιασύνη,
Ή καλ1i μας ' Ισαβέλλα ξέρει άπό έλεημοσύνη .
Τό βασιλικό κελάρι ό Κολόμβος τό έφοδιάζει ,
'Αλλά ή εύγνωμοσύνη στά παλάτια δέ συχνάζει .
Όσοι πρiν τόν κοροϊδεύαν, τώρα πιά τόν σκυλοβρίζουν,
Κάθαρμα τόν άνεβάζούν κqί τομάρι τόν βαφτίζουν,
Καi κατάσκοπο, καi κλέφτη, καi άντίχριστο άπό πάνω,
Τοϋ ξηλώσαν τά γαλόνια, ναύαρχος δέν εlναι πιά,
Τό Χριστό δέν άγαπii,
Τό Χριστό δέν άγαπii!
( Τό τελευταίο μέρος τοϋ τραγουδιοϋ, οί αύλιιωί τό χορεύουν
ίiτσι πού ιιά δίνουν τιίν έντύπωση iiτι πρόκειται γιi.ι άναιcτοριιcιί
γιορτιί) .
ΧΟΡΟΣ : Νά ζi1σουν oi νιόνυμφοι ! Ναί ! Νά ζ1iσει ή νύφη !
Ναί ! Ζιiτω !
ΓΕιιας ναύτης ξεπροβάλλει άπ' τό πλιϊΟος κρατώντας στιίν άγιcα
λιά του μιi.ι κοπέλα. Τόιι άκολουΟεί ιϊλλος ίiνας πού κρατάει
άγιωλιi.ι ίfιιαν έπίσκοπο ) .
Ε Π fΣΚΟΠΟΣ ΦΟΝΣΕΚΑ : Ασε μ ε . •Α σ ε με, σοϋ λέω!
ΝΑΥΤΗΣ : Συγγνώμην, Σεβασμιώτατε!
ΦΟΝΣΕΚΑ : Ti συγγνώμην και συγγνώμην! Εlναι ή τρίτη
φορά άπό τό πρωt πού μέ παίρνεις άγκαλιά. (Βγαίνουν iiλοι έ
ιcτός άπ' τόιι Κολόμβο ιcαί τό στρατιώτη πού τόν συνοδεύει) .
•
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ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ ( άλυσοδεμέιιος, άπευΟύιιεται στό στρατιώτη) :
Ποιός παντρεύεται ;
ΣΤΡΑΤfΩΤΗΣ : Ό γιός τ� 'j ς Ίσαβέλλας, ό μικρός.
ΚΟΛΟ Μ ΒΟΣ : Ό 'Ιωάννης; Μά αuτός εlναι άκόμα παιδί .
ΣΤΡΑΤfΩΤΗΣ : Έτσι μοιάζει, άλλά εlναι δεκαεννιά χρονών.
( Μπαίιιει ιί Ίωάνιια ιί Τρελιί. Ε!ιιαι ιί ίδια ιjΟοποιός πού ίfπαιζε
τιjν 'Ισαβέλλα στό πρώτο μέρος - μόιιο πού τώρα ίfχει πλούσια
μαϋρα μαλλιά, ένώ πρίν ιίταν ξαιιΟιά) .
fΩΑΝ Ν Α : Κάτω ή νύφη !
Α Υ ΛΤΚΟΣ : Νάτη πάλι i1 τρελή !
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ (ένώ ύποιcλίνεται) : Μεγαλειοτάτη . . . Μεγα
λειοτάτη, έγώ . . .
ΙΩΑΝΝΑ : Ti ώραίες άλυσίδες! Φαίνεται πώς εtναι 11 τελευ
ταία λέξη της μόδας. Π ρέπει νά παραγγείλω κι έγώ ενα ζευγάρι.
Παρατ�iρησα δτι φοριοϋνται πολύ τελευταία. Θά πώ στόν
'Επίσκοπο τόν Ίεροεξεταστ�) νά μοϋ τiς κάνει δώρο. Λέει πώς
εχει άπ' δλα τά εϊδη : άτομικές, συζυγικές, άκόμα καi οiκο
γενειακές.
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Μεγαλειοτάτη , τί εκανα γιά νά μέ κοροϊδεύε
τε κι άπό πάνω;
ΙΩΑΝΝΑ : Π οιός σέ κοροϊδεύει; Καi γιά πές μου, σέ παρα
καλώ, γιατί μέ λές Μεγαλειοτάτη ; Μ �iπως μέ πfjρες γιά τή
μάνα μου;
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Δέν εϊσαστε i1 Βασίλισσα;
ΙΩΑΝΝΑ : Μ μ ! . . Μέ ύποχρέωσες ! Τόσο σταφιδιασμένη σοϋ
φαίνομα ι ; Ή ' Ιωάννα εlμα ι .
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Ή ' Ιωάννα ή Τρελ1i . Ώ χ , μοϋ ξέφυγε . . .
Συγγνώμην.
ΤΩΑΝ Ν Α : Μ ή σέ νοιάζει, δέν παρεξηγιέμα ι . ' Απεναντίας
μάλιστα : ψοφάω νά παίζω τήν τρελή . Μ' άρέσει . . . καi σ'
άρέσω . . . Μεγάλωσα, ε; Άς άφ1iσουμε δμως τίς φιλοφρονή
σεις. Μήν αiσθάνεσαι άμηχανία. Έλα νά σοϋ γνωρίσω κάτι
μαμόθρεφτα. Νά, αuτός έκεί εlναι ό άδελφός μου ό παντρεμέ
νος. (Δείχνει κάπου ίfξω άπ' τιί σκηιιιί) : ΕΤδες πώς κάνει γιά
τή γερμανιδούλα του . Δέ βλέπει τ�)ν ώρα νά η)ν πάει στό κρε
βάτι. Θά σοϋ τή συστi1σω. Μαρία!
MAPfA (άπ' τi.ι παρασκιίιιια) : Ναί, 'Ιωάννα, τί εlναι ;
ΙΩΑΝ Ν Α : Γ ι ά ελα δω μ ι ά στιγμή . (Μπαίνει ή Μαρία) . 'Ο
μορφούλα, ε ; Σκέψου δτι δέν εχει κλείσει τά δεκαοχτώ καί
ξέρει νά λέει : μαμά, μπαμπά καi πιπί. Μαρία, νά σοϋ συ
στιiσω τόν Άρχιναύαρχό μας.
MAPfA : Ναύαρχος κι άλυσοδεμένος;
ΙΩΑΝΝΑ : • Α , έμείς τό συνηΟίζουμε αuτό στήν αuλή μας.
Εlναι τιμητικός τίτλος.
MAPfA : Τιμητικός τίτλος;
ΙΩΑΝ Ν Α : Βέβαια. Στόν τόπο πού ο[ κατεργαρέοι κι οί φα
ταοϋλες πιάνουνε τά πόστα, έπόμενο εtναι ν' άλυσοδένουν
αuτόν πού προσφέρει δόξα καί χρfjμα στό βασιλιά του.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Ti λέτε, Μεγαλειοτάτη ;
ΙΩΑΝΝΑ : Φρόνιμος, Κολόμβε ! Τσιμουδιά!
M APfA : Δέν καταλαβαίνω . . .
ΙΩΑΝ ΝΑ : Δέν πειράζει. ' Εσένα 11 δουλειά σου δέν εtναι νά
καταλαβαίνεις, άλλά νά πλαγιάζεις μέ τόν άδελφό μου.
ΦΕΡΔfΝΑΝΔΟΣ (μπαί1101ιτας, μέ αύταρχιι(ό ϋφος) : ' Ιωάννα,
τi γυρεύεις, έδώ; Μαρία, παιδί μου, ό ' Ιωάννης σέ ψάχνει
παντοϋ.

M APfA : "Α, ναί; Τρέχω, τρέχω. (' Υποκλίι,εται) . Κύριε
ναύαρχε . . . ' Ιωάννα . . . μπαμπά . . . πιπί . . . ( Φεύγει τρέχοι,τας) .
Φ ΕΡΔΙ ΝΑΝΔΟΣ : Π οϋ ι:Τναι 1) μητέρα σου;
ΙΩΑΝ Ν Α : Μ έσα. ' Ετοιμάζει τό κρεβάτι γιά νά πaνε νά ξε
φαντώσουν ο ί δυό τους.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : τ ι λόγια είν' αύτά; Γιά ιcάνε μου τι'1 χάρ η .
Άνιiyωγη !
fΩΑΝΝΑ : Γιατi άνrιγωyη ; ' Εγώ τόν χαιρέτισα τόν Άρχι
ναύαρχό μας, ένώ έσύ ίiιcανες πώς δέν τόν εlδες.
ΦΕf>Δf Ν ΑΝΔΟΣ : "Α, Κολόμβε! ( Διαπιστώι,ει δτι εlι'αt άλυ
σοδεμiι,ος) .
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : ' Εδώ είμαστε κι έμείς . . .
ΦΕf>ΔfΝΑΝΔΟΣ : Τί 'ναι αύτές ο ί άλυσίδες; ΤρελαΘΙ1κατε;
ΣΤΡΑΤfΩΤΗΣ : Μεγαλειότατε, ίiχουμε διαταy1; . . .
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Πyάλτc τις άμέσως ! (Έι•ώ ό στρ� τιώτης
ιωταπιάι•εται ι•ά βγάλει τίς άλυσίδες) . Νά μiί.ς συμπαθfiς, Κο
λόμβε, πρόκειται yιά παρεξι"1 γηση, δπως καταλαβαίνεις. Ί-Ι
διαταγ1i δέν 1')ταν νά σέ άλυσοδέσουν.
ΙΩΑΝΝΑ : Όχι, 1')ταν νά σέ κάνουν μαγειρευτό μt λαδορί
γαν η . Νόστιμος ό Κολόμβος έ ; Νά γλείφεις τά δάχτυλά σου.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ (iη•οχλημέι•ος) : Πάψε, ' Ι ωάννα. Άριcετά.
ΚΟΛΟΜ 130Σ (γιά 11' άλλάξει κουβέι•τα) : Πώς ι:Τναι 11 Dασί
λισσα;
ΦΕf>ΔfΝ ΑΝΔΟΣ : Όχι καl πολύ σπουδαία . Δi:ν ίiχει σηνέ·λ 
Θει άκόμα άπό τό πλi\γμα. Τό ξέρεις δτι πέθανc 11 ' Ι νφάντη;
ΚΟΛΟΜ Ι30Σ : Ναί, τό 'μαθα, καl πρέπει νά σας πώ . . .
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Σέ πιστεύω. Mfiς κόστισε πολυ.
ΚΟΛΟΜ Ι30Σ : Δέν πρέπει νά σfiς πώ.
ΦΕΡΔfΝ ΑΝΔΟΣ : Είναι κι αύτός ό μικρός πού παντρεύεται
τώρα . . . Τόσο λεπτεπίλεπτος . . .
ΙΩΑΝΝΑ : Λές καi παντρεύονται δυό κοπέλες μεταξύ τους.
ΦΕΡΔΙ ΝΑΝΔΟΣ : ' fωάννα ! . 'Επιτέλους!
ΙΩΑΝ ΝΑ (άπομακρύι ,εται) : Μά τί είπα; ('Αδιάφορη, άσχο
λείται μέ κάτι άι,ύπαρκτες κότες τίς όποίες ταίζει) .

ΦΕΡΔfΝΑΝΔΟΣ : Τ ι'1ν βλέπεις; Τιiν καψερι"1 ! Άλλος μεγά
λος καημός γιά τιi Βασίλισσα. Λέει άσυναρτησίες. Τό παρα
τήρησες; Κι δσο πάει, χειροτερεύε ι .
ΚΟΛΟΜΙ30Σ : ' Εγώ, λοιπόν, δ έ βρίσκω πώς είναι καi τόσο
άσυνάρτητα αύτά πού λέει . Ξέρετε τi εΤπε γιά τiς άλυσίδες;
Πώς είναι οί τιμητικές δ ιακρίσεις τι] ς δυναστείας σας.

ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Άστειότατο ! Νά δουμε δ.ν Οά έπιδείξεις
τό ίδιο πνεϋμα σέ λίγο ιcαi μπροστά στούς διιcαστές σου.
(Φέρι•ουι' δύο ί;ξομολογητιίρια. Στό πρwτο : δ έπίσιωπος Φο ν 
σέιω. Στό iiλλο : ό δεύτερσι;; κατιίγορος) .
ΔΥΟ Κ l'- ΙΡΥΚΕΣ (μπαίνουι" μέ τύμπαι,α) : Άν καi δέν clχε
έπίσημη μορφ1Ί , 11 δίκη ;;τανε γιά τόν Κολόμβο άληθινή .
(ΉΟοποιοί καί μαραγκοί διαρρυΟμίζουιι τό χώρο τοϋ πλοίου δ
που Οά ί;κδικαστεί ιί ύπόΟεση. Ή γυιιαίιω πού είδαμε στιίv άρ
χιί πλησιάζει τόν ιίΟοποιό - Κολόμβο) .
ΓΥΝΑΙΚΆ : Έλα, κουράγιο. Ό Dασιλιάς ελαβε τι'1 ν αίτηση
καi φώναξε τόν Ίεροεξεταστι"1 . Δέ μένει παρά νά ύπογράψει .
ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ : Μ πράβο, μπράβο ! Τέτο ι α ν ά μοΟ λές! ( Ή
σΚΙJΙ'Ιί είι'αt [τοιμη. Ό έπίσιωπος Φοιισέκα, πού άσκεί ιcαΟιί
ιωl'τα ιωτιίγορου, σηκώι•εται) .
ΦΟΝΣΕΚΑ : Χριστόφορε Κολόμβε, συνειcεντρώθημcν έδώ
διά νά κρίνωμεν τάς πράξεις εiς τάς όποίας προέβητε, άφ'
ένός, ώς ιcυ βερνι"1 της πλοίου εiς τι'1ν ύπηρεσίαν του Dασιλέως,
καi άφ' έτέρου, ώς πεπολιτισμένος Ο.νθρωπος.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Γιατί αύτ�i 11 διάκριση ; Θέλετε νά πείτε πώς
δποιος είναι στιiν ύπη ρεσία τi\ς έξουσίας δυσιcολεύεται νά
παραμείνει πεπολιτισμένος Ο.νθρωπος;
ΦΟΝΣΕΚΑ : Π αρακαλω, 0.ς άποφύγωμεν τάς παρεκβάσεις.
Εiς τό i1μερολόγιον του πρώτου σας ταξιδίου, σημειώνετε,
σείς ό ίδιος, μίαν άρχ1iν άνταρσίας . . . (Χτύπος γκόηι() .
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Ναί, σωστά. ( Τιίι' ίδια στιγμιί τόι , βλέπουμε,
σά Ι'ά άποτελοϋσε μέρος κάποιου πίι,ακα, πάι•ω σέ μιάι' άρκετά
άληΟοφαι'Ιί γέφυρα πλοίου , περιτριγυρισμένο άπό iiΗρες τοϋ
πληρώματος. Ή άναδρομιί έι(φράζει τιίι' iiποψη τοϋ ιωτιίγο
ρου) : Όπου νά 'ναι Θά φανεί 11 στεριά. Τά σημάδια εlναι
άλάθευτα. Νά, αύτό τό πουλί είναι στεριανό. Αuτό έκεί εί
ναι άηδόνι , σίγουρα. Κι έκείνο πού πετάει χαμηλά κι ίiρ
χεται πρός τό μέρος μου (βάζει ξαφνικά τό χέρι. στό μάτι του)
είναι πρόστυχο, 1cλασικ1i περίπτωση χερσαίου. Νά 'σαστε
iiσυχοι , λοιπόν. Αϋριο, τό πολύ μεθαύριο Θά φανεί 11 άκτή
των 'Ινδιών. Γ Ει,ας ναύτης χτυπίί. τό ιωμπαι•άκι. Άφηρημέιιος,
ό Κολόμβος λέει στόν πιό ιωιιτιιιό του ναύτη) : Χτυπάνε, π1i
γαι νε ν' ά.νοίξεις.
Π ΡΩΤΟΣ ΝΑ ΥΤΗΣ : Σιcάντζα βάρδια.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ (στό Ι'αύτη πού σκαρφάλωσε στό πρυμι,αίο ιω
τάστρωμα) : Φαίνεται τίποτα;
Π ΡΩΤΟΣ ΝΑ ΥΤΗΣ : Ούτε πάτος.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Πάτος! Ποιός σου 'μαθε νά μιλfiς ετσι;
Π ΡΩΤΟΣ ΝΑΥΤΗΣ : Άκου νά σοϋ πω, ρέ φαφλατά τι] ς Γέ-
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νοβας, μιλάω δπως μοϋ γουστάρει . 'Εγώ πού μέ βλέπεις εκανα
στά κάτεργα κ ι είχα ε!δικότητα στό ξεψείριασμα. Ήμουνα
πασάς. Κι ερχεται τοϋ λόγου του καί μοϋ τάζει τόν ούρανό
μέ τ' δ.στρα : θά σέ κάνω λεύτερο, πλούσιο . . . Ποϋ 'ν 'τα;
'Εδώ μάς βγαίνει τό λάδι καί ψοφάμε της πείνας.
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΑ ΥΤΗΣ : Δίκιο εχει. Μάς επρηξες. Πάει
πάνω άπό μήνας πού σαλπάραμε, κι εκλεισε βδομάδα άπό τότε
πού μίlς δείχνεις πότε πουλιά, πότε ζαχαροκάλαμα, πότε ψάρια
ποταμίσια, τάχα μου πώς κοντεύουμε, κι δ.ντε, αϋριο μεθαύ
ριο φτάνουμε. 'Αποτέλεσμα : δε φαίνεται οϋτε πάτος.
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Κ ί δ.λλος πάτος! Άκοϋστε : Άν μοϋ ύποσχε
θείτε δτι θά προσέχετε τίς έκφράσεις σας, δέχομαι νά κου
βεντιάσουμε τό ζήτημα σά λογικοί δ.νθρωποι. Λ ίγη ύπομον1i
άκόμα καί . . .
Π ΡΩΤΟΣ ΝΑ ΥΤΗΣ : Όχι , φιλαράκο, σ' εχουμε γραμμένο
έκεί πού ξέρεις, σώθηκε πιά 11 ύπομον1Ί μας.
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΑ ΥΤΗΣ : "Ας τον αύτόν νά λέει! 'Εμείς θά πε
ριμένουμε δ.λλη μιά μέρα . . .
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ (συμφιλιωτικά) : Αύτό iiθελα νά προτείνω κι
έγώ.
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΑ ΥΤΗΣ : Βλέπεις; Ποϋ θά ξανάβρεις τέτοιο
καπετάνιο; (Έμπαιιcτιι(ά) : 'Εμένα μ' άρέσει.
Π ΡΩΤΟΣ ΝΑΥΤΗΣ : 'Εμένα δχι!
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΑΥΤΗΣ : Μ' άρέσει γιατί μόλις τοϋ ξηγιέσαι
στά ίσα, ξεβρακώνεται .
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Τi!τά θές, είμαι καλόβολος δ.νθρωπος. (Χτύπος
γκόιιγκ. 'Επιστρέφουμε στιί δίκη) . Όχι , ψεϋτες, παλιοτόμαρα,
δέν είναι άλ1Ίθεια, δέν εγιναν ετσι τά πράματα.
ΚΑΤΗ ΓΟΡΟΣ : ' Ησυχία. Άς άκούσουμε τί εχει νά μάς πεί
ό πλοίαρχος Πινθόν.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Ό άρχιψεύταρος . . .
Π f ΝΘΟΝ : " Ημουν κυβερν11της στήν " Π ίντα". Μόλις μάθα
με γιά ηiν άπόπειρα άνταρσίας, ό άδελφός μου κι έγώ πήγαμε,
νύχτα, στ�i ναυαρχίδα.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : ' Εγώ τούς είδοποίησα, κρυφά.
(Χτύπος γκόνγκ. Ά ιιαδρομιί, έκδοχιί ΠινΟόν. Μιά " βάρκα "
πλησιάζει στό πλοίο. Οί δυό κωπηλάτες σταματοίJν μιά στιγμιί,
κι ί!πειτα, μέ τιί βοιίΟεια τώιι δυό κουπιών - πού τοποΟετοίJν
στά πλευρά τοίJ πλοίου - άι•εβαίι•ουι• στιί γέφυρα) .
Π ΙΝΘΟΝ (άπευΟύι•εται στόν Κολόμβο μέ προσοχιί. σέ μιάν
άτμόσφαιρα συιιωμοσίας) : Είσαι μέ τά καλά σου, Χ ριστόφο
ρε; Πηγες ν' άνοίξεις δ ιάλογο μ' αύτούς τούς άλητες;
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Ήμουν άναγκασμένος. Έπρεπε νά κερδίσω
χρόνο. Θέλαν νά μέ πετάξουν στή θάλασσα. Κ ι έδώ, ξέρεις,
τά νερά είναι βαθιά.
Π ΙΝΘΟΝ : "Α, ετσι , ε; Νά σοϋ πώ έγώ τί θά κάνουμε; Αϋριο,
πρωί πρωί, θά κρεμάσουμε κά 'να δυό καί θά δείς γιά πότε θά
καταλαγιάσουν ο ί δ.λλοι.
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Έλα τώρα, μήν ύπερβάλλουμε! •Ασε πού
μπορεί νά 'χουν καί δίκιο. Φοβάμαι πώς τά 'κανα θάλασα . . .
Σύμφωνα μέ τούς ύπολογισμούς μου, επρεπε νά 'χουμε φτάσει
έδώ καί τέσσερις μέρες. 'Εκτός πιά δ.ν αύτές οι άκτές είναι
σάν τά ύφάσματα, πού μαζεύουν δταν τά βάζεις
στό νερό.
.
Π Ι ΝΘΟΝ (διασκεδάζει) : Λές νά μαζέψαν οί ' Ι νδίες;
ΚΟΛΟΜΒΟΣ (άφιίι•ει κι αύτός λάσκο) : Έβρεξε πολύ τελευ
ταία. Άς άφ11σουμε δμως τ' άσπία. Άν αϋριο τό πρωί δέν
άντικρύσουμε στεριά, γυρνάμε πίσω.
Π ΙΝΘΟΝ : Αύτό μήν τό ξαναπείς, γιατί τότε θά κρεμάσουμε
έσένα.
ΠΙΝΘΟΝ καί ΑΔΕΛΦΟΣ (έιι χορώ) : Γιά ηiν Καστίλλη καί
γιά ηi Λεόν! Ή θά έπιστρέψουμε νικητές i1 δέ θά έπιστρέ
ψουμc καθόλου. ( Μέ τιί φόρα πού cχουν πάρει, χτυπίlιι ιωί τά
ιωιιτάρια τους στό πάτωμα) .
ΚΟΛΟΜΒΟΣ (όρύεται) : Βρέ πού νά πάρει ό διάολος ! Γιατί
φρενιάζετε ετσι; ( Βγάζει τό ίiιια του στιβάλι πού άποκαλύπτε
ται τρύπιο στιίν καμάρα τιϊς πατούσας) . Δέ μποροϋμε δηλα
δ 1i νά ποϋμε ενα άστcίο; Κρεμάστε δποιον θέτε, τi μέ μέλλει
έμένα . . . Ασε πού έγώ τό γλεντάω νά βλέπω νά κρεμίiνε
κάποιον. Μή σου πω δτι μ' άρέσει πιό πολύ κι άπ' τό νά πη
γαίνω στά κορίτσια. (Χτύπος γκόιιγκ. 'Ακαριαία διακοπιί τιϊς
δράσης. Έπάιιοδος στιί δίκη. Ό Κολόμβος, ί!ξω φρενώιι, άπευ
Ούι•εται στούς δικαστές) : Όχι, δέν είναι άλήθεια. Θέλουνε
νά σάς κάνουν νά πιστέψετε πώς iiμουν δ.νανδρος, καi σαδι·
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στής άπό πάνω. Έτσι πού πάνε, θά ποΟν στό τέλος καί πώς
είχα νταραβέρια μέ τό λοστρόμο.
ΦΕΡΔfΝΑΝΔΟΣ : Συνεχίστε!
( Χτύπος γκόιιγκ. Ά ιιαδρομιί, έκδοχιί ΠιιιΟόν. Μέ τιί βοιίΟεια
δύο άνδρών, ό ΠινΟόν φέριιει στόν Κολόμβο δύο άπό τούς ναίJ
τες που εlχαν ξεσηκωθεί - καί πού τούς ί!χουιι τώρα άκινητο
ποιιίσει) .
ΠΙ ΝΘΟΝ : Αύτοί είναι;
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Ναί. Καί μαζί τους i'\ταν δ.λλοι τέσσερις πού
θέλανε νά μέ χτυπ1Ίσουν.
Π ΡΩΤΟΣ ΝΑ ΥΤΗΣ : ΣπιοΟνος κάνει τόν καμπόσο, δίχως
ίερό καί δσιο.
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Αύτός είναι ό άρχηγός της άνταρσίας.
Π ΡΩΤΟΣ Ν ΑΥΤΗΣ : Ποιανης άνταρσίας; Γιά τό σπιτάκι
μας μιλάγαμε, πού τό 'χαμε άποθυμήσει . . .
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΑΥΤΗΣ : Γιά γυναίκες . . .
Π ΡΩΤΟΣ ΝΑ ΥΤΗΣ : Μπράβο, καi γιά γυναίκες.
Π Ι ΝΘΟΝ : Σκασμός! τ Ηρθε 11 ό':ιρα νά ψοφήσετε. ' Ετοιμα
στείτε. ( Στόν άδελφό του) : Θά φέρεις καί τούς δ.λλους τέσ
σερις, νά τούς κρεμάσουμε μαζί .
Π ΡΩΤΟΣ Ν ΑΥΤΗΣ : Μανούλα μου! Έτσι θά μίiς ξαποστεί
λετε, χωρίς παπά νά μίiς ξομολογ1Ίσε ι ;
ΔΕΥΤΕΡΟΣ Ν Α ΥΤΗΣ : " Α , δχι ! Δέν πάει χωρίς παπά, δέν
πάε ι .
Π ΡΩΤΟΣ Ν ΑΥΤΗΣ : ' Εγώ δέν Εχω μεταλάβει.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Λυπάμαι πολύ, άλλά κανένας παπάς δέ δέ
χτηκε νά μίiς άκολουθ11σει . Έκριναν δλοι τους δτι δέν 11ταν
δ.ξιοι νά περάσουν, τόσο νωρίς, στ�iν άθανασία. Καi τώρα
όλίγη περισυλλογ11 , παρακαλώ. Θά σάς προετοιμάσω έγώ.
" Κύριε, έσύ πού ή εύσπλαχνία σου δέν εχει δρια καi πού συ
χώρεσες ως κι αύτόν πού σέ πούλησε γιά τριάκοντα άργύ
ρια, κοίτα μ�iν τύχει και συχωρέσεις τά δυό ρεμάλια πού σοϋ
στέλνουμε. M ii ν άφ11σεις νά σέ παρασύρει ό αtώνιος συναι
σθηματισμός σου. Είναι κι ο! δυό τους καθάρματα καi τούς
άξίζει κάθε τιμωρία. Άμ11ν " . Β ί ρα τό σκοινί . . . (Οί δυό ναίJ
τες, μέ τιί Οηλειά περασμένη στό λαιμό, εlναι έφοδιασμένοι μέ δ,τι
χρειάζεται γιά νά " κρεμαστοίJν " μέ άληΟοφάνεια) .
ΝΑ ΥΤΕΣ ( ούρλιάζουν άιιαίσχυντα) : Αααααα! . .
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Σιωπ ή ! Σιωπ11 ! Ντροπή σας! Είμαστε σέ πλοίο
της ' fσαβέλλας της Καθολικης, σέ πλοίο της Καθολικης
' Ισπανίας, της ' Ισπανίας ' Ι σπανών Καθολικών, κι έσείς ούρ
λιάζετε σά γουρούνια. Άαααα! . . ( Τούς μιμείται ύπερβάλλον
τας) . Τό λιγότερο πού μπορείτε νά κάνετε είναι νά μii φωνά
ζετε φάλτσα. Θά σίiς δώσω τό λά . . . Λάαα . . . ( Τό πλιίρωμα
τραβάει τά δυό σκοινιά τιϊς κρεμάλας σά ιιά πρόκειται γιά
καμπαναριό, έιιαλλάξ, κι οί δυό κρεμασμέιιοι βγάζουν φωιιές, το
νισμένες ί!τσι πού ιιά μοιάζουιι μέ έορταστικιί κωδωνοκρουσία.
Ό Κολόμβος διευΟύνει σά μαέστρος) . 'Ένα δύο τρία. Β ίρα !
( Σηκώιιουν ψηλά τούς δυό κρεμασμέιιους, πού βγάζουν τίς κο
ρώιιες του φινάλε) .
(Χτύπος γκόνγκ. Διακοπιί τιϊς δράσης - ιωί τιϊς άναδρομι;ς.
'Επάνοδος στιί δίκη) .
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ (άγανακτισμέιιος) : Μά πώς μποροϋν νά 'ναι
τόσο ξετσίπωτοι , συγγνώμην, ξεσκισμένοt iiθελα νά πώ! (Ά
πευΟύιιεται στό δικαστιί) : Δέν είναι άλ1Ίθεια, δέν είπα ποτέ μου
τέτοια προσευχ1i καi δέν κpεμάσανε ποτέ κανέναν στό κα
ράβι μου. Φέρθηκα πάντα μέ άνΟρωπιά στούς ναϋτες μου, πού
μ' είχανε δλοι στ1;ν καρδιά τους. Ήμουν γι' αύτούς κάτι παρα
πάνω άπό πατέρας . . .
ΚΑΤΗ ΓΟΡΟΣ Β' (γελώντας σαρκαστικά) : ' Εκείνοι δμως τόν
φωνάζανε μανούλα.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ (τόν μιμείται) : Όχι, μέ φωνάζανε πατερούλη,
γιατί μανούλα λέγανε τό λοστρόμο, πού 11ταν κι αύτός ενα
κομμάτι μάλαμα.
·
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(Χτύπος γιcόιιγκ. Ά ναδρομιί, έκδοχιί Κολόμβου. 'Επάνοδος στή
δράση πάιιω στό πλοίο. Τό πλιίρωμα εlιιαι συγκεντρωμένο στιί
γέφυρα, ιcρατώντας ιcαραβάνες καί ιcουτάλια) .
Π ΡΩΤΟΣ ΝΑ ΥΤΗΣ : Πατερούλη .
ΚΟΛΟ Μ ΒΟΣ : Έρχομαι, ερχομαι. Τί θέλουν νά φάνε τά παι
δ ιά μου ;
Π ΡΩΤΟΣ ΝΑΥΤΗΣ : ' Εξαρτάται. Τί εχει;

Κολ6μβος : Σaς βεβαιώ πώς τά καθ1]κια ήταν πολύ πιό στέρεα dπ' τά δικά μας κράιιη. Νά τά δοκιμάσετε, Μεγαλει6τατε, ατό στρατό
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ (στάση σερβιτόρου έστιατορίου) : Λοιπόν. Ή κα
καβιά είναι έξαιρετικ1i . . .
ΧΟΡΟΣ (μέ άηδία) : Π ουά!
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΝΑΥΤΗΣ : Τί άλλο εχει;
ΚΟΛΟ Μ ΒΟΣ : Έχουμε πολύ ώραία παϊδάκια άπό σκυλό
ψαρο, εχουμε σκυλόψαρο τηγανητό, σκυλόψαρο . . .
Π Ι ΝΘΟΝ : Σταμάτα! Τό μπουχτίσαμε τό ψάρι, κατάλαβες;
Θέλουμε κρέας !
ΤΕΤΑΡΤΟΣ Ν ΑΥΤΗΣ : Κρέας!
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Λυπάμαι πολύ, άλλά ο[ ποντικοi μάς έτελείω
σαν. Τόν τελευταίο τόν φάγαμε τήν Πέμπτη , γεμιστό.
ΠΙ ΝΘΟΝ : Ψέματα ! Έχει κι άλλους άλλά τούς φυλάει γιά
τήν άφεντιά του .
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Μά τί λέτε τώρα! Δέν ύπάρχουν πιά ποντικοί.
Τέλος.
Π Ι ΝΘΟΝ : Τότε ποιός εφαγε ni σόλα του παπουτσιου μου
άπόψε τή νύχτα; Έ ; Νά, έδώ, κοιτάξτε. ( Βγάζει τό πα11ούτσι
του καί τό δείχνει) .
Π ΡΩΤΟΣ ΝΑ ΥΤΙ-ΙΣ : Γιά δές, φίλε μου, ροκάνισμα.
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΑ ΥΤΙ-ΙΣ : Αύτό είναι δαγκωματιά άπό ποντικό.
ΤΡΙΤΟΣ ΝΑ ΥΤΙ-ΙΣ (i;πιΟετικά στό11 Κολόμβο) : Τί εχεις νά
πείς γι' αύτό;
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Τήν άλήΟεια. ' Εγώ τή ροκάνισα.
ΧΟΡΟΣ : ' Εσύ;
ΚΟΛΟ Μ ΒΟΣ (κλαίει) : ' Εγώ ni ροκάνισα ni σόλα. Δικιά μου
είναι ή δαγκωματιά. Δέ μπόρεσα νά κρατηθώ. Π έντε μέρες
είχα νά βάλω κάτι στό στόμα μου. Είδα τή σόλα . . .
Π ΙΝΘΟΝ : Καί τό μερτικό σου άπ' τά τρόφιμα;
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Τό μερτικό μου; Δέν τό ξέρατε, βέβαια, δέν τό
πήρατε χαμπάρι, άλλά έγώ σας τό μοίραζα, στά κρυφά, ni
νύχτα, άπό λίγο στόν καθένα . . .
ΧΟΡΟΣ : Ώωωωω! . .
Π Ι ΝΘΟΝ : Έμεινε νηστικός γιά χάρη μας.
ΧΟΡΟΣ : Γιά χάρη μας!
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Έτσι είναι .
ΧΟΡΟΣ : Τί άνθρωπος!
ΠΡΩΤΟΣ ΝΑ ΥΤΗΣ : Αύτός είναι δ.γιος!

ΧΟΡΟΣ : Συχώρα μας!
Π ΡΩΤΟΣ ΝΑ ΥΤΗΣ : Δώσ' μας τό χέρι σου νά τό φιλήσουμε.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Όχι, δέν τ' άξίζω.
ΧΟΡΟΣ : Τ' άξίζεις.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ (κλαίει μ' άπελπισία) : Μέ κάνετε καί κλαίω . . .
ΧΟΡΟΣ : Τό χέρι σου !
ΤΡΙΤΟΣ ΝΑ ΥΤΗΣ : Κι έγώ, θέλω κι έγώ νά του τό φιλ1iσω.
( Ρίχ1ιεται στιί μέση τιίς όμάδας πού έτοιμάζεται γιά τό χειρο
φίλημα) .
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : ' Εντάξει, φιλείστε το ! 'Αλλά μέ ρέγουλα.
( Μπιίγει μιά φωνιί καί τραβάει τό χέρι του) .
ΤΡΙΤΟΣ ΝΑ ΥΤΗΣ : Νά μέ συμπαθάς, i1 πείνα βλέπεις.
Π ΙΝΘΟΝ : Τώρα πού τό σκέφτομαι γιατί δέν εφαγες τά ψ ίδια,
πού είναι πιό τρυφερά; 'Εσύ ροκάνισες τιi σόλα πού 'ναι άπό
ξύλο . . .
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Τά ψίδια είναι άπό δέρμα κι έγώ ηiν Παρα
σκευή δέν τρώω κρέας.
ΧΟΡΟΣ : Τί εύλαβής ! Τί εύσεβ1i ς !
Π ΡΩΤΟΣ ΝΑΥΤΗΣ : Νά του φιλήσουμε τό χέρ ι !
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Όχι ! (Οί 1ιαvτες πέφτουν πά1ιω ατό χέρι τοv
Κολόμβου, τό όποίο έπανεμφαιιίζεται μέ τό κλασικό iiγκιστρο
τώ11 κουλών) .
ΧΟΡΟΣ : Ώ, τi ώραίος, τί καλός πού 'ναι ό Κολόμβος μας.
(Χτύπος γκόηιc. Τέλος τιίς άναδρομιίς. 'Επάνοδος στιί δίκη) .
ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ Β' : Πολύ καλός, πράγματι . Άς έπανέλΟουμε
δμως στό Θέμα τών κρεμασμένων. Θά σάς 1)ταν δυνατόν νά
μας πείτε πώς ετυχε, άπό αύτούς τούς ίtξη , νά μήν έπιστρέψει
κανείς;
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Τούς είχα άφήσει στό νησί. Γιά φρουρά.' Αλλά
αύτοi κάνανε τέτοια αίσχη, πού καταντήσανε γιά τούς ίΘα
γενείς άχώνευτοι . Τούς κάτσαv στό στομάχι .
ΦΟΝΣΕΚΑ : Ύπό ποίαν εννοιαν;
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : ' Υπό τήν εννοια δτι στό τέλος τούς φάγανε.
ΤΡΙΤΟΣ ΝΑ ΥΤΙ-ΙΣ : Πάψε νά λές πιά δ, τι φτάσεις, παλιο
ψεύτη, κλεφταρά !
ΦΟΝΣΕΚΑ : Μιά στιγμi1 . Μέ ποίο δικαί ω μα τόν άποκαλεί
τε ψεύτη καί κλέφτη;
ΤΡΙΤΟΣ ΝΑΥΤΗΣ : Τήν άλ1iΘεια λέω. Άν εφαγε κάποιος
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κάτι εlναι αuτός. Ήταν νά πάρω έξi1ντα χιλιάδες μαραβέδια
δώρο, πού εlδα πρώτος τ�1 στεριά, και μοl) τά βούτηξε το\)
λόγου του.
ΚΑΤΗ ΓΟΡΟΣ n · : Έξ1)ντα χιλιάδες μαραβέδια δώρο;
ΤΡΙΤΟΣ ΝΑ ΥΤΗΣ : Ναί, τόσα εlχε ύποσχεθεί 1) Βασίλισσα.
Καi κανονικά θά τά 'παιρνα έγώ, γιατί έγώ fiμουνα βάρδια
στήν κόφα τής πλώρης, έκείνο τό πρωί, στίς δεκατέσσερις
το\) μηνός . . . (Χτύπος γιcόιιγι\. Ά 1ιαδρομιί, έιcδοχιί τοϋ τρίτου
ναύτη - που σκαρφαλώ1ιει γριίγορα τιί σιcάλα που όδηγεί στιίν
ιcόφα) . Στεριά! Στεριά!
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : ' Επιτέλους! Καιρός 1iταν νό. τii δεί καi κά
'νας t'ίλλος. Τι)ν είχα κ ιαλάρει άπό χτές τό βράδυ κ ι άναρω
τιόμουν μι)πως τυφλο:θι)κατε δλοι σας. Ί-ιτανε φώς φανάρι . . .
Τώρα, γιά νά ποϋμε τήν άλ1)θεια, τό δικό μου τό μάτι τρυπάει
τά σκοτάδια . . .
ΤΡΙΤΟΣ ΝΑΥΤΗΣ : Καλά, καί γιατί δέ δώσατε σινιάλο ;
ΚΟΛΟΜ Ι30Σ : Δέν iiθελα νά νιώσετε ταπεινωμένοι . Ί-iθελα
νά σας προσφέρω καi σας μιά μικρ1) ικανοποίηση .
ΤΡΙΤΟΣ ΝΑ ΥΤΗΣ : Εύχαριστοl)με πολύ. Θά τό πάρω λοιπόν
τό δώρο;
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : • Ακου, φίλε μου! Ζητάει καί τό δώρο άπό
πάνω. ' Εγώ σοϋ 'δωσα τήν ίκανοποίηση νά φωνάξεις πρώτος
έσύ : στεριά, μέ φων1) συγκινημένη άλλά καθαρ1) , καi γυρεύ
εις τώρα καi λεφτά; Τί σοϋ εlναι , Θεέ μου, ή πλεονεξία, ή
άπληστία τών άνθρώπων. (Χτύπος γκόνγιc. Τέλος τιίς ά 1ιαδρομι;ς. Έπά1ιοδος στιί δίκη) .
ΤΡΙΤΟΣ ΝΑ ΥΤΗΣ : Καί τό τσίμπησε αύτός τό δώρο.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ Β' : Δέ ντρέπεσαι , Κολόμβε; Γιά πέντε δεκά
ρες νά πέσεις τόσο χαμηλά;
ΚΟΛΟΜ Ι30Σ (άρ-χίζει μιά " πολυλογία " μέσ' άπ' τά δόντια
του, τελειώνο1ιτας μ' ίfνα) : Καταλαβαίνετε; ( Ξαιιαρχίζει 11ά " μι
λι'ί " σ' αύτό τό μυστηριώδες ίδίωμα, μέ χειρονομίες πού έιc
φράζουν άπόγ11ωσ!/, Ουμό, συγκί1•ηση, ώς τιί στιγμιί πού ό ιcατιίγο
ρος, άπαυδισμέ1•ος, τοϋ φω1ιάζει)
ΚΑΤΗ ΓΟΡΟΣ Α' : Μά τί λέτε;
ΚΟΛΟΜ Ι30Σ (Οίγεται) : Νά μii σας νοιάζει !
ΚΑΤΗ ΓΟΡΟΣ Α' (πτοημέ1•ος) : Ώ . . .
ΚΟΛΟΜ Ι30Σ : Τό πλ1)ρωμα, όλόκληρο τό πλ1)ρωμα μπορεί
νά καταθέσει πώς άπ' τό βράδυ τής παραμον1'j ς έγώ εlχα έπι
σημάνει φώτα στόν όρίζοντα.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ Β' ; Ti νά η)ν κάνουμε η)ν κατάθεση ένός
πλη ρώματος, τό όποίο ύποχρεώνατε νά όρκίζεται καi νά έπιορ
κεί, άνάλογα μέ τό κέφι σας.
ΚΟΛΟ Μ ΒΟΣ : Δέν εlναι άλ1)θεια αuτό !
ΤΡΙΤΟΣ ΝΑΥΤΗΣ : Εlνα ι ! Καί μπορώ νά σας θυμίσω πότε
καi ποl) συνέβη, άγαπητέ μου ναύαρχε, ίiν πραγματικά τό
'χετε ξεχάσει . . .
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Π ότε;
ΤΡΙΤΟΣ ΝΑ ΥΤΗΣ : Στό δρόμο τοϋ γυρισμοϋ.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Τό βρήκε!
ΤΡΙΤΟΣ ΝΑ ΥΤΗΣ : Ότι εlχαμε φύγει άπό τiς Καναρίους
νήσους άκοl)με νά χτυπάει τό καμπανάκι . ( Καμπανάκι) . Ναί,
ετσι . · 1!r τανε τό σ ινιάλο γιά νά συγκεντρωθοl)με. ' Η άφεντιά
του στεκόταν στήν πρύμη. Καi μflς εβγαλε ενα λόγο, τί νά
σflς πω, δλο γλύκα. (Χτύπος γκό1ιγκ. Ά 1ιαδρομιί, έκδοχιί τοϋ
τρίτου ναύτη) .
ΚΟΛΟΜΒΟΣ (παίρνει τιί11 πόζα πού ταιριάζει στό11 έγκάρδιο
όμιλητιί) : Κοπρίτες μου άγαπημένοι . { Τό πλιίρωμα γελάει) .
Δόξα νά 'χει ό Παντοδύναμος, τώρα πιά μποροϋμε νά ποϋ
με πώς τά καταφέραμε. Σέ λίγες μέρες Οά 'μαστε στά σπί
τια μας. Μ όνο πού τό σκέφτομαι, άνατριχιάζω! Κι έσείς τό
Ιδιο ε; Πρόσεξα πώς κι έσflς δέ σίiς πιάνει ϋπνος τ�) νύχτα,
γιατ'ί σϋ.ς τρώει 11 άνυπομονησία, κι ή πελλάγρα πού μflς
άναγκάζει νά ξυνόμαστε σάν τά ψωριάρικα σκυλιά. Φαντά
ζομαι τί ξι::φάντωμα εχει νά γίνει μόλις φτάσουμε. Μέ τίποτα
δμως δέν ξι:: πληρώνονται οί βλαση)μιες, κι ό φόβος πού μflς
εκανε νά πρασινίζουμε ii νά βγάζουμε τή χρυσ1) , κάθε φορά
πού εσπαγε πάνω μας τό κύμα, σάν κανονιά, κι έμείς πεσμένοι
στά γόνατα παρακαλούσαμε τό Θεό νά μίις συχωρέσει , καi
βγάζαμε τά σκώτια μας καί η)ν ψυχ1) μας. Κανείς, ποτέ δέ
Θά μπορεί νά παινευτεί πώς χέστηκε συχνότερα άπό μflς γιά
τό καλό τής άνθρωπότητας! Γιά δλα τοl)τα μflς άξίζουν καi
·
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τιμές κι άποζημιώσεις καί προπα� τός εuγνωμ? σύν η . Αλ ά
,
: �
τό πώς Θά ηi ζυγίσουν οί t'ίλλοι την ευγ �ωμο?" υ -:_η πο.υ ι:ας
χρωστάν, αυτό έξαρτίiται σέ μεγάλο βαΘμ � απο μας . .Να δειτ �
.
πού δέ Θά προλάβουμε νά πατ1)σουμε το ποδι μας. στη γ� , κα.ι
νά σου! Θ' άρριβάρουν οί γνωστοi χαλέδες, στη σειρα, δυο
δυό, καi Θ' άρχίσουν νά λένε πώς 11 ό.νακάλυψ1) μας δέν εlναι
δά καi κανένα κοσμοϊστορικό γεγονός. Νομίζω πώς τούς
ό.κούω. " Βέβαια, άπό έπιστημονική άποψη τό πράγμ C:. δέν
είναι εύκαταφρόνητο, άλλά άπό η)ν άποψη η'jς μ �σας . : . ε; . . .
τi εχει άποφέρει &ς τά σi1μερα; Τέσσερα χρυσα νομισματα,
άπό τά παρακατιανά, τοϋ εiδους μενταγιόν γι ά κοπελί τ:σες!
_
τρείς παπαγάλους, πού λένε πέντε λέξεις, συμφωνοι
, αλλα
μέ πολύ κακιi προφορά! . . κι Ο.ντε, κι αυτούς τούς δέκα �γρί
ους, πού εlναι στραπατσαρισμένο ι , ταλαιπωρημένοι , αξιο
λύπητο ι " . ' Εδώ πού τά λέμε, δέν εχουν κι άδικ � ο ί χαλ�δες.
Ρίξτε μιά ματιά στ' άμπάρι καi πέστε μου τi βλεπετε . : . Αν
θρώπους ii σκιάχτρα; 'Αποκλείεται νά τούς παρουσιασουμε
σ' αuτά τά χάλια. Π ρέπει δχι άπλώς νά τούς συμμορφώσουμε,
άλλά νά τούς μεταμορφώσουμε, νά τους βάψουμε, νά τούς
ντύσουμε, νά τούς συσκευάσουμε, δηλαδή, μέ τέτοιο τρόπο,
ώστε νά άνταποκρίνονται στ1)ν ίδέα πού εχουν σχηματίσει
γιά τούς καθωσπρέπει άγρίους, ο[ προύχοντες καί ο[ ύγιώς
σκεπτόμενοι πολίτες. (ΆπευΟύνεται σ' ί!11α 11αύτη) : Γιά ελα
κοντά. Σέ Θέλω γιά κοϋκλο. ( Βγάζει διάφορα στολίδια - φοϋ11τες, κεντίδια κ.λπ.- άπό ίf11α σε1ιτούιcι πού τοϋ φέρ1ιου11) . Ό
λο τό χρυσάφι πού βρήκαμε Οά τοϋ τό περάσουμε στό λαιμό.
Στό κεφάλι Θά τοϋ βάλουμε φτερά. Καί τώρα όρκιστείτε πώς
οί άγριοι πού συναντi1σατε σ' έκείνα τά μέρη, iiτανε δλοι στο
λισμένοι, πάνω κάτω, σάν κι αύτόν. 'Ορκιστείτε!
ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΩΝ (άπρόΟυμα) : 'Ορκιζόμαστε.
ΚΟΛΟΜ 130Σ : • Αλλη μιά φορά νά όρκιστείτε ετσι ξεψυχι
σμένα, σflς εσφαξα! Σοβαρευτείτε. Ό δρκος εlναι πράγμα
ίερό. 'Ορκιστείτε!
ΧΟΡΟΣ : 'Ορκιζόμαστε !
ΚΟΛΟΜ Ι30Σ : Καί τώρα όρκιστείτε καi πάνω σ' αuτό τό
χάρτη. (Ξεδιπλώνει ίfνα χάρτη) .
ΧΟΡΟΣ : Τί 'ναι αυτό;
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Είναι ό χάρτης μ' δλες τiς χώρες καί τά νη
σιά πού άνακαλύψαμε κι έξερευν1)σαμε .
Π ΙΝΘΟΝ : Κι αύηi ή μεγάλη χερσόνησος, ποιά είναι;
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : 'Η Χουάνα.
Π Ι ΝΘΟΝ : • Α, αυη) πού η) λένε Κούβα. Καλά, καί ποϋ ξέ
ρεις πώς είναι χερσόνησος άφοϋ δέν εlδαμε παρά ενα μέρος
τής άκτi]ς;
ΚΟΛΟΜ 130Σ : Αυτό είναι δικός μου λογαριασμός. Μ έ βο
λεύει νά είναι ή Κούβα χερσόνησος, γιατί t'ίν εlναι ή Κούβα
χερσόνησος, πάει νά πεί πώς συνδέεεται , μέ η)ν Κατάη'. η)ν
άπέραντη μυθικ1i Κατάη, δπου κατά τά λεγόμενα τοϋ Μαρκο
Πόλο, ύπάρχουν πολιτείες μέ δρόμους μαλαματένιους καi μέ
ό.σημόστρωτα σοκάκια. Σάν πολλά δμως ε!παμε. 'Ορκιστείτε
πώς δ, τι λέει ό χάρτης είναι άλi1Θεια. Όρκιστεϊτε! Χωρίς νά
βλέπετε !
ΧΟΡΟΣ : Όρκιζό�ιαστε !
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Κι έσύ; Δέν όρκίζεσα ι ;
Π ΡΩΤΟΣ ΝΑ ΥΤΗΣ : Ό χ ι . Λυπίiμαι πολύ, ό.λλά έγώ δέν
παίρνω ψι::ύτικο δρκο. Είναι άμαρτία.
ΚΟΛΟΜ 130Σ (γελάει) : Χά, χά! ' Αμαρτία, ε; Λές καi βρισκό
μαστε άκόμα στό Μεσαίωνα . . . Μάθε λοιπόν, κόπανε, δτι
μονάχα ίiν μυριστοϋνε μάσες τρελές Οά μflς δώσουν ο ί t'ίρ
χοντές μας κι ίiλλα καράβια γιά ν' ό.νακαλύψουμε κι ίiλλα
μέρη καί νά ψάξουμε γιά χρυσάφι , πράγμα πού θά μflς έπι
τρέψι::ι κι έμϋ.ς νά τρώμε, ίiσχ ημα 'ίσως, άλλά περίπου κάθε
μέρα. Λίγο τό 'χεις αύτό, άρχικόπανε; Δέ σοϋ 'χει πεί κανείς
δτι 11 χειρότερη άμαρτία είναι 11 λόρδα; Γιατί δποιος πεινάει . . .
δποιος πεινάει δέν άδειάζει νά προσευχηθεί. Τό μόνο πού
προλαβαίνι::ι νά κάνι:: ι είναι νά βλαστημάει , μέ άποτέλεσμα
νά ξεροψι)νι::ται μετά Θάνατον ση)ν κόλαση .
ΠΡΩΤΟΣ ΝΑ ΥΤΗΣ : Ίσως νά 'χετε δίκιο, δέ λέω . . . 'Αλλά
παρ' δλα αύτά δέ μπορώ . . .
ΚΟΛΟΜ 130Σ : Δέ φτάνει πού 'σαι βλάκας, είσαι καί στραβό
ξυλο. ( Κά1ιει 1ιόημα σ' ίf1•α 11αύτη νά τό11 συ1ιοδεύσει μέ τό μαιι
τολί110) . και δέ μοϋ λές, δταν τό 'ριχνες στίς ξάπλες, μ'
έκείνες τiς όμορφες τίς ' f ντιάνες πού δέ σοl) χάλαγαν ποτέ χα
τήρι, δέν ηi σκεφτόσουνα η)ν άμαρτία; Γιά κοίτα πώς γυα-

λίζουνε τά μάτια του καί πώς άναστενάζει ! Έννοια σου, κ ι
έμεϊς τά ίδια παθαίνουμε δταν τ ά συλλογιόμαστε, ετσι δέν
ε1ναι ; ( Γυρνa πρός τό μέρος τών ι!λλωιι) .
ΧΟΡΟΣ (άναστειιάζει) : Άχ, ναί !
ΚΟΛΟ Μ ΒΟΣ (κάι•ει ιιόημα στό μουσικό γιά νά παίξει - γιά
φόιιτο - κάτι πιό ντελικάτο) : Άν Θέλετε, λοιπόν, νά πεθά
νετε μέ τέτοια γλυκιά συντροφιά, μ' ενα λουλούδι στ' αύτί,
μέ τά πόδια στό δροσερό νερό, καί μέ δυό στήθια στρογγυλά
μπροστά στά μάτια, γιά κοντινό σας όρίζοντα, tiς όρκιστουμε,
Cίς πάρουμε δρκο ψεύτικο, παιδιά! naμε γραμμή στήν κόλα
ση, άλλά πεθαίνουμε σ' εναν παράδεισο !
( Μπαί11ου11 ιί '!ωά1111α καί ό Φερδινάνδος) .
ΧΟΡΟΣ : Άς όρκιστουμε! Άς όρκιστουμε! ( Τραγουδaνε) :
Παίρνουμε δρκο πώς εϊδαμε φυτά
Σάν τόν άδαμαντοφόρο βάτο,
Είδαμε καί νησιά μέ κάτι Θηλυκά
"Ως έκεί πάνω, πού εβαζαν τ' άγόρια κάτω.
Τά είδαμ' δλα, δλα, δλα, δλα,
Ρωτάτε μας καί Θά σάς λέμε έμείς,
Έξόν άπό 'να μυστικό βαρβάτο,
Πού δπως καί νά 'ναι δέν τό διαλαλείς.
·Αχ να δέ βγάζουμε γι' αύτόν τόν τόπο,
Όπου οί γυναίκες ερχονται μαζί σου εύΘύς
Καί δέ γυρεύουν δρκους ii παράδες,
Οϋτε ζητάν άργότερα νά τίς στεφανωθείς.
Γυμνές μπροστά σου ξεκαρδίζονται καί λένε
" Εύχαριστώ " καί " Πότε Θά ξαναβρεΘουμε ; "
Καί σπαρταράν στό γέλιο, σπαρταράν · στό γέλιο.
Τέτοιο μεγάλο Θησαυρό δέ σάς τόν μαρτυρουμε
Καί τώρα πού τόν βρήκαμε γιά μCις τόνε κρατουμε.
Όμορφες πού 'ναι αύτές οί παιχνιδιάρες,
Πού μόνο του ερωτα γνωρίζουν τίς λαχτάρες.
Κανείς δέν τίς φοβέρισε μέ κόλαση ii φραγγέλιο
Καί σπαρταράν στό γέλιο, σπαρταράν στό γέλιο.
(Χτύπος γι(όνγκ. Τέλος τιϊς άιιαδρομι;ς. Έπάιιοδος στιί δίκη. Οί
δύο κιίρυκες φέρνουιι τιίιι " ταπισερί " - αύλαία καί τιίv τοπο
Οετοϋιι στό ϋψος τι;ς έξέδρας πού εlχε μεταμορφωΟεί σέ καράβι.
Πίσω άπ' τιίιι αύλαία, οί ναϋτες " λύιιουν " τό καράβι) .
ΤΩΑΝΝΑ : Τί ώραίο τραγούδι ! Θά 'πρεπε νά τό μάθετε του
άδελφου μου γιά νά τό λέει στή γυναικούλα του, πού 'ναι
κ ι αύτ�1 ζωηρούτσικη . . .

ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ (ένώ οί δικαστές ξεροβιίχουν άπό ό.μηχανία) :
Τί κάθεσαι καί λές, ' Ιωάννα;
ΙΩΑΝΝΑ : Θέλω άπλώς νά πώ δτι της άρέσει νά γελάει, νά
τραγουδάει καί νά τριγυρνάει γυμν1i . Δέν ύπάρχει λόγος νά
ταράζεσαι . Δέν πιστεύω νά μου πεϊς δτι τό 'χουν ρίξει στ�iν
προσευχ1i ; Πάνε δεκαπέντε μέρες πού παντρεύτηκαν καί δέ
βγi'jκαν άκόμα άπό τήν κάμαρά τους οϋτε γιά νά πάνε στ�iν
έκκλησία.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : 'Ιωάννα, κάνε μου, σέ παρακαλώ, τii χάρη
νά άποσυρθείς. Δέν είναι έδώ ή Θέση σου.
ΙΩΑΝ ΝΑ : Όχι, κύριε. ' Εκπροσωπώ τή μητέρα μου, πού αύτή
τii στιγμ1i συμβουλεύεται , 11 ερμη, τούς παιδαγωγούς του
γιου σου, γιά νά δεί μήπως θά πρέπει νά τόν άπαγκιστρώσει
άπό τii γυναίκα του ,γ ιά ενα διάστημα. Ή Μαρία τόν εχει καί
τόν πιπιλάει σάν κάραμέλα, τόν καημένο τόν άδελφούλη μου.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ (έξω φρενώιι) : ' Ιωάννα!
ΙΩΑΝΝΑ : Τί συμβαίνει ; Δέν είναι καθωσπρέπει νά μιλάμε
γιά καραμέλες; Σημαίνει μήπως καί τίποτ' άλλο;
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Είσαι μέ τά καλά σου; Δέ σημαίνει τίποτ'
iiλλο.
ΙΩΑΝΝΑ : Τί κρίμα! Μάθε πάντως πώς μας περιμένουν καί
χειρότερα. Οί Θεολόγοι είπαν δχι, είναι λέεί μεγάλη άμαρ
τία νά μ1)ν άνταποκρίνεσαι στίς έπιΘυμίες τiϊ ς συζύγου σου.
Καί καθώς 1) γλυκυτάτη μας Μαρία τ�'\ ς Αύστρίας δέν πρό
κειται νά δεχτεί έκεχειρία . . ('Απαγγέλλει) : " Θά 'ρθεί και
ρός πού ό τρυφερός ό ιδαλγός, πάνω στό γαμ1iλιο στρώμα, Cί
ψυχο θά μείνει πτώμα ".
ΦΕΡΔΤΝΑΝΔΟΣ : Είπα φτάνει!
ΤΩΑΝΝΑ : Σέ ποιόν είπες φτάνει; Θά 'λεγες φτάνει στή μη
τέρα μου, τ�)ν όποία έκπροσωπώ;
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Μή λές άνοη ίες . Ή μ�)τέρα σου δέν εχει
άνάγκη νά τήν έκπροσωπεί μιά . . .
.

ΤΩΑΝΝΑ : Τρελή σάν έμένα. Π ές το ντέ! ' Εγώ σου λέω δτι
έχει, άντίθετα, μεγάλη άνάγκη, άφου εχασε σέ τέτοιο σημείο
τό θάρρος της, ώστε νά μή θέλει νά δεί τό μακελειό πού έτοι
μάζει μιά κλίκα άπό πικρόχολους κ ιτρινιάρηδες . . . (Ή αύ
λαία - " ταπισερί " μεταφέρεται στά παρασκιίνια. Ξαναβλέπουμε
τιίv κρεμάλα) .
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : ' Ιωάννα, τό παράκανες ! Μήν ξεχνάς πώς
βρίσκεσαι μπροστά στόν πατέρα σου καί σ' εναν έπίσκοπο.

Γνήσιο θέατρο χωρίς ψεντομαγείες. 'Ένα γαλάζιο μετα!;ωτό πανί, πού τό κον�iίνε κυματιστά στό προσκήνιο, δίνει τfιν τρικυμία

ΙΩΑΝΝΑ : Άν ό έπίσκοπος πάσχει άπ' τό σηκώτι του, τί
φταίω έγώ; Κι επειτα τί σέ πειράζει ; ' Εγώ εΙμαι τρελ1Ί , ετσι
δέν είνα ι ; (Κλαίει) . Όλοι τό ξέρουν πώς εΙμαι τρελή . . . Μπο
ρώ νά λέω δ, τι Θέλω. ΕΙμαι τρελ1Ί, έπομένως . . .
ΦΕΡΔΤΝΑΝΔΟΣ (συ11αινώ11τας, συγκινημέ11ος) : Ναί, μπορείς
νά λές δ,τι Θέλεις.
ΙΩΑΝΝΑ : Μπορώ;
ΦΕΡΔfΝΑΝΔΟΣ : Ναί .
ΙΩΑΝ ΝΑ : Κάτω ό Βασιλιάς!
ΦΕΡΔ Ι ΝΑΝΔΟΣ : Ώ!
ΚΑΤΗ ΓΟΡΟΣ Β' : Μπορουμε νά συνεχίσουμε ;
ΦΕΡΔfΝΑΝΔΟΣ : Σiiς παρακαλώ.
ΦΟΝΣΕΚΑ (μ' ίi11α μόλις διαγραφόμε110 χαμόγελο) : Εύχα
ριστουμε. "Ας έπανέλΘωμεν είς τά σχετιζόμενα μέ τό πρώτο
ταξίδι . τι Ciλλο Θά είχε νά μiiς πεί ό πλοίαρχος ΠινΘόν;
Π!ΝΘΟΝ : Άπό δικης μου πλευράς, άνεκάλυψα δτι ό ναύαρ
χος κρατουσε ενα μυστικό ήμερολόγιο, δπου σημείωνε ηiν
κατεύΟυνση τών άνέμων, τήν ίσχύ και τήν εντασ1Ί τους, τά
γεωγραφικά πλάτη, τά διάφορα ρεύματα, δλα μέ άκρί βεια
χιλιοστου. 'Ενώ τά στοιχεία πού σημείωνε στό έπίσημο 1Ίμε
ρολόγιο 1Ίταν Ciλλα άντ' Ciλλων.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Θά 1Ίταν κανένα άπό κείνα τά βλακώδη λάθη,
πού γίνονται δταν πας νά καΘαρογράψεις κάτι.
Π fΝΘΟΝ : Ήταν λάθη καί παρεκκλίσεις μασκαρεμέ yα μέ
Ciκρα έπιμέλεια.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Μασκαρεμένα, ε;
ΦΟΝΣ6ΚΑ : Καί σέ τι άπέβλεπαν, κατά τήν γνώμην σας,
αύτές ο ί παραποι1Ίσεις;
ΠΙ ΝΘΟΝ : Είναι φανερό πώς ό Κολόμβος δέν ηΘελε νά ξέρει
κανείς, οϋτε ό Βασιλιάς κι ή Βασίλισσα, ποιός 1Ίταν ό πρα
γματικός δρόμος γιά τίς ' Ινδίες.
ΦΟΝΣΕΚΑ : Κατά συνέπειαν, Θά 1iναγκάζοντο νά προσφύ
γουν πάλι στόν ίδιον. Διαφορετικά, έξ αiτίας τών έσκεμμέ
νων λαθών ηΊς μεταγραφης, τά πλοία Θά 1Ίκολούθουν λανθα
σμέvην πορείαν και Θά κατέληγαν ενας Θεός ξέρει που . . .
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Α , δχι ενας Θεός ξέρει που. Μ έ λίγη καλ1i
Θέληση καί μ' εναν καλό καπετάνιο . . . Κι επειτα, εΙναι γνω
στό πώς ή ναυσιπλο"ία εχει τούς κινδύνους της. 'Αλλιώς τά
πράγματα Θά 1'ίταν πολύ άπλά. Θά ελεγε κανείς : " ' Εγώ άρμε
νίζω . . . " ( Τό11 διακόπτει ό Βασιλιάς, πού άπευΟύνεται στόν Πιν
Οό11) .
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Γιά πέστε μας, τελοσπάντων, τι μπορουσε
νά συμβεί;
Π!ΝΘΟΝ : Σύμφωνα μέ όρισμένους ύπολογισμούς, τά πλοία
αύτά, αν τά βοηΘουσε κάπως καl ή τύχη, Θά 11ταν δυνατόν νά
προσεγγίσουν κάπου, ϋστερα άπό πελαγοδρομία τεσ�άρων
μόλις έτών.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Πελαγοδομία. τεσσάρων έτών; ( Σηκώ11ει τύ.
χέρια ψηλό.) . Κύριε, σ' εύχαριστώ πού μ' επλασες κατ' εiκό
να και όμοίωσή σου καί πού δέ μ' εκανες νά μοιάζω σ' αύτή
t ii λίγδα. ( Δείχ11ει τό11 Πι11Οό11) .
ΧΟΡΟΣ ΔΙ ΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΩΝ : Σιωπ1Ί , προδότη ! Δο
λοφόνε! Πλαστογράφε!
Κ ΑΤ Η ΓΟΡΟΣ : Έπρόδωσεν έκείνους οί όποίοι του παρέσχον
τά μέσα καl τήν άμέριστον έμπιστοσύνην των, διά νά πραγμα
τοποι1Ίση τό μεγαλειωδέστερον τών σχεδίων.
ΙΩΑΝΝΑ : Άντε, φτάνουν πιά o i βλακείες! Άς πουμε καλύ
τερα ποιά 11ταν τά σπουδαία μέσα : eνα τσουρμο ναυτες πού
τούς στρατολόγησαν στά κάτεργα καί τρία σαπιοκάραβα πού
παρίσταναν τίς καραβέλες, άρχίζοντας άπό τή " Μαρία ",
eνα σκυλοπνίχτη πού εγινε κομμάτια εξω άπό τήν 'Τσπανιό
λα, μέ τήν πρώτη - έπιτρέψτε μου νά χρησιμοποιήσω εναν
τεχνικό δρο - μέ τήν πρώτη γερ1i άνεμοπορδή . ( Γελϋ.νε δλnι) .
Π !ΝΘΟΝ : Κάνετε λάθος! Μέ τήν Ciδειά σας, Μεγαλειότατε,
eχω νά παρατηρ1iσω δτι ή " Μαρία " ήταν εύπρόσωπο καράβι.
ΙΩΑΝΝ Α : Τόσο εύπρόσωπο πού ο ί ναυτες τό 'χανε βαφτίσει
La Ga lante, τουτέστιν, στή γλώσσα της π ιάτσας - και Θά
πρέπει νά χρησιμοποι1Ίσω πάλι -.εχνικό δρο - σκρόφα. (Οί
προύχοντες ά11απηδοϋ11) . Κομμάτι βαρύ αύτό ε ; Και τί μέ μέλει
έμένα; 'Αφου εΙμαι τρελή . . . Χά, χά, τρελή, χά, χά! 'Αλλά
ό φίλος μου ό Χ ριστόφορος είναι πιό τρελός άπό μένα. Κοι•

·
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τάξτε τον πώς κάνει . . . σά δαρμένο σκυλί . Πληγώθηκε ή πε
ρηφάνεια σου;
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Δέν εΙναι Θέμα περηφάνειας. 'Απλώς, μου
ε!ναι πιά δλα άδιάφορα. Ή άνθρωπότητα μου προξενεί άηδία.
Τά μόνα πλάσματα πού δέν eχω πάψει ν' άγαπώ ε!ναι oi γυ
ναίκες ! 'Αλλά κι αύτό είναι ζ�Ίτημα χρόνου.
ΙΩΑΝΝΑ : Γειά σου, σαΊνι μου! Δέν καταλαβαίνεις πώς αύτό
άκριβώς Θέλουν κι οί λεγάμενοι ;
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Τ ί ; Νά σιχαθώ καί τίς γυναίκες;
!ΩΑΝΝΑ : Όχι, νά σέ δουν νά γίνεσαι γιαούρτι, γιά νά σ'
άφt"1 σουν νά ξυνίσεις. ( Γελϋ.vε οί ναϋτες) .
ΦΟΝΣΕΚΑ : Ο ί έκφράσεις σας μέ έκπλ1Ίσσουν. Ποίος είναι
ό έξομολογηηiς σας;
ΤΩΑΝΝΑ : Ό 'ίδιος πού 'χετε καί σείς. Καί μου 'χει πεί κάτι
πράματα γιά σας. . .
ΦΟΝΣΕΚΑ : Μ ά τ ί 'ναι αύτά πού λέτε; ' Επιτέλους . . .
!ΩΑΝΝΑ : Χά, χά! Γιά δές πού κοκκίνησε! ' Εγώ ε!μαι τρελ1Ί.
ΚΟΠΕΛΑ (μπαίνει φω11ό.ζοντας, μέ aλλες δυό κοπέλες) : Πέ
θανε! Ό πρίγκηψ 'Ιωάννης πέθανε στήν άγκαλιά της γυναί
κας του. Ή βασίλισσα ' fσαβέλλα κοντεύει νά τρελαθεί. ( Ψί
Ουροι άνό.ιωτοι μέ προσευχές. Τό πλιϊΟος μπαί11ει σέ διάταξη λι
τανείας, cvώ τύ. κορίτσια τραγουδοϋ11) .
Τά ποτάμια τά κατάπιε γη παρθένα.
Ή χλωμή μορφή τοϋ ' Ινφάντη μοιάζει τώρα φιλντισένια.
Είχε ηi ζω1i μπροστά του, μά τόν ε'ίδαμε νά λιώνει
Σέ άνέμου ξαπλωμένος νωχελικό σεντόνι .
Ί ό 'χε πεί, τό 'χε πεί ή 'Ιωάννα 1i Τρελ1Ί,
Σά μανόλια διψασμένη 1i Μαρία Θά τόν πιεί,
Μ' ενα ρ ίγος Θά ρουφ1iξει τό νερό πού λαχταρά
Κι ό ' Ινφάντης Θά πεθάνει χτυπημένος στό μερί ψηλά.
( Τύ. κορίτσια άποσύρονται πρός τό βό.Οος καί δλοι οί aλλοι
ί!ρχο11ται πρός τύ. έμπρός. Κρατϋ.11 ό ιωΟένας άπό ίi11α κερί. Κάνουν
σημειωτό11 κι ί!πειτα περ11ϋ.11; ίi11ας ίi11ας, μπροστά στό11 έπίσκοπο,
πού τούς πετϋ. άπό μιύ. πρέζα στάχτη στό κεφάλι) .
ΦΟΝΣΕΚΑ : Μόλις έπαναληφθη 11 δίκη Θά πρέπει νά στη ρί
ξωμεν τά πάντα ε!ς τήν ύπόθεσιν τών δούλων.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ Β' : Γιά ποιούς δούλους μιλάτε;
ΦΟΝΣΕΚΑ : Αύτούς πού eφερε η άπέστειλε ό Κολόμβος διά
νά τούς πωλ1Ίσωμεν. Ή Βασίλισσα ήτο πάντοτε έναντίον
αύτης της αίσχρiiς συναλλαγ1Ί ς.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ Β' : 'Ωστόσο, έμείς έξακολουθήσαμε νά τούς
διοχετεύουμε σηiν άγορά . . . κατεβάζοντας κάπως τlς τ ιμές.
ΦΟΝΣΕΚΑ : Ναί , βέβαια, άλλά τό έκάναμε παρά τήν Θέλη
σίν μας, μέ δυσφορίαν. Τά κίνητρά μας ήσαν άνθρωπιστικά.
Τί Θά ήτο προτιμώτερον; Νά τούς έπαναπατρίσωμεν στοιβα
γμένους είς τά δυσώδη κύτη τών πλοίων, μέ κίνδυνον ν' άπο
Θάνουν καθ' όδόν; Ή νά τούς περιθάλψωμεν, νά τούς σιτί
σωμεν καλώς, νά τούς βαπτίσωμεν καl νά τούς έντάξωμεν
άκολούθως είς τόν χριστιανικόν μας πολιτισμόv;
ΚΑΤΗ ΓΟΡΟΣ Β' : 'Ως δούλους!
ΦΟΝΣΕΚΑ : Δέν ε!ναι ίδικόν μας τό λάθος, ι'iν ό ι'iνΘρωπος
έγεννήθη μέ τό βάρος ένός προπατορικου άμαρηiματος, τό
όποίον όφείλει νά έξαγοράσει μέ " λύπας, μέ στεναγμούς
και μέ [δρώτα ". 'Εμείς παριστάμεθα ώς ταπεινοί τοποτηρη
ταί, οϋτως ώστε ή έξιλέωσις αύτή νά συντελεσθη κατά τόν
καλύτερον δυνατόν τρόπον.
ΚΑΤΗ ΓΟΡΟΣ Β' : Αλλο δμως τοποτη ρηταί και Ciλλο Ciρπα
γες. Είμαστε άνά πάσαν στιγμήν ετοιμοι νά τιμωρήσουμε
έκείνους οι όποίοι μiiς παραδίδουν πρός μεταπώλησιν τούς
άμοιρους αύτούς άδελφούς μας.
ΦΟΝΣΕΚΑ : Είναι γεγονός δτι οι Ciρπαγες μiiς προκαλοl)ν
άποστροφήν. Και ό Κολόμβος ε!ναι Ciρπαξ! Του χειρίστου
είδους! Μέχρι σ1iμερον μiiς εχει άποστείλει, εiς στρογγυλούς
άριθμούς, τρείς χιλιάδας δυστυχείς άγρίους, τούς όποίους
έπέλεξε μεταξύ τών ώραιοτέρων και τών νεωτέρων: . .
ΚΑΤΗ ΓΟΡΟΣ Β' : 'Αμφοτέρων τών φύλων.
ΦΟΝΣΕΚΑ : Ή Βασί λ ισσα 1iσθάνθη άληΘινήν συντρι βήν.
Δέν άνέκτησε - έν μέρει - τi]ν γνωστήν της καρτερικότητα,
παρά μόνον άφου έπληροφοpήθη δτι τό προϊόν της πωλή
σεως ύπερέβη τά δώδεκα έκατομμύρια μαραβέδια. Μετά ταυτα
έζ1)τησε νά έξομολογηθη.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ Β ' : Κατά βάθος, αύτοί ο ί ταλαίπωροι δέν
•

'Ιωάννα στό Φερδινάνδο : Εlμαι τρελή. 'Όλοι τό ξέρουν πώς εlμαι τρελ1]. Πι dφού μπορώ νά λέω, δ, τι Οέλω
είναι δυνατόν παρά νά βγουν κερδισμένοι . Χάνουν, βέβαια,
η)ν έλευθερία τους, άλλ' ε!ς άντάλλαγμα βρίσκουν παρηγο
ριά στή θρησκεία μας. Γίνονται δουλοι μας, ταυτοχρόνως
δμως καί άδελφοί μας. Τούς μεταδίδουμε ϊσως διάφορες
άσθένειες, ο[ όποίες τούς ήσαν προηγουμένως άγνωστες,
άλλά κάποτε θά γνωρίσουν καί αύτοί τήν ύγείαν της ψυχijς
καί Θά πεθάνουν εύτυχ1σμένοι .
Ο Ι ΔΥΟ ΜΑΖΙ (έv χορώ) : Εύτυχισμένοι σάν τό χλωμό
' Ινφάντη πού μάς 0.φησε.
ΟΛΟΙ Ο Ι ΑΝΤΡΕΣ (έιι χορώ) : Diνina1η νolontaten1 νocaιηus

justit ian1, qua νldel icet cuique persone

tι-ibuiturius suιηιηιιs.

ΟΙ ΚΟΠΕΛΕΣ (έιι χορώ) :

Pietaten1 tuan1, precoι-, arrogan
t iaιη j udices diν inae rat ionis orficiun1.

(Ό διάλογος τών δύο κατηγόρωιι συιιοδεύεται, άδιάκοπα, άvτι
στικτικά, άπό αύτιί τιίιι τελευταία φράση πού λέγεται σά.ν προ
σευχιj. Ξαφιιικά, ξαναγυρίζουμε στιί δίκη) .
ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ Β' : Μιά καί μιλάμε γιά πεθαμένους, Θά μπο
ρούσατε μ�iπως νά μάς πείτε, κύριε ναύαρχε, πώς έδολοφονή
σατε τόν πλοίαρχο ' Αντριάνο ντέ Μούξικα.
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Δέν τόν δολοφόνησα . . . { Τό έξομολογητιjριο
δπου εlιιαι καΟισμέιιος ό Φονσέκα προωΟείται άπ' τό κέντρο
πρός τά. δεξιά. Ό Κολόμβος άιιεβαίιιει " έιι κ1111jσει ") . Έχει
καμιά Θέση καl γιά μένα; (Συνεχίζει άπό τό σημείο πού εlχε
διακόψει) . . . τόν έξετέλεσα uστερα άπό κανονικ11 δίκη. Ό
ντέ Μούξικα κακομεταχει ριζόταν τούς tθαγενείς, έβίαζε τά
κορίτσια. Μ ι ά μέρα, γιά νά κλέψει ενα χρυσό κρίκο πού είχε
περασμένο ενας 0.γριος στή μύτη του, τόν τράβηξε τόσο
δυνατά, πού eκοψε κι ενα μέρος τf\ς μύτης. Μ ή νομίσετε πώς
ταράχτηκε καθόλου : eβγαλε τό μαντιλάκι του καί . . . μήν
τόν εϊδατε. ( Κάνει μιά. κίνηση πού σημαίνει " τά. τσέπωσε " ) .
Σά νά μήν εφταναν δλα αύτά, πf\γε νά όργανώσει καί μιά
άνταρσία γιά νά μέ βγάλει άπό τή μέση.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ Β' : Καί φυσικά, δέν τά κατάφερε.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Φυσικά.
ΦΟΝΣΕΚΑ : 'Ερασιτέχνης.
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Πώς είπατε;
ΦΟΝΣΕΚΑ : Όχι, i)Θελα νά π& : π&ς πέθανε.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Σκοτωμένος. (Γέλια) .
ΦΟΝΣΕΚΑ : Ή εννοια τf\ς έρωτ�)σεώς μου ήτο Ο.λλη :
έκάνατε τίποτε διά νά τόν προετοιμάσετε ψυχικ&ς;

:

Κάτω ό βα σιλιάς !

ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Πώς, ά:λλά αύτός δέν fιθελε νά έξομολογη θεί,
μέ τό πρόσχημα δτι κανένας άπό τούς ίερωμένους πού του
προτείναμε δέν ήταν στό uψος τών άμαρτιών του. Καl καθώς
δέν fιθελε νά κατέβει άπ' τόν πανύψηλο πύρ_:ιο, δπου τόν
εϊχαμε φυλακίσει, γιά νά τόν κρεμάσουμε στό ισόγειο, δπως
τό άπαιτεί ή παράδοση , άναγκαστήκαμε νά τόν σπρώξουμε
λιγάκι. Έδωσε itνα σάλτο κάπου τριάντα μέτρα. Τόν βάλαμε
σέ παιδικό φέρετρο. Τόσο κοντούλης είχε γίνει. Έτσι συμ
μορφωθήκαμε καl στή διαταγή πού ελεγε νά κάνουμε οικο
νομία στά πάντα.
ΤΡΙΤΟΣ ΔfΚΑΣΤΗΣ : Λαμπρά.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ Β' : Καιρός δμως νά έγκαταλείψουμε τό πε
δίον τών συναισθηματικών, οuτως είπείν, διαδικασιών, καl νά
περάσουμε είς τάς έμπορικάς. Νομίζετε δτι ή συμπεριφορά
σας eναντι τών άγρίων 1"']το eντιμος; Προσφέρατε σ' αύτούς
τούς κακόμοιρους : γυαλικά, καθρέφτες, κουδουνάκια, κόκ
κινα σκουφάκια, καl τούς παίρνατε, είς άντάλλαγμα, πλάκες
χρυσου. Ούκ όλίγες. Αύτό είναι άπάτη. Καl είς η)ν χώραν
μας οί άπατεώνες πηγαίνουν φυλακ1i ! ' Ελπίζω νά τό ξέρατε!
ΚΟΛΟ Μ ΒΟΣ : Τό fιξερα. Όπως iiξερα έπίσης δτι στή φυ
λακή πάνε κανονικά καί δσοι νέμονται τό προϊόν τijς άπά
της, ένώ γνωρίζουν ηiν προέλευσ1Ί του.
ΦΟΝΣΕΚΑ : Τί σημαίνει αύτό;
ΚΟΛΟ Μ ΒΟΣ : Σημαίνει πώς άπ' η) στιγμή πού αύτός ό
χρυσός βρίσκεται, δλος περίπου, στά χέρια τf\ς Έξοχότητάς
σας, Θά πρέπει νά σάς στείλουν φυλακή μαζί μου.
ΦΟΝΣΕΚΑ : Μήν βιάζεσθε. ' Εγώ διαχειρίζομαι τήν περι
ουσία του Βασιλέως.
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Στή φυλακή κι ό Βασιλιάς.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Δέν άλλάζουμε κουβέντα;
ΤΡΙΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ : 'Ασφαλώς, Μεγαλειότατε. 'Εν πάση
περιπτώσει, κύριε ναύαρχε, δέχομα1 εστω δτι τό έμπόριο δέν
είναι φιλανθρωπία, άλλά δέν Θά μπορούσατε τουλάχιστον
νά τούς προσφέρετε πιό χρήσιμα άντικείμενα. Ξέρω κι έγώ;
Γεωργικά έργαλεία, iiς πουμε, η πιατικά . . .
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Σωστά.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Έκανα μιά άπόπειρα νά τούς δώσω ξυλουρ
γικά έργαλεία καί εϊδη ύγιεινijς.
ΤΡΙΤΟΣ Δ Ι ΚΑΣΤΗΣ : Είδη ύγιεινijς;
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Ναί, καθήκια : τσίγκινα, μπακιρένια, σιδε111

ρένια μέ έπένδυση σμάλτου, διαφόρων τύπων, σχημάτων καi
μεγεΘ&ν. Άλλά τό μετάνιωσα.
ΤΡΙΤΟΣ ΔfΚΑΣΤΗΣ : Γιατί; Τά άπεποι1iΘησαν; Προσεβλ1i
Θησαν;
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Προσεβλi1Θησαν; Τί λέ.,.ε; Τρελάθηκαν. Ξέ
ρετε τί ζi1τηση εϊχαμε; Δέ Θά τό πιστεύατε.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ Β' : Τότε γιατί τό μετανιώσατε;
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Νά σίiς έξηγιiσω. Έπειδ1i μιά άπό τίς φυλές
είχε άρνηθεί έπανειλημμένα νά πλη ρώσει όρισμένους φόρους,
άποφασίσαμε νά έπι βάλλουμε κυρώσεις. Καθώς δμως πλη
σιάζαμε στόν οiκισμό, μίiς χτύπησαν έκείνοι πρ&τοι, καi
ε"ίδαμε καi πάθαμε νά γλυτώσουμε.
ΔΙΚΑΣΤΗΣ : '.Αντιμετωπίσατε, δηλαδ1i, στίφη άγρίων.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Δέν ήταν καi τόσοι πολλοί , άλλά πέσαν
άπάνω μας ξαφνικά, στριφογυρίζοντας τά τσεκούρια τους καi
κρατώντας, άντί γιά μαχαίρια, τά ψαλίδια καi τiς λίμες πού
τούς είχαμε πουλ1iσει. Είδα εναν άγριο μ' ενα πριόνι, ν' άρπά
ζει εναν άπό τούς στρατι&τες μου, νά τόν καρφώνει στ�i θέση
του, καί νά τόν πριονίζει, άρχίζοντας άπ' τήν κορφή τοϋ κρά
νους, μέ μιάν άκρίβεια! . . καί μ' ενα τρίξιμο, άνυπόφορο! . .
M ii σάς πώ τi εκανε ενα Cίλλος μέ μιά πλάνη . Νά τό π&;
ΟΛΟ Ι (μέ φρίκη) : Όχι!
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Καλά, δέν τό λέω. 'Αλλά ή πραγματική αtτία
τιϊ ς πανωλεθρίας μας 1)ταν τό νέο άμυντικό τους δπλο.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΙ . Ποιό δπλο;
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Τά καΘ�'1 κια! Τά φορέσανε γιά κράνος κι
άχρηστέψαν τά σπαθιά μας.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : 'Εκπληκτικό!
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Σας βεβαιώ πώς αuτά τά καΘήκια ήταν πολύ
πιό στέρεα καi πιό πρακτικά άπό τά δικά μας τά κράνη. Θά
'πρεπε νά τά δοκιμάσετε στούς στρατιώτες σας, Μεγαλειό
τατε.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ (γρυλλίζοντας σχεδόιι) : Χμ;
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : "Αν τά διακοσμούσατε μάλιστα μέ τά χρώματα
καί τά έμβλ1iματα της καθαγιασμένης βασιλικης παντιέρας,
Θά μπορούσατε νά τά χρησιμοποιείτε γιά προπόσείς, άφοϋ
Εχουνε καί χερούλι . . . ( Κάι>ει τιίιι κίιιηση πού συιιοδεύει τίς
προπόσεις) " Εiς ύγείαν! Ζήτω ό Βασιλιάς! Ζ1iτω! Νικητής ! "
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Πολύ ώραία! Πώς δέ μου προτείνεις νά
φορέσω κι έγώ κανένα, μέ τιiν κορώνα άπό πάνω.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Γίνεται κι αuτό, άλλά τότε πρέπει νά 'χει
δύο χερούλια.
( Μπαίιιει ιj Ίωάνιια. Σηκώιιονται δλοι) .
ΧΟΡΟΣ : 'Υψηλοτάτη!
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Κολόμβε, Εχω τ�)ν έντύπωση δτι δέν άντι
λαμβάνεσαι τήν σοβαρότητα τών κατηγοριών ποu σέ βαραί
νουν.
ΙΩΑΝΝΑ (στόιι Κολόμβο, φιλικά) : M ii σέ νοιάζει. Κάνε πώς
δέν τόν ξέρεις.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Κατηγορείσαι , πρ&τον, γιά δειλία.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ Β ' : Σκοπεύατε νά έγκαταλείψετε τό δλον
έγχείρημα : φυλάκισις δώδεκα έτ&ν.
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Τί εκανε λέει;
ΓΡΑΜ ΜΑΤΕΑΣ (άφού συμβουλεύτηκε τόιι κώδικα, ίfιια πελώριο
βιβλίο πού τό κρατa ίfιιας iίλλος γραμματέας, γράφει σ' ίiνα μαυρο
πίιιακα) : Δώδεκα . . .
ΦΟΝΣΕΚΑ : 'Εγκατάλειψις μετά εiκοσα�iμερον μόλις άπό
τ i1 ς άναχωρ1iσεως . . .
ΓΡΑ Μ Μ ΑΤΕΑΣ : Ά, ετσι; Τότε είναι δεκατέσσερα χρόνια.
ΙΩΑΝΝΑ : ' Εγώ αuτουνοϋ Θά τοϋ δαγκώσω τ' αυτι.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Κατηγορείσαι επειτα γιά έγκληματικ1i
βαρβαρότητα.
ΚΑΤΗ ΓΟΡΟΣ Β ' : Άπηγχονίσατε εξη μέλη του πλη ρώματός
σας.
ΚΟΛΟ Μ ΒΟΣ : Δέν είναι άλήΘεια!
ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ Β ' : Έξη. Τέσσερις οι εξη . . .
ΓΡΑ Μ Μ ΑΤΕΑΣ : Τέσσερις ο[ εξη ; (Ρωτάει τό δεύτερο γραμ
ματέα) .
ΓΡΑΜ Μ ΑΤΕΑΣ Β ' : Ε iκοστέσσερις.
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ΓΡΑ Μ Μ ΑΤΕΑΣ : Δύο τά κρατούμενα;
ΓΡΑΜ ΜΑΤΕΑΣ Β' : Όχι , δχι !
Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤΕΑΣ : Καλά, δέν είπα τίποτα! Εtκοστέσσερα
χρόνια.
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Ε iκοστέσσερα χρόνια φυλακ1i γιά εξη ναϋτες,
έκ τ&ν όποίων ό ενας ήταν τόσος δά;
ΓΡΑΜ ΜΑΤΕΑΣ : Τόσος δά;
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Τόσος. Άφοϋ χωροϋσε όλόκληρος σ' εναν
κουβά. ' Εκεί κοιμότανε.
ΙΩΑΝΝΑ : Βγάλε στά γρ1iγορα μερικά χρονάκια.
ΚΟΛΟ Μ ΒΟΣ : Εuχαριστ&.
Γ ΡΑ Μ ΜΑΤΕΑΣ : Άντε, είκοσι.
ΦΕΡΔΙ ΝΑΝΔΟΣ : Αλλο δείγμα της άπανθρωπίας σου : εl
πες νά κόψουνε τή μύτη καί τ' αuτιά τοϋ πρέσβυ πού εlχε
στείλει γιά διαπραγματεύσεις ό Cίρχοντας Καοναμπό.
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Όχι, Μεγαλειότατε, δεν εδωσα ποτέ τtτοια
διαταγ1;. ΕΙπα νά κόψουν τόν πρέσβυ στά δυό, κατά τήν
εννοια του uψους, άλλά ό διiμιος, πού 1)ταν γέρος κ ι άρρω
στιάρης σημάδεψε λάθος, δέν ύπολόγισε σωστά τόν παλμό
του . . . κοντολογίς, τοϋ 'κοψε χράπ! τό άριστερό αuτί. Γιά νά
μή μέ πάρει , λοιπόν, ό Cίρχοντας Καοναμπό γιά Cίνθρωπο
πού άφήνει τίς δουλειές του στή μέση fι πού δέν Εχει τό αίσθη
μα της συμμετρίας, εlπα νά του κόψουν καί τό δεξί. Δέν τοϋ
π1iγαινε Cίσχημα . . . Ίσως τόν εκανε λιγάκι μακρυμούρη . . .
ΦΕΡΔ!ΝΑΝΔΟΣ. : Καί τή μύτη ;
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Τή μύτη , ε; . . . Γι' αύτό εφταιγε ό ίδιος ό
πρέσβυς. Tiiν ώρα πού ξεκίναγε ό Cίλλος νά του κόψει τ'
αύτί, γύρισε στό πλάι, άπό καθαρή περιέργεια, καί χράπ! . .
ΓΡΑ Μ Μ ΑΤΕΑΣ : Μποροϋμε νά συνεχίσουμε; ( Μπαίιιουν δυό
κοπέλες κρατώιιτας φύλλα χαρτί καί πέιιες - φτερά. Τά μοιρά
ζουιι στούς παρισταμένους γιά νά κρατaιι σημειώσεις) .
ΦΕΡΔ!ΝΑΝΔΟΣ : Κατάχρησις έξουσίας : έξαναγκασμός εtς
ψευδορκίαν.
ΓΡΑΜ ΜΑΤΕΑΣ : Έξη χρόνια.
ΦΕΡΔ!ΝΑΝΔΟΣ : 'Απάτη.
ΦΟΝΣΕΚΑ : Ή περίπτωσις τοϋ ναύτου, τοϋ όποίου ύφαρ.
πάσατε τό δώρον, άρκεί.
ΓΡΑ Μ Μ ΑΤΕΑΣ (συμβουλεύεται τόν ιcώδιιcα) : Κλοπ1i , κλο
πή . . . Έφ' δσον τό Θυμα είναι : κουρεύς, μαία, ναύτης . . .
Τό βρ1iκαμε. Δυό χρόνια.
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Δυό χρόνια γιά ναύτη μουσουλμάνο ! Δtν
ύπάρχει πιά Θρησκεία!
ΙΩΑΝΝΑ : Ναί, ναί , 1'Ίταν άπό κείνους τούς κακούς τούς
μουσουλμάνους πού τρώνε τά μικρά παιδάκια ώμά.
ΓΡΑΜ ΜΑΤΕΑΣ : Ά, ετσι; Δέv εΙπα τίποτα. Τά σβήνω τά
δυό χρόνια.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : 'Ανθρωποκτονία.
ΓΡΑΜ ΜΑΤΕΑΣ : Έντεκα χρόνια.
ΚΑ ΤΗΓΟΡΟΣ Β' : Ένδεκα.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Αtσχροκέρδεια καί άρπαγή.
ΓΡΑ Μ Μ ΑΤΕΑΣ : 'Εννέα.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ Β' : 'Εννέα.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : 'Αθέμιτος οικειοποίησις.
Γ ΡΑ Μ ΜΑΤΕΑΣ : Τρία.
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Τόμπολα! ( Κουιιάει τό χαρτί γιά νά τό δεί δ
Βασιλιάς) .
ΦΟΝΣΕΚΑ : Κολόμβε, παίζεις μέ τή φωτιά.
ΦΕΡΔΙΝ ΑΝΔΟΣ : Πάνω στiiv ώρα : έμπρησμός.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ Β' : Τέσσερα.
ΦΕΡΔΙ ΝΑΝΔΟΣ : Ζωοκλοπ1i , βλασφημία, διατάραξις τi'jς
νυκτερινi'jς άναπαύσεως . . . Πόσο Θά τά χρεώσουμε δλα αύτά;
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Δέν έρχόμαστε σ' ενα συμβι βασμό ; . . .
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : ' Εξακολουθείς νά κάνεις πνεϋμα, ε; Μάθε
λοιπόν, φίλτατε, πώς Ιiν αύτ�i τή φορά δέν καταφέρεις ν' ά.πο
δείξεις τήν ά.Θωότητά σου, πρόκειται νά φίiς . . . (Στό Γραμ
ματέα) : Πόσα βγαίνουν;
.
ΓΡΑΜ ΜΑΤΕΑΣ (ιrά11ει ύπολογισμούς στιίιι πλάκα του) : Δέν
πάει . . .
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Τί πράμα;
•

ΓΡΑ Μ Μ ΑΤΕΑΣ : Τό εντεκα στό έφτά, δέν πάει.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Άναποδογύρισέ τα. Πολλαπλασίασε τό·
έφτά έπi τρία . .
ΓΡΑΜ ΜΑΤΕΑΣ : Άν είν' ετσι . . . μας κάνει ένενηνταεφτά
χρόνια, τρείς μήνες καί μιά μέρα.
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Πάει νά πεί πώς θά φάω ένενηνταεφτά χρόνια
φυλακή ;
ΙΩΑΝΝΑ : Μ ή ν έντυπωσιάζεσαι . Πρώτον , δέ σέ καταδί
κασαν άκόμα. Κι επειτα, δέ μπορεί, θά σο() χαρίζουν κάθε
τόσο κι άπό μερικά.
ΔΥΟ ΚΗΊ>ΥΚΕΣ (μέ τύμπανα) : Ζι'1 τω! Ζι'1τω ! Ή πριγκι'1 πισσα Άλφονσίνη, σύζυγος το() 'Ερρίκου τής Πορτογαλίας,
γέννησε κορίτσι!
ΧΟΡΟΣ : Ζήτω! Ζήτω ή 'Ινφάντη !
ΙΩΑΝΝΑ : Τί σο() 'λεγα; Βάζω στοίχημα πώς θά σο() κόψουν
δυό χρόνια. (Στό Γραμματέα) : Γιά δές τi λένε τά κιτάπια
σου.
ΓΡΑ Μ Μ ΑΤΕΑΣ : Διά Ίνφάντην θηλυκο() γένους : τρία χρό
νια.
ΚΗΊ>ΥΚΕΣ ( στοiις όποίους ψιθύρισε κάτι ό δικαστιίς) : ' Επα
νόρθωσις : τό κορίτσι πού λέγαμε είναι άγόρι .
ΙΩΑΝΝΑ : 'Ωραία! (Στό Γραμματέα) : Πόσα;
ΓΡΑ Μ Μ ΑΤΕΑΣ : 'Οκτώ.
Κ ΗΡΥΚΕΣ : Καi είναι όλόιδιος ό πατέρας του.
ΓΡΑ Μ Μ ΑΤΕΑΣ : Δέκα.
ΙΩΑΝΝΑ : Δέκα χ ρόνια λιγότερα!
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Τέσσερα πρός ένα δτι θά φτάσει τά δεκα
πέντε.
ΔΥΟ ΑΓΙΟ ΤΟ ΧΟΡΟ (δέχονται τό στοίχημα) : ' Εντάξει! 'Εν
τάξε ι !
ΚΟΠΕΛΑ (μπαίνοντας) : Έχει καί τ ό ίδιο χαμόγελο μ έ τόν
παππού του, τόν ά.γαπημένο μας βασιλιά Φερδινάνδο!
ΧΟΡΟΣ : Ζ1Ίτω!
ΓΡΑ Μ Μ ΑΤΕΑΣ : Δεκατρία!

ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ Β' : Δεκατρία!
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Δεκατρία χρόνια!
ΦΕΡΔΙ ΝΑΝΔΟΣ : Έξη πρός ένα!
ΚΑΤΗ ΓΟΡΟΣ Β' (δέχεται) : Έξη !
ΦΕΡΔΙ ΝΑΝΔΟΣ : Έγινε!
ΚΗΊ>ΥΚΕΣ (μπαίιιουιι στιί σκηνιί) : Ζ1Ίτω! ΖιΊτω! Ή πριγ
κι'ιπισσα Έλεσνώρα άρραβωνιάστηκε μέ τό Φίλιππο της
Φλάνδρας!
ΚΟΛΟ Μ ΒΟΣ (στιίιι Ίωάιινα) : Πόσο πάει 11 Φλάνδρα;
ΓΡΑ Μ Μ ΑΤΕΑΣ : Δεκαπέντε.
ΦΕΡΔΤΝΑΝΔΟΣ : Κέρδισα!
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Δεκαπέντε χρόνια! Γερ1) μπάζα !
Κ Η ΡΥΚΕΣ : ' Η Έλεονώρα άναμένει εύτυχές γεγονός.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ : Μά ά.φο() δέν παντρεύτηκε άκόμα.
ΙΩΑΝΝΑ : Θά γεννηθεί έφταμηνίτικο.
ΚΟΛΟΜΒΟΣ (στό Γραμματέα) : Νά κάνουμε λογαριασμό
νά δο()με πο() βρισκόμαστε;
ΔΙΚΑΣΤΗΣ (συμβουλεύεται τά χαρτιά ποiι ίfχει στά χέρια του
ό Φερδιιιάιιδος) : "Αν τελικώς καταδικασθητε, θά έκτίσετε
ποινι'ιν . . . ίiν άφαιρέσουμε τά ετη πού σας έχαρίσθησαν . . .
( Στό Γραμματέα) : Πόσα βρ1Ίκατε έσείς;
ΓΡΑ Μ ΜΑΤΕΑΣ : Εtκοσιεπτά.
ΔΙΚΑΣΤΗΣ : Εικοσιεπτά!
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Μόνο; Τί λέτε; Ζω1) χαρισάμενη, μ' άλλα
λόγια.
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ : Θά μο() λείψει κι ή παρέα μας καi τό κα
λαμπουράκι μας, άλλά πρέπει νά φύγω. Μέ καλεί τό καθi'jκον.
Κ Η ΡΥΚΕΣ : Ζήτω! Ζήτω! 'Η 'Ισπανία έκιΊρυξε τόν πόλεμο
στή Γαλλία!
ΧΟΡΟΣ : Θάνατος! Θάνατος στούς άπιστους τούς Φράγκους !
Ναί !
Κ ΗΡΥΚΕΣ (φτάσαν ώς τιίν ii.κρη τιϊς σκηνιϊς καί γυρνάνε βια 
στικά πίσω) : Νίκη! Νίκη ! Ο ί Φράγκοι τό 'βαλαν στά πό
δια . . . (Βγαίνουν μαζί μέ τό Φερδινάιιδο) .

τούς δυνατούς dλλά, στήv πρώτη στραβοτιμονιά, τόν στριμώξαν γιά καλά

ΙΩΑΝΝΑ : Ζ1iτω! Ζήτω! Ή 'Ισπανία εlν' έλεύθερη, έλεύ
θερη !
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : ' Ελεύθερη ; Γιά ποιά 'Ισπανία μιλάτε, πριγκη
πέσσα μου;
ΙΩΑΝΝΑ : "Α, δέν εlναι; . . . Σωστά, δέ μπορεί νά 'ναι . . .
εϊμαστε στίς άρχές τοϋ 1 6ου αiώνα, βέβαια . . . Εlμαι στ' άλή
θεια τρελ1i . . . Κρίμα, έ ; Όπως καi νά 'ναι πάντως, Χριστό
φορε, ήταν νά κάνεις ένενηνταεφτά χρόνια φυλακή καi τε
λικά σοϋ χαρίσαν έκατόν έφτά! "Εχεις καi περίσσεμα!
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : 'Επομένως, άκόμα κι αν μέ καταδικάσετε . . .
ΦΟΝΣΕΚΑ : Τόσον καιρό δηλαδή έκοπιάζαμεν έπi ματαίω!
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : "Οχι κι έπi ματαίω! Γιατί χάνετε τόσο εϋ
κολα τό 1)θικό σας; 'Εδώ εlναι τά δεφτέρια, ας τά κοιτάξουμε.
( Παίριιει €να χαρτί ιiπ' τά χέρια τοϋ δεύτερου Γραμματέα καί
διαβάζει μερικά πράγματα έιιτελώς ιiκατάληπτα) : Νάτο ! Αuτό
εlναι : δέκα. Είς περίπτωσιν κατά τήν όποίαν ύπάρξη περίσ
σευμα δέκα έτών . . . ('Εξακολουθεί νά διαβάζει χωρίς νά τόν
καταλαβαίιιει ιcαιιείς ιcαί τελειώιιει τιjv άιιάγvωση δίιιοντας ίiνα
σκαμπίλι στό Φονσέκα) : "Ετσι πατσίσαμε. Καi τώρα, θέλε
τε νά σας πώ κάτ ι ; Κρατείστε τα δλα, τούς τίτλους τοϋ άν
τ ιβασιλέως, τά έκκλησιαστικά είσοδ1iματα, τά ποσοστά. Καi
δώστε μου μιά σκούνα. Θά πάω πίσω στiς ' Ι νδίες και δέ θά
μέ ξαναδείτε ποτέ.
Κ Η ΡΥΚΕΣ (μέ τύμπανα) : Ό Κολόμβος έκανε πανιά. Κανείς
γι' αuτόν πιά δέ μιλa. Πέρασαν ένα, δύο χρόνια, τρία, τέσ
σερα. Στiς θάλασσες έπi'jγε ν' άρμενίσει. Σάν ξαναγύρισε. τόν
εlχαν λησμον11σε ι . { Τιjιι wρα πού μιλοϋν οί κιjρυιcες, δυό ύπη
ρέτες φέρ11ου11 στι) σιαιιιιj μιά μεγάλη σημαία (λάβαρο) γιά νά
μπορέσει ιιά γίιιει ή ύ.λλαγιί τοϋ σιcηιιικοϋ, ύ.πό ιφεμάλα σέ κα
ραβέλα. Στό προσκιίvιο, ό Φοvσέκα συζητάει. μέ τόν Κατιjγο
ρο Β') .
ΦΟΝΣΕΚΑ : Κολόμβος, Κολόμβος . . . Εlχα γνωρίσει εvαν
Κολόμβο πριν άπ' τόν πόλεμο. Έναν τσευδό.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ Β ' : Τσευδό;
ΦΟΝΣΕΚΑ : Ναί , που μιλοϋθε έτθι .
ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ Β' : "Οχ ι , δ.λλον λέτε έσείς.
ΦΟΝΣΕΚΑ : "Εχετε δίκιο. Αuτός εlχε μιάν άδελφή που
ήταν τσευδή .
ΚΑΤΗ ΓΟΡΟΣ Β' : Μά δχι , δέν εlχε κάν άδελφή.
ΦΟΝΣΕΚΑ : Τότε ποιός ήταν τσευδός;
ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ Β' (χά11011τας τιίν ύπομοιιιί του) : Ποϋ θέλετε
νά ξέρω; Αuτός πού λέω έγώ εΤναι ό ναύαρχος, ό πρώην άντι
βασιλεύς, τόν θυμόσαστε;
ΦΟΝΣΕΚΑ : Ναύαρχος τσευδός; . . . � Α, ναί , λέτε έκείνον
τόν κατεργάρη πού δέν καταφέραμε νά τόν στριμώξουμε στή
δίκη . . .
ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ Β ' : Μάλιστα, αύτόν.
ΦΟΝΣΕΚΑ : Μά ήταν fι δέν ήταν τσευδός;
ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ Β' : Μπορεί καi νά 'ταν. Αuτή τή φορά πάν
τως δέν πρόκειται νά μfiς ξεφύγει . Δέ θά τόν σώσουν οϋτε
σ ι κατεργαριές οϋτε τά εuεργετικά μέτρα.
ΦΟΝΣΕΚΑ : Κατάλαβα : πολιτικ1i δίκη.
Κ ΑΤ Η ΓΟΡΟΣ Β' : "Οχ ι . Θά ποϋμε πώς έκανε μάγια.
ΦΟΝΣΕΚΑ : Μή λέτε άνοησίες! Τίς άνεύθυνες κακογλωσ
σιές δέν τiς άνέχομαι . "Εχετε άποδείξεις; "Εχετε μάρτυρες;
ΚΑΤΗ ΓΟΡΟΣ Β' : Θέλετε άποδείξεις; Μάρτυρες; ( Δείχιιει
τά παρασκιίνια ύ.π' δπου βγαίνουιι οί ιcιjρυκες) : 'Ιδού!
Κ ΗΡΥΚΕΣ : Στiς 9 Μαίου τοϋ 1 502, άφοϋ πi'jρε συχώρεση
άπ' τό Βασιλιά, κι uστερα άπό μεσολάβηση της Βασίλισσας,
άλλά άπογυμνωμένος πιά άπ' δλα σχεδόν τά δικαιώματα πού
τοϋ εlχαν παραχωpηθεί γιά τις άνακαλύψεις του, ό Κολόμβος
ξέκινa γιά τό τέταρτο καi στερνό του ταξίδ ι .
ΚΑΤΗ ΓΟΡΟΣ Β' : Τοϋ άπηγορεύθη αuστη ρώς ή είσοδος
ε!ς ο!ονδήποτε λιμένα των άποικιων.
ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ : Άν θέλει ν' άποβιβασθεί κάπου, δέν
έχει παρά νά άναζητήσει νέους λιμένας ε!ς τάς νέας χώρας
τάς όποίας θά άνακαλύψει.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ Β' : Άν τάς άνακαλύψε ι .
ΚΗΡΥΚΕΣ : Φτάνοντας δμως στiς 'Αντίλλες . . .
ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ Β' : Και άψηφων τάς διαταγάς . . .
ΚΗΡΥΚΕΣ : Ζητάει νά μπεί στό λιμάνι της Ίσπανιόλα.

ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ Β ' : Μέ τήν πρόφασιν δτι θέλει νά προφυ
λαχθεί άπό έπικειμένην θύελλαν.
Κ ΗΡΥΚΕΣ : "Ετσι πραγματοποιείται ή συνάντηση μέ τόν
' Υποδιοικητή της άποικίας.
( Στό διάστημα πού έχει μεσολαβιjσει, ιί έξέδρα ξανάγινε καράβι.
Ό Κολόμβος μέ μερικούς ναϋτες ύ.σχολείται μέ τίς μανοϋβρες.
Μαζί του βρίσκεται ιcι ό ' Υποδιοιιcητής) .
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ : "Ελα τώρα, Κολόμβε. Τά παραφουσκώ
νεις. Ποϋ τή βλέπεις τή θύελλα; Γιά 1)λίθιο μέ περνάς; Στόν
οuρανό δέν ύπάρχει οuτε ενα συννεφάκι, ή θάλασσα εlναι
λάδι . . .
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Άκριβως έπειδή εlναι λάδι, ρίξε μιά ματιά
στό βυθό.
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ : Πεντακάθαρος εlναι.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Δέν παρατιiρησες δτι δέν έχει οϋτε ενα ψάρ ι ,
οuτε ενα καβούρι, τίποτα . . .
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ : "Ε, κι έπειτα; Θά 'χουνε πάει νά παρα
θερίσουν.
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Νά παραθερίσουν ; . . . Σωστά. Καi ξέρεις
γιατί ; Γιατι σέ μία ι'Δρα, τό πολύ δύο, έδω πού βρισκόμαστε
καi δέκα μίλια τριγύρω, ή θάλασσα θά κοχλάζει καi θά βρέ
χει άπό κάτω πρός τά πάνω!
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ (είρωιιιιcά) : Σώπα!
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Γιά κοίτα αuτά τά πουλιά, κοίτα πως φεύγουν
(βάζει γριjγορα τό χέρι στό μάτι) . Νάτο πάλι τό πρόστυχο! . .
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ : Μά αύτά εlναι άποδημητικά. ΕΤναι ή
έποχή τους. Δέ σέ καταλαβαίνω βρέ Χριστόφορε! Κοτζάμ
κουρσάρος και νά λές τέτοιες χοντρές ψευτιές, μόνο καi μόνο
γιά νά καταφέρεις νά μπείς στό λιμάνι!
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Δέν εlναι ψευτιές.
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ : Σέ παρακαλω, μήν έπιμένεις. 'Εμένα μέ
συγχωρείς, σ' άφήνω νά δείς πως θά τά βολέψεις. Πρέπει νά
γυρίσω πίσω.
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Τί πας νά κάνεις στή στεριά; (Δείχνει τό πε
λώριο ιcαπέλο πού φοράει ό ' Υποδιοικητιjς) . Νά ψάξεις γιά
ύπερτροφικά μανιτάρια νά τά κοτσάρεις στό κεφάλι σου;
ΠΡΩΤΟΣ ΝΑΥΤΗΣ (φωιιάζει πρός τό μέρος τιjς πλώρης) :
Ή λέμβος τοϋ κυρίου Ύποδιοικητοϋ!
Υ Π ΟΔLΟΙΚΗΤΗΣ : Νά μέ συμπαθaς, άλλά φεύγει σ' ένα
τέταρτο ό στόλος και πρέπει νά 'μαι κεί.
ΚΟΛΟΜΒΟΣ (τόν συιιοδεύει wς τό πλευρό τοϋ πλοίου) : Ποιός
στόλος;
Υ Π ΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ : Αuτός μέ τόν όποίο έπιστρέφουν στήν
πατρίδα οί πιό άγαπητοι σου φίλοι, έκείνοι πού σέ πέταξαν
στιi θάλασσα : ό Μπομπαντίλια, ό Ρολντάν, ό Φεθιεγκουέ
ρες, ό Ξανίας . . .
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Παστρικά μαντίλια δλοι τους!
Υ Π ΟΔίΟΙ ΚΗΤΗΣ : Ναί, ναί. . . ΕΤναι πάντως φανερό δτι κα
νένας τους δέ βλέπει νά 'ρχεται ό τυφώνας ·πού λές, γιατl
άλλιως δέ θ' άποφάσιζαν νά φύγουν.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Μπορεί νά τό ξανασκεφτοϋν καl ν' άλλάξουν
γνώμη .
Π ΡΩΤΟΣ Ν ΑΥΤΗΣ : Όχι, κύριε ναύαρχε. Κοιτάξτε : βγαί
νουν άπ' τό λιμάνι .
ΥΠΟΔΙΟ Ι Κ ΗΤΗΣ : 'Αδύνατον ! Ν ά πάρει ή όργή, ποιά βάρδια
ετναι τώρα;
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΝΑΥΤΗ Σ : Ή εχτη, κύριε Ύποδιοικητά.
Υ Π ΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ : Τότε !tχω άργήσει έγώ. Χρονίσαμε, Χρι
στόφορε, μέ τήν πολυλογία σου! Κατάλαβες τi έπαθα; Δέν
πρόλαβα οuτε νά τούς χαιρετίσω . . .
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Δέν πειράζει. Θά στείλεις λουλούδια στiς
χήρες . Κοίτα, φίλε μου ! Ναυτικοί, σοϋ λέει ό δ.λλος! 'Ακόμα
καί tυφλοπόντικας μέ καταρράκτη θά ' βλεπε καλύτερα.
Υ ΠΟΔΙΟΙ ΚΗΤΗΣ : Τί συγχύζεσαι ; Άν τόν έχεις σίγουρο
τόν τυφώνα σου, θά 'πρεπε νά τρίβεις τά χέρια σου.
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Μπράβο. Αuτό κάνω άκριβως.
Υ ΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ : Χά, χά. Καλό καi τοϋτο.
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Μή γελάς. Σέ λίγο δέ θά σοϋ φαίνεται πιά
τόσο άστείο. "Ελα άπό δω νά δείς. ('Αρχίζει ξαφνιιcά νά ούρ
λιάζει) : Έτοιμοι δλοι ν' άνοίξουμε τή μαίστρα.

ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ : Μά τί κάνεις;
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : 'Ανοίξτε τόν τρίγκο καί τό φλόκο ! Πάνω
καί τη μπούμα !
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ : Tii βάρκα μου!
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Όλοι μαζί! Ίσααα! Έτοιμοι νά πάρουμε τόν
Ο.νεμο της στεριάς. Λύστε τά σκοινιά! Κόφτε τα, κόφτε τα . . .
έρχετα ι ! (Μεγάλη ά ιιαστάτωση : lί.λλοι τρέχουν, lί.λλοι τραβϋ.ιιε
σκοιιιιά, lί.λλοι σιωρφαλώνουιι στίς σκάλες. Κάποιος κόβει τό
σιωιιιί μ' ίfιια τσεκούρι) .
Υ Π ΟΔΙΟfΚΗΤΗΣ : Ti γίνεται έδώ; Περίμενε. Ασε με νά
' βγω εξω!
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Τώρα πιά εlναι άργά.
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ : Δέν εlναι δ ιόλου άργά. Σέ_ διατάζω!
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Μέ δ ιατάζεις; Ρίξε μιά ματιά κατά την άνα
τολ1i καί κάνε τό σταυρό σου.
ΥΠΟΔfΟΙ ΚΗΤΗΣ : Μανούλα μου! Τί 'ναι αύτό πού προχωρεί
πρός τά δώ;
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Κύμα, πουλάκι μου, κύμα ψηλό ίσαμε τρία
καράβια, τό 'να πάνω στ' Ο.λλο.
ΥΠΟΔfΟΙΚΗΤΗΣ : Ό τυφώνας εlναι;
ΝΑ ΥΤΗΣ : Έρχεται ό 0.νεμος !
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Μάζεψε τη μαΊστρα! . . Έλα, ελα . . . Έτσι ! . .
(Όλοι μαζί μιμοϋνται τιίιι ταλάιιτευση, άργιί κι δλο eνταση, τοϋ
πλοίου. Σέ μιά στιγμιί ιί ίiιιταση δυναμώιιει άπότομα, σά νά ΠΑό·
κειται ιιά τά συιιεπάρει δλα ό lί.ιιεμος) .
ΥΠΟΔΙΟf ΚΗΤΗΣ : M ii χειρότερα! Θά 'λεγε κανείς δτι ση
κωθi1καμε στόν άέρα! ( Δυιιατός θόρυβος άπό κύματα, τριξί·
ματα καί σφυρίγματα τοϋ ά ιιέμου) .
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Π ιαστεtτε γερά . . . άπ' τά κατάρτια! ( Στό προ
σιοίνιο, iiιια γαλάζιο μεταξωτό πανί, δυό μέτρα φάρδος, eρχεται
ιιά καλύψει, ώς κάτω, δλο τό lί.ιιοιγμα. Τό πανί αύτό τό κινοϋν
άπ' τά παρασκιίνια, eτσι πού νά δίνει τιίv έvτύπωση μεγάλων
κυμάτωιι πού διαδέχονται τό iiνα τ' lί.λλο) .
•

ΥΠΟΔΙΟfΚΗΤΗΣ : Ποϋ πάμε, Κολόμβε, ποl) πάμε;
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Δε βλέπεις; Π ροσπαθοl)με νά ξεφύγουμε άπ'
τόν κατακλυσμό . ' Εκείνοι ο ι βλάκες, έκεί κάτω, πάνε νά χω
θοl)ν μέσα γιά μέσα.
Υ Π ΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ : Τούς δόλιους! Δέν πρόκειται νά γλυτώσει
κανείς.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Μά ποιόν 1iλίθιο βάλαν γι' άρχηγό τοϋ στόλου;
Κοίτα, μαζεύουν τά πανιά! "Ετσι ό Ο.νεμος άντί νά τούς στη
ρίξει, θά τούς τσακίσε ι !
ΥΠΟΔfΟΙ ΚΗΤΗΣ : T i συμφορά! Αύτή δέν εlναι ή ναυαρ
χίδα; Ήρθε τούμπα!
Π ΡΩΤΟΣ ΝΑΥΤΗΣ : Ti τράκο! Τρία καράβια γίνανε κομμάτια!
ΤΕΤΑΡΤΟΣ Ν ΑΥΤΗΣ : . . . Μπατάραν κι Ο.λλα δύο, πιό πέρα . . .
Π ΡΩΤΟΣ Ν ΑΥΤΗΣ : Τρία εlναι!
ΤΕΤΑ ΡΤΟΣ ΝΑΥΤΗΣ : Κι eνα πού πάει στόν πάτο !
ΠΡΩΤΟΣ ΝΑ ΥΤΗΣ : Τέσσερα!
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Ώραϊ:ο θέαμα, δέ λέω, άλλά μή χάνετε καιρό,
γιατl δπου νά 'ναι θά 'ρθει κι ή σειρά μας. Βγάλτε δσες 0.γκυ
ρες εχουμε ρεζέρβα. Πόσες εlναι;
Π ΡΩΤΟΣ ΝΑ ΥΤΗΣ : Τέσσερις.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Φουντάρισέ τις καί τiς τέσσερις!
Π ΡΩΤΟΣ ΝΑ ΥΤΗΣ : Χωρίς νά μαζέψουμε τά πανιά; Θά μάς
τά σκίσει δλα ό άέρας!
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Μή σέ νοιάζε ι ! Θά 'ναι σά νά πετάμε άητό.
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ : Άητό;
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Ο ί Ο.γκυρες θά μάς βαστάξουν, δπως βαστάει
ό σπάγγος τόν άητό . . . . Άν δέ μάς πάρει ό άέρας τά πανιά.
Π ΡΩΤΟΣ ΝΑΥΤΗΣ : Φουντάραμε τiς 0.γκυρες.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Λάσκα δσο εχεις. Καί δέσε!
Π ΡΩΤΟΣ ΝΑΥΤΗΣ : Έδεσα! Προσοχή στό σκορτσάρισμα!
Κι ό Θεός βοηθός! ΓΕνα πολύ δυνατό τράιιταγμα τούς ρίχνει
δλους κάτω, άλλοιι έδώ, lί.λλοιι έκεί. 'Αμέσως μετά, ώς διά μα
γείας, τό καράβι παύει νά ιωυιιιέται) .
ΥΠΟΔΙΟfΚΗΤΗΣ : Ti εγινε; Εϊμαστε άκίνητο ι . Δέ μποτζά
ρει πιά τό καράβι.

ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Βαστάξανε! Οι Ο.γκυρες βαστάξανε! Κοίτα
πού τό κουφάρι κοντεύει νά σηκωθεί πάνω άπ' τό νερό! . . Φά
νηκαν τά βρεχάμενα!
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΑ ΥΤΗΣ : Περίεργο πράμα! Μπορείς νά στα
θεϊ:ς και δρθιος.
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΝΑΥΤΗΣ : Εlναι σά νά κρεμόμαστε άπό κάπου.
Καl νά πετάμε.
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Σάν τόν άητό πού άμολάν τά πιτσιρίκια . . .
Φτάνει μονάχα ν ά κρατ�Ίσει . (Κι ιlλλο iiιια τράνταγμα) .
ΤΡΙΤΟΣ ΝΑΥΤΗΣ : Τό κύμα! ·Ερχεται τό μεγάλο κύμα! ( Τό
γαλάζιο πανί τινάζεται ίfτσι. πού vά φτάιιει σέ ϋψος πέντε μέτρων) .
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Αύτό πάει πολύ! Βοήθεια! (Πετάγονται δλοι
eξω άπ' τό πλοίο, έκτός άπό iiναν) .
ΤΡΙΤΟΣ ΝΑ ΥΤΗΣ : ΕΙ ναι κανείς έδώ;
ΟΛΟf (ξεπροβάλλουιι πίσω άπ' τό πλοίο) : Πέρασε;
ΤΡΙΤΟΣ ΝΑ ΥΤΗΣ : Ναί .
ΟΛΟΙ (σιωρφαλώιιουν ξαιιά στό πλοίο) : Πάλι καλά.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : Γιά κοιτάξτε 0.ν τό κουφάρι εlναι άκόμα πάνω
άπ' τά νερά;
Υ ΠΟΔΙΟΙ ΚΗΤΗΣ : Εlναι : πετάει άκόμα ό άητός. ( Τό γα
λάζιο ϋφασμα ιανείται τώρα μέ λιγότερη ζωηρότητα) .
ΤΡΙΤΟΣ ΝΑ ΥΤΗΣ : Σωθ1Ίκαμε! Σωθηκαμε! Ξαναφάνηκε ό
όρίζοντας!
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΑΥΤΗΣ : Τά κύματα δέν εlναι πιά βουνά. Καί
σά νά 'πεσε κι ό άέρας.
Υ Π ΟΔΙΟΙ ΚΗΤΗΣ : 'Απ' τ' Ο.λλα τά καράβια δέ γλύτωσε κα
νένα! Πνιγi'jκαν δλο ι .
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ : T i σοl) 'λεγα; Κ ι έσύ δέν iΊθελες ν ά μέ πι
στέψεις.
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ : Νά σοl) πώ κάτι, Χριστόφορε; Σέ φο
βάμαι . Σοl) χρωστάω τή ζωή μου, άλλά αύτά πού μηχανεύε
σαι μέ τρομάζουν. Αύτό πιά εlναι μαγεία.
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : ' Απλώς καl μόνο έξυπνάδα. Μ ά ο! χαζοί
τρομάζουν πάντα μέ τά καινούρια πράματα. Καί τώρα γο
νατίστε δλο ι , κι εύχαριστεϊ:στε τό Θεό πού, γιά καλή σας
τύχη, μ' εκανε ξεφτέρι .
ΧΟΡΟΣ ( ψάλλει) : Laudan1 u s , Domine . . .
ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ Β' : Λοιπόν ; Βεβαιωθήκατε γι' αύτό πού σάς
ελεγα ; Πρόκειται γιά περίπτωση μαγείας. Εiδατε τό οiκτρόν
τέλος πού εlχαν αύτά τά εiκοσι πλοϊ:α ; Νομίζω πώς εχουμε
άρκετά στοιχεϊ:α γιά νά τόν ένοχοποι1Ί σουμε. Τά γεγονότα άπο
δεικνύουν . . .
ΦΟΝΣΕΚΑ : Μά μη λέτε βλακεϊ:ες ! Άν άποδεικνύουν κάτι
τά γεγονότα, εlναι δτι έχουμε νά κάνουμε μέ τό μεγαλύτερο
θαλασσοπόρο πού γνώρισε ποτέ ό κόσμος. ( Μπυ.ίνει άπό τό βά
θος ό Κολόμβος, κουτσός καί ξεγοφιασμέιιος, άκουμπώιιτας σ'
iiιια δεκαιιίκι) . Κι ό κόσμος τόν κατάντησε στά χάλια πού
βλέπετε. Θέλετε νά τόν ένοχοποι1Ίσετε κι άπό πάνω ; Άς
τελειώνουμε πιά μ' αύτη την ιστορία.
ΚΟΛΟΜ ΒΟΣ (στό προσκιίιιιο) : Ή ιστορία τέλειωσε. Κι
έγώ κατάντησα έρείπιο. Στά τελευταϊ:α μου ταξίδια Ο.ρπαξα δλες
τίς άρρώστιες πού 'ναι της μόδας έκεί κάτω . . . rος κι αύτές πού
παθαίνουν οί μαϊμουδες κι οι παπαγάλοι . Χτύπησα κι έγώ δέν
ξέρώ πόσες φορές τήν πόρτα του Βασιλιά, κι ό μόνος πού δέ
μοl) 'δωσε κλωτσιά στόν πισινό ήταν ό νάνος της αύλης, για
τί δέν εφτανε τό πόδι του . . . Τί κάθομαι δμως καί κλαψουρί
ζω ; 'Εγώ φταίω. Μου τη φέρανε, σύμφωνοι , άλλά τί μποροl)σα
νά περιμένω άπ' τό Βασιλιά, τη Βασίλισσα, τούς τραπεζίτες,
τούς έπισκόπους . . . δηλαδη άπ' τ' άφεντικά μου ;
Τή δουλειά τους κάνουν . . . καί τήν κάνουν καλά !
Μήπως δέ γύρεψα νά μπώ κι έγώ στην παρέα τους ; Μ ήπως
δέν πi'jγα νά τυλίξω τούς φουκαράδες ; Μήπως δέ δάγκωσα
κι έγώ eνα κομμάτι έξουσία ; . . . Φίλησα ποδιές, εκανα τεμε
νάδες . . . Παράστησα πότε τό λιοντάρι καί πότε την ψείρα . . .
Καί στό τέλος μ' εστειλαν νά κόβω ξύλα, ετσι εlναι . . . οι
λύκοι μεταξύ τους, πού λένε. Όποιος εχει μεγαλύτερα δόντια,
βγαίνει κερδισμένος !
Γιατί, λοιπόν, νά παραπονιέμαι tΊ νά φωνάζω : " Μέ προδώ
σαν ". Κι έγώ τό iδιο εκανα. Κορόιδεψα τούς πεινασμένους,
πού ή ρθανε μαζί μου. Τούς εγδυσα, τούς ξετίναξα, τά φόρτωσα
δλα στην καμπούρα τους, σάν άληθινός άφέντης.
1 15

Ti άλλο μπορο{jσα νά κάνω ; Νά πάω μέ τό μέρος τους ; Ν ά
μπλέξω μαζί τους ; Ν ά πετάξω στή Θάλασσα τ ό Φερδινάνδο
καi τά τσιράκια του ; Νά lδρύσω δημοκρατία ; Τή Δημοκρατία
τοϋ Νέου Κόσμου ; " Όλοι ϊσο ι , δλοι άδέρφια : άγριοι, ναϋ
τες, άποικοι . . . Θάνατος στούς τυράννους ! ".
' Ελάτε τώρα, αύτά εΙναι ουτοπία. Μέσα σ' eνα μήνα ό Φερδι
νάνδος μέ τά καράβια του Θά μάς εΙχε κάνει λιώμα, δπως κά
ναμε έμείς τους ντόπιους.
Κι επειτα, έγώ δέν εΙμαι ούτε άγιος ούτε λαϊκός tjρωας. ' Εγώ
εΙμαι παραμυθάς . . . Μέ νιονιό, άλλά παραμυθάς. Πουλάω
τήν πραμάτεια μου σ' δποιον πλη ρώνει καλύτερα. Δέ μοϋ βγη
κε, βέβαια, σέ καλό. Όπως συμβαίνει συνήθως, μο{j πi'jραν
τήν πραμάτεια καi δέ μοϋ δώσαν δεκάρα . . . Αύτά εχει ή ζωή.
Τώρα δέ μοϋ μένει πιά παρά νά βγάλω κάποιο συμπέρασμα . . .
αύτό εΙναι άλλωστε τό μόνο που Θά βγό.λω άπ' αύηi τήν ιστο
ρία.
Δ Η Μ ΙΟΣ : Όχι, δχι ! Δέν εχουμε καιρό ! Ή παράσταση κρά
τησε περισσότερο άπ' δσο λογαριάζαμε.
(Ό καταδικασμένος ιjθοποιός πετάει άμέσως άπό πάνω του τό
ρόλο τοϋ Χριστόφορου Κολόμβου) .
ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ (μέ φωιιιί πιιιγμένη) : Τό 'χα ξεχάσει,
Δ Η ΜΙΟΣ : Αντε, κόφτο κι άνέβα πάνω.
ΚΑ ΤΑΔΙΚΟΣ : Π ερίμενε. ( Γυριιϋ., πρός τιί γυναίκα πού ξέ
ρουμε) : Τί εγι νε ;
ΓΥΝΑΙΚΆ : Κοίτα, δέν ώφελεί πιά νά σοϋ λέω παραμύθια.
Δέ μποροϋμε νά κάνουμε τίποτα. Είπανε δχι.
Δ Η Μ fΟΣ : Τ' άποφάσισες ; Κουνήσου. (Δείχνει τόιι ιωτάδι
κο πού ifχει l;.ρχίσει νά χοροπηδϋ. σάι• τρελός 0.πό τιί μιάν ii.ιφη
τιϊς σκηνιϊς στιίν Ιί.λλη) . Ti επαθε αύτός ; Ποϋ πάει ;
ΚΑΤΑΔΤΚΟΣ (ξεκαρδίζεται) : Χά, χά, χά ! Κι έγώ που iiμου
να στημένος έδώ καi περίμενα πότε Θά 'ρθουν οι δικοί μας . . .
Τώρα μόλις-κατάλαβα πώς οι δικοί μας, εϊμαστε έμείς, έμείς !
Μά βέβαια ! 'Εμείς ! Καi πώς Ciν κάτσουμε έδώ, tjσυχα, tjσυ
χα, περιμένοντας νά 'ρθει κάποιος νά μάς σώσει, Θά μάς τή
σκάσουνε ξανά !
Δ Η Μ ΙΟΣ : Μπράβο ! Μιά καi γέμισες τό κεφάλι σου μέ ώ
ραίες ίδέες, (δρα εΙναι νά στό κόψω.
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Έρχομαι άμέσως. Ασε με δμως, γιά τε•

•

λευταία φορά, νά πώ κάτι που θέλω γιά τόν Κολόμβο.
Δ Η Μ ΙΟΣ : 'Αποκλείεται.
ΚΟΛΟΜΒΟΣ : Άν τό 7>ώ τραγουδιστά ;
Δ Η Μ ΙΟΣ : Τραγουδιστά, δέ λέω.
('Όλοι. οί ιίΟοποιοί παίρνουν τιί θέση πού εlχαν καί στιίν άρχή
τιϊς παράστασης, ii.λλοι μέ τό κοστούμι τοϋ ρόλου τους κι ϋ.λλοι
μέ τούς μανδύες, τίς κουκοϋλες καί τίς μάσκες τιϊς Ίεριίς 'Εξέ
τασης. Τραγουδοϋν) :
Τέτοιος τρανός Θαλασσοπόρος
Σάν τόν Χριστόφορο Κολόμβο
Δέ μεταφάνηκε στόν κόσμο.
Κι δμως στό βάθος ό καλός μας
Ήταν άθώο περιστεράκι,
Που γιά ηiν περίσταση
Ντύθηκε γεράκι.
Στά πελάγη μέγας καπετάνιος,
Στ1i στεριά γαλίφης καί παλατιανός,
Νόμιζε πώς ήταν πονηρός,
Ήθελε νά παίξει μέ τούς δυνατούς,
'Αλλά μέ ηiν πρώτη στραβοτιμονιά
Τόν στριμώξαν γιά καλά.
Κι δπως Θά 'πρεπε νά τό περιμένει,
'Από σπουδαίο μασκαρά
Τόν καταντi'jσαν φουκαρά.
Όποιος τών δυνατών παίρνει τό μέρος
Δέ βγαίνει πάντα κερδισμένος.
Τό ράσο δεν κάνει τόν παπά,
Κι Cίς ψέλνει στά λατινικά.
Τετραπέρατος δέν ε{ναι ό καιροσκόπος,
'Αλλά ό τίμιος άνθρωπος.
Σωστό κι άντρίκιο,
Κι Ciς τό πληρώνεις άκριβά,
ΕΙναι νά στέκεσαι στό πλάι τοϋ φουκαρά
Πού εχει δίκιο.
( Καθώς ό θίασος τραγουδάει τίς τελευταίες στροφές, ό κατάδικος
όδηγείται στιίν έξέδρα. Τόν δέιιουιι καί τόν βάζουν νά γονατίσει
μπροστά στόν ξύλινο κορμό.' Ο διίμιος σηκώιιει τό πελέκι του. Γο
νατίζουν δλοι. Σκοτάδι - ιωί κραυγιί τοϋ πλιίθους. Φώς : στόν
ξύλιιιο κορμό, τό κομμένο κεφάλι τοϋ κατάδικου. Ό ίδιος στέ
κεται δρθιος καί άκέφαλος, πλάι στόν κορμό, μέ τό ίfιια χέρι άιcουμ 
πισμϊι•ο στό κομμένο του κεφάλι. Τό τέχι•ασμα εlι•αι εύδιάιcριτο) .

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΔΙΔΑΞΑΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ·Ι·ΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
" Ή 'Ισαβέλλα, τρείς καραβέλλες κ' ifιιας παραμυθcίς " εlι•αι
τό πρώτο ifργο τοϋ Ντάριο Φό πού παίχτηκε στιίν Έλλάδα.
'Ανεβάστηκε, στίς 12 Όχτώβρη 1974, στό θέατρο " Βεάκη " ,
άπό τιί Λαϊκιί Σκηνιί τοϋ Θεάτρου Τέχιιης, μ έ σκηνοθεσία τοϋ
Κάρολου Κούν καί στιί μετάφραση τοϋ Κωστιϊ Σκαλιόρα.
Τά σκηιιικά και' τά κοστούμια ifγιναν άπό τιίν Ίωάνι•α Παπαν
τωνίου κ' ιί μουσικιί Ο.πό τό Χριίστο Λεοντι;. Τούς φωτισμούς
έπιμελιίθηκε ό Μίμης Κουγιουμτζι;ς. Οί πρώτοι διδάξαντες.
μέ τιί σειρά τιϊς έμφάιιισιίς τους στιί σκηιιιί εlναι :
Μαραγκός Λ' - Λαός - "Ενας ναύτης - Γραμματέας Β' : Στέφανος Κότσικος.
Μαραγκός Β' - Λαός - 'Ένας ναύτης : Θόδωρος Μπογιατζιϊς.
Κατάδικος - Χριστόφορος Κολόμβος : Γιώργος Λαζάιιης.
Δήμιος - "Ενας σοφός - Γραμματέας Α' : Τάκης Μαργαρίτης.
Μι<'� ;•υιιαίκα, συγyειιιίς τοϋ ιcατάδικου : 'Ελένη Κι σκύρα.

'Ένας καλόγερος - Λαός - 'Ένας σοφός - 'Επίσκοπος Φον
σέκα : Βασίλης Παπαβασιλείου.
Ειιας καλόγερος - Λαός - 'Ένας σοφός - "Ενας ναύτης : Κώ
στας Χαλκιaς.
Γυναίκες τοϋ λαοϋ - 'Ακόλουθες τιϊς βασίλισσας : Ά ιινίτα
Σαντοριναίου, Ράσμυ Τσόπελα, Λ ν ιιυ Ασύλου, Μελίνα
Παπα νέστορος.
Βασίλισσα 'Ισαβέλλα - 'Ιωάννα ιί Τρελιί : Ρέιιη Πιττακιϊ.
Βασιλιάς Φερδινάνδος : Γιά ιινης Μόρτζος.
'Ένας καλόγερος - Ντιέγκο - Ύποδιοικητιίς : Π. Χρυσούλης.
Λαός - 'Ένας σοφός - Πλοίαρχος Πιιιθόν : Πϋ.ιιος Ζαργάνης.
Κουιντιιιίλα - Λαός - Σαραιcηιιός - Κατιίγορος : Π. Χρυσικάκος.
Λαός - 'Ακόλουθοι - Ναϋτες : Νίκος Μητρογιαννόπουλοi;, Περιιcλιϊς Μουστάκης, Θανάσης Καραγιάιιιιης.
Κιίρυκες : Βαγγέλης Ρικούδης, Αγγελος Σφακιαιιάιcης.
•
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Όλες ο! φωτογραφίες άπό τήν ' Ελληνική παράσταση τοϋ !:ργου εΙναι τοϋ Δημ. 'Αργυρόπουλου, τοϋ Πρακτορείου "Team"
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•ΙΙ Πρώτ' άπ' δλα, μιά δήλωση : Τό τε\J
χος εΙναι τριπλό - γιά νά κλείσει , έπι
τέλους, 1) σημαδιαιcιί χρονιά το\J '74.
Δέν πρόκειται , δμως, νά λογαριαστεί
τριπλό καί γιά τούς συνδρομητές. Μ έ
δική μας φροντίδα, δταν λiιξει ή συν
δρομi1 τους, Θά πάρουν, έπιπλέον, ενα
τε\Jχος δωρεάν. Τό " Θ " τούς καλεί νά
γραφτο\Jν συνδρομητές. Δέν πρόκειται
ποτέ νά τούς άδικ1iσει .
1111 Καθένας, Θά περίμενε . . . τριπλό τό
Δ ίμη110 ένός τριπλο\J τεύχους! Στήν
πραγματικότητα, εΙναι κιόλας συμπιε
σμένο. Οϋτε σημαντικά " μικρά " γεγο
νότα καταγράφονται , οϋτε Έπιθεώρησ11
τύ�ιου ύπάρχει . Λείπουν καί οι έπώνυμες
παρουσιάσεις βιβλίων καί οι Άθηναϊκές πρεμιέρες. Άς οψονται τά τρία
'Αφιερώματα πού άπλώθηκαν στίς σελί
δες του. Στά τεύχη δμως το\J 1975 - πού
Θά 'ναι ίiξη μ ο ν ά τ ε ύ χ η (ii τέσσερα
μονά, καί, τό πολύ, ενα διπλό 'Αφιέρω
μα) - Θά ύπάρξει πλούσιο κ' έπίκαιρο
ένημερωτικό καi άποκαλυπτικό Δίμη110.
Διαφοροποιημένο σέ τύπο χαρτιο\J καί
χρώμα, Θά 'ναι τό εύέλικτο δ ε ύ τ ε ρ ο
π ε ρ ι ο δ ι κ ό πού ύποσχεθήκαμε. 'Ο
πωσδήποτε, στό Δ ίμηι•ο το\J νέου τεύ
χους Θά ύπάρχουν πλούσια 'Επιθεώρηση
Τύπου, βι βλιοπαρουσίαση , βιβλιοκρι
τικi� , 'Αθηναϊκές πρεμιέρες - καί ίσως
μιά - δυό νέες στήλες, πού σχεδιάζουμε.
1111 Δέν κυνηγάμε έπετείους. Θά 'μαστε
δμως άσυγχώρητοι, αν δέ Θυμίζαμε τρείς.
Τούς μήνες πού καλύπτει τό τριπλό αύτό
τε\Jχος συμπλη ρώθηκαν είκοσι χρόνια
άπό τό Θάνατο της Μαρίκας Κοτοπούλη ,
τριάντα άπό τό χαμό της 'Ελένης Παπα
δάκη καί σαράντα άπό τήν άπώλεια το\J
Φώτου Πολίτη . Τρείς σημαντικοί t'iν
Θρωποι το\J Έλληνικο\J Θεάτρου. Κ' οι
τρείς, το\J λείψανε πρόωρα . . . Χαριiκαμε
πού σεβαστά πρόσωπα το\J Θεάτρου ό Γιάννης Σιδέρης κι ό Βασίλης Ρώτας
- έπισήμαναν, στό έτi1σιο " Χρονικό "
τήν έπέτειο τfις Κοτοπούλη καi το\J
Φώτου Πολίτη . Λυπηθiικαμε �ιού πα
ραλείψανε τήν ένδιάμεση έπέτειο της
Παπαδάκη . Μέ άποτροπιασμό, ώστόσο,
άποδοκιμάζουμε τήν !' πτωματολογία "
πού καλλιεργεί συστηματικά πρωινή
χουντική φυλλάδα. Καί τ ινες t'iλλοι . . .
1111 'Από τiς πιό άνάποδες γιά τό Θέατρο
χρονιές, τό '74. Κι δπως φαίνεται, ετσι
Θά κλείσει κ' ή σαιζόν. Πλήρωσε καί τό
Θέατρο τό φόρο του στίς διαδηλώσεις
το\J 'Ιούλη , τ11ν Κυπριακi1 τραγωδία, τίς
έκλογές, τό δημοψiιφισμα. Κ' έλπίζει νά
δεί, κι αuτό, τίς καλύτερες μέρες πού δι
καιο\Jται . Τό τραγικό εΙναι πd:ις τά ο ύ
σ ι α σ τ ι κ ά του προβλi11ιατα δέν ε
χουν, κάν, έντοπιστεί ! 'Επομένως, δέν
πρόκειται καi νά λυθοΙJν.'Αλλ' αύ·ιά εΙναι
δουλειά των ' Αστερίσκωιι. 'Εκεί, Θά γί
νει προσπάθεια νά τεθο\Jν. Καi νά λυ
Θο\Jν.
1111 Τό Δ ίμηι•ο καταγράφει μόνο ληξιαρ
χικά τό Θάνατο το\J Ποιητή το\J Λαο\J
Κώστα Βάρναλη . ΕΙχε τήν τ ιμ1Ί νά πε-
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ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙ Σ Η
ΔΙΑΜΑΝΊΟΠΟΥΛΟΥ
Το " Θέατρο " χαίρεται χαρα
μεγάλη : Το γυρισμο τοu Δια
μανήj Διαμαντόπουλου. 'Ύστερα
άπο 25χρονη οtκειοθελ'ίj άπομό
νωση, δ άληθινα μεγάλος ζωγρά
φος παρουσιάζει τ·ην &γνωση;
δουλειά του. Σταθμος στη ζω-
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Θάνει χωρίς νά μπεί στήν 'Ακαδημία!
Τό " Θέατρο " Θ' άσχοληθεί δπως άρμό
ζει στό Μ εγάλο Ποιητ�i , τό σοφό Δά
σκαλο, τόν τρυφερό φίλο. Στό τε\Jχος
άναδημοσιεύεται στή μν1i μη του, μιά
παλιά σελίδα συνεργασίας του στό "Θέ
ατρο ", πού τό τιμο\Jσε καi τ' άγαπο\Jσε
δσο λίγοι. Τό διαδηλώνει ή άφιέρωσή
του. Τό βεβαιώνει κι t'iλλη μιά σημείωσή
του στή μετάφρασή του το\J " Σiντ "
πού δημοσιέψαμε στό 1 20 τε\Jχος. Ό
" Ατταλός " του, πού περιμένει τ' άνέ
βασμά του στή Σκηνiι Θά μάς άπασχο
λr1σει σύντομα. Στό χώμα πού τόν σκε
πάζει άκουμπάμε t'iλικο τριαντάφυλλο.
"

1111 'Η δικτατορία εΙχε βρεί τρόπο νά.μή
" πληροφορούμαστε " τά
οίκονομικά
χάλια της χώρας. Εlχε, άπλούστατα,
διακόψει τήν κυκλοφορία τών έπίσημων
Στατιστικών Δελτίων. Στοιχεία, αίφνης,
στατιστικής Θεαμάτων iiχουν έκδοθεί
μόνο &ς τόν 'Ιούνη 1 973 ! Δέν εΙναι
βέβαια, άπαραίτητα τά έπίσημα στοιχεία
γιά νά διαπιστωθεί 11 δειν1Ί οίκονομική
κρίση πού μαστίζει τό Θέατρο. Παρ'
δλ' αύτά, τό 1 974 t'iνοιξαν t'iλλα πέντε
νέα Θέατρα καί , &ς τό τέλος της χρονιάς,
παίχτηκαν 1 46 iiργα 55 ξένα καi 9 1
έλληνικά! Ά π αύτά, 2 5 ήταν έπιθεωρή
σεις, σπονδυλωτά σατιρικά εργα καί μου
σικές κωμωδίες - χωρίς, άλίμονο, ά
ξιώσεις . . .

·

-

γραφική μας , μετα το .Μπουζιά
νη. Ό Διαμαντόπουλος 60 χρονω
σή ι:ερα - εί χε παρο�σιάσει για
,
πρωτη φορα δουλεια του - γυ
μνασιόπαιδο άκόμα ! - το ' 3 1 ,
στο " 'Άσυλο Τέχνης " τοu Βέλ
μου. 'Όσοι καταλάβαιναν, τότε,
κατάλαβαν ! 'Ιδιαίτερα, δ Παρ
θένης. Κοντά του, τελειώνει την
Α .Σ.Κ.Τ. στα '36. Άπο το Ί,3
&ς το 'lι7 παίρνει μέρος σέ τρείς
δμαδικές έκθέσεις. Στα Ί,9 πα
ρουσιάζει τη μοναδικ·η· άτομικ·ή
του �κθ;:ση στο " Ρόμβο " : ζ�
1 κεραμικ-η.
γραφικη, γλυπτικη,
Μέ το κλείσιμό της, άποσύρε
ται . Εικοσιπέντε , δλόκλ·ηρα, χρό
νια ! Δ�ν κυκ�οφορεϊ- Δέν έΥ;θέτει.
,
Δουλευει, ομως, ασταματητα.
Στα •3z, - σπουδαστ·ης άκόμα συναπαντ·ήθηκε μέ τον Κάρολο
Κούν. Καρπός, το έκ;;��κτικο
, ,
σκηνικό του για την
Άλκη
στη " τ'ίjς Λαϊκ'ίjς Σκην'ης. Στη
σελίδα '11 ύπάρχει μια φωτο
γραφία. 'Άλλη μιά, στο τεuχος
1 0 . Ό Κάρολος Κούν είχε δηλώ
σει τελευταία : Πολλα χρωστάω
στο Διαμαντ'ίj Διαμαντόπουλο.
Μ' �μαθε πολλά.. ΊΌ
Θέατρο "
χαιρετίζει το γυρισμό του. Στ'
&λλο τεuχος Θα προσφέρει, κατ'
άποκλειστικότ-η τα, κάτι δικό του.
"

1JΙ1 Νά καί μιά πρόοδος στά Θέατρα. Του
λάχιστον . . . ι'φιθμητικ1i : Πρίν έκατό
χρόνια, σtά 1 874, λειτουργοϋσαν στήν
Άθi1να τέσσερα θέατρα. Ύστερα άπό
έκατό χρόνια, φέτος, παίζουν στήν ΆΘ1i
να - άναβάλλοντας δμως συχνά παρα
στάσεις, άπό ελλειψη . . . θεατών - σα
ράντα τέσσερα! οι άρμόδιες στήλες με
ρικών έφημερίδων τά βγάζουν περισσό
τερα. Δέν εΙν' άλήθεια. 'Απλούστατα,
έξακολουθοϋν ν' άναφέρουν μερικά . . .
καλοκαιρινά - άκόμα καί τ ό Θεατράκι
τοϋ Χαρίδημου στήν Πλάκα!

Στό Δίμηνο τοϋ τελευταίου τεύχους
καταγγέλλαμε : "Κάθε χρόνο σ' δλο τόν
πεπολιτισμέιιο κόσμο γ ι ο ρ τ ά ζ ε τ α ι
ή Παγκόσμια ' Ημέρα Θεάτρου."Οχι δμως
καi στή χώρα μας! Τό 'Ελληνικό Κέντρο
τοϋ Διεθνο\Jς 'Ινστιτούτου Θεάτρου, τά
τελευταία χρόνια, τήν άγνοοϋσε συστη 
ματικά ". Καί, πραγματικά, τ ή ν άγνοο\J
σε.'0 άνήσυχος Γιάννης Γ. 'Ιορδανίδης,
πού σπουδάζει τώρα Θεατρολογία στό
Παρίσι, μάς γράφει πώς, τό 1 974, τ ή
Θυμi1Θηκε τουλάχιστον, κ α i τή γιόρτασε,
τό Κ.Θ.Β.Ε. Πραγματικά, τήν Κυριακή
3 1 το\J Μάρτη , στiς 1 1 τό πρωί, στό Θέα
τρο τϊις 'Εταιρίας Μα κεδονικών Σπου
δών, μίλησε ό ίδιος μέ Θέμα "Ένας αίώ
νας Άριστοφανικων έρμηνειών στήν
Έλληνικi1 Σκηνή " . ' Ηθοποιοί το\J Κ.Θ.
Β.Ε. άπόδωσαν άποσπάσματα άπό κωμω
δίες τοϋ 'Αριστοφάνη , προβλήθηκαν
διαφάνειες μέ ντοκουμέντα καi σκηνές
άπό παραστάσεις καi μεταδόθηκε r1χο
γραφημένη μουσική το\J Μάνου Χατζι
δάκι άπό τούς " Όρνιθες " καi το\J άξέ
χαστου Κυριαζη Χαρατσάρη άπό τόν
" Πλο\Jτο " στήν άπόδοση Χουρμούζη .
1111
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ΟΙ Δ Η ΜΟΚΡΑΤΕΣ ΠΡΟΓΟΝΟΙ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ-ΠΑΡΘΕΝΗΣ

οι 'Αστερίσκοι σταματο\)ν, και σ'
αύτό τό τεΟχος, στούς δυό μεγάλους
Δημοκράτες προγόνους - τόν 'Αλέ
ξανδρο Παπαναστασίου καί τόν Κ .
Παρθένη . Π ροτείνουν : Τ ό χάραγμα
Παρθένη νά. γίνει τό έπίσημο εμβλημα
της Δημοκρατίας, νά. γίνει προσπάθεια
άποκάλυψης το\) έμβλήματος στό κελί
των φυλακών της Αίγινας καί άποκατά
σταση το\) καταχωνιασμένου πορτραί
του το\) Παπαναστάση στό Πανεπι
στήμιο της Θεσσαλονίκης.

Έl>ώ, περιοριζόμαστε νά φέρουμε στο
εύρύτερο φώς τ'ίjς l>ημοσιότητας ενα
χαριτωμένο συμφωνητικό Παπαναστα
σίου - Παρθέν-η γιά τή l>ημιουργία ένός
πορτραίτου τοίί πρώτου, άπό τον Ι>εύ
τερο - μέ τήν ύπεύθυνη πλ·η ροφορία
πώς Ι>έν πρόκειται γιά το πορτραίτο
τοίί Παπαναστασίου, το χαρισμένο στο
Πανεπιστ·ή μιο τ'ίjς Θεσσαλονίκης. ΕΙναι
γιά ενα /J.λλο πορτραίτο πού - σύμφωνα
καl μέ τούς . . . ορους τοίί Συμφων-η
τικοίί - βρισκόταν και πρέπει νά βρί
σκεται στά χέρια τών παιl>ιών τοίί
Παρθέν-η. ΊΙ>ού το χαριτωμrνο "συμ
φωνητικό" τών δυο στενών φίλων καt
δμοϊl>εατών, οπως l>ιασώθηκε στο 'Αρ
χείο τοίί Παπαναστασίου καl l>ημοσιεύ
τηκε στον όγκώδη τόμο " Μελέται, λό
γοι, /J.ρθρα 'Αλ. Παπαναστασίου " πού

έκδόθηκε, μέ τήν έπιμέλεια τοίί Ξ. Λευ
κοπαρίl>η, το 1 9 5 7 ' στlς σελ. 8 7 2 - 3 :
'Έ ν α
π ρ ω τ ό τ υ π ο σ υ μ φ ων η τ ι κ ό. Αύτόγραφο σημείωμα
μέ συνυπογραφή τοίί Κ. Παρθέν·η.
Τό χιουμοριστικό τοίίτο αύτόγραφο
τοίί Α. Παπαναστασίου άπηχεί τ·fι
στεν·ή του φιλία μέ τον καλλιτέχνη.
ΆΘΊjναι 9 I V 1 93 6
Συνεφωνήσαμεν τά άκόλουθα :
Ό εΙς τών συ \1'βαλλομ� νων ' Αλ� ξ. Π �
. υποχρε
παναστασίου αναλαμβανει τ-ην
ωσιν νά ποζάρη, οπως δ ετερος τών
σ� μβαλλομένων κ ; Ι< . Π ο; ρθέν-ης :;άμη
την προσωπογραφιαν του υπό τον απα
άβατον , 8ρον � ά τ-fιν �ρατήση ε!ς ,,τ�Ι)ν
pιδιοκτησιαν
, ορου
και κατοχην του εφ
Σύμφωνοι
ζω'ίjς.
Α. ΠΑΠΑΝΑΣ'lΆΣ ΙΟΥ
- ΚΩΝ..., Τ . ΠΑΡΘΕΝΗΣ
ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕ Ο Κ . ΜΙΧΟΣ

Ί-Ιταν 36 χρονώ. Καl ποιητ·ής. Λεγόταν
Κώστας Μιχαλόπουλος. τΗταν γνωστός
σάν Κ. Μίχος. Χαράματα, στlς 2 7 τοίί
Μάη, αύτοκτόνησε. Π·ήδ·ηξε, άπ' τον
τέταρτο οροφο μιiiς πολυκατοικίας, στ·fιν
/J.σφαλτο τ'ίjς Μιχαλακοπούλου . . .
ΕΙχε σπουδάσει Νομικά στή Θεσσαλο
νίκη, Ο!κονομικές έπιστ'ίjμες στο Πα
ρίσι. τl-Ιταν άσκούμενος δικηγόρος. ΕΙχε
βγάλει τέσσερα ποιητικά βιβλία : " Βα-

βέλ " στά

1 9 6 0 . " Les injures du
brouillard " - έννιά άφορισμοl σέ τρία

λουλούδια τοίί Θανάση Τσίγκου, στά
1 961 . " Caerulium " , σ' ίtνα άντίτυπο
�τα �96 4: στ? ,!Ίαρί,σι καL ,(( !{βάν;α καt
αβαρη pευστα το 69 στ·η Σαλονικη.
"]!.γραψ7 Οέα�ρο : Πέντε 1:ργ;ι. καl }υό
με;αφρασε ις. Ε �α μονόπρα]το ,του : , Ο
,
διαδρομος , , , ε!χ ανεβαστει,
την &νοιξ·η
τοίί '70 στο " Πειραματικό Θέατρο "
τ·ίjς Ριάλδη. (ΣκηνοΟε�ίο; Διαγ�ρ� Χρονό
πουλου , σκηνικα: Γ. Ζιακα, μ ερμ:ηνευ
τές : :Μαρία Κωνσταντάρου, Είρ·ήνη
Κουμαριανοίί, Λ. Τσά.yκα, Κ . Τσιάνο,
Γ. Μιχαλάκη
) . "Εν' &λλο, τρίπραχτο
�ργο του , ,t t (Ο ?\αβόρι�Οος ' ' , -� τ�ν ν' �ν;:
,
�ασ;ει_ π;ερσι ε�αρκτ·ηριο ,στη Στοα ,
αλλα το, κοψε η λοyοκρισια.
Πρlν άπ' αύτά, ε!χε γράψει στά '6ft τό
" Χωρlς τύμπανα " καl στά '69 το
" Μαιευτ·ήριο - Κοιμητ·ή ριο τά Ρ·ήνεια ".
'Άφησ' ίtτοιμη μόνο τ-fιν πρώτη πράξ·η
άπό τό τρίπραχτο " Τρείς γάμοι ".
]!.!χε μεταφράσει, τον " Τίγρη " τοίί
Σίσyκαλ καl " Τό πρόγευμα τών στρα
τηγών " τοίί i'\Ι[πορlς Βιάν. Τό " Θ "
ζ·ήτησε τά κατάλοιπά του. "Αν βρεί
κάτι νά τόίί ταιριάζει, Θά τό παρουσιά
σει. 'Έχουμε τό σκλ·η ρό προνόμιο, νά
κατέχο με το τελευταίο ϊσως, y�αφτό
του. Ε�ιναι τα, πρακτικα,; που, κρατησε
στό Βρόκλαβ τ'ίjς Πολωνίας, άπό τ·fι
συνάντηση μl: το Γέρζυ Γκροτόφσκι.
Θά δημοσιευτοίίν στό προσεχές τείίχος.

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΑΨΕ ΝΑ � ΝΑΙ ΠΑΡΆΝΟΜΗ !
ΣΕ. . . 320 ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ !
' Επιτέλους! οι άθάνατοι της 'Ακαδημίας
'Αθηνών πάψανε νά 'ναι . . . παράνομοι !
Ύστερα άπό 4 2 χρονών παρανομία,
βρf\καν τήν εύκαιρία - μέ τήν άναμπου
μπούλα το\) ΚυπριακοΟ - και . . . τρύ
πωσαν στή νομιμότητα. οι καl)μένοι !
Νομιμοποίησαν, τουλάχιστον, τίς άπο
δοχές τους ! . .
·Ας πάρουμε, δμως, τά. γεγονότα μέ τή
σειρά τους : Στίς 24 τοϋ 'Ιούλη το\)
1 974,
ή στρατιωτική Δεξιά, άφοl)
άσκησε έφτάχρονη δικτατορία, παρά
δωσε όμαλά. τήν 'Εξουσία στήν πολι
τική Δεξιά της χώρας. Ή Κυβέρνηση
" 'Εθνικής ' Ενότητας " ήταν, στήν
ούσία, Κυβέρνηση Δεξιaς τοΟ Καρα
μανλή , με τήν ά.νεπίτρεπτη - καί, Ιδε
ολογικά, προδοτική - στήριξη τών
ύπολειμμάτων της 'Ενώσεως Κέντρου
καi τών λεγομένων άντιστασιακών
Νέων Δυνάμεων !
Τό όπ' άριθμόν 1 Νομοθετικό Διάταγμα
της Κυβέρνησης Καραμανλij - Φ.Ε.Κ.
τεΟχ. Α' άριθ. 8 1 8 /8-8-74 - μερι
μνοΟσε γι' αύτή, άκριβώς, τή διαδοχή.
Έδινε στόν όπουργό 'Εθνικής 'Αμύνης
- τόν Εύάγγελο 'Αβέρωφ, φυσικά. τ!ς άρμοδιότητες πού ή δικτατορία εΙχε
μεταβι βάσει στόν 'Αρχηγό τ<Ον 'Ενό
πλων Δυνάμεων - άποφασίζομεν καί
διατάσσομεν . . . - καί ξανάφερνε στήν
προδικτατορική σύνθεσή του τό 'Ανώ
τατο ΣυμβοίJλιο 'Εθνικής 'Αμύνης Ι Ι8

ξαναδίνοντάς του καi τίς άρμοδιότητες
πού τοϋ 'χε άφαιρέσει ή δικτατορία.
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ . . . ΕΘΝΙΚΟ

ΘΕΜΑ !

Ύστερ' άπ' αύτό, επρεπε νά. λυθεί άλλο
. . . κατεπείγον έθνικό θέμα. Ή φρον
τίδα της Κυβέρνησης - οι ΤοΟρκοι
βρίσκονταν . . . μακριά, στ�Ίν Κύπρο στράφηκε άμέριστη στ�1 μεγάλη " έθνι
κή στέρνα " ! Γι' αύτή μεριμνοϋσε, κα
τεπειγόντως, τό όπ' άριθ. 2 Νομοθετικό
Διάταγμα!
'Από τήν " έθνική στέρνα " - τήν
'Ακαδημία 'Αθηνών - προερχονταν
οι πρώην Πρωθυπουργοi κ.κ. Πανα
γιώτης Κανελλόπουλος καi Γεώργιος
'Αθανασιάδης - Νόβας, πού - σά. μέλη
το\) ΈΟ11ικοϋ Συμβουλίου, πού συγκά
λεσε ό Πρ. Δημοκρατίας στρατηγός
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ - Ε ΚΔΟΤΕΣ
ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ "Θ"

Τό " Θέατρο " Θά. παρακολουθεί
δ λ η τήν έκδοτική κίνηση το\)
τόπου - κι δχι μόνο, στενά, τή
Θεατρική η τήν κοντινή της καλ
λιτεχνική . �οσοι έκδότες καi
συγγραφείς Θέλουν, ας μaς στέλ
νουν τά. βιβλία τους : Περιοδικό
"Θέατρο", Χρ. Λαδa 5-7, ΤΤ 1 24.

Φαίδων Γκιζίκης, μαζί μέ τή χουντική
ήγεσία τών 'Ενόπλων Δυνάμεων - εί
χαν καλέσει, πρίν λίγες μέρες, τόν κ.
Κωνστ. Καραμανλi'\ στ�Ίν 'Εξουσία.
'Από τήν άκένωτη αύτ�1 " έθνική στέρ
να " - τήν 'Ακαδημία 'Αθηνών προέρχονταν καi τρείς άπό τούς εvτεκα
όπουργούς της πρώτης έπιλογj'\ς - ο!
άξιότιμοι κ.κ. Κ. Τσάτσος, Ν . ΛοΟρος
καί Ξ. Ζολώτας. Οί τρείς αύτοί άκαδη
μαϊκοi πρότειναν καί . . . όπέγραψαν
τό ύπ' άριθ. 2 Νομοθετικό Διάταγμα πού,
κυριολεκτικά, εύλογοϋσε τά γένια τους !
Ή 'Ακαδημία 'Αθηνών, πού λειτουρ
γοΟσε παράνομα άπό τό 1 932, νομιμο
ποιήθηκε αίφνιδιαστικά, μέ τήν κύ
ρωση - ϋστερα άπό 42 όλόκληρα χρό
νια! - ένός άκυρου Προεδρικοϋ Δια
τάγματος καί, ταυτόχρονα, νομιμοποι1i
θηκαν δλες οι &ς τώρα παράνομες
πράξεις της τόσο . . . προοδευτικής καί
τόσο . . . παραγωγικής 'Ακαδημίας . . .
ΤΣΑΤΣΟΣ ΚΕΡ Ν Α & ΛΟΥΡΟΣ Π Ι Ν Ε Ι

Νά, πρώτα, τ ό κείμενο τοϋ Νομοθετικοl)
Διατάγματος. Δημοσιεύτηκε στίς 9-8-74,
στό ύπ' άριθ. 2 1 9, Α' τεϋχος της 'Εφη
μερίδος της Κυβερν1iσεως :
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ Δ ΙΑ ΤΑ ΓΜΑ
ΥΠ' Α ΡΙΘ. 2
Περ i κυρώσεως τού Προεδρικού
Δ ιατάγματος τής 26. 4 - 7.5.32

«περ i τροποποιήσεως τού Όργα
�ισμού τής 'Ακαδημίας ' Αθηνών»
καi κυρ ώσεως έκδοθεισών βάσει
αύτού πράξεων.
Ο ΠΡΟΕΔ ΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Δ ΗΜΟΚΡΑ ΤΙΑΣ
Προτάσει τού Ί-Ιμετέρου Ύπουρ
γι� ού Σ�μβουλίου, aπεφασίσαμεν
και διατασσομεν :
"Αρθρον μόνον.
1. Κυρούται aφ' ής έδημοσιεύ
θη το Προεδρικον Δ ιάταγμα τής
26. 4. - 7.5.32 δημοσιευθiν είς το
ύπ' aριθ . . 144 / 7 . 5 . 1 932 ΦΕΚ τεύ
χος Α' .
2. Πα.σαι αί πράξεις τής Όλο
μελείας καi τών λοιπώ11 οργάνων
Δ ιοικήσεως τής 'Ακαδημίας 'Αθη
νών αί γενόμεναι κατ' έφαρμογΎjν
τού aνωτέρω Προεδρικού Δ ια
τάγματος κυρούνται aφ' ής έγέ
νοντο.
'Εν 'Αθήναις τfί 9 Αύγούστου .1974
Ό

Πρόεδρος

τής

Δ ημοκρατίας

ΦΑ ΙΔΩΝ ΓΙUΖΙΚΗΣ, Στρατηγος
Το Ύπουργικον Συμβούλιον
Ό πρωθυπουργός : Π. Καραμανλής
Ό 'Αντιπρόεδρος : Γ. Μαύρος
Ta μέλη : ΞΕΝΟΦΩΝ ΖΟΛΩ
ΤΑΣ, Γεώργ. Ράλλης, Εύάγγ.
'Αβέρωφ - Τοσίτσας, Χριστόφ.
Στράτος, Κωνστ. Παπακωνσταν
τίνου, Σόλων Γκίκας, ΚΩΝΣΤ.
ΤΣΑ ΤΣΟΣ, ΝΙΚΟΛ. Λ Ο ΥΡΟΣ,
Ίωάν.
Πεσμαζόγλου,
Δ ημήτρ.
Παπασπύρου, Χαράλ. Πρωτοπαπ
π6.ς, 'Αθαν. Κανελλόπουλος, 'Ανδρ.
Κοκκέβης, Γεώργ. Μυλων6.ς.
' Εθεωρήθη καi έτέθη ή μεγάλη
τού Κράτους σφραγίς.
'Εν Άθψαις τfί 9 Αύγούστου 1974
'Ο έπi τής Δ ικαιοσύνης ύπουργος
Κωνστ. Παπακωνσταντίνου
Τ Ε Λ Ε Σ ι Δ ι Κ Α Α ΚΥΡΟ κι Α Ν ι ΣΧΥΡΟ

Νά τώρα κ' ο [ καρποί τού τόσο άγγελι
ιωίJ Διατάγματος. Γιά νά ξεχωρίσουν
δμως καλύτερα, χρειάζεται λίγη προ
ιστορία : Ή 'Ακαδημία Άθ ηνi.ί>ν γιά πρώτη φορά ρ ίχτηκε ή ίδέα στήν
'Εθνική Συνέλευση του Αργους στά
1 825 - δημιουργi1 θηκε, έκ:ατό χρόνια
άργότερα, στά 1 926, άπό τό Θ. Πάγ
καλο. Στην 'Εφημερίδα τfις Κυβιφνή
σεως, τεύχος Α' άριθ. 96 / 1 8-3-1 926,
δ ημοσιεύτηκε Συντακτική Πράξη " περί
όργανισμοu τfις 'Ακαδημίας Άθηνi.ί>ν ".
Στά 1 929, μέ Πρόεδρο τfjς Δημοκρατίας
τόν Π. Κουντουρ ιώτη , δημοσιεύτηκε
στήν 'Εφημερίδα τfjς Κυβερνiισεως,
τεύχος Α' άριθ. 368 /24-8- 1 929 ό Νόμος
•

" περί κυρώσεως καί τροποποιή
σεως τfjς πρώτης Συντακτικfjς Πράξεως
περί όργανισμοu τfjς 'Ακαδημίας 'Αθη
νών " .
Τρία χρόνια, δμως, άργότερα - στά
1 932 - δημιουργήθηκε rι άνωμαλία.
Πρόεδρος τfjς Δημοκρατίας ήταν ό
Άλεξ. Ζαίμης καί τfjς Κυβερνήσεως
ό 'Ελευθέριος Βενιζέλος. Δημοσιεύτηκε
τότε, στiς 26-4- 1 932 στήν 'Εφημερίδα
τfjς Κυβερνήσεως, τεϋχος Α' άριθ. 1 44
Διάταγμα περί νεωτέρας τροποποιή
σεως του όργανισμοϋ τfjς 'Ακαδημίας.
Τό Διάταγμα αυτό ύπi'\ρξε εκτοτε
aκυρο καί άνίσχυρο, γιατί δέν είχε
όποστεί τήν έπεξεργασία του Συμβου
λίου 'Επικρατείας, που ρητά ύπαγό
ρευε τό Σύνταγμα τfjς χώρας. ' Επομέ
νως, άντί του άκύρωτου όργανισμοu
τfjς 'Ακαδημίας του 1 932, έξακολουθοu
σε νομικά νά iσχύει ό παλαιότερος όργα
νισμός του Νόμου 4. 398 του 1 929. Τό
θέμα εχει λυθεί τελεσίδικα, μέ τήν άκυ
ρωτική άπόφαση 1 362 / 1 97 1 τού Συμ
βουλίου τi'\ς 'Επικρατείας, ί\στερα άπό
προσφυγή του καθηγητfi του Πολυτε
χνείου Δημοσθένη Πίππα. Μέ τήν άπό
φαση αυτή τού Συμβουλίου 'Επικρατείας
δέν άκυρωνόταν μόνο μιά συγκεκρι
μένη άπόφαση τfjς 'Ολομέλειας τi'\ς
'Ακαδημίας Άθην&ν μέ f1μερομηνία
29 Μάη 1 969 άλλά άναγνωριζόταν ή
άκυρότητα δ λ ω ν τ ω ν ά π ο φ ά
σ ε ω ν τfjς 'Ακαδημίας άπό τό 1 932
&ς τό 1 97 1 - ι'ικόμα καί τΊ έκλογή των
άκαδη μαϊκών, πού 'χε γίνει μέ βάση
τόν όργανισμό τού 1 93 2 . Τήν άκυρότητα
εtχε δεχτεί, τελικά, μέ όπόμνημά της
καί ή !δια ή 'Ακαδημία.
Παράνομα ήταν, λοιπόν, έκλεγμένοι
. . . παρά ενας τεσσαράκοντα, άθάνα
τοι τfjς 'Ακαδημίας. Παράνομη 1Ίταν
άκόμα καί ή , ό)ς τώρα, μισθοδοσία
τους! 'Από τήν παρανομία γλύτωναν
μόνο δυό. οι βετεράνοι τfjς άθανασίας :
Ά ναστάσιος 'Ορλάνδος, μέλος άπό τό
1 926 καί Γεώργιος 'fωακείμογλου, μέ
λος άπό τό 1 929. Όλοι οί ι':ίλλοι άκα
δημαϊκοί - άλίμονο καί ό ι':ίλλοτε
Π ρόεδρος τού Συμβουλίου τfjς 'Επικρα
τείας, κατόπιν βουλευτi1 ς τfjς 'Επικρα
τείας καί νυν Π ρόεδρος τfις Δημοκρα
τίας κ. Μ ι χ . Στασινόπουλος - ήταν
παράνομοι . . . Παράνομοι καi οί πρώην
Πρωθυπουργοί καί ύπουργοί Π. Κα
νελλόπουλος, Γ. 'Αθανασιάδης - Νό
βας, Γρηγ. Κασιμάτης, Ι. Θεοδωρακό
πουλος, Λ . Ζέρβας, Διον. Ζακυθηνός,
Ξ. Ζολώτας, Ν. Λούρος, Κ . Τσάτσος.
Παράνομοι καi οί σημερινοί όπουργοί
ΓΙ. Ζέππος καί Κ. Τρυπάνης. ( Ζητάμε
συγγνώμη άπ' δσους, τυχόν, παραλεί
ψαμε) .
4. 398
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Νά, δμως, άλφαβητικά, γιά τήν πλη
ρότητα τfjς ερευνας σι, ό)ς τώρα παρά
νομοι, σαρανταένας Έλληνες άθάνα
τοι , μέ τή χρονολογία έκλογf1 ς τους :
Γ. 'Αθανασιάδ ης - Νόβας 1 95 5 , Καίσαρ
'Αλεξόπουλος 1 963, Φίλων Βασιλείου
1 966, Διον. Ζακυθηνός 1 966, Παναγ.
Ζέππος 1 970, Λεων. Ζέρβας 1 956, Ξε
νοφών Ζολώτας 1 952, 'Ιωάννης Θεοδω
ρακόπουλος 1 960, Περικλ. Θεοχάρη ς
1 973, Έπαμ. Θωμόπουλος 1 945, Γ.
'Ιωακείμογλου 1 929 (νόμιμος), Παν.

Κανελλόπουλος 1 959, 'Ιωάννης Καρμί
ρης 1 974, Γρηγ. Κασιμάτης 1 968, Ν .
Λο()ρος 1 966, Γ . Μαριδάκης 1 941 , 'Η
λίας Μαριολόπουλος 1 966, Γ. Μέγας
1 970, Γ. Μιχαηλίδης - Νουάρος 1 974,
Παναγ. Μπρατσιώτης J 955, Γ. Μυλω
νάς 1 970, Ι. Ξανθάκης 1 955, Άνδρ. Ξυγ
γόπουλος 1 966, Άναστ. 'Ορλάνδος
1 926 (νόμιμος), Μεν. Παλλάντιος 1 970,
Κ. Παπαϊωάννου 1 960, Παν. Παπα
τσώνης 1 968, Π . Πετρίδης 1 959, Όθ.
Πυλαρινός 1 966, Ν. Ρουσόπουλος 1 97 3 ,
Έρρ. Σκάσσης 1 955, Μιχ. Στασινό
πουλος 1 968, Άντ. Σώχος 1 965, Άγγ.
Τερζάκης 1 974, 1 . Τρικκαλινός 1 947,
Κ. Τρυπάνης 1 974, Γ. Τσατσάς 1 9 74, Κ .
Τσάτσος .1 96 1 , Ι . Χαραμfjς 1 967, Π .
Χάρης 1 969 κ α ί Ν . Χατζηκυριάκος Γκίκας 1 974.
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ΛΕΞιΚΟ !

Θά μπορούσαμε νά καταγράψουμε άμαρ
τιών πλfjθος καί κριμάτων άβύσσους
- τόσα βαρύνουν τήν 'Ακαδημία 'Αθη
νών! Βασικά, έπιμένει νά μένει ξένη
άπό τό ζωντανό έλληνικό κορμό, κρα
τώντας κλειστές τίς πύλες της σέ κάθε
πραγματικ1i άξία. Ό κατάλογος τών σα
ρανταένα " άθανάτων " της, βεβαιοί τοϋ
λόγου τό άληθές. Ή άνοχi1 της στή Δι
κτατορία, τήν καταδίκασε τελεσίδικα
στi1 συνείδηση του Έλληνικοϋ Λαοϋ.
Δέν ξεκινi1σαμε, ώστόσο - οϋτε καί
θ' άπλωθοϋμε τώρα, σέ κριτική τfjς
" δράσης " της. Θ' άναφέρουμε ενα
μόνο σύμπτωμα τfις πρωτοφανοϋς " ά
δράνειάς " της! Έννοοϋμε, φυσικά, τό
πεοιβόητο " ' Ιστορικόν Λεξικόν τfις
Νέας Έλληνικfjς - τfις τε κοινi.ί>ς όμι
λουμένης καί τών Ιδιωμάτων ". Στά
1 9 3 3 , fι 'Ακαδημία 'Αθηνών έξέδωσε τόν
Α' τόμο τοϋ Λεξικού τfις γλώσσας μας.
Στά σαράντα χρόνια που πέρασαν άπό
τότε, fι 'Ακαδημία 'Αθηνών κυκλοφό
ρησε άλλους . . . δυόμισι τόμους! Δη
λαδή, τόν Β', τόν Γ καί τό α' μέρος
τοϋ Δ'. Πάντως, καί μέ τούς τρισi1μισι
τόμους που έξέδωσε, στά σαράντα χρό
νια πού διέρρευσαν, κάλυψε λέξεις πού
άρχίζουν άπό τά τρία πρώτα γράμματα
τοϋ έλληνικοϋ 'Αλφάβητου! Γιά ηiν
άκρίβεια, οί\τ' αυτά - άφοϋ βρισκόμα
στε άκόμα στr 1 ν άρχή του Γάμα καί,
συγκεκριμένα, σττΊ λέξη γαρδαλώνω.
Μέ εναν πολύ άπλό όπολογισμό, βγαί
νει πώς ή 'Ακαδημία 'Αθηνών - μέ
τόν . . . άτίθασα νεανικό ρυθμό πού κι
νείται - θά χρειαστεί 320 χρόνια γιά
νά φτάσει στό 'Ωμέγα! Δηλαδή, τουλά
χιστον άλλα 280 χρόνια, άπό σήμερα . . .
Παραδεχόμαστε τόν άργό ρυθμό που
άπαιτεί ή εκδοση ένός τέτοιου Λεξικο().
Δέν ύποτιμάμε τίς δυσκολίες που δη
μιουργεί ή άποδελτίωση άθησαύριστου
όλικοu, ή ελλειψη κατάλληλων έπιστη
μονικών συντακτών κ.λπ . Δέ μπορού
με, δμως, νά δεχτούμε πώς λείπουν άπό
τήν 'Ακαδημία 'Αθηνών τά μέσα γιά νά
όπερπηδήσει παρόμοιες δυσκολίες.
Όπως καί νά 'ναι ή πνευματική ' Ελλάδα
δέ μπορεί ν' άνεχτεί άλλο, τόν άργοθά
νατο ρυθμό τής 'Ακαδημίας. οι κ.κ.
" άθάνατοι " εχουν χρέος νά λογοδο
τήσουν ένώπιον του εθνους γιά τήν ά
παράδεχτη άδράνειά τους - τουλάχι
στον στό συγκεκριμένο αυτό θέμα.
1 19

ΑΣΕΒΕΙΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ Ε ΛΕΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑl(Η
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΚΑΡ ΘΑΙΟΥ
Τό Δεκtμβρη κλείσανε τριάντα χρόνια
άπό τό χαμό ηϊς 'Ελένης • Παπαδάκη .
Καί νά, πώς . . . τιμiιΘηκε 1'ι � ιν1]μη της :
Στίς 1 6 τοϋ Μάρτη τοϋ 1 938 άνεβά
στηκε γιά πρό>τη φορά στ�)ν 'Ελλάδα
άπό τό Δημi1τρη Ροντiιρη, στό τότε
" Βασιλικό θέατρο " τijς 'Αθ�"1 νας, ό
" Πρίγκιπας τοϋ Χόμποηργ " τοϋ Γερ-

Δεκέμβρη - άιcριβώς πάνω στ�)ν έπέ
τειο τών τριαντάχρονων άπό τiιv άπώ
λεια τijς 'Ελένης Παπαδάκη - 1Ί Σχολrι
τoiJ κ. 'Αντώνη Μωραίτη είχε τήν ώραία
εμπνευση νά ξανακυκλοφορi1σει τiι
μετάφραση τoiJ Κ. ΚαρΘαίου ση) σειρά
τών έκδόσεών της " Θεατρικ1) Βιβλιο
Θ1]κη ". Διέπραξε, δμως, τiς παραιcάτω
ά σ υ γ χ ώ ρ η τ ε ς παραλείψεις :
Δέν άναφέρει πουθενά τήν πρώτη δη
μοσίεψη της μcτάφρασης στ�) " Νέα
'Εστία " καί η)ν κυκλοφορία της σέ
ά.νάτυπο βιβλίο.
Δεύτερο - καi κυριότερο : παραλείπει
η)ν 'Αφιέρωση τoiJ μεταφραστij στήν

ΕΡΡΙΚΟΥ

ΦΟΝ

Παπαδάκη. 'Ασεβεί, ετσι, διπλά : Στή
Θέληση τοϋ ΚαρΘαίου. Και, στή μν1]μη
τijς έξοχης 1)Θοποιοϋ. Περιφρονεί καi
παραποιεί τήν πνευματική ιcαi καλλι
τεχνικiι ιστορία τοϋ τόπου. Γιατί , αύτή
καί μόνο i1 άφιέρωση ά.νi1κει ση)ν πο
λιτιστική μας ιστορία : Ένας μεγάλος
λογοτέχνης ά.φιερώνει τό εργο του σέ
μιά μεγάλη Θεατρίνα πού, πρώτη , τό
επαιξε. Κανένας έκδότης δέν εχει δι
καίωμα ν' ά.γvοεί η) Θέληση τοΙJ δημι
ουργοϋ. Ούτε ν' άφαιρεί εvα τόσο τιμη
τικό εύσημο άπό μιά πεθαμένη 1)Θο
ποιό. Άλλ' ίσως δλ' αύτά, νά 'ναι ψ ιλά
γράμματα γιά τούς έπίδοξους διαφεν
τευτές τής πολιτιστικijς μας ζωης . . .

ΚΛΑΤΣΤ

ο Π Ρ Ι ΓΚ Ι Π ΑΣ τον ΧΟΜΠΟΥΡΓ
ΜΕΤΑΦΡλΣΙi λΠΟ το ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ : κ .

μετάφραση

*

ΚΑΡθΑΙΟΥ

τοu

«Πρίγκιπα

Χό- '

τοu

μποvρy» άφιερώνεται εύλαβητικά στήν άλησμόνητη
ΕΛΕΝΗ

Ίi Έλέ1117 Παπαδάκη, άξέχαστη πρι
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τέχνη τό πρόσωπο

τiis Πριyκιπέσσαs Ναταλ!αs.
""'1111•�-

γκιπέσα Ναταλία τι)ς Όράγκης ατόν
" Πρίγκιπα τού Χ6μπουργ " τού Κλάιστ
μανοϋ κλασικοϋ Έρρίιcου φόν Κλάιστ .
Ή μετάφραση ήταν τοϋ άξέχαστου
ποιητij Κ. ΚαρΘαίου. Τό ρόλο ηϊς
άνεψιfις τοϋ άρχοντα, Πριγιcιπέσσας
Ναταλίας τijς Όράγκης, είχε παίξει ή
άλησμόνητη 'Ελένη Παπαδάκ η .
Ένα χρόνο π ρ ί ν άπό τ ό Θάνατό του,
ό Κ. Καρθαίος δ ημοσίεψε τήν ύποεει
γματικ1) μετάφραση τoiJ " Πρίγκιπα το()
Χόμπουργ " στή " Νέα 'Εστία ". ' Η
δ ημοσίεψη κράτησε εξη μηνες:Αρχισε
στό τεΙJχος 649, ηϊς 1 ης το() 'Ιούλη
1 954 καi τέλειωσε στό τεΙJχος 658, της
1 ης τοϋ Δεκέμβρη . 'Αμέσως κάτω άπό
τόν τίτλο το() εργου, ό μεταφραστής
δήλωνε :
« Τούτη ή μετάφραση τοίί " Πρίγκιπα
τοίί Χόρμπουργ " aφιερώνεται εύλα
βητιι<ά στιjιι άλησμόνητη ΕΛΕΝΗ
ΠΑ ΠΑΔΑΚΗ πού εlχε παίξει μέ
έξοχη τέχιιη τό πρόσωπο τιjς Πριγι<ι
πέσσας Ναταλίας » .
'Η μετάφραση , μόλις τέλειωσε 1Ί δημο
σίεψι] της σέ συνέχειες, ΚΙ)Κλοφόρησε
καi σέ βιβλίο - ά.νάτυπο άπό η) " Νέα
'Εστία ". Φυσικά, κάτω ά.πό τόν τί
τλο, ύπijρχε πάντα 1Ί άφιέρωση τοϋ δη
μιουργοϋ της στήν 'Ελένη Παπαδάκη .
Είκοσι χρόνια άπό τότε, τό φετινό

ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ποv ε!χε παίξει μέ eξοχη

·

Π ΡΟΣQ Π Α
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ

ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ,

&pχοvτας

τοiί

τοiί

ΝΑΤΑΛΙΑ τfiς ΟΡΑΓΓΗΣ, Ιiνεψίά

Ιiρχοvτα,

άρχηyός · tvός

σvντάyματος

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΦΡΕΙΔ. ΑΡΘΟΥΡΟΣ τοiί ΧΟΜΠΟΥΡΓ,
στρατηγός διοικητής τοiί Ίmτικοiί.
σvντάyματοs

7fi5

ΚΟΤΒΙΤΣ,

διοικητής

τοiί

πριyκιπ/σσας Ν αταλlας.

1

οiί.
Σ
ννταyματάρχεs τοiί Πεζικ

Φρειδερlκοv Γοvλι/λμοv.
ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΓΚΟΛΤΣ
ΚΟΜΗΣ ΦΟΝ ΣΠΑΡΡΕΝ
ΣΤΡΑΝΤΣ
ΦΟΝ Μ Ε ρ ΝΕΡ

δραyόvωv.
ΣΤΡΑΤΑΡΧ ΗΣ ΝΤΕΡΦΛΙΓΓ.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

\/

ΚΟΜΗΣ ΧΟΕΝΤΣΟΛΕΡΝ,

Η ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ.
ΠΡΙ ΓΚΙΠΕΣΣΑ

Ε Ν Ν Ι ΓΞ
ΚΟΜ ΗΣ ΤΡΟΥΞ

Μπράντεμποvρy.

ΚΟΜΗΣ ΡΟ-Ι · Σ

στήv άκολοvθlα τοiί

"Ιλαρχοι

ΕΝΑΣ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ
'Αξιωμάτικοl.
Αύλικοl

Ιmτότεs.

Ύπαξιωματικοl.
Αύλικ!ς κvρlες.

Στρατιώ-πs.
Παιδόπουλα.

ύπηρ/τεs καl καμαρι/ρηδεs. Άνθρωποι τοiί λαοiί.

yιά wρώτη φορά στήv 'Ελλάδα, σt τούτη τf'\ μιτάφραση, στό
* c'O πρlγχιπσs τοV Xόμ1'1'ovpys lπαΙχτηκι
cθασιλικό Θtστρο» τής ΆΟήν�, στlς 16 τοΟ Μάρτη 1938. Τό πρόσωπο τοΟ πρlyκι'Ι'Τσ τό Cπσιξε 6 Άλtξης:
Μινωτής, τ�ς ΝστσΜ
� Έλtνη Πσπσδάχη, τού Φριιδφfκοv Γοvλ1iλμοv 6 Γιώργος Γληνός:, τοϋ σvvτσχμστάρχη
Κ6τβιτς: 6 Αlμlλιος Βιάκης, τοV Χοεντσόλιρν ό · Μάνος Κατράκης, τοϋ στρατάρχη Ντiρφλιyy 6 Νικ. Ροζάν, τού
Φόν vτtρ Γκ6λτς 6 Μήτσος Μvράτ. Ή σκηνοθισlα ήτονι τού Δ. Ροντήρη, ο\ cnc:ηνοyρσφlις τοV Κλ. Κλώ
νη, καl τά κοστοVμια τοV Άντ. Φωκα.

�

Μιά μαρτυρία γιά τά νέα πνευματικά ήΟη : 'Η πρώτη σελίδα τής μετάφρασης
τού " Πρίγκιπα τού Χ6μπουργ " μs η)ν άφιέρωση τού δημιουργού της στη1ι
άξέχαστη 'Ελένη Παπαδάκη (" 1\'έα 'Εστία ", τεύχ. 649, lης 'Ιούλη 1954, σελ.
1050 καί ατό ά1ιάτυπο πού κvκλοφ6ρησε). 'Επειδή, ίσως, πέρασαν είκοσι χρ6νια άπό την πρώτη δημοσίεψή της, ή Σχολη τού κ. 'Αντώ�ιη Μωραtτη τη
βρήκε . . . άναχρο1ιιστικη καί τψι άπάλειψε άπό τη φετινη δική της έκδοση . . .

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ : ΦΥΛΑΞ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ Ι<.ΥΒΕΛΗ Σ
ΜΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΉ ΤΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ .. Ν ΟΥΜΑ" ΤΟΥ 1907

Στίς 27 τοϋ 'Ιούλη Ι:φυγε άπ' τή ζω·ΙJ δ
Κώστας Θεοδωρίδης. Ί-Ιταν γνωστος
σά θεατρικος έπιχειρηματίας, πρώην
σύζυγος τ'ίjς κ. Κυβέλης καί πατέρας της
κ. 'Αλίκης. Στά νιάτα του ·i)ταν φίλος
τών ήθοποιών, σύχναζε στούς κύκλους
έας Σκ11�ης " κ'
τών �uστών " της
εΙχε διαθεση πρωτοπορειακ-η, - οπως κι
δ θίασος τοϋ Χρηστομάνου, το πρώτο
άγωνιστικο θεατρικο συγκρότημα τοϋ
δημοτικισμοu. Γεννήθηκε στ-/jν 'Αθ·ήνα,
σέ μιά εύκα;άσ;τ�τη ? ικογέ��ια, μέ ?εκα
τρία παιδια, απ τα δποια επιζ·ησανε
πέντε. 'Ανάμεσ� το �ς, κι } Γι9ργο�
άρχιτέκτονας του θεατρου Διονυσια ;
(το γνωστο σάν Κυβέλης ) - στην Πλα
τεία Συντάγματος, Μητροπόλεως 3 πού δέν ύπάρχει πιά. 'Η χρονιά τ'ίjς
γέννησης τοϋ Κώστα Θεοδωρίδη δέν
εΙναι ξεκαθαρισμέν·η : Οι δικοί του πι
στεύανε το 1 883· ή ταυτότητά του, λέει
'1 382 · το έκλογικό του βιβλιάριο 1886.
ΕΙχε σπουδάσει ομικά, στο Πανεπι
στ·ήμιο τ-ίjς 'Αθήνας (* ) .
Ή ζω·ΙJ έvος έπιχεψηματία - Ι:στω καί
θεατρικοu - εΙναι δύσκολο νά 'χει πνευ
ματικο ένδιαφέρον. Μοιραία ύπάρχουν
λίγες κ' έ:μμεσες γι' αύτούς εtδήσεις, μέ
βάσ·η τη συμβολ·/j τοϋ θιάσου τους δπου,
βέβαια, Υ;:υριαρ�οuν οι ·ήθο,ποιο ! κ' οι
συγγραφεις.
οι επιχεψηματιες, ωστόσο,
δέ συντελοuν πάντα στ·Ιjν εύνο'ίκη πο
ρεία τοu θεάτρου μας. Ό Θεοδωρίδης
ε!χε θία�ο1 �rκοσι περίπου �ρόνια σ� 
νέχεια, ,μ ατ;ολ�τη �ρωτ�γωνιστρι� ;ην
κ. Κυβελη, αλλα τ, ονομα του δέ:ν υπαρ
χει σέ κανένα του πρόγραμμα. ' Η
έ:ννοια τοϋ " έπιχειρ·ηματία ,, δl:ν Ί)τανε
γνωστή τον περασμένο αtώνα. 'Έτυχε
νά συναντήσουμε μονάχα μιά φορά
εναν, το Σοφοκλ'ίj Καρύδη ( 1 868 ) , tδιόρ
Ρ.υθμο τύπο κι όίξιο συγγραφέα, πού
'χει δλότελα ξεχαστεί. Ό τίτλος του
·i)ταν " έργολάβος " κ' ·η έπιχείρηση
tc

tc

(*) Πληροφορίες τιϊς κόρης του καί μόνου
παιδιού του, τιϊς Άλίκης, συζύγου τοίί
Νίκου Νικολαίδη ( Πώλ Νόρ) · ή 'Αλίκη
ήταν ιίθοποιός άξιόλογη ( 1918 - 1937)
μιά έλπίδα του θεάτρου μας μέ τό τάλαντο
καί ·τιίν πνευματική της άξία· ε!χε κληρο
νομήσει πολλιί άπό τιίν άξία τιϊς μητέρας
της Κυβέλης καί τήν eφεση πρός τό και
νούριο πού 'χε ό πατέρας της· eφυγε στιίν
•Αμερική, δπου παντρεύτηκε τόν Πώλ Νόρ'
tδω καi τρία χρόνια ζοίίν στιί Στοκχόλμη.
Στι)ν Άμερικι) ιί 'Αλίκη άνέβασε όχτώ
άρχαίες τραγωδίες, μεταφρασμένες στ' άγ
γλικά άπ' τόν Πώλ Νόρ, γνωστότατο δη
μοσιογράφο, εύθυμογράφο και μεταφραστιί
παιγμέιιων σ' έμίiς ifργων τοίί Ο' Νι)λ καί
τοίί Μπρέχτ· παλιότερα ε!χε δουλέψει
πολύ σέ -διασκευές καί μεταφράσεις όπε
ρετων κ' ifγραψε καί δικές του· έργάστηκε
στιjν Άμερικι) καί στιί Σουηδία έ ιιαντίον
τι;ς Χούντας· τοίί 'χαν άφαιρέσει τiιν Ιθα
γένεια· ιίρθανε μέ ει'δοποίηση τι;ς κ. Μι
ράντας πώς ό πατέρας τους εlχε βαρύνει·
πρόφτασαν μόνο τιίν κηδεία του. Ή κ.
Άλίκη eχει καί τό γράμμα Κονδυλάκη.

" έργολαβία , , . οι θίασοι βολεύονταν
τότε μέ το θεσμο τοu συνεταιρισμοu, μέ
ποσοστά πάνω στην εrσπραξη. Ό πρώ
τος θεατρικος έπιχειρηματίας, πού γί
νεται άφ�ρ �η vά π�ο �τεθοuν κ ι όίλλοι,
,
να ναι δ Ι εωργιος Α , μέ το
πρεπει
" Βασιλικον Θέατρον " ( 1 !J01 - 1 908 )

κροτη άπαγωγ·ή, τήν πίjρε γυναίκα
του καί φύγανε μαζί στο Παρίσι. 'Η
κ. Κυβέλη ήταν έκπληχτικά ώραία,
στο χαριτωμένο· στο δρόμο, οι πουρι
τανοί τότε 'Αθηναίοι, σταματοuσαν και
γυρίζανε νά τήν ξαναδοϋv- ήταν ενας
λεπτος μίσχος, μl: κίνηση άβρότατη μii7 τό 'χ;: άφηηθεί ή , Μαρίκα Ι�οτο
πουλη. Πανω στη Σκ·ηνη γινόταν ωραι
ότερη και το ντύσιμό της, πάντοτε
τ'ίjς μόδας, ·i)ταν πλούσιο &λλ' &νά
λαφρο, καθόλου έπιδειχτικό, γο·ητευ
τικό. Ό Κώστας' Θεοδωρίδης θά τήν
εΙδε και σάν εύαίσθητος και καλαί
σθητος όίνθp�π�ς, &�),ά και, μέ τ' ο�ειρ ?
μελλοντικου ηγετη ενος θιασου, που θα
μποροuσε νά τον π� αγματο �οι·ήσει μέ: ;ή
νεαρη, πρωταγωνιστρια. Η λατρεια
του προς τ-1) Σκηνη π'ίjρε τότε τη φόρμα
τ'ίjς θιασαρχικ'ίjς ιδιότητας αύτο τον
τρόπο διάλεξε γιά νά βρίσκεται κοντά
στην κ. Κυβέλη. 'Εκείνη, στά χρόνια
τ'ίjς γνωριμιiiς τους, δέν ήταν άκόμα
το μοναδικο &στέρι τ'ίjς " Νέας Σκη
ν'ίjς ". Πολλούς μεγάλους, πρώτιστους
ρόλους έ:παιpνε καί ·ή Ειμαρμένη Ξαν
θάκ·η, πού 'χε έπίσης μεγάλ·η &ξία (π.χ.
'Άλκηστις, 'Έδδα Γάβλερ, 'Αντιγόνη ) .
Ό Θεοδωρίδης θ ά 'θελε ν ά τη δεί στήν
κορυφή ένος θιάσου δικοu της, πού θά
τον εΙχε δημιουργήσει έκείνος. 'Έβλεπε
πώς ·ή κ. Κυβέλη ήταν - οπως &πο
δείχτηκε - ύπεράξια· τή φίνα της 6παρ
ξη εΙχε Ί)δ·η ύμνήσει δ Χρηστομάνος,
στ·/jν &λληλογραφία του μ' ενα όπαδό
του, τον Τάκη Δαραλέξ·η. 'Όταν, τέ
λος, τ'ίjς σχημάτισε το θίασο, έκείνη
τοϋ ,πρόσφε �ε οχι μό�ο �ην ;<αλλ�τε
χνικη της δυναμη αλλα Και μια σπανια
φιλεργία . ·i)ταν και τοuτο μιά tδιότητα
τών τότε νέων ·Ι) θοποιών, πού θά κυριαρ
χοuσαν μετά τή " έα Σκην-fι " και το
" Βασιλικόν " · ή διαίσθ·ησ·η τοϋ Θεο
δωρίδη και στην έκλογη τών ήθοποιών,
πού πλαισίωναν την κ. Κυβέλ·η, &ποδεί
χτηκε &λάθητη - άλίμονο στον έπιχειpη 
ματία πού δέ θά 'χε αύτο το προτέρημα !
•

Ό J(ώ στας Θεοδ ωρίδ ης στά ιιιάτα του

καί, σύγχρονα, δ Κ. Χρηστομάνος
{ � 9? 1 - '1 9,06 ) . Κ' οι δυ� το� ς, πο� δέ
θα χαν την αrσθηση πως κανανε επι
χείρ·ηση, πληρώνανε ώστόσο τούς ·Ι) θο
ποιούς κ' εΙχαν δλα τά έ:ξοδα δικά τους.
οι έπιχειρηματίες συγκροτοuσαν τούς
θιάσους κι αν ή δουλειά δέv πήγαινε
καλά μοιραζόντουσαν μέ το προσωπικό
τους τη ζημιά - οχι τά κέρδη ! Σάν
έπιχειpηματίας, δ Θεοδωρίδης εΙχε μιά
πλατύτερη άντίληψη τών καθηκόντων
του. Βασική του κατεύθυνση Ί)τανε
ή πρόοδος τ'ίjς έλληνικ'ίjς θεατρικ'ίjς τέ
χνης. Γι' σ.,ύτο_ στεκ,όμ�στε στην άνά
μνηση, του. Υπηρξε ακουραστος
και πι
στος έργάτης τ-ίjς Σκην'ίjς. Σίγουρα θά
'χε άσχολ·ηθεί καί μ' όίλλες, έξωθεα
τρικές, έπιχεψήσεις. Ξέρουμε μόνο μιά,
κοντινη μl: το θέατρο : ήταν " ένοικια
στης τοu φόρου Δημοσίων Θεαμάτων ",
πλήρωνε δηλαδ·ΙJ ενα ποσο στο Κράτος
κ' έκείνο τοϋ έκχωροuσε τά νομοθετη
μένα δικαιώματα τοu φόρου αύτοϋ·
τώρα, το σύστ·η μα αύτο δέν ύπάρχει·
το Κράτος, μέ άρμόδιες ύπηρεσίες,
εισπράττει το φόρο άπευθείας.
Στούς κύκλους τών " μυστών " γνώρισε
τήν κ. Κυρέλ·� · σύζυγο , τότε τοϋ Μ1 τσου Μυρατ. Υστερα απο μια, πολυ-

•11•

Πριν &ρχίσει τη θεατρική του έξόρμηση,
εΙχε καταλήξει στο tδανικο πού θά τον
κατεύθυνε· το συμπεραίνουμε &πο μιά
&νταπόκρισή του. ΕΙχε πάει στο Παρίσι
καί μελετοϋσε τη θεατρικη κίνηση μl:
προσοχή. "Έστειλε την &νταπόκρισή
του στο " Νουμii " καί δημοσιεύτηκε,
μέ τον τίτλο " Το Θέατρο στο Παρίσι " ,
στο φύλλο της 4ης Μάρτη 1 907, σελ
6 - 8. Στην πρώτη παράγραφο γράφει :

«Ή φετεινιί θεατρική περίοδο, άπό τήν
άρχιί της ώς τά τώρα, δέν ifδωσε κανένα
Φραντσέζικο eργο μέ κάποια άνώτερη φιλο
λογικιί άξία, κανέιια ifρ γο μέ άληθινιί δη
μιουργικι/ eμπνευση, πού νά βάζ17 σέ και
νούργιες σκέψεις τό νοίί τοίί θεατιϊ. "Ολα
τους τά δpαματάκια κοινά καί ρουτινί
στικα, μέ ψυχολογικι/ περίπτωση καμιά,
πού άλαφριά μόιιο θίγουνε γιά νά μήν
κουράσουνε τό μυαλό τοίί άκροατιϊ. Καί
πάλι ιί κωμωδία, ιί μεγαλύτερη καί σπου
δαιότερη παραγωγιί τοϋ Παρισιού, δλες
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βιομηχανιιcά μαγερέματα, παρασκευασμέ
να " κατά τι)ν τρίμηνη έπίτηδες άπομ6νωση στι)ν τάδε eπαυλη καί έξοχιί τών
συγραφιάδων ", δπως γράφουνε οί φη
μερίδες, έλαφριά, ιcομψά, λεπτά, χωνευ
τικά, κάποτε eξυπνα, άλλά F,φιίμερα και'
περαστικά, σά μόδα· πολλιί μόιιο προ
σοχιί ιcαί φροντίδα, πώς μέ μιά αίσχρό
τητα, μέ μιύ. iiσεμνη λέξη θά ιωλακέψουν,
θά γαργαλίσουιιε και' θά διαφθείρουνε τό
γούστο τού ιcοιιιού κι ίiτσι Οiiχουνε μεγα
λύτερη έπιτυχία πολλές βραδιές, τό μόιιο
πού εϋχεται ό ίiιιας στόιι uλλον κάθε
" πρώτη " στίς φημερίδες πού άλληλο
παιιιεύουιιται ιcαί άλληλοκαμαρώνουνται.
·Από δλες αύτές τίς κωμωδίες πού παί
ζουνται 100-150 φορές στιί σειρά, παίρ
νοιιται, δσες μάς σερβίρονται μεταφρα
σμένες τό καλοκαίρι στιίv Άθιίιια και'
αύτές εlιιαι ιί δια ιιοητιιcιί τροφιί μας στό
θέατρο, ιcαί θii.ναι ένόσω νομίζουμε πώς
θέατρο εlιιαι μόιιο δ,τι δημοσιεύεται στά
παραρ�ψιατα τιjς J/Ιιωι·αιίο11».

Παρατηρεί κανένας τούς αύστ·η ρά ύπερ
l>ημο τικισ;τικούς, ν�υμ �l>ικούς, γρα ι;μα
, τ πους, τ·ην ανόθευτη γλωσ α
τιΥ;ους
�
�
και ταυτοχρονα μια, περιφρόνησ·η της
ρουτίνας, μιά σκέψη προοl>ευτιJ«ή· γρά
φει στο " 1 ουμii " Καί τοϋτο, μαζί μέ
τ' &.λλα, φανερώνει κ' ενα θάρρος οχι
μικρό· 31: μπορεϊ παρά νά ' ξερε πώς
το κοινο τοϋ Θιάσου του Θά 'τανε άπο
τ-)ιν " κα).-)j " κοινωνία τ'ίjς έποχ'ίjς,
Οπως κ' ·ί) τανε· πολλοL άπ' αύτοUς τοUς
καλοντυμένους κυρίους καί στ' ονομα
" 1 ουμiiς " αtσθανόντουσαν άποστροφη
καί φρίκ·η. Το γράψιμό του 3είχνει,
τέλος, πώς εΙναι λογοτεχνικά μελετη
μένος Θά 'λεγε κανένας Ι>ίκαια, πώς δ
Σολωμος κ' ο[ &.λλοι φωτισμένοι λογο
τέχνες τοϋ ·fι ταν περισσότερο άπο οtκεϊοι.
' Η άνταπόκριση έ:ξακολουθεϊ :

« Εργο χωρίς μεγαλοπρέπεια σκηνοθε
σίας, χωρίς πλούτο περιβάλλοιιτος και'
τουαλεττών, χωρίς πρό πάντων ρόλο
άβαιιταδόρικο, έπίτηδες γραμμέιιο γιά όρι
σμέι•η ιjθοποιό, δέιι παίζεται σέ φραντσέ
ζιιοι σκηιιιί. Καί έιιώ ή ιωβέριιηση, δίιιει
τό μεγαλόσταυρο στό Σαρδού ιcαί δλη
ιί Γαλλία τόν ιcαμαρώιιει ώς τό μεγαλύτερο
δραματικό της συγγραφέα, οί λίγοι /;κείνοι
πού έλπίζουν και' φωιιάζουν γιά μιά άνα
γέιιιιηση τιjς δραματουργίας, δέιι μπορούν
νά δείξουιι έκείιιο vε πού Οά έρμηιιέψ !/ τά
ίδαιιικά τους καί τίς τάσεις τους· και' γι'
αύτό ιί προσπάθεια αύτώιι τώιι λίγωιι μέ
τό θέατρο τών Τεχιιώv πού ίδρύσαιιε άπέ
τυχε έξ αίτίας τών άσθενιιcών ίiργων πού
ά ιιεβάζανε και' τώιι iiτεχιιων ιjθοποιών ποv
τά έρμηvεύαιιε. Χρόνια και' χρόνια τώρα
ίiχει ιιά δείξιι ιί Γαλλία συγγραφέα δραμα
τικό πού τό ίiργο του μπορούσε νά ζιίσιι
και' τό ώχρό δνομα τού Becqιιe σβιίνεται
δίπλα στούς μεγάλους άναμορφωτές τού
θεάτρου τών iiλλων έθνώιιε » .
•

Στο κομμάτι αύτό, Θίγει τον κακο
τρόπο πού γίνεται δ καταρτισμος τοϋ
l>ραματολόγιου καί λυπiiται πού μιά
σημαντικ·)ι προσπάθεια στο Παρίσι γνώ
ρισε τ·)ιν άποτυχία· ταυτόχρονα, διi>ά
σκεται ώστε, γυρίζοντας στ·)ιν ' ΑΘ·ήνα,
ν' άποφύγει τά σφάλματα πού Ι>ιαπί
στωσε στο Παρίσι. Κρίνει τούς παρι
ζιάνους ·ήθοποιούς αύστηρά, γιατί πρό
τυπό του έ:χει την κ. Κυβέλη, την άψε
γιάl>ιαστη Κ:αί γιά μiiς, άλλά προπάν
των γιά κεϊνον, τότε καί πά.vτα.
Ι22

'Αμέσως πιο κάτω γράφει τά έξ-ϊjς :
« Και' άνάλογα μέ τι)ν eλλειψη μεγάλου
φραντσέζου δραματικού εlναι ή στερηση
τιϊς γαλλικιϊς σκηνιϊς άπό μεγάλο τεχνίτη
ιίθοποιό· κανένας ii.ντρας γιά νά συγιφιθιϊ
μέ τό Νοβέλλη, καμιά γυναίκα γιά νά
σταθιϊ δίπλα στιί Ντούζε, δπως lγραφε
τελευταία ό Ά ντουάιι. Μπροστά άπό δλες
τίς ii.λλες, δχι στιίν φιίμη U.λλύ. στι)ν τέχνη,
προβάλει (:,·ic) τώρα ιί Sιιzάιι11e Despι·es
ιί μαθιίτρια τού Ά ντουάιι· uσκημη, κακο
σώματη και' κοιιτιί, μέ φωνιί πολύ κοινιί,
ιcατορθώιιει μέ τέχιιη άληθιιιιί, φυσικιί,
άβίαστη, νά γυρίζει τιίν πρώτη άντιπάθεια
σ' ίiνα θαυμασμό ένθουσιαστικό μέ τίς
άρμονικές ιcαί ιϊρεμες ιcινιίσεις της ιcαι: τό
χρωματισμό τιjς φράσης, ένώ σέ λίγο σέ
μιά δυιιατιί σιcηιιιί μ' ίiνα ξέσιcισμα φωvιjς
άληθινά μαγικό καί συγχρόνως άρμονιιcό,
δίνει στόν άιcροατιί μιά φρικίαση ιcαλλι
τεχνιιcά άλησμόιιητη. ' Υπέροχη στιi Τζο
κόντα τού Νταιιούιιτζιο· χαϊδευτικιί στόν
ίiρωτα, άγρια στιίv όργιί της, παθητιιcιί
στιί λύπη της. Άληθινιί, ζωντανιί Νόρα
τού lbse11 μέ παιδιαιcίστικη καί παιχνι
διάρικη άφέλεια στιίιι πρώτη πράξη, μ'
Ο.γρια ιcαί U.φριJιιιαστη άπελπισία στιί σιcηνή
τού χορού. Δέν τόν παίζει, τό ζιj τό ρόλο
της ».

Θά φανταζόταν πώς ·fι κ. Κυβέλη, πού
'χε ολα ;ά προσόν ;α τ'ίjς �.espres :: ' έ
πι�λ�. ον τ?,ιν όμορ � ια της, �α ταν Θαυ μα,
1
στα ϊδια εργα, με τη, 8ικη του φροντιl>α.
Ί-Ι κ. Κυβέλη γρ·ήγορα Θά παίξει
" Νόρα " ( 1 907 ) καί " Τζοκόντα "
(1 908 ) . Στο ύπόλοιπο μέρος τ'ίjς άντα
πόκρισης, άπαριθμεϊ τά έ:ργα πού εΙΙ>ε,
μέ τ-)ιν ϊl>ια σοβαρότητα καt μέ την
ϊδια παιl>ευτικ·ή , γιά τον έαυτό του, Ι>ιά
Οεση · Θέλει νά κερl>ίζει 8ι8άγματα, σέ
κάθε στιγμή. Το &.ρθρο κλείνει : " Πα
ρίσι, Φλεβάρ·ης τοϋ 1 907 ". Κ' ύπο
γράφει : Κώστας Θεο8ωρί8ης - l>ηλα
δή, το μικρό του ονομα εχει πάρει, μέ
συνέπεια, τη λα'ίκ·ή του μορφ·ή. Ί-Ι
άνταπόκριση l>ημοσιεύτηκε, οπως εϊπα
με, στίς 4 τοϋ Μάρτη, άμέσως 8ηλα8η
μόλις την έ:φερε το ταχυl>ρομεϊο στο
l>ιευθυντ·ή του Δ. Ταγκόπουλο· τόσο
τον τιμοϋσε καί τον άγαποϋσε δ ένά
ρετος έκl>ότης τοϋ " ουμii "
'Άλλο έ:να Ι>εϊγμα γιά τίς tl>έες του καί
τη φιλία του μέ τοuς άγωνιστές τοϋ
l>ημοτικισμοϋ εΙναι καί τοϋτο : - Ι κόρη
του, ή κ. 'Αλίκη, στην παιl>ική τ·ης ήλι
κία, Ίjταν τόσο λεπτοκαμωμένη, πού
81: φοίτησε στο l>ημοτικο παρά έ:να, μόνο,
χρόνο· ϋστερα, έ:μενε σπίτι κι οταν πλη
σίαζε τά� /)ώ/)εκα τ-ϊjς π'ίjρε Ι>άσκαλο
κατ' ο κον ", γιd:. νd:. της μάθει κυ�
ρίως τα, ελληνικα,1 τη, /)ημοτικη, και, τη
λογοτεχνία μας, τον Κώστα Παρορίτ·η,
το γνωστο πεζογράφο κι &.κρατο /)·η μο
τιχιστ·Ι) μέ τίς σοσιαλιστικές tl>έες.
Καί μέ τον Ι. Κονl>υλάκη l>ιατηροϋσε
Θερμ·)ι φιλία. Αύτο βγαίνει άπό 'να
yράμμ� πού ;οϋ ' σ,τειλε δ �(ονουλ,άκ�ς
απο τα Χανια, μέ ημερομηνια 30 Ιου
λη 1 9 1 8 · εΙναι γραμμένο σέ μιά
κόλλα l>ιαγωνισμοϋ, πυκνά, κι άπο
τίς δυο μεριές τοϋ 8ιηγεϊται τη φάσ,η
_
τ'ίjς καρl>ιοπάθειάς του, κεινες
τις
μέρες, μέ λεπτομέρειες, πού μόνο σ'
έ:να πάρα πολύ 8ικό του μπορεϊ νά γρά
φει Κανένας. " Φίλτατε Κώστα " - τον
προσφωνεί καί τοϋ έξ·ηγεϊ πώς εΙχ'
ερθει στην Κρ·ή τη, άφ·ήνοντας την Άθήνα
Ί

cc

για καλύτερα· ϋμως ή ζέστη τον χει
ροτέρευε καί κόντεψε νά ξεψυχήσει στο
8ημοτικο κ'ίjπο. Καί φτάνει στο τέλος
τ'ίjς έπιστολ'ίjς του : " . . . ΧΘΙ:ς έ:τσι,
στά χάλια πού ή' μουν, έπάλαια δλη τη
νύκτα μέ κουνούπια βουβά κ:αί ώl>ικά.
Καί ·fΊρθα έδώ γιά νά ζητ-fισω ·fισυχίαν
καί άνάρρωσιν ! Δέν μπορώ νά γράψω
περισσότερα. Τούς χαιρετισμούς μου
εtς τ·)ιν κ. Κυβέλην. "Αν βλέπετε τον Γ.
Σερούϊον πέτε του τούς χαιρετισμούς
μου. ΣΙ: άσπάζομαι Ι. Κονl>υλάκης ".
•11•

έπιχεψηματικ-Ιj 3ράση τοϋ Κώστα
Θεοl>ωρίδη &.ρχισε το καλοκαίρι τοϋ
1 908, στο Θέατρο " Πανελλ·ήνιον " · 'Τιταν
σ;ο ;έλος τ�ς λεωφ?ρο� Π �νεπισ;η
μιου, αριστερα , προς την Ομονοια. Γο
πρόγραμμα τ'ίjς εναρξης - μικρό, κομψό,
καλο,τυπωμέ�ο --; έ:χει, έ:να κ,ε��λι τ'ίjς Κ..:
Κυβελης και κατω απο τ ονομα του
Θεάτρου, τίς χρονιές 1 901 - 1 908, τ·)ι
χρονιά πού έμφανίστ·ηκε καί στη " έα
Σκηνη " καί τη χρονιά πού γίνεται φίρμα
Θιάσου μόνη της. ΊΌ πρώτο έ:ργο Ίjταν
μιά γαλλικη κωμωl>ία " Γιά ν' άγαπ·η
Θεϊ " (tι 'Ιούνη ) · άκολουθ·ήσανε πολλά
τοϋ βουλεβάρτου, πού τά παίζανε μέ
τΟν καλUτε � ο τρ �πο· ή &ξία τών παρα
1
1
_ ηταν το παιξιμο·
στασεων
αυτων
τόσο
ιΧρεσε ή κ. Κυβέλη πού l>υο παιχτ·fικανε,
σ' έπαναλ·ήψεις " κατόπιν ύψ·ηλ'ίjς έπι
Θυμίας τών βασιλοπαίl>ων " (" Μ
: πομ
πινέττα", 1 Σεπτέμβρη, " Φωτεινη Σάν
τρη ", 1 Ο .... επτέμβρ·η ) . Ό Κώστας
Θεο8ωρί8ης παρουσίασε καί παλιές
έπιτυχίες τ'ίjς πρωταγωνίστριας (" "Ά
πιστος ", την 1 ·η Ίούλ·η, " Νύφη μου "
στίς 1 Ο, " Νόρα " στίς 1 7 'Ιούλη,
" τ·)ιν δποίαν τόσον ύπέροχα l>ιέπλασε
πέρυσι ·fι κ. Κυβέλη ", " Στρίγγλα "
τοϋ Σαίξπηρ, 2 7 'Ιούλη κ.&.. ) .
'Ανέβασε άκόμα τ·)ι " Δεσποινίl>α Τζού
λια " τοϋ Στρίντμπεργκ, ι, Ίούλ·η, μέ
εtσ·ήγηση τοϋ Γρ. Ξενόπουλου (Ι>ιαρ
κείας ένος τετάρτου τ'ίjς ώρας ) καί μιά
παντομίμα - την άναγγέλλει τ·)ιν προ
ηγούμενη τ'ίjς " πρώτης " ( 1 5 Αύγού
στου ) : " Αϋριον ·fι Θεαματικωτέρα καί
πρωτοτυπωτέρα μουσικΊ] παντομίμα
" Κουκλονεράϊl>α ", άναβιβαζομένη ύπο
τοϋ γνωστοϋ Ι>ιά την ικανότητά του Ι>ιά
τά Θεατρικά έ:ργα Θ. οικονόμου " .
Μαζί παίχτ·ηκε κ ' ·fι μονόπραχτη όπε
ρέτα " Γάμος άπο τά παράθυρα " · δ
συνθέτης λεγόταν 'Αραβαντιν6ς. 'Έπαι
ξε, έπίσης, " Φωτεινη Σάντρη " τοϋ
Γρ·ηγόριου Ξενόπουλου ( 1 1 Αύγού
στου ) · τ·)ιν εΙχε άναγγείλει άπο τίς 7
τοϋ μηνός· άπο τ·)ιν προηγούμεv-η Θ'
ιΧρχιζε ·fι προπώληση τών είσιτ-ηρίων.
Ί-Ι κ. Κυβέλη " τ'n παρακλ·ή σει τ'ίjς
δποίας έ/)ραματοποι·ήθη το μυθιστό
ρημα, Θα ύποl>υθ'ϊι τ·)ιν χαριτωμένην
αύτ·)ιν ·fιρω·t aα, ·fι δποία, ένι{> ε1νε μόλις
l>εκαεπτά έτών, εχει ·Υ) Ι>η σωματικην
&νάπτυξιν τελείας γυναικός " . Στίς 4
τaϋ Σεπτέμβρ·η : " Ί-Ι Θεατρικ·)ι περί
ο/)ος τών πρωτοτύπων κλείει μέ το τρί
πρακτον εργον τοϋ κ. Σ. Μελ.Χ, οπερ
άνέσυρεν δ νεαρος συγγραφεύς άπο την
λαϊκην ζω·)ιν καί πάλιν. ΕΙναι ή αίωνία
πάλη τών άνθρώπων προς το μοιραϊον.
Εtς τον πόλεμον αύτον τόσιr συχνόν,
τά δπλα μόνον άλλάσσουν. - Ι μοϊρα
&.λλοτε μεταχειρίζεται τά μικρά καί
άσ·ήμαντα καί &.λλοτε τά σπουl>αϊα . . . " .
Ή

Ί

Πρόκειται γιά το " Κόκκινο πουκά
μισο ' " παίχτ·η κε στ!ς 1 5 Σεπτέμβρη.'
Ό Κώστας Θεοδωρίδης άνέβασε χ
ενα ιιονόπ��Γο " Ροδόφ�λλα κι άγ7;ά
�
Οια , του_ υπο το ψευδωνυμον Συρανα
κρυπτομένου γνωστοu εtς τ·ήν κοινω
νίαν νεαpοu λογίου ". (Οί άναγραφές
είναι άπο τ·ήν έφημερίδα " ΆΟ·ϊj ναι " ) .
·:Ενα ;-αλοκαίρι λοιπ,ον --πρότυπο ,γιά
,
.
ολ·η
;η Οεατ� ικη _ζωη , ;ου ,Θεοδω,ριδη ·
πuκνοτατε� , π� ωτες
, με � τρ;ντμ�
,
περγκ και 1 τ, Αννουντσιο
και με μια
παν;ομίμα - κάτι �ντελώ � κι: ινούριο· το
κορυφωμα, δυο ελληνικα εργα - στα
θμοί. Κι � κόγ.α, το κα�,οκαίρ,ι αύτό,,
,
γεννιεται
·η Ελληνικη, Οπερετα· τη
δι� ισΟάνι;:ται κι άνεράζει μιά - ίΧς, είναι
και μονοπραχτη 1 Η πραγματικ·η της
γέννα ίtγινε στίς 1 2 τοu Σεπτέμβρη, ενα
μ·ή να πιο ϋστερα, μΕ: τ·ή " Μαμζl:λ Τι
τούς " - Ι>οζαλία Ιίχα καl Παπα
ϊωάννου.
Τις άγγελίες τών δυο πρωτότυπων έλλη
νικών Ι:ργων τlς είχαν συντάξει, βέβαια,
οί συγγραφε"ίς έκε"ίνος τlς υίοΟέτ·ησε κ'
ίtδωσε στο κοινο την αlσΟησ·η πώς κάτι

σοβαρο συμβαίνει μ' αύτά τά δυο ίtργα ·
τά ύπογράμμισε, είπε στο κοινό :
Πρόσεξέ τα ! 'Η πρόοδος στο Θέατρο
δ·ημιουργε"ίται μέ το σύνδεσμο Θιάσου
καl συγγp αφέων. '? Θε�δω � ίδης είναι
.
δδηγητικη παρουσια για ολους,
στο
σύγκρότημά του. 'Η συμπεριφορά προς
το προσωπικό του ·)jταν όίψογη. Δέν
ά.κούστηκε �;πέρδεμα στ�ς π/.-ηρωμές
,
"
τ
του· ·ηταν
�ς, αλλα
οχι
y.νησί
, αυστ·ηρ
0 νεους
κακος. Παντα
βοηΟησε τους
συνταύτιζε το έπιχεψηματικό του δαιμό
νιο μ/: τ·f)ν προώΟησ·η τών όίξιων ('Ε
λένη Παπαδάκη, Κώστας fουσούρης,
π.χ. στά 1 925 ) .
1111

βασικ·ή , ώστόσο, προσφορά του στο
ΈλΙ.-ηνικο Οέατρο είναι δτι στάΟηκε το
βάΟρο γιά τ·ή Οριαμβευτικ-1) έξέλιξ·η τ'ίjς
κ. ΚυβέΙ.-η ς. Βέβαια, το τάλαντο χαl τά
προσόντα της 'ίιταν πλούσια καί Οά τϊjς
όίνοιγαν το δρόμο προς τά ϋψ·η. 'Όμως
κανένα τάλαντο δέν είναι ίκανο ν' άντέ
ξει στlς καταδρομές τ'ίjς μοίρας καl τ'ίjς
δουλειάς πάνω στο παλκοσένικο, χωρίς
εναν ά.λύγιστο συμπολεμιστ·ή κοντά του.
'Η

Ο Α . ΊΆΣΣΟΣ ΥΙΊΟΓΡΑΦΕΙ ΤΙΣ ΓΙΓΑΝΊΌΑΦΙΣΕΣ
ΠΟΥ

Ι1ΡΟΣΦΕΡ0Υl\1Ε

ΣΤΟΥΣ

ΣΥΝΔΡ0l\1ΗΊΈΣ

Στην έλληνικη τέχνη δύσκολα Οά 'βρισκε
κανένας παράδειγμα τόσης άφοσίωσ·ης,
παρά μόνο τ'ίjς Εϋας προς το Σικελιανό.
'Η άγαΟ·ή έπίδρασ·ή του στήν έξέλιξ·η τ'ίjς
κ. Κυβέλης δΕ:ν είναι δικ·ή μας "ά.νακάλυ
ψη". Το γεγονος είναι πασίγνωστο. ΜΙ:
χ� ρά εlδ� με ν � το 'χ,ουν προ_?έξει �πο
παρα πολυ νωρις : Στις 29 του Σεπτεμβρη τοu 1 9 1 1 , /1 �· ��� βέλη ίtδωσ� τ·ή�
;
τιμητικη, τ-ης με την Αναστασ·η
του
Τολστόι (διασκευ·ή Μπατάιγ ) . Την έπο
μέ�η στ·}ι� ( ( fΕ �τί,α , ενας π?ό 'ξερε
και να, γραφει
και να βλεπει τριγυρω του,
ί:yραψε μΕ: το ψευδώνυμο Α - Ω ενα
κομμάτι : " ' Η Κα Κυβέλη . . . χα! 'Εκε"ί
νος, " . : ομολογε"ί τ·ίj με,γ�λ·η �ρόοδό της,
στα δεκα χρόνια που χε ·ηδη στο έ
πάγγελμα · τ-ίj Οεωρε"ί σάν τ-f)ν πρώτη
έλλ-ηνίδα co ιηed i c n n c καl συνεχίζει :
"'

" . . . Τι/11 συ11έτρεξα11 ίσως ιωί αί περι
στάσεις. Ούδέ Οά ιίτο ύπερβολι/ 11ά τι/11 όvο
μάσωμε11 έκ τώ11 ύστέρωv τι/11 σοφωτάτηv
μεταξύ δλωv τώ11 ύ.παχΟεισώ11 γυ11αικών
άπό τι;ς έποχι;ς τι;ς ώραίας προγόνου της
του Βασιλέως τι;ς Σπάρτης μέχρι σιίμερον.
Εlιιαι πράγματι έκτός ύ.μφισβητιίσεως δτι
είς τό11 ιc. Θεοδωρίδηιι ιί συμπαΟεστάτη
μας καλλιτέχ11ις όφείλει πολλά. Ή ι/ρεμος1
ιί ιίρεμωτάτιι ζωι/ τι/11 όποία11 ζιϊ μέ τόν
ii11δρα της ιωί μέ τά παιδιά της έιcτός του
Οεάτρου, ί!ιωμα11 τι/11 Κυβέλη11 πρώτης τά
ξεως ιίΟοποιό11, έξευτελιστικώς διαψεύ
σασα11 ιωί τό περίφημοι� Οεατρικό11 δόγμα
δτι, διά 11ά εl11αι άληΟιιιι/ ι)Οοποιός μία
γυ11αίκα πρέπει 11ά ζιί - ιιά στραγγίζιι
δηλ. τι/11 ζωιίν.
Μιίπως εlιιαι όλιγώτερο11 άξιοΟαύμαστος
ιί iξέλιξις του κ. Θεοδωρίδου; Νέος, εv
πορος, μιί ί!χω11 καμμία11 σχέσι11 μέ άρι
Ομούς, μεταβάλλεται ί!ξαφ11α ιcαί χάρις
είς τό11 ί!ρωτα τι;ς γυ11αικός του, είς τέ
λειοι• iΊ.ιπρεζάριο. "Εχει τά μέσα 11ά τι/11
ύ.ποσύριι άπό τό Οέατρον, καί τιίν άγαπ{ί.
άρι<ετά διά ιιά τό κάμι( άλλά δέ11 τό κάμ11ει,
ά11τιλαμβα11όμε1•ος δτι δέ11 του έπιτρέπεται
χάριιι τιίς γυ11αικός του, ιί όποία δέ11 Οά ιίτο
δυνατό11 ίσως 11ά ύπάρξιι έκτός αύτου,
ύ.λλά χάρ111 του Οεάτρου. Καί, μι/ ύπαρχού
σης iiλλης διεξόδου, ά1•αλαμβά11ει αύτός
τό έμπορικό11 μέρος τι;ς έπιχειριίσεως ιcαί
τά βγάζει πιiρα, μέχρις ώρας, κατά τρόπον
προιωλουντα τόι• Οαυμασμό11 ιωί τώ11 γε
ρο11τοτέρω11 είς τό11 δυσχερέστατο11 αύτόν
ρόλο11 . . . Καί έά11 έπεβλιίΟη ό Οίασος Κυ
βέλης, μό11ος σχεδό11 αύτός παλαίσας διά
βροχιίς ιιέω11 διαρι<ώς ί!ργων έ11αντίο11 τιίς
πα11τοιφατορίας τώ11 ΈπιΟεωριίσεω11, του
το όφείλεται κατά μέγα μέρος είς τι/ν
έξέλιξι11 τι/11 άλματιιοί11, τι/ν ιωταπληι<τι
ι<ι/11 τιίς πρωταγωιιιστρίας του κατά τά
δύο τελευταία ί!τη, άλλά ιωί είς τι/ν σιδε
ρέιιιαν διεύΟυιισίν του.
Ό iκλεκτός τι;ς Κυβέλης, ό πατέρας
τώ11 παιδιών της, ό 11οιιωκύρης του σπιτιου
της, εl11ε διευΟυ11τιίς του Οεάτρου της.
Αύτι/ δέ ιί ό11ειρευτι/ άρμο11ία παρέχει είς
τι/ν καλλιτέχνιδα δλην τι/11 " iiνεσιν τιίς
μελέτης ".

Στ·f)ν ταφόπετρά του ίtχει χαραχτε"ί δ tν
δικος στίχος : " Γιά τι/ν άγάπη μου τά
έδωσα δλα καί ό Θεός χάρηκε . Τον
διάλεξε ·fι κόρη του 'Αλίκη, πού πολ�
τοu μοιάζει έξωτερικά κ' έσωτερικά καί
π10U, μΕ: ;·fιν άγάπ·η ποU τ?G 'χε και τ·1ν
1
ευαισΟησια της, πρεπει
να τον καταλα
βαινε καλύτερα.
ΓΙΛΝ ΙJ-ΙΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
"

Ό χα ρ ά κ της Α. Τάσσο ς ύπ ογράφε ι , στά Γrαφεία του " Θεάτrου ",
τiς αριθ μ η μένες γ ιγ αντο αφίσες που πρ ο σφέρονται, ά π ό τό π ερι ο 
δ ι κό κ αi τό χ α ράκ τη, σ' δ σους γράφ ο ν ται συνδ ρο μη τές. Δίπλα
το υ, ή Γρ αμ ματέας τ η ς Σύνταξης του " Θ " κ . 'Έλλη Σάλτα - Χόντ ο υ .
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ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ΡΑΪΝΕΡ ΤΑΕΝΙ
Τό τριπλό δίμηνο, ποu καλύπτει χρονιιcά τό τεuχος, ήταν φυσιιcό νά 'ναι πάμφτωχο
σ' όμιλίες και διαλέξεις. Δέν 11ταν μόνο καλοκαιρινό. Ήταν και δραματικό : 'Αφα
νίστηκε ή Κύπρος, καταλύθηκε 1) έσωτεριιc1) τυραννία, έπανεμφανίστηιcε ό Καρα
μανλ1ϊς, &γινε επιστράτευση , νομιμοποιi1θη καν . . . δυό κ . κ . και - μέ . . . βf\μα
ταχύ! - όδηγηθi1καμε σ' έιcλογές . . . Άντi γιά διαλέξεις, χορτάσαμε προεκλογι
κούς λόγους. Κι ά η δ ι ά σ α ιι ε τ 11ν έλληνικ1) γλώσσα! Θυμηθi1 καμε τό Σωιφά
τη Καραντινό : Νά έπιβληθεί στά σχολεία ύποχρεωτικ1) διδασκαλία π ρ ο φ ο
ρ a ς τ�ϊ ς έλληνικής γλώσσας. Δέν τ�)ν κακοποιοuν - δπως συνi1Θως παραπο
νιόμαστε - κατ' άποκλειστιιcότητα οι 1]Θοποιοi κ' οι έκφωνητές του ραδιόφω
νου καi τής τηλεόρασης. 'Ορισμένοι πολιτικοί εΙναι, κυριολεκτικά, ό.νυπόφοροι.
Δ ημοσιεύουμε τήν τρίτη στή σειρά
διάλεξη γιά τό .Σύγχρο110 Θέατρο στή
Γερμαvlα, πού δ6θηκε στό " Γκα ίτε ",
μέ όμιλητή τό δ6κτορα Ράι11ερ Ταένι
(δές γι' αύτόv στό τεύχος 37, σελ.
79 ) . Δ6θηκε γερμανικά καί δημοσιεύε
ται πλήρης, σέ πιστή μετάφραση τής
συνερy άτιδάς μας θεατρολ6γου Λlλας
Μαρακα. 'Απομένει μιά άκ6μα διά
λεξη τού καθηγητή Χ. Γ. Σρίμπφ 1j τελευταία - πού θά δημοσιευτεί στό
έπ6μειιο τεύχος τού Γενάρη-Φλεβάρη .

Το ξεσ·ήκωμα τής νέας γενιiiς στ-ή Δυ
τικη Γερμανία, πού έ:γινε αtσθητο για
πρώτη φορα μέ τίς φοιτητικές ταραχές
τ'ίjς &.νοιξης του 1 968, μοιάζει ν' άν·ήκει
άπο καιpο πια στο παρελθόν. 'Έβαλε
ώστόσο σέ κίνηση μια πολιτικ·ή έξέλιξη
στ·ή Γερμ�νία, π?ύ σίγ�υρα ol �πιορ�
σε ις ;rης Θ,α κρατ�σ�υν αΥ;όμα για πο_λυ.
Οι, επιορασεις αυτες φανηκαν πρωτα
πρώτα στη μεταρρύθμιση τών 'Ανώτα
των Σχολών - Θέλει πολύ άκόμα για να
δλοκληρωθεί - Υ.αί κορυφώθηκαν το
1 9 ? 2 μέ την έκλογικ·ί) νίκη τοu Σοσιαλ
οημοκρατικοu Κόμματος, πού μαρτυ
ράει v- ια tσχυρη συνειο-ησιακη άλλαγη
' στην
' κοινωνία.
γενικα μεσα
�έλω τ�ρα ,ν� �ξ�τ�σ� τΟ έρώτημ� , αν
εyι�ε χατι ι:ιπ ?λ αυτα ,ιι:ανερο κα � στο
Θεατρο, που βεβαια Θα πρεπε να , ναι
άπο κάθε &.ποψη καθρέφτης τών γενι
κών κοινωνικών έξελίξεων. Εtοικότερα
αν εχινε κάτι φανερο στ-/j σ�γχρο�·η �;tο
λιτικη οραματικη, παραγωγη, που συμ
φωνα μέ το χαραχτήρα της άσχολείται
πάντα μέ τίς ουνατότητες άνάλογων με
ταβολών. Στο θέμα αύτο μοu φαίνεται
tοιαίτερα άξιοσημείωτο πώς το Θέατρο
τΊjς Όμοσπονοιακ'ίjς Γερμανίας και τοu
Δυτικοu Βερολίνου - πού οέν ε1ναι κα
θόλου άνοιχτο στις νέες τάσεις - πα
ρουσίασε στο οιάστημα 1 9 68 - 1 9? 1 άρ
κετα ltργα οραματικών συγγραφέων τ'ίjς
μεσαfας γενιiiς, πο� ίS�α ,άσχ�λοuνται
μέ την προβληματικη της επαναστασης
Ιtχ?ν;ας, y ια . βάση ι,�;ορικές ερ��νες_;
Αυτα τα εργα ε1ναι : Ο Τόλλερ του
Τάνκρετ Ντορστ ( 1 96 8 ) , " Ό Τρότσκι
στ·/jν έξορία " τοu Πέτερ Βάις ( 1 9 ? 0 ) ,
" Γκουερίλλος " τοu Ρολφ Χόχουτ
( '1 9 ? 0 ) , καl " Λούθηρος και Τόμας
Μύντσερ η Ί-Ι εtσαγωγη τ'ίjς λογιστι
κ'ίjς " τοu Ντ'ίjτερ Φόρτε ( 1 9 ? 1 ).
'Η κοιv-ί] θεματικη κ' ή άναφορα στα
ντοκο� μ�ντι:ι ,7 ίγουp α οέν ετναι, σύμπτω
ση. Αυτα τα εργα αντικαθρεφτιζουν σκέ
ψεις, τlς δποίες κάνουν τα πολιτικα συ
νειοητοποιημένα &.τομα τών μεσαίων ά
στικών στρωμάτων - πού σ' αύτα άv-ή1 24

χουν κι αύτοl ol συγγραφείς. Το έρώ
τημα πού μiiς ένοιαφέρει ετναι κατα
πόσο αύτές ol σκέψεις οιαφέρουν άπο
κείνες πού 'καναν παλαιότεροι πολιτι
κοί οραματικοί συγγραφείς (κυρίως δ
Μπρέχτ ), ποιο ρόλο οίνουν γενικα στο
πολιτικο Θέατρο καί ποιές - 'ί σως καl
πραχτικές - συνέπειες μποροuν νά 'χουν .
Ό Τάνκρετ Ντορστ &.ρχισε βέβαια να
οουλεύει το . έ:ργο του " Ό Τόλλερ "
μερικα χρόνια πρίν άπο τό 1 96 8 . Ί-Ι
οουλειά του ώστόσο οέ μπόρεσε να μεί
νει άνέπαφη άπο τίς άλλαγές στη συνεί
οηση τ'ίjς νέας γενιiiς, πού ετχαν άπο
τότε κιόλας άρχίσει να οιαφαίνονται. ' Η
έπικαιρότητα πού ε1χε το θέμα τον και
ρο τ'ίjς πρεμιέρας, φαίνεται ξεκάθαρα
άπο τό ίSτι " Ό Τόλλερ " άν·ή κει σ'
έκείνα τα έ:ργα πού 'χαν την πιο μεγά
λη έπιτυχία στη σαιζον 1 9 68/69. Πρα
γματικα άπο τον " Τόλλερ " 'ί)οη τοu
Ντορστ φαίνεται πώς ή έ:ννοια " 1tολι
τικο θέατρο , , έ:χει ύποστεί μια σημαν
τικη άλλαγη άπο την έποχ·Ιj τοu Μπρέχτ
ώς το τέλος τ'ίjς οεκαετίας του ' 6 0 .
�τόχος, το� Μπρ�χτ,, ίSπ,ω ς γνωρίζο� με,
η ;αν να �ει�ει, με τη βο·� Θεια δ � ισ ι;ιενων
μεσων της α π;οστασ ;οποιησης : •ι οε� ετ:
�αι σω?τΟ �εσα , στ�ην κοινωνια 7;o,u ζ7 ι
ο Θεατης και, γι αυτό, πρέπει ν αλλα
ξει. 'Έτσι, κατα το 1Ιπρέχτ, το έ:ργο
€πρεπε να καλεί συγκεκριμένα το Θεα
τη νιΧ σ�ε�τ�ϊ πά� ω στ� κακ<?,ς κείμε
να καl απ , αυτο ν � βγαιν,σ υν, οσο �τνα,ι
ουνατό, και μερικες συνεπειες για τη
οράση. Βέβαια έ:χει εtπωθεί άπο καιρο
ίSτι, ουστυχώς, στην πράξη, αuτη ·ή οια
οικασία σχεοον ποτέ οέ γίνεται ίSπως
την 'ί]Θελε δ Μπρέχτ. Ό Μπρέχτ άντι
μαχόταν Ιiντονα το " γεύστικο " Θέατρο.
Δέ μπόρεσε ίSμως να έμποοiσει να " άπο
λαμβάνονται , , μiiλλον άπο το κοινο σαν
/iργα τέχνης καl τα οικά. του Θεατρικα
ltργα, άντι να το καλοuν ν' άγωνιστεί
στα δοοφράyματα ύπΕ:ρ η έναντίον κά
ποιων καταστάσεων.
'Ανέκαθεν βέβαια πολιτικα συνειοητο
ποιημένοι συγγραφείς Ί)ταν σε μια πα
ρό,μοια Θέ ο;η ,μέ το Μ�;tρέχτ. Κ' ύπ'ίjρχε
παντα το ερωτημα, μηπως ·ή μόνη σω
στη συνέπεια τών άπόψεών τους (πού
άξιώνουν μια βελτίωση τ'ίjς κοινωνίας )
Θά 'πρεπε νά 'ναι να σταματ·ή σουν να
γράφουν, κι άντι γι' αύτο να στραφοuν
στ·Ιjν πραχτικη &.σκηση τ'ίjς πολιτικ'ίjς.
Γιατί μέχρι σήμερα κάθε άναγνωστικο
η Θεατρικο κοινο εχει άποοειχτεί άνε
π·η ρέαστο άπο πραχτικη πολιτικ·/j &.πο
ψη. 'Ακριβώς στα τέλη τ'ίjς οεκαετίας
τοu '60 μερικές Θεωρητικές συζητή -

σεις άνάμεσα στον Πέτερ Βάις καί το
Χανς Μάγκνους 'Έντσενμπέργκερ στο
" Κούρσμπουχ " ( 1 ) έ:οειξαν ίSτι αύτο το
πρόβλημα - tοιαίτερα έκείνο τον και
ρο - 'ή ταν ξανα καυτό για τούς πολιτι
κούς συγγραφείς το rοιο πράγμα έπι
βεβαιώθηκε τότε μέ τ·Ιjν ά1tόφαση του
Γκύντερ Γκρας ν' άναπτύξει πραχτικη
κομματικ·Ιj οραστηριότητα. Ί-Ι rοια σκέ
ψη Ί)ταν το κίνητρο πού 'κανε εναν &.λλο
γνωστο Θεατρικο συγγραφέα, τον "Ερνστ
Τόλλερ, στα χρόνια :1ο·η μετα τον Α'
Παγκόσμιο Πόλεμο, να οεχτεί να μπεί
έπικεφαλ'ίjς τ'ίjς Δημοκρατίας τών Λαϊ
κών 'Επιτρόπων του Μονάχου {1 9'1 9 ) πού
κράτ·ησε τόσο λίγο.
.
Ό Τάνκρετ Ιτορστ οραματοποίησε στο
ltργο του την lστορία •'ίjς άποτυχίας
τοu Τόλλερ. Καί μόνο το lστοr ικο Θέμα
οείχ•ιει ίSτι οέ μ1tΟρεί νά 'χε την έλπίοα
πώς Θα σημείωνε αύτος τώρα στο Θέα
τρο, κα:α κ&:ποιο ,τρ?πο έκ, τών ύστέ
ρων, την πολιτιΚΊ) επιτυχια που, οΕ:ν
ε1χε δ Τόλλερ. 'Αντίθετα : Μότο τοu
έ:ργου Θα μποροuσε νά 'ναι το άπόσπα
σμα άπο τον τελικο λόγο τοu Τόλλερ
μπροστα στο οικαστήριο :
" . . . οποιος άγωνίζε•αι στο έπίπεοο
τ'ίjς πολιτικ'ίjς, μέσα στην άμηλουχία
οικονομικών καί άνθρώπινων συμφερόν
των, ετναι άναγκασμένος ν' άναγνωρί
σει Οτι οί νόμοι κ' οί συνέπειες τοϋ άγώ
να :ου καθο �ίζοντα ι άπο &.λλες , ουνάμ; ις
, του προθεσεις, οτι
κι οχι άπο τις καλες
δ ":.ρ�πος ;'ίiς &.μυνας �αl τ'ίjς άντίστασης
του επιβαλλεται . . . , .
Σ' αύτ-)ι την, �μπει �ία ;ou Τόλλε � βρί
,
�κεται , η α �,τια για, την lστορι�η του
αποτυχια, οπως την παρουσιαζει δ
Ιτορστ στο έ:ργο του. Για να το κάνει,
!:χει ο_;χνεισ,τεί μερικα , χαραχτ·1 ριστικα
στοιχεια αποστασιοποιησ·ης απο το
Μπρέχτ (πού φυσικα έ:χει άσχοληθεί
σ� οιάφορ ; ς περιπτώ?'� ις μέ, παρόμοια
'
.
θεματα ) . αναμεσα
στ αλλα
εχει οανει
στεί, την άν� ιχτη, φόρμα μέ μ�α Χ�λαρη
,
σειρα σκ·ηνων σε οιαφορετικα επιπεοα
παράστασης, τ·)ι μεταπήοηση άπο τό 'να
έπίπεοο οράσης στ' &.λλο καί, ώς Ιtνα
βαθμό, το μέσο τ'ίjς άποστασιοποίησης
μέ την παρεμβολη σκηνών καμπαρέ,
έργατικών •ραγουοιών η σονγκ ( ίSπως
στη σκηνη " Μέ κόπο στο πιάνο " ) .
Ούσιαστικο για το !:ργο, άπο την &.πο
ψη τ'ίjς φόρμας, ετναι ώστόσο ίSτι αύτα
τα μέσα ύπηρετοuν κυρίως τη ο·ημιουρ
γία μι�ς �άποιας ά,τμόσφαιρας έ 7; ιθ,εώ
ρη �ης η ακ?μα και τ,σ ίρ ;<ου, πο� ; π; 
πλεον καθοριζεται, στ·ην εναλλαγη ανα
μεσα στίς οιάφορες σκηνές, άπο μια
οιαλεκτικη σχέση άνάμεσα στο ρεαλι
σ�ικο καί τ? γκρ? τέ?'κ? : έναλλάσσο�ται
παντα σκηνες που σ αυτές κυριαρχει το
ρεαλιστικο στ� ιχ;ίο,, μ' &.λλες_ πού ο�
νουν κυρί,ω ς τ�ν εντυ,πω ο;η του γκροτε�
σκου. Αυτο εχει σαν αποτέλεσμα ν
άποστασιοποιοuνται τα ουο στοιχεία με
ταξύ τους και στο τέλος -η lστορικη
( 1) Γερμαιιικό πολιτιστικό περιοδικό, μέ
άριστεριί πολιτικιί τοποθέτηση.

πραγματικότητα νά παρουσιάζεται σάν
κάτι γκροτέσκο και το γ)ιροτέσκο σάν
πραγματικό. 'Έτσι αύτΎJ ή 1φαγματικό
τητα 8έν περιγράφεται μόνο, άλλά, ώς
ενα βαθμό, δέχεται και κριτιΚ'ή. ' Ιδιαί
τερα άσκείται εμμεσσ. κριτικη και στον
Τόλλερ, τον Ί]ρωα τοu εργου, μέ τη
βpήθεια μιας κάποιας άποστασιοποίη
σης ;cρος το γκροτέσκ� , �ώς χαρ
χτηριζεται συνέχεια σαν Υ;� ηθοποιος�:
μέσα στη ροπ·ή του γιά πληθωριχ·ΙJ Θεα
τρικότητα. Λύτη ή tδιότητα 8έν έχδη
λώνεται μόνο σέ σκηνές σάν αύτη πού,
έξόριστος, διαβάζει άπο τ' άπομνημο
νεύματά του σέ γηραιές κυρίες 'ή στη
φυγ·ή του " στοu κυρίου τ'ίjς άριστοκρα
τί�ς ", Οπου Ε:χ� ι με ;αμφ \εστ;ϊ, με.... γυα�
λια και\ �ου �τακ � . Αλλα κ �κει που
,
προσ�tα�ει ν � δρασ� ι �ολιτι� α : αρχί
ζοντα: α r;ο τ·? σκηνη της πρ �;ης, πλη
; του στο Προσω
Θωρικης εμφανισης
ρινο Κεντρικο Συμβούλιο ", μέ τον άπί
στευτα έλαστικο χειρισμο τ'ίjς κατανο
μ'ίjς άξιωμάτων πού άκολουθεί, ώς τ·η
συγκατάθεσ·ή του νά μπεί έπικεφαλ'ίjς
των άγωνιζόμενων έργατων στο Ντα
χάου (μέ τά _λόγια : " αν είναι γραφτό,
Θέλω νά χαΘω μαζί μ/; τούς έργάτες " ) .
Μ' αύτη τη μέθο8ο χαραχτηρισμοu δ
συγγραφέας πετυχαίνει νά παρουσιάζον
ται άναγκαστικά σάν κάτι γκροτέσκο
Καί οι προσπάθειε � άλλ�γ1ς ,τ�ς Πfα
γματικότητας (που κι απ αυτη παλι,
μέ τον τρόπο πού τ·)Jν άπο8ίδει δ Ντόρστ,
δ/; λείπουν τά Θεατρ ικά στοιχεία ) . Μ'
αύτο Ιtχει κιόλας άπο8ειχτεί πώς δ
Ντορστ ξεκινάει στο εργο του άπο μιά
πολύ πιο σκεπτικισ-ικη Θέση άπ' ο,τι
εκανε ποτέ δ 1πρέχτ. 'Αλλά, άπο την
όίλλη μεριά, αύτο δείχνει οτι, παρόλο
το σκε �τικισμό, δ προβλ·ηματισι;ος τοu
,
πολιτικα στρατευμενου
συγγραφεα είναι
γι' αύτον κάτι πολύ πραγματικό. 'Ακό
μα κι αν τά μέσα πού χρησιμοποιοuνται
8έ� ε�ναι μ_έ κανένα τρό;tο κ;ιιτάλληλ':
για να κσ:λεσουν το Θεατη ν , αγωνιστει
στά δδοφράγματα - γιά νά ξαναγεννη
θεί π.χ. ;ΙJ !8έα των �αϊκων :Επι;ρό
πων - παντως τον κανουν να νιωσει
οτι ·Ι] προβληματικη πού τοu δείχνουν
τον άφορα και τον παρακινοuν τουλά
χιστο νά κάνει σκέψεις γιά παρόμοια
φαινόμενα τ'ίjς δικ'ίjς του πραγματικό
τ·ητας.
Είναι άρκετο έ:να τέτοιο άποτέλεσμα ;
"Η μποροuμε νά περιμένουμε περισσό
τερα άπο το πολιτικο Θέατρο ; 'Έχει έν
διαφέρον νά 8οuμε ποιά στάση παίρνει
άπέναντι στά 'ί8ια προβλ·ήματα δ Πέτερ
Βάις, σ' έ:να /tργο πού μπορεί νά συγ
κριθεί μέ τον " Τόλλερ " και πού τό
'γραψε το 1 9 68/69.
(Ό Πέτερ Βάις είναι ενας συγγραφέας
πού έ8ω και χρόνια άσχολείται συνει8ητά μέ παρόμοια έρωτ·ήματα χ' Ιtχει
γράψει πάνω σ' αύτά άρχετά εργα μ/;
διάφορες μορφές, πού μπορεί νά 'χαν έν
μέρει μεγάλη έπιτυχία στο Θέατρο, μαλ
λον ομως δχι χι άπο πολιτικη όίποψη ) .
" Ό Τρότσκι στ·ΙJν έξορία " τοu Βάις,
πού πρωτοπαίχτηκε το 1 97 0 , παίρνει
ένεργητικά μέρος στη συζ·ήτησ·η αύτ'ίjς
τ'ίjς προβληματικ'ίjς. Το πρόβλημα πού
άντιμετωπίζει έδω δ Τρότσκι είναι,
οπως καl στον Τόλλερ, ·Ι] άδυναμία συμ
φωνίας άνάμεσα στ·)Jν χαλ/ι πρόθεση καί
την πολιτικ·ίj πράξη. 'Ό,τι Ιtκανε φα-

νερο δ Ντορστ στο itργο του χρησιμο
ποιώντας πιο πολύ τά μέσα τοu γκρο
τέσκου (οτι 8ηλαδ� ή �πι8ίωξη , τ�ς
έξουσίας, που, είναι απαραιτητη για την
άλλαγη τοu κόσμου, διαβρώνει άναγκα
στικά τον !δεαλισμο πού ώΘεί άρχικά
προς τfιν πολιτικη ένέργεια ) δ Βάις δέν
το παρουσιάζει μ/; σκηνικά μέσα, άλλά
βάζει κυρίως νά το συζητοuν οι πρωτα
γωνιστές τοu /tργου (Τρότσκι και Λέ
νιν ) μπροστά σ' ενα σκιαγραφημένο
ίστορικο φόντο.
Καl αύτος δ συγγραφέας χρησιμοποιεί
συνει8ητά, και μάλιστα πολύ έκτεταμέ
να, δρισμένα μπρεχτικά μέσα : Το ltργο
itχει μεγάλο έπικο μ'ίjκος καl πάνω άπο
έξήντα πρόσωπα (τά περισσότερα ιστο
ρικά ) · είναι χωρισμένο σέ δεκαπέντε
σκη•ιές, πού στο κείμενο ·Ι] κάθε μιά
Ιtχει έπικεφαλί8α, άλλά πού δέν itχουν
τοποθετηθεί σέ κανονικ·ΙJ σειρά. 'Αντί
θετα ·Ι] σκηνικη δδηγία στην άρχ·)J τ'ίjς
πρώτης πράξης δρίζει : " Στο χωρο,
πού μένει πάντα δ 'ί8ιος, διάφορα χρο
νικά έπίπεδα. Στά8ια τ'ίjς έξορίας. 'Αντι
μετώπιση και συζ·ήτ·ηση μέ πρόσωπα
και 8υνάμεις τ'ίj� έπανάστασης. 'Ερμη
νεία τ'ίjς άρχ'ίjς άπο το τέλος : δ Τρότσκι
�χο� τας άποσυ,ρΘεί � ι άπομονωμένος,
αντικρυ στο Θανατο , .
Τά μέσα λοιπον ύπηρετοuν κυρίως το
στόχο νά γίνει άπτά κατανο·ητο το ίστο
ρικο πλαίσιο. Το πλαίσιο ώστόσο δέν
είναι το κεντρικο Θέμα τοu ltργου, δπως
φαίνεται νά πιστεύει κάνοντας λάθος δ
Ράιχ-Ρανίτσκι σέ μιά κριτικη πού 'κανε
γιά την πρεμιέρα στο Ντύσελντορφ
(στ·ίjν " Ze i t " (2 ) τ'ίjς 30 . 1 . 7 0 ) . ''Αν
αύτο Ίjταν άλ·ή Θεια, πραγματικά το itργο
8έ Θά :ταν τίποτ' �λ�ο παρά μ; ά ρ ι;διο
φωνικη μορφωτικη εκπομπη, επιπεδου.
Δέν είναι ομως οϋτε καl πολιτικο προ
παγανδιστικο /tργο στην τεχνοτροπία
τοu " σοσιαλιστικοu ρεαλισμοu ,, , οπως
το κατηγορεί δ Ράιχ-Ρανίτσκι. Ί-Ι πο
λεμικ·ΙJ πού κάνει δ :φιτικος διατυπώ
νοντας τ·ΙJν έρώτηση " . . . καθώς αύτο
το εργο μοιάζει σά νά 'χει γίνει μέ τη
συρραφ·ίj κυρίων όίρθρων άπο έφημερί
δες, γεννιέται το έρώτημα, αν 8έ Θά
'ταν πιο πραχτικό, νά γραφτεί άπευ
Θείας έ:vα όίρΘρο ", μας παραξενεύει,
άφοu γίνεται άπο κάποιον πού ταυτό
χρονα παινεύει το εργο " Μαρά " τοu
'ί8ιου συγγραφέα. Γιατί " Ό Τρότσκι
στ·fιν έξορία " Ιtχει 1tολύ λίγα κοινά σ·η
μεία μέ κύρια όίρΘρα (το πολύ πολύ,
οπως Ί]δη άναφέραμε, στ·fιν άποσαφή
νι�η τοu ι �τορικ�u πλα�σίου) έν<?, itχει
π ;ιρα ,πο��α κοινα σημεια με το Μα
ρα-Σαντ .
Και σέ κείνο το /tργο ε'ίχαμε μιά σύγ
κρουση πού γινόταν κυρίως μέ τη μορ
φη 8ιαλεκτικ'ίjς συζήτησης. Ό Μαρά,
δ έπαναστάτης πού ύποστηρίζει τ·fιν άρ
χ·ίj τ'ijς σκληρότητας άπο άνάγκη, ·)jταν
άντιμέτωπος μέ το ντέ Σάντ, πού 8έχε
ται μέν αύτη τη σκλ·ηρότ·ητα σάν κάτι
πού βρίσκεται μέσα στη φύση τοu άν
Θρώπου, άλλά γι' αύτο άκριβως τ·fιν άρ
νείται σά μέσο γιά τ-fιν έπικράτ-ηση τ'ijς
έπαναστατικ'ijς άνανέωσης (πού Θά '1φε
πε βέβαια νά συμπεριλαμβάνει καί τ·)J
φύσ·η τοu άνΘρώπου ). Αύτ·fι ·Ι] διαλεχτι·
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χη συζήτηση ώστόσο (Ιtχοντας πλαίσιο
τη γύρω πραγματικότητα, μιά άνατρι
χιαστικη πραγματικότητα τρόμου στο
φρενοκομείο ) itγινε στο έ:ργο μέρος μιας
γενικότερ·ης σύγκρουσης άνάμεσα στο
!δανικο και την πραγματίχότητα σ' ολες
τlς έχδηλώσεις της.
Μιά ομοια διαλεκτικη συζήτηση βρίσκε
ται στο κέντρο τοu itργου " Τρότσκι " :
ή Θεωρητικη συζήτηση άνάμεσα στον
Τρότσκι καl το Λένιν, πού κυριαρχεί σ'
έφτά άπο τlς εντεκα πρωτες σκηνές τοu
itργου, ώς το Θάνατο τοu Λένιν. Ό Λέ
νιν φαίνεται νά μοιάζει μέ το Μαρά,
ένω ή Θέση τοu Τρότσκι, πού συχνά
δείχνει πιο άνΘρωπιστιχ·ή , μοιάζει πε
ρισσότερο μέ τοu Σάντ, παρόλο πού
έδω ύπάρχουν χαραχτ·η ριστικά περάσμα
τα άπ' τον ενα στον όίλλο χα[, έκτος άπ'
αύτό, οι άντίπαλοι και στά 8υο /tργα
είναι κάθε φορά συγγενικοί μεταξύ τους.
Ί-Ι σχετιχ·fι άδυναμία αύτοu τοu /tργου
σέ σύγκριση μέ το " Μαρά " είναι οτι
έδω ·Ι] άπό8οση τοu [στοριχοu πλαισίου
δέν ύπηρετεί το σχοπο νά ύψωΘεί ή
Θεωρ-ητικη συζήτησ·η στο έπίπε8ο τ'ijς
συγκεκριμένης πραγματικότητας, άλλά
οτι το πλαίσιο παίζει τlς περισσότερες
φορές μέσα στο σύνολο μόνο ενα έπε
ξηγηματικο ρόλο. Μόνο οταν παρουσιά
ζει δρισμένες σταλινικές άκρότητες, κυ
ρί� ς τις δίκες τ'ijς :1'.�όσχ�ς, φαίνεται
,
μια άπευΘείας αναφορα
στη συγκεκρι
μένη πραγματικότητα σ/; σχέση μ/; τη
8ιαλεκτικη συζ·ήτηση των δύο πρωτα
γωνιστων. Παρ' ολ' αύτά δ χαραχτηρι
σμος των προσώπων τοu /tργου άπο το
Ράιχ-Ρανίτσκι σά " μαριονέτες πού
τούς Ιtχουν κρεμάσει άπο το στόμα πα
νώ μέ συνΘ·ήματα " είναι μιά κακόβου
λ·η άπλοποίηση. Παραβλέπει έντελως το
δεύτερο ούσιαστικο αtσΘητικο κανόνα
αύτοu τοu εργου, πού δέν itχει τυχαία τον
τίτλο " Ό Τρότσκι στην έξορία ", 8η
λα8η την " έξήγ·η ση τ'ίjς άρχ'ijς άπο το
τέλος , , ' πού σημαίνει την έξήγηση τοu
ολου άπο τfι σκοπιά τ'ίjς έξορίας και
τοu τελικοu Θανάτου τοu κε•ιτρικοu προ
σώπου. (Στο σύμπλεγμα πού άφορα τ·fιν
έξορία άν-ήκουν χ' οι παραστάσεις των
σταλινικων , άκροτ�τω� , πού άναφέραμε
, μερει
, κυριαρ
λίγο πιο πανω και που εν
χοuν στο βάθος και γι' αύτο άκριβως
Θά 'ταν λάθος νά πιστέψουμε πώς το /tρ
γο Θέλει κατά πρωτο λόγο νά δείξει τ·fιν
ιστορία τοu "ρωσικοu κομμουνισμοu" ).
Ό Τρότσκι λοιπόν, πού έ8ω ή Θέση του
μπαίνει άντιμέτωπη μέ τη Θέση τοu
Λένιν, itχει χαραχτηριστεί στο itργο άπο
την άρχ·ίj σά 8ιωγμένος, σάν έκείνος πού
στην πράξ·η /tχει κιόλας χάσει, και μά
):ιστ�. μ/; μιά , πιο Πfαγματικ·fι Ιtννοιι;:
απο ο,τι είχε γινει στην περίπτωση του
Μαρά· καl περισσότερο μπορεί νά συγ
κριθεί μέ το Σάντ, πού στο παλαιότερο
itργο τοu Βάις δέν τοu είχε μείνει παρά
ή διέξοδος στην κυνικη παΘ-ητικότητα
(παρόλο πού βέβαια δ Τρότσκι 81; δέχε
;α ι �ά , π� ρει μιά τέτοια Θtσ·η l . Παρ'
ολ, αυτα έ:χει μερικα, κοινα, σημεια μ/; το
πρόσωπο τοu Μαρά : τlς βασανιστικές
άμφιβολίες γιά το νόημα τ'ijς 'ίδιας του
τ'ijς δράσης; την άρ f ώστια, το βί17 ιο Θά
να;ο - πρ �γμα:_α ωστ�σο 7;ου, Θα μπο
ρο�σαμε να τι;ουμε και γι:Χ το Λένιν{
,
,
που κι αυτος
εμφανιζεται
&ρρωστος, να
ύποφέρει άπο έξανΘ·ήματα και λειχ'ίjνες,
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καί πού άργοπεθαίνει τέλος άπο τίς
συνέπειες μιόίς δολοφονιχ'ίjς άπόπειρας.
Καί τά δυο πρόσωπα (δπως βέβαια καί
δ Μαρά �αί δ Σάντ ), κατά βάθος �ντ �
προσωπευουν μόνο τις διαφορετικες ο
ψεις τοu rδιου πράγματος : τ·ίjς έπανά
στασης (πού άσΘενεί άπο ·Ι]Θικ·i] &πο
ψη ) . Βέβαια δ Βάις ένδιαφέρεται νά
τονίσει tδιαίτερα τiJ σκοπιά τοu Τρό
τσκι ,στ·iJν , άμοιβ,α ία, σ�έση του ;όσο μl:
. και με τις ιστορικες περι
το Λενιν οσο
πλοκές δ/:ν ε!ναι τυχαίο δ:rι δ έπανα
στάτης πού κλίνει πιο φανερά προς τον
tδεαλι� μό, δ �'ρότσκι, βρί?κει κ�� πιο
φανερα στο τελος το χαμο ·rου. Ετσι
τ� ερyο. στούς � τό�ους του άναφορικά
με την πολιτικη αποτελεσματικότητα,
ε!ναι μόίλλον �ιο ,συγ_κρ ατημένο κι άπ?
το� .., Τ �λλερ , αφου ·η, προβ�;ηματ,ικ:g
,
που εκει δειχτηκε
συγκεκριμενα, εδω
κατά κ•) ριο λόγο μονάχα συζητείται καί
μάλιστα έ!χοντας συνεί/)'ηση τ'ίjς άποτυ
χίας πού ε�ει 'ιJ ?η συ�τελεσ;rεί. Ό Βάι7
φαίνεται πως Οελει να πετυχει μόνο να
\l''iJ, δέχεται δ Θεατής , ά � ασάνιστ� τ·i]ν
επισ·η μη κομμουνιστικ·η αποψη για τον
Ί,ρ ό ; σ � ι., �αν πρ�Βότη τ�U �οσιαλισμ� ϋ,
αλλα να κα,ν ει σ,κ εψεις γι, αυτ
�ν το� αν
Θρωπο, για τους σκοπους και για τίς
μεθόδους του, στά σ·ημεία πού άποτε
λοuσαν, παρ7κκλίσει� άπο τ·i]ν έπ�σημη
γραμμη. Τ·η γενικ·η του τοποΟετησ·η
ά:;-έναντ � στην .πρ,οβληματικ·iJ :'ο� ά;pο
ρα τον αναγκαιο ιδεαλισμο και τ·ην εξί
σου άναγκαία έπιδίωξη έξουσίας την
ε!χε άναπτύξει 'ί)δη στο ί:ργο του " Μα
ρά-Σάντ " μl: τη μέγιστη θεατρικη λε
πτομέρεια. , Οι σκ� ψεις �μως π�νω στο�
,
Τρότσκι, οπως
απαιτει το Ιtργο που
'γραψε άργότερα, €πρεπε νά περιλαμβά
νουν καί το συλλογισμο πώς δ/: Οά 'ταν
άδιανό·ητος κ' ενας κομμουνισμος μ' ενα
&λλο πρόσωπο, ϊσως πιο άνΟρώπινο,
ά;+' αύτο πού 'δειξε τελικά ·ή έξέλιξ·η
στη �οβιετικ·Ι] 'Ένωσ·η - μιά άπαραί
τητ·η συμβολη στο γκρέμισμα μιόίς έπι
κίνδυνης προκατάληψης.
Μπορεί νά φανεί παράξενο πού ·ή γενι
κ·iJ τάση τόσο σημαντικών πολιτικών
θεατρικών έ:ργων τον καιρο τ'ίjς προσπά
θειας γιά την πολιτικη χειραφέτ·η ση τ'ίjς
νέας ,γενι!}ς στ·i]ν ' ? μοσπονδιακ\ Δ·� μο
κρ�τιι;ι: της Γερμανιας, ε!ν,α ι �;ατα βαθ ? ς
μια τ_αση παραί;rη �ης. Και μαλισ;α., τ�
σο σε σχέση με την καλλιτεχνικ·η απο
δοσ·η τ'ίjς δυνατότ·ητας γιά έπαναστατικ·iJ
δ e άση, δσο _κα1ί μl: τ·iJ συνειδητοποίησ·Q
;
της πολιτικ·ης αποτελεσματικοτητας
που
εχει το Θέατρο γενικότερα. Βέβαια οϋτε
δ Βάις ( τ'ίjς γενιάς τοu 1 9 1 6 ) οϋτε δ
έ�νιά ,χρόνι,α νεό;ερος, Ττορστ άνήκουν
σε κειν;η ,τη γενια που τ�τε ,ξεσηκωνό
,
ταν. Αυτη έ!μοιαζε αρχικα
να σωπαίνει
στο Θέατρο κι αύτο Θά μποροuσε νά έξη
γηθεί κυρίως άπο τ·iJ φοβισμένη ά.προ
Θυμία σχεδον ολων τών Δυτικοyερμανών
διευθυντών Θεάτρου νά τ'ijς δώσουν φω
�·Ι] εχ?ντας άποφασισμένο στόχο τ·i]ν
'
υποστηριξη νέων συγγραφεων.
Γι' αύτο μοu φαίνεται άκόμα πιο ένδια
φέρουσα ·ή Θέση τοu σχεδον μοναδικοu
νεότερου δραματουργοu έκείνων τών
·Ι)μερ ?>ν - πού ε!χ7 'ι] δ·η πίσω το� ι�ερι
κl:ς επιτυχίες - σε σχέσ·η με, τα ερω
τήματα πού 'Θεσαν δ Βάις κι δ Ντόρστ.
Ό Πέτερ Χ άντκε (τ'ίjς γενιάς τοu 1 9Ιι.3 )
σ' άρκετl:ς δμιλίες καί μελέτες έκείνης

τ'ίjς έποr;Ί)ς π'ίjρε Ο� ση κατά τ'ίjς �εγ?,
μενης
στρατευμενης λογοτεχνιας .
'Υποστ·ή ριζε τή γνώμη πώς πολιτικά
προβλ·ήμα'rα γίνονται έκεί άντικείμενο
τ'ίjς αισ,Οητϊκ� ς, δ·ηλ�δ·i] πώς δ συγyρα�
φέας τα χειριζεται οπως Θέλει και γι
αύτο γίνονται ά.κίνδυνα. Τά έ!ργα λοιπον
πού 'χει γράψει δ rδιος δ Χάντκε δ/:ν
πρέπει ,νά Οεωρη?οuν �ά στρα;r�υμέν·7
πολιτικη λογοτεχνια, πραγμα που χε γι
άπ? τέλε�μα νά τ?? γί�ει, tδι.αί.τ�ρα �ε
μια συζητηση στο ΙCουρσμπουχ , , τευ
χος 20, σοβαρ·iJ κριτικ·iJ ά.π' &λλους συγ
γραφείς.
Κι ώστόσο, άκριβώς οι προσπάΟειες τοu
�άντκε - καί στο� τομ�cι. τοu Οε �τρου
..
επίσης - εχουν
παντα ενα καΟαρα δι
δαχ;r ικο χαραr-;;ίJρα, πού , �:καιολογεί ,νά
μ �λ·ησ�υμε για, πολ;τικ·η λογο τεχν �α,
, εν
.
με μια δρισμενη και περιορισμενη
νοια. Το έ:ργο τοu Χάντκε " Κάσπαρ " ,
πού άνακηρύχτηκε άπ' τ ο περιοδικο
" Τεάτερ Χόυτε " " έ:ργο τ'ίjς χρονιάς
'1 968 ", δείχνει μl: τά ϊδια τά λόγια
τοU ��\Jτχε, (( τί εΙν� ι. δuν�τΟ μ� , κ�
ποιον . ( Ο συγγραφεας Οελει κ εδω,
δπως καί σ'1'ά &λλα έ:ργα του, νά φανε
ρώσει κυρίως " προϋπάρχουσες δραμα
:cοuρy ί.ες '' ., ,1\11' 1αύτ·'η τ:!Jν ενν� ια τΟ1 Εργο
Κcι.σπαρ )�εει, κυρ ;ως δυο �ραγμr;τα : Μόνο με τη γλωσσα μπαινει τα
ξ·η γιά τον &νθρωπο στον κόσμο,
καί δεύτερο : ·ή γλώσσα βιάζει τ·iJ φυ
σι1;·iJ τάξη κα�ορίζοντάς ;·ην. Αύ;ο το
?,ευτερο σημειο σ;υμπ;: ραινετ� ι �π, το
, εξισωνει τους δασκα
οτι δ συγγραφεας
λους τ'ίjς γλώσσας (στο έ!ργο " αύτούς
ποU ύποβάλουν " , ποU μαθαίνουν στΟν
Κάσπαρ δλα δσα τοu έπιτρέπουν νά τα
ξινομ·ή σει τον κόσμο ) μ' αύτούς πού
κ�νου � κα,κ·Ι] _ χρ·ήση τ'ίjς γλώσσ�ς, πο,ύ
. εκεινα τα: σλόγκαν, τα κλισε,
λενε ολα
τίς φτηνΕ:ς Ουμοσοφίες, κcι.l τά διαφ·ημι
στι�ά σπ?τ ά�' 8λου 7 , -οUς τομεί� τη �
ζωης, που πρεπει να ναι γνωστα και
σl: κάθε Οεατ·iJ άπο τ·i]ν ϊδια τη ζωή του.
'Έτσι Θέλει δ Χάντκε νά δείξει, πώς δ
κόσμος μας καl πρώτα άπ' ολα αύτά
πού μόίς ε!ναι γνωστά σά λεκτικ·iJ εκ
φpαση -τ;οu κόσμου μας,, ύπ�τάσσο�ται
? δρισμ �ν7ς δραματου γιες.
Η ,γν 1;'1�η
�
δμως αυτη είναι χωρις πολιτικη αξια
(αύτο άκριβώς είναι καί το περιεχόμε
νο πολλών κατηγοριών έναντίον τοu
Χάντκε ) , έπειδ·iJ , δ ,?υγγρ,αφέας, δ/: δεί
, )
Οελει να δειξει
χνει (και φυσικα ουτε
ποιοί είναι πραγματικά έκείνοι πού
ένεργο�ν μΕ: ;·iJ β?·ή Οεια τέτοιων δραμr;
τουργι �ν �αι για ποι� σκο �ο το κα
'
νουν. Καποιος μαΘαινει τη γλωσσα
καί μαθαίνει ετσι νά ταξινομεί τον κό
σμο · �τσι. Ομ..�ς ύπ;οτάσσετ� ι καL στ·η
δυνατοτ� τα, η καλυτ:; ρα , στην ,πιΟαν�
.
τητα, να τον χειριστουν οπως
θελουν .
Αύτο στ·Ι]ν καλύτερ·η περίπτωση είναι
μιά ταυτο:,ογ�α, μιά κάπι;>ς πιο, πλα;ιά
παραλλαγη της κοινοτοπιας πως καΘε
τάξ·η ε!ναι έξ δρισμοu itνα ε!δος ·Ι]Θελ'η
μένου χειρισμοu.
Ί- 1 Οεατρικότητα έπιπλέον αύτών πού
δείχνονται σκεπάζει στο έ:ργο τοu Χάντ
κε άκόμα κι αύτ·i] τ·Ι]ν έπίγνωση, αν
μπορεί κανείς νά τήν 6νομάσει ετσι :
'Άλλοι Κάσπαρ, άντίγραφά του, έμφα
νίζονται, συμπράττουν κ' ένεργοuν δ
ενας έναντίον τοu &λλου· άκουστικά δ
Κάσπαρ μπερδεύεται πολύ συγκεκριμέ-

νrι. στά χαμόκλαδα τών λέξεων καί τών
κενολογιών πού 'μαΟε. Μιά έξαιρετικά
εvτυ
,
οεατρ ι ό τ· τα, που' κανε
1
\ Υ;, απόλαυση,
,;rωσι��-γη' ευστικη
το εργο
έχει_:
ποU δΕ:v πέφτει άπΟ τ·fιv πολλ-η κατά
οειξ·η στ·i]ν άνία. 'Έτσι δμως, άκριβώς
με τηv άvικα·;ότητά του να 8ώσει έξη
γήσεις , πού ν,ά !;L πορε,ί δ ΘεατΎ1ς νά τίς
συσχετισει με τη δικ·η του πραγμrι.τικό
τητα, γίνεται αύτο το rδιο ενα συγκε
κριμένο Οεατρικο παράδειγμα γιά το
δτι ε!ναι ά.ούνατο νά ·ύπάρξει άποτελε
σματικο πολιτικο Οέατρο. Ό Χάντκε
δl:ν ε!ναι δυνατο νά Οέλει κά•ι νά δείξει
την πολιτικ·i] προβληματικ·ή , πού άπα
σχολεί &λλους συγγραφείς σάν το Βάις
η το Ντόρστ, έπειδ·i] έ:χει συνειδητο
ποι·ήσ7,ι τό�ο , -;αΟαρά -rτ;όσο � μφίβολ'η
.
είναι ολ'η αυηι η προσπαΟεια, ωστε
τε
λικ.ιΧ νι:Χ κάνει Οέμα του αύτ·fι τ·Ι)ν άμφι
βολία. 'Έτσι δμως προσφέρει κατά πα
ράδοξο τρόπο μιά έπίγνωσ·η πού προσ
Οέτει σημαντικά πράγματα σ' αύτά πού
ε!παν έκείνοι οι &λλοι δραματουργοί.
Γιατί σ' δλη αύτ·η τ·ήν προβλ'ηματικ·i]
- γλώσσα-τάξη-·Ι]Οελ·η μένος χειρισμος
κρύβεται μιά αtτία γιά την άναγκαστικ·i]
άποτυχία τών έπαναστάσεων, πού €χουν
tδεαλιστικ·iJ σύλ);ηψη· μιά αtτία πού δl:ν
ε�ναι ,'ίσ� ς λιγότερο ά.ποφ�σι�τικ·)ι ,άπο
-:ην αδιακοπη, διαβρωτικη, ασυμβιβα
στη μl: τον ιδεαλισμο ά.ναγκαιότητα νά
λ·η φΘοuν ύπόψη οι σχέσεις έξουσίας, μl:
τ·i]ν δποία, στά ί:ργα πού άναφέραμε,
αιτιολογείται κυρίως ·ή άποτυχ!α τοu
Τόλλερ καί τοu Τρότσκι. Γιατί ιΧν ·ή
γλώσσα, δπως δείχνει δ Χάντκε, είναι
δραματουργία, αύτο σl: τελευταία συνέ
πεια σημαίνει πώς ε!ναι καί ιδεολογία.
Λέγεται πώς μl: τη γλώσσα δ &νΟρωπος
μαΟαίνει δρισμούς, πού τοu έπιτρέπουν
νά ταξινομ·ή σει τον κόσμο άλλά πού κ'
οι 'ίδιοι κάποτε φτιάχτηκαν. Γι' αύτο
άκριβώς μποροuν νά γίνουν έ'να μέσο
γιά ·ή Οελημέ•ιους χειρισμούς, itνα μέσο
έξουσίας, τΟ δποϊο έκεϊνοι ποU ύποτάσ
σονται σ' αύτο δl:ν εΙναι σl: Οέσ·η νά
καταλάβουν. 'Αλλά τόσο δ Ι τορστ δσο
κι δ Βάις Ι:χουν παρcι.μελ·ή σει σ-ά έ:ργα
τους αύτο το μέσο έξουσίας, τ·i]ν ιδεο
λογ�α, παρό�\ο ,ποU 1άν-ή χει σε �εί�ες τLς
δυναμεις που επιβαλλουν στους αγωνι
�όμ�νους " ;,ο ι;,! δος τ·�ς &μυ��ς καί τ'ίjς
αντιστασης , οπως λεει δ Γολλερ στο
Εργο τοu Ττόρστ.
'ΙΌ έ!ργο τοu τ'ίjτερ Φόρτε " ΛούΟηρος
καί Τόμας i\[ύντσερ ·fι 'Η είσαγωγ·iJ τ'ίjς
λογιστικ'ίjς " πού γράφτηκε το 1 966 ' 1 9 7 0, ;-υμπλ·�ρώνε,ι αύτο το κεν_ό . Πε
, εκτος απο τη συνείοηση της προ
ριεχει
βληματικ·ίj ς πού άφορά τ·i]ν πολιτικ·Ι]
δράση μl: ιδεαλιστικά κίνητρα καί τ·i]ν
έπίγνωση πού βγαίνει άπο το έ!ργο τοu
Χάντκε δτι κάθε λογ'ίjς δράση, πού
'χει νόημα, ύποτάσσεται άναγκαστικά
σ' ενα είδος δραματουργίας, την δποία
γε� ικά κατ;ιχρώνται ,οι �υρία�χοι γι�
τους σκοπους τους και που το &τομο δε
μ;τοp εί νιΧ τ·fι, συν; ι8ητο ';οι·ήσε,ι, γι;ι:τL
αυτη διαμορφωνει εκτος απο τ·η γλωσ
σα καί τ·iJ σκέψη του.
Κοινο έξωτερικο γνώρισμα τοu Ι:ργου
τοu Φόρτε τόσο μ/: τον " Τόλλερ " δσο
καί μl: τον " Τρότσκι στ·i]ν έξορία " εί
ναι δτι χρησιμοποιεί ιστορικά ντοκου
μέντα : " Στο μεγαλύτερο μέρος τά κεί
μενα είναι πρωτότυπα. 'ΑριΟμοί καί
'

στοιχεία ε!ναι σωστά " (σελ. 6 ) . 'Αλλά
χ.' ·lj γρήγορη χ.αί συνεχ·)�ς έναλλαγή τ'ίjς
Βράσ·η ς, πού Βείχvεται σέ διάφορα σκη
νικά έπίπεδα, βρίσκεται χ.αί στά τρία
Ε:ργα. Τούς Βίνει τον έξωτεριχ.ο χαρα
χτ·ή ρα ένος μπρεχτιχ.οϋ χρονιχ.οϋ, πού
ή συνέχειά του ομως μπορεί νά διαχ.ο
πεϊ. Στο Βάις, κυρίως μέ τά φλάς - μπάχ.
χ.αί τήν παρεμβολή μελλοντιχ.ων σκη
νων, στο Φόρτε - οπως χ.αι στο Ι τόρστ,
πού δείχνει τον Τόλλερ καμιά φορά σά
δραματο�ργο, νά,, παίζει δ rδιος στά έξ
πρεσιονιστιχ.α εργα του - μl: παρεμ
βολές πού Ι:χουν σχεδον γκροτέσκα Θεα
τρικότητα· π.χ. οταν ο[ ·Ι)γεμόνες έξα
ναγκάζονται έπανειλημμένα άπο τον
οικονομικά πανίσχυρο Φοϋγκερ ν' άπαγ
γείλουν έν χορ<7> : " Ό καλοσυνάτος
Φοϋγκερ / σκεπ-ίj καί προστασία μας /
χωρίς αύτον / καμιά ·lj σ·η μασία μας "
( σελ. 1 1 7 ) 'ι) στ·)�ν τελικ·)j σχ.ην-)� μέ τ·)�ν
προσευχ·η στο κεφάλαιο.
Θεματικά δ " Λούθηρος - Μύντσερ "
ε!ναι έπόμενο νά πλησιάζει περισσότερο
το έ:ργο τοϋ τόρστ, άφοϋ καί τά δυό,
άyτίθετ� fl;έ το� " Τρότ;σκι ", Ι:χ?υν γ ι�
Θεμα μια επανασταση αποτυχημενη απ
8�,ες , τlς άπόψ�ις ;;' αιτιολοyοϋν αύτ�
τ·�ν αποτυχία,
εν _μερ,ει τ;ουλαχιστο, �ε
την πραότητα, με την αθωότητα των
έπαναστατών ") πού σε Θέματα έξου
σίας ένεργοϋν μέ μεγάλη άφέλεια. Έδω
λοιπον έχ.δηλώνεται ή rδια έπίγνωσΊj,
πού προκαλεί στο τέλος το χαμο χ.αι
των πρωταγωνιστ<7>ν των Μο &λλων Ι:ρ
γων (αύτο ισχύει έξίσου χ.αι γιά το
Βυσφημισμένο Τρότσκι, παρόλ·η τήν έπι
φανειακή έπιτυχία τ'ίjς ρωσικ'ίjς έπανά
στασης ) : δτι Βηλαδή γιά τή διεξαγω
γή μιiiς έπανάστασ·η ς δέν άρκοϋν μο
νάχα άχ.όμα, χ.αl ο[ ;-αλύ;ερες ά,νθρω,πι
.
στι;;Ι:ς π�οθεσεις αυτο ομω7
Βεν κανει
, Βραματιχ.ους συγγρα
κανενα•ι απο τους
φείς πού άναφέραμε, νά όποστ·η ρίξει
Ο;ι Πf έπε; να π�ραι.τ·Ι)θ�ί Κα'J�,ις �π', αύ
τ·η ν. Αντιθετα υποστηριζουν οτι η επα
νάσταση ε!ναι χ.αθαυτ·η μιά προβλημα
τι�·η όπόΘ� ση χ.ά_τω άπο τlς όπάρχουσες
χ.αθε φορα συνΟηχ.ες.
Κατά τά &λλα δ Φόρτε σχεδιάζει στο
Ι:ργο του Ιtνα πολυεδρικο πανόραμα τ'ίjς
ιστορίας τ'ίjς Γερμανίας στήν έποχ·)� τ'ίjς
Θρησκευτιχ.'ίjς μεταρρύθμισης. Δείχνει
πως ολοι ο[ ·Ιjγεμόνες έξαρτωνται, έπει
Β·η ε!ναι χρεωμένοι, άπο το μεγαλέμπο
ρο Φοϋγκερ, πού 'χει το μονοπώλιο
ολων σ�εΒο,ν ,των έ� ιχ7 ψή �εων στην
Κ�ντρικη Ευρω,πη ,χ.αι με μια ,;ό�ο με
γαλ·η οιχ.ονομικη δυναμη μπορει να καθ
ορίσει άκόμα και τ·)�ν έκλογη τοϋ αύτο
κράτορα. Το ltργο δείχνει πως δ Λού
θηρος Βημιουργεϊται άρχικά άπο τον
ήγεμόν� τ?υ σάν ?πλο ένα�τίον τοϋ Πά
πα2 γι� να, ένισχυσει το η'(εμονικο τα
μειο με την έκχ.λ·η σιαστικη περιουσία,
χ.αι πως άργότερα άποδείχνεται - γιά
πο�λl:,ς χ.αί Βι�φορες αιτίες - ψ
; ήσιμος
στα εγωιστιχ.α συμφέροντα των ισχυ
ρων. Τέλος Βείχνει πως δ Τόμας Μύν
τσερ ε!ναι δ μόνος πού ύποστηρίζει τά
συμφέροντα τοϋ άγροτικοϋ κόσμου, ένω δ
ύπηρέτης των ήγεμόνων Λούθηρος 15χι
μόνο 7:ροδίνει αύτά ,τοc συ17φέρον;α άλ?,ά
και τα χ.αταπολεμαει στ·ην πραξη. ο
�όγος ώστόσο π�ύ δ Μύντ,σ ερ, χ.αl ο[
αγρότες πρέπει αναγχ.αστικα να χ.ατα
στραφοϋν ε!ναι κυρίως οτι τά γερμανικά
όρυχεία, πού αύτοι ύποστηρίζουν την
·
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έθνικοποίησή τους, άποφέρουν στο Φοϋγ
κερ �.5 0, έκατομμύρια το χρόν.? . .ι:-έγο�
τας αυτο είναι έναντίον της επανα
στα;;ης ", � Φ,οϋγκερ πλ·η,ρώ� ει , κατά
συνεπεια το�ς η,γεμόνες , για να αποΒε
κατίσουν τους επαναστατες.
Ό Λούθηρος ε!ναι ούσιαστιχ.ά ·lj κεν
τρικ·ίj μορφ·? τοϋ ε fγου, γιατl ;;το ,πρό
σωπό του ενσαρχ.ωνεται, χ.ατα χ.αποιο
τρόπο, δ ρόλος τ'ίjς Θρησκείας. Στ·)�ν
άρχ·)� πιστεύει πραγματικά σ' αύτά πού
λέει καl άχ.ριβως έξαιτίιiς αύτ'ίjς τ'ίjς
πολιτικ'ίjς άπλο"ίχ.ότητας είναι πάρα πο
λύ χρ·ήσψ.ος στούς κυρίαρχους, γιατί μl:
τις δηλώσεις του στο ονομα τ'ίjς Θρη
σκείας Βιχ.αιώνει ·ίjθιχ.ά τίς άν·ήθιχ.ες
πράξε�ς , τ?υ�· άρ\ότερα, ,οτ�ν γίνετα,ι
φανερ·η η εξαρτηση του, Βεν εχει καμια
&λλη 8ιέξοΒο παρά νά γίνει χ.ι δ rδιος
συμμέτοχος στο χ.αιροσκοπιχ.ο παιχνίδι.
'Ένα χτυπ·ητο παράΒειγμα γι' αύτό, άνά
μεσα σέ πολλά, ε!ναι ·lj συμβουλή πού
δίνει δ Λούθηρος στον ήγεμόνα "Αλ
μπρεχτ : ά κάνει μέ τή βο·ή θεια τών
παπάδων " νά γεννηθεί μ' έπιτήδειο
τρόπο στο μυαλδ των άπλων άνθρώπων
το έρώτημα " μ·ή πως ·ή χριστιανικ·)j ·ίj θι
κή έπιβάλλει νά έπιΒιωχτεί ·lj μετατρο
π·)� τ�ς έπ�σ;;οπικ'ίjς περι?υσίας σ,' tδιο
χ.τησια του όίρχοντα (πραγμα που έπι
Βιώκει δ "Άλμπρεχτ άπο έγωιστικά κί
νητρα ) ;- ι οτ�ν άργ?τε,ρα δ λα,ος το?
παρουσιασει αυτο το ερωτημα, αυτος να
συγκατατεθεί δείχνοντας την εί>νοιά του
{σελ. 1 3 2 ) Έδω φαίνεται πάρα πολύ
καθαρά ή λειτουργία τ'ίjς ιδεολογίας. Ό
Λούθηρος χ.' ο[ παπάδες του γίνονται
" όποβο�εϊς ", ,μl: τήν Ε:ννο.ι,α r;ού χρ;�
σιμοποιει δ Χαντκε στον Κασπαρ ,
χ.αί μαθαίνου� σ;ο �αο τ·η γλώσ,σα τ �ν
κυρίαρχων για να μην χ.αταλαβαινει την
�δια το� τ·)�ν χ.ατα,πίεση · ά� ριβως άr;ο τ·)�ν
α�υνα fl;ια τ�υς ν� χ.ατ�λαβο��· ;:ου πη
γαζ� ι απ., �υτό, εξη;γει;αι χ. η α r; ίσ ;ευ
τη r.;π�ο ιχ.οτητα, μ� την δπ�ία οι εψη
νιχ.οι αγρότες φανταζονται την παραμο
νή τοϋ αίματ·η ροϋ άποΒεχ.ατισμοϋ τους,
οτι itχουν πετύχει το σχ.οπο τ'ίjς έπανά
στασ·ής τους.
Αύτο πού Βίνει στο itργο τοϋ Φόρτε τ·)�ν
ιΒιαίτερη άξία του είναι ·lj πάρα πολύ
πλούσια χρησιμοποί·ηση πραγματικοϋ
ύλιχ.οϋ άπο ντοκουμέντα, κυρίως οταν
άντιπαραθέτει τά κηρύγματα τοϋ Λού
θηρου μέ τούς λόγους τοϋ Μύντσερ.
'Έτσι το itργο δέν είναι μιά μονόπλευρ·η
Βιατριβή ;;ατά τ?ϋ χ.απιτα�ι�μοϋ· άντί�
Θετα σ,υνδ�ει πρ,αϊματα ;ιου ναι γενιχ.�
γνωστα χ.ατω απ
όπτιχ.ες γωνίες, που
μέχρι τώρα δέν ·)j ταν ποτέ Βυνατο νά
τίς άναγνωρίσει κανείς γιατί ·ή ιδεολο
γία πού ύποστηρίζει δ Λούθηρος, συνε
χίζει νά έ�;ενεργεί στ?� χ.,όσμο μας ���
χρι χ.αl σημερα χ.αι χανει ταμπου
τήν rΒια της τήν άμφισβ·ήτηση.
"Υ τερα
τ?ν " Τόλ�ερ τοϋ �;ορσ�
�
χ.αι τον �;coΤροτσχ.ι στην ·:εξορία του
Βάις ·)jρθε δ " Λούθηρος χ.αί Τόμας Μύν
τσερ ,, ' οπως εrπαμε, σάν Ιtνα ε!Βος
άπαραίτητης συμπλ·ήρωσης. Γιατί μιά
τέτοια ιδεολογία έξουσίαζε χωρις άμφι
βολία κι αύτούς πού ένεργοϋσαν στ-ίj
ρωσιχ.-)� έπανάσταση τοϋ 1 9 1 7 χ.αί στήν
προσπάθεια νά ίΒρυθεί ·ή Δημοκρατία των
Λα'ίκων 'Επιτρόπων τοϋ Μονάχου, χωρίς
αύτοί νά το καταλαβαίνουν άρκετά καθα
ρά. Δείχνοντας λοιπον μιά τέτοια άδυνα.

μία χ.αι τήν τεράστια σημασία πού 'χει ·ή
έπίγνωση τοϋ !δεολογικοϋ καΟορισμοϋ
κάθε Βράσης, ·ή τελιχ.·)� τάση τοϋ έ:ργου
τοϋ Φόρτε δέν είναι ·ή παραίτηση. Ί-Ι
χ.ατανόησ·ή του φαίνεται άντίθετcι. σάν Ιtνα
είδος προϋπόθεσης πιο πολύ γιά τον
έ �ανr;στατικο π � οσχ� 8 ιασι-ιο ,:cα f ά γιά
την εr;αναστατι :;η δρασ·? · , Ε,δω αντικ�
Θρεφτιζει χ.αί την τελικη επιγνωση των
·ΙJyε;ων ,τ'ίJς,, κίν·ησης τοϋ, 1 968; Γιατί κι
αυτη δεν εχει σταματησει απο τότε,
οπως μπορεϊ καμιά φορά νά φαίνεται,
άλλά Ε:χει μάλλον μετατοπιστεί άπο το
έπίπεΒο τ'ίjς πραχτικ-ίjς Βράσης, πού
έπιχείρησαν τότε, στ·ίj ν προσπάθεια νά
χ.αταπιαστοϋν χ.ατά πρωτο λόγο μl: τήν
προβληματικ·)j τ'ίjς !δεολογίας. l.το με
ταξύ μάθανε πώς κανένας άστος τοϋ
Βυτιχ.οϋ κόσμου τ'ίjς κατανάλωσης χ.αί
τ'ίjς εύημ�ρία_ς �Ι: ?ά ύπ,οστηρίξε� μιά
κίνηση για την οποια, για δποιαδηποτε
αιτία, πιστεύει πώς θά τον ζημιώσει.
'Έτσι άντί γιά Θεαματικές ένέργειες
παίρνει το προβάδισμα μιά πολιτικ·)�
Βρασ;ηριότ;ητr; ;πει?οϋς· κ' Ιtνα σημαντι
χ.ο μερος σ αυτη τη δραστηριότητα μπο
ρ�ί v� 'ναι _καt , Εργα Ουσάρεστα ",
σαν αυ-;;ο του Φορτε.
'Ένα itργο τ'ίjς rδιας περιόΒου, " δυσά
ρεστο " κάτω άπο μιά &λλη Ι:ννοια, εί
ναι κ' ο[ " Γχ.ουερίλλος " τοϋ Ρολφ
Χόχουτ· Βυσάρεσ-;;ο βέβαια λιγότερο γιά
το χ.οινο άπ' οσο, καθώς φαίνεται, γιά
τού� �εα;rριχ.ούς Ζ;ριτικο��- 'ΈΒειχνα�
πολυ αμηχανοι και δl:ν ηξεραν τί να
ποϋν γιά /!να itργο, το δποϊο, στη Θεώ
ρη ?η το� ;-όσμου πού ,παίρνει σά βάσ�
χ.';<ι, χ.';<τ αναλογία,' στ·? δραματο�ργι,κη
Βομ·ηση του, πηγαινει αντίθετα σε χ.αθε
μόδα πού χ.υριαρ �εί στ? γερμαν;κο Θ�α�
τρο. Πραγματιχ.α δ Χοχου-;; , μονος απ
ολους τούς συγγραφείς πού άναφέρουμε
έδω, χρησιμοποιεί χωρίς κανένα διστα
ηι. ο τ� συμβα;ικο χ �ρισμο, τοϋ itργ?υ
σε πρ�ξεις χ.�ι σ :;-ηνες χ.αθως χ.α,ί την
;
tταλικη σχ.ηνη στην παραδοσιακη εν
νοι� τ·1,ς . 'Αν-;; ίθε-;;α δέ� είναι συy.βα�
τικα (οπως τίς περισσο-;;ε ρες φορες σ
α�το το συχγ�αpέα ) τ� έρωτ·ή);ατα πού
βαζει. Γιατι ενω χ.ι αυτο το εργο δια
δραfl;ατί,ζεται σ;ο π,αρε�,Οον χ.ι ,άναφέρε
, ιστοριχ.ο
ται αδιακοπα σε μια δρισμενη
πολι;ικ·Ιj κατάστ�ση ---;- πού έπιπλέον εί
ναι ακόμα φανερη στην πραγματιχ.ότη7α - ώστόσο χρησιμοποιεί το " σωρο
των ντοχ.ουμέν-;;ων " διαφορετικά άπο το
λεγόμενο " Θέατρο-Ντοκουμέντο " των
χρόνων τοϋ '60 χ.αί έπίσης διαφορετικά
άπο το Βάις, το Ντορστ 'ι) το Φόρτε στά
Ι:ργα πού άναλύσαμε έδω· δl: Θέλει ν'
άναπλάσει μιά περασμένη έποχ·ή , άλλά
νά προβάλει γεγονότα πού itρχονται.
Δέ βάζει δηλαΒη το έρώτημα, οπως
κάνουν έχ.είνα τά itργα (καθώς χ.αί το
Ε:ργο τοϋ rΒιου τοϋ Χόχουτ " Στρατιω
τες " ), " Τί Ι:γινε ; " η " Ποιά ·)j ταν
χ.ατά β�Θος ,τότε ·ή αtτία; ':- ΟΟτε. χ.αί
χρωσταει την πειστικότ·ητcι. του, οπως
το πρωτόλειο -;;ο ϋ Χόχουτ " Ό 'Αντι
πρόσωπος ", στ·)�ν πολεμιχ.·η άλλαγ·η αύ
τ'ίjς τ'ίjς έρώτησης σl: " Τί θά γινόταν,
αν . . . ;" (στην περίπτωση έχ.είνη, αν δ
Πάπας ΒΙ:ν είχε σιωπ·ή σει στίς διώξεις
των 'Εβραίων ). 'Αντίθετα το έρώτημα
άπ' το δποϊο ξεκινάνε ο[ " Γκουερίλλ ος " ετ�αι : " π ως
- Θ α' μπορουσε
- να'
συμβει ; , .
Μ' αύτη τήν άλλαγή τοποθέτησης των
cc

_

127

έρωτημάτων φαίνεται 8τι δ Χόχουτ ξε
περνάει πολύ περισσότερο άπό τούς &λ
λους έπικούς δραματουργούς τ'ίjς γενιάς
του τ� l\�πρέχτ. "?λοι αύτοι γ�ρεύουν
βασικα, ακόμα κι αν τονίζουν την προ
βληματική τών έμποδίων, νά δείξουν
σάν τό Μπρ/;χτ 8τι δ κόσμος εΙναι δυ
νατό ν' άλλάξει . Και χρ·η σιμοποιοuν γι'
αύτό, 8πως καταδείξαμε, έξωτερικά με
θόδους άποστασιοποίησης τοu Μπρέχτ.
'Επιπλέον χρησιμοποιοuν καμιά φορά
τό έκφραστικό μέσο τοu γκροτέσκου,
π ύ κι ,αύτό , έπίσης βο·? �.άει το Θε�τή
να? κερ,οισει απόστ
�ση Υ; ε;σι εΙναι εκ
τεΘειμενοι καταρχην στην ϊδια κατηγο
ρία, τήν δποία δ Χόχουτ άπευΘύνει στο
Μπρ/;χτ (στον πρόλογο τοu " Γκουερίλ
λος " ) · δ Χόχουτ βλέπει 8τι ·lj πολιτι
Κ')j προβληματική γίνεται έπικίνδυνα
" άκ �νδυνη, " μ/; ;ή με;α � ορά πού δ
l\1πρεχτ κανει πολυ συχνα οταν τοποθε
τεί αύτό πού 'χει νά παραστήσει σ/; μιά
περιοχή παραμυΘιοu, άπό 8που " μάς
έ:ρχεται μ/; τ·)ιν εύΘυμία χοροu μεταμ
φιεσμένων " , σά μιά παραβολή π.χ. άπό
τό Σετσουάν. Τόσο δ χώρος τοu παρα
μυΘιοu, 8σο και το γκροτέσκο δ/;v ύπο
Θάλπουν (8πως εΙχε τ·)ιν έλπίδα δ
Μπρ/;χτ ) τήν τάση τοu Θεατ'ίj νά δεί
τήν ϊδια του τήν πραγματικότητα κάτω
άπό 'να νέο φώς, άλλά τον κάνουν νά
μή συνειδητοποιήσει κάν τή σχέση μ'
αύτή τήν πραγματικότητα. Ό Χόχουτ
γυρεύει νά προλάβει αύτό τό πράγμα
τοποθετώντας τήν ύπόΘεση τών " Γκου
ερίλλος " στ·)ιν ούτοπία καί μάλιστα
- χω,ρις νά 'ναι ,δ } διος μαρ�ιστής μ/; τη μαρξιστικη εννοια, στην δποία
(κατά τό Χέρμπερτ Μαρκοuζε ) δ 8ρος
" ούτοπία " /)/; σημαίνει πιά αύτό " πού
δ/;ν έ:χει τόπο . . . , άλλά άντίθετα αύτό
πού ·lj δημιουργία του έμποδίζεται άπό
τή δ�ναμη τών Υ;ατεστη �ένων, κοινω�
_ . (Εtσαγωγη στο , Δοκιμιο για
νιων
τ�ν : Ατ;ελευΘέ,ρωση " ) . Πραγματικά αύ
τη, η ουτο �;t ικ·η, r;ραyματικότη;rα παρου
σιαζεται σε μια αδιακοπη κι &μεση σχέ
ση μ/; το παρόν τοu Θεατ'ίj. 'Έτσι δ
Χόχουτ κατορθώνει άπό τή μιά μεριά
να μπο � εϊ ν' &ν�γν �ριστεί α�τή η πρα�
γματικοτητα σαν αυτό που, ναι καί να
λ·ηφΘεί σοβαρά ύπόψη, άπό τήν &λλη
8μως ν' άναγvωριστοuν κ' οι (ούτοπι
κ/;ς ) δυνατότητές της, τό δυναμικό κατα
κάποιο τρόπο τ'ίjς άλλαγ'ίjς της και να
γίνει ετσι άντικείμενο κριτικών συλλο
γισμών. 'Όταν π.χ. Ιtνα σκ-ηνικό πρόσω
πο (πού βρίσκεται δ·ηλαδ·)ι σ' αύτ·)ι τήν
" ούτοπική " πραγματικότητα ) κατηγο
ρεί τά α'ίσχη τοu Προέδρου ίξον, τότε
μ/; τα λόγια του μιλάει δλοφάνερα δ
συγγραφέας' άπ' τήν &λλη μερια ·lj Θέ
ση αύτοu τοu προσώπου μέσα στο δρά
μα: άφ-ήνει άνοιχτή καί τ·)ι δυνατότ·ητα
τό πρόσωπο αύτό νά κάνει λάθος. Μάς
ύποχρεώνουν δηλαδή ν' άποφασίσουμε
σταθμίζοντας αν αύτό τό πρόσωπο
- καί μαζί του δ συγγραφέας - έ:χει
δίκιο καί σ/; σχέση μ/; τ·η δική μας πρα
γματικότητα.
Ό Χόχουτ μας παρουσιάζει λοιπόν σα
συγκεκριμένη έ:κβαση δράσης μια δυ
νατότητα άλλαγ'ίjς τοu δικοu μας κόσμου
σ/; σύϊκρ,ουση μ� τα έμπόδια, ,πο� έν
μέρει υπαρχουν 'ήδη πραγματικα. Ωσ
τόσο αύτό το εργο παρουσιάζει καί μια
&ποψη πού δ/;ν ξεπερνάει τό Μπρέχτ,
άλλα κατά κάποιο τρόπο γυρίζει πίσω

του, τήν &ποψη_ τ'ίjς τραγωδίας. Κι αύτό
εΙναι πραγματικα κατάλληλο νά φέρει
σύγχυση στούς κριτικούς : έδώ δηλα
δή, 8πως φαίνεται να δείχνει και μόνο
·η έκλογή αύτοu τοu χαραχτηρισμοu,
προβάλλεται κατά τα φαινόμενα δ ισχυ
ρισμός 8τι άκόμα καί στο δικό μας κόσμο
τών μαζών, πού διοικείται μ/; τ·)ιν τεχνι
κή, το &τομο έξακολουΘεί νά 'ναι ύπεύ
Θυνο. ΕΙναι &ραyε δυνατό δ Χόχουτ, πού
παίρνει δρισμένες ούσιαστικ/;ς πλευρ/;ς
τ'ίjς παραδοσιακ'ίjς μορφ'ίjς τοu δράματος
πού άπό καιρό Θεωρείται νεκρ·)ι (π.χ.
τ? &τομ� πού, δρα αύτόνομα και πού
,
οι λαθεμενες αποφασεις
του εΙναι συ
νυπεύθυνες γιά το χαμό του ), εΙναι
δυνατό Ιtνας τέτοιος δραματουργός να
στέκεται στ' άλήΘεια στο ϋψος τ'ίjς έπο
χ'ίjς του ;
Πραγματικά δ μύθος κι δ Ί]ρωας τοu
έ:ργου τοu Χόχουτ Θα μποροuσαν νά
'ναι τοu Σίλλερ. Ό ταίηβ �ντ , ί;ιολ
σον, , Αμερικανός γερουσιαστης κ εκα
τομμυριοuχος, έπιχειρεί παρακινημένος
άπό λόγους !JΘικ'ίjς νά ο,ιαβ,ρώ �ει , τήν
,
κυβερνησ·
η των ΗΠΑ και να την ανα
τρέψ� ι άκ�)(?υΘ,ώντας Ιtνα σχέ�ιο ύ �;ολο
γισμενο μ ακριβεια, στο δποιο παιζουν
Ιtνα ρόλο ·lj σύλληψη δμ·ήρων κι δ έκβια
σ \Ι"ό� 11;' Ιt� α άτ?�ικό ύπο�ρύχ;,ο . Καί μ'
αυτα δε Θελει να εγκαΘιδρυσει ενα σοσια
λισ :,ικό σύστημα " άλλα μια " πραγ11;ατι �
,
κη, ουμανιστικη
δημοκρατία, που δε
Θά 'ναι άντιΘετη στο άμερικανικό Σύν
ταηι.α. Ό συηραφέας δ/; , Θε '? ρε� μ/;
κανενα τρόπο μη ρεαλιστικη την υπο
γράμμιση τοu ρόλου τοu άτόμου σαν
άρχηγοu αύτοu τοu πραξικοπ·ήματος·
καί εΙναι δύσκολο ν' άντικρούσουμε τήν
έπιχειρηματολογία τοu προλόγου πού μ'
αύτή τ·)ι δικαιολογεί. Πραγματικα και
τ' &λλα έ:ργα, πού άσχολοuνται μ' Ιtνα
;rαρόμοιο, Θέμα 11;/; β�ση τό , ισ;ορικό
υλικό, δειχνουν πως καΘε φορα οι έπα
ναστατικ/;ς προσπάθειες κ' ·lj άποτυχία
τους έπηρεάστηκαν άποφασιστικα άπό
δρισμένα &τομα. 'Αλλα δείχνουν έπίσης
(κι αύτό �Ιναι κυρίι.;� ς ·lj ο�σιασ;ικ� προ
βληματικη τους ) σαν α1τια για την κα
ταστροφ·)ι αύτών τών άτόμων (τόσο τών
προσώπων 8σο και τών tδεών πού άντι
π�οσωπεύο�ν ) τήν, �δυναμ[α το,υς , να
κανουν δικα τους τα αποφασιστικα μεσα
έξουσίας· αύτό εΙναι άλ·ή Θεια, κάθε φο
ρα μ' &λλη βέβαια Ιtννοια, τόσο για τον
Τόλλερ 8σο καί για τό iύντσερ η καί
γ �α ,τον, 'Ε ρότσΥ.ι,- 'Από τήν αυ�·η ι:ερ :_α
αυτα τα ερyα κανουν φανερό πως εκει
νοι πο,ύ ιστο � ικα είχαν σ;·Ιι �ιάΘεσή
,
τους τετοια μεσα εξουσίας
η που μπό
ρεσαν να τα tδιοποιηΘοuν (&μεσα η εμ
μεσα ) μπόρεσαν, μ' αύτό άκριβώς τον
τρόπο και πάντα σ/; σχέσ·η μ/; τά μέσα
πού κατείχαν, ν' άποχτ·ήσουν μιά έπιρ
ροή πού διαμόρφωσε τήν κοινωνία τους
(δ Λένιν, δ Φοuγκερ, δ Λούθηρος } . Κι
αύτό έπειδή, άνάμεσα σ' &λλα, εχοντας
μια Θέση ισχύος, δΕ:ν ύποτάσσονταν στ)ιν
κυρίαρχη ιδεολογία, άλλ' άντίθετα συμ
μετείχαν κι αύτοι στή διατύπωσ·ή της.
Αύτό γίνεται και στ-)ιν περίπτωση τοu
Ί\ρωα τοu Χόχουτ, ίκολσον. 'Έχει δύ
ναμη γιατι προέρχεται άπό τό κυρίαρχο
στρώμα κ' εχει στ·ή διάΘεσ·ή του μεγάλο
πλοuτο, πού τοu έπέτρεψε να καταλάβει
μια Θέση μ/; μεγάλ·η έπιρροή στ·)ιν πολι
τική· ετσι δ/;ν ύποτάσσεται στ·ήν κυ-

ρίαρχη ιδεολογία, πού διακ·η ρύσσει 8τι
το καπιταλ;στικό σύστη �α εΙναι σύμ�
1
φωνο μ/; τα παραδοσιαχα αμερικανικα
!δανικά· καί γι' αύτό εΙναι σχετικά έλεύ
Θερος ν' �ποφα1σ[�ει καί ν� δρα. Ό Χό
χουτ γραφει αvτιΘετα με το κυρίαρχο
στύλ τ-ίj ς έποχ'ίjς, 8χι γιατί άπεικονίζει
αύτ/;ς τίς σχ�σεις, άλλά κ�ρίω7 έπει�ή
δίνει τραγικη σημασία στην αποτυχια
τοu 'ή ρωά του,, προσδιορίζοντι;ις ,σ�ν
πρωταρχικ·η' α!τια - σ/; τελευταια ανα
λυση - 8χι τούς έξωτερικούς παράγον
τες, άλλά το χαραχτ·ή ρα τοu Νίκολσον.
Αύτό 8μως, έξηγείτ� ι, c;E: μεγ�λο ,βα
, την προσπαΘεια του να δωσει
θμό, από
Θεατρικότητα στήν ύπόΘεση τοu έ:ργου.
'Επειδή στο έ:ργο δ/;ν είναι δυνατο να
γίνει άνοιχτος πολιτικος άγώνας - για
τί οι συνωμότες ένεργοuν στήν παρανο
μία καί δείχνεται μόνο ·lj προετοιμασία
Γα ;ο πραξ,ικόπη �α - ε,Ιναι φυσικ,ο ν'
αποδιδεται η κατασταση τους και το
πρόγραμμά τους σχεδον μόνο μ/; το λό
γο. Πρ �γματιχ,ά �ο εργο εχει μέρη :;ου
, βεβαια
,
ραστιχα μαχρια, αν χι αυτο
εξη
γείται έν μέρει άπο τήν τάση τοu συγ
γραφέα για ύπερβολιχ·ή διεξοδικότητα.
Ό · Χόχουτ λοιπον παρουσιάζει το γε
ρουσιαστή, τ�υ και σάν !?ιώτη, μ/; ;α
προσωπιΥ;α � 1ο !χογ<:νειακα του προβλ� 
ματα, για ν αποφυγει τον κίνδυνο της
ά:'ο �τείρ �σης τήν δποία :_ίJχολα μπορε�
να εμφανισει άπο σχ-ηνης το καΘαρα
" διαλογιχο ltργο " (Ιtνα &λλο παράδει
γμα γι' αύτο Θά 'ταν " Ό Τρότσκι στήν
έξορία" ) . 'Ωστόσο 8,τι δ Χόχουτ κερδίζει
μ' αύτο τον τρόπο σ' ενταση άναφοριχα
μ/; τ)ιν ύπόΘεση τοu εργου, το χάνει μ/;
τ� �uσ<7ρμονία , ποU ,ύπάρχει άνάμεσ� σ'
αυτη τη μορφ·η και το καθαυτό Θεμα.
Γιατί αύτο το Θέμα παραμένει πολιτιχο
κι δ έπιχος τρόπος άπόδοσης εΙναι πιο
κατάλληλος άπό τ·)ιν τραγωδία, πού
ώστόσο κυριαρχεί κατα βάθος στο Χό
χουτ.
'Έτσι οι άποφασιστιχΕ:ς συγκρούσεις
στούς " Γχουερίλλος " βρίσκονται άπο
τ·)ι μια μερια στήν άντιπαράΘεση τών
άπόψεων, άνάμεσα στο άντρόγυνο ι
χολσον �ή Ιαρία, ·lj γυ�αίκ,α τ1οu γε
ρουσιαστη, παίρνει τελικα την απόφα
ση νά έργαστεί για τήν έπανάσταση στή
Jότια : Αμεριχ·ή. 'Απ� τήν &λλ·η �τίς προ�
σωπιχες συνειδησιαχες συγχρουσεις και
τών δύο ---; τοu ίκολσον έπ� ιδ·ή ·lj �ρ �
στηριότητα του χαταχερματιζεται ανα
μ;:σα �τ·ή �οτια χα� ;·Jι Βόρ � ια 'Αμ�ρι
χη κ, επειδη εΙναι αναγκη να σκοτωσει
γιά τήν ύπόΘεση τών συνωμοτών, τ'ίjς
γυναίκας του έπειδ·ή φοβάται. ΕΙναι χα
ραχτηριστιχο 8τι ή Μαρία παίρνει τήν
άπόφασή της, 8ταν μαθαίνει για τα βα
σανιστ·ή ρια και τή δολοφονία τ'ίjς έξα
δέρφης τοu Πάντρε Μαρτιν/;ζ (σελ. 63 )
- αύτο προεικονίζει ταυτόχρονα καί το
δικό της τέλος. 'Η σύγκρουση πού Ιtχει
άργότερα μ/; τ·η συνείδησ·ή της - καθώς
τ·)ιν κρατά μαχρια άπο τον άσφαλ'ίj βω
μο τϊjς έχκλ·η σίας, στήν δποία βρίσκεται
(σελ. 1 83/84 ) , διευκολύνει τούς άντι
πάλο � ς τ1 ς να τήν άπαγάγου� . : Η τε�ική
,
σκ-ηvη επισης
δείχνει καθαρα οτι και το
τέλος τοu γερουσιαστ'ίj καθορίζεται άπο
φασιστικά άπο προσωπικούς λόγους : ·lj
εϊδηση γιά το Θάνατο τ'ίjς γυναίκας του
τον κάνει να χάνει τήν αύτοκυριαρχία του
και, έπιπλέον, δίνει στούς άντιπάλους
του, πού τον έκπαραΘυρώνουν, τή οι.

καιολογία γιά τόν ισχυρισμό τους οτι
αύτοκτόνησε. 'Ωστόσο αύτη ·ή άρχικ·)ι
τοποθέτηση τοϋ δραματικοϋ μύΟου έπι
τοϋ
τρέπει (Ι\ιαφορετικά άπό τά εργα
.
) δ
Ντόρστ, τοϋ Βάις καί τοϋ Φόρτε
προσωπικός χαμός τών ·ή ρώων τοϋ
" Γκουερίλλος " νά μ·)ι σημαίνει ταυτό
χρονα καί τ·)ιν άποτυχία τ'ίjς έπαναστα
τικ'ίjς τους προσπάΟειας. 'Αντίθετα, δ
Νίκολσον Ι\έχεται τελικά τό θάνατό του
γιά ν' άφ·ή σει τούς έχΘρούς του νά πι
μόνο μιά
στεύουν οτι εΙχε σχε8ιάσει
έπανάσταση στ·)ι Νότια . , Λμερικ·ή. ΤιΧ
σχέ8ια γιά τίς Η Π Α 8έν Ιtχουν προl\ο
Θεϊ, δ Νίκολσον Ιtχει 8ώσει άπό καιρό
δl\ηγίες γιιΧ τ·)ιν περίπτωση τοϋ Θανά
του του (σελ. 1 2 3 ) κι δ 8ιά8οχός του
Μαίησον σωπαίνει γιά τη 8ολοφονία τοϋ
γερουσιαστ'ίj, γιατί χρειάζεται " ολη
του, τ-)ιν �ύτοκυρι� ρχία ;r ιά νά καμου
φλαρει τη 8ια8οχη του .
'Έτσι τό στοιχεϊο τ'ίjς τραγωl\ίας, πού
έπι8ιώκει νά ταράξει συναισθηματικιΧ
τό Θεατή, ύποτάσσεται τελικά στην άπό1\οση τ'ίjς ούτοπίας (πού τόν καλεϊ νά
συλλογιστεϊ τ·)ι Ι\υνατότ·ητα Ι\ικ'ίjς του
Βράσης ) : Ί - Ι " Έπιχείρ·ηση Χαραυγ·ή ",
παρά τό Θάνατο τοϋ Ν ίκολσον, ΘιΧ μπο
ροϋσε καί τώρα νά γίνει στ·)ιν 'Αμερικ·)ι
τοϋ Χόχουτ. "Αν ώστόσο 8έ γινόταν, τί
θά 'χε έμποl\ίσει &ραγε τό ξεκίνημα μιίiς
•Jέας άρχ'ίjς ;
Μ' αύτη την έρώτηση φεύγει άπ' τό
θέατρο δ Οεατ·)ις τοϋ Χόχουτ. 'Ανάμεσα
στίς 8υνατές άπαντ·ή σεις ξεχωρίζει μία :
οτι ·ή κυρίαρχη t8εολογία συγκαλύπτει
γιά τίς μάζες τ)ιν άναγκαιότητα μιiΧς
κοινωνικ'ίjς άλλαγ'ίjς. Τό &τομο, γιά τό
Χόχουτ, εΙναι τόσο σημαντικό, άκριβώς
έπειl\ή , μόνο , αύ;ό μπο f εϊ ν: �πελευΟε:
ρωΟει� r;-, πό την ιl\�ολογια· κ ;η ΙΙο,υλεια
, Υ.υ
του στην παρανομια εΙναι γι αυτο
ρίως άπαραίτητη, έπει8·)ι ·ή κυρίαρχη
ί,δεολο γtα, ';οτΕ: ο���\ πρέπ� ι �α δέχ�τα;
ανοιχτη επιΟεση. Αν με τα 8ολλαρια
μου άνέβαζα πραγματιΥ.ά έ!να έργατιΥ.ό
κόμμα / σ ;ίς -ραΥ.όσιες ,Χιλι�Ι\ες 11-,έλη /
τότε Θα με σΥ.ότωναν με μια σφαιρα , .
( σελ. 1 1 5 ) .
οι μάζες λοιπόν 8έ Θέλουν ·πραγματικ·)ι
άλλαγ·Ι) Υ.ι οϋτε μποροϋν νά τη θέλουν
σι' ψφωνα , μl: την , ί8εολογιχ·Ι) άντίληψη,
, φαίν 
, ,οτ�σσοντα:: �υτό
στην δ;:οια, υπ
�
ται και στ·ην απο8οση των αποτυχημε
νων έπαναστατιΥ.ών προσπαΟειών τόσο
�πό τό τ? ρσ,τ οσο Υ.αί ,ά π? τό Φόρ;ε·
επιτυχημεν·η
αΥ.όμα κ , η επιφανειακα
Όχτωβριαν-1) 'Επανάσταση τοϋ 1 9 1. 7
άπο8ί8εται άπό τό Βάις σάν, άπό τότε
κ"ιόλας, άγιάτρευτα Ι\ιαβρωμένη άπό μιά
&λλη t�εολ,ο γία, Ι\ογ �ατική, άντιανΘρ �
π �στ�κ·� , τ;ην !llεολογια του� στα�ινισμου;
Σ αυτη τ·η•ι επ[γνωσ·η συναντιωνται τα
ε �γ� κ_:�: ί τών τεσσάρ ι,uν συγγρα�έων,
τα , οποι;-ι ταυτόγ,ρονα αντικ;-ιΘ �εφτιζου�
και τό επίπε8ο επίγνωσης εκεινων που
στά 1 96 8 γύρεψαν ν' άλλάξουν τ·i)ν κοι
νωνία ;'ίiς ' \)μοσπο,ν8ιακ'ίjς !'ερμανίας
Υ.αί που μετα χρειαστ-ηκε να παραl\ε
χτοϋν σιγιΧ σιγά οτι 8έν ύπ'ίjρχαν
οι βα
σικΕ:� �ρ�ϋ�οθέ?εις γι' αύτό. rl�ΠQ�) πέ
ρα απ αυτα, οι Ι\ραματουργοι 8ειχ\'ουν
νά 'χουν κάπως παραιτηΘεϊ άναφορLΥ.ιΧ
μ' αύτΟ -r;oU � άνοuν οι ϊ�ιοι, τoUJo όφε ι
,
,
�εται και στη� επίγνωσ·
� του� , οτι σ ;ην
Ομοσπον8ιακη Γερμανια και τό μεσο
πού χρησιμοποιοϋν αύτοί γιά νά έκφρα
στοϋν, τό ϊl\ιο τό θέατρο 8ηλα8·ή , εΙναι

μέρος κ �ί �ργαλεϊο τ�ς τωριν�ς tllεολ� 
γ[ας, πο,υ �ρνει_τ� ι κα�ε F ιζικη �, λλαγ,η.
,
Μέσα σ αυτό αν-ηκει
ακομα και τό οτι
άπό τό θέατρο μ�;ορ�ϋν φ,αινομενι::� νά
προπαγαν8ίζουν την επανασταση ( οπως
εΙχαν μάθει στόν καιρό τους δ Μπρέχτ
κα ί δ Π,ισκάτορ ). Γιατί έπ�βε�αιώνει
, κυ ι ρχου δρι μους
, ·ης ελευθε
τ?υς
�
�ετσι κ_:ιΘ;:
; σοβαρη�
ριας κ;ιfι �εμπο�ιζει
προσπαΘεια ν , αμφισβητηθει η ποιότη
τα τέτοιων δρισμών.
Ι\ι �μως πιστεύ � �τι δέν �πιτρέπετα ι
να υπερεκτψ:η Οει ·η παραιτηση, που,
μοιάζει νά έκφρά.ζεται άπό τιΧ ltργα αύ
τών τώ� συηραφέ �ν. ' Από τό �όρτ�
, της σε μια
κιόλας εχει 8ωσει τ·η Θεση
όξυ8ερκ'ίj άνά.λυση δρισμένων άποφασι
στικών συσχετισμών καί στό Χόχουτ
Ιtχει μόνο άναβ).-ηθεϊ γιά έ!να άπροσ8ιό
ριστ? μέλλον ή ·1) 11-,ερομ·ηνία, τ�ϋ ;τραξι
κοπ·ηματός του. Σιγουρα αυτοι οι συγ
γραφεϊς !:χουν συνειl>ητοποι·ή σει οτι κ'
ol tl\εολογίες άλλά.ζουν· φανερά Ι\είγμα
τα γι' αύτό φά.ν·ηκαν καί στ·Ι)ν έκλογικ·ή
�ικ·η τοϋ Σοσιαλl\ημοκρατικοϋ Κόμμα
τος τό 1 9 7 2 . 'Όπου αύτές οί άλλαγές
Ι\ημιουργοϋνται σιγά σιγά άπό τη συνει1\·ητοποίηση τοϋ λαοϋ γιιΧ τ·i)ν ϊ8ια του
.ΈΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΠΟΥΔΩΝ " ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Μέ δυό - τρείς άξιόλογες όμιλίες,
πού δόθηκαιι μετά τίς έκλογές, ο·
άσχοληθοuμε στό έπόμενο τεύχος. 'Ε
δώ, φτάιιει ιιά καταγραφοuιι τά έξιϊς :

Στ·i)ν άνασκόπ·ηση τών Διαλέξεων τοϋ
προηγούμενου τεύχους 38 /39 εϊχαμε
άναφερΟεϊ - μέ ζωηρές έπιφυλά.ξεις στ·i) Ι\ραστηριότητα τ-ϊj ς " 'Εταιρείας
Σπουl\ών Σχολ'ίjς Μωρα·ίτη ". Τό Σε
πτέμβρη Ι:ληγε ή πρώτη περίοl\ος τ·ϊjς
'Εταιρίας καί τόν Όχτώβρη κυκ),ο
φόρ·η ;rε έ:να " Ένη ι:ερω,τικό Δελτίο " �έ
,
τόν απολογισμό τ-ης εικοσαμηνης
Ι\ρα
σης της. Δέ θ' άργήσουμε νιΧ κρίνουμε
ύπεύ�υνα τίς με;αφρ��εις ;'ίiς , ': Θεα
τρLΥ.ης ΒιβλιοΘηκης
που εξε8ωσε,
Οπως και τα (( Σατυριχά ", μια άνεπι
φύλακτα πολύτιμ·η μελέτη τοϋ καΟη
γητ'ίj Νίκου Χουρμουζιάl\η γιά τό σατυ
ρόl\ραμα.
Ξαφνικά, ή 'Εταιρία Μωρα·ίτη άλλάζει
γραμμ·ή . οι νέες έκ8ηλώσεις πού άνάγ
γειλε 81: μοιάζουν μέ τίς περσινές " κο
σμιχ/:ς , , και " ψευτο8ιανοουμεν[στικες ,,.
ΕΙναι προσγειωμένες χα[, δπωσl\·ήποτε,
χ�ή �ιμες. οι π� ρσινές σή, ριαλ - δ ιι ιλί� ς
, :ιl\ιους και τους
χ οι Ι\ιαλέξεις, από τους
'ί l\ιους άνΘρώπους, γιά τά ϊ8ια καί τά
ϊl\ια θ�ματ_:χ , πρόl\ι�αν τ:iJ ματ� ιό8οξη
έπιΘυμια της , Εταιριας να συν8εσει τις
έκl\ηλώσεις μ' δρισμένα έν κυκλοφορία
όνόματα. Ούσια ;rτικά 11�ν πρόσφερ r;-ν
,
.
J ίποτα, σε χανεναν. , Ουτε , και στ�ν
ι8ια. Π ιό συγκεκριμενα : Δεν πιστευ
ουμε πώς κερ8ίζεται τίποτα γιιΧ τ·)ιν
παιl\ε[α μιίiς κοινωνίας, iλν μίiς δμιλ·ή 
σουν δ :Μ αρ'ίjς Καλλιγίiς γιά τό ικόλαο
Γύζη, η δ Άνl\ρόνιχος γιά τόν Κ.
Ρωμαϊο, η δ μπάρμπα - Σπύρος Βασι
λείου γιιΧ το ζωγράφο τοϋ Μακpυγιάν
νη, ·l'J δ Jν[ ινωτϊjς γιά τό Φώτο Πολίτη,
η δ Γ. Σαββίl\ης γιά τ·i) " Γυναίκα τ'ίjς
ΖάκυΘο ς , η φέρ' εlπεϊν - δ Υ.. "Αλ
χ·ης 'Αγγέλου γ ιά τό " Πρόβλημα τ'ίjς
άκτινοβολίας τ·ϊjς προσωπικότητας τοϋ
"

-

την κατάσταση, εΙναι 8ικαιολογημένη ή
έλπ[Ι\α. 'Αφοϋ καί τά τέσσερα εργα
μαζί ΙΙ7 ίχνουν �αΟ;ι: ριΧ έ:να κυρί�ς πρά
,
γμα : , Οτι μια τετοια, σχετικα αναλ
λοίωτη άπό τη Ι\υνατ·ή προπαγάν8α τών
έ�ουσιαστ�ν, συ�ειl\ητοπ� [η �η ;wν μα
ζων εΙναι απαραιτητ·η για την επιτυχία
δποιασl\·ήποτε άλλαγ'ίjς γιιΧ τό πραγμα
τικό συμφέρον αύτών τών μαζών.
Τό πολιταό Θέατρο μπορεϊ νά συνεχί
σει νιΧ συνεισφέρει σe μιά τέτοια Ι\ιαφω
τιστικη 8ιαμόρφωση τ'ίjς συνείl\ησης.
�(α� τό κά�ει, ά�τικρούοντας ολες τίς
αποψεις που 8ιατυπωσαν μερικοί κριτι
κοί' πώς πέρα�αν ol μέρες του; Τό κ�
, μέρει και πηγαίνοντας από τους
νει εν
μουσειακούς ναούς στό Ι\ρόμο, οπου
έλεύΘερες δμά8ες άνεβάζουν, άπό το
1 9 6 8 ολο καl περισσότερο, εργα, χωρίς
γραφτό κείμενο, γιά τόν " &νθρωπο τοϋ
Ι\ρόμου " . Αύτό 81: σημαίνει πώς ol
κ ;χτε;'τημένοι 8 � αματουργοί �ά Χ,άσουν
τη Θεση τους στην πολιτιστιχ·η ζωη μας.
Ί - Ι Θέση αύτ·)ι Θά μποροϋσε ώστόσο ν'
άλλάξει. Καl σ' αύτ·Ι) τ·Ι)ν άλλαγή, πού
θά 'ναι γιά τό καλό τ·ϊj ς κοινωνίας γε
νικά, ·ή συν,ε ισψ�ριΧ τών ϊ,8 ιων τών ερ
γων τους Ι\ε θα ναι μικρη.

Έμμανου·ήλ Ρο·ί/)·η " ! Τό 'ίδιο Ι\έν κερ1\ίζεται τίποτα iλν δ άξιόλογος Βασ.
Κρεμμυl\ίiς μίiς άναλύσει τό άξιόλογο
άλλ' έξειl\ικευμένο Οέμα " Τό έμπόριο
και ·ή ναυτιλία στόν έλληνικό χώρο άπό
τό 1 7 80 ώς τό 1 8 2 1 " . Πολύ πεοισ
σότερο, iλν μίiς φέροι;ν άπό τ·i) Θε�σα
λονίκη τ-i)ν χ. "Αλχ·η Κυριακίl\η - Νέ
στορος 8ιά νά μίiς δμιλ·ή σει 8ιά τ·i)ν
'',θε�p ίαν ,τ'ίjς νεο �λλ·ηνιχ·ϊjς , Λαογρα
,
φιας . Δεν αναφεpεται
για εt8ικό
λόy ο κανέ�ας, �α � �πάνω . Οϋτε χ' έξαι
ρουμε κανεναν, απ οσους παραλείπουμε.
Ί-Ι φετιν·ή άλλαγη τ'ίjς 'Εταιρίας Μω
ρα·ίτη - άκόμα κι iλν είναι μόνο άλλαyή
τακτικι;ς - εΙναι καί εξυπνη καί ώφέ
λιμ·η. Συγκεκριμένα, όργανώνει Ι\υό
σειρές δμιλιών - συναντήσεων μέ τό
καυτό θέμα ·: Ί-Ι Νεο,ελλη� ιχ·Ι) ' �,χπ� ί1\ευση και τα προβληματα της . Η
γνώμη μας : "Ετσι Οά 'πρεπε νά 'χε
πρωταρχίσει τlί; έκ8ηλώσεις της. 'Ωστό
σο, οι δμιλητές, ol ·ήμερομ·ηνίες Υ.αί τά
Θέματα εχουν ώς έξ·ϊj ς :
Πρώτη σειρά : 26 Νοέμβρ"f) - 20 Δεκέμ
βρ·η. " 'Η Δ·ημοτιχ·i) καl προβλ·ήματα
τ·ϊj ς 8ι8ασκαλίας της "' μέ δμιλ ητή τον
κ . 'Αλέξη Δ·ημ,αρίi. Κ � Θε Ί'p,ίτη 7 - 9
μ.μ. (4 συναντησεις ) . Γ
, α_ νεα Μαθη
ματικά στό σχολεϊο ", μέ δμιλητ·Ι) τόν
χ. Γερ. Γ . Λεγίiτο. Κάθε Τετάρτη
7 - 9 μ.μ. (4 συναντ·ήσεις ) . " Σχολεϊο
και Ψυχολογία ", μ/: δμιλ·ή τρια τ·Ι)ν
κυρία [τσα Χαρβάτη - Φέντον. Κάθε
Πέμπτ·η 7 - 9 μ.μ. ( 4 συναντ·ή σεις ) .
" Τό μάθημα τ'ίjς 'Ιστορίας στη Μέσ·η
Έκπα[Ι\ευση " , μέ δμιλ·ή τρια τ)ιν κυρία
'Έλλ·η Γιωτοπούλου - Σισιλιάνου. Κάθε
Παρασχευ·Ι) 7 - 9 μ.μ. ( !1 συναντ·ήσεις ) .
Στi) Ι\εύτερη σειρά, 7 - 3 1 Γενάρη 1 9 7 5 ,
θά γίνουν οι έξ'ίjς δμιλ[ες - συζητήσεις :
" Τά παρεπόμενα τ'ίjς 8ι8ασκαλ[ας " ,
μ /: δμιλητ)j τόν κ. Κώστα Χάρ·η , " Ί-Ι
Νεοελληνιχ·Ι) Γραμματεία στ·Ι) Μέση
Έκπαίl\ευση ", μ/: δμιλητη τόν χ. Γιάν129

νη Δάλλ'Χ, " Ή άρχαlα γλώσσα καί
γραμματεlα: ώς άντικεlμενο διδασκα
λίας " , μ/: όμιλητη τον κ. Δ. Ν. Μαρω
νίτη, " Το φιλοσοφικο μάθημα στη
Μέση 'Εκπαίδευση ", μ/: δμιλητη τον
κ . Λίνο Μπενάκη , και " Το μάθημα
τ'ijς 'Ιστορίας τ'ijς Τέχνης στά σχολεία " ,
μ /: δμιλήτρια την κυρία Μαρίνα Λαμ
πράκη - Πλάκα.
Και κάτι &λλο, χαpαχτηριστικο γιά την
άναδίπλωση τ'ijς " 'Εταιρείας Σπουδών
Σχολ'ijς Μωρα·tτη ". 'Άλλαξε την έπω
νυμlα της σ/: " 'Εταιρεία Σπουδών Νεο
ελληνικοϋ Πολιτισμοu και Γενικ'ijς Παι
δείας. Ίδρυτης : Σχολή Μωρα·tτη " .
•ΙΙ• 'Έστω και χρονογραφικά, άναφέρουμε
πώς ή χούντα τοϋ λεγόμενου Έθνικοϋ
Θεάτρου γιόρτασε, μέ τον τρόπο της,
τά 20σάχρονα τών Έπιδαυρίων, μ/: δυο
όμιλlες τοϋ χουντικοίί γενικοϋ διευθυντ'ij
τοϋ Έθνικοϋ Βασ. Φράγκου, έλληνο
κεντρικοϋ άμπελοφcλόσοφου ! Στίς 1 0 τοϋ
'Ιούνη μίλησε στο 'Εθνικό, μ/: θέμα
" 'Η πvευμα:τικη θεμελίωση τ'ijς έρμη
νείας τοϋ άρχαl�υ Δράματος " και, στίς
7 τοϋ ' Ιούλη στο Ναύπλιο, μl: θέμα
" Το ο[κουμενικο πνευματικο βάθρο
τών Έπιδαυρlων ". 'Επίσης, στο 'Εθνι
κό, δ μετέχων στη Διοίκηση τοϋ χουν
τικοϋ Έθνικοϋ, καθηγητής Ν. Λει
βαδάρας, μίλησε μl: θέμα: " Ή έξέλιξη
τοu τραγικοϋ χαρακτήρα στήν άρχαlα
έλληνική Τραγωδία " .
1111 Μ Ι: πρωτοβουλία τοίί Γαλλικοϋ 'Ιν
στιτούτου στήν Άθήvα, τιμήθηκε ή μνή
μη τοϋ άνεπανάληπτου ήθοποιοϋ Ζεράρ
Φιλίπ, πού το φετινο Νοέμβρη συμ
πληρώθηκαν δεκαπέντε χρόνια άπο τον
τόσο πρόωρο χαμό του. Ή έκl>ήλωση
�γινε Δευτέρα βράδυ, στις 7 τοϋ ' Οχτώ
βρη , στο θέατρο Μουσούρη. Π ρολόγισε
ό Γάλλος μορφωτικος άκόλουθος Μισέλ
Μονορι και μίλησε δ σπουδαστής θεα
τρολογίας στη Σορ βόνη Γιάνννης Ίορ
εανίl>ης. Ή 'Άννα Συνοδινοϋ διάβα
σε άrcοσπάσματα άπο τδ σποφαχτικο
βιβλίο τijς γυναίκας του "Ανν Φιλίπ
" 'Όσο βαστάει �νας στεναγμος " κι δ
Μάνος Κατράκης διάβασε το λιγόλογο
άποχαιρετισμο τοϋ Ζάν Βιλάρ στήν τα
φη τοίί κοσμαγάπητου ήθοποιοίί.
1111 Στο παράρτημα τοίί Γαλλικυϋ 'Ιν
στιτούτου στον Πειραιά ( ΙΙ Μεραρχίας
36 ) , ό Γάλλος μορφωτικος άκόλουθος
Μισl:λ Μονορι μίλησε στις 13 τοu Νοέμ
βρη, μ/: θέμα " 'Ένας Γάλλος Οtδίπους
στήν Έλλάοα ". 'Αναφέρθηκε στις παρα
στάσεις τοϋ Μουννl: Σουλύ στήν 'Αθή
να, μl:· στοιχεία γνωστά σl: μας άπο σχε
τικ/:ς �ρευνες τοϋ Γιάννη Σ ιδέρη.
•ΙΙ1 Πνευματική μυσταγωγία ύπΊjρξε ή
πρώτη έπαφή τοϋ άθηνα'ίκοϋ κοινοϋ,
πού hργανώθηκε άπδ τον 'Ελληνικό Σύν
δεσμο Σύγχρονης Μουσικ'ijς, μ/: τδ συνθέ
τη Γιάννη Ξενάκη, στις 1 8 Νοέμβρη.
1111 Τέλος, θ' &ξιζε, tσως, ν' άναφερθοϋν
δυδ δμιλlες : τοϋ Μ. Δέδε " Χαρακτήρας
και προέλευση τοϋ έθίμου 'Α.ναστενάρ ι ",
στις 16 τοϋ Δεκέμβρη στην " ' Αρχαιο
λογικη 'Εταιρεία " και τοϋ Γ. Παπα
χριστοφlλου " 'Έθιμα και δεισιδαιμο
νίες τοϋ Δωδεκαημέ p ου " τήν rδια μέρα
στον " Πειραϊκό Συνδεσμο ''.

Ύπερπλούσιο καί ένδιαφέρον τό ταχυδρομείο του " Θ " . Κυριαρχοuν τά γράμ
ματα γιά τό " Τραγούδι πού κόπηκε "- τήν άποκαλυπτικ�Ί ερευνα του :ιι- . Πρω
τάσσουμε, ώστόσο, ενα γράμμα άπό τη Ρουμανία πού μιλάει γιά τό ένδιαφέρον
πού προκάλεσε, στούς έκεϊ θεατρικούς καi πνευματικούς κύκλους, ή έπιστημο
νικ�Ί άνακοίνωση της κ. Λουκίας Δρούλια γιά τόν πρώτο Μολιέρο, μεταφρα
σμένο πρiν άπό 233 χρόνια στά έλληνικά - πού δημοσιεύτηκε στό τεuχος 3 7 .

·0·: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Τό γράμμα, πού τιμάει ι'διαίτερα τό
" Θ ", άνιίκει στό Γιάιιιιη Βεάκη τόν πρωτότοκο γιό τοίJ Μεγάλου
Βεάκη - πού Ίιαι, κοντά τριάντα
χρόνια, έγκαταστημέιιος στό Βουκου
ρέστι καί σταδιοδρομεί έκεί λαμπρά
σά σκηνοθέτης στά μεγαλύτερα θέατρα.
'Αγαπημένε μου Νίτσο,
Νά πού ϋστερα άπό τόσο καιρό σου
γράφω. Μά σέ εΙχα καi σέ Εχω πάντα
κοντά μου, χάρη στό τόσο άκριβό μου
" Θέατρό " σου. Τό κάθε τεuχος ερ
χονταν, στiς πιό μαuρες μέρες τi'jς άγα
πημένης μας ' Ελλάδας, νά μοu μηνύσει
ηi λεβεντιά κάi τ' άπροσκύνητό σου !
Φίλοι καi συνάδελφοι του έδώ θεάτρου
- πού μέ κρυφό κι άνοιχτό καμάρι τούς
δείχνω πάντα αύτό τό " πιστεύω "
σου - μένανε κατάπληχτοι μέ τό κου
ράγιο σου, νά κυκλοφορεtς ενα τόσο
στρατευμένο γιά τόν •Ανθρωπο πνευ
ματικό περιοδικό, δταν ό σκοταδισμός
ijτανε 1) έπίσημη θρησκεία. Καi ijτανε,
γιά μένα μά καi γιά τούς aλλους, μιά
άπ' τiς πιό τρανές άποδείξεις γιά τό
ήθικό σθένος του έλληνικοu Λαοu.
Νά μας ζήσεις, γιά τό καλό δλων μας
καί, ιδιαίτερα, γι' αότό τό πνευματικό
βl'\μα πού εΙναι τό Θέατρο, δπου γη
καi τόπος.
Στό έδώ περιοδικό " Teat rul " (Θέατρο)
εδειξα τό τελευταίο σου τεuχος καί ,
δταν είδανε τ ή ν άναιcοίνωση τi'jς κ .
Λουκίας Δρούλια γιά τό Μολιέρο, μοu
ζi1τησαν νά τούς μεταφράσω τό κείμενο,

γιά νά τό άναδημοσιεύσουν στό τεu
χος του Όχτώβρη . Καί, φυσικά, τούς
τό μετάφρασα. Όταν κυκλοφορi1σει1
θά μιλήσω γιά τό σημαντικό αότό με
λέτημα, μά καί γενικότερα γιά τό έκ
πληκτικό " Θέατρό " σου, σέ μιά άπό
τiς 1 5θ1Ίμερες συνεργασίες μου, πού
έκφωνώ ό ιδιος στήν έλληνικ1] έκπομπή
του ρουμάνικου ραδιόφωνου καί πού
εχει τόν τίτλο " Τό χρονικό τοu Θεά
τρου στ�] Ρουμανία ".
Θέλω νά πιστεύω πώς μέ τ�]ν καινού
ρια τροπ1] τών έλληνικών πραγμάτων,
οι ρουμανο-ελληνικές πνευματικές καi
καλλιτεχνικές σχέσεις κι άνταλλαγές
θά βροuν άνοιχτούς δρόμους γιά τήν
άνάπτυξή τους. Ήδη οι έπίσημες έπα
φές aρχισαν μέ τ�;ν έπίσκεψη του άντι
πρόεδρου του Συμβούλιου Κουλτούρας
καi Σοσιαλιστικής 'Αγωγής Ιοη Dodn
Balan στήν Άθ1Ίνα. Καί ή παρουσία
τοu Ιοη BL"ad, γνωστοu ρουμάνου ποιη
τ�; στ�]ν Πρεσβεία ηϊς Άθi1νας εΙναι
μιά aλλη σχετικ1] έγγύηση. Άς τό
εόχηθοuμε. Στiς πνευματικές σχέσεις
άνάμεσα στούς δυό λαούς ύπάρχει μιά
προϊστορία πού πάει πίσω, βαθιά, στούς
τελευταίους α!ώνες. Νά γιατί προκάλε
σε έξαιρετικό ένδιαφέρον - κι δχι
μόνο στούς κύκλους του περιοδικοu
" Teat rul " - 1) δημοσί�υση τ�ϊς άνα
κοίνωσης της κ. Δρούλια.
Μέ τ�iν άγάπη μου
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΑΚΗΣ
Βουκουρέστι, Σεπτέμβρης 1 974

Κ. ΚΟΥΝ : ΘΕΩΡΗΣΑ ΧΡΕΟΣ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΩ
Συγκλονιστική έντύπωση εκανε ή ερευνα τοu :ιι- γιά " Τό τραγούδι πού κόπηκε "
- τά τελευταία μηνύματα έκτελεσμένων άπό τούς Ναζί, πού δημοσιεύτηκε στό
τεuχος 37. Τό ταχυδρομείο ήρθε κατάφορτο άπό συγχαρητi1ρια καi έκφρά
σεις ζωηρ1ϊς έπιδοκιμασίας γιά τήν άνακίνηση του ήθικοu χρέους άπέναντι
στά νιάτα πού θυσιάστηκαν, γιά νά έμποδίσουν τό φασισμό καi τό ναζισμό.
'Απ' δλα τ' aλλα, προτάσσουμε €να
γράμμα τοίJ Κάρολου Κούι•. Τόσο
βαθιά τόν aγγιξαν τά γράμματα τών
παιδιών, πού τά περιέλαβε, σάιι τε
λευταία σκηιιιί. στό eργο τοίJ Μπέρ
τολτ Μπρέχτ " Τρόμος καί 'Αθλιό
τητα στό Γ' Ράιχ " πού άιιέβασε, μέ
ύποδειγματική λιτότητα, στό Θέατρο
Τέχνης. Τά γράμματα τοίJ Λευτέρη
Κιοσσέ, τοίJ Κώστα Σίρμπα καί τοίJ
Ά ντρέα Λυκουρίνου διαβάζονται στήν
παράσταση τοίJ " Θεάτρου Τέχνης "
άπό τοi>ς ήθοποιοi>ς Μίμη Κουγιουμ
τζή, Νίκο Χαραλάμπους καί Γιώργο
Αρμένη. Νά καί τό γράμμα Κούν :
'Αγαπητέ φίλε Νίτσο,
Θέλω νά εόχαριστi1σω γιά τό μάθημα
ijθους καi τή συγκίνηση πού μας πρόσ
φερε τό πολύτιμο κι άγαπητό " Θέατpο "
μέ τή δημοσίευση τών συγκλονιστικών
•

μηνυμάτων πού γράψανε ο! τρείς Έλ
ληνες νέοι , λίγο πρiν άπ' η;ν έιcτέλεσή
τους, τiς μέρες τi'\ς Χιτλερικής κατοχ1'j ς
του 42 - 45.
Αiσθάνθηκα τά μηνύματα αότά τόσο
στενά συνδεμένα μέ τούς στόχους του
Μπρέχτ στό " Τρόμος καi 'Αθλιότητα
στό Γ Ράιχ " καi τόσο άποδεικτικά
γιά τήν έπέκταση της ναζιστικής βίας
καi βαρβαρότητας στόν τόπο μας, ποu
θεώρησα ύποχρέωση νά τά παρουσιάσω
στό θέατρό μας, στό τέλος του εργου,
σάν εναν έπίλογο σέ χώρο έλληνικό.
Αλλωστε πιστεύω πώς εlναι χρέος
νά τιμάμε, σέ κάθε εόκαιρία, αότούς
πού πολέμησαν τό φασισμό καi πέσα
νε γιά τήν έλευθερία του άνθρώπου.
•

Μέ η) φιλία μου
ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΠΟΥ ΚΟΙΠΙΚΕ

'Ενδεικτικά, δημοσιεύουμε κ' §να ποίη
μα, σταλμένο άπό μιά συνδρομιjτρια
τού Θ " άπό τι]ν Κύπρο - πρόσφυγα
iίδη, δπως μΟ.ς γράφει, άπό τήν Κε
ρύ1ιια στή Λεμεσό. 'Εκφράζει τή δι
καιολογημένη άπορία : τί ν' άπαντιjσει
a tutti loro - Σ ' δλους έκείνους ; . .
"

Σ' ολους Εκεινους τι να πω ;
Στενοχωριουμαι 1 . .
" - Πεθαινω για δικαιοσυνη . . . "
- Για .ενα καλυτερο αυριο . . . � ·
- Μ η λυπαστε . . . ,,
" - Κρατηθητε στο υψος σας . . . "
" - Αναπνεω για τελευταια φορα . . . "
" - Δε φοβαμαι το Θανατο . . . "
" - Πηγαινω με την πιστη
μιας καλυτερης ζωης για σας . . . "

::

Οταν τους βρω σημερα, αυριο,
υστερα απο χρονια, τι να τους πω ;
Παιδευουμαι για μιαν απαντηση
οχι τοσο πιο σκληρη
απο την εχτελεση τους.
Θα μπορεσω να τους κρυψω
τα περιστερια που ψοφησαν
τον περασμενο Ιουλη χωρις φαϊ ;
Τα λεηλατημενα σπιτια;
Τα καμενα βουνα;
Τις ατιμασμενες παρθε�ι;; �
Τριαντα αιωνων;
Θα μπορεσω να κcυνησω το κεφαλι
καταφατικα σα με ρωτησουν :
" - Λοι111ον, ειχαμε δικιο ;
Εσυ που ηρθες υστερα απο μας
βρηκες Δικαιοσυνη, Ελευθερια,
καλυτερη ζωη , Ι>εν ειναι ; "
Σ' ολους εκεινους τι να λεω ;
Στενοχω�ιουμαι οταν τους συναντω
σημερα, αυριο, υστερα απο χρονια
και καθε μερα με αδειανα χερισ.
χωρις Δικαιοσυνη,
χωρις Ελευθερια,
χωρις καμμια καλυτερη ζωη .
Κυπρος 1 1 - 1 0 - ? 4
ΡΗΝΑ ΚΑΤΣΕΛΗ
Προσφυγας απ' την Κερυνια
ΝΑ ΠΑΙΧΤΕΙ Α Π Ο ΤΗΝ ΚΟΑ

Τό κείμενο πού ό.κολουθεί δέν εlναι
γράμμα. Εlν' eν' ό.πόσπασμα ό.πό
τιίν καθημερινι] στήλη "Λόγοι καί
άντίλογοι " τής 'Άύγιϊς ". Δημοσιεύ
τηκε στίς 28-8-74, πιάνει μισι] στήλη
έφημερίδας, €χει τόν τίτλο " Τό τρα
γούδι πού κόπηκε " κι άρχίζει eτσι:

Στδ τεϋχος τοϋ περιοδικοϋ " Θέατρο " ,
πού κυκλοφόρ·ησε αύτ/:ς τις μέρες, άνά
μεσα στήν &λλη ένl>ιαφέρουσα \Jλη του,
δημοσιεύεται και Ιtνα συνταρακτικό πρα
γματικά ρεπορτάζ γιά τήν καντάτα τοϋ
Ίταλοϋ συνθέτη Λουίτζι Νόνο μl: τόν
τίτλο " Τό τραγούδι πού κόπηκε " ,
έμπνευσμένη άπό τά τελευταία μηνύ
ματα έκτελεσμένων άπό τούς Ναζι κατά
τήν κατοχή τ'ίjς Εύρώπης.
['Ακολουθούν στοιχεία dπό τήν eρευνα
τού ·Αστερίσκου καί τό σημείωμα κλεί
νει μέ τήν παρακάτω ώραία πρόταση:}

'Όπως μας πληροφορεί τό κατατοπι
στικό σημείωμα τοϋ " Θεάτρου ", δ

Νόνο ε!ναι μιά φυσιογνωμία στή σύγ
χp ονη εύρω;ταϊκ ι:ουσι:'ή . Καl μ/: τήν
ευκαιρία κανω εδω μια πρόταση :
ΔΙ:ν θά μποροϋσε ή Κρατική μας ' Ορχή
στρα νά συμπεριλάβει στό χειμερινό της
π ρ όγραμμα τήν καντάτα τοϋ Ίταλοϋ συν
θέτη, πού έπνεύστηκε και άπό τις θυ
σίες τών ' Ελλήνων ύπ/:ρ τ'ίjς 'Ελευθε
ρ ίας; Θά ήταν τό πιό ώραίο, τό πιό
γενναίο, τό πιδ άντρίκιο μνημόσυνο
στή μνήμη τών θυμάτων τ'ίjς Έθνικ'ίjς
μας ' Αντίστασης.
Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

�

ΤΑ ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πού βρέθηκαν τά τελευταία γράμμα
τα τών τριών 'Ελλιjνων στά χέρια
τού 'Ιταλού συνθέτη Λουίτζι Νόνο,
πού τά μελοποίησε; Ό }f ( δές λε
πτομέρειες καί στό τεύχος 37, σελ.
12) δίνει τίς παρακάτω πρόσθετες
πληροφορίες:
Ό

γνωστότατος ' Ιταλός έκl>ότης Τζού
λιο Έινάουντι . κυκλοφόρησε - στά
1 954, ιταλικά, στό Τορίνο - μ/: τήν
έκδοτική έπιμέλεια τών Piero Ma,lvej
j i και Giovanni Pirelli, Ιtναν όγκώδη
τόμο μ/: ? 50 περίπου σελίδες καl τίτλο
" Lettere di condannati a morte
della Resisten za europea " , δηλαδή
" Γράμματα καταδικασμένων σ/: θά
νατο τ'ίjς εύρωπα·ίκ'ίjς 'Αντίστασης " .
Στις 3 5 σελίδες τοϋ βιβλίου πού άφιερώ
νονταν στήν 'Ελλάδα, δημοσιεύονταν τά
τελευταία μηνύματα 3 2 'Ελλήνων - κι
άνάμεσά τους, τοϋ Λευτέρη Κιοσσέ,
τοϋ Κώστα Σίρμπα και τοϋ μικροϋ
' Αντρέα Λυκουρίνου, πού μελοποίησε δ
Λ ,ίτζι Νόνο.
Λίγες μέρες μετά τήν κυκλοφορία τοϋ
βιβλ ου στ ά . ταλ ι;-ά. δ έ-; δότης και διευ
_ Θ , - π?υ ήταν Διευθυν
θ�ντης ;ο �.
της στα
έα ,, - €κανε γνωστό τό
βιβλίο καί ?τό l:λλψικδ ο ;� ό. Δη �ο�ί
έα , έ:να
εψε τότε σε συνέχειες στα
μεγάλο μέρος τοϋ βιβλίου, μεταφρα
σμένο στά Ι:λληνικά άπό τό Χρ'ίjστο
Καβαφάκ·η μ/: τόν τίτλο " Ματωμένα
Γράμματα " . Ή δημοσίεψη σταμάτησε,
\Jστερα άπό μιά έκβιαστική δίκη γιά
. . . συγγραφικά δικαιώματα !
Δεκατρία χρόνια άργότερα, στις άρχ/:ς
τοϋ 1 9 6 ? , ε!χ' άποφασιστεί νά κυκλο
φορ-ήσει δλόκλ·ηρο τδ βιβλίο στά l:λλη
νικά άπδ τδν έκδοτικό ο!κο " Θεμέλιο " .
Ή έ:κδοση δ/:ν έ:γινε γιατι τ ό " Θεμέλιο "
κλείστηκε άπδ τή δικτατορ ία.
Παρακινημένος άπδ τήν έ:ρευνα τοϋ
" Θ " και τήν άπήχηση πού βρ'ίjκε στδ
κοινό, νεόκοπος έκl>ότης κυκλοφόρησε
π ρ ό χ ε ι ρ α και ά ν ε ύ θ υ ν α, γιά κα
θαρή και μόνο l>εκαρολογία, μιά λιγοσέ
λιδη σύνοψη τ'ίjς ί:κδοσης τοϋ Έινάουντι.

�

�

�

Παράλληλα, πέντε Ι:λληνικά 'Αντιστα
σιακά Σωματεία κυκλοφόρησαν, σl: ί:κ
δοση τοϋ " Κέδρου " Ιtνα λεύκωμα μ/:
τον τίτλο " Γράμματα και μηνύματα
έκτελεσμένων πατριωτών ''. ΕΙ ναι έπι
μελημένο, ύπεύθυνο και, κυρίως, μή
έμπορικό.
Στά ιταλικα, τό βιβλίο €κανε και δεύ
τερη ί:κδοση μέσα στόν tδιο χρόνο,
1 9 5 4. . Δυό χρόνια άργότερα, στά 1 956,

έ:γινε τρίτη ί:κδοση. Σ' αύτή, παραλεί
φθηκαν τά γράμματα τών 'Ελλήνων
'Αντρέα Λυκουρίνου, Κώστα Όρφα
νίδη και Μιχάλη Μουτάκη καl προσ
τέθηκαν τά γράμματα τών δικηγόρων
Κώστα Μπούρα καl Μανώλη Λύτινα
και τοϋ Giuseppe di Stefano. οι τρείς
πρώτες έκl>όσεις ε!ναι &δετες κ' €χουν
σχ'ίjμα 1 5 . 6 Χ 2 1 . 5 . 'Από έλληνική
πλευρά, συνεργάστηκαν σ αύτ/:ς ή
Ρίτα Μπούμη - Παππα καl δ 'Άλκης
Μαργαρίτης.
Τό βιβλίο γνώρισε &λλες τρείς έκl>όσεις
στά ιταλικά : Την τέταρτη στά 1 963,
τήν πέμπτη στά 1 964. καί τήν Ιtκτη στά
1 96 ? . Σάν περιεχόμενο ε!ναι πανομοιό
τυπες μ/: τοϋ 1 956, άλλά πανόl>ετες και
σ/: μικρότερο σχ'ίjμα 1 1 . 6 Χ 1 8 . Ό
Ιtνας άπδ τούς έπιμελητ/:ς τής \Jλης, δ
Giovanni Pirelli, βρ κε τραγικό θά
νατο. Κάηκε, σ/: δυστυχημα, μέσα στ'
αύτοκίνητό του. Ί-Ι πρώτη έ:κδοση τοϋ
βιβλίου σ' &λλη γλώσσα έ:γινε στά
1 95 5 στά γερμανικά. Ε!ναι πιστή μετά
φραση άπδ τήν ιταλική τοϋ 1 95 4. . Ε!ναι ,
rσως, παρήγορο πώς τ δ βιβλίο πρωτο
κυκλοφόρησε στlς χώρες τοϋ Φασισμοϋ
καl
αζισμοϋ, πού ε!χαν πλήξει τήν
Εύρώπη.

�

ΤΟ .. Θ .. ΚΑΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟ
- ΟΧΙ ΤΟ . . . ΚΕΦΙ ΤΟΥ
Στό δημοκρατικό μας τόπο, συνηθι
ζόταν άπ' άνέκαθεν, οι liνθρωποι νά
ένασμενίζονται άκούγοντας μόνο τή
φωνή τους. Γιά μiiς, έκεί άρχίζει ό φα
σισμός !
Τό " Θέατρο ", άπ' άνέκαθεν - άκόμα
καi τόν καιρό τής δικτατορίας - μι
λοΟσε eξω άπ' τά δόντια. Δέν ξεχωρίζει
" σκοπιμότητες " καί " φιλίες ". Στό
τεQχος 37, εΙχε έλέγξει τόν 'Αλέξη
Μινωτή, γιά δσα λαθεμένα - κατά τή
γνώμη και τά στοιχεία μας - εΙχε γρά
ψει γιά τό Μπρέχτ. Ό φίλος σκηνοθέ
της εμειν' έμβρόντητος :
- Δέν eχω δικαίωμα νά γράφω δ,τι
πιστεύω ; ΤοΟ φαινόταν άπαράδεχτο,
νά 'χει δικαίωμα καί κάποιος άλλος π . χ. τό " Θέατρο " - νά 'χει γνώμη,
γιά τή γνώμη του !
Στό τελευταίο διπλό τεΟχος 38 /39 τό
" Θ " . . . έπιβάρυνε τή θέση του : ΕΙχε
τήν . . . άπρέπεια νά θυμηθεί τήν Παξι
νοΟ ! " Ένας χρόνος χωρίς τήν Κα
τίνα ΠαξινοΟ " ήταν ό τίτλος. Τό κεί
μενο άρχιζε : " Στις 22 τοΟ Φλεβάρ η .
εκλεισε κιόλα χρόνος, άπό τ ό χαμό
τής Κατίνας Παξινοο. Στό τεΟχος 32,
τοϋ περσινοΟ Μάρτη - 'Απρίλη , τής
ε"ίχαμε στήσει ενα μικρό, ζεστό 'Αφιέ
ρωμα. Ένα πληρέστερο, τό χρωστii
με. Οι γραμμές πού άκολουθοΟν, δέ
δείχνουν τίποτ' άλλο, άπό τήν εγνοια
πού τfjς eχουμε - καί τώρα πού μiiς λεί
πει . . . ". Καi τέλειωνε : " Ό eλεγχος
αύτός - γιά δσα άπρεπα γράφτηκαν κ'
έπιχειρήθηκαν - δείχνει, έλπίζουμε, τi
λογιι'Ι> μνημόσυνο ταιριάζει στήν άξέ
χαστη Κατίνα Παξινοο ". Γιά τό πε
ριεχόμενο, παραπέμπουμε στις τρείς
σελίδες τοΟ κειμένου μας : 1 1 2 - 1 1 4.
Ό φυσικός όπερασπιστής τής μνήμης
τής ΠαξινοΟ - όμότεχνος καi σύζυγός

της - 'Αλέξης Μ ινωτής χολώθηκε πού
έλέγξαμε - ποιόν δ.ραγε ; τούς iσχύον
τας φίλους του ; τόν κ. Σκυλίτση ; 11
τόν κ . Μ εσσάλα ; - κ' eκανε τήν . . .
ώραία χειρονομία : Μ ας έπέστρεψε τό
τεϋχος μέ τό άκόλουθο σημείωμα :

Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Σ Τ ΗΣ ΚΥ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ο Σ
Τ Η Σ ΕΛΛΗ Ν Ι Κ Η Σ Δ Η ΜΟ Κ ΡΑΤΙ Α Σ
Αγνοια νόμου δέν έπιτρέπεται. Όλοι ο ι πολίτες της Δημοκρατίας εΙναι ύποχρεω
μένοι νά ξέρουν τούς νόμους. 'Αλίμονο! Ή 'Εφημερίδα της Κυβερν1Ίσεως δέν
εΙναι ούτ' εύκολο, ούτ' εuχάριστο άνάγνωσμα. Κ' 11 συνδρομi1 της, δχι καί τόσο
χαμηλή - δσο Θά 'πρεπε. Τά παραβλέψαμε δλ' αύτά. Καί πέσαμε δ.πληστα στήν
άνάγνωσή της. Δέν όπάρχει πιό άποκαλυπτικό κείμενο - καi πιό έπίσημο ντο
κουμέντο - γιά τήν έπισυμβάσαν " άλλαγή". Έχτός άπ' δλα τ' δ.λλα οί 'ίδιοι καί
οι 'ίδιοι Cίνθρωποι - συν1Ίθως άναρμόδ�οι, άλλά πάντα γνωστοί καί
έξαιρετέοι
- διορίζοναι καί διορίζονται καί διορίζονται . . . M i1 σας τρομάξει ό χ&ρος πού
διαθέσαμε, 1] ίiκταση τi]c uλη ς . ΕΙν' ένδιαφέρουσα. Σας συνιστοϋμε νά έιιτρυφιjσετε.

Παλαιέ φ ίλε χ. Νίτσο,
Σίiς έπιστρέφω το " Θέατρο " . Δέν
θέλω αύτο το τεuχος να βρίσκεται στο
σπίτι μου. "Εχετε το έλεύθερο να βρί
ζετε έμένα δσο θέλετε για τον Λ1πρέχτ.
Κάντε το κέφι σας. 'ΑλλιΧ. την Κατίνα
άφ'ίjστε ην στην ·ή συχία της. Παρα
καλω.
ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΝΩΤΙ-ΙΣ
Τοϋ στάλθηκε ή παρακάτω άπάντηση :

Φίλε κ. Λ1Γινωτ'ίj,
ΜΙ: κατάπληξη π'ίjρα το τεϋχος χαl την
κάρτα σας. ' Απαντω.
Για το Μπρέχτ : Γράψατε τ·Ι) γνώμη
σας. ΤΙ-Ιταν καθ'ίjκον να πώ καl τη
δική μου. Τ·Ι) δουλειά μου εχανα. Καl
τί)ν εκανα σωστά. "Αν νομίζετε πώς
κάπου λάθεψα, διορθώστε με.
Για τ·Ι)ν Παζινοu : Το γραφτό μου
τιμοuσε καί περιφρουροuσε τη μνήμη
της. ΊΌ α tσθανόμουνα χρέος. Αύτο μ'
δδ·ήγησε να έλέγξω τούς πάντες άδιαφορώντας αν ε!χα να κάνω μ'
έχθρούς η φίλους, προσωπικότητες, γε
λοίους καl " κρατοuντας " . 'Απο σίiς,
μόνο συγχαρ·ητ·ή ρια δικαιοuμαι. Μόνο
.
εύχαριστίες μπορώ να δεχτώ.
' Ελπίζω , να το καλοσχεφτείτε. Καl να
,
επανορθωσετε.
'Όπως πάντοτε
ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΤΣΟΣ
·

Πρόκειται, κατά τή γνώμη μας, γιά
ενα σύμπτωμα - καθαρά . . . δημοκρα
τικό . Νεο - δημοκρατικό - Cίν Θέλετε.
'Ομολογημένο τό κρίμα μας : Δέν ξε
χωρίζουμε " σκοπιμότητες " καί "φί
λους " . Ούτε άκοϋμε μόνο τή φωνή μας.
Τό " Θέατρο " φέρνει τό Θέμα στή δη
μοσιότητα. Κι άφήνει, δ.φοβα, τούς
άναγν&στες του νά κρίνουν.
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Π ΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ !

Ίονεσκικό : Ξαφνικά, φέτος τό καλο
καίρ ι . . . ' Εν άρχij, ήτο πάντοτε ό Στρα
τηγός Φαίδων Γκιζίκης. Καί ξαφνικά . . .
- τά παραπέρα εΙναι γνωστά . Ή νομο
θετική δραστηριότητα, μετά τήν κατά
λυση της Χουντικής Κυβέρνησης - μέ
Π ρόεδρο Δημοκρατίας, πάντοτε, τό
Στρατηγό Φαίδωνα Γκιζίκη - δ.ρχισε
στίς 24 τοϋ ' Ιούλη 1 9Ί4, μέ τό όπ' άριθ.
2 1 0 φύλλο της 'Εφημερίδος τ�'\ς Κυβερ
ν1Ίσεως, τεϋχος Α' (ούτε κάν νά διακο
πεί 11 άρίθμηση ! ) . Σ' αύτό, δημοσιεύ
τηκε τό όπ' άριθ. 5 1 7 Π ροεδρικό Διάτα
γμα πού διόριζε Π ρωθυπουργό τόν κ .
Κωνσταντίνο Καραμανλ1'j - κάτοχον,
δ.λλοτε, Διαβατηρίου μέ τό έπώνυμο
Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης. Γιά
τ�]ν ιστορία, δημοσιεύουμε τό Διάταγμα
- κι Cίς μήν εΙναι καί τόσο . . . Θεατρικό :

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΆΤΑΓΜΑ 51 ?
Περί διορισμοϋ ώς Ι lρωθυπουργοu τοu
Κωνσταντίνου Καραμανλ'ίj.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΙ-ΙΣ ΕΛΑΗΝΙΚΙ-ΙΣ ΔΗΜΟΚF ΑΤΙΑΣ
'Έχοντες ύπ' iJψει :
α ) τα.ς διατάξεις τοu &ρθρου 43 τοu
έν tσχύι Συντάγματος τ'ij ς 'Ελλάδος
β ) τ·Ι)ν έν Έθνικq, Συμβουλί<�> έκφρα
σθείσαν δμόφωνον άπόφασιν τ'ίjς ·ήγε
σίας τοu Π ολιτικοu Κόσμου καί τών
'Ενόπλων Δυνάμεων, άπεφασίσαμεν καί
διατάσσομεν :
Διορlζομεν :
Πρωθυπουργον τον Κωνσταντίνον Κα
ραμανλ'ίjν.
Εtς τον 'Ι-Ιμέτερον Π ρωθυπουργόν, άνα
τίθεμεν την δημοσίευσιν του παρόντος.
'Εν Άθ·ή ναις τΊ) 24 'Ιουλίου 1 9?'•
Ό Πρόεδρος τ'ίjς Δημοκρατίας
ΦΑΙΔΩΝ ΓΚΙΖΙΚΗΣ, Στρατ·ηγος
Ό Πρωθυπουργος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
1111 Άφοu άποχτήσαμε Πρωθυπουργό, μέ
το άμέσως έπόμενο, ύπ' άριθ. 5 1 8 /
24 - ? - ?lt Προεδρικο Διάταγμα, άπσ
χτ·ήσαμε - στ·Ι)ν άρχ·Ι) - εντεκα ύπουρ
γούς. 'Ανάμεσα στούς &λλους., τούς
άκαδ·ημαϊκούς χ.χ. Κωνσταντίνο Τσάτσο
ύπουργο Πολιτισμοu καί Έπιστ·ημών καl
Νικόλαο Λοuρο ύπουργο Έθνικϊjς Π αι
δείας καί Θρησκευμάτων.
Φ.Ε. Κ. τεϋχ. Α', άρ. 210/ 24-7-74

1111

ΜΙ: το ύπ' άριθ. 520 /26 - ? - ?4 Προ-

εδρικο Διάταγμα, άποχτ·ήσαμε &λλους
εί�οσιέν� ύ π;ουργούς. 'Ανάμεσ� σ' αύ
τους και τους κ.κ. Δημ. Τσατσο καl
Κωνσταντίνο 'Αποσκίτη ύφυπουργούς
Έθνικ'ίjς Π αιδείας καί Θρησκευμάτων.
Φ.Ε. Κ. τεϋχ. Α', άρ. 212 /26-6- 74

Π αραίτηση τ'ίjς Κυβέρνησης " Έθνι
κ'ίjς ένότητας " στίς 9 τοu Όχτώβρ·η καί
άνάληψη Ύπ·ηρεσιαΥ.'ίjς για τ-1) διεξα
γωγη των έκλογων στίς '1 ? τοu Νοέμ
βρ·η. Στο ύπ' άριθ. 303 Α' τεuχος τ'ίjς
Έφ·η μερίδος τ'ίjς Κυβερν-ή σεως, τ·ϊjς
9 /1 0 / ? 4 , δημοσιεύτηκε το ύπ' άριθ.
698 /9 - 1 0 - ?t! Π ροεδρικο Διάταγμα
" Περί άποδοχ'ίjς παραιτήσεως 'Υπουρ
γων καί 'Υφυπουργών " . Μεταξύ τών
παραιτηθέντων άναφέρονται καί ol Κων
σταντϊ:νος Τσάτσος καί Βασ. Βασιλείου,
ύπ?υ p �ος καί _ύφυπ?υργος Π ολι� ισμοu
και Επιστημων και ol κ.κ. Δημ·η τριος
Τσάτσος καί Κ. 'Απσσκίτης ύφυπουρ
γοί Έθνικ·ϊjς Παιδείας καl Θρησκευ
μάτων πού Θα πολιτεύονταν. Ό ύ
πουργός τους κ . Ν. Λοuρος παρέμεινε.
1111 Ταυτόχρονα δρκίστηκε Ύπ·η ρεσιακη
Κυβέρνηση : Στο ύπ' άριθ. 303 Α' τεu
χος τ'ίjς Έφ-ημε�ίδος τ'ίjς Κυβερν-ή σεως,
τ'ίjς 9 / 1 0 /?t!, δημοσιεύτηκε το ύπ' άριΘ.
699 /9 - 1 0 - ?4 Π ροεδρικο Διάταγμα
" Περ� δ ;� ρ;σμ�u 'Υπουρ;rων, καl Ύφυ
,
πουργων . Αναμεσα στους νεους υπουρ
γούς, καί ol κ.κ. 'Ιωάννης Μ. Π ανα
γιωτόπουλος, ύπουργος Π ολιτισμοu καί
Έπιστημων κα\ Π ερικλ'ίjς Θεοχάρης,
ύφυπουργος Έθνικ'ίjς Π αιδείας κα�.
Θρησκευμάτων.
1111 Τέσσερις μέρες μετ&. τίς έκλογές, στίς
21 τοu Νοέμβρη , δημοσιεύτηκε στ·Ι)ν
'Εφημερίδα τ'ίjς Κυβερν·ήσεως - τεuχος
Α', άρ. φύλλου 35'1 /2 1 - '11 - ?'• - το
ύπ' άριθ. 801 Π ροεδρικο Διάτ:-ιιγμα
" περί άποδοχ'ίjς παραιτήσεων 'Υπουρ
γών καl Ύφυπουργων ". 'Υπογράφεται
άπο τον Π ρ. Δημοκρατίας Φαίδωνα
Γκιζίκη , τον Π ρόεδρο τ'ίjς Κυβερν-ή
σεως Κ. Καραμανλ·ϊj καί κάνει άποδε
κτές τίς παραιτήσεις τών μελων τ'ίjς
Ύπηρεσιακ'ίjς. Μεταξύ &λλων : 'Άγγ.
Βλάχου, ύπουργοu παρ&. τω Πρωθυ
.πουργω, Παναγ. Ζέππου, ύπουργοu
'Εσωτερικών, Ι . Μ. Π αναγιωτόπουλου,
ύπουργοu Πολιτισμοu καl Έπιστημων
καl Τικ. Λούρου καί Περ. Θεοχάρ·η ,
ύπουργο� καί ύφυπουργοu Έθν. Π αι
1 και Θρ·ησκευμάτων.
δειας
•111 Μετ&. τl)ν έκλογικ·Ι) έπικράτηση τ'ίjς
" έας Δ·ημοκρατίας" τοu Κωνστ. Καρα
μανλ·ϊj στlς έκλογές τ'ίjς 1 ?ης τοu Νοέμ
βρη , στο ύπ' άριθ. 352 Α' τεuχος τ'ίjς
ιΙΙΙ

'Εφημερίδος τ'ίjς Κυβερν-ήσεως, τ'ίjς 2 '1 ης
Νοέμβρη ·1 9 7 11, δημοσιεύτψ�ε το ύπ'
άριΘ. 803/2 '1 -Η -7 /ι Προεl>ριχό Διά
ταγμα " Π ερί διορισμοϋ Ύπουργων Υ.αί
Ί"φυπουργων ". 'Ανάμεσα στούς νέους
ύπουργούς χαί οι Κ.Υ.. άχαδημαϊκός Κων.
Τρυπάνης, βουλευτ·fις έπιχρατείας, ύ
πουργος Πολιτισμοϋ χαί ' Επιστημων,
χαί, άχαl>ημαϊκός Παναγ. Ζέπος, έξω
Υ.οινοβουλευτιχός, ύπουργός ΈΟνιχ·ϊjς
Παιδείας καί Θρησχευμάτων. 'Ε πίσης,
ύψυπουργοί 1 1.α,ιl>εί�ς οι χ.�. Δ. �ύρυ
γενης, βουλευτης επιχρατειας χαι Χρ.
Καραπιπέρ·ης, βουλευτ·)]ς Εύρυτανίας.
ΙΔΡΥΘΗ

ΚΑΙ

ΚΑΤΗΡΓΗΘΗ !

1111 Λ ίγο μετά τ·)]ν άπελευθέρωσ·η , άποχτ-ή
σαμε 'Υφυπουργείο Π ολιτισμοϋ κ' Έπι
σ,;·η μων. ( �;τη δι�ρκει� τ'ίjς Δ;ι:_:τατορίC:ς
ειχαμε η·.' /)η _ αποχτ·�σει, Ύ π_ουργειο
. . . Π ολιτισμου, με, τους ανεχl>ιηγητους
ύπουργούς Κ. Α. Π αναγιωτάχη χαί
Δημ. Τσάχωνα } . Στο ύπ' άpιΘ. 2 2 0
Α' τεϋχος τ·ϊj ς 'Εφημερίδος τ·ϊj ς Κυβερ
ν-ή σεως, τ'ίjς '1 2 - 8 - 74, l>ημοσιεύτηχε
το παρακάτω Π ροεδρικό Διάταγμα :
Π ΡΟΕΔΡΙΚΟ1 Δ ΙΑΤΑΓΜΑ 529
Περί συστάσεως Θέσεως Τφυπουργοϋ
;c;ιρά τι:> _ Ύπουργεί� Π ολιτισμοϋ καί
Επιστημων.
Ο Π ΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗ Ν Ι Κ Η Σ ΔΗ ΙΙΙΟΚΡ Α ΤΙΑΣ
'Έχο'ιτες ύπ' i.Ιψει τήν διάταξιν τοϋ
�ρθρο,υ � 3" παρ. 2 �· Δ /τος 1 ? 5 / 1 97 �
περι Ύ πουργικου Συμβουλιου χοcι
'Υπουργείων ", τfιν ύπ' άριΘ. 5 '1 8 / '1 9 7 4
γνωμοδότησιν τοϋ Σ . τ. Ε. χαί έχτι
μωντες τάς ύπηρεσιαχάς ά,ιάγχας, προ
;άσει ;οϋ ' Η μετέρου � ρωθυπουργοϋ,
απεφασισοcμεν χαί διατασσομεν :
'Άρθρον μόνο'Ι.
Συνιστiiται παρά τι)> Ί"πουργείι� Π ολι
τισμοϋ και Έπιστ·ημων θέσις 'Υφυ
πουργοϋ.
'Εν ΆΘ·ή·ιαις τ·)i 1 0 Αύγούστου 1 9 7 4
Ό Π ρόεδρος τ·ϊj ς Δημοχρατίας
ΦΑ ΙΔΩΝ Γ Κ ΙΖ Ι ΚΗΣ, Στρατηγl:ς
Ό Π ρωΟυπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΙΝΟ� ΚΑΡΑΜΑΝΛΙ-ΙΣ
Ό ' Υπουργός Π ολιτισμοϋ - Έrcιστ·ημων
ΙCΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ
1111 Σ' itνα άχόμα '] 50·ή μερο άποχτ-ήσαμε
χαί τον ύφυπουργο Π ολιτισμοϋ χαί
Έ;τιστημων. Σ.το ύπ' ά?ιΟ . 232 Α' τεϋ
χος τ'ίjς 'Βψημ9ίδος τ·ϊj ς Κυβερν·ήσεως,
τ'ίjς 2 8 /8 / ι 97z., δημοσιεύτηκε το παρα
κάτω Π ροεl>ρικό Διάταγμα :
Π ΡΟΒΔ Ρ Ι Κ Ο
Δ ΤΑΤΑΓ.ΜΑ 575
Π ερί διορισμοϋ ώς 'Υφυπουργοϋ Π ολι
τισμοϋ καί 'Επιστημων τοϋ Βασιλείου
Βασιλείου.
Ο Π ΡΟΕΔΡΟΣ Τ Η Σ
ΕΛΛ Η ι Ι Κ Π Σ Δ Η J\ JΟ Κ ΡΑΤΙΑΣ
"Βχοντες ύπ' i.Ιψει τάς l>ιοcτάξεις τοϋ
όίρΟρου ·ι � τοϋ ύ,π ' άριΟ μ., ;1 7 5 ι: ι ?�3 Νο
μοΟε_: ιχ� υ Δ ιατ�γματο,ς , 0περι '1 ,που f 
,
\ ικ?υ Συμβο �λιου .χαι 1. που,ργειων ,
ως ετροποποιηΟη χαι συνεπληρωΟη μετcι.
γενεστέρως, έν συνl>υασμiί'> προς τάς
τοιαύτας τοϋ ύπ' άριΟμ. 529 / 'l 97 l• Π ρο-

εδρικοϋ Διατάγματος " περί συστάσεως
Θέσεως 'Υφυπουργοϋ παρά τi}> Ύπουρ
γεί� Π ολιτισμοϋ χαl Έπιστημων ",
προτάσει τοϋ 'Η μετέρου Π ρωΟυπουρ
γοϋ, άπεφασίσαμεν χαί διατάσσομεν :
Διορίζομεν τον Βασίλειον Βασιλείου
'Υφυπcυργόν Π ολιτισμοϋ χαl Έπι
στημων.
Εtς τον 'Ημέτερον Π ρωΟυπουργόν, άνα
τιΘεμεν τ-)jν δημοσίευσιν τοϋ παρόντος.
'Εν ΆΘ·ήναις τ'ίj 28 Αύγούστου 1 9 7 !•
Ό Π ρόΈδρος τ·ϊj ς Δημοχρατίας
ΦΑΙΔΩΝ Γ Κ Ι Ζ Ι ΚΗΣ, Στρατηγός
'Ο Π ρωθυπουργος
ΚΩΝΣΤΑι ΤΙΝΟΣ ΚΑ1'Α.ΜΑ Λ Ι- ΙΣ
ιΙΙι Στο μεταξύ, μέ το ύπ' άριΘ. 550 /20 8 -. 7 l• Π ροεδρικο Διάταγμα, τον ύπουρ
γό Π ο�, ιτισμο,ϋ -Έπιστη,μω� χ. Κ . Τσ� 
τσο, απουσιαζοντα για υπηρεσιακους
λόγους στ·)jν aλλσδαπιίν, άναπληpώνει
δ ύπουργός παρά τι)> Π ρωθυπουργi}>
κ. Γ. Ι άλλψ.
Φ.Ε. Κ. τείίχ. Α ' , άρ. 227 /20-8-74

1111 J\Ιετά τ-)]ν χάθοδο στίς έχλογές χαί
τ·Jiv άνάδειξη σέ βουλευτ·)] τής " έας
Δημοχρατίας " τοϋ . . . iiχρι τότε ύφ
υπουργοϋ, το 'Υφυπουργείο 11.ολιτι
σμοϋ χαί Έπιστημων Θεωρ·ή θηχr. πλέον
περιττο καί χαταργ-ήθηκε ! Διάρχεια
ζω'ίjς τοϋ Ύq:υπουργείου τρίμηνη. Διάρ
χε;α ύφυπουρ,γίας -:-οϋ χ. Βασ. Βασι
λειου σαρανταμερ·η .
Το ύπ' άριΘ. 1 92 Νομοθετιχο Διάταγμα
τ'ίjς 20ης Νοέμβρ·η '1 9 7 4 " Περί έπανι
δρύσεως 'Υπουργείου Βορείου Έλλάl>ος
καί χαταργ·ήσεως Θέσεων 'Υφυπουργών "
οριζε - άπό σπόντα - στο όίρθρο 5 :
(( 'Από τ'ίjς ένάρξεως τ'ίjς ισχύος τοϋ
παρόντος Υ. α τ α ρ γ ε ί τ α ι ·ή παρά
τi}> 'Υπουργείι� Πολιτισμοϋ χαί 'Επι
στημών Θέσις Ύφυπουργοϋ χαl ·ή παρά
τοίς Ύπουργείοις Συντονισμοϋ, Έσω
τεριχών καί Μεταφορών ύφισταμέν·η
δευτέρα Θέσις 'Υφυπουργοϋ » .

Φ.Ε. Κ. 348/Α' /20- 1 1-74

ΝΕΟ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΚΡΑΤΙΚΩΝ

ΘΕΑΤΡΩΝ-Δ Ι Α Λ ΥΣΗ Ο.Κ. Θ.Ε.

Ό χουντικός 'Οργανισμός Κρατικών
Θεάτρων ' Ελλάδος, ό περιβόητος Ο . Κ .
Θ . Ε . πού, μ ε τ ή στρατι ωτικ1i διοίκησή
του, μcτέβαλε τά κρατικά Θέατρα εiς "ύπ'
αύτόιι Μσιιάδας " , διαλύθηκε. Γιά ηi
σύστασ!1 του - ένιαία διεύθυνση τών
κρατι κών Θεάτρων ίσχυσε καί στ�i Δι
κτατορία τοϋ Μ cταξά ! - είχαν " έρ
γασΟεί " κατά καιρούς δυό ιcαλλιτεχνι
κοl μυστικοσύμβουλοι τοϋ παρανο'ίιcοϋ
Παπαδόπουλου - ό καί έπi Δι κτατορίας
Μ εταξά διευΟυντής Κωστi'jς Μ παστιάς
καί ό έσχάτως άπο�τεμφθείς σκηνοθέτης
τοϋ ΟΚΘΕ. Φυσικά, καθένας γιά προ
σωπικό του λογαριασμό - ύπερφαλαγ
γισΟέντες, τελικά, άπό εναν . . . άπό
στρατο Ταξίαρχο!
Μέ τό ύπ' άριΘ . 48 Νομοθετικό Διάταγμα,
πού δημοσtεύτηκc στό ύπ' άριΘ. 249 Α'
τεϋχος τ�ϊ ς ' Εφημερίδος τilς Κυβερνή
σεως, στίς 1 7 Σεπτέμβρη 1 974, διαλύ
Θη κε ό άμαρτωλός Ο . Κ . Θ . Ε . καί Θεσπί-

στη καν όρισμένες καιιισφανείς διατάξεις
γιά ηi διοίιcησ11 τών άποκωλομένων
τριών κρατικών Θεάτρων - τοϋ ΈΘνι
κοϋ, τ�] ς Λυρικής καί τοϋ Κ.Θ . Β . Ε . Τό
κείμενο τοϋ Διατάγματος εχει ώς έξ1')ς :
1 Ο.ΜΟΘΕΊΊΚΟ1 Δ Ι ΑΤΑΓΜΑ 48
Π ερί διαλύσεως τοϋ Ο.Κ.Θ.Ε. καί έπ
ανασυστάσεως τών συγχωνευθέντων εtς
αύτόν Ν . Π .Δ.Δ.
Ο Π ΡΟΕΔΙ>ΟΣ Τ Η Σ
ΕΛΛΙ -ΙΝΙΚΗΣ ΔΙ - 1 .ΜΟΚΡΑ ΊΊΑΣ
Π ροτάσει τοϋ 'Ημετέρου Ύπουργιχ:>ϋ
Συμβουλίου, άποφασlζομεν :
'Άρθρον 1 .
1 . ΊΌ ύπό τοϋ Ν.Δ. t,t, 7 /1970 (ώς
έτροποποι·ψη ύπο τών .Δ. 590 / 1 9 7 0
καί '1 3 5 / '1 9 7 3 ) συσταΟέν Ν . Π .Δ.Δ. , ύπό
τήν έπωνυμίαν " 'Οργανισμός Κρατιχών
Θεάτρων 'Ελλάδο ς " (Ο.Κ.Θ.Ε . ) , δια
λύεται .
2 . Τά διά τι;ϋ όίρθρου 9 παρ. 1 τοϋ
Ν.Δ. t,z.7 / '1 9 7 0 συγχωνευθέντα εtς τον
ώς έν παρ. 1 δcαλυόμε'ιον Ο.Κ.Θ.Ε. :
α) ΈΘνιχον Θέατοον, β ) Έθνιχ·ή Λυ
ρική Σκψή χαί γ ) Κpατιχον Θέατρον
Βορείου 'Ελλάδος άποχαΟίστανται, έπ
ανασυνιστώμ'ε να, ώς άνεξάρτητα Ν . Π .
� .Δ., δ �επόμενα ,έφεξ'ίjς, ύπό, τ'ίjς περ,ί
, ,του ουτων, tσχυου ης χατα
ε� ος εκασ
�
;
την συγχωνευσιν των νομοθεσιας, τιΘε
μέΨr,ς έκ νέου έν tσχύι.
3 . 'Άπαντα τιΧ ώς έν παρ. 2 έπανα
συνιστώμενα Ν . Π .Δ.Δ. ύπάγονται ύπό
τήν έποπτε[αν καί τον ltλεγχον τοϋ
Ύπουργοϋ Π ολιτισμοϋ χαί 'Επιστημών.
'Άρθρον 2 .
1 . Είς εχαστον των ώ ς έν παρ. 2
όίρΟρου 1 , έπανασυνιστωμένων Ν . Π .Δ.Δ.
(ΈΟνιχον Θέατρον, ΈΘνιχ·)j Λυ p ιχ·)]
Σκην·fι χαί Κρατικόν Θέατρον Βορείου
r Ελλά,Οο ς ) π p ιέρχεται &πα α
�
� αυτου,
:1 :_ε
χινητη χαι: η ακίνητος
πεpιουσια
·ή /)υνάμει τ'ίjς παρ . lι όίρθρου 9 τοϋ
Ν .Δ. ι. υ / 1 9 7 Ο, αύτοδιχαίως μεταστiiσα
εtς τον Ο.Κ.Θ.Ε., έφ' ΟσΟ'Ι σι[>ζεται.
'Η · χι•ιητ-ή περιουσία άποκτiiται ύφ'
έzιΧστο� τών έ1πανασ�'JL?τωμέν�ν Ν . Γ Ι .
.
.
Δ.Δ. αυτοδικαιως χαι ανευ
ετερας
δια
τυπώσεως.
Δια . τα άΥ.. ίνητα συντάσσεται περt τ·η ς
μεταστάσεως τ'ίjς κυριότ·ητος, Π ρiiξις
τοϋ 'Υπουργοϋ Π ολιτισμοϋ καί 'Επι
στημών, περίληψις τ'ίjς δποίας, μετα
γράφεται άτελώς εις τά οιχεία βιβλία
μεταγραφών.
2 . Ί Ι χατά τήν διάρχειαν τ'ίjς λειτουρ
γίας τοϋ ώς έν παρ . 1 όίρΟρου '1 δια
λυομέν�υ ?.Κ.Θ.Ε., χτη 9είσcι ύπό τού
;
του, οιαδ·ηποτε περιουσια, απογραφο
μένη, χατανέμεται άχολούΟως, εtς τά
έπανασυνιστώμενα χατά τ·)]ν παρ . 2 τοϋ
tδίου όίρΟρου J. Π .Δ.Δ. δι' άποφάσεως
τοϋ 'Υπουργοϋ Π ολιτισμοϋ χαί 'Επιστη
μών, συνιστώσης τίτλον μεταβιβάσεως,
μεταγραπτέον έφ' οσον άν�φέρεται εις
άχίΨητα.
Κατ' έξαίρεσ ;'1 τ� ύπ? ,τοϋ 0.1� .Θ.Ε.
_ δι 1 αγορας, αχινητον εις το
χτηΟεν,
δποίο; λειτουργεί Σχολ·fι Όρχηστικ·ϊj ς
τοϋ συσταΟέντος ύπό τοϋ Ν.Δ. 209 /
1 9 7 3 Ν . Π .Δ.Δ. ύπο τήν έπωνυμίαν
" Κρατικ·)] Σχολή Όρχηστιχ·ϊj ς Τέχ'ιης "
(Κ.Σ.Ο.Τ. ) , μεταβιβάζεται l>ιά Π ράι
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ξεως τοu ' Υπουpγοu, εις το έν λόγι+J
Ν.Π.Δ.Δ.
3 . Εις τά έκ διατάξεων νόμων η έκ συμ
βάσεων η έξ όίλλης οιασδήποτε σχέσεως
άπορρέοντα δικαιώματα τοu ώς έν παρ .
2 όίρθρου 1 οιαλυομένου Ο .Κ.Θ.Ε . , ώς
έπίσης εις τάς ύποχρεώσεις τούτου,
ύπεισέρ,(ονται ώς καθολικοι διάδοχοι ,
εκαστον τών κατά τήν παρ . 2 του
ιοίου όίρθρου έπανασυνιστωμένων Ν . Π .
Δ; Δ. ε ι ς � lαν Ι:κτασιν και κα� ' δ μέτρον
,
τα οικαιωματα και υποχρεωσεις
προ
κύπτουν έκ δραστηριοτήτων η σχέσεων,
άναγομένων εις τήν άποστολήν η τήν
άρμοοιότητά του . 'Εάν τά δικαιώματα
η αι ύποχρεώσεις, προκύπτουν έκ δρα
στηριοτήτων η σχέσεων, μή άναγο
μένων ε1ς τήν άρμοοιότητα τινος τών
έπανασυνιστωμένων
. Π . Δ . Δ . εις τήν
θέσιν τοu οιαλυομένου Ο.Κ.Θ.Ε . , ύπο
καθίσταται ώς οικαιοuχcς η ύπόχρεως,
το Έλληνικον Δημόσιον.
4 . Α! έκκρεμείς μετά τοu Ο.Κ.Θ.Ε.
δίκαι, οιακοπτόμεναι οιά τ'ίjς ώς έν παρ .
1 όίρθρου 1 διαλύσεως τούτου, έπανα
λαμβάνονται κατά τάς διατάξεις τών
όίρθρω� 290 έπ. Κ . Π .Δ . ύπεισερχομένου
εις τήν διαοικαστικήν θέσιν τοu Ο.Κ.
Θ.Ε. έκάστου τών έπανασυνιστωμένων
Ν.Π.Δ.Δ. η τοu Έλληνικοu Δημοσίου,
βάσει τοu ώς έν τ'(j προηγουμένη παρα
γράφ<fj κριτηρίου.
'Άρθρον 3 .
1 . Ή διοίκησις έκάστου τών ώ ς έv
παρ . , 2 όίρθρου 1 έπανασυνιστωμένων
. tί .Δ.Δ. (Έθνιχοu Θεάτρου, Έθνικ'ίjς
Λυρικ'ίjς Σχην'ίjς και Κρατικοu Θεάτρου
Βορείcυ Έλλάο :J ς ) , άσχείται ύπο 1 1 με
λοuς Διοικητικοί) Συμβουλίου (Δ.Σ . )
καl τοu Γενικοu Δ /ντοu αύτοu.
2 . Ώς μέλη τοu Δ . Σ . έχάστου τών
έπανασυνιστωμένων Ν.Π.Δ.Δ. διορί
ζονται πρόσωπα άνωτέρας μορφώσεως
και έγνωσμένου ένοιαφέροντος οιά το
θέατρον η τήν μουσικήν δυνάμενα νά
έργασθώσιν άποτελεσματιχώς οιά τήν
έπιτυχίαν τών σκοπών τούτου. Μεταξύ
αύτών δέον δπως περιλαμβάνωνται έ:ν
Π?όσωπον μ/: νομικήν και Ετερον μ/;
οικονομικήν κατάρτισιν και πείραν. Τά
μέλη διορ ίζονται οι' άποφάσεως του
Ύπουργοu Πολιτισμοu και 'Επιστημών
έπι 3ετεί θητείq:, δυνάμενα: και νά
έπαναοιορ ίζωνται. Τά προς άντιχατά
στα:σιν τών δπωσοήποτε άποχωρούντων
οιοριζόμενα: μέλη , διανύουν το ύπόλοιπον
τ'ίjς θητείας τούτων.
3 . Το Δ . Σ . έκάστου τών έπανασυνι
στωμένων Ν . Π . Δ.Δ. έκλέγει οιά μυστι
κ'ίjς ψηφοφορίας, έκ τών tοίων αύτοu
μελών, χατά πλειοψηφίαν τών παρόντων
τον Πρόεορον, τον Άντιπρόεορον και
τον Γενικον Γραμματέα αύτοu.
4 . Τά Δ . Σ . εύρίσκονται έν άπαρτίq: πα
ρόντων έπτά ( 7 ) τούλάχιστον μελών,
έν ο!ς άπαραιτήτως δ Πρόεδρος 'ι) δ
'Αντιπρόεδρος. Εις τάς συνεδριάσεις με
τέχουν όίνευ ψήφου δ Γεν. Δ/ντής καl
δ Δ /ντής Δραματολογίου (έφ' δσον
προβλέπεται τοιοuτος ) . Α! άποφάσεις
λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν τών πα
ρόντων μελών ύπερισχυούσης έν ισοψη
φίq: τ'ίjς γνώμης τοu Προέδρου ('ι) τοu
προεδρεύοντος ' Αντιπροέδρου ) .
5 . Τ ά Δ . Σ . συνεδριάζουν τακτικώς οlς
μ/:ν τοu μηνός, έχτάκτως ο/: δσάκις κα1 34

λοuνται ύπο τοu Προέδρου των. Περί
τών συνεδριάσεων τηροuνται μερίμνη τοu
Γενιχοu Γραμματέως, λεπτομερ'ίj πρα
κτικά, έν ο!ς χαταχωροuνται αι τυχον
οιατυπούμεναι άντίθετοι γνώμαι τών με
λών.
6 . Εις τούς Προέδρους και τά μέλη τών
Δ.Σ. παρέχονται σύμβολα παρουσίας κα
θοριζόμενα οιά χοιν'ίjς άποφάσεως τών
'Υπουργών Οικονομικών καl Πολιτισμοu
και 'Επιστημών, ούχl άνώτερα τών 'iOO
δραχμών.
'Άρθρον lι .
1 . Ώς Γενιχος Δ/ντής εκαστου τών
ώς έν παρ . 2 όίρθρου 1 έπανασυνιστω
μένων Ν.Π.Δ.Δ. , διορ ίζεται ύπο τοu
Ύπουργοu Πολιτισμοu καί 'Επιστημών
έπι θητείι;ι: tση προς τήν τοu Δ.Σ . , ό διά
το άξίωμα τοuτο έκλεγόμενος έν κοιν'(j
συνεδριάσει τοu Δ.Σ. καl τ'ίjς ώς έν τ<ϊ>
έπομένι+J όίρθρφ άνασυντιθεμένης Καλ
λιτεχνιχ'ίjς Έπιτροπ'ίjς τοu οικείου . Π .
Δ . Δ . Τήν χοιv-)jν ταύτην συνεορ ίασιν,
προσκαλεί δ Πρόεδρος τοu Δ . Σ . έντος
1 Sθημέρου άπο τ'ίjς συγκροτήσεως τούτου
εις σώμα 'ι) τ'ίjς καθ' ο!ονο·ήποτε τρόπον
κενώσεως τΊjς θέσεως τοu Γεν. Δ/ντοu·
ε!ναι 01: άπαραίτητος ή παρουσία κατ'
αύτην οώοεκα ( 1 2 ) τούλάχιστον έκ τοu
συνόλου τών μελών τοu Δ . Σ . καl τ'ίjς
Καλλιτεχνικ'ίjς Έπιτροπ'ίjς. Ή ψηφο
φορία ε!να'. μυστική . Έκλεγεις θεω
ρείται δ λαβών έννέα ( 9 ) τούλάχιστον
ψήφους. Ό Ύπουργος δύναται νά άνα
πέμψη &παξ τ·)jν άπόφασιν εις τον Πρό
εορον τοu Δ . Σ . προς άναθεώρησιν, έκ
θέτων έγγράφως τούς λόγους τ'ίjς άνα
πομπ'ίjς. Έν τοιαύτη περιπτώσει το Δ . Σ .
και ή Καλλιτεχνιχ·)j ' Επιτροπή , έ ν κοιν'(j
συνεδριάσει έντος Sθημέρου άπο τϊjς λ·ή
ψεως τοu έγγράφου τ'ίjς άναπομπ'ίjς, άπο
φαίνονται έκ νέου περί τοu διορ ιστέου.
Έ&ν εϊτε κατcΧ. την πρώτην εϊτε κατd:
την μετ' άναπομπ·)jν ψηφοφορίαν, ούοεlς
l:λαβεν έννέα ( 9 ) τούλάχιστον ψ·ήφους, δ
Ύπουργος διορ ίζει ώς Γεν. Δ/ντην !:να
έκ τών δύο λαβόντων τάς περισσοτέρας
ψήφους.
2 . Μέχρι τοu οιορισμοu Γενικοu Δ/ντοu,
κατά τά έν τ'(j προηγουμένη παραγράφι+J
δριζόμενα, ώς έπίσης εις περ ιπτώσεις ά
ουναμίας τοu διορ ισθέντος νά άσκήση τά
καθήκοντά του έξ οlουοήποτε λόγου, το
Δ . Σ . διορίζει προσωρινώς ώς τοιοuτον
έ:ν έκ τών μελών αύτοu.
3 . Κατά την αύτήν, ώς έν παρ . 1 διαδι
κασίαν έκλέγεται και διορ ίζεται ύπο του
'!πουργοu Πολιτισμοu και 'Επιστημών,
έπι 3ετεί ώ�αύτως θητείq: δ Δ/ντης
Δραματολογίου έκάστου τών έπανασυνι
στωμένων .Π.Δ.Δ. έφ' δσον ύπο τών
όργανικ �ν οι� τάξε � ν το του ;rροβ�έπε
, εκλογην τουτου,
ται τοιουτος. Η οια την
κοινή συνεδρίασις τοu Δ.Σ. καl τ'ίjς Καλ
λιτεχνικ'ίjς Έπιτροπ'ίjς τοu οικείου Ν.Π.
Δ . Δ . συγκαλείται έντος 1 5θημέρου άπο
τ'ίjς κενώσεως θέσεως, δυναμένη νά συμ
πέση και προς την συγκαλουμένην οιά
την έχλογήν τοu οιοριστέου ώς Γεν.
Δ/ντοu.
'Άρθρον 5 .

�

1 . Παρ' έχ:άστι+J τών ώς έν παρ . 2 όίρ
θρον 1 έπανασυνιστωμένων Ν.Π.Δ.Δ.
συνιστiiται Καλλιτεχνική 'Επιτροπή (Κ.
Ε. ) , γνωμοοοτοuσα έπι Καλλιτεχνικών

θεμάτων, ιδίq. έπl τοu καταρτισμοί) τοu
Δραματολογίου ('ι) προκειμένου περί τ'ίjς
Έθνικ'ίjς Λυρικ'ίjς Σκην'ίjς, τοu Μελο
δραματικοu Δραματολογίου ) , έκάστης
περιόδου, τ'ίjς συγκροτήσεως θιάσου, τ'ίjς
προσλήψεως ήθοποιών, μουσικών, σκη
νοθετών, σκηνογράφων κλπ.
2 . 'Η Κ.Ε. έκάστου τών έπανασυνιστω
μένων Ν.Π.Δ.Δ. ε!ναι Sμελής. Μεταξύ
τών μελών περιλαμβάνεται άπαραιτ·ή
τως ε!ς σκηνοθέτης και ε!ς ·ήθοποιος έκ
τών έπl πέντε €τη έργασθέντων εις το
συγχεκριμένον . Π .Δ.Δ. Εις τΊιν Κ .Ε .
τ'ίjς Έθνικ'ίjς Λυρικ'ίjς Σκην'ίjς, μετέχουν
άντl ήθοποιοu εΙς διευθυντής όρχήστρας
και εlς χορογράφος.
Τά ύπόλοιπα μέλη έπιλέγονται έκ προ
σώπων άνωτέρας αισθητικ'ίjς μορφώσεως
περί τά θεατρικά η τά τοu Λυρικοu Θεά
τρου. Τά μέλη τ'ίjς Κ.Ε. διορίζονται έπl
2ετεί θητείq: οι' άποφάσεως τοu Ίπουρ
γοu Πολιτισμοu καl ' Επιστημών, δρι
ζούσης καί τον Πρόεορον ταύτης.
3 . Α! Κ.Ε. εύρ ίσκονται έν άπαρτίq: πα
ρόντων τριών (3 ) τούλάχιστον έκ τών
μελών, περιλαμβανομένων τών Προέδρων
αύτών. Α! άποφάσεις λαμβάνονται κατ'
άπόλυτον πλειοψηφίαν τών παρόντων.
Εις τάς συνεδριάσεις μετέχουν όίνευ ψή
φου δ Γεν. Δ/ντΎις τοu οικείου Ν.Π.Δ.Δ.
καl δ Δ/ντής Δραματολογίου (οπου ύφί
σταται ) .
4 . Περl τ�ν � υνεδριάσ ων ;η ροu � ται
�
,
, ωtο αποσπωμενου
επι τουτι+J
πρακτικα,
ύπαλλ·ήλου τοu οικείου Ν . Π . Δ . Δ .
'Άρθρον G
1 . Διά κανονισμών, καταρτιζομένων
ύπο τών Δ.Σ. έκάστου τών ώς έν παρ . 2
όίρθρ. 1 έπανασυνιστωμένων Ν.Π.Δ.Δ.
καl κυρουμένων διά Π. Δ/των έκδιδο
μένων προτάσει τοu Ίπουργοu παρά τ<ϊ>
Π ρωθυπουργ<ϊ'>, του 'Υπουργοu Οικονο
μικών καl τοu Ίπουργοu Πολιτισμοu
καl ' Επιστημών καθορίζονται :
Α ) Ή γενική διάρθρωσις έκάστου τών
ώς όίνω . Π . Δ . Δ . , ή όργάνωσις τών έπι
μέρους ''Υπηρεσιών αύτών, α! άρμοδιό
τητες και ή λειτουργία τούτων, α! όργα
νικαι θέσεις και τά προσόντα και ·fι έν
γένει ύπηρεσιακή κατάστασις τοu προ
σωπικοu.
Β ) Α! ιδιαίτεραι ώς έκ τ'ίjς φύσεως τών
άναγκών, προϋποθέσόις, έπl τ'(j συνδρομ'(j
τών δποίων δικαιολογείται, ή οιά συμβά
σεως άνάθεσις συγκεκριμένου Ι:ργου ώς
και ή μέχρ ι καθοριζομένου δι' εκαστον
δρίου, πρόσληψις έκτάκτου προσωπιχοu,
έπι συμβάσει έργασίας, ώρισμένης πάν
τοτε χρονικ'ίjς Ι>ιαρκείας, και
Γ ) Λογιστιχον σύστημα διοικήσεως καl
διαχειρίσεως τών περιουσιακών στοι
χείων και τών πόρων έκάστου ·:των έπα
νασυνιστωμένων .Π.Δ.Δ. έναρμονιζό
μενον προς τήν κειμένην νομοθεσίαν καl
έξασφαλίζον εύχέρειαν έποπτείας και έ
λέγχου.
2 . Μέχρι τ'ίjς καταρτίσεως χαl κυρώ
σεως ώς έν τ'(j προηγουμένη παραγράφ<fj
έων Κανονισμών, ή όργανική διάρθρω
σις τοu Έθνιχοu Θεάτρου καl τ'ίjς Έθνι
κ'ίjς Λυρικ'ίjς Σκην'ίjς, καθορίζεται ύπο
τών προ τ'ίjς συγχωνεύσεως τούτων εις
τον οιαλυόμενον ΟΚΘΕ, ισχυουσών δια
τάξεων (κανονιστικών κλπ. ) τιθεμένων
έκ νέου έν tσχύι .

Ή δργανική διάρθρωσις του Κ.Θ.Β.Ε.
καθορίζεται δμοίqι: πρός τήν του Έθνικου
.
Θεάτρου, δ δργανισμός του δποίου ισχυει
και διά τό ώς &νω Θέατρον, περιοριζομέ
νων μόνον τών δργανικών θέσεων ώς άκο
λούθως :
Α' Κατη) ορία :
·1 θέσις έπι βαθμοίς 2cr - 3cr.
»
5ω - Ι1ω .
5 θέσεις »
sι9 - 6 ι9 .
»
3 θέσεις >>
Β' Κατηγορία :
1 5 θέσεις έπι βαθμοίς 10cr - 6cr.
Γ' Κατηγορία :
1 1 θέσεις έπι βοιθμοίς 1 2 cr - 9cr.

'Άρθρον 7 .
1 . ο ι πάσης κατηγορίας μόνιμοι ύπάλ
ληλοι και ύπηρέτοιι του ώς έν παρ . 1 &ρ
θρου 1 διοιλυομένου Ο.Κ.Θ.Ε., ο[ τοπο
θετημένοι εις 'Υπηρεσίας άνηκούσας εις
τά έπανοισυνιστώμενα διά τ'ίjς παρ . 2 του
. ιδίου &ρθρου Ν.Π.Δ.Δ. έντάσσονται εις
τακτικάς δμοιοβάθμους θέσεις, έκ τών
προβλεπομένων ύπο τών δια)ροιφουσών
τήν δργοινικήν διάρθρωσιν έκάστου, έποι
νοιτιθεμένων έν ισχύι , ώς έν &ρθριr 6 παρ .
2 διατάξεων θεωρούμενοι έ φ εξ'ίjς ώς ύ
πάλληλοι 'ι) ύπηρέτοιι του Ν. Π .Δ.Δ. εις
τό δποίον ύπάγετοιι ή εις 'ι)ν ε!νοιι τοπο
θετημένοι 'Υπηρεσία.
Σχετικώς δέον νά έκδοθ'ίj έντός 3μήνου
διοιπιστωτικl άπόφοισις του οικείου 'Υ
πηρεσιοικου Συμβουλίου.
2 . Μόνιμοι ύπάλληλοι και ύπηρέτοιι, το
ποθετημένοι εις τήν Κεντρικήν Ύπηρε
σίαν του διαλυομένου Ο.Κ.Θ.Ε. 'ι) εις
έτέραν μή άνήκουσαν εrς τι τών έπανοι
συνιστωμένων . Π .Δ.Δ. έντάσσοντοιι εις
άντιστοίχους προς τήν κατηγορίαν εις
·iJν άν·ήκουν και τον βαΘμόν των κενάς τοι
κτικάς Θέσεις του
. Π . Δ . Δ . , εις τόν
δποίον ύπηρέτουν, κοιτά τήν συγχώνευσίν
του εις τον Ο.Κ.Θ . Ε . , μετ' άπόφασιν του
οικείου Ύπηρεσιοικου Συμβουλίου έγκρι
νομένην ύπό του Ύπουργου Πολιτισμου
και 'Επιστημών. 'Εάν δεν ύφίστοιντοιι
κεναι τοικτικαι θέσεις διά τήν ενταξίν των
εις τό . Π. Δ . Δ . εις δ άν'ίjκον πρό τ'ίjς
συγχωνεύσεως, έντάσσονται εις κενάς
θέσεις τών έτέρων έπανοισυνιστωμένων
. Π .Δ.Δ.
3 . Τό έπι συμβάσει έργοισίοις ΊΙ>ιωτικου
Δικαίου τεχνικόν και καλλιτεχνικόν προ
σωπικόν του διαλυομένου 0.Κ.Θ.Ε. λο
γ ίζεται έφεξ'ίjς και μέχρι λήξεως τών
οικείων συμβάσεων ώς προσωπικόν του
έκ τών έπανοισυνιστωμένων Ν.Π.Δ.Δ.
άνάγκας του δποίου ικανοποιουν αι ποιρε
χόμεναι ύπηρεσίαι. Έάν οι! παρεχόμενοιι
ύπό του προσωπικου τούτου ύπηρεσίοιι
δεν καλύπτουν άνάγκοις τινός τών έποινοι
συνιστωμένων . Π . Δ.Δ. λύονται α[ άντί
στοιχοι συμβάσεις, καταβαλλομένης εις
τούς δικαιούχους τ'ίjς νομίμου άποζημιώ
σεως.
4 . Συμβάσεις μισθώσεως έ:ργου (έργο
λοιβίαι } κατοιρτισθείσοιι μετά του διοιλυο
μένου Ο.Κ.Θ.Ε. , έφ' οσον τό άντικείμε
νον οιύτών, άνάγετοιι εις τον σκοπόν και
τήν άρμοδιότητα τινος τών έποινασυνι
στωμένων Ν . Π . Δ . Δ . συνεχίζονται, ύπο
κοιθιστωμένου τούτου εις τήν Θέσιν του
διοιλυομένου Ο . Κ . Θ . Ε .
5 . ' Η Μηχανογραφική 'Υπηρεσία του
διοιλυομένου 0.Κ.Θ.Ε., μεταφέρεται εις

τό 'Υπουργείον Πολιτισμου - 'Επιστη
μών. οι ύφ' οιανδήποτε νομικην σχέσιν,
άποισχολούμενοι εις την Ύπηρεσίαν τοιύ
την, μονιμοποιούμενοι έντάσσονται μετ'
άπόφασιν του οικείου Ύπηρεσιακου Συμ
βουλίου του 'Υπουργείου Πολιτισμου και
' Επιστημών, έγκρινομένων ύπο του Ύ
πουργου, εtς άντίστοιχον προς τά τυπικά
προσόντα και τον χρόνον τ'ίjς ύπηρεσίας
των δργοινικΊjν θέσιν τ'ίjς ώς &νω μετα
φερομένης 'Υπηρεσίας.
'Άρθρον 8.
Τά καθήκοντα και οι! άρμοδιότητες τών
Δ . Σ . , τών Γεν. Δ/ντών, τών Κ.Ε. και
τών ύποιλλήλων 'ι) ύπηρετών έκάστου τών
ώς έν παρ . 2 &ρθρου 1 έποινοισυνιστωμέ
νων Ν.Π . Δ . Δ . , κοιθορίζονται προσωρινώς
και μέχρι τ'ίjς καταρτίσεως και κυρώ
σεως ώς έν παρ. 1 &ρθρ . 6 νέων κανονι
σμών, ύπό τών κοιτά την παρ . 2 του ιδίου
&ρθρου τιθεμένων έν ισχύι διατάξεων.
'Άρθρον 9 .
Μετά τΊjν κοιτάρτισιν - κύρωσιν ώς έν
&ρθριr 6 παρ . 1 νέων Κανονισμών οι
ύπάλληλοι έκάστου τών έποινασυνιστω
μένων Ν.Π.Δ.Δ., έπανεντάσσοντοιι εις
άντιστοίχους προς τήν κοιτηγορίοιν και
τόν βαθμόν των προβλεπομένας ύπο τών
νέων δργανισμών θέσεις.
'Άρθρον 1 0 .
Τ ά ώς έν παρ . 2 &ρθρου 1 έπανασυνιστώ
μενοι Ν.Π.Δ.Δ. έν άνεπαρκείqι: τών πόρων
των, διά τήν έκπλήρωσιν τ'ίjς άποστολ'ίjς
των, έπιχορηγουντοιι κατ' !!τος, έντός
τών περιθωρίων του Κρατικου Προϋπο
λογισμου, δι' άποφάσεως του Προέδρου
τ'ίjς Κυβερνήσεως και τών 'Υπουργών
Οικονομικών και Πολιτισμου και 'Επι
στημών.
Μετοιβατικοιι διατάξεις.
"Αρθρον 1 1 .
Ό έγκεκριμένος προϋπολογισμός του ώς
έν παρ. 1 &ρθρου 1 διαλυομένου Ο.Κ.Θ.Ε.
διά τό οικονομικόν !!τος 1 974, έξοικολου
θεί έκτελούμενος, διά τ'ίjς Ο ικονομικ'ίjς
'Υπηρεσίας έκάστου τών ώς έν παρ. 2
του ιδίου &ρθρου έποινασυνιστωμένων Ν.
Π . Δ . Δ . , καθ' δ μέρος τά κονδύλια, Κοιτά
τήν συνοδεύουσαν τόν προϋπολογισμον
άνάλυσιν, άνοιφέροντοιι εις τήν θεατρικΊjν
μονάδα τούτου (Ν.Π.Δ.Δ. ) 'ι) ύπηρεσίοις
στηρίξεως τοιύτης. Ή οικονομικη 'Υπη
ρεσία του Έθνικου Θεάτρου καθίσταται
άρμοδίοι διά τήν ε(σπροιξιν τ'ίjς Κρατικ'ίjς
έπιχορηγήσεως και τήν κατοινομήν ταύ
της εις τά έπανοισυνιστώμενα Ν.Π . Δ . Δ .
ώ ς και διά την διαχείρισιν τών ε ι ς τάς
Τραπέζοις διαθεσίμων του διοιλυομένου
Ο.Κ.Θ.Ε. Πιστώσεις διά την άντιμε
τώπισιν ύποχρεώσεων προκυπτουσών έκ
δραστηριοτήτων 'ι) σχέσεων μΊj άναγο
μένων είς την άρμοδιότητοι τινός τών
. Π .Δ.Δ . , έκτε
έπανοισυνιστωμένων
λουνται ύπο τ'ίjς 'Υπηρεσίας Έντελλομέ-

,

'

'
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νων 'Εξόδων του 'Υπουργείου Πολιτι
σμου και 'Επιστημών.
'Άρθρον 1 2 .
1 . Κυρουντοιι άφ' 'fι ς έξεδόθησαν οι! άπο
φάσεις του Ύπουργου Π �λιτισμου κα!
'Επιστημών περι διορισμου προσωρινου
Διοικητου του ώς έν παρ . 1 &ρθρου 1
διοιλυομένου Ο.Κ.Θ.Ε. και προϊσταμέ
νων τών θεατρικών μονάδων τούτου.
Α! πράξεις τούτων θεωρουντοιι ώς νομί
μως έπιχειρηθείσοιι.
2 . Εις τούς ώς έν παρ. 1 διορισθέντοις
προσωρινώς Διοικητήν του Ο.Κ. Θ.Ε. και
προ'ίσταμένους τών θεατρικών μονάδων
τούτου, άνατίθετοιι ή έντός τ'ίjς άρμο
διότητος έκάστου λ'ίjψις τών άναγκα(ων
μέτρων διά τήν έφαρμοy-Ιjν του παρόντος,
ώς και ή άντιμετώπισις έπειγουσών ύπο
θέσεων μέχρι του διορισμου διοικήσεων
τών ώς έν παρ . 2 &ρθρου 1 έπανοισυνι
στωμένων Ν.Π.Δ.Δ. Α! πράξεις του Δι
οικητου και τών προ'ίσταμένων τών θεα
τρικών μονάδων, κατά τό μετοιβατικόν
τουτο στάδιον, τελουν ύπο τήν εγκρισιν
του Ύπουργου Πολιτισμου και 'Επι
στημών.
'Άρθρον 1 3 .
Διά Π ρ . Διαταγμάτων, έκδιδομένων προ
τάσει του Ύπουργου Πολιτισμου και 'Ε
πιστημών, ρυθμίζονται θέματα άνακύ
πτοντοι κατά την έφαρμογην του παρόν
τος ιδίqι: άναφορικώς πρός τήν μεταφοράν
του προσωπικου, τών περιουσιακών στοι
χείων και τών πιστώσεων του προϋπολο
γισμου εις τά ώς έν παρ . 2 &ρθρου 1 έ
ποινοισυνιστώμενα Ν.Π.Δ.Δ.
'Άρθρον 1 4 .
Κοιταργουντοιι α ) τ ο Ν . Δ . 447/1 970
<ίπερι συστάσεως Ν.Π.Δ.Δ. ύπό την έ
πωνυμίαν ' Οργανισμός Κρατικών Θεά
τρων 'Ελλάδος (Ο.Κ.Θ.Ε. ) », β ) τό .Δ.
540/1 9 7 0 ((Περι τροποποιήσεως του Ν.
Δ . 447/70 και γ ) τό Ν.Δ. 1 35/1973
<<περι άντικαταστάσεως, συμπληρώσεως
και τροποποιήσεως διατάξεων τινών του
Ν.Δ. 447 /70».
"Αρθροv 1 5 .
Ή ισχύς του παρόντος &ρχεται άπό τ'ίjς
δημοσιεύσεώς του δ1ά τ'ίjς 'Εφημερίδος
τ'ίjς Κυβερνήσεως.
'Εν ' Αθήναις τ'ίj 1 4 Σεπτεμβρίου 1 9 7 4
Ό Πρόεδρος τ'ίjς Δημοκρατίας
ΦΑΙΔΩΝ ΓΚΙΖΙΚΗΣ, Στρατηγός
Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον
Ό Πρωθυπουργός
ΚΩ ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ : ΞΕΝΟΦ. ΖΟΛΩΤΑΣ,
ΓΕΩΡΓ. ΡΑΛΛΗΣ, ΕΥΑΓΓ. ΑΒΕ
ΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΦ. ΣΤΡΑ
ΤΟΣ, ΚΩΝΣ'Τ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΥ, ΣΟΛΩΝ ΓΚΙΚΑΣ, ΚΩΝΣΤ.
ΤΣΑΤΣΟΣ, ΝΙΚΟΛ. ΛΟΥΡΟΣ, ΔΗ
ΜΗΤΡ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, ΧΑΡΑΛ.
ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ, ΑΘΑΝ. ΚΑΝΕΛ
ΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ,
ΑΝΔΡ. ΚΟΚΚΕΒΗΣ, ΓΕΩΡΓ.-ΑΛΕΞ.
ΜΑΓΚΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ. ΜΥΛΩΝΑΣ ,
ΙΩΑΝ. ΜΗΝΑΙΟΣ.
Έθεωρήθη και έτέθη ή μεγάλη του Κρά
τους σφραγίς.
' Εν 'Αθήναις τ'ίj 1 6 Σεπτεμβρίου 1 9 7 4
Ό έπι τ'ίjς Δικαιοσύνης 'Υπουργός
ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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Μετά τή διάλvση τοv Ο . Κ. Θ . Ε . , ό v
ποvρyός Πολιτισμοv καί ' Επιστημών,
άκαδημαϊκός Κ. Τσάτσος - θvμόσαστε
τήν κότα τοv Φωκίωνα Δη μητριάδη ; προχώρησε στό διορισμό νέων Διοική
σεων στά κρατικά θέατρα. Ύστερα άπό
κάποια ταλάντεvση , eμεινε πιστός στό
φιλονεϊκό πνεvμα -της 'Ακαδη μίας ! 'Α
πόδειξη ο\ . . . χιλιετείς νέες Διοικήσεις !

ιΙΙι Στό ύπ' άριθ. 929 Β' τεϋχος της ' Εφη
μερίδος τι"j ς ΚυβερνιΊσεως, της 24-9-74,
δημοσιεύτηκε ή παρακάτω ύπουργική
άπόφαση :
Άριθ. Α /4277 1 .
Περί διορισμοϋ μελών Διοικητικοϋ Συμ
βου'λίου Έθνικοϋ Θεάτρου.
Ο Υ Π ΟΥ ΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ε ΠΙΣΤΗ ΜΩΝ
Έχοντες ύπ' δψει :
1 . Τό Ν.Δ. 1 75 / 1 97 3 " περι Ύπουργικοϋ
Συμβουλίου καί ' Υπουργείων ", ώς έτρο
ποποιιΊθη καl συνεπληρώθη διά τοϋ Ν .Δ .
267 / 1 974.
2. Τό άρθρον 3 του Ν.Δ. 48 / 1 974 " περί
διαλύσεως τοϋ Ο . Κ . Θ . Ε . και έπανασυ
στάσεως των συγχωνευθέντων εiς αύτόν
Ν . Π .Δ.Δ . " (Φ. Ε . Κ . 249 /Α' / 1 7. 9 . 1 974).
3 . Τό Ν.Δ. 80 / 1 946 " περί τοϋ Έθνικοϋ
Θεάτρου ", ώς και τόν Α. Ν. 98 / 1 967
" περί τροποποιήσεως διατάξεων τοϋ
Ν.Δ. 4370 / 1 964 " περι Έθνικου Θεά
τρου ", άποφασίζομεν :
Διορίζομεν ώς μέλη του Διοικητικοϋ
Συμβουλίου τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου, έπι
τριετεί θητείςι, τούς κάτωθι :
1 . • Αγγελον Βλάχον
2. 'Οδυσσέα Έλύτην
3. Ίωάννην Θεοδωρακόπουλον
4. Κάρολον Κούν
5 . Άλέξην Μ ι νωτfjν
6 . Ίωάννην Μ όραλην
7. Ίωάννην Μ . Παναγιωτόπουλον
8 . Εύάγγελον Π απανοϋτσον
9. Γεώργιον Σπέντζαν
1 0 . "Αγγελον Τερζάκην καl
1 1 . Κων /νον Χατζόπουλον
Ή παροϋσα δημοσιευθi1τω διά τ�"j ς ' Ε
φημερίδος τής ΚυβερνιΊσεως.
Έν 'Αθήναις τi] 2 1 Σεπτεμβρίου 1 974
Ο Υ ΠΟΥ ΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ
•ΙΙι Στό ύπ' άριθ. 929 Β' τεϋχος της ' Εφη

μερίδος τ�"j ς Κυβερνi1σεως, της 24-974, δημοσιεύτηκε 1Ί παρακάτω ύπουργι
κή άπόφαση :
Άριθ. Α /42772.
Περί δ ιορισμου μελών Καλλιτεχνικής
' Επ ιτροπής ΈΘνικοϋ Θεάτρου.
Ο Υ ΠΟΥ ΡΓΟΣ
ΠΟΛ!ΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ε Π lΣΤΗ ΜΩΝ
Έχοντες ύπ' δψει :
1 . Τό Ν . Δ . 1 75 / 1 97 3 " περι Ύπουργικοϋ
Συμβουλίου καί ' Υπουργείων ", ώς έτρο
ποποllΊθη καl συνεπληρώθη διά τοϋ Ν.
Δ. 267 / 1 974.
2. Τό άρθρον 5 τοϋ Ν.Δ. 48 / 1 974 " περί
δ ιαλύσεως τοϋ Ο.Κ.Θ. Ε . καl έπανασυ
στάσεως τών συγχωνευθέντων είς αύτόν
Ν . Π .Δ.Δ. " (Φ. Ε . Κ . 249 /Α' / 1 7 . 9 . 1 974).
3. Τό Ν . Δ . 80 / 1 946 " περί τοϋ Έθνικοϋ

Θεάτρου ' ', ώς καl τόν Α . Ν . 98 / 1 967
" περι τροποποιιΊσεως δ ιατάξεων τοϋ
Ν.Δ. 4370 / 1 964 " περί Έθνικοϋ Θεά
τρου ", άποφασίζομεν :
Διορίζομεν ώς μιλη τi)ς Καλλιτεχνικής
' Επιτροπής τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου, έπί
διετεί θητείςι τούς κάτωθι :
α) 'Αλέξ11ν Σολομόν, ώς Π ρόεδρον
β) 'Αλέξην Διαμαντόπουλον
γ) Καλ1Ίν Δοξιάδη
δ) Λεωνίδαν Τρι βιζάν καί
ε) Έλένην Χατζηαργύρη
'Η παροϋσα δημοσ1ευθ1Ίτω διά της ' Εφη
μερίδος της Κυβερνήσεως.
Έν Άθ1Ίναις τij 21 Σεπτεμβρίου 1 974
Ο ΥΠ ΟΥ ΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ

Ο Δ Ι Ο Ρ Ι ΣΜΟΣ ΑΛΕΞΗ Μ Ι ΝΩΤΗ
•ΙΙι Στό ύπ' άριθ . 1. 92 Φ . Ε . Κ . τ�"j ς 2ης

Όχτώβρη 1 974, στό τεϋχος Π ράξεις
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
κ.λπ. δημοσιεύτηκε 1Ί παρακάτω άπό
φαση διορισμοϋ του 'Αλέξη Μ ι νωτη
ώς Γενικοϋ Διευθυντή τοϋ Έθνικοϋ
θεάτρου :
Υ ΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
Π ΟΛ!ΤΙΣΜ ΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΉ ΜΩΝ
Διά της ύπ' άριθ. 438 1 9 /27.9 . 1 974 ύπουρ
γικfjς άποφάσεως, έκδοθείσης συμφώ
νως πρός τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 1 75 /
1 973, ώς έτροποποιιΊθη καί συνεπλη
ρώθη διά τοϋ Ν . Δ . 267 / 1 974, τοϋ άρθρου
4 τοϋ Ν . Δ . 48 / 1 974, τοϋ Ν . Δ . 80 / 1 946,
ώς και τι;ς ύπ' άριθ. 77293 /2 1 . 7 /4.8 . 1 9 6 1
όπουργικfjς άποφάσεως κcιί τ ό ύπ' άριθ.
2 /26.9. 1 974 πρακτικόν της κοιν1"jς συνε
δριάσεως τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου
καί της Καλλιτεχνικι"j ς Έπιτροπ1"j ς τοϋ
Έθνικοϋ Θεάτρου, διωρίσθη ώς Γενικός
Διευθυντής έπl βαθμφ 1φ τοϋ Έθνικοϋ
Θεάτρου καί έπl τριετεί θητείςι , ό 'Αλέ
ξης Μ ινωτι"jς, κεκτημένος τά νόμιμα
προσόντα.
Ο Υ ΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑ ΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ
·

«

ΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΧΡΙ ΤΟΥ ΔΕ.

. .

»

•ΙΙι Διά τι"j ς ύπ' άριθ. 44 1 88 /30-9-74 'Α
ποφάσεως τοϋ Ύπουργοϋ Πολιτισμοϋ
καί 'Επιστημών κ. Κων. Τσάτσου όρί
ζεται :
« . . . Τροποποιοϋμεν τήν έν τφ σκε
πτικφ ύπ' άριθ. 4277 1 /2 1 -9-74 άπόφασιν
" περl διορισμοϋ μελών Διοικητικοϋ
Συμβουλίου Έθνικοϋ Θεάτρου " καί δι
ορίζομεν τόν Μ α ρ ί ν ο ν Κ α λ λ ι
γ α ν, ώς μέλος τοϋ Δ .Σ . , είς τήν θέσιν
τοϋ άχρι τοϋδε μέλους Ά λ ε. ξ η Μ ι
ν ω τ 1; » .
Φ.Ε.Κ. τεϋχ. Β', άριΟ. 948/30-9-74
•ΙΙι Διά της ύπ' άριθ. 5309 1 /20-9-74 'Απο
φάσεως τοϋ Ύπουργοϋ Πολιτισμοϋ καί
' Επιστημών κ. 1 . Μ. Παναγιωτοπούλου
όρίζεται :
« . . . Τροποποιοϋμεν τήν έν τφ σκε
πτικφ ύπ' άριθ. 4277 1 /2 1 -9-74 άπόφασιν
" περί διορισμοϋ μελών Διοικητικοϋ
Συμβουλίου ΈΘνικοϋ θεάτρου " καί δι
ορίζομεν τόν Ν ι κ ό λ α ο ν Χ α τ ζ η
κ υ ρ ι α κ ο ν - Γ κ ί κ α ν, ώς μέλος
τοϋ Δ.Σ. , είς τιΊν θέσιν του Cίχρι τουδε
μέλους Ε ύ α γ γ έ λ ο υ Π . Π α π α
ν ο ύ τ σ ο υ ».
Φ.Ε. Κ. τεϋχ. a · , άριΟ. 1237/20- 1 1- 74

•ΙΙι Διά τ�"j ς ύπ' άριθ. 44 1 87 /30-9-74. 'Απο
φάσεως τοϋ Ύπουργου Πολιτισμου καl
Έπιστημ&ν κ . Κων. Τσάτσου όρίζεται :
« . . . Τροποποιουμεν τιΊν έν τφ σκε
πτικφ ύπ' άριθ. 42772 /2 1 -9-74 1Ίμετέραν
άπόφασιν " περί διορισμου μελών Καλ
λιτεχνι κι"j ς 'Επιτροπής Έθνικου Θεά
τρου " καi όρίζομεν τόν Ν ι κ. Κ α
ρ ύ δ η ν, έκδότην, ώς μέλος της Καλ
λιτεχνικής 'Επιτροπής Έθνικοϋ Θεά
τρου, είς τιΊν θέσιν του άχρι τοϋδε μέ
λους 'Α λ. Δ ι α μ α ν τ ο π ο ύ λ ο υ ».
Φ.Ε.Κ. τεϋχ. Β', άριθ. 948/30-9-74

•ΙΙ· Διά
της ύπ' άριθ. 47070 / 1 6- 1 0-74
'Αποφάσεως του Ύπουργου ΠολιτισμοΟ
καί Έπιστημ&ν κ. !. Μ . Π αναγιωτοπού
λου όρίζεται :
« . . . Τροποποιοϋμεν έν μέρει τιΊν έν
τφ σκεπτικφ ύπ' άριθ. 42772 /2 1 -9-74
άπόφασι ν του Υ Π. Π. Ε . " περί διορι
σμοϋ μελών Καλλιτεχνικής ' Επιτρο
πής Έθνικου Θεάτρου " καί όρίζομεν
τόν 'Α θ α ν ό. σ ι ο ν Π ε τ σ ά λ η ν Δ ι ο μ 1Ί δ η ν, ώς πρόεδρον της Καλ
λιτεχνικής ' Επιτροπής Έθνικοϋ Θεά
τρου, άντί τοϋ Cίχρι τοϋδε 'Α λ έ ξ η
Σ ο λ ο μ ο ϋ ».
Φ.Ε. Κ. τεϋχ. Β', άριθ. 1073/19- 10-74

•ΙΙι Διά της όπ' άριθ. 53090 /20- J l -74
'Αποφάσεως του Ύπουργου Πολιτι
σμοϋ καl Έπιστημ&ν κ. 1. Μ . Πανα
γιωτοπούλου όρίζεται :
« . . . Τροποποιοϋμεν τήν έν τφ σκε
πτικφ ύπ' άριθ. 42772 /2 1 -9-74 ήμετέ
ραν άπόφασιν " περί διορισμοϋ μελών
Καλλιτεχνικής 'Επιτροπής ΈθνικοΟ
Θεάτρου " καί όρίζομεν τόν Γ ε ώ ρ
γ ι ο ν Θ ε ο δ ο σ ι ά δ η ν, ώς μέλος
τι"jς Καλλιτεχνικής ' Επιτροπής Έθνι
κοϋ Θεάτρου, ό.ντί τοϋ Cίχρι τοΟδε μέ
λους Λ ε ω ν. Τ ρ ι β ι ζ α ».
Φ.Ε. Κ. τεϋχ. Β', άριΟ. 1237/20- 1 1- 74
ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Λ.Σ.

1111 Στό ύπ' άριθ. 923 Β' τεϋχος της ' Εφη
μερίδος της Κυβερνήσεως, τι"j ς 23-9-74,
δημοσιεύτηκε ή παρακάτω ύπουργικ1Ί
άπόφαση .
Άριθ. ΑΦ. 26 /430 1 2.
Περί διορισμοϋ Μελ&ν Διοικητικου
Συμβουλίου ' Εθνικής Λυρικής Σκην1"jς.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ε Π ΙΣΤΗ ΜΩΝ
Έχοντες ύπ' δψει :
1 . Τό Ν .Δ . 1 75 / 1 973 " περί Ύπουργικοϋ
Συμβουλίου καl Ύπουργείων", ώς έτρο
ποποι1Ίθη καί συνεπληρώθη διά του Ν .Δ .
267 / 1 974.
2 . Τό Cίρθρον 3 του Ν .Δ . 48 / 1 974 " περί
διαλύσεως τοϋ ΟΚΘΕ καί έπανασυστά
σεως τών συγχωνευθέντων είς αύτόν
Ν . Π .Δ.Δ . " (ΦΕΚ 249 /Α / 1 7 . 9 . 1 974).
3. Τόν Ν. 1 4 1 0 / 1 944 " περί άποχωρι
σμου της Λυρικής Σκηνής του Έθνικοu
Θεάτρου είς ίδιον αύτόνομον Νομικόν
Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ύπό τόν
τίτλον " ' Εθνική Λυρική Σκην1Ί κλπ. "
ώς καί τό Β.Δ. 1 39 / 1 96 1 " περί Όργα
νισμοu έσωτερικι"j ς λειτουργίας της
' Εθνικής Λυρικής Σκηνής" (ΦΕΚ 33 /Α/
1 96 1 ), άποφασίζομεν :

Διορίζομεν ώς μέλη τοϋ Διοικητικοϋ
Συμβουλίου της Έθνικf\ ς Λυρικης Σκη
ν1Ί ς, έπi τριετεί θητείςι, τούς κάτωθι :
1 . Μ ιχα�)λ Στασινόπουλον.
2. Ανταν Μαντικιάν.
3. Μaνον Χατζηδάκην.
4. Σπϋρον Βασιλείου.
5. Άνδρέαν Στράτον.
6 . Άλεξάνδραν Τριάντη .
7. Μαρίαν Ράλλη .
8 . Ίωάννην Παπαϊωάννου.
9. Γεώργιον Σκλάβον.
1 0. Άναστάσιον Πάρχαν καί
1 1 . Γεώργιον Ά νδρεόπουλον.
Ή παροϋσα δημοσιευθ1iτω διά η1ς ' Εφη
μερίδος της Κυβερν1Ίσεως.
'Εν 'Αθήναις τij 23 Σεπτεμβρίου 1 974
Ο Υ Π Ο ΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ
•

1111 Στό ύπ' άριθ. 923 Β' τεϋχός τ�Ί ς ' Εφη

μερίδος της Κυβερνήσεως, της 23-9-74,
δημοσιεύτηκε ή παρακάτω ύπουργικ1i
άπόφαση :
Άριθ. ΑΦ. 26 /430 1 6.
Π ερi διορισμοϋ Μελών Καλλιτεχνικης
Έπιτροπ1Ί ς Έθνικ1Ί ς Λυρικης Σκηνf\ς.
Ο Υ ΠΟ ΥΡΓΟΣ
Π ΟΛΙΤ1ΣΜ Ο Υ ΚΑΙ Ε Π ΙΣΤ Η ΜΩΝ
Έχοντες ύπ' δψει :
1 . Τό Ν.Δ. 1 75 / 1 973 " περi Ύπουργι
κοϋ Συμβουλίου καi 'Υπουργείων ", ώς
έτροποποιi1θη καi συνεπληρώθη διά τοϋ
Ν .Δ . 267 / 1 974.
2. Τό άρθρον 5 τοϋ Ν . Δ . 48 / 1 974 " περi
διαλύσεως τοϋ ΟΚΘΕ καi έπανασυστά
σεως τών συγχωνευθέντων εiς αύτόν
Ν . Π .Δ.Δ . " (ΦΕΚ 249 /Α / 1 7.9. 1 974).
3 . Τόν Ν. 1 4 1 0 / 1 944 " περi άποχωρι
σμοϋ τ�Ί ς Λυρικης Σκηνης τοϋ Έθνικοϋ
Θεάτρου εiς ίδιον αuτόνομον Νομικόν
Π ρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ύπό τόν
τίτλον " Έθνικ�) Λυρική Σκην1i κλπ. ",
ώς καί τό Β.Δ. 1 39 / 1 96 1 " περί Όργανι
σμοϋ έσωτερικ1Ί ς λειτουργίας της ' Εθνι
κης Λυρικης Σκηνης " (ΦΕΚ 3 3 /Α /
1 96 1 ) , άποφασίζομεν :
Διορίζομεν ώς μέλη τf\ς Καλλιτεχνικης
Έπιτροπ1Ί ς τ�'jς Έθνικ1Ί ς Λυρικης Σκη
ν1Ί ς, έπί διετεί θητείςι, τούς κάτωΟι :
α. Σόλωνα Μ ιχαηλίδην, ώς Πρόεδρον.
β. Ίωάννην Στεφανέλλην.
γ. Άντώνιον Λάβδαν .
δ. Λεωνίδαν Δεπιάν.
ε . Πέλον Κατσέλην.
Ή παροϋσα δημοσιευθ1iτω διά η1 ς ' Εφη
μερίδος τf\ς Κυβερν1iσεως.
'Εν 'Αθήναις τij 23 Σεπτεμβρίου 1 974
Ο Υ ΠΟΥ ΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ
«

ΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΧΡΙ ΤΟΥΔΕ.

.

.

»

1111 Διά της, ύπ' άριθ. Α /ΑΦ. 45739 /8- 1 074 'Αποφάσεως τοϋ Ύπουργοϋ Πολι
τισμοϋ καί ' Επιστημών κ. Κων. Τσά
τσου, όρίζεται :
« . . . Τροποποιοϋμεν ηiν έν τφ σκε
πτικφ ύπ' άριθ. 430 1 2 /23-9-74 άπόφασι ν
τοϋ ΥΠ . Π. Ε . " περί διορισμοϋ μελών
Διοικητικοϋ Συμβουλίου η1ς Έθνικης
Λυρικης Σκηνης " καi διορίζομεν ώς
μέλος έπί τριετεί Θητείςι τόν Δ η μ.

Μ ι χ α η λ ί δ η ν, άντi τοϋ μέχρι τοϋδε
Μ ι χ. Σ τ α σ ι ν ο π ο ύ λ ο υ ».
Φ.Ε. Κ. τεϋχ. Β', άριΟ. 1008/8- 10- 74

1111 Διά τf\ς ύπ' άριθ. Φ. 26 /47966 /2 1 1 0-74 'Αποφάσεως τοϋ Ύπουργοϋ Πο
λιτισμοϋ καί ' Επιστημών κ. 1 . Μ. Πα
ναγιωτοπούλου όρίζεται :
« . . . Τροποποιοϋμεν τ�)ν έν τφ σκε
πτικφ ύπ' άριθ. 430 1 2 /23-9-74 άπόφα
σι ν τοϋ Υ Π . Π . Ε . " περί διορισμοϋ τών
μελών Διοικητικοϋ Συμβουλίου Έθνι
κης Λυρικf\ς Σκηνης " καί διορίζομεν
ώς μέλος έπi τριετεί θητείςι τόν Μ ε
ν έ λ α ο ν Π α λ λ ά ν τ ι ο ν, άντί τοϋ
μέχρι τοϋδε Ί ω ά ν ν ο υ Π α π α ϊ
ω ά ν ν ο υ ».
Φ.Ε. Κ. τεϋχ. Β', άριΟ. 1086/25-10-74
1111 Διά της ύπ' άριθ. Φ. 26 /47424 / 1 7- 1 0-

74 'Αποφάσεως τοϋ Ύπουργοϋ Πολι
τισμοϋ καί ' Επιστημών κ. 1. Μ. Πανα
γιωτοπούλου όρίζεται :
« . . . Τροποποιοϋμεν τ�iν έν τφ σκε
πτικφ ύπ' άριθ. 430 1 6 /23-9-74 άπόφασιν
τοϋ Υ Π . Π . Ε. " περί διορισμοϋ μελών
Καλλιτεχνικης Έπιτροπης Έθνικ1Ί ς
Λυρικ11 ς Σκην11 ς· " καi διορίζομεν ώς
μέλος έπί διετεί θητείςι τόν Ά λ κ ι
β ι ά δ η ν Μ α ρ γ α ρ ί τ η ν, άντi τοϋ
ι'iχρι τοϋδε 'Α ν τ ω ν ί ο υ Λ ά β δ α ».
Φ.Ε. Κ. τείίχ. Β', άριΟ. 1081 /23-10-74

ΝΕΑ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΣΤΟ Κ.Θ.Β.Ε.

1111 Στό ύπ' άριθ. 936 Β ' τεϋχος της 'Εφη

μερίδος της Κυβερνήσεως, της 26-9-74,
δημοσιεύτηκε ή παρακάτω ύπουργικ1i
άπόφαση :
Άριθ. Φ. 26 /43029.
Περi διορισμοϋ μελών Διοικητικοϋ Συμ
βουλίου Κρατικοϋ Θεάτρου Βορείου
' Ελλάδος.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ε ΠΙΣΤΗ ΜΩΝ
Έχοντες ύπ' δψει :
1 . Τό Ν . Δ . 1 75 / 1 973 " περi Ύπουργικοϋ
Συμβουλίου καi 'Υπουργείων ' ' , ώς έτρο
ποποιi1θη καί συνεπληρώθη διά τοϋ Ν .
Δ . 267 / 1 974.
2 . Τό άρθρον 3 τοϋ Ν . Δ . 48 / 1 974 " περi
διαλύσεως τοϋ Ο ΚΘ Ε καί έπανασυστά
σεως τών συγχωνευθέντων ε!ς αύτόν Ν .
Π .Δ.Δ. " (<Ι>ΕΚ 249/Α / 1 7.9. 1 974), καί
3 . Τό Ν . Δ . 4370 / 1 964 " περί ίδρύσεως
Κρατικοϋ Θεάτρου Βορείου ' Ελλάδος
καi ρυΟμίσεως ζητημάτων τινών τοϋ
Έθνικοϋ Θεάτρου καi της Έθνικ1ϊ ς Λυ
ρικης Σκηνf\ς ' ', άποφασίζομεν :
Διορίζομεν ώς μέλη τοϋ Διοικητικοϋ
Συμβουλίου τοϋ Κρατικοϋ Θεάτρου Βο
ρείου ' Ελλάδος, έπί τριετεϊ θητείςι, τούς
κάτωθι :
1 . Κωνσταντίνον Κεραμέαν
2. Μ ανώλην Άνδρόνικον
3. Ν ι κόλαον Χουρμουζιάδην
4 . Γεώργιον Σαββίδην
5 . Χρύσανθον Χρήστου
6. Ν ι κόλαον Σαχίνην
7. Στυλιανόν Νέστωρ
8. Κλεϊτον Κύρου
9. Μωρiς Σαλτιέλ
ΙΟ. 'Αλέκον Πέτσον καl
1 1 . Βασίλειον Χατζηκυριακοϋ.

Ή παροϋσα δημοσιευθήτω διά της 'Εφη
μερίδος τ�Ίς Κυβερν1iσεως.
'Εν ' Αθήναις τij 23 Σεπτεμβρίου 1 974
Ο Υ ΠΟΥ ΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ

1111 Στό ύπ' άριθ. 936 Β' τεϋχος τ�ϊς ' Εφη
μερίδος τ�1 ς Κυβερν1iσεως, της 26-9-74,
δημοσιεύτηκε ή παρακάτω ύπουργική
άπόφαση .
Άριθ. Φ. 34 /43035.
Περt διορισμοϋ μελών Καλλιτεχνικης
Έπιτροπης Κρατικοϋ Θεάτρου Βορείου
'Ελλάδος.
Ο Υ Π Ο Υ ΡΓΟΣ
Π ΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ε Π ΙΣΤΗ ΜΩΝ
Έχοντες ύπ' δψει :
1 . Τό Ν . Δ . 1 75 / 1 973 " περl Ύπουργικοϋ
Συμβουλίου καi ' Υπουργείων ", ώς έτρο
ποποιήθη καί συνεπληρώθη διά τοϋ Ν .
Δ . 267 / 1 974.
2 . Τό άρθρον 5 τοϋ Ν.Δ. 48 / 1 974 " περί
διαλύσεως τοϋ ΟΚΘΕ καί έπανασυστά
σεως τών συγχωνευθέντων εiς αuτόν Ν .
Π . Δ .Δ . " (ΦΕΚ 249 /Α / 1 7.9. 1 974).
3. Τό Ν . Δ . 4370 / 1 964 " περi ίδρύσεως
Κρατικοϋ Θεάτρου Βορείου ' Ε λλάδος
καi ρυθμίσεως ζητημάτων τινών τοϋ
Έθνικοϋ Θεάτρου καl Έθνικ1Ίς Λυρι
κf\ς Σκηνης " , ά'ποφασίζομεν :
Διορίζομεν ώς μέλη τ�1ς Καλλιτεχνικf\ς
Έπιτροπ1Ί ς τοϋ Κρατικοϋ Θεάτρου Βο 
ρείου 'Ελλάδος, έπi διετεί θητείςι, τούς
κάτωθι :
α) Νίκον Μ πακόλαν, ώς Π ρόεδρον
β) ' fωάννην Μανωλεδάκην
γ) Ζωήν Καρέλλη
δ) Γεώργιον Θεοδοσιάδην καί
ε) ' fωάννην Κάσδαγλην.
'Η παροϋσα δημοσιευθ1iτω διά της ' Εφη
μερίδος τf\ς Κυβερνήσεως.
'Εν Άθ1iνα1ς τij 23 Σεπτεμβρίου 1 974
Ο Υ Π ΟΥ ΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ

Δ Ι ΟΡ ΙΣΜΟΣ Μ ΙΝΟΥ ΒΟΛΑΝ Α Κ Η
1111 Στό ύπ' άριθ. 206 Φ . Ε . Κ . τ η ς 23ης

Όχτώβρη 1 974, τεϋχος Π ράξεων Νο
μ1κών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
κ.λπ. , δημοσιεύτηκε ή παρακάτω άνα
κοίνωση διορ1σμοϋ τοϋ Μ ί νου Βολα
νάκη ώς Γεν. Διευθυντf\ τοϋ Κ.Θ. Β . Ε .
Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ε Π ΙΣΤΗ ΜΩΝ
Διά της ύπ' άριθ. 47753 / 1 8. 1 0. 1 974
ύπουργικ1Ί ς άποφάσεως , έκδοθείσης κα
τά τάς διατάξεις τοϋ Ν . Δ . 1 75 /73 ώς
έτροποποι1iθη καi συνεπληρώθη διά
τοϋ Ν.Δ. 267 /74, τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν.Δ.
48 / 1 974, τοϋ Ν.Δ. 4370 / 1 964 καi τό
ύπ' άριθ. 5 / 1 6. 10.74 πρακτικόν η1ς κοι
νης συνεδριάσεως τοϋ Διοικητικοϋ Συμ
βουλίου καί της Καλλιτεχνικης Έπι
τροπf\ς τοϋ Κρατικοϋ Θεάτρου Βορείου
'Ελλάδος, διωρίσθη ώς Γενικός Διευ
θυνηiς έπi βαθμ<!> 1 φ τοu Κρατικοϋ
Θεάτρου Βορείου ' Ελλάδος καi έπί
3ετεί θητείςι, ό Μ ίνως Βολανάκης, κε
κτημένος τά νόμιμα προσόντα.
Ό ύπουργός
ΙΩΑΝ . Μ . ΠΑΝΑ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
1 37

ΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΘΕΑΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Πόσα λειτούργησαν, πόσα καi ποια εργα παίξανε
1111 ΛΘΙ-ΙΝΑ (Άλ. 'Αλεξανδράκης - Νό
νικα Γαληνέα ) : "Αpχισε 24 Μά·η , μl:
την χ μω ? Lα τ�ν � άρρι7 και . ;άp 
μπον �c Δυο
και δυο κανουν σεξ , .
Δι�κοψε σ �ίς 20 ,' Ιούλη. Έπα�έλα �ε
στις 26 και σταματησε δριστικα στις
29 Σεπτέμβρ·η .
1111 ΑΘΗΝΑΙΟΝ (Τζ. Καρέζη - Κ.
Κ � ζάκος ) :_ " .f; η.. ισε 25 Ίο�νη, μ� �η
σατιρα του lακ. Καμπανελλη . ,Ι ο
κουκί και το ρεβύΟι " . Διέκοψε 20 ' Ι 
ούλη • 'Επανέλαβε στίς 3 Αύγούστου
με άλο μα,ς τσίρκ Νο 2 ,"
μέ
του_ ",'Γ?
Ιακ. γΚαμπανελλη και� σταμα
τησε στίς 29 Σεπτέμβρη.
1111 ΑΛΣΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΟΥ (" Έ
λεύθε� ο �έατfο " ) , : 'Άρχι,�ε 1� 'Ιού�
νη, με την επιθεωρηση Μια ζωη
Γκόλφω ". Διέκοψε στίς 20 'Ιούλη.
' Επανέλαβε στίς 26 και σταμάτησε
δριστικα. στις 22 Σεπτέμβρ·η.
1111 ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ. Γκιωνάκης ) : "Αρ
χισε 1 7 Μάη, μέ τ-ίjν κωμωδία τοϋ
Γ. Ρούσσου " Ό προλ·η πτικός ". Δι
έκοψε στις 20 Ίούλ·η. 'Επανέλαβε στις
2 6 . Σταμάτησε δριστικα. στις 29/9.
1111 ΑΤΊΊ ΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (Γ. Δάνης ) :
'Άρχισε 7 'Ιούνη, μέ τ·ίjν κωμωδία
;.�ν Βα� . Ί μπρ ?,χώρη ; "Λλκη ΠαππιΧ
Ο τυραννος . Διεκοψε στις 20
'Ιούλη. 'Επανέλαβε 26 και σταμάτησε
δριστικα. στίς 29 Σεπτέμβρη.
1111 Β Ε Λ Ι Π Ο (i\Ιουστάκας, ΒογιατζΊjς,
Π ρέκας, Σταυρίδης καί l.τυλιανοπού
λου ) : 'Απο τις '1 6 ' Ιούνη, συνέχισε
τ·η χειμωνιάτικ·η έπιΟεώρηση των Π ρε
τεντέρη, ΠυΟαγόρα, Φιλιππούλη " 'Ό
λα τα. μασάει δ κουταλιανός " 8 'Λπο
1 3 'Ιούλη, μέ τ·ίjν προσΟ·ήκη τΊjς Α.
Φόνσου στο Θιασαρχικο σχΊjμα, τ·ίjν
έπιΟεώρηση των Πρετεντέρη, Μιχαη
λίδη " Τδ Θέμα είναι να. τ·ίj βρω " .
Διέκοψε στις 20 'Ιούλη • ' ]!..πανέλαβε
� τις 2 Λ,ύγούσ;ου, μέ τ·�ν έ � ιΟεώρηση
ανανεωμενη
με πολιτικη σατιρα και
το νέο τίτλο " 'Έχουμε άρχηγο μέ
φρύδια " . Συνέχισε &ς τις 3 οέμβρη.
1111 ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑ
( Παράβας,
Λάσκαρη, τόρ , Λειβαδίτης ) : 'Άρ
χισε 8 Ίούν·η , μέ τ·ίjν έπιθεώρηση των
Παπαδούκα, Καραγιάννη, Καμπάνη,
�1Ιακρ ψη. Διέ:'οψε σ τις �Ο Ίο�λη •
, επιθεωρηση
Επανελ� βε σ � ις 2 7, με, ;ην
,
;
ανανεωμενη
με πολιτικ·η σατιρα
και; το
νέο τίτλο " Ό λαος ένίκησε ". Στα
μάτησε στις 29 Σεπτέμβρη.
1111 ΜΙ ΝΩΑ (Κωσταντάρας, Χρονοπού
λου, ΚαρριΧς, Μοσχονα, Μηλιάδης ) :
"Αρχισε στις 26 'Λπρίλ·η , κι &ς τις
7 'Ιούλη, τ·ίjν έπιΟεώρηση των Κ.
'Ι-Ιλ. Λυμπερόπουλου
ικολα·tδη
" Και τώρα τί κάνουμε ; " • Άπδ 1 2
' Ιούλη (μέ άποχώρηση τοϋ ΚαρριΧ ) ,
δεύτερο έ:ργο : Άλ. Σακελλάριου απ. 'Ελευθερίου " 'Ώ , τί κρέας

μαμα
έπιΟεώρηση. Διέκοψε στlς
20 'Ιούλη. ' Επανέλαβε στις 27 κ'
επι; ιξε &ς τις 23 ;\ύγο�στου τη� έπ;
,
Οεωρ·ηση ανανεωμενη
με πολιτικη σα
τιρα και τον τίτλο " ΜΙ: λένε Κώστα ".
Στίς 2 1k Λύγούστου, το Οέατρο κάηκε.
1111 ΜΠ ΟΥΡΝΕΛ Λ Ι -Ι ( Πάντζας, Έ
ξαρχ�κος, �1α �τοράκης J, : "1;'-ρχισε �τίς
7 , Ι ουνη, με τη μουσικη φαρσα - επι
Οεώ,ρ·ησ·η ;�ν �αλιανίδη, ΜαστοράΥf),
_ των
�
Πλεσσα ; Στρηκινγκ στο πλοιο
τρελλων ". Διέκοψε στις 20 'Ιούλη
;-' �πανέ�αβε για. �υο ,μέρες ; 7, και �8
Ιουλη 8 Απδ 7 Λυγουστου, η επιθεω
pησ·η : ων ; ιΥ;ο�α·t δη, Λυμπερό�ουλου,
Μ υζ η , Χ υντα γι κ - λαε προ
� �;-. Σταματησε
� �
? 6. , Οχτωβρη.
,
χωρα
στις
ΠΑΡΚ (ΒουτσιΧς, Κοντοϋ, Ι αθα
ναήλ, Γ. Κωνσταντίνου ) : "Αρχισε 8 'Ι
ούνη, μέ τ·ίjν έπιθεώρ·ηση των Πρετεν
τέp η, ',�ακωβ �δη " Κο� ρδιστα. �νθp ω
πακια . Διεκοψε στις 20 Ιουλη.
• Έ�ανέλαβ,ε στις �Ο Ίο�)>η, μέ τη�
ε, 7; ιθεωρ·ησ·Q ανανεωμε
� η μ'; πο�,ιτικ·η
σατιρα και το νέο , τι;,λο , Πα;: ι τδ
πουλί τους . . . παει . Σταματησε
στίς 29 Σεπτέμβρη.
1111 Π ΕΡΟΚΕ (" Νέα Πορεία " ) : 'Άρ
χισε στις '1 4 ' Ιούνη, συνεχίζοντας τ·η
σάτιρα τοϋ Γ. Χαραλαμπίδη " ο ι
300 τΊjς Πηνελόπ·ης ". Διέκοψε στις
2 � Ίούλ·�· Έπα� έλα �ε στις 2 6 . Στα
,
ματησε οριστικα στις 29 Σεπτεμβρ·
η.
1111 ΡΟΥΑΓΙΑΛ (Ρίζος, Μιχαλόπου
λος, Παπανίκα, ικολα·tδης ) : 'Άρχισε
στίς 3 Ι Μάη, μέ τ·ίjν κωμωδία των
Βασιλειάδη, Μ ιχα·ηλίδη " 'Έρχεται ό
υσο έ �ης "; Διέκο *ε στις �Ο ' � 
Χf
ουλη . χ, Επανελαβε
στις 2 7 και κρατησε � ς ,τις 4 Α 9γο� στου ,• 'Απδ :_ις
9 Αυγουστου, ·η επιΟεωρ·ησ·η των
Πυθαγόρα, Φιλιππούλη, Θεοδοσιάδη
" Έδω τώϋτσε Βέλλε " , &ς τις
29 Σεπτέμβρη.
TEXr ΗΣ ( Κάρολος
� ΘΕΡΙ Ο
Κούν ) : 'Άρχισε στις 7 ' Ιούνη, μl: το
κ � μειδ�λλιο τοϋ, Δ. (ορομηλιΧ " '�
} . Διέκοψε στις
τυχη της Μαρουλας
20 ' Ιούλη. 'Επανέλαβε στις 26 και
σταμάτησε δριστικα. στις 6 Όχτώβρ·η.
1ΙΙ1 ΣΑ ΤΙΡΑ ( Βασ. Διαμαντόπουλος Γ. Μιχαλακόπουλος ) : 'Από τις 1 '1
&ς τίς 20 ' Ιούλη " Άς παίξουμε τούς
δολοφόνους " τοϋ Ζύλ Φάιφερ.
1111 ΑΘΙ-ΙΝΑ, Αtγάλεω ('Αρώνη - Παυ
λάκης ) : 'Άρχισε στις 1 5 'Ιούνη, μέ
την κωμωδία τοϋ Δ. Γιανν"ουκάκη
" ΜειδιιΧστε παρακαλω " . Διέκοψε στις
20 ' Ιούλη 8 'Από τίς 3 Λύγούστου,
τ·i)ν άστυνομικ·ίj κωμωδία τοϋ Τάσου
ΠετρΊj " Κλωστές άπό μπαμπάκι ",
&ς τίς 6 τοϋ Όχτώβρη.
1111 ΔΟΡΑΣ ΣΊ'Ρ ΑΤΟΥ, Φιλοπάππου :
'Άρχισε στις 30 τοϋ 'Απρίλη, μέ κα
λοκαιρινδ κύκλο παραστάσεων " Έλ1111

ληνικοl Χοροί " . Διέκοψε στις 2 0
'Ιούλη κ' έπανέλαβε στίς 2 7 . Σταμά
τησε όριστικα. στίς 29 τοϋ Σεπτέμβρη.
1111 ΟΠ ΤΑΣΙ Α, Περιστέρι ('Ελευθέρα
Σκ-ην·ή ) : "Αρχισε στις '1 2 ' Ιούνη &ς
;,ις 1,1, Ί ο�λη, t;έ , τ? έ:ργ3 το?, Ο' , τ ηλ
Π οθοι κατω απ τις λευκες 8 Απδ
τίς 1 7 ' Ιούλη, ή κωμωδία Δημ. Τζελ
λιΧ " Μια. νύχτα στον Πειραια " ώς
τίς 29 τοϋ Σεπτέμβρη.
1111 ΟΡΦΕΥΣ, Περιστέρι (Λαϊκό Θέα
ατρο Σάτιρας ) : 'Από τις 21 Αύγού
στου ώς τίς 29 Σ.. επτέμβρ·η " 'Έμ
παινε Κώστα έ:μπαινε " .
Τ Α ΘΕΑΤΡΑ ΤΟΥ Π Ε Ι ΡΑ Ι Α :
1ΙΙ1 Α.lΆ ΑΙΑ (Θίασος Στυλιανοπού
λου ) : Συνέχισε &ς τίς 26 Μάη, την
:;c.: μωδία των �,� μοπο�λ?υ, �'σάfJ;η
Η Κολπατζου , που χε ανεβα
σει στις 25 Δεκέμβρ·η .
1111 ΔΕΛΦΙr ΑΡΙΟ : 'Από τήν 1 τοϋ
'Ιούνη, το μουσικοχορευτικό συγκρό
τημα " Ζήτω δ κόσμος " 8 'Απδ 6
Ίούλ·η, δ Θίασος Έλ. 'Ανουσάκη - Στ.
Στρατηγοϋ, μέ τό κωμειδύλλιο τοϋ
Δ. ΚορομηλιΧ " Ό άγαπ-ητικδς τΊjς
Βοσκοπούλας " . Διέκοψε στίς 20 'Ι
ούλη. 'Επανέλαβε στις 2 6 και συνέ
χισε &ς τις 1 '1 Αύγούστου 8 'Απδ τις
23 Αύγούστου, ·ή έπιθεώρηση Δ. Τζε
φρόνη " Ό λαός άνέστ·η - Ό Καραγ
κιόζης και τό τΑ'lΌ " &ς τίς 2 9 /9.
1111 ΠΕΙΡΑ·Ι·ΚΟ ΛΥΡΙΚΟ (Ξανθ6που
λος, Καραγιάννη, Κάππης, Γιουλά
κη ) : 'Άρχισε 3 '1 JVΙάη, μέ τή μουσι
κ·i) ·Ι) Θογραφία Γ. Λαζαρίδη " 'Οδός
εύκαιρίας ". Διέκοψε στις 20 Ι ού 
λη • ' Επανέλαβε στις 2 7 Ίούλ·η, μ/:
τ·ί)ν έπιθεώρησ·η των Λαζαρίδη, Έ
λευΟερίου, Καστρινοϋ " Δόξα τί}J
Θεί}J -μπράβο στό λαό ".
1111 ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ Ν : 'Από 8 &ς 2 5
Ίούν·η, τ ό έθνικδ Πολωνικό μπαλέτο
" Ματσόβετσε " 8 'Από 6 'Ιούλη, τό
Παγοδρομικό Θέατρο Βερολίνου, μ/:
την " Πριγκίπισσα τΊjς Τσάρντας "
τοϋ Κάλμαν. Διέκοψε στίς 20 'Ιούλη.
'Επανέλαβε στις 23 για. λίγες μέρες
και σταμάτησε άπό έ:λλειψη Θεατων.
'

ΕΠ ΙΔΑΥΡ Ι Α

• Αtσχύλου " Προμηθέας δεσμώτης "
6 και 7 /7.
• Εύριπίδη
" 'Άλκηστις " και " Κύ
κλωπας , , 1 3 και 1 4 /7 .
• 'Αριστοφάνη " Λυσιστράτη " : Ο !
προγραμματισμένες παραστάσεις για.
τις 20 και 2 1 /7, ματαιώθηκαν.
• ΣοφοκλΊj " Οίδίπους Τύραννος " :
28 /7. Ί - Ι προγραμματισμένη παρά
σταση για. τις 27 /7, ματαιώθηκε.
• Εύριπίδη " ' Ιππόλυτος " : 3, 4/8.
• ΣοφοκλΊj " 'Αντιγόνη " : 1 0 , 1 1 /8 .

και

ή

άστhρ
όπέδε ι ξ ε α ύ τ ή τ ή ν όγόπη.
Δ ε Τ τ ε τις ε ι σπρόξε ι ς τών θεότρων δπου παιζουν
οι πρωταγω ν ι σται τών έκ πομπών μας.
Ή έ π ι τ υ χ Ι α τους δέν λέμε δ τ ι όφε l λ ε τ α ι σέ μάς .
Ό χ ι βέβα ι α !
οι πρωταγω ν ι σ τα l μας κ έ ρ δ ι σαν
τό μεγόλο κ ο ι νό μέ τ ή ν όξ l α τους.
Τ ή ν όξ ί α τους δμως τή δ ε ί ξαμε έμείς
στό μ ε γόλο κ ο ι νό .
Κ α l φι λοδοξο ϋ μ ε σύντομα ν a προβόλουμε
όλους τούς ό ξ ι ους ήθοπο ιούς .

Α ΣΤΗΡ Τ V FILMS, ΟΜΗΡΟΥ 1 3 , ΑΘΗΝΑ , τηλ. 605.6 1 8 - 6 3 0 . 3 7 3

ΜΑl(ΕΤΕΣ ΣΚΗ Ν Ι ΚΩΝ ΤΣΑΡΟΥΧΗ
Σ Τ Ο Η Μ Ε Ρ ΟΛΟ Γ Ι Ο ΤΗΣ Α. Γ. Ε. Τ.
Έκπληκτικfjς εύαισθησίας καί καλλιτεχνικής άρτιότητας
έργα Τσαρούχη προσφέρει φέτος στό κοινό ή 'Ανώνυμος
Γενική 'Εταιρία Τσιμέντων (Ήρακλης - Όλυμπος). Συνεχί
ζουσα μιά είκοσαετη παράδοσή της, κυκλοφόρησε καί φέτος .
ενα 'Ημερολόγιο μέ τριάντα, αύτή tll φορά, έργα τοϋ μεγά
λου Έλληνα ζωγράφου Γιάννη Τσαρούχ η .
Όπως εlναι γνωστό στήν 'ίδια σειρά τών έτησίων Ί-Ιμερολο
γίων της, 11 Α .Γ.Ε.Τ. εχει προσφέρει εργα πολλών Έλλi1νων
καλλιτεχνών. Συγκεκριμένα, εχει φέρει κοντύτερα στό πλα
τύτερο κοινό σειρές εργων των Παρθένη, Σπ. Βασιλείου, Ν.
Χατζηκυριάκου - Γκίκα, Άστεριάδη, Α . Τάσσου, Ν ικολάου,
Σικελιώτη , Τέτση , Σπυρόπουλου, Μυταρa, Μανουσάκη κ.ίi.
Ή φετινή έπιτυχία της Α . Γ. Ε .Τ. εlναι διπλή . Δέν προσφέρει
άπλώς εξοχη ζωγραφική Τσαρούχη , άλλά ε!δικευμένη ζωγρα
φικ1) Θεατρικfjς μακέτας, πού εχει ενα Ιδιαίτερο Θέλγητρο.
Τά τριάντα f;ργα τοϋ φετινοϋ ' Η μερολογίου εlναι πολύχρωμες
σκηνικές μακέτες γι' άρχαίες Τραγωδίες καί μιά Κωμωδία
πού, ε'ίτε έκτελέστηκαν στό Θέατρο, ε'ίτε άποτελοϋν πρωτό
τυπες, πρωτοποριακές σπουδές τοϋ μεγάλου καλλιτέχνη .
Ή Α . Γ. Ε .Τ. , ση)ν ώραία προσπάθειά της νά κάνει γνωστή
η) νεοελληνική τέχνη σέ δσο τό δυνατόν εύρύτερο κοινό,
έξέθεσε τά πρωτότυπα τών εργων στή Γκαλερί Ζουμπουλάκη .
Πρόσφερε ετσι τήν εύκαιρία νά χαροϋν ηi συναρπαστικ1i
δουλειά τοϋ Τσαρούχη κι δσοι δέν άπόκτησαν τό ώραίο της
' Ημερολόγιο.
Ό Γιάννης Τσαρούχης, σ' ενα προλογικό του σημείωμα, γρά-

φει τά παρακάτω γιά τή Θαυμαστή αύτή σειρά των εργων του :
« οι 28 αύτές Θεατρικές ύδατογραφίες ζωγραφίστηκαν έπί

τηδες γ ι' αύτό τό ' Ημερολόγιο καί χωρίζονται σέ δύο κατη
γορίες. Ή μία περιλαμβάνει σκηνογραφίες και κοστούμια
ποίJ εχουν έκτελεσθη ηδη στήν 'Ελλάδα η στό 'Εξωτερικό
κα! τά έπανέλαβα, ένώ ή ίiλλη ά.ποτελείται ά.πό σκηνογραφίες
καί κοστούμια πού ύπi'jρχαν σέ προσχέδια καί σημειώσεις
καί ώλοκληρώθηκαν γιά τήν παροϋσα εκδοση . Τά σχέδια
αύτά άποτελοϋν ενα εlδος είκονογραφικό συμπλ1iρωμα δ ια
φόρων κειμένων πού εχω γράψει, fiτοι μεταφράσεων στά νεο
ελληνικά fι έρμηνευτικά γιά τά εργα αύτά. Τά περισσότερα
προσχέδια εχουν δύο ήμερομηνίες. Ή πρώτη ά.ναφέρεται ε!ς
τήν πρώτην παράστασιν τοϋ εργου ένώ ή δεύτερη δείχνει
πότε τό έπανέλαβα γιά τό ήμερολόγιο. Αύτό άφορα δσα προ
σχέδια εχουν πραγματοποιηθf\ . Γιά τίς μελέτες πού δέν εχουν
πραγματοποιηθf\, ή πρώτη ήμερομηνία εlναι σχετική μέ τ�iν
άρχική σύλληψη καί ή δεύτερη μέ τ�)ν όλοκλήρωσή της γιά
τήν παροϋσα δημοσίευση. Όπως εlπα καί παραπάνω οί σκη
νογραφίες αύτές συνοδεύονται άπό κείμενα καί εχουν σκοπό
τ�)ν άναζ1iτηση καί τόν πειραματισμό καί γι' αύτό έπιζητοϋν
ται άκραίες λύσεις. Σέ άλλες, ή άρχαιότης παρουσιάζεται μέ
βάση τίς άρχαιολογικές γνώσεις ii τήν παραδοσιακή σύμ
βαση τ�"j ς Θεατρικfjς άρχαιοπρεπείας, ένώ σέ άλλες τό μυθο
λογικό ϋφος των εργων άντλείται άπό ε!κόνες τfjς σύγχρονης
έλληνικης ζωfjς » .
Γ ι ά τ�) σημαντικ1i αύτ�i δουλειά τοϋ Γιάννη Τσαρούχη Θ ά
άσχοληθεί προσεχώς άρμόδιος συνεργάτης τοϋ " Θεάτρου ".

Άνω καί κάτω : " Βάκχες " τοϋ Εύριπίδη . 'Αρχαίες ένδυμασίες. J 9 6 8 -

1 97 3 .

" Φιλοκτήτης " του Σοφοκλi) . 1 968 - 1 973 .

" Μήδεια " του Εύριπίδ η . Σκηνικό έμπνευσμένο άπό τή νεοκλασική 'Αρχιτεκτονικ1Ί. 1 968

-

1 973 .
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ΤΡΑ ΓΟΥΔΟΥΝ : ΟΙ Δ ΥΟ Μ Ε ΓΑ Λ Υ ΤΕΡΕΣ ΝΕΕΣ ΦΩΝΕΣ

ΛΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ - ΧΑΡ. ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑ ΚΗΣ
Έnίσnς
Λ Ι ΖΕΤΤΑ Ν Ι ΚΟΛΑΟΥ - ΑΛΕΞΑ Ν Δ ΡΑ - Μ . Ρ Ω Μ Α Ν ΟΥ - Π ΑΥΛΟΣ Σ Ι Δ Η Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

καί ό

·

γιάννης μαρι<όnουλος

•

ΗΘΟΠΟΙΟΙ : ΔΕ ΣΠΟΙΝΑ ΤΟΜΑΖΑΝΗ - ΜΑΙΗ ΣΕΒΑ ΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

�

ΣΟΛI Σ Τ ΕΣ : ΑΡ. ΜΟΣΧΟΣ - Γ. ΖΟ Υ Γ ΑΝΕΛΗ Σ
Σ ο ν τ ο ίιρι

Το ύ μ π α

..
..
-

ΣΧΕΔΙΑ : Δ . Μ Υ Τ Α Ρ Α Σ
ΕΚΤ ΕΛΕΣΗ Χ. ΚΟ ΡΔ Ω Ν Η Σ

! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : 9 - 11 -1 ι<αθημερι vώς. Σάββατον 10-12 - 2

-

�

.8

·� , ·

'"' ADnπYhίfi'fJ'°'naAL
Κάθε μιό όπό τ\ς εικονιζόμενες συσκευές
PHI LIPS STEREO η Η Ι - FI άποτελείται όπό
τρείς η τέσσερις συσκευές, συγκεντρωμένες
σέ μιάl
Εlναι μιό κατάκτηση τής 'Υψηλής
Τεχνολογίας PHILIPS ή μουσική ΗΙ - FI
STEREO, συνδυασμένη μέ τόν περιορισμό τών
διαστάσεων τοϋ συγκροτήματος.
Ή

Κα\ κάτι έξlσου σπουδαίο:
μοντέρνα αύτή λύση συμφέρει κα\ όπό
δποψη τιμής l Στοιχίζει πολύ λιγότερο άπό
όποιοδήποτε συγκρότημα Η Ι - FI STEREO
άνεξαρτήτων μονάδων.
Ή

PHILIPS σάς προσφέρει μιό δυνατότητα

πραγματικό σπάνια!

RH 802. Δtκτης - Ένιοχυτl\ς - Πικόπ, ΗΙ - FI. Κύματα
Μακρά, δύο nεριοχtς Μεσοlο. Βραχtο κα\ FM. Αύτόματη
tnιλογή 5 σταθμών στό. FM. ΝΕξοδος (μοuσικfις) 2X18W (μt
όντlστaση 4Ω). 'Απόκριση συχνότητας 20-20.000 Hz
γραμμική : 1dB. Ρύθμιση Ισοσταθμίσεως 0-20 (tθόνό
κανάλι. Δυνατότης άνaπαραγωγfις όnό 4 fιxεta. Κεφαλή
δυναμική Suρer - Μ.

RH 843. Δtκτης - Ένιοχuτfις · Πικόπ - Μαγνητόφωνο
κασtτας, Κύματα Μακρά, δύο πι:ριοχtς Μεσαtα, Bρaxta και
FM. '"Εξοδος (μοuσικfις) 2X10W μt άντlσταση 4Ω. 'Απόκριση
συχνότητας 45-20.000Hz, : 3dB. ΡUθμιση Ισοσταθμlσεως
χαμηλών κα\ ύψηλών τόνων. Στερεοφωνικfι
μαγνητοφώνηση αύτόματη. Σύστημα DNL· (δυναμικός
περιοριστής θορύβου).
RH 8 1 1 . Δtκτης - Ένιοχuτ8'ς - Μαγνητόφωνο Stereo.
Κύματα Μακρά, δύο περιοχtς ΜεσαΙα, Βραχtα κα\ FM.
.. Εξοδος μουσικfις 2X10W μt άντlσταση 4Ω. 'Απόκριση
συχνότητος 45-20.000Hz, � 3dθ. Στερεοφωνική
μαγνητοφώνηση aύτόματη. Σύστημα DNL.

PH I LI PS
,

,

,

γ ι α π ι ο σ ιγο υ ρ α
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�"ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Τό «ΑΝ» δέν ύπάρχει
γιά τούς πελάτες
καί συνεργάτες τnς

CANNON
ASSURANCE •

Cannon
Assurance

Π ίσω άπό κάθε «iΊν» κρύ βονται άμέτρητοι καθημερινοί κίνδυνοι ποu άπειλοϋν
τό εlσόδημά μας καί δημιουργοϋν άνασφάλεια γιό τό μέλλον τό δικό μας καl τό μέλλον τΓjς
οlκογενείας μας. Αύτό τό «iΊν» καταργεί ή CA N N O N ASS U RANCE γιό τοuς πελάτες της
καί τοuς συνεργάτες της. Γιό νό εΤναι ό συνεργάτης μας ούσιαστι κός σύμ βουλός σας
φροντίζουμε καl έξασφαλίζουμε :
1 ον 'Επιστημονική έπαγγελματική κατάρτισή του
2ον 'Αξιόλογο καί σταθερό αύξανόμενο είσόδημα
3ον ' Επαγγελματική έξέλιξη καί σταδιοδρομία
Έτσι, χωρlς νό αlσθάνεται ό ίδιος άνασφάλεια, εΤναι σέ θέση νό προτάξη άπολύτως
τό συμφέρον σας καl νό σδς όδηγήση στlς σωστές, γιό τό πρόβλημά σας.λύσεις.
Ή συμβουλή τοϋ Εlδικευ μένου Συνεργάτου μας σέ συνδυασμό μέ τι'ιν πληρότητα
τών 'Ασφαλιστικών μας Προγραμμάτων, σχεδιασμένων άπό έπιτελείο Άγγλων εlδι κών,
σδς προσφέρουν :
1 ον Έ ύ σ δτι θό έ ετε eνα εlσόδ μα ό ίδιος καl
ιό eνα εlσόδ α ( σύντα
, δταν λό ω
2ον Έ ύ σ
ατος σταματήσετε νό έργάζεσθε.
Νό γιατl είμαστε σέ θέση νό λέμε δτι καταργοϋμε τό « iΊν » της άνασφαλείας
γιό τοuς πεJiάτες μας καl τοuς συνεργάτες μας.
Ή σοβαρότητα, ή συνέπεια, καl τό οlκονομικό ύπόβαθρο τοϋ συγκροτήματος μας εΤναι
ή καλύτερη έγγύηση γιό τό συμφέροντά σας.
'Επομένως, εΤναι δ ι κό σας κέρδος νά συζητήσετε μέ τι'ιν CA N N O N AS S U RANCE
γιά τι')Ιι ΑΣΦΑΛΕ Ι Α σας.

CANNON ASSURANCE LIMITED ΒΡΕΠΑΝΙΚΗ Α.Ε.

Άσφάλειαι ΖωΓjς, Π ροσωπικών 'Ατυχημάτων καl Π ροστασίας Εlσοδήματος,
Συνταξιοδοτήσεως. Όμαδικαl 'Ασφαλίσεις.

• ΜΣλος τοϋ Άyyλικοϋ
Τραπεζικού Συyκροτήματος
τής KEYSER ULLMAN

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΨΕΙΑ: ΚΑΡΑΓΕΩ ΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 2 · ΑΘ Η ΝΑΙ · ΤΗΛ. 3238.290, 1 , 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΙΚΗ : ΒΑΣ. Η ΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΚΟΜΝΗ ΝΩΝ 26 . ΤΗΛ. 229527/222421 /279664
ΛΑΡΙΣΑ : ΚΥΠΡΟΥ 80 · ΤΗΛ. 222866 ΙΩΑΝΝΙΝΑ : ΠΥ ΡΣ Ι Ν ΕΛΛΑ 4 · ΤΗΛ. 29.01 2
·

Πίσω άπό αύτό τό σrϊμα
ύπάρχει ό σεβασμός στόν aνθρωπ ο

Καl πρώτα - πρώτα ή συ μ βολή μας στην άπασχόληση . Στα τελευταϊα 20 χ ρόνια
ol 54 έργατο ϋπάλληλο ι τη ς Ί ζόλα, εγ ιναν 3 3 00 στον 'Όμιλο τών ' Εταιρειών πο u
δ η μ ιο ύ ργ η σε ή Ί ζόλα. 'Όλοι μαζl σ υ νε ργάζονται για ενα β ιο μη χανικό σ υ γ κ ρό
τη μα π ο u σ υ μ βάλλει στη ν οίκονο μικη άνάπτυ ξη της χ ώ ρας.

1 50 έπιστη μον ι κα στελέχη , τών Θετ ι κών καl Θεωρητι κών ' Επιστη μών, κατε υ θ ύ 
ν ο υ ν με τη ν πεϊρα καl τlς γνώσεις του ς τη ν κοινη προσπάθεια για την συνεχη
καl σταθερη βελτίωση της ποιότητος σ' δλες τlς φάσεις : στην παραγωγή , στη ν
πώλη ση , στην παροχη ύπη ρεσιών.
·

Μ εγάλες δ υ νατότητες έξελίξεως προσφέρονται σ' δλα τα στελέχη . Τεχνικοl καl
δ ιοικη τ ι κοl ύπάλληλοι εφτασαν μέσα σε λίγα χ ρόνια σε θέσεις δ ιε υ θ υ ντών με
άποφασιστικες άρμοδ ιότητες.
Στην δεκαετία 1 964- 1 974 εγιναν έπενδ ύσεις πο u ξεπερν ο Ο ν τα δέκα έ κατ. δρχ. :
στο υ ς έ κπαιδε υτικο u ς τομεϊς, σε ύποτροφίες, σε έπι μορφωτικα σεμινάρια, σε
ένη μερwτ ι κα ταξίδια στο έξωτερ ικό.
Π έρα άπ' το u ς μ ισθο u ς καl τα ή με ρο μίσθια τών σ υ νε ργατών τη ς , ποu σχετικες
ε ρε υ νες τα έμφανίζο υ ν άπό τα ύ ψη λότερα, ή Ί ζόλα μεριμνά με δ ι κές τη ς δαπάνες
γ ια τη ν άσφάλιση τοΟ προσwπικοΟ της σε άσφαλιστικη έταιρεία.
Δ ιαθέτει ση μαντικό μέρος άπό τα καθαρά τη ς κέρδη γ ια δ ιανομη στο προσωπικό
καl κάν ε ι μετόχο υ ς τοu ς έργαζομένο υ ς . Βραβε ύ ε ι τlς νέες ίδέες καl τlς καινο
τομίες πο u προτείνο υ ν ol έργαζόμενοι.

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ
Τ Ι Π Ι Ν ΕΤΕ

C I MAROSA

ΩQ

Σ t άκριβή μετάφρασή της ή ίταλική
αύτή λέξη σημαίνει: ·Ρόδινη κορφή•.
θά πρέπει ίσως. νά σημειώσουμε ότι
ήταν και τ ό δνομα 'Ιταλού

CIMAROSA

Μουσικού τού 18ου αίώνα πού όνόμεσα
σt όρατόρια και σονάτες, συνέθεσε κοί
τό άριστούργημα .·ο Μυστικός Γόμος ..

i

'Ένα βέλος πού σκοπεύει τό άπειρο,

S ΕC

σt στόχους πού δtν διακρίνονται.

Στό κάτω μέρος ένας σταυρός πού μt
τις τέσσερεις προεκτάσεις του στό
δπειρσ συμβολίζει τήν πολύμορφη

Q

π ροσπάθεια
τού όνθρώπου γιό κάτι
·
καλύτερο.

j__
.

'Αστρολογικό σύμβολο τού Ζυγού. πού
συμβολίζει τήν ίσορροπία καί τήν
άρμονία. Τό κάτω μέρος ε!ναι
άστρολογικό σύμβολο τού Λέοντα πού
συμβολίζει τή ρώμη καl τή βασιλική
δύναμη.

Τό πανάρχαιο Κινέζικο σύμβολο
YΙNG·YANG πού έχει πολλαπλή σημασία:
Τό καλό καl τό κακό. Τό ώραίο καl
τό άσχημο Τό άρρυθμο καl ρυθμι�ό .
ή ίσορροπία στήν παράδοξη και
άπόκρυφη άρμονία τού Σύμπαντος

CAVIROS

Ή tπωνυμία τής βιομηχαν!ας μας.
ΟΙ ΚΑΒΕΙΡΟΙ (Λημναίος, Αlτναίος &

Θηβαίος) ήταν όρχέγονοι
καλοπροαίρετοι δαίμονες τής
'Ελληνικής Μυθολογίας, προστάτες
τής βλαστήσεως καl τής όμπέλου.
Οίνοποιοl πού πρόσφεραν
·ΟΙΝΟΝ ΚΑΛΟΝ· στόν Ίάσωνα δταν
πέρασε άπό τή Σαμοθράκη γιά τό
ταξίδι του στήν Κολχίδα. σt
άναζήτηση τού ·Χρυσόμαλλου Δέρατος . .

ROSE SEC

Ξηρός οίνος. Διεθνής δρας πού
διακρίνει τά κρασιά αύτά όπό τά
γλυκό. Καί ξηρό κρασl σημαίνει δτι
ζυμώθηκε μέχρι τέλους έτσι ώστε ό
ζυμομύκης νά έχη tξουδετερώσει και
τά τελευταία ύπολείμματα φυσικής
ζάχαρης.

Π ι στ ε ύ ο υ μ ε πώς τά έμπόριο κ α l ή συναλλαγή γενικό, δ έ ν πρέπει νό έμποδlζαυν τ ή ν αlσθητική
καί τήν ποιότητα στή ακέψη. Άντlθετα, πρέπει νό τiς tπιβόλλουν.
'Ίσως αύτά σάς δίνουν νά καταλάβετε, γιατi νιώσαμε τήν όνόγκη νό σάς tξηγήσσ υ μ ε
τήν tτικέτα μας. Καί σάς βεβαιώνουν κ α τ ά κόπσιον τ ρ ό π ο , π ό σ ο θά πρέπει
ν ά μάς άπσσχολή ή ποιότητα τών κρασιώy μας.
'Αλλά αύτό, tσείς τελικά θά τό κρlνετε.

01 ΝΟΠΟI ΗΤΙ Κ Η
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ΚΑΒΕΙΡΟΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

2,

ΑθΗΝΑΙ 6 10, (ΠΥΡΓΟΣ ΑθΗΝΩΝ}, ΤΗΛ. 7792-608/9

μέ τό ήλεκτρονικό πίκ- (]π
Dual 701
n Dual ξεπέρασε άκόμn καί τόν έαυτό τnς
πτώσις βραχfονος, μέ άντίβαρον
άποσβέσεως κραδασμών.
Δ ιαβαθμίσεις βραχίονος άπό 0-3 G R .
άνά 1 / 1 Ο G R . Δυνατότης
έξερευνήσεως βραχίονος άπό 0,25 G R .
Μέ τό D U A L 70 1 ή D U A L άληθινά
ξεπέρασε τόν έαυτό της.

Τομή δίσκου καί μοτέρ.
Είς τό κέντρον ό li.ξων έπαφijς.

'Εκπλη κτικό σέ τελειότητα. 'Ένα
θαϋμα της ήλεκτρονικης καί της
ήλεγμένης τεχν ι κ η ς πού έφαρμόζει
ή DUAL. Σταθμός στην ίστορία τών
μηχανημάτων άναπαραγωγης ijχο υ .
Αύτό εΤναι τ ό ήλε κτρονικό πίκ-aπ
70 1 της DUAL. Μοτέρ ήλεκτρονικόν,
μέ δονητάς. Συνεχοϋς ρεύματος.

ΓENIKbl

'Αμέσου κ ινήσεως (aνευ ίμάντων).
' Απόλυτος ήλεκτρονικη ρύθμισ ις
στροφών 3 3 1 /3 καί 4 5 ,
κεχωρισμένως. Τ ό πλατώ έπικάθεται
έπl τοϋ μοτέρ, μέ συνολικόν βάρος
4,4 K G . Ήλεκτρονικόν
στροφοσκόπιον. τα μαγνητικά πεδία
δέν έπιδροϋν έπl της κεφαλης.
Βραχίων έφιJδιασμένος μέ
ANTl-S KAT I N G διά σφαιρικι'jν καί
έλλειπτικην βελόνην. 'Υδραυλική

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Α Φ Ο Ι Λ Α Μ Π Ρ Ο Π Ο ΥΛ Ο Ι

Α. Ε.

Τομή άντιβάροv 701 μέ τόν τέλειο
μηχανισμό άποσβέσεως κραδασμών.

Έπl πλέον ή DUAL ί:χει πάντα στήν
διάθεσι έκεfνων πού άγαποϋν τόν
ήχο, τά περίφημα πίκ-aπ DUAL
1 229- 1 2 1 8 (Ιμaγνητικης κεφαλης)
1 2 1 4 τ(κεραμικης κεφαλης).

Δεν είναι ή πρώτη φορα
που ειμαστε πρωτοι
'

,,,.,,,

,,

Ή π ρ ώ τ η 'Ασιατική άεροπορική έταιρία πού χρησιμοποίησε Boeings r1ταν
ή ΡΙΑ καί διεθνώς πρώτοι έμείς χρησιμοποιήσαμε δύο πιλότους σi; κάθε πτιϊσι Βοcίn!ζ.
Π ρ ώ τ η ή ΡΙΑ προσέφερε
κινηματογράφο στήν
οίκονομική θέσι.
Π ρ ώ τ ο ι πετάξαμε στή
Ρωσία, χωρίς νά εϊμαστε
κομμουνιστική έταιρία.
Καί ή τελευταία μας
άεροπρωτοπορία.
Εϊμαστε ή πρώτη 'Ασιατική
έταιρία πού χρη σιμοποιεί
τά Douglas Super 30, τά • διαστημόπλοια " ·
Ά ν ε σ ι ς. Μεγαλύτερος χώρος.

Τ ό άποτέλεσμα :

Καί τό χώρο δέν τόν έκμεταλλευόμαστε έμείς

γιά νά έπιβάλλουμε περισσότερους έπιβάτες, άλλά έσείς μέ μεγαλύτερη άνεσι
στό ταξίδι σας.
Ψ υ χ α γ ω γ ί α . Μπορείτε ν' άκούσετε μουσική
Συνέπεια.

η

νά πάτε κινηματογράφο.

Εϊμαστε άκριβείς στίς πτήσεις μας γιά νά εΙσθε άκριβείς

στά ραντεβοϋ σας.
'Από τίς 1 5 'Απριλίου πετάξτε • διαστη μικά • στή Δαμασκό, Καράτσι, Κουάλα,
Λουμπούρ, Πεκίνο, Μανίλα, Τ όκυο, Κολόμπο, Μπανγκόκ.

η

Γιά περισσότερες πληροφορίες άπευθυνθητε στόν ταξιδιωτικό σας πράκτορα
στήν ΡΙΑ, Π ανεπιστη μίου 1 5 Άθιϊναι, τηλ. 3 2 3 1 .93 1 , 3223.57 3 .

Ν
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GENERAI SAIES AGENT, GOIDAIR lTD.
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Μ ι ά Α Μ ΣΤΕΛ
δέν μένε ι ποτέ στό ρ άφ ι .. .
«�πύ ρα ΑΜΣΤ ΕΛ εϊπατ ε ; Π ρlν άπό
λίγο εδωσα τό τελευ ταία μπου κάλια.
Tl νό σάς κάνω, τό πρωΤ παρέλαβα
τόσα κ ι βώτ ια . . . 'Αλλά, βλέπετε,
ή μπύ ρα ΑΜΣΤΕΛ δtν μένει ποτ ε
ατό ράφ ι . 'Όλοι ζητοϋ ν ΑΜΣΤ ΕΛ.
" Αν θέλετε όλλη . . . 'Ό χ ι ;
Σάς καταλαβαίνω. Μεταξύ μας,
ή ΑΜΣΤΕΛ είναι σπου δαία μπύ ρα.
" Αν είχα κ ι' όλλα προϊόντα
νό φ ε ύγ ο υ ν τόσο γ ρήγορα δσο
ή ΑΜΣΤ ΕΛ, τώρα θ ό η μο υ ν πλο ύ σιος. »

... μ ι ά ΑΜΣΤΕΛ είναι δ,τι πρέπει !
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