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δικάναλος
ένισχυτής

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΚΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΤΗΛ. 615.783, ΑθΗΝΑ
Σλαβομιρ Μροζεκ
Ενα
Ευτυχες
Γεγονος!
ΣΥΓΧΡΟΝΟ Ει\ΛΗΝ·ΙΚΟ θΕ1ΑiΤΡΟ
1.

ΔΗΜΗ11ΡΗΣ

δοση).

ΚΕΧΑ Ι ·ΔΗΣ,

«Τό 'Π'<Χ.νη,γ\ιρι»

( β' Εκ

2. ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΡΣΕλΑΣ, «'Ε.π·ιικί'Υ6Ιvνο Φορτίο»,
3.
4.
5.
6.
1.
8.
9.
10'.
11.
1 2.
13.
14.
15.

16.

17.
18.

ί5ιοδ0ιση)

.

(β'

ΛΟΥΛΑ Α:ΝΙΑnΝΩΣΤΑΚΗ, «Ή 'Τfόλιη:». (β' fSκδοση:).
ΠΑΥΛΙΟΣ ΜΑ.ΤΕ:Σ 1 Σ, «'Η κο.181αί PE.'CJ11ν>.
ΒΑΣ ΙΛΗΣ ΖΙΩΓΑΣ, <�Πακτ χ αλ ι νά 'Π'ΟΙΙΧ'Υίδια».
ΛΟΥΛΑ ΑJΝιΑιΓΝΩΣΤΑΚ·Η, «' Αινιτόνιο ii τό ·ι.ιiιlνν1μοω),

(β, ξ)ιdδοση) .

ΜΑιΡΙΟΣ ΧΑιΚΚιΑΣ, «�Ε�ή», (β' \5ιdδοση).
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ, <�Κσιληνίιχτα Μαρryαιρίταο>.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ, <�01 μ.οvσικοί�>.
ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΡΣ.ΕΛΑΣ, «"Βκ!εiν·ος ·ι<�αί... •ΕJκJείil>'ος» Α'
ΓΙΩΡΓΟΣ Σ.ΚΟΥΡΤΗΣ, <�Ό ΚαιρσιytΚ'ιόlJτ�;ς 'Τrο:ρά V.ίyo
Β ε.ζίιρτις».
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΤΕΙ 1 Σ, «Τό Φάνταιrμια τοv κ. ·Ριcημό ν
Ν οθάιρο».
ΓΙΩΡΓΟΣ �ΡΙΣ'JΊΟΦJΛ,ΑΚΗΣ, «�Ολοχ vΧ'Τία».
ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΩΡ 1 ΑΔΗ Σ, «'Ένα mχρό1Ι;iε""ο Cιττό'γΙΕ.UΙμσ:».
ΓΙΩΡΓΗΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ, «Πα:θι}μ:αιτοο>.
ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΡ ΣΕΛΑΣ, « •Ε·κ. .,�Ι>'ος 1ι<iciί... '.EJι<iεrvoς» Β'
ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΡΣΕι\ΑΣ, «'Ώ! Τί tc&σμιος, μtιrο:1μ\π.ώ>.
ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ, «Τό �ί το.v 'λλέξαv'δροω>.

ΣΥΓΧ·ΡΟΝΟ ΞΕΝΟ θΕΑΤΡΟ
ΣΛΑΒΟΜΙ·Ρ ΜΡΟΖΒΚ, «'Ένα είιτΙJΙχιές 'γ\ε.γοΥός». Με
τάΙΦραση : Θόδωρος "·Εiξαρχ·ος.
1 ΣΡΑΕΛ ΧΟΡ10'ΒΙΤΣ, τέlσσε1ρα ,μονόπpιαΚ'Τα, <�Τό παι
r,νίδι τiίς πρωτ-ιaς».
«Ό Ί ��δός 'γlι!ρεύειι τό Μιπρόνξ».
- «'Αροvραiοι». - «'Αι1<1Ρο6άτ1ες». ΜετςΧφρα:ση: Ίώ
Μαρμ αρι νοv.
-

ι

Στέλιου Σκοπελίτη

ΝΕΟΙ<ΛΑΣΣll(Α ΣΠΙΤΙΑ
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κείμεvα

ΚΑΙ

ΤΟΥ

ΠΕΙΡΑΙΑ

Γιάννη Τσαρούχη Χρήστου �Ιακωβίδη
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΔΩΔΩΝΗ»

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ. Α·Ω
'Εκδόσεις

λιλη ζωγράφου

ΓΡΑΜΜΗ

'

ΑΝΤΙfΝΩΣΗ
'

'Ακαδημία� 57 ( Στοά ·Όπερα)
Τηλ. 638.435, Άθήνα

τα
δεκανίκια
του
καπιταλισμοu

Μερtκά άπό τά �ι�λία ι1ας
*

*

ΠΑΜΓJΛΟ ΝΕΡΟΥΝΤΑ: Χοαικ ίν Mov·
. Δρχ
ρι·έτα (θέατιρο) .. . .
λlλΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ: Άιντιyvώση, τά
δΘΚΙανίικια τοίi κσιπιταλιισμοίi ( δσι<ί. . . . ..
))
Κ'ί1μ ιο)
.....
..
ΧΑλλΝΤΟΡ λΑΞΝΕΣ: 'Ατομ
1 1ι�ς στα·
μvθιστόρημ.α.
aμός.
Άντισ'Τaσιαικιό
))
(8ραι6είο Νόιμtτrελ 1955) . . . . .....
ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΙΖΙΚΙΡΙΚΗ: Ή σ ίrrχ ρο
�η σκ;έ:ψη, ή <«Απόπη» τής λιογοτε)(νίαc:
1<1αί δ 6aιθμιός μr/δέv τί\ς "r1PCXΦi1ς (αl�η))
'Τ Ι κ;ή μ λ έτη)
ΑΝΤΙΦΑΣ 1 ΣΤΙΚΑ '67 '74 (ιιcείlμεvα
Βό!ρναλη, Ρώτα, 81ρεττό11Gαv, ΑύyΙΘρη
))
κ;λ.ιπ�.)
. ..... . .
ΑιλΜΠΕΡΤ ΖΕΝΤ ΓΚΥ.ΕΡ·ΓΚΥ·Ι·: Ό
τ ρεJλ� ς -πlί �ηκο9 ( Ύ; ΡΟΙΙJΙμΙέvο όtπό EVCll
6ιολόγο y.ια τους νΘοvς)
. J)
ΕλλΗΣ .Κ 1 ΟΥ ΣΗ: ΟΙ πCΧ"ΙΤ"αροίiνες τοίί
))
Νοέμ16ΡΙ\ (τrροσι..nrικiι μαρτυρί·α) . .
ΒlλΧΕλΜ ΡΑ·Ι·Χ: Διο!λΘκ'τιrκιός Uλι•
σι.ιό ς t<01ί ψυχανό!λ.uση (�ιιτιΙκ.ό
»
Ψυχαλογ ι κιό) . .
.
..
λΕΟΝΤΑ ΤΡΟΤΣΚΥ: Ή δι•αρ1<1ήις bτrα-

*

ΕλλΗΣ ΚΙΟΥΣΗ: Ή ά�μ,ίιραι (ή 10ε

*
*
*
*

Γιώργου Δ. Καρανικόλα

κιλελέρ

�Η εποποιία τού Θεσσαλικού
'Αγροτικού Κινήματος

*
*
*
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* ΠΑΜΠλΟ ΝΕΡΟΥΝΤΑ: Ά\Αόjι.ιινrιση ό:

'Πό τό Μαίiρο Νησί ( πο.ί'rιιση)

»

50
35
35
70

ΠΛΕΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

Ο.Ε.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 34, ΑΘΗΝΑ 143 .ΤΗΛ 32 48 630

ΔΥΝΑΜΙΚΗ

Η
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ

DΛΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΑΛΕΙΗ
ΣΟΛΟΜΟΥ,
•
.. τό Κρητικό Θέατρο, άπό
τή φιλολογία ατή σκηνή":
Ή άνοτομίο τοϋ Κρητικοϋ
Δράμοτοc πού τά άντιμετω
πίΖει οάν Ζωντανά σώμα, ό
χι οάν κειμήλιο.
150 δρχ.

ΜΕΊ'ΜΑΡΗ.
• ΜΙΧΑΛΗ
.. · Η Σφυρίχτρα .. : Χωρίc εύ
κοιριοκή έπικοιράτητα. τά
πιό πρόσφατο γεγονότα μέ
σα άπό μιά σκληριi σύγχρο
νη ποιητική γραφή. 50 δρχ.

• ΑΙΣΧΥΛΟΥ . .. τραγωδί
εc•"
μετάφραση ΤΑΣΟΥ
ΡΟΥΣΣΟΥ: Γιά πρώτη φο
ρά 35 χρόνιο μετά τόν Γρυ
πάρη
άλοκληρωμένοc
ά
Αίοχύλοc οέ νηφάλιο δη
μοτική γλώοαο. Μετάφρα
ση δοκιμασμένη οτήν 'Ε
πίδαυρο
κοί
τό
'Ηρώ
180 δρχ.
δειο.

---ι-----

·Ή πο-rλιτεία επλεε είc τήν μελανό
ΜΙΝΟΥ ΛΡΓΥΡΑΚΗ
λευκον•: Σ' ενα διορκέc ΠΟ·
11 ΓΙΟΛιΗιΛ ΕΠΛΕΕ
νόραμα ·έπετείων• οί •μελο·
[ι1: ΊΊ ιΝ ΜΕΛΛΝΟΛΕVΚΟΝ
νόλευκεc δυνάμειc• προαπο
θοϋν νά κροτοϋν τούc λοούc,
όπό παλιό. Κι αύτέc οί δυνά·
μειc εΤνοι πού· όπομυθοποι
οϋντοι μέ τό σκίτσα τοϋ 'Αρ
γυράκη.
90 δρχ.

ΑΙΣΧΥΛΟΥ

ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΤΛΣΟΥ ΡΟΥΣΣΟΥ

ΒΕΡΓΙΛΙΟΥ

ΑΙΝΕΙΑΔΑ

ΠΛΕΙΑΣ
•

ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ... τό τραγούδι τοϋ Νεκροϋ Άδελ
..
φοϋ .. : Ενοc μεγάλοι: μουοικόc. i':νoc οίκουμενικάc ουν
θέτηc Εεκινώντοc άπό τήν "έθνική έλληνική μυθολογία"
δημιούργησε μιά
σύγχρονη
Μουσική Λαϊκή Τραγωδία. 'Ο
λόκληρο τά θεατρικά Ε;ργο μέ
τίc πάρτεc τών
τραγουδιών
του οέ i':κδοοη τσέπης π9ιάτη
60 δρχ.
τοc μόνον

�

·�',
\
.

·�

ΜΙΚΗ

ΟΕΟΔDΡΑΚΗ
ΤΟΤΡΑΓΟΥΑΙ
τον
ΝΕΚΡΟΥ ΑΑΕΛΦΟΥ

.. Q ί
ΜΑΚΡΗ.
ΣΟΛΩΝΑ
νούβέλεc πού
Πόρτεc": Ο ί
καθιέρωσαν τόν Μοκρη σάν
συγγραφέα πρώτου μεγέθουc.
Τό βιβλίο όπου τά .. παράλογο"
συναρμολογεί καί δέν καταλύπνεϋμο
ει τά διασπασμένο
τών νέων καιρών
150 δρχ.

•

•
ΒΕΡΓΙΛΙΟΥ.
«Αίνειά
δα": μετάφρ.. ΘΟΔΩΡΟΥ
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ: Ή μο
ναδική συνολική άπόδοση
ατά νεοελληνικά τοϋ σπου
δαιότερου i':πουc τfjc λοτι
νικfjc φιλολογίοc. 270 δρχ.

• ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΚΟΥΡΗ,
φαντασμά
κυνηγόc
.. ·ο
των .. : Τήν είπαν έλληνίδο
'Αγκάθα Κρίστι,
μά είναι
κάτι πολύ πιά καινούριο
κοί συναρπαστικά πού άνε
βάΖει τά έλληνικά άοτυνο
μικά μυθιστόρημα σέ διε
Ονη έπίπεδο. Τσέπηc ποιά
τητοc μόνον
40 δρχ.

ΜΙΧΑΛΗ
ΠΕΡΑΝΘΗ,
.. τά χρώμα τfic θάλοσ
μεταίχμιο τfjc
σοc": Στά
παραδοσιοκfjc μά κοί τfic
πιά μοντέρναc γρομμfjc ε
νο μυθιστόρημα μέ τή σφρο
γίδα τfjc τρuφερότηταc τοϋ
Περάνθη.
150 δρχ.

ΘΕΑΤΡΟ
Π Ε ΡΙΟ Δ Ο Σ

ΔΙΜΗΝΗ ΘΕΑΤΡΙΚΉ

Β'

Τ ό μ ο ς Η'' Τ ε υ χ ο ς 4 3
Γε ν ά ρ η ς - Φ λε β ά ρ η ς 1 9 7 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΙ :

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α':

Τ όμ οι

1962 - 66
1 - 5 . Τ εύχη 1 - 30
*

'Εκδότης - Διευθυντης

ΠΛΗΡΕΣ ΕΡΓΟ :

*

Γραφε'ί α : Χρ. Λαδa 5-7 (Τ. 124)
Τ η λ έφ ω ν α :
3232 222 - 3222 555 - 3238 030

ΤΕΥΧΟΥΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ & ΑΡΘΡΑ:

ΜΙΚΡΟ

*
ΤΙΜΗ

ΚΕΙΜΕΝΑ:

ΝΙΤΣΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ

ΈΘνικου Θεάτρου άποτρόπαια ! - Ό Θρίαμβος τfjς
άσχετοσύνης ! - Ούδείς ποτέ άπών έπέτυχε . . . - 'Από
Μελόδραμα, σκέτο ρεντίκολο ! - 'Ακριτικών Μωμόγε
ρων 'Ανάσταση ! - Ένα παραδοσιακό Θέατρο καταρ
ρέει ! - "Ενας νέος συγγραφέας. Χειρο κροτείστε ! - Έ
νας Ήλιος έλληνικότητας.- Βάση εκφρασης : τό σώμα
σελ.
του 1iΘοποιου

11

ΜΩΜΟΓΕΡΟΙ: "Τό Δικαστήριον " . Παραλλαγ1i τfjς" Πα
ντοδυναμίας του Ντερέμπεη ". Καταγραφή Χρήστου Σαμουηλίδη
σελ.

50

Μ ΗΤΣΟΥ ΕΥΘΥΜ!ΑΔΗ: Ό Φώντας. Μονόπραχτο σέ
τρείς εiκόνες. Μακέτα σκηνικοί) Βασ. Φωτόπουλου σελ.

53

ΝΙ ΚΗΦΟΡΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ : Τό πρόβλημα τών Θεατρικών σπουδών στό Πανεπιστ1iμιο
σελ.

47

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΓΕΡΖΥ ΓΚΡΟΤΟΦΣΚΙ

ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΘΩΜΑΔΑΚΗ: Γέρζυ Γκροτόφσκι . Μ ιά
πρώτη γνωριμιά μέ τό eργο του
σελ. 17
JERZY G ROTOWSK!: οι δέκα βασικές άρχές. 'Απαραί
τητες γιά niν όλοκλη ρωτικ1i πράξη. Μ ετάφραση Κατερίνας
Θωμαδάκη
σελ. 25
MARC FUMAROLI: Τό Θέατρο, πράξη ζωfjς. 'Απογυμνω
μένη ή μύχια όντότητά μας. Συνέντευξη του Γκροτόφσκι .
Μετάφραση Κατερίνας Θωμαδάκη
σελ. 28
SERGE OUAKNINE : Δυό τεχνικές 1jΘοποι ίας. Ύπερ
βατικ1i φώτιση στόν "'Αλύγιστο πρίγκιπα ". Μετάφραση
Κατερίνας Θωμαδάκη
σελ. 33
ΓΙΟΖΕΦ ΚΕΛΕΡΑ: Αγγιγμα Θείας χάρης, 11 έρμηνεία του
Τσίσλακ. Μετάφραση Κατερίνας Θωμαδάκη
σελ. 34
RA YMONDE ΤΕΜΚΙΝΕ: Γκροτόφσκι καί Στανισλάβσκι .
Ό έρευνητής τοu έργαστηριοu κ ι ό Δάσκαλος. Μετάφρασελ. 35
ση Μαρίας Κλωνάρη
ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΟΥ : Συνάντηση στό Βρότσλαβ. Πρακτικά
άπό niν IV συνάντηση Άνοιχτοu Θεάτρου
σελ. 38
RAYMONDE ΤΕΜΚΙΝΕ : Θεατρική όμάδα Γκροτόφσκι.
οι βασικοί παράγοντες στό 'Εργαστήρι του
σελ. 41

Δρχ. 70

Σ υνδρομ ή έτησία Δρχ. 400
Φοι τητι κή l: τησία Δρχ. 300
'Οργανισμ ών κλπ. Δρχ. 1.000
Έξω τερικου: Εύ ρώπη Δολλ.25
Αμ ε ρικ fί ς 30. Αύ στραλίας 40
·

*

Μονοτυπία, δφ σετ, βι βλιοδεσία
Γ. Τ σιβεριώτης, Λένορμ αν 205
Τ ηλ. 512 - 3934 καi 512 - 3976

•

*

Διευθύνσεις συμφ ώνω ς τφ νόμφ
Ι
' διοκτήτης - Ύ πεύΟ υνος ϋ λης
Κ ώ σ τ α ς Νί τ σ ο ς, Σ ισίνη 35
'Υ πεύθυνος Τ υπογραφείου
Γ. Τ σιβερι ώτης, Λένορμ αν 205
*

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ:

Η ΕΙΚΟΝΛ ΤΟΥ ΕΞΩΦΤΛΛΟΤ:

Τ Ο ΔΙΜΗΝΟ:

ΓΙΑΝΝΗ Σ!ΔΕΡΗ: Ό Μιστριώτης λογοκριτής μ' έντολή
Μπαϊρακτάρη . Πρίν άπό 80 χρόνια στήν ΆΘ1iνα
σελ.

43

ΧΟΥΝΤΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ: 'Από 4.000 τό μi1να, γιά τρία
χρόνια, σέ 191 πολύ γνωστούς καi Ciγνωστους
σελ.

44

'Ανασκόπηση των γεγονότων τοD διμ1iνου. - Παντ. Ζερ
βός : "Άναπνέομεν άέρα έλευΘερίας ! ".- Νεκρολογίες
Κ. Στυλιάρη καi Δ. Κ. Εύαγγελίδη
σελ.
ΓΙΑΝΝΗ ΣfΔΕΡΗ: Ροζαλία Νίκα, μιά δόξα πού 'χε ξεχα
στεί. Ή τρίτη του άστερισμου Μαρίκας - Κυβέλης σελ.
οι

Μωμόγεροι του Πόντου ξάν έφάνΘαν. Παραστάσεις στήν
ΆΘi1να, τήν Έδεσσα καi τά Γιαννιτσά
σελ.
Ό Καραγκιόζης νά μείνει στήν παράδοση . Ό Βασ. Ρώτας
τόν Θέλει μοντερνοποιημένο
σελ.
Τά νέα βιβλία: ΛΙΛΑΣ Μ ΑΡΑΚΑ: 'Εγίρα τοD Κ. Βαλέτα.
ΒΑΣ. ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ : Κινηματογράφος Β' του Γ. Μακρfj.
Φ. ΑΝΩΓΕ!ΑΝΑΚ Η : Ρεμπέτικο 'Αρχείο

Διαμ. Διαμαντόπουλου : "Ηλιο�
άπ' τ·�ν "''Λλκ·ηστ·η". Κούν 1934
( Θεατρικο Μουσεϊ:ο ΆΟη11ώ11 )
Σλάιντ τοϋ Μάκη Σκια8αρέση

59
62
64
66

68

Ή πρώτη έν 'Αθήναις πολιορκία Ξενάκη! 'Ανάμεσα στό
σελ. 71
έλληνικό Κοινό uστερα άπό 27 χρόνια
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: 'Αλλαγές προσώπων στά
κρατικά θέατρα. - Καί Σχολή Δραματολογίας. - Νέα έ
πιτροπή άγορfiς βιβλίων. - Κινηματογραφικά κ.α. σελ. 80
'Αλλαγές iiργων στ' ΆΘ1)ναϊκά Θέατρα
σελ. 85
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1(-. Έθνικοϋ Θεάτρου άποτρόπαια

!

Ή

άποτυχία του Έθνικοu Θεάτρου ε{ναι , κυριολεκτικά, πρω
τοφανής. Στά σαραντατρία χρόνια ζωfjς του, δέν έχει τ' δμοιό
της ! 'Εφτά χρόνια, τό θέατρο ξεχαρβαλώθηκε άπό τή δικτα
τορία καi τούς . . . Φράγκους. Ή Νέα Δημοκρατία, πού τό
άνάκτησε, δε φαίνεται νά βρfjκε τίποτα στραβό ! Μοναδική
άλλαγti : Έφυγε ό Παξινός κ' ήρθε ό Μινωτfjς σέρνοντας
χορούς γερόντων ! Οι Τριβιζάς, Σολομός, Μόραλης, Κούν,
Παπανοuτσος διέρρευσαν fiδη - χωρίς νά μπαίνουν άλλοι,
πρόθυμα, στό . . . χορό . Φυσικά, Θεοδωρακόπουλος, Γιώτα Μ ί ,
Βλάχος καί 'Ελύτης μένουν. Άλλ' αύτοί έχουν π ι ά καταντή
σει . . . μαϊντανός στά Συμβούλια τfjς Νέας Δημοκρατίας.
Άς δοuμε καί βαθύτερα·: Ύστερα άπό τόσους μfjνες "άλλα
γης ", δέν άκούστηκε οϋτε σκέψη γιά νέο 'Οργανισμό του
ίδρύματος. 'Αλλά, χωρίς νέο 'Οργανισμό δε μπορεί νά γίνει
καμιά άνανέωση κι άνασυγκρότησ η . Κανένας έκσυγχρονι
σμός. Ό νέος Γενικός Διευθυντής, άντί ν' άσχοληθεί μέ τή
δ ι ε ύ Θ υ ν σ η του Έθνικοu, άρχικά έπεσε μέ τά μοuτρα κ' εσπασε τά μοuτρα του ! - στό άνέβασμα του άνεκδιήγητου
"Δαντών ". Έκτοτε, τόν άπασχολεί ό "Οίδίποδάς " του!
Περιορίζουμε - κάκιστα- τήν άνοχή του χουντισμοu στό
rκίκα, στό Μπίτσιο, στόν 'Αβέρωφ. Μικρογραφία τους, στό
χώρο του Έθνικοu, ό Μινωτης! Δέ φτάνει πού δέν άπομάκρυνε
κανένα. Έστησε, κιόλας, στό κοινό άνεπίτρεπτη παγίδα:
Τό ι'i.φησε νά χειροκροτήσει, άνίδεο, τό . . . Βασιλιά Ούμπού δηλαδή, τό"διορισμένο " πρόεδρο του Σωματείου ' Ηθοποιών
rτού, δυό μηνες μετά τήν 21 η 'Απριλίου, διαλαλοuσε: « . . . 'Ε
μείς πού ζtiσαμε τάς δραματικάς προεπαναστατικάς ήμέρας
τών άχαλινώτων όχλοκρατικών έκδηλώσεων καί έμείς πού
ζοuμε (ή συντριπτική πλειοψηφία τών ' Ελλήνων) καi άναπνέο
μεν σ�iμερον πραγματικόν άέρα έλευθερίας παρακολουθοuν
τες μέ Θαυμασμόν καi έπικροτοuντες έκ βάθους ψυχής τό έθνο
σωτήριον κυβερνητικόν έργον . . . ». Δέν ε{ναι τό μοναδικό
κάζο της νέας Διεύθυνσης. Πλήθος άλλοι άστοχοι χειρισμο ί :
Ματαιώθηκε ή συνεργασία του Ξενάκη, άφοu - χωρίς νά
'χει ύπογραφεί μαζί του συμβόλαιο - άγοράστηκαν ήλεκτρο
νικά μ ηχανήματα δυόμιση έκατομμυρίων ! 'Αποκλείστηκε άπρεπGJς - ή συμμετοχή τής Μελίνας Μερκούρη, τt'jς 'Ασπα
σίας Παπαθανασίου - άλλων. Ό Θίασος δέν πλουτίστηκε άπό
ίκανά νέα στελέχη . Σημειώθηκε, μόνον, ή μετατόπιση ένός
νεαρου άπό τόν αύλόγυρο του Σκυλίτση στήν αύλή του κ.
Μινωτη . Δραματολόγιο δέν άνακοινώθηκε. Κι αύτό πού
rτραγματοποιήθηκε 1Ίταν του . . . ποδαριοu ! 'Αμελέτητο . Άπα
rάδεχτα πρόχειρο. Τό άθλιέστερο πού μποροuσε νά γίνει .
- Εργα ξεπερασμένα, άντιδραστικά! Πολυπρόσωπα καi πολυέ
ξοδα. Ό " Δαντών " κόστισε δυό έκατομμύρια ! Αλλο ένα
έκατομμύριο ό
Ούμπού "! Τό Θέατρο έμεινε κλειστό ώς
τό τέλος του Δεκέμβρη . Περισσότεροι άπό έκατό ήθοποιοi
rταrατάχτη καν στή σκηνή. ' Αδικαιολόγητος κόπος καi λεφτά
-
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πεταμένα. Τά εργα οϋτε πρόκειται, οϋτε μπορεί - άλλ' οϋτε
πρέπει - νά ξαναπαιχτοuν. 'Απορρίφτηκαν, άλλωστε, όμφοω
νία Κριτικi)ς καi Κοινοu! Καi τό πρωτοφανές : Γιά τήv έπιλο
γή δυό τριών έργων - ό " Δαντών" ήταν . . . εϋρημα Μ ινωτt'j
- χρειάστηκαν δ υ ό . . . διευθυντές Δραματολογίου ! Μόνη
έπαινετή πράξη, ή ϋπαρξη τριών - στά έξη - έλληνικ&ν
εργων. 'Αλλά, τήν πρώτη έλεύθερη περίοδο του Έθνικοu
Θά μποροuσε - πέραν του Μ ινωτi'\ καi Σολομοu - νά λαμ
πρύνουν, φέρ' ειπείν, σκηνοθετικά ό Πi)τερ Μπρούκ η ό
Στρέλερ. Άvτ' αύτ&ν σκηνοθέτησαν : Μπάκας, Δημόπουλος,
Θεοδοσιάδης, Παπαδάκης. Ή καλλιτεχνική άποτυχία έφερε
καi τήν έμπορικi1. Οϋτε κακόπιστοι είμαστε, ούτε τά πράγμα
τα άγνοοuμε : Ένα κρατικό Θέατρο έπιβάλλεται νά 'ναι, οiκο
νομικά, παθητικό. Τό κράτος όφείλει νά ξοδεύει γιά νά προσ
φέρει στό Κοινό ύψηλής ποιότητας "ψυχαγωγία ". Έργα,
πού δέν άντέχει ν' άνεβάζει τό κερδοσκοπικό έλεύθερο Θέα
τρο. Τό κοινό, δμως, κατάλαβε τήν ποιότητα τt'jς "τροφt'jς ".
Καi άπέσχε! Ποτέ ή αίθουσα τοϋ Έθνικοu δέν έμενε τόσο ι'i.δεια.
Ποτέ οι εiσπράξεις δέν 1Ίταν χαμηλότερες. Τά έσοδα της χει
μωνιάτικης περιόδου, άπό τήν πώληση εισιτηρίων - καi στiς
δυό σκηνές! - ε{ναι άδύνατο νά φτάσουν, τελικά, τά τρία
έκατομμύρια! Δέν καλύπτουν οϋτε τό ένα εικοστό άπό τήν
έτήσια έπιχορ1iγηση τοu κράτους. Τά . .. άποτρόπαια του
Έθνικοu Θεάτρου τi'jς Νέας Δημοκρατίας είναι άτελείωτα.
'Αχάριστο νά συνεχίσουμε. Ίσως νά 'ναι προτιμότερο, νά
περιμένουμε τό καλοκαίρι, η τή νέα χρονιά, γιά νά τά ποuμε
πιά, έξω άπ' τά δόντια!

1(-. Ό θρίαμβος της άσχετοσύνης

!

Ή

άλήθεια, νά λέγεται : Τά πρωτεία άποτυχίας, άνάμεσα στά
κρατικά μας Θέατρα, άνήκουν - διά βοής! - στό 'Εθνικό. 'Αλ
λά καi ή Λυρική Σκηνή δέν πάει πίσω:Εχει καταντήσει, καi. . .
μεταφορικά, μελόδραμα! Ή άποτυχία βαρύνει, βασικά, τόν
Κ. Τσάτσο, ύπουργό Πολιτισμοu καi Έπιστημ&ν στήν πρώτη
- ύπό τήν σκέπην του στρατηγοu Γκιζίκη - Κυβέρνηση
Καραμανλή . 'Ολοφάνερα, βέβαια, καi τά δαχτυλικά άποτυ
πώματα του "είδικου " του συμβούλου - παλαιοu τροφίμου
τ&ν Κατηχ ητικ&ν καi τής Άρχιεπισκοπt'jς. Στiς 1 4 τοu περ
σινοu Σεπτέμβρ η , ό Κ. Τσάτσος κατάρτισε καi ύπέγραψε τό
Νομοθετικό Διάταγμα πού καταργοuσε τόν χουντικό Ο . Κ .
Θ . Ε . καi καθιέρωνε, πάλι, τρία αύτόνομα κρατικά Θέατρα :
τό 'Εθνικό, τή Λυρική, τό Κ . Θ . Β . Ε . Ύστερ' άπό δέκα μέρες
μέ βάση τό νέο νόμο, ύπουργός καi μυστικοσύμβουλος φανατικοί στό δόγμα τijς . . . "παρεοκρατίας "! - διόρισαν
τό νέο Διοικητικό Συμβούλιο καi τή νέα Καλλιτεχνική 'Επι
τροπή τfjς Λυρικijς. Όπως στό 'Εθνικό, έτσι κ' έδ& : Δέκα
αιώνων, ή διοίκηση του ίδρύματος! Πραγματικό άσυλο εύγη
ρίας! Νά 'ταν, τουλάχιστο, άρμόδια τά πρόσωπα . . . Θρί
αμβος τi'jς άσχετοσύνης1 Μισοϋμε τίς άοριστίες, γι' αύτό

11

καταγράφουμε : Διοιιcητιιcό Συμβούλιο : Μιχ. Στασινόπουλος,
θέατρα - τ�;ν Όπερά καί τήν Όπερά - κωμίκ - γενικό διευ
Άντα Μαντικιάν, Μάνος Χατζιδάκις, Σπ. Βασιλείου, Άνδρ.
θυντή . . . Γερμανό! Μέσα σέ λίγο χρόνο, ή Όπερά της, άπό
Στράτος, Άλεξ. Τριάντη, Μαρίτσα Ράλλη , 1. Παπαϊωάννου,
τό έπαρχιακό έπίπεδο πού 'χε ξεπέσει , έγινε ξανά άξια τοϋ
Γ. Σκλάβος, Άναστ . Πάρχας καί Γ. Άνδρεόπουλος. Καλλι
Παρισιοϋ ! Σέ μάς, παρόμοια λύση άποκλείστηκε . Ήταν
τεχ11ικιί Έπιτροπιί : Σολ. Μιχαηλίδης, 1. Στεφανέλλης, Άντ.
άντίθετη μέ τήν τσατσική "παρεοκρατία " καί τό πάντα
Λάβδας, Λ. Δεπιάν, Π. Κατσέλης. Παρένθεση : Ό "ίδιος, κ'
κακώς vοούμε110 έθνικό φιλότιμο! Στά ξένα Λυρικά Θέατρα
έδώ, καταιγισμός παραιτ�iσεων, πού σημειώθηκε στό 'Εθνικό
γενικός διευθυντής άναλαμβάνει , κατά προτίμηση, σκηνο
καί τό Κ . Θ . Β . Ε . Μέσα σ' έλάχιστο χρόνο, τό ενα τρίτο τών
θέτης Όπερας. Στ�iν 'Ελλάδα - άπό ποϋ νά βγεί; - δέν
προσώπων εlχ' άλλάξει : Έφυγαν Μιχ. Στασινόπουλος, Ι .
ύπηρχε κανένας. Ούτε γιά δείγμα! 'Απόμενε, σά λύση άνά
γκης, 1i έκλογ1i ένός μαέστρου Όπερας. Διαθέταμε δυό. Δια
Π απαϊωάννου, Άντ. Λάβδας, Σολ. Μιχαηλίδης. Μπηκαν Δ.
Μιχαηλίδης, Μεν. Παλλάντιος, Άλκ. Μαργαρίτης, Λ . Ζώ
λέξαμε τόν χειρότερο ! Μέ δυσφορία άναφερόμαστε σέ πρό
σωπα. Μάς άναγκάζει ή άποφυγ1i της άοριστίας. Ό Μιλ
ρας. Είσηλθε άλλ' άμέσως . . . έξηλθε - λόγω χουντικης πρ:�υ
τιάδης Καρύδης, μέ τii μακρόχρονη , όργανική, σταδιοδρομία
πηρεσίας - 6 'Αντίοχος Εύαγγελάτος, ένώ ό Πρόεδρος τοϋ
Μελοδράματος άναλάμβανε Π ρόεδρος της Δημοκρατίας !
του, σέ μεγάλες ξένες Λυρικές σκηνές, έχει άποδειγμένες
Ώστόσο, καί μετά τίς τόσες μεταβολές, δ λ ο ι οι διορισμέ
όργανωτικές ικανότητες. Άλλ' ε{χε άνειλημμένες ύποχρεώ
σεις. Άπόμενε 6 Δημ1iτρης Χωραφάς. ΕΙχε κι αύτός ύποχρεώ
νοι , χωρίς καμιά έξαίρεση, άγνοοϋν τήν όργάνωση μιάς Ό
σεις. Τiς διατήρησε, άλλά . . . πi\ρε καί τή Θέση! Δέ διαθέτει
περας. Κι δμως, διαλέχτηκαν νά τή διοικήσουν, νά τ�iν έκ
καθαρίσουν, νά τijς χαράξουν κατευθύνσεις - καί μάλιστα 'άνάλογη μέ τοϋ Καρύδη , ούτε καλλιτεχνικi1, ούτε - κυρίως
. . . νέες! οι μισοί άπ' τό Δ . Σ . - Μιχ. Στασινόπουλος, 'Αν
- όργανωτική σταδιοδρομία σέ ξένες Όπερες. Έχει, βέβαια,
διευθύνει παραστάσεις όπερας στό έξωτερικό . Άλλ' αύτό δέ
δρέας Στράτος, Μαρίτσα Ράλλη , Άναστ. Πάρχας καί Γ.
Άνδρεόπουλος - 1Ίταν έξαρχης τελείως iiσχετοι . οι άλλοι
μετράε ι . 'Αλλο νά διευθύνεις άπό τό πόντιουμ μιά δπερα, σέ
ξένη Όπερα. "Αλλο νά διευθύνεις τ ή ν Όπερα. Στήν πρώτη
μισοί, μπορεί νά 'χαν κάποια σχέση μέ τή μουσική , άλλ' ε{ναι
περίπτωση , έχεις τό προνόμιο νά διευθύνεις καλλιτέχνες μέ
- κι αύτοί! - τελείως άσχετοι μέ τή διοίκηση μιάς Όπερας.
Στήν περίπτωση τi\ς Λυρικης, 11 έπιλογ1i άναρμοδίων γίνεται
όργανωμένο άπό iiλλους καλλιτεχνικό έπίπεδο - όρχήστρα,
άκόμα πιό βαριά. 'Η διοίκηση μιάς Όπερας έχει περισσό
μονωδούς, χορωδία, μπαλέτο . Στήν άλλη περίπτωση, έχεις ό
τερες άπαιτ�iσεις άπό κάθε άλλο θέατρο. Ό κοινός νοϋς, ή
"ίδιος έτοιμάσει τήν άπόδοση δλων αύτών. 'Η μόνη όργα
έντιμότητα κ' εύθυκρισία - κι δταν ύπάρχουν - δέ φτάνουν.
νικ1i θέση , πού κι αύτή τ�;ν άπόκτησε τελευταία, ε{ναι τοϋ
Στίς Λυρικές Σκηνές δροϋν καί δημιουργοϋν πέντε διαφορε
άπλοϋ μαέστρου στήν Όπερα τοϋ Στρασβούργου. Δέν ε{χε,
τικές όμάδες καλλιτεχνών - μουσικοί της όρχήστρας, τρα
δηλαδή, τήν άπαραίτ11τη προυπη ρεσία γιά γενικός διευθυντής
γουδιστές τών ρόλων, χορευτές τοϋ μπαλέτου, μέλη τijς χο
μιάς Όπερας. 'Ακόμα χειρότερα, δταν πρόκειται νά διευθύ
ρωδίας, σκ11νογράφοι κα! τεχνικοί - πού, συχνά, τά καλλι
νεις τή δικ1i μας Λυρική Σκηνή! Ένα ίδρυμα βαρυμένο μέ
τεχνικά καί συνδικαλιστικά τους συμφέροντα βρίσκονται σέ
χαμηλό έπίπεδο κ' ενα πλi\Θος προβλ1iματα, πού περιμένουν
άντίθεση . Ή διοίκηση πρέπει νά ξέρει καλά τίς ίδιομορφίες
χρόνια τή λύσ11 τους. Ό ελληνας διευθυντής θά 'πρεπε νά
ξέρει, άπό μέσα, τά προβλή irατα τοϋ ίδρύματος, νά γνωρίζει
καί τά προβλ1iματα κάθε όμάδας. Έργο της, στ�iν πράξη,
ν' άμβλύνει τiς άντιθέσεις, νά συντονίζει τίς άποδόσεις, γιά
καλά πρόσωπα καί πράγματα, πληγές καi παγίδες. Ό νέος
νά 'χει τό έπιθυμητό καλλιτεχνικό άποτέλεσμα. Σήμερα, στή
Γενικός ούτε τά 1ϊξερε, ούτε τά ξέρει, ούτε προφταίνει νά τά
Λυρική (γιά τούς J 6 τijς διοίκησης . . . ούτε λόγος), δέν
μάθει . Ειναι σέ δυσμενέστερη θέση άπό κάθε άλλον. Γιατί,
ετναι σέ θέση κανένας - ούτε κάν ό ενας άπό τούς δυό διευ
άπλούστατα, τόν περισσότερο καιρό λείπει στήν άλλη θέση
θυντές της, νά έλέγξει π . χ . τό όρντινο - τό πρόγραμμα, δη
του, πού . . . δεχτήκαμε νά διατ ι1ρήσει - μαέστρος στό . . .
Στρασβοϋργο! Ή Λυρική χρειαζόταν εναν άνθρωπο πού νά
λαδή, έσωτερικης δουλειάς τοϋ θεάτρου. Κανένας δέ μπορεί
νά έκτιμήσει iiν οι ώρες δοκιμών, πού ζητάνε μαέστροι καί
'χει τήν ίκανότητα, τή θέληση , άλλά καί τήν άπόφαση ν'
σκηνοθέτες, ετναι αύτές πού πρέπει, iiν ή έκλογή των τρα άφοσιωθεί όλοκληρωτικά στήν ύπηρεσία της. Καί, πάλι, δέ
γουδιστών ii τών προπαιδευτών τους ετναι ή σωστή - ενα
θά 'ταν σίγουρο πώς θά πετύχει. Ό Μινωτi\ς - μ' άναμφισβή
σωρό άλλα, παρόμοια, προβλήματα. Κανένας τους δέν ξέρει
τητη ικανότητα καi θέληση - κουβάλησε τό κρεβάτι του
τί άνάγκες χρειάζεται ν' άντιμετωπιστοϋν άπό τή στιγμή πού στό ' Εθνικό - καί πάλι . . . άπότυχε! Ό Κ . Τσάτσος καί τά
μιά δπερα θά μπεί στό ρεπερτόριο ένός λυρικοϋ θεάτρου
δεκάξη Λυρικά όργανέτα του δ ιάλεξαν εναν άνθρωπο πού
ώσπου ν' άνεβαστεί στή σκηνή του. Ή άναρμοδιότητα τών ούτε τά ούσιαστικά προσόντα εlχε, ούτε κάν τόν καιρό! Καi
προσώπων πού πijραν στά χέρια τους τή Διοίκηση της Λυρι
δημιούργησαν ενα . . . διθεσίτη : Μαέστρος στό Στρασβοϋρ
κt;ς εlναι όλοφάνερη . Θά φανεί, άκόμα πιό ξεκάθαρα, στόν
γο - Γενικός Διευθυντής στήν 'Αθήνα! Στά 35 χρόνια της,
ή Λυρική δέ γνώρισε, δυστυχώς, πετυχημένους διευθυντές.
'Αστερίσκο πού άκολουθεί.
'Εκτός, "ίσως, άπό τόν ίδρυτή της, Κωστη Μπαστιά. 'Αλλά
καί οί άποτυχόντες ήταν, τουλάχιστον, δλοι τους έδώ - παρόν
• Ούδεiς ποτέ άπών έπέτυχε ...
τες. ' Επιτυχών καί . . . άπών δέν ύπηρξε ποτέ! Ό Χωραφάς
"Αλλη μιά φορά ό Τσάτσος στή ρίζα τοϋ κακοϋ : Δικός
διορίστηκε στiς 28 τοϋ Σεπτέμβρη, άπών! Ήρθε, όρκίστηκε
του ό νέος νόμος γιά τά κρατικά θέατρα. Δική του κ' ή κακή
κ' έφυγε άμέσως. Ξανάρθε - ύστερα άπό δυόμιση μήνες! έπιλογή τών προσώπων πού τά διοικοϋν. Μέ τό νέο νόμο, ή
τό Δεκέμβρη . Όχι γιά νά διευθύνει τό ίδρυμα! Ήρθε γιά νά
έκλογή - ε!πε
γενικοϋ διευθυντij, δέ θά γίνεται πιά άπό
προετοιμάσει τή μουσική διεύθυνση τοϋ " 'Ορφέα καi τijς
ενα πρόσωπο - τόν ύπουργό . Θά γίνεται - ε!πε -"μυστι
Εύρυδίκης ". Ξανάφυγε, ξανάρθε, κι άρχές τ' 'Απρίλη έφυγε
κά " άπό τά J 6 μέλη τοϋ Διοικητικοϋ Συμβούλιου καί της
όριστικά, γιά νά προετοιμάσει τή μουσική διεύθυνση χορο
Καλλιτεχνικijς Έπιτροπijς, κάθε θεάτρου. Αύτό - ε!χε πεί δραμάτων στό . . . Στρασβοϋργο! Άλλ' έτσι, δέν άναδιοργα
ό Κ. Τσάτσος - σημαίνει . . . περισσότερη Δημοκρατία. Στήν
νώνονται Μουσικά Θέατρα. Μάλλον, διαλύονται .. .
πράξη δμως, γίνανε κάπως . . . άλλιώτικα : Καί στά δυό κρατικά θέατρα της 'Αθήνας, γενικοί δ ιευθυντές διορίστηκαν,
• 'Από Μελόδραμα, σκέτο ρεντίκολο !
άπό τόν "ίδιο τόν Κ. Τσάτσο, τά πρόσωπα πού "φανερά "
Δέ μάς διαφεύγει : Βρισκόμαστε στό χώρο της Όπερας.
ε{χε ζητήσει άπό πρ!ν νά . . ."έκλεγοϋν "! Μέ τή διαφορά
πώς αύτό δέ σημαίνει λιγότερη ii . . . περισσότερη Δημο Συμβαίνουν, δμως, πολλά . . . μποϋφα! Στήν άρχή π . χ . της
περιόδου, ένώ ό νέος γενικός διευθυντής τ"fiς Λυρικijς έποίει
κρατία. Σημαίνει, άπλώς, Νέα Δημοκρατία ! Άς μείνουμε,
τάς διατριβάς του �'' Στρaσβούργφ, τή Γενική Διεύθυνση
δμως, στ�i Λυρική . Σέ χώρες, μέ τό μουσικό έπίπεδο τijς δι
τοϋ Θεάτρου άσκοϋσε ή κ. Μαρίτσα Ράλλη . Προσόντα ;
κijς μας, συν1iθως μετακαλείται ξένος Γενικός Διευθυντ�;ς.
Γνωστ�i συγγραφέας καί άδελφή μεγάλης πρωταγωνίστριας
"Ενας ξένος, πού ξέρει καλά τή δουλειά του - άνεπηρέαστος
πού, πρίν βγεί στό θέατρο, ε{χε σπουδάσει . . . μουσική . Ή
άπό παρεμβάσεις, στηριγμένος στό δυναμικό τοϋ τόπου - θά
άποθαμένη , δηλαδή, άδελφή της' 'Αργότερα, γιά νά καλυ
ξεκινοϋσε μ' ενα ρεπερτόριο - κ' ενα γενικότερο όργανω
φθεl πάντοτε ή άπουσία τοϋ νέου Γενικοϋ, έφευρέθη κε ό 'Ανα
τικό πρόγραμμα - πού θά ταίριαζε στίς δυνάμεις πού άντι
πληρωτής γενικός διευθυντής. Σάν . . . άρμοδιότερος έπελέγη
κειμενικά διαθέτουμε. Ό Φοίβος Άνωγειανάκης, σέ προ1ηού
ό Μάνος Χατζιδάκις! Γιατί θαυμαστικό κι άποσιωπητικά;
μενο τεϋχος, θύμισε τήν περίπrωσ11 τijς Γαλλίας. Δέν έπρεπε
Κανένας δέ μπορεί νά τοϋ άρνηθεί τή μουσική του εύαισθη
νά τήν προσπεράσουμε. Ή Γαλλία έχει Όπερα καί Μπαλέτο
πέντε αίώνων! Κι δμως, μέ έyωκεντρικό ντεγκωλικό καθεστώς,
σία. Ούτε τήν ούσιαστική προσφορά του στή Νεοελληνική
Μουσική . Δέν ύποτιμοϋμε οϋτε τά χοροδράματα, οϋτε τή θεαδέ δίστασε νι'ι μετακαλέσει γιά τά δυό ίστορικά Λυρικά της
-
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τρική του μουσική, οϋτε - έπιτέλους - τήν έλαφρά μουσική
του. 'Αγνοεί, δμως, τήν Όπερα. Ειναι γι' αύτή, τελείως ξένος!
Καί, γιά τή Θέση που άνάλαβε, αύτό - καί μόνον αύτό βαρυνει. Καταντάει κάτι παραπάνω άπό παράλογο : Τόν πε
ρισσότερο καιρό που ό άσχετος, βασικά, Χωραφάς βρίσκεται
στή . . . " δουλειά του " στό Στρασβοϋργο, τή Λυρική Σκη
νή τή διευθυνει ό . . . άκόμα πιό άσχετος Χατζιδάκις ! Καί
δεν εΙναι μόνον, οι δυό τους, άσχετοι μέ τήν Όπερα. Ειναι
τελείως άσχετοι καί μεταξύ τους. Έχει διαδοθεί πώς Χωρα
φάς καί Χατζιδάκις σκέφτονται μ' eνα μυαλό κ' αίσθάνον
ται μέ μιά καρδιά. 'Αλίμονο . . . ΝΟλοι οί παροικοϋντες τή
Λυρική - ού μήν άλλά καί τό " Μαγεμένο Αύλό "! - γνω
ρίζουν πολυ καλά πόσο διαφορετικά σκέφτονται καί έ ν ε ρ
γ ο ϋ ν ο[ δυό τους στά Θέματα της Λυρικής. Δέ χρειά
ζεται , βέβαια, νά έξηγηθεί τί δεινά σωρεύει παρόμοια δυαρ
χία! Ό Χατζιδάκις πάλι, σάν έπιχώριος διευθυντής της
Ε. Λ . Σ . , βρίσκεται στήν άνάγκη νά λύσει προβλήματα τοϋ
κρατικοϋ Μελοδράματος που τ' άγνοεί κατά κράτος ! ΕΙναι
φυσικό νά άστοχεί. Συνήθως . . . αύτοσχεδιάζει . "Αλλοτε
" συμβουλεύεται " άνθρώπους τής Λυρικης, άναρμόδιους
γιά τiς Θ�σεις που κατέχουν στό ίδρυμα καί ύπεύθυνους
γιά τήν &ς τώρα κακοδαιμονία του. Καί, άγνοώντας τ�)ν
·οπερα, δέν εΙναι σέ Θέση νά έλέγξει ο ύτε τiς "συμβου
λές " που τοϋ δίνουν, οϋτε τίς λύσεις που τοϋ "ύποβάλ
λουν ". Τά σπασμένα ·πλη ρώνει , φυσικά, ή Λυρική. Δέν
άρνιόμαστε τ�)ν καλ1Ί του πρόθεση . 'Αλλά, χωρίς άρμο
διότητα, χωρίς στοιχειώδες διοικητικό παρελθόν βρέθηκε
νά διευθύνει τό 'Εθνικό Μελόδραμα . Έργο έξοντωτικό καi
γι' άνθρώπους μέ πολυ μεγαλύτερο άπ' τό δικό του διαμέ
τρημα. Καί, τόσο ύποτίμησε τήν εύθύνη της Θέσης του,
που άνάλαβε παράλληλα καί τή . . . μουσική Διεύθυνση τοϋ
ΕΙΡΤ! 'Ενός άλλου . . . έξαρθρωμένου ιδρύματος, μέ τόση
κόπρο Αύγείου πού, γιά τό στοιχειώδες καθάρισμά της, Θά
χρειαζόταν άλλος μυθικός 'Ηρακλής! Άντ' αύτοϋ, ένεφανίσθη
ό Μάνος! Μοιρασμένος στά δυό, σίγουρα Θ' άποτύχει καί
στά δυό ! 'Εμείς τουλάχιστο, δέ γνωρίζουμε κανένα νεοέλ
ληνα, πού νά 'χει τήν ικανότητα νά κρατήσει δημιουργικά
καi σωστά, δυό τόσο έξοντωτικά άπαιτητικές Θέσεις. Άλλ'
αύτή εΙναι μ ό ν ο μιά πλευρά της κακοδαιμονίας τοϋ κρατι
κοϋ Λυρικοϋ Θεάτρου. Πέρα άπό τήν όλοφάνερα άτυχέστατη
έκλογή πού 'γινε στά πρόσωπα της Διοίκησής του, ύπάρχουν
ενα σωρό ούσιαστικοi άλλοι λόγοι πού καθιστοϋν τό άτυχο
ίδρυμα άπό Μελόδραμα, σκέτο . . . ρεντίκολο ! Θ' άναλυθοϋν
στό έπόμενο τεϋχος.

Jf 'Ακριτικών Μwμόγερwν 'Ανάσταση
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Τό " Θέατρο " άπ' τήν πρώτη έμφάνισή του διακήρυξε τήν
Πίστη του στή λαϊκή μορφωτική μας παράδοση , στίς ρίζες.
Γι' αύτό, μ' ιδιαίτερη χαρά παρουσίασε, στό 33 τεϋχος, τήν
άνακοίνωση τοϋ Χρήστου Σαμουηλίδη γιά τους Μωμόγε
ρους - τό γνήσια παραδοσιακό, λαϊκό Θέατρο τοϋ άκριτι
κοϋ Πόντου. 'Αμέσως eγινε συνείδηση πώς τό λαϊκό βυζαν
τινό Θέατρο δέν ε{χε σβήσει μέ τήν πτώση της Πόλης.
Γαντζωμένο σέ κατάλοιπα έθιμικών γιορτών, διασώθηκε
στόν παρθένο άπό διασταυρώσεις καi δυτι κές έπιδράσεις
Πόντο. ΟΙ άκτές κ' ή ένδοχώρα της Μαύρης Θάλασσας στά
θηκαν - πέντε όλάκερους αιώνες! - ή άκριτική κιβωτός
της βυζαντινής παράδοσης. Ό άκραιφνής 'Ελληνισμός τοϋ
Πόντου, μετά τή Μ ικρασιατική καταστροφή τοϋ '22 καi
τήν άπάνθρωπη άνταλλαγή τών πληθυσμών τοϋ '24, εφτασε
στήν 'Ελλάδα μέ τήν ψυχή στό στόμα, λίγα κουρέλια, άλλ'
άνέπαφο τό Θησαυρό της γλωσσικής του διαλέκτου, τά δημο
τικά καί άκριτικά τραγούδια, τούς άρχέγονους λαϊκούς χο
ρούς, τόν πλοϋτο της λαϊκής λατρείας, τά παμπάλαια έθιμα,
τό ήθος καί τήν παλληκαριά του. Καί, μαζί μ' αύτά, διάσωσε
καί μεταφύτεψε στά χώματά μας τους Μωμόγερους - τό
λαϊκό έθιμικό Θέατρο τοϋ Δωδεκάμερου. "Ως τίς πα(:Jαμονές
τοϋ Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, κάθε Δωδεκάμερο άπ' τά Χριστούγεννα &ς τά Φώτα - οι Μωμόγεροι άνασταί
νονταν σ' δλες τίς γωνιές της Μακεδονίας καί της Θράκης
δπου ε{χε πεισματικά ξαναριζώσει ποντιακό στοιχείο. Δέν
άργησε δμως νά 'ρθοϋν ξανά δίσεκτοι χρόνοι. 'Απανωτά
Κατοχή, 'Εμφύλιος, μακρόχρονη 'Αστυνομοκρατία της Δε
ξιάς, Δικτατορία. Οί έλευθερόστομοι Μωμόγεροι - μαζί μ'
άλλες γιορτές μασκαρεμένων - κρίθηκαν έπικίνδυνοι γιά τή
Δικτατορία. Σέ δυό τρείς άπόμερες γωνιές της Μακεδονικής
γης ψυχοραγοϋσαν κουτσουρεμένοι. Τελικά κυνηγήθη καν

παντοϋ, άτόνησαν, άπαγορεύτηκαν καί σώπασαν. Στήν κρί
σιμη αύτή στιγμή, έπενέβη τό " Θ". Δέν περιορίστηκε στή
δημοσίευση της άνακοίνωσης τοϋ Σαμουηλίδη . Πλησίασε τίς
ποντιακές κοινότητες της Μακεδονίας καi Θράκης, τiς πον
τιακές έστίες δλης της χώρας, μεμονωμένους πόντιους λό
γιους καί δασκάλους. Παρακίνησε στή διάσωση κι άναβίω
ση τοϋ λαϊκοϋ αύτοϋ έθιμικοϋ Θεάτρου. 'Αναζήτησε γρα
φτό ύλικό, άφηγήσεις γεροντοτέρων, φωτογραφίες, κο
στούμια, μάσκες. Συδαύλισε τό ένδιαφέρον στό, τόσο γερά
δεμένο μέ τiς παραδόσεις του, ποντιακό στοιχείο. Τό έγχεί
ρημα πέτυχε : Oi Μωμόγεροι σώθηκαν! Στό τεϋχος 33 άνα
κι νήσαμε τό Θέμα. Στό 43, δημοσιεύεται ήδη " Τό Δικαστή
ριον", παραλλαγή τοϋ δρώμενου " Ή παντοδυναμία τόϋ
Ντερέμπεη ", δπως παιζόταν άπ' τούς Μωμόγερους στό Σταυ
ρiν της Άργυρούπολης, στήν περιοχή της Τραπεζούντας.
Τό σημαντικό εΙναι πώς ή παραλλαγή αύτή παίχτηκε κιόλα
στήν 'Αθήνα! Ό " Καλλιτεχνικός 'Οργανισμός Ποντίων 'Α
θηνών" άνάλαβε τήν προετοιμασία, τή στελέχωση μέ λαϊ
κούς ύποκριτές κ' eδωσε τ�)ν παράσταση τοϋ Μωμογέρικου
" Δικαστ�)ριου " στήν Καλλιθέα καί τή Νέα Σμύρνη. Κινη
μένος άπ' τό " Θ" κι ό Σύλλογος Ποντίων της Έδεσσας
" Κωνσταντίνος Γαβράς " έτοίμασε κ' eδωσε κι αύτός παρα
στάσεις Μωμόγερων στήν Έδεσσα καί τά Γιαννιτσά. Στό
Δίμηιιο ύπάρχουν περισσότερα στοιχεία. Φτάνει νά ποϋμε
πώς, άκόμα κ' ή ξ ιππασμένη Τί-Βί βρέθηκε στήν άνάγκη
ν' άσχοληθεί μέ τους παραδοσιακους Μωμόγερους δυό φο
ρές, τήν ίδια μέρα! Τήν παραμονή των Φώτων, Κυριακή 5
τοϋ Γενάρη, τό μεσημέρι παρουσίασε τά ύπαίθρια Μωμο
γ�ρια της Έδεσσας καί, τό ίδιο βράδι, τά Μωμογέρια της
Καλλιθέας. Τό φετινό Δωδεκάμερο, τά Μωμογέρια Θά ξε
χυθοϋν στίς στράτες τών χωρι&ν της Μακεδονίας καί της
Θράκης, δπου όπάρχουν Πόντιοι . Θά τά παρακολουθήσουμε,
δσο μποροϋμε. Ό πατριωτισμός τών Ποντίων iiς μάς έπιτρέ
ψει μιά ε κ κ λ η σ η : Νά φανοϋν δσο μποροϋν φειδωλοί
σέ καινοτομίες. Τό φούντωμα τών Μωμόγερων - iiv δέν κρα
τηθοϋν φανατικά στήν παράδοση - Θά σημάνει τόν έκφυ
λισμό τους, πού ίσοδυναμεί μέ τόν όριστικό χαμό τους. Ένα
έθιμικό λαϊκό Θέατρο, πού κρατήθηκε άνέπαφο μισόν αίώνα,
Θά 'ναι κρίμα νά έκφυλιστεί μέσα σέ λίγα χρόνια.

Jf 'Ένα παραδοσ ιακό θέατρο καταρρέει
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'Αρμόδιοι κι άναρμόδιοι φλυαροϋν άσταμάτητα γιά τήν προ
στασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Δηλώσεις, έκκλή
σεις, σταυροφορίες, συζητήσεις . . . Μεγαλειώδης ξεσηκωμός
μέ τά λόγια ! Στήν πράξη, άφήνουμε - ποιό πρώτο καi ποιό
δεύτερο νά καταγράψουμε; Καί, γιά ποιό νά πρωτοκλάψουμε;
Κοντά στά τόσα άλλα, άφήνουμε κ' eνα νεοκλασικό Θέατρο νά
ρέβει άπροστάτευτο . Έρμαιο στή φθορά τοϋ χρόνου καi τήν
άσυγχώρητη άδιαφορία τών . . . λαλίστατων άρμοδίων. Μι
λάμε γιά τό " Μαλλιαροπούλειο ". Ένα άπό τά πιό καλαί
σθητα Θέατρα της Εύρώπης τών άρχών τοϋ αιώνα. Ένα νεο
κλασικό Θεατρικό κτήριο στήν καρδιά τοϋ Μωριά, τήν ιστο
ρική Τριπολιτσά. 'Από γεννησιμιοϋ του στάθηκε άτυχο.
'Ολότελα έγκαταλειμμένο, τά τελευταία δεκαπέντε χρόνια,
eχει μεταβληθεί σέ τραγικό έρείπιο ! Μόλις κρατιέται στά
τέσσερα ντουβάρια του, στή μέση ένός ρημαγμένου κήπου.
Στiς άρχές τοϋ αιώνα, ήταν eνα δνειρο ένός τριπολιτσιbτη
γιατροϋ - τοϋ Γιάννη Μαλλιαρόπουλου . Στά 1 906 Θεμελιώ
θηκε. Στά 1 908 εΙχε τελειώσει . 'Υψώθηκε στή μέση δικης του
έκτασης. Οϋτε διακόσια μέτρα άπ' τήν κεντρική πλατεία
της πόλης. Γεροχτισμένο, μέ πέτρα. Ένα μέτρο πάχος, ο[
τοίχοι του ! 'Ολόγυρά του, τρία στρέμματα κήπος. Μέ λου
λούδια, Θάμνους, πεϋκα κ' έλατα! Χτίστηκε μέ πρότυπο τό
"Βασιλικό " της 'Αθήνας. 'Αδυναμία τοϋ Ιδρυτή του : Ένα
" Βασιλικό " καί στήν πόλη του ! 'Εξασφάλισε τόν ίδιο μη
χανικό, τόν ίδιο ζωγράφο . Μόνο τή δ ιακόσμησή του, τή Θέ
λησε άκόμα π ιό πολυτελη, πολυ π ιό πλούσια ! 'Αρχικά, ε{χε
μόνο 1 32 Θέσεις, στήν πλατεία . ΕΙχε καi έξώστη . Στήν άρχή ,
χωρίς καθίσματα, γιά νά μήν άνεβαίνει ή νεολαία καi κάνει
Θόρυβο. 'Αργότερα, δημιουργήθηκαν κ' έκεί 80 Θέσεις. Διά
θετε άνετο φουαγιέ, δυό Θεωρεία - γιά τό Δήμαρχο καί τό
δωρητή - εύρύχωρη σκηνι), δώδεκα καμαρίνια. Ή μπούκα
της σκηνής του ε{χε άνοιγμα έφτάμιση μέτρα κ' ϋψος πέντε.
Ή αύλαία, ζωγραφιστή, άπό ιταλικό μουσαμά, ά11απετά1•11υτο.
Διάθετε πλούσια σκηνικά, τοϋ περίφημου Ζολί, φερμένα άπ'
τό Παρίσ ι . Τά καθίσματα i'ιταν ντυμένα μέ βαρύ γαλλικό
βελοϋδο, μέ πέλος δυό πόντους . Πληθος άγάλματα, άπό ίτα-
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λούς καi γάλλους γλύπτες, στολίζανε τήν αίθουσα. οι δυό
πόρτες της έξόδου καλύπτονταν μέ κουρτίνες άπό δέρμα
τίγρης. Καλαισθησία καi μεράκι, συνταιριασμένα, κάναν τό
θαl:Jμα τους ! Εικοσιπέντε χρόνια - άπό τό 1 908 πού τέλειωσε,
&ς τά 1 933
τό θέατρο άνηκε στό Δημο. Δέν άξιοποιήθηκε!
Ένα τόσο ώραίο Δημοτικό Θέατρο eμεινε σχεδόν άχρησι
μοποίητο ! Κανένας άξιόλογος θίασος. Καμιά σημαντική πα
ράσταση . Κάτι άσi1μαντα μπουλούκια φιλοξένησε. Δέν προσ
φέρανε τίποτα. Tol:J κάναν καi ζημιές ! Στά 1933, ό Δημος . . .
" κατάφερε " νά τό ξεφορτωθεί ! Τό νοίκιασε στόν τριπόλι
τσώτη έπιχειρηματία Γ. Χριστόπουλο. Θέλησε, φυσικά, νά
τό έκμεταλλευτεί έπικερδέστερα. Τό άπέριττο θέατρο μετα
βλήθηκε σέ κινηματογράφο. Στά 1 32 καθίσματά του, προσ
τέθηκαν άλλα 268. Μ' άλλα λόγια τά διπλά καί . . . τέσσερα
παραπάνω ! Ol θέσεις έγιναν, στρογγυλά, τετρακόσιες ! Στή
δ ιάρκεια της μετατροπης, κλέφτες ξήλωσαν τό βαρύτιμο
βελοl:Jδο άπ' τά 1 32 καθίσματα . Θεωρήθηκε . .. εύκαιρία νά
ντυθοΙ:Jν καi τά 400, όμοιόμορφα, μέ δέρμα. Παρ' δλ' αύτά,
δμως, άπό τό 1 933 &ς τό '40
τό. έφτά χρόνια πού λειτούργησε
σάν κινηματογράφος - ήταν καi τά καλύτερά του σά θέα
τρο ! Ti τραγικό ! Όταν εφυγε άπ' τό Δημο, στά . . . ξένα χέρια,
άρχισε νά έκπλη ρώνει τήν άποστολή του καi σά θέατρο.
'Αξιόλογοι θίασοι άπό τήν 'Αθήνα παίξανε στή σκ11νή του.
Ώς κ' ή Μαρίκα, άπό τήν πρόζα, ό 'Αγγελόπουλος κι ό Κυ
παρίσσης άπ' τό λυρικό θέατρο - άρκετοi άλλο ι . Ή χαρά νά
παίζουν σ' ενα τόσο άνετο κι ώραίο χώρο, τούς εκανε νά
μένουν περισσότερο. Τά έπόμενα ί:ξη δίσεχτα χρόνια - άπό
τόν πόλεμο τol:J 1 940, τήν κατοχή καi τόν έμφύλιο, &ς τό
'46 - τό θέατρο δέ λειτούργησε. Τό '4 1 λεηλατήθηκε άπ' τά
ιταλικά στρατά. Τ' άγάλματα, οι κουρτίνες άπό δέρμα τίγρης,
τό πιάνο, τά ζωγραφικά σκηνικά του, φτάσανε στήν 'Ιταλία.
Ή έκπληξη της Ρώμης γιά τά θεατρικά . . . εύρήματα τών
στρατιωτών της, εφερε στήν Τρίπολη "άρμόδιους " νά δοϋν
τό κτίσμα άπό κοντά. Εlχε τότε διαδοθεί ποος - άπό θαυμα
σμό γιά τό θέατρο - πολλά άπό τά κλεμμένα ε{χαν έπιστρα
φεί. Τό '44 οι άντάρτες κάψανε τό Δημαρχείο της πόλης.
Τότε κάηκε κάθε γραφτό ντοκουμέντο γιά τό θέατρο καi τό
δημιουργό του. Τά λίγα χρόνια μετά τόν έμφύλιο, &ς τό 1961
- στά χέρια πάντα τol:J τριπολιτσώτη έπιχειρηματία - τό
" Μαλλιαροπούλειο " γνώρισε δόξες ! ' Ακόμα καi ξένοι θία
σοι, μετά τήν 'Αθήνα, πήγαιναν γιά παραστάσεις καi στήν
Τρίπολη . Τούς τραβοΙ:Jσε τό ώραίο θέατρο. Τά προγράμματα
τής περιόδου αύτης σώζονται στήν τοπική Βιβλιοθήκη . ΕΙναι,
ίσως, τό μόνο εϋγλωττο άπομεινάρι άπ' τq θεατρικό κομψο
τέχνημα της άρκαδικης πρωτεύουσας. Με:rά τό '61, ό Γ.
Χριστόπουλος, παράδωσε τό "κινηματο - θέατρο " στό Δημο.
' Αμέσως άρχίζει ό άργός του θάνατος. Ό Δημος - σά νά μήν
έφταναν τά πρώτα εικοσιπέντε χρόνια της άσυγχώρητης παρα
μέλησης τol:J θεάτρου - άδιαφορεΙ καi πάλι . Μόνον άλητες
καi κλέφτες τό . . . τιμοϋν ! Μπαινοβγαίνουν, άρπάζουν δ,τι
Εχει άπομείνει. 'Ακόμα καi τά κινηματογραφικά έξαρτήματα
τοϋ έκμισθωτη έπιχειρηματία. 'Εκείνος, τό πονάει άκόμα
καi προτρέπει τό Δημο νά κάνει κάτι . Νά μή ρημάξει τό
θέατρο . Ή φροντίδα τol:J Δήμου δέ φάνηκε ποτέ. Οϋτε κάν τό
σφάλισε ! Έμεινε, χρόνια, άνοιχτό κι άφύλαχτο. Έμπαινε ή
βροχή, έμπαινε τό χιόνι. Γιόμισε άκαθαρσίες καi φίδια !
Πέρσι, επεσε ή μισή του στέγη . Τό χειμώνα, ή άλλη μισή .
Ένα μόνο κομμάτι σκεπης πού άπόμεινε, καλύπτει τά καμα
ρίνια. Κι αύτό έτοιμόρροπο ! Ένα άπ' τά πιό ώραία, ενα νεο
κλασικό, ενα παραδοσιακό θέατρο της χώρας, ίσως πιά νά
μήν παίρνει καμιά γιατρειά. Πρός δόξαν των λαλίστατων
άρμοδίων, τό θέατρο πεθαίνει. Στά χρόνια της χούντας, ά
μαρτωλοi τοπικοί παράγοντες έπιδίωκαν φανερά τό θάνατό
του. 'Επηρεασμένοι άπό τό φαλακρό Μυστρί, θέλανε νά
γκρεμιστεί γιά νά χτίσουν, κι αύτοί, στή θέση του. Ή πα
ράνομη παπαδοπουλική "νομοθεσία " τούς εδινε τό δικαίω
μα νά β ι ά ζ ο υ ν τή θέληση και τών εύεργετών ! Ύποκρι
τικότερα : νά . . . "άξιοποιοl:Jν " τiς δωρεές τους . 'Αλλά, ό
ιiμοιρος Μαλλιαρόπουλος εΙχε χαρίσει στό Δi'jμο καi πολλά
ιiλλα στρέμματα γi'jς, πού μποροϋσαν νά τά "άξιοποιήσουν "
- διάβαζε : νά τά "έκμεταλλευτοl:Jν "! Έπρεπε νά θυσιάσουν
ενα άνεπανάληπτο θεατρικό κτήριο, γιά νά φτιάξουν χουν
τικό . . . Πνευματικό Κέντρο; Θεμελιωμένο στήν καταστροφή
ένός θεάτρου, τi σόι "πνευματικό " Κέντρο θά 'ταν; Τά λίγα
αυτά καi βιαστικά - μήπως κάτι προλάβουμε - άφιερώνον
ται στόν ύπουργό Πολιτισμοl:J καi 'Επιστημών, της λεγόμε
νης Νέας Δημοκρατίας.
-

-

:1f.. 'Ένας νέος συγγραφέας. Χειροκροτείστε
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Παράδοση τol:J " Θ " ή άναζήτηση, ή προβολ1) κ' ή καθιέρωση
νέων έλλi1νων δραματουργlί>ν. Τό σύγχρονο έλληνικό έργο
εσπασε τό φράγμα της φαρσοκωμωδίας, μέ τήν άξία του. Καί ,
μ έ τή μακρόχρονη καi σταθερή βοήθεια τol:J " Θ ". Δ έ διστά
ζουμε νά τό ποϋμε. Δέν κάνουμε . . . αυτοδιαφήμιση. ΕΙναι πιά,
άντικειμενικά διαπιστωμένη, άλήθεια. οι 'Αστερίσκοι το\)
" Θ " - συνεχίζοντας άκόμα πιό όξείς καi μακρόχρονους
άγ&νες άπό τίς στi'jλες καθημερινi'jς έφημερίδας - δέν περ
νοl:Jσε τεl:Jχος, που νά μήν έπιμείνουν πεισματικά, κοινότοπα,
βαρετά, στήν άρχή μας : " Θέατρο σημαίνει θεατρικό Εργο.
Κ' 'Ελληνικό Θέατρο σημαίνει έλληνικό Θεατρικό έργο. Θεα
τρική ζωή, χωρίς ντόπια Θεατρική παραγωγή, δέν ύπάρχει ".
Τό " Θ ", μπαίνοντας στόν τρίτο χρόνο τi'jς έπανέκδοσής του,
προχωρεί στούς στόχους του. Πολλές καi πολύ προχωρημένες
οι νέες έπιδιώξεις του. Όμως, ή άρχική - τi'jς άναζήτησης καi
προβολης άξιου νεοελληνικοϋ Εργου - μένει, άμετακίνητα,
στή βασική της θέση. Αύτήν ύπηρετώντας, εύθύς μετά τήν ά
πελευθέρωση , δημοσιέψαμε τiς " Μαντατοφόρες" - τό εξοχο
Θεατρικό Χορικό τol:J Γιάννη Ρίτσου - τιμώντας τή διαρκi'j,
πάντα σεμνή καi δυναμική , παρουσία τοϋ Ποιητη στίς προφυ
λακές τol:J άγώνα. Ταυτόχρονα, παρουσιάσαμε τό " Τρομπόνι "
τol:J Μάριου Ποντίκα, βγαλμένο, κι αυτό, άπό τήν άθλιότητα
τi'jς έφτάχρονης έσωτερικi'jς κατοχi'jς. Καί, συνεχίζουμε. Σέ
κάθε τεl:Jχος κ' ένας νέος συγγραφέας. Μέ χαρά παρουσιάζουμε
τόν σημερινό. Απαιχτος πρός τό παρόν, δέ Θ' άργήσει νά
παιχτεί καi νά πετύχει. Τό όνομα αυτοl:J : Μ ητσος Εύθυμιάδης.
Τό δνομα τol:J έργου του : " Φώντας " . Γεννήθηκε στήν 'Αθήνα.
Ε{ναι τριάντα χρονlί>. Γιός δασκάλου στή Μακεδονία. Έζησε
είκοσι χρόνια στήν έπαρχία. Κατάληξε στή Σαλονίκη. Σπού
δαζε νομικά, μά τά παράτησε. Πρίν δοκιμάσει Θέατρο, έγραψε
στίχους καi διηγήματα. Έχουμε άλλο ενα, συγγενικό, μονό-.
πραχτό του. Στό ίδιο ϋφος. Τελευταία, άποχτήσαμε κ' ένα
τριπραχτο έργο του. Πολύ άξιόλογο. Καί , σέ τελείως διαφορε
τική γραμμή καί ϋφος. Ό συγγραφέας ξεπέρασε τόν κίνδυνο
τol:J . . . πετυχημένου διαλόγου του. Άν άργήσει νά παιχτεί,
θά τό δημοσιέψουμε. Ε{ναι συγγενικός μέ τό Δημήτρη Κεχαίδ η .
Έχει σπάνια Θεατρική αίσθηση . Άμεσο, κοφτό διάλογο. Χαρ
μάνι ρεαλισμοl:J καί ποίησης. Κ' ε{ναι ρωμιός! Έχει ρωμέικη
αίσθηση τ&ν καταστάσεων καi τlί>ν πραγμάτων. Διαβάστε τον.
Κι iiν συμφωνείτε, χειροκροτείστε τον !
•

:1f.. 'Ένας 'Ήλιος έλληνικότητας
Ένας Ήλιος θεατρικός, ένας Ήλιος ρωμιοσύνης, ό Ήλιος
τοϋ Διαμαντη Διαμαντόπουλου, καλύπτει τό ξώφυλλο τol:J
τεύχους. Χαρά καi τιμή γιά τό "Θέατρο ". Μέ τή θρυλική
αύτή κατασκευή τοϋ Διαμαντη Διαμαντόπουλου - πού δέσπο
ζε στήν " Αλκηστη " τi'jς "Λαϊκης Σκηνi'jς " τol:J Κούν, τό
'34 - προβάλλουμε μιά ά π ο φ α σ ι σ τ ι κ ή στιγμή της
έλληνικi'jς Σκηνογραφίας καi τol:J Νεοελληνικοl:J Θεάτρου.
Τό πράττουμε μέ τήν ·εύκαιρία της έπανεμφάνισ1ις τol:J Δια
μαντi'j Διαμαντόπουλου, καi τi'jς δουλειάς του, ϋστερα άπό τήν
εικοσιπεντάχρονη οtκειοθελη άπομόνωσή του. Δυό τρείς
φορές, καi γιά διαφορετικούς λόγους, δημοσιέψαμε δσες φωτο
γραφίες έχουν δ ιασωθεί άπό τήν ιστορική - μαζί μέ τήν
" Έρωφίλη " ·-παράσταση τi'jς " Άλκηστης " τol:J '34. Ή
αίσθηση τi'jς ρωμέικης λαϊκότητας, πού 'δωσε καi στijν κρη
τική καi στήν άρχαία Τραγωδία ό Κάρολος Κούν, ήταν άληθι
νά έπαναστατική γιά κείνη τήν έποχή. Παραστάτης του, πρω
τομάστορας ρωμιοσύνης, ό εικοσάχρονος τότε Διαμαντης
Διαμαντόπουλος. Μικρασιάτης καi μαρξιστής, σπουδαστής
στή Σχολή Καλών Τεχνών. Αύτός φαίνεται νά 'χε εισηγηθεί
τό σκηνικό καi τά κοστούμια πού 'φτιαξε ό Γιάννης Τσαρού
χης στήν " Έρωφίλη " της ίδιας χρονιάς. Αύτός τόλμησε νά
στήσει,...... λίγους μηνες άργότερα - τό σκηνικό της "Άλκη
στης " που μέσα του πέρναγαν άρχαιότητα κ' έλληνιστικοί
χρόνοι, Βυζάντιο, Καραγκιόζης κι δλ' ή λαϊκή νεοελληνική
μας παράδοση . Ό Διαμαντόπουλος - έκτός άπό τό γηραιό
τερο Φώτη Κόντογλου - πρέπει νά έπη ρέαζε τότε τόν Κούν.
'Ακόμα περισσότερο, τόν άγαπημένο όμότεχνό του Τσαρούχη.
Ό Κάρολος Κούν παραδέχτηκε τελευταία : Πολλά χρωστάω
στό Διαμαντi'j Διαμαντόπουλο . Μ' έμαθε πολλά . Κι ό Γιάννης
Τσαρούχης eχει όμολογήσει, παλιότερα : « Ό ζωγράφος Δια
μαντόπουλος, μέ τή μεγάλη του εύαισθησία καi τή μεγάλη του
διαίσθηση, ήταν έκείνος πού δχι μόνο μέ ένεθάρρυνε άλλά καί
•

μέ έβοήθησε νά πραγματοποιήσω τό σκηνικό τfjς " Έρωφί
λης ", πού έφευγε άπό τά πεπατημένα». :Ηταν ή γενιά τοϋ '30
πού άνακάλυπτε τόν Ήλιο τοϋ Αtγαιου, τό Μακρυγιάννη,
τή λαϊκή τέχνη, τόν Καραγκιόζη, τό θεόφιλο . . .Δέ χωράει άμφι
βολία.'Ο Διαμαντόπουλος εΙσήγαγε τά . . . ιcαινά δαιμόνια τfjς ρω
μέικης λαϊκότητας στή σκηνογραφία μας, τό μεσοπόλεμο. 'Ο
πωσδήποτε, τόλμησε νά c;:rτήσει στήν
Αλκ�στη" σκry νικό μέ
σαφfj ύπόμνηση τοϋ σεραγιοϋ τοϋ πασά και τfjς καλυβας τοϋ
Καραγκιόζη ! 'Εκεί, άνάμεσα σεράι καί καλύβα, κρέμασε μιά
πανηγυριώτικη γιρλάντα - άπ' αύτές πού βλέπαμε, τίς έπίση
μες γιορτές, στίς έπαρχίες καί τά χωριά, σ' έκκλησιές, ';έ σχο�
λειά στά " Καλ&ς Τ;λθατε " - μέ χεριές - χεριές σκοινα και
σμύ να. Καί, στή μέση τfjς γιρλάντας, στή μέση τοϋ άνοίγμα
τος τής σκηνής, κρεμόταν φανερά, μ' ενα 1iλεκτρικό καλώδιο,
ό Ήλιος τοϋ Διαμαντόπουλου . Κομμένος πρόχειρα. Χωρίς
αΙσθητισμούς καt καλλιγραφίες.' Από κοινόν τενεκέ. Άνεπιτ1Ί
δευτα άναγλυφοποιημένος - μέ πίεση άπ' τήν πίσω μεριά τοϋ
μαλακοϋ λευκοσίδερου. Μ' άτσαλα κολλημένα, τά χοντροκομ
μένα ζώδιά του. Ήταν ένας Ήλιος, πού δέν καταδεχόταν ν�
δημιουργήσει καμιά ψευδαίσθηση πώς 1'Ίταν . . . Ήλιος ! Μια
άπλ11 , θαυμαστή πρόβλεψη : Πίσω, άκριβώ� στή στεφάνη τοϋ
Ήλιου μιά αύτοσχέδια 1iλεκτρική έγκατασταση, κρατοϋσε
δώδεκα' γλόμπους ! Τό φώς τους, ξεχύνονταν άπ' τ' άνοίγματα
τ&ν Ισάριθμων άχτίνων τοϋ Ήλιου - άκριβώς, γιά νά μή τόν
άφ1Ίνει νά χαθεί, " νά πάει πίσω ". Κατάφατσα, ό Ήλιος φωτί
ζονταν άπ' τά πολύχρωμα φώτα τής σκηνής καί , μέ τήν παρα
μικρή κίνηση - αΙωρούμενος καθώς ήταν - έπαιρνε φαντα
στικούς Ιριδισμούς καί λάμψεις κ' εστελνε πολύχρωμες άνταύ
γειες-δπως άμυδρά φαίνεται στό ξώφυλλό μας. Άσφαλ&ς, οι
κατασκευές στό θέατρο δέν ε!ναι κάτι . . . πρωτοφανές. 'Επι
μείναμε στόν Ήλιο τοϋ Διαμαντόπουλου γιατί άξιζε νά έπιση
μανθοϋν : ή άμεσότητα τής έκτέλεσης κ' ή πρόθεση τοϋ καλλι
τέχνη νά φανεί καθαρά ή κατασκευή του - χωρίς νά δημιουρ
γήσει καμιά ψευδαίσθηση πραγματικότητας. Αύτά καt μόνο
δείχνουν γνήσια θεατρική αίσθηση ! 'Επιπλέον, τό άπροκά
λυπτο τής κατασκευής, φανερώνει τή σημασία πού 'δινε ό
Διαμαντόπουλος - πρiν άπό σαρανταένα χρόνια !- στήν κα
τασκευη σάν καθαυτή καλλιτεχνική άξία. ΕΙναι γνωστό πώς,
άπό τήν έποχή τοϋ Μολιέρου, κρεμοϋσαν φώτα στό κέντρο
τής σκηνής. 'Ακόμα καi σέ έξωτερικά, π.χ. σέ . . . δάσος ! Πασί
γνωστοι οι πολυέλαιοι τ&ν μολιερικ&ν παραστάσεων, μιά καί
τό θέατρο ήταν, τότε, άστικό καt αύλικό. 'Ακόμα παλιότερα,
στά σαιξπηρικά χρόνια, καί μ' άκόμα μεγαλύτερη άμεσότητα,
κρεμοϋσαν ένα φεγγάρι , γιά νά δείξουν νύχtα! Στήν παράδοση
αύτή, ό Διαμαντόπουλος εδωσε χαραχτήρα έλληνικό. Μέ τόν
τρόπο πού 'φτιαξε τήν κατασκευή του. Καi μέ τόν τρόπο πού
τήν τοποθέτησε. Πολλά θά μποροϋσε ν' άναφερθοΟν : Ή μνήμη
τοϋ έλληνικοϋ λαϊκοϋ πανηγυριοϋ, στόν τρόπο τfjς τοποθέτη
σης. Ή μακρινή άνάμνηση τ&ν χρυσ&ν Μυκηναϊκ&ν προσω
πείων, στή μορφή τοϋ Ήλιου καi στόν τρόπο κατασκευfjς
της. Ή κατευθείαν εμπνευση άπό τά λαϊκά τάματα, στό πλακέ
άνάγλυφο τοϋ δίσκου τοϋ Ήλιου καί στό άπλό κόψιμο τοϋ
μαλακοϋ φύλλου τοϋ λευκοσίδερου. Ή ε,•τονη άνάμνηση άπό
τά έξαφτέρυγα τfjς έκκλησιαστικfjς λατρείας κι άπό τήν παρα
δοσιακή λαϊκή άργυροτεχνία. Κι άλλα άκόμα, πολλά. Δέ μπο
ρεί, βέβαια, μέ κανένα τρόπο, νά ύποστηριχτετ πώς ενα σωρό
συγγενικά, μεταγενέστερα εργα, εχουν έπηρεαστεί άπευθείας
άπό τόν Ήλιο τοϋ Διαμαντόπουλου. 'Επιβάλλεται δμως ν' άνα
φερθοϋν όμοιότητες καί παραλληλίες. Ά�:τοδείχνουν πόσο
νωρίς έφτασε ό Διαμαντόπουλος σέ πηγές, σέ μορφές καt σέ
τρόπους πού, άλλοι, πολύ άργότερα καt μέ πολύ βραδύ ρυθμό
τούς άνακαλύπτουν, τούς καταχτοϋν καί τούς πολιτογραφοϋν
στή νεοελληνική τέχν η . Περιοριζόμαστε σέ λίγα χαραχτηρι
στικά : Ή δμοιότητα τfjς μορφfjς τοϋ Ήλιου, μέ τά πρόσωπα
τής Βάσως Κατράκη . Ή σημασία πού 'δωσε στόν άπλό τρόπο
άπόδοσης καί κατασκευfjς τοϋ Ήλιου, κ' ή άνάλογη πού βρί
σκουμε στά τάματα πού 'φτιαχνε παλιότερα ό νεαρός Φασιανός.
Τήν άπευθείας i:μπνευση τοϋ Διαμαντόπουλου άπό τά τάματα,
πού τή βρίσκουμε στά πρόσφατα λατρευτικά τοϋ Νίκου Κον
τοϋ. -Ας μήv έξειδικεύουμε. Τελειώνοντας, έπισnμαίνουμε τή
χρησιμοποίηση τοϋ Ήλιου - μ' δλες τίς σημασίες πού άνα
φέρθη καν, σάν φώς, μάσκα, γιορταστική μορφή, λατρευτική σέ μιά άρχαία Τραγωδία. 'Ιδιαίτερα στήν " Άλκηστη ", μέ
τίς προεκτάσεις πού παίρνει στό θέμα της ό Ήλιος, σάν σύμ
βολο ζωής, κι άκόμα περισσότερο, σάν σύμβολο πλέριας
ζωής ! Τό " Θ " κατέχει , σέ έγχρωμες διαφάνειες, τίς μακέτες
" ·

�

τοϋ σκηνικοϋ καί τ&ν κοστουμι&ν τfjς " Άλκηστης ". 'Ελπί
ζει νά βρεί καi τίς μάσκες που χρησιμοποιήθηκαν. 'Αλλά τό
θέμα δέν έξαντλεϊται σ' εναν 'Αστερίσκο. 'Ελπίζουμε νά έπα
νέλθουμε μέ μιά εύρύτερη έρευνα. Καί νά σκεφτεί κανένας
πώς, ή άνάμιξη τοϋ Διαμαντόπουλου στό θέατρο άρχίζει καί
τελειώνει σ' ενα έργο ! Σημαδεύει, δμως, μιά ριζική άλλαγή
πορείας στήν ίστορία τοϋ Νεοελληνικοϋ Θεάτρου.

11- Β άση t:κφρασης : τό σ ώμα τοϋ ήθοποιοϋ

Τό " Θ " βρήκε τόν τρόπο, καί σ' ενα άπλό τεϋχος, νά
όργανώσει ενα αύτόνομο άφιέρωμα. ΕΙκοσιπέντε σελίδες που θηλυκώνουν μεθοδικά ή μιά μέ τήν άλλη , καί γίνονται πιό
εGγλωτ;ες μέ τή διαλεγμένη εικονογράφηση - μιλοϋν γιά τό
Γέρζυ Γκροτόφσκι. Άπό τίς πιό σημαντικές μορφές στό σύγ
χρονο Πειραματικό θέατρο. Ό Στανισλάβσκι, ό Άpτώ, δ
Μπρέχτ κι ό Γκροτόφσκι ε!ναι οι τέσσερις εύαγγελιστές
γιά τό Σύγχρονο Θέατρο. Πάλι τό "Θ" ε{χε μιλήσει πρ&το,
στήν 'Ελλάδα, γιά τό Γκροτόφσκι . Πρίν άπό δώδεκα δλόκληρα
χρόνια! Πολυ προτοϋ τόν μάθει ή άλλη Εόρώπ η . Πρίν τέσσερα
χρόνια κυκλοφόρησε στά έλληνικά κ' ή συλλογή κειμένων
του " Γιά ενα φτωχό θέατρο ". Παρ' δλ' αύτά, ή δουλειά του
έξακολουθεί νά μένει άγνωστ11 στήν 'Ελλάδα. Ό κόσμος τόν
συνδέει μόνο μέ τήν έννοια τοϋ φτωχοϋ θεάτρου. Τiς, περισσό
τερες φορές, παραξηγημένη κι αύτή ! 'Εκείνος κατάληξε σ' ενα
θέατρο π λ ο ύ σ ι ο σ' έκφραστική δύναμη, πού δέν έχει
άνάγκη άπό εΙδικά κοστούμια, μακιγιάζ, σκηνογραφίες, 1)χητι
κά, φωτιστικά, καθιερωμένη σκηνή . Φτωχό στά . . . περιττά!
'Αρνήθηκε τόν πρωταρχικό ρόλο τοϋ Λόγου. Ξαναγύρισε στήν
πανάρχαιη γλώσσα της έκφρασης τοϋ άνθρώπινου σώματος.
Βάση τοϋ θεάτρου του, ό ήθοποιός. Βάση της έκφρασης, τό
σώμα τοϋ ήθοποιοϋ. Αύτό, φυσικά, άπαιτεί άσκηση. ·Ασκηση
σκληρή, μεθοδική. Όχι άπλά σωματική. Χρειάστηκε ενα Σύ
στημα. Τό βρήκε : Περισσότερο άπό άσκηση , μιά μυητική
διαδικασία. 'Εξαφανίζει κάθε άντίσταση κι άναστολή . Έτσι,
τό σ&μα τοϋ ήθοποιοϋ γίνεται [κανό γιά τά πάντα. Άπό τό
σώμα φτάνει στό βάθος τής σκέψης. Πετυχαίνει τή λύτρωση,
μέσα άπό τό σώμα. Τήν προσωπική άπελευθέρωση κι όλοκλή
ρωση τοϋ ήθοποιοϋ. Δέν πρόκειται, βέβαια , νά παρουσιάσουμε
έδώ, ούτε τόν ίδιο, ούτε τό Σύστημά του. Στίς σελίδες τοϋ
άφιερώματος ύπάρχουν δλα τά στοιχεία : Βιογραφικά, καλλι
τεχνικά, φιλοσοφικά, μεταφυσικά. Τό θέατρό του ε!ναι " αίρε
τικό ". Μπορεί, τελικά, κι άντι-θεατρικό. ΕΙναι δμως ε!λικρι
νές, γνήσιο. Ό Γκροτόφσκι άναλώνεται . Δέν ξεγελάει κανένα.
Ούτε τόν έαυτό του. Είτε μας άρέσει, είτε όχι, πραγματοποίησε
μιά 'Επανάσταση . Άλλαξε τήν όψη τοϋ Πειραματικοϋ θεά
τρου. Σ' δλόκληρο τόν κόσμο. Καλλιεργεr ενα θέατρο πού πάει
σέ βάθος. Όχι σέ πλάτος. Φυσικά, ε{ναι άντι-λαϊκό. Καί άντι
πολιτικό. Έχει όμως σοβαρότητα καί βάρος. Δέν ε{ναι άπάτη
iΊ μόδα. Μπορεί νά μή στεριώσει, νά μήν έχει έξέλιξη καί δια
δοχή. Μπορεί νά έκφυλιστεί καt νά σβήσει. Κάτι δμως - καί,
πολι'J σημαντικό - θ' άφήσει στό θέατρο καί τήν προσπάθεια
άνανέωσής του. Ό ίδιος, γύρω στά 1 970, επαθε μιά βαθιά καθί
ζηση . Ό παθιασμένος μύστης τοϋ θεάτρου, εφτασε ν' άπαρνιέ
ται τήν Ιδέα τοϋ θεάτρου! Δέν τόν ένδιαφέρει πιά τό θέατρο,
άλλ' αύτό πού μπορεί νά κάνει, Ιiν τό ξεπεράσει! Ποϋ πάει ;
Δέ μπορεί κανένας νά καθορίσει. ΟGτε ό ίδιος. Ίσως, ή τελευ
ταία καμπή νά σημαίνει τόν άφανισμό του. Ίσως' νά βγάλει σέ
άνυποψίαστους νέους δρόμους. Αότό θά μίiς τό πετ άλλοτε δταν ξεκαθαρίσουν τά πράγματα - εν· άλλο μικρό άφιέρωμα.
Όμως, ό,τι κι Ιiν συμβεί, δέν πρόκειται νά μειώσει τήν προσπά
θεια. Έστω κι Ιiν ό Γκροτόφσκι δέν καταλήξει πουθενά. Έστω
κι άρνητικά, ή θεατρική του άναζήτηση - καt τό γενικότερο
πνευματικό, καλλιτεχνικό καt φιλοσοφικό του κίνημα - θά
'ναι χρήσιμο. Γιά νά συνειδητοποιήσουμε τήν άποτυχία του.
Καt νά ώφεληθοϋμε. Ν' άποφύγουμε δρόμους, παράλληλα σφα
λερούς. Ή, νά βροϋμε τρόπο - άκόμα κι άπ' τούς ίδιους - νά
πάμε μακρύτερα. Τό " Θ " προσφέρει μιά πρώτη σύντομη άλλ'
ύπεύθυνη , γνωριμιά μέ τό έργο του. 'Αξίζει νά διαβαστεί προ
σεχτικά. Ή σκέψη τοϋ Γκροτόφσκι δέ συνοψίζεται σέ δυό
φράσεις. Δέν προσφέρεται σέ βιαστικές κρίσεις. Δέ γίνεται
σλόγκαιι. 'Απαιτεί διείσδυση . Ή έπαφή μαζί του, μονάχα έτσι
θά 'ναι γόνιμη. Άς φυλαχτοϋμε - κυρίως! - άπό . . . οψιμους
" γκροτοφσκισμούς "! Πάνω άπ· δλα, τό έλληνικό θέατρο
πρέπει νά άντλήσει άπό τό Γκροτόφσκι ενα μάθημα β ά θ ο υ ς
στή θεατρική σκέψη καί στή θεατρική πραχτική . Αμποτες
νά 'χουμε σ' αύτό βοηθήσει.
•

Γέρζυ Γ κ ροτόφσκι : ό
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ΓΕ ΡΖΥ ΓΚΡ ΟΤΟ Φ Σ ΚΙ
ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ
Τής ΚΑ ΤΕΡΙΝΑΣ ΘΩΜΑ ΔΑΚΗ
ΑΌ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗ ΣΤΙ ΓΜΗ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙ
ΣΗΣ ΤΟΥ ΓΚΡΟΤΟΦΣΚΙ : ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΟ ΣΤΟ ΣΩΜΑ
1 . Τό θέατρο τοϋ παράλογου ήταν ή τελευταία μέχρι στιγμfις

λογοτεχνική έπανάσταση στό δυτικό θέατρο

Μετά τούς ντανταϊστές καί τούς σουρρεαλιστές, στ�i δεκαετία
του πενήντα οι συγγραφείς τοϋ Θεάτρου τοϋ Παράλογου έπι
σημαίνουν δτι :
Σάν έκδήλωση της άνΟρώπινης συμπεριφοράς, ό λόγος εΙναι
πεπερασμένος. Σά μέσο έπικοινωνίας εΙναι φθαρμένος. Σάν
τρόπος άντίληψης καί περιγραφής της πραγματικότητας εΙναι
άνεπαρκής. Ή λέξη, σά σfjμα, εΙναι άτελής - μπροστά στήν
ποσότητα καi τiς διακυμάνσεις της σημασίας πού συμβολίζει.
Γιά τούς συγγραφείς του παράλογου έκούσια i1 άκούσια τ ό
Θ ε α τ ρ ι κ ό ε ρ γ ο α ύ τ ο κ α τ α ρ γ ε ϊ τ α ι γιατί βασί
ζεται στό σύστημα έπικοινωνίας πού καταγγέλλει. Μετά άπό
σκληρή πάλη μέ τή λέξη, μέ τii φράση, μέ τή σύνταξη , μέ
τή δομή καi τό νόημα του Θεατρικου εργου, ό Σάμιουελ Μπέκετ
καταλήγει στή σ ι ω π ή . Ή προσωπική του πορεία εΙναι
σύμβολο τijς πορείας του δυτικοϋ Θεάτρου. Ό λ ό γ ο ς δ έ ν
ά ρ κ ε ί π ι ά. Καιρός νά έξερευνήσουμε Ci λ λ ε ς γ λ ώ σ
σ ε ς.
2. Ή προκατάληψη : θέατρο

=

λόγος, άρχίζει νά καταρρέει

Ή

προκατάληψη αύτή μίiς εχει κληροδοτηθεί άπό τόν εόρω
παϊκό κλασικισμό. ΕΙναι μιά άντίληψη μερική, άποκομμένη
άπό τiς ρ ί ζ ε ς τοϋ Θεατρικου φαινόμενου, άντίληψη χαρα
κτηριστική ένός πολιτισμοϋ πού ά γ ν ο ε ί, φ ο β ίi τ α ι,
ά π ω Θ ε t τ ό σ ώ μ α. Ή προκατάληψη Θέατρο = Λόγος
όφείλεται σέ μιά παρεξήγηση . 'Επειδή τά κείμενα ήταν τό
μόνο μέρος της Θεατρικijς έκδήλωσης πού διασωζόταν άπ' τό
πέρασμα τοϋ χρόνου. 'Επειδή ό λόγος έκφέρεται δχι μόνο
προφορικά άλλά καi γ ρ α π τ ά - καταγράφεται σ' ενα στέρεο
διαχρονικό σημαντικό σύστημα. 'Ενώ ή κινητική συμπερι
φορά, τό σωματικό σfjμα, δέν καταγράφεται . Συμβαίνει έδώ
καί τώρα. Δέ διατηρείται . Χάνεται .
Ένα παράδειγμα : Ή άρχαία Τραγωδία δέν άποδεικνύει
τήν έξίσωση Θέατρο = λόγος, .όπως λέγεται συχνά. Μιά
τραγωδία τοϋ Α!σχύλου, παιγμένη τόν 5ο π.Χ. α!ώνα, δέν εΙχε
καμιά σχέση μέ μιά τραγωδία το{) Ρακίνα, παιγμένη τό 1 70
μ.Χ. α!ώνα. Στήν πρώτη περίπτωση, παράλληλα μέ τό λόγο,
άναπτυσσόταν ενα πολυσύνθετο δίκτυο παραλεκτικών ση
μάτων - ήχητικU>ν, χειρονομιακών, κινητικών, γεωμετρικών.
Στή δεύτερη περίπτωση, τό παραλεκτικό μυθικό σfjμα εχει
έκφυλιστεί σέ ρητορικό σχfjμα:Εχει έξαφανιστεί.Τό Θέατρο >
ενα μέρος τοϋ Θεάτρου > τό κείμενο.
3. Τό κήρυγμα τοϋ όραματιστfι Άρτrο άρχίζει νά καρποφορεί

Πρώτος ό 'Αντονέν Άρτώ άντέδρασε μ' ενα συγκεκριμένο
δραμα στήν άρτηριοσκλήρωση ένός θεάτρου πού εύνοεϊ τό
λόγο κ' ύποβιβάζει τiς ύπόλοιπες έκφραστικές λειτουργίες.
(Ή τάση αύτή τοϋ δυτικοϋ Θεάτρου εΙναι ένδεικτική ένός
πολιτισμοϋ πού 'χει μάθει νά όργανώνει τήν πραγματικότητα

άποκλειστικά γύρω άπ' τό λόγο) . Ό Άρτώ συναντ�ΊΘηκε μέ
τόν άνατολικό πολιτισμό μέσα άπό τό Θρησκευτικό παραδο
σιακό θέατρο Μπαλί. Ή έμπειρία αότή σάρωσε μέσα του κάθε
ψευδαίσθηση γιά τήν έπάρκεια τοϋ δυτικοϋ Θεάτρου καi τοϋ
πολιτισμοϋ πού τό γέννησε.
Ό 'Αρτώ συλλαμβάνει τήν !δέα ένός θεάτρου-τύπου έ ξ έ γ ε ρ
σ η ς τ ο ϋ σ ώ μ α τ ο ς έ ν ά ν τ ι α σ τ ό ν ό λ ο κ λ η ρ ω
τ ι σ μ ό τ ο ϋ λ ό γ ο υ, τύπου έξέγερσης τοϋ άτόμου ένάντια
στόν όρθολογισμό, τόν ύλισμό, τούς νόμους καί τίς προκατα
λήψεις τοϋ δυτικοϋ πολιτισμοϋ. 'Οραματίζεται μιά έπιστροφ1i
στά πανάρχαια σωματικά σ�Ίματα καί τό μεταφυσικό τους
φορτίο. Μ ι ά λ ύ τ ρ ω σ η μ έ σ α ά π' τ ό σ ώ μ α. "Στιίν
κατάσταση έκφυλισμοu οπου βρισκόμαστε, μέσα άπ' τό δέρμα
πρέπει ιί μεταφυσικιί ιιά ξα11αμπεί στό μυαλό μας ". (Άρτώ).

4. Oi σκηνοθέτες παίρνουν τή σκυτάλη τijς άναζήτησης : Μαλίνα, Μπέκ καί Μπρούκ στρατεύοντα ιστό δραμα τοϋ 'Αρτώ

Τό " Λίβινγκ Θ�Ίατερ " άνακαλύπτει στόν Άρτώ καi στόν
έαυτό του τήν έπιθετικότητα άπέναντι στούς κοινωνικούς
θεσμούς, τή βία στήν εκφραση, τήν άναρχία στόν τρόπο ζωfjς.
Τό σ ώ μ α στή σκηνή έλευθερώνεται άπ' τ!ς κοινωνικές
άπαγορεύσεις, γίνεται ή βασική θεατρική γλώσσα. Ό μ ύ θ ο ς,
άρχαίος i1 σύγχρονος, άντικαθιστa τό θεατρικό εργο.
Ό Πητερ Μπρούκ, σέ συνεργασία μέ τόν Τσάρλς Μάροβιτς,
πειραματίζεται άπευθείας πάνω στίς δυνατότητι�ς συγκεκρι
μένων έφαρμογών τijς θεωρίας τοϋ Άρτώ γιά ενα " Θέατρο
τijς Σκληρότητας ". ( 1 964).
Ό Γκροτόφσκι δουλεύει στήν Πολωνία i;δη άπ' τό J 959.
Παρόλο πού ό ϊδιος δηλώνει δτι γνώρισε άργότερα τίς θεω
ρεlες τοϋ Άρτώ, τό εργο του δίνει άρκετές φορές τήν έντύπω
ση μιίiς συστηματοποιημένης έφαρμογης τους.
Ταυτόχρονα,
5. Τό Χάπενινγκ έπιτίθεται στή διανοητική καi άπό άπόσταση, άντίληψη τοϋ ϊ;ργου τέχνης

Βασίζεται σέ δυό άρχές : α!σθητηριακή άντίληψη, καί, συμ
μετοχή τοϋ κοινοϋ στή δράση. Έχοντας ξεκινήσει άπό τiς
πλαστικές τέχνες τό χάπενινγκ καταλήγει νά εΤναι θέατρο γιατί
άπλώνεται στό χ ώ ρ ο καί στό χ ρ ό ν ο, έξελίσσεται σέ
δ ρ ά σ η καi πραγματοποιεlται μέ η) συμμετοχ1) πολλU>ν άν
θρώπων σά μιά άνεπίσημη τελετ�Ί .
Τό χάπενινγκ χρησιμοποιεί εναν όλικό κώδικα α!σθητηριακfjς
έπικοινωνίας μέ iδιαίτερη εμφαση στήν όπτική γλώσσα.
'Επιχειρεί νά μεταφράσει σέ ε i κ ό ν α καi δ ρ ά σ η τό ό
μαδικό άσύνειδο τοϋ σύγχρονου δυτικοϋ άνθρώπου. Νά
βγάλει στήν έπιφάνεια τίς άπωθημένες καi καταπιεσμένες
άπ' τό λόγο αίσθητη ριακές διεργασίες.
6. Τό θέατρο άναζητίi μιά καινούρια γλώσσα πού ε{ναι ταυτό
χρονα μιά γλώσσα παμπάλαιη, μιά π ρ ω τ ό γ ο ν η γλώσσα

Τή γλώσσα τοϋ σώματος
Τή γλώσσα τ&ν α!σθ1Ίσεωv.

Τή γλώσσα της κίνησης.
Τή γλώσσα τοϋ άσύνειδου.
Τή γλώσσα πού έλευθερώνει τ�)ν αιχμάλωτη ένέργεια.
Τή γλώσσα τοϋ χώρου καi τοϋ χρόνου.
Τή γλώσσα τοϋ μύθου.
Τή γλώσσα της τελετης.
Μεγάλος σταθμός σ' αuτή τήν άναζήτηση ό Γ έ ρ ζ υ Γ κ ρ ο
τ ό φ σ κ ι.
ΒΌ ΓΙΑ ΕΝΑ

ΦΤΩΧΟ ΘΕΑΤΡΟ η Ή ΘΕΑΤΡΙΚΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΤΉΣ Λ ΥΤΡΩΣΉΣ ΜΕΣΑ ΑΠ' ΤΟ ΣΩΜΑ

1 . Μερικά βιογραφικά στοιχεiα
Ό

Γέρζυ Γκροτόφσκι γενν1)Θηκε τό 1 933 στό Ζέσουφ (Rzes
zow) της Πολωνίας. Στά γυμνασιακά του χρόνια ύπηρξε δρα
στήριος κομμουνιστής, μέλος τοϋ Σύνδεσμου Πολωνικf]ς
Νεότητας. Στά δεκάξη του χρόνια, μετά άπό μιά βαριά άρρώ
στια πού κράτησε πολύ καi κόντεψε νά τόν όδηγ1)σει στό
θάνατο, γίνεται μιά βαθιά τομή στήν προσωπικότητά του.
'Αποφασίζει νά άφιερωθεί στό θέατρο - νά γίνει σκηνοθέτης.
Πρiν δμως, θέλει νά μελετ�)σει τήν τέχνη τοϋ 1iθοποιοϋ. 'Αρχί
ζει τiς σπουδές του στήν Πολωνία καi τiς προχωρεί στά κέντρα
τοϋ άνατολικοϋ κόσμου δπου ή ήθοποιία εχει άναπτυχτεί
συστηματικά. Περνii ενα χρόνο στή Μόσχα - ό Στανισλάβσκι
κι ό Μέγιερχολντ είναι δυό άπ' τiς πιό γόνιμες έπιδράσεις
πάνω του. Ταξιδεύει ση)ν κεντρική 'Ασία δπου ερχεται σ'
έπαφή μέ τ�iν άνατολική φιλοσοφία. Στήν Κίνα μελετii άπό
κοντά τiς τεχνικές 1)θοποιίας τf]ς Όπερας τοϋ Πεκίνου.
Στήν 'Ιαπωνία τήν τεχνική τοϋ Νό . Στiς 'Ινδίες τiς τεχνικές
τοϋ Κατακάλι .
Τ ό 1 959 άναλαμβάνει τ ή διεύθυνση ένός μικροϋ Θεάτρου ση)ν
Όπόλε. 'Εκεί άρχίζει τή σύvδεση τών πλούσιων έμπειριών
του κι άποκρυσταλλώνει σιγά σιγά τ�)ν προσωπική του κα
τεύθυνση : γεννιέται τό Θέατρο - Έργαστi1ρι.
'Ανεβάζει τά έξης εργα :
" Κάιν " τοϋ Μπάυρον
" Mi ster i ιιn1 Βιιffο " τοϋ Μαγιακόφσκι 1960
" Σιακουντάλα " τοϋ Καλιντάσα
Ο ί πρόγονο ι " τοϋ Μίτσκιεβιτς
1 96 1
" Ό ήλίθιος " τοϋ Ντοστογιέφσκι
" Κόρντιαν " το{) Σλοβάτσκι
1 962
" 'Ακρόπολη " τοϋ Βυσπιάνσκι
" Φάουστ " τοϋ Μάρλοου
1 963
Ασκηση πάνω στόν Αμλετ " άπό
κείμενα Σαίξπηρ καi Βυσπιάνσκι
1 964
Τό 1 965 τό Θέατρο - 'Εργαστήρι μεταφέρεται άπό τήν Όπόλε
στό Βρότσλαβ κ' ο[ στόχο ι του διευρύνονται . Γίνεται Ίνστι
τοϋτο 'Ερευνών πάνω στήν ήθοποιία. 'Από τό 1 965, ό Γκρο
τόφσκι μέ τήν όμάδα του δημιουργεί δυό μόνο θεάματα :
" Ό 'Αλύγιστος Πρίγκιπας " του Καλντερόν σέ διασκευή Σλοβάτσκι
1 965
" Apocalyps i s cιιιη Figιπi s " (κείμενα άπό τ�) Βίβλο, τό
Ντοστογιέφσκι, τόν Τ. Σ. Έλιοτ, τή Σιμόν Βάιλ) 1 968 .
Αύτά τά δυό θεάματα - πού θεωροϋνται ή πεμπτουσία τf]ς
δουλειάς τους - θά τά έπαναλαμβάνουν γιά πολλά χρόνια
σέ περιοδείες σέ διάφορες χώρες, ξαναδουλεύοντάς τα άέναα.
Ταυτόχρονα, ό Γκροτόφσκι κ' ο ί 1)θοποιοί του παίρνουν μέρος
σέ σεμινάρ1α κ' έργαστήρια σέ πολλά μέρη τοϋ . κόσμου (τά
πιό σημαντικά στό Χόλστεμπρο, στό Νανσύ, στή Νέα 'Υόρκη,
στήν 'Αγγλία) δπου παρουσιάζουν καi εtσάγουν στήν τεχνικι)
τους όμάδες 1)Θοποιών.
Τό 1 968 κυκλοφορεί τό πρώτο βιβλίο του Γκροτόφσκι, " Γιά
ενα φτωχό θέατρο ". 'Αποσπάσματα άπό τό δεύτερο βιβλίο
του " ' Ιερή Γιορτή '' (1) δημοσιεύονται τό 1 973 στό άμερικά
νικο θεατρικό περιοδικό T. D.R.
"

" •

•

( 1) Ό τίτλος του στ' άγγλικά εlιιαι " Ηο/ίι/αy " - λέξη σιίι•
Οετη μέ πολλαπλές άποχρώσεις. Σημαίνει ίεριί μέρα άλλά καί
γιορτιί - έπέτειος- άργία ιcαί, γειιι1'ότερα, περίοδος άνάπαυλας ξε1'ούρασης. 'Όλες αύτές οί άποχρώσεις περιλαμβάιιονται στύι•
τρόπο πού χρησιμοποιεί τιί λέξη ό Γιφοτόφσl(ι.
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2. Τό θέατρο σάν τέχνη της όλοκλήpωσης
Ή

ά ν α ζ ή τ η σ η τ η ς ο u σ ί α ς είναι εμμονη !δέα στή
σκέψη τοϋ Γκροτόφσκι. Ή πρώτη έρώτηση πού θέτει στόν
έαυτό του είναι : Ti εΙναι τό θέατρο καi ποιά ε{ναι ή οuσία
του;
" . . . Άφαιρώιιτας βαΟμιαία δ,τι άποδεικιιυόταν έπουσιώδες
βριίκαμε δτι τό θέατρο μπορεί νά ύπάρξει χωρίς μακιγιάζ, χωρίς
αύτόιιομο κοστούμι καί σκηνογραφία, χωρίς ίfvα προκαθορισμένο
χώρο γιά τό Οέαμα ( σκηνιί) , χωρίς φωτιστι1'ά ιϊ ιjχητικά έφφί';
κ.λπ. Δέ μπορεί νά ύπάρξει χωρίς τιί σχέση ιίθοποιοϋ - θεατι/,
χωρίς τιί μετάληψη τι;ς δ.μεσης, " ζωνταvι/ς ά.ντίληψης ".
Μ' αuτό τό συλλογισμό, ό Γκροτόφσκι φτάνει στήν εννοια
τοϋ φ τ ω χ ο ϋ θ ε ά τ ρ ο υ . Σέ άντιδιαστολή μέ τό Θέατρο
πού χρησιμοποιεί μιά πληθώρα άπό έκφραστικά μέσα γιά νά
καλύψει τά κενά του σέ νόημα, τό φτωχό θέατρο συγκεντρώνε
ται σ' ενα άποκλειστικά έκφραστικό μέσο, τόν 11 θ ο π ο ι ό .
Ή ούσία τοϋ Οεάτρου εlvαι ό ιjθοποιός, o l πράξεις του κ ι αύτό
πού μπορεί νά πετύχει ". Ή οuσία λοιπόν γιά τό Γκροτόφσκι
είναι ό ίδιος ό liνθρωπος κ' οι δυνατότητές του.
Ή ά ν α ζ ή τ η σ η τ η ς λ ύ τ ρ ω σ η ς ε{ναι κατευθυντή
ρια γραμμή στή σκέψη καi στήν πρακτική τοϋ Γκροτόφσκι
δπου λ ύ τ ρ ω σ η
ό λ ο κ λ 1) ρ ω σ η .
Ό liνθρωπος τοϋ σύγχρονου πολιτισμοϋ πιέζεται κάτω άπό
ενα βαρu φορτίο άπό κοινωνικούς κώδικες, ζεί περιχαρακω
μένος μέσα σέ συμβάσεις, άποξενωμένος άπό τiς άλήθειες τοϋ
σώματος, εχοντας χάσει κάθε έπαφή μέ τά πιό αuθεντικά
στρώματα τοϋ έαυτου του, κομματιασμένος, ισοπεδωμένος άπό
μιά καθημερινή ζωή πού άκολουθεί μηχανικά καi τυφλά τή
ροή της.
Ή τέχνη, κ' iδιαίτερα τό θέατρο, είναι γιά τό Γκροτόφσκι
"

=

Ό Γέρζυ Γκροτόφσκι, σέ παλιότερη φωτογραφία του

( 1 9 6 7)

ενα ά ντίδοτο γιά τή μερικ1i uπαρξη ' ενας δ ρ ό μ ο ς π ρ ό ς
τ 1i ν δ λ ο κ λ ή ρ ω σ η " . . . μιά ώρίμανση, μιά έξέλιξη, μιά
διαδικασία πού μQ.ς κι;ί.νει νά βγούμε άπ' τό σκοτι;ί.δι γιά νά κα
ταλιίξουμε στό φώς, στιί φώτιση ".
Στό θέατρο τοϋ Γκροτόφσκι, ή πραγματοποίηση τοϋ κυκλώ
ματος δλοκλήρωση - γνώση - λύτρωση παίρνει ενα Θρη
σκευτικό σχεδόν χαρακτ�iρα. Ό Γκροτόφσκι τήν όνομάζει
δ λ ι κ ή π ρ ά ξ η . Ή δλική πράξη έπιτελείται μέσα στόν
1iθοποιό γιά νά προβληθεί άργότερα στό κοινό. Τ ό σ ώ μ α
τ ό ϋ 1; Θ ο π ο ι ο ϋ εΤναι δ στίβος, τό δργανο κ' 1; γλώσσα
της.
Ή θεατρική πρακτική τοϋ Γκροτόφσκι eχει πολλά κοινά
σημεϊα μέ τ!ς ά ν α τ ο λ ι κ έ ς τ ε χ ν ι κ έ ς τ f'\ ς δ λ ο κ λ ή
ρ ω σ η ς μ έ σ α ά π' τ ό σ ώ μ α . Ή Γιόγκα, ή Χάρα, ή
Τάντρα, μέσα άπ' τή βαθιά γνώση τής όργανικf'\ς πραγματι
κότητας τοϋ σώματος προσπαθοϋν νά έλέγξουν τiς λειτουρ
γίες, νά ξεπεράσουν η)ν κοινή, τυφλή σωματική κατάσταση
καi νά δημιουργ1iσουν ενα θεϊκό σώμα. Ό γιόγκι π.χ. ει
ναι ενας θεάνθρωπος πού έπιζητεϊ τή θεοποίηση τοϋ σώ
ματός του (μπορεί νά έπιτελεί άκόμα καi θαύματα) γιά νά
μεταλάβει άπ' ηi συμπαντικ1) θεία ούσία.
Ή δμοιότητα τf\ς. θεατρικής πρακτικής τοϋ Γκροτόφσκι μέ
τiς άνατολικές τεχνικές τf\ς δλοκλ1iρωσης βρίσκεται στό δτι
κι αύτός πιστεύει στήν πορεία πρός τή φώτιση μέσα άπ' τό
σό'Jμα, στήν προσπάθεια δημιουργίας ένός νέου " μυστικοϋ "
σώματος, στήν καλλιέργεια τής έσωτερικf'\ς έμπειρίας.
Ό μ ω ς, ή μεταφυσικ1i του έξαντλείται μέσα στόν liνθρωπο.
Ό μυστικισμός του εΤναι αύστηρά άνθρωποκεντρικός. Ό
liνθρωπος ε{ναι κύκλωμα αύτοδύναμο πού μένει εξω άπό τό
μεταφυσικό κύκλωμα όποιασδήποτε θρησκείας. Ό μόνος
θεός πού ύπάρχει ε{ν' αύτός πού βρίσκεται μέσα στό άνθρώ
πινο σώμα. Ό 1iθοποιός στήν uστατη καμπή τής άναζήτησής
του ταυτίζεται μέ τό Θείο πού ύπάρχει μέσα του. Τό Θείο δχι
σάν εννοια μεταφυσική άλλά σάν όπέρτατη εξαρση τής άν
θρώπινης προσωπικότητας.
'Ακόμα, άντίθετα μέ τό γιόγκι, ό 1iθοποιός τοϋ Γκροτόφσκι
δέ χάνει τ�)ν έπαφή μέ τό γύρω του κόσμο. Δέν καταλήγει σέ
μιά στεγανή μόνωση, χωρίς
διέξοδο πρός τά εξω. Πάντα λει
·
τουργεί σέ συνάρτηση μέ τόν Αλλο - τό συνεργάτη 1)Θο
ποιό ii τό κοινό. Ή όλική πράξη γίνεται δχι μόνο γιά τόν
έαυτό του άλλά καi γιά τόν Αλλο : τοϋ προσφέρεται σά μιά
μ ε τ ά λ η ψ η.

'
"
'Ο Γέρζυ Γκροτ6φσκι, τ ή�ι έποχ ή τής " Ιερής Γιορτής

(1972)

•

•

3.

Ή τεχνική τοϋ ήθοποιοϋ : μιά πορεία πρός τό Κέντρο
Γιά νά πετύχει τή λύτρωση μέσα άπ' τό σώμα, ό ήθοποιός
έχει άνάγκη άπό μεθοδική liσκηση . " Θεωρούμε δτι ιί προ
σωπικιί τεχνικιί του ιίθοποιου ε!ναι δ πυρψιας τιjς θεατρικιjς τέ
χνης ".
Ό Γκροτόφσκι καταγγέλλει μέ δριμύτητα τήν έλαφρότητα
πού έπικρατεί συνήθως στό Θέατρο σχετικά μέ τήν ήθοποιία,
τήν άντίληψη δτι μέ τό ταλέντο καί η;ν έμπνευση δλα μπορεί
νά τά καταφέρει κανείς. Κ ά ν ε ι μ ι ά μ ε γ α λ ε ι ώ δ η κ α i
χωρίς π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο σ ύ ν Θ ε σ η ά π ό τ ί ς π ι ό
σ η μ α ν τ ι κ έ ς π η γ έ ς Θ ε α τ ρ ι κ f'\ ς τ ε χ ν ι κ 1ϊ ς τ ό
σ ο τ ο ϋ δ υ τ ι κ ο ϋ δ σ ο κ α ! τ ο ϋ ά ν α τ ο λ ι κ ο ()
κ 6 σ μ ο υ. 'Από τό Στανισλάβσκι δέχεται τίς άρχές τής
ψυχοτεχνικής καi γενικά τήν έπιστημονική στάση άπέναντι
στήν 1)Θοποιία. 'Από τό Μέγιερχολντ, τό liνοιγμα πρός τήν
καθαρά σωματική τεχνική καi τήν iδέα τής έκγύμνασης μέ
βάση μιά σύνθεση άσκήσεων. 'Από τό Γιούλιους Όστέρ
βα ( 2 ) τήν άσκητική όργάνωση τοϋ έργαστηριοϋ δπου, δ
πως σ' ενα Θρησκευτικό τάγμα, ή καθημερινή ζωή εχει
ταυτιστεί μέ τήν ιϊσκηση. 'Από τό 'Ανατολικό παραδοσια
κό Θέατρο (τό Νό, τό Κατακάλι , η)ν Όπερα τοϋ Πεκίνου)
τήν έντατικ1Ί καi σέ βάθος έκγύμναση κ' έπέκταση τών
σωματικό'Jν δυνατοη;των το() 1)θοποιο() ( 3 ) .
Έτσι δ Γκροτόφσκι καταρτίζει ενα πολυσύνθετο πρόγραμμα
άσκ1iσεων πού 'χουν σάν άντικειμενικό σκοπό τήν κατάργηση
τό'Jν άντιστάσεων καi τών άναστολων τοϋ σώματος τοϋ 1)00ποιο ϋ . Τό άνθρώπινο σώμα γίνεται ίκανό σχεδόν γιά τά πάντα.
(2) Σημαντικός πολωι•ός σκηνοθέτης, μαθητιίς τού Στανι
σλάβσκι.
(3) Ά 11αφέρο11ται μόιιον οί βασικές πηγές. Γιά περισσότερες πλη
ροφορίες βλ. " Γιά ίiνα φτωχό θέατρο ".

Ή κυριαρχία πάνω στό σώμα εlναι γιά τούς 1iθοποιούς το()
Γκροτόφσκι ενα ε{δος μ υ η τ ι κ ή δ ο κ ι μ α σ ί α : Ή χει
ραφέτηση άπ' τόν πόνο κ' ή διεύρυνση τών σωματικών δυνα
τοτήτων ειναι δυό άπό τiς βασικές κατακτήσεις το() μύστη ή 
θοποιο().
Γι' αύτο() τοϋ είδους τόν ήθοποιό, ή τεχνική δέν ε{ναι ποτέ
ενα ξερό σωματικό έπίτευγμα. Ποτέ, ί:να πήδημα φαντασμα
γορικό t\ ενα έντυπωσιακό φωνητικό άποτέλεσμα, δέν ε{ναι
αύτοσκοπός. 'Αντίθετα, πάντα ε{ναι προσαρτημένο σ' ενα
ψυχικό έρέθισμα κι άποτελεί μέρος τf'\ς προσπάθειας γιά άέναη
σύνδεση ψυχικών γεγονότων καί σωματικών πράξεων.
Ή τεχνική το() Γκροτόφσκι ε!ναι ψ υ χ ο - σ ω μ α τ ι κ ή . Πε
ρισσότερο καi πέρα άπό μιά τεχνική ήθοποιίας ε!ναι ενας
δ ρ ό μ ο ς π ρ ό ς τ ή ν π ρ ο σ ω π ι κ ή δ λ ο κ λ ή ρ ω σ η.
'Οριακό έπίτευγμα αύτf'\ς της άντίληψης της τεχνικf'\ς στάθη
κε δ 'Αλύγιστος Πρίγκιπας το() Ρύσαρντ Τσίσλακ (4).

4. Ή μεσολάβηση τοϋ κειμένου
Στήν έρώτηση " Μπορεί τό θέατρο νά όπάρξει χωρiς κείμενο; "
ό Γκροτόφσκι άπαντα : " Ναί. Ή ίστορία τού θεάτρου τό έπι
βεβαιώνει. Στιίν έξέλιξη τιjς θεατρικιjς τέχνης τό κείμενο ιίταιι
ίfιια άπό τά τελευταία στοιχεία πού προστέθηκαν. "Αν βάλουμε
στιί σκηνιί όρισμένα πρόσωπα μ' ίfνα σειιι;ί.ριο πού τά ίδια έπεξερ
γάστηκαν κι aν τά άφιίσουμε νά αύτοσχεδιάσουν τούς διαλόγους
τους δπως στιίν Κομμέντια ντέλ Αρτε, τό θέαμα θά ε!ιιαι έξίσου
καλό aκόμα ιcι aν οί λέξεις δέν aρθρώνοιιται άλλά μόνο μουρμου
ρίζονται ".
•

Στά θεάματά του δ Γκροτόφσκι χρησιμοποιεί τά κείμενα σάν
άφετηρίες. Πρόκειται liλλοτε γιά κείμενα θεατρικά (τών Σλο
βάτσκι, Βυσπιάνσκι, Μάρλοου, Μίτσκιεβιτς κ.li.), ιϊλλοτι;
γιά κείμενα λογοτεχνικά (Ντοστογιέφσκι, Τ. Σ. Έλιοτ, Βίβλος,
(4) Βλ. Γιόζεφ Κέλερα, 'Όί μοιιόλογοι τού Ρύσαρντ Τσίσλαι.:
στό ρόλο του 'Αλύγιστου Πρίγκιπα '', σελ. 34 καί Σέρζ Ούα
κνίν " Ό 'Αλύγιστος Πρίγκιπας " σελ. 33.
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Σιμόν Βάιλ κ.ι'i.). Καί στίς δυό περιπτώσεις τά κείμενα διασκευ
άζονται μέ τρόπο &στε νά βγοiJν στfιν έπιφάνεια οι πυρηνες
της σημασίας καί της δράσης τους. Κ' ο! πυρηνες αuτοί είναι
οι μ ύ θ ο ι καί τ' ά ρ χ έ τ υ π α. Δέν είναι τυχαίο πού ό Γκρο
τόφσκι διαλέγει πάντα κ ε ί μ ε ν α κ λ α σ ι κ ά. Αuτό πού τόν
προσελκύει σ' αuτά δέν είναι 11 λογοτεχνικ�Ί τους ύπόσταση,
άλλά ή περιεκτικότητά τους σέ συμπυκνωμένες διαχρονικές
άλήθειες - σέ μύθους καί σέ άρχέτυπα.
" 'Ο μύθος - λέει ό Γκ:ροτόφσκι - εlιιαι τίιυτόχρονα μιά κα
τάσταση πρωταρχικιί κ' ίfνα σύνθετο πρότυπο, μιά ϋπαρξη άνεξάρ
τητη στιίν ψυχολογία τών κοιιιωνικών όμάδων πού έμπνέει τιί
συμπεριφορά καί τίς τάσεις μιϋ.ς όμάδας ".
Ό Γκροτόφσκι δέν ταυτίζεται μέ τούς μύθους. Τούς κ ρ ί ν ε ι
έν θερμώ, είσδύοντας μέσα τους. 'Αναπτύσσει μιά διαλεκτική
σχέση μαζί τους. Φέρνει σ' άντιπαράθεση τούς έξω - θρησκευ
τικούς καί τούς θρησκευτικούς μύθους μέ τά κοινωνικά φιλο
σοφικά καί ύπαρξιακά προβλήματα τoiJ σύγχρονου άνθρώπου.
" ·Επιχείρησα λοιπόιι νά χρησιμοποιιίσω άρχαϊκές καταστάσεις
άγιασμένες άπ' τιίν παράδοση , καταστάσεις (στόν τομέα τιϊς
θρησκείας καί τιϊς παράδοσης) πού εlναι ταμπού. Α ίσθανόμουν
δτι εlχα άνάγκη νά ά vαμετρηθώ μ' αύτές τίς άξίες. Μέ γοιίτευαν,
μέ γέμιζαν μ' ίfνα συναίσθημα άνησυχίας, ένώ συγχρόνως ύπάκουα
σέ ίfνα βλάσφημο πειρασμό : ιϊθελα νά τούς έπιτεθώ, νά τiς ξε
περάσω, ιϊ άλλιώς, νά τiς άντιμετωπίσω μέ τιίν ίδια μου τιίν
έμπειρία πού καθαυτιί καθορίζεται άπό τιί συλλογικιί πείρα
τοϋ καιροϋ μας ".
Ή ά ν α μ έ τ ρ η σ η μ έ τ ό κ ε ί μ ε ν ο γίνεται καί στή
σχέση fιθοποιοiJ - κειμένου . Τό κείμενο δέν είναι ενα ι'iκαμπτο
άvτικείμενο άναπαράστασης. Δέν άντιμετωπίζεται μέ δέος
κ' ύποταγή σάν τό θεοποιημένο προϊόν - ταμπού της μεγαλο
φυίας τoiJ ποιητη . Χρησιμοποιείται σάν έργαλείο, σά μιά μέθο
δος γιά νά πετύχει ό ήθοποιός τόν άντικειμενικό του σκοπό
πού είναι ή γ ν ώ σ η καί ταυτόχρονα ή ά π ο κ ά λ υ ψ η , στό
κοινό, της πιό βαθιίiς άλ1)θειας του. " Γιά τό σκηιιοθέτη καί
γιά τόν ιίθοποιό, τό κείμενο τοϋ συγγραφέα μοιάζει μ' ίfιια νυστέ
ρι πού μϋ.ς έπιτρέπει ν' άνοίξουμε ol ίδιοι τούς έαυτούς μας, νά
τούς ξεπεράσουμε γιά νά βροϋμε αύτό πού κρύβεται μέσα μας
καi νά όλοκληρώσουμε τιίν πράξη τιϊς συ1ιά11τησης μέ τούς ii.λ
λους : μ' lίλλα λόγια ιιά ξεπεράσουμε τιί μοναξιά μας " .
Ή μ ο ρ φ ή τ ο iJ κ ε ι μ έ ν ο υ άλλοιώνεται . Γίνονται
περικοπές. οι διάλογοι κατανέμονται διαφορετικά. Ό λόγος
κατακερματίζεται, γίνεται ψαλμωδία. Πολωνοί θεατές άνα
φέρουν δτι συχνά συμβαίνει νά μήν καταλαβαίνουν τί λέγεται
δπως οι γιαπωνέζοι θεατές δέν καταλαβαίνουν τό λόγο τoiJ Νό .
Ή έκφορά τoiJ κειμένου βασίζεται σέ μιά αuστηρά όργανω
μένη παρτιτούρα. Ό λόγος στά θεάματα τoiJ Γκροτόφσκι δέ
λειτουργεί τόσο σά μέσο έπικοινωνίας μέ βάση τό γνωστό
σημαντικό σύστημα, άλλά περισσότερο σά μουσική, σάν
ήχητικό σχημα, σάν έ ξ ω - γ λ ω σ σ ι κ ή έ π ι κ ο ι ν ω ν ί α.
5. Ή
σκηνοθετική γραφή
Ή

σκηνοθετική γραφή στά θεάματα τoiJ Γιφοτόφσκι παρου
σιάζει τά έξης χαρακτηριστικά :
'Εγκατάλειψη της ίταλικης σκηνης. 'Αναδιοργάνωση τoiJ
χώρου άνάλογα μέ τό νόημα τoiJ κάθε εργου. Μικρή χωρητι
κότητα της αίθουσας &στε νά έξασφαλίζεται ή σωματική
προσέγγιση ήθοποιών - κοινοiJ μέσα στό χώρο.
Γύμνια άπό σκηνικά. Δέν ύπάρχουν παρά μόνο τά άντικείμενα
πού είναι λειτουργικά άπαραίτητα στή δράση . Τά κοστούμια
καί τά άξεσουάρ ύπαγορεύονται άπ' τήν ήθοποιία, χρησιμο
ποιοiJνται σάν προεκτάσεις τoiJ σώματος των ήθοποιών.
Κ υ ρ ι α ρ χ ε ί ή π α ρ ο υ σ ί α τ ο iJ ά ν θ ρ ω π ί ν ο υ σ ώ
μ α τ ο ς. Τό σώμα δραστηριοποιείται &ς τά δρια τών δυνα
τοτ1)των του. Δημιουργεί μιά γλώσσα άπό σ ή μ α τ α φορ
τισμένα μέ κοινωνικό, θρησκευτικό η φιλοσοφικό νόημα. Ο ί
ήθοποιοί έ ρ μ η ν ε ύ ο υ ν η ά ν τ ι λ έ γ ο υ ν μ έ τ ό σ ώ μ α
τ ο υ ς τ ί ς λ έ ξ ε ι ς.
�

Χt'ρια πού μι λού ν ! 1 9 75, δ Γκροτόφσκι στην 'Α θήνα. Στι}
Τύπου, περισσότερο μιλοϋσαιι τά χέρ ι α του ! Τό
οί φωτογραφίες πού θά μποροϋσαιι νά '11αι χιλι άδεc .
Στό Θεατρικο ' Εργαστήρι γ[ιιο ιι ται εlδι.κές άσκήσεις γιά τήv
κινητικότητα καί έκφραστι.κότητα τώιι χεριών καί τώιι δαχτύ
λων. ΟΙ φωτογραφίες όφείλο ι ι ται στον Κώστα Άναγιιωστάκη

rι ι >ι•έιιτευξη
βεβαιώ ιιο υ ιι

Τό παίξιμό τους ε{ναι εvτονα άντινατουραλίστικο. Χρησιμο
ποιοϋν μιά άπίστευτη κλίμακα άπό φωνές - πολύ συχνά
τεχνητές - άλλάζουν άπότομα στολ ηθοποιίας. Ή συμπερι
φορά τους ε{ναι άπρόβλεπτη . 'Αλλάζουν ρόλους στη διάρκεια
τής παράστασης. Παίζουν ό καθένας πολλούς ρόλους, παίζουν
καί ρόλους άντικειμένων άκόμα.
Ή άτμόσφαιρα ε{vαι μυστικιστικt) , τεταμένη , νευρωτική σχε
δόν σέ εντσ:ση . Ό ρυθμός κ' οι άποχρώσεις κάθε στιγμής
ε{ναι καθορισμένα μέ τή μεγαλύτερη άκρίβεια. Τά πάντα,
άκόμα καi i1 εκσταση , ε{ναι ύπολογισμένα.
6. Ή έσωτερική περιπέτεια του κοινού
Ό

Γκροτόφσκι όρίζει τό θέατρο σάν
Α ύ τ ό π ο ύ σ υ μ
β α ί ν ε ι ά 11 ά μ ε σ α σ τ ό ν ιί Ο ο π ο ι ό κ α ί τ ό Ο ε α
τ ιί " Στά θεάματά του, τό κοινό δέν παίρνει ένεργά μέρος στή
δράσ η . Π ροσκαλείται σέ μιά έσωτερική συμμετοχή περιχα
ρακωμένη άπό έξωτερική άπραξία. Προσκαλείται σέ μιά
διείσδυση στό τ ε λ ε τ ο υ ρ γ ι κ ό τ ή ς σ υ ν ά ν τ η σ η ς
μ έ τ ό ν Α λ λ ο (έδώ, ό Αλλος ε{ναι ό 1Ίθοποιός).
Ή σωματική προσέγγιση μέ τούς ηθοποιούς μέσα στό χώρο,
σέ συνδυασμό μέ τό μικρό άριθμό τών θεατών πού άτομικο
ποιεί τήν παρουσία τους, δημιουργεί τiς συνθt'j κες γι' αύτή τή
διείσδυση. Μέ τούτη τήν εννοια, ό Γκροτόφσκι θεωρεί τό
θέατρο σά μιά " σ υ λ λ ο γ ι κ 1) έ σ ω σ τ ρ έ φ ε ι α ".
Ό θεατής γίνεται μάρτυρας της έσωτερικής πορείας τοϋ 1)θο
ποιο(j πού άπογυμνώνει δημόσια τόv έαυτό του γιά νά άποκα
λύψει καi νά προσφέρει τά πιό αύθεντικά στοιχεία τfjς ϋπαρ
ξi1ς του. Γιά τό θεατή 11 πράξη τοϋ 1]θοποιοϋ παίρνει τή χροιά
μιας άπ' τά βάθη έξομολόγησης. Μιας προσφορας παρόμοιας
μέ τ �Ίν έρωτική προσφορά. Μ ιας καθαρτήριας θυσίας.
Ταυτόχρονα, ε{ναι μιά πρόκληση : παρουσιάζοντας τό αύ
θεντικό, ό 1]θοποιός διεγείρει στό θεατή τόν πόθο τοϋ αύθεντι
κοϋ, στό έπίπεδο τής άvθρώπινης συμπεριφορας καί τi'jς ϋπαρ
ξης. Ό θεατής καλείται σέ μιά ό λ ι κ ή σ υ μ μ ε τ ο χ ή πού
δέν ίtχει καμιά σχέση μέ τήν έπιπόλαιη συναισθηματική
κινη τοποίηση πού μπορεί νά πετύχει π . χ . ενα δραματικό εργο.
Κατά τόv Έουγκένιο Μπίφμπα, μαθητ1] τοϋ Γκροτόφσκι, " ό
Γκροτόφσκι Οέλησε νά δημιουργιίσει €11α σύγχρο110 έξωΟρησκευ
τικό τελετουργικό, ξέροι•τας δτι τά τελετουργικά ιίταν ή πρώτη
μορφιί θεάτρου. Μέσα άπό τιίν όλικιί τούς συμμετοχιί οί πρωτό
γο1101 άνθρωποι έλευΟερώ11ονται άπό συσσωρευμέι•ο άσύ11ειδο
ύλικό. Τά τελετουργικά ιίται1 έπαι1αλιίψεις άρχετυπικώ11 πράξεω1',
μιά συλλογικιί έξομολόγηση πού σφράγιζε τιί11 Q.).).ηλεγγύη τιϊς
φυλι;ς. Συχι•ά τό τελετουργικό ιίτα1• ό μόι•ος τρόπος 1•ά σπάσει
§να ταμπού. Οί σαμά11ες ήται1 οί άρχηγοί αύτώ11 τώ11 ίερώ1• τελετών
δπου κάθε μέλος τιϊς φυλιϊς εlχε ι•ά παίξει €1•α ρόλο. Μερικά άπ'
τά στοιχεία τού πρωτόγοι•ου τελετουργικού εlι•αι : ιί γοητεία, ή
ύποβολιί, ό ψυχικός έρεΟισμός, οί μαγικές λέξεις καί τά σύμβολα,
τά άκροβατικά πού προκαλού11 τό σώμα ι•ά ξεπεράσει τούς φυσι
κούς, βιολογικούς του περιορισμούς ".
Τό θέατρο τοϋ Γκροτόφσκι άντιμετωπίζει τό κοινό σά μιά
φυλη πού συσπειρώνεται γύρω άπ' τόν 1]θοποιό - σά μάνα
γιά νά μυηθεί σ' αύτό πού ο ί άνατολικές διδασκαλίες άποκα
λοϋν " ε ν ω σ η μ έ τ ό β ά θ ο ς ".
"

.

•

•

7. 'Αντίκτυπος

Τό ίtργο τοϋ Γκροτόφσκι έμφανίζεται γιά πρώτη φορά σέ
διεθνi'j κλίμακα τό 1 965, όπότε τό Θέατρο - 'Εργαστήρι κατα
πλήσσει τό κοινό τοϋ 1 1 1 Φεστιβάλ τοϋ Νανσύ μέ μιά σειρά
άπό άσκήσεις άπό τήν ψυχοσωματική έκπαίδευση τοϋ 1]θο
ποιοu.
Τό 1 966 στό Θέατρο τών 'Εθνών ή όμάδα τοϋ Γκροτόφσκι
έμφανίζεται μ' ενα θέαμα : τόν " 'Αλύγιστο Πρίγκιπα "
το\J Καλντερόν σέ διασκευή Σλοβάτσκι . Ί-f έντύπωση πού
δημιουργείται στό κοινό είναι βαθιά. Έχει έμφανιστεί ενα
εργο πού ξεπερνα τά μέχρι στιγμf\ς θεατρικά κριτήρια. Πρό
κειται γιά μιά θεατρική έπανάσταση . 'Επανάσταση στή σκη
νοθετική γραφ ή , έπανάσταση στή δομή τοϋ θεατρικοϋ χώρου,
έπανάσταση στήν ήθοποιία.
Τό Θέατρο -Έργαστ1;ρι γίνεται τό κέντρο τής προσοχής τοϋ
παγκόσμιου θεάτρου. Δεκάδες μελέτες σ' όλόκληρο τόν κόσμο
άφιερώνονται στό Γκροτόφσκι. Ό Μπρούκ προλογίζει τήν
ίtκδοση τοϋ γκροτοφσκικοϋ βιβλίου " Γιά ίiνα φτωχό θέατρο "
λέγοντας : " Ό Γκροτόφσκι r.ί11αι μοι•αδικός. Γιατί; Γιατί κ1111εiς
uλλος στόv κόσμο, άπ' δτι ξέρω, κ1111είς μετά τό Στανισλάβσκι

δέ μελέτησε τιί φύση τιjς ιίΟοποιίας, τό φαινόμενό της, τιί ση
μασία της, τιί φύση καί τιjιι έπιστιίμη τών νοητιιcώιι, τώιι σω
ματικών καί τών συγκιιιησιακών της λειτουργιών τόσο βαΟιά
καί όλοκληρωμέιια δσο ό Γκροτόφσκι ".
Όταν τό 1 968 oi 'Αμερικάνικες άρχές έμποδίζουν τήν είσοδο
τοϋ Γκροτόφσκι καί της όμάδας του στίς ' Ηνωμένες Πολιτείες,
οί πιό σημαντικοί άμερικάνοι πρωτοπόροι δημιουργοί καί
κριτικοί ύπογράφουν δ�iλωση διαμαρτυρίας.
Ό άντίκτυπος των iδεών καί της τεχνικής τοϋ Γκροτόφσκι
είναι τεράστιος. Σέ μικρό διάστημα εχει άλλάξει η)ν δψη
τοϋ πειραματικοϋ θεάτρου σ' όλόκληρο τόν κόσμο. Τό σώμα
γ ίνεται τό ν έ ο μ έ σ ο. 'Η συστηματική σωματική έξάσκηση
κι ό αύτοσχεδιασμός δημιουργοϋν τόν άξονα της πρακτικ1'j ς
κάθε όμάδας πού θέλει τόν έαυτό της προοδευτικό θεατρικά.
Ό Γκροτόφσκι σχεδόν θεοποιείται . Γιά τούς πολυάριθμους
όπαδούς του είναι ενας νέος προφ1)της.
Όμως, αύτή ή πλατιάς κλίμακας υ!οθέτηση τών ίδεών καί
της πρακτικής του προκαλεί άναπόφευκτα καί μιά φ θ ο ρ ά.
Οί θίασοι των νέων υίοθετοϋν κατά κόρο η)ν άντίληψη τοϋ
" φτωχοϋ " θεάτρου - άπαρνιοϋνται τά κοστούμια, τά σκη
νικά, τά τεχνικά μέσα καί συγκεντρώνονται στόν 1Ίθοποιό.
Μέχρι πού τό " φτωχό " θέατρο γίνεται μανιέρα. Παντοϋ
· δημιουργοϋνται έργαση)ρια 1)θοποιίας κατά τό πρότυπο τοϋ
Θεάτρου - Έργαστηριοϋ τοϋ Βρότσλαβ.
Ή τεχνική τοϋ Γκροτόφσκι στά χέρια τών όπαδών - μιμητών
του γίνεται σύστημα, άποστεώνεται, γυμνώνεται άπό τό φιλο
σοφικό καί ψυχολογικό της ύπόβαθρο, μένει έπιδεξιότητα
καί γυμναστική άκροβασία. Ή φθορά πού ύφίσταται άπ' τή
γενικευμένη καί πολύ συχνά έπιπόλαιη χρ1)ση είναι σοβαρ1) .
Όπως παλιότερα είχε γίνει μέ τό Στανισλάβσκι καί μέ τό
Μπρέχτ, κάτι πού ξεπήδησε άπό μιά βαθιά άναγκαιότητα,
καταντά μόδα, κοινοτοπία, κλισέ, χάνει η]ν αύθεντικότητά
του καί γίνεται τέλμα, θεατρικό κατεστημένο, ένώ είχε ξεκι
ν1Ίσει σάν έπανάσταση ένάντια στό τέλμα.

'Εκτός άπ' τ�)ν άντίληψη τοϋ " φτωχοϋ " θεάτρου καί η)ν
τεχνική, άκόμα κ' ή σκηνοθετική γραφ1) τοϋ Γκροτόφσκι
άντιγράφεται. Πολλοί θίασοι άκολουθοΟν άμεσα τίς αίσθη
τικές του άρχές μέ μεγαλύτερες fι μικρότερες άποκλίσεις
(Όντιν Τεάτρετ, Θεατρικό 'Εργαστ1)ρι Αιοβα κ.Cί.), βρίσκον
τας μερικές φορές μέσα άπ' αύτές ενα δικό τους δρόμο.
•

'Αντιδρώντας στό ρεϋμα το() " γκροτοφσκισμοΟ ", σέ κάθε
εύκαιρία, ό Γκροτόφσκι στηλιτεύει άνελέητα τήν άντιγραφή
των ίδεών και τfjς αίσθητικi'jς του, καθώς καί τήv κακοποίηση
τής τεχνικf\ς του. Προτρέπει τίς νεανικές όμάδες ν' άναζη
τi1 σουν τή δικ1Ί τους γλώσσα μέσα άπό τά δικά τους προβλ11ματα, τή δικ1Ί τους κουλτούρα, τά δικά τους βιώματα, στόν
τόπο και στό χρόνο τους.
8. Όpισμένες έπικρίσεις
Ή

έπανάσταση πού προκάλεσε στό παγκόσμιο θέατρο τό
εργο τοΟ Γκροτόφσκι ήταν φυσικό νά μ�) δημιουργi1σει μόνο
όπαδούς άλλά κ' έχθρούς.
Δυό είναι οί έπικρίσεις πού πιό συχνά εχουν άκουστεί γι'
αύτό τό Εργο. Πρώτο, δτι άπευθύνεται σέ μιά έλίτ καί, δεύτερο,
δτι τό θέατρό του είναι " μεταφυσικό " κι άρα άποκομμένο
άπό τά σύγχρονα ιστορικά προβλi1ματα. οι έπικρίσεις αύτές
εχουν γίνει κλισέ στούς κύκλους τών φανατικών κι άδιάλλα
κτων της πολιτικής στράτευσης. Μ' αύτ�i τήν έπιχειρηματο
λογία ή φιλοσοφική τοποθέτηση κ' ή πρακτική το() Γκροτόφ
σκι άπορρίπτονται σά φορείς Ιiν δχι φασιστικής, όπωσδήποτε
άντιδραστικi'jς νοοτροπίας.
Άς δοϋμε δμως πιό προσεχτικά αύτ�i τήν έπιχειρηματολογία.
α'. Η ΕΛΙΤ. Ό μικρός άριθμός θεατών πού άπαιτεί κάθε θέαμα
βρίσκεται στήν άφετηρία αύτi'jς της έπίκρισης. Όμως ό
μικρός άριθμός ύπαγορεύεται άπό τό ίδιο τό νόημα τοϋ θεά
τρου τοϋ Γκροτόφσκι πού είναι i1 έ μ β α θ υ μ έ ν η έ π α φ ή
μ έ τ ό ν ά λ λ ο. 'Από τόν όρισμό της, αύτό τό είδος έπαφi'jς

"](6ρντιαν" τού Σλοβάτσκι Ό Γκροτ6φσκι χ(!'Ι)σψοποιεί τά κείμενα τώιι Πολωνών κλασικών γιά ν' άσκ1)σει κριτική πά1ιω στούς
έθνι.κούς καί θρησκευτικούς μύθους τοv τ6πον τον. Ό ρομαντικός πατριώτης Π6ρντιαν στήv έρμηιιεία Γκροτ6φσκι, γίνεται τρ6φιμος
ψ υχιατρείον. 'Η διαρρύθμιση τού χώρου τοποθετεί τούς θεατές μέσα στή δράση : ol ijθοποιοί τούς μεταχειρίζο11ται σά11 άσθενείς
..
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'Η " 'Α κρόπολη " τού Βνσπιάνσκι έπ ιχειρε ί μιά κριτική τής πνευματικής κληρονομιάς τής Εύρώπης. Ό Γκροτ6φσκι με
ταφέρει τή δράση σ" fιια στρατ6πεδο σνγκέιιτρω σης κι άσ'κεί τήν ίδια κριτι�ή μέσα άπό μιά Ιδιαίτερα σκληρή όπτική γω1'ία, χαρακτηριστική τού άδιέξοδον τού 20ού αlώνα . Βαθιά κι άμεfλιχτη πολιτιστική κριτική - πέρα άπό πολιτικολογlες

άπαιτεΤ συγκέντρωση , κλειστό κύκλωμα, προσέγγιση στό
χώρο, συνθήκες πού δέ μιτοροϋν νά έξασφαλιστοϋν παρά μέ
μικρό άκροατi1ριο. Τό έγχείρημα τοϋ Γκροτόφσκι δέν είνα ι ,
οϋτε έπιζητi'i νά είναι, ενα " λαϊκό " θέατρο, άκριβώς έπειδή
λειτουργεί σέ βάθος κι οχι σέ πλάτος.
Στήν έρώτηση Ι:iν τό θέατρό του άπευΘύνεται σέ μιά έλίτ ό
ισως, άλλά σέ μιά έλίτ πού δέν καΟο
Γκροτόφσκι άπαντα :
ρίζεται οuτε άπό τιjν κοιι•ωνικιί καταγωγιί, οuτε άπό τιjν οίκο
νομικιί κατάσταση τού Οεατιϊ. οuτε κaν άπό τιj μόρφωσιί του.
Ό έργάτης πού ποτέ δέν ί!χει πάει στό γυμιιάσιο μπορεί νά ζιίσει
αύτiι τιί δημιουργικιί διαδικασία τι;ς ά ι•αζιίτησης τού έαυτού, έιιώ
έ'ιιας καΟηγητιjς πανεπιστημίου μπορεί νά εlιιαι ιιεκρός, σκοτω
μέ11ος μιά γιά πάντα άπ' τιj μόρφωση, φυλακισμένος μέσα στιίν
τρομεριj άκαμψία έιιός πτώματος ".
Χαρακτηριστικά ό Γκροτόφσκι άναφέρει δτι τό πιό δεκτικό
καί διεισδυτικό κοινό του ήταν ενα κοινό άνΘρακωρύχων, σέ
μιά μικρή πόλη δπου τό Θέατρο - 'Εργαστήρι παρουσίασε
τό " Φάουστ " .
" Α ύτό πού μίί.ς έιιδιαφέρει εlιιαι ό Οεατιίς πού ποΟεί πραγματικά,
μέσα άπ' τιjν άναμέτρησιί του μί; τό Οέαμα, νά ιΊ.ιιαλύσει τόν έαυτό
του. Αύτό πού μίί.ς έ�ιδιαφiρει εlι·αι ό Οεατιίς πού δέν ιΊ.ρκείται
στό στοιχειώδες i:πίπεδο τιϊς σωματικιϊς όλοκλιίρωσης, ίκανοποιη
μέ11ος άπ' τιίιι ιΊ.ξιοΟρJίι•ητη γcωμετρικιj καί πιιευματικιί μικροϊσορ
ροπία του καί ι•ομίζοντας δτι γνωρίζει άκριβώς τί εlι•αι καλό καί
τί κακό χωρίς ποτέ ιιά άμφιβάλλει. Γιατί δέν άπευΟύιιεται σ' αύτόν
ό Έλ Γκρέκο, ό Νόρβιιιτ, ό Τόμας Μάνιι κι ό Ντοστογιέφσκι,
άλλά σέ κεί1101• πού καταπιάι•εται μί; μιά άσταμάτητη διαδικασία
αύτοεξέλιξης, ιιί; τιjιι άιιησυχία του ( . . . ) προσαιιατολισμέιιη
πρός τιjι• άιιαζιίτηση τιϊς άλιίΟειας του ιcαί τιϊς ιΊ.ποστολιϊς του
στιί ζωιί ".
" •

β'. Η ΜΕΤΑΦΥΣΙ ΚΉ. Νά πώς διατυπώνει ό πολωνός κριτικός
Γιάν Κόττ τή δεύτερη αύτή έπίκριση : " Τό Οiατρο στιjιι Πολω11ία στό δεύτερο μισό τιϊς δεκαετίας τού πενιίντα ιίταν ίσως τό πιό
πυλιτικό στό11 κόσμο. 'Ακόμα καί τό Δυτικό Οέατρο τού Παράλο
γοιι, μεταφερμένο στό Βιστούλα ί!γιιιc άναμφίβολα, ιϊ Οά μπορούσc
και•είς άκόμα 11ά πεί, άπελπισμένα πολιτικό. Τό Οέατρο τού Γκρο-

τόφσκι ιΊ.ιιαπτύχτηκε στίς ιΊ.ρχές τιϊς δεκαετίας τού έξιίντα, σέ μιά
ίστορικιί στιγμιί πολύ παρόμοια μ' αύτιjν πού περνά τώρα (τό
1968) ιί Τσεχοσλοβακία. Ή ·Α νοιξη τι;ς Πράγας κράτησε έ'ιια
μιίιια· ιί Όκτωβριανιί 'Αποκάλυψη τι;ς έλευΟερίας στιί Βαρσοβία
κράτησε τρείς μέρες. Τό ξύπνημα ιΊ.πό μιά ιΊ.ποκάλυψη εlναι πικρό :
στιjν Πολωνία ιί συνειδητοποίηση τι;ς άπελπισίας κι άργότερα,
ι7 παραίτηση σ' αύτιί τιjν ιΊ.πελπισία κράτησε χρόνια. Κάτω ιΊ.πό
συνΟιϊκες αύΟαίρετης κι ιΊ.περιόριστης πολιτικιϊς καταπίεσης κάΟε
δημόσια δραστηριότητα εlναι έ'ι•ας συμβιβασμός. Στό Οέατρο έ'ιιας
πολιτικός συμβιβασμός είιιαι πάιιτα ϋστατα καλλιτεχνικός συμβι
βασμός. Ό Γκροτόφσκι πιϊρε τιjιι ήρωικιί άπόφαση νά μιj συμ
βιβαστεί. Άλλά κάτω ιΊ.πό συι•Οιϊκες καταπίεσης έ'να τίμημα πλη
ρώιιεται γιά μιά τέτοια ό.πόφαση. Τό τίμημα αύτό εlναι ιί άντικα
τάσταση τιϊς πολιτικιϊς μέ τιj μεταφυσικιί ".
Όμως ό Γκροτόφσκι δέν άντικαΘιστα τήν πολιτική μέ τ ή
μεταφυσική. Ήδη τό περιεχόμενο τών έργων του, o i Θρησκευ
τικοί η οι έθνικοί μύθοι πού είναι γερά ριζωμένοι στή συνείδη
ση τοϋ Πολωνοϋ κ' ή βλάσφημη διαλεκτική πού άνοίγει μ' αύ
τούς τούς μύθους. Έχει μιά δυνατή πολιτική διάσταση (πολι
τική, οχι βέβαια μέ τό πρωτοβάθμιο νόημα τοϋ ορου).
Όσο γιά τή μεταφυσική δέν είναι γιά τό Γκροτόφσκι ένας τρό
πος παραίτησης, μιά άποσιώπηση τοϋ παρόντος. Είναι μιά
φιλοσοφική Θεώρηση χωρίς θεό κ' έξω άπό Θρησκείες, είναι
διείσδυση στόν ίδιο τόν Ο.νΘρωπο, μιά άναζ1Ίτηση τής έσω
τερικής του όλοκλi1ρωσης πού είναι τό άπαραίτητο Θεμέλιο
γιά όποιαδήποτε δραστηριότητα, στόν προσωπικό, στόν κοι
νωνικό, στόν πολιτικό τομέα.
Στήν έπίκριση τοϋ Γιάν Κόττ καραδοκεί ένας έπικίνδυνος
πνευματικός όλοκληρωτισμός. Γιατi ή ιστορία δέ διαδραμα
τίζεται μονάχα στό κοινωνικο-πολιτικό έπίπεδο. Είναι άρ
ρηκτα δεμένη καi μέ τό ψυχολογικό - φιλοσοφικό - όπαρ
ξιακό πεδίο. Άν τό άρνηθοϋμε αύτό, μειώνουμε τόν Ο.νΘρωπο
σε κάτι τό πλαστά μονοδιάστατο. Ή έπανάσταση πού προσπα
θεί νά προκαλέσει ό Γκροτό,φσκι - καi πού ξεπερνά τά δρια
τοϋ Θεάτρου - είναι τόσο σημαντική γιά τήν άνάπτυξη του
άνΘρώπου δσο καi μιά πολιτική έπανάσταση . Δέν άρκεί νά

άναθεωρεί κανείς τίς ά.νεπάρκειες γύρω του ίiν δέν itχει πρώτα
άναθεωρήσει τίς άνεπάρκειες μέσα του. Δέν άρκεί μιά μονάχα
θεώρηση γιά νά έρμηνευτεί ή ιστορία κι ό ι'iνθρωπος. Χρειά
ζεται μιά σ ύ ν θ ε σ η .
9.

Μr.τά τό 1970 : μιά νέα φάση

Μετά τό 1 970, itχοντας πίσω του ενα εργο πού itθρεψε μιά
όλόκληρη έποχή του σύγχρονου θεάτρου, ό Γκροτόφσκι
κάνει μιά βαθιά τομ1i στή δραστηριότητά του. Μιά τομή
πού μοιάζει μέ όλική ά.νατροπή . Ό σ τ ο χ α σ τ ή ς τ ο υ
θ ε ά τ ρ ο υ ά. π α ρ ν ι έ τ α ι τ ή ν ι δ έ α τ ο υ θ ε ά τ ρ ο υ.
" Δέ μ' έ ιιδιαφέρει πιά τό Οέατρο, άλλά αύτό πού μπορώ ιιά κά
νω iiv τό ξεπεράσω. Μέ ρωτοϋν διαρκώς : Πώς Οά σωΟεί τό
Οέατρο; Κι δμως ή έρώτηση πού Οά ίfπρεπε νά γίνεται εlναι :
Πώς Οά σωΟοϋμε οί ϊδιοι; Δέιι πιστεύω δτι Οά μποροϋσα νά
μεταγγίσω σέ κάποιον πίστη γιά τό θέατρο, γιατί δέν πιστεύω
σ' αύτό έγώ ό ϊδιος. Νομίζω δτι όποιοσδιίποτε ίfχει δουλέψει στό
θέατρο γιά μερικά χρόιιια, κάποια μέρα συνειδητοποιεί τό γεγονός
δτι τό φαιιιόμενο πού λέγεται Οέατρο είναι iiδειο άπό κάΟε ιιόημα ".
Ό

μ ε γ ά λ ο ς δ ά σ κ α λ ο ς τ ή ς τ ε χ ν ι κ ή ς τ ο υ ή θ ο
π ο ι ο υ ά π α ρ ν ι έ τ α ι τ ή ν τ ε χ ν ι κ ή . " "Οταν κανείς μα
θαίιιει π ώ ς ν ά κ ά ν ε ι κάτι, δέιι άποκαλύπτει τόιι έαυτό του,
ιΊποκαλύπτει μόνο τιίν ίκαιιότητά του. Κι iiν κάποιος ιΊιια(ητίi
διάφορα μέσα, παρμένα ιΊπ' τιί Οεωρούμενη δικιί μας μέΟοδο, ιϊ
ιΊπό κάποια iiλλη μέΟοδο, δέν τό κάιιει γιά νά ιΊφοπλίσει τόν έαυ
τό του, ιίλλά γιά νά βρεί ίfιια iiσυλο. Πολλοί ιΊπό μϋ.ς ιΊιιτιμετω
πίζουιι τό πρόβλημα : νά συιιεχίσω τό έπάγγελμα ιϊ νά κάιιω κάτι
iiλλο; Κατά τιί γιιώμη μου είιιαι καλύτερο νά κάνει κανείς κάτι
iiλλο. 'Η τεχιιικιί μiiς χρησιμεύει σάν ίfνα μέσο γιά ιιά παρακάμ
πτουμε τό ούσιώδες " .
Ό σ κ η ν ο θ έ τ η ς ά π α ρ ν ι έ τ α ι τ �; ν π α ρ ά σ τ α σ η .
Στό " Ειδικό σχέδιο " πού ά.ναπτύσσει μέ τ�;ν όμάδα του τά
τελευταία χρόνια (παρουσιάζοντας παράλληλα άλλεπάλληλες
νέες έπεξεργασίες του τελευταίου τους θεάματος Apoca
lypsis cun1 figu ris ") δέν ύπάρχει παράσταση .
"

Όλος ό θεατρικός μηχανισμός, πού είναι προσανατολισμένος
πρός τήν παραγωγή ένός συγκεκριμένου θεάματος, καταργεί
ται . Δέν ύπάρχουν εισιτήρια. Δέν ύπάρχει κείμενο, προγραμ
ματισμός ii προμελετημένη πλοκή στή δράση .
Σ 111 ρ ώ χ ν ο ν τ α ς σ τ ά ά κ ρ α τ ή ν ά. ν α ζ ή τ η σ η τ ή ς
ούσίας ό Γκροτόφσκι συγκεντρώνεται στή ν
π ρ ά ξ η τ ή ς ά ν θ ρ ώ πι ν η ς σ υ ν ά ν τ η σ η ς ε ξ ω ά π ό
κ α λ λ ι τ ε χ ν ι κ ο ύ ς σ τ ό χ ο υ ς. 'Επιλέγει, μέ τούς 1iθο
ποιούς του μιά όμάδα άπό θεατές. 'Απομονώνονται μαζί τους
γιά πολλές μέρες καί νύχτες προσπαθώντας νά σπάσουν τά
πράγματα πού χωρίζουν τό άτομο άπ' τόν έαυτό του καί τ ό
ενα άτομο άπ' τό άλλο : Ν ά ά λ λ η λ ο α ν α κ α λ υ φ θ ο υ ν.
" Μερικές λέξεις εlναι ιιεκρές, ιίκόμα ιcι iiν συνεχίζουμε νά τίς
χρησιμοποιοϋμε. Μερικές εlναι νεκρές, δχι. έπειδιί Οά 'πρεπε νά
ίfχουν ιίντικατασταΟεί ιίπό iiλλες, ιΊλλά γιατί τό νόημά τους ίfχει
πεΟάιιει. Αύτό τουλάχιστον ι'σχύει γιά πολλούς ιίπό μίiς. 'Α νάμεσα
σ' αύτές τίς λέξεις εlιιαι : Οέαμα, παράσταση, Οέατρο, Οεατιjς
ιc.λπ. 'Αλλά τί εlναι ιΊπαραίτητο; Τί εlναι ζωvταιιό; Ή περιπέτεια
κ' ιί συvάιιτηση : όχι όποιαδιίποτε συνάιιτηση, άλλά έκείνη δπου
Οά συμβεί αύτό πού Οέλουμε νά μίiς συμβεί ιc' ϋστερα θά συμβεί
καί σ' iiλλους ιΊνάμεσά μας. Τί χρειαζόμαστε γιά ιcάτι τέτοιο;
Πρώτα ιΊπ' δλα ίiιια χώρο καί τούς διιωύς μας ιΊνΟρώπους ιc '
ϋστερα vά ίfρΟουιι ιc' οί δικοί μας ii.ιιΟρωποι πού δέν τούς γνωρί
ζουμε. 'Ώστε, αύτό πού μετράει είναι, πρώτα νά μιjν εlμαι μόνος
κ' i:πειτα ιιά μιjιι εϊμαστε μόνοι. · Αλλά τί Οά πεί ο ί δ ι ιc ο ί μ α ς
iiιιΟρωποι; Θά πεί αύτοί πού ιίναπιιέουν τόν ϊδιο ιΊέρα καί - Οά
μποροuσε καιιείς νά πεί - μοιράζοιιται. τίς αίσΟιίσεις μας. Τί εlναι
δυι•ατό ιίνάμεσά μας; Ή Ίεριί Γιορτιί ".
Τά παραπάνω άποσπάσματα είναι παρμένα ά.πό τό τελευταίο
βιβλίο του Γιφοτόφσκι. Δέ δίνονται συγκεκριμένα στοιχεία
γιά τά άποτελέσματα τ�') ς " Ί ερ1') ς Γιορτής ''. Μόνο 11 θεωρη
τικιi της βάση.
Είναι λοιπόν πολύ νωρίς άκόμα γιά όποιαδ1iποτε κρίση πάνω
στ�i δεύτερη αύτή φάση δραστη ριότητας του Θεάτρου - Έργα
στηριοϋ.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΩΜΑΔΑΚΗ

'
" Φάονστ " τοϋ Μάρλοου. Στό Θέατρο Εργαστ-ι) ρι, ο αρχιτέκτονας Γέρt.υ Γκουρ(iφσκι, μ6ιιι.μος συ ιιεργάτης τού Γκρο
τ6φσκι, διαρρυθμίζει κάθε φορά τό χώρο άιιάλογα μέ τό νύημα τnϋ κάθε ίfργου. ' Εδώ, ύ Φάουστ περιμένει τούς θεα
τές πού, ϋταv μποϋιι, θά καθίσουν γύρω άπό τά τραπέζια κ' ίfτσι θά eνσωματωθυύιι κι αύτοί στ-ι} δράση , σά·v καλεσμέιιοι

Ο Ι Δ Ε l( Α Β Α Σ l l( Ε Σ ΑΡ Χ Ε Σ
ΑΠΑΡ ΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΉ ΠΡ ΑΞΗ
Τού JERZ Y GRO TOWSKI
Ό Γέρζυ Γκροτόφσκι ίfγραψε αύτό τό κείμενο στά 1965, γιά
vά χρησιμοποιηθεί έσωτερικά στό " Θέατρο - Έργαστιίρι ",
ι'διαίτερα άπό τούς ιίθοποιούς πού περνοίJσαν μιά δοκιμαστικι)
περίοδο πρίv γίνουν δεκτοί στό θίασο, ώστε νά τούς έξοικειώ
σει μέ τίς βασικές άρχές πού έμπνέουν τιί δουλειά του (*) .
1

Ό ρυθμός τi'jς ζωi'jς στό σύγχρονο πολιτισμό χαρακτηρίζεται
άπό βιασύνη , ενταση , άπό 'να αίσθημα ένοχi'jς, άπ' τήν έπι
θυμία νά κρύψουμε τά προσωπικά μας κίνητρα καί ν' άναλά
βουμε μιά όλόκληρη κλίμακα άπό ρόλους καί μάσκες στή
ζω1i (σέ σχέση μέ τήν οικογένεια, τή δουλειά, τούς φίλους η
τή δημόσια ζωή μας). Μάς άρέσει νά 'μαστε " έπιστημονικοί "
καί μ' αύτό έννοοϋμε νά 'μαστε όρθολογιστές κ' έγκεφαλικοί,
άφοϋ αύτή ή στάση όπαγορεύεται άπό τήν πορεία τοϋ πολι
τισμοl). Θέλουμε δμως καί νά ξεπληρώσουμε τό χρέος μας στό
βιολογικό μας εlναι, σ' αύτό πού μποροϋμε νά ποϋμε όργανικές
άπολαύσεις. Δέ θέλουμε περιορισμούς σ' αύτό τόν τομέα.
Έτσι, παίζουμε τό διπλό παιχνίδι τi'jς διάνοιας καί το\j εν
στικτου, τi'jς σκέψης καί τi'jς συγκίνησης- προσπαθοϋμε νά
διαιρεθοl)με τεχνητά σέ σ/J\μα καί ψυχ1) . Όταν έπιχειρήσου
με νά έλευθερωθοϋμε άπ' δλα αύτά, άρχίζουμε νά φωνάζουμε
καί νά χτυπάμε τό πόδι στό πάτωμα, παθαίνουμε σπασμούς.
'Αναζητώντας τήν άπελευθέρωση , φτάνουμε στό βιολογικό
χάος. Πάσχουμε κυρίως άπό μιά Ελλειψη όλοκλήρωσης, σκορ
πίζουμε, σπαταλάμε τόν έαυτό μας.
Τό θέατρο - μέσα άπό τήν τεχνικ1i τοl) 1iθοποιοϋ, τήν τέχνη
δπου ό ζωντανός όργανισμός τείνει πρός κίνητρα άνώτερα 
προσφέρει τήν εύκαιρία νά πραγματοποιηθεί αύτό πού θά
μπορούσαμε ν' άποκαλέσουμε όλοκλήρωση, ξερίζωμα κάθε
μάσκας, άποκάλυψη τοϋ πραγματικοl) δντος : ηi δυνατότητα
νά ένωθοϋν σέ ένιαίο σύνολο ο[ σωματικές κ' οι ψυχικές άν
τιδράσεις. Αύτή τή δυνατότητα πρέπει νά τή χειριστοϋμε μ'
ενα τρόπο πειθαρχημένο, μέ πλ1)ρη συναίσθηση τ/J\ν εύθυν/J\ν
πού συνεπάγεται. ' Εδώ μποροl)με νά δοl)με ηi θεραπευτική
λειτουργία το\j θεάτρου γιά τούς άνθρώπους το\j πολιτισμοl)
μας σ�)μερα. ΕΙναι άλ1)θεια δτι ό 1iθοποιός πραγματοποιεί
μιά τέτοια πράξη, μόνον δμως μέ τόν πλάγιο τρόπο τi'jς συνάν
τησης μέ τό θεατή - άνοιχτά, όρατά, χωρ!ς νά κρύβεται πί
σω άπό εναν όπερατέρ, ενα σκηνογράφο, ενα διαρρυθμιστή
τοϋ χώρου η μιά μακιγιέζ - σέ άμεση άναμέτρηση μαζί του
καί κάπως " σά νά βρίσκεται στή θέση του ". Ή πράξη το\j
ήθοποιοϋ - ή άπομάκρυνση κάθε ήμίμετρου, ή άποκάλυψη,
τό άνοιγμα τοϋ έαυτοϋ του, ή άνάδυση μέσα άπό τόν έαυτό του
σέ άντίθεση μέ τό κλείσιμο - εlναι ενα κάλεσμα γιά τό θεαηi .
Αύτ �i 11 πράξη μπορεί νά συγκριθεί μέ μιά πράξη βαθιά ριζω
μένη, μ· εναν άληθινό ερωτα άνάμεσα σέ δυό άνθρώπινα δν
τα - στό μέτρο πού οί άναλογίες μποροuν νά έπι τρέψουν μιά
τέτοια σύγκριση. Αύτ�i τήν πράξη τήν παράδοξη κι άκραία,
τήν όνομάζουμε όλοκληρωτικιi πράξ η . Κατά τή γνώμη μου,
εlναι ή ούσία τi'jς άποστολi'jς τοϋ 1iθοποιοu.
11

Γιατί θυσιάζουμε τόση ένέργεια στήν τέχνη μας; Όχι γιά νά
διδάξουμε τούς άλλους , άλλά γιά νά μάθουμε μαζί τους τi μπο
ρεί νά μiiς προσφέρει ή ϋπαρξ1i μας, ό όργανισμός μας, ή προ
σωπιιοi καί μοναδική έμπειρίι,ι μας · γιά νά μάθουμε νά σπάμε
τά φράγματα πού μiiς κυκλώvουν καi γιά νά έλευθερωθοϋμε
άπό τά δεσμά πού έπιδροϋν άνασταλτικά μέσα μας, άπό τίς
ψεύτικες είκόνες τοϋ έαυτοu μας πού μηχανευόμαστε καθημε(*) Τό παραπάι•ω κείμειιο ίfχει περιληφθεί στό βιβλίο τοίJ Γέρζυ
Γκμοτόφσκι " Γιά ίfνα φτωχό θέατρο ", πού 'χει κυκλοφοριίσει
κ11ί έλληvικά άπό τίς έκδόσεις " 'Αρίων ", σέ μετάφραση Φώι•τα
Κοι•δύλη καί Μαίρης Γαίτη - Βορρi. Άθιίνα, 1971.

ρινά γιά μάς καί γιά τούς ι':ίλλους - γιά νά καταστρέψουμε τούς
περιορισμούς πού όφείλονται στήν ι':ίγνοιά μας καί στήν ελ
λειψη θάρρους μας, μέ δυό λόγια, γιά νά γεμίσουμε τό κενό
πού ύπάρχει μέσα μας: γιά νά όλοκληρωθοl)με. Ή τέχνη δέν
εlναι οuτε μιά ψυχική διάθεση (μέ τήν εννοια μιάς έξαιρετικi'jς
άπρόβλεπτης στιγμi'jς εμπνευσης), οuτε μιά άνθρώπινη κατά
σταση (μέ τήν εννοια ένός έπαγγέλματος η ένός κοινωνικοl)
λειτουργήματος). Ή τέχνη εlναι ενα ώρίμασμα, μιά έξέλιξη,
μιά άνύψωση , πού μάς έπιτρέπει ν' άναδυθοϋμε άπό τό σκοτάδι
μέσα σέ μιά άκτίνα φ/J\ς.
'Αγωνιζόμαστε λοιπόν γιά ν' άνακαλύψουμε, γιά νά δοκιμά
σουμε τήν άλήθεια το\j έαυτοϋ μας- γιά νά ξεριζώσουμε τ ό
πέπλο πού πίσω του κρυβόμαστε καθημερινά. Βλέπουμε τό θέα 
τρο - κυρίως άπό τήν άπτ�i , τή σωματικιi του πλευρά - σάν
ενα τόπο πρόκλησης, σά μιά πρόκληση πού ό 1iθοποιός ά
πευθύνει στόν έαυτό του καί, Εμμεσα, στούς ι':ίλλους. Τό θέα
τρο δέν εχει νόημα παρά μόνο Cί.ν μάς έπιτρέψει νά ξεπερά
σουμε τό στερεότυπο δραμά μας, τά συμβατικά μας αισθήματα
καί τiς συνήθειες, τά κριτ1)ριά μας - δχι μόνο γιά τήν εύχα
ρίστηση τοϋ νά τά εχουμε ξεπεράσει, άλλά γιά νά μπορέ
σουμε νά έπαληθεύσουμε δ,τι εlναι άληθινό καί , Εχοντας πα
ραιτηθεί άπ' δλες μας τίς φυγές καί τίς άπατηλές δψεις μας,
γυμνοί άπό κάθε ι':ίμυνα, νά προσφέρουμε, ν' άποκαλύψουμε
τόν έαυτό μας. Μ' αύτό τόν τρόπο - μέ τό σόκ, μέ τό συγκλο
νισμό πού μάς όδηγεί στ�iν άπόρριψη τοϋ καθημερινοl) μας
πέπλου καί των τρόπων μας - είμαστε ικανοί , χωρίς νά κρύ
βουμε τίποτα, νά έμπιστευτοϋμε τόν έαυτό μας σέ κάτι πού δέ
μποροl)με νά τό κατανομάσουμε άλλά πού μέσα του ζεί ή δυά
δα Έρως - Χάρις.
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τέχνη δέ μπορεί νά περιοριστεί άπό τούς νόμους τi'jς κοινi'jς
ήθικi'jς η άπό τήν κατήχηση . Ό 1iθοποιός εlναι δημιουργός,
πρότυπο καί δημιουργία ένωμένα. Δέν πρέπει νά 'ναι ι':ίσεμνος
γιατί αύτό όδηγεί στήν έπιδειξιομανία. Πρέπει νά 'χει θάρρος,
άλλ' δχι τό θάρρος νά έπιδεικνύεται - ενα θάρρος παθητικό
θά μπορούσαμε νά ποϋμε : τό θάρρος νά 'ναι άφοπλισμένος, τό
θάρρος ν' άπογυμνώνει τόν έαυτό του. Οϋτε δ,τι έφάπτεται στή
σφαίρα τοϋ προσωπικοl), οuτε ή άπογύμνωση όλόκληρου τοl)
εlναι του, πρέπcι νά θεωροl)νται ι':ίσκημα, έφόσον στή δια
δ ικασία τi'jς προετοιμασίας η στήν τελειωμένη δουλειά πα
ραμένουν μιά όλοκληρωτικ1i πράξη σωματικης είλικρίνειας.
Άν γίνονται μέ δυσκολία κι iiν δέν εlναι σημάδι μιiiς άποσύν
θεσης άλλά τi'jς άφιέρωσης στό Έργο, τότε εlναι δημιουργι
κά : άποκαλύπτουν καί μάς έξαγνίζουν έ ν 11\ τ α υ τ ό χ ρ ο
ν α ξ ε π ε ρ ν ii μ ε τ ό ν έ α υ τ ό μ α ς.
Γι' αύτούς τούς λόγους, κάθε πλευρά τi'jς δουλειάς τοϋ ήθο
ποιοϋ πού 'χει σχέση μέ πράγματα βαθιά προσωπικά πρέπει
νά προστατεύεται άπό τίς έπουσιώδεις παρατηρ1iσεις, τίς ά
διακρισίες, τή νωχέλεια, τά έπιπόλαια σχόλια καί τ' άστεία .
Τό προσωπικό βασίλειο - τόσο τό πνευματικό δσο καί τό σω
ματικό - δέν πρέπει νά "μιαίνεται" άπό τήν έλαφρότητα, άπό
τή βρώμικη πλευρά της ζωης κι άπό τήν Ελλειψη τάκτ πρός
τόν έαυτό μας κα! πρός τούς ι':ίλλους- τουλάχιστο στό χ/J\ρο
της δουλειάς η σέ κάθε άλλο τόπο πού συνδέεται μαζί του. Αύ
τή ή άπαίτηση μοιάζει μέ άφηρημένη ήθική έντολ ι) . Δέν εlναι
δμως . 'Αναφέρεται στ�;ν ούσία της άποστολi'jς τοϋ 1iθοποιοϋ.
Μ ιάς άποστολ1Ί ς πού πραγματοποιείται μέσα άπό τή σάρκα.
Ό 1iθοποιός δέν πρέπει νά ε i κ ο ν ο γ ρ α φ ε ί μιά " πράξη
τi'jς ψυχi'jς ", άλλά νά τήν έ π ι τ ε λ ε ί μέ τόν ίδιο του τόν όρ
γανισμό. Β ρίσκεται ετσι άντιμέτωπος μέ μιά άκραία έκλογ11 :
η νά πουληθεί, νά άτιμάσει τό " ένσαρκωμένο " έγώ του καl
νά κάνει τόν έαυτό του άντικείμενο καλλιτεχνικi'jς πορνείας
η νά προσφερθεί, καΟαγιάζοντας τό " ένσαρκωμένο ", άρα
σαρκικό έγώ του.

ιν

Ένας 1iθοποιός δέ μπορεί νά καθοδηγηθεί καί νά έμπvευστεί
παρά μόνο άπό κάποιον πού δίνεται βαθιά στή δημιουργικ1i
του δραστη ριότητα. Ό σκηνοθέτης, ένώ καθοδηγεί κ' έμπνέει
τόν ΤιΘοποιό, πρέπει ταυτόχρονα ν' άφ1iνεται νά καθοδηγείται
καi νά έμπνέεται άπ' αύτόν. Αοτό ε{ναι Θέμα έλευθερίας, συ
νεργατικfjς δουλειάς καί δέ συνεπάγεται μιά ελλειψη πειθαρ
χίας, άλλά τό σεβασμό της αυτονομίας τών άλλων. Ό σεβα
σμός τi'jς αυτονομίας τοϋ 1iΘοποιοϋ δε σημαίνει άναρχία, ελλει
ψη άπαιηiσεων, οϋτε άντικατάσταση ηϊς δράσης άπό άκατά
σχετη φλυαρία. 'Αντίθετα, ό σεβασμός της αύτονομίας ση
μαίνει άπαιτήσεις, άναμονή τοϋ μάξιμουμ καί η;ς προσωπικης
άποκάλυψης. Άν πάρουμε αυτό ύπόψη, ή πρόνοια γιά τήν
έλευΘερία τοϋ 1iθοποιοϋ μπορεί νά πηγάσει μόνο άπό τήν
πληρότητα τοϋ καΘοδηγητη κ ι δχι άπό η;ν ελλειψη πληρό
τητάς του. Μιά τέτοια ελλειψη συνεπάγεται τήν άπάτη, τή
δικτατορία, ηiν έπιφανειακή έκγύμναση .
ν

Μ ιά δημιουργική πράξη δέν iiχει καμιά σχέση οϋτε μέ τήν έξω
τερική άνεση , οϋτε μέ ηi συμβατικ1i άνθρώπινη εύγένεια. 'Α
παιτεί ενα μάξιμουμ σιωπης κ' ενα μίνιμουμ λέξεων. Σ' αυτό
τό εlδος δημιουργίας συζητάμε μέ προτάσεις, μέ πράξεις καί
μέ ζωντανούς όργανισμούς κι δχι μέ έξηγ1iσεις. Όταν τελικά
βρεΘοϋμε στό κατώφλι ένός πράγματος δύσκολου καί πολύ
συχνά άνέφικτου, δέv εχουμε τό δικαίωμα νά τό χάσουμε άπό
έλαφρότητα η άφροντισιά. 'Επομένως, άκόμα καί στά διαλείμ
ματα πού παρεμβάλλονται σηi δημιουργικ1i διαδικασία, είμα
στε άναγκασμένοι νά παρατηροϋμε όρισμένες άναστολες φυ
σικές σηi συμπεριφορά μας, πού παρουσιάζονται καί στίς
ίδιωτικές μας ύποΘέσεις. Αυτό ίσχύει τόσο γιά τή δικi1 μας
δουλειά δσο καί γιά τών συνεργατών μας. Δέν πρέπει οϋτε
νά διακόπτουμε, οϋτε ν' άποδιοργανώνουμε τή δουλειά μέ τό
πρόσχημα δτι βιαζόμαστε νά έπιδοΘοϋμε στίς Ιδιωτικές άσχο
λίες μας δέν πρέπει 1i δουλειά νά δ ίνει τροφή σέ σχόλια η
άστεία πού γίνονται Ιδιωτικά."Οπως καί νά 'ναι ο ί κούφιες καί
μηδαμ ινές συζητήσεις δέν εχουν καμιά σχέση μέ τήν άποστολ1i
το() ηθοποιοϋ. Πλησιάζοντας τούς σκοπούς της δημιουργίας,

Άσ;οίσεις ματιώιι, παρμένες άπό τήιι iκπαίδευdη τώv ήΟοποιώιι
τού il'δικοϋ Κατακάλι. Τά μάτια άσκούιιται 11ά κ11ιούιιται σt;
διάφορες κατεvΟύvσεις, μ' iιιαλλασσ6μειιους ρυΟμούς, έρμη1ιεύο1ιτας όλ6κληρη κλίμακα άπό αlσΟι}ματα. ΊΙ κι1ιητικ6τη
τα τώv ματιώv δίνει δύιιαμη στήιι iκφραστική τοv προσώπου

άκόμα κι Ιiν τό Θέμα εlναι τό παιχνίδι, πρέπει νά μένουμε σέ
κατάσταση έτοιμότητας - " έπισημότητας " Θά μπορούσαμε
νά ποϋμε. Ή όρολογία δουλειiiς πού μί'iς χρησιμεύει σάν έρέ
Θισμα δέν πρέπει ν' άποσυνδέεται άπό τή δουλειά, οϋτε νά
χρησιμοποιείται Ιδιωτικά. Ή όρολογία δουλειάς πρέπει νά
συνδέεται άποκλειστικά μ' αυτό πού έξυπηρετεί.
Μιά δημιουργική πράξη αυτης της ποιότητας έπιτελείται όμα
δικά, πράγμα πού προϋποθέτει τή συγκρότηση τοϋ δημιουργι
κοϋ μας έγώ σ' όρισμένα δρια. Ένας 1iΘοποιός δέν εχει τό
δικαίωμα νά δ ιαπλάθει τό συνάδελφό του μέ τρόπο πού νά
έξασφαλίζει μεγαλύτερες δυνατότητες στό δικό του παίξιμο.
Οϋτ' εχει τό δικαίωμα νά διορθώνει τό συνάδελφό του, έκτός
Ιiν έξουσιοδοτηθεί άπό τό σκηνοθέτη . Τά βαθιά προσωπικά
η δραστικά στοιχεία της δουλειάς τών άλλων μένουν άνέγγι
χτα καί δέν πρέπει νά σχολιάζονται, άκόμα καί κατά τήν άπου
σία τους. οι ίδιωτικές συγκρούσεις, οί καυγάδες, τά αισθήμα
τα, οι έχθρότητες εlναι άναπόφευκτα σέ κάΟε άνθρώπινη όμά
δα. Καθηκον μας ε{ναι νά τά συγκρατοuμε στό βαθμό πού
χρειάζεται ό'Jστε νά μ�iν παραμορφώνουν καί καταστρέφουν
τή διαδικασία της δουλειάς. Ε!μαστε ύποχρεωμένοι ν' ά.νοι
γόμαστε ά.κόμα καί μπροστά σ' εναν έχθρό.
νι

Έχουμε Τjδη άναφερΘεί σ' αυτό πολλές φορές, ά.λλά δέ Θά
πάψουμε νά έπιμένουμε καi νά έξηγοϋμε τό γεγονός δτι δέν
πρέπει ποτέ νά έκμεταλλευόμαστε Ιδιωτικά δ,τι ε{ναι δεμένο
μέ τή δημιουργικ1i πράξη : δηλαδ1i τόν τύπο, τό κοστούμι ,
τ ά άξεσουάρ, ενα στοιχείο άπ' τ ή ν παρτιτούρα τ η ς 1iθοποιίας,
ενα θέμα μελωδικό η άπόσπασμα άπό τό κείμενο. Αυτός ό
κανόνας έφαρμόζεται καί στήν πιό μικρή λεπτομέρεια καi δέ
μπορεί νά 'χει έξαιρέσεις. Δέν καΟιερώσαμε αυτό τόν κανόνα
μονάχα γιά νά πληρώσουμε τό χρέος μας σέ μιά είδικ1i καλ
λιτεχνικ1i άφιέρωση . Οϋτε τό μεγαλείο, οϋτε τά εύγενικά λό
'
για μί'iς ένδιαφέρουν, άλλά ή συνείδησ1i μας κ' ή πείρα μί'iς
δ ιδάσκουν δτι ή άπουσία μιί'iς αυστηρ1;ς προσχώρησης σέ
τέτοιους κανόνες στερεί ηiν παρτιτούρα του 1)Θοποιοϋ άπό τήν
" άκτινοβολία " της.
νι ι

Ή τάξη κ' ή άρμονία στή δουλειά τοϋ κάθε Τιθοποιοu εΙναι οι
βασικές προϋποθέσεις πού χωρίς αυτές μιά δημιουργική πρά
ξη δέ μπορεί νά συντελεστεί. Άπαιτοuμε πνεϋμα συνέπειας.
Τό άπαιτοuμε άπό τούς 1)Θοποιούς Πού iiρχονται στό θέατρο
συνειδητά γιά νά προεκτείνουν τόν έαυτό τους σέ κάτι άκραίο,
σέ μιά πρόκληση πού όξύνει τήν άναζ1iτηση μιί'iς όλοκληρω
τικης άπάντησης γιά τόν καθένα μας. Έρχονται γιά νά δο
κιμαστοuν σέ κάτι άπόλυτα καθορισμένο πού προχωρεί πέρα
άπό τήν εννοια τοu " θεάτρου " καί πού εlναι περισσότερο
μιά πράξη ζωης, ενας: τρόπος ί5παρξης. Αυτή 11 άφετηρία φαί
νεται ίσως πολύ άόριστη . Άν έπιχειρούσαμε νά τήν έξηγή
σουμε Θεωρητικά, Θά λέγαμε πώς τό Θέατρο κ' ή 1)Θοποιία ε{ναι
γιά μiiς ενας φορέας πού μiiς έπιτρέπει νά όλοκληρωθοuμε.
Θά μπορούσαμε νά σταθούμε πολύ σ' αυτό. 'Ωστόσο, κάθε
ιϊ.τομο πού συνεχίζει νά μένει έδώ καί μετά άπό τή δοκιμαστική
περίοδο εχει άπόλυτη έπίγνωσι1 πώς αυτό πού λέμε δέ μπορεί
νά τό πιάσει κανείς μέ μεγάλα λόγια, άλλά μέ λεπτομέρειες, μέ
άπαιτήσεις καί μέ αυστηρότητα σέ δλα τά στοιχεία της δου
λcιUς. Τό ιϊ.τομο πού διαταράζει τά βασικά στοιχεία, πού
δέ σέβεται , Ιiς πούμε, οϋτε ηi δική του παρτιτούρα, οϋτε τών
ι'ί λλων , καταστρέφοντας τή δομi1 της μέ μιά προσποίηση η
μέ μιά αύτοματική έπανάληψΙl εlναι άκρι βώς αυτό πού άπει
λεί τά πιό ύψηλά κι άνεπίδεκτα όρισμοu κίνητρα της κοιν1ϊς
μας δραστηριότητας. Κάθε μορφή προσποίησης σηi δουλειά
εlναι έντελώς άπαράδεκτι1 . 'Ωστόσο, μπορεί καμιά φορά νά
χρειαστεί ενας ήΘοποιός νά ξαναπαίξει μιά σκηνή iσα iσα γιά
νά τή σκιαγραφήσει σέ γενικές γραμμές, γιά νά έπαληθεύσει
ηiν όργάνωσιi της καί τά στοιχεία της δράσης τών συναδέλ
φων του. Άλλ' άκόμα καί σ' αυτιi τήν περίπ.τωση , πρέπει ν'
άκολουΟήσει προσεχτικά τίς πράξεις, ν' άναμετρηθεί μαζί
τους γιά νά καταλάβει τά κίνητρά τους. Αυτή εlναι δλη ή δια
φορά άνάμεσα στή σκιαγράφηση καί τιiν προσποίηση .
Ένας 1Ίθοποιός πρέπει νά 'ναι πάντα ετοιμος νά πάρει μέρος
στή δημιουργική πράξη τή συγκεκριμένη στιγμή πού καθορί
ζει 11 όμάδα. Άπ' αυη; ηiν ι'ίποψη ή ύγεία του, 11 σωματική του
κατάσταση κι δλες του οί προσωπικές ύποΘέσεις παύουν νά
άφο.ροuν μονάχα αυτόν. Μ ιά δημιουργική πράξη αυτης της
ποιοτη : α � δέ μπορ�ί �· άκμάσει παρά μόνο αν εχει τραφεί άπό
_
ζωντανο οργανισμο. Αρα ειμαστε
ύποχρεωμένοι νά φροντί-

ζουμε καΘημερι νά τό σώμα μας γιά νά · ναι πάντα έτοιμο γιά
τά καθήκοντά του. Δέν πρέπει νά στερούμαστε τόν ϋπνο γιά
τήν εύχαρίστησή μας καί μόνο καi νά έρχόμαστε έπειτα στή
δουλειά κουρασμένοι iΊ μέ τό στόμα ξεραμένο άπό τό πιοτό.
Δέν πρέπει νά έρχόμαστε άνίκανοι νά συγκεντρωθο()με. Ό ·
κανόνας έδώ δέν είναι μόνο i1 ύποχρεωτικ1Ί παρουσία άλλά κ'
i1 σωματι κή προετοιμασία γιά η) δημιουργία.
Vlll

Κανένας άπ' δσους ίiρχονται καί μένουν έδώ δ έ μπορεί ν ά ί
σχυριστεί δτι δε γνώριζε άπό πρiν τό πρόγραμμα το() Θιάσου.
Κάθε Cίτομο πού έρχεται γιά νά δουλέψει έδώ κ' έπιΘυμεί νά
κραηiσει τiς άποστάσεις του (ώς πρός τή δημιουργική συνεί
δηση) δείχνει μέ τi Cίσκημο τρόπο φροντίζει γιά τήν ίδια του
τήν άτομικότητα. Ή έτυμολογική εννοια τi)ς " άτομικότη
τας " είναι τό " άδιάσπαστο ", δηλαδ1) ή όλοκληρωτική ϋπαρ
ξη μέσα σέ κάτι : i1 άτομικότητα είναι άκριβώς τό άντίΘετο
της μισερης άφιέρωσης. 'Υποστηρίζουμε λοιπόν δτι δσοι
έρχονται καi μένουν έδώ, άνακαλύπτουν στήν κατεύΘυνσ1i μας
κάτι πού τούς είναι βαθιά οίκείο, προετοιμασμένο άπό τή ζωή
καi τίς έμπειρίες τους. 'Από τό γεγονός δτι τό δέχονται συνει
δητά, συμπεραίνουμε δτι καθένας άπ' δσους συμμετέχουν αι
σθάνεται τήν ύποχρέωση νά έκπαιδευτεί δημιουργικά καi νά
προσπαΘιiσει νά σχηματίσει τίς δικές του, άξεχώριστες άπ'
τόν έαυτό του παραλλαγές, ν' άποκλίνει άπό τό Cίτομό του καί
ν' άνοιχτεί στούς κ ινδύνους της έρευνας. Πράγμα πού βρίσκε
ται άκρι βώς στούς άντίποδες κάθε συνταγi)ς.
ΙΧ

Ώστε, τό ούσιώδες είναι νά μ�)ν άποπειραΘεί ό i]Θοποιός νά
άποχηiσει συνταγές κάθε λογης, οϋτε νά φτιάξει γιά τόν έαυ
τό του ένα " μαγικό κουτί " γεμάτο τεχνάσματα. Μιά συλλο
γή μέσων έκφρασης δέν ίiχει Θέση έδώ. Ή δύναμη τi)ς βαρύ
τητας στή δουλειά μας έκφράζεται μέ τή Θέληση νά σπάσουμε
τά σύνορα, ν' άναζητi1σουμε τήν " κορυφή ", τήν όλοκλήρωση.
Τό πρώτο καΘi)κον το() 1;Θοποιο() είναι νά καταλάβει δτι έδώ
κανείς δέ Θέλει νά του δ ώ σ ε ι τίποτα · άντίΘετα, έχουμε
τήν πρόθεση νά π ά ρ ο υ μ ε πολλά άπ' αύτόν, νά το() άφαι
ρέσουμε δλ' αύτά πού πάνω τους είναι συνήθως προσκολλη
μένος, τήν άντίστασ1i του, τίς άναστολές του, ηiν τάση του
νά κρύβεται πίσω άπό 'να πέπλο, τή μισερ1i του άφιέρωση , τά
έμπόδια πού τό σώμα ύψώνει στό δρόμο τi)ς δημιουργικi)ς
πράξης, τiς συν1ΊΘειές του, άκόμα κ:αί τούς συνηθισμένους
του " καλούς τρόπους ".
χ

Προτο() ένας i]Θοποιός γίνει ίκανός νά πραγματοποniσει τήν
όλοκληρωτική πράξη , πρέπει νά έκπληρώσει μιά σειρά άπό
ύποχρεώσεις, τόσο λεπτές μερικές φορές, τόσο άπιαστες, πού
πραχτικά είναι άδύνατο νά τίς όρίσει κανένας μέ λόγια. Δέ
γίνονται φανερές παρά μέ τήν ίiμπρακτη έφαρμογ1i - Είναι ώ
στόσο πιό εϋκολο νά όριστο()ν οί γενικές συνθi)κες άλλά κ'
οί ένέργειες του i]Θοποιο() πού κάνουν άδύνατη τήν πραγμα
τοποίηση η;ς όλοκ:ληρωτικf]ς πράξης.
Ή πράξη αύτή δέ μπορεί νά ύπάρξει iiν ό 1)Θοποιός ένδιαφέρε
ται περισσότερο γιά η) γοητεία, τήν προσωπικ1i του έπιτυχία,
τά χειροκροτi1ματα καi τό μισθό, παρά γιά τή δημιουργία,
δπως τήν έννοο()με στήν άνώτερη μορφ1i της. Δέ μπορεί νά
ύπάρξει iiν ό 1iΘοποιός η)ν ύποτάσσει στ�) σπουδαιότητα το()
ρόλου του καi στή Θέση του μέσα στό Θέαμα. Δέ μπορεί νά
ύπάρξει όλοκληρωτική πράξη iiν ό 1iΘοποιός, άκόμα κ ι δταν
βρίσκεται μακριά άπ' τό Θέατρο, σπαταλά τiς δημιουργικές
του όρμές κ:αί, δπως είπαμε καi πρίν, τiς μπλοκάρει ίδιαί
τερα μέ έπουσιώδεις δεσμεύσεις άμφίβολου χαρακτ�iρα iΊ
μέ τό νά χρησιμοποιεί ύπολογιστικά η) δημιουργική πρά
ξη σάν ένα μέσο γιά νά προωΘ1Ίσει τήν καριέρα του.
Μετάφραση ΚΑΤΕΡ!ΝΑΣ ΘΩΜΑΔΑΚΗ
Copyright Jerzy G r otowski
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Ol δύσκολες ασκήσεις στην έκπαίδενση Γκροτ6φσκι δf'Ι• c ίι•αι
αύtοσκοπ6ς. ΒοηΟaιιε τόν ήΟοποι.ό ν' dποχηίσει μιά 1•/rι λε ι 

το1!ργlα πού δί1ιει στην έρμηνεlα του dσυν1ίΟιστο βάΟος κ' iπα
ση. Τό σώμα γlνεται εύλύγιστο δσο τό συναίσΟημα 1) ή rικέψη

·τ ο ΘΕ Α Τ Ρ Ο , Π ΡΑ Ξ Η Ζ Ω Η Σ
ΑΠΟΓΥΜΝΩΜΕΝΗ Η ΜΥΧΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ
Συνέντευξη τοϋ ΓΚΡΟ ΤΟΦΣΚΙ στόν MA RC FU MA ROLI
ΦΟ ΥΜΑΡΟΛΙ : Στιί διάρκεια τού πρόσφατου σεμι1ιάριου
στό Χόλστεμπρο, στιί Δαιιία, ιiνέκυψαν σημα11τικά έρωτιίματα
γιά τό σωστό ρόλο τού καλλιτέχνη τού Οεάτρου σέ σχέση μέ
τιίν κοι11ωνία : Μερικοί άπό τούς Άμερικανούς πού πιϊραιι
μέρος στό σεμ11•άριο ίfνιωΟαν ίfντο11α τιί11 άνάγκη γιά μιά πιό
ίiμεση ά11ιiμιξη στά σύγχρο1ια κοι1·ωι•ικά προβJ.ιίματα άπ' αύ
τιί πού, ιωτά τά φαινόμε1•α, άντιπροσωπεύει τό Οέατρό σας.

ΓΚΡΟΤΟΦΣΚΣ : Αύη) ή άνάγκη ύπάρχει γιά πολλούς καλ
λιτέχνες σ' όλόκληρο τόν κόσμο σ11μερα. Δέν άμφισβητώ τόσο
τήν άντίληψη πού βρίσκεται πίσω άπ' αύτή τήν έπιθυμία δσο
τά εργα πού χρησιμοποιουνται σάν άπόδειξη του κύρους της.
'Υπάρχουν δυό πειρασμοί πού θά μπορουσαν νά μέ κάνουν
νά έγκαταλείψω τό δικό μου δρόμο καί νά μέ όδηγ1iσουν ν'
άντιμετωπίσω τό θέατρο σά μιά πράξη ζωής.
Ό

πρώτος πειρασμός ε{ναι νά ύποτιμ1iσω όρισμένες κοινωνι
κοπολιτικές άπόψεις ύποβι βάζοντάς τες σέ άπλές γενικεύσεις
καί λεκτικές θέσεις. Θά μπορουσα νά κολακέψω τό έγώ μου
παίζοντας ταχυδακτυλουργικά μέ μεγάλες λέξεις δπως " άν
θρωπισμός 'Ί " άλληλεγγύη μέ τούς καταπιεσμένους ", " τά
δικαιώματα της ϊδιας μου της προσωπικότητας ", άλλ' αύτό
δέ θά έξυπη ρετουσε τίποτα έκτός άπ' τό δικό μου συναισθημα
τικό καί διανοητικό βόλεμα.
Τά άνθρώπινα δικαιώματά μας θά 'πρεπε ν' άρχίζουν μέ τiς
πράξεις μας μάλλον παρά μέ διακη ρύξεις iΊ συστα\'ικά πιστο
ποιητικά γιά τούς έαυτούς μας. Εϊμαστε σά δέντρα: δέν πρέπει
ν' άνησυχοϋμε πρός ποιά καη:ύθυνση στρέφεται ή μοίρα, τό
κλίμα, οί άνεμοι κ' οί κατα ιγίδες η νά ξέρουμε ίiν ή γη θά 'ναι
εύφορη iΊ άγονη· καί μόνο τό γεγονός η)ς γέννησ1iς μας μάς
ύποχrεώνει ν' άντιδρουμε στι)ν πρόκληση της ζωής καί ν'
άπαντuμε σ' αύτή μέ τόν τρόπο της ϊδιας της φύσης πού ποτέ
δέ βιάζι:ται καί ποτέ δέ διστάζει . -Αν ό σπόρος μας πέσει πάνω
σέ πέτρα , τόσο τό χειρότερο. 'Ακόμα κι αύτό δέ μάς έλευθε
ρώνει άπ' τό καθi'}κον μας ίiν άρνηθουμε, μέ όποιοδ1iποτε πρό
σχ ημα , νά κάνουμε τίς πράξεις πού άπαιτουνται άπό μάς,
θά 'μαστι: σά δέντρο πού τό 'ριξαν μέσα στή φωτιά καί τό κα
τάστrεψαν. Καί καλά θά 'χουν κάνει. 'Η φωτιά δέν εχει κοι
νωνικό χα ρακτ ιi rα · λαμπαδ ιάζει μέσα μου μόλις προδώσω, μέ
τόν ενα η μέ τόν άλλο τρόπο, τό καθi'} κον μου σά ζωντανοϋ
άνθrώπου, τό καθ1)κον μου νά έκτελω πράξεις. Ή χειρότφη
άπι;ιλή γιά τι)ν έπιβίωση τοϋ άνθrώπου βρίσκεται στήν ϊδια
του η) στειρότητα· κι αύτή 11 στειρότητα δέν ε{ναι παρά μιά
άπόδραση άπό τή δημιουrγία.
Ό

δεύτερ ος πεφασμός ι:Ιναι νά μπcρδέψω μές στό μυαλό μου
τή ν άνεση, μέ τήν έλι:ύΟι:ρη άνάπτυξη τi'}ς φύσης μου. Άν, σάν
1jθοποιός, νοιαζόμουν πάνω άπ' δλα γιά τήν άνεσή μου, θά
ξεχνουσα πώς οί δοκιμές γίνονται γιά τή δημιουργία σκηνι
κών γεγονότων καί πώς όλόκληρη 11 δουλ ειά μου θά 'πρεπε
νά καθορίζεται άπό τήν άνάγκη νά φτάσω σ· αuτά τά γεγονότα.

Θά παραήμουν γεμάτος μέ κολαΚ'ευτικές διαβεβαιώσεις πού
θά μ' εσπρωχναν νά τηρ1iσω τήν ύπόσχεση πού θά 'χα δώσει
στόν έαυτό μου καi σ' δλους τούς άλλους, ν' άφ1iσω έλεύθερο
τόν ϊδιο μου τόν αύθορμητισμό. Αuτές οί ύψηλές διαβεβαιώσεις
θά σκόπευαν στό νά μου έξασφαλίσουν τό πιό εuχάριστο βό
λεμα: νά μή δουλεύω στό χώρο άκριβώς δπου θά 'πρεπε νά
δουλεύω, συγκεκριμένα, στό χώρο των δοκιμών. οι προσπά
θειές μου, iΊ μάλλον τά παράγωγα αύτης τijς άδράνειας θά
'χαν μονάχα iiνα σκοπό - νά ταυτίσουν τό π ρ ο σ ω π ι κ ό
μέ τό i δ ι ω τ ι κ ό. Θ� ξόδευα τόν καιρό μου δημιουργώντας
τή λεγόμενη " άτμόσφαιρα δουλειάς " άντί πραγματικά νά κα
θήσω νά δουλέψω. οι πρόβες θά μετατρέπονταν σέ συναντή
σεις δλο κουβεντολόι, άφιερωμένο σέ εύγενiΊ καί ύψηλά θέ
ματα. Καί τότε, έπιτέλους, θ' άρχιζα νά δουλεύω. Αύτό λέ
γεται " αύτοσχεδιασμός ". Κάποτε, ϊσως, τούτη ή λέξη σή
μαινε κάτι. Σtiμερα δέν ε{ναι παρά μιά κενόδοξη λέξη ποu
χρησιμεύει σάν ύποκατάστατο γιά τή δουλειά.
'Ακολουθώντας τά ίδανικά πού θά 'θελα νά διατη ρήσω, θά
μπορουσα ν' αύτοσχεδιάζω προσέχοντας μονάχα νά μήν προ
δώσω τή φύση μου. Χάρη στήν " ά.τμόσφαιρα δουλειάς ",
θά 'νιωθα iiδη σά νά 'μουν βυθισμένος στά ζεστά νερά τών
οίκογενειακών σχέσεων μαζί μέ τ' άλλα μέλη της όμάδας άπελευθερωμένος άπό κάθε εύθύνη. Ή όμάδα δημιουργεί άντί
γιά μένα. Θά 'βρισκα τόν έαυτό μου ένδιαφέροντα. Θά μου
άρκουσε νά εΙμαι αύτός πού ε{μα ι . Ό,τι κι δ.ν εκανα - δ.ν
περπατουσα, Ι.ίν οϋρλιαζα, Ι.ίν φώναζα - θά αiσθανόμουν δτι
επαιρνα άφεση άπό τήν όμάδα. Άν έπιθυμουσα νά δείξω πόσο
άνθρώπινος εΙμαι θ' άναζητουσα έπαφ ή : θ' άγγιζα τά χέρια
των άλλων ήθοποιών, θά τούς κοίταζα ϊσια στά μάτια. Δέ θά
'βλεπα άπολύτως τίποτα έκεί, μά δέν πειράζε ι , τό βασικό είναι
νά 'ναι κανένας άνθρώπι νος καί νά κάνει αύτοσχεδιασμούς
δέν είναι δύσκολο, γι' αuτό θά τό εκανα. Γιά ν' άποδείξω πώς
εχω καί τό ζώο μέσα μου, θά μπουσουλουσα στά τέσσερα καί
θά 'βγαζα άναρθρες κραυγές. Αύτό ε!ναι βιολογικό, είναι αύ
θόρμητο. Μέ δυό λόγια, θά έκφραζόμουν κι αύτό θά συνέχιζα
νά τό άποκαλω " αύτοσχεδιασμό ".
Άν κουραζόμουν, τότr. θά ξάπλωνα χάμω - ε!ναι καί τουτο
ίiνα άπό τά άνθρώπινα δικαιώματα - καί θ' άφηνα τούς συνά
δελφούς μου στή σκ ην1) ν' άκολουθουν τήν εύαγγελική ρήσ η :
. . Άφε:; τούς ι•εκρούς Οάψαι τούς έαυτώ1· ι•εκρούς ' Ό Έτσι
θά 'μενα ξαπλωμένος καί θά ξεκουραζόμουν · χαλάρωση γι'
άλλη μιά φορά. Ζιl> σ· ενα νευρικό κόσμο: άπέξω ύπάρχουν
τά χρ1i ματα πού πρέπει νά κερδίσω iΊ πού κέρδισα χάρη στίς
γενναίες μου δηλώσεις γιά η)ν άνάπτυξη της άνθρωπότητας.
Πρέπει νά χορεύω σά σκυλί γύρω άπό τούς παντοδύναμους
κατασκευαστές η)ς κοινi'}ς γνώμης.
Όμως ό καθένας μας ξέρει η) διαφορά άνάμεσα στήν άληθι
ν1) δουλειά καί τή δi'}θεν δουλειά · καί στό βάθος της έσωuερι
κi'}ς μου συνείδησης θά 'χα άπόλυτη έπίγνωση ίiν ή βάση πού

πάνω της στηρίζεται i1 ζωi1 μου ήταν Cίγονη καί στείρα · ίiν
αύτή ή βάση ήταν ενα ύποκατάστατο πού μ' έμπόδιζε νά προ
σφέρω τόν έαυτό μου σοβαρά. Βέβαια, κάποιος μπορεί: νά λέει
ψέματα μέ τά λόγια, άλλά τό νά κάνει όλόκλη ρη τή ζωή του
ενα ψέμα εΤναι δλεθρος πολύ μεγαλύτερος- γιατί αύτό τό ψέμα,
πού καλλιεργείται προσεχτικά, δηλητη ριάζει όλόκληρο τό
είνα ι . Πρόκειται γιά ενα περίεργο τρόπο νά καταργεί: κανέ
νας τό διαχωρισμό άνάμεσα στό Θέατρο καί τή ζωή !
"Αν πραγματικά έπιθυμω νά τό κάνω αύτό, τότε πρέπει νά στρα
φω πρός τήν πείρα ηΊς ίδιας μου της ζωfjς, πρός τή ζω1i μου
προσωπικά, μέ σάρκα καί όστά, ηiν έξωτερικ1i καi τήν έσωτε
ρική μύχια όντότητα, πού καλουμαι νά δημιουργήσω μέ η;ν
Ιδιότητα του 1iΘοποιου σηi σκηνή, νά κάνω τήν ίδια μου τή
ζωή όλότελα όρατ ή . Άντi νά κάνω αύτοσχεδιασμούς, εΤμαι
ύποχρεωμένος νά δημιουργ1iσω πολύ σαφfj σχεδιάσματα, βγαλ
μένα άπό τάσυγκεκριμένα γεγονότα τfjς ζωfjς μου. Αύτά τά σχε
διάσματα εΤναι ό.κριβως τό άντίθετο άπ' τούς αύτοσχεδιασμούς
- πού μέ προστατεύουν άπό τήν πράξη τfjς άλήΘειας, άπό ηiν
πράξη πού πραγματικά καταργεί τά σύνορα άνάμεσα στή ζω1Ί
καί τό Θέατρο - κι δ, τι πρέπει νά δείξω σ' αύηi ηiν πράξη
είναι ό.κριβως αύτό πού προτιμω νά κρύβω, έπειδή εΤναι τόσο
ούσιώδες γιά μένα πού δέ μπορω νά έπιτρέψω στόν έαυτό μου
νά τό συζητά οϋτε κάν μέ φίλους. "Άν καυχιέμαι πώς εΤμαι ενας
άνθρωπος πού άναζητίi τήν ίδια του τήν άξιοπρέπεια, τότε ι:Τ
μαι ύποχρεωμένος νά 'μαι συνειδητός, δχι μέ λόγια, άλλά μέ
πράξεις καί γεγονότα. ΕΤμαι ύποχρεωμένος νά 'μαι σαφής στή
δουλειά μου. Τώρα αύτό πού φανερώνει η;ν παρουσία μιας
συνείδησης εΤναι ή δομ1i, i1 καθαρότητα, 11 ό.κριβ1iς γραμμ1i
του έργου. Ή άπουσία άκρίβειας σηi δουλειά, ή έλλειψη δο
μfjς σ' ένα έργο, εΤναι άμαρηiματα ένάντια σηi συνείδηση
καί , έπομένως ένάντια στήν άνθρώπι νη άξιοπρέπεια πού γι'
αύτήν παριστάνω δτι άγωνίζομαι .
Άν καυχηθώ πώς άναζητω μιά συμφιλίωση μέ τόν έαυτό μου
καi πώς ψάχνω μιά ό λ ό τ η τ α πού Θά τερμάτιζε τή διαίρr.σ1i
μου σέ σωμα καί ψυχ ή , έρωτικό ένστι ιπο καί διάνοια, αύτό
!σουται μέ τό νά λέω δτι άρνιέμαι άπό δω καί μπρός νά αί
σθάνομαι χωρισμένος ό.π' τό ίδιο μου τό σωμα , άπ' τό ίδιο μου
τό ένστικτο, άπ' τό ίδιο μου τό άσύνειδο , δηλαδ1i άπ' τόν ί διο
μου τόν αύΘορμητισμό. Τό πρόβλημα εΤναι δτι ό αύθορμητι
σμός Θά μπορουσε νά καταλ1iξει σ' ίiνα Θέαμα πού λέει ψέμα
τα, ο' eνα μηδαμινό δραμα ψευτοαγρίων σέ δάσος η τετράπο
δων ό.νθρώπινων κτηvων πού ούρλιάζουν καi δαγκώνουν τά
πισινά των συνεργατων τους. Ό αύΘορμητισμός, γιά νά 'ναι
άληΘινά αύθόρμητος, πρέπει νά έπιτρέπει νά βασιλεύει έλεύ
Θερα ή βαθιά ροή πού έγείρεται άπό όλόκλη ρη η;ν ϋπαρξη ,
άκόμα καi τή σωματική, άλλά πού συνδέεται μέ τή συνείδηση ,
γιατί πως Θά μπορουσα ν' άποκόψω τόν έαυτό μου άπό τή συ
νείδη σ1i μου, άκόμα κι Ciν ό σκοπός μου εΤναι νά ξαναβρω τόν
αύθορμητισμό μου; ΕΤμαι δπως εΤμαι, τόσο άπομακρυσμένος
άπό τή μηχανική τάξη δσο κι άπό τό χάος : ά ν ά μ ε σ α σ τ i ς
δ υ ό δ χ θ ε ς τ fj ς σ α φ 1i ν ε ι ά ς μ ο υ, έ π ι τ ρ έ π ω σ τ ό
π ο τ ά μ ι , π ο ύ β γ α ί ν ε ι ά π ό τ ή ν α ύ Θ ε ν τ ι κ ό τ η
τ α τ η ς έ μ π ε ι ρ ί α ς μ ο υ, ν ά π ρ ο χ ω ρ ε ί, ά ρ γ ά
tΊ γ ρ 1; γ ο ρ α. Κάθε παράσταση εΤναι τόσο ριψοκίνδυνη,
τόσο παρακι νδυνευμένη, δσο καί μιά δοκιμ ή . Όποια κι Ciν
εΤναι τά ύποκειμενικά πλούτη πού κατάφερα νά κινητοποι1;σω
άπό τά βάθη του είναι μου γιά νά γεμίσω αύτό τό δρόμο, τί
ποτα δέ μέ προστατεύει άπό τόν κί νδυνο νά χάσω, στή διάρ
κεια μιας παράστασης, δ,τι έχω άποχτιiσει . Τέτοιες εΤναι ο ί
συνθfjκες πού βοηθοuν τόν αύθορμητισμό καί η i ν όλότητά μου
νά φανερωΘοuν μέ δλη τους τήν αύθεντικότητα.
Είναι άλήΘεια πώς, γιά μιά τέτοια πράξ η , ol άνΟρώπινες σχέ
σεις στή διάρκεια τfjς δουλειάς μετράνε πολύ. 'Αλλά δέ μι
μούμαστε ηiν οί κογενειακ ιi ζωι; , τή φιλία. Δουλεύουμε καi
στή δουλειά έκτιμiiμε καί σεβόμαστε τό χρόνο καί τήν προ
σπάθεια των συναδέλφων μας. Σεβόμαστε τήν πειθαρχία του
νά δουλεύουμε μαζί, σύμφωνα μέ τούς κανόνες πού ό καθένας
έχει δεχτεί καi πού, έπομένως, μίiς δημιουργοuν ύποχρεώσεις.
Ή τάξη , εΤναι ή προϋπόθεση πού μου έπιτρέπει νά συγκεντρω
Οω στή δημιουργία. Νιώθουμε άμοιβαίο σεβασμό ό eνας γιά
τόν Cίλλο, έπειδή σέ μιά δημιουργική κοινότητα, ό καθένας
&χι:ι δικαίωμα νά δημιουργεί, άλλά καθfjκον του είναι νά τό
κάνει αύτό άνάλογα μέ τή δικαιοδοσία του, σάν ύπεύθυνο Ciτο
μο. ' Υπάρχει έδαφος γιά συνάντηση, άμοιβαία άνταλλαγι; ,
άλλ' αύηi ή συνάντηση, αύηi ή άνταλλαγή καίει στό βωμό
τfjς πράξης τfjς δημιουργίας. Δέν &χει καμιά σχέση μέ τήν
πολυδιατυμπανισμένη " άτμόσφαιρα δουλειάς ".

. . llρι'ιγοιιοι" τ ο ιj ΜίτσκιεfJιτς. ' U συv ι δ ρ Ι J τ Ύj ς καί Uπορητικι��
τuϋ Θεάτρου 'Εργαστηριού Λ u ύ vτβικ Φλάσει• Οεωρε ί U.uπιί τιίιι·

κλα σικώv τι\ δτι "περιλαμ{Jάvουv γει•ικές άλήΟειες πού βρί

σκονται πολύ κοιιτά στούς μύΟους". Στη σκηvη αύτή, οί ι)Οο
ποιοί τοϋ Γκρ οτ6φσκι , κι 1ιούμ ενο ι άvάμεσα ατούς θεατές, κα
λοϋv π1ιε11;ιατα, καθώς άvαπαρασταίνουιι μιά άγροτ ικ η γ ι ορ η)
ΦΟ ΥΜΑΡΟΛ Ι : Έχετε έπιμείι·ει στά καθιjιωι-τα καί τίς ι:ύ
θύι•ες τώι• ιίΟοποιών σό.ιι έπαγγεJ.ματιώι•. Ποιός εlι·αι ό ρόλος
τοϋ σκl}l'οθέτη στό θέατρο σάι• πράξη ζωιjς ;

ΓΚΡΟΤΟΦΣΚΙ : Σά σκηνοθέτης, θά 'χα τήν έκλογή νά συνα
δελφωΘω μ' δλα τά μέλη τfjς όμάδας σέ άκραίο βαθμό, σέ βαθ
μό δακρύων καi έπιδειξιομανων έκμυστηρεύσεων. Μ' αύτό
τόν τρόπο θά μπορουσα νά φανταστω πώς έχω καθιερώσει
μιά νέα διάσταση άνεσης στή δουλειά κ' &χω παραχωρ1iσει
στόν ήθοποιό μιά άδελφική παραδοχή πού, χάρη στήν έμπι
στοσύνη καi τήν άσφάλεια, κάνει δυνατή τή δημιουργική
πράξη. Σ' αύτό Θά 'κανα λάθος. Μπορω πραγματικά νά παρα
χωρήσω στόν 1iΘοποιό τήν παραδοχή , χωρίς νά ξέρω όλόκλη
ρο τό είναι του, όλόκλη ρη ni φύση του, όλόκληρη τήν έμπει
ρία ζωfjς του ; Ti άξία μπορεί: vά 'χει γι' αύτόν ή Θέρμη πού
Θά βγαίνει άπό μένα Cίν, σέ κάθε περίσταση είτε σημαvτικ1i
είτε άνάξια, του δ ίνω άπό τόν έαυτό μου τά ίδια πού Θά 'δινα
καi σ' όποιονδήποτε; Πως μπορεί: eνας 1iθοποιός νά ξεχωρίσει
τiς στιγμές πού εΤμαι άνεπιφύλαχτα άδελφικός πρός αύτόν,
άπ' τίς στιγμές πού μονάχα άρκουμαι σέ άδελφικές χειρονομίcς;
Όχι, αύτό πού πρέπει νά κάνω εΤναι νά δημιουργ1iσω άνάμε
σα σ' αύτόν καί σέ μένα eνα πεδίο δημιουργικ1Ί ς έπικοινωνίας.
Αύτό είναι φανερό δταν πηγαίνουμε άμοιβαία ό eνας πρός τόν
άλλο, χωρίς μιά λέξη tΊ σχεδόν καμιά καί , όπωσδήποτε, χω
ρίς καθόλου συμβατικές κινήσεις πού μιμοuνται τήν άδcλ
φικότητα. Αύτό είναι φανερό δταν ξεχνω πώς εΤμαι σκηνοΟέ
της μαζί του κι δχι έπειδή θέλω νά πολλαπλασιάσω, σέ σχέ
ση μ' αύτόν, τiς έξωτερικές έκδηλώσεις άδελφοσύνης, πού
άπλά καί μόνο Θά μεταμφίεζαν τήν έλλειψη άπό μέρους μου
ένός βαθύτερου ένδιαφέροντος γι' αύτόν. Άπ' τήν άλλη με
ριά, αύτό τό αίσθημα δτι ό.ν1;κουμε σέ μιά δημιουργική κοι
νότητα μάλλον παρά σέ μιά οiκογένεια λουσμένη στήν άνεση

θά μπορουσε νά μέ βάλει στόν πειρασμό νά ύπερβάλω τήν
προσωπιια1 μου έξουσία σά σκηνοθέτ η . 'Αναμφίβολα, είναι
άλi�Οεια πώς ο{ σχέσεις δουλειάς θά 'πρεπε νά έγγράφονται
σέ μιά τάξη πραγμάτων πού γίνεται έλεύθερα δεκτή, μιά άντι
κειμενική τάξη πού δεσμεύει τόσο τό σκηνοθέτη δσο καί
τούς ή θοποιούς δέν είναι δμως φυσιολογικό νά διατη ρεί ό
σκηνοθέτης γιά τόν έαυτό του δλα τά προνόμια αύτής η'\ς τά
ξης κ' οι 1iθοποιοί δλες τ!ς ύποχρεώσεις τής δουλειάς. Σ' άν
τίθεση μέ τόν ύποκριτικά άδελφικό σκηνοθέτη ύπάρχει στό
άλλο άκρο, έκείνος πού έγώ θά όνόμαζα σκηνοθέτη - θη ριο
δαμαστ11 . 'Από ποιά σημάδια τόν άναγνωρίζει κανείς; 'Από
τά έξης: οϋτε έχει άπt1χηση στούς ήθοποιούς, οϋτε τούς προ
καλεί, οϋτε τούς μοιράζει μιά ποιότητα προσοχής δμοια μέ
φωτεινή καί καθαρή συνείδηση, συνείδηση πού ταυτίζεται μέ
τήν παρουσία, συνείδηση άπαλλαγμένη άπό κάθε ύπολογισμό
άλλά συνάμα προσεχτική καί γενναιόδωρη . Ό σκηνοθέτης θηριοδαμαστής' έπιθυμεί, άντίθετα, ν' άποσπάσει δλα τά δη
μιουργικά στοιχεία μέ τ ή βία άπό τούς 1iθοποιούς δέ σέβεται
τό φύτρωμα του σπόρου, αύτός πάντα ξέρει άπό πρίν τί θά
κάνει. 'Υπάρχουν ή θοποιοί πού τούς άρέσει αύτό τό είδος σκη
νοθέτη · τούς έλευθερώνει άπό τήν εύθύνη της δημιουργίας.
ΦΟ ΥΜΑΡΟΛ Ι : Τελευταία στίς Ή11ωμέ11ες Πολιτείες eχουιι
γίιιει πολλές συζητιίσεις πάιιω στιίιι ιcαλλιτεχιιιιcιί ιcαί τιίν ιίθι
ιcιί άξία τι;ς γύμνιας στιί σιcηιιιί. Ποιά εlιιαι ιί διιcιί σας άvτί
δραση σ' αύτό;

ΓΚΡΟΤΟΦΣΚΙ : Ή γύμνια καί τό σέξ είναι αύτό πού άποκαλliΊ
έξωτερικ1i μύχια όντότητα του άνθρώπου · δέν ύπάρχει τίποτα
σ' αύτή τή μύχια όντότητα πού νά 'ναι ϋποπτο, άμφίβολο ii
άθλιο. Πιστεύω τό άντίθετο. 'Αλλά δταν κάτι είναι πραγματι
κά πολύτιμο, δέν ύπάρχει τίποτα πιό άξιοθρήνητο κι όλέθριο
άπό τό νά βλέπει κανένας νά μετατρέπεται σ' έμπόρευμα καί
νά γίνεται άντικείμενο έμπορίου. Που άρχίζει ή πορνογραφία;
'Αρχίζει μόλις ερθουμε άντιμέτωποι μέ τήν έξωτερική μύχια
όντότητα ένός άνθρώπου πού του λείπει ή έσωτερική του μύ
χια όντότητα. Μ' άλλα λόγια, δταν ή μύχια όντότητα δέν είναι
σ υ ν ο λ ι κ ή . Πάρτε γιά παράδειγμα τίς πορνογραφικές φω
τογραφίες: ύπάρχουν σ' αύτές, δλες ο[ άπόκρυφες πλευρές του
Ό Ρύσαρντ

άνθρώπινου δντος είναι δμως μόνο ή έπιφάνεια. 'Υπάρχει μιά
άφαίρεση, γιατί 1; ι'iλλη πλευρά της μύχιας όντότητας λεί
πει, έπειδή αύτή ή πλευρά δέ θά μπορουσε νά έκδηλωθεί
μέ τίς έμπορικές συνθήκες πού πλαισιώνουν τό τράβηγμα τέ
τοιων φωτογραφιliΊν. Ή γύμνια έδliΊ, δπως καί στό θέατρο πού
λειτουργετ μέ τίς ίδιες άρχές, είναι μόνο διαφήμιση πού 'χει
σκοπό νά έλκύσει περισσότερους καταναλωτές - έδliΊ κανέ
νας πουλά κι άγοράζει τά μύχια του άνθρώπου.
Στtiν έποχ11 μας, δπου οι θρησκευτικές άξίες έχουν σχεδόν
όλότ'ελα έξαντληθεί, ή άνθρώπινη μύχια όντότητα είναι ίσως
ή μόνη άξία πού 'χει κάποια πιθανότητα νά έπιζ1Ίσει, ίσως έπει
δή έχει γ�iινη μάλλον παρά ούράνια καταγωγή. Ό άνθρωπος
στήν πιό κρυφή, προσωπικti του σφαίρα: αύτός είναι ό τε
λευταίος μας ναός. Π ρέπει νά μαστιγώσουμε τούς έμπόρους
καί νά τούς δ ιώξουμε άπό τό ναό.
Πιστεύω βαθιά σηi δουλειά του ήθοποιου· ό όλοκληρωτικός
άφοπλισμός κ' ή άπογύμνωση , μέ τήν παλιά καί ύψηλή έννοια
τής λέξης, παίζουν ενα ούσιώδη ρόλο. Μέσα άπ' αύτή τ ή ν
άπογύμνωση ό 1iθοποιός μπορεί ν ά ύψωθεί & ς τήν κορυφή πού
'ναι άντικειμενικt1, μάλιστα καί σωματικtΊ· άλλ' αύτό είναι
κάτι πού δέν πουλιέται. Άν ό 1iθοποιός ξέρει καi πραγματο
ποιεί αύτ�i τήν άπογύμνωση καί μέ τ�iν παλιά ύψηλ1i εννοια
καί μέ τtiν άντικειμενικti κι άπτή, μέ σάρκα καi όστά, τότε
μπορεί ν' άναμετρηθεί μέ τό κοινό άκόμα κ ι Ιiν είναι ντυμένος
άπ' τήν κορυφti &ς τά νύχια: οί ζωικές όρμές πού θά πηγάζουν
άπ' αύτόν καί θά τόν άποκαλύπτουν, θά τόν κάνουν εναν ι'iν
θρωπο πιό γυμνό άπό κείνον πού γδύνεται μπροστά στό κοινό
μέ σκοπό νά καλύψει , σάν 1iθοποιός, δηλαδή σάν άνθρώπινο
δν, τήν έλλειψη είλικρίνειάς του.
Άν είμαστε άντίθετοι σηiν έπιστροφή της ύποκριτικης 1iθι
κης ένός Ταρτούφου, δλο καί περισσότερο πρέπει νά ζητάμε
λ ίγο περισσότερη έκτίμηση γιά δ,τι είναι ίερό, περισσότερη
τιμιότητα, περισσότερη άξιοπρέπεια καί λιγότερο ξέφτισμα
τliΊν άξιliΊν του έρωτισμου καί του γυμνου.
ΦΟ ΥΜΑΡΟΛ! : Ό άριθμός τώιι θεατών σέ κάθε παράστα
ση τώιι eργωιι σας εlιιαι ίδιαίτερα περιορισμέιιος. Αύτό δημιουρ
γεί τόιι κίvδυιιο, τό άιcροατιίριό σας νά 'ναι γιά μιά έλίτ; Πέρα

Τσίσλακ στούς μον6λογους - κορυφές τοϋ " Ίlλύγιστου Πρίγκιπα " . Μιά dπό τίς πιό τραχιές δημιουργίες
τού 'Εργαστηριού. 'Η dντίσταση τού dτ6μου ένάντια στην έξουσία κ' ol dναπ6φενκτες συνέπειές της : μαρτύριο καί θάνατος
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Τύ Σώμα τQύ Τσίσλακ εlιιαι ύ ΛόγQς τQϋ Γκροτόφσκι . vΑλλη μιά στιγμή άπό τούς μο11όλογους στόv " 'Αλύγιστο Πρίγκιπα ··

άπό ποιό σημείο αίσθάνεστε πώς εlv' άδύνατο να χετε μιά
άληθινιj άιιαμέτρηση τών ιίθοποιώv μέ τούς θεατές; Πιστεύε
τε πώς ή άvαμέτρηση τώιι ιjθοπQιών μέ τούς θεατές άπαιτεί
ii.μεση σvμμετοχιj τοϋ κοινοϋ;

ΓΚΡΟΤΟΦΣΚΙ : Κάθε θεατής εχει διαφορετικές άνάγκες καί,
στήν πορεία της ζωης του, οι άνάγκες του μπορεί άκόμα καί
ν' άλλάξουν. Τό καθήκον μας σάν καλλιτεχνών εΙναι νά βρου
με θεατές πού γ ι ' αύτούς τό εΙδος δημιουργίας πού κάνουμε
τούς εΙναι άληθινά άπαραίτητο. Αύτό πού στό παρελθόν ήταν
προνόμιο όρισμένων κοινωνικών όμάδων θά 'πρεπε σήμερα ν'
άναγνωρίζεται σάν προνόμιο του άνθρώπου του δρόμου : τό
δικαίωμα νά διαλέγει καί, ε!δικά, τό δικαίωμα νά διαλέγει eνα
τύπο θεάτρου, ενα τύπο δημιουργίας άπαραίτητο γι' αύτόν.
Πιστεύω άκόμα πώς, αν κάποιος έπιδιώξει - δπως έμείς κά
νουμε - νά συναντήσει κάθε θεατη χωριστά μϊίλλον παρά !iνα
άδιαφοροποίητο κοινό, εΙναι ίσως προτιμότερο τό άκροατήριο
νά μήν εΙναι άχανές. Τά θεάματά μας έπομένως σχεδιάζονται
γιά τόν άριθμό θεατών πού πραγματικά μπορουν νά περιλά
βουν. ΕΙναι άρκετά διαφορετικό πρόβλημα τό δτι στό Βρότ
σλαβ ή αίθουσά μας εΙναι μικρή καί , κατά συνέπεια, αύτό έπη
ρεάζει τή δομή τών θεαμάτων μας. Μερικά μουσικά εργα προο
ρίζονται μόνο γιά ενα μικρό άμιθμό όργάνων μϊίλλον παρά γιά
μιά συμφωνική όρχήστρα. Oi θεατές δέν εΙναι δργανα, άλλ'
eχουμε δημιουργήσει τά θεάματά μας σέ σχέση μέ μικρά ά
κροατήρια. Στό Βρότσλαβ παίζουμε γιά eνα κοινό πού κυμαί
νεται άπό σαράντα &ς έκατό θεατές. Άν κανένας πάρει ύπό
ψη του ηi διαφορά πληθυσμου άνάμεσα στη Νέα 'Υόρκη καί
τό Βρότσλαβ, σ' ενα παρόμοιο θέατρο στή Νέα 'Υόρκη θά
παίζαμε γιά ενα κοινό χιλίων &ς χιλίων έξακοσίων άτόμων.
Μπορεί κανένας νά τό όνομάσει αύτό θέατρο γιά την " έλίτ " ;
Καί γιά τί είδους έλίτ; Στην πόλη μας εχουμε Θεατές διαφορε
τικών ήλικιών, διαφορετικών τάξεων, διαφορετικής προέλευ
σης. 'Υπάρχουν καθηγητές Πανεπιστημίου πού άνταποκρί
νονται εντονα κι Ο.λλοι πάλι καθηγητές πού δέν Ερχονται ποτέ
στό Θέατρό μας, fι Cίν ερθουν μένουν άδιάφοροι. 'Υπάρχουν
έργάτες πού άνταποκρίνονται εντονα καί εΙναι δεκτικοί κι Ο.λ
λοι πού μϊίς άγνοουν. Όσο γιά τό πρόβλημα του χώρου, σέ

καθένα άπό τά θεάματά μας άναζητϊίμε στό χώρο eνα όρισμένο
τύπο σχέσης άνάμεσα στούς 1)Θοποιούς καί τούς θεατές, άνά
μεσα στήν περιοχή πού παίζουν οι 1)θοποιοί καί τόν τόπο πού
εΙναι τοποθετημένοι oi παρατηρητές. Ή σημασία αύτου του
προβλήματος στή θεατρική :rέχνη εχει τονιστεί ύπερβολικά.
Γιά τήν άκρίβεια, ή ι'iμεση έπικοινωνία μέ τό κοινό εχει γίνει
ενας νέος μύθος, μιά θαυμασηi λύση κ' εΙναι πιθανό τό θέα
τρό μας νά 'χει άσύνειδα συνεισφέρει στήν έπικύρωσή της.
Στήν πραγματικότητα, ο[ σχέσεις μέσα στό χώρο εΙναι σημαν
τικές μόνο Ιiν άποτελουν άκέραιο μέρος της δομής του Θεά
ματος. Άν αύτή ή έσωτερική συνάρτηση δέν ύπάρχει , δλες
οι έξερευνήσεις στό χώρο του θεάματος μειώνονται σέ προ
σχήματα γιά νά μϊίς έλευθερώσουν άπό τά πραγματικά μας
καθ1Ίκοντα. Δέν Εχει κανένας τό δικαίωμα νά ταχυδακτυλουρ
γεί μέ iδέες, άντί ν· άναλαμβάνει τiς έπαγγελματικές του εύ
θύνες. Λές κι Ιiν άνακάτευε τούς ήθοποιούς μέ τούς θεατές,
Θά μπορουσε νά πετύχει τ�;ν 0.μεση συμμετοχή! Ή πείρα άπο
δείχνει πώς, άφήνοντας μιά άπόσταση άνάμεσα στούς 'ήθο
ποιούς καί τούς Θεατές στό χώρο, ξαναβρίσκει κανένας συχνά
μιά [σωματικ1i] προσέγγιση άνάμεσά τους- κι άντίστροφα, ό
καλύτερος τρόπος γιά νά δημιουργήσει ενα είδος ι'iβυσσο άνά
μεσά τους είναι νά τούς άνακατέψει στό χώρο.
Μαζί μέ τό Γέρζυ Γκουράφσκι, τόν κύριο συνεργάτη μου σ '
αύτό τόν τομέα, eχουμε μελετήσει αύτό τό πρόβλημα πολλά
χρόνια. Μετά άπό τόσες πολλές έξερευνήσεις, έμπειρίες καί
σκέψεις, άμφι βάλλω άκόμα γιά τή δυνατότητα ι'iμεσης συμμε
τοχής στό σημερινό θέατρο, σ' εναν α!ώνα δπου οϋτε μιά
κοινή πίστη ύπάρχει , οϋτε κανένα λειτουργικό, ριζωμένο στή
συλλογικ1i ψυχ11 σάν Ο.ξονας γιά Ιεροτελεστία.
Τό μόνο πού μπορώ νά πώ μέ σιγουριά εΙναι δτι στά θέατρα
του πολιτισμου μας δέ συνάντησα ποτέ ι'iμεση συμμετοχ1; .
Τό " Θεατρικό Έργαστ�i ρ ι .. άναζητϊί ενα θεατή - μάρτυρα,
άλλ' ή μαρτυρία του Θεατη εΙναι δυνατ1i μόνο aν ό 1)θοποιός
πετύχει μιά αύθεντική πράξη . Άν δέν ύπάρχει αύθεντική πρά
ξη , σέ ποιό πράγμα νά 'ναι κανένας μάρτυρας;
Μετάφραση ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΘΩΜΑΔΑΚΗ
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Δ ΥΟ T E X N l l( E Σ Η ΘΟ Π Ο Ι Ι Α Σ
ΥΠΕΡΒΑΤΙΙ(.1-Ι Φ Ω ΤΙΣΗ ΣΤΟΝ � ΆΛΥΓΙΣ ΤΟ ΠΡΙΓΚ.ΙΠΑ"
Του SERGE O UA KNINE
Γιά τόν " 'Αλύγιστο Πρίγκιπα " ( *) ύπάρχουν δυό είδώv παρ
τιτούρες (1) πού καθορίζονται άπό δυό διαφορετικές τεχνικές
1iΘοποι ίας. Τό σύνολο ένοποιείται σέ μιά γενικ1i παρτιτούρα
πού δταν πραγματοποιείται εlvαι τό Θέαμα.
Τεχνικη Ι.
Ό

ήΘοποιός δέν " κυνηγά " τό πρόσωπο πού ύποδύεται . 'Αν
τίθετα, ζητά νά βρεί τά βασικά σημεία της προσωπικότητάς
του σάν ισάριθμες άπαντ�)σεις στούς έξωτερικούς έρεθισμούς
πού δέχεται άπό τό σκηνοθέτη, άπ' τούς άλλους tiΘοποιούς,
άπό θέματα, κείμενα, ποι t'1ματα κ.λπ. Ή διαδικασία εΙναι ή
έξiiς : ΈρεΟίσματα - Έπαφιί - Δράση - Ά ιιτίδραση - Έ1'λογιί ΣταΟεροπο{ηση.
Μέσα άπό τiς δράσεις (τiς ι'iμεσες προτάσεις τοϋ 1iΘοποιοϋ)
καi τiς άντιδράσεις (τίς άπαντ�)σεις πού 'χουν προκύψει άπό
κάποιο έρέΘισμα . καi πού άπευΘύνονται στούς άλλους 1iΘο
ποιούς), μέ τti μεσολάβηση τοϋ σκηνοθέτη, οί 1iΘοποιοi έ
λευθερώνουν τά κίνητρα δλων τους τών πράξεων - προτά
σεων καi τά σταΘεροποιοϋν άφοϋ τά άποκρυσταλλώσουν σέ
σιίματα.
Ή όμάδα των πέντε ήΘοποιών (Αύλή) (2) δούλεψε έπi εξη μii
νες μέ άντικειμενικό σκοπό νά δημιουργ1)σει μιά μουσικ1i
παρτιτούρα : τά κείμενα πού έρμηνεύονται άκολουΘοϋν μιά
μελωδία βγαλμένη άπό τήν ερευνα τοϋ χώρου πού καθορίζουν
τά σώματα. Οί 1iΘοποιοi είναι σt)ματα πού δροϋν μέ βάση όρι
σμένα κίνητρα κ' είναι ικανά καθεαυτά νά ύπονο1iσουν τή
δράση καi νά καθορίσουν όρ1σμένες καταστάσεις σέ άντίΘε
ση μέ τόν πρίγκιπα.
Αuτά τά σ�)ματα άνταποκρίνονται στήν τάξη ένός " νοητοϋ "
χώρου, χωρ!ς νά 'ναι μιά είκονική χειρονομιακή μίμηση της
άλήΘειας. Δέν πρόκειται τόσο γιά τή μιμική τών σωμάτων
δσο γιά τό χώρο πού κυκλοφορεί άνάμεσα στήν όμάδα καί
τόν πρίγκιπα. Ή μουσική παρτιτούρα εΙναι άναπόσπαστη
άπό τή χωρο-σωματική παρτιτούρα - νόμος τών κιν1)τρων.
Κάθε μικροσήμα πού έλευΘερώνεται είναι εκφραση μιας ψυ
χ ικης, μουσικης καί χωρο-σωματικης, όλότητας.
( . . . ) ' Η Τεχνική Ι δέν κινητοποιεt τά ψυχικά στρώματα τοϋ
ή Θοποιοϋ παρά σ' ενα πρώτο έπίπεδο βάθους (συνείδηση ύποσυνείδητο), αύτό που μπορεί νά άποκαλυφτεί στή διάρκεια
( * ) 'Απόσπασμα άπό τή μεθοδικ1i άνάλυση καί καταγραφή
της σκηνοθεσίας τοϋ " 'Αλύγιστου Π ρ ίγκιπα " πού πρα
γματοποίησε ό Σέρζ Ούακνiν μετά άπό δίχρονη πρακτικti
σπουδή στό Θέατρο - 'Εργαστt'1 ρ ι . Ή μελέτη αύτή εχει δη
μοσιευτεί όλόκληρη στόν Τόμο 1 τών " Yoies de l a crea
t ion thefι trale
συλλογή μελετών πού συγκροτήθηκε μέ τti
διεύθυνση τού Jean Jacquot. "Εκδοση C . N . R . S . , 1 970.
(1) Σ.τ.Μ. Ό δρας " παρτιτούρα " ( scoΓe) εlvαι του Γιφο
τόφσ1'ι : " Ό ήΟοποιός, δπως δ μουσικός, χρειάζεται μιά παρτι
τούρα. Ή παρτιτούρα τού μουσικού εlvαι φτιαγμέιιη b.πό νότες,
( . . . ) . Ή παρτιτοι!ρα του ήΟοποιοσ b.ποτελείται άπό στοιχεία
b.ιιθρώπιιιης έπαφιϊς" . (" Γιά ίfιια φτωχό θέατρο" ) .
",

(2) Σ.τ.Μ. Στόv " 'Αλύγιστο Πρίγκιπα" ίiπαιρναιι μέρος ίiξη
συιιολι1'ά ιίΟοποιοί. ΟΙ πέιιτε b.π' αύτούς ( Reιια MiΓecka, Anto
ni Jalιofko 111:,·ki, Maja ΚοιηοιΌιvskα, Mieczy:.'fa111 Jαιιοιvs/,ί, Ga
stoιι Κιιfίg) ύποδύοιιται τά πρόσωπα τιjς αύλιiς τού μαυριτανοσ

βασιλιά ιωί λειτουργούσαιι σάv " περιβάλλοιι" γιά τό Δόv Φερ
vά11δο - τόιι 'Αλύγιστο Πρίγ1'ιπα ( Ryszaι-c/ Cie:,'/ak) .
�

ΦωτογραφιΥ.:η καταγραφη τώ·v συγκλονιστικών μο·v6λογων τού
Ά λύγιστου Πρίγκι.πα. 'Ο όδυvηρός σωματικός λ6γος τού ?jΟοποιού
Ρύσαρvτ Τσίσλακ καταλ1)γει στψι "προσφορά τού έαυτού του"

ένός ψυχοδράματος. Ή έκπαίδευση μέ τiς μεθοδικές άσκti
σεις είναι 11 ε!σοδος σ' αύτή τήν πρώτ11 τεχνικt).
Τεχνικη 1 1.

1 ) Ή ψ υ χ ο σ ω μ α τ ι κ ή ά π ο γ ύ μ ν ω σ η (ii τεχνική
τού ξεπεράσματος τών ψυχο-σωματικών άντιστάσεων) .
'Αντικείμενο της ερευνας είναι ή προσωπικότητα τοϋ 1iΘο
ποιού. Ή δουλειά τοϋ σκηνοθέτη, σέ συνεργασία μέ τόν 1iΘο
ποιό, συνίσταται στό νά άποδεσμεύσει καi νά σταΘεροποι 1)σει
όρισμένα αύΘεντικά κίνητρα πού γεννιοϋνται άπό μύχιους
προσωπικούς συνειρμούς (σωματικti ψυχο-άνάλυση).
Ή ερευνα άκολουΘεί τό δρόμο μιας προοδευτικi)ς καθόδου
άπό τά πιό έπιφανειακά στρώματα (μάσκα) &ς τά πιό βαθιά
(ύποσυνείδητο καi άρχέτυπα).
Τούτο τό έγχείρημα μπορεί νά χαρακτηριστεί σάν ενας " δρό
μος πρός τή γνώση ".
Ή διεργασία αύτt) , πού 'χει σάν άποτέλεσμα τούς μονόλογους
Ι, 1 1 καί fΠ τοϋ Δόν Φερνάνδου, τοϋ 'Αλύγιστου Πρίγκιπα,
εlναι ή πιό φυσική εκφραση της προσωπικότητας τού 1iΘο
ποιοϋ: eνας ύπερ-νατουραλισμός τοϋ tiΘοποιοϋ, 11 καταστροφ1i
της μάσκας πού χρησιμοποιεί σηiν καθημερινti ζω t'1 του.
Τήν ι'.όρα της έρμηνείας ό 1iΘοποιός άποκαλύπτει μιά μιά τiς
στιγμές της παρτιτούρας του . Δηλαδή 11 μνήμη δέν παρεμβαί
νει σά μνήμη μιας όλότητας ii ένός άποτελέσματος, άλλά σά
μνήμη τfίς διαδικασίας στό γίγνεσθαί της (καθώς τά μικροκί
νητρα διαδέχονται τό 'να τ' ι'iλλο σημασία δέν εχουν τόσο αύ
τά τά !δια, δσο ο ί συνειρμοί πού τά συνδέουν). Αύτός ό δρό
μος πρός τή γνώση ώθείται μέχρι τό uστατο δριο δπου συμβαί
νει ή ύπερβατική φώτιση - εκσταση τοϋ ήΘοποιοϋ.
2) Ύ π ε ρ β α τ ι κ η φ ώ τ ι σ η .

Ό 1iΘοποιός φωτίζεται άπό μιά έσωτερική λάμψη πού είναι
uστατο άποτέλεσμα της διαδικασίας τ�"')ς ψυχο-σωματικi'jς ά
πογύμνωσης. Αύτή ή λάμψη (11 έσωτερική φώτιση) γίνεται
άντιληπτή άπό τό θεατή. Αύτό δέ σημαίνει δτι τό σώμα "πα
ράγει ενα φώς " όρατό, άλλά δτι ή uψιστη αύΘεντικότητα
πού άποκαλύπτεται προκαλεί στ�iν άντίληψη τού Θεατη συ
σχετισμούς πού τό " φωτίζουν ". Αύτό τό φώς, πού γίνεται
έσωτερικά άντιληπτό, προκαλείται άπό τή χωρiς φραγμούς
έλευθέρωση ψυχικης ένέργειας τού 1iΘοποιού καi πραγμα
τοποιείται στή σύντομη διάρκεια μιας στιγμ1"')ς ταύτισης (3).
Συμβαίνει εξω άπ' τή συνείδηση καi περνά άπ' τό βλέμμα.
Οί δροι " φωτίζομαι " (μέ τήν εννοια της κατανόησης), " ρί
χνω φώς σέ κάτι " (μέ τιiν εννοια τοϋ γνωρίζω), " ·φώτιση "
(μέ τήν εννοια τοϋ περάσματος σέ μιά προσωπική ii φυσική
πραγματικότητα) είχαν έτυμολογικά μιά εννοια δυνατή κι
άκριβi'j πού άργότερα χάθηκε ii παραμορφώθηκε (αύτοi ο ι
δροι χρησιμοποιοϋνται γ ι ά τούς άλχημιστές, τούς μύστες,
τούς τρελούς, τούς ποιητές, τούς ναρκομανείς, τούς ζωγρά
φους, τούς φιλόσοφους, τούς έπιστtiμονες !). Τό φαινόμενο
πού άναφέρουμε έδώ ειναι αισθητό στήν έρωτική πράξη .
Μπορεί νά παρατηρηθεί καi στήν καΘημερινti ζωή άλλά έ
ξαιρετικά σπάνια, γιατί οι άνθρωποι εχουν έλάχιστ\;ς φορές
τt)ν εύκαιρία νά εlναι αuθεντικοί.

(3) Ή ται5τιση μέ ί!vα iίλλο iίτομο στόιι ί!ρωτα, στιί διάρκεια
μιό.ς ψυχοΟεραπείας ιϊ μέσα άπό ίivα ί!ργο τέχιιης (ιοιιηματογρά
φος, Οέατρο, μυΟιστόρημα, ζωγραφιιοί) μπορεί 11ά περάσει άπό
διάφορα έπίπεδα συιιείδησης ιϊ ιιά μείιιει άσύιιειδη ii11 ιωί άπο
τελεσματιιοί (αίχμαλωτισμός τού ύποκείμειιου) . Μιλώιιτας έδώ
γιά ταύτιση ( vιώΟουμε κιόλας τούς περιορισμούς αύτι;ς τι;ς λέ
ξης) δέιι ύπο11οοuμε τιίv άπλιί προβολιί του έγώ πού γεννιέται ά
πό ίiνα πόΟο, ·άλλά 1'άτι πολύ πιό " άποκρυσταλλωμέιιο" στό
έπίπεδο του ύποσυνείδητ;ου.
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Προσωπικά, παρατηρ1iσαμε αύτό τό φαινόμενο πέντε φορές
στή διάρκεια άμεσων αύτοσχεδιασμών πάνω στό θέμα τών
Εύαγγελίων (γιά τήν " 'Αποκάλυψη ") καί συχνά στό θέαμα
" Ό 'Αλύγιστος Πρίγκιπας " - συγκεκριμένα στή σκηνή
το() 'Ιώβ καί στήν κορυφ1i τοϋ Μονόλογου 111.
3 . Ά π ο κ ο ρ ύ φ ω μ α.
Κορυφή της παρτιτούρας ηϊς ψυχο-σωματικης άπογύμνωσης
τοϋ ήθοποιοϋ πού άντιστοιχεί μέ τήν ύπερβατική του φώτιση.
Όταν πιά ό 1iθοποιός φτάσει στά άκραία δρια της άποδιάρ
θρωσης της ίδιας του της ψυχικής μάσκας, τό ξεπέρασμα ηϊς
γνώσης μεταδίνει τήν εκσταση. Όμως ή εκσταση γίνεται
βίωμα μόνο αν αύτός πού ξεπερνά ηi γνώση εχει iiδη μέσα
του, σέ κάποιο βαθμό, ηi δυνατότητα (κίνηση) της έκστασης
( . . . . ). 'Αλλιώς, ή εκσταση μένει μετέωρη (4).
,

,,,

Ή Τεχνική Η είναι καρπός μιί'iς ερευνας πού πραγματοποι1i
θηκε εiδικά γιά τό θέαμα " Ό 'Αλύγιστος Πρίγκιπας ". Ήδ11
άπό πολύ πιό πρίν, 11 δουλειά είχε στραφεί πρός αύτ�i ηiν
κατεύθυνση , άλλά μόνο ό 1iθοποιός Ρύσαρντ Τσίσλακ πραγ
ματοποίησε όλοκληρωτικά αύτή τήν έρευνα μέχρι τό τέρ
μα της. Ή παρτιτούρα της ψυχο-σωματικf'ίς άπογύμνωσ11ς
άντιπροσωπεύει μιά κορυφή στ�)ν ερευνα της κατάργησης
τ&ν άντιστάσεων. Τό θέαμα γενν1iθηκε μ' αύτ�i τήν τεχνική
ερευνα πού ή διαδικασία της χρησιμεύει σάν πρότυπο στούς
άλλους 1iθοποιούς καί μαθητές, δχι γιά νά μιμηθοϋν τά άπο
τελέσματα, άλλά γιά νά φτάσει ό καθένας μέ τόν τρόπο του
σ' αύ τ�) τ� )ν κορυφή της έλευθέρωσης, της άπογύμνωσης καί
τής αύτογνωσίας μέσα άπό τήν ένοποίηση δλης του της προ
σωπικότητας. Αύτός ό σταθμός στάθηκε μιά άποφασιστικ1i
καμπή στήν έξέλιξη τοϋ Θεάτρου - Έργαστηριοϋ. Διαμόρ
φωσε τiς βάσεις καί τούς στόχους της δραστηριότητάς του
καi ταυτόχρονα έπιβεβαίωσε τήν ώριμότητα της μεθοδικής
του έρευνας. 'Απ' αύτή τήν καμπή καi πέρα, ο [ πρακτικές ά
σκ1iσεις της έκπαίδευσης έχουν ύποστεί τροποποι1;σεις, άλ
λά 11 γραμμή της έρευνας μένει σταθερ1i : νά μ t'1 μαθαί νεις
άλλά νά άφαιρείς.

( 4) Ζώρζ Μπατάιγ= (So111111e atlιeo/ogiφιe /. " Ή έσωτερικιί
έμπειρία". Έκδ. Γκαλλιμάρ) . Παρατιίρηση : Δέν έχουμε προ
σωπικιί έμπειρία αύτιϊς τιϊς άπογύμνωσης. Κάναμε μιά ά ιιασύν
θεση σέ σύγκριση μέ μιά παράλληλη προσωπικιί έμπειρία πού
πραγματοποιιjθηκε μιά μοvαδικιί φορά μέ τιί ζωγραφικιj.
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

ιι

ΣΙ-ΙΜΑ ΤΙ-ΙΣ
ΨΥΧΟ - ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ

i

ΑΠΟΓΥΜΝΩΣΗΣ
ΤΗΣ

ΠΡΟDΕΣ

ΣΗΜΑΤλ

ΕΑΕΓΧΟΜΕ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΙ-ΙΤΛΣ

Η ΕΚΣ"ΓλΣΗ

ί Ϊ

ΤΟΥ

(TEXNIKH 1 1 )

Ο Ι ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΕΣ1 ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤλl
ΟΡΓλΝΙΚΙΙ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΟ

ΣΥΝ

ΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠλΦΕΣ
ΟΜΑΔΑΣ - ΠΡΙΓΚΙΠλ

ΜΕ Ε/'ιι'ΣΩ.\ΙλΤιu:ιι rΤΟΙΧΕΙΩΝ
λΠΟ τιι Xl'lz:TlλNIKH ΕΙΚΟΝΟΠ'λΦΙλ
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Άρχιτεκτο1ιικ1) διαρρύΟμιση Γκουράφσκι γιά το11 " 'Αλύγιστο
Πρίγκιπα". 'Η δράση κλεtνεται σέ τέσσερι.ς ξύλι·vους τοίχους.
Οί θεατές παρακολουθοiίιι άπό ψηλά, σά 11ά βλέπουν κάτι κρυφ6

ΑΓΓΙΓΜΑ ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΗΣ
Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΣΙΣΛΑI(
Τού ΓΙΟΖΕΦ ΚΕΛΕΡΑ
Κατά η) γνώμη μου, ή δύναμη κι άκόμα περισσότερο ή έπι
τυχία τοϋ " 'Αλύγιστου Πρίγκιπα " όφείλεται βασικά στό
κεντρικό πρόσωπο. Στ�i δημ1ουργία τοϋ ήθοποιοϋ, τά ούσιώ
δη στοιχεία της θεωρίας τοϋ Γκροτόφσκι παίρνουν μιά μορφή
συγκεκριμένη καί άπτή πού έπαληθεύεται δχι μόνο μέ η;ν έπί
δειξη ηϊς μεθόδου του άλλά καi μέ τούς ώραίους καρπούς
πού παράγει .
Στήν πραγματικότητα, 11 ούσία αύτο() τοϋ έπιτεύγματος δέ
βρίσκεται στό γεγονός δτι ό 1iθοποιός κάνει μιά έκπληκτική
χρήση της φωνής του, ou-rε στόν τρόπο πού χρησιμοποιετ
τό σχεδόν γυμνό σ&μα του γιά νά σμιλέψει κινούμενες μορφές
έντυπωσιακής έκφραστικότητας οuτε άκόμα στόν τρόπο πού
ή τεχνική τοϋ σώματος καi της φωνής σχηματίζουν μιά ένό
τητα στή μεγάλη διάρκεια τών έξαντλητικών μονόλογων πού
συγγενεύουν φωνητικά καi ψυχικά μέ τήν άκροβασία. Πρό
κειται γιά κάτι πολύ διαφορετικό.
Παρακολουθοϋμε έδώ καi πολύ καιρό κ' Εχουμε συχνά τονίσει
τά άξιοσημείωτα τεχνικά άποτελέσματα πού πετυχαίνει ό
Γκροτόφσκι στή δουλειά του μέ τούς 1iθοποιούς. 'Ωστόσο
πάντα διατηρούσαμε κάποιο σκεπτικισμό γιά τά έπιχειρήμα
τα πού χρησιμοποιεί δταν συγκρίνει τή δουλειά τοϋ 1iθοποιοQ
μέ μιά ψυχική πράξη ύπέρβασης, μέ μιά έξερεύνηση , μιά άνύ
ψω::rη, μιά άνθηση ψυχικών ούσιών άπό τά βάθη. Όμως, μπρο
στά στή δημιουργία τοϋ Ρύσαρντ Τσίσλακ αύτός ό σκεπτικι
σμός άναθεωρείται . Σ' δλα τά χρόνια πού άσκG> τό έπάγγελμα
τοϋ θεατρικοϋ κριτικοϋ, δέν έχω νιώσει ποτέ ως τώρα τήν
άνάγκη νά χρησιμοποιήσω μιά εκφραση πού Εχει γίνει κοι
νότοπη και πασίγνωστη, άλλά πού, σ' αύτή ε!δικά τήν περί
πτωση, είναι μιά άπλή άλήθεια: τούτη ή δημιουργία είναι
" έμπνευσμένη ". Δέ μπορώ νά μή νιώσω κάποια Εκπληξη
άπέναντι σ' αύτή τή λέξη, έξετάζοντάς την μέσα άπό μεγεθυν
τικό φακό, άλλ' αν ύπάρχει πραγματικά μιά νόμιμη θέση γι'
αύτή στόν κόσμο τής θεατρικής κριτικής, δέ. θά βρώ άναμφί
βολα ποτέ καλύτερη εύκαιρία νά τή χρησιμοποιήσω. Μέχρι
τώρα δεχόμουν μέ ένδοιασμούς όρισμένους δρους πού χρη
σιμοποιεί ό Γκροτόφσκι, δπως " έξωεκκλη σιαστική άγιοσύ
νη ", " πράξη ταπεινότητας '', " κάθαρση ". Σήμερα δέχο
μαι δτι μποροϋν νά έφαρμοστοϋν άπόλυτα στό πρόσωπο
τοϋ 'Αλύγιστου Πρίγκιπα. Κάποιου είδους ψυχική φώτιση
άναδύεται άπ' τόν 1)θοποιό. Δέ μπορώ νά βρώ άλλον όρισμό.
Στά άποκορυφώματα τοϋ ρόλου δ,τι εtναι τεχνική μοιάζει
νά φωτίζεται άπό μέσα, ενα φώς, κάτι κυριολεκτικά άπερίγρα
πτο. Σέ κάθε στιγμ1) τό σώμα τοϋ 1iθοποιοϋ θά μποροϋσε νά
άνυψωθεί άπ' τό πάτωμα. Τόν έχει άγγίξει κάποια θεία χάρ η .
Καί γύρω του τ ό " θέατρο τ η ς σκληρότητας " μ έ τiς βλασφη
μίες καi τiς ύπερβολές του μεταμορφώνεται σ' ένα θέατρο πού
τό 'χει άγγίξει μιά θεία χάρη.

Γl(ΡΟΤΟΦΣl(I

Κ ΑΙ

ΣΤΑΝΙΣΛΑΒΣ l(I

Ο ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓ ΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΙ Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Τής RA YMONDE ΤΕΜΚΙΝΕ
Ό

Γκροτόφσκι ( *) γεννιέται δταν ο[ μεγάλοι μεταρρυθμιστές
τοϋ Θεάτρου ii εχουν πιά χαθεί (ό 'Αππια πέθανε τό 1 928) η ή
ζωή τους τραβάει πρός τό τέλος της (ό Στανισλάβσκι πεθαί
νει τό 1 938, τά ίχνη τοϋ Μέγιερχολντ χάνονται μετά τό 1 939).
Ό Κραίηγκ καi ό Ντυλλtν διασχίζουν τήν ι'iβυσσο ένός και
νούριου παγκόσμιου πόλεμου· αύτοi μέν έπιζοϋν, τό εργο τους
δμως ξεχνιέται . Έτσι κι άλλιά'>ς, άνάμεσα στήν 'Ανατολή καi
τή Δύση ο[ γέφυρες καταρρέουν κι ό νεαρός Πολωνός δέν
εχει πολλές πιθανότητες ν' άκούσει νά μιλάνε γι' αύτούς. 'Αν
τίθετα; μαθαίνει γιά τούς ρώσους δάσκαλους της σκ:ηνi]ς.
Καi ξέρουμε πώς πρiν άκόμα άπό τiς πρακτικές του σπουδές
σηΊ Σοβιετική Ένωση, εΤχε πειστεί γιά τό μεγαλείο τοϋ Στα
νισλάβσκι, κι άργότερα μιά σειρά ντοκουμέντων άπ' τόν
" Έπιθεωρηη1 " τοϋ άποκάλυψε τό Μέγιερχολντ.
Αραγε όφείλει κάτι σ' αύτούς τούς δυό μεγάλους τοϋ θεάτρου;
Χωρίς άμφιβολία, ναί· ή έπιρροή τους πάνω του ήταν ή έπιρ-,
ροή πού άσκοϋν τά πρότυπα. 'Αλλά ή θεώρηση τοϋ Γκροτόφ
σκι εΤναι νά προσηλώνεται σέ Ιδέες - δυνάμεις καi νά τίς κά
νει έργαλεία γιά εναν προσωπικό προβληματισμό πού όδηγεί
ται ό)ς τiς uστατες λογικές του συνέπειες. Δέν πρόκειται λοι
πόν γιά έπιδράσεις, άλλά γιά κάποιου ε!δους μεταβίβαση,
ό δαυλός πού παραδίνεται δέν εlναι λείψανο πού κατανυχτικά
θά σβηστεί καi θά φυλαχτεί έρμητικά, οuτε φλόγα [ερή πού
•

(*) 'Απόσπασμα άπό τή μονογραφία της Ραϊμόντ Τεμκiν
" Γκροτόφσκι "- πρώτη έκτεταμένη μελέτη πάνω στό μεγά
λο Πολωνό σκηνοθέτη καi μεθοδολόγο . Έκδοση " La C i t e " .

·Αφίσα γιά τόv " 'Αλύγιστο Πρίγκιπα ", χάραγμα τού Κρύγκιερ

θά διατηρηθεί εύλαβικά. 'Απλή φλόγα, κατάλληλη γιά ν'
άνάψει μιά καινούρια φωτιά.
Θά πίστευε κανένας κρίνοντας έπιφανειακά, δτι ό Γκροτόφ
σκι διδάχτηκε πιό πολλά άπ' τό Μέγιερχολντ. Αύτό δέ ση
μαίνει δτι κινδυνεύει νά κατηγορηθεί γιά φορμαλισμό. Στό
θέατρο το() Γκροτόφσκι, περισσότερο άπ' δτι σ' όποιοδήποτε
ι'iλλο, τό περιεχόμενο εΤναι αύτό πού γεννάει τή μορφi1 . Ό
Γκροτόφσκι δέν εlναι αύτός πού φτάνει στό σημείο νά διαρ
ρυθμίζει όλόκληρη τήν α!Θουσα άνάλογα μέ τό βαθύτερο νόη
μα τοϋ εργου, πού ο()τε λίγο οϋτε πολύ - δημιουργεt άπό μιά
θεμελιώδη έμμονή γιά τήν άνθρωπότητα; Αύτό πού τοϋ μετα
βίβασε ό Μέγιερχολντ, εlναι μιά άντίληψη γιά τό θέατρο,
καi γενικότερα, γιά τή δημιουργία. Δημιουργία δέ σημαίνει
ν' άναπαράγεις, ν' άνασυνθέτεις, νά εΤσαι πιστός - αύτός
εlναι ό πειρασμός τοϋ σκηνοθέτη . Σημαίνει, άντίθετα, νά ά
σκείς κριτική, ν' άμφισβητείς, νά παίρνεις έλευθερίες . . . Ση
μαίνει νά διεκδικείς τ ή θέση το() συν-συγγραφέα. Άς ποϋμε
δτι ό Μέγιερχολντ το() 'μαθε νά τολμά, τοΟ 'μαθε δτι ή τόλμη
δέν εlναι προδοσία, οϋτε αύθάδεια.
Ό Γκροτόφσκι όφείλει πολύ περισσότερα στό Στανισλάβσκι :
" Σ ' αύτό τόν ι'iνθρωπο χρωστώ τ ά πιό πολλά " - λέει. Αύτό
βέβαια δέ φαίνεται σ' ενα πρώτο έπίπεδο. Κι aν μάλιστα στα
Θοϋμε στiς α!σθητικές τους άπόψεις, ο[ άντιθέσεις εΤναι αύ
τές πού ξεπροβάλλουν όλοκάθαρα.
Δυο διαφορετικί';ς αίσθ η τικές άπόψεις

"Ας πάρουμε τίς πιό φανερές διαφορές, θυμίζοντας τήν προ
τίμηση του Στανισλάβσκι γιά τό " μεγάλο θέαμα " : γραφικό
τητα στά κοστούμια, Ιστορική πιστότητα στά σκηνικά, γιατί
τό πλαίσιο της σκηνής πρέπει νά 'ναι τό ίδιο μέ τό πλαίσιο
της ζωί]ς. Τό σύνολο εχει άκρίβεια άπό φροντίδα γιά τήν άλή
Θεια, εlναι έκλεπτυσμένο άπό φροντίδα γιά τήν άπόλαυση.
Μακιγιάζ προσεγμένο σχολαστικά μέχρι τήν παραμικρή λε
πτομέρεια· δημιουργία άτμόσφαιρας μέ ρεαλιστικά μέσα:
άκούγονται πουλιά καί γρύλλοι , τά ρυάκια τροφοδοτοϋνται
μ' άληθινό νερό. ΧρησιμοποιοΟνται σκηνικές μηχανές πού
ύποβοηθοϋν τή μαγεία. 'Εμφανίζονται άπλόχερα κομπάρσοι :
διακόσια πρόσωπα γιά τόν " 'Ιούλιο Καίσαρα " ! Κ ι ό Στα
ν ισλάβσκι ν' άναγνωρίζει έκείνη τή φορά " Είμαστε καθαρά
κατώτεροι άπό τά σκηνικά μας ". Αύτό δέ θά συμβεί ποτέ
στό Θέατρο - 'Εργαστήρι .
Ό Στανισλάβσκι Θεωρείται πατέρας τοϋ σοσιαλιστικοϋ ρεα
λισμοϋ στό θέατρο. Αύτός ό χαρακτηρισμός εlναι κάπως άό
ριστος καi ή Νίνα Γκουρφίνκελ (1) εχει δίκιο πού τόν άνα
λύει μέ άποχρώσεις : " Εiτε ό ρεαλισμός του εlναι νατουρα
λίστικος, δπως στό ξεκίνημά του, είτε έκλεπτύνεται καi γίνε
ται ψυχολογικός, είτε τέλος τονίζει όρισμένες σοσιαλιστικές
τάσεις, μένει πάντα ρεαλισμός, δηλαδή μιά άντίληψη πού άν
τιτίθεται όργανικά στό αίσθημα τοϋ τραγικοΟ ".
Ρεαλισμός στό Στανισλάβσκι, αίσθημα το() τραγικοϋ στό
Γκροτόφσκι. Ό Ρώσος, πού μέ κανένα τρόπο βέβαια δέν ήταν
ι'iνθρωπος τών μέτριων καταστάσεων, ξέρει νά συγκινεί βαθιά,
μπορεί νά ζωντανέψει καί μιά κόλαση άκόμα, μέσα δμως άπό
τό καθημερινό, μέ τή μεσολάβηση τοϋ νεότερου δράματος :
Τσέχωφ καί Γκόρκι , "fψεν καί Τουργκένιεφ. 'Εδώ κ' έκεί ή
φαντασία τόν ξεκουράζει άπ' τά γκρίζα της καθημερινότητας:
Μ αίτερλιγκ. Κι ι'iν πλησιάζει τό Σαίξπηρ, εlναι γιά νά δώσει
μέ τόν " 'Ιούλιο Καίσαρα " μιά άνάπλαση της ρωμαϊκfις ζωί]ς:
" Θά παίξουμε τόν " 'Ιούλιο Καίσαρα " σέ τσεχωφικούς τό
νους "'. Ό Ντοστογιέφσκι μόλις πού διαφεύγει τόν κίνδυνο.
Ξέρουμε τό ρεπερτόριο τοϋ ΠολωνοΟ καί ξέρουμε δτι νιώθει
Cίνεση μέσα στό ύπερβατικό, κι δτι ζητά άπ' τούς κλασικούς
νά τροφοδοτήσουν τή φωτιά μιάς " μεταφυσικfις " κόλασης
πού ή λάμψη της άλλοιώνει τό καθημερινό βίωμα. Τοϋ πρώ
του τά πρόσωπα προικίζονται μέ μιά βιογραφία καμωμένη ά( 1) Νίνα Γκουρφίvκελ : "Κωvσταvτίv Σταvισλάβσκι". "LΆrclιe".
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πό ενα διεισδυτικό ψυχολόγο · τοϋ δεύτερου, μ' ενα πεπρωμένο
χαραγμένο ά.πό εναν άναλυτικό φιλόσοφο. Ό ενας συγκεν
τρώνει τό βλέμμα στούς χαμηλούς τόνους τ �ί ς άνθρώπινης
ζω1;ς- ό Cίλλος γίνεται μάρτυρας τών άκρα ίων της έξάρσεων . . .
'Αλλά aς μην ξεχνάμε δτι πάντα μένει άνθρώπινος.
" Τό " Θέατρο Τέχνης" τ�ίς Μόσχας εχει δυό πρόσωπα : άπ'
τη μιά μεριά ε{ναι ενα Θέατρο νατουραλίστικο· ά.π' τ�iν Cίλλη ,
ενα Θέατρο ψυχικών καταστάσεων " . Έτσι τό όρίζει ό Μέ
γιερχολντ (2). Τό " Θέατρο - Έργαστ�iρι ", δέν ταυτίζεται
μέ κανένα άπό τούς δυό αύτούς χαρακτηρισμούς. Καi τοϋτο
γιατί ή όμοιότητα δέ βρίσκεται στά δυό αύτά Θέατρα καi
στ�iν προσφορά τους, άλλά στίς κρυφές συγγένειες τών δη
μιουργών τους.
Οί διαφορές άνάμεσα στό Στανισλάβσκι καi στό Γκροτόφσκι
όφείλονται στiς έποχές πού τούς γέννησαν. Όταν ό πρώτος
έγκαινιάζει - στό τέλος τοϋ ΧΙΧου α!ώνα - τό νατουραλί
στικο ρεαλισμό, έλευθερώνει τό θέατρο άπό μιά παράδοση
ρομαντικο-συμβολικ1i, κλη ρονομημένη άπ' τό Ριχάρδο Βάγ
κνερ καi ρίχνει σέ άχρηστία τίς καθιερωμένες συμβάσεις.
Όταν ό δεύτερος άνακατεύει 1)Θοποιούς καί Θεατές, πηγαίνει
στά Cίκρα τίς άντιαπομονωτικές προσπάθειες πού είχαν iiδη
έκδηλωθεί δειλά έδώ κ' έκεί, καί τό συγκινησιακό λουτρό
δπου βυθίζει τό κοινό του, γ ίνεται ικανοποίηση μιδ.ς άνάγκης
πού 'χει προκύψει άπό κατάχρηση έγκεφαλικότητας. 'Ανα
νεωτές καί οί δυό, δημιουργοϋν ζωντανό εργο.
Οί διαφορές προέρχονται καί άπό την καταγωγή τους. Ό
Στανισλάβσκι ε{ναι ενας γν1iσιος Ρώσος (3), καί δέν εχου
με πάψει νά Θυμίζουμε δτι ό Γκροτόφσκι είναι Πολωνός. Κι
οχι μόνο ά.ντλοϋν - καi ό ενας καi ό άλλος - τό ρεπερτόριο
τής προτίμησ1iς τους άπό τ�iν πατρίδα τους, ά.λλά ά.κόμα, τό
νά 'ναι κανένας Πολωνός σημαίνει δτι ε{ναι λυρικός, δτι
εχει αίσθηση τής τραγωδίας δταν είναι έθνικ ι; , αίσθηση τοϋ
ίεροϋ δταν φτάνει σέ παροξυσμό μέσα ά.πό τii βλασφημία,
αίσθηση τοϋ χιοϋμορ δταν ξεπηδά έκεί άπ' δπου λιγότερο τό
(2) Μέγιερχολvτ : 'Όί τεχιιικές κ' ιί ίστορία".- Τέχιιη Θεάτρου.
(3) Θά 'λεγα δτι αύτό έξηγεί κατά πολύ τιί διαστρέβλωση πού
ύφίσταται τό Σύστημα δταιι πέφτει στά χέρια ξέ11ω11, στά διά
φορα Staιιislavski's Ιιιsιίιιιιes.

περιμένει κανένας. Όσο γιά τό Στανισλάβσκι, ή Νίνα Γκουρ
φίνκελ δείχνει καθαρά δτι Ρώσος ε{ναι άπό ηi φύση του καi
Ρώσος παραμένει, μέσα άπό τήν " άγιάτρευτα: ρασιοναλιστι
κ1i " τέχνη του. Καί μ' αuτό τόν τρόπο έρμηνεύει τη μετα
θανάτια αίγλη πού ό Στανισλάβσκι" άπόλαυσε στη Σοβιετική
Ένωση . " 'Ενώ στίς ρίζες τών μεγάλων έθνικ&ν θεάτρων τfjς
Εuρώπης καi τής 'Ασίας βρίσκουμε τή θρησκευτική εμπνευση
μέ τή μορφ1i είτε τοϋ διθύραμβου, είτε τοϋ Μυστήριου, είτε
τοϋ Νό, τό Ρούσικο θέατρο, γεννημένο άπό τεχνητή γονιμο
ποίηση τό J 7ο αiώνα, χωρίς νά 'χει γνωρίσει τά πνευματικά
βάθη τοϋ Μεσαίωνα, άγνοεί τήν πνοή τοϋ ι'iλλου κόσμου,
τήν ίδια τήν πνοή της τραγωδίας ".
Μιά ή θική θεώρ η ση

Ό Γκροτόφσκι συνηθίζει ν' άπαντα, δταν τόν ρωη;σει κά
ποιος γιά τή σχέση του μέ τό Στανισλάβσκι, δτι εχει κραηi
σει δλες τίς έρωτ�;σεις δ ίνοντάς τους δικές του άπαντi1σεις
κι δτι χρωστά εύγνωμοσύνη στό Στανισλάβσκι άκριβ&ς έπει
δ1i έκείνος εθεσε τίς άληθινές έρωτ�iσεις. Βλέπει σ' αύτόν τήν
πηγή τοϋ μοναδικοϋ έπιστημονικοϋ ρεύματος στό θέατρο:
" Μελετεϊστε τούς νόμους τής φύσης καί μήν έπιχειρ1iσετε
νά τούς έναντιωθείτε"- συμβουλεύει ό Στανισλάβσκι (4). ' Ό t
νόμοι τής φύσης ε{ναι οίκουμενικοί . Τίποτα δέ μπορεί νά τούς
ξεφύγει , καί άλίμονο σ' αύτούς πού τούς παραβιάζουν " .
(Αύτ�i ή τελευταία προειδοποίηση ε{ναι μάλιστα καί ή κατα
κλείδα τοϋ βιβλίου του). 'Αλλά, ε{ναι φανερό δτι υίοθετεί
πάντα άπέναντι στούς νόμους τής φύσης μιά στάση καλλιτέ
χνη καί οχι έπιστήμονα: .. Γιατί είμαστε καλλιτέχνες κι δχι
έπιστήμονες ". Αύτό τό θυμίζει συχνά : " Άγνο& τήν ι'iποψη
τής έπισηiμης πάνω σ' αύτό τό θέμα. Μπορ& μόνο νά σδ.ς
άνακοινώσω τό άποτέλεσμα τ&ν προσωπικ&ν μου πειραμά
των καί τών παρατηρ1iσεών μου πάνω στόν έαυτό μου ". " 'Α
γνοώ ποιά είναι ή έπιστημονικ1i έξiηηση αύτοϋ τοϋ άόρατου
φαινόμενου. Τό μόνο πού μπορώ νά κάνω, ε{ναι νά σδ.ς πε
ριγράψω αύτό πού α!σθάνομαι έγώ ό ίδιος καί νά σάς έξηγ1i
σω πώς έντάσσω αύηi τ�iν αίσθηση σ' ενα καλλιτεχνικό στό(4) Κωvστα11τί11 Σταvισλάβσκι : " Ένας ιjΟοποιός δημιουργι:ί
ται ". 'Εκδόσεις Γκόvη.

Ό Ρύσαρντ Τσlσλακ - μ61ιιμος συνεργάτης τού Γκροτ6φσκι στίς ερεννες τής ήθοποιlας - στό11 'Αλύγιστο Πρlγκιπα. Ίf
έρμηvεlα του στάθηκε μιά άπό τίς πιο συγκλονιστικές στι.γμές στό σύγχροιιο θέατρο καί κορυφαία τοίί Έργαστηριο ίί

χο ". Άς μήν ξεχνάμε δτι ή στάση του Γκροτόφσκι είναι ταυ
τόσημη καί δτι ό δ ιευθυντ�iς του Θεάτρου - Έργαστηριου
έμφανίζεται σάν πρακτικός Θεραπευτής περισσότερο παρά
σά γιατρός - έπιστήμονας. "Αν διαβάσουμε τό " Ένας ήθο
ποιός δημιουργείται " έχοντας στό νου μας τii γκροτοφσκική
έμπειρία (σχημα πρωθύστερο, άλλ' αύτό λίγο ένδιαφέρει τούς
άμύ ητους) μάς κάνει έντύπωση ή συγγένεια των δυό αύτων
άνθρώπων πού τό έπάγγελμα πού διάλεξαν είναι 11 ζωή όλό
κλη ρ η . Καί τά κείμενα του Γκροτόφσκι, βγαλμένα άπόλυτα
άπ' τίς σκηνοθεσίες καί τίς έρευνές του πάνω στήν 1iθοποιία
δέν είναι παρά ή " ζωή του στ�iν τέχνη " . Μιά ζωή πού κανέ
να Ιδιωτικό γεγονός δέ Θά μπορουσε νά τήν βγάλει άπό τήν
τροχιά της. Καθώς 1i ι'.ίσκηση του Θεάτρου είναι γιά τό Γκρο
τόφσκι καί τό Στανισλάβσκι μιά ήθικ1i, ή διδασκαλία τους
γίνεται μιά δεοντολογία, Θά 'λεγα. Ό δρκος του 'Απόλλωνα
(iΊ του Διόνυσου) πού προτείνουν στόν 1iθοποιό μπορεί νά
συ-γκριθεί σέ σημασία μέ τόν δρκο του 'Ιπποκράτη. Σ' αύτό
τόν δρκο ή λέξη - κλειδί είναι 1) αύθεντικότητα.
'Επιτακτική άνάγκη γιά δουλειά άσταμάτητη , γιά δουλειά
θεμελίων ( " Θά αiσθανθείτε τήν άνάγκη δλης αύτ�ϊς της
βασικης δουλειάς, αύη;ς τfjς δουλειάς θεμελίων πού κάνουμε ").
'Υπενθύμιση των στενων μυστικων δεσμων άνάμεσα στή σω
ματική καί τήν πνευματική φύση : (" Κανένας καλλιτέχνης
δέ μπορεί νά ξεφύγει τήν ύποχρέωση vά πειθαρχεί σέ τα
χτικές άσκήσεις γιά νά διατηρεί ένα δργα:νο σάν τό σωμα
σέ καλή φόρμα " ) . Μάχη ένάντια στ1i ρουτίνα, τόν αύτομα
τισμό, τά στερεότυπα· (αύτή 1i λέξη, τόσο γκροτοφσκικ1),
έμφανίζεται μιά δυό φορές καί στά κείμενα του Στανισλάβσκι).
Πεποίθηση δτι ό 1iθοποιός δέν πρέπει νά κάνει τίποτα άπό
λυτα η γενικά άλλά νά εχει σημεία άναφοράς σέ μιά σαφη
παράσταση σάν έρέθισμα γιά τή δράση : (" Τό νά φαντάζεται
κανείς γενικά χωρίς νά έχει συγκεκριμένο καί μέ άκρίβεια
προκαθορισμένο Θέμα είναι μιά στείρα άπασχόληση ").
'Ανάγκη γιά Θεμελιωμένη επαφή του 1)Θοποιου μέ ενα άντικεί
μενο, μέ τόν ι'.ίλλο ήθοποιό, μέ τό κοινό iΊ μέ τόν ίδιο τόν έαυ
τό του, έπαφή μέ βάση μιά ε!κόνα εσωτερική του ρόλου
πού γίνεται έτσι " μιά συνεχής γραμμή άπό άληθινές πρά
ξεις " , " μιά άδιάσπαστη γραμμ1) άλήθεια ς " . . . Θά μπορού
σαμε νά έπισημάνουμε κι ι'iλλες άρχές πού ό νεαρός Γκρο
τόφσκι Θεώρησε άρκετά γερές γιά νά βασιστεί πάνω τους
ό δάσκαλος τ�;ς Θεατρικης τέχνης έδειξε τό δρόμο στόν ε
ρευνητή του έργαστηριου (5). 'Αξίζει νά παρατη ρήσουμε δτι
ό Στανισλάβσκι όνομάζει τό τελευταίο κεφάλαιο της πραγ
ματείας του γιά τήν ψυχοτεχνική μύηση : " Στό κατώφλι του
ύποσυνείδητου ". Έμενε νά περάσει κάποιος ι'.ίλλος τό κα
τώφλι καί ν' άρχίσει τήν έξερεύνηση .
" Φανταστείτε - λέει ό Τορτσώφ - Στανισλάβσκι - εναν ι'δα
νικό καλλιτέχνη πού Θ' άποφάσιζε ν' άφοσιωθεί όλόκληρος
σ' ένα άπέραvτο σχέδιο: νά έξυψώσει καί νά τέρψει τό κοινό
δείχνοντάς του μιά άνώτερη μορφή τέχνης νά ξεσκεπάσει
τίς πνευματικές όμορφιές πού κρύβονται πίσω άπό τά μεγάλα
έργα. Θά ξανάπιανε τούς ρόλους καί τά εργα πού είναι Τ;δη
ξακουστά με σκοπό ν' άποκαλύψει τήν ούσία τους καί Θά
άφιέρωνε τή ζωή του όλόκληρη στήν άποστολ1i του ". Φαν
ταστείτε . . .
Μετάφραση ΜΑΡΙΑΣ ΚΛΩΝΑΡΗ
(5) "Οταν εlχε άναλάβει τιί διεύθυνση τοϋ " Θεάτρου - Έργα
στηριοϋ ., στιίν Όπόλ, ό Γκροτόφσκι διάλεξε γιά έναρκτιίριο
{ργο τόν " Κάιν " τοϋ Βύρωνα. Ό Σταιιισλάβσκι εlχε άνεβάσει
τό €ργο αύτό τό 1919. (Ή παράσταση θεωριίθηκε άποτυχία άλλ'
αύτό δέν €χει καμιά σημασία) . Σ' αύτι7 τιίν έκλογιί θά μπορούσαμε
νά διακρίνουμε μιά διάθεση τοϋ Γκροτόφσκι ν' άποτίσει φόρο τιμιJς
στόν ii.νθρωπο τοϋ θεάτρου πού στάθηκε ό πιό σημαντικός γι'
αύτόν. Τοϋ τό εlπα άλλά κείνος τό άρνιίθηκε. "Ενας φίλος πού φαιι
τάστηκε δτι αύτό τό κείμενο θά τόν ένδιέφερε, τοϋ τό 'χε ύποδείξει
τό 1959. «Δέν ιϊξερα δτι ό Στα�ιισλάβσκι εlχε άνεβάσει τόν "Κάιν " .
. . . "Η καλύτερα δέν τό θυμόμουνα πιά παρόλο πού 'χα διαβάσει
παλιότερα τό " Ή ζωιί μου στιίν τέχιιη". Αύτό εlδικά τό σημείο τιj
'χα έντελώς ξεχάσει ». Ή σχέση αύτιί δσο κι ι'iν ιίταν άσύι•cιδη,
μοϋ φάνηκε ένδιαφέρουσα και' τιί σημειώνω.
�
" 'Αποκάλυψη dέ μορφές ", ή τελευταία παράσταση - τ ελε τ ι/
τοϋ Θεάτρου 'Εργαστηριού. Στό φώς κεριών, ξαναζωνταιιεύουιι
εύαγγελικές σκηνές καl λειτουργικά σύμβολα, ένσωματωμένα σ'
i'vα προ{Jληματιdμό γιά τό παρόν καl μέλλον τής ιiνθρωπ6τητας
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Σ ΥΝ ΆΝΤΗ Σ Η ΣΤΟ Β ΡΟΤΣΛΑΒ
Ρ Ω ΤΕΙΣΤΕ Μ Ε Ο , ΤΙ Ρ Ω ΤΑΤΕ ΤΟ Ν ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ
Πρακτικa του ΚΩΣ ΤΑ ΜΙΧΟ Υ
Ό

Κώστας Μιχαλόπουλος, πιο
γνωστος σάν Κώστας Μίχος, ήταν
ποιητης καί θεατρικος συγγραφέ
ας. Ί-Ιταν - γιατί στά 36-μόλις
χρόνια του, τον περσινο Μάη , αύ
τοκτόνησε (δές "Θ" 40 /42 , σελ.
1 1 8 ) . 'Άφησε τέσσερις ποιητικl:ς
συλλογές , πέντε πρωτότυπα θεα
τρικά Ε:ργα, δυο μεταφρασμένα
καί φίλους πιστούς, πού δέ θά τον
ξεχάσουν. ' Απόδειξη γιά τά πλατιά
θεατρικά του lνδιαφέροντα είναι
πώς , Ε:φτασε στο Βρότσλαβ καί
παρακολούθησε το IV Φεστιβάλ
Άνοιχτοϋ Θεάτρου Γκροτόφσκι.
Ό Γέρζυ Γκροτόφσκι συζιίτησε μ' αύτούς πού συμμετείχαν στό
IV Φεστιβάλ Πειραματικοϋ καί Φοιτητικοϋ Ά νοιχτοϋ Θεάτρου
στίς 27 Όχτώβρη 1973, στιίν αίθουσα Patacyk άπό τίς 7.30'
τ' άπόγευμα ά)ς τίς 11 τι) 11ύχτα στιίν πόλη WΙ'Oc/a1v τιϊς Πολω
νίας, πού 'ναι καί ι1 ίfδρα τοϋ Έργαστηριοϋ του-" Laboratoι·iιιιn .
Μότο τοϋ Φεστιβάλ ιίταν : "Jeιιιιe tlιeaιι·e eιιveι·s sοιι ιηί/ίeιι
et sοιι teιιψs '' . Δηλαδιί : " Τό νέο θέατρο σέ σχέση μέ τό πε
ριβάλλο11 του καί τι)ν έποχιί του ...
..

Οί άκροατές στι) συγκέιιτρωση τοϋ Γκροτόφσκι ιίταν γύρω ατούς

τετρακόσιους. Μίλησε στά πολωνικά κ' ή μετάφραση γιιιόταν
άπό τόν ύπεύθυνο τιϊς πολωνικιϊς έκπομπιϊς τοϋ B . B . C. Κρά
τησα πρακτικά. Έπειτα ίfκανα συγκριτικό ίfλεγχο άπ' τίς ση
μειώσεις τrϊς Raγιnoιιde Τeιηkίιιe πού 'ναι είδικιί στιί Γαλλία
γιά τιί μέθοδο Γκροτόφσκι καί θεατρικι) κριτικός. Εχει γράψει
τά βιβλία " L'eιl/l'epι·ise tlιιiatι·a/e " Ecl. Cιιjas. "GΙ'Oto1vski " Ει/.
Lα Cite, Laιιsαιιηe κ' ίfχει μεταφράσει τό ίfργο τοϋ Γκροτόφσκι
" Γιά ίfνα φτωχό θέατρο ".
•

Ό Γέρζυ Γκροτόφσκι ζ1ίτησε στiιν Ο.ρχή συγγνώμη γιά τιίν έπι
λογιί τιϊς άγγλικιϊς σά δεύτερης γλώσσας ( ό ίδιος, εlπε, θά προ
τιμοϋσε νά μιλιίσει γαλλικά, Ο.λλά οί ύπεύθυνοι τοϋ Φεστιβάλ
τοϋ ύπογράμμισαν πώς τό κοινό εlναι στι)ν πλειοψηφία του άγγλό
φωνο) . Ό διερμηνέας δέχτηκε έπιθέσεις άπ' τούς φοιτητές τοϋ
Πανεπιστήμιου τοϋ WΙ'Oc/α1v, πού τόν διόρθωιιαν δταιι [κανε
καi τό παραμικρό λάθος στι)ν Ο.πόδοση τών άπαντιίσεων τοϋ
Γκροτόφσκι. Τό έπίπεδο τοϋ κοινοϋ ιίταν πολύ ύψηλό κι δ ίδιος
άπαντοϋσε μέ δξυδέρκεια καί συγκίνηση. Προσπάθησα ν' άπο
φύγω τίς έπαναλήψεις.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΆΛ : Παρακαλii'>, πρiν άρ
χίσει ή συζήτηση μέ τόν κ. Γκροτόφσκι-θά 'θελα νά σiiς πα
ρακαλέσω, νά μή χρησιμοποιήσετε μαγνητόφωνα. Ό κ.
Γκροτόφσκι θεωρεί άπαράδεχτη, άντιεπιστημονική καi άνε
δαφική αύτή τή μέθοδο άνθρώπινης έπικοινωνίας. Νά φύγουν
τά μαγνητόφωνα άπό τήν. α'ίθουσα
ίfτσι εlπε καi πρόσθεσε :
'Ο κ. Γκροτόφσκι ί:χει τό λόγο.
-

ΓΚΡΟΤΟΦΣΚΙ : Γειά σας. Θά 'θελα πρiν άρχίσει αύτή ή
συζήτηση κ' ή άνταλλαγή σκέψεων ν' άπολογηθii'> γιατi δέ θέ
λω μαγνητόφωνα στήν αίθουσα. Συχνά, κι δταν σ' άλλα κρά
τη τό έπέτρεψα, εγιναν παρεξηγήσεις. Πολλοi δημοσίεψαν
εtτε άποσπασματικά τ ί εΙπα, είτε άλλοίωσαν τό τ ί εΙπα. Πάν
τοτε πρόδωσαν τόν πυρετό το() λόγου καi τήν άκρίβεια τfiς
ούσίας τfjς στιγμfjς.
Κάθε συζήτηση κι άνταλλαγή σκέψεων πού καταγράφεται
σέ μαγνητόφωνο άποδίδει, έπειτα, στά γραφτά κείμενα, φόρ
μουλες. Έτσι, δποιος καταφεύγει σέ τέτοιες δημοσιεύσεις
- φόρμουλες, θά 'λεγα πώς μοιάζει μ' αύτόν πού ψάχνει άλή
θειες. Τiς άλήθειες τiς βρίσκουμε μέσα μας - έτσι νομίζω κι δχι σέ μαγνητοφωνημένες ταινίες πού 'γιναν έπειτα κεί-

μενα καi προσπάθησαν νά καταγράψουν άνθρώπινες έπικοι
νωνίες.
Ρωτείστε με δ,τι θέλετε. Γιά ό,τιδήποτε θέλετε. ΕΙμαι καλfjς
πίστης. Προσπαθω νά εΙμαι. Θ' άκούσω μιά σειρά έρωτήσεων
καi θ' άπαντήσω, συζητώντας μαζί σας καi τiς έρωτ�Ίσεις καi
τiς άπαντήσεις. Όμως, άποφύγετε παρακαλii'> τiς τεχνικές
έρωτήσεις fι έρωτ�Ίσεις άνόητες καi άφηρημένες fι έρωτήσεις
στiς όποίες εχω άπαντi1σει στά κείμενά μου.
Θέλω νά μέ ρωτήσετε μ έ έ ρ ω τ 11 σ ε ι ς π ο ύ β ά ζ ε ι ό
κ α θ έ ν α ς σ τ ό ν έ α υ τ ό τ ο υ δ τ α ν δ ο υ λ ε ύ ε ι . Έδω
έπιμένω - δ τ α ν δ ο υ λ ε ύ ε ι . ' Επίσης δχι παιδαριώδεις
έρωτήσεις σάν αύτi1 : Πολιτικό fι άπολιτικό θέατρο. Ρ ω τ ε ί
σ τ ε μ ε δ π ω ς ρ ω τ ii τ ε τ ό ν έ α υ τ ό σ α ς δ τ α ν
δ ο υ λ ε ύ ε τ ε. Σiiς άκούω.
1 η ΕΡΩΤΗΣΗ ( δ 'Αργεντινός Joι·ge Arnosα τιϊς θεατρικιjς
όμάδας " Lα Μαιnα Αι·geιιtίηα ) : Ξέρετε, καί, υιοθετείτε,
τiς έπιδράσεις ποu εχει τό εργο σας στήν όμαδική δουλειά
διαφόρων θεατρικii'>ν όμάδων στόν κόσμο ;
"

2η ΕΡΩΤΗΣΗ (Πολωνός μαθηματικός) (1) : Ό θάνατος. Ή
εννοια καi ή συνειδητοποίηση το() θανάτου, τόσο στό εργο
σας δσο καi στό μέλλον το() ΦτωχοiJ Θεάτρου, σiiς βάζει σέ
σκέψεις ;
3η ΕΡΩΤΗΣΗ (Κώστας Μίχος

Ελληνας θεατρικός συγ-

- •

(1) Δέ γράφω τά δνόματα τών Πολωνών.
'Αφίσα γιά τόν " Φάουστ ", χάραγμα τοϋ Βαλντεμάρ Κρύμc ιερ

γραφέας) : Θεώρησα τό εργο σας προσωπικά " Apocalypsis
πού 'δα χθές στό ' Εργαστήρι, σάν ενα μάθημα
φροϋδικ1Ί ς καί διαλεκτικης μεθόδου άνάλυσης πανανθρώπι
νων προβλημάτων, δπως τό πρόβλημα τοϋ Ίησοϋ καί τής
Θρησκείας. Θεωρείτε δηλαδή άπαραίτητο πώς ενα Θέαμα
π ρ έ π ε ι ν ά έ π η ρ ε ά ζ ε τ α ι άπό παγκόσμια προβλήμα
τα - σύγχρονα ii δχι - κ α ί ά π ό ό ρ ι σ μ έ ν η μ έ Θ ο δ ο
σ κ έ ψ η ς γ ι ά ν ά β ο η Θ ή σ ε ι α ύ τ ο ύ ς σ τ ο ύ ς ό
πο ίους άπευθύνεται;

cuιη Γiguri s "

4η ΕΡΩΤΗΣΗ ( Πολωνός φοιτητιίς τιϊς Φιλοσοφιιοϊς) : Τί
είδους "' κομμουνισμό " προτείνει ή κοινωνία τοϋ Θεάματος
πού προσφέρει ή όμάδα σας ; Καί ποιά είναι ή άντίδρασ1) σας
πού βλέπετε τόσους νέους τριγύρω σας ; Τί λέει ό κ. Γκρο
τόφσκι δταν φεύγει τό κοινό άπ' τό Laboratoι·iuιη ;
5η ΕΡΩΤΗΣΗ (Γερμαιιός ιίΟοποιός - δέν ίfμαΟα τ' διιομά
του γιατί ίfφυγε μόλις τοίί άπάιιτησε ό Γκροτόφσκι) : Γ�ατί νά
παρακολουθεί τόσο μικρός άριθμός Θεατών τίς παραστάσεις
τοϋ Laborator iιιιη; Μ �)πως 1) σημεριν1) συγκέντρωσ1) μας εί
ναι 11 πρώτη σας παράσταση νέας μορφής Θεάτρου μέ πολυά
ριθμους Θεατές ; ( ίfιιτονα χειροκροτιίματα) .
611 ΕΡΩΤΗΣΗ : Λέτε ψέματα κύριε Γκροτόφσκι ;
ΓΚΡΟΤΟΦΣΚΙ (έπαιιέλαβε τίς i;ρωτιίσεις συνοπτικά κ' είπε) :
" Δέν άπαντώ στ�)ν πρώτη έρώτηση γιατί δέν ξέρω δλες τίς
Θεατρικές όμάδες τοϋ κόσμου. Δέν ξέρω τ�) δουλειά τους, καί
δέ μοu άρέσει ό ελεγχος τών έπιδράσεων ένός εργου, δπως
τοϋ δικοϋ μας, στή δουλειά τών άλλων. 'Εμείς άντιδροϋμε
ετσι, κι αύτό δέ Θά πεί πώς δλοι πρέπει νά κάνουν ετσι. Δέ θά πεί τίποτα έπίσης τό νά κάνει κανείς " un t raνail
noble " ( τό 'πε γαλλικά) καί ν' άναθέτει στούς άλλους ν' άλ
λάζουν τ�)ν άνθρωπότητα .
Δέν άπαντώ στή δεύτερη έρώτ11ση γιατί δταν δημιουργοuμε
μιά όμάδα άνθρώπων (δέ λέω Θεατρική, δέ μ' άρέσει ό δρος,
τό ξέρετε . . . ) ή Θέση της εννοιdς τοϋ Θανάτου δέν ύπάρχει .
Μ ι ά όμάδα είναι ενα άθροισμα προσωπικοτήτων πού άνανεώ
νετα ι . ' Εδώ δέν ξέρουμε τί ρόλο εχουν πολλά πράγματα στ�)
ζωi1 μας, μέ τή συνειδητοποίηση τοϋ Θανάτου Θ' άσχοληθοϋ
με τώρα (ιίτα11 ει'ρωνικός καί σαρκαστικός έδώ) . ' Επίσης, τό
μέλλον τοϋ Φτωχοϋ Θεάτρου δέ μ' άπασχολεί σέ συνάρτηση
μέ τήν έννοια τοϋ Θανάτου. Τώρα κάνουμε αύτό. Αύτό είν'
δλο. Συνειδητά. Κ' ίσως αύτό νά μήν εχει άπόλυτη σχέση μέ
τό μέλλον τής άνθρωπότητας. Γίνεται μιά παγκόσμια " 111ι1ta
t ion " στίς μέρες μας. Τό 'χουμε συνειδητοποι1)σει στό La
boratoriιιιη καί προσπαθοϋμε νά τό συνειδητοποιήσουμε πιό
βαθιά. Πολύ πιό σπουδαία πράγματα συμβαίνουν στ1)ν άν
Θρωπότητα, ετσι δέν "είναι ; (χειροκροτιίματα) .
'Απαντώ στήν τρίτη έρώτηση ( άπευΟύνεται στό11 ύπογράφο11τα) : Ρωτ�)σατε άν " πρέπει " ενα Θέαμα νά έπηρεάζεται άπό
παγκόσμια προβλ1)ματα, σύγχρονα ii όχι, καί άπό μιά όρισμέ
νη μέθοδο σκέψης - ν' άκολουθεί μιά μέθοδο σκέψης γιά
νά βοηθ1)σει αύτούς στούς όποίους άπευθύνεται· ετσι δέν
είναι ; ( Κ. Μ!ΧΟΣ : 'Ακριβώς) .
Δέν άποδεχόμαστε στό Laborato riυm τήν εννοια τοϋ "must " ,
τοϋ " sollen ", τοϋ " δέοντος " άλλά τοϋ " se i n " , τοϋ " είναι ".
Δέν ύπάρχει " πρέπει " κατά τ�) γνώμη μου. Μέ συγκινεί πού
άναφερθήκατε στό Φρόυντ μιλώντας γιά τ�)ν Apocalyp s i s cυιη
fig u r i s . Καταλάβατε τί έννοώ . . . Όταν κανείς κάνει ερευνα
καί προσπαθεί νά έπικοινωνήσει μέ τούς άλλους 11 εννοια τοϋ
" πρέπει " δέν εχει Θέση . ' Εσείς πολύ σωστά είπατε '"Jησοϋς "
δταν άναφερθ1)κατε στήν κριτική τοϋ προβλήματος τοϋ Ίη
σοϋ καί τής Θρησκείας δμως ό διερμηνέας σίiς πρόδωσε καί
είπε Χριστός (έδώ εlχε άντιδράσει καί τό κο11ιό ίf1ιτο1ια) .
Καταλάβατε τί Θέλω νά πώ γιά τό " πρέπει ' ' καί γιατί δχι πρέ
πει , άλλά είναι· καί έπίσης καταλάβατε γιατί Ίησοuς καί δχι
Χριστός . . .
Κ . ΜΙΧΟΣ : Ναί, εύχαριστώ κ. Γκροτόφσκι.
' Α π α ν τ ώ σ τ ή ν 4 η έ ρ ώ τ η σ η : 'Εμείς κάνουμε Ερευ
να . Λέμε : Άς άλλάξουμε ό καθένας τ�) ζωή του κι ό κόσμος
Θ' άλλάξει μόνος του . Λέμε νά βροϋμε ενα κριτήριο καί τό
κριτi1ριο είναι :
- Τί κάνεις έσύ ! Τί κάνω έγώ ! Τί κάνουμε έμείς ! Κι όχι,
ποιές είναι ο ί άπόψεις σου. Κι δχι, ποιές είναι ο ί άπόψεις μας
οί πολιτικές, οί κοινωνικές i1 οί φιλοσοφικές. 'Αλλά τί κά
νουμε (τό 'πε μ' ίfμφαση) . Κι αύτό είναι ενα κριτi1ριο ζωής

'Λ φtσα γιά n)v " 'Αποκάλυψη " . Σχέδιο Βαλντεμάρ Πρύγκιερ

καί στάσης άπέναντι στούς άλλους καi στόν έαυτό μας. Ν ά
δοϋμε τούς τριγύρω μας. Κ ι δχι αύτούς πού μοιράζονται τ ά
λάθη μας, άλλά τούς άλλους. Όχι, δχι αύτούς πού είναι άμε
σα ii έμμεσα δεμένοι μαζί μας καί μοιράζονται τά λάθη μας.
Τούς aλλους.
Γιά δ,τι άφορα τό δεύτερο σκέλος τής έρώτησi1ς σας, προβλη
ματιζόμαστε. Τέλος, δταν φεύγουν σ ι άνθρωποι πού πήραν
μέρος στίς συγκεντρώσεις τοϋ Έργαστηριοu μας λέω στόν
έαυτό μου who needs what ! ( Τό εlπε στ' άγγλικά παρόλο
ϋτι πάιιτοτε μιλούσε πολωνέζικα ιc ' ϋστερα μετάφραζε δ διερμη
νέας) : wl1at IH1n1an needs a re ! . . .
Ό καθένας μας εχει δ ιαφορετικές άνάγκες. Κι αύτές σ ι άνάγ
κες καθορίζουν γιατί ό καθένας μας διαλέγει τόν aλλο γιά νά
έπικοινωνήσει. Αύτά σκέπτομαι δταν φεύγουν σ ι πολλοί άπ'
τό Labo rat o r i ιιn1. Δ η λ α δ ή π ώ ς τ ό Θ έ α τ ρ ο δ έ ν ε ί
ν α ι τ ε λ ι κ ά π α ρ ά μ ι ά π ρ ό φ α σ η γ ι ά ά ν Θ ρ ώ
π ι ν ε ς σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι ς. Γ ι ά ά ν Θ ρ ώ π ι ν η έ π ι 
κ ο ι ν ω ν ί α.
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Τό Θέατρο, τό ΈργαστιΊρι, είvαι μέρος συγκέντρωσης άvθρώ
πων πού Θέλουν νά έπικοινων1Ίσουν. Τό είδος της πρόφασης
έξαρτfιται άπό τό τί ζητάμε άπ' τίς άνθρώπινες συγκεντρώ
σεις. Άλλωστε, άvθρώπιν11 κοιvότητα είvαι κι δταv άγορά
ζουμε ενα εiσιτήριο γιά vά παραστοϋμε κάπου. ' Εξαρτάται
δμως τ ί μ a ς ό δ η γ ε ί έ κ ε ί κ α ί π ο ι ό ς μ a ς ό δ η γ ε ί έ κ ε ί.
'Απαvτώντας στιiV 5η έρώτηση ύπογραμμίζω αύτό πού είπα
πρίν πώς τό Έργαστi1ρι ε Ι ν α ι χ ώ ρ ο ς σ υ γ κ έ ν τ ρ ω 
σ η ς , χ ώ ρ ο ς άνθρώπινης έπικοινωνίας. Νομίζω πώς άλ
λάζουμε τη ζωη παίρvοντας μέρος στιiν καθημεριν1i πρα
γματικότητα καί σκεπτόμαστε αύτή τήν καθημερινότητα, δ
ταν άντιδροϋμε στά πράγματα.
Π ο λ ε μ ώ v τ α ς κ ά τ ι μ έ λ ό γ ι α, δ έ ν τ ό π ο λ ε
μ a μ ε· τ ό π ο λ ε μ a μ ε μ ό v ο μ έ π ρ ά ξ ε ις.
Έτσι, γιά μfις, τό παλιό Θέατρο χάνεται καί δέ μένει παρά ό
χρόνος κι ό χώρος άνθρώπιvης συγκέντρωσης γιά άvθρώπινη
έπικοινωνία. ' Η συγκέντρωση κ' ή ερευνα άπαιτοϋν αύτοσυγ
κέντρωσ η . Τά άνθρώπινα μέτρα, νομίζουμε, σκοντάφτουν σ'
άνασταλτικούς παράγοvτες, δταν οί ίiνθρωποι έπικοιvωvοϋν
μέ σκέψη καi κριτικ1i μαζικά. Αύτό είναι ίiσχετο βέβαια μέ
τίς άνθρώπινες έπιδιώξεις αύτώv πού 'ρχονται στό Laboraιo
r i ιιιη , γιατί ο[ έπιδιώξεις άφοροϋν τό μεγάλο άριθμό άvθρώ
πωv, τιiν άνθρωπότητα Θά 'λεγα. Όμως 1Ί σκέψη καί ή κριτι
κ1i , ή έπικοινωvία " μέσω " αύτών γιά τά άνθρώπιvα μέτρα,
γιά τά τωρινά μας κύματα έπικοιvωvίας, είναι πιό άποτελεσμα
τι κ1i, δταν γίvεται άπό μικρό άριθμό άνθρώπων. 'Εννοώ αύ
τούς πού παρακολουθοϋν καί συμμετέχουν μέ τιi σκέψη καί
τιiν κριτι κ1i τους στό Labo r·ato Γ iurη .
Στό χώρο συγκέντρωσης ό άριθμός τώv άvθρώπων δέν καθο
ρ ίζει ίiv χαϊδεύουμε ii προστατεύουμε τούς ίiλλους, άλλά ίiν
σκέπτονται μαζί μας. Άvθρώπινη έπικοινωνία προσπαθοϋ
με νά κάνουμε μέ τ�;ν ερευνά μας, καί προβληματιζόμαστε καί
στόv άριΟμό αύτών πού Θά κάνουν ii κάνουv τήν ερευvα μαζί
μας.
'Όλη i1 ζωιi είναι ενα πεδίο μάχης κι δλοι συμφωνοϋv πάvω
σ' αύτό . Άλλά δυσπιστώ γιά τό ίiV παλεύουν σ' αύτό τό πεδίο
μάχης αύτοί πού κάνουν τέτοιες έρωτησεις, δηλαδ1i ίiν αύτ�i
είναι ή πρώτη μου παράσταση, έγώ λέω έπικοινωνία, μέ πο
λυάριθμους συμμετέχοντες. (Μόλις if.κουσε αύτά δ Γερμα ιιός
ιίΟοποιός ίiφυγε) .
Σέ σάς πού μέ ρωτ�iσατε ίiv λέω ψέματα, Θά σάς πώ μέ πικρία
πώς ναί, λέω ψέματα. Δέ μ' άρέσει νά λέω ψέματα κι δμως
λέω ψέματα . . . Ίσως δταv ψεύδομαι είvαι γιατί δέ μπορώ νά
κάνω τίποτ' ίiλλο. Άν μοϋ ζητησει καvείς διδαχτικές λύσεις
γιά κάτι, σκέπτομαι πώς άναγκαστικcι καί μέ Θλίψη Θά πώ
ψέματα. Τ ή ν ά λ 1Ί Θ ε ι α , τ ή ν ά λ ii Θ ε ι α τ ο υ ό κ α
Θ έ ν α ς τ ή β ρ ί σ κ ε ι μ ό ν ο ς τ ο υ . Άλλωστε στό ψέ
μα μfις όδηγοϋv πολλές φορές �)Θικά συμπλέγματα . Παρωχη
μένοι συνειρμοί, παλιές πλύσεις έγκεφάλου . . . καί τότε λέ
με ψέματα.
Τό ψέμα είναι συνυφασμένο μέ τήν έπιθετικότητα. ' Ενώ 1Ί
άλ1Ίθεια μέ τή 11011-νiolence. ' Επειδή δλοι μας έπιθυμοϋμε μιά
άλλαγi1, μιά παvαvθρώπιvη καί καθολική άλλαγή, νομίζω,
πώς άλλάζουμε τή ζωη παί ρνοντας μέρος στ1iν καθημεριvή
πραγματικότητα, τήν καθημεριV1i έποποιία, " σκεπτόμενοι ",
" ύποφέροντες " καί " δρώντες " . Ναί , μόvο ή δράση εχει
σχέση μέ τi;v άλλαγ1;.
Αύτά είχα νά πώ. 'Ακούω άλλες έρωτ�iσεις.
Υ Π ΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙ ΒΆΛ : Παρακαλώ vά μ�iν καπvί
ζετε γιατί θά σκάσουμε.
ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΠΟΛΩΝΟΣ (στ' άγγλικά) : Μόvο Clν σταμα
τ�iσει κι ό Γέρζυ Γκροτόφσκι νά καπvίζει τότε Θά σταματή
σουμε καi μείς. (Ό Γιφοτόφσκι ιcαπιιίζει συνεχώς πότε Gaιι
/oi�·es, πότε πολωιιιιιά τσιγάρα. Ό Γκροτόφσκι χαμογελύ. καί
λέει άγγλικά) : " ιηοι·e qιιestio11s " .
7 η Ε ΡΩΤΗΣΗ (μέλος τοϋ Θιάσου Cοιηιιιιιιια) : Γιατί τόση μυ
στικότητα στιi δουλειά καί τή ζω1i τών μελών τοϋ Labora
t o r i un1 ;

811 ΕΡΩΤΗΣΗ ( Πολωιιός φοιτιιτιίς, Χημείας) : Εlσαστε δε
σποτικός κ. Γκροτόφσκι ; Γιατί ;
9η ΕΡΩΤΗΣΗ ( Πολωιιός μαΟηματικός) : Δέ νομίζετε δτ�
ύπάρχουν τεράστιες άvτιφάσεις σ' αύτά πού λέτε ; Γιατί ό
Μεσσίας στην Apocalyp s i s cυιη fίgu r i s ;

1 0η Ε ΡΩΤΗΣΗ (Πολωνός φοιτητιίς) : Δέ μπορεί νά σάς άv
τικαταστi1σει κανείς ; (Ό ΓΚΡΟΤΟΦΣΚΙ άπάντησε άμέσως) :
Μά καί βέβαια μπορεί νά μέ άvτικαταστιΊσέι όποιοσδ1iποτε
μέσα άπό τη δουλειά, δουλεύοντας " by work " .
-

1 1 η ΕΡΩΤΗΣΗ ( δ Άργεντιιιός Joι·ge Αιιιοsα) : Π ιστεύετε
άπόλυτα πώς 11 δουλειά μιας όμάδας είναι τό άπαύγασμα μιfις
μοιραίας πραγματικότητας, άποτέλεσμα όμαδικης πάλης καί
σκέψης ;
ΓΚΡΟΤΟΦΣΚΙ : 'Απαvτώ σέ σας πού άναφέρεστε στόν " δρο
μυστικότητα " . Δέν ύπάρχει μυστικότητα οϋτε στ�i ζω1Ί, οϋτε
στιi δουλειά τών μελώv τοϋ Labo rat o r i ιιιη . οι πόρτες είvαι
άνοιχτές. Δεχόμαστε κάθε άνθρωπο πού Θέλει καί μ π ο ρ ε ί
νά δουλέψει μαζί μας. Είναι πολύ φυσικό νά κυκλοφορεί μιά
παραφιλολογία, άπαύγασμα προσωπικ1ϊ ς λογοκρισίας αύτών
πού μιλοϋν γιά μυστικότητα . . . Θ' άναφέρονται στίς όχτώ
μέρες άσκητισμοϋ πού ζοΟν τά μέλη τοϋ Laboralo r i un1 πρίν
άπό μιά δημιουργία. Σάς ύπογραμμίζω πώς αύτός ό άσκητισμός
δέ χαραχτηρίζεται άπό ποταπότητα ii μυστικότητα.
'Αποφεύγουμε τά προβλήματα, τά μικροπροβλήματα πού τα
λαιπωροΟν τό νευρικό σύστημα τιϊ ς πεζης μας ζωής. Όταν
κανείς προσπαθεί νά κάνει τούς ίiλλους καί τόν έαυτό του νά
σκεφτοuv καί νά έρευν1iσουν έλέγχει καί τιiν έλάχιστη ϊνα
τοu σώματός του.
Δέν ύπάρχει σεξουαλικη σχέση μ' όποιοδ1iποτε δφελος πού νά
βοηθάει τιiν άνθρωπότητα . Σ ε ξ ο υ α λ ι κ ii ζ ω 1i χ ω ρ ί ς
δ φ ε λ ο ς , " sa11s i n t e ret ". Αύτό είναι ζω1i καί άνθρώπιvή
λειτουργία . Αύτό χαραχτηρίζει καί τόν άσκητισμό τοϋ La
bor·atoι·iιιιη. ο ι ερευνες αύτές πού κάνουμε, εχουμε πειστεί
πώς δέ μποροϋν νά γίνουν σέ δημόσιες άγορές.
Καί τελειώνοvτας μ' αύτό τό Θέμα, θ' άναφερθώ στό περίφημο
ση ριαλ της άμερικάνικης ΤΥ μέ θέμα τή μέση άμερικάνικη
οίκογένεια. Γύρισαν eνα φίλμ μέσα στό σπίτι μιάς άμερικα
νικης οίκογένειας - ύποτίθεται κλασικό ύπόδειγμα άμερικα
νικης οίχογένειας - καί μέ κάθε λεπτομέρεια γιά τό πώς περ
νοϋν τii μέρα τους ο[ ίiνθρωποι αύτο ί . Οί τηλεθεατές νόμιζαν
πώς εβλεπαν τιiν άλi1Οεια. Ένα ντοκουμέντο. Ή οίκογένεια
δμως τ�iν όποία κι νηματογραφοΟσαν τά συνεργεία της Τ Υ
άντιδροϋσε κ α ί ζοϋσε όπωσδ1iποτε μ έ άλλο τρόπο ά π ' δ,τι
στην πραγματικότητα· γιατί iiξερε πώς Θά τή δοΟν στιi μικρή
όθόνη χιλιάδες Θεατών. Είναι αύτό ερευνα καί άλ1iθεια ;
Τί λέτε ;
Σέ σάς πού μέ ρωτήσατε av είμαι δεσποτικός σάς λέω τά έξης :
Άν πώ πώς δέν είμαι, Θά σκεφτείτε πώς άποφασίζω δεσποτικά
καί λέω πώς δέν είμαι. Άν πάλι πώ πώς είμαι, αύτό Θά 'ρθει
σ' άντίφαση μ' αύτό πού θέλω νά είμα ι . Είμαι δπως είμαι, Ι
arη as Ι aιη, μ' δλη τήν εννοια καί τή βαρύτητα τοϋ Ι an1 as
ι aιη .

'Αντιφάσεις εΤπατε ; Διάλογο, λέω έγώ. 'Αλλά γιατί αύτά ;
Ξέρουμε δλοι πώς . . . ή όμοιόσταση είναι εvας αύτορυθμιζό
μενος μηχανισμός, πού άκολουθεί μιά πορεία κ' έπιστρέφει
στιi θέση ίσορροπίας, άνεξάρτητα άπό δποια έμπόδια συναν
τάε ι . Δέχομαι τίς άντιφάσεις πού ένυπάρχουν σέ κάθε ζωντα
νό όργανισμό καί πού αύτός ό ζωντανός όργανισμός προσπα
θεί μέ τιiν πείρα του νά συμφιλιώσει. Δέχομαι τίς άντιφάσεις
καί τιiν έρώτηση, λοιπόν, χωρίς δμως νά τήν άντιλαμβάνο
μαι σ' i\να διαVοητικό έπίπεδο, άλλά σ' i\να όργανικό. Εlμαστε
ζωντανοί όργαvισμο ί .
Όσο γιά τό Μεσσία . . . Ή άνθρωπότητα δ έ χρειάζεται i\να
Μ εσσία, άλλά χ ιλιάδες Μεσσίες. Κάθε άνθρωπος μπορεί νά
γίνει καί εlvαι Μεσσίας, φτάνει vά τό άvακαλύψει καί νά τό
συνειδητοποι �iσει .
Μιά τελευταία έρώτηση παρακαλώ (ίfιιας Πολωνός μαΟημα
τικός έπιμέιιει ιιά ρωτιίσει κάτι) .
Ε ΡΩΤΗ Σ Η : Σέ τί συνίσταται, κατά ηi γνώμη σας, ή γεύση
καί ή ούσία της ζωης ;

Γ ΚΡΟΤΟΦΣΚf : Ναί . . . ναί . . . Ή ούσία τής ζω1ϊ ς συνίστα
ται στό Τώρα. ΔημιουργοΟμε τό μέλλοv τώρα, τώρα στό
παρόν. Βέβαια ζοuμε eνα διαρκές παρόν· δμως τό " τώρα " δέν
εlναι ίiσχετο άπ' τήν πραχτική διάσταση πού δίνουμε στιiν
εννοια τοΟ μέλλοντος. Ή ζωή κ' ή πάλη εχουν γιά ούσία την
" Πράξη " καί τό " Τώρα " . Γειά σας.
W roclaw,

Όχτώβρης 7 3
Κράτησε πρακτικά ό ΚΩΣΤΑΣ Μ ΙΧΟΣ

: 1 ρ Ι L 1' Ε Ρ Λ : Ί-Ι άρχιτεκτο11ικ1] διαρρύθμιση τού Γέρζυ Γκροτ6φdκι γιά τό11 " Π6ρvτιαv " τού Σλοβάτσκι . Ό Γκρο 
τ6φcικι δέ χρησιμοποιεί τψι lταλικη σκη111). Τό θέατρ6 το υ άπαιτεί dτενη έπαφη ήθοποιών καί θεατώv μέσα dτό χώρο.
Δ Ε Ξ Ι Α : " 'Α κρ6πολη ". Τομ·ι} τής α ϊθουdας, cιτηv άρχη καί τό τέλος τού θεάματος. Ό Γι6ζεφ Σάι1ια, πο·ύ συιιεργάστηκε στη

dκψοθεσtα, διάλεξε σάιι κύριο στοιχείο, γιά 1ιά ύπαι1ιι.χθεί τό στρατ6πεδο dvγκέιιτρωσης, μεγάλους σωλήvες cι6μπας. Καθώς
ή δράση προχωρεί, ol 1)θοποιοί χτtζο υv μέ το·ύς σωλήvες ί!vαv παράλογο πολιτισμό - ί!vαv πολιτισμό dπό θαλάμους άερtω11

Θ E AT Pl l( H Ο Μ Α Δ Α Γl( Ρ Ο Τ Ο Φ Σ l( I
ΟΙ BAΣll(OI ΠΑΡ ΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓ ΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ
Οί μόνιμοι συνεργάτες
ΛΟΥΝΤΒΓΚ ΦΛΑΣΕΝ (LU DWIK FLASZEN) . Γεννήθηκε
τό 1 930. Φιλολογία στό Πανεπιση]μιο Jagellon ηΊς Κρακοβίας.
Δίπλωμα τό 1 952. Λογοτεχνικός καί Θεατρικός κριτικός, Θεω
ρητικός τοϋ Θεάτρου. Συνιδρυη;ς Θεάτρου - 'Εργαστηριού.

ΓΕΡΖΥ ΓΚΟΥΡΑ<Ι>ΣΚ[ (JERZY G UR AWSK[). Γενν1]Θηκ:ε
τό 1 936. Πολυτεχνείο η;ς Κρακ:οβίας. Σχολή Άρχιτεκ:τονι
κ:11 ς. Στό Θέατρο - Έργαση]ρι : Άρχιτεκτονικ1i διαρρύθμιση
τοϋ χώρου γιά τ1; " Σιακουντάλα ", τούς " Πρόγονους ",
τόν " Κόρντιαν ", τήν " 'Ακρόπολη ", τό " Φάουστ ", τόν
" 'Αλύγιστο Π ρίγκιπα ".
ΒΑΛΝΤΕΜ ΑΡ KPYΓKI E P ( WALDE MAR KRYGΓER). Γεν
νι1Θηκ:ε τό 1 928. Σπουδές : Καθολικό ΠανεπιστιΊμιο τοϋ
Λουμπλίν, τμi'jμα ίστορίας ηΊς τέχνης, 'Ακαδημία Καλών
Τεχνών τi'jς Κρακ:οβίας, ' Γ νστιτοuτο Τέχνης τοϋ Θεάτρου τi'jς
Μόσχας. ' fδρυτής τοϋ Θεάτρου 38 τi'jς Κρακοβίας. Δημιουρ
γίες στό Θέατρο -'Εργαστήρι : κοστούμια γιά τούς " Πρό
γονους ", διασκ:ευιΊ , σκηνοθεσία, σκηνογραφία κ:αί κοστούμια
γιά τόν " 'Ηλίθιο ", κοστούμια γιά τό " Δόκτορα Φάουστ ",
κοστούμια γιά τόν " 'Αλύγιστο Πρίγκιπα ", κοστούμια γιά η;ν
" 'Αποκάλυψη μέ Μορφές ", άφίσες γιά δλες τίς δημιουργίες
τοϋ Θεάτρου, άπ' τούς " Π ρόγονους " μέχρι τήν " 'Αποκάλυ
ψη μέ Μορφές ".
Έκτακτος συνεργάτης
ΓΙΟΖΕΦ ΣΑ· [ · ΝΑ (JOZEF SZAJNA). Γεννι1Θηκ:ε τό 1 922.
Δίπλωμα σκηνογραφίας καί γραφικών τεχνών, 'Ακαδημία
Καλών Τεχνών της Κρακ:οβίας, τέως διευθυντής τοϋ Λαϊκού
Θεάτρου τi'jς Νόβα Χούτα, σκηνογράφος καί σκηνοθέτης
του Θεάτρου Στάρυ τi'jς Κρακοβίας. (Σημ. Μετ. Διευθύνει
σ11μερα τό τεάτρ Στούντιο τ1Ί ς Βαρσοβίας, βλ. " Θεάτρο "
38 /39, Κατ. Θωμαδάκη " ΙΧ Φεστιβάλ Νανσύ ") . Γιά τήν
" 'Ακρόπολη " : σκηνοθεσία σέ συνεργασία μέ τό Γκροτόφ
σκ:ι - κοστούμια κ:αl άξεσουάρ.

Oi βασικοί 1jθοποιοi (καταγραφή του 1968-9)
ΡΥΣΑ ΡΝΤ ΤΣΙΣΛΑΚ ( RYSZA R D CfESLA K). Γεννi1Θηκε τό
1 937. Δίπλωμα τi'jς 'Ανώτατης Έθνικ:1Ί ς Σχολi'jς Θεάτρου 
Ρ.W . S . Τ . ( 'Ανώτατη Κρατική Σχολ1i Θεάτρου) ηΊς Κρακο
βίας τό 1 96 1 . Στό Θέατρο - 'Εργαστ11ρι βρίσκεται άπό τό
1 96 1 . Συνεργάτης τοϋ Γκροτόφσκ:ι στόν τομέα τών έρευνών
πάνω στήν 1iθοποιία. Βασικοί ρόλο ι : στόν " Κόρντιαν "
τοϋ Σλοβάτσκι : Φαντασία, σηiν " Ασκηση πάνω στόν
Αμλετ " άπό κείμενα Σαίξπηρ - Βυσπιάνσκι : Ρόζενγκρατζ,
Πνεϋμα τοϋ πατέρα, ση;ν " 'Ακρόπολη " του Βυσπιάνσκι :
Ίσαϋ, Έκτορας, στό " Φάουστ " τοϋ Μάρλοου: Μπενβόλιο,
στόν " 'Αλύγιστο Πρίγκιπα " τών Καλντερόν - Σλοβάτσκι :
Π ρ ίγκιπας, στήν " 'Αποκάλυψη μέ Μορφές " : Τυφλός.
•

•

ΖΜΠ ΓΓΚΝΙΕΦ ΤΣfΝ ΚΟΥΤfΣ (ZBfG N I EW CYNKUTfS).
Γενν1Ίθηκε τό 1 93 8 . Δίπλωμα τi'jς 'Ανώτατης Έθνικi'jς Σχολ1Ί ς

Θεάτρου - Ρ.W. S.Τ. - τοϋ Λότζ τό 1 960. Στό Θέατρο -'Εργα
στήρι βρίσκεται άπό τό 1 96 1 . Βασικοί ρόλο ι : στούς " Πρό
γονους " τοu Μ ίτσκ:ιεβιτς : Μάγος, στόν " ' Η λίθιο " τοϋ Ντο
στογιέφσκι : Μίσκιν, στόν " Κόρντιαν " τοϋ Σλοβάτσκι :
Κόρντιαν, στό " Φάουστ " τοϋ Μάρλοου: Φάουστ, στήν " 'Α
κρόπολη " τοϋ Βυσπιάνσκι : Πάρις, Άγγελος, σηiν " 'Απο
κάλυψη μέ Μορφές " : Λάζαρος.
ΑΝΤΟΝ[ ΓfΑΧΟΛΚΟΦΣΚf (ANTON f J A HOLKOWSKI).
Γεννήθηκε τό 1 93 ! . Φοιτητής στήν 'Ανώτατη 'Εθνικ1i Σχολή
Θεάτρου ηϊς Κρακοβίας - P.W.S.T. - γιά τρία χρόνια . Παίρ
νει τό δ ίπλωμά του τό 1 963, άφοϋ άσκησε τό έπάγγελμα του
1iθοποιοu στό Θέατρο - 'Εργαστήρι άπό τό 1 959. Βασικοί
ρόλο ι : στόν " Κάιν " τοϋ Βύρωνα : 'Αδάμ, σηi " Σιακουντά
λα " τοϋ Καλιντάσα : Π αλιάτσος, στούς " Π ρόγονους " Μίτ
σκιεβιτς : Μαϋρος ' fππότης, στόν " ' Ηλίθιο " Ντοστογιέφσκι :
Ραγκ:όζιν, στόν " Κόρντιαν " τοu Βυσπιάνσκι : Φύλακας τοu
άσυλου, στό " Φάουστ " τοϋ Μάρλοου: Μεφιστοφελ1Ίς,
στήν " · Ασκηση πάνω στόν Αμλετ " των Σαίξπηρ - .Βυσπιάν
σκι : Βασιλιάς, στήν " 'Ακρόπολη " τοϋ Βυσπιάνσκι : 'Ισαάκ:,
στόν " 'Αλύγιστο Πρίγκιπα " τών Καλντερόν - Σλοβάτσκι :
Βασιλιάς, στήν '' ' Αποκάλυψη μέ Μορφές" : Σίμωνας - Πέτρος.
•

ΡΕΝΑ Μ fΡΕΤΣΚΑ (RENA MIR ECKA). Γενν1)θηκ:ε τό 1 934.
Δίπλωμα τi'jς 'Ανώτατης Έθνικi'jς Σχολi'jς Θεάτρου - P.W.S.T.
- η;ς Κρακοβίας τό 1 957. Στό Θέατρο -' ΕργαστιΊρι βρίσκεται
ά.πό τό 1 959. Βασικοί ρόλο ι : στόν " Κάιν " τοϋ Βύρωνα : Εϋα,
στή " Σιακουντάλα " του Καλιντάσα: Σιακουντάλα, στούς
" Π ρόγονους " τοϋ Μίτσκιεβιτς: Σοφία, στόν " Κόρντιαν "
τοϋ Σλοβάτσκ:ι : Λάουρα, σηiν " Άκηση πάνω στόν Άμλετ "
τών Σαίξπηρ - Βυσπιάνσκι : 'Οφηλία, στήν " 'Ακρόπολη "
τοϋ Βυσπιάνσκι : Ρεβέκκα, Κασσάνδρα, στό " Φάουστ "
τοϋ Μάρλοου: Μεφιστοφελi1ς, στόν " 'Αλύγιστο Πρίγκιπα "
τών Καλντερόν - Σλοβάτσκι : Φενιξάνα, στήν " 'Αποκάλυψη
μέ Μορφές " : Μαρία - Μαγδαληνή .
ΖΥΓΚΜΟΥΝΤ ΜΟΛ Ι Κ (ZYG MUNT MOLfK). Γενν11θηκε
τό 1 930. Δίπλωμα η;ς 'Ανώτατης Έθνικi'jς Σχολ1;ς Θεάτρου Ρ. W . S . Τ . - ηϊς Βαρσοβίας τό 1 957. Στό Θέατρο -Έργαση1ρι
βρίσκεται ά.πό τό 1 959 . .Βασικοί ρόλοι : στόν " Κάιν " τοϋ
Μπάυρον: Λούσιφερ, στή " Σιακουντάλα " τοϋ Καλιντάσα:
Βασιλιάς, στούς " Πρόγονους " τοϋ Μίτσκιεβιτς: Γκούσταβ Κόνραντ, στόν " Κόρντιαν " του Σλοβάτσκι : Γιατρός, στήν
" ·Ασκηση πάνω στόν Αμλετ " τών Σαίξπηρ - Βυσπιάνσκι :
Άμλετ, στιiν " 'Ακρόπολη " τοϋ Βυσπιάνσκι : ' Ιακώβ, στήν
" 'Αποκάλυψη μέ Μορφές " : ' Ιούδας.
•

ΣΤΑΝ ΙΣΛΑ Β ΣΙ ΕΡΣΚf (STAN ISLAW S CI ERSKI). Γενν1)
θηκε τό 1 939. Φοιτηηiς στό Πανεπισηiμιο Jagellon - Νομικ1i
Σχολ1i . Στό Θέατρο - Έργαστi1ρι βρίσκεται ά.πό τό .1 964.
Βασικοί ρόλοι : σηiν " 'Ακρόπολη " : Κλειώ, ' Ελένη, στόν
" 'Αλύγιστο Π ρίγκιπα " : ' Ερρίκος, ό πρώτος αίχμάλωτος,
στήν " 'Αποκάλυψη μέ Μορφές " : 'Ιωάννης .
('Από τό " Γκροτόφσκι " ηϊς Τεμκίν)

Μr.τ. Μ. ΚΛ .
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Ο Μ Ι ΣΤΡ Ι ΟΤΗ Σ ΛΟ ΓΟ Κ Ρ ΙΤΗ Σ
Μ' Ε ΝΤΟΛΗ Τ Ο Υ Μ ΠΑΤΡΑΚΤΑΡΗ
Π ρί ν

άπό

ΟΙ άναyvώστες τοϋ " Θεάτροv " eχovv
άκριβfi ε!κόvα τοϋ μαvιακοϋ γλωσσα
μ ιj ι•τορα καθηγητfi Γεώργιοv Μιστρι
ώτη - πρωταγωv1στfi καl στά " Όρε
στε1ακά ", τlς ταραχές ποv ξεσήκωσε
γιά vά μήv παίζονται ο! Τραγωδίες
σέ vεοελληvική μετάφραση !
Ό Ιστορικός τοϋ Έλληvικοϋ Θεά-

όγδόντα χρόνια στι)ν 'Αθή να
τροv καl πρώτος τij τάξει σvvεργά
της μας Γιάvvηs Σιδέρης Ιστόρησε,
μέ κάθε λεπτομέρεια, τήv ει'δεχθιϊ φv
σ1ογvωμία καl δράση τοϋ Μιστρtώτη,
σέ πολλές σελίδες, στά τεύχη 33 και
34/36.
Ό ίδιος, μaς παραχώρησε καί τό eγ
γραφο ποv δημοσιεύεται, σέ οσο γιvό-

ταv πιό πιστή άvαπαραγωγή, και
ποv - οv-τε λίγο οv-τε πολV - άποδε1κvύε1 -τό Γεώργιο Μιστριώ-τη πρώ
το λογοκρηή -τοϋ έλληvικοϋ θεά
τρου ! Τό eγγραφο άvήκει στό Θεα
τρικό Μοvσείο . ΕΙvαι άπό τά πιό πο
λύ-τιμα, άλλά και τά π1ό . . . άvτι
παθητικά, v-τοκοvμέvτα ποv δ1αθέτε1.

ΑΝΕΘΗΚΑ ΥΜΙΝ ΕΛΕΓΧΟΝ ΤΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΗΘΙΚΗΝ ΕΠΟΨΙΝ
Νά, πρώτα πρώτα, τό κείμεvο -τοϋ tyyράφov, ποv τό ύπο
γράφε1 δ περιβόητος Άστvvομ1κός Διεvθvv-τής τfiς Άθήvας
Δημήτριος Μπαϊρακτάρης. Πόσο άνατριχ1αστικά θvμίζε1
" ύπό ήθικήv eποψιv " τόv Γεώργιο Παπαδόποvλο . . .

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜJΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑ!ΩΣ
'Αριθμ. Πρωτ. 20328
'Εν 'Αθήναις τij 23η Αύγούστου 1 895
Πρός
Τούς κ.κ. Γεώργιον Μ ιστριώτην, Καθηγητήν τοϋ Πανεπι
στημίου, Ίωάννην Καλοτσίπην [Καλοστύπην], Γενικόν Γραμ
ματέα 'Υπουργείου Έκκλησιαστικ&ν, καί Α . Π . Κουρτίδην.
Ένταϋθα
'Αξιότιμοι Κύριοι,
Λαμβάνω τήν τιμήν νά σaς άναγγείλω δτι άνέθηκα όμϊν τόν
έλεγχον τ&ν διαφόρων κωμειδυλλίων καί λοιπ&ν έργων, τά
όποία oi συγγραφείς αύτ&ν προτίθενται νά διδάξωσιν άπό
σκηνής όπό ήθικήν εποψιν ώς καί αν δύνανται νά παραστα
θ&σι χωρίς νά προκληθ&σι σκάνδαλα καί σaς παρακαλ&,
ίνα εύαρεστούμενοι λάβητε τήν εύγενfj καλωσύνην καί πα
ράσχητε ήμίν τήν συνδρομ1Ί ν σας έκθέτοντες έκάστοτε τήν
όμετέραν γνώμην έπί τ&ν έργων Ciτινα θέλομεν όποβάλλει
όπό τήν όμετέραν κρίσιν πρό της άπό σκηνης διδασκαλίας
αύτ&ν.
Ό Διευθυντής
( Τ . Σ . ) Δ. ΜΠΑ'Ι'ΡΑΚΤΑΡΗΣ
Ό Γιάνvης Σιδέρης μaς παραχώρησε και τό παρακάτω Ιστο
ρικό τοϋ . . . \στορ1κοίi έyyράφοv :
Ό Μ ίκ1ος Λάμπρος ε{vα1 δ πρώτος πού 'δωσε 'Επιθεώρηση
στήv έλληv1κή Σκηvή - τό γνωστό " Λίγο άπ' ολα ". Έγραψε
κ1 άλλες δvό έπ1θεωρήσε1ς, άλλά δέ γvώρ1σαv έπι-n.ι.2<ία. Ή
τρίτη, ποv παρουσιάστηκε στίς 22 Αύγούστοv -τοv 1 895,
μέ τόv τίτλο " Άvω - κάτω " , eκαvε πραγματικά άvω - κάτω
δλόκληρο τό Θέατρο ! Δέ yνώρ1σε, άπλώς, μεγάλη άποτvχία
άπό -τήv πρώ-τη βραδιά της. Παρά λίγο v' άναστατώσει τήv
'Αθήvα :
ιι ·Ο συγγραφεύς θέλων νά σατυρίσιι τήν άνομοιότητα του έν

Πειραιεί στηθέντος άνδριάντος [fiταv -τοϋ Γ. Καραϊσκάκη] πα
ρουσίασε αύτόιι τουτον τόν iΊ.ιιδριάντα έν άρχιϊ τι;ς τρίτης πράξεως.
Τό κοιιιόν έχαρακτήρισε τιίν έμφάνισιν ταύτην ώς άνευλάβειαν
καί ιίκούσθησαν αί φωναί - Αlσχος . . . παυσε! Ντροπιί . . .
μέσα ! . » .
Ξέσπασε φοβερός θόρυβος, μαξιλάρωμα, ταραχή. Τό " Ά
στv
, τήv έπομέvη , περιγράφει πλατιά οσα eγιvαv.
Τήv ίδια μέρα, χωρίς vά χάσει καιρό, δ ξακουστός Δtευθυvτής
-τfiς 'Αστvvομίας Δ. Μπαϊρακτάρης, eσπευσε vά σvγκροτήσε1
έπι-τροπή προληπτ1κfiς Λογοκρισίας 'TWV θεα-τρικωv eρyωv.
Και φυσικά, διάλεξε πρώτο πρώτο - πο1όv άλλο ; - τό Γεώρ
γιο Μ1στρ1ώ-τη ! Ή Άστvvομία, ώστόσο, δέv εΙχε πάρει
άκόμα τόv άέρα τfiς Λογοκρισίας και χρησιμοποιεί εύγεvικές
έκφράσεις : " λαμβάνω τιίν τιμιίν . . . .. , " ίνα εύαρεστούμενοι λά
βητε τιίν καλωσύνην . . . ", " θέλομεν ύποβάλλει . . . .
Πάντως, μέ τό eyγραφο α\ιτό τοϋ 1 895, άρχίζοvv -τά πάθη
τοϋ Θεάτροv μας στά τελευταία χρόvια. Γύρω άπ' τό eγγραφο,
ύπάρχει κιόλας μιά κάποια " βtβλtογραφία " : Τό παροvσί
ασα στά 1 949, στή " Νέα 'Εστία " ( 1 5 -τοίi Σετι"rέμβρη), μέ
τήv εύκαιρία μιaς άπόπειρας έπ1βολfiς, και τότε, Λογοκρισίας
στό Θέατρο. Λίγο πρωτύ-τερα, τό άvάφερε - κατά προφορική
παραχώρησή μοv - δ tρευvη-τής τfiς Λογοτεχνίας Χ . 1.
Σακελλαρ1άδης : Στή " Νέα 'Εστία " τfiς 1 ης Αύγούστοv
1 949, άvαδημοσίεψε evα άρθρο -τοίi Ροlδη - τυπωμένο στήv
" 'Εφημερίδα " 1 - 2 Νοέμβρη 1 895 - ποv 'χε τίτλο " Θεα
τρική άvάμvησ1ς " κ' εΙχε πάρει τό θέμα τοv, άκρtβwς άπ' τό
eyyραφο τοϋ Μπαϊρακτάρη γtά τήv tπηροπή Λογοκρισίας :
.

" .

"

" Ή άπό τριμηνίας άπόφασις τι;ς λαοπροβλιίτου κυβερνιίσεως
νά προvοήσ17, πλιίν των aλλων, καί περί τι;ς ήθικοποιrίσεως του
ιίμετέρου θεάτρου διορίζουσα έπιτροπiιν πρός έκτίμησιν τιίς σε
μνότητας των δραματικων έργων, έξιίγειρεν εlς τό βάθος τι;ς
μνιίμης μου παλαιοτάτην άνάμνησιν δμοίας έν Ίταλίq. άποπείρας.
Άφορμιί τής έξεγέρσεως ταύτης δέν εlναι βεβαίως οίαδήποτέ τις
σχέσις ιϊ άναλογία τι;ς τυραννικι;ς έκείνης λογοκρισίας πρός τiιν
άνώδυνον έπί του παρόντος ιίμετέραν, άλλά μόνον τό τυχαίον
γεγονός δτι ίiν έκ των μελων τιϊς κορδονικfjς έπιτροπι;ς, δ άξιό
τιμος κ. Μιστριώτης, συμβαίνει νά δμοιάζιι ώς δίδυμος άδελφός,
μέ τόν πανοσιώτατον 'Αββϋ.ν Ρώσσην, τόν πρόεδρον τιίς λει
τουργούσης έν Λιβόρνφ κατά τιίν μακράν περίοδον τι;ς άντιδρά
σεως . . . " κ.ά. ποv δέv έvδ1αφέροvv τό δικό μας θέμα.
Τόσο λίyο άyαποίiσε τό θέατρο δ Μ ιστριώτης, ποv δέχ-τηκε
ΓΙΑ Ν Ν ΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
νά yίvε1 καl λογοκριτής του 1 . .

�
Τό ifγγραφο τού ά στυνομ ικοu διευθυντή Άθηνών Δ. Μπαϊρακτάρη, που - εν έτει σωτηρίφ

1895! - συ νιστούσε tπι
τροπι7 προληπτικής λογοκρισίας τών θεατριτ<.ών έργων, με πρώτον καi καλύτερο τον "γλωσσαμ ύντορα" Μιστριώτη
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Χ ΟΥ Ν Τ Ι Κ Ε Σ

Χ Ο·Ρ Η Γ Ι Ε Σ

� Από 4 . 000 το μ ηνα , για τρια χ ρονι α,
σε 1 9 1 πολι) γνωστο u ς καi άγνωστο υ ς
'

Έπρεπε νά κατατεθεί 'Ερώτηση, άπό
δυό βουλευτές, στη Βουλή τG:ιν 'Ελλή
νων γιά νά πληροφορηθοϋμε καί οι
συνέλληνες ποιοί άπό τούς άνθρώπους
τών Γραμμάτων καί τG:ιν Τεχνών πfj
ραν χορηγία άπό τη Χούντα.
Ό

κατάλογος πού δημοσιεύουμε εΙναι
έπίσημος. 'Ανακοινώθηκε στη Βουλή
καί εχει δημοσιευτεί στά " 'Επίσημα
Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βου
λής τών Έλλ1Ίνων ", συνεδρίαση ΟΣΤ',
σελίδες 2 1 1 1 - 2 1 1 3 .

,

'

,

σει ή Χούντα), πfjραν τη χορηγία τους
άπό τόν πολύ ύπουργό Τσάκωνα. 'Ανά
μεσά τους, διακρίνονται πολλοί " προ
οδευτικοί ", " δημοκράτες " καί " άντι
στασιακοί " !
Ή χορηγία μεταφράζεται σέ 4.000
δραχμές τό μήνα, έπί τρία χρόνια.
Ήγουν 48.000 δραχμές τό χρόνο t\ ,
συνολικά, 1 44.000 δραχμές καί γιά τά
τρία χρόνια.

Ο ί εύτυχείς συμπολίτες ε{ναι, συνο
λικά, 1 9 1 . Οί 80 πρG:ιτοι, πfjραν τή
χορηγία τους τό 1 972, άπό τόν άλη
σμόνητο γιά τήν . . . εύφράδειά του
ύπουργό Π. Παναγιωτάκη . Άλλοι 2 1
τό 1 973, κ ι t'iλλοι 9 0 τ ό 1 974 (πρίν πέ-

Τ1Ί μερίδα τοϋ λέοντος πήραν, φυσικά,
οι λογοτέχνες - 1 1 5 περίπου, έπί 1 9 1
συνολικά. Άκολουθοϋν ο ι ε!καστικοί
καλλιτέχνες μέ 44 επιχορηγήσεις, οι
μουσικοί μέ 1 6, κι άπό κοντά οι Θεα
τρικοί - 1 5 περίπου - μεταξύ τG:ιν
όποίων νέοι, !δίως, συγγραφείς, ενας
σκηνογράφος κ' ενας καραγκιοζοπαί-

ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ

ΕΓΓΡΑΦΟ

' Επί έρωτήσεωs των βοvλεvτων κ.κ. Βασιλείοv Πεντάρη , 'Αν
τωνίοv Ντενηδάκη, ό έπ\ τοίί Πολ1τισμοίί κα\ Έτπστημων
Ύποvρyόs eδωσε τήν έξfjs άπάντησ1ν :
1 . Τό κατά τήν δ1άρκε1αν τfjs έπταετίαs έκδοθέν Ν.Δ.
1 087/ 1 97 1 vπό των δtατάξεων τοίί όττ'ο ίοv προβλέπεταt ή
άπονομή των μηνιαίων κραηκων χορηyιων, έπl μίαν τρtετίαν,
E\s λοyοτέχναs καl καλλιτέχναs καl έν yένει πρόσωπα άνή
κοντα εls τόν τομέα των Γραμμάτων καl των Καλων Τεχνων,
τελεί, vπό άναθεώρησιν.
«

ι

2 . Τό Ύποvρyείον Πολιησμοίί κα\ Έπιστημων κατήρησεν
ήδη σχέδιον νόμοv " περ\ Κρατ1κων Χορηyιων " τό όττ'οίον
προωθείταt εls τήν Βοvλήν πρόs ψήφισιν, κατά τά κεκανονι
σμένα.
Τό νέον τοίίτο σχέδιον νόμοv τοποθετεί τό ολον θέμα των

,

χτης. 'Ανάμεσα στούς 1 9 1 εΙναι δυό
φιλότεχνοι καί δυό . . . " ύμνογράφοι "
- έλπίζουμε, οχι τής Χούντας !
οι χορηγίες δόθηκαν βάσει τοϋ t'iρ
Θρου 7 τοϋ χουντικοϋ Νομοθετικοϋ
Διατάγματος 1 087, πού δημοσιεύτηκε
στίς 3 1 τοϋ Δεκέμβρη τοϋ 1 9 7 1 , στό
φύλλο 282, τεϋχος Α' τ�"'jς 'Εφημερίδος
τής Κυβερν1iσεως. Έπειδ1Ί . . . t'iγνοια
νόμου δέν έπιτρέπεται, δημοσιεύουμε
- στό τέλος των σημερινών Ντοιωυ
μέιιτωιι - όλόκληρο τό t'iρθρο 7 κ.λπ.
περί κρατικG:ιν χορηγιG:ιν.
Τέλος, διcί τούς . . . φιλαvαγvώστας, δ η 
μοσιεύουμε καί τά όνόματα δλων ε
κείνων πού μετείχαν στά Σ υμβούλια
καί γνωμοδότησαν γιά τήν παροχ1Ί τG:ιν
χορηγιών.

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Κρατ1κων Χορηyιων έπl νέαs βάσεωs καl προβλέπει , μεταξύ
άλλων, τήν διακοπήν τf\s χορηyίαs, έφ' οσον δέν έκπληροίίται
ό σκοπόs δt' ον άπεν6μήθη αϋτη κλπ. Οvτω, διά τf\s ψηφίσεως
τοίί νέοv νόμοv θά Παρασχεθ�J ή δvνατότηs έπανεξετάσεωs
των άπονεμηθεισων κατά τήν έπταετίαν χορηyιων, βάσει μά
λιστα των νέων κρtτηρίων θεσπιζομένων έπl τοίί προκετμένοv.
3 . ' Εν πάση περ1πτώσε1 , πρόs ένημέρωσ1ν των έρωτώντων
κ.κ. βοvλεvτων, έπ1σvνάπτετα1 πίναξ περ1λαμβάνων τovs
λαβόνταs κρατ1κήν χορηyίαν, σvμφώνωs πρόs τό Ν.Δ. 1 087/
1 97 1 , κατά τά eτη 1 972, 1 973, καl 1 974 (πρό τf\s άλλαyfjs).
'Εν Άθήναιs τiJ 21 Άπρ1λίοv 1 975
Ό Ύποvρyόs
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ Α. ΤΡΥΠΑΝΗΣ »

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΛΑΒΟΝΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΝ ΧΟΡΗΓΙΑΝ
Συμ φώνως

1972

πρός
:

τό Νομοθ. Διάταγμα 1087 /1971

80 ΧΟΡΗΤΙΕΣ

('Υπουργός Π. Παναγιωτάκη ς)

'Αδάμης Μ ιχαήλ, Μουσικός
'Αθανασούλης Κρίτων, Λογοτέχνης
'Αλαβέρας Τηλέμαχος, Λογοτέχνης
'Αναπλιώτης 'Ιωάννης, 'Ιστοριοδίφης
Άντωνακάτου Ντιάνα, Ζωγράφος
Άρβανιτάκης Γεώργιος, Μουσικός
Άρμακόλας Δημ1iτριος, Γλύπτης
'Ασημακόπουλος Κώστας, Λογοτέχνης
Άστρινίδης Νικόλαος, Μουσικός
Βαϊάνος Μάριος, Λόγιος - Φιλότεχνος
Βαρβιάνης Νικόλαος, Λόγιος
Βασιλείου Πίiνος, Λαογράφος
Βοίλα Έλλη, Ψηφιδογράφος
Βουκελίiτος 'Ιωάννης, Λογοτέχνης
Γιάκος Δημήτριος, Λογοτέχνης
Γιαλουράκης Μανώλης, Λογοτέχνης
Γουλιμή Αλκη, Συγγραφεύς
•
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κατά τά tτη 1972, 1973

Δαλμάτη Μαργαρίτα, Λογοτέχνις
Δαφν1Ίς Κώστας, Συγγραφεύς
Δημάκης Μηνίiς, Λογοτέχνης
Δικταίος Αρης, Λογοτέχνης
Δόξας Τάκης, Λογοτέχνης
Δραγατάκης Δημήτριος, Μουσικός
Δραγούμης Μάρκος, Μουσικός
•

Ζιώγας ' Ηλίας, Συγγραφεύς
Ίατρίδου 'Ιουλία, Συγγραφεύς
Ίωαννίδης Στέφανος, Λογοτέχνης
Κακούρη Κατερίνα, Λαογράφος
Καρίiς Σίμων, Μουσικός
Καραχάλιος 'Αντώνιος, Γλύπτης
Καφτατζής Γεώργιος, 'Ιστοριοδίφης
Κεφαλάς Κωνστ. , Λαογράφος
Κόκκινος Δημοσθένης, Συγγραφεύς
Κουλούρης Χρήστος, Λογοτέχνης
Κουμπη Σούλα, Ζωγράφος
Κουτ�iφαρη Καλλιόπη , Γλύπτρια
Κουτσογιαννοπούλου Έλ., Λαογράφος

καi 1974 ( πρό

τfίς &.λλαγfίς)

Κοψίδης Ράλλης, Ζωγράφος
Κωστελένος Δημήτριος, Κριτικός
Λαγάνα 'Ιφιγένεια, Ζωγράφος
Λαμπαδαρίδου Μαρία, Λογοτέχνις
Λεονταρίτου Ρέα, Ζωγράφος
Μαιφης Κίτσος, Λαογράφος
Μακρ1Ίς Σόλων, Λογοτέχνης
Μάντακας 'Ιωάννης, Μουσικός
Μανουσάκης Γ. , Ζωγράφος
Μ αραγκοπούλου Εύσταθία, Ζωγράφος
Ματσάκης Μ ίκης, Ζωγράφος
Μαυρομάτης Στέλιος, Ζωγράφος
Μετσόλης Γεώργιος, Λογοτέχνης
Μόσχος Γεώργιος, Χαράκτης
Μουντές Ματθαίος, Λογοτέχνης
Μουστάκας Εύάγγελος, Γλύπτης
Μ πογδανόπουλος 'Ηλίας, 'Υμνογράφος
Μ πουλγουρίi Εϋα, Ζωγράφος
Ξύδης Θεόδωρος, Λογοτέχνης
Παπαϊωάννου Ίωάν., Μουσικοσυνθέτης

Παπακωνσταντlνου Δημ . , Λογοτέχνης
Παραλ11ς Γεώργιος, Ζωγράφος
Πάσχος Παντελής, Λογοτέχνης
Παυλέας Σαράντος, Λογοτέχνης
Πεντζίκης Νrκος, Λογοτέχνης
Περσάκη Γιάννα, Ζωγράφος
Πεσματζόγλου 'Αλέκος, Φιλότεχνος
Πηλαδάκης Έμμανου1Ίλ, Ζωγράφος
Ποταμιάνος Δημ. (Τάκης) 'fστοριοδίφης
Πράτσικας Μανώλης, Λογοτέχνης
Πρέκας Πάρις, Ζωγράφος
Σπέντζα Μαρία, Ζωγράφος
Στεργιόπουλος Κώστας, Λογοτέχνης
Στογιαννίδης Γεώργιος, Λογοτέχνης
Τ ρια νταφύλλουΚώστας,' Ιστοριογράφος
Φαλτάιτς Έμμ. - Μιλτ. , Λαογράφος
Φανουράκης Θωμάς, Ζωγράφος
Φουριώτης Αγγελος, Λογοτέχνης
Φραγκάκη Εύαγγελία, Λαογράφος
•

Χατζηαναγνώστου Τάκης, Λογοτέχνης
Χατζηγιαννιοϋ Χρυσούλα, Λογοτέχνις
Χατζηφώτης ' Ιωάννης, Συγγραφεύς
Μ ικραγιαννανίτης Γερ . , 'Υμνογράφος
1973 : 2 1 ΧΟΡΗΓΙΕΣ
( Υ που ργός Δημ. Τσάκωνας)
'

Άγγελίδου Μαρία, Ζωγράφος
'Απέργης 'Αχιλλεύς, Γλύπτης
'Ασλάνογλου Νικόλαος, Λογοτέχνης
Βότση - Πλατή Όλγα, Λογοτέχνις
Βακαρέλης 'Ιωάννης, Μουσικός
Βασιλειάδης Στέφ . , Μουσικοσυνθέτης
Ζώρας Λεωνίδας, Μουσουργός
Προδρόμου Θ. (Θρακιώτης Κ . ) Συγγρ.
Κουχτσόγλου 'Ιωάννης, Συγγραφεύς
Κονόμος ΝτΙνος, Συγγραφεύς
Λαζογιli)ργος ('Ελληνικός) Λογοτέχνης
Λημναίος 'Αθανάσιος, Γλύπτης
Λιθαρης Νικόλαος, Γλύπτης
Μοσκόβης Βασίλειος, Λογοτέχνης
Μποϋρλος Γ. ,Λογοτέχνης-Καλλιτέχνης
Οίκονομίδου Ίρα, Ζωγράφος
Παπαγιαννάκη- Μπονάνου Κεραμίστρια
Πατατζής Σωτήριος, Συγγραφεύς
Παρλαβάντζας Παναγιώτης, Ζωγράφος
Πέγκλη Γιολάντα, Λογοτέχνις
Ρέγκος Πολύκλειτος, Ζωγράφος

1974 : 90 ΧΟΡΗΓΙΕΣ
('Υπουργός Δημ. Τσάκωνας)

'Αποστολίδης Ρένος, Λογοτέχνης
Άρσενίου Λάζαρος, Συγγραφεύς
Βαγενάς Θάνος, 'fστοριοδίφης
Βαλέτας Γεώργιος, Συγγραφεύς
Βλάμη-Λεκατσά Εϋα, Λογοτέχνις
Βρεττάκος Νικηφόρος, Λογοτέχνης
Γαλανάκη 'Αντιγόνη, Λογοτέχνις
Γαλανοϋ Ε!ρήνη, Λογοτέχνις
Γεωργιάδης Γεώργιος, Μουσικός
Γιαννόπουλος Άλκιβιάδης,Λογοτέχ νης
Γκίνης 'Αλκιβιάδης, Ζωγράφος
Γρηγόρης Γεράσιμος, Λογοτέχνης
Εύαγγελδ.τος ' Αντίοχος, Μουσικός
Ζαδές Δημοσθένης, Λογοτέχνης
Ζιτσαία Χρυσάνθη, Λογοτέχνις
Θέμελης Γεώργιος, Λογοτέχνης
Θεοδώρου Βικτωρία, Λογοτέχνις
Ίακωβίδου Λιλή, Λογοτέχνις
Καββαδίας Ν., Λογοτέχνης
Κανελλi1ς Μαν., Λογοτέχνης
Καρέλλη Ζωή, Λογοτέχνις
Καρράς Στρατ�1ς,Θεατρικόςσυγγραφεύς
Καρυωτάκης Θεόδωρος, Μουσικός
Κάσης Μιχα11λ, Γλύπτης
Κεσμέτη Νατάσσα, Λογοτέχνις
Λάππας Τάκης, Συγγραφεύς
Λάσκος 'Ορέστης, Λογοτέχνης
Λεοντάρης Βύρων, Λογοτέχνης
Μαγγανάρης 'Απόστολος, Λογοτέχνης
Μάκιστος Κ . , Λογοτέχνης
Μαλεβίτσης Χρήστος, Συγγραφεύς
Μαμαλάκη Ζερμαίν, Λογοτέχνις
Μανωλίδης Θεόδωρος, Ζωγράφος
Μάτεσις ΠαΟλος, Θεατρ. συγγραφεύς
Μελισάνθη (Ήβη Σκανδαλάκη) Λογοτ.
Μ ιχαηλίδης Σόλων, Μουσικός
Μ ιχόπουλος Π., Καραγκιοζοπαίχτης
Μοσχίδης Παuλος, Ζωγράφος
Μούγιος Γεώργιος, Ζωγράφος
Μουρσελάς Κωνσ. , Θεατρ. συγγραφεύς
Μπάρας 'Αλέξανδρος, Λογοτέχνης
Μπαρλάς Φαίδρος, Λογοτέχνης
Μπινιώρη Βασιλική, Ζωγράφος
Νάκου Λιλίκα, Λογοτέχνις
Ναταρίδου Κάκια, Ζωγράφος
Νεζερίτης 'Ανδρέας, Μουσικός

Οiκονόμου Ζ11σης, Λογοτέχνης
'Ολύμπιος Πέτρος ('Αλεξόπουλος Παναγιώτης), Λογοτέχνης
Παναγιωτόπουλος Σπ. , Λογοτέχνης
Πασαλάρη Λούη, Ζωγράφος
Πατίλης 'Ιωάννης, Λογοτέχνης
Πολυχρονιάδου Σελέστ, Ζωγράφος
Πύρπασος Χρ1� στος (Πυρπασόπουλος)
Λογοτέχνι1ς
Ρώτας Βασίλειος, Λογοτέχνης
Σακελλαρίου Φάνης, Γλύπτης
Σέττας Δημ11τριος, Λαογράφος
Σιδέρης Ίωάν., 'Ιστορικός Θεάτρου
Σκαρίμπας ' fωάννης, Λογοτέχνης
Σκούρτης Γεώργιος, Θεατρ. συγγραφεύς
Σούκας Κωνστ. , Λογοτέχνης
Σπανάκης Στέργιος, Συγγραφεύς
Σπητέρη 'Ιωάννα, Γλύπτρια
Σφακιανάκης 'Ιωάννης, Λογοτέχνης
Σφυρόερας Νι κόλαος, Λογοτέχνης
Φλωράκης Διαμαντης, Λογοτέχνης
Φόρης Βασίλειος, Συγγραφεύς
Χατζίνης 'fωάννης, Λογοτέχνης
'Αθανασιάδης Τάσος, Λογοτέχνης
Δέλιος Γεώργιος, Λογοτέχνης
Αίλιανοϋ-Κυριλλοπούλου -Εφη, Λογοτ.
Άναγνωστόποuλος - Παλαιολόγος Άθ.
Λογοτέχνης
Αντζακα Σοφία, Συγγραφεύς
Καγκαράς Χρfjστος, Ζωγράφος
Κανακάκης 'Ιωάννης, Γλύπτης
Κάρτερ Έρνέστος, Ζωγράφος
Λαζανάς Κωνστ. , Λογοτέχνης
Μπίστης-Δικαίος Νικ. , Λογοτέχνης
Πασχάλης Κωνοτ . , Ζωγράφος
Ροuσσος Τάσος, Λογοτέχνης
Κοτσιώλης Κωνστ. , κλασικ. κιθαριστής
Γεωργιόπουλος 'Ιωάννης, Ζωγράφος
Διοματάρη Ούράνα, Λογοτέχνις
Κατσούλης Γεώργιος, Συγγραφεύς
Λιάσκας Βασίλειος, Λογοτέχνης

•

Σακελλίων 'Ιωάννης, Λογοτέχνης
Σπανούδη Άθηνd, Μουσικολόγος
Σταυρινίδης Νικόλαος, Συγγραφεύς
Σταφυλάς Μιχαήλ, Συγγραφεύς
Χαλλιορηι; Κ.ωνστ. , ΛογΟ'\έχνης
Χαρα1σίδης Σάββας, Σκηνογράφος

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1087 ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ
OL Χουντικές Χορηγίες δόθηκαν βάσει
του Cίρθρου 7 τοϋ Νομοθετικοϋ Διατά
γματος 1087, πού δημοσιεύτηκε στίς 3 1
του Δεκέμβρη του 1 9 7 1 , στό φύλλο
282, τεϋχος Α' της 'Εφημερίδος της
Κυβερν1Ίσεως καi ίiχει ώς έξης :

"Αρθρον 7.
ΚΡΑΤΙΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑΙ
1 . Δι' άποφάσεως τοϋ Ύπουργοϋ
Πολιτισμοϋ καi 'Επιστημών, συγκρο
τείται έπταμελες Συμβούλιον Κρατικli)ν
Χορηγιli)ν. Μέλη αύτοϋ, έπi πενταετεί
θητείςι, όρίζονται πρόσωπα έγνωσμέ
νου κύρους, περi τά Γράμματα, τάς Κα
λάς Τέχνας καi τόν έν γένει τομέα τοϋ
Πολιτισμοϋ.

2 . Σκοπός του Συμβουλίου Κρατι
κών Χορηγιli)ν εΙναι ή γνωμοδότησις
έπi θεμάτων άναφερομένων ε!ς βραβεύ
σεις, παροχάς χορηγιών καi έν γένει
διακρίσεις πρός λογοτέχνας fι καλλι
τέχνας κατά τά έν τφ παρόντι διαλαμ
βανόμενα.
3 . Δι' άποφάσεως τοϋ Ύπουργοϋ
Πολιτισμοϋ καί 'Επιστημών μετά πρό
τασιν τοϋ Συμβουλίου Κρατικli)ν Χορη
γιli)ν παρέχονται παρά τοϋ Κράτους
μηνιαίαι χορηγίαι ε!ς λογοτέχνας fι
καλλιτέχνας καί έν γένει είς πρόσωπα
άνήκοντα ε!ς τόν τομέα τών Γραμμά
των καi των Καλών Τεχνών, άσχέτως
ήλικίας, καi ε!ς άριθμόν άνάλογον
πρός τήν έκάστοτε άναγραφομένην είς
τόν προϋπολογισμόν σχετικήν πίστω-

σιν, διά τήν ένφγόv
ι
αύτών προσφοράν
εις τήν προσπάθειαν άνυψώσεως τοϋ
καθόλου πολιτιστικοϋ έπιπέδου τοϋ
λαοϋ, ώς καi τών άποδlηιων Έλλ1Ίνωy,
διά παντός τρόπου, !δίςι δέ, διά διαλέ
ξεων, καλλιτεχνικών έκθέσεων, μετα
φράσεων σημαντικών ξένων καi άρ
χαίων έλληνικων η Βυζαντινών ίiργων,
διά καταρτίσεως καi έκδόσεω; συλλο
γών καi άνθολογιών, διά συνεργασίας
των εις τήν όργάνωσιν πολιτιστικών έκ
δηλώσεων, διά δημοσιεύσεως δοκιμίων
καi έπιφυλλίδων εiς έφημερίδας καi
περιοδικά, iδίςι τών έπαρχιών, διά
διευθύνσεως, συντάξεως καi έκδόσεως
λογοτεχνικών καί καλλιτεχνικών πε
ριοδικών, διά τfjς δωρεάν παραδόσεως
μαθημάτων εiς πνευματικά κέντρα, διά
της προσφοράς ύπη ρεσιών ώς καλλι-
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τεχνικU>ν iΊ πνευματικU>ν συμβούλων
εiς Σωματεία κοινωφελοiJς δράσεως,
εiς ' Ιδρύματα, 'Οργανισμούς, μεγάλας
ίδιωτικάς iΊ δημοσίας έπιχειρi1σεις καί
λοιπά άνάλογα συγκροτήματα.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Ό πρωθ / ργός : Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
οι άντιπρόεδροι :
'
ΣΤ.ΠΑΤΤΑΚΟΣ- ΝΙΚ. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ

Χορηγία δύναται έπίσης νά ά.πονέμε
ται και εiς συγγραφείς πρός συγγρα
φήν ώρισμένου εργου.

ΤΑ ΜΕΛΗ : 'Ιωάν. Άγαθαγγέλου, Ά
δαμ. 'Ανδρουτσόπουλος, Νικόλ. 'Εφέ
σιος, Γεώργ. Πεζόπουλος, 'Ιωάν. Κού
λης, Αγγελ. Τσουκαλiiς, Κωνσταν.
Παναγιωτάκης, Γεράσιμ. Φραγκάτος,
Άντών. Μπερνάρης, Κωνστ. Παπα
δημητρίου, Όρέστ. Γιάκας, Σπυρ. Βελ
λιανίτης.

4. Ή ά.πονομή τής χορηγίας γίνε
ται διά μίαν τριετίαν, δυναμένην νά
ά.νανεοiJται iΊ καί νά διακόπτεται εiς
περίπτωσιν μ�) έκπληρώσεως τιον προ
i)ποθέσεων ύφ' Ciς έγένετο.

5 . Τό ποσόν τής μηνιαίας χορηγίας
όρίζεται εiς τέσσαρας χιλιάδας (4.000)
έπί δώδεκα μήνας έπαυξανόμενον μέ
τάς τυχόν δαπάνας δι' όδοιπορικά καί
ή μερησίαν έκτός ί::δρας άποζημίωσιν
όριζομένην ε!ς τό 1 /20 τής μηνιαίας
χορηγίας.
6 . Χορηγία δέν παρέχεται εiς άκα
δημαϊκούς καί εις τυχόντας τU>ν Α' καί
Β' ΈθνικU>ν Βραβείων.
7 . Ή άπονομή χορηγιών γίνεται
οi:κοθεν παρά του ΎπουργοiJ Πολιτι
σμοiJ και Έπιστημiί>ν η αίτήσει τών
ένδιαφερομένων iΊ τ�] προτάσει πνευμα
τικών [δρυμάτων iΊ σωματείων όπο
βαλλομέν�:� είς τήν Γραμματείαν τoiJ
Συμβουλίου Κρατικών Χορηγιών μέχρι
3 1 'Ιανουαρίου έκάστου ετους.
8 . Δι' άποφάσεως τoiJ ΎπουργοiJ
ΠολιτισμοiJ καi 'Επιστημών δημοσιευο
μένης εις τήν 'Εφημερίδα τής Κυβερ
νήσεως όρίζονται α[ λεπτομέρειαι τoiJ
τρόπου άπονομής τών κρατικών χο
ρηγιών καί τά τής λειτουργίας τoiJ
κατά τήν παράγραφον 1 τoiJ παρόντος
άρθρου Συμβουλίου καi τά τής γραμ
ματείας αύτοiJ διά προσωπικοiJ τής Γε
ν ικής Διευθύνσεως Πολιτιστικών 'Υπο
θέσεων τoiJ 'Υπουργείου ΠολιτισμοiJ
καi ΈπιστημU>ν.
'Αρθρόν 8.
Ε iς τ ό ν προi)πολογισμόν τoiJ οiκονο
μικοiJ ετους 1 972 έγγράφονται πιστώ
σεις δραχμiί>ν τεσσάρων έκατομμυρίων
τετρακοσίων χιλιάδων (4.400.000) διά
τήν άπονομήν τών 'Εθνικών Βραβείων
Λογοτεχνίας, Εiκαστικών Τεχνών καi
Θεατρικής Τέχνης, καi δραχμών τεσ
σάρων έκατομμυρίων (4.000.000) διά
τήν άπονομήν Κρατικών ΧορηγιU>ν.
Άρθρον 9.
Ή iσχυς τoiJ παρόντος άρχεται άπό τής
δημοσιεύσεώς του εις τήν 'Εφημερίδα
της Κυβερν1Ίσεως.
'Εν 'Αθήναις τij 30 Δεκεμβρίου 1971
'Εν 'Ονόματι τoiJ Βασιλέως
Ό άντιβασιλεύς : Γ. ΖΩfΤΑΚΗΣ
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Έθεωρήθη καi έτέθη ή μεγάλη τoiJ
Κράτους σφραγίς.
'Εν Άθi1ναις τ�] 3 1 Δεκεμβρίου 1971
Ό έπί τής Δικαιοσύνης όπουργός
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

ΟΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΉΓΗΣΗ .. . ΧΟΡΗΓΙΩΝ
Γιά τήν πληρότητα τoiJ θέματος δη
μοσιεύουμε τά όνόματα τής έπταμελοiJς
Γνωμοδοτικής 'Επιτροπής που είσηγή
θηκε τήν παροχή τών 191 κρατικiί>ν
χορηγιών :
Πρόεδρος : ό άκαδημαϊκός Μ ενέλαος
Παλλάντιος. Μέλη : σι λογοτέχνες
Γιώργος Δέλιος καί Τάσος 'Αθανασιά
δης, ' Ιωάννης Τραυλός άρχιτέκτων άρχαιολόγος καi ο[ καθηγητές Πανεπι
στημίου Γιώργος Μουρέλος, Μάρκος
Σιώτης καί Καριοφύλης Μ η τσάκης.
1111

'Εξάλλου, ή πενταμελής 'Επιτροπή
Συνταξιοδοτήσεως καί 'Ασφαλίσεως
Λογοτεχνών άπαρτιζόταν :
Πρόεδρος : Νικόλαος Μαυρής. Μέλη :
σι λογοτέχνες Γιάννης Χατζίνης, ΓιU>ρ
γος Βαφόπουλος και ΝΤκος Σημηριώ
της και ό καθηγητής Πανεπιστημίου
'Αλέξανδρος Καρακατσάνης.
1111

Μετά τήν πτώση τής Χούντας, ό
πρώτος όπουργός ΠολιτισμοiJ καί 'Επι
στημών άκαδημαϊκός Κ. Τσάτσος, κα
τάργησε τiς χουντικές έπιτροπές και
διόρισε νέες (Φ.Ε . Κ . 434, τεiJχ. Β',
24 'Απρίλη 1975). οι νέες, δμως, έπι
τροπές δέν πρόφτασαν νά προβοiJν σέ
καμιά ε!σήγηση έν οψει άναθεωρή
σεως τoiJ θεσμοiJ καί, φυσικά, κατάρ
γησής τους!
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κρατικών Χορηγιών :
Πρόεδρος : ό άκαδημαϊκός Π. Ζέπος.
'Αντικαταστάθηκε άπό τόν άρχαιολόγο
' Ιωάννη Τραυλό, που δέν άποδέχτηκε
τό διορισμό. Μέλη : Ι. Γ. Παπαϊωάν
νου, Αλκης Γιciννόπουλος, Μαρία
Ράλλη , Κώστας Γραμματόπουλος, Ζωή
Καρέλλη καί Νικηφόρος Βρεττάκος.
•

Τώρα, πάλ1 � � ΘΕΑΤΡΟ ' '
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ΕΠΙΤΡΟΠΉ Συνταξιοδοτήσεως : Πρό
εδρος : ό άκαδημαϊκός Γ. Μιχαηλίδης Νουάρος. Μέλη : ·Άγγελος Βλάχος,
Χρήστος Μαλεβίτσης, 'Ιουλία Ίατρίδη
καi Μιχάλης Μερακλ1;ς.
ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΔΙ ΚΑΙΟΛΟΓΗΣΕ

'Από τούς 191 πολύ γνωστούς καί
τελείως ι'ίγνωστους, που πιίρανε τιί
χουιιτικιί χορηγία στά χρόνια τοu Πα
παδόπουλου καί του 'fωανιιίδη, οί
190 έξακολουθοuιι καί ιιά τιίν είσπράτ
τουιι καί νά . . . σιωπούν. Μόιιο ίiνας
ό γλύπτης 'Αχιλλέας 'Απέργης αί
σθάιιθηκε τι)ν ύποχρέωση νά μιλιίσει.
Εδωσε τιίν παρακάτω ίκανοποιητική
έξιίγηση καί - μπράβο του!
-

•

" Σέ κατάλογο τοϋ 'Υπουργείου Πολι
τισμοϋ, πού άvαφέρει τά όvόματα 8σωv
Ε:λαβαv κρατικές χορηγίες, συμπερι
λαμβάvομαι και έγώ. Αtσθάvομαι ύπο
χρέωσι vά άπαvτήσω έπ' αύτοϋ.
'Έλαβα γvώσιν 8τι μοϋ άπέvειμαv y'>
ρηγίαv τδv Μάρτιοv τοϋ 1 9 7 1, και ή
δποία ιΧρχιζε άπδ τδv Δεκέμβριο τοϋ
1 9 7 3 . Διά λόγους πού δέv έvδιαφέρουν
παρά μόνον έμένα και τήν τρομοκρατίαν
ήjς έποχΎjς πΎjρα μιά άπόφασι τότε και
τΊjν δποίαν έξετέλεσα αύθημερδν μέ
τ·ήν λ'ίjψιν τ-ίjς ειοοποι·ήσεως άπδ τό
δημόσιον Ταμε'ίον. Τά εισέπραξα και
τά κατέθεσα αύθημερόν σέ είοικό λο
γαριασμό - 'Υποκατάστημα τ'ίjς Έθνι
κ'ίjς Τραπέζης, Πλατείας Συντάγματος
Νο Λογ/σμοϋ 1 04, 7 lι.4 . 9'1 1 .9 - Ε:χον
τας τήν συνείοησιν 8τι τά χρήματα
αύτά οέν μοϋ άν'ίjκαν και περιμένοντας
τ-ήν εύκαιρίαν οιακανονίσεως τοϋ Θέ
ματος μέ τό Ύπουργε'ίον Πολιτισμοϋ
εύθύς ώς θά μετεβάλλετο ·ή κατάστα
σις . Μέ τήν άπελευθέρωσιν ·]ιλθε ή
εύκαιρία άλλά βλέποντας τήν τραγω
δία της Κύπρου μετεβίβασα δλόκληρον
τδ μέχρι της 5ης Αύγούστου 1 971, συγ
κεντρωθέν ποσδν έκ δραχμών 24.456
εις τον λογαριασμόν ένισχύσεως τών
θυμάτων τοϋ Κυπριακοϋ 'Αγώνος μέ
τήν πρόθεσι νά καταθέσω και τό ύπό
λοιπον καθώς θά τδ εισπράττω . Μία
8ιακοπ1) έγένετο μόνον τον μηνα Σε
πτέμβριον 1 9 7 4 τά δπο'ία διετέθησαν
μέσφ τοϋ υίοϋ γvωστοϋ συναδέλφου
διά τήν νοσηλείαν σπουδαστοϋ δ δπο'ίος
άκόμη ένοσ·ηλεύετο άπό τά γεγονότα
τοϋ Πολυτεχνείου.
Σας παραθέτω τά στοιχε'ία τοϋ γραμ
ματίου εισπράξεως ύπέρ τών Θυμάτων
τοϋ Κυπριακοϋ 'Αγώνος, Έθνικ'ίjς Τρα
πέζης τ-ίjς 'Ελλάδος Κεντρικδν Κατά
στημα,
ο Γραμματίου 1 5053!• τ'ίjς
5ης/8 / 1 9 7 4 ε[ς πίστωσιν γενικοϋ Λογ.
01,0 / 8 οιά Δρχ. 24.456.00.
ίετά τψ.Ίjς
ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΑΠΕΡΓΗΣ

f!f
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ΤΟ ΠΡΟ Β Λ Η Μ Α
Τ Ω Ν Θ ΕΑ Τ Ρ l l( Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν
Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ
Τοϋ ΝΙΚΗΦΟΡΟ Υ ΠΑ ΠΑ ΝΔ ΡΕΟ Υ
Τά τελευταία χρόνια έγινε σιγά σιγά συνείδηση καi στόν τόπο
μας δτι ή μελέτη τοϋ Θεάτρου ε!ναι άντικείμενο της έπιστή
μης κι δτι άποτελεί κενό ή άπουσία της άπό τά πανεπιστημια
κά προγράμματα.
Άν δμως ή έπισήμανση τοϋ κενοϋ 'γίνεται άπό πολλές πλευ
ρές, οι !δέες γιά τήν πλήρωσή του δέν έχουν κάν διατυπωθεί
fι ε!ναι πολύ άσαφείς. Έτσι, σωματεία καί προσωπικότητες
προτείνουν π.χ. κατά καιρούς τήν ίδρυση έδρας Θεάτρου
(fι Θεατρολογίας) στό Πανεπιστήμιο, αίτημα πού άντιστοιχεί
στήν ό'Jς τώρα όργανωτική δομή τοϋ Πανεπιστήμιου καί δέν
έξασφαλίζει, έτσι περιορισμένο, τή δημιουργία θεατρικι'.ί'Jν
σπουδ/Ον καi έρευν&ν, άλλά μόνο τήν " είσοδο " τοϋ θεάτρου
στό χ/Ορο της έπιστήμης - κατάκτηση δχι εύκαταφρόνητη,
άλλά όπωσδήποτε άνεπαρκη:Αλλοι περιορίζουν τiς θεατρικές
σπουδές σ' ένα μόνο άπό τά άντικείμενά τους, δηλαδή τή με
λέτη τ&ν προβλημάτων έρμηνείας τοϋ άρχαίου δράματος,
πράγμα πού θά τiς έκανε μοιραία παρακλάδι της έδρας Κλα
σικης φιλολογίας. Τό ζήτημα ε!ναι σίγουρα άρκετά σύνθετο,
άφοϋ σχετίζεται άμεσα μέ τή γενικότερη όργάνωση της άνώ
τατης παιδείας στήν 'Ελλάδα, καi έμμεσα μέ τούς δρους καi
τήν έξέλιξη της θεατρικης ζωης τοϋ τόπου (κφατικός έκπολι
τιστικός προγραμματισμός, θεατρική άποκέντρωση κ.λπ.).
Θ' άρκεστοϋμε λοιπόν έδ& στήν όροθέτηση καi στοιχειώδη
περιγραφή τοϋ χώρου πού καλύπτουν oi θεατρικές σπουδές.
ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Καί πρ/Οτα πρi.ί'Jτα ή όρολογία.'Ο δρος θ ε α τ ρ ι κ έ ς σ π ο υ
έ ς δέν άναφέρεται στiς σπουδές όπο1φιτικijς τέχνης, δη
λαδή στήν έκπαίδευση πού παρέχουν οι δραματικές σχολές
οι σκέψεις πού άκολουθοϋν δέν άποτελοϋν κατά κανένα τρόπο
άπάντηση στό δυσεπ\λυτο πρόβλημα της έκπαίδευσης τοϋ
ήθοποιοϋ στήν 'Ελλάδα. Λέγοντας θεατρικές σπουδές έννοοϋ
με τή θεωρητική πρακτική μελέτη τοϋ θεατρικοϋ φαινόμενου,
άναφερόμαστε δηλαδή στόν τομέα έκεtνο της άνώτατης έκ
πα\δευσης πού 'χει τό θέατρο σά χ<'ί!ρο μελέτης και έρευνας.
'Υπάρχει βέβαια και ό δρος θ ε α τ ρ ο λ ο γ ί α, ίσως δμως
ετναι όπερβολικά .. ε!δικός", άνακαλεί δηλαδή τήν εικόνα
ένός έρευνητη πού άφιερώνει τή ζωή του στό θέατρο, ένι'.ί'J τό
" κοινό " τi.ί'Jν θεατρικi.ί'Jν σπουδ&ν εΙναι δπως θά δουμε πολύ
εύρύτερο."Ισως τό σωστότερο θά 'ταν νά μιλi'iμε γιά θεατρικές
σπουδές &ς τό πτυχίο καi γιά θεατρολογία στή φάση τι.ον με
ταπτυχιακι'.ί'Jν σπουδ/Ον.
Άντικε\μενο τi.ί'Jν θεατρικ&ν σπουδ&ν εΙναι τό θέατρο, ή ιστο
ρ\α, τό παρόν κ' οι προοπτικές του, ή θέση του μέσα στήν
κοινωνία, οι σχέσεις του μέ τiς άλλες τέχνες.
οι θεατρικές σπουδές καταπιάνονται βέβαια μέ τούς σ υ γ
γ ρ α φ ε Τ ς και τά κ ε ί μ ε ν α. 'Αλλά δέ σταματουν έκεί. Μι
λώντας έδG> γιά θέατρο δέν έννοουμε μόνο τή δραματική λογο
τεχνία, τό θεαtρικό Ι!ργο· άντικε\μενό μας ε!ναι έπίσης μιά
άλλη α!σθηtική ένότητα, ή θ ε α τ ρ ι κ ή π α ρ ά σ τ α σ η
(πού έμπεριέχει, φυσικά, καt τό κε(μενο). Τό θεατρικό i!ρ·
γο μπορεΤ βέβαια νά κυκλοφορήσει και νά διαβαστεί αύτόνο
μα, ώς βιβλ\ο, άλλά σ' αότή του τή διάσταση μί'iι; ένδιαφέρει
λιγότερο· ή θεαtρολογική προσέγγιση δέν ετναι ίδια μέ τή
φιλολογική. Κι δταν άκόμα έξετάζεται αύtόνομα ί!να i!ργο,
ή δραμαtουργική άνάλυση άναζητα μέσα σ' αότό 1Ις δομές
πού παράγουν αύtό tΊ τό άλλο σκηνικό 'άπο1έλεσμα, πού έπι
τρέπουν δηλαδή τή " μετάφραση " του κειμένου σέ μιά άλλη
γλώσσα, τή σκηνική γλώσσα, ή όποία βρίσκεται σέ διαρκή
έξέλιξη (άνάλογα μέ τiς ιστορικές συνθηκες, τiς τεχνικές καδ

τακτήσεις, τήν εύαισθησία κάθε έποχης, τή μόδα κ.λπ.), έν/Ο
τό γραμμένο κείμενο μένει πάντα τό ίδιο. Τό κείμενο άφορii
τίς θεατρικές σπουδές κυρίως στό βαθμό πού συναντιέται μ'
έναν ήθοποιό (δπως τίς ένδιαφέρει έπίσης νά έξηγήσουν γιά
ποιούς α!σθητικούς, κοινωνικούς η άλλους λόγους ή συνάν
τηση αύτή δέν έγινε).
'Αλλά ή περιγραφή μας παραμένει πάντα άνεπαρκής. Γιατί,
άντίθετα άπό άλλες τέχνες (π. χ. ποίηση, ζωγραφικ1i), δπου
ή στιγμή της δημιουργίας καί ή στιγμή της έπικοινωνίας μέ
τό δέκτη δέν ταυτίζονται, κάποτε μάλιστα άπέχουν ή μιά άπό
τήν άλλη χρόνια η αt&νες, ή θεατρική δημιουργία δέν όπάρ
χει (στήν κυριολεξία) χωρίς τήν ταυτόχρονη παρουσία το\J
άποδέκτη της, δηλαδή τ ο υ θ ε α τ η . Κάτι περισσότερο : ή
θεατρική παράσταση δέν προϋποθέτει μόνο τό θεαη; , τόν
περιέχει - ε!ναι άλλωστε γνωστό πόσο μπορεί νά διαφέρει,
άπό τό 'να βράδυ στ' άλλο, τό παίξιμο το\J ήθοποιου, άρα ή
ποιότητα της παράστασης, άνάλογα μέ τόν άριθμό, τήν κοι
νωνική προέλευση , τήν ήλικία τ/Ον θεατών κ.λπ. 'Αντικείμενο
έπομένως τ/Ον θεατρικ/Ον σπουδ/Ον ε{ναι τό τρίγωνο πού όρί
ζεται άπό τή συνάντηση ένός κειμένου (il , στίς περιπτώσεις
θεάτρου χωρίς κείμενο, μιiiς ιστορίας), ένός 1)θοποιου κ' ένός
θεατή.
Τό θέατρο, τέλος, δέν ε{ναι άπλ/Ος δημόσια έκδήλωση. ΕΙναι
καί έκδήλωση πού έξαρτiiται άπόλυτα, καθοριστικά άπό τiς
ο ικονομικές σχέσεις. οι συνθηκες παραγωγης του θεατρικο\J
προϊόντος έπηρεάζουν δχι άπλι'.ί'Jς έμμεσα καί μακροχρόνια,
δπως σέ κάθε μορφή τέχνης, άλλά άμεσα καi καθημερινά,
τό α!σθητικό άποτέλεσμα, τήν άπήχηση στό κοινό, τήν
ίδια τήν πραγματοποίηση , μέρα τή μέρα, της παράστασης.
'Επομένως μiiς ένδιαφέρουν έπίσης κ' οι ο!κονομικοi δροι
της θεατρικης παραγωγης.
Μέ δυό λόγια, άντικείμενο τών θεατρικι'.ί'Jν σπουδ&ν εΙναι οι
διάφορες πλευρές της θ ε α τ ρ ι κ η ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η
τ α ς. Καi γιά νά τή φωτίσει, νά τήν έρμηνεύσει, κ' ίσως νά
συντελέσει στήν άλλαγή της, ό θεατρολόγος θά χρησιμο
ποιήσει δεδομένα καi της φιλολογίας καi της ιστορίας καi
της α!σθητικης καi της κοινωνιολογίας.
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Συνοψίζοντας τά παραπάνω, μπορο\Jμε νά ποϋμε δτι οι θεατρι
κές σπουδές άναφέρονται στούς ποικίλους τρόπους προσέγ
γισης το\J θεατρικου φαινόμενου καi της δραματικής έκφρα
σης, τόσο στό παρόν δσο καi στό παρελθόν (κριτική έπανε
κτίμηση της θεατρικής κληρονομιiiς). 'Επομένως, ή έκπαίδευ
ση σ' ένα πανεπιστημιακό τμημα θεατρικ/Ον σπουδ/Ον πρέπει
νά τείνει νά καλύψει τούς παρακάτω χώρους :
•

'Ιστορία τοϋ παγκόσμιου θεάτρου: ή έξέλιξη της θεατρικης
άρχιτεκτονικης καi ή σχέση κάθε φορά σκηνης καi πλατείας,
ot μεγάλοι συγγραφεΤς κ' ή έποχή τους, είδη - σχολές-ρεύμα
τα, θέατρο και κοινωνία.
• 'Ιστορία τοϋ νεοελληνικο\J θεάτρου : οι συγγραφείς, τά
κείμενα, τά θέατρα, τό κοινό. Σκηνοθετικά ρεύματα στή νεό
τερη 'Ελλάδα. 'Ερωτηματικά καi πραγματοποιήσεις στόν
τομέα της έρμηνεlας τοϋ άρχαίου δράματος.
• Δραματουργία : ή δομή τοϋ θεατρικου έργου (μύθος, πρό
σωπα, καταστάσεις, κίνηση, κ.λπ.), άμεσες κ' έμμεσες σκη
νοθετικές ένδείξεις μέσα στό κείμενο, γραφή καi iδεολογία,
συγκριτική δραματουργία, μεταφράσεις-διασκευές-παρω
δ ίες-έκσυγχρονισμο ί.
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'Ανάλυση κειμένων Θεατρικης αισθητικής ('Αριστοτέλης,
Κορνέιγ, Λέσινγκ, Χέγκελ, Άρτώ, Μπρέχτ κ.λπ.).
• 'Ιστορία καί προοπτικές της Θεατρικης σκηνοθεσίας : ή
λειτουργία τοΟ σκηνοθέτη μέσα στή διαδικασία παραγωγης
Θεατρικ&ν εικόνων, μελέτη τ(ί)ν μεγάλων σκηνοθετικ(ί)ν
ρευμάτων άπό τά μέσα τοϋ 1 9ου αlώνα l.ός τlς μέρες μας,
ή έξέλιξη της άντίληψης γιά τό σκηνικό χ&ρο κ.λπ.
•

•

•

Τό πρόβλημα τοϋ ήθοποιοϋ : Θεωρίες γιά τό ρόλο, τήν
τέχνη και τήν έκπαίδευση τοϋ 1iθοποιοϋ άπό τό Ντιντερό
&ς τήν έποχή μας, τό φαινόμενο της ήθοποιίας άπό αισθη
τική , κοινωνική , ψυχολογική aποψη, οlκονομικ1i-κοινωνι
κή ύπόσταση και πολιτικ1i εύθύνη τοϋ 1)θοποιοϋ.

Ή όργάνωση της θεατρικης ζωης στή σύγχρονη 'Ελλά
δα : oi διάφοροι τύποι ΘεατρικU>ν έπιχειρ1iσεων, τό θέατρο
ώς οικονομική δραστηριότητα. Θέατρο και Κράτος, ή
σχετική μέ τό Θέατρο νομοθεσία. Τό κοινό : σύνθεση , κίνη
τρα, μέσα προσέλκυσης. Τό " παράλληλο " Θέατρο : παιδι
κό, έρασιτεχνικό κ.λπ.
• Ή " άνάγνωση " της Θεατρικης παράστασης : περιγραφή,
έρμηνεία, κριτική της Θεατρικης παράστασης Θεατής καί
Θέαμα· τό πρόβλημα. της κριτικης· oi σκηνικές μορφές ώς
φορείς Ιδεολογίας• μεθοδολογία " καταγραφης " -;ής Θεα
-;ρικης παράστασης,
Ή άπαρίθμηση αύtή δέν άποtελετ κα-;άλογο μαθημάτων, κα
θορίζει άπλU>ς χώρους μελέτης κ' i!ρεl)νας καθένας άπ' αύτούς

μπορεί ν' άντιστοιχεί σέ περισσόtερα άπό i!να μαθήματα,
δπως μπορεt νά ύπάρχουν καί " κάθετα " μαθήματα πού ν'
άνtιστοιχοϋν σέ πολλούς άπ' αύtούς τούς τομετς. Βάση γι'
αύτό τό σύνθετο πρόγραμμα δέ μπορeτ βέβαια νά 'ναι ή περι
λάλητη " i!δρα Θεαtρολογίας ", άλλά τό τμήμα θεατρικ&ν
σπου/Ι{ί)ν στό σύνολό του. Όπου δίνουν μαθήματα και διευ
θύνουν όμάδες έργασίας δλα τά μέλη τοϋ διδακτικοϋ προσω
πικοϋ: καθηγητές, ύφηγητές, έπιμελητές, έντεταλμένοι διδα
σκαλίας (οt τελευταΤοι προερχόμενοι κυρίως άπό τόν έπαγγελ
ματικό χU>ρο τοϋ θεάτρου και έναλλασσόμενοι). Όπου τό με
γαλύτερο μέρος της έκπαίδευσης δέ γίνεται στό άμφιθέατρο
άλλά μέ τή μορφή έργαστη ρίων και σεμιναρίων : μαθήματα άπό
τούς διδάσκοντες και παρουσίαση έργασι(ί)ν άπό τούς φοιτητές.
Αύτός ό τύπος έργασίας, πού στηρίζεται στό διάλογο καί τήν
άνταλλαγ1) , προΙJποθέtει βέβαια μιά στοιχειώδη έπάρκεια και
μιά σχετική όμοιόγενεια στόν τομέα τU>ν βασικU>ν θεατρικU>ν
γνώσεων πού μπορεί νά έξασφαλιστοϋν, στήν πρώτη φάση τ(ί)ν
σπουδU>ν, μέ παραδόσεις - διαλέξεις γενικοϋ χαρακτήρα :
oi μεγάλοι σταθμοί στήν έξέλιξη τής θεατρικης τέχνης, στοι
χεία iσtορίας νεοελληνικοϋ Θεάτρου, είσαγωγή σtις Θεατρικές
σπουδές (στοιχειώδεις i!ννοιες, βασική βιβλιογραφία) κ.λπ.
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡ ΑΚΤΙΚΗ

'Αντιμετωπίζοντας τό Θέμα τ(ί)ν θεατρικU>ν σπουδU>ν, πρέπει
ν' άποφύγει κανένας δυό μεθοδολογικά λάθη.
Τό πρU>το εlναι ή άφυδάτωση της θεωρίας, ή άποκοπi1 της άπό
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τή θεατρική πράξη . Ή άνάγκη σύζευξης θεωρίας καi πρακτι1(ης, πού ισχύει σ' δλους τούς τομείς, ε{ναι κατεξοχήν έπιτα1(τική προκειμένου γιά τό Θέατρο.
Αύτό σημαίνει δτι τά μαθήματα, άκόμα καi τά πιό θεωρητικά,
πλουτίζονται άπό τ�iν έπαφή μέ τήν καλλιτεχνική δημιουργία.
Ή μελέτη κι ό προβληματισμός πάνω στό έλισαβετιανό θέα
τρο π. χ. δέν τροφοδοτείται μόνο άπό τά κείμενα καi τά Θεω
ρητικά συγγράμματα, άλλά καi άπό τήν άναδρομή σέ μιά
ένδιαφέρουσα, θετικά η άρνητικά, παράσταση τοϋ παρελθόν
τος, τήν άνάλυση μιας σύγχρονης σκηνοθεσίας, τήν κριτική
μιας κινηματογραφικής διασκευής, τή σύγκριση δυό διαφο
ρετικών μεταφράσεων. Αύτό σημαίνει άκόμα δτι ύπάρχει
έπι1(οινωνία άνάμεσα στόν κόσμο τοϋ Θεάτρου καί τό Πανε
πιση)μιο : όργανώνονται συναντήσεις μέ σκηνοθέτες, 1iθο
ποιούς, σκηνογράφους, συγγραφείς, oi φοιτητές παρακολου
θοϋν δοκιμές, πραγματοποιοϋν stages γιά νά μυηθούν στήν
όργάνωση καί λειτουργία μιας θεατρικης έπιχείρησης κ.λπ.
'Αλλά ή συνειδητοποίηση τlίΊν νόμων καί τlίΊν προβλημάτων
του Θεατρικού φαινόμενου θά 'ναι άφηρημένη κι άνάπηρη Ιiν
δέ στηρίζεται καi στήν προσωπικ1i έμπειρία. ΕΙναι έπομένως
άπαραίτητο νά 'ρθει ό φοιτητ�iς σ' έπαφή μέ κάποιες δψεις
της θεατρικής δημιουργίας. Έτσι, πρέπει νά τοu δοθεί ή δυ
νατότητα συμμετοχης σέ " έργαστήρια μύ11σης ". Άναφέ
ρουμ6 ένδεικτικά τό άντικείμενο μερικliΊν τέτοιων έργαστη
ρίων : κίνηση κ' έκφραστικ1i του σώματος oi φωνητικές δυ
νατότητες του άνθρώπου· άσκ1)σεις ύποκριτικής σκηνογρα
φικές κατασκευές μ' άπλά μέσα· ή θεατρική διασκευή του ά
φηγηματικοu λόγου· άσκήσεις σκηνοθεσίας.'0 φοιτητής δια
λέγει μεραά άπ' αύτά τά έργαστήρια, δπου πρέπει νά παρου
σιάσει δείγματα δημιουργικης έργασίας, άτομικης t\ όμαδικης,
χωρίς φυσικά νά κρίνεται γιά τήν ποιότητα τοϋ αiσθητικοu
άποτελέσματος (έκείνο πού έπιδιώκεται δέν ε{ναι νά φτια
χτούν μέσα άπ' αύτά τά έργαση)ρια 1)θοποιοί, σκηνοθέτες,
κ.λπ. - ό διαθέσιμος χρόνος ι'ίλλωστε Θά 'ταν όλότελα άνε
παρκής γιά κάτι τέτοιο).
Μέ λίγα λόγια, ή πρακτική μύηση έπιτρέπει : τήν καλλιέργεια
μορφών συνεργασίας κι άνταλλαγliΊν άνάμεσα στούς φοιτητές
καί τούς άνθρώπους του Θεάτρου· τήν άλληλεπίδραση θεωρίας
καί πρακτικης τήν κατανόηση καi κριτικ1i άντιμετώπιση τών
νόμων της θεατρικης δημιουργίας καi τliΊν συνθηκlίΊν της θεα
τρικής άγορας τή συνειδητοποίηση της δυναμικης σχέσης
άνάμεσα στό κείμενο, τό παίξιμο καi τό σκηνικό χliΊρο, μέ
τή " φυσική " (σωματική) συμμετοχή τlίΊν φοιτητών στίς διά
φορες φάσεις της σκηνικης δημιουργίας.
'Υπάρχει δμως καi τό δεύτερο, συμμετρικά άντίθετο, μεθοδο
λογικό λάθος. Πρόκειται γιά τήν ύποτίμηση της σημασίας
της θεωρίας. οι θεατρικές σπουδές στό Πανεπιστήμιο, του
λάχιστο στήν όπτική πού παρουσιάζουμε έδώ, δέν εχουν γιά
σκοπό τή δημιουργία ήθοποιών (τό άκανθώδες ζήτημα τών
δραματικliΊν σχολών περιμένει πάντα τή δ ικ1i του λύση), άλ
λά τή διαμόρφωση έκείνων πού θέλουν νά μελετήσουν τό θέα
τρο καi νά προωθήσουν τήν ερευνα σ' αύτό τό χliΊρο. Αύτό
ισχύει άκόμα κι Ιiν στούς φοιτητές συγκαταλέγονται καi ήθο
ποιοi ii μέλλοντες ήθοποιοί· Ιiν Θά πηγαίνουν στό Πανεπιστή
μιο, εlναι άκριβώς γιατi θά νιώθουν τήν άνάγκη μιας πληρέ
στερης θεατρικης παιδείας, ώστε νά πάψει ή διχοτόμηση άνά
μεσα στό σκηνοθέτη πού κατέχει τή " γνώση " καί τόν ήθο
ποιό πού έκτελεί.
'Επομένως, κάθε ύποτίμηση της σημασίας της θεωρητικης
διάστασης τών θεατρικών σπουδών, κάθε τάση γιά περιορισμό
τους στήν πρακτική μύηση, δσο κι Ιiν θά έμφανιζόταν σάν άν
τιακαδημαϊκή προοδευτική διεκδίκηση, θά 'χε στήν πραγμα
τικότητα άντιδραστικό χαρακτ�)ρα. Τό τμημα Θεατρικών σπου
δών του Πανεπιστήμιου θά μετατρεπόταν σιγά σιγά σέ μιά
ύποτυπώδη δραματική σχολή, όπότε Θά βρισκόμαστε πάλι
μπροστά στό σημερινό κενό καi θά έκκρεμοuσε πάντα ή δη
μιουργία ένός χώρου έπιστημονικης μελέτης του θεατρικού
φαινόμενου.
'Εκδήλωση της ίδιας λαθεμένης άντίληψης θά 'ταν κ' ή τάση
νά περιοριστούν οι θεατρικές σπουδές στή μελέτη του σύγ
χρονου Θεάτρου, νά ύποτιμηθεϊ ή σημασία της ιστορίας. Κι
αύτό έπίσης όδηγεϊ στό φτώχεμα, τή συρρίκνωση τlίΊν θεατρι
κών σπουδών. Ή μοίρα τοϋ θεάτρου ύπηρξε πάντα δεμένη μέ
τήν κοινωνία σέ κάθε έποχή, ή διαρκής μάχη άνάμεσα στήν
παράδοση καi τούς νεοτερισμούς eχει γιά μας πολύτιμο δια
φωτιστικό χαρακτήρα, ή ίστορία της σκηνης καί ή iστορία

τών ίδεών πορεύονται μαζί, ή μελέτη του θεάτρου ε{ναι άδια
νόητη χωρίς τή μελέτη τfiς ιστορίας του. Μπορούμε νά πού
με δτι χωρίς τήν ιστορική προοπτική τό τμfjμα θεατρικών
σπουδών Θά ετεινε νά μετατραπεί σέ λέσχη θεατροφίλων.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΕΑΤΡ. ΣΠΟΥΔΕΣ

Μέσα σ' ενα Πανεπιστήμιο όργανωμένο σέ νέες βάσεις, μέ
δυνατότητες δηλαδή όριζόντιας έπικοινωνίας άνάμεσα στίς
σχολές καi τά τμ1)ματα, οι Θεατρικές σπουδές άπευθύνονται
σέ διάφορες κατηγορίες φοιτητlίΊν :
1 . Σ' αύτούς πού σκοπεύουν ν' άφιερωθοϋν σηi Θεατρική
ερευνα, δηλαδή στούς μέλλοντες Θεατρολόγους : έρευνητές,
πανεπιστημιακό διδακτικό προσωπικό, δραματουργούς (μέ τή
γερμανικ1i εννοια του δρου), εισηγητές δραματολογίου, κα
θηγητές δραματικών σχολliΊν, κριτικούς κ .λπ. Γι' αύτή τήν
κατηγορία πρέπει βέβαια νά προβλεφθεί καί κύκλος μεταπτυ
χιακlίΊν σπουδlίΊν· σ' αύτό τό ι'ίρθρο δέν άναφερόμαστε καθόλου
στόν τομέα της !iρευνας, άλλά ε{ναι φυσικά αύτονόητο δτι
έκπαίδευση κ' !iρευνα ε{ναι άξεχώριστες καi πρέπει νά συνυ
πάρχουν στό έσωτερικό του ίδιου ιδρύματος.
2. Σέ φοιτητές πού προορίζονται γιά τή στοιχειώδη καi
μέση έκπαίδευση καi πού θέλουν ν· άποχτήσουν μιά θεατρική
έπιμόρφωση χρ1)σιμη γιά σχολικές καi παρασχολικές δρα
στηριότητες καi -γιά παιδαγωγικούς πειραματισμούς μέ στόχο
τήν άνάπτυξη ηΊς φαντασίας καί της δημιουργικότητας του
παιδιού.
3 . Σέ νέους πού άσκοϋν ijδη ii πρόκειται νά άσκήσουν ενα
θεατρικό έπάγγελμα (1iθοποιούς, σκηνοθέτες, σκηνογράφους,
συγγραφείς, μεταφραστές, όργανωτικά στελέχη κρατικliΊν
θιάσων) καί νιώθουν τήν άνάγκη μιας στέρεης θεωρητικης
μόρφωσης πάνω στό θέατρο.
4 . Στούς φοιτητές όρισμένων κλάδων πού Εχουν (iΊ μπο
ρούν νά 'χουν) σχέση μέ τή θεατρική θεωρία καί πρακτική :
καλές τέχνες, μουσικολογία, φιλολογία, ίστορία, κοινωνιο
λογία, ψυχολογία, παιδαγωγική.
5 . Τέλος, μιά στοιχειώδης μύηση μπορεί νά 'ναι προσι
τή στούς φοιτητές δλων τών σχολliΊν, στό βαθμό πού άγα
ποuν τό Θέατρο κ' έπιθυμοuν νά τό γνωρίσουν καλύτερα, στό
βαθμό πού τούς ένδιαφέρει - γιά νά θυμηθούμε τό Μπρέχτ ή " τέχνη του Θεατη ".
Όλ' αύτά προϋποθέτουν βέβαια τήν " όριζόντια κυκλοφορία ".
Χωρίς νά μπούμε έδ& σέ λεπτομέρειες πού άφοροuν τήν άνώτα
τη παιδεία στό σύνολό της, διευκρινίζουμε δτι αύτό σημαίνει
τή δυνατότητα " διεπιστημονικης " διαμόρφωσης του φοιτητη,
τή δυνατότητα πού Θά 'χει π.χ. ό {στορικός νά μυείται στίς
άρχές της πολιτικfjς οiκονομίας, ό νομικός στίς βάσεις της
κοινωνιολογίας κ.λπ. Δηλαδή πλάι στό βασικό κορμό τ&ν ύπο
χρεωτικών μαθημάτων, ό φοιτητής νά μπορεί νά διαλέγει καi
μαθήματα ένός συγγενικού, συμπληρωματικού κύκλου, καθώς
καi μερικά, λίγα, τελείως έλεύθερα. Στήν περίπτωση π.χ.
έπτά έτήσιων μαθημάτων, ή άναλογία μπορεί νά 'ναι 4-2-1 .
Αuτό έπιτρέπει μιά πληρέστερη , σφαιρικότερη μόρφωση
κ' έπιτρέπει έπίσης ένδεχόμενους άναπροσανατολισμούς μετά
τό πρώτο ετος σπουδ&ν. Μέσα σ' ενα τέτοιο σχημα, ή βασική
μύηση στίς θεατρικές σπουδές μπορεί νά 'ναι προσιτή σ' ενα
μεγάλο άριθμό φοιτητών, ένώ πολύ μικρότερος θά 'ναι βέβαια
ό άριθμός έκείνων πού θά διαλέγουν τό θέατρο σάν κύρια σπου
δή (συμπληρωμένη όπωσδήποτε, σύμφωνα μέ τό παραπάνω
σχfjμα, άπό μαθήματα ι'ίλλων κλάδων).
•11•

ΕΙναι αύτονόητο δτι δσα προηγούνται φωτίζουν άπλώς τό
περιεχόμενο καi τούς στόχους χωρίς ν' άποτελοuν τό πρό
γραμμα ένός ύποθετικοu Κέντρου θεατρικliΊν σπουδών. Ένα
τέτοιο πρόγραμμα καi παρόμοιες δυνατότητες παιδαγωγικών
άναζητήσεων δέ μποροϋν ν' άντιμετωπιστοϋν παρά συγκε
κριμένα, σέ σχέση δηλαδή μέ τή σύλληψη καi τό όργανω
τικό σχfjμα όλόκληρου τοϋ Πανεπιστήμιου μέσα στό όποίο
έντάσσεται τό τμημα. οι θεατρικές σπουδές, πού τίς είδαμε
σά χlίΊρο διεπιστημονικfjς διερεύνησης, σά σημείο συνάντη
σης θεωρίας καi πρακτικfjς καi σάν !iδαφος άνταλλαγfjς iδεών
καi έμπειριlίΊν, δε μπορούν νά βροuν τήν πλήρη τους άνάπτυ
ξη παρά σ' ενα Πανεπιστήμιο όργανωμένο σέ νέες βάσεις,
Πανεπιστ�)μιο πού ή σύλληψ1) του ξεπερνάει βέβαια τίς φι
λοδοξίες αuτοu του ι'ίρθρου.
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
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ΠΑΡ Α Λ ΛΑΓΉ ΤΗΣ " ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΝΊΈΡΕΜΠΕΗ "
Καταγραψη aπd τdν ΧΡΗΣΤΟ ΣΑ ΜΟ ΥΗΛ ΙΔ Η
Τό " Θ " δη μοσίεψε στό τεvχοs 33
(Μάη - 'Ιούνη 1 973) μ1ά έξαφεηκά
ένδ1αφέρουσα άνακοίνωση τοv Χρή
στου Σαμουηλίδη y1ά τούs Μωμόyε
ρουs - τό λαϊκό παραδοσ1ακό θέατρο
των 'Ελλήνων τοv Πόντου. ΟΙ Μωμό
yερο1 παρασταίνονταν, κάθε χρόνο
τό Δωδεκάμερο - άπ' τά Χρ1στούyεννα
ώs τά Φώτα. ΟΙ παραστάσε1s ήταν
τυποπο1ημένεs άπό τή μακραίωνη πα
ράδοση, μ' ολο πού ύπfiρχαν παραλ
λαyέs στή μεταμφίεση, στ\s μάσκεs, στή
σύνθεση των δμίλων κα\ στά δρώμενα.
ΟΙ Μωμόyερο1 παίζονταν στ\s αVλέs
των σπ1ηών, τά σταυροδρόμ1α κα\
τ\s πλατείεs. ΟΙ καταyωy1κέs ρίζεs
τοv έθψικοv αvτοv θεάτρου άνάyοντα1
στό Βυζάνηο κ' ε{να1 άποτέλεσμα τfis
δ1ασταVρωσηs των μεταμφ1έσεων κα\

των εvθυμων y1ορτwν πού γίνονταν
κcιτά τίs Βυζανηνέs Καλένδεs, μέ θεα
τρ1κά στο1χεία τfis λαϊκfis Βυζανηνfis
παράδοσηs των 'Ορχηστών, Θαυμα
τοπο1wν και Μίμων. Μέ τά χρόν1α, ο\
Μωμόyερο1 πλουτίστηκαν μέ κα1νού
ρ1α δρώμενα και μέ κα1νούρ1α πρό
σωπα, !δίωs τήν περίοδο τfis Τουρκο
κρατίαs, άλλά μερ1κά - οπωs τοv Γ1α
τροv, τοv Βασ1λ1Ο:, τοv Μο1χοv κ.ά. eμε1ναν άνέπαφα. Φυσ1κά, ύπάρχει
κάπο1α σχέση των Μωμόyερων μέ
τούs Καλλ1κάντζαρουs- τά δαψόνια
τοv Δωδεκάμερου - κ1 όχ1 μόνο χρο
ν1κή σύμπτωση έμφάν1σηs κα\ των
δυό. Προσεχηκότερη, δμωs, eρευνα
στά δρώμενα των Μωμόyερων φανε
ρώνε1 μερ1κοvs συμβολ1σμούs y1ά τήν
πάλη τοv Νέου μέ τό Παλ1ό, τfis Zωfis

Τά πρόσωπα τοϋ θιάσου τών Μωμόγερων
1 . Ο ΑΛΟΓΑΣ : Ντερέμπεης, Τοϋρκος φεουδάρχης πού
έξουσ1άζει τά χωριά τοϋ Ντερέ, δηλαδή μιας κοιλάδας
ποταμιοϋ, τής " Ποταμέας " δπως λένε σι Πόντιο�.
2 . Ο ΚΙΖΙΡ : Κλητήρας.
3 . Ο ΔΙΚΩΛΟΝ : Ό άδερφός τοϋ Κιζίρ, πού κουβαλάει
μόνιμα στήν πλάτη του τόν άλλο άδερφό του, πού τόν
σκότωσε ό Άλογάς.
4 . Ο ΔΙΑΒΟΛΟΝ : Ό Διάβολος.
5 . Ο ΓΙΑΤΡΟΝ.
6. Ο ΚΑΤΗΣ : Καδής, δ1καστής.
7 . Η ΝΥΦΕ : Νύφη , γυναίκα.
8 . Άλλα πρόσωπα βουβά, δπως ή ΓΡΑΙΑ (γρ1ά)1 ό ΑΡ
ΚΟΝ (άρκούδα) κ.ά.
Εiσοδος τών Μωμόγερων : 'Αρχη δρώμενου

('Ο θίασος τών Μωμόγερων, μέ τό Λυράρη, μπαίι•ει στό κέντρο
τής κοσμοσύναξης, χορεύοι•τας κωμικό.. Προχωρεί μέ πηδηχτά,
δμ6ρρυθμα άλλ' άνισα, βήματα. "Ειια βιϊμα μικρό μέ τ' άριστερό
πόδι, €να βιϊμα μεγάλο μέ τό δεξί. Συγχρόνως τραγουδάει)

" Τά Μωμο'έρα έξέβανε τά Φώτα, τ' Ά-Γιαννί'
κι άτοίν χωρία λάσκουνταν καί liμον παλαλοί ".
(OL Μωμόγεροι βγήκανε τά Φώτα, τοϋ Άι-Γιάννη , καί (αύ
τοί) τριγυρνiiνε στά χωριά σάν παλαβοί).
( Κάνουν €να γύρο καί, στό δεύτερο, χορεύοντας πάντα, τραγου
δίiιιε €να άλλο δίστιχο) :

" Μέ τό εμ' νε Μωμόγερος, πασκίμ τό πάντα εΙμαι ; Θά βγάλω
τά λωμόπα μου, σ' έγκαλόπο σ' θά κείμα1 ! " .
('Επειδή itγινα Μωμόγερος, δέ σημαίνει πώς πάντα θά 'μαι
(Μωμόγερος). Θά βγάλω τά ροϋχα μου (καί) στήν άγκαλ1ά
σου θά κοιμηθώ).
(Μπαίνει κι δ ΑΛΟΓΑΣ, φεουδάρχης, μέ τό άλογό του. Κάιιει
δυό τρείς γύρους μόιιος καί μεγαλοπρεπιίς. μέ καμώματα άπό
λυτου τοπάρχη. Μετά χτυπάει τό ραβδί του στό lδαφος. "Ολοι
οί Μωμόγεροι δείχι•ουιι φόβο καί σεβασμό στιίν έξουσία του καί
σταματίiνε τό χορό. Έπικρατεί άπ6λυτη ήσυχία. Ξαι•αχτυπό.ει τό
ραβδί του, δίνοι•τας iτσι τό σύνθημα γιά τιί συνέχιση τού γλεν
τιού. Οί Μωμόγεροι πειθαρχούν καί άρχίζουν πάλι τό χορό
καί τό τραγούδι τους, έπα1•αλαμβά1•01•τας τά δυό παραπάνω δί
στιχα. "Οταν τελειώσου�• οί δυό γύροι, σταματίiνε, παίρνουν Οέση
κυκλικιί, ένώ δ Άλογάς στέκει ξεχωριστά στιίν άκρη, πιό μπρο
στά άπό τούς άλλους) .

μέ τό Θάνατο , πού φτάνουν σέ άρχέyο
νεs δοξασίεs.
Στήν άνακοίνωση τοv Σαμουηλίδη
καταγράφονταν ΚΙ άρκετά δρώμενα.
Μεταξύ άλλων " Ή παντοδυναμ jα
τοv Ντερέμπεη " . Μέ τή συμβολή τοv
" Θ ", τό φεηνό Γενάρη, ο\ Μωμόyε
ρο1 άναστήθηκαν κα\ στήν 'Αθήνα.
Μέ πρωτοβουλία τοv " Καλλ1τε(\ν1κοv
Όρyαν1σμοv Ποντίων 'Αθηνών ' πα
ραστάθηκε τό "Δ1καστήρ1ον ", παραλ
λαγή τfis " Παντοδυναμίαs τοv Ντε
ρέμπεη " πού παιζότανε στό Σταυριν
τfis ' Αρyυρούποληs τοv Πόντου. Τήν
παραλλαγή αvτή καταyράφε1 παρα
κάτω δ συνερyάτηs τοv " Θ " Χρfi
στοs Σαμουηλίδηs. Λεπτομέρε1εs y1ά
τήν παράσταση τοv " Δ1καστή
ρ1ον " ύπάρχουν και στό Δίμηνο.
ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ

Ό φόνος τοϋ Κιζίρ άπό τόν Άλογά (Φεουδάρχη)
ΔΙΚΩΛΟΝ (ξεχωρίζει άπό τiιν 'Ομάδα καί βγαίνει €να βιϊμα
μπροστά, άπαγγέλλοντας τό δίστιχο) :
" Καλανταρί ' Μωμόγερος, τά Φώτα χιονισμένος.
Σή Παναγίας τό ποτάμ' ψάλτες καί τραγωδάνος ".
(Τήν Πρωτοχρονιά (είμαι) Μωμόγερος. Τά Φώτα χιονισμέ
νος. Στης Παναγίας τό ποτάμι (στήν κοιλάδα τής Παναγίας,
είμαι) ψάλτης και τραγουδιστής).
(Μόλις τελειώσει τό δίστιχο φωνάζει) : Κί-κι-ρίκουουου.
Κί-κι-ρίκουουου.
ΑΛΟΓΑΣ (χτυπάει δυνατά τό ραβδί του στό iδαφος, σταματάει
τόν Δίκωλον καί φωνάζει έπιταχτικό.) : Κιζίρ! Όλάν Κιζίρ.
Σκύλε!
Ό ΚΙΖΙΡ ( δέν κουνιέται άπ' τόν τόπο του. Τρέμει άπ' τό φό
βο του) .
ΑΛΟΓΑΣ (πιό δυνατό.) : Κιζίρ! Όλάν Κιζίρ! Γάιδαρε! ( Κα
μιά άπό.ι•τηση. 'Ο Κιζίρ συνεχίζει νά τρέμει καθηλωμέιιος) .
ΑΛΟΓΑΣ : Όλάν Κιζίρ! Σκύλε, γάιδαρε, ελα!
ΔΙΑΒΟΛΟΝ ( σπρώχιιει ό.πό πίσω τόν Κιζίρ πού, φοβισμένος
71}.ησιάζει τόv 'Αλογό.) .
ΑΛΟΓΑΣ : Κιζίρ, νά φέρ' τς με έφτά πατμάνα κριθάρ' γιά
τό άλογο μ'. (Νά μοl) φέρεις έφτά πατμάνια - έβδομήντα
όκάδες - κριθάρι . . . ) .
ΚΙΖΙΡ (μοvολογώι•τας χαμηλόφωι•α) : 'Ατός έπαλαλώθεν! 'Ας
έφτά χωρία νά σερεύομε, έφτά πατμάνα κριθάρ' 'κι εύρ(κο
με. (Αύτός τρελάθηκε! 'Από έφτά χωριά νά μαζέψουμε, έφτά
πατμάνια κριθάρι δέ θά βροl)με).
ΑΛΟΓΑΣ : Όλάν Κιζίρ. Φέρον με καί έφτά πατμάνα άχύρα!
(Βρέ σύ, Κιζίρ, φέρε μου και έφτά πατμάνια άχυρα).
ΚΙΖΙΡ (μο1•ολογώ1ιτας) : 'Ατός ό άφορισμένον άτά ντ' άραεύ',
άς έφτά κι άλλα έφτά χωρία νά άραεύομ', 'κι εύρίκομ'
άτά. (Αύτά πού ζητάει αύτός ό άφορισμένος, άπό δεκατέσ
σερα χωριά νά τά ζητήσουμε, δέ θά τά βροl)με).
ΑΛΟΓΑΣ : Όλάν Κιζ!ρ, νά φέρ'ς με καt έφτά πατμάνα
τσαβτάρ (σίκαλη).
ΚΙΖΙΡ : Όλάν, άτός ό άφορισμένον άτά ντ' άραεύ', άς έφτά
κι άλλ' έφτά κι άλλ' έφτά χωρία νά άραεύομε, 'κι εύρίκομ'
άτά. (Βρέ σύ, αύτά πού ζητάει αύτός ό άφορισμένος, άπό
είκοσιένα χωριά νά τά ζητήσουμε, δέ θά τά βροϋμε).
(Ό Άλογάς βλέποντας τόν Κιζίρ νά μιίν κινείται, άγριεύει, χτυ-

πάει καί ρίχνει κάτω νεκρό τόν Κιζίρ. "Ολοι οί Μωμόγεροι μα
ζεύονται γύρω του καί δείχνου11 τιί συμπόνια τους) .
ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

Ή άντίδραση το\J Δίκωλου
(Ό Δίκωλον προχωρεί στό προσκψιιο καί γυροφέρνει τό νεκρό
άδερφό του καί έκφράζει μέ κινιίσεις τιjν όδύνη καί τιjν όργή του
γιά τό11 ii.δικο χαμό του. Σέ μιά στιγμιί άποτολμάει νά ύψώσει
τό άνάστημά του μπροστά στόν Άλογά καί νά τόν κοιτάξει κατά
ματα) .
ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ

Διαπίστωση το\J Θανάτου άπό τόν Γιατρόν
(Ό Δίκωλον καλεί τόν Γιατρόν νά κάνει έξέταση. Ό Γιατρόν,
ίfπειτα άπό κωμικές έξετάσεις, διαπιστώνει τό θάνατο τοϋ Κιζίρ
καί τό δηλώνει μέ παιιτομίμα. Τότε δλοι οί Μωμόγεροι πλησιά
ζουν καί έκδηλώνουν τό σπαραγμό τους μέ θρηνητικά έπιφωνιί
ματα) .
ΜΩΜΟΓΕΡΟΙ : Πιπί, τατί, τιτί, τιβί, τιβί, δι, δι! Πιπί,
τατί, τιτί, δι, δι ! ( Ταυτόχρονα, δμως, μέ τά βλέμματά τους
πρός τόν 'Αλογά, δείχνουν τό φόβο τους) .
ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Ή δίκη καί τό δίκαιο το\J ίσχυρο\J
(Ό Δίκωλον άγανακτησμένος γιά τόν ii.δικο θάνατο τοϋ άδερφοϋ
του, καταφεύγει στόν Κατιί, τόν έκπρόσωπο τιϊς δικαιοσύνης.
Καταγγέλλει τόν 'Αλογά) .
ΔΙΚΩΛΟΝ : Κατή Έφέντη , ό 'Αλογάς έσκότωσεν τόν άδελ
φό μ' τόν Κιζίρ. Άχά έσκότωσεν καί τόν ii.λλον τόν άδελ
φό μ' (Γυρίζει καί δείχνει τόν ii.λλο άδερφό του πού κουβαλάει
νεκρό στιjν πλάτη του) .
ΚΑΤΗΣ : Άλογά, έφέντη , γιά τό ποίον έσκότωσες τόν
Κιζίρ ;
ΑΛΟΓΑΣ (άγέρωχα) : 'Εγώ έράεψά τον έφτά πατμάνα κρι
θάρ, έφτά πατμάνα άχύρ' καί έφτά πατμάνα τσαβτάρ. Καί
ντό έράεψα τον καi 'κι έδέκε μ' άτά ; ('Εγώ το\J ζήτησα έβδο-

μήντα όκάδες κριθάρι, έβδομήντα όκάδες ii.χυρα καί έβδο
μήντα όκάδες σίκαλη . Μήπως το\J ζήτησα τίποτε σπουδαία
πράματα καi δέ μο\J τά εδωσε) ;
ΚΑΤΗΣ : Άλογά έφέντη , τόν ii.λλο τόν άδελφόν άτ' γιατί
έσκότωσες άτόν; (Άλογά έφέντη, τόν ii.λλο τόν άδερφό του
γιατί τόν σκότωσες;)
ΑΛΟΓΑΣ : Εlπα τον, δός με τήν γαρή σ', κι έκείνος ε{πε με
" τό ίτενο μ' παίρτς, τήν γαρή μ' 'κι παίρτς! " (To\J εlπα δός
μου τή γυναίκα σου κ' έκείνος μο\J εlπε : " τό τέτοιο μου
μπορείς νά τό πάρεις, τή γυναίκα μου δχι ! ) . { Ταυτόχρονα
δείχνει τά γε11νητικά του δργανα) .
"

(Ό ΚΑ ΤΗΣ βρίσκεται σέ άναμονιί δωροδοκίας. Στριφογυρίζει,
βγάζει τό κοντύλι του, παίρνει ίfνα λαχανόφυλλο άπό τόν Δ ΙΑΒΟ
Λ ΟΝ καί τό άπλώνει πάνω στόν πισινό τοϋ Διάβολου. Στριφο
γυρίζει δισταχτικός, σάν νά περιμένει κάτι. Έρχεται ό ΔΙΚΩΛΟΝ
καί τοϋ άπλώνει τ' ii.δειο πουγγί του. Ό Κατιίς τό παίρ11ει, τό
κουνάει, δέν άκούγεται ιίχος, δείχνει άπαγοητευμένος πού 'ναι
ό.δειο. Πλησιάζει ό ΑΛΟΓΑΣ, βγάζει έπιδειχτικά ίfνα γεμάτο
πουγγί, τό κουνάει γιά νά κουδουνίσει καί μετά τό δίνει στόν
Κατιί. Ό Κατιίς τό παίρνει, τό κου11άει, κουδουνίζει καί τό βάζει
στιίν τσέπη του. Κατόπιν παίρνει τόν κοντυλοφόρο του, άπλώ
νει τό λαχαιιόφυλλο πάνω στιj11 πλάτη τοϋ Διάβολου, βουτάει τόν
κοντυλοφόρο του στόν πισινό τοϋ Διάβολου καί γράφει, λέγοντας) .

ΚΑΤΗΣ : Ό πατισάχ εν τό πρόσωπον το\J Θεο\J σήν γην.
Ό Άλογάς εν τό πρόσωπον τη πατισάχ σήν Ποταμέαν. Ό
Κιζ!ρτς εσκωσεν πρόσωπον σόν Άλογάν. Καί ντό έράεψεν
άτον καί 'κι έδέκεν άτόν; (Ό αύτοκράτορας εlναι τό πρόσωπο
το\J Θεο\J πάνω στή γη. Ό Άλογάς (φεουδάρχης) εlναι τό
πρόσωπο το\J αύτοκράτορα στήν κοιλάδα το\J ποταμο\J. Ό
Κιζ!ρ σήκωσε κεφάλι στόν Άλογά. Καί τάχα τί το\J ζήτησε
καί δέν το\J τό εδωσε; μικροπράματα!).
(Ό Κατιjς ρωτάει κατόπιν τόν Άλογά, γιά τό φόνο τοϋ ii.λλου
άδερφοϋ) .
ΚΑΤΗΣ : Άλογα έφέντη, ή γαρή άτ' ετον εμορφος; (Άλογά
έφέντη , ή γυναίκα του ήταν δμορφ η ;) .
ΑΛΟΓΑΣ : Έμορφος παντέμορφος, ii.μον ilλες σ ή ν άνα-

Ή είσοδος . τών Μωμόγερων, μέ κυκλικό πηδηχτό χορό κι άνάλογο τραγούδι μέ τιί συνοδεία ποντιακι;ς λύρας. Ή λαϊκή παρά
δοση μπορεί ν' άνακρατεί έδώ, κάτι άπό τiιν πάροδο τοϋ χοροϋ τιϊς Άττικι;ς Κωμωδίας. Διακρίνονται : Κιζίρ, Δίκωλον, Ά λογάς,
Νύφε καί Διάβολον. 'Από τιίν παράσταση τοϋ "Καλλιτεχνικοϋ Όργανισμοϋ Ποντίων 'Αθηνών " μέ τό "Δικαστιίριον ", στιίν Καλλιθέα
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τολήν. (Όμορφη πανέμορφη , σάν fiλιος τήν άνατολή).
ΚΑΤΗΣ : 'Εγώ πα νά εμνε άέτς Θά έποίνα. (Κ' έγώ iiν iiμουν,
τό ίδιο Θά εκανα).

'Εμείς εϋραμ' άτεν τήν Νύφεν. Δώστε μας παράδες, νά δί
γομε 'σας άτέν. ('Εμείς τ�) βρήκαμε. Δώστε μας χρήματα,
γιά νά σάς τή δώσουμε).

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ

(ΟΙ Μωμόγεροι μαζεύουν, χριίματα άπό τό κοινό και' τά δίνου1•
στούς δυό ζιπκοφόρους, πού εlναι έκπρόσωποι τι;ς Κοινότητας
τοϋ χωριοϋ καί θά τά ·καταθέσουν στό Ταμείο της. Σηκώνουν τό
σεντόνι καί παραδίνουιι τιί Νύφη στούς Μωμόγερους) .

Οί έρωτοτροπίες τ�;ς χήρας μέ τόν Άλογά
(Ό ΔΙΚΩΛΟΝ φέρνει στό προσκιίνιο τιί χιίρα ΝΥΦΕΝ του,
πού τιjν ύποδύεται iiντρας. Ή Νύφε Ορηνεί τόν Κιζίρ ιωί μοφο
λογάει. Ό Άλογάς πού τιί βλέπει και' τιjν δρέγεται, χτυπάει τό
ραβδί του δυνατά στό ίlδαφος. Ή Νύφε τόν βλέπει και' άρχίζει
πλάγια πλάγια τά καμώματά της, γιά νά προκαλέσει τόν Άλογά.
Ό τελευταίος χτυπάει δλο και' πιό άδύναμα μέ τό ραβδί του, ένώ
ό Διάβολον σπρώχνει σιγά σιγά τιj Νύφεν πρός τόν Άλογά. Ό
Ά λογάς βγάζει τελικά ίlι•α μεγάλο κολιέ άπό σκόρδα,fφασόλια,
πιπεριές, καρότα και' τό βάζει στό λαιμό της. Μετά κάνει διά
φορα καμώματα γιά νά δείξει τιί λεβεντιά του, χτυπάει τό ραβδί
του δυι•ατά και' δίνει τό σύνθημα τοϋ χοροϋ στούς iiλλους Μωμό
γερους. Ή Νύφε μπαίνει μαζί μέ τούς iiλλους στό χορό) .
ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ

Ή άνάσταση τοϋ νεκροϋ

(Ή Νύφε γιά μιά στιγμιί ξεφεύγει άπό τό χορό, πηγαίνει στό
νεκρό Κιζίρ, σηκώνει τά φουστάνια της και' κάθεται πάνω στό
κεφάλι του. Ό νεκρός ζωνται•εύει, έιιώνεται μέ τούς άλλους Μω
μόγερους και' χορεύει μαζί τους) .
ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ

Ή άρπαγή τijς νύφες

ΖΙΠΚΟΦΟΡΟΙ {ει'ρωνικά) : Έπάρτε άτεν. Ό Θεός νά χαρί
ζει σας ' άοίκον νύφεν. (Πάρτε την.'Ο Θεός νά σάς τή χαρίσει,
τέτοια νύφη).
ΑΛΟΓΑΣ (πλησιάζει στό κοιιιό και' άπαγγέλλει τούς στίχους)
Ποίος ε{μαι; κανείς κι' ε{μαι,
'ς σij κοσμί τ�)ν τσάρχαν κείμαι
δΘεν ερχουμαι καί πάω
εν γραφτόv, άτό ντ' έφτάγω.
Τ' ονομα μ' iiν Θέλ'ς νά παίρ'ς :
άδελφό μ' ετον Όπέρ'ς
τ' έμόν τ' ονομαν Όφέτος.
Έχω ήμέρας μέ τό μέτρος.
Εύτυχές τό Νέον Έτος!
(Ποιός ε{μαι; κανείς δέν ε{μαι,
στοϋ κόσμου τόν τροχό βρίσκομαι
δπου ερχομαι καί (δπου) πάω
ε{ναι γραφτό μου αύτό πού κάνω.
Τό ονομά μου Ciν Θέλεις νά μάθεις :
Ό άδελφός μου ήταν τό Πέρυσι
τ' ονομά μου ε{ναι Φέτος) .
Έχω μέρες (πού 'ναι μετρημένες) μέ τό μέτρο.
Εότυχές τό Νέον Έτος !

Δ ΥΟ ΖΙΠΚΟΦΟΡΟΙ (άπό τό κοινό πού παρακολουθεί - 11τυμέ
νοι τιί ζίπκα, ποντιακιί στολιί - άρπάζουν τιί Νύφεν καί, μακριά
άπ' τούς Μωμόγερους, τιί ρίχνουν κάτω και' τιί σκεπάζουν μ'
ίlνα σεντόνι. Σταματάει τό γλέντι και' οί Μωμόγεροι ρωτϋ.νε) :
Ποϋ εν ή Νύφε ! Ποϋ εν ή Νύφε ! Έκλεψαν τ�) ν Νύφεν !

(Κατόπιν τό ρίχνουν πάλι, δλοι μαζί, στό χορό και' τό τραγούδι.
Τελειώνοντας οί Μωμόγεροι φεύγουιι χαιρετώντας και' εύχόμεvοι) .

( Ψάχνουν νά τιί βροϋν γιά λίγο, όπότε οί δυό ζιπκοφόροι παρου
σιάζονται καί λένε) :

ΜΩΜΟΓΕΡΟΙ : Άρ' εχετε ϋαν. Καί τοϋ χρόνου! (Λοιπόν
εχετε γειά. Καί τοϋ χρόνου!).

Ή Νύφε κλαίει τόν iiντρα της - τόιι Κιζίρ, πού 'χει πέσει χτυπημέιιος άπό τόν Άλογά. 'Ολόγυρα, ό Γιατρόν, ό Διd.βολον που επι
χαίρει . . . σατανικά, ό Δίκωλον - άδερφός τοϋ Κιζι'ρ κι ό Λ υριτζιίς πού, γελάει σά θεατιίς. μιά κι δ ρόλος του δέιι εlναι ένεργός

52

ΜΗΤΣΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ

φ Ω

tJ

Μ Ο Ν ΟΠΡΑΧΤΟ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
•
ΤΑ

ΠΡΟΣΩΠΑ

:

δ ΒΟΥ ΛΗΣ καi ή Α ΡΙΣΤΕΑ . Κ' ο ί δυό τους, γύρω

στα πενή ντα

•
Δωμάτιο. Στόν τοίχο καθρέφτης. Κρεβάτι διπλό, τραπέζι, κα
ρέκλες. Στιί δεξιά γωνιά, κουζ111ικά. Στιίν άριστεριί. 11άυλο1• ντου
λάπα. Στό κέντρο, πόρτα.
Μπαίι•ουν άπό άριστερά ό Βούλης καί ιί 'Αριστέα. Στά 50 κ' οί
δυύ. 'Εξωτερικά tξαθλιωμένοι. Ή 'Αριστέα {χει {κφραση πόνου,
πιάι•ει μί; τύ 'να χέρι τό νεφρό. Στό aλλο, κρατάει νάυλον σα
κούλα.
ΑΡfΣΤΕΑ : Ξεπατώθηκα.
ΒΟΥΛΗΣ : Τούς κερατάδες! Κατάλαβες; Κ' ϋστερα θέλει
νοίκια. Πώς εχεις άπαιτi1σεις, κύριε; Τί μας προσφέρεις ώς
νοικοκυρά; 'Ορίστε, θέλουμε άσανσέρ. Που είναι;
ΑΡΙΣΤΕΑ (Άφψιοντας στό τραπέζι τιί σακούλα, κουρασμένα) :
Πάψε έπιτέλους.
ΒΟΥΛΗΣ : Όχι, " πάψε " 'Αριστέα. Διότι ό άλλος, τέτοια
θέλει. (Όργιί) . Τί δηλαδ ή . Α!ωνίως τό μόκο; 'Εδώ ύπάρχουν
δικαιώματα, ύπάρχουν καί όποχρεώcrεις. Θές δικαιώματα,
ετσι ; Μπράβο, γιατί δχι, ( όργιί) , ξεπλήρωσε καί τίς ύποχρεώ
σεις σου, κύριε. Κατάλαβες; ( Τινάζεται) . Βροχή, ε; Καλαπό
δια.
ΑΡΙΣΤΕΑ : Δέ στό 'πα άπ' τό πρω ί ;
ΒΟΥΛΗΣ : Λοιπόν; Τί ν ά 'καμνα. Μέ τ ά στοιχεία τ ij ς φύ
σεως θά τά βάλω; (Όργιί) . Όλα άπό μένα τά περιμένεις;
ΑΡΙΣΤΕΑ : Ν' άγόραζες μιά όμπρέλα.
ΒΟΥ ΛΗΣ : Θά τήν πετάξεις, δέ μπορείς. Νά πάρω όμπρέλα,
ε; Μέ τ ί ; Μέ ψείρες;
ΑΡΙΣΤΕΑ : Μέ λεφτά.
ΒΟΥΛΗΣ : Ποιά λεφτά; Είδες έσύ λεφτά;
ΑΡΙΣΤΕΑ (Στίβει τά μαλλιά της) .
ΒΟΥ ΛΗΣ : Κατάλαβες; Νά τά γεννήσουμε; 'Ορίστε. Γέννα
έσύ λεφτά . Μπορείς; (Βγάζει τό παλτό, τό πετάει στό τραπέ
ζι) . Ρίξε καί κανένα φράγκο, ντέ. Μόνο κουβέντες;
ΑΡlΣΤΕΑ ( Τρέχει, τ' άρπάζει) : Είσαι μέ τά καλά σου;
ΒΟΥ ΛΗΣ ( Τό παίρνει, τό κρατάει) : Τό ξέρεις δτι δέν εχω
άλλο;
ΑΡΙΣΤΕΑ : Λοιπόν;
ΒΟΥ ΛΗΣ : Έ, άφου τό ξέρ&ις, τ ί πας κόντρα.
ΑΡΙΣΤΕΑ : Καί θά μου κάνεις άνω κάτω τό σπίτι;
ΒΟΥΛΗΣ : Κοίτα άντίδραση. Που νά τό βάλω, ε ;
ΑΡΙΣΤΕΑ ( Tou δείχιιει τό πάτωμα) .
ΒΟΥ ΛΗΣ : Καμιά καρέκλα, ξέρω έγώ;
ΑΡΙΣΤΕΑ : (Πείσμα) : Όχι .
ΒΟΥΛΗΣ : Κοίταξε, φίλε μου, νοοτροπία. Ν ά τ ό άφήσω χά
μου νά σκονιστεί. Ποιό; τό παλτό του Φώντα ! (Ξαφιιικιί όργιί) .
Ξέρεις ποιός τό φόραγε αύτό; ε; ό Φώντας !
ΑΡJΣΤΕΑ ( Στίβει άκόμα τά μαλλιά της) .
ΒΟΥ ΛΗΣ : Ναί , ξέρεις τί έστί Φώντας ; Κοράκι. 'Αετονύχης.
Που τόν βρίσκεις, που τόν χάνεις μέσα σ' δλα. Κεφαλ1i . Καί
φάγαμε ψωμί κι άλάτι μέ τό Φώντα. ( Μόιιος, συγκίνηση) :

Α, ρέ Φώντα. (Πάει κάθεται στό κρεβάτι, σκεπάζεται μέ τιίι•
ιcουβέρτα, άκουμπώντας στόιι τοίχο) . Μπρρρ.
ΑΡΙΣΤΕΑ : Πάλι μου ξάπλωσες ;
ΒΟΥΛΗΣ : Κρύο ε; Φοβερόν.
ΑΡfΣΤΕΑ : Δέν εχεις τσίπα άπάνω σου, βρέ;
ΒΟΥΛΗΣ (Σηκώνεται) : Πρόσεχε τό τί λές, 'Αριστέα.
ΑΡΙΣΤΕΑ (Όργιί) : Αύτό πού άκους.
ΒΟΥΛΗΣ (Κάθεται) : Διότι, καί λίγος σεβασμός, δέ βλά
πτει. Πλ1)ν δμως, τί νά σου κάνω; Δέν ερχεται κι αύτός ό
κερατάς. Θά 'ναι δυόμιση ;
ΑΡΙΣΤΕΑ (Παίρνει τιί σακούλα, πάει στιί γωνιά μέ τά κουζι
νικά, άρχίζει τό μαγείρεμα) .
ΒΟΥΛΗΣ (Κοιτάει κλεφτά πρός τιίν πόρτα) : Σου 'λεγα τότε
έγώ.
ΑΡΙΣΤΕΑ : Τί παραμιλaς έκεϊ;
ΒΟΥΛΗΣ : 'Εγώ; Είναι τό άδύνατο τών άδυνάτων.
ΑΡΙΣΤΕΑ : Ποιό.
ΒΟΥΛΗΣ : Νά 'ρθει ό Φώντας ντέ. Νά κάνει τ ί ό Φώντας ;
Νά μας ξελασπώσει ; Ειναι στό χέρι του, δέ λέω. Πλήν δμως
μέ μένα θ' άσχολείται, συνεχώς, ό Φώντας; Βαριέται ό
άλλος. Του τή δίνει . Κατάλαβες;
ΑΡΙΣΤΕΑ : Καi δέ μου λές.
ΒΟΥΛΗΣ : Ό,τι θές 'Αριστέα.
ΑΡJΣΤΕΑ : Ποιός εΙναι αύτός ό Φώντας;
ΒΟΥΛΗΣ ('Αδιάφορα) : Ό . . . Φώντας.
ΑΡΙΣΤΕΑ : Ναί.
ΒΟΥΛΗΣ : Έλα . . . παράτα τίς άηδίες.
ΑΡΙΣΤΕΑ : Τί άηδίες;
ΒΟΥΛΗΣ : Πλάκα μuς κάνεις τώρα; Άκου ποιός εΙναι ό
Φώντας.
ΑΡΙΣΤΕΑ : Θά μου πείς;
ΒΟΥΛ Η Σ : Χέσε μας, ρέ 'Αριστέα. Δέ μας άπαρατας στόν
πόνο μας; ( Ξαφιιικά) . Θά μας τρελάνεις τώρα; Δέ σου 'χω άνα
φέρει ποτέ γιά τό Φώντα;
ΑΡfΣΤΕΑ : Ποτέ.
ΒΟΥΛΗΣ : Λές νά μοϋ διέφυγε; Κοίταξε, φίλε μου, άχαρι
στία. Ρίχνεις σηi λήθη, ποιόν; Τόν εύεργέτη σου. ( Ξαφιιικά,
καμάρι) . Ό πιό καλός μου φίλος.
ΑΡfΣΤΕΑ : Έχεις καί φίλους; Δέν τό 'ξερα.
ΒΟΥΛ ΗΣ ( Χειροι•ομία) : Έναν. Τό Φώντα!
ΑΡΙΣΤΕΑ : Κατάλαβα. ( Σηκώι•εται, πάει κάθεται σέ μιά κα
ρέκλα) .
ΒΟΥΛΗΣ : Τί . . . έννοείς;
ΑΡΙΣΤΕΑ : Κουμάσι.
ΒΟΥΛΗΣ (Όργιί) : 'Αριστέα. (Καλμάρει) . Τώρα, τ ί νά σου
πώ; Ξέρεις έσύ τό ποιόν του άλλου; (Ξαφvιιcά) . Έχεις ύπόψ η
σου, τί έστί, Φώντας;
•
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ΑΡΙΣΤΕΑ : Φίλος σου, δέν εΙνα ι ;
Β Ο ΥΛ Η Σ : Μοναδικός.
ΑΡΙΣΤΕΑ : Έ, κουμάσι Θά 'να ι . (Δείχνει τά πόδια της) . Τά
βλέπεις;
ΒΟΥΛΗΣ : Ναί . Κουμάσι , ό Φώντας; 'Εγώ;
ΑΡΙΣΤΕΑ : Φουσκώσανε.
ΒΟΥ ΛΗΣ : 'Εγώ φταίω; ·Ας δψεται ή ύγρασία.
ΑΡΙΣΤΕΑ : 'Απ' τά χέρια σου, βρέ, τ' άκοliς; 'Απ' τά χέρια
σου. Θά γίνουν τούμπανο τά πόδια μου κ' uστερα Θά πεθάνω.
Τότε νά δώ τόν κώλο σου.
ΒΟΥΛΗΣ : Φτοli σου. Χυδαία.
ΑΡlΣΤΕΑ : Στούς πέντε δρόμους Θά ψοφήσεις. Σάν τό σκυλί.
ΒΟΥΛΗΣ (Φοβισμένα) : Σιγά, Θά μάς άκούσει ή σκρόφα.
ΑΡΙΣΤΕΑ : Νά μάς άκούσει . Πού μ' ίiχεις καί δουλεύω σάν
τόν είλωτα. Πού σάπισα μέσα στά κάτουρα καί τά σκατά.
Κοίτα πώς ίiγινα βρέ . 'Ιδού! Κοίτα.
ΒΟΥΛΗΣ : Τί νά δώ; Μ ιά χαρά εΙσα ι .
ΑΡΙΣΤΕΑ : Άλλοli αύτά.
ΒΟΥΛΗΣ : Έχεις άντίρρηση ; Γιά κοίτα στόν καθρέφτη .
ΑΡΙΣΤΕΑ : Μέσα στ' άποχωρητ�iρια Θά πεθάνω έγώ. Σά
δούλα.
ΒΟΥΛΗΣ : Σιγά. Κοίταξε, φίλε μου, ύπερβολές. Ύποφέρεις,
ετσ ι ; Λοιπόν, τί λές; Δέν τό καταλαβαίνω; Τό άμφισβ1iτησα
ποτέ; Τί εΙμ' έγώ, άναίσθητος; Πλήν δμως μή τά παραλέμε
κιόλας . . . όρίστε. Δουλεύεις καθαρίστρια, ετσι;
ΑΡΙΣΤΕΑ (Έμβρόιιτητη Ι.ιπ' τιίν if.ιιεσιί του) .
ΒΟΥΛΗΣ : Άν δέν άπατώμαι, είκοσι χρόνια.
ΑΡΙΣΤΕΑ : Λοιπόν;
ΒΟΥΛΗΣ : Βλέπεις; Είκοσι χρόνια (τονίζει) συναπτά, κ'
εΙσαι σά σίδερο. Τώρα Θά πάθεις; Πλήν δμως σoli άρέσει ή
ύπερβολ1i . ΕΙναι στό αΙμα σου, φταίς; Όχι . Χούι εΙν' αύτό.
'Εγώ τί φταίω; (Όργιί} . Πού ίiχουμε καί τήν καρδιά μας. ( Τιί
χτυπii μέ τιί γροθιά) . Άκοliς; Γκούπ κάνε ι . ' Ετοιμοθάνατη.
Αλλη μιά στεναχώρια κ ι Cίντε γειά. Τέζα ό Βούλης. Σέκος.
Νεκρός κι άποθαμένος. Πτώμα, οϋφ. (Θλιμμένα). Κάνε μου
iiν Θές ενα καφέ . . .
ΑΡΙΣΤΕΑ : Νά σηκωθείς νά φτειάσεις.
ΒΟΥ ΛΗΣ : Ώς καρδιονωτικό, κατάλαβες;
ΑΡΙΣΤΕΑ : Καί γ ιά δέν πaς σέ γιατρό;
ΒΟΥΛΗΣ : Νά κάνω τί; Τζάμπα λεφτά; Διότι, αύτοί, εΙναι
κακοποιοί, (χειροι•ομεί} , μηδενός έξαιρουμένου .
ΑΡΙΣΤΕΑ : Ψtύτη . Έ, ψεύτη .
ΒΟΥ ΛΗΣ (Σηκώι•εται) : Ά, δέ πιστεύεις, ε; Θές κανένα δεί
γμα γιά νά στρώσεις;
ΑΡΙΣΤΕΑ (Φτύιιει στόι• κόρφο της, πάει χτυπάει ξύλο) : Στα
μάτα.
ΒΟΥΛΗΣ : Αμ δέ μέ σώζουν αύτά, κυρά μου. Έτσι καί μεί
νει τέζα ό Βούλης, τρέχα καί βάρα έσύ δλα τά ξύλα τής πε
ριοχής. Μηδέν εiς τό πηλίκον. Άν φτάσω στό σημείο αύτό . . .
(Γονατίζει) .
ΑΡΙΣΤΕΑ (Πάει νά τόν προλάβει) .
ΒΟΥ ΛΗΣ (Γουρλώνει τά μάτια, φέρνει τά χέρια στό λαιμό,
έχει σπασμούς, άιιασαίνει μέ κόπο ιωί ιίχηρά. Σηκώνcται. " Υ
φος θλιμμέι•ο) : Ό πιό άπαίσιος Θάνατος, (οργή) καί του
ναντίον, άγωνίζομαι , μοχθώ.
ΑΡΙΣΤΕΑ : Τ ί ι ;
Β Ο ΥΛ ΗΣ (Κάλμα) : Ψάχνω δουλειά, δέν ψάχνω; Πλήν
δμως . . .
ΑΡΙΣΤΕΑ : 'Ανίκανε.
ΒΟΥ ΛΗΣ : 'Αριστέα.
ΑΡΙΣΤΕΑ : Πάψε.
ΒΟΥΛΗΣ : Διότι δχι καί άνίκανος. Έχεις κανά παράπονο;
ΑΡΙΣΤΕΑ : Φτου σου.
ΒΟΥΛΗΣ : Τώρα τί φτύνεις; ε; (Σκουπίζεται) .
ΑΡΙΣΤΕΑ : Πού γέρασες καί μυαλό δέν εβαλες. Φτοϋ σου,
γεροπόρνε. Μόνο έκεί φτουράς βρέ . . .
ΒΟΥΛ ΗΣ : Κοίταξε, φίλε μου, νοοτροπία. (Σκουπίζεται) .
Δη λαδ1i . (Ξανασκουπίζεται) . Κατά τή γνώμη σου. (Όργιί) :
•

•
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Πρόσεχε τό πoli φτύνεις, ε; Τί εlναι τό μοϋτρο μου; Πάτωμα ;
Άκου, γέρος. Θά 'Θελες ε; Πλήν δμως . . (Σκουπίζεται) . Χά.
ΑΡΙΣΤΕΑ (Πάει στό φαγητό της) : Όμως πoli Θά μου πάς;
Θαρείς δτι σέ πίστεψα; Έννοια σου, Θά μάθω έγώ iiν πήγες.
.

ΒΟΥΛΗΣ (Κάθεται στό στρώμα, άνάβει τσιγάρο, χωρίς νά τήν
κοιτάει) : ΠοQ;
ΑΡΙΣΤΕΑ : Στή δουλειά. Θά πάω νά ρωτ�;σω. Κι {iμα δέν
πήγες, άλίμονό σου.
ΒΟΥΛΗΣ (Φυσάει) : Μέ άπειλείς ;
ΑΡΙΣΤΕΑ : Άκουσες τί εΙπα;
ΒΟΥΛΗΣ : Κοίταξε, φίλε μου. 'Αστραπή . ( Ψεύτικο, ονειρο
πόλο ϋφος) : Σάν άστραπ1i . Κ' uστερα, τίποτε. Τό μαυρο χώμα.
(Σηκώνεται, Οά φέρνει γύρους στό δωμάτιο) .
ΑΡΙΣΤΕΑ : Κι (ός τότε στό κεφάλι μου, ε;
ΒΟΥΛΗΣ ( Σταματii) : 'Αριστέα! (Συνεχίζει τούς γύρους) .
Τήρησε ένός λεπτου σιγή .
ΑΡΙΣΤΕΑ : Τεμπελχανά.
ΒΟΥ ΛΗΣ : Διότι ό Cίλλος σου μιλάει γιά Θάνατο κ' έσύ έκεί,
τό χαβά σου.
ΑΡΙΣΤΕΑ : Δέ μ' ένδιαφέρει ό Θάνατος. ( Όργιί) .
ΒΟΥ ΛΗΣ : Δέ σ' ένδιαφέρει; Τότε τί σ' ένδιαφέρει ; Ό σι
νεμάς;
ΑΡΙΣΤΕΑ : Νά ζ�iσω ώς ι'iνθρωπος στήν κοινωνία, άκους;
•

ΒΟΥΛΗΣ : Κοίτα μυαλό. Κ' έγώ τί σοi) 'πα. Τίναξτα; Πλήν
δμως, σκέψου καί τό Θάνατο. Καλό σοi) κάνει , κακό δέ σοi)
κάνε ι . Διότι, 'Αριστέα, ματαιότης ματαιοτ�iτων . . .
ΑΡΙΣΤΕΑ : Λογά.
ΒΟΥΛΗΣ : . . . Τά πάντα ματαιότης. (Κόβει βόλτες σκυφτός ,
θλιμμένος) .
ΑΡΙΣΤΕΑ : Αϋριο νά μου τά πείς αύτά.
ΒΟΥΛΗΣ : Σταμάτα τίς άπειλές. Καί ποϋ 'σαι. Ρίξε καί κανά
σκούπισμα δώ μέσα. Π 1]ξαμε στή σκόνη.
ΑΡlΣΤΕΑ : Νά πάρεις καί νά σκουπίσεις. Τί κάνεις δλη μέ
ρα; Τσάρκες.
ΒΟΥ ΛΗΣ : 'Αριστέα, τό πaς φιρί - φιρί.
ΑΡΙΣΤΕΑ : Τί ι ;
ΒΟΥΛΗΣ : Ν ά κάνω κανά μπράφ. (Όργιί) . Διότ ι , αύτό μaς
έλειπε. Νά διαμορφωθοQμε καί σέ γυναίκες. ('Αγγίζει μέ τό
δάχτυλο τιί ντουλάπα) . 'Ορίστε. Δυό δάχτυλα σκόνη. Α, νά
χαθείς.
ΑΡlΣΤΕΑ : Αμα δέ σοi) άρέσει έδώ, νά φύγεις.
ΒΟΥΛΗΣ (" Υφος) : Κι αύτό Θά γίνε ι .
ΑΡΙΣΤΕΑ : Πότε ;
ΒΟΥΛΗΣ : Έν καιρώ. (Ύφος) .
ΑΡΙΣΤΕΑ : Αϋριο Θά τά πουμε.
ΒΟΥΛΗΣ : Τό βιολί της αύτ11 . Τί Θά πουμε, αύριο, έ; ' Ορίστε,
πήγα ση1 δουλειά, τί εγινε;
ΑΡΙΣΤΕΑ (Σηκώνει τό κεφάλι) : Πήγες;
ΒΟΥΛΗΣ : Λοιπόν;
ΑΡΙΣΤΕΑ : Ψέματα μου 'πες δηλαδ11 ;
ΒΟΥΛΗΣ : Κοίταξε, φ(λε μου, εκφραση . 'Εχθρική.
ΑΡΙΣΤΕΑ : Γιά λέγε.
ΒΟΥ ΛΗΣ : Τί λές έσύ, δέ Θά 'πιανα δουλειά; (Σταματάει,
ρουφάει τσιγάρο) . Πλήν δμως . . .
ΑΡΙΣΤΕΑ {'Απλά) : Πλήν δμως;
ΒΟΥΛΗΣ : 'Απάνω πού τά συμφωνούσαμε, τσούπ. Νιώθω
ενα δάγκωμα.
ΑΡlΣΤΕΑ ( Πάει πρός τό μέρος του) : Ποuου;
ΒΟΥΛΗΣ ('Ατάραχα) : 'Εδώ. (Δείχνει τό χέρι) . ΕΙσαι καλά ;
'Εδώ. (Δείχνει τιίι• καρδιά) .
ΑΡfΣΤΕΑ : Λοιπόν;
ΒΟΥ Λ ΗΣ : Αύτό πού λέγαμε προηγουμένως. Ή ματαιότητα.
Ή μαύρη γη.
ΑΡΙΣΤΕΑ : Καί;
ΒΟΥΛΗΣ : Μοϋ 'ρθε ενα πλάκωμα. Σκέφτηκα καί τά πόδια
σου. Τά κάτουρα καί τά σκατά. Όλα τά σκέφτηκα 'Αριστέα,
άκοϋς ;
•

•
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ΑΡΙΣΤΕΑ : Ναί.
ΒΟΥΛΗΣ : Πλήν δμως . . . (Ρουφάει) .
ΑΡΙΣΤΕΑ : Λέγε, Χριστιανέ μου, μέ 'σκασες. Πλήν δμως καί
πλήν δμως.
ΒΟΥΛΗΣ : Πλήν δμως. (Κοιτάει τό τσιγάρο) . Φτοϋ. Στούκας.
( Τιίν κοιτάει στά μάτια) . Μέ σπαραγμό ψυχής . . .
ΑΡΙΣΤΕΑ : 'Αρνήθηκες.
ΒΟΥΛΗΣ : Κοράκ ι .
ΑΡΙΣΤΕΑ ( Τοϋ χυμάει, προσπαθεί ν ά τόν χτυπιjσει) .
ΒΟΥΛΗΣ ( Τρέχει στιίν 11.λλη γωνιά, προστατεύοντας μέ τά χέρια
τό κεφάλι) .
ΑΡΙΣΤΕΑ (Κάνει νά τοϋ ξαναχυμιίξει) .
ΒΟΥΛΗΣ ( Φοβισμένα) : Κάνε κράτει , 'Αριστέα.
ΑΡΙΣΤΕΑ : Ώστε ετσι, ε; Ήταν κλειστό τό μαγαζί ε; Έξω
άπό δlί> γρήγορα. Μάζεψτα καi δρόμο.
ΒΟΥΛΗΣ (Φοβισμένα) : Θά μας άκούσει . . . Τά νοίκια, κα
τάλαβες; Μά, τή σκρόφα. Στήνει αότί, τό ξέρεις;
ΑΡΙΣΤΕΑ : Άκουσες τ ί εlπα; Δρόμο. Άχρηστε τής κοινω
νίας. 'Εκμεταλλευτή . Νά πας στίς πόρνες, βρέ .
ΒΟΥΛΗΣ : Φτοϋ σου. 'Αθυρόστομη . Οϋτε μιά πλάκα δέ
μπορείς νά κάνεις, άμέσως " δρόμο ".
ΑΡΙΣΤΕΑ : Μ ή μοϋ τ' άλλάζεις τώρα.
ΒΟΥΛΗΣ : 'Εγώ, ποτέ. Ψέματα θά σοϋ πώ; Πήγα. Πλήν δμως,
ξέρεις τό πώς πήγα καί τί μοϋ 'παν καί πώς εφυγα;
ΑΡΙΣΤΕΑ : Δέ μέ άφορα.
ΒΟΥΛΗΣ : Θ' άφήσεις νά πlί>;

ΑΡΙΣΤΕΑ : Όχι .
ΒΟΥΛΗΣ : 'Οχιά. Προπέτη , ε προπέτη .
ΑΡΙΣΤΕΑ (Παίρνει τιίν κουτάλα) : 'Ορίστε, λέγε.
ΒΟΥΛΗΣ : Μπα. Κουτάλα; Τίιι . . . τή θές τήν κουτάλα; Άς
την κυρά μου στόν τέτζερη .
ΑΡΙΣΤΕΑ : Λέγε.
ΒΟΥΛΗΣ : Θά τήν άφ11σεις;
ΑΡΙΣΤΕΑ : Έδώω. Λέγε.
ΒΟΥΛΗΣ (Άγαναχτισμένα) : Όχι, δέ λέω. Τί δηλαδή, μας
άπειλείς; Άσιχτιρ. Ζωή εlν' αότή ; Σκέτο άγχος. Μή αότό,
μή έκείνο, μή τό ενα, μή τό άλλο. Οϋτε νά κλάσουμε ημα
σταν εtς θέσιν. 'Ορίστε, φεύγω. Παίρνω τά μπογαλάκια μου
καί φεύγω. ( Ψάχνει) . Ti μπογαλάκια δηλαδή; Μονάχα τό
παλτό, κι αότό, ώς άνάμνησις άπό τό Φώντα. Ακου κου
τάλα! Καi μή ξανασηκώσεις χέρι , θά στό κουλάνω.
•

ΑΡΙΣΤΕΑ : Μπρός, τρέχα νά τόν βρείς.
ΒΟΥΛΗΣ (Έκπληκτος) : Ποιόν, 'Αριστέα;
ΑΡΙΣΤΕΑ : Τό φίλο σου.
ΒΟΥΛΗΣ : Τό Φώντα! Α. Κάνεις καί πλάκα, ετσι;
ΑΡΙΣΤΕΑ ('Αρχίζει νά τρέμει) .
ΒΟΥΛΗΣ (Μεγαλόπρεπα) : Άποχωρlί>. (Πάει στιίν πόρτα,
πιάνει τό πόμολο, σταματa) . Τελικά μέ διώχνεις, ετσι;
ΑΡΙΣΤΕΑ ( Δέν άπαντα) .
ΒΟΥΛΗΣ : Μήηην . . . τρέψεις αόταπάτες. Καρφάκι δέ μοϋ
καίγεται . Γιά τήν εόθύνη ρωτάω. Μή λές αϋριο, μεθαύριο . . .
ΑΡΙΣΤΕΑ : Έδlί> εlσαι άκόμα;
•
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ΒΟΥΛΗΣ : 'Αναλαμβάνεις την εόθύνη ;
ΑΡΙΣΤΕΑ : Ναί .
ΒΟΥΛΗΣ : Κατόπιν ώρίμου σκέψεως;
ΑΡΙΣΤΕΑ : Ναίαι .
ΒΟΥ ΛΗΣ : Καί μέ διώχνεις;
ΑΡΙΣΤΕΑ : Ναί.
ΒΟΥΛΗΣ ( Χειροκροτάει) : Συγχαρητ�iρια! Κατόρθωμα θά
κάνεις. Έδ& σ' εϊχαμε στά Cόπα, Cόπα. Ώς καί τοϋ πουλιοϋ
τό γάλα. (Στόμφος) : Καί άντί μάνα, χολ η. (Πετάει στό πά
τωμα, μέ τρόπο i!ιια φάκελο) . Τί εlν' αότό; { Τόν άνοίγει,
γουρλώνει τά μάτια καθώς διαβάζει, κοιτάει άλλοπαρμέιιος τιίν
'Αριστέα) . Ό Φώντας ! Έρχεται ό Φώντας ! ( Πετάει τό παλ
τό, τρέχει χαρούμειιος πρός τό μέρος τιϊς 'Αριστέας, πού τόν
κοιτάει i!ιcπληιcτη) .

ό Λάκης (ιcοροϊδευτικά) : Ξές τί έστi Λάκης; 'Εγκέφαλος !
' Ετοιμάζατε δ έ καi έκστρατεία γιά τ ά χωριά.
ΒΟΥΛΗΣ (Θλιμμένα) : 'Ομολογώ. Πλήν δμως . . . τί νά τό
κάνεις; Φλούδα ό Λάκης. 'Απεδείχθη !
ΑΡΙΣΤΕΑ : Κι ό Σίφης, κι δ Γιοβάννης κι δ διάλος τόν πα
τέρα; Φλούδα κι αύτοί ;
ΒΟΥΛΗΣ : Μηδενός έξαιρουμένου! Μόνο θεωρίες i;τανε.
Κάνε καί πράξη, κύριε. 'Υλοποίησε! ('Αηδία) : Καθάρματα.
'Ενώ δ Φώντας . . . χά. Δέ σοϋ λέω κουβέντα. Μονάχα νά τόν
δείς. Τόν εΤδες; Έπεσες τάβλα .
ΑΡΙΣΤΕΑ : Δέν ί:χω καμιά διάθεση . ( Γιά τά ροϋχα) . Θά τά
πετάξω.
ΒΟΥΛΗΣ { Τρέχει κοντά της) : Βρέ μάνα μου, μύγα σέ τσί
μπησε;
ΑΡΙΣΤΕΑ : Διότι βαρέθηκα καί σένα καi τούς φίλους σου.

ΕΙΚΟΝΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΒΟΥΛΗΣ : Τούς σκύλους έννοείς. Κάτσε νά δείς τό Φώντα
καί τά λέμε. ·Αμα δέ μείνεις Cίναυδη, νά μέ σταυρώσεις. Διότι,
τ i Θαρείς ; Γιά δουλειές τοϋ ποδαριοϋ ί:ρχεται δ Φώντας;
(" Υφος) . Έπιχειρ1iσεις.

(Ό Βούλης παλιό κουστούμι, γραβάτα. Ή 'Αριστέα μαϋρο ταφτά,
προσπαθεί ιιά βάλει τίς γόβες . κ· οί δυό, σά γελοιογραφίες) .

ΒΟΥ ΛΗΣ (Κόβει βόλτες) : Α, ρέ Φώντα, τi μοϋ κάνεις.
Έρχεσαι πού 'ρχεσα ι . Τί ί:ρχεσαι στό Cίρπα κόλλα; Δέ Θές
ύποδοχη έσύ; Φαγιά, κρασιά, κόλπα, ξέρω 'γώ; Λουλούδια!
Πλήρης περιφρόνησις; Πλήν δμως, ενας εΤσαι , κύριε. Όπως
καί νά τό κάνουμε εΤσαι ενας. Ό Φώντας ! ( Στιίν 'Αριστέα) :
Ψέματα;
ΑΡΙΣΤΕΑ ( Γιά τό παπούτσι) : Στό διάλο.
ΒΟΥΛΗΣ : Κ' uστερα σοϋ λέέι, βρέ έμένα Θά μοϋ πείς;
Πέφτει ό Βούλης ί:ξω; Τέρμα κύριε. ΕΙναι μετριόφρων.
ΑΡfΣΤΕΑ ( Προκλητικά) : Ποιός;
ΒΟΥ ΛΗΣ (Ύφος) : Οί μεγάλοι Cίνδρες! (Βόλτες) .
ΑΡΙΣΤΕΑ : ΕΤπα κ' έγώ . . .
ΒΟΥΛΗΣ : Τί.
ΑΡΙΣΤΕΑ : Μην έννοοϋσες αότόν, τόν π&ς τόν εΤπες.
ΒΟΥ ΛΗΣ : Τό Φώντα ; Μέσα κι αότός. (Πάει στόν καθρέφτη,
σαλιώνει τό φρύδι. Κόρδωμα) . Παραδέχεσαι ; (Βόλτες) . Κοί
ταξε, φίλε μου. Προσέχεις; Τί σοϋ είναι ό CίνΘρωπος, ε ; Χρό
νια στό καλντερίμι ό κερατάς καί στό φινάλε τίποτα. Δέ
στέριωσα πουθενά .
ΑΡΙΣΤΕΑ : Δούλεψες καί καμιά μέρα; Π&ς νά στεριώσεις;
•

ΒΟΥΛΗΣ : Mi) μέ διακόπτεις, ε ; Καi αίφνης ί:νας Φώντας
καί ώς διά μαγείας μοϋ 'ρΘε 11 δρεξη . (Ά νάβοιιτας τσιγάρο) .
Μπορείς νά τό έξηγ1iσεις αότό;
ΑΡJΣΤΕΑ ('Απειλητικά) : Θά σοϋ έξηγi1σω έγώ. Ποιός ξέρει
τί άπατεωνίες μοΟ έφαρμόζεις πάλ ι .
ΒΟΥΛΗΣ ('Άλμα) : Τί εΤπες;
ΑΡΙΣΤΕΑ (Πείσμα) : Αότό πού aκουσες.
ΒΟΥ ΛΗΣ : Πές άναιρ&, 'Αριστέα.
ΑΡΙΣΤΕΑ : Όχι .
ΒΟΥ Λ ΗΣ (Χτυπάει τά χέρια άπελπισμένα) : Τέρμα κύριε.
Χάλασε 11 δουλειά. ( Δείχι•ει) : Έχουμε τό γρουσούζη . Έδ&
όλόκληρος λαός, καλομελέτα κ' ί:ρχεται σοϋ λέει, ή 'Αριστέα
δέν έννοεί νά τη ρ1iσει μιά παροιμία.
ΑΡΙΣΤΕΑ (Μέ όρμιί) : Δέ μοΟ λές. Τί λουλούδι εlναι πάλι
αuτός ό Φώντας; Καί π(i)ς ξεφύτρωσε ί:τσι στά ξαφνικά;
ΒΟΥ ΛΗΣ ('Απέχθεια) : Mi) λές κουβέντα. Χέσε μας . . . Τί
ξαφνικά; Δέ σοϋ έξήγησα; Τόν ί:ριξα στη λήθη. Ό Φώντας
φταίει; 'Εγώ. Πλήν δμως . . .
ΑΡΙΣΤΕΑ : Πλήν δμως καί πλ1)ν δμως. Πές καί τίποτ' aλλο.
Σέ ρωτώ.
ΒΟΥ ΛΗΣ : Κ' έγώ σοϋ άπαντώ. (Όργιί) . ΕΙσαι νορμάλ; Ξές
τί έστί Φώντας ;
ΑΡΙΣΤΕΑ : Ξέρω τi έστi Βούλης.
ΒΟΥ ΛΗΣ Γ Εκπληκτος) : Τί έστί! Έχει ύποπέσει τίποτα ση)ν
άντίληψi1 σου; (Πάει στό νεροχύτη, πίιιει νερό) .
ΑΡfΣΤΕΑ : Τί μοϋ 'λεγες πέρυσι γιά κείνον τόν άληταρά;
Β.ΟΥ ΛΗΣ ( Στραβοκαταπίιιει) : Τό Λάκη;
ΑΡΙΣΤΕΑ : Αύτόν.
ΒΟΥΛΗΣ : Mi) ξύνεις παλιές πληγές, ί:; Τόν άχρε!ο !
ΑΡΙΣΤΕΑ : Άλλι&ς μοϋ τ ά ξεφούρνιζες τότε. Ό Λάκης καi

ΑΡΙΣΤΕΑ ( Τόιι ιcοιτϋ. θυμωμέιια) .
ΒΟΥΛΗΣ : Τίι . . . κοιτaς μοβόρικα; 'Ιδού ή άπόδειξη . ( Βγά
ζει τό γράμμα) . Ξές γράμματα; Δέν ξέρεις. 'Ορίστε. (Διαβάζει) :
Βούλη . . . ( στιίν 'Αριστέα) , πολυαγαπημένε καi λοιπά, ε;
(Στό χαρτί) . Καi τελειώνει . Σέ θέλω, ώς διευθυντή . Δέχεσαι;
( Τό βάζει στιίν τσέπη. Κακομοίρικα) . Νά μη δεχθώ; (Ύφος) .
Διότι μοϋ ί:χει καi μιά aλφα έμπιστοσύνη , βρέ άδερφέ . . .
ΑΡΙΣΤΕΑ : Σέ σένα έμπιστοσύνη . Τρελάθηκε; Άς ί:ρθει νά
ρωτήσει έμένα. Θά τοϋ τά π& δλα, φουκαρά μου. Μέ τό νί
καί μέ τό σίγμα.
ΒΟΥ ΛΗΣ ('Αηδία) : Πρόκα, ε πρόκα. (Βόλτες) . Πλήν δμως,
τί νά π&; Έχεις καί δίκιο. Είμαι κ' έγώ Μαφία.
ΑΡlΣΤΕΑ : 'Ομολογείς;
ΒΟΥΛΗΣ : 'Αφοϋ μέ κόλλησες στό καναβάτσο ; Όμως, νά
μήν τό κάνουμε σάν τό βοσκό. την ξέρεις την παροιμία;
ΑΡΙΣΤΕΑ : Δέν . . . ξέρω . . .
ΒΟΥΛΗΣ : Ήταν πού λές, ενας βοσκός. Ό όποίος βοσκός
εlχε πήξει τόν κόσμο στό ψέμα. Τάχα, λέει, ενας λύκος iiτανε
κι δλο τόν άπειλοϋσε δτι Θά τόν φάει .
ΑΡΙΣΤΕΑ : Ό βοσκός;
ΒΟΥΛΗΣ : Τρώγεται δ λύκος; Ό λύκος. 'Ανέβαινε, πού λές,
στό βουνό, ξεσ1iκωνε τούς συνανθρώπους του. ΒοηΘεια, Θά
μέ φάει ό λύκος. Τρέχανε οί aλλοι άλαφιασμένοι , διότι, σου
λέει, νά σώσουμε καi τό παιδί. Τί δηλαδ1i . Νά τό φάει; Πλην
δμως, δέν ξέρω /iν μέ παρακολουθείς, ό μάγκας έκανε πλάκα.
Διότι, ποϋ λύκος. Γέλαγε κιόλας. Κορόιδα. Μιά, δυό, τόν
σιχαΘ1iκανε. 'Οπότε, ενα βράδυ, άκούγεται άπ' τό βουνό γαϊ
ρουροφωνάρα. Βοήθεια, δ λύκος! Σοϋ λέει ό άλλος. Αει πά
γαινε ρέ . . . τσογλάνι . Κανείς δέν π1'jγε. Τ' άκους; Οuτε ενας.
•

ΑΡΙΣΤΕΑ (Κρέμεται άπ' τά χείλη του) : Καί τό παιδί ; Τί Ε
γινε, τό παιδί;
ΒΟΥΛΗΣ : Τό 'φαγε ό λύκος. Διότι, δντως, κατέβηκε κείνο
τό βράδυ ενας λύκος. Κ' είχε μιά πείνα . . .
ΑΡΙΣΤΕΑ : Καί τό 'φαγε;
ΒΟΥ ΛΗΣ : Γιατί ι ι ; Τόν λυπaσαι ; Καλά νά πάθει. Διότι, ρέ
τσόγλανε, πάει νά παίζεις τόν παπά στούς συνανθρώπους σου;
Πάει;
ΑΡlΣΤΕΑ : Όχι, βέβαια, άλλά καί τό παιδί, Βούλη ; Τί ί:φταιξε
τό παιδί οuτως ώστε νά τό φάει ό λύκος.
ΒΟΥ ΛΗΣ : Διότι κανείς δέν eτρεξε είς βο1iΘεια. ('Ύφος) .
ΑΡΙΣΤΕΑ : ΠαλιανΘρ&ποι .
ΒΟΥ Λ ΗΣ : Κ' ί'ρχομαι έγώ στη Θέση του παιδιοϋ. Καί σοϋ
φωνάζω. ( Αγρι:.ι.) : Βο i1θεια, ό λύκος. Δέ Θά 'ρΘεις νά μέ σώ
σεις; Δέ Ο' r,νταποκριΘείς;
ΑΡlΣΤΕΑ 1 Τσ111άει, άποφεύγει 11 ' άπαιιτιίσει) .
ΒΟΥ ΛΗΣ : Διότι τό τελευταίο ψέμα, 1Ίταν άλ1iΘεια, 'Αρι
στέα.
ΑΡΙΣΤΕΑ ("Εχει άρχίσει ιιά μαλακώιιει, πετάει μέ κάποιο ι•άζι
τό παπούτσι) : Ξεράθηκε.
ΒΟΥΛΗΣ ( Τρέχει, τιϊς τό πάει, προσπαθεί νά τι;ς τό βάλει) .
ΑΡΙΣΤΕΑ ( Γαργαλιέται, γελάει δυνατά) .
"

ΒΟΥ ΛΗΣ : Διότι . . . καταλαβαίνεις, ε;
ΑΡΙΣΤΕΑ (Κοκέτικα) : Τί . . . έννοείς;
ΒΟΥΛΗΣ (Ύφος) : Έχουμε καί μιά <'iλφα εύαισθησία, κύ
ριε. Τί εΙμαι κατασκευασμένος ; 'Από <'iγαλμα;
ΑΡΙΣΤΕΑ ( Τό ίδιο) : Δέν καταλαβαίνω.
ΒΟΥΛΗΣ : 'Ολόκληρο i1φαίστειο δίπλα μας.
ΑΡΙΣΤΕΑ (Έιcπληιcτη τάχα) : 'Εγώ;
ΒΟΥΛΗΣ : Ποιός, έγώ; Βεζούβιος!
ΑΡΙΣΤΕΑ (" Υφος) : Νά λείπουν τά κοπλιμάν.
ΒΟΥΛΗΣ : Τό ώραίο νά λέγεται . ( Τι;ς τό βάζει) . Τί κοπλιμάν.
ΑΡΙΣΤΕΑ ( Σηκώ11εται, πάει στόιι ιωΟρέφτη) : Καί δέ μ'>υ
λές, Βούλη . . .
ΒΟΥΛΗΣ : 'Ελεύθερα. (Ά ιιάβει τσιγάρο) .
ΑΡΙΣΤΕΑ : Τώρα . . . νά . . . θέλω νά πώ . . . ( Κολώνει) .
ΒΟΥ ΛΗΣ : Κοίταξε λέγειν, ρ1iτωρ!
ΑΡΙΣΤΕΑ : Νά . . . δχι καl δτι τό πολυπιστεύω, ε; (Ύφος) .
Τί εΙμαι 'γώ. Εϋπιστη ; Άμα δέ δώ.
ΒΟΥΛΗΣ : 'Αριστέα. Μακρυγορείς.
ΑΡΙΣΤΕΑ : Κι Ιiν γίνει ή δουλειά πού λές.
ΒΟΥ ΛΗΣ : Στό άν, εΙσαι άκόμα; Θά !
ΑΡΙΣΤΕΑ : Καί έν τοιαύτη περιπτώσει , θ' άποχτήσουμε χρή
ματα, ετσι δέν εΙναι;
ΒΟΥΛΗΣ ( Τιjν ιcοιτάει τάχα τσαντισμέιιος, χτυπάει τά δάχτυλα
στό τραπέζι) .
ΑΡΙΣΤΕΑ (Ξαφιιικιj όρμιί, τρέχει, άρπάζει τό πηρούνι) : Θά
της τό βγάλω έγώ τό μάτι αύτηνi'jς.
ΒΟΥΛΗΣ : (Ξεφυσάει τόν ιωπιιό) : Τίνος;
ΑΡΙΣΤΕΑ ( Δείχιιει) : Αύτηνi'jς.
ΒΟΥ ΛΗΣ : Ti'jς . . . σκρόφας.
ΑΡΙΣΤΕΑ : Ναί .
ΒΟΥ ΛΗΣ ( Πάει ιωντά της. Ήσυχα) : Γιατί, 'Αριστέα;
ΑΡΙΣΤΕΑ : Ρωτάς; Τόσα χρόνια μάς εκανε τό βίο άβίωτο.
ΒΟΥΛΗΣ ( Τό ίδιο) : Λοιπόν; Καi θά δημιουργήσουμε βεν
τέτα; Τί είμαστε μείς ; Κάφροι ;
ΑΡJΣΤΕΑ : Τί κάφροι .
ΒΟΥ ΛΗΣ (Ύφος ό.ξιοπρέπειας) : Κάτσε κάτω. ( Τιίν καΟίζει
στιjν καρέκλα, τιί γυροφέρνει. " Υφος έπίσημο) . Νά εΙσαι ύπε
ρ1iφανη έσύ. Καί καταδεχτικ1; . Διότι έδώ, τό λέν καί τά κι
τάπια. Έρχεται ό <'iλλος καί σου ρίχνει φάπα. Κ' έσύ άντί
κατραπακιά γυρνάς (στόμφος) τήν παρειά, ν' άρπάξεις κ ι
άλλη. Καi σ έ ρωτώ : Γιατί προβαίνεις σ έ τοιούτου είδους έ
νέργεια;
ΑΡΙΣΤΕΑ ( Κολώιιει) .
ΒΟΥ ΛΗΣ ( Τά χέρια στιί μέση) : Έ;
ΑΡΙΣΤΕΑ (Δειλά) : Ναί, άλλά αύτός, Χριστός δέν 1Ίταν;
ΒΟΥ Λ ΗΣ : Λοιπόν; Κ' eπρεπε νύ. είσπράττει φάπες; 'Αντιθέ
τως. ( Τι;ς παίρνει τό πηρούνι ό.π' τά χέρια) . Έχεις άντίρρηση ;
( Τό πάει στιί Οέση του, ξαιιαγυρίζει) . Γι' αύτό σου λέω. 'Απόρ
ριψε τύ. κακά σου ενστιχτα. 'Εντός όλίγου, θά μπε"ίς στήν κοι
νωνία. Ώς τί θύ. μπείς ; Ώς έκδικηηiς; Βάλε μιά μάσκα τότε
καί τρέχα νά παριστάνεις τόν έκδικηηi . Ποιός θά σου δώσει
βάση; Κανείς. Διότι έδώ, κύριε, ύπάρχει ενα σύστημα (σά
ριίτορας) . Δέν θά τό προσαρμόσεις έσύ σύμφωνα μέ τά γου
στα σου. Θά προσαρμοστείς. Καί τότε; Ποιός τή χάρη σου.
Θά ε!σχωρήσεις μές στούς κύκλους. Θά σέ δεχτουνε δέ, μετά
βαίων καί κλάδων. Ώς ό νυμφίος! Θά γίνεις ενας κρίκος 'Αρι
στέα . . . σπέσιαλ!
ΑΡΙΣΤΕΑ Γ Εχr.ι συγκιι•ηΟεί, παιδεύεται) : Βούλη, . . . νά, iΊΟε
λα νά σου πώ κάτι . . . Δέν ξέρω πώς νά τό έκφραστώ, δμως . . .
ΒΟΥΛΗΣ (Ύφος) : Συμβαίνει τίποτα;
ΑΡΙΣΤΕΑ ( Κλαίγο11τας) : ΕΙμαι εύτυχής. Δέν τό κατάλαβες;
ΒΟΥΛΗΣ ( Τό ίδιο) : Καταλαβαίνω.
ΑΡΙΣΤΕΑ : Διότι, Βούλη, σκέφτομαι καμιά φορά, πώς έσύ
εΙσαι ί:να κάθαρμα. Ένα χαμένο κορμί. Ένας άχρηστος της
κοινωνίας.
ΒΟΥΛΗΣ (Πάει κοντά της, μέ ϋφος) : Δέν . . . κατάλαβα.
ΑΡΙΣΤΕΑ : Μή δέ διακόπτεις, σέ παρακαλώ.

ΒΟΥ ΛΗΣ (Όργιί) : Καλά, δέν ξές δτι μέ βρίζεις, καί δ1i,
άδίκως!
ΑΡΙΣΤΕΑ : Θά εΙναι ύπέρ σου, τελικά.
ΒΟΥΛΗΣ : Ά .
ΑΡJΣΤΕΑ : Καί σκέφτομαι πώς έγώ μαζί σου, πάει τήν eφαγα
τή ζωή μου.
ΒΟΥΛ ΗΣ : 'Εγώ φταίω; (Δείχνει) . 'Ιδού ό αίτιος.
ΑΡΙΣΤΕΑ : Καί τώρα πιά πού γέρασα καί σύ θά πιάσεις δου
λειά, θά θέλεις καί καμιά μικρούλα. 'Εμένα τή γριά, τί νά μέ
κάνεις; ('Ελπίδα) . Έτσι δέν εΙναι ;
ΒΟΥ ΛΗΣ (" Υφος προστατευτιιcό) : Μή λές άνοησίες, 'Αρι
στέα. Καί νά μii προσβάλλεις τόν άλλονα. Διότι έγώ. ( Τιίν
ό.γιcαλιάζει) . Μόνον έσύ! Δέ μάς διαφθείρει έμάς τό χρήμα,
άκους; ( Υφος) . Βρισκόμαστε όπεράνω.
ΑΡΙΣΤΕΑ ( Γέρ ιιει ιiπάιιω του) : Τό 'ξερα, Βούλη . Ύστερα άπ'
δλ' αύτά . . . Διότι οϋτε μορφωμένος νά i1σουνα. 'Αλλά τί ρόλο
παίζει ή μόρφωσις; Αύτό νά μοl> πε"ίς.
ΒΟΥ ΛΗΣ : Καί τώρα . . . Κάνε μου Ιiν Θές ενα καφέ . ( Τιί
χτυπάει στιjιι πλάτη προστατευτικά) .
ΑΡΙΣΤΕΑ ( Τρέχει πρόΟυμα) .
"

ΤΡΙΤΗ ΕΙΚΟΝΑ
(Νύχτωσε. Ό Βούλης κόβει βόλτες νευριιcός. Ή 'Αριστέα, ρι
γμένη σέ μιά καρέκλα, ί!χει στυφιί ίfκφραση) .

ΒΟΥ ΛΗΣ ( Ά γαι•αχτισμέι•α) : Μάς ί:πηξες, ρέ Φώντα. Μάς
άγανάχτησες. Κατάσταση εΙν' αύηi ; (Στιjν ·Αριστέα) : Κοίτα
ξε, φίλε μου. Κ' uστερα σοl> λέει, τραίνα.
ΑΡΙΣΤΕΑ (Στυφά) : Τί Θές νά πείς; Ότι καθυστέρησε;
ΒΟΥΛΗΣ : Σάνβουαρ. Διότι τραίνο εΙν' αύτό. Νά μ�iν καθυ
στερ1iσει κ' ενα έξάωρο; Ποιόνα βαρύνει δμως ή εύθύνη ;
Διότι αύτό, eστω, τραίνο εΙναι, κάνει του κεφαλιου του.
Αύτός; ΕΙναι άδικαιολόγητος. Νά τό προβλέψεις, κύριε, τί
Θά πεί. Πάρε άεροπλάνο . Πάρε καράβι έν άνάγκη. Ντέ καi
καλά τραίνο ; Τώρα θά μου πείς, εΙναι <'iνετα. Δέ λέω . . . Πλήν
δμως καθυστέρηση . Τί νά τό κάνεις; Δώρον άδωρον! ( Πάει
στό παράΟυρο, κοιτάει ί!ξω) .
ΑΡΙΣΤΕΑ : Καί τ ί . Τόσο μεγάλη καθυστέρηση ;
ΒΟΥ ΛΗΣ ( Κακομοίριιω) : ' Ελληνικοί Σιδη ρόδρομοι. Δέν ε
χεις άκουστά; Χούι τους.
ΑΡΙΣΤΕΑ : 'Αποκλείεται.
ΒΟΥΛΗΣ : Μήν εΙσαι άπόλυτη . Μόνο τά γένια τοl> σπανοϋ
άποκλείονται . Διότι έδώ, τό γράφουν κ' ο ί στατιστικές. Πά
τος είμαστε. (Ύφος) . Καί σένα . . . τί σέ βάλαμε; · Συνήγορο
τοl> Φώντα; Κ' έμένα φίλος μου εΙναι. Πλήν δμως, τί νά πώ;
Φταίνε τά τραίνα; Όχι, κύριε. 'Εσύ φταίς. Νά τό προέβλε
πες!
ΑΡΙΣΤΕΑ (Έχει σηκωΟεί, πάει στό ό.ποχωρητιίριο) .
ΒΟΥ ΛΗΣ ('Ελέγχει ίί11 ί!χει κλείσει καλά ιί πόρτα τοϋ ό.ποχω
ρητιίριου, τρiχει, πάει μπροστά στιίι• έξώπορτα, σφίγγει τίς γρο
Οιές) : Ααααχ. Ποϋ Θά μοϋ πfiς; Κερατά! Δέ Θά σέ στρι
μώξω; Θά σέ σχίσω σά χασέ. Παλιοτόμαρο ! ( Δαγιcώιιει τόι•
ό.ιιτίχειρα) . Άααχ. Βάρδα μ1i σέ τρακάρω πουθενά.
•

ΑΡΙΣΤΕΑ ( Βγαίιιει ό.π' τό άποχωρητιίριο, τόν βλέπει πού χτυ
πιιfται) : Τί κάνεις, έκεί, βρέ;
ΒΟΥΛΗΣ (Χωρίς νά γυρίσει, τιjς δείχιιει τό παράΟυρο) : Κοί
τα καί μόνη σου.
ΑΡΙΣΤΕΑ ( Τρέχει) .
ΒΟΥΛΗΣ {Στιjιι ίδια Οι5ση} : Καί σέ ρωτώ. ' Υπάρχει Θεία
δίκη; Ποϋ είναι ; Νά έμφανιστεί ένώπιον!
ΑΡΙΣΤΕΑ : Δέ βλέπω τίποτα.
ΒΟΥ ΛΗΣ : Έφυγε; { Τρέχει πρός τό παράΟυρο) . Κρίμα, ί:χα
σες.
ΑΡΙΣΤΕΑ : Τί ί:γινε;
ΒΟΥ ΛΗΣ : Τήν ώρα πού πήγες πρός νεροl> σου, πάω έγώ
στό παράθυρο νά δώ μήν ίiρχεται ό Φώντας, ό όποίος Φώντσς
άρχισε νά μοu τή δίνει. Διότι Θά 'ρθεις η δέ Θά 'ρθεις. ιr\:.ριι:;
Νά ξέρουμε. Συμφωνείς;
ΑΡΙΣΤΕΑ : Λοιπόν;
ΒΟΥ ΛΗΣ : Ά. 'Οπότε τί νά δώ . . .
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ΑΡΙΣΤΕΑ : Τίι;
ΒΟΥΛΗΣ ( Τι;ς δείχνει) : Βλέπεις έκείνη τi)ν πόρτα:;
ΑΡΙΣΤΕΑ : Έ . . .
ΒΟΥΛΗΣ : 'Ανοίγει άπότομα, καί τί λές δτι βλέπω. Ένα
γέροντα στό κατώφλι. Κι άμέσως μετά, ενα νεαρό, δπου ση
κώνει, φίλε μου, τά. μανίκια καί τoiJ τραβάει μιά μπουνιά . . .
. . Παναγία μου. Τόν σώριασε στίς λάσπες. Τοϋ 'κλεισε δέ
καί τi)ν πόρτα κατάμουτρα.
ΑΡΙΣΤΕΑ (Φτιάχνεται άνόρεχτα στόιι καθρέφτη) .
ΒΟΥΛΗΣ : Καi ερχομαι, τώρα καί σέ ρωτώ: 'Ωραία κύριε . . .
Τόν πέταξες στους δρόμους. Κι αν εχει ό άλλος τi)ν καρδιά
του; Δέν τό σκέφτεσαι ; Ξές τί έστί παγωνιά γιά εναν καρδιο
παθής; Θάνατος! ( Σά συμπέρασμα, μέ χειρονομία) : �Ετσι δη
μιουργοϋνται οι φονιάδες. ('Α νάβει τσιγάρο) . Γιά βάστα,
ρέ 'Αριστέα. Θά. σέ ρωτήσω κάτι. Οι άνθρωποι . Γιατί ε{ναι
άστοργοι; (Δείχνει ψηλά) . Άφόσον ό άλλος τό ε{πε καθαρά.
' Αγαπάτε άλλήλους. τι δηλαδή ; Κόντρα τoiJ πάνε;
ΑΡΙΣΤΕΑ (Πάντα τό ίδιο ϋφος) : Δέν πάνε κόντρα. 'Απλώς
βρίσκονται μερικοί εξυπνοι που έκμεταλλεύονται τi)ν καλο
σύνη τών άλλων.
ΒΟΥΛΗΣ : 'Ασχέτως! Διότι έδώ, όπάρχει καί κόλαση . Καί
ξές τί έστί κόλαση . Καζάνια. (Ξεφυσάει καπνό) . Πλi)ν δ
μως . . . ε{ναι κα! άδικον, τί λές ; Αίφνης, έγώ, ό Α, ό Β .
ΣoiJ έκανα κακό. Φερ' ε!πείν, σ έ πέταξα στους δρόμους. Καί
πρέπει δηλαδi) νά καίγομαι, (στόμφος) , αιωνίως, στό πiJρ τό
έξώτερον, διότι άνθρωπος εΙμαι, έπεσα σ' ενα σφάλμα; Δέν
ε{ναι σωστόν. τι λές;
ΑΡΙΣΤΕΑ ( Δέν άπαντίi) .
ΒΟΥΛΗΣ : Πλi)ν δμως . . . (Δείχνει ψηλά, κακομοίρικα) . Αι
Γραφαί .
ΑΡΙΣΤΕΑ (Κοιτάει τό ρολόι ) .
ΒΟΥΛΗΣ : Κάτσε άκίνητη .
ΑΡΙΣΤΕΑ ( Παγώνει στιί θέση της) .
ΒΟΥΛΗΣ (Πλησιάζει, τιϊς σιάχνει άπαλά τό μαλλί στά πλάγια.
Κάνει δυό βιίματα πίσω, κινήσεις είδικοϋ) : Γιά, νά. σέ δώ;
( Τιϊς δείχνει μέ τά χέρια, νά μετακινrίσει δεξιά-άριστερά τό κε
φάλι. Ή Άριστέα, όπακούει. Σκεφτικός) . Μπά. Τς. Διαφωνώ . . .
Δέν πάει καί στόν τύπο σου.
ΑΡΙΣΤΕΑ (Κοιτιέται στόν καθρέφτη) .
ΒΟΥΛΗΣ : ΕΙμαι τf\ς γνώμης . . . τελείως όποκειμενικά, έ;
(Στέκει, τιίν κοιτάει) . Κότσο. (Γελάει) . Κάνε κότσο τά μαλ
λιά σου νά φανεί ή όμορφιά σου.
ΑΡΙΣΤΕΑ ( Τόν κοιτάει κατάματα) .
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ΒΟΥ ΛΗΣ ( Κακομοίρικα) : Γνώμη μου. (Άρχί(ει βόλτες γύ
ρω της) . ΦτοiJ. Στούκας στό στούκας έπηξα. ( Τό σβιίνει) .
Άν κα! γιά νά 'μαι 'λικρινής, όπόταν καί καπνίσω φίλιτρο,
ένα μυστήριο πράμα, φίλε μου. (Δείχνει τό στόμα) . Διαμορ
φώνεται σά τσαρούχι . Μά, τό πρόστυχο. Καί νά σκεφτείς,
φe.ντάρος τώρα, ε; (Κλείνει τά μάτια) . Έ, ρέ ζωή . Προσέ
χεις; ΠoiJ μέ ' βρισκες, πoiJ μέ 'χανες, στά μαγειρεία. Ήμουνα
μάγκας, τέρμα. Δέν όλοκλήρωσα. Γιά μιά γόπα, πλi)ν δμως
νά, ε; Αυτοκρατορική . Χτύπησα νούμερο νυχτιάτικα ν' άνα
τριχιάζεις. Τρεϊς-πέντε. Καί χιόνι; Καί δυό μέτρα! Νά φαντα
στεlς, στόν Όλυμπο. ( Τrϊς χαμογελάει σά βλάκας. Άρχί(ει νά
τόν γυροφέρνει καί ι7 'Αριστέα. 'Όπως ή γάτα τό ποντίκι. Ζυγί
(ονται. Στιγμές σιωπι;ς. Μόνο κινιίσεις) .
ΒΟΥΛΗΣ : Πλi)ν δμως . . . 'Αριστέα. Παραδέχτηκες; Έχουμε
λέγειν, κύριε. Τέρμα. (Γελάει) . Θές κάνα δειγματάκι τώρα;
Όχι τίποτ' άλλο . . . δέν . . . ε{μαι ματαιόδοξος. Γιά νά περά
σει ή ι'.δρα. (Δείχνει τιίν πόρτα) . 'Ωσότου έρθει. Διότι τί θά
πεί άργεί. Θά 'ρθει, 'Αριστέα. (Χαϊδεύει μιά καρέκλα. Γρυ
λί(ει άπότομα) . Τίι . . . γελάς; (Παίρνει κάποιο θάρρος άπό
τιί σιωπιί τίjς 'Αριστέας, δίιιει /Jνα iiλμα, άνεβαίνει στι)ν καρέ
κλα) . Χμ. Λοιπόν . . . άρχίζουμε. ΜΊ)ν κοροϊδεύεις, έ; Τί
ε{μ' έγώ. Συνήγορος εΙμαι ; Τό κατά δύναμιν!
ΑΡΙΣΤΕΑ (Πετάει τίς γόβες, χωρίς νά σκύψει) .
ΒΟΥΛΗΣ : Τίιι . . . έλεγα; Ή κοινωνία έ; Προσέχεις;
ΑΡΙΣΤΕΑ ( Βγά(ει μέ νευρικές κινήσεις τό φουστάνι, τό πετάει
στό κρεβάτι) .
ΒΟΥΛΗΣ : Ή όποία κοινωνία, δέν ξέρω αν μέ παρακολου
θείς (κινιίσεις, χειρονομίες) , καταλαβαίνεις . . . (μπερδεύεται,
άρπά(εται) . Ώς έκ κατασκευfjς! ( Κολώνει, κοιτάει σά χαμένος
τήν ·Αριστέα, πού στό μεταξύ . . . )
ΑΡΙΣΤΕΑ ( . . . πάει, παίρνει τό παλτό τοϋ Βούλη, τό άνοίγει
στό κρεβάτι, βά(ει μέσα τά παλιά του ροϋχα, τά παπούτσια, δένει
τά μανίκια τοϋ παλτοϋ, τά κάνει μπόγο, πρωτύτερα ίfχει ξεβαφεί
μέ τά χέρια) .
ΒΟΥΛΗΣ : Α ρέ Φώντα. 'Αφόσον μιά ζωi) Μαφία tjσουνα.
Καί ώς Μαφία, τί θά ε{σαι ; Συνεπής; Πλάκα μάς κάνεις; Πλi)ν
δμως, νά τό ξέρεις. ΕΙσαι μπαγάσας, ρέ. Σκέτη άπάτη ε{σαι.
Διότι πώς πουλάς τόν άλλονα, κύριε; (Σπάει ή φωνή του) :
Γιατί μέ πούλησες ρέ Φώντα; (Δυνατά) : Γιατί, ρέ; Όχι, νά
μoiJ τό πείς έδώ. (Σπαραχτικά) : Γιατί ρέ; Γιατί;
·

•

(Ή 'Αριστέα τοϋ πετάει τό μπόγο, αύτός τόν άγκαλιά(ει, τόν
σφίγγει άπάνω του, πάει ή 'Αριστέα, άνοίγει τιίν πόρτα, είσβάλ
λουν μέσα ιίχοι βροχιϊς. άέρας, μακρινός σκοπός ρεμπέτικου. Ό
Βούλης κοιτάει πρός τιίν πόρτα, τελείως έρείπιο. Τά φώτα χα
μηλώνουν. Σκοτάδι) .
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Έτος Η ' , άριθμός τεύχους 43
ό άγώνας συνεχίζεται . . . Τ ό " Θ " δέν
πλουτίζει, άλλά . . . πλουτίζεται ! 'Α
πόδειξη, τό Δίμηνο. Μπορεί νά μ�iν
ι'iλλαξε, δπως λογαριάζαμε, ποιότητα i1
χρώμα χαρτιου. Πλουτίστηκε, δμως,
αίσθητά. Οί σελίδες του διπλασιάστη
καν. Τά ένδιαφέροντά του πολλαπλα
σιάστηκαν. Τό Δίμηνο του 44 Θά 'ναι
άκόμα πιό πλούσιο, πιό συγκροτημέ
νο, πιό μάχιμο . . .
-

1ΙΙ1"'Ως φαίνεσθαι - που λέει κι ό
Μπόστ - δσο ζουμε, δέν πρόκειται νά
γλυτώσουμε άπό τους άΟανάτους άκαδη
μαϊκούς μας! Στίς 5 του Φλεβάρη , ή 'Α
καδημία 'Αθηνών ύποδέχτηκε έπίσημα
τόν έλθόντα μας έξ Άμερικης κ. Κων
σταντίνον Τρυπάνην. Καί, τί συμπτώ
σει ς ! Τό νέο άκαδημαϊκό, βουλευτ�i 'Ε
πικρατείας ηΊς Νέας Δημοκρατίας καi
ύπουργό Πολιτισμου καi 'Επιστημών,
προσεφώνησε - λέει - ό Π ρόεδρος
της 'Ακαδημίας, βουλευτ�iς 'Επικρα
τείας της Νέας Δημοκρατίας καi ύπουρ
γός Θρησκευμάτων καi Έθνικης Παι
δείας κ. Π. Ζέπος. Δεύτερος τόν προ
σεφώνησε, ετερος έλθών μας έξ Άμερι
κ1Ί ς, ό άκαδημαϊκός κ. Γ. Μυλωνάς.
Στή σεμνη τελετή παρίσταντο, ό Πρόε
δρος ηΊς Δημοκρατίας - πρώην Πρόε
δρος του Μελοδράματος - άκαδημαϊ
κός καi βουλευτ�iς 'Επικρατείας της
Νέας Δημοκρατίας κ. Μιχ. Στασινόπου
λος καί ό άκαδημαϊκός βουλευτ�iς 'Επι
κρατείας της Νέας Δημοκρατίας, Πρόε
δρος της Συνταγματικ1'j ς Έπιτροπης καi
σίγουρος Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Κωστάκης Τσάτσος. Αύτό είναι, που
λένε: Θέατρο έν Θεάτρω . . .
1111 Χειροπιαστ�i άπόδειξη γιά τήν ά
ξία της συνεργασίας των άναγνωστών :
Ό 1iθοποιός Φοίβος Ταξιάρχης άνά
φερε πρώτος σ' ενα γράμμα του, που
δημοσιέψαμε στό τευχος 3 7, τόν κίν
δυνο άφανισμου του " Μαλλιαροπού
λειου " θεάτρου στήν Τριπολιτσά. Φυ
σικά, δέν ίδρωσε τ' άφτί κανενός άρ
μόδιου. Τό " Θ " δμως Θά τους τό ι
δρώσει ! Έφτασε στήν Τρίπολη, μάζεψε
στοιχεία, φωτογράφισε τό κτ�iριο. Έ
νας Άστερίσκος του τεύχους " ύψώνει
φων1i " γιά τή σωτηρία του θεάτρου.
Δέ Θά πάψουμε νά φωνάζουμε. Ώσ
που νά σωθεί !
1111 Δυό χρόνια χωρίς τήν Κατίνα Πα
ξινου. Στίς 24 του Φλεβάρη εγινε στό
'Εθνικό Θέατρο " έκδήλωσις τιμης
κατά τιiν δευτέραν έπέτειον του θανάτου
της Κατίνας Παξινου ". 'Αναρμόδιοι,
καi πάλι, όμιλητές : ό άκαδημαϊκός
Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλος κι ό Γιώτα
Μ ί . 'Αφηγητές, ή Βάσω Μανωλίδου,
ό Κλ. Κλώνης κι ό Κ. Καστανάς.
Έγινε προβολή διαφανειών κ ι άκού
στηκε ενα τραγούδι άπ' τη " Μάνα
Κουράγιο " του Μπρέχτ. Όλα δσα
εiπώθηκαν - κι δσα . . . παραλείφθη
καν - Θά τά βρείτε καταγραμμένα στό
Δ ίμl{Vο του ι'iλλου τεύχους.

Ι

1111 Είπαμε : Τά πιό άποκαλυπτικά κεί
μενα μπορεί νά τά. βρεϊ κανένας στην
Έφημερίδα τιjς Κυβεριιιίσεως. Παρα
κολουθείστε, λοιπόν, στiς ε!δικές σε
λίδες που διαθέτει τό Δίμηιιο, μερικους
διορισμους - φερ' είπείν . . . δυό, ταυ
τόχρονα, Διευθυντών Δραματολογίου
στό 'Εθνικό ! - λίγες άπό τίς άπανωτές
παραιτ�iσεις συμβούλων στά κρατικά
θέατρα, μιά παραλίγο . . . άποκατάστα
ση χουντικου κ.λπ. κ.λπ. 'Ακόμα, την
ίδρυση Σχολ1'jς Δραματολογίας - 11-

ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΣ ΤΕΡΑΤΩΝ
ΠΑΝΩ ΣΈΝΑ Μ ΠΑ Λ ΚΟΝΙ

Δείχνει. . . tονεσκιχό. Άλλ' είναι
Ζενέ ! Τετράστηλο, σέ: πρωιv-ή , ιω
�ημε!!ινΥι, , έψJfερί8� . Τιτλο,ς : «Ο ι
Δουλες του Ζενε μεταφερθηκαν
στον χινηματογράφο. Τρία '' ιερά
τέρατα" χ α t δ Μίνως Βολανάκης».
Μ
: ε άπλΎ) πρόσθεση, τά τρία τέρατα
τοίί τίτλου γίνονται τέσσερα χα(,
τελικά, βγαίνουν . . . πέντε ! Ί Ό
πέμπτο χαt μεγαλύτερο τέρας βρί
σκεται στο κείμενο.
Γράφει, έπt λέξει, ή . . . έν-ήμερ-η Θεα
τρογράφος : «Καt δ Ζενέ; Φίλος
τοίί διάσημου συγγραφέα δ σκη
νοΟέτης πού e(..ει το , � π ο χ λ_� ι .
σ τ ι χ ο διχαιωμα να ανεβαζει
εργα
του σ' 8λο τον χόσμο, δ Βολανά
κης, eχει παρουσιάσει έξαιpετικέ:ς
παραστάσεις μέ: eργα Ζενέ: στΎ)ν
Εύρώπη χαt στΊ)ν 'Αμεριχ·Ι] χαt
π ο τ έ: στ·Ι]ν Έλλά8α».
Τι τό 'Θελε, ή εύλογημέv-η , τό . . .
ποτέ; 'Όλοι ο ι έντόπιοι γνωρίζουν
πώς δ Βολανάχης eχει 'ι)8η άνεβά
σει Ζενέ: στ·Ι]ν 'ΑΘ·ήνα - μέ: τΎ)ν
'Έλσα Βεργ'ίj - άπο το χειμώνα
τοίί 1 962 !
'Αλλά, ·ή . . . έv-ήμερη Οεατρογράφος
προχωρεί μέ: σιγουριά : «Σύμφωνα
με ο ε τ ι κ ε ς π).-η ροφορίες μας,
ή π ρ ώ τ ·η έλληνιχ·Ι] παράστα
ση Ζενέ: τοίί Βολανάκη Ο ά ε ! ν α ι το " Μπαλχόνι". Πρωταγω
νίστρια ή Μελίνα Μερχούρη».
Σχεφτεϊ:τε τt Θά γινόταν, αν ο ι πλη
ρ �φοp ίες �έ:ν '!) ταν . . . �ετιχές ! Άλ
,
,
λα, η πρωτη ελλην�χη
παραστασ·η
ΖενΕ: τοίί Βολανάκη 8Ε:ν " θ cί εl ν α ι " . τΙ-Ιταν, πρtν άπο 8εκατρία
χρόνια, τό . . . " Μπαλχόvr. " !
και, ή . . . άκόμα πιο πρώτη παρά
σταση ΖενΕ: - χωρίς, μάλιστα, Βο
λανάκη 1
·)j ταν πρίν άπο &λλα. . .
δεχαεφτά χρόνια ! Ό Κάρολος Κούν
ε!χ' άνεβάσει στο Θέατρο Τέχνης
τ-Ι]ν "Ύψηλ·Ι] έποπτεία" τοίί Ζενέ !
Τέλος, πρtν όκτώ χρόνια, πάλι στο
Θέατρο Τέχνης, εrχαμε 8εί μέ: σκη
νοθεσία Δ·ημ·ήτρη Χατζ·ημάρχου,
καί τίς. . . "Δοίίλες" τοίί Ζενέ !
Κατά τά . . . άλλα, χαλά !
-

Η

ο

ταν 11 μόνη πού 'λειπε, ϋστερα άπό τi'�
Σχολη Σκηνοθεσίας καi τiς άπειράριθ
μες ποικιλόμορφες καi ποικιλώνυμες
" Σχολές " Θεάτρου. Έιιτρυφιίσατε!
1111 Έπαινετη -άναμφισβήτητα- πρω
τοβουλία : Ή εδρα Κοινωνιολογίας της
Παντείου Σχολ1'jς - τήν . . . έλάμπρυ
ιιεν, άλίμονο, κι ό άνεκδιήγητος Τσά
κωνας - όργάνωσε μιά δημόσια συ
ζήτηση άνάμεσα σ' άνθρώπους των
γραμμάτων, της τέχνης καi της έπιστή
μης. Πραγματοποι1iθηκε τόν περασμέ
νο Γενάρη καi κράτησε τρία άπογεύ
ματα. Καίριο, μάχιμο, τό Θέμα : " Ή
κοινωνικ1i καi 11 πολιτικ1i σημασία κα:i
ή παρουσία της Τέχν11 ς σ�iμερα ".
Δυστυχώς, στους περισσότερους τομείς,
πολίJ λίγα σωστά άκούστηκαν. τη συ
ζ1iτηση , πάντως, γύρω άπό τό Θέα
τρο - δσο πενιχριί κι iiν 1'ιταν - τήν
κρατήσαμε. Ήδη , τήν άπομαγνητοφω
ν1iσαμε καί Θά τή δώσουμε, όλόκλη
ρη στό Δ ίμηνο του ι'iλλου τεύχους.

1111 Μέ τήν ι'iδειά σας - άλλά . . . καi
χωρίς αύτή - έπισημαίνουμε μιά
π ρ ο σ φ ο ρ ά του Δίμηνου : Τη δη
μοσίεψη, άπομαγνητοφωνημένης, της
πρώτης όμιλίας - συζήτησης του συν
θέτη Γιάννη Ξενάκη μέ τό άθηναϊκό
κοινό, στό Ίνστιτουτο " Γκαίτε ". Τά
ίδια περίπου, μ' ι'iλλα λόγια, είπε καi
στή δεύτερη έπαφ1i του μέ τό κοινό πέντε μέρες άργότερα - στήν αίθου
σα του Έθνικου Θεάτρου. Οί άναγνώ
στες Θά μπορέσουν νά καταλάβουν τό
προνόμιο που τους προσφέρουμε, iiν
μάθουν πώς ή αίθουσα του " Γκαίτε "
χωράει , στ!ς διαλέξεις, 1 40 άτομα
καί στίς προβολές μόνον 1 20 !
1111 "Αλλο ενα έλληνικό Όσκαρ - τό τέ
ταρτο! Τό πηρε, φέτος, ή έλληνίδα έν
δυματολόγος Θεώνη Βαχλιώτη - Ώλν
τρι τζ, που σταδιορομεί άπό χρόνια στό
Μπροντγουαίη καί τό Χόλλυγουντ. Ή
ταν έπιβράβευση - στό φετινό 470 δια
γωνισμό της 'Αμερικανικης 'Ακαδημίας
Κινηματογράφου - γιά τά πετυχημένα
κοστούμια, έποχης Μεσοπόλεμου, που
'φτιαξε γιά τήν ταινία " Ό μεγάλος
Γκάτσμπυ ". Σπουδασμένη στήν Άμε
ρικιi, εντυσε τiiv " Ίλυα ντάρλινγκ "
του Ντασσέν καί δεκάδες ι'iλλες Θεατρι
κές καi κινηματογραφικές παραγωγές.
Έχει δημιουργήσει, μαζί μέ τόν Τζό
Πάτ, τό έτήσιο Φεστιβάλ Σαίξπηρ, που
γίνεται στό Σέντραλ Πάρκ της Νέας
'Υόρκης. Είναι ξαδέρφη της άθηναίας
ένδυματολόγου Ντένης Βαχλιώτη καί εΙ
ναι παντρεμένη μέ τόν ' Αμερικανό ηθο
ποιό Τόμ Ώλντριτζ. 'Αρχικά . . . σνό
μπαρε τό Όσκαρ. Όταν τό πηρε, τόσο
της . . . ι'iρεσε που τό ' φερε καί στήν 'Ελ
λάδα " νά δεί τόν τόπο της " ! Γιά νά
θυμόμαστε: Όσκαρ πηραν ή Κατίνα
Παξινου, γιά τ�)ν έρμηνεία της Πιλάρ
στό " Γιά ποιόν χτυπάει ή καμπάνα ".
Ό Μάνος Χατζιδάκις, γιά τή μουσική
στό " Ποτέ τ�iν Κυριακή " του Ντασ
σέν. Ό Βασίλης Φωτόπουλος - πρiν
άπό δέκα χρόνια - γιά τά σκηνικά καί
τά κοστούμια στό " Ζορμπά " του Κακο
γιάννη . Ή Θεώνη Βαχλιώτη, δέν eχει
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δουλέψει ποτέ στήν 'Ελλάδα! Δέ θά βρε
θεί κανένας νά τήν φέρει;
•11• Στό δίμηνο πού καλύπτει τό τεϋχος
δόθηκαν δυό βαρυσ11μαντες δμιλίες τοϋ
καθιιγητή Τρένταλ. Γιά τή σημασία
τους, καi τήν άπαράδεχτη άγνόησ11
τους άπό τόν Τύπο, Θ' άναφερθοϋμε
στό άλλο τεϋχος. Ή 'Εταιρεία Σπου
δών τής iδιωτικfjς σχολ1ϊ ς τοϋ κ. 'Αν
τώνη Μωραίτη ξανάρχισε πάλι τίς δια
λέξεις της : Πολλοi καί διάφοροι μι
λοϋν γιά πολλά καί άδιάφορα !
•11• Στίς 2 τοϋ Δεκέμβρη δημοσιεύτη
κε στiς άθηναϊκές έφημερίδες ή άγγε
λία κηδείας τής Ροζαλίας Νίκα . ' Υ
περτροφικές καλλιτεχνικές σελίδες ό
πάρχουν σ' δλα τά περιοδικά καί τiς
έφη μερίδες. 'Ωστόσο, καμιά δέν άνάγ
γειλε τό Θάνατο τi)ς ξακουστής, παλιάς
πρωταγωνίστριας ! Μόνον - ϋστερ' ά
πό μ i1 να ! - σ' εναν πρωτοχρονιάτικο
άπολογισμό μπήκαν, δλες κι δλες, δυό
άράδες! Τό " 0 " κάνει, βέβαια, τό
χρέος του μ' ενα καλογραμμένο άρ
θρο τοϋ Γιάννη Σιδέρη . Α!σθάνεται,
δμως, τήν άνάγκη νά έπισημάνει, ε
στω κ' έδώ, τήν άνησυχιιτικ1Ί άγνοια κ ι
άδιαφορία πού έπιδεικνύει έπ' έσχάτο ις
ή κοινωνία μας.
•11• Τό . . . Ληξιαρχείο τοϋ ΔιμJίιιου κα
ταγράφει άλλους τρείς θανάτους. Δυό
καλών ήθοποιών κ' ένός Θεατρικοϋ συγ
γραφέα. Χάθηκε, άπό τήν παλιά φρου
ρά, δ 'Ορέστης Μακρ1'j ς, συνταξιοϋχος
πλέον " μεθύστακας " της έλληνικής έ
πιθεώρησης! Πέθανε, νεότατος, δ άγα
πητός Κώστας Στυλιάρη ς , έξοχος καρα
τερίστας της λιγοπρόσωπης νέας φρου
ράς τοϋ σοβαροϋ μας Θεάτρου. Τέλος,
άπεδήμησc εiς Κύριον δ εuαίσθητος
συγγραφέας έπιθεωρήσεων Μ ίμης Εuαγ
γελίδης. Γιά τούς δυό, τελευταίους,
μιλάμε παρακάτω. Γιά τόν πρώτο, θά
τά ποϋμε στό έπόμενο.

ΕΔΟΞΕ TJ:I ΑΚΑΔΗΜΙ� ΑΘΗΝΩΝ
ΓΙΑΝΝΗΝ ΣΙΔΕΡΗΝ ΒΡΑΒΕΥΣΑΙ

Καλά. νά. πάΟει ! Ό άγαπητός και σε
βαστός lστορικός του Θεάτρου μας Γιάν
νης Σιδέρης τό 'παθε τό . . . " χουνέρι �' :
Βραβεύτηκε άπό τ·fιν 'Ακαδημία 'Αθη
νών !
Τό βεβαιώνει χ' �να δίπλωμα, σΕ: χον
τρό χαρτί, μΕ: ψευτοαρχαϊκά. στοιχεία
τυπωμένο :

«Τύχιι άγαΟιϊ ίfδοξε τιϊ Ακαδημίq. ΑΟηνώιι
Γ ι ά ν ν η ν Σ ι δ έ ρ η ν βραβεϋσαι έφ'
οlς σύν πολλιϊ σπουδιϊ καί έπιμελείq. έπί
μαιφότατοιι πρός τι/ν μελέτην τιϊς 'Ιστο
ρίας τοϋ Έλληνιιcοϋ Θεάτρου καί τιίν
τοϋ Θεατριιcοϋ Μουσείου ϊδρυσιιι συιιεβά
λετο. Ά ιιείπεν δέ τάς τιμάς iιι τιϊ πανη
γύρει τιϊς ογδόης έπί είι<άδι μηνός Δεκεμ
βρίου ίfτους τετάρτου καί έβδομηκοστού
καί έναιωσιοστού καί χιλιοστού » .
•

•

Ί-Ι βράβευση �γινε στ-fιν πανηγυρικ·)ι
συνεδρίαση της 'Ακαδημίας, στις 2 8
του Δεκέμβρ·η . Ί-Ι Ι:κθεση, συνταγμένη
άπό το Γενικό Γραμματέα του lδρύμα
τος 'Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο, περι
),αβαίνει τά έξης :

« Μετά γιιώμην τι;ς Τάξεως τών Γραμ
μάτων καί τών Καλώιι Τεχιιών καί άπόφασιιι τιϊς Όλομελείας άπονέμεται . . . . . .
Βραβείοιι είς τόν κ. Γιάννην Σιδέρην
διά τιίν σπουδαίαν συμβολιίν του είς τιίν
ίστορίαν καί τιίιι διάσωσιν τών κειμη
λίωιι τοϋ έλληνικοϋ Θεάτρου. Ή λcπτο
μεριίς καί έμπεριστατωμέιιη έργασία τού
ιc. Σιδέρη, αί ίfρευιιαι καί αί έπίμοιιοι
άναζητιίσεις παντός στοιχείου, άφορών
τος είς πiiσαν Οεατριιcιίιι έκδιίλωσιιι έν
'Ελλάδι καί τό έξωτερικόν, δραματικιίν,
μουσικιίν καί έπιΟεωρησιακιίν άκόμη,
[άκαδημαϊκ·Ιj συγκατάβαση ] είχον ώς
αποτέλεσμα τιίν μέχρι σιίμερον συλλογιίν
καί συγκέντρωσιν πολυτίμωιι στοιχείων,
τά όποία συνΟέτουν ζωντανιίν είκόνα τοϋ
πολιτιστικού τούτου τομέως τιϊς Έλλά-

δος. Ή άποΟησαύρισις τοϋ ίστορικοϋ
Οεατριιcού αύτοϋ πλούτου lfχει παρουσια
σΟιϊ διά μεγάλου άριθμοϋ βιβλίων, iί.ρ
θρωιι, μελετών, ραδιοφωνικών διαλέ
ξεων κλπ. 'Εκτός δμως τιϊς πλουσίας
αύτιϊς προσφοράς, μοναδιιαϊς διά τιίν
ίστορίαν τοϋ νεοελληιιιιcοϋ Οεάτρου, ό κ.
Γιάιινης Σιδέρης έχει νά έπιδείξιι §ν iί.λλο
έξ /σου σημαντιιcόν ίfργοιι : Τό Θεατρι
ιcόιι Μουσείον είς τιίιι συγκρότησιν καί
έμπλουτισμόιι τοϋ όποίου ίfχει άφιερωΟιϊ
aπό πολλών δεκαετηρίδων μέ ίfνΟεον ζιί
λον καί aκάματον φροντίδα » .

Μετά τ-)ι βράβευσ·ή του, δ Γιάννης
Σιδέρης δ·ήλωσε :
« Τό
βραβείο μΕ: βρίσκει άπροετοί
μαστο, μιά. και οΕ:ν εΙχα καμιά. σχέση
μΕ: τά μέλ·η της 'Ακαδημίας, ol δποϊ:οι
δl:ν είναι μαχόμενοι δημοτικιστές, ο
πως έγώ. Και γιά νά. μ,ταχειριστώ τά.
λόγια ;ου Διονυσίου Σολωμου, τ? όφε �
,
λω στη δικη, τους επιείκια
κι οχι τις
δικές μου lκανότητες ».
Κακά. τά . . . ψέματα ! Γιά. μιΧς, τό Γιάννη
Σιδέρη τον !:χει βραβέψει το πάθος πού
δείχνει στ-)ι δουλειά του ! Αύτό, και μόνο
αύτό.
ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΙ

ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ

Στ·)ιν lδια πανηγυρικ·)ι συνεδρίαση, ίf

δοξε - τύχιι aγαΟιϊ - τιϊ Άκαδημίq. Ά 
Οηιιών βl_!αβεϋc:αι χα} &�λους άνΟρ ώ �

_
πους του Οεατρου. Απενειμε, πρωτ
άπ' ολα, 'Αργυρό Μετάλλιο στο σκ·η
νοθέτη Σωκράτη Καραντινό " διά τήν
ολψ δριΧσιν αύτου εtς τον τομέα του
1εοελληνικου Θεάτρου ". 'Επίσης, άπέ
νειμε βραβεϊ:? στον πρω;αγω� ιστ� κ� ι
,
� ιασαρχη
Κ�στα �ιfουσο�ρη ,,, δι� την
ολην θεατρικην δρασιν αυτου_ . Αλλα
δυο βραβεία άπένειμε στlς κυρίες Κού
λα Προcτσιχα " διά τήν συμβολήν τ·ης
εtς τ-)ιν καθιέρωσιν και άvοcπτυξιν της
όρχηστικης τέχνης ε!ς τ-ljv 'Ελλοcδα
και τήν ολως έλληvοπρεπη δριΧσιν της " '

Π. ΖΕΡΒΟΣ : ΑΝΑΠΝΕΟΜΕΝ ΑΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ !
ΔΥΟ ΜΟΛΙΣ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 2 l n ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1 9 6 7
Δυο μόλις μη'ιες μετά τ-Ιjν άποφράδα
2 1 ·η 'Απριλίου ·- στις 21 του 'Ιού
νη του '1 967
στις τελευταίες σε
λίδες τών άθηναϊκών έφημερίδων
δημ? σιευότ�v, έz:ι λέξει, ή , παρ �κά
τω επιστολη του τότε χ α ι τ ω ρ α
πρωταγωvιστη του Έθνικου Θεά
τρου και πρώτου «διορισμένου))
προέδρου του Σωματείο\> Έλλ·ήνων
' Ηθοποιών. Φυσικά, δΕ: χρειοcζονται
σχόλια. Διαβοcστε κι . . . άηδιοcστε !
-

·

Ό

κ. Παντελ1'jς Ζερβός, πρόεδρος τοϋ
Σωματείου 'Ελλήνων 'Ηθοποιών καl
μέλος τής διοικ l1 σεως τοϋ Έργατοϋ
παλληλικοϋ Κέντρου 'Αθηνών καί δ
κ. Ν ικ1Ίτας Πλατης, άντιπρόεδρος τοϋ
έν λόγω Σωμα•είου, μάς άπηύΘύναν τήν
κάτωθι έπιστολ1Ίν:
« Μέ όδυνηράν κατάπληξιν έπληροφο
ρ !1 Θημεν, διά τών στηλών τών έφ ημερί
δων, τάς δηλώσεις είς τάς δποίας προέ
βη άπό τηλεοράσεως εiς Νέαν Ύόρκην
11 1Ίθοπο ιός κ. Μελίνα Μερκούρ η .
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Δ&ν έξετάζομεν τά κίνητρα πού ηΊν ώ
θησαν είς μίαν τοιαύτην έκδήλωσιν.
Άποροϋμεν δμως διά ηΊν έκ προθέσεως
κακοποίησιν τής άληΘείας ώς πρός τάς
συνθήκας αl όποίαι έπικρατοϋν εiς
τήν χώραν μας μετά ηΊν έπελθοϋσαν
κυβερνητικήν μεταβολήν καί τ1Ίν άπο
τροπ1Ίν της καταστροφής εiς τήν δ
ποίαν μ& μαθηματικ1Ίν άκρίβειαν ώδη
γείτο τό έλληνικόν Έθνος."
Α[ δηλώσεις της κυ;Jίας Μερκούρη ,
έ ν γνώσει τ η ς άναληθείας τοϋ περιεχο
μένου των, τιΊν καταβι βάζουν άτυχώς
καί ώς καλλιτέχνιδα καί ώς ' Ελληνίδα.
'Εμείς πού ζ1Ίσαμε τάς δραματικάς
προεπαναστατικάς 11 μέρας τών άχαλι
νώτων όχλοκρατικων έκδηλώσεων καi
έ μ ε ί ς π ο u ζ ο ϋ μ ε ( ή σ υ ν τ ρ ι
π τ ι κ ή π λ ε ι ο ψ η φ ί α τ ώ ν 'Ε λ
λ 11 ν ω ν )
καi
άναπνέομεν
σήμερον π ραγματικόν ά�
ρ α έ λ ε υ Θ ε ρ ί α ς π α ρ α κ ο λ ο υ
Θ ο ϋ ν τ ε ς μ έ θ α υ μ α σ μ ό ν καί

έπικρο τοϋντες έκ β άθους
ψυχης
τό
έθνοσωτήριον
κ υ β ε ρ ν η τ ι κ ό ν έ ρ γ ο ν καi τοuς
καθημερινούς κοινωνικούς στόχους τής
έθνικής κυβερνi1σεως πού κατατείνουν
ίδίως, εις ηΊν άνύψωσιν τοϋ έργαζομέ
νου άνθρώπου (πέρα άπό προφάσεις καί
έπίπλαστα "δημοκρατικά" σχήματα καi
προσχ11ματα) είναι άδύνατον νά δεχΘώ
μεν άδιαμαρτυρήτως τάς άνεπιτρέπτους
άνθελληνικάς δηλώσεις τής κυρίας
Μερκούρη .
Τήν καταγγέλλομεν, συνεπώς, ένώπιον
τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ καί τών συναδέλ
φων μας ώς "στρατευμένην συκοφάντι
δα" τής Πατρίδος της, έναντι τής
δποίας έπέδειξε κατά τάς παρούσας
στιγμάς ηΊ ν πλέον άχαρακτήριστον
άγνωμοσύνην ».
Ή Νεοδημοκρατική διεύθυνση τοϋ 'Ε
Θνικοϋ Θεάτρου, όχτώ μήνες μετά τήν
άπελευθέρωση άπό τή Χούντα, άνάθεσε
στόν κ. Παντελή Ζερβό τόν πρωταγω
νιστικό ρόλο στό Βασιλιά Ούμπού ! ! !

καl Δόρα Στράτου " δια τ·ήv συμβολ·ήv
'
'
' τφ
V
t" ι
και' οιασωσι
�ρ �β, ολ·ηv
;-ης εις
_ χορωv
ελλ·ηvικωv
.
'Αξίζει vα μvημοvευθοuv και ol δηλώ
σεις τοu πρωταγωνιστ'ij καl Οιασάρχη
Κώστα Μουσοtψl) :
« ΕΙμαι
lκανοποιημέvος πού το σο
φώτερο 'ίδρυμα τ-ίjς 'Ελλάδος, &vεγvώ
ρισε τ·)ιv πολυετΊj προσφορά μου καl
&ποφάσισε να μέ τιμ·ήσ·n στο τέλος τ-ίjς
Θεατρικ·ίjς μου ζω·ίj ς. Καl πιστέψτε με,
·"ήταv μια προσφορα &γάπ·ης και άγvό
τητος. Όπωσδ·ήποτε, μέ συγκlvησε
πού μέ Ουμ·ήΟηκαν αύτοl ol Cίvθρωποι,
ol δποϊ:οι εΙvαι 8,τι Ε:κλεκτότερο έ:χει
δ τόπος ».
Κι ολ' αύτα - οπως λέει κ' ·ή 'Ακαδ·η
μlα - έv τιί παιιηγύρει τιϊς όγδόης �πί

είκάδι μηιιός Δεκεμβρίου eτους τεταρ
του ιωί έβδομηκοστοu καί έιιαιωσιο 
στοϋ καί χιλιοστοϋ . . .
Φ Ι ΝΑΛΕ ΜΕ
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Π ΡΟΣΩΠ Α !

Δέ γινόταν νά προσπεράσουμε. Π άντα
σταματάμε στό "έλαφρό" θέατρο καί
τούς ίiξιους έργάτες του. 'Αρκεί νά
όπάρχει ποιότητα. T1i διέθετε μέ τό πα
ραπάνω ό Δ. Εύαγγελίδης. Χάθηκε πρό
ωρα. Πέθανε, στiς 22 τού Φλεβάρη , 64
χρονώ. Είχ' άποτραβηχτεί, δμως, πολύ
νωρίτερα : Π ρίν δέκα χρόνια. Έπινε κο
νιάκ. Καί κείνο τόν εφαγε ! Π ροικισμέ
νος εύθυμογράφος. Σπιθάτος. Μ' άστρα
φτερό χιούμορ. Όλος φινέτσα. Κομ
ψογράφος. Διαβαστερός . Μ' ενα στύλ
προσωπικό! Σαράντα χρόνια στό θέα
τρο , σ' έφημερίδες, στά περιοδικά. 'Υ
πέγραφε : Δ . Κ. Εύαγγελίδης. Πασίγνω
στος ώς Μίμης Εύαγγελίδης. Μποέμ
άδιόρθωτος. Σά νά 'χε βγεί άπ' τά . . .
γραφτά του: δλος γέλιο καί φινέτσα!
Τόν είχ' άνακαλύψει ό Παντελijς Χόρν,
πού 'γραψε μαζί του κ' ενα μονόπραχτο.
Συνεργάστηκε μέ τούς περισσότερους
εύθυμογράφους : Μωραϊτίνη , Βώττη,
Γιαννουκάκη , Γιαννακόπουλο, Σακελ
λάριο κ.ίi. Έγραψε, σέ συνεργασία,
γύρω στiς 1 20 έπιθεωρήσεις, μουσικές
κωμωδίες, όπερέτες, κωμωδίες. 'Ιδιαίτε
ρη εύχέρεια - κ' εύγένεια - είχε στό
στίχο. Δικές του οί έπιτυχίες: Ετσι εlv'
ιί ζωιί . . . καi Πiiμε στό ι'.ίγvωστο . . .
Ξεχάστηκε πολύ γρ1;γορα. Χιλιάδες
θεατές χειροκροτουσαν τά εργα του.
Χιλιάδες, τόν διάβαζαν καθημερινά. Κ'
ή κατάληξη ; Σαράντα χρόνια προσφο
ράς. Τριάντα όχτώ ίiνθρωποι - μετρη
μένοι ενας ενας - στήν κηδεία του!
Κ' ο [ περισσότεροι συγγενείς. Δέ Θά μεί
νει, δμως, γιά πάντα ξεχασμένος. Φτά
νει νά βρε'Θεί κάποιος, νά μαζέψει τά πιό
καλά του νούμερα καί νά προσφέρει,
στό ϊδιο άχάριστο κοινό, eνα πρόγραμ
μα Μ ίμη Εύαγγελίδ η . Όλο ι , τότε, Θ'
άνακαλύψουν τό άβρό του χιουμορ καί
τό άπίθανο πνεύμα τοο. Είχε δίκιο: · Ετσι
εlv' ιί ζωιί . . . Κάπως ετσι, κι ό θάνατος !
•

ΣΤΥΛΙΑΡΗΣ : Μ Ι Α Α Π ΩΛΕ Ι Α

Ξημερώματα Κυριακής. Δυό του Φλε
βάρη. Μόλις είχε " γλυτώσει " άπό μιά
σύγκρουση. Καί , ξαφνικά, έκεί πού μί
λαγε, καταμεσίς στό δρόμο, επεσε νε
κρός, άπό καρδιά, ό κ ρ ά τ ι σ τ ο ς νέος
1iΟοποιός Κώστας Στυλιάρης. Τριαν-

Ό άξέχαστος Κώστας Στυλιάρης στόv τελευταίο ρόλο τι;ς ζωι;ς του : Εξο
χος Μπάλιkε, στa " Ταμποϋρλα μέσα ση} ι•ύχτα " τοu Μπέρτολτ Μπρέχτ
•

ταπέντε χρονώ παλληκάρι - δώδεκα
χρόνια 1iθοποιός. Είχε γερές βάσεις.
Τρία χρόνια στ� i Δραματικ1i του Έθνι
κου. 'Ατάκα, τέσσερα έπαγγελματικά
χρόνια στό Θέατρο Τέχνης . Ήταν προι
κισμένος. Είχε ταλέντο, 11Θος , έργατι
κότητα. Ήταν άνήσυχος, ζωντανός, σε
μνός, μελετηρός. 'Επαγγελματικά καί
πολιτικά βρισκόταν στ�iν πρωτοπορία.
Άπό τή σχολi1 , όνειρευόταν ενα καινού
ριο θέατρο. Πίστευε στ1iν όμαδική δου
λειά. Πίστευε στ�i θεατρική άποκέντρω
ση . Ήθελε ενα νέο κοινό. Μακριά άπ'
τό Σύστημα. Δούλεψε, άναγκαστικά,
στό κατεστημένο. Καί διέπρεψε ! 1 96366 στόν Κούν. 1 967 σηi Λαμπέτη. 1 968
καί '69 στό Μ ι νωτη καί τήν ΠαξινοΟ.
Καλοκαίρι '68 στά " Μεγάλα χρόνια ".
1 970 στό Ληναίο καί τή Φωτίου. Τό
'7 1 παίρνει μιά άνάσα στό Λονδίνο.
Παρακολουθεί μαθήματα μακιγιάζ, πού
πάντα τόν ένδιέφερε. Παρακολουθεί τή
δουλειά μικρών θιάσων έκτός West end .
Παρακολουθεί τόν τρόπο όμαδικης δου
λειάς στό Θέατρο του " Ή λιου ". Τό '72
στό Φέρτη καί τήν Καλογεροπούλου.
Ποτέ δέν άπαρνi1θηκε τά ονειρα καί τiς
άρχές του. Ύπ1'jρξε ίδρυτικό στέλεχος
του Θεάτρου της Νέας 'Ιωνίας. Δού
λευε γι' αύτό άπ' τή Σχολi1 . Τό χειμώνα
του '66 επαιξε κιόλας. 'Απέβλεπε σέ ό
μαδική δουλειά. Διαψεύστηκε. Έζησε
δλη τ�;ν άποσύνθεση . Πικράθηκε. Ή
ταν άκόμα νέος. Δέν παραηiθηκε. Μέ
μιά νέα όμάδα ξεκίνησαν γι' ίiλλο νέο
θέατρο, σ' άλλο Δήμο. Ή 21 η 'Απρι
λίου τ' άνάτρεψε δλα. Τ1iν άνοιξη του
'72 πλησιάζει, γιά δεύτερη φορά, τά
ονειρά του. Μπαίνει στό λεγόμενο
" 'Ελεύθερο Θέατρο ". Δουλεύει σκλη
ρά. 'Εξαντλητικά. Πιστεύει πώς είναι
μέλος μιάς όμάδας. Τελικά, διαπιστώ
νει πώς δεν ύπ1'jρχε κάν όμάδα ! Κ' ει
σπράττει τήν πρώτη άπόλυσ1i του ! Τό
χειμώνα του '73 μένει ίiνεργος. Όχι πώς
δέν εβρισκε δουλειά. 'Από σιχαμάρα.

ΕΙναι 1i δεύτερη διάψευση στά ον.ε ιρά
του. Πάλι δέν ύποκύπτει! Παλεύει νά
στηθεί μιά νέα δουλειά. Πάντα όμαδικ1;.
Πάντα άποκεντρωτικι; . Όπωσδ1iποτε
πολιτικι;. Μέ ξεκάθαρους στόχους. Θέ
λει ν' άπευθύνεται σ' δσο γίνεται πιό
πλατύ κοινό. Νά φέρνει σ' ίiμεση έπα
φή 1iθοποιό καί κοινό. Τό φετινό χει
μώνα καλείται έσπευσμένα νά παίξει
μέ τόν Κούρκουλο. Δημιουργεί μ' έπι
τυχία τόν Μπάλικε στά " Ταμπούρλα
μέσα στή νύχτα" τού Μπέρτολτ Μπρέχτ.
(Ήταν ό ρόλος πού δέν είχε . . . κατα
δεχτεί νά παίξει ό . . . καβαλήσας τό κα
λάμι και άπωλεσθεις γιά τό σοβαρό
Θέατρο, λαμπρός νέος 1iθοποιός Θύμιος
Καρακατσάνης ) . Έμενε άνικανοποίη
τος. Ήθελε νά δουλέψει γιά τό Θέατρο
- τό θέατρο πού πίστευε. Όχι γιά νά
προβληθεί άπ' αύτό. "Ηθελε νά άναλω
θεί. Όχι νά κερδίσει. T1i σύντομη άλλά
μεστή σταδιοδρομία του, θά ηi ζήλευε
κάθε νέος 1iθοποιός.' Ηταν !:ξοχος καρα
τερίστας. Πάντα . . . φιιιιρισμένος. Πρό
σεχε καί τήν παραμικρή λεπτομέρεια
του ρόλου. Γνώρισε μόνον έπιτυχίες.
'Αλλ' ή ψυχ1i του λαχταρουσε ίiλλο θέα
τρο. Τούς τελευταίους μ�'j νες είχε γυρί
σει έκεί, άπ' δπου ξεκίνησε. Είχε γίνει
έπιμελητής στή Δραματική Σχολή τού
Έθvικου. Στούς ώμους τών μαθητών
του όδηγ1iθηκε στόν τάφο. Ήταν ενα
κρύο άπόγευμα, στά ψηλώματα του Ζω
γράφου. Ποτέ τόσοι 1iθοποιοί δέν είχαν
συγκεντρωθεί, γιά νά χειροκροτιiσουν
συνάδελφό τους. Δέν ήταν γιά τά νιάτα.
Ήταν γιά τήν άξία τους ! Μ ιά σίγουρη
έλπίδα γιά τό Οέατρό μας, ξαφνικά κ ι
άναπάντεχα, είχε χαθεί . . .
'Ενδεικτικό γιά η;ν εύρύτερη κατάρτι
ση τού άξέχαστου Κώστα Στυλιάρη
είναι καί τό ίiρΟρο πού 'χει γράψει στό
" Θέατρο " - τεύχος 32, Μάρτης - ' Α
πρίλης 1973, σελ. 79 - γιά τό " 1 789 "
καί τόν Μπαμπέφ.
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ΡΟ ΖΑΛΙΑ Nll(A, ΜΙΑ ΔΟΞΑ ΠΟΥ 'ΧΕ ΞΕΧΑΣΤΕΙ
Μ Ι Α Ε ΠΟΧΗ ΗΤΑΝ Η ΤΡΙΤΗ ΤΟ Υ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΥ Μ ΑΡΙΚΑΣ . ΚΥΒΕΛΗΣ
'Η Ροζαλία ίχα - πού 'φυγε άπ' τη
ζω·ή, σέ πολύ μεγάλη ήλιχία, dτό τέλος
τοϋ '?lt - ·)) ταν, μιά. έποχ·ή , άστέρι πρώ
του μεγέΟους, παράλλ·ηλα μέ τ·)ι Μαρίχα
Κοτοπούλη χαί την κ. Κυβέλ·η . Γενν·ήθηκε
σέ θεατριχη ο!χογένεια, ήταν Θεατρόπαι
οο οπως ή μεγάλη Σαπφώ 'Αλκαίου, ·fι
Χρ ιστίνα Καλογερίχου χι &λλοι σημαντι
χοl χαλΧιτέχνες της Σκην'ijς μας. Μέσα
της, είχε χρα-;ήσει πολλά. σ-;οιχεία άπό
τό 1 9 α tώνα, πού σ' αύτόν άν'ijχε δ πα
τέρας της, δ Μιχαηλ 'Αρνιωτάχης, έ:νας
άπό τούς παλιότερους χαl πιο μελετη
μένους ·ήθοποιούς μας, ξεχωριστό στέλε
χος σέ οιάφορους Θιάσους άπό τό 1 865,
τότε πού &ρχισε νά. στεριώνει σοβαρά. ή
νέα έλληvικ·)ι Θυμέλ·η .

ΞΕΓ ΟΙΑΣΤΑ ΧΡΟ ΙΑ

Τη Θεατρικ·)ι ζωη τ'ijς Ροζαλίας Νίχα
μποροϋμε νά. τ·)ιν παρακολουθήσουμε,
ρητά, άπό τά. 1 900, στη Δραματιχη
Σχολη πού, τη χρονιά. αύτ·ή , ϊορυσε τό
" Βασιλικόν Θέατρον ", γιά. νά. σχημα
τίσει τό Θίασό του άπό τούς μαθητές της.
Φοίτησαν τότε 1 8 - χι άνάμεσά τους,
ή Ροζαλία Τtκα. Τό Γενάρη τοϋ 1 901 ή
Σχολη οιαλύθηχε . Τό " Βασιλιχόν " &ρ
χισε μ' &ηες προUποθέσεις χαι τά. παι
οιά. ζήτ·ησαν Υ..αταφύγιο σ' &.λλα συγκρο
τήματα. 'Εκείνη, βέβαια, θά 'χε κάνει
χάποιες έμφανίσεις χαl πριν άπό τη Σχο
λή, άλλά. μiiς εμειναν &γνωστες. Τις
συνέχισε και μέσα στο 1 9 0'1 - γι' αύτές
ε!μαστε σίγουροι.

Τό χαλοχαίρι τοϋ 1 90 1 , στην τιμητιχη
της πρώτης 'Ελληνίδας Νόρας, της ' Ολυ
μπίας Δαμάσκου, είπε, σ•ο διάλειμμα,
μαζι_ μl: την τιμώμενη τη διωδία " Έν
Θυμοϋ " (Θέατρο " Διονυσιάδου " Πει
ραιά ) . Στο " Διχαίωμα δ tρως " τοϋ
Νορν-;άου, tπαιξε τη Βοuχερ. 'Όμως,
άχόμα οl:ν την χρίνουν. Στις 30 τοϋ
Δεκέμβρη παίζει την Κρουστάλλω στον
" Άγαπητικό της Βοσκοπούλας " . Ή
παράστασ·η (" Βαριετέ", 'ΑΘ·ήνα ) :ιjταν
tκτακτη . Ό κόσμος λίγος. οι ήθοποιοι
παϊξαν άνόρεχτα κι άοιάφορα. Ή Ρο
ζαλία οέν άοιαφόρ ΎJ_σε και, μ' δδηγό την
euσυνειοησία της, ήταν φυσικότατη. Τό
παίξψό της είχε ούναμη και τέχν·η. T'ijς
συστησανε, 8μως, να παίζει μέ περισσό
τερ-η ζω·ή , πιό �ντονα. Τό tδιο βράου,
στό βυζαντινό μονόπραχτο τοϋ nολέμη
" Στήν &.κpη τοϋ γκρεμοϋ " έμφανί
στηκε ώς ' 'Αγαθόν πνεuμα " και στά
θηκε
αύτόχρημα ή προσωποπο{ησις
τοσ άγαθοΓJ πνεύματος ". Στή " Χάιοω
τη λυγερή .. ξε�ώρισε πάλι και λίγο
άργότερα, στή ' Θυμιούλα τή !.-.
l"αλα
ξιοιώτισσα " κεροίζει έπαινους γιά. τή
οραματική της άξιοσύν·η και γιά την
ώοική
· , " τό άσμα της ιJτο περιπαθές
καί γλυκύτατον " (περιο/Ιικό " Νυκτε
ρις " 26 Αύγούστου και 1 6 Σεπτέμβρη
1 9 0 1 , 13 Γενάρη καl 1 2 Μάη τοϋ 1902 ) .
"

\ό �εμνό �εριοδικό ο�ν κάνει λόγο γι �
την ομορφια της. Θα, ταν τόλμ·ημα για
τις προσεχτικές του σελίδες νά τ' δμολο
yήσει, γιά ενα κορίτσι πού δl:ν ε!χ' άκόμα

πατήσει τά ε!κοσι. Κι 8μως είχε ξεσπά
σει, έκείνο τον καιρό στό Θέατρο, μιά
. . . ώραιοπάθεια ! Την καλλιεργοϋσε ή
" έα Σκην-ή " : Ί-Ι Εlμαρμένη Ξαν
Θάχ·� καl ή κ. Κυβέ�η ·))ταν οί ;tά �α
, _ της. Στο ; Βασιλιχόν , την
πολυ ωραιες
όμορ;pιά. άντι� ροσ;ώπευε ·fι,, Ροζαλία 'Αρ
νιωτακη , που συντομα εγινε Ροζαλία
Νίκα, γιατί παντρεύτηχε τό συνάοελφό
της 'Αντώνη Νίχα, ·ήθοποιό τοϋ " Βασι
λικοϋ ", &.νθρωπο κομψό, γνωστό μετα
ψ ραι;τη Θεα::_ρικώ� έ:ργων και � ιευθυντ-ή,
αργοτερα, των θιασων της. ΣταΟηχε κον
τά τ-ης χαl στ-)ιν τελευταία άθηναϊχη πα
ράσταση τ-ίjς καριέρας της.
Στο " Βασιλιχόν " ( '1 902 - 3 καl 1 903
lk ) , έμφανίστ-ηκε σέ πολλούς ρόλους νεα
ρών κοριτσιών. Τό γεγονός πώς παίζει
συχνά, οείχνει την άξία της χαl την έπι
βολή της στο χοινό. 'Όπλα της ·))ταν τό
μετρημένο τάλαντο χ' ή όμορφιά της
- λαχταριστη όμορφιά και στά πεv-ήντα
της άκόμα χρόνια. 'Ήτανε Ούσχολο νά
μείνει &.τρωτος οποιος άντίχρυζε το φλο
γισμένο αύτό Θ'ijλυ 1 'Η προσωπική της
παιοεία οέν ήταν μεγάλ·η . Συνήθως, την
πνευματιχη λάμψη τών κυριών τοϋ Θεά
τρου μας τη ρύθμιζαν οι Θαυμαστές τους
η οι σύζυγοι - 8πως δ Κ. Θεοοωρίοης
η δ 'Ίων Δραγούμης.
-

οι σημαντιχοί της ρόλοι στο " Βασιλι
κόν " ·))ταν : 'Όμπερον στο " 'Όνειρο "
τοϋ Σαίξπηρ, μl: Μώμο ( Πούχ ) τ·)ι Μα
ρίκα Ι οτοπο �λη; Ή Οέσ·1 της σ�ό Θέα
τρο, μεσα στα ταλαντα του χαιρου, καθο
ρ ίζεται σέ μιά χριτιχη (" 'Εστία", 2
Τοέμβρ·η τοϋ 1 902 ) γραμμένη άπό τό
Ν. Ι. Λάσχαρ·η μέ το ψευοώνυμο Λε
βιάθαν. Μιλάει πρώτα γιά. τό έ:ργο, γιά
τlς δυσκολίες του, γιά τη μαγιχ·ή του
άτμόσφαιρα χαl συνεχίζει :
" Έχρειάζετο λοιπόν ίδιαιτέρα τις ύπό
κρισις de faιιtaisie. Συιιεργασία άτομική
μέ τόν ποιητιjιι ιj μϋ.λλοv συμπλιίρωσις
τι;ς φαιιτασίας τοv ποιητοv. Καί τούτο τό
κατόρθωσε μόιιη ιί δεσποινίς Κοτοπού
λη . . . Επαιξε μέ τόσηιι χάριν, μέ τόσην
δόσιν φαντασίας πού κατέπληξε τούς
πάντας. Κατά κοιιιιjv δμολογίαν, iίνευ
τιϊς έλαχίστης μειοψηφίας, ιίτο ι! βασιλίς
τιϊς έσπέρας. Χαριτωμέιιη, μέ διαυγιϊ
άπαγγελίαν, μέ άφέλειαιι, μέ eνα κάτι τι
τό φανταστικόν, τό όνειρwδες, τό φαvτα
σιwδες.
Άλλό. καί αί δεσποινίδες Άρνιωτάκη,
Δημοπούλου ['Η Μαρίχα Δημοπούλου,
περίχομψ·η ϋπαρξη, πού χάθηχε γρ·ήγορα
γιά. τό Θέατρο ] , ιί μέν ώς Όμπερον, ι!
δέ ώς 'Ελένη διεξιίγαγον λίαν εύπροσώ
πως τό. μέρη των ".

�

•

Γοητευτικιί. ή Ροζαλία Νίκα στό. νιάτα της, μέ μιό. ζηλευτιί Οεατρικιί καπελαδούρα

Ό όίπειρος Θαυμασμος τοϋ κριτικοϋ
Ί)ταν γι' &λλ·η. 'Η Ροζαλία Ί)ταν άπλώς
εύπρόσωπος . Αύτο Θά μείνει πάντα
στ-)Jν περιοχΊj τ-ϊjς 8ραματικ'ijς Τέχνης
- άκριβέστερα, στην καθαρ·q πρόζα :
εύπρόσωπος.
Ό 8εύτερος, στη σειρά, σ·ημαντικος ρό
λος -της Ί)ταν ·lj 'Ηλέκ-τρα, -τον &λλο
χρόνο στην " ' Ορέστεια " . Καί σ' αύτον
τΊjν παίνεσαν : Ό 'Γιμ. ΣταΘ . , Ιtνας πα
ράξενος καί ύβρισ-τ·ή ς 8ημοσιογράφος
κρι-τικος στην " Άκρόπολι " (t.. Νοέμ
βρη ) κι δ Ξενόπουλος στά " ΠαναΘ·ή
ναια " ( 1 5 Νοέμβρη ) . 'Όταν άνέβ·ηκε ·lj
" Δω8εκάτη Νύχτα", στά 1 901>, Ι:παιξε
την ' Ολίβια. οι " Καιροί " (6 Γενάρη )
σημε ίωσαν γιά χάρη τ·ης πώς βρισκότανε
πολύ μέσα στο [Θαυμάσιο ] ρόλο της " μέ
τό ώραίον της παράστημα, τάς τεχνι
κάς κ.ινιjσεις της, τιjν έκφραστικιjν μορ
φιjν της, τιjν δποίαν τόσον έπιτυχώς περι
χύνει μέ περιπάθειαν καί τιjν εύγενικιίν
φωνιjν της είς τιjιι δποίαν κατορθώνει. νά
μεταδίδιι άκριβώς τιjιι μορφιjν τοϋ πά
θους δπερ ύποκρίιιεται . Τον προ·ηγού
μενο χρόνο εΙχε παίξει -τ·ην Περντίτα στο
" Χειμωνιάτικο παραμύθι " .
"

"

"

Ο Α ΓΩΝΑΣ

Κι άπο τΊj " Νέα Σκηνή " κι άπο το
" Βασιλικόv ", παρά -τlς άνέσεις, πολύ
συχνά. οι νέοι καλλιτέχνες -το σκάγαvε
και πηγαίνανε νά 8ουλέψουν πιο έλεύθερα
σ' iίλλους Θιάσους. ΊΌ φαιvόμενο ξαφvιά
ζει, άλλ' ο-τr: ν σκεφτοϋμε πώς ;ο r8ι� γί
_
νεται και -τωρα, προτιμουμε
να το απο8ώσουμε σ-τον πόθο τ-ίj ς άνεξαρτησίας
και στη βιαστικη έπιθuμία τΊjς πιο γρή
γορης Μξας. Πο-τl: 8εν ύποπτεύονται ol
νεαροί άποστά-τες οi>τε τούς κινΜνους,
ο\)τε -τά νέα βάσανα. Καl ·lj Ροζαλία &ς τήν ποϋμε έμείς μl: το μικρό της δνο
μα, μιά και 8/:ν άξιώθηκε ν' .άκούσει νά
τη λένε Ι:τσι οι Θεα-τές, δπως τ·)J Μαρίκα
η την Κυβέλη - Ι:κανε το r8ιο. Τό 'σκασε
άπ' τqν δ8ο 'Αγίου Κωνσταντίνου κι
δρμησε προς το .. έλεύθερο "' καθώς
λέμε τώρα, Θέα-τρο. Ε!χε δλα -τά προ
σόντα και πρόθυμα οι Θίασοι ί!.καναν δ,τι
μποροϋσαν γιά νά την ξελογιάσουν !
Ί-Ι ώραία φων-ή της - έλαφρ'ijς πρίμας τlj ν δ8·ήγησε νά 8οθεί μ/: Θερμο πάθος στο
Μουσικο Θέατρο, πού τοϋ χάρισε δλη της
τ·Ιjν ψυχ·ή , σά ν' άνακάλυψε σ' αύτο το
σωστο προορισμό της : Άπο τά 1 905,
τ·Ιj βρίσκουμε μαζί μέ τον κωμικο Σαγιώρ
νά παίζει πρώτους ρόλους σ/: κωμω8ίες.
Μαζί του Θά 'ναι πάλι και στά 1 90 ? ,
δπότε άνεβάσανε τ ά πρώτα " ΠαναΘ·ή
ναια ". Ί-t Ροζαλία πρόσφερε τ·ην άξία
τ·ης και .. έπέδeιζε δλην της τιίν χάριν
καί τιjν γλυκύτητα τι]ς φωνι]ς [ τ·ης ] ".
'Η πρεμιέρα ε!χε εrσπραξ·η 1 1 00 8ρiχχ
μές, " ποσόν φανταστικόv διά τιίν έπο
Χtίv έκείνην . Δόθηκαν τp ιανταπέντε
παραστάσεις μέ τρ ιάντα χιλια8ες εrσπρα
ξη 1 Τlς πληροφορίες αύτές τlς 8ίνει το
" 'Αναμν-ηστικον Λεύκωμα " τοϋ 1 91 1 .
"

1 908 ·ίjταν �ρονιά Θριάμβων γιά τη
Μαρίκα Κοτοπουλη και γιά τ·ην κ. Κυ
βέλη . Μαζί τους, -ταυτόχρονα, Θριάμβευε
καl ·lj Ροζαλία Νίκα. Συνθιασάρχη της
εΙχε -τον 'Ε8μόν8ο Φύρστ και συνεργάτες
πολλούς καλούς καl τον Παποcϊωάννου,
το Χρυσομάλλη, τον Τριχii, τ·ην Έλέν·η
Φύρστ καl τον τενόρο Μιχάλη Κοφινιώ-

ΊΌ

τη. Παίξανε 8υό σημαντικά δραματικά
Ιtργα, -τούς " Πετροχάρ·η8ες " τοϋ Παν
-τελ'ij Χορν καl τη " Σαλώμη " τοϋ Ού
άιλ8, σε μετάφρασ·η Ν. Ποριώτη-πρωτο
πορία, 8ηλα8·ή. 'Ανεβάσαvε καl τη
" Μαμζελ ιτούς " τοϋ Έρβέ. 'Όπως
ε!ναι γvωστό, μ' αύτό τό μέγιστο έπί
τευγμα τΊjς τικα στον κύριο ρόλο -τοϋ
ί!.ργου, πού ·/)ταν δπερέτα, καθιερώθηκε
τό ε!8ος αύτό στ·ην Έλλ·ηνικη Σκηνή και
8ημιούργησε άφάνταστα σπου8αίες έπι
τυχίες, εt8ικούς ·ήθοποιούς καl τράβηξε
στο Θέα-τρό μας ί!.vα κοινό πού 8Ε:ν -τό εΙχε
πρίν. Ί-Ι Ροζαλία 1 ίκα ε!χε 8υό έξαί
σιες έμφανίσεις στο ί!.ρyο : Στ·ην άρχ·ή ,
ί!.βγαιvε σάν ·ήθοποιός μιiiς δπερέτας φο
ροϋσε ί:να Θεατρικο κοστούμι, σχε8όν
μίνι, πλατύτερο κάτω μΕ: πούλιες -τό παλ
κοσένικο ί:βyαζε φλόγες ! Στην &λλ·η της
έμφάvιση Ί)-ταν ντυμένη στρατιώτης, κα
Οώς τό άπαιτοϋσε ·lj έξέλιξη τοϋ ί!.ργου.
τΙ-Ιταν ί:νας ζουμερός Θηλυκός στρατιώ
της, χαριτωμέvος, γοητευτικός. 'Απιθα
νότητες, βέβαια, στο λιμπρέτο, &ξιες
γιά περιφρόνηση, Θά 'λεγε καvένας, δπως
συμβαίνει σ: δλες ;tς δπε� έτε:; . " � μως,
το ε!8ος αυτό, παvω στην αχ.μη -του,
μαζί μ' δλα τ� σ ;οιχεία -του - μουσική :
,
1 ωραίους
χορό, δμορφια, ηθοποιους
και
ταλαντούχους καl μιά t8ιαίτερ·η άτμό
σφαιρα - ·/)ταν ί:vα Θέαμα ξέχειλο άπδ
εύτυχία γιά τό Θεατή, &ρτιο καl 8ικαιω
μέvο. Θά 'ταν κακ·η φιλολογία &ν πα
ραγνωρίζαμε τη σημασία -του.

Ε t8ικά γιά τη Νίκα, δ Θεόφραστος Σα
κελλαρί8ης, μουσικος 8ιευθυντης τοϋ Θιά
σου και κριτικος στο περιο8ικό " Πανα
Θ·ήναια ", ί!.γραψε στη στ·ήλη τΊjς -ταχτι
κ'ίjς του συνεργασίας στlς 1 5 τοϋ Όχτώ
βρη : " Ή κ. Ροζαλία Νίκα διακρίνε
ται διά μίαν έπίδοσιv τεραστίαν καί
μίαν άντίληψιν 11011 p/ιιs ιι/tω. Πρίν ιϊ δ
ύποφαινόμενος τι;ς διδάζtι τιίν ήμίσeιαν
μόνον παρτισιόν, έκε[νη τιίν εlχε ιίδη μά
θει δλην καίτοι, δέν έγνώριζε νά διακρί
νιι τό do άπό τό ι·e . . . ιί έκμάθησις τι;ς
μουσικιϊς. μέ τιίν άντfληψιν πού εlχε,
ιjτο ζιjτημα ήμερών μόνον . . . ". Ό Θ.
Σακελλαρ ί8ης πληροφορεί, έπιπλέον,
πώς χρειασ-τήκανε μόνο πέντε μέρες γιά
νά μάθει ολος δ Θίασος τη .. Τιτούς "
στήν έντέλεια . Αύτά συμβαίνουν σ' έπο
χές άκμ'ijς, οταν μιά καινούρια γενιά
ξεκινάει πάνοπλη 1
Το r8ιο καλοκαίρι παίχτηκε κ' ·ή έπιθεώ
ρηση " Κινηματόγ Ι?_αφος " (" Φ ίφτυ
τοϋ " ) σ/: τρείς πράξεις . 'Η Νίκα ί:κανε
πέντε νούμερα. Γιά πολύ καιρο ί:μεινε
στά χείλ·η τών 'Αθηναίων ·ή " Ρουσκά
γ ια " της. οι έπιτυχίες τ·ης στ·Ιjν 'Επι
θεώρηση ·ίjταν ά8ιάπτωτες.

Δεν ξεχνοϋσε δμως πC:)ς δ πατέρας της
Ί)ταν 8ραματικος ·ήθοποιος - /Sπως κ' ·ή
ΙJ:ητέpα της. Δέν ξε�νοϋσε καl την κατα
γωγη της άπό το ' Βασιλικόν " . 'Ανέ
βασε, λοιπόν, τό " Έλιξ·ή ριον τ'ίjς νεό
τητος " τοϋ Νιρβάνα ( 1 9 1 1 ) καθώς και
πολλά &λλα ί!.ρ γα πpόζας, έλληνικά και
ξένα, σ' δλο τό 8ιαστημα τϊjς στα8ιο8ρομίας της. 'Ωστόσο, χωρίς νά τό 'χει
ξεκαθαρίσει και ·ή r8ια, ·lj μεγαλύτερ-η
προσφορά της ·/) ταν στ·ην Έπιθεώρ·ηση.
Βρέθ·ηκε στη νεότητα τοϋ εr8ους, ε!χε
τή χαρά τίjς πρώτης 8ημιουργίας, οταν
τά ί:ργα ξεπροβάλανε παρθενικά. 'Έπαι
ζε νούμερα σουμπρέτικα, φανταιζίστικα,

1907 : Ή θεατρινίστικη πόζα τής Ρο
ζαλίας Νίκα στόν καθρέφτη πιστοποι
εί τιίν άδιαφιλονίκητη Οηλυκότητά της

τυπ(στικα, μπούφικα . οι συγγραφεϊς
της, τή λάτρευαν. Γνωρίσαμε ί:ναν απ
αύτούς, τον Α. Βώττη, το φίνο, τον
προικισ_μένο μ' εύγενικό τάλαντο, τό
" μεταξωτό ", καθώς τον λέγανε. Μι
λοϋσε γιά ολα της τά προσόντα μέ θάμ
πωμα και μ' έξαρση - και μποροϋσε νά
κρίνει, γιατι Ί)ταν προικισμένος και μέ
σκηνοθετικό τάλαντο γιά τήν 'Επιθεώ
ρηση.

Η ΠΑΡΑΚΜΉ

"Ως τά 1 920, ή Ροζαλία Νίκα κράτησε
τη λαμπρη πρωταγωνιστικ·ή της θέση
στην Άθ·ήνα. Περισσότερο 8έν &ντεξε το
τάλαντό της. 'Όταν ή Μαρίκα Κοτο
πούλη άνανέωνε τό θέατρό τ·ης, οταν
ριχνότανε στ·ην Τpαγω8ία, δταν 8ημι
ουργοϋσε τ·ήν " 'Ελευθέρα Σχ·ηνή ", οταν
έτοίμαζε τις συνεργασίες της μέ την κ.
Κυβέλ·η - ·ή Ροζαλία ίκα προτιμοϋσε
τlς περιο8είες τοϋ έσωτερικοϋ και τοϋ
έξωτερικοϋ, Πόλη , Σμύρνη, Α�γυπτο·
χρήματα και ξεκούραση· άγαποϋσε τον
έαυτό της, ε!χε βαρεθεί τον άέναο κάθε
φορά άγώνα γιά τlς πρώτες. 'Όσα ε!χε
ποθ·ήσει και τά πρωτοπαίξανε οι 8υό
ό!λλες, τά ξανάπαιζε : " 'Ηλέκτρ α " τοϋ
Χόφμανσταλ ( 8ψ ιουργία τίjς Μαρίκας
Κοτοπούλη ) ,
' Φωτεινή
Σάντρη " ,
" Πειρασμος " (8ημιουργίες τ'ίjς κ. Κυ
βέλ·1 ς ) , κι &λλα πολλά. 'Έπαιξε μιά
φορα καl την " Ίφιγένeια έν Α.ύλ(8ι .
' Η ΨQ μ·η 8ι·ηγείται πώς τραγοv8ησε και
την ' Περουζέ ", i5περα του Σακελλα
ρί8η. Στά 1 9 1 4 έμφανίζεται στην 'Αθήνα,
στον " Άετι8έα "· ί!.παιζε το νεαρο
πρ ίγκιπα. Καl τlj " Μαριέτα " στη
"Μπαγιαντέρα" , τη μεγάλ·η δπερέτα τοϋ
Κάλμαν (8ημιουργία τΊjς Κολυβii και
τΊjς Ρι-τσιάρ8η ) . 'Αλλά, μ' αύ-τό τον
τρόπο, -το τάλαντο - t8ίωμα ένος άνΟρώ"

που μέ: σάρκα χαl μέ όστά - 8έν ε!ναι
&.τσάλι. ΦΟεtρεται, τσακtζεται.
Στ·Ιjν ΆΟήνα, άπ' οσο ξέρουμε, έμφανί
στ·ηκε σάν άστέρι, γιά τελευταtα φορά,
στο άπόμερο " 'Αλκαζάρ ", στο σταθμο
Λαρtσ·ης, &.νάμεσα στά σφυρtγματα χαl
τά. βογκητά τών τρα[vων - χαΟώς τό
'γραψε χ' ενας κριτικός. 'Ανεβάσανε χ'
ενα σπου8αίο 8ράμα, τον " 'Αρχηγο" τοϋ
J\1Ιπουρζέ. Συμπρωταγωνιστ·ής της δ Βε
άχ·ης, καραβοτσακισμένος &.πο το " Κεν
τρικό ", οπου ε!χε άποτύχει μαζl μέ: το
Χριστόφορο "έζερ. Ό Βεάκ·ης ομως
ύπίjρξε &ς τά. 1 950 γονιμότατος, καθώς
χι δ Νέζερ &ς τά τελευτα!α του. 'Η Ρο
ζαλtα Νικα, μετά το " 'Αλκαζάρ ", συ
νέχισε τlς περιο8είες της. Έφτασε &ς
την 'Αλβανία. Έντοπtσαμε &λλη μιά
έμφάνισ·ή της μέ: το Ν. Ροζάν ( " Ό τε
λευταίος γάμος τοϋ Φάμπρ ") . 'Αλλά,
μετά το 1 9 2 8 ' δl:ν ξανακούστηκε . . .
Ί-Ι πρωτεύουσα ξαναείδε τη Ροζαλία
Νtκα, μέ 8ευτερότερο Οίασο, στά. 1 939,
στο " Περοχέ " . Ξαvάπαιξε τ·Ι) ν " 'Ά
γνωστο " τοϋ Μπισσον - μεγάλ·η 8η
μιουργ[α τ'ίjς κ. Κυβέλ·ης. Πολλοί τη

βρtσκανε, σ' αύτο το ρόλο, &.νώτερη χι
άπ' τ}ιv Κυβέ).-η . Τ·ήν ε!χε, ομως, ξε
χ� σ'; ι δ χόσγ.ος. Τό : 8ε χαl μόvη_τη;; π�ς
,
8εν ελ�γε
τιποτα για το χοινο της Αθ·η
νας. Είχε πιά ξεφτtσει . 'Αποσύρθηκε.
Δέ μίλαγε πιά γιά. τούς Οριάμβους της.
'!Ό θέατρο σά νά τ·ίj ς ·ίj ταν ξένο χ' έχθρι
χό. Ε χε χά οια οtχ νομιχ·Ι) αv εσ . ά
!
?
�
, η.�εγο
παι8ι� της τη φροντι�αyε, ;- αΟως
, , Αφριχη . ....ταΟηκε, ομως,
ταν, απο την
θύμα ;οϋ Δεύ ;ερο� Π ;-ιγκόσμ �ου Πολέ
μου. Η i;tηyη, ;ων εμ�ασμ;-ιτων ε!�ε
,
στερεψει.
Ι- Ι αναγκ·η τ·ην πιεζε . Στην
περίο8ο 1 91>3 - !1 4 8ούλεψε μέ τ/jν Κα
τερίνα. Δέv τήν εύνόησε ·ή Κριτιχ·ή χ' οι
θεατές. Τtποτα δέ γερνάει πιο 8υσά
ρεστα &.πο μιά παραχμασμέν·η Κυρtα τοϋ
Θεάτρου, πού 81: μπόρεσε νά συγχρονι
στε!. 'Έφυγε άπ' τή ζω·ή μέ: την ;cίκρα
τοϋ &8οξου χαλλιτεχνιχοϋ της φινάλε.
Άπο σεβασμο προς τη σημασία της, iiν
καl το ύλιχο περιμένει ταχτοποι·ημένο
μπροστά μας, δέν π·ήραμε το Οάρρος νά
�ο χ�ησιμ01;rοι·ήσουμε. , Κρ tναμε, πώς σ'
ενα επιθανατιο σημειωμα, πανω στο
νωπο &.κόμα χώμα, 8έ θά 'πρεπε νά χα-

'_\

ταγράψουμε τα εργα πού 'παιξε, οϋ-:-ε
χα � τούς άν �τριχ ιαστιχο� ς ψόγου � πού
, . Φαινεται πως, έ
γραψανε για χειν·η
πιπλέον, ε!χε ξαναβρεί τήν άρχικ·ή δι
σταχτιχότητα τών πρώτων της ρόλων.
'Όταν, στά 'L 967, εvα Βιογραφιχο Θεα
τριχο Λεξικο τίjς ζ·ήτ·ησε στοιχεία τίjς
ζω'ίjς της, δl:ν 'ήξερε νά πεί τtποτα ! ΊΌ
λ'ίjμμα τό 'γραψε &λλος. '1'0 Θέατρο πιά
τ'ίjς ·η ταν ξένο, &γρια χαl δυσάρεστ·η &.νά
μν-ησ·η . ΔΙ:ν ε!χε, ώστόσο λιγοστέψει μέ
σα της - δπως π);ηροφορηΟ·ήχαμε - ·ή
αlσΟηση τ'ίjς ζω·ϊj ς, &ς τά τελευταία της.
Το πέρασμά της &.πο τή Σχην·ή μας Ίjταν
ώφέλψ.ο. Συγκ[Ψησε καl συγκιΨήθηχε.
Εlκοσι χρόνια στάΟηχε στήν κορύφη τοϋ
θεατριχοϋ μας πολιτισμοϋ, σωστος &ν
θρωπος τοϋ παλκοσένικου χαl μέ: τlς
χακtες χαl μέ: τά φαρμάκια του. Το
" Θέατρο " δέ μποροϋσε νά την ξεχάσει
χαl 8Ι:ν τ}ιν ξέχασε. Μέσα στήν &λλη του
8ραστηριότητα, 8/:ν ξεχνάει τούς έργά
τες το� Οεάτρου μας, μέ: τ�ς δπο�ες
, αποτυχιες
χατακτησεις τους χαl με, τις
τους.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

ΟΙ ΜΩΜΟΓΕΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΞΑΝ ΕΦΑΝΘΑΝ
Π ΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ , ΤΗΝ Ε Δ ΕΣΣΑ Κ Α Ι ΤΑ Γ Ι Α ΝΝΙΤΣ Α
Τ� Μω μο'έρα ξάν έφάνθα� ! Έξέβαν
,
,
.
σα στρατας
και, λασκουνταν
αμον
παλα
λοt ! Γιά νά . . . καταλαβαινόμαστε : οι
Μωμόγεροι ξαναφάνηκαν ! Βγ'ίjκαν στούς
8ρόμους χαl τριγυρviiν σάν παλαβοt !
'Έπρεπε νά λεtψει ·ή Δικτατορία, γιά νά
μπορέσουν νά παρασταθοϋν έλεύθερα
άχόμα χαl τά παρα8οσιακά J\Ιωμοyέ
ρια !
Τήv Κυριακ·ή , στlς 5 τοϋ Γενάρη , παρα
μον·ή τών Φώτων, στ·ήν αrΘουσα τ'ίjς Έρ
γατικ'ίjς Έστ[ας, στην Καλλιθέα, δόθηκε
- γιά πρώτη φορά στ·ήν 'Αθ·ήνα 1 - πα
ροcσταση J\Ιωμόγερων-τοϋ λα'ίκοϋ έΟψ.ι
κοϋ θεάτρου τών 'Ελ).-ήνων τοϋ Πόντου.
Ί-Ι πρωτοβουλtα όφείλονταν στον "Καλ
λ τε νικ Όρ,γανισ ο Π ντtων ' θη
� � ?
ι;
�
f
νων και το χυριο βαρος σηκωσε μ έπιΉ πρώτη σκηνιί τοϋ " Δικαστιίριου "

τυχtα δ πρόεδρός του κ. 'Ηλtας Τσιp
χ.ινί8ης.
Π αραστι:Υ.Οηκε τδ " Διχ.αστ·ή ριον ". Το
δ ώμε ο βασ στ ε στ·ή
�
�
! ψ
� ," Παντο8�να
μια του Ντερεμπεη ,, που χε δημοσιεψει
στο " Θέατρο " (τεϋχος 33, σελtδα 37 )
δ Χρ'ίjστος Σαμουηλί8ης. Έμπλουτ[στη
χ.ε \1'έ μιά. παρα�λαγ_η �ού " έπι,χωρ tα
ζε , στο Σταυριν της Αργυρουπολ·ης,
στίjν περιοχ·ή τ'ίjς Τραπεζούντας χι δλο
χ.λ·ηρώθηχ.ε μέ: λεπτομέρειες πού 'χαν
συγχ.ρατήσει Πόντιοι τίjς Πτολεμα·tδας.
'ΙΌ lδιο χ.αl τά χ.οστούμια : 'Έγιναν μέ
βάση τlς π);ηροφορ[ες τ·ϊj ς &.νακοtνωσης
τοϋ Σαμουηλt8η, πλουτισμένες μ' &λλες
μαρτυρtες Ποντtων ,χ.αι, τε�ιχ.ά, έ�τελέ
,
στηκαν πανω
σέ: σκιτσα που σχεδιασε δ
χ.. 'Ηλtας Τσιpχ.ινί8ης.

Τδ "Διχ.αστήριοv " παtχτηκε άπο εναν
δμιλο λαϊκών ύποχ.ριτών, πού συγκρό
τησε δ " Καλλιτεχνιχ.ος Όργανισμος
Ποντίων 'Αθηνών ". Ί-Ι διανομ·ή τών
ρόλων Ίjταν :
'Α λ ο γ ά ς (Ντερέμπεης ) : Λάζαρος
Κοσμόπουλος. Κ ι ζ l ρ { χ.λητ·ήρας ) :
Κώστας 'Αποστολί8ης. Δ ί χ. ω λ ο ν
(&.8ερφος τοϋ Κιζtρ, πού χ.ουβαλάει στΊ)ν
πλάτ·η του νεκρο τον &λλο, τρtτο, &.8ερφό
του ) : J\Ιωυσ'ίjς 'Αραβόπουλος. Κ α τ ·ή ς
{8ιχαστης ) : Παναγιώτης Καπαγιαννt8ης. Δ ι ιΧ β ο λ ο ν : 'Ηλίας Σαρ·ηγιαν
νtδης. Γ ι α τ ρ ό ν : Φώτης Παρασκευ
όπουλος.
ύ φ ε {γυναtκα τοϋ Κιζtρ ) :
Νίχ.ος Βελισαρt8ης. "Α λ λ ο ι Μ ω μ ό
γ ε ρ ο ι : Λάζαρος Όρφανt8ης, Γιώργος
Κοσμόπουλος χαl Κ. Έλευθεριά8ης.

: Ό Άλογάς (φεουδάρχης) ζητάει άπίθανες ποσότητες τροφιϊς γιά τ' ti.λογό του άπό τόν Κιζίρ
(δεύτερο δεξιά) , έκπρόσωπο τι;ς κοιιιότητας τώιι κολλιίγων. Μόιιο ό Διάβολον προσπαθεί, μέ παιιτομιμικό τρόπο, ιιά σπρώξει τά δυό
πρόσωπα στιί σύγκρουση. "Ολοι oi ti.λλοι ύποκριτές (άκόμα · κι ό άδερφός τοϋ Κιζίρ, ό Δίκωλον} , κατά παμπάλαιη λαϊκι] θεατρικιί σύμ
βαση - ού μιίν άλλά καί . . . πρωτοποριακιίν! - μένουν στιί σκηνιί άπαθείς κι άμέτοχοι, ι:ϋσπου νά 'ρθει ή σειρά τους νά παίξουν

Γ

l\Ιετά. τ·fιν π� ρ �στασ·η Χορεύτ·ηκr1;ν πον:
, χορευτες του
τιακο! χοροι απο τους
" Κ.0.Π.Α. " ίκο Ζουρνατζίl>η , Κώ
στα Μούτα, Λευτέρ·η Σαλπιγγίl>η, 'Ελένη
Πετρίl>ου, Άγάπ·η 'Ελευθεριάl>ου και
l\Ιαρία 'Ακριτίl>ου. Τά. χορευτικά. μέρη
συνόl>εψε μέ τη λύρα -:ου ό Πόντιος λυρά
ρ·ης Ν�κος 1\αζ� ρίl>ης. Ίη φρ ��τίοα τών
�
Ι>οκψων του
Δικαστ·ηριου
ε!χε δ
παλαίμαχος έργάτ·ης τοu ·ήθογρίχφικοu
ποντιακοu θεάτρου Πολύκαρπος Χάιτας.
Ί-Ι παράστασ·η γνώρισε έπιτυχία. Τ·fιν
προλόγισε ·ή Γραμματέας τοu Καλλιτε
χνικοu Όργανισμ<Ιu κ. 'Αθηνά Καλλι
γά. Τ·fιν παρακολούθησαν έκπρόσωποι
τοu ύπουργείου Πολιτισμοu, πολλοl αν
θρωποι τών Γραμμάτων :ι.α! τοu Θεά
τρου, γνωστοl λαογράφοι, δ έκπρόσωπος
τοu Φεστιβάλ τοu Νανσύ J ean Fι·anς:ois
DeJaboιινeι·ie καl πλ'ίjθος Οεατών - t
Ι>ιαίτερα Ποντίων. Ί-Ι παράσταση έπα
ναλήφθ·ηκε καl στ·fιν ' Ε στία Ν. Σμύρνης.
Εrπαμε : Μετά τη λήξη τ'ίjς Δικτατορίας
;ά. Μωμο'έ�α ξά.ν έ:φ,άνΟαν 1 [ !αλιότερα
ηταν γνωστες παραστασεις
στ-ην Π τολε
μα·tοα και το Κιλκίς. Φέτος τά. Μωμοέρια
έμφ�νίστ·ηκαν στ·fι� "ΕΙ>�σσα :;αl τά. Γιαν
νιτcτα. οι παραστασεις ετοιμαστ·ηκαν καl
οόΟηκαν άπο το Σύλλογο Ποντίων τ'ίjς
"ΕΙ>εσσας " Κωνσταντίνος Γαβράς ", μέ
τ-fιν ί:μπνευση τοu κ. Δημ. 'Αθανασιάl>η ,
πού παρακιν·ήθη:ι.ε άπο το /)ημοσίευμα
τοu " Θεάτρου " . 'Απ' δ,τι μαθαίνουμε,
τ? έρχόμενο Δωl>ε,:ι.�μερο , οι l\Ιω 1;1-όγεpοι
,
σ ολη τη, χωρα. Αμην !
θα . . . όργιασουν
,

[
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Οί Μωμόγεροι πού παρουσίασαιι τό "Δι

καστιίριοιι " στιίιι Ά θιίιια. Α ΡΙΣΤΕΡΑ :
'Ο Δ ι ά β ο λ ο 11, μέ κέρατα, ούρά καί
δικράνι στά χέρια. 'Ο Γ ι α τ ρ ό ν, μέ
ρολόι γιά νά μετράει τούς σφυγμούς καί
τρομπέτα γιά ν' άκροθ.ται. 'Ο Κ ι ζ ί ρ
(κλητιίρας) , έκπρόσωπος τιϊς κοιιιότη
τας άπέναντι στίς Άρχές. Ό Δ ί κ ω
). ο ν, άδερφός του Κιζίρ. Ή περίεργη
αύτιί φιγούρα όνομάστηκε eτσι γιατί εlναι
διπλιί : Στιίν πλάτη του, κουβαλάει μό
νιμα τό νεκρό άδερφό του, πού τόν eχει
σκοτώσει παλιότερα ό Ά λογάς. Ή φι
γούρα πιστοποιεί τιί λαϊκιί εύρηματικότη
τα καί τιίν έξοικείωσιί της μέ τιί θεατρικιί
σύμβαση. "Ισως νά διασώζει κάποιο κατά
λοιπο άρχέγοιιου Ορησκευτικοu συμβολι
σμού γιά τό θάιιατο του παλιού χρόνου
καί τιίιι ταυτόχρονη γέννηση του και
νούριου, θέμα πού παρασταίνεται σέ
χωριστιί σκηιιιί, στό τέλος τοu " Δικα
στιίριου ". ΔΕΞΙΑ : Ό Ά λ ο γ ά ς - ντε
ρέμπεης { Τούρκος φεουδάρχης) , καβαλά
ρης, μέ ραβδί καί στρατιωτικά τtαράσημα
στό στιϊθος. Ό Κ α τ ιί ς {δtκαστιίς) ,
μέ γούνα καί πανάκριβο κάλυμμα, πάμ
πλουτος άπ' τίς δωροδοκίες του φεου
δάρχη, πού τόιι βγάζει πάντα λάδι στίς
δίκες. Ή Ν ύ φ ε (νύφη) , γυναίκα τοu
Κιζίρ, μέ περιδέραιο άπό σκόρδα, έλιές
ΚΙ aλλους καρπούς τιϊς γι;ς. Ό ρόλος της
σάιι aπιστης συζύγου πού, μετά τό Οάνατο
του aντρα της, έρωτοτροπεί μέ τόιι πιό
δυιιατό καί ιιέο Άλογά (παλιό σύμβολο
του νέου χρόιιου, πού έδώ μεταλλάχτηκε
σέ σύμβολο κο111ωνικιϊς άδικίας) συμβο
λίζει, πιθαιιότατα, τιί γοιιιμότητα τι;ς
γι;ς. 'Η Νύφε, άιιασταίιιει, στό τέλος, μέ
μιά πορδιί τό ιιειφό iiντρα της. Τέλος,
δυό Μ ω μ ό γ ε ρ ο ι, μέ ποντ!ακιί ζίπιω
�
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Ο l(ΑΡΑΓΚΙΟ ΖΗΣ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Ο Β ΑΣ Ι ΛΗΣ Ρ Ω Τ Α Σ Τ Ο Ν Θ ΕΛΕ Ι ΜΟΝΤΕΡΝΟΠΟΙ ΗΜΕΝ Ο !
Μια έκδ·ήλωσ·η για τόν Καραγκιόζ·η
στόν Πειραιά. Στενο τό κίν-ητρό της μα δέν πειράζει: Ό γιορτασμός των
35 χρόνων δουλειάς τοϋ καραγκιοζο
π�; ίχτη Βά\Ύου � κατ� κόσμο � Β�γ �
γελη Κορφιατη. Ο Βαγγος βγηκε απ
το μπερντέ τοϋ άξέχαστου μπάρμπα Χρ·ήστου Χαρ(δημου - κι αύτό, όπωσ
δ·1ποτε, μετράει. Πενηντατρ _ω �ρ?νώ
ι στ Α
σ·ημερα, πρωτόστησε μπερντε
σπρα Χώματα. Δούλεψε, τό περισσό
τερο, στόν Πειραιά. Κατα διαστήματα,
δμως, Ιtκανε κι &λλες δουλειές. Τελευ
ταία είχε μεταφυτευτεί στό Α1γάλεω.
Στό μεταξύ, itπαιζε σα μισΟωτος στίς
δωρεαν παραστάσεις ποu 'δινε στόν
Πειραιά, δ Σκυλίτσης.

πολιτικό Θέατρο, μ,έ μα;φόχρονη ;ι-αρ �
, πολιτικη και κοινωνικη σα
δοσ·η στην
τι.ρα, για να μπcρέσ� ι. ν' άγκι:λ;�σει
' μαζες λαου,: Θα πρέπει να κι
πλατιες
νηματογραφοποιηθεί " !
J?ίπε �τ·1Jν άρχ·ή : Τό Θέα;ρο Σκιων �χει,
,
από τη φυση
του, πολλα μειονεχτημα
τα : Δέ μπορεί να παιχτεί μέρα - δηλα
δή μέ το φως τ'ίjς μέρας. Δέ μπορεί,
itτσι πού τόν ξέρουμε, να παιχτεί και
να έπ·η ρεάσει μεγάλο κοινό - δηλαδή
ι

�

Ί-Ι έκδ·ήλωσ·η πραγματοποι·ήθηκε Κυ
ρ ιακ·)] πρωί : στις ,1 2 το� ενάρ·η, �τ?ν
κινηματογραφο τεχνης . Ολυμπιας , ,
στήν Καστέλα . Μίλησε δ μπάρμπα Βασίλ·ης Ρώτας - άπό τούς λίγους
προγόνους πού μi'iς ξέμειναν - άλλιΧ
μ' δλότελα . . . μοντέριιες άπόψεις για
τον Καραγκιόζη ! Μίλησαν έπίσ·ης, δ
Πειραιώτης φίλος τοϋ Καραγκιόζη
Βαγγέλης Βαβανάτσος κι δ λόγιος Θα
νάσ·ης Φωτιάδης.

Τα Θεηκα στοιχεία τ-ίjς έκδήλωσ·η ς :
Πρωτον, ή παράστασ·η - δια χειρός
και φων'ίjς Βάγγου - τ-ίjς παραδοσιακ'ίjς
κωμωδίας " Ό Καραγκιόζης προφή
της ", πού άποδίνεται στόν προπάππο
τών Έλ/;ήνων καραγκιοζοπαιχτων Δ·η
μήτρ·η Σαρντούν-η - τόν περιβό-ητο Μί
μαρο. Δεύτερο, ·ή παράστασ·η τ'ίjς χα
ραγχιόζικ·ης σκην'ίjς " Τι έστ! Πατρίς " ,
άπό τή συλλογή " Καραγκιόζικα " τοϋ
Βασίλη Ρώτα - γραμμένης για να δια
βάζ�ται, '� ν παίζ�-;αι ά':ό Θεατρ(�ους.
Παιχτηκε, με φιγουρες, από τό Βαγγο.
Τρίτο και καλύτερο : Ιια Ιtκθεση άπό
παλιές κ;:. ί, μεριΥ;ές, πολύ έ �διαφέρου
σες φιγουρες, που χει διασωσει - κα!
μπράβο του 1 - δ Βάγγος.

Τό Θέμα εlναι πολu σοβαρό. Θίγει,
στή σύστασή της, μιά κατεξοχ1Ίν
παραδοσιακή τέχνη. Γι' αuτό Θά ύ
πάρξει άντίλογος σ' εναν 'Αστερί
σκο. Θά 'ταν, ίσως, καλή άφορμ11
γιά ν' άκουστοϋν κι άλλες γνώμες.

ΒασίJ;ης Ρώτας itχει γράψει, πα
λιότερα, itναν τόμο " Καραy/.ιόζικα " :
Βγ'ίjκε στα 1 956, στ·fιν 'ΑΘ·ή,ια και,
στ!ς '1 ? 5 σελίδες του, περιλαβα(νει
28 αύτοτελείς σκ·ηνές. 'Από καιρό σέ
καιρό - π. χ. στό περιοδικό του " Λα'ί
κος Λόγος " - εγραφε , έπίκ;χ ψη κ �
,
ραγκιοζίσηκ·η σατιρα
και σκαρωνε κα
τι " καραγκιοζοειδ'ίj " σκίτσα. Παρ'
δλ' αύτά, οι άπόψεις τοϋ Ρώτα δ/:ν
είναι διόλου . . . κολακευτικl:ς - και κα
θόλου . . . παραδοσιακl:ς - για τό σκυ
λομούτσουνο Καραγκιόζη. Είναι δια
τυπωμένες και στό &ρθρο του " Καρα
γκιόζ - ,!' 1περντές, καΘρέφτη� τ-ίjς �εο
ελλ-ηνικης πραγμα ηκο, ;·ητας , :_τ��, νι; ι
δ·ημοσιευμένο στο ; Αφιερωμα του Θεα
τρου " στόν Καραγκιόζ·η - τεϋχος 1 0 ,
ΊούJ;ης - Αι.>γουστος '1 963, σελίδες 303 1 . Τόν 'ίδιο άκριβως τίτλο και τό r
διο Θέμα, είχε κ' ·ή τωρινή δμιλία του.
οι άπόψεις πού διατύπωσε δ Βασίλ·ης
Ρώτας Ί)ταν τελείως . . . άνατρεπτικές !
ΜΕ: δυό λόγια: Ό Καραγκιόζ-ης, σαν
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l\ΙίJ;ησε μετά, δ καραγκιοζόφιλος κ.
ΒαγγέJ;ης Βαβανάτσος μέ Θέμα: Κα
ταπον-ή_σεις τοϋ καρ �γκιοζοπα(�τ-η . ·�
καλλιτεχνης του Θεατρου Σκιων, κα
νοντας τό σκ·ηνοθέτη , τό σκηνογράφο,
τόν -�θοποιό, τό μαραγκό, τό φωτιστή
κ.λπ . , ύπόκειται σ/: ύπεράνθρωπες κα
ταπον·ήσεις γ ια να (( στ·ήσει
την
παράστασ·ή του. 'Όλοι σχεδόν, ol κα
ραγκιοζοπαίχτες - χωρ!ς rσως, να τό
ξέρουν - πάσχουν άπό χρόνια φαρυγγί
τιδα, πολλο! πεθαίνουν άπό καρκίνο των
πνευμόνων κα! πολλο! γίνονται άλκοο
λικο! έξαιτίας τ'ίjς δουλειάς τους : l\Ιι
λώντας συνέχεια δυό ώρες, νιώθουν μό
νιμο στ�γνι:>μ α στό , φάρυγγα κ' α ?Θά
,
νονται την αναγκη
να δροσίζουν τό λα
ρύγγι " τους.
Τέλος, δ λόγιος Θανάσης Φωτιάδ·ης
μίλ·ησε μέ Θέμα: Ό ΚαραγΥ.ιόζ·ης στό
Θέατρό μας. Τό Θέμα itχει 'ι\δη γράψει
δ Γιάννης Σιδέρ·ης στό 'Αψ ιέρωμα τοϋ
" Θ " στόν Καραγκιόζη (σελίδες 353 9 ) . Ό νέος καραγκιοζολόγος άνα
φέρθηκε στα γνωστα Θεατρικα /tργα πού
βyΙj- καν άπ� τόν Καραγ�ιό�η - Φώ:ου
ΠοJ,(τη_ , Θ. Συναδινου κ.λπ. - κα!
στα τελευταία : " Τό ταξίδι " τοϋ Γ.
Θέμελ·η , τfιν " "Ομορφη πόλ·η " τοϋ
Μπόστ, τό " Καραy/.ιόζης παρα λίγο
Βεζύρης " •ov Γ. Σκούpτ·η κα! " Τό
μεγάλο μας τσίρκο " τοϋ 'Ιάκωβου
Καμπανέλλη .
Τ·fιν rδια μέρα, στ-)�ν αrΩουσα τ'ίjς " 'Ο
λυμπιάδος " &νοιξε Ιtκθεσ·η μ/: παλιές
κ' ένδιαφέρουσες φιγοίίρες τοϋ έλJ;η
νικοϋ Θεάτρου Σκιων, πού άν'ίjκαν
στόν καραγκιοζοπαίχτη Βάγγο. 'Εκ
τέθηκαν φιγοϋρες κα! σχέδια των κα
ραγκιοζοπcι.ιχτων Χρ·ήστου Χαρ(δημου,
Σπύρου Κούζαρου, Κώστα Μάνου, Κώ
στα Καράμπαλ·η, Φ. Ράμου, Νικ·ητό
πουλου, 'l'ακί�η, 'Ιατρίδη, Κουτσούρη,
_
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Για να πετύχουν δλ' αυτα, Θd: πρέπει
να δουλέψουν κα[,ο ! μαστό�οι τοϋ Θεά�
_
τ� ου � κιων,
που , χου � την τέχν:; να
τα κανουν, άλλα που - δυστυχως σ·ήμερα σπανίζουν.
l\Ιέ τ-)]ν παρουσίαση τοϋ Καραγκιόζη
στο πανί τοϋ κινηματογράφου, οα μπο
ροϋν να τόν παρακολουΟήσουν μεγάλες
μάζες λαοϋ "�τσι οα μπορε� να έκ
; αποστο)η, του σαν πολι
,
πληρωνει
την
;
τικό Οέαμα, άφοϋ δ πρωταγωνιστής
τοϋ μπερντέ itχει μακρια παράδοση
στ·)]ν πολιτική σάτιρα. Καt κατάJ;ηξε:
Δέ λέμε να πάψουν οι καραγκιοζοπαίχτες
να παίζουν μέ τόν παραδοσιακό τρόπο.
Πρέπει δμως, παράλλ·ηλα, δ Καραγκιό
ζ·ης να προβάλλεται και στούς κινη
ματογράφους. Για να μήν πεθάνει δ
Καραγκιόζης, πρέπει να έξελιχτεί. 1 '
άλλάξει τα μέσα τ'ίjς τεχνικ'ίjς του.

Ή dφίσα πού τύπωσε ό Βάγγος γιά τά
35 χρόιιια του στόν Καραγκιόζη. Καρα
γκιοζίστικα εfιιαι λάθος : Γιά ιιά κάιιει εν
τύπωση, τιϊς Ιfκανε σκαλίσματα πού Ίιαι
dδύιιατο νά συγκρατήσουν τιί φιγούρα

πολλούς, ταυτόχρονα, Θεατές. 'Αντίθετα,
άπ' τό itντεχνο Θέατρο: Ί-Ι άρχα(α
Τραγωδία κα! Κωμωδία παίζονταν σέ
Θέατρα πού μποροϋσαν να χωρέσουν
εrκοσι χιλιάδες λαό - δλάκερ-η τ-fιν πο
λιτεία 1
Ό Βασ(λ·ης Ρώτας προχώρ·ησε άκόμα
πε �ισσότερο : Ό� Καp αγκιόζης - είπε
,
,
- εγινε,
τελευταια, ευρυτατα
γνωστός
μέ τ·fιν παρουσ(ασ·ή του άπό τfιν Τη 
λεόρασ·η . Για να ύπάρξει δμως, έξέ
J;ιξ·η στό� ΚαραγΥ; ιόζ·η, οα, πp έπ� ι : Ν:
,
αλλαξει
η τεχνικη του, ν αλλαξει η
κίνησ·η στ!ς φιγοϋρες, να μ·fιν παίζεται
c c πίσω άπ' τΟ ι;περν� " ά!\λά νά προ
βα1 �,λεται στ? c πανί
του κιν·ημα;ο
, - πρόσθεσε - κατι
γραφου. Να γινει
παρόμοιο μ/: τα κινούμενα σκίτσα τοϋ
Ντίσνεϋ 1 οι φιγοϋρες να μιλάνε, άνοι
γοκλείνοντας τό στόμα. Να γελάνε και
να κλαίνε.
α κουνάνε χέρια, πόδια,
σωμα - δπως τα σκίτσα τοϋ τ(σνεϋ.
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Μονδάνου, ΆβραιΧμ καl · ΒιΧγ;yου . '.Αρ
γότερα, οι φιγοϋρες ί:κτέθηχαν για �\Ια
20·ήμερο καt στ·Ιjν 'Λθ·ήνα - στη " Βα
βυλωνία ", τ·ΙJ ζεστ-ΙJ γωνιιΧ πού 'χουν
στ·ήσει ·ή ·ήθοποιος 'Έρση Βασιλικιώτου
κι δ θεατρικος συγγραφέας Γιwργος
Χριστοφιλάκης.
Τό
Θ
προσφέρει, παρακάτω, τό
κείμενο τιϊς πετυχημέιιης ιcαραγιαο
ζίστικης σκηνιϊς τού Βασίλη Ρώτα,
ποv παίχτηκε στό μπερντέ άπό τό
Βάγγο. Ό πλιίρης τίτλος της εlναι :
" Ό Πασάς μαθαίιιει τόιι Καραγιcιό
ζη : Τί /;στί πατρίς" .
"

Τ Ι

"

Ε ΣΤ Ι

·

ΠΑΤ Ρ Ι Σ

ΠΡΟΣΩΠΑ : Πασάς, Παραγκιόζης, Βεληγι(έιως.

ΠΑΣΑΣ : Σ' έκάλεσα, Καραγκιόζη, νά
σοϋ όμιλ1iσω διά τήν ίεράν όποχρέωσιν
πού εχομεν δλοι νά ύπερασπίζωμεν τήν
πατρίδα μας καί νά θυσιάζωμεν άκόμη
καί τήν ζωήν μας, διά τ�;ν σωτηρίαν,
τ�iν προκοπ1i ν καί τό μεγαλείον της.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : 'Ωραία! Τί ώραία!
ΠΑΣΑΣ : Έχεις Ιδέαν τί εlναι πατρίς;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Έ, καλά 'σαι!
ΠΑΣΑΣ : Γιά έξ1iγησέ μου!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Έ, ντέ τεχνολογία
Θές τώρα;
ΠΑΣΑΣ : Όχι, πές μου, νά ίδώ κατά
πόσον άντιλαμβάνεσαι τί έστί πατρίς.
ΚΑ ΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Νά πατρίς εlναι . . .
ΠΑΣΑΣ : Μπράβο, πές το !
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Τό 'ξερα, άλλά νά,
τώρα τό ξέχασα.
ΠΑΣΑΣ : "Ας όποθέσωμεν πώς έγώ
Ερχομαι νά σέ πετάξω i:ξω άπ' τό σπίτι
πού κάθεσαι, νά καθ1iσω έγώ. Τί Θά
κάμεις;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Χού, χού! Νά κα
θ1iσεις έσύ ό πασάς στήν καλύβα τή
δικιά μου;
ΠΑΣΑΣ : Ναί, τί θά κάμεις;
ΚΑΡΑΓΚΤΟΖΗΣ : Χού, χού, δεν τό
λέω, ντρέπουμαι .
ΠΑΣΑΣ : Πές τ ο παιδί μου, διότι δ,τι
καί νά κάμεις διά νά όπερασπίσεις τό
σπίτι σου εΙναι συγχωρημένον.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Αμα θά 'ρθεις έσύ
νά μέ βγάλεις άπ' τό σπίτι μου γιά νά
καθήσεις έσύ;
ΠΑΣΑΣ : Ναί, τί θά κάμεις;
•

ΚΑΡΑΙ;'.\"<.ΙΟΖΗΣ : Στήν έρημιά; καί
-ι:ί θά τpώrο;
ΠΑΣΑΣ : ' Υπόθεση κάνουμε : ΕΙσαι
στήν έρημιά κι αύτή ή έρημιά ετναι
διιci1 σου κι ερχεται ό ίiλλος νά σέ
βγάλει, γιά νά μείνει αύτός. Τί θά κά
μεις;
ΚΑ ΡΑΓΚΤΟΖΗΣ : Ποιός κάθεται στήν
έρημιά, πασά μου, καl μάλιστα νά 'ρθει
κι Ιiλλος νά τονε βγάλει ; Τί 'ναι ή
έρημιά, τό σαράι σου, νά 'χει ο ύλα τά
καλά;
ΠΑΣΑΣ : Λοιπόν έστω : 'Εγώ εΙμαι
στόν τόπο μου, στό σαράι μου, στ�iν
καλοπέρασή μου κι ερχεται ό ίiλλος
καl μοϋ κάνει πόλεμο νά μέ βγάλει
έμένα, νά μέ αίχμαλωτίσει, νά μέ σκο
τώσει καί νά πάρει αύτός νά 'χει τήν
περιουσία μου καί τίς γυναίκες μου
καί τ' άγαθά μου καί τή δόξα μου!
Έ, δέν πρέπει ν' άντισταθώ, νά πολε
μ1iσω, γιά νά διαφεντέψω τό δίκηο
μου;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖ ΗΣ : Άκου λέει!
ΠΑΣΑΣ : Έ, αύτό εlναι πατρίς.
ΚΑΡΑΓΚfΟΖΗΣ : Ποιό;
ΠΑΣΑΣ : Νά, ό τόπος έδώ μ' δλα τά
καλά του. Τό κατάλαβες τώρα;
ΚΑΡ ΑΓΚΙΟΖΗΣ : Πώς, πώς . . .
ΠΑΣΑΣ : Τί κατάλαβες;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Νά, πώς πατρίς εlναι
τό σαράι σου, τά λεφτά σου, ή καλο
πέρασi1 σου . . .
Π ΑΣΑΣ : Όχι μόνον ή δικ1i μου ή κα
λοπέραση, βρέ, παρά κι ή δικ1i σου.
'Εδώ εΤμαστε δλοι μαζί.
ΚΑΡΑΓΚ!ΟΖΗΣ : Μαζί είμαστε, άμή
χώρια τρώμε. 'Εσύ έχεις τά καλά κι
έμείς τά καλάμια.
ΠΑΣΑΣ : Έ μά εΙσαι πολύ ζεβζέκης
καί μπουνταλάς. -Έ, Βελii !
ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ (Μπαίνει) : Πωγιά,
προστάζει έφέντη μ' !
ΠΑΣΑΣ : Πάρ' τον τοϋτον έδώ τόν
άνόητον, νά τόν μάθεις τί έστί πατρίς.
ΒΕΛΗΓΚΕΚΑΣ : Γκέλ μπουρντά, πε
ζεβέγκ!
ΚΑΡΑΓΚfΟΖΗΣ ('Ενώ τόν βγάζει l!ξω
ό Βεληγιcέκας μέ τίς κλωτ<πές) : Ώχ !
ώχ! ώχ ! Πατρίς εΙναι ή φτώχεια, τό
ξύλο κι ό Παρθενώνας ! ώχ!

Τό έξώφυλλο άπ' τά " Καραγκιόζιιcα ",
τιί συλλογιj εiκοσιοχτώ μικρών, κα
ραγκιοζίστιιcων σκηνών τού Βασίλη
Ρώτα, πού ιωιcλοφόρησε στά 1956

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ Σ : Χού! Χού!
ΠΑΣΑΣ : Πέστο, μή ντρέπεσαι .
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖ ΗΣ : Κι έγώ θά πάω στό
δικό σου σπίτι, στό σαράι νά ποu
με; . . .
ΠΑΣΑΣ : Όχι, βρέ, έσύ θά μείνεις
χωρίς σπίτι, στόν δρόμο !
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Καί στό δικό μου
τό σπίτι ποιός Θά κάθεται ;
ΠΑΣΑΣ : 'Εγώ!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ Σ : Άμ δέ!
ΠΑΣΑΣ : Μπράβο, τί άμ δέ!
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Δέν κάθεσαι έσύ
οδτε τρείς στιγμές, γιατί άπ' τήν πρώτη
στιγμή θά σέ κάνουνε οι ψύλλοι νά πε
ταχτείς δξω φωνάζοντας «πυργκαγιά»!
ΠΑΣΑΣ : ·Αχ, ντ!π μπουνταλάς, εΙσαι
ζάβαλη . "Ας ποϋμε πώς !::ρ χεται ενας
νά σου πάρει τό . σπίτ ι . Τί θά κάμεις;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ : Ποιός θά 'ρθει νά
πάρει τό δικό μου σπίτι, πασά μου ;
Στραβομάρα θά 'χει νά πάρει κανένα
καλύτερο, άπ' τά τόσα . . .
ΠΑΣΑΣ : 'Υπόθεσε, βρέ, πώς δέν όπάρ
χουν Ιiλλα σπίτια, πώς εΙσαι στήν έρη
μιά.

ΓΡΙΙ Φιι Γlfl

(Ή συνέχεια στό Λογιcάιλαντ)
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'Από τό 39 /40, τό τεϋχος της Δημοκρατίας, έγκαινιάσαμε τίς σελίδες βιβλιοκρι
τικης. Δέν περιοριζόμαστε μόνο στά Θεατρικά, παραθεατρικά η . . . [άντιΘεατρικά
βιβλία. 'Απλώσαμε τό ένδιαφέρον μας καi ό'τίς aλλες τέχνες. Τελική έπιδίωξη :
νά μή μένει εξω άπ' αύτές τίς σελίδες κ α ν έ ν α βιβλίο πού άξίζει νά δια
βαστεί ;; - καί τ' άντίθετο - πού πρέπει νά μήν πιαστει άπό κανένα χέρι !

Θ Ε ΑΤ Ρ Ο : ' ' Ε Γ Ι ΡΑ"
Κ ώ σ τ α Γ. Β α λ έ τ α : " 'Εγίρα ...
Θέατρο. 'Εκδόσεις " Πηγιϊς ", Άθιί
να ( 1974;) Σελ. 93.

" οι κάτοικοι τοϋ θεσσαλικοϋ χωριοϋ
πού σύμφω�α. μέ τήν
,
,,
ελληνοτουρκικ·η συνθηκη
ειρηνης, υστε
ρα άπό τ·ην ·ίj ττα τοϋ '1 897, παραχωρ·ή
θηκε στήν Τουρκία, κάψανε το χωριό
τους, ξεθάψανε τούς νεκρούς τους και
περάσανε στο έλλ·ηνικό εδαφος " .
Αύτό το ιστορικό γεγονός, πού 'χει
μιά λιτή, άρχαϊχή τραγικότητα ( γιατι
γίνεται συναισθηματικά, χωρις πολιτι
κ-ίι συνειδητοποίηση ) το ξερ ίζωμα ένός
χωριοϋ μέ άπόφαση τών 'ίδιων τών
κατοίκων του, ε!νοιι ή δραματική εικό
να-, πού χρησιμοποιεί: δ συγγραφέας γιά
νά στ·ήσει το θεατρικό του εργο. Τή
χρησιμοποιεί:, γιατι ούσιαστιχά δέν
τον ένδιαφέρει κατά κύριο λόγο ή δρα
ματοποίησ·η αύτοϋ τοϋ rδιου τοϋ γεγο
νότος. Το εργο του ε!ναι εύρύτερα ιστο
ρικό και εχει σαφ'ίj πολιτική θέση.
' �π ό ;η μιά με� ιά, ύ�άρχε � δπω �δήποτε
αυτη, η μοναδικ·η , η, ηρωικη κι απεγνω
σμένη πράξη τών χωρικών, πού κάνει
το χωριό Κατσούφλιανη νά ξεχωρίζει.
'Από τ-ίjν όίλλη ώστόσο, .οι κοινωνικές
και πολιτικές συνθ'ίjκες τ'ίjς ιστορικ'ίjς
έχείνης έποχ'ίjς ε!ναι οι rδιες γιά δλους
τούς χωρικούς σ' δλα τά χωριά της
Θεσσαλίας κ' ετσι δίκαιοι ή Κατσού
φλιανη μπορεί νά θεωρηθεί: άντιπρο
crωπευτικ·ή τους. Αύτές άκριβώς τις
πολιτιχοχοινων;κές συν �'ίjχες πετυχαί�
,
νει δ συγγραφεα.ς να, δειξει παρα
πολυ
καθαρά. Πετυχαίνει νά μεταδώσει τ·η
γνώση του τ'ίjς ιστορίας κα.l τήν άντι
με;ώπισ� της � πό κριτικ·η πάντα σκο �
πια, χωρις ποτε να, γίνεται κουραστικα
διδακτικός.
'Εντελώς όργανικά, μέσα. άπό την πλοκ·η
η το διάλογο καί μέ τη βο·ήΟεια πετυ
χημένων σχ·ηνιχών καί δραματουργι
κών λύσεων, δ θεατης πλ·ηροφορεϊ:ται
το άπαραίτ·ητο ιστορικό ύπόβαθρο :
Κάποτε οι Ξένες Δυνάμεις και το Με
γάλο Κεφάλαιο άποφάσισαν νά δώσουν
το " τσιφλίκι " τίjς Θεσσαλίας στήν
Έλλά?α. 'Ενώ δι;ως ή άτ;ελευθέρ � ση
,
,
γιορταζεται στην
Αθηνα
με ποιv-ηγυριοι
και χαρές, σά μεγάλο έθνικό γεγονός,
γιά τούς rδιους τούς Θεσσαλούς χωρι
κούς δέν άλλάζει τίποτα· δ τοϋρχος
μπέης συνεχίζει νά 'ναι δ άφέντ·ης κι
α.ύτοί χολλ'ίjγοι του, γιατι δ ιερος
νόμος τ·ij ς ιδιοκτησίας παραμένει άπα
ροιβίαστος καί μέ το καινούριο έθνιχο
καθεστώς κι δταν άργότερα έ:λληνας
τ?'ιφλικάς δι,αδέ�εται ;ον ;οϋρχο, π �λι
τιποτα δέν αλλαζει για τους χωρικους.
'Ακολουθεί: δ τυχοδιωχτισμος τοϋ έλλ·η
νοτουρχικοϋ πολέμου και ή Ίjττα τοϋ

�α.τσούφλιανη :
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1,8 97, γιά την δποία �ύθύνοντ� ι κυ � ίως
οι στρατιωτικοί που, χωρις μαχη ,
εδωσαν διαταγή γιά ύποχώρηση · ή
άναχωχή πού ύπογράφεται μέ τ·ην
έπέμβαση τοϋ Τσάρου, εχει βαριές
συνέπειες yιά, την 'Ελλάδα : ι;εγάλ·�
στρα.τιωτικη αποζημίωση και, αλλαγη
τ'ίjς γρα.μμ'ίjς τών συνόρων ύπέρ τ'ίjς
Τουρκίας. 'Έτσι, ή Κατσούφλιανη ξα
ναγίνεται τουρκικ·ή . Κι δπως παλιό
τερα, ή τούρκικη φτωχολογιά είχε πάρει
το δρόμο τ'ίjς προσφυγιας - ένώ ό
το?ρκο;; τσιφλιχ�ς εμεινε �τήν " �α
.
τριδα , του - Ιtτσι και τωρα, οι ελ
ληνες κολλ'ίjγοι έγκαταλείπουν το χω
ριό τους , ένώ δ Ιtλληνας τσιφλικάς μέ
νει, περιμένοντας μέ άγων(α τον τουρ
κικό στρατό, πού θά έπιβάλει τήν τάξη
χαί θά σταματήσει τ-ίjν άναρχία.
Το rδιο καθαρά γίνεται μέσα στο εργο
καί δ ταξιχος διαχωρισμός τών κοινω
νικών δμάδων η τών άτόμων πού τις
άντιπροσωπεύουν. Στην παράταξ·η τών
ισχυρών ό μεγαλο'ίδιοκτήτης - τοϋρ
κος η ltλλ'ηνας, άδιάφορο - μέ πλ·ήρη
έπίγνωσ·η τ'ίjς ταξικ'ίjς προνομιακ'ίjς του
θέσης �; αι μέ το νόμ? κ � ι τήν έκάστοτ�
,
κρατικη εξουσία
να υποστηρίζει τα
συμφέροντά του.
" "Οποιος καί νάσαι νόμος κα�ιείς - άv
θρώπι�•ος ;j θείος - δέ σού τό έπιτρέπει
αύθαίρετα καί δίχως δικαίωμα τιίν iδιο
χτησία τού ίίλλου νά καταπατιjσεις ( . . . )
Νόμος κανείς. Καμιίiς χώρας τό δίκιο.
Όλοι τιίν ίδιοχτησία προστατεύουν, γιατί
εlναι γλυκειά σάν νύχτα έρωτικιά κα/ λαγ
γεμέ�ιη, νύχτα μυτιληνιά ( . . . ) Έπειτα
ξεχνίίς τίς μεγάλες προστάτιδες δυνά
μεις. Αύτές τιί�ι ίδιοχτησία πολύ τιί σέβον
ται, τιίιι άγαπίiνε, θίίλεγα τιί λατρεύουν.
Νομίζεις θ' άφιjσουν στοί>ς πολλοί>ς τά
συμφέροντα νά πειράξουν τών λίγων; Γι'
αύτό έ�ιδώσανε ν' άλλάξει χέρια ή Θεσσα
λία; Γιά νά διευκολύνουν τιί διεθ�ιι; ά�ιαρ
χία ; ..
Δίπλα στο μεγαλοϊδιοχτήτη , δ ύπ·ηρέ
τ·ης - έπιστάτης του, πού 'χει άπαρνηθεϊ:
την κοινωνικ-ή του τάξη : " Σ' δλη μας τιί
ζωιί παλεύουμε νά ξεφύγουμε άπ' τού κολ
λιίγου τιί μοίρα. Μ' δλα τά μέσα. Μέ
πείσμα, μέ πάθος, μέ λύσσα ( . . . ) Κολ
λιίσαμε τού άφέιιτη κοντά, πέσαμε δίπλα
του σάιι στρείδια κι δτι μίiς ίfλεγε καί
πρώτοι έμείς πρ/v νά τό ξεστομίσει έκτε
λούσαμε τιjν έπιθυμία του . 'Υποσυνεί
δητα ε!ναι tδιαίτερα φανατικός έχθρός,
άχόμα και σέ προσωπικό έπίπεδο, τών
ήγετιχών κατά κάποιο τρόπο, τών πιο
συνειδητοποι·ημένων ταξικά άντιπροσώ
πων τών κολλ'ήγων (Γιακουλές ) , τ'ίjς
τάξης πού οι rδιοι άπαρν·ήθ·η καν.
'Η τάξ·η αύτή, οι κολλ'ίjγοι , άποτελοϋν
τον άντίποδα. Παρακολουθοϋν μέ άγω
νία τά ιστορικά γεγονότα πού έξελίσ
σονται, χωρίς οι rδιοι νά παίζουν καθο
ριστικό ρόλο στη διαμόρφωσή τους καί
"

πού, οι συνέπειές τους, δμως, θά ξεσπά
σουν στήν πλάτη τους. Δέν Ιtχουν, άχό
(�α, ταξ �κή συνείδη �η , άν ; ιλαμβάνοντ� ι
ομως 't'ις κοινωνικες και οικονομικες
διαφορές. " Κορόιδο ι/μουιια νά μείνω; . .
έξηγεϊ: στούς συγχωριανούς του έ:νας
κολλ'ίjγος πού 'χει πάρει μέρος στ·ην
έκστρατεία μέ τον έλληνικό στρατό.
" •Εδώ τό σκάσανε πρίγκιπες ποί> ύπερα
σπίζοιιταv παλάτια καί τσιφλίκια καί θίί
μενα έγώ ποί> δέν έχω καλύβι δικό μου; ' ' .
Ταξικά μετέωρος, σάν τον έπιστάτη ,
κοντά στήν παράταξη δμως τών κολ
λήγων ε!ναι δ Δάσκαλος , δ διανοού
μενος ύπηρέτης άπο τή μιά μεριά τ'ίjς
όίρχουσας tδεολογίας (πού κουνάει το
λάβαρο τ'ίjς Μεγάλης 'Ιδέας καί τών
έθνικών tδανικών ) χαί ταυτόχρονα δε
μένος συναισΟηματικά μέ το λαό, μιλάει
γιά το ξεσ·ή χωμά του, άναφέρεται στά
κοινωνικά του αtτήματα, στή δίκαιη
κατανομή τ'ίjς γ'ίjς κ.ο.κ. 'Επειδή δμως
ή Ι\);η του τοποθέτησ� ε!�οιι συναι�θη
, εθνι
ματιχη, και διαποτισμενη απο την
κή tδεολογία, γι' αύτό οι θέσεις του δέν
ε!ναι ξεκάθαρες και στο διάλογό του μέ
τον τοϋρκο μπέ·η (πρώτ·η φαντασίωση
τοϋ Δάσκαλου ) ύπερισχύει καl δικαιώ
νεται δ δεύτερος, πού 'χει συνειδητοποίη
ση τίjς ταξιχ'ίjς του θέσης κι άντιμετω
πίζει πραγματιστικά τήν άλλαγή τ'ίjς
κατάστασης, μέ τ·ην παραχώρηση τ'ίjς
Θεσσαλίας στ·ην 'Ελλάδα. 'Αλλά, καί
στ)j δεύτερη φαντασίωση τοϋ Δάσκα
λου, πού 'ναι κάτι σάν οραμοι λαϊκ'ίjς
έξέγερσης - περασμένο, ομως , μέσα άπο
το πρίσμα της δικ'ίjς του διχασμένης
πολιτικ'ίjς συνείδησης - τά κοινωνικά
έπαναστατικά αιτήματα (" δ λαός στά
χέρια του παίρ�ιει. τιίιι ύπόθεσιί του γιά
πρώτη φορa / Δίχως άφέντη, τρέμετε τύ
ραννοι / τής γιϊς άπ' τiιν όργ1ί του .. " δ λαός ·δέ νικιέται οοτέ .. - " θά μοι
ραστούνε τά τσιφλίκια, / σκλάβοι κι άφεν
τάδες / πάει πιά ") πλαισιώνονται άπο
έθνικά συνθήματα, πού δίνουν τον κύριο
τόνο.
Μιά ξεχωριστή δμάδα, βγαλμένη μέσα
άπό τ·η λαϊκή μάζα και στενά, όίμεσα
δεμένη μαζί της, ε!ναι οι ληστές. Το
πιο περ·ήφανο χομμάτι τοϋ λαοϋ, αύτο
πού, έπειδ·η οπως εrπαμε λείπει ή ταξι
κή συνειδητοποί·ηση , χάνει τήν άτομικ·ή
του έπανάστασ·η ένάντια στο έπίσημο
όργανωμένο κράτος, τίjς όλιγαρχίας,
πού 'ναι έχθριχο στο λαό. " Δίι λογα
ριάζουμε κανένα. Ή έξουσία, δ βασιλιάς,
oi τσιφλικάδες χαρά στό πράμα. Ή κοι
�ιiι γνώμη, ίfμποροι, καλαμαράδες, βουλευ
τές, τραπουλόχαρτα ( . . . ) Ό κοσμάκης
εlναι μαζί μας. Ξέρει αύτός τοi>ς έχτρούς
του. Εϋκολο τοvιιαι νά μίiς ξεχωρίσει
άπ' τό�ι ίfμπορο, τό�ι τοκογλύφο, τό φο
ρατζιί, τόν μπασκί�ια ' . 'Η tδιομορφία
τ'ίjς περίπτωσής τους, ή προσωπική
έμπειpία γιά τήν έχθρότ·ητοι τοϋ κρά
τους (" Διώξεις, κυ�ιηγητά, βασαιιιστιίρια,
κρατητιίρια, iιπειλές, χαφιεδισμοί, ρου
φιανιές, ό ένας νά βγάλει τό μάτι τ' άλλου
νού, ξύλο, προσβολές, παρακολουθήσεις,
καρφώματα, φυλακές, ν ά π ο ι ά ε l
ν α ι γ ι ά μ ίi ς ιί
Έ λ λ ά δ α .. ) τούς
έπιτρέπει να. δοϋν πιο καθαρά άπό τούς
'

Cίλλους, πώς τίποτα καλύτερο δέν τούς
περιμένει στην 'Ελλάδα:. 'Αλλά και
α:ύτοί , βγάζουν αύτο το συμπέρασμα
έντελώς δποκειμενικά καl μόνο γιά
τη δικ·ή τους ξεχωριστη περίπτωση.
' Η θέση τους, μέ μιά πιο σύγχρονη
δρολογία, είναι άναρχική, χωρις ταξικ·Ιj
συνείδηση.
οι κολληγοι πάλι, πού κι _αύτοt δl:ν
εχ� υν δ �αμοριpώσει ταξική συνείδηση ,
;
'
τους
καινε τ α σπίτια τους, ξεθαβουνε
νεκρούς τους καt περνάνε στο έλληνικο
έ!δα:φος. Κι αύτο άκριβώς είναι το πιο
εύαίσθητο. σημείο τοϋ ε!ργου, μιά άντί
φασ·ή του, στην πρώτη ματιά. Γιατί,
ένω άπο την άρχ·Ιj μέχρι το τέλος φαί
νεται καθαρά ή πρόθεση τοϋ συγγραφέα
νά δείξει την ταύτιση τοϋ τουρκικοϋ
και τοϋ έλληνικοϋ καθεστώτος (το
ρόλο τοϋ τούρκου μπέη και τοϋ ελληνα
τσιι:pλικά, τον παίζει δ 'ί διος ·ήθοποιος
- ιί όμοιότητα εlιιαι έκπληκτική " -,
το σπίτι είναι τούρκικο της έποχ·ίjς ,
τ ο δωμάτιο έπιπλωμένο σάν πλούσιο
έπαρχιακο έλληνικο σπίτι, οι τρόποι,
οι θέσεις καl ή tδεολογία τοϋ μεγαλοϊ
διοχτ·ή τη πάντα ή (δια, οι συνθηκες
διαβίωσ�ς _τ�ν χ � ρικών �ξίσ?υ Cίθλιες
χ.ο .κ. ) , ενω αποδειχνεται οτι ακόμα και
στο έΟνικο Θέμα ή έλληνικη ήγεσία
πρόδωσε το λαό, στο τέλος οι κολληγοι
τοϋ χωριοϋ Κατσούφλιανη προτιμάνε
νά ξεριζωθοϋν και νά ζήσουν σάν πρό
σφυγες στην 'Ελλάδα.
' Η άντίφαση ομως αύτη παύει νά δ
πάρχει, οταν διαχωρίσει κανεις το
σημερινο έπίπεδο συνειδητοποίησ-ης τοϋ
συγγραφέα - και κατ' έπέκταση και
τοϋ Θεατη - άπο το στάδιο στ·Ιjν έξέ
λιξη τ·ijς ταξικης συνειδητοποίησης, στο
δποίο βρισκόταν δ λαος έκείνη τήν έπο
χ·ή . ''Αν άπο μιά σύγχρονη, μαρξιστικη
Θεώρηση πραγματικά τίποτα δ/:ν Cίλλα
ζε γιά τούς χωρικούς μl: την άλλαγη
τοϋ έ�νικοϋ καθεστώτος (οπω� εί�ε
, επανα
συμβει και παλιότερα με, την
σταση τοϋ 1 821 , πού γρ·ήγορα ξεχάστη
κε ή κοινωνικη πλευρά της ) , γιά την
έποχη έκείνη δ έθνικος άπελευθερωτικος
άγώνας ένάντια στούς Τούρκους, Ίjταν δ
πόλος, πού γύρω του συσπειρωνότανε
δ λαος καt κατακτοϋσε βημα προς βημα
τη συνειδητοποίησή του.
Πολύ σωστά λοιπον δ συγγραφέας φώ
τισε μ/: τά σημερινά δεδομένα έκείνη
τ-Ιjν έποχ·ή, χωρις ομως νά έπέμβει,
δίνοντας σημερινές η άκόμα και γιά
σ·ήμερα ούτοπικ/:ς λύσεις ένος λαοϋ
ταξικά συνειδητοποιημένου ' πού ζ·ητάει
,
,
πολιτικ·η, και κοινωνικη, επανασταση.
Στά 1 89 7 οι Θεσσαλοι χωρικοι η Θά
ζοϋσαν κάτω άπ' τόν τουρκικό ζυγό
η θά Θυσιαζό�τουσαν σ' ενα _έθνικο t8�
, τους κατοικους
,
νικό, σαν
τ-ης Κατσου
φλιανης. ΜΙ: μονα8ικη διέξο8ο το ρο
μαντισμο τοϋ έλεύθερου κλέφτη. 'Αλλά
κι αύτο μόνο 8ιέξο8ος, προσιτη σ/: λί
γου� , �πορεί νά Θεωρηθεί και 1\χι Θε
τικη λυση .
'Η σκηνοθεσία λοιπον δφείλει νά προ
σέξει αύτο τό σημείο και νά άποφύγει
την ήρωοποίηση και έξι8ανίκευση της
λύσης τών κολλήγων η άκόμα καl της
λύσης των λ·ηστών. Πρέπει, άντιΘετα,
νά δείξει τ-Ιjν ιστορικη σχετικότητα και
των 8υό. Τ � ι!ργ? δ �νει ολα τά άπ� ραί
,
τητα στοιχεια για κατι τέτοιο, επιβαλλει
•

"

"

Θά λέγαμε αύτ-1) τη σκηνοθετικη γραμ
μ:ή. Ταυτόχρονα είναι σωστά στημένο
καί �εωρητικ� σ�γ Υ;ροτημένο κ' εχει
'
πολλα σκηνικα ευρηματα και' λυσεις
πού ένισχύουν τ-1) Θεατρικότητά του
(φαντασιώσεις τοϋ Δάσκαλου, χορος
λιποτακτών, λιτανεία των χωρικών πού
φεύγουν κ.λπ. ) . Παράλληλα, 8ιάφορες
προσωπικές σχέσεις άνάμεσα στούς
'ήρωές του, πού 8ημιουργοϋν μικρές,
δευτερεύουσες πλοκές, χρατοϋν ζωντα
νο το έν8ιαφέρον ( Ρεγγίνα - Παρτσα
φλιάς, Πούλιος - Γιακουλές ) . ' Η γλώσ
λα 'ίκ·ή " ,
σα, τέλος, ε!ναL εντεχνα
εντονα ρυθμικ·Ιj και , 8ημιουργώντας μιά
άκόμα διάσταση , δπογραμμίζει οτι αύτά
πού συμβαίνουν παίζονται αύτη τ·Ιj
στιγμη στο Θέατρο. Μ' ενα σωστο χει
ρισμό, ή γλώσσα αύτη βο·ηθάει πολύ
στ·Ιj 8ημιουργία της άποστασιοποίησης,
πού 'ναι τόσο άΠαραίτητη γιά ενα ιστο
ρικό εργο, φωτισμένο άπό τη σ·ημεριν-1)
σκοπιά.
ΛΙΛΑ ΜΑΡΑΚΑ
cc

ΚΙ Ν Η ΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Γ. Ν. Μ α κ ρ ιϊ : Ό Κινηματογράφος.
Τόμος Β' : Ή μεταπολεμικι/ έποχιί.
'Εκδόσεις "Βάκων", 1974. Σελ. 186.

Στο τεϋχος 38 /39 τοϋ " Θ " (σελ. 1 2 0 3 ) , παρουσιάσαμε έκτεταμένα τον Α'
τόμο τ-ίjς συλλογης κινηματογραφικών
κειμένων τοϋ βετεράνου της κινηματο
γραφικης κριτικης Γ. Ν. Μακρη, κ' έπι
σημάναμε την εύρυμάθεια και την δξύ
νοια τοϋ ?υγyραφέα- Διαπιστώσαμε, 
,
πίσ·ης, μια καποια ταση
για, Θεωρητικες
γενικεύσεις, πού καθιστοϋσαν έκείνο τον
τόμο μιά συλλογη αισθητικών 8οκιμίων
μάλλον, παρά μιά συλλογη κριτικών ση
μειωμάτων, δπως Θέλει δ συγγραφέας.
'ΑντιΘετ� , δ Β: κ�ι τελευτ�ίος τόμ� ς
είναι πραγματι μια συλλογη κριτικων
σ·ημειωμάτων γιά τά σημαντικότερα φίλμ
πού προβλ·ήθηκαν στην Έλλά8α μετά
τον πόλεμο κι &ς τον Άπρίλ·η τοϋ ' 6 7 .
" Κατόπιν - λέει δ συγγραφέας στον
πρόλογό του ·ή ήλιΘια λογοκρισία τ-ίj ς
στρατιωτικ·ίjς 8ικτατορίας είχε κάνει ά8ύνατη την έ!κφραση δποιασ8·ήποτε έλεύ
Θερης σκέψης " . Άπο τότε δ Γ. Ν. Μα
κρης ούσιαστικά επαψε νά γράφει.
"Αν στον Α' τόμο δ άναγνώστης είχε
την εύχέρεια νά παρακολουθήσει και τ·Ιjν
έξέλιξη τοϋ στοχασμοϋ τοϋ συγγραφέα,
στο δεύτερο μπορεί νά δεί τοϋτο το στο
χασμο " έν δράσει " στίς συγκεκριμένες
του έφαρμογές σ/: συγκεκριμένες ταινίες.
'Επομένως, Θά 'τανε σκόπιμο, οι 8υο
τόμοι νά διαβαστοϋν στη σειρά τους. Μο
να8ικ·Ιj έξαίρεση στ-1) μεθοδολογικη άλλα
γ-1) πού έπιχειρείται στο 8εύτερο τόμο
άποτελεί το πρώτο κεφάλαιο (Ταινίες
καl κοινο ) οπου άναπτύσσεται �να εύρύ
τερο πρόβλημα καl πού, κατά κάποιο
τρόπο, άποτελεί τον κρίκο άνάμεσα στούς
δυ.ο τόμους. 'Αξίζει νά σημειωθεί μιά
διαπίστωση πού μπαίνει σά συμπέρασμα
σ' αύτο το πρώτο " Θεωρητικο " κεφά
λαιο : " Ό κινηματογράφος άπο τέχνη
εχει καταντ·ήσει 8ημόσιος κίν8υνος. Εί
ναι καιρός νά τον άντιληφθοϋμε καί νά
άντιδράσουμε ". Π ως ; Μέ το στοχα-

�
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σμο πάνω στην κάθε ταινία χωριστά καl
ταυτόχρονα μ/: μιά προσπάθεια ενταξης
της συγκεκριμένης ταινίας σ' έ!να εύρύ
τερο κοινωνικό, πολιτικό καί ιστορικο
πλαίσιο. Τον τρόπο, τον δπο8εικνύει δ
συγγραφέας στή συνέχεια.
'Έτσι, στο κεφάλαιο " Δημιουργικη άνα
νέωση " καθορίζει το βασικο χαρακτη
ριστικο πού σημα8εύει Ιtντονα την έξέλι
ξη τοϋ μεταπολεμικοϋ κινηματογράφου
καί πού άποτελεί το ιστορικό πλαίσιο
μέσα στο δποίο Οά συντελεστεί μιά φυγο
κεντρική καί πολυκεντρικη άνάπτυξη :
οι έθνικοί κινηματογράφοι πού 8ημιουρ
γοϋνται σχε8ον παντοϋ στον κόσμο μετά
τον πόλεμο είναι μιά σα:φ-Ιjς εν8ειξη της
προσπάθειας γιά άπαγκίστρωση άπο τ·Ιjν
αισΟητικη καl c.tκονομιχ·Ιj κηδεμονία τοϋ
Χόλλυγουντ. ΠροσπάΟεια: πού δέν δλο
χληρώθηκε ποτέ, άφοϋ οι οικονομικές
δομές πού ισχύουν στο λεγόμενο .. 8υ
τιχο κόσμο " άνέχονται τίς έθνικ/:ς t8ι:ι
μορφίες μόνο σά φολκλοριχές γραφικό
τ·ητες κι 1\χι σάν αύτόνομους πυρηνες αύ
τόνομης πολιτιστικης άνάπτυξ·ης. 'Από
δειξη δ έκφυλισμος και ή άπορρόφηση
άπο τό " σύστημα " τοϋ tταλικοϋ νεο
ρεαλι�ιιοϋ και της γαλλικης .. νουβέλ
,
βαγκ
.
Στο κεφά/.αιο " Ίταλικος νεορεαλισμος "
γίνεται μιά άνασκόπηση αύτης της άνα
νεωτικης τάσης πού κυοφοροϋνταν 'ήδη
δπο το φασιστικό καθεστώς και πού
τά συγκεκριμένα της άποτελέσματα έ!γι
ναν φανερά άμέσως μετά τον πόλεμο,
άλλά πού 81: συνεχίστηκε καl πέρα άπ'
το '1950 παρά μόνο μέ τ;ΙJ ι.ι-ορφη τοϋ έρ
,
γου προσωπικοτητων.
Γα κοινα. χαρα
κτηριστ,κά και ή κοινη προβληματικη
χολ , χά
πού κάν υν ο νε? ρεαλισμ
? ;απ 1 την τυπικα? αστικη
� &πο
;,
θηκαν κατω
ψη πώς ή τέχνη είναι άποτέλεσμα της
διαισθητικης σχέσης τοϋ δημιουργοϋ μ/:
τον &λλο Δ·ημιουργό, το γνωστο άπ' τούς
μύθους της Παλαιάς Διαθ·ήκης. Ό Καλ
λιτέχνης - Δημιουργος - Μικρος Θεός,
έπαναγκαταστάθηκε στο θρόνο του πού,
προς στιγμ·ήν, φάνηκε νά κλονίζεται κά
τω άπ' την πίεση τών κοινών προβλη
μάτων τοϋ μεταπολέμου. 'Ωστόσο, παρά
τ-1) χρεωκοπία του, δ νεορεαλισμος μάς
έκανε νά συνει8ητοποιήσουμε πώς δ Κι
ν-ηματογράφος 81: θά γίνει ποτέ 1\ργανο
άλλαγ'ijς τοϋ κόσμου (στο μέτρο των
δυνατοτ·ήτων του ) μένοντας στά χέρια
των .. πομπών " τ-ίjς κυριάρχουσας t8εο
λογίας. Το πολύ, οι προσωπικότητες,
οπως δ Βισκόντι, δ Φελλίνι καt δ 'Αντο
νιόνι - γιά νά περιοριστοϋμε σ' αύτούς
πού δ Γ. Ν. Μακρ'ijς έπιμένει περισσό
τερο - νά μάς στέλνουν την προσωπική
τους Cίποψη, μιά Cίποψη πού 8έ βαραίνει
ούσιαστικά οσο σημαντικ·Ιj κι αν εί
ναι.
Το α(τημα: τοϋ νεορεαλισμοϋ γιά μιά
λαϊκοποίηση της τέχνης τοϋ Κινηματο
γράφου (8ηλα8η τ·ϊjς κατ' έξο(-ην λαϊκης
τέχνης , οπως μiiς άρέσει να λέμε ) τό
υιοΟέτησε καί ·ή γαλ). ικη " νουβέλ βάγκ "
&λ α ά.π μια λλη σ οπιά πο U πι σω
?
�
;: �
?
��
στη : Αυτο που προεχει 8εν ειναι η 8ιε
ρεύνηση κοινών προβλημάτων, άλλά ή
άλλαγ·η των οικονομικών φορέων, πού
καθορίζουν την ιδεολογία μιiiς συγκε
κριμένης ιστορικ'ijς περιό8ου. 'Όμως, ή
.. νουβέλ βάγκ " δ/:ν εκανε καμιά προ
σπάθεια γιά παράλληλη καί ταυτόχρονη

άλλαγ·ίJ καl τ'ίjς χυριάρχουσας lδεολογίας.
Διερεύνησε , άπλως, μ/: μεγαλύτερη όξύ
τητα καl είλικρίνεια τα παμπάλαια προ
βλ·ήματα πού συνιστουν τ·fιν " άνΘρώπι
νη κατάστασ·η " . Ταυτόχροvα, ·ή οlχο
νομιχ·fι αύτονομία του κινηματογράφου
πού έπαγγελλόταν, δέν Ίjταν παρα μια
άλλαγή φρουρας στα οlχονομιχα πόστα.
Τα παραπάνω, παρόλο πού δέ δ·ηλώνον
ται , ειlχολα μπορε'ϊ να γίνουν νοητα στlς
πάρα πολύ προσεχτιχl:ς μελέτες του Γ.
Ν. Μαχρ'ίj, τlς σχετικές μl: τ·ίJ γαλλικ·ίJ
" νουβl:λ βαγχ " πού τl)ν ξέρει χαλά.
Στο κεφάλαιο " Σοβιετικl:ς ταινίες δ
συγγραφέας συγκεντρώνει χαl ένώνει σ/:
ένια'ϊο κείμενο - τήν rδια μέθοδο άκο
λουΘε'ϊ σ' δλόκληρο τό βιβλίο - τlς κρι
τικές πού 'γραψε για τlς σοβιετικl:ς ται
νίες πού ε'ί•δαμε στ·ίJν 'Ελλάδα , κυρίως
άπο το 1 960 καl μετά. Π ρόκειται , συ
νήθως, για κινηματογραφικl:ς μεταφο
ρ/:ς λογοτεχνικων κειμένων, γεγονός πού
δ/:ν παρέχει εύχέρεια για χαΘαρα κινη
ματογραφική μελέτη .
Στον τόμο, δ άγyλικός χιν.ηματογράφος
επεται του σοβιετιχου, κι δ Ντέιβιντ
Λήν μπαίνει στήν πρώτη σειρα ένδιαφέ
ροντος, πρlν άπό τον R;άρολ Ρ·ί)ντ πού
νομ�ζουμε πώς άδικε:r:ται κάπως. οι ά
ξιόλογες ταινίες του πληθωριχου άμερι
κάνιχου κινηματογράφου, του πιο γνω
στου κινηματογράφου σέ μας τούς 'Έλ
λ·ηνες, κατατάσσεται , σ/: μορφ-ίJ πcφαρ
τήματος, στο σχετικο μ/: τον άγγλιχο κι
νηματογράφο κεφάλαιο. Πρόκειται μαλ
λον· γιc\: μια μεθοδολογικ-ί) άντιμετάθεση
άφου ό άγγλιΥ.ος κινηματογράφος, άμέ
σως μετα τον πόλεμο, ύποτάσσεται τόό'ο
Όlκονομικα οσο χίχl αίσΘητιχά στον άμε
ρικανικό, χαl γίνεται ενα είδος � (.ψω
ρωπαϊχου παραρτήματός του. Βεβαια,
άργότερα έμφανίστηκε r.αl το " φρ·ίJ
σ[νεμα " πρ&.γμα πού c�στόσο δl:ν &.λ
λαξε ούσιαστιr.α τ·fιν χατάστασ·η . "Άλ
λωστε, 'στ·ίJν 'Αγγλία δl: γίνεται διάχρι
σ·η .άνάμεσα στ·ίJν.. άμερικ.ά.vικη καl την
άγγλιΚ"ί) ταινία, πού ·&:πο· τελωνειrχχ�ίJ
&.ποψη έξαχολουΘουν νά 'ναι ομοια προϊ
όντα.
Ό "lνγχμαρ Μπέργκμαν , σχεδον μονα
δικός έχπρόσωπος του σουηδιχου χιv-η
ματογράφου �ξω άπο τή Σχανδιναυία,
άπασχολε'ϊ το συγγραφέα σέ χωριστο χε
φάλαιc. Και, ένω μέ μια σειρα άπό ειΙ
στΘχες παρα-i-·ηp·ήσεις δ άναγνώστης �χει,
ταυτόχρονα μl: τfι φιλμογραφιχ·Ι) άνασχό
πηcrη καl μια Θαυμάσια μελέτη πάνω
στ-fι μπεργκμανιχή προβληματιχ·ή , ·ή
&.ποψη του Γ. Ν. Μακρ'ίj για τή "Σ.ιω
π·ΙJ" είναι δυνατό να προχαλΕ:σει σοβα
ρ/:ς άντιρήσέις.
'Η συλλογή συμπληρώνεται μl: μια παρά
θεση χριτιχων κειμένων σχετιχων μ/: ται
νίες χωρων μl: μικρότερο κινηματογρα
φικο ένδιαφέρον, μ/: lδιαίτερ·η έπιμονή
σέ μεριχα φίλμ τ'ίjς μεξικάνικης περιό
δου του Μπουνιουέλ , καl δυο ταινίες του
έρυΟρόδερμου Μεξιr.άνου 'Εμίλιο Φερ
ναντεΘ, χαl δλοr.ληρώνεται μl: ενα κεφά
λαιο για το κιν·ηματογραφιχο κωμιχο
(Ζακ Τατl-Πιέρ Έταlξ ) καl μ/: μια
σύντομ:η άναφορά στον πο�ιτικο κ � l το�
ποpνογραφικο κινηματογραφο, που για
το συγγραφέα &:ποτελουν τούς δυο πό
λους τ'ίjς σημεριν'ίjς προβληματικ'ίjς του
διεθνους κιν·η ματογράφου.

Τα φlλμ πού μελετάει δ Γ. Ν. Μωψίjς
στlς παραπάνω ένότητες τα άντ.ιμετω
πίζει &:π' τ·fi σχοπια του κριτιχοίi ιστο
ριχισμου, πού άποτελε'ϊ χαl τή μέθοδό
του, οπως Ί]δη ε'ίπαμε μιλώντας για τον
Α' τόμο. 'Εκεί, προσπα�·ήσαμε να έπι
σ·ημcf.νουμε τα ορια καl τlς δυνατότητες
αύτ'ίjς τ'ίjς μεθόδου πού τείνει να έr.λεί
ψει.
Π αρα τ·f�ν εόχέρεια πού παρέχει αότή ή
μέθοδος στο συγγραφέα για μια σαφ'ίj
ένημέρωσ·η του άναγνώστ·η , δl:ν του δί
νει ώστόσο τή δυνατότητα για μια δου
λεια πού Θα πήγαινε περισσότερο σέ βcf.
Θος, περιορ ίζοντας τ·ίj μελέτη στήν ται
νία αότή καθαυτή : οι συνεχε'ϊς ά.ναφο
ρές στα έξωφιλμιχα δεδομένα άποδυνα
μώνουν τήν κριτική r.,αl τ·ΙJ� :;άνουν π� 
ρισσότερο περιγραφικη παρα αναλυτιχη.
"Αλλωστε, ή συνεχής άναφορα στα έξω
φιλμιχα δεδομένα δ/::v είναι παρα μια
διαφορετική διατύπωση του παλιου αί
τhματος για ενα κινηματογρcf.φο - χα
θpέιpτη του κόσμου, πού τον άντανακλα
μ/: ιΧκρίβεια καl σαφ:ήνεια. ΣΙ: μιdι τέτοια
όίποψ·η ' το φlλμ δέν άντιμετωπίζεται σα
μια ά.νΘρώπιν·η κατασκευή πού παρέχει
στον κινημΜο:yραφ ιστ.ή κcf.Θε εόχέpεια
για κάθε εrδους "αόθαιρ,εσίες" φτcf.νει
να χαθορlζονται άπο μία ξεκαθαρισμένη
lδέα πόύ δημιουργεί το μύθο χαl κινεί
τή δρcf.ση. Σέ μια τέτοια άντίλΊ)ψη του
κινηματογρcf.φου, δ/:ν είναι οιlτε δ κό
σμος, οϋτε δ Θεατής ( μέρος του κόσμου ) ,
πού καθορίζουν τή δ·ημιουργία. Αύτ·ή ,
τ-fιν καθορίζει ενας όίv'θρωπος (πού χι
ά\)τος είναι μέρος του κόσμου ) r.ατα το
μαλλον καl Ίjττον αόθαίρετα, άλλα μέσα
στα πλαίσια ένος πολϋπ),οχου έπιχαθο
ρισμου του ύποχειμένου 'ά.π' το ά.ντικεί
μενο καl άντίσ:τροφα.
οι λέξεις πού χυριαρχqυν στή σκέψη του
Γ. Ν. Μαχρ'ίj είναι τ& ρ·ήματα " πείθω "
καl " συγχινω " . Π ραγματιr.ά, ενα φίλμ,
οτc4)ς κάl κcf.θε �ργο τέχνης, πρέπει να
πείθει, άλλα οχι μέσα &:πο μιdι διαδικα
σία συναισθηματιχ'ίjς τάξεως οπως φαί
νεται να ύπονοεί δ συγγραφέας, ά.χολου
θώντας τήν παραδqσιαχή &:ρχή τ'ίjς &:ντα
νάχλασης. Ί-1 πειθώ πρέπει να 'ναι το
ά.ποτέλεσμα μιας λογικ'ίjς τεκμηρίωσ·ης
χι οχι μιας άληθοφάνει�ς Ψυ,χολογιΚ'1 ς
τάξης. 'Αλλιως δ Οεατης Οα κρατ.ιε
ται μόνιμα ταυτισμένος μ/: τα Οεώμενα,
χωρlς τή δυνατότητα να ένερ,γοποιήσει
.
;το μcf.ξιμουμ τ·fι νό·φή του, μ' &:Ποτέ
:λεσμα δ επιθυμ·ητός διάλογος να μ·f�ν εί
ναι πάρα ενα είδος άμφίπλευρο� μονό
λογόυ.
'Άσχετα άπ' τlς οποιες έπιμέρους ά.ντι
ρήσεις, πού στο κάτω κάτω μπορεί να
προέρχονται &:πό τήν υιοθέτηση μιας
διαφορετικ'ίjς μεθόδου, το βιβλίο του Γ.
Ν. Μαχρ'ίj είναι ενα πολύτιμο βοήθημα
για 8λους 8σους άσχολουνται μέ τον
κινηματογρcf.φο, η πού, άπλως, τον άγα
πουν. 'Η πληθώρα των πληροφορ ιων κ'
ή συστ·ηματική τους χατcf.ταξ·η μέσα στlς
1 8 6 σελίδες του βιβλίου το χα.νουν ταυ
τόχρονα κ' ενα είδος λεξιχου, οπου χατα
χωρουνται μια σειρα παρατηρ·ήσεων για
τα πιο ένδιαφέροντα φlλμ πού εrδαμε
στήν 'Ελλάδα μετα τήν χατοχ·ΙJ καl μέ
χρι τήν έσωτεριχή κατοχή άπό τή φα
σιστική καμαρίλλα του Παπαδόπουλου.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΦΜ-ΙΛΙΔΙ-ΙΣ

Ρ Ε Μ Π ΕΤΙΚΟ Α Ρ Χ Ε Ι Ο
Τ ά σ ο υ Σ χ ο ρ έ λ η - Μ ί μ η Ο i'
κ ο 11 ο μ ί δ η : "Ενας ρεμπέτης, Γιώρ
γος Ροβερτάκης, ΆΟψ1α 1973, σελ. 64.
Τ ά σ ο υ Σ χ ο ρ έ λ η - Μ ί μ η Ο l
κ ο 11 ο μ ί δ η : "Ενας ρεμπέτης, Κώ
στας Ρούκουνας - Σαμιωτάκι, 'Α
θιίνα 1974, σελ. 1 12.

Σύντομες αότοβιογραq:ίες είναι το κύ
ρ ιο περ ιεχόμενο r.αl στούς δυο μικρούς
αύτούς τόμους. Πολύτιμη συμβολή στή
φτωχ·ή, Θα πρέπει να πουμε, καλύτερα,
άνύπαρχτη φιλολογία σχετιχα μΕ: τήν
ιστορία του ρεμπέτικου τραγουδιου, πού
οι έχδότες Τcf.σος Σχορέλ·ης καl Μίμης
Ο lκονομίδης φιλοδοξουν νdι πλουτίσουν
καl μέ όίλλες άχόμα αύτοβιογραφίες &:πο
τούς έπιζωντες παλαιούς άντιπρόσω
πους του ρεμπέτικου χύκ).ου : συνθέ
τες, τραγουδιστές χαl όργανοπαίχτες .
Στον πρόλογο του πρώτου (Ροβε ρτcf.
χης, σελ. 5 ) , οι δυο έχδότες έκθέτουν
τούς σκοπούς χαl τfι μέθοδο τ'ίjς δου
λειας τους :
« Θά παρουσιάσωμε lfναν - lfναν δσους γί
νεται περισσότερους. ρεμπέτες συνθέτες
καί τιί δόυλειά τους. Τίς σκέψεις τους, τίς
άπό.ψεις τους, τά στοιχε_ία γιά τιί11 έποχιj
τους. Μέ πολλά δ.π' αύ·τά πού δ.ιιαφέρουν
δέ συμφω11οϋμε· κι άκόμα παρα - πέρα βρι
σκόμαστε σέ βασικιί άντίθεση. Πολλ'ές φο
ρές, Ο.θελα, λένε δ.νακρίβειες έ11ώ iiΧ/.ες.
λliνε σκόπιμα ψέμματα. Τούι:; έπηρεάζου11 .
οί 11έες συ11θιϊκες, οί ο'iκοyένειες πού έχουν
δημιουργιίση, τά παιδιά iους πού μεγά
λ.ωσαν, °1/ ταύτισιί τους μέ τό11 ύπόκοσμο.
Ή σύγκριση άνάμεσα στά λεγόμενα ·τοϋ
έvι.)ς Κ(.Ιί τοϋ aλλου Οά βγ(;.λη τιίιι άλιίθεια.
Δέν· τούς λογοκρίνουμε. Οvτε ·'ΙJροσπα()ιί
σαμε νά δημιουργιίσουμε μιa iσορρο.πία
άπόψεων καί στοιχείω11. Κι δταν ό.κόμα
ιj ύ.να�ρίβεια ε!11αι όλοφά11ερη τιίν άφίσαμε
έτσι. ΠαρουσιQ.ζομε δ.τόφια δ,τι ρ{lς εl
παν ».
οι φρcf.σεις αύτές μας δ ίνουν άπο την
&:ρχή τΎjν εlκόνα πού άποr.ομίζει δ άνα
γνώστης μέ το διάβασμα των δυο βι
βλίων · τlς &:ρετές, άλλα και τtς άδυνα
μίες τους. Γιατl 8σο ε!ναι φυσικό � το
&ντίΟετο Θα 'ταν ά.διανό-ητο - να μ·ίJ
λογοκρίνεται ·ή αύτοβιογραφιχή άιp-ή
γηση, τόσο πιστεύουμε πώς οι έχδότες
χ.Υ. .. Σ.χορέλης καl Οtκονοι.ιίδ·ης ώφειλαν
να μεθοδεύσουν κατα κάποιο τρόπο τ·hν
έργασία. Μεθόδευση δΕ: σημαίνει έπέμ
βαση στ·fιν αύτοβιογραφιχ·f} έξιστόρηση.
Πολύ περισσότερο δ/: σ·ημαίνει λογοκρι
σία. 'Αντίθετα, ενα βασιχο έρωτηματο
λόγιο Θα βοηΘουσε α ) τον rδιο τον άφ-η
γούμενο (πηγΊ) πληροφοριων ) χαl β }
τον αόριανο μελετητ·ΙJ τ'ίjς ιστορίας του
ρεμπέτικου τραγουδιου . Χάρ·η σ' αύτο
το έρωτηματολόγιο - συνταγμένο μ/: τή
βο·ήθεια είδικων έρευνητων - δ αύτοβιο
γραq:ούμενος μουσικος Θα iiδινε περισσό
τερο συγκεκρ ιμένες ά.παντήσεις σέ ώρι
σμένα έρωτ·ήματα χαl Θα iiΘιγε πλευρές
του ρε;μπέτιχου τραγουδιου πού ά.γνό
ησε, για διαφόρους λόγους, στήν άφή
γησή του.
ΊΌ φαινόμενο αότο είναι γνωστο στην
έθνομουσικολογική iiρευνα, πού ά.ντιδρα
κάθε φορα μέ τη μεθοδική προετοιμασία
είδιχου έρωτ·ηματολόγιου. Ί-1 iiλλειψή

του είναι φανερ·Ι) καl στά Ι>υο βιβλία.
'Η ύπογράμμιση, όίλλοτε άσ·ήμαντων
πληροφοριών χαl όίλλοτε προσωπικών
σ�ναισθηματιχών �;ατ�σ;άσεων, μπορεί
να χρωματίζουν την αφηγηση μl: γρα
φιχl:ς εtχόνες. 'Απ' τ·ήν &.λλη μεριά ομως
δ άναγvώστης, δ ένl>ιαφερόμενος γιά την
ιστορία τοίί ρεμπέτικου τραγουl>ιοίί,
άποζητα. ολο Υ.αί περισσότερες εtl>ιχl:ς
π/.-ηροφορίες, tl>ιαίτερα γιά τ·ήν κρίσιμη
έποχ·ή τοίί μεσοπόλεμου. Τ·ήν έποχ·ή
l>ηλαΙ>η πού το ρεμπέτικο τραγούl>ι φαί
νεται ν' άποχρυσταλλώνεται στη μορφ-ή
μl: τ·ήν δποία το ξέρουμε στά χρόνια
τΊjς μεγάΙ.-ης του άχμΊjς, γύρω στά
1 %0 - '1 950 χαl πού προσφέρεται , σ·ή
μερα, γιά ερευνα, χάρη στούς έπιζώντες
παλαιοUς έ;--πρ? σώπους \ του , (συνθέτες,
τραγουl>ιστες, εχτελεστες Υ.αι στιχουρ
γ?ύς ) -, ! Ι ληροφορίες, �πω,ς � rφν-ης γ:_ά
την ενοργανη σ�νο1>,7 ια(εχτελεσ·1 τη�
ρεμπέτικης μελωl>ιας ·η τη συμβο/.-η , στη
Ι>ιαμόρφωση τοίί ρεμπέτικου, τών μου
σικών πού 'ιjρΟανε στον έλλαl>ιv.ο χώρο
άπ' τήν 'Ανατολ·ή μετά τ·ήν χαταστροφ-iι
τοίί '�2, ούσιαστιχ,ά Ι>Ι: ν ,θίγ�ντα� . οι λι�
γοστες σχετιχl:ς νυξεις απλως θετουν τα
προβλ·ή ματα.
Παρ άλληλα μl: το έρωτηματολόγιο, τούς

ευρυτερους παιl>ευτιχούς στόχους τών
βίβλίων αύτών θά βοηθοίίσε χ' ενας
�πομνημα;ισμός. �/; άπ�ές, σύντομες
υποσημειωσεις, δ αναγνωστης - χαt
προπαντος δ αύριανος μελετητής - θά
πρ?στ;ι;�υό;rαvε άπ,� τLς, �νακριβειε� "
χ<;<ι τα. ,, ψεμrιατα. π�υ οι rΙ>ιοι οι ε:;
/)οτες, α.ν χαι Ι>ιαπιστωνουν (Ροβερτα.
Υ.ης, σελ. 5 ) , άποσιωποίίνε.
ημα τικ , τέλος, ο·ή θεια ά 'τα.ν χαt
�·
� 1
�
� ,
ενα ευρετηριο όνομα.των. Σε εργασίες,
οπως οι Ι>υο αύτές αύτοβιογραφίες, μl:
Ι>ιαρχΊj άναφορά σέ όνόματα συναl>έλφων
μουσικών, ενα. εύρετήριο είναι άπαραί
τητο, πολύ περ ισσότερο οταv οι έχl>ότες
εχουν �οιμες, τίς βιογραφίε� x;xl �λλων
συνθετων, που σχοπευουν να εχl>ωσουν
{Ροβερτάχ·ης σελ. 5 ) .
ο ι παραπάνω παρα.τηρ·ήσεις Ι>Ι:ν άναι
ροίίν τη συμβολ·)ι τών Ι>υο βιβλίων στ·Ι)ν
ιστορία τ'ίjς νεοελλ-ηνιχΊjς λαϊχΊjς μελω
Ι>ία.ς. οι αύτοβιογραφίες τών συνθετών
Γιώργου Ροβερτάχη χαl Κώστα Ρού
�ουνα, �αριΧ, τLς δποι�ς ά8uνα�ίες τους ,
αποτελουν, αναμφισβητ·ητα, μια σοβα.ρη,
πηγη πληροφοριών άπο πρώτο χέρι, άπο
τούς r1>ιους l>ηλαl>·)ι τούς l>ημιουργούς
τοίί ρεμπέτικου τρα.γουl>ιοίί. οι τόσο
ένl>ιαφέρουσες σl: παρατηρ·ητιχότητα νύt(

ξεις - Υ.ι αν φα.ίνοντα.ι rσως άπλοϊΥ.l:ς
- γιά ίf.να.ν δρισμο τών λέξεων ρ ε μ π έ ; η ς Υ.αl , ρ ε ,μ π έ τ ι ;- ο τ ρ α
γ ο υ /) ι· οι εχφρασεις που χρησιμο
ποιοίίν στ·)ι Ι>ουλειά τους οι συνθέτες χαι
οι έχτελεστές τοίί ρεμπέτικου· δ Ι>ια.χω
ρ ισμος τών τραγουl>ιών μl: περιεχόμενο
το χασίσι Υ.αl τών όίλλων ρεμπέτικων
τραγουl>ιώv- ο[ παρατηρ·ήσεις γιά την
έ:;τέ_λε�η ' τ·ϊjς �ει;πέτι:;ης με�ωl>ίας· ο�'
αυτα., αχομα χ ετσι οπως l>ινονται ση
μερα, άποτελοίίν πολύτιμο ύλιχό. 'Ένα.
ύλιχο πού άντιστρατεύεται το χρόνο χαl
σώζετα�, χάρη στ·ήν άγάπη χαl το με
ράκι τών έχl>οτών Τάσου Σχορέλη χαl
Μίμ·η Οtχονομίl>η .
' Η πείρα άπο τίjν εχΙ>οση τών Ι>υό πρώ
τ�ν τόμω�, θέλο�με, vά, έλπί�ουμε πώς
θα προτρεψει τους εχl>οτες να. προετοι
μάσουν χαl νά όργανώσουν Υ'..α.λύτερα τlς
έπό νες αύτοβι?γρα ι Ι: ς άφ ήσεις.
J ��
��
;η,γ·
ΊΌ
ρεμπέτικο α.ρχειο των l . Σχο
ρέλ·η χαl ΝΙ. Οtχονομίl>·η μπορεί νά γίνει
ίf.�α πρότυπο �ρχείο : π?Μτιμο, !-�επα
ναληπτο, θα, λεγαμε, βοηθημα του ιστο
ρ :;-οu τΊjς �εοελληνι:;Ίjς λαϊΥ;Ίjς , μου σι�
χης. Θαυμασιος στοχος χαι ευγενιχη
φιλοl>οξία.
ΦΟΙΒΟΣ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΙ- Ω...
_

Η ΠΡΩrΓΗ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΞΕΝΑΚΗ !
Α Ν ΑΜΕΣ Α Σ Τ Ο ΕΛΛ ΗΝ ΙΚΟ ΚΟ ΙΝ Ο Υ ΣΤΕΡΑ Α ΠΟ 27 ΧΡΟΝ Ι Α
Ό Γιάννης Ξενάκης - γενν1Jμένος σ-τiς 2 9 του Μάη
του ·J 922, στ.ή Βράιλα Ρουμανίας - μετριέται σ�iμερα μ'
·
&:να άiτό τά μέyάλύτερα σ' εκ·'tcφ η . . . βιογραφικά λ11 μματα,
cr' δλες τiς σύγχρονες μουσικέ'ς έγκυκλοπαίδειες ! Άρχι
τέκτ.ονας - τό 1 948 - 59 κέρδιζε τό ψωμί του δουλεύον
τ.άζΠλάι στό Λέ Κορμπυζιέ - μαθημά1-ικός, θεωρητικός
της ·μουσικης καί, πάνω άπ' δλα, συνθέ:τι1ς 40 περίπου
εργων γίά. . . πατροπαράδοτα, κυρίως, μέcrα έκτέλεqης :
όρχli<η ρα, χορωδ !α, μικρά συγιφοτi1ματα, μεμονώμένα
Όργανα. Μόνον 5 - 6 εργα του εΙναι 1iλεκτρονικά . Ώστόσο,
προκαλεί πάντα άτέλειωτες συζητήσεις : Μέ τίς συνθέ
σεις -του, αίχμαλωτίζει ηi φαντασία η κ ινεί τή δυσπιστία
έπειδή, άκριβώς,. είσάγει όρισμένες μαθηματικές εννοιες
στή μουσί κi1 , ii έπειδfj χ ρησιμοποιεί ύπολογιστές γιά νά
όργανώσεί μέ ά.ι φίβεια μουσικά 'συμβάντα - δπως οι ταχύΊl, α ί00 �1α τ_ού ,,Γερμα_ιιικού ' !ιιστι
τουτου ,ιΓκαιτε καταμεστη ! Συιι
τριπτι"Υ,ή ή πλειοψηφία νιiωιι, πο·ύ τρα
γ�·�δοϋν Κ<6λας dυτ�ρτικα τραγ�ύδια.
Λαποι α στιγμή γι ιιεται ήσυχια . . .
Γ . ΠΑΠ Α· Ι -ΩΑ1 ΝΟΊ :
'Απόψε, εχουμε τίjν έντελώς έξαιρε
τιχη εύχαρίστηση , νά 'χουμε Ι>ίπλα μας
το r;ιάννη Ξε�άχ�, ,στ·ίjν πρ<;>τη έχl>·�
λωση του, μετα την επιστροφη του στην
Έλλrλl>α , - ϋσ,τερα �πό , 27 δλόχλ·η,ρα
χρόνιrιι ! Ο Γιαννης .:::, εναχης προσφερ
Οηχε νά μείνει μαζί μας μιάμιση ώρα,
γιά ν' άπrι.ντ·ή σει σέ έρωτ-ήσεις πού Οά
τοίί τεΟοίίν - μπορείτε νά Οέσετε 8,τι
έρωτ·ήσεις Οέλετε , σχετικά μέ το εργο
του .
Σημειώ�ω πώς , , αύ��ς τlς �έρες, , ύπ·ϊj ;>
ξαν χαι μεριχες αλλες εχ"1>ηλωσεις :
� τές βράl>υ, ;;τ? Γαλ/�ιχό Ί-:_στιτοίίτο,'
εγινε προβολ·η ενος φιλμ του Τιχολα
ΓΙΑΝΝΗΣ

τητες τών G J.i ssand i , ii 1i πυκνότητα τών ιiχητικών "νεφ&ν"
πού σχηματίζονται χάρη στό σμίξιμο άπειράριθμrον με
μον.ωμένών ήχητικών σημείων καί πού, σ' ενα ·πρώτο
στάδιο, παριστάνονται "γρα·φ ικά". Ή έπαναστατικ1i δράση
τών πρώτων νεανικών χρόνων του Ξενάκη στήν 'Αθήνα,
τόν κράτησε μακριά άπ' τήν πατρίδα του 27 όλόκληρα
χρόνια - κι ι'ίς εγινε, στό διάστημα αύτό, όμότιμος μέ
τούς έπιφανέστερους δημιουργούς της μουσικης του 2Οου
αίώνα ! Τό κείμενο πού άκολουθεί, εΙναι άirομαγνητοφώ
νηση της πρώτης ζωντανης έπαφης του μέ τό έλληνικό
Κοινό, έδώ πιά στήν 'Ελλάδα, μετά τό νόστιμον ιίμαρ.
Έγινε στίς 1 3 του Νοέμβρη του 1 974 στό Ίνστιτουτο
"Γκαίτε". Τό "Θ" θεώρησε χρέος νά τό διασώσει καi
νά τό προσφέρει στό μεγάλο άναγνωστικό Κοινό, πού
δέ μπόρεσε νά εiσχωρ1iσει στ1iν αtθουσα του " Γκαίτε ".

Σρεμπέρ, πού είχε μουσιχ·ίj Ξενά.χ-η.
'Απόψε στlς 7 , στον " Π αρνασσό " ,
ενας νέος χ ' έξαίρετος Κύπριος πιανί
στας, δ Χριστόl>ουλος Γεωργιάl>ης, /)(
νει ενα ρ � σ(ι(τ,αλ στΟ ,�ποί�, !::ετ� ξU rJ.λ/�ων)
παίζει το
Έρμα του .:::, ενα.χη . Ειναι
ή πρώτη φορά πού 'Έλληνας πιανίστας
παίζει, στην Έλλάl>α , Ι:να εργο γιά
πιά,v ο ,τοϋ Ξ�ν,άκ·η . ,
,
Και τωρα, Οα Οελα να σας παραχαλεσω
- αν Οέλετε, οποιος Οέλει , νά Οέσει τ·ίjν
πρώτη έρώτηση.
ΕΡΩ ΤΗΣΗ Jη : Σέ ποιό σημείο τιϊς
συνΟετικι;ς διαδικασίας κρίιιετε άπα
ραίτητη τιί χρησιμοποίηση τοίί ιίλεκ
τροιιικοίί ύπολογιστι;;
ΞΕ ΑΚΗΣ : Είναι ή πρώτ-η φορά πού
έπιχοινωνώ, στ·ίjν Έλλάl>α , μέ κοινό
'Ελληνικό, έl>ώ χαl 20 - παραπάνω , έl>ώ
χαl 27 χρόνια, άπό τό '47 πού εφυγα.
'Έχω βρεΟεί χι &.λλες φορές μ' έλλη
νιχό κοινό, άλλά στο έξωτεριχό. Στ-ίj
_

Τέα 'Ίόρχη, μέ τούς φοιτ·ητές τοίί Πα.
νεπισ;ημίο� τ·ϊj� " l\ολο,ύ11;πιr.ι ", πέρ
σι, τετοια εποχη . Π ριν εvαμιση χρόνο,
στ-ίjν Κοινότητα τοίί Μοντρεά:λ , στον
Κα,ναl>ά. ]\(έ ;ούς 'Έλλ;ηνες φοιτ-ητέ�
που παραχολουΟησαν τα χαλοχαιρινα.
μαΟήματα στην 'Ελβετία. 'Επίσης, πέρ
σι, βρέΟηχα μέ 'Έλληνες Ι>ημοσιογρά
φους στό Συμβούλιο τ'ίjς Εύρώπης χαt
φέτος, στο Π αρίσι πιά, μέ τούς 'Έλλ·η
νες . φοιτητές πού παραχολουθοίίσαν τά
μαΟ·ήματα χαl τlς Ι>ιαλέξεις μου οπως χαί τών &.λλων Έλλ·ήνων πανε
πιστημιακών - γιατ' είμαι χ' έγώ πα
νεπιστ-ημια�ός. Γι' αύτο ·ή χαρά μου
είναι μεγάλ·η πού, πρώτη φορά, έl>ώ
πιά, στην άπελευΟερωμένη ' Αθ·ή να, άπευ
Θύνομαι σl: 'Έλληνες.
Γιά ν' άπαντ·ήσω τώρα στο έρώτημα,
άπ? π�ιά στ�γμη ά�χ[ζου,ν οι ύπολογι
στες να. μπαινουν σε tσχυ - πότε, l>η
λαl>·ή, άρχίζω νά τούς χρ·ησιμοποιώ :

Αύτό έξοιρτιΧτοιι &πό τά προβλ·ήμοιτα.
Κατά κοινόνοι, δέ χρ� σιμο�οιώ π�ν
,
,
τοτε ·ηλεκτρονικους
εγκεφοιλους. Η
σύνθεση δέν είναι πιά οι άπλες μελωllι
κές σχέσεις, Sηλοιδή μιά μελωδία 'ι)
πολυφωνία ( πο).λές μελωllίες μοιζί ) ,
μ ι ά Sομή σύμφωνη [έννοεί, προφανώς,
μ·)ι Sιάφωνη ] πού νά Sιέπετοιι &πό τούς
κανόνες κοιl της άρμονίοις κοιl τ·ϊj ς πολυ
φωνίας κοιl συγχρόνως, μέ τό όίπλωμά
τ·ης σέ μεγά)>η χρονι"κή εκτοιση , νά Sη
μιουργείτοιι ενοι ίtργο 8πως είναι ή
σονάτα, ή φυγ·)ι [φούγκα ] , οι όίλλες
μορφές - οι όίλλε� κοιτοισκευ�ς , αν Οέ�
, η
λετε. Διότι , τουλοιχιστον ·η, εργοισια
Sικ·ή μου, βοισίζετοιι σε όίλλη προσέγ
γ ιση, σέ όίλλο τρόπο σύνθεσης. Δέν
είναι πιά μιά τελειωτικ·ή γροιμμ·ή , είναι
εικονική [ ; ] κοιl έπομένως ol πολλαπλές
έποινοιλ·ήψεις κοιl μεταμορφώσεις πού
ποιΟοιίνει μιά μελω/)ικ·)j γροιμμ·)J βοισίζε
τοιι σέ γενικότε?οι σχ·ήμοιτοι, τά δποίοι
Θά 'ή0ελοι νά &ναπτύξω &πόψε. 'Αλλά το
&ναβάλοιμε γιά λόγους - γιά τούς πο
λιτικούς λόγους, γιοιτι 8λος δ κόσμος
ποιροικολουΟεί τά έκλογικά. 'Ίσως μετά
τlς έκλογές νά κάνουμε κάτι - 'ί σως
Δευτέρα βpάl\υ, αν ερΟουν τά πράγμοιτοι
βολικά.
Λ.,ο ι..πόν, , νομί.ζ� Οτι.. άπάν;-ησα σ' , α�;·ΙJ
την πρωτ·η έρωτηση πολυ γενικοι, οτι
δέν είναι σημοιντικ·)j ·η χρ·ήση τοϋ ·ήλεκ
τρονικοϋ έγκεφάλου. ]!,τ νοιι σποpοιl\ικ·)j
καl έξοιρτιΧτοιι &πό τά προβλ·ήμοιτοι τ·ϊjς
στάθμ·ης της γενικ·ϊj ς σύνθεσης. 'Ότοιν
λέω " γενική σύνΟεση ", [έννοώ ] της
μοικροσύνθεσης . Σέ &ντιl\ιοιστολ·)j μέ τή
μικροσύνθεση Θά 'πρεπε τότε πιά στ·)ιν
κατώτερη στάθμη ή κοιτοισκευ·)ι τοϋ
·ήχητικοϋ συμβόλου [ . . . ] μέ χρήση τ-ίjς
·ήλεκτρονικης ύπολογίστριοις. Χ ρησιμο
ποιώ τις ύπολογίστριες σέ σύνδεση μ'
Ιtνα /ί;λλο μηχάνημα πού λέγεται μετοι
σχημοιτιστ-ής, μεταστροφεύς , μετοιλλα
κτ-Ιjρ ( i nveι·ιisscιιr στά γαλλικά) , πού
μετοισχημοιτίζει &ριθμούς, σειρά &ριΟ
μών πού παράγει δ ·ήλεκτρονικός έγκέ
φοιλος, σέ ·]ιχο κοιτευΟείοιν. Ή φύση τ·ϊjς
μουσι.zης πρέπει. να είναι. τέτοια, ι.:) στε
νά μπορέσει νά περάσει &πό τον ·ήλεκ
τρονικό έγκέφαλο. Κοιl έl)ώ είναι Ιtνοι
όίλ�ο βοι7ι;-ο πρόβλημ;< τ�ς l\Ι ουσικ·ϊj ς
_ Ι ,εχνης , γενικοι : εινοιι Sυνατόν,
κοιι της
εχομε οιύτό το Sικοιίωμοι; "Η είναι λ.χ.
άπλώς τεκμ·ήρια &φ-ηρημένοι, ίtξω &πό
τόπο κοιl χρόνο κοιl ιστορία ;
ΕΡΏ ΤΗΣΗ 2η : Τί ιίταν αύτό πού
σiiς τράβηξε σ' αύτό τόν τομέα τιjς
πρωτοπο
μουσικιjς πού λέγεται
ριακιί "; Πως καταλιίξατε σ' αύτό τό
χωρο;
ΞΕΝΑΚ Η Σ : 'Ότοιν tφυγοι &πό 'Sώ,
είχοι το οιϊσΟημοι μιας μεγάλης &ποτυ
χίας, σχε/)όν σέ 8λους τούς τομείς της
ζωης μου. Στlς σπουl\ές μου - παρόλο
πού κατάφερα νά πάρω τό Sίπλωμοι τοϋ
Π ολυτεχνείου το r.7 (είχοι μπεί το
' t, o ι
σ;tς Ιlλλες σπουl\ές ι�ου � ο,ι
δπο ιες /)εν ητοιν πολυτεχνειακες οιλλοι
ποιροιποινεπιστημιοικές, 8πως ή &ρχοιιο
λογίοι η ή φιλοσοφία - ή &ποτυχίοι ·ή
πολιτικ·)ι - μέ τ·ί)ν ποιράτοιξη πού εi:C
χοιμε πολεμ·ήσει εϊχοιμε &ποτύχει στά
[/)οινικά πού εϊχοιμε Οέσει - κοιl στ·)ιν
τέ�νη , , τ-)ι μο,υσι-;ΎJ, δηλοιδ·� , r;:ού �Οελοι,
,
ποινω οιπό κοιΟετι αλλο,
νοι κοινω. Οτοιν
tφυγοι λοιΟροιίοι κ' ίtφτοισοι στ·ί) Γαλλία,
-
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βρισκόμουν μέ μηδέν ποιντοϋ, ϊο'ως κοιt
μέ &ρνητικό, μέ ύποτόνωση δηλοιδ·ή.
'Εκτός &πό Ιiνα τροιγούl\ι, τό δποίο
'ήτανε βασικό, Ιtνα εί/)ος Θέλησης νά
βαδίσω στή μουσικ·ή. Τί έφόl\ια είχα;
ΕΙχα τά κλασικά έφόl\ιοι λίγο πολύ,
καl κάτι μικροσυνθέσεις . . .
'Ότοιν βρέθηκα λοιπόν στη Γοιλλίοι μ'
οιύτά τά έφόl)ιοι . . . Τό Παρίσι, κείνη
τήν έποχ·ή , πρέπει νά ξέρετε, Ίjταν Ιtνα
είδος στοιυ fο/)ρ ? μιοϋ, &μ�σι;�ς μ_::τά τό�
πόλεμο και στ-η μουσικη. Εκεινο που
εί;�;ε σημοισ�α ·]ι τ�ν τά σπουS_;χ ιότερ �
ρευμοιτοι : τοι πιο ενl\ιοιφέροντοι ητοιν τοι
καινούριοι, 8πως τό ρεϋμοι της σειpοιϊκης
μουσικης, της δωl\εκάφΟογγης δηλοι11-)ι
πού όίρχιζε τότε νά ξεφεύγει &πό τ·)ιν
έσωτερικότητοι, Sηλοιllή τήν τονικότη
τα, κοιl ή ·ήλεκτροοικουστική μουσική
πού όίρχισε νά χρησιμοποιεί νέους τρό
πους χοιl ποιροιγωγης κοιl χατασκευης.
Δη�οι/)� τό 11;αγνη,τόφωνο, π,ού �τή 11;ου
σιχη ειν� ι χατι _?otV ;ο χοιρτι που γροιφε,ι
δ λογοτεχνης η σοιν τον πίνακα που
ζωγραφίζει δ ζωγράφος - πράγματα
πο� μέ� ουνε /)ηλα?·ή . , Ύπάρ�ει μιά
μνημη οιντιχειμενιχη, την δποια μπο
ρεί νά χρησιμοποιήσει κανείς, μέ 'ήχους,
μέ ύλικό δηλοιl\ή πού μπορεί νά είναι
το πii.ν. 'Εφόσον μέ το μιχρόφωνο χυ
pίως μπορεί χανεlς νά ·ή χογραφ·ήσει
8,τ ι ·ί]χους Qέ) ει 'ι) &χόf7α χοιl μέ δρι
: - γεννητpιες ·ηλεχτρο
,
,
σμενες
συσκευες
νιχές - νά φτιάξει δρισμένου τύπου
ή' χους
τούς λεγόμενους καΟοιρούς
'ήχους , τούς ήμιτονοειδείς. Κοιί, έπίσης,
ύπηρχε - αύτό πρέπει νά τό τονίσω τ-)ιν έποχ·)ι έχε ίνη στ·η μουσιχ·)ι Ιtνας
όίνθρωπος, δ 'Ολιβιέ Μεσσιάν, συνθέ
της , πού Ίjταν σχεΜν όίγνωστος, τότε.
' Η σημοισίοι του Ίjταν κυρίως [γιά μένα ]
σά συνθέτη , μέ τlς χοιινούριες [Ι)έες
πού ίtφερνε πάντα στή μουσιχ·ή του,
�

Ό Γιάνιιης Ξει•άκης στιίν ΆΟJίι•α

&Sιάφορο αν οιtσθητιχά ή μουσιχ·ή του
'ήτανε χωρις " σημαντική ". ΈγC:) νο
μίζω πώς έκείνη τήν έποχή 'ήτανε &κρι
βώς " σημοιντικ·ή ". Κι &π' τ·)ιν Ιlλλ·η
μεριά, τό Sεύτερο σχέλος της σημασίας
του Ίjταν ή διδασκαλία του χι δ τρόπος
διl\ασχαλίας του. 'Εκτός &π' οιύτό, είχοι
τ-)ιν τύχη νά βρώ /)ουλειά γιά νά μπο
ρέσω νά συντηρηθώ χαt νά συνεχίσω νά
χάνω τη μουσική μου - νά ύπολογίζω,
σάν πολιτικός μηχανικός, τά διαφόρων
εtδών ποιτώμοιτα στο Γραφείο τοϋ Λέ
Κορμπυζιέ. Αύτό εχει σημασία γιατl
δίνει δλόχληρο τό περιβάλλον στο
δποίο βρέΟηχα ξαφνικά. 'Εκεί στή Γαλ
λία μέ τ-)ι , ν?στοι�γίr;- πού , εΙχ� γιά τό�
τόπο που χα οιφ-ησει, ανοιχαλυψοι τη
σημασία της δημοτιχης μουσιχ·ίj ς χοιl τη
συγγένεια πού εΙχε ή έλλ·ηνιχ·ί) Sημοτική
μουσιχ·ί) μέ τlς όίλλες μεγάλες [μου
σιχές ] οtχογένειες της Μέσης 'Λνατο
λης χαl της 'Ασίας, 8πως είναι ή Ίν
δικ·ή , χαΟώς έπίσης χαl μέ τό βυζαντινό
όίσμα, τοϋ δποίου προέχταση 'ή τανε τό
γρη yοριανό ,σ;ίJ Δύ �η - &π', το δπο�ο
ξεφυτρωσε εξαλλου η Δυτιχη μουσιχη,
πού είχα μάΟει μέ τ·)ιν &ντίστιξη χαl
τ·)ιν άρμονία - τ·)ιν έξέλιξ·ή της, δη
λαS·ή . 'Αλλά πως, &πό τ·)ιν Ιlλλ·η μεριά
είχα έμπειρίες τ·ίjς Κατοχ·ίj ς, 8που Θυ
μii.μαι, κάναμε Sιαδ·ηλώσεις γεμίζοντας
τούς /)ρόμους τ·ϊjς 'Αθήνας, μέ Sεχάδες
χιλιάl\ες διαl\ηλωτές, . . . μέ συνΟ·ήματα
τά δποία στήν &ρχή ·]ισαν ποΧύ έΟνιχά,
σάν Ιtνα εί/)ος μέ μεγάλη δύναμη στήν
'ί/)ια φάσ"η - πώς αύτά τά ουνΟ·ήματα
&ρχίζανε &πό τ·)ιν χεφοιλ·)j τ·ϊjς διαl\·ήλω
σης χαl προχωρούσοινε προς το τέλος
σάν Ιiνα εί/)ος κύματος ·ήχητιχοϋ, πως
μετά, 8τοιν ·η Sιαl\ήλωση εφτοινε στο
Σύνταγμα, ας ποϋμε, στ·)ι σύγκρουση
μέ τον έχθρο έχείνη τή στιγμ·ί) δ έχθρός
χτυποϋσε [&νοιχτά ; δυνατά ; ] ; - λοιπόν,
πώς αύτό τό σύνΟημα πού τό 'παιpναν
τόσο χανονιχά χοιl γέμιζε δλόκ)>ηρ·η τ·)ιν
'ΛΟ·ήνα, ξαφνιχά γινότανε χάος φο
βερό , Ιtνα όίλλο πιά μουσιχό γεγονός
μέ χατοιπλ·ηκτιχ·)ι δύναμη - αύτό, ή' τανε
μιά έμπειpία.

ΊΙ ΙJ.λλη 'ήτανε οταν το Δεχέμβρη πο
λεμοϋσα ένοιντίον των 'Άγγλων και
βρισχόμουν σέ μιά παγωμένη 'ΑΟ·ήνα χι
Ιlχουγα τή νύχτα τlς σφαίρες πού σφυ
ρ ίζαν Sεξιά χι &ριστερά. :ν ι·έ . . . πώς
τlς λέγαν αύτές τlς σφαίρες πού /)εί
χνουν φωτεινές ; - τροχιοδειχτιχές.
Ί Τ τοιν όίλλωστε καl Οέαμοι. 'Αλλά σέ
φύση, Sηλαδ·ί) σέ πυχνότητα τοϋ 'ήχου,
[·]ιταν χάτι ] έντελώς Sιαφορετιχό &πό
τον ·]ι χο των Sιαl\ηλώσεων. Λοιπόν,
αύτές τlς ·ήχητιχές παραστάσεις πού
είχα χοιl πού μ' ένδιοιφέροινε πάρα πολύ
σά� ·ήχ·� τι�ές πα,ραστάσεις, ,δέ , μπο;
ρουσα �οι τις νο α� χείνη ,την εποχ·
�
?
μο�σιχη, γιατι? Sε\1-� ·ητοινε,
, συμφωνα μ�
τ�υς _ χαν�νες χοιι μέ τ-ην, παροιl\οχ·�
,
αυτου που ).εγαμε
μουσιχ·η . Μουσιχη
�πρεπε νά 'ναι. κ�τ; σα' μελ'?8ία , νά
χει πολυφωνία, να χει ενορχηστρωση·
νά 'χει μορφολογία χ.λπ.
Γιά μένα ομως Ίjταν μιά πραγματικά
βοισιχ·)ι μουσιχ·ή . Καl πρlν &χόμα &πό
τ·)ιν Κοιτοχ·)ι χαl πρlν &χόμα &πό" τό
Δεχέμβρ·η , 8ταν π·ήγαινα έχl\ρομές μέ τό
ποl\·ήλατο στο ΜαραΟώνοι κι όίχουγα
τά τζιτζί� ια τό,χαλοχα�ρι η τον όίνεμο,,
'
μέσα στους χλωνους των φυλλων,
στα

πεϋκα. Κι αύτό ·/)ταν πάλι μιά μουσικη
πού ελεγε τ·ην lστορία τοϋ τόπου κι
δμως δέ μποροϋσα νά την πώ μου
σικη μέ τούς σύγχρονους, παραδεγμέ
νους δρους. Λοιπόν, γιά νά 'ρΟουμε τώρα
πιά στο έρώτημα - γιατί δέν είνα:ι τόσο
άπλό έρώτημα:. Σας έξηγω, γιατί επιασα
νά κά.νω μιά δικ·ή μου μουσικ·ή. Νά κά
νω μιά μουσικη πού δέν είχε ξαναγίνει
πρίν.
Λοιπόν, ετσι δπως βρισκόμουν μόνος
στο Π αρ ίσι, μ' αύτό το παρελθόν, [κι
άναγκασμένος ] νά κινοϋμαι μέσα σ'
αύτά τά ρεύματα, επρεπε ·/) νά έξαφα
νιστώ έντελώς ·/) κάτι νά γίνει. Κ'
ϋστερα άπό έπτά χρόνια, πού 'κανα
σκληρ·η δουλειά γιά νά προσαρμοστώ
χαι νά μάθω τt επρεπε νά κάνω, βρ'ίjκα
αύτό το δρόμο σχεδόν ξαφνικά. Δηλαδ·η
&ρχισα νά βρίσκω δρόμους δπου και ή
έμπειpία ή παλιά [νόημα άσαφές :
" μέ την tδέα δτι είχε σέ μεγάλη μάζα,
ξα:φνικά, δπως ol διαδηλωτές - δ κα
θένας Ελεγε κάτι -" ] . Κυρίως δμως άπό
τη μάζα, άπό τη μεγάλη χαοτικ·η κατά
σταση εβγαινε itνα: γεγονός, itνα φαινό
μενο μουσιχό τελείως διαφορετιχό άπ'
τον χαθένα - άπο τον tδιώτη. Π ως
οηλαδ·η itνα φαινόμενο, πού εχει κάποια
ποιότητα δταν είναι μοναχό του, οταν
γίνε-αι σέ μεγάλ·Ι] κλίμαχα:, μαζικά,
άποχτiΧ ξαφνικά μιά &λλ·Ι] όντότητα,
γίνεται itνα &λλο γεγονός. Δηλαδ·ή , τό
πέρασμα άπό τό &τομο στ·η μάζα. ' Η χη
τιχά ομως. Αύτ·η Ίjταν ή χεντρικ·η tδέα.
Καt έπίσης . τό γεγονός οτι, δντας στο
Πολυτεχνείο &λλοτε και ξέροντας νά
σχεδιάσω, &ρχισα νά γράφω τ·η μου
σικη οχι μέ τό πεντάγραμμο καt . μέ τtς
νότες, άλλά κατευθείαν σ' έ:να: χαρτε
σιανό σύστημα συντεταγμένων. Διότι
ούσιαστικά, δ χώρος πού κινείται ενας
μουσιχός - lδιαίτερα itνας μουσικός πα
ραδοσιακός - Ίjταν έ:νας χώρος δισδιά
στατος : τά ϋψη , δηλαδ·η τά μελωδικά
[έννοεί τονικά ] ϋψ·Ι] χαt δ χρόνος.
Λοιπόν, σχεδιάζοντας μέ άκρίβεια δρι
σμένες σκέψεις μου, βρ'ίjχα τελικά πώς
χαι μέ άπεικόνιση μπορώ νά χάνω τη
δουλεια αύτ·ή . Κ' ετσι ξεκίνφε ciύτη ή
έργασία. Σύ� ;ω χρόνω βέβαια, �ρέ
, αναγκη α, χρησιμ ποιησ
θηκα στΙ]ν
?
� ,
�
,
τtς μαζες και
- για να: ρυΟμίσω αυτες
τtς μεταβο,λές τους στο χρό� ο -; νά
χρ·φιμοποιησω μαΟΙ]μ�τικα' χα ; μα;λι
στα μαΟ·Ι] ματικα, που; δεν είχα την τυχη
νά �;άΟω στο Πο�υτε�νε�ο , (διό; ι ·/)ταν
,
, τφ
πολυ νωρις
· εποχη εκεινη η λόγω
τοϋ πολέμου ) - τη Οεωρία τών πιθα:
νοτήτων, πού άναγκάστηκα: νά τ·ην ε ι
σαγάγω στ·η μουσικη σύνθεση κ.λπ.
ΕΡΏ ΤΗΣΗ 3η : Ήθελα νά σiiς ρω
τιίσω, οέ σχέση μέ τιίv πρώτη έρώ
τηση πού διατυπώθηκε, γιά τούς ι;λεκ
τρονιιωύς ύπολογιστιϊρες ιϊ τίς ύπο
λογίστριες, δπως τίς λέτε. Ό κόσμος,
γειιικά οί διαιιοούμειιοι, τρομάζvυν
μπροστά στιίv ί[ιιιιοια " ύπολογιστιjς "
καί, γειιικά, μέ τιί χριίση τεχιιολογικών
μέσωιι στιίιι τέχιιη. Νομίζουιι Ο.τι οί
μηχαιιές θά έπικρατιίσουν στιί ζωιί
μας, θά μiiς συιιτpίψουιι, καταπιέσουν
κ.λπ. Έιιώ τό πρόβλημα τίθεται σε
ό.λλη βάση : Οί μηχανές ε[ιιαι, δπως τό
βιβλίο, δπως τό χαρτί, aνάλογα μέ τιΥ
χριίση τους μπορούν ιιά κάιιουν καλό
ιϊ κακό. Ηθελα νά πώ δτι ό ι;λεκτρο•

κανα μέ τό χέρι καl βέβαια Ίjταν πάρα
πολλοί ol ύπολογισ μοι πού εκανα.
'Αλλ' 'ήμουν τόσο θερμός κ' ένθουσιώ
δης σ' αύτό πού εκανα, ώστε δέ λογά
ρ ι�ζα τό� κό;'ο. Τ,ώρα βέβα �α �λλ�ξε
καπως αυτη, η κατασταση και γι αυτό
lσως χρησιμοποίησα τον ύπολογιστή .
Άλλ' ύπάρχει κι &λλος λόγος. Είναι,
φέρ' ε tπείν, δταν εχεις itνα δεδομένο
συγκρότη \""�
κ�τασκευ·ή, ά q;·Ι]ρημένη
κατασκευη εννοω , η δποία, κα:τα κανόνα,
μπορεί νά έκφρα:στεί μέ μαθηματικές
έξισώ?ε � ς . �., ότε, αύτ?ς π οU �ατασκ�υά
, αφηρημενη ,
ζει αυτη τη συσκευη την
θ ά ΟεΛ·ήσει σ έ δεδομένη στιγμη ν ά τή
διερευv-ή σει. Μέχρι ποιο σημείο δηλαδή
είναι σωστή, η ξα:φνικά άλλάζει , η ξε
πέφτει, η γίνεται κάτι &λλο. Λοιπόν,
':έ τέτοια :rε ρ ίπτω�η χρησψο�οιε� τ·ην
η)._:: κτρο,νικη υ, ,πολο_y ιστρια c;αν ;:να ερι;α
λειο που όργωνει ενα χωραφι ακαλλιερ
γητο.
ΦΩΝΗ ΑΠ' ΤΟ ΚΟΙΝΟ : Δώστε μας
ίiνα παράδειγμα.
ΞΕΝΑΚΗΣ : Π .χ . μια δευτεροβάθμια
έξίσωση, αχ2 + βχ + γ = ο εχει συν
τελεστές α, β καί γ. Λοιπόν, αύτο είναι
itνα είδος κατασκευ·ϊj ς, πολύ άπλ'ίjς βέ
βαια και μαθηματικ·ϊj ς, ή δποία δέν
εχει &μεση έφαρμογ·η στη μουσική ·/)
στ·Ι)ν ,τέχνη , γεν ιzά, άλλι:Χ. μπορεί σΞ
δεδομενη στιγμη, να, χρησιμοποιηθει
σάν itνα κομμάτι , σέ , μιά γ ;νικότ�ρη
χατασκευη, μουσικη, αφηρημενη. , Ας
τ� πάρο� με� λοιπ�ν, �ύτό τό άπλό κομ
ματι που ε ιναι σαν ενας μικρός μηχα
νισμός - αύτ·η τη δευτεροβάθμια έξί
σ �ση . ;τά δοu ι;ε . δη�α:δ·ή , � t έν�οω, μ'
, , διερευνησ·Ι] ; . Να παρω
αυτό που λεω
τό σκ�λε ;ο ;Ίjς δε�τ,εροβάθμ':.ας , έξίσω
σης , μ ε τη λυση που χει δοθει τωρα: καί
μερικούς αlώνες, και νά δω πώς μπο
ρεί - ποιο θά 'ναι τό άποτέλεσμα οταν
άλλάξουν ol συντελεστές, ή άξία: τών
συντελεστών. Τέτοιου εlδους συντελε
στές , σ' αύτ·η τ·ην άπ).-η περίπτωση.
Καθαρό δέν είναι αύτό ; Και μπορώ να
πώ δτι έγώ ξέρω περίπου ποϋ θά πέσω
Ο;αv , τΟ α &� π ?Uμ� �uμ� (νετα � &.�άμεσα
σ αυτές και σ αυτες τις τιμες 'ι\ τό β
κ.ο.κ. 'Ί- Ι μπορώ νά πώ : 'Εγώ θέλω
νά κάνω, να χρησιμοποι·ήσω αύτη τή
δευτεροβάΟμια �ξίσω;rη γιά λόγ ?υς ε�τε
συναισΟηματικους, ε ,ιτε λογικους, εϊτε
έντελώς άδιάφορους - να πω : αύτή τήν
τιμ·η παίρνω γιά τό α, αύτήν παίρνω
για τό β κι αύτ-η για τό γ. Τό γεγονός
ομως είναι δτι ·ή ύπολογίστρια μοϋ έπι
τρέπει νά κάνω αύτ·η τ-ην έξάρθρωση [; ].
Κι αύτό συμβαίνει κυρίως οταν ή ύπο
λογίστρια χρ·φιμοποιείται σαν έ:νας
τρόπος μαΟ·ήτευσης. Δηλα8·ή , πώς μπορώ
έy� νά δι δάξω σ,;ην ύπ�λογίστp ια � α
1
παιξει σ_;- ακι
μ , εναν άν; ιπα�ο ανθρ�
πινο πρωτα, και, μετα, να παιξει σκακι
μέ μιά &λλη ύπολογίστρια. Δηλαδ·ή , ύπο
Ο �τω οτι ,το σκά� ι εχει δρισ�ένους κα
νονες - τι Οα, πει κανόνες; Θα πε _ι δρι
σμένες δυνατότητες, αύτές τις δυνατό
τητες τις περιορ ίζουμε μέ τούς κανό
νες. 'Επομένως, itχω έ:να ε!8ος φίλτρου,
έ:να φιλτράρισμα στίς δυνατότητες αύ
τές. 'Εγώ δμως δέν ξέρω ολους τούς
κανόνες , δηλαδη ολες τις δυνατότητες
πού μπορεί νά συμβοϋν σ' itνα παιχνίδι
σκακιοϋ. Δεν τις ξέρω γιατι είναι
&πειρες - ilχι &πειρες, είναι πεπερα- _

Ξενάκης, τελευταία φωτογραφία του
νικός ύπολογιστιίς βοηθάει άπλώς νά
κάνουμε μιά μηχανικιί δουλειά· ιί
σύλληψη τού καλλιτέχνη και' ιί δη
μιουργία εlιιαι πάντοτε στό μυαλό καί
μέσα aπό δομές, ει'κόνες και' παρα
στάσεις ιίχητικές, πού- δπως είπατε
σείς- ί[χει. Αρα, δέν εlναι ό ύπολο
γιστι/ς αύτός πού γράφει. Οvτε καί
οί ιίλεκτρονικές γεvνψριες, πού λέτε
σείς. Πιστεύω δτι μiiλλοv θά πρέπει
νά συλλαμβάνετε πρώτα τόν ιίχο
τι/ν είκόιια aπό τόν ιίχο, ιcαί eπειδι/
χρησιμοποιείτε στατιστικές σχέσεις,
τίς βάζετε σ' ίivαν ύπολογιστι/ γιά νά
σiiς βγάλει μιά σειρά aριθμwν Αρα
δέν πρέπει νά φοβόμαστε τόν ύπολο
γιστιί. 'Εσείς κάνετε τι/ δουλειά κι
οχι ό ύπολογιστιίς. Ό ύπολογιστι/ς
εlναι ίiνα εlδος δούλου. Εlναι ιϊ δίiν
εlιιαι ί[τσι; Ήθελα, δηλαδιί, vά ρω
τιίσω τόv ιc. Ξειιάιcη, iiv πράγματι ό
ύπολογιστι/ς ιϊταιιε άιιαγιcαίος όπωσ
διίποτε, ιϊ iiv μπορούσε, ί[στω και' σέ
περισσότερο χρόιιο, νά κάιιει τι/ δου
λειά μόνος του, μέ τό χέρι.
•

.

•

ΞΕΝΑΚΙ- Ι Σ : Ό ύπολογιστης μπορεί
νά χρησιμοποιηθεί σέ πολλές κατευΟύν
σεις. Μια άπό τtς κατευΟύνσεις είναι
αύτ-η έδώ : "Οταν εκανα τούς πρώτους
ύπολογισμούς, δέν είχα στη διάΟεcrή
μου ύπολογιστη - ύπολογίστρια. Τό
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σμένες, άλλ' .ε!ναι για μέ.να, για το
άνθρώπινο μυαλδ καί τήν άνθpώπινη
ζω·ί) , άπειpάριθμες.
'Υπάρχει αύτος δ τρόπος λοιπον - δη
λαδ·)j .. να δώσω αύτούς τούς κανόνες
τούς άρχιχούς καί , προσπαθώντας καί
διορθώνοντας τα λάθη πού χάνουν κάθε
φορ � οί �υο παιχ;ες, σι,γα σ; ιγα �α
γεμισω, να σχηματισω μια πολυ πολυ
πλοχ·η δομ·Ιj έσωτεριχά μέ τ,ην έπιστ·ήμη
τήν ύπολογιστιχή, πού δ8ηγει στήν
ύπολογίστρια. "Αλλος λόγος - τελειώ
σ:αμε μ' αύτή τή δεύτερη άναγχαιότητα,
δηλάδή να χρησιμοποι·ήσει κανείς τίς
ύπολογίστριες - ίί.λλος λόγος βασιχος
νομίζω, είναι να πάρει κανείς, χάνοντας
έ!να πρόγραμμα, χάνοντας μια συσχευ·Ιj
ά ψηρημένη , άποτυπώνοντάς
τψ σ' εvα
'
'
πρ ό, γραμfl;α 1 με δ,ρισμε�ες
εντο, 'ες -ι: ου
πρεπει να εχτελεσει η μηχανη . Αυτο
το πpόγpα ψ� ά�τιχειμ;νοπ� ιει τ� συ
σχεtΥη αυτηι την αψηρ·ημεν-η. Επομενως,
αύτο7 πού" τ·Ιjν έχ� ι φτ ;άξει' μπ?ρει ν�
δουλεψει οπως θα δουλευε πανω
σ
)
'
έ!να άντιχείμενο πού είναι ίtξω άπο
τον
έαυτό του. Αύτή ή άντιχειμεiιοπο[ηση
τ'ίjς συσχeυ'ίjς αύτ'ίjς , τ·ϊj ς άφηρημένης'
συσχευ'ίjς, είναι κάτι �ασιχό. Διότι χα
τόπϊν α\ι-c:ή ή συσκευη μπορεί να χρη
σιμοποιΊ]θει άπο δποιονδήποτε ίί.λλον
πού θα θελ·ήσει να τή δοκιμάσει. Π άλι
γενικά : &ς ποίίμε δτι φτιάχνω iiνα
πρόγραμμ α
μουσιχο πρόγραμμα.
Αύτο το πρόγραμμα ε!να:ι σάν iiνα κουτί.
'Ένα {δ.πως λένε σ·ήμερα - λέγαyε μiΧλ. . λον, . δέ� .·ξ�ρψ αν το λiνε άχ,όμα) μ�Qpo
:•:.:χούτί;.>:δ ίj· �αQ:/j δέν ξέρεις τι περιέχει ,
:Ποί,:cϊ ε!νάi ·τ α δργανa · -τ'α ·ήλε�τρονιχά,
άλ�& ξέ�εις μόν� iι'ώς δτα� �χεις δρι
σμεyι;ι; · . εξωτεριχα χουμπια, χόχχινα,
.ίί.σ πpα, μ/: δρισμένο\Jς άριθμούς, σύμ
···βσλα χ.λπ. το κουτί αύτο μπορει να
σοίί ,βγ&λει , να σοίί παραγάγει δρισμένα
'_·&π-Οτ.ελέσματα. 'Όταν πατ·ή σεις δρι
. ·qμένά κουμπιά, έχεις δρισμένα άποτε
.λ_έ?:ματα! δεδομένα . Δηλαδ'ή , άνάλογα
-.μ.έ τ·Ιjν έν;,σλή πού θα δώσεις σ' αύτο
το κουτί, θ" &ποχτ·ήgεις δρισμέyα άπο
τελέσμιΧτα. "Οπφς έ!ναι τα· ·ραδιόφωνα,
δπ�ς :είναι δλες ο[ συ.αχευές πού έχομε,
δηλαδ·/j δλΆ αύΊά: τα ·ήμ��iJτόματα , , πρα
γμ.ςι;iίΚ&ζ ύλικιΧ άντ�_κ είμενα, �οϋ . .άν�
λογα ·μέ τα χο.υμ7\'ια Πόύ πα.τίΧj:ι.ε , ά:v.&
λογα . ?ηλαδ:ΙJ μέ τίς έντολέ'ς πού δί
· νουί;.ε - μiΧc; δίνουν δρισμένα άποτελέ
σματα .
•

μουσικούς σας έλέύ�ερους v . αύτο
σχεδiάζο·υν ; Κι aν αύτδ συμβαίνει,
κaτά πόσο πλέον σiiς έκφράζει έφόσον εlvαι ίfκφραση άπολύτων [;}
μουσικωv κι δχι δικιί σας πλέοιι ;

Ξ�ΝJ\ΚΙΙΣ : Αύ:ο είναι �να βασιχο
�
,
θεμα εχεινων
που υπερασπιζονται
τον
αύτοσχεδιασμο στή μουσιχ·Ιj η στον
τομέα τ'ίjς free j a z z [έλεύθερης τζάζ ]
η στον τομέα της σοβαρ'ίjς μουσικ'ίjς πρωτοποριαχ'ίjς ιΧς ποίίμε : λέγεται
�Ieato i �·e , - AleaLor,ius. Πω � λέ ετ� ι
y
ελληνιχα; Αλεατοριχη μουσιχη ; (ωραια
λέξη ! 'Αλεατοριχος
τυχαιος , μου
σική τοίί τυχαίου ) . Ούσιαστιχα νομίζω
δτι δ συνθέτης, έφόσον είναι συνθέτης
έξ δρισμοίί, πρέπει δ 'ίδιος να δώσει
αύτο πού πιστεύει καλλίτερο. ΔηλαδΊJ
rφ�π� ι � α γράψει, ,να δώ�ει , τίς έντολ� ς
για την εχτελεση μεχρι χα:ι την τελευταια
λεπτομέρεια. 'Όχι μόνο θά πρέπει νά
γράψε·ι, &ς ποίίμε σέ περίπτωση πού
θα χρησιμοποιοίίσε μελωδία, τ·Ιjν χύ
ρ ι.α μελωδία, άλλά χαί τίς ίί.λλες μελω
δίες, χι δλη τ·Ιjν άρμονία, χι &ν ύπάρχουν
χι ίί.λλες διαφορετικές άρμονίες να τίς
γράψει δλες, μέχρι τέλους. 'Όχι μόνο
αύτό, άλλά [θα πρέπει ] να προσπαθ·ή
σει κιόλας να πει πως θα παιχτει δ
τάδε Ίjχος, μέ τί δργανο χ.ο.χ. Δηλαδή
ή μελέτη μου, ή θέλησ·ή μου, ή δρεξη
χι δ ένθουσιασμος θα πήγαιναν άπο το
γενικότερο ώς το εt/;ιχότερο, δηλαδή
στον rδιο τον 'ήχο.
=

Γι' αύτο χαί ή μουσιχ:ή μου ε!ναι άρχετα
δύσκολη να π�ιχτει : διότι οι μουσι
κοί, γε.νιχά, tχουν μάθει δρισμένους
τρόπουζ πο� δέ'ν ταιpι�ζουν� χαί 'πρέ
'
πει ν , αλλαξουνε
σ�γα σιγα. Και νο
μί�ω ?τι _αύ,το δέν ε!ναι r,ισχ,ύει ) μόν,ο
για τη διχη μου μουσιχη αλλα χαι,
γενικότερα, γιά δλη τ·Ιj μουσιχ-ή. 'Εγώ
νομίζω δηλαδή δτι ή άλλαγή τοίί τρό
που έξηντάτονης [ ; ] μουσικ'ίjς θα φέ
ρει, ένδ;αφέροντα, άποτελέ;1'μα;α [άχ? f7α ]
χαι στην χλασιχη μουσιχη που, κατ εμέ
παίζεται, μ' �να άναχρονιστιχο τρόπο,
άχόμα χαι στις καλλίτε;pες όρχ·ϊjσ.τρες
τοίί κόσμου.

Μια έπεξήγηση στον δρο aleato i ι·e.
�τήν ':ρ �;γμα; ιχότη;α δέν ε!ναι_ διόλ?υ
τυχαιο . Αυτο που ε!ναι τυχαιο, στην
πραΝματιχότητα πρέπει να κατασκευα
στ'εί· μέ πολύ μεγάλη δυσχολί.Χ χαί μ/:
πολλούς συλλογισμούς. 'Ό-iάν νομί
ζε;ε δτι είστε �λεύΟεeος σεις 'ι'ι,αοτ�ς
Λοιπον αύτό, στον τομέα τ'ίjς άφηρημέ
"
που παι
νης .σ.υσχευ'ίjς , είναι πάρα πολύ σημαντι
που παίζει fι·ee-J a z z , ·η αυτος.
ζει άλεατορική μουσιχ·ή, τότε πέφτετε
κό· : το δτι , δηλαδή, μια μ·ηχαν·η· μέ
έξω. Γιατί; Γιατί δ,τι κάνει ε!ναι βγαλ
ύπ�λο;γίστpι� μπορει να, σοίί π'α�έξει
μένο άπο τήν έμπειpία του, χωρίς fJ.ά
μια τετοια: αντιχειμενοποιηση, καί επο
λ ιστα κανένα έλεγχο διότι έ:χει μεγάλη
μ�ν�ς μι� �ετάδοσ� τ'ίjς " συσ�ευ'ίjς "
έμπιστοσύνη σ' ά\ιτήν άχριβως τή . δι
αυτης που έχεις χανει καί, δευτερον,
αίσθηση και έμπεφία , πού ι;:!�αι έvτε
σέ ;30 1:φόσωtcο, πού μπορεις' να χρ·� σι
λως &λλο πράγμα άπο το τ υ χ α ί Ό .
μοποι·ήσεις σύμφων,α μl:, τή διχ·� τ�υ
προσωπικότητα: χαι διαισθ·ηση χ αι- - Ί Ό τ.υχαιο κατασκευάζεται μ έ μεγάλη
δυσχ�λία χαί ' μόνο το δ,τι τ,ο κάτα
σθ·η ματικότητα χ.ο .χ. 'Ώστε έχουμε,
Ύ ι
σχευαζει χανεις :τρος τ� παρον, εινα,
τουλάχιστον τρεις άνάγχες, τρεις τρό
πειpαματιχος τροπος, οπως π.χ. να
πους και χρ·ήσεις.
π� ίζει κορών α; - ·fι - γρ �μμ�τα η ;ο
" πρε
" χαι τα χαρτια.
. . Αλλα θα
ΕΡΏ ΤΗΣΗ 4η : Κύριε Ξειιάκη, θά
ζαρι , ·η
πει να ξέρει πάντοτε τι σημαίνει το
Όελα νά σiiς ρωτιίσω : έφόσον [χε
ζάρι, το κορώνα - η - γράμματα, δη
τε είσαγάγει τιίν άτονικότητα καί άν
λαδή τί μηχανισμος τ'ίjς θεωρίας των
τιαρμονία στιί μουσικιί σας, κάνετε
δηλαδιί δ,τι κάνουν καί οί μουσικοί πιθανοτήτων είναι το δεύτερο σκέλος.
Δηλαδ·ή , το έ!να είναι το πραχτιχο πού παίζουνε j}ee jazz καί εlιιαι αύ
μ/: πρακτικές μηχανές φτιάχναμε τ ύτό άπόλυτη ίfκφραση, άφιίνετε τους
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χ η , άλλα το σπουδαιότερο ε!ναι ή θέω
ρία, πού είναι ή θεωρία των πιθάνοτή
των. Κι α:ύτ·ή , άπ' τον Pascal χαί το
Feι·nan (έδω καί 300 χρόνια ) , έχει
καταχτ·ήσει πάρα πολλούς τομεις τ·ϊjς
άνθρώπινης σκέψης χαί βάσης. Καί
'ίσως, κάτω άπ' αύτή τ-Ιjν εμμεση έπιp
ροή , οι χα:λλιτέχνες θά 'πρεπε κάπως
νά 'χουν σχεφτει να τ·Ιjν ύποστοίίν, χαί
γι' αύτο χάνουνε έχεινο πού δl:ν είναι
τυχαιο. Αύτο πού γινότανε πάντοτε
στή μουσική, δηλαδ·Ιj δ αύτοσχεδια
σμός, ίί.λλαξε δνομα, iiγινε η free j azz
·fι άλεατο,ριχ·ΙJ , μουσιχ-ή . ' �\.λλά το π �ά
γμα, , στη βα,ση του
εν ε!ναι ατι
;1 ?
χαινουριο. Αυτο που ναι χαινουριο ,
ε!ναι δ ύ π ο λ ο γ ι σ μ ο ς τοίί τυ
χαίου. 'Όταν λέω " ύπολογισμός " ,
δέν έννοω άπλως να χάνει κανείς πράξεις
άριθμ·η τιχές, άθροίσματα χαί πολλαπλα
σιασμούς έννοω δλόχληρο το σύστημα
των συ7,λογισ_μων - δ λογισμ?ς , τ�ν
.
z-ολ� ω � αια
πι�αν?τητων' δπως λεγεται
στα ελληνιχα. - που, μπορει να δωσει
κάποια: λύση σ' α:ύτό.
Τώρα, δταν λέει χα.νείς " τυχαιο " ,
τί σημαίνει αύτό; Έδω είναι δ κόμ
πος, έδω είναι το πρόβλημα. ΊΌ " τυ
χαιο " είναι κάτι πού &.ν-ήχει στο χρόνο
και μόνο, η. κάτι πού είναι χαί έ ξ ω
τοίί χρόνου; 'Όταν παίζω κορώνα γράμματα, κάθε φορα πού ρ ίχνω το
νόμισ(;l-ΙΧ, το κέρμα, δέν ξέρω ποια θα
είνα:ι ·ή εχβαση. Αύτο το λέω " τυ
χαιο ". "Αν δμως πω δτι έ:χω τή μη
χαν-)j χαί μπορω νά της περιγρά_ψω ·fι
νίΧ τ·ϊjς δώσω έντολ·/j να χάνει μια σειρά :
χοpφνα - γράμματα - γράμμα:τα: χ.ο.χ. ,
μιιf δ ε δ ο μ έ ν η σεφά, · τότε λέω
δτι : "Αν ξέρω δτι ·ή μηχαν·Ιj αύτ/j έ:χει
προγραμματιστει έ:τσι, ώστε να · μου
δώσει μια τέτοια σειpά, τότε θα πω δτι
αύτο δΕ:ν είναι τυχαιο. "Αν δμως δέν
ξέρω δτι εχει προγρι:t:μμα;τιστει ετσ�,
τότε τί θα χάνω; Θα νομίσω δ•η ε!�άι.
τυχα'ίο. Για να μάθω, λοιπόν, &ν · έ!yαι
τυχαιο η δχι, οα πρέπει να χρησιμο
πο.ιήσω δρισμένα χριτ·ή ρια πού· θά· μοίί
οώσει πάλι δ λογισμος των πιθανοτή
των. 'Αλλά διαισθητικά δ/: θα μποpέ'σω
ν,α το χάνω α�·τό. Δέ θά μτrορέσω, δη
λαδ·� , να .πω : α., αύτ·Ιj ·ή σειpα είναι
τυχαία, ·fι εί\Ιαι σχεδδv τυχαία, η έχει
π.. χ. 60 % το στο.ιχειο .. .fύχη " χαι
τ� · ύ�όλοιπ� ε!ν�ι δ�δομέν� . Δε:·: μπορ<?
να χανω [ε.v νοε ι να δουλεψω ] μέ τη·
διαίσΟηση. Τόσο Ούσχολα είναι αύτα
;α , προβλ·ήfl;ατα. Λοιπόν,, δταν ·yράφω
εγω μουσιχη χρησψοποιωντας τη θει.y.
ρ ίά των πιθανοτ·ήτων, χάν� μια δρι
σμένη χαταdχευ·Ιj πού αtά'θ ητικά, στον
αtσθητιχο τομέα, μπορει ν' άχολουθεί
διαφοpε,τιχούς χώρους [άσαφές το νό
ημα τ'ίjς λέξης ] πού θα είναι π.χ. ή
άο:υμμετρία. '() άριθμος τοίί συμμέτρου,
Ι)ήλαδ·Ιj · της έπανάλ·ηψης ούσιαστικά,
γίατί' αύτο κατα βάθος σημαίνει συμ
μετρία. Δηλαδ·ή , μπαίνουμε άμέσως
σέ προβλ·ήματα πού είνα ι βασικά,- χαί
φιλοσοφιχα χαί αtσθητιχα χαί όντολο
y ιχά, μ;rορει να πει χ�νείς. Έπίσ·ης
αναχατευουμε τον παραγοντα χρόνο ,
χωρίς νά 'ναι άνάγχη νά τον άναχατεύ
ουμε πάντοτε. Διότι
δταν εχουμε Ιf.να
.
πίνακα οπου δλα ε!ναι δεδομένα - σ'
αύτο τον πίνακα, ιΧς ποίίμε δτι εχουμε
χουχια άπλωμένα πάνω σ' έ!να τραπέζι .
Τ α χουχια αύτα ε!ναι σπαρμένα: έτσι
·

(�στε να ι.ι:ΙJ διαγράφουν ενα κανονικο
σχ'ίjμα:, ο()τε τρίγωνο, ο\)τε τετράγωνο,
ο()τε μι � σ':νέχεια κάν δηλα ή, δ �
�
, δριστε,
μπορει_ να πει χανεις,
αυτα τα
πέντε χουχια σχηματίζουν μια γραμμ·ή ,
εστω χαl καμπύλη , η σχηματίζουν κάτι
σαν τούς άστερισμούς τοu εναστρου
ούρανοu. Δέν ύπάρχουν αύτα τα πρά
γματα:. 'Έχουμε πάλι μια περίπτωση
. . . [λέξη πού δέν άχούγετα:ι χαλά :
8ιαβ·ήματος; 8ιαλείμμα:τος ; ] , Θά 'λεγα
έγώ, στ·Ιjν τύχη τών κουκιών, χωρίς
νά. 'χει ύπεισέλθει δ χρόνος καθόλου.
Βλέπ�τε, λοιπόν, πόσο είναι έν8ιαφέ
ροντα χαί λυτα αύτα τά προβλήματα
ώστε να μ·)j μένουν σ' αύτή τ·)jν πρώτη
στάθμη [έννοεί σ' αύτο το πρώτο έπί
πεδο ], 8ηλα8ή είναι τυχα'ίο η 8έ:ν εΙναι.
Ί - Ι /fννοια τοu τυχαίου είναι πάρα πολύ
πλούσια χαt εχει πολλούς τρόπους έπε
ξεργα:σίας."Ενα παρά8ειγμα : "Οταν ση
κώνει ενας το χέρι του, η 8ύο, τότε δ
Γιάννης Παπαϊωάννου μπορε'ί καί τούς
παρακολουθεί. Λέει : αύτος εΙναι δ
πρώτος, αύτος είναι δ 8εύτερος. "Οταν
ομως εΙναι τρε'ίς, τέσσερις, πέντε,
ες�η , έπτά, όχτώ, έννιά, τότε γ(νεται
[σχηματίζεται ] μάζα: χαl ή έχλογ·ή
του εΙναι σχε8ον στήν τύχη.

�

·

ΕΡΏ ΤΗΣΗ 5η : Αύτό τό πρόβλημα,
σύμφωνα μέ τά μαθηματικά, θά πρέπει
νά 'ναι iiλυτο μέ τά ι/δη γιιωστά μου
σικά όργανα. Τί, άκριβώς, κάνατε γιά
νά λύσετε τό πρόβλημα αύτό ;

ΞΕΝ.ΑΚΙ-ΙΣ : Mou εβαλε [εχανε ] μια
·

.

έpώτηcrη· ·χαt φε;ύγει ! Χά, χ&, χά. . . .
Είνα' μια γενιχ-Ιj . έρώ'Ι'�ηση άλλά, "συγ
χρόνως, είναι ·καί · μιά ·εtδιχ·ή . Γενικ·)j
'έ pώτηση , γιατί το συγκιt'ρασμένο τί
είναι κατ' άpχ·Ιjν, Θά 'Πρε�ε iα�eίς να
το 8ιατΙJπώσει , νά το δpίσει. "Ύ'στερα,
.
ή ()φεc;Τη καt ή 8ίεση 8έ:ν εΙναι r8ιες.
Αύ'τ ά., είναι 8ιαφορ,�τιχά πράγματα,
οπως ξέρω - άλλά, σύμφωνα μέ �οιούς
είναι διαφορετικά.;

Ο Α ΚΡΟΑ ΤΗΣ : Σύμφωνα μέ τούς
μουσικούς πού γράφουν χωρίς μαθη
ματικά, σύμφωιια μέ τιjιι [ άρμονία;]
τιjν κλασικιί. Γνωρίζουμε δμως δτι,
iiιι χωρίσουμε ίiναιι τόνο σέ κόμματα,
είναι έιιι!fά. Δέ χωρίζοιιται δμως σέ
τεσσερισιίμιση στά δύο ιίμιτόνια, άλ
λά τό διατοιιιιcό έχει 4 κόμματα, τό δc
χρωματιιcό έχει πέντε. Διαφιfρουν δη
λαδιί αύτά πού άιcοϋμε στό πιάνο,
στά μαϋρα πλιjκτρα.
ΞΕΝΑΚΙ-Ι Σ : Ναί, άλλ' α:ύτο 8έ:ν είναι
8ικό μου πρόβλ·ημα. Είναι πρόβλημα
πού ύπά.ρχει κ' εχει λυθε'ί άπο τήν &ς ενα δρισμένο σημε'ίο 8ηλαδή - συγ
κερασμένη μουσική , τ·)j χρωματικ)j συγ
κερασμένη κλίμακα. Τό 'χει λύσει αύτο
το πρόβΙ.-η μα: έ8ώ χαί 300 χρόνια, κυ
ρίως άπο τήν έποχ·)j τοu Μπάχ.

Ο Α ΚΡΟΑ ΤΗΣ : Δέιι τό έχει λύσει.
'Απλώς βόλεψε τιjιι κατάσταση . . .
δέν άιcοϋμε τιί μουσικιί νότα. Δέν ά
κοϋμε δηλαδιί τό φα δίεση χρωματικό
σ' /iιια πληκτροφόρο δργαιιο, δέν τό
άκοϋμε διαφόρετικό, αύτό πού θά
'πρεπε νά άκούσουμε τιί φυσικιί της
ιιότα, άλλ' άιcοίJμε κάτι ένδιάμεσο.
Αύτό έσείς στά μαθηματικά, πού πρέ
πει νά βγαίνει άκριβώς, πώς τό λύ
σατε ; 'Ή πώς τό ά ντιμετωπίσατε ;
'Ή δέ σiί.ς άπασχόλησε καθόλου ;
ΞΕΝ1UΠΙΣ : Πώς ! Γι' αύτο λέω πώς
ή έρώτηση 'ή τανε πολύπλοκη. Διότι
καt πά.λι ή έρώτφή σας είναι . . . Ση
μαίνει οτι 8�ν παprt"8έχεστ� · τη συγχερίiσμitνη κλίμακα ;
·

·

·

Ο Α ΚΡΟΑ ΤΗΣ : "Qχι.

Ξ:Ε, ΑΙ�ΗΣ : . . . κιrt λέτε οη ή ιeυ
;
σι·χη κλιμαχα είναι ϊσ"?ς . . . υπονοειτε
8ηλα8ή", ν,0 μίζω, ποιά εΙ•ιαι ή φυσικ·)j
κ:λ ίy.αχα; Ί-Ι φυσική κλίμακα - να το
σ�ζηψή σρυμε άπ? Ψε 'fί rί.λλοτε γιατί Θα
;
,
μας παει
μακρια; - η φυσιχη κλίμακα
ε!ναι πιο σωστή άπο τή συγκερασμένη,

Ό Γιάννης Ξενάκης, έφηβος, στήν πρώτη γραμμή μιiί.ς διαδιίλωσης τοϋ Ε.Α . Μ.

πρώτον. Καί 8εύτερον, αύτο πού ρω
τατε κατευθείαν έμένα εΙναι : αν εχω
χαμια t8έα: πάνω σ' αύτο το πρόβλημα
χάl πώς το λύνω - ετσι 8έν ε�ναι;

Ο Α ΚΡΟΑ ΤΗΣ : Ναί. Έπειδιί γρά
φετε μαθηματικά καί πρέπει νά 'ναι
ά'κριβεiς οί άποστάσεις στά χωρίσμα
τα πού έχουν οί νότες.
ΞΕΝΛΚΙ-ΙΣ : Λοιπόν, στο πρώτο ερω
τημα, νομίζω οτι ·ή συγκερασμένη κλί
μακα εχει έπικρα:τ·ή σει κ' έ:χει δώσει
δρισμένη μουσιχ·ή. 'Έτσι 8έν είναι;
Κι ομως σήμερα ολη ·ή μουσιχ·ή μου,
πού παίζεται άπο τlς συμφωνικές όρχ'ίj
στρ ες, , ούσιαστιχα είναι συγκερ�σ �ένη.
, στη, φυσιχ·η η σέ
Και, να πέσει χανεις
&λλες κλίμακες [άκολουθοuν 8υο λέ
ξεις πού 8έν άκούγονται καλά. : ή δεύ
τερη " μεσαιωνικές " ; ] ·ή ύπόθεση είναι
τελείως 8ιαφορετική , 8έν πρέπει κατ'
άρχ·)jν να παίζουν πολΜ iJργανα κ'
()στερα οί μουσικοί έ:χουν ξεχάσει. Έκε'ί
οπου 8έν εχουν ξεχάσει να παίζουν σέ
μή συγκερασμένη κλίμακα είναι rσως
σ<τ:·)j 8ημοτικ·)j μουσική , iJπου όπά.ρχουν
οι 8ιαφορετιχές κλίμακες άπο παρά.800-η , 'ι) άχόμα στ·)j Βυζαντινή μουσιχ·)j
δταν 8έ:ν i:χει έπηρεαστε'ί άπο το ίτα
λιχο " μπελχάντο ". 'Όσον άφορα τ·)j
8υνατότητα να χρησψοποι·ήσει κανείς
κλίμακες πού 8έν είναι συγκερασμένες,
βέβαια είναι πά.ρα πο/,ύ μεγάλες - ο,τι
Θέλεις μπορε'ί να κάνεις, άρκε'ί να έ:χεις
τη [σωστή ] έχτέλεσ·ή τους έξασφαλι
σμένΥ),, �Αν ομ.ως τ•)jν έχτέ?-.ει;;.ή ,τ;ης .τ·)jν.. .
άiια.Θέ!J�ις πάλι σέ μουσικούς " ο1· :δπο'ίοι ·
έ:χόuv · μάθει στο Γυμν�σιο - ποιο Γυ,..·
ι.,ί..ν άσιο ; στα Ώ8��α .:.... τ·)j συγχερα�
σμένη κλίίi-αχα, [ο(μ(ψσιχοl αύτοι ],.'ο έ
μποροuν ν' άπο8ώσουν ί,ι.ή συyκ�ρα
σμέν·η κλίμακα. Κ' Ε:κε'ί οπου χα:τ'έλ·ηξα
στην περίπτωση αύτή Ί)ταν το :να πά.ω
μέχρι το τέταρτο τοu τόνου, 8ηλ�8·)j 't'o
μισο τοu ήμιτόνιου, μέ το δπο'ίο, λίγο
πολύ, τα καταφέρνω - μέ μεγά.λ·η 8υ
σκολία, άλλα [πάντως ] τα καταφέρνω .
Κι �ύτο iJχ � για ν � Υ.ρά.ψ ω ι.ι;ελω8ίες
σέ τετοιες χλιμαχες , αλλα για, να, εμπλου
τίσω το χώρο τοu [τονικοu ] ()ψ9υς,
8ηλα8·)j τοu μελω8ικοu. 'Αντί να i:χω
τούς φυσικούς άριθμούς 1 , 2 , 3 , ιk ,
πρώτο ήμιτόνιο, 8εύτερο ήμιτόνιο χ.ο.χ . ,
� τό � ν τ._0 .� ίεσ·η , , Ρ�, ρ � δίεση χ.ο.χ. �
α� τι να εχω αυτη τη ν χλίμα�;α , την
,
, ,
,
κανω πιο πλουσια
εισαγοντα:ς
εν8ιαμε
σες βαθμίδες μέ το τέταρτο [τοu τό
νου ] η και μέ το τρίτο [τοu τόνου ] .
'Αλλα το τρίτο είναι πιο 8ύσχολο να
παι�τεί, το ;ρίτο τοu τόνου ένν ο � , ;Ιναι
πολυ πιο 8υσκολο να, παιχτει_ απ το
τ ;αρτο τοu τόνου' ά:'ο τtς όρ ;<'ίiστρες.
,
Ί ωρα, αν χρησψοποιησει κανεις ηλεκ
τρομαγνητικ·)j μουσική - ας ποuμε γεν
ν·ή τριες, πού να παρά.γουνε 1)χους μέ
8ε8ομένο ()ψος 'ι) ποιότητα ()ψους - τότε
μπορώ, έφόσον i:χω μιά συνέχεια 8υ
νατ-)j στο ()ψος, να χάνω οποια κλίμακα
θέλω. Καί, έπομένως , είναι πρόβλημα
οχι 8υνατότ·ητας όργάνου άλλα πρόβλημα
σύνθεσης, 8·ηλα8·)j τών ί8εών πού μπορώ
νά έ:χω έγώ σά μουσικός. 'Ιδεών πού
Θα πρέπει να χρησιμοποιοuν ΙJχι μόνο
τα τέταρτα τοu τόνου άλλα μέχρι και
το κόμμα - αν το κόμμα: είναι το τε
λευτα'ίο οριο ύπο8ιαίρεσης τοu 8ιαστ�
ματος.

�

�
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Δέν ξέρω αν άπάντησ'α ικανοποι·η τικά,
πάντως το ζ·ήτημα αύτο είναι πρα
κτικό, μουσικολογικό, /)·ηλαΒ·ή ή Βιά
κριση μεηιξύ τ'ίjς συγκερασμένης κλί
μακας και τ'ίjς φυσικ'ij ς η &λλων κλι
μάκων είναι έπίσης και Οεωρητικό.

Ο ΑΚΡΟΑΤΗΣ ( Βέν ικανοποι·ή
θηκε ) : Θά μϋ.ς φάει πολί:J χρόιιο θά πρέπει νά μιλϋ.με πολλιί wρα νά ρωτω συιιεχwς κ.τ.λ.

ΞΕΝΑΚΗΣ : 'Έχω άσχοληθεί. Αύτο
πού λέτε φυσικη κλίμακα είναι μιά
παράΒοσ·η πού βρίσκεται πολύ [έννοεί :
είναι πολύ ΒιαΒομένη ] . Π οιά είνα.ι ή
φυσικ·η κλίμακα; 'Ένας βυζαντινος λέει
" φυσικ-η κλίμακα " δταν άκολουΟεί
δρισμένες Βιαφορές και άκολουθεί και
τον 'Αριστόξενο. Τον Άριστόξενο, τ·ή
λεγόμενη κλίμακα τοϋ 'Αριστοξένου,
ή δποία: είχε φτιαχτεί κατά τον 1ο η
2 ο αιώνα: μ.Χ. Στο μεταξύ δμως, πα
ράλληλα μ' αύτ·η την παρά/)οση , τ·ην
καΟαρά μουσικ·ή , πού βασίζεται στtς
Βιαφορές των τόνων η τών ύποΒιαιρέ
σεων τών τόνων, η τών ύποΒιαιρέσεων
των τόν�ν μέ τά εξη τετρ,άχ? ρ ?α: -;- Βύο
.
Βιατονικα, τρία χρωματικα κ ενα
εναρ
μόνιο. Αύτά είναι τά εξη τετράχορΒα
τοϋ 'Αριστοξένου. 'Αλλά μετά, σ' αύτο
έπάνω, ύπάρχει παράλληλα: καt ή &λλη
παράΒοση, ή λεγόμενη Πυθα:γορικ·ή : ή
δποία Βέ βα � ίζει μέ , το πνεϋμ� τοϋ
μουσικου_ , που προσθετει Βιαστηματα
γιά νά κατασκευάσει μιά κλίμακα,
άλλά πολλαπλασιάζει μ·ήκη χορ/)ών.
'Οπότε, έκεί είναι πού τά μπλέκει , Βιότι
αν πάρει τον τόνο [έννοεί το Βιάστημα
τοϋ τόνου ] rσον μέ έννέα προς όχτώ,
θά είναι το άποτέλεσμα Βιαφορετικο
στο λείμμα, ΒηλαΒη στο τέταρτο γιά νά
συμπληρωθεί τό τετράχορΒο. Δηλα:Βη
στ·ήν τέταρτη καθαρ·ή θά 'ναι /)ιαφορε
τικό το άποτέλεσμα αν πάρει τον τόνο
μέ ? /6 η μέ 1 0 /9. 'Η παράοοση
οιαφέρει πολύ σ' αύτο το σημείο. 'Αλλά
�ίναι σχεΒον ενα μαθηματικο , π� ι�νίΒι,
ενα γεωμετρικο παιχνί/)ι που υπαρχει
'ήδη άπο τ·ήν άρχαιότητα και συνεχί
στηκε έπι αtώνες. 'Έγινε αύτο ( . . . . )
μεταξύ τϊjς πυθαγορικ'ίjς παράδοσ·ης κα:ι
τ'ίjς άριστοξενικ'ίjς και δέν ιtφερε ώς
τώρα κανένα άποτέλεσμα οιότι ποϋ
=

'

'

'

<'

'

ξ'

-

ν ακουσεις υιαφορα μετα υ του
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(κλάσματος) αν τοϋ κόψεις π.χ. μερι
κά Βεκαδικά ψηφία !
ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΠΑ ·J·ΩΑΝΝΟ Υ :
Νά προσθέσω δτι δ κ. Ξειιάκης ίfχει ά
σχοληθεί ίδιαίτερα μ' αύτό τό θέμα κ'
έχει γράψει δρισμένα iiρθρα καί στό
περιοδικό ( . . . ) καί στό βιβλίο του ( . . . )
δλόκληρο ιcεφάλαιο έπάνώ στίς δυιιατό
τητες πού θά 'χε κανείς ν' ι'ιιιαπτύξει
ifνα δλόιcληρο σύστημα μέ κλίμα/(ες δια
φορετιιcές ι'ιπό τίς συγιcερασμένες καί
ιιά τίς κατατάξει, σύμφωιια μέ τιί θεω
ρία των όμάδωιι, σέ διάφορες iiλλες μα
θηματ11cές σ((έψεις. Έχει ((άιιει μι[/ πολύ
λεπτομεριί έργασία, τιίιι όποία δσοι έιι
διαφέροιιται μποροϋιι ιιά διαβάσουν.
ΕΡΏ ΤΗΣΗ 6η : Ή iφώτησιί μου,
βασικά, ίfχει δυό σ/(έλη : θά Όελα νά
ρωτιίσω ιc. Ξειιάκη, γράφετε, δη
μιουργείτε τιί μουσι((ιί σας στιίν
προσπάθειά σας νά βρείτε νέες μουσι-

κές φόρμες ιϊ εlιιαι αύτό πού ταιριάζει
στιίιι ίfιcφραση τwιι συγκεκριμέιιων
μηιιυμάτωιι σας ; Καί, έπειδιί στιίν
περίπτωση πού συμβαίιιει τό δεύτερο
/(αί συγκεκριμένα έγώ πού ίfχω δεί
τό " Πολύτοπον ", ιιομίζετε δτι έ/(εί
τό φwς έιιισχύει τιίιι ίfιcφραση μέ τ'fι
μουσι((ιί /(αί ίσως θά 'χε περισσότερη
έιιίσχυση στιί μετάδοση τοϋ μηιιύμα
τος iiιι συμμετείχαιι καί περισσότερες
αίσθιίσεις ; Πιστεύετε δηλαδιί - γιά
ν' άπλουστεύσω τιίιι έρώτηση - στιίν
διά παιιτός μέσου μετάδοση τοϋ μηνύ
ματος, ιj ιιομίζετε δτι θά πρέπει μόνο
μέ τιί μουσιιcιί, ιϊ μόνο μέ τό λόγο,
ιϊ μόιιο μέ ό,τιδιίποτε ;

ΞΕΝΑΙΠΙ� : Να� . ! f ρώτ� παρ�τή �
ρ·ησ·η : :Μ ιλατε για την τεχνη σα να
είναι ενα μέσο μετάδοσης μηνύματος
- οχι;
Ο ΑΚΡΟΑ ΤΗΣ : Ναf, ι'ιπό ιcυβεριιη
τι((ιϊς άπόψεως, ναί. Βεβαίως ύπάρχει
ή περίπτωση τιϊς ίfρευνας. "Ενας έπι
στιίμοιιας - έρευιιητιίς, πού ξεκιιιάει
ι'ιπό ifιια μοιιτέλο καί συνεχίζει ν'
άιιαλύει τούς λόγους. Τό δεύτερο ε{ναι
ιί τέχιιη σά μετάδοση έιιός συγκεκρι
μέιιου μηιιύματος, ιί τέχνη στιίιι ύπη
ρεσία τιϊς Κυβερνητικι;ς.

ΞΕΝΑΚΗΣ : 'Εγώ είμαι άντιθετος σ'
αύτή τ·ην Κυβερνητικ·ή ! Τά· σας πώ 
ύπάρχει αύτη ή σύγχυση , νομίζω. Δέν
ύπάρχε; σύηυ,ση δηλ;χδ·ή . 'Υπ;άρχει κά�
ποια ταση να υποβιβαζει κανενας, κατα
τη γνώμη μου, την τέχνη στο έπίπεΒο
ένος μηνύματος. Δηλαδη θέλεις δ &ν
θρωπος νά είναι αύτος δ δποίος Ιtχει
τά μεγάλα αισθήματα καt τlς μεγάλες . . .
[λέξη πού δέν άκούγεται καλά ] τtς
δποίες τις βάζει, τις διοχετεύει μέσω
ένος φορέως, δ δποίος είναι ·ήχητικος
π.χ. ·η όπτικος και ( . . . ) καί μ/; δρι
σμένη γραμματικ·ή γλώσσα:, έξ oi'J και
πολλοι μουσικοι και καλλιτέχνες θά
πρέπει νά μάθουνε γλωσσολογία -;- σύμ�
, πραγματικα. Για
φωνοι κ.ο.κ. Ι αι,
νά μεταΒοθεί κανονικά, καλά ή Κυ
βερνητικ·ή , δπως ε'ίπατε, χωρις χά
σιμο τ� ς , πληροφο,ρίας - τοϋ μηνύμα
τος. , 1 παρχει μια . . . - είναι σωστο
δτι rσως πολλοί νά φαντάζονται δτι
τέχνη είναι ενα πράγμα πού μεταδίδει
κάτι πού ιtχει δ καλλιτέχνης στο μυαλό
του καt μόλις το μεταΒώσει είναι άμέ
σως προσιτό.
'Α�λά ύπάρχε � κ' , εν_α &λλο πρ�γμα
.
που, νομίζω, οτι
εκεινο είναι και το
βασικότερο στ·ην Τέχνη : το δποίο δμως
παραμένει δταν θέλει κανείς - δταν
ζεί σ/; μι � χ�ρα δπω� ή : Ελλάδ� μ/;
1
τόσα πολλα ερειπια
Βεξια κι αριστερα . . .
- αύτο πού μένει , δl;ν είναι αύτο πού '\)
θελε νά πεί δ Φειδίας ( . . . } . Δέν τά ξέ
ρουμε. Τά 'χουμε χάσει. Κι δταν τά ξέ
ρουμε ,είναι τόσο π_ολύ �πέξω,' τόσο πολύ
_ δ/;
χοντρα - χοντρικα - ώστε ασφαλως
θά 'ξιζε τόν κόπο νά τά ποϋμε. ΔηλαΒ·η
μπορεί νά ποϋμε δτι δ ΠαρΟενώνας
χτίστηκε διότι 'ή τανε ενα εί/)ος θρη
ι;rκ�υτικο? αtσθή �α;ος; ;ο δποίο , -ΙJθε�ε
επισης, .ισως [να εκφρασει ; ] και [τη ]
μεγαλοπρέπεια τ'ίjς άΟηναϊκ'ίjς έποχ'ίjς
μετά τις νίκες των Π ερσικών Πολέ
μων, γιά νά /)είξει αύτη τήν ( . . . ) .
Τώρα καθένας μπορεί νά καταλάβει,
[άκόμη καί ) αν 'ήτανε κανεις Μουσουλ-

μάνος - νά κατα?-άβει ί αύτη τη μεγα
λοπρέπεια και ;τ·ήv . . . - έμείς διαφο
ρετικά άπο τον άρχαίο 'Έλληνα, ·lj άπο
τον Πέρση η άπο το Μεσαιωνικο
"Ελλ·ηνα κ.ο.κ. 'Ώστε αύτά ξεπέφτουν.
'Ώστε αύτο πού μένει άπο τόν Παρθε
νώνα είναι αύτο τό 'ί/)ιο το πράγμα.
Είναι ·ή κατασκευ·ή . Δηλαδη οι σχέσεις
οι χωρικ/;ς - τοϋ χώρου, οι γεωμετρι
κές, σ' δλους τούς τομείς. 'Όχι μόνο
μαθηματικ/;ς σχέσεις - δl;ν έννοώ μόνο
αότο άλλά και ενα: σωρο /J.λλες σχέ
σεις, τις δποίες δέν ξέρουμε πώς νά
τις φτιάξουμε. Δηλαδ·ή, αύτό πού θέλω
νά πω, είναι το rΒιο τό πράγμα, το
'ί/)ιο το άντικείμενο - το ltργο τέχνης .
Δέν είναι τ ο μέσον. Γ ι ' αύτο και μένα:
μ' ά έσ ι ά σ έφτο ι Οτι κά ω
8�
� κατι.
;. Αυτό
11;·α που λεω
�
κατι γιαp να7 πω
είναι μέσα έκεί. Σ' αύτο ποό ιtκανα.
1

Ο ΑΚΡΟΑ ΤΗΣ : Κάνατε κάτι γιά
ιιά δημιουργιίσετε κάτι . . .

ΞΕΝΑΚ Η Σ : "Α, τώρα γιατί το κά
νω ; Λότο είναι /J.λλο πράγμα. ΔΙ; θά
'θελα νά πω δτι ·ή Τέχνη - το ιtργο
Τέχv-ης - είναι ενας φορέας. 'Αλλά
θέλω νά πω δτι το ιtργο Τέχνης είναι
�ό;� καθαυτο , το άντικείμεν? . Δη,λαδη
η Ιέχνη ταυτιζεται μ/; το αντικειμενο
κι 15χι μ' αύτά πού είχε δ καλλιτέχνης
στο μυαλό του, τά δποία δέν τά ξέρω.
Δ·ηλαδ·ή οι καλές προθέσεις 'ι) οι κακές
οέ μ' ένδιαφέρουν, διότι αότο πού μ'
ένο'ιαφέρει εί,ν αι ,αύτο τό ' 'ί /)ιο το πρ �
γμα. ΔηλαΒη , ουσιαστικα, κα 'ι να' μην
η �ερα ,οτι δ , Μπετόβ�ν η δ �τεμπ� σ �
συ στη ζωη τους εϊχανε κανει αυτα
πού κάνανε, έκείνο ποό μ' ένδιαφέρει
είναι τό άποτέλεσμά τους. Και 15χι
ποιοι ·)jταν και πώς το κάνανε. Τ' άνα
καλύψω δηλαδή το μηχανισμό τ'ίjς
κατασκευ·ϊj ς.
ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΑΚΡΟΑ ΤΗΣ :
Έπειδιί τό μιίνυμα ίfρχεται απο τό
. . . καί άπό τό ι'ιντικείμενο τό ίδιο
δηλαδιί.

ΞΕΝΑΚΗΣ : 'Όχι , διότι δέν είναι
ζ·ήτημα μηνυμάτων. Μπορεί νά πεί
κανεlς δτι τό Σόμπαν ιtχει νά σοϋ μετα
δώσει εvα μ·ήνυμα ; 'Ένα παράδειγμα :
Το Σύμπαν, �τσι /:\πως είναι , είναι
μ·ήνυμα . . , 'Αλλά πάλι . . . τότε πέ
φτουμε στο πρόβλημα των ιδεών τοϋ
ΓΙ ):άτωνα κ: ιt:σι . . . , (γ�λάει . Λότο
που Οέλ<:> να πω,, κατα τη γ�,ωμ·η , μου
(ιστοριχη ή γνωμ·η που; με διεπει,
Ι διέπειl δηλαδη αύτη τ·η γνώση τοϋ
παρελΟόντος ) είναι το γιατι μοϋ άρέ
σουνε δρισμένα άρχαία, δρισμένα ινδικά
η δρισμένα ιαπωνικά [έννοεί ιtργα τέ
χνης ] , ε'ίτε στη μουσική, ε'ίτε στΊ]ν
άρχιτεκτονικ·ή, εrτε στη γλυπτική . ΣΙ:
μένα, πού δέν είμαι άρχαίος , πού δέν
είμαι 'Ιάπωνας, πού δέν είμαι μεσαιω
νικός κ.ο .κ. Γιατί μέ συγκινεί δ 'Ιω
άννης Σεβαστιανος iπάχ; Γιά δυο
λόγους : οιότι ιt μ α θ α νά μέ συγκι
νεί και οιότι ύπάρχει κάτι /J.λλο πού
δέν ιtμαθα - και το δποίο βρ ίσκω μέσα
στο l\ Ι πάχ. Αύτά τά κριτήρια τά δποία
μοϋ έπιτρέπουν νά δω αύτο πού Ιtχει
άξία μέσα έκεί είναι /J. σ χ ε τ α μέ το
μ·ήνυμα πού Β'ίjθεν '\)θελε νά μεταΒώσει
δ κατασκευαστ·ής, δ δημιουργός.

)

Ο ΑΛΛΟΣ ΑΚΡΟΑ ΤΗΣ : . . .

Τό

Ό Ξενάκης στιίν πρώτη έπαφιί του - ϋστερα άπό 27 χρ6νια εκπατρισμού - μέ τό άθηναϊκό κοινό, στό ίνστιτοuτο " Γκαίτε

" Πολύτοπον" άπ' δ,τι μάθαμε έδώ
ήταν συνδυασμός ιίχου καί φωτισμού
κ.λπ. Έγώ το πιjρα δτι εlναι eνα μέσο
γ ιά βαθύτερη eκφραση.

ΞΕΝΑΚΗΣ : 'Ακριβώς γι' αύτό όίρ
χισα νά έπικρίνω και νά κατηγορώ τό
μήνυμα. Διότι &ν πεί κανεις - την
.. πατ·ή σει " δηλαδη και πεί δτι ε!ναι
μ·ήνυμα - τότε τό μήνυμα μπορεί νά
μεταδοθεί πιό εί.Ικολα και πιό πλουσιο
πάροχα δταν δέν περιορίζεται κανεις
μόνο σ' ενα αtσθητ·ήριο άλλά χρησιμο
ποιεί χι όίλλα. "Αν δμως πεί χανε!ς
δτι τό Ύδιο τό εργο ε!ναι τό εργο τέχνης
και οέ μεταδίδει τίποτα τό . . . - άλλά
ε!ναι δλα αύτά πού έσωκλείει χαί τί
ποτε &λλο (δπως μιά πέτρα, &ς ποuμε,
ή Ύοια / ·ή πέτρα / ) τότε μπορεί νά
παραδεχτεί χανεlς δτι μποροuν νά
συνυπάρξουν μιά χατασ'κευ·)j όπτικ·)j
παράλλ·ηλα μ/; μιά χατασχευ·)j άκου
στιχ·ή , δπως μπορεί νά συνυπάρχουν δυό
δίτομα τά δποία συνδιαλέγονται χωρις
νά καταλαβαίνει δ ίtνας τόν όίλλο. Δια
θέτουν μαθηματικές γλώσσες. [Νόημα
άσαφές. 'Ίσως έννοεί : διαΟέτουν τ·η
γλώσσα τών μαΟηματικών ; ] 'Ενώ δέ:
μποροuν νά τό κάνουν αύτό μέ: τη
γλώσσα, διότι πρέπει δ χαΟένας νά
περάσει άπό τό δίαυλο τ-ίj ς γραμματικ'ίjς
καl τ·ίjς σύνταξης. Μποροuν, δμως,
νά τό χάνουν αύτό ιΧμεσα, πολύ εί.Ικολα
μ/; όπτιχά γεγονότα - δ·ηλαδ·)j μέ: σύν
Οεσ·η μουσικ·ίj ς [γλωσσικό lapsus ; μ·ή-

πως έννοεί " όπτικών γεγονότων " ; ]
χαι της μουσιχ'ijς τ'ίjς tδιας. Τότε,
παράλληλα μποροuν νά εtπωθοuν πρά
γματα τά δποία νά εχουν η χαι νά μην
εχουν όίμεση σχέση . 'Όταν, &ς ύπο
θέσουμε, έγώ χάνω ενα .. μπούμ " μ/;
τη μουσιχή , αύτό δ/; σημαίνει δτι πρέ
πει νά 'χω χαl μιά άστραπή . Διότι δέ
χρειάζεται , ε!ναι ενα ε!δος πλεονασμοu
- δέν ε!ναι ετσι; 'Εφόσον παραδέχομαι
τό μ·)j πλεονασμό, τότε μπορώ νά λέω
παράλληλα πράγματα - έντελώς δια
φορετιχά άπ' 8,τι τά λέω μέ: τ·)j μου
σικ·ή. Δ·ηλαδη ·ή σύνθεση , ή συναγωγ·)j
τών Ούο δέ γίνεται σέ: πρωτοβάθμιο
έπίπεδο, άλλά γίνεται πολύ μαχρινό
τερα. Μποροuμε νά ποuμε δτι πίσω
άπ' αύτό θά βρεί χανεlς τό συνθέτ·η
- τόν χατασκευαστ-ή -, έμένα στ·ίjν
προχειμένη περίπτωσ·η , χωρις ή μου
σιχ·)j και ή εικόνα νά ε!ναι όίμεσα συν
δεδεμένα. 'Όπως δηλαδ·)j ενα ε!δος
άντ(στιξη , " στ(ξ·η πρός στίξ·η " [μετα
φράζει τό λατινικό p u nctuιn contι·a
p u n c L u m , άπ' δπου δ δρος " άντί
στιξ·η " ] .
ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ : "Ηθελα νά σCίς
ρωτιίσω a11, τιίν iόρα πού γράφετε
τιί μουσικιί σας, ίfχετε χρωματικές
παραστάσεις - παραστάσεις χρωμά
των - κι iiν ιί ίfνταση αύτών τών
χρωματικwν παραστάσεων κατά κά
ποιο τρόπο έπηρεάζει τιίv έπαιιάληψη
ιj μιί μι{iς όρισμένης νότας.

"

ΞΕΝΑΚΗΣ : 'Όχι, δέν εχω χρωμα
τικη [έννοεί παραστάσεις χρωμάτων ].
'Έχω μιά παράσταση , ούσιαστικά. Δη
λαδ·)j όπτιχή, έννοώ. 'Αλλά μπορεί νά
πάρχουν παραστάσε ; ς i{ωρι:; δμως νά
ναι χρωματιχές (ν αναφερονται σέ
χρώματα ] άναγκαστιχά.

�

ΓΥΝΑΙΚΑ : Τό χρώμα δηλαδι] δέν
ίfχει καμιά σχέση μέ τιί μουσικιί σας.

ΞΕΝΑΚΗΣ : Τό χρώμα . . . ναι, δέ
στηρίζομαι στό χρώμα γιά νά φαντα
στώ τ-)j μουσιχ·ή μου και νά τ·ίj γράψω.
Τό άχρησιμοποί-ητο χρώμα [ ; ] δταν
δηλαδ·ίj γράφω συμβολικά δρισμένα
πράγματα . . .
ΓΥΝΑΙΚΑ : Λέω, iiν ίfχει καμιά σχέση.

ΞΕΝΑΚΗΣ : 'Όχι.
ΜΙΑ "ΆΛΛΗ ΓΥΝΑΙΚΑ : Άπό τί
παραστάσεις ξεκιvCίτε καί που θέλετε
11ά καταλιίξετε ;

έξαρτιΧ
ΞΕr ΑΚΙ-ΙΣ : Τό ξεκίνημα
ται κάθε φορά άπό τόν προβλ·ηματι
σμό. 'Ένα παράδειγμα : Ξεχινώ άπό
δρισμένους 'ι\χους πού μπορεί νά παρα
γάγει ή όρχ·ή στρα. 'Αρχίζω άπό εναν
·�χο - πώς νά τόν πολλαπλασιάσω ώστε
τελικά νά γίνουν πολλοί χωρlς νά 'χουν
δρισμένη ρυθμικ·)j έξάρτηση ; Νά, ενα
φαινόμενο πολύ άπλό, πού δέν ε!ναι
μελωδιχό, δέν εχει μελωδικ·)j εtχόνα
δηλαδ·ή , άλλά είναι και πιό άψηρ·ημένο
και μουσικό. 'Εννοώ πιό άφηρημένο
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γι�τι μπορε'ί να λυθε'ί και με έποπτικα
μέσα. 'Αλλά, στην περίπτωση τ'ίjς
μουσικ'ίjς, για να λυθε'ί μουσικα Θα
πρέπει να φέρω στο νοu μου δρισμένα
ι>ργανα, δρισμένους 'ήχους πού ζητώ
και πού μπορώ να παραγάγω. Καl μετα
πώς Θα πάω άπό μια βαθμιαία [έννοε'ί
βαθμια'ίο πέρασμα ] ·η έπαναστατικ·ή,
άπότομ·η , προέλαση, άπό μια άραι·Ιj
παρουσίασ·η τών 'ήχων αύτών, σέ μια
μαζικ·Ιj κακοφωνία. Ί Ί σημαίνει " κα
κοφων,ία ' " δηλαδ·1J.;. Μ:ΙJ ά/�ληλεξάρτ� ση ,
οηλαοη να μπορω να την καταλαβω
εGκολα. Να ε�α μικρό πρόβλ·η17α, κατα :
σκευαστικό ·η, συνθετικό, που μπορει
να λυθε'ί διαισθητικά. Πάω καl γράφω
οηλ�ο·ή : τώρ � θέλω �ύτό τό Χf όν�
,
μετα θελω
αυτό τον ηχο κ.ο.κ. Ενω
θέλω πολλούς αύτ·)� τη στιγμη κ' Ιfχω
και μετρονόμο, δηλαδ·Ιj μετρονόμο έσω
τερικά, διότι οέ μπορώ να πιάσω να
τα γράψω ( . . . ) και σιγα σιγα να τα
γράψω δλοκληρωτικά. 'Αλλα μπορώ
να πώ : να[, αύτό είναι σωστό άλλα
θά 'θελα κι &.λλο κριτήριο. 'Ένα κριτ·ή 
ρ ιο, ας ποuμε, πού να βασίζεται σέ
γενικότερ·η σκέψη, πιο φιλοσοφική , τ'ίjς
έξέλιξ·ης, τ-ij ς άνάπτυξης, άπό την άραι
ότητα στ·Ι)ν Α πυκνότητα, στό χρώμα
έννοώ. Π ώς μπορώ να τό κάνω αύτό;
Φέρ' ε1πε'ίν μέ δρισμένους κανόνες άπ'
τlς πιθανότητες η άπό τις γεωμετρικl:ς
προόδους κ.ο.κ.
ΕΝΑΣ Α ΚΡΟΑ ΤΗΣ : Πως άντιμε
τωπίζετε τιί σύνδεση τού χορού μέ τιί
μουσικιί πού κάνετε ; Εχουμε παρα
τηριίσει μέχρι τώρα δτι περισσότερες
μουσικές [μορφές] καί μουσικά κα
τασκευάσματα ίfχουν συνδεθεί ΙJ.μεσα
μέ τό χορό κ' ίfτσι άποκτiiιιε μιά μα
ζικότητα. Πως τό άντιμετωπίζετε
αύτό ;
•

ΞΕΝΑΚΗΣ
'Υπάρχουν
&.νθρωποι ,
συνθέτες έννοώ (κ' οι συνθέτες ε!ναι
&.νθ f ωποι) πού σκέφτονται τη μου
σικη μέ κάποιο Ιfρεισμα όπτικό δικό
τους η ένός &.λλου, χορογράφου οηλαδ·ή ,
στο χορό. "Η γιατί μόνο χορογράφου
και να μην πε'ίς και για τον κινηματο
γράφο και τελικα και για τό θέατρο,
πού μιΧς δίνει την ι>περα; Ναί, σωστό
αύτό. 'Αλλα δl: νομίζω δτι είναι άπα
ραίτητο αύτό τό πράγμα. Γιατι μπο
ρε'ί ενας χορογράφος κ' ενας πού κάνει
ταινία κ.λπ. να έν�ιαφερ θε'ί να χρησ �
_ Γ μουσικη.
' Α η Β ·η
μοποι·η, σει την
Διότι, αύτ-)� ή μουσικη νομίζει δτι τοu
ταιριάζει καλλίτερα σ' αύτές τις συν
θ'ίjκες. 'Αλλα νομίζω δτι δ μουσικός
κατ' άρχην πρέπει νά 'ναι έ:νας [έννοε'ί
κάποιος ] πού σκέφτεται τ-)� μουσικη
αύτ)� καθαυτ·ή , κι δχι μέ βο·ήθεια. 'Εξ
άλλου πέφτουμε πάλι στο 'ίδιο τό έρώ
τημα πού 'θεσε δ κύριος πρίν : δτι
οέ θά 'πρεπε νά 'χει άνάγκη ή μου
σικ·ΙJ &.λ!;η βο·ήθεια έκτος άπ' αύτ·ΙJ [έν
νοε'ί την 'ίδια ] . 'Όχι μόνο στο ζ·ήτ·ημα
τ'ίjς σύνθεσης άλλα και στο ζ·ήτ·ημα τ'ίjς
�κρόασης. �Ιπορ �'ί �έβαιr; , καμι,α φορ �
ενα μπαλέτο να επιτρεπει μια πολυ
εϋκολη, Οά 'λεγε κανε ίς, κατανό·η ση;
- 'ίσως δχι. 'Αλλα μόνο μια πιο εϋ
κολη προσέγγισ·η . 'Εγώ 81: Θα τό
'λεγα " κατανόηση " αύτό. Διότι πολ
λΕ:ς φορές, συν-ή Οως, δ χορός άποστρέ
φει άπό τljν πραγματικ·ΙJ ούσ[α τ'ίjς μου-

σικ'ίjς. 'Υπάρχουν πολλοι πού Ιfχουν
χρησιμοποι·ήσει τη μουσικ-1) τοu Μπαχ
κάνοντας χορό. 'Αλλα 81: σημαίνει δτι
Ιfτσι καταλάβατε καλλίτερα τ·ΙJ μου
σικ·ΙJ τοu Μπάχ. Ν ο μ ί σ α τ ε πολ
λl:ς φορές δτι τ·Ι)ν καταλάβατε καλλί
τερα. 'Αλλα οέν ε!ναι σωστό. Δέ νο
μίζω. Δηλαο·ΙJ ή 'ίδια ε!ναι [έννοε'ί πού
Ιfχει σημασία ] , πρέπει να εΙναι για τον
άκροατ·ή, κι αύτό 'νομίζω δτι είναι
άπαραίτητο. Τώρα αν βάλετε μαζι
μουσικ·ΙJ μ' έ:να χορό δ όπο'ίος, δ 'ίδιος
δ χορός, νά 'ναι αύτοτελης σαν δραμα,
οηλαο·ΙJ σαν Ιfργο τοu χώρου και τ'ίjς
κίνηση ς αύ;ό κ�θα�τό . . . Δ�λαοη αύ
τό που, λεω για τη μουσικη πρέπει
ν� �Ινα ι. κι. αύ:Ο ποU λέω [έ�νοεί πρέπει
1 ] για τό χορό, για τον κινη
να ισχυει
ματογράφο. Θα πρέπει δηλαδ·ΙJ να φαν
ταστώ έ:να χορό, μια χορογραφία πού
να μην έ:χει άνάγκη τ'ίjς μουσικ'ίjς.
Συμβαίνουν
, αύτα δρισμένες φορές .'Όπως
μέ τον Αμερικανό Ι ταν Στέντον [ ; ]
δ δπο'ίος Ιfχει δουλέψει πάρα πολύ στον
πρωτοποριακό χορό κ' Ιfχει κάνει χο
ρούς [χορογραφίες ] χωρtς καμια μου
σικ-ή !
ΚΑΠΟΙΟΣ Α ΚΡΟΑ ΤΗΣ : Είπατε
προηγουμένως κ. Ξειιάκη γιά τό iiρ
ρυθμο, τό άιιτιμελωδικό καί τό κα
κόφωνο. Καί τό θέμα εlναι τό έξιjς :
Τό άντέχει ιϊ δέν τό άντέχει τό αύτί
τού άνΟρώπου ; Γιατί εlναι καμω
μένο τό αύτί τού άιιθρώπου vά δέχε
ται κάτι δμορφο. "Αν λοιπόν κ' ιί μου
σικιί που γράφετε έσείς εlναι δμορφη,
τότε πιστεύω προσωπικά δτι ίfχετε
ξεκινιίσει άπό τούς iίχους τούς κανο
νικούς καί τούς ίfχετε μεταπλάσει στιίν
ιίλεκτρονικιί μουσικιί. Καί κάτι iiλλο :
Ά πό τίς συιιαυλίες πού ίfχετε δώσει
θέλω νά μοϋ πείτε : τί γνwμες σίiς
ίfχουν πεί άνθρωποι που πέρασαιι δλη
τή ζωιj τους άκούγοντας κλασικιί μου
σικιί ·; 'Ο Φουρτβαίιιγκλερ εlπε κά
ποτε σ' 8ναν που εlχε δυό προτομές :
Ό Βέρντι μπορεί νά ξεχαστεί κάποτε
- δέν ξέρω μετά άπό πόσες χιλιάδες
χρόνια δ Μπετόβεν ποτέ. Τώρα
τίθεται τό ΙJ.λλο έρώτημα : Πόσο θά
κρατιίσει αύτή ή πρωτοποριακιί μου
σικιί ; Κύριε Ξενάκη, έσείς, δταν θέ
λετε vά ξεκουραστείτε και: νά ψυχαγω
γηθείτε, νά μίiς πείτε τί μουσικιί άκοϋ
τε ; ( Θόρυβος, άποοοκιμασίες ) .
-

ΞΕr ΑΚΙ-Ι Σ : Ναί, αύτές οι έρωτ·ή σεις
ε!ναι τυπικές.
Ο Α ΚΡΟΑ ΤΗΣ : Έγώ νομίζω δτι
δλες οί προηγούμενες έρωτιίσεις iίτανε
μέσα σέ στενότατα πλαίσια κ' ίfξω άπ'

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙ Σ - ΕΚΔΟΤΕΣ
ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ "Θ"
Τ ό " Θέατρο " Θ ά παρακολουθεί
δ λ η τ�iν έκδοτική κ ίνηση τοu
τόπου - κ ι δχ ι μόνο, στενά, τή
Θεατρικ1i i1 τ�iν κοντιν1i της καλ
λιτεχνι κ ή . Όσοι έκδότες καί
συγγραφείς Οέλουν, ίίς μάς στέλ
νουν τά β ι βλία τους : n cρ ιοδικό
"Θέατρο", Χρ. Λαδά 5-7, ΤΤ J 24.

αύτά ύπάρχουν κι iiλλες έρωτψτεις.
'Όπως μιλού(lατε προηγουμένως yιά
τίς πιΟαιιότητες, νοJίίζω δτι τά σημε
ρινά έπιτεύyματα τιjς έπιστιίμης εlναι
καΟαρωιι, ψΙJχρων μαΟηματικων ύπολο
γισμwιι. Διότι τό αχ2 •
κ.λπ. εlναι
ιωΟαρότατη μαΟηματικιί έπιστιίμη. Ε
τσι εlιιαι. Πιθαιιότητες μπορεί νά ύ
πάρχουv στό Προ - πό κι άλλοϋ. ( Θό
• •

•

ρυβος, γέλια, άποοοκιμασίες ) .

ΞΕΝΑΚΙ-Ι Σ : Ό κύριος μ έ τις ερω
τήσεις αύτές πού εΟεσε, άνη.προσω
πεύει μια κλασικ·ή , συντηρ·ητική, ας
ποuμε, θέση άπέναντι στ·ΙJ μουσική . . .
Ο ΑΚΡΟΑ ΤΗΣ : Έχω πολυ μον
τέρνες άιιτιλιίψεις . . .

ΞΕΝΑΚΗΣ : Διότι άρχίζει . . .
Ο ΑΚΡΟΑ ΤΗΣ: Μπλά, μπλά, μπλά . . .

ΞΕΝΑΚΗΣ : Θ α Οέλατε ν' άπαντ·ή σω
η Οέλετ� να συνεχίσ;: τε� Διό; ι , κατ:
, λεει, ·� μουσικη ειναι αυτη που
άρχηv,
φτιάνεται άπό ώρα[ους ήχους.
'
Τό
πρόβλημα τοu κριτηρίου : τ ί είναι
ώρα,'ίο� ·JΊ�ος; J�ύτό ;;!ναι, παραδ�χομαι ,
,
κατ αρχην ζ·η τημα προσωπικο, οευ
τερο ε!ναι ζ·ήτημα κοινωνιολογικό και
ιστορικό. 'Επομένως μια εποχ·Ιj μπο
ρε'ί να παραδέχεται δτι μια μουσικ·ΙJ
είναι ενδιαφέρουσα, &.λλη έποχη μπο
ρε'ί να τ-Ι)ν άπορρίπτει. 'Έτσι, ας ποuμε
στα μ �σα τοu 1 ? ου α �ώνα δτα� δ Μπερ�
λιόζ α. �ουσε γι� πρωτη φορα κινεζικ�
_ ει. α ουνατ� να
μ�υσικη �!�ε : , πω
? � :
τη λένε αυτη μουσικ·η ; Αυτη ε!ναι απο
τρόπαι·Q μ�υσικη - ο � JΊχοι δέν εΙναι
,
μουσικη και ή μουσικη η; αtωνια
πρέπει
να πεταχτε'ί ". Πεν·ήντα δμως χρόνια
άργότερα, δταν δ Ντεμπυσσύ &.κουσε
κινεζικη μουσικη και τη μουσικη τ'ίjς
Ιότιας 'Ασίας, ε!πε δτι ή μόνη μοu
σικη στον κόσμο ε!ναι αύτη κι δτι ή
οική μας, δηλαδη ή δ υ τ ι Κ η μου
σικη οέν ε!ναι παρα �να ε!οος βρεφικοί)
μουσικοί)
κατασκευάσματος. Λοιπόν,
δταν μιλάτε για τό l\Ιπετόβεν - ποιος
Θα μείνει; Ό Βέρντι η δ l\Ιπετόβεν;
Ό Μπετό � εν, δταν JΊρθε στ·ΙJ, γ'ίj , ε�ανε
μεταρρυθμι�εις στη: �ουσικη και '? έ
,
παναστατικοτητα' του ητανε τετοια
ώστε
οέν τον δέχονταν στ·Ιjν άρχ·ή . Μετά.,
[έννοε'ί &.ρχισαν να τον δέχοντα ι ] σιγα
σιγα και &.λλωστε τα τελευτα'ία Ιfργα
τοu J\Ιπετόβεν , &.ρ,χισαν μόλις ν' �κού
_
γονται και ν αγαπιουνται
μετα τό
θάνατό του - πολύ άργά. Τα ϊοια και
για τό Μπάχ, α'ι θυμόσαστε. Στ·Ιjν
έποχ·ή του, έπειδ·ΙJ ϊσως ·JΊταν θρησκευ
τικός κ' �γραφε για τις έκκ);ησ[ες τον
παρακολουθούσανε. 'Όμως οέν ε!ναι
πολλα χρό'ιια τώρα πού 'γινε ξανα αύτ-1)
ή [νέα ] θεώρ·ηση τοu Μπάχ, Υ. . Ο . Κ .
Μπορε�τε � α καταλάβετε, κύρ ιε, δτι �
,
μουσικη ωραιότητα ε!ναι κατι
πολυ
σχ7τικό. 'Όταν οι Χριστιανο ι ·JΊ ρΘ �ν
.
στα πρ �, ματα, κατ �, στρε r αν δλε
� τι�
, αρχιτεκτονικες, τα γλυπτα,
τα
παλιες
ά�χ�τυ;πα. Διότ ; �έν τα οεχόντ?υσαν
,
,
.
αυτα, οχι μονο σαν αποτελεσματα αλλων
Ορησκευτικών δοξασιών άλλ' έπίσης
και [σαν άποτελέσματα &.λλων ] κα
λαισΟητικ ν [άρχ ν ] η/�αδ·Ιj οέν ;α
καταλαβαινανε πια. Τα αντικαταστη
σανε μέ τα Βυζαντινά, πού φτάσανε σέ
δρισμένα μεγάλα ϋψη . 'Αλλα ·JΊ ταν πολύ
>

�

�

�

διαφορετικά - αισθητικά - άπό τά άρ
χα ία έλληνικά. Λοιπόν, μη μας μιλατε
τώρα γιά άπόλυτη ώραιότητα - πού
δέν ύπάρχει. Τό κάλλος το άπόλυτο
δέν ύπάρχει , παρ' ολες έξάλλου τις
προσπάΟειες τίς πλατωνικές. 'Όσον
άφορα τ·η σχέση τών μαθηματικών,
αύτ·η π�λι τή tδέα ε!ναι τοϋ 1 9 �υ � ι�να,
, . . . δ·ηλαδη ·η επι
,
κι αυτη
ειναι παλι
στημονικ·)j σκέψη είναι τελείως δια
φορετικ·η κι άντίθετη μέ τ-)jν αtσθητικ·ή
/.αl μέ την τέχνη, κι οτι κι αύτ·ή είναι
έντελώς ξεπερασμένη, δηλαδ·ή κι αύτ·ή
δέν είναι σωστ·ή . . .

ΣΙ: χάθ� ί:ργ� καλλιτεχνικό, � ίτε μου
: ... ,
σικό, ειτε
αρχιτεκτονικό, ειτε
ύπάρχει μεγάλη δόση σχέσεων. Και
είναι μόνο - αύτό τό 'λεγα πρίν είναι μόνο σχέσεις. 'Αλλά ποιές σχέ
σεις ; Πολλές σχέσεις δέν τίς ξέρουμε
κ�ν. 'Άλλες σχ� σεις τίς ξέρουμε � αί
,
_
�εμε, π . � . ;ι χατο,ψη τ�υ � αρ,θεν"?να
ακολουΟει τη χρυση τομη. l\.αλα, αυτό
είναι άπλό, άλλά πρέπει νά τό μετρή
σει κανείς γιά νά ξέρει τ·η χρυσ·ή τομή.
Είναι μαΟηματικά. 'Ί-1 , ή χρυση τομή,
έν σχέσει μέ την αtσθητικ·ή . Αύτό είναι
ζ·ή τ-ημα Οεωρίας, ζ·ήτημα συνηθειών.
'Αλλ' ομως ή χρυσ·)� τομη χρφιμο
ποι·ήΟηκε καl στην άρχαιότητα κι άπό
-:-ούς Αιγυπτίους κι άπό την 'Αναγέν
ν-ηση, ύπάρχουν eνα σωρό &λλοι συσχε
τισμοί, στούς δποίους περναμε άπό δί
πλα δίχως νά τούς ξέρουμε.
Ξέρετε, φέρ' εtπείν οτι δ τέως μουσι
'-ός, δ κλασικός μουσικός παίρνει μιά
μελωδία καί γιά νά κάνει τη δομη και
τ-)jν κατασκευ·ή , τη σύνθεσ·ή του, χρη
σιμοποιεί αύτη τ-η μελωδία κατά τέσ
σερις μορφές. Ί-1 μία είναι ή λεγόμενη
. . . Ή δεύτερη τοϋ δίνεται άπό την
'ίδια μελωδία, σέ άναστροφη διαστη
μάτων. Ή τρίτη μορφη είναι οταν δια
βάζει κανείς τη μελωδία άνάποδα.
Και ή τέταρτη δταν διαβάζει την άνα
στροφη τών διαστημάτων άνάπ(ιδα. Λοι
πόν είναι τέσσερις αύτές οι μορφές, ο!
βασικές μορφές της κλασικης πολυ
φωνίας - αύτ·ϊjς δηλαδη πού παρα
δέχεστε δτι είναι σωστη κ' έπομένως
ώραία . 'Έτσι δέν είναι; Αύτές οι τέσ
σερις μορφές στην πραγματικότητα άπο
τελοϋν μέλη μιας δμάδας - οταν λέω
" δμάδα ,, έννοώ τη μαθηματικη εν
νοια προπαντός - πράξεων. Δηλαδ·ή 'ι)
θά διαβάσεις τη μελωδία κανονικά, δμα
λά ·Ι) θά τ-ή διαβάσεις σέ άναστροφ-ή
τών διαστημάτων - &λλη πράξη είναι
αύτ·ή . Πρώτη πράξη είναι ή Α, δεύ
τερη πράξη 'ήτανε ή Β, τρίτη πράξη,
δηλαδ·η νά διαβάζεις άναδρομικά [έν
νοεΊ: καρκινικά ] Ί]τανε ή Γ και ή τέ
ταρτη θά είναι νά διαβάζεις την άνα
στροφ-)j τών διαστημάτων άναδρομικά
[έννοεί καρκινικά ] . Αύτές είναι οι
τέσσερις πράξεις.

ΞΕ ΑΚΗΣ : Λοιπόν, άφ·ϊjστε με . νά
τελειώσω. Αύτές οι τέσσερις πράξεις
άποτελοϋν, οπως είπα, μιά ειδικ·ή
δμάδα - μιά δμάδα τών μαθηματικών
ή δποία λέγεται " ή δμάδα (έλληνικά
δέν ξέρω πώς λέγετα ι ) γερμανικά λέ
γεται . . . ", είναι ή δμάδα τοϋ Κλάιμ
[ ; ], είναι δ μαθ·ηματικός πού τη βρηκε,
πηρε τ' δνομά του προς τιμήν του δη
λαδή, είναι τοϋ 1 9ου αιώνα καί άνήκει
στη θεωρία τών δμάδων πού θεμελιω
τ·ής της Ί]τανε δ . . . . . . . . Λοιπόν,
γιατί τώρα έ:νας μουσικος πρέπει νά
ξέρει αύτά τά πράγματα; Θά μοϋ
πείτε : " δέ χρειάζετα ι " . "Αν ομως
τά ξέρει - &ν ξέρει, δηλαδη οτι αύτό
πού κάνει στην πραγματικότητα είναι
μιά &λγεβρα πού άνήκει στην &λγεβρα
τών δμάδ 'fν - τότε μπορεί �ά πάε :
κ ;χ ί παραπε ρα καί να, προχωρησει και
,
,,
,
σ αλλου
τυπου
δμαδες
χ.ο.χ.
Αύτό είναι άπλό παράδειγμα πού δέν
!:χει σχέση μέ τά μαθηματικά - δη
λαδ·)j μέ τίς τέσσερις πράξεις τίς άριθ
μητικές, άλλ' είναι σέ έντελώς &.λλη
σχέση , γιατί ο! κατακτ·ήσεις τών μα
θηματικών είναι πάρα πολύ μεγάλες
σ' ίf.να σωρό &.λλες κατευθύνσεις πού
δέν ύπ·ήρχανε πρίν. 'Αναγκάστηκαν ο!
μαθηματικοί - δέν τό λέω γιατί είμαι
μαθηματικός, δέν είμαι μαθηματικός,
δμως ξέρω πώς μπορεί κανείς ώς !:να
δρισμένο σημείο νά χρησιμοποιεί μαθη
ματικά. 'Αναγκάστηκαν, λοιπόν, οι
μαθηματικοί νά πανε σέ προβλ·ήματα
τά δποία είναι ψυχολογικά τοϋ άνθρώ
που καί της δομης τοϋ πνεύματος.
'Έτσι βρηκαν αύτά πού λέμε " δομές " ,
τίς ισοδυναμίες & ς ποϋμε, τ ό οτι μπο
ροϋμε νά ταξινομ·ήσουμε τά πράγματα.
Είναι μιά βασικη δομη τοϋ έγκεφάλου.
Κι αύτά τά άνεκάλυψε δ μαθηματικός,
γιατί οι ψυχολόγοι δέν τά 'χανε άνα
καλύψει. Δέν ύπήρχανε κάν τον περα
σμένο αtώνα. Θέλω νά πώ οτι οι προ
εκτάσεις αύτές τών μαθηματικών είναι
πάρα πολύ μεγάλες και χρήσιμες και
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Ο ΑΚΡΟΑ ΤΗΣ : Αύτό νά μϋ.ς πεlτε,
κ. Ξενάκη, ι'iν ίfχουιι λογικι/ καί σαφιί
νεια οί τέσσερις πράξεις. ( Μουρμου
ρητά, φασαρ ία ) .

ΞΕΝΑΚΙ-ΙΣ : Αύτές o l τέσσερις πρά
ξεις ί:χου� χρησιμο;τοιηθεί άπ' ολους
, μεγαλους συνθετες.
τους
Ο ΑΚΡΟΑ ΤΗΣ : Γι' αύτό τίς '111τέχει τό αύτί μας πολλά χρόνια.

- Γίναμε Οέατρο !

( Κ. Μητρόπουλος, " Τά Νέα " 3 . 4 . 7 5 )

στούς καλλιτέχνες, σ�ι· μόνο σ�ο�ς έπι�
στήμονες. 'Όcrον άφορα τούς: .Ί\χους
είναι ζήτημα έθισμόϋ, έπαφης καί άνοί
γματος τοϋ μυαλοϋ.
ΕΝΑΣ ΑΚΡΟΑ ΤΗΣ : . . . Μιά σχο
λιί, 8vα iφγαστιίρι . . .

ΞΕΝΑΚ ΗΣ : ά σας πώ. Αύτό έξαρ
;ατ� ι �πό �ολλ� πράγματα. Ι�ατ'
αρχην από τις εσωτερικές συνθηκες
πού θά μπορέσουν νά κρατ·ήσουν, νά
χρ·ησιμοποι·ήσουν τ·ή σχολ·ή , τό έργα
στήρι. 'Τστερα, έξαρταται άπό τά
μέσα. Γιατί αύτά δέ γίνονται χωρίς
μέσα. Χρειάζονται συσκευές κ.λπ. Χρει
άζεται �ηλαδ·)ι ιι;ιά ;ι ρατικ� άρωγή !.... νο
,
μίζω, εκτός απ
τα συστηματα. Στ·)jν
'Ελλάδα ύπάρχουν καί ιδιωτικοί πόροι
- δπως στ·)jν 'Αμερικ·)j - στη Γαλλία
δέν ύπάρχουν tδιωτικοί πόροι, είναι
μόνο τό κράτος. "Αν ύπάρξουν δρισμέ
νες συνθ·ϊj κες, μπορεί 'ίσως νά γίνει
κάποια τέτοια [σχολ·ή ], μπορώ νά κάνω
κάτι, βέβαια, είμαι πρόθυμος νά . . .
- οχι νά διδάξω, άλλά νά έργαστώ μέ
άνθρώπους πού ένδιαφέρονται γι' αύτά
τά πράγματα. Και , νομίζω, οτι είναι
άπαραίτητο κ' ή 'Ελλάδα νά πάρει
κάποια θέση σ' αύτό τον τομέα.
ΜΙΑ ΓΥΝΑ/ΚΑ : "Α ν είμαστε τόσο
τυχεροί wστε νά γίιιει 8ιια τέτοιο έρ
γαστιίρι - σχολι/ έδω στήιι 'Ελλάδα,
τί μαΟιίματα άκριβwς Οά διδάσκοντα ν ;
Θ ά πρέπει, όπωσΜποτε, μαθηματικά,
γιά νά μπορέσει νά προχωριίσει κανείς
καί νά πιάσει αύτά τά μηνύματα άπό
τι/ μουσικιί ;

ΞΕΝΑΚΗΣ : τα σας πώ τ ί μαθ·ήματα
χρειάζονται : "Αν είναι έ:νας μουσικός
πού ένδιαφέρεται γι' αύτά τά πρά
γματα, χρειάζονται δρισμένα στοιχει
ώδη μαθ·ήματα μουσικης. "Ίστερα μου
σικης ιστορίας , δηλαδη μουσικολογίας.
Τά μαθήματα αύτά - και της μουσικης
και της μουσικολογίας - δηλαδη τό
παρελθόν της μουσικης της 'ίδιας, κ'
έννοώ παρελθόν οχι μόνο μέχρι τά
1 9 0 0 άλλά μέχρι και σήμερα [προϋπο
θέτουν ] μιά ένατένιση καινούρια, έντε
λώς σύγχρονη, συγχρονοποιημένη, πού
είναι δυνατή , κατά τη γνώμ·η μου.
Δίπλα σ' αύτά, ίf.να σωρό &.λλοι κλάδοι.
'Ένας άπ' τούς βασικούς θά 'ναι τά
μαθηματικά, δρισμένα μαθηματικά δη
λαδ·ή , γιατ' είναι πέλαγος . . .
Νά κάνουμε Πανεπιστ·ήμιο. Είμαι πρό
θυμος νά το κάνω αύτό - δχι νά τό
κάνω δηλαδή , άλλά πρόθυμος νά παρα
δεχτώ οτι χρειάζεται έ:να τέτοιο έγκυ
κλοπαιδικό, πολύ πλατύ, βάθρο γιά
τούς καλλιτέχνες. 'Όχι μόνο γιά τούς
μουσικούς δηλαδή , άλλά καί γιά τούς
&.λλους καλΧιτέχνες, τούς πλαστικούς
και, θά 'λεγα ώς eνα δρισμένο σημείο
και γιά τούς άρχιτέκτονες - &ν και
έκεί ύπάρχει μεγαλύτερη στενότητα.
"Ας πάρουμε τούς μουσικούς, πού είναι
πιο έλεύΟεροι σέ σχέση μέ τούς άρχι
τέκτονες, γιατί δέν !:χουν νά δώσουν
λόγο σέ προβλήματα, ύπηρεσιακά &ς
ποϋμε, είναι πιο έλεύθεροι. 'Επίσης δ
καλλιτέχνης δ πλαστικός , δ δποίος
μπορεί νά κάνει κι &.λλα πράγματα μέ
φώς . . . �ίν� ι άκ?μα καί το χρώμα.
Λοιπόν σ αυτη, την περίπτωση . . . . . .
[Θόρυβος, δi:ν άκούγεται πιά τίποτα] .
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Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Σ Τ Η Σ ΚΥ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ο Σ
Τ Η Σ ΕΛΛΗ Ν Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Σ
Πλούσια πάντα ή συγκομιδή άπό τήν 'Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Καi άπο
καλυπτική γιά τό πώς μaς κυβερνάνε καi τό ποιούς . . . εύλογούν. Μ<ι.κάρι νά 'χαμε
χώρο νά βάζαμε περισσότερα. 'Αλλιώς, μένουν dγνωστα ενα σωρό τειcται116μενα.
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Νά, πρώτα πρώτα, πρ6σφατη νομοθεσία
γύρω άπό θέματα τοϋ Έθιιιιcοϋ Θεάτρου
καί, στη συιιέχεια, τιjς Λ υρικιjς Σκηvιjς
και' τοϋ Κ.Θ.Β.Ε.
ΝΕΟΣ Δ/ ΝΤΗΣ ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Στό ύπ' άριθ. 192 Φ.Ε.Κ. τής 2ης
τ' Όχτώβρη 1 974, στό τεύχος Πράξεις
Νομικών Π ροσώπων Δημοσίου Δικαίου
κ.λπ. , δ�)μοσιεύτηκε ή παρακάτω άπό
φαση διορισμού τού 'Αλέξη Διαμαντό
πουλου ώς Διευθυντή Δραματολογίου
τοϋ 'Εθνικού Θεάτρου :
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Διά τής ύπ' άριθ. 438 1 5 /27.9 . 1 9 74 ύπουρ
γικijς άποφάσεως, έκδοθείσης συμφώ
νως πρός τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 1 75 /
1 973, ώς έτροποποιήθη καί συνεπλη
ρώθη διά τοϋ ύπ' άριθ. 267 / 1 974, τού
dρθρου 4 τοϋ Ν.Δ. 48 / 1 974, τού Ν.Δ.
80 / 1 946, ώς καi τής ύπ' άριθ. 77293 /2 1 .
7 /4.8. 1961 ύπουργικijς άποφάσεως κ:αί
τό ύπ' άριθ. 2 /26.9. 1 974 πρακτικόν τής
κοινής συνεδριάσεως τοϋ Διοικητικοϋ
Συμβουλίου κ:αί τής Καλλιτεχνικ1"jς
'Επιτροπής τού Έθνικοϋ Θεάτρου, διω
ρίσθη ώς Διευθυντής Δραματολογίου
έπi βαθμφ 2φ τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου
καi έπi τριετεί θητεί�, ό 'Αλέξης Δια
μαντόπουλος, κεκτημένος τά νόμιμα
προσόντα.
Ό ύπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ
ΚΑΙ 2ος Δ / ΝΤΗΣ ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Στο όπ' άριθ. 50 Φ . Ε . Κ . τ'ίjς 31·ης
Μάρτη 1 975, στο τεuχος Πράξεις Ιο
μικών Προσώπων Δ·ημοσίου Δικαίου
χ.λπ . , /Jημοσιεύτηκε ·Ι] παρακάτω άπό
φασ·η " έντάξεως " τοu Δ·η μήτρ·η Κων
σταντινί/Jη ώς Διευθυντϊj Δραματο
λογίου τοu Έθνικοu Θεάτρου :
ΔιιΧ. τ'ίjς &πο 1 '* . 3 . 1 97 5 άποφάσεως
τοu Ύπουργοu Πολιτισμοu και Έπι
στ-ημών, ένε:φίθη ·Ι] όπ' άριθ. 2/1 5 . 1 .
1 9 7 5 άπόφασις τοu 'Υπ·ηρεσιακοu Συμ
βουλίου τοu Έθνικοu Θεάτρου, έκ
/Jοθείσα κατά τάς /Jιατάξεις τοu Ν.Δ.
1 7 5/'1 9 7 3 , ώς έτροποποιήθ·η καl συ
νεπλ·ηρώθη /Jιά τοu Ν.Δ. 267 /1974, τοϋ
Ν. 1 81 1 /1 951 , τοϋ &πο 23/3'1 . 1 2 . 1 955
Β.Δ., τοu Ν.Δ. 242/1 9 7 2 , τοu Ν.Δ.
48/1 97'•, τοu Π.Δ. 839 /1 974, τοϋ
Ν.Δ. 80/1 9'16, τ'ίjς όπ' άριθ. 7 7293/
1961 άποφάσεως τοu Ύπουργοu Έ
θνικ'ίjς Παι/Jείας καl Θρ·ησκευμάτων, τ'ίjς
όπ' άριΟ. 734/1 1 8-1 /29 . 3 . 1 9 7 5 άπο
φάσεως τοu Προέ/Jρου τοu Διοικητικοu
Συμβουλίου τοu Έθνικοu Θεάτρου, έν
τάσσεται δ έπι Θητείqι όπηρετών εις
τον /Jιαλυθέντα Ο.Κ.Θ.Ε. όπάλληλος
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έπι 2<ι> βαθμcϊ'J τ'ίjς Α' Κατηγορίας, Δ·η
μ·ή τριος Κωνσταντινί/Jης, εις τον Α5
Κλά/Jον Δ/ντοϋ Δραματολογίου τοu
Έθνικοϋ Θεάτρου, έπl τci'J αύτcϊ'J βαθ
μcϊ'J 24J, ώς όπεράριθμος, διά το όπό
λοιπον τ'ijς Θητείας του.
Ό Πρόε/Jρος
Ι. Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟlΆΟΣ
2.000 ΣΤΙΣ ΚΑΛΛΙΤ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Στο όπ' άριΟ. 35 Β' τεuχος τ'ίjς 'Εφη
μερί/Jος τ·ϊj ς Κυβερν-ή σεως, τ'ίjς 1 8/'l /75,
/Jημοσιεύτηκε ή παρακάτω όπουργικη
άπόφαση :
Άριθ. 1 8!1628/8 1 7 9
" Περι καταβολ'ijς άμοιβ'ijς εις τ ά μέλη
τ'ίjς Καλλιτεχνικ'ίjς Έπιτροπ'ίjς Ε.Θ. ,
Ε.Λ. Σ . , Κ.Θ.Β.Ε."
Ο Ι ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣ 101 ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
'Έχοντες όπ' iJψει :
Καθορίζομεν ε!ς /Jραχμάς πεντακοσίας
(500 ) την άμοιβην τών Προέδρων καl
μελών, τών, όπο τών /Jιατάξεων τοu
Ν.Δ. !18/1 97!1, προβλεπομένων Καλ
λιτεχνικών 'Επιτροπών (Ε.Θ. , Ε.Λ.Σ.
και Κ.Θ.Β.Ε. ) δι' έκάστην συνε/Jρίασιν
τούτων καl /Jιά τέσσαρας ( 4 ) τοιαύτας,
κατ' άνώτατον iJριον, μηνιαίως.
'Εν 'Αθήναις τη 9 ' Ιανουαρίου 1 9 7 5
οι όπουργοι
Πολιτισμοu και 'Επιστημών
ΚΩΝΣΤ. ΤΡΥΠΑΝΗΣ
οικονομικών
ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΛΟΥ
250 ΔΡΧ. ΤΗΝ ΩΡ Α ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

" Περι καθορισμοu άποδοχών διδα
κτικοu προσωπικοϋ Δραματικ'ijς Σχο
λ'ίjς Έθνικοϋ Θεάτρου " . (Άριθ. 1 1 5219
/737 5 /24-8-?t, ) .
('Αποφασίζεται 8πως οι /Jι/Jάσκοντες εις
τά έν 'Αθήναις καl Θεσσαλονίκη λει
τουργοuντα τμ·ήματα τ'ίjς Δραματικ'ίjς
Σχολ'ίjς Έθνικοu Θεάτρου (τοu Ο.Κ.Θ.
Ε ) :;αΘ·ηγητ� ι �μείβωντα_ι καθ' �ρι
; αντιμισθιαν εκ /Jραχμων διακοσιων
αιαν
πεντ·ήκοντα {250 ), άνεξαρτ·ή τως έάν τυγ
χάνουν μισθο/Jοτούμενοι ·fι μη όπο τοϋ
Ο.Κ. Θ.Ε. ) .

Φ.Ε. Κ. τεϋχ. Β', άριθ. 857/5-9-74

ΤΑΜΕΙΟ

Π ΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΥ

Στο όπ' άριΟ. 28 Β' τεuχος τ'ίjς Έψη
μερίδος τ'ίjς Κυβερv-ή σεως, τ'ίjς 1 7 /1 /75,
δημοσιεύτ·ηκε ή παρακάτω όπουργικη
άπόφασ·η :
Άριθ. Ζ 1 α/629 1 0

Περl συγκροτ·ήσεως τοu Δ . Σ . τοu Τα
μείου Προνοίας Προσωπικοu Έθνικοu
Θεάτρου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΟΙΝΩ ΙΚΩΝ lΏΗΡΕΣΙΩ
'Έχοντες όπ' iJψει : . . .
1 . Συγκροτοuντες το Διοικητικον Συμ
βούλιον τοu Ταμείου Προνοίας Προσω
πικοu Έθνικοu Θεάτρου, /Jιορίζομεν
τούς κάτωθι :
α ) Πρόεδρον τον Κων/νον Χατζό
πουλον, Γενικόν Γραμματέα τοu Δ.Σ.
τοu Έθνικοϋ Θεάτρου, άναπλ·ηρωτ7Jν /Jέ
αύτοu τον ' Αλέξην Μινωτ·ήν, Γεν."Δ/ντ·ή ν.
β ) ίέλη τούς ΊΌ Ροuσσον καl ;.
Τ ζόγιαν, άναπλ·ηρωτάς ί)έ αύτών άντι
στοίχως τούς Γ. 'Ορφανου/Jάκην καl
Λυκ. Καλλέργην.
2 . 'Η Θητεία τών ώς &νω /Jιοριζομένων
ί:σται τριετ·ής.
'Εν ΆΟ·ή ναις τη 27 Δεκεμβρίου 1 9 711
Ό όπουργος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ
ΛΥΡΙ ΚΗ ΣΚΗΝΉ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΩΡΑΦΑ

Στό ύπ' άριθ. 372 Φ . Ε . Κ. τής 28ης
Σεπτέμβρη 1974, τεϋχος Γ, δημοσιεύ
τηκε ή παρακάτω άνακοίνωση διορι
σμοϋ τοϋ Δημ11τρη Χωραφa ώς Γενικοϋ
Διευθυντή της 'Εθνικής Λυρικής Σκη
νής :
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΠΟΛIΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠfΣΤΗΜΩΝ
Διά τής όπ' άριθ. 43820 /27 . 9 . 74 ύπουρ
γικijς άποφάσεως, έκδοθείσης συμφώ
νως πρός τάς διατάξεις τοϋ Ν . Δ . 1 75 /
1 973, ώς έτροποποι11θη καί συνεπληρώ
θη διά τοϋ ύπ' άριθ. 267 / 1 974 όμοίου,
το() dρθρου 4 τοϋ Ν . Δ . 48 /1 974, τοϋ
Β . Δ . 1 39 /1 9 6 1 καi τό ύπ' άριθμόν 1 /
25 . 9 . 74 πρακτικόν τής κοινής συνε
δριάσεως το() Διοικητικοϋ Συμβουλίου
καi τής Καλλιτεχνικής 'Επιτροπής τής
'Εθνικής Λυρικής Σκηνής, διωρίσθη ώς
Γενικός Διευθυντής, έπί βαθμφ l φ , τής
'Εθνικής Λυρικής Σκηνής καi έπί τριε
τεί θητεί� ό Δημ1Ίτριος Χωραφaς, κε
κτημένος τά νόμιμα προσόντα.
Ό ύπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ
ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ Κ.Θ.Β.Ε.

Στό ύπ' άριθ. 1 42 Β' τεϋχος τής
'Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως, τfjς 8 /
2 /75, δημοσιεύτηκε ή παρακάτω ύπουρ
γική άπόφαση :
Άριθ. ΥΠΠΕ/ΔΙΟΙΚ/Α/50700
Περί τροποποιήσεως άποφάσεως το()
Ύπουργοϋ Πολιτισμοί) καi 'Επιστη
μών " περί δ ιορισμοϋ μελών Καλλιτε
χνικής Έπιτροπfjς Κ.Θ.Β. Ε . "
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Έχοντες όπ' οψει :
Τήν άπό l η ς Νοεμβρίου 1 974 έπιστολήν
τής Ζωής Καρέλλη, άποφασίζομεν :
ΤροποποιοDμεν τήν έν τφ σκεπτικφ
ύπ' άριθ. 43035 /23-9-74 ήμετέραν άπό-

φασιv καί όρίζομεν τόν Κωνσταντίνον
Λαχανίδην, ώς μέλος τής καλλιτεχνικής
επιτροπής του Κρατικοu Θεάτρου Βο
ρείου 'Ελλάδος, άντί της ι'.ίχρι τοuδε
Ζωi'jς Καρέλλη .
'Εν ΆΘ1Ίναις τf:i 3 Φεβρουαρίου 1 975
Ό ύπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΥΠΑΝΗΣ
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Στό ύπ' άριΘ. 1 42 Β " τεuχος της
'Εφη μερίδος τ�ϊ ς Κυβερν1Ίσεως, τής 8 /
2 /75, δημοσιεύτηκε 1Ί παρακάτω ύπουρ
γικ1Ί άπόφαση .
Άρι Θ . ΥΠΠΕ/ΔΙΟΙΚ /Α /Φ34/5261 1
Περί τροποποι 1Ίσεως τ�ϊς ύπ' άριΘ.
43029 /23-9-74 άποφάσεως του Ύπουρ
γοu Πολιτισμοί) καί Έπιστημι'ί>ν.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛ!ΤΙΣΜΟΥ ΚΑ[ Ε ΠΙΣΤΉΜΩΝ
Έχοντες ύπ' δψει :
την άπό 1 6ης Νοεμβρίου 1 974 επιστο
λ1Ίν του μέλους του ώς aνω Διοικητικοu
Συμβουλίου Μωρίς Σαλτιέλ, άποφασί
ζομεν :
Τροποποιοuμεν τ�]ν εν τφ σκεπτικφ
ύπ' άριΘ. 43029 /23-9-74 1)μετέραν άπό
φασι ν καί όρίζομεν ώς μέλος, του, επί
τριετεί Θητείςι, Διοικητικοu Συμβουλίου
τοu Κρατικοu Θεάτρου Βορείου 'Ελ
λάδος τόν Παναγιώτην Θασίτην, άντί
τοu ι'.ίχρ ι τοuδε, Μωρίς Σαλτιέλ.
'Εν 'Αθήναις τf:i 3 Φεβρουαρίου 1 975
Ό ύπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΥΠΑΝΗΣ
ΕΞΗ ΜΗΝΕΣ

ΣΤΟΝ Β. ΦΡΑΓΚΟ

Στο ύπ' άριΘμ. 1 1 Φ.Ε.Κ. τΊjς 25ης
Γενάρ·η 1 9 7 5 στο τείίχος Πράξεις ο
μιχών Προσώπων Δ·ημοσίου Δικαίου
χ.λπ. , 8ημοσιεύτηχε ή παρακάτω άπό
φαση, 8ιά τ'ίjς δποίας " ένετάγη " εις
όργανιχ·ί)ν θέσιν τοίί Κ . Θ.Β.Ε. δ χουν
τιχος Γενιχος Διευθυντης τοίί Έθνι
χοίί Θεάτρου Βασίλειος Φράγκος.
ΚΡΑΤ. ΘΕΑΤΡΟΝ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ

Διά τ'ίjς άπο 1 7 Δεκεμβρίου 1 9 7 4 άπο
φάσεως τοίί 'Ί'πουργοίί Πολιτισμοίί
χαt ' Επιστημών, ένεχρ ίθ·η ·Ι] ληφθείσα
κατά την 2/11 . 1 2 . 1 9 7!_. συνε8ρίαν,
άπ6φασις τοίί Ύπηρεσιαχοίί Συμβουλίου
τοίί Κ.Θ.Β.Ε., έχ8οθείσα κατά τάς 8ια
τάζεις τοίί ιΧρθρου 7 παρ . 2 τοίί Ν.Δ.
48/74, 8ι' ·J) ς ένετάγη εις προβλεπομέ
νην ύπο τοίί ιΧρθρου 6 παρ . 2 τοίί ι8ίου
Ν.Δ. όργανικί)ν θέσιν τ-ης Α' Κατηγο
ρ ίας δ Βασίλειος Φράγκος έπl βαθμι9
2<J>.
Ό Πρόε8pος Δ . Σ . τοίί Κ.Θ.Β.Ε.
ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
1111 Στο ύπ' άριθ. 18 Φ.Ε.Κ. τ'ίjς 5ης
Φλεβάρ·η 1 9 7 5 , στο τείίχος Πράξεις
Νογ.ιχών Προσώπων Δη \1-οσίου Δι
,
,
καιου χ.λπ . , 8ημοσιευτηχε
η παραχατω
ά.πόφασ·η , 8ιά της δποίας τίθεται εtς
κατάστασιν 8ιαθεσιμ6τ·η τος 6 μ:ηνών
δ Βασίλειος Φράγκος :
Ί'ΠΟl"ΡΓΕΙΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΊ' ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Διά τ-ης ύπ' άριθ. l..7 45/30.1 . 1 9 7 5 ά.
ποφάσεως τοίί Πρωθυπουργοίί χαl τοίί

Ύπουργοίί Πολιτισμοίί χαl Έπιστ·η
μών, κατά 1 ) τον 1. 1 8 1 1 /1 951 " πε
ρt Κώ8ιχος καταστάσεως τών 8·ημο
σίων 8ιοιχ·ητιχών ύπαλλήλω'Ι ", 2 ) το
1.Δ. 1 7 5 / 1 97 3 " περt Ύπουργιχοίί
Συμβουλίου χαl 'Υπουργείων ", ώς
έτροποποι·ήΟη χαt συνεπληρώθη 8ιά
μεταγενεστέρων νομοθετημά.των, 3 ) το
ιΧρθρον 6 τοίί Α.Ν. 65/1 967 " περt
τροποποι·ήσεως, συμπληρώσεως χαt χω8ιχοποιήσεως εις ένιαίον κείμενον τών
�ιατά.�ε�ν τών .Λ,.Ν; 4/1 967 ,χαt 1 ? /'196 7
,
περι αποχ� ταστι:_σεως ευρ �θμι� ς εις
, λειτουργιαν
τ-ην
των Δ·ημοσιων 10π·η
ρεσιών, ΝΠΔΔ χ.λπ.", 4 ) το 1 .Δ. t,8 /
1 9 7 4 " περt 8ιαλύσεως τοίί 0 . Κ.
Θ.Ε. χαt έπανασυστάσεως τών συγ
χωνευθέντων εtς αύτον ΝΠΔΔ", τί
θεται εtς κατάστασιν 8ιαθεσιμ6τητος
8ιαρκείας εξ ( 6 ) μηνών, ταύτης άρχο
μένης άπο τ'ίjς 8ημοσιεύσεως τ'ίjς πα
ρούσης εις τ-ί)ν Έφημερ ί8α τ'ίjς Κυβερ
v-ήσεως, ό μόνιμος ύπάλληλος έπt βαθ
μ'9 24J, Α' Κατηγορίας τοίί Κρατιχοίί
Θε�τρου Βορε �ου Έλλά.8ος, Β �σ�λειος
..
,
Φραγχος, καθ οσον
ουτος
επε8ειξε
8ρ �σι� άσυ ι;ι βίβαστον προς τ�ν ε�νοιαν
και τα χαθηχοντα του- 8ημοσιου υπαλ
λ·ήλου 8ιά σειράς ένεργειών πολιτιχοίί
χαρακτ'ίjρος.
Ό Πρωθυπουργος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡ ΑΜΑΝΛΗΣ
Ό ύπ. Πολιτισμοίί χαt έπιστημών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 'ΓΡΊ'ΠΑΝΗΣ
Η

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΤΟΥ

Κ. Θ. Β. Ε.

Στο ύπ' ά.ριθ. 1' 1 31 Β' τείίχος τ'ίjς
Έφημερί8ος τ� ς Κυβερν·ήσεως, τ'ίjς 9/
1 1 /7!1 8·ημοσιευτηχε ·Ι] παρακάτω ύπουρ
γιχ·ΙJ άπόφασ·η " Περt ά.ναθέσεως τ'ίjς
8ιαχειpίσεως τοίί Κρατιχοίί Θεάτρου Βο
ρείου Έλλά8ος εις την Τράπεζαν τ'ίjς
Έλλά8ος " :
Άpιθ. 1 55499.
ΟΙΚΟΝΟΙΙΠΚΩΝ
Ο Ί'ΠΟΊ'ΡΓΟΣ
'Έχοντες ύπ' οψει . . . άποφασίζομεν :
'Όπως ·Ι] 8ιαχείρισις τοίί Κρατιχοίί Θεά
τρου Βορείου Έλλά8ος άσχ'ίjται ύπο
τ'ίjς Τραπέζης τ·η ς Έλλά8ος, άφ' 'Ιjς ·Ιjμε
ρομ·ηνίας ·ήνοίχθη δ σχετιχος λογαρια
σμος παρά τ'ίjς ώς ιΧνω Τραπέζης, συμ
φώνως προς τάς 8ιατάξεις τοίί ά.πο 20 . 1 .
1 932 Π . Δ/τος, ώς τοίίτο έτροποποι·ήθ·η
8ιά τοίί άπο 7 . 1 0 . 1 958 Β. Δ/τος. Το
ά.νωτέρω νομιχον πρόσωπον θά έξυ
πηρετΊjται ύπο τοίί� ν Θεσσαλονίκη 'Υπο
καταστήματος τ'ίjς Τραπέζης Έλλά8ος.
'Εν Άθ·ήναις τ'ίj 4 Νοεμβρίου 1 9 7 4
Έντολ'ίj 'Τπουργοίί
Ό Άναπληρωτης Γεν. Δ /ντ·Ι)ς
ΧΡ. ΛΑΓΟΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΛΠ.

Στο ύπ' άριθ. '1 28 Β' τείίχος τ'ίjς
'Εφημερ ί8ος τ'ίjς Κυβερν·ήσεως, τ'ίjς 6/
2/75, �η �;οσιεύτ-ηχε ·Ι] παρακάτω ύ
πουργιχη απόφαση :

Άριθ. 1 88 6LJ.0/5 1 t.2/74.
" Περt τροποποι·ήσεως ά.ποφάσεως χα
θορ ισμοίί ά.μοιβ'ίjς μελών Έπιτροπ'ίjς
χρίσεως χαt βραβεύσεως Θεατρικών
'Έργων " .

Άποφ �σίζ? μεν � Τροποποι�ίίμ� ν έν , μέ
ρει, την εν τ<J> σχεπτιχ<J> υπ, αρ ιθ.
2 0 7 1 02/2875/31-1-70 χοιν·Ιjν Ύπουρ
γιχΊJν ά.πόφασιν χαt όρ ίζομεν τ-Ιjν έφ'
&παξ κατ' ετος άμοιβ'Ιjν συμμετοχ'ίjς
ε ις τάς Συνε8ριάσεις τ'ίjς Έπιτροπης
κρίσεως χαt βραβεύσεως θεατρικών
ίtργων 8ιά τον Πρ6ε8ρον, τά μέλη , τον
Εισ·ηγητ·Ιjν εις 8ραχμάς τέσσαρας χι
λιά8ας (L... 000 ) χαt 8ιά τον Γραμματέα
εις χιλίας πενταχοσίας (1 .500 ) 8ραχμάς.
'Εν ΆΟ·ή ναις τ'ίj 27 ' Ιανουαρίου 1 9 7 5
οι ύπουργοt
Πολιτισμοίί χαt 'Επιστημών
ΚΩΝΣΤ. ΤΡΊ'ΠΑ1'Η-ΙΣ
Ο tκονομιχών
ΕΤΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΊ'
·:;. Στο ύπ' άριΘ. 91 Β' τείίχος τ'ίjς
Έφημερ ί8ος τ'ίjς Κυβερv-ήσεως, τ'ίjς 29/
1 /7 5 , 8ημοσιεύτηκε ·Ι] παρακάτω ύπουρ
γιχ·ί) άπόφαση :
ΆριΘ. 3 1 1 lι0/Ε/9 7 0 .
Περt χαθορισ1-1-οίί ά.ποζημιώσεως μελών
Διοικψιχοίί Σ°υμβουλίου ΕΙΡΤ.

Ο Ί'ΠΟΊ'ΡΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΙΩ"ΒΕΡ 11-ΙΣΕΩΣ
'Έχοντες ύπ' οψει : . . .
1 . Τροποποιοίίμεν τ-ί)ν ύπ' ά.ριΘ. 1 2685/
Ε/320/5 . 6. 7 4 Πρωθυπουργιχ·Ιjν ά.π6φασιν χαt καθορίζομεν τΊJν άμοιβ'Ιjν τών
μελών τοίί Διοικ·ητικοίί Συμβουλίου τοίί
Ell:>T ώς άχολούθως :
α ) Εtς τον Πρ6ε8ρον 8ραχ. 6 .000 μ·η
νιαίως.
β ) Εtς τον 'Αντιπρόε8ρον 8ραχ. 5.000
μ-ηνιαίως.
γ) Εις ί:χαστον τών Μελών 8ραχ. 4.000
μ·ηνιαίως.
8 ) Εις τον Γραμματέα 8ραχ. 2 .500 μη
νιαίως.
2. 'Η ώς ιΧνω ά.μοιβη καταβάλλεται ύπο
την προϋπόθεσιν τ'ίjς πραγματοποιήσεως
8ύο τούλάχιστο συνε8ριάσεων κατά μ'ίjνα .
'Εν Άθ·ή ναις τ'ίj 27 ' Ιανουαρ ίου 1 975
Ό Πρωθυπουργος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑΜ.

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

" Περί 8ιορισμοίί ώς Προέ8ρου τοίί
Δ.Σ. τοίί Ταμείου Συντάξεων 'Ηθο
ποιών, �υyγραφέων χαt Τεχνι,χώ� Θεά
,
τρου του Αργ. Παπα8ατου
ε ις αντικα
τάστασιν , τοίί παραιτηθέντος Κων/νου
Σπυροπουλου ,, .
(Άριθ. Ζlα/6 1 7 69/9-1-75 ) .
Φ.Ε. Κ. τειίχ. Β', άριθ. 49/22-1-75
ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Στο ύπ' άριθ. 1 1 25 Β' τείίχος τ'ίjς
Έφ-ημερί8ος τ'ίjς Κυβεpν·ήσεως, τ-ης 8/
1 1 /74, 8·ημοσιεύτηκε ·Ι] παρακάτω ύ
πουργικlj άπόφασ·η :
Άριθ. Γ /ΦΟ6/fι6865 .
Περί !8ρύσεως Σχολ'ίjς Θεατρολογίας και
Σκηνοθεσίας.
Ο Ί'ΠΟΊ'ΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΊ' ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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'Έχοντες ύπ' iJψει :

·

1 . Το Ν.Δ. 1 7 5/73 " περl 'Τπουργικοu
Συμβουλίου καl 'Τπουργείων ", ώς έ
τροποποι·ήθη καl συνεπ)>ηρώθη ύπο τοu
Ν.Δ. 2 6 7 /7t,.

2 . Τάς διατάξεις τών όίρθρων 11 καl 5
τοu Ι.Δ. 1 7 1 5/1%2 " περl τών έν τώ
Κράτει 'Ιδιωτικών Δραματικών καl Με�
λοδραματικών Σχολών " .
3 . Τ·ήν άπο 6 . 9 . 7 1, α'ίτ-ησιν τών Λεω
ν lδου Τριβιζα καl Μαρίου Πλωρίτ·η μετά
τών έν αότ'ίj προσ·ηρτημένων δικαιολο
γητικών, συμφώνως προς τάς διατά
ξεις τοu ώς ε'ίρηται 1 ομ. Δ/τος, έξ ών
προκύπτει /)τι οuτοι κέκτηνται όίπαντα
τά τυπικά καl οόσιαστικά προσόντα
άποφασίζομεν :
'

Χορηγοuμεν εtς τούς Λεωνίδcι.ν Τριβιζαν
καl Μάριον Πλωρ ίτην όίδειαν ίδρύσεως
Σχολ'ίjς Θεατρολογίας και ΣκηνοΟεσίας,
έν Άθ·ή ναις, άπο το σχολικον ετος 1 9 7 4 1 975.
' Ε ν Άθ·ήναις τ'ίj 26 ' Οκτωβρ ίου 1 9 7 11
Ό ύπουργος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑ ΙΑΓΙΩΤΟΠΟlΆΟΣ
Σ Χ ΟΛΕΣ ,

Σ Χ ΟΛΕΣ ,

λοπούλου - Μπουρλα άδείας ίδρύσεως
Σχολ'ίjς Ρυθμικ'tiς χαt Μπαυ,έτου εις την
περιοχ·ήν 'Αθηνών άπο το σχολιχδν ετος
1 9 7 4- 7 5 " . {Άριθ. Γ/ΦΟ 7 /25248/1 68-1 9 7 4 } .
Φ.Ε.Κ. τεϋχ. Β', ό.ρ. 823/22-8-1974

Σ Χ ΟΛΕΣ . . .

" Περί τροποποι·ήσεως τ'ίjς ύπο τοu
όίρθρου 3 Ι.Δ. 209/1 9 7 3 προβλεπομένης
συνθέσεως τοu Διοικητικοu Συμβουλίου
τ'ίjς Σχολ'ίjς Όρχηστιχ'ίjς Τέχνης " .
( Προεδρ ικον Διάταγμα ύπ' άριθ. '1 2
8-1-75 ) . {Πρόκειται γιά τη συμμετοχ·ή
στο Δ.Σ . τ'ίjς Κρατιχ'ίjς Σχολ'ίjς Όρχη
στικ'ίjς Τέχνης τοu χορογράφου τοu Έ
θνικοu Θεάτρου, άντl τοu μονίμου χορο
γράφου τοu καταργηθέντος 0.Κ.Θ.Ε. ) .
Φ.Ε.Κ. τεϋχος Α ' , ύ.ριθ. 5/16-1-75
1111 " Περl χορηγήσεως ε ις το Έλληνικον
'Ωδείον άδείας προσθήκης τμήματος
πληκτών δργάνων {πιάνο ) ε tς το 'ήδη
λειτουργοuν παράρτημά του έν Δράμqι " .
{Άριθ. Β/Φ 1 0/32429/5 - 8 - 1 9 7 4 ) .
Φ.Ε.Κ. τεϋχ. Β', άρ. 807/12-8-1974
1111 " Περl χορηγήσεως εις τ·ήν ' Αντωνίαν
Δ ιγεν'ίj-Καψαλάκ·η άδείας ίδρύσεως Σχο
λ'ίjς Ρυθμικ'ίjς καl Μπαλλέτου εις την πε
ριοχην 'Αθηνών άπο το σχολικον ετος
1 9 711 - 75 " . {Άριθ. Φ. 0 7 /202 7 7 /1 68 - 1 9 7 11 ) .
Φ.Ε.Κ. τεϋχ. Β ' , 836/27-8-1974
1111 " Περί χορ·ηγ·ή σεως εις τον Ίωάννην
Χριστόφιλον άδείας ίδρύσεως Σχολ·ϊj ς
Ρυθμικ'ίjς και Μπαλλέτου εις την περιο
χην 'Αθηνών άπο το σχολικον ετος 1 97 47 5 ". (Άριθ. Γ/ΦΟ7 /3 7454/'1 6-8-7Ι1 } .
Φ.Ε.Κ. τεϋχ. Β', ό.ρ. 832/26-8-74
1111 " Περί χορ·ηγ·ήσεως εtς τον Κων/νον
Παπανικολάου άδείας ιδρύσεως Σχολ'ίjς
Ρυθμικ·ϊj ς καl 1παλλέτου εtς τ·J�ν περιο
χην 'Αθηνών άπδ το σχολικδν ετος 1 97 47 5 " . {Άριθ. Γ/ΦΟ7 /25656/1 6-8-7 4 } .
Φ.Ε.Κ. τεϋχ. Β', άρ. 832/26-8-74
1111 " Περl χορηγ·ήσεως ε tς τ·J�ν Θ. Μ·η
τροπούλου-Παπαδοδημητράκη άδείας ι
δρύσεως Σχολ·ϊj ς Μπαλλέτου εις την πε
ρ ιοχ·ήν 'Αθηνών άπδ τδ σχολικδν ετος
1 97 4 - 7 5 ". (Άριθ. Γ /ΦΟ7 /'1 8630/1 68-1974 ) .
Φ.Ε.Κ. τεϋχ. Β', ό.ρ. 823/22-8-1974
11 11 " Περί χορηγήσεως ε ις την Μ. Μιχα-

1111 " Περί χορηγ·ήσεως εtς την Οόρανίαν
Χαρ pούλου άδείας ίδρύσεως Σχολ'ίjς Ρυ
θμικης καt l\1Ιπαλ/,έτου εις την περιοχ·ήν
Άττικ'ίjς άπδ τδ σχολικδν ετος 1 9747 5 " . (' Αρ ιθ. Γ/ΦΟ7 /2115011/1 6-8-711 ) .
Φ.Ε.Κ. τεϋχ. Β', ό.ριΟ. 823/22-8-1974
1111 " Περί χορηγ·ή σεως ε tς τον Σάββαν
Ραχανιώτην άδείας ίδρύσεως Σχολ'ίjς
Θεάτρου εις την περιοχην 'Αθηνών άπδ
τδ σχολικον ετος 1 9 74-75 " . (Άριθ.
Γ /ΦΟ7 /2560 2 / 1 6-8-711 ) .
Φ.Ε.Κ. τεϋχ. Β', ό.ριθ. 823/22-8-74
1111 " Περί χορ·ηγ·ή σεως εtς τον ' Λνδρ .
Κοντογιάννην άδείας ίδρύσεως Σχολ'ίjς
Θεάτρου εις τήν περ ιοχην 'ΑΟηνών άπδ
τδ σχολικδν ετος 1 9 71,_7 5 " . ('Αριθ.
Γ /ΦΟ7 /25605 /'1 6-8- 1 9 7 !1 ) .
Φ.Ε.Κ. τεϋχ. Β', άρ. 823/22-8-74
1111 " Περί χορηγήσεως εtς τήν Σ. οφίαν
Καρτάση άδείας ίδρύσεως Σχολ'ίjς l\Ιπαλ
λέτου Υ.αί l�υθμιχ'ίjς εtς την περιοχ·ήν 'Α
θηνών άπδ τδ σχολιχδν ετος 1 9 7 4-7 5 , , .
{Άριθ. Γ/ΦΟ7/2 1 7 66/1 6-8- 1 9 7 Ι• ) .
Φ.Ε.Κ. τεϋχ. Β', ό.ρ. 823/22-8-74

1111 " Περl χορηγ·ή σεως εις τ·ήν 'Λ.ναστα
σίαν Κωστάχη-Κωνσταντουδάχ·η άδείας
ιδρύσεως Σχολ'ίjς Κλασσικοu Μπαλλέ
του εtς τ·ήν περιοχ·ήν 'Λ.Οηνών άπδ τδ
σχολιχδν ετος 1 9 711-7 5 " . (ΆριΟ. Γ/
ΦΟ7/23306/1 6-8-1 974 } .
Φ.Ε.Κ. τεϋχ. Β', ό.ρ. 823/22-8-74

1111 " Περl χορηγ·ήσεως εtς την Δέσποι
ναν Μαρνέζου άδείας ίδρύσεως Σχολ·ϊjς
Ρυθμιχ'ίjς χαt Μπαλλέτου εtς την περιο
χην 'Αθηνών άπο το σχολικον Ιtτος 1 9 7 47 5 " . (Άριθ. Γ/ΦΟ7 / 21L 1L 88/1 6-8- ' 7 1Ι } .
Φ.Ε. Κ. τεϋχ. Β', άρ. 823/22-8-1974

1111 " Περl χορηγήσεως εις την Μαρ ίαν
Σαχχα άδείας ίδρύσεως Σχολ'ίjς Ρυθμι
χ'ίjς χαt Μπαλλέτου έν Κιάτφ Κορινθίας
άπδ το σχολιχον ετος 1 9 74.- 7 5 ". (Άριθ.
Γ/ΦΟ7 /2115 '1 3/1 6-8-1 9 7 4 ) .
Φ.Ε.Κ. τεϋχ. Β', άρ. 823/22-8-74
1111 " Περί χορ·ηγ·ήσεως εις τ-ήν 'Αλεξάν
δραν Μπαχα-Χατζ·ηθεοδώρου άδείας
!δρύσεως Σχολ'ίjς Ρυθμικ'ίjς καl Μπαλ
λέτου εις Πύργον ' Ηλείας άπο το σχολι
χον ετος 1 974-75 " . {Άριθ. Γ/ΦΟ7/
2524.4/1 6-8-1 9 7 4 ).
Φ.Ε.Κ. τεϋχ. Β ' , άρ. 823/22-8-74
1111
Περί χορ·ηγ·ή σεως εις την Σοφίαν
Κατσού/.-η άδείας !δρύσεως Σχολ'ίjς Ρυ
θμιχ'ίjς χαt Μπαλλέτου εις τ·ήν περιοχ·J�ν
' Αθηνών άπδ τδ σχολιχον ετος 1 97 !17 5 ". {Άριθ. Γ /ΦΟ7 /25396/1 6-8-' 7!1 ) .
Φ.Ε. Κ. τεϋχ. Β', ό.ρ. 823/22-8-1974
"

11 11 " Περί χορηyήσεως εις -:Ί]ν Ίωάνναν
Γραμματικούλη άδείας ιδρύσεως Σχολ'ίjς
Ρυθμικ'ίjς και Μπαλλέτου εις την περιο
χΊ]ν 'Αθηνών άπδ τδ σχολικον ετος 1 9 7 475 ". (ΆριΟ. Γ/ΦΟ7/25573/1 6-8-' 7 4 } .
Φ.Ε.Κ. τεϋχ. Β', ό.ρ. 823/22-8-74
1111 " Περί χορ·η γ·ή σεως εις την Μαρίαν
Χειμάρα άδείας ιδρύσεως Σχολ'ίjς Ρυ
θμικ'ίjς καl Μπαλλέτου ε ις τΊ]ν περιοχην
'Αθηνών άπο τδ σχολικδν ετος 1 97!1-

7 5 ". (Άριθ. Γ /ΦΟ7 /25598/1 6-8-' 7 11 ) .
Φ.Ε.Κ. τεϋχ. Β' , · ό.ρ. 823/22-8-74

1111 " Περί χορηγήσεως εtς τ·ήν Βέραν Κα
ραγιαννίδου-' Λ.λεξοπού/,ου άδείας ίδρύ
σεως Σχο/.-ϊj ς Μπαλλέτου - Ρυθμιχ'ίjς
εις τ·ήν περ ιοχ·ήν έας ' Ιωνίας άπδ το
σχολιχδν ετος 1 9 7 4 - 7 5 ". ( Άριθ. Γ/
ΦΟ7 /1 9993/1 6-8-1 9711 ) .
Φ.Ε.Κ. τεϋχ. Β', ό.ρ. 823/22-8-74
1111 " Περί όίρσεως τ'ίjς διά τ'ίjς ύπ' άριθ.
2 0 7 5 6/ 1 8-8- 1 9 7 2 άποφάσεως χορηγη
θείσ·ης άδείας λειτουργίας Σχολ'ίjς Χο
ροu Μ.. Κιούπη - Πρόχου, δεδομένου iJτι
αίJτη δέν έλειτούργησεν έπt δύο συνεχ'ίj
ετη " . (' Λ.ριθ. Γ /ΦΟ7 /3941 7 /29-8-7 4 ) .
Φ.Ε.Κ. τεϋχ. Β', ό.ριΟ. 855/4-9-74

1111 " Περl χορηγ·ήσεως εtς τδν Γεώργιον
Μπισμπικόπουλον, άδείας ιδρύσεως και
λειτουργίας 'Ωδείου εις 'Αθήνας ύπο
τήν έπωνυμί-Χν " Δελφικον Ώδε ίον " ,
χείμενον έπl τ'ίjς δδοu 'Τμητοu 1 08 και
Χραιμωνίδου, μέ τάς κάτωθι Σχολάς :
α ) ΣχολΊ] άνωτέρων Θεωρητικών μαθη
μάτων καt συνθέσεως, β ) Σχολ·ή Διευ
θύνσεως μουσικών συγκροτημάτων, γ )
Σχολ·ή ένοργάνου Μουσικ'ίjς, δ ) Σχολ-J�
Μονωδίας χαt ε ) Σχολη Βυζαντιν'ίjς
Μουσιχ'ίjς ". (Άριθ. Β/Φ 'l Ο/28966/318-74 ) .
Φ.Ε.Κ. τεϋχ. Β', ό.ριθ. 855/4-9-74
1111 " Περί χορηγ·ή σεως εις τον Σάββαν
Ραχανιώτην, άδείας ίδρύσεως χαl λει
τουργίας Μουσικ'ίjς Σχολ'ίjς έν 'Λ.Θ·ήναις
(δδος 'Αχιλλέως άρ. 2 ), ύπο τ-ήν έπω
ν�μίαν " : Λ.Οηνα·c�ή Σχολή l\ �ουσιχ'ίj7 ",
με τα, κατωΟι τ-ηματα : α } Αρμονιας,
β ) ' Αντιστίξεως καl Φυγ'ίjς, γ ) Πλ·η
κτών, δ ) 'Εγχόρδων, ε ) Πνευστών και
στ ) Μονωδίας". (Άριθ. Β/Φ'l Ο/291 06/
31-8-74 ) .
Φ.Ε.Κ. τεϋχ . .fl', ό.ριθ. 855/4-9-74
1111 " Περl χορηγήσεως εις τδ ΈΘνιχδν
' Ωδείον, άδείας ιδρύσεως καl λειτουρ
γίας παραρτ·ήματος αότοu έν Χίφ χαt
έπl τ'ίjς δδοu Άπλωταριας 25 , μέ τμ'ίjμα
Πληκτών ( Πιάνο ) " . \ΆριΘ. Β/Φ 1 0 /
1 5267 /3'1 -8-7!1 ) .
Φ.Ε.Κ. τεϋχ. Β', άρ. 855/4-9-74
1111 " Περί όίρσεως τ'ίjς διά τ'ίjς ύπ' άριΘ.
1 1 068/11 -10-71 άποφάσεως χοp-ηγη
θείσης άδείας !δρύσεως Σχολ'ίjς Χοροu
Γ. Γιο βάνοβιτς δεδοv-ένου iJτι αίJτ;η δ�ν
i
,
_ Ιtτη , .
έλειτουργησεν
επί δυο συνεχη
(' Αριθ. Γ /ΦΟ7 /39800/29-8-7 Ι1 ) .
Φ.Ε.Κ. τεϋχ. Β', ό.ριθ. 867/7-9-74
1111 " Περί όίρσεως τ'ίjς διά τ'ίjς ύπ' άριΘ.
2 0 7 5 1 /1 8-8-72 άποφάσεως χορηγηθεί
σης άδείας lδρύσεως τ'ίjς Σχολ'ίjς Χοροu
Δ. Σταυράκη, δεδομένου iJτι αίJτη δέν
έλειτούργ·ησεν έπt δύο συνεχ'ίj ετη ,, .
{Άριθ. ΤΠ.ΠΕ / ΚΑΤΕΧΝ/Γ /ΦΟ7 /
3911 1 3/29-8-7!1 ) .
Φ.Ε.Κ. τεϋχ. Β', ό.ριθ. 869/9-9-74

1111 " Περί όίρσεως τ'ίjς διά τ'ίjς ύπ' άριΘ.
4290/9-10-71 άποφάσεως χορ-ηγηΟείσης
άδείας lδρύσεως τ'ίjς Σχολ'ίjς Θεάτρου
Κ. Μπάχ:α, δεδομένου δτι αίJτη δέν
έλειτούργησεν έπl δύο συνεχij ετη ,, .
(ΆριΘ. ΤΠ.ΠΕ / ΚΑΤΕΧ /Γ/ΦΟ6/
394•1 5 /29-8-7 4 ) .
Φ.Ε.Κ. τεϋχ. Β', άριθ. 869/9-9-74
1111 " Περί όίρσεως τ'ίjς διά τ'ίjς ύπ' άριθ.
20752/1 8-8-72 άποφάσεως χορ·ηγηθεί-

σ·ης άδείας lδρύσεως της Σχολης Χοροϋ
Κ. Κουδούνα - "Ορτμαν, δεδομένου οτι
αGτ·η δεν έλειτούργησεν έπl δύο συνεχη
ετη " . ('ΑριΟ. ΥΠ.ΠΕ/ΚΑΤΕΧΝ/Γ/
ΦΟ? /394 1 4/29-8-? 4 ) .
Φ.Ε.Κ. τεϋχ. Β', ά.ριΟ. 869/9-9-74

1111 " Περl χορηγ·ήσεως εtς τ·Ι]ν "Ανναν
Κουχ.ουράκη , άδείας lδρύσεως χ.αl λει
-:-ουργίας 'Ωδείου εtς ' ΑΟ·ήνας έπl της
δδοϋ Κεφαλληνίας 36, ύπο τήν έπωνυ
μίαν " ' Ωδείον ' ΑΟ·ήναιον " , με τάς χ.ά
τωθι Σχολάς καl Ί'μ·ήματα : Λ' Σχολ·Ι]
'Ανωτέρων Θεωρ-ητιχ.ών Μαθημάτων
καl Σ..υνΟέσεως με τμ·ήματα : 1 ) 'Αρμο
νίας, 2 ) Ένοργανώσεως, 3 ) ' Αντιστί
ζεως καl Φυγης, 4 ) Ένορχ-ηστρώσεως
καl 5 ) Συνθέσεως. Β' Σχολή Διευθύν
σεως μουσικών συγκροτημάτων με τμ·ή
ματα : '1 ) ΔιευΟύνσεως Χορωδίας, 2 )
ΔιευΟύνσεως Φιλαρμονιχ.ης καl 3 ) Δι
ευΟύνσεως Συμφωνιχ.ης Όρχ·ήστρας. Γ'
Σχολ·Ι] Ένοργάνου Μουσιχ.ης με τμ·ή
ματα : 1 ) Πληκτών, 2 ) 'Εγχόρδων, 3 )
Πνευστών καl !1 ) Κρουστών ' Οργάνων.
Δ' Σχολ·Ι] Μονωοίας με τμημα : 1 )
Μονωδίας. Ε' Σχολ·Ι] Βυζαντινης Μου
σικης. ('Αριθ. ΥΠ ΠΕ / ΚΑ'lΈΧΝ/
Β/Φ 10 /3 ?26 1 /3 '1 -8-?t• ) .
Φ.Ε.Κ. τεϋχ. Β', ό.ριθ. 869/9-9-74
1111 " Περl &ρσεως τ'ίjς διά της ύπ' άριθ.
208114 / 1 8-8-?2 άποφάσεως χορ·ηγ·ηΟεί
σης άοείας λειτουργίας Σχολ'ίjς Θεά
τρου Γ. ΈμιpζίΧ, δεδομένου οτι αGτ·η
δεν έλειτούργησεν έπl δύο συνεχη eτη " .
(Άp ιΟ. Γ /ΦΟ6/39620/29-8-?t• ) .
Φ.Ε. Κ. τεϋχ. Β', ό.ριΟ. 876/11-9-74

1111 " Περl χοp-ηγήσεως εtς το " ' Απολ
λώνιον 'Ωδείον " άδείας ίδρύσεως καl
λειτουργίας παραρτ·ήματος αύτοϋ εtς
Άθ·ήνας χ.αl έπί της δδοϋ Έρμοϋ 1 2 ,
περιοχ'ίjς Ν. ' Ηρακλείου, με τμήματα
Π ιάνου καl 'Αρμονίας " . ( Άpιθ. Β/
Φ 1 0/3963·1 /3 1-8-?t1 ) .
Φ.Ε.Κ. τεϋχ. Β ' , άριθ. 876/11-9-74

1111 " Περt χορηγήσεως εις τον
ικόλαον
Μαυρούλην, άδείας lδρύσεως καl λει
τουργίας Μουσικης Σχολης έν 'Αθ·ήναις
(δδος Σ ί,ια άριθ. 2 ·1 ), ύπο τ-Ι]ν έπωνυ
μίαν " 'Αττιχ.-1] Σχολ·Ι] l\ 1lουσιχ.ης ", μ/:
τά χ.άτωθι τμ·ήματα : α ) 'Αρμονίας, β )
'Αντιστίξεως χ.αί Φυγης, γ ) Πληκτών,
δ ) ' Εγχόρδων, ε ) Πνευστών χ.αl στ )
Μονωδίας. (Άpιθ. Β/1 O/!t0?80/ 1 2-9? l1 ) .
Φ.Ε.Κ. τεϋχ. Β', ό.ριθ. 907/20-9-74
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Ωδειον
αδειας
και·: λειτουρ
γίας παραρτ·ήματος αύτοϋ εις 'Αθ·ήνας
καί έπt τ-Ιjς δοοϋ 'Ελευθερίου Βενιζέλου
1 8 , περ ιοχ·Ιjς τ . Σμύρνης, μ έ η1:ήματα :
α ) Πιάνου χ.αl β ) Μονωδίας " . (Άριθ.
Β/Φ 'l Ο /'1 2 6 1 3 / 1 8-9- ? 4 ) .
Φ.Ε.Κ. τεϋχ. Β', ά.ριθ. 929/24-9-74
1111 " Περl ιΧρσεως της διά της ύπ' άριθ.
!19 ? 1 /8? /9-1 0-?1 άποφάσεως τοϋ Ύ
πουργοϋ Πολιτισμοϋ καl 'Επιστημών
χορηγηθείσης εις τον ' Αδαμάντιον Έμμ.
Λεβεντάκ� ν άδεί� ς l�ρύσ;:ως Σ!�ολ� ς Κι
νηματογραφου εν Αθηναις . ( Αριθ.
Δ.Φ. ·1 5/1 ? ?0/'1 5-'1- ? 5 ) .
Φ . Ε. Κ. τειίχ. Β ' , άριΟ. 51/23-1-75
1111 " Περl χορ·ηγήσεως άδείας lδρύσεως
Κινηματογραφιχ.Ίjς Σχολης έν 'Αθ·ή,ιαις
εtς τόν 'Ανδρέαν Κοντογιάννην τοϋ Γεωρ-

γίου ύπο την διεύθυνσιν τοϋ ιδίου " .
(Άριθ. Φ . Ο ? /09/45692/8- 1 1 - ? 4 ) .
Φ . Ε . Κ. τεϋχ. Β ' , ό.ριΟ. 1 153/15-11-74
:111 ' ' Περ � χ�ρηγ1 σε�ς ε ι ς το :Ελληνιχ.ον
_
Ωδειον
αδειας ιορυσεως χ.αι λειτουρ
γίας παραρτ·ήματος αύτοϋ εtς Ναύπακτον καl έπl της δδοϋ Μεσολογγίου άρ.
56, μέ τά κάτωΟι τμ:ήματα : α) Ώδιχ.ης,
β ) 'Αρμονίας, γ ) Πλ·ηκτών ( Πιάνο ) " .
(Άριθ. Φ. 1 0/30643/1 1 - 1 0-?11 ) .
Φ . Ε . Κ. τεϋχ. Β ' , ό.ριΟ. 1073/19-10-74
1111 " Περl χορ·ηγ·ήσεως εtς το Έλληνιχ.ον
'Ωδείον άδείας ίδρύσεως καl λειτουρ
γίας παραρτhματος αύτοϋ εις Ί-Ιλιού
πολιν καl έπl της δδοϋ Έλ. Βενιζέλου
1 2 8 μέ τμημα πληκτ<7>ν (πιάνο ) " . (' Αριθ.
Β/Φ1 0/231 3/2?-1-?5 ) .
Φ . Ε . Κ. τεϋχ. Β', ά.ριΟ. 1 1 7/4-2-75
1111 " Περl χορ·ηγ·ήσεως ε tς το Έλληνιχ.ον
'Ωδείον άδείας ίδρύσεως χ.αl λειτουρ
γίας παpαρτ·ήματος αύτοϋ εtς Ζαρου
χλέ"ίχ.α Πατρών μέ 'Γμημα Ώδικ'ίjς " .
(Άριθ. Β/Φ 1 0/23'1 2/2 ? -1 -?5 ) .
Φ . Ε. Κ. τεϋχ. Β ' , ό.ριθ. 117/4-2-75
ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΒΡ ΑΒΕΥΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

.... το ύπ' άριΟ . 1 3 2 Β' τεϋχος της 'Ε
φημερ ίδος της Κυβερν-ή σεως, της 6/2/? 5 ,
δημοσιεύτηκε ·lj παραχ.άτω άπόφαση :
'ΑριΟ. Α / 1 463
Περl συγκροτ·ήσεως Έπιτροπ'ijς τών
προς άγοράν καl Βράβευσιν Λογοτεχνι
κών 'Έργων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣiΊΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣ'ΓΙ-ΙΜΩΝ
'Έχοντες ύπ' οψει :
1 . Το .Δ. ·1 ? 5/' 1 9?3 " περl Ύπουρ
γικοϋ Συμβουλίου καl 'Υπουργείων " ,
ώ ς έτροποποι·ήθη χ.αl συνεπληρώθη διά
τοϋ Ν.Δ. 26? /19?11.
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2 . Το Β.Δ. 449/1 963 " περl έκτελέ
σεως τοϋ &ρθρου μόνου τοϋ Νόμου 1 438/
1 944 περl άναγραφης εις τον προϋπο
λογισμον πιστώσεως προς ένίσχυσιν της
Καλλιτεχνικ'ίjς καί Πνευματικης κιν·ή
σεως ' ' .
3 . Τ ο Π ρ . Δ/γμα 356/1 9 ? 4 " περl κα
θορ ισμοϋ συνΟέσεως 'Επιτροπών των
&ρθρων 2 χ.αl 6 τοϋ Β. Δ/τος 449 /1 963
κλπ.", ώς χ.αl τ·Ι]ν ύπ' άριθ. 95293 / '1 0 .
9 . 1 96? κοινήν άπόφασιν τοϋ 'Αντιπροέ
δρου της Κυβερν·ήσεως χ.αl των Ύπουρ
γων Έθνικης Παιδείας καl Οtκονομι
κων περl διατ·ηρ·ήσεως χ.αl συνθέσεως
Συμβουλίων καl 'Επιτροπών άρμοδιό
τητος τοϋ 'Υπουργείου Έθνικης Παιδείας
καl Θρ·ησκευμάτων " .
4 . Ί Ό Β . Δ . '1 85/1 969 " περt των μετα
φερομένων εtς 'Τπουργείον Προεδρίας
Κυβερν-ήσεως 'Υπηρεσιών καl θέσεων
των Δ/νσεων Γραμμάτων κλπ. " .
5 . Το Ν.Δ. 280 / 1 969 " περl συμπλη
ρώσεως τοϋ Α.Ν. 9 1 /'1 96? "περl όργα
νώσεως, λειτουργίας καl άρμοδιοτήτων
τοϋ 'Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνή
σεως " .
6 . Τ·Ι]ν ύπ' άριθ. 4238? /'1 9 . 9 . 1 9?4
άπ� φασιν τοϋ 'Ττ;? υργ� ίου Πολιτ ισμοϋ
_
,
και , Επιστημων
περι συγκpοτησεως
τ'ίjς Έπιτροπης των προς άγοpιΧ.ν καl
Βράβευσιν Λογοτεχνικων 'Έργων " καl
7 . ΤιΧ.ς ύπ' άριΟ . .!ι/180? /!1 . 1 0 . '1 9 7 11 καl
!16220/ 1 0 . �L0 . 1 9 7 11 άποφάσεις τοϋ 'Υ
�ουργείου Πολιτ; σμοϋ κι:_l ' � πισ1;ημων
περί τροποποι·ησεως της αποφασεως
συγκροτ·ήσεως Έπιτροπ'ίjς των προς ά
γοριΧ.ν καl βράβευσιν λογοτεχνικων ερ
γων " . 'Αποφασίζομεν :
«

«

Συγκροτοϋμεν τ·ην Έπιτροπήν δια τήν
έπιλογ·ην τών προς άγοριΧ.ν χ.αl βράβευσιν
Λογοτεχνικων eργων, έχ. των κάτωθι
Λογοτεχνων :
'1 . Εύαγγέλου
Παπανούτσου, ώς
Προέδρου, άναπλ·ηρουμένου ύπο τοϋ
'Άλκη Γιαννοπούλου.
2 . Ι . :λf. Παναγιωτοπούλου, άναπλη
ρουμένου ύπο τοϋ Χρήστου l\fαλεβίτση.
3 . l\fηνίΧ Δ·ημάκη, άναπληρουμένου
ύπο τοϋ Δημ-ητρίου Παπαδίτσα.
4 . Νικηφόρου Βρεττάκου, άναπλη
ρουμένου ύπο της Ζωης Καρέλλη .
5 . 'ΑΟανασίου Πετσάλη - Διομ·ήδη,
άναπλ·ηρουμένου ύπο τοϋ Νικολάου ' Αθα
νασιάδη.
6 . Γεωργίου Θέμελ·η, άναπληρουμέ
νου ύπο τ'ίjς "Εβης Σκανδαλάκ·η (Μελισ
σάνΟη ) χ.αl
7 . Πάνου Καραβία, άναπλ·ηρουμένου
ύπο τοϋ Γεωργίου Βαλέτα.
Γραμματεύς της Έπιτροπης δρίζεται δ
Σταϋρος l\ Ιαργέλλος, μόνιμος ύπάλλ·ηλος
έπl βαΟμ<";) 6φ, Α' Κατηγορίας, ύπηρε
των παριΧ. τ'(ι Δ/νσει Γραμμάτω'ι, Βι
βλιοΟηκών καl 'Αρχείων τοϋ ΥΠΠΕ, μέ
ά�απληρ<;>τ·1ν τήν ;\.� μπριν-2ν Σ ίχ.,αλ·η,
μονψ.ον υπαλληλον επι βαΟμφ 7 φ , υπ·η
ρετοϋσαν παριΧ. τ'ii αύτ'(ι ΔιευΟύνσει .

Ί-Ι Οητεία τ'ίjς ώ ς &νω 'Επιτροπ'ίjς λ·ήγει
τήν '1 9 Σεπτεμβρίου 1 9? 5.
Έν ' ΑΟ·ήναις τ'(ι 3 '1 ' Ιανουαρίου 1 9 7 5
Ό ύπουργος
ΚΩΝΣ'ΓΑΝΊΊΝΟΣ Ί'ΡΥΠΛΝΗΣ

ΕΝΑ 'ΆΝΘΟΛΟΓΙΟΝ" ΔΡΧ. 300.000 !

Στο ύπ' άριθ. 66 Β' τεϋχος της Έφη
μερίοος της Κυβερνήσεως, της 25/1 /75,
οημοσιεύτηκε ή παρακάτω ύπουργικ·Ι)
άπ6φαση :
'Αριθ. t,943
Περί άποζημιώσεως συγγραφέων, οιά
τήν συγγραφ-Jιν βιβλίου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΙ-Ι Σ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΙ-ΙΣΙffiΥΜΑΤΩΝ
'Έχοντες ύπ' δψει : . . .
Έγκρίνομεν τήν ύπ' άριθ. 1 /27 . 9 . 74
πραξιν της ώς &νω έπιτροπης και δρί
ζομεν το ϋψος της άποζημιώσεως τών
κάτωθι συγγρ.αφέων :
1 . Μουστάκα - 'Λετοπού).ου Καλλιόπης τοϋ Θρασυβούλου.
2 . 'Ιωάννου Γεωργίου τοϋ 'Ιωάννου.
3 . Κάσοαγλη Λίνας τοϋ 'Εμμανουήλ.
4 . Δημαρα 'Αλεξίου τοϋ Κωνστ.
5 . Βουγιούκα 'Αριστείοου τοϋ Έμμ.
6 . Δοξιάοου Καλλιόπης τοϋ Κωνστ.
οιά το βιβλίον των " 'Ανθολόγιον γιά τά
παιοιά τοϋ οημοτικοϋ ,, (τόμοι 3 ) εις
το ποσον τών 50.000 ορχ. οι' έ:καστον
έξ αύτών. Σύνολον οαπάνης 300.000 ορχ.
ΊΙ ώς &νω οαπάνη θά βαβύνη τον προϋ
πολογισμον τοϋ Ο.Ε.Δ.Β. τών άρμοοίων
έντελλομένων, δπως προβοϋν εις τήν έκ
τέλεσιν της παρούσης.
'Εν 'Αθήναις τη 1 7 ' Ιανουαρίου 1 97 5 .
'Ο ύπουργος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΠΟΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

Στο ύπ' άριθ. 258 Α' τεϋχος της
Έφημερίοος της Κυβερνήσεως, της 23/
9/74, οημοσιεύτηκε το ύπ' άριθ. 56/
2 1-9-?4 Νομοθετικο Διάταγμα, " περί
έπανακρίσεως τών έγκεκριμένων οιοα
κτικών βιβλίων της Δημοτικης Έκπαι
οεύσεως και άντικαταστάσεως τών παρ.
3 και 4 τοϋ &ρθρου 25 τοϋ Ν.Δ. 651 /70
" περι όργανώσεως της Γενικης Έκπαι-

οεύσεως και οιοικήσεως τοϋ προσωπικοϋ
αύτης ". Στο &ρθρο 3 άναφέρονται τά
παρακάτω :
Λί παράγραφοι 3 καί ι, τοϋ &ρθρου 25
τοϋ Ν.Δ. 651/70 άντικαθίστανται ώς
έξης :
" 3 . Ί-Ι συντεταγμένη καί &νευ tοιωμα
τ;σμών Δηι�οτικ·ή , ώς εχει οιαμ� ρφωθη
,
εις πανελ).-ηνιον εκφραστικον
οργανον
ύπο τοϋ Έλλ·ηνικοϋ λαοϋ καί τών οοκί
μων συγγραφέων τοϋ 'Έθνους, είναι ·IJ
γλώσσα τοϋ Δημοτικοϋ Σ,χολείου, της
οιοασκαλίας και τών βιβλίων αύτοϋ.
ι, . οι μαθηταί τών Ούο τελευταίων τά
ξεων τοϋ Δημοτικοϋ Σχολείου άναyι
yνώσκουν περικοπάς έκ τών Εύαγγελίων
καί κείμενα της καθαρευούσης άπλώς
οιά νά έξοικειώνωνται προς αύτά ,,
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ

Στο ύπ' άριθ. 1 67 Β' τεϋχος της Έφη
μερίοος της Κυβερν·ήσεως, της 1 2/2/75,
οημοσιεύτηκε ·IJ παρακάτω ύπουργική
άπόφαση :
'Αριθ. 5097 /1 49
Περι συστάσεως Όργανωτικης Έπι
τροπης 1 6ου Φεστιβάλ Έλληνικοϋ Κιν"11ματογράφου, τρέχοντος ετους.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΛΣ
'Έχοντες ύπ' δψει : . .
1 . Συνιστώμεν Όρyανωτικήν Έπιτρο
πl)ν τοϋ 1 6ου Φεστιβάλ Έλληνικοϋ Κι
νηματογράφου, οιά το τρέχον ετος 1 9 7 5,
έχ: τών κάτωθι :
α ) Τοϋ Κωνσταντίνου Καρακατσάνη,
μέλους τοϋ Δ.Σ. της ΔΕΘ, ώς Προέορου.
β ) Της οίοος Βασιλικης Γιyη, οημο
σιοyράφου.
γ) Τοϋ Παντελη Βούλγαρη, σκηνο
θέτου.
ο) Τοϋ Μιχαήλ Μιχαηλίοη , λογο
τέχνου.
ε) Τοϋ 'Εμμανουήλ Ψυλλάκη, κινη
ματογραφιστοϋ.
2 . Της ΈπιτροπΊjς μετέχει, συμφώνως
τ<j> &ρθρ ιr 8 ιr , τοϋ Κανονισμοϋ λειτουρ.

γίας τοϋ Φεστιβάλ, δ παρά τ?j καθ' ήμας
Δ/νσει Βιομηχανίας Κινηματογράφου
Νικόλαος 'Αρβανίτης.
3 . Γραμματεύς της Έπιτροπ-ϊjς δρ ίζεται
δ Προϊστάμενος της Γραμματείας Φε
στιβάλ Κιν·ηματοyράφου ' Ιωάννης Νι
κολόπουλος.
'Εν Άθ·ήναις τη 3 Φεβρουαρίου 1 9 7 5
Ό ύπουργος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟ ΟΦΑΓΟΣ
Στο ύπ' άριθ. 1 6 7 Β' τεϋχος της
Έφημερ ίοο � της Ι�υβερν·ήσ�ως ;ης 1 2/2 {
75, οημοσιευτηκε η παρακατω υπουργικη
άπόφαση :
Άριθ. 5096/1 48
Περί συστάσεως 'Οργανωτικης Έπιτρο
πης '•ου Διεθνοϋς Φεστιβάλ Κιv-ηματο
γράφου τρέχοντος ετους.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΙ-ΙΧΑΝΙΑΣ
'Έχοντες ύπ' δψει : . . .
1 . Συνιστώμεν 'Ορyανωτικήν Έπιτρο
πήν τοϋ 4ου Διεθνοϋς Φεστιβάλ Κινη
ματογράφου, οιά το ετος 1 975, έκ τών
κάτωθι :
α ) Τοϋ Παναγιώτου Μαυρίοη, μέλους
τοϋ Δ.Σ. της ΔΕΘ, ώς Προέορου.
β ) Της Ροζίτας Σώκου, κριτικοϋ Κι
νηματογράφου .
γ ) Τοϋ Βασίλη Μάρου, σκηνοθέτου.
ο) Τοϋ Μιχ. 1. ΜαθιουΟάκη , λογο
τέχνου.
ε ) Τοϋ Γιάννη Βόγλη, ήθοποιοϋ.
2 . Της Έπιτροπης μετέχει, συμφώνως
τ<j> &ρθρ ιr 2 ιr της ώς &νω ύπο στοιχεία
1 β κοινης άποφάσεως, δ παρά τη καθ'
ήμας Δ/νσει Βιομηχανίας Κινηματο
γράφου Νικόλαος ' Αρβανίτης.
3 . Γραμματεύς της Έπιτροπ'ίjς δρίζε
ται δ Προ ·ιστάμενος της Γραμματείας
Φεστιβάλ Κινηματογράφου 'Ιωάννης Νι
κολόπουλος.
'Εν 'Αθήναις τη 3 Φεβρουαρίου 197 5
Ό ύπουργος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΟΦΛΓΟΣ

Κυκλοφ όρησε
ό Σύγχρονο ς Κινη ματογρ άφο ς '7 5

Τεύχος 5
8 Στρατευ μένος κινη ματογράφος
aπο κλε ιστικη συνέντευξη μ ε την ό μάδα Slon ISKRA
8 Γιa μ ιa θεωρ ία τού Έλλην ικού Κινη ματογράφου - ή
έλληνικότητα
8 Π αρουσίαση του σύγχρονου γερ μανου σκηνοθέτη
Β έρνερ Σ ρ έτερ
Ά
ιζενστάιν - Θωρηκτο Ποτέμκιν, 'Ι βaν ό Τρο μερος
8
8 Σ χόλια γιa τη λογοκρ ισία
δρχ. 5 0

..

Α Λ ΛΑΓΕΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤ � ΑΘΗΝΑΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΩΣ ΤΙΣ 31 ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΗ
1111 ΑΘΗ Α {Γ. Φέρτ·ης - Ξ. Καλο
γεροπούλου ) : 'Άρχισε 1 8
Όχτώ
βρ·η, μl: τό ί:ργο τοϋ Μπέρτολτ :111Ιπρέχτ
" Ό δάσκαλος " • Πα:ιδικη Σκηνή :
'Από 1 4 Δεκέμβρη " Ό Παπουτσω
μένος γάτος " τοϋ Μπράιαν Ούαίη.

ΑΘΙ-Ι ΝΩΝ (Δημ. Μυράτ - Βούλα
Ζουμπουλάκη ) : 'Άρχισε 1 6 Όχτώ
βρη, μl: τό " Ρέκβιεμ γιά: μιά: μονα
χ/j " τοϋ Ούίλλιαμ Φωκνερ.

1111

Ιiργο τοϋ Γ. Ρούσσου " Μαντώ Μαυ
ρογένους " .
1ΙΙ1 ΑΛΦΑ (Σύ γ χρονο 'Ελληνικό Θέ
ατρο, Λ·ηναϊος - Φωτίου ) : 'Από !*
Όχτώβρ·η &ς 1 Νοέμβρη " Κλειδο
κράτορες " τοϋ llιfιλαν Κ9υντέρα. {Έ
πανάλ·ηψ·η άπό την προηγούμενη χει
μωνιάτι,κη π7,ρίο8ο • ' � πό 29 ��� μ�
βρη, δευτερο εργο : Αλαιν τεκω Ο ι
Ρόζεμπεργκ 8/:ν πρέπει ν ά: πεθάνουν " .

J

ΒΕΜΠΟ {Μουστάκας, Φόνσου,
Βογιατζ'ίjς, Ναθανα·ήλ, Πρέκας, Κων
σ ;αv- ;άρ � ς ) : , 'Άρχισε 30 Ιοέμ ρη,
_ Πρετεντερη ,
με την επιθεωρησ·η των
Μιf(αη�,ίδη,' Ίακωβί�Ύ\ , " Συγγνώμη,
που σε ψηφισα πολυ .
1111

�

1111 ΠΕΡΓΗ {'Έλσα Βερyϊj ) : 'Άρχισε
3 Όχτώβρη, μέ τό ί:ργο τοϋ Ν. Ζα
κόπου�ου
Ό Χορ ? ς ".
{Έπαν�
ληψη από την προηγουμενη χειμωνια
τικη περίο8ο ) .

·:

ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ {'Ελεύθερο Θέα
τρο ) : 'Άρχισε 31 Όχτώβρη, μέ τό
ί:ργο το� Μ. Χουρμούζη " Ό Τuχο
διωκτης , .
1111

1111 ΓΚΛΟΡΙΑ {Βουτσiiς, Κον-:οϋ ) :
'Άρχισε 1 7 Όχτώβρη, μl: την κωμω
δία τοϋ Κ. Πρετεντέρη " Τράβα στό
σπίτι σου, Τζό " .

ΔΙΑΝΑ ('Άγγ. ' Αντωνόπουλος
-Β. Ζαβιτσιάνου ) : 'Άρχισε 9 Όχτώ
βρη, μl: την κωμω8ία τοϋ Αrηκμπεριν
" Ή άστικη τάξη άστειεύεται " .
1111

ΔΙΟΝΤΣΙΑ · {Λαμπέτη - Παπαμι
χαήλ ) : 'Άρχισε 21 Δεκέμβρη , μέ: τό
"Βuσσινόκηπο" τοϋ 'Αντόν Τσέχωφ.
1111

ΔΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ {Ί. 'Α
ρώνη - Κα:ρ. Παυλάκης) : 'Άρχισε 30
οέμβρη, μ έ τον " Κατά φαντασίαν
δικτάτορα" τοϋ Λούντβιχ Χόλμπεργκ.
1111

ΕΘΝΙΚΟ : 'Άρχισε 20 Δεκέμβρη,
μέ τό " Θάνατο τοϋ Δαντών " τοϋ
Γκέοργκ Μπύχνερ.
1111 ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΝΑΣ (Δ. Ποτα
μίτης ) : 'Άρχισε l* Όχτώβρη, μέ τό
ί:ργο τοϋ Δημ. Ποταμίτη " Οι τε
λευταίες περιπέτειες τοϋ 'Α8άμ καt
τ'ίjς ΕίJας " • Παιδικη σκηνή : 'Από
� Δεκέμβρη τό 17�ούζικαλ τοϋ Ν. Γούντ
Πσσ. . . Πσσ. .
1111

Τό

"

Τρομπόνι " στή

"

Νέα Σκηvή " . Μιά σωστή κίνηση τού Έθvικοϋ !

1111 ΑΙΓ ΛΗ, Δάφνη {Έλληνικη Λα
ϊκ·ί] Σκηνή ) : 'Άρχισε 20 Νοέμβρη,
μέ τό ιστορικό ί:ργο τοϋ Δημ. Φωτι
άδη " Μακρυγιάννης " .
1111 ΑΚΑΔΗΜΟΣ {'Ελεύθερη Λαϊκ·Ιj
Σκψή ) : 'Άρχισε 2 2 Νοέμβρη, μέ τό
" Δόξα καt θάνατος τοϋ Χοακtν
Μουριέτα " τοϋ Πάβλο Νερούδα.

1111 ΑΚΡΟΠΟΛ (Χρονοπούλου , Έξαρ
χάκος, Μηλιά8ης ) : 'Άρχισε 1 8 Όχτώ
βρη . "Ως τtς 8 Δεκέμβρη ή έmθεώρη
ση των Νικολα·tδη , Λυμπερόπουλου
"Χούντα γιοκ - λα/: προχώρα" • 'Α
πό 1 4 Δεκέμβρη ή έπιθεώρηση των
Ν ικολα·t δη, Λυμπερόπουλου , Μα:ρκέα
"Φρύδια, σκούφια καt Πασόκ - Άγα
πiiτε τό πράσινο - 'Έμπαινε Γαρου
φαλιii ".
1111 ΑΛΑΜΠΡ Α {Κώστας Καρρiiς ) :
'Άρχισε 27 Σεπτέμβρ·η, μl: τό " Κόκ
κινα τριαντάφυλλα γιά: μένα " τοϋ
Σών Ο' Κέιζυ.
1111 ΑΛΙΚΗ
{'Αλ. Βουγιουκλάκη ) :
'Άρχισε 1 9 Όχτώβρη, μl: τό ιστορικό

1111 ΑΜΙΡΑΛ {Σμ. Γιούλ·η - Θ . Καρα
κα:τσάνης ) : "Αρχισε 24 Δεκέμβρη ,
μέ τό ί:ργο των Μπόστ, Μουρσελii,
Σκούρτη " Έθνικ·)� . . . κωμωδία " .
1111 ΑΝΑΛΤΤΗ { Κ . Άναλυτ'ίj - Κ. Ρη
γόπουλος ) : 'Άρχισε 1 6 Όχτώβρη.
"Ως τlς 15 Δεκέμβρ·η " Τό αύτt τοϋ
'Αλέξαν8ρου" τοϋ Κ. Μουρσελii 8 'Από
21 Δεκέμβρ·η ή κωμωδία: τοϋ Πόπλι
γουελ " Ό Χάρρυ καt τό Τζίνι του " .
1111 ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΤΊΆ
{Κωνσταντίνου, Καραγιάννη, Σταυρί8ης, Κάππης, Γιουλάκη , Μούτσιος,
'Υψηλάντη ) : 'Άρχισε 22 Νοέμβρη,
μl: τ-/jν έπιθεώρφη των Λαζαρί8η,
'Ελευθερίου, Πλέσσα " Κύπη8ες καt
βουλευτάδες - τέρμα πιά στούς βασι
λιάδες " .
1111 ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ {Γ. Μιχα
η� ί�·�ς ) , : 'Άfχι �� 1 !, Όχτώβρ·η , , μέ
τη Δικη των Εξ Γ. 1ιχαηλι8η.
1111 ΒΕΑΚΗ ( Λα ·ίκ·ΙJ Σκψη Θεάτρου
Τέχνης ) : 'Άρχισε '1 2 Όχτώβρη, μl: τό
ί:ργο τοϋ τάριο Φό " Ή 'Ισαβέλλα,
,,
τρεϊς καραβέλλες κι ενας παραμυθiiς .

ΚΑΒΑ ( Ν . Χατζίσκος - Τ. Νικη
φοράκη ) : 'Άρχισε 26 Όχτώβρη, μέ:
τό ί:ργο τοϋ ότ·η Περγιάλη " Αύτό
τό δέντρο δέν τό λέγανε ύπομονή " .
1111

1111 ΚΑΛΛΙΦΟΡΝΙΑ {'Ελεύθερη Σκη
νή ) : 'Άρχισε 5 Νοέμβρη, μ/: τό έ:ργο
τοϋ Δ·ημ. Τζελλii " Μιά νύχτα στον
Πειραιii " .

ΚΑΠΠΑ {Ν. Κούρκουλος ) : 'Άρ
χισε 1 8 Όχτώβρ·η, μέ: τό Ιiργο τοϋ '
Μπρέ:χτ " 'l'αμποϋρλα στη νύχτα " .

1111

ΚΟΊΌΠΟΤΛΗ {Παράβας, Λάσκα
ρη , Παπαγιαννόπουλος, Μιχαλόπου
λος) : 'Άρχισε 6 οέμβρ·η. "Ως τtς 2 2
Δεκέμβpη ,
έπ,ιθεώpηση , των Γερμ�
_ Κυρ.
νου,
Για μια · χουντα δολλα
ρια " • 'Από 25 Δεκέμβρ·η ή έπιθεώ
ρ·ηση των Νικολα·t8η , Πυθαγόρα" Σου
βλά,κι J;έ: τζατζίκι, Πέτρος μέ: Φρει
δερικη .
ιιιι

�

ΚΩΣΊΆ ΜΟΤΣΟΤΡΗ : 'Άρχισε
3 Όχτώβρη, μέ την κωμωδία τοϋ �

1111

�

Βαλεντίν Ι�ατάγιεφ " Θέλω νά δω τον
,
.
Μιουσωφ
ιΙΙι ΝΙΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ : "Λρχισε 6
Νοέμβρη, μ/: τ-ίj μουσική σάτιρα των
Γ. Νεγρεπόντη - Λ. Κ-ηλα·ηδόν·η " Μι
κροαστικά ' ' .
ιΙΙι ΜΠΡΟΝΤΓΟΥΛΙΙ-Ι (Γ. Γκιωνά
κ·ης ) : 'Άρχισε 5 Όχτώβρη, μέ τ-)jν
κωμωδία του ΨαΟii "'lΌ άνΟρωπάκι".

ιΙΙι ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ (Φ. Κωνσταν
τέλος, Σ. Σταματiiτος) : 'Άρχισε '1 8
Δεκέμβρη, μ/: τό �ργο " Ol &.νθρωποι
τ'ίjς Κοιλάδας " τ'ίjς Κρινιως Παππii.

" Τρόμος καί άθλιότ-ητα του Γ' Ράιχ " .

1ΙΙι ΧΑΤΖΗΧΡΗΣ'lΌΥ ( Κ . Χατζη
χρ'ίjστος, Καλουτii, τόρ, Λειβαδί:r·ης,
Σ;rολ �γκ� ς ) : 'Άρχισε _ '1 9 Ό χτώ�ρη,
,
με την επιΟεωρ·ηση
των Παπαδουκα,
Καραγιάννη , Καμπάνη, Μακρ ίδη " 'Απ'
τό πουλί στ·ή . . . Βουλ·ή " .

111ι ΡΙΑΛΤΟ (" 'Ελεύθερος Κύκλος "
του Κανέλλου 'Αποστόλου \ : 'Άρχισε
2 3 Όχτώβρη, μέ τ·)jν κωμωδία του
'Λριστοφάν·η " Πλουτος " .

ΡΩΜΙΟΣΥΝΙ-Ι : "Αρχισε 22 Ιοέμ
βρη, μέ το μουσικό ντοκουμέντο των
Γερ Σταύ � ου - Μ ��η Θεοδωράκη " ' Λρ
;
καδια - Ζατουνα .
1111 ΣΑΤΙΡΑ (Β. Διαμαντόπουλος - Γ.
Μιχαλακόπουλος) : 'Άρχισε r, Όχτώ
βρη . "Ως τ-)jν 1 Δεκέμβρη τό �ργο του
Ζύλ Φάιφερ " "Ας παίξουμε τούς δο
λοφόνους" 8 'Από 1 3 Δεκέμβρ·η
Ό
Συνεργός " του Φρ. Ντύρρενματ.

ΤΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ :

ιΙΙι

ΕΑ ΣΚΗ Η Έθνικου Θεάτρου.
'Άρχισε 2 1 Δεκέμβρ·η , μέ το " Τρομ
πόνι " του Μάριου Π οντίκα.
1ΙΙι ΟΛΥΜΠΙΑ ( ΈΟνική Λυρικ·)j Σκ·η
ν·ή ) : 'Άρχισε στίς "13 Δεκέμβρ·η, μέ
τ·Ι)ν <>περα του Γκλούκ " ' Ορφεύς καί
Εύριδίκ·η " πού ξαναπαίχτ·η κε 1 5, 1 7
καί 2 1 / '1 2 8 Πουτσίνι " l\Ιποέμ " 2 0 ,
2 2 , 2 7 καί 29/ 1 2 8 Σακελλαρίδη
" Βαφτιστικός " 26 /12 /74.
ιΙΙι

ΑΥΛΑΙΑ (Γκέλυ Μαυροπούλου ) :
'Άρχισε 28 Όχτώβρη, μέ τό " Μιά
κυρία στά μπουζούκια " του Γιώργου
Κατσαμπ'ίj.
ιΙΙι

ιΙΙι ΔΙ-Ι ΜΟΤΙΚΟ ΠΕΙΡΛΙΩΣ
(Ρ.
Βλα�οπούλου \ : "� ρχισε � 3 Νοέμ�ρη ,
μέ την πολιτικ·η σατιρα των Καμπανη,
Καραγιάννη
" Παπα8όπουλος καί
,

"

C.I.A. ".

ΣΙΝΕΛΚ (' Αλ. 'Αλεξανδράκης Ν. Γαλψέα ) : 'Άρχισε '1 8 Όχτώβρη,
μέ τή " Δίκη των φακέλλων " του
Ντάνιελ l\Ιπέρριγκαν.

ΚΥΒΟΣ (Γιάννης Γεωργιάδης ) :
'Άρχισε 1 9 οέμβρ·η , μέ τό �ργο του
Μπέρτολτ Μπρέχτ " Ό Σβέικ στον
Β' Παγκόσμιο Πόλεμο " .

ιΙΙι

ΟΡΒΟ ("Λλκ. Γάσπαρη ) : 'Άρ
χισε 1 7 Όχτώβρη, μέ το �ργο τ'ίjς
'Άλκηστ·ης Γάσπαρ·η " Ί-Ι πτώση άπό
τον Γαλαξία " .
ιΙΙι

ιιιι

111• ΣΤΟΑ : 'Άρ� ι?ε 10 Νο� μβ �;ΙJ μέ
:
τήν κωμωδία του Αριστοφανη
Ιπ
π'ίjς ". 'Έδωσε παραστάσεις &ς τίς
1 2 του Νοέμβρ·η e 'Από 29 Δεκέμβρ·η
" Τό �πος του βασιλιii Ύμπύ" του Πέ
τρου Μάρκαρη.
ιΙΙι ΤΕΧΝΙ-ΙΣ : 'Άρχισε 8
οέμβρη,
μέ το �ργο του Μπέρτολτ Μπρέχτ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ (Μαριέττα Ρι
άλδη ) : "Αρχισε '1 7 Όχτώβρη, μέ τ·)j
σά-:-ιρα τ'ίjς Μαρ . Ριάλδη " Σκ . . . " .

1ΙΙι

ιΙΙι ΠΕΡΟΚΕ ( Π . Φυσσούν ) : 'Άρ
χισε '1 8 Ό χτώβρ·η, μl: τ·)jν έπιΟεώρηση
των Κωνσταντάρα, Τσίρου, Κακου
λίδη " Λαέ άφέντη " .

ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ (Σαπουντζάκη, Στυ
λιανοπούλου, Γιαννόπουλος ) : 'Άρχισε
30 Νοέμβρη, μέ τήν έπιΟεώρ·ηση των
Λαζαρίδη, 'Ελευθερίου, Φιλιππούλη,
Παπαβασι).είου " 'Άλλοι στ-)j Βοω,η
κι &.λλοι στο σκαμνί " . Μετά το δη
�οψ·ήφισμα _προστέθ·ηκε στ � τίτλο
. .. κι δ 1 τινος στο παχνί .
ιΙΙι

?
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8 Β υζαν τ ι ν ο ί Ι στο ρ ι κο ί συγγραφείς.
Κ εί μενα. Τόμο ι 1 9, δερματόδετοι
8 Π α ι δ ι κ ή Θεατ ρ ι κ ή Σ κηνή . . . . . .
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8 'Επτά π ο ι ητ ι κά 6 ι 6λ ί α Βuρωνος,
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 Π ο ι η τ ι κή άντ ι ανθολογ ί α .
8 Λεξ ι κό Νέο - 'Αρχαίο . .
8 Λεξικό Λατ ι νο - 'Ελλην ι κό
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δ ιάθεσή σας. 'Ελaτε νά δ ι αλέξετε !
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και

ή

άστnρ
όπέδε ι ξ ε α ύ τ ή τ ή ν ό γόπη.
Δ ε ί τ ε τις ε ι σπρόξε ι ς τwν θεότρων όπου π α ί ζο υ ν
ο ι πρωταγω ν ι σταl τών έ κ πομπών μας .
Ή έ π ι τ υ χ Ι α τους δέν λ έ μ ε ό τ ι όφε l λ ε τ α ι σέ μάς .
Ό χ ι βέβα ι α !
ΟΙ πρωταγω ν ι στ α l μας κ έ ρ δ ι σα ν
τό μεγόλο κ ο ι νό μέ τ ή ν όξ l α τους .
Τ ήν όξ ί α τους όμως τή δ ε ί ξαμε έμεϊς
στό μεγόλο κ ο ι νό .
Καl φι λοδοξοϋμε σύ ν τομα νa προβόλουμε
όλους τους aξ ι ου ς ήθο π ο ι ο ύ ς .

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

' ιαι:

UNIVAS
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Οί

πορσελά11ες

Rosenthal

στr) εlδικ() τ,ω]μα τοϋ κrι.τασπ]ματος

� Κ.. Ρ Ο Ν

OLD NAVY

nι 57 7 0

Κάθε μιό άπό τ\ς εικονιζόμενες συσκευές
iΊ Η Ι - FI άποτελείται όπό
τρείς iΊ τέσσερις συσκευές, συγκεντρωμένες
σέ μιάl
Ε!ναι μιό κατάκτηση τής 'Υψηλής
Τεχνολογίας PHILIPS ή μουσική ΗΙ - FI
STEREO, συνδυασμένη μέ τόν περιορισμό τών
διαστάσεων τού συγκροτήματος.

PHILIPS STEREO

Κα\ κάτι έξlσου σπουδαίο:
Ή μοντέρνα αύτή λύση συμφέρει κα\ άπό
δποψη τιμή ς ! Στοιχίζει πολύ λιγότερο άπό
όποιοδήποτε συγκρότημα Η Ι - FΙ STEREO
άνεξαρτήτων μονάδων.
Ή PHILIPS σάς προσφέρει μιό δυ νατότητα
πραγματικό σπάνια!

RH 802. Δtκτης - Ένισχuτ"ς - Πικάπ, ΗΙ - FΙ. Κύματα
Μακρό, δύο περιοχtς Μεσαiα, Βpαχtα κα\ FM. Αύτόματη
tπιλογή 5 σταθμών στό FM. 'Έξοδος (μοuσικfις) 2X18W (μt
άντlσταση 4Ω}. 'Απόκριση συχνότητας 20-20.000 Hz
γραμμική :: 1 dB. Ρύθμιση Ισοσταθμlοεως 0.20 (18 όνό.
κανάλι. Δυνατότης άναπαραγωγf!ς όnό 4 ι'}χεta. Κεφαλή
δuναμικι'} Super- Μ.
RH 943. Δtκτης - Ένισχuτfις - Πικόn - Μαγνητόφωνο
καοtτας. Κύματα Μακρά, δύο πιριοχtς Μεσαtα, Βραχtο και
FM. 'Έξοδος (μοuσικι'Jς) 2Χ1 OW μt όντlσταση 4Ω. 'Απόκριση
συχνότητας 45-20.ΟΟΟ Ηι, :: 3dθ. Ρύθμιση Ισοσταθμlσεως
χαμηλών καl ύψηλών τόνων. Στεριοφωνικι')
μαγνητοφώνηση aύτόματη. Σύστημα DNL· (δυναμικός
περιοριστής θορύβου).
RH 8 11. Δtκτης - Ένισχuτ"'ς - Μαγνητόφωνο Stereo.
Κύματα Μακρά. δύο περιοχtς Mtoaio, θραχtα κα\ FM.
' Έξοδος μοuσικfις 2X10W μt όντlσταση 4Ω. 'Απόκριση
συχνότητος 45-20.000Hz, : 3dβ. Στcρεοφων1κι'}
μαγνητοφώνηση αύτόματη. Σύστημα DNL.

PH I LI PS
γ ι ά π ι ό σίγο υ ρ α

CAV ·21 a

Τό κροσi eivoι
Δiμο vούσιου.
Εvιούιοιι ...

Έν το ύτοις, δeν μ πορεί ν ό δ ι αφωνήση
κσνεlς δτι τό κρα σ ι ό
C A V I R O S , E L I SSAR, C I MAROSA
δ ι α κρ ίνονται : γιό την ύψηλή τους
π ο ι ότητα, τη στιλπνη καθαρότητα καl
την έκλεπτυσμένη γε ύση που χ α ρ ίζουν.
Β έ α ι α, θαύ ματα δεν μποροϋ με
ν ό κάνο υ με , οϋτε νό προσφέρουμε
ε ύ ρωπαϊκους τύπους κρασιών.
Γ ι ατl όπλούστατα, δeν ύπάρχουν
εύ ρωπαϊκeς ράτσες σταφυλι ών.

β

Άλλά, δν τό κ ρ α σ ι ό

CAV I RO S - E L I SSAR - C I MAROSA
έχουν ijδη έπιβληθίϊ στην άγορά,
τό όφείλουν σε συγκεκρι μένες
καl - κυρ ίως - σταθερeς Ι δ ι ότητες.
Ποιότnτα, στό ϋ ψ ιστο δυνατό έπίπεδο
που μaς δ ίνει τό ' Ελλην ι κό άμπέλ ι .
Π αρα δοσ ιακή μέθοδο παρασκε υ η ς

καl σύγχρονο τεχνολο γ ι κό σύστ η μ α
έμφιαλώσεως σ ύ μ φωνα μ e δλους
τους κανόνες της ύ γ ι εινης.

ΚΑΒΕΙ ΡΟΣ ΟΙ ΝΟΠΟΙ ΗΤΙΚΗ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2, ΑΘΗ ΝΑΙ 610, ( ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗ ΝΩΝ), ΤΗΛ. 7792-608/9
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Μερικοί ισχυpίzονιαι όιι
ιά Μεyάλα Καιασιιίμαια δέν είwι 'tchic�

ϊΞ

�

�

�
..Ξ

Υαάpχουν όμωι: "chics"
αού ιοχυpίzονιαι yιά ιό Μινιόν
ιό αντίΒειο !

ίίί

φορετικά εtδη, σε 226 εtδικα καταστή ματα » ,
σ ε δποια τιμή καt ποιότητα οάλη δ νούς σας.
Καί πιστέψτε μας, εlναι oL καλύτερες! Γιατί, oL
« άντιπρόσωποι - άγορασταί » μας στήν Ευρώ
πη , φροντίζουν άποκλειστικα γι' αυτό.
'Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το Μι
νιόν δέχεται ευχαρίστως τήν καλόπιστη άλλαγή
εtδών, επιστρέφοντας άκόμη καt τα χρήματα
σας!
Γιά τό Μινιόν λοιπόν δ πελάτης εί
ναι κάτι περισσότερο άπό φίλος! Γι' αυτό aλ
λωστε τού εξασφαλίζουμε τtς ίδανικώτερες καί
πιο aνετες συνθήκες. Πώς; ; ; Μά . . .

Ε

ιναι εκείνοι, οι εξοικειωμένοι μέ
τήν πολυτέλεια καt τον ό.έρα τού « Κόσμου » ,
που γνωρίζουν πόσο καλές άγορες μπορεί νά
επιτύχη μία ' Ιταλίδα στήν « R i nascente » , μία
Έλοετίδα στό « Globus », fι, μία Νεοϋορκέζα
στό « Macy' s » .
Εlναι aνθρωποι άνεπτυγμένων άν
τιλήψεων καt λεπτού γούστου, που θεωρούν ευ
νόητο δτι τό Μεγάλο Κατάστημα εχει τερά
στια ποικιλία καt κατα συνέπεια μεγαλύτερη
δυνατότητα νά « ντύση » κομψά καt οικονομι
κά, δσους ενδιαφέρονται γι' αυτό. Γιατί ; ; ;
την άπάντηση μπορείτε να την ορή
τε στό Μ ινιόν, πού εlναι τό δικό σας Μεγάλο
Κατάστη μα.
' Εκεί, θ' άνακαλύψετε

«

40 .000 δια -

Μέ 3 0 κλιματιζόμενους και aνετους
ορόφους, « πλημμυρ ισμένους » άπό ευχάριστη
μουσική, με 1 5 κυλιόμενες σκάλες, εκδηλώσεις,
( στό Μινιόν πάντα κάτι γίνεται ) , με τους είδι
κευμένους συμοούλους ( ορεφοκόμο, αίσθητι
κούς κλπ), με δώρα άγορών, τα Καρνε 'Αγορών,
το Τσέκ Δώρων, τήν άποστολη τών ειδών στο
σπίτι σας, τον ήλεκτρονικό του διερ ευνητη ΙΒΜ
360, την ' Υπηρεσία Φυλάξεως 'Απολεσθέντων
'Αντικειμένων, την Ύπηρεσία Παραπόνων, τό
M I N I PR I ( τό νέο S u per- Market ) και τό επί
σης νέο ' Εστιατόριο .
uΟλα αυτά κάνουν έμάς ύπερήφα
νους καί μερ ικους να πιστεύουν και να ίσχυρι
ζωνται δτι « c h i c » δεν είναι aλλο, παρά δ συν
δυασμός ευγενείας, καλαισθησίας καί προοδευ
τικότητος!

Λ1ΙΝΙΟΝ
ΚΑθΕ Τ ΜΗΜΑ ΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

S A N I T AS FO I L
'Η π ι ό ποΛύτιuπ Β ο π Β ό ς τ n ς u ο ι κ οκu p ίiς .
Αύτόματα πλυντήρια, ήλεκτρι κές
σκοuπες, παρκετέζες, κουζίνες, πλυν
τήρια π ! άτων, εύρύχωρα ψυγεΊα, έ
τοι μα φαγητa καi γλυκίσματα καi ε
να σωρο άλλα χρήσ ι μα προϊόντα τοu
σύγχρονου τεχνικοu πολιτι σμοu, έ
χουν άντι καταστήσει , σέ δλες τiς
προηγμένες χώρες τοu κόσμου, την
δυσεύρετη πιa οίκ ιακη δοηθό, πσU εί
δικa στην σημερινη έποχη τijς καθολ • 
κijς, σχεδόν, έξωσπιτικij ς άπασχολ i1σεως τών γυνα ι κών ή παρουσία της
καi οί ύπηρεσίες της εΤναι πιο άπα
ραίτητες άπο ποτέ.

• •

το ψάρι σας, διπλωμένα μέ SAN ITAS
FOIL, ψήνονται ώραιότατα. Το φαγη
τό σας η τa γλυκά σας, σκεπασμένα
στο ταψi μέ SANITAS FOI L θa ροδο-

δρομές σας, δι πλώστε
σάντουϊτς, ψροΟτα κλπ.
FΟΙιL. θά διατηρηθοCιν
φρέσκα, ζεστό: η κρύα,

κοκκινίσουν χωρiς νa καοCιν. ' Επίσης,
ένα ψύλλο άλουμ ι νόχαρτου στρωμένο
κάτω στο φοuρνο, θό: σας άπαλλάξη
άπο τον κόπο τοu καθαρίσματος.
Σ ' ένα πρόχει ρο σαγανάκ ι , πού
φτιάχνετε μέ διπλΟ SAN I TAS FO I L, μπο
ρεlτε νό: ψήσετε στο μάτι τijς κουζί
νας σας, σέ σι γανη φωτ ιά, μπιψτf.
κια, ψι λέττο, η μπρι ζόλες.

πλώσατε, γιό: πολλές ώρες καi έπί
πλέον θό: χρησι μ σποιήσετε το SAN : 
TAS FOI L γ ι a πρόχειρα πιάτα. Το 'ί
διο ύλικό, μπορεΊ κάλλιστα νό: χρη
σι μοποι ηθij καi γιa τη διακόσ μησ η
τοu σπιτιοu σας, άψοCι μπορεΊτε μ '
αύτο νό: καλύψετε τiς γλάστρες σας
η όποιαδήποτε άλλη έπιψάνεια έπ· 
θυμεΊτε. , νΑλλωστε πολλες άλλες χρή
σεις τοu SAN ITAS FOl·L θό: άνακαίΊύ
ψετε καi μόνες σας.

τό: τρόφι μα,
μέ SAN ITAS
άναλλοίωτα,
δπως τa δι-

Μαζί , λοιπόν, μ' δλα αu .-α, άλλο
(να πρακτι κο προϊον προσετέθη Τ]δη
στην ύπηρεσία τijς ' Ελληνίδας yοικο
κυρaς. Π ρόκειται γιa το άλου μ ι νό
χαρτο, το γνωστό έδώ σav SAN I TAS
FOI L, ποu σέ λίγο χρονικο διάστημα
κατώρθωσε νa κατακτήση τiς καρδιές
δλων τών άπαιτητι κών γυνα ι κών.
Σ τη ν 'Αμερ ι κή , χρησιμοποι είται έ
δώ καi πολλa χρόνια σέ εύρεlα κλί
μακα, έχει γίνει δε τόσο άπαρα ίτητο
στην 'Αμερι κανίδα νοικοκυρa δσο καi
οί χαρτοπετσέτες τοu φαγητοu.
Το SAN I TAS FOI L, πσU σaν έξοδο εΪ
ναι τελείως άσήμαντο, εΤναι πράγμα•ι
ένα προϊον πρώτης άνάγκης, διότι δεv
διευκολύνει μόνο την έργασία τijς νοι
κοκυρaς, άλλa άξι σποι εl συγχρόνως,
μέ άμεσο τρόπο, δλες τiς οίκ ιακες ή
λεκτρ ι κές συσκευές.
τοu ψυ
κ α Τ ά ψ υ ξ η
Σ Τ η v
γείου σας, ΤΟ κρέας, το ψάρ ι , ό κ ι μaς,
άκόμη καi τa έτο ι μα μπιφτέκια, δια
τηροuνται δπως τa δάζετε, χωρiς ν:Χ
χάσουν τίποτα άπο τη φρεσκάδα τους,
τa συστατικά τους καi το χρώμα
τους, δι πλωμένα μέ SANI TAS FOI L. Δεν
θa κολλήσουν, δεν θa στεγνώσουν
καi θa χωρέση ό θάλαμος διπλij πο
σότητα άπ' δ,τι συνήθως. Σ το ύπό
λοιπο μέρος τοu ψυγείου· έχετε τερά
στια οίκονομία χώρου καi άποφεύγι::
τε 1 00% τiς δυσάρεστες μυρωδιές,
ένώ συγχρόνως διατηρεΊτε όλόψρεσκα
καi μέ τiς διταμlνες τους τa τρόψ ι μrJ:
σας, τa φαγητa ποu σaς έμειναν, τό:
λαχανικά, τa ψροuτα καi κυρίως ro
κομμένο πεπόνι , καρπούζι, λεμόν ι , ά y
γούρι κλπ.
Σ τ ο

φ ο Cι ρ ν ο,

το κρέας

η

Σ τ

η

ν

έ ξ ο χ η

η

στiς έκ-

Μέ κάθε τρόποt μέ όλα τά μ�σα
στήν ύπηρεσία τού ''Ελληνα άγρότη.

'Ένας άκόμη στόχος τής Άγροτικής Τραπέζης
είναι νά μετατρέψη
καί τά πιό �πομακρυσμένα

·Υποκαταστήματά της

σέ μορφωτικά καί πολιτιστι κά κέντρα
γιά τόν πληθυσμό τής

Έλληνικής ύπαίθρου.
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