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Μέ κάθε τρόπο, μέ όλα τά μέσα
στήν ύπηρεσία τού ''Ελληνα άγρότη

'Ένας άκόμη στόχος τής Άγροτικής Τραπέζης
είναι νά μετατρέψη
\,

.ί.

;")1 '~.
.,.1
'~ ~

,ι,'

~.,

iι:

....

καί τά πιό άπομακρυσμένα ·Υποκαταστήματά της
σέ μορφωτικά καί πολιτιστικά κέντρα
γιά τόν πληθυσμό τής 'Ελληνικής ύπαίθρου

• 1

AfPOTIKH ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

*ΚΑΙ ANfTA KC\\ ~\ΓοΥΡΑ . ΜΟΛΙ~ ΤΑ. . ΒΓΑΛ(- OMQ~ ΤΟΥ .5?.ΡΜΗ~~ ο ΑΙΓι.(ΘΟ~

Christian

MM>tt>+. ΦΑΡΑΝΤΟfΡΗ
ΠΕΤΡΟΣ Πt>+.ΝΔΗΣ

"''""'~

\.1

L

ροσβοuργ

Εθ

μέ τό Πλεκτρονικό πίκ-άπ

Dual 701

nDual ξεπέρασε άκόμn καί τόν έαυτό τnς
πτώσις βραχΙονος. μέ άντίβαρον
όποσβέσεως κραδασμών.

Διαβαθμlσεις βραχίονος άπό 0-3 GR.
όνά 1/ 1Ο GR. Δυνατότης
έξερευνήσεως βραχίονος άπό
Μέ τό

DUAL 70 1 ή DUAL

0,25 GR.

άληθινά

ξεπέρασε τόν έαuτό της.

Τομή δίσκου καί μοτέρ.
Εlς τό κέντρον ό l1ξων iπαφijς.
Τομή άντιβάροv
'Αμέσου κινήσεως (δνεu Ιμάντων).
Έκπληκτικό σέ τελειότητα. "Ενα

θαϋμα της ήλεκτρονικης καi της
ήλεγμένης τεχνικής πού έφαρμόζει
ή DUAL. Σταθμός στήν Ιστορία τών
μηχανημάτων όναπαρογωγfις ~χοu.
Αύτό ε!ναι τό ήλεκτρονικό πiκ-δπ

701

της

DUAL.

Μοτέρ ήλε κτρονικόν,

μέ δονητάς. Σuνεχοuς ρεύματος.

'Απόλυτος ήλεκτρονική ρύθμισις
στροφών 33 1/3 καί 45,
κεχωρισμένως. Τό πλατώ έπικάθεται
έπί τοϋ μοτέρ, μέ συνολικόν βάρος
4,4 KG. Ήλεκτρονικόν
στροφοσκόπ ιον. Τά μαγνητικά πεδία
δέν έπιδροϋν έπί της κεφαλης.
ΒραχΙων έφωδ ιασ μένος μέ
ANTl-SKA TING διά σφα ιρικήν καi
έλλειπ τικήν βελόνην. 'Υδραυλική

ΓΕΝι ΚW Α ΝΤΙΠΡΟΣΟΠ ΕΙΑ ΕΛΛΑΔ ΟΣ

ΑΦΟΙ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.

701

μi τόν τέλειο

μηχανισμό άποσβέσεως κραδ ασμών.
'Επί πλέον ή

DUAL

εχει πάντα στήν

διάθεσι έκείνων πού όγαποϋν τον

ήχο. τά περίφημα πίκ-δπ DUAL
1229-1218 (Ι μaγνητικης κεφαλijς)
1214 1{κεραμ ικfις κεφαλής).

χρήσιμη γιά σάs καί πολύτιμη γιά ιά παιόιά σαs

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΗ Α.Ε./ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 20 /ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 612 056-637 389

~Κ

UNIVAS

~ωe$<~
studio- line

Οί πορπελr111ες

Rose11thal

στ/J εlδικ<) τμ·ι]μα τού καταστ,1]ματος ~ Κ.. ΡΟ Ν

ΙΚΑΡΟΣ
Βιβλία

γιa

δλη

σας

τη

ζωή

ΣΑΙΞΠΗΡ

ΑΠΑΝΤΑ
Μετάφρασ1ι
ΒΑΣΙΛΗ ΡΩΤ Α

Oi

ώραιότερες,

oi

-

ΒΟΥΛΑΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΟΥ

ποιητικώτερες,

oi

πιό πιστές,

οί μοναδιlCες μεταφράσεις όλόκληρου τοϋ εργου
τοϋ μεγάλου ποιητη

Στiς έκδόοε1ς
Η

1Κ

ΕΛΛΗΝΙΚΉ

Α ΡΟ Σ

ΠΟΙΗΣΗ

ΣΟΛΩΜΟΣ - ΚΑΛΒΟΣ - ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΒΑΦΗΣ- ΣΕΦΕΡΗΣ- ΕΛ ΥΤΗΣ
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΑΤΣΟΣ

Στiς έκδόοε1ς

1Κ

Α ΡΟ Σ

Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
'Ένα μνημειώδες εργο

ΙΚΑΡΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ: ΒΟΥΛΗΣ

4,

ΑΘΗΝΑ

125,

· ΤΗΛ.

322.5152

ΑΙΘΟΥΣΑ
Γ Λ ΥΚΩΝΟΣ

ΤΕΧΝΗΣ
4,

ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕΞΑΜΕΝΉ, ΤΗΛ.

ΖΩ

20

co

713.938

ΓΡΑΦΙΚΗ

'Οκτωβρίου -

20

Νοεμβρίου

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΙΟΝΕΣΚΟ:
Κ. Βυζάντιος εiναι άπό κείνους που αίφνιδιάζουν !.. Τόν θεω
ρώ εναν άπό τους πιό πρωτότυπους, τους πιό λεπτούς, τους πιό γοητευτικους ζωγράφους.

ΘΕΑΤΡΟ
Π Ε ΡΙ ΟΔΟΣ

Μάρτ η ς

-

'Ι ούν η ς

Π Ε ΡΙΟΔΟΣ Α':

Τύμοι

ι

-5

.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ

4 4- 4 5
19 7 5

Ένας ύπουργόι; ..

ΛΣΤΕJ>J ΣΚΟΙ:

νομος!

-

Σi1ψ11

.. κωφάλαλος! -

1962 -66
J - 30

στάσεις.- Κόστος

... άντΕΘνικιi
ΜΕΛΕΤΙ!:Σ& ΑΡΘ ΡΛ:

Ν ΙΤ Σ Ο Σ

*

Γραφεία : Χρ. Λαδά

5-7 (Τ. 124)

Τηλί:φωνα :

3232 222 - 3222 555 - 3238 030
ΤΙΜΉ

κάΟε

ΚΕΙ ΜΕΝΑ:

Δρχ.

Συνδρομ1)

ί:τησία

Δρχ.

Φοιτητική

i:τησία

Δρχ.

'Οργανισμών κλπ. Δρχ.

100

400
300
1.000

Λύστραλίας

40
Π Λ ΗΡΕΣ ΕΡΓΟ

*

:

Μο\•οτυπία, ίiφσετ, βιβλιοδεσία
Γ. Τσιβεριώτης, Λένορ~ιαν
Τηλ.

512 - 3934

σέ

Ή

...πυ

Σέ ίίλλο μijκος κύματος... σελ .

11

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓrΑΝΝΙΔΗΣ, ό Μεγάλος 1iΟοποιός τU>ν
μικρών ρόλων. 'Εφτά χρόνια άγνοήΟηκε ό Οάνατός του σελ.

15

ΜΕ ΕΛΑΟΥ ΛΟΥ ΤΕΜΗ: Συνάντηση μέ τούς Ορύλους.
'Εντυπώσεις άπό τό Κλασικό Κινέζικο Θέατρο
σελ.

19

ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΓfΑΤΑΚΗ: Τό Οέατρο στή χώρα. τοϋ Μάο.
Ό Τσού Έν Λάι i!πα.ιζε γυναίκες
σελ.

26

ΓfΩΡΓΟΥ DΕΛΟΥΔΗ: Ό "ΆνΟρωπος" κι ό χρόνος.
Μπέκετ:" 'Η τελευταία μαγνητοταινία"
σελ.

28

:

)(-- :

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ Π ΕΘΑfΝΕf , ΖΗΤΩ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ.

Έξο>τι:ρικοϋ: Εύρώπ11 Δολλ.25

30.

παράστασης, 1.500.000 ! -

15

Θεα

τρικά Μηνύματα: Ζάν Κοκτώ, "ΑρΟουρ Μίλλερ, Λώρενς

*

ΤεΥΧΟΥΣ

Άμ ε ρικijς

Οϋτε ενας

Λυρική Σκηνή.- Λεφτά πεταμένα

ροτεχν1)ματα.- Δαν ιήλ

*
'Ε κδό τ η ς - Δ ι ευ Ο υντ 1'] ς

Κ' !!νας Γενικός, παρά

καλπάζουσα στό 'Εθνικό. -

Οεατρικός στό Συμβούλιο. - Λειτουργεί μέ τόν κατοχι
κό Όργανισμό! - ΕΛΣ : 'Αργία, μέ ποϋ καί ποϋ παρα

Τεύχη

ΚΩΣΤ ΑΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Β'

Τ όμο ς Η', Τεϋχ ο ς

ΔΙΜΗΝΗ

καί

205
512-3976

ΞΕ. Ο ΘΕΑΤΡΟ:

ΔιευΟύ\•σεις συμφό>νως τφ \•όμ<!>
Ίδιοκτί1 της - ΎπεύΟυνος ϋληι;
Κώστας Νίτσος, Σισίνη 35
ΎπεύΟυ\•ος Τυπογραφείου
Γ. Τσιβr. ριώτ ης, Λένορμαν 205

*

43

ΣΠΥΡΟΥ ΚΟΚΚrΝΗ: Καραγκιόζης πρίν 100 χρόνια.
1879 σηi Χαλκίδα. καί 1896 στήν Καλαμάτα. 'Ανακοίνωση παλιU>ν διηιοσιευμάτων
σελ.

51

ΠΩΡΓΟΥ ΔΛΝΙΉΛ: 'Απόδειπνο Μικρό. Μονόπραχτο, σέ
τέσσερις ε!κόνες. Μακέτα. σκηνικοu Β. Βασιλειάδη σελ.

35

ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ

ΘΩΜΑΔΑΚΗ: Τό νέο 'Ανοιχτό Θέατρο.

Μιά συνομιλία. μέ τόν Μπογκούσλαβ Λιτβίνιετς
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΛ:

*

Όλίβιε, Ζuν Λουί Μπαρρ(.,, Άγγελου Τερζάκ11, Ρενέ Μαέ,
Έλεν Βάιγκcλ, Μιγέλ Άνχcλ 'Αστούριας, Πf1τερ Μπρούκ,
-Ντμίτρυ Σοστακόβιτς, Πάβλο Νερούδα., Μωρiς Μπεζάρ,
Λουκίνο Dισκόντι, Ρίτσαρντ Μπάρτον. Έλεν Στιούαρτ.
Μετάφρασ11 Κώστα Σταμα.τίου
σελ.

ΤΟ Δ ΙΜΗ Ν Ο :

σελ.

57

ΧΟΥΝΤΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΓΕΣ: 461 πολύ γνωστοί καί άγνωστοι i>πέβαλα.ν αίτηση στόν κ. Τσάκωνα.!
σελ.

59

Άνα.σκόπησ11 των γεγονότων τοϋ διμήνου.
κα.ί Άγγελης, δυό στρα.τιηοί ... Οέατρο

-

Κονδύλης
σελ.

!

ΚάΟετη πτώση Οεατών στό ΈΟνικό. 'li καλλιτεχνική,
cφερε καi τήν έμπορ ική άποτυχία
σελ.
Λυρική : Ένας χρόνος γεμάτος άργίες . 80 παραστάσεις
σέ 365 μέρες τοϋ J 974 - 75
σελ.
Β. ΡΩΤΑ: ΈΟνικό Θέατρο μέ περικεφαλαία. Οί πράξεις

του δέ δικαιώνουν τόν τίτλο του
Ένας φιλόσοφος άξιολογεί

...

σελ.

Πολυβολισμοί ένα.ντίον "Δαντών" καί 'Όύμπού"'

72

σελ.

καί

Χαρτοπόλεμος.

σελ.

Δυό

π).άχα πού <r/.επάζει.

ρι. Χοβον"t"έβι.-:σιε, σ-;ή

i\[όcrι.α

ΤΑ ΝΕΑ ΒrΒΛΙΑ: Τάσου Λιγνάδη: Τά "Σατυρικά., τοu
Ν. Χουρμουζιάδη.- Φοίβου Άνωγειανάκη: Ή" Αι)τοβιογpαφία" τοΟ Μάρκου Βαμβακάρη
σελ.
ΔfΑΛΕΞΕΙΣ: Χάνς Γιοάχιμ Σρίμπφ : Τό θέατρο Πισκάτορ,
Μπρέχτ καί Χόχουτ. - Ό Τρtνταλ σηΊν 'ΛΟί1να
σελ.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣ ΕΩΣ: Νομοθεσlα. γύρω άπό τό
Θέατρο, τή Μουσ ική, τό Χορό, τόν Κινηματογράφο κ.λπ.

Οί άποδοr.ές στό ΈΟνικό, Ε.Λ.Σ., Κ.Θ.Β.Ε.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΩΝ στ' ΆΟηναϊκά θέατρα

73
75

χάπενινγκ

Γαtτη καί Παύλου στήν ΆΟήνα
σελ.
ΓΙ>ΑΜΜΑΤΑ πρός τό "Θ": Τάκη Παpλαβάντζα κα.ί
'Αχιλλέα 'Απέργ11 γιά τiς Χορηγίες. - Ό Παρα.τηρητιiς
γιά τiς " Μαντατοφόρες" τοίι Γιάννη Ρίτσου
σελ.

1968». 'JI

66
67

Σημαιοστολισμός

-:Ύιν ":'έ9ρα -:ου, σ-:ό ~fονασ-:ή

65

άνακρίβr.ιες στό μν11μόσυνο της ΠαξινοΟ
σελ.
Μ. ΛΥΓfΖΟΥ: Τό Έθνικό cδωσε δυό άντιδραστικά έργα.

σμός της Έλλης Παπαδημητρίου

μένος ''Ελ);ηναι; ·ήΟοποι.ός, J 90 1-

64

1iΟοπο1ούς! Άκρισίες κι

Ένας "Πf..οΟτος" πηγε χαμένος άδ ι κα! Μιά ζουμερή πα
ράσταση τοϋ Κανέλλου 'Αποστόλου. - Ν. ΧΟΥΡΜΟΥΖfΑΔΗ, σημείωμα γιά τόν "Πλοϋτο"
σελ.
Θέατρο πού "διαβάζεται " έπi σκηνijς. Ένας πειραματι-

«'Λντών·ης 1\ανν(3·ης, 8ιαχεχρι ·

63

77
80
83
87

σελ. 94
σελ.103

9

«....είμαστε είς τό ΕΜΕΙΣ
καί όχι εiς τό ΕΓΩ.»
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ

,

_,,

« εμεις » ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Τ

Α

Ρ

:Jif. 'Ένας ύπουργος . . . κωφάλαλος !
Σ' δλα τά Δημοκρατικά πολιτεύματα. δσα δέ λέγοyται μόνο,
άλλά καi ε Ι ναι Δημοκρατικά, ό δημόσιος έλεγχος δσων
άσκοiίν 'Εξουσία εΙναι προίlπόΟεσι1 καί έγγύηση γιά τά δικαι
ώματα καi τίς έλευΟερίες το() Λαοiί. Αύτό σημαίνει πώς, δταν
ό Τύπος άνακινεί τεκμηριωμένα &να ζi1τι1μα. οί έκπρόσωποι
τ&ν άρχιi'>ν &χουν άπαράβατη ύποχρέωσι1 νύ. δίνουν, δημόσια,
σαφcΤς έξηγi1 σεις. Όπως δημόσια, τούς γίνεται κ:ι ό έλεγχος.
Καί,
νά δικαιολογο()ν τίς πράξcις καi παραλείψεις τους,
νύ. παραδέχονται τόν κ:ακ:ό χειρισμό, τι)ν άμέλεια, η)ν δποια

ii

ii

εύ0ύνι1 τους, τό λάΟος . Όπωσδi1ποτε, νύ. άπαντοι>ν. Ή σιωπiι

i1

έπίμονι1 σιωπ1), στην όποία καταφcύγουν τελευταία

oi

άρχ.cς, δέν καλύπτει άλλ' άντίΟετα άποκαλύπτει τ~)ν ένοχ.i1

τους! Εlναι

i1

περίπτωσι1 τοΟ ύπουργοiί Πολιτισμοu καi 'Επι

στημών. Τό "Θέατρο" άσκεί κριτικι) γιά την άμαρτωλ1) πο
λιτεία τών κρατικών θεάτρων. Κατάγγειλε πράξεις κ:' έπεσή
μανε παραλείψεις. 'Ανοιχτά, συγκεκρψένα, ντοκουμενταρι
σμένα. Μέ στοιχεία έγκυρα, άδιάψευστα, άδιάσειστα. Κατάγ
γειλι: - γιά νά ύπερασπιστοΟμε καί τ' άψυχα - τήν άσυγχώ
ρητη έγκατάλειψη του νεοκλασικοΟ Οεάτρου τί'jς ίστορικί'jς
Τριπολιτσaς. ·ολοι περίμεναν μιύ. άντίδραση. Ό ύπουργός

ΠολιτισμοΟ καi Έπιστημlί>ν, τυλιγμ{;νος στιiν άκαδημαϊκ:ι)
του μακαρ ιότι1τα, άπέφυγε νά πάρει κάποιο μέτρο, νά δώσει

μ ι ά άπάντι1ση . Έτί1ρησc σ ι γ1)ν άρσακε ιάδος . Ή τακτικ1i
αύηi - σέ καιροi>ς έστω καi τυπικι]ι; Δι1μοκρατ ί ας - εtναι
άνεπίτρεπτη κ:ι άπαράδεχτη. Δείχνι;ι - μ' άλλον ένα τρόπο
κ:αi γι' άλλη μιύ. φορά- περιφρόνησι1 στό δημόσιο αίσθημα,
την Κοινή Γνώμη, τiς στοιχειώδεις άρχ.ές τijς Δημοκρατίας.

Τό" Θέατρο., δέ Θ' άκολουΟήσει τό παράδει γμά του γιά σιω
πίι. Τό "Θέατρο" δέ συνηΟίζει νύ. σωπαίνει. Θά έντείνει καi
Οά έπεκτείνει τόν έλεγχό του. Ό κ. ύπουργός νά 'ναι σίγου
ρος: Κάτω άπό τήν πίεση μιaς ένι1μερωμένης πιά Κοινί'jς
Γνώμης Ο' άναγκαστεί ν' άκούει δ,τι τοiί καταλογίζουν, νά

κάνει τό χρέος του καi νά δίνει έξηγi1σεις γιά πράξεις καi
παραλείψεις του. Κωφάλαλοι ύπουργοί δέ χρειάζονται στiς

1

lt

ο

1

όρίζει ρητά: «'Ανώτατον δριον ήλικίας διορισμο() είς τιiν
Οtσιν ΓενικοΟ ΔιευΟυντοϋ τοi) ΈΟνικοϋ Θεάτρου, τfjς Έθνι
κijς Λυρικ:fjς Σκηνijς καi τfjςΚρατικfjς 'Ορχήστρας ΆΟηνών
όρiζεται τό 65ον έτος». Προειδοποίηση γιά τούς κακοήθεις:
Τό "Θέατρο " δέν τό ένδιαφέρουν ποτέ τά πρόσωπα. Οίίτε
και τώρα έπιζητεί άπομάκρυνση τοi) 'Αλέξη Μινωτή. Καταγ
γέλλει cύΟέως τόν όπουργό Πολιτισμοϋ καί Έπιστι1μών γιά

βαρύτατη παρανομία σέ 'Οργανισμό που έποπτεύει

-

δια

πραχΟεϊσα, δντως, άπό τόν προκάτοχό του ύπουργό, τό σημε
ρινό Πρόεδρο τής Δημοκρατίας κ. Τσάτσο. Άν ό κ:. Τρυπά
νης δέν ϊ;χει τιΊ δύναμη νά Θίξει τόν παράνομα δ ι ορ ι σμένο

Μι νωτfj, ίlς προτείνει νέο νόμο -δ ικi1 τους ι:Τναι ή Βουλi1,
δ,τι Οέλουν ψ11φίζουν - πού νά παρατείνει τό δριο i1λι !'Ιας
γιύ. τό Γενικό Διευθυντή τοϋ ΈΟν ικοϋ Θεάτρου κατα ...

δυό, τουλάχιστο, δεκαετίες ! 'Ατυχώς, i1 μιύ. δέ φτάνει γιατί,
άπλούστατα ό κ. Μινωτijς ηiν &χει κιόλας ξεπεράσει! 'Επο

μένως, Uς μ~τατοπιστεί νομοΟετικά τό δριο ήλικίας άπό τά
65 στά ... 85! 'Αλλιώς - λόγω τοΟ παράνομου διορισμοu
τοϋ κ. Μινωτij στή Γενική ΔιεύΟυνση - ό,τι συντελείται στό
ΈΟνικό εΙνα ι παράνομο! Μπορcτ άμέσως νά προσβληΟεί
στι) Δικαιοσύνη. Κι δχι μόνο νά γελο ιοποιήσει τό καταγέλα

στο iiδι1 ΈΟνικό, άλλύ. καi νά δημιουργi1σει άπρόβλεπτα δυσά
ρεστες καί έπ ιζήμιες καταστάσεις. 'Η περίπτωση εΤναι Ιδιαί
τερα έπ ι βαρυντικiι: Ό παράνομα δ ι ορ ισμένος Γενικός Δ ι ευ
Ουντι)ς τοiί ΈΟν ικοΟ Θεάτρου δέν εtνα ι κανένας Ciσχετος .
Εlνα ι μέλος της Διοικούσης Έπιτροπfjς τοi) Κόμματος ΤΙ1ς
Νέας Δημοκρατίας! Μ' Ciλλα λόγια, i1 κραυγαλέα παρανομία
δ ι απράχτηκε πρός όφελος κομματικοΟ ήμετέρου.

:Jif. Σήψη καλπάζουσα στο Έθνικο
Ή πρώτη περίοδος τοϋ ΈΟνικοΟ cληξε. Ή νέα Διοίκησή του
κλείνει χρόνο. Ή μόλυνση της Έπται:τίας τοΟ δημιούργησε
σήψη. Ή γηραλέα διοίκηση, πού τό άνάλαβε, ήταν άδύνατο
νά τι)ν άνακόψει. Γενικιi , τώρα, διάγνωση : σήψη καλπά

Δημοκρατίες.

ζουσα ... Δtν είναι τόσο άπλό κροi)σμα ό παράνομος διορι
σμός τοϋ Γι:ν ικοϋΔιευθυντη. Κανέναν δt Ο' άπασχολοΟσε ή ή

:Jif. Ι<• ενας Γεν ι κός, παράνοι.ιος 1

λι κία τοϋ κ. Μινωτη . Τό Οέμα εχι:ι άλλη δ ιάστασι1. Μaς ξανα

Τό "Θέατρο" έγκαλεί δημοσία τόν ύπουργό Πολι τ ισμοί>

τό'>ν νόμων γιίι τό χατί1ρ ι .tνός iηιετέρου. Άλλ' ό κ. Γενικός
δέν ι:Τναι μόνο παράνομος. Έtνα ι τελείως άνεπαρκής καί άναρ
μόδιος γ ιά η) δουλειά πού άνάλαβε. Οϋ7ε ίδέα &χει άπό δι
οίκησ11. Ούτε καμιά όρεξη νά τι)ν άσκi1σει. Διορίστηκε γιά
νά δ ι ευ Ο ύ ν ε 1 τό ΈΟνιιcό. κ· έκείνος φροντίζει νά σκη

καi Έπιστι1μlί>ν γ ι ά κατάφωρη παρανομία πού διαπράχτηκε
σέ τομέα άπόλυτα δικijς του ίφμοδιότητας. 'Ισχύει καί, άπ'
δ, τι ξέρουμε, έξακολουΟεί νά Ισχύει - γιατi ποτέ δέν καταρ

γί1Οηκε - τό Νομοθετικό Διάταγμα 4.013 τοϋ J 959. Έχει
τίτλο: "Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τijς διεπού
σης τόν Όργανισμόν τοϋ ΈΟνικοϋ Θεάτρου καί της Έθνικijς
Λυρικijς Σκι1νijς νομοΟεσίας καi άλλων τινών διατάξεων".

Εtναι δημοσιευμένο στήν 'Εφημερίδα τfjς Κυβερνήσεως, τεϋ
χος Λ', άριΟμός φύλλου 234, μέ i1μερομηνία 2 - 1J - J 959.
Στό άρΟρο 12, παράγραφος 2, τό ΝομοΟετικό αύτό Διάταγμα

φ{;ρνι; ι ι;ύΟέως ση)ν Έπται:τία

:

Στι)ν άδίσταχτη καταπάτηση

νοΟετεί καi νίι παίζει! 'Αντί νά όργανώσει τό ξεχαρβαλωμένο
άπό τούς Φράγκους ίδρυμα, σπαταλάει δυνάμεις καί χρόνο
άλλοτε στή σκηνοΟεσία τοi)

"

Δαντών" κι άλλοτε στή σκη

νοΟεσία καί τό παίξιμο τοϋ "Οίδίποδα ". Καί, ένώ παραμε
,,r.1 τίι καΟήκοντά του σά διευΟυντiις, παράλληλα, άσκεί ...
ι.;aτιιχρηστικιί έξουσία. Ποιός ν· ίιρνι1ΟεΤ στό Γεν ι κό ΔιευΟυνι ι

τή νά παί ξει καί νά σκηvοΟετήσει, δ,τι Οελ11σει ; Ό κ. Μ ινω

Ό πρωταγωνιστιiς του 'ΕΟν ικο() Θεάτρου, τόν καιρό το() Ε.Α.Τ.

τi)ς άποφασίζε ι καi δ ιατάζι: ι. Καί , κυριολεκτικά, βλογάι;ι τά
γένια του! Σκη νοΟετώντας καi παίζοντας, ζι1μιώνει τό Οέατρο
- παραμcλώντας τιiγ κύρια δουλειά του. Ό ίδιος, δμώς, κcρ

τάς δραματ ι κάς προεπαναστατ ικάς ήμέρας τGJν άχαλινώτων

δiζει : Έκατό χιλιάδι;ς γ ι ά τι) σκηνοΟεσία τού " Δαντών " .
'Εκατόν τριάντα χ ιλιάδες γιά ηΊ σκηνοΟεσία του .. Οίδίποδα " .
• Αλλες έκατόν τnιάντα χ ι λιάδες γιά τό παίξιμό του στόν
" Οίδίποδα " . Δέν ι;ίμαστε ταπcινοί. Οϋτι: μικροπrι:πείς .
Οϋτι; ό Μινωηlς εΙναι ό μόνος . Ύπάρχουν χειρότερα στι1

Λυρικ11 κα ί τό Κρατ ι κό Θι;σσαλοvίκη ς . Κα ί στό Ιδιο τό
ΈΟv ικό . Παράδει γμα, ό μόνιμος σκ ηνογράφος του . Άλλοτε
- πρίν άναλάβι:ι καλλιτεχνικός σύμβουλος του Σκυλίτση μ· &να μέτριο μισΟό, εκανε τά σκ11νικά δλων τών έργων τιlς

χρονιάς ! Τώρα, μέ δεκατέσσερις παχυλότατους μισΟούς τό
χρόνο (άπό 22.000 δραχ μές), κάνει μόνον τίι σκ11νικά - δχι

/Ε . Σ.Α., δ ιαλαλούσε...

ύπερ11φάνως: «'Εμείς πού ζ~Ίσαμε

όχλοκρατικών έκδηλώσεων καί έμr.ίς που ζο()με (ί1 συντρ ι πτι
κιi πλε ι οψ ηφία τών Έλλιi νων) καί άναπνέομεν σί1μερον
πpαγματικόν άέρα έλευθερίας, παρακολουθουντι:ς μέ θαυμα
σμόν καί έπ ικροτούντες έκ βάθους ψυχi)ς τό έθνοσωηΊριον
κυβερν11τικόν εργον ... ». Πέρασε i::νας χρόνος άπό τήν 'Α
πελευθέρωσ η. Κ ι δμως, Γενικ11 Δ ιcύΟυνσ11 κα! Διοίκηση,

δέ βρι'jκαν άκόμα τόν καιρό ν' άποκαταστι)σουν τήν ι]θική
τάξη στό ϊδρυμα ! Κι iiς cπρι:πε άπό κεί νά 'χουν άρχ ίσει .
'Η άποχουντοποίη ση στό 'ΈΟν ι κό ι.·αΟcύδει τι)ιι 1 1 ψ5υμο1>. Ό
Ζr;ρβός παραμ{:νε ι. Άρχικά , ή ΔιεύΟυνσ11 του Θεάτρου παγί
δεψε τό κοινό νά χε ι ροκροτιΊσει, άνύποπτο, στό πρόσωπο
τοϋ Βασιλιά Ούμπού, τό χουντολάτρ η πρωταγων ι στ1i ! 'Ακό

καi τά κοστούμια - στό .. Δαντών " . Καί είσπράττει όγδόντα
ίiξη χ ιλιάδες δραχμές . Κάνε ι σκ11νικά καί κοστούμ ι α στίς
"Τρωάδες''. Καί εισπράττει άλλες έκατό χ ι λ1άδr.ς δραχμές.
Κάνε ι μόνο σκη vικ 1i διαρρύΟμιση - δχι και τά κοστούμια 

μα χειρότερα : Τού έπέτρεψε - καί μετά τήν άποκάλυψη
τού "Θ ·· νι'~. πατιίσει τήν 'Ορχήστρα της Έπιδαύρου !
Άλλ' ο[ ρίζες τοu κακού πίίνr. πολύ βαθί>τερα : ΈπιοΊ1μάναμε

στόν 'Όίδίποδα" . Καί ι:iσπράττι;ι άλλες έκατό χ ι λιάδες δραχ

νά τόν δουμε. Είνα ι άνατριχιαστικό. Τό 'Εθνι κό Θέατρο

μές. Γιά τά σκ11νικά καi τά κοστούμι α τών άλλων cργωv, τό

ΈΟν ι κό Θέατρο ξοδεύει έκατοντιiδcς χ ι λιάδες δραχμές . Τού
άπονεμί1Ο11κε ό τίτλος ·· Δ ιι:υΟυντ 1i ς Καλλιτι;χνικών 'Έργα
στι1r ίων'Ό Γιά ποιά,άραγε, δουλει ά είσπρύ.ττr.ι τίς 22.000 δρα
χμές τό μ~Ίνα, έκτός άπό τίς i:κτακτες άλλες παροχές; 'Αναγκα
στήκαμε ν' άναφι;ρΟούμε, έ11δεικτ ι κά, σέ συγκεκριμένες περι

πτώσr.ις καί πρόσωπα. Δέν τό συν11Θίζουμε . Χωρίς, δμως συγ
κεκριμένα στοιχεία, κάΟε άναφορά γι' άνοργανωσιά καί σπα
τάλες, Οά 'ταν λόγ ια κενά καί ό.νεύΟυνα . Άν, ώστόσο, χρε ια
στεί δέ Οά διστάσουμε ν· άποκαλύψουμι: κι άλλα σαφιl συμ
πτώματα της σιiψ ης .

..

Οϋτε t:νας θεατρικός στό Συμβούλιο

τρικός άνθρωπος! Δέν εΙναι .. . ό.νέκδοτο! Άπό η)ν άρχ ικi1
του Δ ι οίκ11ση, παραμένουν μόνον οί. .. άσχετοι :
Ν. Θεο
δωρακόπουλος, f. Μ. Παναγιωτόπουλος, Κ. Χατζόπουλος,
•Αγγελος Βλάχος, Όδυσσέας Έλύτης, Γεώrγιος Σπέντζας,

r.

Μαρης Καλλιγάς, Ν. 'Αγγελίδης καί Ν. Καρύδης. · ι-ι γουν :

Ένας φιλόσοφος, τρείς λογοτέχνες, τrείς νομικοί , cνας έκ
δότης κ' ενας ι'φχα ι ολόγος! Άνηκαν άλλά, πρ ίν κλείσε ι χρό
νος, έγκατάλε ιψ αν τό Δ1οικ11τικό Συμβοίιλιο : 'Αλέξης Μι
νωτή ς , Κάρολος Κούν, Ε . Π. Παπανούτσος, Γι(tννης Μόρα
λη ς καί • Αγγελος Τερζάκ11ς. Μ ' άλλα λόγιft δ λ οι oi Οεα
τρικοί. Ό άπλός αύτός ... ίσολογισμός προσώπων άποδει

κνύει πιi>ς τό Έθνικό Θέατρο δυναστεύεται άπό παρεοκρατία
άσχέτων! Δέν έπιμένουμε σ· άλλες άθλιότ11τες. Θυμίζουμε
μόνο : Στό Δ ι ο1κ11τικό Συμβούλιο τοϋ ΈΟνικο\ι ύπη ρχε πάντα

ενας Οεατρικός συγγραφέας. Στό σημr.ρινό Συμβούλιο τιϊJν
άναρμοδίων ι:Ιναι, ίσως, φυσικό νά λείπει. Άλλ' είναι κ' έπι
ζί1μιο. Καί άπαριί.δεχτο . Τό 'Εθν ι κό Θέατρο είναι - i:πρεπε
νά εΤναι-τό σπίτ ι τιϊJν έλλί1νων ΟεατρικιϊJν συγγραφέων.
Νά 'λειπαν μόνον αυτοί ... 'Από τή στιγμή πού άνάλαβαν
σκηνοθέτες τιΊ Διεύθυνση τών Κρατικών Θεάτρων, έξαφανί

στηκαν άπό τά Διο ι κητ ικά τους Συμβούλια, οί. .. σκηνοθέ
τες ! Χρειάζεται έξί~γηση ; Τελευταία, λεϊψαν κ' οί 1iθοποιο ί !
"Ετσι , ό κ . Γενι κός-ας είναι καl. .. παράνομος- εϋκολα
πι:ίΟι:ι τούς ίiσχετους yιά δ,τ ι κι iiν θελήσει. Κάπως ετσ ι κατα
λύΟηκαν οί συλλογικές Διο ικί1σεις . Καί φτάσαμε, πάλι, στiς

:

Ση)ν Καλλιτεχνικ1i Έπιτροπ ί1 εΙχε

διοριστεί ενας έκδότη ς. Ό ίδι ος, ό.ργότερα, διορίστηκε καί ...
στό Δ ιο ι κητικό Συμβούλιο ! Ό νόμος δέν προβλέπει ό.συμβί
βαστο. Τό άπαγορεύε ι, δμως, ή λογ ικ1Ί. Και τό συμφέρον του
θεάτρου. Ένας. . . διπλοδιορισμένος σύμβουλος στό ίδιο
ϊδρυμα άποχτά . .. δ ιπλή ψήφο ! Σά μέλος της Καλλιτεχνικής
Έπιτροπijς εiσ1~γείται κάτι. Σά μέλος του Διοικ11τικού Συμ
βουλίου τό ... έγκρίνcι! Σύμπτωμα κι αύτό διοίκ11σης σέ ...

προχωρημένη σ11ψη.

..

Λειτουργεί με τον

κατοχικό Όργανισμό

!

'Η σί1ψ11 στό 'Εθνικό εΙναι κατάδηλη . Χωρίς τήν παραμ ικρή
προσπάΟεια έξυγίανσης, άνανέωσης κι άνόρΟωσης, τό 'Εθν ι
κό της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζε ι τόν καηjφορο τι'jς 'Εφτα
ετίας . Καταγγείλαμε τήν πρόκληση πού &.ποτελεί γιά τό δημό
σιο αlσθημα 11 διατή ρησ11 καί προβολη τοϋ Παντελι'\ Ζερβοu .

\ '.l

νέου Όργανισμου. -εκλεισε χρόνος κι

άκόμα

-

ϋση:ρα άπό τριανταδυό χρόν ια - λειτουργεί μέ τόν Όργα
ν ι σμό τη ς ... Γερμανικ:ίjς κατοχ1iς! Δέν άστει ευόμαστε . ΈΙνα ι

δη μοσιευμένος στ ήν Έφ11μερίδα ηiς Κυβερνήσεως - τεu
χος Α', άρ ιΟμός φύλλου 416/4- 12 - 1943. Μ έ τήν ύπογραφή
ένός προδότη .

Tou

γερμανόδουλου πρωΟυπουργού 'Ιωάννη

J>άλλι1. Χρε ι άστι1κε νά φωνάξει τό "Θ" γιά ν' άνατι:Οι:ί σέ
τρείς ύπαλλι)λους νά ... φρεσκάr~ουν τόν κατοχικό. 'Α:λλά,

ό Όργανισμός ένός ΈΟ νικου Θεάτρου γ ιά ν
ρο ύ ς ,

i: ο

υ ς και

-

uστερα άπό έφτάχρονι1 χουντικι) κατοχή , δέν ι:ίνα ι

δουλε ι ά κοινιίJν ύπαλλ1iλων. Χρε ι άζεται όραματι σμός . Νέcς

κατευΟύνσcις . Έκμετάλλι:υσ11 της Οετικης καί άρνη τικfjς πεί
ρας. ριζ ι κές, δομικές άλλαγές. Όταν σ' i:να κρατικό
Οέατρο έπιβι(ι>νε ι 11 Κατοχι) κι ό Χουντισμός, μοιάζε ι παρά

!

ΠιίJς νύ. μtί φτιί.σε ι στί1 σί1ψη ; Στό Διοικ11τικό ΣυJ.Ιβούλιο το\)
'Εθνικού Θεάτρου τιiς χώρας, δέ μετέχει ούτε εν α ς Οεα

Μονοκρατορίες! Άλλο

τήν (~.νάγκη

ται ρο

νά μιλάει

κανένας γ ιά ..

.

καλλιτεχνίες: 'Ωστόσο, ά

πό συνι:ίδ11σ.11 χρέους, είμαστε άναγκασμένο ι

νά μι λιiσουμε

γι ά τι]ν άνυπαρξία Καλλιτεχνικιiς Έπι τnοπης, τ ήν κακ 1i έκ

λογή καi τήν άκόμα χειρότερι1 παρουσίαση των έργων, τήν
i!λλε ιψ11 σκηνοθετcον, τιjν uπαρξ11 τού Κλιί>νι1 , τ1iν άποδυνά
μωσ11 του Οιάσου καί ίδιαίτερα - τό ... άνΟελλη νικό
δραματολόγιο τού, μόνον κατ' ίJι•ομα, ΈΟνικο\ι Θεάτρου.

Jf

ΕΛΣ

:

· Αργία, με ποϋ καi ποϋ παραστάσεις

Τό ξι:χαρβάλωμα τι'jς Λυρικf\ς προχωρεί σέ βάθος. Όλοι
βοηΟάνε : Ό Γενικός Διευθυντi1ς τ11ς, δποτε κατά τύχην
βρίσκc.ται στιjν Άθί1να καί, π ι ό άποτελr.σματ ι κά, δταν ...
δ ι r.υθύνει τι)ν όρχιiστρα της Όπερας τοϋ Στρασβούργου!
Ό,τ ι μπορεί κάνει άπό τό " Μ αγεμένο Αύλό" κ ι ό 'Αναπλη 
ρωτή ς Γενικός, δταν δέν πλέει στό. έρτζιανιi της 'Αγίας Πα

ρασκευ1iς ! Κι δλη

11

παρεούλα τών ύπέργη ρων μαθη τευόμε

νων μάγων τοϋ Διοικητικοϋ η1ς Συμβουλί ου. Στό μεταξύ,
οί ... ό.ποδράσι:ις συνεχίζοντα ι. 'Από τό Διοικι1τικό Συμ
βούλιο, παραιτ()θ11κε ό διευθυντ1)ς όρχί1στρας Δημ1Ί τρης Μι
χαηλίδης . Άπό τ~Ίν Καλλιτεχνικι) 'Επιτροπιi παραιτείται ό
χορογράφος Λεωνίδας Ντcπιάν. Μέ τήν παραίτησή ΤΟ\:, Οά
μειωθούν κ' οί παρανομίες στι)ν Ε. Λ. Σ. Ό διορ ισμός στι]ν
Καλλιτεχνικ1) Έπιτροπ ti τ11ς ένός άρχιμουσικού κ' ένός
χορογράφου προϋποΟέτει πεντάχρονη προϋπ11pεσία τους

στό ίδρυμα . Ό κ. Ντεπιάν δέν τήν i!χε ι. Όπως δέν τήν εΙ
χι: κα ί ό παλαιότερα παραιτηθείς

μαέστρος Σόλων Μιχαη

λίδης . Άλλωστε, γιά τόν παράνομο δ ιορισμό τους , έκκρεμεί
προσφυγι) ένδ ιαφερόμενου στό Συμβούλιο 'Επι κρατείας.
'Ωστόσο, μιίι κ' ίiληξι: 11 πρώτη σαιζόν, aς δοϋμε άπό κοντά
τό tπιτεJ.eσΟέ ιι . .. " i!ργο " στι]ν Έθνικ~] Λυρικι) Σκηνί1 :
Άνο ιξε στίς

13

τοϋ Δεκέμβρη. Μέ καΟυστέρ η ση, δηλαδιi ,

δυό τουλάχιστο μηνιίJν! Βέβαια, δλα θέλαν κάποιον καιρό,
γ ι ά ενα νέο ξεκίνημα . Μόνο πού ό καιρός χάθηκε, χωρίς νά
ύπάρξε ι. . . νέο ξεκ ίνημα. Κ' ή νέα περ ίοδος της Λυρικi'\ς
- πού τόσο άργησε ν' ό.ρχίσει - έξακολούΟ11σε νά 'ναι μι ό.
παρατεταμένι1 άργία, πού τή δ ιακόπτανε, πού καί ποϋ, μερι
κές ... παραστάσεις! Άν ξεγράψουμε τούς δυό μijνες πού χά

θηκαν μ{; . .

.

συνι;χ,1'j άργία (μισό Όχτώβρη, όλόκληρο Νοέμ

βρη καί μισό Δεκέμβρη), στούς πί;ντε μijνι;ς τι'jς σαιζόν πού 'χουν, χοντρικά , 150 μέρες - δόθηκαν συνολικά 65 πα
ραστάσεις. Πιό άναλυτ ικά: Δεκέμβρης: JO παραστάσεις
(21 άργίες)! Γενάρης: 15 παραστάσι;ις (16 άργίες)! Φλεβά
ρη ς : 11 παραστάσεις (17 άργ ί r.ς) ! Μάρτη ς : 17 παραστάσεις

άργίες)!

(14

'Απρίλης:

πrοσΟl:σουμε

J2

παραστάσεις

(18

άργίες)!

παραστάσεις στi1 Θεσσαλονίκη καί

11

4

Άν

στό

Φεστιβάλ ΆΟι1νών. ό συνολικός... δγκος τοϋ "έργοι."
τi)ς Λυ. ικi)ς φτάνει τίς 80 παραστάσεις τό χρόνο. Οί 80 πα
ραστιίσι:ις. μέσα στίς 365 μ{φι:ς τοίί χρόνου. μεταφράζονται
σf. μιίι μί:ι1α δουλειά καί . . . τέσσι:ρις μί:ρες καΟισιό ! Ένδει

κτικι1 άνuδ 11ομιi: Τό

195 1,

i:rγων,

264 παραστάσεις ! ( Ι 51 στά "
89 στό Οεrινό της). Τώpα,

διοι1γάνωσι1

της

μέ τήν τέλε ι α άπο

δικi1 του άπόφαση. Μ έ δικi1 του i:γκρ ισ11. Μέ δικi1 του ...

Συναδινου-

Λυρικι1ς. γιά τό ξανανέβασμα ένός

γου. τό Οέατρο κλείνι:ι

τέσσεpις, πέντι:, έφτά

cp-

π ρ ω το φ α ν

1)

ς.

Κόστος κάθε παράστασης:

,,.

Ή έλάχιστη. ποσοτικά. "παru.γωγιi

"-

1.500.000 !
όγδόντα. συνολικά,

παrαστάσεις στό διάστημα μιάς όλόκληrης χρονιϋ.ς - είναι
&να μόνο άπό τά " κατορΟώματα ·· της νέας Διοίκ11σ11ς τi)ς
Λυρικi)ς. Τό οίκονομικό ξr.χαρβάλωμα ι;{ναι τό ίίλλο. Παρου

σίασr. 11 ί:ργα - έχτός άπόνα πf)όγραμμα στήν έΟνική γιορτή
της 25ι1ς Μαρτίου, μέ τιi " Γιορτi1 •· τοiι Λαμπελέτ. Στά 11
i:f)γα, μόνον 1 .,ταν κα ινούρ ιο! Κι αύτό κατορΟώΟηκε νά έτοι
μαστι:τ στίς

21,

μόλις, Φλεβάf)η

-

δυό μi)νcς μετά άπό τήν

τόσο καΟυστι:ριυιέν11 i:ναρξ11 τι1ς σαι ζόν! Εύτυχό'>ς, δέν . ..
κούρασι; τόν κ. Χωραφϋ.. Τό διι:ύΟυνι: ό Τσού - Χούι. Σι1μα
διακός ό τίτλος του : "Ή ζωι) ένός άκόλαστου

τικά. ι) Λυρικιi tδωσε
γα

:

:

'Ακόλαστος, 'Αλιείς

".

Συγκεντpω

'Από τέσσι:rις πα11αστάσι:ις, τά ί:ρ
καί

}(ιιταΜκη

Φιίοι•στ. Άπό πέντε

παραστάσεις: J(ιίρμειι καi Τaοβαrι)ρe. Έξη παραστάσr.ις
τi1ν '..Ιριι.ίόι•η. 'Από έφτά παραστάσεις : 'Ορφέα, .lf~aeμ,
Τραβιάτα καί Φάί.σταφ. 'Οχτώ παραστάσεις τιi .\'τάμα Πίκα.
Καί. . . J 5 παραστάσεις - δλr.ς στήν ΆΟιiνα - τό Βαφτι
στικό ! Δέ σπαταλάμε άσκοπα χ(i)ρο καί χρόνο. Οϋτε καί
συν110Ιζουμε νά 'μαστε άνιαροί! Ή &ντιμη κριτική άπαιτεί
παράΟεση στοιχείων. Καί τ' άνιαρίι στοιχεία μας, μαρτυ
ροϋν : Γιά 80 παραστάσεις πού 'δωσε συνολικά ή Λυρ ική
- 65 στά" 'Ολύμπια", 1J στi1 Θεσαλονίκη καί 4 στό Φεστι

βάλ 'ΛΟ11νG>ν

-

ξόδεψε, περίπου, έκατό έκατομμύρ ια! Δηλαδι),

κ ά ο ε μ ι ά άπό τ ίς 80 παραστάσι:ις - κι aς 11ταν οί περισ
σότερες έπαναλi1ψεις - iiχc ι κόστος &να έκατομμύρ ιο διακό
σιες πενήντα χι λιάδες δραχμές! Νά 'ταν μόνον αύτό! Οί J5

άπό τίς 80 παραστάσεις τi)ς χρονιuς. 1'Ίταν " Βαφτιστικός".
Τά έξοδα τοϋ "Βαφτιστικού" &χουν άπό δεκαετίες άποσβε
στεr. 'Οπωσδήποτε, κάθε φετινή παράστασιi του δέν κόστιζε ..
1.250.000. Έτσι, τό κόστος τών ύπόλοιπων 65 παραστάσεων
ξεπερνάει τό

J.500.000

δ ι ι:ύΟυνσι1 !..

καί ... έντεκα

μέρες! Εlναι i1 περίπτωσ11 της " Ντά~ιας Πίκα . ._ Γιά τό άνέ
βασμά τι1ς. ή Λυρικi1 έμεινε κλr.ιστι) άπ' τίς 30 Γενάρη &ς τίς
9 <Ι>λr.βάρ11! Άκόμα κι ό "Βαφτιστικός·· χρειάστι1κε, γιά ν'
άνεβr.ί, τρι:ίς μέρr.ς άρ"(ίας ! . Ιι(ί τοιί ί.6γοι• τύ ιίί.ηΟέ~. δημο
σιr.ύουμι: στό ,_lίμl]l'o λr.πτομr.ρi) i1μερολογιακό πίνακα της
"δραστι1ριότητας ·· τι1ς Ε. Λ. Σ. Οί λίγες άrιΟμητικά παρα
στάσεις μπορεί, τελικά, νά μήν έβλαπταν! Άλλο είναι τό
κακό : Έπι:ιδi1 τά περισσότr.rα έξοδα τi)ς Λυpικ~ς r.ίνοι πά
για, οί ά11γίι:ς της κοστίζουν πανά1φιβα! Χωρίς καμιά άπό
δοσ ι\ , τά i;ξοδα τρί:χουν. Τό κόστος κάΟι: παρ(ιστασι1ς άνι:βαί
νι:ι σέ άστρονομ ι κά ϋψι1. Ή σπατάλι1 του δ11μόσιου χρi1 ματος
καταντά

μουσικιi διι:ύΟυνσ11 του" Όρφέα ·· καί 160.000
άπό τιi μουσικιi διεύθυνσ11 του " Φάουστ '"). τριπλασίασε

'Ολύμπια". 24 στόν

0.

δηλαδι'1 χρόνια πρiν φέρουμι; τόν κ. Χωραφϋ. άπ' τό Στρασ
βουργο
ι; Λυρι•ιοi cδωσι:, σ' cναλλασσόμενο ρι:περτόρ ι ο
Πι:φαιά καi

(238.000 άπό τή

σχι:δόν τιiν έτι)σια άμοιβi1 του, φτάνοντάς τι1ν στίς 678.000
δf)αχμές! Τή φετινή, δεύτερη χρονιά, μέ τι) μουσικ1i διr.ύΟυν
σι1 τ ρ ι f1:ι ν cργων πού ... άνέΟι:σr. ι·lς έω•τι5ι., Οά τιiν τετρα
πλασι άσι: ι ! Γιατί ... ταπr.ινολογο!Jμι;; Γι ά μιά μι κρ l1 , πάλι ,
λr.πτομέρεια: Ό κ. Χωραφuς άναλαμβάνr.ι τϊι έργα: Μ έ

μι; δ11:ύΟυνσι1

25

22

ε!χc διοριστεί στι) Γr.νική ΔιεύΟυνσ11 της Λυrικί'jς μέ συνο
λικές άποδοχές 280.000 δραχμές τό χρόνο. Άπό τήν πρώτη
δμως χρονιά. μέ τήν πρόσΟr.τ~1 άμοιβι) τ(i)ν 398.000 δραχμ(i)ν

δραχμές!!! Πpοκαλοuμε τή ΔιεύΟυνση

τi'jς Λυρικi'jς ν' άνακοινώσει τά εσοδά της άπό είσιτi1ρια,
κατά παράσταση. Άλλ; δπω:; φαίνεται, πάλι έμείς Ο' άναγ
καστουμε νά πλι1ροφορi1σουμε τήν Κοινή Γνώμη καί γι'
αύτό. Μικρή λεπτομέρεια: Ό κ. Γι:νικός Διευθυντι)ς της

Ε . Λ. Σ., πέραν τών δεκατεσσάρων μισΟG>ν τό χρόνο, είσέπραξε
άπό τή Λυρική γιά τι; μουσικιi διεύΟυνση τό'>ν έφτά παρα

στάσι:ων του i\ναρκηi ριου ϋργου " Όρφ(;ας καί Εύρυδίκι1"
- πpωτοπαίχτ11κε στό Φεστιβάλ 197 1 - 238.000 δραχμές.
(34.000 κατά παράσταση). Στό φετινό Φεστιβάλ Άθην&ν
δόΟι1κε, τόν 'Ιούνη, άπό τι)ν Ε.Λ.Σ. τό δωδέκατο έργο τι1ς
χρονιας - καί δεύτερο νέο - i) '' Καταδlκι1 τοu Φάουστ ".
Άλλη μικf)ή λεπτομέρεια: Ό κ. Γενικός Διευθυντής της
Ε.Λ.Σ. εiσί;πραξε γιά τή μουσική διεύθυνση τών τεσσάρων
παραστάσr.ων τοϋ "Φάουστ" 160.000 δραχμές. (40.000 κατά
παράσταση). Έτσι, ό ic. Χωραφuς ώφελi1Οηκε ούσιαστικά

,,.

Ή

. ..άντΕθνικί')

Λυρικη Σκηνί')

Όνομάζονται 'ΕΟι•ικά Θέατρο καi 'Ι:Όι•ικιί Λυρικιi Σκι1νή.
ΈΟνικά, μό\•ον ... κατ· όνομα! Στήν πράξι), έχουν άποδειχτεί,
καί τίι δυό. βαΟύτατα ... άντr.Ονικά! Τό χρόνο πού πέρασι;, i1
).ι:γόμr.νι1 'Ι:Όι•ικιί Λυρική Σκ11νή παρουσίασε 11 έργα. Τά
10 ι'ιταν ξ(:να. Ένα, μόνον 1, έλληνικό! Κι αύτό, ό ξεζουμι
σμένος " Βαφτ ιστικός·· ! Ε!ναι αύτονό11το : Μ ι ίι 'ΔΌι•ικιί
Λυρικi1 Σκην ιi εχr.ι πρωταρχι κό καΟi)ι.;ον νά προβάλλει καί
νά έπ ιβάλλr: ι τή ντόπια μουσ ι κ ι) δημιουργία. Τ1iν οπr.rα, τό
χορόδruμα, τήν όπερέτα. Ή άναλογία, δέκα ξένα - cνα
έλληνικό, ι:!ναι άπαράδr.χτη. Κανένας Γι:νικός Δ ι ι:υΟυντι)ς,
καμιά Καλλιτεχνική Έπιτροπl1. κανένα Διοικι1τικό Συμβού
λιο, κανένας ί.ίλλος ύπουργός Πολιτισμ οϋ δέ Οά τό δr.χόταν.
Θά ·χαν πάει δλοι στά σπίτια τους! Είδικότερα: Χρέος τijς
Ε . Λ.Σ. νu προβάλλει τήν κλασικιi λυrικιi μας παραγωγi1.
Όποια έχουμε. Μάς άρέσει. δέ μϋ.ς άpέσι:ι. Ταυτόχρονα, νά
προβάλλr.ι τiι σύγχρονη έλληνικι) δ11μιουρ"(iα. Τό έργο της
νέας γι:νιάς, πού ·ναι φυc.ικό ν' άκολουΟεί τίς σύγχρονr.ς

μουσικές τάσεις. 'Υπάρχει
άρέσι:ι.

Καί, πολλές

κι αύτό -

μίις ά11έσει, δέ μϋ.ς

φορές, βrίσκr.ι τήν άναγνώρισ11

πού

δ ιψάcι, στίς ξένες μουσικές σκ11νcς κuί τά ξένα μεγάλα δί
κτυα Ραδ ιοφωνίας καί Τηλεόrασι1ς. Άναφcρόμαστr., άναγ
καστικά, σι': φα ι νόμενα γνωστά .

Κι

όχι

μόνο ..

.

μουσικά!

Πραχτικύ.: Ένα 'Εθν ι κό Μι:λόδrαμα όφι:ίλc ι νά προ κ ο.
λ ι; Τ τή δ11μιουργία έργων. Νά τολμάr.ι νά παραγγέλνει ίiργα
στούς cλ,.11νες συνθέτες. Ή, πιό άδιάβλι1τα γιά ρωμιούς,
νά προκαλεί τή δημιουργία τους. μi: διαγωνισμούς . Φτάνει
νύ. κrατάει δυό άπαράβατους δρους : Σοβαρή κι άρμόδια

κριτική έπιτροπή -κι δ;ι:ι βαρύγδουπα, κι:νά "όνόματα

".

Καί έγγυι1μένη παρουσίαση τών έργων. Οί σύγχρονες δι1μι
ουργίες άντέχουν λιγότερο σέ μιά κακή έκτέλεση. Γιά νά μή

Οεωρ11τικολογοiίμε : Ή Λυρικι) ύπi)ρξε, φέτος, προκλητικά
άντεΟνικi1. Παράλαβε, προγραμματισμένα, πέντε έλλ11νικά
cργα. Καί παρουσίασε μόνο &να, τό " Βαφτιστικό"! Ό άνα
πλ11ρωτής Γενικός Διευθυντι)ς Μάνος Χατζιδάκις δέ δίστασε

νά

δηλώσει,

παραπλανι1τικά,

ένα

σωρό

ψέματα

:

«Δέν

ύπάpχει ίίμεσι1 προοπτικιi παρουσιάσεως εργων 'Ελλήνων
συνΟι:τG>ν [1] ιιόιιη aλιίΟεια] άπό τι)ν ΈΟν ικι) Λυρικιi Σκ11 ν1Ί.
ΟΙ οlκονομικές μας δυνατότι1τcς ι:ίναι έλάχ ι στες [ψεϋδος]
καί δtν άρκο!Jν [ψεϋδοι:] γιά τι'1ν παrουσίασ11 ένός έλληνικου
fργου πού πρέπει νά δοΟi\ μέ Ιδιαίτερη φροντίδα, ίi>στε νά
γίνη άμέσω:; άγαπητό άπό τό κοινό. Όσον άφορίί. τό έφετεινό

πρόγραμμα τi)ς Λυρικης Σκ11νης [1971 - 75], προϋπηρχε καί
έμεΤς άπλιϊ>ς τό έκτελοuμε [ψeι;δο.;]». Τό "πρόγραμμα πού
προϋπi)ρχε ·• άπλιϊ>ς... δέν τό έκτελέσανr.! Περιλάβαινε
πέντε έλλ11ν ικά έργα. Τρείς δπερες: Τό "'Ανοιξιάτικο πα
ραμύΟι ", τοϋ Τίτου Ξηρέλλη. Τό "Μάρκο Μπότσαρη" του
Παύλου Καρρέρ. Τό " ΔαχτυΛ.ίδι της μάνας " τοu Μανώλη
Καλομοίρ11 σέ δυό τρείς, έπικαιρικές, Χριστουγεννιάτικες
παραστάσcις. 'Επιπλέον, δυό όπερ(:τr.ς: Τά "Παραπήγματα"

καl τό "Βαφτιστ ικό" τοu Θεόφραστου Σακ:ι;λλαρ ί δη. Τό
έναρκτl1 ρ ιο μάλιστα " 'Ανο ι ξιάτ ι κο παραμύΟι" κόπηκε,
ένli'> ι)ταν iiδη, cτοιμο. Δέν άπαιτοϋσc κανένα έξοδο ! Κι ό
Βαφτιστικός" παιζόταν μόνο καί μόνο γιατ ί τούς έξυπηρι:
τοiίσc. Κάλυπτr. όργανωτικές άδυναμίες τους καί κενά, γιά
νά μι) μένr.ι τό Θέατρο κλειστό! Σπαταλi1Οηκαν δεκάδες

"

έκατομμύρια γιά τά δέκα ξένα i:ργα." 'Η ζωι) ένός άκόλαστου"
πού δόΟηκε σέ τέσσερις μόνο παραστάσεις - r{χε έξοδα
άνεβάσματος διόμισυ έκατομμύρια! Μόνο γιά ένα έλληνικό
i:ρ"(Ο δtν ύπηρχαν λεφτά; Προφάσι;ις έιι ύ.μαρτίαις. Ή λεγόμε

-

έκτέλεσή της!

νη' ΕΟvικι) Λυρική Σκηνή έπρεπε ν' άrχ!σει μ' έλληνικό fργο.

'Από τίς δυό αύτές μικρές άλήΟειες συνάγεται μιά μεγαλύ

Έπρcπε νά παίξει περισσότερα άπό cνα, έλληνικά. Κι όπωσ
δήποτε, τό cνα καί μοναδικό, νά μήν εtναι ό ... ξεβαφτισμέ

άπό τήν
τcρ11

:

"

Καταδίκη τοϋ Φάουστ" καί τι'1ν

Ό κ. Χωραφϋ.ς -

...

πού άσκεί τά καΟi1κοντά του, πα

ράλληλα μέ του μαέστρου τi)ς Όπερας τοiί Στρασβούργου-

νος πιύ. "Βαφτιστ ικός"!

Jf..

Λεφτa πεταμένα σε

...

πυροτεχνήματα

Ό μαέστρος πού φέρανε άπό τό Στρασβοϋργο γιά νά ... σ<ί>σει
τή Λυρ ική Σκ1ιν1i, δέν εχει οuτι: κάν όποψι αστεί τή δουλειά
πού τόν φώναξαν νά κάνει! Μήπως τήν ξέρανε κι αύτοί πού
τόν φέρανε; Άς .. . πεζολογ1iσουμε λίγο: Τό πρόβλημα της
Λυρικης Σκηνης εΤναι νά γίνε ι κάποτε... Λυρική Σκ11νiι!
Αuτό, γιά ενα μαι\στρο τών χωρών ηίς Κοινης Άγορuς, μπο
ρεί νά φαίνεται άπλό κα! νά μήν καταδέχεται νά τό δεί ετσ ι.

...

οι
Ιθαγενείς δμως πού τό ύποστηρίζουμε, δέν τό βλέπουμε
καθόλου άπλό. Καί καθόλου εuκολο ! Ή Λυρικ1Ί εχε ι άνάγκ1ι:
Ν ' άποχτiισει διοικητιΚ"ό μηχαν ισμό. Ν' άποχτiισcι δικi1 της
όρχήστρα.

Ν' άποχτ~iσει Σχολ1i

μπαλέτου.

Ν'

άποχτήσει

δασκάλους χορωδίας. Ν' άποχτ~iσει μουσικούς έκγυμναστές.
Νά βγάλει σολίστ. Νά βγάλει μαέστρους. Νά βγάλει χορευ
τές. Νά βγάλει χορογράφους. Νά βγάλει σκη νογράφους. Ν'
άναδείξει νέους συνθέτες. Νά γίνει αυτοδύναμο θέατρο. 'Ελ

ληνικό Λυρ1κό θέατρο. Μέ μιά κουβέντα : Ν' άρχίσει άπ'
τά θεμέλια και νά προχωρεί πρός τά πάνω. Ό άνυποψίαστος
κ. Χωραφaς καί ό άφελέστερος κ. Χατζι δάκις άνέβηκαν, μέ

τήν πρώτη, στά ... κεραμίδια! Θέλησαν νά μάς δώσουν κα
τευθείαν ..... παραστάσεις'"! Αuτό καί μόνο, άποκαλύπτει τήν

άκαταλληλόη1τά· τους γιά τή θέση. Πιστοπο ιεί τ~Ίν άποτυχία
τους . Καθί:νας καταλαβαίνει. τί Θέλουμε νά ποϋμε: Δέ μuς
χρειάζονται "πρεμιέρες" ! Δέ μάς χρειάζονται "νέα ί:ργα " .
Δi: μάς χρειάζονται "παραστάσεις ". Δέ μaς χρειάζονται ...
"μεγάλες παραστάσεις"! Μάς χρειάζεται
συστ11ματικi1,
έντατικi1, μακρόχρονη , σέ βάθος όργάνωση. Δουλειά Θεμε
λίων. Γιά νά μποροϋμε νά δίνουμε τίς παραστάσεις πού μπο
ρούμε νά δίνουμε . Καί νά 'ναι σωστές. Στηριγμένες στiς πρα
γματικές μας δυνάμεις . Όχι έντυπωσιασμούς μέ ξένους τρα
γουδιστές και ξένους άρχψουσικούς. Όχι φιγοΟρες μέ ξένους
σκηνογράφους καl ξένους σκηνοθέτες . Μ ' sνα λόγο, δχι

..

μεγάλες παραστάσεις" μέ ξένα δεκανίκ ια! οι άθρόες μετα

κλi1σεις ξένων καλλιτεχνG>ν εΤνα ι τό π ι ό βαρύ άτόπημα
τi'\ς νέας Διεύθυνσης. "Η ΛυριΚ"1i εδωσε, καί πάλ ι , μερικές

παραστάσε ις μί; ποιάς τ11•ίις προΟέσr.ις. Δέν &χει καμ ι ά σημα

ii

σία ίiν 1'jταν πολύ χι; ι ρότερες
λίγο καλύτερες άπό τίς προη
γούμενες. Σ11μασία iίχει δτι στηρίχτ~ικαν, καί πάλι, σέ ξένους

καλλιτέχνες ! Πρέπει, έπιτέλους, νά γ ίνε ι συνείδ11ση πόσο
όλέθρια εΙνα ι ή τακτικιi αύτιi. Μεμονωμένες μετακλiι σεις
έλάχιστων μεγάλων. δντως, καλλιτ~:χνών, εχουν κάποιο νό
ημα. Μπορούν νά γίνοντα ι . Καi ν' άκριβοπληρώνονται! Γιά
νά γνωρίζει καί τό έλλην ικό κοινό κάτι πού άξίζει . 'Αποκεί
καί πέρα, oi συχνές μετακλήσεις άπλG>ς καλών
μέτριων
καλλιτεχνών εtναι, άπό κάθε πλευρά, άνεπίτρεπτες. Πρόσχημα,
στά χέρια τιi>ν Διευθυντών γιά ν' άκριβαίνουν τό εiσιτiιριο
καί νά γυαλ ίζουν στά μάτια αύτών που τούς δ ιόρισαν καi τοuς

ii

στηρίζουν . Ύπάρχει ενα Θέμα άρχης: Μιά ΈΟι•ικιί Λυρ ι κή
Σκην1i είναι μωρό καί όξύμωρο νά δουλεύει, συχνά πυκνά,
μέ ξένους. Βασι ιαi της άποστολiι ν' άναπτύξε ι δικές της,
ντόπιες,

καλλ ι τεχνικές

δυνάμεις.

Πρόσθετος, . έπικαιρικός,

λόγος: ο ί δύσκολες οiκονομικi:ς συνθηκες τοϋ τόπου. Όταν
ό Λαός στερε\ται , γιά νά έφαρμόσε ι "λιτότητα ", πάε ι πολύ
ό κ. Χωραφίi.ς νά σπαταλάει r1νεξέλεγκτα συνάλλαγμα, γ ι ά
νά νοικιάζει -γιά δυό τpείς μέρες - χρυσά, ξένα λαρύγκια!
Ό νέο~Γενικός εύθύνεται γ ιά σωρεία πολυδάπανων, περιττιi>ν,
μετακλiισεων στή Λυρική. Δέν ύπερβάλλουμε. Άποδειχτικά,
παρεμβάλλουμε, μερικά άποστομωτικά στοιχεία, πού προσ
κόμισε δ ημόσια παλιός ιiρχιμουσικός της Ε.Λ . Σ . Έντρυφi1σατε: ΣτιΊ χρονική περίοδο 1959 - 1964, σέ πέντε δηλαδή
συνεχόμενες σαιζόν, iι Λυρικ 11 Σκηνή έδωσε 630, συνολικά,
παραστάσε ις. Ί-Ιγουν, κατά μέσο δρο. 126 παραστάσεις τό
χρόνο. Παρουσί ασε 96 συνολ ι κά iiργα. 'Από τιί όποία, 65

1Ίταν έπαναλ1iψε ις καl

31

νέα! 'Ανάμεσα στά

31 νέα

περιλαμ

βάνονταν μεγάλα καί δύσκολα iiργα: "Νόρμα., κ.αί "Μ~i
δεια " μέ ηiν Κάλλας," Μπόρις Γκουντουνώφ ", "Διάλογοι
Κιφμηλιτισσών" καί ί.ίλλα. 'Η Λυρικi1, τι)ν περίοδο έκεiνη.
f:παιζε κάθι; μέρα -έχτός άπό τίς άργίι:ς τής Δευτέρας κ ι άπό
τi1 βραδιά της γι:νικijς δοκ ιμt1ς κάθε έργου. Τά πέντε αύτά
χρόν ια, γιά .ΙΟθ περίπου ίiργα, άπ' τά όποία 65 έπαναλiιψεις
κuί 31 νέα, 1i Λυρ1κ1i μετακuλεσε σαρuντα τέσσερις - άρ ι
θμητικά 44 -ξένους καλλιτέχνες . Ό κ. Χωραφiiς, σ' ενα
χρόνο, σέ μιά λειψή περίοδο ένός χρόνου, μ& 10 εργα. και J

μόνο τελείως νέο άνέβασμα., εκα.νε 30 περίπου μετακλήσεις
άπό τό έξωτερικό! Μέ οίκονομικ1i έπιβάρυνση πού πλησίασε
τά τέσσερα έκατομμύρια δραχμές! Τά λόγια περιττεύουν. Ή
σύγκριση τ&ν στο ι χείων εΙναι συντριπτι κ1;. Άν χρειαστεί
νά φέρουμε στή δημοσι ότητα τά λεπτομερη στοιχεία. (κα.ί τό

παρασκίινιο) γιά τίς φετινές μετακλi1σι:ις, θά έκπλαγοϋν άκό

iια. καί οί ... ξένοι πού μετακλiιθηκαν! Καi , γιά. νά τελειώ
νουμε, γιά σiιμερα- τό Θέμα έχει πλf)θος άρνητικές πλευρές,

πού δέν προλάβαμε οuτε κάν νά τ!ς θίξουμε. Οί παραστάσεις
πού στηρίζοντα ι σέ μετακλi1σεις ξένων εΤναι άριστοκρατικές.
'Απευθύνοντα ι σέ περιορ ισμένο κοινό- βασικά, σέ λίγους
χρυσοκάνθαρους . 'Απαγορευτικό, τό άκριβό τους είσιτi1ριο.
Τό έργο κ' ή παράσταση δέν περνάνε στό μεγάλο κοινό . Τή
βλέπουν καi τήν άκοΟν οί λίγοι " λαμπροφορεμένοι" της
έπίσημης πρεμιέρας κα.ί, οί λίγο περ ισσότεροι, των δυό τριίί\ν
έπα.ναλiιψεών της. Καί, ένώ κοστίζει sναν κόσμο λεφτά, άμέ
σως μετά χάν&1'αι. Καί γιά τή Λυρική κα.i γ ιά τό Κοινό. 'Απο
κλείετα ι νίι. έπαναληφτεί. 'Αποκλείεται νά η)ν ξαναδοΟμε,
τήν ίδια.
τ~)ν έπόμενη χρονιά. Ποτέ π ι ά! Οί ξένοι μaς δίνουν

ii

παραστάσε ις ...

πυροτεχνiιματα! Παραστάσεις που ...

φεύ

γουν, μαζί μέ τοuς ξένους! Μέ τήν, άπό κάθε άποψη, έπ ιζ1i
μια τακτική τίί\ν μετακλ1)σεων, δέ θά μπορέσει ποτέ τό
έρμο 'Ελληνικό Μ ελόδραμα ν' άποχτήσει μόνιμα, ενσ: έναλ
λασσόμενο ρεπερτόρ ι ο. Καί τό μόνο μόνιμο έργο στό ρεπερ

τόριό του, Θά μένει, νΟν καi άε!, ό ... " Βαφτιστικός" !

Jf..

Δανιήλ

:

Σε aλλο μfίκος κύματος

. ..

Τό "0" πραγματοπο1 εί μιά άνίχνευση στό χώρο της σύγ
χρονης έλλ11νικης δραματουργίας . Στόχος, ν' άνακαλύψε ι καi
νά προβάλει τ' άξια εργα τών νέων θεατρικ&ν συγγραφέων.
Δε διαλέγουμε δ,τι προσωπικά μi'.ις άρέσε ι. Δέν έχουμε προ
τιμi1σεις κα! προκαταλi1ψεις γ ι ά τεχνοτροπίες καί κατευθύν
σεις . Τό άποτέλεσμα θά 'ταν, τότε , μονότονη έπανάληψη,
μέ μικρές παραλλαγές . Κ' 11 άνίχνευσ11, περιορισμένη κι ά

χρηστη. Τό

"0"

παρουσιάζει δ,τι γράφουν σi1μερα οί νέοι

μας συγγραφείς. Τά εργα, μέ ηiν ποικ ι λία καί τiς δ ι αφορές
τους, συνθέτουν τόν πραγματικό πίνακα. Εiδαμε κιόλας τή
δια.φορά, άνάμεσα στό στόχο καί τόν τρόπο γραφη ς, του

Μ άρ ι ου nοντίκα στό "Τρομπόν ι

"

καi τοϋ Μήτσου Εύθυ-

. μιάδη

στό "Φώντα ". Μ έ χαρά παρουσιάζουμε σ~iμερα. Cίλ
λον ένα συγγραφέα. ΕΤναι ό Γιώργος Δανι1iλ. Γράφει σέ τε
λείως διαφορετικό μηκος κύματος άπό τούς δυό προηγού
μενους . Τό ίδιο μπορεί νά συμβεί καί μέ τόν έπόμενο. Όταν
κλείσει ό πρώτος κύκλος της άναζ1iτι1σης, μέ τήν παρουσ!
αση μιiiς δεκάδας νέων συγγραφέων, Θά ξέρουμε πιά τί πε
ρίπου ύπάρχει στό χGφο της σύγχρονης δραματουργίας.
Τότε θύ. 'χει νόημα νά έπιχειρηθοϋν άποτιμ1;σε ι ς, νά δια
τυπωθοϋν συμπεράσματα καί άπόψεις. Ό Δαν ι ήλ εΤναι
τρ ιάντα. έφτά χρονώ. Γεννi1θηκε στιΊ Μεσσηνία. Τέλειωσε
εδώ Φιλολογία . 'Από τό '64 βρίσκεται στόν Καναδά. 'Α
πό τό '71 διδάσκε ι Νέα 'Ελλην ι κά στό nανεπιστήμιο τοΟ
Τορόντο. Δ11μοσίεψε φ1λολογικά Cίρθρα. Κυκλοφόρησε ποι
ήματα. Γράφει θέατρο άπό φοιτη ηiς. Τόν ένδ ιαφέρε ι δσο
κ' i1 ποίηση . Πρ&τες ένδείξε ις : "Ενας νέος συγγραφέας πού

δέν έχει ξεκόψει άπ' τήν παράδοσ11. Κάτι κρατάει άπ' τό
παλι ό θέατρο. Όχι, βέβαια, πεπαλαιωμένος. Ώροοδευτικός.
Μέ σαφη πολιτική καi κοινωνικ1i τοποΟέη1ση. Λιμάρει άπο
τελεσματικά τά στηρίγματα του παλιοΟ άστικοΟ καθεστG>τος

έκμετάλλευσΊ1 θρησκείας, πατριδοκαπ11λεία. Άλλ'

i1

κρ ιτική

του, είναι διακριτική, χαμηλόφωνη, μέ σουρντίνα. Χωρίς,
ώστόσο, νά παύει νά Μιτουργεί . Δ ι όλου κηpυγματικός. Οϋτε
συνθηματικός .

•Αλλος ,

θά 'βγαζε άπ' τό

Οέμα

του, κραυγα

λέο άντιμιλιταρι στικό iiργο . Ό Δανιήλ είναι περισσότερο
άτμοσφαιρικός . Τό χιοϋμορ του, δηκτικό άλλ' ύποδόρειο.
Σέ κάπο ι ον ήχο πλάγιο- γι' αύτό, ίσως, πιό άποτελεσματικό.
Τό " 'Απόδειπνο Μικρό " εΤν' &να κομμuτ ι λεπτό, εύαίσθητο,
1)θογραφ ικό Ού. λέγαμι: άλλά, μέ σύγχρονη τοποθέτηση.

Ό τίτλος του φανερώνει φιλολογικό όπόστρωμα. Τό 'Απ6δειπιιο Μιιφiι τό ψέλνουν οί καλόγεροι τά δc ιλινά, γιύ. νά
'χουν ϋπνο άδιατάραχτο. Κι δλο τό έργο στ11ρίζεται σ' ενα ...
ταραγμένο όνε ι ρο! Διαβάστε το. Δέ Οά χρειαστείτε ... όνει
ροκρίτη: Θ' άνακαλύψετε, μόνοι σας, ίίλλον ένα έλπιδοφόρο
συγγραφέα ...

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΡΟΛΩΝ

ΕΦΤΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΑΓΝΟΗΘΗΚΕ

Ο

ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ

καλύπτει τό ξώφυλλό του μέ τ~iν

Ό 'Αντώνης Γιαννίδης ύπήρξε θύμα τ&ν ά.νώμαλων

πλάκα πού σκεπάζει τη στάχτη ένός νεκροϋ μας.

καιρών . 'Έζησε καi δημιούργησε άνάμεσα σέ δυό

Πέντε λέξεις, δίνουν τά στοιχεία του. Δυό άριθμοί,

έξωτερικοuς πολέμους καi σ' εναν όδυνηρό έμφύλιο,
πού τοϋ προσπόρισε είκοσάχρονη προσφυγιά καί

Τό

"

Θέατρο

"

τά δρ ι α της ζωής του : Άιιτώνης Γιαννwης, διαιι:ε
ιφιμέιιος 'Έλληνας ι70οποιός. 1901 - 1968.
Ή πλάκα είναι χτισμένη στόν τοίχο ένός Μονα

στηριοϋ . Τοϋ Νοβοντέβιτσιε. Λίγο πιό πέρα άπό
τι) μακρι νή μας Μόσχα .

..

νΕχουν περάσει έφτά χρόνια &πό τό θάνατο τοϋ κο
f]Θοποιοϋ.

Κ'

ε1ναι

11

πρώτη

φορά

πού έλληνικό έντυπο κάνει λόγο γιά τό θάνατό του!
Οί γραμμές πού άκολουΘοϋν δέ γράφτη'!Cαν γιά ν'

άποκαταστήσουν τιΊν αδ ι κημένη μορφ 1i τοϋ 'Αντώνη

Γιαννίδη. Άλλοϋ σκοπεύουν:
'Επισημαίνουν ηΊν αδιαφορία της κοινωνίας μας σ'
δ,τι Θά 'πρεπε ίδιαίτερα νά ηi σταματάει. Καταγγέλ

λουν τii συνομωσία της σιωπής πού άντιμετωπί
ζουν - άκόμα καί νεκροί - οί άξ ιοι κι άσυμβί
βαστοι . 'Αποδοκιμάζουν ηi μισαλλοδοξ ία , τ1)ν €λλει

ψ η i10ους, τι) χυδαιότητα της πνευματικfjς μας ζωfj ς .
Τό

"

Θ " βγάζει άπό τήν παγερή σιωπή τοϋ ά.νάγ

γελτου Θανάτου τόν άγαπημένο ηθοποιό. Καί προσ
καλεί δσους

€χουν

δικαίωμα νύ. μιλοϋν , νά μiϊς

βοη Θ1i σουν ν' άναστήσουμε τό σεμνό καί Ciξιο καλ
λιτέχνη.

..

'Εφτά χρόνια &γνοοϋν τό Θάνατό του . Πολύ περισ

σότερα , ηiν προσφορά καί τή ζωi1 του . Ό 'Αντώ
νης Γιαννίδης , &πό τοuς πιό προικισμένους , τούς

πιό στέρεους έ ργάτες τοϋ Έλληνικοϋ Θεάτρου, δέν

1111

σμαγάπητου

θάνατο εlς τ1)11 ξένην .

άναφέ ρεται οϋτε στό έπαγγελματικό, θεατρικό

Who
's Who. Κ' ύπάρχουν δλόκληρα κατεβατά γι ά .. .
103 l ϋ.λλους θ εατρικούς παράγοντε(;! Τί ντροπή . . .

Τό δνομα τοϋ 'Αντώνη Γιαννίδη δέ βρίσκεται σέ
καμιά 'Ελληνική 'Εγκυκλοπαίδεια !
~ 11•

Γενν1iΟηκε σηi Σμύρνη , η)ν πρ6>τη χρονιά τοϋ αίώνα. Γιά
τi)v άιφίβε ια, στίς 17 τοϋ Μάρτη τοϋ 1901. Τό πραγματικό
του δνομα ήταν 'Αντώνης Κωνσταντινίδη ς .
'Από τό 1947, εχουμε έντοπίσει τήν πρώτη έρασιτεχνικi1 του
έμφάνισ11: Πi)ρε μέρος στό Χορό του" Οiδίποδα Τύρανvου"
- στή σιηιαδιακ:ή παράσταση πού 'χε δώσει ό Αiμίλιος Βεά
κης, στiς 4 τοϋ Δεκέμβρη τοϋ 1921, σηiν Κωνσταντινούπο 
λ11. Τέσσερις άπό το ύς έρασιτέχνες τοϋ .. Ο!δίποδα " tφυγαν,
τ1)ν aλλι) κιόλας χρονιά, γιά θεατρικές σπουδές στή Δύση
κ' εμειναν γιίι πάντα στό Οέατρο: Γιαννούλης Σαpαντίδης,

'Αντώνη ς Γιαννlδ11ς, Γιώργος Βακαλό , Μιχάλης Κουνελάκης.
Ή παράσταση έκ:είνη του σ11μάδεψε δλη τήν κατοπινή ζω1τ.
dΩριμος , θά έξομολογηθεί στό Γιάννη Σιδέρη: Περ ισσότερο
άπ' δλα, μέ γοητεύει 1) 'Αρχαία Τραγωδία. 'Εκείνη θά. 'θελα

1 ;)
-

νά ύπηρετi1σω. Οί καιροί δέν τόν

βοήθησαν. Έπαιξε μόνο

σέ μια 'Αρχαία Τραγωδία: Πα ι δαγωγός, στι)ν

τοϋ Σοφοκλii, στά

1939,

"'Ηλέκτρα"

μέ τιi Μαρίκα, σέ σκη νοθεσία Κάρο

Κ'

i1

σφραγίδα του Παρισιοϋ τοϋ 'μεινε γιά πάντα. Στά γαλ

λικά εργα, επαιζε τούς κοσμ ικούς τύπους σάν τέλειος Γάλλος.
Στά έλληνικά, έμενε γνi1σ ιος ρωμιός!

λου Κούν.

ιtιι

Δεκαπέντε χρόν ι α ι'φγότερα, γιά μοναδικιi πάλι φορά, Θά
παίξει Άττικi1 Κωμωδία: Στά. 1955, δίδαξε τόν Τρυγαίο στιjν
" Είρ ήνη" τοϋ Άριστοφάνι1, μέ Θίασο τών Πολιτικών προσ

Τό άθη ναϊκό θέατρο τόν πρωτογνώρισε στά

φύγων ά.πό τιi ν 'Ελλάδα, πού 'χαν ίδρύσει μέ τό Γιώργο

στό παλιό θέατρο Κυβέλης. 'Εμφανίστηκε μόνο σύ.ν 1jθοποιός.
Έπαιξε τόν Άββά στό "Πρόσεξε καλά Τζιακομίνο" τοϋ
Πιραντέλλο. Έπαιξε κ:αί στά" 'Αρραβωνιάσματα" τοϋ Μπό

Σεβαστίκογλου, στι) μακρινι) Τασκένδη ...
ιΙΙι

Ό Γιάνν11ς Σιδέρης έχει έπισημάνει τήν είσοδό του στό θέα
τρο, τi1ν Άνοιξη τοϋ 1922 στήν Πόλη . Άνi1κει στό φιλολο
γικό κύκλο τοϋ "Λόγου" κ' έμφα;νίζεται στίς παραστάσεις
τi'jς

"

Δραματικης Σχολi'jς Κωνσταντινουπόλεως".

Τήν άνο ιξη καί τό καλοκαίρι τοϋ '22,. .. άλωνίζει στή σκηνή :
Παίζε ι στίς "Ξανθές- μελαχρο ινές" τοϋ Τσοκόπουλου.
Παίζει τόν 'Ιωσήφ στό "Ξένο ψωμί" τοϋ Τουρ'(κιένιεφ.

Παίζει τό Φιλόσοφο

- έναν κωμικό καρατερίστα - στή "Γυ

ναίκα" του Πολέμη. Παίζει τόν Μπρικεβίλ στή μονόπρακτη
'(αλλικιi κωμωδία "Τό καλοκαί ρι στόν • Α'( ι ο Μαρτίνο " .
Παίζει τό Μπάρμπα Γι<i>ρ'(η - άλλον κωμικό καρατερίστα στούς "Φοιτητές" τοϋ Ξενόπουλου.
Τί παράξενο! 'Από μιας άρχi'jς, του πiηαιναν

oi

τυπίστες κ'

οί κωμ ι κοί καρατερίστες. 'Από νέος, εΙχε πρόσωπο

γοητευ

τικά σκαμμένο άπό ρυτίδες .
Πόλη, κόπη κε άπότομα μέ τιjν κατάρρευση της Μικρασίας ...
1111

Τό φθινόπωρο τοϋ '22 11 έλληνική 'Ανατολή ίiχει όριστικά
χαθε1'. Έtκοσιενός χρονώ, ό 'Αντώνης Γιαννίδης καταφεύγει

στό Παρίσι . 0ά μείνει τέσσερα χρόνια. "Ως τό καλοκαίρι

γρ η .

Τό ίiργο είχε παιχτεί, τιiν προηγούμcνη χρονιά

11

Έλέν11 Χαλκούσ11.

Παράλληλα, σπουδάζει 1]Θοποιός κα! σκηνοθέτης . Φοιτάει
καi στή Σχολιi τοϋ Ούγγαρέζου σκηνογράφου Μ εντζιές.
Τόν ίδιο καιρό, φοιτουν έκεί κι άλλοι νέοι τοϋ θεάτρου μας,
άπό τήν Πόλη: Ό Γιαννούλης Σαραντίδης κι ό Γιώργος
Βακαλό.

ol

άπό τό

Ό Γιάννη ς Σιδέρης πού τόν είδε τότε, έχει άφηγη θεί: Τό θυ
μάμαι καλά. Καθόμαστε σέ μιά γωνιά μέ τόν άλησμόνητο
0ωμa οικονόμου. Ήταν στά τελευταία του - τόν άλλο
χρόνο πέθανε. Καθότανε σκυφτός, κουρασμένος, άκουμπών
τας τίι δυό του χέρια, ένωμένα, στό μπαστούνι του. Όταν
βγηκε δ Γιαννίδης, τίναξε άπό πάνω τοu τήν κούραση καί

εΤπε: Αι)τός άξίζει! Πολύ άξίζει! Ό εμπειρος Οίκονόμου τόν
Έτσι , κάπως, εγινε, ϋστερα άπό δώδεκα χρόνια καi μέ τόν
Πώλ Μιούνι. Ό μεγάλος άμερικανός ήθοποιός, πού 'χε έρ
θει στά 1938 στι)ν Άθi1να, παρακολούθησε μιά παράσταση
της Μαρίκας Κοτοπούλη στό "Ρέξ " . Παίζανε τό "Καλώς
ήρθες" τοϋ 0. Συναδινοϋ. Κι ό Μιούνι ρώτησε: ποιός ήταν.
ΕΙχε ξεχωρίσει τό Γιαννίδη !
ιΙΙι

παίρνει δ ίπλωμα. Έκεί φοιτάει κι άλλη Πολίτισσα του θεά

"Ολες

1925,

θίασο Νέων τοϋ Κωστη Βελμύρα. Τό '26 παίχτ11κε καί στό
κέντρο. Στήν άρχi1, τοϋ δώσανε τό μικρό ρόλο τοϋ 'Αστυνό
μου. Τελικά τοϋ τόν π1iρανε καi του δώσανε ... άκόμα μικρό
τερο : Έπαιξε τόν Κουτσοϋκο, ίiνα βιολιτζ1i , πού τόν προσ
θέσανε τήν τελευταία στιγμ1i. Κι ό ρόλος, μέ τό γνi1σιο
ταλέντο τοϋ Γιαννίδη , liπλωσε, φάν11κε μεγάλος, κυριάρχ11σε!

J926.

Στι) '(αλλικιj πρωτεύουσα δέ χάνει τόν καιρό του. Σπουδά
δάζει, τρία χρόνια. στιi Σχολ1i 'Ανατολικών Γλωσσών στή
Σορβόνη. ΕΙναι μαθητής τοϋ Γιάννη Ψυχάρη. Τελειώνει καί
τρου μας,

"Εφτασε

εΤχε ξεχωρίσει! ..

Ή έλπιδοφόρα όρμi1, πού 'χε πάρει σέ μιά μόνο σαιζόν στιiν

τοϋ

1926.

άπ' τό Παρίσι στή μέση τοϋ καλοκαιpιοϋ. Τόν είχε καλέσει
i1 Έλένη Χαλκούση γιά σκ11νοθέτη στό θίασο τών Νέων,

έJ.ληιιικές Έγκυκλοπαlδειες και τά Αεξικά dγιιοοiίιι

τόv Ίlvτώvη Γιαvvlδη! Τόv άιιαφέρει, τουλάχιστοv, t) πειιτά
τομη σοβιετικι} Θεατρικt} 'ΕγκυκJ.όπαlδεια μ6 τό παρακάτω
J.ήμμα, στόv πέμπτο τόμο καl η} σελlδα 1099. (Μόσχα 1967)

SIHHHJJ,JlC (Γιαννίοηr.:), Αιιτοιιι1c (p. 17.111.1901) rpeq, aκτep. Β 1927 DnepDble BblCTYllΙI JΊ D «T-pe MOJJOAblX» (AφnHbl) . Bc1<0pe nepc111eJJ Β T-p Μ . KF1oeJJ11,

rι.ι.e 11Γp a;1 poJJιι: Tan6 oτ (~Mapιιn Cτιοapη>), Εaιικο
(~Μaκ6eτ»), .RJJbMap (~ΑιιRaη yτκaι> .H6ccιιa), L\opu (~Υ.aι"1κa1ι) 11 ΑΡ· Β 1940 COBM. c
ΠarιnaCOM C03ABJI τeaτp.
τpynny. Β 1944 npιJHHJI yι1acτ11e Β ,1J,eRa6pι,cκoM uoc-

r.

Ό 'Αντώνης Γιαννίδης ήταν γερό ταλέντο. 'Έπα ιξε μ' έπιτυ
χία πρώτους ρόλους. 'Αλλ' ύπ1)ρξε ό μεγάλος δημιουργός
τ ώ ν μι κ ρ {]) ν ρόλων! Ό,τι πέτυχε άπό τιjν πρώτη έπαγ

γελματική έμφάνισιΊ του στιiν Άθi1να, μέ τό βιολιτζή Κου
τσουκο στά "'Αρραβωνιάσματα" τοϋ Μπόγpη.
Τό ίδιο πετύχαι νε κάθε φορά, σ' δλη τη σταδιοδρομία του,
όταν τοϋ 'διναν όποιοδιjποτε κι όσοδ1iποτε μικρό έλληνικό
ρόλο . Ήταν τέλειος ρωμιός τυιi ίστας. Χωρiς νά 'ναι ποτέ
νατουραλίστας, ήταν άληθινός. Φυσικότατος . Σά νά μήν
έπαιζε. Σάν 6 ίδιος, νά 'ταν ό ρόλος του!
'Αξέχαστος εμ εινε, παλιά, σά θείος Χαράλαμπος Μαγκλάρας.
Τύπαρος θείου έπαρχιώτη , μέ τό σκουφi τοϋ σπι τιοϋ, στήν

"Κοσμιιαi κίνησ11" του

0.

Συναδινοϋ, στά

1932.

Τό ίδ ιο άλησμόνητος καi στά 1934 στό "Μπουρίνι " του
Μπόγρ11, μέ τόν Κώστα Μουσούρη. Έπαιζε, φυσικότατα,
εναν άπλό ψαρά. Τόν λέγαν Σαλαμπά.
ιιιι

Στή ν 'Αθήνα, δούλεψε κυρ ίως στούς θιάσους Άλίκη ς

-

Κώ 

στα Μουσούρη, Κυβέλ11ς, Μαρίκας Κοτοπούλη, Κατερίνας,
Μιράντας - Γ. Παππα καi στόν άριστερό θίασο τ/Λν" 'Ενω
μένων Καλλιτεχνιϊ>ν

".

1945 c τeaτρ.
roρoi~ Ko3a1111.

Ή Μαρίκα του 'χε προτείνε ι , γύρω στά 1939, νά. σκ11νοθε
τήσει. Ήταν σεμνός. Τό ' βλεπε παραπάνω άπ' τiς δυνάμεις
του. Δέ δέχτ η κε. Χρειαζόταν - ε{χε πεί - χρόνια καi χρόνια
γιά νά φτάσε ι &ς έκεί.

HOJJJΙCHTΙΙDOB Γpeu.1111. Βο opeM.11
«I01111ii IJ,e3apb» 6b1JΙ pa11c11 φau1 ηcτcκπΜ τep
pop11 cτoM. Β 1947 racτponιιpouan c τ-pοΜ n PyMw111111
11 Bo;1rap1111. Β 1948 τ-p pa6οτΙΙJι ο paiio11ax, ocno60;1\JJ.OH11wx 11.eMOHpaτιιq, apM11eii Γpcu.ιιrι , rι.ιc cτauιιn
cιιc 1{TaJ<1nι 11.1111 ιιp Μιηι. Β 1949 opra11 11 3onaπ con~1.
c τιpaMaτyproM 11 pC,J\IΙCCcpOM Γ. CcoaCTΙΙHOΓJΙY τ-p rpeq,
ιιοnι1Τ3Μιιrpaιιτοn n ΤaωΗcιιτc. Oμ.11oapeMe11110 n 1951-54
yq 11 πc.11 n ΤaωκeιιτcκοΜ τcaτp. ιιιι-τe. C 1954 'κ11n eτ
Β Μοcιω e. Β 1964 pa6oτa11 n ιωιιο.

Τόν ίδ ιο καιρό, ή Μαρίκα, '( ιά νά βοηθιiσει τόν Κάρολο
Κούν νύ. κ(~νει μιά έμφάνιση μέ έπαγγελματίες, τοϋ δάνεισε
~;Θοποιούς. Προηο καi καλύτερο τό Γιαννίδη. Έπαιξε στήν αίθουσα τοϋ Έλληνικοϋ 'Ωδείου, στά 1939 - τό γέρο

cτa11 1111 rιpοτι1 0

a11rJJ.

ιιιιτeρ11euωΙJ1 .

Β

τpynnoiJ Conpoη1011c11 11H rιepeexa;ι ο
Β 1945 o03opaτιι Jιcn D Αφ11Ηw, rιpιιιιιΙΜaπ yτ1acτι1 e Β
co:JAaιι11 11 τ-pa «06'bCJ1.IHICll HWX a pηι cτοnι>-ΟΑΗΟΓΟ Η3

ιφynHeijω11x τeaτp .

c11cιna 101n

Jly•ιuιιιe pοnιι : CΜCΡΙ\ΑΙ<Οθ («Bp3TbA RnpaM330θbl>Ι ΤΙΟ ,D:ocτoeuc ι<OM y), Raccιι o («10n11!1 Uε:3ΙΙΡb»), ΤιΗιrc!Ι («Μιι p>ι Α JJ1i-

cτoφa11a) 11 np.
1

fi

Η. Μ.

ύπη ρέτη <Ι>iρς στό "Βυσσινόκηπο" τοu Τσέχωφ. Κ' eμεινε
άξέχαστος !
'Από τίς δ11μιουργίες του, άξίζει ν' άναφερθοϋν σκόρπια :
Τάλμποτ, στιi " Μαρία Στιούαρτ" μέ τή Μαρίκα καi τήν

Κυβέλη, στά 1932. Τροφός τοϋ 'Ορέστη στήν "'Ηλέκτρα"
τοϋ Χόφμανσταλ, στά 1932. 'Ιεραπόστολος στιiν "'Ασία"
τοϋ Λενορμάν, στά 1933. 'Αστυνόμος στό "Λίλιομ" τοϋ
Μολνάρ, στά J935. Μπάνκο στό "Μάκβεθ", στά 1937. Γε-

pοβοσκός Κόρνος, στό "Όπως άγαπίiτε" τοΟ Σαίξπηρ, στά
Γιάλμαρ, στ~)ν "'Αγριόπαπια" του "Ιψεν, στά. 1939.

1937.

Καταλίνο

- i!νας άπόηχος τοϋ Σγαναρέλλου-στό "Δόν
1939, κ.α.

Ζουάν" του 'Ομπέ, μέ τιi Μαρίκα, στά

Μεγάλος καί άξέχαστος ρόλος του είναι ό Φόν Δημητpάκης,
στ1)ν όμώνυμη τρίπραχτη κωμωδία τοϋ Δημήτρη ΨαΟϋ.. Τό
έργο στηρίχτηκε πάνω του. Καί πέτυχε. Παίχτηκε, στό θέα
τρο "Βρετάνια ", άπό τούς "'Ενωμένους Καλλιτέχνες",
τόν 'Απρίλη τοϋ 1946.
Δέκα χρόνια άργότερα, δταν τό 6ργο έκδόθηκε σέ βιβλίο ,
ό Γ. Φτέρ η ς 6γραφε στόν πρόλογό του : « Ό Γιαννίδης είχε,
έκεtνο τόν άέρα της άπλότητος πού διακρίνε1 πάντα αύτή τ~)
μοναδική άνεση μέ τ~)ν όποίαν βρίσκει δ,τι εlνα ι φυσικό κι
έδωσε τόν Φόν Δημητράκη σέ δλες του τίς μεταπτώσεις ...

».

•11•

Τό J944 Πηρε μέρος στά Δεκεμβρ ιανά. Τό '45, μέ άντιστασ ιακό
Θίασο βρέθηκε, στήν Κοζάνη. Μετά τή Βάρκιζα -1945 και
'46 - πρωτοστάτησε κι αύτός στ~) δημιουργία το\\ άριστεροϊ\

Θιάσου των "'Ενωμένων Καλλιτεχνων ". Στι)ν έπίθεση πού
'γινε άπό Χί.τες τρομοκράτες, δταν παίζανε τόν "'Ιούλιο
Καίσαρα", στό Θερινό Θέατρο Κώστα Μουσούρη, είχε τραυ
ματιστεί κι αuτός, μαζi μέ τόν Αiμίλιο Βεάκ11, τόν 'Ιατρίδη κι
άλλους.

Τό '47 φεύγει στό Παρίσι. Μετά, βρίσκεται στήν Πράγα.
Κατεβαίνει στή Γιουγκοσλαβία. 'Αργότερα, περιοδεύει μέ
θίασο στή Ρουμανία καί Βουλγαρία.

Τό

'48 - '49, στό

δεύτερο άντάρτικο, έπ ικεφαλης θιάσου άπό

έπαγγελματίες κ' έρασιτέχνες, περιοδεύει σέ περιοχές που
έλέγχει ό ΕΛΑΣ. Δίνει παραστάσεις σέ χωρ ιά καί σέ καταυλι

σμούς άνταρτ/Ον, μέ σατιρικά, πολιτικά. σκέτς.
Τό

'49,

μέ τήν κατάρρευση τοϋ άντάρτικου, καταφεύγει στή

Σοβιετ ικι) "Ενωση. Πέντε χρόνια,

1950 - 55, μένει

στή Τασκέν

δη. Παρακολουθεr μαθήματα 1iθοποιίας καί σκη νοθεσίας στό
Θεατρικό ' fνστιτο()το τi'jς Ούζμπέκικης πρωτεύουσας. Ταυτό

χρονα, μαζί μέ τό Γιώργο Σεβαστίκογλου - που βρίσκετα ι
κι α.ύτός στήν Τασκένδη καί σπουδάζει κι αuτός - ίδρύουν
ενα θίασο Πολιτι κιuν προσφύγων άπό τήν 'Ελλάδα. 'Από τό
Δεκέμβρη του

1950

Ό 'Αντώνης Γιαvvlδης σ· eναιι άπό τοvς μικρούς ρ6λους, πού
τοvς lκαvε νά ξεχωρίζουν μέ την εύσυ11ειδησlα καί τό δημιοvρ
γικ6 του ταλέντο. " Τό παιδί μέ η} χρvση καρδιά" τού J(λl

φορντ 'Όντετς, στό θtασο τής

Μαρlκας Ποτοπούλη,

1939

άρχίζουν παραστάσεις.

Ό Γιαννίδης σκηνοθετεί καί παίζει σέ διάφορα μονόπρακτα.
Δημιουργεί, δμως, καi δυό μεγάλους ρόλους: Κοτσκαριώφ,
στά "Παντpολογι)ματα." το() Γκόγκολ, στά 1952. Τρυγαίος,
στ1)ν "Εiρ1)νη " του 'Αριστοφάνη, στά 1955.

Τό 1956 άνεβαίνει στι) Μόσχα. 'Εκεί θά μείνει δώδεκα χρόνια.
Κ' έκεί Θά πεθάνει, στiς 14 τοϋ Σεπτέμβρη τοϋ J968. Μένοντας
στή Μόσχα, i!με ινε μακριά άπ' τό θέατρο . Δούλευε στό Ρα
διόφωνο, έκφωνητής σέ προγράμματα γιά τήν 'Ελλάδα. Έ
παιρνε μέρος σέ λογοτεχνικές έκπομπές καi ραδ ιοφων ικά
σκέτς. 'Αργότερα , i!παιξε κ' i!να δυό μικροi>ς ρόλους σέ ται
νίες. Παράδειγμα: ή γν(ι)στi1 , καi στήν 'Ελλάδα ταινία τοϋ
Μάνου Ζαχαρία " Τέλος καί 'Αρχή " (γνωστή σέ μίiς σά
"Σταυροδρόμι") - σοβιετική παραγωγή, σέ σενάριο Γ. Σε
βαστίκογλου, πού διαδραματίζονταν στήν Κρήτη, μ' ελλη

Πέθανε χωρiς νά. μπορέσει νά {κανοποιήσει καμιά
έπιθυμία του. Δυό πόλεμοι, διπλό άντάρτικο, προσ
φυγιά, δέν τόν άφησαν ...

'Έζησε τό δράμα της άνείπωτης προσφυγιίiς. Νοσταλ
γοϋσε ά.βάσταχτα την Έλλάδα. νΕνιωθε όδυνηρά
την ά.ποκοπή του άπ' τό Έλληνικό θέατρο καi τό
ά.γαπημένο του έλληνικό κοινό.
νΕκανε προσπάθει ες νά γυρίσει στόν τόπο του.
Τόν πρόλαβε τό βασιλικό Πραξικόπημα τόν 'Ιούλη

τοϊ>

1965.

Ή Δικτατορία της 21ης 'Απριλίου τοϋ

νες χωρικούς.

'κλεισε τό δρόμο. 'Οριστικά.

Ή προσφυγιά του στή Ρωσία κράτησε είκοσι χρόνια. Τό &να
τρίτο της ζωi'jς του !

Τότε μαράζωσε, ά.ρρώστησε καί πέθανε.

τΗταν ήθοποιός ... ά.ντικ:λείδιi ~ολα μποροϋσε νά

τόν ά.γάπαγε καί τόν χειροκροτοϋσε. 'Ένας πολιτι

τά παίξει. Γι ά δλα εκανε. 'Ακόμα κ:αί στήν 'Επιθεώ

ρηση

έμφανίστηκε

κομπέρ μ έ τό Σπύρο

Κοκκ:ί

νη ! Σαράντα χρον&, ε!χ' έξομολογηθεϊ στό Γιάννη

Σιδέρη: Ποθοϋσε νά παίξει τούς Τρελούς τοϋ Σαίξ
πηρ. Τό Σάυλωκ. Τό Μεφιστοφελή. "Ολους τους

χαρακτηρες τοϋ Μολι έρου . Περισσότερο aπ' δλα,
'Αρχαία Τραγωδία. Καί τί σωστός! διπλά
κ:αi τρίδιπλα, τόν ενδ ιέφερε ενας ρόλος σ' ενα σύγ
χρονο έλληνικό εργο.

67

χρονώ,

νέος. Μακριά ά.π' τόν τόπο του. 'Απ' τό κοινό πού
κός πρόσφυγας μιίiς μικρfjς χώρας, ανάμεσα σέ
μιλιούνια κομμουνιστών τfjς ά.χανοϋς Ρωσίας.
Θύμα κι αύτός των καιρών. Κομμάτιασε τη ζω1Ί του
σ' ενα σωρό τόπους : Γεννήθηκε στη Σμύρνη. Με
γάλωσε στ~iν Πόλη . Σπούδασε στό Παρίσι. Δούλεψε

στην Άθ1Ίνα. Προσφύγεψε ση)ν Τασκένδη. Καί ,
πέθανε στ~i Μόσχα. Αύτό τό κομμάτιασμα της ζωfjς
του, ήταν ή Μοίρα του ...

Το «Θ" έτοιμάζει ενα 'Αφιέρωμα τιμής τα aγάπης ιcαί μιa δημόσια i:κδ1jλωση στ17 μνήμη του

Κλασικό Κινέζικο Θέατρο. Παράσταση στό Πεκίνο, ύ.πό γκραβούρα τοϋ 1805
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Τού ΜΕΝΕΛΑ Ο Υ ΛΟ ΥΝΤΕΜΗ
Τό " Θ " άφήνει, γιά μιά φορά, ιcατά μέρος την έπι
στημονικιj του ... έμβρίθεια, γιά νά προσφέρει
στους άιιαγνά5στες συναρπαστιιcές σελίδες μένες γι' αότοvς ιcι ά.φιερωμένες σ' αύτούς

γραμ
- ά.πό

τόν έξοχο πεζογράφο Μενέλαο Λουντέμη. Δέν ύπάρ

χει ιωμιά παρασπονδία

:

ΟΙ σελίδες εlvαι θεατρικές

ιcι άναφέροvται στό Κλασικό Θέατρο τής Κίιιας.

Δημοσιεύουμε, μέ χαρά τίς έντυπώσεις τοϋ aγαπητοϋ
Μέλιου ιc' εύχόμαστε vά βρεΟεί γριjγορα J(.Οντά μας.

'Ι-Ι έλλ·ηνικ·ή μου ποcι~εία (yιατι οχι και ή ί~ιοσυγκρα

σία μου;) ΘξεγέρΘ·ηκαν τόσο, ποu μ' έκοcναν νιΧ ξεχάσω
ά.κόμα και την ά.νεκτικότητα. πού ύπαγορεύει ·ή θέση
τοu φιλοξενούμενου. Ό Λαός μας πίστευε σε τόσους
Θεοuς κ' έξοικειώθηκε τόσο πολύ μοcζ( τους πού,
&ν κάποτε δλόκληρη ή ά.νθρωπότητα προσχωρ·ήσει
στ·)ιν ά.Θεtα, δ 'λαός μας θά 'ναι ό πρωτος. Ε!νοcι
Ούσκολο για. ενα.ν εχληνοc, ποu συν-ήθιζε να. ένανθρωπ(
ζει τοuς Θεούς, ν' αρχίσει να Θεοποιεί τοuς ά.νθρώπους !

Β ε'β α.ια,
'Ένας παλιος

&σιατικος μύθος λέει πώς, τον πολu

Παλιο καιρό, δ ού~ανος ~εν ήταν, σαν και σ·ήμερα,
μετέωρος στο κενό . Στηριζόταν σ' eνα καλάμι. Ό
Αύτοκρά.τορας ομως ~ε μποροuσε να ~εχτεί τον έξ
ευτελισμο να κυβερνα μόνο τ-)ι γΊj . ΠΊjρε λοιπον ενα.
τσεκούρι, έκοψε το καλά.μι καt γχρέμισε τον ούρα.νό.

'Έτσι, &πο τότε, eγινε κι Αύτοχρά.τορας τ' ούρανοu .

Αύτό, φυσικά., ά.νά.γεται στοuς χρόνους τοu Μύθου
και σα. θρύλος μπορεί νCι. γίνει ά.πο~εχτό. Τι Θα λέ
γατε ομως &ν vήμερα - στο μεσουρά.ν-ημα τοu είκο
στοu αίώνα - ακούγατε ενα ά.πο τα πιο uπεύθυνα
πρόσωπα ·6jς ~·ημόσιας καt πνευματικης ζωΊ)ς της
Κίνας, τον Κο-Μο-Ζό, ν' αρα~ιά.ζει οοξασίες ποu
πολύ λίγο ά.πέχουν ά.πο κείνους τοuς Θρύλους;
l\1έ είχε κα/,έσει κάποτε, στΟ σπίτι του, μαζt μ) €.να
κύκλο απο φίλους και συνεργάτες του κι ά.ραοιαστή
καμε γύρω &.πο ενα τραπέζι. Καταγράφω το ~ιά.λογο .

<:-\

οεν

'

\

πρεπει

1

να

κρινουμε

'

την

1

ψυχο

'

λογια

\

κα.ι

τα Ύ)θη των λα&ν με τιΧ οικά μας μΘτρα.. Διαφορετικη
είναι ή μυθοπλασCα ένος 'Έλληνα, οιαφορετικη ένος
'Ασιάτη . 'Εκεί, δ ρυθμός cί..ποκόλλησης απο τό Μύθο
εί'ιαι τόσο ά.ργος πού πολλοι &νθρωποι τον κουβοc
λοuν cί..κόμ·η μα.ζι τους. Υ Ας μ·)ιν παμε πολu

μα.κρι&..

"Ως το 1911 δ γόνος της τελευταίας ουνα.στείοcς των
Τσlν Θεωροuνταν κάτι σοcν uποκατά.στατο τοu Βούοα .
Καλα ποu οί σημερινοι θεοποιοuν τον cί..ρχηγό τους.
Τί θιΧ γινόταν, αν θεοποιοuσαν καμια Μηχαν-ή !
Ξεκιν·ήσαμε

για. τό

Θέατρο.

Αύτοκράτορα; Κι ομως,

' )'

'

-

Πως

ξεπέσαμε

στον

οεν πέσαμ' έξω . Γιατί, ά.πο

'
'θ ηκε το'
ανα.γκη χωνε ψ·ης του Α'
. υτοκρα.τορα.,
γεννη
Θέατρο. Πιό συγκεκριμένα, cί..π' την κοιλιιΧ τοu Αύ
τοκράτορα - ά.παράλλαχτα οπως ·ή 'Αθψα ι!ι.πο τ·)ιν
την

κεφα.λ·)ι τοu Δία! Γιατί, &ν ~Ε:ν ετρωγε πολu δ Αύτο,

κρατορας

'

κοcι

<:-l

οc;ν

.,.

ειχε

>

'

ανοcγκη

>

'

απο

ι

χωνε

ψ

η,

.,.

ειναι

εύγενικοu μα.ς προσκαλεσμένου, ά.πο τ·)ι χώρα μας;

άμφίβολο άν θ' άνακοιλύΠ'τονταν το Θέατρο. ΘιΧ
σκεφτείτε : Καl. γιατt δ Γαλ·ηνότατος οεν εκοcνε τl.ς
κιν-ήσεις χώνεψης, μόνος του; 'Αστεία. πράματα!
Φάγοcτε ποτε σCι.ν Αύτοκράτορα.ς για νΓι. μάθετε τί

ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ : Άληθιν~ -

ά.σάλευτο

KO-i\110-ZO : Λοιπόν, ποιΕ:ς είναι οί έντυπώσεις τοu
πιστέψτε με -

ε'lναι ·ή

πρώτη φορCι. ποu eχω τ·)ιν αϊσθηση ι:ι.ύτουνοu ποu λέμε
ά.περαντοσύνη .

ΚΟ-ΜΟ-ΖΟ

(γελώντας

καλότροπα.) :

Ξέρετε ...

έμείς έ.οc7>, eχουμε ουο Ίjλιους.

ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ (ένθουσιασμένος) : Αύτο είναι θαυ
μάσιο! Καταλαβαίνω . Τόσο απέραντη είναι ·ή χώροc
σα(, πού, οεν της φτά.νέι ενας ·i)λιος. Πολύ ώραίο

!

(Τ ό γρά.φει).

ΚΟ-ΜΟ-ΖΟ : Ό εύγενιχός μοcς προσκαλεσμένος οεν
κατάλαβε ολη τ·)ιν έννοια της φράσης.

ΛΟ!' !'JΈΜΗΣ (παραξενεμένος) : Μά, πως; Κοcτά
λα.βι:ι. οcύτο πού εϊπατε.

ΚΟ-ΜΟ-ΖΟ : Ό οεύτερος Ίjλιος είνοcι έ~ω κάτω στ-/ι
γΊj .

ΛΟΥΝΊΈΜ Η Σ (Πως; 'Έχουν έοω καί ... γ·ήινους
Ίjλιους;)

:

Ποιός; Πως; Ποu είναι;

ΚΟ-ΜΟ-ΖΟ (άπλCι. κoct φυσικά.) : Ό Γlρόε~ρός μας !
ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ: "Αχ, κύριε, το χαλάσατε. (Το σβ·ήνει) .

πράμα.

είναι

·ή

αύτοκρατορικ·)ι

κοιλιά.;

'Ένας βαρυστομοcχιασμένος Αύτοκράτορας οε μπο
ρεί νΓι. σαλέψει οt>τε το φρύ~ι του και Θά 'βαζε να. χο
ρέψει τ·)ιν κοιλιά. του; 'ΑΟόνατο . 'Έτσι, ά.γκαρεύτηκι:ι.ν
&λλοι γι' α.ύτες τlς χιν-ήσεις, 'Ι'Ι)στικοί. κ· ετσι

νήθηκε δ

γεν

ή Θ ο π ο ι ό ς.

Μα τότε, πώς; Δεν είναι Θρψη-.ευτικΕ:ς οί ρίζες τοu
Κινέζικου Θεάτρου; Ποιός είπε τέτοιο πράμα; Ε!νοcι
κοcι παραείνοcι. Ό Αύτοκράτορα.ς οηλαο·)ι τί, οΕ:ν είναι
πρόσωπο ίερό; 'ΛλλCι. έοω θά σας φανεί παράξενο.
Το ίερότερο μέλος ά.π' ολα τα ίεριΧ μέλ·η τοu Αύτο
κρατορικοu σώματος οεν ε!νι:ι.ι - οπως ΘιΧ φαντασΘ·ή
κα.τε - το π νεuμα. Κάθε &λλο . Είναι ή χ ο L λ ι ά !
Αύτ-)ι ή κοιλιά, οχι μό~ιο τότε, cί..λλCι. και σ·ήμεροc,
επαιζε και παίζει το ρόλο 't'ou &ξονα. πέριξ τοu δποίου
περιστρέφεται ·ή ά.νθρώπινη ζω·ή. Αύτ)ι είνι:ι.ι ·ή λα
τρευτα:)ι σφαίροc ποu eγινε το σύμβολο πίστης και
ζωης. 'Η Λ . Μ. ·ή κοιλια είναι το &ψηλότερο οείγμα
εύγενείας, ύπεροχης κα.t ά.ρσενικΊjς. . . γοητείοcς και σ·ήμεροc !

Δέ Θα ξεχάσω ποτε
1
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Οαυ μάσιο φίλο πού &:Π'έχτησα

στΎJν Κορέα, το σωφέρ μου. Εrναι ά.Μνατο να περιγράψω την πεpηφάνια και την άγαλλίαση πού ένιωθε
σαν έβλεπε τ-fιν κοιλιά μου νό: φουσχώνει ! Ταβαλl.τ -

-

μου

'λ εγε .

-

τρωε.

}{
ι
· ουσατ
. .

-

.

τρωε .

. ).

ι
κουσατ.

Ί\
ιv.'1ετα

.

\
λό
σαμ-

1

ι
κοuσατ.

..

- ..
\
. . σα.μ-

(Τρωε

.

\

σαμ- λ'
ο .

λό .. (πίνε, πίνε, πίνε .. σαμ-λΟ (πιοτο της ρίζας
της ζωΎjς) καl τότε ν&. . νά. . νά. . τό: κορίτσια θα
πέσουν άπ&νω σου !
Αύτο οέν ε!να.ι καμια ξώπετσ·η παρσ.τήρψrη . Στ-fι•J
Ι{(να περ(οπτο ·Jjταν το στρογγυλό, οχι το ύψηλό.
Φτάνει νό: σχεφτεί κανένας πώς μιιΧ άπ' τlς μεγαλύ

τερες
πάνω

και κρατα.ιότερες Δυναστείες, πού κρ&τησε
άπο χίλια χρόνια, λεγόταν Δυναστεία τών

Τ σο ύ

-

l
0μυς

>

οηλα.ο·fι τών
'

ευγενειας

~'
υε

Σ τ ρ ο γ γ υ λ ω ν.

ι
μετριοταν

~
~
οr.πυ

Ό βα-

l.t:''

'

την

""'ια.,

\

τ-ην

άμφίεσ-η κ.λπ. άλλιΧ άπ' το μέγεθος της κοιλιας.

''Ο σο

ψ ηλό τερα. α.νε
' β'
αιναμε στην
' κοινωνικη' 'ιεραρχια
'
τόσο καί πιο λίγο μίκραινε -ή άπόστα.ση ποu χώριζε

τη ζώνη άπο τ-fιν κοιλι&. 'Η ζώv-η πάντα
άπα.ράβατος
\
κριτικ·η

-

όφείλει να

'
'
αποσταση

'
t
σ.π

- κανόνας

βρ(σχεται σε κάποια οια-

τ-,·~1 ν

κοιλ'
ια..

Δ'εν

'

'

επιτρεπετα.ι

·Ο αίποιφάτοραι; ΜiνΎΚ Χοιχiιιγκ, προστάτης iiγιor; τού Κιιιέζικου
θεάτρου. "/δρυσe τιj11 πρώτη Δραματικιi Σχολιί τόv Η' αίώι·α μ.Χ.

ν' άγγίζει οίSτε τ-fιν κοιλια τοίί Αύτοκράτορα. Το
προνόμιο αύτό, το κράτησε γιό: τον έαυτό του, μόνο

ό Βούοας.
Κι άν ολ' α.ύτό: είχαν ίσχύ τότε στη ζωή, μπορεί νό:
ι
' ι
'
Ο'
.ι..__.
\
"
\
σκεφ ο ει κανενας τι ισχυ
α πρι;;πει να ειχα.νε στο
Οέα.τρο. Ή σκηνή, στ·fιν πραγματικότητα., Ύjταν άντι
γρα.φη τοu έσωτερικοu μιας Πα.γόοας, 15που ε'lναι

-

άραοιασμένες οί προσωπικότητες τοίί ούρ6.νιου Πα.ν
Οέου, τό: οι6.φορα. γύψινα. η πέτρινα. genies. Μόνο
πού - στ-fι σκηνη - τα genies εrνα.ι ζωντα.ν6..
Το

άρχαϊο

μας

-

J:.
, τα.ν
1

Κινέζικο

θέατρο

'
χορευτικο

'
και

οπως

-

'
μουσικο.

χα!. το

J{ινησεις,
ι

οικό
'
με

'
τ-η

συνοοεί.α. μιας άπελπιστικό: άργΊjς μουσικης. Ό ήΟο
ποιός, έοώ, οεν εΊναι ένας όποιοσο·ήποτε ύποκριτ-ής.
Συγκεντρώνει, σέ άφθα.στο βαθμό, τα προσόντα καl
τοu χορευτη κα.Ι. τοίί μίμου.

(1Ι

παρουσία τ-ϊjς γυναίκας

σrfι σκην-fι θεωροuντα.ν καΟοσίωση. Τοuς γυναικείους
ρόλους τούς παίζα.νε κάτι έκΟηλυσμένοι &νορες πού

Ο&. 'κοβες το κεφ&λι σου πώς ετναι γυναίκες. Ε!χα
την τύχη να οω, στό: τελευταία χρόνια τ-ϊjς ζωΊjς
του, το μεγαλύτερο χα!. τελευταίο €ρμηνεuτη γυναι
κείων ρόλων, το μεγάλο ήθοποιο Φαμ Λά.ν. Δέν ηταν
μόνο κοριτσίστικ·η -ή φωνή του - ψιλlj σα•ι τέλι -

Ύjτα.ν, πάνω άπ' ολα, ·ή χειρονομία του, ·ή κl.νησ·ή -:-ου,
ό Ο·ηλυκος - γεμάτος άσιατικο αίσθησιασμο - άέ
ρα.ς του.. . . Καl. να σχεφτεϊς πώς είχε περ6.σει τ~
έβοομήντα !

Τα λιμπρέτα. τών έ:ργων Ύ)τα.ν σκέτες ύμνωοίες στ·/ι
Οόξα τοϋ Αύτοκράτορα, Θπίοειξη τοu πλούτου τοίί
Λύτοκράτορα, τΊjς σοφίας τοu Λύτοχρ6.τορα κα.ί,
κάπου κ6.που, και τΊjς οικα.στικΊjς άμεροληψία.ς τοϋ
Λύτοκρ6.τορα. 'Έργα μe κοινωνικ·}ι θέση άρχίζουν να
μπαίνουν πολύ άργότερα, στ·fιν έποχ-iJ της παρακμης

τών &ρχαίων ουναστειών.

. . οταν ό Αύ-:-οκpά7Ο?ας

άσ-ι.ολοίίνταν μόνο μΕ: -:-ο μάζεμα τοίί πλού7ου κι άψφε

,

, ,

, ,

,

β'
'Ο
α.ναυσες αυ7ες συν-η ειες σ-:-ους υπ·ηκοους του.

τις

Έοω πρέπει να κάνουμε μιd:. οι6.κριCϊη. "Q7αν λέμε
άρχαίο Κινέζικο θέα-:-ρο, σε καμια περίπ-:-ωσ-η οέv
πρέπει νό: έννοοϋμε έ:να εΊ8ος Οεάτρου. Μερικοι το
ταυτίζουν - κάκιστα. - μέ τ->Jν 'Όnερα τοϋ Πεκί
νου. 'Η οικ·ή μου έμπειρία - ταξίοεψα τρεϊς φορές

στ-Ιjν Κίνα-είναι &λλ·η. ΚάΟε Θπαρχlα έχει τ-Ιjν ίσ6.
ξια, μερικές φορές και πολύ καλύτερη, 'Όπερα.
!(

υταν

~ f
'
f
"εμε επα.ρχια

f

\

πρεπει

να

J

Κι

'
Ι
σκεφτουμε κο:-:-ι πε 1ω-

ριες έπικρ6.τειες μe πεν·ήν-:α. κ' έκατο έ:v.ατομμύρια
κα-:-οίκους. Το έκα.-:-ομμύριο κοντεύει να

γίνει, έκεϊ,

μονάδα μετρ·ήσεως 1

Ί Ι "Οπερα τοu Π εκίνου, έξαφνα., μπορεϊ νd:. οιαθέτει

'

πρωτ·ης

-

γραμμης

'θ οποιους
η

'

και παραμυ Θ'
ενια

μπαλ'
ε-

1

τα, &λλιΧ τd:. λιμπρέτα της είναι ισχνd:. κα.Ι. μονότονα.

lΊΙΙ' &λλα λόγια ό ξένος Οεατ-Ιjς παρακολουθεί Θέα.μα

χλιοΊjς.

fl ουθενά, έστω

κι ό

πα.ραμικρος, ύπαινι

γμος για τ-Ιjν κοινωνικ·Ιj άοικία πού ουν6.στευε άλύ-

'

'

1 λ αϊκα στρωματα.
π·ητα τα.

11 ου- τετοιο
'

'

πρα.μα

1 Λ'uτο,
'

για.τι τόσο ·ή 'Όπερα ":"οίί ΓΙ εκίνου οσο καt οί 'Όπερες

"
αλλων
μεγα λουπο'λεων .!.
, 1 τα.•ι

ι
> '
l
κατω
απο
7υ

μά-:-ι τοίί Αύτοχρά.-:-ορα. 'Έ, αύ•ο

"
σ.γρυπ'JΟ

70 " μάτι " εrνα.ι

·ή &.φορμ·}ι πού -:-ο Οέα-:-ρο, σ' αύ•Ε:ς τίς πόλεις, ε
μεινε άνεξέλιχ•ο. τι άν-:α τον πρώτο ρόλο έπαιζαν

έκεϊ το με-:-άξι καt τα οιαοήματα. Μόνο στ-}ιν 'Όπερα
τοϋ Τ σούγκ Κίγκ, μιας πολυάνΟρωπης ~όλ·ης με πέντε

20

Τό παλάτι τιjς δυ~ιαστcίας τι:ίί11

έκατομμύρια.

κατοίκους

Γιουύ.v στό Πεκίνο.

σημείωσα

κάποια

Είκο11οyραφικιί άναπαράσταση τού περίβολου

πρωτο

διαμο111;ς τοu αύτοκράτορα

Οί τουνίκες των ήθοποιών καt τΟ: φαροομά.νικα εΙναι

'

'

-

'λαιες
μικρες αυ

, ·' οποu
,,

ι
μπ'αινο β γαινουν

τυπίι:ι.: Δίπλα στ·ίj σκην-ή, πλά.ι στΊ)ν όρχ·ήστρα, δπάρχει
eνας μικρος κοριτσίστικος χορος πού, κτυπώντας κά.τι
μικριΧ ξύλινα κρουστά., σχολιάζει τιΧ παθήματα των
ήρώων.

λοuν τούς ρόλους τους οι θαυμάσιοι ήθοποιοt πού 'νι:ι.ι
τΟ: χέρια. χα!. τιΧ πόδια.

Κα!. τώρα στο μύθο. 'Η άψήγηση βασίζεται πιο πολύ

> <ί' ι
>
ι
ενοιαμεσες
αποχρωσεις.

στ·fι οηλωτικη κίνηση και στιΧ χτυπητc>. χρώματα.
παριΧ στο Λόγο. 'Η μουσική, σιΧ μελωοία, ε!ναι
δποτυπώδης. Δεσπόζει δ ρυθμός. 'Ο μαέστρος, πίσω
άπ' τ!.ς κουίντες παρακολουθεί καταπόδας τούς ήθο

καt στο σύγχρονό τους Θέατρο . 'Απ' τό 'να μέρος
είναι οι τέλειοι, ά.ληθινοί, άδιαφιλονίκητοι άγγελοι -

ποιούς καl κυβερνii το ρυθμό τους μέ τΟ: σείστρα του.
'Όταν στ·fιν Κίνα λές Μεγάλος ήθοποιός, οέν πρέπει
\

να

f

νομισεις

ι

rl

οτι πρgκειται

\

για

rΙ

ενα.ν
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~

σ..νορα

::).

,1

\

μια

γυ-

ναίκα πού έρμηνεύει τέλεια l.να ρόλο. Αύτο στ-fιν
>

ι

ουσια,

,._,

οε

ι

σημαινει

ι

τιποτα.
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ι

ιατι,

~..--

εοω,

β

l

ασικο

οργανο έκφρασης δέν ε!ναι ό Λόγος. Ό Λόγος πι:ι.ίζει

τριτεύοντα μόνο ρόλο . Ό ήθοποιός, στ-fιν πραγματι
κότητα, ε!να.ι ένα σύνολο άπο μικριΧ δποκριτικΟ: έξαρ
τήματα, πού τον κύριο ρόλο τον παίζουν τιΧ χέρια καl
τΟ: πόδια. ' Η μά.Ο",ι.α. μένει άχίνητ·η κι &νέκφραστη.
ι
1
.,
1
j.
1
ι
' ,
1
Δ ειχνει
τον αγριο, τον α · ωο •ι τον π'ονηρο, α.π
την
άρχ·fι &ς το τέλος της παράστασης. Παράξενο . ..
Φοροuν κ' έδω κόθορνους. 'Αλλ' iSχι ολοι. Μόνο οι
ουνατοί χαl. προπάντων οί κ α κ ο ί.

·e-

οι

απ

κ'

'
εκτε-

οι ήρωες δια.ιροuνται σέ καλούς καl κακούς, χωρ!.ς

""'

Τ'
ι
<ί'
ο ιοιο συμβ αινει,
ουστυχως,

οι Κομμουνιστές. 'Απ' τ' tlλλο, οί άπροκά.λuπτοι δια
βόλοι

-

οι έκμετα.λλευτές. Τρίτη ποικιλία. δέν δπάρ

χει.

Τραχύ, $δω, δέν ε!ναι το άpρενωπό, άλλΟ! το κακό .
'Αρρενωπο ε!ναι το λεπτ-επίλεπτο, το άβρό, το έκ
θ·ηλυσμένο . Ό πρωταγωνιστ·fις γιΟ: νΟ: καθιερωθεί χα!.
ν' άρέσει πρέπει νιΧ ξεπερνii σέ χά.pη κι:ι.t κομψότητα
την πρωταγωνίστρια. Σ' ολη τ-fιν παράσταση, βά.(ει
ολcι. του τα. ουνcι.τΟ: νΟ: ξεπεράσει σέ λεπτότητcι. τfι φων-fι
τ-ίjς παρτεναίρ του. Κcι.1. μόλις το καταφέρει, το κοινο
ξεσπα σέ δαιμονισμένα χειροκροτ·ήματο:. Όπωσδή
δήποτε, χειροκροτοuν κ' έοω άλλ' /Sχι στο τέλος της

παράστασης, οi.ίτε στην κορώνα. Χειροχροτοuν τ-fιν
ψιλ·fι φωνΎj - οχι την . . . ψηλ·ή t Γενικά, οι έρωτες
στ·fι σχηΥfι ε!ναι έρωτες πουλιών . Ό άρσενικος ε!νι:ι.ι
πολ

t

u

"'\

Ι

\

"αμπροτερος στο

f

ντuσιμο,

rl

οπως

)

ακρι

β-

ως

\

κι:ι.ι

'2 1

στό βασίλειο τών ποuλιών, οποu το &.ρσεvιχο εχει
λαμπρότερ·η φτερωσιά &.πο το θηλuχό .

πείσω. 'Όποιος ξένος tσχuριστεϊ πώς έπεισε Κινέζο,
θά είναι η ψεύτης η φαντασιόπλ·ηκτος.

Εtπαμε πώς χεντρικΕ:ς φιγοίίρες της σκηνης είναι οί

Κάτω άπ'

πρ(γκιπες κ' οί αύτοκρά.τορες. ΜιΧ

φαμε είναι φuσικο δ ήΟοποιος νΟ: μ-fιν έχει 8εϊ ποτΕ:
τις άντι8ράσεις τΟU μΟ'Jα8ικοu του θεατ-°ή, ά.φοu 8Ε:ν

μήπως το κοινο

.:ι)ταν 8ιαφορετικό; Π ρ(γκιπες κα!. αύτοκρά.τορες ήταν
κ' οί θεατfς. Γιά τ-fιν άλήθεια, μάλιστα, οί θεατΕ:ς

ηταν πολύ

ψηλότερης

t φιγοίίρες της σχ·ηνης.

κοινωνικης κλάσης άπο τi.ς

Γιατί, σπάνια οί ΘεατΕ:ς ηταν

8uό. ΚατιΧ κανόνα, ηταν ένας -

δ Αύτοχρά.τορας.

Στc); Οερινά &.νά.κτορα, πού βρίσχονται cί.ρκετιΧ μακριιΧ
&.π' το Πεκίνο, σuνα.ντ·ήσαμε το πιο περίεργο θέατρο
τοίί κόσμοu.

,

λ

ι

την π α.τεια.

'Jl

σκηνη είν' έντελώς cί.πομονωμένη άπ'

Γ,

,

,

,

'λ

,

,

ια να μ·ην τuχει, μα ιστα, κι αποχτ-ησει

δποια8ήποτε σuνά.φεια, Υιταν χτισμένη σ' &.λλο, χω
ριστό, κτήριο. 'Έτσι, οταν ό Αύτοκρά.τορας ήθελε νά
θεατριστει, 8Ε:ν π·ήγαινε στο θέατρο ά.λλ' έρχόταν οπως το l>ρος στο ΜωάμεΟ - το Θέατρο σ' αύτόν .
'Αλλά, ολα κι ολα, l>χι πολύ κοντά.. Σ' &.λλο κτήριο

.:ι)ταν ό θεατ1Jς καt σ' &λλο δ ήΟοποιός. Μεσολαβοίίσε
μάλιστα ένα ύπαίΟpιο κενο ά.πο 8έκα μέτρα καί, σά να
μην έφτανε το κενό, μεσολαβοuσε και μιοc πέλώρια
τζαμαρία, μ·fιν τύχει χ' έpΟοuν σΕ: συνά.φεισ. τιΧ χνώτα
τοu Αύτοκράτοpα μέ τιΧ βάρβαρα χνώτα τών ήθο
ποιών.
'Ο συνοοος
ς,ι μοu β pέQ ηκε, φuσικα.,
ι σε
' φο β ερ·η
\ αμηχανια.
'
ι

οταν τον ρώτ·ησα γιατt ολ' αύτιΧ τά αύστηριΧ μέτρα
&.πομόνωσ·ης.

Tou

το έξήγησα έγώ, χωρi.ς νΟ: τον

τις

συνΟηκες

εί8ε ποτΕ: οϋτε τον ί8ιο

!

θεατρισμοu πού περιγρά

ΠολλΕ:ι; φορες ό Αύτοκρά

τορας κοιμόταν, χωρtς οί ήΟοποιοι νΟ: το μά.θουν ποτέ.
Μετά άπ' ολα. α.ύτά, ά.ναπ·η8ίi το ρώτημα.

:

Κι ό Λαός,

πώς Οεατριζόταν; ΜΟ: . . . ύπηρχε Λαός; ΓιΟ: τούς
•
ι
\
1
ς,
ι
ι
ΤΙ>
:}.
Αuτοκρατορες και τοuς μανοιχ?ινοuς τετοιο ειοος -,1τσ.ν

άνύπιχρκτο στfιν Κίνα. 'Υπ-'ήρχα.ν cί.γέλες ά.νθρώπων,
πού αν είχαν τ·fιν κουπίτσα τοu ρυζιοίί τους ολες τ!.ς
μέρες τοu χρόνου, οφειλα.ν νΟ: θεωροίίντσ.ι προνομιοuχα
οντα. 'Ωστόσο, παρΟ: τ·fιν άντίΟετ·η γνώμ:η τοu Αύτο
κράτορα, δ Λαος - γιΟ:. τον έαυτό του - ύ π η ρ χε.
Καt μιΟ: κιχι ύπηρχε, φρόντιζε κι αύτος γιΟ: τ-fιν έπι

βίωσ·ή του και γιΟ: τ·fιν ψυχαγωγία του. τα θεάματα

Ύ)ταν φυσικά, χοντpο-σχοινοβα.σίες, παλέματα, χο
ροt κ . λπ. Χρειάστηκε νιΧ περάσουν χιλιετηρί8ες γιc); ν'

άποχτήσει κι δ λαός το 8ικαίωμα νά παρακολουθει
αύτοκρατορικο
Οέαμα χωρίς, έvνοε'Lται, τ-fιν πα
ροuσία τοu Λύτοκράτορα. Γι' ιχύτόν, ύπηρχε πάντα
το άτομικό τοu Οέα.τρο.
"'Ας 8οuμε τώρα κά.τι άλλο : Ποu όφείλοντu.ν ή άπου
σία τ-'ής γυναίκιχς και ή ά.ποκλειστικ·fι νομη της Σκη
νης ά.πο το άν8pικο φύλο; ΔΕ:ν είναι βέβαια, άποκλει
στικά, κινέζικο φαινόμενο. 'Αλλ' έ8ώ ύπά.ρχει μια
flλλ:η ί8ιομορφία. Τούς γυνσ.ικείοuς ρόλους 8έν τούς

παίζουν άν8ρες, πού μιμοuντα.ι τ!.ς γυνα.'Lzες. Στ-fιν
Δύο πιj).11•α είδώλια ιίΟοποιώv, μέ τά λ·οστούμια τώι• ρόλων του;.
Βρέθηκαν σrιίι• πρόσοψη τάφου, σ' άι·ασκαφέ; στό Χού-μά, 1969

πρα.γματικό•ητα., 8e μι.μοuνται. Γιατl. έ8ω, 8εν πρό
κειται για πλ·ήρεις &νορες. 'Όλοι 1)-:-αν εύνοϋχοι και
με φων-ητικΕ:ς χοροΕ:ι; τόσο λεπτες πού τοu κάκοu
~ ~
'ζ
ι;ε"α.ρυγγια οντα.ν

(

οι

'

κα.·ημενες

(

οι

-

γυνα.ιχ:ες

\

για

\

να

τούς φτά.σοuν. Και 8€ν ·')ταν το Οέατρο μονα.οιχο πεοίο
8ράι;ης τών εύνούχων, ά.λλΟ: κα.t
ι

χωρους

π.χ.

1

ποu

-

κινοuνταν

ή

\>

ot

Αύλές.
ι

Στούς

Λυ-:-οκρα.τορισσα

ς,1

υεν

έπρεπε να πνεύσει οϋτε άέρας ά.ρσενικός. Ό σ.ύτοκρά
τορας, για τ·fι φύλα.ξ·η της τιμης του, 8Ε:ν είχ' έμπι

στοσύν-η στο γυναικε'Lο φύλο. Τ·fιν έμπιστευότα.ν στ-fι
φύλαξ·η τών εύνούχων. ΓιΟ: νά μ·fι τον πάρει, μάλιι;τα.,
καμιιΧ φορα ό uΠ'νος κα.ι τοίί έπιβουλευθοίίν την τιμ:ή,
ι
'
ι
ι
ζε πλ'
τ-ην
κοιτη
του, κοψ.ι
α.ι στ-,.\,.1ν Α'
υτομολ υνοντα.ς
κρατόρισσα έναν εύνοuχο.
Γνώρισα.,
τοu,

τον

και ε!χα
εύ•Jοίίχο

μιιΧ

ά.νώφελη

της τελεuτα.ία.ς

σuζ·ήτ-ησ·η

μαζί

Λύ-:-οκρατόρισσα.ς

άπq •·fι Δυναστείσ. τών Τσίν. Τον cί.ντά.μωσα. στ'
&.πέρα.ντα χειμερινά άνάκτορσ. τοu Πεκίνου νΟ: περι
φέρεται σ<Χν ένα στοιχειο τοίί πα.ρελθόν•ος. 'Ίlταν
ένα σταφιδιασμένο ον, άπο κ(τρινο σφουγγάρι γεμά.-:-ο
πόροuς και tνες , Ε.τσι πού 'χαν χαθε'L τΟ: μά.-:-ια τοu.
Εlχε μιό: μακρι<Χ λεπτ-fι πίπα, πού τ-fιν κρεμοuσε σε
μιά Ο·ήκ·η άπο τ-fι ζών·η του σa σπαθί. Κατοιχοuσε έκεϊ
γύρω, κάποu σε μι.Ο: τρύπα των άνακτόρων. Καθό-:-αν
σ' ενu. πεζούλι και νύστιχζε σιΧν πουλl. v:-fιν κούρνια
του.

ί-χά.α., τοίί λέω.
Ξύπν·ησε, κ' έκανε ν' άνοεξει τa μάτια του, για.τ1. πο

λύ τον παραξένεψε ό κινέζικος χα.ιρετισμος άπο ξένο
στόμα. Σκούvτ·ηξε το συνοΜ μοu.

- "Λκου, τοu λέει κε'Lνος. Τοuτος ό Σί-λό: τσιό-ζcΧ
22

(α\ιτος ό 'ΈλλΊινας συγγραφέας) Οέλει κάτι νά

σέ

ρωτήσει.

- Χμ. . . Σαν τί; ρ~τησε. Βλέπω. . . ·ή μύ-:·η του
είναι 7tΌλύ μακριά και μπορεί: νά τρυπώσει καt μες
στ' άφτL μου. Τι θέλει;

- T ou λόγου σου, τοu Μω, ε!σαι πού κοιμόσουν με
την Λύτοκρατόρισσα;

-"Αχ, πές μου έσύ - λέει στο οιερμ·ηνέα -

γιατl να

το πληρώνω άκόμα α\ιτο το σφάλμα; 'Έ , ναί. Κοιμό
μουν. Τώρα τι νά κάνω;

- r'Γίποτα . !(αλά έκανες.
- Κοιμόμουν.
- Κα( ... τί ένιωθες;

Κ οιμόσουν λοιπόν, έ;

- Τίποτα.
Ό οιάλογος ήταν πολύ οuσχ.ολος μαζί του .
Ιlές μου .

-

..

-"Α;

-

... Οέλεις τίποτα άπ' τη ζωή;

- Καπνό.

- Τι άναμν-ήσεις έχεις άπ' τον ϋπνο σου χον-:α στην
Αύτοκρατόρισσα;

- Είχε κρέας κρuο κα!. πολύ μαλακό. Νά 1
-'Έχω σέ λίγο ραντεβού με το Βούοα. Θέλεις νά τοu
πώ τίποτα;

-'Όχι .

-

Θέλεις να τοu πω νά σέ πάρει;

-'Όχι.

-

ΦοβιΧσαι το Οάνα-:-ο;

Καί τό τρiτο πιίλιvο εlδώλιο, έvός ιjΟοποιοϋ, ποίι παίζει. ΒρέΟηκε
στιjv πρόσοψη τάφου. σ· ά1•ασκαφές τού 1969 σrό Χοίι - μά

Δέν ξέρω ...

,
π ειστ·ηκα

' •

'

'

νι
ι μας οεν
~·
ι
β ε και -.ον
πως η συι,;η-;-ησΊ).
προκο

άφησα. Καιρος να γυρίσουμε σ-.ο Οέμα μας.
Το παλιο Κινέζικο Οέατρο οεν είχε

χεριών.

οιάκοσμο. Ή

σκην·Ιj fι-:αν eνα τετράγωνο κουτί, κλεισμένο μέ παρα'
πετασματσ.

,
κοχ.χ.ινα

-,j.1

,
πρασινα.

Tlο

,

μονο

.,

λ

επιπ ο

•

που

l\l' αύτα τα χέρια, άντρες και γυναίκες καl

προπάντων οι γυναίκες, τα λένε ο λ α. Οί άντρες
προπάντων μέ τα. π68ια. Ποιος οeν &χει οεϊ: τον κό
κορα τΎjς αvλΎjς του στl.ς έρωτοτροπίες του μέ την

μπ(f.ινόβγσ.ινε ·ίjταν ενα τραπέζι μέ ουο καθίσμζf:Τζf. πού
τα μετάφερζf.ν στ-Ιj σκην-fι οι ήΟοποιοί. "Ολ' ή άλλη
έπίπλωση, οί πόρτες, τα κατώφλια ύποοηλώνουνταν
μέ τ-fι μιμικ·ή. Οί ήθοποιο!. άνοιγοκλείνουν τ!.ς πόρτες,

ποuλάοα της έκλογΎjς του. Έχεϊ:νο το " παρζf.πάτη

πηοοuν τά κατώφλια, άνεβοκατι::βαίνουν στr Ιfλογα ...

ό γυναικοκατακτ·ητ-ής. Για. φτεροuγα. χρησιμοποιεί
το γύρο τΎjς φουστάνας του. Της οίνει μιά, τ-fιν πιά

l\ l ερικες φορες σερβίρουν καt τσάι. Λέω μερικές γιατί,
πολλές φορές, σερβίρουν άέρσ.. 'Λ)J,ά τον πί'Jουν μέ
τόση ορεξ·η, και -:-ον φυσοuν -.όσο λεπ•ά γιά ... να
κρυώσει 1 ' Υγρά πάντως οέ σερβίρουν πο-:έ. !\Ιέ τt
'β ρ ό -:·η7cι. υμως
οι
' με' τι' Οαυμασισ.
'
' '
' πι'
α
και
ευγενεια
τσ.;

νουν 1 l:ηκώνει ό ·ήθοποιος το άοειο του φλυτζάνι ~

,

Ίι το

.,~

αοειο -:ου

,

χερι

-

,

και νομ

ιζ

,

εις πως

,

,

σηκωνει τα

&.για των άγίων . Το φέρνει κατόπιν, με συνοοεία
μουσικΊjς, στα χείλη, ένώ τ·fιν ~οια στιyμ·fι τα. σκεπά
ζει μέ τ' άριστερό του μανίκι. Λύτο το μζf.νίχ.ι καl το
Πζf.ίξψ.ό του άποτελεί τ-fιν πεμπτουσία της έρμ-ηνε:ίας
τοu μεγάλου ήΟοποιοu. 'Όσο πιο πίσω στlς παλιές
ουναστε:ίες πcχμε, τόσο καt πιο φαροια είναι τά μανί

κια. J\Ια πάν-.α, ολα τελειώνουν σ' ένα μεταξωτο η
κεντ-η-:ο φαρμπαλά, &.π' όπου τφοβrί.λλει μ' έξαίσια

πλαστικότ-ητα - μέ συνοοεία πάντα μουσικΊjς - το
χ έ ρ ι. . . Φσ.ντάζομαι πώς τρία χρόνια Οά 'ναι λίγα
για να Οι8αχτεί: ό ήθοΠ'οιος τ-fιν Πλζf.σ-.ικ·fι αvτ-fι των

μα "' το μπέροεμά του - τάχα. - μέ τ-fι φτερούγα,

καl το μονόπαντο κεϊ:νο περπάτημα.! . . . "Ε, άκριβώς

- πανομοιότυπα 1 -

τl.ς ίοιες κιν-ήσεις κάνει κ' έοώ

νει σ-.ον ά.έρα, κατόπιν κάνει μιΟ. φούρλα, &.ρχίζει το
έρωτικο " πcφαπά:rημα " καt μετά, μέ κορ8ομένο
κουνάρισμα, βγαίνει &.π' τ-fι σκ·ην·ή· μονόπαντα δ
πεζός μ' ά.ναπη8·ήματα, ό καβαλάρψ.
Α\ιτΎ) η τελετουργία συνεχίζεται άπ' τα παλιά, παμ
πάλαια. χρόνια &ς τα σ·ήμερα. Οι Κινέζοι τρέφουν
βαΟια εvλάβεια στ·fιν παράοοσή τουc;. οι άψυχολόγ·η
τοι, &.νεύΟυνοι, καl Θλιβεροl πειραματισμοl δρισμένων
οικών μας .. νεω-;ε:ριστων " πο\.ι βάλανε βέβηλο χέρι
στο κλασικό μας 'Αρχαίο Οέατρο - στη σφαίρα της
έρμ·η'Jείας, τ-"ης ένουματολογίας κ.λπ.

παρa έλλειψ·η

σεβασμοί)

καl

οέ μαρτυροuν

ά.γραμματοσύ'J·η.

Κι

δπωσοήπο-:ε τα κρούσματα αύτα 8έ οε(χνουν μόνο

ήΟικfι χαλάρωσ-η κα!. ά.πουσία ταλέντου, &λλά καl μια
βαθύτατη &.νΟρώπινη παρακμ·ή.
Δε Οά Όελα να κλείσω το γραφτό μου άν 8έν &.ποκά-

οί πιο χτυπητές γεωλογικές κλιμακώσεις. 'Εδώ γη

οιψα.σμέ•π;, έκεί πνιγμέν-η στο νερό, u.λλοu το πολικό
κρύο κι u.λλοu τα τροπικα κυνικα καύματα.. Τό
τραίνο κυλίΧ άπαραξένευτο άνάμεσα σ' αύτα τα lοιό

τροπα καμώμ(Ι.τα . ΕίσορμίΧ στα βαΟύσΥ.ια Οάση γιcΧ
να πέσει σε λίγο σε μια αύχμ·ηρ·fι χα/. άνυορ·η ερημο .
Καί, σε μιcΧ στιγμή, να και
μπαίνει. . . στον

η (/.ράοεισο . Δέν ύπερβ6.λλω . 'Υπάρχει μια πόλη, το
Χαντσόου, πού ή όμορφιά της ι1.φ-ήνει πίσω ολους
τούς Ορύλους. Στ·Ιj μέση μια λίμνη μΕ: άυημια νερά

ΚαL γύρω γύρω, σα

ρουμπινl. 0(1/.Τυλίοι, ή πόλη.

ΔΕ: χρειάζε-:αι νΟ: πεΟάνει κανένας για να πάει στον
ΓΙ α.ράοεισο - λέω στοi.ις συνα.οέλφους πού -JjρΟαν νά
μΕ: προσοεz•οuν. Τον ΙJ αράοεισο έσϊί:ς τον χαίρεστε
ζωντανοί.
Τα ξαφνιάσματα αύτα δέ στα έπιφυλιf.σσει μόνο η
φύση ά.λλα και τα ηΟη καί, στ-Ιjν πε_.οίπτωσή μας;

καt το Θέατρο . Λύτό, οπως άνάφερα, οΕ: συμβαίνει
παρα μόνο σΕ: μια έπ«ρχία. Το Σέ-Τσουάν . "Ως τότε,
εί,χ<Χμε συνηθίσει μόνο στις .. πεντάμορφες .. φ-rω
χοuλες πού τ1.ς έ:σωζε και τ1.ς π«ντρευόταν ό Αύτο
κράτορας η ό Π ρίγκιπ«c;. Και τί είδα εδω; Οί αύτο,

\
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ε αιο:
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εr, ειπαν

,.,

κο:-:αγε"ασ-:<Χ

'

προ-

σέρνανε άπ' ,η μύ-:-η οί παλλακίοες,

κάτι οιαβολεμένα, τετραπέρα.7α. πλάσμα.τ«. Έοω, τον
εuγενη καt μεγ«λόκαρδο οε Οό: τόν έ:βρισκες μέσ(/ στό:

χρυσοπόρφυρα ροί:ίχα τοu β«σιλιi!. άλλα στο σεμνο
ροuχο τοu Π οιητη, τοu c:ροιτ-ητη, η τοu σοφοu . Οί
πρίγκιπες έμφ«νίζονταν στ·Ιj σκην·Ιj μόνο γιά νσ. οια
κωμωοηθοuν ·η γιΟ: νά μείνουν aτο τέλος στσ. κρύ<Χ
τοu λουτροu ... Τ·Ιjν ώραία κόρr, -r·fιν κέρδιζε ό Π οι·η,
..
τ·ης
·η

•
ο

'
φοιτητ-ης

κ<Χι'

'
ποτε

β ασιλ'οπουλο

l
τυ

-

1
πρυς

μεγάλ·ην άγ<Χλλίασιν τοu κοινοu, ποi.ι γελοuσε μΕ: ξε
Κ<Χpοίσμ<Χτα.
·dr~

i~
Έι•αι; ρόλος ιjΟοποιοϋ, άπδ τίι; iι.ρχΓ.ι; τού J9ου αίώvα.

01 σrιϊ

λeι;. δεξιά iι.πδ τύ. ίδεοyριί.μματα. Ιι.ποτελοϋv μουσικιί ί!ι•δειξιι

Τέσσερα άρχαίι:ι. έ:ργα ε!οα στο Τσ~ν-Τόου , καt τά
τέσσεFα -Ji•αν πλεγμένα στον ϊοιο καμβά. 'Ανελέητες
κοινωνικες η άντιουναστικΕ:ς σάτιρες, μοναοικες σε
βιαιότ·ητα Κ<ΧL τόλμη. Συζ·ήτησα τό σπιστευτο <Χύτό

ψ(Ι.ινόμενο με τοi.ις συν«οέλφους μου τοu Τσέν-Τόου.
'Έμειναν άνα.υοοι .

λυπτα μιcΥ. παρα-.·ήρηση, ποi.ι μοu 'γινε πονοκέφαλος
σ' ολα. μου τιΧ ταξίοια. 'Ανάμεσα στο θρησκευτικο
κι α.ύτοκρα.τοραο ρεπερτόριο &να.κάλυψα. μερικα εργα,
κυρίως κωμωοίες, με τ-Ιjν πιο βαριΟ: και -:σου'Υ.τερ·Ιj
άντιουναστι:κ·Ιj σά-:φα, τέτοια πού 00: όοηγοuσε στο
έοώλιο καt τοi.ις πιο Θπαναστα.τικούς συγγραφείς τοu

Α'uτο' σuνε'β η μ όνο και' α.ποκ
'
λειστικα' στην
'
ι
bταρχία. τοu ΣΕ:-Τσουάν, μιΟ: έπαρχία. μΕ: κ6.που
α. ωνα.
'
μας.

έξήντα έκατομμύρια άνΟρώπους. Ρώτ·ησα σοφούς κcΛ
άσοφους. ΔΕ:ν πηρα άπάντηση. Μερικές φορΕ:ς ξαφνιά
ζουντ(Ι.ν καl. μΕ: ρωτοuσαν ποu ε!χα άνακαλύψει κ6.τι

τέτοιο . Τούς έξηγοuσα.. Κουνοuσαν τό κεφάλι. 'Όχι,
οέν τό 'χανε προσέξει. Μά κι rlν τό 'χα.νε προσέξει
οέ οα μποροuσαν νΟ: τοu βροuν χα.μια έξήγησ·η.
Στο τέλος, τ-/ι λύσ·η μοu τ·Ιjν έ:οωσε μόνη -:ης ή Γεω
γραφία. Και να πώς

:

Καt στα τρία τα.ξίοια. πού 'κανα. σ•·fιν Ι\:ίνα., μοu 86θηκε ή εύκα.φία να οιαπιστώσω πώς ή Κίνα εlναι

ή χώρα. τών γεωφυσικών Οα.υμάτων. Μέσα. σ-rον ~οιο
~ ι
'
1 παρατα.ιρα
ι
χωρο,
μπεροευονται
τα
πιυ
κλ'ψ.(Ιτα κ '

Π ρώτη

φορα τοi.ις ά.ποκά.λυπταν

τέτοιο πράμ<Χ . Το συζήτ·ησ« Κ<ΧL στο Πεκίνο Υ.ι όπου
οήποτε στάθηκα. Κ<ΧL βρέΟηκα.
,ην ϊοια άμ-ηχα.νί«.

Π αντοu συνάντ·ησα

'Έλυσα. -.ο πρόβλημιχ πολύ &.ργ6-.ερα , οτ<Χν βρισκό
μουν έ:ξω άπ' τ-Ιjν Κίνα καl. μΕ: τρόπο άπρ6σμενο κι ...
άπλοϊκό . l\Ιια μέρα. ετυχε να έπισ-/..εφ-:ω στο εξωτε

ρικό μια eκθεσ·η Κινέζικων πραγματοποι·ήσεων στον
τομ.έ<Χ της βιομηχα.νίαc; κα1. της γεωργικης παρα
γωγ:ηc;. Κάποια στιγμ·Ιj σταμάτ·ησ« μπροστα σ' έναν

ά.νάγλυφο χάρτη . 'Απόμεινα κερ(Ι.υνοβολ·ημένος. 'Λνά.μεσοc

'

στ«

β ουνα
,

'

και

'

τις

,

~ ο
~ες
πεοια

-

της

Ι<'ιν<Χς,

-

μο υ

τριΧβ·ηξε τ-Ιjν προσοχ·fι. έν<Χ πελώριο κατάβαθο πr,γάοι .
,.Η ταν - λέει - μια άπ' τl.ς πιο εuφορες, σχεοον .
,
, της
- Ι< ιν<Χς.
'
Δ ια
'β ασα τ, ονομα
,,
, τ·ης.
τροπικές, επα.ρχιες
Κ' εγινε φως 1 Το πηγά.οι λεγόταν Σε-Τσουά.ν 1
.... ΙΙ ταν, πραγματικά, τόσο ξεκομμένο κ<Χι τόσο οιά.' ' τ ' απρ
' ό σιτα και'β ραχωοη
/~ βουνα
' που• ·ηταν
:i:.
φρακτο απ
άούνατο οχι μόνο στο•~ Λύτοκράτορα να ταξιοέψει
έκεί, άλλα καt στιΧ πρόσωπα της πιο χαμηλης ίεραρ
χ(ας του . Νά, λοιπόν,

γιατί. Γιατί, ό Γάτος ελειπε.

Στάμπες άπό αi;Οει•rικέι; σκηιιές Κλασικού Κιι•έζικου Θεάτρου. Τό ι·διο κ' oi μάσκες ( στίι; σελ. 19 καί 24) εlvαι αύΟενrικές.
Τά τρία πιίJ.ιι•α cίδώλια ιίΟοποιώ11 - στά περιΟώρια τώιι σελ. 20, 21, 22 - βρέΟηκαν σ' {ι.1•ασκαφές σrό Τσιάο-τσό ( Χο1•άν) 1963

Καt τα ποντίκια χόρευαν. Ποu νά φτάνανε οί Αύτο

κράτορες και οι Αύτων έξοχότητες οι Μανδαρίνοι σ'
αίιτη τη Σάντρι-Λά. Θα κα.τατσακίζοντα.ν πάνω στcΧ
στοιχειωμένα βουνά.
Έγκατάλειψα τ·fιν Κίνα άποκομίζοντας για το Θέα
τρό της τις πιο συναρπαστι%eς έντυπώσεις. 'Αλλα

να έξηγούμο:στε - γιcΧ
χρονό της μπλέχτηκε
σίες σε τέτοιο βαΟμό,
του . ΠαρακολούΟ·ησα

-

το άρχαίο της θέατρο. Το σύγ
μέσα στις πολιτικες δισ.δικα
πού oe βλέπω τ·fι χειρσ.φέτ-ησ·ή
περισσότερα άπο δέκα - δώ

δεκα εργα. "Αν ελεγα πώς ετοσ. eνrι. μόνο έργο, · δe
οα,' μουν

πο λ'
υ

'~ την
απυ

'

'

μακρια

κομμένα χαt ραμμένα

')'0εια .

ο: ,η

"Ολ α :i:.
, 1 τσ.ν

στο ίδιο καλούπι 1 Μ' &.λλα

λόγιιχ, εΙοα. ένα εργο γραμμένο άπο οώοεκσ: υυγγpα'
φεις
που

<
ο

"
' > τον
'
ενrι.ς
σπ

οες χιλιόμετρα μακριά..

")Λ
α
V\Ον

βρισκό ταν

" 1\10: -

<
ι
εχατ-οντα.-

ξέοπασα. κάποτε

-

δέν είχε τ·fιν τύχ·η κάποιος ά.πο σας νιΧ μην πάρει τη
ρετσέτα πού τοu 'στειλσ.ν άπο τό Jl εκίνο; Δε χανόταν
τουλάχιστο κάποια στο Τα-χυορομείο;

".

Γιατί; μe ρώτησαν έκπλ·ηκτοι, χαι χάπως πειρα
γμένοι, οί συνάδελφοί μου.

-

Γιατι τότε, ϊσως,
χανένσ. εργο δικό του

κάποιος άπο σας, νά 'γι:αφε

-

!

Με κοίταξαν με eντΟΨΙ) ά.ποοοκιμασία.
Ό

Σι-λιΧ τσιο-ζα

(δ 'Έλλ·ηνα.ς

συγγραφέας) οέν

eχει οίχιο - είπαν. Το φίδι τοu 'lμπεριαλισμοu πρf
πει νιΧ χτι,π·ηΟεί σ.
ολσ. τα ρα.βοια μσ.ζί.

..•

'αί, &:ηα τότε ποu πάει αύτο πού είπε δ 'Αρχ·η
γός σας : 'Λφηστε ολα. τα λουλούδια ν' &.νθίσουν;
''1 1 μ·ήπως έννοοuοε ο λα τα λουλοίιοια έ ν ο ς
μόνον εϊοοvς; ...

-

Δε μίλφαν. Δε μ(λ·ησα. Κ' ·ή συζ·ήτηση σταμάτησε
για πάν.:α έο<7>. "Επιασα. rί).λο Οέμα. Τούς μίλ·ησα για
τα γιγάντια. έπιτείιγμα.τά -;-ους σ' &λλους τομείς. Για
τούς βοίιρκους, πού μετσ.βλ·ήΟ·ηκσ.ν σε πολυάνθρωπες
πόλεις.

Γιά τtς έρ·ήμους, πού γέμισαν ήλεκτροστα

Ομούς, φράγματα κσ.ι βιομηχανίες. Ί' J[ταν άκριβώς,
τότε, ή οέκσ.τ·η επέτειος της ά.πελευθέρωσ·ής τους.
Κά.νατε τόσο πολλά, μέσα σε οέκα χpόνια - τούς
είπα χαρrι;κτηριστικcΧ - πού θα χρειάζονταν κανένας
οέκα ;:ι:ρό·ιισ. μόνο για νΟ: τα μετρ·ήσει. Το πετύχσ.τε
με το σίινΟ·ημα - οπως λέ-:ε " Λ lεγcίJ,α όίλμσ.τα προς
τα μπρός ". ΓιcΧ το Οέσ.τρο, ομως, νομίζω πώς 00: το
πετυχσ.ίνα-:ε άν κάνατε μερικcΧ μεγcίJ,α &λματα προς

τα πίσω ! Νομίζω πώς πρέπει να ξαναβρείτε τ·ήν
άφετηρία σας και να χάνετε άπο κεί τ·fιν καινούρια
σας έκκίνηση. 'Λλλοc γιιΧ να το πετύχετε, πρέπει
πp&τα νΟ: κάνετε μιά μεγά.λη &.νακά.λυψη. Ν' άνσ.κα-

, "

~
'Ψ ετε το
"υ

σ.. τ ο μ ο.

-

Τ' ά.να.κσ.λίιψαμε

-

ΔΕ.ν έννοώ τi}ν &.τομικ·ί) ένέργει.α, άλλά τήν ά:tfJ -

'
μικη

Θά

!

εΙπσ.•ι μ' ενα στόμα ολοι.

ι
προσωπικοτ-ητα..

ισχυριζόταν

κανένας κ' ϊσως Οχι πολύ

αστο 

χα, οτι Θμείς οί Είιρωπαίοι τΟ: λέμε ολ' αύτα. γιατι
βρισκόμαστε έξω άπ' το χορο της 'Ασίας . Για
άς μποuμε στο χορό! Εuκολο ετναι να %υβερνας
τ-fιν

τίιχ·η

όχταχοσίων

έχατομμυρ(ων

άνΟρώπι.νων

ψυχών. Για κυβέρνσ. ομως όκτακόσια έκατομμόpισ.
άτομα! Τότε δυο οpόμοι σοu μένουν. 'ΊΙ ν' άρ'ι·η
Οείς νΟ:. τα κυβερv-ήσεις, η νΟ: δεχτείς, άλλα τότε να

γίνεις θεός. Δeν ε!ναι χωρtς σημασία eνα γεγονος πού

έμας μας διαφεύγει : 'Ένα μεγά/. ο μέρος άπ' -:ούι;
ήγέτες τ-Ιjς ''Λπω

Ά·ια-:ολης ετνσ.ι και ποιητές ...

(λlάο-Τσέ-Τοίιγχ, Χό-Τσί-ΛΗν κ.λπ.

).

Πού σ-ημι:ι.ίνει

οη οί ήγέ-:ες πρέπει νά 'ναι και λίγο μόv.ες. Της
ερχε.:αι αίι-:ο "ης 'Λσίσ.ς γάντι. 'Όσο γιΟ: μας, καλίι

τερα να θυμ·ηΟοuμε τον ΈλευΟέριο Βενιζέλο : " 'Λλι
λοιμονο

1
στη

ι
1
\
χωρι:ι.
που
την

-

κυ βε-ρνουν

'

'

ΓΙ οι·ητες, (/J\Λα
'.~ ~

τρισσ.λλοίμονό τ·ης iλν μείνει χωρtς ποιητές" .

Δυο άλήθειες. ' Ι l καΟεμια στον τόπο τ·ης. 'Όσο γιιΧ

μένσ., ΘΟ: προτιμοuσα 'ιιΥ. ζ·ήσω, eσ.:ω κocl μια μόνο
δεκαετία σαν 'Έ)J,·η•ιας, παρα μια χιλιε-:-ηρίοcι. σαν
Κινέζος.

ΜΕΝΕΛΛΟΣ ΛΟΥΚΤΕΜΗl:

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΜΑΟ
..
ο

ΤΣΟΥ

ΕΝ

ΛΑΙ

ΕΠΑΙΖΕ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Τοϋ ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΓΙΑΤΑΚΗ
Νά 'τανε ό οvρανός στέρεος
Θά 'βγαζα τό σπαθί μοv
Και θά τόν eκοβα στά τρία:

στεί, γιά νά δώσοvν τή θέση τοvς στή μαγεία τοv θεάματος
και σ' ένα άκρο στvλιζάρισμα.

Μετά άπό εlκοσιπέντε χρόνια άπομόνωσης, μέ τήν εlσδοχή

Τό θέατρο στήν Κίνα εΤναι άσφαλώς τό πιό δημοφιλές θέαμα.
'Υπολογίζεται πώς πάνω άπό δέκα έκατομμvρια άνθρωποι
πηγαίνοvν, κάθε βράδv, σέ θεατρικές παραστάσεις! Κι αvτό
δέν όφείλεται μόνο στό γεγονός πώς δέν vπάρχει εισιτήριο
- όπως, άλλωστε, δωρεάν εΙναι κα\ ό κινηματογράφος, κι ό
ροvχισμός της δοvλειδ:ς, άκόμα κι ό κοvρέας! Τό κινέζικο κοινό
παθιάζεται γιά τό θέατρο, όπως ο\ πιό θερμοι Ιταλο\ όπε
ρόφιλοι στη χρvσή έποχή τοv λvρικοv θεάτροv. Μόνο πού,
έδώ, τά Ινδάλματα δέν εlναι ο! σvγγραφείς παρά οι ήθοποιοί!

της στόν ΟΗΕ, τόν Όχτώβρη τοv

'Ακόμα ε!ναι ζωντανή ή άνάμνηση τοv Μάι-Λάν-Φάνγκ, τοv

· ενα κομμάτι θά χάριζα στήν Εvρώiτη
·ενα στήν 'Αμερική

·ενα, θά κράταγα γιά τήν Κ!να
Κ' ή εtρήνη θά βασίλεvε στόν κόσμο ...
Τό

ποίημα

αVτό τό 'yραψε ό Μάο, όταν i'jταν άκόμα eνας

άγνωστος παρτιζάνος, τήν έποχή της "Μεγάλης Πορε!ας

".

1971, ή Λαϊκή Κίνα έγινε

κ' έπίσημα ή vπολογίσιμη Τρ!τη Δvναμη ποv πα!ρνει μέρος
στή διεθνη πολιτική. Μέ τό ταξ!δι τοv 'Αμερικανοv προέδροv
στό " Μεσαίο Βασίλειο " - όπως ε!ναι, άκόμα και σήμερα, ή
έπίσημη όνομασ[α της Λαϊκης Κίνας - ή πόρτα της πολv
πληθέστερης χώρας τοv κόσμοv έχει πιά ξεκλειδωθεί.
Γιά εναν όμως δvτικό έπισκέπτη, η Κίνα μένει πάντα μακρινή
κα\ μvστηριώδης, άκόμα κι όταν eχει κανένας προετοιμαστεί
μέ σωροvς άπό πληροφοριακό vλικό, κ' έχει διαβάσει τά
"Άντι-άπομνημονεvματα" τbv 'Αντρέ Μαλρώ. Τά τρία τα
ξίδια ποv πραγματοποίησα τά τελεvταία δέκα χρόνια στήν

Κίνα, άσφαλώς δέν κάτάφεραν νά μέ κάνοvν νά καταλάβω τή

νοοτροπία ένός διαρκώς χαμογελαστοv, έργατικοv, φιλήσvχοv
άλλά δvσπρόσιτοv λαοv, ποv η μεγαλvτερη καταναλωτική
έπιθvμία τοv μοιάζει νά 'ναι eνα ρολόι ή eνα ποδήλατο. Έτσι,
δvσκολεvεται κανένας ν' άξιολογήσει τή σVγχρονη κινέζικη
θεατρική τέχνη, όπλισμένος μέ μιά παιδεία, πού 'χ6ι βάλει

όρισμένα μέτρα και σταθμά γιά τό τί εΙναι

"

καλό

"

και τί

''κακό''.
1111

Μ' όλες, όμως, τ\ς διαφορές κα\ τήν άναπόφεvκτη άγνοια, δέ
γίνεται παρά νά νιώσει ό ξένος ένα μεγάλο θαvμασμό γιά

όλα τά πρωτόγνωρα πού βλέπει, παρακολοvθώντας μιά κι
νέζικη θεατρικη παράσταση. Τεχνικές Ικανότητες ποv, σέ μδ:ς,
τις eχοvν άποκλειστικά ol χορεvτές κ' ol άκροβάτες, έδώ άπ~

μεγαλVτεροv

ήθοποιοv τοv αlώνα, ποv πέθανε

τό

1961 '

μ' όλο πού, σά χαρακτήρας, ήτανε μακριά άπό τό πρότ,vπο
τοv έπαναστάτη κομμοvνιστ η . 'Εκείνο ΠΟV χαρακτηρίζει τήν
Ιστορία τοv Κινέζικοv Θεάτροv ε!ναι δ μεγαλος ήθοποιός!
Ποτέ δ διάσημος σvγγραφέας! ΟΙ έκατονταετηρίδες τών διά
σημων ηθοποιών γιορτάζονται, άκόμα κα\ τώρα, όπως σέ
μδ;ς ο\ έπέτειοι γιά τοvς σvγγραφείς.

Τό κοινό, δέν ένδιαφέρεται τόσο yιά τό περιεχόμενο, τό θέμα,
τό " τί " τοv έρyοv, όσο γιά τό " πώς " της έρμηνείας. Αvτό,

μέ μιά βιαστική κι αvστηρή άξιολόγηση, μπορεί νά θεωρηθεί
σά σημείο παρακμης κα\ προσωπολατρίας. Γιά τήν κινέζικη
πραγματικότητα δέν ε!ναι eτσι. Γιατί, άν δρίσοvμε κ' έμείς
χρονικά τή γέννηση τοv αvτόνομοv θεάτροv στή Δvση, στήν
έποχή ποv τό " θέαμα " άποχωρίστηκε άπό τή θρησκεvτική
λειτοvργία, κι δ σvγγραφέας πηρε τή θέση τοv Ιερέα, στήν
- Κίνα eγινε άκριβώς τό ίδιο, μόνο ΠΟV έδώ i'jταν ό ήθοποιός
ποv άντικατάστησε άπό τήν άρχή τόν Ιερέα.
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Τό σVγχρονο δραματολόγιο, παρά τήν άνανέωσή τοv

-

κv

ρίως μετά την έκπολιτιστική έπανάσταση - βασίζεται στά
!δια θέματα ποv κvριαρχοvν κα\ στά παραδοσιακά κλασικά

eργα: Ό φτωχός άγρότης κι ό πλοvσιος χτηματίας, τό ξε
σήκωμα τών χωρικών έναντίον τοv φεοvδαρχισμοv, ή νίκη

τελοvν άναπόσπαστα στοιχεία της τέχνης τοv ήθοποιοv.

της έλεvθερίας έναντίον της τvραννίας.

Καί, άντίθετα μέ τόν ύπόλοιπο " σοσιαλιστικό ρεαλισμό "
των άλλων άνατολικών χωρών - έδώ, η φvσικότητα, η πρα

Μελετώντας κανένας τήν Ίστορία της Κίνας, μπορεί νά κατα
λάβει τήν άναγκαιότητα τfjς σκληpιϊς πvyμιϊς κα\ τήν άνα
νεωτική έκπολ ιτιστική έπανάσταση τοv 1966, "ποv βοήθησε

γματικότητα,

ol

φvσικοι νόμοι, μοιάζοvν νά 'χοvν παραμερι-

τή χώρα ν' άπελεvθερωθεί άπό τls άνασταλτι κέs προαιώνιεs
παραδόσειs. Ίσαμε τήν έποχή τοv πολέμοv τοv Όπίοv, στά

1840-42, ol Κινέζοι αvτοκράτορεs κρατοvσαν τή χώρα κλει
σμένη στά σvνορά τηs, θεωρώνταs κάθε ξένο ήγέτη κατώτερό

τovs κι άνάξιο γιά όποιαδήποτε σvναλλαγή. Ύστερα, ηρθε
ή έποχή τη5 ξένη) κvριαρχία5 ΚΙ άπό τήν έπανάσταση τοv
1911 ώσποv νά 'ρθει στήν άρχή ό Μάο, στά 1949, ή Κίνα
κvλlστηκε σ' eναν αlματηρό έμφvλιο πόλεμο. ΟΙ έθνικέs, πολι
τικέs και διοι κητικέs διαφορέs στήν τεράστια αvτή χώρα,
ηταν τόσο μεγάλεs άπό τή μιά περιοχή στήν άλλη , όσο περl
ποv διαφέρει ή 'Ελλάδα άπό τήν 'Ισλανδία. Ή ένότητα ποv

πραγματοποίησε ό Μ άο, στό διάστημα δvό γενιών, δέ μπό
ρεσf νά έπεκταθεί καl στό θέατρο. 'Ακόμα και σήμερα ε{ναι
άδ ιανόητο γιά ένα ήθοποιό τηs Όπερας τοv Πεκίνοv νά
έφαρμόσε ι π.χ. τό στvλ τijς ΝΟπεραs τοv Σέ-Τσοvάν.
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' Από τά π ιό πολvπαιγμέvα εργα στή σημερινή Κίνα εΙναι
τό "Κόκκινο Φανάρι " . Μ ιά Ιστορία γενναιότητας, πατριω
τισμοv κι αvτοθvσίας ποv σvμβαίνει στή διάρκεια της για
πωνέζικης κατοχijς στή Βορειοανατολική Κίνα. Μιά οlκο
γένεια - 'όποv άvτιπροσωπεvοντα ι τρείς γεν ιές, ή' γιαγιά, ό
πατέραs, ή κόρη - άνήκει στήν κομμοvνιστική όργάνωση τής
άντ!στα~ης. Σvλλαμβάνεται άπό τοvς γιαπωνέζοvς καί βασα
νίζεται γιά ν' άποκαλvψει τήν κρvψώνα ένόs μvστ ικοv κώ

δικα. Τελι~, σώζεται μόνον ή κόρη , ποv καταφέρνει νά φέρει
σέ αίσιο πέρας τήν άποστολή . Όπως σ' όλα τά κινέζικα
θεατρικά eργα, eτσι κ' έδω, vπάρχοvν μεγάλα μέρη όποv ή
δράση τραγοvδιέται άπό τοvς ήθοποιοvς (ή έπίδραση τοv
κινέζικοv θεάτροv στό Μ πρέχτ εΙναι όλοφάνερη), κ' ή στνλι
ζαρισμένη κίνηση, ποv περνάει μέ άνεση στό χορό, όλοκληρώ
νει τό πολ\ιμορφο μίγμα ποv άποτελεί τό Κινέζικο Θέατρο .

.

Ή όρχήστρα άποτελείται κvρίως άπό χάλκινα κρονστά καί
μερικά έγχορδα μέ ηχο ποv πλησιάζει πολV στήν κρητική
λVρα. Τά όργανα σννοδεvονν και σνμπληρώνοvν μέ σvντομε~
" καντέντσες " τις σημαντικότερες φράσεις και τά έπιφωvήματα

των ή'θοποιών, έκτός, φνσικά, άπό τά καθαρά μονσικά μέρη.
•11•

Ή δπερα

"

στρατηγική

Ή κατάληψη τοv όροvς τijs Τίγρης μέ τή σωστή

"

εtναι τόσο σνχνά στό πρόγραμμα τijς ΝΟπεραs

τοv Πεκίνον, όσο ήτανε μέχρ ι τελενταία ό " Βαφτιστι κός "
στή Λvρική μας Σκηνή. Μιά όμάδα παρηζάνων τοv Μάο,
κατορθώνει νά καταλάβει μιά κορvφή χρησιμοποιώντας πο
νηριά: Έναs παρτιζάνος ντvνετα ι τή στολή των άντιπάλων,
τοvς μεθάει κ' eτσι ol μαοϊκοl κερδίζονν τή νίκη. Τό πρωτο

είδα τό

1965 και γιά δεvτερη φορά τό 1969, δηλαδή μετά τήν

έκπολιτιστι κή έπανάσταση.
Ή νέα διδασκαλία ηταν δλοφάνερη. Τήν πρώτη φορά, δ ήρωας
ένας μαοϊκ9ς vπαξιωματικός - σφvριζε πρόσχαρα έλαφρά

-

τραγοvδια, σκαρφαλώνοντας στό όρος τfis Τίγρηs, φλερτάριζε
μέ μιά κοπέλα κ' eδειχνε ποv και ποv φόβο γιά τά έμπόδια
ποv σνναντοvσε καl τή μοναξιά τον. Στή νέα σκηνοθεσία,
ό ήρωας τραγοvδάει μεγαλόστομα ηρωικά άσματα (νέα κεί
μενα τηs Τσιάνγκ Τσίνγκ), χορεvει ένα" χορό τοv σπαθιού"
(χορογραφία τijς Τσιάνγκ Τσινγκ) καl δέν άφήνει νά φανεί

καμιά άνθρώπ ινη άδvναμία (σκηνοθεσία της Τσιάνγκ Τσίνγκ).
Τήν πρώτη φορά, οί "καλοι" καl οι "κακοl" εΙχαν δια
φορεηκό μακιγιάζ γ ιά νά ξεχωρίζοvν, ένω τώρα ol θεηκοί
ήρωεs βρίσκονταν σvνέχεια στή μέση της σκηνης στό φώς,
κ' ol άρνηηκοι χαρακτηρεs παράμερα, στη σκιά. Ή σκηνο
θεσία ε{ναι μιcχς καλλιτέχνιδαs ποv ίσαμε τήν έκπολιηστική
έπανάσταση τοv 1966 ηταν όλότελα άγνωστη στό κινέζικο
- καl τό διεθνές - κοινό: τής Τσιάνγκ Τσίνγκ, τέταρτηs γv
ναίκας τοv Μάο Τσέ Τοvνγκ. Ό Μάο παντρεvτηκε τή ν πρώην

ήθοποιό, μέ ε1δική Ε:γκριση τοv Πολιτικοv Γραφείον, στά

1939 στή Σαγκάη. Ή Τσιάνγκ Τσινγκ εtχε μείνε ι στήν άφά
νεια ώς τά 1966, ποv άνάλαβε τήν άναδιοργάνωση της
ΝΟπεραs τοv Πεκίνοv.

'Αλλά κ' eναs άλλος άπό τοvς ήγέτεs τηs Κίνας eχε ι θεατρικό
παρελθόν.'Ο Τσοv Έν Λάι (στά κινέζι κα προφέρεται " Τσόον ",
όπωs περίποv τό άμερικάνικο " Τζό ") eπαιζε σά μαθητής χάρη στή ντελικάτη κορμοστασιά καl τή λεπτή τον έπιδερ
μίδα - ρόλονς κοριτσιών!

,,,

Τό πιό κατανοητό καl τό πιό κοντινό στά δvτικά γούστα
eργο τοv ρεπερτορίοv τηs Όπεραs τοv Πεκίνοv, εΙναι τό

μπαλtτο

"Τό Κόκκινο

Γνvαικείο 'Απόσπασμα",

ποv

ol

Κινέζοι θεώρησαν σάv πιό κατάλληλο γιά νά τό παρονσιά
σοvν στόν Πρόεδρο Νίξον, τή δεvτερη μέρα τijς έπίσκεψής τοv.
Κ' έδώ, σvyγραφέας και σνvθέτης μένονν άνώννμοι - όπως
:πήν άρχα(α 'Ελλάδα. Ή μοvσική, πάντωs, μοιάζει σά νά 'ναι
ένα μίγμα Χατσατοvριάν, Μαντοβάνι, Ποvτσίνι τijς " Μπά
τερφλάν " καl Βάγκνερ στις πιό θορvβώδεις στιγμές τον.
Ε1ναι ή Ιστορία μιάs παραδοvλεύτρας - τijς Bov Τσlνγκ Χοvά
- ποv σμίγει μέ τόν Κόκκινο Στρατό και τελικά ήγeίτα ι ένός
γνναικείον άποσπάσματοs.
Τό

τρίωρο

μπαλέτο

άποκορvφώνεται

μέ

μιά άποθέωση

όποv άπό τά σώματα των πεσόντων άναπηδοvν νέες δννά~
μεις, και μιά τεράστια κόκκινη σημαία μέ τήν εlκόνα τοv
Προέδροv Μάο ποv όδηγεί τό Κόκκινο γνναικείο άπόσπασμα
στή " νίκη ", όπως γράφει τό πρόγραμμα. Ή χορογραφία
ε1ναι κi αVτή βασισμένη στά κλα0'1κά πρότvπα τοv ρούσικον
μπαλέτοv,
μέ "πονάντ" καί άκροβατικά "άντρεσσά ",

κρατώντας, όμως, καί λίγα παραδοσιακά κινέζικα στοιχεία.

Μέ τό ταξίδι τοv Νίξον άρχισε μιά νέα έποχή έπαφων τijς

Κίναs μέ τή Δvση. Κι όπως γίνεται σvχνά, ol πρwτεs έκδη
λώσειs Θά 'νο:ι οί έμπορικές καl καλλιτεχνικέs άνταλλαγέs. Στό
Παρίσι, προβλήθηκαν ήδη μ' έπιτνχία άρκετέs κινέζικεs ται
~ίες, κ' vπάeχοvν' κιόλας προσκ.λήσε ιs γιά τή σvμμετοχή τηs
Οπερας τοv Πεκινον σέ δvτικα φεστιβάλ. Δέν άποκλείεται

νά δοvμε προσεχωs τό " Κόκκινο Φανάρι " κql στό 'Ηρώδειο!
ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΤΑΚΗΣ

'Η ιjρωικιί κόρη κ' ή για γιά στό " Κόκκιιιο Φανάρι", πού 'ναι
τό πιό πολvπαιγμέι•ο έργο σrιίν Κίι•α τού Μάο Τσέ Τοbγκ

ο ΗΑΝΘΡΩΠΟΣ"

1(1

ο ΧΡΟΝΟΣ

ΜΠΕΚΕΤ: ιι Η ΤΕΛΕΥΤ ΑΙΑ ΜΑΓΝΗΤΟΤ ΑΙΝΙΑ"
Του ΓΙΩΡΓΟ Υ ΒΕΛΟΥΔΗ

« Τά

aτομα πού δέν ύπάγοντaι πιδ. στήν ιcα

τaνομή τίjς έργασίας οί φιλόσοφοι τδ. φαντά

τεσσάρων δvτικοyερμανών δημοσιογράφων ποv τvπώθηκαν
μαζl μέ τό κείμενο της γε ρμανικης /Ξκδοσης της "Τελεvταίας
Μαγνητοταινίας" ( 9) έξαντλο\ivται στό μεγαλ\ιτερο μέρος τοvς

στηιcαν ώς εva ίδεώδες ύπό τό δνομα " ό άν
Ορωπος" ιcai συνέλαβαν δλη τι} διaδιιcaσία

σέ μ1ά νατοvραλιστική περιγραφή τών δρωμένων έπl τfiς
σκηνης χωρiς νά καταβάλλεται ή παραμικρή προσπάθεια y1ά

ποι) ύ.vaπτύχτη1'ε άπό μδ.ς ώς διaδιιcασία τι]ς

τήν άπόδοση τοv νοήματος τών δρωμένων α\ιτών.

άνάπτυξης "τοϋ iJ.vΟρώπου" · μέ τόν τρόπο
αύτό στι} Οέση τών μέχρι τώρα άτόμων σέ
1'ύ.θε iστοριιcι} βaΟμίδα ύποιcαταστάθηιcε ιcαί
παραστύ.Οηκε ώς 1] J(Ινητήρια δύναμη τής ί

Αi.ιτός δ κριτικός φορμαλισμός eφτασε στό άπόγε1ό τοv μέ τήν

στορίας "ό if.vΟρωπος

"».
ΠΑΡΛ ΜΑΡΞ (1)

ένασχόληση πολλών μελετητών τοv Μπέκετ μέ τήν aποκρv

πτοyράφηση τών όνο μάτων τών ήρώων τοv. Ή Ιστορία άρ
χισε μέ τήν έτuμολόγηση τοv "Γκοvτό '', πίσω άπ' τό δ
ποίο μερ1κοl θεολογοvντες κρ1τικο\ φαντάστηκαν να κοvδοv
νίζε1 στ' α\ιτί τοvς ή λέξη" Θεός" (άγγλ1κά God), ώσποv
ό Μ. Έσλ1ν aνακάλvψε τό ίδ1 0 όνομα, άv καl μέ κάπως δια
φορετική όρθοyραφία, σέ μιά κωμωδία τοv Μ παλζάκ ( 10). Κατά

Κάθε σvζήτηση y\.ιρω άπ' τό θέατρο τοv παράλογοv, είτε

τρόπο παράδοξο όμως, δ ίδιος κριτικός διασκέδαζε μέ παρό

στό σύνολό τοv είτε στό πρόσωπο ένός άντιπροσώποv τοv,
προvποθέτει άπαραίτητα μιά κριτική τών κριτικών -rov. Ή
μέχρι τώρα κριτική yιά τόν Μπέκετ μπορεί νά δ1ακρ1θεί στlς
παρακάτω βασικές στάσεις :

άλλος κριτικός, δ Ντίτερ Βέλλερσχοφ, lκαvε φαντασιώσεις
σχετικά μέ τήν έτvμολογ[α τοv όνόματος ένός ήρωα σ' gνα

α) Κ ρ ι τικ η ώ ς α ύ το αν α ί ρε σ Jl της κ ρ ι τ ι
κ η ς. Ό κριτικός διακηρύσσει τήν άδvναμία μιας όρθολογιστι
κfiς κριτικης καl μάλιστα άντικειμενικfiς άvτιμετώπισης τοv
εργοv τοv Μπέκετ: "Τό νά τό έν.νοήσεις [τό eργο τοv Μπέκετ
" Ή -τελεvταία παρτίδα") - μας διαβεβαιώνε 1 ό Τέον-τορ
'Αντόρνο - δέν μπορεί νά σημαίνει τίποτ' άλλο, παρά νά έν
νοήσε1ς τό άκατανόητό τοv, νά έπανακατασκεvάσεις σvyκε
κριμέvα τή νοητική σννάφεια, ποv σvνίστατα1 στό ότι δέν

eχει νοηματική σvνάφε1α" (2). Όξvτερα έκφράζει τήν α\ιτοα
ναίρεση α\ιτή της κριτικης Ενας άλλος μπεκετολόγος, δ Τζόν
Φλέτσeρ: " Όσον άφορα τόν Μπέκετ, σκοπός τfiς Τέχνης εΤναι
νά θεCΧται τά προβλήματα ΚΙ όχι νά τά λίινeι, eτσι άκριβώς,

μοια έτvμολογ1κά παιχνίδια - τή φορά αίιτή μέ τα όνόματα
"Χαμ" καl "Κλόβ" στήν "Τελεvταία Παρτίδα" ( 11) ."Ενας

μvθ1στόρημα τοv Μπέκετ καl όπτασ1οζόταν πίσω άπ' τ'
όνομά "Ma lonc" τlς λέξε ις" ιn al" καl "aJone" ( 12), καl τέλος
eνας όψιμος ότι'αδός τοv Κάρλ Γ1ούyκ, δ Άντο Ταλιαφέρ1,

" έμβάθvνε " στό κρvμμένο νόημα ένός άλλοv όνόματος, τοv
" Molly ", καταλήγοντας ξένο ιαστα στό λατινικό "mollis"
καl στό δμηρ1κό " μώλv " ! ( 13). ΟΙ φαντασιοκοπίες καί τών
δύο ξεyvμνώθηκαν, όταν

Ενας νηφάλιος κριτικός μπόρεσε ν'

άποδείξε1 , ότι ό Μπέκετ εΤχε δανειστεί καl τά δvό αίιτά όνό
ματα άπό Ενα Ιρλανδικό δημοτ1κό τραyούδ1 ( 14).
γ) Κ ρ 1τ 1 κ η ώ ς θ έ αση
της ά ν θ ρ ώ π 1 ν η ς
μ ο ί ρ α ς. Α\ιτό ποv δ1αδραματ(ζετα1 στό θέατρο τοv Μπέ
κετ, μας δ1αβεβαιώνοvν

κριτικοί τοv, άvαφέρεται στή μο ίρα

της

άρχίζει μέ τήν ίδια έξομολόγηση: " Τό βιβλίο α\ιτό, ποv δέv

σχέσεις καί σ' δρ1σμένο χρόνο, άλλά δ "άνθρωπος" έν γέ
νε1 . Έτσ1 λ. χ. δ Βόλφγκαγκ Χ1λντεσχάιμερ έννοεί τό θέατρο

€χει τήν πρόθεση νά έρμηνεύσει τόν Μπέκετ, άλλά νά διεvκο
λ\ιvει τό στοχασμό τοv άvαyvώστη γι' α\ιτόν ... "('1) γιά νά
"σvyκεκριμενοποιήσει " στ' άκόλοvθα τή θέση τοv: " Ό
σvyγραφέας τών θεατρικών εργων κα\ μvθιστορημάτων ( Μπέ
κετ] δέν Εχει νά καταθέσει άπολ\ιτως καμιά μαρτvρία. Πολλώ
μαλλον μας έπιδε ι κνύει eνα άποσπασματι κό πvεvμα, ποv εΤνα1
Vποχείριο της άγνο ι ας, άκριβώς όπως καl τό δικό μας πνεv
μα"

(6).

β) Κριτική ώ ς κριτική τ ij ς καθ α ρ fi ς φ ό ρ
μ ας. 'Εδώ μποροvμε ίσως νά παραλείψοvμε τlς διδακτορικές
διατριβές, ποv πραγματεύονται άποκλειστικά τή γλώσσα τοv
Μπέκετ ( 6) - τά άκαδημαϊκά έθιμα μας eχοvν σvνηθίσει άπό και
ρό σέ τέτοιες τριχοτομίες. Τό ότι όμωs eνα β1βλ(ο σάν ΚΙ α\ι
τό τοv Τζόν Φλέτσερ, ποv άνάφερα παραπάνω, καl ποv ή
άρχική -rov σκόπεvση εΤνα ι ή σvνολ1κή έξέταση τοv έργοv

.. ανθρωπότητας".

ol

όπως σκοπός της κριτικfiς εΤναι νά θεCΧται τά καλλ1τεχν1 κά
eργα ΚΙ όχι νά τά έρμηνεύε1" ( 3) ."Ενας τρίτος, δ Χιοv Κέννερ,

Τά πρόσωπά τοv δέν εΤνα1 , λένε,

σvγκεκριμένο 1 άνθρωποι, ποv ζο\ίν σέ δρ1σμέvες κο1νων1κές

τοv παράλοyοv ώs έξης

: "

'Αλλά θέατρο τοv παράλογοv

σημαίνε1 : δμολοyία της άδvναμίας τοv θεάτροv νά καθάρε1
τόν άνθρωπο καl νά χρησιμοπο1ήσε 1 τήν άδvναμία α\ιτή ώs
πρόσχη μα τοv θεάματος. 'Αδvναμία κι aμφιβολία, ή ξενοσύ
νη τοv κόσμοv, εΤναι τό νόημα ΚΙ ή τάση κάθε eρyov τοv τι'α
ράλογοv θεάτροv, ποv μέ τόν τρόπο αi.ιτό άποτελεί μ1ά σvμ
βολή στό ξεκαθάρ1σμα της κατάστασης τοv άvθρώποv.
Περιφρονεί τήν άvατrαράσταση της πραyμαηκότητας, μ1ά
κι ενα έλάχ1στο μόνο μέρος της πραγματικότητας εΤνα1 δvνα
τό να παρασταθεί στό θέατρο - ενα μέρος, ποv δέν μπορεί ποτέ
νά vποκαταστήσε 1 τό σύνολο καί ποv κατά φvσ 1κό λόγο δέ
βρίσκεται σέ καμιά άvαλογ ία πρός τή θέση τοv άνθρώποv

στόν κόσμο ... ". Κ1 άκόμα: " Γι ατl Ύ1ά τό παράλογο δέν
i.ιπάρχε 1 άλλη καλύτερη προπαγάνδα aπ' τήν vπαρξη τοv

τοv Μπέκετ, δέν πάε1 'τελικά πέρα aπό μ1ά φορμαλιστική άvά

άvθρώποv

λvση, εΤναι aπόλvτα χαραχτηριστικό σύμπτωμα yιά τό με
γαλ\ιτερο μέρος της λογοτεχνικfiς καl θεατρ1κfiς κριτικης τοv
είδοvς α\ιτοv. Έτσ ι φαίνεται άτrόλvτα σvvεπές μέ τή μέθοδο
α\ιτή τό ότι ή κριτική τοv Φλέτσερ δέν aσχολείτα~ μέ τό τl
eχει νά μας πεί δ Μπέκετ, άλ'λά μόνο μέ τό πώς τό (τί;) λέε 1 ( 7).
Ό παραλογισμός μιας τέτοιας κριτικης φανερώνεται aνάμεσα
στ' άλλα κ1 άπό τό γεγονός ότι άκόμα καl τό περιεχόμενο

Ό Ζάν-Ζάκ Mαy1ov βλmε1 πάλ1 στά κύρ1α πρόσωπα τοv

τοv eργοv TOV ΜΠέκετ Vποβ 1βάζεται σέ μια άπλη φόρμα.

Ή άπασχόληση τοv Μάρτιν Έσλ1ν, τοv δ1απρεπέστεροv
άπ' τοvς κριτικοvς αvτούς, μέ τό .. περιεχόμενο .. τών καθέ
καστα eρyων τοv Μπέκετ άπολήyε1 σέ μ1ά πεζή άπόδοση

τοv "περιεχομένοv" τοvς, δηλαδή της "Vπόθεσής τοvς"

(8).

Σ' eνα παρόμοιο "κριτικό" κλίμα κ1νοvνται ΚΙ ol δημοσιο
γραφικές θεατρικές κριτικές μέ τοvς !μπρεσ1ον1στικοvς σχο
λιασμούς τοvς παραστάσεων eργων τοv Μπέκετ. ΟΙ κριτικές

"

(l~).

"Περιμένοντας τόν Γκοντό" τοvς "σvμβολικοvς " aντιπρο
σώποvς δλόκληρης της άνθρωπότητας : " Νά λο1πόν ή άν
θρωΠότητα: δ Βλαδίμηρος ποv πάσχε ι άπό προστάτη ,

ό κοvτσός Έσ-τραyκόν, ποv κ1 ο\ δvό τοvς βρωμavε· τοv ένός
τό στόμα, τοv &λλοv τά πόδ1 α" ( 16). Κ1 άκόμα: " Ό άνθρωπος
εΤνα1 μόνος τοv· δέv τοv 'χοvν κλέψε ι μόνο τό Θεό, άλλά καl
τόν κόσμο. Κ1 άπ' τήν άποψη α\ιτή τό eρyo τοv Μ πέκετ εΙνα ι
μ1ά κριτική της έμπεφίας" ( 17 ). Κ1 ό Τζόν Φλέτσερ δέν άvακα
λύπτε1 στό έργο σvyκεκριμένοvς άvθρώποvς, παρά μόνο

"τόν άνθρωπο": " Δέ χωράε ι σvζήτηση,

[ s ic ! J τό

eργο τοv

Μπέκετ δίvε1 πρώτα πρώτα τήν έντύπωση μιας άνελέητης
κατηγορίας κατα τοv άνθρώπ ινοv σώματος καί κατά τοv

Θεοv

" (18). ΝΗ

"

Γιά νά ξεyvμνώσε 1 δ Μπέκετ τήν έξωφρεν ι

κή ματαιοφροσύνη τοv άvθρώποv aκόμα π1ό δραστικά, τή

χτυπάει στή ρίζα τηs: yελοιοποιεi τό άνθρώπινο σώμα" ( 19).
Στό πρόσωπο τοv Κράπ, τοv μοναδικοv ήρωα τi;s "Τελευ
ταίας Μαyνητοτι:χινίαs ", άνακαλ\ιπτει πάλι δ iδιοs κριτικός
τόν " άνθρωπο " έν yένει : " Ή μαyvητοταινία δδηyεί τόν

Κράπ σ' ενα παρελθόν, ποv δέν εtναι σέ θέση νά τό ένεστω
ποιήσει μόνη της ή άνάμνηση, yιατl ή λειτουρyία έκείνη, ποv
δ Προvστ προσέyραφε σ' εvα μυστηριώδικο χάρισμα τοv

άνθρώπου, στόν Μπέκετ τήν άναλαμβάνει eνα μηχάνημα" ( 20).
Νά τέλοs ό κολοφώναs αVτοv τοv κριτικοv έκστασιασμοv: " Ό
άνθρωπος εΤν' eναs ήθοποιός στή φάρσα τοv σύμπαντος" ( 21).

Στά μάτια τοv Χέλμοvτ Κόρασεκ "ποτέ ώs τώρα δέν fiταν
σαφέστερο, ότι τό eρyo αVτό ("Ή Τελevταiα Μαyνητοτα1-

νία ") ~ει τόσο yενικό νόημα, ώστε νά κλείνει μέσα του όλο
τόν άνθρωπο " ( 22). Έναs άλλοs δυτικοyερμανός κριτικόs τοv
θεάτρου, δ Γκέορyκ Χένσελ, δέν κάνει τίποτ' άλλο παρά
νά έπαναλαμβάνε1 φορμαλιστικές κο ι νοτοπίες, όταν άποφαί

νεται yιά τό πρόσωπο τοv άφιλου κα\ άνέστιου άλήτη στό
έρyο τοv Μπέκετ:

"

Εtναι μιά ε.Ικόνα τfjς άνικανότηταs τοv

άνθρώποv νά δώσει άπάvτηση άκόμα καl στά πιό άπλά έρω
τήματα τijς ζωfjς του : άπό ποv eρχεται, ποv πηyαίνει, τ\
κάνει καl yιατi, τι νόημα έχουν όλ' αVτά. Ό άλήτης, μιά εl
δική παραλλαyή τοv άνθρώπου, δέ βρίσκεται, όπως και κά
θε άλλος άνθρωπος, πο1έ καθ' δδόν πρός τά κάπου, άλλά μόνο
καθ' δδόν"(2:ι). Παρ' όλ' αύτά δ Χέvσελ δέν μπορεί ν' άποκρvψει
τή σημασία μιας τέτοιαs "θέασης τi;s τέχνηs" άναφορικά
μέ τό eρyo τοv Μπέκετ, άφοv δ ίδιοs εΤχε έκφραστεί yιex τόν
Μπέκετ στήν προηyούμενη σελίδα τοv βιβλίου του χωρ\ς έξω

ραϊστικές μεταyραφές

: "

Ό πόνος ποv έκφράζεται σέ μιeχ τέ

τοια άπελπισία άπ' τη ζωή κα\ άποκορυφώνεται σέ τέτοιο
κυνισμό δέν εΤναι δvναϊ'ό ν' άπαμβλυνθεϊ οvτε μέ μιά κοινωνική
άσφάλιση πο(ι βελτιώνεται έξελικτικά, οVτε μέ μιά έπαναστα
τική άλλαyή των κοινωνικών σχέσεων : ό πόνος αvτός δe
χρειάζεται οVτε τήν \στορικοποίηση οVτε τήν κοινωνική συy
κεκριμενοποίηση yιά νά yίνει σωματικός κα\ νά φωνάξει,
yιατ\ εΤναι lνας άπ' τοvς δρουs τfis άνθρώπινης vπαρξης,

όπου κι δποτε καl νά διαδραματίζεται

" (24).

Ύστερ' άπ' δλ' αVτά δέ θ' άπορήσει κανείς, άv κατατάξοvμε
κα\ τόν Έρνστ Φίσερ στήν παραπάνω σειρά κριτικων τοv
θεάτρου και τi'jς λοyοτεχνίας. Γιατι ΚΙ αύτός δέ βλέπει στην
"Τελευταία Παρτίδα" παρά μιeχ άναλοyία πρόs τόν " Ίβάv
Ντενίσοβιτς" τοv Σολσενίτσ1ν. Κα\ στοvς δvό, λέει, πρόκειται
yιά .. Παραμορφώσεις τοv άνθρώπου, yιά τό άρνητικό τής
άξιοτrρέπειάς τοv κα\ yιά τήν ίδια αVτή άξιοπρέπεια, yιex τήν

καταστροφη η τή διάσωσή της .

. . "(26). Μετeχ

άπό εvα τέτοιο

προανάκροvσμα πώs εΤναι δvvατό νά ξεπεράσει ή άνάλvση
τοv eρyου τοv Μπέκετ, ποv έπιχειρεί δ Φίσερ, τά όρια μιας
άστικfjς θέασης άφηρημένης άνθρώπινης μοίράς;

Κα\ τ\ ώφελεί ή ρηματική άναyνώρισn τi'jς \~ορικότητας τών
ήρώων τοv θεάτρου και των μvθιστορημάτων τοv Μπέκετ
άπ' τόν 'Αντόρνο ( 26), τή στιyμή ποv στήν άνάλυση της
"Τελεvταίαs Παρτίδας " τοv Μπέκετ δέν εtναι σέ θέση ν' άπο
δείξει συyκεκριμένα τόν Ιστορικό καθορισμό τών προσώπων

άκριβώς αVτοv τοv eρyου;
Ε!ναι cφαyε τά πρόσωπα τοv Μπέκετ κατ' άφαiρεσιν άντι
πρόσωποι τοv εϊδους "άνθρωποs" κι· εΤναι δ προβληματι
σμός τοvς ή αlώνια Ιστορία τοv πόνου τοv " άνθρώποv " 1
ποv κινείται πέρ' άπό χρόνο κα\ τόπο, ή, άντίθετα, άνθρωποι
ποv άνήκουν σ' €να Ιστορικά καθορισμένο κοινωνικό σχημα
τισμό καl σ' εvα δρισμένο χρόνο- καθορισμοί, στοvs δποfους
μπορεί ν' άναχθεί κι δ " πόνοs " τovs, και μι):λιστα τό ε Τ δ ο ς
τοv

"

πόνοv

..

τους

;

Στό μελέτημα αvτό καταβάλλεται ή προσπάθεια νά έvτοπι
στοvν, έπ\ τi'j βάσει μιας διεξοδικfiς άνάλυσης τοv eρyου "Ή
Τελεvταία Μαyνητοτα1 νία ", τά στοιχεία έκείνα τfiς Ιστορ1κοκο 1 νων1κfis πραyματικότηταs στό eρyo τoii Μπέκετ, ποv
θά έπιτρέψοvv ν' άπαvτήσουμε στό δεύτερο σκέλος τfiς δ1α
ζευκτικi'jς έρώτησης καταφατικά. Μ1ά σύντομη άναφορά τi;ς
vπόθεσης τοv μονόπρακτοv " Ή Τελεvταία Μαyvητοτα1νία"
θά δ1εvκολwε1 τόν άναyνώστη στήν παρακολοvθηση τi'jς

άνάλυσηs ( 27 ) : Τό eρyοyράφτηκε στά 1958. Ή vπόθεση το
ποθετείτα1 κάποv στό μέλλον. Ή σκηνή παρ1στάνε1 eνα σκο~

Ό Μύ.ρτιιι Χέλντ πού 'παιξε τόιι Κρό.π, σέ σκηvοΟcσία Σάμουελ
Μπέκετ, στό " Σfλλερ Τεάτερ " του Βερολίνου, στά 1969

τεινό, άδειο χώρο, τό δωμάτιο τοiί Κράτr, ένός γέρου σvyyρα

φέα
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έτών ποv ζεί μόνοs του. Τό κενό καl τό σκοτάδι τοv

χώρου διακότrτεται μόνο σ' eνα σημεΤο : Στό δεξιό μέρος Ενα
τρατrέζι, πiσω άτι'' τό δποiο κάθεται ό Κράτr μέ τό πρόσωπο
πρός τοvς θεατές.

Μ έ τδ άνοιγμα τί;ς σκηνί;ς φωτίζονται δ Κράτr, τό τρατrέζι
κι άργότερα διάφορα άντικεiμενα ποv βρfσκονται πάvω σ'
αύτό. Ό Κράπ σηκώνεται, βγάζει άπ' τό συρτάρι δυό μπα

νάνες, τή μιά μετά τήν άλλη, καl τlς τρώε ι άργά

( 28).

Έπε ιτα

τος τί;s ήλικίας τoii Κράπ, άπ' τό όποίο προέρχονται ol άνα
μνήσεις ποv άκοvει ό 69χρονος Κράπ στό μαγνητόφωνο, Εχ.ει
μεyάλη α\ιτοβιογραφική σημασία καl yια τό σvyyραφέα Μπέ
κετ: Σέ ήλικlα 39 χρονών παράτησε τή μητρική τοv γλώσσα
κι άρχισε νά γράφει γαλλικά. 'Αλλά κι ή τρίτη χρονολογία
στή ζωη τoii Κράτr μπορεί ν' άποδοθεi άβlαστα καl στόν Μπέ
κετ: Ή άvάμνηση τoii 27χρονου Κράπ, πού μόλις εΤχε χάσει
τή μητέρα του, ύπαινfσσεται κατά τι') yνώμη μου τό 27 eτος
τί;ς ~'ιλικiας τoii Τδιου τoii Μπέκετ, δηλαδη τό 1933, Ετος θα

όρμάει σ' ενα διπλανό δωμάτιο καl φέρνει στή σειρά ένα
εvρετήριο μαγνητοφωνήσεων, μερικά τσίγκινα κουτιά μέ
μαγνητοταινίες ΚΙ eνα μαγνητόφωνο κα\ τ' άτrοθέτει Πάvω
στό τρατrέζι c~9). Κάθεται . Κατά τή συνήθειά του άκούει έπα

νάτοv τοv πατέρα του.

vειλημμέvα μαγνητοταινίες, πάvω στlς όποίες εΤχε έyyράψει

στρωμα τoii έρyου έγινε φανερό κi:xl μέ τά παρατrάνω σημεία

στά χρόνια ποv πέρασαν βιώματα καl σκέψεις του. Ή πρώτη
μαyvητοταινlα περιέχει έyγραφές άτr' την έποχη ποv ό Κράτr

έπαφijς.

ήταν 39 έτών ( 30). Ή ταινfα ποv ξετυλίγεται Εχ.ει άτι'οτvπώσει
άvαμνήσεις τοiί 39χρονου Κράπ ποv άvαφέρονται σέ μιά έποχη
πρό 1Ο η

12 έτών:
" ή

Έπειτα ήρθε

ή άγάτrη του γιά μιά κοπέλα, την Μπιάvκα.

παράλυση τοiί κuνηγητοiί τί;ς εύτvχίας"

καl ή έγκατάλειψη τί;ς έλπiδας γιά τήν πραyματοποiηση

τοv" 01>ιιs magnuιn "της ζωijς του, τό τέλος τί;ς ν ιότης.
'Ο Κράπ σταματάει τή μαγνητοταινlα. Φέρνε ι άπ' τό διπλα
νό δωμάτιο eνα μπουκάλι, πiνει καl τραγουδάει. "Υστερα συ
νεχlζει τό άκουσμα τί;ς ταινiας : 'Αφήγηση τοiί θανάτου τί;ς

Θά μποροvσα νά συνεχlσω τήν άπαρiθμηση των άναφορών
στη ζωή τoii Μπέκετ, ποv εΤναι έyκατεσπαρμένες στό έργο
αύτό (3~), εΤμαι όμως βέβαιος ότι τό αύτοβιοyραφικό Vπό

Αύτό όμως ποv πρώτιστα μ' ένδιαφέρει, εΤναι νά δείξω ότι

6

κόσμος στόν δποίο ζεί ό Κρά'Π δέν εΤναι καμιά ποιητική Οv

το'Π'iα, άλλά Ενας κόσμος Ιστορικοκοινωνικα καθορίσιμος κα\
κάθορισμένος.
'Ο Κρά'Π α 1 σ θ ά ν ε τ α ι μ ό ν ο ς, όπως όλα τά πρόσωπα
στό @ργο τoii Μπέκετ. Αvτό ποv 'χε ι τώρα σημασία, εΤναι
να έξετάσουμε τή σχέση 1'ijς WΟΚΕιμενικi;ς τοv στάσης πρός
τόν κόσμο των άντικειμένων · γ ι ατl ό Κράπ ά ν τ ι κ ε ι με ν ι

άκούσει να μιλάει. Εύτvχώς όλ' αύτά εΤναι τώρα περασμένα.
Συνεχίζει τήν εlpωνεία του κατά τοiί σημερινοiί έαvτοiί του,

κ ά δ έ ν ε Τ να ι μόνος. 'Ο συγγραφέας Μπέκετ τοποθέ
τησε τόν ήρωά του, θελητα η άθέλητα, σ' έναν vπαρχτό κό
σμο: τόν κόσμο των έμπορeυμάτων. τα άτrλά "άξεσουάρ ",
ποv τοποθέτησε πάvω στή σκηνι) μα ζ 1 μέ τόν Κράπ, πα
ρατrέμποvν άναyκαστικα σ' αύτό τόν κόσμο - έναν κόσμο όρι
σμένων παραyωyικών σχέσεων. Τό φτωχό δωμάτιο, στό
δποϊο μένει, μαρτυρεί μιά σχέση έκμlσθωσης μεταξv τoii Κράπ
κα\ τοiί Ιδιοκτήτη του - ή άτομικη Ιδιοκτησlα πάvω στό δω
μάτιο έκ μέροvs τoii Κράπ εΤναι θεωρητικά δυνατή, πρέπει
όμως στήν πράξη ν' άποκλειστεi, άν πάρει κανεlς Vπόψη του
την άνέχειά του. Στόν κόσμο τoii Κράπ Vπάρχουν έπιπλέον
τουλάχιστον ένας μανάβης, άπ' τόν όποίο ό Κράπ άyοράζει
τlς μπανάνες ποv τf>ώει μέ τόση άπόλαυση, Ενα βιβλιοπω
λείο , άπ' τό ό'Ποίο άyόρασε τό λεξικό, πού ξεφυλλiζει τώρα
δά πάνω στό τρατrέζι, κα\ μιά ... έταιρlα ήλεκτρικων εlδwν,
ποv παρήyαyε τό μαγνητόφωνο, ποv χρησιμοποιεί ό Κράπ
yιά την καταγραφή των βιωμάτων του. Άν 'Προσθέσει κα
νεlς σ' αύτα κι Ενα έργοστάσιο κατασκευί;ς ένδυμάτων, άπ' τό

τoii 69χρονου " πετvχημένου " συyyραφέα, πού ζεί μέ μόνη
του συντροφιά Ενα βιβλίο i'j μιά πόρνη καί ποv άκοiίει κάπου
κάπου τόν έσπερινό. Ξαναρχίζει τό τραyοvδι. Τέλος άκούει

χουμε μπροστά μας ένα έξαιρετικα πολ\ιπλοκο καί προχωρη
μένο σύστημα παραyωγί;ς : τό κατrιταλιστικό, άπ' τό όποiο

άλλη μια φορά τό τελευταίο μέρος της πρώτης μαyvητοται

ούτε η θεατρικη φιyοvρα

νlας.

κετ, ο(ίτe καν μέ τή φαντασία του α\ιτός, μποροw νά διαφύ
γουν - άκριβώς όπως ο\ κλασικοl οlκονομολόyοι μέ τlς "ρο
βινσονάδες" τους προvπέθεταν €να σχηματισμένο καπιταλι
στικό τρόπο παραγωyί;ς, άντl νά τόν άναιροvν, όπως πί
στευαν ( 33).

μητέρας του

"

μετά τη μακρά χηρεiα της". 'Ορμάει άλλη μιά

φορά στό διπλανό δωμάτιο, φέρνει Ενα χοντρό λεξικό καl
ψάχνει νά βρεί σ' αύτό τήν τελευταiα λέξη ποv άκουσε στό
μαyvητόφωνο, "χηρεlα ". Διαβάζει τι'ιν έρμηνεlα της. •επει
τα άκούει άκόμα μιά φορά τήν ίδια ταινiα : 'Αναμνήσεις άτrό
μιά " νέα, μελαχρινή όμορφη κοπέλα ". Στην άρχή πάvω
σ' ενα παγκάκι, στ' άvάχωμα ένός φράγματος, rnειτα σ' Eva
δωμάτιο μαζl της, μ' ένα σκvλl καl μιά μπάλα. Ένα χρόνο
άργότερα, μια νύχτα τοiί Μάρτη, σέ μιά "Ισημερία", "στην
άκρη τοiί μώλου ", ή " έπιφοίτηση " : •ερωτας μέσα σέ μιά
βάρκα. Νέα διακοπιl τijς μαγνητοταιν(ας. 'Ο Κράπ φέρνει
άπ' τό διπλανό δωμάτ ιο ένα μικρόφωνο, ξανακάθεται ~ςαl κά
νει έγyραφή μέ μια νέα ταιν(α: Στρέψεται α\ιτοειρωνικά

καl σαρκαστικά κατα τοiί παλιοiί του έγω, ποv μόλις τό εΤχε

Ε!ναι τώρα αύτονόητο ότι κάθε έρμηνεlα τοiί eργου πρέπει
νά ξεκινάει άπ' τόν καθορισμό τoii προσώπου τοiί Κράπ.
Τό γεγονός ότι τό άσvνήθιστο όνομα τoii ήρωα, πού πιθα

νότατα ε!ναι έπινοημένο άπ' τόν Τδιο τόν Μπέκετ, δέν έμφα
νlζeται γι ά πρώτη φορά στό" Ή Τeλευταlα Μαyνητοταινlα ",
άλλά χρησιμοποιήθηκε κιόλας στό άνέκδοτο ερyο του " Έ
λευθερlα ", ποv 'χει yραφτεί 10 ώs. 11 χρόνια πρlν άπ' τό
"Ή Τελeυταlα

Μαyνητοταινlα " (3 1), θά μ(iς

ά'Π'ασχολήσει

όποiο

προέρχονται τά ροiiχα ποv φοράει δ Κράπ, τότε ι.

"

Κρ~

"

ο(ίτe ό σvyyραφέας Μπέ

Κι ol δυό τους, τόσο η πο 1 ητική φ ιγοvρα όσο κι ό συyyραφέας
της 'Ποv στέκει μπροστά μας μέ σάρκα καl όστά, εΤναι άρρηκτα
δεμένοι μέ μιά σχέση μισθωτί;ς έρyασlας μ' α\ιτό τό σύστημα

παρακάτω σέ μιά άλλη συνάφεια. Έδώ θά 'θελα μόνο νά κα

παραyωγijς : 'Ο συγγραφέας Κράπ 'Π ο υ λ ά e ι τήν έρyα
τική του δύναμη σ' έναν έκδότη, άλλοτριώνει τό προϊόν τί;ς

θορlσω κατ' άρχήν άκριβέστερα τήν κοινωνική θέση τoii προ

πνευματικijς του έρyασίας. Ή αύτοειρωνικη θέαση αύτijς τί;ς

σώπου αύτοii, καi έναvτίον μιaς παρόμοιας σvyκεκριμενοποlη

σχέσης μισθωτί;ς έpγασίας άπ' τό σvγyραφέα Κράτr (άτι'' τό

σης ή μορφή αύτη τoii Μπtκετ προ~άλλει πολv μικρότερη

βιβλlο του, λέει, "ποvλησε

άντ(σταση άπ' ό,τι άλλες φιγοiίρεs του θεάτρου του καl προ
παντός της πρόζας του, παρόλο ποv κι ol τελευταίες αύτέs
μποροvν, παρά τήν άντlθετη yνώμη των παραδοσιακών κρι
τικών τοv, νά έντοπιστοiiν σ' ένα Ιστορικά καί κοινωνικά" κα
θορισμένο" περιβάλλον.

χοντρική τιμή σe δημόσιες δανειστικές βιβλιοθijκeς.

Ί·Ι φιγούρα " Κράπ" παρουσιάζει πολλά αύτοβιογραφι κα
χαραχτηριστικά, ποv δέ μελετήθηκαν πλατ\ιτερα ώς τώρα :
'Ο Κράπ εΤν' ένας συγγραφέας - άκριβώς όπως ό Μπέκετ.

'('.μερ ική", ΒΣ

94),

17

άντίτvπα, άπ' αύτά

..

11

σέ

στην

ποv ά'Ποτελεί ταυτόχρονα μιά αύτοει

ρωνεία τοiί σvyγραφέα Μπέκετ δέν άλλάζει κατ' άρχήν κα
θόλου αύτη τή σχέση μισθωτϊ;ς έρyασίας - τήν κάνει άπλά
πιό τραy ι κή, αύτή άκριβώς άτrοκαλύπτει τό χάσμα μεταξv
Vποκειμένου καί άντικειμένου.

Ή ταύτιση αύτή ένισχvεται κι άπ' τlς παρακάτω παραλ
λήλους άνάμεσα στά βιογραφικά στοιχεiα τoii Κραπ καl

Κι εΤναι άκριβώς α\ιτό τό χάσμα πού άποτελεί τό περ ιεχόμενο,
τι)ν έσωτερική ένταση της ζωijς τoii Κράπ. Ή lδεολογι κη καl
ψuχολοyικι) σχέση του πρός τόν κόσμο έκφράζει αύτι) τη
δυσαρμονiα. Μποροiiμε νά τί;ς δώσουμε άμέσως τ' όνομα άλ

τοiί Μπέκετ : 'Ο Κράτr εΤναι 69 έτών, άλλά "στό μέλ
λον". 'Ο Μπέκετ yεννήθηκε στά 1906, θά 'ναι λοιπόν
69 έτών στά 1975 (Vπενθvμlζω ότι τό eρyo γράφτηκε στά
1958). 'Ο 39χρονος Κράπ ήταν, σύμφωνα μέ τό κείμενο, ε
ναs άποτvχημένος σvyyραφέας : κι αύτό άναφέρεται στόν
ίδι ο τόν Μπέκετ, ποv τό έργο του "Περιμένοντας τόν
Γκοντό " (1948) eμεινε στι')ν έποχή του -ι;ελεlως άπαρατήpητο

λοτρlωση ή άντικειμενοποfηση - αύτό ποv ένδιαφέρει εΤναι
νά τη διατrιστώσουμε σvyκεκριμένα στό eρyo τoii Μπέκετ
έξετάζοντας τlς έπί μέρους κοινωνικές σχέσεις τοiί Κράπ:

άτrό τό ίδιο κοινό ποv άργότερα θά τόν λιβανίζει. Τό

Πρώτα πρώτα ή σχέση του πρός τι) yvναlκα άναφέρεται άπο
κλειστικά στή σeξουα'λικότητα, πράμα όμως ποv σημαίνει :
Ή yvναiκα έχει συρρικνωθεί στή βιολογική της Ιj-παρξη. 'Ε
κτός άπ' τή μητέρα του (εΤναι άξιοσημείωτο, ότι δέν τί;ς προσ

γράφεται άλλο κατηγόρημα άπ' τό "μητέρα", Ενας προσδιο-

390 l-

'Αλλά καl στό θέατρο τοίί Μπέκετ ή γvναί κα βρίσκετα ι σ'
α\ιτή άποκλειστικά τή σχέση τrρος τόν άντρα. Στό " Παι
χνίδι ,, λ. χ., ένα μονόπρακτο μέ δvό πρόσω'τrα, vπάρχοvν
έκτος άτrο eναν άντρα, δvο γvναίκες, ή σύζvyός τοv κι ή μαι

τρέσσα τοv: Ή τελεvταία δέχεται , ας σημε ι ωθεί, τή βρ ισ ιά

"
"

ποvτάνα " - μιά άκόμα τα\ιτιση της
πόρνn " στό eρyo τοίί Μτrέκετ.

"

yvναίκας

"

μέ τήν

Όλ' α\ιτά δέν πρέπει νά θεωρηθοίίν ώς μιά πρωταρχικά σε
ξοvαλική άντιτrάθεια τοίί άντρα κατά της yvvαίκας, καi δπωσ
δήποτε όχι ώς μιά τέτο ια άvτιτrάθεια τοίί σvyyραφέα Μπέ
κετ - στό μεταξv εΤνα ι τrαvτρεμένος μέ μιά γαλλίδα καl διά
γε ι μιά κανονική, μικροαστική eyγαμη ζωή. Πρέτrει, άντίθετα,
νά έννοηθεi ώς μι ά κο ινωνικά καθορισμένη άντ ίδραση έναντίον
της χειραφέτησης της γvvαίκας καl της ένσωμάτωσής της
στή

διαδικασία τijς καπιταλιστικης τrαραyωyf\ς, πού άπ'

τά τέλη τοίί περασμένοv αlώνα κερδ ίζε ι όλο καl περισσό-rερο
eδαφος. Σ' όλόκληρο το eρyo τοίί Μτrέκετ δέ βρίσκεται ούτε
μιά yvναίκα, Πού εΤναι Vπο.χρεωμένη ν' άyωνίζεται yιά τήν
ύπαρξή της eξω άπ' τή σχεση " μητέρα - έρωτικό άvτικεί με
νο

Οvτε ή Vπάλληλος οvτε ή έργάτρια κι άκόμα λιγότερο

".

μ ιa προϊσταμένη eχοvν τήν τrαραιlικρή θέση στό φ αν τα
σ τ ι κ ο κόσμο τοίί Μπέκετ, παρόλο πού eχovv άπό καιρό
καταλάβει

σημαντική

θέση

στον π ρ α γ ματ ι κ ό

κόσμο

τοv. Ή σvμπεριφορa των ήρώων τοίί Μπέκετ πρός τή yυ
ναίκα εΤναι το άντίστροφο άκριβώς άντίστο ιχο πρός τή σvμ
περιφορά τοίί μεσα1ων1κοίί Ιππότη προς τή yvναίκα. Ή κάτω
άτrό τlς φεουδαρχικές σy.έσει ς παραyωyijς vποδουλωμένη γυ
ναίκα εΤχε άφηρημένα έξιδανικεvτεί καl vμνηθεϊ στήν Ιπποτική
ποίη ση, όπως παρατήρησε ήδη δ Φρ. Έyκελς ( 36), ένω άν
τίθετα- κι άντίστοιχα - στην όψιμη άστική κοινωνία (ώs
πρώιμο παράδε ιγμά της &ς άναφερθεϊ δ "Ζαρατούστρας "),
στήν ότrοία ή yvναίκα εΤναι γιά πρώτη φορά σέ θέση ν' άyω
ν ιστεί y ιa τήν έξασφάλιση μιaς τr ρ α y μ α τ. ι κ η ς θέσης
της μέσα σ' α\ιτή, ή όψιμη άστ ική λοyοτεχνία της άμφισβη
•eί 1 δε ατά αVτη τη θέση. Τή φεουδαρχική Vποκρισία
τή διαδέχτηκε δ νόμιμος διάδοχός της : 6 όψιμος άστικός κvνισμός.
·

Ό "κυνισμός" αύτός πρέπει νa έννοηθεί στό eρyo τοίί Μπέ
κετ κα! στήν έτυμολογική του σημασία

:

Ό

"

άνθρωπος"

\.ιτt'οβιβάζεται σ' δλόκληρο τό eρyo τοίί Μπέκετ στήν τάξη
τοv

"

σκύλου

".

Ή

"

ζωοποίηση

"

τοίί άvθρώτrοv μπορεi

ν' άv ιχνεvτεί σ' όλο τό ~ρyο τοίί Μπέκετ. Ή

"

ζωώδικη

"

βουλιμία, μέ τήν όποια τρώει δ Κράπ τ!ς μπανάνες τοv, ο!

άναρθροι ήχοι, μέ τούς όποίοvς σvνοδεύει τήν άvτίδρασή τοv
στή φωνή τοίί προηyούμενοv έyώ •Ov, εΤναι μερικά άτrό τά
χαραχτηριστικά αvτης της·"ζωοποίησης", τrού eχε ι ήδη δια
τrιστωθεί άτr' τούς τrαλιό,.εροvς κριτικούς τοίί Μπέκετ. Κι ό
Οvίλλι, Ενα άπ' τά δυό τrρόσωπα •Οίί " Εvτuχισμένες μέρες"

(1961 ),

"ένας άντρας έξήντcι περίπου χρονών

ποιημένος
Σαμ. Μπέκετ

ό συγγραφέας rιίς

:

ρ ισμός καθαρά β ιολογι κός)

Μάκ Γκλόοvμ

(" vτrέροχη

καi

"

Τελευταίας μαγνητοται νίας

μιά γεροντοκόρη , τή

"

Μlς

γvvαίι_<α" εΤναι ό χαραχτηρισμός

τrού της δίνει ό Κράπ, πρέτrει όμως νά σημε ι ωθεi, ότ ι ό χαρα
χτηρισμός

λv

.. γvναίκα"

χρησιμοποιείται μέ τήν eννοια

.. θη

" , yι ατi άvαφέρεται άποκλε ιστικά στή" θηλvκότητά" της),

έμφανίζοvται άκόμα δvό γvvαικείες μορφές στις άναμνήσεις
τοίί Κράπ: ή Μπι άvκα, ένας " άyνός " eρωτας της ν ιότης τοv,
και μιά τrόρνη, μέ τήν δτrοία δ Κρό:τr "το κάνει " τrαρά Τά

69 χρονάκι α τοv.

Και

o l δvό

αvτές σχέσεις όμως eχovv ένα προ

σωρι νό χαραχτήρα (στή δεύτ'ερη περ(τrτωση , έννοείται , άνα
yκαστικά), γεγονός πού δδηγεί σέ μιά τα\ιτιση των δvο yvναικων μέσα στή σvvεlδηση τοίί άντρα και τrού μαρτvρεί τήν
ελλε ιψη μιaς μή στιγμιαίας σεξοvαλικijς σχέση ς προς τή γv
ναίκα. Κι α\ιτό δέν άποτελεί έξαιρετικό φαινόμενο στο εργο

τοίί Μτrέκε-r - κάθε
τοv

τριλογίας

άλλο. ΟΙ άντρες

" Μ όλλοϋ

",

"Ό

της μvθιστορη ματικης

Μαλόοvν τrεθαίνει"

καl

"Ό άνθρωτrος χωρ!ς όνομα" λ. χ. eχοvν μιά άτrοκλειστικά
σεξοvαλι κή σχέση τrρός τlς γvvαίκες καl μάλιστα έφήμερη (3 4)
ή έκφράζοvv τή βαθι ά άvτ ιτrάθειά τοvς γι' α\ιτές. "ΤΙ θά λέ
γατε γιά τή θεωρία, κατά τήν δπο ία ή Εvα δέ yεννήθηκε άτrο
μι ά πλεvρά τοίί 'Αδάμ, άλλά άτrό ένα έξόyκωμα στό πίσω
μέρος τοίί μηροίί τοv ; " - ρωτάει δ Μόλλοϋ (3&).

:

",

εΤναι ζωο

"Κινεiται στά τέσσερα" (3 7) . Ή γυναίκα του Οvίν

νι τον τrροστάζει : "Σvρσοv πίσω στήν τρύπα σοv" ( 38 ).
'Αλλά ή άντίληψη ,.ης " ζωοτrοίησης " τοv άvθρώπου σοόν
Μπέκετ έκφράζεται κα! μέ σvγκεκριμένα σvμβολα, δανεισμένα
άπ' τό ζωικό βασίλειο: Ή " χηρεία" της μητέρας τοv Κράπ
τοίί θυμίζει μέ ,.η βοήθε ια ένός λεξικοίί την εtκόνα ένός πουλιοίί
(ΒΣ 68). Ό ίδιος δ Κράτr παρομοιάζει τόν έαvτό τοv μ' άσβό
(ΒΣ

56).

'Αλλά ό σκvλος εΤναι eνα σ\.ιμβολο τοίί άνθρώποv πού έπα
νέρχεται μέ καταπληχτική σvχνότητα στό eργο τοίί Μτrέκετ.
Στίς άvαμνήσε ι ς τοίί Κράπ κάvοvν τήν έμφάν ισή το~ς " μόνο
μερικa φιλικά πρόσωπα, Vπηρέτριες, τrα1 δ1ά, γέροι, σκύλοι"
(ΒΣ 70). ·ο,., ol "σκvλο ι " ταv•ίζοvται έδώ μέ τούς άνθρώ
πους, συνάγεται άπ' τήν προηγούμενη πρόταση : " Οvτε
μιά άνθρώπινη ψvχή ". Στό δωμάτιο ζεί ό Κράπ μέ το νεαν ι
κό τοv eρωτα μερικές εV.υχισμένες στιyμές : " Δικές •ης στιγ
μές, δικές μοv στιyμές, τοίί σκvλου στιγμές" (ΒΣ 74). 'Ακόμα
κι ή σvν•αξη της τrρότασης α\ιτης, τrού τροποτrοιήθηκε στό
γερμανικό κείμενο vστερ' άπό \.ιπόδειξη τοίί Μπέκετ, \.ιποβάλλε ι
τήν κο ινότητα της άvθρώπινης και της σκvλίσι cις μοlραs.
Στό Vπόλοιπο eρyo τοίί Μπέκετ τό σvμβολο " σκvλοs"
χρησ ι μοποιείται τόσο συχνά, ώστε νά εΤμαι vποχρεωμένος νά

τrεριοριστω έδώ σέ μιά μικρ11 έπιλογή : Σ' ενα πρώιμο δοκίμιό
τοv γιά τόν Τζόις (" Ντάv•ε ... Μπροίίνο . . . Τζόι ς", 1929)
συνιστa ό Μτrέκετ στή Mls Ρεβέκα Ούέσ+ " νά έλέyχει τrροσε
χτικότερα τούς σιελογόνους άδένες •ης άπ' ό,τι ε!ναι σέ θέση
νά τό κάνουν τ' άτvχα σκυλιά τοίί Παβλόφ " (3 9). "Οταν δ

ή ωαs τoii διηγήματος·· Τό Τέλος" (1945) κάνει τήν άνάy

Ό yέρο-Κράπ τ(θεται άvτιμέτωπος μέ τήν iδια τοv τήν ύπαρ

ό άνθρωπος, yίvεται φανερό άτι'' τά σvμφραζόμενα (τάφος μέ
τα όπετρα, ποv τόv κατασκεύσαν ο\ άλλοι σκύλοι). Στήν

tλεύθερη άναδίπλωση τοv προβληματισμοiί τοiί προσώποv
τοv: τό παριστάνει νά έyyράφει πάνω σέ μαγνητοταινία τ\ς
διάφορες "στιyμές" τijς ζωijς τοv, ένώ μεταθέτει ταvτόχρονα
τήν Vπόθεση στό μέλλον, όχι βέβαια yιατ\ τό μαγνητόφωνο

φορά τήν τριάδα άντρας (πατέρας), yvναίκα (μητέρα), σκύ

ένός 3~ρονοv Κράπ θά fιταν δfjθεν άναχρονισμός, άλλά, όπως

κ ρ τοv νιώθει "σκvλίσιοvς πόνοvς" ( 40). Στό "Περιμένοντας
τ6ν Γκ~ντό" (1952) ό Βλαδίμηρος τραyοvδάει Ενα κvκλικό
τραγούδι yιά Ενα σκύλο (41 ) .Ότι μέ τό σκύλο έννοείταt κι tδώ

"1ελεvταlα Παρτίδα" (1957) τέλος σvναvτάμε άκόμα μιά

λος." 'Ο πατέρας μοv; Ή μητέρα μοv; Ό ... σκύλος μοv; Ώ,
μπορώ βέβαια νά φανταστώ, ότι v11'οφέροvν τόσο, όσο μττο 

ροiίν νά vποφέροvν τέτοια δvτα" (43), λέει ό Χάμ, όποv ή

έξlσωση " σκύλος = άνθρωπος " στήν τελεvταlα πρόταση
ylνεται σαφής άπ' τήν προηγούμενη τριαδική έρώτηση.
'Η
κή

" ζωοποίηση " α\rτή τοiί άvθρώποv εΤναι μιa καλλιτεχνι
μεταγραφή τijς

"

πραyματοποlησης

"

τοiί άvθρώποv

Vπό καπιταλιστικές σχέσεις παραyωyijς, ποv έπανέρχεται

σέ κάθε βijμα στήν άστική λοyοτεχνlα τοiί 20oii αiώνα. Τή
φριχτότερη eκφρασή της τή βρijκε στή " Μεϊαμόρφωση "
τοiί Κάφκα - ή σvyyένεια τοiί Κάφκα μέ τό θέατρο τοiί πα
ράλοyοv tν yένει Εχει tπισημανθεί έπανειλημμέvα ('ι3). "Εχω
τήν πεποίθηση ΟΤΙ ή .. ζωοποίηση " αVτή εχε ι τό άντlστο1χ6 της σ' ένα παράλληλο φαινόμενο τοv yαλλικοv " νέοv
μvθιστορήματος ". eνα φαινόμενο ποv θά μποροvσαμε νά τό
ποiίμε "πραyματο'!Το!ηση" η "άντικε ιμενοποίηση ", καl
11'ov ό έξοχότερος άvηπρόσωπός τοv εΤναι τό μvθιστόρημα
"Τά πράγματα" 1'oii Άλα\ν Ρόμπ-Γκριyιέ. Ό Λvσιέν Γκολν
τμάν έπεσήμανε μέ τρόπο άπόλvτα πειστικό τlς σχέσεις τοiί
μvθιστορήματος" Τά τι'ράyματα" μέ τήν "πραγματικότητα"
κα\ τό φετιχισμό τοiί έμπορεύματος στήν όψιμη άσηκή κοινω
νία (4~) .'Εξάλλοv ό Άλαlν Ρόμπ-Γκριyιέ Εχει όμολοyήσει έπα
νειλημμtvα τήν πνεvματική τοv σvyytvεια μέ τόν Μπέκετ ( 46).
Σ' ένα άκόμα σημαντικό σημείο έπαφi)ς άvάμεσά τοvς άναφέ

ρομαι άμεσα στά παρaΊ<άτω : Στήν άντlληψη καl τήν καλλι
τεχνική άπόδοση τοiί 'Προβλήματος τοiί χρόνοv στοvς δvό
α\rτovs σvyyραφείς.

Εlναι άξιοσημείωτο ότι σ' α\rτό άκριβώς τό eρyo τοiί Μπέκει
vπάρχει - σέ χτuπητή άντίθεση μ' όλη σχεδόν τήν Vπόλοιπη
11'αραyωyή TOV - ΕΙΙας σημαντικός άριθμός χρονικών προσ

διορισμών. Πρώτα πρώτα ο\ τρεiς χρονολογίες άπ' τή ζωή
τοiί Κράn': ο\ ήλικίες 69, 39 καl 27 έτών. Έπειτα έκείνη " η

άξιομvημόνεvτη Ισημερία" ( 46), μιά νύχτα τοiί Μάρτη, κατά
τήν όποlα ό 27χρονος Κράπ εlχε μιά έρωηκή 'Περιπέτεια. Ή
\σημερlα α\rτή μπορεί, αν η τα\rτιση τοv Κράπ μέ τόν Μπέκετ

yίνει δεχτή, νά καθοριστεί μέ άκρlβεια στίς
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Γιατl ώς τήν ήμερομηνία α\rτή ό Μπέκετ ζοiiσε στό Δοvβλl

ξη στό χρόνο. Μέ μορφοπλαστική δεξιοτεχνία χρησιμοτιοιεi
ό Μπέκετ Ενα δραματοvρyικό τέχνασμα έπιτρέπονταs τήν

θά δείξω, άπό έσωτερικούς, δραματοvρyικοvς λόyοvς. Τό μέ
σο, μέ τή βοήθεια τοiί όποlοv ό Κράπ καθίσταται Ικανός νά
βιώνει τό χρόνο, εΤναι ή άνάμνηση, ή άνασκόπηση τοiί πα
ρελθόντος. Όχι μόνο ό 69χρονος Κράπ άκούει στό μαyvητό

φωνο τόν 39χρονο Κράπ, άλλά κι αVτός ό 39χρονος Κράπ
μιλάει yιά τόν 27χρονο Κράπ. Ό Κράπ βρίσκεται διαρκώς
έ'ΙΤI λtξει "σ' άvαζήτηση τοiί χαμέvοv καιροiί" (τό eρyoτov
Προvστ Εχει άφήσει βαθιά ίχνη πάνω στόν Μπέκετ)(Η).Ό,η
άπομtvει στή μνήμη τοiί Κράπ, δέν εΤναι παρά μερικές " εv
τvχισμέvες μέρες", yιά νά χρησιμοποιήσ.οvμε τόν τίτλο ένός

άλλοv θεατρικοiί iρyov τοiί Μπέκετ. Καl στό eρyo α\rτό ή
Οvlνν ι έξορκlζει τίς "εύτvχισμένες άvαμνήσε ις" της (48) η διε
ρωτάτα ι Ο:ν εΤναι σέ θέση νά τlς θuμηθεi ή θέτει τήν ίδια έρώ

τηση στόν Ούίλλι , τόν άντρα της

(49).

Καl ή φιyούρα ("Αν

τρας) στό "Παιχνίδι " (1963) καταδιώκεται άπ' τlς "εVτv
χισμένες άναμνήσεις" (60). Τά στοιχεία τοiί παρελθόντος ποv

άvακαλοiίντα ι στή μνήμη εΤναι άποσπάσματα ένός σvνόλοv
ποv δέ β1ώνε1'α1 ποτέ ώς σύνολο : "ΤΙ άπομέvει άπ' όλη αVτή
τήν άθλιότητα; Μιά κοπέλα μ' eνα κοvρελ1άρ1κο πράσινο
παλτό, σέ μιά άποβάθρα τοiί τραlνοv; " - διερωτάται ό

Κράπ (ΒΣ

60).

ΑVτή ή άποσπασματικότητα τijς άvάμνησης έκφράζΕϊαι καl
μορφ.ικά - καl σ' α\rτό τό σημείο ό Μπέκετ ξέρει νά θέτει Ενα
καλλιτεχνικό μέσο στήν Vπηρεσlα τoii περιεχομtvοv τοv :
διακεκομμένεs λέξεις, διακεκομμένη άπόδοση τοϋ "κειμένοv"
ποv eχει έyyραφεϊ στή μαyνητοταινlα. Κι α\rτό πάλι άvτιστο1-

χεi στήν άποσπασματικότητα τοiί χρόνοv στό eρyo τοiί
Μπέκετ.
Ό χρόνος στόν Μπέκετ δέν vφlσταται ώς διάρκεια· εΤναι κομ
ματιασμέvοs σέ "στιyμές ": Χίλιες έφτακόσες ώρες άπ' τlς
όχτώ χιλιάδες καl βάλε ποv πέρασαν ά'ΙΤοκλε1στ1κά σπαταλη
μένες στά καπηλειά. Πάνω άπό είκοσι, 'ΙΤές σαράντα στά έκα

τό τijς ζωfiς

1'ov

σέ κατάσταση έyρήyορσης

"

(ΒΣ

58)·

ή: "Δικές τηs στιyμές, δικές μοv στιγμές, τοiί σ-κvλοv στιγ
μές" (ΒΣ 74)· η τέλος: "Ή πιό εVτvχισμtvη άπ' τls τελεvταίες
πεντακόσεs χ1λ1άδεs στιγμές" (ΒΣ 94),

νο, κα\ τά yεωyραφικά κα\ τοποyραφικά στοιχεία στ\ς άvα
μνήσεις τοv Κράπ άvαφέρονται, όπως διαπιστώσαμε, χωρ\ς
έξαlρεση στόν τόπο καταyωyijς τοv Μπέκετ.

Ό "στ1yμ1σμός" α\rτός, α\rτή ή "co llec ~ion dc momcnts",
όπως χαραχτήρισε τή στάση αVτή lναs λογοτεχνικός κριτι
κός (51), εΤναι Εναs κοινός τόπος σέ μιά λοyοτεχνlα τοiί 20oii
αlώνα, τijς ό'!Τοlας ol σημαντικότεροι άντιπρόσωποι εΤναι ό

Ό Δ . Χατζημaρκοι; σrιίv "Τελευταία μαγι•ητοταιvlα του κ. Κράπ"

"

Ζίντ, ό Βαλερί, ό Κλοντέλ κι ό Προvστ. Πρόκειται yιά μιά
saίsί e cl' ιin 1nome11 ι d eLacl\6 do ιοιι s lcs au ιrcs ιno

n1onts" (6 2), yιά eνα κατατεμαχισμό τοiί χρόνοv, yιά μιά έ
ξατομlκεvση τoii χρόνοv μέ τή μορφή τοiί " χρονικοiί βιώ
ματος .. ι yιά μιά άφιστορ(κεvση τοv χρόνοv (63 ).

Ή σχέση τοiί Κράπ πρός τό χρόνο έχει διαταραχτεί πέρα yιά
πέρα, όπως καl σ' όλα τά 'Πρόσωπα τοϋ θεάτροv τοiί Μπέ
κετ, άπ' τή σVyχvση τών χρονικών "στιyμών ". Παρελθόν,
παρόν καl μέλλον εΤναι, μέσα στή σvνείδηση τοiί Κράπ, μπλεγ
μένα μεταξύ τovs, άvακατεμέvα, έχοvv yίνει κάτι -τό άόριστο
κι άχρονο. Στό σημείο α\rτό ή δραματική μορφή yίvεται άκόμα
μιά φορά ό καλVτφος έρμηνεvτής τijς " κατάστασης " των
προσώπων τοiί δράματος : Ή δvνατότητα ν' άκούει ό Κράπ
τόν έαvτό τοv μέσω ένός μαyνητόφωνοv, όταν αύτός ό "έαv
τόs" δέv εΤνα ι πιά ό ίδιος, μετατρέπεται, Ιδωμένο άπό άποψη
θεαιρικi)ς τεχνικfis, άπό μορφολοyικό σέ περ1εχομεν1 κό στοι
χείο τοiί Θεάτροv. (Ή διαπίστωση τοv Μ'ΙΤέκετ yιά τόν Τζόις:
"'Εδώ ή μορφή εΤναι περιεχόμενο, τό περιεχόμενο εΤναι μορ
φή" ( 6 ") Ισχvε ι καl yιά τόν ίδιο τόν Μπέκετ).

'Η σύζεvξη α\rτή τών τριών χρονικών σημε(ων, ή άvτίληψη
ένός άχρονοv χρόνοv, μάς όδηyεi y1' άλλη μιά φορά στόν
πvεvματικό χώρο τοiί Μπέκετ τό "νέο μvθιστόρημα ". Ύ
ΤΙ'ενθvμίζω στόν άvαyνώστη μόνο τό " Πέρσι στό Μαρlενμ
παvτ" (1961), τοϋ δποlοv σεναριογράφος fιταν ό Ά~αlν
ρόμπ-Γκρ1y1έ. Καi μέσα άπ' τό Ρόμ'ΙΤ-Γκρ1y1έ μάς δδηyεi κα

;εvθείαν στόν πνεvματικό πατέρα τοiί "νά 'σάι ριyμέvος στόν
κόσμο"(" CfO\\'Orfc nscin ίη dc ι· \\'ι'IL"), τό Μάρτιν Χάιvτε-

yκερ: Τά λόyια τijς Οvίννι στό

"

Εvτvχισμένες μέρες": "ΤΙ

ε\ιτvχισμένη ήμέρα θά έχει ύπάρξει α\ιτή yιά μένα" ( 55 ) ή τά

λόyια τοv άφηyητij στό "Τέρμ~ τώρα" (1966):." !ό μ~
λον τοv 'δωσε δiκιο. Πάντως έκεινο το μέλλον, άπ το όποιο

έπρόκειτο νά κάνοvμε παρελθόν

" ( 66 )

φαίνονται σά μιά άπλή

παράφραση τijς χαϊντεyκεριανfiς, ρήσ!)ς; "~ό ,εΙναι μη;ορεί
στήν πραγματικότητα μονάχα τοτε να ~χει. vπαρξει, έφοσ~ν

εΤναι μελλοντικό " (67). Κι άνάμεσα στο Χαιvτεyκερ καl τον
Μπέκετ 6 Έλιοτ των "Τεσσάρων κοvαρτέτων" φαίνεται
11ά μήν παίζει στή λVρα τοv τ[ποτ' άλλο παρά μιά σvy
χορδlα στή μελωδία τοvς.

'Οπωσδήποτε στόν Μπέκετ ο\ i')χοι α\ιτοi ήχοw σάν iνα λάιτ

μοτlβ μέσ' άπ' όλο τοv τό έργο. Τά πρόσωπά τοv δέν ~ovv
πιά τό αίσθημα τοv χρόνοv: " 'Αλλά ποιό Σάββατο; Μα εΤ
ναι Σάββατο σήμερα; Καl δέν μπορεί νά 'ναι Κvριακή; Ή
Δεvτέρα; Ή Παρασκεvή; " - ρωτaει 6 Έστραyκόν στό" Πε
ριμένοντας τδν Γκοντό

" (68).

Καί ή Άντα στό ραδιοφωνικό

eρyo "Φωτιά κάτω άπ' τή στάχτη" (1959) έκμvστηρεvεται:
"Έχω χάσει τό cχίσθημα τοv /Sρόνοv" ( 59 ). " Μπορεί νά μι
λάει κανε1ς άκόμα yιά χρόνο; '(6U). "Έκε[νη τή μέρα. Ποιά
μέρα· " - εΤναι ο\ άπορ[ες τijς Οvίννι στό " Εvτvχισμένες

μέρε;"

(01). Κ ι

" 'Ο άνθρωπος χωρlς όνομα " (1953) έκφράζει

τό iδ ιο σαφέστερα: " . . . δέν κα;αλ.αβαlνω τίποτα ~~ τή
διάρκεια δέν μπορω νά μιλήσω γι αvτή, μιλάω μέν γι αvτή,

λέω .. π~τέ .. κα\ "πάντα", μιλάω γ ιά τls έποχέs

TOV

ετοvs

κα1 γιά τ<'χ διάφορα μέρη τijs μέραs καί τijς νvχταs ... " ( 02).

Σ' εναν άφιστορικεvμένο, άχρονο χρόνο ή μόνη δvνατή "κί
νηση "ε!ναι ή' έπανάληψη: •• τι σημα[νει ένας χρόνο~ σήμ~ρα; ..
- διερωτΟ:ται 6 Κράπ κι άπαντάει 6 ίδιος στήν έρωτηση τοv:
"Πικρό άναμάσημα κα\ πέϊριvη δvσκοιλιότητα" (ΒΣ 94).
Όνεφεvεται μιά άνάσταση των παλιων "ε\ιτvχισμένων στιγ
μων ": "Νά βρεθείς πάλι στό λόφο ... Νά βρεθείς πάλι, νά

βρεθείς πάλι ... Μιά φορά δέ σοv άρκεί" ,CΒΣ
τό όνομα

"

100). _'Επιπλέο~

Κράπ" άποτελεί, στδ πλαισιο τοv εργοv τοv

Μπέκετ, μιά έπανάληψη. Τέλος 6 Κράπ έπαναλαμβάνει -ι;a
παλιά τοv έγώ μέ τό νά κάνει νέα έyyραφή σέ μαyvητοταινια
κα1 ώς 69χρονος yέρος, έπαναλαμβάνει τόν έαvτό τοv καί μέ
τό νά τδ κάνει έτσι, όπως τό 'χε κάνει 6 39χρονος ή ό 27χρο
vος Κράπ. 'Επαναλαμβάνει έπίσης τδ τραyοvδι τοv (ΒΣ 98).
'Επαναλαμβάνει τήν Ca<ρδαση τijς παλιάς ταινίας. Κι έδώ
φανερώνεται ξανά η σvνεπης έφαρμογή δρισμένων δραματοvρ

yικών μέσων άπ' τόν Μπέκετ yιά την άπόδοση έvδς περιεχο
μέvοv. Τό γνωστότερο παράδειγμα τijς τεχνικijς αvτijς προέρ

χεται άπ' τό

"

Περιμένοντας τόν Γκοντό

":

Ή δε\ιτερη πρά

ξη τοv δέν εΤναι παρά μιά παραλλαyη τijς πρώτης.

Ό Δ. Χατζημϋ.ρκο:;. στό ρόλο τού Κράπ. Θέατρο Τέχιιη:; 1962 - 3

κειμεvικa Ca<ατάστρεπτος : " Όσα έκατομμvρια ήλιοι καl γές
καl va yενvηθοvν yιa vά έξαφανιστοvv κατόπιν, όσος χρόνος
καl νά περάσει, ώσποv νά δημιοvργηθοw μόνο πάνω σ' eναν
πλανήτη ένός ήλιακοv σvστήματος ο\ όροι τijς όργανικ~ς

ζωijς, όσο π,ολvάeιθμα ?ργανι_!'ά όντα ~αl , v~ έ~φ<:"ιστοvv
yιά vά έξαφανισ'rοvν μετα, άφοv έξελιχτοvv απ το μεσο τοvς

ζώα μέ σκεπτόμενο έyκέφαλο καl βροϋv yιά evα μικρό χρονι~ό
διάστημα κατάλληλοvς όροvς ζωijς, yι<'χ vά έξολοθρεvτοvv
μέ τή σειρά τοvς άνελέητα - έχοvμε τη βεβαιότητα, ότι ή

iίλη μένει η iδια μέσα άπ' όλες τ\ς μεταμορφώσεις της, ότι δέ
χάνεται ποτέ κανένα άπ' τά κατηγοpήματά της .κι ότι έπο:
μένως μέ τήν Υδια άτσάλινη άναyκαιότητα, μέ την δποία θα

έξολοθρεvσει τό vψιστο άνθ~ς της έπ! τijς yijς, τό .~επτόμεv.ο
πνεvμα, πρέπει νά τδ γενvησει πάλι άλλοv κα! σ αλλο χρο
νο" (Οι).

Κα\ τώρα τ[θεται τό έρώτημα: Μπορεί νά ζήσει κανείς σ' α\ιτό
τόν κόσμο· Ό Κράπ έχει hοιμη μιά μόνο άπάντηση - άποσvρε

Ποιός " κόσμος" καταποντίζεται λοιπόν μαζl μέ τοvς ήρωες
TOV Μπέκετ· ΟΙ ήρωές τοv, εΤναι τrιa φανερό, ζοvvε στδ δ ι

σε τό μοιραίο γεγονός Ι τά yενέΟλι ά τοv ], οπως καl τα τε

ξα, έλπlζω, σvyκεκριμένα τrοιός εΤναι δ κόσμος ~τός

ρεται άπλ~vστατα άπ' αVτόν: Στά 39 τοv ~ρόνια "yι~ρτα

λεvταία χρόνια, ήσvχα στό καπηλε ιό", μόνος: "09τε μιa
άνθρώπιvη ψvχή " δέv i')ταν κοντά τοv (ΒΣ 46). Γvρ ιζοvτας
στό δωμάτιό τοv εΤναι πάλι μόνος : " Εvχαριστημέvος, yια
τ\ ήμοvv πάλι στό δωμάτιό μοv, άνάμεσα στά παλιοπράμα
τά μοv" (ΒΣ 48). Μέσα στη μοναξιά τοv φαντάζεται τή γij

όλη, τόν κόσμο όλόκληρο άδειο. "Ποτέ &ς τώρα δέν εΤχα
ζήσει μιά τέτοια γαλήνη. Ή yij θά μποροvσε νά 'ναι άκατο[

κητη " (ΒΣ 78) - τό ίδιο έπαναλαμβάνεται άκόμα μιa φορά
(ΒΣ 102). Κι Οστερα: "Καθόμοvνα ριγώντας στό πάρκο,
πνιγμένος στά όνειρα καl μ' έκαιyε 6 πόθος νά τελειώσω. Ούτε
μιά άνθρώπινη ψvχή" (ΒΣ 96). Ή "γαλήνη" χρησιμο
ποιείται ώς μεταyραφη των έvνοιων .. θάνατος... .. κενό ..
ή " άκατοικησία" τijς yijς. Έκτδς άπ' τήν πρώτη πρόταση
γίνεται α\ιτό φανερό καl στά λόyια τijς Άντας στό " Φωτι<'χ
κάτω άπ' τή στάχτη ": " Μόνο στήν έπιφάνεια εΤν' hσι, ξέ
ρεις. •Από κάτω όλα εΤναι ήσvχα σά στόν τάφο. 'Ολημερίς,
δλονvχτ[ς, κανένας θόρvβος" ( 63).

κ ό Τ ο v s •.. κόσμο ... καl στήν περ[πτωση
μη άστικη κοινωνία μέ τό

Κρaπ eδει
:

ή όψι

σvστημα πα
ραγωyijς. Τδ yeyονός τώρα ότι ο\ έyκάτοικο ι αvτοv TOV .. κό

-

καπιταλιστικό

TOV

-

σμοv ", δπως δ Κράπ κι 6 Μπέκετ, έδώ κα! 70 χρόνια πάνω
κάτω βyάζοvν άναρθρες κραvγές, γιατί, όπως ο\ έπιβάτες
ένός πλο[οv ποv ναvαyεί, βλέποvν τοvς έαvτοvς τοvς μπρο

στ<'χ στη σvvτέλεια τοv "κόσμοv ", κι άκόμα τό δτι αvτές
ο! κραvyές γίνονται καl "τέχνη", δέ σημαίνει καθόλο~ όΤι
πρέπει ν<'χ θρηνήσοvμε μέ τόν Μτrέκετ τόv καταποντισμο αv
τό - θά πρέπει άvτ[θετα νά τόν έπιταχwοvμe.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΛΟΥΔΗΣ

•11•
ΣΗΜΕΙΩΣΕ!Σ

(•) Τό ίί.ρΟpο αύτό δημοσιεύτηκε γιά πρώτη φορά γερμαι•ικά στό
περιοδικό KUERBISKEl~N. i •o; 1971, τεϋχο:; 1°, σ. 93-106 μέ
τόι• τίτ).ο: Dl'r •· MeιM·rlι" ιιιιd (/ίe Ζeίι. Kritisc/ιe Βeιιιerkιιιι

Ό καταστροφισμδς α\ιτδς φτάνει στά άκρα στήν "Τελεvταία
Παρτίδα" - στό σVνολό τοv άπ,τελεί μιά όπτασία τής σvv
τέλε ιας τοv ι<όσμοv : " Έξω ε Τναι ό θάνατος ",λέει δ Χάμ ( 6 J),
όποv τό έπίρρημα " έξω " σημαiνει "στόν κόσμο ". " Δέν
vπάρχει πιά φvση ... άντιπαρατηρεί δ Κλόβ ( 65 ). Δέν ύπάρχει
πιά ήλιος (σσ). "Δέν ύπάρχε ι πιά παλίρροια" ( 67 ). ""Ολο
τό σπ[τι βρωμάει πτωματίλα. Ό κόσμος όλος" (n 8 ).

geιι =ιιιιι πbsιιηlι'Ιι 7Ίιl'Πter ωιι Bι•ispie/ vοιι Sωιιιιe/

Άλλά ποιός κόσμος νά έvνοείται τάχα μ' α\ιτά ; Ό κόσμο5
τών άντικειμέvων εΤναι σ Τη ν v λ ι Κ ό Τη Τ ά Τ Ο V άντι-

Νοteιι zιιι· LίΙΙ!Ι'πlιιι·, τόμ. 2 ( Bibliolfιek Sιι/ιι·kαιιιρ, 71), Φραγκ

Becketts .. Das

feιzte Βαιιr/ ". '/ Ι ί:λλψικιί μετάφραση όφείλεται στό συΊγραφέο.
ΠαραλείφΟηκε iι·α μικρό μf.ρa:; τι;:; (ι.ρχιϊ:;. πού εlι·αι χωρίς έι·δια
φf.ροι• γιά τόι• iλλΙJΙ'α ιίι•αγι·ιίJστη.

( /) Κω·/ Μοι·.r:,
γερμ. έκδ. } , τιίμ.
(2)

Dic rleιιιsclιf! lr/eolagie, MEJY ["
3, σ. 69.

"Απαι•τα

",

Tlιf!orlor Αr/οrιιο, Veι·sιιι·Ιι, rlπs Eιιιlspiel zιι vCΙ'.ftclιeιι, σrό:

φούρτη

1961.

σ.

190.
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(3) Jο!ιιι Fleιclιer, Die Κιιιιsι
Sιιlιrknιιιp, 224). Φραγκφούρτη

fles Snιιιιιe/
1969, σ. 32.

Beckeιι
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( 4)
(5)
(6)

Η. Κeιιιιeι·, σ.

Carl

ίι.1•aι11•1ίσει; τού Κpύ.π βρίσκοι•ται πράγματι στιίι• πατρίδα τοϊi
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ί!ρ-yου τού Νfπέκετ προσφέρει ια ιί διδακτορικιί διατριβιi τιϊ; llildι•gaNI Seipel, Uιιιersιιclιιιιιgeιι :ιιιιι e:φerίιιιeιιιe//eιι Tlιearer
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( 62) S . Beckeff, Deι· Ναιιιeιι/ο.1·e, Sιι/ιι·k(ιιιφ Veι·/ag, Φραγκφούρ
τη 1959, σ. 255.
(63) S . Bι•ckeff, Αιιs11•α/ι/ ... , σ. 264.
(64) S. Berkerr, Fίιι de ραι·rίι•. Ειιr/.fρίι•Ι ... , σ. 21.
(65) S. Beckett, Fίιι ιle pιιrtίι•. Ειιr/sρίe/ ... , σ. 23.
(66) S. Beckerr. Fίιι rle ρarrie. Ειιι/spίe/ .. , σ. 51.
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(55)
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(57)

ΓΙΩΡΓΟΥ

ΔΑΝΙΗΛ

ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΚΗΝΕΣ

•

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΜΠΑΡΜ Π' ΑΝΕΣ ΤΗΣ γέρος

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ

Α', Β', Γ', Δ' ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ

Ο ΑΓΙΟ Σ ΣΑΒΒΑΣ ό ΜΙΚΡΟΣ

ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ : Τό σπίτι τοίj Μπάρμπ' 'Ανέστη. Έ~ια μονα
χικό δωμάτιο στιί11 tρημιά μέ τά στοιχειώδη του fπιπλα. Άρι
στερίι εlι•αι ή πόρτα πού φιiρ~•ει στιjι• κουζί~ια, έ~•ώ ιί έξω πόρτα

πιάνει τιί δεξιά πλευρά. Δέ1• ύπάρχουν παράΟυρα. 'Εκεί πού Οά
περίμενε ιω~ιείς ίσως ίf~•α παράΟυρο, στό Ιi·έ1 1 τρο τοίj βάΟους,
βλέπουμε ψηλά στόιι τοίχο eνα κρεμαστό ιωντιίλι δfπJ.α σε δυό
ιϊ τρfα είκοι•fσματα. Στο τραπέζι cf~ιαι μιά λάμπα πετρελαίου.
Κρεβάτι δέ11 ύπιί.ρχει. Φαίνεται πώς ό ίίρωάς μας στρώνει καi
κοιμiiται στό πάτωμα.

Ό Μπάρμπ' Ά11έστης, ifνας ζωηρός γέρος μ' ίJ.σπρα μαλλιά ιωί
καλοσυνιί.τη έκφραση, /;τοιμάζεται γιά ϋπ110. Εl~•αι iι.κόμα μt τά

ρούχα τιϊς δουλειiiς. Ταχτοποιεί γιδ. λfγο τό τραπέζι του, μυρίζει
παρατεταμένα τά λουλούδια πού 'χει σ' §1 1α ά~•Οογυάλι, κά~ιει τό
σταυρό του καί J.ιiγο1•τας "Δόξα σοι, κύριε" παίρ~ιει τιί σύιιο
ψιί του καί κάθεται κοντά στό φως.

τού

βιβλίου)

:

'Απόδε ιπνο

Μικρό, 'Απόδειπνο Μεγάλο, Χαιρετισμοί . .. Τί νά δ ιαβάσω
άπόψε; Πρέπει κάτι νά διαβάσω. Καμιά εύχ11 ... Μπάα. Τότε

κανένα τροπάρι (γυρίζει πίσω τίς σελίδες) . "Α νά, τό
'Ιλαρόν " . ·Ας τό ψάλλω κ ιόλας (άρχίζει

ιjσυχα)

: "

ρανίου ... "

11ά ψέλνει

"

Φως

άργά κ'

Φως ίλαρόν άγίας δόξης, άθανάτου πατρός ού
(χασμουριέται)

:

γεράματά μου. Δέ μ' άφήνουν στ1)ν ήσυχία μου. Τί τούς χρω

στώ νά μέ παι δεύουν ετσι ; Τελοσπάντων, καλά πού δέν εtδα
καi τά χειρότερα (χτυπάει ξύλο) . Θέ μου φύλαγε ( κάΟεται
στ1i1• καρέκλα του μηχαι•ικά) . Μά ποιοι ήταν αύτοί πού μοϋ
'ρΟανε προχτές ... οί μέν η οί δέ; 'Ανάθεμά μου κι δ.ν μπορώ
νά τοι)ς ξεχωρ ίσω. Οί ίδιες φάτσες, τά ίδια καμώματα! Τί

δ ιάβαζα;

(ΦυλλQμετpiJ.

τιί σύ11οψιί του,

χασμουριέται) . Άχ,

βρέ νύστα 1ιοι) τήν έχω (τό κεφάλι του κλίνει ό.ρyά στό τρα
πέζι. Άιcίνητος. Φαίνεται πώς άποκοιμιίΟηκe. Σχεδόν άμέσως
eνας δυνατός χτύπος στιjν π6ρτα τόν κάνει νδ. σηκώσει τό κε
φάλι).

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ

ΑΝΕΣΤΗΣ (γυρίζο11τας τά φύλλα

•

Άχ, πό'>ς νυστάζω ... Ναί, κα

λύτερα νά στρώσω νά κοιμηθώ (κάτι Ουμii.ται). Γιά στάσου.
Τά ζωντανά μου τά ' βαλα μέσα; Μά ναί,τά 'χω βάλει άπό νω
ρίς. ΤΙ rορα νά 'ναι; Χμ (κοιτώντας τό έπιτραπέζιο ρολόι του)
πάει &ντεκα {χασμουριέται πάλι) . Άχ, δόξα σοι κύριε ( ση
κώ11εται iι.ργά) . Καί τώρα, μπάρμπ' 'Ανέστη, καιρός εΙνα ι νά
πέσεις καί σύ νά ξcκουραστε!ς, νά κάνεις νάνι νάνι . Μά ποΟ

εlναι i1 γάτα μου; Βρέ Μαuρούλα ποG εtσαι ... ψί ψί ψί ( σιω
πιί) . ΠοΟ νά κρύφτηκε άραγε; Μi1πως φοβάται; Αύτό θά 'ναι,
φοβάται, κ' &χει τρυπώσει ποιός ξέρει ποG .. . Βρέ τήν πο
νηρi~, βρέ τή φοβιτσιάρα, άκόμα δέν ξεθάρρεψε μετά άπό τά
προχτεσινά! Βέβαια, φοβήθηκε . Ήρθανε καt μοΟ κάνανε πάλι
ί!ρευνα! Έτσι γίνεται κάΟε τόσο . Έχουμε πόλεμο, ρο() λένε,
καί μοΟ δείχνουν τά πιστόλια τους. Άκοϊ>ς έκεί, πόλεμος
άνάμεσα σ' άνθρ6>πους πού μέχρι χτές τρώγανε καί πίνανε
στό ίδιο τραπέζι! Ό κόσμος πάει, χάλασε, πώς δέ μάς δκαψε
δ Θεός άκόμα εΙναι θαΟμα! Κύριε έλέησον! Στά καλά καθού
μενα, έκεί πού δέν τούς περιμένεις, σοΟ βροντοϋνε τήν πόρτα
σου, μπαίνουν μέ τά ντουφέκια στά χέρια, σοϋ άλωνίζουν
τό σπίτι κ' ϋστερα φεύγουν κι οϋτε γάτα οϋτε ζημιά. Καl νά
'τανε μονάχα αύτό, ίίς πάει στά κομμάτια. Μά itλα ποι) δέν

εΤναι . Κάθε φορά πού φεύγουν δλο και κάτι λείπει ... πότε
μιά κότα . . . πότ' &να κουνέλι ... Άσε πιά πού μου τρομο
κρατούν τήν καημένη τ~) γάτα μου. Νά, τώρα μου 'φυγε πάλι.
Βρέ μυστιiρια πράματα. Αύτά παθαίνω ό κακορίζικος στά

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ
(Δεύτερο χτύπημα πιό δυνατό καί φωνιί) : " 'Α νοrχτε άμέ
σως " . (Ό Μπιί.ρμπ' 'Ανέστης σηκώ 11εται καi δυναμώνει τι)
λάμπα του μουρμουρfζο~ιτας) : "Καλώς τά δεχτήκαμε " . ( Χτύ·
πημα τρίτο καi φωνιί) : "Άνοίχτε, θά σπάσουμε τήν πόρ
τα " . (Ό Μπάpμπ' 'Ανέστης, γκρι1ιιάρικα) : "Τί σάς φταίει
ί1 πόρτα, βρέ; " . (Προχωρεί καί ά11οίγeι. Μπροστά του βλέπει
δυό νέους στρατιώτες πού του προτείνουν τά δτiλα ,, τους) .
ΑΝΕΣΤΗΣ

Καλησπέρα, καλως τά παιδιά.

:

ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ (αόστηρά): Εtσαι μόνος;
ΑΝΈΣΤΗΣ: 'Ολομόναχος. Περάστε μέσα, μή φοβάστε (έ

κε/νοι μπαίνουν μέ προτeταμένα

πάντα

τά δπλα

τους.

Ό

Μπάρμπ' 'Ανέστης κλείνει τιjν πόρτα) .
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ: Έμεiς δέ φοβόμαστε, γέρο, έσύ
πρέπει νά φοβάσαι (κοιτοϋν έρευνητικά τριγύρω).
ΑΝΕΣΤΗΣ (ψύχραιμος. Έχει πιά συνηΟfσει)
καλύτερα;

ΠΡΩΤΟΣ

( στό

σύντροφό του)

:

:

Δέν

κάθεστε

Θά ρίξω μιά ματιά άπό κεί.

'Εσύ πρόσεχε τοΟτον έδώ (iι.ρχίζει νά ψάχνει) .
ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΑΝΕΣΤΗΣ

:

:

'Ακίνητος, γέρο, καί μιλιά

Τά χέρια μου ..

.

!

τί νά τά κάνω, νά τά σηκώσω

ψηλά;
ΔΕΥΤΕΡΟΣ (ίf.γρια) : Εtπα ... μιλιά (βλέπο1ιτας τόν Q.λλο νά
βάζει τό κεφάλι του στιίν κουζίνα και' νά τό ξανατραβiJ. γριίγο
ρα): Τί τρέχει, εlδες τίποτα;

ΠΡΩΤΟΣ

:

Τί εlναι έδό'>, μπάρμπα;

ΑΝΕΣΤΗΣ: 'Εκεί μαγειρεύω, εtν' ή κουζίνα μου.
ΠΡΩΤΟΣ (φιλύποπτα) : 'Εσύ μαγειρεύεις ... δέν &χεις καμιά
γυναίκα νά σοΟ μαγειρεύε ι;
ΑΝΕΣΤΗΣ

:

Εtμαι χi'jρος.

.. .

ΠΡΩΤΟΣ: Χμ. Χijρος ε
(ό.ποφασιστικά): 'Εντάξει, δέ φαί
νεται νά ύπάρχει τίποτα ϋποπτο δω πέρα, δ γέρος εtνα ι καθα-
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ρός (βάζει τό δπλο του στιί ΟιίκΙJ, μά τιίι• ίδια στιγιιιί στυ).ώ·
ι·ει αύστl({Ιίι. τίι. μάτια του στό γέροι•τα) . 'Εκτός κι .ίiν ...

ΑΝΕΣΤΗ Σ

ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΔΕΥΤΕ ΡΟΣ

:

'Εκτός

κι ϋ.ν πάς νά

μάς τή φέρεις μπαμπί:·

σικc:ι .

ΑΝΕΣΤΗΣ (κά ι•οι·τας τό σταυρό του)

: Καί

μή χειρότερα ..

.

ΔΕΥΤ Ε ΡΟΣ: Είπα ... κ(ιτω τά χtρια.

ΠΡΩΤΟΣ: Άστον, δέ ν i:χι: ι φό βο (ψάχι•ει μt τό χέρι τοιι τό
ι.:άΙJισιια κ' ifπει τα κάΟcτω άι•αστι:ι•άζοΗα;). Πάω νύ. κrεπά
ρω άπό τι)ν κούραση .

Δ ΕΥΤΕΡΟΣ : Άμ' έγώ; " Εχε ι Οολ<ί)σr,ι τό μάτι μου . Ά πό τι)
μιά i) κούραση, άπό τi1ν άλ),η ή πεi να ( κιί.Οετο.ι κι αύτό:;) .
ΠΡΩΤΟΣ: Μή σκι(ιζεσαι , μπάρμπα. Είμαστε λίγο άγριοι ,
ΑΝ ΕΣΤ Η Σ (χαμογελά)

:

c;

Λιγουλάκι.

Π ΡΩΤΟΣ: Δέ φαίνεσαι κακός ίiνΟρωπος.

(i.ιφιjι•οηα:; τύ φορτίο

:

Δέν είσαι άπό δώ, μπάρμπα;

ANL:~TI ΙΣ: Άα ... εlναι καί κάτι έλιές (τρέχει σrιίι• κου
ζίι•ιι ι•;αί '/ΙJfΙΙ'ύ. yριjγορα, cι'(ί) οί ύ.λλοι 13'χιιιι1· άρχίσει ι·iι rρώι•ε).
Όχι, δέν εΤμαι άπό τοΟτα τά μέρι1. Ί..:δω Εχω είκοσι χρόνια,
άπό τότε πού χi1 ρι:ψα.
fΤΙ>ΩΤΟΣ (ιιι: φωι•ιί ιίλλοιωιιι:ι•η ιίπ' τrι φαί)
χi) ρuς . Καi π/iJς ζι:ίς, δi: νι61Οr.ι ς μοναξ ι ά ;

Mou

έπιτρέπετε .

λοιπόν ϊ:...

13ρίσκcις πώς είμαστε καλά

παιδιά. Καί βέβαια, Μ πάρμπ· Άνί:στι1 μου, καλά καi χρυσά
παιδιά ι:ίμαστι:, μά πολεμίιμε, πrέπcι νά πολεμi1σουμι:, νύ.

άπαι•rii, ζαι•αμυρίζει τ ' ύ.ι•Οη του) .

τους χτυπίιμε άδιάκοπα τοiις άλλους,
(ιι' έξαψη) : Ό έχΟ11ός παραμονι:ύι:ι ...

ΔΕΥΤΕΡΟΣ: Ρωτάω, μέ πο ιούς εΤσαι; Μi)πως εΙσαι μέ τούς

ΔΕΥΤ Ε ΡΟΣ

άλλους ;

Λ ΝΕΣΤΗΣ

Δ ΕΥΤ ΕΡΟΣ

:

Μέ ποιούς εΤσαι ;

(Ό Μπάρμπ' Άι•έστΙJ; δί;ι•

11ΡΩΤΟΣ: Άστον μωρ(;, μαζί μας εtνα ι
μοu λές, Μπάρμ πα . ..

(ά1•αστε1•άζcι) . Δέ

Μπάρμπα ...

... Άνέστι).

ΑΝ ΕΣΤΗΣ:

ΠΡΩΤΟΣ : Μπράβο . Λο ιπόν, Μπάρμπ· Άνέστη , ξέρεις κάτι ;
Είμαστε ξελιγωμένοι άπό τι) ν πείνα . Τί Οά γίνει , έ;r.εις τίποτα
νά τσιμπήσουμε; ·ετσι δ11λαδή. . . μέ τό Οάρρος της φιλίας
στό ζητuμε.

( Ξαι·αμυρίζει

τ' ύ.ι•Οη του) . Δέ

σάς ταίζουν ο ί δ ικοί σας;

ΠΡΩΤΟΣ (;•cλά)

:

'Ωραίο

αύτό.

Καί

βέβαια μάς ταίζουν,

Μπάρμπ' Άνέστη μου. Μ ά νά, έτυχε νά βγούμε γιά μιά δου

.

νά τούς τσακίσουμε

( στύι• ι"διο τόι•ο) : Ό έχΟοός ένεδρεύει . . .
( σψώ1·01·ταr; ψηλιί τό Π()τιίμι του) : 'Αέρα . . .

ΣΤΙ>Α ΤΙΩΤ ΕΣ (ξι.ιφι•ιασμiι•οι)

Τί;

:

Λ ΝΕΣΤ ΗΣ (yελιόι•τα:;) : Τίποτα. Κάτι Ουμi1 Οη κα . Σά ν ii μουνα
κληρωτός, είχαμε στό λόχο μc:ις cνα παιδάκι ύ.πό τιiν Καλα·
μ πάκα. . . Παλιές ίστοrίι:ς. Τί τίς Ουμtί.μαι τώρα . . . •Α ντε
ση)ν ίιγειά μας (τσουγκμίζουι•).
ΠΡΩΤΟΣ

Στιiν ύγειά μας καi τά δπλα μας.

:

ΔΙ:.ΥΤΕΡΟΣ: Αύτό προπάντων, στά όπλα μας, τή νίκ11 .

Α ΝΕΣΤΗΣ: Μέ σκλαβώνετε !

λι:ιά ..

Τόσα χρόνια

:

ΑΝ ΕΣΤ Η Σ : Δέ βαρι έσα ι {κ<ίΟι:ται κοιοrά τοιι:;) . Συν1)Ο ι σα ...
Γl άrτι; καi καμ ιά έλιά (ιίπαιωιίιιιιι• έι·ιv έι.-είι·ο; βάζει λ·pασί
στά ποτιjμια). Φαίνcστε καλιί παιδιά, μόλο πού τό ντουφέκι
τό 'χετε, καΟώς βλέπω, ψωμί καi τυρί, πού λένε. Άντε σηi ν
ύγειά σας (τύι· /11//Οιίηαι λ·αi πί1·ου1• όλοι μαζί).
Π ΡΩΤΟΣ: "Ετσι

ΛΝΕΣΤΗΣ: Έτσι λένε (ΠΙJϊαίι•ει ι·ά μυρίσει τ' ii.ι·O,, του) .

του σrύ στpαπέζι): Έχω

1>άνει γκαρσόνι.

είχαμε νά κάνουμε Ερι::υνα .

..

άργ i1σαμε ... κατάλα

βες;

ΔΕΥΤΕΡΟΣ : Τί κάθεσαι καί τού λi:ς τώρα; ( Στό Μπάμμπ'
Άι•έστΙJ) : Σά νά μου φαίνετα ι πώς παραπi)ρι.:ς θάρρος, Μ πάρ
μπ α .

ΑΝΙΞΣΤΙ Ι'Σ: Άαα, Οαριi> πώς δέ νυστάζω πιά. Λοιπόν, μ· ά
ρl:σει i1 συντροφιά σας, παλλη.-άι)ια μου. Τί τά θέλι:τι:, ή μο
ναξιά ι:Ιναι πικρi1 .
ΔΕΥΤΕΡΟΣ

:

Τήν άγαποίισες τι) μακαρίτισσα,

i: ... :

ΑΝΕΣΤ Η Σ, Ναί , μου ί:λε ιψι: πι)λύ i1 συχωρεμέν11
"Ετσι τι) φώναζα πάντα καί τi)ς ίίρι:σε.
ΔΕΥΤΕ ΡΟΣ

:

1;

Τούλα .

Πα ιδι ά δέν Ι:χι: ις;

ΛΝΕΣΤΗ Σ: Είχα &να, μά μοΟ τό σκοτώσανε.

Λ ΝΕΣΤΗΣ: Έ,ντ(ιξει , Οά σuς δώσω νά φίιτε καί νά πιείτε,

ΔΕΥΤΕ ΡΟΣ: Πότε; Πο ι οί;

άλλά μ· cναν όρο.

ΑΝ LΣΤΙ 1Σ ( ά1·αστει·άζο1•τα;) : Δέν ξέρω, τό μόνο πού ξέrω
ε!ναι π<i>ς σκοτώΟ111>ε ... πάει καιρό.; (σιωπιί). Μά, ό Θεός

ΔΕΥΤΕΡΟΣ (χλευαστικά)

:

Άχάα ... έχουμε τώρα καί όρους.

Γιά λέγε, γιά λέγε, νά τόν άκούσουμε.

ΑΝΕΣΤΗΣ

Θά πιGJ κ· έγώ i:να ποτi1 r11 κρασί μαζί σας.

:

ΠΡΩΤΟΣ (μέ έι•Οουσιασμό)
Μ πάρμπ' Άνέστη ,

μαζi μας .

..

:

Τί , i:χι:ις καί κρασί; Μπράβο,

σέ παραδέχουμαι . "Ακου, λέει,

νά πιεϊς

Βεβαίως καί Οά πι ι:iς, στό έπιτpέπουμε.

ΑΝ ΕΣΤΗΣ : Μεγαλοψυχία σας ! ( Πηγαίι·ο ι•ταr;πρύr; τιίι• ιωυ
ζίι •α του) : Φτωχικά πρ άματα , γιά νά 'μαστε ξη γημένο ι ...
Μ ~1ν περιμένετε κανένα φασιανό. Καί τό κρασί μου σκέτ 11
ρετσίνα.

ε[,•αι μι.:γuλος. Έχω τό καλύβι μου, τόν κi'jπο μου ...
ΠΡΩΤΟΣ: "Αχ,

αύτά

&;ι.ει

Μπάρμπ' Άνl:στη,

ΔΕΥΤΕ Ι'ΟΣ (πού τόι• ίJχει ι.:άπω; χαλαμιόσcι τό ιφασί) : Δί;
βα111έσαι, μi1πως τρι!ψε καλύτι:ρα δλον αύτό τόν κα ιρό;
πι~ΩΤΟΣ (άι·ασrι;ι•ιί.ζr.ι) : Άχ .

ΠΡΩΤΟΣ : Ό γέρος δι.:ίχνι.:ι άκίνδυνος. Έγώ λέω νά μεί
νουμε έδώ γι ά κάνα-δυό ώrες. Ποϋ Οά βρούμε καλύτερα;

ΔL ΥΤΕ ΡΟΣ

Μά δέν τελειώσαμε τήν έρευνά μας .

πόλεμος,

ΑΝΕΣΤ Η Σ: Ξεχάστε τώrα τόν πόλεμο, καί πάρτε κάτι άκό
μα. Κ ρίμα πού δέν cχω νά σtί.ς φιλέψω τίποτ' aλλο.

Δ ΕΥΤΕΡΟΣ (τό ι"δισ): "Αχ ..

:

ό

αύτά.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ: Άσε τά λόγια κ:αί φέρε ό,τι i;χεις (ό Μπύ.ρμπ'
Άι•cστη:; βγαίι•ει) . 'Ορ ί στε μας ...

ΔΕΥΤΕΡΟΣ

κάτι

ειναι κι αύτά. Δέν πι)έπcι νά 'χω παράπονο.

..

.

ΛΝΕΣΤΗΣ: Είσαστε άπό μακριά;

:

Άρκετούτσικα.

ΠΙ>ΩΤΟΣ: Λείπουμε τόσον καιρό άπ' τό χωριό μας. Θά
μuς έχουν πεΟυμιiσι:ι. Τί νά κύ.,•ουν άραγε κεί πέρα;

ΠΡΩΤΟΣ: Δέ βαρι έσαι , καημένε, έρημ ιά 'να ι δω γύρω, δέν
ύπάρχι:ι κανείς, ψυχ ι) ζGJσα ...

ΔΕΥΤΕΡΟΣ : Θύ. μίις πφιμί:νουν τή Λαμπρi1. Ποιός ξέρει ..
Θά ·μαστε μαζί τους, δi: Οά 'μαστε ...

ΔΕΥΤΕΡΟΣ: Έπειτα, ό Άρχηγός μuς δ ιέταξε μόλις τελειώ
σουμε τήν έρευνα νά γυρίσουμc άμί:σως.

ΑΝΕΣΤ Η Σ : Νά πίιτι.:, παιδι(L μου, νά πίιτι.:.

ΠΡΩΤΟΣ : 'Εντάξει. Θά ξι: κουpαστοϋμι: γιά κάνα·δυό ώρες
κ:' cπι: ιτα Οά γυρ ί σουμε καί Οά ποΟμι; πώς ψάξαμε παντοϋ.
Δ ΕΥΤΕΡΟΣ: 'Επικίνδυνο! Κι ό γέρος δc μου φαίνεται καί
τόσο κουτός.
ΠΡΩΤΟΣ : ΆγαΟούτσικος ι.:Ιναι.
ΔΕΥΤΕΡΟΣ : Μωρέ, αύτός ι:Ινα ι άτσίδα, ίiκου με πού σοΟ
λέω. Τόν ί:κ:οψα μέ τι) ν πρώτη . Καί δcν πρέπει νά τού έχουμε
πολλιi έμπιστοσύνη .

ΠΡΩΊ:ΟΣ (πpοσπαΟεί 1·ά πι•ίζει

ίfι·α χασμουρητό) : Καί βέ

βαια, πρέπει νά προσέχουμι.:. ·οσο νά 'ναι, πρέπει νά προσέ
χουμε. Χμ, σύ. νά μου φα ί νεται πώς νυστάζω κιόλας (βλέπι:ι
τύ Μπάρμπ' Άι•έστη πού μπαίι·ει κοuβαλώΗας ψωμί, τυρί,
κρασί) : Όλα μαζί .

..

πως τά καταφέρνεις;

.

ΠΡΩΤΟΣ : Κοrοϊδεύεις, παππούλη, γίνονται τέτο ια πράμα
τα ; Κι ό πόλεμος, ό έχΟρός,; Πρέπε ι όπωσδί1ποτε νά μηδε·
νίσουμε τόν έχΟρό .
ΔΕΥΤ ΕΡΟΣ
η ΡΩΤΟΣ

:

:

Νά έκμη δr.νίσουμr. ...

Τό ίδ ιο κά.νει .

ΔΕΥΤ Γ: ΡΟΣ
σουμε".

:

·οχι , ό άρχη γός λέει πάντα:

.. νά

έκμηδεν!

ΑΝΕΣΤΙ Ι Σ: Ξε;r.uστε τα τ<i>ρ' αύτίι, σάς εΤπα, καί πιέτε ...

cτσι Ίιά χάρη μου, κι uς πούμε καί κανέ,·α τrαγουδάκι.
ΠΙ>ΩΤΟΣ: Άα ..

.

είν' έπικίνδυνο.

ΔCΥΤΕ ΡΟΣ: Πολίι έπικίνδυνο .

ΑΝΙ:ΣΤΙ Ι Σ: ΚαΟόλου, ψυχi1 δέν ύπάρχει έδώ γύρω, έκτός
άπ' τά ζGJα μου, κι αίιτύ. κοιμοίινται.

ΜΛΚΕΤΑ ΓI Λ το ΣΚΗΝ Ι ΚΟ ΤΟΥ

ΠΡΩΤΟΣ

:

ΛΝΕΣΤΗΣ

.. ΛΠΟΔΕΙΠ

ΟΥ"

ΑΠΟ ΤΟΝ

ΕΙσαι σίγουρος πώς δέν ύπ(φχcι κανείς;
Σίγουrος, λέcι ... Άφοϋ ζlίJ χrόνια έδ& καi δέν

:

ΕΞΟΧΟ Σ ΚΗ Ν ΟΓΡΆΦΟ

ΑΝΕΣΤΗ Σ : Μπορ(ί) νά μή τ' άγαπ(ί); Αύτίι μοϋ δίνουν καi
τρώω κα ί μοu κρατuνε άπο πάνω καί συντροφιά.

ξέρω; Έδω 'να ι έρη μιά. Οϋτc οι βοσι..:οi δi:ν άνεβαίνουνε καλά

ΔΕΥΤΕΡΟΣ

κυλά μέχr ι έδώ, γιατί 'ναι ξερότοπος, δέν τούς συμφέρει,
πί.ίνε πιό χαμι1λά.

Λ ΝΕΣΤΗΣ

ΠΡΩΤΟΣ

:

Λοιπόν, τό λέμε;

ΔΙ3ΥΤΕΡΟΣ

: Kui

δέν τό λέμε;

ΑΝΕΣΤΗΣ : ΣταΟr.ίτc μιίι στιΊμή, μο\ί φαίνεται πώς κάπου
έχω μιά παλιοκιΟά11α ( σηκώι·εται καί Πlfϊ'~ίι·ι:ι στιίι• κουζίι·α).
ΠΡΩΤΟΣ

:

:

Μοϋ Ουμίζcι κάπο ιο μπάρμπα μου.

ΑΝΕΣΤΗΣ (μπαίι•cι μέ τιίv ιiΙΟύ.ρα κα/ κύ.Οιιται) : Καμιά φορά
τι)ν πuίζω λιγάκι, t:τσι γιά νά περνί.ί ή ώrα. Γιά νίι δοϋμε τώρα
τί λέει,εΙναι στά καλά τι1ς: (Τιί δυκιμύ.ζr.ι). 'Εντάξει, άρχίστε.
ΠΡΩΤΟΣ: Τί Οά ποϋuε;
ΔΕΥΤΕΡΟΣ
ΛΝΕΣΤΗΣ

:

:

κάνω έγώ τι)ν άρχ1i

Συντροφιά!

Καί βέβαια, δέν ξέρεις τ i καλ1i συντροφιά κάνουν

τίι ζώα.
Πl'ΩΤΟΣ: Έχει δίκιο ό Μπάρμπ' 'Ανέστης. Κ έγώ στό
χωριό μου τ' άγαποuσα πολύ τά ζωντανά μας. Ε{χα ενα που
λάρι, τινά σου πώ, ϋψος ... ό πατέρας μο(} τό 'χε χαρίσει.
ΔΕΥΤΕ ΡΟΣ

:

Έγώ εΙχα ενα σκύλο πού τόνε φώναζα Δαρεtο .

ΔΕ.ΥΤΕ ΡΟΣ: Τό 'χα δεί σ' ενα βιβλίο τοΟ άνιψιοu μου καl
μ' άρεσε. Ό νομα βασιλικό, φαντάσου. Λοιπόν, αύτό τό σκυλl
Οίι μοΟ μείνει άξέχαστο . · 1-1.τανε τόσο &ξυπνο, 11ξερε τόσα
παιχνίδια ...
ΛΝΕΣΤΗ Σ: ΠtΟuνε;
ΔΕΥΤΕΡΟΣ: ΣκοτώΟηκε. Μ ι' άδέσποτη σφαίρα τό βρ!)κε
κατακούτελα καί τ' άφησε στόν τόπο. Κρίμα τό σκυλί !

Ναί, τί νά ποϋμε;
Ώrαία, Οά

:

:

ΠΡΩΤΟΣ: ΔαρεΙος! τι δνομα εΙναι αύτό;

Καλός ό Ύέρος, λεβεντιά.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ

(τραγουδίί.):

" Παντρεύουν τι)ν άγάπη μου, τό κάνουν γιίι. γινάτι μου ... "
(οί ίί.λλοι τόι• ίι.ιωλουΟοϋv σιyότεριι.) . .. Κα! τfjς δ ίνουν τόν
όχτρό μου γιά τό πι:Τσμα τό δι κό μου". (Ό πρώτος έι·Οουσιιί
ζcται, σφυρίζει, λΊ ίι.ρχίζι:ι cι·ιι. κλέφτιιω, 11; πούμε τό "Στύ.
Σιίi.ιι>ι·u σφιίζουιι ίι.ρι•ιιί ". Οί iί.λλοι σrιι.μαrοιiι• ι<α/ τόιι παρακο
λοΙJΟοϋι•. Θόρυβο; ίι.π' τιίι• λ·ουζiι·α. Τρομύ.ζουι•).

ΑΝΕΣΤΗΣ

:

ΔΕΥΤΕ ΡΟΣ

Ποιοί τό σκοτώσανε;

:

Δέν ξέρω . Μιά φορά, δπο ιοι και νά τό σκοτώ

σανε, ό Δαρctος πάι;ι ...

ΠΡΩΤΟΣ : Πάει πάε ι κui πίσω δέ γυρνάε ι.
ΔΕΥΤΕΡΟΣ

:

Κοροϊδεύεις έσύ ;

ΠΡΩΤΟΣ: Όχι , μίι γιά σκυλιά Θύ. μιλί.ίμε τώρα ...

ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ: Τί 'ναι αύτό;

σταματί1σαμε τό τραγούδι;

ΑΝΕΣΤΗΣ: Άα ή γάτα μου (πρό:; τιίι• λ·ουζίι•α). Έ βρέ Μαυ
[Ίούλα ψί ψί ψί. .. ( σιωπιί). Δέν έρχεται.

ΔΕ ΥΤΕΡΟΣ

ΠΡΩΤΟΣ (ιίσυχιι.σμf.ι•ο;) : ΕΙναι πcισματι:φα;
ΑΝΕΣΤΗΣ : Όχι, άλλά ντρέπεται τούς ξένους.
ΔΕΥΤΕ ΡΟΣ

: Ti

ΒΑΣ ΙΛ ΙΙ ΒΑΣΙΛΕfΑΔ Η

μοΟ λ(;ς, ντρέπονται καί τά ζ(ί)rι;

ΑΝΕΣΤΗ Σ: Ντρέπονται λέει, περισσότεrο κι άπ' τούς άν
Ορώπους.

:

γιατi

Μελuγχόλησα, ήτανε τόσο καλό σκυλί!

ΑΝΕΣΤΗ Σ (ζωηριί): Μ ωρέ, δξω σκοτοϋρcς . Άφ!)στε τα
τώρ' αύτά. Είμαστι: μαζί καί τραγουδί.ίμε. Έμπρός λοιπόν :
" Mc προσκαλοϋν κuί στή χαρά, βάστu καημ(;ν11 μου καρδιά"
( o f iJ.λλcι τόv ιίιω).οιιΟοσι•) 'Τιά νά πάω νά στεφανώσω .....
( ίJι•α δυι·ατίι χrιίπημιι. στιjv πόρτα κύ.ι•cι τού:; δυό ίivφcς v' ιivα
πηδιίσουι• καί ι•ά πιύ.σουι• τά όπJ.α του:;. Χτύπημα δεύτερο πιό
δυι·αrό).

ΔΕΥΤΕΡΟΣ: Γιά φαντάσου ...

ΠΡΩΤΟΣ (σt παι•ιλ·ό): Οί άλλοι, ό γέρος μuς πρόδωσε.

Π ΡΩΤΟΣ: Έσύ καΟώς βλέπω, Μπάρμπ' 'Ανέστη, τ' άγαπuς

ΑΝΕΣΤ ΗΣ (σηκώι•ι;rαι όρΟιο:; κραrώι•τα; τιίι• κιΟάρα) : τι εl

πολύ τίι ζώα.

ναι, τί πάθατε, βρέ παιδ ιά;
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ΔΕΥΤΕΡΟΣ (άναπηδώνrας)

:

Μaς πρόδωσε ό κερατάς.

ΤΡ!ΤΟΣ

ΑΝΕΣΤΗΣ: Δέν ξέρετε τί λέτε (άφιίιιει τιίν κιΟάρα στό τρα
πέζι καί κάνει ιιά προχωριίσeι γιά τιίιι πόρτα πού κάποιος άπόξω
σπρώχνcι μέ δύιιαμη μά δέν προφταίιιει . Άλαφιασμiιιοι οί δυό
11.ιιτρες πιιροβολοϋι'. ό fιιας τό γέρο, ό 11.λλος τιίν πόρτα . Ό
Μπάρμπ' Άιιέστης κάιιει πρός τά πίσω μερικά /Jιίματα καί πέ

φτει. Τιίιι ίδια στιγμιί ιί πόρτα ύποχωρcί καί στ' ι1vοιγμά της
παρουσιάζεται πρώτα τό κeφάJ.ι κ' ίfπcιτα τό σώμα έιιός τρίτου
στρατιώτη ποi> κρατiί. τό δπλο του σαστισμέι•ος. Γιά μιά στιγμιί
οί τρείς στρυ.τιwτες άλληλοκοιτάζοι•ται σιωπηλοί. • Υστι:ρα ό
πρώτος βάζει τά γέλια , ύστερικά).

ΠΡΩΤΟΣ: Άα ... ό Στράτος! Έσύ 'σαι ρέ Στράτο ... πιi)ς

:

Νά, πως τά 'χε φάει τά ψωμιά του ό παππούλης.

ΑΡΧΗΓΟΣ : Βλέπεις λο ιπόν; Λές κουταμάρες κ' επειτα τό
ξεχνίiς ( ό iJ.λλος πού ί;ξέτασε τό vειφό σηκιόvεται καί κάνει
νόημα πώς ό γέρος εl11αι πράγματι 1•εκρός. Ό ύ.ρχηγός φαίι•ε

ται ίκα1•οποιημέ1•ο°ς) . Αύτός

6 γέρος ( δείχι•ει τό πτwμα} ήταν

τυχερός ( κοιτύ.ει ιιά δεί τι/ιι /; ιιτύπωση πού άσφαλwς κάιιουν τά
λόγια του) . Ά χάα σiiς φαίνεται παράξενο &; Άμ καλά τό
μάντεψα έγώ (σοβαρά) : Εtμα ι έκατό τοίς έκατό σίγουρος πώς
δέν καταλάβατε τίποτα άπ' δλη αύη'~ ηiν ίστορία, κανένας
σας. Ά ν πέφτω εξω, νά μοϋ τρυπ 1; στε η) μύτη ( έπίσημα) :
Αύτός ό γέρος, τό ξαναλέω, 1Ί ταν τυχερός .Δέν τοϋ 'χε γράψει
ή μοίρα του νά παραδώσει τi1ν ψυχί1 του σέ κανένα κρεβάτι .

βρέΟη κες έδιi) ρέ μπαγάσα;

Αi>τός ό γέρος άξιώΟηκε νά πεθάνει σάν i1ρωας .

ΤΡΙΤΟΣ: Τί, τί τρέχει δω πέρα, ρέ παιδιά, ποιός πυροβόλησε,

ΤΡΙΤΟΣ (τολμίi 1ιά πεί)

μήπως ρίξατε σέ μένα;

ΑΡΧΗΓΟΣ: Βλακείες ! Μέ μiΊς 11ταν, μά δέν πρόφτασε νά τό
καταλάβει. Κ' έδώ πού τά λέμε, δέ βρηκc τόν καιρό ό φουκα

ΔΕΥΤΕΡΟΣ
πού

i)

:

Παρά τρίχα τ~) γλύτωσες, φίλε μου. Εύτυχώς

σφαίρα άστόχη σε. Νομίσαμε πώς ήταν οί άλλοι.

ΤΡΙΤΟΣ (περίφοβος)

χνεται) . Θά τ' άναφέρω στόν άρχη γό. Άν μέ πετύχατε που

θενά, φίδι πού σάς &φαγε.
ΔΕΥΤΕΡΟΣ : Τί ψάχνεσαι, καημένε; 'Αστόχησε, σοΟ λέω.
Άν δέν άστοχοuσε, φιλαράκο μου , Οά 'σουν τώρα στό πάτωμα
σέκος, δπως ό γέρος.

:

Τί, ποιός

ε!ν' αύ

τός;

ΠΡΩΤΟΣ

:

Δεν ήταν μέ μας

6

γέρος, άρχηγέ .

ρ(ις . Τόν πρόλαβαν αύτιi τά χαμένα κορμιά οί σύντροφοί σας.

: 'Αστόχησε ... εΤσαστε σίγουροι; ( Ψά

ΤΡΙΤΟΣ {πού πρωτοβλι!πει τόιι πεσμένο}

:

Ό γέρος ό φουκαράς! Αύτός τήν πλ1)ρωσε τi1

ΤΡΙΤΟΣ

:

Καί τόν καθάρισαν σάν κότα.

ΑΡΧΗΓΟΣ

(ποi> δέv πρόσεξε)

: Νόμισαν πώς τά βpijκαν

σκοuρα, καi πάνω ση)ν άναμπουμπούλα τοϋ 'ριξαν κα ί τόν
σκότωσαν. Έφταιξαν, δέ χωρu συζ1iτηση, ϊ;φταιξαν, άφοϋ
μάλιστα eρ ιξαν κα ί σ' ενα συνάδελφό τους, καί Οά τιμωρη Οοϋν
κατά πώς τούς άξίζει, γtα νά μάθουν ίίλλη φορύ. νά τηροuν
κατά γράμμα τίς δ ι αταγές πού δίνω (κου11ό.τi>χέρι του) . 'Αμέ
σως μετά ηΊν ερευνα έπρεπε νά γυρίσουν στιi βάσt) τους . . . ε;
ΤΕΤ ΑΡΤΟΣ

Μάλιστα, άρχηγέ .

:

νύφη.

ΑΡΧΗΓΟΣ: Μ ' αύτό 'ναι άλλο Θέμα. 'Εμcίς έδιi) i:χουμε νά

ΔΕΥΤΕΡΟΣ : Πέθανε ί:ίραγε; ( Γοιιατίζει). Νά τό τραuμα.
('Ακροάζεται τό μϊρος τι;ς καρδιίiς. Σηκώιιει τό κεφάλι) . Τώ

κάνουμε μ' ενα νεκρό, αύτό τό γέρο, πού

ρα αύτός

στά δπλα μας, νά πάρει μέρος στόν τιτανικό μας άγώνα. Δέν

ε!ναι κεί πάνω μέ τ' άγγελούδ ια

( σηκώιιtται) .

Πέ

θανε.

i)τανε γραφτό

πρίν

ξ"ψυχι)σε ι

καθώς ελ'εγα το()

σέ κανένα κρεβάτι

νά μπεί

ε{ναι λίγο αύτό, ε!ναι πολύ, η οχι;

ΤΡΙΤΟΣ : Γιατ ί

πέΟανε ; Δέν καταλαβαίνω

(Ουμι1ται κάτι) .

Πiiμε, έλaτc γρ 1)γορα μαζί μου. Ό άρχηγός μ· εστι;ιλε νά
σiΊς βρώ, εφαγα τόν κόσμο . Πρέπε ι νά γυρίσουμε άμέσως
πίσω (προχωρεί γιά τι/ιι έξοδο) .
ΔΕΥΤΕΡΟΣ (στόv πρώτο)
ΠΡΩΤΟΣ

:

:

Τά βλέπε ι ς ..

.

στά 'λεγα έγώ.

Άμολάμε .

ΤΡΙΤΟΣ (βγαίνο ι•τας)

Γρίηορα.

: Άντε, λοιπόν, κου

νήσου.

:

ΑΡΧΗΓΟΣ: Άν τύχα ινε νά ζί1σcι, Οά 'ταν άσφαλιi)ς εύχαρι
στημένος άπό η)ν περιπέτειά του καί περί1φανος, ένώ τοϋτος
(γυρίζει καί δείχ1•ει τόν τρίτο) χαίρεται πού γλύτωσε, η δέν
ε!ν' ετσι πού τά λέω, παλληκάρι μου;
ΤΡΙΤΟΣ : Ναί, μά θέλει καί ρώτημα; (Γελίi κάπως άδέξια) .

:

ΔΕΥΤΕΡΟΣ {σπεύδοι•τας, στόν πρώτο)
ΠΡΩΤΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΟΣ: Μάλιστα, άρχη γέ.

Κι ό γέρος;

ΔΕΥΤΕΡΟΣ: Άσε τό γέρο τώρα κ' &λα, έλα καί η1 βάψαμε
( βγαίι·cι. έvώ ό πρώτος τό11 άκολουΟεί άφοίJ ρίξει μιά άκόμα μα
τιά στό γcρο. Ή πόρτα μi11ει μισάι·οιχτη. Σκοτάδι).

ΑΡΧΉΓΟΣ (κά1 1ει μερικά βιjματα χτυπώιιτας τά χέρια του πί

σω ιωί κουι·ώντας τό κεφάλι): Χμ ... ετσι λοιπόν, χαίρεσαι
πού γλύτωσες (γυρίζει άπότομα) .Καi πο ι ός σέ βεβα ιώνει, φ ι
λαράκο μου, πώς δέ θά πiiς άπ.ό καρκίνο σέ τρείς μηνες, δταν
Θά 'χουμε νικi1σει καί Οά 'χε ι ς γυρίσει στό σπίτι σου ( ό τρί
τος κάνει βιαστιι..·ά τό σταυρό του τρομαγμέι•ος) . Πώς ε{σα ι σί
γουρος πώς δέ θά σέ δαγκώσει τ' άλογό σου .. . ίiχε ι ς ίiλογο;
ΤΡJΤΟΣ

ΣΚΗΝΉ ΤΡΙΤΗ
Έχει ξημερώσει, κ' ή καινούρια μέρα προβάλλει δειλά άπ' τι/
μισάι·οιχτη πόμτα. Ό Μπάρμπ' 'Ανέστης κείτεται ιΊ.κόμα νεκρός
στι/ν ίδια Οiση. Θόρυβος. 'Η πόμrα άvοίι•ει διάπλατα καί μπαί
νουν μέ σπουδι/ δυό στρατιwτες, δ τρίτος πού είδαμε ι;:ι ό τέταρ
τος. Παρατάσσονται σά φροιιροί στιjιι πόρτα. ΆκολουΟεί ό άρ
χηγός τους. Μεσόκοπος, μίiλλο11 παχi>ς καi κοιιτός. Στιί ν παρα
κάτω σκηνι/ μιλϋ. μέ στόμφο ιωυι•ώι•τας ταυτόχροι•α τά χ(;μια του.
"Οται1 πρωτομπαίι'ει , στέκtται γιά μιά στιγμιί κι δσφραίιιεται
τόv άέρα ιωυνώ ι•τας τό ι..·εφάλι του δεξιά κι άριστερά.

:

"Εχω.

ΑΡΧΗΓΟΣ : Θαυμάσια . Πές λοιπόν πώς σέ δαγκώνει τ' άλο
γό σου, παΟαίνεις μόλυνση καί τά τ ι νάζε ις τ~iν άλλη μέρα
( ό τρίτος χτοπό. ξύλο πάνω στιίι• πόρτα) .
ΑΡΧΗΓΟΣ {ξαφι•ιασμέι•ος)
ΤΡΙΤΟΣ

:

ΑΡΧΗΓΟΣ: Έσί> ..
ΤΡΙΤΟΣ

:
:

Τί, πο ι ός ε!ναι;

.

Καί γιά ποιό λόγο;

Νά, χτύπησα ξύλο γ ιά νά ξορκίσω τό κακό .

ΑΡΧΗΓΟΣ
ΤΡΙΤΟΣ

:

Κανείς, άρχηγέ, έγώ χτύπ11σα.

:

Ποιό κακό;

Νά πάω άπό τcτοιο θάνατο.

Πφ ... κλεισούρα. Άνοίχτε κάνα παράΟυρο (τό μάτι του πi

ΑΡΧΗΓΟΣ (τό παίρι•ει iιλλιώς) : Ναί, βέβα ια, αύτό πρέπει νά
εοχονται δλοι, νύ. πέσουν σάν i\ρωες . Καληώρα δπως αύτός
ό γέρος. Καi τώρα (ζυγίζcι τύ. λ6για του) ... τό καΟηκον μας

φτει στό πτώμα, έι•{ί) οί δυό iJ.ι•τρες ά11αρωτιώ ιιται σιωπηρά ποίJ

ξέρετε ποιό ε!νuι; Τό καΟηκον μας c!ναι νά τιμήσουμε τόν

ΑΡΧΗΓΟΣ

:

Τί μυρίζει τόσο άσχημα δώ μέσα, ρέ λεβέντες;

εlναι τά παράθυρα). Άα, ίδού τό έγκλημα (στόι• τρίτο): Αύ
τός δέν είνα ι ;
ΤΡΙΤΟΣ

:

Μάλιστα, άρχ η γέ

ΤΡΙΤΟΣ (μηχω 1 ικά}

(ό

άρχηγός σκύβει λίγο γιά

νά

έπιΟεωριjσcι τό πτwμα): Τά 'χε φάει τά ψωμιά του ό παππούλης.
ΑΡΧΗΓΟΣ (σηκώιιει iιπότομα τδ κεφάλι, αιίστηρά) : Μι λιά!

( Στόιι

τέταρτο) : Γι ά itλα δω ρέ καλόπα ι δο έσό . • Ασε τό δπλο
σου καί κοίτα μπάς 1c' εtναι ζωντανός άκόμα ό γέρος ( ό τέ
ταρτος ύπακούει} . Μ ' άρέσουνc τά καΟαρά πράματα . Όλα
κι δλα. Μ έ τό σημάδι πού ξέρουν μερ ι κοί άπό σaς, δλα νά
τά περ ιμένε ις ( στόν τρίiο) : Εlπες τίποτα;
ΤΡΠΟΣ: 'Εγώ ... οχι.

ΑΡΧΗΓΟΣ
προλίγου;

:

πεΟαμένο. Μuς συμφέρι;ι νά τό κάνουμε, η δέν ε!ν' ετσι;

Τ ί οχι βρέ, κουφό θά μέ βγάλεις τώρα; Τί ε!πες

ΑΡΧΗΓΟΣ

:

Πρέπε ι

:

Μάλι στα, άρχηγέ.

νύ. τόν τιμ1iσουμε (σκύβει καί μυρίζει

τά λουλούδια), γ ι ατί άλλιώς Οά τόν τιμί1σουν οί ίίλλοι.

ΤΡΙΤΟΣ: Οί ίiλλοι; (Κοιτίi ί;ρωτηματικά τό11 τέταρτο πού στέ
κtται ιΊ.παΟιίς) .
ΑΡΧΗΓΟΣ: Ναί, οί (.iλλοι. Θά μοϋ πεiτε βέβαια καi μέ τό
δίκιο σας, μά καλά, καi που Οά βροϋνε οί uλλοι έδώ στήν έρη
μι ά τό πτώμα , καί μάλιστα άφοϋ τούτη ηi ν περιοχ1i τ ~; ν ί:χουμε
μr:ίς. Αύτό δεν εχcι καμιά σημασ ί α. Θύ. μποροϋσαν νά τό
βροuνε καί τότε τί νομίζετε πώς Οά ·καναν; Θά τό 'παιρναν
ύπό τήν προστασία τους, ένώ αuτό τό πτιί>μα άνήκει σέ μας.
Έ .. . δέν άνi1κε ι;

ΤΡΠΟΣ : Οuτε συζi1τηση, δικό μας ε{ναι.

ΤΡΙΤΟΣ : Έχεις τσιγάρο;

ΑΡΧΗΓΟΣ (μ' lμφασιι)

ΤΕΤΑΡΤΟΣ: Ναί, έχω (ψάχι•εται, βγάςει ίiι•α πακέτο, τοϋ πε
τa ίiι•α τσιγάρο) . Πιάσε (ψάχιιεται γιiι. φωτιά).

: Ε!ναι δικό μας καi γι' αύτό θά τό

τιμ1iσουμε, θά τοϋ φορέσουμε τii στολ1i μας καί θά τό θάψουμε

μ' αύη) . Στiς μεγάλες μάχες, βλέπετε, οι νε1φοi κ' οι πληγω
μένοι είναι πολλοί, κ' οί ζωντανοί πρέπει νά γλυτώσουν.
Έτσ ι δίκαιοι κ' ένοχο ι μένουνε και σαπίζουν στόν άέρα.

Μά τώρα πού μποροϋμε νά θάψουμε τό νεκρό μας, Θά τόν θά

ψουμε (λυρικό vφος) : Γι ατί βάλτε το καλά στό μυαλό σας,
παιδ ιά μου, θάβουμε i:να δικό μας. Αύτό τό γεγονός έχει μεγάλη παιδαγωγι κ1i σημασία .

·

( σrό1ι άλλοιι πού
ΤΕΤAl>TQΣ ( ξαφ1•ιασμέ1•ος) :

'χει άφαιρι;Οεϊ)
'Εγώ.

: 'Εσύ τί λές;

μάλιστα.

..

ΑΡΧΗΓΟΣ (βηματίζο1•rας) : Συμφωνεlτε λοιπόν. Χμ, θά μπο
ρούσατε καί νά 'χετε άλλη γνώμη . Δικαίωμά σας. Μά τότε
δέ θ' άνi1κατε στά δπλα μας. Ί·[ ίσχύς {;'ν τij ένώσει . Όποιος
τό 'πι: αύτό ητανε μεγάλος σοφός . Καί τ(ι>ρα δουλειά. Τί γ ί
νονται αύτοi μέ τό λάκκο;
ΤΡΙΤΟΣ

:
:

ΤΕΤΑΡΤΟΣ: Πού θές νά. ξέρω;
ΤΡΙΤΟΣ : Μήπως τούς πijρ' ό ϋπνος;
ΤΕΤΑΡΤΟΣ : Δf..ν έχουν αύτό τό δ ικαίωμα.
να λίγο &ξω.
ΤΕΤΑΡΤΟΣ: 'Αδύνατον.
ΤΡΙΤΟΣ: Μήν εΤσαι τσιφούτης. Θά βγώ μιά σ τιγμ1i καί θά
γυρίσω γρ ήγορα. Τί Θά πάθεις μόνος σου δηλαδή, θά σέ φuνε
τά φαντάσματα;
ΤΕΤΑΡΤΟΣ: Δέν τά φοβiiμαι έγώ αύτά, μά ι'iλλο θέλω νά πώ.
Δέ μπορείς νά φύγεις ... iiν ξυπνήσει;

Τόν σκάβουνε, άρχηγέ.

ΑΡΧΗΓΟΣ: Πόσ11 ώρα θά τούς πάρει αύτή
ΤΡΙΤΟΣ

άραγε;

ΤΡlΤΟΣ (κοιτa τό ταβάνι) : Πολύ θά τό γούσταρα νά πήγαι

ΤΡΠΟΣ : Μάλιστα, άρχι~γέ, πολύ σωστά.

ΑΡΧΗΓΟΣ

ΤΡΙΤΟΣ: Άσε, iiχω φωτιά (βγάζει lfναν άvαπτιίρα καί ά ι•ά
βουv). Αύτοi μέ τό λάκκο άργοϋν πολύ, δέ νομίζεις; Γιατi

i1 δουλειά;

Τόν σκάβουνε βαθύ.

ΑΡΧΗΓΟΣ (κοιτάζει τό πτcίJμα)

: Γιά Θυμηθείτε, τούς ε{πα

νά 'ρθουν άμισως μόλις νετάρουνε μέ τό σκάψιμο;
ΤΡlΤΟΣ

:

Τούς εί πατε ... τούς είπατι:.

ΑΡΧΗΓΟΣ: 'Εντάξει, θά τούς πι:ριμένω κ' έγώ, θέλω νά έπι·
βλέψω προσωπικά στό σiνcωμα τοϋ νεκρού. Έντωμεταξύ
σύρτε τον έκι:ί μέσα, τi εΤναι ... κουζίνα; Δέ μπορώ νά τόν

βλέπω έδώ (ύπακούουι•, έι·υ) δ {φχηγό; κύ.Οεται σrό τραπέζι).
ΤΡΙΤΟΣ (έ1·ώ μεταφέρουι• τό πτώμα)

:

Βαρύς ι;{να ι ό γέρος!

ΤΕΤΑΡΤΟΣ: Άσ1)κωτος! Πρόσεξε τ~;ν πόρτα (τόι• μπάζουν
στιίι• λΌιιζίι·α) .

ΑΡΧΗΓΟΣ (βλέπει τιί σιJνοψη καί τιjι• παίρ1•ει στiι. χέρια του):
Τί 'ναι τούτο; Μιά σύνοψη (τιjι• ξεφυλλίζει). 'Απόδειπνο
Μικρό ... 'Απόδειπνο Μεγάλο ... Χαιρετισμοί ... Μπράβο, ό
μακαρίτης 1Ίταν καί θι:οφοβούμενος! ( Χασμοιιριέται). Άα .. .
μοίί φαίνεται πώς νυστάζω, καί νά πείς πώς δέν κοιμi1θ111cα!
( Πρόι; τιjν κουζί1•α) : Έ, τί κάνετε σεις έκειμέσα, παρέα τού
πεθαμένου κρατaτε;
ΤΡΙΤΟΣ ( άπό μiσα)
νά τόν βάλουμε;

:

Δέν τόν χωράε ι ό τόπος, άρχηγέ. Πού

ΑΡΧΗΓΟΣ : Βάλτε τον δπως δπως. Πτώμα εΙναι, δέ νιώθει.
ΤΡΙΤΟΣ

:

Όκέυ.

ΑΡΧΗ.ΓΟΣ: Νάτα μας. Μuς μάθανε καί ... γαλλικά τάκου
τάβια (έξι.ικολουΟcί 1•iι. ξεφυλλίζει τιί σι!ι·οψη. ΟΙ δυό σrρατιw·

τες fρχοι•ται καί σrέλ·ουιι ιωl'Τύ. του. ΣχεδόΙ' τρομάζει) . Έ, τί
θέλcτr. σείς έδώ; Τί σταθriκατε άπό πάνω μου σάν τό χάρο
νά μοϋ πάρτε τιiν ψυχιi;
ΤΡΙΤΟΣ

:

Περιμένουμε νεότερες διαταγές σας, άρχηγέ.

ΑΡΧΗΓΟΣ

:

Όκέυ. Φτου ... τιiν έπαθα κ:' έγώ. Σταθεlτε πάλι

στήν πόρτα. Μιά στιγμ1i (στόι• τέταρτο) : Πάρε αύτή τ~)ν κι

θάρα μέσα . ΕΤναι τοίί γέ:ρου . .. (σαρκαστιJ(ά) νiι τ ήν iiχε ι νά
παίζε ι , νά περάσει τ~iν ώρα του μέχρι νά 'ρθουνε τά παιδ ιά
νά τόν σηκώσουν

(ό

τέταρτοι; ύπαιωύει ι;ι·ώ ό τρίτοι; παί/)Ι'ει

τιί Οέση του στιίv πόρτα. Ό άρχηγόι; χυ.σμοιιριέται). Άχ,
βρέ νύστα πού τήν εχω! Κι αύτοi με τό λάκκο σϊι νά μοu φαί
νετα ι πώς κοιμ11 θηκαν (μέ Ουμό) : Θά. δώσουν λόγο γι· αύτό.
Άχ (χασμουριέτο.ι. Στόιι τέταρτο πού fχει γυρίσει άπ' τιjι• J(Ου-

ζίvα} : Στό πόστο σου.

ΤΕΤΑΡΤΟΣ: Μάλιστα,
πόρτα).

·
άρχη γέ

(παίριιει τιί Οέση του σrιj1•

ΑΡΧΙ-fΓΟΣ: Όπως &λι:γα πρίν, ό θάνατος αύτοϋ του γέρου
ε{να ι λυπηρό γεγονός. -Ετσι δμως μ<1ς δίνεται ή εύκαιρία νά
δι;ίξουμέ, σ' δλο τό μεγαλείο του, τό νόημα τοϋ άγώνα μας.
Τιμώντας αύτόν τό νεκρό (χασμουριέται) . Τιμ(οντας τόν προ
Χείμcνο νεκρό ... ( άποιι;οιμιέται πιiι·ω στό τραπέζι) .
ΤΡιΤΟΣ

:

Καi τώρα, τί θά κάνουμε;

ΤΕΤΑΡΤΟΣ (σηκώι•οι-τας τούς r'!Jμουι; του)
μένουμε νά ξυπν1i σει ό άρχηγός.

•Ετσι

:

Τίποτα, θά περι

clδc ό Β. Βασιλειάδης τούς στρατιώτες τοϋ

"·Απι;ίδειπι•υυ"
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Τ1'1ΤΟΣ

:

Δέ φαντάζομαι νά ξυπνί1σε ι πρiν γυρίσω.

ΤΕΤΑΡΤΟΣ: Τίποτα δέν άποκλείεται.
ΤΡΙΤΟΣ: 'Εντάξει, Οά πεiς δτι π1Ίγα νά διο τi κάνουν αύτοi
πού σκάβουνε τόν τάφο του γέρου.
ΤΕΤΑΡΤΟΣ: Δέν ξέρω . Κάνε δ,τι καταλαβαίνεις. 'Εγώ μιά
φοrά νίπτω τάς χεϊριις μου .

ΤΡΙΤΟΣ

:

Τώρα ... κάτ ι μuς εΤπες.

Τί πράμα ε!ναι πάλι τουτο; (Προχωρεί ίfιια βιjμα μπρός) . "Αν
δέ μέ γελουνε τά μάτια μου, κάπο ιος κοιμάται, ναι, τόν έχει
πάρει. γιά καλά στό τραπέζι μου (δ άρχηγός ροχαλίζει). Χμ ...
ροχαλίζει κιόλας. Μιi πώς μπ~κε; 'Βρέ άναίδεια πού σου τήν
ίiχει ό κόσμος, νά μπαίνε ι άπρόσκλητος σέ ξένα σπίτια. Μά
'γώ, έγώ πώς βρέθηκα στ~)ν κουζίνα; Μυστιiρια πράματα.
( Πλησl(ίζει καί σκου~•τii τόιι κοιμισμέ~ιο) : Έ πατριώτη, τί τό
πέρασες δ/iΊ πέρα . . . γ ι ά κανένα χάνι;

ΤΕΤΑΡΤΟΣ: ΤΙ Οέλεις δηλαδή νά σου πώ;

ΑΡΧΗΓΟΣ

ΤΡΙΤΟΣ : Νά δείξεις συναδr.λφικτi άλληλεγγύη, καημένε.
Χρειάζομαι καΟαρόν άέρα, τό ζητa ό όργανισμός μου. Τό
εΤπε κι ό άρχηγός (μιμείται τύ1• άρχηγό} : "'Εδώ μυρίζει
κλcισούrα, άνοίχτε κανένα παράθυρο".

ΑΝΕΣΤΗΣ: Χμ ... έδώ είμαστε, ό φίλος περιμένει κα! παρέα
( δυ~ιατύ.) : Όχι, δέν iiρΘανε οϋτε καί Οά 'ρΟουνc.

( μισοξυπ ι·ϋ.) :

Ήρθανε;

ΑΡΧΗΓΟΣ: Νά πας νά τούς πείς νά τσακι στουνε νά 'ρΟουνε
γι ατi φίδι πού τούς i:φαγc. Καί γρ1)γορα. Π1)ξαμε δώ χάμου,

ΤΕΤΑΡΤΟΣ: Καί τί Θαρι:ίς, πώς έμένα μ' άρέσει νά κάθομαι
δώ πέρα;

π1iξαμε, Οά μας μυρίσε ι τό πτώμα.

ΤΡΙΤΟΣ: ~Α έτσι; Τότι: πuμε παρέα.

νεται (τόιι σιωυι•τίί. πι() δυι•ατά).

ΤΕΤ ΑΡΤΟΣ

ΑΡΧΗΓΟΣ : Κάτω τά χέρ ια (ξυπιιώντας γιίι. τίι. καλά σηκώιιει
τό Α·εφάλι του καί βλέπει τό Μπάρμπ' Άιιέστη). Τί, ποιός

ΤΡΙΤΟΣ

: •Ασε με, καημένε, δέν εΤνα ι ι'.iφα τώρα γ ι ' άστεία.

(ιωιτύ.ζcι τό ταβάι•ι,

τρα/Jίί. μιi.ι. τcλcυταία ρουφηξιά

άπό τύ τσιγύ.ρο του πρί~· τοίί πέσει άπ' τi.ι. χέρια. 'Αποσβολώνε
ται

A'ai

στυλώνει τά μάτια του στιίιι κουζίιια): Δt μου λές.

ΤΕΤΑΡΤΟΣ: Ναί;
Τl'ΙΤΟΣ: Ό γέρος ...

ΑΝΕΣΤΙ-ΙΣ

:

Μωρέ τί πτώματα λέει αύτός; Όνcιρεύεται φαί

ε!σαι σύ, δt σt ξέρω (άιιαγιιωρίζει τό γέρο). Τί, πώς; (Άvατι

ι•άζεται) . Βοή θεια. (Τό βάζει στίι. πόδια}.
ΑΝΕΣΤΗΣ (σαστισμέι 1ος) : Βρέ μυστήρια πράματα! Τό Ίcοψε
λάσπη σά νά 'δc μπροστά του τό μπαμπούλα . Μυστι)ρια πρά
ματα!

'Εγώ νά

βρίσκομαι φαρδύς πλατύς στήν κουζίνα κ'

ΊΈΤΑΡΤΟΣ: Λοιπόν;

ενας ξένος νά κοιμiiται μακαρίως στό σπίτ ι μου!

ΤΡΙΤΟΣ

στάσου ... ξημέρωσε! (Τρέχει στιίι• πόρτα καί κοιτiί. iξω).
Ξημέρωσε κιόλας! (Έπισφέφει) . Μά, τί cγινε, τί iiγινε, τί
cγινc; Πρέπει νά θυμηθώ (πηyιι.ίιιει ιωί λ'ά0εται στό τραπέζι,
άγγίζει τιί σύι'οψη). Ναί, τώρα Θυμάμαι. Είχανε 'ρΘεί δυό
καλά καιδιά. (Σκοτάδι).

:

Πρέπει νά ' ναι ζεστός.

ΤΕΤ ΑΡΤΟΣ
ΤΡΙΤΟΣ

:

ΤρελάΘηκcς;

:

Πώς σου φάνη κε δταν τόν σηκώσαμε;

ΤΕΤ ΑΡΤΟΣ

.Βαrύς, δέν τό 'παμε;

:

ΤΡΙΤΟΣ: Όχι, δέν έννο/iΊ αύτό. Ζεστός σου φάνηκε
ΤΕΤΑΡΤΟΣ

(κύ.ι·ει

'ναι πεθαμένος, βρέ

τό σταυρό του)

: Mi)

i\

κρύος;

χειρότερα! ΆφοΟ

ΤΕΤΑΡΤΟΣ: Καί τό λές έσύ αύτό έρώτημα ; Φυσικά ε{ναι
κρύος άφοϋ 'ναι πcΘαμένος.
ΤΡΙΤΟΣ: Όχι, δέν είναι.
ΤΕΤΑΡΊΌΣ: Τί ... πεθαμένος;
ΤΙ>ΙΤΟΣ: Όχι, κρύος.

ΤΕΤΑΡΤΟΣ: Δέν ι;Τσαι μέ τά ιcαλά σου! Πώς εΤναι δυνατόν
ν(1 'ναι πι:Θαμι;νος καi ζι;στός &πε ι τα άπό μιά όλόκλη ρη νύχτα;
Άμα ι:Τναι ζεστός Οά πι:ί π<i>ς ζεί άκόμα. Μά έμένα μου λές .. .
άφοu τόν έξέτιισα προλίγου. Ή καρδιά του έχει σκουριάσει!
ΤΡΙΤΟΣ: Θι:έ μου (πιύ.ι·ι:ι τύ μέτωπό του) .
ΤΕΤΑΡΤΟΣ: Τί έχεις;
ΤΡΙΤΟΣ

:

Πρέπει νά τό ποuμε στόν άρχηγό.

:

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΛΡΤΗ

!

ΤJ>ΙΤΟΣ: Μά γ ι ' αύτό σέ ρωτώ κ' έγ(ι>.

ΤΕΤ ΑΡΤΟΣ

Μά γ ι ά

Άπ6)•εμα τιjς ίδιας μι:ρας. Ό Μπάρμπ' Άι•έστης κι ό "Αγιος
Σάββας δ Μικρός κάΟοιιται στό τf)ιι.πέζι καί ιωυτσοπί1 1 ουιι. Ό
"Αγιος εlι·ω άπροσδιόριστης ήλιλ'ίας, ίiχcι /;λαφρό μοιίσι, καί
φορίί. καλογερικό ράσο. Οί κιι•ιίσεις του κ' ιj όμιλία τοο ίfχουιι
τιί βαρύτητα μά Α'α/ τιί γλυκύτητα πο/J ταιριάζουι• σ· ί:ι•αι• iiγιο τοίί
Θεοίί.
ΑΝΕΣΤΗΣ (βύ.ζοι•τας κρασί στύ. ποτιjρια) : Έτσι πού λί:ς,
δ.γι έ μου, οϋη: τό φανταζόμουνα ποτ{: μου π<ί>ς γίνοντα ι καi
στόν καιρό μας θαύματα.Άντε σηΊν ύγειά μας (τσουγκρίζουν) .
ΣΑΒΒΑΣ: 'Εβίβα .

(Πί1•01>1•) .

ΑΝΕΣΤΗΣ: Ί·r μακαρίτισσα i]τανε, πού λές, πολύ Θρήσκα.
'Εγώ δέν ί:φτανα ούτε στό νυχάκι της σ' αύτά . Όποιος πλα
νόδιος τύχαινε νάπεράσει άπό ηiν πόρτα μας μέ Θρησκευτικά
β ι βλία, ξεπουλούσε . Μάζευε ή συχωρεμέν11 φυλλάδες μέ βίους
άγίων καί ξενυχτουσc νά τίς δ ιαβάζει. Δέ μπορω νά σου περ ι

Δέ μοϋ λές, περνιέμαι γιά κορόιδο;

ΤΡΙΤΟΣ: Όχι, πρέπr.ι νά τό ποϋμc. Μπορεϊ άπό ώρα σt ώρα
νά σηκωθεί ό γέρος καί νά μάς πετάξει tξω μέ τίς κλωτσιές.
ΤΕΤΑΡΤΟΣ: Δέν ίiχει τέτοιο δικαίωμα. Μά τί λέω; Ξεμωρίι

Οηκα κ' έγώ μαζί σου. ΚάΟομαι καi σέ παίρνω στά σοβαρά.

γράψω τί μανία ε!χι; μ' αύτά.. Ήταν ί.ίλλο πράμα! ( Παίρνeι με
ζέ).
ΣΑΒΒΑΣ : "Ας εΤν' εύλογ11μένη έκcί πού βρίσιccται. Φαντά
ζομαι πώς πολύ Οά ηiν ώφέλησαν αύτά τά βιβλία η) μακαρί

τ ι σσα ττΊ γυναίκα σου.

"Ε pέ πλάκr.ς πού 'χει i) ζω1i! Έσύ ιcοροϊδεύεις κ' έγώ σέ
παίρνω στά σοβαρά. Άκου λέε ι , ζεστός cνας πεθαμένος. Δέν
εϊμαστι: καλά (βγάζει τά τσιγάρα) . Άντε, πάρε ενcι τσ ι γάρο
άκόμα κ ι dσε στή μπάντα η') σολομωνικί1.

ΑΝΕΣΤΗΣ: 'Εμένα μου λές; Ξεχνουσε νά μαγcιρέψcι, νά πλύ
νcι, νά σιcουπίσει ... Κοντολογ ίς, liγιε μου, κόντευε νά μuς
φάι:ι τό σκουλήκι. Τι:λοσπάντων, καμιά φορά πού λές, γιά νά

ΤΡΙΤΟΣ

πού εκαναν οί liγιοι πατέρες μέ τή φώτιση του Θεοϋ, μά που

(πιι.ίρι•ει τό τσιγάρο ιιιιχιι.ι,ικύ.)

:

Εύχαρ ιστώ. Καί δέ

μου λι\ς, τί Οϊι γίνr.ι μέ τό γέρο, Οά τό ποΟμε

ii δέ Οά τό πουμε

στόν άρχ.ιηό;

ΤΕΤΑΡΤΟΣ: Έλα Χρ ιστέ μου! Dρέ σύ, σου 'στριψc γ ιά τά
καλά;

ΤΡΙΤΟΣ: Στάσου, μοϋ φαίνεται πώς τώρα άνοιγόκλεισε τά
μάτια του. Ναί, τώρα τ(ι 'νο ιξι; ... κο ι τάει ( δ τέτιφτος τι)ι• πα
ριι.κολουΟcί σαστισμriι,ος). Θέλι;ι νά σ11κωΟεί (Οόρυ/]ος άπ'
τιί~• κοιιζί1 1α. Ό τέταρτος άρπύ.ζει τδ iiπλο του). Σηκώνεται ...

τώρα σηκιί1Θηιc' δρΟιος. Θέλ1:ι νά βγcί (ιί πόρτα τιϊς κουζ!ι•ας
άι•(Jfγcι iιργά. Οί δυό σrρατιώτcς τό βάζουν στi.ι. πόδια φωι'ά
ζο ι •τας : .. βοιjΟεια, φά~ιτασμα ") .
ΑΝΕΣΤΗΣ (μπυ.ίι•ει τρίβο~•τιι.ς τά μάτια του) : Μου φα ίνετα ι
πώς άκουσα φωνές. Μά πώς, σηiν όργι'], βρέθηκα μέσα ση)ν

κουζίνιι ... κ· έτσι δri κατάχαμα πεσμένος (πιάι·ει τό μέτωπό
του). n<tΊ πώ πώ ... τό κεφάλι μου εΙναι σάν καζάνι (τίι. μάτια
του πέφτουιι

στόν

iιρχηγύ

πού ύ.κόμα κοιμiί.ται

στο

τραπέζι).

μή φεύγουμε άπ' τό Θέμα μας, τύχαινε vά ρίξω κ' έγώ τά μάτια

μου σ· έκείνα τά βιβλία κ' εβλεπα καί Οιιύμαζα τά κατορΟώματα
νά τό φανταστω πώς στήν άμαρτωλή έποχ1Ί πού ζούμε ο· άξιω
νόμουνα έγώ ό (1νάξιος ν' άναστηΟώ! 'Ακόμα δέ μπορεί νά
τό χωρέσει ό νοϋς μου !
ΣΑΒΒΑΣ: Σέ νιώθω, τέκνον μου, σέ νιώΟω. Τό άνΟρώπινο
μυαλό ποτέ δέ φτάνcι νίι συλλάβει τό μεγαλείον του Θεοϋ.
Γι' αύτό μ~) σπάζι; ι ς άδικα τό κεφάλι σου. Πίστευc μόνον, πί·
στευε ( π ί~•ει) .
ΑΝΕΣΤ Η Σ : Πιστεύω, πιστεύω, ίίγιε μου, μά τά 'χω καi χα
μένα. Γιά ελα στi1 Οέση μου τi1 στιγμή πού επεσες σάν κομί1της μπροστά μου. Τί Όι:λες νά κάνω; Νομίζεις πώς μοl) τυ

χαίνουν κάΟε μέρα τέτοια; Τά 'χασα. Όταν μάλιστα σ' άκουσα
νά μοϋ λ(;ς : .• ΕΙμαι ό Άγιος Σάββας ό Μικρός", ε, τότε τά
'χασα περσότερο. Γιατί, νά πώ τιiν uμαρτία μου, ούτε στίς

φυλλάδες της μακαρίτισσας σ' εΤχε πάρει τό μάτι μου, ούτε
καί στι)ν i:κκλησ ιίι άκουσα νίι σέ μνημονεύουνε ποτέ.

ΣΑΒΒΑΣ (χαϊδεύει μέ πραότητα τi.ι. γlνcια του) : Χμ, ναί, βέ-

βαια, σ' αύτό 8χει ς δίκιο . Θά 'πρεπε νύ. σοΟ τό 'χα πεί πρωτύ

ΑΝΕΣΤΗt

τερα. Έχω ενα σωρό προ βλ1iματα νύ. λύσω, μύ. έλπίζω πώς μέ

ΣΑΒΒΑΣ: Ναί, στά. δπλα της ..

τη χάρη τοΙJ Θι:οϊ:ί καi τ η μακροθυμία του 11 ύπόθεσί1 μου σύν
τομα θά βρεί ενα καλό τέλος. 'Εγώ, τέκνον μου, έζησα σέ
τοϋτον έδώ τόν τόπο πρίν άπό πεντακόσια τόσα χρόνια. Άπό
μιιφό παιδ ί εlχα καλογερέψει καi πέρασα δλη μου τή ζω~1

άσκητ ι κά, μέ νηστι:ία καi προσευχή. Λίγο προτο\ι πεθάνω
εtδα μέσα σέ δραμα άγγέλους.
ΑΝΕΣΤΗΣ: 'Αγγέλους μέ φτcρύ.;
ΣΑΒΒΑΣ

:

Καί βέβαια, με φτερά καi μ' άπ' δλα. Έπαιζαν τiς

ούράν ιές τους κιθϊφες καί τραγουδούσανε τii δόξα του Θεοϊ:ί.
Μετά, μιά νύχτα όνειρεύτηκα τόν • Αγιο Σάββα τό Μεγάλο .
ΑΝΕΣΤΗΣ

:

Μεγάλη κ' ί1 χάρη του!

ΣΑΒΒΑΣ: Ό Ο.γ ι ος τοΟ ΘεοΟ, πού 1Ίταν συνονόματός μου,
καθώς βλέπεις, γι ατ ί κ' έγώ μ' αύτό τό όνομα εtχα καλογερέ
ψει, μ οu μίλησε πολύ φ ι λικά.

Στά δπλα μας εΙπες, ίίγιε μου;

:

εύλαβείας.

.

ΑΝΕΣΤΗΣ : Αύτό, ναί. Γε ιά στό στόμα σου. Στά. δπλα μας,
στιi νίκη (στόν έαυτό του) : Πο ι ός τό 'πε αύτό; 'Από πο ιόν
τ' ίίιcουσα; Ά ναι, τώρα Ουμiiμα ι. Λοιπόν, λοιπόν τί έγινε πα
ρακάτω;
ΣΑΊ3ΒΑΣ: Είχαμε μείνε ι έκεί πού ό καλός Θεός συγκινή
Οηκε.
ΑΝΕΣΤΗΣ : Συγκινf1Οηκε έ; Γιά φαντάσου, βρέ παιδί μου .

Συγ...:ι νi1Οηκε ό Θεός γι ά μένα! ( Σηκώιιεται τι.ιπε11·6.) . Κ' έγώ
ό καημένος cΤμαι ενας ά.νθρωπά.κος . Σάμπως λιγόστεψε ό κό
σμος πού πέΟανα;

ΣΑΒΒΑΣ

(τού κάνει ιιόημα ιιά καΟιjσει) : Πρόσεξε κάτ ι , τέ

κνον μου . Σωστά βέβαια μίλησες, !ίνας άνΟρωπάκος εtσαι
καί μάλιστα γέρος καί, έπί τfί εuιcαιρίq, πόσων χρόνων ετσα ι,
Μπάρμπ' 'Ανέστη;

ΑΝ ΕΣΤΗΣ: Τί μο\ι λές;

ΑΝΕΣΤΗΣ: Νά.

ΣΑΒΒΑΣ: Ναί, καi μέ παρακίνησε νά βάλω τά δυνατά μου
γ ιά ν' άγ ι άσω, λέει, καί νά πάρω με τόν καιρό τη θέση του στό
Συμβούλιο τών Άγίων σά θά τόν i:παιρνε πιά τό δριο i)).ικίας
και θ" ϊιποσυρόταν.

Πάντως ξέρω καλά πώς, δταν ζο\ισε

ΑΝΕΣΤΗΣ

:

Έτσι

6;

σου

πω

την

άλιi θεια

1i

δέν

ιcαλοΟυμuμα ι.

μακαρίτισσα

11

γυναίκα

μου, την περνουσα έφτά χρόνια. •Α ναί, καί κ:άτι άλλο. Τήν
άδελφι; μου τι') μικρότερη , πού 'ναι παντρεμένη κάτου στό
Βόλο κ' έχει όχτώ παιδιά, τιiν περνάω τέσσερα χρόνια .

ΣΑΒΒΑΣ : Δέν πρέπει, λέε ι , νά σβί1σε ι τ' όνομά μας. Τό 'χει

ΣΑΒΒΑΣ: Τελοσπάντων, τελοσπάντων, ή ήλικία δέν έχει
καί τόση ση μασία μέ τοi> Θεοϋ τά μέτρα, άλλά μι ύ. κ:αi μιλuμε

γ ιά κακό. Τsλοσπάντων ... γ ιύ. νά μή σοΟ :τά πολυλογώ, τiς

τώρα σάν άνθρωποι , θέλω νά πώ πώς δικαιολογι1 μένα θά 'λεγε

μέρες πού μοu ά.πομένανε, προτο\ι πεθάνω, άκολούθησα κατά

κανι;ίς: "' Τά 'χε φάει τά. ψωμιά του ό παππούλης " .

γράμμα τίς συστάσε ις τοϋ 'Αγίου Σάββα τοΙJ Μ εγάλου, ά

ΣΑΒΒΑΣ: "Επε ιτα πέθανα.

ΑΝΕΣΤΗΣ : Έτσι έ ; Λοιπόν, ίίγιc μου, ίiν επαιρνε κανέναν
τό αότί μου νά τό λέει αύτό, θά τοϋ 'σπαζα τά μοϋτρα. Όλα κι
δλα, έμένα τό λέει ή καρδιά μου, εχω κουράγιο νά φτάσω τά
έκατό ( φαί11ετω συγχυσμένος) . ' Ακοl>ς έκcί !

ΑΝΕΣΤΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ: Ναί, μά έλα πού δε σέ ρωτuνε οί άλλοι. Μόλις

σκήτεψα σάν τόν Άγιο 'Αντώνιο κ' έπε ιτα .

ΑΝΕΣΤΗΣ: Έπειτα ...

:

..

επειτα;

Άα, αύτό ητανε;

ΣΑΒ ΒΑΣ : Όχι, τό πράγμα δεν τελειώνει έδω, γ ι ατί άπ' τό

σέ δούνε κι άσπρ ι σες σοϋ λένε κατάμουτρα

θάνατό μου μέχρι σιi μερα έχουν γίνει τόσα καί τόσα. Ή ύπό

τώρα ξόφλ11σες, κάνε πέρα. Τόπο στιi. ν ι άτα" . Άλλ' Ι.iς μή
φεύγουμε άπ' τό Οέμα μuς. Ώρα ία, έσύ, τό 'παμε, είσαι ένας
άνθρωπάκος, μίι είσαι ιcαί παιδί τοi:ί καλου Θεοϋ , κι ό Θι;ός
άγαπάει τά καλά παιδιά του. Έπειτα, μήπως πέθανες δπως ε

θεσί1 μου πάε ι καλά, στούς κύκλους τ<ον άγίων έχω πολλές
συμπάθει ες, κ' οι εύσε βείς κάτοι κοι τi'jς περ ιοχi'jς μου μέ βοη 
θίί.νε μέ τόν τρόπο τους. Πάντα μέ σε βασμό μιλουν γιά μένα,
δέν έχω παράπονο. Λογαριάζω λοιπόν πο)ς γρήγορα Θά μπώ
στι'~ βιβλίu τi'jς έ1'-κλησίας, κ' ί δού 11 άπόδειξη. Ζήτησα άπό
τόν καλό Θεό τi1 χάρη νά σ' άναστήσω καί δέχτηκε μέ πολλ11
προθυμία, τ ί άλλο Οέλω; ( Πίι•cι).

: "·Αντε,

έσύ

πρεπ c;

ΑΝΕΣΤΗΣ : Καί γι ατί; Πέσανε κάτι σφαίρcς μπάμ μπάμ καi
πάρτον κάτω τό Μπάρμπ' 'Ανέστη ... τέζα! Τί Όελες νά τίς

κάνω τiς σφαίρι:ς σά μοϋ τiς ρίξuνε; Σφαίρες cτναι αύτές, δtν

ΑΝ ΕΣΤΗΣ: Πολύ σωστά . Έδω εχουμε νά κάνουμε μ' iiνα

εtναι

κοτζάμ Θαύμα . Δέν είναι παϊξε γέλασε. Πανuγία μου, μο\ι 'ρχετα ι
σύγκρυο σά σκέφτομα ι πώς ό πεθαμένος που άνάστησες η.
μουν έγ(ο! Λοιπόν,γ ι ά πtς μου, άγιε μου, πώς έγινε, άμέσως δέ
χτηκε ό Θεός νύ. μ' άναστ ήσεις;

ΣΑ13ΒΑΣ: Αύτοi πού σέ σκότωσαν, παιδί μου, 1Ίταν φιλοξι:

στραγάλια .

νούμενοί σου. Είχαν ζητή σει τιi φιλοξενία σου κ' έσύ τούς
δέχτηκες.

ΣΑΒΒΑΣ: Έ, όχι κι άμέσως ά.μέσως. Χρειάστηκε νά κάνω
αίτηση καί νιί. τήν καταθέσω στό άρμόδιο γραφείο τ' οuρανοϊ:ί.

ΑΝΕΣΤΗΣ: Ναί, cίν' άλήθεια. Τά λυπιiθηκα τά καημένα τά
παιδ ιά, ί.ίτσι πού τά ι;Τδα ξεθεωμένα άπό τιiν πείνα καi. τό δρόμο
ράγ ι σε 1i καρδιά μου. Έδω πού τά λέμε, βέβα ι α, 1'Ίταν καί

ΑΝΕΣΤΗΣ: Αίτη ση ...

τά πιστόλια τους στή μέση.

έκανες αίτηση;

ΣΑΒΒΑΣ: Καί βέβα ι α ειcuνα αίτηση, καί μάλιστα γραπτιi
καί χαρτοσιηιασμένη.

ΣΑΒ ΒΑΣ : Τούς δί:χτη κι:ς μέ ηiν καλιi σου τήν ιcαρδι(ι.

ΑΝΕΣΤΗΣ

ΣΑΒ ΒΑ Σ : Ήπιες μαζί τους.

:

Μ έ ούράν ι ο χαρτόση μο ;

ΑΝΕΣΤΗΣ: Τούς φίλεψα τό φαt κα t τό κρασί μου.

ΣΑΒΒΑΣ: Άκρ ι βιίις, γιά νά 'ναι εγκυρη. Έπειτα τ ήν κατέ

ΑΝΕΣΤΗΣ

:

θεσα καί φρόντισα νά πάρω άρ ι θμό πρωτο κόλλου (πι.ιί1J11ει

ΣΑ ΒΒΑΣ

Έπα ιξες τι)ν κιθάρα σου γιά χάρη τους.

μεζέ) . Ξέρεις τί γ ί νετα ι ; Μπορεί νά παραπέσει ί1 αίτησιi σου

πουθενά καi νά σοΙJ ποϋνε μcτά: "έμcίς δέν έχουμε ίδέα " .
Έτσ ι εΤναι δλες α\ιτές οί ούράνιcς ύπ11ρ εσί ες. Τελοσπάντων
11 αίτι1σ1i μου εφτασε μέχι)ι τό Θι;ό. Μ έ δέχτηκε άμέσως
(χτυπιί. i;μφαι·rικύ. τό χιΞρι rοιι σrό τραπέζι). Δu χρειάστηκε νά

:

ΑΝΕΣΤΗ:Σ

:

Ναί, γιά νά μι)ν τους χαλάσω τό χατιiρι .
Κι αuτό τό cκανα.

ΣΑΒΒΑΣ : Κ' ϋστερ' άπ' δλ' αύτά έκείνοι ο[ ποταποί σηκώ
νονται καί σέ σκοτώνουν .

περιμ(:νιι> στούς ούράν ι ους διαδρόμους πάνω (ιπό 'να τέταρτο .

ΑΝΕΣΤΗΣ: Τί νά κάνουν οί καημένοι; Νόμισαν πώς τούς
πρόδωσα.

Φυσ ικά 1'Ίταν τό Οέμα πού του ξύπνησε τό ένδιαφ~:ρο ν. Συγκι

ΣΑΒΒΑΣ: Κακώς. Άμ' τό άλλο, τό ίίλλο; Άκουσον άκουσον.

νιiθηκε, κuί πρίν άνο ίξω καλϊι καλά τό στόμα μου εiχαν άρχί

σcι δάκρυα νι~ κυλοϋν στά θεϊκά του μάγουλα (πιάι•ει τό πο
τιjρι του). Λί γο κρασί;
ΑΝ ΕΣΤΗΣ (μίι σπουδιί)

:

ΣυμπάΟα με, ίίγιε μου, ξι;χάστηκα

(βάζει ιφι.ισί) .
ΣΑΒΒΑΣ: Mii τό γι;μίξε ι ς. Δέν ί:χω σκοπό νά μι;Ούσω. Έπειτα
πρέπει νιi πίνουμε πάντα με μέτρο .

Είχαν σκοπό οί άyόσι οι νά έκμεταλλευτοΟνε

ΑΝΕΣΤΗΣ (σά 11' ύ.ιιατριχιάζι;ι)

:

τό πτώμα σου.

Μπρ . .. πτώμα.

ΣΑΒΒΑΣ: Νά σέ κάνουν i)ρωά τους, νά σου φορέσουν τι)
στολί1 τους καi νά σέ θάψουνc μ' αuτί1.
ΑΝΕΣΤΙ-ΙΣ

( διι.ισιω5ιiζοντας) :

Θά μοΟ π1iγαι νι:, άραγε;

ΑΝΕΣΤΗΣ: Όπως θέλεις, ίίγι ε μου, μά ετναι καί συνιiΟεια

ΣΑΒllΑΣ (τιι·ϊιζεται ϊιπ' τύ κιiΟισμά του)
μέ ιcατέλαβι; ίερ1i άγανάκτηση.

ξέρεις . Άλλος πίνε ι με τό ποτιiρι, άλλος πίνε ι μέ τή μισ ί1 . Ό

ΑΝΕΣΤΗ.Σ

μακαρίτης ό πατέρας μου λόγου χάρη, είχανε νά τό λένε πόσο
έπ ι νι:. Άπό τά πιό γερά ποτιiρια του τόπου μας . "Αντε στήν
ύγε ι ύ. μας.

ΣΑΒΒΑΣ: 'Ακούς έκεί νά θi:λουν νά σφετερ ι στο()ν ί\να πτώμα,
κάτι πού μόνον ό Θεός ϊ;χι;ι δ ι καίωμα νϊι. τό κάνε ι. Είπα νά.

ΣΑΒΒΑΣ

:

ΣτιΊν ύγει ά μας καί τά δπλα μας .

:

:

Ν ιώθεις λοιπόν πώς

Καί μέ τό δίκ ιο σου.

τούς τιμωριiσω έγ(J) κ· ε{χα τόν τρόπο μου, μά σιcέφτηιcα πώς
αύτό μόνον ό Θεός μπορεί νά τ' άποφασίσει ( ξι.ιι•ακάΟετι.ιι) .

ΑΝΕΣΤΗΣ: Ό Θεός δλα τά μπορεί.
ΣΑΒΒΑΣ: Έπειτα σκέφτηκα έσένα.

ΑΝΕΣΤΗΣ

:

Καί 1ϊμουνα, φαντάσου, πεθαμένος!

ΣΑΒΒΑΣ: Σκέφτη κα ... Άν μποροΟσα ν' άναστήσω αύτόν
τόν άνθρωπο, liν μπουροΟσα.
ΑΝΕΣΤΗΣ ( συγκινημέ11ος)
σάν όνειρο μοΟ φαίνεται.

:

'Ακόμα δέ μπορ& νά τό πιστέψω,

ΣΑΒΒΑΣ: Κ' έπειτα σκέφτηκα ..

ΑΝΕΣΤΗΣ: ΆφοΟ πρέπει νά πηγαίνε ις, Cίγιε μου, τί νά κά
νουμε . Νά ξέρε ι ς δμως πώς πολύ τιΊ φχαρ ιστί1 θη κα ττ)ν παρέα
σου (σηκώνεται). Κρίμα μόνο πού δέν εΙχα νά σέ φιλέψω
τίποτ' άλλο .
ΣΑΒΒΑΣ: Μπά, δέν πειράζε ι , ύγεία νά 'ναι.

ΑΝΕΣΤΗΣ: Πολu σωστά. Άγια μίλησες. 'Υγε ία ...

τό κυ

ριότερο . 'Υγεία καi καλ1Ί καρδιά.
ΣΑΒΒΑΣ: Έσu καΟώς βλέπω, Μπάρμπ' 'Ανέστη μου, εχεις
καρδιά περβόλι.

.

ΑΝΕΣΤΗΣ: Μά δέν κουράστηκες, ι'.ίγιε μου, νά σκέφτεσαι;
'Εμένα, liμα σκεφτ& πολύ μέ πιάνει τό κεφάλι μου.

ΑΝΕΣΤΗΣ: Περ βόλι λέει; 'Ολόκληρος μπαξές μέ λογι&ν
λογιών πούλουδα καt μυριστικά, άπό βασιλικό μέχρι μολόχα.

ΣΑΒΒΑΣ

ΣΑΒΒΑΣ

:

ΕΙπα στόν έαυτό μου

: "

Δέν κάνεις μιάν αίτηση

στόν καλό Θεό, νι'~. του ζητί1σε ις τή χάρη ν' άναστ1iσεις αύτό
τό καλό γεροντάκι, νά τό στί1σεις πάλι στά πόδ ια του, καί νά
διώξεις μακριά τούς κακούς άνθρώπους πού μαγαρίζουνε τό
σπίτι του;" .
ΑΝΕΣΤΗΣ

:

Πο ιός τό περίμενε, πο ιός τό περίμενε!

ΣΑΒΒΑΣ: Κ' έτσι άκριβ&ς έγινε (σηκώνεται) . Π11γα και στά
θηκα μπροστά στό Θεό ( σηκώ11ει τά χέρια τοιι παρακλητικά) :
" Μεγαλοδύναμε", τοΟ εΙπα, "ήρθα νύ. σοΟ προσπέσω τα
πεινά καί νά σέ παρακαλέσω νά φανερώσεις άλλη μιά φορά
πόσο σοφός καί δίκαιος εΙσα ι, πατέρας στοργικός δλων τ&ν
φτωχ;&ν καί τιϊ>ν κατατρεγμένων, έλεί1μων καt φιλάνθρωπος
εις τούς αί&νας τ&ν αιώνων . . . " .
ΑΝΕΣΤΗΣ

:

'Αμήν.

ΣΑΒΒΑΣ : Και τότε ποi> λές ό Θεός, κουνώντας άνυπόμονα
τά χέρια του καί σφουγγίζοντας τά δάκρυά του, μοΟ εΙπε :
" Καλά καλά ... αύτά τά ξέρω, στό θέμα σου, παιδί μου, στό
θέμα σου".
ΑΝΕΣΤΗΣ

:

Έτσι μπράβο, σβέλτες δουλειές .

ΣΑΒΒΑΣ : Καt τότ' έγώ εfπα : " Μεγαλοδύναμε, στόν τόπο
πού γεννήθηκα, στόν τόπο πού σέ λάτρεψα, εγινε ένα άποτρό
παιο έγκλημα. Σκοτώθηκε φρικτά /;νας άθ&ος. Δός μου τή
χάρη παντοδύναμε, νά τόν άναστήσω ". Δέν ' καλοθυμt'ίμαι τί
έγινι; μετά, θαρG> πώς τά μάτια τοϋ Θι;οϋ άντί γιά δάκρυα πέ
ταξαν τώρα άστραπές όργ11ς γιά τούς άπαίσιους δολοφόνους
σου . Έν πάση περιπτώσει, έφυγα μέ ηΊν άδι:ια σηΊν τσέπη.

Έφυγα άπό τόν ούρανό καί ήρθα.
ΑΝΕΣΤΗΣ : Καί πG>ς 1)pθες;

:

Τήν εύχ1i μου νά 'χεις . Πίστευε στόν καλό Θεό

καί μή φοβaσα ι τίποτα.

ΑΝΕΣΤΗΣ

:

Κάθε βραδάκι, προτοΟ νά κοιμηθ&, δλο καί κάτι

διαβάζω άπό η) σύνοψη .
ΣΑΒΒΑΣ

:

Μπράβο, σοΟ συνιστ& τό

'Από δε ι π ν ο

Μ ι

κ ρό .

ΑΝΕΣΤΗΣ

:

ΣΑΒΒΑΣ

Τί εΙπες, τέκνον μου;

:

Αύτό μ' έφαγε.

ΑΝΕΣΤΗΣ: Τίποτα.

Κάτι γιά τούς πεθαμένους. Δηλαδή,

Θέλω νά πώ ... γιά μένα, προτοu μ' άναστί1σει ή χάρη σου.

ΣΑΒΒΑΣ: Πρώτα ό Θεός . Άντε λοιπόν, έγώ πηγαίνω χαί
πρόσεξε. Όποιος χτυπι)σει τήν πόρτα σου, θά τοΟ άνοίξεις
χωρίς φόβο. Άν σέ ξανασκοτώσουν, έδ<~ 'μαι έγώ.
ΑΝΕΣΤΗΣ

:

'Εντάξει, μείνε i)συχος.

ΣΑΒΒΑΣ: Ή ε iρήνη τοϋ ΘεοΟ μαζί σου. (Σιωτάδι).
ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ
Ό Λ1πάρμπ' 'Ανέστης κοιμiiται στό τραπέζι τοι,, δπως τό1 1
άφιίσαμε στό τέλος τι;ς πρώτης σκη111ϊς. Φαίνεται πώς 61•ειρεύε
ται, γιατί τόν άκοίίμε 11ά μουρμοιιρίζει.

ΑΝΕΣΤΗΣ: Πάει , χάθηκε σάν καπνός. (Ξυπιιii,
κεφάλι

του,

κοιτό. ι:μπρός

του

ζαλισμέι·ος) .

σηκώιιει τό

Χάθηκε.

( Κοιτό.

γύρω του τίιv κάμαρα. Ά 1•απηδίί. Στηρίζεται μί: τά δυό τοιι
χέρια σrό τραπέζι). "Ονειρο ήταν. Όνειρεύτηκα ( σηκώ11εται
πιό ιϊσυχα). ~Α . .. ήταν ονειρο λο ι πόν. Μέ πfjρε ό uπνος στό
τραπέζι ποιός ξέρει γιά πόση ώρα ! ( Κοιτίι τό ρολόι του).

Χμ ... δώδεκα κιόλας. Κι άκόμα νίι στρώσω. Παράξενο ονειρο

!

ΣΑΒΒΑΣ : ·Αόρατος. Στάθηκα άπό πάνω σου κ ι άπλώνοντας
τά χέρ ια μου (ύ.πλώιιει τί.ι χέρια του. Ό Μπάρμπ' 'Ανέστης
σηκώνεται αύΟόρμητα καί τού φιλό. τό χέρι).

Πρώτη μου φορά εfδα στόν ϋπνο μου τέτοια πράματα. Κύριε

Α ΝΕ;::ΤΗΣ : Τήν εύχή σου. ('Ο iiγιος τόι• εύλογεί, κι δ Μπάρμπ'
· Ανέστης ξαι•ακάΟεται) .

φαντάσου! Μέ σκοτώνουν, λέει, κ· επειτα 6 Άγιος Σάββας ό
Μικρός μ' άνασταίνει . Μά ποιός εΙν' αi>τός; Δέν τόν ξέρω.

ΣΑΒΒΑΣ : ' Η πνοή τοϋ Θεοϋ πέρασε ποi> λές άπό τά χέρια
μου κι άρχισε νίι ζεσταίνει τό κορμί σου. Έδ& πρέπει νά κάνω
μ ιά παρέκβαση. Ένας άπό τούς στρατι&τες πού φρουροΟσαν
τήν πόρτα σου aρχισε νά νιώθει τί γίνεται.
ΑΝΕΣΤΗΣ: Τήν ώρα πού μ' άνάσταινες;
ΣΑΒΒΑΣ

:

Ναί. Χωρίς νίι μπορεί νά δεί βέβαια τί γίνεται,

έβλεπε, έβλεπε ...
ΑΝΕΣΤΗΣ

:

Τί μοϋ λές;

ΣΑΒΒΑΣ: Ναί, μ' αύτύ. έΙναι ζηηiματα παραψυχολογίας.
Δέν έπιμένω. Ύστερα πού λές ή πνοή τοΟ ΘεοΟ σοΟ 'δωκε
κίνηση , ζωντάνεψε τά μάτια σου, σέ ξύπνησε, σηκώθηκες
έπάνω.
ΑΝΕΣΤΗ Σ: Μ' ένα κεφάλι τόσο! (Κάνει μιύ. ί;κφραστικιί κί
νηση) .

έλέησον! Κρίμα νά μ1)ν εχω ηΊ μακαρίτισσα νά μοϋ τά ξηγή
σει .

'Εκείνη 1)ταν άσσος σ'

αύτά.

Σωστός Καζαμ ί ας.

Γι ά

Γιά στάσου! Μπο ρεί νά μ' άκούει τούτη η) στιγμί1. Συμπάθα
με, ι'.ίγιε μου, dν μ' άκοΟς, μά τύ. 'χω χαμένα. Τέτοιο δνειρ?
πρώτ11 μου φορά. Μά τί νά πιστέψει ς; Πώς σέ σκοτώνουν στα

καλά καθούμενα χ' έπειτα πώς σ· άνασταίνουν; Δέν είμαστε
καλά. Γιατί, τcλοσπάντων, τό ένα κάτι πάει κ' cρχεται. Άν
θρωποι είμαστc. Μας σκοτώνουν . Μά τό Ο.λλο, σά λίγο πο
νηρό μοi) φαίνεται. Νά σ' άνασΤΙiσουν .. . Γίνονται τέτοι!1
πράματα σήμερα; Κι δμως, τά δνειρα, λέει, εΙνα ι προφ11τικα,

σοϋ μηνt'ίνε, λέει, τi θά σοi) τύχει . Λές νά 'ναι κ~ί τό δ~κο ,μου
όνειρο τέτο ιο; Νά μέ σκοτώσουν ... μπρ ... οχι, δε Ο:λω,
δέ θέλω

(ταχτοποιεί

τό τραπέζι του). Μπερδεμένα

τα, πολύ μπερδεμένα

(χτύπημα

πραμα

στιί11 πόρτα) . Ποιό~ δ ιάο:

λος είναι τέτοια ώρα; ( Θιιμiiται). Άα τό ονειρο ! ( Φι:ρvει το
χέρι στο στόμα μί: άμηχανίa) . Καi τώρα τί νά κάνω; ( Δεύ:

τερο χτύπημα) . Ό Cίγιος μοΟ 'πε ν' άνοίξω χωρίς φόβο (το
σκέπτεται λί)'ο . Μέ άπόφαση). Όχ ι , δχι, δε θ' άνοίξω, θά. πο

ΣΑΒΒΑΣ : Βγι1κες cξω κ'
σίι λαγοί.
ΑΝΕΣΤΗΣ

:

ot έχθροί

σου τό ' βαλαν στά πόδια

Φεύγουν κι άκόμα φεύγουν.

λεμήσω (χτύπημα τρίτο πιό δυι·ατό) . Όμως μέ τί; Κάτι θά
βρ& στήν κουζίνα. Θά όχυρωθιϊ> έκεί.
ΦΩΝΗ

('Απόξω)

:

Άνοϊχτε

άμέσως,

ΣΑΒΒΑΣ (ξα11ακάΟεται κάπως ιωυρασμένος): Άχ, σά νά μnν
εΙμαι στύ. καλά μου.

πόρτα.

ΑΝΕΣΤΗΣ

ΦΩΝΗ ('Απόξω) : Θά σπάσουμε

:

Λίγο κρασάκι άκόμα, Cίγιε μου;

ΣΑΒΒΑΣ : Άν θl:λcις ( κοιτϋ. τό ρολόι του, σηκώνεται). Πρέ
πει νίι πηγαίνω άμέσως . •Αργησα κιόλας . Πώ πώ πώ, μοϋ διέ

ΑΝΕΣΤΗΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ

:
:

θά

σπάσουμε ΤΙ) ν

Δέν άνοίγω, εΙναι άργά.

τήν πόρτα.

Ά ν σάς βαστάει, σπάστε την (κάποιος σπρώχιιcι

τιίν πόρτα) . Θά μπω στιiν κουζίνα . Θά όχυρωθώ έκεϊ. Καί

ΑΝΕΣΤΗΣ : Συνεδρίαση;

θά πολεμi1σω ( clv' /Jτοιμος ι·ά μπεί στιίν κουζίιια) . Άα δ&ν
η)ν ξαναπαθαiνω έγώ. Μέ συμπαθάς, Cίγιc μου, άλλά δέ θά
σοu κάνω τό χαη)ρι νά μ' άνασηΊσεις. Τί δηλαδ1) .. . θά πε

ΣΑΒΒΑ Σ: Να ί , γιά κάποια μπερδεψοδουλειά άνάμεσα στόν

θάνω έγώ γιά νά κάνεις έσύ τή δουλειά σου; Δέ γ ίνετα ι , δχι,

•Αγιο
ρα . ..

δέ γίνεται (μπαίνει στιίν κουζίνα tl'ώ ή πόρτα τρα 11τάζeται άπό
τύ. χτυπιjματα. Σκοτάδι).

φυγε . Έχουμε συνεδρίαση σi1μ ερα .

Μάμαντα και τόν Όσιο Πατάπιο. Ποϋ νά στά λέω τώ

•aνθολοyiα

μηνυμάτων yιά

ΖΗΤΩ
προσφέρει σήμερα στό

έλληνικό άναyνωστικό

Κοινό μιά Άνθολοyία μέ κείμενα yιά τό Θέατρο, ποv 'χουν

yραφτεί άπό δεκαπέντε φυσιοyνωμfεs τfis Τέχνηs: Ζάν Κοκτώ,
Άρθουρ Μίλλερ, Λώρενs Όλfβιε, Ζάν-Λουl Μπαρρώ, " Ελεν
Βάιyκελ, Μιyέλ Άνχελ Άστοvριαs, ιlητερ Μπροvκ, Ντμίτρυ
Σοστακόβιτs, Πάβλο Νεροvδα, Μωρίs Μπεζάρ, Λουκίνο
Βισκόντι, Ρίτσαρντ Μπάρτον, Έλεν Στιοvαρτ, Ρενέ Μαέ
καί κΑyyελο Τερζάκη.

Ε[ναι μηνvματα,

ποv

μεταδόθηκαν

eνα, κάθε

-

χρόνο

• Ημ•ρα Θεάτρου

ΠΕΘΑΙΝΕΙ

ΘΕΑΤΡΟ!

ΤΟ

προσωπικ6τητεc:

Δεκαπέντε
"Θ"

Παyκ6σμια

ΘΕΑΤΡΟ

ο

Τό

τήν

-

τήν Παγκόσμια 'Ημέρα Θεάτρου, ποv yιορτάζεται σ' όλο
τόν κόσμο, κάθε 27 τοv Μάρτη. Τή yιορτή καθιέρωσε και

yιά

τήν

Τέχνη

τίίc:

κλοφόρησε ε!δικό yραμματόσημο yιά τήν Παyκόσμια 'Ημέρα
Θεάτρου. Τό ίδιο eκανε καi τό Μεξικό, στά 1970. Τό 1963,
στήν 'Ι νδία, όλη ή άλληλοyραφία σφραγίστηκε μέ εlδική
άvαμνηστική σφραyίδα ποv διαλαλοϋσε: "Τό θέατρο - ορyα
νο είρήνηs και άμοιβαίας κατανόησης". Στls περισσότερες
χώρες κυκλοφοροϋν ε!δικές άφίσες. Στήν Αvστραλία, άναμετα
δόθηκαν ο! "Τρωαδίτισσες" τοv Εvριπίδη άπό τοvς 44
περιφερειακοvς ραδιοσταθμοvς της. Σ' όρισμέvες χώρες τijς

Λατινικfis 'Αμερικfis όρyανώνοντα ι λαϊκοι χοροί καί πανηγV
ρια !
Σέ πολλέs χώρεs

-

την 'Ιταλία,

τήν 'Ισπανία, τό

κατευθvνει τό Διεθνέs Ίνστιτοvτο Θεάτρου - eναs άπό τovs

τή Χιλή, τήν Πορτοyαλία, τη Βενεζουέλα

όρyανισμοvs τijs Οvνέσκο, μέ παρακλάδια τά, κατά χώρεs,
Κέντρα Θεάτρου. Άπό τό 1952 vπάρχει κ' 'Ελληνικό Κέντρο

Ή μέρα

Θεάτρου .

ΠΟΙΟΣ

ΛΕΕΙ

ΑΛΉΘΕΙΑ;

ΠΟΙΟΣ

ΨΕΜΑΤΑ;

Τό 'Ελληνικό Κέντρο, τοv Διεθνοvs Ίνστιτοvτου Θεάτρου,
eχε ι άνακοινώσει έπίσημα:

«Ή

πρωτοβουλία yιά τή θέσπιση τfis Παγκόσμιας Ήμέραs
Θεάτρου εfναι έλληνική και ξεκίνησε άπό τήν "'Ημέρα τοv
Ήθοποιοv

",

ποv καθιέρωσε τό Σωματείο 'Ελλήνων 'Ηθο

ποιών κα\ ποv, άπό τό 1956 κα\ έπι πέντε συνεχfi χρόνια,
έορτάζονταν στή χώρα μαs, άλλά καί άπό σχετική ε!σήyηση
ποv eκανε τό 'Ελληνικό Κέντρο Θεάτρου στό Σvvέδριο τοv
Διεθνοvs ΊνστιτοVτου Θεάτρου, τό 1957, στήν 'Αθήνα » .
Τό Διεθνέs Ίνστιτο\ίτο Θεάτρου, yιά τό 'ίδιο θέμα, eχει άνα
κοινώσει έπίσημα:

«

Στή Βιένη, μέ πρόταση

τοv

Φιλαvδικοv

Κέντρου, τό ΙΧ

Συνέδριο τοίί Διεθνοvs ΊνστιτοVτου Θεάτρου άποφάσισε,
παμψηφεί, τόν Ίοvνη τοϋ 1961, τήν καθιέρωση μιδs Παyκό

::ι:κηνίίc:

-

Βέλyιο,

τά θέατρα παί

ζουν δωρεάν . Σ' άλλες χώρες, όπως τό 'Ισραήλ, ή Παyκόσμια
Θεάτρου

κρατάε ι

μιά

βδομάδα!

Στίς

'Ανατολικές

χώρες και τη Σκανδιναβία, ο\ έκδηλώσεις παίρνουν πανεθνικό
χαραχτήρα. Τά θέατρα σημαιοστολίζονται. Πολλέs φορές πε
ριμένουν τίς 27 τοϋ Μάρτη yιά νά έyκαινιάσουν νέα θέατρα

ή σπίτια κουλτοvρας. Έχτός άπό τόν Τvπο, ή Τηλεόραση καl
τό Ραδιόφωνο μετέ)ςουν άποτελεσματικά στό yιορτασμό.
Ή rαλλικfj Ραδιοφωνια άφιερώνει, κάθε °Κρόνο, μιά όλόκληρη
μέρα, τό πρόyραμμα ·• Φράνς ΚυλτVρ '
στήν Παyκόσμια
'Ημέρα Θεάτρου.

Άπό τό 1965, συνδυάζεται μέ τό yιορτασμό κ' eνα θέμα συζή
τησης. Τό πρώτο ήτανε: Ποιό ρόλο πρέπει νά παίζει τό θέα
τρο στfι σημερινή κοινωνία. τη χρονιά έκείνη ο! συζητήσεις
περιορίστηκαν άνάμεσα σέ έπαyyελματίες μόνο. την έπό
μενη χρονιά, τά συμπεράσματα τοv 1965 προτάθηκαν yιά συ
ζήτηση στοvς θεατές, κατά τή διάρκεια λαϊκών έκδηλώ
σεων ποv yίνανε σ' όρισμένα θέατρα. κΑλλα θέματα ποv συ
ζητήθηκαν άπό τότε ε[ναι: Τό θέατρο κ' ή νεολαία, ή έλευθε
ρία eκφρασης, τά Πρ'Οβλήματα ποv θέτει ή Τηλεόραση κ.ά.
'Ορισμένα άπ' αύτά, συζητήθηκαν σέ συγκεντρώσει ς, ποv
όρyάvωσαν τά θέατρα σέ σπίτια κουλτοvρας, σέ πανεπιστή
μια καl σ' έρyοστάσια.

σμιας Ήμέραs Θεάτρου».

Φυσικά, eνας άπ' τοvς δυό Όρyανισμοi.ις λέει ψέματα! Τό
'Ελληνικό Κέντρο τοϋ Διεθνοϋs ΊνστιτοVτου Θεάτρου θά

ΤΟ

πρέπει νά ξεκαθαρίσει τή θέση του.

Στήν 'Αθήνα, ή Παγκόσμια Ή μέρα Θεάτρου, άλλοτε, yιορτα
ζόταν Ικανοποιητικά. rινόταν άφορμη νά προκληθεί εύρvτε

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ , ΧΟΡΟΙ
Όπωs και νά 'ναι τό

ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ

1962 y ι ορτάστηκε

ή Πρώτη Παyκόσμια

'Ημέρα Θεάτρου. Ή συμμετοχή ήταν έντυπωσιακή: Πfiραν
μέροs Πcνήντα χώρεs κ' έξήντα ραδιοφωνικά δίκτυα! την

έπόμενη χρονιά, ο! άριθμοi μεyάλωσαν

:

Παίρνουν μέροs

65

χώρεs καl 83 ραδ ιοφωνικά δίκτυα! 'Από τό 1968 και μετά, ή
Παyκόσμια 'Ημέρα Θεάτρου yιορτάζεται, άνάλοyα μέ τή

χρονιά, σέ

75

ώs

85

χώρεs !

Τό καθιερωμένο "Διεθνέs Μήνυμα", yραμμένο άπό άλλη
προσωπικότητα κάθε χρόνο, μεταφράζεται σέ δεκαπέντε
yλώσσες, δημοσιεvεται σ' έφημepίδεs και περιοδικά όλου τοϋ
κόσμου καί μεταδίνεται άπό 150 περίπου ραδιοφωνικά δίκτυα.

Έχτός άπό τls καθαρά θεατρικές έκδηλώσειs, άπό χώρα σέ
χώρα, χρόνο μέ τό χρόνο, πραyματοποιοvνται eνα σωρό
άλλα πράγματα: Ή rαλλία, τήν πρώτη κιόλαs χρονιά, κυ-

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ... ΞΕΧΝΑΕΙ

!

ρο ένδιαφέρον yιά τό Θέατρο. Μιλοϋσαv vπουρyοl κι άλλο ι

θεατρικοl

παράyοντες. rινόταν

έπίσημοs yιορτασμός

στό

'Εθνικό, όμι λίες άπό τό ραδιόφωνο , όμιλfες στά θέατρα, διαλέ
ξεις, συζητήσειs στροyyυλijs τραπέζης, όμιλίεs πρωταyωνι
στών στά σχολεία, μοιράζονταν δωρεάν, χιλιάδες ε!σιτήρια

θεάτρων. Ό γιορτασμός τfiς 'Ημέρας τοϋ Θεάτρου,eyινε 8ήμε
ρος τό 1972, καί. . . 20ήμερος τό 1969.
Πολλές όμως χρονιές, τό 'Ελληνικό Κέντρο άδιαφοροϋσε τε
λείως! Τό 1966 δέ μετάδωσε κάν τό μήνυμα! Τό 1973 ξέχασε,
έπlσης, νά yιορτάσει τήν Ή μέρα! Καl φέτος, άκόμα καl τό
μήνυμα, σ' έλάχιστα θέατρα διαβάστηκε! Καί νά σκεφτεί

κανένας πώς τώρα - περισσότερο άπό κάθε άλλη έποχή τό θέατρο εχε ι άνάyκη άπό τήν έπαφή μέ περισσότερο κόσμο ...
Τό "Θ " - σά συμβολή στή φετινη Παγκόσμια 'Η
μέρα Θεάτρου - προσφέρει, άναδρομικά, όλα τά μη
νύματα ποv 'χουν ~κδοθεί yι' αVτή:
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1962: ΖΑΝ ΚΟΚΤΩ

μι; τελικά Π(i>ς θίι. μπορούσαμε νά τίς ίiχουμε δ ημιουργi1σει

ΕΙναι

Έτσι , τό θέατρο είναι μιά μορφ1i !:ρωτα: οί άνταγωνι σμοί
στόν έρωτα δέν παντρεύονται μεταξύ τους; κ:' i1 λε ιτουργία τοϋ

i1

έμείς οί ίδιο ι.

φύση του Οεάτρου πού έκ:τρέφει αύτό τό παράδοξο :

ιστορία πού δσο προχωράει ό χρόνος παραμορφώνεται, κ'
1Ί μυΟολογία πού δσο περνάει ό χρόνος στερεώνεται, βρίσκουν
κ' οί δυό τιΊ μόν11 τους άλι1ΟινιΊ στιγμ1) πραγματικότητας πάνω
στι) σκηνιΊ .

i1

Δέν ύπάρχει άμφιβολία πώς Θά μiiς !;κανε σ· όλους καλό i.ίν
ενας μίιγος μποροϋσε νά ύπνωτ ίσει ενα Οέατρο γεμάτο κόσμο

θcάτρου δέν εtναι τό καλύτερο παράδε ιγμα διαπιίδιισις -

αύ

τοiί τοiί φυσι κοΟ προτσές ζω ικης άπορρόφησ11ς; Γιατί, σ,τό

κάτω κάτω, δ μεγαλύτερος έρμι1νcυτιiς είν' αύτός πού δ ίνει
τιiν έντύπωση πώς δλα συμβαίνουν άπό μόνα τους, ποi:ι έφευρί
σκε ι καί αίιτοσχεδ ιάζει τό ρόλο του γιύ. ν' άρέσει σέ κάθε

καt νά τούς πε!σ~:ι πώς ύπ ηρξαν μάρτυρες μιίις ύπέροχη ς παρά

άτομο μέσα στ' άκροατί1ριο.

στασ11ς. 'Αλίμονο δμως, τέτοιος μάγος δέν ύπιiρχε ι καί ένα

'Ακόμα καί στιi Γαλλία -

πόκι;ιται στό Οεατρικό συγγραφέα νά προκαλέσε ι , μέ τά πε

ρύ. άτομικι στές, πού άντιστέκονται μ' δλι1 τους τi1 δύναμη στόν

νιχρά μέσα πού 'χει στή

ύπνωτ ισμό πού έξασκεί τό Οέατρο

διάΟεσ1i του, ενα όμcιδ ι κό ύπνωτι

δπου

oi

άνθρωποι ι:Τναι τόσο iσχυ

-

άκόμα καi στή Γαλλiα

κροατι)ριό του· γιατί δ ϋπνος καί τά δνεφα δίνουν ενα είδος
Θαυματοιιργης μαγικη ς δύναμη ς πού 'ναι προσιτί1 σ' δλα τά

άποδcίχη1κε μόλις, στό Θέατρο τών Έθνών, πόσο πεινασμέ
νος καί διψασμένος εΤν' δ κόσμος γιά ψυχαγωγ ία, άλλίι. μέ
πράγματα πού δέν ι;ίναι κο ινοτοπίες. Θίασοι πρώτης γραμμής

βαλάντια.

cφεραν έδώ τ' άριστουργi1ματα τών χωρών τους καί, μέ μόν η

σμό καί νιi 'ναι Ικανός νά μοιραστεί τό δνειρό του μέ τό ά

Τό Οέατρο, μιμούμενο αύτό τό φαινόμενο, ζη τάε ι άπό τ· άκροα

τi1ρ ι ο μι ά σχεδόν πα ι διίιστικι1 εύπιστ ί α: τό καλύτερο κοινό
εΙνα ι πάντα αύτό πού βλέπει κουκλοΟέατρο καί τό δικό μας
Οά 'ταν τό ϊδιο καλό ίiν μπο ροϋσε κάποτε νά ύπερνικi1σει
τι)ν πε ισματάρικη ίιντίστασι'1 του καί νύ. φωνάξει γιά παρά
δειγμα στόν Οί δlποδα: " Μήν παντρεύεσαι τήν 'Ιοκάστη!
ΕΤναι i1 μητέρα σου! " .
Άλλίι, χωρίς νά πηγαίνουμε τόσο μακρ ιά, τό πράγμα συμβαί
νει κ' ενα μέρος τών θεατών ξεπαγώνει μέ τι) ζεστασι ύ. μιίiς
iδέας πού τοϋ είναι ξένι1, η)ν όποία φτάνε ι στό σημείο νά υ ίο
θετi1σει σά δικ1Ί του κα! μέ τήν όπο ία λειτουργεί έν άρμονία.
Τό κομμάτι αύτό του κοινου γίνεται ενα μονάχα πρόσωπο ,
μι ά σχεδόν παιδιάστικη ψυχi1, πού άφι'1νει τ!ς iδέες καί τίς
πεπpιθιiσει ς του στό βεστιάριο, cτοιμο νά τ ίς ξαναπl.φει μα
ζί του μετά τήν παράσταση.

Πραγματ ικός θαυμασμός δέ γενν ι έται μέ ηiν ίινταλλαγ1Ί κο ι

νότοπων !δεών

ii

άπόψεcι>V" άλλίι. μέ τό νά συμμεριστοϋμε iδέες

πού δ έ ν ι:Ιναι δικές μας, κα ί σέ τέτοιο βαΟ:ιό πού νά πιστεύου-

τήν εντασ11 τιϊς έρμηνι;ίας τών 1iθοποιών τους, κατάφεραν νά

γο11τtψουν τούς Οεατές πού εύκολα φαντάζεται κανένας πόσο
δύσκολο τούς 1'Ίταν νύ. ξεχάσουν η) γλώσσα τους καί τiς θcα
τρι κές τους συνi1θειες καί νά ένδιαφερΟοuν γιά κείνες τών ίίλ
λων λαιί>ν.

'Η nαγκόσμια. 'Ημέρα Θεάτρου άποτι;λεί τι)ν εύκαιρία γιά
νά δειχτοϋν στόν κόσμο τά έκπληκτ ι κίι. πλϊισματα ποό δη
μι ούργι1σε τό σμίξιμο του ένικοϋ μέ τόν πληΟυντικό, τοΟ άν
τιl(εψενικοϋ μέ τό ύποκει μενικό, τοϋ συνr.ιδι1τοu μέ τό άσύ
νει δο .
Πολλές άπ" τίς άσυμφωνίcς του κόσμου εΤν' άποτέλεσμrι της
άποξένωσ11ς τών πνι:υιιιίτων άπό τό φράγμα της γλώσσας :
αύτές τίς άσυμφωνίες κι αύτό τό φράγμα έχε ι τάξει σά σκοπό
του νά ξεπεράσει 6 εύρύς καί πολύπλοκος μη χαν ισμός τοϋ
Θεάτρου.

Τύ. ΈΟν11, χάρ11 σ' αύτές τίς Παγ κόσμιες 'Ημέρες Θι:άτρου,
θά γνωρ ίσουν έπιτέλους τούς Οησαυρούς τό ενα τοϋ άλλου,
καί Οά συνεργαστοuν γιά τιi ν ύψηλ1i ύπόΟεσ11 της c1ρ11ν11ς.
Ό Νίτσε ι:Τπι:: Οί iδέι:ς πού άλλάζουν τό πρόσωπο τοϋ κό
σμου μίις ι;ρχονται μέ τά μικp<'ι πόδια τών περιστι;ριών. Ίσως,

μέ δ ι άμι:οο τό Θtατρο, πού πολύ συχνά ό'>ς τώ11α πr.nιορ ιζόταν

1966 : Γερμα.ι•ιιαί iι.φίσα yιύ τόι•

Λ " γιορruσμδ τιjς · Hμipuς Θr.ύ.τρπιι

στό άπλό πρόσχημα νά χαιJίζι:ι εύχαρίστηση , οί νέοι του

κόσμου Οά μετάσχουν σ' ενα λαμπρό καί ζωντανό Πανεπιστi1μιο, δπου τά μαθ1'1ματα δ ί νονται μέ σάrικα καί αΙμα κι δπου
τ' άριστουργιiματα δλων τών γλωσσών δείχνονται σ· δλη
τιiν πρωτότυπι1 β ι αιότι1τίι. τους, χωρ!ς νά " νερώνονται "
f°Lπό τι;ν κόπωση της άτομικiϊς μελέτης .
Π ρi:πι;ι νά προσΟέσω : λένε π6>ς i1 Μη χανή κα.τάφφε Οανά
σιμο πληγμα στό Θέατnο. Δέν τό πιστι:ύω οϋτε γιά ενα λεπτό,
κ ι άφοu τό Διr.Ονi:ς Ίνστιτοuτο Θεάτρου μου ζi1τ η σ~; νά μιλιi
σω στ' δνομά του, δ η λώνω δπως συνηΟιζόταν νά γίνεται κά
ποτε μέ τούς βασιλιάδες μας, παι1αλλάζοντας έλαφρί.ι τιi μορ

φi1: Άν τό Θέατρο πi;θανε, ζιiτω τό Θέατrο !

JEAN COCT EAU.

iti
J963: ΑΡΘΟΥΡ ΜΙΛΛΕΡ
Σ' άντίΟr.ση μ· άλλες προσπάΟι:ιες νά γιορταστεί ί:νας θεσμός
διεθνώς, αύτ1i

i1

άναγνώριση του Θι:άτrιου σέ τόσι;ς χώρες ταυ

τόχρονα έκφράζι:ι μιύ. πραγματικότ η τα. Τό γεγονός βέβαια,
είνάι δτι τό θέατρο σχι:δόν πί1ντα ύπι'jρξε διι:Ονές. ·ετσ ι , μι ίι.

τέτο ια ε ί δικ1i ι::ύκωρία καταγρ(ιφει άπλΟ:~ς μιύ. ii δ η ύπάrιχου
σα άλi1θι:ια μίιλλον παρά i:ναν εύσι;βη πόθο.
Σέ μιά i:ποχ1i δπου i1 διπλωματία καί ;1 πολ ιτικi1 δι αΟέτουν
τόσο λίγα κ ι ύ.δύναμα οπλα, ή λι:πτi1 ίιλλ' eνίοτι; μακρόπνοη
άποστολ1i της τέχνης πρl:πι:ι νίι. φέρι:ι τό βάρος της συνένωσι1ς

της άνθρώπι νης κοι ν6τι1τας. Ότιδi1ποτε μπορεί νά μiiς κα
ταδι:ίξει πώς ι:ίμαστε άκόμα άπό τό ίδιο r.Ιδος, είν' cνα άvΟρώ
π ι να ί.ίξιο πράγμα . ΕΙναι άξιομνημόνιωτο τό γεγονός δτ ι αύτ~i
τιi στιγμ1'1.δr.κίιδι;ς χιλιίιδι;ς ί.ίνΟρωποι, ίσως έκατομμ(>ρ ια, δια
κόπτουν ΤΙ)ν (Lναζi1τι1 ση ψυχαγωγίας ii μιίiς βαθύτεpι]ς Cμ
Π&ιρ[ας, γι ίι. ν' άναγνωρίσουν δτι σ' αύτ1i ηi δ ι απλανητικι)

σκ11ν1Ί

44

6

μεγαλύτερος Οίασος της 'Ιστορίας πρl:πι;ι

νά βρεί

μιά. άληΟινή κάθαρση, μιά άπελευθέρωση άπό τό φόβο μέσω
μιuς σωτήριας ένδοσκόπησης -

άλλιliiς ή καταστροφή κρέ

μι-ται πάνω άπ' τά κεφάλια μας. Ό άνώνυμος δραματουργός
πού μίις μοίρασε τούς ρόλους μας, αύτός ό μέγας είρων, αύτός
ό rιπίθανος χιουμορίστας, μετάτρεψε τή σκηνή σέ κόσμο, τόν
κόσμο μας. Ή ώΟηση τi'jς έπιστημονι κi'jς γνώσης μiiς εκανε

δλους ήΟοποιούς. Δέν ύπάρχει πιά άκροατήριο γιά τή μι-γάλη
σ ιωπή πού άπειλεϊ νά μ~)ν άφήσει κανένα μας ί:ξω άπό τό
νεκρικό πέπλο της .

Μιλάω βέβαια γιά τό σύγχρονο πρόβλημα τοϋ πολέμου, άλλά
σιωπηρά παρούσα σ' δλα τά Οεατρ ικά έργα πού άξίζουν ijτα
νε πάντα 11 μοίρα τοϋ άνθρώπου. Ή μόνη διαφορά τώρα, κ'
ειναι σημαντικιi, ειναι πώς έμcίς δλοι, κι δχ ι ενας άπομονω
μένος ijρωας, πρέπει νά βροϋμε τή λύση
νά πεθάνουμε .

ii

Πόσοι άπό μiiς αύτά τά χρόν ια, iiστω κι ιϊν άπό καιρό σέ και

ρό fiρΟαμε άντιμέτωποι μέ τόν άλη θινό φόβο της καταστροφή ς,

μπορέσαμε νά έπαναλάβουμε τήν ένόραση τοϋ Σαίξπηρ καί

νά ποϋμε μαζί του πώς" τό κακό δέν είναι στ' άστέρι μας, άλλά
στόν ίδιο τόν έαυτό μας

";

Γι' αύτό μiiς χρειάζεται τό Θέατρο· γιατί, πάνω άπ' δλα, τό
θέατρο τοποΟετεί τόν άνΟρωπο στό κέντρο του κόσμου. Πρί:
πε ι νά 'χουμε eνα σημείο περιπετειώδους γαλ1iνης, ενα fiσυχο
μάτι μές στή ν καταιγίδα, άπ' τό όποίο νά γινόμαστε μάρτυρες
της παλιiiς δσο κι ό κόσμος άποκάλυψ η ς τοϋ ΆνΟρώπου πού
τά βάζει μέ τό Θεό γιά ν' άποτρi:ψει τι) μοίρα του .
Τό περίεργο ε1ναι δτι σήμερα, καθώς ό κόσμος μοιάζει όρι
στικά διασπασμένος- πολιτικά, ή Τέχνη καί είδικότερα τό
Θέατρο άποδείχνουν έντελliiς ξεκάΟαρα πώς 11 βαθύτερη ταυ
τότητά του ειναι παγκόσμια. ~Ολο καi περισσότερο, τά i!ργα
πού 'χουν έπιτυχία σέ μιά χώρα βρίσκουν τό δρόμο τους καi
στό έξωτερικό. Οί διάφοροι πολιτισμο ί 1ϊτανε πάντα μέρ η
ό ενας του lίλλου, άλλ' άναπτύσσονταν παράλληλα μέ πολ
λούς τρόπους. 'Ωστόσο, σέ κρίσιμα Οέματα ζωi'jς καί Οανάτου
ά.ντιμετωπίζουμε ό &νας τόν άλλο σάν πλάσματα άπό διαφο
ρετικούς πλανi'jτες. Τό Οέατρο, σίγουρα χωρίς συνειδ11τiΊ πρό
Οεσι1 , άπόδειξc στόν καιρό μας δτι ή ά.νΟρώπινη φυλιi, παρ'

δλη η)ν ποικιλία πολιτισμοον κα! παραδόσcων, είναι στό βά
θος μία. Δέ νομίζω πώς σ' δποια παλιότι:ρη έποχi1 , σύγχρονα
iiργα 1)ταν τόσο γρ1iγορα κατανοι,τίι. παντοϊJ στόν κόσμο.
Κ' ετναι καλό που τό Θέατρο, ίσως περισσότερο άπ' δλες τ!ς
iiλλcς μορφές έπ ικοινωνίας μέσω τi'jς Τέχνης, εΤναι τό δργανο

Ή Γαλλικιί Δημοκρατία κυκλοφόρησε μιύ. σειρά γραμματόσημα,
γιιί 1•i.ι. τιμιjσει τιίν πρώτη διεθνιϊ ·Ημέρα Θεάτρου, στά 1962

ροπία άνάμεσα στά iiργα βρετανν ικi'jς προέλευσης κα! κείνα
άπό τό έξωτερικό.
Ζ.-Λ. Μ.: 'Αγαπητέ Λliiρενς 'Ολίβ ιε, δλο ι αύτοi πού, σ' δΛ:ο
τόν κόσμο, άγαπiiνε τό θέατρο, χα ίρονται γι' αύτό τό γεγονός
καi σας άπευθύνουν τίς είλικρινείς εi>χές τους.
Τι) στιγμή πού τά διάφορα τμήματα τ11 ς άνΟρωπότητας συγ
κλίνουν πρός τή ν πανανθρώπινη ένότητα, μ' ένθουσιασμό

δ ιαπιστώνουμε πώς κ' οι διάφορες θεατρ ικές συνειδιiσcις συγ
κλίνουν πρός μιά κοινιi συνείδηση του λειτουργi1ματος του
Θεάτρου.

'Ανάμεσα σ' δλες τίς τέχνες τoiJ Θεάματος, τό θέατρο δοκιμά
ζει ηi μεγαλύτερη δυσκολία νά γίνει διεΟνές. Τό μπαλέτο
κ' 1) μουσικ1) περνδ.νε τά σύνορα σχεδόν χωρίς νά τό κατα

λάβει κανένας, άλλά τό Θέατρο

-

δποια κι αν εtναι ή όπτική

του έλξη - εΤναι καμωμένο άπό λέξε ις, πολλές άπ' τ ίς ό
ποίες ι:!να ι άδάμαστες, άνεξάρτι1τες κ:αί άμετάφραστες . Γι '
αύτό πρέπε ι νά χαιρετ ί σουμε ηiν πραγματοποίηση, καί νά

θαυμάσουμc τι']ν προσπάΟcια του Διεθνοi!ς 'Ινστιτούτου Θεά
τρου πού τό ύψηλό του δνειρο συνοψίζεται σέ μιά i:κφραση

πού εΤν' άπό μόνη της i:να παράδοξο: "Τό Θέατρο του Κό

πού έπιλέχτηκε . Γιατί πάνω στιi σκηνιi ό άνΟρωπος πρέπει

σμου ".

νιί δράσε ι κόντρα σ' 6να φόντο άπό ιiνΟρώπινες άξίες.

'Αγαπητέ Όλlβιε, αuτό τό παράδοξο δέ μου φαίνεται, τ' όμο
λογώ, άκαταμάχητο . 'Αρκεί, γ ι' άπόδε ιξη , νά παρατηρi1 σει
κανένας στά ταξίδια πού κάνει στίς λεγόμενες " ξένες " χώρες,

Στήν

έποχ1) μας, δπου 1Ί ματαιότητα ί:χει κατακυριέψει τό πνεΟμα,

δπου μιά Οανάσιμη άδράνε ι α άπειλεt τήν
λό πού 'χουμε μιά μορφή πού ή ίδια

1i

καρδιά, εΤναι κα

ϋπαρξ1i της άπαιτεί τή

δράση .

Μ' ίiλλα λόγια, ίσως είμαστε κοντά ση'j ν έποχή γιά ενα Οέα
τρο Οέλησης, ένα Οέατρο πού παρά τι) συχνή έλλειψη έλευθε
ρίας κατάγραψε τ' άνΟρώπινα Οαύματα πάνω στή Γη , άιcούμ
πησε τά χέρια του στ' άστέρια καί μίις συγκέντρωσε σ' αύη)
καί σέ τόσες ίίλλες πόλεις, γ ιά νά συμμr.ρ ι στοiJμε μιι':ι έλπί
δα γι ά τόν ίίνΟρωπο.

ARTHUR MTLLER

ΛΩΡΕΝΣ ΟΛΙΒΙΕ, ΖΑΝ

κλασικούς δπως ό Σοφοκλ1;ς, ό Ζεάμι, ό Σαίξπη ρ, ό Μολιέ
ρος η ή Κομμέντ ια ντέλλ' ίiρτε, συγγραφείς, ήΟοποιοi καi σκη
νοΟέτι;ς δέν εlναι παρά οί δ ιαχειριστές μιας μοναδικης κλη ρο
νομι άς πού άνήκε ι στόν κόσμο δλόκληρο . Κι αύτό γιατί,
στό Οέατρο, δέ φαίνεται νά ύπάρχει διακοπ1) τi'jς συνέχειας
άνάμεσα στή χειρονομία καi τό λόγο, άνάμcσα στήν δραση
καί την άκοi1. Ή. τέχνη μας εtναι πρώτ' άπ' δλα μαγνητ ικό

φαινόμενο . Όχι μονάχα τό μάτι καί τ' αύτi άλλά κι δλες Όί
ίiλλες αίσθιiσcις άγγίζονται. Στό Οέα.τρο, i.ίν τό μάτι κοιτάζει,
τό στi'jθος βλέπει κα.ί προσλαμβάνει, καί μόνο ϋστερα τό μυα

iti
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πόσο τό Οέατρο μοιάζει διεΟνές κτf1μα. Είτε πρόκειται γιά τούς

λό συλλαμβάνει. Αύτιi ή τέχν11 εt ναι ποιητικιi γιατ' εΤνα ι
πάντα σαρκικi1. ·οταν οί διάφορες μορφές Θεάτρου περνίινε

-

Σέρ Λ. Ο.: ΆφοϊJ μέ τό φίλο μου Ζάν

ΛΟΥΙ ΜΠΑΡΡΩ

- Λουί

Μπαρρώ έχω

τήν τιμ~) νά π(tρω τό λόγο μέ τι)ν ι;ύκαιρ ί α τfjς nαγκόσμιας

'Ημέρας Θr.άτρου, Θά Όελα ν' άρχίσω λέγοντας κάτι γ ιίι. τό
'Εθνικό Θέατρο της 'Αγγλίας πού πρόσφατα ίδρύΟηκε. Πέρ
σι, ϋστερα άπό άγώνα ένός αί<i>να καί παραπάνω, μάς χάρισαν

έπιτέλους στή Μcγάλη Βρεταννία ~να Έθνι κ:ό Θέατρο, πού

μοΟ έμπιστcύΟ11καν τή διεύΟυνσιi του. Ένα άπό τά πρ<ί>τα
θέματα, πάνω στιΊ. όποϊα οί συνάδελφοί μου κ' έγώ συμφωνή

σαμε ~)ταν πώς Οέλαμε αύτό τό Θέατρο νά 'ναι δχ ι μονάχα
έΟνικό άλλά καί δ ιεθνές, κ' εχουμε τήν πρόθεση νά σχημα
τίσουμε τό ρεπερτόριό μας έτσι πού νίι. διατηρείται μιά ίσορ-

τά σύνορα, μόνο 11 ίδέα ποi> έμπεριέχει 11 λέξη ύφίσταται μιά
στιγμιαία i.ίκλειψ11, άλλ' 1i ίδια i1 λέξη, αύηi ή νοητικά άνα

γνωρ ίσιμη μπουκιά διατηρεϊ δλη τή σαγηνευτ ικ1) καί μαγ ι κή
της δύναμη. Πέρα άπό τίς λέξεις, ή α!σθησιακ1i δύναμη τοi)
Μπρέχτ, τoiJ Κλωντέλ, τοϋ Οεό.τρου τfjς Άπω Άνα.τολης
η του Σαίξπηρ συναντιG>νται, χτυποϋν καi εiσδύουν στό στή

θος δλων των άν0ρ6>πων.
Σέρ Λ. Ο.: Είμαστε πολύ εύτυχείς πού ό Σαίξπη ρ εγινε Ιδιο
κτησία τοϋ κόσμου γεν ικά, πού μονίμως τόν έπικαλοϋνται

σάν πρόγονό τους δλα τϊι. νέα Θεατρικά κινί1μα.τα. (Διαπιστώ
νω πώς ό "Βασιλιάς Λi1ρ" ΟcωριiΟηκε τελευταία σάν ό πρό
γονος τοΙJ Σάμι ουελ Μπέκετ) . Είμαστε έπίσ11ς εύτυχείς πού
άνθρωπο ι άπ' δλα τά. εθνη καi κάΟε Ορησκευτικης πίστης τόν
χαιρέη1σαν σά. δικό τους καί πού κανένας τους, έξετάζοντας

45

τό σύνολο τ(i)ν έργων του, δtν τόν χαραχτήρισε ποτέ άκαμπτο
άντιδραστικό. Ό άνΟρωπος πού 'γραψε τόν " Έρρίκο τόν

άπό τούς νεότατους, και τόν μόλις χτεσινό εισπράκτορα έπι
τυχιU>ν ρυτιδωμl:νον άπό τοi>ς π ιό ρυτιδωμένους. Στήν ποiηση

So" έγραψε έπίσ11ς καi τό" Τρωίλος καi Χρυσηίδα "· ό άνθρω
πος πού 'γραψε τό " Ρωμαίος καί 'fουλιέττα " έγραψε έπίσης
καi τό " Μέτρο γιά μέτρο ". Σt 400 χρόνια, 6 Σαίξπηρ μας
έγινε ό Σαίξπηρ δλων, μέ υίοΟcσία. 'Από τήν άποψη τοϋ Θεά

-

τρου - καί πcρσότερο άπό ποτέ σ' αύτή τιjν 400ή έπέτειό
του - εfναι τό πιό σημαντικό έξαγώγιμο προϊόν μας. Κανένα
δέ μuς κόστισε ποτέ λιγότερο κόπο, κανένα δέ μuς άπόφερε

διαπλέει τούς αιU>νες, άνοιξη παντοτιν1).

περσότερη περηφάνεια.

Ζ.-Λ. Μ.: Άν, δπως τόσο σωστά παρατηρεί ό Σέρ ΛG>ρενς
'Ολίβιε, εfναι άδύνατο νύ. τοποΟετηΟεί πολιτικύ. ό Σαίξπηρ,
αύτό όφείλεται στό γεγονός δτι, σύ.ν άληθινός θεατράνθρωπος
κατάφερε, άκόμα καί στύ. πολιτικά του θέματα, νύ. παραμείνει

καί Θέατρο σ11μαlνει ποίηση όρατή - κάθετι έφοδιασμέ
νο μέ νιάτα δέν εfναι άναγκαστικύ. καi νεότροπο, δπως καί κά
θετι νεότροπο δέν εtναι πάντοτε έφοδιασμένο μέ νιάτα. Έτσι,
ή νιότη δικαιώνεται στό Θέατρο καί μνημειώνεται, γιά νά
Οί νέοι θά πρέπει ν' άναγνωρlζουν στό Θέατρο τόν βαθύτερο
έαυτό τους, τι)ν ήθικι) άξlα πού ύπερασπίζονται καί πού,
ίiν τούς ρωτi1σετε σέ ώρα έσωτερικης διαύγειας νά τήν προσ
διορίσουν, θά σuς πουν δτι δέν ε{ναι μιά. συμπτωματική, πα
ροδικ1) ήλικία. 'Η νιότη εtναι ά.ρcτή, χαμόγελο του Θεοϋ.
'Αρετή νά διατηρείς χλωρή, σπαρταριστή κι άνένδοτη τήν
ψυχή τοϋ κόσμου. Αύτή εtναι και τοϋ Θεάτρου ή άποστολή.

μάρτυρας της έποχης του. Ό ύστατος σκοπός του θεάτρου,
εtναι ή Δικαιοσύνη. Πάνω στι) σκηνή, φονιάδες, θύματα,
κατηγοροϋσα άρχιi και ύπεράσπ ιση , άγωνίζονται μέσα στό
άπειρο τU>ν παΟU>ν τους. ΚαΟένας θεατιjς εtναι κ' ένας ένορκος,
κ' εtν' i1 Ζωή, iσχυρή καί ισορροπημένη ποu προεδρεύει σ'
αύτό τό εύρύ ξεκαθάρ ισμα λογαριασμlίJν και κάνε ι νά προβά
λει i1 έξυπνάδα, ή κατανόηση καί 11 όγε ί α . Ή κύρια δύναμ11
του Θεάτρου ι:tναι νά παραμι:ρίζει δ ,τ ι χωρ ίζε ι τούς άνθρώπους:
διαφορά φυλης, θρ11σκευτικης i\ πολιτ ικης παιδείας, δ ιαφορά
γλώσσας, καl, άντίΟετα ν' άξιοπο ιεί δ,τι οί (.ίνθρωποι έχουνε
κο ινό: τό γέλιο καί τά δάκρυα, τή χαρά καί ηi λύπη , η) ν εύ
τυχiα καί τό ί.ίγχος, κοντολογίς δ,τι ά.νήκει στήν περιοχή της
καρδ ι άς. Τό θέατρο παρουσιάζει τήν κοινή καρδ ι ά τών άνΟρώ
πων καi, άπ' αύτιi τήν dποψη, εfναι τό πιό ά.ποτελεσματικό
δπλο γιά τι)ν εiρ1iνη.
Σέρ ΛΩΡΕΝΣ ΟΛ Ι ΒΙΕ

-

ΖΑΝ-ΛΟΥ Ι ΜΠΑΡΡΩ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ

iti
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ΡΕΝΕ Μ Α Ε, Γενικός δι ευΟυντ'Ι')ς ' Όύνέσκο"

Πάνω σ' αύη) τή σκηνiι, cνα μέρος δπως κάθε άλλο, δπου,
καΟώς τίποτα δέν ι;tναι πραγματικό, δλα φορτ ίζονται μέ νόη 
μα, τά πάντα, πιστευτά i\ παράλογα, έπειδ t) κανένα δεν εlν'
άληθινό, ε{ναι Οαυμάσια δυνατά. ΈδG> πού 'ναι τό όπουδήποτε,
αύτό τό βράδυ πού 'ναι έκτός χρόνου, δλος ό κόσμος κι δλη
ή ίστορiα τοi) χΟtς καί του σi1μερα, τοϋ τώρα καi του ποτέ,

στi1νονται μπροστά μας γιά νά έξερευν11Οοϋν άπό τή φαντασία
μας .

•Αφ1'στε

vά γιορτάσcrε μαζί του τιίν 4η Πα'Ικόσμια ·Ημέρα Θεάτρου.

με νά ζητωκραυγάσω τό θέατρο σάν τό ύλικό τG>ν
όνείρων δλων τ(i)ν ά.νθρώπων. Θαυματουργό συμβάν, εiκόνα
άυλη, τώρα γιά τιj μαγεία τU>ν ματι(ί)ν καi τ(ί)ν αύτιών, κάποια
πλοκή Οά. ξεπηδ1'1σει άπό τι) φαντασία, πού θά κερδίσει τίς
άναστατωμένες καρδιές μας. Τί δύναμη κρύβεται στό παίξιμο!
'Η δύναμη τϊ1ς κωμωδlας, i) φρlκη της τραγωδίας, ή άγωνία
του δράματος έπιβιίλλουν μιά άμεση γοητεία, i1 δρώμενη ψευ
δαίσΟησ11 μετατρέπεται σέ κάτι πιστευτό. Τό θέατρο δέν ε{ναι
μιά παράσταση γιά νά τήν βλέπει κανείς: εtναι μιά έμπειρία
πού συμμερίζεται η δέν ε{ναι τίποτα. Τό θέατρο μuς θυμίζει
πώς ό Άνθρωπος c{ναι δράση, καi πώς ή δράση εfναι πίστη.

•Αι•

Καί ποιά δύναμη κρύβεται στήν έτσι ά.ποκαταστημένη έπι-
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ΑΓΓΕΛ ΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ (Γιά τ ήν Έλλάδα)

Σ' αύτιί τιίι• 27η του Μάρτη τojj 1965, 1.ΡΟΙ•ιίiι; πού διάλεξε ό
Όργαι•ισμόι; •Ε1•ιιJμέ1•ιιJ1• ΈΟ1•ώ1• 'Ιιά ι•ά γιορτάσει rιί Συι•εpγασία
μcrαξύ τιί>ι• λαώιι, τό ΔΙΕΘΝΕΣ Ίι·στιτοjjτο Θεάτρου σii.ι; καλεί
εlι•' άλιίΟεια πώι;, ί:δώ καί 'κεί στόι• κόσμο, παραμένουι• αί
τίει; διχόι·οιαι;. ιίν εlι•' άλfμοι•ο άλ.ιjΟεια πώι; ίι άι•ησυχία δέ μπό
ρεσε ι·ά i;γκο.ταλεfψει όριστικά rιίι• καρδιά τών ά1•Ορώπω11, εlι·αι
τό ίδιο άλιίΟcια πιίJι; οί αύτοl καί μόι•ο αύτοί, καί καΟέι·αι; άι·ά
μεσά τπιις, λ·pατπϋ1• στίι. χέρια του; τά μiσα γιά τιίι• είριίιιη, παρ'

όλει;' τίι; άι•τ!Οι:τcι; δυι•άμειι;.
Τό Θcαrpo r.11• ίfι•α άπ' αύτά τίι. μέσα: §1•α άπό τίι. πιό σημαιιτικά
γιατί άποτcλr.ί μι3ροι; τι7ι; παγκόσμιας κουλτούρας, ένα άπό τίι.

· fταλία: Σιjμερα 7 τ' Άπρf).η 1964. μt τιίν εύκαιρία τιίς Jη:; ΠαΎ
κόσμιας ·Ημέρας Θεάτρου. παραστάσεις πρόζας τελείως δωρεά~•
ε aaι

RΟΜΛ

r•

πιο ύ.ποτελcσματικίι. γιατf. σιγ(ί σι γά, τά σύι•ορα έξαφα1•ίζοvται
μπροστά τπιι, ίfι·α άπό τίι. πιό ίίξια 'Ιιο.τl. μιλώντας δλες τίι; γλιίίσ
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σr.ι;. άναφcρtίμr.ι•ο σ· δλουι; τούς πολι τισμού;, καΟρεφτίζοι•τας δλα
τά ίδcώδη, i:κφρύ.ζcι ώστόσο μιίι. βαΟιά cι·ότηrα, κεί1·ιι τώι• ύ.11Ο1Jώ
πω1• πού. μι!σα άπ' ϋλει; τίι; συγκρούσcις. δi:v iι1•αζητοϋ1• παρά
άφορμi;ς ιιίι. γ1·ωριστου1• καi ,,· iι γαπιιΟουιι.
Τό Θι!αrρο, σύyχροι•ο δπ).ο lκφρασψ; τών λαώ11 , τώι• σκέψεών

τουι; καί τι;ς κλίσης του;, ί;πιβcβαιώι•ει τιί Οέλησιί του ι·ά τούς
ύπηρcτιjσει καί 1•ά ύπηρcτιίσcι έτσι τιί φιλία καί rιί11 Είριίνη.

•11•
Μί;

τιί1• εύκαιρία

του φεr11•οϋ

γιορτασμοjj τι;;

"

ΠαΊκόσμιαι;

Ήμέρα; Θεάτρου", πού Ί·αι άφιερωμέι•η στό Οέμα ··Θέατρο
καί Νεότητα", τό Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Κέι•τρου Θεάτρου, παρακάλεσε τόι• διατελέσαι•τα Πρόεδρο του
Κέντρου. διακcκρψέι•ο λογοτέχι•η καί έκ τώι• πρώτωι· Οεατρικώ1•
συγ';ραφέωι• τι;; χώρας καί άλλοτε Γει•ικό ΔιευΟυι•rιί τojj •ΕΟιιι
κοjj Θεάτρου, κ. •Αγycλο Τερζάκιι. ι•ά συιτάξει τό παρακάτω
γιορταστιλ·ό μιjι•υμα
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Ή Παγκόσμια 'Ημέρα του Θεάτρου άφιερώνεται έφέτος στή
νεότητα. 'Ιδέα λαμπρiι, συνδυασμός έσωτερικu τόσο εύγλωτ
τος πού νά μοιάζει μέ ταυτολογία. Θέατρο καί νιάτα, πραγμα

τικά, άποτcλοϋν έννοιες ταυτόσημες. Όχι δμως μέ τήν έξω

τερικi1, τi1 δημοκοπικ1) σημασία τοϋ συσχετισμοϋ. Ή νιότη
πού χαραχτηρlζει τό Θέατρο, καί πού τό τρέφει σταΟερu μέ
τή δροσιά της, εtναι βαΟ ι ά, πνευματικ1), εξω άπό τήν κατη
γορία τοϋ φυσ ικοϋ, dπιστου Χρόνου. Κάνει τόν Αίσχύλο νέο,

sollo flll
d c ll '

.,.,.,pl ι;I

ιsτιτυτο ΙΜΤΕRΙΑΖΙΟ•aιε
( ι . 1 . Ι.)

(Uno-..co}

DEL TEITRO

κοινωνία μεταξύ τών άνΟρώπων, πού ξεπερνάει τiς διαιρέσεις
καί τά σύνορα φύσης καi κοινωνίας, κι ι'ικόμα κουλτούρας.

Σ' άντίΟεση μt Cίλλες άνΟρώπινες συγκεντρώσεις, τό Οεατρ ικό
άκροατi1ρι ο δέν εΙναι μι ά συνάΟροιση άτόμων σέ άπομόνωση ·
εΙναι μιά κοινότητα πού ψάχνει τιi ν ψυχ1i της καί, άπό καιρό
σέ καιρό, τιi βρίσκει - γ ιά νά μ~iν ξεχάσει ποτέ πιά αυτ~; τή

στιγμ1;. 'Ενώ τό εργο βρίσκεται στιi σκη νή, ή άνθρώπινη άδερ
φοσύνη κάνε ι τό άκροατi1ριο ενα.

Κ' εΤναι κ'

iJ

δύναμη τοίJ λόγου

-

ποι) εΙναι ουσ ιώδης στό

θέατρο. Ό λόγος εΤναι σκέψΙJ . Αυτές oi λέξεις, που χρησιμο
ποιοuν έκφραστικές φωνές κ' έκφραστικά χαραχτηρ ι στικά
γιά νά μϊις καταστi1σουν ίκανοuς νά κοιτάξουμε μέσα στά
πιό βαθιά μας μυστικά· ο! λέξεις ένσαρκώνονται σέ ζωντανές,
εϋΟραυστες κι άξιαγάπητες μορφές, όδηγώντας τες μέσα άπό
συγκρούσεις, δολώματα, δ ιαπληκτισμούς καί παγ ίδες στι)ν άπο
Θέωση
τήν έξαφάνιση - καΟώς μποροuν νά 'ναι ύπέροχες - ,
παΟιασμένες
γελοίες - στόν ϊ;ρωτα ;; στό θάνατο , στό γκρο
τέσκο ii στό λεπταίσθητο · τό νόη μ(ι τι1ς μέ π1~γαίνει πέρα άπ'
δ,τι βλέπω. Μέ διάμεσο τ ί ς λέξε ι ς, οί πεπο ι Οι]σεις μου γί
νοντα ι σαφr.ίς σέ μένα τόν ίδιο καi μπορ& νά τ iς έκτιμ1)σω.
Έτσ ι , Οά φύγω άπ' αυη; ηiν αϊΟουσα τών ψευδαισΟήσεων μέ
μιά κατανόηση ηϊς πραγματικότητας που Θά μπορ& νά έφαρ
μόσω ση)ν ίδια μου τή ζωί1. Δεμένος στή μαγεία του Θεάτρου,

i1

i\

θά 'χω ύποστεί μιά δοκιμασία. Οί ψευτιές του Οεάτρου ρίχνουν
φώς στά ίδι α μου τά σφάλματα· καί τό ίδ ιο τό θέατρο μέ λευ
τερώνει άπό τιiν ίδι α ηi μαγεία του. Είναι ενας καΟαρισμός.
Καί τ' δνομά του είναι άιφιβιϊ>ς" κάΟαρσις ".
Μέ τιiν ευκα ι ρία της

5ης Παγκόσμιας 'Ημέρας Θεάτρου,

ή " ουνέσκο " μέ πι:ρηφάνεια άποτίr.ι φόρο τιμfjς στή μεγα
λοσύνη , τιiν παγκοσμιότι1τα καi τιiν αiώνια νιότι) του Θεά
τρου. 'Εξ όνόματος αύτης της 'Οργάνωσ11 ς, έπ ι θυμώ νά δια
βιβάσω η)ν ι: υγνωμοσ\Μ1

τοίJ κοινοϋ σέ σας , συγγραφείς,

1]Οοποιούς, παραγωγούς, σ· δλους έσiiς πού με τήν έπιδεξιότη
τά σας δ11μιουργr.ίτε τιiν ποίηση πάνω στi1 σκηνι) . Σuς εϋ
χομαι ν' άξίζετε πάντα τή συμπάθε ια καί τήν έκτίμηση το(j
κοινου καί νά μ~']ν ξεχνάτε ποτέ τι)ν άξ ιοπρέπεια τη ς τέχνης

σας, σείς πού 'χετε τι)ν τρομαχτικι) δύναμη νά μέ κάνί:τε νά
γελάω καί νά κλαίω μέ λυγμους ταυτόχρονα.

RENE MAHEU
1968 :
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1968:

ΕΛΕΝ ΒΑ ·Ι·ΓΚΕΛ

Τό Θέατρο κ' οί άδερφές του τέχνες εχουν σάν uψιστο στόχο

τους τήν εύΟύνη τους άπέναντι στήν κο ινωνία. 'Η άποτcλε
σματικότητά μας είνιιι μεγάλη καί ξεπερνάε ι τά έΟνικάσύνορα.
Καλοίίμε τό κοινό στό Οέατρό μας, γιά νά τοϋ παρουσιάσου
με, μέ τρόπο διασκεδαστικό, φρόνιμο καi εύχάριστο, μιά εί
κόνα η"jς πραγματικότιιτας, ώστc νά μπορέσει νά τιi γνωρίσει
καl νά τ ιi ν καταλίιβr.ι. 'Εμείς, ο! 0.νθρ(()πο ι τοϋ Θεάτρου,
προσπαΟοuμε μέ η) δουλε ιά μας νίι κάνουμε έπιτέλους τόv
πλανι;τη μας κατάλληλο νά ζεί κανciς σ' αύτόv- κ ι αυτό ση
μαίνει, πάλι καi πάνω άπ' δλα, δτι πρέπει νά &ημιουργ1iσου
με &να Θέατρο γιίι cνα παρόν εί ρηνικό κ' ενα μέλλον φ ιλικό,
δπου ό ίίνθρωπος Οά β ο η Θ ά ε ι τόν Ciνθρωπο.
Τό 1967 στέλνουμε αύτό τό μi1νυμα σ' δλα τά Οέατρα τοϋ
κόσμου. Ζητάει μιά άπόφαση γ ι ά μιά τέχνη, πού ό Μπέρ
τολτ Μπρέχτ τήν i:βλεπε ν' άντιμετωπίζει τό άκόλουΟο δί
λημμα:

"'Η τέχνη, στήν έποχι'] αύτή τών άποφάσεων, πρέπcι νά. πά
ρει καi κείνη μιά άπόφαση. "Εχει τή δυνατότη τα νά γίνει είτε
τό δργανο μιuς έλάχιστης μειονότητας, πού, γιά τό μεγαλύ

τερο άριθμό τών άνθρώπων παίζει τό ρόλο τοG Πεπρωμένου,

άπαιτώντας πάνω άπ' δλα τυφλ1i πίστη , εϊτε νά συμβαδ ίσε ι
μέ τούς πολλούς καi νά τούς έμπιστευτεί τό πεπρωμένο τους

στά χέρια τους . 'Η τέχνη μπορεί νά παραδώσει τους άνθρώπους
σηjν παραζάλη, τiς ψευδαισθήσεις , τά Οαύματα. Ή τέχνη
μπορεr νά αυξi1σει ηiν άγνοια ii νά μεγεθύνει τη γνώσ11 . Ή
τέχνη μπορεί νά βασιστεί στiς δυνάμεις που δε ίχνουν τιi
δυναμή τους μέ τήν καταστροφή
στίς δυνάμεις πού δείχνουν
τή δύναμή τους βοηθώντας".

;1

HELEN WEIGEL

'Αφίσα Βενεζουέλας γιά τό γιορτασμό τιjς ·Ημέρας Θcάτρου

ΜΠΕΛ ΑΝΧΕΛ ΑΣΤΟΥΡΙΑΣ

Όπου ύπηρξε Θέατρο, τά λόγια μένουν. Τά λόγια τοϋ δ ι άλο
γου τοίJ άνθρώπου μέ τούς Θεούς, τοίJ άνθρώπου μέ τόν κόσμο,
τοG άνΟρώπου μέ τόν άνΟρωπο. Τά λόγια ένός άθάνατου διά
λογου. Ή γλώσσα των αίώνων ξαναγίνεται , στό Θέατρο, επει
τα άπό πολλαπλές κακοτυχίες, τό μέσο έπικοινωνίας μέ τίς
μάζες, τό πιό άνΟρώπινο, τό π ιό iiμεσο, άποτελι:σματ ικό καί
γόνιμο. Λειτουργία, ίερή άναπαράσταση, γένεση της δημιουρ

γίας, λογοτεχνικό είδος, δλ' αύτά ύπηρξαν κ' έξακολουΟοuν
νά 'ναι Θέατρο, δηλαδ1i γι' ίiλλους λογοδιάρροια καί ψευδαί
σθηση , γι' iiλλους cνας δρόμος γ ι ά τι'jν τέλεια ποίη ση των 1iΘών, μαγεία, πραγματικότητα καί, γ ιά δλους, τό δνειρο .
Σάν Cίνθρωπος πού άν1Ίκω σέ πολ ιτισμούς πού άνασταίνονται ,
σέ πολιτισμους μέ χιλιόχρονη Θεατρική παράδοση, δπως

είνα ι ό πολιτ ισμός Μάγια της Γουατεμάλας, άναπολώ έδιϊ>,
δχι τήν είκόνα τών μαχαιριών άπό iιφαιστειογενη πέτρα που
σί1κωναν καρδ ι ι~ς ιΊ'ις τόν iiλιο, άλλά τίς στιγμές τιϊ>ν μεγάλων
παραστάσεων τοϋ 1Ίρ<ιΗκοϋ Οεάτρου, τούς χορούς τοG φτεροίJ,
τοϋ κουδουνιοϋ καί τοϋ καπνοί), πού i1 αiωνιότητα άπεικόνισε
πάνω στήν πέτρα, αύτές τίς ί:ξαλλες εύωχίες δλόκληρων λαιϊ>ν,
πού χόρcυαν μι':ρες καί βδομάδες, ώσπου νά σωριαστοGν κά
τω άπό έξάντλησ11 κι άπό νύστα.
'Απ' αύτό τόν κόσμο ξεκινώντας, τολμώ έγώ, ίiνΟρωπος πού
τόν φωτ ίζουν Cίλλοι flλιοι, ν' άπευθύνω τό λόγο στούς δημιουρ
γους και Θεατές του σκηνικοϊ> θαύματος, καλώντας τους νά
δώσουν τά χέρια, δχι γ ιίι. νά φτ ιάξουν ίι.λυσίδες, άλλά γιά νά

στήσουν τiς γέφυρες τi1ς άμοιβαίας κατανόησι~ς. Στούς τέσ
σερις όρίζοντcς τοG πλανί1τη, ο! CίνΟρωπο ι του Θεάτρου, δλων

τό'>ν θεάτρων, Θά σβιjσουν αύτι) τ~Ί στιγμη τά σ6νορα· · Θά λη
σμονiισουν φυλές, έθνικότητcς, θρησκεύματα· Θά ένώσουν
τ ίς Θελ1jσεις τους γιά. τό καλό της εiρi1ν ης, πού άποτελεΤ ύ-
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πέρτατη κα! μοναδ ική άξίωση σ' αύτή τήν ώρα των συγκρού
σεων που δέν iiχουν προηγούμενο.

μάδια έποχών πού δέν εΙναι οι δ ι κές μας, κι αοτό συμβαίνε ι
γιά συναισθη ματικούς

i1 ο ί κονομικούς

λόγους.

Ή Έβδομη Παγκόσμι α 'Ημέρα τοl> Θεάτρου, αυη; τii χρονιά
που γ ιορτάζεται ή Παγκόσμια Δ ιακήρυξη των Δικαιωμάτων
τοϋ 'Ανθρώπου, πρέπε ι νά κινητοπο ι 1;σει δλες τiς συνε ι δi1σεις ένάντια σέ κείνους πού διακηρύσσουν τόσες μοιραίες
συμφορές έμφυτες στό άνθρώπ ι νο γένος : τi1 ν έξολόθρευση
τοΟ άνθρώπου άπό τόν liνθρωπο σέ άδελφοκτόνους πολέμους,
τή γενοκτονία καi κεϊνο τόν (J.λλο τρόπο άποδεκατισμοl> τής
άνθρωπότι1τας, πού συνίσταται ση)ν οίκονομική άσφυξία .

'Εργαζόμαστε μέσα σέ χτiρια πού παραμορφώνουν τη φύση
της δουλcιaς μας, γιατί χτ ί στηκαν πρ iν άπό πολλά χρόνια
κα i δέν εΤνα ι ούτε σκόπιμο οϋτι: οικονομικά συμφέρον νά
τά μετατρέψουμε. 'Εργαζόμαστε γιά eνα ΚΟΙ νό πού σπανίως
άλλάζει, γ ιατί ο! δομές πού προσελκύουν τό κοινό αύτό καί

"Ας μι) μένουν πουθενά σβηστά τά φώτα τίjς ράμπας. 'Αντίθt.τα,
δλα τά φώτα του παγκόσμιου θεάτρου iiς λάμπουν σάν άστέ
ρια, πού στό φως τους τίθενται καί συζητοuνται σ' δλες τ!ς
γλά'>σσες, σ' δλα τά γεωγραφικά πλάτη καi σ' δλες τίς σκηνές,
τά προβλi1ματα του άνθρώπου, χωρίς νά λησμονοuμε τό καί

τό πρόβλημα δηλαδή ένός Θι:άτρου πού θά μποροϋσε ίσως ν'
άνταποκριθεί στ1;ν έποχή μας, στό ίδιο συμπέρασμα καταλt)
γουμε: ό κύριός μας ρόλος εΙναι νά έπανεξετάσουμε, νά έπα
νεξετάσουμε βαθιά, Θεμελιακά, καταστρεπτικά, κ' έλπίζου
με δημιουργικά, δλι:ς τiς μορφές μέσα στiς όποϊες ζοuμε.

ριο πρόβλη μα τίjς έπιβίωσι1ς του πολιτ ι σμοϋ μας, που βρίσκε
ται άντιμέτωπος των τρομερ&ν πυρηνικών όπλοστασίων.

Όσο θά ύπάρχει αόni 1Ί άπειλ1i , ό πλανi1της μας δέ Θά μπο
ρεί νά Θεωρείται μέρος άσφαλές καί

1i

δικi1 μου ή κραυγιi

συναγερμοu, χωρίς ν<.ι διακόπτε ι τιΊν Παγκόσμια 'Ημέρα τοΟ

τό φέρνουν κοντά μας, εχουν οί ίδιες τό γνώρισμα τf\ς πλη
ρότητας καl κάνουν πολύ δύσκολη τι)ν δπο ια άλλαγή.

Έτσι, άπ' δποια σκοπιά κι ίiν άτενίσουμε τό πρόβλημά μας,

'Από που μποροuμε ν' άρχ ίσουμε; Ίσως χρε ιαστεί ν' άρχί
σουμε άπό ηΊ διαπίστωση πώς άντιμετωπίζουμε κάτι πολύ
δυσάρεστο, δπως εΙναι τό γεγονός δτ ι στή σ11μεριν1) Παγ
κόσμια Ήμέρα Θεάτρου iiχουμε τόσο λίγο πραγματικά παγ
κόσμιο Θέατρο νά χαροi)με.

ΔιεθνοΙ>ς 'Ινστιτούτου Θεάτρου πού τή γ ιορτάζει σi1μερα ό
κόσμος όλόκληρος, πρέπει νά συμβάλει στό νά άποτραπεί,
μέ τήν κοιν1i μας ένέργεια, ό κίνδυνος νά μεταβληθεί 1Ί γη
σ' ενα τάφο, που θά 'χει έπιτάφιο τοϋ σύμπαντος, τήν άπλή
έπιγραφi1: La Comn1edίa c finila (Ή Κωμωδία τέλειωσε).

MIGUEL ANGEL ASTURIAS
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PETER BROOK
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Ν ΤΜΙΤΡΥ ΣΟΣΤΑΚΟΒΙΤΣ

Σ' αύτή τήν 9 η Παγκόσμια 'Ημέρα Θεάτρου άπευθύνομαι σ'

ΠΗΤΕΡ ΜΠΡΟΥΚ

οι άνθρωποι που δουλεύουν στό Θέατρο εχουν τό δικό τους
χαραχτήρα καί τά δικά τους γνωρίσματα. ΕΙναι πολύ εόαίσθη
τοι. Κ' έπειδιi εΙναι πολύ εύαίσΟητοι, εuκολα συγκινοuνται
κ' εuκολα όργίζονται. Παντοu, σ' όλόκληρο τόν κόσμο, στά

έπαναστατικά κιν1Ί ματα, οί 1iθοποιοί εΙναι συχνά οί πρώτοι
πού ύψώνουν τι] φων~i της διαμαρτυρίας, κι δμως στήν περίο
δο τή μ1)-έπαναστατική πού άκολουθεί, εΙναι συχνά αύτοi οί
ίδιοι ι':.ίνθρωποι πού πρίίιτpι ξαναγυρνοuν στό παρελθόν. Για
τί άραγε;

Στό θέατρο είμαστε δλοι μας αίχμάλωτοι των μορφών καi των
σχημάτων κάτω άπό τά όποία ζοuμε καt στά όποϊα όφείλουμε
τήν καθημερινi1 μας ϋπαρξη. Κι αύτές oi μορφές, περισσότερο
ίσως άπό κάθε άλλη μορφ1i η)ς κοινωνίας μας, φέρνουν ση-

δλους αύτοός πού άγαποΟν τι)ν τέχνη κ' αίσθάνονται ύπεύ
θυνοι γιά τό μέλλον της. Στ~Ίν έποχη μας, 1i καλλ1τεχνικ1Ί
καλαισθησία καί οί άπαιτήσεις τοΟ λαου iiχουν αύξηθεί τερά
στια κ' iiχουνε γίνει πολυποίκιλες. Κ' έμείς, ή καλλιτεχνική
"tντελλιγκέντσια ", πρέπει νά βάλουμε δλα μας τά δυνατά
γ ιά νά ίκανοπο ι i1σουμε τι; δίψα του άνθρώπου γιά γνώση καί
τιΊν έφεση του γιά τό ώραίο . Τό νόημα τfjς ζωfjς καi ή άποστο

λ1Ί τοΟ καλλιτέχνη εΙναι άκριβώς νά δίνει χαρά, νά έμπλουτί
ζει πνευματικά τό λαό καi νά του ξυπνάε ι όψη λότερα συναι
σθi1ματα μέσα του.

Οί άνθρωπιστικές άρχές, i1 Εiρi1γη κ' ή φιλία μεταξύ των
έθν&ν πρέπει νά ριζό)σουν ρεαλιστικά στ!ς θεατρ ι κές σκηνές
τοu πλανi1τη μας, και γιά νά γίνει αύτό χρειαζόμαστε αοτές
οί ίδέες καi άρχές νά γίνουν πρώτα κτήμα των ίδιων των καλ
λιτεχνών.
Ό 20ός α!ώνας μaς έφερε πλησιέστερα πρός ενα άκτινοβόλο

μέλλον κα! πολλά έξαρτιοϋνται άπό μaς

..

!ντελλιγκέντσια" τοu κόσμου

-

-

τ~)ν καλλιτεχνική

νά έπιταχύνουμε τήν πο

ρεία τίίιν καιρ&ν.

DMITRY

Πανηγυρισμός τι;ς Παγκόσμιας 'Ημέρας Θεάτρου στιί Βομβάη
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WORLD THEATRE
1971:

ΠΑΒΛΟ ΝΕΡΟΥΔΑ

DAY
COMMEMORATION

Κάπου, στό Μοντεβιδέο ii ίσως στό Καράκας, είδα τό "Τί
μημα" τοϋ •Αρθουρ Μίλλερ. Mou ίίρεσε όδυνηρά. 'Ηταν

THEATRE CROUP. ΒΟΜΒΑ Υ

ενάς Τσέχωφ σκληρός, ίίτεγκτος, χωρίς χαμόγελο. Βγijκα άπ'
τό Θέατρο καί τό ι'.ίφησα πίσω μου: 11θελα νά ξεχάσω αύτή τήν
πικρή άκρίβεια.

presents

ARTHUR MILLER'S ELECTRIFYING CLASSIC

ΕΙδα τόν ίδιο χρόνο στό Παρίσι ενα εργο κυνικό καί ξεδιάν
τροπο . Mou άρεσε γ ιά τiς άκρότητές του, γιά τόν 'Ερωτικό

ήλεκτρι σμό του, τίς δυνατότητές του νά ξεκόβει άπό τά κα
θιερωμένα. Βγήκα άπ' τό Θέατρο και είδα μέ τρυφερότη τα τούς
χειμωνιάτικους δρόμους, τά άκίνητα δέντρα, τίς ένασχολή
σεις τών άνΟρώπων.

ΤΗΕ

• Αφησα

CRUG_IBLE
Dirc<ίed by

SHOSTAΚOVITCH

Al YQUE PADAMSEE

πίσω μου αύηΊ τή βιαιότητα του θεάτρου: σέ λίγο
ξέχασα αύτό τόν προσχεδιασμένο παροξυσμό . Πιστεύω πώ<;
ή έποχi1 μας ταλαντεύεται ι'.ινάμεσα σέ παρόμοιες διακυμάν
σεις, άνάμεσα στιΊ ν άλ1)θεια πού μilς άφήνει άνικανοποίη τους
καί μιάν έλπίδα πού άκόμα δεν πραγματώθηκε.
Τό Θέατρο iiσπασε τό κέλυφος ένός τεράστιου αύγοϋ στρου
θοκαμ11λου: περιμένουμε, έμείς οί iiνΟρωποι καθιστοί στήν

πλατcία, άπό τήν πρώτη

&ς τήν τελευταία σειρά, ν' άρχίσcι

τό νέο πουλ! νά τρέχει, νύ. πετάει.
Βαριόμαστε τό παράλογο δσο και τά παλιά μυΟιστορήματα
συνεχ.είαι; κι ό ρεαλισμός &χει πεΟάνcι άπό γερ(φατα. Προσο
χή! Άς άγρυπνοuμε νύ. παραμείνει στόν τάφο του!
Είναι σαφές δτι τύ. τείχη γκρεμίστηκαν καi δτι στά έφτά νη
σιά των έφτά θαλασσli>ν που σχημάτιζαν τόν κόσμο, δλοι
θέλουν νά χτίσουν, δλοι θέλουν νu γνωρίσουν καί ν' άναγνω

ρίσουν, δλοι θέλουμε νάδοuμε τόν έαυτό μας στό Οtατρο δπως
ύπή ρξαμε και δπως Ού. είμαστε.
Ή ποίηση εtναι ό ίiρτος μου 6 έπιούσιος : δέν εtμαι παρά ενας
ποιηηiς της Χιλi'\ς κοντινός κι άπόμαιφος σέ σχέση μέ τόν
καθένα σας, άντρες καi γυναrκες του παγκόσμιου θεάτρου.
'Ωστόσο, ριψοκινδυνεύω ηi σκέψη πώς Οά 'χουμε δλοι κάτι

κοινό: &να θl:ατρο άπλό άλλ' δχι άπλοϊκό, κριτικό χωρ!ς νά
'να ι άπάνΟρωπο, ενα Οέατρο χωρίς περιορισμούς, που προ
χωράει σύ.ν ενα ποτάμι τ(ί)ν Άνδεων, έπιβάλλοντας παντου
τά δικά του δρια.

PABLO NERUD A
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ΜΩΡΙΣ ΜΠΕΖΑΡ

Ή λέξη Θέατρο ctναι γιά μένα συνώνυμη μέ η)ν Ένωσ11.
Έχει γίνει πολύς λόγος γι' αύτή η)ν &νωση, γι' αύτή τήν" κοι

νωνία" άνάμεσα στόν

ι)Οοποιό καi τό Οεατή, καί, τίς τε

λευταrες δεκαετίες, &να άπό τά σημαντικότερα προβλi1ματα
τών άνΟρώπων τοϋ Θεάτρου εtναι i1 άνάγκη νά κάνουν νά έξα
φανιστετ αύτό τό φράγμα, αύτή ή τάφρος, αύτή i1 ράμπα, πραγ
ματικι)
ψυχικιi, πού χωρίζει τό Οεατή άπό τό Οεώμενο.
Ποιός i1Οοποιός δέν ύπόφερε κάποια μέρα άπ' αύτό τό διαχω
ρισμό, πού άπομονώνει τόν άνΟρωπο τόν καΟισμένο στό σκο
τάδι μέ τά καθημερινά του ροϋχα, άπό κείνον, πού 'ναι με

ii

ταμφιεσμένος καί λουσμένος άπό φιϊ)ς;

Πώς νά τόν καταργi1σουμε αύτό τό χωρι σμό, π(ί)ς νά βροϋμc,
πώς νύ. πραγματοποιi1σουμε αύτιi τήν ενωση; Νομίζω πώς i\
λύση τοi> προβλήματος βρίσκεται άλλου. Μιύ. μέρα πού ή
μουνα στεναχωρημένος κι όλόκληρη i1 άνθρωπότητα μοϋ φαι
νόταν άπόμακρη καί έχΟρική, ενας φίλος πού τοi> τό έξομολο
γι)Οηκα, μοi> ctπε: " fl(ί)ς Οέλεις νύ. βρίσκεσαι σέ είρi1νη μέ
τούς άλλους, δταν δέ βρίσκεσαι σέ ε!ρi1νη μέ τόν έαυτό σου; ".
Πώς λοιπόν Οά βρεί ό ι)Οοποιός αύτή τήν t\'ωση μέ τό κοινό,
uν προηγουμένως δέν άνακαλύψcι τήν ένότητα τli>ν διαφόρων
τμημάτων ηϊς ϋπαρξιiς του; 'Εσώτερη συγχώνευση τi'jς καρ
διίiς καί του κορμιου, τi'jς κεφαλf\ς και τ&ν μυli>ν, διάλεκτοι;
όλοκληρωτικi1, δπου τό χέρι εtναι νεi.ίμα, ό κορμός χορεύει
κι ό λόγος εtναι &να άπό τά δργανα της πλήρους αύτi'jς όρ
χήστραι; πού άποτcλεΤ κάθε άνΟρώπινο όν. ΉΟοποιός, πού ή
σκέψη του βρίσκεται στίς μύτες τli>ν ποδιών του κ' ή άvαπνοi1
του περνάι:ι άπό τή σπονδυλικi1 του στήλη, πού ο{ φωνητικές
του χορδές ξαναγίνονται ίiρπα, στι)ν ύπη ρεσ(α άκέριου σώ
ματος, πού δέν ξέρει πιά τό διαμcλισμό.
Στίς άρχές τοϋ αίώνα, ό Σεργκέι Ντιαγκίλεφ, πού γιορτάζου
με τώρα τi1ν έκατονταετηρίδα του, άναστάτωσε τό θεατρικό
κόσμο, παρουσιάζοντας cργα πού συνένωναν τούς μεγαλύτε
ρους ζωγράφους, συγγραφcίς, χορογράφους, συνΟέτ'ες, σ' ί:να
κοινό δ11μιούργημα. 'ΛκολουΟώντας τον άναζητιiσαμε δλοι

τό περιλάλητο έκείνο" όλοκληρωτικό Οέατρο

",

δπου τό τρα

γούδι προεκτείνει τό χορό, δπου ή γλυπτικi1 συναγωνίζεται
τίς κινητικές τέχνες, δπου όλόκληρο τό φάσμα τli>ν σύγχρο
νων τεχνικlί>ν μέσων ξεδιπλώνεται σ' cνα μεγάλο Οέσ.μα.
Μήπως βρισκόμαστε σέ πλάv11; Συγκέντρωση δέ σημσ.ίνcι ά
ναγκαστικύ. cνωση. 'Η ούσία τοϋ Θεάτρου εtναι ό 1jθοποιός,
γιατi μπορεΤ κανείς νά καταργιiσει τί.ι πάντα - σκηνικά, κο

στούμια, άκόμη καi τό κείμενο

-

τί.ι πάντα, έκτός άπ' αύτόν.

Άς πάψει λοιπόν ό 1iΟοποιός νά 'ναι αύτή 1Ί

"

όμιλοΟσα μη

χανi1 ", llς ΟυμηΟεί δτι στά χωριά μας οί κυκλικοί χοροi συ
νένωναν άλλοτε τραγούδι καί χορό, ας γίνει ό γλύπτης τοi>
κορμιοΟ του, ό ζ(Ι)γράφος τ&ν αίσΟημάτων του, ό λειτουργός
της Ουσίας του, ilς ξεχάσει τό " δρaν" γ1ά χάρη τοϋ" εtναι ".

'/σρaηλ1111ί άφίσa γιά

τιί συμπλιjρωση
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χρό11ω~ι

Θεάτροιι

Όταν, σά νέος Ζαρατούστρας, θά φτάσει στό σημείο νά πετά
ξει χορεύοντας στόν άέρα, μέ όλοκληρωτικ1i άπογύμνωση,

Θά γίνει τότε αύτός πού Οεaται τόν ήΟοποιό, αύτός του όποίου
ό ιiΟοποιός έρμηνεύει τούς έσώτερους πόΟους κσ.t τiς έσώ
τερες κινήσεις.

Αύτό τό σύνορο ποi> μuς χ(Ι)ρίζει άπό τό κοινό, δέ θά σπάσει
δσο Οά ύπάρχουν σύνορα μέσα στό iδιο μας τό σπίτι κι δσο
θά μιλαμε γιά διαφορετικά είδη Οεάτρου, ένιi'J εtναι φανερό δτι
τά πάντα μiiς σπρώχνουν πρός τι)ν Ενωση.

MAURICE BEZART

iti
1973:

ΛΟΥΚΙΝΟ ΒΙΣΚΟΝΤΙ

Νομίζω πώς άπό μιά βαΟιά έξελικτική διαδικασία, γεννήΟηκε
άπό τώρα κ' έμπρός στό Θέατρο μιά άΠαlτησ11 άλi1Οεισ.ς καi ά
πόλυτου, που μπορεί νά τό ύψώσει σέ έπίπεδο μαρτυρίας δμοιο
μέ κείνο τ(ί)ν μεγάλων έποχών. Πραγματικά, uν συλλογιστό'>
τήν ίστορίσ. του Θεάτρου στόν α!ώνα μας καi σ' όλόιcληρο τόν

κόσμο, βρίσκω δτι, πλάι στiς Οcωρίcς, στίς ποιητικές, στήν
έξέλιξη, στήν τεχνολογία, έκcίνο πού συνέβη μέ τό Θέατρο,
συνίσταται σέ τοϋτο: τι)ν πρώτη στιγμι) φάνηκε σά νά σβi1νει

καi σχεδόν νά έξαφανίζεται μπροστά στήν όμαδική έπίθεση
τli>ν "μαζικli>ν μέσων"· ύστερα, άφοΟ άναρωτι'1Οηκε γιά τή
δική του πραγματικότητα καi τή διιο) του άλήΟεια, κατάληξε
νά ξαναβρεί τόν έαυτό του. 'Αναδύθηκε άπό τήν &κλειψή του,
ξαναβρίσκονται; στό άκέραιο τό βασικό του χαραχτηριστικό,

δηλαδι) δτι αύτό εtναι ό τόπος δπου i:ρχονται σέ άντ ιπαράστα
ση οί άνΟρώπινες άξίες και σχέσεις.

Τά ίδια τά προβλi1ματα τοϋ Θεάτρου

- τό εuθραυστό του, τό

" :ύνατο της άναστροφης του, αύτό τό Ιδιαίτερο γνώρισμα τi'jς
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Θεατρικ!1ς παράστασι1ς, δι1λαδή τό νά μην ειναι ποτέ πανομοιό

τυπη μέ τόν έαυτό της, ό κίνδυνος της φθορuς στόν όποΤο
εtναι έι..-τεΟειμέν11 άμέσως άπό τΤιν "πρεμιέρα", κίνδυνος πού
μου προκαλεί όργί1 καί άγωνία καί, άπό άντίΟcση μέ κάνr.ι
νά συλλογιί;μαι μέ ό.vακούφιση η)ν όριστικιi καί άμετάβλ11τι1
εκδοση της κιν11ματογραφικijς ταινίας - δλ' αύτά κατάληξαν
άκριβώς στό νά έπικυρώσουν κα! πάλι τιΊν άποψη - κ' εΤμαι
σ' αύτό σύμφωνος μέ τόν Καμύ δτι τό Θέατρο είναι " έξ
όρισμου" άνΟρώπινο μέσο.
Γιατί, Ιlν καταχωpεί καi έκφράζει τήν άλλαγι) καί τιiν προσω

ρινή δψη τοϋ άνΟρώπου στιi \Ι καΟημι:ρινί1 του ζωιi καt στιiν
καΟημερινi1 του συμπεριφορά, στό Θέατρο, τιiν Τδια στιγμί1,
τονώνει στόν άνθρωπο τήν ί:φεσιi του νά ξεπεράσει τόν έαυ
τό του. 'Από τή μιά πλcυρά, δείχνι;ι τιi ζωή μας σέ δ,τι &χει
βαΟ&τερο, έπικίνδυνο, τραγικό καί μυστηριG>δες άπό τι)ν ι'.ίλλι~,
διΙ>λίζει τι)ν οi>σία της καί δίνει μιά καινούρια κάθε φορά
άναπαράσταση του μύθου καί του θρύλου του άνΟρώπου, σέ
μιύ. πάντοτε κα ινούρ ια προσπάθε ι α νά συλλάβι:ι, διαμέσου

1974:
'.'

ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΜΠΑΡΤΟΝ

Έ, σ~iς ol άπ' &ξω "! Μιύ. άπλή φράση ποί> c{ν' ό τίτλος ένός

αμερικανικου έργου τοϋ Ούίλλιαμ Σαρόγιαν. Μιά άπλή φρά
σ11 πού έξηγεί γιατί ύπάρχcι τό Οέατρο .

Τό Θέατρο δημιουργείται άπ'

αύτούς τούς συνανθρώπους

μας, σ' αύτό τόν κόσμο, πού δέ μπορουν ν' άντισταθουν στήν
παρόρμηση νά ποϋνε " Έ, σείς ".

Τό ί:ργο του Σαρόγιαν άναφέρεται στή συζi1τηση c'ι.νάμεσα
σ' εναν άντρα σηi φυλακιi καί σέ μιά γυναίκα άπtξω. Σύ.ν κι
<?-ύτή τή συζήτη ση,τό θέατρο ε{ναι μιά εκφραση φυλακισμένη
από τό χρόνο, πού μιλάει πρός τύ. έξω, πρός τό λαό. Δέν cχει

σχtσ11 πόσο πρωτοποριακό, παράξε\'Ο η οικείο εΤναι ενα Οεα
τρικ~ γ~γονός &χει μιά δικιi του σύντομη ζωή. Βασιλιάδες
κα! εργατες, συνταγματάρχες καl μαγαζάτορες μποροuν νά

δοuνε ενα i:ργο μαζί, γιατί μιλάει σ' δλους τους -

γιά λίγο.

Τό Θέατρο εΤναι κείνη i1 στιγμιi στ!ς ζωές μας δπου έμείς,
οι διασκεδαστές, έχουμε τήν εύΟύν11 τfjς άλ1iθι:ιας. Μιuς

i1 μέ

τijς μέθεξης, τό νόημα της ϋπαρξης.

άλ.ιiΟει~ς μι-ταμφιεσμέν11ς μ' ί\να φανταχτερό μανδύα

Σi1μερα, τύ. ι'.ίλλα μέσα έπικοινωνίας, πού άλλοτε τό Θέατρο
πίστεψε uδικα πιJ)ς επρι:πc νά τίι. βλέπει σάν άντίπαλους,

ΕΤμαι ενας ι]Οοποιός. οι ήθοποιοι φορaνε τίς μάσκες τους

δχουν άναλάβει κατά μεγάλο

κόσμο, είτε πρόκειται γιύ. μιά τα.ινία ποί> άπευθύνεται σέ 50
έκατομμύρια θεατές, είτε γιύ. ενα θεατρικό cργο πού άπευΟύ
νcται σέ 50 μόνο, δλι1 ή τέχνη και ή δεξιοτεχνία τοϋ θεάτρου

μια ψευτικη γενειάδα.

μέρος τήν τέρψη, τι) διασκέ

δαση και τήν άπόδραση. Τό Θέατρο γυμνώθηκε άπ' αύτά
καt φάνηκε σύ. νά φτώχηνε. 'Αντίθετα δμως πλούτισε. Άν
τ,.11σε καινούριες δυνάμεις. 'Απαλλαγμένο άπό τούς φτωχούς
καιρούς του, τό Θέατρο βάλθηκε πάλι - δπως πίστευα πάν
τοτε πώς 1Ίταν i1 άποστολi] του - ν· άντιμετωπίζει τά μεγά

στι;ν uπη ρcσία. αύτης τijς κρυμμέν η ς άλi1θειας. Σ' δλο τόν

&χει ενα σκοπό, ί:να στόχο : " Έ, σείς οι ά~' έξω ''.

RI CHARD BURTON

λα, ζωτικijς σημασίας θέματα.

iti

Γιατί, άν i1 άvακάλυψη καi ή περιγραφή τοϋ έξωτικοϋ, του
θαυμαστοl), του πολλαπλοϋ, του κοινωνιολογικοl), άνήκουν

στό έξijς σέ iiλλες τέχνες καί σ' l.ίλλες τεχνικές, νά τι άνi1κει
στό Θέατρο: δλα δσα σήμερα σημαίνουν νά συμβιώνουμε,
νύ. συγκεντρωνόμαστε προσμένοντας ενα γεγονός οi>σιαστι

κό, μιά έλπlδα, μιά θεραπι;ία, ϊσως μιά σωτηρία καί πάντως
μιά βεβαιότητα ούσιαστικι1ς καί άναφαίρι;της συνάφι:ιας άνά
μεσα. στούς άνθρώπους, προσμένοντας άκόμα μιά μυστηριώδ11

άνάταση. Γι' αύτό τό λόγο στό Θέατρο
ποιος, έχει γίνει κατακόμβι1

-

-

πού, δπως εΤπε κά

ό iiνθρωπος κατεβαίνει νά

1975:

ΕΛΕΝ ΣΤΙΟΥΑΡΤ

Πολύ χαlρομαι ποί> μέ δρισαν νά σaς μιλήσω σήμερα, αύτη
τι)ν Παγκόσμια 'Ημέρα του Θεάτρου .

'Από τό βάθος τfjς

καρδιάς μου πιστεύω πως όφείλουμc, σ' όλόκληρο τόν κόσμο,
νά έξακολουθιiσουμε νά συνομιλουμε μέ άνεκτικότητα καi
κατανόηση, ίίν δέ θέλουμε νά άφανιστουμc.

συναντήσει τόν έαυτό του καi τι; μοίρα του, βάζοντας σέ δο

'Εμείς, οι άντρες κ' οι γυναίκες τοl) Θεάτρου, έχουμε συνερ

κιμασία τ!ς πεποιΟιiσεις καί τά συναισθήματά του, σ· ένα παι

γαστεί σέ διάφορα μέρη καί σέ ποι.-ί,.cς γλti>σσες. Έχουμε
ύποδεχτεί oi μέν τούς δέ στά Οέατρά μας καί, σ' αύτές τίς
έπαφές, πλουτίσαμε τι)ν καρδ ιά και τό πνεDμα μας. Τό Θέατρο

χνίδι πού 'χει τι) διπλή δύναμη τijς πραγματικότητας κα! τ~ς
φαντασίας.
Τό Θέατρο πού φαινόταν άπωθημένο πρός τό περιθώριο, ξα
ναγυρίζει στό κέντρο τijς συλλογικi'\ς έμπειρlας. Γι ' αύτό,
τό γεγονός του νύ. μπαίνεις σήμερα σ' ενα Θέατρο, &χει γlνει
μιύ. πράξη "διαφορετική'', σημαίνει μιά έκλογή, προι>πο

θέτει μιύ. fλλογη άναμονr') γιά κάτι ξεκάθαρο κα! άπόλυτο·
κι αύτή i1 έπιστροφή στιi συλλογικιi πη γιi τG>ν συγκινιiσεων
κα! τών άληΟειών, συνιστά μιά πράξη ταπεινοσύνης και άγά

μπορεί νά γεννήσει τήν άγάπη κ'

i1

άγάπη μπορεί νά μίiς

δώσει τήν ένέργεια ποί> χρειάζεται γιά νύ. έπιζήσουμε.
Παρά τούς φόβους πού δοκιμάζω γιά τή ζωή καί γιύ. τό μέλ
λον μας, χαlρομαι γιατί ξέρω πώς οι άνθρωποι τοΟ Θεάτρου

~ουν κιόλας άρχlσει ν' άπλώνουν τό χέρι τους ό ένας στόν
άλλο, όλόγυρα στόν κόσμο. και έλπίζω πώς, μιά μέρα,
αύτός ό κύκλος θά καταλ1iξει σ' ενα άπέραντο άγκάλιασμα.

ELLEN STEWART

πη ς.

LUCHINO VISCONTI

(Μετάφραση ΚΩΣΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ)
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ΚΑΡΑΓl(IΟΖΗΣ ΠΡΙΝ
1879 : ΣΤΗ

ΧΑΛΚΙΔΑ.

ΧΡΟΝΙΑ

100

1896: Σ ΤΗΝ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

'Ανακοίνωση το ϋ ΣΠΥJ:>ΟΥ
Τό

"

Θ

"

άποΟησαυρίζει δυό κείμενα τοϋ περασμέ

νου αiώ11α γιά τόιι Καραγι.:ιόζη. Εlναι περιγραφές
γιά παραστάσεις πού δόΟηιων στιίν έ).ληιιικιί έπαρ

χία - στιί Χαλ/\ίδα τού 1879 καί τι)ν Καλαμάτα
τού 1896 - δημοσιευμι:ιιες σέ τοπιι(ι:ς f;ψημερίδες τιJς

cποχιjς. Είναι cχΟριι(ές γιa τόν Καραγιcιόζη, άλλa
πολύ χριjσιμες σaν πηγές . Τίς άνα.ιωινώιιει ό γιιω 
στός συγγραφέας καί έρευνητιίς Σπύρος Κοκκίνης.
Σ"Τά κvριότερα άστικά έπαρχιακά κέντρα της 'Ελλάδας τό
τελεvταϊο τέταρτο τοv περασμέvοv αlώνα σημειώνεται μιά
Ισχνή, άπό κ~ε άποψη, θεατρική κ(νηση ( 1 ). Άντ(θετα

παροvσιάζεται

",

μιά έξαρση παραστάσεων τοίί

"

διαμαρτvριων άπό τlς στηλες των πιό έγκvρων έπαρχιακων
έφημερίδων μέ άρθρα καl σχόλια ποv eχοvν τlς Vπογραφές
φωτισμένων άνθρώπων της έποχης. Ό τοπικός τvπος, ποv

άποτελεϊ μιά έξαιρετική πηyή πληροφοριών, όχι τόσο άξιο
ποιημένη όσο θά eπρεπε, μCiς παρέχει πλi'jθος σχετικών εlδή

σεων σέ μιά πρώιμη άκόμα περiοδο γιά τόν Καραγκιόζη.
Καl ο! εlδήσεις αvτές, ποv άναφέρονται σέ περιγραφές
παραστάσεων, eχοvν με(νε ι άναξιοποiητες,

όσο ξέρω,

όλοvς τοvς μελετητές τοv λαϊκοv αvτοv

είδοvς θεάτροv.

άπό

ΟΙ πληροφορίες γιά τlς παραστάσεις Καραγκι όζη ποv πα
ροvσιάζοvμε έδω, σά μιά μικρή

σvμβολή στήν Ιστορία τoii

θεάτροv Σκιών, προέρχονται άπό έφημερίδες της Χαλκ(δας
(1879) καl της Καλαμάτας (1896) (:) κα\ εΤναι όχι άπλά
άρνητικές γιά τήν άξ(α κο.Ι τή σημασία τοv λαϊκοv αVτοv

θεάτροv άλλά άποτελοvν eνα σφοδρό καl άνελέητο κατη
γορώ γιά τήν άθλι 6τητα τοv θεάματος. Ήταν ή έποχή ποv
ή νεαρή έλληνική άστική τάξη όχι μόνο δέν εΤχε άνακο.λ\ιψει

άλλά κα ί δέν VΠ01ΤΤΕVΟνταν τήν παράδοση των πολιτιστι
κών άξιων τοv λαοv στό τραγούδι, τή ζωγραφική η τό θέ

:

πριμαντόνες άπό

σικί]ς, ζωγραφικijς καl Καραγκιόζη, σά γεγονότα μεyάλης
καλλιτεχνικijς άξ!ας κα\

"

έκ των ών οvκ άνεv

πνεvματικi]ς μας κληρονομιcχς

(3).

"

τfiς λαϊκfis

Εtναι άρκετό καί χρήσιμο,

νομ(ζω, νά δοvμε τήν άλλη πλεvρά τοv νομίσματος. Εlδικά
γιά τό "θέατρο Σκιών", ποv μCiς ένδιαφέρει έδώ, α\ιτή ή
άλλη πλεvρά άποτελεiται άπό α\ιθεντικέςκαl 1ΤΟλύτιμες μαρ
τvρίεs - ΚΙ όχt εlκασ(ες- αvτοπτών.

•11•
Στήν έφημερ!δα τijς Χαλκίδας " Εvβοια" τοv 1879 (4 ) ποv
τvπωνε καi eγραφε μιά πολύπλεvρη καi φωτισμένη φvσιο
γνωμία TOV τέλοvς τοv περασμένοv αlώνα καl των άρχων
τοv δικοv μας, δ Γεώρyιος Φιλάρετος (6), άναyyέλλεται σέ
σχόλιο ή άφιξη στήν πόλη τοv " Καραyκιόζη " χωρlς νά
λεiπ<ι καl μιά άντι1Τολιτεvτική διάθεση γιά τήν τότc Κv
βέρνηση 1TOV έyκαταλε(π.:ι τήν έπαρχία στό eλεός TOV (G).
Στό έπόμενο φύλλο της ίδιας έφημερiδας

(7)

ό Φιλάρετος σ'

ένα 6λοσέλιδο κα\ καvστικότατο άρθρο τοv έπιχε ιρεi μιά
δ ιεξοδ ική άνάλvση τoii προβλήματος τfis θεατρι κi'jς παιδείας
στήν έπαρχ(α άλλά, καl τό κvρ16τερο, μcχς δiνει λεπτομερi'j

όσο καl σπαρταριστή περιγραφή μιάς τι'αράστασης Καραγ
κιόζη μέ άφθονες, άκ6μα καί τεχνικές, εlδήσεις. Ή θεατρική
α\ιτή κριτική, άς τήν ποvμε iτσι, τοv Φιλάρετοv, πο\ι ήτανε
άνθρωπος έξαιρετικi]s παιδείας καl όξύνοιας, εtναι θαρω ή
πρώτη τοv είδοvς καl έχει Ιδιαίτερη Ιστορική άξία τόσο yιά
τήν α\ιθεντικότητά της όσό κα1 γιά τήν άλήθεια της :

ΘΕΑΤΡ Τ Κ Η

Ε Π ΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

"Ί-1 Η ΣΥrχ r'ΟΝΟΣ ΕΠ ΑΡΧ Ι ΑΚΗ ΣΚ Ι-Ι ΝΗ

Ιταλικά

Ί·[ Άκαδημία τf1ς Μουσικίj ς - Τ ό ρ c ζ ί λ ευ μ α (8)
του Διός - Όχι λουομέν11 κ ο κ ό τ α, άλλά τό ·· χαμά

τήν Ίταλία, λιθογραφlες της

μι "- Πάσης τάξεως καί ήλικίας, άλλ' ouχl καί παντός

ατρο καί τρέφονταν άποκλειστικά μέ γαλλικά καί

προϊόντα

Γενοβέφας κ.ά. Δέν εtναι στlς προθέσεις της μελέτης αVτης
νά άξιολογήσει θετικά iΊ άρνητικά έδώ τά πράγματα iΊ τlς
Vπερβολές στίς δποiες μcχς έχοvν δδηγήσει σήμερα άπό τή
μιά μεριά άδικαιολόγητοι ένθοvσιασμο\ καl άπό τήν άλλη
καλά 6ργανωμένα σvμφέροντα, ώστε νά άνακηρvσσον"tαι
κάθε είδοvς πεποιημένα κατασκεvάσματα " λαϊκί]ς " μοv

Θεάτροv

Σκι ων
τοv Καραγκιόζη, ποv άποτελοvσε τήν κύρια θεα
τρικι) ψvχαγωγ(α σημαντικών στρωμάτων τοίί πληθvσμοii
της έπαρχίας. 01 παραστάσε ι ς Καραγκιόζη γ!νονται άφορμή

/(Q/([UNfl

'ΌJ.η 1] εlκονογρύ.φηση έχει γί1ιει άπό χαρακτικa τού Τ<J.ύ.ο υς ΦρισJ.ύ.1•Τε(!, δημοσιευμένα στό βιβλίο τοϋ
Τζούλιο Παtμη: f(αραγκι6ζης
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Έλl.ψιικιί Κωμωδία μiσα ση(ν ψυχιί τοϋ Θεάτρου Σκιώ11 1 'ΑΟψα

1935.

ΌΟωμανούς. Ή παρουσία τών παίδων εiς τήν διδαχήν του
Καραγκιόζη άπήpεσεν ήμίν, έλπlζομεν δέ, δτι oi διδάσκαλοι
καί οι πατl:ρες η οι έπιμεληταί των Οίι λάβωσι τόν κόπον ν'
άποδείξωσιν ότ ι αί ιι·οp dccollctcc εύφυιολογίαι τών ΆΟηναϊ
κών καi Χαλκιδικών Οcάτρων εΙ\'αι δι · ώrιμοτέρας κ:cφαλάς

άλλ' i1 άπουσία του ώραίου φύλου έκ Οεατρικfjς αίΟούσ11ς άφί 
νει πάντοτε πολύ κενόν καί όταν άκόμ11 ή αίθουσα κατοικηται
ύπό του Καραγκιόζη καί του Χατσαϊβάτη.
Πολλοί έξ ύμών, - ώ φίλοι άναγνG'>σται κ:αi Οελκτικαi ά
ναγνώστριαι, - δέν έχετε ίδi:αν του Καραγκιόζη iΊ έξ ά
κοijς καi

λίαν συγκεχυμένω;. Ίδού τούλάχιστον μία άτε

λitς σκιαγραφία.

Ό

Καραγκ ιόζης

είναι

έκατόγχcιρ, διό

τι ό ίδιος ι:Ιναι είσπρ(~κτωρ, ό ίδιος Ουrωρός, ό ίδ ιος φρου
ρά, ό ίδιος - άκολοίιΟως - όpχ1) στρα, ό ίδιος όξύφωνος,
βαρύτονος καί βαΟύφω,·ος, 6 ίδιος "ίiνδρας ", ό ίδιος .. γυ
ναίκα", ό ίδιος χορός, ό ίδιος τά πάντα· cΙναι εlδος πανταχοu

παρόντος. Εlς τήν γωνίαν της αίΟούσης χωrίζεται δι' όθόνης
λευκi'jς τrίγωνον, φωτιζόμενον έσωτερικώς καί αϋτη εlναι ή
σκ11νι). Έπί της όΟόν11ς γίνονται αί παραστάσεις δι' άνδpε ι
κέλων, κινουμένων ύπό τού ζωντανού Καραγκιόζη-άνωτέρου
διευΟυντοΟ - καί όμιλούντων iΊ άδόντων διίι του στόματος

αύτοu, (ιις ό ΚουμουνδοΟρος ... (Ά! δέν τό λέγομεν, διόη ... ),
cκαστος μί: τ1Ίν σειράν του. Οί ί)ρωες δλων των παραστιiσι:ων,

u-

Δημιίτρης

Μίμαρο;.

άι·αvεωrιί;

τοiί

· Ελληιιικοiί

Καραγκιόζη

θρησκεύματος καl φύλου -Ό Καραγκιόζης εlναι έκα
τόγχειρ - Ή σκηνιi καί αί σκηνογραφίαι - Καραγ
κιόζη ς καί Χατσαϊβάτης-Τό λεκτικόν καί τό ύφος

τών ξυλινο-1;Οοποιών - Τό προανάκρουσμα καί ό
πρόλογος- Σύγκρισις τοϋ Φαληρικού καί τοΟ Χαλ
κιδικοϋ θεάτρου - Προφύλαξις κατά τf1ς καπνιστο
ρεγκοποιήσεως - Έπίλογος.
Ε!ς Παρισίους ό πολυδάπανος Γαρν ιέρος έδαπάνησεν 6-7 δε
κάδας έκατομμυρίων διά ηiν ·· Άκαδημίαν της Μουσ ικijς"· έν
Χαλκίδι δμως άρκεί πενιχρόν καφενείον έμβαδοu όλίγων μέ
τρων έν πτω;ι.Ό συνοικίςι, δπως γίν1,1δεκτός6 Καραγκιόζης "μέ

πολά άστία " . ΕΙναι άληθές, δτι δέν έπρόκειτο νά δ ι δα. χ Ο ι)
'Ορφεύς εiς τόν. Αδην",- cνΟα ό Όφcμπαχ ρεζιλεύει
δεινώς τόν έρωτομανη καί γελοίον .. Δία 'Ί
και έπομένως
τό Καφενείον τi'jς Ίουδαϊκi'jς συνοικίας δέν εΙχεν άνάγκ11ν
πλουσίων σκηνογραφιών διά νίι παραστι)σ~;ι τήν σπατάλην
τοΟ 'Ολύμπου καί τG>ν κατοίκων του, ώς έν τφ " Θεάτρφ τι)ς
Εύθυμίας "· εlναι έπίσ11ς άκpιβ{;ς, δτι δέν έπρόκι:ιτο νίι πα
ρευρεΟώμεν άπέναντι τού " Λουτpώνος τοΟ Γρηγορίου",
ίνα ίδωμεν λουομένην τήν κοκ 6 ταν Ninίche, άλλ' it μέλ
λουσα παράστασις εlχ(; τι τό άνύ.λογον· εlχεν άναγγcλΟi'\ διίι
ηΊν έσπέραv της παpελΟ . Πέμπτ11 ς ε!ς τό θέατρον της πόλεως,
- ενΟα. fζησα.v ό ' Ησίοδος και ό 'Αριστοτέλης, - "τό Χα
μάμι! ". Πολύ συνέρρεε πλijΟος- καί, δταν τό ρεϋμα τρέχ11,
δυσκόλως βαδίζει τις πρός άντίΟετον διεύΟυνσι ν- ή περιέργεια
ώθησε τu βήματά μας ε!ς έπίσκεψιν τίjς συ γ χ ρ ό νου έ
θ ν ι κ η ς έ π α p χ ι α κ η ς σ κ η ν 11 ς . ΕtσελΟόντι:ς είς "τό
Χαλκιδικόν Θέατρον", εϋρομcν συναδέλφους, ροφώντας ήδυ
παΟG>ς καφέν" ΌΟωμα.νικόβραστον" έν συνοδείςι μετά του
άρμονικοu "' ναργιλέ 'Ό Τό έν γένει θέαμα ήτο έξόχως δημο
κρατικόν· i1 " πλατεία" τοΟ θεάτρου και τά έκ παpαΟύρων
" θεωρεία " κατείχοντο ύπό πλi1Οους, άναμ{;νοντος τήν &ναρ
ξιν της παραστά<t!'ως καί συγκειμένου έκ πάσης κοι νωνικijς
τάξεως καί itλικίας, έκ παντός Οpησκεύματος, άλλ' ούχί καί
παντός φύλου. Ή φύρδην-μίγδην άνάμιξις έργατων καί ε ί

6"

-

σ ο δ η ματ ο ύ χ ω ν, ύπαλλi1λων καί μι) , έπιστιηιόνων καί
βιομηχάνων ήτο Οi:αμα, δπεp και α.ύτόν τόν Βλανκή i)Οελcν
εύαρεστi1σει· μεταξύ τG>ν άκροατών ήσαν καί τινες χωρικοί,
πρώτον ήδη άξιωΟέντες νά ίδωσι θέατρον, καί διίι τοΟτο μέ
όφΟαλμούς άτενείς, και ώτα τεντωμένα διει){>ηγνύοντο εiς γέ

λωτCις θορυβώδεις ι:ίς πάσαν ά φ r. λ ή έκτης σκηνijς λέξιν.
'Εάν δέ ό τουρκόφιλος έκείνος, όστις κακοβούλως έξ{:φρασε
φόβον έν τ<Τ> άγγλ. κοινοβουλίφ, δτι οί τοϋpκοι της Άνατολίjς
ύπό τήν Έλληνικήν κυριαρχίαν ήΟελον ύποστη τίις αύτάς βα
σάνους, όσας νuν ύποφέpουσιν οί Έλληνες ύπό τήν Τουρκι

κ ή ν " ε{χι; τύχη ν " νά εύρι;Οfι ttiν έσπι':ραν της Πέμπτης εiς
τόν Καραγκιόζην τι1ς Χαλκίδος, 1"1Οελεν άφοπλισΟΙ'\ έκ τού
σατανικοΟ του έπιχι;ιρήματος, διότι θά &βλεπεν έν άδελφικtΊ
δντως άγάπ1,1 συνδιασκεδάζοντας Χριστιανούς, 'Ιουδαίους καί

οί διηνεκUΙς φίλοι έπιση)Οιοι τi1ν μίαν στιγμ1)ν καί έχΟpοί
σπονδοι τι)ν άλλην,ε!,•αι ό κυρίως Καραγκιόζης,έξ ου καί ή
όνομασία της έπαrχιακης σκηνης, καί ό Χατσαϊβάτης 6 μέν
cύτράπcλος, ζω11ρός, ι:ύκίνητος, βωμολόχος ι: ί ς τ ό v ιc 0β ον, έπ ιΟι:τικός, καί ύλιστi1ς, όπαδός τοο " μή χάνεσαι ...
6 δέ αiσΟ11ματίας, άοιδός σι; β ν τα λ η ς, νουνεχi1ς, σοβαρός,
καί έ;ι.ει γυρίσε~ "'Ανατολή καί Δύσι, Μπονέντε καί Λεβάν
τε ". Τό λεκτικόν τών ιiΟοποιών - άνδρεικέλων άμφοτέρων
τG>ν φύλων ι;tναι μιξο-βαρβαρο-τουpιcο-ι ταλοελλ11νικόν· τό
ϋφος πλέον iΊ έλεύΟcροΨ δέν ύπίφχιι λέξις, i:χουσα άνάγκι1ν
ρ 6 μπα ς διά ν· άντ11χ1iσι:t ύπό τόν κεκονιαμένον Ούλον Κα
ραγκιοζικijς αίΟούσ11ς- τά δέ Οέματα τών δραμύ.των καί μελο
δραμάτων i:χουσι ληφΟη έν Άδαμιαίςι άφι:λείςι. Είς ΆΟήνας
δ ιά νά παρασταΟt'\ ό

"

' Ραμπαγilς

.,

cχι:ι άνάγκην άδcίας καί

μελέτι1ς το() πρωΟυπουr)γοΟ, έν Χαλκίδι όμως &χει C;11·t:ι-bian
c:i ό δημοφιλής Καραγκι6ζ11ς.
Είς τι)ν ο ύ β ε ρ τ ο ύ ρ α ν διέπρεψεν ό Χαμαλάκ11ς - εlς
χυδαίος Γαβριάς - <i>ς μαθητι:υόμr.νος είς τό ντέφι· ϊ1ρξατο
τέλος " 6 πρόλογος 'Ί διότι δλα ι αί καραγκιοζικαί παραστά
σεις cχουσι καί προλόγους έπρόκει το διά τεχνάσματος 6
Χατσαrβάτης νά καταβιβάσι:t εκ τινος άνωγείου οiκίας τόν

Καραγκιόζην, ώς ι)δύνατό τις νίι είrcι:~,

θΕΑΤΡΟΝ
ΚΑΡΑ ΓΚΙΟΖΗ
,...- r - ' ,-· -.J

-

εlς άρχηγός άντιπο-

λιτεύσεως συνιiΟους άξίας νά καταβιβάσt1 πρωθυπουργόν έκ
της Άρχi)ς διίι. τεχ,·άσματος παρ α σ κ ευ ιi'! ν, τij βοηΟεί~
Μεγαλοϊδεατιi'!ν- καi ό Χατσαϊβάτης τό κατώρΟωσε χάρις εiς
τήν έπιμονήν καί τό πολυμιiχανόν του.
Ό πρόλογος έπερα ι ώθη δι' ένός γcνικοϋ " Καλησπέρα σας"
πpός τό κοινόν- μεΟ' δ πλέον iipξuτo τό" Χαμάμι ·-, δπερ ί:χει

Οέαμα περίπου άπαράλλακτον ώς τό η1ς Niι1ichc· i] μόνι1 δ ια
φοr~ιi. cΤναι, δτι έκεί λούεται άβρά κοκ: 6 τα Παρ ι σινή , ένφ
έδώ έμφαν(ζονται δύο άνατολίτιδcς νέαι, - 1i Σιωρδοu καί i1
Κpι:μιδοϋ. Έκεί ύπίφχουσι κόμητες καi δουκες, έδώ .. δερ
βισάδες και χόντσαι " · έκεί άκροίiται καί διδάσκετα ι τό εύ
γενές κοινόν τi)ς πρωτευούσης του Έλληνισμου πολυτελέστε
ρον καί έπl τό εύρωπαϊκώτεpον τόν τpόπον τi'jς διαφΟορuς,
έδώ κειφηκότες έκ τής κ:αΟημεpινi)ς έnγασ(ας έπαρχιώται,

έλλι:ίψι:ι ήΟικωτέρας διασκεδάσεως, διδάσκονται δι' είκοσα
λέπτου δαπάνης έπί τό ιίνατολικώτεpον καί ά φ ε λ έ σ τε
ρ ο ν τιί αύτά. Εϋρομεν δμως καί μίαν ι'.ίλλην διαφοpίιν· άντί
νίι βλέπωμεν τι)ν χαρίεσσαν ·rυ.γκανή, άντί ν' άκούωμεν τ~iν
Οελκτικήν έκείνης φωνήν, ί:βλί:πομι:ν τύς ξυλίνους δεσποινί

δας, Σκοδοϋ καί Κρεμιδοϊι, ήκούομεν δi:; τι)ν βραγχνο-γυναι
κ:οφωνι)ν τοίι "γι:νικ:ου ιίγορι1το{} ... 'Ό

Πυκνά νl:φι1 καπνοv σιγάpων καί κανονοστο ι χιών να ρ γι
λ έ δ ω ν t)πι:ίλησαν ήμuς νά μι:ταβληΟGJμcν r.ίς ρ {; γ κ ας κα
πνιστάς- καl τοϋτο φοβηΟl:ντι;ς διεκόψαμr.ν τό διδακτικόν ιί

κpόαμα, ϊ.υπούμενο ι

ίδίως, διότι

έσυλλογίσΟημεν, δτι

i1

<< Τό "Έως πότε;" έρωτi1σα.τε τούς έν τφ κοινοβουλίφ
άντιπροσώπους τών έπαpχιών, ών μέγα μέρος άτυχώς, ιίντί
κερματίων pιπτομένων είς διορισμο-παυσομεταΟέσεις ε!ς τάς

-

ποδιάς αύτών, κιΟαρφδεί τυφλά ύπέρ τής Κυβερνήσεως "Ναi"
ύπό τά παράΟυρα του μεγάλου άνΟρώπου της έποχης, δστις

καί Νερων ικά άμφιΟέατρα μονομάχων ειναι ί:το ιμος νά οtκο·
δομι)σι], άρκεί μόνον νά έξασφαλισΟ\'\ r.ίς τό λε ίχε ι ν τό μέλι
η1ς 'Εξουσίας !!! ».

•11•

Δέν εΤνα ι τυχαίο τό γεγονός οτι καl στήν Καλαμάτα, λίγο

άργότεpα, παρατηροvνται ο\ ίδιες περίπου άντιδράσεις στlς
παραστάσεις Καραγκιόζη πού κατέκλυζαν κυριολεκτικά τήν
έπαρχιακή 'Ελλάδα. Στά 1896 ή έφημερίδα "Φαρα!" (')
σχολιάζει μέ δριμvτητα τή γενική άδιαφορία γιά τiς παρα

στάσεις πού eδινε τό καλοκαίρι στήν πόλη ό θίασος Κομνηνοv
Λοvλουδάκη ένώ άντίθετα 6 Καραγκιόζης - " ο1 σαχλαμάρες
TOV δραματικοv φασοvλij" -, οπως τόν λέει, σημε(ωναν έξαι
ρετική έπιτυχ!α (JO). •Αλλά τό σημαντικότερο κείμενο ποv

δημοσιεvτηκε στήν ίδια έφημερ!δα τήν έποχή α\ιτή (ι 1 ) εΤναι
eνα έκτεταμένο άρθρο μέ πολ\ι μεγάλο ένδιαφέρον γιά τήν
Ιστορtα τοv "Θεάτρου Σκιών". Παρέχε ι πολλές εtδήσεις καl
στο ι χεία πού εΤναι έξαιρετικά χρήσιμα γιό: νά έκτιμήσουμε όχι
μόνο τό γενικό κλίμα της Θεατρικης ζωης στήν έπαρχία άλλά
καl γενικότερα τήν έπίδραση πού άσκοvσe ό Καραγκιόζης
σ' eνα εύρvτερο κοινό. Δυστυχώς τό έπώνvμο τοv συντάκτη

Οεατρικί1 ήμών έπιΟεώρησις ϊ1Οcλε μείνει κολοβή· άλλ' όλα
εΤναι μία ί δ έ α ...

τοv άρΟροv, ποv vπογράφει μ' lνα "rεωρ- rος ", παρ' ολeς
τiς έρευνες τοv Καλαματιανοv σvνάδελφοv rιάννη 'Αναπλιώ

'Επίλογο;.- 'Εκτός τών ΆΟηνών, καί τi)ς Κr.ρκύρας,

τη δέν έγινε μπορετό νά έπισημανθεi

-

ένίο

τε δέ τών Πατρών καί τi'jς Σύρου, δλαι αί ι'.ίλλαι πόλεις της 'Ελ
λάδος, ώς μόν11ν ένίοτε ·· διδαχι)ν" έχουσι τόν Καrαγκιό·
ζην· ούχ ι~ττον πάντες ο! tλληνες πληρώνουσι τακτικιiις φό·
ρους πρός συντήρησιν εύρωπαϊκοϋ καί ιίσί:μνου έν ΆΟί1ναις
Καραγκιόζη, δ ι ότι τό Θέλουσι Τινl:ς.

Τοιαύτη

" 1)

Σύγχρονος Έπαρχ1ακ:1) σκηνι;

".

:

ΚΑΛΑΜΑ ΤΙΑ ΝΕΣ Ε fΚΟΝΕΣ : ΚΑΡΑΓΚΙΟΖJΤΙΣ
Δέν είξcύρω Cάν γίνωνται καί είς ι'.ίiνλο μέρος αl>τά τά όποία
γίνονται i:δG>, εiς τήν κλασικι;ν αύτιiν πατρίδα της σκόνης καί

της

...

σταφίδος, της σαπίλuς κul της κακομοιριάς δέν ε!-
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ξr.ύρω έάν άφαρπάζωνται cτσι εύκολα οι ίiνΟρωποι, tι'.ιν έν
Οουσιοϋν, δπωι; ;)μcίς μέ τό παραμικρόν εiς τι)ν άρχι)ν καί
ϋστερον σιγά σιγά, καταπίπτομεν είς τό μηδέν τοϋ ένΟουσιώ
δους Οι;ρμομέτρου μας. Καί , παραλείποντι;ς τόσα καi τόσα άλ
λα πού 1iμπορούσαμε ν' άπαριΟμήσωμεν, παραλείποντcς άκό
μη καί τ~i ν Ά γωνιστίτ ι δα πού μίλς επιασι: μέ τούς 'Ολυμπ ι ακούς

άγώνας καί τάς κληροδοτί1σ1:ις πού μiiς άφηκε, δηλαδ1i συλ
λόγους καi κόνφα συλλόγους, γυμναστί1ρια καί παραγυμνα

στί1ρια - τά σοβαρώτερα - γειτονικάς σφαιροβολίας καί
οiκογενειακούς δρόμους - τύ. ίλαρώτερα- έξαρΟρήματα καί
κατάγματα τη ς πνcυμονίας καί πλευρίτιδος

- , παραλείποντι:ς

-

τύ. τραγικώτερα

καί τ~)ν Κρητ ι κίτιδα, πού μίλς cπ ι ασc μέ τά

Κρητικά καί δσας αύττi πάλι μuς έξεφούρνισεν εiς τό μέσον
έπιτροπάς, δηλαδ1i τάς έπιτροπι;ίας, κομητuτα καί παρακομη
τϊιτα, Κ έ ν τ ρ ο ν (1:) μέ τό όποίον άγκυλώθησαν τά μέλη
του καί λόγους ένΟουσιώδεις, καί συλλαλητήρια καί έράνους
καi έΟι;λοντύ.ς καi λιποταξίας καi τέλος uρκετούς πρόσφυγας,
πολλαπλασι αζομί:νους καο· tκάστι1ν, παραλι:ίποντες δλ' αύτά,

λtγομεν, διότι περί αύτά ένδιέτριψαν καί ένδιατρίβουν άκόμη

ΑθΑ
Ατ..\ο ~

αί έφημερίδες καί διότι αύτύ.εΤνε κ α Ο ο λ ι κ α ί, ούτως είπείν,
νόσοι , έρχόμεΟα είς μίαν έντόπιον, iiτις παρατηρείται μόνον
έδώ εiς τάς Καλάμας καί τι)ν όποίαν άναγράφομεν ε!ς τήν
έπικι:φαλίδα μας. Πρόκr. ι ται, μ · άλλα λόγ ια, περί μιuς νόσου
τί1ν όπο ίαν Ού. μuς έπιτραπι) νύ. όνομάσωμεν Κ α ρ α γ κ: ι ο
ζ ί τ ι δ α, ώς γεννηΟείσαν έξ αίτίας τοϋ Καραγκιόζη.
' Η κατάληξις ί τις έν τι) ίατρικij σημαίνει φλεγμονί1ν. Οϋτω
μηνιγγίτις, νr.φρίτις, άθρίτις. πλcυρίτις, καi τόσα άλλα είς ίτις,
σ11μαίνει φλι::γμονιiν των μι1νiγγων, των νεφρ(ί')ν κλπ. 'Ομοίως
,,οιπόν καi ί1 λί:ξ ι ς Καραγκ ι οζίτις, ύποδηλοί φλεγμονι)ν του
Καραγκιόζη, δχι δηλαδή τοίί άνδρεικί:λου Καραγκιόζη, άλλύ.
της είκόνος αύτοu, της άποτυπωμέν11ς έντός τοϋ κέντρου ώρι

σμένων έγκεφαλικών κυττάρων. Διί.ι νά γίνr.ι όμως ή άποτύπω
σις αϋτη έντός του έγκι:φuλοι>, έχρειάσΟη νά έργασΟί,'j τό έν
λόγφ κέντρον· άλλίι.πiiσα έργuσία προUποΟί:τcι κίνησιν, πάσα
δέ κίν11οις σι>νr.πάγεται, ώς άμι:οον έπακολούΟημα, Οερμότητα,
ί1 δέ Οερμότης προέρχεται συνcπείςι τι;ς έκεί συρpοίας τοϋ

αίματος όταν δέ ιi συρροία αϋτη τοϋ αίματος εΙναι μεγαλει tέ
ρα τοϋ φυσιολογικοu, παράγεται ύπεραίμωσις, καί συνεnως
ί1 φ λ c γ μ ον ί1. Άρκcτά Οαρρώ, τά όλίγα αύτά έπιστιηιονικά
πρός έξίηησιν της άναπτύξcως τι;ς ύπό συζί1τησιν νόσου·
καί τώρα έπ" αύτης ταύτι1 ς της νόσου.

Τό Ιστορικόν αύτης δέν Οά μας άπασχολήσι1 τόσον, όσον ή
ένcστώσα κuτάστασις. 'Η έμφάνισις της Καραγκιοζίτιδος έδώ
εlς τάς Καλάμας χρονολογείται άπό τριετίας - τότε τούλά
χι στον ένΟυμοϋμαι τούς πρ(ι>τους κ α
α γ κ ι ο ζ ι ii> ν τα ς ,
κατά τό χολ ι: ρ ι ων τα ς - άφ' δτου βασιλεύς τ&ν βωμο
λοχημύ.των καi τοίι άγοραίου καλαμπουριοϋ είσi1λι.ισε κατά
τό καλοκαίρι τοϋ ·94 ό Μίηιαρος. Καί Ού. μετετρέπετο άναμφι 

r

βόλως είς π ύ η σ ι ν καί Οά έ β ρ ω μ ο ϋ σε, δπως καί αi
όμοίας φύσcως φλεγμοναί, ί.ίν ί1 έπίσιωvις τοϋ Μί1μαρου δέν
έπανελαμβάνcτο κάθε καλοκαίρι, ώστε νά τιiν
άμείωτον, άδιάπτωτον είς τό όξύ της στάδιον,
ύφέσεως, μέ φόβους μάλιστα κακοηΟεστέρων
κνον των Άλωνίων των Πατρ(ί')ν ό Μιiμαρος

κρατι) πάντοτε
Ciνευ ούδcμιάς
έκβάσεων. Τέ
εΤνε καλλιτέ

χνης αύτοδίδακτος καί περιάγει έδώ κ· έκcί είς τά διάφορα της
Πελοποννι;σου κέντρα, τά χάρτινά του άνδρείκελα, τόν δη
μοφι λi) πλέον Καραγκιόζην του μέ τόν άμiμητον σιόρ-Διονύ

σιόν του, τόν άΟάναιον -

:..i
ο
ι..
Ρ.

Ε

<

=
....
ο

διότι πρό πάντων αύτόν ιlπεΟανά

τισc τό δημοτικόν του τραγοϋδι - μπάρμπα - Γειi'Jργόν του
καl τήν λοιπήν χοpείαν τ(ί')ν ήpώων του. Καi δταν πατi1σr.ι τό
πόδι του δ Μ ίηιαρος, όταν ό Καραγκιόζης τραβ1iξr.ι τi1ν ού
pίι.ν της γ ι ακcττας τοίι σ ι όp - Διονύσιου, η την φουστανέλ
λαν τοϋ μπάρμπα-Γcώργου, ό κόσμος γίνcται άλλος άντ' ϋ.λ
λου, έξω φρενών, γαλβανίζεται. 'Εδώ μάλιστα είς τάς Καλά

μας ό ένΟουσιασμός διά τόν Καραγκιόζην ύπερέβη πίιν όριον.
Σύσσωμοι τόν ύπεδέχθησαν μέ ένθουσιασμόν άπροκάλυπτον,
εlς έκάστην δi: άνανέωσιν έπ ισκέψεως, ό ένΟουσιασμός αύτός
πολλαπλασιάζεται, έξαπλοίίται, μεγεΟύνcτα ι , μcταβάλλεται
είς πuραφοράΨ κάτι τι πλέον, καί είς τρέλλαν· άκόμη περισ

σότερον είς φρενίτιδα· έτι πρός ciς μανίαν. Καί άκούεις τιiν
νύκτα, μύ. βράδυ, μά μεσάνυκτα, ·μύ. χαράματα, τι)ν ί1μέραν,
μά πρωί, μά μεσι1μέρι, μά ί1λιόγερμα, παντοϋ όπου πuς, στόν
πφίπατο, σηiν έξοχή, σηiν άγορά, στό σπίτι σου, στό καφε
νι:ίο, στι)ν πλατεία, τι;ν ώρα πού κοιμuσαι , τιΊν ώρα πού ξυ
πνuς, τιjν ώρα πού νίπτεσαι, δταv μελετίις στό δωμάτιό σου,

όταν ρεμβάζης στήν παραλία, όταν γράφης στι)ν έρωμένη
σου καί σέ κυνηγίι καί σέ ξεκουφαίνει καi σοίι ξεσχίζει τύ.
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νεϋρα καί σοϋ γεννίl τι)ν φούρκαν, τό τραγοϋδι τοϋ μπάρμπα
Γεώργου cξαφνα:
Ό Γιι:Ο-μανά μ' νό Γιώ-νό Γι ώργος πέ-ρασε
Ηέϊ, Ηέϊ, Ηέϊ '' φσσσσσσίτ 'Ί πέρασε . ..
Τό τελευταίον μάλιστα τοϋτο "φσσσίτ", ή σπαρακτ ι κι) αuτι)
σφυρικτρ ι ά σού γεννά τήν <'ινατριχίλαν ε!ς τό κορμί καί σοϋ
τρυπίi τόν έγκέφαλον σάν πυρωμένον τρυπάν ι καί σοϋ φέρνε ι
άκουσίως ε!ς τά χείλη σου τι)ν φράσι ν: " τόν πcρίδρομο ντέ! ",
τι)ν παραπλησίαν "μαχαίρ ι !",
- μάλλον άνΟρωπινώτερον
- άκούεις τό τραγοϋδι τού σιόρ - Διονύ~ηου:

ii

ii

Τσι) λέω άφσέ • τσή λέω άφσέ τσι) μπαρτζόλες
καi τσι) μπαρτζο- καi τσιi μπαρτζολαρίες
Νά μι) γιομί1σ' i1 γε ι τονιά άπό τσιi κουμπουρίες.
Κα ί ε ίς τό τέλος τό πεταχτόν, τό πλi]ρες χάριτος έπτανη 

σιακΙΊς τό Τι·ίο,τό AlegιΌ δπως τό ελεγεν ε!ς τιi ν γλώσσαν
του ό σιόρ-Διονύσιος :
Λαριλάμ, λάρι, λάρι, λαριρiμ ράμ ράμ ...

Καi μι) Οαρρείτε πώς αuτά τ' άκούι:τε μόνον άπό τά χαμ ίν ια,
τά όποία δμως - καi το\'ιτο χάρ ι ν τοϋ δικα ί ου - εύρίσκονται
είς τό φόρτε των έδω; δχι . Αuτiι δύνασθε νά τ· άκούσετε έξ ίσου

άπό τό αϋΟαδες στόμα του λούστρου δσον καί άπό τό σοβαρόν
τοϋ σχολαστ ι κοΟ δασκάλου, άλλά καl ό κομψευόμενος λέων

δέν πιηαίνε ι όπίσω · άλΜ καi έτι πρός eχε ι χωρ1Ίσε ι ή Καραγ
κιοζίτις, μέχrι ποΟ νά τό ψάλλουν καί κοράλλι να χε ί λη άκόμη,

δπως, τι)ν &ρα άκρ ι βιlις πού γράφω
γραφόμι;νά μου

-

-

ώς δ ι ά νίι πιστώσιJ τά

ψάλλε ι τό τραγούδι τοΟ σ ιόρ-Δ ιονύσιου,

μι ά τρελλι) γειτονοπούλα μου, ενα μοδιστράκι πού μοιάζει
μέ τό γαρύφαλο, πού καρφώνε ι μέ μιά καρφίτσα κάΟε μέρα έκεί
στό δεξ ι όν μέρος τού δεσμοφύλακος μπούστου της . Γιατί
τάχα στό δεξ ι όν καί όχι στό άριστερόν; Μήπως φοβείτα ι
νά μ ι)ν ά γκυ λ ώση τήν καρδ ιά της;
Καi τά γνωρίζουν αύτά καί τά τραγουδοϋν δλοι, διότι καί δλοι
εΙνε Οαμωνες τοu Μιiμαρου . Μcταξύ δύο θροουσων άτλαζίνων
φ ου στων ύποφαίνεται δειλόν τό τσίτι η'jς πτωχής έρ

γάτι δος, i1 τό χαρ ιτωμένον, τό όλόδροσον προσωπάκ ι της
σκανδαλιάρας μοδιστρούλας καί παρά τό βερνικωμένον ύπό
δημα τοΟ λ έ ο ν το ς προβάλλι:ι αuΟάδι1ς ό γυμνός, ό ρυπα
ρός ποϋς το() βαρκάρη , ό δέ τζέντλεμαν έπιστήμων, ό άνώτερος
ύπάλληλος, ό χειροκτιοφορών εύγι;νί1ς, ό i;ντιμος άξιωματικός

χιi.σκων πρό των χαρι-τολογι&ν τού Χατζαϊβ(ιτι1, δίδει είς τόν
κουτσαβάκην άραπατζήν τό σι γάρο του δ ιά ν' άνάψ!], ένφ
παρέκει ό μαθητι)ς μυκτηρίζει τι)ν μυωπίαν τοΟ πλη σίον δι
δασκ(ιλου του. Πλήρης Δημοκρατία βλέπετε! Έκι:ί, πρό της
πανίνη ς καί λαδωμένης τοΟ Καραγκι όζη σκηνi'jς αί κοινων ι
καt προλ1i ψεις ύποχωροuν, ο[ κοινωνικοί φραγμοί καταπί
πτουν, τά διάφορα κο ι νωνικά στρώματα, άναμίξ κείμενα, ά
ποτελοΟσι μίαν μίlζαν, iΊν θά έζι)λευεν δ νεώτcρος κοινω

νισμός, ό νcώτερος Σοσιαλισμός .
Ώς θαυμαστά τά έργα σου, Καραγκιόζη! Τίς λόγος έξαρ.
κέση πρός ϋμνον τών θαυμασίων σου!

Φαντασθητε δτι ό Καραγκ ι όζης κατέστρεψι; τόν Οίασον Λου
λουδάκη. Ίi Έλληνικιi σκηνή έτάφη έν Καλάμαις ύπό τοΟ
τουρκικοΟ μπερντέ.- Διψάω, βρέ άδερφέ, διψάω γιά Μ ήμαρο,

ελεγε προχθές άνώτr.ρος ύπάλληλος πρός κακομαθημένην έκεt
όμάδα, μέλος της όποίας έτύγχανε καί ό ύποφαινόμενος .
Καi έάν

i1

ο

νόσος tφθανε μόνον εως έδ&, κακιi ύπομονι), άλλ'

αuτι) iiχει προχωρ1)σει πολύ, π(~ρα πολύ. Προχθές, εξαφνα,

1jρχόμην άπό κάτω, άπό τι)ν Οάλασσαν δτε, έκι:ί πρός τήν
φάμπρ ι καν τοΟ Στασινοπούλου όλίγον παρακάτω, ίiνα τρομα
κτικόν μπάμ, μπούμ μοϋ άνέιcοψε τόν δρόμον καt μέ ήνάγκασε

νά παρατηρήσω άριστερά μου, αϊματα καt πτώματα προοιωνι
ζόμι:νος. Πόσον ήπατώμι1ν cύτυχ&ς! 'Από κάτω άπό ενα χα
γιάτι μεταξύ δύο ύποβασταζουσ&ν αύτό ξυλίνων στ11λων αίω
ρείτο ενα σεντόνι · όλίγοι σαλι άγκο ι δ ι ασκευασμένο ι ciς λύ
χνους έφώτιζον τό σεντόνι eσωΘεν, &στε νά διαφαίνεται έκεί
νην τή ν στιγμήν ό μπάρμπα-Γεώργος γιαταγανίζων καi πι
στολίζων Τούρκους - έπίκαιρον γάρ τό τε Οέμα καί τό Οέα
μα. 'Εκτός δ11λαδή τοΟ Μ εγάλου Καραγκιόζη, δπως άποκαλεί
ται cίς η)ν γλ&σσαν τών Οαυμαστων του χαμινίων, eχομεν καi
τούς γειτονικούς Καραγκιόζηδες.

Xt\Ί.\F-t

AgA~

1Η!
11

Πρό ί1μcρ&ν πάλ ι ενας μι κροσκοπικός, τόσος δά, ντcλαλίσκος ,
δ ιελάλε ι δτι· "είς ενα σπ ί τι κοντά στή στρατώνα, άπέναντι
στου 'Αργύρη, δίπλα άπό ένα μπογιατζίδ ι κο, παρακάτω άπό
ενα πηγάδι, θά παρασταΟη άπόψε ό Καραγκιόζη ς δσοι έρθ1"i
τε θά μείνετε πολύ ευχαριστημένο ι ".
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Άλλά και &τι πcραιτέρω &χει

χωρi1σει ή γάγγραινα αϋτη της

Καραγκιοζiτιδος. Ένας μικρός, μόλις όκταετής, υίός ένός
φίλου μο1>, έλr:γc προχθές ε!ς τόν πατέρα του· .. θέλω νά γί
νω Καραγκιόζι1ς, πιιτi:ρα ! ··. Καί ε!ς τά σαλόνια άκόμ ι1 cχε ι
χωΟη ό βρωμερός αύτός βωμολόχος. rrροχΟές είς i:να φιλι 
κό μου σπίτι, πού πijγα νά κάμω μίαν έπίσκεψιν, εvρον έπά

νω είς τό τραπtζι cίς τt)ν σίιλαν cναν ... Καραγκιόζη. ΈνιiΊ
δέ τόν έπήριι στά χέρια μου καί τόν έξήταζα καί ήπόρουν διά
τι)ν καταπληκrικι)ν αύτήν διάδοσιν τοίι μολύσματος άκούω
τήν κόρην τοϋ σπιτιοίί νά μ· έρωτu:
Έγώ τόν cκαμα αύτόν τόν Καραγκιόζη, κυρ-Γι&ργο, εtνε
καλός;

-

Τό μ ί ασμα - κα ί δυστυχ<!Ίς ciνc μ ίασμα πολύ δηλη τι1ρ ι &δι:ς
έχει διαδοΟη παντοu, έχr;ι καταλ(~βε 1 δλα τά. στρώματα,
έχcι κυριι:ύσι:ι δλας τάς ήλικίας. Καί ίικούεις ϊ;ξαφνα τά μ ι 
κρά παιδάκια, τά τρυφερά, τά άπαλά, τά uπλαστα αύτά κr.φα
λάκια, είς τu όποία ή μίμησις άκμάζει καί ή όποία φί:ρει τt)ν

-

εξιν, τά άκούι: ι ς νu διαμείβουν μεταξύ των τt)ν φράσιν:

ρέ γί:ρω-ξούρα

·•

.. ξοϋ,

τοίί Καραγκιόζι1, η τi1ν άλλην τήν τόσον

α!σχράν του μπάρμπα-Γεώργου: "ρέ ίίει στό δι άολο γ ι ουρτό
π ι ασμα ",η τρία-τέσσι;ρα μαζί χειροιφατούμενα νά τραγου

δούν ψευδ ίζοντα ώς πού νά στρέφουν ί:κι:ί στήν γωνί αν καί νά
μακραί νουν κιιί νά μι)ν άκούι:τω πλέον i1 φων ή των:
"Ό ΓιιΙΊ-μάνα μ· νό Γιώ·νό Γιώργος πtα-πέασε κέϊ, κέϊ . κέϊ".

Καλαμάτα φτάνοvν ως τiς άρχές τοv αlώνα μας (ι3) .• Αλλά
άπό δώ καl πέρα φαίνεται ότι άρχiζει μιά οvσιαστική μετα
βολή . Τό Θέατρο Σκιών δέν άντιμετωπίζεται όπως πρώτα,
έχθρηcά, μάλιστα πολλές φορές δέ λείποvv τά έγκώμι α και

ο\ συγκρίσε ις μέ τούς διάφοροvs Θίασοvs ποv καταλήγοvv
τι'άvτοτε στή νοσταλγία τοϋ Κaραyκιόζη. 'Ο τοπ ικός τίιπος
σχολιάζει εvρίιτατα τήν θεατρική κίνηση καl μ(iς παρέχε ι χρή
σιμεs πληροφορiες. Έτσι τό καλοκαίρι τοϋ 1900 ξπαιζε έκεί
6 Θίασος Πεταλά- Λοράνδοv ( 1 ι)ποv χρεωκόπησε έξαιτlας
τοv Καραγκιόζη. Ή έφημερίδα "Φροvρός" (15) γράφει γιά
τό

•• θαυμάσιο

καραγκιοζοπαίκτη

Μπέκο ... "

!

Τ ήν έπό

μενη χρονιά έπαιζε στήν Καλαμάτα μαζl μέ τόν Καραγκιόζη
καl .. eναs δραματικός φασοvλfis .. καl .. μεp ικοl αVτοσχέδιοι
ήθοπο ι ο i ο\ όποίο ι παρ ιστάνοvv κωμωδίες καl παvτομ{
μεs .. (ι 0 ). ΕΤναι μιό: σημαντι κή μαρτυρία γι ά vπαρξη λαϊκοv
Θεάτροv πού ό συντάκτης της έφημερίδας τό βρ(σκει άθλιο :
" Άπο τlς άγνώστοv προελεvσεως αVταίς κωμωδiες ή σπιν
θηρίζοvσα καl δηκτική εvφvία τοv καραγκιόζη εΤναι πολύ
προτιμωτέρα ... ". Φαίνεται ότι άπό τό 1901 κ' έπειτα ό

Καραγκιόζης άρχίζε ι ν' άλλάζει. κ· εΤναι πολύτιμη ή πληρο
φορία τfiς Καλαματιανfiς έφημερίδαs( 17 ) γιά τόν καραγκιοζο 
παίκτη Δάβο η Ντάβο μέ τήν ότrοία κλεlνοvμε τήν .eρεvνά
μαs ; .. 'Εφέτος ό καραγκιόζηs παρουσι άζετα ι 6λίγον εvρω

παίοs. Διότι άνεβίβασεν έπi τfis σκηνi)ς καl ποδή λατον καl

κ. κ. Καλαματιανοί ».

ή μοvσικη μπάντα τοv εΤναι άπό βιολl καi λαγοvτο· εΤναι
σωστό κονσέρτο άπό τή φιλαρμονική. Χωρis vπερβολή
εΤναι άμίμητος. Καl τό άκροατήριόν τοv πvκνόν ... ".

ΟΙ εlδήσεις ποv ίχοvμε γιά παραστάσεις Καραγκιόζη στήν

ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ

Καί τό συμπέρασμα; Βρέτε το σεiς

•11•
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-

μά Κουμουι·δοιίροι; ιj

•Αλλο;

τις εlι•αι i.ι.διύ.φοροι',

-
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καi τιjς ιίΟικιj:; - ιίι; ίiι·ευ ούδ6'. Άλλω; τε, έί.ιι• ai ΆΟιiι·αι
Οέλουσι Οέατρα καί μάλιστα τοιαιίτα. έι· τίι•ι διλ·αιώματι μιί;
ύποχρεούσιι• αί Κυβερι•ιjσι:ιι; ι•ά πληρώι·ωμcv ιίμcίς τιίι• συι·τιί
ρησίι• τωv;

».
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-ο.π .. άριΟ.

198.

Ι Νοεμβρίου

1879,

σ.

4.

Όλα τά ύ.μαιωμέι·α εlι·αι τού Φιλι'ιρεrου.
Έβδομαδιιιία i:.φημερίδα πού κυλ·λοφόρησε 6.πό τι)

1895

κ.έ.

(10)

··Φαραί", ιίριΟ.

51, 9

'Jουι 1ίου

1896,

σ.

2:

ιι 'Αλλά διατl τιjση ίι.προΟυμία εί:; τιίι• ύποσrιjριξ11 1 τού Οεάτιιου.
ϋπcιι εlι•ε ιί ιίρίστη καί ιύφέλιμο; ψιιχα;•ωγία; Μέ τά:; εύτc).είς
τιμά:; τώι• ι:ίσιτηρίωι• δρ. 1.20. Αη Οέσι;. λtπrί.ι 70 Βα Οι:σι;.
έπρεπε καο· ί;ι.:άστηι• ι·ιί ι:lι·αι ύπερπλιίρε; .•Αλλοτε 11αραΊιο1·οιίμεΟα
ϋτι δέι• ίfχομει· Οέατροι· καί διερχόμεΟα μέ τού:; Καραγκιόζηδι;;
καί τού; Φασοιιλιίδr.;. τώρα πού τiJ.o; πάι•τωι· έχομε~• έι• άι•εκτόv

όπωσδιjποτε λ'αi δυι·άμr.Οα ι•ά διr.ρχώμι:Ου. i;κεί έι• rι.v μι:σφ τοϋ
μαγωrικοιί Κιίπου τιj; Έδέμ ώραίαr; Οι:ριι•ά; ι•ιίκτας, διατί δι:ι·
τύ ύποστηρίζομι;ι•; 11.
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τώι• είσιτηρίιιJι• ε/ι·αι τιίσοι• εύτελεί; ιίjστι: 1•ά εlι·αι προσιταί ι.:υ.ί
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ΓΙ Α ΕΝ Α ΝΕ Ο ΑΝ ΟΙ ΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΣΥΖΉΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΟΓΚΟΥΣ ΛΑΒ ΛΙΤΒΙΝΙΕΤΣ
Tfjς ΠΑΤΕΡΙΝΑΣ ΘΩΜΑΔΑΙ<Η
Ό Μποyκοvσλα~ Λιτβίνιετς εtναι ό διεvθvντής τοv Παyκό
σμιοv Φοιτητικοv Φεστιβάλ 'Ανοιχτοv θεάτροv ποv, άπό
τό 1967, παροvσιάζει κ~ε δvό χρόνια στό Βρότσλαβ της
Πολωνίας, μιά έπιλοyή άπό θεάματα ποv 'χοvν ξεχωρiσει σl
παyκόσμι α η έθν ικά φεστιβάλ. Σά σύνθημα yι' αύτή τήν

έκδήλωση, ό Λιτβίνιετς προτεlνει "Τό νέο θέατρο
της

προόδοv

"

κι

άναζητcχ στά θεάματα

- δρόμος

μιά κοινή

βάση:

"τό πνεvμα της κοινωνικi'jς εvθύνης, τό πνεvμα τi'jς άνεξάρ
τητης φαντασίας καl τό πνεvμα της τέχνης ". Ή Κατερίνα
Θωμαδάι<η σvναvτήθηκε καl σvζήτησε μαζ! τοv τό φετινό
Μάη, στό Φεστιβάλ τοv Νανσv - πανόραμα της έξέλιξης τοv
νέοv θεάτρου (τό "Θ" θά άσχοληθεί μ' αύτό διεξοδικά σ~
άλλο τεVχος). Ή ένδιαφέρουσα αύτή συζήτηση δημοσιεύε

ται με τήν εύκαιρfα τοv V Φοιτητικοv Φεστιβάλ 'Ανοιχτοv
Θεάτρου, ποv θά yfνε ι στά τέλη Όχτώβρη, στό Βρότσλαβ.
Κ.Θ.: Μέ βάση τιίι• εfι.;όι·α πού προσφι!ρcι φέτο:; τό Φεστιβiιλ

τοϋ

Ναι·σύ,

πώ:;

άντιμετωπίζcτc

τού:;

προσα~·ατολισμοi>:;

τοϋ ι·έου Οεάτρου, αύτιj τιj στιyμιί;
ΛΙΤΒΙΝfΕΤΣ: Στό Βρότσλαβ, στήν Πολωνία, έχουμε προσπα
Οι1σει νύ. διαμορφώσουμε μι ά φιλοσοφία το\) νέου θεάτρου, πού
τ' όνομάζουμε κι άνοιχτό Οέατρο. Πρόκειται γιά φιλοσοφία
γιατί τό κίνημα τοtι νέου Οεάτρου δέν cιναι μονάχα μιά έπανά.
σtασι1 άπέναντι ση)ν κουλτούρα, δέν εΤναι
έρασιτεχνία τfjς
άστικfjς τέχνης, άλλά μιά έκδήλωσι1 ένός τρόπου ζωης, μιUς
όλικfjς συμπεριφοράς πού έκδι1λώνεται, άνάμεσα σ' άλλα,

1;

καί μέ τό Οέατρο. Αύτό τό Οέατρο συμπίπτει μέ τά μή καλλι
τεχνικά κινήματα, δπ~ ή φοιτητική έξ{;γερσ11 πρίν άπό έπτίι
όχτώ χρόνια. Καi τό περίεργο μ' αύτίι τά κινιiματα εΙναι δτι
έμφανίστηκαν ταυτόχρονα στή Γαλλία, στίς 'Ενωμένες Πολι
τcΤcς. στήν Πολωνία. Αύτό άποδείχνει δτι δέν ύπάρχουν σύ
νορα. 'Υπάρχει μιά ένιαία πολιτιστικιi βάσι1.
Κ.Θ.: Ποιά, κατά τιί γνώμη σαι;, ι:lι•αι τύ. στοιχεία πού μοι
ράζεται τό ιιέο Οέατρο μί: τύ. μιj κα).).ιτcχιιικύ. κινιίματα τοϋ
'68 καί πού τό χαρακτηρίζουι• τόσο σά στάση άπέι•αι•rι στιί

ζωιί οσο καί σάι• τομέα τιϊι; τιJχι•ηι;;
ΛιΤΒΙΝΙΕΤΣ

: ΠρU'>τ'

άπ' δλα, εtναι i:να εΙδος αισιοδοξίας

-

σ' άντίΟεση μέ τό Οέατρο τοϋ παράλογου πού, στό θεατρικό

έπ[πεδο, προηγήΟηκε άπό τό κίνημα το\) άνοιχ.τοtι θεάτρου.

Μ1tΊ. αlσιοδοξία έnαναστατική. Δηλαδή, ό uνΟrωnος πού βρί
σκει τή χαρά τfjς ζωfjς στήν κοινωνική δραστηριότητα, στόν

τομέα της δράσης. Μποροϋμε νά ποϋμc δτι αύτό τό κίνημα
&χει πάρει μαρξιστική Οέση σ' αύτό τό σημείο. Σίις Ουμίζω
μ ιίι φράση

το\) Γκράμσι

:"

Ό

ϊίνΟρωποι; r.lι•ω ιί διαδικασ/α

τώι• ίδιωι• του τών πράξεωι• ". Αύτό τό κ[νιηια ί:χc ι τήν έλπ[
δα δτι μέ τι) δράσ11 μποροtιμε νά άλλάξουμε τή ζωή. ΈκcΤ
βρίσκεται ή διαφορά μέ τούς ύπαρξιστές καί τό παράλογο.
Ό μύΟος τοϋ Σίσυφου δέν ύφίσταται γιίι τούτη τή φιλοσοφία.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό σημείο σ' αύτό τό Οέατρο: ή τέχνη,
ή έκφραση τής ζωfjς, εΤναι ή ό λ 1 κ 1) ε ύ Ο ύ ν η το\) καλλι

τέχνη άnέναντι στίς ύποχρεώσεις τfjς ζωfjς. Ή άντίληψη
τfjς άστικfjς τέχνης έχει δημιουργi1σει γιίι κάΟε καλλ1τέχνι1
μιίι μικρη γωνίτσα δράσης : τήν κουλτούρα, δπου i1 τέχν11 παί

ζει ρόλο ii διασκtδασ11ς ij έξύψωσης (αiσΟητικfj ς). 'Αντίθετα,
11 τέχνι1 πρέπει νά clναι έκδήλωση της εύΟύνης, δχι μονάχα
τοϋ καλλιτέχνη, άλλά καί του πολιτικοϋ και τοtι γιατροϋ, π.χ.
τοϋ ψυχίατρου κα! τοϋ 1)Οικοϋ φιλόσοφου καί τοϋ iεραπόστο
λου άκόμα.

Σίι βασικό χαρακτηριστικό μποροtιμε νά έντοπίσουμε τήν άντί
ληψη γ ιίι τις σχέσεις άνάμεσα στόν ιiνΟρωπο καί τήν κουλ

τούρα. Αύτό τό κίνημα πιστεύει δτι δέν ύπάρχε ι άντίφαση
άνάμcσα στήν κουλτούρα και τή φύση. οι έπαναστατημένοι
άστοt φιλόσοφοι Οέλουν νά βλέπουν αύτιi την άντίφαση σίι
μιά άντίφαση ύπερβατικi1. Γιίι μilς,αύτιi 11 άντiφαση ύπάρχει,
άλλά εΙναι μιίι άντίφαση Ιστορική. • Λρα, μποροϋμε νίι τήν
άλλάξουμε σύμφωνα μέ τήν καλή Οέληση καί τή δράση τοϋ

άνΟρώπου. Δέν εΙναι κίιτι άπόλυτο. Τό άνοιχτό κίνημα

-

κι αύτό εΙναι ή βάση της ι)θικής του φιλοσοφίας - άναζητu
&να β α σι κ: ό άνΟρωπο, i:ναν άνΟρωπο έξω άπ' τήν κουλτού
ρα, άπογυμνωμένο, σίι νίι βρίσκεται μπροστά στήν ·Ωρα της
Κρίσης. Σά βάση της φιλοσοφίας του παίρνει τά κύρια
άνΟρώπινα κίνι1τρα: ηi συμπάθεια καt τόν ένθουσιασμό.
'Απ' τή συμπάΟι:ια βγα!νει 11 α!σιοδοξfα αύτοtι το\) κινi1ματος
κι άπό τόν ένΟουσιασμό ξεπετάγεται 11 έπιΟυμ!α νά πάρουμε
Οέση άκτιβίστα.

Στό καλλιτεχνικό έnίπεδο, τό κίνημα αύτό δέν κατευθύνεται
άnό τι)ν πιΟανότητα τοϋ άριστουργήματος, πού μπορεΤ κανεlς
νίι τοποΟετήσει στή βιβλιοΟήκη του καi πού ζεί έξω άπό τήν

S7

ιστορία. Άν1iκει στό συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Άν

1i

σύγχρονη στιγμή δέν ίiχε ι τή δυνατότ11τα νά έκ:τιμήσει τό
i:ργο, τότε αύτό τό θέατρο δέν ύπάρχει.
Κ.Θ.: 'Εδώ προκύπτει τό πρόβλημα τώ11 κριτηρίω11 γιά τιίν
tκτίμηση τoii 1•έου Οεάτρου. Καί μέ κριrιίρια δέ1• έ1111οw βέ

βαια μιά ίεραρχιιαί άξιολόγηση σl; σχέση μ' ίfιια πρότυπο.
'Ε1ι11οώ ιφι τιίρια ιi1•δογε1 1 1j, στόιι κάΟε χώρο καί χρό ι·ο, πού

νά 'χουν δμω; καί μιά καΟολικότητα: ιφιτιίρια καλλιτεχvικιϊς
καί πολιτιιι:ιjς άποτελεσματικότητας (" πολιτικιϊς" iJχι μέ

τιί~• έ11 vοια τοϋ

"

κι.ί~ιω πολιτικιί" άλλά μέ τιί1• έ1Ψοια τοϋ i;πι

δρώ σrύv ιωι1•ω1•1κό χώρο μέ σκοπό 11ά προκαλέσω t~λλαγιί).

ΛΙΤΒ!ΝΙΈΤΣ : Ί-Ι ποι ότητα εtναι ενα κριτήρ ι ο άναμφισβί1τητο.
Πάντως, γενικά, εtναι δύσκολο νά μιλi.iμε γιά άξίες σέ τοGτο
τό κίν11μα, γιατ ί οί άξίες του πρέπει νά ξαναδημιουργοuνται
άέναα. Πέρα άπ' αότό , κάθε ίiνθρωπος, σέ κάθε στιγμ1i της ζωης
του, πρέπει νά δημιουργεί ήθικά άξιώματα. Άπ' αuτά έξαρτιέ
ται κ' 11 άποτελεσματικ:ότητα των πράξεών του.
Κ.Θ.: Τό κίνημα τοϋ 1•ι:ου Οεάτρου άιιαΟεωρεί πολλι)ς άπό

τίς παραδοσιακές Οεατρικές σχέσεις κο.ί δομές. Ποιές άπ'
αύτί;ς τίς ά1•αΟεωριίσεις σί.ίς φαίνοιιτο.ι
τικές;

περισσότερο σημαν

ΛΙΤΒΙΝlΕΤΣ: Ή ά.ναθε<ί)ρηση των σχέσεων άνάμεσα στό
θέαμα καί τό κοινό κι ά.κόμα, άνάμεσα στόν καλλιτέχνη και

τό συνεργάτη του. Τό πρόβλημα του συνεργάτι1 εtνα ι ενα άπό
τά πιό σημαντικά καί τά π ιό χαρακτηριστ ικά αuτου τοG κινή

ματος. Τό νέο θέατρο παίρνει άπέναντι σ' αuτό τό πρόβλημα
μιά θέση ταυτόχρονα ποιητ ική καί θεατρικi'1 .
Κ.Θ.: Γιατί Οεατρικιί:
ΛΙΤΒrΝΤΕΤΣ: Γιατί στό θέατρο ειναι πιό eντονη, άπ' δtι,
σέ όποιαδήποτε άλλη τέχνη, ή ζωντανή έπαφή πού άναζητϋ.

κάθε δημιουργία. Κοιτάξτε π.χ. αύτούς τούς ποιητές nού άρχί
ζουν νά τραγουδϋ.νε τά ποι1iματά τους, αότούς τούς ζωγράφους
πού άπορρίπτουν τούς πίνακες και κάνουν "πράξεις", τούς
μουσικούς ποu ψάχνουν τό θέατρο της μουσικης,πού ψάχνουν
η; μουσική πού δημιουργεiται άπό τ~;ν έπαφ1i μέ τό κοινό.
Κ.Θ.: Πιστεύω ϋτι oi τέχνες πού άναφιfρατε, άιιαζητώvτας μιί'.ι.
δλικιί λειτουρyία κ' ίf~ια i1.11οιγμα πρός τιj ζωιί. cχουν προχωριί

σει σt πολύ βαΟύτερες τομές άπ' iJ,τι τό θέατρο. Ή κριτικιί
άvαΟεώρηση τιϊς Οεατρικιjς γλώσσας καί λειτουργίας, πού
yίvεται άπ' τό ιιέο Οέατρο, εlvαι σχετιιαί, έvw ol άιιτίστοιχες
κριτικές άναΟcωριίσεις στίς πλαστικές τέχνες ιϊ στιί μουσικιί
π.χ. εlvαι ριζικές.

Άπό τιίv έναρξη τοίJ
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ΛΙΤΒfΝΙΕΤΣ : Αύτό τό πρόβλημα εlναι πολύ πεrίπλοκο.
Γιατί τό νέο θέατρο ξεκίνησε η) ζω1i του μέ τήν έξέγερση
των βασικών συγκινήσεων έξω άπό τήν κουλτούρα. Πιστεύω
πώς διαπίστωσε δτι, τά μέσα όπτικf\ς έκφρασης πού χρησιμο
ποιοϊJν άντικε ίμενα, εtναι ίστορικά παράγωγα το\j ά.νθρό>που,
aρα ενα εΤδος κουλτούρας . Τό νέο θέατρο φοβί1θ11κε νά χρη
σιμοποιήσει τά μέσα έπικοινωνίας- σύμβολα, παρμ[<να άπό
ενα κόσμο τ&ν άντικειμένων, γιατί τό ά.ντικείμενο ε{ναι κάτι
τό τεχνητό, όπόκειται στήν κουλτούρα κα! τόν πολιτισμό.
Ίσως, &τσι έξηγεiται i1 άπόσταση πού χωρίζει τήν πρώτη
δημιουργικι) φάσ11 αύτου τοϊJ κινήματος άπό τι)ν πραγματικό
τητα των πλαστικών τεχνών πού προβληματίζονται γύρω άπό
τό άντικείμενο.
Κ.Θ.: Είπατε δτι τό 1ιέο Οέατρο άποφεύγει τιί χριίσιι τοϋ άντι
κείμενου, γιατί τό ά11τικ·είμc 1•0 ύπόκειται σrιίv κουλτούρα. Ό
μως καί τά δυό ίiλλα μέσα πού Χ/Jησιμοποιεί τό νέο θέατρο ιί λέξη, ό λόγος καί τό σώμα - ύπόκεινται κι αύτά στιίν κουλ
τούρα. Τό σώμα έvός έργάτη π.χ. εlvαι διαφορετικό άπό τό
σώμα έ~ιός διαvοοιJμει·οιι πού κι αύτό εlvαι διαφορετικό άπό
τό σώμα έιιός ύπάλληλου ιϊ μιίί.ς ιιοικοιωρί.ίς. Ή .. κουλτού

ρα" ξέρουμε δτι καΟορίζει ι((}.ί τό σώμα άκ6μα σ' ifvα μεγάλο
βαθμό.

ΛΙΤΒΙΝfΕΤΣ : Τό νέο θέατρο άντιμετωπίζει τό σώμα ταυτό 
χρονα, σάν Ιδέα και σάν πράξη.
Κ.Θ.: Πιστεύετε ότι στό φετιιιό Φεστιβί'.ι.J. τοϋ Νανσύ άποκα
λύφτηκαν καινούριες δημιουργικές κατευθύνσεις, ιϊ οχι;
ΛΙΤΒΙΝΙΕΤΣ: Όλα τά χαρακτηριστικά εΤχαν iiδη διαγραφεί
πρiν άπό τουτο τό Φεστιβάλ. Δέ βρi'jκα τίποτα καινούριο κατά
βάση - έκ:τός άπ' τή δουλειά τ/i>ν iταλών, των Rcn1ondiCapoιΌssi καί της Mascl1era. Στ~) δουλειά τους, εΤδα ενα

εΤδος συναδέλφωσης του ά.νοιχτου θεάτρου μέ τ!ς πλαστικές
τέχνες. Μποροuμε έπιτέλους νr1 πουμε δτι άφοu καθορίσαμε
τή βασικi'1 μας φιλοσοφία, άρχίζουμε νά έλευθερωνόμαστε,
κ' έτσ ι φτάνει ό καιρός δπου χωρ!ς κίνδυνο τό θέατρο μπορεί
νά c'ιναζηηiσει τά ά.ντικείμενα σάν eνα συμβολικό εΤδος γιά
άποτελεσματική δράσ11.
Κ.Θ.: Πώς Οά εlvαι προσανατολισμέιιο τό φετινό

Φεστιβάλ

στό Βρότσλαβ;

ΛΙΤΒΙΝΙΕΤΣ: Σέ κάθε Φεστιβάλ του Βρότσλαβ, βάζω
μα. Π.χ. γιά τό προηγούμενο εΤχα βάλε ι τό θέμα:
θέατρο άπέναντι στό περιβάλλον καi τόν καιρό του.
έπόμεν.ο, διάλεξα τό θέμα: Τό νέο άνοιχτό θέατρο
προβληματα τf\ς ά.ποτελεσματικότητας.

&να θέ
Τό νέο
Γι ά τό
καi τά

Φεστιβί'.ι.). Άιιοιχτοϋ Θεάτρου. ΌρΟιος, στιί μέση, ό όργαvωτιίς του, σκη~ιοθέτης Μπογκούσ).αβ Λιτβίvιετ.;

Ν

ο

Τ

ο

κ

Μ

Υ

πολu

Α

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

ΧΟΥΝΤΙΚΕΣ
461

Τ

Ν

Ε

'

γνωστοι

.,,

'

και

αγνωστοι

ύπέβαλαν αΊ'τηση στόν κ. Τσάκωνα!
Τά " Ντοκουμ8ντα " του
περασμένου
τεύχους δ η μοσιέψανε τά όνόματα .191
συμπολιτών πού είσπράττουν, γ ι ά τρία
χρόνια, μηνιάτικ11 χορηγία άπό 4.000
δραχμές, τη - • όποίαν ... ιιύδ61.-ιισα1• νά
τούς παραχωρήσουν οί περιβόητοι Πα

μεσα στούς

Ό κατuλογος 1]ταν έπίσημος. Στάλθη

διαφέρουσα

κε, σημαδιακι) μi;ρα - 21 η 'Απριλίου
1975 ! - ση'1 Βουλι'~, άπό τόν ύπουργό
ΠολιτισμοΟ κ:αί 'Επιστημών της Νέας
Δημοκρατίας, σάν άπάντηση σi: 'Ερώ
τηση βουλευτών.

καί

"

άντιστασιακοί

" .. .

:

Δυό άλλο ι μακροσκελείς

Κ"ατάλογοι - έπίσημοι κι αύτοί. Περι
λαμβάνουν - ό πρώτος 108, δ δεύτερος
353 -συνολικά 461 όνόματα συμπολι
τli>ν, πού ύπέβαλαν αίτήσεις καί εύπειΟέστατοι ! - ζητοϋσαν άπό τούς
ύπουργούς της Χούντας Παναγιωτάκη
καί Τσάκωνα, τήν δχι καi τόσο έπί-

Κατάπληκτοι, οί όλίγοι έναπομένοντες

άνακάλυψαν -

"

Αύτή ήταν rΊ πρώτη πράξη της κωμωδίας
(t; του δράματος), πού παρακολουΟι'1σαμε. Ύπάρχc ι. δμως, καί δεύτερη
πράξη - πολύ πιό άποκαλυπτικιi κ' έν

Χούντας.

cλληνες,

άπό

κορεύονται σάν" προοδευτικοί"," δη
μοκράτες

ναγιωτάκ:η ς κ:αί Τσάκωνας, ύπουργοί
"Πολι τισμοϋ καi 'Επ ι στημι'i>ν" της

άφr.λι::iς

191 έπιχορηγούμενους

τι) Χούντα - τά όνοματεπώνυμα συμ
πολι τli>ν, πού κυκλοφοροϋν καί ... κο

άνά-

ζηλη χορηγία. Οί δυό κατάλογοι διέρ

ρευσαν

καί

δ η μοσ ιεύτηκαν

λογοτεχνικό περ ι οδικό
στήν •Αμφισσα.

i;δη

πού

σέ

βγαίνει

Τό " Θ " έλπlζει νά προσφέρει καί μιά
τρίτη σπαραξικάρδια πράξη: Έ
ναν κατάλογο μέ όνόματα συμπολι τ(i)ν,

πού 'χαν τήν " άτυχ.ία" νά ύποβάλουν
αiτιΊσεις γιά παροχή χορηγίας τό " σω
τιΊριον" fτος 1974, άκόμα καί λίγες
μέρες πρίν πέσει ή Χούντα!
Μιά άντιπαραβολ1) άνάμεσα στόν κατά
λογο αύτών πού παίρνουν χορηγία

(προηγούμενο τεί\χος), κι αύτιον πού
τι)

ζήτησαν.

φανερώνει

κατ'

άρχi1ν

ποιοί πή ραν χορηγία χωρiς νά ύπογρά·
ψουν αϊτι1ση.

Α ΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΑΙΤΗΣΙΝ
ΚΑΤΑ

ΤΟ

ΕΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕfΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕ ΤΚ.Η

ΔfΕΥΘΥΝΣΙΣ

ΔΙΑ

1972
KAf

ΤΗΝ

ΕΠΓΣΤΗΜΩΝ

ΠΟΛΙΤΓΣΠΚΩΝ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΔΤΕΥΘΥΝΣΓΣ ΓΡΑΜΜΆΤΩ Ν, ΒfΒΛΙΟΘΗΚΩΝ , ΑΡΧΕfΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΆΤΩΝ

ΑΠΟΝΟΜΗΝ

ΚΡΑΤΙΚΗΣ

ΧΟΡΗΓΙΑΣ

Ζαρούκας Κώσταζ, Λογοτέχνης, Πειραιεύς
Ζαχαρης Λάμπρος, Συγγραφεύς. ΆΟijναι
Ζυγομαλa Αίκατερίνη, Λογοτέχνις, "Αθήναι

Ζώρας Λεωνίδας, Μουσουργός· άρχιμοι>σικός, 'ΑΟΙ)ναι
Καββάδας Νικόλαος, Συγγραφεύς, Χίος

Άθηναfος Άνδρέαζ, Οίκονομολόγος - Συγγραφεύς, ΆΟηναι
'Αθηναίος Περσεύς, Λογοτέχνης, Άθηναι
Άκτύπη Ζωή, Ζωγράφος, Παρίσι
Άλεξιάδου Νίτσα, Ζωγράφος, Άθηναι

'Αντωνιάδης 'Αλέξανδρος (Γιανακ:ός), Λογοτέχνης, Πειρα ι cύς
'Απέργης 'Αχιλλεύς, Γλύπτης, ΆΟηναι
'Αποστόλου ΝιΚ"όλαος, Φιλότεχνος, Βόλος
Άρβανιτάκης 'Αναστάσιος, Λογοτέχνης, ΆΟϊΊναι
Άσημακ:οπούλου Δέσποινα, Λογοτέχνις,

ΆΟfjναι

Βαρβιτσιώτης 'fωάννης, Λογοτέχνης, ΆΟηναι
Βαρβιτσιώτης Τάκη ς, Λογοτέχνης. Θεσσαλονίκη
Βλαχόπουλος Παναγιώτης, Λογοτέχνης, Ζάκυνθος
Βασι λείου Γεωργlα, Ζωγράφος, 'ΑΟΙ)ναι
Βασιλίκας Ήλlας, Λογοτέχνι1 ς, Άγ. Παρασκευ1) Άττικi)ς

Βασιλάκης Δημi1 τpιος, Ποι η τι'1ς. Άθilναι
Βρέλλης Παί!λος, Γλύπτι1ς, 'fωάννινα
Γεωργιάδης Γεώργιος, Μουσουργός, Άθηναι
ΓεωργαΚ"οπούλου ΆΟηνa, Συγγραφεύς, ΆΟi)ναι
Γεωργίου Γεώργιος, Λογοτέχνης - ·rατρός, Θi)βαι
Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος. Ζωγράφος, 'ΛΟilναι
Γκίκας Γιάννης, Λογοτέχνι1ς, ΆΟJ1ναι
Γκούσιος Ζαφείρι ος, Λογοτέχνης, Λάρισα
Γρηγορ ιάδης Γόρης, Λογοτέχν11ς, Κύπρος

Δcμιρτζης Δημi1τριος, Λογοτέχν11ς , Θεσσαλονίκη
Διαμαντίδι1ς Ν ικόλαος, Λογοτί:χνι1ς, Χίος

Δούκα 'Ελλάς, Λογοτέχνις, ΆΟηναι
Εύμορφόπουλος 'Ανέστης. Λογοτέχνης, ΆΟηναι

Καλογι'1ρου 'Απόστολος, 'Εκδότης 'Εφημερίδος, 'ΑΟηναι
Καλογιάννης Βάσος, Λογοτέχνης . Λάρισα

Καλουδaς Πέτρος, 'Εκδότης Περιοδικοί!, Θεσσαλονίκ11
Καμβύσης Νίκος, Λογοτέχνι1ς, ΆΟijναι
Κανακάρι1ς Άντ(ι.>ν ιος, Λογοτέχνης, Άθιjναι
ΚαρΚ"άλας ' fωάνν11ς, Μουσικός, Λάρισα
Κερασιώτη Ξένη, Λογοτέχνις, ΆΟήναι
Κλάρα "Αρια - Άγλαία, Συγγραφεύς, Άθι'jναι
Κοκκ[νι1ς Σπuρος, Λογοτέχνη ς, ΆΟi'jναι
Κοκόροβ ι τς (Κοκοράκης) Κωστijς, Λογοτέχν ης,
Κολέφας 'Ιωάννη ς, Ζωγράφος, ΆΟηναι
Κομίνη 'Ελένη , Λογοτέχνις, 'ΛΟfjναt
Κομίν11ς Γεώργιος, Λογοτέχνης, ΆΟι'jναι
Κοντογεώργη "Αννα, Λογοτέχνις, ΆΟijναι

ΆΟijναι

Κορκιδάκης Έμμανουιiλ, 'fεροκf1 ρυξ - Μελετητής, Πει ραιεύς
Κορναράκη Εύαγγελία, Λογοτl:χνις, ΆΘ 11ναι
Κοσκινilς Χρίστος, Διακοσμητi1ς, ' fταλία

Κουτσογιαννόπουλος Δημήτριος, Λογοτέχνης, "Αθι'jναι
Κουτσοδόντη Εύαγγελία, Λογοτέχνις, Χίος
Κουχτσόγλου 'fωάννης, Συγγραφι:ύς, Άθηναι
Κυράγγcλος Παί!λος, Λογοτέχνης, ΆΟηναι
Κυριακίδης Βασ! λι:ιος. Συγγραφι:ύς, ΆΟijνα ι
Κωστούλας Φώτης. Συγγραφεύς. ΆΟηναι
Λιάσκας Βασίλειος, Λογοτέχνης, ΆΟηναι
Μαγιόπουλος Στυλιανός, Λογοτ{;χνης, ΆΟijναι
Μα ι ναλιώτης Γιάννης. Λογοτέχνης, ΆΘijναι
Μάλαμας Λάμπρος, Λογοτέχν11ς, 'fωάννι να
Μανιilς Θεοφάνης. Συγγραφεύς, ΆΟηναι
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Ματαρίιγκας Γεώργιος, Λογοτέχνης, ΆΟijναι

Σακελλαρίου Φάνης, Γλ6πτης, ΆΟηvαι

Ματούσι1 Ξtνι1, Ζωγrάφος, ΆΟijναι

Σαμσάρης Δημήφιος, Λογοτέχνης, Σ(;ρrαι
Σαρδr.λης ΚωνσταντΤνος, Λογοτέχνι1ς, ΆΟι)ναι
Σιμ ι γδαλaς 'Λντιί>ν ι ος, Λογοτέχνης, 'ΛΟηναι
Σινόπουλος Παναγι6>τι1ς, Λογοτέχνι1ς, ΆΟijναι
Σπcράντζας Θι:οδόσιος, Λογοτέχνι1ς, ΆΟί)ναι
Στεrγίου Κωστfjς, Λογοτέχνης. Πάτραι
Σύρκας Γι:ώpγιος, Μουσικός, ΆΟί'jναι
Σχοινuς 'Αντώνιος, Λογοτέχνης. Ά0!1ναι
Σωτι1ρακοπούλου-Σχοινii Άγνι'1, Λογοτέχνις, ΆΟijναι

Μαυρούλια Σαπφιi), Σι>γγραφεύς, ΆΟijναι
Μποι>γάτσος Νικόλαος, Συγγραφr.ύς, 'ΛΟfjναι

Μποiίρλος Γεώργιος, Λογοτέχνι1ς, ΆΟ ij ναι
Μπούτβας Νικόλαος, Λογοτέχνης, ΆΟfjναι
Νικολα'ίδι1ς Μι:λfjς, Συγγραφεύς, ΆΟηναι
Νικόλας (Παυλόπουλος), Γλύπτης, ΆΟηναι
Οiκονομίιιως nαν., Λογοτέχνης, ΆΟijναι
Οiκονομάκι1 ς n αναγιιί>της, Λογοτl:χνι1ς, Καλαμό.τα
'Ολύμπι ος n έτρος, Λογοτέχ~ης, ΆΟf\να ι
Παναγόπουλος ' Γωίιννης, Λογοτl:χνι1ς. ΆΟijναι
Παπαγρηγοrάκης 'Εμμανουi1λ, Λογοτl:χ νης, 'ΑΟήναι
Παπαδάκι1ς 'Αριστόδημος, Ζωγράφος-' Αγιογράφος, 'Ηράκλειο
Παπαδημι1τpίου 'Ιάσων, Γλύπτης, ΆΟί'jναι

nαπαι:υαγγέλου Νικόλαος, Πρόεδρος Όμίλοι>, Κοζάνη
Παππάς-Παπανικολάου Κωνσταντίνος, Λογοτέχνης. ΆΟi'jναι
Παππάς Χri'jστος, Συγγραφι:ύς, ΆΟi'jναι

Ταξι(φχης ΝτΤνος, Λογοτέχνη ς, ΆΟijναι
Τράκα Χαρίκλεια, Ζωγράφος, ΆΟijναι
Τr ι άrχης Φώτ ι ος, Συγγραφεύς, Θεσσαλονίκη
Τσαπάλας Χρijστος, Λογοτέχνης, 'ΛΟijναι
Τσατσαπϊι-Ζαχαροπούλου Μαρία, Λογοτ.-Καλλιτ., Θεσ /νίκη

Τσιτσοπούλου Έλένι1. Καλλιτέχνις, ΆΟi'jναι
Φερεντίνος Δημi1τριος, Γλύπτης, ΆΟi'jναι

Πtτσκος Χιφάλαιιπος, Λογοτέχνης. ΆΟijναι
Πιtrιος Άναστ(ισιος, Συγγραφι:iις, ΆΟί'jνuι

Χαλκούση 'Ελένη, Λογοτέχνις, ΆΟfjναι
Χαρίσης Εύt:ιγγι:λος, Λογοτέχνης. ΆΟfjναι
Χαρμπούρη ' fσαβl:λλα, Ζωγράφος, ΆΟfjναι

Προβατάκης Θι;οχάρι1ς. Λογοτέχνης, Θcσσαλονίκι1

Χατζηβασιλι:ίου Γl αντελijς, Λογοτtχνι1ς, Πειραιεύς
Χατζόπουλος Γι:ιίφγιος, Λογοτtχν11ς-Λαογρuφος, Δράμα
Χρυσοχο'ίδου Τίτσα. Καλλιτέχνις, ΆΟijναι

Ι'ουσιάδης Μurιος, Συγγραφεύς, Βέροια
Ροϋσσος Τάσος. Λογοτέχνης, ΆΟι'j\•αι

Ρώτας Γειί>ργιος. Παι δικfι Λογοτι;χνία, ΆΟijναι

Ψύrρη ΆΟηνu, Ζωγράφος, ΆΟηναι
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'Αγραφιώτης Δηιιi1τριος, Ζωγrάφος-Λογοτέχν11ς, Θεσ ίνίκη
ΆΟανασόπουλος Κωνσταντίνος, Συγγραφεί1ς, ΆΟιiναι
Αiλιανοu "Εφι1. Λ('Ιγοτέχνις, ΆΟΙ)ναι
Άκρ ι βόπουλος ΆΟανάσιος, Ζωγράφος, 'ΛΟijνα ι

Βιέννα Χαpά, Ζωγrιίφος-Σuγγραφεύς. ΆΟijναι
Βικί:τος Έμμανοuί1λ. Συγγrαφεύς. ΆΟi)ναι
Βφβίλλης Ζi1σιμο:;. Συγγραφεύς-Λογοτέχνης, ΆΟi'jναι
Βλασσοπούλου Μιφία, Λαογράφος, Χανιά-Κρήτης
Βλαχογ ι άννη ς Κωνσταντίνος, Λογοτέχνης, ΆΟfjναι
Βλαχοδι1 μη τriί.κος Γr.ιίφγιος, Λογοτι;χνη ς, ΆΟi'jναι

Άλ ιφέρι1

Ι3ογιατζ1'j-Σεβαστοπούλου

Ί\γγελijς 'Απόστολος. Λογοτέχνης, Άμύνταιον-Φλωρίνης
Άγγελίδου Μtφία. Ζωγράφος. ΆΟι'j,·αι

Κατίνα. Λογοτέχνις, ΆΟfjναι

Δl:σποι να.

Λ ογοτέχνις,

'Αναστασόπουλος 'Γωάννης, Συγγr11φι:ύς-Λογοτέχνης. Χαλκiς
'Λ ναστοπούλου Κλειιίι, Ζωγράφος. ΆΟijναι
'Αναγνωστόπουλος ΆΟανάσιος. Λογοτi:χνης. ΆΟijναι
Άνδrικόπουλος Γιάννης, Λογοτι-χνι1ς. Λίγιον
ΆνΟ11ς Δημήφιος. Ζωγpάφος. ΆΟι)ναι
'Αντίπας Παναγιιίιτι~ς. Λογοτέχνη ς, ΆΟijναι
'Αντωνόπουλος Πύνυς. Λογοτέχνι1ς, ΆΟi'jναι
Άποστολίδι1ς Λίψπη ς, Λογοτί:χνι1ς. Λουφάκι Κορι νΟίας

Βολανάκης Λάμπι1ς. Λογοτέχνης . ΆΟijναι
Βότσι1 Όλγα, Λογοτί:χνις. ΆΟijναι
Βουγιουκλάκη-Πi1λιl\α Σοφία. Λογοτέχνις, ΆΟηναι

Άποστολόπουλος Θι:6δωrος. Λογοτ{:χν ης, 'ΑΟ1'jνα ι

Γαλάνης Δη μί1τριος, Λογοτέχνης. ΆΟi)ναι
Γαλανός Γιuννης, Λογοτέχνι1ς -Συγyι1αφι:ύς, ΆΟi'jναι
Γαροι>φαλ ι iί.ς Δι1μi1τnιος, Λογοτέχνι1 ς, 'ΛΟijναι

Άrβανίτι1ς Λιυνύσιος, Λογοτέχνι1 ς. ΆΟι)να ι
Άrβανίτης Νίκος. Λογοτέχνης, ΆΟijνuι

'Λrγυrοπούλου 'fωάννα. Ζωγράφος. ΆΟηναι
Άrγυrόπουλος ΆΟανάσιος. Συγγrαφι:ί~ς. ΆΟι)ναι
Άrμύρα Άγγr.λικi1. Λογοτέχνις, ΆΟfjναι
Άρτεμάκης Στυλιανός, Συγγrαφ~;iις-Κrι τικός, ΆΟήναι
'Ασλάνογλου Νικόλαος, Λογοτέχνη ς, Θr.σσαλονίκη
Άrχιγένι1ς Δι1μιiφιος, Λογοτέχν11ς, ΆΟijναι
Λύγουστίνου ΊΞλr.ν, Ζωγράφος- Ποιι;τρια, ΆΟijνα ι

'Αθf'\ναι

Βουλγαράl\ιJς Δαμιανός, Λογοτέχνι1ς. Λάρισα

Βοuτσικάκη ς Θι:όδωrος, Λογοτί:χνι1ς,

Θcσσαλονίκ11

Γαλανάκη 'Αντιγόνη, Λογοτέχνις, ΆΟι'jναι

Γαλανάκης Μ αρ. ('Αρκάδιος ΓΙιηαΤος), Λογοτέχνι1ς, Ρl:Ουμνον

Γεροντικός Άρσtνιος. Λογοη:χνι1ς. 'fωάννινα
Γέρος Δημήφιος. Ζωγι1άφος, Λr.βάδεια
Γι:ωpγιuδης Γι:ιί>rγιος, Ζωγrάφος. ΆΟiΊvι.ιι

Γεωrγιάδι1 ς Γι:ώr'f ιος . Γλύπτης, ΆΟηναι

Βαγι:ν<1 Λούλα, Λογοτί:χνις. ΆΟi'jναι
Βαγενίις Νίl\ος. Ζωγrάφος, ΆΟηναι

Γεωργίου Ίωάννι1ς. 'ΛγιοΊράφος, ΆΟijναι
Γεωργίου Τώνι1ς, Μουσικός, ΆΟijναι
Γι:ωrγακόπουλος Νίκος, Λογοτl:χνι1ς, ΆΟfjναι
Γιακουμί:λου Μ αrία, Ζωγράφος, 'ΛΟijνα ι
Γι αννοπούλου Γεωργία, Ζωγράφος, 'ΛΟfjναι
Γιαννουλόποuλος Χrfjστος, Λογοτtχνης, 'ΑΟi'jναι

Βωωrέλι1 ς Ίωάνν11ς. Μουσικός, Θεσσαλονίκη

Γκίνης Άλκιβιάδι1 ς . Ζωγράφος. ΆΟi'jναι

Βαλαβάνη Έλί:νι1. Λογοτέχνις, 'ΛΟfjναι

Γκιόκας 'Αναστάσιος, Γλύπτη ς. 'ΛΟijναι

Βαλασl\αντζij ς Δι1μ., Δ /ντι)ς Λογ. Πι:pιοδικοϋ «Νέα Σύνορω>

Γκιόλας Μupκος, Συγγrαφεύς. ΆΟηναι

Βάλκου Μαrία. Ζωγράφος, ΆΟηναι
Βαρβαnρijγος 'Αναστάσιος, <Ι>ιλόλογος-Άrχαιολόγος, ΆΟfjναι
Βάρναλης ' Γωακr.ίμ, Ζωγράφος, ΆΟι)νυ.ι
Βασαrδάνης Σταiί11ος, Συγγrαφεύς, Οόλος
Βασιλείου Σάββας, Μι:ταφραστi1ς, ΆΟι)ναι
Βασιλικιώτι1 ς Θαλfjς-Ί ερι;μίας. Ζωγrάφσς, ΆΟfjναι
Βασιλειάδη ς Στέφανος, ΣυνΟέτης. ΆΟι'jναι
Βασιλειάδης Σ(ίιτος, ΣυνΟέτης-Συγγι1αφι:ύς, ΆΟηναι
Βέη Μαίrη. Λογοτέχνι ς, ΆΟijναι
Βcνάρδος Σωφάτη ς, Ποιητi1ς. ΆΟΙ)ναι
Βr.ρύκιος Σπυρίδων, Συγγραφεύς, Θεσσαλονίκη

Γριηοράκης Μιχαi1λ, ΛΟΊΟτi:χνι1ς, Χuνιά
Γκοσιόπουλος, Δημi1φιος, Λογοτέχνης-Κριτικός, Θεσ /νίκη
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Γρατσέας Εύάγγι;λος. Λογοτέχνης, Ί Ι rάκλcιον
Γρ ηγορι άδ η ς Κ ωνστιιντϊνος, Συγγραφι:ύς, Καλάβρυτα
Γrηγοριάδου-Σουrl:λ η Γαλάτι: ι u. Λογοτ{;χνις, ΆΟijναι
Γαβριελάτος Γl αναγιώτι1ς, Ζωγράφος, ΆΟηναι
Δαβαρούκα Μuρία. Λογοτέχνις, ΆΟηναι
Δαζέας Πrαξιτ{;λης. Συγγpαφεύς. ΆΟfjναι
Δίιλκος 'Αντώνιος. Ζωγrάφος, ΆΟijναι
Δαφνομήλη Μαrία, Ζωγράφος, ΆΟijναι

Δεδόπουλος, Κωνσταντίνος, Συγγραφεύς, ΆΟijναι
Δί;λλιος Οασ!λι:ιος, Μουσουrγός, ΆΟί'\ναι
Δημόπουλος Τάl\t)ς, Συγγrαφι;ύς. ΆΟi)ναι
Δημάριιτος Ίωάνν11 ς, Συγγι)αφι:ύς, ΆΟijναι
Διάμr.σης Σπυρίδων, Μιαανολόγος-' Ι-Ι λι:ι;φολόγος, ΆΟι'jναι
Διζικφίl\ης Γι:ώrγιοι;, Σκη,•οΟί;της-Συγγrαφεύς, 'Αθήναι
Διζικφίl\ης 'Ιάκωβος, Συγγραφι;ύς-Λογοτέχνης, Άθi'jναι
Διοματάιη1 Ούrά\'U, Λογοτί:χ,•ις-Δοl\ιμιογράφος, ΆΟίjναι
Δούl\αr11ς ι\11μi1φιο.;, Λογοτί;χνψ;. Ά(Ιι"j\'αι

Κρίινης Δ1ηιΙ1τrιιος, Λογοτέχν11ς, ΆΟi)ναι
Κυβr.pνητάκ11ς Ίωάνν11ς, Λογοτέχνης, ' J Ι ράκλειον
Κυριάκη-Ζησοπούλου Σαπφώ, Ζωγrάφος. ΆΟijναι
Κυpιακόπουλος Νικόλαος. Συγγrιαφι:ύς, ΆΟήναι

Κωνσταντινίδου Ί:.λέν11, Ζωγρίιφος-Χαpίικφια, ΆΟi)ναι
Κώνστας Κωνστ. , Ίστοριοδίφ11ς-Λαογράφος,
Κωτσέτσου 'Λf)γ\Ιριiι, Λογοτέχνις, ΆΟi)ναι

Μεσολόγγιον

Λαγοπούλου-Άποστολίδου Ίφ11, Λογοτέχνις, Άθijναι
Λαδaς Γι:61pγιος, Συγγpαφι:ίις, ΆΟij\'αι

Δρόσο; Θι:ύδ(ι)rο;. Ζ1ιιγ11άφος, ΆΟi)ναι
Διίφιζας Γεώργιος. Συγγ/)αφι;υς. Τi)\•ος

Λαζανίlς Βασ ίλι:ιος. Λογοτtχν11ς, ΆΟi)ναι
Λαζογιιί!11γος-' Ι ·.λληνικός Δημήτrιιος, Λο-ιοτέχνης, 'Α0i)ναι

Έξαρχάκης Όδυσσι:ύς. Λογοτέχνης, ΆΟi)ναι
Εύαγγι:λι νο()- Κ οruκιuνίτι1 Ίφιγί;νι:ια. Ζωγrύ.φος, ΆΟijναι
Εύuγγέλου Ί άσων. Λογοτέχν11ς- Ποι11τής, ΆΟi)ναι
Εύτuχίδου-Καλλιαμπέτσου Χαpοiιλα, Π οιιiτρια, ΆΟΙ'jναι

Λαϊνίlς · Λλtξανδrος, Μουσουργός-ΚαΟ1π11τής, 'ΑΟi)ναι

Ζuνατρίς ('Λνδrιανοπούλου 'Ι ωάννα), Λογοτέχν ις, ΆΟi)ναι
Ζαδές ΔημοσΟί;ν11ς, Λογοτtχν11ς. ΆΟijνuι
Ζαχαρίικης Βασίλι:ιος, Ζωγριλφος, Χανι ίι

Λαμπι)ίδη ς Γι:ώργιος, Ί.:Ι\δότι1ς. ΆΟηναι
Λαμπίρη Ί Ιώ, Λογοτ{:χνις-Ίατρός. ΆΟi)ναι

Λαμπρινέας 'Ιωάννη ς, Ζωη1ύφος-Γλύπτης, ΆΟi)ναι
Λάσl\Uf)η Ι Ι uρuσκι:υi~. Λογοτί;χν ις, ΆΟi)ναι
Λεοντuρίτης 'Απόλλων, Λογοτέχν11ς, ΆΟi)ναι
Λεφούσης " ΙΙ λίας, Λογοτί:χνης, θόλος

Λ1Οαρ 11 ς Ν ικόλαος, Γλίιπτης, Σπr.ρχειάς Θι:σσαλον ί l\ης
Λημναiος 'ΛΟανάσιος, Γλύπτ11ς, ΆΟιi ναι
ΛογοΟέτης Γι:ciφγιος, Λογοτi:χνη ς, ΆΟi)ναι

Ζί1σ11ς ΣπCφος, Λογοτ(;χν11ς, 'ΑΟijνα ι
Ζούβιις Γlανιιγi'jς, ' fστοr ι κός, ΆΟijναι

Ζουμπούλ11ς Δ ημ ί1τριος.

Λαλαπuνος Θωμίlς, Λογοτέχνης, ΆΟi)ναι

Γλύπτι1ς, Καβάλα

Ζωγρuφάκ11ς rει;)rγιος, Λογοτl:χν11ς, Θι;σσαλονiκη
Ζωγrάφοιι Μίνα , Συγγραφι:ύς, ΆΟί\ναι

Λουκάκης Κωνσταντίνος, Λογοτi:χ ν:1ς-Μελι:τι1τιiς, Π c ι ραιι:ύς

Ί-Ισαία Νανά, Ζωγράφος- Πο ι i1τrια, ΆΟi)να ι

Μ(1γκουρα Σοφία, Ζωγράφος-'Λγιογράφος, ΆΟijναι
Μακρϊjς Σπuρος, Συγγρuφr.i1ς, 'ΛΟi)νuι
Μαλι uγρός Άρης, Ί Ι Οοπο ι ός, ΆΟι)ναι
Μαλόβρουβα ·rσαβί:λλα. Λογοτi:χν ις, ΆΟι]ναι
Μαμαλάκη ΖεΝtιtίν, Λοrοτί:χνις, ΆΟι)ναι
Μανίκας 'fω(ινν11ς. Λογοτi:χν11ς. ΆΟi)ναι
Μuμώνι1 Κurιακi1, Συγγ11αφιύς. ΆOi'jvuι

Λούκας Δημiιτριος, Λογοτί;χν11ς, 'ΛΟιiναι

Θεοδώρου Νtλλ11, Λογοτέχνι ς, ΆΟi)ναι
Θεολόγος Νι Ι\όλαος, Συγγnuφι:ύς, ΆΟi'jναι
Θλιμμένος Ί Ι λίuc:. Ζωγράφος, ΆΟijναι

Θρίιβuλος Γι:ιί>ργι ος. Λογοτί;χ ν11ς. · ΛΟήναι
Θωμόπουλος Σώζων, Συγγrαφι:ί1ς, ΆΟijναι
Θαλι'jς Θ. Γl ροόρόμου (Θρακιώτης Κώστας), Λογοτέχνης
Ίαl\ωβίδη; Δεuκuλίων, ΚαΟι~γητι)ς μουσι 1ο')ς, Λεμεσός Κύπρου
'fωαννίδου 'Ελένη, Ζιι>γ11άφος, ΆΟι)ναι

·rωάννου Γι:ιί>ργιος, Ζωγrάφος. ΆΟi)ναι
Καβαl\όπουλος

Ιl αντελi)ς,

ΆΟη,•αι

Καβούρ Θι:όδ<•>11ος. Λογοτέχν11ς-Ίαφός, ΆΟijναι
Καγγαρϋς Χρι)στος, Ζωγράφος. Λαμία
Καl\αδέλλης Γι ιΙJι)γος, Φιλότεχνος. Μυτιλi1νη

Καλογrlοου Μαρία, Μουσι"ός, ΆΟijναι

Μέλλου 'F11ατciι-Λί"ατφίν11, Συγγι)αφεύς, Θεσσαλονίκη
Μr.λισσαρόπουλος Κωστi)ς. Συγγραφεύς. Ί-\Ο i)ναι

Μcσογεια"ός Γι:ώι,γιος. Συγγ11αφι:ύς, ΆΟi)ναι

Κανιικάκης Γιάννη ς, Γλύπτ11 ς. ΆΟijναι
Κανελόπουλος Φιί)τιος, Λογοτί;χνης, ΆΟi'jναι
Κανέλλος Γιώrιγος, Λογοτέχν11ς, ΆΟi'jναι
Κανδρi)ς Π αναγιιi>tης. Ζωγράφος, ΆΟi)ναι
Κ άrης Μ iχος. Λογοτέχνης, ΆΟi'jνα ι

Μ 11νόποuλος ΆΟανάσως, Γλύπτ11ς. Θι:σσαλονίκη

Μ11λολιδιλl\11-Κ<i1τσηrια Μαrίνα. Λογοτέχνις, ΆΟηναι
Μ ισγί 1η1ς Εi>στράτ ιος, 'fπιφιιλλιδογράφος, Καλλονή-Λέσβου

Καπι τσαλίί l: i rηiν11 , Ζωγράφος-Δ ι ακοσμι1τρια. ΆΟijνα ι
Κϊφτφ Γι:ιί>ργιος, Λσγοτ{;χν11 ς, 'ΛΟϊjναι

Κι'ίrιτι:ρ Έρνtστος, Ζωγράφος, ΆΟi)νuι
Καρυντινοv- Κομν11νο\Ί Στi:λλα. Π ο ι ιiτpια . ΆΟϊjναι
Κάσης Μι χαi1λ, Γλί1πτι1ς, ΆΟi)ναι
Μεσολόγγιον

Κόκκοrης Δημήτριος, Ζωγρύ.φος, ΆΟi'jναι
Κοκκαλίδου-Ναχμία Νίνα. Λογοτέχνις. Θr.σσαλονίκη
Κολλιοπούλου-Γ11ίβα Καλλιόπη. Συγγrαφι:ύς, ΆΟηvαι

Λογοτί;χν11ς-Σuγγραφεύς,

Κοφινιώτι1 ς Κωνστuντiνος, Συγγραφεύς, ΆΟfjναι

Μ ουσι:λίμ11ς Σπίφος. Λογοτtχν 11 ς. Θεσπrιωτία
Μουτ(ιφης Ίωιiννης, Λογοτί:χv11ς, Ά()ijνα ι
Μ παμπίλ11 Μιφί.,.α. Λογοτί;χνις, ΆΟi'jναι
Μπαrτσακοiιλιu Νίκ11, Λογοτέχνις, ΆΟi')ναι
Μπασκόζος Χρίστος, Λογοτί:χν11ς. Π ύrιγος

ΚJ.ησιάrης Άνδρi:ας, Λογοτί:χνης. ΆΟi)ναι
Κλωναρίδ11ς ΊΞρρΤΙ\ος. Ζωγrιάφος, ΆΟi)ναι
Κλώνης Κ ωνσταντΤνος. Ζωγρίιφος, ΆΟi)ναι
Κιτσόπουλος ι~.. Λογοτtχνι1ς, Γι:ν.Δ /τής ΚΘΒΕ,Θι:σσαλονίκη

Κοντο() Νανά, Ιl οιi1φια, Θεσσαλονίκη
Κοpνiιλιος Ί:μμανουi1λ. Λογοτέχνης. ΆΟί\ναι
Κορί:λας Χρi)στος. Λογοτέχνης, ΆΟijναι
Κοπανu Μ α11ίι.ι., Ζωγράφος- Κεραμίστρια, ΆΟηναι
Κορωναίος Χαpάλαμπος, Ζωγrιλφος. ΆΟijναι
Κοσμϋς Γr.ράσψος, Ζωγrιάφος, 'ΑΟϊjναι
Κοταμανίδ11ς Στα()ρος, Λογοτ{;χν11ς, Σ(;ρραι
Κοuρίll\ος Γι;clψγιος Καλλιτ{;χνης, ΆΟi'jναι

Μιχαλuκί:ας Άvιιστ(~σιος. Λογοτί;χν11ς. ΆΟiiναι
Μιχιι11λίδ11ς Ίωιίνν11ς, Ζωγrάφος, ΆΟi)ναι
Μι χαλόπουλος 'Λνδι1ί:ας, Συγγι)αφι:ύς. ΆΟi'jναι
ΜολυβδU.ς Ν ι κόλαος, Λογοτί:χν11ς, ΆΟi'jναι
Μ οσκόβ11ς Βrισίλι:ιος. Λογοτtχν11 ς, ΆΟi'jναι

ΜοριίJνης 1>006λφος-Ξενοφci1ν, Κ111τ11\ός, ΆΟi'ίναι

Καrιάγιωργιις Γιιlφγος, Λογοτί:χν11ς, ΆΟϊjναι

Κωνσταντiνος,

Μαrιτέν Κ . ( Μu1Η11 ς>. Γλ\1πτης. ΆΟi)ναι
Μαυρογιιί;•ν11ς Ιl r.pικλί')ς. Λογοτέχνης. ΆΟi)ναι
Μαυροσκότ11ς Νικόλαος, Λογοτέχν11ς. ΆΟηναι
Μαl\ρίδης Uασίλr.ιος, Μουσιl\ός, ΆΟi)ναι

Καλλt:rγ11ς-Μαιιρογί;νης Νιl\όλαος, Λογοτέχν11ς. ΆΟijναι

Κονόμος

Μα1Υfαρίτι1-Σφοί>ζα Στάσα, Λογοτέχ\•ις. ΆΟi\\'αι

Μα11κέλλος Θι:όδιιφος. Ζωγpάφος, ΆΟι'jναι

Μουσιl\ός-Λαογρύ.φος,

Κασόλας Γφάσιμος, Λογοτέχνης-Ζωγράφος,
Κατσφί:ας Σταιφ ιuν6ς, Ζωγράφος. ΆΟijναι
Κι:λί:"11ς Θέμης, Ζωγrιάφος, Καβάλα
Κιλμπιίτσος Ί ωάνν11ς, ' Ι Ι rάl\λειον
Κλr.ώπα Θάλεια, Ζωγrάφος. ΆΟi'jναι

Μαραγκός Νικόλαος, Λογοτέχνης, ΆΟι)ναι
Μαριίντος Σταμάτιος, Λογοτέχν11ς, ΆΟi)ναι
Μαpγαι)ίt11 Φανι1 . ΆΟi'jναι

'Αθήναι

Μπάτα Μαρία, Άγιογrιάφος-Ζωγrάφος, ΆΟί\ναι
Μπάτας Άλtξuνδrος, Άγωγnίιφος, ΆΟΙ'jναι
Μπάτας Ι Ι αναγιιi>τι1ς, Άγωγr1άφο;, ΆΟi)ναι

Μπίστι1 ς-Δικαίος Νίl\ος, Λογοτί:χν11ς. Ά0i)ναι
Μπουγιοίιl\Οζ Γlαναγ1ώτι1c:. Λογοτέχν11ς. ΆΟi)ναι
Μπουσμποιφί;λ11 Μuίι)η, Λογοτtχ,•ις, ΆΟij\•αι
Μυλωνι:ικης Σπίιρος. ΖωΊrιάφος, ΆΟi'jvαι

Μωϋσι:ίδ11ς Στιιλιuνός. Συγγrιαφcύς-ΣΙ\ηνοΟέτης, 'Αθηναι
Μπαζι<.ινας Νιl\όλαος, l.uγγruφι:υς-Φιλόλογος, Βόλος
Νατσοiιλης Σταμάτης (Τάl\ης). Λογοτέχνης, ΆΟηναι
Ντι:λόπουλος Κuι)ιul\Ος, Λογοτί:χνης. ΆΟηναι

Νικολακόπουλος Γι:ιίιργιος. Ζωγpίιφος-Άγιογράφος, Άθijναι
ΝικολινU.Ι\ος Μιχαήλ, Ζωγράφος. ΆΟi'jναι

Ν6ν11ς Βασί λι:ιος, Μουσιl\6ς, 'ΛΟιjναι
Ξεπαπαδίiκος 'Αντώνιος, Συγγruφcύς, ΆΟijναι
Ο!κονομίδου Ίρα, Ζωγράφος, ΆΟijναι
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Οίκονόμου ΕύστάΟιος, Ζωγράφος, ΆΟιjναι

Ταρσούλη Γεωργία, Λαογpάφος-Λογοτέχνις, ΆΟijναι
Τέμπος Θεόδωρος, Ζωγράφος, ΆΟΙ)ναι

Πακτίτης Νικ., Γλωσσολαογρίιφος, Συναράδες-Κερκύρας
Π άλλας Γεώργιος, Λογοτtχν11ς, Θι:σσαλονίκη
nαναγιωτούνη ς Πάνος, Λογοτέχν11ς, 'ΑΟijναι
Παπαδοπούλοu-Τσούτσου 'Λλεξίινδρα, Συγγραφεύς, ΆΟijναι
Π απαδί1μας "Αδαμάντιος, Λογοτέχνης, ΆΟijναι

Παπαδιλκ11-Ψαλτ ι άδη Μαpία. Ζωγράφος, 'ΑΟijναι,

Τζάκης Σπυράγγελος, Τεχνικός 'Εκπαιδευτικός, ΆΟijναι
Τηνιακός Δημήτριος, Ζωγράφος-Χαράι.:τι1ς, ΆΟijναι
Τουφεξ ιίιν Γρηγόρης, Ζωγράφος, Π ειριιιεύς
Τσάκωνα Μαγδαληνί1, Λογοτ{:χνις, ΆΟijναι
Τσάρας-Πανταζfjς Κωνσταντίνος, Ζωγράφος, 'Αθήναι
Τσιακίρη ς Σταi!ρος, Λογοτέχν η ς, ΆΟijνα ι

nαπαδάκ11 Τζέν11, Ζωγράφος, ΆΟijνιιι

Τσιλιμ ι δός ΝΤκος, Λογοτέχνης, ΆΟfjναι
Τσίζι:κ Κίφολος, Ζωγράφος, Θι:σσαλονίκ11

Παπαδόπουλος Λϋ.ζος, Λογοτέχν11ς, ΆΟijναι
Παπαδοπούλου- Γώγωλα Νίτσα, Λογοτέχνις, ΆΟijναι

Τσιρμπίνος 'Αντώνης, Λογοτέχν11ς. ΆΟijναι
Τσ6Ησ11ς Χρiiστος, Συγγραφι:ύς, Κ οζάνη

Παπαδίικ η -Κούση n όπιι Λογοτl:χν ις, ΆΟijναι

Παπαγ ιάννη-Μπονάνου Μαρία, Κι:ραμίστρια, ΆΟ1jναι

Παπuιωρίτσης Σπυρίδων, Έκδότι1ς-Λογοτέχνης, ΆΟijναι
nuλαιολόγου Γαλάτεια, Συγγραφεύς. ΆΟΙj\•αι
Παπαϊωάννου "Ιωάννης, 'Ιτέα

Παπϋ.ς Γεώρ'(ιος, Λογοτέχν11ς. ΆΟΙ)ναι
Παπακωγσταντίνου Μαρία, Γλύπτρια, ΆΟΙ)ναι
Παραφι:ντίδου ·Αλεξάνδρα, Λογοτέχνις, Θεσ /νίκη
Παρλιιβάντζας Τάκ11ς, Ζωγράφος, ΆΟΙ)ναι

Παπουλίδ 11ς

Κωνστ., Ίστορι κός-Έρι:υνι1τί1ς, Θεσ /νl κ11

Πιιπασπιιρόπουλος Σωτί1ριος, Ζωγράφος, ΆΟiϊναι

Πασχάλ η ς Κωστi)ς, Ζωγrt~φος. ΆΟi)ναι
Π ατατζijς Σωτί1ριος, Λογοτί:χν11 ς. ΆΟijναι
Πατι:ραντωνάκη ς Έμμανο1>1Ίλ, Συγγραφεύς, Άθf)ναι

Παυλοπούλου Άγγcλ1κ1Ί. Π ο ιί1τpια, Μcσολόγγ ι ον
Π έγκλ11 Γιολάντα, Λογοτέχνις, ΆΟijναι
Π ετρούτσ11 Εύγενία (Ζενίκα), Ζωγράφος, ΆΟijναι
Πηγαδιώτι1ς Κώστας, Λογοτέχν11ς, ΆΟijναι
Πισσϋ.νος Άντώνιος, Συγγραφr.ύς. ΆΟijναι

Π ολυτάρχης Γεώργιος. Λογοτέχν11ς, ΆΟijναι
Πολύδωρος 'Ηλίας, Λογοτέχνης. ΆΟijναι
Π ολυχρονίδου Δέσποινα, Λογοτέχνις, ΆΟΙ)ναι
Π ουλόπουλος Γεώργιος, Λογοτέχνης, Άθι;ναι
Πρασiν11ς Φώτιος, Λογοτέχν11ς. Καβάλα
Πρώϊας Παίίλος, Θεατρικός Συγγραφεύς-Λογοτέχνης, 'ΑΟιjναι
nρωταΤος ΣτάΟης, Λογοτέχνης, ΆΟΙ)να ι
Π ρωταίου Γεωργία, Λογοτi:χν ι ς, ΆΟι;νιιι

Ποταμfτη ς Δημι)τριος, Συγγραφι:ύς-'ΗΟοποιός, Άθι1ναι
Π υλαrινός Σωτι)ρ11ς, Ζωγράφος. Ορυξέλλαι

n υρπασόπουλος Χρijστος, Λογοτέχν11ς. 'ΑΟήναι

Τυπάλδος ΝΤκος, Λογοτέχνης, ΆΟijναι
Τυπάλδου-Λασκαράτου Κικi~. Ζωγράφος, ΆΟfjναι
Φερι:ντίνου Μαρία, Π οιί1τρια, ΆΟΙ)ναι
Φι:ρούσ11ς Δημί1τριος, Συγγραφεύς. Πειραιεύς

Φλέσσας Νικi~τας, Ζωγράφος, ΆΟ1)ναι
Φουντουκίδ11ς Αίμίλιος, Λογοτέχν11ς, ΆΟijναι
Φράγκος Βασίλειος, Λογοτέχν11ς-Συγγραφεύς, Άθfjναι

Φωτιάδου 'Ερμηνεία, Λογοτέχνις-Συγγραφεύς, 'fωάννινα
Χαλατσίlς Γεώργ ι ος, Λογοτι:χνης, ΆΟijναι
Χαλλιορijς Κωνσταντϊνος, Λογοτέχνης, Χίος

Χαλβιιτζίικη ς Μανώλη ς, Λογοτι:χν11ς, ΆΟijναι
Χανούσης Μιχαι)λ, Συγγραφεύς, ΆΟijναι
Χαριάτη-Πραιιαντιώτη Είρί1νη, Γλύπτρια, ΆΟι)ναι
Χατζ11αναστασίου ΓειίJργιος. Λογοτέχνης. Άθijναι

Χατζι)Ύ1άνν11 Έλέν11. Λογοτέχνις
Χατζ11νικολάου 1 τίνα, Λογοτέχνις-Μουσικός, Πύλος
Χίντζογλου Γεώργιος, Ζωγράφος, Σπέτσαι
Χριστόπουλος Παναγι6ηης. Συγγραφεύς, 'Αθijναι
ΧρυσοσπάΟ11 'Ελένη. Ζωγράφος, ΆΟijναι
Χριστοφi'j Γιάννα, Ποιί1τρια, ΆΟΙ)ναι

Ψυχουντάκ11ς Γεώργιος, Λογοτέχνης, Κίσσαμος-Χανίων
Βασιλι:ι άδης ΆΟαν.,ΚαΟ. Μο1>σικijς, Καβάλα, Πρότ. ΠΔΑΜΘ
Βι:ϊκου-Σεpαμέτη Κατίνα, Λαογράφος, ΞάνΟη, Πρότ. ΠΔΑΜΘ
Δόρφαν11 -ολγα, Λογοτέχν ι ς, Καβάλα, Πρότ. ΠΔΑΜΘ
Ίωακειμίδη

Ράμφου Μαρία, Ζωγράφος-Χαράκτρια, ΆΟΙ)ναι
Ραυτόπουλος 'Ορέστης, Θιασάρχης. ΆΟijναι
Ρέγγος Πολύκλειτος, Ζωγράφος-Χαράκτ11ς, Θεσσαλονίκη
Ρόζος Εύάγγελος, Συγγραφεύς, ΆΟijναι

Ρουβϋ. Μαρία, Λογοτέχνις, ΆΟι;ναι
Ροίίτσος Νίκος. Λογοτέχν11ς-Συγγραφι:ύς, 'ΑΟijνα ι

Ρωμούδης Βασίλειος, Συγγραφι:ύς, Θεσσαλονίκη
Ρώτα Θάλεια, Φ ι λότι:χνος, 'ΛΟΙ)ναι
Σαντορ ι ναίου Μυρσίνη , Ζωγράφος, ΆΟηναι
Σαρpης 'Ιωάννης, Ζωγράφος. ΆΟijναι
Σέττιις Δημήτριος, Λογοτέχνης. ΆΟf)ναι
Σιαμαντϋ.ς 'Αθανάσιος, Λογοτέχνης. ΆΟijναι
Σκαρλάτου Ξανθούλα, Μουσικός-Ζωγράφος, Άθι1ναι
Σοφιανόπουλος Κώστας. Ζωγι,άφος. ΆΟijναι
Σπανακάκ11ς Βασίλης ( Π λανόδιος Μουσικός). Ήράκλειον

ΣπαΟάρ11ς Εύγένιος. Ζωγράφος- Καλλιτέχνης Θεάτρου Σκιών
Σπανομανώλ11ς Χρijστος, Λογοτέχνης, ΆΟijναι

Σπανόπουλος 'Ιωάννης, Ζωγριiφος-Λογοτέχνης, ΆΟijναι
Σπυrόπουλος Θεοχάρης, Λογοτέχνης, ΆΟijναι
ΣτάΟης Γρη γόρης, Μουσ ι κός, ΆΟijνιιι

Στα06πουλος Γεώργιος, Γλύπτ11ς, · ΛΟΙ)να ι
Στα06πουλος Δημί1τριος, Λογοτ{:χν11ς. ΆΟijναι
ΣταΟάτου Φράνσι ς, Λογοτέχν ι ς. ΆΟΙ)ναι

Μαυρέττα, 'Εκδότρια-Δημοσιογράφος, Άθijναι

Καλαφάτι1 'Ελένη, Ζωγράφος, Καβάλα. Πρότ. ΠΔΑΜΘ
Κεκρίδης Εύστ .. Καθηγ. Γυμνασίου, Καβάλα, Πρότ. ΠΔΑΜΘ
Καμπουρίδου, Καθηγ. Γυμνασίου, Καβάλα, Πρότ. ΠΔΑΜΘ
Μεταλλινός Τηλέμ.,ΜουσικοσυνΟέτης.Ξάνθ11, Πρότ.ΠΔΑΜΘ
Μηνάς Βησσαρίων, Συγγpαφι:ύς-Λογοτέχνης, Άθf)ναι
Μιχιιηλίδ11 ς Εύγ., Συγγραφεύς-Θr.ολόγος, 'Αλεξάνδρεια, ΗΑΔ

Μομτζάκη ς Άναστ. , ΚαΟηγ11τι) ς-Ίστορικός, Δράμα, ΠΔΑΜΘ

'Ορφανίδης Κων., 'Υπάλληλος N.fL.l .Δ., Καβάλα, ΠΔΑΜΘ
Όσσας Άλέξ., 'Ιατρός-Φιλότεχνος, Δράμα, Πρότ. ΠΔΑΜΘ
Παναγιωτοπούλου-Κλί1μη Σοφία. Λαογpάφος-Λογοτέχνις, 'Αλι:ξανδρούπολις, Πρότασις ΠΔΑΜΘ
Παπιιrωάννου Κωνστ., Δικηγόρος. Κιιβάλα. Πρότασις ΠΔΑΜΘ
Παυλίδης Χρι)στ .. Γλύπτ11ς-Ζωγράφος, ΞάνΟ11, Π ρότ. ΠΔΑΜΘ
Π ετρίδου-Τcρζοπούλου Αίκατερίνη, Ζωγράφος. ΆΟijναι

Πpασίδης Φώτιος, Λογοτέχνης. Καβάλα, Πρότ. ΠΔΑΜΘ
Ρούσκας Γ., Λογοτέχνης, Άλcξανδρούπολις, Πρότ. ΠΔΑΜΘ
Χιιτζόπουλος Γεώργ., Φιλόλογος. Δράμα, Πρότ. ΠΔΑΜΘ
Χολέβα-Κουμιώτη Μαρία, Λαογρ(~φος- Καλλιτέχν ι ς, 'ΑΟijναι
Σπηλ ι ίικος .Παναγ ι ώτης, Λογοτέχν ης, ΆΟf)ναι

Σταμέλος Δημi1τρης, Λογοτί:χν11ς. ΆΟΙ)ναι

Στασινόπουλος Νικόλαος, Τι:χνοκριτικός-Ποιητί1ς, ΆΟijναι
Σταύρου Ίωίινν11ς, Γλύπτης, 'ΛΟΙ)νιιι
Στι:φάνου Μιχω)λ, Συγγραφι:ύς-Δ11μοσιογράφος, Άθijναι
Στρατολάτης (Νικήτας Χ.), Λογοτέχνης. ΆΟijναι

Σφυρόι:ρας Νικόλαος, Λογοτέχν11ς, ΆΟΙ)ναι

Άδάμ Τασία, Λογοτέχνις, Τρίκαλα
Μιχαηλίδης Κωστi'jς, ΣκηνοΟέτι1ς ΚΘΟΕ, Θεσσαλονίκη
Σολομωνίδης Χρijστος

Ό Κα τάλογος τw11 191 συμπολιτι~>ν. πού cύεργετήΟηκαv μι; χορηγίcς ά.πό τι) Χούι•τα, προ11-riJ.cσε πάρα πολλά, γρα
φτίJ. ιω.ί προφορικά, σχt5λια. Δυό γράμματα έιιδιαφερομiνων διιμοσιcύοντaι στίς πιό πίσω σι;λίδcς ύ.λλιιλογραφίας.

Δ

ο
•11•

Τό .dίμψο, γιίι τό διπλό

δίμηνο

πού χρονικά καλύπτcι τό τc()χος, εΙνα ι
δ ιπλό καί τρίδιπλο! Φροντίσαμε νύ. ' ναι

-

δπως καί στό προηγούμενο τευχος

ζωηρό, περιεκ'tικό, ποικίλο, πλούσιο. Τό .diιιlJl'o του έπόμcνου τεύχους

πού Ού. 'ναι άπόλυτα κοντά στι'ι γε
γονότα
πού Οά περιλαμβάνει - Ού.
δείξει, άκόμα πιό καλά, πόσο σωστά
καλύπτει τή ντόπια έπικαιρότητα .

-

σήμεpα ". Φυσικu, Οιίδημοσιευτεί μόνο
ή συζ1iτηση πού άφορα τό Θέατρο.
Όσο κι tlν ι:Τναι uγονι~. πι;ριλαμβάνι:ι
τίς είσηγι'1σεις Μάριου Πλωρίτ11 κι

έργασίας, γιίι νίι όλοκληρωθεί τό Λε
ξικό, Οά χρειαστουν άλλα 280 χρόνια!
Ύστερα άπό τ(;τοια ύπι;ρκ:όπωσ11 καί
παχυδεpμική εi>Οιξία, δικαιωματικά νά

'Αλέξη

ξεκουραστοΟν καi ol άΟuνατοi μας.
Στiς άΟηναϊκ:ές έφημερίδcς διαβάσαμε
fκπλ11κτοι : « Ή 'Ακαδημία ΆΟ11νών
διέκοψc τίς έργασίες της, τό Σάββατον
14 'Ιουνίου, λόγω τοϋ Οέρους καί Οά τίς
έπαναλίιβη τόν Σεπτέμβριον ». Εύχόμε
Οα άνuπαυσιν ού μόνον σώματος άλ

Διαμαντόπουλου,

τίς

σόπουλου, Κλάψη καί τιi δευτερολογία
Ά,,έξη Διαμαντόπουλου.

Κουρuζονται καi οι

τητα,

μας! Φυσικά, άπό

11

1 1

Δέν κουrάζονται μόνον

...

oi

cΙναι λειψά τά προλεγόμενα.

στικ1i καταγγι:λία του τεύχους

χ(.φιστα καί δυσάρεστα, Οά 'ξιζε ν' ά
ναφερΟο\ίν μέ δυό καίρια λόγια. Τίπο
τα δέ μάς ξέφυγι:. Πολλά, i:χουν i\δ11
άναπτυχτι;ί σέ Οέμιιτα, στίς σελίδες πού
άκολουΟο\ίν. Πολλά άλλα, Οά τά βρεί
τc όλοκληρωμένα στό έπόμενο Δίμlfl'Ο.
Γιατί, λο ι πόν, νίι τά ύπαινιχΟο\ίμc ά
πλώς, μέ δυό λόγια;

•111 ·οσοι

άγαποϋν άληΟινά τό Οέα
τρό μας, !:χουν μciνει κατάπλι1κτοι γ ι ίι
τήν άπρεπη παράλι:ιψη, πού δ ι έπραξαν
οι διευΟυντές καί τ&ν τριων Κρατικ&ν
μας Σκι1νων. Κανένας τους δέν προσ
κάλεσε τό Γιάννη Τσαρούχη νά κάνει,
φ(;τος, σκ11ν ικά καl κοστούμια! Έχτός
κι ίiν ... παρασύρΟηκαν άπό τόν ίδιο,
πού τελευταία .. .δι;λωσε 1)Οοποιός! Τοϋ
εΙπαν στi1 ΡόJμ11: Είσαστε ό μεγαλύ

Θυμίζουμε

τήν

άνατριχια

40 • 42 :

Ή 'Ακαδημία ΆΟ11νU>ν, μέσrι σt ... σα
ράντα

χρόvια ,

κυκλοφόρησε:

τρισή

μιση τόμους άπό τό "'fστορικό Λεξικό
της Νtας Έλληνικfjς ",πού ιωλύπτου\Ι
τά δυό πριi'>τα ψηφία του ίιλφάβητου!

'Υπολογίσαμε πώς, μt τόν ίδιο ρυΟμό ...

2

ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ... ΘΕΑΤΡΟ

!

Βιαζόταν, πάλι.

νά πάpι;ι πp&τος τό

πpώτο τεΟχος. Τό

"

λά τό ρόλο του ζωγράφου πού δέν ξ{;
ρω π ι ά κ' έγώ llν cΙναι άλ11Οεια
ψέ

μα, tλεγε

κρατίας κ. Κ . Τρυπάνης, πι)γε ένα με
σημέρι-στίς 16 το\ί περασμένου Μάι1-

στό ΈΟνικό Θέατρο. Όλοι νόμισαν πώς
Οά ·κανε άνακρίσεις γιά τι)ν κακοδι
οίκηση τοϋ ίδρύματος. Άμ δέ! Άντ'

αύτοΟ, ό κ. ύπουργός προτίμησε νά κά
νcι στό Οiασο μιά ... άνάλυση του 'Όί
δίποδα έπί Κολωνώ"! Ό εύλογημέ
νος δέν έπαιρνε μαζί του καί κανέναν

όρκωτό λογ ιστi1 νίι κάνι: ι

-

δσο κ,εί

νος θά μlλαγε - καμιά ερευνα γ ι ίι τά
πcπραyμέι•α της 'Εφταετίας ...

•11• Έμπιστευτ11καμε, πρίν άπό και
ρό, στό Οr.ατρολόγο Δημi1τρ11 ΣπάΟη,
παλιό φ ί λο καί συνεpγάτη τοϋ

"

Θ

",

τή λαχτάρα μας νίι τιμήσουμε τι) μνι'1μη
το\ί 'Αντώνη

Γιαννί δη .

Μέ δικι) του

φpοντίδα, έξασφαλίσαμι: άπό τιi Μό
σχα τό σλάιντ τijς πλάκας

πού σκεπά

ζει τή στάχτη του ύ.γαπημένου μας νε
κρο\ί. Τόν cύχαριστοuμε.

•111 Τι:λικά, άπό cλλειψη χώρου, Ού.
δημοσιευτεί στό Δίμηνο το\ί έπόμενου
τι:ύχ.ους ή άπομαγνnτοφωνημένη δη
μόσια συζήτηση, πού όpγάνωσε ή &δρα
Κοινωνιολογίας τfjς Παντι:ίοu Σχολij ς,

μt Οέμα" ΈΗ κοινων ι κή κ' i1 πολιτικι)
σημασία καί ή παρουσία τfjς Τέχν11ς

άκούγαμε.
Εόφρα ινόταν τή γλώσσα.
Έψαχνε, σχολαστικά, νίι βρεί κανέ
να ... λάΟος. Γκρίνιαζε γιίι καμιά περι
σπωμένη ... ' Η ταν μεγαλόκαρδος . Στε
νοχωριόταν, κάΟε φορά, πού χτυπού
σαμε

γαλύτερος 1iΟοποιός! Έπαιξα τόσο κα

λευηiς 'Επικρατείας της Νέας Δημο

στη του. Ί-ιταν ό Γιάννης Κοροβίνης,
σtι:νός συγγι:νιiς κι άγαπημένος. Κάθε
φορά, χάλαγε τόν κόσμο νά πάρει πρώ
τος τό νέο τεΟχοc;. Τό δ ιάβαζε προσε
χτι κά. Σάν έπιμελή:; μαΟ11τιi ς του Δημο
τικοϋ. Ωpώτα, τούς 'Αστερίσκους. Βια
στικά, τό Δίμ11νο. Καί μετά, όλόκληρο,

στρατηγούς πού, τελιχά, γίνανε ...
Οέατρο ! Ί'οv πάλαι ποτε ] 'εώργιο
J(ον8ύλ·η - τόν ... 'Λνηβασιλέα 1
Κ?:ί, -:ον 'Οδυσσέα 'Λγγελ'ίj - τόν
... 'Λν-:ιπρόε8ρο Δημο:φα,(ας !

Ό ΚονΜλ·ης, μ·ίj γνωρίζοντας γαλ

•11• Ξαφνικά, Ο' άστραφτε φώς; Γε
λαστ11καμε! Ό ύπουργός Πολιτισμο\ί
καί 'Επ ι στημών, άκαδημαϊκός καί Βου

:

Τό " Θ " έχασε τόν καλύτερο άναγνώ

Γράφ-:ηχαν σ' έφ·ημερ(8ες. 'l"άπο
ΟησαυρίζrJuμε. 'Λνα9έροvται σέ δυο

λιχά, αύτοσuσ-:αιν6ταν σ't'Qύς ξέ
νους ώς Ζώρζ Κραγιόν! Κ ι o't'α•J

ματα! ..

συνειδήσεως ...

σελίδα. Δικι'1 του, 11 πρώτη κριτ1κ1i πού

ΚΟΝΔ Υ ΛΗΣ ΚΙ ΑΓΓΕΛΗΣ

ρούχης τούς αiφνιδίασε:

i1

..

•Ιlι Άς μiίςσυχωρεΟεί τό έκ βαΟέων

άπ' τήν άρχι'1, μέ τή σειρά . Σελίδα μέ

τερος Έλλ ηνας ζωγράφος. Κι ό Τσα

ΕΙμαι ό με

λίι καl.

τi1ν παρατεταμένη

άδράνεια!

Πολλίι

ήρωες.

άκαδ11μαϊκοί

έλληνικi1 έπικαιρότη τα. Αύτιi τιi φορά
"γεγονότα", σοβαρά κ' εύτράπελα, εύ

όμιλίες

'Ιάκωβου Καμπανέλλη, 'Ασπασίας Πα
παΟανασίου, Λίλας Μαράκα, Κάρο
λου Κούν, Χαϊνη, Κώστα Γcωργου

1111 Τό δ ι πλό περιοδικό,
πού 'χαμε
τάξει, γίνεται σιγά σιγά πραγματικό

μ έ τό άνοιγμα τοϋ Δίμlfl'ου στήν

ο

Η

Ι

άναφερό't'α\Ι στο πολι't'ιχό του :ι.όμ

:

μόν ... βιργχίλ

•q 1Ταρατ71ρη71ς -:-'ijς

!

··.Λύγ'ίj~" Ου

κuποιον.

·ολο μuς

συνιστουσε

ιίπιότcι)(ι, λίγο ιίπιότερn. Μaς μάλωνε
δταν άργοί>σαμc νά κυκλοφορι'1σουμε.
Θ

"

cχασε, στ' άλή

Οεια. τόν πιό πιστό άναγνώστη του. Δέ

Οά τόν ξεχάσουμε ποτέ ...

Η

ΑΓΡΟΤΙΚΗ

ΒΟΗΘΑ ΕΙ

ΤΟ

ΤΡΑ Π ΕΖΑ

ΘΕΑΤΡΟ !

Μέ Ιδιαίτερη χαpά τό " Θ " έπισημαί
νει μιίι έμπνευσμένη άπόφαση τοϋ Δι

μηΟηχε :-:ως μια δημοχρ:χτιχη έφη
μι:ρί8α τον ε!χε ρεζιλέψει στά J 935.
'J'ou ζ·ή-:ησε vά έχΟέσει τίς ... άπό
ψεις -:ου γιά -:ό Οέατρο. '. \ •ιύπο
π-:ος γιά τήν π::ιγί8α, ό Κραγιον
άποφάvΟηχε : 'Έ•ια Οεατριχο ί!ργο
είναι χα),ό μό•JΟν ίί.ν, β)ιέπο•Jτάς το,
οι •ιέοι σπεοjί)ουν νά χαταταγο\ί•J
σ-:ό στρατο έΟελον-:ές !

Οηγητf) 'Αδαμάντιου Ώ'επcλάσ11 γιά τήν
πολιτιστική άνάπτυξη τf'\ς άγροτικης
ύπαίΟρου. Θ' άφήσουμε τόν ίδιο νά
τήν άνακοινώσει.

Ί'ό άλλο, άναφέρεται στό στρατηγο
τών τεσσάρων άστέρι.)ν, το•ι 'ΟΙ>uσ

κατάληξε ώς έξfjς

σέα Άγγε);ίj. Το Ουμ·fιΟ·ψε δ 13ασ.
Βάσ. σ~ι "Βραδυνή''. l~~ν-χι γνωσ-:ο

π~>ι; δ πολυμ·ήzανοι; '08υσσέας εί
χε τ·ίjν tμπvευσ'Ι) γιά το καταγέλα
στο βιβλίο περί "Ελ);ηνιχ'ίjς γλι.:>σ
σης " ' . Σ.τ7)v 7:εpιβt~η7"η αύτή έχ8r;ση τοU Ι 'ενιχοϋ ~l,~πιτε/,είr~υ ε!χε
"ιpαχελωΟεί" άχ6μα χι (; 11 οι ητ·fις
τr,\j έΟνιχο\ί i)μνrιυ Διονύσιος ~ο
),ωμι\ς 1Ιι6τι άπδ ... &γ•ιοια 7ijς έλ
);ηνιχ'ίjς γλώσσας, tγραψε στή δ·η
μυτιχ·ή !

'Ο 'Λγγε);ίjς λο~π:6ν, :-::ιριστά•ιο•J
-:ας τό "δι?:νοο~μενfJ" -:'ίjς παρέας,
σuν·ήΟιζε ν' άπ-χγγέλ).ει στόν 1Ι α:-:α
Ι>όπουλ?, τον 1Ι ατταχό καt τl.ι Λα
δi'ί, στ-iι γ).ι~σσα -:-ο\ί ~αίξπ·Ι)ρ, τό
μr1νόλογο το\ί "Λμ>.ετ ! 'Έ:-:ομένως,
άπl.ι τά χαλά παιδιά το\ί Ι\<ιρ•Jl>-.ιλ
λοu, 8έν Ι!Ι.ειφε οϋτε δ 4αίξπ'Ι)ρ !

οικητfj της Άγροτικης Τράπεζας κα

Ό κ. Γfι:πι:λάση ς, μιλώντας στίς 18 τ '
Άπρί λ11, σέ γcΟμα πού του παράΟεσε
ή Ένωση τ&ν Ξένων 'Ανταποκριτών,

:

ι< ] [ροτο\ί τελειώσω Οέ),ω ν' άναφερΟώ
σέ μιά νέα χαί rσως -:-ήν πιό σ·ημαντιχ·iι
προσπάθεια -:-ijς 'Λγροτιχ'ίjς Ί'ραr.έζ·ης

Έλλά8ος νά. συμπαρασταΟεί

στl.ι'J ~λ

λ·ηνα άγρότ·η.
~Ιέσα σ-:ά ορια τ'ίjς άρμοl)~ό-:η-:-άς μας
χαί των οίχον<JΙ.ιιχών μας δυνατο-:-f.-:-ων,

Οέλο1ιμε •ιά μετατρέψουμε τα 'Τποκα-:-α
στ-~ματα τ-ϊjς Α.'Ι '.Ε., χαί 1διαtτερα
στtι; μιχρές χα! άκραίες r.ολίzvες, σέ
κέν-:ρα πι,ί.ι-:-ισψJ\ί χαl έ:-:ιμορφι.:1σεως.

Σέ κάποια στιγμ·ή πρέπει ·ίj μιχρ·ίj Κοι
ν6τ·η-:-α τ'ίjς έΧΧ·ηνιχ·ijς ύπαίΟρου νά

έξεiιzΟεί

άπο

άπl.ο

παΟ-,,ταΙ.ι

άπο

δέχ-:-η -:-ώ•J έπιl>ράσεων τών π6).εω•J
χ-χ! τ-ϊjς πρωτε1j1,υσας 1 σέ ζων-:-ανο χοι
νων ιχ~ χαί πιιλι-:-ιστιχ(ι όρyαvισμο μέ

!

r:<ίι;r,/)•;~αμία_ χ~! i~φος. Ί
οlχονο1~ιχ·f;
α•~αr.':"Jςη, -:-ης :ιπαιΟρr,υ δε•J, είναι αν~
ξ-zp-:-·1)-:-η από τ-ην ποi. .. τιστιχ·η 7Ιjς προ
οl>ο. Ί'ο τελεl)ταίο, είναι χi.ειΒt γιά τ-ίj11
έπι-;vχι~ -τ()U πρι:>-;οu.

'Ί•:τσι, φέτος, ·Ιι
Οά 8ια0έσει, άr.ο

'Αγροτική
τά κέρ8η

Ί'ράπεζα
της άπό

άσφάλιστρα, 16 έΥ.ατομμύρια 8ραχμeς
γιά τήν ϊ8ρυση Πο).ιτιστικών Κέντρων
στις παραμεΟόριες περιοχές. Φιλο8ο
ξοϋμε το Πολι -:ιστικό Κέντρο τ"'Ίς
Λ.'1'.Ε. ν' άποτελέσει τεΧικά το έπ κεντρο τ'ίjς ποί,ιτιστικ'ίjς και κοινω
νικ'ίjς ζω'ίjς τ-ίjς Κοινότητας. '1~ν8ει
κτικά., ot τομείς 8ρά.σεώς του Οά καλύ

πτουν : Σ ύ γ Υ. ρ ο ν ο
π ο ). ι τ ι σ μ ό
(βιβ).ιf)Ο-Ιικ·η, όργάνωσ·η κινητ-ίjς πινα
κυΟ·ήκ·ης, κοινοτικοϋ Οιάσου, 8ιαi.ίξεωv,
8ισκο0ήκης κ.λr:. ), Κ οι ν ο τικ ό ).αϊ
κο πολ:τισμ~ (8·ημιουργια_ τοr.ικυϋ ι
σ•ορικrJυ

και

λαογραφικου

μο'Jσε(ου,

8ιατ-ήρ·ηση μνημείων, άρχείο φω>ογρα
φ~ών, -:-ραγο;~8ιών, λ'Χλιιiς), φυχαγω
yια κ.),π. κ.λπ.

Μαζί μέ .ις πολιτιστικeς βιβΧιο()ηχες

κ τα ιή σημασία πού δίνει στήν πολι

πού

περισσό-:ερα

τιστική άνάπτυξη της στερημέν11ς έλ

'Τποκα•ασ-:-ήματα τ'ίjς 'Γραπέζης, τά
Ηο/.ιτιστικά μας Κέντρα Ο' άποτελέ
σουν eνα άκόμα έρέΟισμα yιά νιΧ 8ε0εϊ
όργανικώτερα ·ή Κοι116τ·ητα και ·ή ι;;ύ
ρύ•ερ-η λαϊκή μάζα με τούς σχε8ια

ληνικi'jς έπαρχίας.
ΕΙχε χρηματοδοτήσει, μέ 200.000 δραχ
μές, τό Θέατρο Τέχνης του Κάρολου
Κούν καi τό 'σtειλε κ' έδωσε δεκαπέντε
παρασtάσει ς της " Βαβυλωνίας ", τε·
λείως δωρεάν, σ' έννιά χωρι ατουπόλι:ις
της Δυτικl)ς Μ ακεδονίας : Γιανν ιτσά,

8ημιουργοϋμε

σ-:-ά

σμοδς γιά ο!κοvομικ·η άvάπτυξ·η. 'Έτσι,
ή Τράπεζα στ·)j συvε(8·ησ·η τοϋ άγρότη
8έ οα λειτουργεί σαν μιιΧ έταφ(α χρ·η
ματο8οτ-ήσεως, άλλά σιΧv όργανισμος
χοινωνικ'ίjς και ο!κοvομικ'ίjς
τ-ίjς έiJ.-rιvικ'ίjς έπαρχ(ας ».

προό8ου

Χειροιφοτοϋμε κ' έμείς τά λόγια του.
Καί Ουμίζουμε πώς εΙνι.ιι 6 ίδιος άνθρω
πος πού, πρίν cντεκα χρόνια, σάν
Ύποδιοικητι)ς τότε τi'jς Άγρο
τικης Τράπεζας εΙχε δεiξει ε μ π ρ α-

Σκύδρα, 'Αρ ιδαία, 'Αμύνταιο, Πτολε·
μαίδα, Σιάτιστα, Νεάπολη, 'Αλεξάν
δρεια - τό παλιό Γι δα - καi Μελ ί κη.
Παραπl:μπουμt στά ιlίμηvα τών τευ
χιϊ>ν 17 (Σεπτl:μβρης - Όχτώβρης J964,
σελ. 81 • 82) καi J8 (Νοέμβρης· Δε

κέμβρης

1964,

σελ.

76- 80)

δπου ύπάρ

χουν ένδιαφί;ροντα στοιχεία καί πάντα
χρήσιμες άπόψεις γιά τή σωστή δη·
μιουργία 'Αγροτ ικοϋ Θεάτρου.

l(ΑΘΕΤΙΙ ΠΤΩΣΙΙ ΘΕΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ
Η ΚΑΛΛΙΊΈΧΝΙΚΗ, ΕΦΕΡΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΑΠΟΤΥΧΙΑ
Άρχή τοϋ" Θ

··

ραΟέtονtας καί

ν<'ι άσ~.:ι:ί κριτικiι, πα

μποροiίν νίι κρί,·ονται

του

! Οί

παΟητικό. Τό κράτος όφείλι:ι νίι ξοδεύει

καί οί κρίσεις

γιύ. νύ. προσφέρει στό Κοινό ύψηλής
ποιότητας " ψυχαγιιJγiα ". Έργα πού
δέν ιίντέχι:ι ν' άνεβ(~ζι:ι τό κεrδοσκο
πικό έλεύΟερο Οέuτρο. Τό κοινό, δμως,

Γιά

Άοrι:ρίσι.-οι τοϋ πρΟιJΥΟ\•με,·ου

τεύχους l.ίσκιισαν κριτική στύ. ιίποφιί
παιιι. του ΈΟνικου Θι:άτrου κui της
Λυρικης Σκι1νης. Oi κρίσι:ις πι:rιοrί·
ζονταν σέ συμπερασμ<ιτικιi έπι:ξi)γη ση
ταιν στο ι χι:ίων πού πuραΟί:ταμr:.
Οί 'Ασrερίσιαιι αύtοiί του τεύχους, συ·
νcχiζοντας τήν κrιτι~.:ι) τους, προσκο·
μίζουν πειησσότι:ρι:ς άποδι:ίξι:ις. Καi
Οά συνι;χίσουν. 'Επειδή. δμως, δλα τά

στοιχι:rα εΙναι άδύνατο νίι τά ;ι;ωrέσουν
ο( 'Ασrι;ρίσι.-οι, ά\•αγκαστικίι κάνουμε
... έπίτuξη καί σέ χϊορο του ..Jιιιιίι·Ι)υ.
Γρ\lφαμι:

στό

Οέατρο έπιβάλλειuι νά \•αι οiκονομικά

νά

τά στοιχεία.

προιJΥούμενο

τεv;ι;ος:

« ... Ί-1

καλλιτεχνική άποτυχ(α 1τοϋ
ΈΟνικοϋ Θεάτrου] cφερε καi τιiv έμπο
rικi1. Οϋτι: κακόπιστοι cίμαστι;, οϋτε
τιί πrάγματα άγνοοuμε: "Ενα κrατι κό

κατάλαβε τήν πο ι ότητα τl)ς" τροφης ".
Καt άπέσχ,ε! Ποτt i1 αiΌουσα τοϋ ΈΟν ι
~.:οu δέν έμενε τόσο ί1δ1:ια. Ποτέ οί
ciσπράξεις δέν ήταν χι.ιμηλότι:ρες . Τά

ί:σοδα
άπό

της
τήν

χειμωνι άτικι1ς
πώλι1σ11

σιiς δυό σι.:ηνές!

-

περιόδου,

εiσ ι τηrίων

-

~.:αί

ι:tνι.ιι άδύνατο νά

φτάσουν, τελικά. τά τρία έκατομμύρια !
Δέν καλύπτουν οϋτε τό ένα είκοστό
άπό τήν έτήσια έπιχορiηησ11 του κρά
τους

... ».
..

Στι)ν τι;λcυταία στήλη . γιά τή δαπάν11
άνεβάσματος κάΟε έργου. δέν fχουν
προστεΟι:ί τά κονδύλια τιϊ>ν συγγρα
φικών καί τ&ν μεταφραστικών ποσο

σtών, πού άνι:βάζουν κάπως τά ποσά.

Φανήκαμε πολύ...

φυσικά.

λαδιi. στόν ύπολογισμό μας εvα 1 7~ ο!
Γιά τήν καλi1 μας πίστ11 - άλλά καί
σύ. χr1iσιμο γιά δλους μας στοιχείο κρίναμε σκόπιμο νά δημοmέψουμε
κατ' άποκλι: ι στι ~.:ότ11τα - τόν παρακά
τω άπολογ ιστικό πίνακα τι)ς δραστη
ριότητας το() ΈΟνικοϋ Θεάτρου στiιν
πρώτη μετιιχουντικ ι) πι:ρίοδο του J 974.
75. Ί l ι1ι·ιίγι•ωση τ&ν στοιχείων ι:Τναι
εuκολη. Καl εύγλωττη! 'Ακόμα π ι ό .. .
εύαι·ιlγι•ωσrα
ι:Τνα ι και τά συμπερά
σματα πού βγαίνουν.

αlσιόδοξοι.

Καί,

διαψευστiικα~ιε. Τά έσοδα

δέ φτάσανε, τελικά, οi)τι; τύ. δυόμισυ
έκατομμύρια! Τοϋ χαριστήκαμε, δη -

Καί κάτι ίίλλο: -Αν τό Έθνικό Θέατρο
άποφασίσι:ι νά παρουσιάσει ω,λα ...
Κ(ιJ.ύτcρα στοιχcία, Ού. τά δημοσιέψου·
μc εύχαρίστως .

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
Τά έργα τής περι6δου

'~ιθμός
παραστάσεων

1974-75

·~ιθμός
θεατών

Μέσος δρος
θεατών σέ κάθε
παράσταση

Ποσοστό
πληρ6τητας
τής αlΟοvσας

Δ απάνη γιά
τό άνέβασμα
τοϋ έργου

322

43 %

1.643. 738

Κεντρικ1) Σκην1j
ΘΑΝΑ ΤΟΣ ΤΟΥ ΔΑΝΤΩΝ

67

21.577

ΒΑΣΙΛfΑΣ ΟΥΜΠΟΥ

50

8.620

172

22

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

31

6.538

211

28 %

774 . 434

ΤΟ ΤΡΟΜΠΟΝΙ

64

26%

326 . 182

59

3.403
4.349

53

οι ΑΚΡΟΒΑΤΕΣ

74

37

%

421.407

Η ΖΩΗ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΧΩ ΔΩΣΕΙ

32

2.687

84

42%

289.535

Παραστάσεις στή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

14

7.359

ι

Καί στίς δυό πόλεις παίχτηκε «Ή ζωή

6

1.270

1

πού σου έχω

%

' 987 .226

Nia Σκηνιί

Παραστάσεις στήν ΠΑΤΡΑ

δώσει» τοϋ Πι ραντέλλο

ΛΥΡΙΚΉ: ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ
'Η ΈΟνική Λυρικτi Σκη ν1) ίδρύΟηκc
σάν ... κόρη τοΟ Έθν ι κοu Θcάτρου
κ' l:χcι, βασικά, tούς ίδ ιους παιδευτι
κούς σκοπούς. Άν δέν εΙχε σύ.ν κύρια

έπιδίωξη ττ)ν άνάπτυξη

της Οι::ατρι

κης μουσικ11ς παιδείας τοϋ τόπου, τήν
καλλιέργεια καί τήν προβολή της έλ
ληνικfjς δπερας, του χοροδράματος
και της όπερέτας, Ού. μποροϋσε νύ. μτ)
συντηρcΤ, όλόκληρο τό χρόνο, τόσο
πολυδάπανο μόνιμο διοικητικό μηχα

νισμό, όρχ1iστρα καί θίασο.
Ή πολιτεία μποροϋσε νύ. όργανώνει
κάΟε χρόνο, χειμώνα i) καλοκαίρι, γιά
i!να ii δυό μ~1νες, μιά μελοδραματ ι κ11
περίοδο, μέ εναν καθορισμένο, αύστη
ρά περ ιορισμένο, άρ ιθμό παραστάσcων.
Στ1)ν περίπτωση αύτή, θά. γινόταν οι
κονομία δεκάδων
έκατομμυρίων τό
χρόνο, Ού. μποροϋσε νύ. έξασφα,.ιστεt
πολύ ψ11λότερη στάθμη παραστάσεων,

365

ΓΕΜΑΤΟΣ ΑΡΓΙΕΣ !
ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ

1974· -1975

Αuτός ε{ναι ό λόγος πού άφιερώσαμε
εναν άπό
τούς 'Αστερίσκους, κατα
κρίνοντας τό μι κρό άριθμό παραστά
σεων πού 'δωσc i) Λυρική Σκηνή τήν
περίοδο 1974- 75. Γι' αύτό καί δη
μοσιεύουμε παρακάτω εναν ήμερολο
γιακό πίνακα δραστηριότητας τfjς Ε.
Λ.Σ. άπ' τόν όποίο συνάγεται δτι ή
Λυρικιi tμενc κλε1στή-έχτός άπό ό
λόκληρους έφτά μfjνες τό χρόνο
καί τό περισσότερο διάστημα άπό τήν

κ' τσως θά. έπ ιτρεπόταν ή μcτάκλ11ση
όλόκλη ρων ξένων μελοδραματικ{i')ν και
όπερcτικών συγκροτημάτων.
Είπαμε : Ή πολιτεία συγκρότησε καi
συντηρεί, μέ οiκονομικές Ουσίες, σά
μόνιμο όργανισμό τήν ΈΟνικη Λυρι

κή Σκηνή, άκριβ(ί)ς γιά νύ. έξυπηρε
τεί τό μόνιμο καi διαρκfj παιδευτικό
της ρόλο, όλόκληρο τό χρόνο. Γι'
αύτό παλαιότερα, ή Λυρική Σκηνή
λειτουργοϋσε καi τό καλοκαίρι, στήν
ύπαίθρ ια σκηνή της. Όλα τά βασικά
της έξοδα εΙναι έτήσια.'Επομένως, δσο
μεγαλύτερο άριΟμό παραστάσι:ων δί

πεντάμηνη, ύποτίΟεται, περίοδο έργα
σίας της.

Στiς άργίες, ύπολογίστηκαν κα! οί,
μέ νόμο ύποχρεωτικές γ ιά τά θέατρα,

νει, τόσο καλύτερα έξυπηρι:τct τό βα
σ ι κό πα ιδευτικό τ η ς ρόλο κι ίiλλο

άργίες κάθc Δr.υτέρας. Ό τ(τλος τοΟ
ΆστερίσλΌQ ποu καταγ(νεται μέ τό

tόσο κατεβάζει τό κόστος τ{ί)ν παρα
στάσεών της. Κάτι παραπάνω: Άν
κατορθώνει νά προσελκύει καl Οεατές,
τότε, όχι μόνο μ~κραίνει τό κόστος
άλλά καί. .. άνεβάζει τά εσο8ά της.

θέμα εlναι « Ε.Λ.Σ. : 'Αργία, μέ ποΟ
καi ποΟ παραστάσεις» καί δημοσιεύε

ται στιi σελίδα
'Ιδού ό πίνακας

12.
.. δραστηριότητας .. :

Η "ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ" ΤΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΔΕ ΚΕΜΒΡΗΣ
Παραστάσεις ι Ο

Α ΡΠΕΣ

ΓΕΝΑΡΗΣ
Παραστάσε ις J 5

ΑΡΓΙΕΣ

21

κ.

1

ΑΡrει

Τ.

Δ.

ΑΡΓΕΙ

Π.

Τ.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Τ.

11

Τ.
Τ.
Π.

Π.
Σ.

Κ.
Δ.

Π.

Π.
Σ.
Κ.
Δ.

Τ.
Τ.
Π.
Π.
Σ.
Κ.
Δ.
τ.

Τ.
Π.
Π.
Σ.

Κ.
Δ.
Τ.

ΑΡΓει

Π.

ιΙΡΓΕΙ

Σ.

ΑΡΓΕΙ

Κ.

ΑΡΓΕΙ

Δ.

ΑΡΓΕΙ

Τ.

ΑΡΓΕΙ

Τ.

ΑΡΓει

n.

ΑΡΓει

Π.

ΑΡΓΕΙ

Σ.

12 ΑΡΓΕΙ
13 Όρφέας
14 ΑΡΓΕΙ
15 Όρφέας
16 ΑΡΓΕΙ
17 Όρφέας
18 ΑΡΓει
19 ΑΡΓΕΙ
20 Μ ποέμ
21 Όρφέας
22 Μποέμ
23 ΑΡΓΕΙ
24 Α Ι'rει
25 ΑΡΓΕΙ
26 Βαφτιστικός
27 Μποέμ
28 Όρφέας
29 Μποέμ
30 ΑΡΓΕΙ
31 ΑΡΓΕΙ

1
2
3
4
5
6

7
8

Τ.

9
10
11
12
13
14

Τ.

15

Κ.
Δ.

Π.

Παραστάσεις
ΑΡΓΙΕΣ

16

Ll

ΜΑΡΤΗΣ
Παραστάσεις
ΑΡΓΙ ΕΣ

17

1974 - 75

ΑΠΡΙΛΗΣ

17

Παραστάσεις

ΑΡΓΙΕΣ

14

ΜΑΗΣ

12

18

Παραστάσεις

Σ.

Σ.

τ.

1

ΑΡrει

Π.

Βαφτιστικός

Κ.

1
2

ΑΡΓΕΙ

Κ.

1
2

Κάρμεν

ΑΡΓΕΙ

'Ακόλαστος

Τ.

ΑΠΕΡΓΙΑ

Π.

ΑΡΓΕΙ

Δ.

3

ΑΡΓει

Δ.

3

ΑΡΓΕΙ

Π.

ΑΡΓΕΙ

Σ.

ΑΡΓΕΙ

Τ.

Τροβατόρε

Κ.

ΑΡΓΕΙ

Τ.

Βαφτιστικός

Δ.

ΑΡΓει

Π.

Κ.

2
3
4
5
6

Τροβατόρε

Τ.

ΑΡΓΕΙ

Π.

Δ.

7

Α ΡΓει

Τ.

ΑΡΓΕΙ

Σ.

8 ΑΡΓεΙ
Τ. 9 ΑΡΓει
Π. 10 ΑΡΓΕΙ
Π. 1 Ι ΆλιεΤς Μαργ
Σ. 12 Βαφτιάτικόι;
Κ. 13 Άλιεiς Μαργ
Δ. 14 ΑΡΓΕΙ
Τ. 15 Τραβατόρε
Τ. 16 Βαφτιστικός
Π. 17 ΆλιεΤς
Π. 18 ΑΡΓΕΙ
Σ. 19 Άλιεiς
Κ. 20 Βαφτιστικός
Δ. 21 ΑΡΓΕΙ
Τ. 22 ΑΡΓΕΙ
Τ. 23 ΑΡΓει
π. 24 ΑΡΓει
Π. 25 ΑΡΓΕΙ
Σ. 26 Τραβιάτcι
Κ. 27 ΑΡΓΕΙ
Δ. 28 ΑΡΓΕΙ
Τ. 29 ΑΡΓΕΙ
Τ. 30 ΑΡΓΕΙ

Π.

4 ΑΡΓΕJ
5 ΑΡΓΕΙ
6 ΑΡΓΕΙ
7 Τραβιάτα
8 Κάρμεν
9 Τραβιάτα
10 ΑΡΓΕΙ
11 ΑΡΓΕΙ
12 Τραβιάτα

ΑΡΓει

Κ.

Ντάμα Πίκα

Δ.

Μποέμ

Τ.

Ντάμα Πίκα

Τ.

ΑΡΓΕΙ

Π.13 ΑΡΓΕΙ

Μποέμ
Ντάμα Πίκα

14 Τραβιάτα
Σ. 15 ΑΡΓΕΙ
Κ. 16 Τραβιάτα
Δ. 17 ΑΡΓει
Τ. 18 ΑΡΓΕ!
Τ. 19 ΑΡΓΕΙ
Π. 20 ΑΡΓΕΙ
Π. 21 'Ακόλαστος
Σ. 22 ΑΡΓει
Κ. 23 'Ακόλαστος
Δ. 24 ΑΡΓΕΙ
Τ. 25 ΑΡΓΕΙ
Τ. 26 Α ΡΓΕΙ
Π . 27 'Ακόλαστος
Π . 28 ΑΡΓΕJ
Π.

Τ.

4 ΑΡΓει
Τ.
5 Φάλσταφ
Π. 6 Βαφτιστικός
Π. 7 Φάλσταφ
Σ.
8 ΑΡΓΕΙ
Κ. 9 Φάλσταφ
Δ. 10 ΑΡΓΕΙ
Τ. IJ ΑΡΓΕΙ
Τ. 12 ΑΡΓΕΙ
Π . 13 ΑΡΓΕΙ
Π. 14 'Αριάδνη
Σ. 15 ΑΡΓει
Κ. 16 'Αριάδνη
Δ. 17 ΑΡΓΕΙ
Τ. 18 Βαφτιστικός
Τ. 19 ΑΡΓΕΙ
Π. 20 'Αριάδνη
Π. 21 ΑΡΓΕΙ
Σ. 22 'Αριάδνη
Κ. 23 Τροβατόρε
Δ. 24 ΑΡΓΕΙ
Τ. 25 Γιορτή
Τ. 26 Τροβατόρε
Π. 27 Βαφτιστικός
Π. 28 Τροβατόρε
Σ. 29 Βαφτιστικός
Κ. 30 Βαφτιστικός
Δ. 31 ΑΡΓΕΙ

Π.
Σ.

Τ.

11

ση) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΑΡΓΕΙ

16 Μποέμ
17 Βαφτιστικός
Σ. 18 Ντάμα Πίκα
Κ. 19 Βαφτιστικός
Δ. 20 ΑΡΓΕΙ
Τ. 21 Ντάμα Πίκα
Τ. 22 ΑΡΓΕΙ
π. 23 ΑΡΓει
Π. 24 Κάρμεν
Σ. 25 Βαφτιστικός
Κ. 26 Κάρμεν
Δ. 27 ΑΡΓΕΙ
•
Τ. 28 ΑΡΓΕΙ
Τ. 29 ΑΡΓΕΙ
Π. 30 Κάρμεν
Π. 31 Βαφτιστικός
Π.

ΦΛ ΕΒΑΡΗΣ

Τ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Π.

15

Π.
Σ.

Κ.
Δ.
Τ.

ΑΡΓΕΙ
Α ΡΓΕΙ
ΑΡΓει
ΑΡΓΕΙ
ΑΡΓει

ΑΡΓΕ!
ΑΡΓΕΙ
ΑΡΓΕΙ

Ντάμα Πίκα
Όρφέας

Ντάμα Πίκα
ΑΡΓει
Όρφέας
Ντάμα Πίκα
ΑΡΓΕJ

Π.

Φάλσταφ

Σ.

'Αριάδνη

16
17
Κ. 18
Δ. 19
Τ. 20
Τ. 21
Π. 22
π. 23
Σ. 24
κ. 25
Δ. 26
Τ. 27
Τ. 28
π. 29
η . 30
Σ. 31

Φάλσταφ
ΑΡΓΕΙ

'Αριάδνη
Φάλσταφ
'Αριάδνη

ΡΩΤΑΣ:ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΕ ΠΕΡΙΚΕΦΑΛΑΙΑ!
ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ
Ό Βασlληι; Ρ<hτας δέ χρειάζετα~
παροvσlαση. wΕχει δουλέψει για
τόv έρμο αύrό τό:το. ]('έχει δικαίωμα

'ΈΟνος πού Οέλει vά λέyε•αι πολιτι
σμένο - eχει και δικές ':"Ου άξ(ες, !κα

vά μιλάει. Νά τl έγ(lαψε

νές vά τοϋ κρατάνε έλεύθερ·η Οeση στη

σπάσrηι;"

("

l'ιζv

γιά τήv, μετά

18 /3/75 )

τήν 'ΑπελευΟtρωση, πολιτεlα
λεγ6μειιο1ι '}:,·Οvικοϋ Θεά-τρου :

τοiί

Τοϋτες τις ·Ι)μέρες 8ιαβάσαμε στις
έq»ημερί8ες κάποια πρόκλ·ηση " προσ
τριβ'ίjς " άvάμεσα στόv 8ιευ0υν>)ι τοϋ
ΉΕΟ•1ικοϋ Θεάτρου _z-χί, μ~,ιΧ, ήΟοτ:οιό
πρω'=αγωνίστρια, που δεν αv·ηκει σ'!ς
δυνάμεις του. 'Η προσψιβ·iι αύτ-1), πο\.
άφοροϋσε στό παζάρεμα γιά " συ11ερ

ποίΟηση πώς τό eΟνος μας,

σάν κάθε

-

ζωη χαι στ-iι χοpε!α τώ11 έΟvώ11.

Τό

ΈΟ11ικό

μας

Θέα.ρο

πάνω

άπό

σαράντα χρόνια τ~:ψα ποv λειτουργεί,
πειραματίζεται στά ξέ•Jα eργα, άπό
κείνα πού διαφημ(ζο11ται στό έξωτερικό.
Τά περισσότερα άπ' αύτά πού παρου
σίασε ε!11αι άμφισβητούμεvης άξ(ας.

'Ακόμα -:-ό Έθvικό Θέ:χ.-ρο πειραμα•(
ζεται στό άρχαίο δράμ-χ και παροuσιά-

γασία .. ά11έβασε στον άφρό τις άρρώ
σ,ιες παραγο11τισμό και βε11τετισμό,
άρρώστιες χρόνιες στ-ί)ν κοι11ωvικ·fι μας
ζωη και βέβαια κα! στό Θέατρο. 'Άν
αύτές οι άρρι~στιες δέν ε!χαv r.ροσβά

άκόμα ως τιΧ προχθές σέ τόσα μέρη
τ'ίjς Έλλά8ας. Δέv τοϋ έκίvησε τό έ11διαφέpον το Κρητικό Θέα7pο, κι αv
μέ σuγκα.-άβαση eπαιξε τη ΘυσLα τοϋ
'Αβραάμ εκαμε μ' αύ.-ά τό χρέος του;
Ποϋ 'vαι

άγώvει; πού προκ·ήρυξε, μι

ol

μούμεvο Ιiστω άπό μακριά τ-ί)v προγο11ιχ·)ι παράδοσ·η;
'Όσον άφορά στό11 τρόπο πού παρουσιά
ζει τις 'Λτ-:-ικές τραγωδίες στ' άρχαία
Οέατρα, ως τώpα 8έv eκαvε καμιά
σοβ-χρη πpοσπάΟεια 11' άνεβάσει αu7ό
τό Οέαμα σ•ο 8ικό του .-ό iίψος κα! σ.-!ς
8ικές του διασ.-άσεις παρά μέ τό π11εϋ
μα τ-ίjς εύκο),!ας και τ'ίjς βολ'ίjς, μέ την
τεχvικ·)ι τοϋ κλειστοϋ Οεάτpου τό πε

ριόρισε σέ τουριστικό ε!8ος, άκ(JλουΟ~:1ν
τας σ' αuτό τό π11εϋμα τ'ίjς περικεφα

).α(ας. "Βχουμε λύξα μέ περικεφαλαία.
Στο μνημείο τοϋ "Αγνωσ-:-ου Σ7pα7ιώ

λει -:-όv όργαvι_σμό τοϋ , Θ_::ά-:-ρο~ μας,
τέτοια τ:αρατραγου8α Οα ·η-:-α11 ακα7α

τη ό πο)~εμι?-:-ίjς tχε; πέ?ει Κ~7ω δλό

νόητα, οι τ:όρτες τοϋ Θεά-:ρου Οά 1\•αν
άνοιχτέ:ς σ' δλες τις άξίες κι ή όποιαδή
ποτε άξία πάλι οα τό 'χε -:-·η μεγαλύ
τερή της τιμ·)~ 11ά 'παιζε eναν δποιον
δήποτε ρόλο στό ΈΟ11ικό Θέατρο.

γυμ11ος, αλλα οέν •ου 9ευγει ·η περικε
φαλαία άr.' 7ό κεφάλι. Σ.-ό Cίyα),μα τοϋ

ΚολοΥ.Ο7pώνη eχουμε φουστανελά μέ
περικεφαλαία. Γιατι νά μ·ίjν εχουμε χι
ΈΟvιχό Θέατρο μέ περικεφαλαία;

Τό ΈΟ11ικό μας Θέατρο ομως eχει τ'

'Ακόμα

Οητε(α του οϋ7ε ·ή r.ροσ9ορά 70u δικαιώ
νου11 .-όv .-(-:-λο του, r.ού 9:χίvε-:αι σά11

με

οπως σ.-ό

ποvεμένο κι έπιταχτικό αlτ-ημιχ τυϋ
λαοϋ γιά κάθαρση, &λλαξα11 και τά
πρόσωπα τοϋ διοικητικοϋ όργάνου σ7ο
ΈΟνικό Θέα7pο. Ί'ά τ.ρόσωπα αι.ια

ξαν,

άλλά

7ό

r.vεϋμα

δυσ':"JΖW~ 8έν

άλλ:ιζε. Τό 'F.Ονικό μας

Θέα:.ρο και

r.αλαιά πού είχε .-όν 7(7λο " Βασιλικό "
και με•ά, δ7α11 τό ξα11ά•Jοιξε ·ή Δημοκρα
τία μέ τόν τ!τ),ο " ΈΟvικό ", κο11.-ά

μισον

αίώνα

τώρα,

έζαχολουΟεί'

τό

χαβά του, νά παρουσιάζει ξέ•Jα /Ιργα κι

δχι έ)ληνικά.

Βέβαια ή καλ·ή μ-χς τάξ·η, αιJ-:-η Π(JV
κυβερνάει, ύποφέpει άπό -:-U; χp6νιεc

άρρώσ-:-ιες ραγια8ισμό, ξεvομα•J[ο:ι, 9ι),ι
σταιϊσμό, έπ-χρχιωτισμό, IJ;:r,-;έ).εια. Ί'b

φυσιχότεp~ Οά ·fι7α11~ .-ό Θέα7p:J, ι, Κ'Χ
Οpέ9της τ-ης κοιvωνιας της, vα π,:ιt-•••J
σ!αζε το πρόσωπό της, τ!ς ιip c -ές καί
τις κακίες της, τις εγvοιες, ;fι•'ι:, π/;
νους χ-χι τά πpοβ/;ήμα7ά -:--ιμ;, γιά νά
8ικα!ωvε τ·ην άr.r;σ7(J).-ή του. 'Λi.λά .-;,
ΈΟvικό Θεατpο, σάv νά ύποφέρει και

τό !,διο άπ' :ϋτές :;ίς ά~;;ώ?7ι~ς, σπ-χ
ταλαει .-ό zρημα 7'JU λ?:<J'J για Vα ;.αpf>ΙJ

σιάζει, iίσο μπrιρεί πιό r.λrJ'.ίσια, ξέvα
έ:ργα, ξένη ζω·ή, ξένα έν8ι-αφέρfJν•α,
βεβαι~:>11ον7ας tτσι πώς το Ι!Οvοι; μ-χς
8έ11 εχει Ι\ραμα7•ι•Jpγr/ις.
Τό 'ΕΟνικ/ι μ-ας (·)έα7pο i1γι11ε γιά vά
άσκ·ήσει, σά11 άνώ7α7ο π11ωμ:χ7ικο tδpυ
μα, δρασ-:ηpιό-:ητ-χ π-χι8ευτικ·ή, πρ'i

ηια τ.:01), .-ό •)~:ο~ρε~νει. νά προσπαΟεί
να, κpα7,ιε-:αι ;J~ υy·ηι.ο εΟ,νικό φρ_6ν·ημα
και σuvαμα να εμπ11έει στο λ-χό την r.ε-

66

πού

μόλις

·Ι)

αναvεωμενο

8ιοικη7ικο

οργανο, μέ

μερ(δες, πως
Οα παρουσιασει εpγα
Κα7ά τ'ίjς τuρα1111(ας .. και άλλα μεγά),α
λόγια, τί έ:κανε; 'Αv,ι νά παρουσιάσει
i!να Ιiργο 11 τόπιο, μέ φpόν·ημα ύψηλό πού

~σι! σψερα, τωρα , !~ε-:-α '7'1) , μ~f,ρη11
ε?ταε;ι;ι, θέ).f;v-:-ας,_οι ε.r.οv7ες ;ηv εξου

-

σήμερα,

δηλώσεις τ?ϋ ~~ευ~υντη -:-ου _σ7!ς ~ι;>η

11ά ε!11;ιι μ6•1ον ?ιακοσμ·η~ικό~. 'Λκόμα

σια, ν αvταποκριΟουν οπως

τι;;ρα,

χώρα βγ'ίjκε άr.ό α!σχρη καί όλέΟρια
ο.7ρι~;έ7εια, ,τό 'ΕΟνικό )Lα5 Θέ:χ-:-ρο

011ομα άλ>.ιΧ οχι και τη zάρ·η. Οϋτε ή

ν' ~v7απ~κρ(νε'!'ι ~.την
8οκια -:-ου

καυτ-~

λαου, ανέβ:ισε

προσ~

σ71) σκ·1ν·η

ζει τραγω8!ες και κωμωδίες στ' άpχαία

7Ου μέ: σπάταλη ΠΟλ'J7έλεια eνα ξενο
eργο τ.ρω-:-ό/.ε ι() Γερμ-χνοϋ ποιητη , φαν

γία άδιαφοpεί.

;αzτερό,

Οέ:ιτρα, άλλά γιά 7")j ντόπια οραμα.-ουp
Ποιά v7όπια lργα άξίας παρουσίασε;
Ποιές προσπάθειες eκαμε γιά vά κα),
λιεργήσει, ν' άvαδε(ξει κα! νά προβάλει,
και βέβαια χα! στις ξένες χώρες, τή
ντόπια οραματουργ(α; 'Όχι μόνον 8έν

eκαμε οϋτε ενα β'ίjμα προς αύτη του την
ά;rοστολικ·ί) ,π(Jρε!α,, παρά κ: άρvήΟηκε
να π:φουσιασει τα eργα -:ης ν76πιας
παραγωyίjς. ~r6vov στη χάση και στη

9έξ·η έοέχΟη μέ &:πρόθυμη "συγκατάβαση
κάποια έργα έ),λ·η11ικ'ίjς παραγωγ'ίjς ά

vαιμικά κα! άχρωμα, άπο κείνα πού
τά λέμε ε!pωνικά ψιλολογία, και δέν
τούς εκαμε τ-)ιν τιμ·η νά τά παρουσιά
σει στ-ην έπ!σημ·η σκην·ή του, στη μεγά
λ·η σάλα, έκεί πού παρουσιάζει τά
ξέ•Jα

tργα

-

Οά γί%υι~ε;

άλλο(μονο,

-;- r.αpά

rσα

κι ομοια

μ611~v σ7οv r.pοΟά

λαμο, σ-:-η οευ-:-ερ·η σκηνη.

'ΙΙ δρασ'7'ηpιότη•α τοϋ ΈΟνικοϋ Θεά
τρου ό1ς τώρα 8έv κα•άφερε νά δ·ημιουρ
γ·ήσει καμιά παράδοση Υ.ι οχι μό11ον
παρ' άγvό·ησε κα! άρν·ήΟη, κάΟε παρά
δυσ·η πού vπάρχει στο π11εϋμα, στά
·ijO·η -:-οϋ λαοϋ, συμβάΙ.λον7ας ί!τσι στ-)ιν

άλ),οτρ(ωσ·η, δ·ηλα8η σ•iJv ύποl>ι)ύλωσ·η.
Δέν -:-οϋ κ(,1ησαν r.οτέ -:-ο έvδια9έρον
τά λαϊ:.-.ά tργα, ο! λαϊκές γιορτές, ol
Οεαψαέι; παραδόσεις, i>π-ως έζοϋσαv

~λ),ά &λλο

-:-όσο ~vια~~ κι

αμ9ισβη7ο•Jμεvηc; κ-αλλι7εχνικ·ης α;(ας.

'Ακόμα :;α! ·ή , κρι;ηκή, έ8ώ τ-Ι)v. r.αpά~

σ7αση αυτη

την υποοεχτ-ηκε με Π()λυ

σ/.επτικισμό και κατάκp.ινε το Θέατρο
γιά 7·ίjv έκλογ·iι τοϋ lipγoυ.

Δεν ειp7ασε αuτό, παρά και 70 Ι>εύ7εpυ
ί!ργο πού παρουσίασε εΤναι έπ!σ·ης ξέ110,
έπlσr,ς πρω7/,λειtJ, ΓάΗοu συγγpαι;>έα
τώρα , 9-χνταz•ερό κι αύ-:-ό κι άλί.οπρό
σαλλl'I, έπlσ-ης άμφισβητούμεΨης άξίας.
Δέ 9τάvει οϋτε αvτό, παρά και τό -:-p!το

tpγo
στ·ίj

πσύ

έ.-οιμάζει 11ιΧ

μεγά/.-η

σου

σάλα

παρουσιάσει
ε!ναι

έπ(σης

ζένο Ιiργο άπο κείνα πού 8ιαφ·ημ!ζοv
ται σ7ά εύpωπαϊκά κέ117ρα. Ί'ό 'ΕΟνικό
μ-χς Θέα7pο σάν μόνη άξία -:-ου χα! κα
ταξίωσ-ή 7Ου φοράει σ-:-ραβά -:-όν -:-(7λο
•ου, '7'ίjν περικε9αλα(α -:-ου ·1,Οελα νά
είπώ, και, 11:χρκισσευόμε110 βγα(11ει σ7όν
κόσμο. ""Ας 7ε/,ειώσουμε μέ 7")jν ά•ι
τιλογ(α -:-οϋ 8ιευ0υ•Jτη 7ou κα! τ-ίjς πρω
ταγωvίσ-:-ριας, &πως τ-ί) διαβάσαμε στις
έφ·ημερί8ες :

Δ ι ευ Ο υ ν τ ·ή ς

:

'Όταν eφυγε μέ φί

).-ησε σ-:-αυρι»τά.

Πρ ω

7

σι γ ω

11 ( σ 7

ρ ια

:

'Ι'( νά 'κανα,

άφοϋ μέ παρακάλεσε νά •ov 9Ω.ήσω !
llΛΣΙ.ΛΠΣ

ΡΩΊ'ΛΣ

ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ

... 1-ΙΘΟΠΟΙΟΥΣ !

ΑΚΡΙΣΙΕΣ ΚΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΗΣ ΠΑΞΙΝΟΥ
Δεύτερη χρονιά χωρίς τήν Κατίνα Πα
ξινο\J. Τό ΈΟνικό Θέατρο είχε τήν
έ πα ι ν ε τ τi πρωτοβουλία νά όργανώ
σει μιά « iκδιίλωσ111 τιμιίς κατa τιίv

δευτέραν έπέτειο~ι τοίi Οα~:άτοι> της».
ώραϊο

κο ι νό

ετρεξε

νά τιμi1σε ι τή μνi1μη της Παξινου.
Τό ίδιο κοινό πού άποφεύγει τ ί ςπαρα

στάσεις τών
Τό

··

ζώντων

~iΟοποιών του

!

Θ" παρακολούΟ11σε τήν έκδ ι)λω

ση. Και τή μαγν11τοφώνησε. Θε(J)ρησε
χρέος νά περισώσει , στό Δίμηνο του,

άκόμα κι δσα ε ίπώθηκαν περιστασια
κά, γ ι ά μιά μεγάλη τiΟοποιό. Θεώρησε
χρέος - σύμφωνα μέ τή

που

κρατaνε

oi

γcν ικ1i

σελίδες

αύτές

άρχ1')

νά

-

κατεΒόδιο γιά. δτι μaς

eδωσες και γι ά δτι μaς φ έ ρ ν ε 1 ς ".
Άλλ' ή Παξινοϋ δέν έρχόταν, γιά νίι
μίiς φέρνει
τίποτα .
ΕΤχε, άλ ίμονο,
φύγει καi τήν κατευόδωνε γι ά δ,τι μίiς

Συγκινητικά κατάμεστη , τi αίθουσα το\J

Έθν ικοϋ. Ένα

"Καλό σου

δώσει η)ν εύχέρεια ηϊ ς πλ1)ρους ένη 
μέρωση ς καί σ' δσους δέ μπόρεσαν νά

εtχε δώσει και γ ι ά ό,τ ι μaς έπαιρνε
μαζί της . Θά 'ταν κουραστικό νά έπι
μείνουμε και στ' ά.λλα λάΟη.
Άπό τ' άναρίθμητα φετινά δημοσιεύ
ματα τοϋ Τύπου, μόνο ενα κρίΟηκε
άξιο άναδημοσίευση ς . Άποτελε"ί τό
εκτο κείμενο τοl} προγράμματος , μέ
η)ν eνδειξη : " ΕΥΘΥΝΗ " Φεβρουά
ριος 1975. 'Ανήκει στό γνωστό . ..
θεατρι νολογοuντα θεολόγο ! Άπό ποϋ
ΚΙ ως ποϋ; Λόγω ...

Ό συντάκτης του όπi'j ρξε, άρχικά,
"ε!δικός" σύμβουλος το\} κ. Κ. Τσά-

άγα νακτή σαμε !

ΕΘΝJ ΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΤΙΜΗΣ
ΚλΤλ ΤΗΝ ΔΒΥΤΒΡλΝ ΒΙlεΤΕ Ι ΟΝ ΤΟΥ ΘλΝλΤΟΥ

ΤΒΣ ΚΑΤΙΝΑΣ ΠΑΞlΝΟΥ

Πρωτα πρωτα, μέ τήν άπαράδεκτη
άπουσία eστω καί ένός ά ρ μ ό δ ι ο υ

ΟΜ Ι ΛΗΤλ l

ΙΩλΝΝΙi Σ θΕΟΔΩΡλΚΟ ΠΟΥΛΟΣ

όμιλητη .

'λαtιl\μοt ο;ός· Ιlρδdι»\ Λιο1ιc-. 1λ~μ..~Ο\Ι 'ε&ν. θώιροv

Δεύτερο, μ' δσα aρρητ' άθέμιτα ξε
φούρνισε ό πάντων άναρμοδιότερος
κύριος όμιλ11τή ς, ό Πρ. του Διο ικ ητι
κοu Συμβουλίου τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου,
άκαδημαϊκός φυσικά, Ι. Ν. Θεοδωρα
κόπουλος.

1.

ενα άνώνυμο

flλl"OVUA.Σa

ΠΙ'QΤΊ'λ.Μ.ΜΑΤΟt ξl(AΙJ.\.ntffi:

ραχτηριστικές

φωτογραφίες

της

Πα

ξινου: 'Εκάβης, Μπερνάρντας Άλμπα
κα! Κυρίας Άλβ ιγκ. 'Από τή μέσα
μερ ιά,

εξη

κείμ&να.

Μιά

σημείωση

πληροφοpοuσε: "Τά τέσσερα κείμενα
είναι άπό τή ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ της 15 Μαρ
τίου 1973 ". Ί-rταν κείμενα - Παναγ ιώ
τη Κανελλόπουλου, f. Μ. Παναγ ιωτό
πουλου, Π. Χάρη καί 'Αλέξη Μινωτη

άπό ενα βιαστικό ι'ιφιέρωμα, πού κρίνα
με καί έπ ικρ ίναμε πέρυσι.

ΛΦ l lJ'llTAI

t1. θ.

8λtn ΜλΝΩΛlΔΟΥ 'tt θοι ο,6<

τρων. Ένδι: ικτικά: κατάληγε ό Τερζά
κης (δές " Θ " τεϋχος

32,

Μάρτη ς

-

Άπρίλ11ς 1973, σι;λ. 83 -4) : " ... Καλό
σου κατευόδ ιο γ ιά δ,τι μaς έδωσες και
γιά δ,τι μaς παίρνεις". Τό πρόγραμμα

το\} ΈΟνικοϋ σέ μιίι άράδα

-

κάνοντας τέσσερα λάΟη
σκάρωσε τό άμίμητο :

της

ΑΡΕΣ ΜΑΡΕΣ

ΚΑΙ ... ΜΑΡΙΕΣ

Πρωτος καi βασικός όμιλητής, ό Πρόε
δρος τοϋ Διοικητικοu Συμβουλίου τοl}
Έθνικοu Θεάτρου, άκαδημαϊκός καi
πανεπιστη μιακός καθηγ11τi1ς, Ι . Ν. Θεο
δωρακόπουλος. Δυστυχως , ή 'Ακαδη
μία καi τό Πανεπιστήμιο κρατοl}ν, άπό
χρόνια, σφιχταγκαλιασμένο τό 'Εθνικό
Θέατρο. Κα ί , προτ ιμοϋν νά τό πνίξουν,

παρά νά τό άποχωρ ιστοϋν
Φυσικά , Ciν

6

!

κ. άκαδ ημαϊκός περ ι0ρι

ζόταν νά διδάσκει άργόσχολους στi1ν,
έν Μαγούλα Σπάρτη ς, iδιόχτητη οiκία

του , γιά τόν Γεώργιο Πλi1 θωνα

-

τό

Γεμιστό, δέν έπpόκειτο νά. μaς άπα

άμέσως,

ΊΙ tcδ ~),φςrις &c\ ιrλ.ιlαη ιι1. ι ροl\Ολι\ν 6'ιι.,οvuΘν aι.Ι μι ιό 1ρayοω..
ιbό ιο lρyo 1οΟ Maρtx r 4Μ ό:wο ΚΟUf'4rιοιι ιιοl) 1cρι).σιι~..c101 οt όν
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Τό πρ6γραμμα ηϊς έκδ1jλωσης άπcί τcί
τρlπτυχο ποv μοιeάζο1•ταv στό κοιν6

τσου στό ύπουργείο Πολιτισμοϋ καί
Έπιστημων και ε iσηγήθηκε τό διορι
σμό της σημερινη ς δ ιοίκηση ς τοϋ

Έθνικοϋ

Θεάτρου !

ΕΙ ναι

"εiδικός"

σύμβουλος τοϋ κ. Π. Ζέπου στό ύπουρ
γετο Παιδε ί ας και πρόεδρος της έπι
τροπijς, που ά.γόρασε μ ο ν ο πω λ ι α κ ά βιβλία η]ς προσωπικt; ς του έκδο

τιιcης

έταιρίας

και

μω

"'fστορία"

που έποπτεύουν έμμισθα oi άξιότιμοι
άκαδημαϊκοι 1. Ν. Θεοδωρακόπουλος

καί Κ. Τσάτσος! ΆΕκδίδει τήν "Εuθύ
ν11

",

δπου

συνεργάζονται

σαν τ ήν άναγγελθεϊσα κάθοδό τους
στή Μαγούλα oi άκαδ ημαϊκοι συνά
δελφοί του κ.κ. Π. Κανελλόπουλος, Κ.
Τσάτσος και Π. Ζέπος. ' Αλλ' ό φι
λόσοφος - άφησε τι) Μαγούλα καi τό
Γεμιστό - κ' ήρθε στό 'Εθνικό νά μuς
μιλ1iσει γι ά... Θέατρο κ' 1iθοπο ιές!
Νά παραστi1σει τόν... ίστορικό τοϋ
Θεάτρου! Μέ ποιά άρμοδιότητα; Μό
νο ενας .. . φιλόσοφος μπορεί νά ξέρει!

τό Βεάκ η , τό Μόυζε, τό Μινωτή ! Κι

Ι(λ . ΚΛΩ Ν Ηt tl(')\'O'f'p6φoo.; Ε.θ.
Κ. ΚΛΣΤΛΝλΣ Ί Ι Οο~

δλα σχε

δόν τά. μέλη το\j Διοικητικοϋ Συμβου

Γνωστό και τό πέμπτο κείμενο : ό δωρι
κός έπικi1δcιος τοl} Άγγελου Τcρζάκη.
Κακοποιημένος στό επαιφο! Κομμέ
νος - χωρίς νά δηλώνεται ούτε με άπο
σιωπητικά - καi μέ λάθη,
δσα τ'
αστρα τ' ούρανοϋ καi τά φύλλα των δέν

κόμματος

• Αρχ ισε

ll ρolkt).I\ &ιοοονc.a.. 4.cό «>c1"ι Koλlιt f):\'l«tν 6ρΟcnν
1Ι'jς ΚλΤΙΝΛΣ JΙΛΞΙ ΝΟ V c(ς: ιό 'Eth'l <όv &ιο ιρον

Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΑΣ
Στήν έξωτερ ι κή δψη, τό τρίπτυχο πρό
γραμμα της έκδήλωση ς, εΤχε τρε\ς χα

τοϋ

'Ομολογημένα . .. αίφνιδίασε τό Κοινό:
νά. μι λάε ι γ ι ά τήν Παξ ι νοl}, κ ι
ά.ράδ ιαζε άναμνήσεις του άπό παρα
στάσε ι ς τοϋ ... Οiδίποδα Τυράννου , μέ

tΤΕΛ ι οι aoκoam
'ιΙOro:ceo~ε. e.

κι

Τέλος, μέ τό τρίπτυχο πρόγραμμα της
έκδήλωσψ;, πού μοιράζονταν στούς
άκροατές.

Μ . ΠλΝΛΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Λοyοιtι,νη< ·'λvιιιιρό(&ρος Δ•&ιοι. tuμρow..ιov ΙL θ.

Τρίτο, μ' δσα άναφέpθηκαν- κι δσα . ..
παραλείφθηκαν - σ'
ύ.νεύθυνο κείμενο.

Έπ ι τροπή

σχολί1σει. Οϋτε κ ι Ciν πραγματοποιοϋ

παρακολουθήσουν ηiν έκδιiλωση, στ1iν
αίθουσα τοϋ Έθνικοϋ .
Καθαρές κουβέντες : Γι' Cίλλη μιά φορά

παρεοκρατίας

φυσικά .

κοϋσα

"Νέας Δημοκρατίας". Χρε ιαζόταν κι
άλλους τίτλους "παρεοκρατ ίας " ; . ..

με σοβαροφάνεια.

..

φιλόσο

φου, ξεφούρνισε ενα σωρό άκρισ ίες
καi άνα κρίβειες. Φέρ' ε!πείν- πού
λέει κι ό Σκαρίμπας:

« Εiς

τιiν Ιστορίαν του Έλληνικοϋ
Θεάτρου, 1i Κατίνα Παξινοϋ εΤνα ι ή

τρίτη , κατά χρονολογική σειρά, μεγά
λη 1)θο ποιός ». Κι άνάφερε πρωτο τό ...
Βεάκη !
Ό άφcλης φιλόσοφος δέ σκοτίστηκε
νίι καθορίσε ι σέ π ο ι ά περίοδο της
ίστορ ίας τοϋ Έλληνικοl}
Θεάτρου:
τήν άρχαία, τη νεότερη, τή σύγχρονη;

Χωρiς νά

... ύποπτεύcτα ι τtς παγίδες,
....κατά χρονολογ ι κη

πέταξε καi eνα .

σειρά'' !

Δηλαδi1, πρωτος μεγάλος ό

Βεάκης, δεύτερη ή Κοτοπούλη κα ί τρίτη

ή Παξινοu . Τί θά πεί, δμως, "κατά
χρονολογική σειρά"; Καί , ποϋ τό
βρi'jκε, πcJ>ς ό Βεάκης είναι ό πρώτος;

λίου του Έθνικοu Θεάτρου: Ι. Ν. Θεο
δωρακόπουλος - άμάν! - Ι. Μ. Πανα

Πρώτη μεγάλη ,

γιωτόπουλος, 'Αλέξη ς Μινωτης, Άγγc

στήν πρόσφατ η ίστορία του Έλληνικοϋ
Θεάτρου εΤναι ή Μαρ ίκα Κοτοπούλη.
'Η Κοτοπούλη β γ Ίi κ ε στό Οέατρο
στά 1894. Ό Βcάκη ς μ π η κ ε στή
σχολή το\ί Έθν ικοϋ Θεάτρου - έφτά
χρόνια άργότερα - στά J 90.I ! Ή Μα
ρίκα ί';γινε γνωστι) άπό τήν πρώτη έμφά
νισi1 τι1ς. Και σε λίγο άναγνωρ ί στηκc
πρωταγωνίστρι α ! Ό Βεάκης - μεγά
λος άναμφισβi1τητα 1)θοποιός - καΟιε
ρώνεται μεταξύ 1915 καί J 920! " Βγουν -

λος Βλάχος .

Χ'Κυριάκος-Γκίκας

καί,

φυσικά, οι άκαδημαϊκοί Κ. Τσάτσος,
Μιχ. Στασινόπουλος, Π. Ζέπος ! Ε{ναι
έκδότης τοϋ βιβλίου τοl} κ. 'Αλέξη
Μινωτi'j και βιβλίων των κ.κ. J. Ν.
Θεοδωρακόπουλου, f. Μ. Παναγιωτό
πουλου , Μιχ. Στασινόπουλου, •Αγγε
λου Τι:ρζάκη κ.λπ. 'Επιπλέον - πάν
τοτε έπιπλέων - εΙναι , παρέα μέ τόν
'Αλέξη Μινωτή , σττ)ν 20μελi'j Διο ι-

σειρά"

-

"

κατrι

χρονολογική

μ' άλλα λόγ ια, άρχαιότερη

-

-

κατά. ... "χρονολογ ιιοi σειρά"
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χρόνια άργότερα !
Ό

γερμανο Ορεμμέ νος

φιλόσο φος

πού δέν ξεχνάε ι άκόμα τό Μ όυζε !

-

δέν άκουσε ποτέ γι ά τιiν Παρασκευο
πούλου, τι) Βερώνη, τό Σούτσα, τό
Λεκατσίi, τόν Ταβουλάρη; Δέ Ουμίiται
τίποτα γιά τήν Κυβέλη καi τιjν Π απα
δάκη;

Ό άξιότιμος έκ Μαγούλας φιλόσοφος
τολμάει νά μιλάε ι γιά Οέατρο καί 1jΟο
πο ιούς, μέσα σc Οέατρο, καί συλλαμβά
νετα ι ν' άγνοι:τ άκόμα καi τ' δνομα τf\ς

.. . δεύτερ η ς
!άποκαλεί ...

μεγάλη ς ιiθοπο ιου

τό Βεάκ11

-

μετά

τ η ς Κοτοπούλη . πο\> τι)ν

Μ αρία ! 'Αλλά ιi Κο
τοπούλη εΤναι ή πρώτη έλληνίδα ιiΟο
πο ιός, πού 'γινε γνωστή κ' έμε ινε γνω

στ ή
τό

-

δχι μέ τό

έπίθετο- άλλά. μέ

μικρό της δνομα

:

Μαρί κα! Έτσ ι

τιjν ξέρουν και τά πα ιδ ιά του ν11π ιu
γωγείου. Τό άγνοεί, όμως, ό Πρόεδρος
τοϋ Διοικη τ ικο() Συμβουλ ίου τοϋ ΈΟ ν ι
κοϋ Θεάτρου. Κι tίς πέρασε άπ' τίι
σαν ί δια της σκηνης του, i1 Μαρίκα.
Άν παίρναμε στά σοβαρά, δσα εfπε
ό κ. f. Ν. Θεοδωρακόπουλος, θά φτά
ναμε τά χρόν ια του, χωρίς νά 'χουμε
έξαντλi1σε ι τό θέμα ! Μιλώντας γιίι
πράγματα πο\> άγνοο()σε, παραπλάν11σε
κα i τό κο ινό πού τόν uκουσε . Παράδι;ι

μεγάλης ·ήΟωrοιοίί, ή

όποίιχ συνέ8εσε

τήν τέχνη τ-ης μέ τη ζω·)~ τοίί ΈΟνικοίί
Θεάτρου. Εις την ίστορίαν τοίί Ί~λλη
νικοίί Θεάτρου ή J\ατLνα JΙαξι.νοίί ε1ναι

δραμα-:-ικη φωνή, ή δποία έπειθε μέ τό
άκουσμά τ-ης. ' 11 &8ρα της 8ι8ασκα
).ίας, τό βημα τ·ης Βουi.ης, ό Cίμβων
τΊjς έκκλησLαι; και ·ή Σκ·φ·i) τοίί {-)εά

·ή τρίτη, κατά ;(ρονtJλtJγικ·Ιj σειρά (:;ίc),

τρου eχοuν tνα κ<>ινό σ·ημείο. Θά !:λε

μεγά);η ·ήθοποι6ς. Ό Λίμίλιος Βεάκ·ης
ύπηρξεν δ πρώτι,ς. Καί ή Μαρία (:;ίc)

γα,

Ι,<ι,τοπού~.η, ή

αυ-:-α

. ~ε•)τερη; Ό, ή~οπι,ιόι;

&χει ώς εργο να εnLΥ1νε•,ει κ!Χι να παρι
στάνει χαρ:1α..-ίjρει;. Λύτό είναι το κύριο
&ργο τοίί ήΟιιπ<ιιr.ιίί. 'ΕνΟυμοίίμαι ϋταν
εί8α γιά πρώτ·η cprJρά τόν Αίμ(λιο Βε
άκ·η, ώς μαΟ·ητ·iJς J 'uμνα:σίοu, νά πα
ριστάνει τόν " οιaιπο 8α Τύραννο •. είς

έχουν C:>ι; κοινό σημείο τΊJ•ι ήΟο

π?ιί;χ (s~c). ·:ω.οι οσοι όμι~οίίν άπ' i)),α
νά.

-:-α

β·ηματα

π~pισ-:-άνΟ~V

ε!ναι υποz.ρεωμένfΗ

και _vά

(sιc). Όσ~ι ~εν μπ;ορουν

~έρμηνε-)(J?V

''U;

π~ρασ-:-2-

σου•J, κ~ι να ερ!'"ηνε•ισοuν τοu;; εκ8ικε.ι
-yαι ·η_εδpα
~ν ε!ναι ~ασz~λοι, ,τοuς

εκ8ικειται δ αμβων - αν ει ναι ιερο
κήρυκες , τούς έκδικείται το βημα τijc;

τά δ

Βουλ·ϊjς - άν είναι βουλευταl και, τέ
/.ος , τούς έκ8ικείται ·ή Σκην·iJ τοίί Θεά
τρου - Cίν είναι ·ήθοποιι:ιι. 'll Κα:τ(να

'Λ;;ό έκε!•ι·η -:-ή σ-.ιγμ·ή ό χαρακτi;ρ τοίί
Οί8ί~:ο8ος είχε στοιχειοθετ-ηθεϊ και
σχηματισΟεί ζωηρότατα μέσ'Χ είς ..-ήν

ριαρχια επανω στη ~κ·ηνη. Στη Σκηνη

τό Θέατρον

"Ό/.ύμπια

κλι;νιστικά

Υjταν

π<ιία tζ-ησα

τά

".

Πόσον συγ

βιώΙJ.«τα

ώι; μαθητής · Γυμνασίου.

φαντασίαν μι,u και έκτοτε έμεινε άμε
τάβ):ητος . 'Λργ6τι:ρα εί8'Χ τόν μεγάλο
·ήΟοποιό 'Αλεξάντερ Μόυζε νά πα
ρουσιάζει τό•ι Οί1Ηπο8α Τύραννο στό
r. Ιπουpγκτεάτερ της Βιέννης. Και τέ
λος πρό έτών είl>α τον 'J\),έξη 1\fινωτη
νά παίζει τόν Οί8(πο8α.

Ώς

έpμηνεuτ-Υjς

χαρακτήρων

ό

ήθο

;οιός ~ια:fέχε; cναν κίνδuνο.: ~.\ν 6

1 Ι αξι~οίί, είr.ε ά:τύ~.υ\11 έξ~,υσία. κα~ι κu;

~τ;vΗ O•Jv:τ~v vά i8εί κα~είς απ ολα τ

αλλα

-

έ~τδς

και τον ισχυρ6ν -:-ης

χαρακτ-ήρα. Μι!: τη•J τέχνη της έξr.ιuσ!
αζε τόσο τη Σκ-ψή τοίί Θεάτρου ί~σ-:-ε
τήν μετέβαλλε σέ μικρό της βασίλειο.
"Ας είναι αίων(α ή μνήμ·η τΊjς Κατ!νας
Γlαξινοu )).

ΠΑΞΙΝΟΥ

Η ΕΝ

ΕΠΙΔΑΥΡΩ

(si~ ), , Μγ.«> τών ~ο);λί;>ν

Δεύτερος όμιλητί1ς, δ άντιπρόεδρος το()
Δ.Σ. τοϋ Έθνικοϋ Θι:άτρου f. Μ . Πανα
γι ωτόπουλος. Μ ίλ11σε άνθρώπ ι να, γ ιίι
τιiν Παξι νου- όχ ι γ ιίι τόν . . . Οiδ ί
ποδα ! - και χωρ!ς τ!ς άμπελοφ ιλοσο
φίcς τοl) κ. Πrοtδρου.

'Εθνικό. Δέν ύπηρξε
αύτοφυιί; στό
χώρο του Έθνικοϋ. Βγijκε, μετά τούς
Βαλκανι κούς πολcμους. άπό τίς έρα

{~στε . εμεινε εί~ ());φ. "Ί.ς -:-1•1 ζω~ν
έξω από τό~ χ<~p~·ι αυ;ιιυ -:ι:ιυ ~ιν8·,:

ΔιορΟώνουμc μόνο δυό λάθη, γιά νίι μ1)
διαιωνίζονται άπό άγνοια :

σιτεχνικές

νεολαίας της ΆΟi1νας. 'Επαγγελματικά

ό-:-ι προσέΟεσε σ-:-r/ις χαρακτηρες πού
lτ:αι.ζε παρά tπαι.ρν.:: στοιχεία άπ'

δμως,

αύ-:-ούς.

γμα :

Ή Κατίνα Παξ ι νο() δέ βγ ηκε άπό Σχο
λιi του Έθνικο(). Δέν πρωτόπαι ξε στό

παραστάσεις

τijς

χρυσijς

κατάγον ταν κατευθr.ίαν ι'.ιπό τή

Μαρ ίκα Κοτο πούλη. Ή Μαρίκα η) ν
πf\ ρε στό Οfασό της . Ή Μαρ ί κα ηi
δίδαξε. Ή Μαρlκα της &δωσc ρόλο
Τραγωδίας. ' Η Μαρίκα τήν παpουσία
σε ώς τήν 'Αμερική. Ή Μαρίκα τιjν
πρωτο -άνάδr.ι ξr. ! Χrιέος του όμιλητij.
έπίσημου έκπρόσωπου τοϋ Έθνικοϋ

-

ίiν

... τό

'ξφε, φυσικά!

-

νά τό κα

ταμαρτυρήσει.

ι8ιος 8εν εχει ισχυρό χαρακτηρα, 8ια
τρέzει τον κ!ν8υνο νά χάσει τόν χαρα

κτ-ί)ρα ;ου

χαρακτ-ηρων που uπιΛ~υεται , ποu υπο
κρίνεται . Ί L Κατίνα Ι Ι αξινοίί είχε έκ
καταβολης τόσι,ν
ισχυρό χαρακτήρα,

νου .

i\Ιπr,ρει

κανεις

μα).ισ-:α

να

πει

'] ι

δραματικ·ή τέz.•J'Ι) άπυτελεί το κο
ρύφωμα τr,iί θεά-:-ρι,1, (:;ic) . Ό λόγ<ις
-:ης άρχαίας τραγω8ίας, άi.λά και χάΟε
τραγω8ίας ό //.γι,ς, είναι λόγος πι,ύ

π~ριέ-ι_ε:_ ϋΙ:η_ τ-~ν r,;:ισια κ~.ι τ? .νύη~α

της ζωης -:-r,υ ανΟρω:-:rJ'J. ~ αu-:η•ι την
Τέχνη ή Κα-:ίνα 11 αξινο::ί ύπϊjpξε κrι
ρυφαία. Ί'οίί-:-ο δ~ν σ·ιψ.αίνει u-:-ι 8έν

έγνώpιζε και 8έν ιΧνέδειξε στ-i) ζω·ή τ·ης

Πρ tν καταστρέψοιιιιc τό λ6γο, θά πρέ
πει νά. έπι σημάνουμc ένδει κτ ι κά, και
μερι κά iiλλα σπαpαξικάρδια άπ'δσα ά
νάφερε ό θcαφινολογών άκαδημαϊκός.

Π.χ. Ό 1iΟοπο ιός, ίiν ό ίδιος δέν cχει
iσχυρό χαρακτι)ρα. διατρέχει τόν κίν
δυνο νά χάσει τόν χαpακτήρα του.
λόγω τών πολλG>ν χαρακτήρων πο\> ύ
ποδύεται ! !!

'Η δραματι κιi τέχνη άποτcλεί τό κορύ

ολα τά εϊδ·η της ·ήQr;ποι(ας, άλΧά ση
μα(νει ϋτι τό δραμα·ηκό ε!8ος ·i)ταν τό
άποκορύ9ωμα τηc; προσωπικό-:-r1 τός τηc;.
' JI τέχνη και ή 9·ίjμη τίjς Κα-:-ίνας Ι/ α
ξινι:ιίί έξηλθαν πέρα άr.ό τά ϋpια τ--;.ς

Έηά8ος . Και γιά νά έr.ιστρέyω σ-:Ίιν
έρμηνεία, -ή ύπr.ιία ε!ναι ή ούσία της τρα
γωδίας, ή Κα-:ίνα Ι Ι αξινrιίί έπεισε μi:-:-ίjν
έρμ:ι;νεία•ι

τ-ης τ6σον

-:-όν

μορς>ωμcνιJν

uσο•ι καl τόν άπ/.ό ιΧνΟρωτ:ο . Βίλα δεϊ
κα:τα τΊJν πpι~τ-η περL•180 τΊjς Ο·ητε(ας

φωμα τοu Θr.άτρου!!!

μου στ/) Οέα-:-ρο, στ-ήν 'Επίδαυρο, άν

Καί, γιά νίι έπ ιστρcψω στήν έρμηνεία,
ή όποία είναι ή ούσία της Τραγωδίας!!!

νημενοι, ωσ-:-ε να δακr;υζι:ιυν από -:-)ιν
πειΟώ της ·;1 θ<Jπfιιί'Jις τ-ίjς Κατίνα<; Ι Ι α
ξινοϋ - άνΟpώ;tι1uς ~(~\; ).~ou) ά;:λιJ~:,;.

Ή εδρα της διδασκαλίας, τό βi'jμα της
Βουλi)ς, ό άμβων τijς έκκλησίας και
ή Σκηνή το() Θcάτρου (sί c) t:χουν
κο ινό σημι:ίο τι)ν 1i Οο ποιία. *Ολο ι
δσuτ μιλοuν άπ' δλα αύτά τίι βi1ματα
cίναι ύποχρr.ωμl:νο ι νά παρ ιστάνουν
καί νά. έρμ11νι:ύουν! !!
'Απολαϋστε, όμως,
ρες

καλύτερα τό πλf\

κείμcνο:

ι< 'Γό ΈΟνικον
τη μν·ί)μ·η -:-ης

Ορώ:rους τ.?ίί λαr.ι~ νά ε!ν'1ι τύσο~ συγκι

' 11

τ-ης να 8ιδαζει, <ιμως υσο τε/.ειό-:ερ·η
ε!•ιαι τόσο περισσότερο 8ι8άσκει
και

8ι8άσκει /Jχι tμμeσα ά).λά πάντ•ιτε
&μεσα . Το πρωταρχικό και &μεσο έργο
της ·ήΟοr:σιίας είναι ή παράσ-:-αση και

η έρ1.ι.·2νεία. Και σ' ,αύ-:-ό ·ή Κατίνα Τ J α
ξινου ·η-:-αν μrιναδικ·η.
Ί

Θ!ατρον τε),εί άπόψε
Κατίνας Παξινοίί, της

·ήΟ?ποι(α.'νάν κ~l δέ•ι ;ίναι ό σκοπός

r

δραματικ·ή της καταβολή ή-:αν συν

δuασμέν·η - τrιίίτο 'i)ταν μιά έξ-:ι(ρετη
τύχη πού είχε
μέ μιά ό).ωσ8ιόλου

Πρώτο, ή Κατίνα Παξινοϋ δέν ύποδύ
θ11κε ποτέ τήν Κυρία Τσάπμαν. Τέτοιος
ρόλος δέν ύπάpχει σrό διεθνές δpαμα

τολόγ ι ο . Έπαιξι: τι) δεσποινίδα Μ ατ
θίλδη φόν Τσάντ στο\>ς " Φυσ ικούς"
του Ντύρρr.νματ.
Δεύτερο, 11 Κατίνα Παξινοϋ ύπf'jpξε,
πραγματικά, άλησμόνητη Πι λάρ. Όχι.
δμως , στόν " 'Αποχαιρετισμό " [στά
όπλα], ά?.λά στό πασίγνωστο " Γιίι
ποιό\• χτυπίi i1 ~.:αμπάνα" τοίι Χcμιν
γουαίη.

Νϊ~, τώρα τό κι:ί μενο τ ij ς όμιλίας

:

(( Σ>Jμπ);ηρC:>Ο·ηκαν 8υό χρόνια άπό -:-Γι
σ-:-ιγμ·iι πού •JΙ'ηpξεν ·ή κορυς>αία στιγμή
της ΚατLνας Ι Ιαξινοίί . ΦέρνrJΙJμε και
φέτος μια δέσμ·η χ).ωρά ;;ροεα;:ινα λrιυ·
λο1δια σ-:-ο•J τάφrι -:η:; . .\lιά μνήμ·η θαυ
μ'Χσμοίί, μια μαρ-:υρ(α άγάr:ης. Ι Ι::ρισ
σότερο άπb •ίι μεγάί;η Κ•ηί:ι τ-ϊjς έ/.):r.
νικης Σχ·Ιjνης, καΟώς την ί,νόμ-:ισαν ·ί\8η
πολλές φ•ψές, ·iιταν ενα γεγι,νός, t:•ια
!σ-:-ορικb περιστατιr.6 . " [σως αύτός ε!ναι

δ π~σ9υ~στερ•,ς τf ύπος γιά •ιά, j'αρα
κτ-ηρισει κα~ει~ την ;tΡα'(ματικ·η 8ια
σημότ-η-:α, -:ην υπεp<ι;("Ιj στο κα0αp6τεριι
νό·ημα τοu ϋροu.
'Λξιώθ·ηκα 1ιά ύπάρξω σιμά: σ-:-Γιν Κα
τίνα Ηαξινοίί, σέ ':'fJίίτο -:-ό Θέατρο, πr,ύ
ηταν, τ(ποτε περισσότερο τίποτε λι

γότερο, το ά);ηΟινό της σ;;(τι. "Οτα•ι
ύποχρεC:~Ο·ηκε άπb άνάπο8ες σ1111Ο'ίjκες
τοίί έΟνικοίί 11ας β(ι,υ, μαζl μέ τbν ιΧξιο
σύντροφό τ·ης, τόν 'ΛΙ.έξ·η .\ Lινωτη, νά
τό :i:γκαταί.εlψει, tμοιαζε άπορφανι

σμέ;:·η

"l έγκαταλε:_μμ&νη

z' ·ή, ίοια; ΊJ

Jl αςινου α•1αζ1j-:1,υσε Οε!Χτρικη στεγ·r,,
&να τ6πο ;;ο•:ι νά χωρεί τη μεγα/.οσϊι•Jη
της, ιΧρzισε νά κα-:-εβαίνει έν τοίς κατω-

-:-ά-:-οις τ-ίjς γης, νά συναλλάζε-:-αι μέ: τούς
άνΟρώποuς πού Οά μποροϋσα11 νά της
προσπορίσουν -:ά άπαιτούμενα μέσα, νιΧ

δεια, ή :i.αίδη ~ΙάχβεΟ καl ή βασίλισσα

Γερτρούδ·η,
Μα(ρ·η

ή χυρ(α ''Αλβιγκ χαl

Ταϋ;>όν, ·ή

ή

χυρ(α Τσάπμαν χαl

Ζαχα 11ασιάν,

μιά

·ή χυρ(α
τόσες άΧλες, τέ
Χος ή i\Ιάνα Κουράγιο . Θυμοϋμαι πόσο

λέξ·η.

χpειάστ-ηχε νά r.αλα(ψομε

'Γ!ς -:εΊ.εu-:αϊες -:ης έμφαν(σεις -:!ς ε:.~ανε
σ' ενα χιν·r,ματ,,Οέα-:-ρο, προορtσμένο νά
ξερρtζωΟεί - χαΟώς χαt ξερριζώΟηχε

r.ε(σομε νά παίξει τ-}ιν " Έπίσκεψ·η
'77)ς Γ·ηpαιtiς .Κuρίας" - -.ό άρισ-:ο'.ίρ
γημα '70U Χ":'jpρeνμα't'. J\ρα-:οϋσε -:ό

ένδιαφέρεται

αϊΟουσας,

γιά

να

τ·ήν

π);ηρό-:ητα

προσγειώνεται

μέ

της

Υ,δη. Λότο Οέλει νά πεί πώς ή μεγάλη

Κυρία της έλληνιχ'ίjι; Σχην'ίjς πέΟανε
αστεγ-η χαι φερέοιχ·η γιά νά μ'Ιιν άπι
στ·ήσει στο φρόν·ημά τ-r,ς, τό φρόνημα
τοϋ έλευΟέρου άνΟρι~που . "ΟρΟια ϊσαμε
τ·ή

σ-.ερν·ή της

στιyμ·ή,

γεμά'7η άξιο

πρέπεια, ?έρνοντας τό Υ;άρο -:οϋ ~Ιπρέχτ,
άγχομαχων-:ας,
Ορηνων-:ας, εγχαρ-:ε
ρώr.ας χ' έξεγειρόμενη. Σ-:άΟηχε, φυ
σιχά, ένας .ΧνΟρωπος Μσχολος. 'Όλοι

ο! άνΟρωποt ποίι τοποΟετοϋ•ι iιyηΜτα
τους στόχους μπροστά τους ε!ναι δύ
σχολοι, γιατι νιι~Οοuν περισσότερο άπό

τον χαΟένα τ·fιν άπόσταση ποίι χωρίζει
τό

μέγεθος άπό

τ-fιν

χαΟημερινότ·ητα.

ll~τέ ,δεν επα:_ξε ρό?-οu~ σ-:-ίjν' '7ύχ·η~ Υ.

1

ένω Οα μτ:οροuσε τα παΨ:·α να πα(ςει,
ή ήγεμcνιχ·ή της φ'.ίση τήν έμr=όδιζε.

ΚαΟώς ολοι οί μεγάλοι '7εzνί-:-ες, άγα
ποϋσε τ-f,ν

άντ[σ-:ασ·η

-.οϋ

λόγου,

'77)ς

πέ·φας, της γραμμ'ίjς, τοϋ χρι:ψατος,
τοϋ '~Οους. λ lέσα τ·ης r.ερπατοuσαν
άέναα οι μεγάλες μορφΕ:ς τοϋ παγχο
σμ(ου Θεάτρου : ή ΊΟ:χάβη χα! ή λ[ή-

γιά νά τ·ήν

ί!pγο καιρό χα! χαιρό χ?:! δέ•ι -:' άποφά
σιζε, μο).ονό-:ι δ ρόλ,,ς τ-ίjς χυpί?:ς Ζα
χανασιάν Ίjταν όλό-:ε),α πΊ.ασμένοι; στ'
άχνάρια τ·ης . Δέν τ' άποφάσιζε γιατl

γούδι, δr.ου ί!δειχνε πώς Οά εύδοχιμή

σει.

j\[ π'ίjχε, οα

Ί.έγαμε,

στο

Οέ?:-.pΟ

ιΊ'ιρψη. "Ώριμη χα! ετοιμη. Πάλεψε μέ
τό δα[μο,ιά της καl τον ν[χησε . ''Ετσι
οι έμφανίσεις -.ης ·7)ταv όλόχλ·ηρες·
·1jταν άχέραιες χα! τ·fιv βο·ηΟοuσε σέ
τοu-:ο ή 9ωνή '7'ης μέ '7ό πλούσιο χρώ

μα, ~ -:ίς ~νεξάν-:>.;.τες ~ιακυμάνσε,ις
μια χαΟαpα σχηνιχη φωv-η. 'Από '7Ι)υς
χαμηλό-:ερους, -.ούς
r.αΟη-:ικούι; ":'ό
νους, rσαμε -.ούς ύψ·ηΜτερους, άπό τή
σιγαι.η χαϊοεuτιχη ω.ιψη τ'ίjς χυpίας
"Λλβι.γχ στοίις Βρυχόλαχες, δπου έπ(

-

δέν κατόρΟωνε νά τον συλλάβει όΊ,ο

σ·ης δ 'ΛΊ.έξ·ης J\ Ι ινωτ'ίjς μας i!δωσε ί!να

κΊ;ηpωταά, να τον ο!χειωΟεϊ μέ -.ό
πνεuμα χαl μέ τ-ήν καρδιά πριν '7όν

άχατάΊ.υτο "UσβαΊ.•ιτ, ϊσαμε

παίξει. ''Οταν -:-όv tκ«vε πια σάρκα και

-.ραγιχό

αίμα,

κορμt και

πραyμα-:ιχότη-:~,

της )Ι·ήδειας, της
χας.

20οϋ α(<~να . Θυμοϋμαι χαί τήν παράΊ,
ΧηΊ.·η προσπάΟειά μας γιά τήν "" fΤρα

κ~ί -.~ παγώ~ι " το~ Ο' Κέ~ζu. ,'Η μοL.fα

-:-ης ειχε γραψεt, τε),ος, να '7'1'/ν παίr,ει
σέ ξένη Σχηνη
ο;ι.ι σέ -.ού't'η 'δώ

τ;ού fι;αν ή 8ιχ·~ 't"Ιjς, ή χαΟ-;ιγι?:σμέν~
από -:ηv r.αρουσια τ"ης, σ-:ό Οεατρο r.ου
οέν ήταν -.ό Οέα-.ρό της.
μιά χαλΧιεργημένη

Κυρία πού

κάτεχε -:ον άέρα τ<Jϋ μεγάλου κόσμου,
άφοσιωμένη στη μουσιχ·fι και στο τρα-

ΊΙ Πστίι•α Παξιι•οϋ (fτι)ι• :τρώτη iραΦτrχ1•ικ1) της iμφάι•ιση

-

έχδιχητικο

μας , tδωσε .-.ό

στουργημα που Οαυμασαμε οΧοι χαl
δέν -.ό άπο),·ησμονr>ϋμε' οσοι καιροί χι
άν περάσουν αύτές τ!ς Εόμενίδες τοϋ

τι l't'αν

χαl

ψυχή, φαν-:ασ(α χαί

άρι

't'O

Ορ'ίjνο

της Ί fι.έχ-:-ρας χαl τ'ϊ;ς Έχάβ·ης καί

l:'

οποιο

't'O

παρα).ήp·ημα

π);ι;γωμένης γυνα!

t?YO ίμπαινε -:ο tχανε διχό

της. Τα προσωπεία χα-.αν-.οϋσαν στο
-.έλος πρόσωπά της. τ ι ι-.αν ή Lδανιχ·}ι

έρμ·ηvεύτρια των ·ήρωLδων 't'OU Ο'Ν·ήλ
"Επαιξε σέ ":'έσσερα ί!ργα του. Στούι;
" J lόΟους χάτω άπό '7!<; Λεϋχες ", στό
" J lέpα άr.' -:όν ΌρLζο•ι-:α ", στην
"~ΛνΨι.

Κpίσ":'t

",

σ-:ό

"Ταξ(δ~

χριαζ μέρχς μέσα σ':Ύj ν..ιχτα

μα

". Έρμη

νε'.ίτρια -.οϋ Λόpχα άλλά χαί -:οiί ~α(ξ

Π'Ι)p . Ποιος Οά λησμονήσει τ-ήv Παξινοu
σάν ΛαίδΊJ )fάχβeΟ η σάν Γερτρούδη
στον "Λμλετ; 'ΛλΊ.ά και στό διεΟνές
κιν·ηματογραφικό στερέωμα άΟ/;ησε μέ

άδrJ.φι) Βrατρίκη τοίί ιl/α{τερJ.ιγκ, μt μο1•ι1ικ1) ι1ημ1ίτρη Λlητρ6-

ποvJ.οι•, στό Δημοτικό Θlατρο τij; ΊΙΟψ•(t.;. στί: 11 τοίί J\Μη τοιί 1920. 'Ιδιαίτερη (fημασlα έχει ή iδιύχrιρη άφι{ρωσιί τη, ση}
Μαρίκα /(οτοποι;J.η : " Ση} .l!αρίκ<ι, μi: fί{Jύσταχτο ::r60o 1•ά ιrΟύσω στό κατώφλι τιj.; μηύί.η:: τέχι•η::; της ". Ί Ι ύ.1•ακοί1•ωση
τψ:: φωτογ11αφίας ιίιιήκει στόιι • · '11 φωτογραφία άvιίκει στύ θcατ(!ικύ ΜοvσFίο (μέ η) φροΗίδα τι;:; ΌJ.ιιμπlας Παπαδούκα)

μνημειώδ-ι1 έπιτυχ(α

:

Μάνα στό

"

Ρόκο

και τ' άδέρφια του " 1 ΠιλΟ:ρ ά>;ησμό
νητη στόν " 'Αποχαιρετισμό " τοiί Χε
μινγουα(η.
'Έγραψα τόν καιρό πού ή Κατ{να Πα

ξινοiί μciς Cίφησε γιΟ: νΟ: βρεί τήν άνά
παυση

πού

-

δέν έχω

τήν

έντύπωση

πως τήν άποζήτησε ποτέ, άλ)ωστε τι
).ογης άνάπαυση ε!ναι έπιτέλους δ Θά

vατος; αύτό δέν τό ξέρουμε
κρό κε(μενο μέ τόν τ{τλο

-

ένα μι

'Π φωνή της

"

τ(νας Παξινοiί. Και ή μο(ρα τό Οέ);ησε,

δυό χρόνια πρίν άπό σήμερα, νΟ: σχε

διάσω και τήν ταφόπ>.ακά τ·ης. 'Ανά
μεσα σ' αύτά τΟ: δυό δρόσημα μεσολά
βησε σχεδόν αίώνας φιλίας και συν
εργασίας. Φιλ{ας, πού ή Κατίνα έγνώ

ριζε νΟ: έκτρέφει μέ τρυφερήν άμεσότητα,
και συνεργασ(ας μας, σuμπορευόμενοι
στήν άναζήτηση της ά>.ήΟειας. 'Εγώ στή
δημιουργία τοiί σκηνικοiί χώρου και Κει
νη στήν ένσάρχωση τών μεγάλων ρόλων

Τ?αγωδ!ας ". ΘΟ: τό 'γραφα και τούτη

τοiί άληΟινοiί ποιητιχοiί Οεάτρου.

τή στιγμη γιά νΟ: δη),ώσω πόσο ή ύπαρξη
Ι\λη της 1 Ιαξιvοiί ήταν αύτάγγελτα συν
δεμένη μέ τό νόημα και τήν ούσ(α της
Ί'ραγωδ(ας και δ φυσικός της χώρος
·]ιταν τό τοπιο και τό Οέατρο της 'Επι

ΕΙναι πολ),οί πού βλέπουν τό Θέατρο
μιά μάταιη τέχνη, γιατι δ ήΟοποιός
ύπάρχει ί.Ισο παίζει στή Σκηνή. Μπορεί
να μήν τούς δόΟηκε ίσως ή άφορμ:fι
και ή έμπειρία να νιώσουν πως τό πιό

δαύρου. 'Βκεί, μέσα σ' eνα χώρο &.vαμ
φισβήτητα κλασικό, μέσα στό καλοκαι
ρινό βράδιασμα, μέσα στ' άσάλευτα

πεϋκα και τά χάΟετα κυπαρΕσσια και τις
κραυγές τών πουλιών και καμιά φορ&
κάτω άπό ίiνα φεγγάρι πού .'/jταν τό

φεγγάρι τ'ίjς 'Ολυμπίας, τό δοξολογη
μένο άπό τον

J) ίνδα?Ο και τό φεγγάρι

τ'ίjς Λέσβου πού ξυπνυiίσε τούς ϊμε
ρους της ~απφώς, ·ή Τραγωδία ι!παιρνε
τό σωστό της άνάστ·ημα και ή Παξινοiί

τό δικό της.
']Ι Έπίδαυρι;ς άπομένει πά~τα έ:να
συντριπτικο σίΟλημα γιΟ: τόν ·ήΟοποιό.
'Λπογυμνώνει τΟ: όστά, άποκαλύπτει τις
άδυναμ(ες, άκυρώνει τις μέτριες έπι

δόσεις,

χρειάζεται

tδιοφυία

και

σΟέ

νος γιΟ: ν& κατορΟώσεις νά τήv κατα

χτήσεις, νά ένταχΟείς σ•Υι γοητεία της

κ;χι ?'υνάμα ?τή δ·~vαμη τοiί τοπίου,
να ζ·ησεις μια διr.);η ζω·)~

-

και τριπ>.η

συναρπαστικό

βρ(σχεται

στ-)ι Οεατρική

άμεσότητα, σ' αύτό τό γ(γvεσΟαι πού
προσωποποιεί τ-)ιν τραγικην vπαρξη.

' Η Κατίνα Παξινοiί και σ&ν άνΟρωπος
και σΟ:ν κα>.>.ιτέχνης eνιωΟες νΟ: ζε'ί αύ

τήν τήν άμεσότητα δσο ύπ'ίjρχε σ' αύ

τόν τόν κόσμο . Γι' αύτό ε!ναι πού αtσΟά
νομαι -.ώρα πώς δέν μπορεί ή Κατίνα

vO:

γ(νει μνήμ·η. Σέ μάς, δπως τ-)ι γνωρί

σαμε και

τή ζ·ήσαμε,

κ~τα7:);ηκ;τι:;ό ~ίσ~ημα

μiiς ιΧφ·ησε τό

μιiiς , φυσικ1jς

δυναμης ωσαν τ-ην αστραποβο>.η πού ι!
λαμψε καταυγάζοντας τή ζωη και έσβη
σεν ί.Ιπως τΟ: Οαυμαστά και τά μυστη
ριακά. Αύτή ή δύναμη δέν γίνεται μνή

μη. Αύ-:-ήν τfιν uπr.ιρξη, ποu τ-)ιν π),ηροiί
σε δ κ:χ),λι-:-εχvικός ο!σ-:ρος γιά τήν εύ
ρεση τ'ίjς ά>.ήΟειας, τή νιώσαμε μιά μέ

ρα νά 9εύγει δλοζώντανη γιά όίλ).α ύψη,
οτ:ου θά -.ή•ι δεχΟοiίν τά πλαστουργΟ:
χέρια τοiί Θεοiί -:-οiί ζώντος.

τοiί άvΟρώπου, τοiί χώρου, τοiί χρό

νου. Λύτη τήν η)ιπ),ή ζωή ζοiίσε στ-)ιν

'Επίδαυρο ή Ι Ι αξινοiί και γιατι τό μπο 
ροiίμε άνεμπόδιαστα vά τήν όνομάσουμε

ή 1Ι αξινοϋ τ'ίjς 'l~πιδαύρου
τερα

και

άρχα'ίκότερα

Έπιδαύρω.
Ί'' ονομά

·fi και σωσ•ό

1Ι αξινοiί

ή

έν

•

, ..ης

ΒΑΣΟΥΛΑΣ

ΑΝΑΜΝΗΣΗ

'Αμέσως μετά, ή Βασούλα Μανωλίδου
άφηγήθηκε,

χωρίς

χειρόγραφο,

&να

Έγι:.~

00:

e-

κατανυχτικ'ίjς και εϋγλωτ-.ης σιιο)π'ίjς, ή

μουσική ύπόκρουση νά διαχύνεται σΟ:ν

τό νεράχι π<ιύ ξεγεννιέται eχπό μυστι

κ/:ς πηγές καί τα πρόσωπα τοiί χοροiί
να σχηματίζουν τήν έ).χυστικ·ή -:ους
γεωμε-:-ρ(α στό ),ιΟόστρωτο. Κι δ ),ό
γος νΟ: πέφ-:-ει στή σιγα).ι0: βαρύς άπό
σuγχtv-ησ-η, Ολίψη, άγα11άκτηση 1 άγω

νία , άδημο•ι(α, δισταγμό, τραγιχή μα
vία τέλ<1ς χαι οί άΟάνατες ·ήρωίδες νά
διαδέχο•ιται -:-ις ή?ωίδες και νά 'χουν
ολες ένα ίίνομα: Κατίνα Ιl αξινοiί ι, .

ΗΤΑ Ν ΦΥΣΙΚΗ Δ Υ ΝΑΜΗ
Μlλησε , μετίι ό σκηνογράφος του Έθνι
κοϋ Κλ. Κλώνη ς - άφηγ11τής , ιcατίι τό

cντυπο πρόγραμμα τ~ς έκδi1λωσης

:

Πολύ νέοι;; άχόμα, έσχεδ!αζα τό πορ
τραίτο μιας ώρα(ας γυναικός

-

τ'ίjς Κα-

ΜΑΚΡΗΤΟΡΙΑ

ΜΑΘΗΤΗ

Τέλος μlλησε, μέ άρκετή ύπερβολή,
γιίι τή Δασκάλα Παξινοϋ, ό μαθητής

της,

ι)Οοποιός Κώστας

Καστανίlς

:

Θά Όελα μόνο αύτά τΟ: λίγα λόγια πού
00: πώ να ΟεωρηΟοiίν ένας έ>.άχιστος
φόρος τιμ'ίjς γιΟ: τή δασχάλα Παξινοiί.

'Όπως τη ζήσαμε στή Σχολή τοu Έθνι
κοiί Θεάτρου. 'Όπως τήν έ:ζησα στό
Οέατρο άπό χοντά, πλάι της, πάνω στή
Σκηνή. 11ρtν άπό δεκατρία χρόνια πε
ρ(που, tνα πολύ σημαντικό γεγονός άνα

στάτωσε τούς μαΟητές τ'ίjς Δραματικ'ίjς
Σχολ·~ς τοϋ ΈΘνικοu Θεάτρου. ' Η Πα
ξινοiί

00: δίδασκε ξανά στή Σχο).-ή ! Θυ
μciμαι μέ πόση προσμον·)ι 1 μ~ "Ct χτυ

ποκάρδι εϊχαμε μπεί στήν "rάξη τή μέρα
έκε(νη. 'Αλλά καt μέ τι χαμάρι. Θα εϊ
μαστε μαΟητές της Ηαξινοiί ! Πραγμα
τικά ·ή πρώτη μας έπαφή ·i)τανε συναρ

παστιχή. J\ Ι έσα σ' έ).άχιστη &ρα κατά
φερε νά μciς φέρει κοντά της. ΝΟ: κερ
δίσει, έχτός άπό τό σεβασμό, κι ολη μας
τή νεανική έμπιστοσύνη και άγάπη. 'Ερ
χόταν νά μiiς διδ&ξει μέ τέτοια λαχτάρα
χ' ένΟουσιασμό πού μiiς ξάφνιαζε, μάς
άφύπνιζε χα! μciς σuνέπ:ιιρνε για-:-t Υι-:-αν
ή ίδια μιά φΜγα κ' i!-:-σι μόνο μπορού
σαμε νά: έπικοινωνήσουμε ούσιασ-:-ικά
μαζ( της, άφοu σΟ:ν χοινο συνδε-:-ιχό έπ:ι
φης έμείς 8έν είχαμε οu-:-ε τήν παιδεία,
οvτε τη γνώση άλλΟ: μόνο χάποια μιχρή
σπ(Οα κατάβαΟα κρυμμέν·η ποu μiiς πα
ραχινοuσε ν' άχολου&Ι;σουμε, η εσ-:-ω νΟ:
δοκιμάσουμε, τό δύσχολο δρόμο τ'ί)ι; Οεα
τρικ'ίjς τέχνης .

μο>.όγητ-η συμφωνία ψυχών νεανικών
πραγματοποιόταν μέσα μας. Θά 'πρεπε

δσες άνέβουν τά ιερά έχείνα μάρμαρα
για νΟ: πραγματώσουν τις ένσαρχι~σεις
τοϋ μέ>.>.υντος. Λύτ·)ι τη στιγμ·)ι έ!ρχε
ται στα μάτια μου τό τοπίο τ'ίjς 'Επι

χάζει μονομιάς και να μ·)ιν άκούγεται
μηδέ Cίχνα και ύστερα &.πό &να διάστημα

ση της Οε(ας τέχνης, τ:ού λέμε Θέατρο.

σiiς πι7ι δυό λόγια γιΟ: -.η μεγά

μέ

);ΙJ μου άγάπη στ-)ιv Κατίνα Τl αξινοiί.

eνα χενό έδώ>.ιο και τό π>.'ίjΟος νά ·ήσυ

ποuσε -.ην τέχνη - αύτή ή θεία Κατίνα
Παξινοiί, τ:οδ '))ταν ή rδια προσωτ:οποίη

Τώρα λοιπόν είχαμε μπροστά μας τό
ιερό τέρας - τήν Παξινοiί, καί μιιΧ άνο

περιστατ ικό

συνδεμένο μέ τήν ']~πtδαυρο και δ με
γάλος της ίσχιυς οα περισκέπει δλες

δαύρου και τό Θέατρο κατάμεστο, χωρις

Λύτό, νομίζω, δείχνει πόσο βαθιΟ: άγα

τι)ν

χαραχτηριστικό

Κατίνα Παξινοϋ:

Ο' άπομεtνει πιά έσαει

Υ.αμαρ(νι του, τις εφερνε και μ' i!βαφε ...

Ί'·)ιν άγαποiίσα πάρα πολύ. 'Λγαποuσα
τ·fιν τέχvη τ·ης. τΙ Ι ταν πολύ μεγάλ·η
καλλιτέχνις. "Ητανe μο•ιαδικ·ή 1 'Από
κε(ν·η ίiμαΟα πώς δου>,εύουνε στό Θέα

;ρο. Θα ,πω ενα μικρό παράδειγμα, μιΟ:
ανάμνηση μου

:

Παίζαμε - έπαιζα δηλαδ·)ι έγώ, έχε(
ν·η δέν έπαιζε - -.ούς " <Ι>οι-.ητάς " τοiί
Ξενόπουλου. 'Έπα ιζα τ-}ι Φαν(τσα. Δέ
βαφόμουνα χαλΟ: γιά τη σ-.ι.·ην-ή. τ]lτοιν
τά πρώτα χρόνια, δ πρώτος μου ρό).ος
πρωταγωνίστριας. Έχε(νη τό κα-:-άλαβε

κα! ήρΟε στ-)ι γενικ·)ι δοκιμη και μ' eβα
ψε. Και, με-:-ά, ήρΟε και στήν πρεμιέρα γιατι φοβότανε μήπως δέ βαφτώ κα>.ά.
"Ητανε δυσεύρε-:-ες οι βαφές αύτές, τοiί

Λάιχ:ιερ, και τίς i!φεονε άπό τό Λονδίνο

γιά -:-ον σίνδρα τ-Ι)ς _: -:-όν 'Λ>.έκο ~ Ιινω
τ-ίj. )1' έβαφε και μετά μοiί ε!τ:ε : δέ'
μπορώ νά στίς ξ-:ιναδώσω γιΟ: νΟ: βάφε
σαι και, πρόσεξε, μ·)ιν τό μάΟει δ 'Λ>.έ

κος γιατί

60:

μέ σχοτώσει. οι μπογιές

ν' άκο).ουΟ·Ι;σουμε τό μόνο δρόμο πού
μiiς ~δειχνε : 'l'ό δρόμο τ-ίjς άλ·ήΟειας

y,-έσα ά:'ό τη φλόγα . 'Όσο μπορούσαμε.
Οσο αντέχαμε. Και Κε(νη στεκό"Cαν
κοντά μας πιό φρέσκια, πιό ζωντανή
άπό μάς χαι στοργικά μiiς καΟοδηγοiίσε .
Ι<άΟε ί~ρα μέ τήν nαξινοϋ Ίjτανε καt
μιΟ: καινούρια σημαντικ·)ι έμπειρία. 'Έ
δειχνε νΟ: μ·)ι τ-)ιν ένδιαφέρει ·ή τεχνικ·i} κι

οuτε πού άνέφερε ποτέ τή >.έξη. ΚάΟε
ρόλος ~πρεπε ν' άντιμετωπίζε-:-αι δια
φορετικά. ·α: πλησιάζεται μέσα άπό τη
δικ·fι του ύπόσταση κι άλήΟεια. 'Ωστόσο,
αύτή ή ά:ρμονία τών ρυΟμών , αύτ-)ι ή

πλαστι:-:.ότητα στό 1 1~όyο 1 αύτJι ή• ~οι~

κιλία των τόνω11 κ η ενα)J,αyη, αυ-:-η η
μουσιχή ποu άκούγαμε όταν μiiς έρ
μήνευε κάποιο ρό).ο νΟ: βγάvε ι άτ:ό μέσα
της, μ·ήπωι; δέν r~τανε μιΟ: -:-εχνικη διχ·ή
της, μοναδικ·ή, άνεπανά>;ηπτη πού Οά

'πρεπε νά γνωρίσοuμε, νά συνειδητο
ποιήσουμε και ν' άναζ·ητ-ήσουμε
άνά).ογο στόν έαυ-:-ό μας ;

κάτι

ε!ναι γιΟ: κεϊνον. Της ε!πα, αν μπορl)\ίσε
νά 'ρθει και μι' σίλλ·η φορά . Και κείνη
Ύ)ρΟε χι σί>.λη και -.η δεύτε?η μέρα τ'ίjς
πρεμιέρας >'.αι μετΟ: έρχόταv ένάμιση μή

'11

να συνέχεια. (χειροκροτ-ήματα) 'F.νάμιση

τριχό α!σΟητ-ήριο, μι& αvτοσχεδιαστιχη
φαντασία, μιά άνυπότακτ-η παρόρμΊ}ση

μ·ήνα ποu παιζόταν τό i!ργο, έρχόταν
κάΟε βράδυ - τις i!παιρνe κρυφά άπ' "Cό

ίδια δέν είχε τ:οτέ διδαχτεί τό ιnόLier
σέ κανέvα σχολείο. "Ίlξερε όμως μου
σική κ' ·ή μουσικ·}ι ·i]-:-ανε πού &σφαλτα
τήν δδηγοϋσε μαζt μ' έ:να όξύτατο Οεα

νά π>.άΟει ο>.ες αύτές τις συγκ>.ονιστικές

μορφές πάνω στη Σχην·ή. Κ' ή ϊδια,
ΟΠωζ δ μεγάλος ΠΟιΊ)Τήζ, δe μποροuσε

νά έξηγήσει γιατι χα! πώς τtc; επλαΟε.
Κάποιοι; ίJ.γγ).ος χριτιχοc; δέ δίστασε νά

παρομοιάσει την Παξινοϋ μέ: τtc; μορφές
τοϋ Μιχα-Ιjλ 'Αγγέλου χαl νά της άπο

δ6>σει τ·i)ν ιc rril.ιi l ita. Κι ·αν χανεtς άνα
ρωτιόταν πώς ·ή Παξινοϋ , μ' αύτο τον
έχρ-ι)χτιχο χαρακτήρα, ε!χε τ·i)ν ύπομονή

νά διδάσκει, ή άπάντ-ησ-η δέ Οά 'ταν
πολύ

δύσχο);η.

'Λγαποϋσε

άνΟρι~πουc; χ' ένιωΟε

πώς

τούς νέους

μόνο

στ-iι

~ροσψi) νεανιχ-Ιj ψυχ·ΙJ !;.πορο~σε νά, βpεί
ανταπόχριση σuyγενικ·η μέ ΤΙ) δι;ζl) τ·ης
ά.γέραστ·η ψυχή . Έχε'ί εβρισχε παρΟένο

λένε, 8πωc; χ' έμείς : 'Εγώ ε!δα την
Παξινοϋ 1 Είχα δασκάλα τ-)ιν llαξ ινοiί 1
Δούλεψα χοντά στ-)ιν Uαξινοiί 1

ΑΝΕΥΘΥΝΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ

Μετά άπό τiς δυό δμιλίες, προβλήθηκαν
σαράντα φωτογραφί ες μέ σκηνές άπό
έργα πού 'παιξε 1Ί Κατίνα Παξινοϋ στό
ΈΟνικό Θέατρο . 'Από τόν" 'Αγαμέμνο
να " τοϋ Αiσχύλου, έναρκτi1ριο του
νέο-ίδρυμένου Έθνικοϋ, στ iς 19 τοϋ
Μι:φτη τοu J 932- 11 Παξι νοϋ έπαιξε
ηiν Κλυταιμν1Ίστρα - ώς τόν τελευταίο

ρόλο τflς συνεργασίας τ~1ς στό 'Εθνικό
- Λαίδη Μάκβεθ, στίι. 1 967. Κάλυπταν ,

πιστος xctt άγνόc; κ' ·ή ] Jαξινοϋ ε!χε νά
πεί πολλά. ΥΩρες άτέλειωτες μιλοuσε πε
ριγράφοντας παραστατιχά άνΟρώπους,εί
κόνες , καταστάσεις - όλες τ!ς πολύ
τιμες γιά μiΧς έμπειρ(ες της πού tπpεπε
νά τtc; προσφέρει - και μέ τι τρόπο!

δηλαδί1 , μιά περίοδο 35 χρόνων (1932 1967). Στό πρόγραμμα δμως τflς έκδi1λωσης , στό τρί.πτυχο πού μοιραζόταν
στό κοινό, άλλά και σ' δλες τiς σχετ ι·

συζ·ητουσε χ εδινε τις τόσο Πf)λυτιμες
συμβου).έc; τ·ης. "Εδινε μεγά)ιη σ·ημασ(α
στο χαΟετί · άκόμα και στον πιο άσ·ί;μαν
το ρόλο. Γι' αύτο χι οΧα 1:παιρναν μιά τε

ράστια σημασία χοντά. τ-ης. ]{ρίμα πού

δέ~ τ·)j γνώρισαν ,πολλές ,γενιές ·ή~οποιώ~

που βγα(νο~ν :rω~α χαι μαΟητω:ι. Θ~

' χανε χι αυτοι σημερα το χαμαρι να

-.ην ά.γάπ·ησα•ι σάν άνΟρώπινο πλάσμα .
Ένσάρχωνε τούς χαραχτ'ίjρεc; πού uπο
δύονταν ά.πο τά βάΟη -τοϋ είναι της .
Δeν ύποκρlνονταν- ~έν έ!χανε έξωτερικέc;
μιμ·ήσειζ' Ϊ)eν εκανt: αύτ-ί] έρμ·ηνείες .
"ΕπλαΟε όλοζ6>ν-:αν:::; ποι·ητιχές μορ 

φές. ίl(έ τ-)ιν ϊδια οψ·η, μέ τ·)ι•ι ϊδια φων·ή,
με τ·fιν ϊδια ψυzιχότ-ητα, με τ:αράφορη

π1'ντα

r;λαστουργι;-·iι

Ούναμ·η, με-:-ου 

σιωνε τα Οεατριχα :-? όσωπα, συγzω

χα ι

κόσμο π);ημ

ίJ.ρτιοι,

iJλοι

οι

τονισμοt χαt φΟόγγο ι πού άναγχαιοϋν
γιά •ιά. ζωντανέψουν, μέ τ·)]ν ά.νΟρώπιV'η
λαλιά, ολα τά ά.νΟρώπινα πάΟ·η. Γι'

~ύ:ο ·7)-:α~ άλη~ι~·η

τ~αγω8ό.c; .. Γιατί

αναβλυζε από τα εγχατα -:·ηι; ·η ελευθε
ρ(ο:>c της ζων-:-αν'ίjc; γ).ι~σσαc; . Έ•ιεργοiί
σε χαλl.ιτεχνι.χά μ' ενα αϊσθημα ρυ

Ομοiί ά.πlσ-:-ευ'ι'ο γιά ·~Οοποιούc; πρόζας.
ΊΙ

ποιχιλlα

άπό

·Ϊ)χους

χαl

τονιχΕ:ς

μεταπ-:ώσεις, ή φυσιογνωμιχ·)ι εύχινη
Τό άλμπουμ .. Κατίνα Παξινού" μέ δυό
δίσκους. Πι:ριλιιμβάιιει άποσπύ.σματα tί

σlα -

κές

μορφασμο(,

χιν-ήσειc;

βλέμματα,

σωματι

- ·ή δΜτελα έχφpαστιχ·Ιj

πδ τίς μεγαλύτερες δημιουργίες τιϊς ι.ίξέ

χρ·ήση π"J>ν χεριι7>'1 ζεχινοϋσε άπό τη

χασrης ιjΟοποιοϋ. Τδ πολύχρωμο έξώ
φυλλο εl11αι cργο τοϋ Γιάιιvη Τσαρούχη

άχόμα ά.π' "":"ή Οαυματουργά πειθαpχη

ι;;τ-IJ ~ΚΊ)~·ί) ~· uστερ~ άπ~ μακροχρόνια

πάντοτ~, με;α., άπό \zά.Οε παρά~τασ-1},

σ-τ·ΙJ

~νο·ή ΤΙ)ζ και σ' έχε(νων τLς χαpοι/:ς ΠΟύ

μυpοϋσαν, μεστοι

ή φαντασία μας κεντρισμένη Οά γύριζε

'Αλλ' άχόμα και πάνω στ-ί} Σχηνή ·ή
Παξινοϋ φρόντιζε το νέο συνάδελφο,
παραχο/.ουΟοϋσε το παίξιμό του χαί,

π_άν;α, ά.χέραι·~

έσωτεpικό μουσιχό της

νου στδ έξω-:εριχό, άργdc -.η νύχτα, και
οα παίρναμε 8ρχc πώς εϊμαστε αύτότ:-:ες
μάρτυρες της συνομιλ(αc; 7·ης μέ το •ιυ
σταλέο και Ορασύ σ7α0μάρχη . Κ' ε-:σι

μιiΧς ιΧψη•ιε τό χουρασμένο της &φοc; ,
ιΧστραφτε δλόχληρη χ' επαιρνε uψος χαι
μέγεΟος έ~τε),ώc; διαφορετικό άπ' · αύτό
πού 'χε τ·}ιν προΊ)γούμενη στιγμ·Ι) στο
καμαρίνι. Έχτδς άπο τfι μεταμόρφωσ·η
τοϋ ρόλου, ·ή Γl αξινοiί ζοϋσε πραγματικά
χ' έ!βρισχε ένδιαφέρον μόνc πάνω στ·)ι
ΣκΊJνή. ΊΌ παρασχήνιο τ·Ι)ν Ε:πλ·ηττε.
Γι' αύτό και δ~ν μποροϋσε νά χαΟ·ήσει
ιΧπραγη έχτός Σκψι·ηc;. Γι' αύτο και τά
ΟαυμαστιΧ χειροτεχνήματά της, τιΧ χεν
τ-ήματα, πού 'φτιαχνε γιdc νά διοχετεύει
τ-)ι ζωτιχότητά τ-ης τ-ί]ν ώρα πού οέν
i!παιζε.

ζεί

μν·ημη εχείνων που αγαπησαν τ-ην τέ
χν-η της χαι την πηγαlα 8ημιουpγιχ·ή

λ-χγ'ίjc; άπο το -;pαγιχο στο δραμα'7ιχο
Υ.αl άπο το χωμιχΟ ι'ός το γχpοτέσχο,
χωρίς τ·)ιν παραμιχρ·)ι πpοσποί·ηση. Τον

στιγJ,ι·)] 'βρι~κόμα~ταν μαζt μί: τ-)]ν J r~
ξι•ιου σε καποιο ερ·ημιχδ σ-rαΟμό -rραι

μίλησαν γιdc τ·η μεταμόρφωση της nα
ξι•ιοiί οταν i:βγαινε στ-}ι Σκ·ψή, πώς με

αύ~εντι;;ή,

χαt μέ τ-Ιjν eμφυτ-η δεξιότητα της μετα).

χό-:αν πλάι στο κρεββάτι τοu όίρρωστου
Ο' Ν·ί}λ χι ιΧγγιζε τά χειρόγραφα τοϋ
" Ταξιοιοϋ της μακριiΧς μέρας μέσα στ-1)
νύχτα ". "Εβλεπε χαΟαρά τά μωφιά, ξε
ρακιανά δάχτυ).α τοiί μεγάλου συγγρα
φέα νά γυρίζουν τtc; σελ!οες καΟώc; διά
βαζε σκηνές άπο το έργο του. Τ·)]ν α.υ:η

επαφ·η με -.η οουλεια - αν μαΟαίνεται,
τελικά - 'ήταν δου),εύοντας πλάι της σέ
ρό).ουc; τοϋ μεγάλου δραματο). ογίου πού
uπηρέτ-ησε σ' 8):η ·t"ης τ·ί] ζω·ή . Πολ>.οt

« ΊΙ Κα':'lνα Παξινοiί ετναι ·ήΟοποιδς
τ-ηc; ψυχης. Ε!ναι, yιατl, σάν uπαρξ·η

νεύοντάc; τα μέ τ·)ι ~ιχ·ή τ·ης πρω-:-εϊχ·ί]
φύση. ΤΙΙταν προιχισμένη μέ το δαι
μόνιο τ'ίjc; έσωτεριχ'ίjς μεταμόpφωσ·ης

Τ-η μιά στιγμ·fι ή φαντασία τών μαΟητών
της, μέσα άπο τtc; δι·ηγ·ήσεις της, στε

ΊΙ ούσιαστικό"":"ερ·η ομως έμπειρ!α άπο
τ·Ι)ν ll αξινοϋ - Δασκάλα, μιά χαt τδ
Θέα-ιρο οέν μαΟαίνε-:αι παρά μό•ιο πάνω

ίδιος δ Μινωτflς στό μεγάλο δίσκο

πού κυκλοφόρησε μέ τή φων ι) της Κα
τί νας Παξινού:

ΕΝΑ

έδαφος. Έχεί δ άχροατ·Ιjς 'ήταν χαλό

νά έφαρμόσει στούς pό).ουc; μας '7ά οσα
διΜχΟηχε μετά άπό ενα διά).ειμμά -ρε
σιτάλ άφ·ηγ·ήσεως της Δασχάλας μας.

νωτfl . Εfναι ό πρόλογος, πού τόν λέει

6

κές άνακο ι νώσεις, έπαναλαμβάνονταν
άνακριβώς : "Προβολή διαφανειών ά

πό τήν 40ετη καλλι τεχνικ1)ν δρiiσιν
τη ς Κ.Π. εlς τό Έθνικόν Θέατρο" .
Άλλ' αοτό, μπορεί νά φανερώνει μόνο
άδυναμία στήν πρόσθεση
τfιν άφαί
ρεση ! • Αλλο είναι τό κακό .

ii

Ό πλούσιος ύπομνηματ ισμός , τG>ν φω
τογραφιών πού προβάλλονταν, 1iταν μι ά
έπι-γραμματ ική έπιτομή η; ς ίστορίας
35 χρόνζι)ν τοϋ ΈΟν ι κοσ . Κι δμως!
Τό κεfμενο αύτό, πού
άπαρτιζόταν
άπό κα ί ρ ι ες
κρίσε ι ς, παρουσιάστηκε άνώνυμο κι άνεύθυνο!
,
Τί μuς κόφτε ι ; 'Ηταν ενα κείμενο, μέ
τό παραπάνω, μεροληπτικό . Όχ ι γι u
τfιν

τιμωμένη.

Αύτό

μπορεί

νά

'ταν

φυσ ι κό. Οϋτε θά πείραζε. Ί-!ταν μερο
ληπτ ι κό γιά ίiλλους, ζωντανούς και
πεθαμένους . Φέρ' ε ίπειν, μέ τό παραπά
νω ύ π έ ρ 'Αλέξη Μινωτη καi Κλών11.
Με τό παραπάνω κατά 'Ελένης Πα
παδάκη. Άν χρc ιαστεί, Οίι μνημονcυ
τοiίν κι αύτά.

ΜΙΝΩΤΗΣ

:

Η

ΦΩΝΗ

ΤΗΣ

Μετά τήν προβολ1) φωτογραφιών, άπό
σκηνες ίtργων μέ τήν Κατίνα Παξινοϋ,
6 Στέλι ος Ί3όκοβ ιτς διάβασε ενα κεί
μενο , γραμμένο άπό, τόν 'Αλέξη Μι-

ρίζα αύτοϋ

τοϋ t•ιστιχτου ρυΟμοu . Κι

μέν-η \,ρμ·η τοiί ταλέν-:-ου -r·ης πού χατόp

Οω•ιε να εi.σο•)ει άπροσπάΟισ-:α χαt άp

μο~ιχά σe τ~σεc; διαφ_ι:ρε_τιχ~c; μορφ1:~

του ποιη'ι'ιχου, χλασικου αλλα και ':'Ου

σόγχρονου Οεάτpο'>. 'Από την Κλυ
ταιμν·ήστpα, τήν ΊΙ>.έχτρα. τ·)ιν 'Αγαύ·η,

την ' Τοκάστη, τ·)jν Έχάβ·η χαί τ-)ι Λαl8η
Μάκβεθ

σ':"')ιν

κυρία

'Άλβ>.γχ

':'Ou

'Ίψεν, στ·i)ν xuplα Ταϋρον τοϋ Ο"Ν·ή).
χαl τ-fι Μh.να τοϋ " J\{ατωμένου Γάμου" .

"Τστερα στ-1) " Γριά κυρ(α" τοϋ Ν-:-ό;; 
ρενμα-:, στ·Ι)ν " 'ΊΙρα καt το παγι;>νι"
τοϋ ο· Κέιζυ χαί -.·η
!Ι'Ιάνα Κουράγιο "
':'Ou

Μπρέχτ

"

».
•11•

Εύθύς άμέσως, άκούστηκε ίjνα μικρό

μέρος άπό τή μουσ ι κ1i i>πόιφουση ,
πού 'γραψε ή ϊδ ια ή Κατίνα Παξινοv,
γιίι τόν "Οίδίποδα Τύραννο". Μετά,
άκούστηκε

ί1

φωνί1

της στό σπαρα

χτικό Ορ1ϊνο της 'Εκάβη ς: . . 'Αλίμονο,
άγναντcύω τό νεκρό τοϋ γιου μου το!}
Πολύδωρου ...

Ή έκδ1iλωση γιά τά δυό χρόνια άπό
τήν άπώλεια της Κατίνας Παξι νού
εκλεισε, πάλι, μέ τη φωνί1 της. 'Ακού
στηκε σ' eνα τραγούδι, άπό τήν τε
λευταία δ η μιουργία τflς ζωfjς της - τή
Μάνα Κουράγιο το!} Μπέρτολτ Μπρέχτ.
Τό άκουσμα της φωνflς της, καi στό

Ορ1'νο τflς 'Εκάβη ς και στό τραγούδι
τοϋ Μπρέχτ, 1~ταν συγκλονισ,ικό κ ι
άξέχαστο ...

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΕΔΩΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΠΟΛΥΒΟΛΕΙ ΤΟΝ c<ΔΑΝΤΩΝ" ΚΑΙ ΤΟΝ CC OYMΠOY"
'Απογοητευτικές ot φετινές παραστάσεις τοϋ Έθνικοϋ. 'Απορρίφτη καν, κυρίως
-μέ πλ1iρη όμοφωνία Κρι τικf\ς καi ΚοινοU-" Ό θάνατος τοϋ Δαντών" κα! " Ό
Βασιλιάς Ούμπού " . Άντ! γι' Uλλη "ΈπιΟεώρηση Τύπου", ά.ναδημοσιεύουμε μιά

έπιστολιμαία, άλυσιδωηi έπίθcση τοϋ σκηνοθέτη Μi1τσου Λυγ ίζου γ ιά τήν
άντιδραστικότητα (καί ηiν κακή παράσταση ) των δυό .. μεγάλων " εργων τf\ς
πρώτη ς μεταχουντικης περιόδου τοϋ Έθνικοϋ. "Ολα τά κείμενα δημοσιεύτηκαν
σέ άθ η να'ίκές έφημερίδες- κατά σειρά, στ!ς 3,5,14 καί 17 Φλεβάρ η 1975. Τό" Θ"
ilχει 1]δη διατυπ<ί>σει τιi δικ11 του κατακριτική άποψη . Δε συμμερίζεται , δμως,
οϋτε τήν άπλούστεψη πού γίνεται στά πράγματα, οuτε τήν "άπολυτότητα"
τοϋ έπιστολογράφου γ ιά τή σημασία τc:Uν συγγραφέων καί τc:Uν ilργων τους.
ΣΧΟΛΤΚΗ

ΚΑΚΗ

ΠΛΡΑΣΤΛΣΗ

'Η πρώτη . .. ριπ-ή Δυγlζουέναιιτ{ον
'Αλέξη Μινωτή καl 'Λλέξη Δι.αμαιι
τόπουλου eχει ώς έξής :

Κύριε Διευθυντά,
ΘιΧ ηθελα νιΧ ρωτ-ήσω ποιός :;Ιχε
tμπνευσι νιΧ ποφουσιασΟ'ίj τό εργο
Γκέοργκ Μπύχνερ, " Ό θάνατος
Δαντών ", άπό τό 'ΒΟνικό Θέατρο

τη~
του
τοίί
και

μάλιστα σά.ν έναρχτ-ήρια παράστασι
μετ.Χ την πτώσι τ'ίjς μοναρχίας στη
χώρα μας.
'ΑλλιΧ τό !:ργο αύτό 8είχνει την ·)jττα
τ'ίjς 8ημοκρατίας . Στις 8 Δεκεμβρίου
καταψηφίστηκε ή μοναρχία και γιορ't'ά
σ't'·ηχε μέ αύθόρμητους νυχτερινούς χο
ρούς στις πλατείες ή νίκ·η τ'ίjς 8ημοκρα
τίας στη χώρα μας και στίς 19 Δεκεμ

βρίου τό πρώτο Οεατριχό "J8ρυμα τοίί
τόπου κάνει Ιtναρξι τ'ίjς νέας του περιό
/)ου μ' ί:να ίf.ργο πού 8είχνει την έγκαΘ
ί8ρυσι τ-ίjς 8ικτατορίας τοίί τρόμου.
1νlιΧ ποιος το 8ιάλεξε; Μήπως δ χ. εtσ·η
γητ·ής; 'Λλ·ήθεια, άπό ποίί χι' &ς πrιίί

βρέθηκε εtσηγητης δραματολογίου τοίί
Έθνικοίί Θεάτρου αύ-:ός δ κύριος πού
άναγράφεται στό πρόγραμμα; ''Ας μιiς

έξ·ηγήσουν αύτοι πού τον 8ιώρισαν μέ
ποιά. δεδομένα τον εχρισαν δραματολόγο

άπ' τ-/ι μι.Χ μέρα στ-ήν ό)λη; 'Εμείς
δέν ξέρουμε χοψ.μιιΧ έργασία του σχε
τιχη

μ'

αότη

την

τρομερά.

όπεύΟυνη

θέσι.

Ό τωρινός_ γ~νικός ~ιευΟυντ-J;_ς ;;α~,σχ")

νοθέτ-ης του

ΕΟνιχου Οεωρει το

Δαντών

ίtργο

Θα

νατο

τοίί

φρονο

". 'ΙΙ άλ·ήθεια, δμως, λέει πώς

"

"

ύψ-ηλό

οχι μόνο .. ύψ·ηλόφρονο ,, 8έν ε!ναι,
άλ),ά σαφέστατα πρωτόλ~ιο, μέ πλ'ίjΟος

άνισότη't'ες και άτέλειες, μέ 'ήρωες άχνιΧ
8ιαγραμμένους η τέλεια άχαρακτ-ήρι
στους - π),ην ένος tσως , μιχροίί σέ

εχτασι, ,;ο? ~πιγιώ llαρeν -

χι: οποιο~

στ·ηριχτ-η επανω του καί τό παρει για
ισιά8α σκοντάφτει και πέφτει οπως
i!γινε μέ τον κ. γενικό - σχηνοΟέτ-η τοίί

Έθ11ιχοίί Θεάτρου.
Ε!χε σκοπό, λέει, νιΧ το άνεβάση δ κ.
Γενικός - σκηνοΟέτ-ης τοίί Έθνιχοίί, γιατί
τοίί ε!χε άφ·ήσει ζω·ηρές έν't'υπ61σεις άπο

τη Οερμη ύπο8οχη πού τοίί εχαναν οί
νέοι το 1933 στ-ή\i παράστασι τοίί Φώτου
Πολίτη.
'Όμως, ·η τωριv-ή παράστασι οχι μόνο
τούς

νέους

&φ·ησε

ά8ιά.φορους,

άλλά.

δλόκληρο τό κοι'Jό. 'Απόδειξις, δτι στ-/ιν
παράστασι πού ε!δα

7'1.

-

28:1.75 -

ο!

" Έξ άφορμ'ίjς συκοφα'ιτικ'ίjς καί χακο
πίστου έπιστο).'ίjς 8ημοσιευθείσ·ης είς
την eγκριτον έφ·ημερί8α σας τ'ίjς 3.2.75,
οσον άφορii την ποιότητα τ-ίjς παραστά
σεως τοίί tργου " Ό Οάνατος τοίί Δαν
τι:ιν " -:οίί Μπύχνερ χαί τ-fιν προσέ),ευσι
Οεατών, γνωστοποιοίίμεν δτι ·ή άπ-ήχ·ησις
τοίί eργου εtς τό κοινόν ·7Jτο τοιαύτ·η,
δεδομέv-ης μάλιστα τ'ίjς γενικ'ίjς θεατρι
χ'ίjς χρίσεως, ώστε μέχρι στιγμ'ίjς τό
'ΕΘνικόν Θέατρον νά. eχη ήμερησίαν

-ήθοποιοί στη σκηνη Ίjταν πολύ περισ

" μέντια " 500 Οεατών.

σότεροι άπ' τούς Οεατές.

Το γεγονός τοίίτο δεικνύει δτι το κοι
νοv δeν άναμένει βεβαίως τ.Χς κακοπί
στους άπόψεις οlουδ·ήποτε 8ιιΥ. νιΧ άξιο

Και γιατί οχι. Μιά παράστασι σχολικ·ίj
δπου ol σκηνές τοu ί:ργου ε!χαν γίνει
χλασιχιΧ ειχονογραφ·ημένα και κατέλη

γαν σε ταμπλώ - βιβάν. 'Απ' έδω ol
καλοί, άπ' iκεί ol κακοί. Κι' αύτά. ·7)σαν
τά πλ·ήΟ-η τ'ίjς γαλλιχ'ίjς iπανά.στασ·ης.
"Τστερα έκείνο τό τέλος τοίί eργου
δπου τά. πλήΘ·η φωτίζονταν μ' ίf.να περι
στρεφόμενο χρωματιστό προβολέα! Ψι
θέαμα 1 ΘιΧ τό ζήλευαν ol iπιΟεωρήσεις
τοίί

1930.

Ό Μπύχνερ καθιερώθηκε, γράφει το
πρόγραμμα τοίί ΈΟνιχοίί Θεάτρου, μετά.

τό Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. ΛάΟος . Τόν
Μπύχνερ τόν εβγαλε άπ' την άφάνεια

δ .l\~.Χξ Ράι':Χ~ρτ ι~έ τη _μv-ημει_ώ8;~

παραστασι του
Θανατου του Δαντων
στό " Grosscs Scl1auspicll1aus" τοίί
Βερολίνου στά. 1921, δπου μεγάλο μέ
ρος τ-ίjς , πλατ~ίας, ε!χε μετ~βλ·ηΟ'ίj
σέ προσχ·ην ιο για τις σχ·ηνές του 8ιχα

στ-ηρίου κ.λπ. Μι.Χ παράστασι σέ στύλ
μπαρόκ , άλλά χυμώ8·ης καί τολμηpη

Υιό; τ-ίJ,ν έπ~χ·ή τ~ης, γι' αύτό, χι' εμειν~
στην ιστορ ια τη~ ο;κ·ηνοθε?'ιας.: !'tατι
ή σκηνοθεσία, σε τετοια ατελη εργα,
άπαιτεί έjJ.Πνευσμένο σκ·ηvοΟέ-:η πού νά
μ·η στ-ηρίζεται μόνο στα έμπειρικιΧ μέσα
μιiiς ξερqς τεχ11ιχ'ίjς, άλλά. άντίΟετα νά.
μπορ'ίj να συμπλ·ηρών·η τά. κε'Jά, νιΧ

κρύβ·η τίς άτέλειες και νιΧ προβάλλη τlς
δποιες άρετές τΙJυς. Πριiγμα πού δέν
eγινε μέ την παράστασι τοίί κ. Γενικοίί σκηνοθέτη τοίί

ΈΟνιχοίί, γιατί ή

εμ

πνευσι ε!ναι μιά άγριοκοπέλλα πού ή
παρουσία τ-ης φαίνεται χαΟαρά στιΧ tργα

τών άλ·ηθινών δημιουργών.
'Όμως, γιά ονομα τοίί Θεοu, τόσα χρή
ματα, τόσοι &γονοι κόποι καί μέ δυο
μ'ίjνες άργοπορία στ-/ι φετιν·)j εναρξι τοu
ΈΘνιχοίί γι.Χ μιά. τέτοια σχολιχη παρά

στασι ένός πρωτόλειου tργου πού είχ.ο
νίζει την Ίjττ~ τ-ίjς δημοκρατίας σέ μι.Χ
χώρα πού μόλις τ·fιν άπέχτ·ησε.

" ~Τ>αί'~ετα1ι πώς τό _εργο τό _έ;,οίμα~αν
για τον ερχομδ του Βασι),ια . Λυτό
ήταν το σχόλιο πού ιΧκουσα άπο παρέα

λογήση ενα συγγραφέα των διαστάσεων
τοίί Μπύχνερ 'Ό
ΝΛ ΠΟΥΝ

ΠΟΙΟΣ

ΤΟ

ΔΙΛΛΕΞΕ

'Η δεύτεαη . .. ριπ1) Λ.υyίζου - μέ
διαιtπορ(ι,
6μολοyουμένως, στοvς
στόχους - έχει ώς έξfίς :
Κύριε ΔιευΟυντά,
οι

έρωτ-ήσεις

πού

f:Οεσε

ή

έπιστολ·ή

μου στη 8ιοίκ·ηση τοίί

" 'Εθνιχοίί Θεά
τρου " 8έ~ άφοροίί_σα:~ τfιν " ·Ι)μερ-ησί~ν
μέντια τω'Ι Οεατων , σ":"!ς παραστα
σεις τοu .. Δαν't'ώ'Ι ,, άλλά. - κυρίως
αύτο - τό ποί'ος διάλεξε και γιατί διά
λεξαν αύτό το πρωτόλει~ ί:ργο.
Ρωτοίίσα έπίσης, ποιός έ:χρισε εtσ·ηγητη

δραματολογίου τοίί " 'ΕΟνιχοu Θεά
τρου", τόν άξιότιμο, κατά τιΧ &)J.α,
κύριο ποu άναγράφεται στο πρόγραμμα
τ' δνομά του. Και άφοίί τόν ί:χρισαν άς
μιiς άπαντήση γιατι είναι " ύψηλό 
φρονο ,, τό εργο τοίί l\[πύχνερ ά9οίί ·ή
σχολικ·Ι) παράσταση τοίί κ. Γενικοίί σκ·η'ιοθέτ·η τοίί " 'Τ':Ονιχοu " δέν μπό
ρε σε νιΧ τό άποδείξ·η.

Καί

μέ

την

εύκαιρία αύτ·fι

έρω-:ώ

:

Είναι άπόφασ·η τοίί Διοικητικοίί Συμ
βουλίου τοίί " Έθνικοίί Θεάτρου " αύτιΧ
πού έ8·ημοσιεύ0ησαν σέ άπογευμα":'ιV"/ι
άθηναϊκ·ή έφ·ημερ(8α τ'ίjς 27.1.75, ϋτι,
σ't"fιν παράστασ·η τ'ίjς Σοφόχλειας τρα

γω8ίας " Ο!δίπους έπί Κολων<7> " πού
Οά παιχθ'ίj μέ σκ·ηνοΟεσία τοίί κ. Γενι

~οίί - σκηνοΟέτ·η ~στ-iJν.. '~:ι:πί8αυρ?

~ό

ερχόμενο καλοκαιρι,
τα χορικα της
τραγωδίας Ο.Χ είπωθοίίν στη y),ώσσα τοίί
Σοφ οκλ'ίj, l>'ηλαδ·η στην άττιχ·fι διάλεκτο

τοίί 5ου αt<7>να;
"Αν

"

πραγματιχά

ε!ναι

άπόφασ·η

τοίί

Διοικητικοίί Συμβου).ίου τότε: ·ή πράξη
αι'Jτ-fι σέ τί διαφέρει άπό τ·ίj φίμωση
τ-ίjς φων'ίjς τοίί άρχαίου τραγιχοίί ποι
ητ'ίj;

Η ΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ

Γιατί ποιος Ο.Χ καταλάβ·η στ-)jν Άτηκ·ή
γλώσσα τά. άσύγκριτα χοριχιΧ τ-ίjς Σο
φόκλειας τραγω8ίας πού ύμνεί την
" παιδο":'ρόφα έλιιΧ " τοίί 'Α-:ηκοίί το
πίου; Γιά. ποιούς δίνει τίς παρασ't'άσεις
του το " ΈΟνικό "; Γι.Χ τούς χαΟηyη
τιΧς των άρχαίων έi.ληνικων η γιά τό
λαό;

Τό 'ΕΟvι.κό iι.π6φvyε νά Uπαvηίιtει
μέ τήv παρακάτω. . . μή ύ.πάντηση :

'Όμως χρόνια -:-ώρα γίνεται δλόχληρη
έχστρατεία άπο σεβαστη μερίδα 81.α-

Θεατών

μό),ις

τελείωσε

!<αί ·)j~αν νέο,ι.
Ο,τι 11.λλο κι

_

ή

παράστασι.

,

&ν πης, περιττευει .

Εύχαρισ':'ώ γι.Χ τ-fι φιλοξενία
ΜΗΊ'ΣΟΣ ΛΤΓΙΖΟΣ

και εις τήν άρχαιδτητα, ή μόρφωσις
και ·ή διαπαιδαγώγησις -.οϋ λαοu ".
( Μιχ .
Ροδα: "Θεατρικά Χρονικά"

κάΟε βράδu; Για ονομα τοϋ Θεοϋ, ποιός
διευθύνει -:-έλος πάvτων τό ΈΟvικό
Θέα-.ρο;

καταλαβαίνουν και 1ιά χα(pω'Ιται τήν
όμορφιά και τό βάΟος αύτώv τών έ!ργων ,
δλοι οι σποuδασται - κι' οχι αύ:-οι πού

σελ.
" 'Γό

Χρει

Οέλουν

άζον-:-αι άλλα;

Πο ιος διάλεξε τόv " ' Ύ'μπύ βασι
λιά"; Ποιδς -:όν πρότεινε; Καί ποιοι
-.ε),ικά -:όv έ!κριναν νά περιληφΘη στό
δραμα-:-ολόγιο -:-οίί ·~Οvικοϋ Θεάτροu;

-:ό Διοικ·ητικό

'Έvα έ!ργο άτ:οτυχημένο άτ:δ -.ή γέν-

νοοuμένων

νά διδάσκων't"αι

οι

άρχαίοι

'ΈλλΊ)νες συγγραφείς, στή Μέση Έκ
πα(δευση, άπό μεταφράσεις γιά vά

νά

ειδικευΟοϋv -

κι'

&ρχε-:-αι

τώρα ή διοLκηση -:οϋ " ΈΟναοϋ '' νά
Οέλη νά λέγωνται -:ά χορικά της -:-ραγω
δ!ας στήν Άττικ·ή γλώσσα τοu 5ou τ:.Χ.
αtώνος.

και Μ·ήτσου Λuγ(ζοu :
Νεοε),λην ικό πλάϊ στό Παγκό

104.- - 10?

σμιο Θέα-:-ρο" σε)..
Τί

&χει ν'

Σuμβοuλι.ο

'Έστω κι', άν

tχουν ~ελτιωΩη!. κα:ά

ποσοστό, από τότε τα στοιχεια της
στα't"ισ-:-ικης - κι' ολοι τό εύ;ι:όμασ-:-ε -

τό Οέμα ομως παραμένει. Σέ ποιούς
Ο' άπεuΟuνεται αύτή ή παράσ-:αση μέ τά
χορικά στήν άρχα(α γ).ώσσα;

'ΙΙ

Ε!σηyητική

"

"ΕκΟεση

Dουλήν τών Έλλ·ήνων " για τήν ϊδρuση τοϋ
τροu

"

"

πρός

τήν

21•. 3.1 930 -

ΈΟνικοίί

Θεά

άπό τόν τότε ύποuργό της Παι

δείας &λεγε -.~ έξης μεταξύ Ιi.λλων

:

Σκοπδς -:οϋ " ΈΟνικοϋ Θεά-:ροu "
δέν ήμπορεϊ: νά ε!ναι ή άποκλειστικ-1)
αtσΟητικ-1) tκαvοπο(ησις μιας προνομι
ούχου τάξεως. 'l'οιοϋτος " άριστοκρα
τικός ,. σκοπδς Οά ήτο άσυμβίβαστος
πρός τό άλ·ηΟές πνεϋμα της συγχρόνου
Δημοκρατίας. Ό σκοπός τόν δποίον
ο-ήμερον έμπισ-:ευόμεΟα είς τό " ΈΟνι
κόν Θέατρον " εlναι άκριβώι; οπως

" ...

άπα•ι-:ήση
τοϋ

ΈΟνικοίί

Θεά-:-ρου

σ'

ολα αύ-:-ά; Περιμένοuμε.

Στή Γενική Στατιστική τοίί 195'1 ύπηρ
χαν 2,5 έκατομμύρια άγράμματοι 'Έλ
ληνες καί -:-εσσεράμισυ eως πέντε έκα
τομμύρια χωρtς άπολυ't"ήριο γυμνασ(οu.

565 - 566 ).

Εύχαρισ-:-ώ

γιά τή φιλοξενία

ΜΙΙΤΣ ΟΣ ΛΤΓΙ ΖΟΣ
ΦΑΡΣΑ

ΧΩΡJ Σ

ΝΑ ΣΚΛΕΙ ΧΕΙΛΙ

Ό τρίτος . .. :ιοJ.υβοJ.ισμόr; Αυylζου
άvαφέρεται, κιιαfωr;, ση)v. . . ι1yέJ.α
στη φάρσα τοϋ "ΒασιJ.ιό. Ούμπού" :

t
1
'
απυ --:-rιν

ι

πρω-:-η

~

'

σ-:-ιγμ. 1

παροuσιάσ-:-ηκε, για-:ι Οέλησε
παίξ·η -:-δ '11θvικό Θέατρο;

που

νά

τό

Μ·ήπως για-:! ~ιασύρει -:!ς ενvοιες τ'ής
l>·ημοκρα-:ίας και -:ης έλεuΟερLας μ'
αύτόv τόν χοντροκομμέvο και άv6ητο
τρόπο, οr:ως
ύπερτον(ζε-:αι μάλισ-:-οι
άπό -:δν συγγραφέα στό β' μέρr,ι; ;

Πρ6κει-::αι /,έει γιά κωμωδία και σ'
ολη την παράστασι Ι>!ν σκάει χείλι .
Ι<αί vά σημειώση καvε!ς πως έρμηvεύε

Κύριε ΔιευΟυν-:-ά,
"Ας μοϋ έπι-:ραπ-η νά iρω-:·ήσω γιά τά
έξης περίεργα πού συμβαίνουν στδ
"'ΕΟν ικό Θέατρο ".
Έρω-:ώ:
Θέα-:ρο τε - νά
τοu έ!να

,

νr,σι -:-ου,

ε!ναι δuνατδν έ!να Κρατικδ
-:ό πρώ't"ο της χώρας &λλο
παpοuσιάζη άπδ τή σκηνή
μαΟη-:ικό κατασκεύασμα κά

ται &πο δοκιμασμένοuι; στ-Ι)ν κωμωδ(α
πρωταγωvιστάς και Ι>ευ't"εραγωνισ-:άς.
ΊΙ tδια φιλοτιμ(α ~χει κα-:αβλ·ηΟ'ή κι'
άπό τούς όίλλοuι; σuvτε).εστας -:ijς πα
ραστάσεως.
Ποιός φταίει; Ψδ κrιινδ πού δέv σuχνά
ζει πιά σ-:δ ΈΟvικό; Ί'ό κοινδ &χει ο
σφρησι Κ'Χί ν6·ησι .

ποιοu δεχαπενταετοίίς Γάλλοu πού το
γραψε στά τέλη τοϋ περασμένου αίώ

'Ασφαλώς

vα γιά νά παίζεται
ρ ιονέ-.τες ;

ε!vαι καιρός vα σ-:αματησ·η να παρου

μάλιστα

άπό μα

τήv

κάποιος

κακοδαψ.~νια

φτα(ει

-:-οϋ

,

γι'

αύ-:-·ή

Έθν:κοίί

κι'

σιάζη αύ-::ά "ά &στοχα Οεάμα-::α.

Ε!ναι δυνατόν -έρωτω- να ξοδεuωv
ται "όσα έκα-:-ομμύρια γιά νά βλέπουν
cιύτδ -.ό κατασκεύασμα 30 - 35 Οεα-:-αι

Εύχαρισ-:-ώ γιά τή ς>tλοξεν(α

:ΊΣΙΙΤΣΟΣ ΛΎ'ΓΙΖΟΣ

ΕΝΑΣ (( ΠΛΟΥΤΟΣ'' ΠΗΓΕ ΧΑΜΕΝΟΣ ΑΔΙΚΑ !
ΜΙΑ ΖΟΥΜΕΡΗ ΠΑΡΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΠΌΣΤΟΛΟΥ
Στό τέλος της χειμωvιάτικης περ ιόδου
ΆΟιiνα ό
Κανέλλου
'Αποστόλου . Παρουσίασε, γ ιά δυό πε

'73 - 74 λειτούργησε στήν
" 'Ελεύθερος Κύκλος ., τοϋ

ρ ίπου μηνες , τό " Μεμοράντουμ" τοΟ
Χάβελ στό , κυριολεκτικά , άνακαινι
σμένο "Ρι άλτο" τfjς όδοϋ Κυψέλης.
Μι ά άπό τiς πι ό ύπcύΟυ ν ες, προ
σcγμένες κι άξιόλογες

Θεατρι κές προ

σπάΟειες ι:Ιχε περάσει στό . .

.

ι•τούκου

!

Τό χειμώνα του '74 - '75, ό Κανέλλος
'Αποστόλου συνέχισc τι) ν προσπάθειά
του, μέ δικα ιολογ11μέν11 πικρ ία, άνυπο
λόγιστη οίκονομική ζημία καί. . . δυ
ναμωμένη πίστη ! Τόλμη σε κ ι άνέβασε
- σέ κλειστό χ&ρο ! - τόν "Πλοuτο"
του 'Αριστοφάνη : κ· έδωσε τόν πιό ά
ριστοφανικό 'Αρ ιστοφάνη, πού είδαμε
στ lς μέρες μας!

Δέ χαριζόμαστε ποτέ σέ κανέναν. Μή
&χοντας όμως άρχlσει τ!ς " 'ΑΟη να/κέι;
Πρεμιέρες", δέν

είχαμε τή

χαρά νά

στείλουμε τοi>ς άναγνGJστες μας στόν

" Πλοuτο
νους

καt

".

Άδ ικi1σαμc έτσ ι , καt κεί

τι)ν ώραία προσπάθεια.

Πέρα, όμως, άπό τι) δ ικ ή μας παράλε ι
ψη, ήταν νφοπιαστιιοi it άδ ιαφορία ποi>
'δειξε τό κοινό γιά μιά τόσο καθαρή
Οεατρι κή δουλειά. 'Ενδεικτική - άλλ'
δχι άδικαιολόγη τη- κ' ή περ_ιφρόνηση
πού 'δειξε τό κο ινό στήν όμόφων11 προ-

..

τροπή της Κριτιίcης γιά τήν παρακολού

Ό

θηση της παράστασης.

..αια

Όπω:; καi νό. 'ναι , ένας σπάνιος" Πλοϋ
τος" πf)γε φέτος χαμcνος. Μιά άνεπα
νάληπτ11 παράσ ταση , δλο χυμούς, έ

μεινε άγνωστη . Μακάρ ι νά βρεί κου
ράγ ιο ό

Κανέλλος Άποστόλοu νά ηiν

ξαναπαρουσιάσει . Μακάρ ι νά βρι:Οεί
κάποιος " άρμόδιος " νά τήν πάει σ'
&να άρχαίο Οέατρο.

Τό " Θ " δέν τσιγγου\Ιtύεται νά πεί :
Πιστεύει στήν κατάρτιση, τό ταλί:ντο,
τιiν καλλιτεχνικιi tντιμότητα του Κα
νέλλου 'Αποστόλου. Τόν παρακολού
Ο11σε -καi τόν ξcχώρ ισε άπό παλιά
σά σκηνοθέτη καί σάν 1ΊΟοποιό . Τόν
παρακολουθεί, τά δυό τελευταία χρόνια,
νά ξοδεύει καl νά ξοδεύεται σέ μιίι
καΟαρή καλλιτεχν ική προσπό.Οεια. ΤΙ
άλλο
Ο

νά κάνει ;

Τόν χειροκροτεί

.. ΠΛΟΥΤΟΣ"

!

ΑΠΟΤΕΑΕΙ

ΠΙ>ΟΑΟΓΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΩΜΩΔΤΑΣ

•Απδ

το i1•τυπο Πρ6γραμμα τιίι; παρά
στασηι; τοϋ " Πλούτου · · διασώζουμc,
παρακάτω, έvα άληΟιvίJ. διαφωτιστικδ
σημείωμα τοϋ καΟηγηrιί Νίκου Χουρ

μουζιάδη, μέ τδv είίγλωττο τίτλο: Ό

•• ΠJ.οϋτοι;",

άι·ακεφα).αίωση τιϊι; Άρ
χαίας καί πρόλογοι; τιίι; Νέαι; Κωμω
δίας.

m.οϋ-:ος

..

προσΟέ-:ει ':°ή'Ι -:ε).εΙJ

χαρακτηριστική πινελιά σ-:ό :-:ορ

-.ραί-:ο -.οϋ μεγα)/ιτερο'J κωμωδιογρά

φου τ-ίjς άρχ;.<ιό;ητας; τ~υ-:ό~ρονα~ άvο(
γει δριστικα τ-ην

αuλαια σε

μια και

νούρια, μετά. -.ήv κοιΟαρά κλασικ·ή, περ(
οδο της κωμωδίας. Σ' οιύτό -:ό διπλό
ρόλο βρ(σχεται ·ή tδιαιτερη σημασ(α
τοϋ tργοu. Διαβάζοντάς -:ο σf,μερα η
παρακολουΟώντας το στ-1) σχη-,ή, ά•ι:χ
καΜ:-:'t"οuμε σημάδια μι(iς συγκεκριμέ
νης χρονικης στιγμης : γιά -.ό δημι
ουργό, δ έρχομός τώ•ι γερα-:ιών lzει
φέρει, μαζί μέ τήv πε1ρα και τήν ώρι
μότητα, μιά κουρασμένη διακριτικό
τητα κοιt μιά διάΟεση άνοχης για τό
κοιvό, οι βαΟιές χοινωνικοπολιτικές
άλλαγές &χouv μετατρέψει σέ παρελΟόν
τl.ς καΟημερινές όξύτη-yες καt -:ή δρα
στικότητα της Οεα-:-ρικης έμτ:ειρ(ας.
'Όταν ό 'Αριστοφάνης άνέβασε '>ό11
"Πλοu't"ο" στά 388 π.Χ., ξαvαδουλεύ
οντας, πιΟανότατα, μιά παλιό..ερη ~κ

δοση τοϋ l108 π. Χ., πλησίαζε τά έξ·Ιjντα·
πρέπει νά πέΟανε στά άμέσως έπόμενα
χρόν ια - δπωσδ·ήποτe πριν άπό τό 380·
&λλα δύο tργα -.ou, σ·ήμεpα χοιμέvα,
άνεβάστηκαν μc τδ 15νομα και -:-lj φρον
τ(8α ένόι; άπδ τούς τρείς γιούς -:ou
λ(γο πρ(ν, η μετα τό Οάνατο -.οϋ ποιη-:-ίj.

Στά σαpάv-.α χρόνια πού μεσολάβησαν
&πό τήv πρώτη τοu έμφάνιση σ..ήν

άΟ·rιναϊκ·i) σκηνή, τό Ιι27 π.Χ., ~8ωσε
στό κοιvό πάνω άπό σαράντα χωμω
/)(ες. οι &ντεχα, ποv Ι!φτασαν ως έμiiς
άχέραιες, άποτελοiίν όχι μόνο ϊ:ξοχα
/)ε(γματα της Οεατριχ'ίjς παραγωγ7jς -:ων
χ).'.Χσικών

χρόνωv,

άλλ<Χ

χαι

πιστοvς

καΟρέφτ~ς μιiiς, έποχ'ίjς, ποv σφραγ(
στηκε από τους κλυ/)ωνισμοvς μιiiς
άνεπανάληπ•ης δημοκρατ('.Χς, τη δοκι
μ'.Χσί'.Χ ένόc; διαβρω•ικοίί πολέμου καί
τic; κα•αλυτικέc; ά•ιαζ·η-:ήσεις τών σοφι
στών. ι\Lόνο μέσα σέ &να τέτοιο κλ(μα
μποροiίσε ν<Χ: δλοκλη?ω0εt ώς 8ραματικό
ε!δος καl νά λειτουργήσει ώς δι8ακτική
άποστολη ή κωμωδία, και έπει8η r.ρο
iJπόΟετε τ·i)ν άπεριόριστη έλευΟερία ένός
8ιαλόγου - ποv σ·ημα(vει : το άπόλυτο
δικαίωμα τ'ίjς κριτικ'ίjς - και έπειδή
βασιζόταν στό v).ικό ποv πρόσφερε ή

ι'λμεσ·η έμπειρία. • ι

r έλληνικ·ΙJ

κωμωδια,

οπως έκπροσωπεtται άπο τά περισσό

;ερα γvι~στά ί!ργα

τοίί

'Αριστοφάνη,

ανταποκp(νεται πληρέστατα σ' αvτο ποv

σ-ήμερα ονομάζουμε

"

πολιτικό Οέατρο 'Ί

ένώ ταυτόχρονα συγγενεύει μe αύτο πού
ξέρουμε ώc; νεοε>.λ·ηνικ·ΙJ έπιΟεώp·ηση.

Τήν έποχή ποv άvεβάστ·ηκε δ
τοι;

",

πολλf:ς

άπό

τις

" J Ιλοίί 

συνΟΊ)κες

πού

διαμόρφωσαν τ-J)ν κωμω8ία και άνά
~ειξαν τόν 'Λ pιστοφάνη εΙχαν έκλε(jιει.

ο

]rει.οποννησιακός

πό),εμος, βέβαια,

είχε τε).ειώσει, ή άΟr;ναtκή πο).ιτεία
εlχε όρ0οπο8ήσει, και ο! βασικες πο).ι
τικέc; λειτουργίες μr.ήκαν πάλι σέ κάr.οιο

ρυΟμό. Ώσ-:-όσο, ο\ίτε ή δημοκpα-:('.Χ
ξαναβ?'ίjκε -:ό πραγματικό της r.ρόσωr.ο
οu•ε ol καρποι της -:ούς r.α).ιούς δυvα
τούς χυμο1ς. 'Π σuμμετοχη -:ών r.ο).ι
τών σ•<Χ δημόσι'.Χ ε!vαι -:-ώρα λιγό-:-ερο
αύ0όρμη7'η και, κατa συνέπεια, ή ένα
σχό>.ησ-η μέ τa ζωτικ<Χ καΟημερινά
πfοβ>.-ήματα Ι.ιγότερο lντονη. 'JI άλλα
γη φα~εται κα~αρά σ;ήν , καινούρια
φάση τ-ης κωμωδιας, που καπως cr.ιη
ματικ<Χ όνομάζεται Μέση, γι<Χ: νά δηλω

Οεί ή μετάβασ·η άπό την Άpχα(α, -.ήν
καΟαρά άpιστοφανικ·ή, στη Νέα Κωμω
δία τοίί Μενάνδρου. ΊΙ διαφορά δρί
ζεται βασικά άπό τό βαΟμό άμεσότητας
τοίί

πpοβληματισμοiί.

Jlαλιότεpα,

δ

ποιητηc; γύρω άπό μι<Χ: κεντρικη tδέα
- πάvτα φανταστικ·ή, κάποτε μέχρι
παραλογισμοiί -

συναρμολογοiίσε και ά

ναμόχλευε
ι'λμεσα προβλήματα : την
καπηλεία τοiί πολέμου, τ-Ιj διάβpι~ση της
δικαιοσύν-ης, τήν vπονόμευση τοiί πvευ
ματικοίί κατεστ-ημένου·

άνέβαζε

πάνω

στ-Jι σκηνη και διακωμωδοiίσε συγκε
κpιμέν« και γνωστά στο κοινό πρόσωπα :
τον πο>.ιτικό Κλέωνα, τό " σοφιστη "
Σωκράτ-η, τον ποι·η-.ή Είιριπίδη. Ίi
γενικ·i) σόνΟεσ-η ητοιν, σκόπιμα, χαλαρή :
πολλ<Χ κομμάτια ε!χαν ί!ναν τόνο αύτο
σχεδιαστικό και Ουμίζουν σκέτς &πό
σύγχρονη έπιΟεώρησ-η· ή μορφή, συνε
πώς και ή έρμηνεία, ήταν μικτή :
διάλογος, τραγούδι, ορχηση· άτομικη
και δμαδικ·)ι έκτέλεσ-η. Βασικότατο στοι
χείο, σέ ολα τa έπ(πεδα, ηταν δ χορός :
tδινε τον τόνο, έπεμβα(νοvτας στη δράση
και καΟορtζοντας την πορε(α της - πρω
ταγωνιστώντας· σέ cνα τουλάχιστο ση
μείο τοίί ι!ργου, την "παράβαση", έκ
μηδενίζοντας τη λειτουργία τοίί προ
σωπείου και διαλύοντας τη Οεατοική

ψευδαίσΟηση, άπευΟυvόταν στό ~οινο

σχολιάζοντας ποικίλα προβλήματα, οχι

74

Ό " Πλοϋτοι;" τοιj Άριστοφ6.1ιη, μί; σΚΙ/Ι'ΟΟεσία Και•έλλου Άποσrόλου, 1ίτa11 άπό
τίς πιό έ11διαφiρουσες φετινές παραστάσεις. Μιύ. . .. σκαμπρόζικη στιyμιί τοϋ έρyου

τ.ά.ντα σχετικ<Χ μέ τη δράση. 'Όλα αύτ<Χ
σέ μιά γλώσσα άπροκάλυπτη στηv
άμεσότητά της, άχαλ(νωτη στην άΟυρο
στομ(α της, άνεξάν-:λητη στην έπινοη
τικότητά της.
Στον " Πλοίίτο " ξαναβρ(σκονται άνα

κεφ?:λαιωμένα, Οά 'λεγε κανείς, δλα
<r,(εδον τιi β:χσικιi στοιχεία της τεχνικηι;

περισσότερα tργα τοίί 'Αριστοφάνη. Ο!
βασικότερες διαφορές έντοπ(ζοvται σέ
δύο κυρ(ως σημεί'.Χ. Πρώτα, Εχει cr.ι:εδον
έξαφανιστεί δ χορός. οι χωpικοt τ.ού
προσκαλοίίν;αι νά μάΟουν τα εύzάριστα
νέα, r.έρα απο το διάλογό τους με τόν
Καρ(ωνα,

δπου

π:χpεμβάλλεται

λίγο

τραγούδι και κάποιες όρχηστικές κινή

τοίί 'Αριστοφάνη. ΙΙρωτα, ή κεντρική
φαvταστικ·)) ιδέα : δ Ι fλοίίτος, Οεϊκο
πρόσωπο μαζt και άνΟρώπινη κατά
σταση, περιφέρεται τυφλός και άσυ
δοτεί στή χορήγηση των άγαΟών του·

σεις, γι<Χ: τήν πορεία τοiί vπόλοιπcυ
/!pγου, εlναι δραματικά και σ'/.'Ιjνικά

Οά Θεραπευτεί, γιά ν<Χ ένεργεί δικαιό
τερα . Θυμόμαστε την άvτίστοιχη ιδέα
της " Ειρήνης " : τό όίγαλμα της δμώ
νυμης Θεάς Θa άπελευΟερωΟεί άπο τη
βαΟι<Χ σπηλιά, δπου τό ε!χαν κλεlσει

λείμματος, χορεύοντας η

οι κακοποιές δυνάμεις τοίί πολέμου, και
ή είρήνη oa κυριαρχήσει στην ταλαι

πωρημένη 'Ελλάδα. ΊΙ κεντρική tδέα
συνεπάγεται την κατάστρωση ένός σχε
δίου άτομικ'ίjς πρωτοβουλίας : δ γερο Χρεμύλος, δίκαιος άλλ<Χ φτωχός, Ο<Χ
δδηγήσει σχεδόν βlαια τον Πλοίίτο στό
'Ασκληπιείο γι<Χ: Οεραπε(α. Θυμόμαστε
τον ταλαίπωρο Δικαιόπολη των " 'Λχαρ
νέων " νά κλε(νει tδιωτικη είρήνη μέ
τοi>ς Λακεδαιμον(ους. Μετά την έπι

τυχία τοiί σχεδίου, άρχ(ζουv νά κατα
φΟάνουν διάφοροι τύποι, γι<Χ: vά άντι
δράσουv η νά συμμετάσχουν στa εότυχη
έπακόλουθα: δ Συκοφάντης, ή l'ριά,
ό Έρμής. Θυμόμαστε δσους συρρέουν
στη Νεφελοκοκκυγία των " ΌρνίΟων " :
το•ι Ποιητή, τό Χρησμολόγο, την πρε
σβεlα των Οεων. Τό lργο κλείvει μέ
έ:ναv

πανηγυρισμό,

δπου

συμμετέχουν

ολα τa δικαιωμένα πρόσωπα , άκριβώς
δπως και σέ ολες τtς vπόλοιπες κωμω
δ(ες τοίί ποιητη.

'Ωστόσο,

δ

"

Πλοίίτος

"

παρουσιάζει

στοιχεία ποv τον διαφοροποιοίίν &πό τa

&νόπαpκτοι. Σέ δρισμένα μόνο σημεία,
οπου τέμνεται ή δράση' ή δμάδα αύτη
δημιουργεί ενα ε!δος αύλα(ας η δια
και τραγου

δώvτας πάντως, γι' αύτά τά μέρη δέν
/!χει

σωΟεί

κε(μενο,

άφοiί

δέν

ε!ναι

πιΟανό δτι ε!χαν ποτέ σχέσ·η μΕ: το
Οέμα τοiί ι!ργου. Σ' αύτόν άποκλειστικά
το ρόλο eχει περιοριστεί δ χορος στη
Νέα Κωμωδία, δπως την ξέρουμε άπο
το Μένανδρο. 'Έχουv πια πεθάνει δρι
στικ<Χ οι 'Ιππείς και ol Σφηκες, πού μέ
την παρουσία τους καΟόριζαν άποφα
σιστικά την πορεία της δράσης, ένώ
ταυτόχροvα ηταν σύνδεσμοι μέ τό κοι
νό - καλύτερα : έκπρόσωπο( του. Τώρα
ή δράση τοίί eργου, και έπομένως ή
παράσταση, μετατοπίζεται έντελως άπο

τήν όρχήστρα πάνω σ-.ή σ-/.ηνη τοίί
Οεάτρου. Ή κωμωδία χάνει τη•ι άμεσό
τητα της διδακτικης λειτουργίας γί
νεται περισσότερο φυχα'(ωγική, μέ την
πλατιά σημασtα τοiί ορου .
'Έvα

&λλο στοιχείο, πού προοιωνίζει

οχι μόνο τη Νέα Κωμωδία άλ>.a καt
&λλες, πολv μεταγενέστερες, φάσεις της

εόρωπαϊκ'ίjς σκηv'ίjς, εΙναι δ πρωταγω
νιστικός

ρόλος

ποv

eχει

δοθεί

στοv

κωμικο δοίίλο. Ό Καρίων, τόπος ζωντα
νος και &εικίνητος, κεvτρικος στις περισ
σότερες σκηνες τοίί ι!ργου, ε!ναι δ έξε
λιγμένος άπόγονος τοίί Ξανθία των

.. 13ατράχών .. και δ πρόγονος ολων των

8ού}.ων -:ου ;\Jεvάν8ρου, του Πλαύτου
και -.ων ά•JαρίΟμητων πονηρών και
άκα-.αr.όν·ι;των δμοίων του τ-ijς εύρω
παϊκ'ής κωιJ.ω8ίας ή8η άr.ό τ-Ιjν 'Λνα
γέ1Νηση. Λύτη ή tμφαση σ-:·Ιjν παρουσ(α
ένόι; κιν•ρικου προσώπου tχει ιι>ια(τερ·η

ρινό, έπειδη 8έν τον ένδιαφέρει πιά -.ο
δρισμέvο και είδικό άλλά -.ό γενικό κα!
-.υπικό· οχι δ συγκεκριμέ•Jος ciίvΟρωπ~ς.
το σUΎκεκριμέvο πο>.ιταό γεγονός, ή
σuγκεχριμέν·η
mιευματιχ·ΙJ
έκ8·ήλωση,

σημ~σ(α, έπειΙ>:ΙJ :;ίναι ίf.να5 άπό τούς

πιvες χατασ-.άσεις. Ί'ό tργο του είναι

Οεσ·η του Δίκαιου καt "Αδικου Λόγου

παραγο•Jτες

ενα εί8ος χωμικ'ής άλλ·ηγορ(ας μέ βάση

των " Νεφελι;)ν
μακριά.

που

ε8ωσαν

ενότη•α

κα ι

συνοχ·Ιj στ·Ιj δράσ·ι; τ-ijς κωμω8(ας. 'Όλο
και περισσότερα έπε ισόδια προκαλουνται
άπό τις ένέργειες -.ου δούλου, μέ άπο

τέ},εσμα

νά ~η:η>,οσυν~έονται • όργανι

άλ>.ά

μόνιμες και παντοτινές άνΟρώ

ol

ίf.να πρόβλημα πέρα άπό τόπο καl χρόνο :
τ-Ι)ν όίvιση καl ciίδικη κατανομή -.rιυ
πλούτου άvάμεσα
στούς άνΟρι~πους .

Ό ποι;η-:-Ι)ς _ 8έ Οά ~εί το πρό~λ·~yια

κότερα καί να εκr.λ·Ι)pω'JΟUν απο-:ελε
σμα-:αότεpα, ά;-;ό όίτ:οψη σύνΟεσης, τ-1)

άπό μια: σαφ·η πο>.ι-.ικη προοπ-.ικη ουτε

βασα-Ιj ίδέα του εργου.

Οά τό -:ο';οΟετήσε; σέ ϊ:ναν κ~σμο σχεδόν
r.αJαμuΟ:νι?, ~ov, μ~),α":'αυ-:α, κατο,ι

~ Ι ~ά

yενικότερη,

και. <Π(μαν;ικό-:ερη,,

Οά -.ου δώσει r.pοεκ-:άσεις κοινω•Jικές

κειται

ατ:ο

ι,ωντανους

κιχΟημερινοuς

αλι.αγη σχε•(ζεται με την αποστολη
της κωμω8(ας κα! τη διάΟεσ·η -.ου ποιητ'ή
άr.έvαντι στό κοι•Jό του . Τώρα ·ή κωμικ·Ιj
σκ·ι;ν-i) δέν προσφέρει τό πλα(σιο γιά

άνΟρώπους.

το πολύχρωμο έκεί•JΟ μωσαϊκο πού
·))ταν κάποτε φτιαγμένο άπό πρόσωπα
και προβλ·ήματα τ'ίjς γύρω πραγματι
κότητας. l~τvαι περισσότερο εvας χώρος

Αύτ-i) ή άβεβαιότ11τα φαίνεται καΟαρά
στόν περ(φ·ημο διά/,ογο
άνάμεσα στο
Χρεμύ>.ο καl τ·i)ν J Ι εν(α. Λύτος δ "άγc\>ν

φυγ'ίjς προς τον κόσμο τ-ijς φαντασίας.

παλιότερη κωμω8tα, tχει μιά κατά/:ι;ξη

Χωρίς δ r.οιη-:-Ιjς νά r.άψει νά άντλεί
άr.ό τις ϊδιες, οπως και πρώ-τα, πηγές
το ύλικό του, το ξεκαΟαρίζει, ώσ-:όσο,
άπο το συμπ-:ωματικό κο.! -.ο προσω-

r;ού ά_φήν.ει -.~ ~έμα κάπω~ ~ε-:έωpο,,

οι

Οέσεις

>Ου

Οά

είναι

},ιγότερο βέβ:.ιιες καl ο! άν·ηΟέσεις άνά
μεσα σέ άνΟρώπους καl tδέες, ϋπου
παρουσιάζον-:αι ,
λιγότερο
άπόλυ>ες.

Μγων

στοιχείο

",

ζωτικο

και

σ..Jjν

ακριβως επει8η ακόμα και η αρνη-:ικη

όίποyη - άφ·ή•Jει περιΟώριιχ γιά άμφιβο
λίες. ΊΙ Πενία προβά>.λε-:αι σά. μιά

κατάσταση άρκετά έκ}.επ-:υσμέvη καt
σύ•JΟετη κα(, παρ' δ>.·η τήν -=-Fομακτική
εισοδό της, ο-:αν φεύγει, δέv είναι βέ

βαιοι, οu-:ε -.ά πρόσωπα -.ου tργου οu-.ε

οι Οεα>ές οτι κάπο-.ε δε · Οά Οεωρ·ι;Οεί
άπαραιτ·ητη. Ί ι &σπρη - μαύρ·η ά•Jτ(

"

ε!ναι και πάλι πολύ

Ό " Πλουτος " ε!ναι ι!ργο μιας έποχ'ίjς
πού 8έν tχει άκόμα άνανήψει άπο μιά

σειρά.. ι!ν>ονες ,δοκιμασί;ς οταν δ όίνΟρω:
πος όίρχισε να προτιμαει πότε πότε τ-η

λύσ-η -:-ijς φυγης άπό T"~'J εύθύνη του
άγώνα. Ό ποι·ι;τής στέκε-:αι κάπου
σ-.ό περιΟώριο, άρκε-:ά. κουρασμέ•Jος
χαι πο).ύ άνεκηκός, και παρω~ολουΟεί

τη ζωή καl -.ά προβλήμα-:ά 71Jς. Δέv
tχει χάσει τό έv8ιαφέρον -.ου γιά δλα
αύ>ά. 'Έχει ομως ά>.λάξει ρό/.ο : πέρασε
άπό ..Jjν πολιτικ-1) κριτική στ-ίjν κοινω
νική Ουμοσοφ(α · 8έv είναι πιά όξύς άνα
μορφωτ·)jς ά),λά μειλίχιος

σχολιαστής.

Μέ τ-Ι)ν ·ή).ικ(α καl τ-Ι)ν πείρα iχει χάσει
κά.~ως ~v α!σιο8οξια. οη - μπορεί νά

δειι;ει πα.νω σ,η σκ·ηvη που βρίσκε-:αι
-:ο σωσ':'ό. Δέν eχει χάσει ομωι; το κέφι
-:ου - γελάει καt παίζει σά μικρό -;:αιδ(.

ΝΙ ΚΟΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ

ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΥ ~ ~ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ " ΕΠΙ ΣΚΗ Ν Η Σ
ΕΝΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΣ
Ή Έ>.λη Παπαδημητρίου εΤναι γνω·
στi1. Κι άξιοσέβαστη. "Εχει καταπια
στεί μέ πολλά. Έχει δώσει πολλά. Εfναι
στέρεη. Γράφει στέρr.α. ΕΤναι ρωμιά.
Έχτός άπό τήν ποίηση καl τόν κρου
στό πcζό της λόγο, τελευταία, πειρα
ματίζι:ται στό Οέατρο. Τό J972, στίς 14
τοΟ Μάρτη .
δ ι α β ά σ τ 11 κ ε
στ1'1

σκηνή τοΟ Οεάτρου τfj ς 'Εστ ίας Νέας
Σμύρν 11ς, τό ποι η τ ι κό τι1ς cργο "Άνα
τολi1 ", Οcarριιι·(/ δ ιασκευασμένο άπό
τήν ίδ ι α, γ ι ι~ τά πεν i1ντα χρόνια άπό τ ι')

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

προχωρεί στόv πειραματισμό της οϋτε

άπό άφέλεια, οίίτε άπό ματαιοδοξία. Τό
κείμενό της εΙναι πολιτικό, όπωσδιi 
ποτε άξιο καί, πολλές φορές, συνεπαίρ

νει. Τό κείμενό

της. "Οχι, τό

·· Οέα

τρό" του.
Οί άπόψεις της, δμως, γιά τόν πειραμα

τισμό της, εΤναι πολύ ένδιαφέρουσες
- i) ύποστήριξη π.χ. του . . . στόμ
φου - εΤναι είλι κρινεΤς, τολμηρές κα.ί
λtνε μερικές - δχ ι <'iγνωστr.ς - άλή
Οειες. Εύχαρ ίσ τως τίς φιλοξενοϋμε.

Μι κρασι ατ ική κα.ταστροφi1.
Φέτος, στiς 23 τοΟ Μάρτη, δ ι α β ά
σ τ η κ ε έπl σκηνi'jς, στό Οέατρο της
Δάφνι1ς .. Αίγλη", ενα άλλο ΠΟΙΙ)ΤΙΚό

της έργο- " Τό βουνό"- Οεαrpιλ·ά,
καl πάλι, διασκευασμένο άπό τή'' ίδια,

ΤΟ

ΠΟΥ

ΠΑΘΟΣ

Καl τά δυό tργα

Το βουνο

ΝΑ

ΤΗΣ

-

ΧΩΡΑΕΙ
ΕΠΟΧ ΗΣ

"Άvα-:ο>;Ι)"

και

ϊ:χου•J Οέματα άπο τη,J

"

νης φασιστικης έξουσίας στή χώρα.

πρόσφατη κι άρχε-.ά ζω•Jταν·ή, άκύμα,
ισ-:ορια μας. Ε!~αι γραμμένα πρ!ν άπο
20 - 25 χρόνια, μά δeν ε!•Jαι ξεπερα

Καταρχί1ν,

δέν

cΤναι

Θέατρο.

Ούτε

παραΟέατρο, οϋτε άντιθέατρο. Δέν ύπάρ
χει Ο

cατρ

ι κ ό κείμενο πού, άντi νά

παρασταίνεται." διαβάζεται" άπό σκ11 νης. 'Αναγνώσεις Οεατρικίί>ν ί:ργων
εΤναι γνωστές άπό παλιά. Τώρα, έδ(;),
ενα ποιητι~.-ό κι άφηγηματικό κείμενο,
μοιράζεται άπλίί>ς σέ πρόσωπα, πού τό
διαβάζουν έπl σκηνης .

'Ωστόσο, 1) Έλλη Παπαδημητρίοu δέν

tπει-:α και μιά 8εύ-:ερ·η παράσ-:αση.
'Άlλη μιά. διαr.(σ-:ωση έξαρχ'ής : Τό
Θέα-.ρο, σήμερα, δ έ χ ω ρ σ. -:!ς κιχ-:α
σ-:άσεις ποiι ζ·ι;-:ανε άν:χπαράσ-:ασ-η. Το

πάΟος της έποχ'ίjι; 8έ χωρά σέ γελοιr1γραφ(ες, οϋ>ε σέ πλέγμ:χ-:α, οϋ-.ε σέ
άμφισβ·ι;-:ήσεις, οϋτε σέ άμφιβολ(ες.
Οίί-:ε σέ βολικ·i) άvεύΟuν-η ά!.λοφροσύν-η,
άμερικι:ί.νικη. Οϋ>ε σέ έκρηκτικά εiψlj
ματα. Ί'ό άστικο έπανασ-:α-:ικό εύρω
παϊκό Οέα-:ρο μσ.Χλον κου-:σο,,ρεύει -:-ί;•ι
εκταση καt το βάΟος -:'ής άνΟρώπινΊjς

ΘΕΑΤΡΟ

μέ άφορμι) τήν κατάλυση της έφτάχρο
Καi στiς δυό έκδηλώσεις, πού γίνανε
πρωινά Κυρ ιακi'\ς. τό Κοινό πi'\γε μέ
προσκλί1σι:ις, χωρlς νά 'χει προ ιηη Οι:τ
ι<αμιά δ ιαφί1μισ11. και δέν ήταν λίγο !
Παρακολου0 1Ί σαμε τι) φετ ι νί1 .

άπο χρονικά καί λογικά ορια. 'Έ-:σι Κ'.
άποφασίστηκε νά γίνει μιά -;:ρώ-:-η,

" -

σμένα, δυσ-.υχώς. Ηολύ έπ(καφες, ώς
-.ώρα, οι προσφυγιές κ'

άγων(ες

κι

άρετές

uι διωγμοι

κορυφωμένες

-

τοv

λαου μας, του κάΟε λαου πού άντιστέ

;;ετι::ι τη δού~ωσ·η, τον άrαν;σι~ό. 1{'
αν, α Ί; Υ. ·η

~α ~ια;τ..η~·η~ει, ν

και -:ωρα χατι απ

·2

ακουστει

-:α iίσα πάΟαμε και

παΟαί•Jουμε, 8ιατηρ·Ιj0ηΥ.c κι αύ-:-1) tξω

· Από τό t πόμενο τεύχ ο ς

· Α8π ν αϊι< έc

Πρ εμ ι έρες

έμπεφ(ας. Θε>.-ημέ\Ια κι όίΟελα, ξεφεύγει
χαί παραμορφώνει πολλά.
Λοιπόν, κον-:ά σέ -:όσα πού γ[νον-:αι,
άς γίνει όί>.λο εν,,.. τ.: ε ι ρ α μα. ''Εν,,..
r.fϊδημα, χα! μάλισ•α μεyάλrι, γιά νά
βγεί κά--:ι σ>ά. μέτρα μας. 'Όχι r.ώς ε!ναι
πιο σπουδαίιχ - κάΟε άλ>.ο - Υ.ά•ι, ομως
άπο πρώ-:ο χέρι, μέ γεύση y\Ιώριμ·η.
'Όχι άπδ με-:άφρασ·η καl παρι:ί.φρασ·ι;.
Αύτι:ί., διαπισ>ωμένα έξαρχ'ίjι; καl συμ
φων-ημέ\Ια - συγγραφέας Υ.αt ·i)Οοποιοι
και συνεργάτες.

'Απάνω στ-)ι11
π ρ α γ ματ ο-;: ο ί ·rι
σ ·η κα;αΙ:ήξαμε :;-χι σ-:ά, έξ'ίjς πραχ-:_:κά
συμπερασμα-:α

:

0-:ι

Οα

χρειαστουμε

πολ•) άπλά. μέσα , λ(γα η καΟόλοι. βο·ι;
Οήματα κα! σκη\Ιικ.Χ. 0;)-:ε 9ώτα, πού
μεγα).οποιουν η σκQ-:(ζοuνε μορι;:ές καl
στιγμές - σ-:άσειι; χα! βεv-:έ-:ες δια
σπουvε -.ο σύνολο -, ούτε αύλαίες, ά<;Jου
το κείμεvο δt•J εχει διαλείι-ιμα~α. i) ). α
κ ι iί ), ο ι έπ! σκ·ην'ίjς, απ' την άρχ·i)

75

Οεατpιχ'ίjς άγορίiς .

Οϋτε ύπάρχει πρό

βλεψ·η γιά έξαγωγές ...
Γι' αό-:-ό, έ:γινε δεχτός μίi),λον έπιδιώ

χτ·ηχε κα ί κάποιος· στόμφος στήν

άπαγyελία, στήν &pΟρωση . Κοπιάσαμε
γι& νά ξεσυνηΟίσοvμε τά ύποτονικά, τά
μοvpμοvριστά . 'Επειδ·ή κι δ στόμφος,
ή ίtντ-ασ·η, βαστιέται άπο το νό·ημα.
'Εδώ τά νο·ήματα, Ορ'ίjνος, άπε),πισίες,
άφοβιά, χρέος,
άναμέψηση άπό βοvνό

·fi

σ~ βοvν~ - ,λές, ας ~;'ίχανε τοi'ίτες ο[
μανες

κ

ο ι κόρες, αλ);η

v-ή. Δέν είναι

κλίμα

τόση

φω 

χαl φιο>νές δω

ματίοv .

~5'

ΣκΙJΙ'ιι.-ό διάβασμcι τοίi . διασκευασμέι•ου Οεατpικό., ποιητικού iργου τι;ς • Ελλη;
Παπαδημητρίου .. Ά1•ατολιί ". Ί. Ψαρiiς. Γωνιό.δης, Λ . Κοτσίρης. Μαpοιίλα Ριίπο., Φ . Τα
ξιάρχης κι ό χι:ιριστιj:; τοίi μαγνητόφωνου. Γιi.ι. σ111111 ικό, χpησιμοποιιίΟηκε if1•α τελάρο

1972 :

&ς τό τέλος, χα! -rό μαγν·η-rόφωνο κι δ
χειρ ιστής της πρώ-:-rις, (~ς τούς τραγοv
οιστές Κ:ιί τό ν't'αο,Jλι , -:-Ίjς 8εύτερ·ης

ποιός πού φορεϊ πότε μαi'ίρο και πότε
ρο8t μα,ιτ·ήλι σ-.ο Κεφάλι. 'Έ,σι, παρα

παράστασης.

εξόριστοvι; κ.λπ. πισω απο την επιγραφη
Ί'ό: περασμένα" - μέ &νεσ·η. Άπ'
τούς ΙιΟΟ περίποv Οεατές, πού :ιjpOαv
στ!ς δvό παραστάσεις, γ,.ανέvας δέν παpα
πονέΟηχε. 'Επαγγελματίες κριτικοί δέν
:ιjpOαv , έχ-.ός άπό μια έξαίρεσ·η στήν
πρώτ-η πα.ράστ-αση.

:s:;,..ην

πρώ-:-η, στήσαμε

8vo

~ελάρα γιιΧ .σ~·ηνικό. ~ τ-)) δει)-:-ερη, μιά
επιγραφη

1

Γα περασμενα.

:

Βέ,β:ιια, ·ή

1

ά π λ ο:' ο ί ;η σ 'lj

οpισ-:-ηκε κι

απο

π?οσ8ι

-:-ην οιχονομι:ι.·η

μας

δvνατίιτ·φ·α, η μ~~/.ον τήν άl>vναμ(α μας.
Δέ μiiς άπασχόλησε, δμ.ως, οϋτε μiiς
άπασχο),εί, ποιά ένεργεϊ πpώτ-η : άνέ
χεια ·η πpο't'ίμ·ησ·η τ-ίjς άπλότ-ητας " ... ή

κότα η τ' α•)γό ..

. " . Προχ«ψήσαμε.

Μέ τ-ήν ϊl>ια λιJγιχ·ή και ύπερλογική f:λε ιψε χαί τό ένουματολόγιο πού, τόσο
συχνά , κλέβει έπι't'υχtες άχόμα κ.' έΟνι
κές, μετα't'οπ(ζει χ•)pιες άπαιτήσεις ήΟο
ποι(ας, χα! σκεπάζει άδvναμ(ες Φοβε
ρές.

'Λποχλείσ...-η:ι.ε,
πρι,σπάΟεια.

-:-εi.ικά,

Δεχ,·ήκαμε

·fι

ρeαλ~σ-:-ιΥ;·ίJ

καί

για

παράστα~·η. ;iJν

ά ~ α γ ω, γ ή,

ρεσ(ες και ι.υσε•.ς

-:-ov

Μέ 't'O
δ
χρόνος καί
διστάζαμε .
έλάττωσε -

την

αύΟαι

κειμενου.

ι άβ ασμα
οίκονομ·ήΟ·ηκε
κόπος - άν και σ-:-·ήν άρχή
Τεi.ικά, φάν·η11ε πώς 8έν
μii).λο•ι αϋξησε, τή σημα

σ~α τ'ίjς ·~Οοποι~.ι~.

'JI _;υπο':οιηι~ένη

καπως σ-:-αση τοv ·ηΟοποιοv, που οκuβει
πάνω στό χαρ-:-ί τοv, ·/) σηκι~νει χάΟε
τόσο το κεφάλι, τό ίtνα υ.εύΟερο χέρι

τ~v άποχτοi'ίν μέγ;στ-1 &ξ}χ, ρv?μική,
καπως τελετουργιr.η, συμφι.>ΨΙ) και μ/: το
μονοδιάστα-:-ο δραμα-.ικο λόγο, πού οί:

ζ·η't'ίi και πολλές &ποχρώσεις.

'Π -; ί.ν η,σ ·η τών ·ήΟ?πο;ων πάνω _?τή
σκηνη απαι-:-ησε δοvλεια, εvχινησlα , ετσι

Ι:Ιπωι; ·Jjτα.v λίγοι - ετσt καί το Οέλαμε,
λίγl)ι καί σ-.ενα συvαρτ-ημένοι, στέρεο
σύνολο - yιά να διιχ-:-·r;ρείται δ ειρ
μός καl

μέ τ!ς

έ'ιαλλαγές

άπό

ρόλο

σέ ρόλο.
Σέ κάΟε παράσ-:-αση &λJ.ωστε, σέ κάΟε
τέχν·η, τό κοινό πpοεκ-:-είνει ϋ,τι βλέπει ,
ϋ,τι άκούει, φαντάζεται. 'Όπως άπο το
ραδιόφωνο, φαντάζεται και παρακο
λουΟεί ποδόσφαιρο. "Ετσι παρακολού
Οησε π.χ. κο;ι;l δυο διαφορετικα γυναι
κεία σύμβολα, πού τα παίζει μιά ·ήΟο-

~ολούΟησε τον ΑίΟ~οπα 1 τού~ π?λι τικού~

"

'Ένα

τ-ελεu-.αίο

συιLπέρασμα,

πρακτι

κό : Τ>αΟόλου δέ δvσ:-όλεψε τ·~ δοω.ειά
μ-χς η

πο ι ητικη

καί

α. φ η γ ·η

μ α τικ ·iJ μοpφ-ή τ-οi'ί κειμένοv. 'Άν κ'
ε!ναι άσvv-ήΟιστεc: ίδιότ·ητες για σύγ
χρονο Οέα-:-ρο - πού 8έ Οα μείνει, βέ
βαια, στlς σ·ημεpινές τοι; έπιτυχίες

·ή

αύτοσ~γκp~τ·ηση

δι~αιώv~τ~ι ,

οταν σvγχpατει το vπερβολικο, το αβα
σταχτο πάΟος. Γι& καλύτερη άπό8οση,
να μην πνlγε-:-αι . "Αν δέν προ-vπάρχει
και δέv περισσεύει α.rσΟηση άπό πρίv,

τι μ~νει;,,Κά:_ι τέτοιες Ι>ι~αχές ".πολι
τισμενει;
μας παροvσtάσανε Οιδlπο
δες σvγκρατ-ημένους, σό-. νεvριασμένους
βιομήχαvους. 'Αντιγόνες, σά χαριτω

μt'Jες, κουρασμένες, άεροσυνοδούς. Καl
μια Έλ):ηνίδα, πού άκοόει πι~ς δολοφο
v·ήΟηκε δ .Χντρας -:-·ηι; κι δμι).-η't'ής τ-ίjς
είρ·ήνης, βγάζει μια φωνlτσα σα γα•άκι
πού τοi'ί πα.-:-ijσαv τ-ήν ούρά, σέ πο)ω
βpαβεuμέν·η -:-αινία - κι (}.),λα τέτοια
πολJ.ά.

Δέν ξέροv με τί πετύχαμε άπ
-.ούς
στόχους μας. Ί'ό κοινό συγκιv-ήΟηχε. Κ'
ήταν άvόμοιο : ·ήλικιωμένοι πρόσφυγες
κ17.ί νέοι άπο 25 κ-χl κάτω, διανοούμενοι
κ' έργάτες, γνωστοί κι αγ~ωστοl μας,
άντάp't'ες περασμένοι άπο φωτιές καl

φυλακές,

κοπέJ.ες

ποό βλέποv•ι 'ι) δέ

βλέποvν τηλεόραση. 'Η δμόΟυμ:η συμ
με-:-οχ·ή τοvς μίiς ένΟάρρvνε.

ΕΛΑΙΙ ΠΑΠΑΔΙΙΛΠΙΊ'ΡΙΟ1'

άργά 'ή γρήγορα, Οά βγεί καί Κ'Χνένα

ύπο - η καί ύπερΟέατρο, πιο σύγχρονο
άπ' τό σύγχρονο. ' ]~δω, &λ).ωστε, ε!,Jαι
άκόμα ζωντανό σχ'ίj μα λόγοv τό ποι·η
τικό, γρ·ήγορο, προσιτο μέσο γιά έπι
κοινων(α , κατάλληλο γι& δραματιχά,

βrφια νο·ήματα', πλούσια ρίζα κι &νΟηση

σέ οι.ιψη, σέ χαρές. Ζ·ημιά μας, ν' άχρ·η
στεuτεϊ ί:vα έφόδιό μας, γ ια συμμόρ
φωση μέ ξένες άπαιτήσεις της δu>ικ'ίjς

'ΗΟοποιοι στ·ήν πρώτ·η παράστασ·η :
Φοίβος Ί'αξιάρχης, Λάμπρος 1\οτσlρ·ης,
J\'lαpο»λα Ρώτα, 'Ιάκωβος ΨαpίΧς, 'Ο
δυσσέας Γωνιάδης .
ΊΙΟοποιοl στη δεύτερη παράσ-:-ασ·η :
Φοίβος 'Γαξιάρχ·ης, Λάμ:-:ρος Κο't'σίρ·ης .

Μαpούλα Ρώτα, 'Ιάκωβος Ψαρίiς καl
ή 'Rλέν·η Ί'σαο~λ ΙJ μέ τόν ομιJ.ό της.

Τό " Βου1•ό" τfις "Ελλης Πο.παδημητρ/ου. διασκευασμέι•ο Οεατpικά, διαβάζεται
στιjιι "Α ίγλη" τιίς Δό.φ1•ης. Ταξιάρχης . Κοτσίρης, Ψαρίί.ς ιωί, φα11εpά, δ γλόμπος!
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ΔΥΟ ΧΑΠΕΝΙΝ ΓΚ ΓΑ·Ι·ΤΗ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΗΝ Α ΘΗΝΑ
Έξευρωπcι.'ισμός. έξαμερικαν ι σμός, "tκ

πλατεία Κολωναιc ιοϋ, μc τι)ν εύκαιρία

πολι τισμός" ση)
Οί1να μας ...

μπάσταρδη πιιί. Ά

τοΟ κλr.ισίμuτος τf\ ς ί:κΟεση ς τοϋ Παύ

τό πριlηο της περσιvης

λ<lυ - μ(: τιί. πολυσυζι1τη μ(;να χάρτινα
δί:ντpα του κ.λπ. Ήταν Δcυτέpu, 24
τοϋ Φλcβάρη. Τι)ν προηγουμένη, μόλις,
ι;[χε άνο ίξει τό ... Τr ι ώδ ι ον.

Στό τι:ϋχος

37,

χρον ι uς, διi>σαμε όλόκληρο τό κι;!μι:νο
μιίίς διάλcξης τοϋ Γερμανοϋ δpαματο
λόγου Ράινcρ Ταένι . Αύτός πpωτομι
λοϋσε, cδιi>, γιιί. τιί. Μικτά Μέσα καi
τύ. Χάπcνι νγκ. Στό τελευταίο τεϋχος της

χρονιuς,

τό

πλούσια

cί κονογραφημένο,

40-42,

προσφέραμε

Ενα,

πληpοφο

ριακό πανόραμα γι ά τήν i:κταση καi
τι)ν πολυμορφία πού 'χει πάρει τό κί

ν ι1μα. τlί>ν Μ ικτlί>ν Μέσων .
Μtσα στούς λ ίγους μi)νες πού πέρασαν,
i1 Ά011 να γνώρ ισε, κιόλας, δυό χ(1πι:
νι νγκ! Τό Χαρτοπόλεμο τοϋ Παύλου
καt τό Σημαι οστολισμό τοϋ Γαίτι1.
Κ' oi δυό εrναι ζωγράφο ι . Κ' ο ! δυό
ξενοζησμένοι !
Τό χάπεν ι νγκ - έλληνιστi σιιμβάι•. ά
πλοελληνιστί κάτι ποiι γίι•εται - ξε
κ ι νάc ι , βέβαια, άπό τi1ν πpοαιώνια
διάΟεση τοϋ άνήσυχου καλλιτέχνη νu
σπάσcι τά δεσμά της ίδιας του της τt
χνης. Στιjν Άμερική καί τήν Fύpώπη

Ι:χι: ι iiδη παλιώσει. Στι)ν Έλλόδα, ει
σάγεται μέ ... είκοσόχρονη

Ύπηρχαν μόνο, πολλά διάφανα νάυ
λον σακι ά, μέ πολύχrω~ιο χαrτοπόλεμο.
·οσο περνοϋσε i) wρα, όλοι άναρω
τιόνταν μήπως τό χάπενινγκ ήταν,
νά . . . μή γίνει τίποτα ! Ό Παϋλος
εΤχε προσχεδ ιάσει στούς τοίχους, μέ
μιά . . . άόρατη κόλλα, άΟλη τi:ς πού
παtζαν μπάσκετ καi ράγιφπυ !

·οταν, κάποτε, δόΟηκε τό σύνΟημα
"δράσ ι1ς " , τό κο ινό πετοϋσε χαρτο
πόλεμο στοίις το ίχους. Γρίηοpα σχη
ματ ίστηκε μ ιά πολί1χρωμη άΟλητ ι κή
τοιχογραφία. Τό ί:ργο άνηκε κα! στόν
Παϋλο - ποίι τό σχι:δίασε. καi στό
κοινό - πού τό πραγματοποίησε, μέ τό
χαρτοπόλεμο ποίι ξεσι)κωσε. Γιίι πολ
λιi ώρα, &νας όλόκληpος κόσμος ι;:ινιό
ταν, ξεφώνιζε, γελοiίσc, μέσα σέ σύν
νεφα πολύχρωμου χαρτοπόλεμου !

καΟυστt

ρ η σ 11 .
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Καi τά δυό άΟι1ναϊκά

"

συμβάντα

"

δέν

είναι ι.;ιι.Οιιρά χάπενι νγ κ, γ ι ατi κι ό χlί>
ρος κ ι ό χρόνος τους iΊταν δοσμένος
- κ ι οχι άιφοσχεδίαστος. Καi τά δυό
ήταν πpομελcτημένα, προσχεδιασμένα,
σκΙJΙ'ιιΟcτημέι·α. Τό κοινό. στό Χαρτο
πόλι:μο, {;ι;:τελοϋσε, δ.τι του δpισι: ό
Παϊιλος. Στό Σημαιοστολισμό, δι:χόταν
άπλιi>:; τή μι:ταβολ1) τοϋ περιβιίλλοντος,
πού τοϋ 'χε προετοιμάσει ό Γαίτ11ς.
Τό χάπενινγκ τοϋ Παύλου σιιι·ι:τr,λc
σΟιι σέ μ ιιί γκαλερί πού, έκ προοιμίου
Οά τi1ν ι'ιπtκλr:ι ε ό πρωτοπόρος τοϋ ι:τ
δους Άλλαν Καπρό β , μ ι ά κ' ι:χr. 1 ίiμε
ση συν(ιρτη σ η μέ μιά παραδοσι rικ ι) τ(;
χν11
τi1 ζωγραφι κ ι) - καί, μάλι στα,
στι) χι:φότι:pη σχέση μαζί της - τf\ς
... έ1φετίιλλευσής τι1ς .
Τό" συμβάν" του Γαίτη, άπό τι)ν άπο
ψη αύτi1, εΤναι πιό σωστό χlιπι:νινγκ.
'Ανήκει στi1ν ι;:ατηγοpία διιψtjρφΝση;
τοιi πrριβιjλλοι•το;.
Π ιό
Οεωρητι κίι,
τf\ς διcιιριιμi1•η; ζωγραφιι.:ιj;. ToG Πα\)
λου, πάλι, ι:Ιναι πιό καΟοpόαιμο γιuτ'
εΙχε ένι:ργότερ11 συμμετοχή κοινοϋ,
κ ίν η σ11 , δράση .
Καi τίι δυό, πάντως, άφοiί

σ11μασiα

Ό κόσμος εφτασε σέ μιά άδεια αίΟου
σα. •Αδειοι κ' ol τοίχοι άπό έργα.

-

-

μ(: κάΟι;

ε[ναι ... "συμβάντα" ,

ος νά τίι παρουσι άσουμε

ΠΑ Υ ΑΟΥ :

χρ(:

:

ΧΑΡΤΟΠΟΑΕΜΟΣ

Μι ά άνακοlνωση στίς έφημι:pίδι:ς κ'
&να λιγόλογο φέιγ-βολάν, πού μοιρά
στηκr. στό κέντρο, καλοϋσι: τό ά0ι)\'αϊ
κό κο ι νό, τό ίδιο βράδυ στiς 8, σ' Ενα
... χάπενινγκ. Τίποτ· ω.λο !
Τό "συμβάν" πραγματοπο ι ήΟηκι: στή

νέα γκuλερ! Ζουμπουλάκη

- Ίόλα, ση'ν

ΠΛΥ Λ Ο

' Η συvεrγότιδα του "Θ" Κατι:ρί
να Θωμαδάκ11 είχε τι)ν παρακάτω
κατατοπι στιι;:ή
Παυλο:

συζi1τι1ση

μέ

τόν

Κ.Θ.: Πώ; τοτιοΟcτcίστc άπέ1·α1•rι στό
χιίπε1·11•γκ σό.1• είδο;;
ΠΑ Υ ΛΟΣ: Πrέπει πrιΙ1τα νίι διευιφι
νίσω κάτι. Αύτό τό χι:ιπι;νινγκ. πού έ
γι νι: σηiν 'ΑΟi1να, r.ίναι έπανuλ11ψ11 ένός
ποίι είχα κάνr.ι στi1 Γερμανία πρίν
άπό δυό χρόνω πι:ρίπου. [!ναι καi τό
μοναδικό χάπεν ινγκ πού έχω κάνει.
'Απ' αύτή τήν πλr.υpά, δέν ι;Τμαι ίφ
μόδ ιος νά μιλ1)σω γι ίι τό χ(ιπι:ν ι νγκ,
γ ι uτί δi:ν ι:Τνuι κύτι πού μ' i:χι: ι άπα
σχολήσει συστηματικά. • Λ?,λωστr., γι'
αύτ1) μου τι) δουλι:ιά, ί1 λέξ11 χάπι:,·ι νγκ
δέ μοϋ φαίνεται δτι ι:Τναι ί1 πιό κατάλ
ληλη. Θά προτιμοϋσα νά λεγόταν act io11 (πριίξη). Μή μc ρωτi1σr.τε τόν ό
ρισμό τοϋ χάπι:νινγκ γιατi δi: Οά μπο
ρο\Jσα νά σίίς τόν π6).

Κ.Θ.: Πώ; περιίσιιτε άπlι τύ. ·• πε
ριflάλλοι•τα " σ' αιίrύ τb c!δο:; δρυ.
στηριιίτηrα;;

ΠΛ Υ ΛΟΣ : Πρίν ιίπό δυό χι1όν ι α πε
ρlπου, τό Μουσείο τοϊ) Essc11 στr) Γcρ
μανία, έκαν1: &να πρόγραμμα Γ.ρευνας
πάνω σ' αύτό τό καινοίιριο μέσο πού
λέγεται νidco-casscιιc. Τότε, ήταν τό

μόνο Μουσείο ση)ν Γ:ύpιί1π11 πού. πα
ράλληλα μέ

τό

Μουσι:ίο

Μοντί:11νας

Τέχνης τi)ς Νέας 'Υόρκης, έι;:ανι; μιά
τέτοια έρευνα. Τό Μουσι;iο τοϋ ι:sscn

λοιπόν άπευΟύνΟηκr. σέ μιι:ί. σι:ιρC:ι ι:ί.πό
ιωλλιτέχνες διαφόρων έΟνικοτi1των ζη
τ<ί)ντας τους νiι i:τοιμ(ισουν κι:ί.τι - cνα
χίιπι;ν ι νvκ.μιάacιiοn ί\ δτιδί1ποτι; άλλο

-ύπό τόν δρο ϋτι αύτό πού Οά κόνουν
νά προσφέρι;ται γιά μαγνητοσκόπ11 ση .
Γι ατί ό σκοπός αύτης η1ς έκΟέσεως δtν

iΊταν τιί. 'ίδια τίι cργα, ι:ί.λλά τά φfλμ,
τά vidco - casscllc πού Οά γινόντουσαν
μέ βάσ11 τίι i:ργα. Έτσι , έπcιδη μέ κά
λεσαν, άποφάσισα νά έτο ιμίισω αύτό
πού qινc τώρα καί σηiν ΆΟi1να.
Άναγκuστηκα, ι;:ατίι κάποιο τρόπο.

Δέν εΙναι κάτι πού Οά τό εκανα, Ιiν δέν
είχα αύτή συγκεκριμ(;να τήν πρόταση.
Αύτή

1)

πρότασ11 μi: άν<ί.γκασι; νά προε

κ τείνω τi1 δουλειά μου ό'>στε τό άποτέ
λεσμα νά πpοσφέρεται γιίι μιά μα'(νη 
τοσκόπ11ση.
Κ.Θ.

: • Υπιjρχι;

μεγάλη

σvμμεωχιί

κοιι•οϋ στύ Εs.~·ι•ιι ;

ΠΑΥΛΟΣ: Ναi. Μ αζεύτη καν περίπου
χ ίλι α πι:ντακόσ ι α ίίτομα. ΕΙχε μεγά
λη έπιτυχία. Μετίι άπ' αύτό, ό 'Ι όλας
μοϋ πpό~ει\•& νά τό έπαναλάβω στi1ν

ΆΟ1)να.
Κ.Θ.: Στιίι•

Ί/Οψα

l;•ι1·ι;

άιφιβώ;

τύ ίδιο;
ΠΑΥ ΛΟΣ: Θεωρητικά,
άκριβώς τό
ίδιο. Τό μόνο πού ίίλ/.αξε 1)ταν ό χ&ρος

καi τό κοινό. Ό χ(ί)ρος 1)ταν πιό μικpός
έδlί> - γύρω στίι διακόσια τετραγωνικίι
- ένώ στιi Γεrμανlα 1; αίΟουσα ~)ταν
τι:τρuκόσι α πεν1)\•τα τι;τραγωνικίι. 'Αν
τίστοιχος 1Ίτ1ιν Κ Ι 6 άριΟμός του 1\01\IOU. Έδιυ. Οίι πpι:πι:ι νίι 1)ταν γύρω στίι
διακόσια μt τpιuκόσια άτομα. Άλλύ.
όφε!λω νά όμολογι)σω δτι οί άντιδρά
σεις τους ξι:πέpασαν κάΟε προσδοκ!α.
Κατά τή γνιίιμ11 μου εtχε έξiσου με'{ά
λη έπιτυχία κ' έδώ.
Κ.Θ.: Τί ciδov; ι;ο11·ό πιjρc μέρο:;
ί:διο; • Ηrιι1• ι.·φίι'J; τό λΌιι·ύ πού
σιιχι·uζcι στιΊ. ι:}·ι.·aiι•ιιι. τιί)ι• ;·καJ.ερf;
ΠΑΥ ΛΟΣ: Γιίι ν' άποφί1Ίουμε νά 'χου
με μόνο τό κλασικό κο ι νό πού συ
χνάζε ι στiς γl\·αλφi. τό κοινό δ11λαδ 1)
των φ ιλότι:χν(t)\', τlί>ν δ ιανοούμι;νων,
κ.λπ. , δtν κιίναμι: πpοσκλι)σr.ις, δπως
γιίι τίι έγκιιiνια μιίις όποιασδιiποτε έκ
Οέσr.ως. Κάνιιμι; διηιοσιι:ύσεις σέ έφη
μερίδες, όπότι; 6 καΟtνας μποροϋσε νίι
τό διαβάσει κui νά ~ρΟει, U\' i;Οελε.
Κ' f.κανα κ' ί:νιι ι;Τδος φi:ιγ-βολιίν Ίpuμ
μi:,·ο στό χέρι, πού τό τυπ6>σαμε καί
μοιράστηκε σi: διίιφορα μέρη της Ά
Οή\•ας.
Κ.Θ.: Στού; δρόμου;;
ΠΑΥΛΟΣ: Nu!, δπως μοιράζονται oi
δ ιάφορι:ς δ111φη μίσ1:ι ς. Μ' αύτό τόν
τρόπο 1)ρΟ1:

πολύς

κ6σμος πού δε συ

χνάζι;ι στά έγκαίνια τών γκαλερί .

Κ.Θ.:

Γ!ωδιίι

ύτιιίrιχω• ιίι·άμεσα στό

κοιι·ιί:

ΠΑΥ ΛΟΣ: Ναί, μαζι:iιτ ηκαν πάρα πολ
λά παιδιu κui σιιμμι;τι:ίχαν πολύ ϊ:ντο
να στι'1 δι\άσ11.

Κ.Θ.: Άπ' τιί δικιί σιι; πλειJρό. τί
είχατε πμοcτοιμάσcι }•ι' ιι.ύτιί τιί δρα
στιιιιιι)τητιι;
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ΠΑ ΥΛΟΣ: Στούς τοίχους, μέ τή βοi1Οεια μιuς μ~ιχανi'jς προβολ11ς πρόβαλα
διάφορες σκηνές

: δυό

σκηνές μπάσκετ

καί μιά με-yάλη σκηνή ράγκμπυ, σέ φυ
σικό μtγεΟος. Πρ&τα, είχα κάνει σκί
τσα πολι) μικρά σέ μαϋρο-άσπρο, τά
φωτογράφισα σέ διαφάνειες καi τά
πρόβαλα στόν τοίχο. Δέν τά σχεδίασα
γιά νά μήν ύπάρχουν ϊχνη, βρωμιές καί
φαίνεται δτι έχει γίνει κάτι στόν τοί
χο. Μέ τή βοήθεια λοιπόν τής προβο

λi'jς βάζαμε μιά κόλλα πού εΙναι δια
φανής καi δέ στεγνώνει κ' έχει εlδι
κή κολλητική δυνατότητα. Χι δταν τέ

λειωνε τό παραγέμισμα τών σχεδίων
μ' αύτή τιiν κόλλα, ό τοίχος 11ταν liσπρος κι οϋτε ύποψιαζόταν κανείς δτι
ύπάρχει κάτι πάνω του.
Κ.Θ.: Πwr; ίί.ρχισc ιί δpάση;
ΠΑ Υ ΛΟΣ: Γύρω γύρω στούς τοίχους
εΙχα βάλε ι σάκους μέ χαρτοπόλεμο
-μ ιίι μεγάλη ποσότητα χαρτοπόλεμου:
έκατό κιλά. Σέ μιά δεδομένη στ ιγμ1) ,
άφοΟ μαζεύτη κε ό κόσμος, τούς καλέ
σαμε νά πετάξουν χαρτοπόλεμο στοός
τοίχους- δπως νά 'ναι, δπως τούς cρ
Οει. Κα(, καθώς πετοοοαν τό χαρτοπό
λεμο, έκεr πού ύπήρχε κόλλα στούς

τοίχους κόλλαγε κ' έκεr πού δέν ύπ\lρ
χε cπεφτε. Καi σιγά σιγά ι'iρχιζαν νίι
έμφαν(ζονται ο! εiκόνες.
Κ.Θ.: Άπό αύrιί τιί δραστηριότητα
ποιό στοιχείο σiiς έι•διέφcρc περισ
σότερο;
ΠΑΥΛΟΣ: Καθώς ό κόσμος πέταγε χαρ

τοπόλεμο , δέν 1iταν μόνο τό δτι κόλλα
γε στόν τοίχο - έκείνο πού εΙχε ση
μασία , έκείνη τή στιγμή, ήταν δτι ύπηρ

χε ό χαρτοπόλεμος στόν άέρα. Ό χαρ
τοπόλεμος εΙναι ούσιαστικά χρώμα.
Δέν ύπάρχει σάν ύλικό. Ήταν χρG!μα

στόν άέρα. Τό άποτέλεσμα ήταν μιά συ
νέπεια της κύριας πράξης πού γιά
μένα ήταν αύτή: ό χαρτοπόλεμος στόν
άέρα.
Κ.Θ.: Πόση ώρα κράτησε;

ΠΑΥΛΟΣ: Κράτησε &να τέταρτο &ς

είκοσι λεπτά ή κυρίως δράση, ώσπου
νά φτιαχτοϋν ο! σκηνές. 'Αλλά μετά,

ιφάτ11σε πάρα πολύ δ ιότι διάφορο ι κά
νανε τελε ιώματα, διασκεδάζανε, γελά
γανc. Όλη 11 αϊΟουσα εΙχε γεμίσε ι δδκα
δεκαπέντε πόντους χαρτοπόλεμο. Παίρ
νανε λοιπόν χαρτοπόλεμο καί πέταγαν
ό ενας στόν ι'ίλλο. Κράτησε τουλά
χιστον δυό ώρες δλο αύτό.
Κ.Θ.: Ύπιίρχc καΟόλου ιίχος, έκτό:;
άπ' τό Οόpυβο τοϋ κόσμου;
ΠΑΥ ΛΟΣ: Όχι, μόνο τό βουητό τοϋ
κόσμου.
Κ.Θ.: Ποιός ιίταν ό στόχος σας, κά1•01•τας αύrιί τιί δραστηριότητα;
ΠΑ Υ ΛΟΣ: Ή πρόθεσή μου, άπό τ~)ν
πρώτη στιγμη πού τό 'κανα καi στi1
Γερμανία , δέν ήτανε νά ξεκινήσω &να
μονόλογο διανοουμενίστικο. Θά Όελα
νύ. γlνι:ι ένα εtδος γιορτi'jς. 'Εγώ αύτό
τό παίρνω σύ. μιά πράξη
αύτοτελi'j.
χωρlς ξεκίνημα καί χωρίς σκοπό.
Εtναι σά μιά γιορτi1, σάν αύτά τά πα
νηγύρια πού γίνονται, πού εΙναι μιύ.
~

Τρiα στιγμιότυπα άπό τό Χυ.ρτοπόλεμο
τοϋ Παύλου. Ό πυρετός έχει πιά πέσει,

of

φιγοίιρcς έχουν

ι/δη

σχηματιστεί ...

συνάντησ11 άνΟρώπων πού δ11μιουργεί

ενα πνεuμα διασκεδάσι:ως. Ό κόσμος

διασκεδάζει έπί μιά, δυό, τρcίς ώρες, τέσ
σερις καi μετά τελειώνει αύτό τό πράγ
μα καi δέ μένει τίποτα, οϋτε &χει ίστο
ρικές άπαιτήσεις. Δέ βάζω καμιά άξιο
λόγηση σ' αύτό. Ήταν μιά πράξ11-γι'

αύτό τό λέω πράξ11 - i1 όποία &γινε
μιά δεδομένη στιγμi~. μ' αύτά τά δεδο
μένα, χωρίς ίστορικές ρίζες, οϋτε Ιστο
ρικές προεκτάσεις. Έτσι τό εiδα. Κάτι

αύτόνομο, πού &γι νε σέ μιά δεδομένη
στιγμιi καi δέν εΙχε νά έξυπ11ρεtί1σει
κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο νά

δώσει άφορμιi στούς άνΟρώπους, έ
κείν11 τιi στιγμi1, νά δ ιασκεδάσουν καi
νά μετάσχουν πνευματικά κιιί σωματικά.
Δέν εiχα καμιά ίiλλ11 πρόΟι:σ11.

Γ Λ·Ι·Τ.Η:ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΣ
Ό

ζωγράφος

Γι άννη ς

Γαϊτης

i:κανε

μ ιύ. cκΟι:ση cργων του, στιiν αϊΟουσα
τοϋ

Δη μαρχι:(ου

'με ι νε r'ι.νο ιχτι)
τοϋ Ίούλ11.

της

άπό

Κοκκινι<1ς πού

τiς

2

ως τίς

19

Όμως μ ιά cκΟεση ζωγραφ ι κfjς, κλει
σμένη σέ μιά αίΟουσα ένός δ11μόσιου

μεγάρου Οά 'ταν, Τσως, κάτ ι άδιάφορο,
νεκρό καi ξένο, γιά μιά έργατική πολι
τεία. Σωστά ό Γαtτι1ς μετάτρεψε τήν
~κΟεσιΊ του σέ " συμβάν" γιά τι)ν πό

λη. Τήν i:βγαλε στούς δρόμους, νά βρεί
μόνης της, νά προκαλέσει
της! Καi πέτυχε.
Διακόσιες

πολύχρωμcς

τό κοινό

σ11μαίες,

μέ

τά γνωστά άι·Ορ(ι)Πάλ·ιa του, σ' άναρίΟ
μητους συνδυασμούς καί ποικ:ιλίες
χρωμάτων. ύψώΟηκαν στό δρόμο πρός
τό Δημαρχείο, μπροστά στό Δ11μαρ
χεiο κ:αί στή γειτονικ:i1 του πλατεία. Τό

πολύχρωμο άνέμισμά τους στόν ούρα
νό, έδ ινε μιά χαρούμενη, γιορταστικιi
νότα στό κέντρο της πόλ11ς. Μιά ξε
κάΟαρη άναγγελία πώς συνέβαινε κάτι
cκτακτο, άσυνήΟιστο, καΟόλου καΟημε
ρινό γ ι ά τι)ν f)συχη ζωι) της έργατικfjς
πολιτείας.
Σ ΥΖ ΗΤΗ Σ ΙΙ

• Αλλος

Μ Ε Τ Ο Ν ΓΛ·Ι·ΤΗ

συνεργάτης τοϋ

"0 ",

ε1-

χε τι)ν παρακάτω κατατοπιστική
συζι)τηση μέ τό rιάννη Γαϊτι1:

•· Θ" :

Ώστι: τ' ιlι•Ορωπάκια σιι; μίί.ς
κάι·ουι· τcίJριι κιιί χιίπι:ι•ιι•γι;, μέ παι'
τιiρε:;; 'Υποψιιιζιίμαστr. πώ; φτιiσατε
στιί Σημαιοστολισμό ιίπιί μιά iι.ι•ιiΊΚΙ/
1·(ι διευριίι·ετε τιί ζωγf)Ιλψlλ'Ιί σα;. • Εrσι
εΤι·αι:
ΓΑ·f·ΤΙ-ΙΣ: Κάπως i:τσι. Μέτό πέρασμα
τοϋ χρόνου, rά άι·Ορωπάκια μου έγ
κατάλι:ιψαν τά τελάρα τους κι άρχισαν
νά τοποΟετοuντuι μέσα σέ χώρους,
έσωτερικοiις κ' έξωτι:ρικούς, συμμι:τέ
χοντας i:τσι στiς έκδ11λώσcις της ζωfjς.
Τότε, &φτιαξα τu πριί)τα μεγάλα i:ργα,

πού ·ναι i1 "Κηδεία", i1 "ΛiΌουσα
διαλέξε(ι)ν ", τό " ΙΤοδόσφαφο" καi
τό "ΈκΟεσις καί Θευ.ταί

".

Τήν ίδια έποχi~. ό ποιητιiς Lcιηcsla
πού ένδιαφ{;ρcτuι γιά τι; δουλειά μου
κ' εiναι όργανωτi1ς έκΟέσcων πι:ριβάλ-)ο

Οί σημαίες τοιί ΓιιiΙ'Ι'Ι/ Γαi'τη, χαροιίμr.1•01
χρωμυ.τικοί πίι•ω;ι;ς ποι) ά1•1:μίζο1J1• στιJι•
ούραι•ό, ίfξω άπ' τιί Δημαρχlα Κοκι-.·ιι•ιίiι;

λοντος

-

πρόσφατη εκΟεσή του

" F cn1-

:ιu p rcsenι " - μοiί πρότεινε νά
όργανώσει μιά ύπαίΟρια έκΟεσι1 , μέ

mc
τ·

άνΟpωπάκια

μου,

στήν

πόλη

της

Χάβρ η ς. Στούς δρόμους, τά μπαλκόνια
τό'>ν

σπιτ ιG>ν, τό

λιμάνι

...

Κι άλλη

μιά ί:κΟcση , στούς ύπόγειους σταΟμούς
το\ί μετρό .

Τύ. Εξοδα, δμως , γι ά τίς έκΟl:σεις αύτές

,;ταν τcράστια. Έπρεπε νά βρεΟcί κά
ποιος τρόπος τά έργα νά γ ίνουν πιό

l:λαφpά , νά μεταφέρονται πιό εϋκολα,
νά κοστί ζουν λιγότεpο - κ ι αύτά κ' 1]
έκΟεση. Ό Lemcsla περίμενε μι ά λύ
σι1 . Τι) βρijκα μέ τiς ... σημαίες!

··

Θ

•· : •Ηταv

μό~·ο μιίι. λύση συγκε

κpιμέι•ης άι•άγλ·ης. ιί άπcλωΟέρωση
άπό τό σύστημα έμποpίας τώι• έργων
τέχιιηι; <ίπό τίς γλ·αλερί; · Οπωσδιjποrε
συνειδητά ιί iJχι. φτάσατε σ' cι·α χάπc
vι vyκ, μί: τιίv άνάμιξη τοϋ ί!ργοιι σας

στιίv κίι·ηση, τιί ζωιί . τιί διαμιiρφωση
έ ιιιίς σημείου μιίi.ς πόλης.
ΓΛ· r·ΤΗΣ: Ναί. Μετάφερα πίινω

στό

πανι τίς παραστϊισε ις μέ τ· ό. ι•Ορωπάκια.

Ή πληθώρα ίίλης έφαγε, στό προηγούμενο τεϋχος, τά Γ ρά μματα τών άνα
γνωστών. Οί σελίδcς τ(ί)ν Ντοκουμέντων, μέ τόν Κατάλογο τό'>ν εuλογηΟέντων
μέ χουντικές χορ ηγί ες, στάΟηκαν αίτία νά βαρύνε ι πολύ τό ταχυδρομείο τοϋ
δίμηνου. "Ολα τίι γράμματα ι;Τναι κα.τακριτικά. Πολλά , έντελίί>ς προσωπικά καί ,
δυό τρία , σκ{;τα ύβριστ ι κά . Δέ Οά δη μοσιέψουμc κανένα, γ ιατί δέν προσΟέτουν
κανένα νέο στοιχείο. Ή ϋπαρξη ένός όνόματος στόν πι;ρι βόητο Κατάλογο τά
'λεγε δλα ! 'Υπάρχε ι δμως κ' ί!να γράμμα εύεργcτημένου μέ χορ η γία πού κρί
ναμε χρi1σ ιμο δχι μόνο

Θ ΕΛΕ Ι

ΚΑ Ι

...

νά τό δημοσιέψουμε, άλλι'ι

ΒΡΛΒ Ε ΙΟ

Νά, πρώτα, τό γeύμμα τοϋ κ. Τά
κη Β. Παf2λαβάvτζα, " ζωγeάφου διπλωματούχου ιl. Σ. Ι(.'1'.

",

:τού έξ

ακολουΟεi ~•ά είσπαάττιι τι) χονvτι
κ ι) χοαηγία καl πού, γιά ιιά τι}v
πιJeει, ύ π έ {J α λ r. α ί τ ?/ σ 1/ στό1•
ύπονργό . .. Πολι τισμοiι τιjς Δ ικτα
τορίdς κ. Τσιίκωιια. Ό κ. Παρλα 
βάιιτζας δεlχιιει ΝΙ μι)v καταλαβαl11ει. τή σημασ/α τώ11 γεγο 1•6των α ύ
τι.Οιι κdί fJαlσκει τό ιι έαυτ6 του ii.-

Άντ ιμετ<i>π ισα ενα σωρό τεχνικές δυ
σκολίες. Τελι κά. πέτυχα. Όταν ύψω
σα τίς πpwτες σημαίες - πίνακες, α!

'ΓΑΙGΙΣ

σΟάνΟι1κα. πραγματ ι κά, μ ιά

άπελευΟt

Ζωγρά9ος - Διπλωμα-:-οuχος ΑΣΚΤ

ρωσ11. Δέν εiχα φύγει μόνο άπό τούς

Βυζαντίου 112. Ί'ερψιΟέα Γλυφάδας

κλειστούς χώpους

των γκαλερί.

Βρι

ξι ο καl γιά ... fJerιβrίo

σκόμουνα σέ ίίμεσ11 έπαφή μέ τό κοινό,
πού δcν ε!ναι πιά μόνο τό στενό κοινό
πού πιηαίνει στίς αίΟουσες τ(ί)ν έκΟέ
σεων. Μέ τίς ση μαίες, μ πορ& νι'ι. μr.τα

φέρω μιι'ι cκΟr.ση στούς δι1όμους μιuς

πόλης, στολίζοντας τϊι κτi1rια

;\ ... πα
τi ς σημαicς - τ'
δpόμους
της !

ρελω)ι·οηιις τ i ς ίδ ι ες
ιίι•Οpωπύ.Λ·ια - στούς
Ί Ι δη. στοiις πολυάρ ι Ομους Ιστούς της
··nλατείuς τοϋ Δημαρχείου τfjς έργατι

κίjς Κοκκινιuς ύψώΟ11καν

ol

σι1μαίες

μου. Σημαiες πού δέν ίινi1κουν σέ κα
μιά χιί~pα. Πού, καΟεμιά τους, ε!ν'
i:να fργο τέχνι1ς.

!

Β.

!

ΠΑΡΛΑΒΑ .Τ7'ΛΣ

-:-ou

ΙΤρbς τ·ήν ΔιεύΟυνσιν
περιοδικοu " Θέατρο "
' Εν ταuΟα

Στb τεuχος ΓενάρΊJ

-

Φλεβάρ·η πού κυ

κλοcγόρησε πρόσφατα δημοσιεύεται &.ρ
Ορο [s ic] μέ
γίες ".

τ(τλο

"Χουντικές χοpη·

Έπειδη τb ονομά μου περιλαμβάνεται

εtς, αύτο ~αι, το, &.ρΟρο έχει γ~αφεί κατά

τr:_οπ? που με ~ιγει προσι~π•.r-α, π7ρακα
λω να δημοσιευσc7ε τη11 απα11τηιrη μου

:

Κατ' ά~χη11 πισ-:-εύω οη το Οέμα των
κρατικών χορηγιι°';J•J r.ρος καλλιτέ-ι.•J.χς

~~ει

-::Ο~ί έπι

β~σε~»ς ,?-ανΟασ~έv-11.ς,

Θ ": Ό Σημα ιοστολισμός Οά σrα
ματιjσει στιίι· Κοκιi/ι•ιιί; Δί; Οά 'χει
σιιι·ιΞχι:ιι.ι; Δί; Οίι πάρει ίi.λλιι μοpφιj;

τοσο•ι αr.ο μ~ους ,υμων, οσο~ κ;ιι τ~ν
κ.κ. Βουλευτων που cκα11αν την εr.ερω
τηση [s ίc] σ-:-i) Dουλ·ή.

ΓΛ· f· ΤΙ Ι Σ: Φcύγω κ ιόλας, γ ι ά λ ίγο,
ση)ν Ί ο. 'Εκεί, Οιi ύψώσω τlς σημαiι:ς
στiς μιφ{;ς τη ς πλατι:ir.ς, και τό μικpό
λιμάνι ποiι, μέ τίι πλcοi>μ ενά του, πpοσ
φ(;pcτω tδιαίτr.pα. Συνι:ννοi1Οι1κα έπί 
σι1 ς. νά ύψιί)σω τίς σημ αίι:ς μου τι) μ{;
pα πού Οά πpαγματοπο ι ηΟι:ί μιιί μου
σικι·1 l:κδήλωσι1. Θά δοΟεΤ ϊ:να πρό·
γpαμμα κλασι κής μουσι κι1ς, τι)ν ώ
pα της δiισης. Oi σημαΤες Οά κυματ ί

'ΙΙ ' Βλλ<Χς είνα ι ·ή χι~pα πού κάνει τα
λιγώτερα, σέ σχέσ·η 11έ !;λες τις &λλες
χώρες γιά τούς καλλιτέχνες.

··

ζουν δσι1ν ώpα Οά παίζει μουσι κi1 ...
Mπopci καί νά έξελιχτεί - πού μέ
pωτήσατε. Πρός τό παpόν, ή έκδi1λω
σ11 εΤναι στατ ι κή. Τό ένδ ιαφ{;rον,
δλ' i1 χαpά βρίσκr.ται στi1 ν άνάι)τι1ση
τό'>ν σημαι ών. ΕΤναι κάτ ι σίι νιΊ πcτu
με χαpται:τούς, χρώματα στόν άέpα,
ί:ναν πίνακα χpωματ ι στό στόν ούpανό !
Τελι κά, άντί νά κο ιτuμι: έμr.ίς, τίι μι
κpίι ί.ι.ι•ΟρωπάΛ·ια - τό κατεστημ(;νο - ,
μuς κοιτϋ.νι: έκείνα, άπό ψηλά.

Καi ό Χαpτοπόλεμος τοϋ Παύλου
καi ό Σημαιοστολισμός τοϋ Γαίτη

ήταν. τι:λικίι, δυό χίιπενι νγκ "διι:υ
ρυμi:νης ζωγραφι κi'jς ". Τήν έpχό
μι:νη χειμωνιάτι κη πcpίοδο Οά δοϋ

μc &να χάπεν ινγκ, καΟαpά Οεατρικό.

Ηο

μένο.
'Ατυχώς, αύ7ο έγι•Jε στο διάστημα της
έπταε-:-ίας, άποτέ).εσμα μιίίς /,ε•.-:-ουρ
γίας -:-ίjς κρατικ'ής μ·ηχαν'ής, π<ιύ Οά γί
νονταν ούτως η σί),).ως κ&ποτε.
Ε!νι:.η ομωςαύ-:ο άρκε-:ο yιά vά βάΧλε..-cιι
ό Οεσμός; Άσφ:χλι";Jς οχι και πολύ όρ
Οά δ άρμόδιος 'Υπουργός διετ·ήρ·ησε τον

Οεσμ6 .
Αύτο Π01J πρέπει vά ytvη είναι vα φρον
τ(σο•Jμε ϋ).οι ι:~σ-:e ίJ /)εσμος vά λcιτουργ·ή
ση σωστά για να είναι άπr,/)οτικός.

Πρf>-;rις έγ~ Οα έπρι'ιτειvα 11~ γίνη_ έπ~

νεξετασις των κpι-:-ηptων βασει τιο>v ο
ποίων έδόΟησαν σι κρα•ικές χοp·ηγίες.

Έ<Χ•J συνέβαινε νά είστε πεpισσό7εpο
έvημεpωμέ•ιοι ι:~ς προς τά συιψ-χί•ι<ιν•α

στο χώρο των ε!κ'Χστικών Ί'εχv<7>ν, Οά
έyνωρίζατε οτι προ της έπταετ(ας ώς

σχολιάσουμε.

Πρόεδρος των Διπλωματούχων της 'Α
νωτάτης Σ.1<. Τεχνών καί 7ώpα άτομι
κως άγωvισΟηκα και άγωνίζομαι κατά
της αύΟαιρεσ(ας και πρbς τον σκοπον
καΟιερώσεως κριτηρίων ά•ιτικειμενικ'ίjς
άξίας, τόσο γιά τις βραβεύσεις, χορ·ηy(ες

κ.λπ . , <ίσο και γιά τη συμμε•οχη και
έκπροσώπηση της χώρας στ!ς έπ(σημες
έκΟέσεις στο έξωτερ ικό .
Πιστεύ ω λοιπόν οτι σε τυχον έπαvεξέ
τασιv τών κριτ·ηρ(ων οχι μόνον χορη 

γ(αv Οά έλάμβανα, άλλά Κρατικό Βρα
βείο, βάσει της εισφορriς μου στ-Ιjv 'l'έ
χνη τ'ίjς ']~λλά8ος.
Γιά -:-ά Κριχ•ικά D;>ιχβεία όμως, άν χα!
καΟιερώΟηκαv μι τον ίδιο Νόμο, οϋτε
ύμείι:: <:~μιλήσα•ε ούτε ο! έr.ερω-:-ήσαν•ες
κ. κ. Do•Jλt•J-:ιx ι, ολοι δz ά•1α9έρεσ~ στις
πενιχρές χορηγίες των 3.500 δρχ. και
άποσιωπriτε τά βραβεία των
δρχ. και τοϋ 1.000.000 δρχ.

500.000

Στο έpώ-:-·ημα αύ7ό Οά Ί)Οελα νά εχω
μίαν άπάvτησιv ώς ά.πόδειξιv τ'ίjς κα
λοπιστίας σας.

Έπομέvως, δέν είναι σωστο νά χαρα

κ7~p(~ω.vται rιl χορη,γίες ώι; χ~υvτικ~ς
και vα αr:οδ!δεται καποια μομ9·η στους

~αβόvτας. παρά ι;όνον

~v

~ιι; tλαβαv

ε~α•J-:-ι κdίπηιι.Jv υπηpεσιωv η :-:χραχ~
ρησεωv συy.ι.εκριμέvων r:ρος την χουv
':'α.

'Rπε:δή ή άν•ίΟεσή μου προ~ κάΟε μορ

φ·iι, βί-χ5 κ~ι bλ?κληρω•ι~μ~~ είναι yv,<ι>

σ-:-·η, δεν α.πr,δεχυμ'Χι την
χο•)v-:-οποι·η
σ·ή" (LQIJ και δ•.αφων ω t:ις πρός τ-iιν (jλ·η
παρουσίαση τrιu Οέμα«ις και μάλιστα
όπό τtτ/,()ν τον δποϊον Οε ωpι";J τουλά

χιστον ώς άτυχη .

Το νά δtδωvται Ηpαβεία και χορηγίες
στούς άvΟρώπουr; πού μοχΟοuv γιά να
άνεβάσουν το πολιτισ-:ικο έπ(r:εδο τοu

τόπου, είναι πο).ύ σωστο και έπιβεβ).-η

καi νά τό

Μετά τιμης

'JΆΚΤΙΣ ΠΛΡΛΑΒΛΝΤΖΛΣ

ΚΑΙ

Η

ΣΩΣΤΗ

Ή έπιστολιi μι

'· ά ε ι

ΑΝΑΓΝΩΣΗ
άπό μόνη της.

Ό έπ ι στολογpάφος, άπό τι)ν άpχή ως
τό τέλος, ε!ναι έ~-τός τοϊι . . . βρώμικου
Οέματος. Φαίνεται σά νίι μιiν καταλα
βαίνε ι τι) σημασία τ 1'ς ϋπαpξι1ς τοϊι
όνόματός του στό ν έπίσι1μο Κατάλογο
τ(ι)ν χορ ιJΎ ι ιi'>v της χούντας . Τό " Θ "

δέν κι1Ι νι:ι 11σκοπο - διαΟέτοντας πο
λύτιμο χ(ίιpο - νά έπιμε ί νει στι)ν ά0 ώ α έ πιστολ1'1 .
Στι)ν ιipχιi , ό κ. Παpλαβάντζας, άvτi
ν' άπολογι1Οεί, μuς έκΟέτει
τi1 ...

Οcωρητική

cίποψiJ του γ ι ύ. τό Οεσμό

τών χοpιlΥ ιιί\ν καί των ίίλλων κρατικών
παpοχώv. Μέ τή... μ ικρή δι αφορά

πιίΊς.

ούτι:

καν{:νας τοϋ

τή

ζήτι1σε.

ούτι: κανένας Οίι {;νδ ιαφερόταν νίι τή
μάΟι:ι ! Γιίι τόν ίιπλούστατο λόγο πώς
6 κ . Π . δχ ι μόνο δέχτη κε χοpη γία άπό

τόν

ύπουργό Πολιτισμού

της

Δικτα

τ' όνομά του, μόνο

στόν

Κατάλογο

τορίας, άλλά τιΊ ζi1τησε ό ίδιος, μέ

τ&ν

γραφτι) αίτησή του στό φωστi1ρα τf'jς

Ό κ. Παρλαβάντζας δέν ύποψιάζεται

χούντας κ. Τσάκωνα. Μιά ετσι άπο
χτημέν11 χορηγία, κανένας δέ θά περί
μενε νά τιiν... άποκηρύξει!
Ό κ. Π. προσθέτει . . . άτυχ&ς : « 'Α
τυχ&ς, αύτό ε-yινε (ή χορήγηση χορη
γιών) στό διάστημα της έπταετίας, άπο
τέλεσμα μιiiς λειτουργίας τf'jς κρατικης

μηχανfjς,

πού

θά γίνονταν

άλλως κάποτε».

ούτως η

Άλλ' ό κ. Π. δεν

ύπέβα'λε αίτη ση πρίν άπό η;ν 21η
'Απριλίου 1967 ! Ζήτησε χορηγία τό
Γενάρη
τοϋ
1973 - tξη όλόκλη ρα
χρόνια μετά τήν έγκαθίδρυση της Δι
κτατορίας. Κα.ί, δυστυχώς γι' αύτόν,
οι αίτήσεις δέν εχουν άκόμα κατα
στραφεί
Κατόπιν

!
-

ξεχνώντας, πάντοτε, τό γε

γονός πώς fχει πάρε ι χορηγία άπό τι)
Δικτατορία! - έπιδίδεται σέ έπίδειξη
... τόλμης : « Πρώτος έγώ θά έπρό
τει να νά γίν11 έπανεξέτασις τών κριτη
ρίων βάσει τ&ν όποίων έδόθησαν oi
κρατικές χορηγίες».

Στή συνέχεια, ό κ. Π. παρεμβάλλει μιά ·
δικολαβική
άποστροφή: «'Εάν

συνέβαινε νά είστε

[sic]

περισσότερο

ένημερωμένοι ώς πρός τά συμβαίνοντα
στό χώρο τcί>ν είκαστικiί>ν Τεχν&ν ... ».

Ό κ. Π. θέλε ι , φαίνεται, νά πεί πώς
δέν πρόσεξε ποιός έκδίδει καi διευ
θύνει τό "Θέατρο".

Βιάζεται, δμως, νά έπιδοθεί, μέ άνεπα
νάληπτη σεμνότητα, σέ ... αύτοθαυ
μασμό : «Πιστεύω λο ιπόν δτι σέ τυ
χόν έπανεξέτασιν τών κριτηρίων δχι
μόνον χορηγίαν Οά έλάμβανα, άλλά

Κρατικό Βραβcίο, βάσει της ε ί σ

...

πενιχρ&ν χορηγι6>ν.

δμως, πώς 11 παραπάνω φράση το~
προδ ίνει

τά τελείως άντίθετα άπ'

δσα ύποστιiριξε - τήν άνάγκην φιλο

τιμίαν ποιούμενος - γιά τiς κρατικές
χορηγίες καi τά κρατικά βραβεία. Μ'
άλλα λόγια, γιά νά κόπτεται νά δημο
σιε1>τοuν καί τά Κρατικά Βραβεία κι άπ' αύτό, μάλιστα, νά έξαρτάει τι)ν
. . . καλοπιστία μας - πάει νά πεί πώς
τά θεωρεί τουλάχιστον έπιβαρυντικά
γιά δσους τά πf'jραν!
Καi ό κ. Π . ... συμπεραίνει: « 'Επο
μένως, δέν ε{ναι σωστό νά χαρακτηρί
ζωνται οι χορηγίες ώς χουντικές ...

)).

'Αλλά, &να ξεκάρφωτο έπομένως δέ
βγάζει
άπαραιτi1τως ... συμπέρασμα!
ΠληροφοροGμε, ... έπομένως, τόν κ.
π., πώς οι χορηγίες δέ "χαρακτηρίζον
ται " άπό κανέναν χουντικές. ΕΙναι
χουντικές ! Καί ό τίτλος τ6>ν Ντοκου
μέντων - ποό ό κ. Παρλαβάντζας τόν
Θεωρεί, εύγενέστατα, άτυχη - δυστυ
χ6>ς, γι' αύτόν και τούς uλλους, ε{ναι
πραγματικός. Κυριολεκτεί άπόλυτα !

Ό γλ'!ίπτης 'Αχιλλέας Άπέργης ποv, δπως δήλωσε, άπό παρεξ1ίγηση
ύπέγραψε τήν αίτηση γιά τή χορη

γlα -

συνεχlζει τψ•

"

eμπρακτη με

τάιιοιά" του, διαΟέτοιιταc; τά χρή

ματα τι]ς χοeηγlας στά Ούματα τfίς
τουρκικής εlσβοΜjς στήν ]('!ίποο. Νά

μιd πρ6σφαrη έπισrολ1ί το~ι στδ~
έιιταύΟα

Πρεσβευη] η'jς

]('!ίπρου

:

Κύριε Πρέσβυ,

Σας έσωκλείω μιά έπιταγή γιά 3Ιι.500
δρχ., τις όποίες παρακαλώ νά δεχΟητε
και νά διαΟέσετε σέ δεινοπαθοϋντες καλ

καλύπτει ό κ. Π. iiν πρόκειται νά ύπο

Τό ποσόν αύτό άντιστοιχεί στ-1) χορ'Ι)γία

βάλει καi στόν κ. Τρυπάνη καμιά νέα
αίτησούλα ...

'Αλλά, νά πού κάπου μίiς .. . στριμώ
χνει : « Γιά τά Κρατικά Βραβεία
δμως, llν καi κασιερώθηκαν μέ τόν

ίδιο Νόμο, ούτε ύμείς ώμιλi1σατε ούτε

oi έπερωτ11σαντες κ.κ. Βουλευταί: δλοι
δ~

άναφέρεστε

γ ι ες τcον

3.500

στίς πι:νιχρές

δρχ.

καί

χορη

άποσιωπaτε

τά Βραβεία τ&ν 500.000 δρχ. καt του
1.000.000 δρχ. Στό έρώτημα αύτό θά
fιθελα νά έχω μίαν άπάντησι ν ώς άπό
δειξι ν της καλοπιστίας σας». Καλό
πιστη άπάντηση : Θά άσχοληθοϋμε κα i
μέ τά Κρατικά Βραβεία. Άλλ' αύτό
δέν άλαφρώνει τιΊ θέση τοϋ κ. Π. Άν

ε{χε πάρει καi Κρατικό Βραβείο δέ
θά τό παρασι(ι)πούσαμε. Δυστυχώς γιά
τόν κ. Π., βρ1iκαμε - κι άναφί;ραμε -

ΓΙΑΝΝΗ

Τό
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λιτέχνες Κυπρίους, πού ζοϋνε στην Κύ
προ.

1 όποια άπό παρανό'Ι)σ·η μοϋ άπενφ:ήθ'Ι)

από τό
δικ-:-ατορικό καΟεστως τον
Δεκέμβριο τοϋ 19 7 3. 'Γ1jν χορ'Ι)γία αύτ1j
ούδέποτε μέχρ ι ο-ήμερα έχρ'Ι)σιμοποί·ησα.

ΡΙΤΣΟΥ

τείίχος τοίί

"

Θ

",

το

τείίχος τής Δημοκρατtας, κυκλοφ6ρησε μέ ξώφυλλο τό lστο(!ικό έμ

βλημα τής Δημοκeατίας πού χά(!αξε
ό Παρθένης στό κελί τον 'Αλέξαν
δρου Παπαvαστασlου, στίς φυλακές
τ1ς ΑΖγινας . Τδ τείίχος lίvοιγε μέ
το πρωτοδημοσlευτο Χοeικδ τού

Γιάννη

Ρίτσου " Λ!lαντατοφ6οες ".
Μιά άποφασιστική φωv1) 'Ελ"'ενΟε

ρlας

άπδ τό κάτεργο

τής

Γυάρου.

• li φροvτlδα τής παeονσίασής τους
- μέ παιιομοι6τ·υπη φωτογραφικη
dπ6δοση τον χαραχτηριστικοϋ βυ
ζαντινο -ροκοκδ χειe6γραφου τού
Γιάιινη Ρίτσου καί τίς σπάνιες

φωτογραφίες άπ' τή Γυάρο

-

1Jταν

μιd όφειλή άγάπ11ς καl τιμ1jς στόν

Ποιητή . Τδ eaγo καl 1) παρουσlαΦί
του, κυριολεκτικά, συγκίνησαν τcί
κοιν6. •Εστω καί καθυστερημένα,
άvαδημοσιεύουμε δ, τι έγραψε 6 Τά
σος Βουρνfiς
Λύγ1jς " :

- 6 Παρατηρητής

της

"

"Ε ΜΠΡΑΚΤΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ"

φ ο ρ ς μου στ1)ν Τέχνη τilζ
Έ λ λ ά δ ο ς » ! !! 'Η άραίωση καi τά
θαυμαστικά εΙναι δικά μας . Άφοροuν
τιi σεμνότητμ καί τιiν . . . αύτογνωσία
τοϋ καλλιτέχνη. Μόνο πού δέν άπο

a

ΟΙ "ΜΑΝΤΑΤΟΦΟΡΕΣ"

ΤΟΥ

ΛΛΜΠΛΔΗΔΡΟΜΙΑ

ΤΟΥ

ΜΥΘΟΥ

ΤΗΣ

ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ

'Η Γυάρος, τό κολασμένο ν'Ι)σι πού
μαρτ\ψησαν χιλιάδες άγωνιστkς τ'ίjς
έλλ·ηνικης έλευθερίας, μπαίνει στ·Ι)ν !ε
ρη περιοχη τ-ίjς .ποί·ησ'Ι)ς. Ό Γιάννης
Ρί-:-σος, δ μέγας χpο•fικογράφος •ών πα
θών τ-ίjς Ρωμιοσύv-ης, μας προσφέρει,

άπλόχερα οπως πάντα, τό 0'Ι)σαυρό τ'ίjς
-οέχνης

του

με τό

ποι·ητιχό

Οεατρι;ι.ό

χρονικό του " Μαντατοφόρες " , πού
δ·ημοσιεύεται στο τελευταίο τεϋχος τοϋ

" Θεάτρου " και καλύπτει τριαν;απέντε

μεγάλες σελίδες στίς όποίες άποτυπώ
νεται φωτοι.ι:ηχανικά το 'ίδιο το χειρό

γραφο τοu ,ποιητ-ίj, 'με τ·)j χαρακτ-ηρι
στιχ->ι γρχφ·η του που Θυμίζει περγαμηνο
μεσαιωνικό χειρόγραφο.
Είναι μιά γενναία προσφορά τοϋ περι
οδικοϋ στο άναγ'Jωστικό του κοινο και
α.η·η 11.>.ά μεyάλ·η παρουσία τοu Ρίτσου

'Ένα πρώτο ποσον έκ δρχ. 2fι.Ιι56, πού

στο στίβο τ'ίjς μαχόμεν'Ι)ς πΟ('Ι)σ'Ι)ς, άπό

άντιστοιχοϋσε

τότε πού κράτ-ησε και κpα-.-α τίς σά),
πιγγες τ'ίjς έλευΟερίας και τ'ίjς άρετ'ης
της άγωνιζόμεν'Ι)ς πατρίδας.

στούς

πρώτους

μΊjνες

κάτέθεσα τ-Ι)ν 5/8/197'• εtς τον λ/σμό~
19005

( λογ.

ύπέρ

ένισχύσεως

θυμά

των Κυπριακοϋ άγώνος) της ΈΟνικ'ίjς
Ί'ραπέζ·ης 'Ελλάδος . Αύτό πού ' σας πα
ραδίδω τώρα έρχε-οαι σάν συνέχεια.
Πιστεύω π6)ς σάν λογοτέχν'Ι)ς Οά άντι
λ·ηφΟ'ίjτε πλήρως τό πνεϋμα τ-ίjς έ'Jερ
γείας μου αύτ-ίjς χαί Οά φροντίσετε τά
χρ·ήματα αύτά νά περιέλθουν σε καλλι
τέχ'Jες πού πραγματι.κιΧ τά έχουν άνάγκ'Ι) .

Μέ πολλ·Ι) τψ:Ι)
ΛΧΙΜΕΛΣ ΑΠΕΡΓΗΣ

"

οι
Μαντατοφόρες" είναι τιΧ πάΟη τi:.1ν
Έλλ·ή'Jων άφ'Ι)γ·ημένα άπό γυναικεία
στόματα. Στο βασανισμένο τοϋτο τόπο

ή γυναίκα έχει γίνε( €να tδια(τερο σύμ
βολο πού τό μαϋρο μαντ·ήλι τοϋ πέν

Θο~ς κλε~δώ•ιει, χρόνια χα( χρόνια τώρα,
σΗ/ σκοτεινιά του, τό χεφάλι τ·ης. Ό
πανάρχαιος άγων•.στιχος μύθος γιά τΎ)ν

έλευΟεpία περνiί μέσα άπό ποτάμια
αlματος Υ.αί μεταλαμπαδεύεται άπό yε-

Τώρα, πάλ1 ~~ΘΕΑΤΡΟ" 6 ' ενα μήνα!
81

vια σέ γεvια άπό τ!ς yυvαίκες μας, γιατ!

νά κουβεντιάζει μ' όίλλο φύλλο·

αύτές σηκώvουν 8λο τό βάρος της όδύ
νης, γιά το α!μα κα! το Οάνατο . 'Η άτέ

[ ν'

λειωτη

αύτη

λαμπαδηφορία

τοϋ

πό

νου, πού ξεκινα άπο τούς χορούς τών
γυναικών της άρχα(ας τραγωδίας, φτά
νει άδιάκοπη &ς τίς μέρες μας μέ τήν
πο(ησ·η:

πού τοσκα'σε άπ' τ' άδέρφια του και
(μοναχο τσαλαβουτάει άπ'
[τη χαρά του στό ποτάμι
βρεχούμενο &ι; το γόνατο, κι δλα τά

[τζάμια ν' άντηχοϋv το χοροπ-ήδημά. του
κι ολα τά γυαλικά

Ε!ναι δ καημος τών σκοτωμένω μας .
Ε!ναι ή

Ούμηση

-

ή

Θύμησ·η κ'

·ή

[μυστική περφάνεια μας.

Ε!ναι ή σπλαχνιά. μας γιά την ιδια την
[έρμιά. μας

τραγουδάει δ ποιητης μέ το στόμα τών
Μαντατοφόρων γυναικών τών στίχων
του, σ' &να βράχο όίξενο καταμεσης στο
Αιγαίο, οπου μαρτύρησαν χιλιάδες &.τεγ
κτες συνειδήσεις, οπου
Ό

άγέρας

γύρω τους

δέvεται

Ούρανος καl πέτρα.

σάρκα.

·

Γεν ια των 'Ε).λ·ήνων, κόκκαλο, πέτρα, σίδερο, ούρανός.
ΕΙΚΟΝΕΣ

ΑΠΟ

ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Μέσα στο πολύστιχο διαλογικο ποί·ημα
τοϋ ΡLτσου οι γυναικείες μνημες άπο

μιά εύθύγραμμ·η, άπλή καθημεριν-fι ζωή
στο παρελθόν, άναρριπ(ζουν το Cίγριο
παρόν:
"Αχ, ν&τανε νά ξεκαΟάριζε τ' αύτί μας
[άπο τον κρότο της πέτρας,
ν' άκούσουμε μιά νύχτα πάλι, μέ την
(&.νοιξη πάλι, &να φύλλο

κι όίχ,

άκούσουμε το πιο μικρο άστρουλάκι

μές στο μπουφέ ν'
[άντιλαμπύζουν .

Τ!ς εtκόνες μιας ζωης, γεμάτης καΟη

μερινή εύδία, διαδέχονται εtκόνες σπα
ραγμοϋ καl συμφορας. 'Εδώ πιά μι
λάει το πανάρχαιο πνεϋμα της προφή
τισσας γυναίκας πού βλέπει στά όρά
ματά της τη συμφορά νά κα),πά.ζει και
πού ·ή ποιητική μας παράδοση τό 'χει

προσωποποιήσει στή μορφή της δμ:η
ρικης Κασσάνδρας :

"

Ποϋ νάν τά π'ίjγαν τά παιδιά μας; Ποϋ

[τούς &vτρες μας vάν τούς καταχωνιάσανε;
Μές στά λαγούμια, στά μπουντρούμια,
[στά μνημούρια,
μές
στά σίδερα;

Μαντάτο άπο τότες δέ μάς δώκανε·
[χαρτί μέ βούλλα δέ μάς πέψανε.
Και παρακάτω ό σπαραγμος

κορυφώ

νε τα ι:

Πνιγόμαστε , πνιγόμαστε λιγόστεψε
[τάχα δ άγέρας; δ κόρφος μας στένεψε;
Ξεχάσαμε τάχα το

[ σας;

μυστικο της άvά-

-Μας το π'ίjραv και δαϋτο

μαζ! μέ τον άγέρα· κι ό πικρος στενα

(γμοι;

δέ βγαίνει άκέριοι;,

δέvεται κόμπος, μέvει μέσα μας, στό
[στομάχι , στο σ:rηθος, στό λαρύγκ•.,

γρομπιάζει καl ροζιάζει - μας πνίγει.
[Λίγο άγέρα, Θέ μου, λίγο άγέρα ...
ΤΑ
ΣΦΙΓΓΟΝΤΛΙ

ΣΤΗΝ

ΔΟΝΤΙΑ

ΑΝΤΙΣΤΛΣΗ

Καl καθώς το ποί·ημα προχωρεί άνά

μεσα σε θρηνο καl άναπόλ·ηση, μπαίvει
τέλος,

στήν

περιοχη

της

άντ(στασης

των γυναικών, στήν πιο μεγαλόπρεπη,
άλλα χα! πιο άνθρώπινη έπωδό του,
δταν τά δόντια σφ(γγοvται καί τά πέλ
ματα ματώνουν στ-Ιjν πέτρα της άλύγι
στης ρωμέικ·ης ύπομονης

:

Ή λευτεριά ποτές δέν ξεμαΟαίνεται [το κόνισμά της φέγγει
[σ' ο\ιλα τά σκοτάδια.
Πιο μαϋρα τά σκοτάδια δείχvουνε μέ
[ τή φεγγοβολ·ή τ-ης.
Ποτές τον όίνθρωπο δέ'\1 άπαρνιέται ή
[λευτεριά μένει βαθια [βαθιά στ-fι ρίζα τ'ijς άνάσας
πριχοϋ τή δείς, πριχοϋ τ-)j μάθεις, τήνε
[ξέρεις, μέσα σου
[κουρνιάζει και προστάζει.
Και ποιοι 'ναι τοϋτοι δώ, μαθές - νά

(τούς τρομάξω και νά δέσω τά χέρια;
'Απο ποια μαύρη τρούπα ξετρουπώσαvε
[και κάτσανε στο σβέρκο τ'ijς πατρί[ δας;

τΩ &γιο μίσος, &γιο, &γιο, - σοϋ προσ[πέφτουμε· άνασ-ήκωσέ μας.

Καl το · χορικο τ'ijς Γυάρου κλείνει με
τούς δύο τούτους στ(χους :

ΕΝΑ

ΗΡΩΔΕΙΟ

ΠΝΙΤΜΕΝΟ

ΣΤΑ

ΧΡΥΣΑΦΙΚΑ

!

1'Ι'lιά λέξη μόνο

:

Λευτερια καl λάμψαμε
(δλες -

Μια λέξη μόνο

:

Λευτεριά καl λάμπεις,

[κόσμε, γιέ μας.
ΝΑ

ΩΑΙΧΤΟΥΝΕ

ΣΤΗ

ΣΚΗ ΝΗ

"

οι
Μαvτατοφόρες" τοϋ Γιάννη Ρί
τσου δέν rφέπει νά μείνουν μόνο στο
χαρτL. 'Απο τούτ-η έδώ τ·Ιj Οέσ·η κά
νουμε τ-)ιv πρότασ·η να ιδοϋvε τα φώτα

της σκ·ην'Ϊ}ς, κατάλληλα πλαισιωμένες
άπο μουσική πού να ταιριάζει στο Οέμα.
Γιά νά έπικοινων·ήσουν μέ περισσότερ·η

&νεση ~ι μ~γάλες y.άζες μ~ τ-1ν ::υχ'ιη

ποι·ητικ·η ουσία του λυρικου αυτου κα

τορΟώματος γύρω στά πάΟ·η τών 'Ε),
λήνων πού διαφέντεψαν τ-Ιj λευτεριά,
σίγουρα ·lj σκηνή Οά βοηΟ·ήσει περισ
σότερο. Δέν εχουμε καμιά άμφιβολία
πώς Οά βρεΟοϋν έφτιΧ προιχισμέvες ·ήΟο
ποιοt της έ).);ηνικης σχ·ην'ijς πού οα φιλο
δοξήσουν ν' άναστ-ήσουν τ!ς γυναίχες

της 'Ελλάδας, στό ρόλο τοϋ α!ώνιου
Οεματοφύλαχα τ-ίjς λευ-τεριάς της καl
να μας μεταδι~σουν τό μ:ήνυμ'Χ τ'ijς
μεγάλ·ης ποί·ησ·ης, χαΟώς κατεβαίνει
άπο τήν περιοχ·η τ-ίjς άρχα(ας τραγω

δίας, και, μέσω τοϋ Ρίτσου, φτά,ιει <~ς
ΊΌ 'Ηρώδειο -τόπος δλων τών έκδηλώσεων τοϋ Φεστιβάλ 'Αθηνών- κυριάρχ·ησε,
8λο το καλοκαίρι, στή ζωή της πόλης. Στηριζόμενοι;, άκριβώς, σr/j μ.εγά).-η δ·ημοτι
κότητα τοϋ ρωμαϊκοϋ 'Ωδείου, δ δ·ημιουργοι; κοσμημάτων 'Ηλίας Λαλαούνης κά
λυψε, μ' &να πλαστικο όμοίωμα τοϋ 'Ωδείου, τή βιτρίνα τοϋ κεντρικοίί του κατασrή
ματος. 'Ένα 'Ηρώδειο, πνιγμένο στά ... χρυσαφικά! Ο! περιδιαβαστικο l άθ·ηναίοι καl
οι ξένοι τουρίστες, πολύ το χάζεψαν. 'Ένα όλόκληρο Θέατρο, μέσα σέ μιά βιτρίνα,
προκάλεσε άκόμα κ' έμάς. Τή χαρ·ήκαμε και τή ~ωτογραφ·ήσαμε . Μ·Ιjν πονηρευτείτε:
Δέν πρόκειται νά τήν ... πληρωθοϋμε ! Θεωροϋμε άνέντψη κάΟε &μμεση διαφ·ήμιση .

έμiiς σαv άπό·ηχος δλων τών ύπέρ έλευ

Οερίας άγώνων τοϋ έλληνικοϋ χώρου.
οι
Μαντατοφόρες "
αύτο άκριβώς
τό

"

μ:ήνυμα

άτέλειωτ-η

μiiς

μεταφέρουν

λαμπαδηδρομία

πού δέ στερεύει
ραvτο χρόνο.

τοίί

μe

τ-)jv

μύθου

ποτέ μέσα στον άπέ

Ο ΠΛΡΑ'ΓΙΙΡΙΙΤΗΣ
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Χρωστίiμε άκόμα τiς ε!δ ικές ση)λες βιβλιοπαρουσίασης. Τiς θεωροϋμε άπαραί
τητες και θά τiς άρχ ίσουμε. Όλα τά βιβλία πού κυκλοφοροϋν δικαιοϋνται μιά
λιγόλογη άναγγελία. Αύτό, πέρα άπό -ιήν κριτ ικι) προβολi1, iΊ την κατάκριση,

πού τήν ... δικαιοϋνται - άντίστο ιχα - τά καλά καi τά έπιζήμια βιβλία. Παρα
κάτω, 6 Τάσος Λιγνάδης παρουσιάζει τά "Σατυρ ικά", τό έξοχο βιβλίο τοϋ
καθηγητ~ στό Πανεπισηiμιο Θεσσαλονίκης Νίκου Χουρμουζιάδη κι ό <!>.Άνω
γε ιανάκης κρίνε ι μιά πολυσέλιδη "αύτοβιογραφία" τοϋ Μάρκου Βαμβακάρη.

'' ΣΑΤΥΡΙΚΑ "

ΤΑ

Νίκου Χ. Χουρμουζ ιά δ η :
Σατυρικά. Τέταρτο βιβλίο στιi σειρά
ΒιβλιοΟιjκη γενιι.<Ιίς παιδείας " . ·Εκ
δοση " ·Εταιρείας Σπουδwν Σχολιjς
Μωραtτιι ", ΆΟιj11α 1974. Σελ. 269.

"

'Ελάχιστο και άποσπασματικο ε!ναι το
δλικο

τοϋ

Σατυρικοίί

Δράματος

πού

μάς &χει σωθεί, τόσο πού νά δυσκο
λεόει, aν ι>χι νά κάνει άνέφικτ-η, τη

διάθεσ·ή της ή ει8ικη έπιστ-ήμη.

Λύτό τό ύλικό παρουσιάζει η περιγρά

φορετικο άπο το παλαιότερο προ-δρα
ματικο δμαδικο ιΧσμα, πού τό έκτελοίί
σαν χορευτές ντυμένοι σάτυροι.

Συναφές Οέμα στ-Ι)ν δλη προβληματικ·Ι)
τοϋ σατυρικοϋ δράματος εΙναι το πότε
ιΧρχισε να λειτουργεί δ θεσμός της
τετραλογικ-ijς παράστασης (τρεϊς τρα

λάχιστον ένος σατυρικοίί
δράματος,
συσκοτίζει π~λλές φορές τό πρόβλ·ημα.'

γωνίζεται μέ τετραλογικη μορφή (την
τριλογία " Φινεύς - Πέρσαι - Γλαίίκος

γιατί

Ποτνιεύς " eκλεινε τό σατυρικό δράμα
"Προμ·ηθεύ.ς "). Φαίνεται ομως κα
θαριΧ δτι ·ή άγωνιστική ύποχρέωση της
τετραλογίας δεν ύπ-ίjρχε άπο τήν άρχ·Ι)
τοϋ σατυρικοίί δράματος . Τοίίτο μiiς

μιάς

εικόνας

διαφωτιστικ'ίjς

ούσιαστικά, χαμένου

εlδους.

'Η

δ~άσωση :οϋ, εύρ ιπίδειο~ "Κύκλ~πα ",

παρασυρει

σέ

1
γενικευσεις,

που

rσως να μ:Ι)ν άποδίδουν μιιΧ πραγματικη
εικόνα, μιiiς και δ τραγικος ποιητης
κ' ή έποχή του, ε!χαν άποκο),λήσει
την παλιιΧ σχέση, aς ποίίμε την αισχυ
λική , μέ τούς " σατόρους ".
οι δυσκο),(ες τοίί σατυρικοίί δράμα-:ος

άρχίζουν άπο τήν.

..

άρχή του. Λείπει

ή eνδειξη μιας άφετηρίας, πού νιΧ έν

τοπίζει χρονολογικά τ-Ι)ν εlσδο;ι:-1) τοu
σατυρικοί> δράματος στο πρόγραμμα

των δραματικών άγώνων των lΊ'ίεγάλων
Διονυσίων.

Το

μόνο

πού

μπορεί

νιΧ

έξακριβωθεί ε!ναι τά, σχετικώς έκτε

ταμένα, χρονικά ορια της eνταξ·ής του,
βάσει τών στοιχείων πού ξέρουμε άπό
τα δυο ii.λλα εrδη των δραματικών
άγώνων. Το 53fι π.Χ. έπισ·ημοποιείται
δ άγών της Τραγωδίας μέ πρώτο νι
κητ-1) τό Θέσπι καl τό L18G τελείται
δ πρι7>τος κρα-:ικος διαγωνισμος Κω

μωδίας μέ ,,ικ·ητ·Ι) το Χιωνίδη. Μέσα
σ' αύτό το διάστ·ημα τών
χρόνων

'·8

πρέπει νά 'γινε -~ eνταξ·η τοϋ σατυρικοίί
δράματος
στο
έπίσ·ημο
γιορταστικο

πρόγραμμα τ'ίjς Πολιτείας. ΊΙ τοπο
θέτηση αύτη ε!ναι άναντίρρητη, έφ"όσον
σατυρι.κο δράμα eγραφαν άποκλειστικα
οι τραγικοί ποιητές και ποτέ ο ι κωμω

διογράφοι , ώστε νά. 'ναι φυσικ·Jj ·ή έπι
σημοποίησ·ή του πρίν άπό τ·ίjν εισδοχ·Ι)
τ'ίjς κωμωδίας.

'Τπάρχουν στοιχεία βάσιμα

πού

κά

νουν να φαί,νεται. έν8εχόμ.εν,ο οτι ~ο
σατυρικό 8ραμα επισ·ημοποι·ηθηκε τ·ην
τελευταία δεκαετία τοϋ 6ου αtώνα και,
εtδικότερα, λίγο πρίν άπο το 500 π.Χ.,
οταν δ·ηλαδ·iι οι 8ιονυσιακές γιορτές,
μέ τις μεταρρυθμίσεις τοϋ ΚλεισθέΨΙ),
άπόκτ·ησαν τίς προUποθέσεις μιiiς λαϊ
κότερης άπήχησ·ης καl συμμετοχ'ίjς.
'Εξάλλου, σ' αύτη τ-Ι)ν τε),ευταία 8εκα
ετLα τοίί Gου αιώνα παρατ-ηρείται ·ή

δραματουργική 8ραστηριότητα τοίί Πρα
τίνα πού, χαί κατα την άρχαία παρά
δοση καl κατα τ-Ι)ν άποδοχή της ερευ

νας, ύπ-ijρζε δ πρώτος ποό 'γραψε σα-

Θεια νιΧ άνασυγκολληθεί μιά έπιφάνεια
άπό τά έλάχιστα Θραύσματά της, μπο
ρεί νά συγκριθεί μέ την άποκατάστασ·η
μιάς τοιχογραφίας πού μόλις καταφέρ
νουμε νά ύποψιαστοίίμε τlς παραστά
σεις της, μέσ' άπο τη λεπτολόγο καl
έξαντλ·ητικ-1) παράθεση τών άνεπαρκών
στοιχείων τοίί ύλικοίί, πού εχει στή

μορφωμένου είδους πού ξέρουμε. Καί
αύτο τό ε!δος -ιjταν φυσικα κάτι δια

ευεργετικη ως προς την κατοχη του

τοϋ,

11111

τυρικο δράμα, μέ τη μορφή τοϋ δια

γωδ(ες καί ενα σατυρικό δράμα), πού
όποχρέωνε τον ποιητή να διαγωνίζε
ται στούς δραματικούς άγώvες μέ τέσ
σερα eργα . Ξέρουμε, πάντως, δτι το
472 δ θεσμος ·fιταν σέ λειτουργία, έφ
όσον δ Αίσχύλος τη χρονια έκε(νη δια

σύνθεση

1 1~

τό δ·ηλώνει δ άριθμός τών eργων πού
άποδίδονται στον Πρατίνα. 'Από τά

50

Θεωροόμενα tργα του, μόνο τά

18

·fιταν τραγωδίες . Καί τοϋτο πάλι δδ·η
γεί αύτόματα στ-1) σκέψη /)τι εΊvαι
ιΧκρως ένδεχόμενο, πρlν άπό την έπι
σημοποί·ηση τοίί είδους, νά παριστάνον
ταν tt σάτυροι ,_, άνεξάρτητα άπΟ τίς
τραγωδίες . Πάντως,
δ θεσμος τ'ίjς
τετραλογικ'ίjς παράστασ·ης πρέπει νιΧ

ίσχυε τουλάχιστο &ς τό

π.Χ. Τ·ίj

lt•15

χρονιά. αύτ-ή, δ Εύριπίδης παρουσ(ασε

τετραλογία
μ·ήδ·ης

δράμα

"

\"

'Α),έξανδρος

Τρωάδες

Σ (συφος

"
" ).

καl το

-

Παλα
σατuρικο

Το ε!δος, κατά το τέλος τοϋ 5ου αιώ
να, ε!ναι φανερο οτι έπιβίωνε μέ δυσκο
λtα. Συμπτώματα μιiiς τέτοιας δυσ-.ι.ο
λίας ε!χαν άρχίσει νιΧ διαφαίνονται πολύ
πιο πρίν. "Ηδη, το 438 δ Εύριπίδ·ης
στ-Ιj θέσ·η σατυρικοίί δράματος δίδαξε

την " 'Άλκ·ηστ-η " καί τοίίτο όπωσ
δ·ήποτε ε!ναι ίtνα σύμπτωμα παpακμ'ίjς
τοίί είδους. Ί'όν tπόμε'JΟ α!ώvα, πού ·ή

παρουσία γενικα τοίί Χοροίί δε(χνει
βαθμιαία οτι έξαφανίζεται και ·ή άρχι
τεκτονικ·iι μεταβολ·Ι) τοϋ χώρου, μέ το
ύφηλό προσκ·ήνιο, κάνει τ-Ιjν έπικοινωνίσ,
λογε(ου και όρχ·ήστρας μόνο εύκαιpιακ·ή,
τό σατυριχο δράμα άρχίζει να ι!:κλείπει .
ΊΙ προσπάθεια νά άναβιώσει το ε!δος
τον τρίτο αίώνα άποκαλόπτει περισ
σότερο φιλολογικ·Ι) νοσταλγ(α παρα λει
τουργική άνάγκ·η.

•11•
'ΙΙ έργασία τοίί Νικου Χουρμουζιάδη

" Σατυρικα" μiiς δίνει, οσο γίνεται

άπό τά πράγματα να 8οθεί, τ-Ιjν εικόνα
τοϋ σατυρικοίί δραματικοίί είδους, άπο
σπασματικ-ή, δταν περιέχει άκριβ·ίj στοι

χεία.,

σκιτσαρισμέν·η,

δταν

βασίζεται

σέ πιΟανοφανεϊ:ς ύποΟέσεις. 'Η προσπά-

φει άποκλειστικα τό βιβλίο τοϋ Ν.
Χουρμουζιάδη, άποφεόγοντας νά δια

τυπώσει βασικΕ:ς θεωρίες Ί) γενικά συμ
περάσματα, τιΧ δποία μποροϋν βέβαια
νά συνθέσουν μιά εtκόνα πιο εύεξ·ήyητη,
ύπόκεινται ομως στον
κ(νδυνο τοϋ
άναπόδεικτου, τοϋ άστήριχτου Ί) της

πλάv-ης.

οι

.. λύσεις"'

πού προτείνει

δ συγγραφέας στά έπl μέρους Θέματα,
δ(νονται σάν άπορίες μέ ύποθετικο

χαρακτήρα. 'Υπογραμμίζετα ι το πρό
βλ·ημα, άνο(γεται μιά λόση και άποφεύ
γεται, άπό ίtνα αίσθημα εντψ:ης άτολ
μ(ας, ·ή διατόπωση κάθε ιΧποψης πού
ΘιΧ μποροϋσε νά χαρακτ·ηριστεί ώς παρα
κινδυνευμέν·η.
Ό χαρακτ-ήρας της eρευνας ε!vαι μεθο

δικότατα άναλυτικος και δξότατα κρι
τικός, ·ίj δέ έμβέλειά τ-ης καλύπτει μιά
εκταση,

ii.κρως

άπαραίτ-ητη

γιό-.

νά

στοιχειοθετηθεί κάθε φοριΧ τό ζ·ήτημα
πού προκύπτει και γιιΧ νά άξιολογηθοϋv
μέ μια σπάνια δμολογουμένως άμερο 
ληφ(α οι έπί τοϋ προκειμένου έκφρα
σμένες Θέσεις. ''Ετσι άναφέρονται καί οι
άπόψεις τών φιλολόγων τοϋ πε,ρασμέ
νου αtώνα, πού βασίζονταν πανω' σε
προπαπυρικά. κείμενα, και τά. πορί
σματα τ-ίjς σόγχρονης έπιστήμ·ης μ'
ενα σύστημα &ρτιο καί ώς πρός τή
μέ0ο8ο καί ώς πρός τον κριτικο e).εγχο .

Σκοπος της έργασίας ε!ναι νιΧ φωτι
σ-τοϋν, έκείvα μόνο άπό τά προβλήματα
πού μποροίίv νά συζητ-ηθοϋν . Τό ·ήθε
λ·ημένο στένεμα τών πλαισίων, άπο τ-)ι
μιά άποκλείει τ·Ι)ν άναζ·ήτηση προσω
πικών λvσεων, άπο τ·i)ν iJ.λ);η καθορίζει
τ-Ι)ν ο);η δομικ-1) διάρθρωση και τ-1) μεθ
όδευση

τ'ίjς

μελέτ·ης,

βέβαια ΘεματογραφικιΧ

πού τήν

εύνοεί

δ αύτοπεριορι

σμός . _'Έτσι, -τό ,σό~ολο -τών , π.?ρισμά

-των της Ι!ρευνας εντασσεται σ ενα τρί

πτυχο,

πού

τ-1) 8tαμόρφωcτή του τ-fιν

έπιβάλλει ·ή άναγκαστικ·Ι) άναγωγ·Ι) τών
πpοβλ·ημάτων

στ·Ι)

δpαματουργ(α

τών

τριών τραγtκ(;°>ν ποι·ητών τ'ίjς άρχαιό
τητας, πού ·ή προσφορά. τοϋ καθενος
στόν τομέα τοίί σατυρικοίί δράματος,
παρέχει αύτόματα στοιχεία βασικών
διακρίσεων, χαρακτηριστικών οχι -τόσο
τ'ίjς συγγραφικ'ίjς 8ιαφορiiς οσο τ'ίjς
έποχιαχ'ίjς έξέλιξ·ης τοϋ εtδους.
Πέρα άπό τόν καθαριΧ φιλολογικό της δ
πλισμ6, ·ή έργασία τοϋ Ν. Χουρμουζιάδ·η
δίνει ίiντονες νύξεις θεατρολογικών άρε
τών. Το ένδιαφέρον και ·ή γνωριμία μέ

τ·fιν άχpονικ·iι λειτουργία και τ-1) ζωv
τανη προβ);ηματικη τοίί θεάτρου προσ

φέρει μιά έμπεφία άπαραίτ·ητ-η γιιΧ
ί!να παλινδρομικο κοίταγμα -τοϋ 'Αρ
χαίου Δράμα-τος. Κοντά σ' αύτή τ·IJv
άρετ-1) πρέπει νά προστεθεί τό προτέ-

ρημ-χ

μι«ς

σαφήvειας

στηv

έ!κφραση

σκοπο vά 8ώσει εvα χαρακτήρα έφαρ
μογΊjς ποu θά βοηΟουσε γεvικότερα

τύρωv στό 8ραμ.ο:τουργικο συν8υιχσμό
-.ους. Έφόσοv το σατυρικο 8ράμα, στηv
πρώτη του φάση, συν/)έονταν σέ μι.ά
τετραλογικη πλοκή του μύθου, το τρα
γικο πρόσωπο ),ειτουργουσε και μέσα
σ' αύτό. Γtνονταν " κωμικο " πρό
σωπο; 'Όχι. '1'0 τραγικο πρόσωπο 8έ
σατυροποιείται, το μόνο πού μπορεί
νά ύφ(σταται ε!ναι μιόι " παραμορφω
τική άvάκλαση της σοβαρότητάς του ".
ΈΙ>ω, θά μπορουσε vιΧ προσΟέσει κανέ
νας δτι ή παρουσ(α της σοβαρότητας
ε!vαι άνάγκη πού δ8ηγεί στ-fιv κωμικ-Ιι

τούς μελετητές κιχl τούς έργάτες του
θε.άτρου.

ά•ιτίΟεση. 'Έτσι θά. γίvονταν εϋκολα
άντι),ηπτος δ χαρακτήρας τής " παι

Τά " Σατυρικά" 8ιαιpουvται σέ ._-ρ(α
βασικά μέρη. Στο καθέvα άπ' αύτιΧ
περιγράφεται μιά 8ιαφορετικη φάση
άπο τηv έξέλιξ·η του σατυρικου /)ράμα
τος. Στηv πρώτη φάση παρακολουΟουμε

ζοόσης ψαγω8Lας ". Λύτο πάλι 8έ
σημαίvει δτι μερικά τραγικά πρόσωπα
8έ λειτουpγουσαν μέ περισσότερη όίνεση

κ-χι δ !καvος χεφισμος τοϋ uφους. ΙΤάv
τως, όλ' αύτά τά πλεοvεκτ-ί)ματα 8έ
φτάvουv, γιιΧ vά κάvουv το βιβλ(ο βατο

στο μη ε!8ιχο άvαγvώστη. Και 8έ Οά
μπορουσε, βέβαια, vά γLvει άλλιώς, μιάς
κ' ετvαι τέτοια η φύση της έργασLας.
Έκεi.'vο ομως πού Οά. μποροuσε καl
Οά 'ταv εύχης Ε:ργο vιΧ γίvει, ετvαι ί:vα
εύσύvοπτο και εϋγλωττο 8ιάγραμμα τωv
γεvικωv

πορισμάτωv της έργασ(ας μέ

άνάμεσα στούς σατύρους (π.χ. δ Έρμης
η δ "Ηφαιστος) άπ' ό,τι &λλοι -.ραγικοl

τη 8ι-χμόρφωση του ει8ουι; κάτω άπό

1\ρωες.

τηv

'Η σχέσ·η Τραγωδ!ας

έπ(8ρασ·η

του

σατυρικου

μύΟου.

Στή 8εύτερη φάση περιγράφεται ή άπο

Δράματος 8/:ν περιορίζοvταν σέ στοι

χεία μόνο θεματογραφικά. ά),λά και στην

8ιακρ(vουμε τηv

προσπά

θεια vιΧ 8ια•ηρηθεί το ετ8ος μέ τηv
τυποπο(ηση του σατυρικου ήρωα. Αύτά

τά τρ(α στοιχεία - του μύθου, του
χορου και του ·ίjρωα - χαρακτηρ(ζουv
άvτ(στοιχα τρείς περιό8ους του 5ου
αίώvα (άρχές - μέσα - τέλος) στηv έξέ
λιξη του σατυρικου /)ράμ-χτος κι άπο
τελουν παράλληλα καl τ!ς τρεϊς έvό
τ·ητες της έργασίας.

'lΌ πρώτο μέρος τιτλοφορεϊται " Σα
τυρικο Δράμα ". Μέ τηv έξέτασ·η τωv

"

Δικτυου),κώv"

του

Αισχύλου

άvο(

γεται το ~έμα. Το ::rατυρ~κο 8ράι~α, στηv
αισχυλικ·η -:-ου φασ·η, αποτελουσε συ 
vέχεια της r:λοκηc; της τραγικης τριλο
γίας. Ό cr;.ημ.ο:τισμος αύτ-'ίjς τ-ίjς τε
τραλ'>γ(ας προUποθέ't'ει τή στεv·Ιι σύv8εση τοϋ σατυρικου 8ράματος μέ τηv
't'pαγω8ία, μέ άποτέλεσμ-χ μιιΧ κυκλικη
σύvθεση, πού άρχίζει μέ τοv <:ραγικο

προβληματισμό, γιά vόι κιχταλ·ήξει λει

δλη 8 ο μ ή. 'l'b σατυρικό δράμα, σά
8ιάρθpωσ·η, φα(νεται νιΧ -Jjταv μιιΧ μικρο
γρα9ία τραγωδίας, μέ άπΧουστεύσεις

στο ξε8ίπλωμ.ο: του μύθου και μέ μιιΧ
ρευστότητα δρ(ωv άvάμεσα στιΧ 8ιαλο
γικά και λυρικιΧ κομμάτια, πράγμ.ο: πού
χαρακτηρ(ζει τη 8ραστικότητα της πα
ρουσίας του σατυρικου χορου. ΣτιΧ
στοιχεία δομης καt στ-i)ν ιδια(τερη λει
τουργικότητα 't'ου χορου τών σατύρων
πρέπει νά ένταχθεί καl το θέμα της
έξέλιξης του

"
"

πρό

κτικΎι.. άποστολή, καθώς και ή

δια

σωπο

Σ ι λ ·η ν ο υ

σέ

μέ κάποια συγκεκριμέv-η

"

πρα

πίστωση γιιΧ την παρουσ(α ένος 8εότε
ρου χορου, δ δποίος σαφώς 8έν ε!vαι
σατυρικός.
Συμπέρασμα
γενικο γιιΧ
-:ηv πρώτη περ(()δΟ τοu σατυρικοu
/)ράματος ε!vαι ό-:ι βρίσκοvταv πολύ
κοντά στις πηγές άπο τις όποίες ξεπή

δησε το ε!8οι;.
Τη δεύτερη έvότητα τή χαρακτηρ!ζει δ
σ α 't' υ ρ ι κ ο ς χορός. l\[έ τήν άπο

τουργικά στ-iι χαλάρωσ·η τίjι; σα't'υρικης

κάλυψη

"κάθαρσης". ΤιΧ στοιχεία αύτόι βγα(
vουv άπό τlς γvωστές τeτραλογικές
ύποθέσεις του Αίσχόλου η άπο βάσιμους
συσχετισμούς πιΟαvώv τετραλογιώv. Ετ

των "'Ιχνευτων" τοu Σοφοκλη και μέ
τιΧ όπόλοιπα κατάλοιπα μπορουμε νά

vαι χαρακτ-ηριστικο

μυΟικό πλαίσιο. Ό Σιλ·ηνος άποσπίiται
πλ·ήpως άπο τούς σατύρους καl 8έν
παίζει ρόλο κορυφαίου ά);λά κανοvικοϋ
άτομι.κου " προσώπου ". Τώρα παγιώ
vονται και οι ιδιότητες τών σατύρων
και στο θεματικο και το μορ9ικο "t'Ο
ι.ιέα. οι σάτυροι βρίσκοvται ύπο8ουλω
μέvοι σέ σκληρο κύριο καl προσμbιουν

ί\τι οι τετραλοyι

κοl κύκλοι του Λtσχύλου /)έv ~χουv
άvτιστοιχ(α στη σοφόκλεια πeρίο8ο,
όπου

οι

καινούριοι

προσαvατολισμο!

ετχαv διαλύσει καl αύτό το σχημα της
τραγικης -.ριλοyίας.
Στηv αίσχυλικη περ(ο8ο, όμως, τοϋ
σατυρικοϋ 8ράματος, έπει8η δ σατυ
ρικός χορός tπρεπε vά 'χει πρωταγωvι
στικο χαρακτήρα, πού vόι 8ικ-χιολογεί

το ετ8ος, καl έπει8·fι οι Σάτυροι, δταv
μεταβάλλοvται σέ Οεατρ ικόι " πρόσω
πα", ε!ναι φτωχοl σέ σατυρικ-1) μυΟολο
γική

παρουσ(α, ίfπρεπε

δ

ποι·ητης νά

έντοπίζει το έν8ιαφέρον του σέ έΧάχι
στες γνωστές λεπτομέρειες τοu παρα-

8οσιακου μύθου. Λύτη εΙvαι ή .προUπό
θεση τώv σατυρικών Οεμάτωv, όπως
ε!vαι το οιο•Jυσιακά εύεξ·ί;γητο έ ρ ω
τ ι κ ό, το παραμuθικο στοιχείο της
't' ε ρ α • ε ία ς (όντα έξωτικά η τε
ρατώ8η μέ δπερφυσικές ιδιότητες).
Έvδιαφέρον εtναι το θέμα τώv τ ρ α
γ ι κ ω ν π ρ ο σ ώ π ω ν καl των σα-

του

μεγάλου

άποσπάσμιχτος

διακρ(νουμε την άξιοποί·ησ·η τοu σατυ

ρικου

αίvιγμ.ο: πού προκαλεί την εκπληξη.
ΈΙ>ω, μποροuμε νά σχηματοποι·ήσοuμε
τη 8ιαφοριΧ του τραγικου άπο το χορο
τ<";;,ν σατύρων. Ό πρώτος, άφ·ηρημέvος

καl συμβατικός, έκφράζει συναισθ·ήμ.ο:'t'α
γ.αt tδέες πού σχετίζονται μέ τ-iι " 8ιά

νοια" τοu ~ργου και του ποι·ητη. Ό
8εύτερος, eκτελεί μάλλον πράξεις και
ε!ναι μιά συγκεκριμένη 8ιονυσιακή οl
κογένεια. Σ' αύτη τήv οlκογένεια, " πα
τέρας τών σατύρων " είvαι δ Σιληvός,
πού άρχ(ζει νά λειτουργεί σέ μιά όίλλη
πιά θεατeικ-lι ύπουργία, καΟώς άποσπά
ται άπο το χορο και γίνε<:αι πρόσωπο.
'ΙΙ άποκόλληση αύτη του Σιληvου 8έ
φαίνεται νά. ετvαι 8ομικη έπανάσταση

στή σατυρικη παρ~8?ση• έφ~σον ή πα7
ρουσ!α

καl Σατυρικου

τελεσματικη λειτουργ(α του, χάρη στηv
ιΧξιοποίησ·η του σατυρικου χορου. Στηv
τρ(τη φάση

8ραση του χορου τών σατύρωv ε!vαι ή
έμφάνιση στοιχε(ου ξέvου στηv έμπει
ρ(α τους. Αvτο ε!ναι 't'O εϋρημ.ο: Υ.αt το

χορου

μέσα

σ'

/!να

πρόσφορο

τή•ι άπελευθέρωσή τους. 'Ε&;ί, tσως νά
βρίσκεται ή άπ6>τατ-η καταγωγη
τύπου του κι.ψικοu 8ούΧου. Συ•ιαq.'hς
ι8ιότητα τών σατύρων ε!ναι ή χειρω
νακτικ·Ι) έργασία. 'Αλλά καl 8ομικά, δ
χορος συvτελεϊ στ·η δράσ·η. οι χορευτές
οχι μόvο μέσω τοu κορυφαtου άλΜ: και
άτομικά παίρνουν μέρος στά 8ιαλογικά

•ou

μέρ·η. Ή δρχησ·η τοu χορου ε!vαι περι
γραφικ·ή. 'Εκφράζει μέ τήν ολη του Δ

νηση συγκεκριμένες έvέργειες. 'Η μψιzη
αύτη συνδέεται και μέ .. βωβά. " ση
μεία του δράματα; και πρέπει vά ύπο
θέσοuμε, δτι πέρ' άπο τηv δρχηση σέ δυο
ήμιχόρια, •fι δuvατότητα άτομικώv έκ
φραστικών

κιvήσεωv

των

χορευτ;;>ν.

Συχνά, έκεϊνο πού προκαλεί τηv άντ(-

του

δέν

ανηκει

στα

γενετικα

στοιχεία του 8ράματος, και ·lj έμφάvισή
του πρέπει νά συμπίπτει μέ την προσ
Οήκη του 8εότερου ύποκριτη και τή βα
θμιαία μετατόπιση του βάρους άπο το
χορο στόι σατυρικά πρόσωπα. Στην
έποχή, πάντως, του Πρατίνα, πού ί!φeρε
το 520 π.Χ. το σατυρικο 8ράμ.ο: στήν
'Αθήvα, στις άτομικές cr/.ηνές δ Σιληvος
έκπροσωπουσε το χορο τώv σατύρωv.
ΊΙ τρ(τη
ένότητα άναφέρεται
Σ α τ υ ρ ι κ ο "ΙΙ ρ ω α πού ή

στο
8ια

μόρφωσή του χαρακτηρίζει την άνορθό8οξη άπόκλιση του Εύριπί8η ώς προς
την έξέλιξη 't'ου εt8ουc;. Ό τρίτος τρα

γικός ποι·ητής δέν πρέπει νά 'χε t8ια(
τερα στενές σχέσεις μέ τούς " σατύ
ρους ", έφόσοv μiiς μαρτυρουvται μόνοv
δκτώ σατυρικά. δράματά του. Ό Εύρι
π!8ης εισάγει καl τυποποιεί τό σατυρικο
ηρωα, πού /)έv προέρχεται άπο τη σα

τυρικη

ο!κογένεια.

Δηλα8η

σατυρο

τ:οιεί το μυθικο πρόσωπο, άτ:οδί8ι.vτας

σ' αύτο πο),λά σατυρικά χαρακτηριστι

κά. Στον κατάλογο -.<:>ν σατυρικών τύ
πων ε!•ιαι ό 'Πρακλ'ijς, δ Ό8υσσεvς, ό
Πολύφημος, ό Συλέας. Εύνοούμενος,
δμως, σατυρικος " -ί)ρωας" ε!ναι δ
Ίlρακλης. "Εχει " άγαθότητα " άλ),ιΧ
και λίγο πολύ ολες τίς ιδιότητες των

σατύρων. Ε!ναι δπερβολικος στίς έκ8η
λώσεις του, κάνει γκάφες, ε!ναι δπο
χρι:ωμένος vιΧ δώσει άγώνα, γιατl βρί
σκεται στήv έξουσία σκ);ηρου έχθρου,
εΙvαι ά8ηφάγος, οtνόφΧυξ
(συμτ:οσια

χο θέμα).

'Αλλά, στο τέλοι;,

ε!vαι δ

καλός", πού άvαγνωρ!ζεται, τιμωρεί
τον .. κακο " και συγχωρεί στη μεγα

"

λοΟυμ(α του πρόσωπα τ:ού του' χαv σ•α·

θεί πρlν έμπό8ια, γυvαίκες η σατύρους.
Στ-i)

σκ·ηνικη

8ιαπιστώνεται

παρουσία

τοu

μιά ταύτιση

ΊΙρακ),η
σατuρικοu

Υ..αι κωμικοu προσ!J>που &κρως ένδει
κτικ·fι γιά τηv

έξέλιξ·η

του

σατυρικου

8ράματος. Ό " 'ι\ρωας ", μέ τά t8ια rsχε8ov γνωρ(σματα, έμφαν(ζεται καl στηv
Υ.ωμωδ(α. ΊΤ ι:ηειψη 8ιακριτικών στοι

χείων άvάμεσα στήν χωμω8ία και το
σατ>ψικο δράμα έτ:l του προκειμέvου
δ8ηγεί ισως σε ύποθέσεις γιά

"

προ

δραματικές καταβολές". Πάvτως, ή
ταύτιση αύτή Οσο χι
άξι<JΠ<Jιείται
8ραματουργικά άπο τον Εuριτ:ί8η δέν
παύει vά χαρακτηρ(ζει τη μοιραία

av

παρακμή του Σατυρικου Δράματος.

ΤΛΣΟΣ ΛΙΓΝΑΔΠΣ

Μ . ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ

ενα έρώτημα στό όποϊο δέ μπορουμε να
δώσουμε συγχεκρψ.έν·η ά.πάντ-ηc;η.

Μ ά ρ κ ο ς Β α μ β α κ ά ρ 1/ ς : Αύ
τοβιογραφία.
Παρουσίαση 'Αγγέλας

Στήν Εtσαγωγ·ή της (σελ 13 - 29} ή χ.
Κάιλ έπιχειpεί μια σύντομη άνατομία τοίί
κοινωνικο - οίχονομικου περιβάλλοντος
μέσα στό δποίο γεννιέται χαί ά.ναπτύσσε

Κάιλ.

ΆΟιίνα

1973. Σελίδες 333.

Στό c;ημείωμά μας για τα δυό πρώτα το
μlδια τοίί .. l'εμπέτι:ι.ου ά.ρχε(ου " των
Τ. Σχορέλη και Μ. Οtκονομίl>η," Γιώρ
γος i>οβερτάκης , Άθ·ήνα 1973" και

" Κιi>στας Ρούκουνας - Σαμιωτά.κι ",
ΆΟήνα •J 974 ", ("Θέατρο "τείίχ. 43,
σελ 70), εtχαμε έπι<>ημά.νει πόσο l>υσχε
ρα(νεται ή

άξιοπο(·ηση

τοϋ

άξιόλογου

πληροφοpιακοίί ύλικοίί των δυό βιβλίων
άπό την ελλειψη α) ένός εύρετηρίου όνο
μά.των και β) ένός βασικοίί έρωτηματολο
γ(ου πού θα βοηΟοίίσε κατα κάποιο τρόπο

τή μεΟόl>ευσ·η τ'ίjς αύτοβιογραφικ-ίjς έξι
στόρησης.
οι ίδιες παρατηρ·ήσεις ισχύουν και για
τήν αύτοβιογραφ(α τοίί i\1Ιάρκου llαμβα
κάρη. 'Η 'Αγγέλα Κά.ιλ πού προλογίζει
και σχολιάζει στήν εtσαγωγ·ή της τό βι
βλίο, οα μποροίίσε να είχε προβλέψει ενα
εύρετήριο καΟώς κ' f.να ).επτομερ'ij πίνα
κα περιεχομένων. Τίτ).οι οπως .. Γ! ολλα
εϊl>ανε τα μάτια μου ", " Σ' αύτόν τόν
κόσμο τόν κακό ", " Μ' ά.pέσουν οι καρ
Ι>ιές σαν τή Ι>ικ·ή μου .. κ.λπ., παρμένοι

άπό στ(χι:υς' τραγουδιών τ~~ l3άμβα~~:
ρ·Q· μπ~ρει να χ~~μα;:ίζουν

, ποι·ητιχα

τα κεφα).αια στα οποια χωpιζεται τό βι
βλίο, /)/:ν άνταπο;.φίνονται ομως ούσια
w.ικα στό περιεχόμενό τους. Ί Ι τελική
αηωστε μορφ·η τ'ίjς αύτοβιογραφίας l>έν

είναι άκρ.ιβώς αύτη πού εγραψε η ύπα
γόρεψε ό ίllάρκος Βαμβακάρ·ης. Οί " έ
πεμβάσεις

"

τ-ϊjς 'Λ γγέλας Κάιλ , όμο

λογ·ημένες άπό την ϊl>ια στόν πρόλογο, δ/:ν

καθορίζονται μ/: άκp(βεια, γι' αύτό και

είναι δύσκολο να έκτιμ·ήσοuμε τις πρα
γματικές διαστάσεις τους. · Στ·Ιj σελίδα

10

l>ιαβάζουμε

: "

Τό πιό μεγά),ο ομως

μέρος τοίί βιβ).ίου άποτελείται άπό σ υ ν 

α ρ μ ο ), ό γ

"? σ ·η

(~πο;yράμμι<>~ l>ικ·ή

μας) παραγραφων που παρΟηκαν ατόφι
ες η άπό τα τετράδια -.οίί i\ 1άρκου :η άπό
τlς μαγνητοταινίες τών συνεν<εύξεων ".
Δίκαια άναρωτιέται δ άναγνώσ-.ης τ( να
c;ημαίνει Cίραγε, σ' αύτήν έl>ώ τ·Ιjν περί
π-.ι.><>η, ·ή λέξ·η συναρμοΜγ·ησ·η. Στήν ίδια
σελίδα 1 Ο ·ή 'Λγγέ).α Κάιλ προσΟέ-.ει :
" 'Από οσα -\)l>η tχω πεί είναι φανερό οτι
το κείμενο (τ'ίjς αύτοβιογραφίας) tχει

μ ι κ ,τ ο (ύπογ~ά~μιση, Ι>ικ~ μας), χα
ρακτ-ηρα.

ΓΙ .χ. η εκλογη των Οεματων

δΙ:ν είναι ά π ο κ λ ε ι σ τ ι κ α ή α ύ Ο ό ρ μ ·η τη (ύπογράμμιc;η 8ικ·ή μας)
έκλογ·Ιj τοϋ Μάρκου

".

-

"Αν ·ίj " έκλογ·η τών θεμάτων" είναι ε
να μόνον παράδειγμα, οπως δμολογεί
·ή κ. l(άιλ, άναρωτιόμαστε ποιές Cίλλες
περιπτώσεις εχουν δποσ-:-εί άνά).ογες έ
πεμβάσεις. ']] κ. Κ. βο·ψησε άποτελε
σματικα στήν προετοιμασία τ-ίjς tκδο
c;ης. Tl άγάπ·η της, &λλωστε, γενικά για
τη " νεοελ);ηνικ·Ιj λαϊκή μουσικ·η καί tl>ι
αίτερα για το iΊΙάρκο Βαμβακάρ·η" είναι
φανψή. Δέ μποροίίμε ομως να με(νουμε
άδιάφοpοι σέ i.Ι,τι ·ή rδια άποκαλεϊ, αχ
λοτε " συναρμολόγηση "
καί
{Ιί).λοτε
.. μικτlι-χαρακτήρα "' έξαιτ(ας των έπεμ
βάσεών τ-ης στό πρωτότυπο κείμενο τοϋ

D_:ιμ~ακάρ1]. [ Ι οιά ε~ναι ~ &κτασ·η αύτ<:>ν
των επεμβασεων και κατα πόσο άλλοιω
νεται ·ij φυσιογνωμία του κειμένου, εΙναι

ται, μετα τό '2•1, τό νεοελληνικό λαϊκό
τραγούδι . Σύντομ·η καί μ.ονοδιάστατ·η ά
νάλυση, γιατί οσο χι ίΧν εΊναι είίστοχες
όρισμένες παρατ-ηρ·ήσεις σχετικά μέ τό
ρόλο του άγρότη στlj δημιουργία τ'ίjς
ί:ργατικ'ίjς τάξης στίς ά•1απτυσσ6μενες,

οικονομικά, πόλεις, eνα τέτοιο πρόβλημα
άπαιτεί συνθετικότερ·η θεώρηση και, δ
πωσ8·ήποτε, συνεργασία πολλών έπιστη

μονικών κλάδων.

Στήν Εtσαγωγ·ή, στό κεφάλαιο

" Ό
Μάρκος και ή τέχνη του" (σελ 23 - 26)
ή 'Αγγέλα Κάιλ προχωρεί σέ δρισμένες
μουσικολογικές παρατηρ·ήσεις . " 'Όταν
- γράφει - άκούσουμε τούς προπολε
μικούς 8ίσ"Λους τοίί J\Jάρχου ...και t8ίως

iλν τούς συγκρίνουμε μέ δίσκους συνθε
τών πού τόν άκολούθησαν, είναι είίκολο
να διακρίνουμε όρισμένα χαρακτηριστι
κα τ'ίjς μουσιχ'ίjς του .. . ". Τα χαρακτη

ριστικα αύτα είναι

: " Μελω8ίες' άπ).ές,

γιατί περιορίζονται ν' άκολουθοϋν πιστά
τό δρόμο η τό μακάμι τοϋ κάθε τραγου
διοίί, σέ άντιθεc;η μ/: (τίς) δυτικές συγ

χορδίες

τοίί

άκομπανιαμέντου

". J\fιά

μελωδία, ομως, ξέρουμε οτι μπορεί να
εΊναι άπ);ίj ·η τό άντίθετο, άνεξάρτψα

iλν άκολου()εί η οχι πιστα

.. τό δρόμο η
τό μακάμι τοίί τραγουδιοίί ", κι;ιί ά•1ε
ξάρτ-~τα, έ:;tσ:ης, άπό τίς " 8υτ,ι,:ι.Ι:ς συγ
χορ8ιες του α:ι.ομπανιαμέντου .
" 'Π ά.πόλυ-:-·η αύστ·ηρότητα τοϋ ρυθμοίί
τοίί χοροϋ σέ άντίΟεσ·η μέ τό πάθος πού
tχf>υν τα λόγια τοϋ τραγουδιοϋ " . Τό χα
ρακτηριστικό αύτό τό συναντΟίμε σέ δ

),ους τούς καλούς τραγουδιστές. llώς
είναι δυνατόν νά τό περιορίζουμε σ' ενα
μόνο τραγουδιστή

;

Το ϊl>ιο ισχύει καί γιά την παρατ·ήρ·ηση
πού ύπογραμμίζε ι -.ην " ϊσια, άπέρι-.τ-η
με).ω1J(α τοίί τραγου8ιοϋ σε άντlΟεc;η μέ
τό παιγνίδισμα τ-ης πεννιiΧς του μπουζου
κιοϋ και τοίί μπαγλι:φ.α". Τό ϊl>ιο πρά
γμα μποροίίμε να ποϋμε για πολλούς
άπ' τούς παλιούς, συγκαιρινούς τοϋ i\Ιάρ
κου, συνθέτες καί τpαγου8ιστές ρεμπέ
τικου τραγου8ιοϋ.

οι Cίλλες παρατηρήσεις (σελ 23 - 21t),
οχι μόνο δέ θεμελιώνουν χαρα:ι.τηριστιχά
τίjι:; τέχνης τοϋ Βαμβαχάρη, άλλά, ά•1τ(
Οετά, δ·ημιουργουν σύγχυ<>η και έρωτη

ματικα στόν άναγνώστ-η, έξαιτ(ας της
έλάχιστα Υ.αΟαρ'ίjς, έπιστ·ημονικά, εκ
φρασ·ηι:;.

"'11 φων·η -.οίί Μάρκου - συνεχίζει ·ή
κ. Κάιλ - ίσια, κοφτή, βαριά, παίζει
μέ το βασικό ρυΟμο τοίί -.ραγου8ιοίί . Ό

.Μάρκος λές καί 8ιά./,εξε τό στύλ τ-ίjς φω

ν'ίjς του σέ άντίΟεσ·η προς τό στό/. τ'ίjς
καντάδας και του άνατολίτικου τραγου-

8ιοίί . Ι Ι ολλές φορές ό συντραγου8ιστ-ής
του άντιπροσωπεύει εvα άπ) αότα τα 8ύο
στύλ καί ·ή ά ν τ ί Ο ε σ η α ύ τ ·lj ε ί ν α ι
δσκοπός τ'ίj ς συνεργασίας

τους" (ύπογράμμισ·η δικ·ή μας).
Στ}ιν πρC:>τη φράc;η τό ρ·ϊjμα "παίζει" . . .
χ.λπ. εΊναι, άπό μουσικολογικ·}ι &ποψ·η,
έντελώς άόριστο · χωρις συγκεκριμένη

εννοια για τόν άναγνώστ-η, πού !!χει τό
δικαίωμα να τό έρμψεύσει i.Ιπως θέλει.

Ένω στίς δυό έπόμενες, ή κ . Κάιλ ύπο
στ-ηρίζει οτι ·Ι) σύζευξ·η .. των 8ύο στύλ ":
τοίί ρεμπέτικου τραγου8ιστικοϋ uφους
μέ τό ϋφος πού τραγου8ιέται ·ή καν<ά8α
η τό άνατολίτικο τραγούδι είναι Οελη

μένη, και οτι .. ·ή άντlΟεc;η αύτ-Ιj ετναι
σκοπός τ'ίjς συνεργασίας τους ".
Έ8ω, ή κ. Κάιλ συγχέε ι l>υο διαφορετικα
πράγματα : τα στοιχεία πού, συγχω 
νευόμενα, συνθέτουν τό ρεμπέτικο τpα
γούl>ι μέ τό τραγου8ιστικό ϋφος τοίί ρεμ

πέτικου τραγου8ιοίί . Στ-η 8·ημιουργ(α τοίί
ρεμπέτικου συμβάλλουν τό 8·ημοτικό καί
βυζαντινό μέλος, τό νεοελ);ηνικό λαϊκό
τραγούδι και τό άνατολικό λαϊκό τραγού-

8ι (βλ Φ . Άνωγειανάκη, Για τό ρεμπέ
τικο τραγού8ι, " Έπιθεώρ·ηc;η Τέχνης"
τόμ. ΙΔ', 'Ιούλιος 1961, σελ 15 - '1 6).
Ό τρόπος ομως μέ τόν όποϊο τραγουl>ιέ
ται το ρεμπέτικο άσφαλώς 8έν έπιδέχε
ται τό τραγου8ιστικό ϋφος τ-ης καντάδας,
καl i.Ιταν αύτό συμβαίνει πρόκειταο γιά
νόθευσ·η τοϋ αύΟεντικοϋ ρεμπέτικου τρα
γου8ιοίί. Τοϋ ϋφους δ·ηf.α8·Ιj πού tχει κα
ταξιωθεί άπο τούς γv·ήσιους έκπροσώ

πους του,

-.b

Βαμβακάρ·η, τό Στράτο,

τόν Τσιτσάν·η κ.&.

'Όσο τώρα για τό " 8ρόμο ·η τό μακά.μι
τοϋ κάθε τραγου8ιοϋ" {βλ παραπάνω),
είναι φανερό οτι ·iι κ. κ. άγνοεί τή μου
σικολογική c;ημασία τους, i.Ισο και αν
στούς ορους αύτούς στ·ηp(ζει όρισμένες

παρατηp·ήσεις της. Όλόκ),ηρ·η &λλωστε ·ή
εισαγωγή μας πεlΟει οτι οι σχέσεις της

μέ τ-Ιj μουσικολογία 8έν ε!ναι αύτές πού
θα μποροϋσαν να τ-η βο·ηΟήσουν για μια
ούσιαστικ·ίj και ά.ποδοτικ·Ι~ έπαφή μέ τό
Βαμβακάpη. Κι αύΤό τ' όμολογεί οταν
γράφει, στη σελ 11, οτι ό Μάρκος 8υσκο
λεύεται νά μιλάει για. τό /Sργανο καl -rljν
τέχνη του

" ... ίσως γιατι έμείς

πού τόν

ρωτ-ήσαμε δέν ξέραμε πώς να κάνουμε
τlς σωστές έpωτ·ήσεις

".

"Αν ή κ. Κ. είχε όργανώσει τό έpωτημα
τολόγιό της μέ βάσ·η τίς σύγχρονες με
Οό8ους τ'ijς ί:Ονομουσικολογίας, σήμερα

θα είχαμε έ!να άνεκτ(μ·ητο ύλικό γιά τη
μελέτη

του

νεοελλψικοϋ λαϊκοίί τρα

γου8ιοίί. " 'Γριά.ντα ώρες ·ηχογραφημέ
νων συνεντεύξεων " μΟίς πληροφορεί i.Ιτι
π'ίjρε άπό τό Μάρκο δταν ·ί)ρθε στήν 'Α
θ·ήνα, το Σεπτέμβρη τοϋ '69 (σελ 9) .
Ί'ό χρονι:ι.ό αύ-.ό διάστ·ημα όπεραρκοίί
σε για νά 8ιαφυλαχτεί σ/: μαγΙΙ"ητοται

ν(ες ο,τι σημαντικό κρατοίίσε άπό τήν
παράl>οσ·η ό Βαμβακάρ·ης στό πα(ξψό
του.

'Έ-.σι, Οά είχαμε τ·ίjν εύκαιρία μιας συγ

κριτικ'ijς μελέτ-ης τοίί ύλικοίί αύτου μέ τό
άνά.λογο ύλικό τών λιγοστών, εστω, ώ
στόσο ομως πολύτιμων προπολεμικών 8ί
σκων τοίί ~1άρκου . Θά έπι<>ημαίvαμε τις
διαφορές άνάμεσα στα πρώτα τραγούδια
σέ Ι)ίσκους τοίί Βαμβακάρ·η ('l 935- •19lt0)
ΚOCl '!α τε/.ευταϊα, γραμμέ'Ι(/. επειτα άπό
τριάντα χρόνια, και θά Ι>ιαπιστώναμε, οχι
μέ ύποκεψ.ενικές, " φιλολογικές " κρί
σεις, άλλά μέ αύστηρ·fι έπισ-.ημονικ·η σα
φ·ήvεια, μέ ά•1αγωγ·ίj δ·ηλα8·Ιj σέ μαΟ·ημα
τικeς Ο",(έσεις - τα σύγχρο•Jα τεχ•1ικα μέ
σα μας τό έπιτρέπουν - ο,τι !:χει άπομεί
νει στα τελευταία τραγούδια τοίί Μάρκου
άπό τον παλιό κόσμο τ-ίjς τροπικιίς μου
σικ'ίjς . Και πρlν άπ' i.ίλα άπο τούς τρό

που; (κλίμακες) πού χρ·ησιμοποιοϋσε
στα τελευταία χρόνια τ-ίjς ζω'ίjς του,
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lπειτα ciπo τη σχεδον δλοχληρωτικη έπι
βολ·ή, στδν κόσμο της λαϊχ'ίjς μουσικ'ίjς,
της συγχερασμένης κλ(μακας της Δύσης,
της δυτιχης άρμον(ας καί των δργάνων
τών κουρντισμένων μέ βάση τα συγκερα

σχολείο γιά. νά πα.με μέ τη μιiνα για
δουλειά. ΊΙ μάνα μου ε!χε μωρα παιδιιΧ

σμένα διαστήματα (πιάνο, κιΟάρα, ciκορ
ντεόν και τα λαϊκά. οργανα μπουζούκι

ενα δίφραγκο τ-ί]ν !βδομάδα •i)τανε μεγά
λη δουλειά . .. Εlχε τό ~ωμ! τότες τριάν
τα πέντε λεφτά. ·ή όχά. Ηταν φτηνά. ψω

και μπαγ),αμά. μέ μόνιμα μετάλ),ινα τά

στα, άντι τούς παλιούς κιν-ΙJτούς μπερντέ
δες άπό &ντερο 'ή μπρισ(μι).

Έδω ε!ναι άνάγχη ν' ciνο(ξουμε μια σόν
τομη παρένΟεση. Στά. τελευταία χρόνια,
στδν κόσμο της ταβέρνας και τών μπου
άτ, πολλοt άπο τούς νεότερους σuνΟέτες
/,αϊκ'ίjς μουσικ'ίjς καΟώς καί μουσικοί λαϊ
κών δργάνων, χρησιμοποιοϋν στην δμι
λ(α τους τίς λέξεις δρόμοι; η μακtίμ άντί
τη λέξ·Ι) κλίμακα, δπως έπ(σης και τις
τουρκικές ονομασίες τών κλιμάκων : νε
βά, ράστ, ούσάκ, χισά.ζ κ.λπ. 'Ι [ λεκτικη
αύτή χρησιμοποί·ηση τών τούρκικων δ
ρων ε!ναι βέβαια μιά. άπλή μόδα, άπό
έκείνες ποiι χαταδυναστεiιουν κατιΧ και
ρούς τ·ίj μουσική μας ζω·ή, γιατι τό ού
σιαστιχό περιεχόμενο των δρων αύτών
ε!ναι dίγνωστο στο\ις σημερινούς έ!),);η
νες λαϊκούς μουσικούς. wΛ γνωστο καί

άδιάφορο γιιΧ τη δουλειά τους, γιατί σuν
Οέτουν, παίζουν και τραγουδοϋν τη λαϊ
κη μουσική τους, με βάση τη συγχερα
σμένη κλ(μαχα τ-ίjς Δύσl)ς χα! τη δΙJτικη

άρμονία. Ένω οι δροι μαχάμ, νεβά, ράστ
χ.λπ. άντιπροσωπεύουν ενα έντελώς δια

φορετιχο μουσικο σύστημα, το τροπικό
(moιl~ι l s;ys tem), πού είvαι μονόφωνο
δπως ξέρουμε, μ/: βασικά διαφορετικά.
διαστ·ήματα, σέ σύγκριση μέ το συγχε
ρασμένο σύστημα της Δύσ-ης.
Οι {διοι αύτοl ί:λ);ΙJΙΙες λαϊκοι μουσικο!
άγνοοϋν έπίσης οτι ο! τουρκικές αiιτές
κ),(μακες δέν είναι &/.λες ciπδ της βυζαν
τιvίjς καl άρχα(-χς έλληνιχ'ίjς μουσιχ'ίjς

μέ τά. :_:οικLλα, διασ~μα;α,: κόμμ~χ! δ!ε
ση, λειμμα, ατ:οτομη, ελαχιστο, ελάσ
σονα χαl μείζονα τόνο

Α.

Adnnn Sa~·gιιn ,

1.a

{βλ, πριiχειρα,

ιnιι~ίψι ο Ί'ιιr

qιιc, E11cycloρedic dc la l' ll• ia<lc, 11 is toiι·c (IC l tι ιηιι s iqιι ο , ι. 1, l 'nι·i s 1960,

σελ.

573 - 6 17) .
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'l'ό κύριο σώμα τοϋ βιβ»Εου, ή αύτοβιο 
γραφιχ·ί) άφ·ήγ·Ι)σ·Ι) (σελ 33 - 288), άνε
ξάρτ-ητα άπό τlς οποιες παρα-rηρ·ήσεις μας
σχετιχα μέ τίς έπεμβάσεις τ-ίjς κ. J(άιλ,
άποτελεί σημαντιχ·Ιj προσφοριΧ στη με),έ
τη τοϋ 11εοε).).η11ικοϋ ),αϊχοϋ τραγουδιοϋ.

Σ' αiιτη έχουμε τη ζω-Ιj τοϋ λ\άρχου (παι
διχη ·ήλικία, έφηβεία, &ριμα χρόνια), τό
Μάρκο ώς συνΟέτη, τραγουδισ-:-Ιj χα! έκ
τεΧεστη ΧαϊΥ.ώv όργάvων , έν(;), παρά),

ληλα, ίίνα πληΟος αηες μαρτυρίες φtο>
τ(ζουν πολλές πλευρές τ-ίjς

ζω'ίjς τών

φορέωv, γενικά, τοϋ ρεμπέτικου τρα
γουδιοϋ (γλωσσικά, κοινωνιολογικά, ι
στορικά ) .

Κα! μόνο τ-ί) ζω·ή του &ν μας eδινε στί)ν
αiιτοβιογραφία του δ Βαμβακάρ·ης (ο!κο
γενειακό περιβάλλον, οίχονομικ-11 άΟλιό
τητα, άπάvΟρωπες σuνΟ'ίjκες δrιυλει&ς),

χωρ!ς χαμιιΧ aλ);η μαρτυρία μουσική, και
μόνον αiιτό Οά δικαίωνε τ-ίj•ι lκδοση της
" αύτοβιογραφιας " . "Οταν aρχισε νά

δουλεύει δέν ήταν oikε δέκα 'χρονώ .
" Τότες τό 19 l 2 - γράφει - πρlν νιΧ
τελειώσω τ-ί)ν τετάρτη τάξ·η, π'ίjραν τόν
πατέρα μου στρατιώτ-η και &φ·Ι)σα τό
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τρια. 'Εμένα, τό Λεονάρδο και τόν Φρα
γκίσκο. Κι -ί)μουν τό μεγα/.ύτερο χι έπρε
πε κάτι νά κάνω νά. κονομάω. 'Έστω κι

μιά στρογγυλά, κουλοϋρες, φραvτζό/,ες,
dίσπρο ψωμ! χάσικο , φτηνό ψωμί, καλό
ψωμ( " .
'Από τότε ή ζωή του ε!ναι tνας άγώvας
για τό ψωμί. Έπτα χρονώ πιάνει δου
),ειιΧ σέ κλωστήριο της ~ύρας.1\ ΙετιΧ που
λάει έφημερίδες, γίνεται χαμάλης, λοϋ
ση:οι;, πηγαίνει παραγιός σε μπακά/.ικο
κι άργότερα σέ μανάβικο. Δεκαπέ•ιτε χρο
νω κουβαλοϋσε κάρβουνο μέ το ζεμπΟ.ι

στ-/ιν πλάτη, στiς καρβουναποΟηχες τοϋ
Πειpαια. " "0),ο κουρασμένος ·i)μουνα.
"Ημουνα χα! παι8άχι άκό1ι:η. 'Γ·)ιν έφο
βόμουνα τ·)ι δουλειιΧ και τήν χούρασ·η,
γιατί ·i)τανε βαριά δουλειά. 'Αλλά τι νά

χάνω ; " (σελ. 83). Τέλος πιάνει δου
λειά στά σφαγεία , άρχικά. στόν Πειραιά
και μετά. στήν ΆΟ·ήνα, καl τ-)ι δου/.ειιΧ αύ
τή, τοϋ γδάρτη, τ-ίjν κράτησε &ς γύρω
στά. 1936 - 37. 'Λπό τά. χρόνια αύτα χ'
έπειτα ζεί μέ τό μπουζούκι του· είναι
πιά δ λαϊκός συ11Οέτης, δ λαϊκός μουσι
κός χαl τραγουδιστ-ής.
Στα σχληριΧ χρόνια της δουλειας, πού
συμπίπτουν μέ την τρυφερη παιδικ·fι ήλι
χ(α χα! τα έφηβιχά του χρόνια, δ 1\lάρ
κος .. μυείται .. στον κόσμο της μαγχιας
κα! τ-ίjς ά»ητείας . Τότε συν·ηΟ(ζει τό χα
σίσι. " 'Άρχισα νά βλέπω καί νά. γνωρί
ζω άπό χοντιΧ τ-ίj ζωή τοϋ άl:ήτη, τόν
vπόκοσμο, τ·)ιν άτιμ(α, ..η χαρτοπαιξία

και δλα τιΧ καχα της μο(ρας (σελ.

7 1 ) ...

'Έβλεπα τίς έλεiιΟερeς γυναίκες στά. δη

μόσια. ~\f&λλον έπέρναγα άπό κάτω έr.ει

βέρνα και πηγαίναμε στήν cΧλλη

61 -62).
Ol πληροφορίες

" (σελ.

πού μας δ!vει δ Μάρκος

γιά. τα λαϊκά. όργανα πού tζησε άπ' τιΧ
πα ιδικά του χρόνια είναι πολύτιμες. Ί

δια(τερα γιά. τα οργαvα -:-ίjς οικογένειας
τοϋ λαγούτου, τό μπουζούκι χα! το μπα
γ/,αμά, πού tπαιζε ό ϊδιος. οι παλιότε
ρες όνομασ(ες τους : τσιβοiιρι, γόνατο,
τζουράς χα! οι π»·ηροφορ(ες Ύια τ-Ιjν κα
τασχευ·ίj και τη Οέση τους στόν κόσμο
τών λαϊκών μουσικών, φωτίζουν πολ
λές π),ευρές τ-ίjς !στορ(ας τους. 'l'ό ίδιο

πο).~τιμες _ε!ν~ι : ο} μαρτυρίες τοϋ ,Dα~
βακαρ·η για τη γχαιντα, -:ό τουμπι, την
ταραμπούκα και τη /.ατέρνα. ή ;:εριγρα

φη δρισμένω•ι έΟιμιχών δρωμένων, δ
πως .. τά. ζεμπέκια ,, τ:ού έτελοϋντο τις
άπόχριες και .. -.ά μιχρα παιδιά. πού πα(

ζαv τις ντένεμπρες ". μετα την άπόλυση
της ),ειτουργ(ας τών ΚαΟοΧικ~»v, στ-ίj Σύ
ρα (οι ντένεμπρες ·ίjταν ενα ·ήχητικό άν
τικε(μενο, ενα είδος ροκάνας, ποi.ι άντι

χαΟιστοϋσε την καμπάνα στις καΟολικές
έκχλ·ησ(ες τη 1\ Ι εγαλοβδομάδα)· οι π/;ΙJ
ροφορ(ες για τη σύνΟεση τών δυό λαϊκών
σuγv.ροτημάτων - άπο ποια δ·η>.αδη ορ
γανα άποτελείτο ή κομπανία (δημοτικό
-:ραγοiιδι ι και το συγκρότημα πού συνώ
δευε τό ρεμπέτικο τραγούδι .

Στο Βαμβαχάρη έτ:lσης όφε!λομε την
π);ηροφrψ(α ίίτι ό Γιωργος ό ~ Ιr.άτης
" όνόμαζε μέ διάφορα όνόματα " τιΧ λαϊ
κά του οργανα. " ΕΙδα - γράφει στ·Ιjν
" αύτοβιογραιp(α του" δ Βαμβακάρης (σελ. '1Ιι9 ), i!να μπαγλαμιΧ πού τόν t»εγε
1\ lάγχα, &λλσν μπαγλαμιΧ πού τον eΧεγε
τερβίση, &»λο μπουζούχι πού τό 'λεγε
1Ίlάρκσ, &λλο μπουζούκ ι τ:οiι τό 'λεγε

Ί'σιφ-.-ης ...". Ί'ό φαινόμενο αiιτό μας εί
ναι βέβαια γνωστο ciπό τήν lστοplα -:-ίjς

γ.α-:ασκευηι; έγχόρδων bργάνων -:-'ίjι; εν

δης έr.ούλαγα έφημερ(δες και περιοδιχιΧ
και μέ φώναζαν ο! γυναίκες έλα βρέ άπά
νω. J Η1γαινα, μοϋ δί•ιαν τά λεφτά, μέ χα

τεχνης μουσιχ'ίjς - πολλιΧ άπο τά. βιο
λιά και τά τσέλ7. τοϋ '.\vτώνιου Στραν-:ι
βάριους
( 1 6'ιlι - 1ϊ37) ε!ναι γνωστά
μέ τα " όνόματά " το•.>ς : Δούκας τοϋ

'Αργότερα γ(νε-:αι "άγαπητικόι;
μπουρντέλο μιας l~!ρ·ήνης άπ' τη

'Βδψ.βοiιργου, Dcrbrotιcq, Μεσσ(ας,
'Γ:ιyl ()J', Ι Ι αγχαν(νι, Delrino, 'Λδάμ

δέβανε, άλλά. έγώ άγρόν ·ήγόραζα" (σελ.

77 ).
στο

Σύιι;η, ... ι~οϋ 'δι;ιε χα! ~εφτά, χα~ χου

στουμια ... Ο,τι ϊβλεπα απ' τους αl.λους
~χανα χα! γώ. ΣιγιΧ σιγά, σχα>.l σκαλί,
π'ίjρα τόν κατήφορο. "Λρχισα νά. πηγαί

νω κα} γώ ~τ~ύς τεχέ?ε5 . Ί\φοϋ τ~. γύ

ρισα ολα αυτα και τα ι;εσχονισα , ολους
τούς τε:.ι.έδες τοϋ Ι Ι ειραιώς καi των' ΛΟΥ)
νών και τών περιχώρων, χι οπου ύπαρχε
τεκές, κύλαγα στό βι,ϋρχο, δπως κυλιόν
τουσαν ολοι. 'Ί ) μουν tνας σωστός μά
γκας χι έfνας φ(νος χασικ/;ίjς χαi δέν ε!zα

ταίρι..

(σελ.

9ι

- 92 J.

ΛύτιΧ τά. χρόνια, γύρω στά •ι 925

Ί)ταν

20

περίπου

χρονώ

-

τότε

- μαΟαί•ιει νά.

παίζει 8ργανο. Ι Ι ρ ι7)τα μπαγΧαμά., στό
στρατό, χα! μετά μπουζο1ίχι . οι σ-ι.:έσεις

του όμως μέ τ-ί] λαϊχ.·)ι μουσικ·η ·)ίταν πο
λύ παλιότερες. 'Λπό παιlJι dίκουΎε χα!
Οαύμαζε τούς χα),υύς συριανούς μπου

ζουξηδες, όπως και τόν πατέρr.ι του ποiι
ifπαιζε μπουζο1jχι και γκάιντα. Ό .\Ιάρ
χος έπαιζε άπό έξη χρ<.νώ "το.Jμπανο",
μέ τό δποίο συνώδευε τόv πατέρα του
(τούμπανο η τουμπl
μικρό V'ΙJσιώτι
κο νταο1)λι} . "Γχάϊ•ιτα ό πατέρας μου,
τούμπανο έγώ ... ''Έπαιξα μέ τόν πα
τέρα μου τ!ς ciπόχριες τρείς τέσσε
ρες χρονιές ... Φεύγα.με άπό τίj μιιΧ τα-

κ.λπ. στο χωρο όμως των έλλ·ηνιΥ.<7>ν
Ί:~ ων όργάνων. δέν εrχαμε ι':.>ς

), α

σ·ήμεpα μιά. άνάλοyη περ(πτωσ·Ι) , όπως
αiιτη τοϋ λαϊχοϋ μουσιΥ.οϋ Υ.αl συνΟέτη
Γιώργου 1Ίlπάτη (t 1967 ), π<Jύ σι:ιΟηκε
χάρ·η σ-rljν αiιτοβιογραφία τοϋ Βαμβα
κάρ·Ι).

Ί. Ι σ;ι}μασι;χ ώστιi_?ο ~ς " ~τοβιο!:ρα
φιας

8έν εξαντ),ει-:αι, οπως ειτ:αμε η8-Ι),

μέ τ!ς μαρτυρ(ες πού ci•ιαφέρουμε παρα
πάνω. Ι Ι ο>.Ης άλλες άκ6μα τ:λε>Jρές της,
ϋπως ή γλώσσα, τό προσωπικό ίίιpος -:οϋ

Βαμβακάρη κ7.ί, προτ:αν-:-ός, δ,τι άφορά
τό•ι Υ.ιiσμ<ι της μαγκιάς στά. zρόνια τοϋ
μεσοπω.έμιιυ, άποτελοϋν εvα v>.ικο πού
άποζ·ητ& τ·Ιjν εt8ιχ·Ιj μελέτη του. Ι Ι υλλές
σε),ίδες τοϋ 1Ί l άρκιιυ Οά τις ζήλεβαv και
8όκψ.ιιι πεζογράφοι γιά τ-Ιj λιτότ·ητα και
τljν άμεσότ-ητα τ-ίjς εχφρασ·ης. Καl ol
παρα-rηρ·ήσεις -:ου για τ-)ιν ψυχολογ(α τοϋ
μάγκα - έργάτη, τό χασ!σι χαί τlj Οέση

τ-~_ς λα'ιχ'ίjς μελωδίας ,στό_ν κόσμο αiιτό
-:ων φω.αχισμέ•ιων και των καταφρονε

μένων, ε!•ιαι, αiιτές καθευατές, άποκαλυ
τ:-:ικές και μαζ! ίfναυσμ-:.ι για παραπέρα
εtδικη tρευνα ciπo τόν ψυχολόγο, τόν
κοινωνιολόγο, τό•ι lστορικό.

ΦΟ ΙΒΟΣ Α

1

ΩΓΕΙΛ

ΛΚΙ Ι Σ

ΤΟ

ΘΕΑΤΡΟ

ΠΙΣΚΑΤΟΡ, ΜΠΡΕΧΤ, ΧΟΧΟΥΤ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΑΝΣ ΓΙΟΑΧΙΜ ΣΡΙΜΠΦ
Δημοσιεύουμε παρακάτω τιίν τcταρτη
στιί σcφά διύ.λcξη γιά τό Σύ)'χρο1•0 Θέα·
τρο στιί Γcρμα1•ία. πού δόΟηκc στό

τc

δμιλη τιί

..

Γι.:αί·

τόν καΟηγητιί

"

της

"

άvΟρω

ποθυσίας " χαt " άνΟρωποσφαγ'ίjς
έvαντ(ωση της Κλυταψ.'Ι'ήστρας

ΊΙ
στόν

".

Χά1•'

'Αγαμέμνονα χα! τό μίσος τ-ϊjς 'Ι φιγέ

Γιο(ι.χιμ Σρίμπφ ( δές γι' αύτό1 1 στό τεv·
χο:; 38/39. σcλ. 124) . ΔόΟηκε γερμανικά
καί δημοσιεύεται πλιίριι:;. σέ πιστιί μετά
φραση τιί:; Μαρίας Σταματοπούλου.
τό παρακάτω 1.:είμε1·0 κλεί1·ει ό κύκλο,

νειας έναντίον χάΟε 'Ί~λληvα παρουσιά
ζον-:αι έδώ σάν εχφραση της άvταρσ(ας
χα-:ά τοίί ?<-Lτλερ, ;?ϊς άvτίστασ21ς τών

",

μέ

φρόνησης τοίί άvΟpώπου

Mc

τώ11 τεσσιί.ρωι• διαλέξεωιι στό

Γκαίτε

"

".

·η σχηvοΟεσία -:οίί 'Έρβιν Πισχάτορ για

-:ό Οεα-:-ριχό tργο -:οίί Ρόλφ Χόχουτ
" Ό άvτιπpόσωποι; ", πού πpωτοπαί

χ-:-·ηχε τό Φλεβάο·η τοίί l 963 στό 1'ερο
λίνο, ·7Jταν φορτ;σμέΨη μ/: τούι; στόχους
χα! τή σ-:-ράτευση ένόι; "πολt'\"ιχοίί 8ρά
ματος " - οπωι; IΧλλωσ-rε χ' ·ή σχηνιχ·))
διασκευή τ-ίjι;" 'l'ετpαλογ(αι; τών 'Ατpει·
δών" -:ou Γχέρχαp-: Χάουπτμαν, πού δ
Πισχά-:-rιρ είχε χάνει λίγο καιρό πριν
χαl -:-lj•ι άποχαλοίίσε " εvα μυ0ο).ογιχα

ΧΡ'J!''\"ογραφημένο έξο~,χισt-"ό -:'ίjς (.t-:λε:

ρι.χης βαρβαpότη-:ας .
Λφορμη για
-:ή σκηvοΟεσ(α •Ϊj:; " 'Γε-:-pαλογ(ας -:ών
'Λ-:-pειδών" - μ' αύτ-)ι
ό ] [ισχά-:-ορ
~γχαι.νίασε 7)ι δραστ-ηpιότη-:ά -:ου σάν
χαλλι-:-εχνιχόι; διευΟυν-:ής της ' J.:),εύΟε
ρης λαϊχ'ίjς Σχ·ηv'ίjς -:οϋ Βερολίνου, Όπου

-:όν Όχτώβρη · χαl Νοέμβρη τοϋ '1893
δόΟηχαv οι πρώτες δημόσιες παραστά
σεις -:ί;Jν " 'Ύ'φαντουργών" - στάΟη
κε, τό 1962,, Ε!-:οι; , Γχέρχαρ~ Χάουπ:
-:μαν.

1fε

τ-ηv

τ:ρω-:η μα-:ια, μπορε ι

βέβαια vά μάι; <(ανεί παράξevο οτι δ

Πισκά-:-ορ, γιά την
έχδήλωση

"

πανηγυρική αύ-:ή

προτίμησε

'Υ9:ιι•1•ουργούς "

άv-:ι

-:ούς

"

γιά

τοiις

'Ατρείδες

",

πού τ:ο-:-έ μέχρι τότε δέν είχαν παιχτεί
σαν -:ε-:ραλογία. Ό Πισχάτορ πάν•ως
α!-:ιηλογεί μέ σαφήνεια αύτή του τήν

άπόφαση. :b;rχε άμφιβολlες γιά τήν έ
πικαιρότη-:α τών " ') 'φαντουpγών ", αύ
τοϋ τηu νατουραλιστιχοϋ δpάμα•ος, πού

σ·ήμεpα μπορεί χωρίς iiλλο να τό γευ
τοϋμε σάν ιkπλό
lσ-:ορ ιχό
συμβιίν,
πού δέ μάς άφοpa. 'ΑντίΟετα, ή δια
σχευη -:ou μυΟολογιχοίί ύλιχοu για τούς
'Λ-:ρείδες, πού ό Χάουπ-:μαν είχε κάνει
με-:-αξiι ι 9r, ο
19 lιfι, -:όv δε/.έαζε άκρι
βώς έπειδ7) '1jτα11 πολύ περισσό-:ερο δε

-

μέvη μέ -:ό παρόv. Διέκρινε σ' αύτή
έvαν π:ιιραΧλη).ι.σμό μέ -:ις

"

i\lύγες

"

τοίί

Σάρτρ, ίίτ:ου )ψησιμοποιεί>αι τό ιδιο

μυΟολογικό ύλιχό γιά να έχφpασ-:εί ή

άv-:-ίστασ·η στό φασισμό, έvόσω διαρ
χοίίσε ·ή κυριαρχία τοϋ χι-:λεριχοίί καΟε
στώτος.

Ό Ηισχάτορ i!βλεπε τούς" 'Ατρείδες"
τοu Χάουπτμαν -

χι αύτό τοίί -.ό έπι

β~β:ιι('?ν~ν οι φlλοι τοίί συγγραφέα σα_ μια
κpυ::τογραφηy.ένη ,;-αταγγελ(α
τι>υ ναζισ'\"ιχου χαΟεσ-:ω-:ος
δια-:υπω

μένη με τη

μέγισ-:-η

πέβα),ε ή -τότε

πpοσοχη πού έ

κα-:άσ-:αση

σά

μιά

χα-:ατ:ιεσμεvων,

του

μίσους

των

Ου

μά-:ω•ι χα! -:ών χα•α-:-ρεγμέvων έvαν
τίον τής vαζισ-:ιχ'ίjς Γερμαvίας ή μοίρα
τών 'Α-:ρειδώv παρουσιάζεται σα μιά
γενιχη " με-:αφορα γ•.ά τή μοίρα -:οίί
γερμανιχοϋ λαοϋ " και ή δυσπιστία -:οίί
ένός άπέναντι σ-:όν &λλι> πού φ-:άvει ώς
τηv αύτοκα-:αχρεούργ·ησ·η, σά σύμβολο

μι&ς έπο~·ϊjς στ·i)ν δr:οία δ , &vΟρω~ος

μεταμορφωΟηκε σέ λυκο για τόν αν
Ορωπο .

"

Πραγματικά

γράφει δ Πισχάτορ -

-

ή Οuγατέρα
δέ νι<:)Οει πιά σίγουρη
άπέvαv-:ι σ-:όν τ:α-:-έρα, οϋ'\"ε ή σύζυγος
σ-:ό σύζυγο, ou-:e ή μη-:-έρα σ'\"ό γιό,

οϋ-:ε ή άδερ9ή στήν άδερφή. 'Όλ' αύ-:ά
δμωι; συμβαίvουν σ7/jv Ί'ε-:-ραλογία -:ώ•ι

'Λτpει.δών ! Ό

μύΟΙ)ς

άποτε),εί

τ:λα

σμα-:ικ·ή άπόδοση ένός "Υ.ά'Ι'Jς πού π'ίjρε
σ-:' άλήθει.α σάρκα χα! όσ-:ά 1 ".

Ό Πισχά-:ορ ώσ-:όσο προχώρησε πιό
μακριά. Δέ•ι -/Ί-:αν μ6vο ·ή διασχευ·Ιj τοίί

'

'

.,

-

αρχαιου υ r.ιχου

άπ ό τ ό v
'
'
.-αο1Jπτμαν
χατα

τη διάρκεια τοϋ Ή' Παγκοσμίου Πο
λέμου πού άποτελοuσε γι' αύτόν έγ
γύηση έπιχαιρότητας.

"Ενα

&λλο τ:α

ρόν, -:ό ε-:ος ι 962, της Ι!δωσε μια νέα
πολι-:ιχ·ή

έπιχαιρότητα,

χα!

άχpιβώς

αύ-:ή -:ή•ι έτ:ιχαιρότη-:α Οέλησε vα uπο
γραμμίσει - μέ -:ονισμούc;, με-:αΟέσεις,
συμπύκνωση, μέ έτ:ίχαιρα -:6-:ε σχό
λια, ~;ροσΟέ-:-ονyας v-:-οχου!-"έν'\"α άπό

-:?

Γ' Ραιχ, προτασσον-:ας τα πραγμα-:ιχα
πολιτιχα παρασχ·ήvια: "Γιατ! ή Γερ
μαvΕα χρ ωσ,.άει άχ6μα, &ι; τι~ρα στόν
έαυτό της τήν έξόφλ·ησ·η, άπόσβεση,

έξάλειψ·η τ7jς έvοχ·ίjς της. Οι Δελφο! δ

τόπος

-rώv

·1

διαπραγμα-:εύσεων

περί

βώς τήν προβλ·ηματιχή πού δ Πισκά
τορ tβλεπε σ•ό (J.ύΟο τώv 'Ατρειδών και
σκόπευε νά τ·ην άποχρυπτογραφ·ήσει
χα! νά τή .φέρει σ-:ήν έπιχαιρότητα .

Έyτuπωc;ι~σμέvος λοι.πόv ~πό την πpώτη
χιολας

αναγνωσ·η,

αποχαλεσε

αυΟόρ

μη-:-α, σ-:-όv πρόλογο -:'ίjς πρώτης γερ
μαvιχης tχδοσης τοίί " 'Λν-:-ιπρόσω
τ:ου ", -:ό νεαρό συγγρα9έα " σπουδαίο

?,ρ~μα-:,ουργό "
ασυνηΟιστο,

χα! τό ':ρω;όλειό -:ου

έχπληκτιχο,

ερεΟισ-rιχό,

μεγάλο και άπαρα(τη-:ο ϊ:ργο "' μια
"άπό τlς λίγες ούσιαστιχές προσφορές
γιά -:ό ξεπέρασμα τοu παρελθό•ιτος.
Λέει άνελέ·ητα .. α πράγματα μέ τ' ονο
μά τους· δείχνει ίίτι μια ισ,ορία πού
γράφ-:ηκε μέ τό α!μα έχατομμυρίων

άΟώων , δέν παραγράφεται ποτέ · κα,α
νέμει στούς εvοχους τις εύθύvες -.ους
θυμίζει σ' ολους τοiις συ•ιεpγούς, πώς

είχαν. -:-i) δ~vατότητα v'
:;αl

~ποφασίσουν

ο-:~ στην~ πραγμα-:ιχ~τητα ,είχαν

απο9ασισει -

-:αc; άπόφαση

εστω

χα!

μηv

παφvον

".

Κρ!νοv-:-ας σήμερα τό tpγo άπό άπόσ-:α

ση, με-:-ά τήν άρzιχη εντονη έπίδρασή
-του, δέ μποροίίμε βέβαια νά δεχτοίίu.ε
εϋχολα τέτοιου εί8ους διαrησ-:-ώσεις,
πού στ-ηp(ζονται στό δικαιολογημένο
πάΟος τ'ίjς άναχάλυφης. 'Ακόμα χι αν

άποδειχτοϋν όρΟές, πρέπει να μ&ς άπα
σχολ·ήσει ·ή ιστοριχ·ή -rοποΟέτηση οχι
μόνο τοίί συγγραφέα, άλλά χ' έχείνου
πού κρί11ει έδω με τόν -τρόπο του, σά
γνώστης και στρατευμένος.
Ό Πισκά-:ορ είχε άναπ '\"ύξει, άπό τή

δεχαε-:Lα τοίί '20 κιόλας, ..ις προϋποΟέ
σεις πο\ι χαΟορ!ζουv τό tργο -:ου σα
διευΟυν-:ή Οεά-:ρου και σχηvοθέτη· τό
1929 τίς έξέΟεσε στό βιβλίο 'ου " 'Γι
πολι>ικό Οέατρο ". 'Όσα λέει στόν
πρόλογο τοu " 'Αν τιπρόσωπου " γιά
τή σχέση του με τό " έπιχό θέατρο "
εrναι άλ·ήΟεια : " Τεχνικά μέσα δπως
προβολές διαφανειών,

φ(λμ, κυλιόμενα

Οεσίας -:-οίί tργου τοίί Χάουπ-:μαν :
"οι 'Α-:ρείδες είναι άρχαιότη-:α η
παρόν; Προτίμησα τό παρόν, να ρίξω

δάπεδα, σχόλια χ .λπ. τά όνόμασα έγώ
έπιχά πριν άχόμη δ l\ [πρέχτ διατυπώ
σει τή δική του Οεωρία περί " έπιχ7jς
μοpφ'ίjς ". Ί'ά μέσα αύτά πλαισ(ωναv
τήν παράσταση με έr.ιστημονιχό όλιχό,
μέ ντοκουμέντα, έρμήvευαv, δια9ώτι
ζαv ". ΓιιΧ πρώτη φορά, τό 1925, στήν
πολυπρόσωπη σκηνοΟεσία τοϋ " Παρ'
δλ' αύ•ά ". μι&ς μεγάλης ιστοριχ7jι;

φώι; σ' ένα παρόv, ποiι οι Γερμανοί

έπιΟεώρησηι;, δ Πισχάτορ χρησι.μοποίη·

έ•ιοχ'ίjς, _οπο~

~νοχή, δ-:αv καvε!ς _τη~

δμολογει στ αλ'ηΟεια, tσως μποpει vα
έξα).ειφΟεί - δ~ βρίσκονται στ·i) _!'εr,
μαvία. . . -.ουλαχισ-:ο μέχρι σ-:ιγμης .
Μέ δuό λόγια δ Π ισκάτορ διατυπώνει
e•σι -:ήν " έπιχαιρότη'α " -:'ίjς σ-/.ηνο

μέχρι σήμερα ϊ:χουv φeι1τ(σει πολύ λίγο " .
('Ί<:pβι'Ι Πισχάτοp : "'J[ 'l'ετραλογ!α

σε τό ίστοριχό vτοχουμέντο σά φορέα
της δράσης στό πο),ιτικό θέατρο, πού

τών Άτρει8ώ•ι " τοϋ Γκέρχαρτ Χάουπτ
μαv, Περιοδικό Dc11 L
scl1c Rιι nclscl1au,
-.εϋχος 88, 1962, σελ 977 - 983).

'χε σάv έπιδ(ω ξη. Πέρα άπό τlς προ

'Ακριβώς έχε(νη

τ·ήν

έποχή

έμαΟε

δ

Πισχά,ορ για τό νεαρό με,απο),εμικό

συγγραφέα

-

Χόχουτ και ..τ,ό

έπιχαφιχό έργο ( 1 ) του

πολιτικό

Ο άv-:ιπρό

βολές διαφανειών, τό φ!λμ παρεμβάλ
λεται έδώ γιά πρώτη φορα οχι μόvο
σά στοιχείο συμπληρωματικό κα! δια
κοσμητικό, ά),λά" λειτουργικό" : " Στό
σύνολό της ή παράσταση δέν ήταν παρά
Ε.να μοv•άζ αiιΟε•ιτικών λόγων, ΙΧρθρωv,

άποχομγ.άτωv έιpημεριδων! έχχλ~σεων,

σης ". Πίστευε δτι μέσα άπό -:ή μαvία
αϊματος -:ώ•ι άρχαίωv Οά μποροίίσε ν'
άποδώσει άντιπροσωπευτιχά τό άμόκ
τοίί γερμα•ιικοu λαοίί, τό χαιvούριο ξέ

σωπος", πού χι αύτό ξετύλιγε τό παρελ
Οόν για να προκαλέσει τό άπο-:ελματω

μένο παρόν . Μέ τρόπο ξεχάΟαρο και
έπίχαιρο πραγματευόταν έχε!vη άχρι-

yιών το~ πολέμο;> και τηι; έπαν~στ.~σης,

(1) Σ.τ.Μ.: 'Απόδοση τοϋδρου Ζeίtstιίck

σπασμα της

( = ίστορικό iργο, ίfργο i;ποχι]ι;).

Οέατρο " ('1929 ), α!τιολογεί τήν παρεμ
βολ7) τών έπικών μέσω'!. Πρόκειται για

πράξη

έσω-:εριχ'ίjς

"

"

αύ-:οαπελευΟέρω

πιό δλοχληρωτικ'ίjς περι-

προχηρυξεων,

φω,ογραφιωv

και

ται

ιστοριχων προσωπων και σχηνων .
Τό βιβλίο τοίί Πισχάτορ " Τό πολιτικό

μια. α!τιολογία μέ κοινωνιολογιχ&. και

•οίί -ίjρωα, συμφιλιωμένη μέσα στην iι-

πολιτικ&. έπιχεψήματα, ποu ποτέ ώσ-.όσο

ϊ:~θε,ση Η•

δέν άπαρνιέται ..-f,ν καλλιτεχνική άξ(
ωση, άλλ' άποβλέπει στην άνανέωση
και βελτίωση -.ϊjς καλλιτεχνικ'ίjς έπεξερ

Αυ-:--η ),οιπόv η

Οέσεων ", αύτή ·ή " συμφι),(ωσ·η ", ή
"!κανοποί·ηση τοίί πνεύματος", ή "άπό

γασ(ας.

άμνημοσ\ινη, την έπιδ(ωξη τ'ίjς λήθης,
μιcl: 8ιαμαρτυρ(α ποiι έπιβάλλει έπανε
ξέταση τ'ίjς ιστορίας, έπανεξέταση ένό
χων και άΟώων, 8ραστών καί Ουμάτων,
συνεργών και έξαπατημένων, άνίσχυρων

λυ"t""η λογική

και ισχυρών,

J [ολύ

πρίν άπό τό

σμιο llόλεμο, δ

J [ισκάτορ

13' ) Ιαγκό

πίσ-.ευε ϋτι δ

ι\ίνΟρωπος τοϋ 20οϋ αίώνα, χωριι; μιά
πο),iι

άκριβ-ίj

8ιερεύv-ησ·η

και

γνώσ·η

1

"

f't

,

,..

'

κα•αργηση των αντι-

χαι ή

"

·ήΟιχή ·ίjρεμ(α

"

είναι κατά τόv l [ισχάτορ έκείνα άχρι
βώς τά στοιχεία ποiι 8έν πρέπει πιά

μ~ κανένα ,τρό~;ο ν~ 'ρχονται στ"/)ν έπι

Οεσμών καί &.νΟρC:ιπων.

Γιατl 6 Χόχουτ 8έν έξαιρεί κανέ•Jαν.Γι'
αuτδ δ 11ισκάτορ χαραχτηρίζει τό tργο

σά
τρο

" συμβολ->1 " στο " δ λ ι κ ό

Οέα
ποu γι' αuτδν δέν εΤvαι άλλο

τ<7>ν ο!κονομικων, κοινωνικών και πο

φcι.νεια στ·ην εποχη

λιτικών παραγόντων πού προσ8ιορ(ζουν
τήν uπαρξ·ή του, οuτε μπορεί νά κατα
νοηΟεί, οuτε νά 8εχτεί έπιpροές γι&. τό
καλό του και τη σω-:--ηρ(α του : " Σέ τι
άποβί.έτ:ει λοιr=Ο'J τδ ϊιργο μου στό σύ
νοΜ του; "Όχι στο,, άπλΟ προπαγαν8ι

κόσμο μας, πού κυριαρχείται άπό πο

άπό

λυά.ριΟμους άπάνΟρωπους καταναγκα
σμούς. 'ΛντίΟετα, τον έv8ιαφέρει νcl:
φέρει στό φώς μέ κάΟε σαφήνεια τις
λίγο - πο),\ι κρυφές παραφωνίες και

νο" Οέατρο, οπως π.χ. ή έπαναστατικη

σμό μι~ς κ?σμοΟε<>φ_tας μέ, τυποποι·η~
μένες εκφρασεις και συ•ιΟ·ηματα που
προβάλλουν οι

J [ολλά

άφ(σες.

μπορεί

κανεις νά ισχυρίζεται. . . ΊΤ πειστική
μαρwρ(α δμως, μόνο στήν έπιστημονικ·Ι)
έπεξεργασία τοίί ύλι.κοϋ μπορεί νά στη

,

ρ(ζεται., Λύ:ο τδ κατ_?ρΟών,ω μο~άχα
&ν

-

για

να

εκφραστω

στ·η

γ),ωσσα

τοϋ Οεάτρου - ξεπεράσω τά ιδιωτικά
στιγμιότυπα, τδ καΟαρά άτομικό στοι
χείο τών προσώπων, τδ συμπτωμα

τικό χαραr.-:-_f.ρ-:;- τ'ίjς ι~οίρας, m:ν8έοντα~

τη σκ·ηνικ·η υτ:οΟεση με τ!ς 8υναμεις που
σφραγ(ζουν την ιστορία ...

Στό σύγχρονο κόσμο, ή προσωπική
μοίρα τοίί άτόμου, συνε1.8ητά η άσύ

~ειδα, κατ~υΟύνετ;ιι και ζη~ιώ•ιε~αι άπ~

εξωτερικους παραγοντες, ετσι l~στε η
άπομό,ιωσή του νά τόν δδ·ηγεί μοιραία
σέ αuταπάτες. 'Άν λοιπδν ή λογοτεχνία,
αν τδ Οέατρο Οέλει ν' άνταποκριΟεϊ στον
πραγματικδ &νΟρωπο τ'ίjς έποχ'ίjς μας,
τότε πρέπει νά κάνει Οέμα του και νά

iιtώσει στ~ έπί::_::δο -.ϊjς _συν~~8ησης τη

δυναμ·η των εζωτερικων ορων καl
συνΟηκών. Ι<ατcl: •ον Πισκάτορ, τό
π!Χρα8οσιακό κλασικό δράμα 8έν εt'ιαι

κατ~λληλο

-yι~

χ~τι. τέτο.ιο,

,έr.ε~δή

προερχεται απδ μια αλλη εr.οχη, αr.δ

i!~αν &λλ~ κόσιι;ο. οτ~ν μ:;οροίίσε .κανε!~

να ξεκινησει ατ:ό την αποψη ο-.ι τα
άνΟρώπι•ια προβ);ήμα-.α εΤναι δυνατό
νά λυΟοίίν μέσα άπδ τήν ί!κβασ·η προ
σωπικώ1J συγκρούσεων.

"Αν αuτό τό μεταφέρουμε στό δικό μας

παρόν. τότε •ά 11αγκασ;rικά. οι ,;-ατ.~~τά.
σεις παρουσιαζονται κατω από ενα

~ιστικό

πέπλ~ ·::

~π:>8(δον~αι σαν

ηΟιχά από),υτες

;:ητα

ι8εα

7αΧλιτ~~νικά

.:τα~αν~ρωπινες

νάει λοιπόν σέ μι&.

τητας "

άφοϋ

και

Ο α•JΟρωπος περ

.

" σφαίρα άνωτερό

πf vω άπό ,τ7ι'J ~yρ~γμ;ιτικό

;--' ετσι γενν,ιεται η ~νwπωση

οτι - ακόμα και στηv τραγικα 8ικαιο
λοyημένη κατάρρευσή του - εΤναι συμ
φιλιώσιμος και συμφιλιωμένος μέ τlς

συνΟ'ίjκες.
Γιά τήν κλασικ-1) α1σ0ητικl) δ Χέγκελ
είπε : "' Λλ·ηθιΨ)j έξέλιξη σημαίνει κα
τάργηση τών άvτιΟέσεων σάν άvτιΟέσεις,

συ~φιλ(~ση, τών

δρώντων, δυνάμεων,

που, στη συγκρουσ·η μεταξυ τους, τεt
νουν ν' άρνοίίν-:-αι ή μιά τ-Ι)ν ιlίλλη.

Μόνο τότε έπιστέγασμα δέν ε!ναι ή
8υστυχ(α i:_αl τά, βάσανα., άλλ~ ή ίκανο:
πο(ηση του πνευματος, επειδη μόνο σ
&να τέτοιο τέλος μτ;ορεί νά έμφανισ-.εί
ή άναγκαιότητα αύ-:ώv πού συμβαίνουν

στά α,τομ~ σά~ άπόλυτη λογικ·?· κ~ί .ή
καρδια να βρε ι πραγματικη

·ΙJΟικη ·η

ρεμf.α

τή μοίρα

88

:

σuγκλονισμέν·η

άπό

μας,

στό

φοβερό

άσυμφ;λίωτες άν-:-ι?άσεις, ω~·ε. ν~ γί
νουν Υ.L'Jητρο στόν ανΟρωπο να τις αν-:ι
μετωπίσει μέσα σ-:ην κοινωνLΥ.ή πρα
γμα-:-ιχότητα 8ρ~>νται; πραχτικά. Θέλει
ν' άποδείξει και νά. έπιστρατεύσει τήν
"έyερτ·ήρια δύναμη" τοϋ Θεάτρου.
Γι' αuτό δ J rισκάτορ τάσσεται ύπέρ
τοίί "πολιτικο - κοινωνιολογικοίί" Θεά
τρου, πού 8έν άπeικοvίζει πιά τ"/)ν προ
σωπικ·Ι) μοίρα τοίί άτόμου, άηά ..-Ι)ν
ct

έποχή

",

την Η κοινων!α,,, τις καθ

οριστικές " συvΟ'ίjκει; ". 'Ακόμα χα! τό
μ~Οιχο ~ lσ-:ορι;;ό ύ),ιχό δέν, πρέτ:~ι πιcl:

να τ,δ επεξεργ,αζε;αι :;ανει,ς για -:ην
έvυπαρχουσα σ

αυτό ανΟρωr=ινη

::ρο

β).ημα·π;-·ΙJ :71 γιά τι~ ίσ-.ο~LΥ.ές ίδέες: ά.)J~ά.
μόvο για να προβαλει τις πολιτιχα επι

καιρες 8uvατότητες ποiι περιέχει. Σ'
iJλες του, τις λε.πτομέρειες πρέr.ε_; ν~
σuμπλ·ηρωνεται από ν-:οκουμέντα ·η 'Jα
εΤναι 8υνατ-Ι) ·ή τεκμηρ(ωσ·ή του · μόνο
&τσι γίνεται πιστευτό. Γιατί ·ή ισχυρό
τερη τάσ·η πηγάζει άπό τ"/)ν άντικειμε

νική , άρετοuσάριστη, σ;;;ληρ·Ι) πραγμα
τικότητα : " 'Ι!:πιΟέσειι; με φλογοβόλα,
σωρούς κομματιασμένων άνΟρώπων, φλε
γόμενες πόλεις ". . . " Γιά πρώτ·η φορά
βρεΟήχαμε άντιμέτωποι μέ τήν άτ:ό
λυτη, τήν άτ:ό έμαι; τοuς (διους βιω

μένη πραγμα-:LΥ.ότητα. Κι αύ-:ή περι
είχε τις t8ιες άκριβώς στιγμές tντασης,
τcl: l8ια 8ραματικά κορυφώματα μέ το
πλασμένο δράμα, χα! μας συγκλόνισε
έξίσου δυνατά. 1\ [έ Τ"/) μόνη 8ιαφορά,
βέβαια, πώς πρόκειται γιά μιά πολιτι
κή

μέ

-

..η.,

εννοια ί.Ιτι

• άφορα

δλους

"

- πραγματιχότ·ητα ".
}\ατα τόν, Π;σ~;άτορ, χ_pει~ζετα; μεγ,ά~η

τεχνη για ν απο8ο0ει αχριβως αυτο.
Γιατί αuτό πού 'χει σημασία δέν εΤναι
νά 8ιπλασιαστεί ή πραγμα-:ικό-:ητα μέ

σω,

-.ii?

άν~παράσ-:-ασης, ά~Μ να. βγοu~

~την ι;πιφανεια οι, σuγκρο,υσεις της, ν
αποχτησουν

8ιαφανεια, να γίνουν συ

νειδη-:ές. 'Εξάλλου ό
οτι ή

.. πιό

11 ισκάτορ πίστευε

δυνατη καλλιτεχνικ-1) διαμόρ

φωση προσφέρει την πιό ισχυρή πολι
τιχ-1) - προπαγαν8ιστικ·Ιj έπ(8ρασ·η ". Ί'ό
(8ιο ισχυρίζεται άργότερα κι δ Μπρέχτ,
δταν μας προειοοποιεί vά μην παρεξ·η
γήσουμε " τόν τόσο άπαραίτητο άγώνα

ένάvτια στό φορμαλισμό, 8ηλαδή στήν
άλλοίωση τίjς πραγματικότητας έν 6νό
ματι της " μορφ'ίjς" : " 'ΙΙ τέχνη ε!ναι
άπαραίτητη, &στε τό

πολιτικcl: σωστό

ν' άπο~~/,έσει παράδειγμα γιά τόν &ν
Ορωτ=ο

1\Ιέ

.

βάση

ολα

αuτcl:

καταλαβαίνουμε

γιατι δ " 'Αντιπρόσωπος " τοίί Χόχουτ
γοήτευσε τόν Πισκά-:ορ άπό τήν άρχή.
Ί'δ Οεατρικο αuτό tργο ί:σπασε προκλη

τικά μιά σιωπή ταυ-.όσ·ημη μέ τή συγ
χάλυψη. ΕΤναι μιά 8ιαμαρτυρία γιά τήν

(2) ",
τδ

..

έπικό

..

και

..

τε;;;μ·ηριωμέ

ύπερεπιΟεώρησή του μέ τίτλο

δλ' αuτά

"1Jαρ'

". ΠΟU παρουσίασε μετά τόν

Α' Ιl αγ-/.όσμιο ΙΙό/,εμο και πού δέν
Jjταν παρά μι;ν-.άζ ντοχουμέvτων. Γιά

τη συ~~:'~ή ..-οϋ Χό~οuτ ό .Π ισκάτορ
),έει

(<,να

:

i!ργο

επικό,

επικο-επι-

στ:ι~ιι;ονικό, ~;ος - ντοκ?,υμ~ντο, ενα ~ργο

για zπικό,
δποίο

πολι.τικό

άγων(ζομαι

Οεατρο, για τδ

πάνω

άπό τριά,ιτα

χρόνια : "Ενα " δ λ ι Υ. ό "
έ:ργο γιά
&να " δ λ ι κ δ" Οέατρο. . . Ί'δ Ι!ργο
τοϋ Χόχουτ " Ό &.ντιπρόσωπος" εΤναι
άπόλυτα έπικό, πρωτα πρώ-:α άπό
&ποψη λογοτεχνικ·ϊjς 8οιι:ίjς ... Τά στοι
χεία ντοκfJυμέντου και τά ;;;α),λιτεχνικά

ε!ναι

άναπόσπαστα

8εμένα

με•αξύ

τους".

Δέ μποροϋμε βέβαια νά με-:ρ·f,σουμε τη
σημασί-χ χαί τή μορφή •ou σύγzρονου
αύ•οίί Οεατρικοίί i!ργου μόνο μέ τα μέ
τρα τοίί Οεά-:ρου τοϋ Ηισκάτορ, τό
δποίο είναι κατανοη-.ό μόνο μέσα άπό τlς
8ιχές του προϋπfJΟέσεις . "'Λραγε άλη
Οεύει στην περίπτωση τοϋ Χόχουτ αuτή
ή Οέση πept " ό λ ι κ ο ίί " έπικοίί Οεά

τ~ου, κα_ί μέ ποιά έ!νν?ια _μπορε~.κ.ανεις
να τό

αποκαλέσει σα συνολο

Οέατρο

"; Έπει8ή χρησιμοποιεί π).'ίj0ος

επικό

έπικών μέσω•J; Ε!νι.ιι πραγματικά πο),ι
τικό Οέατρο μέ τήν tννοια ποv άναφέρα

με; Εtνοιι κοινωνιολογιχό μέ Π;ν i!ννοια
ΟΤ\ ο! κοινωνικο-ΟLΥ.ονομαές δυνάμεις
ε!νι.ιι σ-.ό έπ(κεντρο και χυριαρzοϋν;

Ι<αί ποιά.ε!ναι ή σχ.έσ~ ~ου μέ τη~ έ~α

νασ•αταη - μαρξισ-.ικη εκδοση του επι
χοίί Οεάτρου; lJοιά τάση τό χαραχτη

ρί~ει κ;:ιt μέ:. π?ιδ, τρόπο ύπ,ο-.ά~σονται

σ..-ΙJν ταση αυτη τα Οεατρικα και λογο

τεχνικcl: μέσα

καΟώς και τά ντοκου

μέ~τα; ,Ι 1οιά ·ή σχ~ση του (-1-έ τό ί!ργο
και

τους

πολιτικους

καί

επιστημονι

κούς στόχους τοϋ Λlπρέχτ, τοίί μεγάλοu
Οεωρη-.ικοϋ και ztρακτικοίί τοίί brικοίί
Οεάτρου τοίί καιpοίί μας, πού χωρtς τήν
εντονη έπ(οραση τών 8ικών του προτύ
πων σχεδόν κανένας σύγχρονος οραμα
τουργός δέ μπορεί νά καταλήξει στήν

προσωπική του τεχνοτροπf.α, είτε στη
ρίζεται στό Μπρέχτ ε(τε &.πομ.ακρύ
νεται άπ' αuτόv υ!οΟετώντας μια :t.ρι
τική στάση;
Τή γοητεία πού 6 Μπρέχτ 8έν παύει
να άσκeί - εtπε κάποτε δ Μάξ Φρίς
- -.ην άπο8ίοω κυρίως στό ί.Ιτι στό

"

ί!ργο του πραγματικα τ·Ι) ζωή τή ζείς
μέσα άπδ τ-1~ σκέψη ... 'Η στάση του ...

είναι ·iι καΟημερινή έφαpμογή έκείνων
τώv διανοητικών πορισμάτων πού πα
ρουσιάζουν τό χοινωνικό μας περιβά),
λον σάν κάτι τό ξεπερασμένο και άχρείο,
άφοίί έννοεί νά διαιωνίζεται διά τ'ίjς
βίας, ί:τσι ί:ισ-.ε ή κοινωνία αuτή μονάχα

(2)
les

Σ.τ.Μ: 6.πόδοση
ιlιeaιcr.

τού

δρου

Toιa

σά•J έμr:όδιο

μπορεί' νά θεωρηθεί χι

οχι σά μέτρο σύγχρισης. Ό Μπρέχτ
άτενίζει τό μέλλον". 'Η άντιπαραβολη
μέ

τό

Μπρέχτ -

·Ι)

δποία

όίλλωστε

άπό όίποψ·η χαλ/,ιτεχνιχ'ίjς στά.Ομ·ηι; τιμ&
ίδιαίτερα το συγγραφέα τοϋ " 'Αντιπρό
σωπου" - ε!ναι ώστόσο σχόπιμη γιά

,η διευ;φLνιση· τ'ίjς σχέσης θεάτρου χαι
κοινωνίας στην έποχή μας, στην δr:οία
δ Χόχου:- έχει έξασφαλ(σει μιcί σιγου

ρη θέση σα θεατρικός συγγραφέας.
Γιά το σύγχρονο έπικό θέα-:ρο δέν έχει
κατά πρώτο λόγο σημασία τό οτι συσ
σωρεύει ί:πικα έκφραστιχά μέσα - &πό
καιρο γνωρtζουμε <Ιτι οι μορφές Οεά
τρου μ' έτ.:ικές τάσεις εtναι έξ(σου πα).ιές
μέ -:ις δpαμα'":'LΧΕς - άλλα ':Ο Q':ι σκο

πός του ε!ναι να γ(νει
και "έπιστημονιχό

έπιχών

μέσω•J

".

ε!ναι

"

μη αtσΟη-:αό"

'Η συσσώρευση

μόνο

ή

εtδιχη

μορφη κά'":'ω άπο την δποια έμφανιζε

ται μιά πολύ πιο ούσιώδης διαδιχασ(α.
Γιά το !Ιlπρέχτ, άποφασιστικη σημα
σια εχει μόνο ή άπόσταση, πού, ψύ
χραιμα χαί κριτικά, τηροϋν συγγραφέας
και χοινο άπέναντι στο άντιχε(μενο και
σ'":'ον -:ρότ.:ο π:;ρουσ(ασ~ς του - χι αύτο
δ :\Ιπρέχτ άποχαλεί' " χοινωνικη λει

τουργία τοϋ i.iλου μηχανισμοϋ πού Μγε
-:αι

Οέα-:ρο

βάλλον -

". "

Ψό

γράφει στα

άνΟρι:)πινο

1936 -

τ.:ερι

παρου

σιαζόταν βέβαια και στά μέχρι τώρα
8ραματιχα έ:ργα, i.Ιχι ίίμως σα στοιχείο
αύτο-:ε).ές, άλλα μόνο κάτω άπό το

πρίσμα της χεντρι:ι.'ίjς μοpφ'ίjς τοϋ δρά
μα-:οι;. Πήγαζε άπό την άντίδραση τοϋ

ηpωα άπέναν-:( -:ι;υ. . . Στο έπικό Οέα
τρι; δμως εμελλε νά έμ9ανισ-:εί αύ't"ο
τεΜς. 'Π σχηνη άρχ(ζει νά δι·ηγεί-:αι ...

Τό πε-:ρέλαιο, δ πληΟωρισμός, δ πόλε
μος, οι κοινωνικές διαμάχες, ή οίκογέ
νεια, ·ή Ορ·ησκεία, το σιτάρι, τό έμπόριο

σφαγίων 1:γιναν άντικείμενα Οεατρικ'ίjς

παρο~σι~σης. ?'ορω8ιες δι~φ~τίζ~υν το
Οεα•η r.ανω σε Οέμα-:α που αγνοει. Κι
νημα-:ογpαφικέι; -:αι•J(ες δείχνουν σέ
μοντάζ γεγονότα άπ' ολο τον κόσμο.

llρ?βολές παρ,αΟ~του~ σ't"α-:.ι~-:ικο, ύλι:r~~·

Dγαζηντας στη•J ετ:ιφανεια

-:-ό βαΟος

,

οι άνΟρώπινες πράξεις γίνονται άντιχει
μενο κριτικ'ίjς ".

Ο! άνΟρώπινει; τφάξειι; &γινrι.ν άντικει
μενο κριτικ'ίjς χάρ·η στο ϋ-:ι το βάΟος
·ηρΟε στην έπιφάνεια και στο φώς -

αύτ? ε!να; τ,ο βασιχο στο;χ~ίο, κι 1\~ι

το ετ.:ικό, η επικοπο(ηση αυ-:-η χα0!Χυ7η.
Ζη,ών:-ας :-ο έπικό Οέατρο, δ ί\fπρέχ-:
δέν άπέβλεπε στό ν' άναμιχ-:εί στδ

διάλογο -:-ών Οεωρητικών τοϋ εlδουι;.
ΓfροϋποΟέτει βέβαια τ-ίιν ποιητικη -:οϋ
έπικοϋ χαί δραματικοϋ στοιχείου, δέν
έντάσσεται ομως σ' αύτή, άλλά έπι
Ουμεί ν' άναχαλύψει μιά νέα διάστασ·η,
πέρα άπο το συμβατικο σύσ-:-ημα. Σκο
πος της δραματουργιας του ε!ναι νά

'χει την (δια σχέση πού 'χει ή " μ->ι
εύzλε!δειος "
πρός -:'ήν " εύχλείδειο
γεωμετρία", νά 'ναι " μ·Ι) άρισ-:ο-:ε
λικ·iι " δραματουργία σέ σχέση μέ την
"άριστο-:ελική ". Δικαιολογημένα το
έπισ·ημαtνει αύτο δ Πάλτερ i\.[πένγια
μιν. 'Όπως οι σύγχρονες φυσικές έπι
στημες δέν έντάσσονται οi.Ιτε παρατάσ

σ~ν-:αι ~;cλάι σ~ις , κλασικές, άλλά ~ις
έι:,α•Jαγκαζου•J ν

αναπροσανα-:ο).ιστου11,

lτσι καί :-ό Οέα-:ρο -:-οϋ ~[τ:ρέχτ δέν
άποβΜπει στό νά διευρύνει την χλα
σιzη ποι·ητι.χ·iι τοϋ εtδους μέ μιcί νέα

παραλλαγή,

νά

την

έμπλουτίσει

μέ

ένδι.ιχφέροντες μορφολογικούς συνδυα
σμούς, άλλά νά έπιφέρει στη δομ:ή τοϋ
συστήματος ά),λαγη πλούσια σέ προο
πτικές.
Κάτω

άπ'

αύτη

τ·fιν

προυπόΟεση, ή

ά~τίΟεση δpαμα:ιχοϋ και έπ~~ι:ϋ ε!ν~ι
),αθος.
l\Ιε
-:-ην
cννοια
επικό ,
δ l\Ιπρέχ-:- άποβλέπει σε μιά κατάσταση

πραγμάτων πού δέ μπορεί οϊ>-:ε χiν
νά βρίσκεται ε,σι στ~ν παραδοσιακη
ποιητιχ·ή, οπως ·ή μη ευκλείδειος γει<>
μετρία δέ μποροϋσε νά βρίσκεται άχόμα
μέσα στ·)ιν εύκλεtδειο η τό χρηματιστ·ή
ριο σιτ·ηριί)ν τοϋ ~ικάγου στη σαιξπηρικη
8ραματικ·iι μορφή. Ό χαραχτ-ηpισμος

:: έπαό" ~!11αι μέσο ~οη~ητιχό, εtναι

ενα ε!δοι; αφε-:ηpίας για: τη μετατροπη

τοϋ

"

οίχείοu

"

σέ

"

ξένο

".

Ό i.iρος

παίζει έδώ δευτερεύοντα ρόλο. Μέ την

παράδοξ·η χρ·ήσ·η πι;ύ χάνει δ Μπρέχτ
άποβλέπει στο νά προκαλέσει και να
ταράξει 1 ίίπως το 1 9 r, ο μέ τό γραφτό
του '' 'Η σκ·ηνη τοϋ δρόμου ", θέλ·ησε
νά σοκάρει τόν άναγνώστ·η και 11ά τον
κάνει νά συλλογιστεί καί πάλι έ:να φαι
νομενιχά αύτον6ητο γεγονός, μέ :-όν

προκλη-:.ιzό ίσχυρισμο ο;ι ή. &ναπαρά~
σ'αση

ενοι;

τροχαιου

α-:υχηματος στη

γωνια :-οϋ δρόμου άρκεί για να άπο
τελέσει βασικό πρότυπο μεγάλου Οεά
τρου. 1\ {έ την άποστασιοποίηση άρχtζει

μιά διαδικασία γνώσης. Λύτη -:-ήν άπο
στασιοirοt·ηση σά θεατρικό τέχνασμα δ
1\fπρέχτ
την άποκα).εί
" r.αραξένι
σμα" άπο -:-ο 1937. Σκοπός -:οϋ δικοϋ
του έπικοϋ θεά:-ρου ε!ναι " νά με-:α
τρέφει σέ γνώριμο -:ό 9αι11ομενικά ιιώ
ριμο χαί οίκείο " μέ τη βοήΟεια της
"άποστασιοπο[ησηι;" (Μπλόχ). "'Χ:
πικο " λοιπδν δέν ε!ναι παρά ενας προ
κλητιχος δρισμος τοϋ Μπρέχτ, πού άντι

βαtνει στtς συνηΟισμένες προσδοκίες -:-οϋ
θεατη να βΜπει νά ξε-:υλtγε-:-αι μπροστά
του άπο σκην'ίjς μια δραματική, σπαρα
ξικάρδια ύπόΟεση, -:--Ι;ν ένταση :-'ίjς δποίας

παρακ~).ο~θεί χρα-:ώντα~ ;Υ;ν άναπνο~

του, σα να πρόκειται για ατ:οzλειστιχα
προσωπική του ίιπόΟεση. Σ,η Οεωρία
χαι την πράξη λοιπδν ·ή ~ννοια τοϋ έπι
κοϋ άσκεί πολεμικ·ή ένάντια στό παρα
δοσιακο Οεατρικο eργο πού καλλιεργεί

φευδαισΟ·ήσεις καΟώς και στ·Ι) δραματικη
σκηνοΟεσ(α -:-ου.
Πώς β).έπει ό 1\Ιπρέχτ -:ο παραδοσιακο
θέα-:ρο; Τό "δραμα-:ικό" η "άριστο
τελικο" Οέατρο οπως τδ όνομάζει, ε!ναι

γιά -:-ο l\Ιπρέχτ έκείνο τδ θέατρο πού
άποβ).έπει να δ·ημιουργfισει ψευ/)α(
σΟησ·η στο Οεατ·ή, " στην αύταπάτη
μι&ς δ'ίjθεν άναπόφευκτης ρο'ίjς τ'ίjς

μεΟυσ-:ικη αύταπά,η, δ θεα-:ής πού παρα
δ!νεται σ' έvα τέτοιο Οέατρο, ύψώveται
μ' εύφορ(α πάνω άπό τις προσωπικές
του καταστάσεις, χωρ!ς άμφιβολία oμCJJς
ύποβιβάζε-:αι ·iι άνΟρώπινη άξιοπρέ
πειά του.
Ί'ό " μη άριστοτε).ικδ '• η
έπικο "

"

Οέα-:ρο .άνέλα~ε να ~π~~λάξει ;ον iί.ν
Ορωτ:ο απδ μια -:όσο αναι;ια χα-:ασ-:-αση.

'Όπως ά:ρ!_Lδςεr. σ;~ ιι παιδ,ιά 70~ έπι:

στημονικου αιώ•Jα , ό θεατης πpεπει ν
άποδεσμευτεί, να ξανακερδίσει -:-ον έαυ:-ό

του και την άξιοπρέπειά του. Δέ χρειά
ζεται, οuτε και πρέπει να έγχαταλε(φει
,..η δική του πραγματιχότ-ιιτα, τον κόσμο
τίjς έργασίας, τ'ίjς γνώσ·ης, :-'ίjς τεχνικ'ίjς

χαί της παραγωγ'ίjι;· πρέπει νά την
ξαναβρεί έπάνω στη σχηνή, να την άντι
κρύσει &μακιγιάριστη, σάν άν-:ικε!
μενο άνάλυσης και συζήτησης, σ' ενα
έλεύΟέρο, άλλά δεσμευτιχο παιχνίδι. Ό
Οεα:-ης πρέπει ν' άποβάλει την &11ταση 1
νά βρεί την ψυχραιμια του, νά πάψει
νά 'να ι ό συγκινημέvοc; κα! \ιποταγμέ
νοι; Οεατ-1)ι; καί νά μeταβλ·ηΟεί σέ Οεατ-1)
πού έξετάζει μέ περ(σχεψη τα οσα
βλέπει. Ό συγzινημένος " θεα-:ής"
πρέπει vά με-:αβληθεί σέ σ:-ρα:-ευμένο
Οεα:-ή, πού 'χει " διάφορο ", δ " κατα
ναλωτ1Jς " νά γίνει "ε!8ικός" · τη Οέση
τ'ίjι; ταύ'7ισης μέ τόν ηρωα πρέπει να
πάρει ·iι άν:-ιμε-:ώπιση καταστάσεων.

Ό ·ήΟοποιος γ!νεται κριτιχος καί σκε
πτόμενος μεσολαβη-:ήι; άνάμεσα στο
Ι!ργο καί σ' Ενα κοινό πού τό 'χουν χάνει

δ~σr.ισ:-ο-, )fέσω τ,οϋ ·iι?οπ?ιοϋ, ό ποι'!!
της

ται

που προ:-ιμαει να αυ:-οαποχαλει

-

συγγρα9έας θεατρικών έργων "
- ?-:ρέφε'":'~ι. ιΧμεσα :-ρος το ?εα:-ή,

"

που Οεωpει ισότιμο συν,ροφο σ-:η δια

φωτιστική του έκοήλCJ>ση χι οχι πια
ύπο-:ελ'ij σi: μιά τελετουργικη μύηση :
" ΊΙ δυσπιστία iίρη κινεί" (Μπρέχτ).
'Όλα πρέπει νά διαδραματίζονται ίίπωι;
σ't"ό " καΟημερινο Οέα-:ρο " στη γωνιά
τοϋ δρόμου, οπου ό μάρ-:υρας ένοc; άτυ
χήματος άναπαριστάνει μέ νηφα),ιότητα

τά

καθέκασ:-α

: "

'Εδώ,

ό

αίι-:όπτης

μάρ:-υραc; δέν i!χει δεισιδαιμονία, δέν
άφή•Jει τούς Ον-ητούς cρμαια -:-ων όί
στρων, άλλά μόνο τών σφαλμάτων τους".

l\[ιά φαι~ομενικα ~ρ~γιχ-fι άναπόφευ~
κ'η κατασταση του 'ήρωα πρέπει να
μπορεί μ' αίιτό τόν τρόπο να γίνει
άμέσως άντιληπτ·ή μέ τη βοήθεια της
κριτικ'ίjς καί συνάμα νιΧ άποκαλυφΟεϊ

δτc. ~πορεί ν' ,άπ?φεύγετ~ι ~ά.-:ιι: άπό
συνΟηzες πιο αν-:αξιες του ανθpωπου

:

Λύ-:ό είναι πολύ παράξενο, σzεδον
άπ(σ:-ευτο. Πρέπει νά σταμα•ήσει. Τά

"

βάσανα αύτοϋ τοϋ άνΟρι:>που μέ συγ

'~Ό Ο7ατριχ? δ~άμα α~-:οϋ -:οϋ εtδουι;

κλον(ζουν, γιατί κατά βάΟος Οά \ιπ'ίjρχε
διέξqδος γι' αύτόν ". 'Έτσι πρέπει νά
άντιδp& δ Οεατίjς - ίίχι σcί μαγεμένος
και συγκινημένος άπό τό άναπόφευκτο

πους

τοϋ τραγικοϋ.
Στις μαρξιστικές προυποθέσεις -:οϋ
1\rπρέχτ άνήzει χα! ή πεποίθηση δτι

χάΟ~ !στορίας , πού , πλάΟεται, μέ χά?.ε

λογης ποι11τικα και θεα-:ρικα μέσα

.

επιδιωχει να δωσει μια συμπυκνωμένη
ιlψη ζω'ίjς. καt Οέλει ν' άπεικον(σει άνΟρώ

καί

κατασ't"άσ~ις

1~έσα

., σ'

εν~

χλειστο δικό τους χωρο ε-:σι ωστε να

δημιουργείται ή έν-:ύπωση μιας δικ'ίjς
τους πραγματικότητας. Λύτ·Jι ·Ι) φαινο
μενικη η προσποιη-:·fι πραγματικότητα

άναγκάζει τό Οεατ·iι να έγκαταλε!ψει προ
σωρινιΧ τη δική -:ου πρι:ι:γμα-:ιχότη-:α και
νά μπεί σ-:ήν πλασματική, να :-'ίjς έμπι
στευ-:εί τον

έαυ-:ό του

άφ·ήνοντάς την

νά τον συνεπάρει και να τόν δδηγήσει σ'

ένα

κόσμο όνe(ρου.

'Όπως

σέ

zάΟε

στην !στορ(α τό τραγικο ε!ναι δεμένο
μέ τόν τόπο ~πο~ δια~ραματίζετ;ιι . Δέν
ε!ναι τpαγιχα τα πρι:ι:γματα, τα κάνει
τραγιχcί τό πρίσμα: άπο τδ δποίο τά

~λέπο~με. , Θαυμάζουμε ~ τόν

.τραγ,ικο

ηρωα αγνοωντας τίς συνΟηκες χατω απο
τtς δποίες έγινε -i)ρωας. Παρουσιάζεται
λοιr.ον σάν άπαραίτητο χαί αιώνιο

κά'ι πού, zά-:ω άπδ διαφορε'7ιχές κοι
νωνικές και πολιτικές συνΟ'ίjκες Οά

μποροϋσε χωρ!ς αυ.ο νά το άποφύγει
κανε[ς. " Ό 0!8(πο8ας - πού άμάρ
τησε παραβα!νον"rας δρισμένες άρχές
πού άποτελοϋσαν στήριγμα τ'ίjς κοι
νωνίας τ'ίjς έποχ'ίjς - Οανατώνεται, οι

Θεοι μάλισ-.α 9ροντίζουν γι' αύτό και
κανε!ς 8l: μπορεί νά -.ούς κρίνει. οι
μ7γάλοι 'ήρωες -:-οϋ ~αιξπ;ηρ [. -, . ]
αυτοκατασ-:-ρέφον-:-αι και στην καταρ
ρευσή -:-ους γ(νε-:-αι αίσχρή ή ζωή, κι
οχι ό Οάνα-:-ος ή κα-:-αστρο9ή 8έν έπι8έχε-:-αι κριτική". Γι' αiι-:-ό δ Μπρl:χτ
ζητίi ν' άλλάξει -rό πρίσμα μl: τή βοήΟεια
της κριτικ'ίjς, μιά άλλαγή πού ο· άπο
καλύψει δτι -:-ό φαινομενικά άναγκαίο
κι άναπόφευκτο ε!ναι σχετικό και δ

πιστεύοντας πώς Ιiτσι έφαρμόζει στό
θέατρο τή φpάση τοϋ Μάρξ άπο τ!ς
θέσεις -:-ου περl Φόυερμπαχ δτι - μ~
τήν έκδοχ·)ι τοϋ l\lπρέ~τ - " σημασία

δέν Ιiχει' μό:ιο ν~ έpμηνευ.σει' καν~ις το•J

;;όσμο: αλλα.,κα,ι. να τον αλ~άξε,ι . '

Συζητηση ,
κριτικη των ανΟρωπι
νων πράξεων", " παρεμβολη κρίσεων"
- αύτά ε!ναι τά συνΟήματα. Τι άπεριό
ριστη, άέναη έρωτηματικη κι ά•ιήσυχη
κρι-:-ικ·η διαλεκτικη στο λογισμό και τήν
τέχνη στάΟηκε ζωτικό κίνητρο γιά τό
Μr.ρέχ-:-. Σ' αύτή ομως τή συνεπ'ίj μορφή
της είναι ιiπό τή φύση της προ-επαναστα
τική, 8ηλα8η μόνιμα έπαναστα-rικη και
προi.ίποθέ'ϊει έξέλιξη και πρόοδο χωρις

Σ' αύτο τό πλα(σιο θά μποροϋσε ν' άνα8ειχτεί και νά χαραχτηριστεί δ "' Αντι
πρόσωπος " τοϋ Χόχουτ, τόσο στά ση·
μεία πού προσεγγίζει οσο κ' έκεί ΠΟV
άπομακρύνεται άπό τό Οέατρο τοϋ Μπρεχτ

σά μοντέ\ο πού δέ μπ_?ρεί νά .το ~ποφύγει

κανεtς - ακόμα κι οταν το ζεπερνάει
μετά άπο κρι-.ικη άντιμετώπιση· καί
ταυτόχρονα Οά μποροϋσε νά Υ..αΟοριστεί

ή εtδικη ,σημασία ;ου γι~ τή σχέ~ Οεά
τρου

και

κοινωνιας

στην

έποχη

μας.

Και ~τις 8υό :;εριπτώ~εις ·ή σι:ηνη, ,πα
ρουσιαζεται -

οπως και στό

J 80

αιωνα,

σά

λαϊκος

πού χαραχτ"ηριζόταν ύπερήφανα 8ιαφω
τιστικός -

σά

δικαστήριο,

·ίjρωας προ'ίον μή - ή·ρωικών κι άπάν
Ορωπων κοινωνικών συνΟηκών : " '!'ό

-:-έλος. Ό Μπρέχτ ύποφέρει κάτω άπό

&μβωνας, σάν " ·Ι;Οικό ϊ8ρυμα ", πού
Οέ),ει νά κρατάει τόν καΟpέφτη μπροστά

κάθε

σ' &να κόσμο άπαΟ'ή καί νά τόν έξαναγ

πεδίο πρέπει νά. μπορεί νά. χαραχτηρ !ζε

άντίθετο στη συνεχij πρόο8ο πού φέρνει
άλλαγές . " Ζήτω ·ή άμφιβολ[α 1" άνα
φωνεί δ Μπρέχτ, και καταφέρεται ετσι
έναντ(ον κάΟε 8ογματικοϋ περιορ ισμοϋ
και κάθε ήμιεπ(σημου μαρξιστικοϋ δο
γματισμοϋ : " Σας συμβουλεύω νά ύπο
κλίνεστε με χαρά και σεβασμο σ' όποιον
έλέγχει τά λόγια σας σάν κά),πικ·η

ται στήν Ιστορική του σχετικότητα".

Σκοπός μιίiς τέτοιας γνώσης ε!ναι ·ή
8ημιουργ(α συνΟηκών πού

κάνουν τόν

'ι\ρωα περιττό : " Ί Ι κα)•)ι χώRα 8έν
Ιiχει άνάγκη άπό άρετέc;· μποροϋν ολοι
νά 'ναι συνηΟισμένοι, μέτριας νο·ημο·
σvνης, χα! - γιατ! 5Χι - 8ειλο( " . Στό

" Βίο τοϋ Γαλιλα[ου ) ό l\Ιπρέχτ βάζει

έ8ραιωμένο

πολιτικό

καΟεστώς

8εκάρα 1 Θά Όελα νά 'σαστε συνετοί,

τό μαΟητη 'Αντρέα ν' άναφωνεί :
" 'Λλ!μονο στή χώρα πού 8έν lχει
'ή~ωες 1 ". Κ; ό l~αλιλαίος, με:~ .. άπό
συΨ:-ομη παυση, αποκρίνεται :
Οχι.
ΆλΕι:ονο σ,;ή χώρα πού 'χει άνάγκη

νά μ·η δίνετε τό λόγο σας με vπερβολικη
βεβαιότ·η-:-α. . . !\ [όνο ο! άσυ),λόγιστοι,

άπό ηρωες .
Έγκατα),ε(ποντας τήν -:-ραγική άμεσό

μό•Jο

τητα, -:-ό έπικό Οέαψο πρέπει νά έπι8ρίi
" ε.μμεσα ", νά ~α!ρνει Οέση ~πέναν;ι
στα γεγονότα, να παραΟέτει αποσπα
σμα-:-α, νά 8ιηγείται, νά προετοιμάζει, νά
σχολιάζει καί νιΧ ίιπενΟυμLζει. 'Έτσι, δ
Οεατής, στό•ι δποίο άπευΟύνεται &λλω

στε ή διήγηση άμεσα, συμμετέχει σέ
μιά -:-έτοια πο),υφωνικη συζήτηση σά
μέλος της κοινων(ας πού 'χει κι αύτο -:-ό
ρόλο
του : άνακτίi τήν άξιοπρέπειά
του, τήν άξιοπρέπεια έκe(νου "πού παρα
τηρεί καπν(ζοντας " . Λvτο σημα[νει
πώς κεντρίζεται κι άφυπν(ζεται ή

έ•Jεργηηκότητά του

γιά. νιΧ

ση. 'Επειδη τό Οέα-:-ρο,

πάρει Οέ

γιά νά πετv

χει αύτο τό στόχο, 8έν πρέπει πιά νά

δέν

άμφι~,άλλουν • ποτέ.

1

χ~νεφή

Δέν πιστεύο~ν στά γεγονότ~. ,η ι~τε.ύουν
στόν

εαυτό τους.

Στην

αναγκη

8ιο;γp~9ουν :ά γεγονότα. Ί.Ι ίιπομον1)
που εr.ουν, απέναντι,, στον εα~τό του~

ε!ναι ανεξα11τλη-:-η. Ία έπιχεφηματα τ
άκοϋν μέ τ' αύτιά ένόι; χαφιέ " .
Πόνος καί μαύρη άr.ε),πισ(α έκ9ράζον
ται στήν έξομολόγηση μέ τήν όποια δ
~[πρέχτ έγκαταλε(πει τόν έαυτό του

στό i:λεος τών " μεταγενεστέρων " σάν
ένας μπλεγμένος στήν ένοχή, άκόμα κι
a.ν είναι lνοχος άπο άγανάχτηση γιά τήν
άδικία:

Στά χρόνια μου

ol

δρόμοι έβγαζαν στούς

Ι_βάλτους.

'

'Η γλώσσα μέ πρό8ινε στόν μαχελλάρη.
Λιγοστές ήταν ο! 8υνατότητές μου. Μά ol
(8υνάστες

Θά πάταγαν πιο στέρεα

μετα8(νει χα! ν' άπεικον(ζει μέ συμβο

λικο τρόπο βιώματα, άλλά νά " 8ιηγεί
ται" κριτικά πράγμα πού χρειά

ΊΙ

-:-ους ε!ναι αρισ•η, η κρ(ση τους αλαΟητη.

δ(χως έμένα,
[αύτό lλπιζα.

'Έτσι π,έρασαν τά χρόνια
Πού μοϋ 8ό0ψ•..αν πάνω στή γη .

δ

Μπρέχτ

χρησιμοποιεί

τόν

δρο " έπικό Οέατρο ", παρόλο πού δ
r8ιος τον άποκαλεί" άνεπαρκ'ίj ., 1 "χωρ!ς
ώστόσο νά 'ναι δυνατο νά δοΟεί eνας
καινούριοι;". Σέ γράμμα
του
προς

τόν "Ερνστ Σουμάχερ γράφει : " Πρ~
πει νά παρα8εχτώ, πώς 8έν κατάφερα
νά. άποσαφην(σω ότι το έπικό στοιχείο
τοϋ Οεάτρου μου ε!ναι κατηγορία τοϋ
κοινωνικ~ϋ,,κι οχι τοϋ α!σΟητικοu - μορ
φολογικου

Σά

.

μορφολογικό

καί μαζί κοινωνικο·

εξωαισΟητικό κριτήριο αύτοϋ τοϋ εΙδους
έρμηνείας δρ(ζεται ή " παραίτ-ηση άπο
τή•J ψευ8α(σ0ηση γιά χάρη της συζή

'?σης ". ·:ω.ες ο! δ_?ι~ικές _μορφές χα}
τα τεχνικα μέσα, του επικου Οεατρικου

lργου

πρέπει

νά

βρίσκονται

με-:-αξύ

(τσια
Διαβα(ναμε μέσ' άπο τήν πάλ·η τi:>ν τάξεων
[άπελπισμένοι
Βλέποντας άδικ(α μονάχα κι ιi11τ(σταση
(καμιά.
Κι ομως ξέρουμε Οτι

Καί τό μίσος γιά τήν ταπεινοσύνη
'Αλλοιώνει τό πρόσωπο

Καί ·ή όργiι γιά τήν άδικ!α
Φέρνει βραχνά8α στή 9ωνή. 'Άχ, έμείς
Πού Οέλαμε νά έ-:-οιμάσουμε το l8αφος

τή φιλία

~ fεταξύ μας δέ φιλιώσαμε.
'Εσείς ομως δταν 9τάσετε στό σημείο

Πού δ &11Ορωπος συμπαραστάτης γ(νεται

[ τ'

άνΟρώπου

ά μίiς Ουμαστε

τους σε μιιΧ .. άπόσταση παραξεν[σμα
τος ", γιά νά μ·)ι μπορεί νά 8ημιουργη
Οεί ή ψευ8α!σ0ησ·η μιίiς !8ια(τερης αύτο
δυναμικ'ίjς α!σΟητικ'ίjς πραγματικότητας.
" Τό νά οε(χν ω σημα(νει πολύ περ ισσό

Μ' έπιείκεια

τερα άπό το νά ε!μαι" λέει δ Μπρέχτ,

1970,

(3).

(3) Μπέρτολτ Μπρέχτ : Ποιιίματα 2.
Μετάφραση άπό τύ. γερμαvικύ. Πέτρου
Μάρκαρη.
σελ .

Έκδ.

64 - 65.

" Κεfμεvα

",

αύτοκριτική καί νά 8ράσει ύπεύΟυνα μέσα
στην κοινωνικη πραγματικότητα .
~τή μελέτ-η του " Ί'ό Οέατρο σάν ·ήΟιχο
t8ρυμα" (178!1) δ νεαρος τότε Σ!λλερ
χαραχτ-ί]ρισε, πριν 8ιακόσια σχε8ον χρό
νια, τ-/ιν άποστολη τοϋ Οεάη::ου σάν κα

ΤΙJΥΟ!?_ηri]ριο β'ίjμα και ?άτιρα, ,σά11 ,ενα

εκ των υστέρων δικαστ·ηριο, που πρεπει
νά γίνεται οπου 8έ λειτουργεί ή κρατική
ίιπευΟυνότη-:-α, είτε άπο τύφλωσ·η, μερο·
ληψ(α, δωρο8οκ(α, είτε άπο e),λειφη

~έσων γι~ τή vομ~~~ άν-:-ιμε~ώπισ·η τ~U

ανοσιουργηματος.
1[ δαι.ηοδοσ!α της
σκην'ίjς γρά9ει δ ~ω.ερ - άρχ(ζει
έκεί οπου τελειώνουν οί κοσμtκο( νόμοι.

'Όταν ή δικα•.οσύνη Οαμπώνεται στη θέα
τοϋ χρυσαφιοϋ, οταν ξεφα•r.ώνει μισΟω

μένη :11ν άν·1jΟιχ?τ-ι;'~· οταν ot δυ;ιατο(

μέ τα ανοσιουFγηματα τους χλευιχζουν
τήν άδυναμια της και ιiνΟρώτ:ινος 9όβος
8ένει τά χέρια τ'ίjς έξουσίας, -:-ότε -.ό θέα
τρο παίρνει σπαΟί καt ζυγαριά Υ.αί σέρνει

τά άδιχήματα μπροστά στήν έδρα ένός
φοβεροϋ δικαστ'ίj. . . χιλιάδες ά8ικήματα
πού ·η έξουσία άνέχεται, τά τιμωρεί το
Οέατρο. . . Ό χ),ευασμος κ' ·ή περιφρό
νηση πληγώνουν τήν περηφάνεια τοϊί

άνΟρώπου βαΟύτερα άπ' ίί,τι βασανίζει τή
συνείδ·ησ·ί] του ·ή άποστροφ·ή. ΊΙ 8ειλία
μας κρύβεται σάν . τό σκουλήκι μπροστά

στο φοβερό, ομως άκριβώς αύτη ή 8ειλ[α
μίiς παραδίνει στο κεντρί τ-ίjς σάτιρας" .

'Αλλάζοντας πιό συχνά χώρεςάπό παπού

[ γιά

νά πάρει δε

σμευτικ-/ι Οέση, ν' άποφάσ(σει, νά κάνει

Ι<α! στίς δυό περιπτι!)σε ις πού μίiς άπα

ζεται !διαίτερ-η τεχνική σύνΟεσης χ' ήΟο

ποι!ας -

κάζει - προκαλώντας τον -

ΆΟιίvα

σχολ(ιϋν έδώ, τόσο στο Μπρέχτ οσο χαί
στό Χόχουτ, πρόκειται γιά Οεατριχά
i!ργα πού πρέπει κανείς ν' άποκα),έσει
.. εργα τάσης" ( 4 ) - άλλωστε καί τά ί8ια
αύτό τό χαραχτ-ηρισμό έπι8ιι!>κουν. Δη
λώvουν οτι Ιiχουν ϊνα συγ'..<εκριμένο έξω

κα).λ;τεχνικο ~τόχ? Υ.ιχ! &τι ;ά. ;;α)J,ιτε
χνικα μέσα υποτασσονται σ

αυτό τον

προ-:-ρεπτικο δι8αzτικο σκοπό. Πάντως
άποτελεί πρΟΥ.ατάληψη το νά χρησιμο
ποιεί κανείς έκ τών προτέρων μέ άρνη·
τικη t•ινοια τον όρο

..

tργα τιiσης .. . ·η

προκ~τάλ·119"? αύτή ά;tορρέει ά';ο τά άξιο~
λογιy.α κριτ-ηpια που 'χει μια: ποιητικη

προσανατολισμένη άποyJ.εισ-.ιΥ.ά στήν αt

σΟητική πού παρα8έzεται μόνο τήν αύτό
νομη δλοκλήρωση τοϋ tργου τέχνης, χ' ή
όποια έπικράτησε γιά μεγάλο 8ιάστημα, ι.
διαίτερα στή μετακλασικη Γερμανία,χωρ!ς
ώστόσο νά Οεμελιώσει &να ύπερισ-;:ορικό

8εσμευτικό κανόνα. Κα! δ Βίλχελμ Μπαίλ-

(4) Σ.τ.Μ : άπόδοση τοϋ δρου
deιιzsrιϊcke.

Teιι

σε άΥ.όμα, παρόλο ποό \ιποστ-ηρίζει τον

π.οιητικό προσανατολισμο τών " 'Υφαν
-:οuργών" -.οίί Χάουπτμαν, καl παρα τ-ί)
διr-:λή -.ου πο).εμικ·ί) έναν-.lον τών " φανα
-:αων -.'ίjς τάσης .. και -.ων " φανα7tκών

Ώjι; άν7ικειμενικ6τη-.αι; ", βρlσκε.-αι κάτω
άπο τήν έr.ιρροη αύ-.'ίjι; τ-ίjς r:ροκα-.άληψηι;
έφόσον ταυτίζει το " δογμα-:-ιΥ.ό" μέ: 70

"~αρ~ταξια~ο" ~αι ζ·η-:-α άπό ;_όν ποι
ητ·η '!} με-~:αλη οuδε-:-ε~ότητ~ του πα,ρα
τηρ·ητη .:ου β/.έr:ει τα πραγματα απο
ψηλά: "λω.ω για

Ιiργο

.. τάση",

τέχνης r.ροβά/.λετοιι

ϋταν σ' ενα

άr:ερf.<;>ρασ7α

ενας ~ρισμένοι: δρόμος σαν.{,' μό~ος i;toύ
δδηγει ιη..i)ν ευτυχία·

κι αυτη την τασ·η

τή Οεωρι~Ί πιστοποι·ητιΥ.ό φτ61χειαι; τοίί
ποιη-.'ίj, τό όποίο άναγκαστιΥ.α μειώνει
•iιν ά;ία τοίί εργου τέχν·ης. ](ατά τή

γvώμ·η μοu, άπαραlτητη προυπ60εση για
τον άληΟινο καl μεγάλο ποιητή, εΊvαι νά
μ·ή•J άντψ.ετωπlζει -:ό•J Υ.6σμο δογμα7ικά,
ά),).ά παρα-:-ηρώνται; τον. 'Ο παρατηρ·η-

.,

'

τ-ηι; οφε

(λ

•ει

'

,

κατα, καr;οιο

ό
τ,ρ πο

'

ν~

β

ρ

l-

?κε;αι r;α~το~ε π~νω απο Υ.αΟε παραταf;η.

Ar: αυτη την αποφη, τό πιο λαμπρο
παράδειγμα ποό ίχουμε ε!ναι ό Γκαίτε".
Ί ? •c ,tργο --:"άσ'ς :· , ~ σχηπε1jει. r:ά.'J~α
1

περα από -:ο πεδιο ε•Jος εργου -:-έzvης, r.ου,
κ).εισμένο στά ϋριά -:ου, χαραχτ-ηρlζε~αι

ό:πο άμερίιλ·ηπ,..η αύ't'άpκεια· Ο' άπευΟύνε
ται .Χμεσα σr/jν έξωΥ.αl.λιτεχνικ-iι πραγμα7ικό-:-ΙJτα μέ δι8αχηκ·ί) πρόΟεση. Ί ι λογο7εz•Jικ·ή 7ου στάΟμη έξαρταται άπο το
κοινωνικό μέγεΟος -.'ίjς τάσης πού ;ιJ,εlνει

μέσα -:-r,υ σάν τψ60:ο:σ·η. ".\ν ή τάση αύτή
ε!ν:χι τόσο περιορισι.ι1νη (:1στε νά μ·J~ν
έπιδιC:1κει .Χλλο άπό τ-J~ν έπιβολή ένος
βραχύπνοου δμα8ικοίί συμφέρον-:ος, θ.ν

ο

ΤΡΕΝΤΑΛ

ΣΤΗΝ

Ίταλιώτικες άγγειογραφίες τοϋ 'Αρχαίου Δράματος
Ένας άπό τούς πιό διαπρcπcΤς άρχαιολόγους του καιροϋ μας, ό καΟ11γητ1iς

στό Πανεπ1 στi1μιο τ ης Βικτόριας στ1iν Αύστραλία Α. Ντέ11λ Τρtνταλ ιiρθε
κ' ί!μεινε πι:p ι σσότεpο άπό ί:να μί1να στι)ν ΆΟι)να. Έχει άφιερώσει όλόκλ11ρ11 τή ζωί1 του στι)ν έρευνα καί τι) μελέτη τ<Uν έλληvι κ<Uν άγγι:ίων ηΊ ς Κάτω
'Ιταλίας καi Σικελίας. Μcλtτησε. ίδιαίτερα. τiς άγγε ι ογραφίες μέ Οέματα
παρμένα άπό τούς ΜύΟους και τήν πραγμό.τωσί1 τους στό άpχαίο έλληνικό
Δράμα. Ή συμβολή του στή διαφώτιση της ίστορίας τοϋ 'Αρχαίου Θεά
τρου εΤναι πιά άναγνωρισμένι~. Στά 1967 παρουσίασε "Τά έρυΟrόμορφα
άγγεία της Λουκανίας, τιϊ ς Καμπανίας καί της Σικι;λίας ".Σύντομα θrί έκδό

σει "Τ<ί άγγι:Ια τιϊς 'Απουλίας". Μοναδικιi ι;{να ι "' Η εικονογραφία τοϋ
άρχαίου έλληνι κοu Δrάματος " οπου - μέ τή συνεργασία τοϋ καΟ ηγ11τιϊ
Τ. Β. L. Wcbsιc r - παρουσιάζει. ύπομνηματισμtνες. διακόσιcς άγγει ογραφίες
μέ παραστάσεις έργων τοϋ 'Αρχαίου Θεάτρου. Ό ι>αθηγητi1 ς Τpένταλ έδωσε
δυό άποκαλυπτικές διαλέξεις. στήν αίΟουσα της Άρχαιολογιι>ης 'Εταιρίας:
Στίς 28 του Γι:νάp11, γ ι ά τήν ι:ίκονογράφηση το() άpχαίου έλληνιι>οϋ Δράμα
τος στά άγγείu της Κάτω Ί ταλίας καί, στίς 2 τοϋ Φλεβάρ1~, γιά τήν είκο
νογράφησ11 της Μυ0ολογ 1ας καί των δοξασιli>ν γ ι ά τιi μcταΟανάτια ζωή στά

Κάτω

- tταλι ώτικα

άγγεiα. Έπίσ11ς, ό καΟηγητιjς

γους κι άλλους εiδικοίις. Σ' άνταπόδωσ11, οί άΟ11ναίοι

σεων μΊJ-μιχρξιστικ'ίjς
στιΥ.'ίjς προέλευσ·ης.

κιχί

μ·ή-σοσιαλι

ll ροvποΟέτει ϋτι οί ένέργειεc; -:οίί πα

~;όνο, νά κάνει τ-ίJ. διάγvωσ"Ι) ~ώς ε!ναι
αpρωστο, τότε προκειται για ενιχ λογο

τε-ι.ναά νόμιμο " έργο τάσης" ύψιστης
!στοpικ'ίjc; σημασίας.
'fάση τοίί !\[πρέχτ εΊ•ιαι ν' άποδείξει τή
δυνατότ·ητιχ άλλαγ'ijι:; καL νά δείξει μέ
δια),εκτικο καλ),ι τεχνικο τρόπο τ-J~ν άναγ
καιότητα άλλαyijς -.'ίjς πραγμα.-ικότ-ητας,
σάν κοινω•Jικ'ίjc; πραγμα•ικότη•αι:;, μέ

γ•Jώμ-:.•~α τή μαpξιστ:κή εlκ6vιχ, -:Ύjς ίστο
ρ(ας. Λν παpα-:-ηρησει Υ.ανειι:; προσε
χ•ικά. διαπισ-:-ώνει οτι ή τάση -:-οίί Χόχουτ

ξ'εχωp(ζει. 'Ι'ά μέσα μιαι:; διδαχ-:-ικ'ίjς μέ

τάσεις έπικ~ς, ί.\π(ι)ς έκεί•Jος τά χρησιμο
ποιεί, δέν άποβλέπουν .Χμεσα σέ κοινω
νιχ·ί) έφαρμογΊJ μέ τήν tννοια μιας έπανα
στατικ'ίjι; τ:ράξ·ηc; τοίί κοινωνικοίί συνόλου

- στον '' 'Λντι.πρόσωr.ο " τουλ-iχιστο•J άλλά, πρώτ' άπ~ Ολα, έ;ηδtώκουν έ-πανά
σταση τ-ίjι; συνε(δ·φ·ης, άκριβέσ"t"εpα :
τ-ίjς χpιστιανικ·ίjς συνείδ-ησηc;. ]t;ίναι ί:νας

·ήΟικολόγοc; μe Οεολογικέι; τάσεις, πού,

παρό);η -:-iιν Υ.αταθλιπτικ·fι ε!κόνα τ'ίjς
!σ7οpικ'ίjς πραγματικότηταc;,έπψ.ένει στΎjν
δπευΟυνό-:-ητα -:οίί άτόμου, Υ.αt Οεωρεί τό

άτομο μ'~νάδα δεδο1.ι1νη Υ.αl ύπολογ(σψ.η,
Υ.ι οχι ϋπως δ !\[πρέχτ άπλό γέννημα τώ11

συνΟηκων, πού μελλοντικά μόνο Οά μπc
ρέσει, μέ τ-fιν έπα•Jάσταση, νά μετα
βληΟεί σέ προϊόν, πού δ tδιοc; ίiφηαξε.

Στήν περlπ-τ,ω.?η τοu "'Λνηr:p6σωπου"

πρόκειται γw. ενοι /tργο πολιτιy.α σ•ρατευ

μένου και διδαχτικοu Οεάτρου έπικω•J 't'ά-

!

Μοναδ ι κιi έξαlρεσ 11 , 11 άrχαιολόγος ΆΟ11νίί Γ. Καλογεροπούλου πού εκανc
σωστι) παrουσίαση στίς δυό όμιλίες του. Τό "Θέατρο" 1Ί11Οε σ· έπαφι)
μi: τό διαπρεπιϊ άρχαιολόγο κ' έξασφάλισι: ενα άρΟρο του πλούσια είκονο
γραφημένο μέ σκηνές 'Αρχαίου Δράματος άπό άγγεία τιjς Κάτω 'Ιταλίας.

).ιζη της ιστορίας, το•ε υr:οτψ.α τό ).ογο

ΛΨ:-ιΟ:ο:τα, αν εχει κοινό ενδιαφερον και
πλα.ύ κοινω•JιΥ.ό δρ(ζr;ντα {:)σ-.ε νά <ϊ/.Ο
πεύει μ' έπιτυχlα ενα νευραλγικό σ·ημείο
•ίjς έποχ'ίjc; και, έπειδ·ίj αuτο άντιδρα μέ

δ11μοσιογpάφοι,

κευμένου στό έλκυστ ικό Οl:μα της είκονογpαφίας τοϋ άρχαίου Δράματος

;ε"J:J~κο

ι~·ηδ:χμι~ότη-:-ας;

Ι:δωσε, στό

πού ... συνεντευξιάζονται μέ κάΟε έγχώριο κι άλλοδαπό τσιικλοκούδουι·ο,
άγνόησαν τελείως τήν παρουσlα ένός τόσο σ11μανrικοu έπιστί1μονα, είδι

'Ο Χόχουτ Οέ.-ει Οέμα γιά συ~·ήτ·ηση.
Δcν έννοεί το ποφεί.Οον ά/J,ά τό παρόν.

μέ-ι.ρι

Τpένταλ

ΈΟνικό 'Αρχαιολογικό Μουσcίο, μιά σειρά άπό cξη μα01)ματα γι' (φχαιολό

ά~:οιJ.!J~ώ~εται άπό -:-?ν ά.ν•ικειι:ενιΥ.η έξέ
τ:ρ.?ϊό~

ΑΘΗΝΑ

ρόντος δέχονται Υ.άΟε 9οpά άμεση έπl
δρασ·η τής κατοπιν'ίjι:; έχτ!μησης τοu
πιχρελΟόντος. Φέρvει συνεργούς και μετα
γενέστερους, ξανά άντιμέ-:ωπους μέ -το
πρόσφατο !σ-τοριΥ.ο παpελΟόv, στο δποίο

ή Υ.αλυμμένη νομικα άποσ.-έρηση -τ6.1v
δικαιωμά-:-ων τοίί ά•ιΟρώπου κ' ή άνή

κουστη μαζικ·)ι ciνΟρ~.ιποκ;ονία, 8ιαδρ~
ματ(στ·ηκα•J

μπροστα

στα

ματια

τ-ηι:;

8'ίj0εν πολιτισμένης άνΟρωπότητας, γιά
να Οέσε~ σέ συζ·ητ·ηση - δπως σωστά
διατύπωσε

δ

] 1ισκάτορ -

-τ-ί)ν

.Χποψη

δη : " "Ολ~ι ?! συνεργοί ε!χα~ τή δ~

τικότητας όπως το βp(σκει, ϋτι γιά νά

'ναι τό

eργο του άλ·ηΟινο σά σύνολο,

πρέπει σ' δλα του τά μέρ·η νά 'νcχι ίδε

r;,-=,ό. " lY αύτό,. ί.ι • συγγρα,<;>έας τοίί
. .\ντιr:ρ?σωπο~
ανιχκα;εvε;, χωρι~
ε•JδrJιασμ,,υς Υ.αι συνε;δ1τcχ, ιι:τορικα
πρόσωπα μέ φανταστικα, ιστορικα γεγο

νότα μέ πλασματικά, <Jχι γιcχ-:l Οέλει νά
ξαναζωντα•ιέψει το παρελΟόν, .άλλά γιά
νά παραδειγματίσει τό παρον μέ τή
σατφικ·ί) άπόδοση και τήν καλοζυγι

σμένη

άφήγηση.

'Όπως

δ

"λlπρέχ-τ,

έτσι κι ι) Χόχουτ διασπίi -:-ίς σκ·η•Jές Υ.αί

τ-ΙJν έξέλ•.ξη παρεμβάλλον-.cχς έπικά στοι
χεία και σχόλια, .. γιά νά μπορέσει τό
κοινό πού 'ναι κι αύτο διχασμένο, νά
παpεμβληΟεϊ μe τ·ij διΥ.·ή -του κρ!ση ".
Ό Οεα-:-J~ς δέν πρέπει μέ κανένα τρόπο

νιχτότητα ν αr:οφασίσοu•J κι οτι στην
πραγμα-:-ιΥ.ότητα άποφάσισιχν έστω
και μ·i) παlρ•ιοντας άπό9αση ".
Μορφολογικά, το ~ργο -τοίί Χόχουτ φέρ
νει τ·ί) σφραγίδα μιας καυστικ'ίjς σάτι

νά ΙJ'Jμφωνεί σ' όλα, ά),λά, άντίΟε-:-α, νά

ρας- το ιστορικό ύλικο παρατtΟεται με
τά καΟιερωμένα σατιρικά μέσα τής

καίωμα, άλλά και πρέπει ν' άγαναΥ.τεί,

\ιπερ~ολ'ίi.,ι;_. και τής ά'.'ογ~μνω:ικ'ίjς .άφιχι
ρι:τ~κη~ οςυνσ~c;, r,ια να σ-~:ασει επιΟε

συνεισφ~ρει και. νά συγκρtvει τι~ δικές
του γv(ι)σεις, ει.τε πρόκειται για προ
σι»πική έμπειρ(α η άvτίληψη, εlτε γιά

προκατάλ·ηψη. 'Όχι

μέλλον

τόχρονα

" διεκπεραιωμένων "

"·)ιν

ιστορία,

γι'

eχει τό δι

φ.-άνει μό•JΟ νά τον παρακιν-ήσοuν νά
έπα•Jεξετάσει τήν ύπόΟεση, ή δϊ;ο(1ι έπι
βαρύνει καl δ·ηλητηριciζει παρόν Υ.αί

τικα τη σιωπη που παριχλυει καl ταυ

κοιτευΟύνει

μόνο

ο-:αv

μπεί στό

και

συρ-:άρι

χαΟεϊ

των

στή

αύτό χ' ε!νιχι έπικίνδυνη . Λύτό το eργο

λησμονιά.

βασίζεται άποκλειστικά σέ ντοκουμέντα,
οί πρόσΟετες " στιγμιαίες !στορικcς
άνταύγειες "
άποτελοίίν άναπόσπαστο

Πως διαμόρφωσε το ύλικό του δ νεαρος
κι άσυμβlβιχστος χριστιανο-διcχμαρwρό
μενος ·ί)Οικολόγος, πού άφιέρωσε το

συστατικΟ. μέρος κι οχι r.εριτ.-η πpοσ
Οήκη· ώσ-:όσο, Υ.ανένα άπό τά γεγονότα
πάνω στά δποία στ-ηρ(ζεται δeν άπο
δlδε-:αι οπωι:; στά βιβλία ιστορίας. " 'l")ιν
πραγματικότητα τη σεβάστηκα βέβαια -

έργο του σέ δυο δολοφονημένους καθολι

κούς !ερείς για νά ταράξει ξαvά το 1!Ηί3
τ·Ji συνεlδησ·η μι.ας κοινωνίας ποό χα(
ρεται τ-Ι)ν ε!ρ·fινη, τά καλά τής δημοκρα

τίας, τό άναδημιουργ·ημένο κράτος δι

λέει ό Χ6χου.- - άλ),ά τ-Ι)ν ξεσκούριασα

καίου, τΎjν τεχνικΊJ έξέλιξη κ' εύημε

μοποι'ήσει κανένα στοιχείο τής πραγμα-

ρία; 'Εδώ δέ Ο' άσχοληΟοuμε μέ τά
κα),λιτεχvικά μειονεκ-:-ήματα -τοu eργοu
πού χωρίς &μ9ιβολlα \ιπ&ρχοuν. ΊΙ

".
Κι ciνατρέχει στό Σ!λλερ, λέγον-:-ας ότι
" δ δραματουργός δέ μπορεί νά χρησι
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γ).ώσσα τών ' προσώπων 8/:ν άνταπο
Υ.p(,Jε-:-αι βέβαια &.πόλ1>τα στ!ι; ποιητιχές
άξι61σεις πού προβ&.λλει το tργο, δέν
είναι πάντα μιΟ: πλασματιχ·ή πραγματι
χότητα πού 'χει βρεϊ εχφρασ·η στο p1>Ομ6·
σέ μερικά σημεία παραμένει άπλώς

ψευδαισΟ·ήσεων ,

σi:

χωρίς

συνεπείς καί δλοχληρωμέ'JΟυi; σCι χαρα

σιλλεριχη γλώσσα", οπως ετπε δ Γιό
αχιμ Κάιζερ) . Δέ συγχρίνεται μέ τ!ς

χτ'ίjρες, μί: μύΟο πέρα γιά πέρα αιτιολο

πεζό καΟημφινό κείμε'JΟ διατuπ<ο>μένο
στίχο1>ς

("

σιλλεριχο

γλ«>σσιχl:ς χ:χινοτομίες

πά.Οος

και

-:-·))

γλωσ

σι.χ·)) itντ:!Χ<ΤΙ) ":'Ou .ί\[πρέχτ. 'Ί!:πειτα, οχι
σπάνια, ·~ σάτιρα τοiί Χ6χο1>τ γλιστράει
στό ύπερβολιχά κοινότοπο, ί:v-;-ονα προ

σωπικό, έπαρχιαχό, δέν ί:χει μεγάλες
άξιώσεις. Τό οτι ·ή μορφ·ή τοϋ Ηάπα
δέν εχει χύρος, τό οτι είναι μιά μορφ·))
χωρίς μεγάλ·η πνοή, δέν έντείνει τ-fι σά
":'ιpα, άλλά, ά'Jτ-ίΟετα, τή μετριάζει.
'Εδώ πρέπει ι:Jστόσο νά γίνει ·ή έξ'ίjς
διάκριση : ":'ο οη δέν ύπογραμμίζεται ·η
τραγικότητα τ'ίjς μορφ'ίjς τοϋ ΓΙ άπα Ι\πως πολλές φορ!:ς τό ζ·ήτησαν οι κρι
τιχοι -

είναι Οέμα σύλλ·11ψης τοϋ

συγ

εί11αι μιά

πραγματικά

Ι\λο πάΟος πράξη άνταρσίας πού άνήΥ.ει
στη σιλλερικη παράδοση (οπως δ Ηόζα
μπροστά στδ βασιλιCι Φ ίλιππο η δ Κάρλ
i\[ώρ πλάι στδ Φt:άντς κι ιi•Jάμεσα στούς
λ·ηστές, δπως σ' ενα σύγχρονο

τόπεδο τοϋ Πάλλενστα Ί:ν

..

~τρα

" ) , μέ 'ήρωες

τό ·ι 960 μοιάζει στούς περισσότερους
πενηντάρηδες σάν 'Ανώτερος ΈπιΟεω 
ρ·11τ-Jις τ'ίjς Δ·ημο-rιχ'ίjς Διοίκησης τ'ίjς
πό),ης Ό . 'l'ό 1959 ε!ναι i!νας &.ξιόπι

στος πολ(της . ΊΙ άγάπη του γιά τ·Jιν
τάξη τόv χάνει ν' άvτιπαΟεί -:ό lδιο τις
νεοναζιστικές μηχανορραφίες δσο και

τίς ~':;ργί~? '~ τδ σπάσιμο έ'Jό~ άγωyοu
νερου

. Σ

εvα μονόλογο του

Ηαπα

γημένο, - έίκΟεση, κορύφωση, καταστρο
φ·fι .ί\[ιά τραγιχ·}ι δραματικ-}ι έ!νταση συγ
κρατεί τήν έξέλιξ·η άπ' --·ΙJν άρχ·fι ως

στ-i)ν τέ-:αρτη πράξ·11, δ Χόχουτ προσΟέ

τό τέ},ος, ·ή ένότ·ητα προσώπου καί συv

Εύρι~π·η

ε(δησης παραμένει, σ' άντιΘεση μέ τ!ς
διαλεκτικd: διχασμένες μορφές τι71ν ίiργων

χα(νον-rας ετσι τήν έπικ·ί) - ίστοριχ·/j
άποστασιοποίηση μέσα σέ μιά σκηνιχη
ροη έντονώ-:-ατ·ης συναισΟηματικ'ίjς συμ
μετοχ'ίjς . Στ-ί)ν είσαγωγ·ή στ·Ιjν 5·11 πράξ·η
διαβάζουμε : " 'Ακόμα καί τό γεγονός
οτι σήμερα μποροuμε 11α έπισκεφτ-οuμε
τό "Αουσβιτς 8πως καί τό Κολοσσαίο,

.

τοϋ ί\.[πρέχτ.

Αύτ·ί)

ομως

·η

δραματιΥ.·ή,

ή

γεμάτη

πάΟος πλοκ·ή, πού παρο-:-ρύνει το ΘεατΊj

- κεντρίζοντας τ·Ιj χριστιανιχ·Ιj καί ·ήΟική
του συνείδηση - νά συμμερίζεται καl
νά συμπάσχει, είναι ένσωματ<ο>μένη σ/;
μιά δράσ·11 - πλαίσιο, πού, μ' ολα τά
τεχνικά μέσα τ'ίjς άποσ"ασιοποίησ·ης

καί τ'ίjς κατά/,υσ·ης τών ψευδαισΟ·ήσεων,

τει στδ σχ6λιο πού παρεμβάλλει τή
λαχωνικ·ΙJ χρονολόγηση : " '' Γ!:γινε στί)ν
μεταξύ

•t 9/ι '1 - 1 94.fι. "

δέ μiiς πείΟει για ":'ο οτι πρίν

πετυ

Ι 7 χρό

νια ίδpύΟηχε στ' άλ·ήΟεια στον χόσμο
μας τδ τεράσ-:ω αύ-:δ έργοστασιακο

συγκρότημα μi: ταχ":'ικ·~ σ ι~ηροδρ~μικ~

γpάφέα, γι' αύ't"ό χ' είναι χάτι τό άπα
ραίτητο. 'Άλt.ωστε, τό σ1>γγραφέα δέν

τόν ένδιαφέρει νά σβ·ήσει την ένοχ·ή και

προκαλεί τό κοινό νά κρατ·ήσει κριτικη
άπόστασ·η, όδ·ηγεί " στ·Ιjν άποβο)•/j τών
ψευδαισθήσεων γιά χάρη τ'ίjς συζ·ήτη

μποροϋν φυσιολογικοί ιΧνΟρωποι, πού
τώρα κερδίζουν -:ό ψ<ο>μ( τους σάν ταχυ

τ·ή'J πpοσωπιΥ.·)) εύ0ύνη γιQ: -:-ά οσα Ε

σης

δρόμοι,

άναγΥ.αιότ·11-:-α ", άλλά νά -:-ιμ·ήσει -.όν
&ν~ρ~πο μέσω_ τ-ij? έ~οχ'ίjς - πρά'(μα

" συζη-:-·ήσεων "

τ1>ρας, δέν &χε; δεισι~~ψ.ονία~ δ~ν άφ·ή

διδαχτικό -:-ου σκοπό . Στο σύνολό ":'Ου

γι.ναν, άποδίδοΨr&.ς τα στ-))ν "τραγιχΊj

που rt.'J-:-ιστοιχει στην ακόλο1>Ο·η φραση
τοϋ .Μπρέχτ : " 'Εδώ, δ αύ-:-όπ't"·ης μάρ

".

'Ένα δραματικό, παράφορο περι

σ,~τικό

τοϋ

βρ ισχεται

στό

Οε~τ.ρου

ψευδ~ισΟ·ήσε~ν

επικεντρο

της

σχην·ης

τοϋ έπιχοϋ Θεάτρου.
Φαίνε-:-αι π~Jς μέ τό συνταίριασμα αύτδ δ
συγγραφέας έπιδιώκει νά έκπl•ηρώσει τό

συγκοινωv (α,

μόνο

και

εtρψοδίχες,

μονο

για

χ·11δφ.όνες

να

άν·ηλ(

Κ<rJν, έμποριχοt άν-:ιπρόσωποι, συνταξι
οϋχοι, διευθυντές ίιπουργείων η γυναι
κοΧόγοι, νά σκοτ-6)νουν τούς συvανΟρώ
πους τους"

Στά βο·ηΟη-:-ικά έπιχα μέσα άπομάχρυν
σ·ης και άποστασιοπο(·ησης πού παρεμ

νει το1>ς Ονητ-ους στό ελεος των αστρω~.
&.λλά μόνο -.ων σφαλμάτων -rο1>ς ".
Ώσ-:-όσο οί έπιμέρο1>ς άδυναμίες τοϋ
~ργου δέν • έπισκι&.ζ?υν χα~όλου ._.η,J

τό έίργο ε!ναι &τσι φτιαγμένο ώστε νά
μποροϋν νά έντείνουν καί νά συμπληρώ

βάλΧε•. δ Χ6χουτ άv-ήκουν καί άναφορές
στα λόγια τοϋ ΚαρδινάΙ.ιου Ταρ'Jτ(νι, τοϋ

νουν το ί!να τ' &.λλο συγχ(νηση καί σκέ

Ηίου

ψ·η, πάΟος καί σά-:-ιpα, πpοσι>Jπικ·Ιj Ου

Φρανσουά

ε'~τ-υπωσιαχη σ;οιν ι;-·11 το1> δυναμη: μέ

σία και κριτικός έίλεγχος τών κοινωνιχών

στ·ήν άρχ·ή -rou εργου, ol διερευν·ήσεις κι

αί-:ίων, όμολογία καl ξεμασκάρεμα. "Αν

άνασκοπ·ήσεις

1

την δποία κα'Jει επικαφες συγκρο1>σεις
χι άποφάσεις βαρ1>σήμαν-rες, χρησψ.ο

ποιώντας άλλεπάλληλες δραματικές ει

κόνες και σχέψεις, οuτε τή μορφολογικ·ί)
χα!

Οεματολογ•χί)

"01>

συμβολ·Ιj

στό

σύγχρο'JΟ Οέατρο " σάν ·ήΟικδ ϊδρυμα ".

"Αν προσέξει κανείς τ-ί) γε'Jικ·Ιj δομ:/j και
διάρΘρωσ·η τοϋ χώρου και τοϋ χρόνου,
διαπισ't"ώνει ο-:-ι ·ή δομ·Ιj τ'ίjς φα•ιταστι

κ'ίjς πλοz'ίjς δέν παρεκκλίνει άρχικά άπό
κείνη τοϋ δραματικοϋ Οε&.τρου ψευδαισΟή
σεων. 'Γά γεγονό't"α μiiς δδηγοϋν άπδ τό

ή 8ραματική πλοκ·Ιj κάνει τδ Οεατ-1) να
συμμερίζετ-αι τα δρώμε11α, ή έπικ·ίj άπο

καλλιτεχνικd:

τεχνικά

μέσα

πού

χρ·ησιμοποιεί' δ Χόχουτ γιά τό σχοπδ

αύτό, μάς είναι γνωστά άπό τον lΙι
σχάτορ

καί

τό

Μπρέχτ

:

παρεμβο),-η

πού παρουσιάζεται σάν άφηγητ·ής, μι
λάει σέ πρώτο πρόσωπο, κι άπευΟύνεται
όίμεσα στο Υ.οινό, προβλέψεις, άναφορΟ:
σέ ίστοριχές π·11γ/:ς καί ν't"ΟΚΟυμέντα,
άναλύσεις χαραχτ·ήρων, στις δποϊες ή
μορφ·Ιj διαΟλi'ίται σά 'Jά περν& μέσα άπδ

ΊΙ σκ·ηνιχ·Ιj 8ιάρ0ρωση τοϋ συνόλου
μοιάζει νά έπιδιώκει μι.ά κλασιΧ"i) τε

κzονιχΊj, μορφ·ή

:, Τρεϊ:ς ,άπό τίς σκ·ην~ς

τ-ης πρωτ-11ς, τριτης Υ.αι πέμπτ·ης πρα
ξης έναλλάσσοντ-α•. κι άντ-αποκρίνονται

λογισμούς

στίς πράξεις

και τίς εiκό

νες τοϋ &ργου, πού άποτε),οuν συνδε-:-ικδ
κρ(χο μ/; τlς " ίσ't"ορικές άνταύγειες ",
προσωπικές

δηλώσεις

παραμορφωτιχδ

τοϋ συγγραφέα,

χα0ρέφ7η,

περιγραφ·ή

σ~μμ~τριχά μ~ μι~ μ~ν~. σκη~·η γ~ά ολη

φωτογραφιών κι άποσπάσματα άπό προ

πράξ·η, και πού άπό την πλευρά τους

έίξω ό,πό τδ Οέατρο -

πάλι βρ ίσκονται σ' αύστηρ·Ιj συνάpτ-ηόη
μεταξύ τους (ε!ναι οί σκ·ηνές τών ·ήγετών
τ-ijς έκχλησίας, στ-ή Ρώμη, στο σπίτι

άπδ

τη Ι>ευτερη και μια για ολη την τεταρ-rη

τοϋ Φον -:-άνα καt στδ παπικό μέγαρο) .
'ΙΙ κύρι.α ύπόΟεση, πού συνδέει τη μοίρα

τοϋ

Γκέρστα·ί,J

μ/;

κείνη

":'OU

πάτερ

Ρι.κάρντο, τοϋ μοναχικοϋ χρισ":'ιανοϋ στδ

Βα":'ιχανό, πού παλεύει μί: τ-ήν πολιτιχΊj
έχκλησία, καl τοϋ μοναχικοϋ χριστιανοϋ
τών "Ες "Ες, πού πολεμάει έναντίον

τών φονιάδ<ο>ν - αύτ-1] ·ή κύρια iιπόΟεση
είναι μιά δραματική πλοκη τοϋ Οεάτρου,

ν~

σωπιχιi ·ήμερολδγια . ΊΙ πραγματικότητα

και μέλλον τούς

παρελθόν, παρόν

ε!ναι πάντα παρούσα μέσα

στοχασμούς

τοϋ

άφηγητ'ίj.

'Όπως οταν λέγεται για τδν καΟηγ·ητ·ί)
Χ!ρτ στ-ή σκην·Ιj τοϋ Γιεγκερχέλλερ
(~·11μ. τ. Μ. ονομα πανδοχε(ου) "'Αφοϋ
σ·ήμερα άσκεί ":'Ίjν ίατρικ·ή του τέχνη μ'
lί.λλο ονομα, ας -.ου άφ·ήσουμε έδί;'J τό
πραγματικ6 του" η για

τό

μοίραρχο

τών 'Ές ".Ες στ·Ιj Ρώμ:η : " Ό λοχίας
λέγεται Βίτσελ και τό 1 %3 έ:μοιαζε
μέ τούς περ ισσότερους άπδ τούς τριαν
ταπεντάρ·ηδες συμπατριώτες του, οπως

Κίρχεγχωρ,

πού

έ:χουν

μπροστά άπδ

παρ~τρόνουν

ρων πράξεων

Ί'ά

πράξη) και τέλος, περ(που μι.α βδομάδα

(5η πράξη),

&χουv

άποφασίσει.

μέ τ-ήν έξωκαλλιτεχνική πολιτικ·ί) πρα
γματιχότητα και προκαλεί τό Οεατ·η νά
κάνει κpιτικ·ή, νά π&.ρει Οέση καί να

τοϋ

τοϋ

μπεί

τtς

πρά

ξεις χαt τlς διάφορες σχηνΕ:ς πού σκοπό
έπανεξετασει

σχολίων, πληροφοριακές εισαγωγές, συλ

άργότερα, σ-:ό "Αουσβιτς

1 2ου,

i\Τωριάκ,

στασιοποί·11ση δ·ημιουργεί &μεσ·11 σχέση

llερολίνο, τδν Αϋγουστο τοϋ ι 94.2 ( 'lη
πράξ·η ), σ':'1) Ρώμη, 2 Φλεβάρ·11 '191, 3
(2η πράξη), και πάλι στή Ρώμη, ιι;
και 17 Όχτώβρη (3η πράξη), καl πάλι

στη Ρ~>μη, ι.ι.ια βδομάδα άργ6τερα (Ιιη

τοϋ

τα

-:?

Οεατ-Q

ντοκουμεντα,

να

ν~
τα

κρίνει καt να τα. συγκρ(νε•.. Στά μέσα
αύτά άν·ήκουν κ' οί παροιμίες, ol έπι
γραφές, άκόμα κ' οί τίτλοι τών διαφό
('ί)

καλύτερα τί;'Jν κεφα

λαίων τ-ίjς ,άφ·ήγησ~11ς) '','Η έ':τολ·/j :: ,
"Οι καμπανες του Λγιου Πετρου ,
'ΙΙ 8οκψ.ασ!α ", " ΊΙ μεγάλ·η &ρ
ν·ησ·η ", ""Αουσβιτς η το έρώτ-ημα περί

"

Θεοϋ" ε!ναι οί πέντε τίτλοι . Ό τέταρ

τος,

" 'ΙΙ μεγάλ·η όίρνηση" (il gι·an
rifiuLo) εΊναι κατά λέξη άπόσπασμα

άπ' τούς στίχους τοϋ Ντ&.ντε. Λύτοϋ
τοϋ εrδους τά γλωσσικά σ·ήμα":'α κ' οι

ύπαινιγμοί σκοπδ

εχουν οχι

μόνο

νά

ύποδηλώσουv κατά τΊjν έχτίμηση τί;°>ν
γεγονότων πού περιγράφονται --ΊJν τάσ·η

τοϋ συγγραφέα άλλά καί νά προδιαγρά
ψουν τά μελλούμενα, νά Ουμ(σουν τά
περασμένα, να δημιουρyήσουν κάποια
άπόσταση άπό τα γεγονότα, παραδί
νοντάς τα στη σκέψη, στην κριτικΊj καl
στον ·ήΟ•.κδ στοχασμό.
Φυλάξου άπό τόν &νΟρωπο πού 'χει
τό Θεό του στδν ούρανό " : μ' αύτCι
τά λόγια τοϋ i\ lπέρ,Jαρ Σώ άρχίζει ·ή
καταΟλιπτικ·/j σκηv-1] στ·Ιjν "Εδρα τοϋ

"

διπλωματικοϋ έχπρόσωπου τοϋ Πάπα
στο Βερολίνο. Πρίν άπδ τ·ή σκψ·Ιj τοϋ

Πα'Jδοχε(ου (Jίίgc ι·l< c llc1·) iιπάρχουν οι
φράσεις τών "Οττο Φλάχε καl Γκότ
φρ ιντ Μπέν : " Μόνο τά πόδια τους
τούς κάνουν νά ξεχωρ(ζουν άπό τ' αύτό
ματα " και .. ·ή κορωνίδα τ-ίjς δημιουρ
γίας ετ'Jαι τδ γουρούνι δ lί.vΟρω πος " .

Οι στίχοι άπό τή

"

Θεία Κωμωδία"

το\ί Ντάv-.ε τοποΟετοϋv τά γεγοvότα σ

!!vα πλατύτερο lστορικο πεδίο. Ό Οεα

τήι; πρέπει νά Οφ:ηΟeί η vά τοϋ Ουμl

στημα η εστω τη βιομηχανικη άνάπ-:υξη
και "'ά ρεκοp ταχύτητας . Ό άνΟρωπος
8έ μπορεί πιά νά συλλάβει τά όσα χατορ

σουν δτι ό Ντάντε, ό μεγάλος χριστιανος
ποιητής, -:-οποΟέτ·ησε τούς περισσότε

Οώνει. Γι' αύτο μιΧς άπασχόλησε ποΜ

ρους Πάπες του στ·>Jν κόλαση, μόνο δύο
σ-:ο καΟαρτ-ήριο, και στόν ούρανο μο
νάχα ενα.
~τ-η συνείδ·ησή μαι; πρέπει

παρουσιάσουμε

~ά δι~~ρ:ίται ζων;α·ι·fι ή σκέy·η οτι

ο/.α αυτα δ1αδρ::φ.ατιστηκαν πρόσφατα,
σχεδον μπρrιστά στά μά-:-ια μαι;. Ηαρό
μοια γεγο•ιότα eγιναν καl στό μακρινο
παρελΟόν. Και στό μέλλον, ϊσως μιΧς
βροϋν έξlσου φριχτές καταστάσεις. kτο
χέρι μας ε!ναι νά τίς έμποδlσουμε ·
έξαρ-:-ιΧ-:αι άπ' -τή συνε[δ·φ--ή μας, άπο
-:-ήν κρι-:1κ·fι πού Οά άσκήσουμε έκ τώv
ύστέρων, άπο τις σημερινές μας άπο

φάσεις.
Γιά τ->Jν έπικ·fι δομ·fι καl τή διδαχτικ·fι
-:-άσ·η -:οϋ tργου, σημασία &χει, τά σ·ή
ματα καί σχόλια πού άναφέpαμε ν' άπο
χτ·ήσουν μέ κάποιο τρόπο σκ·ηvικο κύρος
εϊτε

χρ·ησιμοποιώντας

πανώ,

άφίσες,

προβολέ~, κινη!J;ατογρ~φ:r-έ~ ταιν~ες, όμι
λητές πανω στ-η σκ"t'1ν·η η απο τα παρα

σκήνια, είτε r.αpεμβάλΧοντας φωνέςάπο
μαγνη-:όφωνο. ''Αν, σύμφωνα μέ τίς
ύποδε!ξεις τοϋ συγγραφέα, μερικές μοp

~tι; zωρισ-:οϋv σ' όμάδει;, άνά δυό, -:-ρείι;
η τέσσερις, κ' έριJ:ηνε•)τοϋν άπ' τον
(διο ·i;Οοποιό, τότε ό ·ήΟοποιος tχει "t-1)
δυνα-:-ό•η-:α κα! το καΟ'ίj:ι.ον νά παίζει

-:-α πρ?σωπ~ Π'JU ~ποδύε":"α\ άπ~στασι~

ποιημενα, να έκφραζει κατα -:-ην :ι.ατα

δε•.;η καt τ!ς δικές τοv έτ:ιφ'JΙ.άξεις καl
κρίσεις καl ταυ-:6χρr,ν:χ νά συσχε-:ίζει διά

φορα τ:ρόσωπα, ξεμασκαρεύον-:άς τα.
'ΙΙ τεzvική αύτή, οχι μόνο δείχνει ίίτι
" στ·Ι;ν έποχή τ-ίjς ύτ:οχρεωτικ'ίjς στρ~
-τιωτα'ίjς Οητεlας, δέ σ·ημαίνει όπωσδ·η
ποτε έπl-:ευγμα η σφάλμα η άπλώς
Οέμα χαραχ-:·ήρα νά φοράει κανεlι; τη
μιά η τήν (f.),),η σ:-ολή καl νά 'ναι μΕ: το

μέρος τών δημίων η -:ών Ουμάτων ".
i\Ιια τέτοια σα-:ιpική - ε!ρωναή μέΟο
δος καΟώς :ι.'

ol

άν:-lσ:οιzοι συλλfJγισμοl

χι, όδη:(ι~ς ., έπι8\ώΥ.~•J\J v/ι. προχαλ~σοuv
παvω αr: ω.α τη•ι αγαvακηjση -:ου Οε
α-:-ίj v.αl νά τοϋ Ουμίσουν πώς μονάχα ή

άτομικ·ί) συνείδφη κ' ·ή άπόφασ·ή της
κάvουν τον άvΟρωπο πρόσωπο άπαρα
γνώpιστο.

Το πpόβ).-1μα -:'ίjς .πειστικ~ς παρου?ία
ση~ γεγονοτων, -;τοv, ·~αt ,με~ ε!ναι αλη

Οι•ια τε:ι.μηριωμενα, αλ).rχ ειναι ταυ-:ό
χρονα κ-,cι τ6σο φ•ιβερά, ποi.ι ξεπερνοϊ:ίv

τή δύναμη -.ίjς παραστατι.κ'ίjς !χανότη
ται;, τά ίίρι-,c -.ίjς φα•ιτασ(ας τοϋ άvΟρι:~
που και πού πρέπει νά φV.νονται άπl

στευτα, ~πα~χlι),:ησε το Χόχ~υτ !8ιαι

το πρόβλημα &ν και πι7>ς Οά πρέπει νά
-τό

"Λουσβιτι;

σ'

αύτο

το ~pγο. Ό νατουραλισμος τοϋ ντοκοu
μέν-:ου δέν άr:οτελε'ί πιά κα•ιόνα γιά το
σ-:ύλ. Μιά. -τόσο τονισμένη μορφη σάν
τό γιατρό, πού δέν !!χει άστι:ι.ό ονrιμα,
οι μονόλογοι κ.α. ύποδηλώνουν οτι δέν
έπιδιι:1χτ·ιμε μίμ·ησ·η τ'ίjι; πραγματικό
τ·η-;-ας- το ιδιο λοιπον ισχύει καt γιά τό

σκηνικό. Άπ' τ·fιν ι!ίλλη μεριά πάλι μιΧι;

φάνήκε έπικίνδυνο νά ένεργήσουμε στο
δράμα οπως λ.χ. ό ,Σελάν, στο ~ριστουρ,:

γημ~τικ~, ~ου
Οανατ?υ

1:οιηlλ;α : Φουr/.α του
, , οπου ~ποδιδει ε~τελ~ς μετα

φορι;ι.rχ
-.η Οανατωση των
στούς θαλάμους άερ(ων:

..

Εβραίων

μαϋρο γάλα τοϋ πρωινοϋ, το πίνουμε

[το βράδυ,

τό πίνουμε ,ΙJ.ε~ημέρι ;;~ι πρωl
το πίνουμε -τη νυχτα.

..

.

Γιατι οσο μεγάλη κι αν ε!ναι ή ύποβολή
πού άναδίνουν ),έξεις κ' ήχος, ο! μετα
φορkς καλύπτουν ώσ:όσο -:ό έ9ιαλτικο
κυνισμο αύ-:'ίjς τ'ίjι; πραγματικότητας

πού

'ναι

λικ·ή,

ύπερβολικη

ωστε

ή

- τόσο ύπερβο

έν-:ύπωσ·η

-:οϋ

μη

πpcι.γματικοϋ, πού μιΧς δίνει νά συμβαδί

ζ~ι, άπό σήμερα κιό~αι;.,;15 χρόν~ με~ά

τα γεγονό-τα, μέ

τ-ην

ετσι

κι

αλλιως

εvτον·η -:άσy~ μας ν~ βρίσκουμε ~ύτή ;Ύιν
πραγματικοτητα

απ(σ:ευτη,

σα

Ορυλο

η, παραμύ~ι -:-,7'ις '.Λπο;-άλυy·ηι;. Λύτόι; δ
κινδυνος ε•ιτεινε-:αι ακόμη περισσ6τε
ρο μΕ: τά στοιχεία τ'ίjς άποστασιοπο(η
σης"

Καt μέ τtι; δυο λοιπον τεχvοτροπίει;, ό
Χόχουτ βλέπει τόν κίνδυνο νά μ:fι μπο
ρέσει ν' άνταποκριΟεί στην άπά•ιΟpωπ·η
πραγματικότ·ητα άπο σκην'ijι; : τόσο μέ
το

μεταφορικο

στυλιζάρισμα

οσο

και

μέ το νατουρα),ισμό τοϋ vτοκουμέντου.
Το τ:ρόβλημα τ'ίjς δεικ-:-ικljς άποστασ,ιο
ποlησ1jι; -:ό άντψ.ετωπ(ζει ξανιΧ κ' έντε

Χώς διαφορετικά άπο το λlπρέχ-:-. Κ'
ο! δυό -:ους βέβαια άποβλέπουν στο νά
μεταβά)J..ουν το λίγο ·ίj καt καΟόλου
γvιJψψ.ο κι Cίχι άντιληπτό, σέ γνώριμο.

Γιά νά το πετύχει αύτο ό lΊfπρέχτ,
με~αβάλλει τό, αύτον~·ητο σ~ ~βέβχ;ο,
άφηvει το γνωρψ.ο vα φαvει t,ένο. ο
συγγραφέας
τοϊ:ί " 'Λν-:ιr.ρόσωπου "
ομως αίσΟά.vε-:-αι την άνάι/.η νά κάvει
νοητο •ό ά8ιαν6·ητο, πιστευ-:ό το πρα

γματαο πού μοιάζει φανταστικό,

(J:ή

-

πραγματαο - μιά διαδι.κασία άποστα
σιοποl·ησ·ης μ' άντlστριιφη, Οά λέγαμε,
κατεύΟυvση : το -τερατ<7>8ες
(και γι'

τερα κατα την απεικόνιση τηι; φρικα

αύτό 17ακ~ινο, κι iίχι δεσμευτικο) πρέ

λεότητας -τοϋ 'Άουσβιτς, σ-.Ιjν 5η πρά

πει, με την αποσ--:ασιοποlηση, vα γl•ιει
καταπιεσ-:ικά κον-:ιvό, κατανο·ητό, το
άr.lστευτο νά γίνει πιστευτό, δεσμευτιχο

ξη. ΊΌ τ:ρόβ).ημα α.:,.υ τ'ίjι; λογοτεχνι

κ'ίjς μεσολάβησ·ης - πού δέν ε!ναι μόνο
μιά μορφολογαή οψ-η τfJϋ tδιου τοϋ
Οέματος - το συμπεpιέλ-χβε στι~ είσαγω
γαές σημειι:1σεις τ'ίjς -:-ελευτα(ας πρά

σέ συνέπειες γιά "to σήμερα. Γιά νιΧ το
πετύχει, ό Χόχουτ χρ·ησιμοποιεί !!ναν
παραβολικό &vτονα έκφραστικό ρεαλι

ξης,

σμό, πού τυποποιεί παραβολ•.κά, άλλιΧ

γράφοντας

: " Κοινο

χαραχ-rηρι

στικο τών πιο βαρυσ·ήμαντων γεγονότων

και παραΟέτει φρικιαστικές λεπτομέρειες

καl άνακαλύψεων τ'ίjς έποχ'ίjι; μας ε!ναι
ο! ύπερβο),ικές -;-οuι; άπαι-:""ήσεις άπ' τήν
άνΟρώπινη παραστατικΎι !καvότη-:-α. Ι}α
μ!ά φαντασία δέν άρκεί γιά νά συλλά

γιά νά ύποδηλώσει το φοβερό σ' ολο
του το μέγεΟος προκαλώντας συvειρ
μούς.
'Έτσι,
μεγάλοι
μονό).ογοι
"Ό γέρος", " Ίl γυναίκα", " 'lΌ
χορl-:σι" ε!ναι διαρΟρωμένο1 οπως ό

κατασ-:ροφή τ'ίjς Δpέσδ·ηι;, -:'ίjι; Χφο
σ(μα, τά έpευνητικά -:-αξίδια στο διά-

έσωτερικόι; μο•ιόλt>γος -:οϋ μuΟιστορήμα
τος (ιnοηοlοgιιο inLcι·icuι·)· το ιδιο

βει κανείς -τά γεγονό-:σ. τοϋ "Λουσβ1-;-ι;, -.Ι;ν

ot

lσχ.ύει

και

για

τήν

άνα;φιχ_ιασ;τιχη

κραυγη τljς Καρλ6ται;, που τ-ηv υπο
βάλλουν σέ βασαvιστ-ήρια, γιά τήν όπο(α
ό συγγραφέας γράφει στά σχόλια :
" JΊrιά πpάξ·η τόσο " άvαποστασιοποl
·ητα

"

πρωτόγο•ια φυσικ·ή, πού συντρί

βει ολα ?σα. ά:rοτολμή~ηκαv μ~χρι σή
μ~ρα, γιο; να α:-ομακρ,υ•ιο,υν, να στυλι
ζαρου•ι πανω στη σκηνη τις. -:όσο κοντι
νΕ:ς σ' έμιΧς φρικαλε6τητες -:'ίjς " τελι

κ'ijι; λύσηι;

".

Πάντως, το κύριο Οέμα τοϋ

σωπου

"'Αντιπρό
" - κι αύτό έπιΟυμώ κλείνον

τας νό:. το ύπογραμμίσω ξαvιΧ- δέν
ε!ναι οι ισ-;-ορικΕ:ς φρικα/,εότητες, τά

έγκ);ήματα αύτά καΟαυτά, άλλά ή
σχέση των ά•ιΟρώπι.ιν και των Οεσμών

πρόι; αότά ;ά έγκλ~μ~τα. :π σχέ?η

αυ-:-)ι ξεσ/.επαζεται, σ ολες -:ις μορ9ες,
άπό πολύ ψηλά δ>ι; πολύ χαμ·η).ά, μέ
τ-fιv άμεΟ.ικτη σάτιρα. 'Η σάτιρα βέ
βαια ύπερβάλλει -τά πράγματα. ΊΙ
πλευρά "tηι; πού γενvιΧ πάντα ένδοια
σμούς ε!ναι οτι γιά. 11ά πετύχει τό στόχο
της, νά έπιδράσει, πρέπει μέσα άπο tνα
μπερδεμένο

π).έγμα

αι:ιων

νά

προ

~άλλει μονόπ)._:υρ~ ϊνα :_τό έτ:ικlvδυνο.
Ο κ(νδυνος της ισ-:-ορικης Κ'Χ:α•ιόησης,
ώστόσο, πού παίρνει ύπόyη

κάΟε ),ε

πτομέρεια, και την έρμηνεύει μέσα ιiπ'
"tlς

rδιες της

τις

προUποΟέσsιι;,

ε!ναι

άκόμα μεγαλ~τεροι;,: παρασ,ύρ:ι σέ ύπεκ
φυγές και κανει να μην υπαρχουν συ
νέπειες γιά -:η σκέψη και τή δράση
σ-:-ο παρόν. Γι' αύ":ο έδώ μέ τ·ίj στρα
"tευμένη συγκέντρωση τ'ίjς προσοχ'ίjς σ'

εν;χ παραδ~ιγ!J;ατικb ι~οv:_έλο, κι άδ,ια90ρωντας για τη μορφη της διαστpεβλω
σης -:'ij:; ισ--:ορ('Χς, άv-;-ιτάσσεται στ-fι

δικαιο).ογία " -;-ά καταΧαβα(vω όλα, ση
μαίνει τ~( σ~γχωρiι'> Ολ_α ':1 ένα άποψα
σιστι;ι.ο
'l'α συγχωρω ολα,
δέv καταλαβαlvω τ(ποτα ".

σ·ημαινει

ΊΙ προκ).-ητική ·ίjΟικ·fι αύστηpότ-ητα το\ί
Χόχουτ όδ·f;yησε πάν:-ως σ-:Ύιν έπανά.

ληΥ"ΙJ τ-ίjς _δια~αασ('ΧC, μι«ς, δ:αδι~ασ!ας
στοχασμου για -:ο παρbν :ι.αι το μελλο•ι

:

Και οr.ως μ«ς διαβεβαιώνει ό Πισκάτοp,
πού

ε!•ιαι

βέβαια

κα-;-σιτοτ:ισμένος, τό

1 %3, δηλα8η στ·ί;ν άρχ·fι άκόμα έvος
άναδρομικοϊ:ί v.ριτικο\ί συλλογισμοϋ, ό
δποίος σ·ήμερα μόνο μπορεί νά χαρα

χτηριστεί σάν κρι-;-ικο κίνημα.

Μόvοι;

α~τός, μέ ,φωνή. ποu ~έ μτ:ο~εί ~;-χ~εlς
να τ:αρα:ι.ουσει, απο μια σ:ι.ηvη που ναι

λαϊκός ιΧμβωνας και ήΟικο ίδρυμα, μιά
σχηνή ποu αύτος μετά-:-ρεψε καl πάλι σε
πολιτικο δικαστικ/, β'ίjμ'Χ, εκανε eκ
κλ·ησ·η στή συναlσΟηση τ'ίjς προσωπικ'ίjι;
και κοι•ιωνικ'ίjς εύΟ\ινης, προκσιλι:~νται;

τον ιΧνΟρωπο ν' άντιμετωπίσει τις σόγ
χροvες και μελλοντικές ίστορικΕ:ς έξελ(
ξειι; καλίι-.εpα προετοιμασμένοι;, μέ πιό
τερη δυσr.ισ-:-ία, κ-χl χωρις νά έμπισ-τεύε
ται καμιά αύΟι:ντtα, ίi•ι · δέ•ι -.ί;ν κρίνει
προ·ηγουμέ•ιως. Για>l, χωρlς νιΧ δ8·ι;γεί
σέ παρανο·ήσεις, Ουμίζει σέ :ι-άΟε χρι
στιανική η rf.λλη συνείδ·ηση, πώς στlς
κρίσιμες κατασ-:-άσeις, στίι; πιο δύσκο
),ες στιγμές έσωτερικ'ijς άνάγv.·ης και

άπόφασης ειναι δλομόναχ·η, καl άκρι
βώι; οταν χρειάζεται δδηγ[ες, δέν πρέπει
νά έλπίζει σέ άξιόπιστες δδ·ηγ(ες μιιΧς
δποιασδήποτε αύΟεvτ!ας, οτι καvένας
άν-:ιπρόσωπος δέ μπορεί νά τήν άπαλ-

1.άξει άπό -.ην άπόφαση και νιΧ τήν έκ
προσωπήσει

στ-fι μοvαχική τηι; Οέση.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣ Ε ΟΣ
ΤΗ Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

κών ύπαλλήλων

ΔΗΜΟ Κ ΡΑΤΙΑΣ

Συμβουλίου , κανένας Νόμος καi καμιά 'Απόφαση , πού νά 'χει ένδ ιαφέρον γ ιά ενα
έλεύθερο πνευματ ικό άνθρωπο η εναν άπλό φ ιλότεχνο, καί νά μ~iν άποθ11σαυρί
ζεται στiς σελί δες αύτές . Έχτός άπό τά θέματα του Θεάτρου, παρακολουθείτα ι
δ,τι άναφέρεται στή Μουσ ικί1 , τό Χορό, τόν Κινη ματογράφο, τά Γράμματα,
τiς Πλαστικές Τέχνες, τήν 'Αρχαιολογία, τήν προστασία τοϋ πολιτ ιστι κοiJ μας
περ ι βάλλοντος- ενα σωρό άλλα θέματα. Τά περιεκτ ι κά όπότιτλα διευκολύνουν,
έλπlζουμε, τόν άνα.γνώστη σέ μιά γρήγορ η πρώτη κατατόπιση. Σε ιρά, τώρα,
τ&ν άναγνωστ&ν γιά παρατη ρήσεις : Τί θά 'θελαν νά προστcθεϊ καi τ ί νά λείψε ι .

ΑΤΟΜΛ

83

ΕΚΤΟΣ

ΕΠΙ

309

ΜΕΡΕΣ

3.340
ΣΤΟ

ΕΔΡΑΣ

Στο ύπ' άριθ.

προς

ΘΕΑΤΡΟ
ΕΘΝΙΚΟ

Β' τευχος τ'ίjς

παρουσίασιν

Έν 'Λθ·ήναις τ'ίί

η παρακατω

Περι έyκρίσεως ·ήμερων κιV"ήσεως έκτος

έ!ορας, καθ' ύπέρβασί\ι προσωπικου Έ
θνικου Θεάτρου.

ΠΡΟΕΔΡΙΛΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ύπ'

οψει.

τάς

διατάξεις

α) του αρθρου ·ι 5 του ύπ' &ριθ.

:
65 / 73

Ν.Δ/τος "περί δαπανών κιν·ήσεως των

τακτικών

δημοσίων

β) Τών όπ' &ριθ.

.

ύπαλλή/,ων

'175 / 73

και

267 / 7'•

λίου καί 'Υπουργείων " .
ΊΌυ όπ" άριθ.

216 / 7'•

Ν . Δ. "περί

συστάσεως Ύπουργε(ου Προεδρίας Κυ

βερν·ήσεως

".

ο) Τωνύπ'άριθ.16911 /73καί(ι.ft15 /7Ιt
άποφάσεων του Πρωθυπουρyου " περl
καθορισμου του άριθμου τών έπιτρε
πομένων ·ήμερων παραμονης έκτος έ!
ορας τών πολι'7ικών ο·ημοσίων ύπαλλή
λων κινουμένων οι' έκτέλεσιν ύπ-ηρε

σ!ας

".

ε) Της όπ' άριθ . Δ . Λ.

7/ 2/ 3/1/2 .1.75
Ύπουργου " περί κα

άποφάσεως του
θορισμου άρμοοιοτ·ήτων τών 'Υφυπουρ
γών, Γεν . Γραμματέων ι.)ς καί τών
άνωτάτων και άνωτέρων ύπαλλ·ήλων
τοu 'Υπουργείου Προεl>ρLας Κυβερνή
σεως" και

'Υπουργείου Πολι'7ισμου καl 'Επιστη
μών, &ποφασίζομεν :

EΓKPINO:tl1ffiN την έκτος έδρας παρα
μον·Ιjν μετά l>ιχαιώματος άποζημιώσεως ,
ώς αvτη καθορίζεται l>ιά του C<ρθρου
Ν.Δ.

65 / 73

"περί l>απανών

κιν-ήσεως των τcατικων δημοσίων πο
λιτικων ύπαλλήλων ", δyοο·ήκο'Ιτα τριών

(83)

&.τόμων

Σκηνης

του

της

χινητ'ijς

Έθνιχοϊί

θεατρικ'ίjς

Θεάτρου,

έπί

τρείς χιλιάδας τριακοσίας τεσσαράκον
τα (3 . 31ιθ) ·ημέρας, οι' ίίπαντας, καθ'
όπέρβασιν των ίJJν Ι)ικαιουνται , άναl>ρο

μικώς άπο

Ιι . 6 . 7'•

έως

26.8 .74,

διά

την κίν·ησίν των εtς llόρειον ΈλΜοα,

94

τ'ίjς

Β'

Ρ λλΛΗΣ
τευχος

Κυβερν·ήσεως,

τ'ίjς

τρου, έπί τάς Ι!ναντι αύτ~>ν &ναγpαφο 

μένας ήμέρας, πλέον τών ίJJν Ι)ικαιουν
ται, άναδρομικως, κατά το άπο 18.7.7ft
έ!ως 3. 9. 74 χρον ικόν οιάστ·ημα, διά
την κίνησίν των πρός έκτέλεσιν όπ·ηpε
σtας, ·ί)τοι

1.

:

Γαλανάκ·η Κων/νου,

κοντα τέσσαρας

(fι.Ιι)

έπί τεσσαρά

·ήμέρας.

2. Ι<λώνη Κλ., έπί τριάκοντα έννέα
(39) ήμέρας.
3 . Κορνάρου Χαρ., i:πί εtκοσι μία (21 )
ή μέρας.
ι.. Χονορογιά.ννη Άν-:ων., έπt τεσσαρά
κοντα έπτά (47) ·ήμέρας.

5. Τσίτσου Νικ., έπί
τρεϊς {Ιι3) ·ή(iέρας.

τεσσαράκοντα

'ΙΙ παρουσα οημοσιευθ·ήτω Ι>ιά τ'ίjς Έ
φημερ(οος τ'ίjς Κυβερν·ήσεως .

'Εν 'Αθήναις τfι

Φεβρουαρίου

21

Ό

τ'ijς

1975

'Τπουργος

παρακάτω

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΛΛΛΗΣ

Περ ί έyκρ(σεως ήμερών κιν·ήσεως έκτος
εΙ>ρας, καθ' ύπέρβασιν, ύπαλλήλων του

γασίας ύπαλλήλων του 'Εθνικου Θεά

Έθνικου Θεάτρου.

μους ·ί)μέρας
Η- 2 - 75 ).

".

ΦΕΚ

ΒΌ

~8 /2/75,, οyιμοσιεύτηχε
uπουργικη

απόφαση

ή

:

2004/ 25'1

1111 " ·Περί καθιερώσεως έπ' άμοιβfι, έρ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΙΩΈΕΡΝΗΣΕΩΣ

των τακτικών οημοσ(ων πολιτικών ύ
παλ'i.-ήλων ,,. των κά-:ωθι άναφερομένων

·ήθοποιων του Έθνικου Θεάτρου, έπt
τάς εναντι αύτών άνα:yραφομένας ήμέ
ρας, πλέον των ών οικαιουνται, άναορο
μικώς, Ι>ιά την κίνησίν των, προς έκτέ
λεσιν ύπηρεσ(ας, ·Ϊ)τοι :

1 . Κάκιας Παναγιώτου έπl τεσσαρά
κοντα Ι>ύο {'ι.2) ·ήμέρας, άπο 15.5.7Ιt
/!ως

20.8. 7Ιk.

2. Πα.ντ. Ζερβου, έπί έβοομ:ήκοντα
τρείς (73) ήμέρας, ιίπό 15.5. 7Ιι tως
6.7.74 και άπό 23.7.7'* έ!ως 20.8.7q ,
ΊΙ παροiίσα δ·ημοσιευθ·ήτω Ι>ιά τ'ίjς Έφη
μερ(l>ος τ'ίjς Κυβερν·ήσεως-.
'Εν Άθ·ήναις τ'ij

21

Φεβρουαρίου

Ό

τρου κατά τάς · Κυριακάς Υ..«ι έξαιρεσί

τcuχ.

'!975

'Υπουργός

Β' τευχος
Κυβερνήσεως,

266

l>ημοσιεύτηκε
ύπουργικ·)ι άπόφαση :

28 / 2/ 75,

·ή

της
τ'ijς

παρακάτω

Άριθ . 2θ06/253
Περι έγκρίσεως ·ήμερων κιν-ήσεως έκτός
ίtl>ρας, καθ' ύπέρβασιν, ύπαλλ·ήλων του
Έθν ικου Θεάτρου .

Ο

ΥΠΟΤΡΓΟΣ·

ΠΡΟΕΔΡΙΛΣ 1αnΕΡΝΗΣΕΩΣ
'Έχοντες ύπ' οψει

16109/ 622'•/

άριΟ.

216/22 - 2- 75

: ...

Έγκρ(νομεν την έκτός tl>ρας παραμονήν

1/ 4 - 30/ 6/

της ισχύος της ύπ' άριθ . 161 09 /
6221ι/Η - 2 - 1975 άποφάσεως , δι' ·i)ς
ένεχριθη ή έπ' άμοιβΊj έργασία κατά
τιΧς ΚυριακιΧς καί έξα ιρεσίμους ήμέρας
τών ύπαλl.ήλων του ΈΟνικου Θεάτρου

75

ύπό τάς αύτάς ώς καί πρότερον προΗ
ποθέσεις ''.
('Λριθ. (.8861 /6576/lfι -

/1-75 ).
ΦΕΚ

τεuχ.

άριΟ.

8',

436/24 - 4 - 75

ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
ΠΑΡΑ

ΛΙΓΟ

Ο

...

ΧΟΥΝΤΙΚΟΣ

!

Στο ύπ' άριθ. 320 Β' τευχος της Έφ·η
μερίδος τ'ίjς Κυβερν·ήσεως, τ'ίjς 15/ 3/ 75,
δημοσιεύτ-ηκε
άπόφαση:

·ή

παρακάτω

ύπουργικ·Ιj

Άριθ . Α/<1> 26/6150

Περί τροποποιήσεως τ'ίjς ύπ' άριθ.
lι3016/23.9 . 1974 άποφάσεως του• '1πουργου Πολιτισμου καl Έπιστ·ημων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑλλΗΣ
•11• Στο ύπ' άριΟ .
'Εφημερίδος τ'ίjς

('Λριθ.

1111 " Περl παρατάσεωςάπο

: . ..

Έγκρίνομεν την έκτός εδρας παραμονΊ)ν
μετά οιχαιώματος άποζημιώσεως ώς
αδτη καθορίζεται Ι>ιά του &ρΟρου 14 τοiί
Ν. Δ. 65/ 73 " περt δαπανών κινήσεως

στ) 'Νιν ύπ' &ριθ . ΤΠΠΕ/ΔΙΟΙΚ/Α/
φ 3(ι,/73'·0/'13.2.1975 πρότασιν του

1'ιο του

266

'Έχοντες ύπ' οψει

".

Ν.Δ/των " περί Ί"πουργικου Συμβου

y)

άριθ.

'Εφημερίδος

Άριθ.

Ο ΥΠΟΤΡΓΟΣ
'Έχοντες

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1111 Στο όπ'

Άριθ. 2θ05/252 .

της

Ό Ύπουργος

υπουργικη

άπόφαση:

εργων.

Φεβρουαρίου ·ι 97 5

28

Έφη

μερ ίοος ;'ίjς Κυ~ερν-ήσεω~, τ'ίjς, 13/3 /7 5,,
ο·ημοσιευτ·ηχε

θεατρικών

'Η παροiίσα l>ημοσιευθ·ήτω οιά
Έφημερ(οος τ'ijς Κυβερν-ήσεως.

των κάτωθι άναφε

",

ρομένωv ύπαλλ·ήλων του Έθνικου Θεά

Οι σελίδες της 'Εφημερίδος τιίς Καβερ 111ίσεως του " Θεάτρου" φτάσανε π ιά στό
στόχο τους . Δέν ύπάρχει κανένα Προεδρικό Διάταγμα, καμιά Πράξη Ύπουργικου

ΕΘΝΙΚΟ

μετά δικαιώματος άποζημιι!>σεως, ώς
αδτη καθορίζεται Ι>ιά του &ρθρου 14
του Ν. Δ. 65 / 73 " περι οαπαν~>ν κινή
σεως τών τακτικών δημοσίων πολιτι

Ο ΥΠΟΤΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
'Έχοντες

1.

ύπ'

Το Ν.Δ.

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΙΙΜΩ ι

οψει

:
175/ 1973

"περι Ύπουρ

γικου Συμβουλίου και Ύπουpγε(ων ",
ώς έτροποποι·ήΟη καl συνεπληρώΟη Ι>ιά
του Ν.Δ. 26 7 / 197t,..

2 . Το
" περ ί

&ρΟρον

5

του Ν.Δ.

!18/ 1974

Ι>ιαλύσεως του Ο. Κ. Θ. Ε.

καί

έπα'Jασυστάσεως τώ'Ι συγχωνευθέντων
εtς αύτον Ν.Π.Δ.Δ. " (ΔΕΚ 249 /Α' /

17.9.197'• ).
3. Τ·)ιν ύπ' άριθ. lι.301 6/23 . 9.7ft
ρα'J άπόφασιν " περί διορισμου

·ήμετέ
μελών

Κα),λι-:-εχνικης Έπιτροπης της Έθνι
κης Λυρικης Σκ·ηνης" (ΦΕΚ 923/
Β'/23-9.7Ιt), και
Ί"Ιιν άπο 3·ης Φεβρουαρίου 197 5
έπιστολ·)ιν τοu Σόλωνος Μιχαηλίδη,
άποφασίζομεν :

Περl δρισμοϋ Προέδρου καl μέλους
Καλλιτεχνικης Έπιτροπης της Έθνι
κ'ίjς Λυρικ'ίjς Σκηνης.

4.

Τροποποιοϋμεν τ·)ιν έν τϊ~ σκεπτικ<:>
όπ' άρ. '1.30 16/ 23 .9.711 ·ήμε:τέραν άπό
φασιν και δp ίζομεν ώς Ηρόεδρον της
Καλλιτε:χνικης Έπι-:-ροπης της Έθνι
κ~ς Λυρικης Σκηνης τον Άντίοχον
Ευαγγελάτον άντι τοu ii.χρι τοϋδε Σόλω
νος Μιχα·ηλίδ·η. 'Η παpοϋσα δημοσιευ

Οήτω διά της Έφ·ημερ ίδος της Κυβε:ρ·
ν-ήσε:ως.

'Εν

Ο ΤΠΟΤΡΓΟΣ
ΠΟΛΙ'!ΊΣΜΟΤ
'Έχοντες ύπ'

ΚΑΙ ΕΠΤΣ'ΓΗΜΩΝ

οψει:

ΊΌ Ν .Δ . 175/ 1973 "περί 'Τπουρ
γικοϋ Συμβουλίου και 'Υπουργείων ",
ώς έτροποποιήΟη και συνε:πληρώΟη δια

1.

τ.οϋ

Ν.Δ .

267 /'197Ιt.

2. Το <Χρθρον 5 τοϋ Ν.Δ. L•8/'197't

" περ ί διαλύσεως τοu Ο.Κ. Θ . Ε . και
έπανασυσ'!'άσεως τών συγχωνευθέντων
ε!ς αύτον Ν.Π.Δ.Δ."

Άθ·ήναις

τη

15

Μαρτlου

•1975

Ό 'Τπουργος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΤΠΑΝΗΣ
όπ'

άριθ .

379

Β'

τε:uχος τ-ίjς

Όρίζομεν ώς Πρόεδρον της Κα).λιτε
χνικ'ίjς Έπιτροπ·ίjς τ'ίjς Έθνικης Λυp ι
κ'ίjς Σκ·ην'ίjς τον έκ τών μελi;>ν αύτης
Πέλον Κατσέλ·η ν και μέ).ος τον Λεω

ΊΌ Ν.Δ.
"περί 'Τπουρ
γικοϋ Συμβουλίου καl 'Υπουργείων ",
ώς έτpοποποι·ήΘη κpιt σuνεπλ·ηριόθ·η δια
τοu Ν.Δ.

Την όπ' άριθ. 6150/ 15 .3.1975 ·ήμε
τέραν άπόφασιν " πε:ρι τροποποι·ήσεως
τ'ίjς ύπ' άριΟ. 430'16/ 23.9.1974 δμο(ας"

:

νίδαν Ζώραν, Δ/ντ·lιν Όρχ·ήστρας.
ΊΙ παροϋσα δ·ημοσιευθ·ήτω διά -:'ίjς Έ
φ·ημερίδος της Κυβ'ερv·ήσεως.
Έν 'Λθ·ήναις τη

18

'Απρ ιλίου

1975

ΤΡΤΠΛΝΗΣ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Β.Ε.
ΝΕΟ

ΜΕΛΟΣ

άριθ . '•3016/ 23 .9.1974 ή
με-;έραν άπόφασιν " περί διορισμοϋ με
λi;>ν ΚαΧλιτεχνικης Έπιτροmjς της Έ
θνικης Λυρικης Σκηνής " (ΦΕΚ 923/
Ι3/23 . 9 .1 97Ιι ).

Σ-:-ό ύπ' άριΟ .

Τ·)ιν ύπ' άριθ. 615θ/15.3.1975 ήμε
τέραν άπόφασιν "περt τροποποι·ί)σεως
της ύπ' άριθ. 430'1 6/ 23.9 .1 97'• δμοίας

Περl

χαι

Κ.Θ.Β.Ε.'" .

'• ·

Τ·Ιιν άπο 3ης 'Απριλίου
σ-:-ολ)ιν παραι-:-ήσεως τοϋ

5.

Εόαγγελάτου,

άποφασίζομεν

έπι
'Αντιόχου

:

-:-ων

'!'ou,

ώς Προέδρου τ·ίjς Καλλιτεχνι

κης Έπιτροπης τ-ίjς Έθ•Jικης Λυρικ'ίjς
Σκ·ην'ίjς.

'Η παροuσα δ·ημοσιευθήτω δια
Έφ-ημερίδος της Κυβερν·ήσεως.
'Εν

'Λθ·ήναις

τη

5

Άπρι),(ου

της

197 5

Ό 'Τπουργος

Ι<ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΤΠΑΝΗΣ
Π.

ΚΛΤΣΕΛ ΗΣ

ΚΑΙ

Λ.

ΖΩΡΑΣ

Στό ύπ' άρ ιθ. Μ 7 Β' τεuχος της Έφ·η

μερίδος της Κυβερν·ήσε:ως, της 19 /4/75,

δ·ημοσιεύτ-ηκε: ·ή
άπόφαση:

παρακάτω ύπουργικ·)ι

'Λριθ. Λ/Φ26/18θ03

Δ.Σ.

3311

ΣΤΟ

δ·ημοσιεύτηχε
άπόφασ·η:

·ή

Κ.Θ.Β.Ε.

Β' τεϋχος τ'ίjς Έφη

μερ ίδος τ'ijς Κυβερνήσεως, '!''ίjς

22/ 3 / 7 5,

παρακάτω όπουργικ·Ιι

'ΑριΟ . Α/92tι9
τροποποιήσεως

άποφάσεως

τοu

'Τποuργείου Πολι-ησμοϋ και Έπιστ-η
μών "περl διορισμοu μελών Δ.Σ.

. Ο ΤΠΟΤΡΓΟΣ

1975

'Αποδεχόμεθα την άπό 3·ης 'Απριλίου
1975 ύποβλ·ηθείσα'J ·ήμϊν αtτ·ησιν παραι
τ·ί)σεως τοu 'Λν-;ιόχου Εόαγγε:λάτου
καl άπαλλάσσομεν τοϋτον τών καθ·ηκόν

μέχρι

τοϋδε:

'Εν ΆΘ·ήναις

τ'ij

τ'ίjς

12 Μαρτίου 1975

Ό 'Υπουργδς
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΥΠΑΝΗΣ

23?

Β' τεϋχος της Έφ·η

με:ρ(δος της Κυβερν·ί)σεως, της 22/2/ 75,
δημοσιεύτηκε: ή παραχά.τω ύπουργικη
άπόφαση:

ΆριΟ. Γ /<Τ> /06 / 6698
Περl

όπαγωγ'ής

τοu

λειτουργοϋντος

παρά τ<ΤJ Κ.Θ.Β.Ε. παραρτήματος τ'ijς
Δραματικ'ijς Σχολης τοϋ ΈΟνικοϋ Θεά
τρου ε:!ς Κρα-:-ικον Θέατρον Βορ .' 'Ελ
λάδος.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟΣ

ΠΟΛΙ'lΊΣJ\ίΟΤ ΚΑΙ ΕΠΙΣ'ΓΙΙiΊΙΩΝ
'Έχοντες ύπ' οψει

:

Τάς διατάξεις τών όίρΟpων /1 καl

τοϋ Ν.Δ . ·Ι
Κpά-:-ει

Ίδιω-;ικi;>ν

5

περι '!'ών έν '!'<Τ>

715 / 1942 "

Δραμα":'ικών

καl

:Με!.οδραμα-:ικών Σχολών " .

2.

17 .9.•1974 ).
3 . Τ·Ιιν ύπ'

τοϋ

'Η παροϋσα δ·ημοσιευθήτω δια
Έφ·ημερίδος τ'ίjς Κυβερν·ήσεως.

1.

Ο 'Τπουργος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

267 / L974.

'Γο όίpθρον 5 τοi) Ν.Δ. 118/ 197'•
"περί διαλύσεως τοϋ 0.Κ.Θ .Ε. και
έπανασυσ":'άσεως τi;1'J συγχωνευθέντων
εtς αύ-:-ον Ν.Π.Δ .Δ . " (ΦΕΚ 2'1.9 /Α/

άντι

Νέστορος .

Στο ύπ' ά.ριθ.

άποφασlζομεν

1.

Στυλιανοϋ

ΛΥ'fΟΤΕΛΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ Κ.Θ.Β. Ε.

Περί άποδοχης παραιτήσεως τοu Προέ
δρου της Καλλιτε:χνικης Έπιτpοmjς

:
1 75/ 1973

Κουμβακάλ·ην

Β /23 . 9 .19 7 Ιt ), καl

ΆριΘ. Α/15135

'Έχοντες ύπ' οψει

Τροποποιοϋμεν τ-)ιν έν τ<";'> σκεπτικcj>
ύπ' άριΟ . 43029/23 . 9 . 71.ι, ήμετέραν άπό
φασιν καl όρ(ζομεv ώς μέλος τοϋ Διοι
κ·ητικοu Συμβουλίου τοϋ Κρατικοϋ Θεά
τρου Βορείου Έλλάοος τον Γεώργιον

ά.ριΟ. /13016/ 23.9.197'*
·ίjμετέραν άπόφασιν " περι διορισμοϋ
μελών Καλλιτεχνικ'ίjς Έπιτροπ'ijς της

'*·

Ο Ύ'ΠΟΤΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΨΙΣ:ΜΟ! ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΙ-lΜΩΝ

1975

1.

17 .9.197lt).
3 . Την ύπ'

Έφ·ημερίδος της Κυβερν·ήσεως, της 7/4/
75, δ·ημοσιεύτ·ηκε ή παρακάτω ύπουρ
γικ·Ιι άπόφασ·η :

της Έθνικης Λυρικης Σκηνης .

Τ·lιν άπό 18ης Φεβρουαρίου

(<DEK 2ft9/ A/

ΈΟνικ'ίjς Λυρικης ~κηνης" (ΦΕΚ 923/
1111 Στο

5.

έπιστολην τοϋ μέλους τοϋ ώς
ανω
Διο ικητικού Συμβουλίου Στυλιανοu Νέ
στορος άποφασίζομεν :

ΠΟΛΙ'lΊΣΜΟΤ

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

'Έχοντες ύπ' οψει :

ΊΌ Ν. Δ. 175/ 1973 " περl 'Τπουρ
γικοu Συμβουλίου κr.ιl Συμβουλίων ",
~>ς έ-:-ροποποι·ήθ·η καl συνεπλ·ηρώΟη διά

1.

Ι .Δ. 207 / L97Ιι .
2. ΊΌ ii.oOooν 3 τοϋ Τ .Δ. 48 / 19711
.. περι δ;αλύσεως τοϋ Ο.Κ.Θ. :αι. και
":'OU

έπα'Jασυστάσεως τών συγχωνευθέντων
ε:ίς αύτον Ν.Π. Δ.Δ. " (ΦΕΚ 2110 /Α/

17.9:197(1,) .
'3. 'lΌ Ν .Δ. '1370/ 19611 "πε:pl ίδρύ
σεως Κρατικοu Θεάτρου Βορείου 'Ελ
λάδος καl ρυΟμίσεως ζητημάτων τινών
τοϋ ΈΟνικοϋ Θεάτρου χαl της Έθν ικης
Λυρικής Σκ·ην'ίjς " .
'Γ·)ιν ύπ' ά.ριΟ . 113029/ 23.9.74 άπό
φασιν ":'Ou Ί'πουργε(ου Πολιτισμοϋ καl
'Επιστημών " περl διορισμοϋ μελi;>ν
Διοικητικοϋ Συμβουλlου Κρατικοϋ-Θεά
τρου Βορείου 'Ελλάδος" (ΦΕΚ 936/

4.

Β /26 . 9 . 71~) 'καl

2 . Τάς διατάξεις τοu Ν.Δ . tι47 / 70
"περl συσ":'άσεως Ν.Π.Δ.Δ. ύπο eπω
νυμ(αν 'Οργανισμός Κρατικών Θεάτρων
Έnάδος

3.

Τ·Ιjν

(ΟΚΘΕ)" .

ύπ'

άριθ.

Ιι0936/1 9 . 9 .1 973

ύπουργικ·)ιν πρiiξιν " περl λειτουργίας
Τμ·ήματος Δραματιχ;ίjς Σχολ'ίjς Έθvι
κοϋ Θεά":'ρου ε!ς Κ.Θ.Β.Ε.".

Τ·Ι)ν ύπ' άριΟ . ΦΟ6 /29707 /9 . ?.1974
όπουργικην άπόφασιν " περl λε:ιτουρ·
γ(ας Τμ·ήματος Λ καl Β '!'άξεων Δρα
ματικ'ίjς Σχολης 'ΕΟνικοϋ Θεάτρου παρά
τ<";'> Κ.Θ.Β.Ε. " .

4.

5.

Τάς διατάξεις τοu

τ .Δ.

118/ 19711

"περl διαλύσεως τοi) 0.Κ. Θ.Ε . Υ.αl
έπαvασυστάσεως τi;>ν συγχωνευθέντων
ε!ς αύτον Ν.Π. Δ.Δ .

".

Το όπ' άριθ. 3'•2/ 321 - 6/ 6.2.1975
tγγpαφον τοϋ ΈΟνι.κοϋ Θεάτρου " περι
αότοvομίας λε:ιτουργ(ας παραρτήματος
Δραματικ'ής Σχολ'ίjς Ε .Θ . παρά τ<7>
Κ.Θ.Β . Ε. ", άποφασlζομε:ν:

6.

Τροποποιοϋμεν

την

ύπ'

άριΟ.

'*0936

ϋπερθεν ύπουργικ·J~ν πρGίξιν καl έγκρί
νομεν δπως το λε:ιτουργοϋν παράpτ·ημα

τ'ίjς Δραματικ'ίjς Σχολ'ίjς τοϋ ΈΟνικοu
Θεά-:-ρου παρα τ<7> Κρατικι';'1 Θεάτρφ
Βορείου 'Ελλάδος άποσπασθ'ίj έκ τϊjς
Δραματικ'ής Σχολης τοϋ Έθ•Jικοϋ Θεα
τρου και όπαχΟη όργανικώς ε!ς το
Κρατικον Θέατρον Βορείου 'Ελλάδος.
Ή παροϋσα δημοσιευθ·ήτω διά
'Εφημερ ίδος της Κυβερν-ήσεως.
Έν ΆΟ·ήναις τη

22

Φε:βρουαρ (ου

της

1975

Ό 'Τπουργος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΤΠΑΝΗΣ

95

ΟΙ

ΕΚΤΟΣ

ΕΔ ΡΛΣ

Στό όπ' άριΟ.

262

ΊΌ Υ

Κ .Θ.Β.Ε.

ΠΟΛΙ'JΊΣΜΟL' ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΙΙΜΩΝ

μερ(δος ;riiς Κυ~ερνήσεω~ της ,28/2/75,,

"Εχοντες ύπ' οφει

δημοσιευτηκε
άπόφαση :

ΚαΟορ(ζομεν άπό της συγκροτή
σεως τών ' ΥπηρεσιαΥ.ών Συμβουλ(ων
'ΕΟνικοϋ Θεάτρου και '~Ονικ-ϊjς Αυριχ-ίjς
Σκ·ηνijς ( 8 .1 Ο. 7 'ι ) τ-fιv άμο ιβ-Ι]ν συμμε

'ΛριΟ.

παρακατω

·IJ

υπουργιχη

2080 /265

Περ! έγκρLσεως ήμερών κινήσεως έκτός
ί!δραι;, καΟ' ύπέρβασιν, Γεν. Δ/ντοϋ
1\ .Θ.D.Ε.
Ο "Ι''ΠΟΤΡΓΟ~
LlΡ ΟΕΔl'ΙΛΣ ΚΤΒΕl:>ΝΙΙΣΕΩΣ
"Εχον-:-ει;

ϋψει τάς διατάξεις : ...

ur.:·

ΈγκρLνομεv τήν έκ-:-όι; tδρας ;:αραμο'Ιήv

μετά δααιώματοc; άποζημιώσεως, ώς
αϋτη καΟορίζε-:-αι διά -:-οϋ όίρΟρου 1 Ιι
τοϋ Ν. Δ . 65/73 "περ l δαπανών χιv·ή 

Πολιτισμοϋ καl ·~πιστημών
ΚΩ

Ι<ΑΙ ΟΙΚΟ rωπΚΩΝ

Β' τεϋχοc; της Έφη

ΣΤ. Ί'ΡΤΙΙΑ ΝΙΙΣ
οιχονομι.κώv

: ...

Ε1ΆΓΓ. ΔΕΒΛΕ'lΌΓΛΟΤ

1.

•οχijς ε!ς τιΧς συvέδριάσεις αύ-:-ώ•J ώς

άΥ.ολούΟωι;

:

α) Τώv προέδρων Υ.αl τών μελών είς

δραχμάς

χιλ(ας

όκτακοσ (ας

('1. 800).

β) Τώv ε!σηγητών ε!ς δραχμάς χιλ(ας
πεν't'αΥ.οσ(ας (1.500 ).

γ) Τών γραμματέων είς χιλίας

άριΟ.

226

της

δημοσιεύτηΥ.ε
όπουργιχ-1) ciτ.όφαση:

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

κών ύπαλλήλων ··, -:-οϋ Γεν. ΔιευΟυν-:-οϋ
τοϋ Κρα-:-ικοϋ Θεάτρου Dορε(ου 'Ελλά
δος ΛΗνωος Βολανάκη, έπl πέντε ί5)

'Έχοντες ύτ.' iίψει

β-ϊjς •ών άναπληρουμένων. ΊΙ ώς li.vω
άμflιβή καταβάλλεται μηνια(ως ύπό τήν

ΚαΟ~ρLζομεν
πεντηκοντα

μ'ίjvα

κώς, r.:λέον τών (°';;ν

διχαιrιϋται, διά τήν

χίνησίν -:-ου, πρός έκ-.έλεσιv \ιπηρεσίας.

Φεβρουαρίου

β),επομέvων

ΊΙ παροϋσα δημοσιευΟήτω διιΧ
'Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

'Εν ΆΟήναις τ'ίi

•ΙΙ1 " lΙερl καΟορισμοϋ άποζ·ΙJμιώσεως διά
τήν έκ-.όι; ί!δρας παραμον·fιv τιιϋ Κα),λι

'L'εχvικοϋ

Π ροσωτ:ικοϋ

τοϋ Κραταοϋ Θεά-:-ρου Dορε[ου Έηά

δος

(Κ.Θ.Β.Κ) (ΆριΟ.

ι

άποζημlωση

100 1/ 1776/

καταβάλλεται

άvά

λογα μέ τlς άποδοχές πού καΟορίζονται

σέ

Έφημερ(δ()ς
όπουργιχ·fι

ΆριΟ.

μέ μ·ΙJνιαίο μισΟό Υ.αί

σέ

χ),{μαΥ.ες

3

άπόφαση

πηρεσιαχοϋ ΣΙJμβουλίου Κρα-:ιχοϋ Θεά

427/22 - 4 - 75

qιι " Περί έγκρLσεως τ-ϊjς έΥ.τός έδρας
παραμοv-ϊjς με-:-ά διΥ.αιώματος άποζη
μιώσεως ένεν·ήκον-:-α (90) άτ6μων τοϋ

Κραταοϋ Θεάτρου Βορε ίου 'Ελλάδος,
διά τ-)ιν κίν·ησ(ν των είς πόλεις της Θεσ
σαλ(ας

και

ί\[αχεδονίας

διά

παραστάσεων, Υ.ατιΧ τό ιΧτ:ό

'1975

έως

διάστημα" .

1Ο
'1975

Μαtου

31

σεφάv

Μαρτίου
χροναδν

(ΆριΟ. 2721/3 1/ι /1 /ι

- 3-

75).
Φ ΕΚ

τεϋχ.

Β',

άριΟ.

439/25 - 4 - 75

ΠΟΛJΤΙΣΜΟΤ ΚΑΤ

ΣΤΑ

ΥΠΗΡ.

ΤΡΙΛ

Στό iιπ' άριΟ.

ΣΥ ΜΟ ΟΥΛΙΩΝ

ΆριΟ.
Περι

η

τοϋ

Κρατικοϋ

Βορείου 'F.λλάοος

(20. 11 . 71, )

Υ.αι

άμοι

β.Υ1ν συμμετοχ'ίjς ε!ς τάς συνεδριάσεις
αύτοϋ ώc; άκολούΟως

δραχμιΧς

L1ροέδρου

:

Υ.α! των μελών ε !ς

χιλ(ας όκταΥ.οσ(ας

('1.800 ).

β) Τοϋ Εtσηγη-:οϋ ε!c; δραχμάς χιλ(ας
πενταΥ.οσίαι; ( 1.500 ).

γ ) Τοϋ Γραμματέως εις δραχμάς χι
λtας (1.000 ).

2.

Είς τούς άναπ);ηρωτάς καταβάλλε
άμοιβ·)ι

Υ.ατά

λόγον

συμμετοχijς

τούτων ε!ς τάς σu•ιεδριάσεις τοϋ Συμ

ΊΙ ώς ilvι,) άμοιβ-1] καταβάλλεται ι1:ΙJ

6/3/75,
:

παρcαατω απόφαση
άμοιβ'ίjς

ΈΟνα·ίjς

νιαLως

iιπό

τήν

λάβΏ χώραν μ(α

προvπ60εσιν

( 1)

οτι

Οά

τούλάχιστον συνε

δρίασις.
μελών

Ί"

πηρεσιαΥ.ών Συμβουλίων 'F.Ονικοϋ Θεά
τρου

Θεάτρου

..t,11

Β' τεϋχος τ-ϊjς 'Εφη

16393/6227
καΟορισμοϋ

άπό

' ) 'π-ηρεσιακοϋ

βουλίου, μειουμένης άvαλόγως τ'ίjς άμοι
β'ίjς τώv άναπ)•ΙJpουμέvων .

μερίδος ;:-·ijς Κ~βερνήσε~ς, τη~
δημοσιευτ-ηκε

τοϋ

ΘΕΛΤΡΛ

ΚΡΑΤΙΚΛ

28 1

E l ΠΣ'lΊΙl\fΩΝ

: ...
: 1 . ΚαΟορ(ζομεv

συγκροτήσεως

α) Τοϋ

Αυρικ'ίjς

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟ Ι

Σκην'ίjς.

ΊΙ παροϋσα δημοσιευΟ·ήτω διά
Έφ·ΙJμερ ίοος τ'ίjς Κυβεpνήσεως.
'Εν

ΆΟ·ήναις

ήj

Φεβρουαρ(ου

'1 975

ΚΩΧΣ'l'. ΤΡ'ιΊΤΑΚΙΙΣ
Uίχονομαών

ΕΤΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΊΌΓΛΟΤ

15

ΛΕJΤΟΥ Ι>ΓΙΑ ΤΩΝ ΚΗΠΟΘΕΛΠ'ΩΝ
Σ"ό ύπ' άριΟ.

62

Α' τεvχος της 'Εφη

μερ!οος τής Κυβερ•Jήσεως τ-ίjς 7 /'ι / 75,
δημοσιεiιτηΥ.ε ή iιπ' άριΟ.

"Εχοv't'ες ύπ' οφει

ΣυμβουλLου

-.-;ij 1ι,

της

οι 'Υπουργοί
Πολιτισμοϋ καl 'Βπιστ·ΙJμών

Μαρτίου

ΚΑΤ οπωχωrπωΝ

ται
ΛΜΟΙΒΕΣ

".

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

τ-ϊjς

άριΟ.

ν'ίjς Υ.αι Κρα-:-αοϋ Θεάτρnυ Βορε(ου 'Ελ

:

τρου ΒορεLου 'Ελλάδος

ΦΕΚ

Συμβοu),(ων

λάδος Υ.αί διά. τέσσαρας ( fι ) τοιαύτας,
κατ' άvώτατον δριοv μηνι.α(ως.

παρακάτω

" Περί. καΟορισμοϋ άμοιβ'ίjς μελών 'Τ

'Αποφασίζο μεν

8 ',

ή

30753/ 6379

γιά τούς άμειβ6μεvους μt ήμερομίσΟιο ).
τεϋχ.

Π' -.εϋχος της
Κυβερ•ιήσεως, της

δημοσιεύτηκε

Διοικητιχών

και ΚαλλιτεχνιΥ.ών 'Επιτροπών ΈΟνι
κοϋ Θεάτρου, ΈΟνα'ίjς Λυρικ'ίjς Σκη

Έν 'ΛΟ-ήv.χις

31,g

τής

τών Βια.τάξεων τοϋ Ν.Δ. '1 8/7 Ιι , προ

Ί Ι παροϋσα δημrισιευΟήτω 8ιά
Έφημερ!δος τ-ϊjι; ΚΙJβερνήσεως.

Ο!κοvομαών

Υ.λLμαΥ.ες γιά τούς άμειβ6μενους

7

Έπισ-:-ημών

Νl"ΑΓΓ. ΔΗJΊΛΕΊΌΓΛΟΤ

22-1.- 75).

('1 [

καl

Ι<Ω~Σ'J'. ΊΨΤΠΑΧΗΣ

27 / 3/75,

καl

1975

Οι 'Τπουργοι
Πολιτισμοϋ

•11• :Στό ύπ' άριΟ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ι>ΑΛΛΙΙΣ

τεχνικοϋ

Φεβρουαρίου

26

της

1975

Ό 'l'r.:fJUργόc;

δραχμάς τριακοσtας
(350) Υ.ατά σuvεδρ!ασιν,

στον τώv ώς li.vω Συμβουλίων .

Ί Ι παροϋσα δ·ΙJμnσιευΟ·ή-:-ι.J διά τ-ϊjς Έφ·ΙJ
μερ(δος τ'ίjς Κυβερ'J'ήσεως.

21

: ...

ε!ς

την άμοιβήν τώv :Γραμματέων τώv ύπό

βάσει νεω-.έρας r.:ρο-:-άσεως.

'Εν 'ΛΟ·ήναις τ'ίi

ΚΛΙ ΟΙΚΟΝΟΛΠΚΩΝ

προvπόΟεσιν οτι Οά λάβη χώραν μία
( 1 ) τούλάχιστον σuvε8ρ(ασις δι' ~κα

ΊΙ τελικ-1] lγκρισις ήμώv διά τόν μ'ίjνα

Φεβρουάριον 1975, Οέλει παρασχεΟ'ίj
μετά -.ό πέρας -:-ίjς ώς 11.•Jω μετακιν-ήσεως,

τ-ϊjς

παρακάτω

ΠΟΛlΤΙΣΜΟΤ ΚΑΙ ΕΠΙΣΊΊΙΜΩΝ

λίωv, μειουμένης άναλόγως τ-ϊjς άμοι

κατά τόν

ή

της

Περ! καΟορισμοϋ
μηνια(ας ciμοιβijς
Γραμματέων Διοικητικών Συμβουλ(ων
καl Καλλιτεχνικών Έπιτροτ.ών.

ται άμοιβή κατα λόγον συμμετοχ'ίjς τού
των εtς τιΧς συνεδριάσεις τώv συμβου

Ίανου~ριον 1!175, πλέον τών (°':1ν διχαι
οϋται κ-χl έπl δέκα πέντε ( 15) ήμ.έρας,
κατά τόν μηνα Φεβροuάριο•J, ·φ.ημιχτι

τεϋχος

ΆριΟ. 16 110/G225

σεως -:-ώv τακ-:-ικών δημοσLων πολιτι

·ή μέρας, άναδρομ ικώς,

Β'

Κυβερνήσεως,

22/ 2/75,

( 1.000 ).

Ε!ς τούς άvαπλη ρωτάς καταβά),λε

2.

ιΙΙ• Στό ύπ'

Έφημερ!δος

iΊΙαρτίου

Οί 'Τπουργοι

τ'ίjς

1975

1975,
Συμβού),ίου :

6 1,

τ-ίjς 29ης

Πράξη τοϋ '1'πιιυργικοϋ

Περί έγχρ(σεως ).ει-:-ουργ(αc; Οερινών
Οεά-:-ρων είς άλσος Ηεδίου "Αρεως καί
ΈΟvικόv Κ-ϊjπον.
ΤΟ 1'1 10ΤΡΓΙ1<0Ν Σ)._\ ΤΠ01Ά10Ν
(ύπό περιωρισμέvην σόνΟεσιν)
Ααβον ύπ' οyιν

:

α ) Τάς 8ιατάξεις -.ijς παρ. 2 τοϋ όίρΟρου
1 •οίί ύπ' άριΟ. ' 9 L7/L97 1 Ν.Δ/τος
" περι έγκα"αστάσεως Δημοσίων έν
γέ11ει Οεαμάτωv ε!ς Υ.Οινοχρήστους χώρους

))

..

\

και

β) 'l'ήν iιπ' άριΟ. 2237 / 6.3.1975 εtσή
γησιν τοϋ 'Ττ.ουργοϋ Δημοσ(ωv "Ερ
γωv, άποφασίζει :
Έγκρ!νει τήν κατ' έξαίρεσιν λειτουρ
γίαν διά δύο Οερινάς περιόδους :
α) Θερινοϋ Οεάτρου παριΧ την Λεωφ.
Άλεξά•Jδρας έντός τοϋ άλσους τοϋ
Πεδ!nυ •οϋ "Αρεως.
β) Ί~τέρου παρά τ-Ι)ν δδόν l\[αυρομμα
ταίων, ώς και Υ.έν τροv Grccn - pa rk
έν-:-ός τοϋ αότοϋ ώς li.νω χώρου και

γ) Θερι•Jοϋ Οεάτρου έν-:-όι; τοϋ χώρου
τοϋ 'ΕΟvιΥ.οίί Κ·ήπου τ:αοιΧ την Λεωφ.

ΆμαλLας.

·

Λί Οέσεις τϊ;ιν ώς όίvω χώρων έμφα [

νονται εtς τα συνημμένα τ'ίi παρούσΏ
ύπό Υ.λ(μαΥ.α 1 :1000 και 1 :5000 δια
γράμματα.

'Εχδόσαν τ:ρός ..-οiί -:ο 7')ν τ:αροiίσαv
Πpαξιν, SημοσιευΟησομέΨΙj'Ι διά τ-ίjς
Ί'.:ςιημεplδοι; 7ϊjς Κυβερν·ήσεως.

Ό ΠρωΟυπουργός

ΚΩ:\ΣΊ'Λ:--i'ΓΙΚΟΣ

"

ΚΛΡ λ.ΜΛΝΛ Π Σ

'Γά Λ l έ/;η : Πα•1αγ.
1 Γαπcι:/.'ηγο\ιρας,
Γεώργ. Ι ,ά/,/;ης, Δ·ημ. !Ιfπ(τσιος, l~ύά.γγ.
'Αβέρωφ

•11• Σ-:ό

'J'οσ(τσας, Χp ιστόφ. Στράτος .

-

\ιπ' άριΟ.

79

Λ' -..εiίχος τ-ίjς 'Ε

φ·ημερ(Ι),,ι; τ-1ς Κυβερνήσεως, -..ης 26/!ι /
δημοσιε•J-:-ψε ·ή \ιτ:' άριΟ. 87, της
23.Ιι. 1 9i5, ll ράξη -..οiί Ί'πουργιχοiί

75,

ΣtJμβουλ(r,,J

:

Περί άvαχλήσεως ..-ηι; \ιτ:' άριΟ.

6 1/ 1975

JΓ.'Ί'.Σ. χαί λει-:-ουργί-χς Οερινώv Θεά
-..ρωv.

'JΌ ΙΊ ! ()ΥΡΓ Π\'ΟΝ ΣΤΛfΒΟΤΑΤΟΝ
(\ιπό πεp ιωρισμέ•1ην σύvΟεσιν )
Λαβόv \ιπ'

οψιv

:

1 . Ψάς Sια-..άξεις τ-ίjς παρ . 2 -roiί .Χρ
Ορου ·Ι -:οiί Ν. Δ . 917/ 197 1 "περί
έγχ-:χτασ-:άσεως δ·ημοσ(ων έv γέvει Οεα
μά-:<>)V ε!ς χοινοχρ·ήσ-:ους χι~ρους ".

2. 'L"fι•1 .\ιπ~ ~ριΟ. , 6.Ι /2?.3. 1 975 άτ:6φασιv αυ-:ου

"Αρεως κ-χι ΈΟvιχόν K'ijπov"

3. Ί'-fιv

-....

υπ

(ΦΕΚ

Λ') χαί

άριθ .

Γ.Γ .Δ. /57 1 /59/

1 6.!ι. 1 975 πρ6-:ασιv τοiί Τπουpγοiί Δη
μοσίων "Εργωv , δι' ·J)ς και διά ..-ούς
έv αύτ?\ έπιχαλουμέvους λόγους, προτε (
νεται άφ' έvός μέν ή 11:1) /,ειτουργία
Οeριvοiί Οεά-:ρου έ•1-:-ός τοiί 'ΕΟvιχοiί

Κ-~που, άφ' έ-:έρου

δέ ·ή

δι'

εξ

(G)

Οι:ριvάς περιόδους λε ι-:ουργ(α δόο Οερι
νών Οεάτρων χ'Χί •οiί Κέντρου " /:: Ι'Ν' η
pa ι·k " έν-:όι; τοϋ ιΧ/.σουι; -:οiί ] Ι εδίου

-:οiί ''Αρεως, άτ:ο9ασίζει

:

Άτ:οδεχ6μενον την ώς &.νω
-:οiί
')'τ:ουpγοϋ
Δημοσίω•ι

πρ6τασιν
'Έργων :

α ) λΧ.ΛΚΛ.\ΕΙ την ύτ:' άpιΟ.

6 1/ 29.3.
" Λ')

( Φl;; Κ

19?5

Ί'ά κα-rα

ποσοστα

άπό

-:ό προηγrJ\ιμενον
'ή

80%

Ι /1 / Ι 968

90%

Υ.αt

έl)άφιον

ύπολογ(ζι;νται

έφεξ'ίjς,

έπι

τοϋ

άντιστο(χου -rεκμαρτυiί ·ήμερομισΟ(ου τ'ίjς

άσφαΧισ-:ιχ'ίjς κλάσεως 'ι)τις έλ·ήφΟ·η ύπ'
οψιν 8ιά τόν χαΟορισμόν τ'ίjς συν-:άξει»ς,
άναπροσηρμοσμένου κατά -:ό ομοιον

62/ 7 . ι~.

1 975,

μη0εισών μέχρι της ένάρξεως 7ϊjς
ίσzύος -:'ijς παρούσης συ11-:άξεων ").
ΦΕΚ

τεϋχ.

ΒΌ

iι.ριΟ.

405/ 14 - 4 - 75

•11 1 " Περ! Υ.αΟιερώσεως \ιπερωριαΥ.'ίjς έπ'
άμοιβ?\ έργασ(ας πέντε (5) \ιπαλλήλι»ΙJ
-:οϋ

'Γαμε(ου

Συγγραφέων

Συντάξεως

Υ.αt

'ΠΟοποιών,

Ί'εχν ικι7>ν

Θεάτρου

έπ! πεντ·ήzοντα (50 ) ι:φας μ·ηνιαίως
δι ' εκαστο11 ύπάλl.ηλον κα ι δια τό άπό

- εως

1 μ.

και

β)

ΕΓΚΡΤΝΕΙ τ·)jν Υ.ατ' έξα(ρεσιν Χει
-:ουργίαν , Βι' ~ξ (6) θερ ιvάς περιόδους,
ένός Οεριν()ϋ Οεά-:ρου τ:αρά τ-)ιν Λεωφό
ρην 'Αλεξάνδρας έντος -:οϋ ιΧλσους τοiί
Πεδ(ου τοϋ "Λρεως κ'Χ! έ-:έρου παρα τ-)ιν
δδόν :.\{αυρομα-:α(ων, ώς κ'Χί Υ.έν•ρου
Grι>cn ρark έν•ός ..-οϋ αύ-.οiί ώς άνω
χώρου, ώς -:ά συνημμένα διαγράμμ'Χ..-α.
'ΙΙ

παροiίσα

8ημοσιευΟ·ήτω

Sια

τ'ίjς

Ί~φημερ(/)ος -r'ijς Κuβερν·ήσεως.

Ό ΠρωΟuπουpγόc;
ΚΩΝΣΊ'Λ ΤψfΝQΣ

Ί'ά

Μέλ·η

:

ΚΛΡ Λ1\fΑ ΙΛΗ Σ

Παναγ .

Παπαλ·ηγο\ιρας ,

Γεωpγ. r&.λλ·ηc;, Δ·ημ. Μπι-:σιος, l~ύάγγ.

'Λβέρωφ -'Γοσίτσας,Χριστ6φ . Σ-.pάτος.

στημ-χ

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΗΘ ΟΠΟ rΩΝ

Περ! τροποτ:οι·ί;σεωc; κ'Χ-:αστα•ικοϋ
τοϋ Ί'αμε(ηυ "Συν-:άξεων ΊΙΟοποιώv
Συγγραφέων και 'Γεχ11ικών Θεάτρου ".

"

(ΆριΟ.
( Ί~ν

33/1 759/2 - 4 - 75).
τέλει τ-ίjς παρ . 6 ..-οiί .ΧρΟρου

τοϋ Κα..-ασ-.ατιχοiί τοiί

(ι.3

Κορυ

·η ) 'Ανδρέου Ι 'ιιδουσάκ·η, \ [ουσικοϋ Λ'.,
έπ! βα0μι71 Ιι ι:Ι, τ'ίjς 1\ΟΛ.

2 . Ε1σ·ηγ·ητΎjς τι;iί Οέματος δρ (ζεται δ
έκ -:ών μελών κ. ι ιχόλαος Ζωρογιαvν (

".

3.

Λ'. Κατηγορί-:χς τοϋ ισ,άδου

κη-:ικοiί τοiί η r . Η.Κ

ΦΕΚ

τεϋχ.

.Β',

άριΟ.

448/ 28 - 4 - 75

Κ. 0.Α. ΚΙ

ΑΛΛΑ

ΜΟΥΣΙΚΑ

Σ-:ό \ιπ' άριθ.

385

Β' -:εiίχος 7ϊjς Έφη

μερ(δος της Κυβεpvήσε<ο>ς, τ-ίjς
δ·ημοσιεύτηκε
άπόφαση :

ή

παρακάτω

8/'•/ 75,

ύπουργιχ-fι

ΆριΟ. Α/1 4.755
Ηερί συγκροτήσεως 'Ομάδος Έργα
σtας τ:ρός μελέτην, σχολίασιν και κρ(σιν
τοϋ έΥ.πονηΟέν-:ος σχεδ!ου Όργαvισμοϋ
της Κρα-:ικ'ίjς Όρχ·ήστρας ΆΟηνών .
Ο Τ Π01'f'ΓΟΣ
1\fΕΊ'ΑΦΟΡΩΝ & Ε ΠΙΚΟΙΝΩ 'IΩ
Ί'ό Ν . Δ .

:
175 / 1973

γικοϋ Συμβουλίου

'

'Εν

'ΑΟήναις

τ?\

",

Cίρθρον 19 τοϋ Ν . Δ. 825 / 1971
όργανώσεως, λειτουργίας κα!
άρ μοδιοτ·ή-:ων τοiί 'Ύ'πουργε(ου Προε
δρίας Κυβερνήσεως " κα!
Ί'άς ύπ' άριΟ. 51ιl fι /3-2- 1 975
καί •\ 323Ιι /2 1 - 3 - 1975 ήμε-:έρας άπο
ςιάσεις " περt συγΥ.ροτήσεως 'Ομάδος
'Εργασίας", ΛΠΟΦΛΣ Ι ΖΟi\ΤΕΝ:

3.

1 . Συγκρο-:οϋμε•ι

'Ομάδα

1 'Απριλίου '1975

Ό 'Τπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΊ.' 1 ~ΟΣ ΊΨΤΠΑΝΤΙΣ

•11• " Περ! καΟιερώσεως \ιπερωριακης έπ'
άμοιβ?\ έργασ(ας διά δύο (2) ύπαλ/;ή
/,ους της Κρα-:ικ'ίjς 'Ορχήστρας ΆΟηνών,
έτ:ί τεσσαράκοντα (Ιι Ο ) (;,ρας μηνιαίως
δι' ε-/.ασ..-ον και /)ιά ..-ό άπό 1 . 2. 1975

μέχρι 3 1 . 3. 75 χρονικόν διάσ -:ημα
('ΑριΟ. 19090/ 623 / 17 - 2 - 75).
ΦΕΚ

τειίχ.

Β',

ίψιΟ.

".

232/22 - 2 - 75

•ΙΙ• " Περί έγΥ.ρίσεως τ'ίjς έκ•ός eδρας
παραμοv'ίjς μετά 8ικαιώματος άποζη
μιώσεως τοϋ ΔιευΟυντοϋ τοϋ Ώδε(οu
Θεσσαλον(κ·ης Δ·ηι1:ητρ(ου Θέμελ·η, έπι

~ρείς (3) _ήμtρα5, Υ.αΟ' ύ~έρβασι~ ..-ων
<ο)ν

δικ'Χtου-:αι

αναδρομικως

κα..-α τόν

..-ου εν-:αυΟα, πρός εκ-:έλεσιν υτ:ηρεσιας

(ΆριΟ.
ΦΕΚ

"περί 'Τπουρ

και 'Τπουργε(ων

Διοι

μην~ Δε~έμβριο 11 .Ι 9ϊΙ, , 8ιά. 7')ν e~ευσ.~ν

"Εχον-:ες ύπ' οψει

1.

Al

4. Τά της άπυζημιώσεωc; τών ώς &.νω
μελώv Οέλουσι ρuΟμισΟη συμφώνως προς
τάς δια-:άξεις τοiί Ν.Δ. 176/ 1969.
'ΙΙ παροiίσα δημοσιευΟ·ή-:ι., διά τ'ίjς Έ
φημερ(/)ος τ'ίjς Κυβερv-ήσεως.

χρονικόν διά
('ΑριΟ . ΙιG7Ιι 8 /6552/Ι 8 - lt -

Έργασ('Χς,

.

2007/25'ι /20 - 2 - 75).
τεϋχ.

ΒΌ

άριΟ.

262/28 - 2 - 75

Περ! χορ·ηγ·ήσεως ε!ς •ό ΈΙ.ληνι
Υ.όν 'Ωδείον άδειας ιδρύσεως καί λει

11

1 1"

τουργ(ας παραρ-rήματος αύτοϋ ε!ς Σκά
λαν Λακωνίας και έπί τ'ίjς δδοiί 1\Ιετα

μορφώσεως Σωτ'ίjρος :'! μ/: τά Υ.άτωΟι
τμ·ήματα: 1 ) ΏΙ>ικ'ίjς, 2) 'Αρμονίας,
3) Βυζ-:χντιν'ίjς Μηυσιχ'ίjς" ('ΑριΟ . D/

Φ1 0 /622Ιι /2 1 - 2 - 75).
ΦΕΚ

τεfJχ.

ΒΌ

άριΟ.

237/ 22 - 2 - 75

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΑ

ΘΕΣ /ΝΙ ΚΗΣ

πρόι; μελέ-:·ηv, σχολίασιv καί κρ(σιν ..-οiί
έκπΟΨΙ[Οέν-..οι; σχεδίου Όργανισμοiί της
Κρατικ'ίjι; Όρχ·ήστρας 'ΛΟηvών έκ τών
κάτωΟι :

Στό ύπ' άριΟ. Ιι 20 Π' -:εiίχος της Έφη
μερ(δος της ΚυβερΨήσεως, της 21jt../ 75,

α) Γεωpγ(ου Καββαδία, Γενικοϋ Γραμ
ματέως τοϋ TH. lί.l..: .

Άρ ιΟ.

β) Γεωργίου Κrιυρ110\ιτου, Γε 11 ικοiί Δι
ευΟυντοϋ τ'ίjς Γενικ'ίjc; Δ ιευΟόvσεως Πο 

Φεσ..-ιβάλ

'ΤποΟέσεων ..-οϋ ΤΗ.Π .Ε .

γ) Παύλου ΧατζηΟωμα, Πρη'ίσταμένου
της ΔιευΟύνσεως Καλών Ψεχvών τοiί
ΤΙΤ.Π.Ε.

δ) Χικο/Δ.ου Ζωροyιανv(δη, Προ'ίστα
μ.έvου -:-ίjς ΔιzυΟuνσεως Διοικ·ήσeως τοϋ
1 Π.Π .Ε .

Ταμε(ου Συν-

Φαραντάτου,

φαίου Λ', έπl βα0μι7~ 3ι:), τ'ίjς ΚΟΛ καί

75 ).

λιτισ-:ικών
ΤΑ Μ.

2φ,

της ΚΟΛ.
ζ) Χαραι.άμτ:ους

30 - 6 - 75

2 , 'l'ό
" περί

"

Έ

βαΟμ(:'1

Γραμματεύς τ'ίjς ώς &.νω 'Ομάδος
'Εργασίας δρ(ζε:rαι ή Κα-:ίνα Δαδάκη,
μ6νιμος •)πά!.ληλος, έτ:ί βαΟμι71 6<:>,

φ(r;υ ε9αρμοζον-:αι κα! επ! •ω'Ι απονε

ρεως

Κ'ίjπον

Άποσ-:ολίδη,

δης .

ι.'>ς έτροποποιήθη και συνεπληρώΟη διά
τοiί Ν.Δ. 267/19711.

Έθνικόν

Χριστο8ο\ι),rιυ

Λί δ~α-:άξε~c; -.οiί πρυ1!γουμ~vου. έδα

&π6φασιν αύ-:οiί " περί λει-:-ουργ(ας Οε
ρινών Οεάτρων ε!ς αι.σος Πεδίου "Λ

και

σ-.)

ξάρχοντος Πιο/,ιστοϋ, έτ:ί

άκριβ ι';°) ς ποσοστόν έργάτου.

πεpι εγχρισεως λει-:ουρ

γ!'Χς Οεριvώv Οεά-:-ρων είι; &λσος Πεδίου
6:! /7.fι. 1 975

τάξεων 'ΠΟοποιώ•J, Συγγραφέων κ'Χ!
'l'εχναώ•ι Θεά-:ρου προστιοε..-αι έδά
φιηv, έχον οv•ω :

ε) Φο(βου
τικοiί .

•ΑΙJωγειανάκ·η,

1Ί fουσικοκρι

δημοσιεύτ-ηκε ή παρακάτω ύπουργική
άπόφαση:

13077 /368.

Περί Κανονισμοϋ λειτουργ(ας ΔιεΟ 11οϋι;

Κινηματογράφου

Θεσσαλο

ν(κης .

Ο

1'ΠΟΎ'ΡΓΟΣ

'Έχον-:ες \ιπ' όψει

DΤωΙΙ ΙΧΑΝΙΛΣ

:,
1)

α) Ί'άς /)ια-:άξεις,
τοϋ &.ρθροu J 8
-:οiί Ν.Δ. 58/ 73 "περί μέ-:ρων πρός
άνάτ:-..υξιν τηc; Κινημ-χτογραφικ'ijς Βιο
μηχανίας χ . λπ .... και

2)

τοϋ Ν.Δ.

175 / 73

"περι Ύπουργι

κοϋ Συμβουλ(ου και 'Τπουργείων

"

ώι;

97

τοϋτο έτροποποι·ήθη οιά τοϋ Ν.Δ. 267 /
καί ίσχύει νϋν.

71•

β) Ί'·Ιjν vπ' άρ. 325fι6 /21. 9. 73 ( ΦΕΚ
115'•/ll/ L.10.7η κοιν-)~ν άπόφασιν του
ΠρωΟυπουργου χαί τοϋ Ί'πουργοίί τέως
ΈΘνικης Οίκονομίας " περί όργανώσεως
έν
Θεσσαλονίκη
ΔιεΟνοίίς
Φεστιβάλ

Κινηματογράφου", άποφασίζομεν
Έγκpίνομεν

γίας

τοίί

τον

έν

Κανονισμον

Θεσσαλο,1ίκ-π

:

λει-:ουρ

ΔιεΟ,ιους

Φεστιβάλ Κινηματογράφου, κα"t"αρτισΘέν
τα βάσει τών δρισθέντων γενιz.ών πλαι

Fe-

σίων τ-Ιjς έν Παρισίοις έδρευούσης
deι·a Lion Inιeι·naLionalc

tions

de

dcs AssociaΡι·οdιιcιeuι·s de l<'iJιηs

έ!χοντα ώς κατωτέρω.

'Η παροϋσα δημοσιευθ·ήτω διά της
Έφ·ημερίδος της ΚυβερΨήσεως μετά
τοίί κειμένου τοϋ έγκρινομένου Κανονι
σμοu συvαρμολογουμένου είς ένιαίον
κείμενον .

'Εν

ΆΟ·ήναις

τ'i)

9

'Απρ ιλίου

•J975

Ό 'Τπουργος

ό

Κω•οι·ισμό:;

Στο όπ' άριΟ.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Β' τείίχος τ'ίjς Έφ·η

237

μερίδος τljς Κυβερνήσεως, της 22/ 2/ 75,
δημοσιεύτηχε ·ή παρακάτω όπουργικ·)~
άπόφαση

:

Περί άνασυγχροτήσεως της 'Ομάδος
'Εργασίας έπί Οεμάτωv
προστασίας
πνευματιχ'ίjς

λειτουργίας

τοϋ 4ου Διι;Οιιοϋς Φεστιβύλ Κιι•ηματο
γρύφοι) Θεσσαλοιιίκης, άποτελο ύμειιος ά
πό 21 ϋ.ρΟρα).

ΠΟΛΙΤΙΣJ\fΟΤ ΚΑΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

'Έχοντες ύπ' οψει

1. ΊΌ Ν.Δ.
"περί 'Τπουργι
κου Συμβουλίου καί 'Τπουργείων ",
ώς έτροποποι·ήθ-η και συνεπλ·ηpώθη οιά
τοϋ Ν.Δ.

267 / 711.
2. ΊΌ όίρΟρον ·1 9 του Ν.Δ. 825/ 71 "

πε

ρί 6ργανι:>σεως, λειτουργίας χαί άρμο

διοτή-:ων τοϋ 'Υπουργείου
Κυβερν·ήσεως ".

Προεδρίας

Τήν ύπ' άριΘ. 4.3681 / 27. 9 . 74. άπό
φασιν του Ί"πουργείου Πολιτισμου χα!
'Επιστημών " περl συγχροτ·ήσεωc; Ό

μ~δος 'Εργασίας διά τ·fιν μελ~τ·φ. Οε
προστασίας

χτησίας

".

πνευματιχης

ιδιο

άποφάσεως συγκροτ·ήσεως 'Ομάδος 'Ερ

Κινημα-:ογράφου

γασίας οιά τ/jν με/.έτην Θεμάτων προ
στασίας πνευματιχ·Ιjς tοιοχτ-ησίας", άπο
φασίζομεν:

ΦΕΚ
ΙΙΙι

τεϋχ.

Β'.

άριΟ.

436/24 - 4 - 75

" Περί δημοσιεύσεως εtς τήν Έφ·η

μερ ίοα της

Φεβρουαρίου
πιχοϋ

Κυβερνήσεως τ'ίjς άπό

1975

Σ . Σ.Ε. τοίί Προσω

Κιν-ηματογράφων

Χώρας". (ΆριΘ.

75 ).

ΦΕΚ

τεϋχ.

Β',

2(ι.

άπάσης

της

σίας έπί Θφάτω'Ι προστασίας πνευμα

'Έχοντες ύπ' οψει

:

'lΌ Ν.Δ. 1J 75/ 1973 "περί 'Τπουρ
γιχου Συμβουλίου χα! 'Υπουργείων ",
ι:>ς
έ-:ροποποι·ήΟη και
συνεπληοώΟη

Ζέπου,

οιά του Ν.Δ. 267 f'L9?fι .
2 . Τό όίρΟρο'ι 1'1 παρ. 2

τών

Δημοσίων 'Τπηρεσιών

και

"

ou

Το γεγονος οτι α! περι
πρόχειται
άποφάσεις " περί συγzροτ·ήσεως 'Επι

3.

τροπών άπονομης βραβείων Υ.αL συν
ταξιοδοτήσεως Ι\:αλλιτεχνών - Λογοτε

χνών " ο~ν έδημοσιεύΘησαν οιά τΊjς
'Εφημερίδος -:ης ΚυβερΨήσεωc;, άποφα
σίζομεν:

ΚΩΔΤΚΟΠΟΙΟΤλillΝ οιιΧ. τούς έν τώ

σχεπτικ<j>, διαλαμβανομένους λόγους τάζ

κάτωΟι άποφάσεις τοϋ 'Υπουργείου Πο

λιτι.σμου χα! 'Επισ-:ημών άπο 7/jς ήμε

ρομην(ας της όπογραφ'ίjς των, άφ' Ίjς
·ίjρξαν-:ο ίσχύουσαι, ·ίj-:οι

:

α) '12 9 5/ 27 . 5 ..ι 9 72 " περι συγχροτ-ή
σεως Πεν-:αμελοuς Έπιτροπ-Ιjς Κρίσεως

β) 520 16/ 20 .11. 1973 "περι συγχρο
τήσεως Έπιτροπ'ίjς διά τ·Ι)ν συν-:αξιο
Οότ·ησι ν Λογο-:εχνών ".

β) Γεωργίου Μιχαηλίδη-Νουάρου, 'Α

χοϋ, ώς Προέ/)ρου .
χαο·ημαϊχοίί, ώς 'Αντιπροέορου .
γ) Τάσου 'Ιωάννου, Διχ.·ηγόρου.

γ)

δ) Γεωργίου Κουμάντου, Διχ·ηγόρου.
ε) Γεωργίου Κουρνού-:ου, Γενιχοίί Δ/
ντου Πολι-:-ισηχών 'ΤποΘέσεω'Ι του

Οό-:ησιν Καλ).ι-:εχνών

52320/ 22 .1ι.

1 9 7 3 « περι συγ;.-;:rο

τησεως Έπιτροπης δι.ά τ-fιν συνται:,ιο

ΤΠΠΕ χα!

J\1ΙελiΧ,

'

τοϋ Ν.Δ.
f1352 / Ι 96fk "περί διατάξεων άφορωσών
τούς δ·ημοσ(ους vπαλ);ήλους ώς και περι
χαταpγ·ήσεως Συμβουλίων, 'Επιτροπών

Άχαδημαϊ

άριΟ.

11689/ 305

ΚΑΙ ΕΠΙΣΊΊΙΜΩΝ

οιά την άπονομ·fιν τώ'' έΟναών βραβείων
λογοτεχνί:χς ".

α) Πα,ιαγιώτου

320/15 - 3 - 75

Περί χωοιχοποι·ήσεως άποφάσεων 'Υ
πουργείου Ηολιτισμοϋ χαί 'Επιστ-ημών:

έκ

&.ποτελουμέΨην

·1 3377/ 1992/ 13 - 3 -

Ι\11 Στο όπ' άριθ. 32(ι. Β' τευχσς της
Έφ·ημερίοος της Κυβερν-ήσεως, της 18 /
3/ 75, δ·ημοσιεύτηκε ή παραχάτω ύπουρ
γιz.ή άπόφασ·η :

ΆριΘ .

'Ανασυγχροτοϋμεν τ-J~'ι Όμάοα 'Εργα
τικ'Ιjς !διοχτησίας
τών χάτωθι:

2'*/'•/ 7 5,
ύπουργιχή

1.

:
175/ 73

μα--:ων

·ή παρακάτω

Ο ΤΠΌΤΡΓΟΣ

Ταμείου 'Ασφαλίσεως Έπιχεψηματιών
16-(ι.-75) .

οημοσιεύτηκε
άπόφαση:

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΊ"

tΙΙι" Περί συγχρο-:ήσεως -:-οϋ Δ.Σ. τοίί
2 •Lα/ 1150'1/

μερίδος τljς Κυβερν·ήσεως τ·ljc;

ίοιοκτ·ησίαc; .

Ο ΤΠΟΤΡΓΟΣ

fι. Τ·fιν όπ' άριΘ . Ιι5686 /8.10. 74 άπό
φασιν τοϋ 'Τπουργείου Πολιτισμου χαί
'Επιστημών " περί τροποποι·ήσεως ':'Ϊ)ς

". (' ι\.ριΘ.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Α ΠΟΦΑΣΕΩΝ
Στο όπ' άριΟ. 43(ι. Β' τείίχος της Έφ·η

ΆριΟ. Λ/1758t~

'ΑριΟ . Α/Φ66/8870

3.

ΚΩΝΣΤΛΝΤfΝΟ~ ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ

(' ΑκολουΟεί

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ

Περl έξαγωγης κιΨηματογραφιχών χαl

στ) Βίχτωρος

τ·ηλεοπ--:ικών ':αινιών.

μελών.

δμοίαν

Γραμμα':εός της 'Ομάδος 'Εργασίας
δpίζεται ·ή Λαμπρινή Σίχαλη, μόνιμος
δπά).ληλος έπί βαθμ<j> 7~, Α' Κατη

Έφημερ(οος τ-ίjς Κυβερν-ήσεως.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟΣ BIOl\fHXANIAΣ
'Έχοντες ύπ' οψει

:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ :
Συμπ/;ηροϋντες
την ώς ?J.νω όπο στοιχεία ·ιβ, ύπ' άριΟ.

(ΦΕΚ

39992/ 668 / 1.10.74.
8 . 10 . ?Ι•) ·ήμετέραν

1018 /Β/

άπόφασιν "περί
έξαγωγης χινηματογραφιχ~>ν χαl τ·ηλε
οπτιχών ταινιώ'Ι " προσθέτομεν εις την

;tα~άγρα;pον 5,. του ?J.ρΘρου 5 οεύτερον
εδαφιον εχον ουτω

Δικηγόρου,

ώς

".

δ) 3458 ι / 23. 7. 197!ι .. περί άνασυγ
κρο-:-·ήσεως Έπιτροπ'ίjς Κρίσεως
χα!
Βραβεύσεως Θεατριχ<71ν "Εργων " ώς

γορίας του ΤΠΠΕ .
σίας λ·ήγει τήν

27

Σεπτεμβρίου

Έ'ι ΆΘ·ήναις τ-ί) 22 Φεβρουαρίου '1975
Ό 'Τπουργος

:

,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΤΠΑΝΗΣ

Μαρτίου

197 5

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΟ ΦΑΓΟΣ

δημοσιευΟ·ήτω

Άθ·ήναις τ·)i

'15

οιιΧ

ΆπριΧίου

τ·ϊjς

1975

Ό ύπουργος

ΚΩΝΣ'lΆ 1ΨΙΝΟΣ ΨΡΤΠΑΝΗΣ
Η ΑΣΦΑΑΕΙΑ

ΤΟΥ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Στο όπ' άριΟ. 318 D' τευχος της Έφ·η
μερίδος τ-ίjς Κυβερνήσεως, της 'Lft/ 3/ 75,
οημοσιεύτηχε ·ή παpαχάτω ύπουργικ·Ιι
ΆριΟ.

75).

γ)

6

παpουσα

Περl χαΟιερώσεως vπερωριαχης έπ'
άμοιβ·)i έργασίας ε!ς δύο (2) άστυνο
μιχοuς της προσωπιχης άσφα/,είας τοϋ
'Τπσυργοϋ Πολιτισμου και Έπισ-:ημών.

Έν

Ό 'Τπουργος

47702/ 18. '1 '1.'197'*
".

περί -:ροποποι·ήσεως ταύ-:ης

άπόφαση:

χαΘορισμου άποζ·ημιώσεως
μελών 'Ομάδος 'Εργασίας έπl Οεμά-.ων
προστασίας -τ'ίjς πνευματικ'Ιjς !οιοκτ-ι1σίας " . (Άριθ. ft052 7 /Η 06 / 2'1 - 3 'Η άποζ·ημίωσις χαθορίζεται ώς έξης

τ'i)

"

•11• "Περί

'Η παρουσα, ·J)ς ή tσχός ?J.ρχεται άφ'
1jc; ϊσχυσεν ·ή vπ' άριΟ . 39992/ 668/
1 .10. 74 ·ήμετέρα, δ·ημοσιευΘ·ήτω διά
της 'Εφημερίδος τ-Ιjς Κυβερνήσεως.
'Αθήναις

'Εν

1975.

'Η παροίίσα δημοσιευΟ·ήτω διιΧ. τ-Ιjς Έ
φημερίδ.ος τ-Ιjς ΚυβερΨήσεωc;.

Δι' δμοίας άποφάσεως δύναται ε!ς
έξαιρετιχάς περιπτώσεις νά μειουται

ριχ<;> ".

ΊΙ

'Η Θη-:εία της ώς ?J.νω 'Ομάδος 'Εργα

"

τό έν παραγρ . 1 του παρό,ιτος ?J.ρΟροu
προβλεπόμενον κατώτατον οριον δι
καιι:ψατος διαΟέσεως χα! έχμεταλλεύ
σεως έλλ·ηνιχών ταινιών έν τι7.1 έξωτε-

χα! -:·fιv vπ' άρι.Θμ.

:

α) ΔιιΧ. τον πρόεδρον ε!ς δραχμάς
τετραχοσίας (400 ). β) Δι' έ:χαστοv
μέλος ε!ς δραχμάς τετραχοσίας (4.00 ).

Διά -:ον Γραμματέα ε!ς δραχμιΧ.ς

τριαχοσίας (300).
ΦΕΚ τείJχ. Β', άριθ.

361/ 1 - 4 - 75

30839/ 927

Ο ΤΠΟΤΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟλΠΚΩΝ
''Εχον-:ες όπ' Ι!ψει

:

ΤιΧ.ς διατάξεις τοϋ &ρΘρου 5 του
Ν. Δ/τος fι5118 /66 " περί ένιαίου μι

1.

σΟολογ(ου τών
Χ.f.Π . ' ' .

Δ·ημοσίων 'Τπαλλήλων

2.

'f·ljν ύπ' άριΟ.

92 50 /25. 2. 75 πρότα

~Ην τοϋ ~ΤπουργεLου Πολιτισμοϋ r.αι

γ) Ί.

Θεο8ωραχοπούλου,

Άκα1\-ημαϊ

κοϋ.

3.

δ) 'Ι . Κον-:·ϊj,
'Αρχαίων και

Έγχρίνομεν τήν r.αθιέρωσιν ύπερωρια
κης έπ' άμοιβ'Ϊ) έργασ!ας Βιά δύο (2)

ταλλογνωσίας τοϋ Ε. Μ. Π.
στ) Π. J\[υ).ωνα, Ι<αΟ·ηyητοϋ της 'Α
νωτάτης Σχολης Καλι';">ν Τεχνών.

Επ•.στημων.

'Γ·)jν ύπ' άριΟ. •[112/72 γνωμο8ότ·η
σι'' της 'Επιτροπης τοϋ όίρΟρου l.t τοϋ
Ν.Δ/τος fι5Ιι8/66 ά.ποφασίζομεν :

άσ·:υνομιχούς -:ης προσωπιχης άσφα
),ε(ας -:οίί 'l'πουργοv Πο).ιτισμοϋ καl

Έπισ-:·ημών, έπι ένεν"ήzοντα. (90) (όρας
μ·ηνιαίως !>•.' ezαστον zαl Β'ιά το άπο

1. ·1 . 7 5 μέχρι 30. 6. 75 χpονιΥ.ον' Βιά
στ-ημα .

'Η ώpια(α σ.ποζημίωσις όρlζεται ισ·η
προς -:ο έλάχιστον uριον το προβλεπό

μενον ύπό -:οίί Ν.Δ/τος 45/ι.8 /66 σ-φογ
γυ),οποιούμενον εtς

τ·fιν

έπομένην μο

νά/)α.

ΊΙ παροϋσα ΒημοσιευΟ·ήτω Βιά της Έφ·η
μερί/)ος τ'ίjς Κυβεpv-ήσεως.

Έν

ΆΟήναις

τ-Ϊ)

ε) Κ. Κονοqiάγου, ΚαΟηγητοίί της Με

ζ) Χ. i\Ιπούρα, Ι<αΟηyητοϋ τ'ίjς

Ίστο 

ριας της Άρχιτεr.τονιχ'ίjς τοϋ Ε . l\f.Π.
·η) Θ. Σr.ουλιr.ί/)η, Κα0'Ι)_γητοίί τ-Ίjς Φυ-

σικοχημείας τοίί Ε. j\'[. ΙΙ.

·

Ο ) Ί. Τραυλοϋ, Άρχιτέr.τονος - 'Αρχαι
ολόγου .
ι) Γ. Δοντα, ΔιευΟυντοu Άr.ροπόλεως.

1975

Ό ύπουργός

ΕΤΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΒΛΕ'lΌΓΛΟΥ

σίας δpιζόμεναι έργασlαι Οά έχτελών
ται ύπο της ΔιευΟύνσεως 'Ανασ't'·ηλώ
σεως -:-'ίj άμέσ<~> έπιβλέψει τοϋ Προ·ί

Β',

iι.ριΟ.

448/28 - 4 - 75

1111 " Περl συγ;φο-:·ήσεως ΠειΟαρχι_r.ών
Συμβουλίων, παρά τ<7> ΥΠ. Π . Ε " .
('ΑριΟ. Λ/ 1 9195/2& - ι~ - 75).

ΦΕΚ τεϋχ. Β', iι.ριΟ.

•111 "

448/28- 4 - 75

Περl συστάσεως ΠειΟαρχιχών Συμ

βουλίων παρά τ<'i'> ΤΠ. Π. Ε
Λ/ 19 •193/26-4- 75).
ΦΕΚ

τcϋχ .

Β',

ΠΟΙΚΙΛ Α
Σ-:-ο ύπ' άριΟ.

άριΟ .

". (' ΑριΟ.

448/28 - 4 - 75

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

258

Β' -:-εϋχος τ-Ίjς Έφη

μερί8ος -:Ίjς Κυβερν·ήσεως, τ-Ίjς
8ημοσιεύ-:-·ηr.ε ή παραχ:Χτω
άπόφαση :

28 / 2/75,

ύπουργικ·)j

Άpιθ. Α/ΑΦ/8850
Περl συγr.ρο-:-·ήσεως Όμά/)ος 'Εργασίας
συν't'ηρ·ήσεως τών μν-ημε!ων τ'ίjς 'Λχρο
πόλεως ' ΑΟ·φών.

σταμένου ταύ-:ης
ΊΙ

5.

:
175/73

·ι . Τό Ν.Δ.
"περί 'Τπουρ
γαοϋ Συμβουλίου καt 'Υπουργείων ",
6Jς έτροποποι·ήΟ·η χαι συνεπλ·ηρώΟ·η δπο
-:οϋ 1 .Δ. 2&7 /74.

2. Ί'ό
" περi

όίρθρον

19

τοϋ

bργανώσεως,

Ν.Δ.

3.

Τ·)ι•J

825/71

λειτουργίας

άρμοδιο-:·ήτων τοϋ 'Τπουργείου
/)pίας ΚυβερΨήσεως" r.αl
ύφισταμένην άνάγκ·ην

'Ομάς

Γ. Σολομωνlδη.

'Εργασίας

/)ύναται

χα(

6. ΊΙ Θ:ητε~α ~ης ώς ί-J..νω Όμά8ος δρί
ζε-:-αι 8ια 8υο ετη.
Ε!ς τά μέλ·η τ-Ίjς Όμά/)ος 'Εργασίας,

7.

Θέλει

χα't'αβληΟ·ίj

άποζημίωσις

τάς /)ιατάξεις τοϋ Ν.Δ.
σει της Γ.Δ.Α.Α.

176/69

κατά
πpο't'ά

Ί-Ι παροϋσα l>ημοσιευΘ·ήτω Βια τ-Ίjς 'Ε
φημερίδος -:-'ίjς Κυβερν·ήσεως.

Έν ΆΟ·ήναις τ-Ϊ)

22

Ό

1111

Στό ύπ'

Φεβρουαρίου

'1975

&.ριΟ. 29!ι

Β'

τεϋχος

της

ύπουpγιχη άπόφασ·η

ΆριΟ. Λ.

:

8917

Περι συγκροτήσεως Όμά/)ος 'Εργα
σίας παρι.Χ τ<;ι 'Τπουργεlι~) Πολιτισμοϋ
χαl

Έπισ-:ημώ•J.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟΣ
ΠΟΛΙ'fΙΣΜΟl' ΚΑΙ

ΕΠΙΣΤΙΙΜΩΝ

'Έχοντες ύπ' οψει

1 . Συγχροτοίίμεν παρά τ:Ίj Γενιχ'ίj Δ/

α) Γεωργίου Καββα8lα, Γεν. Γpαμμα

α) Γ.

Μ:υλωνα,

Άκα8·ημαϊr.οϋ,

ώς

1975

: . ..

Συι;χροτοuμεν Όμά8α 'Εργασίας έχ
των χατωΟι:

1:.

τ~ως

έξαιρεσίμους

τοίί

1'11.Π.Ε . , β)

Γ . Μυλω

,,α, Άκαδ·ημαϊχοίί, γ) Χαρ. 1Ί{πούρα,
ΚαΟ·ηγ·ητοϋ
Ίσ-:-ορίας 'Αρχιτεχτονιχ'ίjς

ΕΜΠ,

8)

Παύλου :Μυλωνά, ΚαΟηγ·ητοϋ

Προέ8ρου.
β) Ί. 'i\Ι·ηλιάl>·η, 8ιατελέσαντος έπt i!τ-η
ΔιευΟυντοϋ της 'Αr.pοπόλεως, ώς 'Λντι

ρου 'Λρχαιοτ·ήτων, στ) Δ·ημ·ητρίου Αά

προέ8ρου.

ζ)

ΑΣΚΤ, ε) Έμμ. Χατζ·ηl>άχ·η, Γεν. 'Εφό
ζαρί/)·η,

Γεν .

'Εφόρου

Στυλιανοί.ί Άλεξiου,

·ί)μέρας τοu

προσωπικοϋ

φυλακτιr.οϋ

τών 'Αρχαιολογιr.ών

χώ 

75 ).
ΦΈΚ τeύχ. Β', fι.ριΟ.

232/22 - 2 - 75

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Περl χαpαχτηpισμοϋ όλοκλ·ήρου της

νήσου

"1:8pας

ώς

τόπου

!8ιαιτ'έr4>υ'

φυσιχοu κάλλους χαl τόπου χρ·ήζον"ί"ος'

ε!/)ιχ'ίjς Ι<ρατιz'ίjς Προστασίας , διότι
&.παντα τά έν τ-ϊj ν·ήσφ τοπία είναι έξα•.
ρέτου

φυσιχοίί

πΧ·}ιν

τΊJ7

κάλλους,

ίστ?J'ι~'ίjς

περιλαμβανει

αr,ιολογα

·Ι]

"ΥΒρα

σ·ηγ.ασίας

δέ,

της:

αρχιτεκ7ονιχα

συγκροτ·i)ματα έν8ιαφέροντα άπο άπό
ψεως τ-Ίjς τε Έλληνιχ·ης άρχιτεκτονιχ'ίjς
χαl της Έλλη•1ιχ'ίjς Ίσ't'ορίας ". (' Αριθ.

Α/Φ31 /15'18/650/'10 ΦΞΚ
ιΙΙ•

..

τeύχ.

Περl

Β',

lι.ριΟ.

3 - 75).
334/22 - 3 - 75

χαραr.-:·ηρισμοίί

τοϋ

οpους

Βαράσοβας ώς τόπου Lστοριr.οίί r.αl
τοπίου !διαι-:έρου φυσιχοϋ χάλλους ".

(Άριθ. Λ/Φ 31/!>261 / 170/ 10-

3 - 75)

( Πpόκει-:-αι

γιι.Χ. δλόr.).-ηpον τον όρεινον
ογκον της Βαράσοβας άπό "Ίjς Οαλάσσης

-

Ναυπάχ-:-ου. Χαραzτ-ηρ(ζεται /)έ ώς τό
πος ίστοριχος Βιότι

α) Το

:

?ρο;; .τοϋτ_ο

συνδέεται

στενώς

προς τους υπερ της έΟνιχΊjς άνεξαρτ-η
σ(ας άγώνας r.αί
β) άποτελεϊ εν τών ώραιοτέρων όρέων
της 'Ελλά8ος r.αl συνάπτεται r.ατά
τρόπον αύτόχρ·ημα έν':"Uπωσιακόν πpός
τ-)jν εισοl>ον τοί.ί Κορι'1Οιαχοίί χόλπου,

το τοπί~ν τώ~ ~ατρών προς τ? δποϊον
παρουσιαζει αφαν-:-αστον ποιχιλιαν πλα
στιχ<7Jν οyr.ων χαl _χρι.ψατικ6>ν έναλ
λαγών χαl τόν δpίζοντα τ-Ίjς ήρω'ίχης

πόλεως τοv Μεσολοyγ!ου).

ένάρξεως i:ργων ι;υντ·ηρ·ήσεως τών μνη
μείω'J τ-ης 'Ακροπόλεως 'Αθηνών, άπο
φασίζομεν:
νσει 'Αρχαιοτήτων χαt
Άναστ·ηλι~
σε<»ς Όμάl>α 'Εργασίας, άποτελουμέ
νηv άπο τών κάτωΟι μελών :

Φεβρουαρ(ου

μέχρι της έθνιr.·Ίjς δ8οίί :Μεσολογγίου

'Τπουpγός

'Εf?·ημερίδος της Κυβερνήσεως,
της
8/3/ 75, Β·ημοσιεύτηχε ·Ι] παρακάτω

Πpοε
άμέσου

22

ΚΩΝΣΤΛΝ'lΊΝΟΣ Ί'Ρ!ΠΑΝΗΣ

"

νά

δποδειχ•1ύ·n ε!ς τfιν 'Τπ-ηρεσίαν τ·)jν &.νά
Θεσιν συγχεχpιμένων μελετών η tργων
είς έκτος αύτης εύρισχομέ,1ους έπιστ·ή
μονας και άνωτέρους τεχνικούς ώς χαι
τ-fιν πρόσλ·ηψιν ε!/)ιχών
καλλιτεχνών
χαt είδιχών τεχνιτών προς χατάρτισιν
τών άπαιτουμένων Βιά τ·fιν έχτέ),εσιν
τών έργασιών συνεργείων.

Ο ΤΠΟ!ΡΓΟΣ
'Έχοντες ύπ' iSψει

-rn

Ό 'Τπουργος

ύπό της ώς &νω Όμάl>ος 'Εργα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΤΠΑΝΗΣ

ΠΟΛΙ'fΙΣ~ΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΚ

'Εν ΆΟήναις

ρων καl Μουσείων τοϋ 'Τπουργείου
Πολι-:ισμοίί καί 'Επιστ·ημών διά το
άπο '1 .1.75 μέχρι 3 1. 3.75 χρονικόν
διάστημα". (ΆριΟ. 1lι.052/'ι55/17 - 2 -

Συμβουλίων παρά τζ) ΤΠ.Π.Ε.
(' ΑριΟ. Λ/ 19191•)26 - Ιι - 75).
τεύχ.

σία:ς, ί:σται ·ή έ:χΟεσις άπόψεων έπl
ύποβληθέντος σχεΒίου προε/)ρικοϋ Δια
τάγματος " περί συνΟέσεως και συy
κροτ·ήσεως τοίί Άρχαιολογιχοϋ Συμ
βουλtου τ-Ίjς Γενιχης ΔιευΟύνσεως 'Αρ
χα•.οτ·ήτων και 'Αναστηλώσεως" .

"Εργον τΊjς ώς εi:ρηται Όμά/)ος
'Εργασίας, Εσ't'αι ·Ι] κατεύΟυνσις χαί
έποπτεία -:-ων πρός συν-:-ήρησιν τών μνη 
μείων τ'ίjς 'Αχροπόλεως 'ΛΘηνϊ;..ν άναγ
χαιούvτων συστ·ημ<:.ιτιχών tργων.

4. Al

ΦCΚ

των .

2. 'Έργον της ώς &νω δμάSος 'Εργα

111 1 " Πεpt χαΟιερώσεως έπ' &.μοιβ'ίj έρ
γασ(ας r.ατά τάς J(υριαχάς χαl λοιπι.Χ~

'111 " Περl συγχροτ·ήσεως 'Τπ·ηρεσιακών

".

Κάντω Φατούρου, 'Εφόρου 'Λρχαιο1-ή-·

2. Χρέη Γραμματέως τ'ίjς Όμά/)ος 'Ερ 
γασίας Θέλει έχ-:-ελ·ίj δ έπt βαΟμ<{> 7φ
μόνιμος ύπάλλ·ηλος, Α'
Ι<ατ·ηγορίας,
τοίί ΚλάΒου Λl Διοιr.·ητιr.οϋ, 'Ιωάννης
Χρονόπουλος.
3.

Μαρτίου

6

Γενιχοϋ ΈπιΘεωρητοϋ
Ίστοριr.ών ΜΨημείων.

'Λρχαιοτ-ήτων, -η) Γεωργίου Δοντα, 'Ε
φόρου 'Αρχαιοτήτων, Ο) Νικολάου Για
λο\ψη, 'Εφόρου 'Αρχαιο,·ήτων και ι)

'Αρχαιοτήτων,

Γεν.

'Εφόρου

ΦΕΚ

τι;ί'Jχ.

ΒΌ

Ιι.ριΟ.

325/19 - 3 - 75

Περί χαραχτ-ηρισμοϋ ώς ο!χ-ήματος
χρήζοντος εlδιχ'ίjς χρατικης προστασίας
τοϋ έν 'ΛΟ·ήναις r.αl έπl της ό/)οίί Στ-ησι
χόpου 6 ναϋδρίου τοϋ 'Λμαλιείου Όρ

11• "

1

φανοτροφε1ου, Βιότι τοίίτο άνεγερΟέν τι}!

185 7,

άποτελεϊ ένδιαφέρον δείγμα νεο

χλασσιχ'ίjς τεχνοτροπίας τοϋ παρελΟόν

τος α!ώνος " . (ΆριΟ. Α/<1>3 '1/55232/
π.e.f'ιο - 3 - 75).

5200

ΦΕΚ

τείJχ.

Β',

ύ.ριΟ.

326/19 - 3 - 75

99

1Ιβ " Περι συμπληρώσεως τ-ϊjς όπ' άριθ.
άποφάσεως συγκροτ·ή
σεως Ο. Ε. συντηρήσεως τοϋ έv Βάσ
σαις Φιγαλείας vαοϋ Έπιχ.ουρίου 'Απόλ

10901 /? . 3. 75

Καλλιτεχ11ικης
'Εκθέσεως", καθ' 8
μέρος άφορίi εtς τήv συγκρότ-ησιv της
κριτικης Έπιτpοπ-ϊjς αύτης χαl δρίζο

σωπικοϋ της 'Ανωτάτης Σχολης Καλώv
Τεχνώv και διά τό χρονικόν διάστημα

μάδος 'Εργασίας καt τοϋ 'Αρχιτέκτο

vος - 'Αρχαιολόγου Ί. Τραυλοϋ ". ('Λ
ριθ. Λ/1. 6922/12 - tk - 75 ).

μεν, οπως ή έν λόγφ έπιτροπή άπαρ
τισθ'ί) έξ ενδεκα
(11) καλλιτεχνώv
καλυπτόντωv &παντας τούς τομείς τών
εtκαστικών τεχνών, ητοι έκ ζωγράφ<ι)ν,
γλυπτών, χαρακτών καί διαχ.Οσμητ<7)V.

άπό '1 .1.1975 μέχρι 31.12.1976 τούς
κάτωθι τακτικούς καΟηγητιJ:ς τοϋ ώς
&vω 'Ιδρύματος.
α) ΤακτικcΧ: μέλη : 1) Κωνσταvτίνον
Γραμματόπουλοv, Διευθυντήν, ώς Πρόε
δρον. 2) Γεώργιοv Μαυροtδην, Ίποδιεu

ΦΕΚ

'Εν 'Αθήναις τ'ί)

θυvτ-ήν, <ιiς Άντιπρόεδρον, καl

λωνος και δι.ορισμοϋ ώς μέλους της 'Ο

τεϋχ.

Β',

άριΟ.

429/23 - 4 - 75

27

Φεβρουαρίου

1975

Ό 'Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝ'fΙΝΟΣ ΤΡΥΠΑΝΗΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
Στό όπ' άριθ. 282 Β' τεϋχος της 'Εφη
μερίδος της ΚυβερΨήσεως, τ-ijς 6/ 3/75,
δημοσιεύτηχ.ε ·ή παρακάτω ύπουργικ·)ι

1111

Στό ύπ' άριθ.

άπόφαση:

γικ·)ι άπόφαση

'Αριθ. Λ/ΦΟtt/7 000
Περl Κανονισμοϋ Όργαν61σεως Πα
vε),ληνίου Καλλιτεχνιχ.ης ΈχΟέσεως .

Άριθ.

Ο ΥΠΟ1"ΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΊΊΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
'Έχοντες όπ' δψει

:. . .

Τροποποιοϋμεν τήν όπ' άριθ. ΥΠΠΕ/
ΚΑΊΈΧΝ /Α/Φ.Οt•/58934/3'1.12.1974
ήμετέραν άπόφασιv

"

όpγαvώσεως

ΙΓ'

της

περl καvονισμοϋ

Παvελληvίου

Β' τεϋχος τ-ijς

211

'Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τ-ίjς 20/
2 /7 5,δ·ημοσιεύτηχ.ε ή παρακάτω όπουρ

:
130/ 11 ?74

Φ.

Καλών Τεχνών.

ΠΛΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡJ:ΙΣΚΕΤΜΑΤΩΝ
'Έχοντες όπ' IJψει

β)

'Λvαπλ·ηρωματικά

: .. .

Διορ(ζομεν μέλη τοϋ Ύπ-ηρεσιακοϋ Συμ
βουλίου Βοηθητιχ.οϋ Διδακτικοϋ Προ-

μέλη

(άντιστοί

'Η παροϋσα δημοσιευθήτω διά της 'Ε
φημερίδος της Κυβερν-ήσεως.

17

Φεβρουαρ(ου

1975

Ό Ύφυπουργος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΤΡΤΓΕΝΗΣ
1111 "

Πεpι καΟιερώσεως όπερωριαχ.·ijς έπ'

άμοιβ7)

Ο ΤΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΙΙΣ

Ίω

χως) : 1 ) Ίωάνvην Παππίiν. 2) Παϋ
λον Μυλωνίiν, καl 3) Δ·ημ·ήτριον Καλα
μάραν .

'Εν 'Αθήναις τ·ϊi

Περl διοpισμοϋ μελώv Ίπηρεσιαχ.οϋ
Συμβουλίου
Βο·ηΟητικοϋ Διδακτικοϋ
Προσωπικοϋ της 'Ανωτάτης Σχολης

3)

άννην Μόραλην, ώς μέλος.

έργασίας

ένός

(1 )

τακτικοϋ

ύπαλΧ·ήλου της Στέγης J(αλώv Τεχνών
και Γραμμάτων έπl 50 ώρας μηνιαίως
χα! διά τό άπό

κόν διάστημα " .
Η - 2 - 75 ).
ΦΕΚ

τεϋχ.

Β'

1 / 2 - 31 /3/75 χρονι
(Άριθ. 10925/ 6165/
άpιθ.

210/20 - 2 - 75

ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
Στό iιπ' άριθ. 353 Β' τεϋχος της 'Εφημερίδος τijς Κυβερv-ή
σεως, της 28/3/75, δημοσιεύτ·ηκε ή παρακάτω ύπουργικ-)ι
άπόφαση:

11,989/2220.

Περί καθορισμοϋ άποδοχώv τοϋ έπί σχέσει έργασίας tδιωταοϋ

δι~α~ου προ~ωπι~οϋ
του

(Καλλιτεχvιχοϋ, Τεχνιχ.οϋ καί λοιποϋ)

ΕΟνιχ.ου Θεατpου.

ΟΙ t"ΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΣ.

ΕΙΠΣΤΗΜΩΝ,

ΟΙΚΟΝΟί'Ι'ΙΠ<ΩΝ,

'Έχοντες ύπ' οψει

5.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΤ

ΚΑΙ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ

: ..... .

Τό γεγονος δτι συντρέχει περίπτωσις άδυναμ!ας iιπογραφ'ίjς

εLδιχ.'ίjς συλλογικης συμβάσεως έργασίας διά τό έν λόγ~ προ
σωπικόν, άποφασ!ζομεν:
ΚαΟορ(ζομεν τάς μ·ηνιαίας άποδοχάς τοϋ Καλλιτεχνικοϋ,
Ί'εχνικοϋ καί λοιποϋ προσcοπικοϋ τοϋ ΈΟνικοϋ Θεάτρου c.iς
άκολούΟως : έξουσιο8οτουμένου τοϋ έ:ξ ήμώv Ίπουργοϋ Πο
λιτισμοϋ και 'Επιστημών οπως προσ8ιορ (ζ:η τό \Jφος της άμοι

1.

β'ίjς τούτου ε!ς έπίπεδα άv6)τερα τοϋ διά της παρούσης καΟορι
ζομέvου κατωτάτου δρίου καt μέχρι τοϋ άνωτάτου δρ!ου κα
θοριζομένου τοιούτου, ώς i!πεται :

Α') ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΠ{ΟΝ: Κατώ-

1)

Πρωταγωνιστα(

α~} Α' ΒαΟμίδος
Β'

»

Γ'

»

2)

'Ηθοποιοί:

βj

Α' ΒαΟμ!δος

Β'
γ) Γ'

))

δ) Δ'

))

ε) Ε'

))

100

1)

Διευθυντ-)ις Σχ.ψογραφικών

2)
3

Χορογράφοι
·Μουσικοί 'ΤπεύΟυνοι

lι

Πιαν(σται

5
6
7

Σκηνοθέτης Α' Βα0μ(δος

Έργαστηρ!ων \Τεχνικός Δ/ντής )

ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Άριθ.

Β') ΚΑΛΛΙΊΈΧΝΠ{ΟΙ ΣΤΝΕΡΓΑΤΑΙ :

))

:

'Ανώ

τατον

τατον

δριο11:

δριον:

23.000 30.000
19.000 23.000
16. 000 19.000
12 .000
10.000
8.000
5.000
lt. 500

16.000
12.000
10.000
8.000
5.000

8)
9)
10)
11 )
12)

Σκ·ηνοθέτης Β' Βαθμίδος
ΒοηΟοl ΣκηνοΟέται, Έπιμεληταl
'Αvαβ~βάσεως 'Έργου
Βοηθοί Σκη110Θέται
Δ /νταί Σκ·ηv'ίjς

ΒοηΟοι Δ/ντοϋ Σκ·ην-ϊjς
Όδηγοl Σχ.ηνης

'Υποβολείς

Γ' ) ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ

18.000 25.000
12.000 17.000
10.000 ·ι 7. οοο
6.000
9.500
23.000 28.500
18.000 23.000
10.000
6.500
11.000
9.000
5 . 000
6.500

12.500
9.500
1/t.000
11.000
9.500
12.500

5.000
5.000
'· · 000
7.000
5.000
7.000

13.500
13.500
9.500
9.500
12.000
10 .000

:

1 ) 1\•[ηχανικοί .Σκηνης
21 'Ηλεχ.τρολόγοι
Φροντισταl

3

4

5
6)
7)

Χειρισταt Μηχ. Σκηvης
Χειρισταί ' Ηχητ . Μηχ.
Μηχανολόγος - 'Ηλεχ.τρολόγος
'Ηλεκτρονικός ( ύπεύΟυνος έπιβλέπων
λειτουργίαν ·i)λεχ.τρονικών συσκευών)

8 Κομμωταl - Μακιγιέρ
9 Ένδύψιαι
10 'Αχθοφόροι - Έργάται Σκηνης
11 Ξυλουργοί
12 Σκηνογράφοι - Τεχvϊται
13 Ράπτριαι
14) Κατασκευασταί εt8ώv Φροντ.
15) Κατασκευασταί Περρουκών
16) Συντηρ·ηταί Κ τιριακώv καί 'Ύδραυλι-

!

κών Έγχαταστάσεων

6.500
9.500
8.000 12.000
4.000
8.000
7.000 10.000
5.000 10.000

17 Προϊστάμενοι Ίματιοφύλακες
18 Ίματιοφύλαχ.ες
19 Τεχνίται Λύτοκινήτου
20) Έργάται Ε1διχ.ευμένοι
Δ') ΛΟΙΠΟ

ΠΡΟΣΩΠΠ{ΟΝ

έπί σχέσει 'Ι8ιωτικοϋ Δικα!ου

1)

?.000 10.. 000
4.000 10.000
4.000
7.500
4.500
7.000
5.000 13.000
5 .000 12.500
4.000 10 . 500
6.500 10.000
6.500 11.500

Πο),ιτικός Μηχανικός

:
10.000 15.000

6.000
3 . 200
7.000
5 .000
5.000
7 . 500

21 Έργοο11γός Σχεοιαστ)ις
3 Νο μικοι Σύμβουλοι
!"

' Τπάλl.ηλοι 'Εθιμοτυπίας

5
6)
7)

DιβλιοΟηκάριοι
Ίατρο!
Προ'ίστάμενος Κ.Θ.Μ.

9 .000
9.000
10.000
·ιο. οοο

9.000

Ε') ΒΟΗΘΗΊΊΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ :
'Από

ίtως

150

Ώρομίσθιον

250 - 350

οραχμαί.

Μηνιαϊα ι άποοοχαι άπό

5.000 -

8.οοο οραχμαι

Εις ολως έξαφετικάς περιπτώσεις συνορομ'ίjς ειοικών
λόγων οιά Τfι'Ι μή τ·ήρ·ησιν τών έν τ'{j παρούσΊJ Προοιαγραφο
μένων πλαισίων - άποοοχ<';Ίν Ούναται τό Διοικητικόν Συμβού
λιον τοϋ ΈΟvικοϋ Θεάτρου vά ε !σ11γ'ίjται συγκεκριμέvως κατά
περίπτωσιν εις τον 'Υπουργόν Πολιτισμοϋ και 'Επιστημών.

3.

Τυχόν καταβαλλόμε'Ιαι άποοοχαt άνώτεραι τών ύπό τ'ίjς

4.

'Η ισχύς τ-ίjς παρούσ·ης ιΧρχεται άπο τ'ίjς ο·ημοσιεύσεώς

παρούσης καθοριζομένων οέν μειΟU'Ιται οιά τ-ίjς παρούσης.
τ·ης ε!ς την Έφημερίοα τ'ίjς Κυβερνήσεως.
Έν ΆΟ·ήναις τ'(j

22

:ιΊ1Ιαρτίου

19 75

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ
Προεορ!ας Κυβερν·ήσεως

Πο).ιτισμοϋ και 'Επιστημών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ρ ΑΛ.ΛΗΣ

ΚΩΝΣΊΌ ΤΡΤΠΛΝΗΣ

οικονομικών

'Απασχολ·ήσεως

ΕΤΑΓΓ. ΔΕDΛΕΤΟΓΛΟΤ

ΚΩΝ . ΛΑΣΚΑΡΗΣ

ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΤΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Σ το ύπ' άριθ. 369 Β' τεϋχος τ-ίjς Έφημερ (οος τ'ίjς J<υβερv-ή
~εως, τ'ίjς 3/ 4/ 75, οημοσιεύτ·ηκε ή παρακάτω i.ιπουργική
άπόφαση:

Άριθ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ
ΕΙΠΣΤΗΜΩΝ,
'Έχοντες ύπ'
Τάς

rσrΕΡΝΗΣΕΩΣ,
ΟΙΚΟΝΟΛΗΚΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ'

ΚΑΙ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ

οψει:

οιατάξεις

: ...

Τό γεγονός οτι συντρέχει περίπτωσις άουναμίας ύπογρα

φ'ίjς εtοικ'ίjς συλλογικ~~ συμβάσεως έργασίας οιά τό έν λόγ~
προσωπικόν, άποφασίζομεν

1.

:

Καθορίζομεν τάς μ·ηνιαίας άποοοχάι; τοϋ Καλλιτεχνικοϋ,

Τεχν ικοί) καl λοιποί) προσωπικοί) τ-ίjς ΈΟνικ'ίjς Λυρικ'ίjς Σκη
ν'ίjς ώς άκολού0ως, έξουσιοοοτουμέ'ΙΟυ τοϋ έξ ·ήμών 'Τ.πουργοu
Πολι ησμοϋ καl 'Επιστημών ο πως προσοιορίζη τό tiφος τ'ίjς
άμοιβ'ίjς τούτου ε!ς έπΕπεοα άνώτερα τοϋ οιά τ'ίjς παρούσ·ης
καθοριζομένου κατωτάτου δρίου καl μέχρι τοϋ 'Ανωτάτου
δρ(ου καθοριζομένου τούτου, ώς επεται :
Λ') ΚΑΛΜΊΈΧι'lΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΠ<Ο

1)

j\Ι[ον(ΙJΟΟ(

:

α ) Μονωοοl Α' βαΟμίοος
β)
γ)
ο)
ε)

))

4)

Χορευτα(

:

δ Χορευταί
ε)
ιι
στ)
>>
ζ)
>>

β

·ιΟ.500

8 . 500
8 . 000
7.000
6 . 500
6.000

Λ' βαΟμίοος
Β'
))
Γ'
J>
Δόκιμοι

j Διευθυνται δρχ·ήστρας

16 . 500

'Αναπληρωται Δ/νται δρχ.

))

D'

ιι
>>
>>

Γ'
ιι
Δ'
))
Δόκιμοι

)>

στ) 'ΗΟοποιοl Φιγκυράν

2) Μουσικοί :
α \ Έξάρχοντες

β Κορυφαίοι Α' βαΘμίοος
))
γ
ιι
Β'
))
ο) Μουσικοι Α'
))
ε)
>>
Β'

:

Κατώ

'Ανώ

τατοv

τατον

όριον:

όριον:

17.000
·11•. 500
11 .000
9.000
7 .000
4.500

28.000
'l 7. 500
14.000
'1 0. 500
8.500
7 .000

13.500
12 . 500

23 . 000
18.000
16.000
11•. 000
'12. 500

Η.500

10.500
9.500

28 . 000
16.000
14 . 000 26 .000
10.000 16.000
'13 .000 23 . 000
9.000 13.500
12. 500 23 . 000
8.000 ·12 .000
13 . 500 20.000
7 . 500
8.000
10.500 18 .000
7 . 500 '15.000
9 . 000 ·12 . 000
? . 500 19.000
6 . 000 11. 000
5.000 15.000
9 .000 ·18 . οοο
7.500 11. 000
Η . 000

γ ΣκηνοΘέται
ο ) 13οη0οl σχ11110Θέται, Έπιμελ. άναβ. ίtργων
ε ) ΔιευΟυνταt Χορωοίας
στ ) Βο·ηΟός Δ/ντοϋ Χορωοίας
ζ) Χορογράφοι και ΔιΟάσκαλοι Μπαλ),έτου
·η ) Βοηθοί Χορογράφου - Έκγυμvασται Μπ.
Ο ) Τεχνικοί Δ /νται - Συντοvισταt
ι ) ΒοηΟοl Τεχν . Δ/vτοϋ - Συvτο,ιιστ.
κ ) ΔιευΟυvται σκην'ίjς

λ ) Βο·ηΟοl Δ/ντοϋ σκην'ίjς

μ ) :Μουσικοl ύπεύΟυνοι

ν ~ Μουσικοl i.ιποβολείς
ξ
ο
π)
ρ)

18.000
16 . 000
14.500
12.500
10 .000
9.000
8.000

ΚΛΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΎ'ΝΕΡΓΑΤΑΙ :

5)
α

13 . 000

Σολlστ
Κορυφαίοι

'Τποβολείι; πρόζας
Όοηγοl σκ·ην'ίjς
l\Ιουσικο! έκγυμνασταl
Έπιμεληταl δρ;(:ήστρας

Β') 'ΓΕΧΝΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ:

·1)
2)

Μ·ηχαvικοι σκην'ίjς
'Ηλεκτρολόγοι

~) Φ ρον τισταl

7535/'117'1.

Περι καθορισμοϋ άποοοχ<7>ν τοϋ έπι σχέσει έργασΕας Lοιωτικοϋ
οικαίου προσωπικοϋ ( Καλλιτεχvικοϋ, Τεχνικοϋ κα l λοιποϋ )
τ-ϊjς ΈΟνικ'ίjς ΛυρικΊjς Σκ·ην'ίjς.

1.
5.

Γ'
))
Δόκιμοι

ιι

ο

β
γ

ΣΤ') ΚΑΘΗΓΗΤΛΙ ΔΡΑΜΑΤΠΩ-ΙΣ ΣΧΟΛΙΙΣ:

·1 )
2)
2.

γ

10.000 12 .000
9 .000 10.500
9 . 500
8.500
8.500
6.000

Α' βαΟμίοοc;
Β'
>>

αl
Χορωοοι
β
))

αl Πρώτοι χορευταl

οραχ . ·ήμερ-ησ(ως.

250

Χορωοοι :

3)

,.)
5
(ί

Χειρισταl μηχ. σκηv'ίjς
Χειρισταl ·ήχητικώv μηχ/των
Κομμωταl - f\Ιακιγιέρ

7 ΈνΟύτριαι
8 'ΑχΟοφόροι - Έργάται σκην'ίjς
9 Ξυλουργοί
10 Ζωγράφοι
11 Ράπτριαι
12 Κατασκευασταl εtοώv φροντ.
13 Κατασκευασταl περρουκών
1'• Μεταλλοτεχνίται
15) Προ'ίστ. συντ11ρ . ·ίjλεκτρ . μ·ηχαν.
16 ) RοηΟοι συντ. ·ήλεκτρ. (J:ηχαν .
'17 Συν τ. κτιριακών καl ύοραυλικών έγκατ.
18 Συν τ. ·ήλεκτρ . και μηχαν. έγκατ.
19 Προϊστ. lματιοφύλακες
20 Έργάται εtοιχευμένοι
Γ' ) ΛΟΙΠΟΝ ΠΡΟΣΩΠΠ<ΟΝ
έπl σχέσει Ίοιω-:-. Δικαίου

1

2
3

'*
5)
6)
7)

-

'Ηλεκτρολόγος

'Τπάλ)•ηλοι έΟιμοτυπ(ας
DιβλιοΟ·ηκάριοι

Ίατρός

'Από

190

~ως

300

ιι . οοο
Η .000

10 .000
1.0. 000
·ι ο.οοο

9.000
13 . 500
13 . 500
12.000
10.000
'10.000
1 ο .οοο
•j •[. 000
9.000
10. 000
·ιο. οοο
Η.000

9.000

6.500 ·10. 000
'10.000 14.000
10.000 1ft . 000
10.000
9 . 000
7 .000
8.000
5 . 000
8 .000
5 .000

Νομι:ι.ος σύμβουλος

Δ' ) ΒΟΗΘΗ'lΊΚΟΝ

13 . 500
13 . 500

:

Εt8ικοl έπ! τών ο·ημ. σχέσεω'Ι
Πολ. μηχανικος
i\[ηχανολ.

5.000
5 .000
5 .000
7 . 000
5 . 000
ft. 000
lk. 000
4.500
5 . 000
5.000
ι,.. οοο
6.500
6.500
6.500
8 .000
6.500
6.500
6 . 500
8.000
5 . 000

ΠΡΟΣΩΠΠ<ΟΝ

:

οραχ. ·Ιjμερησ(ως.

Ε') ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΕΠΙ HλillPOl\'HΣΘI~:
Δι°' τό προσωπικόν τών άνωτέρω κατηγοριών, έφ' δσον τοϋτο
προσ),αμβάνεται έπl ·ίjμερομισΟί<:>, τό ·ίjμερομίσΟιον καθορί
ζεται εtς τό 1/25 τοϋ προβ).επομένου οι' έκάστ-ην κατηγορίαν
μισΟοϋ .

2.

Εtς

ολως

έξαιpετικάς

περιπτώσεις

συνορομ'ίjς

ε tοικών

λόγων οιά τ·)jv μ·η τ·ήρ-ησιν τών έν τ'(j παρούση προοιαγραφομέ

νων πλαισίων

-

άποοοχών Ούναται τό Διοικητικόν Συμβού101

λιοv -:-ϊjς Ε.Λ.Σ. vα εtσ·ηγΊjται συγκεκρψέvως κα>ιΧ περ(π-;ω
σιv είς -:-όv 'Τπουpγόv ΠCJλι-:-ισμου και Έπιστημώv.

Tυzov καταβαλλόμεvαι άποοοχαt άνώτεραι τών ύπο της
παρούσης καΟοριζομένων 8εν μειουνται οια τ-ϊjς παρούσ·ης.

3.

ι., . ΊΙ ισχύς -:-Ίjς παρούσης όίρχεται άπό τ7jς οημοσιεύσcώς
-:·ης εtς τήν Έφημερ(οα -:ης Κυβερν·ήσεως.
Έν 'ΛΟ·ήναις τ'ίj

2

Άπρ ιλίοη

'l 975

ΟΙ ΤΠΟΊ'ΡΓΟΙ
Προε8ρί-χς Κυβερν·ήσεως

Πολιτισμου καt Έπιστ·ημών

ΓΕΩΡΓΤΟΣ ΡΛΛΛΙΙΣ

ΚΩΝΣΤ. 'ΓΡΥΠΑΝΗΣ

Ο) Βοηθοί Χοpογράφου-Έχ.γυμναστ.

λ) 1Ί1((Jυσιχοί "Ύ'πεύΟυνοι

μ) :Μουσικοί 'Rχγuμvασταί
ν) Πιανίσ7αι
ξ) 'Τποβολείς
ο) Ό8ηyοί ΣχηνΊjς
Β')

2

'Απασχολήσεως

3

ΕlΆΓΓ . ΔΒΒΛΕ'JΌΓΛΟ!

ΚΩΝ . ΛΛΣΚΛΡΙΙΣ

4

ΚΡΑΤΙΚΟ

Β.Ε.

Σ-:ό ύπ' άριΟ. 35:Ί Β' τευχος τϊjς Έφ·ημερ(8ος τ'ίjς Κυβερν·ή

σεως, τΊjς

28/ 3/75, ο·ημοσιεότηχε ·~ παραχοcτω ύπουργικ-J~

άπόφαση:
'ΛριΟ .

ιtι.990/222 1 .

(Καλλι-:-εχνιχοu,

Ί'εχνιΥ.ου καl λοιποϋ)

,ου Κρα-;αου Θεά-:ρου Βορείου Έλλοc8ος (Κ.Θ.Β.Ε. ).
ΚΎ'ΒRΡΝΙlΣΕΩΣ,

ΕΠΤΣΤΙΙΜΩΝ,

~;000

ΠΟΛ1'1'1ΣJΊ[Ο1"

ΟΙΚΟΝ"ΟλΙΙΚΩΝ,

'Έχον-:ες ύπ' ϋψει

ΚΛΙ

ΑΠΑΣΧ.ΟΛΙΙΣΕΩΣ

: ..... .

5. Το γεγονός δ7ι συντρέχει περίπτωσις άουναμίας .ύπογρα
φ'ίjς ε!8ικ'ίjς συ/.λοyα'ίjς συμβάσεως έργασίας οια το έν λόyφ
προσωπιΥ.όν, άποφασlζομεv

:

·t. ΚαΟορlζομεν -:ας μηνιαίας άποοοχάς 7oi3 Καnι-:-εχvικου,
Τεχ•ΙιΥ.ΟU και λοιποϋ

πρCJσωπαοu του

Κρα-:ικοϋ Θεά-:-ρου

5
6

Κομμω-:αί-JΊ[ακιγιέρ
'}:ν8ύ·:-ριαι
'ΛχΟοφόροι - Έpyάται Σχ·ην'ίjς
Ξυλουργοί

8
9

Ζωγράφοι

·10
'] 1

J:>άπτ-ριαι

·12
13

Κατασκευαστα ί είδ<7>ν Φροντ .
Κατασκευασ,αι ΙΤερρουκων

j ]Γροϊσ-..

15

Συν-:. ΊΙλεΥ.ψ. 11'1-ηχ.

1 6 Dο·rιΟοι Συν ... ΊD.εχτρ. i\Ιηχ.'
17 Συν-:. κ~ιριαχ<iιν χr.ιι 'T8p. Έγχ.

18
19
20
2'1 )
22)

Συν-:-. ΊΙλεΥ.-:p. χαί Μ·ηχ. Έγκ.
Προϊσ-:-. Ίμα-:ιοφύλαΥ.ες
Ίμα-:ιοφύλαΥ.ες
Ί'εzνϊ-:-αι ΑύτοκιΨήτου
Έργά-:-αι Εί8ιχευμένοι
έπl σχέσ'7ι Ίδιω-.ιχου

Δικαίου

Εtδιχοl έπt -:-ών Δ·ημ.. Σzέσεων
Θεατρολόγοι
:Ί [ε-:αφpασ7αl
Πο/,ι-:ιχος Μ·ηχανιχός

5
6

'Εργοοηyός !Ίf·ηχανιχος
Νι:ιμι.κοί Σόμβουλοι

του άvc.>τά-:ου bρίου, καθοpιζομέvου τοuτου ώι; lπεται :

8

. Λ' ) Κ.Α1WΊ'ΕλΝΙΚΟ~ ΠΡΟΣΩΠΠ{ΟΝ: Κατ<~Πpωτ("fγωνιστα(

:

βJ

Πρω•αγωvισ-:αι Α'
))
Π'

2)

'ΙΙΟοποιοί

~j

ΊΙΟοποιοί Λ'
η
Β'

στ)

'":f/."':'O'J

7α-:οv

οpιον:

ϋpιοv:

2lt. 000 28.000
19.000 22.000

:

ι1

δ)
ε)

Άν6J-

17.000 ι9.ΟΟΟ
'L3. 000 ·16 .000
·10.000 "12.000
8.000 '10.000
5.500
8.000
'·. 500 6 . 000

Γ'

η

Δ'

»

F~,

11

-

Φιγ:ωρα•ι

3)

Χορω~οί (Ί'ραγωδ!ας-Ί\Ιουσικο()

~Ι

Χορωδοί Κορυφαίοι

βj

Χορευταί Β1\

Λ'

>1

))

η·

Γ'

»

(8όκψοι)

:

9.000 11 .000
7 .000 8.000
7.00()
6.000
'1. 500 6.000

'~) Χορευταί:
))

γ)

5)

12.000 '16.000
9.000
7.000
7.000
6.000

Γ'

»

Καλλι-.εχνικαί Συvεργά7αι

:

α! ΣχηνοΟέται Α'
β
))
ll'
γ

)>

Γ'

8) ΒοηΟοι ΣχηνοΟέται, Έπιμελη,αt
άναβιβάσεc~ς εργων

ε) Βο·ηΟοι ΣχηνοΟέτου
στ ) 'l'εz•ιικοί Δ/νταt-Συντονισταί
ζ) Πο·ηΟών Τεχνιχών

η\ Χορογράφοι-ΔιΜσχ.αλοι χορου
10 2

23.000 28.000
18.000 22.000
14.000 16.000
10.000 Η.000
6.500
9.500
13.000 16.000
12.000 15 . 000

1ο.000

6.500
1 ο.000

?.500

:

·1
2
3
ι,

8ιοριζη -:ο •;ψος της αμι:ιιβ-ηc -.ου-:-ου εις επίπε8α ανωτερα του
8ια τ-ϊjς παροόσ·ης χαΟοpιζομένου κατω7ά-:ου δρίου χαt μέχρι

"13.000
13.000
9.500
9.000
10.000
9.500
8.500
7.000
'1'1. 500
11.500
9.500
10 . 000
9.000
9 . 000
11.000
9.000
9.000
9.000

Γ') ΛΟΙΠΟ~ ΠΡ Ο~ΩΠ1ΚΟΝ

ήμώ~ 'L'π~~ψγοϋ _Π?λι-:ισ1.ιοi3 y-αt έ;rισ_-:ημι7>ν ~π<:>ς προσ:

Βορείου 'Βλλάοος ώς άκολοvΟως, έξουσιοοοτουμένου του έξ

.1.)

5 . 000
ι• . 000
7.000
5.000
4.000
'•. 000
!~. 500
5.000
5.000
'· . 000
G. 500
6.500
6.500
8 . 000
6 . 500
G.500
6 . 500
8.000
ι,. 000
7.000
5.000

<Ι>ροv-:ισταί

j

ΟΙ 1.'ΠΟΤΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΤΛΣ

:

1 '•) :ί1Ιε-:-αλ),07εχνϊ:-:-αι

Περt χαΟορισμου άποοοχών τοϋ έπl σχέσει έpγασίας !οιωτιΥ.ου
8αα(ου προσωπι.χου

, ,
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ

Χειρισται Μηχ/των Σχ·η•ι'ίjς
Χειρισταl ΊΙχη-:ικών Ί\{ηχ/των

7

ΣΤΟ

'l'EXNIKON

:Μηχανικοί Σκη11'ίjς
ΊΙλεΥ.-:pοί.όγοι

1

Ο ίκονομιχ<7>ν

ΟΙ ΑΠΟ ΔΟΧΕΣ

?.000
9.500
10 . 500 ·13. 000
7.500
9.500
9.000 12.000
7.000
9.000
5 . 500 8 . 000
6.000 10.500
5.000 ·10. 500

ι) ΔιευΟυνταl Σχ·ην'ίjς
χ) lloηOot Δ/ντου Σχ·η11'ίjς

71

9

10

6.500
?.000
5.500
10 .000
G.000
:J. 200
7.000
5.000
5.000
7.500

'l'πά/,ληλοι 't:Οιμο-:υπ(ας
ΕιβλιοΟ·ηχάοιοι

'Τα-:ρο t

'

Προϊστ. Κι 11η-:ών Θεαψ.

Mov.

Δ' ) ΒΟJΙΘΙΙΊ'ΠωΝ ΠΡΟΣΩΠΠ<ΟΝ
Άπο

190

tως

250

8.500
8.500
7.000
·1ι,.000

9.000
8.500
7.000
7.000
9.000

:

δραχ. ·ήμερ-ησίως.

Ε') πι:ιοΣΩΠΤΚΟ":'{ ΕΠΙ ΙΙλΙΕΡΟ:λ-ΠΣΘΙ!f

:

Διά -;ο προσωr.1.κο11 τ<7Jν άνω-:έρω Υ.α•ηγοpιων, έφ' ϋσον τοϋτο
προσλαμβάνε>αι μέ ·ήμε:ρομίσΟιοv, το ·ήμε:pομίσΟιον χαΟορί
ζε-:-αι ε!ς τό "1/ 25 τοv προβλεπομένου διά χάΟε κα-:ηγορία
μισ0οi3.

2. Εί~ δλωζ έξ:χιρε-:αάς περιπτώσεις συνορομ'ίjς είοαών
λόγων οιά την· μή Τήpησιν -;(;>ν έν τ'ίj παpOUGΊJ προδιαγpα90μένων π/,:χι.σί<ο>ν - Q.ποδοχων Μναται το Δι'>ικ·ηταον Συμβοό
λιο'Ι -.ου Κ.(-) .n.Ε. νά ε:(σ·ηyϊj-:αι συγχε:Υ.pιμένως χ.ατά πεpί
π-:ωσιν είς •ον 'Τπουρyόν LΙολι7ισμου χαί Έπιστημώv.

3.

'J'υχόν καταβα/,λόμεναι άποδοχαt άνώτεραι τών ίιπο τ'ίjς
παροόσ·ης χαΟοpιζομένων δtν μειουνται δια -:-Ίjς παροόσης.

ft. ΊΙ ίσχύς Τϊjς παρούσης άρχεται άπό τ-ϊjς οημοσιεόσεώς
της είς τ-Jiv 'Εφημερίδα της Κυβεpν·ήσεως ..

'Ev ΆΟ·ήναις τ'ίj 22 i\(αpτίοu 1975
ΟΙ 1'ΠΟΤΡΓΟΙ
Προεορί-χς Κυβερνήσεως

Πολιτι.σμου χαl Έτ:ιστημ<i>ν

ΓΕΩJ)Γrω:; l'Λλ .\ ΤΙΣ

ΚΩΝΣΊ'. ΤΡΙΊ ΓΛΝΙΙΣ

Οίχονομικώv

'Απασχολήσεως

Εl'ΛΤ'Γ.

Δ?;n.\ΕΊΌΓΛΟΎ'

t11> " Περι

ΚχΟr,ρισμ,;u άποοοχων του έπl

ΚΩΝΣ'Γ . ΛΑΣΚΑΡΗΣ
σχέσει

έρyασίας

'Τ8ιω-:-ιχrιi3 ΔιΥ.αίου Διοικητικοϋ χαί ΒοηΟητlκου προσωπιχου
-:-ov Κpατιχου Θεάτρου Πορείου ΈλΜl>ος (Κ.Θ .Β . Ε.) ".
(ΆριΟ.

ΙΟΟΙι8 / t 5tι5/ :!2

-

t, -

75 ).

Φ.Ε.Κ. τεϋχ. Β', άριΟ.

,
433 /24-4-75

..

ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤ ' ΑΘΗΝΑΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
ΑΠ' ΤΗΝ

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΩΣ Τ Ο ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΑΙΖΟΝ

1111 ΑΘΠΝΑ (Θίασος Γ. Φέρτ-η - Ξ.
Καλογεροπούλου} : "Ωι; τιι; 19 Γε

βάρη. ~Ως τ!ι; 27 Άπρ();η, τό tρ)Ο
του ΧουιΧν Φοντόν "ΊΤ Χι/;}) Οά νι

νάρ·η

κ·ήσει "

Ό Δάσ;.-..α/.ος

"

τοiί :Μπέρτολ-:

"
25

l\lπρέχτ • 'Απο τlς
Γεvάρη &ι; -rις
Φλεβάρη, δεύτερο έργο : " ΊΙ

'"' ΔΤΤΙΙGΙΣ Α'l"ΓΙΚΗΣ ('Ιωάν
να Άρώ•ιη - Κάρο).ος Jl αυλάκης) : "Ως
τ!ς 3 l\Ιάρτη δ " Κα-:-ιΧ φαvτασ(αν δι
κτά-=ωρ " -=οϋ Χόλμπεργκ • 'Απο τις
5 Μάρ-:η &ς τ!ς 28 Άπρίl.η, ·iι κωμω
δία -:ων "Αρνολντ και 1\Ιπάχ "1 Γρόσ
κΧησ·η σέ γέλιο " • 'Από τιι; Ιt Μάη

23

Άστuνομ(α" τοϋ Σ).άβομιp Μρόζεκ
'Απο τις 7 l\Ιάpτη &ς τίς 22 ' ιούν-r;,
τρ(το ~ργο : ή κωμωδία του Λου(τζι

•

Πφαντέλλο

"

Ό άνΟρωπος, τό κτή

νος και ·ή άρετ-ή

,, .

ιΙΙι ΛΘΗ ΩΝ (Δ·ημ. Μυράτ - Βού
λα ΖουμπουΜχ·η) : "Ως τις 'L9 Γε
νάρη " ΡέχβLεμ γιά μιά μοναχ·)ι "
του Ού(λ/,ιαμ Φωκνερ • Άπο τις 23
Γενάρη &ς τις 11 1\Ιά·η, δεύτερο eργο:

" Άντ(ο 'Άνοιξη
τάιγ.

&ς τήν 1·η 'Ιούνη, το tργο παιζόταν
στο θέατρο .. 'Αλάμπρα ".

•11• ΕΘΝΙΚΟ :

"Ως τις 9 Φλεβάρη
" Ό θά•ιατος τοiί Δαντών " τοϋ
i\Ιπύχvερ e Άπό -=!ς 1:3 φ),εβάρ·η &ς

τοiί Άνρι 1\[πα

"

τις • ~~ ~άpτη " Ό Β~σι/',ιάς Ο~
μπου
του Αλφρέ Ζαρρυ • Από τις
28 )!άρτη &ς τις 11 )[άη " Ό Γε

•11• ΑΙΓ.ΛΗ
(" Έηηνικ7)
Λα'(χή
Σκηνή ") : 'Ώς τίς 6 'Απρίλη ό

νικος Γραμμα-:-ε\ις"
πετανάκη .

1\ ιαχρυγιά-.vης" τοϋ Δ·ημ. Φωτιάδη
Άπο τις 18 &ς τις 27 'Λπρ(/,η, δεύ
τερο ~ργο : " Τό ψέμα τοiί 'Ιάσονα "
του Δημ. Χριστοδούλου.

"
•

•ΙΙι ΑΚΑ.ΔΗΜΟΣ

("

~ρrο ~ ,""Αχ J

αύ;ες

οι

γuvαίκες"

του ~ωμερσετ l\lωμ.

ιΙΙ• ΑΙ\ ΡΟΠΟΛ (Χρονοπούλου, Έ
ξαρχίϊκος, l\Ιηλιάδης) : "Ως -=!ς 17
Γενάρη, ή έπιθεώρηση των Νικο).α
tδη, Λυμπερόπουλου, :\[αρ;.-.έα " Φρύ
δια, σκούφια και Πασοκ - 'Αγαr:όί-:-ε
το πράσινο - 'Έμπαινε Γαρουφαλιa" e
Άπο τις

·18

Γενάρη &ς τις ·ι 8 l\ fά·η,

ή έπιΟεώρηση των Παπαδούκα, Κα
ραγιάννη,

Καμπάνη,

Μαχρ(δη

"

ύπάρχει δ(φραγκο οi.\τε για ταξ(

Δέν

".

•Ιlι ΑΛΑΜΠΡ Α (Κι:>σται; Καρρίϊς) :
"Ως ..ις 27 Άπρ(λ·η, Ο' Ι<έιζυ "Κόκ
κινα τριαν,άφυλλα γιά μένα

•ΙΙ• ΑΝΟΙΧΤΟ

19

Φλεβάρη

"

ΘΕΑ'l'ΡΟ

".
:

"Ως τ!ς

Ή δίκ·η των t!ξ "

,ο;:;

Γ. l\Ιιχαηλ(δ·η • Άπο '" &ς 30 Μάρτη,

το &ργο τοiί Χόβαρ-:το Sάσοι; τ-ίjς Βιέννης
&ς τις

27

τ' 'ΑπρίJ;η, ή σάτιρα τοiί

Ζώρζ Μισeλ
τος"

Ό

"

Κυριακάτικοι; Περ(πα

(έπανάληφη).

Ι/11 ΒΕΡΓΗ

"

" Ίστορ!ες άr:ο
" e 'Απο τ!ς 2

:

"Ως

τιι;

Γενάρη

19

Χορός" του Ν. Ζακόπου/.ου •

Άπο τ!ς

13

Φλεβάρ·η &ς τις

8εύτερο

&ργο

: "

Γλυκειά

18

Μά·η,

παγ(δα"

τοiί Νόελ Κά.οuαρντ • 'Από τις 27
Γενάρ·η &ς τις 26 1\Ιά.η- μόνο κάΟε
Δευτέρα

-

ή

"

l\Ι·ήδεια

"

τοiί

Ζάν

'Ανούιγ άπο το θίασο τ'ίjι; Ζω'ής Πα
πα8οπούλου .
•ΙΙι ΓΙΩΡΓΟΤ ΠΑΠΑ (" Θέατρο
ΣΙ)vόλοu ") : 'Άνοιξε στ!ς 1.3 Φλε-

τοu

Ίlλία Κα

ΕΡΕΤΝΆ
(Δ·ημ. Ποταμ!τηι;):
"Ως ..ις 9 Φλεβάρ·η " οι περιπέτειες
τοiί 'Α8άμ και •ίjς Εi.Ιας " τοiί Δημ.

•11•

'ΒλεύΟερη Λα

tχή Σχην-ή "} : "Ως τίι; 16 Φ>.εβάρ·η,
ΠάβΙ.ο Νερούδα " Δόξα και Θάνατοι;
του Χοακιν l\Ιουριέτα " • 'Λπο τίι; 8
Μάρτη &ι; τις 27 'Απρ(/ η , δεύτερο

.

Ποταμ(τη • 'Από -.ις 15 Φλεβάρη ί~ς
τις 11 i\Ιάη, δεό-=ερο tργο : ""Εκ

βους "

.

Σκηνή

27

τοu

:

'Απρίλ·η,

Γοiιvτ

"

Π'ήτeρ Σάφερ • Παιδική

'Λπδ τ!ι;

5

το

Πσσσ.

Δεκέμβρη &ς τ!ς

μιούζικαλ 'οϋ

..

Πσσσ ...

τ.

".

Έν-=ουάρν-:ο Μανέ "Οι Καλόγριες" •

9 -:'

'Απρίλη &ς τ!ς

3 L i\Ιάη,

δεύτερο Ε:ργο : " ΊΙ κυρ(α r,άλι &χει
έρασ-:Ί)" τoij Ούίλλιαμ Χάν).εi).

•11• ΚΑ.ΒΑ

κηφοράχ·η )
Περγιάλ·η

:
"

\l'f · Χατζ(σκος - 'l'.

Νι

'Ως τις 1 J J\tά·η , Νότη
Αύτό τό δέντρο δέν το

λέγανε ύπομον·ή"

•

'Λ πο

13

Ν. ΈλευΟεp(ου.

1111 J\. Θ.Β.Ε.
{στ7)ν
αίΟουσα τοϋ
ΈΟvικου} : ' Από τις 18 &ς -:-!ς 2 Ί
Άr.pΟ:η τό eργο ,ου Έι.!ας Κανέττι
" Oi 'ΑριΟμ·ημένο: ".
•11• ΚΑΦΕ - ΘΕΛΤΡΟ ("Δρόμος",
Πλάκα) : ".\ρχισε στις 8 Φλεβάρ·η .
"Ως -=ις 7 Μάη " Κα):ημέρα Ζω·ίj "
τών Ν. Ζακόπουλου χα! Ψ. 'l~φμπί
vου.

ιιιι J\'UKPO ΘΕΑΊ'l'Ο : "Ως τ!ι; 20
ΆπρLΙ:η τά ".ίlfικροασ7ικά" των Γ.
Νεγρεπόνrη-Λ. Κηλα·ι~δόνη • Άπο τ!ι;
22 'Λπρ(/;η " Ηειραματική Σ.z:r1ν·η"
τοϋ Ν7!νου Κουμπάτη μέ το vτοκου
μέvτο τοϋ Οιασάρχη " Το δικαίωμα
να εtσα'ι άν0ρ<t)ΠΟ:;

:ί\Ιά·η &>ι;

..ην 1 η

'Ιούνη, Πρόγραμμα Γιάννη
Ρί-:σου : " 'ΙΙ σονάτα του Σε/,ηνό
φωτος ", " Ή 'Ελένη " και " Ό ά
ποχαιρε-:ισμός " .

., .

•ΙΙ• :ΈΛ ΠΟJ>ΕΙΛ : Το Οέαη:ο ά
νο:ξε στις :25 Γενάρη. "Ως -:-ίς 11 1\Ηη
το "Κιλελέρ"
λαμπίδη.

•11•

ΝΕΛ

-:-οϋ

ΣΚΠ1 ΙΙ

Γι<~ργου

Χαρα

ΈΟvικου

-=ρου : "Ως τις Ο Φλεβάρη το

μπόνι" ":'OU Μάριου Ηοντίκα

Θεά

" Τρο

'Από

•

τ!ς 13 Φλεβάρ·η ί~ς ..ιι; 16 1\lάρτη,
δεύτερο εργο : .. οι 'Ακροβάτες" τ'ίjς

l\Ιόνας

ΘΕΑΤΡΙΚΟ
ΕΡΓΛΣΤΙΙΡΙ (Δ.
Κωνσταντινίδης) : "Ανοιξε στ!ς 3 Γε
νάρη . "Ως τίς 23 )[άρτη, τό έι;γο τοϋ
111 1

Άπο τις

γ(νεται στον κόσμο" των Γ. Λαζαριδ·η,

1\Ιητροr.ούλου

:ί\[άρτη

&ς

τις

13

•

Άπο

τ!ς

ΆπρΟ.η,

21

τρίτο

εργο : ..\ουί-:ζι Πιραντέυ.ο " 'Η ζωή
r.cύ σοϊ:ί έχω δώσει " • 'Από τ!ς 16
'Α::ρΟ.η ώς ,ις 11 J\[άη " Ο! 'Ακρο
βάτες" -:-ηι; )[. Μη,ροπού/.ου (έϊ:α
vά);ηψη }.
•ΙΙι Ολ'ϊ'l\lΠΤΑ

Σκην-ή)

:

(ΈΟνικ7)

Λυρική

Συνέ~ισε μέ τ!ς παραστά

σεις : Γκλούκ
' Όρ:pεύς χαι Εύρυ
δίκη" 28/'Ι/75. Πr)υτσ(νι "l\Ιποeμ"

11,ιtι,16/ 1.

Σακελλαρ(δη

"Β:χφτι

στιχος"

17,19,25,31 / l,2 / 2,6, L6,27,

29,30/ 3

χ.αι 6, 1 2, Ι G,20/!1. Τσαϊκόφ

σ-/.ι "Ντάμα Πικα"

•11• ΚΑ..\ΛΙΤΕΧΚΙΚΙΙ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΘΙΙΝΩΝ (Έκπαι8ευτικ'1) Πειραμα
τικ·Ιj Σκη•ι·ή ) : 'Άρχισε σ'!ς 1 1 Γε

10,12, 15,18,2 1/
1. )[πιζε "Κάρμεν" 24,26,30/ 1 και
1,8/ 2. Βέρντι" 'l'ραβιά-:-α" 7,9,12,14,
16/ 2 και 15/ f... Σψαβ(νσκι "Ή ζωή
ένος άκόλαστου" 21,23,27 / 2 ;.-.αί
2/ 3. Βέρν-:-ι "ΦάΙ.σταφ" 5,7,9/3.

πρακτα " ΊΙ Πόλη " τής Αούλας
ΆvαΎνωστάκ·η και " Ί'ό Τάβλι " ,ου
Δ·ημ. Κεχα·t8η • 'Από τις 8 &ς τις
18 Μά·η, το τρ(πτυχο τών Λαντερόν,

14,18,20,22 / 3. Βέρν-:-ι "Τροβατόρε "
23,26,28/ 3 και 2/ι /11. Μπιζέ "Ά
λιε ίς 1\Ιαργαριταριών " Η, 13, 1 7,
19/4.

σία χ.αι Θάνατος

tll• ΟΡΒΟ
(Οίασοι; 1\'lιχ.τοiί
Θεά
τρου) : "Ως τ!ς 29 Γενάρη " 'Η
πτώcτη άπό -τόv Γαλαξ(,ι;ι " •ίjς 'Άλ

νάρη. "Ως τlς 30 'Απρtι.η, ,ά; μονό

Λόρκα και Σύνγκ " 'Έρωτας, Έ~ου

".

•11• ΚΑΛΟΤΤΛ (Κωνσταντ(νου, Κα
ραγιάνν-η, Σταυρ(δ·ι~ι;, ΚάπΤΓι;ς, Γιου

λάκη,

1\Ιούτσιος,

'Τφηι.άντη) : "Ως

τις

Φλεβάρη

J<ύπη8ες χα!. Βου

23

).ευτάδες

-

"

τέρμα πιά στούς Β:-.ισι),ιά

),ιάδες " των Λαζαρ(δη, ΈλευΟερ(ου,
Πλέσσα • 'Από τ!.ς 28 Φλεβάρ·η &ς τις
27 Άπρίλ·η, 8εύτερl\ lργο : "Βρέ τι

Ρ.

Στράους "'Αριάδνη στή Νάξο"

κ·ηστηι; Γάσπαpη • 'Απο τις 30 Γε

νάρη ώς τις J 8 Μάη, δεύτερο ερ
γο : " Το Δόλωμα" τοiί 'Α•ιτρέ
Ρουσσέν.

•ΙΙ• ΠΕΡΟΚΕ

σούν}

:

"Ως

άφέντη "

τις

(Οιασος

2

Π.

Φλεβάρη

Φυσ-

"

Λαέ

έπιΟεώρηση των Κωνσταν- -)ο-

103

τάρα, Τσίρου, Κακουλίδη • 'Από 5 ώς
23 Φλεβάρ·η , δεύτερο iiργο : " Ποϋ θά
πά·η, ποϋ Οά βγ'ij" έπιΟε<!ψησ·η τών
ΛΗμη Τραϊφόpιιυ, ΒαγγέΧ·η Λυκιαp
οόπουλου • 'Από 29 Φ).εβάρ·η ί~ς τίς
2ί 'Απρίλη, τρίτο tpyo: "Φρουρά
στο P'ijνo " της Λίλιαν Χέλμαν (Έ
πανάλ·ηψ·η γιά τρίτ-η περίοδο ) .
ΡΙΛΛΤΟ
(" ']';j),εύΟεpος Κύκλος " τοϋ Κανέ/.λου 'Αποστόλου) :
"Ως τ(ς 2 Μάρτη " Ό Πλοϋτος" -:οϋ
Άρισ,οφάνη • Άπο 12 ώς τ!ς 30 -:-οϋ
λlάρ-:-·η, ·ή κωμω8ία τοϋ 'Έv•ουαρν τ
J\Ιπόντ " ΊΙ Θάλασσα " • 'Από ..,..ην
'1 ι'i>ς τίς 20 'Απρί);η " Ό Π).οu-:-ος "
1111

τοϋ 'Λρ ιστοφάν-η ('Επανά);ηψ·η).

•11• ΡΩΜΙΟΣΤΝΙΙ : "Ως τiς 2 Φλε
βάρη -:ό " 'Αρκαδία - Ζά-:-ουνα " των
Γερ . Σ ταύρου - Μίκη Θεοδωράκ·η •

'J;πο τ!ς ']1, ΦλεJ3άρ,·η ώς;ις 18 Λ,lάη,
νεος Οιασος και q).λο ερyο : Dιλμα
Κύρου - Σ-:-έφ. Στρατηγός μέ: ; ·ijv κω
μ.c.)δία τοϋ Δ·ημ . Γιαννουκάκ·η
κυρία iizει νεϋρα " .

•11• ΣΛΊΊΡΑ

-

Γ.

(Β .

" ΊΙ

Διαμα'ιτόπουλος

J\Ιιχαλακόπουλος)

:

'Ώς τ!ς

23

Φλεβάρ·η " Ό Συνεργός" τοϋ Φρ .
Ντύρρενματ • Άπο τίς 26 Φλεβάp·η
t.>ς -:-lς 27 ΆπρΟ•η, "'Ώ ! τι χόσμος
μπαμπά " τοϋ Κ<!>στα :iΊ'[ουρσε),C( (Έ-

10 4

πανάληψη άπο •t"fιν προηγούμενη χει
μωνιάτικ·η περίοδο) .
1111 ΣΊΌΑ : "Ως
τις 23
Φλεβάρη
ιt Ί,Ο επος ,":'OU Βασ~λt.Cί. '(l''~πύ
το~
Πεψου l\Ιαρκαρ·η • Λπο τηv 1 ·η του
3)

l\Ι.άρτ-η ώς τ!ς 31 Ί\[ά·η Πέτερ Βάις
.. ΤΑσμα yιά το σκιrί.χτpο τΊ\ς Λουσι

τανίας" (Έπανάλ·ηψ·η) • Παιδικ·fι ΣΥ.η
ν-ή : 'J\ πό τίς 9 ΆπρΟ:η ώς -:-lς 31
J\f&·η -:-ό " Γαϊτανάκι ", άπο το δμώ
vυμο δι·ήγημα τίjς Ζωρζ Σαρρ·ίj, σΕ:
δι.ασκευ·fι τοϋ Γιάννη Καλαv,ζόπου
),ου .

ΤΑ

ΘΕΑΤΡΑ

ΤΟΥ

ΠΕΙΡΑΙΑ

:

ιΙΙt ΛΤΛΑΙΛ (Θίασος Γκέλυς l\ Ιαυ
ροπούλου) : ''Ως τ\ς 1 Ο Γενάρ·η "J\ [ιά
κυρία σ•ά. μπουζοόχ:ια" τοϋ Γιι:~ργου
Κατσαμπ'ij e 'Λπό τlς '11 Γεvάρ·η &ς
τις 3 ι Μά·η, &λλος Οία.σος καl &λλο
tργο

:

Ί-Ι χ:ωμωδία τοu

l\1.

Βενιέρ·η

" 'Η r..αραμυΟατζοϋ" άπο το Οίασο
τ'ής Γιάννας ΒαΜντη .

11• ΔΗJ\[0'1ΊΚΟ
ΠΕΤΡΑJΩΣ (Ρ .
Βλαχοπ?ύ),ο~) : "Ως _-:-!ς Ιι Μάρ;·η, ·ή
1

πολι-:-ικ·η σατιρα -:-ων Ι<αραγιανV'Ι) ΚαμπάΨΙ) "Παπαδόπουλος και CJΛ" e
'Απο τlς 8 Μάρ7"1) (~ς τlς 3·1 J\Ιά·η, ·lj
κωμωδία τοϋ Δ·ημ. \f'αΟα "Χαρτο
παίχ-φα " • Άπο τ!ς 16 Μάρτη χα!

κrί.θε Κυριακ·η δ Οίασος τοϋ

" Έψηβι-

κοϋ Θεάτρου "
μέ •ο παραμυΟό
δραμα ;οϊί Θάνου 'l'ράγκα " 'Ό,τι
γράφει δέν ξεγράφει " • ΊJ " Πειρα
ματικ·)ι ΣΥ:ψί) ":Ou Πειpαϊκοϋ Συνδέ
σμου " i:δωσε δυο παpασ-:-άσεις - 31

,

Μάρτη καl ·ι Απρί).η
τοϋ Γρ . Ξεν6που),cυ

"

μέ τό έ:pγο
Ό Πειρα

σμός " ύπέρ τϊi>ν άνέργων ·t,Οοποιώ'J
Θεάτρου τ'ijς Κύπρου .

•11• ΙΩΈΟΣ :

"Ως τlς 7 JΊΙάρτ·η
Ό Σβέικ στον Β' Π.αγκόσμιο Πό
λεμο" •ou 1\'lπέρτολτ l\Ιπρέχτ • 'Λπο
τ!ς 22 J\Ιάρτ·η &ς τlς 7 J\Ιά·η, ·ή σά
τιρα τοϋ Βικτοp Λανού " Το άνοι

"

χτ-ήρι

,, .

•11• ΠΕΙΡΛΙΕΥΣ

(Στυλιανοπούλου ,

Σαπουντζάκη ,
Γιαννόπουλος,
Φέρ
μης, Άλ. Στρατηγοϊί) : "Ως τ!ς 9
φ),εβάρ·η

"

'Άλλοι

στ-ίj

Βου);)j

κι

1
ό(λ).οι στο σκαμνί . . . καl δ
-.ίνος
στό παχν!" τών Λαζαρiδ·η, 'Ελευθε

ρίου, Φιλιππούλ·η, Παπαβασιλείου •
Άπο τίς 1lι Φλεβάρ·η &ς τ!ς 29 Μάρ
τ·η, δεύ-:-ερο tργο : " 'Άη.οι γιά. τον
Ι<ορυδαλΧό . . . κάνει καλό. . . κάνει
καλό 1" τών Λαζαρ ίδη, ΈλευΟερίου,
Φιλιππούλη • 'Λπο τ!ς 2 'Απρίλ·η C:~ς
τ!ς

11

Μά·η, ·ή επιθεώρφ·η τ<'i>ν Λαζα

ρίδ·η, ']~λευΟερtου, Φιλιπποόλ·η
μπου -Τούμπου-Ζά " .

" Τοό

καl ή

dστhρ
όπέδε ι ξε αύτή τήν όγόπη.
ΔεΤτε τl ς εlσπρόξεις τών θεότρων δπου παlζουν

ol

πρωταγων ι σταl τών έκπομπών μας.

Ή έπιτυχiα τους δέν λέμε δτι ό φε iλεται σέ μάς.
Όχ ι βέβαια!

ΟΙ πρωταγων ι στοi μας κέρδισαν
τό μεγόλο κοινό μέ τήν όξiα τους.
Τήν όξiα τους δμως τ ή δε/ξαμε έμείς
σ τ ό μεγόλο κοινό.

Καl φιλοδοξοϋμε σύντομα νο προβόλουμε
όλους τούς aξιους ήθοποιούς.

ΑΣΤΗΡ Τ

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

Μερικοί ισχυpίzοvιαι όιι

ιά Μεyάλα Καιασιίιμαια 6έν είναι "chic~
ίίί

Υαάpχουν όμωι: "chics"

αού ισχυpίzονιαι yιά ιό Μινιόν
ιό ανιίΒειο !
φορετικά είδη, σε
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εtδ ικα καταστή ματα

»,

σε δποια τιμή καi. ποιότητα βάλη δ νούς σας.

Καί πιστέψτε μας, εlναι οι καλύτερες ! Γιατί,

« άντιπρόσωποι -

άγορασταί

» μας στήν

ot

Εvρώ

πη , φροντίζουν άποκλε ιστικa γι' αυτό .

'Αλλά δεν εlναι μόνο αύτό . Το Μι
νιον δέχεται ευχαρίστως τήν καλόπιστη άλλαγή
είδών' έπιστρέφοντας άκόμη καi. τα χρή ματα
σας!

Γιά τό Μινιόν λοιπόν δ πελάτης εl
ναι κάτι περισσότερο άπό φίλος! Γι' αυτό &λ

λωστε τού έξασφαλίζουμε τtς tδαν ικώτερες καί
πιο aνετες συνθήκες. Πώς;;; Μά

Εrναι εκείνοι, οι εξοικειωμένοι μέ

τήν πολυτέλεια καi. τον άέρα τού «Κόσμου» ,
που γνωρίζουν πόσο καλές άγορες μπορεί νά

έπιτύχη μία ' Ιταλίδα στήν « Rinascente », μία
Έλβετίδα στό « Globu s », 1), μία Νεοϋορκέζα
στό

« M acy' s ».
Εtναι &νθρωποι άνεπτυγμένων άν

τιλήψεων καi. λεπτού γούστου, που θεωρούν ευ·
νόητο δτι τό Μεγάλο Κατάστημα εχει τερά
στια ποικιλία κα i. κατα συνέπεια μεγαλύτερη
δυνατότητα νά « ντύση » κομψά καi. οίκονομι
κά , δσους ένδιαφέρονται γι' αυτό. Γιατί;;;
την άπάντηση μπορείτε να την βρή·

τε

στό Μινιόν , πού εtναι τό δικό σας Μεγάλο

Κατάστημα.
'Εκεί, θ ' άνακαλύψετε « 40.000 δια-

...

Μέ 30 κλιματιζόμενους καi. άνετους
όρόφους, « πλη μμυρισμένους » άπό εύχάριστη
μουσική , με 15 κυλιόμενες σκάλες, έκδηλώσεις,
( στό Μ ινιόν πάντα κάτι γίνεται), μe τους είδι
κευμένους συμβούλους ( βρεφοκόμο, αtσθητι
κούς κλπ), με δώρα άγορών, τα Καρνε 'Αγορών,
το Τσέκ Δώρων , τήν άποστολη τών εtδών στο
σπίτι σας, τον ηλεκτρονικό του διερευνητη Ι Β Μ
360, την Ύπη ρεσία Φυλάξεως 'Απολεσθέντων
'Αντικειμένων, την 'Υπηρεσία Παραπόνων , τό

M INIPRI (τό νέο Super-Market)

καi. τό έπί

σης νέο 'Εστιατόριο.
vολα αυτά κάνουν έμάς ύπερή φα

νους καί μερικους να πιστεύουν καi. να t σχυρi.
ζωνται δτ ι « chic » δεν εlναι &λλο, παρά δ συν
δυασμός εύγενείας, καλαι σθη σίας καί προοδευ
τικότητας!

Λ1ΙΝΙΟΝ
ΚΑθΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΑ Ε ΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

OLDNAVY

Π / 17 1 70

ΑΝΟΝΥΜΟΣ rENIKH ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΕΙΜΕΝΤΑ
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

ΑΤΤΙΚΗ Σ:
Τ Η Λ.

ΣΟΦ.

8

Ο.

8

ΗΡΑΚΛΗΙΕ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

8

1

-

ΤΣΙΜΕΝΤΟΝ

Τ Ε

49 - 51. ΤΑΧ. ΘΥΡΙΣ 500
L Ε Ξ:
( Ο 2 1 ) 5 1 6 9

Α

Θ

Η

ΝΑ

FOUR FιAG BRAND~
ΤΥΡΕ

HELLENIC

i

PORTLAND.CEMENT
·

ο

Β/Ν
MADE ΙΝ GREECE
.

50 KG

.

-- ---

-------

14.680.000 σάκκοι σάν

-

-

-

αύΥόν βyηκαν άπό
τήν Χώρα μας τό όκτάμηνο πού πέρασε
καί φέρανε συνάλλαγμα 29.520.000 δολ.

1

CAV·21b

Λeν
~
ομπeλοφιλοσοφούμe...
Πολλeς φορές, δταν παινεύουμε
(διαφημιστικό) eνα κρασ ί , συνηθiζουμε
νό ... όμπελοφιλοσοφοϋμε. Καi συχνό,

11 άλήθεια γιό τό κρασί όποδεικνύεται πολύ
διαφορετικη όπό την εiκόνα ποu παρουσιάζει
μιό παρόμοια διαφημισ!ικη όμπελοφιλοσοφfα.
Κάτι τέτοιο, μπορεί ισως νό τό «σηκώνη»
τό προϊόν. Άλλό έμείς τό όποφεύγουμε 1
Καl σος λέμε την όλήθεια.

Τό κρασιa CAVIROS - ELISSAR - CIMAROSA
έχουν ηδη έπιβληθfi στην όγορό καl τό

μεγάλο κύρος πού όπέκτησαν τό όφείλουν σε
συγκεκριμένες καl

- κυρίως - σταθερeς ίδιότητες.

Ποιότητα. στό ϋψιστο δυν.ατό έπlπεδο

nou μδς δίνει τό 'Ελληνικό όμπέλι.
Παραδοσιακή μέθοδο παρασκευfjς καl
σύγχρονο τεχνολογικό σύστημα έμφ ιαλώσεως
σύμφωνα μe δλους τούς κανόνες τfjς ύγιεινfiς.
Βέβα ι α, θαύματα δeν μποροϋμε νό κάνουμε
κι ούτε νό προσφέρουμε εύρωπαίκούς
τύπους κρασιών. Γιατί άπλούστατα,

δeν ύπάρχουν εύ ρωπα ϊκeς ράτσες σταφυλιών.

Καi συμφωνοϋμε δτι τό κρασl εΤναι θέμα
γούστου. Έν τούτοις, δeν μπόρεί
νό διαφωνήση κανεlς γιό την ύψηλr'ι
πο ιότητα τών κρασιών μας,
γιό τη στιλπνή τους καθαρότητα

καl την έκλεπτυσμένη γεύση

πού προσφέρουν.

~

ΞΗΡΟΣ ΡΟΖΕ

ιMAROSA
Ro s ι s ι c

CAVIROS
sοc ι ε ιr

ν ι i\Ιι·Οt(

ι\Τ Η ι ,ι ςGR Ι <Ι

ΚΑΒΕΙΡΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2. ΑΘΗΝΑΙ 610.(ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ). ΤΗΛ. 7792-608/9

~Α

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΗ
Μιά άποι<λειστιι<ώς Έλληνιι<ή έπιχείρησις πού μεταβάλλει

μέ τήν έργασία

5000 Ι<αi ονω Έλλήνων τόν όρυκτό πλούτο

τής Έλλάδοc είς πολύτιμο συνάλλαγμα γιά τή χώρα.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓ ΑΣΙΩΝ

1964
1973
1974

122. 772.000 δρχ.
1.105.055.000 δρχ.
2.282.590.000 δρχ.

1963
1973
1974
1975

90. 261.000 δρχ.
859. 952.000 δρχ.
1. 703. 152.000 δρχ .
1. 217. 787.000 δρχ.

1963
1973
1974

13. 735.000 δρχ.
319.233.000 δρχ.
617. 145.000 δρχ.

ΕΞΑΓΩΓΑΙ

ο' έξόμπvοv

(3. 018.000 δολ.)
(28. 665.000 δολ.)
<56.962. 000 δολ.>
<40.640.ΟΟΟδολ.)

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

1963
1975

περίπου
δvω τώv

1500
5000

ΜΕΣΟΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΝ

1963
1975

94 δρχ.
422 δρχ.

(αϋξπσιc 448.9">

(αϋξnσιc τιμαρίθμου

ι ι ·..ι

1963-1975 111.1:.)
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