Μέ κάθε τρόπο, μέ όλc\.,/rά μέσα
'
στήν ύπηρεσία τοϋ Έλληνα άγρότη

'Ένας άκόμη στόχο ς τής Άγροτικής Τραπέζης
είναι νά μετατρέψη
καί τά πιό άπο μακρυσμένα ·Υποκαταστήματά της
σέ μο ρφωτικά καί πολιτιστικά κέντρα
γιά τόν πληθυσμό τής

'Ελληνικής ύπαίθρο υ

ArPDIIKH ΙΡΑΠΕΖΑ ΙΗΣ ΕΑΑΑΙΟΣ

8

8
ο
•

ο
8

ο

ο

:_

�ι0ουρ ια., 'Α δφά..J\ c.ι α. ''Α VE6V1�
·

ι

κυκλοφορει σε τευχη καθε τεταρτη

ΟΙ Ι!ΑΑΗΝΙ!Ι ΖΩrΡΑ801
((ενα εργο τεχνης
γεματο εργα τεχνης))

ΟΙΕΑΛΗΝ 1
ΖΩΓΡΑ•ΟΙ
ΟΙΕΑΑ
ΖΩΓΡΛ

1000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ
άπό τό 160 αίώνα μέχρι σήμερα
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ
Τό ϊργο θά όλοκληρωθεί μέ 56 τεύχη,
σέ 4 ύπερπολυτελείς τόμους γιγαντιαίου
σχήματος (37 χ 27 έκ.). άπό χαρτί 11/υstra
tion Εύρώπης 180 γραμμαρίων.
Στίς 2000 σελίδες του περιλαμβάνονται :

• 700 σελίδεc μέ κείμενα καί 1300
σελίδεc μέ έγχρωμεc είκόνεc.
• Ίστορία τιϊc Νεοελλπνικιϊc Ζωγρα·
φικιϊς.
• ΛεΕικό 'Ελλήνων Ζ:ωγράφων καί χα
ρακτών.
• ΛεΕιλόγιο τώv όρων τιϊς Ζ:ωγραφι
κιϊς (π.χ. τί είναι έΕπρ εσιονισμός).
• 'Άγνωστοι πίνακες. σπάνιες φωτογραφίες. χειρόγραφα. εύρετήρια κ.ό.
Κορυφαίοι "Έλληνες

�εοδωρος

4

5

Ιακωβιδηc;

Βpυζακηc;-ι
ΟΙΕΑΑΗΝΕΖ
ΖΩΓΡΑ•οι

οι ΑΑΗΝΙΣ
ΖΩΓΡΑ•ΟΙ

·3

Κωνστανnνος Βολανακης

ΝικολαC?c; Γι,ιζης
·

·

011 ΑΗ
1 1
ΖΩΓΡΑ•ΟΙ
-

Νικηφοροc; Λυτραc;

[__ .

�
�

έπιστήμοvες. ίστορι

κοί τής τέχνης καί καλλιτέχνες συνεργά
στηκαν στήv παρουσίαση τών 'Ελλήνων
ζωγράφων, πού γίνεται μέ πρωτότυπα κεl
μενα καί πλούσια

έπιλογή

άπό τό

ϊργο

τους σέ ύπέροχες ϊγχρωμες άναπαραγωγές.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ οι 2 ΠΡΩΤΟΙ ΤΟΜΟΙ
c
ο
ο.
rσ
()

"'ΜΕΛΙΣΣΙΧ'
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΑθΗΝΑΙ: ΠΑΝΕΠΙΠΗΜΙΟΥ 34 ΤΗΛ.611692
θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΤΣΙΜΙΣΚΗ 41 ΤΗΛ. 229 010

ΔΩΡΟ: 4 πινακες (reproductions) σε λινο

ΘtΟΔΟΡλlCΗ[

Μl:Jι\λόντες
ANNNO[W(HI
Πιιρος ΠονΟΛς
Μοργορtια Ζο�nολό

MSM 259

MSM 261

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

ΤΑ ΝΕΓΡΙΚΑ
ΑΟΤΖΟΣ - ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗΣ
ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ

MSM

ΜΠΑΑΑΝΤΕΣ

264

ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Β. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑ ΝΤΙΝΟΥ

ΠΑΝΔΗΣ - ΖΟΡΜΠΑΑΑ

yΙώΡ.yΟς
νταλαρας
50

χρό_νια
ρεμπέτικο
φσyούδι

M"-PI"- ΦΑΙ!<ΙΝ!α!'Η
ΠΕΊΡΟ! Π"-ΝΔΗΣ
-·

Ι'Μ.ΝΟΣ ΚΑΙΡΑΚΗΣ
Το �ροuσιο

MSM 248

•

249

ΓΙΩΡ ΓΟΣ ΝΤΑΑΑΡΑΣ

MSM 257
PABLO NERUDA

50 ΧΡΟΝΙΑ

ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ

ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ Τ ΡΑΓΟΥΔΙ

Β. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

uροιοu

Wνιn

MSM 252

Χσρωδιο Γαλλlας
•

253

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

CANTO GENERAL

δισκοι
ποιοτητοc;
δισκοι

ΠΡΙΝ
ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ
ΜΟΥΣΙΚΗ
γιά σος
καί τούς φίλους σας
σκεφθnτε τί έχει
.
να σας προσφερη
ή COLUMBIA
καί οί
συνεργατες της ...
,

,

Κυκλοφορούν

ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ
ΙΣ1ΌΡΙΑ
Η

σέ δίσκους & κασσέττες

ΙΙΖΙ·ΙΙ - ..,,,.,....__
r

: \.
ι

.
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,
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Χρηστ;συ Λεσv�η

Δημσυ Μσυ�ση

ΠΑΡΑ:ιΞΤΑ:ιΞΕΙ:ιΞ

ΤΕΤΡΑΛΟΓΙΑ

ύπηρεσίες
πού προσφέρουμε:
Οί

- μελέτες μάρκετινγκ
- έρευνα άγοράς (desk research)
- μελέτη καί άνάλυqη προϊόντος
- προγραμματισμός καί έκτέλεση
διαφημιστικών.έκστρατειών σέ δλα
τά διαφημιστικά Μέσα
- μακέττες
- συσκευασίες
- όργάνωση προωθήσεως πωλήσεων
(δώ ρα, διαγωνισμοί, κλπ.)
- σχεδιασμός καί πα ραγωγή διαφημιστικού
ύλικού καταστημάτων
- ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές καί
κινηματογραφικές παραγωγές

πρdίόντα
πού διαφημίζουμε:

- κατασκευή έκθετηρίων έκθέσεων κ.a.

Τά

AUDI NSU (αύτοκίνητα)

AVA (ύγρό άπορρυπαντικό)

ΒΑΡΑΓΚΗΣ (έπιπλα)

BEECH-NUT (παιδικές τροφές)

BERLIET (φο ρτηγά)

BRAVO (καφές)
CANON (ήλεκτρονικοί ύπολογιστές)

CASE (φορτωτές, έκσκαφεϊς)
CHESHIRE (γάλα)

CΙΤΙΖΕΝ (ήλεκτρονικοί ύπολογιστές)

COMPUTER DESIGN CORP. (Minicomρυters)
OOW & GATE (παιδικά γάλατα)
ΔΗΛΟΣ (άμυιβαϊο κεφάλαιο)
DYNATRON (στερεοφωνικά συγκροτήματα)
ELBA (δομικά μηχανήματα)
ERA (στερεοφωνικά' συγκροτήματα)
FORTE (ύγρό καθα ρισμού)
FORTE ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ (καθα ριστικό γιά τζάι:ιια)
FULDA (έλαστικά αύτοκινήτων)
GALAXY (ύποδήματα)
HANOMAG/HENSCHEL (φορτηγά)
HOLόER (άyροτικά μηχανήματα)
HOVAL (λέβητες θερμού ϋδατος)
ΙΣΑΡΗΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ (μηχανήματα
κλιματισμού- ά εpισμού-θερμάνσεως)
JOCKEY (άνδρικά εϊδη ένδύσεως)
JOHN DEERE (άγροτικά μηχανήματα)
JUVENA (καλλυντικά)
KELLΥ (έλαστικά)
Κ L G (μπουζί)
KOSS (άκουστικά stereo)
LEVl'S (τζήνς)
LIEBHERR (έκσκαφεϊς)
MARCOS (κοσμηματοπωλείον)
ΜΕΛΙΣΣΑ (ζυμα ρικά)

Ή

διεύθυνσή μας:

MOBYLETTE (μοτοποδήλατα)
MODESS (σ ερβιέττες ύγείας)

ΜΟΣΧΟΥΤΗΣ (καταστήματα ύποδημάτων)
MOTOBECANE (ποδήλατα)
NATIONAL AND GRINDLAYS (τράπεζα)
ΟΝΚΥΟ (στερεοφωνικά συγκροτήματα)
ΟΥΖΟ 12 (ούζο)
PERFIL (νήματα χειροπλεκτικής)
ΠΙΤΣΟΣ (ήλεκτρικές οίκιακές συσκευές)
PRISUNIC/MAPIΝΟΠΟΥΛΟΣ (καταστήματα)
RODOLPHE DEVILLE (άνδρικά καλλυντικά)
ROCKWELL INTERNATIONAL (ήλεκτρονικοί
ύπολονιστές\
ROL (άπόρρυπαντικό)
ROLI (σκόνη καθα ρισμού)
S C Μ (γραφομηχανές)
SEIKO (ήλεκτρονικοί ύπολογιστές)
SELVA (έξωλέμβιε'ς μηχανές)
SMITHS (ήλεκτρονικά δργανα)

ΣΤΑΣΕΡ (φορμάϊκες)
STETTER (δομικά μηχανήματα)
SUPER WΗΙΤΕ (τσιμέντο ΤΙΤΑΝ )
TOURENT (ένοικιάσεις αύτοκιvήτων)
UNIGATE (γαλακτοκομικά προϊόντα)
ν 82 (καλλυντικό σαπούνι)
VINYLEX (πλαστικά δάπεδα)
.
WILLIAM LAWSON'S (Whisky)

ΔΕΛΤΑ-ΔΕΛΤΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.
Δεληγιώργη 55-59. Άθιϊναι 107
τηλ. 545.124/5/6

·Αδελφή 'Εταιρία
ΔΕΛΤΑ-ΣΙΓΜΑ-ΔΕΛΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.

ΜΟΝΙΜΟΝ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 6, 1ος ΟΡΟΦΟΣ
ΚΑΙ �Α ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑ ΛΑΛΑοΥΝΗ

και

ή

άστhρ
όπέδειξε αύτή τήν όγόπη.
Δείτε τις εlσπρόξεις τwν θεότρwν όπου παlζουv
οι πρwταγwνισταl τών έκπομπwν μας.
Ή έπιτυχΙα τους δέν λέμε ότι όφεlλεται σέ μάς.
·οχι βέβαια !
οι πρwταγwνισταl μας κέρδισαν
τό μεγόλο κοινό μέ τήν όξlα τους.
Τήν όξlα τους όμως τή δεlξαμε έμείς
στό μεγόλο κοινό.
Καl φιλοδοξούμε σύντομα νa προβόλουμε
όλους τούς όξιους ήθοποιούς.

ΑΣΤΗΡ Τ V

FILMS, ΟΜΗΡΟΥ 13, ΑΘΗΝΑ, τηλ. 605.618 - 630.373

ΘΕΑΤΡΟ
Π ΕΡΙΟΔΟΣ

ΔΙΜΗΝΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Β'

Τ ό μ ο ς Ι-Ι',Τ ε ϋ χ ο ς 4 6 - 4 8
'Ιο ύ λ η ς - Δ ε κ έ μ β ρ η ς 19 7 5

ΑΣΤΕ ΡΙΣΚΟΙ:

Π ΕΡΙΟΔΟΣ Α': 1962 - 66
Τόμοι 1 - 5 . Τεύχη

1 - 30

*

'Ε κδότης

-

ΜΕΛΕ'fΕΣ & ΑΡΘΡΑ:

Δ ιευθυντης

Κ Ω Σ ΤΑ Σ

Ν ΙΤΣΟΣ
*

Γραφεiα: Χρ. Λαδa 5-7 (Τ. 124)
Τηλέ

φ ω ν α:

3232 222 - 3222 555 - 3238 030

ΠΛΗΡΕΣ ΕΡΓΟ :

*
ΤΙΜΗ

ΤΕΥΧΟΥΣ

Δρχ. 100

Συνδρομfι

έτησία

Δρχ.

400

Φοιτητικit

έτησία

Δρχ.

300

'Αμερικfί ς 30. Αυστραλίας 40

*
Μονοτυπία, οφσετ, βιβλιοδεσία
Γ. Τσιβεριώτης, Λένορμαν 205
512 - 3934 καi 512 - 3976
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ:

Διευθύνσεις συμφώνως τφ νόμφ
'Ιδιοκτήτης - 'Υπεύθυνος ϋλης
Κ ώ σ τ α ς Ν i τ σ ο ς, Σισίνη 35

Ύπεύθυνος Τυπογραφείου
Γ. Τσιβεριώτης, Λένορμαν 205

*
1-1

ΕΙΚΟΝΑ ΊΌΤ ΕΞΩΦΤΛΛΟΤ:

Άνατριχιαστικ)� εtχόνα τοu
βανδαλισμοu των νεοελλ·ήνων
στο ":tΙ
l' αλλιαροπούλειο" Θέατρο
( ΔΙ:ς � χαt
τοκουμέντα )

11

Α . ΝΤΕΗΛ ΤΡΕΝΤΑΛ : Σκηνές 'Αρχαίου Δράματος σέ
ά.γγεία τής Κάτω '[ταλίας. Νέο φώς ά.πό πρόσφατες ά.νακαλύψεις. Μ ετάφραση Μαρίας Κλωνάρη
σελ.
ΠΗΤΕΡ Μ ΠΡΟΥΚ : Θέατρο καi Ζωή. Συζήτηση μέ
φοιτητές Θεατρολογίας. Καταγραφή Νικηφόρου Π απανδρέου
σελ.
ΓΙΑΝ Ν Η ΣJΔΕ Ρ Η : Ή 'Ελληνική 'Οπερέτα.' Απ' ά.φορμή
τό θάνατο τής 'Αφροδίτης Λαουτάρη
σελ.

15
27
67

RAfNER MARJA RILKE : Ή Λευκή Πριγκίπισσα.
Μ ιά σκηνή δίπλα στή θάλασσα. Ποιητικ1) μετάφραση
Άρη Δικταίου. Ε ίκονογράφηση Γιώργου Βακαλό σελ.
ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΘΩΜΑΔΑΚΗ : Μπομπ Οuίλσον. Βαθιά
σελ .
τομή στή θεατρική άναζήτηση
ΚΑΤΕΡfΝΑΣ ΘΩΜΑΔΑΚ Η : " Γράμμα στή βασίλισσα Βικτώρια. Μ ιά δπερα ". Φωτογραφικ1) παρουσίαση .
Έπιλογ1) είκόνων καi σχόλια
σελ.
ΚΑΤΕΡ!ΝΑΣ ΘΩΜΑΔΑΚΗ : Νέος κώδικας έπικοινωνίας. Μ ιά συζήτηση μέ τό Μπόμπ Οuίλσον
σελ.
ΚΑΤΕΡJΝΑΣ ΘΩΜΑΔΑΚΗ - ΜΑΡJΑΣ ΚΛΩΝΑ Ρ Η :
Δουλεύοντας μέ τόν Ούίλσον. Συζ11τηση μέ τή Λούμπαρ
καi τή Σάττον
σελ.
ΑΝΤΥ ΝΤΕ ΓΚΡΟΟΥΤ : Περιστροφικός χορός. Διεύσελ.
ρυνση της συνείδησης μέσ' ά.π' τήν κίνηση

Έξωτερικοϋ: Εuρώπη Δολλ.25

*

Οί παράνομοι τής Νέας Δημοκρατίας.- Δέν εtνα ι · πα
ριστάνει τόν κωφάλαλο.- Ε.Λ.Σ.: Έχουν μαχαίρι , τρ&
νε καρπούζι ! - Λυρική : Τό χωραφάκι τοϋ κ. Χωρα
φa.- Θέατρο γκρεμίζεται , ύπουργός χτενίζεται.-Ό θεα
τρικός Ράινερ Μαρία Ρίλκε.- Τό Θέατρο " τής σιω
πής καi της ψυχής ".- Ό Γιαννίδης κ' ή συνωμοσία
τής σιωπής "
σελ.

55

ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΙVΠΙΟΜΠ ΟΥΙΛΣΟΝ

Όργανισμ& ν κλπ. Δρχ. 1.000

Τηλ.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΤΟ ΔΙΜΗΝΟ:

Καταδίκη σέ θάνατο νεοκλciσικοϋ θεάτρου - τοϋ Μαλ
λιαpοπούλειου της Τρίπολης. Φωτογραφικά ντοκου
μέντα βανδαλισμ&ν καi δυό 'Αποφάσεις τοϋ Δημοτικοϋ
σελ.
Συμβουλίου
'Ανασκόπηση τ&ν γεγονότων.-Μαριονέτες, σκίτσο Κ .
Μ ητρόπουλου.- Φιγοϋρες Δ. Χωραφa.- Χτίζουν άρσελ.
χαία θέατρα γιά ξιππασμό τ&ν τουριστ&ν
Μνήμη ΑΝΤΩΝΗ ΓΙΑΝΝΙΔΗ . Τέσσερις μαρτυρίες Μ ι
ράντας, Α. Λιδωρίκη, Δ. Μυράτ καi Γ. Ίωαννίδη σελ.
Ή πολιτική σημασία τοϋ Θεάτρου σήμερα . ·Αγονη συζ1Ί
τηση, χωρίς στοιχεία στήν Πάντειο. ΜαyVηtοφωνημένες
ά.πόψεις Μ . Πλωρίτη , Άλ. Διαμαντόπf)υλου, f . Καμπα
νέλλη, Κ. Κούν, Κ. Γεωργουσόπουλου, Άdπ. Παπαθανασελ.
σίου, Λίλας Μαράκα, Χα'ίνη καi Κλάψη
σελ.
Μνημειακή χαρακτική Α. Τάσσου
σελ.
'Αξέχαστη βασίλισσα στό " Δόν Κάρλος "
Ό Κατράκης τιμά η)· μν11μη Καρούσου . Κείμενα Μάνου Κατράκη καi Γιά.ννη Σιδέρη
σελ.
ΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΑΚΗ : 'Επιστημονική Σk:έψη καi Μου
σικ1i : 'Απομαγνητοφωνημένη τρίωρη διάλεξη
σελ.
Μ ΑΝΟΛ Η ΑΝΔΡΟΝίΚΟΥ : Γιάννης Μηλιάδης σελ.
ΤΑ Ν ΕΑ ΒΙ ΒΛ!Α : Πέτρου Μάρκαρη : " 'Ανάγνωση
σελ.
Μπρέχτ " τοϋ Μπερνάρ Ντόρτ
ΓΡΑ Μ Μ Α ΤΑ πρός τό " Θ " : Δημ . Ίωαννόπου�ου, Δ.
Μαλακάση, Σπ. Μυκωνιάτη, Κ. Σκλάβου, Γ. ' Ιωάννου,
Τ. Δεμοδοϋ καί δυό διευκρινήσεις γιά τiς χορηγίες σελ.
ΕΦΗΜΕΡ!ΔΑ ΚΥΒΕΡΝ ΗΣΕΩΣ : Νομοθεσία γύρω ά.πό
τό Θέατρο, τή Μουσική, τό Χορό, τόν Κινηματογράφο σελ.
ΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΆ ΘΕΑΤΡΑ : Ποιά εργα παίξανε σελ.

.

36

39
47
50
53

83

89
91

96
101
1 02
1 03
1 05
121
1 22
1 25
1 28
134
9

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ

ο
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ
Α.
Β.

«

ΕΡΕΥΝΑ »

« ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ »

μ. μ.

ΕΡΤ

ΚΑΘΕ

ΤΕΤΑΡΤΗ

8

Υ.ΕΝ.Ε.Δ

ΚΑΘΕ

ΔΕΥΤΕΡΑ

8,45 μ ..μ.

Γράψτε μας τίς παρατηρήσεις σας
Μaς �οηθcΧτε νά καλuτερέψοuμε τήν δουλειά μας

ο
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ
Σaς ύπενθuμίζει τίς προηγούμενες προσπάθειές του
γιά μιά ποιοτική "Ελληνική Τηλεόραση
*

1973- 74

:

«ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ» - «ΧΡΥΣΕΣ ΦΩΝΕΣ»

*

1974-75

:

«Η ΓΥΦΤΌΠΟΥΛΑ>>

*

1975 - 76

:

«ΕΡΕΥΝΑ» - «ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ»

Κάθε παραγωγή καί μιά νέα προσπάθεια
τοu ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΟΝΤΙΚΑ καί των ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ
Γράψτε μας τήν γνώ·μη σας, μaς �οηθcΧτε
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΝΤΙ ΚΑΣ, Σουηδ(ας 71, 'Αθήνα

Α

Τ

Ρ

1f.. Οί παράνομοι της Νέας Δημοκρατίας
Τό " Θέατρο " - μόνο αύτό, άπ' δλο τόν Τύπο της χώρας άποκάλυψε μιά κραυγαλέα παρανομία. Κατάγγειλε δημοσία
- άπερίφραστα καί έπώνυμα - τόν όπουργό Πολιτισμοϋ
καί ΈπιστημU>ν κ, Κ. Τρυπάνη καί τόν Πρόεδρο της Δημο
κρατίας κ. Κ. Τσάτσο, γιά τήν παράνομη διατήρηση τοϋ κ.
'Αλέξη Μ ινω'tη στή θέση τοϋ Γενικοϋ Διευθυντη τοϋ Έθνι
κοϋ Θεάτρου. Καμιά, ώστόσο, έφημερίδα, κανένα περιοδικό, .
κανένα έντυπο σ' όλόκληρη τή χώρα δέν . . . παρασύρθηκε
νά πεί λέξη γιά τήν παρανομία. Τό Ιδιο κ' οι τρακόσιοι βο
λευτές. Ό μύθος δηλοί : Τά χαρτιά είναι σημαδεμένα. Κο
ρώνα - γράμματα είναι δικά τους. Τά κλειστά κυκλώματα λει
τουργοϋν θαυμάσια. Ό Τύπος τά όπηρετεί τυφλά. Συμπολι
τευόμενο κι άντιπολιτευόμενο κατεστημένο, τά 'χουν συμφω
νημένα. Ό νόμος - πού άλλα όρίζει γιά τή Διεύθυνση τοϋ
Έθνικοϋ Θεάτρου - έξακολουθεί νά !σχύει. Κανένας δέν
τόν καταργεt. 'Αλλά, καi κανένας δεν τόν τηρεί! Κατά τά
άλλα έχουμε Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία! . .

Γιά τον . . . άδέσμευτο Τύπο, τή Δικαιοσύνη και τή Βου
λή άναδ·ημοσιεύουμε τον 'Αστερίσκο μέ: τήν καταγγελtα:
Τό " Θέατρο " έγκαλεί δημοσία τόν όπουργό Πολιτισμοϋ
καί ΈπιστημU>ν γιά κατάφωρη παρανομία πού διαπράχτηκε
σέ τομέα άπόλυτα δικης του άρμοδιότητας. 'Ισχύει καί, άπ'
δ,τι ξέρουμε, έξακολουθεί νά iσχύει - γιατί ποτέ δεν καταρ
γήθηκε - τό Νομοθετικό Διάταγμα 4.01 3 τοϋ 1 959. Έχει
τίτλο : " Περί τροποποιi1σεως καί συμπληρώσεως της διε
πούσης τόν Όργανισμόν τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου καί της Έ
θνικης Λυρικης Σκηνης νομοθεσίας καi άλλων τινU>ν διατά
ξεων ' ' . Είναι δημοσιευμένο στήν 'Εφημερίδα της Κυβερνή
σεως, τεϋχος Α', άριθμός φύλλου 234, μέ ήμερομη�.ία 2 - 1 1 1959. Στό άρθρο 1 2, παράγραφος 2, τό Νομοθετικό αότό Διά
ταγμα όρίζει ρητά : " 'Ανώτατον δριον ήλικίας διορισμοϋ
εiς τήν θέσιν Γενικοu Διευθυντοϋ τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου,
της Έθνικης Λυρικης Σκηνης καi της Κρατικης 'Ορχήστρας
Άθηνοον όρίζεται τό 65ον έτος " . Προειδοποίηση γιά τούς
κακοήθεις : Τό " Θέατρο " δέν τό ένδιαφέρουν ποτέ τά
πρόσωπα. Οuτε καί τώρα έπιζητεί άπομάκρυνση τοϋ 'Αλέξη
Μ ινωτη. Καταγγέλλει εύθέως τόν όπουργό Πολιτισμοϋ καi
ΈπιστημU>ν γιά βαρύτατη παρανομία σέ 'Οργανισμό πού
έποπτεύει - διαπραχθείσα, δντως, άπό τόν προκάτοχό του
όπουργό, τό σημερινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Τσάτσο.
·Αν ό κ. Τρυπάνης δέν έχει τή δύναμη νά θίξει τόν παράνομα
διορισμένο Μ ινωτη, Ciς προτείνει νέο νόμο - δική τους είναι
ή Βουλi1 , δ,τι θέλουν ψηφίζουν - πού νά παρατείνει τό δριο
ήλικίας γιά τό Γενικό Διευθυντή τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου
κατά. . . δυό, τουλάχιστο, δεκαετίες! Άτυχοος, ή μιά δέ
φτάνει γιατί, άπλούστατα, ό κ. Μ ινωτης τήν έχει κιόλας
ξεπεράσει ! 'Επομένως, Ciς μετατοπιστεί νομοθετικά τό δριο
ήλικίας άπό τά 65 στά . . . 85 ! ΆλλιU>ς - λόγω τοϋ παράνο
μου διορισμοϋ τοϋ κ. Μ ινωτη στή Γενική Διεύθυνση - δ,τι
συντελείται στό 'Εθνικό είναι παράνομο! Μπορεί άμέσως
νά προσβληθεί στή Δικαιοσύνη. Κι δχι μόνο νά γελοιοποιή
σει τό καταγέλαστο iiδη 'Εθνικό, άλλά καί νά δημιουργi1σει
άπρόβλεπτα δυσάρεστες και έπιζi1μιες κατιiστάσεις. Ή περί
πτωση είναι iδιαίτερα έπιβαρυντική : Ό παράνομα διορισμέ
νος Γενικός Διευθυνηiς τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου δέν είναι κα
νένας άσχετος. Είναι μέλος της Διοικούσης Έπιτροπης τοϋ
Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας! Μ' άλλα λόγια, 1] κραυ
γαλέα παρανομία δ ιαπράχτηκε πρός δφ<;λος κομματικοϋ
ήμετέρου.
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1f.. Δεν ε1ναι• παριστάνει τον κωφάλαλο
Κάναμε λάθος. Τ' όμολογοϋμε. 'Επανορθώνουμε : Ό όπουρ
γός Πολιτισμοϋ καi ΈπιστημU>ν δέν είναι κωφάλαλος. ΆπλU>ς,
τόν παριστάνει ! Τόσο πετυχημένα, μάλιστα, πού μάς ξεγέ
λασε. Διαπιστώσαμε, δμως, τήν άλ11θεια καi τή διακηρύτ
τουμε. 'Απόδειξη πρώτη : οι 'Αστερίσκοι πρόβαλαν τό
πρόγραμμα πού άνάγγειλε ό διορισμένος ταυτόχρονα μέ τόν
κ. 'Αλέξη Μ ινωτη - νόμιμα, δμως, έκείνος - νέος Γενικός
Διευθυντής τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου της 'Αγγλίας Πητερ Χώλ.
οι όποδείξεις τοϋ 'Αστερίσκου άπασχόλησαν τό Διοικητικό
Συμβούλιο τοϋ Έθνικοϋ Γηροκομείου της όδοϋ 'Αγίου Κων
σταντίνου. Άλλ' ό κ. όπουργός - πού δέν κατάλαβε τί προ
τείναμε - έσπευσε στό πρU>το ταξίδι του στό Λονδίνο νά
ζητήσει νά τόν φέρουν σ' έπαφή καi νά . . . διατυμπανίσει,
μόλις γύρισε, σάν . . . έπιτυχία · του, πώς θά φέρει δχι έναν,
άλλά δυό άγγλους . . . "εiδικούς" νά "άναδιοργανώσουν" τό
'Εθνικό Θέατρο της ψωραλέξαινας! Ή γκάφα, δμως, τοϋ
κ. όπουργ9ϋ άποτέλεσε τήν πρώτη άπόδειξη πώς ό άδιόρθω
τος κ. Τρυπάνης δέν είναι κωφάλαλος. Καi τό " Θ " άκούει,
καi μιλάει, καί . . . έγγλέζους - άντi έλλήνων - προτιμάει !
'Απόδειξη δεύτερη : οι 'Αστερίσκοι κατάγγειλαν τήν άνυ
παρξία Όργανισμοϋ έσωτερικης λειτουργίας στά κρατικά
θέατρα, Ιδιαίτερα στό λεγόμενο 'Εθνικό, δπου iσχύει άκόμα ό
κατοχικός 'Οργανισμός τοϋ Γερμανόδουλου Ράλλη - πατρός.
Ή καταγγελία ά:rι:ασχόλησε τό Διοικητικό Συμβούλιο τοϋ
Έθνικοϋ καί, σέ λίγο καιρό, ό κ. όπουργός άνάγγειλε . . . όπε
ρηφάνως πώς καταρτίζοντα� νέοι ·Όργανισμοί, δχι μόνο στά
κρατικά θέατρα άλλά καi στήν Κρατική 'Ορχήστρα! Αρα,
ό κ. Τρυπάνης δέν είναι κωφάλαλος. 'Ακούει καλά τί το\J λέμε.
Κι δταν έχει κάτι νά πεί, τό . . . ξεφοJ.Jρνίζει . 'Απόδειξη τρίτη :
Γράψαμε στό Δίμηνο - δταν ό κ. Τρυπάνης έπισκέφτηκε
τό 'Εθνικό - πώς καλά θά 'τανε νά 'χε πάρει μαζί του καi
κανέναν όρκωτό λογιστή γιά νά κάνει - δσο έκείνος θά μί
λαγε περί Τραγωδίας - καμιά έρευνα γιά τά πεπραγμένα της
'Εφταετίας. Ή όπόδειξή μας άπασχόλησε τό Διοικητικό Συμ
βούλιο το\J Έθνικο\J καί, σέ λίγες μέρες, όμάδα όρκωτU>ν λο
γιστων στάλθηκε στό άσυλο της 'Αγίου Κωνσταντίνου καί
έλέγχει τά δ ιαπραχθέντα έπi Φραγκοκρατίας. Θά μπορούσαμε
νά συνεχίσουμε. Γιά κανένα, δμως, καλόψστο δέ μπορεί ν'
άπομένει καμιά . . . όποψία : Ό κ. Τρυπάνης δέν είναι κωφά
λαλος·! Μελετάει καλά κι άκούει τό " Θέατρο " . Είναι,
δμως, τόσο άδιάσειστα καi άδιάψευστα δσα τοϋ καταλογίζου
με πού, άναγκαστικά ό π ο κ ρ ί ν ε τ α ι τόν κωφάλαλο !
•

1f.. Ε.Λ.Σ.

:

Έχουν μαχαίρι, τρwνε καρπούζι !

Τό φετινό ρεπερτόριο της Λυρικης Σκηνης -δέν είναι κληρο
νομημένο άπό τή Χούντα. Έχει καταρτιστεί έξαρχης άπό
τούς " άναμορφωτές " της. Θά τό κρίνουμε κι αύτό. ΆλλοΙJ,
τώρα, θά .σταθο\Jμε. Στήν έλλειψη καί της . . . παραμικρότερης
εύθιξίας πού δείξανε οι δυό διευθυντές της. Στερημένοι κι
άπό τήν πιό στοιχειώδη καλλιτεχνική άναστολή ,'κυριολεκτι
κά . . . άλώνισαν! 'Απόδειξη : Δέκα μουσικά έργα προγραμ
μάτισαν φέτος γιά τή Λυρική. Τά μισά άκριβU>ς - τά πέντε
άπό τά δέκα της χρονιάς - άνάθεσαν νά τά διευθύνουν οι . . .
Διευθυντές της! Τρία, ό κ. Γενικός. Αλλα δυό, ό Άνα
πληρωτ�1ς. Τό . . . τοιο\Jτον δέν έχει ξαναγίνει ποτέ στή Λυ
ρικi1 . Οuτε καί σέ κανένα άλλο καλλιτεχνικό ίδρυμα της
χώρας. Είναι πρωτοφανές ! Δέν όποτιμάμε τή νοημοσύνη
κανενός, γιά ν' άναλύσουμε τούς λόγους πού τό καθιστοϋν
άνεπίτρεπτο. Θά θίξουμε, μόνο, όλίγα τινά. ΠρU>το : Oi
•
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κ.κ. Χωραφίiς καi Χατζιδάκις δέν εχουν διοριστεί μαέστροι
στ�) Λυρική. Διορίστηκαν - άνάθεμα τήν ώρα ! - Γενικοi
Διtυθυντές. Όταν, δμως, διευθύνουv μουσικά τ ά μ ι σ ά
εργα τfjς χρονιίiς, αύτόματα παίρνουν τή θέση μαέστρων
κι άφi1νουν τελείως ξέφραγη τή Διεύθυνση τoiJ Κρατικο\J
Μελοδράματος.Πολύ περισσότερο πού, ό ενας τό μισό χρόνο
λείπει εξω άπό τή χώρα κι ό άλλος πλέει όλοχρονίς στά
έρτζιανά τfjς 'ΑγίαςΠαρασκευ�'1ς. Δεύτερο: Οί κ.κ. Χωραφίiς
καί Χατζιδάκις άνάλαβαν νά διευθύνουν τά πέντε άπό τά. δέκα
εργα της χρονιάς, κάνοντας άνεπίτρεπτη χρήση - κυριο
λεκτικά, κατάχρηση - της θέσης τους. Πηραν τή μουσική
διεύθυνση τών εργων, έπειδ1) οι 'ίδιοι διευθύνουν τό ίδρυμα.
Διέπραξαν χαριστική, πρός έαυτούς καi άλλ1Ίλους, πράξη.
'Απλοελληνιστί: Βλογfjσαν τά γένια τους ! Τρίτον: Ή
αόθαίρετη πράξη τους, γίνεται άκόμα πιό έπίμεμπτη. Πfjραν
τή διεύθυνση τών πέντε άπό τά. δέκα εργα η')ς χρονιάς, παρά
τή ρ η τ 11, κ α τ η γ ο ρ η μ α τ ι κ ή καί ε ν τ ο ν η δ ι α φ ω ν ί α η')ς άρμόδιας Καλλιτεχνικής Έπιτροπfjς ! Στίς
περιπτώσεις αότές, σέ πραγματικά έλεύθερους καιρούς καί σέ
πραγματικά εύνομούμενους τόπους, έπεμβαίνει κεραυνοβόλα
ή προϊσταμένη - γιατί δχι καί ή Δικαστική - Άρχ11. ( οι
κωφάλαλοι η')ς Νέας Δημοκρατίας εΙναι άμφίβολο αν θά...
δεήσουν). Τελικά, ή πραγματικότητα εΙναι πολύ χειρότερη:
Άν λογαριαστεί καί τό καλοκαιρινό εργο της χρονιάς
" Δόν Τζιοβάννι" - πού τό κράτησε κι αύτό ό κ. Χωραφίiς,
ό κ. Γενικός διευθύνει, φέτος, τέσσερα εργα, ό κ. 'Αναπληρω
τής άλλα δυό, κ' οι δυό μαζί τά. εξη άπό τά. eντεκα εργα ! "Αν
μάλιστα, κάποια στιγμή, δέ γινόταν eνας μικρός ... Πελοπον
νησιακός πόλεμος, ό κ. Χωραφάς εΙχε άποφασίσει μόνος του,
νά. διευθύνει μόνος του, πέντε εργα - κι άλλα δυό ό κ. Χατζι
δάκις, σύνολο έ φ τ ά εργα στά..eντεκα. 'Αξίζει νά ρθεί στό
φώς η')ς δημοσιότητας - κι αν χρειαστεί ν' άποδειχτεί
πώς ή Καλλιτεχνική 'Επιτροπή εκανε εκκληση νά μειωθο\Jν
σέ δυό τά. εργα πού θά. διεύθυνε ό κ. Χωραφίiς καί σ' eνα τό ίiρ
γο πού θά. διεύθυνε ό κ. Χατζιδάκις. 'Αλλά, ή...άρμόδιαΚαλ
λιτεχνική 'Επιτροπή οϋτε καί σ' αότό άκούστηκε ! οι κ.κ.
Γενικοί πfjραν τά. εργα, πfjραν τα! Καί οι άξιότιμοι κύρΊοι
τfjς Καλλιτεχνικής Έπιτροπfjς παρέμειναν στίς θέσεις τους!

• Λυρική : Τό χωραφάκι τοϋ κ. ΧωραφCί

"Ας κάνουμε, πάλι, εναν ... ταπεινό λογαριασμό πού, τελι
κά, ... ύπερυψο\Jται ! Ό μαέστρος κ. Δημήτρης Χωραφiiς
συμφώνησε νά. ρθεί νά Γενικοδιευθύνει τή Λυρική Σκηνή κρατώντας καί μιά. θέση μαέστρου στό Στρασβο\Jργο - μέ
είκοσι περίπου χιλιάδες τό μ1Ίνα. Δηλαδή - ύπολογίζοντας
τούς δεκατέσσερις μισθούς πού δικαιο\Jται - μέ 280.000
δραχμές τό.χρόνο. Αότοαναθέτοντας δμως, πέρσι, τή μουσική
διεύθυνση δυό εργων στό ... Γενικό Διευθυντή τfjς Λυρικf)ς,
τριπλασίασε σχεδόν τiς συμφωνημένες άποδοχές του,
φτάνοντάς τες στίς 678 . 000 σ' ένα χρόνο. Φέτος, χωρίς
καμιά ύπερβολή, τίς διπλασιάζει κι αύτές ! 'Αναθέτοντας,
σά. Γενικός Διευθυντ1Ίς, τή μουσική διεύθυνση τεσσάρων
εργων στόν ... έαυτό του - παρά τήν κατηγορηματική άντί
θεση της. μόνης άρμόδιας Καλλιτεχνικfις Έπιτροπfjς - θά
εισπράξει, άντi 280.000, ενα έκατομμύριο έκατόν έννενήντα
χιλιάδες ! Διά. τoiJ λόγου τό άληθές, λίγες άπλές πράξεις τfjς
Άριθμητικfjς: 280.000 μισθός. Σύν 1 80.000 μουσική διεύ
θυνση eξη παραστάσεων (άνά. 30.000) τών έναρκτηρίων "Γά
μων τoiJ Φίγκαρο ", ίσον 460.000. Σύν, τώρα, άλλες 1 50.000
γιά. τiς πέντε παραστάσεις της " Τόσκα" (άνά. 30.000 η)ν πα
ράσταση), ίσον 61 0.000. Αύτά, &ς τό τέλος τfjς χρονιάς 1 975.
"Αν πραγματοποιi1σει τελικά καi τίς έπίσημα προγραμματι
σμένες 1 4 παραστάσεις της "Νυχτερίδας", μέ τό ίδιο κασέ
τών 30.000, προστίθενται άλλες 420.000. 'Οπότε, τό συνολικό
ποσό θά. γlν'ει 1 .030.000. Σύν, άλλες 1 60.000, γιά. τή μουσική
διεύθυνση τoiJ καλοκαιρινο\J " Δόν Τζιοβάννι" στό 'Ηρώδειο,
ό κ. Χωραφίiς φτάνει, αισίως, νά. ένθυλακώνει, μόνο άπό τή
Λυρικ1Ί, J . 1 90.000 δραχμές ! 'Υπερβαίνει μ' άλλα λόγια τίς
συμφωνημένες έτi1σιες άποδοχές του - χωρίς εiσ11γηση
κανενός, μέ δική του ... άπόφαση καί δική του ...εγκριση κατά ενα σχεδόν έκατομμύριο δραχμές ! Δέ λογαριάσαμε,
δπως .είδατε, τίς εισπράξεις άπό τό Στρασβο\Jργο. Καί, μiiς
πέφτε. ι λόγος : Τό νόμιμο θά 'ταν, νά. τoiJ κόβονται oi άποδο
χές της Λυρικfις τούς μfjνες πού λείπει άπό η)ν 'Ελλάδα.
Χωρίς νά ... λεπτολογ1Ίσουμε καί τινα άλλα ... Συμπέρασμα:
Ό κ. Γενικός εκανε χωραφάκι του τή Λυρικ1Ί. Μέ τήν άνε
ξέλεγκτη μάλιστα έκμετάλλευσή του, άπό Χωραφiiς κατόρ
θωσε νά γίνει ... μεγαλοτσιφλικάς !
12

• Θέατρο γκρεμίζεται, ύπουρyός χτενίζεται
Τό "Θέατρο" εχει τήν άναφαίρετη τιμή νά 'χει καταγγείλει
πρώτο, πρίν άπό δυό χρόνια - τό Γενάρη το() 1974- τήν
άνείπωτη καταστροφή πού κατάτρωγε τό νεοκλασικό θέατρο
τfjς Τρίπολης καί νά. σημάνει συναγερμό γιά. τή σωτηρία του.
Τόν έπόμενο Γενάρη, το() 1 975, γράφαμε: «'Αρμόδιοι καί
άναρμόδιοι φλυαρο\Jν άσταμάτητα γιά τήν προστασία τfjς
πολιτιστικfjς μας κληρονομιiiς. Δηλώσεις, έκκλήσεις, σταυ
ροφορίες, συζητi1σεις... Μεγαλειώδης ξεσηκωμός μέ τά
λόγια ! Ση)ν πράξη, άνάμεσα στ' άλλα, άφήνουμε κ' ενα νεο
κλασικό Θέατρο νά ρέβει άπροστάτευτο. Έρμαιο στή φθορά
τoiJ χρόνου καi η)ν άσυγχώρητη άδιαφορία τών ...λαλί
στατων άρμοδίων. Μιλάμε γιά. τό "Μαλλιαροπούλειο". 'Ένα
άπό τά πιό καλαίσθητα θέατρα τfίς Εύρώπης τών άρχών
το() αιώνα. Ένα νεοκλασικό θεατρικό κτήριο στι)ν καρδιά
τoiJ Μωριά, η)ν iστορική Τριπολιτσά». Ύστερα άπό ένα
πλfιθος στοιχείων, καταλήγαμε : «Τά. λίγα αύτά καί βιαστικά.
- μi1πω ς καί προλάβουμε - άφιερώνονται στόν ύπουργό
ΠολιτιcrμοiJ καί 'Επιστημών, τfjς λεγόμενης Νέας Δημοκρα
τίας». Ό όπουργός ...εισέπραξε τήν άφιέρωση καi άδια
φόρησε! 'Αντί νά. δράσει κεραυνοβόλα, άφησε νά. περάσει
άπρακτο ό λ ό κ λ η ρ ο τό 197 5. Ένας χρόνος - άλίμονο παγκόσμια άφιερωμένος στήν ... π ρ ο σ τ α σ ί α τfjς Άρχι
τεκτονικfjς κληρονομιάς! Όλον αύτό τόν καιρό, ό κ. ύπουρ
γός εκανε τά. ταξιδάκια του στάς Εύρώπας έμφανιζόταν σέ
διεθνfι συνέδρια· κ' εκανε, ξεδιάντροπα, δηλώσεις γιά τή
λατρεία του στό παραδοσιακό περιβάλλον! Έστειλε τριάντα
ενα έπιστi�μονες στό Διεθνές συνέδριο γιά. τήν Εύρωπαϊκή
κληρονομιά. 'Υπόγραψε, στίς 28 τθiJ Νοέμβρη, τι) "Δήλωση
τoiJ "Άμστερνταμ" άποδεχόμενος, έπίσημα, τίς εντεκα θέσεις
γιά η) διάσωση καί προστασία τfjς Άρχιτεκτονικf)ς κλη
ρονομιCίς. Ζητάμε ψύλλους στ' άχερα ! Ύστερα άπό τόσο
διεθνfι ντόρο, ό ύπουργός καί βολευτι)ς 'Επικρατείας γιά
τό θεατράκι της Τριπολιτσiiς θά. γνιάζονταν; Αλλα, πιό
ένδιαφέροντα νιτερέσα, τόν άπορροφο\Jσαν. Πρωτίστως, τό ...
ξεπούλημα τfjς Πύλου. Μετανιώνουμε πού δέ στείλαμε στό
Συνέδριο τoiJ ·Άμστερνταμ ενα μικρό ντοκυμανταίρ δπου
άποτυπώσαμε τiς "φροντίδες" τoiJ ύπουργείου "ΠολιτισμοiJ"
γιά. τό θεατράκι! Έστω καi τώρα, θά. τό στείλουμε γιά. τό
ξεμπρόστιασμα τών άδιάντροπων πού ξεπουλοuν καi ρημάζουν
τήν liμοιρη αύτή χώρα. Πρός τό παρόν, άφιερώνουμε στόν
κ. ύπουργό "Πολιτισμο\J" τήν άνατριχιαστική εικόνα τoiJ
ξώφυλλου καi τίς άλλες πέντε τών Ντοκουμέιιτωv. Πιστο
ποιο\Jν, περίτρανα, τήν άναξιότητά του, γιά. τό άξίωμά του.
•

•

Ό θεατρικός Ράιvερ Μαρία Ρίλκε

Τό " Θέατρο" δέν ... καιροφυλακτεί γιά. έπετείους. Γιά
χάρη, δμως, τών έκατό χρόνων άπό τή γέννηση του Ρίλκε
- πού συμπληρώθηκαν στίς 4 τoiJ Δεκέμβρη - δημοσιεύει τή
"Λευκή Πριγκίπισσα", eν' άγνωστο κι άμετάφραστο στήν
'Ελλάδα, θεατρικό i±ργο τoiJ μεγάλου ποιητfj. Ή θεατρική
παραγωγή τoiJ Ρίλκε άνήκει στήν πρώτη συγγραφική του
περίοδο. Όταν άκόμα ήταν 20 μέ 23 χρονώ, ζουσε στήν
Πράγα καi τό Μόναχο, κ' ύπόγραφε Rene Maria R i lke. Σχημα
τικά, τήν έποχή τoiJ R i lke πρίν άπ' τό RILΚE, τi1ν ... πρό ριλ�cεϊκη θά λέγαμε περίοδο. Φυσικό, γιά τήν έποχή του,
νά 'ναι έπηρεασμένος άπό τό νατουραλισμό καί τίς άντι αστικές τάσεις τoiJ πρώτου Χάουπτμαν τfις " Άγνfjς Μπερ
νάουερ", τoiJ Φρήντριχ Χέμπελ καi τoiJ Ίψεν. Τά πέντε άπό
τά έφτά δλα κι δλα θεατρικά του ίiργα εΙναι γραμμένα μέσα
σέ τρία μόνο χρόνια. 'Από τό 1 895 &ς τό 1 898. Όλα, εlναι
δράματα ! Παρουσιάζουν στη Σκηνή πρόσωπα πραγματικά,
πού άποκαλύπτουν η)ν κοινωνική βαρβαρότητα τών κυρίαρ
χων τότε άστών, καί τούς έναντίον τους άγωνιστές - πάντα
νικημένους, τελικά - πού, παρά τήν όλοφάνερη άπό τήν
άρχ1) ήττα τους, δέν παύουν ν' άναζητάνε καi σιγά σιγά ν'
άποκαλύπτουν δυνατότητες γιά. μιά. πιό "σωστή" ζώή. Τό
πρlίJτο θεατρικό ίiργο τoiJ Ρίλκε εlναι μονόπραχτο. Νατουρα
λιστικό βασικά, τελειώνει μελοδραματικά. Έχει τίτλο " Τώρα
και την ώρα τoiJ θανάτου μας". Εlναι γραμμένο στά. 1895
κι άνεβάστηκε στό "Γερμανικό Λαϊκό Θέατρο" η')ς Πρά
γας, στiς 6 Αύγούστου. " Μέ άρκεη) έπιτυχία" - γράφει ό
ίδιος ό Ρίλκε, στίς 14 Αύγούστου στό φίλο του Ζ.Πορίτσκι.
Τό δεύτερο θεατρικό ίiργο το() ποιητή εΙναι τρίπραχτο.
Έχει τίτλο" Τό πρωινό άγιάζι" καί χρονολογία 1 897. Εlναι,
δμως, διαπιστωμένο πώς γράφτηκε δυό χρόνια πρίν, μέσα
σέ πέντε μέρες : 'Από τίς 1 7 &ς τίς 22 Σεπτέμβρη του 1 895:

Όπως καi στό προηγούμενο, δέν όπάρχει καμιά διέξοδος
άπό τά δεσμά τcον άστικcον κοινωνικcον συμβάσεων. Άντι αστικό, εlναι καi τό τρίτο θεατρικό του i:ργο. Μόνο πού σ'
αύτό -" Ό άέρας τcον κορυφcον ", εlναι ό τίτλος του όπάρχουν μερικές χαραμάδες ά.π' δπου ·μπαίνει κάποιο φcος.
Δέν εlναι γνωστό πότε, άκριβcος, γράφτηκε. Εlναι, δμως,
διαπιστωμένο πώς εlχε σταλεί ά.πό τόν ποιητή ση) Νόρα
Γκούτστίκερ στίς 25 τ' 'Απρίλη τοϋ 1897. Καi τό τέταρτο
i:ργο του -" Μικρή μητέρα" - εlν' ενα ά.στικό δράμα.
Εlναι κι αύτό νατουραλιστικό, ά.λλά κάπως πιό έσωτερικό
καί πιό ... σύγχρονο : Εlναι ή Ιστορία ένός ίψενικοϋ τρίγω
νου ii, καλύτερα, ή ιστορία ένός ... παραλίγο ίψενικοϋ
τρίγωνου. " Χωρίς παρουσία" εlναι ό τίτλος τοϋ πέμπτου
έργου τοϋ Ρίλκε. Εlναι δημοσιευμένο στά 1898 . Μ' αύτό,
κλείνει ή πρώτη θεατρική περίοδος τοϋ μεγάλου ποιητή.
Ο! άντι - αστικές α!χμές ύπάρχουν καi σ' αύτό. 'Ορισμένα,
δμως, νέα στοιχεία προαναγγέλλουν δσα θά βροϋμε στά
δυό άλλα δράματά του, πού θ' ά.κολουθi1σουν. Καί τά δυό
μαρτυροϋν τήν έπίδραση τοϋ Μωρίς Μαίτερλιγκ. 'Εκφρά
ζουν, έπίσης, η) θεωρία της " σιωπηλής ζωης" πού 'χει iiδη
διατυπώσει ά.πό η)ν πρωτοχρονιά τοϋ 1898 στό άρθρο του
"· Deιηniicl1st ιιηd Gestern " πού δημοσιεύτηκε στήν έφημε
ρίδα " Wiener Rιιndschaιι ".'Οπωσδήποτε, στά 1898, ό ποιη
τής γνωρίζει πιά πώς όπάρχουν διέξοδοι στiς ά.στικές κοι
νωνικές σύμβάσεις καί πώς ή ζωή μεγαλύνεται καί δοξάζεται
ά.πό όποκειμενικές ά.λήθειες κ' !διαίτερα τόν Ερωτα. Ή έπί
δραση τοϋ Μαίτερλιγκ τόν βοηθάει νά ξεφύγει ά.π' τά νατου
ραλιστικά του πρότυπα καί νά στραφεί σ' ενα ρομαντικίζον
τα συμβολισμό. Εlναι ή "'δεύτερη, ή ώριμη καi τελευταία πε
ρίοδος στή θεατρική δημιουργία τοϋ Ρίλκε. Σ' αύτή ά.νήκουν
καί τά δυό τελευταία θεατρικά του έργα : Ή πιό πετυχημένη
άπ' δλα '" Λευκή Πριγκίπισσα" πού δημοσιεύουμε, καί ή ...
πιό άποτυχημένη του "Καθημερινή ζωή".
:tι/- Τό θέατρο ··της σιwπης καi της ψυχης

··

Άς τό ποϋμε άπ' τήν άρχή : Ή " Λευκή Πριγκίπισσα",
ή λυρική σκηνή τοϋ . Ρίλκε πού δημοσιεύουμε, δέν εlναι αύτό
πού λέμε θέατρο. Εlν' ενα κομμάτι σπάνιας ποιότητας, μέ
μιά παράξενη ποιητική άτμόσφαιρα. 'Ονειρικό, έξωπραγμα
τικό, δλο όποβολή, μυστήριο, άβεβαιότητα. Έχει μιά γεύση
δικής του συναρπαστικης όποβολης. τη " Λευκή Πριγκί
πισσα " - μέ τήν εννοια της άγνης, καλύτερα της παρθέ
νας - ό Ρίλκε τήν έμπνεύστηκε δταν, στά 1898, βρέθηκε
στό Βιαρέτζιο. Τή δημοσίεψε γιά πρώτη φορά, στά 1900,
στό περιοδικό "Παν". 'Αργότερα, ξαναγραμμένη καi μεγα
λωμένη, τήν περιέλαβε, σάν τελευταίο μέρος, στή συλλογή
"Πρώιμα ποιήματα", πού κυκλοφόρησε στά 1904. 'Από 'κεί
εlναι καμωμένη - ε!δικά γιά τό "Θέατρο" - ή i:ξοχη
ποιητική μετάφραση τοϋ Αρη Δικταίου. Στά 1920, ή " Λευκή
Πριγκίπισσα" κυκλοφόρησε καί σέ ξεχωριστό. τόμο, στήν
{δια γραφή. Ό Ρίλκε, πού σ' δλη του τή ζωή δέ μπόρεσε νά
ξεπεράσει α!σθηματικά τήν παιδικότητά του καi μιά άναπο
φασιστικότητα στόν i:ρωτα, παρουσιάζει κάπως άνάλογα
τήν ήρωίδα του. Ύστερα άπό εντεκα χρόνια γάμου μ' ενα
σκαιό άρχοντα, ή Λευκή Πριγκίπισσα παραμένει άκόμα ή
παρθένα πού μπηκε στό σιωπηλό πύργο. Όλ' αύτό τό διά
στημα, i:μεινε ή μνηστή τοϋ όνείρου, διατηρώντας τά νιάτα
της : τήν άνάμνηση εκείνου πού δέν i:ρχεται, εκείνου .πού
άπόψε, ϋστερα άπό σινιάλο της, θά πλησιάσει άπό τό πέλα
γο στόν πύργο της καi θά τήν πάρει. Μόλις έπιχειρεί νά
δώσει τό σινιάλο, κάνουν τήν έμφάνισή τους ο! 'Αδελφοί
τοϋ 'Ελέους, πού θάβουν τούς νεκρούς της πανούκλας. Τό
μπράτσο της Παραλύει. Ή βάρκα, πού 'φερνε τόν άναμενό
μενο όλόκληρης της ϋπαρξής της, περνάει καί χάνεται.
Έτσι, ή πανούκλα - πρόσωπο άόρατο μά ένεργητικό στό
δράμα - καταστρέφει η) μοναδική στιγμή, πού θ' άκεραίω
νε τήν Πριγκίπισσα σάν ϋπαρξη. Ή παρθένα δέ θά γνωρίσει
τήν άποκάλυψη τοϋ i:ρωτα. Δέ θά περάσει τό κατώφλι της
ζωης. Ένα δράμα, εύγενικά πικρό - θέατρο "της σιωπης καi
της ψυχης ", δπως τό χαρακτηρίζει ό ίδιος ό ποιητής του.
Ο! i)ρωες τοϋ ·έπόμενου, τελευταίου i:ργου τοϋ Ρίλκε, θά 'ναι
εύτυχέστεροι άπό τή Λευκ1) Πριγκίπισσα. 'Εκδόθηκε στά
1902, άλλ' εlχε γραφτεί στά 1900. Ήταν δίπραχτο κ' εtiε
τίτλο "Καθημερινή ζωή". Βρισκόμαστε πιά ση) στροφή
τοϋ αiώνα. Δυό γενιές συναντιοϋνται, χωρίς. ν' άντιμετωπί
ζονται. Οί παλιοί, πού δέχονται τiς κοινωνικές συμβάσεις
καί οί νεότεροι, πού ζητάνε περισσότερο, νά ζήσουν παρά νά
•

όποφέρουν. Ό Ρίλκε, μέ τό i:ργο αύτό, άποχαιρετάει τή Σκηνή.
Ή "Καθημερινή ζωή " ά.νεβάστηκε τό 1901 στό Βερολίνο
κ' έγινε δεχτή μέ ξεσπάσματα γέλιου. Τό κοινό στάθηκε
άνίκανο νά καταλάβει τή σπάνια ποιότητα πού 'φερνε τό
ποιητικό θέατρο τοϋ Ρίλκε. Πικραμένος, ό ποιητής - πού
ά.γαποϋσε ίδιαίτερα τό εργο αύτό - δέν ξανάγραψε γιά τή
Σκην1) καί παρατήθηκε άπ' τήν προσπάθεια της δημιουργίας
τοϋ θεάτρου " της σιωπής καί της ψυχής" πού 'χε εύαγγε
λιστεί μέ τό άρθρο πού μνημονέψαμε i;δη. «Ένας δευτερεύων
διάλογος - πλάι στόν πρcοτο, τόν έξωτερικό διάλογο πιό έπίσημος κι άδιάκοπος, διάλογος της ϋπαρξης καi της
μοίρας της». Τί έννοοϋσε, μέ τό θέατρο αύτό " τi'ίς σιωπης
καi της ψυχης ", βγαίνει άπό τό διάβασμα της " Λευκης
Πριγκίπισσας". Μετά τήν άποτυχία της "Καθημερινης
ζωης ", ό ποιητής δέ θέλησε - εiκοσιπέντε όλόκληρα χρό
νια, &ς τό τέλος της ζωης του - νά ξαναδεί τά θεατρικά του
εργα οϋτε νά παίζονται, οiJτε νά έκδίδονται. Μόνο ή " Λευκή
Πριγκίπισσα" δέχτηκε, τελικά, νά περιληφτεί στiς έκδόσεις
τcον "'Απάντων" του. Καί μόνο αύτ1) ύπάρχει.Κανένα άλλο.
Στό βάθος, δμως, δέν επαψε νά ένδιαφέρεται γιά τό θέατρο.
'Ονειρευόταν, μάλιστα, νά ξαναγράψει - αύτ�) τή φορά
- γιά η) Ντοϋζε πού, ή προσωπικ1) γνωριμιά μαζί της, τόν
εlχε θέλξει Ιδιαίτερα. Τελικά, τά θεατρικά εργα τοϋ Ρίλκε,
έχτός πού 'ναι ενας σταθμός στήν πνευματική του ζωή, φανε
ρώνουν - δπως εγραψε ενας Γάλλος μελετητής του, ό Angel
loz - εναν ποιητή πού πάει άπ' τ' δνειρο στό πραγματικό,
χωρίς άκόμα νά 'χει ζήσει πραγματικά, τήν πραγματικότη
τα. Έχτός άπό τήν ποίηση τοϋ Ρίλκε, πού τή διασώζει
άκέρια ή μετάφραση τοϋ Αρη Δικταίου, ο! άναγνcοστες τοίi
"Θ" εχουν τό προνόμιο νά τήν άπολαύσουν μέσα σέ μιά
ποιητική εικονογράφηση τοϋ Γιώργου Βακαλό - τήν πιό
ταιριαστή, πού 'χει γίνει ποτέ, σέ παγκόσμια κλίμακα.
•

:Jf.

Ό Γιαννίδης κ· ή συνωμοσία της σιwπης

Τό " Θέατρο " ε{ναι βαθύτατα Ικανοποιημένο : 'Αποκατά
στησε στή μνήμη τοϋ εθνους τόν 'Αντώνη Γιαννίδη. Εlχαν
περάσει έφτά χρόνια κ' ήταν ή πρώτη φορά πού έλληνικό
εντυπο εκανε λόγο γιά τό θάνατό του στή μακρινή Μόσχα.
οι γραμμές πού άκολουθοϋν - δηλώναμε - δέν άποκαθι
στοϋν μόνο τήν άδικημένη μορφή τοϋ 'Αντώνη Γιαννίδη.
Άλλοϋ σκοπεύουν: 'Επισημαίνουν τήν άδιαφορία της κοι
νωνίας μας σ' δ,τι θά 'πρεπε ίδιαίτερα νά τή σταματάει.Κα
ταγγέλλουν τή συνωμοσία τής σιωπης πού άντιμετωπίζουν άκόμα καi νεκροί - ο! άξιοι κι άσυμβίβαστοι. 'Αποδοκιμά
ζουν τή μισαλλοδοξία, τήν ελλειψη iiθους, τή χυδαιότητα
τής πνευματικής μας ζωης. Είχαμε σωστά σκοπεύσει: Καμιά
άπό τίς λαλίστατες πένες τοϋ καιροϋ, . κανένα ά.πό τά τόσο
άντιστασιαζόμενα εντυπα τοϋ τόπου δέ σταμάτησε στό θά
νατο τοϋ Γιαννίδη. Έχτός άπό μιά, καμιά aλλη έφημερίδα
δέν εστερξε οϋτε κάν νά τόν άναγγείλει ! Ή συνωμοσία της
σιωπης δέν εσπασε ! Τό Κ. Κ. Ε. εχει άποδυθεί σέ δίκαιο
άγώνα γιά τόν έπαναπατρισμό τcον έξήντα χιλιάδων πολιτι
κcον προσφύγων της έποχης τοϋ έμφύλιου. Ή περίπτωση
τοϋ Γιαννίδη πρόσφερε ενα συγκλονιστικό έπιχείρημα :
Νά μή γυρίσουν κι άλλοι, .ξυλιασμένοι σέ φέρετρα. Νά μή
γίνουν κι άλλοι στάχτη κι άπομείνουν φωτογραφίες, κολλη
μένες στά κοιμητήρια μακρινcον ξένων χωρcον - σάν τό
Γιαννίδη. Άφησαν νά χαθεί τό έπιχείρημα. Τό εύρύ, δμως,
κοινό κατάλαβε. 'Εκτίμησε τήν τόλμη νά καλύψουμε τό
έξώφυλλο τοϋ περιοδικοϋ μέ μιά ταφόπετρα ! Τό εlδε σωστά,
σάν πράξη ήθικης. Δέ συγκινήθηκε μόνο. Περισσότερο,
σκέφτηκε. 'Από τήν πλευρά μας τώρα: Τό άφιέρωμα, πού
όποσχεθήκαμε, θά όργανωθεί. Ή δημόσια έκδήλωση, θά
πραγματοποιηθεί. Κι άλλα θά γίνουν. Ήδη, προσφέρουμε
- σ' άλλες σελίδες - μιά πρώτη γεύση άπό συγκινημένες
μαρτυρίες. Φωτίζουν ώραίες πτυχές τοϋ κοσμαγάπητου καλ
λιτέχνη: Εlχε πάει στό Παρίσι, μαθητής τοϋ Ψυχάρη. Όχι
γιά φιλολογικό πασάλειμμα. Άγαποϋσε καi λαλούσε τή γλώσ
σα τοϋ λαοϋ.Πίστευε στή δημοτική. Συνεπής πάντα, άλλα
ξε τό ... έπίθετό του: 'Από 'Jωαννίδης, i:γινε Γιαννίδης ! Ό
Ξενόπουλος, δταν τόν εΙδε κάποτε νά παίζει, τόν φrλησε καi
τοϋ 'πε:Ποϋ iiσουνα κρυμμένος τόσα χρόνια; Ό έκφραστικός
Μελάς ά.νέκραξε: Αύτός ό νέος διάβολος πού λέγεται Γιαν
νίδης ! Κι ό Πώλ Μιούνι όμολόγησε: Σπουδαίος 1)θοποιός
έκείνος ό κοντός, μέ τό μαϋρο κοστούμι καi τό μαϋρο καπέλο.
Ήταν ό Γιαννίδης. Ό άξιος καί άσυμβίβαστος ! Ό κατα
δικασμένος σέ σιωπή...

ΕΙΚ. 1 : Ή μοναδική, μέχρι στιγμής, άπεικόνιση σκηνής άπό τόν " Οlδίποδα Τύραννο " τού Σοφοκλij. Ό Οlδί
ποδας άκούει τόν 'Αγγελιαφόρο. Θραύσμα άπό καλυκ6σχημο κρατήρα ποv βρέθ'ηκε τό 1969 στις Συρακούσες
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'Ο δ ιάσημος κλασικός φιλόλογος καί άρχαιολόγος,
καθηγητης Α. Ντέηλ Τρένταλ παραχώρησε σέ πρώτη δημοσίευση - στό " Θέατρο ", τήν
παρακάτω βαρυσήμαντη επιστημονικη άνακοίνω
σή του , γιά τίς σκηνές_ ' Αρχαίου Δράματος ποv
άπεικονίζονται σέ άγγεϊα τής Κάτω 'Ιταλίας.
Τό " Θ ", καί άπό τίς στήλες αύτές, εκφράζει
.τίς εύχαριστίες του γ ιά την τιμ η ποv τού 'γινε.
Ή έρυθρόμορφη άγγειογραφία τηςΚάτω 'Ιταλίας μπορεί νά
διαιρεθεί σέ πέντε βασικά έργαστήρια: της Λουκανίας καi της
'Απουλίας στήν '�νατολή, της Καμπανίας καt της Παιστοί\
στή Δύση καί, τέλος, της Σικελίας. Ή άγγειογραφία αυτή
δημιουργήθηκε μεταξυ τοί\ 440 καi τοί\ 300 π.Χ. περίπου, γιά
νά iκανοποιi1σει τiς τοπικές άνάγκες, κυρίως άφότου aρχισε
νά παρουσιάζει κάμψη ή εισαγωγή Άττικ&ν ά:γγείων - πι
θανότατα σά συνέπεια τοί\ πολύχρονου Πελοποννησιακοί\
Πολέμου, που τέλειωσε μέ τ�)ν fιττα τ&ν Άθην&ν τό 404 π.Χ.
Στήν πρώτη φάό"η της, ή Νότιο 'Ιταλική άγγειογραφία βασι
ζόταν κατά πολυ πάνω στά σύγχρονα 'Αττικά πρότυπα εlναι μάλιστα; πολυ πιθανό, ό πρ&τος άγγειογράφος νά 'χε μα
θητέψει στ�)ν 'Ελλάδα - δμως, δέν ιlργησε πολυ νά άνα
πτυχθεί μέ δικά της καθοριστικά χαρακτηριστικά, σχολ1)
πού, στόν τέταρτο αιώνα, ξεχωρίζει iiδη καθαρά άπό τ�]ν
άττική.
Ένα άπό τά πιό ένδιαφέροντα στοιχεία της Νότιο Ίταλικης
άγγειογραφίας εlναι τά θέματα που έπιλέγουν oi καλλιτέχνες
- συγκεκριμένα, i1 προτίμησή τους γιά τά Διονυσιακά θέ
ματα καi σι συχνές άναφορές τους στή μεταθανάτια ζωή. Δέν
πρέπει νά ξεχνάμε δτι ό Διόνυσος ήταν τριπλός θεός - θεός
της τραγωδίας, θεός τοί\ κρασιοϋ καί Cίρα τοί\ συμπόσιου κι
άκόμα, θεός τ&ν μυστηρίων πού όπόσχονται στους μύστες
τους μιά καλύτερη μεταθανάτια ζωή. Έτσι, σι εικονογραφή
σεις της Τραγωδίας ήταν κατάλληλες, δχι μόνο γιά άγγεία
που χρησιμοποιοί\νταν στό συμπόσιο, άλλά καί γιά κείνα
που τοποθετοϋνταν στους τάφους σάν κτερίσματα. Ίσως
έτσι έξηγείται ή συχν1) παρουσία θεατρικ&ν σκην&ν στά
Νοτιο 'Ιταλικά άγγεία.
'Υπάρχει δμως κι Cίλλος ί::νας λόγος. οι Έλληνες τ&ν δυ
τικ&ν άποικι&ν 1'Ίταν μακριά άπ' τή μητρικi1 τους γi') καί,
κείνη τήν έποχή, οί άθηναϊκές Τραγωδίες θά πρέπει νά έκα
ναν άρκετό καιρό μέχρι νά τούς φτάσουν η νά παιχτοί\ν σέ το
πικές παραστάσεις. Τό πόσο εντονα οι Cίποικοι ένδιαφέρονταν
κ' ένιωθαν ενα εlδος πείνα γι' αυτές (πείνα πού μπορεί νά
συγκρίθεί μέ τ&ν Dρετταν&ν Cίποικων στήν Αυστραλία καi
στή Νέα Ζηλανδία στό τέλος τi')ς Dικτωριανf)ς περιόδου πολυ πρiν τό Ραδιόφωνο tΊ ή Τηλεόραση κάνουν έφικτή τήν
Cίμεση έπικοινωνία) μποροί\με νά τό δοί\με άπό τήν ίστορία
που διηγείται όΠλούταρχος στό "Βίο τοί\ Νικία" (29): Μετά
τήν καταστροφή τοϋ 41 3. ο ι Συρακούσιοι ήταν πρόθυμοι νά
έλευθερώσουν τους 'Αθηναίους αiχμαλώτους πού iiξεραν νά
άπαγγέλλουν βασικά κομμάτια άπό τά τελευταία έργα τοί\
Εόριπίδη.

Κάτω άπ' αότές τίς συνθf)κες εύκολα καταλαβαίνει κανένας
γιατί σι έμπνευσμένες άπό έλληνικές Τραγωδίες εiκονογρα
φήσεις εlναι τόσο συχνές στά άγγεία της Ν. 'Ιταλίας παρέχον
τάς μας πολλές φορές μιά πηγή ζωτικ&ν πληροφορι&ν γιά

τοίJ τωθηγητij Α . ΝΤΕΗΛ ΤΡΕΝΤΑΛ

έργα που άλλιώτικα θά 'χαν όλότελα χαθεί tΊ που άπ' αότά
έχουν σωθεί μόνο έλάχιστα άποσπάσματα. Χρησιμοποι& τή
λέξη "είκονογραφήσεις" άντί γιά "άναπαραστάσεις" γιατί,
μέ τ�)ν έξαίρεση τ&ν φλυακογραφι&ν, σπάνια εχουμε μιά Cίμε
ση άναπαράσταση ένός δράματος, μέ τ�) σκηνική κατασκευή
καi μέ i]θοποιους ντυμένους μέ τά κατάλληλα κοστούμια καi
τίς κατάλληλες μάσκες.
Τά άγγεία που δείχνουν σκηνές σχετικές μέ τήν Τραγωδία
μάς δίνουν κατά κανόνα μιά είκόνα που μοιάζει περισσότερο
μέ μιά περίληψη τοί\ εργου καi άντισtοιχεί, σχεδόν, μέ τή
σύγχρονη άφίσα. Συνi1θως, παρουσιάζουν ενα έπεισόδιο
άπό μιά συγκεκριμένη στιγμή τοί\ δράματος - τους βασικους
χαρακτηρες μαζί μέ τόν άγγελιαφόρο η τόν παιδαγωγό καi
ίσως ενα μέλος τοί\ χοροί\. 'Ακόμα, πολU συχνά, παρουσιάζουν
μιά έπιλογή άπό θεότητες που Cίλλες άπ' αότές έχουν aμεση
σχέση μέ τό έργο - λένε π.χ. τόν πρόλογο i\ τόν έπίλογο έν& Cίλλες (αότ�) μάλιστα εlναι 1) πιό συνηθισμένη περίπτωση)
άσκοί\ν μόνο εμμεση έπιρροή στ�] δράση. Ένα παράδειγμα
εlναι 1Ί 'Αφροδίτη που σι μηχανορραφίες της συχνά προσφέ
ρουν τό βασικό κίνημα της πλοκής, δπως συμβαίνει στόν
'" Ιππόλυτο" ij στή "Σθενέβοια" τοί\ Ευριπίδη. Παρόλο που
ή ίδια 1) Σκηνή σάν κατασκευή σπάνια άπεικονίζεται (ό κρα
τ�Ίρας τ&ν Συρακουσ&ν μέ θέματα άπό τόν ''Οιδίποδα" εlναι
μιά άξιοσημείωτη έξαίρεση), τά πρόσωπα φοροί\ν συχνά
πλούσια κοστούμια. Ποϋ καί ποϋ όπάρχουν σκηνογραφικές
ένδείξεις μέ τή μορφ1) σκηνικ&ν έξαρτημάτων (σπηλιές,
δέντρα κ.λπ.) καί καμιά φορά κάποια όπόδειξη γιά τό άρχι
τεκτονικό πλαίσιο.
Όλ' αότά όπονοοϋν πώς οι άγγειογραφίες εlναι έμπνευσμέ
νες άπό σύγχρονές τους παραστάσεις, άκόμα κι Ιiν δέν τiς
άπεικονίζουν με άκρίβεια. Ε!δικό ένδιαφέρον παρουσιάζει ή
κυριαρχικ1) δημοτικότητα τοϋ Εόριπίδη στή Νότια 'Ιταλία
τόν 4ο π.Χ. αιώνα. Θέματα άπό .τά έργα του έμφανίζονται σέ
περίπου 1 30 άγγεία έν&, άντίθετα, τά θ(ψατα άπό τόν Αισχύλο
δέν ξεπερνοϋν τό μισό αυτοϋ τοϋ άριθμοϋ καί τά θέματα άπό
τό Σοφοκλη φτάνουν &ς τό ενα του πέμπτο.
Στό θεμελι&δες του σύγγραμμα "Etυdes sur la tι-agedie grecque
dans ses rapports aνec la ceramique" (Μελέτες πάνω στή σχέ
ση της 'Αρχαίας Έλληνικης Τραγωδίας μέ τ�)νΚεραμικ11) που
έκδόθηκε έδ& καί σαράντα περίπου χρόνια, ό Λουί Σεσάν
(Lou is Secl1an) κατέγραψε ενα μεγάλο άριθμό άγγείων τόσο
Άττικ&ν δσο καi της Νότιας 'Ιταλίας μέ θέματα παρμένα άπό
τό 'Αρχαίο 'Ελληνικό Θέατρο. Τό σύγγραμμα τ&ν Τρένταλ
καi Οόέμπστερ (Trendall & Webster 'Ίllustrations of G reek
D rama" (Εικονογραφήσεις τοϋ 'Αρχαίου Έλληνικοϋ Δρά
ματος), 1 �7 1 , πρόσθεσε ενα άριθμό άγγείων που άνακαλύφθη
καν άργότερα, κ' εlναι άρκετά άξιοσημείωτο πόσο καινούριο
όλικό έχει βγεί στό φ&ς τά τελευταία χρόνια, προσθέτοντας
σημαντικά στiς γνώσεις μας γιά τό 'Ελληνικό Δράμα.
·

Έtδικά, μπορεί ν' άναφερθεί έδ& ό τάφος που βρέθηκε τό
1 963 στό Πολύκορο ( τήν άρχαία 'Ηράκλεια ), κοντά στό
Μεταπόντιο, καi που δόθηκε στή δημοσιότητα σέ θαυμά
σια παρουσίαση 'cοϋ Νέβιο ντέ Γκράσος (Boll . d'Arte 1965,
σελ. 5 - 37, εικ. 1 59 καί Erganzungaheft 1 1 της Rδmische
Mittei l ungen, 1 967, σελ. 1 93 - 23 1 , εiκ. 50 - 80). Ό τάφος
περιείχε πέντε μεγάλα άγγεία μέ θεατρικά θέματα που άπ' αότά,
τρία εlναι έμπνευσμένα άπό τίς τραγωδίες τοί\ Ευριπίδη
"Μήδεια", '"Αντιόπη" καi " 'Ηρακλείδες" (εiκ. 2) .
-

Δύο τάφοι που άνακαλύφτηκαν τό 1974, ό ενας στή Γκραβίνα
1 ::ι

κι ό ι'iλλος στήν Άλταμούρα της 'Απουλίας, εφεραν στό φ&ς
πρόσθετο εικονογραφικό όλικό τεράστιας σημασίας. �τόν
πρ&το, πού χρονολογείται άπό τό 400 �.Χ., βρέθη κε ενα�
άμφορέας μέ σχεδιασμένη στήν πρόσθια οψη του μια. σκηνη
άπό τ�1 χαμένη "Σθενέβοια" τοϋ Εuριπίδη. Ή παράσταση αuτή
δείχνει τή στιγμή πού ό Βελλερεφόντης έκδικείται τή γυναίκα
πού τόν πρόδωσε, έν& ή Σθενέβοια πέφτει άπ' τόν Πήγασο
καi βυθίζεται στή θάλασσα. Στό δεύτερο τάφο, πού εlναι
μεταγενέστερος κατά έβδομήντα περίπου χρόνια, βρέθηκε
άνάμεσα σέ ι'iλλα μιά έκπληκτική λουτροφόρος εικονογρα
φημένη άπό τόν άγγειογράφο Δαρείο. 'Από •1Ίν έπιγραφή
ΚΡΕΟΥΣΑ τοϋ βωμοϋ, πού βρίσκεται πίσω άπό τήν
Ιέρεια στό κέντρο, μποροϋμε νά συμπεράνουμε δτι ή σκηνή
πού άπεικονίζεταϊέχει σχέση μέ τό τέλος της χαμένης "Κρέ
ουσας" τοϋ Σοφοκλη. Σ' αuτή τήν περίπτωση οί μορφές πού
βρίσκονται άριστερά εlναι ό Ξοϋθος καi ό Ίων, καi δε
ξιά ή Κρέουσα μέ τήν άκόλουθό της.
•11•
•Αλλα άγγεία πού 'χουν πρόσφατα άνακαλυφτεί φέρνουν στό
φ&ς νέα καl σημαντικά στοιχεία γιά πολλά Εργα τ&ν τρι&ν
μεγάλων Άττικ&ν Τραγικ&ν ποιητ&ν τόσο άπ' αuτά πού
εχουν σωθεί δσο κι άπ' αύτά πού 'χουν χαθεί. Τοϋτο φαίνεται
άπό τά παραδείγματα πού άκολουθοϋν.

τροφόρο τοϋ έργαστηριοϋ Varrese στή Νεάπολη (324�.
.
Sechan, εικ. 24). Μποροϋμε, τώρα μόνο, να. ταυτισουμε
τις
σκηνές τ&ν δυό άμφορέων - τοϋ άμφορέα της Βόνης (99.
Schauenburg. RM 1957, είκ. 37) κα_i τοϋ άμφορέα τοϋ Τάραντα
( 8935, L . C. εiκ. 44, 1 ) - καθώς καi ένός πιάτου τοϋ Τάραντα
(8928) σάν άπεικονίσεις τοϋ ίδιου θέματος.
•11•

Ή "'Ορέστεια" εlναι ίσως τό πιό γνωστό άπ' τά δράματα
τοϋ Αισχύλου κ' ή συνάντηση τοϋ 'Ορέστη καi τi'jς 'Ηλέκτρας
στόν τάφο τοϋ 'Αγαμέμνονα εlναι ενα iδιαίτερα άγαπητό Θέμα
στά άγγεία της Νότιας 'Ιταλίας. Λιγότερο συχνές εlναι oi
άναπαραστάσεις άπό τiς "Εύμενίδες '', γι' αύτό καί μιά Ά
πουλιανή οινοχόη, πού βρέθηκε πρόσφατα στόν Τάραντα
(εικ. 1 0) εχει iδιαίτερη σημασία έξαιτίας της άσυνήθιστης
σκηνης πού άπεικονίζει: ό 'Ορέστης στούς Δελφούς τραβάει
τή χλαμύδα του γιά νά προστατευτεί άπό τiς έπιθέσεις τ&ν
δυό Έρινύων πού βρίσκονται δεξιά. Στό κέντρο, μιά μοναδική
λεπτομέρεια: ή 'Αθηνά καβάλα σ' ενα γρύπα πού τόν περι
βάλλει ενα φωτεινό σύννεφο. Αύτός εlναι άναμφίβολα ενας
ύπαινιγμός τοϋ ρόλου πού Θά παίξει ή 'Αθηνά, έξασφαλίζον
τας τήν άθώωση τοϋ 'Ορέστη δταν θά δικαστεί γιά μητροκτο
νία στόν Αρειο Πάγο. Ένα παρόμοιο άγγείο τοϋ ίδιου ζω
γράφου δείχνει τό θάνατο τοϋ Άκταίωνα (Arch . Reports
1973 σελ. 40, εiκ. lOd) έμπνευσμένο ίσως άπό τίς " Δοξότιδες "
τοϋ Α iσχύλου. ·Ενας καμπανόσχημος κρατήρας, στό Γκό
τενμπουρΎJC, άπεικονίζει τήν ίδια σκηνή · άλλά προσθέτει τή
.
μορφ1) ηϊς Σεμέλης. Ό Άκταίωνας εlχ' έρωτευτεί τή Σεμελη
προκαλώντας τήν όργ1) τοϋ Δία πού άνάθεσε στήν Αρτεμη
καi τι) Λύσσα νά έκτελέσουν τήν έκδίκησ1i του -. ή πρώτη,
μεταμόρφωσε τόν 'Ακταίωνα σέ έλάφι, κ' ή δεύτερη λύσσαξε
τά σκυλιά του πού τόν κατασπάραξαν.
•

'Ιδιαίτερα σημαντικό παράδειγμα εlναι μιά άπεικόνιση τοϋ
"Προμηθέα Λυόμενου" τοϋ Αισχύλου, πρώτη καi μέχρι στιγ
μης μοναδική στήν άγγειογραφία της Νότιας 'Ιταλίας. Ή
άπεικόνιση αύτή ύπάρχει στήν πρόσθια δψη ένός μεγάλου
καλυκόσχημου κρατιiρα τ&ν μέσων τοϋ 4ου π.Χ. αiώνα πού
βρίσκεται τώρα στό Βερολίνο ( 1 969.9, εiκ. 7). Στό κέντρο,
κυριαρχώντας στήν εiκόν(l, βρίσκεται ό Προμηθέας άλυσο
δεμένος σ' ενα μεγάλο βράχο. Τό βλέμμα του εlναι στραμμένο
ιιιι
πρός τόν Ήρακλη, πού στέκεται άριστερά, άπλώνοντας τό
Όπως θά τό περίμενε κανένας ό άριθμός τ&ν άγγείων μέ Θέ
δεξί του χέρι γιά νά τόν έλευθερώσει άφοϋ εχει ήδη χτυπ1;σει
ματα πού προέρχονται άπό Τραγωδίες τοϋ Σοφοκλή εlναι πολύ
τόν άητό τοϋ Δία μ' ενα βέλος άπό τό τόξο πού κρέμεται στόν
μικρότερος, άλλά ενα άπ' αύτά τά άγγεία παρουσιάζει iδιαι. :
άριστερό του ώμο. Τό πουλί εiκονίζετα ι καθώς πέφτει σκο
τερο ένδιαφέρον κ' εχει ξεχωριστή σημασία. Πρόκειται για
τωμένο, μ' ενα κόκκινο λεκέ άπό αlμα στό στηθος του, στό
ενα κομματιασμένο καλυκόμορφο κρατ�iρα, πού βρέθηκ�
σημείο πού τό τρύπησε τό βέλος.Πλάι στόν Ήρακλ1ϊ κάθεται
στiς Συρακοϋσες τό 1969 κ' εlναι σικελικ11ς κατασκευης άπο
ή 'Αθηνά πάνοπλη, κρατώντας στό 'να χέρι πυκνό στεφάνι
τό έργαστήρι Καποντάρσο. Τό έργαστ11 ρι αύτό, μiiς ήταν
άπό φύλλα σύμβολο αύτοϋ πού θά φορέσει ό Προμηθέας σάν
ήδη γνωστό άπό ενα ι'iλλο άγγείο πού έπίσης παρουσιάζει
άπόδειξη κ'αt έγγύησ η της ύποταγ1Ίς του στό Δία · στά δεξιά,
μιά σκηνή άπό Τραγωδία - μιά γυνί:ιίκα γονατισμένη άν'άμε:
σέ άντιστάθμισμα τοϋ Ήρακλη , βρίσκετ α ι 11 Γαία, ή μητέρα
σα σέ δυό ι'iλλες γυναίκες κ ' εναν άγγελιαφόρο. Ή σκην l)
τοϋ ήρωα πού ήταν πρόσωπο τοϋ εργου καi πλάι της ό 'Απόλ
αuη) διαδραματίζεται πάνω σέ μιά άπλ1) σκηνική κατασκευη
λωνας, πού σ' αύηΊν ό Ήρακλης προσευχήθηκε !' ιά νά μή y
. άλλά, μέχρι στιγμης, δέν εχει συνδεθεί πειστικά μέ κανένf!
άστοχήσει τό βέλος του. Στήν άπό κάτω ζώνη βρισκονται η
.
γνωστό εργο. Ό κρατιΊρας των Συρωcουσών παριστανει
μια
Δήμητρα, 1) Περσεφόνη καί μιά 'Ερινύα (σύμβολο τοϋ �άτω
πολύ πιό σύνθετη μορφή σκ11 νi'jς δπου φαίνεται καθαρά δτι τό
Κόσμου), καθώς καi μερικά φυτά μέ κόκκινα λουλουδια,
πάτωμα στηρίζεται σέ μιά σειρά άπό στύλους τέσσερις ψηλές
πού όπαινίσσονται ίσως τό βότανο προμήθειο. Τό βότανο
ι'iσπρες δωρικές κολώνες ύποδεικνύουν τό σκηνικό φόντο.
αuτό λέγεται δτι φύτρωσε άπό τό αΙμα τοϋ Προμηθέα πού εχυσε
Ή σκηνή εΙναι παρμένη άπό τόν "Οiδίποδα Τύραννο" ( 1 1.
ό άητός. Τό άγγείο δέ μάς δίνει τόσο μιά συγκεκριμένη σκηνή
.
924 ff. ) καi άπεικονίζει τή στιγμή δπου ό άγγελιαφόρος, στη�
τοϋ εργου, δσο μιά άναπαράστασή του μέ ι;ιερικά 7:ρόσωπα
ι'iκρη
άριστερά,
άφηγείται
τό
θάνατο
τοϋ
Πόλυβου,
βασιλια
.
πόύ, στ1Ίν πραγματικότητα, δέν παιρνουν
μερος στη δράση
τής Κορίνθου καl όποτιθέμενο πατέρα :rοϋ Οiδίποδα. Βλέπου
άλλά πού συνδέονται μ' αύτήν κατά κάποιο τρόπο. Αύτό εlναι
με τόν Οiδίποδα (εiκ. 1 ) μέ βασιλικό ενδυμα ψηλό καl γενειο
�
.
χαρακτηριστικό τ&ν Θεατρικ&ν άπεικονίσεων της άγγειογρα
φόρο καθώς τραβά τή γενειάδα του σέ μια χαρακτηριστικη
φίας της Νότιας 'Ιταλίας.
κίνηση άμηχανίας. Πλάι του βρίσκεται ή 'Ιοκάστη πού, � χον
•11•
τας συλλάβει δλη τή σημασία τών λόγων τοϋ άγγελιαφορου:
Ή " Νιόβη " ήταν μιά άπ' τίς πιό ξακουστές Τραγωδίες τοϋ
έτοιμάζεται νά τραβή ξει τό πέπλο της πάνω άπ' τό κεφάλι και
Αίσχύλου. Σ' αύηΊν άναφέρεται ό 'Αριστοφάνης στούς " Βα
νά τρέξει μέσα στό παλάτι. Κοντά ττ.�ς βρίσκεται μιά θερ�παι
τράχους" του δπου ύπογραμμίζει τή μακριά σιωπή της ή 
νίδα καί μπροστά της ο[ μι κρότερες μορφές τi'jς Άντιγονης
ρωίδας. Σ έ μια 'ύδρία τοϋ άγγειογράφου L i bation άπό τ ή νΚαμ
καt της Ίσμ1iνης μέ ζωηρόχρωμες χλαμύδες. Στήν πραη.ιατι
πανία, φτιαγμένη γύρω στό 350 - 325 π.Χ. καί πού τώρα β � ί
κότητα, 11 'Αντιγόνη καί 11 Ίσμ11νη δέν έμφανίζοντ�ι σ � ό. ε � γο,
.
σκεται στό Μουσείο Νίκολσον τοϋ Πανεπιστημιου
τοϋ Σιν
άλλά ό άγγειογράφος τίς εχει μάλλον περιλάβει για να οξυνει
τνεϋ (είκ. 4), βλέπουμε μιά εξοχη άπεικόνιση της σκηνης
τήν τραγικότητα τi'jς σκην1;ς.
δπου ό Τάνταλος, ό γέρο - πατέρας της Νιόβης, τήν έκλιπαρεί
Τό
ένδιαφέρον τοϋ άγγείου συνίσταται στό δτι μiiς δίνει τή
νά σπάσει τή σιωπή της καi νά παραιτηθεί άπό τό πένθος της.
μοναδική ση) Νότιο 'Ιταλική άγγειογραφία άναπαράστασ ry
Στό κέντρο, βρίσκεται 11 μο ρ φή της Νιόβης, στόν τάφο τ&ν
μιiiς σκηνης άπό γνωστή Τραγωδία πάνω σέ μιά πραγματ ικη
σκοτωμένων της παιδιU>ν, καλυμμένη μέ πέπλο καi μέ τό χέρι
_
σκηνικι) κατασκευή. Τό άγγείο αύτό πρέπε � νά χρο�ο�ο�ειτα
�
στό κεφάλι , σύμφωνα μέ τι) συνηθισμένη χειρονομία τοϋ
νωρίς, στό δεύτερο μισό τοϋ 4ου π.Χ. αιώνα, γι αυτο και
πένθους άριστερά, ό γέρο - Τάνταλος μέ πλούσιο κοστούμι,
εlναι τεκμήριο ϋψιστης σημασίας γιά τ�)ν κατοπινή έξέλιξη
όψώνει τά χέρια του σέ ικεσία. Δεξιά, διακρίνεται μιά καθιστή
τοϋ Έλληνικοϋ Δράματος.
γυναικεία φιγούρα σέ στάση Θλίψης, ίσως ή μητέρα τοϋ ι'iντρα
•11•
της Νιόβης, ii, πιό πιθανό, 11 τροφός πού φαίνεται δτι ελεγε
τόν Πρόλογο. 'Από πάνω βρίσκεται 11 Λητώ κι ό 'Απόλλωνας,
Ένα χαμένο εργο τοϋ Σοφοκλfi, ό "Λαοκόων ", πού γι' αύτό
αίτία της συμφοράς της Νιόβης. Παρατηροϋμε δτι τό κάτω
ξέρουμε συγκριτικά λίγα, παλιότερα εlχε θεωρηθεί δτι εiκο
μέρος τοϋ σώματος τιϊ ς 11ρωίδας παρουσιάζεται σά λευκ1) μά
νίζεται σ' ενα κομμάτι Άπουλιανοϋ άγγείου πού άν1iκει στή
ζα - άναφορά στήν έπερχόμενη μεταμόρφωσ1i της σέ πέτρα.
Μιά παρόμοια σκηνή έμφανίζεται σέ μιά Άπουλιανή λου� Στιί σελίδα 25
•
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ΕΙΚ. 2 : Σκην.�) aπο τή χαμένη τραγωδία τού Εύριπίδη " 'Ηρακλείδες " . Πελίκη άπδ τάφο τής άρχαίας 'Ηράκλειας

ΕΙΚ. 3

:

Σκηνή άπο τή χαμένη "Σθενέβο ια" σέ ύδρία. Ί-1 ήρωίδα κι ό Βελλερεφ6ντης , μέ θεατρικa κοστούμια

ΕΙΚ. 4 : Σκηνή aπό τή χαμένη " Νι6βη " τού Αlσχύλου. Ί-1 ήρωίδα στόν τάφο τών παιδ ιcΖ>ν της. Τό σώμα
της, σa λευκή μάζα, ύποδηλώνει τήν lπερχ6μενη μεταμ6ρφωσ1] της σέ πέτρα. ' Υδρtα aπό τήν Καμπανlα

ΕΙΚ. 5 : ' Η πρώτη τραγωδία ποv βασίστηκε στον όμοφvλ6φιλο lρωτα, ό χαμένος "Χρύσιππος " τού Εύριπίδη.
' Ο Λάιος lκλεψε τον ώρα ίο Χρύσιnπο , ποv αύτοκτ6νησε άπο ντροπ1]. Καμπαν6σχημος κρατήρας άπο τήν 'Απουλία
20
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ΕΙΚ. 6 : Σκηνή άπό τή χαμένη " 'Ανδρομέδα " τού Εύριπtδη. Ί-1 ήρωtδα, δεμένη σέ δυό κολώνες. Ό άγγειογρά
φος πρόσθεσε μικρό άέτωμα - ύπενθυμtζοντας τό σκηνικό φόντο. Καμπανόσχημος κρατήρας άπό η)ν 'Απουλία
21

ΕΙΚ. 7 : 'Η μοναδ ικη άγγειογραφία άπο τον "Προμηθέα Λv6μενο" τού Αίσχύλοv. Κρατήρας άπο τήν 'Απουλία
22

ΕΙΚ. 8 : 'ζ.Ι.πδ τa πιο νέα άγγεϊα, μ8 σκην1} άπδ η}ν " 'Αλκμ1)νη " τού Εύριπίδη. Κρατ1)ρας άπδ τή Σικελία
23
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συλλογή Jatta στό Ροϋβο καί δείχνει ενα έρπετό τυλιγμένο
γύρω άπό ενα ίiγαλμα τοϋ 'Απόλλωνα καθώς κατασπαράζει
εναν άπ' τούς γιούς τοϋ Λαοκόοντα. Τώρα, ήρθε στό φU>ς eνα
ίiλλο άγγείο πού μίiς δίνει μιά όλοκληρωμένη έκδοχή της
σκην1'jς, προσφέροντάς μας ετσι τή δυνατότητα ν' άνασκευά
σουμε τίς λεπτομέρειες πού λείπουν άπό τό θραϋσμα της
Jatta. Σύμφωνα μέ τ�)ν παλιότερη έκδοχή τοϋ μύθου, δπως
παραδίνεται στήν " 'Ιλίου Πέρσιν " τοϋ Άρκτίνου, δταν ο[
Έλληνες άποσύρθηκαν στ�)ν Τένεδο εχοντας άφήσει πίσω
τους τό Δούρειο Ίππο, καί ο[ ΤρU>ες ρ ίχτηκαν σέ πανηγύρια
νομίζοντας πώς ό πόλεμος τέλειωσε, ό 'Απόλλωνας εστειλε
τά φίδια πού σκότωσαν τούς γιούς τοϋ Λαοκόοντα δχι δμως
καί τόν iδιο τόν [ερέα έπισπεύδοντας έτσι τή φυγή τοϋ Αινεία
μετά τή συμβουλ1) τοϋ Άγχίση πού διέκρινε σ' αύτό τό γεγο
νός εναν οιωνό της έπερχόμενης καταστροφ1)ς η 'jς Τροίας.
Αύηi τ�)ν έκδοχή φαίνεται δτι χρησιμοποίησε κι ό Σοφοκλης
πού πίστευε δτι μόνο ο[ γιοί σκοτώθηκαν (" κατεσθίουσιν "
είναι ή λέξη πού χρησιμοποιεί σ' ενα άπόσπασμα πού σώθηκε).
Τό εργο τοποθετιόταν μάλλον στόν περίβολο τοϋ Ναοϋ τοϋ
'Απόλλωνά τοϋ Θυμβραίου, πού ό Λαοκοόντας είχε παραβιά
σει προκαλώντας ετσι τή\ι όργ1) τοϋ Θεοϋ. Τό νέο άγγείο, πού
άν1)κε ι σέ μιά ιδιωτικ1i γερμανική συλλογ1) καί πού τώρα
βρίσκεται δανεισμένο στό " Άντίκεν Μ ουζέουμ " τ�'jς Βασι
λείας, είναι τοϋ άγγειογράφου Pisticci καi μπορεί νά χρονολο
γηθεί νωρίς, τό τελευταίο τέταρτο τοϋ 5ου α!ώνα. Δείχνει,
άριστερά, τό ίiγαλμα τοϋ 'Απόλλωνα πού γύρω του είναι τυ
λιγμένο ενα μεγάλο φίδι μ' ενα κομμάτι άπό σU>μα άγοριοϋ
στό στόμα του, ένιο όλόγυρα βρίσκονται ίiλλα κομμάτια δπως
τό κεφάλι κ' ενα πόδ ι . Μ ιά γυναίκα μέ τσεκούρι τρέχει πρός
τό ίiγαλμα σά γιά νά έπιτεθεί στό φίδι, καί, πίσω της, είναι
eνας ίiντρας γενειοφόρος πού σηκώνει τό χέρι του στό κεφάλι
σέ μιά χιηρονομία φρίκης - μάλλον ό iδιος ό Λαοκόων.
Δεξιά, άνατcαρασταίνεται ό 'Απόλλωνας σχεδόν δμοιος μέ τό
ίiγαλμά του.
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Έν' ίiλλο άγγείο έξαιρετικης σημασίας γιά τό Σοφόκλειο
δράμα, είνιiι ενας μεγάλος καλυκόσχημος κρατήρας άπό τό
Λίπαρι . Ή σκην1i πού είναι ζωγραφισμένη πάνω του προσφέ
ρει μιά Θαυμαστή εικονογράφηση τU>ν στίχων 6 - 21 τοϋ πρόλο
γου τ&ν " ΤραχινιU>ν ". Στίς περισσότερες μορφές έπιγράφον
ται τά όνόfίατα · άριστερά, είναι ή Δηιάνειρα μέ τήν άκόλουθό
της άπό Πάνω της, ή Νίκη · στό κέντρο, ό νεαρός Ήρακλ1'jς,
μέ τό βλέμμα στραμμένο στόν άσπρομάλλη Οινέα, πατέρα της
Δηιάνειρας, πού κάθεται στά πόδια του. Πάνω άπό τόν Οiνέα
κάθεται ό ΆχελU>ος μέ κέρατα στό κεφάλι, δπως ταιριάζει
σ' ενα ποταμό - Θεό. Αύτή ή ε!κόνα είναι, μέχρι στιγμης,
μοναδική στήν έλληνική άγγειογραφία καi θά μποροϋσε νά
'χει χρησιμέψει σά μιά εξοχη άφίσα γιά τό εργο.

1111

'Εκτός άπ' μύτά πού fiδη άναφέραμε, έχουμε πολλά παραδείγ
ματα νέων ε!κονογραφ1)σεων άπό δράματα τοΟ Ευριπίδη,
άπ' τούς τάφους τοΟ Πολύκορου καi της Γκραβίνα. Σ' αυτά,
περιλαμβάνονται i1 " ·Αλιc ηστη ", ή " 'Αλκμήνη " , i1 " ' Αν
δρομέδα ", ό " Χρύσιππος " , 1) " Σθενέβοια ", ο[ " 'Ηρα
κλείδες " .
Ή " ·Αλκ;ηστη " δέν είχε άναπαρασταθεί παλιότερα στήν
άγγειογραφία της Νότιας ' Ιταλίας, άλλά μιά έξαίρετη λουτρο
φόρος τ&ν•μέσων τοϋ 4ου αιώνα, δανεισμένη τώρα στό " Άν
τ ίκεν Μ ουζέουμ " της Βασιλείας δίνει μιά Θαυμάσια ε!κό
να της σκηνης τοΟ άποχαιρετισμοϋ πού ύπάρχει στό ερ
γο. Στό κέντρο, βρίσκεται ή ·Άλκηστη άποχαιρετώντας τά
δυό της παίδιά, ένU> ό ·Άδμητος στέκεται Θλιμμένος στό πλάι.
Δεξιά, είνqί μιά i1λικιωμένη γυναίκα, ίσως i1 μητέρα τοϋ "Α'δ
μητου, καi ό παιδαγωγός. Έν' δ.λλο άγγείο, σέ μιά Ιδιωτική
συλλογ 1) στ1) Φλωρεντία, φαίνεται ν' άπεικονίζει τ�iν έπιστρο
φή της • Άλκηστης, μέ τόν 'Απόλλωνα καl τόν "Αδμητο άρι
στερά, τόv Ήρακλη στό κέντρο, τόν παιδαγωγό, καi μιά πε
πλοφόρα ";\.λκηστη πού τ�)ν καλωσορίζουν τά παιδιά της άφοΟ
τήν άναγνώρισαν. (Δές " Θέατρο " τεΟχος 40 - 42 σελ. 39).
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'Από τά νέα άγγεία πού σχετίζονται μέ τήν " 'Αλκμήνη "
ίσως τό πιό ένδιαφέρον είναι eνας καλυκόσχημος κρατήρας
άπό τό Λίπαρι (ε!κ. 8) δπου είκονίζεται 1'1 'Αλκμήνη καθισμέ�

νη σέ βωμό, πού μπρός του βρίσκεται ή πυρά, μέ τό eνα χέρι
ύψωμένο πρός τόν ουρανό σέ μιά κίνηση ικεσίας. Ή κίνηση
αότή φαίνεται νά βρίσκει άνταπόκριση στό Δία καi τόν Έρ
μ1; , πού βρίσκονται πλάι της, ίσως έπειδή ελεγαν τόν έπίλογο
καi τόν πρόλογο τοΟ εργου. Ένα i:ίλλο άγγείο, eνας λαιμόσχη
μος άμφορέας άπό τήν Καμπανία τοΟ άγγειογράφου Parrish
πού πρόσφατα έμφανίστηκε στό άγοραστικό προσκi1νιο της
Νέας 'Υόρκης, δείχνει τήν περισσότερο γνωστή σκηνή της
'Αλκμήνης καθώς ίκετεύει τό Δία, μέ τόν 'Αμφιτρύωνα πλάι
της καi τiς Νεφέλες νά χύνουν νερό γιά νά σβ1)σουν τiς φλό
γες, ένιο 1) πραγματική φωτιά δέν άναπαρασταίνεται .
ιιιι

Μ ι ά άσυνήθιστη έκδοχ1i τής " 'Ανδρομέδας " έμφανίζεται
σέ μιά νεότερη λουτροφόρο τής 'Απουλίας του έργαστηριοϋ
Baltimore, πού τώρα βρίσκεται σέ Ιδιωτική συλλογή στ�) Φλω
ρεντία. Ή έκδοχή αυτ�; δείχνει τήν 'Ανδρομέδα δεμένη στό
βράχο, ένU> άπό κάτω ό Περσέας παλεύει μέ τό Θαλάσσιο
κητος (εiκ. 9). Ό βράχος αύτός μας θυμίζει πολύ έκείνον
δπου ήταν δεμένος ό Προμηθέας στόν κρατ�)ρα τοΟ Βερολί
νου καί Θά 'πρεπε ϊσως νά Θεωρηθεί σάν ενα είδος σκηνικοϋ
έξαρτήματος, πού χρησίμευε δ.λλοτε σά βράχος (δπως έδU>),
ίiλλοτε σάν κρύπτη (στό άγγείο Ντίρκε του Βερολίνου),
κι ίiλλοτε πάλι σά στόμιο σπηλιάς (" Φιλοκτ�)της ").
Μιά ένδιαφέρουσα έκδοχή τής όπόθεσης της " 'Ανδρομέδας"
έμφανίζεται σ' eνα Άπουλιανό κρατiιρα σε σχημα καμπάνας
που τώρα βρίσκεται στό Κράϊσττσερτου (Ν.Ζ.). Ή ήρωίδα
παρασταίνεται δεμένη σέ δυό κολU>νες (εiκ. 6) πού, στ�']ν κο
ρυφiι τους, ό άγγειογράφος εχει προσθέσει ενα μικρό άέτωμα
σά γιά νά όπενθυμίσει τό σκηνικό φόντο. 'Αριστερά, είναι ό
Περσέας μέ τήν ι'iρπη (δρεπάνα) καί, δεξιά, ό Κηφέας, πατέ
ρας τ�'j ς 'Ανδρομέδας.
Ό " Χρύσιππος " ήταν eνα άπ' τά πιό διάσημα εργα τοϋ
Εύριπίδη καί 1) πρώτη Τραγωδία πού βασίστηκε στόν όμο
φυλόφιλο ερωτα. Ένιο έμενε μt τόν Πέλοπα στήν Ήλιδα,
στή διάρκεια τής έξορίας του άπό τή Θήβα, ό Λάιος προσελκύ
στηκε άπ' τήν έξαιρετική όμορφιά τοϋ Χρύσιππου , τοϋ γιοϋ
του Πέλοπα, καi άνίκανος νά συγκρατiισει τό πάθος του, τόν
εκλεψε μt τό ι'iρμα του στή διάρκεια τ&ν άγώνων. Μετά άπ'
αότό, φαίνεται δτι ό Χρύσιππος αυτοκτόνησε άπό ντροπή καi
ό Πέλοπας !tριξε στό Λάιο τήν κατάρα νά χαθέί άπ' τό χέρι
τοΟ ϊδιου τοϋ γιοϋ του.
Ό βιασμός τοϋ Χρύσιππου δέν ήταν θέμα άγαπητό στούς
άγγειογράφους καi μέχρι πρόσφατα, μόνο τρείς Παραστάσεις
ήταν γνωστές. Δυό άκόμα άνακαλύφτηκαν τώρα : eνας Άπου
λιανός καμπανόσχη μος κρατ�)ρας (εικ. 5) τοΟ άγγειογράφου
Δαρείου - τώρα στό Βερολίνο - καi μιά μεταγενέστερη
Άπουλιανή όδρία, σέ iδιωτική συλλογή στή Φλωρεντία. Καi
τά δυό άγγεία δείχνουν παρόμοιες έκδοχές της ύπόθεσης άλλά
ό κρατ�)ρας τοϋ Βερολίνου προσφέρει τ�)ν πιό όλοκληρωμένη ,
μ έ μιά σειρά θεοτ�)των άπό πάνω, πού άνάμεσά τους εχει άπρο
σδόκητα ε!σχωρήσει ό παιδαγωγός, κι άπό κάτω ό Λάιο ς στό
ι'iρμα του καθώς κλέβει τό νεαρό Χρύσιππο. Ό iδιος ό Χρύ
σιππος εiκονίζεται μέ τά χέρια άπλωμένα σέ μιά μάταιη ίκε
σία πρός τόν πατέρα του Πέλοπα πού τρέχει μέ τόν άκόλουθό
του σέ μιά προσπάθεια νά τόν έλευθερώσει .
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Ό θάνατος της Σθενέβοιας εικονίζεται στόν προγενέστερο

Άπουλιανό άμφορέα της Γκραβίνα, 7tού fiδη άναφέρα με.
Ή άναχώρηση τοΟ Βελλερεφόντη μέ τό μοιραίο γράμμα τοϋ
Προίτου πρός τόν Ίοβάτη άπεικονίζεται καθαρά σέ μιά μεγά
λη ύδρία άπό τήν Παιστό (εικ. 3) πού τήν ύπογράφει ό άγγει
ογράφος Άστέας καί πού βρέθηκε στήν Άγρόπολη πρίν άπό
μερικά χρόνια. 'Από πάνω, σ' ενα κτίσμα πού μοιάζει μέ ύπε
ρU>ο, ίσως έμπνευσμένο ι'ιπό τήν άρχαία σκηνή καί σχετικό
μέ κείνο πού άπεικονίζεται στόν κρατήρα μέ Θέμα τή μανία
του Ήρακλ1'j καi πού τώρα βρίσκεται στή Μαδρίτη, βλέπουμε
τήν 'Αφροδίτη άνάμεσα σέ δυό 'Ερινύες- άπό κάτω, ό Βελλε
ρεφόντης παίρνει τό γράμμα άπό τό χέρι του Προίτου, ένώ ή
Σθενέβοια μέ ηi θεραπαινίδα της παρακολουθοΟν. Τά κοστού
μια, μέ τά πλούσια μοτίβα πού φοροϋν ο[ βασικές μο'ρφές,
ύπαινίσσονται έπίδραση άπό τή σκηνικ1) παρουσίαση τοϋ
δράματος.
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Τελειώνοντας, μποροΟμε νά ρίξουμε μιά σύντομη ματιά στ�)

ΕΙΚ. 9 : ' Ασυνήθιστη έκδοχ1} aπό τήν " 'Ανδρομέδα " σέ λουτρο φ6ρο. Ή ήρωίδα δεμένη σέ βράχο, sνώ ό
Περσέας παλεύει μέ τό κήτος. Ό βράχος, σκηνικό έξάρτημα, χρησιμοποιόταν σaν κρύπτη, στόμιο σπηλιaς κ.a.

σκηνή τοϋ κωμικοϋ Θεάτρου πού στη Νότια 'Ιταλία άναπα
ρασταίνεται ικανοποιητικά άπ' τά άγγεία μέ σκηνές άπό
φλύακες. οι φλύακες είναι μιά τοπικ11 μορφή φάρσας της
Νότιας 'Ιταλίας πού παρωδεί Θρύλους Θε&ν καί ή ρόJων η
σκηνές άπό τό 'Ελληνικό Δράμα, δίνοντάς μας ταυτόχρο
να διασκεδαστικές είκόνες άπό τήν καθημερινή ζω1) - π.χ.
γυναίκα πού μαλλώνει τόν Cί.ντρα της, κύριος μέ ύπηρέ
τη κ.λπ.
Ή λέξη φλύαξ φαίνεται δτι συνδέεται μέ τό φλέω (φουσκώνω)
καί ίσως άναφέρεται στά χαρακτηριστικά παραγεμίσματα που
φοροϋσαν σι i]Θοποιοi καi πού Θυμίζουν τά άντίστοιχα τ&ν
χορευτ&ν πάνω σέ κορινθιακά άγγεία κώμου, τοϋ τέλους τοϋ
Ίου καi τ&ν άρχ&ν τοϋ 6ου π.Χ. αίώνα. Αύτά τά άγγεία τά
συναντάμε σ' δλα τά έργαστήρια άγγείων της Νότιας 'Ιταλίας,
παρόλο πού είναι πιό συχνά στήν 'Απουλία ιcαi στήν Παιστό
καί πρέπιiι νά συμπεριληφθοϋν στά πιό πρωτότυπα προϊόντα
τ�j ς τέχνης της Μ εγάλης 'Ελλάδας.

Έχουν ε!δικό ένδιαφέρον άπ' τήν πλευρά δτι άπεικονίζουν
συχνά τό σκηνικό χ&ρο δπου δίνονται σ ι παραστάσεις. Πρό
κειται γιά μιά άπλή κατασκευη, κάτι περισσότερο άπό έξέδρα,
πού στη ρ ίζεται σέ στύλους i1 κίονες. Μερικές φορές αύτά τά
όποστη ρίγματα καλύπτονται μέ παραπετάσματα η μέ μιά
σειρά άπό σκαλιά που δδηγοϋν στό πατάρι. •Αλλοτε, πλάι
στά σκαλιά, όπάρχει καi μιά πόρτα. Όλη i1 κατασκευη όπαι
νίσσεται ενα εΙδος αύτοσχέδιας παράστασης, ίσως στό ϋπαι
Θρο, άφοϋ σ' ενα άγγείο, που τώρα βρίσκεται σέ ίδιωτική συλ
λογ1) στό Μπάρι', 11 σκηνή εχει στηθεί άκριβ&ς πίσω άπό ενα
άληΘινό δέντρο που χρησιμεύει γιά νά καλύπτει τόν αύλητ�),
που παίζει τήν άληθινή μουσικ11, έν& δυό φλύακες χορεύουν
γύρω άπό 'να βωμό παριστάνοντας δτι παίζουν αύλό.
Ένα έξαιρετικό καινούριο δείγμα μέ σκηνή άπό φλύακα,
βρίσκουμε σ' ενα κρατήρα της Καμπανίας, πρόσφατο άπδκτη
μα τής 'Εθνικής Π ι νακοθήκης τής Β ικτώρια στη Μελβούρνη.
Ό καμπανόσχημος αυτός κρατ1iρας δείχνει ενα φλύακα μέ
δαυλό κ' εναν άλλο, προφαν&ς γεροντότερο άγρότη μέ Cί.σπρα
μαλλιά καi ενα δρεπάνι, νά στέκονται σέ μιά σκην 1) πού στη
ρίζεται σέ κολ&νες μέ παραπετάσματα άνάμεσά τους καi 'μέ
μιά χαμηλή σειρά άπό σκαλοπάτια. Πλάι τους στέκεται ενας
αύλητ�)ς που πιθανόν νά συνόδευε μουσιιcά τό εργο.

Αύτές σι ε!κονογραφήσεις πού είναι μόνο λίγες άπό ενα μεγά
λο ά ρ ιθμό, άποδείχνουν πόσο 1i γνώση καi 1i κατανόησή μας
γιά τό 'Ελληνικό Δράμα εχουν έπεκταΘεί άπό τήν πρόσφατη
άνακάλυψη ένός τόσο πλούσιου νέου ύλικοu μέ Θέματα πού
συνδέονται μέ τό Θέατρο.
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ΣΥΖΉΤΗΣΗ ΜΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚαταγραφΎ; ΝΙΚΗΦΟΡΟ Υ ΠΑΠΑΝΔ ΡΕΟ Υ
Ή παροvσία τοv Πfjτeρ Μπρούκ i'jταv
evα άπό τά ση μαvηκότeρα στοιχεία
τfis θεατρ1κfis ζωfjs τοv Παρ1σ1οv,
στό Χρόvο πού πέρασε . Δημόσια πα
ροvσία σέ δικό τοv θέατρο, κ1 όχι 1ηά
μόvο δοvλε1ά έρyαστηρίοv μέ μ1ά μικρή
όμάδα νέωv ήθοπ.:>1ών άπό δ1άφορεs
χώρεs, δπωs y1νόταν άπό τό 1 968 στά
πλαίσια τοv Δ1εθvοvs Κέντροv Θεατρ1κfis Έρεvvαs. Οι νέοι τοv έρyαστηρίοv
άποτελοvν δμωs τό βασικό πvρ1jνα τοv
θ1άσοv : y1ά τό Μπρούκ ή eρεvνα καl
ή παραyωyή θεαμάτων άλληλοσvμπλη
ρώνονται καl άλληλοτροφοδοτοvνται .

Δvό παραστάσε1s όλότελα δ1αφορεηκέs
μεταξύ τovs, ό " Τί μων ό Άθηναίοs "
καl ο ι " Ί κs " , άρκεσαν yιά νά καθιερω 
θεί μέσα σέ λίyovs μfjνεs καl ν' άποκτήσε1
τό κο1vό τηs μ1ά νέα αίθοvσα, κ1 άs
βρίσκεται μακριά άπό τίs θεατρ1κέs yε1τοv1έs. Μ1ά νέα παμπάλαια αίθοvσα. Τό
Tl1eatι·e des Bouffes du N o rd i)ταν eνα
παλιό, έyκαταλειμμένο θέατρο, κλειστό
άπό πολλά χρόνια, eνα άδ�ιο κέλvφοs.
Ό Μπρούκ τό άφησε σχεδόν άvέπαφο.
Χρησιμοποίησε y1ά " σκηνή " τή μισή
έπιφάvε1α τfis πλατείαs, Εβαλε πάyκοvs
στήν άλλη μισ1i κ1 άφησε δπωs i)ταν τόν
έξώστη , έπ1σκεvάζονταs μόνο τά καθί
σματα. οι τοίχο ι eμε1ναv άθ1κτο 1, άβα
φτο�, μέ τά σημάδια τοv χρόνοv, ξεφη
σμέvοτ, μέ άπομεινάρ1α έδώ κ' έκείπα
λ1ών καλώv 1iμeρών. Καμιά τεχνική έy-

κατάσταση, έκτόs άπό τούs προβολείs.
Χωρίs σκηνικά, μέσα σ' αύτό τό θέα
τρο πού εΤνατ τό ίδιο evα σκηv1κό, δ
θίασοs παροvσίασε τό eρyo τοv Σαίξ
πηρ, κάτω άπό ενα άδ1άκοπο, άπλετο
φώs, μ' eνα Τίμωνα νεαρό, άvώριμο
ούτοπ1στή, πού φαvτάζετα1 πώs μέ τά
πλούτη τοv θά έyκαταστήσετ εναv
κόσμο φτλίαs καl άyάπηs, evα εΤδοs
χίππv, yοητεvηκό μαζi κι άvεύθvvο .
"Ολ' αύτά, μέ · πολλούs άναχροντσμούs
στά κοστούμια, χωρίs καμιά προσπά
θεια νά παρασταθεί μτά σvyκεκριμέvη
έποχή, ή άρχαία, ή έλ1σαβεηανή ή ή
δική μαs.
'Αν τίθετα, στούs " Ί κs " ή σχέση τfis
παράστασηs μέ τήν 1rραyμαηκότητα
εΤvα1 έντελώs δ1αφορεηκ1j. Ή παράστα
ση άποτελεί τήν προσπάθεια ν' άπο
δοθεί θεατρικά εvα βιβλίο τοv άyyλov
έθνολόyοv Colin T u r n b u l l πού περ1yρά
φε1 τόν άρyό θάvατο άπό πείνα μτas
άφρ1κάν1κηs φvλfis, τ ων Ί κs. Καμιά προ 
σπάθεια νά στηθεί στή σκηνή evα άφρ1κάν1κο χωριό, οι 1)θοποτοl πού παί
ζοvν τούs !θαyενείs εΤνατ eναs μαvροs,
eναs y1απωνέζοs, ο! ύπόλο1πο 1 λεvκοl
(χωρis μακ1y1άζ ) . 'Ωστόσο, μέσα σέ
μ1ά παράσταση πού τονίζει τή θεατρι
κή σύμβαση, δποv βλέποvμε π.χ. στήν
άρχή τούs ήθοπο1ούs νά ταχτοΠ01οvν
τό σκηνικό χώρο, ν' άπλώνοvν χώμα
στό δάπεδο κ . λπ . , vπάρχε1 κάη άπό-

- Κάιιατε πρίιι δυό χρόιιια, μέ τιjιι όμάδα τών ιίθοποιών πού
δουλεύουν μαζί σας, ίfνα ταξίδι στήιι Ά φρικιί. Τί έμπειρίες
άποκομίσατε;
- Ση)ν 'Αφρική ξέραμε πώς θ ά βρεθοϋμε σ έ συνθf'\κες άκρι
βώς άντίθετες άπ' αυτές που έπικρατοϋν στό θέατρο, δπου
μιά όμάδα i]θοποιli'>ν έτοιμάζει μιά παράσταση γιά νά μετα
δώσει τό περιεχόμενό της σέ άνθρώπους μέ τούς όποίους
εχει πολλών εiδών κοινές άναφορές, δοσμένες άπό αiώνες.
Θέλαμε νά βρεθοϋμε σ' ενα πλαίσιο δπου τίποτα δέν 1)ταν
άπό πρίν δοσμένο, δπου επρεπε πραγματικά νά ξεκινήσουμε
άπό τό μηδέν.
Νομίζω πώς 1i βάση της έμπειρίας, 11 πιό ένδιαφέρουσα
πλευρά της 1)ταν πώς κάναμε κάτι παρόμοιο μ' αυτό που
κάνω τώρα έδώ : βρίσκομαι άνάμεσα σέ άνθρώπους πού μοϋ
εΙναι άγνωστοι , δηλαδ i] σέ μ1ά τυπική κατάσταση έφιάλτη.
Κοιτάζω γύρω μου μέ τ�)ν έλπίδα νά βρώ κάποια σιγουριά,
άλλά τίποτα : δλα τά πρόσωπα άγνωστα. Κάτι πού πάντοτε
προκαλεί φόβο. Καi σκεφτείτε πώς στ�iν περίπτωσή μας έδω
όπάρχουν ενα σωρό ένθαρρυντικοi παράγοντες . ΕΙδα μπαί
νοντας γραμμένο σ' ενα πίνακα πώς πρόκειται νά eρθω " έδrο ",
όπf'\ρχε μάλιστα καi ή λέξη " συζήτηση ". Συζήτηση , εΙναι
μιά καθησυχαστική λέξη. Έρχονται δλοι προετοιμασμένοι ,
παίρνει ό καθένας η) θέση του σύμφωνα μ έ τ ά καθιερωμένα,
ήσυχάζω κ' έγώ. Δέν ξέρω ποιοί ε'tσαστε, ξέρω δμως πώς
κάνετε θεατρικές σπουδές, καί σείς ξέρετε πώς 1)ρθα έδω,

λvτα ρεαλ1σηκό : τό παίξιμο . Ά φοv
μas δείξοvν δη άπλώs θά " vποδv"
θοvν " τούs άφρτκανούs, μέσα σέ λίyρ:
λεπτά οι ήθοπο1οί y ί ν ο ν τ α 1 Ίκ<ί.
Παροvσ1άζετα1 δηλαδή eνα σπάνιο
φαινόμενο ταύησηs ψvχοσωμαη κfis,
άποτέλεσμα πολύμηνηs μελέτηs, δοκ τ 
μώv καl πep1σvλλoyfis, κ1 αύτό μολο
νότι τό κε ίμεvο (άποσπάσματα άπ9
τό βιβλίο τοv έθvολόyοv) εΤνα1 ώς
θεατρικός λόyος μέτριο. Καl δέν πρό
κειται yτά χvδαίο νατοvραλτσμό, άλλά
yτά μ1ά άκραία, όρ1ακή κατάσταση
δποv, μέσα άπό τό σώμα τοϋ 11θο
πο1οv, ζωή καl θέατρο ταvτίζονται
'
y1ά μ1ά σηyμή.
Μέ θέμα αvτές τlς δvό παραστάσης
καί yεvτκότeρα τή θεατρική δημ1οvρ�
yία, όρyαvώθηκε στό Κέντρο Θεατρί
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δχι ετσι άόριστα, μά γιατi δουλεύω στό θέατρο, κ.λπ. ·Έτσι,
λοιπόν, πίσω άπ' αυτ�; τ�) συνάντηση eχουν όπάρξει μιά σειρ&
προετοιμασίες πού μειώνουν τό ξάφνιασμα, μειώνουν δμω�
συγχρόνως καi τή μόνη Ισως δυνατότητά μας νά είμαστβ
δημιούργικοί, πράγμα πού θά συνέβαινε δ.ν βρισκόμαστε
πραγματικά μέσα στήν έφιαλτική άλλά καi μοναδικά γόνιμή
κατάσταση τοϋ νά είμαστε άπολύτω; άγνωστοι .
Τό ταξίδι στήν 'Αφρική ήταν γιά μάς μιά τέτοια πρωτογεν1iς:
έμπειρία. Πήγαμε βαθιά μέσα στ' άπομονωμένα χωριά. Δέy
είχαμε καμιά έπαφή σέ κυβερνητικό έπίπεδο. Δέν όπf'\ρχe
καμιά προετοιμασία, ούτε προκαθορισμένο δρομολόγιό.
Ξαφνικά, ενα καραβάνι αυτοκινήτων περνοΙJσε τούς άμμq·
λοφους κ' eμπαινε σ' ενα χωριό. 'Εκεί, ξέραμε πώς eπρεπp
πρrοτα νά βροΙJμε τόν άpχηγό.'Ηταν μ ιά στοιχειώδης ευγένειd,
κ' έπειδή πρέπει νά πλησιάζει κανένας μιά άλλη κοινωνίά
μέ τήν πιό μεγάλη λεπτότητα, προσέχαμε δλοι νά είμαστί:
δ ιακριτικο ί , νά μπαίνουμε στό χωριό fισυχα καi άργά, νb.
περιμένουμε σιωπηλοί, έπιτρέποντας στούς κατοίκους νά μaς
περιεργαστοΙJν - rcράγμα πού εκαναν μέ τήν . πιό μεγάλή
φυσικότητα. Ήταν γι' αύτούς ενα γεγονός. Ξένοι έπισκέπτε� .
Σέ λίγο, μέ όδηγοΙJσαν στόν άρχηγό. Ό διερμηνέας ήταy
σχεδόν πάντα κάποιο παιδάκι, γιατί κάπου στήν περιοχ11
- καμιά φορά σέ 20 χιλιόμετρα άπόσταση - όπάρχει πάντα
εν� σχολείο καi στό σχολείο, δπου μαθαίνουν έγγλέζικα η
γαλλικά, πάνε μόνο τά παιδιά. Βρίσκαμε λοιπόν πάντα ενα

παιδί πού fiξερε γαλλικά iΊ έγγλέζικα καi τoiJ ζητούσαμε νά
μας βοηΘ1i σει . Θέλαμε νά μιλ1iσουμε στόν άρχηγό τoiJ χωριοiJ
καi νά τoiJ έξηγ1Ίσουμε τ�]ν παρουσία μας έκεί. Χρειαζόταν
μιά άπλή καί πειστική έξ1iγ11ση γιά τήν ιϊφιξη 30 ξένων πού
ξαφνικά γέμιζαν τό χωριό τους. Κατάλαβα γρήγορα πώς δέ
μποροiJσα νά χρησιμοποι1iσω ηΊ λέξη " Θέατρο " καί τι]
λέξη " 1]Θοποιός ", ήταν άμετάφραστες. Ψάχνοντας, διαπι
στώσαμε πώς μπορούσαμε νά ποiJμε " χορευτής " καί " τρα
γουδιστi1ς ". Έλεγα λοιπόν πώς είμαστε χορευτές καi τρα
γουδιστές άπό διάφορες χ&ρες. Σαφέστατο ! Τότε ό άρχηγός
ελεγε : " Πολύ ένδιαφέρον ". Φτιαχνόtαν έτσι άμέσως μιά
κάποια έμπιστοσύνη , γιατί εβλεπαν πώς δέν εΙχαν νά κάνουν
οuτε μέ πετρελαιοθfjρες, οuτε μέ δημοσιογράφους, οuτε, άκόμα
χειρότερα, μ' έΘνολόγους . Τραγουδιστές καί χορευτές : fiτανε
κάτι άνΘρώπινο καί φυσικό. Τότε ελεγα : " Ταξιδεύουμε στήν
Άφρικ11 γιά νά διαπιστώσουμε Ιiν εΙναι δυνατό ιϊνΘρωποι
χωρίς κοινή γλώσσα νά έπικοινωνήσουν μέσα άπό τραγούδια
καi χορούς. ΜποροiJμε νά τραγουδi1σουμε καί νά χορέψουμε
γιά σας καί σείς νά τραγουδήσετε καί νά χορέψετε γιά μδ.ς; "
Ή έξ1Ίγησή μας αύτή, πού ήταν άλλωστε ή άληθιν1i, Θεωρ1i
Θηκε παντοiJ πολύ ίκανοποιητικ1i . Όταν τελείωνα ό άρχηγός
μoiJ έλεγε : " 'Ορίστε, κάντε δπως νομίζετε ".
'Αρχίζαμε άπλώνοντας ενα χαλί στό χώμα. Ήταν ή δικ1i μας
μικρ11 τελετουργία. Ή πείρα μας μaς εΙχε δείξει πώς ή συγ
κέντρωση (il προσοχή) εΙναι άπrφαίτητο στοιχείο στό Θέα
τρο. Ή μόνη διαφορά άνάμεσα στό νά παίζει κανένας σ' ενα
κλασικό Θεατρικό χώρο καi στή γωνιά ένός δρόμου, εΙναι
πώς στό κλασικό Θέατρο τή συγκέντρωση τήν έξασφαλίζει
ή άρχιτεκτονική . Ή tταλικ1Ί σκηνiι π.χ. βοηθάει τή συγκέν
τρωση, έν& στή γωνιά ένός δρόμου πλfjθος πράγματα δια
σποiJν tήν προσοχή. Διαπιστώσαμε λοιπόν γρήγορα πώς
προϋπόθεση γιά νά παίξουμε στό ϋπαιθρο ήταν νά προκαλέ
σουμε τή συγκέντρωση . Μέ τό χαλί άποκτούσαμε μιά έπιφά
νεια δπου σι 1)Θοποιοί μποροiJσαν νά ξαπλώσουν η νά πηδή
ξουν καί συγχρόνω; φτιάχναμε ενα Θεατρικό χ&ρο, τό χαλί

γινόταν τό κέντρο ένός κύκλου. Έτσι γιά τούς άνΘρώπους
πού δέν iiξεραν τούς κανόνες μας κι οuτε έμείς τούς δικούς
τους, τά πράγματα γίνονταν κατανοητά : κάτι Θά συνέβαινε.
Αύτόματα ο[ ιϊνΘρωποι έπαιρναν Θέση γύρω άπό τό χαλ ί .
Όλα ήταν π ι ά ετοιμα . Έπρεπε ν' άρχίσουμε.
Π&ς δμως ν' άρχίσουμε; ΕΙναι δύσκολο νά ξεκινήσουμε άπλά,
έχουμε πάντα τ�]ν τάση ν' άρχίζουμε μέ κάτι πού εΙναι στήν
πραγματικότητα όπερβολικά πολύπλοκο έν& μας φαίνεται
άπλό - γιατί φερόμαστε σάν ο[ ι'iλλοι νά καταλάβαιναν τους
κανόνες τoiJ παιχ.νιδιοiJ. Τό μεγάλο μάθημα πού δ ιδαχτi1καμε
μέρα τή μέρα εΙναι πώς πρέπει κάθε φορά νά ξαναφτιάχνεις
άπό τήν άρχή τούς κανόνες τoiJ παιχνιδιοiJ. Νά σας π& ενα
παράδειγμα : 'Αφοί) φτιάχναμε τόν κύκλο, συχνά άρχίζαμε
τραγουδ(οντας . Είχαμε σκεφτεί : είμαστε ξένοι μέσα σέ ξέ
νους, Ιiς άρχίσουμε μέ κάτι άπλό, Ciς τραγουδήσει ό καθένας
μας ενα λαϊκό τραγούδι τfjς χώρας του. Ό ενας έλεγε ενα
τραγούδι άπό τό άμερικάνικο φάρ-ούέστ, ι'iλλος ενα γαλ
λικό, ό τρίτος ενα γιαπωνέζικο . Διαπιστώσαμε λοιπόν πώς
αύτό που μίί.ς φαινόταν τόσο άπλό, ήταν γι' αύτους άφάντα
στα δύσκολο, ήταν άκατανόητο ! Αύτό που γιά μας ήταν ενα
άπλό τραγουδάκι, εΙναι άπό μουσικ11 ιϊποψη κατασκευασμένο
ετσ ι , που δποιος τό άκούει γιά πρώτη φορά (άκούει μάλιστα
τό ενα μετά τό ι'iλλο τραγούδια άπό διάφορες χ&ρες) ερχεται
βίαια σ' έπαφή μ' έκφραστικους τρόπους τόσο διαφορετικους
άπ' τους δικούς του ό.Jστε δέ μπορεί τίποτα νά καταλάβει,
τίποτα νά αtσΘανΘεί. Βρήκαμε λοιπόν δτι τό ξεκίνημα τό πιό
�

Ό Τίμων ό 'Αθηναίος " τοϋ Σαlξπηρ, άπι\ τό11 Π1)τερ Μπρούκ
μέ μοναδικό σιιηνικό τούς ξεφτισμέιιους τοίχους ένός έγκατα
λειμμένου θεάτρου στό Παρlσι. ΊΙ σκηνή τοϋ συμπ6σιου,
τή � �πο'!- ή ��ς άιιεμελιιJ.ς: Ό 'f'ίμων περιστοιχψ ται άπό
τους , φιλους του. Στο, πρωτο πλανο, εlναι ό κυνικος φιλόσο
φος 'Απήμωιτος, πού τόν εlρωνεύεται γιά τήν εύπιστ[α του
"

Μιά σκη111} άπό τόν " Τίμωνα " στό παλιό
Τlιέιi tι·e des Boιιffes du Νοι·d " : Εlναι. τό δεύτερο συμπόσιο, δταν ό Τlμων ξέρει πιά
πόσο ψεύτικη ?]ταν ή άφοσlωση τών φίλων του. Τό ξέγνοιαστο πρόσωπο τοϋ Φρανσουά Λ!αρτουρέ έχει άρχlσει 11' άλλοιώιιεται
"

άπλό ή ταν νά τραγουδήσουμε δλοι μαζί τό ίδιο πράγμα. Στήν
άρχή ενα μονάχα ήχο. 'Αρχίσαμε τραγουδώντας δλοι μαζί
" ααα . . . ", φτιάχνοντας παραλλαγές γιά καμιά δεκαριά λε
πτά, ϋστερα χαμηλώναμε λίγο λίγο αύτό τό " α " καi προσθέ
ταμε κάτι καινούριο. Όλοι καταλάβαιναν, ήταν εuκολο.
Λίγο λίγο εμπαιναν κι αύτοί στό παιχνί δ ι . Έτσι είπαμε τρα
γούδια πού δέν ήταν οuτε άφρικάνικα οuτε δχι άφρικάνικα,
άπλώς ξεκινοϋσαν άπό ενα ήχο πού δλοι μποροϋσαν ν' άκο
λουθήσουν. Καταφέραμε ετσι, μ' άφετηρία ενα τέτοιο ήχο,
νά όδηγ11ΘοΟμε χωρίς νά τό ξέρουμε σ' ενα άλλο iΊχο πού
ήταν κάτι πολύ συγκεκριμένο στή δικιΊ τους τή μουσική.
'Εκείνη τή στιγμή είδαμε τόν κόσμο ν' άναταράζεται , νά ση
κώνει τiι γροθιά του, άναρωτηΘιΊκαμε μήπως ήταν εκφραση
ΘυμοΟ, κ' ϋστερα καταλάβ.αμε πώς ήταν εντονη έπιδοκιμασία.
Ύπηρχε πιά ή έπαφή καί μποροϋσε νά γίνει άφετηρ[α ένός
Θεατρικοϋ γεγονότος. Χωρίς τrιν έπαφή αύτiι δέ μπορεί νά
όπάρξει γεγονός : ό 1iθοποιός μένει άπομονωμένος, κάνει
μιά έπίδειξη . Μόνο δταν όπάρξει ή έπαφή μπορεί νά γίνει
κάτι πού μοιράζονται δλο ι, στό όποίο συμμετέχουν. Μέ λίγα
λόγια, ή έμπειρία μας ήταν Θετικiι δταν αύτό πού κάναμε
ήταν πολύ, πάρα πολύ άπλό. Καί χρειάστηκε νά διασχίσουμε
τόν κόσμο γιά νά βροϋμε συνΘηκες τόσο παρθένες .
- Εlδα τούς " Ικς " τέσσερις φορές. Τιίιι πρώτη, ή παράστα
ση ιίταιι συγκεχυμέιιη. Επαιζαιι πολλά παιδιά καί δλοι σχε
δόν οί ι)θοποιοί τοίί " Τίμωνα ". Δέν εlχα διαβάσει πρίιι τό
βιβλίο, ιϊμουνα σά χαμέιιη. Μέ τόιι καιρό ιί παράσταση άπλο
ποιιίθηκε. Τιίν τελευταία φορά τιί βριϊιω aπόλυτα πειστιιcιί.
Ή έπεξεργασία τιϊς παράστασης έξελίσσεται λοιπόν καί
μετά τιίιι πρεμιέρα;
•

•

-'Απ' αύτό πού είπατε φαίνεται καθαρά πόσο λάθος εΙναι νά
νομίζει κανένας δτι στό Θέατρο εuκολα βρίσκεται ή σωστή
μορφή . Αύτός εΙναι ίσως ό λόγος πού τό Θέατρο εΙναι τόσο
συχνά κακό : ή άναζήτηση της μορφης μπορεr εuκολα νά
μετατραπεί σέ πρόβλημα αύταρέσκειας, κάποιος εΙχε μιά

iδέα καί τιiν έπιβάλλει, άντί νά ψάχνει καθημερινά. Βέβαια,
τιiν ό'>ρα πού δουλεύει κανένας, πισtεύει σ' αύτό πού κάνει .
Πρέπει άλλωστε νά δουλεύει μέ τιiν πεποίθηση πώς βρηκε
τό σωστό. Τ1iν άλλη μέρα, δμως, βλέπει πώς ή λύση πού φαι
νόταν τόσο καλiι τήν παραμονή τό βράδυ, δέν εΙναι άπολύτως
[κανοποι11τική. Καί ξαναρχίζε ι . Άν δμως εΙναι δέσμιος . . .
Άν π.χ. δεχτοϋμε πώς ή δουλειά τοϋ συγγραφέα εΙναι Ιερή
κ ι άπαραβίαστη, μόνο καί μόνο έπειδή λέει : "εΙμαι ό συγ
γραφέας αύτοϋ τοϋ εργου, τό εργο μου γράφτηκε στή γραφο
μηχανή, εΙναι όριστικό " . . . Γιατί άλήθεια, 95 % τών συγγρα
φέων πιστεύουν στήν ίερότητα τοϋ εργου πού όριστικοποί
ησε ή γραφομηχανή. Κ' ο[ άλλοι τούς άκολουθοϋν παθητι
κά. 'Ακόμα πιό έντυπωσιακιi άπό τή δακτυλογράφηση εΙναι
ή βιβλιοδεσία. Δέθηκε, άρα εΙναι όριστικό. Τόσο πολi> έπη
ρεάζει αύτό πού αν π.χ. Θέλετε νά φτιάξετε ενα φίλμ, αν πατε
σ' ενα παραγωγό μέ μιά ώραία iδέα γιά φίλμ, δέν όπάρχει
παραγωγός στόν κόσμο πού Θά δεχτεί. Άν δμως γράψετε
τήy ίδέα σας στiι γραφομηχανι) , αν πιάνει καμιά έκατοστα
ρ ιά σελίδες καί εΙναι καί ώραία δεμένη, ό πρώτος τραπεζίτης
ii κεφαλαιοϋχός Θά πεί : " Πρόκειται έδώ γιά κάτι σοβα
ρό ". 'Ακόμα καί στούς " Ίκς " ενας άπό τούς συγγραφείς
πού δούλεψαν τή διασκευή ενιωθε, κι ας ήταν μέλος της όμά
δας μας, ώρες ώρες ένοχλημένος γιατί μερικά πράγματα
άλλαζαν. Έχανε τiι συνείδ11ση πώς ήταν μέλος μιας όμάδας
μόνο καί μόνο γιατί άλλαζε μιά κάποια φράση άπό τή δακτυ
λογραφημένη μορφή της. Στήν πραγματικότητα, τά κείμενα
εΙναι έργαλεία δουλειάς, ό συγγραφέας εΙναι ενας άπαραίτη
τος συνεργάτης, δχι δμως λιγότερο τρωτός, δχι λιγότερο
άνθρώπινος άπό τούς άλλους, τόσο ικανός νά κάνει λάθος
δσο κ' ενας άλλος. Τό κείμενό του εΙναι ή δουλειά πού εκανε
δ:Jς τή στιγμή πού προσφέρει τό χει ρόγραφό του, καί ή δου
λειά αύτή μπορεί νά μπεί σέ άμφισβήτηση άπό τή δουλειά
τών 1iθοποιών. Γιά νά ξανάρθω στήν έρώτησi1 σας : κάθε
πράγμα εΙναι μιά φάση σηiν έξέλιξη καί ο[ φάσεις εχουν
άνοδικά &πίπεδα. Προχωροϋμε άνεβαίνοντας καί φτάνουμε
&ς ενα έπίπεδο. Γιά κάμποσο καιρό ε;cουμε φτάσει σέ μιά

"Αλλη μιά σκψή άπό τό άιιέβασμα τού " Τtμωιια "άπό τόν Πήτερ Μπρούκ. Στό πρ6σωπο τού Τtμωνα, §1ιας μορφασμός πού μοιά
ζει μέ γέλιο. "Εδωσε χρυσάφι στόν 'Αλκιβιάδη καί φαντάζεται μ' εvφροσύνη η}ν έπικεtμενη καταστροφή τής 'Αθήνας
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ΟΕ 1jθοποιο/ dτούς " "Ικς " ψήνουν, dτη σκηνη, πραγματικη τροφ1} καl την τρώνε. Ό ρεαλισμός αύτός δέν έμποδlζει νά παtζουν
τούς μαύρους, §νας γιαπωνέζος, §νας Cίγγλος κ.λπ. 'Αριστερά, στό ρόλο τοiί 'Εθνολόγου, ό έλληνοαμερικανός 'Α. Πατσούλας
μορφή πού εlναι λίγο - πολύ σωστή. Γιά κάμποσο καιρό,
καi μετά διαπιστώνούμε δτι πρέπει ν' άλλάξουμε έπίπεδο.
Όταν ξεκινάμε μιά Θεατρική δουλειά, δποια κι Ιiν εlναι ή
φύση της, ξέρουμε πώς βαδίζουμε πρός ενα άποτέλεσμα άπλό,
σαφές καί σωστό . Κανένας δμως δέ μπορεϊ νά τό καθορίσει
άπό τήν άρχ1'\ . Έχουμε κάτι σάν δραμα πού δέν εlναι άκόμα
συγκεκριμένο. Ειναι άκριβώς δπως ή έμφάνιση μιας φωτο
γραφίας : στό Ciσπρο χαρτόνι άpχίζουν λίγο λίγο νά έμφα
νίζονται σκιές, δέ διακρίνετε άκόμα καθαρά, ξέρετε δμως
πώς μιά καθαρή είκόνα Θ' άκολουΘ1Ίσει αuτές τίς συγκεχυ
μένες κηλίδες.
Στό Θέατρο, ή καθημερινή δουλειά εlναι γιά πολu καιρό ή
προσπάθεια ν' άφαιρεθοϋν τά λάθη . Δηλαδ11 , κι αότό εlναι ή
έμπειρία μας άπό τήν 'Αφρικi1 , στήν άρχή είμαστε πάντα
όπερ βολικά πολύπλοκοι . ( . . . ) Πολλά πράγματα δέν εlναι
άναγκαία, δέν ειναι αuτός ό καλύτερος τρόπος έκφρασης .
Άφαιροϋμε λοιπόν συνεχώς δ,τι δέν εlναι πειστικό. Στούς
" Ίκς " π.χ. ή μεγαλύτερη δυσκολία ,'Ίταν νά βροϋμε τή ζων�
τανή μορφή πού συγχρόνως νά έκφράζει μιά πραγματικότητα.
Ένας ήΘοποιός δέ φτάνει &ς τό βάθος ι'ι.μέσως. Δέν εlναι δυ
νατό. Άς πάρουμε τό πρόσωπο τοϋ γέρου τοϋ χωριοϋ πού
έπαιζε ό γιαπωνέζος ήΘοποιός. Ό ρόλος του έχει περιεχό
μενο, έχει μιά δράση . 'Επειδή ειναι μικρο-άπατεώνας, ή
δράση του εlναι κωμική (ενα πρόσωπο πού κάνει μικρο
άπάτες, πού κοροϊδεύει τούς Ciλλους, άρκεί νά γυρίσουμε
στήν Κομέντια ντέλλ' Αρτε γιά νά διαπιστώσουμε πόσο
κωμικ11 εlναι ή παρουσία του) . Ό 1)Θοποιός άρχίζει λοιπόν
νά ψάχνει πώς θά εlναι πειστική ή δράση του. Αύτοσχεδιάζει.
Δέν εlναι πολύ καλός καί , ξαφνικά, βρίσκει κάτι πού εlναι
πολύ έξυπνο, ά.ρέσει σ' δλους, εlναι πολύ άστείο. Νομίζει
πώς τό βρijκε. Ξέρει πώς εlναι άκόμα κάπως έπιπόλαιο, άλλά
δέν έχει πρός τό παρόν κάτι ίiλλο γιά νά τό άντικαταστήσει.
Ξαναγυρίζει στήν άρχή . 'Αναρωτιέται γιατί αuτό πού έμοιαζε
πειστικό δέν εlναι άληθινό. Γιατί ξέρει βέβαια νά διακρίνει
•

αν κάτι πού άρέσει, πού προκαλεί τό γέλιο, έχει συγχρόνως
καί τήν πειστικότητα μιας άνθρώπινης άλ1Ίθειας. Ξαναψάχνει,
ξαναπροσπαθεί. Ξαφνικά βρίσκει εναν άλλο τρόπο έρμηνείας.
Δέν πρόκειται γιά μιά άλλαγή εuκολη καί δίχως λόγο, εlναι
ή προσπάθεια νά έρθει πιό κοντά στήν άνθρώπινη πραγμα
τικότητα. Σ' αuτό τόν βοηθάει πολύ καί ή κριτική στάση των
άλλων και τοϋ σκηνοθέτη .
Δοtλεύοντας τήν πρώτη ϋλη κάνουμε διάφορες άπόπειρες,
καί δσο πλησιάζουμε σέ κάτι άλη Θινό τόσο πλησιάζουμε
σέ κάτι δλο καί πιό · άπλό. Γι' αuτό κιόλας ι'ι.φαιροϋμε συνε
χώς. Παράδειγμα : τά παιδιά τοϋ έργου. Στήν άρχή, έπειδή
είδαμε πώς τά παιδιά μέσα στήν κοινωνία των Ίκς ήταν ενας
παράγοντας πολύ σημαντικός, ή !δέα νά συμβολίζονται στή
σκηνή τά παιδιά, δλα τά παιδιά, άπό ένα παιδί, ήταν άδιανό
ητη, ήταν μιά ίδέα πολύ προχωρημένη γιά κείνη τή στιγμή.
Δουλέψαμε έτσι μέ δεκαπέντε παιδιά γιά νά φτάσουμε σέ πέντε
πού ήταν λίγο - πολύ πειστικά. Μετά είδαμε πώς ι'ι.κόμα καί
τά πέντε παιδιά (είχαμε στό μεταξύ μειώσει καί τόν άριθμό
των μεγάλων) ,'Ίταν πάρα πολλά. Τά παιδιά έπαιζαν λιγότερο
καλά άπό τούς μεγάλους, καί τελικά βρήκαμε δτι βάζοντας
στήν κοινωνία' τών 7 ένήλικων ενα μόνο παιδί πετυχαίναμε
νά όποβάλουμε τόν κόσμο των παιδιών μέ τρόπο πιό δυνατό
καί πιό πειστικό. Δέ Θά μπορούσαμε δμως ποτέ νά τό πετύ
χουμε αuτό Ciν είχαμε πεί άπό τήν ά.ρχή : θά βάλουμε ενα
παιδί νά τά κάνει δλ' αότά. Καί τό παιδί δέ θά μποροQσε νά
παίξει αuτό τό ρόλο αν δέν ε{χαν προηγηθεί σι δοκιμές μέ
τ' άλλα παιδιά.
- Στούς " "Jκς .. συνυπάρχουν ίiνα θέατρο βασισμένο στιί
χειρονομία καί τrίν κίνηση κ' ίiνα θέατρο βασισμένο στό λόγο.
Ό λόγος δμως, τό κείμενο τοϋ έθνολόγου πάνω στούς Ίκς,
εlναι χαμηλότερος άπό τό έπίπεδο τιϊς παράστασης. Βγαίνον
τας άπό τό Οέατρο όνειρεύεται κανένας τό μεγάλο lργο πού
ίiνας θεατρικός συγγραφέας θά μποροϋσε νά γράψει πάνω στούς
Ίκς. 'Ένα μεγάλο lργο πού δέ γράφτηκε, καί εlναι κρίμα.
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-Ή άνάλυσή σας εΙναι πολU σωστή. Συμφων& άπόλυτα.

Ό βασικός μας στόχος δμως δέν εΙναι νά παίζουμε ετοιμα

ί;; ρ γα. Δέν είμαστε ενας θ ίασος ρεπερτορίου. Ψάχνουμε κάτι
πολύ διαφορετικό, πού ί;χει μεγάλη σχέση μέ τήν έμπειρία
μας τf'jς Άφρικf'jς. Π ροσπαθοϋμε νά δημιουργήσουμε μπρο
στά καi μαζί μέ τό θεατή μ ιά άλλη πραγματικότητα. Καi
κάθε θεατρικ1i πραγματικότητα εχει δυό δψεις : 11 μιά εΙναι
ή πραγματικότητα τf'jς καθημεριν f'j ς δουλειάς τοϋ 1iθοποιοϋ,
πραγματικότητα που δέ θέλουμε νά κρύψουμε. Γι' αύτό παί
ζουμε μέ άπλετο φ&ς, χωρίς μακιγιάζ, ό 1iθοποιός εΙναι
δπως εΙνα ι . Συγχρόνως δμως ύπάρχει 11 πραγματικότητα πού
ό 1iθοποιός παίζοντας προσπαθεί νά ζωντανέψε ι . Όταν π.χ.
στό ί;ργο 11 γυναίκα γκρεμίζει τήν καλύβα, βλέπουμε τήν
πρώτη πραγματικότητα : 11 1iθοποιός, μιά ψηλ1i άμερικανίδα,
χτυπάει μ' ενα ραβδί ενα σωρό άπό ξύλα. Βλέπουμε δμως καi
τή δεύτερη πραγματικότητα : ενα γεγονός στή ζω1i τ&ν
Ίκς - καί τό γεγονός αύτό δέν τό διαπιστώνουμε μόνο θεω
ρητικά, τό πιστεύουμε βλέποντάς το νά γίνεται . Καί τ�; στιγμ1i
πού τό πιστεύουμε ί;χει πετύχει νά γίνει θεατρικό γεγονός.
Τό ίδιο κάναμε καί στι;ν Άφρικιi . Χρησιμοποιούσαμε, π.χ.
ενα ζευγάρι παπούτσια. Κάποιος επαιζε μέ τά παπούτσια σά
νά 1]ταν δυό τέρατα. Κι δλος ό κόσμος συμμετείχε. Έβλεπαν
πώς 1]ταν παπούτσια, έβλεπαν συγχρόνως δμως τό παιχνίδι
πού τούς προτείναμε, τή φανταστικ1i πλευρά. ( . . . )
- Λέτε πώς γιά τούς " "/κς " περάσατε άπό πολλές φάσεις
καί παραλλαγές. Αύτό γίι•εται μέ μιά τέτοια διασκευιί, άλλά
μ ' ίfιια ίiργο τοu Σαίξπηρ;

- Δέν εΙναι τυχαίο πώς έξαιροϋμε πάντα τό Σαίξπηρ δταν
μ ιλάμε γιά θεατρικούς συγγραφείς. Λένε γι' αύτόν πώς εΙναι
άλλου είδους συγγραφέας, πώς ί;γραψε ί;ργα ένός είδους μο
ναδικοϋ. Πρόκειται γιά μιά διαπίστωση που στ1iν πράξη
άποδεικνύεται κάθε φορά σωσηi . Κάθε φράση, κάθε τι ράν
τα, μπορεί νά δεχτεί άμέτρητες έρμηνείες . Δέν ξέρω άλλο
συγγραφέα πού νά πέτυχε κάτι παρόμοιο. Δέ μπορείς ποτέ

νά πείς : ετσι fiθελε νά παίζεται αuτός ό μονόλογος, αυτο
έννοϋσε. Ή φόρμα εΙναι πολύ άκριβ1iς, κάθε λέξη βρίσκεται
στ�) θέση της, κι δμως άφ1;νει άνοιχτές δλες τiς δυνατότη
τες . Γι' αuτό ό Σαίξπηρ εΙναι φαινόμενο. Π&ς μπορεί κανένας
νά 'ναι άπόλυτα άκριβ1iς, μέ πλήρη συνοχi1, καi νά δημιουρ
γεί συγχρόνως τίς βάσεις μ ι fiς άπόλυτης έλευθερίας; Γι' αuτό
τό λόγο δέν άλλάξαμε ποτέ τό κείμενο ii τii σειρά τ&ν σκη
ν&ν σ' ενα iiργο τοϋ Σαίξπη ρ, άλλά τήν έσωτερικ1i κίνηση ,
τήν άνθρώπινι1 κατανόηση πού εΙναι κάτι ρευστό . ΕΤναι
πάντοτε δυνατό νά κάνει κανένας ενα i;ργο τοϋ Σαίξπηρ έπί
καιρο . Γιατί, δ.ν ή δουλειά τ&ν 1iθοποιών εΙναι πραγματικά
δεμένη μέ τίς άνάγκες τοϋ κοινοϋ, ύποχρεωτικά μιά πετυχη
μέν1ι παράσταση τοϋ Σαίξπηρ θά 'χει μιά καινούρια μορφή.
Γι' αύτό καi καμιά σκηνοθεσία του στόν κόσμο δέ γίνεται
ποτέ όριστικ1i . οι καθηγητές Πανεπιστημίου προσεύχονται
σίγουρα νά φτάσουμε κάποτε σέ μιά σκηνοθεσία όριστική,
πού νά μποροϋμε νά τή μελετάμε σάν ύπόδειγμα στήν αίωνιό
τητα. Εύτυχ&ς, αuτό δέ γίνετα ι . Νομίζω πώς οί σκηνοθεσίες
τοϋ Σαίξπηρ οί πιό πετυχημένες i;χουν ξεπεραστεί πιά πέντε
χρόνια άργότερα. Μεταφερμένες άπό μιά συγκυρία σέ μιά
άλλη , έξαφανίζονται .
Στόν " Τίμωνα " , άπό τ ii μ ι ά παράσταση ση;ν άλλη δέν
άλλαζε τό κείμενο, άλλά ό τρόπος που τό ζούσαμε. Καi γιά
ενα διάστημα ο ί 1iθοποιοi τό πετύχαιναν αύτό. Σέ κάθε παρά
σταση ύπf'jρχε μιά στιγμή συναρπαστική, γιατί ο[ 1iθοποιοί,
χωρίς έξωτερικ1i άλλαγή, αύτοσχεδίαζαν κάτ ι , κ' ε{χε ετσι ή
παράσταση μιά ποιότητα ζωf'jς. Νομίζω αuτός εΙναι ό λόγος
πού ή παράσταση άγγιξε τόν κόσμο, ένιωθε ό κόσμος πώς ο [
1iθοπο ιοί πάλευαν γ ι ά ν ά ξαναζ1iσει τ ό κείμενο. Γιά ενα διά�

Μοναδικό " σκη�ιικό ", 1) καλύβα πού ol 1jθοποιοί τού Π�'ίτερ
Μπρούκ κατασκεύασαv μπροστά μας. Ol "/κς βρ1)καv πάλι
λίγη τροφ1) κι ό έθιιολ6γος καταγράφει τίς άντιδράσεις τους

Μιά, πραγματικά, σπαραχτική σκηvή: ΟΙ "Ικς μαθαίνουιι ϋμvους γιά ιιά μπορέσο1111 νά πάρουιι τρόφιμα dπό τούς Ιεραπόστολους . . .
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στημα δπως είπα - γιατί δέ μπορεί νά γίνεται δ ιαρκ&ς αύτή
ή άνανέωση δταν παίζει κανένας έφτά φορές τή βδομάδα.
Δέ γίνεται. ΓΙροσπαθήσαμε πολύ. Κάναμε δοκιμές τό πρωί,
κάνα μ ε άσκ1iσεις γιά νά προετοιμάζουμε ηiν άνανέωση ,
ύπάρχει δμως στήν έπανάληψη κάτι τό ύπερβολικά σταθερό
"καi μονότονο. Δέν είναι δύσκολο γιά ενα παραδοσιακό
ήθοποιό νά παίζει 30 φορές συνέχεια. Όταν παίζεις δμως 30
φορές μέ τό πνευμα πού περ ιέγραψα, γίνεται τρομερά δύ
σκολη fι δουλειά. Στό τέλος δλοι ήταν κατάκοποι .
- Σχετικά μέ τιίιι κούραση, πρόσεξα δτι ιί έρμηιιεία τοϋ
Φραιισουά Μαρτουρέ { Τίμωνα) δέιι έχει στό δεύτερο μέρος
τοϋ έργου τιίιι ποιότητα πού έχει στιίιι πρώτη. Στό πρώτο
μέρος ύπάρχει μιά σημαιιτικιί προσπάΟεια άπλοποίησης,
άπέριττου παιξίματος, στό δεύτερο παίζει μέ τρόπο παραδο
σιακό, " δραματικό ".

-'Εξαρτάται άπό τή βραδιά τi'jς παράστασης. Είναι φυσικό
γιά ενα 1iθοποιό πού δέν εχει κάνει πολύν καιρό αύτ�i τii
δουλειά. Πάντα ελεγα πώς χρειάζονται δυό χρόνια γιά νά κυ
ρ ιαρχήσει κανένας ενα μεγάλο ρόλο του Σαίξπηρ Αλλωστε
δλοι σι iιθοπο ιοί πού συνάντησα νά 'ναι πολύ καλοί σ' ενα
μεγάλο ρόλο του Σαίξπηρ είχαν δυό χρόνια τουλάχιστον
�ι είρα του ρόλου, δηλαδ1i πραγματική έμπει ρία έρμηνείας
μπροστά σ' ενα κοινό καί μαζί μ' ενα κοινό, μόνη δυνατό
τητα γιά ενα iιθοπο ιό νά καταλάβει τίς διαστάσεις ένός με
γάλου ρόλου. Είναι άφέλεια τ&ν ήθοποιων καί του κοινου
νά πιστεύουν πώς φτάνουν 6 fι 8 βδομάδες fι καί μερικοί
μi'jνες μελέτης γιά νά κατακτηθεί Ενας τέτοιος ρόλος. 'Ακόμα
καί ο[ μεγάλοι �'ιθοποιοί τοϋ κινηματογράφου πού δέν εχουν
πραγματική θεατρική έμπει ρία, δταν προσπαθήσουν νά παί
ξουν ενα ρόλο τοϋ Σαίξπηρ στή σκην1i, σπάνε τά μουτρα
τους. Όταν ό Όρσον Ούέλλες επαιξε Όθέλλο στό θέατρο,
αύτός πού 'χει μιά τέτοια έκπληκτική εύφυία, μιά τόσο άξιο
θαύμαστη κατανόηση τοϋ εργου, δέν κατάφερε νά βρεί τήν
έσωτερική άρχιτεκτονικ1i τοϋ ρόλου . ( . . . ) Ό Μαρτουρέ,
έπειδrι δέν εχει πείρα, άντικατάστησε τήν κυριαρχία μέ
τό ενστικτο. Κ α i τό ενστικτο aλλοτε όδηγεί σέ θετικά ά
ποτελέσματα καi aλλοτε δχι . Όταν είναι σέ καλrι στιγμή
κανένας, βρίσκει τό σωστό τόνο, καί μετά πρέπει νά μά
θει πώς νά έκμεταλλεύεται μέ τρόπο ένσυνείδητο αύτό τό
·
κεκτημένο.
'
.

•

- Θά Όελα νά τοιιίσω πόσο ό χώρος μέσα στόιι όποίο
παίζετε, τό Tlιefιtι·e {/es Bόιιffes {/ιι Νοι ·c/, βοϋ φαίιιεται μιά
Οαυμάσια άνακάλυψη. Ισως β(JεΟψωτε έκεί άπό σύμπτωση,
άλλά τότε ιί τύχη τά κατάφερε πολύ καλά. Τό παλιό αύτό Οέα
τρο, μέ τοί>ς ξεφτισμέιιους τοίχους, ε!ναι ίfιιας χώρος τελείως
έλεύθερος καί συγχρόιιως αύστηρά άρχιτεκτονημέιιος. "Οταν
ε!δα αύτό τό χώρο, οί ύπερμοντέριιες αίθουσες τώιι θεάτρων
μέ τιί μεταβλητιί άρχιτεκτονικιί μοϋ φάνηκαν παραδοσιαιcές,
παλιωμένες.
•

-Έχετε δίκιο. Πάντως, ετσι κι άλλιως, ενα μόνο πράγμα εχει
άποφασιστική σημασία σηi θεατρικ1i έμπειρία, ή ποιότητα
ζωi'jς πού παράγει τό θεατρικό γεγονός. Χωρίς ζωή δέν όπάρ
χει θέατρο. Μετά άπ' αύτό δλα γίνονται άπλά, βρίσκουμε τi
εlναι έκείνο πού βοηθάει καi τi εlναι έκείνο πού έμποδίζει
τήν έμφάνιση τi'jς ζωi'jς. Εlναι φανερό πώς μιά α"ίθουσα φτια
γμένη άπό ενα άρχιτέκτονα μέ κριτήρια γεωμετρικά δέ βοη
θάει ύποχρεωτικά ηΊν έμφάνιση ζωi'jς. ( . . . ) Μπορεί νά 'χεις
300 κινητούς προβολείς καi νά 'ναι δλο αύτό πολύ δμορφο.
Όμως ή όμορφιά αύτή δέν εχει καμιά σχέση μέ τή σπίθα,
τή φλόγα πού έμφανίζεται ξαφνικά μόλις περάσει ενα ρεϋμα
ζωi'jς.
Δοκιμάσαμε νά παίξουμε σ' δλων τ&ν ε!δ&ν τούς χώρους,
στό δρόμο, στήν ερημο, σέ μιά σπηλιά, παντοϋ, ψάχνοντας
αύτό πού εύνοεt κυρίως τήν έμφάνιση ζωi'jς. Παίξαμε άκόμα
καi σ' ενα γιαπί. Μ ά είναι άδύνατο σέ τέτοιο χώρο νά πετύ
χεις τrι συγκέντρωση του θεατi'j , ή παράσταση δέ μπορεί νά
κρατήσει παρά 3 - 4 λεπτά. Βρ1iκαμε αύτή τήν α'ίθουσα ψά
χνοντας γιά ενα τέτοιο χιί>ρο. Ψάχναμε ενα μέρος πού θά
'χε κάτι τό άνθρώπινο καi συγχρόνως κάτι τό ίδιαίτερο πού
νά εύνοεί τl'ι συγκέντρωση . 'Αποριί> πως δέ σκεφτ�iκαμε νω
ρίτερα πώς σ' ενα παλιό, έγκαταλειμμένο θέατρο θά είχαμε
μιά άτμόσφαιρα πού άγγίζει τή φαντασία, εχει κάτι τό άνθρώ
πι νο καθώς θυμίζει δτι ή ζωή εχει περάσει άπό κεί, καί συγχρό
νως ενα χ&ρο έλεύθερο δπου μπορουμε νά κάνουμε τά πάντα,
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μέ τήν προϋΠόθεση πώς μας βοηθάει ή συγκέντρωση , ή άκcίυ
στική κ.λπ.
- Μιλιίσατε άρκετά γιά τιί δουλειά τώιι ιίΟοποιών, έξηγιίσατε
πώς τό εϋρημα μιθ.ς μέρας άμφισβητείται τιίιι έπόμειψ Αραγε
οί θεατές άσιωvιι κάποια έπιρροιί πάνω σ' αύτές τίς άλλαγές,
οί άντιδράσεις τους μετροvιι;
- Καί βέβαια. Αύτή είναι νομίζω καi ή βάση δλης τ�'\ς δου
λειάς μας, γιά τόν άπλούστατο λόγο πώς, δταν μιλάμε γιά θέα
τρο, μιλάμε γιά ενα σύνολο, καί τό σύνολο αύτό λειτουργεί
τή στιγμ1i τ�'\ ς παράστασης. Αύτ�i είναι 11 στιγμή πού συμπί
πτουν δλα τά δεδομένα. ( . . . ) Έχουμε μιά όλότητα σέ κίνηση .
Μερικές στιγμές, tνα άπό τά δεδομένα παίρνει μεγαλύτερη
σημασία, aλλοτε τό κοινό, aλλοτε τό κείμενο . Γιά παρά
δειγμα - κ' �δώ θά 'θελα νά είμαι πολύ σαφής - τήν ό.iρα
πού ό Άμλετ· λέει ενα μονόλογο, αύτ1i τii · στιγμ1i, γιά πέντε
λεπτά, αύτός καi τό κείμενό του είναι 11 σημαντικότερη
δ ιάσταση, τό κοινό πρέπει ν' άκούει, αύτός είναι ό ρόλος
του . Δέκα λεπτά δμως άργότερα ή ίεραρχία αύτή άλλάζει.
Μ ιά άλη θινή παράσταση βρίσκεται διαρκιί>ς σέ κίνησ η . Καί
γενικότερα, ό ρόλος του κοινοΟ παραλλάζει άπό μιά παρά
σταση σέ μιά aλλ η . ·9ταν μιλάμε γιά θέατρο μιλάμε γιά μιά
όλότητα : χ&ρος, κοινό, 1iθοπο ιοi είνα ι ε ν α άντικείμενο.
•

Δυστυχως είναι πολύ εύκολο στό θέατρο νά γίνει ό χωρισμός,
έπειδή ύπάρχουν σι δυό φάσεις τ�'\ς δουλειάς : δοκιμές παράσταση . Μέ τόν καιρό, αύτό όδήγησε σέ μιά σύλληψη
του θεάτρου έντελιί>ς λαθεμένη : τό άντικείμενο είναί· αύτό
πού κατασκευάζεται στή διάρκεια των δοκιμων, καί κα.τ όπιν
τό άντικείμενο αύτό έκτίθεται μπροστά σέ άνθρώπους πού
Ερχονται νά τό δοϋν - είναι μιά aποψη θανατηφόρα, μιά
Ιδέα πού όδηγεί στήν παρακμ11 . ( . . . ) Γ ι ' αύτό τό λόγο, συχνά
παραστάσεις πού φαίνονται θαυμάσιες στίς δοκιμές κι ό'ις
τ�iν παραμον1; της πρεμ ιέρας, άποδεικνύονται καταστροφικές
άποτυχίες δταν γίνουν πλήρης θεατρική πραγματικότητα.
Φυσικά πρέπει νά δουλεύει κανένας γιά μιά περίοδο άπερί
σπαστος, μέσα σέ ε!δικές συνθi'jκες, έρ11μην τών θεατών.
'Αργότερα δμως, δταν συμπέσουν δλα τά δεδομένα, πpέπει
νά ξαναγυρίζουμε στή φάση τών δοκιμιί>ν ξαναδουλF.ύοντας
μέ βάση δσα εγιναν δταν ύπi'jρξε ή όλότητα, δηλαδ1i δταν
ήταν παρόν τό κοινό . Δέν έννοώ πώς πρέπει νά "παίρνουμε
τήν κι'1 θε άντίδραση τοΟ κοινοΟ σάν άπόλυτο κριτήριο. Τό
πρόβλημά μας δέν είναι άπλοϊκά τί άρέσει καί τί δέν άρέσει.
Άν δμως ή παράσταση δέν εχει ζω11 , Cίν στ�iν πλατεία δέν
ύπάρχει ζω11, πως νά παραβλέψει κανένας μιά άντίδραση
τόσο άρνητικiι ; Βλέπουμε συχνά eργα πού είναι ζωντανά
πάνω στ�i σκηνή καί άπολύτως ούδέτερα μπροστά στ ήν
πλατεία. Ή παρουσία τοϋ κοινου εlναι πάντα ό πρωταρχικός
παράγοντας γιά νά καταλάβουμε τί κάναμε.
- Γιά · νά ξανάρθουμε στούς ιjΟοποιούς, πώς δουλεύετε
· , ·μαζί τους;
...
- ..::.·qταν
;;μουνα μικρός, μοϋ λέγανε πάντα πώς δέν πρέπει
ν' ί'.cΠαΊτω άπό τούς aλλους νά κάνουν δ,τι δέν είμαι ίκανός
νά κάνω έγώ. 'Αργότερα εμαθα πώς σωστό είναι άκρι βως τό
άντίθετο, γιατί δέν όπάρχει λόγος νά ζητάμε άπό τούς aλλους
κάτι πού μποροΟμε νά._ ,κάνουμε καi μόνοι μας, πρέπει νά
ζητάμε άπό τούς aλλουξ αύτό πού δέν ε'ίμαστε ικανοί νά κά
νουμε σι 'ίδιοι .. Γι' αύτό δέν εχει νόημα νά ζητάς άπό ενα ήθο
ποιό νά σ' ύπακούει κατά γράμμα. Τί ένδι-αφέρον παρουσιάζει
τό νά συλλαμβάνει 6 σκηνοθέτης . τη δράq·n, νά προβλέπει
δλες τίς λεπτομέρειες (δηλαδή ετσι πού θά'τήν επαιζε ό "ίδιος)
καί νά ζητάει άπό τόν fιθοποιό νά τήν άντιγράψει; Αύτό πού
εΙναι συγκλονιστικό εΙναι δταν διαισθάνεται δτι, ύπάpχει
ενας σωστός τόνος νά βρεθεί, καi τό διαισθάνεται πολύ συγ
κεκριμένα. Φυσικά πρέπει νά δ ίνει στόν ήθοποιό έξηγήσεις,
ένδείξεις. Λέει στόν fιθοποιό : νά, έδιί> εlναι σαφές πώς εΙσαι·
πολύ θυμωμένος καί πρέπει νά βάλεις τίς φωνές, παίξε το
λοιπόν πολύ εντονα. 'Αλλά ή πραγματική χαρά, 11 δημιουρ
γική στιγμ1i είναι δταν 6 ήθοποιός άπό aλλο δρόμο άνακαλύ
πτει μιά άναπάντεχη άνθρώπινη άλήθεια καi παίζει π.χ. τή
σκηνή τοΟ θυμοϋ πολύ tjρεμα. Αuτός ό συγκρατημένος τρό
πος εκφρασης τοΟ θυμοΟ εΙναι ή σωστή εκφραση, καi τότε
ό σκηνοθέτης ξαφνιάζεται καi λέει : αuτό άκριβU>ς έννοοϋ
σα! Πρέπει λοιπόν νά έρεθίζει, νά προκαλεί, νά βοηθάει, δη
λαδή νά έπεμβαίνε ι , νά παρακινεί, νά κατευθύνει, άλλά χωρίς
ποτέ νά κλείνει τό δρόμο στ�iν πρωτοβουλία τοϋ 1iθοποιου.
__

Καταγραφή Ν ΙΚΗΦΟΡΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
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ΜΠΟΜΠ ΟΥΙΛΣΟΝ
Β ΑΘΙΑ ΤΟΜΗ Σ ΤΗ ΘEATPll(H ΑΝ ΑΖ Η ΤΙ-ΙΣΙ-Ι
Της ΚΑ ΤΕΡΙΝΑΣ
Μετά τό Γκροτόφσκι , πού σφράγισε μέ τό εργο του την
έξέλιξη το() παγκόσμιου θεάτρου στό δεύτερο μισό τfjς
δεκαετίας το() '60, ό Μ πόμπ Οόίλσον έπιβλήθηκε σά μιά
άπ' τiς πιό !σχυρές φυσιογνωμίες τfjς θεατρικfjς άναζή
τησης τών άρχών τfjς δεκαετίας το() '70.
Ήδη μέ τό πρώτο του μεγάλο θέαμα, τό " Βλέμμα το() Κου
φο() ", πού παρουσιάστηκε στό VIII Φεστιβάλ το() Νανσύ
στά 1 9 7 1 , ό Οόίλσον άναγνωρίστηκε παγκόσμια σά δημιουρ
γός ένός νέου θεατρικοί) λεξιλόγιου πού ξεπερνο!Jσε τiς μέ
χρι τότε άντιλήψεις γιά τό θέατρο. Μερικά άπό τά χαρακτη
ριστικά αότο() το() λεξιλόγιου 1]ταν δτι :
1 . 'Εγκατέλειπε όλοκληρωτικά τό λόγο.
2. Δημιουργο()σε μιά άχανfj είκονογραφία μέ ε!κόνες βγαλ
μένες άπό τό όποσυνείδητο καί δομημένες άκριβώς σάν τά
δνειρα - συνειρμικές συνδέσεις, ξαφνικές έμφανίσεις προσώ
πων και πραγμάτων, μεταμορφώσεις, διαστολές καi συστολές
το() χρόνου κ.λπ. (Πολύ συνδέθηκε i1 είκονογραφία το() Οό
ίλσον μέ τών σουρρεαλιστών. Ό 'Αραγκόν, σέ μιά άνοιχτη
έπιστολη στό νεκρό 'Αντρέ Μπρετόν, χαιρέτησε τό θέαμα
σάν η)ν άποκαλυπτικότεpη έμπειρία το() σύγχρονου θεάτρου).
3 . Έξερευνο()σε Ιδιαίτερα τήν εννοια το() χρόνου και τούς
τρόπους πού μπορεί ν' άποδοθεί κινητικά. οι έξαιρετικά άρ
γές κιν1)σεις τών 1iθοποιών - σάν δλη ή δράση νά γινόταν
σέ ραλαvτί - καθώς καi ή πολύωρη διάρκεια το() θεάματος
φανέρωναν μιά προσπάθεια άνάλυσης καi ταυτόχρονα διά
λυσης το() χρόνου.
4. 'Απαρνιόταν η)ν ψυχολογία σά μέθοδο προσέγγισης τών
χαρακτήρων. Τά πολυάριθμα πρόσωπα πού έμφανίζονταν στη
σκηνη τiς πιό πολλές φορές δέν εlχαν ταυτότητα. Μέ σχημα
τικές ii τυχαίες κινήσεις, χωρίς ίχνος συγκινησιακής συμ
μετοχής, σιωπηλά, έπιδίδονταν σέ διάφορες δραστηριότητες,
άπό τίς πιό άπλές (π. χ . νά μπο()ν, νά διασχίσουν άργά τη σκη
νη καi νά βγο!Jν) μέχρι τiς πιό σύνθετες (π.χ. νά έκτελέσουν
eνα φόνο), σφραγίζοντας μέ την παρουσία τους τiς σκηνικές
εικόνες.

5 . 'Ενσωμάτωνε στην παράσταση σάν έρμηνευτές ι'i.τομα πε
ριθωριακά σέ σχέση μέ τά κοινωνικά στερεότυπα το() φυ
σιολογικοϋ, δπω; π.χ. ενα νάνο η - κυρίως - ενα κωφάλα
λο παιδί, τό Ραίημοντ Άντριους, πού ήταν καi ό πpωταγωνι
στης τοϋ θεάματος, τό μόνο πρόσωπο μέ συγκεκριμένη ταυ
τότητα.
6. Καθιέρωνε εναν όλότελα διαφορετικό τρόπο παρακολού
θησης το() θεάματος άπό τό θεατή. Δέν εχουμε νά κάνουμε
πιά μέ την παρακολούθηση ένός διάλογου άπό λέξεις, άλλά
μέ την παρακολούθηση μιiiς σειρiiς εικόνων. Τό βασικό εΙδος

ΘΩΜΑ Δ Α ΚΗ

άντίληψης πού κινητοποιείται δέν εΙναι πιά ή διανοητική
άντί λη ψ η , άλλά ή αισθητηριακή .
ΙiiΙ

Μέ τό θέαμα πού ό Οόίλσον παρουσιάζει στά 1 972 στό Φεστι
βάλ το() Σιράζ, " Βουνό Κά καi ταράτσα τfjς γαρδένιας. 'Ι
στορία γιά μιά ο !κογένεια καi μερικούς άνθρώπους πού άλ
λάζουν ", προσθέτει μερικές σημαντικές διαστάσεις στ�)ν άνα
ζήτησ1ί του.
1 . 'Εγκαταλείπει τη θεατρική αίθουσα. Τό θέαμα διαδραματί
ζεται πάνω σ' ενα βουνό. Ό χώρος δέν εΙναι στατικός. Γίνε
ται μιά πορεία άπό τούς πρόποδες &ς η)ν κορυφη το() βουνοίJ.
Μ ικρά κομμάτια παίζονται σέ διάφορα σημεία αuτfjς της πο
ρείας. οι θεατές άκολουθο()ν τούς 1iθοποιούς.
2. Ή διάρκεια το() θεάματος γίνεται τεράστια. Τό θέαμα άνάβαση κρατii έπτά μέρες. οι θεατές κοιμο()νται αν θέλουν
σέ άντίσκηνα πού εχουν στηθεί σέ έπτά σταθμούς της πο
ρείας. οι ήθοποιοί έναλλάσσονται ώστε τό θέαμα νά διαρκεί
κι όλόκληρη τη νύχτα.
3 . Ή λειτουργία τfjς θεατρικfjς έμπειρίας άλλάζει ριζικά.
'Απ' την παθητικη παρακολούθηση περνii στην π ε ρ ι π έτ ε ι α.
ΙiiΙ

Μέ την " Οόβερτούρα ", πού παρουσιάστηκε στά 1 972 στό
Φεστιβάλ Φθινοπώρου στό Παρίσι, ό Οόίλσον έπεκτείνει δυό
πυρήνες άναζήτησης πού ήταν i1δη παρόντες στά προηγού
με°νά του θεάματα.
1 . Την ερευνα πάνω στην άντίληψη το() θεατfj. Αύτη η) φο
ρά, συγκεντρώνεται στό ε!δικό έκείνο εΙδος άντίληψης πού
άναπτύσσεται στό μεταίχμιο της έγρήγορσης καi το() ϋπνου.
Τό θέαμα διαρκεί 24 ώρες. Oi θεατές εlναι κλεισμένοι μέσα
στην αίθουσα της Όπερά Κομίκ. Διανυκτερεύουν έκεί. Μ ι ά
καντίνα εΙναι μόνιμα άνοιχτη στη δ ιάθεσή τους. Μέσα σ ' αό
τη την άπομόνωση δημιουργείται μιά περίεργη έξοικείωση
άνάμεσά τους κι άνάμεσα σ' αότούς και τό θέαμα. οι εικόνες
ξετυλίγονται άκατάπαυστα μπροστά τους σά μιά άργη ταινία.
Καθώς ή νύχτα προχωρεί, ι'i.λλοι προσπαθο()ν νά κρατηθο!Jν
ξύπνιοι, ι'i.λλοι άποκοιμιο!Jνται . Ξυπνο!Jν, κοιτάζουν τiς ει
κόνες, άποκοιμιο()νται πάλι. Στό μεταίχμιο άνάμεσα στόν ϋ
πνο και την έγρήγορση οι ε!κόνες καί οι ήχοι παίρνουν ά
προσδόκητες διαστάσεις. οι αισθήσεις εόαισθητοποιο()νται,
τό ι'i.τομο γίνεται έξαιρετικά τρωτό στά αισθητηριακά έρεθί
σματα πού μεγεθύνονται και κυριεύουν τό πεδίο της συνεί
δησής του .

2. 'Ενσωματώνει κομμάτια λόγου - έλάχιστα άκόμα σέ σχέ
ση μέ την εικόνα. Ό λόγος δμω; αότός εΙναι άδειασμένος

άπό τό γλωσσολογικό του νόημα. ΕΙναι ενας λόγος - ήχος,
έπαναλήψεις φράσεων καί λέξεων σάν άκατάσχετο τραύλι
σμα η ψαλμωδία.
•ΙΙι

Στό " Γράμμα γιά τή Βασίλισσα Β ικτώρια. Μ ιά όπερα " πού
πρωτοπαρουσιάστηκε τό 1 974 στό Φεστιβάλ τοΟ Σπολέτο :
1 . Ό λόγος πολλαπλασιάζεται καl καλύπτει όλη τή διάρκεια
τfjς παράστασης. Δέν πρόκειται γιά κανενός είδους έπιστρο
φή στό λόγο έξαιτίας τfjς " άνεπάρκειας " τfjς εtκόνας. Ό
λόγος έδlί:ι ε{ναι μιά συρραφή άπό φράσεις πού λέγονται μέ
τρόπο &στε νά άπογυμνώνονται άπό κάθε νόημα. Αύτό πού
ένδιαφέρει άποκλειστικά τόν Ούίλσον εΙναι τό έπικοινωνια
κό δυναμικό τοΟ f\χου καl τοΟ ρυθμοΟ τοΟ λόγου - ό λόγος
σά μουσικ1Ί . Γι αύτό καl ό όπότιτλος " όπερα ".
2. Ή ε!κονογραφία άπογυμνώνεται . οι εικόνες λιγοστεύουν
και γίνονται πιό λιτές.

3 . Ό άριθμός τlί:ιν ήθοποιlί:ιν έλαττώνεται . Στή διανομή παίρ
νουν μέρος 1 1 ι'iτομα άντt γιά τά 80 η τά 100 ι'iλλων θεαμάτων.
4. 'Επίκεντρο το{) θεάματος γίνεται ενα αύτιστικό παιδί, ό
Κρ ίστοφερ Νόουλς. (Ό αύτισμός εΙναι ή πιό βαριά παιδική
ψυχασθένεια, δπου τό παιδt κλείνεται όλοκλη ρωτικά στόν
έαυτό του κι άρνείται κάθε έπαφή μέ τήν πραγματικότητα.
Μ' αύτό τόν τρόπο μπορεί νά άναστείλει καί τή λειτουργία
πολλlί:ιν του αlσθήσεων).

Αύτά δέν εΙναι τά μόνα θεάματα τοΟ Ούίλσον. 'Υπάρχουν
κι aλλα, δπως " Ζωή κ' έποχή τοΟ Ζίγκμουντ Φρόυντ ", " Ζωή
κ' έποχή τοΟ 'Ιωσήφ Στάλιν ", " Ό τρελός ", δπου βρίσκει
κανείς άποσπάσματα άπ' τlς μεγάλες θεατρικές συνθέσεις τοΟ
Ούίλσον. Π.χ. ή " Ζωή κ' έποχή τοΟ Ζίγκμουντ Φρόυντ "
ένσωματώθηκε σάν πρώτη καi δεύτερη πράξη στό " Βλέμμα
τοΟ ΚουφοΟ ". Τό κάθε θέαμα τοΟ Ούίλσον εΙναι μιά αύτό
νομη ένότητα άλλά ταυτόχρονα κ' ενα μέρος άπ' τό συνεχές
φάσμα, άπ' αύτή τή συλλογή τlί:ιν ε!κόνων πού εΙναι τό προ
σωπικό του σύμπαν.
•11•

Παράλληλα μέ τ �) δημιουργία τlί:ιν θεαμάτων, ό Ούίλσον δι
ευθύνει ενα εΙδος θεατρική σχολ1Ί. Ή σχολή αύτ�) λέγεται
Byrd Hoffman Scl1ool of Byrds κα:i τήν εχει !δρύσει στά 1 966.
Ένlί:ι ξεκίνησε σά σχολή , ή Byrd Hoffman Scl1ool of Byrds
ι'iρχισε σιγά σιγά νά όργανώνεται σάν ο!κογένεια. Στεγάζε
ται σ' ενα κτήριο στή Νέα Ύόρκη δπου ζοΟν μαζi δσα άπ' τά
μέλη θέλουν, δπου δουλεύουν κι δπου δίνουν και παραστά
σεις γιά φίλους - έκτός άπ' αύτές πού δίνονται γιά τό πλατύ
κοινό.
Ή Byrd Hoffman Scl1ool of Byrds λειτουργεί μ' ενα σύστημα
έργαστηριlί:ιν, πού 'χουν σά σκοπό τ�) γενικότερη άνάπτυξη
τlί:ιν έρμηνευτlί:ιν σάν άτόμων. 'Εκτός άπό τήν ερευνα πάνω
στήν κίν1ισ11 καi τ�) φωνή, γίνονται μαθήματα διαλογισμοΟ
καl γιόγκα. Μερικά άπ' τά μαθήματα τά κάνει ό Οι'Jίλσον
κι ι'iλλα σι συνεργάτες του.
Ή έκπαίδευση στή Byrd Hoffman Scl1ool of Byrds βασίζε
ται στ�)ν άρχή : κ ά θ ε α τ ο μ ο π ρ έ π ε ι ν ά ε 1 ν α ι
δ ι α δ ο χ ι κ ά δ ά σ κ α λ ο ς κ α i μ α θ η τ ή ς.
Ό Ούίλσον σπάνια κάνει ύποδείξεις. Κάνει μόνο προτάσεις.
Στά μαθήματα κίνησης καl φωνfjς πού διευθύνει, μιλά έλάχι
στα. Ό λόγος δέν εΙναι τό μέσο έπικοινωνίας πού προτιμά,
οϋτε στ�)ν καθημερινή του ζωή . Ό σκοπός του εΙναι νά βοη
θήσει τούς 1)θοποιούς νά βροΟν τήν προσωπική τους λει
τουργία, τίς προσωπικές τους διαφορές (άκόμα κι Ιiν αύτές
χαρακτηρίζονται συνήθως σάν έλαττώματα), νά τίς δεχτοΟν
καl νά τiς άναπτύξουν &σπου νά φτάσουν μέσα άπ' τήν έπε
ξεργασία τfjς κίνησης και τfjς όμιλίας σέ μιά πλήρη διατύ
πωση τfjς προσωπικότητάς τους δποια κι Ciν εΙναι αύτή. Αύτή
ή διατύπωση τfjς προcrωπικότητας τοΟ κάθε 1)θοποιοΟ εΙναι
�

ΑΝΩ : Ό Μπόμπ Ούίλσο11 στό θέαμά του "Βουνό J(ά καί τα
ράτσα τής γαρδέ1ιιας" πού άνέβασε τό ' 72 στό Φεστιβάλ Σιράζ.
ΚΑ ΤΩ : Σκη11η άπό τό "Βλέμμα τού Κουφού", τό πολύωρο
σιωπηλό θέαμα τού Ούίλσο11, πού στάθηκε τό άποκορύφωμα
τής άμφισβ1)τησης τού λ6γου σά μέσου έπικοινωνlας στό
σύγχρονο θέατρο. Στό κέντρο, ή μορφη τής νέγρας Σέρυλ
Σάττον στό βασικό ρ6λο τού lργου τής γυνdlκας - πουλιού
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πού θά μεταφερθεί μετά στήν παράσταση, μέσα στό πλαίσιο
ένός κειμένου άπό κ ινi1σεις i1 aλλα στοιχεία ( 1 ) .
Σ τ ή Dyι-d ΗοfΓιηaη Scl1ool of Dyrds 11 συμμετοχή εlναι έλεύ
θερ η . Δέν άπαιτοϋνται ίδιαίτερες γνώσεις, οϋτε προσόντα.
Γίνονται δεκτά aτομα κάθε 1)λικίας, κάθε έπαγγέλματος, κάθε
κοινωνικης τάξης. Δέν όπάρχουν έξετάσεις, δίδακτρα, βα
θμοί καί διπλώματα. Όποιος θέλε� μένει, δποιος θέλει φεύ
γει , άνάλογα μέ τό αν τό εΤδος αuτό της μ�1 αuταρχικης έκ
παίδευσης τοϋ ταιριάζει i1 δμ . Όσοι μένουν συμμετέχουν
στ1Ί δημιουργία τοϋ θεάματος πού έτοιμάζεται έκείνη τήν έ
ποχή. Όχι μόνο σάν 1iθοποιοί, άλλά καί σά στελέχη όργα
νωτικά, σά διευθυντές είδικli'>ν έργαστηριli'>ν, σά δημιουργοί
άντικειμένων, i1 μικρli'>ν σκηνli'>ν πού θά ένσωματωθοϋν στήν
παράστασ11 . ('Απ' αuτii τήν πλευρά μποροϋμε νά μ ιλήσου
με γιά όμαδικ1Ί δημιουργία πού βέβαια ξεκινa, καθοδηγείται
κι όργανώνεται άπό τόν Οuίλσον) .
1111

Ή προσωπικότητα καί τό εργο τοϋ Μπόμπ Οuίλσον σφραγί
στηκαν άπό τρείς πρωταρχικές έμπειρίες :
- Τtς σπουδές του άρχιτεκτονικης.
- Τ1Ί μακρόχρονη έμπειρία του μέ άπροσάρμοστα παιδιά
(iiχει δουλέψει σάν είδικός έκπαιδευτ�)ς) .
- Τή μαθητεία του πλάι σηΊ Μέρεντιθ Μόνκ, άπ' δπου καi
πηρε τά περισσότερα κεντρικά σημεία τοϋ προβληματι
σμοϋ του.
Γιά τόν εuρωπαϊκό χli'>ρο, 11 θεατρικ1Ί γλώσσα τοϋ Οuίλσον
κ' οι θέσεις του άπέναντι στ�] ζω1] καί τ�] δημιουργία 1]χοΟν
σάν κάτι μοναδικά καινούριο. Όμως στόν άμερικάνικο χ/i'Jρο,
στόν ϊδιο του τόν πολιτιστικό περίγυρο, τό εργο τοΟ Οuίλ
σον έμφανίζεται σάν τό προχωρημένο στάδιο άμφισβητi1σεων
καλλιτεχνικών, έπιστημονικli'>ν καί κοινωνικli'>ν πού βρίσκον
ται σέ άναβρασμό άπό τό τέλος της δεκαετίας τοΟ '50.

... ...- .'-...
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Ή διεύρυνση τli'>ν τεχν/i'Jν, τά μικτά μέσα καί 1) περιπέτεια
τοϋ χάπενινγκ, τό κίνημα τ/i'Jν χίππυς καί 11 σ' εuρύτατη κλί
μακα άνακάλυψη τ/i'Jν άσιάτικων πολιτισμli'>ν, 11 χρ1)ση τli'>ν
ναρκωτικ/i'Jν " που έπεκτείνουν τ�] συνείδηση ", οι ερευνες
τ/i'Jν k i πesics, τών p roxeιη ics, τοΟ bel1aνioι- isιη καί της βιο
ενεργητικης θεραπευτικης (άνάμεσα σ' aλλα) εχουν κατα
δείξει τ�]ν άναγκαιότητα της άναθεώρησης τών παλιών φο
ρέων έπικοινωνίας κ' εχουν στρέψει τ�]ν προσοχή πρός τίς
μή λεκτικές γλώσσες καί πρός αuτό πού ό Μ άρσαλ Μάκ
Λούαν άποκαλεί " πολύ σημαντικές δομικές άλλαγές πού δη
μιουργοΟνται σήμερα στ�]ν άνθρώπινη άντίληψη ". 'Ανοίγον
τας ετσι ρήγματα στά θεμέλια δχι μόνο τli'>ν κατεστημένων
τρόπων εκφρασης, άλλά καί τ&ν κατεστημένων κοινωνικών
δομli'>ν κι άκόμα παραπέρα, τli'>ν κατεστημένων μηχανισμli'>ν
όλόκληρου τοϋ δυτικοϋ - λεκτικοϋ - όρθολογιστικοΟ - τεχνο
λογικοί\ πολιτισμοϋ.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΩΜΑΔΑΚΗ
( 1) Καί τοϋ Ούίλσοιι ή διδασκαλία, δπως ιω/ τοϋ Γιφοτόφσκι,
ξεπερι•ϋ. τύ. δρια τιjς Οεατρικιjς έκπαίδευσης, γίι•εται άιιαζψηση έιιός
δρόμου πρός τιίιι ,προσωπιιοί όλοκλιίρωση, πού ί!χει πολλά δαιιει
στεί άπ' τιίιι άσιάτιιαι φιλοσοφία. "Ομως, ά11άμεσά τους ύπάρχει μιά
διαμετρικιί διαφορά. Στιίιι περίπτωση τιjς πρώτης φάσης τιjς δου
λειϋ.ς τοϋ Γιφοτόφσκι ό στόχος ιίταιι τό ξεπέρασμα τοϋ καθημερινοϋ
κ' ή δημιουργία έ11ός θείου σώματος πα1ιτοδύ11αμου έκφραστικύ. ιί έκπαίδευση εlχε τό χαραιrτιίρα όδυ11ηριjς δοκιμασίας. Στιjιι περί
πτωση τοϋ Ούίλσο11 ό στόχος εl11αι ιί πλιίρης παραδοχιί τοϋ ιωθη
μεριι•οϋ σώματος, ιί παραδοχιί τιjς ά11Ορώπι11ης προσωπικότητας
τοϋ ιίΟοποιοϋ, ιί ii/JΙ'ηση Ι\άΟε πρότυπου, ε/τε Οεατρικοϋ ε/τε άvΟρώ
πινου, πού μέσα του στραμπουλίζοιιται οί προσωπικές διαφορές.
Mli δυό λόγια, ή συμφιλίωση μέ τοιι έαυτο ιωί μέ τούς iiλλους,
ιί αύτοπεποίΟηση ιω/ τό α/τημα τιjς έλευΟερίας ποi> πηγάζει άπ'
αύτιί τιί συμφιλίωση.
�

' Απύ τύ Οέαμα τοiί Μπόμπ Ούlλσο11 " Βουιιό ]( ά καl. κi)πος μέ
τlς γαρδέιιιες ", πού δόθηκε πάιιω σ' ίlvα Ιερό βουνό στό Σιράζ.
ΟΣ 1ίΟοποιοl. μαζί μέ τούς Οεατές, πραγματοποιούσαιι μιά
έφταήμερη dιιάβαση καt, στή δι.άρκειά της, παtζονταν διάφο
ρα κομμάτια. Σ' όλόκληρο τό βουιιό ε lχαν διασπαρθεί τά
ψεύτικα ζώα καί τά πουλιά πού '11αι σύμβολα χαρακτηριστικά
τi)ς μυΟολογικi)ς εlκο11ογραφtας τώv Οεαμάτωιι τοiί Ούtλσον

Απο τη στιγμη που οί θεατες μπαίνουν στη ν ερευνa τiς αλλοιώσεις που η κίνηση μπορεί
αίθουσα βρίσκο νται αμέσως αlχμάλωτοι αv νa επιφέρει στη ν α ντίληψη τοίJ περιβάλ
τfίς τfίς ε!δικfίς, γοητευτικfίς καi ματφιν/fς λο ντος. Το περιβάλλο ν γι ' αvτόν, καθώς
ενέργειας που α ναδύουν τa θεάματα τοίJ Ουίλ περιστρέφεται, γίνεται μιa μάζα απο παράλ
σον. Στη ν τάφρο, μπροστa απ· το προσκή νιο, ληλα χρώματα καi γραμμές. Ta α ντικεί
μιa ορχήστρα παίζει. ΚυριαρχοίJν τa βιολιά, με να χά νο νται, οί στέρεοι όγκοι διαλύο νται.
με ijχους που μοιάζουν με άέναες περιστρο
'Ένα απο τa κεντρικa προβλήματα που απα
φές. Στ1) φωτογραφία, ή Σίντυ Λούμπαρ,
σχολοίJν το ν Οvίλσο ν είναι ή διεύρυ νση τfίς
σa βασίλισσα Βικτώρια, άκίνητη στο προ
α ντίλη ψης τοίJ χώρου καi τοίJ χρόνου. Συ
σκή νιο. Στο βάθος, ό χορευτης καi χορο
στηματικa τοποθετεί τους ηθοποιούς του σε
γράφος τfίς όμάδας 'Ά ντυ ντε Γιφόουτ καί,
καταστάσεις που διαταράζου ν τη ν α ντίλη ψη
στη ν aλλη aτφη τοίJ προσκιj νιου, ή Τζούλια
τω ν δυο αvτων βασιιcω ν τωτηγοριων. Ό
Μπούστοου (που δε φαίνεται στη φωτο
σιωπος εlναι μιa πλατιa επα νεκπαίδευση των
γραφία) περιστρέφο νται. Είναι ό περίφημος
-fιθοποιων σa ν Ο.τόμων, με βάση τη συνει
περιστροφικος χορος που 'χει α ναπτύξει ό
δητοποίηση καi τη δραστηριοποίηση παρα
'Ά ντυ ντε Γιφόουτ. Μιa περιστροφfι που τφα
μελημένων τρόπων α ντίλη ψης, δπως ή κ ι
τάει ώρες, σχεδο ν σ' δλη τι) διάρκεια τfίς
ν α ι σ θ η τ ι κ η α ντίλη ψη.
παράστασης, μ' ε ναλλασσόμενες ταχύτητες.
(Φωτογραφία Φιλίπ Γκρa)
Μέσα απ' αυτο το χορό, ό 'Ά ντυ ντε Γκρόουτ
•
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Ό πρόλογος. Ό Στέφαν Μπρέχτ, ή Κάθριν
Καίησιον, ό Κρίστοφερ Νόουλς καί ό Μπομπ
Οvίλσον διαβάζουν το γράμμα στη βασίλισ
σα Βικτώρια, ενα γράμμα - ντοκουμέντο της
εποχής, "διορθωμένο .. απο το Στέφαν
Μπρέχτ, δπου μέσα απο ατέρμονες φόρμου
λες εvγένειας κ' ύποταyfίς, ενας ύπήκοός
της αναγγέλλει στη Βασίλισσα Βικτώρια fνα
παράδοξο φαινόμενο που παρατήρησε καθώς
περνοί5σε μ' άμάξι μπρος απο ενα σβηστο
φανάρι : " Προς κατάπληξίν μου, ό μη εόδιά
τφιτος φανός, εξαφανισθεiς εξαίφνης καθ'
ην στιγμfιν διέτφινον αvτόν, ί'στατο μεγαλο
πρεπώς εν τφ μέσφ μιτφοί5 αλλά καθορι
σμένου χρονικώς απείρου . . . τουτέστιν εν τφ
μέσφ χώρου πεπερασμένου απείρου . . . πρfi
γμα το όποίον μοί επιτρέπει νά διατυπώdω
τι)ν ύπόθεσιν δτι ή φαινομενικ1) ϋπαρξις χρο-

νιτωί5 καθορισμοί5 τοί5 απείρου εν τφ χώρφ
δεν εlναι η μη προϊΟν αφηρημάδας ...
Διατφίνόυμε, κάτω απ· τη φαιδρη φρασεολο
γία τίς κεντρικeς γραμμeς τοί5 Οvιλσονικοί5
όράματος τοί5 χώρου καi τοί5 χρόνου :
- κιναισθητικη αντίληψη
- χώρος πεπερασμένος καi ταυτόχρονα απειρος
- χρόνος καθορισμένος καi ταυτόχρονα a
πειρος
- τρόπος που ό Θεατης καλείται νά αντιλη
φθεί δλ' αυτa: ή " αφηρημάδα ", ή δ ε ύ
τ ε ρ η κ α τ ά σ τ α σ η, ή μισοληθαργικη
αντίλη ψη, ή ενδιάμεση κατάσταση ανάμεσα
στην εγρήγορση καi τον ϋπνο.
-

(Φωτογραφία Φιλίπ Γκρά)

Πράξη πρώτη, μέρος πρώτο. Ή α/Jλαία γμέvη επιθετικότητα. Κ' ή Σέρυλ μιλa επί
άνοίγει. Ή εlκόνα εlναι αρχικa χαμένη σε πεδα. Ή φωνή της άντίθετη άπ' τής Σίντυ:
μιa πυκνη όμίχλη που άνεβαίνει άργa προς βαθιa καi ζεστή. Το παίξιμό της χαρακτη
τa πάνω καi διαλύεται. Ά πο την άδεια σκηνη ρίζεται άπο μιa χαλάρωση, μιa σκοτεινη
άποδεσμεύονται δυο άνθρώπινες μορφές. Ή χάρη. Ή άκι νησία της €χει κι α/Jτη μιa ύφη
Σίντυ Λούμπαρ (άριστερά) , άκινητοποιημένη διαφορετική, λεία καi fίρεμη. Πέρα άπο το
,
�
μεσα σ ενα τριγωνικο ασπρο φορεμα κ η διάλογο με τa λόγια, ό άληθινος διάλογος γί
νέγρα Σέρυλ Σάττον καλυμμένη μ' lνα όρθο νεται άνάμεσα στiς άπογυμνωμένες προσώ
γώνιο χιτώνα. Μπρος άπ' τη Σέρυλ, στο πικότητες τών δυο ήθοποιών : σύγκρουση
πάτωμα εlναι άκουμπισμένος ενας μικρός καi άλληλοσυμπλήρωση, επιθετικότητα καi
κροκόδειλος. Οί γυναίκες μένουν άκίνητες δεκτικότητα, άρσενικa καi θηλυκa στοιχεία.
σ· δλη τη διάρκεια τής σκηνής. 'Έχουν lνα
Ta πρόσωπα στa €ργα τοv Ουίλσον δεν εlναι
διάλογο . Φράσεις σχεδόν τυχαία συναρμολο
ρεαλιστικά, δεν άναλύονται ψυχολογικά . Εlναι
γημένες ϊσως άσυνάρτητες, ϊσως σκόπιμες.
άντανακλάσεις προσώπων, ενσωματωμένες
Ή Σίντυ μιλa με μιa διαπεραστικη μονόχορδη
σ ' ενα δραμα που βρίσκεται πιο κοντa στο
φωνη σaν ψαλμωδία, άδεια άπο κάθε συγια
Γιούγκ παρa στο Φρόυντ.
νησιακη άπόχρωση κι απο κάθε ήχητικη
διακύμανση. Ή παρουσία της μεταδίνει σφι(Φωτογραφία Φιλίπ Γκρa)
,
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Πρώτη πράξη, μέρος τέταρτο. Διακρίνονται
οί Τζώρζ 'Ά σλεϋ, Σέρυλ Σάττον, Στέφαν
Μπρέχτ. Ό Τζώρτζ 'Ά σλεϋ λέει lfνα τωμμά
τι γραμμένο άπ' το ν Κρίστοφερ Νόουλς, το
αυτιστιτω παιδί που συμμετέχει στη ν παρά
σταση. Ή μουσικη των βιολιων συνεχίζεται
άέναα, οί fιχοι μοιάζουν νa διαλύουν το χωρο.
Οί δυο άντρες -fι θοποιοi κινοϋνται ρυθμικa
πά νω στίς πολυθρόνες τους. 'Ένα κιγκλίδωμα
χωρίζει τη σκηνή στa δυο. Οί παράλληλες
γραμμες παροϋσες τόσο στη δομή τοϋ χώρου
δσο καi στην οργάνωση των κι νήσεων των
ηθοποιων μέσα στο χωρο, είναι μιa €μμονη

lδέα τοϋ Οvιλσονικοϋ φάσματος. Ένω ό
'Ά σλεϋ μιλfi, ό φωτισμός άλλάζει άδιόρατα.
Εlναι lfνα κίτρινο φως ήμέρας που πρωτα
επεφτε στους -fιθοποιους άπ' την πλευρa τfίς
αίθουσας. Σιγa σιγa αvτό το φως ύποχωρεf,
ένω δυναμώνει άργa lfνα φως άΠο το βάθος
τfίς σκη νής l!,τ σι που οί -fι θοποιοi τελικa δια
γράφονται σa μαϋρες σιλουέτες. Α vτη ή φω
τιστική κίνηση έπαναλαμβάνεται συχνa στην
παράσταση καi άνατωλεf μιa συγκεκριμένη
αίσθηση χρόνου, το πέρασμα άπ' τη μέρα
στη νύχτα.
(Φωτογραφία Φιλiπ Γκρa)
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Διάλειμμα (lντερμέδτο) . Ό μονόλογος χο
ρός του Μπομπ Ούίλσον. 'Όπως ό 'Ά ντυ
ντε Γκρόουτ με τον περιστροφικό χορό, €τσι
κι ό Ούίλσον, σαν τα περτσσότερα μέλη της
όμάδας, €χει αποκρυσταλλώσει ενα προσω
πικό του χορ ό . Μπροστα σ' lνα πανώ με
επαναλαμβανόμενες Λέξεις, δπτικiι απειιcό
νιση της γεωμετριτcης όμιλίας του Κρίστοφερ
Νόουλς καi ταυτόχρονα της δικης του αντί
ληψης για το λόγο, ό Ούίλσον διασχίζει το
προσιcιjνιο απο αριστερα προς τα δεξιά, περ
πατώντας καi σταματώντας κάθε τόσο, ούρ
λιάζοντας καi σταματώντας. Το σwμα του
τεντώνεται απ· τι)ν τεράστια μυικiι προσπά
θετα κάποιου που πασχίζει ν' aρθρώσει κάτι
οχι μόνο με το στόμα aλλα καi με τα μέλη του
καi με τους μυς του προσώπου του. 'Όμως
-

το στόμα καi τα μέλη του φαίνονται σα να
μfιν τον ύπατcουνε. Δεν τα ελέγχει. ' Ο λόγος
που βγαίνει εlναι aναρθρος: ιφαυγες σπασμέ
νες ιcαi διστακτικα τρεμουλιάσματα. Α ύτος
ό χο ρός εlναι κάτι φρικιαστικό καi ψυχρο
συνάμα. ΠροκαλεΊ μια aμφιθυμιιciJ αϊσθηση :
lλξη καi aπωση. Δεν επιτρέπει τfιν ταύτιση
παρόλη του τfιν ειcδηλη τραγικότητα.
'Ακολουθώντας τfιν παράλληλη πορεία του
μέσα στο χwρο, αύστηρα προφiλ στο κοινό,
ό Μπομπ Ούίλσον μοιάζει ν' aρνε'iται επί
σημα να τείνει προς τους θεατές. Διασχίζει
το προσκήνιο καi φεύγει τραγικός aλλα μα
ιφινός, σα φτιαγμένος aπο μια διαφορετικiι
ϋλη.
(Φωτογραφία Φιλiπ Γκρα)
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Δεύτερη πράξη. Διακρίνονται εδω, ό Στέφαν
Μπρέχτ, ή Σίντυ Λ ούμπαρ κι ό Τζώρτζ
'Ά σλεϋ. Τέσσερις αεροπόροι ε{ν' ακουμπι
σμένοι σ' ενα τοίχο σα να αφουγιφάζονται.
Σιωπή. Τριζόνια . Το δέντρο που κρέμεται δε
ξια στριφογυρίζει αργά. Φως φεγγαριοϋ. Μια
εlκόνα που θυμίζει τη μαγνητικη eρημικότητα
των τοπίων τοϋ Ντε Κίρικο καi τοϋ Μαγκρίτ.
Μια εlδικη ενέργεια ακτινοβολείται απ' το
χωρο, απ' την ακινησία, απ' τη σιωπή, απ'
το φωτισμό, απ' το αργο στριφογύρισμα τοϋ
δέντρου. Στο διάλογο που ακολουθεί γίνον44

ται νύξεις για μια καταστροφη που εγινε αεροπορικο δυστύχημα η πόλεμος, που ε{ναι
κι απ' τα βασικα (λανθάνοντα) θέματα τοϋ
έργου.
«Δε θέλω να σfi.ς φανερώσω την πλοκη 
ε{ναι για ενα αεροπορικο δυστύχημα καi τον
πιλότο - σα να προσπαθείς να μην πάρεις
σύνταξη καi να πεθάνεις σ' ενα κρεβάτι
στην Κίνα.
"Ας ύποθέσουμε δτι γίνεται 8να αεροπορικο
δυστύχημα τα δλοι σκοτώνονται εκτος απ'
τον πιλότο».
( Φωτογρα'φία Φιλiπ Γκρα)
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Διάλειμμα (Ιντερμέδιο) . Ή οθόνη με τiς
επαναλαμβανόμενες λέξεις ξαναπέφτει. Στο
πρώτο πλάνο ή Τζούλια Μπούστοου περι
στρέφεται. Στο βάθος αριστερά, ό Κρίστοφερ
Νόουλς καi δεξιά ό Μπομπ Ούίλσον. 'Έχουν
ενα διάλογο μαζί. Γιa aλλη μιa φορά στο
"Γράμμα γιa τη Βασίλισσα Βικτώρια " το
πιο σημαντικο δεν εlναι οί λέξεις αλλά οί τρό
ποι σ'υμπ'εριφορaς που τiς συνοδεύουν.
Με την ύπερκινητικότητά του, με την 8λλει ψη
σταθερijς iσορροπίας, με τη φωνή του την
ταυτόχρονα εκρηκτικη κι ανέκφραστη, με
τον τρόπο του να κομματιάζει τiς λέξεις
καi τiς φράσεις, με το παράξενο στραμμένο
προς τa μέσα βλέμμα του καi το ακατάληπτο
χαμόγελο, ό Κρίστοφερ Νόουλς στη σκηνη

THERE

Β lRUP. Pl.
B1RUP PI.R

ακτινοβολεf μιa μοναδικη ενέργεια, εvαν α
προσδόκητο κι αδάμαστο αvθορμητισμό. Ή
ανθρώπινη παρουσία του, οί προσωπικες του
διαφορες στο επίπεδο τijς 8κφρασης καi τijς
επικοινωνίας εlναι μιa πρόκληση σε κάθε
στερεότυπο- ανθρώπινης συμπεριφορaς, είτε
στη ζωή, είτε στη σκηνή. Ό Ούίλσον τον πα
ρακολουθεf, τον καθοδηγεf η τον αφήνει νa
τον καθοδηγήσει. Κρατώντας μιa μεγάλη φυ
σικiι απόσταση ανάμεσά τους ό Ούίλσον κι ό
Κρίστοφερ αφήνονται σε μιa . επικοινωνία
σa συνενοχή, δπου οί λέξεις χρησιμοποιοί5ν
ται σaν αντικείμενα, σaν κύβοι που ό ενας
πετa στον aλλο. Μιa γλώσσα περιθωριακη
που μ' αvθάδεια επιτίθεται στο στατικο κα
θιερωμένο γλωσσικο κύκλωμα.
(Φωτογραφία Μπεατρiς Έλιζερ)
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' Η τελευταία πράξη. Δ ιακρίνονται οί Σιcόττυ
Σνάιντερ, Στέφαν Μπρέχτ, Κάθριν Καίησιον,
Σέρυλ Σάττον, Τζέημς Νιού. Μιa σκηνη
φόνου, εvα απ· τa θέματα - eμμονες τοϋ Ούίλ
σον. Μπαίνει ή Κάθριν Καίησιον μ' ενα
ιcαταιcόιcιcιν'ο φόρεμα, ιcρατώντας ενα ξυράφι
κ' ενα· ιcουτί. . Ηερπατa σε εύθεία γραμμή,
σιωπηλά. Ξαπλώνει στον πάγιcο. ' Η Σέρυλ
Σάττον (ή ϊδια που liιωνε ιcαi τον περίφημο
διπλο φόνο των παιδιων στο " Βλέμμα τοϋ
Κουφοϋ") γυρίζει, την πλησιάζει. Tijς παίρ
νει το ξυράφι ιcαi παριστάνει δτι την κόβει

στο λαιμό. " Υστερα ανοίγει αργa το ιcουτί,
βγάζει μιa μεyάλη ιcαραμέλλα ιcαi την τρώει.
'Όλ' αύτa γίνονται χωρίς συγιcίνηση αλλa με
συγκέντρωση, φαίνονται μαιφινa σa ν ανά
μνηση η σaν δνειρο.
' Ο Ούίλσον eπιμένει σε μιa αποστασιοποίηση
των fιθοποιων αλλa ιcαi τοϋ ιcοινοϋ απ· τη
δράση. Μιa αποστασιοποίηση που δε σιω
πεύει στην ιφιτικη αντιμετώπιση των γεγο
νότων, δπως ή μπρεχτική, αλλa στην €ρευνα
των ί'διων των μηχανισμων τijς αντίλη ψης.
(Φωτογραφία Φιλiπ Γιcρa)
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ΝΕΟΣ l(ΩΔll(ΑΣ ΕΠll(ΟIΝΩΝΙΑΣ
ΜΙΑ ΣΥΖΉΤΗΣΗ ΜΕ' ΤΟ ΜΠΟΜΠ ΟΥΙΛΣΟΝ
ΚΑ ΤΕΡΙΝΑ ΘΩΜΑΔΑΚΗ : Πώς λειτουργεί ιί "Byrd Ηοf-

fιιιαιι Sclιool ο/ Byι·c/s " ;

,

Μ ΠΟ Μ Π ΟΥΙΛΣΟΝ : Ή " Byrd Hoffιηan School of Byrds "
άποτελείται άπό μιά όμάδα άνθρώπων μέ κάθε ε'ίδους προέλευ
ση. 'Ανάμεσά μας όπάρχουν φιλόσοφοι, νοικοκυρές, μαθητές,
ζωγράφοι, γλύπτες. Ε'ίμαστε άνοιχτοi-.σέ .κάθε ε'ίδους άνΘρώ
πους. Συναντιόμαστε καί κάνουμε έργαστ11ρια.
Κ. Θ. : Τά έργαστιίρια τά διευθύνεις δλα' έσύ;

ΟΥΙΛΣΟΝ : Αλλα διευθύνω έγώ καί ι'iλλα διευθύνονται άπό
μελη της " Byι·d Hoffman School . Π . χ . ενας κουφός πού
ποτέ δέν εlχε πάει σχολείο διεύθυνε μιά φορά ενα έργαστήρ ι .
Ήταν έξοικειωμένος μέ δομές πού έμείς άγνοούσαμε. Εlχε
άναπτύξει τρόπους άντίληψης ι'iγνωστους σέ μiiς. Εlχε πολλά
νά μiiς μάθει.
•

"

Κ. Θ. : Ποιό εlvαι περίπου τό πρόγραμμα τιjς σχολιjς;

ΟΥΙΛΣΟΝ : Διαθέτουμε πολλές ώρες σέ έργαστήρια κίνη
σης καί χοροϋ. Έχουμε άκόμα διάφορες έκδηλώσεις, δπως
διαλέξεις, προβολές φίλμ κ.a. 'Υπάρχει ενα διαρκές πρόγραμ
μα.
Κ. Θ. Εlπες δτι είσαστε άνοιχτοi σ' όποιονδιίποτε. •Αν συγ
κεντρωθεί ίiι•ας 'μεγάλος άριθμός άτόμων δέ δυσκολεύεται ιί
έπαφιί άνάμεσά σας;, Πώς μποpείς καί δουλεύεις μέ .τόσο
μεγάλες όμάδες;
·

ΟΥΙΛΣΟΝ : Ή έπαφή δέ δυσκολεύεται, οχι . Γίνεται σέ διά
φορα έπίπεδα. Δέ δουλεύουν άναγκαστικ:ά δλα τά {iτομα
μαζί. Μπορεί π.χ. νά δουλεύουν δυό μόνο ι'iτομα μαζί γιά εξη
μήνες. 'Υπάρχουν διαφόρων εiδών καταστάσεις δουλειάς.
Μπορεί κανείς νά δουλεύει μόνος του, Ιiν Θέλει. Άν πάλι
κανείς ένδιαφέρεται γιά τίς iδέες κάποιου ι'iλλου μέσα στήν
όμάδα, μπορεί νά δουλέψει ιiαζί του.
Κ. Θ. Στά προηγούμενά σου θεάματα δέι• ύπιjρχαι• λέξεις ιϊ
ύπιjρχαιι έλάχιστες. Ό λόγος σου ι/ταv ιj εί1'όι•α. Γιατί στιί
" Βασίλισσα Βι1'τώρια " παράλληλα μέ τιjιι εί1'όιια χρησιμο
ποιεϊς κ ' ίiιια κείμενο, ίivα " λιμπρέτο " ποi> συιιοδεύει ά1'α
τάπαυτα τιjv είκόιια;
1

1

'

••

•

ΟΥΙΛΣΟΝ - : :Επειδή στά προηγούμενα i\ργα δέν όπήρχαν
λέξι;ις, σκέφτηκα δτι Θά ήταν πιό ένδιαφέρον αuτή τή φορά
Ιiψδουλεύαμε ·μt .λέξεις, aν δουλεύαμε μέ τή γλώσσα. Νομίζω
άκόμα- ,δ η μ',,ένδιέφεραν οί φυσικοί ρυθμοί κ' σι ήχοι τών λέ
ξεων μέ τ l'] , μουσική_..iννοια, γι' αuτό κι όνομάσαμε τό i\ργο
Όπερα. Σκεφτόμαστ.ε τlς λέξεις, σκεφτόμαστε πώς νά φτιά
ξουμε καί πώς ν.ά, καταστρέψουμε τiς λέξεις, πώς νά φτιάξουμε
καi ταυτόχρονα ν,Q.χα.ταστ;ρέψουμε τiς λέξεις. Ό σκοπός εlναι

Τfίς ΚΑ ΤΕΡΙΝΑ Σ ΘΩΜΑ Δ ΑΚΗ

νά δημιουργείς μιά γλώσσα μέ μιά κίνηση, μ' ενα ήχο tΊ μ'
ό,τιδήποτε ι'iλλο και ταυτόχρονα νά τήν καταστρέφεις.

Κ. Θ . Πώς γράφτηκε τό κείμενο τής " Βασίλισσας Βικτώ
ριας "
ΟΥΙΛΣΟΝ : Πρώτα εlχα κάνει ενα πλάνο : τέσσερις πρά
ξεις καi τέσσερα διαφορετικά σκηνικά. Ένα πλάνο άπό τέσ
σερις εiκόνες. Ύστερα i\γραψα αuτές τiς λέξεις κατά κάποιο
τρόπο μ' αuτές τiς εiκόνες στό μυαλό μου. Έγραψα αuτές τiς
λέξεις, ι'iλλοτε άκούγοντας κάποιον νά λέει κάτι, ι'iλλοτε κα
θώς σκεφτόμουνα κάτ ι . Αλλοτε πάλι μπορεί νά καθόμουν
καί νά 'κανα κάτι ι'iλλο iΊ μπορεί νά 'κανα ενα σχέδιο καi νά
fιμουν άφη ρ η μένος, γιατί άργότερα ξαναγύριζα καί κοίταζα
τό σχέδιο καi δέ Θυμόμουν δτι τό εlχα φτιάξει κ' έκεί πού
σχεδίαζα, σταματοϋσα κ' εγραφα κάτι κ' uστερα ξανάρχιζα
νά σχεδιάζω καi ξανασταματοϋσα κ' εγραφα. Όλες αuτές
τiς λέξεις τiς συναρμολόγησα σ' ενα πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα. Ίσως σέ δυό iΊ τρείς βδομάδες. 'Εκείνη τήν έποχή
ήρθε ό Κρίστοφερ νά μείνει μέ τήν όμάδα. Αρχισε νά ζεί
μαζί μας κ' έντυπωσιάστηκα άπ' τά πράγματα πού εκανε μέ
τό λόγο γιατί εμοιαζαν έκπληκτικά μ' αύτά πού εκανα κ' έγώ.
•

•

Κ. Θ. Ποιό ήταν τό παρελθόιι τοϋ Κρίστοφερ δταν ι/ρθε
μαζί σας;
ΟΥΙΛΣΟΝ : Ό Κρίστοφερ εμενε στό Μπρούκλιν της Νέας
'Υόρκης. Ή κατάστασή του λέγεται α u τ ι σ τ ι κ ή κι αuτό
σημαίνει δτι όνειρεύεται διαρκώς οντας σ' έγρήγορση, δτι
εχει τήν εμμονη iδέα τοϋ ονειρου (1). Έχει πάει σέ εiδικά
σχολεία. Κάποτε ήταν σ' ενα εiδικό σχολείο πού λέγεται
" Monastery School . 'Εκείνη ηΊν έποχή ύπήρχαν έκεί
liνθρωποι Πού δούλευαν μέ τήν κίνηση . Έκαναν στά παιδιά
διάφορες άσκήσεις βασισμένες στήν άρχή δτι, δταν κανείς
δε μπορεί νά κάνει τiς κανονικές σωματικές κινήσεις, τότε
ή λειτουργία τοϋ μυαλοϋ συναντii έμπόδια. Πράγμα πού ξε
κινά άπ' τiς γνωστές άντιλ1)ψεις γιά τή σχέση μυαλοϋ καi σώ
ματος. Έτσι ό Κρίστοφερ εκανε πολλές άσκήσεις γιά νά μά
θει νά κινεί τό σώμα του " κανονικά " , &στε καi τό μυαλό
του νά λειτουργήσει " κανονικά ", δηλαδή σάν τό δικό μας.
Πράγμα πού εlναι άδύνατο φυσικά.
"

Κ. Θ. Πώς γ νώρισες τόν Κρίστοφερ;
ΟΥΙΛΣΟΝ : "Ακουσα μιά μαγνητοταινία πού εlχε φτιάξει
καί μοϋ εκανε έντύπωση ό τρόπος πού χρησιμοποιοϋσε τiς
λέξεις. Αuτά πού εκανε συμπίπτανε μέ πράγματα πού εκανα
κ' έγώ έκείνη ηiν έποχή . Ζ1)τησα νά τόν συναντήσω. Τηλε( Ι) Σ1'όπιμα ό Ούίλσον άποφεύγει τόιι έπιστημονικό όρισμά τοϋ
αύτισμοϋ.
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φώνησα στή μητέρα του καi τόν ζήτησα. Μοϋ εΙπε δτι ό Κρiς
ήταν στό σχολείο. Tfjς εΙπα αν θέλει νά τόν φέρει στό θέα
τρο. 'Εκείνη μοϋ εΙπε δτι τοϋ Κρiς δέν τοϋ άρέσει νά πηγαί
νει στό θέατρο. 'Εκείνη τήν έποχή παίζαμε τό έντεκάωρο
έργο. Ήταν ένα σιωπηλό έργο μέ λίγες λέξεις. Τελικά ό
Κρiς ήρθε. Κ' εΙχε μιά καταπληκτική έπικοινωνία μέ τό θέ
αμα. Ή μητέρα του μοϋ εΙπε δτι ή ίδια άναγνώρισε στά λίγα
λόγια πού λέγονταν στήν παράσταση τόν τρόπο όμιλίας τοϋ
Κρίς. Ζήτησα άπ' τόν Κρiς νά μείνει μαζί μας. Κατευθείαν
μπόρεσε νά μιλήσει τή γλώσσα τοϋ θεάματος. Γ ι α τ i ά ν τ ι
μ ε τ .ω π ί ζ ε ι τ ή γ λ ώ σ σ α σ ά γ ε ω μ ε τ ρ ί α, σ ά
δ ο μ ή μ έ σ α σ τ ό χ & ρ ο κ α i τ ό Χ ρ ό ν ο, κ ι δ χ ι
σ ά λ ο γ ο τ ε χ ν ι κ ή δ ο μ ή (2). Τό μυαλό του εΙναι &τσι
άναπτυγμένο lόστε νά συγκρατεί δομές κινήσεων καi δομές
ήχων. Μπορεί καi συγκρατεί &ναν άπειρο άριθμό μοτίβων
πού έμείς δέ συγκρατοϋμε. "Ας ποϋμε τώρα, καθώς έγώ μιλ&,
έσύ λές μμ μμ μμ, συγκατανέβεις μέ τό κεφάλι, τό χέρι σου
τρέχει πάνω στό χαρτί , άνοιγοκλείνεις τά μάτια, τά κινείς
άπό τό πρόσωπό μου στό χαρτί. 'Υπάρχουν πάμπολλες κινή
σεις πού γίνονται καi δέν τiς προσέχουμε γιατί είμαστε συγ
κεντρωμένοι σ' ενα μόνο κανάλι έπικοινωνίας καi χάνουμε τά
όπόλοιπα. Ό Κρiς άντίθετα άντιλαμβάνεται δλ' αύτά τά
δευτερεύοντα καi τά έντυπώνεται σά μιά · σειρά άπό μοτίβα.
Θυμάται άπίστευτα πράγματα. Μπορεί νά ξαναγυρίσει σέ κάτι
πού γινόταν δταν ήταν τεσσάρω χρον&, μπορεί π.χ. νά θυ
μηθεί ένα γεϋμα μέ τούς γονείς του καi νά περιγράψει μέ κάθε
λεπτομέρεια τiς κινήσεις τfjς μητέρας του t\ τή θέση τ&ν
πιάτων στό τραπέζι. Ά ν τώρα &ρριχνα αύτά τά μολύβια κάτω
άσφαλ&ς θά μοϋ έπαιρνε πολλή lόρα νά τά μετρήσω καθώς
θά ήταν &τσι μπερδεμένα. Όμως ό Κρiς θά τά μετροϋσε άστρα
πιαία γιατi λογαριάζει μέ όπτικά μοτίβα. Κι άκριβ&ς έπειδή
έχει αύτf;ς τiς εiδικές ικανότητες, ή κοινωνία τοϋ &χει κολ
λήσει μιά έτικέτα και δέν τόν δέχεται, τόν κλείνει σέ ειδικά
σχολεία γιά νά τοϋ άλλάξει τό μηχ'ανισμό τfjς σκέψης του.
Ό Κρίστοφεp θά 'πρεπε νά εΙναι δάσκαλός μας. 'Αντί νά ζεί
κλεισμένος σέ ιδρύματα, θά 'πρεπε νά εΙναι στό πανεπιστή
μιο καi νά κάνει μαθήματα γλώσσας.
Κ. Θ. Άπό μιά πλευρά eχεις δίκιο σ' αύτό πού λές. Γιατί
ή γλώσσα τοϋ Κρίστοφερ εlναι μιά Q. λ λ η γλώσσα. "Ενας
διαφορετικός κώδικας πού λειτουργεί μέ τiς δικές του νομο
τέλειες. Μειοψηφικός καί γι' αύτό περιθωριακός καί γι'
αvτό καταδικασμένος σ' έξόντωση άπ' τόν έπίσημο κώδικα.
Αύτό άκριβώς πού βρίσκω πιό έκπληκτικό στό " Γράμμα
γιά τιί Βασίλισσα Βικτώρια " εlναι δτι δίνεται ή εύκαιρία στόν
Κρίστοφερ νά άναγγέίλει διιι�όσια τόν κώδικά του κι άκόμα
περισσότερο νά τόν έπικοινωνήσει. Βέβαια, δπως εlναι φυσικό,
τό κοινό, πού στό μεγαλύτερο μέρος του άνήκει στόν έπί
σημο κώδικα, άντιστέκεται στή γλώσσα τοϋ Κρίστοφερ, τή
χαρακτηρίζει ύπανάπτυκτη ή άνόητη.
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ΟΥΙΛΣΟΝ : Μά ή γλώσσα του δέν ε{ναι άνόητη ούτε παρά
λογη . Δέν εΙναι αύθαίρετη. 'Αντίθετα εΙναι όρθολογιστική.
Μ έ τό δικό της τρόπο βέβαια. Άν καταγράψεις σέ μιά μαγνη
τοταινία τήν όμιλία τοϋ Κρίστοφερ καi μετά τήν άπομαγνη
τοφωνήσεις θά παρατηρήσεις ξαφνικά δτι ή δομή τ&ν λέξεων
εlναι έντελ&ς γεωμετρικfl . Μ ιά τέλεια γεωμετρία. Μπορεί
π.χ. νά λέει : " αύτός αύτός πάει, αύτός πάει αύτός αύτός
πάει πάει αύτός πάει " . ' Υπάρχει ενα σχήμα α-α-β-α-β-α-α
β-β-α-β.
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(2) Αύτό δέν εlναι βέβαια χαρακτηριστικό δλων τών αύτιστι
κών παιδιών.
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Δ υο, ποιήμ�τ� γραφομηχανfίς τού Κρίστοφερ Ν6ουλς. Τά
ποιηματα αυτα άπαιτούν μιά διαφορετική c'ινάγνωση άπ' δ, τι
αύτο πού παραδοσιακά dνομάζουμε ποίηση. Τά γράμματα
άπομονώνονται, δέν έντάσσονται στlς κωδικοποιημένες ση
μαντικές δομές τών λέξεων. Χρησιμοποιοvνται σά μονάδες
χώρου καl ρυθμού. Ό γραφτός λ6γος τού Κρίστοφερ Ν6ουλς
λειτουργεί μέ τούς ίδιους καν6νες, δπως κι ό προφορικ6ς του
λ6γος : έπανάληψη κι αύθ6ρμητη γεωμετρία. Ί-1 χρήση αύτή
τού λ6γου, έχει κοινά σημεία μέ τίς μεθ6δους όρισμένων
μεγάλων καλλιτεχνικών ρευμάτων, π.χ. οί πειραματισμοl τών
ντανταϊστών πάνω στό λ6γο, ή ή πρ6σφατη bαnguaι;{e ar t

Στό μυαλό του ή λέξη SOMETHING μπορεί νά έξελιχθεί
ετσι :
SOMETHING
SOMETHIN
SOMETHI
SOMETH
SOMET
SOME
SOM
so

λόγου, που εχει ό ίδιος μαγνητοφωνήσει καί πού εχει όλό
κληρο ένσωματωθεί στό σενάριο τfjς παράστασης :
ΜΠΟΡΕΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΔΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ Τ Ι Σ ΠΩ

ro ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΟ
ΚΑΙ Η ΥΠΟΘΕrΗ ΜΙΛΑ ΓΙΑ το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ
ΚΑΙ Η ΤΑΙΝΙΑ Ε Ι ΝΑΙ ΓΙΑ το ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ
ΚΑΙ το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΟ
ΩΡΑΙΟ
ΝΑΙ το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΗΤΑΝ ΩΡΑΙΟ
ΝΑΙ το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΟ
ΝΑΙ το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΟ
ΝΑΙ το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΚΑΝΕΙ το ΧΟΡΟ
ΝΑ ΚΑΝΕΙ το ΧΟΡΟ ΛΙΓΟ
το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥrΕ ΝΑ ΧΟΡΕΥΕΙ ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ rτο ΔΩΜΑ ΤΙΟ

s

το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥrΕ ΝΑ ΠΕΡΠΑΤΑ ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ rτο ΔΩΜΑΤΙΟ

Καi μπορεί νά κάνει άτέλειωτους γεωμετρικούς συνδυασμούς
επειτα πάνω σ' αύτη τη λέξη . Π.χ.
s s s s s s s s s

t\

s

000000000

os

ΜΜΜΜΜΜΜΜΜ
ΕΕΕΕΕ Ε Ε Ε Ε
Τ ΤΤΤΤ Τ Τ Τ Τ
ΗΗΗ ΗΗΗΗ Η Η
I I I I I I I I I
Ν ΝΝ Ν ΝΝ Ν Ν
GGGGG G G G G

MOS
Ε ΜΟΣ
TEMOS
HTEMOS
IHTEMOS
NIHTEMOS
GNIHTEMOS

Όλα αύτά τά κάνει μέ μεγάλη ταχύτητα, αύθόρμητα, μιλών
τας. Τό μυαλό του λειτουργεί μέ δομές μαθηματικές καi συ
χνά άφηρημένες. Γι' αύτό τό λόγο ό τρόπος πού ό Κρίστοφερ
χειρίζεται τη γλώσσα μοιάζει μέ μουσική.
Κ. Θ. : Ή έρμηνεία τών ιίθοποιών ατό " Γράμμα γιά τιί
Βασίλισσα Βικτώρια .. δίνει τιjν αίσθηση μιϋ.ς μηχα�ιικιϊς μα
θηματικιϊς έπα�ιάληψης. Ή Σέρυλ Σάττον κ' ή Σίντυ Λούμπαρ
παίζοντας μοιάζουν νά ξαναπερνϋ.νε μ' άπόλυτη άκρίβεια
ίfνα κείμε110, χωρίς δμως τιjν παραμικριί συμμετοχιί ατό
νόημα τών φράσεων πού λένε, σάν αύτά πού λένε, νά εlναι
γραμμές καί σημεία κι δχι λέξεις.

ΟΥJΛΣΟΝ : Τό " Γράμμα γιά τη Βασίλισσα Βικτώρια "
ε{ναι κάτι πού συναρμολογ 1)σαμε πολύ γρήγορα κ' ϋστερα
άρχίσαμε νά τό έπαναλαμβάνουμε καi νά τό έπαναλαμβάνουμε
καi νά τό έπαναλαμβάνουμε καί προσπαθούσαμε νά τό έπανα
λαμβάνουμε σχεδόν μέ τόν ίδιο τρόπο κάθε φορά. Ή Σίντυ
καi ή Σέρυλ εχουν παίξει την πρώτη πράξη άμέτρητες φορές
τώpα, ετσι πού οί διάλογοι ε{ναι έντελrος αύτοματικοί . Κι
άκόμα ύπάρχει μιά άπομάκρυνση δική τους άπ' αύτούς τούς
διάλογους. Καί μερικές φορές φαίνεται πιό καθαρά τi ζεί ή
Σίντυ t\ ή Σέρυλ ηiν (δρα πού μιλο\Jν, φαίνονται πιό καθαρά
Cίλλα πράγματα κι δχι μονάχα αύτά πού λέν οί λέξεις. Ε{ναι
χαρακτηριστικό δτι πολύ συχνά δέ βλέπουμε τίποτα πέρα
άπ' τiς λέξεις γιατί οί λέξεις μCις μπλοκάρουν. Ή σκέψη μας
εχει μπλοκαριστεί άπ' τίς λέξεις.

το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΡΕΧΕΙ ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ rτο ΔΩΜΑΤΙΟ
ΓΥΡΩ ΑΠ ΤΑ r Π Ι Τ Ι Α
Σ Π Ι Τ Ι Α "Η ΔΕΝΤΡΑ
ΓΗΠΕΔΑ
ΝΑΙ
ΝΑΙ το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΗΤΑΝ ΩΡΑΙΟ
το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΗΤΑΝ ΩΡΑΙΟ
ΓΙΑΤΙ ΗΤΑΝ ΩΡΑΙΟ
ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΟ
το ΩΡΑΙΟ ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ
το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΗΤΑΝ ΩΡΑΙΟ
το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥrΕ ΝΑ ΧΟΡΕΥΕΙ ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ
το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥrΕ ΝΑ ΧΟΡΕΥΕΙ ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ rτο ΔΩΜΑ ΤΙΟ
το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΗΤΑΝ ΩΡΑΙΟ ΓΙΑΤΙ
το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΜΠΟΡΟΥrΕ ΚΑΙ ΧΟΡΕΥΕ ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ ΠΟΛΥ
ΝΑΙ το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΗΤΑΝ ΩΡΑΙΟ
ΝΑΙ
ΩΡΑΙΟ
ΤΟΣΟ ΩΡΑΙΟ
ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΟ
ΚΑΠΩΣ ΩΡΑΙΟ
ΩΡΑΙΟΣ XOPEYTHr
ΚΑΠΩΣ ΩΡΑΙΟ
ΕΤΣΙ το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΕΚΑΝΕ το ΧΟΡΟ
ΝΑΙ το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΚΑΝΕΙ το ΧΟΡΟ
ETrl το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΗΤΑΝ ΩΡΑΙΟ
ΓΙΑΤΙ το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΗΤΑΝ ΩΡΑΙΟ
ΝΑΙ το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΗΤΑΝ ΩΡΑΙΟ
ΗΤΑΝ ΩΡΑΙΟ
ΝΑΙ το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΗΤΑΝ ΩΡΑΙΟ
ΝΑΙ το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΗΤΑΝ ΩΡΑΙΟ
ΗΤΑΝ ΩΡΑΙΟ
το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΗΤΑΝ ΩΡΑΙΟ
ΝΑΙ ΗΤΑΝ ΩΡΑΙΟ
το
ΩΡΑΙΟ ΩΡΑΙΟ
το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΜΠΟΡΟΥrΕ ΚΑΙ ΧΟΡΕΥΕ ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ
ΕΤrΙ το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΗΤΑΝ ΩΡΑΙΟ
ΝΑΙ
ΧΟΡΕΥΩ ΧΟΡΕΥΕ
το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΗΤΑΝ ΩΡΑΙΟ
ΕΤΣΙ Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΗΤΑΝ το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ
το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΟ
το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΟ
το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΗΤΑΝ ΩΡΑΙΟ
το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΧΟΡΕΥΕ ΠΟΛΥ
ΧΟΡΕΥΩ ΧΟΡΕΥΩ
ΧΟΡΕΥΕ ΚΑΙ ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ
ΠΕΤΑ το "Χ" ΑΠ το ΠΑΡΑΘΥΡΟ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕrΕ το 'ΌΝΤΑΣ"
ΥΠΕΡΑ ΣΗΚΩrΕ ΣΗΚΩrΕ ΣΗΚΩrΕ το ΧΕΡΙ ΣΟΥ
ΧΟΡΕΥΩ ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ
το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΗΤΑΝ ΩΡΑΙΟ
το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΧΟΡΕΥΕ ΠΟΛΥ
το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΧΟΡΕΥΕ ΓΥΡΩ ΑΠ' το ΔΩΜΑΤΙΟ
ΣΗΚΩΝΟΝΤΑΣ ΣΗΚΩΝΟΝΤΑΣ

Κ. Θ. : 'Όμως ένώ δλα lδιναν τιίν έντύπωση μιϋ.ς αύστηρά
καθορισμένης έπα11άληψης, μό110 ό Κρίστοφερ, ίδιαίτερα ατά
κομμάτια μαζί σου, φαι11ότα11 δτι συμπεριφέρεται αύθόρμητα.
' Υπήρχε αύτοσχεδιασμός στιί διάρκεια τής παράστασης, ατά
κομμάτια δπου ιϊσασταν μαζί;

ΟΥΙΛΣΟΝ : Στό " διάλειμμα " άλλάζουμε συχνά ρόλους.
Γίνεται έκείνος [έγώ, κ' έγώ έκείνος. Αλλοτε ε{μαι έγώ έπι
θετικός κι Cίλλοτε ε{ναι έκείνος έπιθετικός. Στήν πραγματικό
τητα δμως δλα στό εργο ε{ναι έπανάληψη. Ή μορφή αύτή
τfjς παράστασης εχει παγιοποιηθεί μετά άπό άμέτρητες έπα
ναλήψεις. Όλα εχουν &ς τήν τελευταία λεπτομέρεια καθ
οριστεί. Ό ρόλος το\J Κρίς δέν αύτοσχεδιάζεται, ε{ναι κι αύ
τός έπανάληψη . Μόνο πού ή έπανάληψη το\J Κρίστοφερ ε{ναι
διαφορετική άπό τη δική μας. Ή δική του έπανάληψη ε{ναι
α ύ θ ό ρ μ η τ η . την κάνει αύθόρμητα. ΕΙ ναι μέσα στήν
καθημερινi1 του συμπεριφορά, μέσα στήν όμιλία του. Καί
στή m:ηνη άκόμα δέν παύει νά ε{ναι κάτι τό αύθεντικό. Γι'
αύτό δίνει την αίσθηση το\J αύτοσχεδιασμο\J χωρίς στην
πραγματικότητα νά ε{να ι .
•
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Κλείνοντας αυτη τη συζήτηση δίνουμε ίiνα δείγμα όμιλίας
το\J Κρίστοφερ Νόουλς. ΕΙναι ίiνα του κομμάτι προφορικο\J

ΣΗΚΩΝΩ ΤΡΕΧΩ ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ
το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΣΗΚΩΝΩ ΧΟΡΕΥΩ ΤΡΕΧΩ
ΧΟΡΕΥΩ ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ
ΣΗΚΩΝΩ ΣΗΚΩΝΟΝΤΑΣ
ΤΡΕΧΩ ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ
ΝΑΙ το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΜΠΟΡΟΥrΕ ΚΑΙ ΧΟΡΕΥΕ ΠΟΛΥ
ΑΛΛΑ το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ
το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ

ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΜΠΟΡΟΥrΕ ΚΑΙ ΧΟΡΕΥΕ ΠΟΛΥ

ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΜΠΟΡΟΥrΕ ΚΑΙ

ΧΟΡΕΥΕ ΠΟΛΥ

ΝΑΙ το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΜΠΟΡΟΥrΕ Κ Α Ι ΧΟΡΕΥΕ ΠΟΛΥ
ΝΑΙ το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΟ
ΝΑΙ το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΟ
ΝΑΙ το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΟ
ΝΑΙ το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΟ
το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΛΥ
το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ
Ο ΤΖΩΡΤΖ ΑΣΛΕΥ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΡΟΛΟΊ'
ΛΕΕΙ ΤΙ ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΡΟΛΟΊ'
ΡΟΛΟΊ' ΡΟΛΟΊ' ΡΟΛΟΊ' ΑΠΟ ΠΑΝΩ
ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΟ
το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΗΤΑΝ ΩΡΑΙΟ
ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΗΤΑΝ ΩΡΑΙΟ
ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΛΥ
το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΗΤΑΝ ΩΡΑΙΟ
το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΟ
ΨΗΛΑ ΠΟΝ ΑΕΡΑ
το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΗΤΑΝ ΩΡΑΙΟ
ΝΑΙ ΜΠΟΥΜ
ΝΑΙ το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΗΤΑΝ ΩΡΑΙΟ
ΝΑΙ το ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ ΠΟΝ ΗΛΙΟ ΗΤΑΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΦΕΤΙ
ΚΑΠΩΣ ΣΑΝ Κ ΙΤΡΙΝΟ
ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ
Κ ΑΦΕΤΙ ΚΑΠΩΣ ΣΑΝ ΚΙΤΡΙΝΟ
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ΔΟΥΛ ΕΥΟΝ ΤΑΣ

ΜΕ

ΤΟΝ

ΟΥΙΛΣΟΝ

ΣΥΖΉΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΟΥΜΠΑΡ ICAI ΤΗ ΣΑΤΤΟΝ
ΚΑ ΤΕΡΙΝΑ Σ ΘΩΜΑ Δ Α ΚΗ τωί ΜΑ ΡΙΑΣ ΚΛ Ω ΝΑ ΡΗ
MAPJA ΚΛΩΝΑ ΡΗ : Σίιιτυ, πότε άρχισες ιιά δουλεύεις
μέ τιί Β;ι]'(/ Ηοffιηαιιιι Sc/ιoo/ of Β;ιι'C!s;

δραματική σχολi1 , γιατi δέ συγκεντρώνουμε rιύτά πού ο ι
δραματικές σχολές θεωροϋν " προσόντα ".

ΣΙΝΤΥ ΛΟΥΜ ΠΑΡ : Πρίν άπό πέντε χρόνια, δταν ήμουν
στό γυμνάσιο. Γίνονταν τότε έργαστi1 ρια γιά εφη βους. Τίς
καθημερινές πήγαινα σχολείο καί τό Σάββατο τό άπόγεμα
πήγαινα στό στούντιο της όμάδας, δπου γιά μερικές ώρες
κάναμε άσκήσεις κίνησης. Δέ δουλεύαμε πολύ πάνω στόν
ήχο ή τό λόγο. Ύπi'jρχε λίγη μουσική, κάναμε καί χορό,
άλλά κυρίω; κάναμε σωματική κίνηση. Σιγά σιγά άρχίσαμε
νά έτοιμάζουμε τή " Ζω1) κ' έποχή τοϋ Ζίγκμουντ Φρόυντ ".
Αύτό ήταν τό πρU:ιτο θέαμα τοϋ Μπόμπ Ούίλσον δπου πi'jρα
μέρος . "Υστερα πi'jγα στό κολλέγιο γιά δυό μi'jνες.

Σ . ΣΑΠΟΝ : Ή άποψη τοϋ Μπόμπ εlναι δτι ο [ άνθρωποι
εlναι ένδιαφέροντες δπως εlναι κι δτι δέν είναι άπαραίτητο
νά τούς φουσκώσει κανείς ιι' άέρα, νά τούς πουδράρει καί
νά τούς στιλβώσει γιά νά γυαλίζουνε.

Μ.Κ. : Γιά νά σπουδάσεις τί;

Σ. ΛΟΥΜ ΠΑΡ : Φιλοσοφία. Ήταν ίiνα εlδος πειραματικό
κολλέγιο, άλλά τό βαριόμουνα. Δέν Εβρισκα τίποτα ένδιαφέ
ρον νά κάνω έκεί. Σέ μιά περίοδο άνεξάρτητης μελέτης πού
είχαμε, ϊ;φυγα καi πi'jγα στήν Άιόβα δπου δ Μπόμπ εκανε
έργαστήρια Αρχιζε τότε τό " Dλέμμα τοϋ Κουφοϋ " βασι
σμένο σέ iδέες πού εlχε άπό πρίν καi πού εlχαν άρχίσει νά
ξεκαθαρίζουν. Ση)ν Άιόβα συνανηiσαμε καί άρκετούς άν
θρώπους πού δουλεύουν τώρα μαζί μας. Ή Σέρυλ Σάττον
εlναι ενας άπ' αύτούς. Όλ' αύτά 1]ταν τόσο πιό ένδιαφέροντα
γιά μένα άπ' τό νά πηγαίνω στό Κολλέγιο, πού άποφάσισα νά
τό παρατήσω. Έτσι γύρισα στή Νέα 'Υόρκη καί συνέχισα
νά δουλεύω μέ τό Μ πόμπ, μέ διακοπές έδώ καί κεί, γιά πέντε
χρόνια.
.

•

Μ.Κ. : Σέρυλ, έσύ τί lκαιιες πρί11 άρχίσεις ιιά δουλεύεις μέ
τόιι Ούίλσον;

ΣΕΡΥΛ ΣΑΠΟΝ : Μ ικρ1i , εlχα κάνει χορό καί τραγούδι .
'Αργότερα σπούδασα 1)θοποι ί α γ ι ά τρία χρόνια σέ μ ι ά σχολή,
άλλά δέν εβρισκα τά μαθi1ματα ικανοποιητικά. Στά τρία χρό
νια πού κράτησε 1'1 φοίτησ1] μου πi'jρα μέρος σέ τρία θεάμα
τα. "Οταν 1]ρθε ση)ν Άιόβα ό Μπόμπ, δούλευα μέ μιά δμάδα
μικτών μέσων. Αύτή ή δμάδα κάλεσε τό Μπόμπ νά 'ρθεί
καί νά παρουσιάσει τό " Βλέμμα τοϋ Κουφοϋ ". 'Αργότερα
πi'jγα στή Νέα 'Υόρκη καί πi'jρα μέρος στά έργαστήρια.
Μοϋ άρεσε ή δουλειά καί εμεινα.

KA TEPJNA ΘΩΜΑΔΑΚΗ : Μιά άπό τίς πιό έιιδιαφέρου
σες άιιτιλιίψεις τοϋ Μπόμπ Ούίλσον εlιιαι ό τρόπος πού άντι
μετωπίζει τόιι έπαγγελματισμό στό θέατρο. Κρατώιιτας τά
θετικά στοιχεία τοϋ έπαγγελματισμοϋ πού εl11αι ιί ύπευθυιιό
τητα, ιί προσιίλωση ιc' ή άποτελεσματικότητα τιϊς δουλειάς,
καταργεί τά άρνητιιcά στοιχεία πού ε[ιιαι οί άρτηριοσκληρωμέ
νες " μέθοδοι " ιίθοποιίας (ιί άντίληψη γε11ικά δτι γιά ιιά
θεωρείσαι έπαγγελματίας ιίθοποιός πρέπει νά 'χεις ύποστεί
μιά aναγνωρισμένη έιcπαίδευση ιωί ιιά 'χεις άποκτιίσει ifιια
δίπλωμα ιc.λπ.) ιωί τό σύστημα τιϊς έκ τωιι iίιιω έπιλογιϊς
(είσαγωγικές έξετάσεις, μύθος τοϋ " ταλέιιτου " πού εlναι
lνιιοια έξαιρετιιcά συζητιίσιμη δεδομένου δτι στό θέατρο
εlναι κατά ιωιιόιια ή μυθοποίηση των iδαιιιιcωιι τοϋ α' ιϊ τοϋ
β' συστιίματος ιjθοποιίας ιωί τίποτα παραπάιιω) .

Μ. Κ. : Άπ' δτι ξέρω, ifιια aπό τά βασικά μαθιίματα στή
" Βyπ/ Ηοffιιιαιιιι Sclιool of Byι·ds " εlναι ό έλεύθερος χο
ρός : ό καθένας aναζητiί τό χορό του, a ιιαπτύσσει ιc' έμβα
θύνει τίς ιcιιιιίσεις πού πιό πολύ τόιι έιιδιαφέρουιι - δπως π.χ.
δ • Α ιιτυ ντέ Γιφόουτ μέ τιίιι περιστροφιί - aντί νά είιιαι ύπο
χρεωμέιιος ,,· αποστηθίζει σχήματα άπό ιcωδιιωποιημέιιους
χορούς. Τί δυνατότητες δίιιει σέ σiίς σάιι ιίθοποιούς ιωί σάν
ά νθρώπους μιά τέτοια lρευνα;

Σ. ΣΑΠΟΝ : Ή " Dyrd ΗοΓΓιηaηη Scliool " σοϋ δίνει
άκριβώς η) δυνατότητα ν' άναζητήσεις καί νά βρείς τ�)ν άλ1i
θεια σου, τή δικιά σου γλώσσα. Γι' αύτό, άπό τήν προσωπική
μου πείρα, πιστεύω δτι προσφέρει η)ν καλύτερη έκπαίδευση
γιά ενα 1)θοποιό, η ενα χορευτi1 , ii ενα τραγουδιστή, ii ενα
φορτηγατζή, ii ενα ποδηλάτη, ii ενα μάγειρα, η !::να τεχνικό
τi'jς τηλεόρασης ii μ ι ά νοικοκυρά. οι πιό πολλοί Cίνθρωποι
πιστεύουν δτι ενα μέσο Ιiτομο δέ μπορεί νά εlναι 1]θοποιός.
Διαφωνώ, γιατί πιστεύω δτι κάθε ι'iτομο κάνει μιά προσπάθεια
νά βρεί τήν άλ1iθεια του. 'Ακόμα κ' ενας έξπρεσιονιστής
πού ζωγραφίζει ενα μi'jλο σάν κουτί άναζητίi τήν άλήθεια
του. Κ' ή 1)θοποι ί α είναι ενας άπ' τούς πιό δλικούς κ ι ι'iμε
σους τρόπους νά τι) βρεί κανένας. Ή 1)θοποι ία δμω; δχι δπως
τή βρίσκουμε στό συμβατικό θέατρο. 'Εκεί κατευθύνεται
άποκλειστικά άπ' αύτό πού 'χει πέραση, άπ' αύτό πού εύκολα
άρέσει στόν κόσμο.
Κ. Θ. : Σχετικά μέ τιί λεγόμειιη " διδασκαλία " τωιι ρόλων.
Ό Μπόμπ Ούίλσοιι λέει : "Δέ μπορω νά δείξω στιί Σέρυλ
πως νά τραγουδϋ., δέ μπορω νά δείξω στιί Σίντυ πως νά κά
θεται. Δέν ξέρω. Αύτά τά βρίσκουν μόνες τους καί τό ίδιο
ι'σχύει καί γιά τούς ύπόλοιπους τιϊς όμάδας " . Σάιι κατευθυιι
τιίρια γραμμιί, πιστεύω δτι αύτιί ιί φράση συιιοψίζει τιίν ά11τί
ληψη τοϋ Μπόμπ γιά τι)ιι ιίθοποιία. Σέ σiίς, αύτιί ιί παρό
τρυνύΊ/ νά βρείτε μόνες σας τίς κινιίσεις, τι) φωιιιί, τίς στά
σεις των προσώπων πού ύποδύεστε προκαλεί μιίπως προ
βλιίματα ;

Σ. ΣΑΠΟΝ : "Οταν πρωτοπi;ρα μέρος σέ παράσταση τοϋ
Ι\ι1πόμπ αiσθανόμουν πολύ άμήχανη καi νευρική σχετικά μέ
τά δσα eπρεπε νά κάνω, γιατί δ Μπόμπ δέν ελεγε σχεδόν
τίποτα. Δέ συζητοϋσε τά πρόσωπα i\ τά νο1iματα. Δέν eδινε
καμ ι ά άπολύτω; " ψυχολογικ1) " δδηγία. Dγi'jκα λοιπόν
ση) σκηνή καί εκανα δτι μοϋ είχε άνατεθεί π . χ . νά μείνω
άκίνητη στό τάδε σημείο γιά τόση ώρα, νά κάνω δρ ισμένες
κινήσεις έξαιρετικά άργά κ.λπ. 'Αργότερα άντιλήφθηκα
πώς ήταν 11 πιό παράξενη έμπειρία ποi> είχα μέχρι τότε. Ήταν
ή καλύτερη έκπαίδευση πού εlχα πάρει μέχρι τότε.

Σ. ΛΟΥΜΠΑ J> : Πολύ σωση) παρατi1 ρηση. Πάνω σ' αύτό
θέλω νά πώ, πώς συχνά άποκαλοϋν τ1)ν δμάδα μας " έρασι
τεχνική ", άκριβώς γιατί oi πιό πολλοί άπό μας δέν ϊ;χουν
πάρει " έπαγγελματική " έκπαίδευση σέ δραματικές σχολές
καί γιατί προερχόμαστε άπό κάθε είδους έπαγγέλματα.

Μ.Κ. : Θά μπορούσατε νά μiίς μιλιίσετε γιά τιί δημιουργιιαί
πορεία πού όδιίγησε στό " Γράμμα γιά τιί Βασίλισσα Βικτώ
ρια "; Ή παράσταση εlναι μιά σύιιθεση άπό αύστηρά όργα
ιιωμέιια στοιχεία, δπως ιί μουσικιί, οί είκόνες, τό λειcτικό
σενάριο, οί κ11ιιίσεις. Μέ τί σειρά δουλέψατε πάιιω στό κα
θέιια aπ' αύτά τά στοιχεία καί σέ τί lκταση ιίταν προκαθορι
σμέιια, πρίν άρχίσετε νά κάιιετε πρόβες πάνω σ' αύτά;

Μ.Κ. : 'Όμως ιί παρουσία σας στιί σκηιιιί εlναι άποτελε
σματικιί κι αύτό είναι τό μόνο άληθ111ό ιφιτιίριο.

Κ.Θ. : "Ας μιλιίσουμε γιά τιίν ιcίνηση πρωτα. ' Αρχίσατε
d.π' τιίv ιcίνηση;

Σ. ΛΟΥΜΠΑΡ : Καί κάτι άκόμα : κάποιον σάν τόν Κρί
στοφερ Νόουλς ii σάν έμένα ποτέ δέ θά τόν δέχονταν σέ· μιά

Σ. ΣΑΤΊΌΝ : Όχι άκριβώς. Μέ η)ν κίνησι1 είχαμε δουλέ
ψει πολύ, παλιότερα. Στό " Γράμμα γιά τή Βασίλισσα Β ικτώ-
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ρια " άρχίσαμc μέ τά λόγια . Όχι δμως αύτά τά λόγια πού
ύπάρχουν τώρα. Κάναμε ενα έργαστ�jρι πολύ έλεύθερο. Τά
λόγια ήταν κάτι τό καινούριο. Δοκιμαζόμασταν σ' αύτό.
Παίρναμε π.χ. ενα σύνολο άπό λέξεις καί προσπαθούσαμε
νά φτιάξουμε κάτι χωρίς νά προσπαθοl)με νά παίξουμε κάτι
τό συγκεκριμένο. Κάναμε δ ιάφορες άσκ1iσεις. Δουλεύαμε
μέ τiς λέξεις μέ τόν τρόπο πού παλιότερα είχαμε δουλέψει
μέ τiς κινi1σεις.
Σ . ΛΟΥΜΠΑΡ : 'Εκείνη τ�]ν έποχ1] ό Μπόμπ eγραφε τοl)το
τό Θέαμα. 'Αρχίσαμε λοιπόν σιγά σιγά δλο καί περισσότερο
νά δουλεύουμε μέ τοl)τες τίς λέξεις, ώσπου σιγά σιγά τό κεί
μενο καί οί 11χοι σταθεροπο ι1jθηκαν στό μυαλό το() Μπόμπ.
Κ.Θ. : Καί ιί κίνηση;

Σ. ΣΑΤΤΟΝ : Μ ερικές άπό τiς κινήσεις i'jρθαν μέ τiς λέξεις.
Άλλα κομμάτια σταθεροποιi1 Θηκαν άφοl) oi ρόλοι εlχαν
λίγο πολύ άνατεθεϊ: σέ συγκεκριμένα ίiτομα.
Σ. ΛΟΥΜΠΑΡ : Δοκιμάσαμε πολλά διαφορετικά πράγματα
πρiν σταθεροποιηθοl)ν αύτά πού ύπi'jρχαν στ�]ν παράσταση .
Π.χ. 1Ίταν φορές πού λέγαμε ό καθένας μέ ηi σειρά του τό
ίδιο κομμάτι , ι'.ίλλοτε πολλά ίiτομα διάβαζαν τό κείμενο ταυ
τόχρονα, καμιά φορά μuς ζητιόταν νά γράψουμε κάτι, ενα
γεωμετρικό μοτίβο μέ τiς λέξεις i1 νά ποl)με ενα τραγούδι .
Στά έργαστήρια γίνονταν κάθε είδους πράγματα πού τελικά
δέν κρατi1Θηκαν στό eργο, άλλά τό eργο έχει προκύψει άκρι
βώς άπ' αύτά.
Κ.Θ. : Πότε ό.ρχίσατε νά δουλεύετε μέ τιί μουσικιί;

Σ. ΣΑΤΊΌΝ : Ό συνθέτης Αλαν Λόυντ είχε δεί τό eργο
σ' ενα πολύ άπροχώρητο στάδιο στ1] Νέα 'Υόρκη κι δταν
είμασταν στ�i Βραζιλία, δπου παρουσιάζαμε ενα ίiλλο eργο
κ:αί ταυτόχρονα κάναμε πρόβες σέ τοl)το, μάς έστειλε λίγη
άπό η] μουσική. Στό Σπολέτο, δπου παίξαμε γιά πρώτ�ι φορά
τό " Γράμμα ", π1jραμε δλη τή μουσική . Κάνqμε πρόβες
ένα μi1 να συγχρονίζοντάς την μέ τ�]ν παράσταση .
•

Κ.Θ. : 'Ακούγοντας τιί μουσικιί φαιιτάστηκα δτι ε!χε γίιιει
μιά πολύ στει•ιί συνεργασία ό.νάμεσα σέ σιΊς καί τό συιιθέτη.
Τό ταίριασμα δράσης, είκόνας, λέξης καί μουσικιϊς ιίταν
έκπληκτικό.

Σ. ΛΟΥΜΠΑΡ : Καi σέ μίlς φαίνεται καταπληκτικό πώς
ένώ ό συνθέτης eγραψε τ�] μουσική μόνος του, μακριά άπό μάς,
έχοντας παρακολουΘ1jσει μόνο τίς πρώτες πρόβες δπου τίποτα
δέν εlχε άκόμα σταθεροπο ιηθεί, αύτ�] 1) μουσικ1] ταιριάζει
τόσο τέλεια μέ τiς λέξεις. Κάθε στίχος το() σενάριου ταιριά
ζει καί μ' ενα μέτρο τi'jς μουσικi'jς.
Μ.Κ. : Θά Όελα ιιά ρωτιίσω σχετικά μέ τό σκl/l'ογράφο
FΓe(/ Κο/οιιc/ι πού ό.ιιαφέρεται στό πρόγραμμα. Ποιός ό.κρι
βwς ι/ταιι ό ρόλος του. Μου ίiκα ιιε έιιτύπωση ιj ό.ι•αφορά
έι•ός σΚΙJΙ'Ογράφου έδώ, γιατί ό Ούίλσοιι χρησιμοποιεί τιίν
είκόι•α σάιι τιj βασικιί του γλώσσα. Οί είκόιιες εlι•αι μέρος
του θέματος, μέρος πρωταρχικό του όράματός του. Ποιά
λοιπόιι είιιαι ιj συμβολιί του σκηιιογράφου σ' αύτιί τιίν περί
πτωση. Ά φοριΊ μιίπως μοιιάχα θέματα κατασκευιϊς;

Σ. ΣΑ ΤΊΌΝ : 'Ακριβώς. Ό σκηνογράφος άσχολεϊ:ται μέ
προβλi1ματα πρακτικά δπω; π.χ. άπό τi μποροl)ν νά γίνουν ο[
κατασκευές, τl ύλικά καi τi ύφάσματα μποροl)ν νά χρησιμο
ποιηθοl)ν, κ.λπ.
Σ. ΛΟΥΜΠΑΡ : Καί πάλι πολλά άπό τά σκιινικά πού κατα�

Δημόσια συζ1)τηση τού Ούlλσον καί τώ11 σν1ιεργατώ11 τοι>, τύιι
περασμένο Δεκέμβρη, ση} Jί'NA C, στό Παρlσι . •Α 11 ω : ΊΙ 1)θο
ποιός Σlντν Λ ούμπαρ κι ό δεκαπειιτάχρονος Κρlστοφερ Νόουλς,
τό αύτιστικό παιδί πού γύρω άπό τήιι προσωπικότητά του
δομήθηκε τό " Γράμμα " . ]( ά τ ω : Τό κοινό τi]ς συζ1)τησης
(μέ βέλος ή Κατ. Θωμαδάκη) παρακολουθεί άπορροφημέ110 δ
σα λέγοιιται άλλά κυρlως τή συμπεριφορά τής όμάδας Ούlλσο11
π� ύ, καταπα : ώιιτ_ας τόιι �ρ Οόδοξ� κώδ �κα έπικοι 11 � vtι:ς κι άπαιι
,
τωντας συχνα στι.ς έρωτησεις με τεραστιες σιωπες η διαφορες
πράξεις, κατάφερε 11ά σπάσει τό φράγμα τού λόγον καί 11ά δη
μιουργιίσει, lξω άπ' τή σκηνή, μιά τεταμέιιη κι aμεση έπαφ1)

σκ:εύασε δ σκ:ηνογράφος μέ βάση τά σχέδια του Μπόμπ δέ
χρησιμοποιήθηκαν τελικά. Ή σκηνή εΙναι σχεδόν γυμνή
γιατί ετσι δπως εΙναι, χωρίς πολλά σκ11νικά ά.ντιστοιχεt πε
ρ ισσότερο στήν άρχική όπτική σύλληψη του Μπόμπ γιά τό
έργο. Τά σχέδιά του μοιάζουν πιό πολύ μ' αύτό πού όπάρχει
στή σκηνή τώρα.
Κ.Θ. : Στό " Γράμμα γιά τι/ Βασίλισσα Βικτώρια ", βρισκό
ταν στιί σιcηνι) μαζί σας, ifιια αύτιστικό παιδί, ό Κρίστοφερ
Νόουλς. Ή παρουσία τοϋ Κρίστοφερ στιί σκΙJιιιί, ή μέ ίσους
δρους συιιεργασία μαζί σας ένός παιδιοϋ πού μέχρι νά σας
συιιαντιίσει νοσηλευόταιι γιά αύτισμό και' περιιοϋσε τιί ζωιί του
στιίν άπομόιιωση τώιι ψυχιατρικών ίδρυμάτων εlιιαι μιά
βαρυσιjμαντη χειροιιομία τόσο θεατρικά δσο ιcαί κοινωνικά.
Όσο άφορα τό θέατρο πιστεύω δτι εlναι μιά ό.κόμα άπό
δειξη τιϊς θεραπευτιιcιίς του λειτουργίας.
Μ.Κ. : Αύτό πού βρίσκω ίδιαίτερα σl]μαιιτικό εlιιαι δτι έδώ
ή θεραπευτικι) αύτι/ λειτουργία δέιι περιορίζεται στό κλειστό
κύκλωμα τιϊς ψυχιατρικιϊς κλιιιικιϊς δπως συμβαίιιει π.χ.
στό ψυχόδραμα. 'Αντίθετα, ό Κρίστοφερ τοποθετιίθηκε σέ
μιά φυσικιj, άνοιχτι) θεατριιcιί κατάσταση. Σέ συιιεργασία μέ
ύγιείς ά νΟρώπους, έμφαιιίζεται μπροστά σ' ifνα πλατύ κοιιιό
πού τόιι ιφίιιει μέ τά ιφιτιίρια πού έχει και' γιά τούς aλλους
ιίθοποιούς.
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Κ.Θ. : Μιλώιιτας γι' αυτα τά κριτιίρια θά 'θελα νά πω οτι
ύπιίρξαν θεατές πού θαύμασαν τό άποτέλεσμα. ' Υπιϊρξαν
δμως ιcι aλλοι πού μοϋ εlπαν δτι ιί παρουσία τοϋ Κρίστοφερ
στι) σκηιιιί τούς γέμισε φρίκΙ]- αύτό τό κράμα τοϋ άποτρο
πιασμοϋ καί πανικοϋ πού ιί ιωιιιωνία έχει ιcαλλιεργιίσει σά
"φυσιιcιϊ' άντίδραση στι)ν τρέλα, δηλαδι) σ' δτι δέιι έντάσ
σεται στόν όρισμά της γιά τό ψυχικά ύγιές aτομο. 'Εγώ προ
σωπιιcά βριϊκα τόιι Κρίστοφερ ifιιαν ό.π' τούς πιό ένδιαφέροv
τες ιίθοποιούς πού έχω δεί ποτέ, μιά έξαιρετικά δυιιατι) κ'
eιιδιαφέρουσα προσωπικότητα. 'Απ' τι/ συμπεριφορά του,
πού ιίταν όλότελα ίδιότυπη, όλότελα μι/ συμβατικιί, έβγαιιιε
μιά αύθειιτικότΙJτα πού μέ aφησε κατάπληκτΙJ. Ό αύΟορμη
τισμός του, ιί προσωπιιcιί του άκτιι•οβολία, ιί πρωτόγονΙ]
θέρμη του έκαναιι πολλές φορές τούς aλλους ιίΟοποιούς,
τούς "ύγιείς" άvθρώπους νά φαί11011ται πλάι του κοιιιότοποι,
δισδιάστατοι.

Σ. ΣΑΤΤΟΝ : Κ' έγώ πιστεύω τό ίδιο. Νομίζω δτι εΙναι
πάντα ό πιό ένδιαφέρων ά.π' δλους μας στή σκ:ηνή . Έχει μιά
άπίθανη άνεση, πολλή φαντασία κ' εΙναι άπόλυτα είλικρινής
μέ τό πώς αiσθάνεται κάθε φορά. Ποτέ δέν πιέζει τόν έαυτό
του γιά ν' άναγκάσει κάτι νά συμβεί. Έχεις πάντα τήν αίσθηση
δτι δταν λέει κάτι στή σκηνή εΙναι πραγματικά γιά κάποιο
σκοπό. Ή πού θά 'χει κάποια σχέση χώρου μέ δσα συμβαί
νουν, iΊ πού θά 'χει μιά φωνητικ:ορυθμική σχέση μέ τή μου
σική καί μέ τή φράση πού 'χει μόλις ε!πωθεί, ii κάτι παρόμοιο.
Ή έρμηνεία του εΙναι ή πιό συνεπής άλλά 'ταυτόχρονα κι
αύτή πού εχει τίς μεγαλύτερες διακυμάνσεις. Καλύπτει ένα
πλούτο πραγμάτων πού μοιάζουν μέ σταθεροποιημένες ρου
τίνες γιατί συμβαίνουν κάθε βράδυ, δμω; κάθε βράδυ ό Κρί
στοφερ προσθέτει χιλιάδες καινούρια πράγματα.
�
Ά π ά 11 ω

: 'Ένας βράχος καί λέξεις, άπό τό
σημειωματά
ριο τοϋ Ούίλσο11. Οί λέξεις εl1ιαι οί Ιδιες πού λέγο11ται. καί
ξαναλέγονται., σάιι πυρετικές έπαναλψpεις στό " Γράμμα
στή Βασίλισσα Βικτώρια " . 'Από τέτοια προσχέδια, πού
φτιάχνει συχιιά άφηρημέ�ια, έχοντας κάτι aλλο στό 11οϋ, ό
Ούίλσον δομε ϊ τό τελ� κ? σενάe,_ι ο τών έργω11 το� . Ί-Ι έν �ωμά
,
,
τωση στοιχει.ων,
που χου11 ερθει στήν έπιφανεια ασυνει.δα,
μέσα άπό τήν " dφηρημάδα ", ε l11αι μιά σκ6πι. μη καί χαρα
κτηριστική δημιουργική διαδικασία τοϋ Ούίλσον. Στή μ έ σ η
καί κ ά τ ω : Πίνακες λέξεω11 - άποσπάσματα άπό τό σειιά
ριο γιά τό " Γράμμα " . 'Όπως στήιι όμιλία καί στή γραφή
τοϋ Κρίστοφερ Ν6ο υλς, έτσι. καί στψι περίπτωση τoiJ Ούίλ
σον, ή λέξη δέv dντιμετωπίζεται σά σημαιιτική έιιότητα άλλ'
έπαναλαμβά�ιεται σάν &πτικό fj ήχητικό μοτίβο . Τά κομμάτια
αύτά, δπως καί όλ6κληρο τό σενάριο τoiJ έργου, εl1ιαι γραμ
μένα έλεύθερα μέ τό χέρι dπ' τήv ήθοποιό Σίντυ Α ούμπαρ.
Ίi χαρακτηριστικ1} όμοιομορφία στή γραφή φανερώ11ει - λέει
ή Ζδια - τήv έξισορρ6πηση κι 6ργά11ωση τής προσωπικότητάς
της πού 'χει προκύψει άπ' η} συνεργασία μέ τό11 Ούlλσο11

Σ. ΛΟΥΜ ΠΑΡ : Μ ικρές λεπτομέρειες.
Μ.Κ. : Στό κοινωιιικό έπίπεδο ιί συμμετοχιί τού Κρίστοφερ
στό Οέαμα ιίταν μιά μαχητικιί θά 'λεγα χειροιιομία. Ήταιι ί!να
έντυπωσιαιcό έγχείρημα έιισωμάτωσης στό ιωινωιιικό σύνο
λο ένός άτόμου πού 'χει άπορριφθεί άπ' τό κοινωνικό σύνο
λο γιά τίς "ύ.νεπάρκειές.. του. Πρόκειται γιά ίiιια άπ' τά πιό
προοδευτιιcά κοινωιιικά έγχειριίματα τού σύγχρονου θεάτρου.
Προκαλεί τό Οεατιί νά σκεφτεί, ιιά ξαναεξετάσει τίς άντι
λιίψεις του γιά ίiνα Οέμα τόσο έπίμαχο δσο ή τρέλα . . .

Σ. ΛΟΥΜΠΑΡ : Τό περιεχόμενο πού δίνουμε στήν τρέλα
σέ τοϋτο τόν αi(uνα σέ τούτη τή χρονική στιγμή καί σέ τοϋτο
τό χώρο.
Κ.Θ. : Κ' ή στάση πού υίοθετεί άπέναιιτί της ιί κοινωνία.

Σ. ΣΑΤΤΟΝ : ΙΤάρε ύπόψη σου καi τό έκπαιδευτικό σύ
στημα πού τοποθετεί τό παιδί σ' ενα όρισμένο στάδιο άνά
πτυξης άνάλογα μέ τ�jν ήλικία του. Ό Κρίστοφερ είχε δι αφο
ρετικ1i σχολικ1i έκπαίδευση άκριβώς έπειδ1i τόν τοποθέτησαν
σέ εiδι κές καταστάσεις έξαιτίας τών διαφορών του. Έτσι
δέν εχει άποχτi1σει τίς πληροφορίες πού 'χει συνήθως ενα
παι δ ί . Έχει δμως ενα άλλο είδος πληροφοριών, πού aς ποϋμε
έγώ ποτέ δέν άπόχτησα, άκόμα κι aν εχω πιό προχωρημένες
έπίσημες γνώσεις άπ' δ,τι έκεtνος. Δέν εχω τiς δικές του
δυνατότητες σύλληψιις δομών καi μοτίβων καί όπτικών
πληροφοριών. Οί πληροφορίες πού εχει ό Κρίστοφερ συγ
γενεύουν περισσότερο μέ τοϋ Μπόμπ, περισσότερο άπ' δ,τι
μ' όποιουδ1)ποτε aλλου στήν όμάδα.
Μ.Κ. : Πέστε μας, άπό τότε πού iiρχισε νά συιιεργάζεται
μαζί σας ό Κρίστοφερ, πρίιι δηλαδιί άπό έι•άμιση χρόι•ο,
μέχρι σιίμερα, σέ τί ίfχει άλλάξει στι/ν ιωθημεριιιιί του συμπε
ριφορά;

Σ. ΣΑΤΤΟΝ : Τότε 1'Ί ταν πολύ διαφορετικός, πάρα πολύ
ντροπαλός, άποτραβηγμένος στόν έαυτό του, κλεισμένος.
Τώρα είναι πολύ πιό άνοιχτός άπ' δ,τι ήταν τότε. Νομίζω
δτι ή δουλειά μέ τήν όμάδα τοϋ εχει κάνει πολύ καλό. Πι
στεύω δτι ό Κρίς ήταν πάντα ενα πολύ άνεξάρτητο άτομο.
Μπορεί νά 'ταν πάντα κάποιος μαζί του καi μπορεί έπειδ1)
βρισκόταν πάντα σ' cνα ο iκογενειακό περιβάλλον νά 'δινε
τήν έντύπωση δτι είχε άνάγκη νά τόν φροντίζουν. dΟμως
στήν πραγματικότητα δέν 1'Ίταν ετσ ι . Θuμδ.μαι δταν πρωτο
fjρθε στό στοι'J ντιό μας ση) Νέα 'Υόρκη δέν τοϋ άρεσε νά
κυκλοφορεί στήν πόλη μόνος του. Κι δ�:αν άργό�:ερα π1)γαμε
σηi Dραζιλία, στό Σιiο Πάολο, δπου 11 κίνηση καί 1Ί κυκλο
φορία είνα ι πιό δύσκολες άπό τή Νέα 'Υόρκη ό Κρίς πi1γαινε άπ' τό Θέατρο στό ξενοδοχείο κ ι άπ' τό ξενοδοχείο
στούς χώρους δπου κάναμε πρόβες έντελώς μόνος του.
Μ.Κ. : Μπορεί ιc' ίfχει πραιcτικές συναλλαγές μέ τό περι
βάλλοι• του ; Μπορεί π.χ. νά μεταχειρίζεται χρήματα ;

Σ. ΛΟΥΜ 11ΑΡ : Βαθμιαία κάνει δλο καί περισσότερα τέ
τοια πράγματα. Όχι δλα, άλλά προχωρεί βαθμιαία, μi; τι)ν
καιρό.
Σ. ΣΑΤΤΟΝ : Μέχρι τώρα τά 'χει καταφέρει σέ κάθε χώρα
πού πήγαμε δπου δέ μιλοϋσε ni γλώσσα ij iΊξερε μόνο μιά δυό λέξεις. Έχει ενα δικό του εtδικό τρόπο. Μ ερικές φορές
δέν τόν καταλαβαίνουν, μερικές φορές είναι δύσκολο, άλλά
τiς πιό πολλές φορές τά καταφέρνει μόνος του.
Κ.Θ. : Εlι•αι γιιωστό δτι τό κύριο χαρακτηριστικό τώιι
αίιτιστιιrώιι παιδιώιι εlι•αι ή iiριιησιί τους ιιά έπικοιvω1ιιί
σου1• μέ τό περιβάλλον, πού όδηγεί στιίν όλικι/ άποκοπιί τους
άπ' τιίι• πραγματικότητα. Στό έπίπεδο τιϊς έπικοι11ω11ίας,
πόσο προσιτός εlι•αι ό Κρίστοφερ μετά άπό δλη αίιτιί τιίν
έμπειρία μέ τι/11 όμάδα σας;

Σ. ΛΟΥ Μ JΊΑΡ : Έξαρτδ.ται άπό τό πώς έννοείς τήν έπι
κοινωνία. Ό τρόπος πού έπικοινωνοϋμε έμείς αύηi τii στι
γμή, δηλαδή βασικά κουβεντιάζοντας, δχι , δέν είναι ό τρό
πος πού προτιμδ. ό Κρίστοφερ. Ίσως άκριβώς έπειδή αύτός
ό τρόπος δέν τόν ένδιαφέρει . Όμως αύηi τή στιγμ1Ί, σ' αuτό
τό δωμάτιο, συμβαίνουν πολλά είδη συζήτησης πέρα άπό τού
τη τ �) συζi1τηση μέ τά λόγια.
Κ. Θ. : Σύμφωνοι, ουτ εγω πιστεύω δτι αίιτός ό διάλογος
μέ τά λόγια εlναι ό πιό σημαντικός άπ' δσους συμβαί11ου11

Ό 'Άντυ ντέ Γκρ6ουτ, σέ μιά παρ αλλαγ 1ί τού περι
στροφικού του χορού, πού 'ναι iμπ1ιευσμένη dπό α
σιατικές τεχιιικές καί συχνά παρομοιάζεται μέ τόν
περlφημο χορό τών περιστρεφ6μενων δερβlσηδω11

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦl l(ΟΣ ΧΟΡΟΣ
Διεύρυνση

τής

συνί:ίδησης

μέσα άπό

τήν

κίνηση

Τοϋ Α ΝΤ Υ ΝΤΕ ΓΚΡΟ Ο ΥΤ
Έδι11 καί τρία χρόνια προσπαθ/11 νά όρίσω καί νά άποκρυ
σταλλώσω τό δικό μου χορό - τήν πράξη τfjς περιστροφfΊς.
Ή περιστροφή παρουσιάζει ένδιαφέρον σά μορφή χοροϋ,
γιατ! ε!να ι, η μπορεί νά ε!ναι συνεχής, χωρίς σταματήματα.
Ή σπονδυλική στήλη ε!ναι τό μέρ\>ς τοϋ σώματος που τήν κα
θοδηγεί. οι βασικές κινήσεις ε!ναι έξαιρετικά άπλές, παρασύ
ρουν όλόκληρο τό σ11ιμα σέ μιά ένιαία κίνηση. Ξεκινaς άπό
ένα βηματισμό έπί τόπου γύρω άπό τόν έαυτό σου, κάπως
σά νά κάνεις έναν περίπατο χωρίς νά ξέρεις ποϋ πaς. Ύστε
ρα συγκεντρώνεσαι σέ &να συγκεκριμένο σημείο καί τό με
λετaς πολλή &ρα. Ξαναμαθαίνεις νά περπατaς. Σά νά μήν
ύπάρχει " μπρός " η "..πίσω ". Χωρίς νά βρίσκεσαι σέ συ
νάρτηση μέ κάποιον iΊ μέ κάτ ι . Ή έκφρασ η , τό συναίσθημα
κ' ή δημιQυργία σχέσεων μέ τή συνηθισμένη έννοια που �
χουν αυτές οι λέξεις, περνοϋν σέ δεύτερο πλάνο . Τό πιό
σημαντικό ε!ναι ή έ μ π ε ι ρ ί α τ f\ ς έ ν έ ρ γ ε ι α ς τ f\ ς
κ ί ν η σ η ς - ό χορός σά μιά γιόγκα δχι άπρόσωπη άλλά
προσωπική . 'Αφέθηκα νά παρασυρθ/11 άπό τήν όρμή τοϋ
στριφογυρίσματος (μιά όρμή, ένα ένστικτο που συναντaμε
άρκετά συχνά κα! άρκετά φυσικά σέ διάφορους τύπους χορ11ιν)
κα! τήν έπέκτεινα. Ή περιστροφή, δταν κρατάει πολλή &ρα,
γίνεται &να έκπληκτικό μέσο εύαισθητοποίησης. οι χωρο χρονικές σχέσεις καί ή φυσιολογική άκουστικο - οπτική άν
τίληψη μεταβάλλονται. Όραση τριακοσίων έξήντα μοιρ11ιν,
ήχος, !σορροπία. 'Ακουστική συγκέντρωση . 'Ακοή που γί
νεται μέ όλόκληρο τό σ111μ α. Κάθε άκουστική παλμική κί
νηση έπη ρεάζει καί τήν πιό άδιόρατη κίνηση το() σώματος.
Τό itιό ένδιαφέρον ε!ναι νά χορεύεις η πολυ γρήγορα ii πολυ
άργά. Καί τό πέρασμα άπό τή μιά ταχύτητα στήν άλλη . 'Ανα
δόμηση τfjς έμπειρίας τοϋ χρόνου (μέτρο τfjς κίνησης). Κινού
μενος χρόνος. Χρόνος άνάμνηση . Συγκινησιακός χρόνος. 'Αν
τικειμενικός χρόνος. 'Ακολουθώντας τήν κατεύθυνση τ111ν δει
κτ111ν τοϋ ρολογιοϋ. Στήν άντίθετη κατεύθυνση άπ' αυτούς.
Πλανητική κίνηση . Νά πετaς. Νά πέφτεις. Ένας άνεμο
στρόβιλος. Τό μάτι τfjς θύελλας. Μ' άρέσει ό' κλασικός χορός
τ/1ιν Ίνδι111ν . Συνδέω τήν ά φ.α ί ρ ε σ η τ/1ιν σωματικ11ιν λει
τουργι11ιν μέ τίς chakras, τους τροχους τής δύναμης, τά κέντρα
τfjς ένέργειας. Σκέφτομαι δτι ή πράξη τfjς περιστροφfjς άνα
φέρεται καί σ' αυτά τά κέντρα. 'Ακόμα έχει σχέσ η , δπως δλοι
οί χοροί, μέ τή διάθεση άνάμεσα στήν έγρήγορση καί τόν
ϋπνο, τή ζωή καί τό δνειρο, τό συνειδητό καί τό άσύνειδο.
οι Θ ιβετιανοί τοποθετοΟν τό μάτι τοϋ όνείρου στή βάση τοϋ
αύχένα πλάι στό κινητικό κέντρο τοϋ έγκέφαλου. Μ' ένδια
φέρει ή τελετουργία τοϋ χοροΟ· κυρίως ό χορός τ/1ιν τόπων
που έχουν διατηρήσει τήν παράδοση τf\ς περιστροφικής κί
νησης δπως ή Περσία καί ή Τουρκία, ή Βραζιλία, τό Θιβέτ.
Μ' ένδιαφέρει νά χορεύω μέ άνθρώπους άπό διάφορες χ/1ιρες
- καί νά μαθαίνω τους ντόπιους ρυθμούς.
Μετάφραση ΜΑΡΙΑΣ ΚΛΩΝΑΡΗ
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αύτιί τιί στιγμιί. 'Όμως iίς πάρουμε ίiιια παράδειγμα. "Αν,
iίς ποϋμε, ρωτοϋσα τόν Κρίστοφερ πwς 11ιώΟει iίταν βρίσκε
ται στιί σl(ηνιί, πώς ιιομίζεις iίτι θά μοϋ άπαιιτοϋσε ; Ρωτώ
έσέιια πού τόιι έχεις ζιίσει, μιά Ι(αί δ Κρίστοφερ δέν εΤιιαι μαζί
μας έδώ τώρα.

Σ. ΛΟΥ Μ Π ΑΡ : Θά μπορουοε νά άπανηΊσει μέ ni συμπερι
φορά του. Άν δηλαδ1i έκείνη τήν &ρα πού τόν ρωτουσες,
κοίταζε κάτι μέσα στό δωμάτιο η εκανε κάτι Cίλλο . Θά μπο
ρουσε νά σου ά�cανηΊσει μέ τόν τρόπο πού Θά συνέχιζε ii
πού Θά σταματουσε αύτό πού Θά 'κανε. Γιατί eχει έπίγνωση
των λέξεων πού άκούει καί τίς άπαντα μέ τό σώμα του ii μέ
κάπο ιον Cίλλο τρόπο, άντί νά λέει " λοιπόν νά . . . ετσι κ' ετσι
αίσΘάνομαι ". Άν προσπαθήσεις νά τόν παρακολουθήσεις
προσεχτικά Θά βρείς πάνω του τήν άπάντηση πού ζητάς.
Σ. ΣΑΤΤΟΝ : 'Οπωσδήποτε δέν έπικοινωνεί μέ τούς γνω
στούς τρόπους, άλλά οί δικοί του τρόποι εlναι άφάνταστα πιό
ένδιαφέροντες.
Κ.Θ. : Σ"έφτομαι "άτι πού 'χει πεί δ Βι·ιιιιο Belte/lιeiιιι
μιλώιιτας γιά τά αύτιστι"ά παιδιά, iίτι ιί περίεργη συμπερι
φορά τους είναι μιά άπάιιτηση στόιι τρόπο πού τά μεταχει
ρίζοιιται, μιά (l Πάιιτηση στόιι τρόπο πού βλέπουιι τόιι Ι(όσμο.
'Άιι δ ιιόσμος άλλάξει δέ χρειάζεται πιά ιιά δίι•ουν τιίιι /δια
"Ο.πάιιτηση". Γιά τόιι Κρίστοφερ άπ' τιί στιγμιί πού iiρχισε
ιιά ζεί άιιάμεσά σας ό ιιόσμος iiλλαξε. Ή παρουσία του στιί
σ"ηιιιί, ιωντά σας είιιαι μιά άτράνταχτη άπόδειξη.
Μ.Κ. : Γιά νά ξαιιαγυρίσουμε σέ σiiς. Ή δουλειά μέ τόιι
Ούίλσοιι έχει έπηρεάσει. τιί ζωιί σας ; "Λν ναί, μέ τί τρόπο ;

Σ. ΛΟΥΜΠΑΡ : Μέ πολλούς τρόπους καί μέ δλους τούς
τρόπους.
Κ.Θ. : Μπορείς ιιά άι•αφέρεις "άτι συγ"ε"ριμένο;

Σ. ΛΟΥ ΜΠΑΡ : Ένα παράδειγμα εlναι ό γραφικός μου
χαρακτi1 ρας .
Μ.Κ. : Τιίιι "αλλιγραφία τοϋ προγράμματος τιίιι έχεις κάνει
έλεύΟερα, μέ τό χέρι, 1ϊ μέ στέιισιλ ;

Σ. ΛΟΥ Μ ΠΑΡ : Όχι . Μέ τό χέρι .
Μ.Κ. : Είιιαι καταπληκτι/(ό.

Σ. ΛΟΥ Μ ΠΑΡ : Πέρσι ii πρόπερσι δέ μπορουσα νά γράψω
ετσ ι . ΠροσπαΘουσα νά γράψω προσεχτικά, άλλά δέ μπορουσα.
Αύτός ό γραφικός χαρακτήρας εlναι κάτι πού βγijκε άπό τό
παίξιμο στό " Γράμμα γιά τή Βασίλισσα Β ικτώρια ". Κάτι
πού συνέβη μέσα στό σώμα μου ϊσω; άπ' η;ν έμπειρία του
νά μένω ακίνητη για πολλ1i &ρα.
Κ.Θ. : Τί iiλλο ;

Σ. ΛΟΥΜ ΠΑΡ : Εlναι πολύ δύσκολο νά άπαντήσω, ακριβώς
έιτειδ1i ή δουλειά μέ τό Μπόμπ μ' iiχει έπηρεάσει μέ πολλούς
τρόπους. Ή σκέψη μου eχει άλλάξει πολύ. Τό σώμα μου, ή
συνείδηση του σώματός μου.
Σ. ΣΑΤΓΟΝ : Ένα πράγμα, πού 'ίσω; δλοι στήν όμάδα Θά
'λεγαν, εlναι δτι eχουμε άποχτήσει εναν καινούριο τρόπο
ν' άντιμετωπίζουμε τά πράγματα. Ίσω; μιά πιό άναπτυγμένη
όπτική αίσθηση . Κι αότό νομίζω εlναι κάτι πού δύσκολα
άποχτιέτα ι . Ίσως ο{ φωτογράφοι tΊ ο[ κινηματογραφιστές
τό άποχτουν, δέν ξέρω. Δέν εΤναι κάτι πού περιλαμβάνεται
στή Θεατρική έκπαίδευση, εΤναι κάτι πού iiρχεται μέ τό νά
ε!σαι μέσα στό εΤδος Θεάτρου πο\1 κάνουμε. Είναι ενα ίδιαίτερο
χαρακτηριστικό του Μπόμπ πού 'χει μιά πολύ καθαρή αί
σθηση του τί βλέπει - μιά είκόνα όλικ1i καί ταυτόχρονα
άποσιcασματική . "Οταν φτιάχνει ενα Θεατρικό κομμάτι ξέρει
πάντα πολύ καθαρά τί Θέλε ι . Βλέπει καθαρά τrιν όργάνωση
μέσα στό χώρο, τiιν ίσορροπία καί τiι δομiι της ίδιας τfjς εί
κόνας. Αuτό μ' εχει βοηΘ1Ίσει φοβερά. 'Ακόμα καί στrιν κα
θημερινή μου ζω1Ί . Γιατί πιστεύω δτι δλοι ζουμε κατά κάποιο
τρόπο όργανώνοντας τούς έαυτούς μας καί όργανώνοντας τά
πράγματα γύρω μας. Ό Μπόμπ eχει μ ιά πολύ δυνατή αίσθηση

τ!'jς όργάνωσης, είδικά της όπτικfjς όργάνωσης. ΕΤναι δύσκολο
νά τό έξηγ11σω αuτό, νομίζω δμως δτι δλοι δσοι εχουν δουλέ
ψει μέ τήν όμάδα Θά λέγανε τό ίδιο πράγμα. Κ' επειτα, αν
πάρουμε όπόψη δτι μέσα στήν όμάδα ό καθένας eχει διαφο
ρετικούς στόχους, ε!ναι αξιοσημείωτο τό δτι ό καθένας άλ
λάζει μέ τόν τρόπο του, άναπτύσσεται μέ τόν τρόπο του, χωρίς
αuτό νά καταργεί ηi συνοχή τ η ς όμάδας.
Μ.Κ. : Αύτά περίπου Οέλαμε ιιά σiiς ρωτιίσουμε. ' Υπάρχει
τίποτα πού Οά Οέλατε νά προσΟέσετε έσείς ;

Σ. ΣΑΠΟΝ : "Ενα πράγμα ποu μ' ένδιαφέρει καί πού δέν
eχει ρωτηθεί ii άναφερθεί σέ καμιά συνέντευξη η κριτική
εlναι δτι είδικά τούτη ηi στιγμ11 , σέ τουτο τό Θέαμα 11 όμάδα
μας εlναι εντονα ενα Θέατρο γυναικών. Συν1ΊΘως οι γυναίκες
στό Θέατρο παίζουν τόν παραδοσιακό ρόλο. Στά έμπορικά
Θέατρα ύπάρχοvν διάφοροι μεγάλοι ρόλοι γιά γυναίκες.
"Ομως αuτοί ο[ ρόλοι άντανακλουν στούς στερεότυπους
τρόπους άντιμετώπισης τfjς γυναίκας. Στή δικi1 μας δουλειά
τέτοιοι ρόλο ι δέν όπfjρξαν ποτέ. 'Αντίθετα καταργουνται τά
γυναικεi:α στερεότυπα. ' Υπάρχουν γυναίκες ποu παίζουν
άντρ ικούς ρόλους. Στό Θέατρο ξέρουμε διάφορες παραδόσεις
δπου οι ι'iντρες επαιζαν γυναικείους ρόλους, έπειδή 1']ταν
απαράδεκτο ο[ γυναίκες νά έμφανίζονται στiι σκηνή . Ίσως
νά 'χει γίνει κι από ι'iλλους, δέν ξέρω, αλλα νομίζω τό ση
μαντικό σηi δική μας περίπτωση είναι δτι γυναίκες παίζουν
αντρικούς ρόλους κι δτι αuτό γίνεται δεκτό απ' τούς Θεατές
μέ φυσικότητα. Ένας έρμηνευτiις eχει όρ ισμένα καθήκοντα,
iiς πουμε τό γυναικεi:ο πρόσωπο πού όποδύομαι ξαναεμφανί
ζεται άργότερα μέ δυό διαφορετικές αντρικές μορφές. Είναι
πολύ ένδιαφέρον τό δτι κανένας δέν τό έπισήμανε αuτό ένώ
νομίζω δτι σέ ενα ι'iλλο είδος Θεάτρου, σ' ενα έμπορικό Θέα
τρο Θά 'χε προκαλέσει έντύπωσ η , όπωσδi1ποτε κάποιος
Θ' άσχολιόταν μ' αuτό καί Θα ρωτουσε τί σημαίνε ι .
Κ. Θ. : Οί5τ' έγώ Οά σl(εφτόμουιι ν ά τ ό έπισημάι•ω. Κι αύτό
γιατί τό ιιά έμφαι•ίζεσαι ιωί σέ άι•τρικοvς ρόλους δέιι είιιαι
άπροσδόκητο, εΤι•αι άπόλυτα έιισωματωμέι•ο στιίιι ύφιί τοϋ
θεάματος Ι(αί τώιι προσώπων πού ύποδύεσαι. Τά πρόσωπα
αύτά δέιι έχουιι ψυχολογία, έιινοιο συστηματι"ιί, ρεαλιστι"'l
ψυχολογία. ΕΤι•αι πρόσωπα σχηματικά, μiiλλοιι μαιφινές
άιιται•αl(λάσεις προσώπων. "Λλλωστε εΤναι χαρακτηριστικό
iίτι έ"τός άπ' τόν Κρίστοφερ, τά iiλλα πρόσωπα δέν έχουν
ταυτότητα στιί διανομιί. 'Λ ιιαφέροιιται μέ άριΟμσvς 1, 2 ι<.λπ.
Δέν Ι(άιιει λοιπόν έιιτύπωση τό iίτι ύποδύεστε άντριιωύς
ρόλους, γιατί δέν "άνετε Ι(αμιά προσπάθεια νά μ ι μ η θ ε ί
τ ε τιίν άιιτρικιί ψυχολογία, τό άιιτρικό σώμα, άπλwς
ύ π ο δ η λ ώ ν ε τ ε iίτι πρόκειται γιά άντριιcό πρόσωπο.
-

Σ. ΛΟΥ Μ ΠΑΡ : Κάτι πού Θά 'Θελα έγώ νά προσθέσω καί πού
νομίζω δτι δέν iiχει άρκετά τονιστεί είναι 11 μουσική χρ1Ίση
του λόγου σ' αuτό τό Θέαμα. Τό ένδιαφέρον σ' αuτiι ηi χρήση
του λόγου γιά μάς τούς έρμηνευτές είναι δτι ένώ μιλάμε, ε'ί
μαστε έλεύθεροι νά σκεφτόμαστε δ,τι Cίλλο Θέλουμε.' Ο Μπόμπ
eχει μιά φράση γι' αuτό 'Όί λέξεις νά γίνουνε διαφάνειες".
Τό ν' ακους τίς λέξεις καί ταυτόχρονα ν' αντιλαμβάνεσαι
ι'iλλα πράγματα εlναι πολu σημαντικό γιά τήν άνάπτυξη τών
1i�οποιών σάν άτόμων.
Μ.Κ. : Νομίζω iίτι αύτό πού λές Ισχύει καί γιά τούς θεατές.
Μποροvιι, ι'iν θέλουν, νά σl(έψτονται ιϊ νά μιί σκέφτοιιται τό
περιεχόμενο τοϋ κάΟε στίχου, μποροϋν ν' άκοϋν μόνο τιί μου
σικιί του σάν κάθε μουσιιcιί.

Σ. ΛΟΥΜΠΑΡ : 'Ακριβώς. Τό Θέμα εΤναι νά μένει περιθώ
ριο στόν έρμηνευη) καi στό Θεατή, ένώ συμβαίνει ή παρά
σταση , νά σκέφτονται δ,τι ίiλλο τούς ένδιαφέρε ι . Νά ένσωμα
τώνουν iiν μπορουν τό ΕρΊο στίς σκέψεις τους, δπως γίνεται
μέ τή μουσική . Π ιστεύω δτι τό Θέαμά μας δέ σέ όποχρεώνει
νά μπεις μέσα σέ μιά έμπειρία. Μπορείς, αν Θέλεις, νά κάθεσαι
κ:αί νά 'σαι πολύ πολύ μακρι ά άπ' δσα συμβαίνουν. 'Αντίθε
τα ό:π' δ,τι γίνεται στό καθιερωμένο Θέατρο δπου, απ• τήν
πολλ1i προσπάθεια ποu γίνεται νά σέ φέρουν μέσα, σέ κλει
δώνουν εξω απ' τό Θέαμα. Αότή ή ι'iποψη δέ μ' ένδιέφερει .
"Οταν μέ όποχρεώνουν μέ τό ζόρι νά μπώ μέσα σέ κάτι εlναι
i1δη μιά πολύ αρνητική έμπειρία γιά μένα.

( ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Μ ΠΟΜΠ ΟΥΙΛΣΟ Ν )
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ΤΟ ΣΚ Η ΝΙΚΟ
Τ ό β ά θ ο ς τ ιϊ ς σ κ η ν ιj ς : Ήγεμο ιιικι) lπαυλη (γύρω στά
τέλη τοϋ 16ου αίώνα) . Πάνω σέ lινοιχτό, πεντάτοξο έξώστη, μιά
lιπέριττη, κλειστιί οι'κοδομιί μέ παραστάτες. Μπροστά lιπ' αύτιί.
μιά ταράτσα περιζωσμέιιη lιπό lιγάλματα, άπ' δπου κατεβαίνει
στόιι κιjπο μιά σκάλα μέ φαρδιά σκαλοπάτια. Στό τελευταίο βάθος,
πίσω 0.πό τιjν επαυλη τό πάρκο.
Τ ό μ ε σ α ί ο π λ ά ν ο : 'Ο κιjπος δάφνες, μουριές καί, στιί

(Ή Λευκιί Πριγκίπισσα άκουμπϋ. μπροστά στόν πέτρινο πάγκο.
Φορεί μαλακό, λευκό φόρεμα. Τά μάτια της μαρτυροϋν προσμονιί
κι άφούγκρασμα. Σιωπιί) .

Ο ΓΕΡΟ - ΑΜΑΝΤΕΟ (μέ μαύρη λιβρέα, σοβαρός. Ύποκλίιιε
ται βαθιά) :
Έφυγε ό Πρίγκιψ.
(Ή Λευκιί Πριγκίπισσα γέρνει έλαφρά τό μέτωπο. Σιωπιί) .

Ποιά 'ναι 11 προσταγ 1i Σας;
(Σιωπιί)

Η ΛΕΥΚΗ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ( σκεφτικιί) :
Πρώτη φορά δέν είναι αυτ�; , που μας άφήνει
ό Πρίγκιπας, θαρ&;
Ο ΓΕΡΟ - Α ΜΑΝΤΕΟ :

'Απ' τό γιορτάσι
τοίJ γάμου Σας, ή πρώτη .

Η ΛΕΥΚΗ ΠΡΙΓΚΙΠfΣΣΑ :
πάει πιά πολUς καιρός.

Κι άπό τότε,

Ο ΓΕΡΟ - Α ΜΑΝΤΕΟ :

Έντεκα χρόνια
άπ' δταν έστολίσαμε τήν πύλη ,
νά Σας ύποδεχτοίJμε.
(Σιωπιί)

Η ΛΕΥΚΗ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ :

'Αλλά δέν πρέπει
πολλά νά τά λογιάζομε. Τότε ijμουν
ενα παι δ ί .
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μέση, lιντικρυστά στιj σκάλα, δειιτροστοιχία μέ πλατάνια. Μπρο
στά, άριστερά: ί!ιιας πέτριιιος πάγκος μέ μαξιλάρια καί τό άγαλμα
μιϋ.ς θεϋ.ς μέ πολλούς μαστούς.

•

Τ ό π ρ ώ τ ο π λ ά ν ο : Βραχώδης 0.κτιί (μέ μικριί γέφυρα
προσόρμισης) καί ιί θάλασσα, πού κυματίζει, lιπό τιί μεριά τοϋ
θεατιj πρός τιί σκηνιί, μέ κανονικό, κατά τιί στεριά, κυματισμό.
Ή lπαυλη άνταιιακλϋ. τόιι ούρανό καί τιjιι ίίκταση τrjς θάλασσας.

Ο ΓΕΡΟ - ΑΜΑΝΤΕΟ :
'Ακόμη τό θυμοίJμαι ·
πρώιμο πολλά φαινόταν τ ό στεφάνι
στό παιδικό κεφάλι Σας . . .
(Διστάζει φοβισμέιια) :
Άλλ' δμω;
παιδιά γίνονται ρ�iγισσες . . .

Η ΛΕΥΚΗ ΠΡlΓΚΙΠΙΣΣΑ :

Άν δλα
τούς πάρουνε τά ρόδα, δλους τούς μύθου;,
καi μέ πορτοκαλάνθια, που ώριμάζουν,
τό μέτωπό τους σκιάσουν γύρω - γύρω,
τiς σκιές &ς νά πιστέψει, παγερές
πού πάνω τους κυλοίJν, άπό στεφάνι
πρώιμης μνηστείας : ρήγισσες τότε μόνο
γίνονται τά παιδιά . . .
( Σιωπιί. Σηκώιιεται ζωηρεμένη) :

Καί , λοιπόν, πfjρε
δούλους πολλούς ό Πρίγκιπας, στό δάσος;
( Γριίγορα) :
Δι&ξε τους δλους, νά μοίJ άδειάσεις δλες
τiς αϊθουσες, κανένας στούς διαδρόμους
νά μή μέ συναντα· γιατί θά μοίJ είναι
σά νά πρωτόρθα σήμερα, έδ&, μόνο,
νά τραγουδήσω, κι δλες τiς κολόνες
μέ γιρλάντες καρπ&ν, σφιχτά δεμένες
καi βαριές, νά τυλίξω.

Ο ΓΕΡΟ - ΑΜΑΝΤΕΟ :

Θά 'βρω κάποια

πρόφαση, νά σκορπίσω στούς άνέμους
τούς δούλους, ώς προστάζετε. 'Εγώ, δμως,
τii μέρα Σας μπορU> νά προστατέψω;
Η ΛΕΥΚΗ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ :
Όχι . Κ' έσύ νά φύγεις. Μά, νομίζω,
πώς τώρα καi πολύν καιρό σκοπό 'χες
νά πας νά δείς τ' άγαπητά σου έγγόνια
στήν Πιετρασάντα. Σήμερα ήρθε ή ώρα.

Η ΛΕΥΚΗ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ :
Μ ά δέν ξέρεις ποιά 'μα ι .
(Ή Μόννα Λάρα στρέφει τό κεφάλι καί κοιτάζει κατάματα τιίν
άδελφιί της) .

Η ΛΕΥΚΗ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ :
ΜΟΝΝΑ ΛΑΡΑ :

Ο ΓΕΡΟ - ΑΜΑΝΤΕΟ :
Μέ σκέφτεστε μέ τόση καλοσύνη . . .
Η ΛΕΥΚΗ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ :
Καλή δέν ε1μα ι . Άνοιχτοχέρα μόνο,
τi τήν έλευθερία κ' έσύ μοϋ δίνεις .
Κι άφοϋ τή Μόννα Λάραν άγαπας,
πάρ' την κι αύτή στ' άγαπητά σου έγγόνια.
Ο ΓΕΡΟ - Α Μ ΑΝΤΕΟ :
Αi>τό πού μοϋ έμπιοτεύεστε, πολλά 'ναι
πολύτιμο.
Η ΛΕΥΚΗ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ :
Κι άκόμη, μήν ξεχάσετε :
Πάρετε άπό τά έρμάρι α μου μετάξι
καi λινό δσο μπορείτε.
Ο ΓΕΡΟ - Α ΜΑΝΤΕΟ :
'Αλήθεια, πλούσιους

μας κάνετε.
Η ΛΕΥΚΗ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ :

Αχ, άνέγνοιους δ.ν μποροϋσα
νά σάς κάμω ! Μά ποιός καιρό εχει, τάχα,
- ή ζωή τόσο πολλή 'να ι ! - τήν άνάγκη
νά σκέφτεται καί μ ικροπράγματα, δταν
μέσα μας τά Μεγάλα ξαγρυπνοϋνε!
Νά κλαίει κανείς δέν πρέπει , καi δεν πρέπει
νά γελά· νά γλιστρά σά βάρκα πρέπει
ήρεμη, και της ίδιας του καρίνας
τό παιγνίδι ν' άκούει .
•

(Σιωπιί)

Συμπάθησέ με,
μέσ' άπ' τiς σκέψεις μου μ ιλU>. Μά τόσο
παράξενα σωριάζονταν έντός μου
χρονιά μέ ηi χρονιά, βλέπεις! Σάν κάποιος
πού στιχουργεί , ii σάν κάποιος πού 'ναι γέρος
πολύ, καί στά κατάβαθά του βρίσκει
τό 'να καί τό άλλο . - Φύγετε, δμω:;,
κι δταν γυρίστε πίσω, δ,τι μπορεί
νά χαρύνει παιδάκι , πfjτε τό μου.
Μπρός σας κάτι χαρμόσυνο εχετε. Ίσω:;
κ' έγώ. "Ας σκεφτόμαστε ό eνας μας τόν άλλο.

(Ό Γέρο-Άμαντέο ύποκλίνεται βαΟιά. Φεύγει άπό τή δενδροστοι
χία μέ τά πλατάι•ια κατά τό σπίτι, ιcαί διασχίζει τιίν ταράτσα.
Σιωπιί.
Ή Λευκιί Πργικίπισσα προχωρει ισαμε τιίιι 11.κρη τής άκτής.
Στά μάτια της μέσα είιιαι ή θάλασσα. Σηκώνει άργά τά μπράτσα
της καί τά κρατό., γιά μιά στιγμιί. ά11οιγμέ11α. Σιωπή.
Ή Μόνιια Λάρα έρχεται πρός τό μέρος της άπό τιίν ταράτσα.
Φοράει ίfιια χλωμά γαλάζιο φόρεμα, πού πέφτει wς κάτω. Περνό.
άργά τό χέρι της γύρω άπό τιί μέση τιίς Πρι.γκίπισσας. Κοιτά
ζουν κ' ol δυό τή Οάλασσα. Σιωπιί) .

ΜΟΝΝΑ ΛΑΡΑ (σιγά) :
Ασε με κοντά σου.

•

(Σιωπιί)

Η ΛΕΥΚΗ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ :

'Αγαπάς, δέν ετναι

άλi1θεια, τά παιδιά;
ΜΟΝΝΑ ΛΑΙ>Α :

( Μικρι) σιωπιί)

ΆγαπU> έσένα.

Παιδάκι μου . . .

Καμι ά φορά, μή, τάχα, στ' δνειρό μας
πιό μεγάλοι δέν ε'ίμαστε; 'Εκεί σ' εΙδα.
Κ' έκεί ήσουνα σά δέντρο. Καi στεκόσουν
μοναχική και τόσο νέα άπό πράσινο,
και διάπυρη iΊσουν άπό μ ι ά δύση ήλιου.
Και πfjγα πρός τά κεί, καi κοντά πfjγα
πολύ, κ' εΙδα, και δυνατά ε1πα: 'Ακόμη
δέν <'iνθισες. Κ' έρώη1σά σε: Πότε
θ' άνθίσεις ;
Η ΛΕΥΚΗ ΠΡΙΓΚIΠΙΣΣΑ ( παίρνει καί τά δυό χέρια της στά
δικά της. Σιγά) :
Πές, τότε, πώς δέν Εχει
τελειώσει τ' δνειρό σου. Στ' δνειρό σου,
ώ Κοιμωμένη, μείνε βαθιά. Άς ε1ναι
τ' δνειρο τό δ ικό σου και δικό μου.
Άν όνειρεύτηκες συχνά, θά ξέρεις
καί πόσο άπρομελέτητα μάς σέρνει
τ' δνειρο έδU> κ' έκεί. Στρέφει , ψηλώνει,
κ' ε1ναι γιομάτο κίνδυνο. Καi τρέχει
και κυνηγά και πάλι, ϋστερα στέκει
άκίνητο, μii θέλοντας πιό πέρα
νά πάει· καί τρεμουλιάζε ι , ώς τρεμουλιάζουν
τ' <'iλογα, σίντας ό ίδιος καβαλάρης
άκρι βU>ς, άπό κάπου ξανά πάλι
σ' αύτά πηγαίνε ι , στό 'ίδιο ζU>ο, κ' ε1ναι ό ίδιος
κύριος, χλωμός καi παραμορφωμένος.
'Απρόβλεπτο, ετσ ι , άληθινά, δέν ε1ναι
καi τ' δνειρό μας; Ξέρεις, στ' δνειρό μας
μποροϋν τόσα καί τόσα νά συμβοϋνε.
Καi μποροϋν νά 'ναι τόσον άλλαγμένα.
Σιωπηλή, σά λουλούδι , άποκοιμιέσαι
καl ξυπνάς, 'ίσω:;, σέ μ ι ά κραυγή μέσα . . .
ΜΟΝΝΑ ΛΑΡΑ :
Μά τ' δνειρο, δνειρό 'να ι . Θά περάσει
ετσι δπω:; 1Ίρθε. Κι δταν ξημερώσε ι ,
τ ό σπίτι φέγγει τότε κ ι <'iλλην δψη
παίρνουνε τά δνειρα δλα . . .
Η ΛΕΥΚΗ ΠΡΙΓΚΙ ΠLΣΣΑ :
Αiώνια, ώστόσο,
ε1ναι μέ μάς συνυφασμένα . Σκέψου:
ποιά ζωή ζήθηκε πιότερον άπ' δσο
οι ε!κόνες τU>ν όνείρων σου; Καί τί 'ναι
πιό δικό σου; Κοιμάσαι μόνη . Οί πόρτες
ε1ναι μανταλωμένες . Δέ μπορεί
τίποτα νά συμβεί. Μά, άνταυγασμένος
άπό σέ, έντός σου κρέμεται eνας ί_ένος
κόσμος.
(Σιωπιί)
Έπλάγιαζα συχνά ετσ ι . Κ' εξω
άκούγονταν πατήματα, ενα βijμα
πότε έρχόταν κοντά ' και πότε πάλι
ξεμάκραι νε· κ' έμένα μοϋ φαινόταν
σάν καρδιοχτύπημα ένός άλλου, πο\.1 εξω
χτυποϋσε, και πού έγώ, ή κλεισμένη μέσα,
τό ύπόμενα. Καί τό ύπόμενα, δπω:;
eνα ζU>ο ύπομένει τόν δικό του
τόν θάνατο, καi δέ μποροϋσα σ' άλλον
νά πιο τί μοϋ συνέβαινε. Καί γι' άλλη
μ ι ά φορά, τό πρω ί , ξαναχτενίζαν
τά μαλλιά μου, καί βρίσκομουν ντυμένη
γιά μιάν i1μέρα . . . . γιά εναν χρόνον, δπως
μοϋ φαινόταν. Καl μοϋ φαινόταν, δλη
ή ζω1i νά σταματοϋσε δσο ήμουν ξύπνια·
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στά όνειρα δ,τι συνέβαινε, στά χέρια,
μόλις περνούσε, μου επεφτε - μά, τώρα,
γνωρίζω : έδω 'ναι ά.κόμ η . Εlναι μεγάλος
ό κόσμος, μά βαθύς γίνεται έντός μας,
σά θάλασσας βυθός. Καi δέ σημαίνει
σχεδόν τίποτα, αν κάποιος εlναι ξύπνιος
ii κοιμισμένος, - τi δλη του τή ζω1)
τη σηκώνει, κ ι ό πόνος του δλος εlναι
δ ικός του, κ' ή εύτυχία του δέν έχάθ η .
Βαθιά, κάτω ά.πό μιά βαριά γαλ1)νη,
συμβαίνει τό 'Αναγκαίο, μές σέ μισόφως,
καί, στό τέλος, μέ πρόσωπο πού λάμπει ,
πάει πρός αύτόν ή μοίρα του.
ΜΟΝΝΑ ΛΑΡΑ :

Δέν ξέρω,
ά.δελφή μου, τi λές. Σέ βλέπω μόνο.
Όλα σου μέ πονοuνε. Πόσον εlσαι
βαριά! Κι δμω; νά μάθω θέλω κι aλλα
γιά σέ. Θέλω μ ι ά νύχτα στό δικό σου
προσκέφαλο νά κοιμηθiΟ, καi θέλω
τό πρωi νά σοl> χτενίσω, ζεστά ά.κόμη,
τά μαλλιά σου, τρείς ώρες, όσο φτάνει ή
δύναμη τοl> χεριοl> μου. Θέλω νά 'μαι
στή δούλεψil σου.

Η Λ ΙΞΥΚΗ Π ΡΙΓΚΙΠIΣΣΑ :

Τόσο μεγαλωμένη

τά μάτια μου δέ σ' είδανε &ς τά τώρα.
ΜΟΝΝΑ ΛΑΡΑ :
Θέλω μαζi μ' έσέ κ' έγώ νά κλάψω . . .
Η ΛΕΥΚΗ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ :
Δέν κλαίω. Κάποιον μονάχα συλλογοl>μαι .
ΜΟΝΝΑ ΛΑΡΑ :
Ξεκάθαρα τόν συλλογιέσα ι ; "Αχ, πόσο
θά 'θελα νά σκεφτόμουν κάποι ον, δμως
δέν τό δύνομαι , μέσα σέ κανέναν
νά βουλιάξω· δ ιαλυοϋνται μέσα μου δλοι
τόσο παράξενα!
Η ΛΕΥΚΗ Π ΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ :

Τόν νιώθω, χρόνο
τόν χρόνο καθαρότερα. 'Απ' τό χέρι
σ' είχε κρατήσει, κάποτε, (τότε iΊσουν
μικρή ) . Κ' 1)ταν γιά σένανε ί:να πλάσμα
ά.νάμεσα σέ πλάσματα μεγάλα,
κ' ήταν γιά μένα κάτι δχι δικό μου.
Όμω;, μιά νύχτα, μές ση) μιά αύτ�) νύχτα,
πού έκλαιγα όJ ρα πολλi1, ά.νημέρευτα, αίφνης,
μές στά χέρια μου, κάτω ά.πό τό κλάμα,
σχηματίστηκε άπότομα 11 μορφή του.
Καi μέσα μου νά μεγαλώνει , τότε,
liρχισε, τά παιδ ιά δπω; μεγαλώνουν·
καi γίνηκε aντρας.
ΜΟΝΝΑ ΛΑΡΑ :
Έτσι, λοιπόν, θά 'ναι :
νά ξεχνούμε βαθιά, γιά νά μπορούμε
πιό βαθιά νά θυμούμαστε . . .
Η ΛΕΥΚΗ Π ΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ :

Είμαστε δμοιοι
πηγαδιού, δπου βραδιάζει κι δπου πέφτουν
πράγματα μακρινά . . .

ΜΟΝΝΑ ΛΑΡΑ :

Κ' ο ί μέρες μου; "Αχ,
κ' ή νύχτα μέ η) νύχτα; Καi θά πρέπει
νά περιμένω; - Θέ μου, πόσο, δσα ε!ναι
ζω1) , εlναι μακρά κι άργά!

Η ΛΕΥΚΗ Π ΡΙΓΚΙlΊΙΣΣΑ :

\ι

'

'

/

..

Όχι, μ�) φοβiiσαι,
μικρή, άκριβ 1) άδελφ11 μου· στ' δνειρό μας
τό Σύντομο μπορεί μακρύ νά γίνει
καi τό Μακρύ χωρίς κανένα τέρμα.
Χοορος εlναι κι ό χρόνος στ' όνειρό μας.

Ι

( Παίριιει τό πρόσωπο τιjς ΜόιΨα Λάρα άι•άμεσα στά χέρια της
καί τιί φιλεί στό μέτωπο, μέ μακριά, άπαλιί τρυφeρότητα. ·Ο Γέρο
Άμαvτέο, πού τώρα κ· ίΙιια λεπτό στεκόταν στιί δειιτροστοιχία,
πλησιάζει δισταχτικά· ύποκλίιιεται) .

.,

\
'"

'
'

Ο ΓΕΡΟ - ΑΜΑΝΤΕΟ :
Πριγκίπισσα . . .
Η ΛΕΥΚΗ ΠΡ1ΓΚΠ1ΙΣΣΑ :
Δέ φύγατε;
Ο ΓΕΡΟ - ΑΜ ΑΝΤΕΟ :

Συγγνώμ η .
Ν ά φύγουμε, eτοιμοι i1μασταν, μ ά , ξάφνου,
έφτασε άγγελιαφόρος, βουτηγμένος
μέσα στη σκόνη, μ' eνα γράμμα· μέσα,
νά τόν δεχτείτε τώρα, περιμένε ι .

Η ΛΕΥΚΗ Π ΡΙΓΚΙΠ IΣΣΑ :

Θά τόν iδω.

(Ό Γέρο - Άμαvτέο ύποκλί11εται) .
Καί μι' liλλη φορά θά 'ρθει
στά ξανθά σας έγγόνια, 11 Μόννα Λάρα.
ΜΟΝΝΑ Λ ΑΡΑ (στόv Άμαντέο) :

.,

Μ ιά θεριν1iν ήμέρα, έσείς κ' έγιb
νωρίς τό πρωί θά ξεκιν1iσομε, νά πiiμε
μέ τ' άλογα. Ι1αλι έ μου φίλε, πές τους
πολλά, μονάχα, σήμερα, χαιρέτια,
τί λυπημένη πολύ 'μα ι , καί πολύ 'μαι
έπίσημη . . .

(Ό Γέρο - Άμαντέο ύποκλίνεται βαθιά καί φεύγει ιcατά τό σπίτι) .
ΜΟΝΝΑ ΛΑΡΑ (χαμογελώντας συλλογισμένα) :
Ναί , έπίσημη πολύ 'μαι
γιά παιδιά, μολονότι ενα παιδί 'μαι
κ' έγώ. Δέν εlναι άλi1θεια; ·Ας εlναι . . . Κάτι
σέ μένα άλλάζει, ώστόσο, κάτι πέφτει
άπό πάνω μου. Κι δμω;, δέν αρχίζει
τό 'Επόμενο άκόμη . Κ' εlναι σάμπω;
άποδημητικά τά δυό μου χέρια,
πού γιά πρώτ11 φορά πετοΟνε πέρα
άπό τή θάλασσα, δπου δέν όπάρχει
κλαρί γιά θέση. Καί , σέ κάθε κύμα,
γυρεύουνε το() γυρισμο() τόν δρόμο . . .
Η ΛΕΥΚΗ ΙΊΡΙΓΚfΠΙΣΣΑ (παίρνει ιcαί τά δυό χέρια της
στά δικά της ιcαί τά ιωιτάζει) :
Μοιάζουνε μόνα· άλλά πετο()νε σμήνη
τόν ίδιο δρόμο, πρός τούς ζεστούς λόφους
σέ μυριάδες φτεροϋγες ό ούρανός
κείτετα ι . Καί πε}"ο()ν κατά τή ζέστα.
( Στό μεταξύ, δ 'Αγγελιαφόρος πλησίασε μέ γριίγορα βιίματα. άπό
_
τιί δεντροστοιχία· μόλις τόν ά 11τιλαμβά1ιεται ιί Μόννα Λάρα ελευ
θερώνει τά χέρια της καί τόιι κοιτάζει, γυρισμένη πρός τό μέρος
του. Ξαφνιιcά, σά φοβισμένη) :

ΜΟΝΝΑ ΛΑΙ'Α :
Νά φύγω ; l1ροτιμiiς νά μείνεις μόνη ;
Η ΛΕΥΚΗ 11L' I ΓΚΙ11ΙΣΣΑ :
Όχι . T i άληθινά δέ φεύγεις, δταν
φεύγεις. Τό 'να δεντρί ϋστερ' άπό τ' άλλο
μόνο διαβαίνει δίπλα σου. Αuτό πού 'σαι
δέν κινείται καθόλου. Έτσ ι , δέ φεύγεις
έσύ, κ' έγιb ποτέ δέν ε{μαι μόνη .

(Ό 'Αγγελιαφόρος πηγαίιιει πρός τιί Λευκιί Πριγκίπισσα καί τιjς
δίνει ίfι•α γράμμα. " Υστερα ιcάνει πίσω καί στέκεται στιί�ι άκρη
τίjς δεντροστοιχίας. Ή πριγκίπισσα άνοίγει τό γράμμα ιcι άμέσ?!ς
τό δίνει, χωρίς νά τό διαβάσει, στιί Λιfόννα Λάρα. Χαμογελα) .
Η ΛΕΥΚΗ 11ΡΙΓΚΙ11ΙΣΣΑ :
Τό ξέρω αuτό τό μ1)νυμα. 11άει τώρα
καιρός . . . Μ ά διάβασέ το.
ΜΟΝΝΑ ΛΑl'Α (διαβάζει προσεχτιιcά καί σχεδόν μέ μεγάλη
προσπάθεια) :
" Κι δταν κάμεις
σημάδι , τi σημαίνει ; "
Η ΛΕΥΚΗ 11Ι'fΓΚΙ11ΙΣΣΑ :
Ότι εlμαι μόνη .
Ότι 1'1 Κυρά 'μα ι , έδG:ι. Ότι ν' άράξει
ηi β άρκα το υ μπορεί στ�iν άκτ�) τούτη.
Καi πιbς θά επνιγα, αuτόν πού θά μiiς εlχε
προδώσε ι , μέ τά χέρια μου.
ΜΟΝΝΑ ΛΑΙ'Α (Οαυμάζοιιτας) :
Καί θά 'ρθει
σi1μερα, έδG:ι; Κ' έδG:ι, σάν ενας ξένος,
στοϋ πάρκου ηiν άκτή θ' άράξει, άλήθεια;
Η ΛΕΥΚΗ 111'1ΓΚΙΙ1LΣΣΑ :
Δέν τό 'ξερες;
ΜΟΝΝΑ ΛΑΡΑ :

Τό ψυχανεμιζόμουν
σχεδόν, πιbς σi1 μερα iΊ τανε, σάν κάτι
νά μiiς εϋρισκε.
(Μέ ξαφνικό θαυμασμό) :

Ώ άγαπημένη , πόσο
θαυμαστή , δυνατή 'σα ι !
Η ΛΕΥΚΗ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ( σιcεφτικιί) :
Στέλνει κι άλλην
έπιστολήν ό άγαπημένος. Πάλι
τό μεγάλο παιδί θά γράφει : " Κοίτα,
ερχομαι " . . . Μήπως τό αΙμα μου τυφλό 'ναι;
Κι liλλος άγγελιαφόρος. 'Εκατό εχω κιόλας
σi1 μερα άγγελιαφόρους του δεχτεί.
Τό μύρο καi τόν liνεμο, τίς ρόδες
τίς μακρινές μ ι ας aμαξας, τραγούδι .
καi σιωπ1;, ένός πουλιο() φων1;, - κ' έσύ, ή
θέλησ1i σου νά μείνεις, μή δέν ήταν
ενας άγγελιαφόρος; Στ�)ν καρδιά μου
μπροστά στέκονται τόσοι άγγελιαφόροι, καi τούς άκούω, κα! σπρώχνουν ό εΙς τόν liλλο
στίς φλέβες μου, - liχ ! Κι αuτός φροντίζει άκόμα
μη τόν χάσω!
ΜΟΝΝΑ ΛΑΡΑ:

Θαρ&, καταλαβαίνω:
μέ χίλιους τρόπους ν' άσφαλιστεί θέλε ι .
Ά ν κάτι άκόμη συνέβαινε, α ν μ ι ά μοίρα
liλλαζε καi άπειλο\Sσε, - ώ, τ! φόβος
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είναι αύτό τό Γειτόνεμα τό μέγα
τοϋ 'Ερχόμενου . . .
Η ΛΕΥΚΗ Π ΡΙΓΚΙΠfΣΣΑ :
'Αλλά ό 'Αγγελιαφόρος
περιμένε ι , κ' έμείς τόν λησμονοϋμε.

(Γνέφει. Ό 'Αγγελιαφόρος πλησιάζει κ' ύποκλίνεται) .

Πρέπει νά δροσιστείτε, φίλε μου. Ήταν
ό δρόμος σας μακρύς . Μεγάλη ή ζέστη .
Ό f�λιος πάνω στό γράμμα σας Ι:φάνη .
Είσαστε άπό τ�; Λούκα;
Ο ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ :

Όπως τό λέτε.

Η ΛΕΥΚΗ Π ΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ :
Ξέρω. Πώς είναι 11 ζωή στ1iν πόλη σας;
Ο ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ :
Γκρίζα είναι ή πολιτεία, Έξοχοτάτη ,
δπως ή σκόνη αύτ�Ί , ετσι γκρίζα. Κ ' είναι
σάμπως τίποτα χαρωπό νά μ�iν
προσμένει . Ήτανε όλότελα άλαλη ,
καί μόνο πλάι στ�)ν πύλη τσακωνόνταν
οι φρουροί , καθώς εφευγα. Μι': κράξαν,
καί τρέξαν νά μι': πιάσουν. Όμως, χάρη
στόν Θεό, δι': μ' επιασαν, καί σώος έβγηκα . . .
(Ή Λευκιί Πριyκίπισσα άφιίνεται νά καΟιίσει στόν πάγκο. Σιγά
σιγά άκούr.ι δ}.ο καί λιγότερο τά λόγια τοϋ ·Αγγελιαφόρου, καί βυ
θίζεται στόν έαυτό της, μέ τά μάτια καρφωμένα όρΟόνοιχτα πά
νω στιί Οάλασσα) .

Η ΛΕΥΚΗ Π l>ΙΓΚΙΠΙΣΣΑ :
Καi τόν δρόμο σας σ&ος, γιομάτος Θάρρος,
θά π1)ρατε, λογιάζω. Πέστε μου, 1Ίταν
ό δρόμος σας καλός;
Ο ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ :
Ό δρόμος ήταν
καλός, Έξοχοτάτη , άν καi δι':ν είχc
καί πολλή σκιά. Μά πάντα κάλλιος ήταν,
δταν άπό χωριά περνοϋσε. Κ' 1Ίταν
σά νά 'σκιζε κανένας μέ μαχαίρι
της δυστυχίας τους τtς κραυγές, περνώντας .
Τί έκεί 'ναι τώρα ό θάνατος, Κυρά μου,

ό Θάνατο ς . Είδα ενα σπί τ ι , κ' είδα,
στήν πόρτα του, γυναίκα άγκαστρωμένην,
όπού 'κλαιc γοερά καi τά μαλλιά της
τραβοϋσε. Καi πολλές γυναίκες άλλες,
πού εγκυες δέν 1Ίσαν, μά - άπό φόβο, κρίνω 
φωνάζανε, καθώς αύτ11 . Καi κάποιος,
μιά δώ, μιά κεί, μ' άντιπερνοϋσε, κ' αίφνης
στό 'Αβέβαιο σά νά πέταγε τά χέρια
καi δάγκανε τόν άνεμο, καί , ξάφνου,
μέσ' άπ' τiς δαγκωνιές τοϋ μπλαβισμένου
στομάτου του, κραυγή γοερή χυμοϋσε.
Κραυγή, τii λέν, μά ποιός άφ1)νει τέτοια
κραυγή ποτέ; Πολλούς άγροίκησα άντρες
νά φωνάζουν, κ' έγίνει νά φωνάξω
κι ό ίδιος έγώ πολλές φορές, άλλ' δμως
δέν άκουσα ποτέ φωνί1 , σάν κείνη
τήν κραυγή . 'Αληθινά, άλησμόνητά 'ναι
μερικά πράγματα : - ήταν, μές σ' έκείνη
τήν κραυγή, 11 άγωνία πο ί> ύπάρχει μέσα
στά ζώα, κ' ή άγωνία τ&ν γυναικών,
της γέννας σάν τiς πιάνουνε ο[ ώδίνες
άβέβαια, κ' 1Ίταν μέσα της ό φόβος
μικρων παιδιών, - κι αύτ�Ί 11 κραυγ1Ί τόν άρπαζε
καi τόν πετοϋσε πέρα, κ' 1Ίταν σάμπως
νά 'ταν νά τόν ξεσκίζει όλόκληρο.
(Ή Μόννα Λάρα, πού κοιτάζει ιωτάπληκτη τόν 'Αγγελιαφόρο,
Ι(ά11ει πρός τά πίσω, κατά τό11 πάγκο, τρομαγμέ11η. Μέ προσπάθεια) :

ΜΟΝΝΑ ΛΑΡΑ :
στό Σάν Τερέντσο αύτό;

Ήταν

Ο ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ :

Όχ ι , cύγενικ11 μου
Δεσποσύνη . Αύτό τό 'δα στό nετσάνο.
Τά πράματα 1Ίταν iiσυχα στό Σάν
Τερέντσο . 'Εκεί, σέ κάποιαν έκκλησία
μπijιcα καί προσευχi1θηκα, στό φως
ένός μοναδι κοϋ βωμοϋ, ταξίδι
νά εχω καλό. Δέν 1Ίταν, έκεί μέσα,
κανείς, μονάχα έγώ. Μά στης Σαρτσάνα
τ�Ί Μ ητρόπολη έψάλλαν. Τί είπα; Έψάλλαν;
Όχ ι , κ' έκεί έκραυγάζαν, κ' iΊταν σάμπως
μιά κραυγ1Ί μόνο, άπό έφτακόσια, τόσα,
στόματα, &ς καί τό άρμόνιο, Δεσποσύνη ,
οϋρλιαζε. Γονατίζαν. Κ' οί λαιμοί τους
μοιάζαν κοτσάνια ραβεντιοϋ, γιομάτα
φωνές. Κ' 1Ίταν τά ιιάτια τους, στούς άντρες
όλάνοιχτα, σά στόματα άνοιγμένα,
καί κλειστά στίς γυναίκες. Καί δέ βρίσκαν
γαλήνη τά παιδιά: τά μπράτσα άπλ&ναν
καθώς μακρούς λαιμούς, καi τά cίχαν i:τσι
άνοιγμένα, σάν νά 'ταν κι άλλο στόμα
τοϋ ζεστοϋ αύτοϋ σωροϋ πού έκεί σπρωχνόταν.
Έλεος! ώρύονταν, ελεος! Καί , στό βάθος,
στόν μέγα έμπρός βωμό, ελεος! έκεραυνοϋσε ό
φαρδύς έπίσκοπος τόν ναό, καί σάμπως
τό λαμπερό άρτοφόρι νά πετοϋσε
ματιές, ετσι δπως ετρεμε. Μά έκείνοι
φωνάζαν καί φωνάζαν κ' 1'ιταν σάμπως
ό Θεός νά τούς τραβοϋσεν άπ' τ�;ν άκρη
της μακριάς τους φωνης, ετσ ι , σά νά 'ταν
μακριά μαλλι ά . Κι άνάμεσά τους, δταν
στριμώχτηκα, τότε ενιωσα (κι άκόμη
τό νιώθω στίς πατο\Jσες μου), πώς δλη
ή Μ ητρόπολη άνέβαι νε, καί πάλι
κατέβαινε, καθώς άνάσα. - Α.ύτό 'ταν
θάμα. Χρειαζόμαστε τό Θάμα. Άχ, δχι ,
δέν είδατε πως ερχεται καi φεύγει
ό θάνατος έδ&, δπως στό δικό του
τό σπίτι· καi δέν είναι ό Θάνατός ΜΑ.Σ,
είναι ενας ξένος, είναι άπό . . . άπό κάποια
έκπορνευμένη πολιτεία, δοσμένος
δχι σάν πληρωμ1i άπ' τό Θεό . . .

Η ΛFΥΚΗ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ (σηκώ11ει ξαφνικά τά μάτια της) :
Ό θάνατος;
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Καλέ μου
φίλε, στό κτήμα τοϋτο θά εϋρετε άντρες,
πού θ' άκουγαν καλύτερα δλα τοϋτα
τ' άξια πού λέτε. Έδι7>, γυναίκες μόνο
βρίσκοντα ι , πού δέν eχουν συν1ιθίσει
πράματα τόσο σοβαρά. Γιά έλάτε
ση) Θέση μας, καί προπαντός ση) θέση
τοϋ παιδιοϋ αύτοϋ .

Ό Α ΓΓΕΛ ΙΑ ΦΟΡΟΣ (ιcάιιει πρός τά πίσω

ιc

'

ύποκλίιιεται)

Συγγνώμη , Έξοχοτάτη ,
f]μουνα σάν τυφλός, κ' ετσι δέν εΙδα
πώς eκαμα κακό ση) Δεσποσύνη .
Παρασύρθηκα ά.πό τά λόγια μου, δπως
λόγια μόνο μποροϋν νά παρασέρνουν.
'Ωστόσο, κάντε μου η) χάρη, άκόμη
ΕΝΑ μονάχα νά Σiiς πι7>.
Η ΛΕΥΚΗ 111>JΓΚΙΠ ΙΣΣΑ :

Μιλείστε,
Ιiν κάτι δχι βαρύ 'ναι .

Ο ΑΓΓΕΛΙΑΦΟl'ΟΣ :

Τί 'πε αότός, τώρα δά;
ΜΟΝΝΑ ΛΑΡΑ :
ΠαρακαλU> σε,
πρόσταξέ τον νά φύγει . 'Ανατριχιάζω
γροικώντας του δλα αότά πού λέει . . .
Ο ΑlΤΕΛrΑΦΟΡΟΣ :

Ένας ξένος
θάνατος, λέω, κανείς πού δέν τόν ξέρει,
μά πού γνωστός μέ τόν καθέναν είναι . . .

Η ΛΕΥΚΗ Π ΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ (βλέπει τό φόβο τιίς Μόι'Ι'α Λάρα) :
Μέ συγχωρείς, τόν άφησα νά λέει,
τί μοϋ 1'jταν σά ν' άκούω κάποιο λαγοϋτο
μακρινό.
(Ά ντιλαμβάιιεται, δτι ιί Μόιινα Λάρα σιcίζει έντελώς τό γράμμα,
ποi> ιφατοίJσε άκόμη στά χέρια της, μέσα στιίν ταραχιί της. Χαμο
γελώντας) :
Δές, τό γράμμα μου eχεις σκίσει
όλότελα . . .
(Ή Μόνιια Λάρα τρομάζει. Ή ΛΕΥΚΗ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ συ
νεχίζει χωρίς μομφιί) :

Τά χέρια σου έτσι ζοϋνε,
γιά τόν έαυτό τους μοναχά . . .
(Στόν 'Αγγελιαφόρο) :

Κρίνω, δτι είστε
άφύλαχτες πολύ. Κι αύτό δέν είναι
σωστό. Τό πι:tρκο εΤναι ά.νοιχτό, δπως είνα ι
ή γης τοϋ άφέντη θεοϋ, κ' έδώ, σέ τούτη
η)ν άκηi ό πiiσα γε[ς μπορεί ν' ά.ράξει .
Έτσι , μέ συμπαθiiτε, συλλογοuμαι
πώς μπορεί νά γενεί νά ρθοuνε κείνοι
ο[ σκύλοι · τριγυρνiiνε κάπου ιcιόλας
έδU> κοντά. Γιατί 'δα τέσσερίς τους
νά 'χουν στοιχειώσε ι , άρπαχτι1ωί μπρός σ' Ιiνα
σπ ί τ ι · καί καρτεροuν καί περιμένουν
παντοu, καi σάν κανείς, δειλά, τούς γνέψει
άπό κάποιο παράθυρο, εuτύς τρέχουν
καi παί ρνου'ν, άπ' τό σπίτι αuτό, δ,τι όπάρχει
νεκρό: παιδιά, γυναίκες, άντρες, - δλα,
δίχως νά κάνουν διάκριση , τά. παίρνουν.
'Ακόμη καi στοuς ιϊρρωστους τά. μάτια,
λένε, πώς ρ ίχνουν. ΠU>ς τά ρίχνουν; Κύριος
οίδε, γιατί κανείς νά. τούς κοιτάξει,
δέν τό τολμii· μιά φρίκη παγερ1)
άπό μέσα τους βγαίνει. Δέ θά 11ιιπόρου
κανένα τους νά. μπιστευτU>. Ό,τι κάνουν
μπορεί καί νά 'ναι σπλαχνικό, καi νιΊ. 'ναι
χριστιανικά καλό, γιατί. φροντίζουν
γιά. τούς νεκρούς, κ' εξω τοiJς βγάζουν, κ' eτσι
βοηθοuνε, μά τί στό σπίτι μέσα
φέρνουν; Κ' eξω δταν στέκονται , ση) λάμψη
η1ς φωτιiiς, κι άπ' τούς πτωματοσωρούς των
ή φλόγα, μέ καπνό καi φρίκην δταν
άψηλώνει , μές στή φωτιάν έκείνοι
μπαινοβγαίνουνε. Κ' είνα ι χρέος σά νά 'χει
αuτός πού ά.κόμη ζεί, νά έξαγοράσει
άπό δαύτους τόν ϊδιο τόν έαυτό του . . .

Η ΛΕΥΚΉ ΠΙ'Ι l"ΚΤΙlΙΣΣΑ :
Φίλε μου, αuτό καi σcίς νά πράξετε· αϋριο
Θά σiiς στείλω, γιά η)ν έξαγορά σας,
τά λύτρα αuτά. Όμως, μείνετε στό κηϊ μα
τούτη τή νύχτα· φυλαγμένος Θά 'στε
καi Θά μπορέσετε iiσυχα, στό κτήμα,
νά κοιμηθείτε, μακριά άπ' δλα. Πάτε,
κι ό Θεός νά 'ναι μαζί σας.
Ο ΑΓΙΈΛΙΑΦΟΡΟΣ :

ΦχαριστU> Σας,
καί συμπαθ1)σετέ με, Δέσποινές μου,
γιά τά πολλά κουραστικι1 μου λόγια.
Σέ τούτους τοuς παράξενους καιρούς,
νιώθει καλά κανείς, σάν κουβεντιάζει
γ ι ά δσα γίνονται τώρα. Εuχαριστ&· δμως,
μ�)ν ξεχάστε, φρουρούς νά βάλετε, ετσι
πάντοτε εΙναι καλύτερα· γιατί 'ναι
οί άνθρωποι α\>τοi καθώς οί κολλιτσίδες
καί πάνω μας κολλiiνε, καi πλαγιάζουν
στήν πυρά πάνω, - θά 'λεγε κανένας,
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πώς δέν εΙναι καί κάνα μέγα δώρο
πάνω σέ τέτοιο στρώμα νά κοιμοΙJντα ι .
Η ΛΕΥΚΗ Π ΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ :
T1i φορά αύτi1, τουλάχιστο, άλλο στρώμα
μπορείτε νά ζεστάνετε. Έτσι, τώρα,
νά παρηγορηθήκατε καί νά 'στε
χαρούμενος, έλπίζω, ώστε τό θάρρος
νά μ�) χάσετε, πώς καί πάλι πίσω
θά γυρίσετε, στόν δ ικό σας τόπο.

(Ό Ά γγελιαφόρος ύποιcλίνεται βαΟιά και' φεύγει άπό τιί δεντρο
στοιχία. Ή Μό1111α Λάρα, ποi:ι δλη τούτη τιjν ώρα στεκόταν έντε
λwς ταραγμέιιη, ξεσπάζει σέ δάκρυα. Ή Λευκιί Πριγκίπισσα τιίν
τραβϋ. κοιιτά της, στον πάγκο, κι άγκαλιάζει τό κεφάλι της) .
Η ΛΕΥΚΉ Π ΡΙΓΚΙΠ ΙΣΣΑ :
Ταράχτηκες, άγαπητό παι δ ί ;
Δέν πρέπει ν ά τρομάζεις δλα τοiJτα
εΙναι φλυαρίες, μονάχα γιά νά φέρνουν
φόβο άνανδρο, εΙναι λόγια τιποτένια . . .
Μ ΟΝΝΑ ΛΑΡΑ :
Δέν τά 'ξερα δλ' αύτά . . . Καί , τώρα, ξάφνου,
δλα πέφτουν ό.πάνω μου, δλα μπαίνουν
μέσα μου, καί πρώτη φορά νιώθω,
τώρα μόνο, πώς άπειλητικi1 'ναι
ή ζωή . Πώς ζω1i δέν 1Ίταν, τούτ' 1]
γαλ1Ίνια ζωή, πού μoiJ προσφέρθηκε, - δποιος
τ�Ί ζεί είναι λυπημένος, κ' είναι δίχως
βοi1θεια καμιά, καί μόνος του είναι, μόνος
μέ τόν έαυτό του, μόνος μέ τ�jν εγνοια,
τόν κίνδυνο, τόν θάνατο, τόν φόβο.
Ή ΛΕΥΚΉ Π ΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ :
Κι Ι:ίν 1'ιταν ετσι , φίλη μου, γιά κοίτ·α, Ι:ίν αύτό 'ναι δποιος ζεί, καθώς έγώ 'μαι
τώρα καί χρόνια, - λές, οι μέρες, πού 1Ίταν
χωρίς παρηγοριά, νά τό μποροiJσαν,
μέσα στ�i μελωδία αύτ1ϊς της μεγάλης
χαρiiς, πού σ�Ίμερα εχω, νά ιιοu λείψουν;
Θιίνατος ! λένε, - μύ., άκουσε καί μένα,
δταν : Θάνατος, λέω. Δέν είναι σάμπως
άλλιώς νά 1jχεί στά χείλη μου; Μονάχα
άμολυμένος, άπομονωμένος,
προξενεί φόβο. Πάρ' τις δλες, δλες
μαζί, σιΊμπως δικές σου, τίς πολλές
λέξεις, μεταχειρίσου τις: μονάχα
έκεί δπου αύξαίνουν δλες, &ς τό Μέγα
κ' 'Υπέρμετρο, αύξάνει κ' 11 Μ ιά έπίσης.
ΜΟΝΝΑ ΛΑΡΑ :

κάτι τ ι , τέλος, πού ποτές άκόμα
δέν είχανε στίς τρώγλες τους, καί πού ενα
θάμα μπορεί νά κάμει . Γιατί θάμα
δέ γίνετα ι ; Νά 'ξερα, μέ ποι ά λέξη,
Μαρία Παρθένα, νά σέ συγκιν1]σω,
θά μποροiJσα! Γιατί δέν τούς άγγίζεις;
Τί τό εκαμες τό στόμα πού φιλοΙJσε
τίς πληγές τοu ΊησοiJ; ΣoiJ φέρνει άηδία;
Πλήν Ι:ίν δέ θέλεις νά εύδοκήσεις
νά κάμεις ενα θάμα γιά δλους κείνους
τούς μιαρούς, - τότε κάν' το γιά μένα :
δώσε γάλα στά στήθια μου, νά πιοΙJνε . . .
( Ή Μόννα Λάρα, γοιιατισμέι•η, έχει γείρει τό ιcορμί της προς τά
πίσω και' κρατϋ. και' μέ τά δυό χέρια τό στιϊθος της, σά νά περίμενε,
πώς θά γιόμιζα�• γάλα. Μέιιει ίiτσι γιά λίγο, ιί έκστατικιί έι•τασιί
της μεγαλώιιει, σπάζει μετά και' πέφτει προς τά μπρός, στιjν ύ.γκαλιά
τιjς Πριγκίπισσας) .

Η ΛΕΥΚΗ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ (χαϊδεύει άπαλά τιί Γοιιατισμέιιη,
περνώντας καΟησυχαστικά τό χέρι της πάνω ύ.πό τά μαλλιά της
και' μιλάει, σκυμμέι•η άπό πά11ω της, άργά, σιγά, πειστικά) :
Θά κάνουμε τό Δικό τους Δικό μας. Θά Ισιώσουμε
τίς πτυχές στά μαλακά στρωσίδια τους, νά νιώθου
νε σάν τά πα�διά τών πλούσιων. Θά τούς μιλήσουμε,
δπω; στά ζώα, γιά νά 111i φοβοuνται , καί γιά νά κα
τανικi1σουνε κάθε φόβο τους. Θά πέσω νά πλαγιάσω
πλάι σ' δσους θά κρυώvουν. Τά μέτωπα τών έτοιμο
θάνατων στά χέρια μου μέσα θά κρατήσω. Θά καθα
ρίσω τούς γέροντες καi θά στρώσω πάνω άπό τiς
κουβέρτες τiς γενιάδες τους. Θά ρίξω, γελαστά,
τά μάτια μου πάνω στά παιδιά, καί τίς γυναίκες θ'
άλαφρώσω κι οϋτε πού θά τρομάξω μπρός στά
μπλαβισμένα νύχια τους καί στό πύο τους. Καί θά
φροντίσω γιά τούς πεθαμένους . . .
(Σιωπιj)
(Ή Μό1•1•α Λάρα σηκώιιει τό κεφάλι. Εf1•αι έιιτελιiίς ιϊσυχη, σχε
δόν ψύχραιμη) .

Η ΛΕΥΚΗ ΠΡΙΓΚΙ ΠΙΣΣΑ (κοιτάζοντας
της, διστάζοι•τας) :

φευγαλέα πάι•ωθέ

'Από αϋριο αύτ�) θά 'ναι 1') καθημεριν1i δουλειά
μου, - καί τό εργο τών μακρών νυχτών μου.
(Σιωπιί)

Μ ΟΝΝΑ ΛΑJ>Α :
'Απ' αϋριο, λές;
Η ΛΕΥΚΗ ΠΡΙΓΚΗΊΙΣΣΑ :

Μά, γιά λέξεις, δέν πρόκειτα ι ! Πεθαίνουν.
Δέν άκουσες; Πεθαίνουν καi πεθαίνουν
κ:αί πεθαίνουν πολλο ί . Τώρα δά, τώρα.
Ψυχομαχοuν άκόμη , κι &ς τό τέλος
έλπίζουνε· κ' έλπίζουνε, άπ' τόν ίδιο
τόν φόβο τους κυνηγημένοι , άκόμη
κι δταν άπλώσει , γύρω άπ' τόν λαιμό τους,
τά δάχτυλά του ό θάνατος, γιά νά
τούς πνίξει .
(Κοιτάζει ύ.μιίχαι•α γύρω της. Γίι•εται ιίσυχία. Ίf Πριγκίπισσα
κινεί ύ.ργά τό κεφάλι της) .

ΜΟΝΝΑ ΛΑΡΑ (στιί1•011τας τό αύτί) :
Τώρα, τώρα!
(Πέφτει στά πόδια τιϊς Πριγκίπισσας. ίι(ετεύοιιτας ιcαί στριφο
γυρίζοντας άπό τιjιι ύ.γωι•ία τά χέρια της) :

Αχ, ελα, Ι:ίς πiiμε
σέ βο1ΊθειιΊ τους! Άς πάρουμε άπ' τά έρμάρια
σου, ενα άπαλό λινό γιά τά κρεβάτια,
κι δ,τι ετοιμό 'ναι γιά λεχώνες : πάνες,
πουκάμ ισα, άλοιφές καί φυλαχτάρια.
Τίς στάλες τίς πηχτές, τ' άλαφρά μύρα,
καί , γιά τό θολό τό α [μα, τά έλιξi1ρια, •

'Από αϋριο, άδελφ1Ί μου.
Σ�Ίμερα, στόν 'Ερχόμενον άνi1κω.
Σάν τ�)ν κληρονομιάν εχω ώριμάσει
τών πατέρων μου, μοναχά γιά κείνον, γιά κείνον μόνο πλούτισα. Γιά κείνον
μέ φύλαξεν ό σύζυγός μου ό Ιδιος,
μέ της άγριότητάς του τ�) μεγάλην
άψάδα, πού κανείς δέν τό έδυνi1θη
ένάντια της νά πάε ι , - είχε δεμένο
τόν λόγο καi τό φέρσιμο τών άλλων :
τών εύγενών, τών ποιητών, άκόμη
καi το() Δούκα.
(Σιωπιί)
Κ' ετσι εμεινα &ς τά τώρα
μνηστ�; . ToiJ Άλαργινότατου ταμένη .
Η Μ ΟΝΝΑ ΛΑ J>Α (μέ τά τελευταία λόγια τιjς άδελφιϊς της,
σηκώ�ιεται και' στέκεται άλύγιστη, και' σά χαμένη, σάν ιωύκλα
σχεδόν, μπροστά στιjιι Πριγκίπισσα. Μέ παράξενα iiτονη φωνιί)
Κι ό σύζυγός σου, ό Πρίγκιπας, ποτέ του
δέν πλάγιασε μαζί σου;
( Σιωπιί)
('Η Πριγιcίπισσα κοιτάζει κατά τιί Οάλασσα) .

Η ΛΕΥΚΗ Π ΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ :

Πλάγιαζε.

(Σηκώιιεται· ιί Μόνιια Λάρα, φοβισμένη μπροστά της, κάνει
πρός τά πίσω) .

Η ΛΕΥΚΗ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ :
Όταν, τό βράδυ, άπό τή μουσική
μαλάκωνε 1i καρδιά του, μή ζητώντας
τίποτα πιά, τοϋ πρόσφερα τήν κλίνη μου.
Γιά &ρα πολλή, τό βλέμμα του γινόταν
μ ιά εύχαριστία, καi τά σκληρά του χείλη
σωπαίναν. Κ' έτσι, άγάλια άποκοιμόταν.
Καi δέ φοβόμουν πιά. Κι άνακαθόμουν,
καμιά φορά, ηi νύχτα, νά τόν βλέπω,
κ' έβλεπα, άναμεσ1Ίς στά φρύδια, έκείνη
tή βαθιά του ρυτίδα, κι δλα, τότε,
τά καταλάβαινα: όνειρευόταν άλλες
γυναίκες, τώρα δά (μπορεί κ' έκείνη
τi1ν ξανθιά Λορεντάν, πού τόσο, άλ1iθεια,
τόν άγαποϋσε) - δέν όνειρευόταν
έμέ. Έτσι έλευθερώθηκα. Ώρες κι ώρες,
ϋστερα, κοίταζα μακριά, καi πάνω άπ'
αύτόν, μέσα άπό τ&ν παραθυρι&ν
τά τόξα τ' άψηλά: τή θάλασσα, δπως
ό ούρανός, πλατιά, άκύμαντη , καi κάτι
Καθάριο, πού άργοβούλιαζε, κανένας
πού δέν τό βλέπει , μά φεγγαριοϋ δύση
τό λέε ι . Κ' ϋστερα έρχότανε μιά βάρκα,
μιά ψαρόβαρκα πρώιμη, πού σερνόταν
στό διάστημα, σάν τό φεγγ(φι, κι aηχ η .
Καi πόσο μοϋ φαινόταν, κ α i τ&ν δυό τους
τό σύρσιμο, συγγενικό ! Μέ τό ένα
χαμi1λωνε ό ούρανός, καi πιό κοντά μου
έρχόταν, καi πιό άλαργινό γινόταν
τό άλαργινό, μέ τό aλλο. Κι άγρυπνη ήμουν
κ' έλεύθερη καi δί.χως κατασκόπους
καi μυημέν11 στ�i μοναξιάν έτούτη.
Σά νά 'βγαινε άπό μέσα μου, Θαροϋσα,

αύτό πού μές στό διάστημα κινιόταν
τόσο ρεμβαστικά. Καi τεντωνόμουν
καi μιά εύωδ ιά ύψωνόταν, πού εύωδοϋσε
&ς μακριά, δταν κινιόταν τό κορμί μου.
Π&ς tά λουλούδια προσφέρονται στόν άέρα,
&στε τοϋ άνέμου κάθε πνοή βαριά 'ναι,
άπό εύωδιά, πού ξεκινά άπό δαϋτα, δμοια κ' έγώ στοϋ 'Αγαπημένου τό ελεος
άφηνόμουν, μές στ' δνειρο. Μέ τοϋτες
τiς ώρες τόν κρατοϋσα.
(Σιωπιί)

ΊΙτανε κι ώρες
πού τόν εχανα. Όταν έγώ άγρυπνοϋσα
μέσα, κι αύτός έστέκονταν άπ' εξω,
μπορεί κ' έτοιμασμένος, γιά νά σπάσει
τήν πόρτα μου, - τότε 'iiμουν ένας τάφος:
πέτρα κάτω άπ' τή ράχη μου, κ' έγώ
τό ίδιο σκληρ1i, σά λίθινη φιγούρα.
Άν 11 Θωριά μου εlχε έκφραση, 1"'jταν μόνο
τό φ&ς τοϋ κρεμασμένου λύχνου κ' οί ϊσκιοι
πάνω σ' ένα κενό της σμίλης πλάσμα.
Έτσι κειτόμουν, - σάν εiκόνα κάποιας
πού ύπηρξε, κάποτε, - στοϋ κλιναριοϋ μου
άπάνω τ�) φαρδιά η) σαρκοφάγο,
κ' εφευγαν οί στιγμές: Χρόνο τό χρόνο.
Καi κάτω μου, καi στό ίδιο τό κλινάρι,
κειτότανε, χλωμό μές στά μαλλιά του,
τό λείψανό μου.
(Σιωπιί)
(Ή Μόvιια Λάρα πλησιάζει τιίν Πριγκίπισσα καί τιίιι άγκαλιά
ζει άργά) .

Η ΛΕΥΚΗ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ :
Ό θάνατος έτσι είναι,
βλέπεις, μέσα στ�) ζω1; . Κ' ο[ δυό πi'ί.νε ετσ ι ,
ό ένας μέσα στόν άλλον, δπως σ' έναν

Η ΛΕΥΚΗ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ :

ΕΙχε
φουσκώσει τό α[μα μου. Πολλές φορές
φώναξα δυνατά, κι άπ' τή φωνή μου
ξυπνοϋσα, κ' επιανα τόν έαυτό μου
νά κλαίει καi νά γελίi μέσα στήν άκρα
σιωπή, καί δάγκωνα τά προσκεφάλια
μου, &σπου ξεσκίζονταν. Μ ι ά. τέτοια
νύχτα, - καi τό θυμίiμα:ι Cός τώρα άκόμη, πάνω ά.πό τόν έβένινο σταυρό του
έξέφυγε ό Χριστός τόσο μεγάλ' ή
φωτιά μου iΊταν: . . . μέ ά.νοιχτά τά χέρια
κειτόταν πάνωθέ μου.

Μ Ο Ν ΝΑ ΛΑΡΑ :

Ύπf\ρχεν, δμως,
τόση δύναμη μέσα σου . . .

Η ΛΕΥΚΗ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ :

Δέν ήταν
δύναμη . Πλεονεξία καi τσιγκουνιά 'ταν,
πού δλες μου τίς φωτιές μ' έκάναν, κάθε
χρόνο, νά τίς φυλάω γιά τήν 1)μέρα
τήν δψιμη τοϋ γάμου. Τώρα, 'Εκείνος,
εΙναι έδι'.Ο πιά. Ή καρδιά, μέ χίλιους χτύπους,
χτυπa καi χτυπa μέσα μού. Καi μέσα μου
τι.ον ριζι'.Ον ή στερνή γλυκύτης μπήκε, κ' ε{μαι &ριμη. Καi τό κεφάλι μου εΙναι
ώραίο, καi κάτω άπ' τά έλαφρά μου πόδια
βουλιάζει i1 γης, σάν νά 'τανε νεφέλη .

τάπητα διασταυρώνονται τά φάδια:
καί, γιά εναν ποu περνδ. άπό έμπρός, προβάλλει
μέσ' άπ' αuτό μ ι ά ε!κόνα. Όχι , δέν εΙναι
θάνατος μοναχά Ιiν κανείς πεθάνει .
Θάνατος εΙναι , Ιiν ζείς καί δέν τό ξέρεις.
Θάνατος εΙναι, δύναμη Ιiν δέν εχεις
νά πεθάνεις. Πολλά είναι ό θάνατος
καi δέ μπορεί κανένας νά τά θάψει .
Ό θάνατος κ ' ή γέννηση είναι έντός μας
καθημερνά, κι άσύστολοι είμαστε, δπως
ή φύση, πού διαρκεί, κι ά.πό τούς δυό τους
πάνω, άνελέητη, άμέτοχη . Μ ονάχα
χρώματα, γιά τόν ξένο πού μίiς βλέπε ι ,
εΙναι ή χαρά κι ό πόνος μας. Γ ι ά τοϋτο
τόσο πολύ σημαντικό μίiς είναι,
τόν Θεώμενο νά βροϋμε. Αύτόν πού βλέπει,
πού στό βλέμμα του συνοψίζοντάς μας,
λέει μόνο άπλά: θωρι'.Ο τοϋτο καί κείνο,
τήν στιγμή πού άλλοι ψεύδονται μονάχα,
εiτε μαντεύουν.
ΜΟΝΝΑ ΛΑΡΑ :

Βέβαια, αύτό 'ναι . Τέτοιος
πρέπει νά 'ναι, τί ά.λλιι'.Ος θά 'ναι περίσσια
βαριά ή είκόνα ή δ ίχως δνομα.
(Μικρή σιωπιί)

Ώστε
σήμερα 'Εκείνος σοϋ Ερχεται . . .
(Μικριί σιωπιί)

ΠΙ.Ος, δμως,
νά τό ά.ντέξεις έμπόρεσες, &ς τώρα,
τόσον καιρό; 'Εγώ μόλις πού τό άντέχω.
Σά σκέφτομα ι , πώς εναν χρόνο άκόμη
θά τριγυρίζω μέ άνερμ1)νευτο αίμα,
ά.νησύχαστο, - ά.π' τά ίδια τά. μαλλιά μου
θεώμενη κοροϊδευτικά, σάν ενα
παιδί, μονάχη καi τυφλή στή μέση
της φωτιίiς μου, γιά τά σκυλιά καινούρια
καi σάν κυνηγημένη, τόσο ξένη
στ1)ν ίδια έμέ, πού τά ίδια μου τά χέρια
νά μ' ά.γγίζουνε, σάμπως χέρια δούλας . . . :
Ιiν ενα χρόνο άκόμα μέλλει μου, ετσι
νά ζήσω, τότε πιά, ϋστερ' άπ' τόν χρόνο
αύτό, καθώς τρελή, στόν δρόμο κάποιου ύ
πηρέτη θά ριχτι'.Ο, παρακαλώντας τον
νά μέ γλυτώσει . ΠΙ.Ος τό άντεξες;

Κι αϋριο θά 'χω δικαίωμα νά γεράσω.
ΜΟΝΝΑ ΛΑΡΑ :
Εrσαι νέα.
Η ΛΕΥΚΗ Π ΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ (γελώ1•τας τρυφερά) :
Ή νεότητα είναι μόνο
άνάμνηση , γιά κάποιον πού δέν ήρθε
ά.κόμη .
(Πιάνει καί μi; τά δυό χέρια τιίν άδελφιί της άπό τούς ώμους) :

Θά φυλάξεις τόν έαυτό σου,
κ' έσύ, γιά τό μνηστήρα. Ή άδημονία σου
μετάβαση είνα ι . Κ' είναι ή ζωή μακρά.
( Σιωπιί)

Μ Ο Ν ΝΑ ΛΑΡΑ :
'Από μέσα σου δύναμη άναβρύζει
καi μιά λάμψη, καθώς ά.πό βασίλισσες.
Ή ΛΕΥΚΉ Π Ι'IΓΚΙΠΙΣΣΑ (κοίτάζοντας πίσω της, κατά τό
παλάτι, ά1ιαθαρρεμέ1ιη) :
Πέφτει ό iiλιος καί στό σπίτι άντανακλίiται .
Τώρα, θ ά περιμένω έδίίι, γιά νά τοϋ γνέψω.
ΜΟΝΝΑ ΛΑΡΑ :
Κι Ιiν δέν τοϋ γνέψεις;
Η ΛΕΥΚΉ ΙΙΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ :
θά σημάνει γιά μίiς.

Κίνδυνος μεγάλος

ΜΟΝΝΑ ΛΑJ>Α (όδυ1ιηρά ρεμβάζοντας, μέ κλειστά μάτια)
Καi θά περνοϋσε,
σάν τήν πρωινή ψαρόβαρκα, άπό τούτη ,
έδι'.Ο, τήν ά.κτ�), πηγαίνοντας στήν άλλη . . .
(Α νοίγει, σά μέσα σέ φόβο, τά μάτια της) :

Μά θά τοϋ γνέψεις;!
Ή ΛΕΥΚΗ Π ΡΙΓΚΙΠ ΙΣΣΑ (εύτυχισμένη) :
Όταν κοκ:α νίσ' ή
θάλασσα, θά το\J γνέψω, τότε, μέσα
στό σούρουπο όρθωμένη . Τώρα πιά 'ναι
άδειο τό σπίτι . . .

ΜΟΝΝΑ ΛΑΡΑ :

Σώπα! Βήματα ήταν;

Η ΛΕΥΚΗ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ( άκρουμάζεται μιά στιγμή)
Όχι· έλα στόν έξώστη . 'Από κεί πέρα
μπορεί κανείς η) Θάλασσα νά βλέπει &ς μακριά.
( Προχωροϋν άργά, άγκαλιασμένες, μέσα άπό τι/ δεντροστοιχία
μέ τά πλατάνια. Ή Οάλασσα ά νασαίνει πιό άργά καί πιό βαριά.
Καθώς ιί Πριγκίπισσα στέκεται μιά στιγμιί καί κοιτάζει πίσω της, ιί

ΜΟΝΝΑ ΛΑΡΑ (σά νά λέει κανένα παιδικό τραγούδι) :
Δέ μπορείς πιά νά πας
νά χαρίσεις λινά, άλοιφές καί μύρα
καί μπαχαρικά· μόνη σου Θά πρέπει
νά στρώσεις τό κρεβάτι σου, γιά νά 'ναι
εύτυχισμένο κ' ετοιμο.
(Ή Λευκιί Πριγκίπισσα συγκατανεύει σοβαρά, μέ τό κεφάλι,
συνεχίζοντας τό δρόμο της. Λ ίγο πιό πέρα, ή Μάννα Λάρα πιάνει
τιίν Πριγκίπισσα άπό τό χέρι. Στέιcονται κ' οί δυό, ή Πριγκίπισσα
κοιτάζει πάλι τι/ Οάλασσα) .

ΜΟΝΝΑ ΛΑΡΑ :

Γιά πές μου,
άλ1)Θεια, δέ μποροο νά σοϋ έτοιμάσω
τό κρεβάτι σου, έγώ καί τή λεκάνη
πού Θά βαφτίσεις τή Θωριά σου; Μ οϋ ε{ναι
σάμπως τά χέρια μου νά τά ξέρανε δλα,
δσα χρειάζεσαι σήμερα.

(Ή Πριγκίπισσα συγκαταιιεύει μέ τό κεφάλι καί πάλι προχωροϋ11
λίγο · φτά11ου11 στά σκαλοπάτια τοϋ έξώστη καί πάλι στέκοιιται.
Ή Μάννα Λάρα, γονατίζοιιτας, ξαφνικά, συνεχίζει) :

Στήν κλίνη σου
Θά σέ βάλω έγώ σήμερα. Όλο τό Δικό μου
σοϋ ε{ναι π ιστό. Και Θά σέ όπη ρετ t'1 σω . . .
Η Λ Ε ΥΚΗ ΠΡ!ΓΚΙΠΙΣΣΑ (τιί σηκώιιει άργά, πιάνει τό πρό
σωπό της καί μέ τά δυό της χέρια καί τό κοιτάζει έξεταστικά)

Τά μάτια σου βαθιά 'ναι καί καινούρια.
Τήν εύτυχία μου άκέρια βλέπω έντός τους.
( Τιί φιλεί στό στόμα. Ή Λιfόιινα Λάρα ξεφεύγει καί τρέχει βιαστι
κά κατiJ. τό σπίτι. Ή πριγκίπισσα ά11εβαί11ει τώρα τiJ. τελευταία
σκαλοπάτια, στρέφεται καί κοιτάζει μέ μεγάλη ά11αμονιί κατiJ. τιί
θάλασσα. Ύστερα άπό λίγο παρουσιάζεται πάλι ιί Μόιινα Λάρα,
κρατώ11τας ίf11αιι άσημέ11ιο καΟρέφτη, πού, γο1•ατίζο11τας, τόν κρα
τεί μπροστiJ. στιίι• Πριγκίπισσα. 'Αργά, ή Λευκιί Πριγκίπισσα
διορΟώνει τiJ. βαριά της μαλλιά, κοιτάζο11τας στόιι καΟρέφτη) .

Μ ΟΝΝΑ ΛΑΡΑ

(κάτω άπό τόν ιωΟρέφτη, άργά)

Τώρα ξανάρθε μέσα μου. Μέ πilρε,
μιά στιγμt'1 , άπό τό χέρ ι . Τώρα πάλι
νιώθω, πάνω στό χέρ ι , τό Cίγγιγμά του.
Βλέπεις; Τόν γνώρισα κ' έγώ, λοιπόν . . .
(Ή Πριγκίπισσα γελάει μέσα στόιι ιωΟρέφτη, άιωύγοιιτας άφηρη-

μένη. Κι άμέσως άνορθώνεται πάλι, κοιτάζοντας μαιcριά , στή
θάλασσα) .

ΜΟΝΝΑ ΛΑΡΑ :
Ό i1λιος μέσα στή Θάλασσα βουλιάζε ι .
(Μπαίνει πάλι βιαστικiJ. στό σπίτι. Σιωπιί) .
Ή Λευιcή Πριγκίπισσα στέκεται τώρα μόνη, στόν έξώστη, εύθυ
τενής, ιcοιτάζοντας έντατιιcά. Ή ίfπαυλη, πίσω της, γίνεται δλοέ
να καί πιό λαμπεριί ( σά νά φωτίζεται μέσα άπό κάποια μεγάλη
δεξίωση) άπό τιίν άντανάιcλαση τοϋ ιϊλιου πού βασιλεύει. Ξαφνικά,
ή Πριγκίπισσα, βλέποντας δεξιά, άναγιιωρίζει κάτι Μακρινό.
Μιά στιγμιί, φέριιει φευγαλέα τό χέρι της στιίν τσέπη τιϊς ζώνης,
σάμπως γιά νά ε!ναι ίfτοιμη νά γιιέψει, τραβώντας τό μαντίλι της.
" Υστερα, παίριιει πάλι μιά στάση ά1ιαμο1ιιjς. 'Επιτέλους, άκούγεται
χτύπημα κουπιών, πού γίιιεται δλο ιc' εύιcριι•έστερο, πιό κοντινό.
'Ειιώ ιί Πριγκίπισσα παραιcολουΟεί μ' δλη τιίν ί5παρξιί της συγ
κεντρωμέιιη στιίν ιcίνηση πού άκούγεται άπό τιί Οάλασσα, παρου
σιάζεται, δεξιά, στιίν άιcρογιαλιά, ίfνας 'Αδελφός τοϋ 'Ελέους,
μέ μαύρη μάσιcα, πού προχωρεί ως τιίιι άρχιί τιjς δεντροστοιχίας.
'ΑκολουΟείται άπό ίfνα δεύτερο ιcαλόγερο. Κοιτάζουν ιc' οί δυό
ιcατiJ. τιίν ίfπαυλη, καί κάτι ψιΟυρίζου11 δ ίf11ας στόιι aλλο. Τώρα,
ιcαΟώς ιί Πριγκίπισσα, μέ μιά γριίγορη κίιιηση τοϋ χεριοϋ, παίρνει
τό μαντίλι της άπό τιίιι τσέπη τιjς ζώνης της, κι11οϋ11ται κ' οί
δυό, κι δ πρώτος ιcαλόγερος κάιιει μεριιcά γριίγορα βιίματα πρός
τά μπρός. 'Ύστερα διστάζει, στρέφεται πίσω, στό σύ11τροφό του,
ιcαί στέκεται άκίιιητος. Ή Λευκιί Πριγιcίπισσα τόιι προσέχει
γιά πρώτη φορά. Άπό τιί στιγμιί αύτιί ιc' ί5στερα δέιι κοιτάζει
παρά μόι•ο αύτόιι. Παγώιιει δλόκληρη άπό τιί φρίκη της, χάνει
τιί θάλασσα άπό τά μάτια της, άπό τιί συ11είδησιί της, ένώ τώρα
άιcούγεται πολύ ζωηρό τό χτύπημα τώιι κουπιώιι, άργό, δισταχτι
κό. Ή Πριγκίπισσα κάιιει μιά μεγάλη προσπάΟεια, νά σπάσει
τιίιι τρομαιcτικιί μαγεία καί 11ά γιιέψει. Ό άγώι•ας της ιcρατεί
λίγη ώρα. Κ' ένώ ιί Πριγκίπισσα ιcά11ει μιά βαριά, κουραστικιί
προσπάΟεια, δ δεύτερος καλόγερος προχωρεί λίγα βιίματα, lτσι
πού φτά11ει στό ίδιο ί5ψος μέ τόιι πρώτο, σηί δεντροστοιχία. Ή
Πριγκίπισσα δέ11 κι11είται πιά. Ή πρόσοψη τιjς lπαυλης άρχίζει
ιιά σκοτει11ιάζει. Ή βάρκα OiJ. πρέπει ιιά 'χει προσπεράσει πιά·
σιγiJ. σιγά, μακριιιό, δλο καί πιό μακρι11ό, χά11εται τό λαμιιοκώπημα
μέσα στιίν πυριcαγιά, πού σβιίιιει πιά, τιϊς σχεδόιι ιιυχτωμένης
Οάλασσας. Ξαφ11ικiJ., ιc' ένώ μόλις μόλις ξεχωρίζει άκόμη ό ιίχος
τώιι ιωυπιώιι, πάι•ω στό σπίτι, τά παραπετάσματα ένός άπό τiJ.
ψηλiJ. τοξωτiJ. παράΟυρα παραμερίζοιιται καί ιcάτι Φωτειιιό, Λιγνό,
παρουσιάζεται, - σχεδόν σiJ. μορφιί παιδιοϋ, - καί γνέφει. Στιίν
άρχιί γιιέφει παρακαλετά. Σταματϋ. μιά στιηυί. κ' ί5στερα γνέφει
διαφορετιιcά : βαριiJ. κι ύ.ργά, μέ δισταχτικές ι(Ινιίσεις, δπως γ νέ
φει ιcανείς, άποχαφετώντας.
Α ΥΛ Α ΙΑ

CH εξοχη είκονογ ρ άφ η ση του ε ργου οφείλεται στό Γι& ργο Βακα λό

Ό πατέρας τής 'Ελληνικής 'Οπερέτας Γιάννης Παπαϊωάν�ιου ( 1875 - 1931 )
Στοχαστικος όργανωη]ς καί δ άσκαλ6ς της. Το ο·πουδ αιότερο κωμ ικό της τα
λέντο . Το πορτραίτο του οφείλεται στο μεγάλο σκηνογράφο Πάνα 'Αρ αβαντι
νο ( κάρβουνο 30 χ 40 έκατ. ) Άν1]κει στο Θεατρ ικο Μουσείο τής Άθψας
.
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Η ΕΜΗ ΝΙ ΚΗ ΟΠ ΕΡΕΤΑ
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΘΑ ΝΑΤΟ ΤΗΣ ΛΑΟΥΤΑΡΗ
Τοί5 ΓΙΑ ΝΝΗ ΣΙΔ ΕΡΉ
Τόν περασμένο Αύγουστο εφυγε κ' ή 'Αφροδίτη
Λαουτάρη , παλιά δόξα της 'Οπερέτας. ΠΟταν ή
Λαουτάρη είχ' έμφανιστεί στή Σκηνή της 'Ελλη
νικής 'Οπερέτας, ή τύχη της εΙχε φανεί πολυ ευ
νοϊκή . Θά 'λεγε κανένας πώς τ�ϊς εΙχε προετοι μά
σει μιά πρώτη θέση . Δέν τή δέχτηκε άπλ&ς σάν
ενα καινούριο πρόσωπο, άλλά σάν ενα στοιχείο
που θά βοηθοuσε τό είδος, που βρισκόταν άκόμα
στά πρώτα του βήματα, εΙχε δμως τόση όρμή που
κάθε τόνωση του 1Ίταν χρή σιμη . Ή Λαουτάρη
έρχόταν άγνή άπό κάθε άλλη θεατρική πείρα.
Δέν εΙχε παίξει ποτέ τίποτ' άλλο. Γεννήθηκε, με
γάλωσε καi δοξάστηκε στήν 'Οπερέτα σά γνήσιο
κι άποκλειστικό της τέκνο. Παρακολουθώντας τ�)
ζωή της, θά δοuμε νά ξετυλίγεται, σε χοντρές
γραμμές, ή ίστορία της 'Ελληνικής 'Οπερέτας.
Ή 'Ελληνική 'Οπερέτα - δπως τό 'χουμε iiδη γράψει στό
" Θέατρο " - εΙχε ξεπεταχτεί στά 1 908, άπό ενα θίασο δρα
ματικό, μέ ηi Ροζαλία Νίκα, κι άνάμεσα σέ ήθοποιούς πού
'χανε σχέσεις μέ τή μεγάλη Ποίηση της Σκηνης : Ό θια
σάρχης, ό Έδμόνδος Φύρστ, ήταν ενας άξιος " Ο!δίπους "
( 1 903), πού τόν εΙχαν ύμν1)σει ο[ κριτικοί - συνήθως κοσμι 
κοί κύριοι, ξενομαθημένοι κ α ί ταξιδεμένοι στήν Εύρώπη καί τόν είχανε παραλληλίσει, άντίθετα μέ ηi γραμμi1 τους
πού περιφρονοϋσε τούς ρωμιούς καλλιτέχνες, μέ τό Μουvέ
Σουλλύ - πού 11 'Αθήνα τόν εΙχε ζητωκραυγάσει στόν ίδιο
ρόλο στά 1 899. 'Από τούς άλλους : Ή Ροζαλία Ν ίκα είχε
παίξει καί Αίσχύλο. Ό Χρυσομάλλης 1Ίταν " μύστης "
τοϋ Χρηστομάνου μ' έπιτυχίες καί στόν Ίψεν. Ή Μ ελπομένη
Κολυβa είχε παίξει στό " Βασιλικόν ". Ή 'Ολυμπία Καντιώ
τη, άργότερα, στήν έλεύθερη πρόζα. Τέλος, ό Γιάνν1ις Παπα
ϊωάννου εΤχε δεκαοχτώ χρόνια θεατρικής ζωης στήν πρόζα
- κι Ιiς ήταν άνέκαθεν πλασμένος γιά τήν 'Οπερέτα!
Εlναι παρατηρημένο : Όταν κάτι καινούριο πρόκειται ξαφ
νικά νά έπιβληθεί, τότε βρίσκονται δλα τά δυναμ ικά στοι
χεία πού θά τό έπιβάλλουν. Αύτό έπαληθεύεται μέ δλους τούς
1iθοποιούς πού θά στηρίξουν τήν 'Οπερέτα. 'Ιδιαίτερα μέ τόν
καλύτερό της, τό Γιάννη Παπαϊωάννου, πού 11ταν τό σπου
δαιότερο τάλαντό της, ό στοχαστικός της όργανωτής καί
δάσκαλος. Οί σελίδες της Σκηνοθεσίας μας τοϋ χρωστάνε
μεγάλη τιμή , μ' δλο πού ποτέ δέν έβαλε σέ πρόγραμμα τίποτα
πού νά ύποδηλώνει τήν κυρίαρχη αύτή iδιότητά του. (Ή
Λαουτάρη, κάποτε, καθώς θά δοϋμε, είδε τ' δνομά της συν
δεμένο μέ σκηνοθετική έπίβλεψη σέ μεγαλοπρεπείς άγγελίες
- δώδεκα χρόνια μετά τό θάνατο έκείνου).
Στά τελευταία του χρόνια, γύρω στά 1 927, ό Γιάννης Παπα
ϊωάννου, είχε πιά κουραστεί καί τίς δοκιμές τίς ρύθμιζε
άλλος - ό Τριχuς π.χ. έξοχος καρατερίστας καί άνθρωπος
μέ σοβαρότητα καί μέ τάλαντο. Ό Παπαϊωάννου καθόταν σέ
μιά άκρ η . Ό άντικαταστάτης του δμως, σέ κάθε όδηγία πού
'δινε, γύριζε μέ συγκίνηση, σεβασμό καί έγνοια πρός τό
μέρος του, νά δεί δ.ν είχε τήν έγκρισή του.
Γιά τούς πρώτους έργάτες της, ή 'Ελληνική 'Οπερέτα στάθηκε
κάτι ίερό. Δέ βλέπανε τόν έαυτό τους σάν έπαγγελματίες,

άλλά σάν έμπνευσμένους πιστούς της. Όταν πιά είχε ξεπέ
σει τό εΙδος καί κατορθώνανε ν' άνεβάσουν στήν έπαρχία,
ώραία, καμιά τρανταχτή παλιά έπιτυχία, γυρίζανε στήν 'Α
θήνα καί μ ιλοϋσαν γι' αύτή μέ τρεμάμενη καρδιά, γλυκιά
συγκίνηση καl σεμνό καμάρι . Όχι μέ θεατρινίστικη καυχη
σιολογία .
Ή 'Οπερέτα 11ρθε άμέσως μετά τ ή " Νέα Σκηνή " καl τό
" Βασιλικόν Θέατρον ". Ή πρώτη, έκλεισε στά 1 906. Τό δεύ
τερο, στά 1 908 . Όλοι ξέρουμε πώς καl τά δυό 1Ίταν 1Ί σημαν
τική πρωτοπορία, πού 'χε άλλάξει άπό τά 1 90 1 , τή μορφή τοϋ
Θεάτρου μας κ' εΙχε τελείως έξαφανίσει τό πνεϋμα, τήν τε
χνοτροπία καl τήν . . . καθαρεύουσα τοϋ 1 9ου αιώνα. Ό βίος
τ&ν δυό μεγάλων θεάτρων δέν ήταν μακροχρόνιος. Τό καλο
ντυμένο κοινό πού όπηρετοϋσαν - δέ θά μποροϋσε νά ποϋμε
" πού έκφράζανε ", γιατl καl τά δυό ήταν άνώτερα άπό τούς
θεατές τους - εΤχε λ ιγοστ�i μόρφωση κ' ήταν εϋλογα άψί
κορο. Είχε άποχτήσει οiκειότητα πρός τό καινούριο καί δέ
χτηκε άμέσως μ' άνοιχτές άγκάλες ηiν 'Οπερέτα - εύχαριστη
μένο πού τό άπροσδόκητο θεατρικό άγαθό ήρθε ξαφνικά,
καί τούς " γλύτωνε " άπό τά . . . ένοχλητικά έργα τέχνης πού
τούς πρόσφεραν οί δυό θίασο ι . Τό " κακό " iiτανε μόνο πώς
η)ν 'Οπερέτα θά ηiν παίζανε Έλληνες. Τό καλοντυμένο κοι
νό, τούς έβλεπε μέ δυσπιστία, γιατl iiξερε τό είδος άπ' τά
ταξίδια του στό έξωτερικό καl τiς γαλλικές, κυρίως, περιο
δείες στόν τόπο μας. Τούς φαινόταν παράξενο οί δικοί μας
ήθοποι ο ί νά διαθέτουν όπερετική φινέτσα καί χάρη, προσω
πική όμορφιά οι κυρίες, καί κομψότητα οί άντρες.
Τ!ς κωμωδίες, άνέκαθεν στήν 'Ελλάδα τiς παίζανε σέ άπλού
στερη γλώσσα. Ή Όπερέτά πού, βέβαια, είχε κωμικά έργα,
θά παίζεται σέ πιό στρωμένη δημοτική . Τiς ξένες άλλωστε
όπερέτες, πού iiτανε κ' σι περισσότερες στό δραματολόγιο,
τίς μεταφράζανε σωστοί νέοι δημοτικιστές, π.χ. ό Λέων Κου
κούλας κι ό Πώλ Νόρ.
Τό λαϊκό κοινό, τόν περασμένο αιώνα, δέ χαιρόταν τiς παρα
στάσεις καi γιά λόγους οικονομικούς καl γιά λόγους γλωσ
σικούς. Ένα μόνο γνησιότατο λαϊκό θέατρο, άπολύτως λα
ϊκό, έχει φανεί στόν τόπο μας μέ διάρκεια, 1Ί Παντομίμα
( 1 880 - 1 890). Τώρα, μέ ηΊν 'Επιθεώρηση, πού 'ναι στήν τε
λειωτική της μορφη ενα χρόνο νεότερη άπό η)ν 'Οπερέτα,
τό λαϊκό μας κοινό ii, καλύτερα, τό μικροαστικό καi τό
άστικό, θ' άποχτ�)σει καί κείνο ενα δικό του Θέατρο Ιiν καί,
μετά τούς βαλκανικούς πολέμους καί λίγο άργότερα, ή λε
γόμενη έλαφρά μας σκηνή, εΙναι άταξική - ηi βλέπουν
δλοι ο ί Έλληνες μαζί . Τό Δράμα καl δ,τι θά 'ναι όπωσδ1Ίποτε
" πρωτοποριακό " θά τό ζοίJν σι εϋποροι κατά κάποι ο τρόπο
καί ή ξύπνια νεότητα.
1111

Ή 'Οπερέτα, στόν τόπο μας, είχε μιά καλ1) τύχη . οι �Ελληνες
1)θοποιοi βρήκαν εναν καλό δάσκαλό της, πού iiξερε τά μυ
στικά της. οι τεχνοτροπίες της πού κυριαρχοίJσαν στ�iν 'Ελ
λάδα ήταν δυό : ή έλαφρότερη γαλλική (" Μαμζέλ Νιτούς ")
πού τήν iiξεραv ο ί δικοί μας άπό τίς γαλλικές κ' ιταλικές πε
ριοδείες, καi 1Ί βιενέζικη . Ό δάσκαλος, ήταν ό ξακουστός σκη
νοθέτης Θωμάς Οiκονόμου πού, δπως λέγεται , άνέβασε καί τή
" Νιτούς " . Ό ίδιος θά μυήσει τό έλληνικό θέατρο καi στή
βιενέζικη όπερέτα. Βλέποντας η;ν άξια έπίδοση τ&ν 1iθο
ποιών μας, καi η)ν άγάπη τοϋ κο ινοϋ στό νέο είδος, κατάρτισε
δικό του θίασο. 'Ανάμεσα σέ φάρσες, σ' έπιθεωρήσεις, στό
" Βυθό " το() Γκόρκι καί σέ κωμωδίες το() Ούάιλντ, άνέβασε

στiς 3 1 τοϋ Όχτώβρη τοϋ 1 908, στό " Πανελλήνιον ", η]
βασικιί όπερέτα τοϋ Στράους, η) " Νυχτερίδα ", μέ διανομ1]
άπό νέους κ ι άπό φτασμένους 1]Θοποιούς : Παπαϊωάννου
('Αϊζενστάιν), Άρτεμις Κυπαρίσση (Ροζαλίντα), Λουκία
Τίβερι (Άδέλα), Μαρίκα Φ ι λιππίδη (Πρίγκηψ), 'Ανδρέας
Φιλιππίδης (Δι ευθυντ1]ς Φυλακών), Τ. Βενιζέλος ('Αλφρέ
δος). Καί Π. Παπαστεφάνου, Ί. Διαμάντης, Νάκης, Ά. Βαρ
νάβας, Π. Ρινάλδη, Κ. Φιλιππίδου, Χαρ. Τριχii, Σπ. Τριχiiς,
Σ. Κωστοπούλου, Έλ . Άξιώτου, Κ. Παπαδοπούλου .
Μέσα στά εικοσιπέντε τόσα χρόνια πού θ ά διαρκέσει 11 άκμ1]
της 'Οπερέτας μας (ή πραγματική ζωή της), οι δυό αuτές τε
χνοτροπίες της θά μάχονται άναμεταξύ τους. Κι δταν θά
γραφούν έλληνικά i;ργα, αuτές Θ' άκολουθi1σουν. Πότε η]
βιενέζικη, " Βαφτιστικός ", πότε ηΊ γαλλικ1Ί " Ό Λοχαγός
Λιλή " - καί τά δυό, εργα Σακελλαρίδη .

Ό ήγετικός Παπαϊωάννου ξεχώρισε άμέσω;, άπό τόν Οiκο
νόμου, τόν έαυτό του καί τούς 1]Θοποιούς του κ' έμφανίστηκαν
μέ ηΊ " Νυχτερίδα " στό " Δημοτικόν Θέατρον 'Αθηνών ",
στίς 1 5 Γενάρη τοϋ 1 909. Λιμπρέτο καί παρτιτοϋρες τά πi'j ρε
κι αuτά μαζί του, δπω; λέγεται , ό Παπαϊωάννου - σφετεριστι
κά . Είναι 11 μόνη, άπ' δσο μποροϋμε νά ξέρουμε, κακή του
πράξη . Γρ11γορα πρόσφερε στήν 'Οπερέτα μας περισσότερο
άπό πολύτιμες ύπηρεσίες. Θά τίς τιμήσουμε στίς γραμμές πού
θ' άκολουΘ1iσουν. Δέ θά 'ταν δμω; δυνατό νά κρύψουμε τίπο
τα, οuτε μιά άπλ11 φήμη . Θά 'λεγε κανένας πώς ό Παπαϊωάννου
βιαζόταν νά παρουσιαστεί στήν Άθ1Ίνα, σά Θιασάρχης, καi
μέ β ιενέζικες περγαμηνές, γιατί σέ λίγο θά 'ρχότανε - δπως
κ' ήρθε - ή ξακουστ�1 Μ ίλα Τέρεν, ή βιενέζα πρωταγωνίστρια,
πού 'παιζε στό Δημοτικό Θέατρο 'Αθηνών " Εuθυμη χήρα ",
" 'Ονειρώδες βάλς ", " Τό Χριστινάκι το() δασοφύλακος ".
Νά, λοιπόν, Ciλλες δυό έπικουρίες γιά νά ριζώσει ή 'Οπερέτα

Γιάνvης Παπαϊωάνvου. Φωτογραφία τής πρωτοχρονιάς τού
1922 μέ τηv ύπογραφή του. Ό ι1έων Κουκούλας τόν ε lχε
χαραχτηρίσει πετυχημένα : §ιιας μπουφ6vε μπριλαvτίσιμος !

στήν Άθiινα. Όλα τά καθέκαστα δέ μπορεί ν' άναφερΘοϋν,
οuτε δλα τά πρόσωπα νά ίστορηΘοϋν. Μακάρι τό μικρό αύτό
ιστόρημα νά 'δινε στούς νεότερους τήν άφορμ1] γιά νά μελε
ηΊσουν κ' έκείνοι κι Ciλλες μορφές τοϋ Νέου ΈλληνικοΟ Θεά
τρου, μέ πνεύμα στοργ1) ς, σοβαρά καί τίμια.

ΙiiΙ

Ό Παπαϊωάννου ε{χε γυμνάσει τό στέρεο τάλαντό του, στούς
δραματικούς Θιάσους δπου επαιζε ως τά 1 9 1 1 . Ταυτόχρονα, άπό
χαραχηiρα 1Ίταν έργατικός καί χαλύβδινος. Δέν τόν λύγιζαν
οuτε οί εγνοιες - νά 'χει στό κεφάλι του τόσους άνθρώπους
- οuτε καi οί οiκονομικές καταστροφές. Γιά μ ιά τέτοια πε
ρίπτωση, γράφει τό 1 925 στό " ' Ημερολόγιό " του, άπλά,
τά έξης : «' Από 15 Όιcτωβρίου 1924 μέχρι σιίμεροv, τρίτη
δεκαμερία τοϋ 1925 [τέλος 'Ιανουαρίου], ί!χασε ιί έπιχείρησις
[ό ίδιος δηλαδ11] 200 χιλιάδας δραχμάς στρογγυλάς». Ή δου
λειά δμως δέ λύγισε!
Τό κύριο πρόσωπο τfjς 'Οπερέτας ε{ναι ό κωμικός. 'Εκείνος
κανονίζει η]ν κατάσταση . Τό καλό ε{ναι πώς ό Παπαϊωάννου
εγινε ύποδειγματικός, δταν l\ 'Οπερέτα ξεχώρισε σάν ε{δος
τοϋ Θεάτρου μας. Γοργά, φάνηκαν κι Ciλλοι κωμικοί, γεμάτοι
άξία. Όλο ι , δμω;, ξεκινοΟσαν άπό κείνον καί δέν ήταν όλο
κληρωμένοι σάν κι αύτόν.
Τό περιοδικό " Νυκτερίς ", μέ τή λατρεία του ση]ν άλήΘεια
καί τ�]ν άντικειμενικότητα, τοϋ άναγνωρίζει άρετές πού άρ
γότερα, έπί τριάντα χρόνια, θά τοϋ τίς άναγνωρίζουν δλοι .
Στά 1 90 1 ό Παπαϊωάννου παίζει στό Θίασο το() δασκάλου του,
το() μεγάλου Εύάγγελου Παvτόπουλου καί στέκει, δίπλα του,
!σότιμος. Στή φάρσα π.χ. " Ό εφεδρος σύζυγος " (24 Ίούν11),
ή " Νυκτερίς " τοϋ γράφει : « . . . Τόv Μα11ιγιό11 διέπλασειι
έπιτυχώς ό ιc. Παπαϊωά1ιvου, ό όποίος μετά τοϋ κ. Πα1ιτοπού
λου κατά τάς σκηvάς τιjς συιιαvτιίσεώς τωv εl11αι άμίμητος.
Παίζου11 δέ τόσοιι καλά ώστε ιcατορΟώιιουιι 11ά ιφατοϋν τούς
θεατάς είς συ11εχιj γέλωτα».

Ό Παπαϊωάννου εχει, έπιπλέον, ηΊ χάρη νά 'ναι ό καινούριος

- δχι μονάχα ό πιό νέος. Σάν 1]Θοποιός εΤχ' εναν άέρα έντε
λώς εύρωπαϊκό, άπό μέσα του, σάν καλλιτεχνικό κύτταρο.
Τό ίδιο περιοδικό σημειώνει στίς 1 6 τοϋ Σεπτέμβρη : « . . .
Διακρίι•ετα ι . . . εί11ε ό μο11αδικός μας ιίΟοποιός, iiταιι τοϋ τυ
χαίι•ουιι " τύποι βλαιcώδεις . . . , τύποι ιίλιΟίωιι ", τούς όποίους
μό••ος ύποδύεται δίδωι• διά τιjς ύποιφίσεώς του μεγάλψ ζωιίv
είς τό παιζόμει•οv ί!ργοι• . . . έργάζεται μετά ζηλευτιjς έπιμελείας
ιωί μελετ{ί. εύσυι•ειδιίτως . . . 'Εκτός τιjς σΚΙJΙ'Ιίς . . . εlι•ε είς
iiιφο11 χαριτολόγος. Ετι δέ εύγειιιίς, προσΙJΙ'ιίς τούς τρόπους
. . . άξιοπρεπιίς ιωί καταδεκτικώτατος . . . είι•ε πολύ καλιί ιωρ
δία ιωί ί!χει πολύ μεγάλα αίσΟιίματα . . . ». Γιά τούς ρόλους τών
ήλίΘιων, πρότυπο ε{χε τόν Παντόπουλο πού, ση1 μονόπραχτη
κωμωδία " Βέβαια, βέβαια ", εδωσε ύπόδειγμα ύπόκρισης
γιά παρόμοια πρόσωπα.
•

Αλλοτε πάλι, πού ό Παπαϊωάννου άπάγγειλε τ�]ν " τρίχα ",
μονόλογο τοϋ Δεληκατερίνη, 11 " Νυκτερiς " δέν παράλειψε
νά γράψει : « . . . εlιιε μοι•αδικός είς τιίιι άπαγγελίαv τών μονο
λόγω•'. άπαγγέλλει αύτούς μέ πολλιίν τέχι•ην καί χάριιι. Ετι
δέ έ1•δύεται λαμπρά καί παρουσιάζεται πάντα εύπρόσωπος είς
τιίιι σΙCΙJΙ'ιίιι» (23 Σεπτέμβρη).
•

•

Σέ δυό περιπτώσεις τοϋ άποδίδεται άπό τότε, τό έπίθετο " μο
ναδικός " ! Όταν επαιξε στή " Χει ραφέτησιν " τοϋ Σουρη,
κρίνεται ετσι : «. . . έΟριάμβευσει• κυριολεκτικώς. Ίf είσο 
δός του ιcατά τιίιι πρώτηιι πρϋ.ξιι• ί!ξοχος. Ή άπαγγελία του δι
αυγιίς ιωί iiψογος, ό χρωματισμός τώιι στίχωιι λίαν έπιτυχιίς,
ιί δέ ύποιφιτιιοί του δύιιαμις πολύ μεγάλη» (2 1 Όχτώβρη ) .
Άν καί άν1;κει στό 1 90 αtώνα (γεννήθηκε στά 1 875) καί iiν
κ' i;ζησε τά πρώτα δέκα χρόνια της Θεατρικ i'j ς του ζω il ς άνά
μεσα στούς παλαιότερους 1]Θοποιούς, τούς ξεχνάει . Τό παί
ξιμό του 1Ίταν, φυσικά, νατουραλιστικό, καθώς τό ύπόδειξε
στούς δικούς μας ό Ν. Λεκατσiiς, ό δάσκαλος της Αiκατερί
νης Βερώνη καi τοϋ Εuάγγελου Παντόπουλου . Όμως ό Πα
παϊωάννου, μέ βάση τό Λεκατσa καi τούς δυό περίδοξους
μαθητές του, προσπάθησε μέ σταθερότητα κ' έπιτυχία νά μαν
τέψει τούς καιρούς πού καλπάζανε κ' 11 παρουσία του πάνω
στή Σκηνή εΤχε κάτι τό tδιαίτερα νέο πού τοϋ 'δινε iδιαίτερη
άξία. Ό δάσκαλός του, ό Παντόπουλος, 1Ίταν 1)Θογραφικά,
περιορισμένα, όπαδός το() νατουραλισμοΟ. Ό Παπαϊωάννου
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Δ ιαφημιστικό μον6φνλλο τής Έλληνικίjς Όπερέττας " ποv ίδρυσε 6 Γιά1ιvης Παπαϊωάν ιιον, μέ τίς φωτογραφίες τών μελ ώ 1
τού θιάσου καί κατάλογο τών έργων τού ρεπερτορίου της. 'Ένα χαραχτηριστικδ δείγμα έvτύπου τijς άθηvαϊκής μπέλ έπJκ
"

1

άρνi1 θηκε τήν 1)θογραφία καί , χωρίς νά τοϋ τύχουν ξένα
παραδείγματα, επλασε τό παίξιμό του κατά τόν άναπόφευχτο
νατουραλισμό, άλλά πρός τίς άνάγκες τοϋ σαλονιοϋ. Δέν
τόν κάλεσαν στό " Βασιλικόν ", πού τό πλαισίωσαν πρεσβύ
τεροί του δραματικοί τοϋ περασμένου αiώνα. Ό Χρηστο
μάνος, πάλι, είχε στήν άρχή τούς δικούς του πολύ καλούς
κωμικούς, τό Χρυσομάλλη καl τό Λεπενιώτ η . 'Εκείνος, μέ
άκατάδεχτη άξιοπρέπεια, εμεινε μόνος του. Τό κρυμμένο
άκόμα ίδανικό του, τό όπερετικό, δεν είχε τρόπο νά τό έκδη
λώσει, δσο κι aν σκιρτοϋσε μέσα του, γιατί άσφαλU>ς θά τοϋ
'χε γεννηθεί, βλέποντας ξένες όπερέτες στήν 'Αθ1iνα.
Καl ό Λέων Κουκούλας, uστερ' άπό είκοσιτέσσερα χρόνια,
σημειώνει έπιγραμματικά καl μ' εύστοχία δτι ό Παπαϊωάν
νου «παραμέιιει πάιιτα τό πιό δημιουργικά. όξύμωρο φαινόμενο

τιjς σκηνιϊς μας, ίfιιας μπουφόνε μπριλλαντίσιμος, μέ μία�ι έλα
στικότητα μορφιίς καταπλιjσσουσα . . » ( " Παρασκήνια ", J
Φλεβάρη J 925).

<llΙ

.

οι 1iθοποιοl τοϋ J 9ου αίώνα θρηνοϋσαν, δταν θ' άνοιγε τό
" Βασιλικόν ". Είχαν προαισθανθεί τό τέλος τους. Ό Παπα
ϊωάννου, άντίθετα, iΊταν έναντίον τU>ν περασμένων. Τιμοϋσε
τόν τρόπο έργασίας της " Νέας Σκηνής " καl τοϋ " Dασιλι
κοϋ ", γιατί πίστευε στ�iν άξία τους. "Ετσι " μοντέρνος "
δόθηκε στήν 'Οπερέτα καl τήν καθιέρωσε. Όταν 11 Άθ1iνα
επαψε νά τρέφει τούς δυό μεγάλους πρωτοποριακούς θιάσους,
τii σκυτάλη τοϋ καινούριου τήν πήρανε ήγετικά - καθώς τό
εrπαμε σέ παλαιότερο τεϋχος - ή Μαρίκα Κοτοπούλη, 11
Ροζαλία Νίκα καί ή κ. Κυβέλη . Τό νέο, τό έλκυστικό, τό
παράπλευρο στίς προσπάθειές τους, σύμφωνα μέ τό παρά
δειγμά τους, συνοδοιπόρος τους καl πλουτισμός της θεατρικής
ζωilς τοϋ τόπου, στάθηκε ή 'Οπερέτα.

Ή Λαουτάρη έμφανίστηκε στά 1 9 1 5, δταν τό είδος είχε
έφτάχρονη ζωή κ' είχε στεριώσει . Ή πρόοδος της Έλληνι
κi)ς 'Οπερέτας 1Ίταν γοργή, μέ άλματα. Ή πρόζα τοϋ 1 9ου
αίώνα ήταν πιό βραδυκίνητη . Ή 'Οπερέτα δμως δέν είχε τή
ζωντάνια πού 'κλειναν μέσα τους τό Δραματικό θέατρο καl
11 'Επιθεώρηση . Ή 'Οπερέτα όπηρέτησε καλά στόν τόπο μας,
τή δική μας belle epoque, λίγο πρίν καl άρκετά μετά άπό τούς
πολέμους τοϋ 1 9 1 2 13 κ' έσβησε, άφοϋ έδωσε δ,τι ούσια
στικά είχε νά δώσε ι , μέ τό θάνατο τοϋ Παπαϊωάννου.
-

'Επιβιώσεις θά φανοϋν πολλές φορές καί πολλές φορές θά
γίνουν προσπάθειες γιά μιά άναγέννησi1 της. Δέ μπορεί δμως
νά ξαναζήσει σέ μί'iς. Λείπουν πιά οι προϋποθέσεις ιri)ς χαρί'iς.
Στtς γερμανόγλωσσες χU>ρες, i1 σ' άλλους τόπους πού όπi)ρ
ξαν ή κοιτίδα της, διατηρείται μέ άκτινοβολία. Σ' άλλες χU>ρες
έπιζεί σάν ώραίο άπομεινάρι τοϋ περασμένου καιpοϋ καί τήν
παρουσιάζουν δπως 1Ίταν στά καλά της χρόνια. Δέ φανταζό
μαστε καl σ' έκείνα τά μέρη, δπως καί σέ μί'iς, νά μπορεί νά
γραφτοϋν έργα σάν τά παλιά, της άκμi)ς της.
Τό Δραματικό θέατρο, καθώς δείχνουν ο ι χιλιετηρίδες, κλεί
νει στό βάθος του μιά " αίωνιότητα ". Ζεί άπό τόν καιρό τοϋ
Θέσπι καί , μέ τόσες άλλαγές, ύπάρχει . Ή 'Οπερέτα χρειά
ζεται ενα πλατύτερο κοινό καί ψυχικ1i ροπή τU>ν θεατU>ν
πρός τ�iν άνέφελη εύτυχία, τήν αύταπάτη
i1 τii σωστή δια
πίστωση - πώς δλα πί'iνε καλά καi πώς ή ζωή μπορεί νά 'ναι
μιά εύχάριστη περιπέτεια ραντισμένη μέ σαμπάνια, μέ χο
ρούς, μέ βραδινές τουαλέτες καi φράκα. Ή τωρινή ζωή τU>ν
άνθρώπων, μέ τiς διαρκείς άναδιπλώσεις της ψυχικής πο
ρείας, βρi)κε τό θέατρο τοϋ Παράλογου, πού τ�;ν έκφράζει .
Τό άγχος πού ύπάρχει, έκεί ζεί. Δέν περισσεύει χU>ρος γιά
τήν άμεριμνησιά της 'Οπερέτας. Στόν καιρό της δέν ήταν
-

" φυγή '', ήταν δ,τι σήμερα τό θέατρο τ&ν καινούριων καιρ&ν.
Ή 'Επιθεώρηση, τέλος, iiχει τήν ίκανότητα καi τή δύναμη
νά μaς παραστέκεται , νά μaς γίνεται ενας παρηγορητ�)ς κ'
ενας έκδικητής, χωρίς νά τό όποπτεύεται, χωρίς νά τό έπιδιώ
κει , χωρίς νά κάνει πόζα καί φιλολογία. Αuθόρμητα καi φυ
σικά!
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Ή 'Αφροδίτη Λαουτάρη - γιά νά μii ξεμακραίνουμε πολύ 
γεννi1θηκε στ�;ν 'Αλεξάνδρεια. Τό σημειώνει , μέ όπερηφά
νεια, μιά α!γυπτιώτικη έφημερίδα, σ' εν' άπόκομμά της πού
'χω δεί, χωρίς κανένα aλλο στοιχείο. Ή Λαουτάρη εΙχε πάει
περιοδεία καί ό 'Αλεξανδρινός δημοσιογράφος αισθάνθηκε
μιά χαρούμενη εκπληξη πού τοl) μίλησε ά.ράπικα. Ό ίδιος
προσθέτει πώς ή πρωταγωνίστρια εΙχε φοιτήσει στ�i Σχολή
Καλογραι&ν το\j Ραμλιοl) (1). Τίς κυρίες τής 'Οπερέτας τίς
βαραίνε ι , aδικα, ή πρόληψη πώς 11ταν άγράμματες. Έχω
άκούσει μεταφρασηi το\j είδους νά μ ιλάει ξεδιάντροπα γι'
αuτό καi νά καμαρώνει γιά τίς χυδαιότητες πού ξεστόμιζε.
Δέν πρέπει ν' άκούει κανένας παρόμοιους τύπους νά κάνουν
τόν iiξυπνο μέ θεατρικά άνέκδοτα. Πάντα θίγουν τή Σκηνή ,
γιατί ποτέ άνέκδοτο δέν πετυχαίνει τόν άπρεπi'j σκοπό του,
aν δέν πλάσσει τό φινάλε του άηδές καί πρόστυχο.

Σέ μ ική ήλικία, ή Λαουτάρη 11ρθε μέ τούς γονείς της στήν
Άθ1Ίνα. Φαίνεται πώς εΙχαν τόν τρόπο τους. Τό δείχνει μιά
φωτογραφία της (" Βραδυνi1 ", 1 5 το\j Μάη 1 9 3 1 ) . ΕΙναι μαζί
μέ τή μητέρα της καί της μοιάζε ι . Κ' οι δυό εΙναι πολύ καλά
ντυμένες. Ή όμιλία της, καθώς τ�iν Cίκουγα τά τελευταία χρό
νια πού τή γνώρισα, 11ταν μιά καλή άπόδειξη πώς εΙχε κάποια
μόρφωση.
'Ωστόσο, μέσα σ' ενα " Λεύκωμά " της πού μaς τό 'χει χαρί
σει καί πού, μαζί μ' aλλα, πολύ μaς στάθηκε χρ11σιμο, όπάρ
χει eνα φύλλο έπιτραπέζιου ' Ημερολόγιου τής 1 6ης Νοέμβρη
1 952. Γράφει , ή {δια, μέ τά γράμματά της : «Ή Παναγία
έβοιίθιισε ηίν Πατρίδα μας καί τόιι Παπάγο μας»(2) . Καί όπο
γράφει ή ίδια. Θά 'ταν ώχρότερη αi'>τή μας ή σκιαγραφία,
Ciν δέ στεκόμαστε λίγο γιά νά ποl)με πόσο καλλιεργημένη �1ταν
μέσα της ή τάσ11 πρός τή Δεξιά. Τέτοιο πάθος δύσκολα θά
συναντοοοε κανένας. 'Επιδιώκει έπαφές μέ έπίσημα πρόσω
πα, φυλάει τά εύχαριστήρ ια, κορνιζώνει τίς φωτογραφίες
τους. Δέ θά 'κανε λάθος δ.ν iiλεγε κανένας πώς ηi φοβόντου
σαν οι μή δεξιοί Cίνθρωποι τοl) θεάτρου μας.
Τά τελευταία χρόνια δέ μιλοl)σε γιά πολιτικά. ΕΙχε άπομονω
θεί, κατοικοϋσε μακριά, ζοϋσε μιά μέτρια οiκονομικά ζωή .
ΕΙχε εντονη άξιοπρέπεια πού 'φτανε στό πείσμα, σά νά 'θελε
νά τά ξεχάσει δλα. Μ ιά φορά μέ παρακάλεσε νά τής γράψω
ενα βιογραφικό σημείωμα. Τής τό 'γραψα - τί νά τό 'θελε
aραγε; Σιγά σιγά, ή ά.νάμνηση τής άλλοτινi'jς της ζωής ε
σβηνε μέσα της. Στό τέλος, δέν fiθελε τίποτα. Ένα τριαντά
φυλλο τής iiφτανε. Δέν fiμουν άπό τούς παλιούς της φίλους
- θαυμαστής βέβαια - κ' ίσω� δέν i1θελε νά μοϋ ξανοιχτεί
περισσότερο. Στό Νοσοκομείο, ηiν έπισκέφτηκα μέ πολύ
άγαπητούς μου μαθητές μ ιaς Δραματικής Σχολής. Νά τή
δυσαρέστησε ή γνωρ ιμιά μέ τήν άνέφελη θεατρική νεότητα ;
ΕΙχα πάντα τήν ίδέα, σάν ξένος σέ διασκεδάσεις, πώς δποιοι
χόρτασαν τίς άπολαύσεις, θά περνοϋσαν i1ρεμα γερατειά,
ικανοποι η μένοι καί γελαστοί . Χωρiς νά τό δείχνε ι , δέν εΙχε
καμιά. 1)ρεμία κ' ίκανοποίηση, καμ ιά διάθεση γιά γέλιο.

(1) Ίi "Μακεδονία" τής Θεσσαλονίκης (6 τ' 'Απρίλη 1928):
<<εlναι μορφωμένη, γλωσσομαθής (μιλάει θαυμάσια τά 'Ιτα
λικά) . . . καί έκαμε μουσικές σπουδές εlς το Jlι[ι.λάιιο . . ».
.

(2) τΗταv, άλίμονο, ή μέρα τής έκλογικής ιιίκης τού " Έλ
ληιιικού Συιιαγερμού " τού στρατάρχη 'Αλέξανδρου Παπάγου.
�
Α ι• ω : ' JI 111ελπομέιιη Κολυ{Jι'i, ξεχωρι.στή πρωταγω1ιίστρια
τής 'Οπερέτας. Άπδ τίς πρώτες χρονολογικά καί πρώτη πρώτη
σέ άξία ! Στή φωτογραφία έμφαvίζεται. Λ οχαγδς τών Ούσάρων
Π ά τ ω : 'Η "Ελλη 'Αφειιτάκη, Cίξια κι. αύτή πρωταγωνίστρια
τής ' Οπερέτας, μέ ταλέιιτο, ήθος κι Cίψογη πάντα, σκηνική
έμφάιιι.ση. "Ετσι έμφανιζ6ταν στή Δ ούκισσα τijς Πλακεντίας
•

Φαίνεται πώς εύτυχισμένοι αισθάνονται, στά τέλη τής ζωής
τους, δσοι δέ γλέντησαν.
Ή Λαουτάρη ε{χε χαρεί τά πάντα. Στά δεκαπέντε, περίπου,
χρόνια τής δράσης της, τίποτα δέ στερ1iθ11κε. Κι δμω;, έκτός
άπό τή γυναικεία φιλαρέσκεια καί τή φροντίδα της γιά μ ιά
έμφάνιση σοβαρ1'ι , τίποτ' άλλο δέ Θύμιζε άπτά τόν περασμένο
της καιρό. Τίς βαρύτιμες τουαλέτες της, πού γι' αύτές ε{χ'
έπανειλημμένα άσχοληθεί ό Τύπος, δέν τίς είχε πιά. Άν
τiς είχε χαρίσε ι , Θά 'ταν τό καλύτερο, τό πιό άνώδυνο. Άν
είχε άναγκαστεί νά τiς πουλήσει , Θά 'χε αισθανθεί μεγάλη
λύπ11 . Ξέρω πώς τέτοιο ξεπούλημα τό άποφεύγουν οι άστέ
ρες. Μ ιά άλλη άληθινά ξεχωριστή πρωταγωνίστρια τής 'Ο
περέτας, άπό τiς πρ/Οτες πρ/Οτες χρονολογικά καί πρώτη
πρώτη σέ άξία, ή Μ ελπομένη Κολυβa, εχει πολύ σεβασμό
στό βεστιάριό της, δπως καi μείς γιά δ,τι δικό της εχ.ει δια
σωθεί καi βρίσκεται στό Θεατρικό Μουσείο .
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Τό καλοκαί ρ ι του 1 9 1 5, ή " Όπερέττα Παπαϊωάννου ", Θά
παίξει στό Θέατρο " Πανελλήνιον " πού 1"ιταν Θερινό καί
χειμερινό. Στά τελευταία του χρόνια είχε πάρει τ' δνομα
" Μοντιάλ " καi μαζί μέ τό 6πόλοιπο κτήριο εγινε μιά μεγά
λη πολυκατοι κ ία στήν όδό Πανεπιστημίου. Ό Παπαϊωάννου
ήταν ήγέτης όπερετικου Θίασου άπό τό 1 909. Στό μεταξύ
δούλεψε μέ πολλούς, ξαναγύρισε στά 1 9 1 1 στήν πρόζα (θία
σος Μαρίκας Κοτοπούλη) καί στά 1 9 1 4 1Ίταν στό θίασο
" Όπερα - Όπερέττα Ένκελ - Παπαϊωάννου " (3) στό " Δη
μοτικόν Θέατρον Άθην/Ον " . 'Από τό καλοκαίρι του 1 9 1 5
&ς τό τέλος τής ζωής του Θ ά 'ναι Θιασάρχης. Στό " Πανελ
λi1νιον " ό Παπαϊωάννου Θά 'ναι άνεξάρτητος γιατί, άμέσως
πιό πρίν, τό άφεντικό 1"ιταν ό 'Απόστολος Κονταράτος - ό
" δαιμόνιος " καθώς τόν λέγανε - τάλαντο έπιχειρηματικό
άπό τά λίγα. Σ' αύτά τά χρόνια, ό Κονταράτος καταγινόταν
μέ τήν 'Οπερέτα. Ήταν γνωστός άπό τiς άρχές του αiώνα,
άλλ' δταν τά πράματα σκουρήναν γιά ηΊν τέχνη τής Λαου
τάρ η , εκανε δουλειές μέ πρόζα. Στό τέλος τής ζωής του 1"ιταν
ενας άκακος, εύγενικός καi σιωπηλός κύριος. Ήξερε πολύ
καλά τή δουλειά του έπιχειρηματία. Γιά δυό τουλάχιστον
περιόδους, τiς έπιχειρ1iσεις τίς χορηγουσε ό Βασιλιάς καί σέ
κάθε παλατιανό γεγονός, ό Θίασος είχε σκόλη .
Στό " Πανελλήνιον ", λοιπόν, τόν 'Απρίλη του 1 9 1 5 , καθώς
διηγιέται ό Σακελλαρίδης (" Άθηναϊκ1i ", 27 Όχτώβρη
1 922), παρουσιάστηκε ή Λαουτάρη νά ζητήσει δουλειά στό
Θίασο Παπαϊωάννου. Π 1ϊ γε κάπως άργά γιά πρόσληψη, ση
μείο πώς τά Θεατρικά συν1iθεια δέν τής ijτανε γνωστά. Τήν
πi1ρανε δμως καί, στή δοκιμή, ό Σακελλαρίδης κατάλαβε τήν
άξία της φωνής της, καθώς έξιστόρεί ό ίδιος (" 'Αθηναϊκή ",
27 Σεπτέμβρη 1 9 22). Προφαν/Ος έξαιτίας τής φωνfjς της, μέ

(3) Πρωταγωνίστρι.α τού θίασου ήτωι ή 'Έλσα "Ε1ικελ, Γερ
μανίδα σουμπρέτα, σπουδαγμένη καl σημωιτική χορεύτρια,
μέ χορογραφικές lκαν6τητες. τΗρθε στήιι 'Αθψια μέ τό φημι
σμένο θlασο Γκο ύτμωι, κύριο ήδη πρ6σωπ6 του, τήv Α νοιξη
τού 1913. νΕφυγε μέ τδ Γκούτμωι. Έκεlιιη δμως, ξωιαγύ
ρισε. Εlχε βρεί, στό πρ6σωπο τού Κονταράτου, τό11 ϋ.νθρωπο
τής ζωής της. 'Εκείνος τή δέχτηκε κοντά του, οχι μ6νο γιατί
τού ήτωιε άξιαγάπητη σάν πρ6σωπο θελκτικ6. Τήιι ε lδε καl
�άν έπιχειρηι;�τ[α� - χq ήσι.μη, γιά �άσ;ι τού, θι.ά �ου , του. 'Η
Ενκελ - τδ Ελσακι, με τή φιλική για το κοι110 και για τήv κοι
νωιιία, γλύκα - lμαθε χωρlς ά1ιαβολή ( ό lρως !) έλληνικά. Τά
μιλούσε ομορφα κ' lγινε δική μας. Ίi Έλληvι.κ1) ' Οπερέτα
τής χρωστάει τόν εvρωπα ϊκό τ6vο πού τής lδωσε, μέ τήιι πα
ρουσία της καί μέ τήν έφαρμογή τι:ίιν γερμαν6φωνων όπερε
τικι:ίι11 τρ6πων. Εlχε lρθει στήν κατάλληλη στιγμή 11ά έκπο
λιτίσει τήν πρωτ6γονη ' Οπερέτα μας, στψι παιδι.κιί της 1jλι
κία. 'Εμφανίστηκε μέ τόν Παπαϊωά1ιvου στ1)ν επιτυχία της,
'ΈίJα" τού. Λέχαρ, στό ρ6λο τής Πlφης (14 Αvγούστου 1913).
Εύτυχισμένη, lφυγε άπό τή ζωή στά 1931.
ν
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ΊJ άδιαμφισβ1)τητη πρωταγωνίστρια τι]ς Έλλη�ιικijς Ό:ιημ!

τας 'Αφροδlτη Λαουτάρη, πού χάθηκε φέτος, σέ δυό χαραχτη
ριστι.κές όπερετικές iμφαv[σεις της. Φω111), έκφραστική καί
γλυκιά, χάρη, τσαχπινιά, θηλυκ6τητα-τ' άκατωι[κητα δπλα της

Τ1Ίν ι'iλλη χρονιά, στίς 1 1 τοϋ Μάη 1 91 6, δ Παπαϊωάννου
έγκαινιάζει τό Θέατρό του, ση)ν ά.ρχή η)ς όδοϋ Πατησίων,
ά.ριστερά, καρπό τοϋ τάλαντου, τοϋ μόχθου του καi της εϋ
νοιας τοϋ κοινοϋ. οι παραστάσεις άρχίσανε μέ τό " Πiκ Νίκ ". Ήταν, βέβαια, ή περσιν1) έπιτυχία. Όμω; τό νά γί
νει έναρξη μέ έργο πού πρωταγωνιστοϋσε ή Λαουτάρη , κάτι
δείχνει γιά η) φήμη της.
Στή " Μοντέρνα καμαριέρα " τοϋ Χατζηαποστόλου , πού
ά.νεβάστηκε στίς 1 4 τοϋ 'fούλη, 11 Λαουτάρη δέν έπαιξε πρώ
τη . Ό Παπαϊωάννου, σά νά 'τανε κανένας πλούσια έπιχορη
γούμενος Θιασάρχης είχε συν1Ίθω; πολλά πρόσωπα τοϋ 'ίδ ιου
είδους. Έπαιξε δεύτερη . Στά " ψιλά " δμως, δπου δημιουργεί
ται ή φiιμη , σημειώθηκε : « . . . iιπό ιίμερώιι τόν πρωτεύοιιτα

ρόλον έκτελεί Οαυμασίως ή δεσποιιιίς Άφροδίτη Λ αουτάρη
προσδώσασα μέ τιίιι δροσεράν ιcαί γλυκείαv φωιιιίν της ιιέαν
δλως ζωιίν είς τό ίiργοι• . . . Μέ τιjν νέαν ταύτην . . . έπιτυχίαν
της . . . έπραγματοποίησε τάς άπό τι;ς πρώτης έμφανίσεώς της
έλπίδας . . . ».

Μιά τολμηρη - lδιαlτερα, γιά τηv έποχη έκεl1ιη ! - φωτογρα
φlα τής 'Αφροδlτης Λαουτάρη, dπό τό προσωπικ6 της δ.λμπουμ
τό πρωτο συμβόλαιό της πηρε 300 δραχμές τό μήνα. Τό ά.να
φέρει ή ϊδια σέ μιά συνέντευξή της μέ τόν Π ιμπρινέτ (Σωτο
Πετρά) στό περιοδικό " 'Εβδομάς " ( 1 928, σελ. 409). οι
κορίστες έπαιρναν τότε 100 - 1 20 δραχμές. Ό Θεατρόφιλος
τi']ς " Νέας ' Ημέρας " είχε γράψει πώς τά βραδινά έξοδα τοϋ
Θίασου 11ταν 800 δραχμές κι δ μεγαλύτερος μ ισθός 1 . 500.
Ρόλο ξεχωριστό Θά πάρει στ1Ίν " Τραβιάτα " ( 1 0 'Ιούνη 1 9 1 5) ,
τήν Άννίνα - δπω; ά.ναφέρει ό Π ιμπρινέτ, δπου π ι ό πάνω.
Στίς 8 τοϋ 'fούλη , δ Παπαϊωάννου ά.νέβασε τό " Πίιc - Νίκ '',
όπερέτα των Λάσκαρη - Σακελλαρίδη, πού γνώρισε πολλή
έπιτυχία μέ ηΊ σημαντική πρίμα 'Αρτέμιδα Κυπαρίσση, πού
'χε παίξει κι άλλους ά.νάλογους ρόλους. Ό Παπαϊωάννου
έμφανίστηκε σ' εναν καρατερίστα, πού τόν εΤχε πλάσει πρiν
ά.πό ε'ίκοσι χρόνια δ Εύάγγελος Παντδπουλος, δταν είχε
παιχτε'ί ή όμώνυμη κωμωδία, άπ' δπου είχε βγε'ί τό λιμπρέ
το . Στή Λαουτάρη δόθηκε, παρά τήν ιεραρχία, χάρη στό
ά.μέσω; φανερωμένο τάλαντό της, ενας μικρός ρόλος, μιά
κοκότα, ή Όλια. Ή " Νέα ' Ημέρα ", σημείωσε στίς 1 2 τοϋ
'fούλη «Νέον φωι•ητικόv τάλαιιτοιι iιπεκαλύφθη . . . Ά νιίκει

είς τιίν δ/δα Άφροδίτηv Λαουτάρη, δρώσαν μέχρι τούδε έν τιϊ
άφαι•είr;. τού μπαλέττου».
Στήν παράσταση της 28ιις τοϋ 'Ιούλη, ένω τό έργο ά.κολου
Θοϋσε τά πεπρωμένα της πολύ μεγάλης έπιτυχίας, ενας νέος
άνθρωπος τοϋ θεάτρου, δημιούργησε σέ βάρος της πρίμας,
ά.πό τήν πλατεία πού καθότανε, μιά βαριά σκην1Ί . Όσοι ηΊ
διηγηθi1κανε ά.ργότερα, παρασιωπiισανε φράσεις καί όνό
ματα. Δέ Θά 'τανε λάθος, /iν τούς μιμ11Θοϋμε καi μείς. Ή
παράσταση διακόπηκε καί ξανάρχισε μέ τήν Ε. [γρ. Κ. (ατίνα)]
Δελενάρδού, καθώς γράφει τό " 'Εμπρός " της μεθεπόμενης.
Στίς δ ι ηγ1Ίσεις, πιό ϋστερα, ή Δελενάρδου ξεχάστηκε, καi τό
γεγονός, στίς ά.κριβείς του λεπτομέρειες μένει Θαμπό. Ό Θρύ
λος παραδέχεται πώς ή Λαουτάρη ά.ντικατάστησε η)ν πρίμα
ά.μέσως. Όμω;, τήν έπόμενη τοϋ έπεισόδιου, ά.ναγγέλθηκαν
τά " Παραπήγματα ". Πάντω;, ό Παπαϊωάννου έστειλε στiς
30 'ίσως τοϋ μηνός τό ρόλο μ' ένα γράμμα του ση) Λαουτάρη
πού 11ταν ι'iρρωστη στό σπίτι της καί η)ν καλοuσε νά σπεύσει
στό Θέατρο γιά πρόβα. Θά 'παιζε τήν ίδια βραδιά ii τήν έπό
μενη. Τό γράμμα, πού φωτογραφία του δημοσιεύει δ Πιμπρι
νέτ στή " Βραδυν1Ί ", δέν εχει 11μερομηνία. Όπως καi νά 'ναι,
πρόκειται γιά ένα τόλμημα πού χρειάζεται καί προσόντα καi
τάλαντο . Ή Λαουτάρη κράτησε μετά, τό ρόλο αύτό, γιά
πολύ καιρό.
Ή κοιν1) γνώμη τήν εΙδε, μέ τό πρωτο, σάν μιά ϋπαρξη εύγε
νικ1Ί , άπλ1Ί , χαριτωμένη, ά.ξιαγάπητη . Τό μικρό της ά.νά
στημα, τήν έφερνε πιό κοντά σέ κάθε Θεατi1 , ένω 11 φλογερή
ματιά της έδινε η)ν α'ίσ θηση πώς μέσα της 11ταν θεληματικi1 .
Δέν άγρίευε τούς φίλους του θίασου μ έ πόζα, δέν παράσταινε
τή σπουδαία. Αφηνε τόν κόσμο, άπό ένστικτο, νά τήν αi
σθάνεται σπουδαία, γιά η) δικi1 του εύχαρίστηση .
•
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Στήν " Πρόθυμη χ1Ίρα " των Λάσκαρη - Σακελλαρίδη (( . . .
πρωταγωνιστούσα ύψίφωνος θά έμφανισΟιϊ ιί δεσποινίς Λα
ουτάρη>> (" 'Εστία ", 1 4 Μάη 1 9 1 6) . Προβολ1) κι αύτό. Δέ
θά ντουμπλάριζε, δηλαδi1 , ι'iλλη .

Ή έξέλιξη στό καλύτερο γίνεται τό σταθερό γνώρισμα της
Έλληνικης 'Οπερέτας . Πρόσθετη λεπτομέρεια, 11 πολυτέλεια
στό ντύσιμο των 1)Θοποιων. Στήν " Πρόθυμη χήρα " π.χ. δυό
φορεσιές της Έλλης Άφεντάκη, λέγεται πώς κόστισαν 750

'Εδώ, ή Άφροδtτη Λ.αουτάρη.'Απέναντι, ή Όλυμπlα Παντιώ
τη - Ριτσιάρδη. Στίς 13 Δεκέμβρη τού 1923, ίiγινε ?/ πρώτη
dνάμεσά τους μονομαχlα ! Παίξαν, την ίδια βραδιά, "Πριγκί
πισσα Τσάρντας " . Ί-Ι πρώτη, μέ τόν Παπαϊωά�ΙJ•ου στά "'Ο
λύμπια " . Ή δεύτερη, μέ τό Δράμαλη, στό " Κοτοπούλη " .
Ώραίες καλλιτεχvικές έποχές, ώραίοι καλλιτεχνικοί dγώνες . . .

προέλευση τής Γκιζέλλας Ρέννερ καί τής Έρμίλιας, πού Θά
δουμε πιό κάτω. Κ' οί δυό έργαζόντουσαν στου " Γκρέκα ",
στά Πατiισια, μαζί μέ δυό aλλες πού δtν τίς γνωρίσαμε καλύ
τερα. Δέ μδ.ς έτυχε νά μάθουμε τήν προέλευση δλων των
ξένων κυριών. Ή Γκιζέλλα Ρέννερ έχε ι , γιά μδ.ς, μεγαλύτερη
σημασία καί γιατί έπαιξε άρκετά στου Παπαϊωάννου καί γιατί
τόν συνόδεψε στό ταξίδι του στήν Εύρώπη σάν ξεναγός
καί διερμηνέας του. Μαζί της πήγε νά συνανηΊσει τό Λέχα:ρ
καί τόν Κάλμαν κ' έχει δ ιηγηθεί ηΊν άγαθ1Ί έντύπωση του
πρώτου άπό ηΊ γνωριμιά του πρωταγωνιστή μας. Βοήθημα
γιά τίς παραπάνω πληροφορίες μας, στάθηκε τό μικρό βιβλια
ράκι του Μ ι χαήλ Καλογεροπούλου (Μ1Ίκαλου) " Σύγχρονη
βιογpαφική περιγραφi1 ", 1 922, σελ. 61 - 64.
'Εκείνο τόν καιρό, πολύ νωρίς άνάλογα μέ τήν πρώτη της
έμφάνιση, ή Λαουτάρη έκανε ηΊν πρώτη της . . . άταξία!
Ό " Άστi1 ρ ", στίς 24 'Ιούλη , γράφει : <<Προχθές έπρόκειτο
11ά κάμιι πρόβα. Ό μαέστρος ιίτο είς τιjν Οέσιν του καί τιjν έπε

ρίμενε. "Εξαφιια κάποια έμφάιιισις είς τιjν πόρταν τοίί θεάτρου
τιϊς ύπε11Ουμίζει δτι ύπάρχουιι ιωί σοβαρότερες ύποΟέσεις άπό
τιίν πρόβα. Δέν διστάζει ιωΟόλου. Πετά πρός τιίν ΙJξοδοιι καί . . .
φωιιάζει " Μαέστρο, φεύγω. Βάλτε μου δ,τι πρόστιμο θέλετε " .
Θ ά ιjμποροίίσε τώρα ν ά έρωτιίσιι κανείς, " καί ό διευθυντιjς τοίί
θιάσου, ό τόσον τακτικός είς τιjν δουλειάν του, τί ίfκαμεν; "
Ή11αγιcάσθη νά τό ιcαταπιιϊ ιcαί αύτό. [Ό δημοσιογράφος Θά 'ξερε
κι aλλες άταξίες ! ] Οί γυναίιcες ποί> ιcάτι μποροίίν ιιά ιcάνουν
είς τιjν όπερέτταν εlνε μετρημέιιες, δυστυχώς».
Ή κακή αύτή πράξη λύπησε, φυσικά, τούς συγχρόνους της.
Λυπεί κ' έμfiς τώρα. Όμως τό παράξενο εΙναι πού τό άνέ-

Θε6φραστος Σακελλαρ{δης, ό πιό πετυχημένος δημιουργός
τ�"jς Έλληνικής ' Οπερέτας. Χαρ{ζοντας, ατά 1918, μιά φωτο
γραφία του στη Λαουτάρη τ�"jς γράφει : « 'Αφροδίτη Λαουτά
ρη ! Μέσα εlς τό πτωχόν προσωπικόν τού Έλληνικοiί Μουσι
κού Θεάτρου ήλθες aγνωστη καί aσημη καί εlς βραχύτατον
διάστημα έμεσουρά1ιησες. Μέ την lδιοφυ{αν σου, τό τάλαντ6ν
σου, τη χάρι σου καί τη δροσιά σου έπρ6σθεσες λtθους πολυ
τίμους εlς τό οlκοδ6μημα πού κτίζει τό lδανικ611 . . . 'Εστ6λισες,
έλάμπρυνες τά έργα μο υ " Παραπ�)γματα", "Πίκ-Νίκ", Τίπ τ6π" . Σού γράφω την εύγνωμοσύνην καί την έκτίμησ{ν μου ))

'Εδώ, ij 'Ολυμπία Παντιώτη - Ριτσιάρδη. 'Απέναντι, ij 'Αφρο
δίτη Λαουτάρη. Δ εύτερη άνάμεσά τους μονομαχ{α, στά 1924,
στη "Δ/δα Σορολ6π" . Την πα{ξανε ατόν ίδιο θίασο, στην ίδια
σκηνή. Ί-Ι πρώτη, στίς 28 'Ιούλη . Ί-Ι δεύτερη, στίς 18 Σεπτέμ
βρη. Οί άθη�ια ϊκές έφημερ{δες γράφανε: " Ί-Ι Λ . έπρ6τεινε τά
έπαναληπτικά της δπλα, πληγώσασα την άντίπαλον καθ' ijν
στιγμην έδέχετο δύο σφαlρας άπό τά φοβερά δπλα τής Ρ. "

καί 800 δραχμές. Τό Ιδιο καλοκαί ρ ι παίζεται άπό τόν Κοντα
ράτο τό ξακουστό " Ξιφίρ Φαλέρ " μέ τόν άμύθητο πλουτο
καί τ!ς άλησμόνητες σκηνογραφίες του Άραβαντινου, πού θ'
άπαιτήσανε πολλές δαπάνες. Ό θίασος Κυβέλης έπαιξε, τό
τε, τό " Πορτραίτο του Ντόριαν Γκρέυ ". Τά κοστούμια του
πρωταγωνιστή του, Περικλή Γαβριηλίδη, πού 1Ίταν κομψό
τατος, εύγενικότατος κ' έξαίρετος 1ΊΘοποιός, πληρωΘήκανε
έξακόσιες δραχμές. Τό σχολιάζει τό περιοδικό " Τέχνη καί
Θέατρον " πού προσθέτει : «Δέι• εlναι πολλά, δπως δέν εlιιαι
καί λίγα γιά Έλληνα ιjθοποιόιι)> ( 1 9 1 6, σελ. 59) . Τό περι
οδικό χρησιμοποιεί τή λέξη " έξώδευσε ". Καταλαβαίνει
πώς τό φιλότιμο τών έργατών τής Σκηνής τούς όδηγουσε
στίς οiκονομικές Θυσίες, γιά νά μ1) στέκονται πίσω άπό τίς
άπαιτi1σεις τής έποχής καί τiς προσδοκίες του κοινου.
Καi γιά τή Λαουτάρη τό ίδιο Ισχύει . Τά έξοδα, πιό πάνω κι
άπό τίς οiκονομικές της δυνατότ�ιτες, ήταν καλλιτεχνικ1) φι
λοδοξία κ ι δχι άπλ1Ί φιλαρέσκεια. Οί ξένες κυρίες, πού τίς
καλουσε γιά ένίσχυσ1Ί της ή Έλληνικ1Ί 'Οπερέτα, Θά τούς
ε{χαν γίνει ενα ύπόδειγμα. Ξυπνaνε, μέ τό καλό παράδειγμα,
οί Έλληνες 1ΊΘοποιοί. Πολλά περιστατικά Θεατρικής προό
δου στόν τόπο μας έχουν παρόμοια άφορμ1Ί . οι ξένες αύτές
κυρίες ήταν η έπαγγελματίες τής όπερέτας καί στόν τόπο
τους, πού 1ΊρΘαν στή σκηνή μας καλεσμένες άπευΘείας άπό
τούς Θίασους, iΊ είχαν έργαστεί στό έξωtερικό σέ Θέατρα καί
μεταπηδ1Ίσανε σέ όπερετικά μας συγκροτήματα, άφου είχαν
έμφανιστεί σέ ταραντέλλες τ�1 ς 'Αθήνας. Τέτοια 1Ίταν ή
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χτηκε ό Παπαϊωάννου. Φαίνεται πώς κάποιος έκβιασμός
Cίλλης θά τόν έκανε νά ύποκύψει . 'Ωστόσο βλέπουμε Cίλλη
μιά πτυχή της Λαουτάρη : Τάλαντο, άξιοσύνη , άναγνώριση,
δόξα καί. .. ξάφνου ένας νεαρός προβάλλει στ�iν πόρτα το()
θεάτρου καi κείνη δίνει μιά κλωτσιά στήν Τέχν η ! Προτιμά
τήν έπαγγελματική άτίμωση . Δέ διστάζει ! Βέβαια, δποιος
θέλει νά σώσει τήν ψυχ1i του πρέπει νά τή χάσει . Τό ίδιο
καί στό θέατρο, πρέπει νά ξεχάσει κανένας δλες τiς Cίλλες
χαρές τi'jς ζωi'jς γιά χάρη του. Όμω; αύτ�) τήν άφοσίωση
σπάνια τ�) δείχνουν δλες - άφανείς καi διάσημες! Καi ό
Παπαϊωάννου ύποχωρεί. Αuτός πού δέ λύγιζε στiς μεγάλες
οiκονομικές καταστροφές. Ήταν μεγάλος καλλιτέχνης καί
Cίνθρωπος μ' εξοχη συγκρότησ η . Ή Λαουτάρη 1]ταν " γυναί
κα " ! Ό Παπαϊωάννου 1'ιταν άπό χάλυβα, 11 νέα του πρωταγω
νίστρια εΤχε σάρκα. Τiς χαρές τi'jς νεότητας τίς εβαζε στήν
κορυφi1 . Τούς θαυμασμούς, πού έρχόντουσαν άπανωτοί, τούς
λησμονο\Jσε. ΕΤχε καιρό νά μελετήσει καi νά χειροκροτηθεϊ.
Τό κάλεσμα δμως το() δυναμικοΙJ κεφαλιοΙJ, πού 'σκυψε στήν
πόρτα, θά τό ξανάβρισκε; Ό Παπαϊωάννου δέ φαίνεται νά
καταφρονο\Jσε τίς καθημερινότητες, iiξερε δμως νά ύποτά
ζει τό καθετί στό " καθήκον " !
Ή μεγάλη έπιτυχία της Λαουτάρη 1]ρθε μέ τ�;ν όπερέτα
" Ή Δεσποινίς Τiπ-Τόπ " των Λάσκαρη καί Σακελλαρίδη .
Στ�)ν τρίτη πράξη , ένα ντουέτο μέ τόν Παπαϊωάννου της
εδωσε τό θρίαμβο. Τέσσερα καi πέντε καi έξη μπίζ εκανε ή
" Άνταλούζα ", δσο πιό πολύ τή συνηθίζανε ο[ πιστοi θεα
τές. Ή έπιτυχία δέν 1'ι ταν τυχαία. Σίγουρα, έκτιμώντας τίς
δυνατότητες της Λαουτάρη , δ θιασάρχης - σκηνοθέτης καi
ό συνθέτης θά συμφωνήσανε νά γραφτεί τό ντουέτο.

Ίi Όλυμπlα Καντιώτη (μετέπειτα κυρ{α 'Ιωσήφ Ριτσι.άρδη)
κι ι5 άδελφ6ς της Μlμης - τά γνωστά Καντιωτάκια ! Παι

διά 1)θοποιών, άφοσιώθηκαν κι αύτά στό θέατρο, έχοντας l
δεί, πρίν άπ' τό φώς τής μέρας, τά 1)λεκτρικά τής σκηνής !

Ταιριάζει νά θυμίσουμε έδώ πώς τόν ίδιο καιρό ή 'Ελληνική
'Οπερέτα εδειχνε περισση καλαισθησία. Τά σκηνικά, στην
πρώτη πράξη το() " Π iκ-νίκ ", ήταν το() ΆραβαντινοΙJ καθώς
καi της " Π ρόθυμης χi1ρας ". Δέ φροντίζανε δμω; μόνο τη
Σκηνη, άλλά καi τή δ ιαφ�iμ ιση . Ύπi'jρχαν τότε οί " φανο
στάτες ", πινακίδες δπου κολλο\Jσαν μονόφυλλα, σωστά
καλλιτεχνήματα. Δυό σπουδαία κεφάλια εlχε κάνει αύτά τά
χρόνια ό Άραβαντινός, ένα της Ένκελ, πού σώζεται στό
Μουσείο Άραβαντινο\J στόν Πειραιά, κ' ένα το() Παπαϊω
άννου πού σώζεται στό Θεατρικό Μουσείο . Τά μονόφυλλα
1'ιταν πιό κομψά καi πιό ζωντανά κάτω άπό τόν iiλιο, ίσως
γιατί ό ζωγράφος μέ τή θεατρική του αlσθηση φρόντισε νά
κανονίσει τά χρώματα ετσι πού νά προσελκύουν τό διαβάτη .
Ή συν1iθεια των μονόφυλλων παρατηρείται πιά σπανιότατα.
Εύτυχώς πού 'χουμε άρκετά άποθησαυρίσει στό Θεατρικό
Μουσείο .
Όταν άνέβηκε στiς 2 1 το() Σεπτέμβρη τό " Βιενέζικο αΤμα "
το() Γιόχαν Στράους, 11 " Πατρίς " (25 το() μ11να), σχολίασε
μέ δυσμένεια τ�)ν παράσταση : « . . . έξαίρεσιιι άποτελεί ιί δ/ίς

Λαουτάρη, τιίς όποίας τά λόγια άκούοvται καί είς τό τραγούδι
άκόμη ». Ό επαινος εΤναι μεγάλος καi δείχνει πόσο σωστό

κι όλοκληρωμένο 1Ίταν τό τάλαντο της Λαουτάρη , άφο\J
εχει καταντήσει κανόνας νά μ�iν άκούγονται τά λόγια στό
τραγούδι άκόμα καi στό Χορό της Τραγωδίας. Ό επαινος
αύτός εlναι πιό σημαντικός άπό τiς Cίλλες ύμνητικές κρίτικές
πού τη γεμίζουν καταποδιαστά.
•11•

Όσοι μελετο\Jν τό θέατρο καi ξέρουν τά ίδιαίτερά του, βλέ
πουν τώρα καλύτερα πώς ή έδραίωση ένός νέου είδους, μέ
τiς καινούριες του άπαιτ�iσεις καi μέ τούς άστέρες του πού
'χουν λιγότερη έπαγγελματικη συνείδηση άπ' δση ταιριά
ζει , εlναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο . Γι' αύτό πρέπει ν' άπο
δοθεί πολλη τ ιμ1i στόν Παπαϊωάννου πού 1Ίταν τό πνε\Jμα
κ' ή όργάνωση , καί τόν Κονταράτο, πού σi1κωνε τά βάρη
τής έπιχείρησης. Μνεία, βέβαια, πρέπει νά γίνει καί γιά tό
Φώτη Σαμαρτζή , τόν πρώτο χορηγό τoiJ Παπαϊωάννου στά
1 909 ('1) καi πού έξακολούθησε τ�iν έπιχειρηματική του
δράση &ς τό τέλος τi'jς πολύχρονης ζωi'jς του. Πιό θι;ρμά
μάς ερχεται τώρα στό νοΙJ ό Νίκος Μ ηλιάδης, μέ τη νοικο
κυροσύνη καi τήν τάξη πού 'ξερε νά έπιβάλλει στούς θιά
σους σά θιασάρχης, μέ τό Σαμαρτζή συνi1θως, καi γιά τ�)ν
εύπρέπεια πού κρατο\Jσε στiς παραστάσεις.' Απ' δλους αύτούς,
ό Παπαϊωάννου - έπειδ1) έκπροσωπο\Jσε σωστά καi την άνώ
τερη θεώρηση της δουλειίις - 1Ίταν κι ό πιό δυστυχισμένος,
καί γιατί δέν iiξερε νά βρίσκει τρόπους ν' άντιμετωπίζει τίς
οiκονομικές δυσχέρειες καί γιατί ή εύαισθησία του ήταν
λεπτ�i καί θά 'χε τη φήμη πώς δέν ήταν έκδικητικός.
Είπαμε πώς διέκοψε τii συνεργασία του μέ τόν Κονταράτο,
γιά νά ίδρύσει τό δικό του θίασο. ΥΕχω δεί πώς το() γράψανε
δτι δέν εlχε φωνή , ένώ ό κωμικός πού κυριάρχησε στό θίασο
της Ένκελ, ό Γ. Δράμαλης, εΤχε φωνη βαρύτονου. 'Αληθινά
ό Παπαϊωάννου δέν εΤχε ποτέ μεγάλη φωνi1 . Δέκα χρόνια
άργότερα ή φων1i του λιγόστεψε περισσότερο. Όμως, τό
τεράστιο τάλαντό του καί 11 θαυμαστη σκηνικ1i του άγωγή,
άναγκάζανε τό θεατη νά νομίζει δτι πραγματικά τραγουδάε ι .
Τόσο μυστηριακό πράγμα εlναι τ ό θέατρο κ α i δίνει στούς
άνθρώπους του ένα περίεργο κουράγιο. Όταν περάσει ό
κίνδυνος κ' ή ταραχ1) τoiJ ψόγου, ξεχνιο\Jνται δλα. Κι δ Πα
παϊωάννου δέ φαίνεται νά μνησικάκισε έναντίον έκείνων
πού τόν πειράξανε.
Στά 1 9 1 6, τό καλοκαίρι, δυό θίασοι όπερετικοί παίζανε στην
'Αθήνα, μπροστά δμως στη ρέντα τους, εΤχε άναγγελθεί κ:αi
τρίτος. Τό σημειώνει ό ' Ηλίας Π. Βουτιερίδης στό " Σκρίπ ",

(4) Δ ές τό πρ6γραμμα τής " 'Ημέρας τοϋ 'Ηθοποιού " 1958,

πού 1jτωι άφιερωμένο στόν Παπαϊωά·ννου {καί στό βαρύτονο
Γι.άιινη 'Λ γγελ6πουλο). 'Εκεί έχει δημοσι.ευτεί μιά έργασία
γιά τόν πρώτο, μ' δλα τά έργα πού άνέβασε γιά πρώτη φορά,
καί καταγραφή δλων τώ11 συνεργατών του, λεπτομερώς. Στή
μελέτη δμως τούτη, δέιι ε lναι δυνατό νά γίνει κάτι άvάλογο.
'Εδώ, μέ άφορμή τή Λαουτάρη, έπιθύμησε τό " Θέατρο "
νά δώσει μιά γεύση τ·ίjς Έλληvι.κfίς ' Οπερέτας πού, μέσα
σ' αύτή, έμφαvlστηκε κ' ή χαμένη πρωταγωνίστρια.
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Δυό iργάτες τ·ης Έλληvικfις ' Οπερέτας, ή Ρεβέκκα Βαλτετσιώ τ,η, πρώ ;η Περουζ1 , κ�� ό aν;ρας της1 11;αfστρος �τfφανο � Βαλ �
τετσιώτης ύμvούv, στίς dφιερώσεις τών φωτογραφιών τους, την Αφροδιτη Λαουταρη. Στό αηδόιιι της Ελληνικης Οπερεττας ,
ή Ρεβέκκα . "Στηιι πρώτη φωνη τής Έλληνικ1)ς Όπερέττας καί στήν πρώτην dρτίστα τής σκηνής, μέ θαυμασμό " ό μαέστρος

8 Αi'Jγούστου

τρίτος

J 9 J 6 : « Ψιθυρίζεται δτι πρόκειται ιιά γίιιει καί
Οίασος όπερέτταςιι. 'Εκτός άπό τόν Παπαϊωάννου,

επαιζε καi ή Ένκελ, μ' έπιτυχία έπίσης, στό " Πανελλή
νιον ".

Ή σταδιοδρομία της 'Οπερέτας δέν 11ταν κάτι πού 'χε μόνο
τήν άγάπη τών πολλών. Καί οί λίγο ι , σοφοi νέοι καi μελε
τητές, δπως ό ' Η λίας Βουτι ερίδης, τήν παρακολουθοϋσαν
καi σημείωναν τά βήματά της. Ό Βουτιερίδης πλέκει τό έγ
κώμιο τοϋ Παπαϊωάννου καί τόν φαντάζεται χαρούμενο, άφοu
παρουσιάζονται κι Ciλλοι , πoi'J έπιχειροϋν νά συνεχίσουν
δ,τι έκείνος είχε άρχίσει μέ τόση σοβαρότητα.

Δέ Θέλουμε νά περιοριστοϋμε, στό μικρό τοϋτο μελέτημα,
σ' eνα λεπτομερειακό χρονικό τ�Ί ς Λαουτάρ η . Μέ λίγα iΊ μέ
περισσότερα λόγια θά σταθοuμε καi σ' Ciλλα πρόσωπα, άφοϋ
τό Θέμα μας είναι μιά πρώτη ματιά στήν 'Ελληνική 'Οπε
ρέτα.

Ό Θεόφραστος Σακελλαρίδης ήταν Ciνθρωπος μέ γενική μόρ
φωση καί συνθέτης πoi'J iiξερε άπό νότες. Ό πατέρας του
έγραφε δυσάρεστη βυζαντινή μουσικ1Ί γιά ύπόκρουση άρχαίων
τραγωδιών στό πρωτότυπο, πoi'J άνέβαζε ό Γ. Μ ιστριώτης.
Ό 'Ιωάννης Σακελλαρίδης δέχτηκε τήν κοροϊδία τών φωτι
σμένων λογίων της έποχης του. Είναι περίεργο πώς ή βυζαν
τινή μουσική , έξοχη στή γνήσια μορφή της, γίνεται βραδυ
βάδιστη κ' ένοχλητική, δπως 11ταν καi του Ψάχου στίς Δελ
φικές Γιορτές. Τοϋτο συμβαίνει γιά πολλοi'Jς λόγους, πoi'J
ίσως δέ μποροϋμε νά τοi'Jς συλλάβουμε καλά, γιατi δέν i:χουμε
τήν κατάλληλη μουσική προπαίδεια καi γιατi οί βυζαντινί
ζοντες συνθέτες, ό Παχτίκος π . χ . , δέ στέκονται μπροστά
στήν παράδοσi1 μας μέ τό σεβασμό πoi'J ταιριάζε ι , δπως τό
κάνει ό Θεοδωράκης. οι Ciλλοι πού άναφέραμε, ήταν ώμο!
καθαρευουσιάνο ι . Φαίνεται πώς γιά νά μήν άποξεράνει κα
νένας τή βυζαντινή άντίληψη τής μουσικης, πρέπει νά 'ναι
δημοτικιστής. Ό δημοτικιστής μπορεί νά νιώσει καi νά συ
νεχίσει τά γόνιμα κατάλοιπα πού μiiς Ciφησε τό Βυζάντιο,
γιατi έκείνος είναι ό φυσικός του κληρονόμος, καθώς τό

φανερώνει ή κατάβαθη συγκίνηση πού μiiς δίνει τό άγνό
βυζαντινό μέλος, δταν τύχει νά πέσουμε πάνω του. Τότε
κατανοοϋμε δτι , μέσα μας, είμαστε πιό κοντινά στό Βυζάν
τιο, παρά στούς άρχαίους.

Ό Θ. Σακελλαρίδης είχε μεγάλο κύρος στούς άνθρώπους πού

δουλεύανε μαζί του. Ήξερε καλά τή δουλειά του. 'Απομά
κρυνε άπό πάνω του η]ν έπίδραση .τ οϋ πατέρα του, ηΊ σχο
λαστική καί λόγια. Πλησίασε τό Χρηστομάνο κ' έγραψε
ηΊ μουσική τών " Έκκλησιαζουσών ", έντάχθηκε δηλαδή,
μέ τό πρώτο, στά πρωτοποριακά ρεύματα καί άπό γιός μι
στριώτικου ίεροψάλτη, έγινε ό δημοφιλής συνθέτης τοϋ
έλληνικοϋ λαοu (5).

Ή Λαουτάρη, σέ μιά συνέντευξή της, δi1λωσε δτι άγαποϋσε
τό Σακελλαρίδη - δχι βέβαια, έρωτικά. ' Η ταλαντούχα
πρωταγωνίστρια δέν είχε δρεξη νά συζητεί τόν έρωτα. Τό
αίσθημα γιά κείνη ήταν πράξη - δχι δημόσια φιλολογία.
Τόν άγαποϋσε γιά δσα τοϋ χρώσταγε, στ1Ίν περιοχ1] ηΊς μου
σικης. Κι δ συνθέτης ηΊν τιμοuσε. Στά 1 9 1 8 , δταν της χάρισε
μιά φωτογραφία του, άντί γιά τυπική άφιέρωση, τής έγραψε
τά έξης σημαντικά : (0) (( 'Αφροδίτη Λαουτάρη ! Μέσα είς τό

πτωχόιι προσωπικόιι τοϋ 'Ελληιιιιωϋ Μουσιιωϋ Θεάτρου ιίλθες
ii.γι•ωστη ιcαί ii.σημη ιωί είς βραχύτατον διάστημα έμεσουράνη
σες. Μέ τι)ιι ίδιοφυίαν σου, τό τάλαντόιι σου, τι) χάρι σου καί τι)
δροσιά σου έπρόσθεσες λίθους πολυτίμους είς τό οίκοδόμημα
πού ιcτίζει τό ίδαιιιιcόιι . . . 'Εστόλισες, έλάμπρυιιες τά ίfργα μου

(5) Δέν τού iJλειπε, γενικά, μιά μουσι.κ1} iπάρκεια. Στη " Νέα
'Ημέρα ", 28 'Ιούλη 1915, dναγράφεται : ((Κατά τήν χθεσι
νήv dπογευματινην τού " Πίκ-Νίκ " ήναγκάσθη 11ά παlξπ
γκρά11-κάσα ό ϊδιος ό συιιθέτης, διότι καί. αί δύο ύπάρχουσαι
στρατιωτικαί ήσαν dπησχολημi1ιαω.
(6) Ύπάρχουιι κι ι'ίλλα αύτ6γραφα τεκμήρια, πού φανερώ
νουν την τιμη τού συ�ιθέτη, στψι πρωταγω1ιlστριά του.
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" Παραπιίyματα ", " Πίκ - Νίκ " καi " Δ/δα Τίπ - Τόπ ''. Σού
γράφω τι)v εύyvωμοσύvηv μου καί τι)v έκτίμησίv μου ».

Στό κεφάλαιο γιά. τήν Κριτική, έπαινεί σχεδόν Θερμά. τό νέο
Φ&το Πολίτη καί Θεωρεί πώς οι κριτικές του «κάΟε τόσο

'"'

έτάραζαv τούς φιλολογιιωύς μας κύκλους. Βέβαια ό κ. Πολί
της δέv έντεμπουτάρησε στά 1918 lιλλ' a ιιεκηρύχΟη ύπερ-ιφι
τιιcός». Ή τελευταία λέξη, δέ Θέλουμε νά. φανταστοϋμε

Μ ιά. έπιβεβαίωση γιά. τή " λαϊκότητα " τής 'Ελληνικής
'Οπερέτας μποροuμε νά. βροi)με στό aρθρο " 'Επισκόπησις
τi'jς πνευματικής κ ιν1Ίσεως κατά. τό 1 9 1 8 " τό δημοσιευμένο
στό " Ριζοσπάστη ", τής l η ς Γενάρη 1 91 9. 'Υπογραφή Κ .
η Ν. - ή έκτύπωση σ ' αύτό τ ό σημείο ε!ναι δυσδιάκριτη .
Έχει κ' eνα μότο «Νά μι) τιίv διαβάσουν δσοι φοβούνται
ττίv aλιίΟεια». Ό κριτικός, στ�iν παράγραφο Θέατρο, τά
βρίσκει δλα μαΟρα. Μολονότι τιμα τii Μαρίκα Κοτοπού
λη, σημειώνει δτι «iiρχισαv νά κάμπτωvται τά γόνατά της».
Γιά. τήν κ. Κυβέλη : «Έτσάκισε πιά, έπαράγινε νοικοκυρά

καί καιρός ν' aποσυρΟιί aπό τι)ν Σκηvι)v ιcαί ν' aνοίξιι ιcοσμι
κόν σαλόνι . . . Ό ιc. Βεάκης δέv παρουσίασε ιcαμμίαν βελτί
ωσιν, eιcαμε δέ τό λάΟος . . . νά ζηλέψ// δάφvας θεατρικού συγ
yραφέως - όλέΟριον σφάλμα . . . » . Τό ίtργο του λεγότανε " Ρη

νούλα " καi παίχτηκε μέ τήν κ . Κυβέλη .

Γιά τii Μουσικ1i Σκηνή, ίtχει τή χειρότερη Ι δέα. Αύτή κυρίως
έννοεί, δταν γράφει : « . . . τό θέατρον κατιίvτησε χρηματιστιί

ριον γυναιιcείας σαρκός, τρόπος λανσαρίσματος ιcοιcοτώ�ι . . . ».

'Αλλά, μέσ' ά.πό τή γενική κατάπτωση καi τών Θεατρικιον
συγγραφέων ά.κόμα, eνα ώραίο στέκεται ψηλά. στή συνείδη
σή του : « . . . Ή Έλληνιιαί Όπερέττα, μέ τά eρyα τού

Σακελλαρίδη eκαμε κiί.τι, aλλά μόνον κiί.τι. Γιά τιί Δίδα Κολυ
βϋ., τι) Δίδα Λαουτάρη, τόν ιc. Παπαϊωάννου δέν ίfχω τίποτε κακό
νά πώ - τόσο μόνον».

Ό κριτικός eχει τii σπάνια χάρη νά. βρίσκει καi τό καλό.

Παρασκευό.ς Οlκον6μου, aριστος ήθοποιδς τής 'Οπερέτας.
'Αναδείχτηκε άπδ τδν Παπαϊωάννου. Τήv έποχή τής φωτογρα
φίας είχε πετύχει σάv Μπ6νυ στήv "Πριγκlπισ'σα Τσάριιτας"

πώς περιέχει ψόγο.

Τό ένδιαφέρον μας ε!ναι τώρα γιά. τήν Όπερέτα ( 7). Ή άναφο
ρά τής Λαουτάρη καί τ&ν τρι&ν aλλων 1iθοποιl0ν φανερώνει
πώς ό κ. ε!ναι aξιος νά ξεχωρίσει δ,τι σημαντικότερο εχει
δώσε ι , ι'.ι'ις αύτ�i τή στιγμή, τό νέο είδος. Καί άφοϋ τό τιμα
μιά έφημερίδα μέ τίς ίδέες τοϋ " Ριζοσπάστη ", Θά πεί πώς
ίtχει μέσα του στοιχεία γιά νά τό προσέξει ό λαός, τό κοινό
του.
'"'

Στά 1920, έξαιτίας τής άξίας πού 'χε ή δραχμ11 , παρατηρ11Θηκε
στ1iν 'Αθήνα συρρο1i ξένων καλλιτεχνών τής Όπερας, πού
θά. 'χε τ�iν έπίπτωσή της στούς μουσικούς μας θίασους καί,
ε!δικότερα, στ�iν εξυπνη Λαουτάρη πού θά μποροϋσε κάτι
νά διδαχτεί. Τό κοινό τής 'Οπερέτας θά 'χε μεγαλώσει κ' οι
άπαιτ11σεις του θά 'χαν αύξηθεί. 'Εκείνη, ώστόσο, παίζει
μέ τόν όπερετικό Θίασο τοΟ Ν ικόλαου Πλέσσα, στό " Πα
νελλ1Ίνιον ". Ό Πλέσσας 11ταν iiδη πολλές φορές θιασάρχης
καί πρ&τος διδάξας τό " Φιόρο το() Λεβάντε ", στά 1 9 1 4
καί τ ό " Δέν ε!μ' έγώ " το() Ξενόπουλου, στq 1 9 1 5 . Είχε
παίξει πολύ 'Επιθεώρηση καί πολλές φάρσες καί μουσικές
κωμωδίες. Ήταν κωμικός μποϋφος, άλλά στήν κάπως πιό
βάναυση μορφή . Ή Λαουτάρη 1]ταν, βέβαια, έπαγγελματίας
τώρα πού τό συλλογίζομαι βλέπω μέ λύπ11 αύτή τή συνεργα
σία της. Άν μέ τόν Παπαϊωάννου κάθε δοκιμ1i θά 'ταν καi
μιά δ ιδασκαλία, αν 11 συνύπαρξη στόν ϊδιο Θίασο μέ τό Γ.
Δράμαλη θά 'ταν εύχαρίστηση, άπό τόν Πλέσσα, τό μόνο
πού θά μποροϋσε νά κερδίσε ι , Θά 'ταν ϊσως μεγαλύτερος
μ ισθός.
Ή Λαουτάρη, σέ κάθε ρόλο της, ε!χε άδιάπτωτη έπιτυχία.
Θά σταθοΟμε στό έξης νέο " κατόρθωμά " της : 'Υπάρχει
μιά όπερέτα το() Ναπολέοντα Λαμπελέτ : " Ό Βαλεντίνος "
η " Ό πρίγκηψ Βαλεντίνος '', μέ λιμπρέτο τοϋ Ντάβερπορτ.
Είχε πρωτοπαιχτεί τό Γενάρη του 1 9 1 8 στό θέατρο το() 'Αγίου
'Ιακώβου στό Λονδίνο καί γνώρισε, λέγεται , πολλή έπιτυχία
δπως καi σ' aλλες πόλεις ηΊς 'Αγγλίας. Τό θέμα ε!ναι τυπικά
όπερετικό, μέ πρίγκιπες, μ' Αύλές, μέ κωμικούς δοϋκες. Ο ί
σκηνογραφίες ε!χαν μεταφερθεί άπό τ ό Λονδίνο στ�iν 'Αθήνα
κ' ε!χαν ίtρθει ό σκηνοθέτης τοΟ ίtργου Ούέστ κ' ενα μπαλέτο
άπό 'Αγγλίδες. Ό " Βαλκανικός Ταχυδρόμος " δίνει αύτές
καi aλλες πληροφορίες, στiς 25 τ' 'Απρίλη τοϋ 1 920, καi
δημοσιεύει φωτογραφίες τοϋ συνθέτη, τοϋ μπαλέτου καi δυό
χορευτρι&ν ξεχωριστά.

Ή πρώτη τοϋ ίtργου δόθηκε στό Δημοτικό Θέατρο Άθην&ν,
στiς 2 το() Μ ά η . Ή Λαουτάρη, πού θά 'παιζε τό Βαλεντίνο,
Ciν κ' είχε κάνει τίς δοκιμές, δέν παρουσιάστηκε σηiν πρε
μιέρα ! Μπορεί κανένας νά φανταστεί τήν άπελπισία το()
συνθέτη καi τής κόρης του, πού 'χαν ίtρθει κι αύτοi άπό τό
Λονδίνο, δπου ίtμεναν. Ή παράσταση επρεπε νά δοθεί. Καi
δόθηκε. Τό Βαλεντίνο τόν έπαιξε 11 δεσποινίδα Λαμπελέτ,
πού τραγούδησε καί μίλησε ά.γγλικά καi μάλιστα τά 'πε χα
ριτωμένα - καθώς δημοσιεύτηκε σ' ενα σημείωμα μέ τήν
ύπογραφ1i Δ. στήν έφημερίδα " Άμυνα ", στίς 3 το() Μάη .
Καί πάλι , γ ι ά τή νέα άταξία τής Λαουτάρη ίtγινε, τότε, λόγος
μ' έπιφύλαξη. Ο ί " Ψίθυρο ι " τυχαίνει νά δ ιηγοΟνται - ποιός
τό είδε; - πώς ενα μπάνιο στή θάλασσα μέ παρέα, μετά τή
γενική δοκιμ11, στάθηκε τό έμπόδιο. Τήν έπόμενη , επαιξε
τό ρόλο μιά Γερμανίδα πού τήν άναφέρουν συχνά, ή Έρμί
νια Σόχη, πού βρήκε τήν έπιδοκιμασία τής " 'Αστραπής " .
Στίς 4 πιά το() μηνός έμφανίστηκε η Λαουτάρη στό ρόλο της,
άλλά στό ταχτικό στέκι το() Θίασου, στό " Πανελλήνιον " !

Ό " Βαλεντίνος " εκανε μερικές παραστάσεις, άλλά ξεχά
στηκε. Δέν 11ταν, φαίνεται, άπό τά ίtργα πού θά μποροϋσε ν'

ι

( 7) Βοηθητικά, Οά μπορούσε νά δεί κωιέvας κι aλλη μιά σχε
τική έργασία μας. Εlναι δημοσιευμέ1ιη στψι έτήσια "Φιλο
λογική Π,ρωτο3ρονιά " τού 1953 κ' έχει τδν τlτλο 'ΌΣ πρώ
τες 6περεττες .

άφομοιώσει τό κοινό μας, συνηθισμένο στή γαλλική αiσθηση
τής 'Οπερέτας καi περισσότερο στή βιενέζικη (8) .
•llt

Τό φθινόπωρο του 1 9 1 9 eγινε μιά άπεργία ήθοποιών, πού τή
θυμοϋνται άκόμα καi τώρα. οι θιασάρχες εκαναν μιά δήλωση,
γιατί εκριναν <<σκόπιμοιι . . . δπως ιί κοιιιωvία σχηματίσιι άκριβο

δικαίαv γvώμηv περί τοϋ έ1161αφέροvτος τό όποίοv έπέδειξαv ύπέρ
τώv άπεργησάvτωv ιjθοποιώv, οϋς εDεώρουv συνεργάτας των,
vi.ι άvαιωινώσιι τούς μισθούς τούς όποίους iJλάμβαιιον οί πλεί
στοι i;ξ αύτών μετά τώv άπογευματι1ιw11 . . . ».

Μ ιά άπεργία 1]θοποιών καi μάλιστα μέ τόσο Ιδιαίτερη ση
μασία δέ θά μποροϋσε νά περάσει μέ μιά παράγραφο . Τiς
πράξεις των 1]θοποιών τίς λογαριάζουμε πάρα πολύ, άλλά
τώρα χρησιμοποιούμε τή συνέχεια τής παρακάτω δήλωσης
γιά νά δοϋμε καλύτερα τούς μ ισθούς τών άνθρώπων τής 'Οπε
ρέτας. 'Ιδού, λοιπόν, οι τότε μισθοί : Ν. Β ιλλάρ, Έλληνας
κλόουν στό έξωτερικό, κωμικός τfίς 'Επιθεώρησης έδώ,
Cίγονος - δέν εβγαλε, δηλαδ1Ί, μαθητές πού νά γίνανε γνω
στοί μέ τήν iδιότητά τους αύτ�), 1 750. Ν. Ροζάν, δραματικός,
1 500. Μ ελπομένη Κολυβfi, πρωταγωνίστρια τής 'Οπερέτας,
1 625. Ζαζά Μπριλλάντη , λατρευτό κι άξιαγάπητο άστέρι
τής 'Οπερέτας καί τ�ϊ ς 'Επιθεώρησης, 1 025. Σωτηρία Ία
τρίδου, 1) γνωσηΊ σέ λίγο πρωταγωνίστρια του Βεάκη, Cίξια
Λαίδη Μάκβεθ, σημαντική σολίστα του τραγουδιού στήν
'Επιθεώρηση, 1 500. Ν. Κούρτελης, κωμικός, 1 350. Μαρκουι
λέρο, χορευτi]ς καi χορογράφος, 1 .000. Ν. Μ ηλιάδης, θιασάρ
χης καi καρατερίστας, πολύ σπουδαίος διευθυντής Σκηνής,
1 .000. Γ. Γληνός, δραματικός, πρώτη χρονιά του στήν 'Αθή
να, 850. Λ. Καλαποθάκης, τενόρος τής 'Οπερέτας, 900. Π.
Καλογερίκο ζ , παλιός μύστης, δραματικός, 900. 'Ολυμπία
Καντιώτου (Ριτσιάρδη), 1 450. Λολότα (Ίωαννίδη), ώραία
1]θοποιός τής 'Επιθεώρησης, 900. Μ . Κοφινιώτης, τενόρος,
1 .400. Σάσα Λάμπη, σουμπρέτα, 900. Γιώτα Λάσκαρη (ή κ .
Άργυροπούλου), 1 .000. 'Αφροδίτη Λαουτάρη, 1 . 500. (" 'Ε
λεύθερος Τύπος ", 1 7 Σεπτέμβρη 1 9 1 9) .
Σχετικά, θ ά μπορούσε ν ά προστεθεί πώς, τ ή βραδιά τής 4ης
Αuγούστου 1 920, τό ' 'Πανελλήνιον " πραγματοποίησε μέ
τίς " 'Εκκεντρικές Ένωμοτίες " τών Λάσκαρη καi Ζάττα
5.000 δραχμές (' 'Νέα Έλλάς ", τής έπομένης). Στό iiργο
πρωταγωνιστοϋσε ή Λαουτάρη . Έχουμε άκούσει δτι, τότε
κοντά, ζήτησε μισθό 6.000 δραχμές - τεράστιο - καi τiς
πήρε!
•llt

Ή χρονιά εκλεισε γ ι ά τ�] Λαουτάρη μέ μιά πράξη πού τήν
έξαγνίζε ι , θά 'λεγε κανένας, γιά τήν άταξία τοϋ " Βαλεντί
νου ". Ή φλογερή ψυχή της δέν άνεχόταν νά στέκει μόνο
σέ δσα είχε καταχτήσει η σέ δσα θά καταχτοϋσε στήν περι
οχή τής 'Οπερέτας . 'Από τό καλοκαί ρ ι είχε άρχίσει νά μελε-

(8) Δέν έχω καί πολύ μελετήσει τά τοv Ν. Λαμπελέτ : 'Ένα
γιιωστό μιμ6δραμά του, τό " �Οιιειρο τού Πι.ερρ6του ", τό
ε ίδα νά παίζεται σέ μι. ά τι. μητική τής 'ΊJνκελ (8 Φλεβάρη
1916, " Δημοτικόν Θέατρον ΆΟη�ιών ), μέ τή (σκηνοθετική)
έπι. μέλει.α τού Μίλτου Λιδωρίκη καί μέ σκηνογραφίες τού 'Α
ραβαντινού, πού τlς ε lχ' έκτελέσει. δ Μπουαγιέ. Πιερρ6τος :
Έλσα "h""'νκελ, Γραία διευθύντρια τού καπηλει.ού : 'Ολυμπία
Δ αμάσκου, Ρεκλάμα (πωλ�)τρια άρωμάτω11) : Πορ. Ζαφει
ροπούλου, (Ρεκλάμα) 'Αγγλικού Ούίσκu : Γ. Δ ράμαλης, Εύάγγ.
Δ αμάσκος, Μάνος Φιλιππίδης. Θά 'τωι μιά σπά1ιια κα1 ώραία
παράσταση κ' εύχαρίστηση γιά τούς διαπρεπείς ήθοποι.ούς
της, πού τό εlδος τής " Παντομίμας " τούς ήταν κάτι άσuιιή
θιστο.
"

�
'Η κοσμαγάπητη πρωταγωνίστρια τής ' Οπερέτας 'ΊJλσα
"Ενκελ. Πρωτ6ρθε στήν Άθψια, στά 1913, μέ τό ψημι
σμέιιο γερμανικό θίασο Γκούτμαv. Ξαναγύρισε μ6νη της κ'
έμεινε, γιά πάντα, στή11 'Ελλάδα. Ίi παρουσία της, έδωσε
llναν εύρωπαϊκό τ6νο στήν πρωτ6γο1ιη τ6τε ΊJλληιιι.κή ' Ο
περέτα. Τό κοινό τής έποχ?jς της κυριολεκτικά η} λάτρεψε
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κ' ή 'Ολυμπία Καντιώτη μέ τό Γ. Δράμαλη, στό θέατρο " Κο
τοπούλη ", στίς 1 3 το() Δεκέμβρη .
Ή " μονομαχία " φανερώνει πώς τό κοινό παρακολουθο()σε
μέ προσοχή καί θερμότητα τά γεγονότα το() φτασμένου πιά
είδους. Ή έφημερίδα " Χώρα " - μετονομασία τής " Πο
λιτείας " - φύλλο δηλαδή σοβαρό, έγραψε στiς 1 6 το()
μήνα : ιι . . . Είς τόν Οίασον Δράμαλη δ κ. Μαλλιαγρός καί δ
ιc. Ίατροϋ [στο() Παπαϊωάννου] ό ίfνας συμπαΟής καί ιcαλός

τειιόρος ιcαί ό άλλος λεπτός ιcωμιιcός καί χαριτωμένος χορευ
τιίς. έκράτησαν καλά τούς ρόλους των. Ή δ. Καντιώτου ώς Σύλ
βα γοητευτικιί καί ει'ς τιίν έμφάνισιν, άλλά μιί δυναμένη, κατά
τιίν γενικιίν όμολογίαιι, νά συναγωνισΟιϊ ει'ς μεταλλικιίν φωνιίν
τιίν κ. Λαουτάρη, ιί όποία είς τά " 'Ολύμπια " ύπιjρξε τό πρα
γματικόν στιίριγμα τοϋ ίfργου. Ό συνθέτης ιcαλούμενος νά έκλέξιι
μεταξύ τώιι δύο πρωταγωιιιστριών πολύ πιΟανόν νά εύρίσιcετο
είς δύσκολον Οέσιν, άλλά πάντως άδιστάκτως θ' άπεφαίνετο
δτι είς τόν ρόλον τιjς Σύλβας θά έπροτίμα έμφάνισιν μέν Καν
τιώτου, άλλά φωνιίν Λαουτάρη. Ό Ρώσσος τειιόρος κ. Κλάρι ν
είς τ ό ν Οίασον Παπαϊωάννου παρουσιάζει έκλεκτόν τύποιι τενό
ρου Όπερέττας, άλλά καλύτερον θά ιίτο έάν ώμίλει ό άνθρωπος
τιίν γλώσσαν του, έφ' δσον δέν έξέμαθε ιcαλώς τά έλληνικά.
Ή ιc. Πιέρρη ώς Στάζη άπέδειξε προσόιιτα πεπειραμένης σουμ
πρέττας, άλλ' ιί δ. [Ξένη] Δαμάσκου είς τόν ίδιον ρόλοιι ιϊρεσε
ιcαλύτερον διότι έφρόντισε νά πάριι έν τφ μεταξύ μαθιίματα άπό
τάς Γερμαι1ίδας συναδέλφους της [που είχαν παρουσιαστεί στήν
Έλληνικ1) 'Οπερέτα]. Άξίζει δμως νά γίιιιι ίδιαίτερος λόγος διά
τόιι κ. Παρασιcευϋ.ν Οίιcονόμου· είς τόν ρόλον τοϋ Μπόνυ έδι
ιcαίωσε τάς ύπέρ αύτοϋ προσπαΟείας τοϋ Οιασάρχου κ. Παπαϊ
ωάν11ου, έπι.τυχόντος είς μικρόν διάστημα νά τόιι αναδείξιι είς
ήθοποιόν όπερέττας άξιον πάσης προσοχιjς».

οι 'Αθηναίοι φίλοι τής 'Οπερέτας είδαν, μ' ευχαρίστηση ,

Σπύρος Μηλιάδης, dδελφός τού γvωστ6τερου Νίκου Μηλιά
δη. Ύπ1jρξε άπό τά πιό ταλαντούχα στελέχη τfίς 'Οπερέτας
τάει τήν " Τραβιάτα '', μέ τή βο1iθεια το() προπονητή γι'
αυτές τiς δουλειές, το() μουσικο() Θεοδωράκη, που συχνά
δίδασκε τραγουδιστές, δταν παρουσιαζόταν παρόμοια περί
πτωση . Τ1)ν άναγγελία τή βλέπουμε στήν έφημερίδα " Νέα
'Ελλάς ", 20 το() 'Ιούλη . Δυό πράξεις, λοιπόν, τής δπερας
το() Βέρντι τiς έπαιξε στό " Δημοτικόν Θέατρον 'Αθηνών ",
στiς 10 το() Όχτώβρη , μέ τή σύμπραξη το() 1:ενόρου Ν . Μω
ραίτη , το() ξακουστο(), πού τόν ξεχωρίζει στό πρόγραμμα,
το() βαρύτονου Πρεδάκη καi τής μεσόφωνου Αμποτ. Έπαιξε
τή δεύτερη καί τήν τέταρτη πράξη, πού δέν έχουν κόρο καί
πού μπορο()σαν νά παρουσιαστο()ν πιό εύκολα. 'Επίσης τρα
γούδησε καi τήν προσευχή τής " Τόσκας ".
•

Στά 1 922, μέσα σέ μιά μεγάλη καινούρια της έπιτυχία, στή
" Γλυκειά Νανά " το() Σακελλαρίδη, δέν η)ς έφταναν ο !
καινούριες δάφνες στό θέατρο " 'Απόλλων ", δπου eπαιζε
ή " Όπερέττα Ν. Μ ηλιάδη " παρά, δταν έδωσε τήν τιμητική
της ή Σαπφώ 'Αλκαίου, που 1Ίτανε στόν όπερετικό αυτό θί
ασο, μέ τό " Φιντανάκ ι ", τόλμησε νά έμφανιστεί στό δύ
σκολο ρόλο τής Τούλας ( 1 4 'Απρίλη) καί μάλιστα χάρηκε
τό ένδιαφέρον καi τόν έπαινο το() " 'Έθνους " ( 1 2 - 1 5 το()
μηνός) καi τής " Σφαίρας " το() Πειραιa ( 1 6 'Απρίλη) . Τ1)
θεωρi1σανε καί δραματική άποκάλυψη ! 'Οπωσδήποτε, τό
" Φιντανάκ ι " προσθέτει κάποια iδιαίτερη αίγλη στήν κα
ριέρα της.
Φαίνεται πώς κάποια άντιζηλία θά ύπόβοσκε άνάμεσα στή
Λαουτάρη καί τήν 'Ολυμπία Καντιώτη (Ριτσιάρδη), πού 11ταν
ώραία, μέ άνάστημα μεγαλόπρεπο, μέ σημαντική ύποκριτική
τέχνη κι δνομα σημαντιΊcό άπό τότε ση)ν 'Ελληνική 'Οπερέτα.
Τήν άντιζηλία αυτή , δέν τ�)ν Cίφηναν νά περνάει άπαρατi1ρητη
τά συγκροτi1ματα δπου επαιζε 1; καθεμιά τους. Έτσι στά
1 923, εγινε ή πρώτη " μονομΟ.χία ". 'Εμφανίστηκαν ταυτό
χρονα κ' οι δυό στήν " Πριγκi1πισσα τής Τσάρντας ". Ή
Λαουτάρη μέ τόν Παπαϊωάννου, στό θέατρο " 'Ολύμπια "

τήν Cίριστη καί σύμφωνη μέ τά·κλασικά παραδείγματα " Πρι
γκήπισσα η)ς Τσάρντας " καί στό θέατρο Κοτοπούλη (Rex)
καί στήν Τηλεόραση, τή φετινή Άνοιξη, κατά τήν έπίσκεψη
η)ς άξιοσημείωτης Βουλγαρικ1) ς 'Οπερέτας. Ξέρουν λοιπόν
τό κοσμαγάπητο εργο καί μπορεί, μέ τή δύναμη τής άγάπης
στά θεατρικά περασμένα μας, νά δο()ν μέ τής ψυχής τά μάτια
μιά βραδιά " μονομαχίας " το() 1 923.

Τήν ίδια χρονιά, πρέπει νά σημειωθο()ν δυό μεγά/vες έπιτυ
χίες τής Λαουτάρη : Λέχαρ " Φρασκουίτα " (20 ' Ιούνη).
Έδρεψε πολλούς έπαίνους. Ό Ν. Δέλλιος, κριτικός τής σο
βαρής μουσικής, πού 'γραφε καί γιά τήν 'Οπερέτα, θεωρεί
τήν παράσταση " αίσχος ". Διασώζεται μόνο ή Λαουτάρη :
ιι . . "Α ν έξαιρέσιι κανείς τιίιι ιc. Λαουτάρη, άπό δλην τιίιι άλλην
.

δρϋ.σιν λείπει ιί αίσθητικιί γραμμιί τιjς κινιίσεως. ·Α ν . . . ίfλειπε
ή κ. Λαουτάρη, ιί δποία δμολογουμένως εlναι ή μόνη έκ τών
Έλληνίδωιι ιίΟοποιώιι τοϋ κλάδου αύτοϋ πού ίfχει τά φωνητικά
μέσα δι' ίfνα τοιοϋτον λεπτόν καί δύσκολον ώδικόιι ρόλοιι, ιί λάμ
ψις τιjς " Φρασκουίτας " είς τόν αττικόν όρίζοντα θά διιίρκει
δσον καί ιί χρυσιj γραμμιί τοϋ διάτοντος αστέρος . . . ».
Τήν τυπωμένη αυτή κριτική τήν είδαμε σ' ένα Λεύκωμα τής
Λαουτάρη, χωρίς Cίλλα στοιχε'ία. Παρά τiς ερευνές μας δέ
βρήκαμε τό φύλλο . ,'Ο Ν. Δέλλιος, δμως, πού τώρα η)ν έπαι
νεί, είχε σταθεί Cίλλοτε μ' έπιφύλαξη μπροστά στό παίξιμό
της. dΟταν είχε άνεβεί ή " Δακτυλογράφος " ( 1 920), μέ μου
σικ1) το() Ζάττα καί λιμπρέτο το() Πρι νέα, ό ίδιος μουσικοκρt
τικός τής είχε γράψει στή '' Νέα 'Ελλάδα ", στiς 7 το()'fούνη :

ιιΌσοι τώιι πρωταγωιιιστών ίfτυχε νά εlιιε προικισμέιιοι μέ ώδικά
δώρα, ϋπως λ.χ. ιί κ. Λαουτάρη, ά νέδειξαν τό ώδικόιι στοιχείον
τοϋ ίfργου. ΔυστυχίVς ϋμως οί περισσότεροι δέν ίfχουιι τά σπάνια
αύτά φυσικά προσόντα. "Αν ή κ. Λαουτάρη παρουσίαζε τιίν ίδίαν
φωτεινιίν διαύγειαν καί είς τιίν πρόζαιι, Οά ιίτο πράγματι ή έκτός
συναγωνισμοϋ άρτίστα τιjς Έλληνικιjς Όπερέττας». Γιά νά μήν

κάνει λόγο γ ι ά τό παίξιμό της στή " Φρασκουίτα ", θά πεί πώς
μaλλον θά 'μεινε ίκανοποιημενος. Ή Λαουτάρη , Cίρα, δέν
Cίφηνε τόν καιρό νά περνάει χωρίς νά βελτιώνεται δταν
είχε μ ι ά ύπόδειξη , ποi> θά μποροϋσε νά βασιστεί σ' αύτή .

Ή Cίλλη έπιτυχία είναι ό " Χορός τής Τύχης " το() Ρ. Στόλτς.
Ή έντύπωση άπό τό ρόλο της - μιά Γαλλίδα σουμπρέτα, ή
Ντεζιρέ Βιβεράντ - γο1;τεψε τό κοινό. Ό θεατής είχε τήν
έντύπωση δτι βρίσκεται μπροστά σέ μιά άληθινή εi>ρωπαία
πρωταγωνίστρια. Θά μποροϋσε νά φανταστεί κανένας πώς
είχε δουλέψει τό ρόλο μέ τiς άναμνi1 σεις της άπό τiς Καλό-

γριες του Ραμλιου, πού ιΊ.ναφέραμε παραπάνω. Μαζί μe τήν
περισσότερο ιΊ.πό φίνα δημιουργία του Παπαϊωάννου, χωρίς
άμφιβολία, πρόκειται γιά μιά σπουδαία στιγμ1] του Έλληνι
κου Θεάτρου καi τfjς iκανόtητας των 1)Θοποι&ν του νά μ�]ν
ύστερουν, κάποτε, σε τίποτα ιΊ.πό τούς συναδέλφους τους τ&ν
πιό προοδευμένων Θεάτρων. Λέγεται , πώς ή έπιτυχία της
αύη) , εγινε αίτία νά " φορέσουν μαυρα " oi ι'iλλες κυρίες
του Θίασου.

θέαμα γύμνιας καί ξετσιπωσιuς (9) . Οί τουαλέττες της, ή μία
ώραιοτέρα τιjς if.λλης. Έιcτός τής όλόλευκης μέ λευκά plιιιnes
d'αιι/ι'ίc/ιe καί στράς, πολύ Οαυμάζεται έπίσης ιί κιτριιιωπιί μέ
τά μαϋρα ιcεντιίματα καί μέ ώραιοτάτηγ σαρλόταιι άπό ψάθαν καί
ή μαρόν μέ τά "όιcιcι11α ιcαί μπλέ σχέδια. 'Αλλά ιί πυτζάμα της
θαϋμα έπιτυχίας, ιωμψοτάτη ιcαί lξτρα σίκ μέ γαρνίρισμα άπό
λευ"ιίν γοϋναιl)). Κι ι'iλλες φορές, οί κοσμικογράφοι περιγρά

Τό Μάη του 1 924, ή Έλληνικ11 'Οπερέτα βρίσκεται σε άκμή
καi μπορεί νά ξεπερνάει τiς δυσχέρειές της στι]ν τελευταία
αύτή δοξασμένη περίοδο της ζωijς της. Τέσσερις Θίασοί ηις
παίζουν στ11ν ΆΘ1)να : Στήν " 'Αλάμπρα " (Θίασος Σαμαρ
τζ11 - Μ ηλιάδη) : " Ή γλυκει ά Νανά ", μέ η1 Λαουτάρη .
Στά " Διονύσια " (όπερέτα Δράμαλη ) : " Ή βασίλισσα της
νύχτας ". Στά " 'Ολύμπια " 11 Πέπι Τάμπα, Γερμανίδα, πρω
ταγωνίστρια καi στόν τόπο της : " Τό πολωνέζικο αΙμα " .
Ό Θίασος εΙναι κατά τά ι'iλλα πρόσωπα έλληνικός. Στου
" Παπαϊωάννου " : " Ζιγκολέτ ". Σά Θίασοι, τά παραπάνω
συγκροτ1ηιατα, είναι ι'iρτιοι κ' εχουν δημιουργήσει πάνω στά
βιενέζικα κυρίως πρότυπα, μ ι ά τεχνική " έλληνικ1) ". Ή άφο
μοιωτικ1Ί δύναμη του έλληνισμου εχει βρεθεί κ' έδω στiς πάρα
πολύ καλές στιγμές της.

Στά " Παρασκ11 νια " της χρονιάς, φύλλο 1 5, ό Λέων Κουκού
λας . έπικρίνει η Ί " Δίδα Σορολόπ " καi προσθέτε ι : « . . .

Ση]ν άρχ1] του χρόνου, ή Λαουτάρη επαιζε στου Παπαϊωάν
νου. Ο! καλλιτέχνες tου δμως συχνά έπαναστατουσαν. Συν1)
Θως ή αύστηρότητά του, τούς ιΊ.νάγκαζε νά φεύγουν. Καμιά
φορά, κ' ενα μεγαλύτερο μεροκάματο πού τούς προσφέρανε
άλλου. Me κίνητρο, βέβαια, τό δεύτερο, ή Λαουτάρη δημι
ούργησε μιά εuλογη άφορμή πού Θά " δικαιολογουσε " τήν
άποχώρησ1) της. Τό " 'Ημερολόγιο " του Θιασάρχη γράφει ,
στiς 24 του Μάρτη : « Τιμωρείται μ έ στέρησιν ( 100) έκατό

δραχμwν ειc τοϋ μισθοϋ της . . . , διότι δέν ιjλθε στιί σημερινιί
δοκιμιί ». Όπως 1Ίταν φυσικό νά συμβεί, σέ παρόμοιες περι
στάσεις προετοιμασμένης άπουσίας, τό 'σκασε καi τήν άλλη
μέρα.

Σέ λίγο Θά η] δουμε στή γειτονική - άπέναντι - " 'Αλάμ
πρα ". 'Εκεί, στό τέλος του χρόνου, Θά συμβεί κ' ή δεύτερη
μονομαχία της μe τήν 'Ολυμπία Καντιώτη (Ριτσιάρδη). Ή
" Δiς Σορολόπ " του Σακελλαρίδη άνέβηκε στiς 28 του Ί
ο\>λη . Πρώτη , επαιξε 1) Ριτσιάρδ η . Ύστερα, στiς 1 8 του Σε
πτέμβρη , έμφανίστηκε στόν ίδιο ρόλο ή Λαουτάρη . Τό
" 'Ελεύθερον Βij_μα " (20 του μηνός) γράφει : « ' Ενώπιοιι άσφυ

φουν τiς έμφανίσεις της καi Θαυμάζουν πόσο καλαίσθητα
παρακολουΘεί τή μόδα.

Γιά τιjιι έκτέλεσι δυό λόγια μόιιο · πρόl(ει.ται γιά τιίν ιc. Λαουτάρη.
Τιjιι " Ριτσιάρδη δέν τιjιι είδαμε. Τίς ξέρουμε δμως ιcαλά "αί τίς
δύο καί δέιι μπορεί ιcαιιείς ιιά λησμονιίση μπρός σέ μίαιι ύπέροχη
έμφάνισι οίίτε τό φυσιιcό φαιιιόμενο οίίτε τό χορευτιιcό δαιμόνιο
τής ιι:. Λαουτάρη. Τελειώιιοντας μόνο Οά θέλαμε νά διαδηλώσουμε
τιj λύπη πού αίσΟανΟιίκαμε, σάν είδαμε τι/ν κ. Λ . (sic) ώς Σο
ρολόπ ιcαί χωρίς ιιά Οέλωμε τιj θυμηθψcαμε ώς Φρασιcουίτα στό
όμώ11υμο lργο τοϋ Λέχαρ . . . )), Τ11 Θεωρεί δηλαδή ιΊ.δικημένη,
·

Θύμα, δταν παίζει όπερέτες, πολύ πιό κάτω ιΊ.πό τή μεγάλη
ιΊ.ξία της.

Τό ι'iρΘρο του " Ρ ιζοσπάστη •; μας βοήθησε νά δουμε τή
γνώμη της 'Αριστεράς, τήν πιό άρμόδια γιά ενα είδος λαϊκό
καi νά π ιστέψουμε περισσότερο στι]ν παρόμοια άξία της
Λαουtάρη . Τά διάφορα " ψιλά " τών έφημερίδων καi τά ι'iρ
θρα του Θαυμασμου σ' αύτή, μας όδηγουν νά δουμε πώς τι]

(9) Ό ύπαι11ιγμός δέν έχει καμιά σχέση μέ τή Ριτσιάρδη,
καλλιτέχνιδα μεγάλης σεμν6τητας, πού ήταν ύπ6δειγμα ευ
πρέπειας καί προσοχής στή δουλειά της. Θεατρ6παιδο, άνε
ψιά τής Εvαγγελ{ας Παρασκευοπούλου καί σύζυγος ένός τ6σο
πεπαιδευμένου συνθέτη καί μαέστρου τής 'Οπερέτας, τού 'Ιω
σήφ Ριτσιάρδη· μιά Πηνελ6πη.
Σπύρος Τριχϋ.ς, άπ' τά πρώτα στελέχη τής Έλληνικfjς 'Ο
περέτας. Εξοχος καρατερ{στας, σοβαρός καί μέ ταλέντο
ν

κτικιϊς συρροιjς κόσμου. Εlιιε, ιcατ' άρχιjιι ά ιιαμφισβιίτητον δτι
ή κ. Λαουτάρη, μετά μακράν ά 11άπαυσι11 έιιεφανίσθη όχι μόνον μέ
έντεταμμένηιι τιjν όρεξιιι κατά φυσικόιι λόγον ά ιιαπτυχθείσαν,
άλλά καί μέ διάθεσιιι νά ύπερβιϊ τάς δυνάμεις της, αϊτιιιες εlνε
γιιωσταί . . . Προφαιιώς δέν ιίθέλησε 11' άγνοιίσίι τήν ά ντίπαλον
[ άρετή καi ήθική ], ούδέ ιιά παραγιιωρίσιι τι/ν άξίαιι της. Δι' δ
καί έπρότεινε τά έπαναληπτικά της δπλα, τό μέταλλον καί τόν
χρωματισμόιι τής φωνιjς της, τών όποίων εκαμε χριjσιιι, πληγώ
σασα τιjν ά 11τίπαλο11, καθ' ιϊν άκριβώς ίδίαν στιγμι/ν έδέχετο δύο
σφαίρας άπό τά δύο φοβερά δπλα τιϊς ιc. Ριτσιάρδη, τιjιι γοητείαν
τιjς έμφανίσεώς της καί τιjιι προτεραιότητα τιjς διαχειρίσεως τοϋ
ρόλου τιjς Σορολόπ . . . ».
"Οσο γιά η]ν i]Θοποι ία, τό " 'Ελεύθερον Β1'j μα " προσθέτει
δτι (( ιίτο τόση ιj ειιτασις τώιι δύο ά 11τιπάλω11, wστε ό άγώιι ν'

άποβιϊ άιιαίμακτος ντέ λά φέν . . . Δίκαιοιι εlιιε αί δύο πρωτα
γωνίστριαι ιιά άλλάξου11 όιιομα. Δηλαδιj : 'Ολυμπία Λαουτάρη
ιcαί 'Αφροδίτη Ριτσιάρδη . . . )), 'Υπογραφή Χ. Τίτλος " Α!

δύο Σορολόπ . Ή άλλαγή τ&ν όνομάτων Θά 'τανε, τiς
μέρες έκείνες, τό καμάρι του " εύφυολόγου " κριτικου μέ τiς
γαλλικουρες! "Ομως, δση σπουδαιότητα κι άν της δίνουμε
έμείς, σά μαρτυρία μιας καλής μικρής στιγμής του θεάτρου
μας, 1) Κριτική γιά τήν 'Οπερέτα κάπως ετσι γινόταν, προστα
τευτικά, σά νά έπρόκειτο γιά μιά έρωμένη Θελκτικ1) , άλλά
παρακατιανή .
"

Καί 11 " Δημοκρατία '', στή γυναικεία στ�)λη της , μίλησε
στίς άναγνώστριές της, γιά τό ίδιο Θέμα, ώς έξης : « Κοσμο

πλημμύρα κάθε βράδυ . . . μέ τιjιι " Σορολόπ " . . . , οί μέν ύπέρ
τιjς κ. Λ αουτάρη, οί δέ ύπέρ τιjς ''· Ριτσιάρδη. Ή πρώτη φαίι•ε
ται συγιcεντρώιιουσα τάς περισσοτέρας ψιίφους, διότι κατορΟώ
νει ιιά συιιδυάζιι τσακπιιιιάν, χάριιι, κομψότητα, εύλυγισίαιι, γλυ
ιcύτητα φωιιιjς καί δλ' αύτά χωρίς νά παρουσιάζιι ιcανέν άηδές
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βλέπανε οί μέσοι άστοi μέ τή λίγη μόρφωση, άλλά μέ τ�)ν
έπιθυμία μέσα τους ένός " iδανικου " όμορφιάς, μιάς όνειρευ
τfjς γυναίκας. Μπορουμε τώρα νά μάθουμε καi τ�)ν ίδέα πού
εlχαν σι μεγαλοαστοί κυρίως. Στ1)ν έφημερίδα " 'Ελεύθερος
Λόγος ", στ�) στήλη της " Διά τόν γυναικείαν κόσμον ", ή
Έσμεράλδα γράφει γιά τό ντύσιμό της, στ�i " Σορολόπ "
έκτενέστατα καi μέ πολλή φροντίδα νά προξενήσει τήν
προσοχή τG>ν κυριΙΙ>ν, πού αύτές τραβουν στό Θέατρο τούς
Cίντρες καi τούς φίλους τους : «Δέν Οά ξεχάσωμε τιjν ώραιοτάτη

)

τουαλέττα ποv είδαμε τελευταίως είς τιjιι " Δα Σορολόπ ". Τιίν
έφοροϋσειι ιί συμπαθεστάτη καλλιτέχιιις ιωρία 'Αφροδίτη Λαου
τάρη. Ήτο κατάλευκος άπό βαρv μεταξωτό ιωί έγαριιίρετο ώραι
ότατα μέ στράς λευκόιι είς τιjιι ζώιιηιι ιωί τόv λαιμόν, δ όποίος
ήτο ι<λειστός. 'Από τό ίδιο στράς εlχε διάδημα. Στά δύο πλάγια
τιϊς φούστας λίγο κάτω άπό τιί μέση εlχε λευκά πτερά Αιιιι·ίc/ιe,
τά όποία μέ τά πουιιιέ έιιώιιοιιτο πολλές σειρές πέρλες. "Ετσι δταν
έσιίκωvε τά χέρια της, τό παιδικό προσωπάκι
" της ξεπρόβαλλε
σάν άι•άμεσα άπό μιά βροχιj μαργαριτάρια . . . » (2 'Οχτώβρη).
Πόσες κυρίες δέ Θά τρέξανε στ�)ν " 'Αλάμπρα " νά φαντα
στουν τό " προσωπάκι " τους " άνάμεσα άπό μιά βροχή
μαργαριτάρια " !

"Αλλη πετυχημένη , χτυπητ�i παρουσία τ� ;ς Λαουτάρη , ση
μειώθηκε στ1) " Ροζίτα ", διασκευ1) άπό μιά ταινία πού τ�)ν
είχε δεί πολύς κόσμος, στό " Πάνθεον ". Ή ταινία κατά τή
συνi1θεια τής έποχfjς, προβλήθηκε μέ τήν προσθi1κη δυό
τραγουδιG>ν, πού 'γραψε ό Σακελλαρίδης. Τά τραγουδουσε
ή άοιδός ηϊς Όπερας καi τfjς 'Οπερέτας Λi1δα Μπέργκ,
πού μένει τ' όνομά της ζωηρό στή μν11μη μου, γιατi τότε
κοντά είχε αύτοκτον1Ίσε ι . Ό. Σπύρος Ποταμιάνος διασκεύασε
τήν ύπόθεση τής ταινίας γιά τό Θέατρο κι ό Σακελλαρίδης τfjς
πλούτισε τή μουσική μέ τά δυό του τραγούδια, μέ εiσαγωγές
κ.λπ. 'Ανέβηκε στό " 'Ιντεάλ '', στiς 24 του 'fούλη του 1 925.
Γνωστός δημοσιογράφος, πού ύπέγραφε Τσαμό, εγραψε :

«Ή κ. Λαουτάρη άφθαστη είς γλυκύτητα καί ίiκφρασι. φωνιϊς δέν
άπεμακρύιιθη ιωθόλου άπό τόιι τύποιι τιϊς Ροζίτας πού ίiδωκεν
είς τόν κιιιηματογράφοιι ιί Μαίρη Πίκφορδ . . . ».

Ει\ι\ Η Ν Ι Κ Η ΟΠ ΕΡΕΤΤΑ

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Η ΜΕΓΑι\ΥΤΕΡΑ ΕΠ ΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ
D< Α. Κ. WILL ΕΚ δ HEJJIZ RΕΙCΒειtΤ
----1

Φ Ρ A Σ K CJ Y I T Α

Στά 1 93 1 , στίς 26 του 'Απρίλη , ό Παπαϊωάννου εφυγε άπό τή
ζωή . Τότε ξόφλησε ούσιαστικά καί ή ' Ελληνική 'Οπερέτα.
Ό γόνιμος βίος της σταμάτησε. Αύτ1i τή χρονιά Θά συνειδη
τοποίησε κ' 11 Λαουτάρη πώς ή έποχ11 της είχε πιά περάσει .
Τότε - τiς πρG>τες μέρες του 1 9 3 1 - ίiνας μεγάλος όπερε
τ ικός Θίασος του Σαμαρτζiί , άπό στοιχεία παλιότερα, παλιά
καi νεότερα, πfjγε ση)ν nόλη . Στό πλήθος τών καλλιτεχνΙΙ>ν
του 11ταν καi ή Λαουτάρη - όχι , όμως, σάν ή άναμφισβ1Ί
τητη πρώτη . Έπαιξε, βέβαια, άρκετούς άπό τούς ρόλους της
της ΆΘ1Ίνας, άλλά τii " Ροζίτα " ηiν επαιξε iίλλη . Έτσι
εκρινε ό έπιχειρηματίας, στηριζόμενος στiς προτιμήσεις ένός
καινούριου κοινου, αύτός πού t1iν είχε άλλοτε κορώνα στό
κεφάλι του πού, πρίν λίγα χρόνια, Θά τής εστρωνε τό δρόμο
μέ χιλιάρικα γιά νά τήν πάρει στ�i δουλειά του. Τώρα " ξε
χνουσε " τό σεβασμό πρός τήν " πρώτη διδάξασα " Όταν
έκείνη πfjγε στό όρντινο καi δέν είδε τ' όνομά της, πέταξε
μιά βαριά βρισιά κ' εφυγ·ε . Μόνο τόν πραγματικό " ενοχο "
δέ Θά 'φερε στό νου της : τό χρόνο ·καi τό κοινό πού " άλλά
ζει ". Καi τά δυό, δέ λογαριάζουν τίποτα! Δέν είχαν πιά τήν
άνάγκη της. Όταν ερθει ή ό':ιρα νά Θαμπώσουν, τίποτα δέ
μπορεί νά σώσει τά Θεατρικά είδωλα . . .
Στό τέλος του 1 932, έκδηλώθηκε μ ι ά κίνηση ΘαυμαστΙΙ>ν
της, πού πιό πολύ κι άπό τ�]ν ίδια, δέ Θέλανε νά παραδεχτουν
τii δύση της. Θέλαν νά της όργανώσουν μιά γιορταστική
έμφάνιση μέ ενα άπό τά Εργα - έπιτυχίες της : τό " Διαβο
λόπαιδο ", τii " Γλυκειά Νανά " ii τή " Ροζίτα " (" 'Αθηνα
ϊκά Νέα ", 2 Νοέμβρη). Τό εργο Θά τό άποφάσιζε τελικά τό
κοινό, σ' ενα είδος δημοψ11φισμα. Διαλέχτηκε ή " Γλυκειά

:

�
'Ά 1 • ω Ούραιιlα Παζούρη, ιlπό τίς πιό σταθερές καρατερlστες

:

τ�jς ' Δ'λληιιικιjς ' Οπερέτας. Ί! φωτογραφlα της άφιερωμένη
στ1) " χαϊδεμένη " της καλλι.τέχιιιδα 'Αφροδlτη Λαουτάρη
Π ιί τ ω 'Γό πρ6γραμμα τ�jς " Φρασκουlτας " τού Λέχαρ ιlπό
την " Έλληνικ1} Όπερέττα " τού Παπαϊωάννου. Πρώτο άιιέβα
σμα στίς 20 ' Ιούιιη 1923. Προσωπικη έπιτυχlα τ·ίj ς Λαουτάρη
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Νανά ". Στίς 9 του Δεκέμβρη , ή " Βραδυνή " δημοσιευει
τά έξ1ϊς : « Τά 15 χρόνια τιϊς "Πρωταγωνίστριας " (10) . Σιίμερα

τό άπόγευμα είς τό " Κεντρικό11 " οί θαυμασταί τοϋ ώραίου θεα
τρικοϋ ε/δους πού λέγεται ιϊ πού " έλέγετο " όπερέττα θά δοίiν
καί πάλι τιί Λαουτάρη . . . Ή έξέλιξις, βλέπετε, καί ιj πρόοδος
ιj μοντέρνα " ά11ωμάλων όρέξεων " - ίδέες τών θιασαρχών τιϊς
Όπερέττας - τιίν εlχαν άποι(λείσει . . . καί ιί όπερέττα μας
παρουσιάζει ίiνα σωρό μπαλαρινικάς ιcνιjμας έιc τοϋ προχείρου.
'Η Λαουτάρη λοιπό11 εlχε άποσυρθιί. Εlχε τεΟιϊ είς διαθεσιμότητα.
Elvε ά/(όμη νέα καί ιί φω111ί της δροσεριί - δροσεριί, ξεκούραστη,
εl11ε πάντα ιί φω111ί τιϊς Λαουτάρη. " Ή γλυκειά Νανά, ιcα11είς ποτέ
δέ11 τιί ξεχνίi "· άνάμ11ηση έ11ός τραγουδιοϋ μιίiς έπιτυχίας της, τής
" Γλυιcειίiς Ναιιίiς " πού Οά τιίv ξαιιαπαίξιι ιcαί πάλι μιά φορά ».

Ή είδηση φορτώνει στούς θιασάρχες τήν παρακμή του
είδους.

Εlδα τήν παράσταση αύτi1 . Ήταν άπογευματινή. Τό " 'Εθνικό
Θέατρο " εlχε άρχίσει . Τό ίδιο κ' ή συνεργασία Μαρίκας Κυβέλης, στό " Κεντρικό ", δπου παίζανε τή " Βροχή "
του Μώμ . Ή θεατρικ11 αίσθηση εlχε πιά άλλάξε ι . Ή " Γλυ
κειά Νανά " μου φάνηκε σάν κάτι ξένο, παλαιικό, καθόλου
κοντινό, μακρινό καί κακότεχνο. Τά χρόνια πού ε{χαν περά
σει άπό τό 1 908, έφτασαν γιά τήν 'Οπερέτα νά όλοκληρώσει
ηΊν ύπόι;;τασή της καί νά μί'iς άποχαιρεη)σει . Κατά καιρούς,
εγιναν πολλές προσπάθειες νά ξαναζήσει . Οί καλλιτέχνες
της πάντα εlχαν στό νου τους τή λάμψη της άκμής της καί
ξαναγύριζαν εύχάριστα σ' αύτi1 . Όχι, δμως, καί τό κοινό.
Ό,τι aλλοτε συγκινουσε, τώρα 1'Ίταν ψυχρό.
Ή Λαουτάρη ε{χε μέσα της τήν έπιθυμία νά παίξε ι . Δέν
εφτασε δμω; ποτέ στό σημείο νά χάσει τήν άνθρώπινη άξιο
πρέπειά της. Κρατήθηκε γιατί, δικαιότατα, τής εlχε άπονεμη
θεί ή τιμητική σύνταξη του άρμόδιου Ταμείου (άριθ. 7 5 1 ) .
Μ ί'i ς τ ό πληροφορεί ό φίλος εiδικός κ . Βαίλας. 'Επίσης,
γιατί στάθηκε ίκανή νά έργαστεί στό Ραδιόφωνο άπό τήν
άρχi1 , σάν έκφων i1 τρια.
Πάντω;, καί στίς τελευταίες έμφανίσεις της, ε{χε τή θλιβερή
τύχη ν' άκούει τούς έπαίνους των περασμένων της καί τίς
έπιθέσεις έναντίον τής έποχής πού τήν ε{χε παραμερίσε ι ,
δπω; δταν έμφανίστηκε στό " Έντεν " (Θησείο, 23 Μ ά η
1 9 3 1 ), στ�Ίν έπιθεώρηση " Καραμπόλα " κ ' έκανε μιά δυνατή
έντύπωση μέ μιά ρομάντσα. Όλ' αύτά τά ύμνολογi1ματα
μοιάζανε, στό βάθος, σάν έπικήδειοι. Τά γράφανε άπό καλή
διάθεση, άλλά τό άποτέλεσμα 1'Ί ταν πικρό. Μ ιά φορά, στό
Ραδιόφωνο, έγινε μιά έκπομπή ( 1 9 Όχτώβρη 1 948) μέ άπο
σπάσματα έργων του Σακελλαρίδη . Φυσικά, iiγινε μνεία της
Λαουτάρη. Ό Θόδωρος Συναδινός έγραψε στό " 'Ελεύθερον
Βήμα ", μιά νοσταλγικ1Ί άνάμνηση, " . . . Τί γίνεται ; . . . ",
καθώς καί 11 " ' Ελληνική " (5 'Ιούνη), δταν βγήκε στήν " Κα
ραμπόλα ", βρ1ϊκε ηΊ δίκαιη εύκαιρία νά ηΊν ύμν1)σε ι , άλλά
- γιά νά δικαιολογ1Ίσει γιατί έπαιζε μέ τόν πρίν άπό λίγα
χρόνια άνανεωηΊ τής 'Επιθεώρησης, τόν Άρντάνωφ, σέ
συνοικιακό θέατρο - έριξε τό φταίξιμο στούς θιασάρχες.
Έμί'iς ένδιαφέρουν τά παραπάνω, γιατί άποδείχνουν πώς δσοι
τήν εlχαν aλλοτε άκούσει, δέν τήν ξεχνουσαν. Τήν ίδια δμως,
εlναι άμφίβολο iiν θά τήν εύχαριστουσαν. Δέ φαινότανε
aνθρωπος μέ αύταπάτες, οϋτε ύπήρχε aλλωστε, τίποτ' Cίλλο
γιά νά τής προσφέρει τό κοινό. Στόν ίδιο τόνο μίλησε κα:i ό
Μ ιχ . Ροδί'iς (" Βήμα ", 30 'Απρίλη , 1 943) δταν 11 Λαουτάρη
εδωσε μ ιά παράσταση , στόν " 'Απόλλωνα " .
Τό καλοκαίρι του 1 933 επεσε aρρωστη βαριά. Γύρω στά μέσα
'Ιούλη, γύρισε στό καλύτερο. Έτυχε νά συναντήσουμε ενα
τιτλοφόρο πού aρχιζε μ' αύτά τά λόγια : « Με μεγάλη χαρά

πληροφορούμεΟα δτι ιί συμπαΟιίς /(αί άλησμό11ητη /(αλλιτέχνις
κ. Άφροδίτη Λαουτάρη, πού παλαιότερα έκόσμησε τιί μου
σικιί μας σκη111ί . . . ».
" 'Αλησμόνητη ", " παλαιότερα ",
.
" έκοσμησε
". Τρείς λέξεις φοβερές γιά μιά κυρία του Θεά

τρου. Τίς γράψανε μέ συγκινημένη
δμως, ήταν ταφόπετρες.

καρδιά. Γιά

κείνη ,

(10) 'Η λέξη "Πρωταγωνlστριας " εl�ιαι μέσα σέ εlσαγωγι
κά. Θέλει μ' αvτά ό συντάχτης τού aρθρου, ό Σώτος Πετράς,
νά έκφράσει τό θαυμασμό του. Δέν πρόκειται δηλαδη γιά μιά
πρωταγωνίστρια, dλλά γιά την καλύτερη, γιά την κατεξοχή.

Γ. Δράμαλης, dπό τά βασικά στελέχη τής 'Ελληνικfίς ' Οπερέτας,
μέ ύπέροχο μέταλλο φωνfίς. Πρωτοεμφαν{στηκε, 'Ηγούμενος
στην "Πουπέ", μέ τό θίασο τού Γιάννη Παπα ϊωάννου, στά 1909
Άν 'κ:' ε{χε λάμψει σάν άδιάπτωτη πρώτη , έντούτοις τήν εΙ
χαν άγαπήσει οι συνάδελφοί της καί τής παρασταθήκανε
πάντα στίς άρρώστιες της, καθώς 1'Ίταν φιλάσθενη. 'Ιδιαίτερα,
ή Ζαζά Μπριλλάντη , ή iσάξιά της πρωταγωνίστρια, πού
πλάι στό ξεχωριστό της τάλαντο ε{χε μιά τρυφερή καί θερμή
καρδιά γεμάτη καλοσύνη,,, καθώς τό γνωρίσανε πολλοί . Νά
λοιπόν πού οι .. μεγάλες τής 'Οπερέτας καί της 'Επιθεώ
ρησης δέν ήταν δλες " !ερά τέρατα " μέ σκοτεινό ύποσυνεί
δητο, άλλά καί άνθρωποι άγνοί . Τέτοια ψυχή ήταν κ' ή Ζαζά
Μπριλλάντη , πού τό " Θέατρο ", τό περιοδικό μας, δέν εχει
σκοπό νά :τήν ξεχάσει .
Έχουμε δεί σ' ενα Λεύκωμα της Λαουτάρη μιά άγγελία του
" Πίκ - Νίκ " στόν " Ά:ττ όλλωνα ", πού δέ μπορέσαμε νά τήν
έπαληθέψουμε. Σ' αύτή , ό θίασος της " 'Ελεύθερης Μουσι
κης Σκηνής ", μέ δ ιευθυντή τό Δημi1τρη Εύαγγελίδη , εχει
σημειώσε ι : " Σκηνική έπιμέλεια 'Αφροδίτης Λαουτάρη " .
οι νεότεροί τ η ς , δηλαδ1), δέν τή Θεωρουσαν σάν εξοχη μόνο
έρμηνεύτρια άλλά καi δασκάλα τους!
Άν ύπάρχει περίπτωση νά ξαναγίνει ό τόπος μας καi πάλι,
Cίξιος γιά τή χαρά, τόν άνέφελο κ' εύτυχισμένο βίο, θά ξεπε
τ�χτει_ καi πάλι, γιά νά έκφράσει τήν εύτυχία, ηΊν εύθυμία,
Ί=η � όμορφιά, τή μουσική καi τόν άπλό χορό της, ενα και
ν� υρι ο εΙδο ς θεατρικό, μιά νέα 'Οπερέτα πού - εΙναι, δμως,
.
σ� μερα περισταση,
να. πλέκει κανένας αισιόδοξα δνειρα γιά
την προκοπή του κακότυχου ρωμέικου;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
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Άπό χο υντι κό Δη μοτι κό Σ υ μ βο ύλιο

Κ Α Τ ΑΔ Ι Κ Η Σ Ε Θ Α Ν Α Τ Ο
Ν ΕΟ ΚΛΑΣ 1 ΚΟΥ Θ Ε Α Τ Ρ Ο Υ
Τό .. Μ αλλια ροπούλειο " της Τρίπολης
Ό 'Αστερίσκος ξεκίνησε τήν έκστρα
τεία γιά τή σωτηρία τοϋ νεοκλασικοϋ
θεάτρου τfjς Τρίπολη ς . Συνεχίζε ι , καi
στό τεϋχος αuτό, τόν άγώνα τόν καλό.
Τόν βοηθοϋ·ν τώρα καi τά Ντοκου
μέ1ιτα. Προσκομίζουν, αuτή τή φορά,
στήν εuρύτερη δημοσιότητα, συγκλο
νιστικά φωτογραφικά ντοκουμέντα καi
δυό σημαντικά γιά τήν ιστορί α τοϋ
θεάτρου μας εγγράφα.
Τό πρώτο, άθλιο, ταπεινό, ψυχρά έγκλη
ματικό : Ή άπόφαση τοϋ χουντικοϋ
Δημοτικοϋ Συμβουλίου τfjς Τρίπο
λης γιά η)ν καταδίκη τοϋ νεοκλασικοϋ
θεάτρου τfjς πόλης σέ θάνατο ! Ή
" ρωμαλέα " - δπως τήν αuτοχαρακτη
ρίζουν o i ψοφοδεείς διορισμένοι τfjς
χούντας - άπόφασ1i τους : Νά κατε
δαφισθi] τό ύφιστάμενον έρειπωμένον

Μ αλλιαροπούλειον θέατρον, δεδομέ
νου δτι ιστορικώς οuδεμίαν εχει άξίαν
καi δέν δύναται ώς έκ τούτου νά χα
ρακτηρισθi] διατηρητέον μνημείον!

Ό έκλεκτός τfjς χούντας δημοτικός
άρχων, μέ . . . " γνώμονα τό συμφέρον
τfjς πόλεως ", παρασύρει - άνάθεμά
τον ! - στό εγκλημα : " . . . δέν είναι
δυνατόν νά διατηρώμεν ε!ς τό έμφανέ
στερον ση μείον της πόλεως εν έρειπω
μένον άκlνητον, τό όποίον προκαλεί
δυσμενfj σχόλια καi μεταξύ τών συμπο
λιτών, άλλά καi τών έπισκεπτών τfjς
πόλεως . . . ". Ή άπόφαση γιά τήν κατε
δάφιση τοϋ θεάτρου παίρνεται όμόφωνα.
Τό ίδιο κ' ή άπόφαση νά δημιουργηθεί
ση) θέση του . . . σύγχρονον πάρκινγκ,
μετ' ισογείου πολυτελοϋς άναψυκτη 
ρίου έκ κρυστάλλων!

Τά έπίσημα Πρακτικά τfis σvνε5ρίασηs τοϋ χοvvτικοϋ
Δημοτικοϋ Σvμβοvλίοv τfis Τρίπολης - 5 Νοέμβρη
τοϋ 1 970 - κατά τήv όποία άποφασίστηκε, έν ψvχρw,
ή κατεδάφιση τοϋ παρα5οσιακοϋ θεάτρου τfis ' Α ρκα
δικfis πρωτεvοvσαs, eχovv ώs �ξfis:
ΤΟ Δ ΗΜΟΤ.ΙΚΟΝ ΣΥΜ ΒΟΥΛ Ι ΟΝ ΤΡΙ ΠΟΛΕΩΣ

Συνεδρίασις τ-ίjς 5ης
Ό Πρόεδρος
Γ. Μ. Διαμαντόπουλος

οεμβρίου 1 9 70

Τά Μέλ·η
Παν. Λαμπρόπουλος, Δ·ημ. Πανούσης,
Κων. Φουφόπουλος, Θ. Πλατανίτ·ης,
Γ. Τσαρουχiiς, Ίωάν. Μέγγος.

' Η συνεδρίασις έγένετο δ·η μοσίqι έν τ� Δ·ημαρχείφ τ-Ιjν S·ην
Νοεμβρίου '1 970 ·Ιjμέραν Πέμπτην καt ί�ραν 8·η ν μ.μ. κατόπιν
της νομίμως κοινοποιηΘείσ·ης όπ' άριθ. 7829/ 1 9 70 προσκλ·ή
σεως τοu κ. Προέδρου αύτοu προς λ'ίj ψιν άποφάσεως έπl των
έν αύτ·ίj άναγεγραμμένων Θεμάτων. 'ΙΌ Συμβούλιον εόρέΟη έν
άπαρτίqι, παρ ισταμένου καt τοu Δ·ημάρχου κ. Δ·ημ. Σούντρ·η .
'Ακολούθως τίΟεται όπο συζ·ήτ·ησιν τ ο Οέμα " περί τ'ίjς τύχ·ης
τοu έρειπωμένου Δ·ημοτικοu Θεάτρ.ου " .
Ό Πρόεδρος τοu Δημοτικοu Συμβουλίου κ . Γ . 1Ι'Ι. Δ ι α μ α ν τ ό π ο υ λ ο ς λέγε ι ϋτι πρέπει νά λ·ηφΟ'ij δριστικ·Ιj άπόφασις
διά τ·Ιjν τύχην τοu έρειπωμένου Δημοτικοu Θεάτρου, το δποίον
λόγφ τ-ίjς μ·η έπιδεχομένης άνακαινίσεώς του άλλά καί των
άκαταλλ·ήλων μικρων έσωτερικων του χώρων δέν έξυπηρετεί
σ·ήμερον - άλλά καt δέν Οά έξυπηρετ·ήση μελλοντικως ούδε
μίαν άποστο)•ήν.
Λαβών τον λόγον δ Δ·ημ. Σ.ύμβουλος κ. Ί . Μ έ γ γ ο ς ε!πεν
�

Τό δεύτερο εγγραφο εχει άλλο ϋφος
καi ήθος. ΕΙναι 11 άληθινά ρωμαλέα
άπόφαση τοϋ έκλεγμένου Δημοτικοϋ
Συμβουλίου τfjς άρκαδικfjς πρωτεύου
σας πού, δχι μόνον άκυρώνει τήν έπαί
σχυντη άπόφαση τών χουντικών γιά τήν
κατεδάφιση τοϋ Θεάτρου, άλλά προβλέ
πει καi μέτρα γιά τή σωτηρία του.
Στή μάχη γιά τή σωτη ρία τοϋ θεάτρου
έπιστρατέψαμε σήμερα καi πλούσια φω
τογραφικά ντοκουμέντα. Πέντε - μαζi
μέ τό ξώφυλλο τοϋ τεύχους - όλοσέλι
δες εiκόνες. Ή φωτογραφία, άπό τή
φύση της, είναι πιό άδιάβλητη , πειστική
καί άδιάψευστη , πιό εΟγλωττη άπό κάθε
λεκτική περιγραφ11 . Χρειάζεται νά προ
στεθεί τίποτ' άλλο ; Μόνο, δταν τό θέα
τρο· τfjς Τρίπολης σωθεί, θά σταματή
σουμε τόν άγώνα. Μόνον τότε!

τά κάτωθι : Αί προοπτικαt άναπτύξεως της πόλεως μiiς όπα
γορεόο�ν την άνάγκ-η� Ο�ως έ,πt τοϋ .Θέματ,ος τούτου λάβωμ,::ν
ρωμαλεας και σοβαρας αποφασεις. Η αϋξ·η σις καΘημερινως
τ-ίjς κυκλοφορίας, δ έπιταχυνόμενος ρυΟμος άνοικοδομ·ήσεως
tδιαιτέρως δέ ε ις τούς πέριξ τοu Δ·ημοτικοu Θεάτρου χώρους
ενΘα το έπιτρεπόμενον ϋψος φΟάνει τούς 5 όρόφους, Θά δημιουρ
γήσουν εtς το έγγύς μέλλον άσφυξίαν ε ις τ-Ιjν κεντρικωτέραν
καl πλέον έπίκαιpον Θέσιν τ-ίjς πόλεως.
\

Εtς προγενεστέραν μας άπόφασιν προεβλέφΟ·η εtς το όπο άνέ
γερσιν έκ τ-ίjς άξιοποιήσεως των Κλ·ηροδοτ-ημάτων Πνευματι
κον Κέντρον Δ·ήμου καt αrθουσα Θεάτρου. Προτείνων ϋΘεν
ϋπως κατεδαφισΟ'ij το όφιστάμενον έρειπωμένον Μαλλιαρο
πούλειον Θέατρον, δεδομένου ϋτι ίστορικως ούδεμίαν εχε ι άξίαν
καl δέν δύναται ώς έκ τούτου νά χαρακτηρισΟ'ij ώς διατηρητέον
μν-ημεϊον, άλλά νά δημιουργηΟ'ij εtς τον χωρον αύτόν, συνδuαζο
μένου μετά τοu όπολοίπου εναντι διαμορφωθέντος προσωρινως
εtς πάρκον, κυκλοφοριακος κόμβος μέ όπόγειον " πάρκιγκ "
αύτοκινήτων, τοu δποίου τήν δαπάνην Οά άνελάμβανεν μία έκ
των έν 'Ελλάδι Έταιpειων Πετρελαιοειδων κατόπιν εtδικ'ίjς
προς αύτάς προκηρύξεως καl όποβολ'ίjς έκ μέρους των προσφο
ρων, εtς δέ τον tσόγειον χωρον, εtς το κατ' έξοχ·Ιjν έμφανές καl
έπίκαιpον τοuτο σημείον τ-ίjς πόλεως κατασκευασθ'ij tσόγειον
πολυτελές έκ κρυστάλλων Cίνετον καt σύγχρονον άναψυκτ·ήριον
�αροu 8γκου1 το δποίο�ν μέ�α � tς το πάρ,κον, Θά ,άποτελέση
ενα πολιτισμενον σημειον
δια τ-ην πόλιν αλλα και κόσμημα
αύτ'ίjς.
Κατόπιν εχαβεν τον λόγον δ κ. Κ. Φ ο υ φ ό π ο υ λ ος ,
Δημοτ. Σύμβουλος, ϋστις όπεγράμμισεν 8τι ·ή άνάγκη τοu Θεά
τρου διά τ-}ιν πόλιν δέν Οά πρέπη νά παραβλεφθ'ij καt ϋτι δ·ημο
τιχ·Ιj μέριμνα θά πρέπη νά είναι νά έξευρεΘ'ij έ!τερος χωρος

'Η στέγη τού Μαλλιαροπούλειοv Θεάτρου δs χτvπ1jθηκε aπό έχΟρικ1] βόμβα. Τήν l!πληξε ή aδιαφορία δλων μας !

διά ά.νέγερσιν τοιούτου έφ' δσον δl:ν καταστ'ίj δυνατ-1) ή ϋπαρ
ξίς του έντος τοu μελετουμένου Πνευματικοu Κέντρου.
Λαβών τον λόγον δ κ. Δ ή μ α ρ ·χ ο ς ά.νεκοίνωσεν δτι κατά
την πρόσφατον έπίσκεψίν του εtς τ-Ι)ν Δ/νσιν Πολιτιστικών
'Υποθέσεων τοu Ί"πουργείου Προεδρίας τοu ά.νεκοινώθη δτι
μελετάται ή χρ·ηματοδ6τησις τών Δ·ήμων ο�τινες διαθέτουν
ο tκόπεδον διά νά ά.νεγείρουν Δημοτικά Θέατρα, ά.λλά δl:ν
δύναται νά προσδιορισΘ'ίj ά.πο τοuδε δ χρόνος τ'ίjς πραγματο
ποι·ήσεως τ'ίjς χρηματοδοτ·ήσεως αύτ-Ιj ς καl έκ τ-Ιj ς π).-ηροφορίας
αύτ'ίjς είπεν δ κ. Δ·ήμαρχος έξά.γεται το συμπέρασμα δτι δl:ν
Θά πρέπ·n νά ά.ναμένωμεν ε tς τά έπόμενα 2 'ι) 3 i:τη χρηματοδό
τησιν καl i:ναρξιν έργασιών ά.νεγέρσεως Δημοτικοu Θεάτρου
καl ώς έκ τούτου δΕ:ν είναι δυνατον νά διατηρώμεν εtς το έμφα
νέστερον σημείον τ'ίjς πόλεως �ν έρειπωμένον ά.κίνητον το δ
ποίον προκαλεί δυσμεν'ίj σχόλια καl μεταξύ τών συμπολιτών,
ά.λλά καl τών έπισκεπτών τ'ίjς πόλεως, μη δυναμένου δl: νά
χρ·ησιμοποι·ηΘ'ίj σ·ήμερον.
Συμφωνώ μl: τ-Ι)ν εtσ·ήγησιν τοu κ. Μέγγου, προτείναντος την
προκ·ήρυξιν διαγωνισμοu διά τ-Ι)ν ά.ξιοποίησιν τοu ύπογείου
χώρου. 'Επίσ·ης συμφωνώ μl: την κατεδάφισιν τοu μ·ΙJ καταλ
λ·ήλου δι' ο ίανδ·ήποτε σ·ήμερον χρ'ίjσιν Θεάτρου, άφοu έξασφαλί
σωμεν τούς πόρους τ'ίjς ά.μέσου άξιοποι·ήσεως τοu κενοu χώρου
'ι\ τ'ίjς διαμορφώσεώς του ε tς άναψυκτ·ήριον 'ι\ πάρκον. Μετά
δl: τ·Ι)ν άναγγελίαν τ'ίjς ένάρξεως τ'ίjς χρ·ηματοδοτ·ήσεως τοu
Δήμου καl την ύλοποίησιν αύτ'ίjς, Θά έπιλέξωμεν τον άρεστον
χώρον προς άνέγερσιν Δ·ημ. Θεάτρου, ε�τε ε tς τούς χώρους
τοUτοuς, εϊτε άλλαχοU.
Μετά διαλογικην συζ·ήτησιν και άνάπτυξιν άφ' ένος έκάστου
των κ.κ. Συμβούλων των άπόψεων έπl τοu Θέματος τούτου
καl μl: γνώμονα το συμφέρον τ'ίjς πόλεως, το Δημοτικον
Συμβούλιον,
'Α π ο φ α ί ν ε τ α ι δ μ ο φ ώ ν ω ς δπως :

Me

li

α ) συνταχΘ'ίj προκήρυξις προς τάς έν 'Ελλάδι 'Εταιρείας Πε
τρελαιοειδών διά τ-Ι)ν ύποβολ·Ι)ν προτάσεων κατασκευ'ίjς συγ
χρόνου ύπογείου " πάρκιγκ " μετά πολυτελοuς ά.ναψυκτηρίου
ε tς το tσόγειον τ'ίjς μεγίστης δυνατόν έσωτερικώς χωρ·ητικό
τητος, ιΧνευ ζημίας τ'ίjς αtσθητικ'ίjς τοu δλου χώρου, άποσβεννυ
μένων ;ων διατε�ησ�μένων κεφ �λα�ων έκ τ'ίjς έπl �ρι �μένον
χρόνον εκμεταλλευσεως των παρα της προκριθησομένης Εται
ρείας.
β ) Την κατεδάφισιν τοu έρειπωμένου " Μαλλιαροπουλείου
Δημοτικοu Θεάτρου " καl τ-Ι)ν ιΧμεσον προσωρ ιν·Ι)ν αtσΘητικ·Ι)ν
ά.ξιοποίησιν τοu κενοu χώρου.
γ ) Τ·Ι)ν διαμόρφωσιν καl τών δύο χώρων, τοu τ-Ιj ς παλαιiiς
Δημοτικ'ίjς ά.γορiiς - νuν πάρκου - καl τοu δημιουργ·ηθησομέ
νου έκ τ'ίjς κατεδαφίσεως τοu Θεάτρου, εtς ένιαίον τοιοuτον
μl: πρόβλεψιν έξυπηρετ·ήσεως τ'ίjς κυκλοφορίας τ'ίjς πόλεως.
δ ) Τ·Ι)ν πρόβλεψιν διατ·ηρ·ήσεως ά.ναλόγου χώρου διά μελλοντι
κ-Ι)ν ά.νέγερσιν Δημοτικοu Θεάτρου, έφ' δσον ύπάρξουν αι προϋ
ποθέσεις χρηματοδοτ·ήσεώς του καl έφ' δσον δl:ν διατίθεται
έ:τερος πλέον κατάλλ·ηλος προς ά.νέγερσιν τούτου χώρος. Και
ε ) Νά προβλεφΘ'ίj ε tς έ:ναν έκ τών ύπογείων χώρων συγκρότημα
ά.ποχωρητηρίων τοu Δ·ήμου.
Παρακαλεί τον κ. Δ·ήμαρχον διά τήν περαιτέρω ένέργειαν καl
έξέδοτο τ·)Jν ύπ' ά.ριΘ. 2 '1 5/1 970 άπόφασίν του.
Ό Πρόεδρος

Τά Μέλ·η
( 'Έ π ο ν τ α ι ύ π ο γ ρ α φ α l )

'Ακριβές ά.ντίγραφον
'Εν Τριπόλει τ'ίj 6 Η 1 97 0
Ό Δ·ήμαρχος Τριπόλεως
ΔΠΜΙ-ΙΤΡΙΟΣ ΣΟΎ'ΝΤΡΗΣ
-

-

όμόφωνη άπόφαση του Δη μοτικοϋ Συ μ βουλίου

ΚΑΤΑ Δ Ι Κ Η

ΑΝΕΣΤΑΛΗ!

Καi πρ όνοια γιό την άποτροπη κα τάρρευσης
Τά έπίσημα Πρακηκά της σvνεδρίασης τοv έκλεyμένοv π1ά
Δημοηκοv Σvμβοvλίοv της Τρίπολης
20 Όχτώβρη
1 975
κατά τήν όπο ία άποφασίστηκε ό μ ό φ ω ν α ή
άνάκληση της χοvνηκης άπόφασης y1ά τήν καταδίκη τοv
" Μαλλ1αροπούλε1οv ", Εχοvν ώς έξης :
-

Ο Π ΡΟΕΔΡΟΣ
Θρασ. Άνδριανόπουλος

-

ΤΑ Μ ΕΛΗ

Έλπίς ΨυχογιοQ, Νικ:. Κωνσταν
τόπουλος, Χρ. Σταθόπουλος, Δημ.
Χρονόπουλος, Ήλ. Τσακόπουλος,
'Αν. Δεκ:άζου, Γ. Χατζης, Εuάγγ.
Κωτσιόπουλος, Ήλ. Ρέβελας, Ά
ποστ. Καρύδης, Νικ:. Ντούμας,
Άρ. Κατσιαμπης, Βασ. Καρδαρiiς,
Χρ. Μ πιρμπίλης, Κων. Ταλούμης
' Η συνεδρίασις έγένετο δημοσίςι έν τφ Δημοτικφ Καταστήμα
τ ι , η)ν 20ην 'Οκτωβρίου 1 975, ήμέραν Δευτέραν καί δ:ιραν
7 μ .μ . , κατόπιν της νομίμως κοινοποιηθείσης ύπ' άριΘ. 7 1 1 8 /
1 1 - 1 0 - 7 5 προσκ:λ1ίσεως του Προέδρου τοQ Δημ. Συμβουλίου
κ. Θρασ. Άνδριανοπούλου, πρός συζήτησιν καi λήψιν άπο
φάσεως έπί των έν αuτl] άναγεγραμμένων Θεμάτων.
Τό Συμβούλιον εύρέθη έν άπαρτίςι, παρισταμένου καί τοQ Δη
μάρχου κ:. Παν. Άλεξοπούλου, άπουσιαζόντων τών Δημ.
Συμβούλων κ.κ. Φωτ. 'Αγγελίδη , Χρύσας Βασιλακ:οπούλου
καί Χρ. Μπουρτσουκ:λ1) , καίτοι νομίμως κληθέντων.
'Ακολούθως, τίθεται ύπό συζήτησιν τό Θέμα «Περί λi1ψεως
άποφάσεως έπί έγγράφου προτάσεως κ:.κ. Δημ. Συμβούλων
περί άνακ:λήσεως i) μή της προε1λημμένης ύπ' άριΘ. 2 1 5 /70
άποφάσεως τοQ Δημοτικου Συμβουλίου δ ι' 1]ς άπεφασίσθη ή
κατεδάφισις τοQ Μ αλλιαροπουλείου Θεάτρου».
Ό Πρόεδρος του Δημοτικ:οQ Συμβουλίου κ:. Θ ρ α σ. Ά ν -

δ ρ ι α ν ό π ο υ λ ο ς άναγιγνώσκε ι τό ύπ' άριΘ. Πρωτ. 6908 /
4 - 1 0 - 75 έπιδοθέν εγγραφον ύπό τών Δημ . Συμβούλων κ . κ: .
Βασ. Καρδαρii, Εuαγγ. Κωτσιοπούλου, Ν ικ . Ντούμα, Ήλ.
Ρέβελα, Ήλ. Τσακοπούλου καί Δημ. Χρονοπούλου, δ ιά τοQ
όποίου προτείνεται δπως τό Δημοτικόν Συμβούλιον λάβ�:�
άπόφασιν
α) περί άνακλήσεως της ύπ' άριΘ. 215 /70 άποφάσεως δ ι ' ής
εχει άποφασισΘη ή κατεδάφισις τοQ Μαλλιαροπουλείου
Θεάτρου,
β) περί άναστηλώσεως τοQ Θεάτρου καί άναλήψεως έκ: μέρους
του Δήμου η1ξ πρωτοβουλίας της δλης προσπαθείας δ ιασώσεως
του Θεατρικ:ου Κτιρίου,
γ) περί συστάσεως έπιτροπής μέ άποκ:λειστικ:ήν άρμοδιότη
τα τόν χειρισμόν τών Θεμάτων των άφορώντων τό Μαλλια
ροπούλειον Θέατρον καί
δ) προγραμματισμόν άμέσων ενεργειών πρός ύλοποίησιν τοQ
έπιΘυμητοQ άποτελέσματος της σωτηρίας τοQ Μαλλιαροπου
λείου Θεάτρου.
Μ ετά η)ν άνάγνωσιν τοQ ώς άνω έγγράφου, ό κ:. Πρόεδρος
δίδει τόν λόγον είς τόν Δημ. Σύμβουλον κ. Δημ . Χ ρ ο ν ό
π ο υ λ ο ν δστις, άναπτύσσων καί δ ιά ζώσης τό δλον Θέμα,
λέγει δτι εν ο!κ:οδόμημα δ ι ά νά χαρακ:τη ρ ισθl] ώς διατηρητέον
Θά πρέπ�:� η νά εχ�:� άξιόλογον άρχιτεκ:τονικήν άξίαν η παρα
δοσιακούς η συνα1σθηματικοuς δεσμούς. Ε ίς η)ν παροQσαν
περίπτωσιν τοQ Μαλλιαροπουλείου Θεάτρου, εχω τήν γνώμην
δτι άπό 'Αρχιτεκτονικής πλευρiiς δέν έπ1 βάλλεται ή διατήρη
σίς του, τό συναισθηματικ:όν καί παραδοσιακόν δμως στοι
χείον καί ό σεβασμός πρός τοuς παλαιούς συμπολίτας μας,
άπαιτοQν καί έπι βάλλουν τήν δ ιαηίρησίν του. Έρωτiiται δέ
ό κ . Δήμαρχος, καί παρακαλείται δπως ένημερώσ�:� τό Συμβού-
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Ol φωτογραφίες άπό τήν χαταστροφή τοQ Μαλλιαροπούλειου όφείλονται στόν τριπολιτσώτη φωτογράφο κ:. Γ. Π. Κομποχόλη

'Η φωτογραφ ία δ ίνει μέ ά δ ιάψεvστη άκρίβεια τήν , άπερ ίγραπτη μέ λόγια , καταστροφ ή τού Μαλλιαροπούλε ι ου
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'Ένα νεοκλασικό άρ χιτεκτονικ ό κτίσμα, δλο φινέτσες , άντιμετώπ ισε τόν ά δυσώπητο βανδ αλ ισμό τών νεοελλήνων

Οί σύγχρονοι ήρόστρατο ι τής Τρίπολης aφησαν τa όνόματά τους γιa τίς άνείπωτες βαρβαρότητες ποv δ ιαπράξανε
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λ ι ον, έάν tΧ1J προβfj ε!ς καμμίαν συγκεκριμένην ένέργειαν
έπi του Θέματος του Θεάτρου.
'Ακολούθως, ό λόγος έδόθη ύπό του κ. Προέδρου είς τόν
Δημοτικόν Σύμβουλον κ. Ά π ό σ τ . Κ α ρ ύ δ η ν, ό όποίος
λέγει δτι μέχρι τουδε 11 ύπόθεσις του Μαλλιαροπουλείου
Θεάτρου δέν εχει άντιμετωπισθη άπό η)ν σωστi1 του πλευρά
καί δεν πρέπει νά ξεκοπ1j άπό τίς Cίλλες βασικές άνάγκες της
πόλεως. 'Εάν Θά άναζητ�Ίσωμεν τό ιστορικόν της λειτουργίας
του Θεάτρου θά ίδωμεν δτι τουτο ήτο ό συνεχ1)ς πονοκέφαλος
του Δi1μου καi ούδέποτε έλειτούργησεν κανονικG:ις. Έπειτα,
ή οικονομική κατάστασις του Δi1μου δέν έπιτρέπει καί δέν
θά πρέπ1J νά διαθέσωμεν τά χρ1Ίματα διά τό θέατρον, έφ' δσον
έχομεν άνάγκην Δημαρχείου, Πνευματικου Κέντρου, Βιβλιο
θ1ίκης, ύπονόμων uδατος κλπ. Κατά συνέπειαν, Θά πρέπτι
μέν νά διατη ρηθi] τό Θέατρον, άλλά νά μ�)ν σπεύσωμεν εις τήν
διάθεσιν χρημάτων διά ηiν έσπευσμένην διόρθωσίν του, άλλά
κατόπιν ε!δικi) ς μελέτης. Τά στοιχεία του ε{ναι γερά καί δύ
νανται νά άνθέξουν εις τό όλίγον αύτό διάστημα πού Θά χρεια
σθi] διά τάς όριστικάς άποφάσεις.
Λαβών τόν λόγον ό έιc τG:ιν κ.κ. Διψ. Συμβούλων κ. Χ ρ .
Μ π ι ρ μ π ί λ η ς λέγει δτι , νομίζω δτι ό δωρηη)ς Μαλ
λιαρόπουλος, δταν ί.tκτισε τό 1 906 τό Θέατρο, έπέτυχε καί
η)ν θέσιν ιcαί τόν τρόπον ό\στε νά μii ύπάρχη δμοιόν του
ε ίς Cίλλο μέρος, πλ1)ν τG:ιν ΆθηνG:ιν. Οί λόγοι διατηρiισεώς
του είναι ιcαί ίστορικοί καί συναισθηματικοί ιcαί θά πρέπτι
νά δείξωμε κατανόησιν καί μεγάλο ένδιαφέρον καί δέν νο
μίζω δτι 1) διαη'ιρησίς του είναι θέμα χρημάτων. Ή άνάκλη
σις της ύπ' άριθ. 2 1 5 /70 άποφάσεως, διά της όποίας άπε
φασίσθη 11 κατεδάφισί� του, ε{ναι καθήκον του παρόντος
Δημοτικου Συμβουλίου, ώς έπίσης καθήκον του ε{ναί νά
άποφασίστι διά τάς περαιτέρω δεούσας ένεργείας διατη
ρ1Ίσεως του Θεάτρου.
Ί-Ι έκ τG:ιν κ.κ. Δημ. Συμβουλων κ. Έλπiς Ψ υ χ ο γ ι ο υ, συμ
φωνουσα μέ τήν γνώμην του Συμβούλου κ. Άποστ. Καρύδη,
προσθέτει δτι κατά η)ν λ�ί ψιν της ύπ' άριθ. 2 1 5 /70 άποφάσεώς
του, τό τότε Δημοτικόν Συμβούλιον Θά επρεπε νά εχ1.1 λάβει
η)ν γνώμην ταιν είδικG:ιν.
' Ακολούθως ό λόγος δίδεται εiς τόν παριστάμενον Δήμαρχον
Τριπόλεως κ. 11 α ν α γ ι ώ τ η ν Ά λ ε ξ ό π ο υ λ ο ν, ό
όποίος λέγει δτι : Ή Δημοτική Άρχ1i άσχολείται πρό πολλου
μέ τό θέμα του Θεάτρου καi ή άργοπορία της είσαγωγi)ς του
θέματος εiς τό Συμβούλιον πρός συζ1Ίτιισιν δέν 1Ίτο δτι 1)Θέ
λαμεν νά τό παρασιωπ1Ίσωμεν, άλλά διά νά ί.tχωμεν καί ύπεύ
Θυνον γνώμη ν εiδικG:ιν.
Κατ' άρχ1ίν, έγώ καi είς συνέντευξιν πρός τι)ν Τηλεόρασιν,
κατά μl'jνα Αϋγουστον, καί εiς άνύποπτον χρόνον ί.tχω ταχθη
ύπέρ τiϊς διατηρ1Ίσεως του Θεάτρου, διότι εΙναι άσέβεια πρός
τήν μνήμην του δωρ ητου, δστις ηiν έποχ1iν έκείνην διά τιiν
άνοικοδόμησιν του Θεάτρου διέθεσε μίαν όλόκληρον περιου
σίαν, ήμείς ο[ έπιγενόμενοι νά τό έξαφανίσωμεν. Έπειτα,
έάν προβG:ιμεν είς τιiν κατεδάφισιν, ποίον Θά είναι τό παράδειγ
μα δι' έκείνους οί όποίοι τυχόν Θά Θελ1Ίσουν νά γίνουν είς τό
μέλλον δωρηταi πρός τιiν πόλιν, έφ' δσον Θά ξέρουν δτι 11
δωρείι των μπορεί νά iiχ τι τήν ίδίαν τύχην του Μαλλιαροπου
λείου Θεάτρου ; Ένας Cίλλος λόγος, έπίσης σοβαρός, πού
έπιβάλλει τιiν διατήρησίν του εΤναι καi τό γεγονός δτι ή
Τρίπολις δέν ί.tχει νά παρουσιάστι τίποτε Cίλλα άξιόλογα κτί
ρια - έκτός δύο - τριG:ιν, μεταξύ τG:ιν όποίων καί τό Θέατρον τά όποία καi δ ίδουν τό ξεχωριστό γνώρισμα της πόλεως . Διά
τούς λόγους αύτούς, ί.tχω ί.tλθει είς έπαφ1iν μέ τό 'Υπουργείον
Πολιτισμου καί ΈπιστημG:ιν καί άναμένουν νά τούς ζητήσω
μεν νά tλθουν είδικοi νά γνωματεύσουν διά ηiν Άρχιτεκτο
νικ1ίν του άξία ό':ιστε, έν συνεχείςι, νά προβG:ιμεν είς διαφόρους
ένεργείας διά τι)ν έξεύρεσιν χρημάτων. Μάλιστα, ό Γενικός
Γραμματεύς του Υ Π Π Ε κ. Καββαδίας ύπεσχέθη νά μfiς κάν1.1
τό 'Υπουργείο τήν σχετικήν μελέτην.
'Εν συνεχείςι, ό λόγος δίδεται ύπό του κ. Προέδρου εις τόν
Δημ . Σύμβουλον κ. Ή λ. Τ σ α κ ό π ο υ λ ο ν, ό όποίος
κατ' άρχ1)ν έκφράζει τι)ν ίκανοποίησίν του διά τάς διαβεβαιώ
σεις του κ. Δημάρχου καί τάς όρθάς άπόψεις του έπi του Θέ
ματος της διατηρ1ίσεως του Μαλλιαροπουλείου Θεάτρου.
Συνεχίζων, ό κ. Τσακόπουλος λέγει δτι : μέ ένθουσιάζει 11
όμόφωνος γνώμη του Δημοτικου Συμβουλίου διά η)ν διαηΊ
ρησιν του Θεάτρου, ή όποία εlναι καi όμόφωνος γνώμη τG:ιν
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έπιστημόνων. ΣυμφωνG:ι μέ τόν κ. Καρύδην, δσον άφορα ηiν
άξιολόγησιν της σειρaς τG:ιν άναγκG:ιν του Δ�Ίμου, καί δέν προ
τάσσω τό Θέατρον. ΔιαφωνG:ι δμως ώς πρός τήν δυνατότητα
άνθεκτικότητος του κτιρίου καί θά πρέπτι άμέσως νά έγκριθ1j
πίστωσις δ ι' Cίμεσον εναρξιν έργασιG:ιν άναστηλώσεώς του.
'Εάν 11 προκάτοχος Δημοτικ1i Άρχ1Ί, σεβομένη τήν πόλιν,
δ ιέθετε μικράν πίστωσιν διά τι)ν έπισκευήν τής στέγης, Θά
έσώζοντο τά σπανίας τέχνης γύψινα, τά όποία έγένοντο άπό
Γάλλον ειδικόν. 'Επαναλαμβάνω λοιπόν καi έπιμένω δπως
ληφθ1j άπόφασις έγκρίσεως πιστώσεως• διά τι)ν άναστ�ίλωσιν
του Θεάτρου.
'Ακολούθως, ό Πρόε δ ρος του Δημοτικου Συμβουλίου κ. Θρασ.
Άνδριανόπουλος λέγει δτι : Χαίρω διά η)ν πρότασιν τG:ιν κ.κ.
ΔημοτικG:ιν Συμβούλων, ή όποία Cίλλως τε δπως έξέθεσεν
καί ό κ. Δ1ίμαρχος ήτο καί έπιθυμία τής Δημοτικής 'Αρχής,
διότι πράγματι ύπάρχουν τοπικοί παραδοσιακοί, συναισθημα
τ ικοί κ.λπ. λόγοι πού έπιβάλλουν τ�)ν άνάκλησιν τής ύπ' άρι θ .
2 1 5 /70 άποφάσεως. 'Εκφράζω δμως τι)ν λύπην μου διά τό
λοιπόν μέρος του έγγράφου τG:ιν κ.κ. ΔημοτικG:ιν Συμβούλων
τό άναγόμενον κυρίως είς ηiν δ1ί θεν άδράνειαν τής παρούσης
Δημοτικής Άρχfj ς, ώς πρός τό θέμα τής άνακλ1ισεως τιί ς
ύπ' άριθ. 2 1 5 /70 άποφάσεως καi της άναστηλώσεως του Θεά
τρου. Φροναι δτι δλοι οι κ.κ. ΣυμπολΊται θά πρέπτι νά διαβά
σουν άπό η)ν άναδημοσίευσιν του κατατεθέντος έγγράφου
πού έδόθη καί εις τόν Τύπον διά νά καταλάβουν δτι αι νύξεις
περί άδρανείας της Δημοτικής Άρχiϊς δέν άνταποκρίνονται
εις τι)ν πραγματικότητα. Ή παρουσα Δημοτικ1i Άρχ1) παρέ
λαβε τό πτG:ιμα καί τιiν ληξιαρχικ1iν πρfiξιν του Θανάτου του
Θεάτρου, διατυπουμένην έν τιj ύπό άνάκλησιν τελουσαν ύπ'
άριθ. 2 1 5 /70 πράξει καί άπλως άνεμένετο 11 έκφορά του. Τό
Θέατρον, μέχρι του ετους 1 93 1 , εζησε κατά τρόπον ύποτυπώ
δη, όπότε ή τότε Δημοτική Άρχ1i 1)ναγκάσθη νά τό έκμισθώ
σ1] . Δέν δυνάμεθα δέ νά είπωμεν καί νά Θεωρ1ίσωμεν δλας τάς
τότε Δημοτικάς 'Αρχάς ώς άνικάνους.
Καταλήγων, ό κ. Πρόεδρος προτείνει ηiν άνάκλησιν τής
ύπ' άριθ. 2 1 5 /70 άποφάσεως του Δ. Σ. μέ προοπτικήν έπισκευής
του Θεάτρου, διότι ή νυν Δημοτικ1) Άρχ1i δέν έπείσθη δτι
τό Θέατρον εlναι κατεδαφιστέον.
Συνεχισθείσης περαιτέρω διαλογικ1ί ς συζητιίσεως έπί τG:ιν
διατυπωθεισG:ιν καί άναφερομένων έν άρχ1j προτάσεων καί
μετά ψηφοφορίαν.
Τό Συμβούλιον άποφαίνεται

α) Ό μ ο φ ώ ν ω ς : άνακαλεί τιiν ύπ' άριθ . 2 1 5 /70 άπόφασιν
του Δ. Σ. έγκριθείσαν διά τής ύπ' άριθ. 47964 / 1 4332 /1 6 - 1 2 70 όμοίας τfίς Νομαρχίας 'Αρκαδίας, δι' �"ις άπεφασίσθη ή
κατεδάφισις του Μαλλιαροπουλείου Θεάτρου καί άποφασίζει
τήν διατι1ρησίν του.

β) Ό μ ο φ ώ ν ω ς : 'Αναθέτει εις τόν κ. Δήμαρχον δπως
προβ1j είς τάς άναγκαίας ένεργείας διά τήν έκτέλεσιν τG:ιν
άναγκαιουσG:ιν έργασιων (στέγη κ.λπ.) πρός άποτροπ1iν της
καταρρεύσεως του Μαλλίαροπουλείου Θεάτρου καί έγκρίνει
τιiν διάθεσιν του άναγκαιουντος ποσου.
γ) ' Α π ο ρ ρ ί π τ ε ι κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α ν τιiν γενο
μέν11ν πρότασιν περί συστάσεως άρμοδίας έπιτροπfjς διά τόν
άποκλειστικόν χειρισμόν των θεμάτων τG:ιν άφορώντων τό
Μαλλιαροπούλειον Θέατρον, μέ τιiν διευκρίνησιν δτι τό
ένδιαφέρον τής Δημοτικfjς 'Αρχής Θά εlναι άμέριστον διά τόν
κατάλληλον χειρισμόν των Θεμάτων του Μαλλιαροπουλείου
Θεάτρου, καi
δ) Ά π ο ρ ρ ί π τ ε ι κ α τ ' i σ ο ψ η φ ί α ν, ύπερισχυούσης
της ψi1φου του κ. Προέδρου, τήν γενομένην πρότασιν περί
προγραμματισμου άμέσων ένεργειG:ιν πρός ύλοποίησιν του
έπιθυμητου άποτελέσματος τfjς σωτηρίας του Μαλλιαροπου
λείου Θεάτρου.
Παρακαλεί τόν κ. Δήμαρχον διά i1iν περαιτέρω ένέργειαν,
καί έξέδοτο ηiν ύπ' άριθ. 1 33 /75 άπόφασίν του.

Ό Πρόεδρος

Τά Μέλη

(Έπονται ύπογραφαί)
'Ακρι βές 'Αντίγραφον
'Εν Τριπόλει τi] 25- 1 1 - 1 975

Ό Δiηιαρχος Τριπόλεως

ΠΑΝ . Δ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ί συ νδρο μη τέ ς Θα πάρο υ ν δ ω ρεαν τό πρ ώτο τε ίίχος τ ο ίί 1 976
Γ ι ' α ύ το ύ ς , τό τ ρ ιπλΟ α ύ τό τε ίί χος , Θα λογ α ρ ιαστ εί μ ό νο διπ λό
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Τό σκεφτ�iκαμε πολύ. Δέν τό Θέλαμε. Μ ά , τελικά, δέ γινόταν άλλιl.i'>ς : Τό " Θέα
τρο " παραβαίνει τήν ύπόσχεσή του : Καi ξαναβγαίνει τριπλό. Προτίμησε,
μ' ενα τριπλό τευχος νά κλείσει εγκαιρα τή χρονιά. Καi ν' ά.ρχίσει, κανονικά,
σέ κανονικά διαστ�iματα, τήν κυκλοφορία τl.i'>ν τευχl.i'>ν της νέας χρονιας. Πρώτη
μας σκέψη, φυσικά, νά μήν ά.δικ11σουμε τούς συνδρομητές. Ένα τευχος , μετά
τii λliξη ηΊ ς συνδρομής, Θά τούς σταλεί δωρεάν. Δέν τό προσφέρουμε. Τούς
ά.ν1iκει , δικαιωματικά. Αλλα προνόμι ά τους, έλπίζουμε νά 'μαστε σέ Θέση νά
τούς ά.ναγγείλουμε σύντομα. Τό " Θ " Θέλει δλους τούς φίλους του κοντά του.
Όχι τόσο γιά τή συνδρομ1i τους.'Αλλά γιά εμπρακτη ά.πόδειξη συ·μπαράστασης .
Βεβαίωση πώς τό περιοδικό δέν ε1ναι μόνο του. Πώς δέ μάχεται μόνο του γιά
τήν κοινωνικ1i, καλλιτεχνική καi πνευματική προκοπή αύτου του τόπου. Δέν
καταδεχηiκαμε νά μιλήσουμε ποτέ γιά τiς δυσκολίες της εκδοσης . Ή άψογη
έμφάνιση καi τό πλούσιο περιεχόμενο του " Θ ", δέν ύποψιαστήκαμε ποτέ
πώς τίς κρύβουν. ·Αντίθετα, γιά δσους βλέπουν σωστά, τiς ύπογραμμίζουν.
Δέ Θά πουμε περισσότερα. Ούτε Θά ξαναμιλ1iσουμε γιά δυσκολίες. Γιά μονα
δικ1i δμως φορά, ά.πό τή Θέση αύτ11, Θά καλέσουμε δσους άναγνωρίζουν κ' έκτι
μουν η)ν προσφορά του " Θεάτρου " , δχι μόνο νά 'ρθουν κοντά μας, ά.λλά νά
φέρουν κι aλλους. Πιστεύουμε πώς τό δικαιούμαστε. Καί τό περιμένουμε.
•

1111 Τό " Θέατρο " Θρηνεί τ ή ν ά.πώ
λεια του Γιάννη Σιδέρ η . Του πολύτι
μου. Του πολυαγαπημένου. Του πρώτου,
ά.ξιωματι κά καi χρονικά, συνεργάτη .
Τό πλ11 γμα μας βρ1Ί κε μ έ φιλμαpισμένες
τiς σελίδες του " Θ ". Μαζί , καί τό
πολυσέλιδο άρθρο του γιά η)ν Έλλη
νικ1i 'Οπερέτα, πού δέν πρόφτασε ά.λίμονο - νά τό χαρεί τυπωμένο. Δέν
πρόκειται νά γράψουμε στό aλλο, μό
νο, τευχος μας. Ό Γιάννης Σιδέρης ε1ναι τόσο ά.ναπόσπαστα ταυτισμένος μέ
τό Θέατρο καi τ' άγαπημέιιο " Θέατρό "
του, πού ή παρουσία του Θά 'ναι συνε
χής ά.νάμεσά μας. Κι δχι , μόνο, ά.πό
δικ1i μας eγνοια. Ήταν τόσο έργατι
κός, πού μας κληροδότησε πλούσια πα
ρακαταθήκη πολύτιμων aρθρων του .
Όσο ύπάρχει Θέατρο - καi " Θέα
τρο " - δέν πρόκειται νά τόν ξεχά
σουν ποτέ. Κανένα τους.
1111
Ή 'Ελλάδα eχασε τό Γιάννη Μ η 
λιάδη . Τ ό " Θέατρο " , άνεκτίμητο φί
λο, συναγωνισηi καi συνεργάτη . Τό
" 'Εμείς ", πρίν άκόμα γεννηθεί, eχασε
μεμιCίς τό δικό του πρωτοπαλλ11καρο.
Κ' έμείς, eχουμε τό πικρό προνόμιο
νά 'χουμε στά χέρια μας τό τελευταίο
γραφτό του. Ειναι μιά παλλη καρίσια
καi σοφή άπάντηση σ' ενα έθνικό καi
καλλιτεχνικό Θέμα. Θά δημοσιευτεί
στό έπόμενο τευχος . 'Από τά δημοσιεύ
ματα του Τύπου, ξεχωρίσαμε κι άνα
δημοσιεύουμε σέ κατοπινές σελίδες
τήν έπιφυλλίδα του Μανόλη 'Ανδρό
νικου " Μ ν1iμη Γιάννη Μ η λιάδη " ,
τυπωμένη στiς 23 του Όχτώβρη στό
" Β1Ίμα " . Ή ά.ναδημοσίευση δέν έξο
φλεί, φυσικά, κατά κανέναν τρόπο, τό
δικό μας χρέος.
1111 Λείπουν
άπό ηiν ά.νασκόπηση
πολλά άξιομνημόνευτα, κι δχι μόνο
Θεατρικά, γεγονότα. Μ ιά ά.περγία έργα
ζομένων στiς έγκαταστάσεις πού βγαί
νει καί τό " Θ " - μέ ρεκόρ διάρκειας
46 ήμερl.i'>ν! - 1i ταν φυσικό ν' ά.ποδιορ
γανώσει τή συγκρότηση της έπικαι
ρ ικης ύλης του τεύχους. Αύτή ε1ναι
ή μοναδι κ1i , άλλ' έπαρκ1iς αίτία γιά
δλες τίς παραλείψεις. Μόνιμη φροντίδα
μας, δπως πάντα, ν' άποθησαυριστεί
δ,τι άξίζε ι . Θά γίνει συστηματικά.
Έστω καi καθυστερημένα.

1111 Τό άνοιγμα του "Θ" - ίδιαίτερα
τl.i'>ν σελίδων του Δίμηιιου - πρός τiς
άλλες Τέχνες ε1ν', έλπίζουμε, φανερό.
Στά ένδιαφέροντά του μπήκαν τά εί-

Μ Α Ρ Ι Ο Ν Ε Τ Ε Σ
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ο

εκθεση, ηi ζωή καi τό εργο του. Κάτι ,
πού τό προσφέρει μ ό ν ο τό "Θ"
ά.π' δλο τόν έλληνικό καi ξένο Τύπο .
1111 Oi ά.πώλειες ά.νθρώπων του Θεά
τρου, εύρύτερα της τέχνης, στενl.i'>ν
συνεργατl.i'>ν, φιλτάτων ά.δελφG:ιν καi
φίλων, μας χτύπησαν άπανωτά, αύτό
τόν καιρό. 'Απώλειες βαρύτατες καi
πολυάριθμες. 'Αρμαγεδδών συφορας.
Ή όμαδικ1i ά.παρίθμησή τους Θά 'ταν
συντριπτικ1) καi Θά 'μοιαζε βέβηλη .
Μέ τόν καιρό, Θά πουμε τά πρέποντα
γιά δλους. Κανέναν δέ Θά ξεχάσουμε ά.π'
δσους πρέπε ι . Ούτε τώρα. Ούτε ποτέ.
1111 Τύψη όμολογημέvη : Γράψαμε, πρiν
λίγο καιρό, γιά τήν κυριαρχική πενηντάχροyη σχεδόν - παρουσία του
σκηνογράφου Κλ. Κλώνη στό 'Εθνικό
Θέατρο. Κάποιο δριο 11λικίας eπρεπε
νά τόν ε1χε πιάσει κι αύτόν! 'Ωστόσο,
άν άπό φιλότιμο ε1χε ά.ποχωρ1iσει ,
Θ ά χάναμε ηiν, εύρηματικότατη δν
τως, σκηνικ1i λύση του στό " Δόν
Κάρλος " . Ήταν τό μ ό ν ο ένδιαφέ
ρον στοιχείο, άπ' δλο τό άνέβασμα.
Τό μόνο πού 'πιανε τό νόημα του eργου.
Μπράβο Κλώνη . Μοναδική εύκαιρία
γιά πετυχημένο κλείσιμο καριέρας!
1111
Τόσο καλά πορεύονται τά δυό
κρατικά Θέατρα μέ το ύς . . . Χορούς
τl.i'>ν γερόντων τους, πού ό κ. Τρυπάνης
ά.νάγγειλε στiς έφημερίδες πώς ά.πο
φάσισε νά Ιδρύσει - άφεύκτως - κ'
ενα κρατικό . . . Παιδικό Θέατρο ! Χιου
μορ πού στό 'χει ό Θεοτούμπης - πού
λέει κι ό μπάρμπα Γιάννης ό Σκαρί
μπας. Φαίνεται πώς ή άπόφαση πάρθη
κε άστραπιαία, μόλις ό άδιόρθωτος
όπουργός πληροφορήθηκε τό έκπλη
κτικό, πραγματικά, γεγονός πώς ζεί
- καi παραμένει ά.διόριστος - ό πα
τέρας του Κορυφαίου του Χορου τών
γερόντων κ. 1 . Ν . Θεοδωρακόπουλου.
Εiκάζεται δτι ό πατ�)ρ Θεοδωρακό
πουλος προορίζ1'ται γιά Πρόεδρος του
Διοι κητικου Συμβουλίου του Θεάτρου
Παίδων. Γιά πρωταγωνιστ�)ς καi σκη
νοθέτης καί του παιδικου Θεάτρου
προορίζεται ό . . . συντρίψας κάθε δριο
ήλικίας 'Αλέξης Μ ινωη1ς, μέλος της
20μελους Διοικούσης Έπιτροπi'jς του
κόμματος τi'jς Νέας Δημοκρατίας. Καi
εiς . . . κατώτερα!

�.

Σκίτσο Κώστα Μ ητρόπουλου ά.πό
τή συλλογ1i " Σεξουαλικά " πού
κυκλοφόρησε μέσα στiς γ ιορτές

καστικά καi τά μουσικά, oi διαλέξεις
καi τό β ι βλίο, τά κινηματογραφικά
καi ό χορός. 'Αποστομωτική ά.πόδειξη,
ή διάθεση ένός πυκνου J 6σέλιδου μέ
τό πολυσήμαντο κείμενο της διάλεξης
του Γιάννη Ξενάκη καi 11 κάλυψη
δλης της ' Εβδομάδας Ξενάκη μέ πλ1iρη
στοιχεία γύρω άπό τiς συναυλίες, ηiν

1111 Χρειαζόταν ή κ. Μαρώ Σεφέρη
ν' άναγνωρίσει σηiν προτομή του
Γιώργου Σεφέρη τό . . . Δράκουλα, γιά
νά ξεσηκωθουν οί σεφερόπαιδες κατά
του δοσίλογου γλύπτη Νικόλα, πού τήν
" πλαστούργησε " καί κατά των γλυ
πτικών τεράτων πού κατακλύζουν τό
κλεινό μας · Αστυ; Άραγε, οί θαυμαστές
του Σεφέρη δέν κυκλοφορουν στήν 'Α
θi1να; Έπρεπε νά κακοποιηθεί ό πο ιη
ηiς τους γιά νά ξυπν1iσουν καί νά φω
νάξουν; Δέ βλέπανε καθημερινά γύρω
τους τόσα καi τόσα γλυπτά έξαμβλώ
ματα πού . . . στολίζουν τήν πρωτεύ
ουσα; 'Ωστόσο, πάντα ε1ναι καιρός νά
ξεκαθαριστεί ή 'Αθιiνα άπό τά τερα
τουργ1iματα ποικίλων καi ποικιλώνυ
μων " καλλιτεχνών " .
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1111 " 'Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Καλογερaς ". Όμως, τό πραγματικό του
δνομα 1)ταν Ντίνος Θεοδωρόπουλος !
Ό πιό νεωτεριστής άπό τήν ενδοξη
παλιά φρουρά τών γνήσιων Καραγκιο
ζοπαιχτ&ν. Διασκέδασε τήν προπολε
μική ΆΘ1)να, άκόμα πιό πλουσιοπάροχα
τήν Πάτρα καί, γιά πολλά χρόνια τή . . .
Βόρεια Άμερικ1i ! Πέθανε πρόσφατα
σηiν άγαπημένη του Πάτρα. Καλός
τεχνίτης, καλός οικογενειάρχης, καλός
φίλος. Πολύ σύντομα τό " Θ " Θ' άσχο
ληθεί μέ τή ζωή καi τό εργο του.
1111 Τόν Όχτώβρη συμπληρώθηκαν
τέσσερα χρόνια άπό τό Θάνατο τi'jς
'Αντιγόνης Μ εταξa - Κροντη ρa - της
άγαπημένης τών .παιδιών Θείας Λένας.
Ό σύζυγός της, σκηνοθέτης Κώστας
Κροντηρaς άθλοθέτησε στή μνήμη της
Βραβείο τi'jς 'Ακαδημίας ' Αθηνών 50.000
δραχμ&ν γιά ηi συγγραφή μελέτης
" περi τi'jς ίστορίας τi'jς Έλληνικης
παιδικi'jς Λογοτεχνίας άπό τ/ίJν άρχών
τοϋ αlώνος μέχρι σήμερον " . Ή μελέ
τη πρέπει νά 'ναι άνέκδοτη , ν' άναφέ
ρεται καi στά Μουσικά εργα, τiς μετα
φράσεις καi τά 'Ελληνικά περιοδικά.
Έκταση, 1 00 δαχτυλογραφημένα.'Υπο
βολή σέ πέντε άντίτυπα, άνώνυμα, μέ
ρητό σάν ενδειξη - μέχρι τiς 30 τ'
'Απρίλη 1 976. 'Απονομή, Δεκέμβρη '76 . .

ΦΙ ΓΟΥΡΕ Σ
Δ . Χ Ω ΡΑ Φ Α
Κ' οί ελλη νες πλη ρ ώ νου ν
Άλλο, πάλι, καi τοϋτο ! Τό προσέ
ξατε;
Σ' δλες τiς πληρωμένες διαφημί
σεις τών παραστάσεων η1ς Λυρι
κi'jς, πού δημοσιεύονται στόν Τύπο
κάτω άπό τήν έπωνυμία τοϋ Κρα
τικοϋ Μ ελοδράματος, δηλώνεται
άπαραιτήτως καl άκαταπαύστως :
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ ΧΩΡΑΦΑΣ
Κ ε νοφανής κ ε νοτομία! Κανένα
ιϊλλο κρατικό Θέατρο δέν τό κά-
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1111 Μέ άπόφαση τοϋ όπουργοϋ Πολι
τισμοϋ καi Έπιστημ&ν έγκρίθηκε vά
διατεθοϋν 800.000 δραχμές γιά ηiν
ο!κονομική ένίσχυση σαράντα περιο
δικών μέ λογοτεχνικό, ιστορικό καi
λαογραφικό περιεχόμενο. Τά περιοδικά
βγαίνουν στήν ΆΘ1Ίνα καί σ' ιϊλλες
περιοχές τi'jς χώρας καί , μέ τήν εκδο
σ11 τους, έξυπηρετοϋν καθαρά πολιτι
στικούς σκοπούς. Φυσικά, τό " Θέα
τρο " οϋτε πϊlρε, οϋτε παίρνει, οϋτε
καί πρόκειται νά πάρει έπιχορήγηση .
Καμιά. Ποτέ. 'Από κανέναν !

«01 ΓΑΜΟΙ ΤΟΥ ΦΙΓΚΑΡΟ»

ΧΤΙΖΟΥΝ ΑΡΧΑΙΑ
ΘΕΑΤΡΑ
ΓΙΑ Ξ Ι ΠΠΑΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ

ΕθΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Τό διαβάσατε; Ένας . . . Καρρα-έπιχει
ρηματίας, ό έφοπλιστής Γιάννης Καρ
ρaς, εχει . . . έξασφαλίσει J .800 στρέμ
ματα στή Σιθωνία - τό μεσαίο πόδι
- τi'jς Χαλκιδικής, δπου χάραξε καi
χτίζει όλόκληρη πολιτεία.
Όχι, βέβαια, γιά νά μετατοπίσει καί
νά έγκατασηiσει έκεί έλληνικούς πλη
θυσμούς πού ζοϋν σέ άθλιες οίκιστικές
συνθi'j κες. Οϋτε κάν γιά νά τή χαίρονται
- εστω και μέ λύτρα - ο! ιθαγενείς
αύτi'jς τi'jς χώρας. Φυσικά, γιά . . . του
ριστικ1i έκμε·τάλλευση ! Γιά νά χαίρον
ται τόν τόπο μας ο ι ξένοι καl νά χαί
ρεται τά κέρδη του, ό κ. Καρρaς!
Φυσικά, 11 νέα πολιτεία Θά 'χει τ'
δνομά του : Πόρτο Καρρaς! Ό ιϊνθρω
πος . . . ξοδεύει έφτά χρόνια τώρα.
Καl Θά χρειαστοϋν ιϊλλα δυό χρόνια
γιά ν' άρχίσει νά . . . εισπράττει .
Τότε θ ά 'ναι ετοιμα πρός τοϋτο: Δυό
μεγαΘ1iρια ξενοδοχεία. Ένα: πανδοχείο
- λατρεία στlς . . . παραδόσεις! Διακό
σιες πεν1Ίντα βίλλες. Πολιτεία γιά
3. 500 άνθρώπους! Λογιώ λογιώ μαγα
ζιά, μπάρ, καφενεία, ταβέρνες, κέντρα
α!σθητικi'jς, παιδικός σταθμός, χειρο
τεχνικό Κέντρο Λαϊκi'jς Τέχνης - ιϊχ,
90
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νει . Οϋτε ποτέ, στά περασμένα,
εγινε κάτι τέτοιο. Κι i:iς πέρασαν
άπό τά ιδρύματα αύτά προσωπι
κότητες πρώτου μεγέθους . Προ
φανώς, Θά 'ναι άπομίμηση τών
διαφημίσεων τοϋ θεατρικοϋ έπι
χειρηματία Βαγγέλη Λιβαδa! Ή,
έπi τφ εύρωπαϊκότερον, τοϋ πα
ρισινοϋ καμπαρέ " L ido " . . .
Μ ικρή λεπτομέρεια γιά τό σεβα
σμό πού δείχνει ό κ. Γενικός στό
δημόσιο χρήμα : Κάθε μονόστη
λος πόντος διαφήμισης κοστίζει
( π . χ . στά "Νέα") 300 καί , τά Σάβ
βατα καi Δευτέρες, 400 δραχμές !
Ό ιϊμοιρος έλληνικός Λαός εχει
καταδικαστεί νά πλη ρώνει μέ
ύπέρογκα κονδύλια καi τlς ματαιό
δοξες φιγοϋρες τοϋ εύνοούμενου
τi'jς Νέας Δημοκρατίας. Αραγε,
στή Λυρικ1i Σκηνή, τόν σκόλασαν
τόν πάρεδρο;
•

αύτή ή παράδοση, δταν φέρνει λεφτά!
α'ίθουσες Τέχνης γιά ηiν όργάνωση
καλλιτεχνικών έκθέσεων, αίθουσα συ
ναυλιών, " περίπτερα " δπου Θά δ ίνε
ται ή εύκαιρία σέ καλλιτέχνες νά δη
μιουργοϋν, δεκατέσσερα γήπεδα τένις,
τεράστιο γ�iπεδο γκόλφ, έννιά πισίνες,
σχολή ιππασίας, σταθμός !στιοπλοίας
καi Θαλάσσιου σκί , λιμάνι γιά J 80
σκάφη μέτριου μεγέθους, ενα κτηνοτρο
φείο καi ενα τεράστιο άγρόκτ11μα πρός . . . έκμετάλλευσιν κι αύτά! μέ 52.000 έλιές, 3 5 . 000 μυγδαλιές,
1 0.000 ξυνά, ενα έκατομμύριο ρίζες
άμπέλι κ.λπ . κ.λπ.
Γιά τii δημιουργία καl τήν άπό τώρα
διαφ1)μιση τοϋ Καρρα-συγκροτ11ματος,
δουλεύουν ενα σωρό ξένοι άρχιτέκτο
νες καl διαφημιστές κα! ό ήμέτερος κ.
Κώστας Καψαμπέλης.
Πρός ξιππασμόν, φυσικά, τών ξένων
τουριστών δημιουργείται κ' ενα Θέατρο
άρχαϊκοϋ τύπου, μ' ιϊλλα λόγια άμφι
Θεατρικό, χωρητικότητας 3 . 500 θεα
τών! Κ' ενα μικρότερο, σύγχρονο Θέα
τρο 500 Θέσεων!
Καi - γιά νά μ�iν ύπολείπεται τό
Καρρα-Θέατρο τi'jς Σιθωνίας, άπό τήν
'Επίδαυρο, ηi Δωδώνη καl τούς Φιλίπ
πους - Θά όργανώνονται έκεί καl Φε
στιβάλ, ποιητικές βραδιές κι ιϊλλες
πνευματικές έκδηλώσεις πού " Θά συ
νεχίζουν τήν παράδοσιι τi'jς έλληνικης
. . . κουλτούρας ". Συγκροτήματα άπ'
δλο τόν κόσμο Θά μετακαλοϋνται γιά
νά έμφανίζονται στό Πόρτο Καρρa
τi'jς Σιθωνίας!
ΣΑΙΞΠΗΡ

ΠΑΡ'

ΕΛΛΗΣΙ

. . .

Πολύ άφελής ό άείμνηστος Σαίξ
πηρ ! Τετρακόσια χρόνια προσπαθεί
νά πείσει ηiν άνθρωπότητα γιά τό
" ' Ημέρωμα τi'jς Στρίγγλας ". Άμ δέ !
Διεψεύσθη παταγωδώς έν μέσαις ΆΘ1i
ναις. Ήταν άπόγευμα Σαββάτου 9
τοϋ Νοέμβρη . Ί-Ι 1iθοποιός Νίκη
Τριανταφυλλίδη, ύποδυομένη τήν Κα
τερίνα στό Θέατρο " 'Αλάμπρα ", . . .
χαστούκισε ενα συνάδελφό της κ'
έγκατέλειψε όριστικά Θίασο καi κοινό
σηi μέση τi'jς παράστασης! Ε!σέπραξε,
βέβαια - έ π ι ε ι κ έ σ τ α τ α - μιά
δίμηνη άργία άπό τήν 'Επιτροπή
'Αδείας! Δημιούργησε δμως. . . ίστο
ρία : Ύστερα άπό 382 χρόνια, πρόστεσε
τό άρνητικό της στοιχείο στόν τίτλο
τοϋ εργου : " Ή Στρίγγλα πού δέv
εγινε άρνάκι "! Α.ύτή εΙναι πραγματική
ε!σβολή τής βίας στό Θέατρο . . .
1111 'Ανέκδοτο . . . έκ τοϋ φυσικοϋ :
Γνωστί>ς έπιθεωρησιογράφος πρόσφερε
σέ φιλικό του ζευγάρι δυό προσκλήσεις
γιά ηiν " 'Αλάμπρα ", δπου παιζότανε
1) κωμωδία τοϋ Σαίξπηρ " Τό ήμέρωμα
τi'jς Στρίγγλας ". Τήν έπομένη, 11 κυρία
τηλεφώνησε στόν έπιθεωρησιογράφο :
Σ' εύχαριστοϋμε, ό.λλά πές μου : 'Εσύ
τό 'χεις γράψει τό εργο; Όχι, βέβαια
άποκρίθηκε έκείνος- ιϊναυδος. Καl ή
κυρία : Μά, τό είπαμε μέ τόν ιϊντρα μου.
'Αποκλείεται νά 'ναι δικό σου. 'Εσύ
γράφεις ώραία εργα · δχι σάν αύτόν . . .
" Αύτός ", 1)ταν ό . . . Σαίξπηρ ! Ήγουν :
Βρέθηκε σύγχρονος ελληνας συγγρα
φέας " καλύτερος " άπό τό Σαίξπηρ!

ΜΝΗ Μ Η ΑΝΤ Ω Ν Η Γ ΙΑΝΝ Ι Δ Η
Μαρτυρίες: Μ1ράν τας, Α. Λ1 δ ωρiκη, Δ. Μυράτ, Γ. 'Ιωαν ν i δ η

Συγκλονιστικ1i 11ταν 1Ί έντύπωση άπό τι)ν ταφόπετρα τοϋ 'Αντώνη Γιαννίδη, πού
σκέπαζε τό ξώφυλλο τοϋ " Θεάτρου ". Μόλις τό προηγούμενο τεϋχος κρεμάστηκε
στά περίπτερα κι άπλώθηκε στiς προθηκες τ&ν βιβλιοπωλείων, γνωστοί καί Cίγνω
στοι μας τηλεφώνι1σαν, μας γράψανε καί μας έπισκεφθ1iκανε γιά νά μας συγχαροϋν,
νά προσθέσουν ενα περιστατικό, μιά πληροφορία. Άπαθi) μείνανε μόνο - κατάπια
νε τή γλώσσα τους - τά δημοσιογραφικά δργανα όρισμένων συγκροτημάτων καί
Cίλλα όμόκεντρα κλειστά κυκλώματα πού, τοi>ς εξω άπ' αύτά Cίξιους καί άσυμβίβα
στους, τούς κρατανε στ1i σιωπή, άκόμα καί μετά Θάνατον ! 'Από τά γράμματα πού
πήραμε, δημοσιεύουμε κιόλας σ�iμερα τά παρακάτω τέσσερα χαρακτηριστικά :

ΒΕ ΡΟΣ Κ ΩΝΣΤΑΝΊΊ ΝΟΥΠ ΟΛ ΙΤΗΣ ΚΑΙ Ν ΟΜ Π(ΟΣ
Τό πρώτο γράμμα, πού 'φτασε συγκι
νημένο στό " Θ ", μόλις κυκλοφό
ρησε τό προηγούμειιο τεύχος, 1)ταν
τού κ. Γι.ώργου 'Ιωωιιιίδη. Εlναι
πρωτανεψιός τού 'Α ντώ1ιη Γιαννl
δη, γι.ός τοv μεγαλύτερου dδερφού
του, Γρηγόρη. Προσκομίζει έν
διαφέρουσες βασι.κές πληροφορίες
καi μάς βοηθάει νά προσδιορίσουμε
όριστι. κά τό11 τόπο τfίς γένιιησ�]ς του
- τά ίστορικά Ταταύλα τfίς Πων
σταντινούπολης, κι οχι ή Σμύρνη καi τό πραγματικό έπώιιυμο τοv
Γι.αJΙJΙ[δη : , Ιωαννlδης, κι οχι Πωιι
στωιτινίδης, δπως dπό παραδρομή
�ναφ�ρθ-;ικε στ� δ�μοσlευμα τοv
Θ , . Ιδου το γραμμα :
•

Κύριε Διευθυντά,
Μέ συγκίνηση διάβασα, στό τεϋχος
44 - 45 τοϋ " Θεάτρου ", τό Cίρθρο γιά
τόν άείμνηστο Θείο μου, τόν 'Αντώνη
Γιαννίδη, καi Θά ήθελα νά σας εύχα
ριστ�iσω γιατί ε!σαστε ό· μόνος πού
τόν βγάλατε άπό τήν λησμονιά.
Θά ήθελα, έπίσης, νά διορθώσω δυό

στοιχεία πού καλοπροαίρετα βέβαια,
δέν άναφέρθηκαν σωστά : Τό πραγμα
τικό του δνομα 1'Ίταν 'Αντώνης 'Jωαν
νίδης καί γενν1iθηκε στά Ταταϋλα της
Κωνσταντινουπόλεως.
Μέ τι)ν εύκαιρία αύτiι, προσκομίζω καί
τiς άκόλουθες πληροφορίες : Ό πα
τέρας του 11ταν μεγαλέμπορος καί πολύ
πλούσιος, &στε μπόρεσε νά στείλει τά
δυό του π ά ιδιά, τόν 'Αντώνη καί τόν
μεγαλύτερο άδελφό του τόν Γρηγόρ η ,
γιά σπουδές στό Παρίσι .
'Εκεί, ό Θείος μου 'Αντώνης σπούδασε
δικηγόρος καί ό πατέρας μου Γρηγόρης
γιατρός.
Τόν Θείο μου δέν τόν γνώρισα. Πάντως,
άπ' δ,τι μοϋ ελεγε ό πατέρας μου, ε{χε
πάντοτε τήν καλλιτεχνική φλέβα μέσα
του, &στε Cίφησε τήν δικηγορία καi
άφοσιώθηκε στό Θέατρο.
Τό J 933 παντρεύτηκε τήν καθηγ1iτρια
της Γαλλικης Μαρία Χατζηπέτρου, ή
όποία ζεί πάντα στ�iν ΆΘ1Ίνα.
Φιλι ιψ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓ. ΙΩΑΝΝ ΙΔΗΣ

ΠΑΙ ΖΟΝΤΑΣ ΥΙΊ ΗΡΕΤΕΣ, Η ΤΑΝ Π ΡΩΊΆΓΩΝ Ι ΣΤΗΣ
Πρωταγωιιίστρι.α καi Οιασαρχlνα τού
θεάτρου μας, ή κ. ΛΙιράντα, παλιά
φίλη τού " Θεάτρου ", μι'i.ς στέλνει
τή σνγκι ιιη;ιένη μαρτυρία της γιά
τόιι 'Α ντώνη Γιανιιίδη, πού ζούσε
μόνο πάιιω στά σανίδια τής σκηνfίg
καi - dλlμονο - πέθαιιε μακριά
τους . . .
Φίλε κ . Νίτσο,

Τό "Θ" Οά όλοκληρώσει τήν τιμή ατή
μνήμ11, τοv '�ντών� η Για � νίδη . Σ�ό �εϋ
χος αυτό, ύπαρχει Αστεpισκος και σε δι
πλανές στfίλες, μαρτυρίες συνεργατών
καl φίλων. Στο έπόμενο, Οά δημοσιευτεί
μιά .σ υ γ κ λ ο ν ι σ τ ι κ ή μαρτυρlα·.
ΑΝΩ : Πρωταπριλιά τοϋ 1933. Ό Άιι
τώνης ΓιωΨίδης dπολαμβάνει τή λιακά
δα, ατό καφενεδάκι πού ήτωιε μπροστά
στό θέατρο τοv 'Ηρώδη τού 'Αττικού

Σας εύχαριστοϋμε γιά τιi βαθιά συγκί
νηση πού μας χαρίσατε, μέ τό άφιέρω
μα στόν άγαπημένο συνάδελφο 'Αντώνη
Γιαννίδ η . Φέραμε στ�i μνi1μη μας, έμείς
ο[ στενοi συνεργάτες του, τήν πολύ
μορφη προσωπικότητά του - τίς γκρί
νιες του γιά τlς τόσες καi τόσες έλλεί
ψεις τοϋ Θεάτρου στ�iν έποχ1i μας,
τή " μουρμούρα " του στά παρασκήνια,
άλλά καl τήν Cίλλη δψη του, μόλις
εβγαινε στ�i σκηνή. Άλλαζε άμέσως,
γινόταν κάτι aλλο ! Έλαμπε όλόκλη
ρος, σά σπαθl εξω άπ' τό Θηκάρι !
Λές κι Cίρχιζε ή ζωή άπάνω στό σανί
δ ι . Αύτή ή τεράστια άγάπη του γιά

τό Θέατρο τόν καθιέρωσε μεγάλο 1)Θο-,
ποιό.
Σάν τή Σαπφώ 'Αλκαίου, έδινε πολλά
στό ρόλο του. Ήξερε νά τόν πλουτί
ζει , νά τόν κάνει Cίνθρωπο μοναδικό.
Ή ψυχή του ζητοϋσε μεγάλα πετάγμα
τα. Κι δμως, γι' άρκεrά χρόνια, επαιζε
μ ικροκαρατερίσ·τες καi καμαριέρηδες
στό λεγόμενο " Θέατρο μπουλβάρ ".
Κ' έν& οί ρόλοι αύτοί έλάχιστη ποικι
λία παρουσιάζουν, 'Εκείνος κατάφερνε
νά ύπογραμμίζει τίς καταστάσεις, νά
κυριαρχεί στ1i σκι1νή του, νά γίνεται
αύτός πρωταγωνιστi1ς ! Ή στάση του,
τό βλέμμα του, οί χειρονομίες του, ο [
όποκλίσεις του, εδιναν άνάγλυφα τήν
άναγκαστικ1) ύποταγ1'\ στίς παραξενιές
καi τούς, παραλογισμούς, στiς έγωι
στικές άπαιτ�iσεις μιας Cίρχουσας τάξης
έλέω χρημάτων.
Δίψαγε, λαχταροϋσε γι' ά.γάπη , όμορ
φιά, καλοσύνη , πνευματική ζεστασιά.
Καl γι' αύ·cά άγωνιζόταν. Π ίστευε πώς,
σέ μιά σοσιαλιστικοποιημένη κοινω91
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νική κατάσταση , δλ' αύτά θά 'ρθουν
αύτόματα. Κ' εφυγε ίσως μέ στόχο
κάποιο δραμα . . . Έν& πολλές φορές
σιγοψιθύριζε τούς στίχους του Καβάφη
άπό ηiν " Πόλι " - γιατί άγαπουσε
τήν ποίηση :
" Δέν εχει πλοίο γιά σέ, δέν Εχει όδό.
Έτσι πού ηi ζωi1 σου ρήμαξες έδ&,
σηiν πόλη τούτη ηi μικρ1i, σ' δλην
[ τ1iν γη τήν χάλασες ".
Καi πάλι σaς εύχαριστ&.

Μέ άγάπη
Μ Ι ΡΑΝΤΑ

ΑΝΤΩ ΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Ο ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟ Σ
Ψ,ίλ?ς 'Αλέ�;ο � Α ιδω 
'9 άγαπητ �ς ευτυχησε
να χει tρ

ρικης - που
μηιιευη} σέ τέσσερις ρ6λους, Ισά
ριΟμων έργω11 του, τόν 'Α 1ιτώ1ιη
Γιαιιιιίδη - μάς γράφει μέ συγκί
νηση γι.ά τόν " άvαιιτι. κατάστατο "
καλλιτέχιιη καl aνΟρωπο . Μέ τήv
άπο
παράΟεση χαρακτηριστικώv
σπασμάτων άπό κριτικές τού καιρού
(1940 - 1943), προσκομ{ζει καl τήv
ύπεύθυιιη άποψή τής J(ριτικιϊς γιά
τό άσύγκριτο ταλέντο τού 'Αvτώ
νη Γιαvιιlδη.
'Αγαπητέ μου Κώστα Νίτσο,
Μέ εύχάριστη εκπληξη καί μέ συγ
κίνηση διάβασα στό τελευταίο τευχος
του άπαράμ ιλλου " Θεάτρου " σου τό
μικρό σέ εκταση - γιά τήν &ρα - ά
φ1έρωμα στή μνήμη του άξέχαστου
καλλιτέχνη
έκατό στά έκατό
'Αντώνη Γιαννίδ η .
Ήταν πραγματικά μεγάλος ό Γιαννίδη ς .
Καί σάν 1iθοποιός μά καi σάν Cίνθρω
πος καi μεγάλη καί ώραία 11 πρωτοβου
λία σου νά τόν θυμηθης τόσο θερμά καi
στοργικά καί νά τόν ξαναφέρης στό
προσκ1Ίνιο, εστω και μεταθανάτια. Στό
προσκiινιο πού τόσο τό λάτρευε, πού
11ταν Cίμβωνας γιά τό άσύγκριτο γ ν ή
σ ι ο ταλέντο του. Καί είναι άναμφι
σβήτητη άλiιθεια πώς έφτά χρόνια
άγνο1ΊΘηκε ό Θάνατός του. Βλέπεις, τότε
πού πέθανε στήν ξενιτειά, ( 1 968), είχε
" πεθάνει " καi τό " Θέατρό " σου, η
μάλλον κρατήθηκε σέ νεκροφάνεια γιά
μιά μεγάλη περίοδο της Δικτατορίας.
Καi τό δνομα του Γιαννίδη ητανε άπο
διοπομπαίο άπό τούς λογοκριτές καi
ηi δημοσιότητα, δπως κι' αύτός ό 1διος.
Όμως γιά μένα δέν ελειψε ποτέ άπό
τήν μνήμη μου. Καl τώρα πού είδα στό
τόσο δραματικό σημείωμά σου τά δσα
γράφονται γιά τόν " μεγάλο 1iθοποιό
τι.ον μικρ&ν ρόλων ", πρόσεξα, μέ
κάποια όδύνη, σου τό όμολογ&, δτι
δέν άναφέpεται ή τόσο πολύτιμη συμ�

Χειροφείλημα 'Αντώνη Γιαvvlδη στή
Μιρύ.ιιτα. ](ατοχικός χειμώ�ιας 1941-42,
Οlασος Μιράιιτας, στό Οέατρο 'Αργνρο
πούλον.".Δργο" Τό μυστικό ηϊς Μπεάτας..
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βολ1i του σέ τέσσερα άπό τά Θεατρικά
μου εργα πού ελαμψε σ' αύτά . . .
'Ωστόσο, διαβάζω πάλι στό σημί:ίωμά
σου π61ς : « ΠοΘουσε νά παίξει τούς
Τρελούς του Σαίξπηρ. Τό Σάυλωκ.
Τό Μεφιστοφελ1Ί . Όλους τούς χα
ρακτηρες του Μολιέρου. Περισσότερο
άπ' δλα, 'Αρχαία Τραγωδία. Καί τί σωστός ! - διπλά καί τρίδιπλα, τόν
ένδιέφερε εvας ρόλος σ' ε ν α σ ύ γ χ ρ ο ν ο έ λ λ η ν ι κ ό ε ρ γ ο ».
Σ' αύτiι του τi)v συγκινητικ1) εφεση,
ni φωναχη) καλλιτεχνική έπιΘυμία,
τόν εζησα μιά τριετία όλόκληρη ( 1 940,
4 1 , 4 2 ) , γοητι;υμένος δχι μονάχα γιατί
μέ άφορουσε Ciμεσα 11 " ύπόΘεση ",
άλλά, πάνω άπ' δλα, γιατί μέ ε{χε κα
τακτi1σει 11 εντονη σέ μεγαλείο φυσι
κ1i άπλότητά του. 'Απλότητα στήν καλ
λιτεχνικ1) μά καί στ�)ν καθημcριν1)
ζω1ί του. Ταλέντο έκρηκτικό, καθάριο,
έπαναστατι κό, πηγαία διαμορφωτικό,
πέρα άκόμα άπό τίς ύποδείξεις του
κάθε σκηνοθέτη ii συγγραφέα . Μέ
εύσυνειδησία άξιοΘαύμαστη δεχότανε
νά " διδαχτη " τόν 'ρόλο του, μά τελικά
αύτός ό ρόλος εβγαι νε Θεαματικά
" ύπέρτερος προσδοκιων ", δπως τόν
ενοιωΘε έκείνος . Καί ijξερε νά νοιώθη,
σ' εναν βαθμό έκπληκτικό, τί 1Ίταν
κρυμμένο πέρα άπό η) διδασκαλία καί
τή βάσανο των δοκιμων του κάθε εργου
πού 1Ίταν μέτοχος σ' αί:ιτό .
ΕΙχε ενα " τράκ " άφάνταστο, μιά νευ
ρικότητα άσυγκράτητη, (πού κάποτε
όδηγουσε καί σέ Ciξαφνα " σαρδάμια "
στ�Ί ς παραστάσεως τήν &ρα ! ) , τό
αϊσΘημα της εύΘύν1ις γιά δ,τι έπωμι
ζότανε βάραινε τόσο ση)ν εξοχη καλ
λιτεχνικ1) συνείδησ1ί του, πού κάποτε
αίσΘανόμουνα σάν ενοχος γιατί ό ρόλος
πού τόν βασάνιζε καί τόν άπασχολουσε
μέ τέτοιαν " ίερ1) μανία ", iΊταν γραμ
μένος άπό μένα.
Καί 1]ταν τέσσερις οί ρόλο ι , σέ τέσσε
ρα εργα μου, πού εύτύχησα νά άποδο
Θουνε άπ' αύτόν. Ή πρώτη μας συνερ
γασία iΊταν στό " Ξύπνημα " πού δόθη
κε στό Θέατρο " Λυρικό " τόν Αuγου
στο του 1 940 άπό τόν Θίασο Μαρίκας
Κοτοπούλη, μέ σκηνοθεσία Κάρολου
Κούν. Σάν δείγμα έλάχιστο της δη
μιουργίας του άναφέρω ενα μικρό άπό
σπασμα άπό η)ν κριτικ1) nΊς " Ηρα
δυνfίς " ( Ι. Στογιάννης) πού ελεγε :
" 'Απομένει ό κ. 'Αντώνης Γιαννίδης.
ΕΙχε ενα ρόλο έξαιρετικό " του παλα
βου πού ε{νε τό πικρό στόμα της άλ1i
Θειας, άλλά καί τό γλυκό στόμα του
τραγουδιοu καί της ποιήσεως ", δπως
τόν παρουσιάζει ό Σαίξπηρ . Καί τό
δύσκολο αύτό ρόλο τόν άπέδωσε τε
χνι κώτατα ό έ ξ α ι ρ ε τ ι κ ό ς αύτός
καλλιτέχνης, κ.λπ. ". Ό Σ . Ματαντός
του " Τύπου ", σέ λίγα λόγια γιά τούς
ήΘοποιούς, συμπλ1i ρωνε μέ τή φράση :
" Ό κ. Γιαννίδης μάλιστα σέ μιά δη
μιουργία άξιόλογη ". Ή Κατερίνα
�

Ό 'Α1ιτώvης Γιαvvίδης, στό ρ6λο τοϋ
πατέρα, στό "Παιδί μέ τη ;ι.ρυσ1} καρ
διά" τοϋ �οvτετς. Ό Δ ημ1)τρης Λ111ράτ
lπαιζε τό γι6 . Θlασος Κοτοπούλη, 1939
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ράξενο έκκεντρικό, 11λικιωμένο πλού
σιο έπιχειρηματία τfjς Κατοχικfjς
περιόδου. Καί 1Ίταν άμίμητος. Ο ί
Θεσσαλονικιώτες τόν άποθεώσανε. Καί
οί ' Αθηναίοι " γλεντ�1σανε " τ�)ν ι'i
ψογη όποκριτικ1ί του - μέ ι'iφθονο
" ώραίο " γέλιο - γιά τέσσερις μ1ϊ νες
δλόκληρους σ' έκείνη τ�)ν πικρότατη
έποχiι . Ό Ταχόπουλος στi1 Συμπρω
τεύουσα, εlχε γράψει χαρακτηριστικά :
" Ό κ. Γιαννίδης μέ τό πλούσιο κ ω μ ι κ ό στοιχείο πού τόν διακρίνει,
δίνει τόσο liνετα καί μπριόζικα τόν
τύπο τοϋ πα:τέρα, ό'Jστε γεμίζει τόν Θεα
τ11 . . . εύτυχία ". Ση)ν ΆΘ1ίνα δ Χρ.
Άγγελομάτης, (στήν " 'Εστία ") έ
λεγε : " Ό κ. Γιαννίδης, έξ ι'.ίλλου, ε!ς
τόν ρόλον το() διαρκώς άφηρημένου
έργοστασιάρχου και πάντοτε έν έκρή
ξει, έδωσεν εναν tύπον πού θά τόν
ένθυμοϋνται έ π ί μ α κ ρ ό ν ο[ θεα
τρόφιλοι " .
Καί ό Μ ιχάλης Ροδaς, (στό " Βfίμα ") :

" Ό κυρίαρχος τfίς δλης παραστάσεως

1Ίτο δ κ. Γιαννίδης. 'Εξαίρετος καί
ό π έ ρ ο χ ο ς πάντα, διέπλασε εναν
τύπο χαριτωμένο, τόν εστησε μέ πολύ
κέφι στό βάθρο τής Τέχνης, τοϋ εδωσε
εκφρασι , εύθυμία, λεπτότητα, έ δ ί δ α ξ ε δτι δέν χρειάζονται χονδροκο
πιές γιά νά προκαλέση τό αύθόρμητο
γέλιο. Χ ά ρ μ α: ε ύ Θ υ μ ί α ς
καi
τ έ χ ν η ς ". Ό. 'Αχιλλέας Μαμάκης
(στά " Νέα ") : " 'Εκείνος πού 1)ταν
ι'i φ θ tι. σ τ ο ς 1Ίταν δ κ. Γιαννίδης.
Ό λαμπρός αύτός καλλιτέχνης έση
μείωσε μιά μεγάλη, πολύ μεγάλη έπι
τυχία στή Θαυμαστή άληθινά δημιουρ
γία πού παρουσίασε ". Ό Λέων Κου
κούλας (στήν " Πρωία ") : " Καί προ
πάντων ό κ. Α. Γιαννίδης, πού έδωσε μέ
τό ι'i ψ ο γ ο παίξιμό του τόνον ζωfjς
ση]ν άνεκδιήγητη !διορυθμία τοϋ έργο
στασιάρχη Π άρι Πεrρίδη ". Ό Άλκης
Θρύλος, (" Νέα ' Εστία ") : " Ό κ.
Γιαννίδης έπλασε μέ ζωηρότατο μπρίο
καi μέ πολΧ1) λεπτότητα, δημ ιούργησε
έξαίσια εναν τύπο καλοκάγαθου γέρου
λίγο ξαναμωραμένου " .

1941 - 42 :

Ό 'Α ντώνης Γιαννίδης μέ τιί Μιράντα, στο ίfρ γο τιϊς ποιιίτριας Λιλιjς Ίαιcω

βίδη " 'Αγγελίνα " . πού άνέβασε δ θίασος τι;ς Μιράντας στιίιι κατοχιί. τον καιρο τιϊς με
γάλης πείιιας. Ό Ά ντώιιης Γιαννίδης, στο ρόλο τοϋ 'Αποστόλη, πρωταγωνιστεί έδώ
Κακούρη στόν " 'Ασύρματο " σημείω
νε : " Ό έξαιρετικός καλλιτέχνης κ .
Γιαννίδης έδωσε δλη τή μεστή τέχνη
του γιά νά έκφράση τόν συγγραφέα .
Και τό έπέτυχε άπόλυtα ". Ό Σπϋρος
Μελaς έγραφε - πάλι ση)ν " ' Εστία " :
" Αύτός δ νέος διάβολος πού λέγεται
Γιαννίδης ήταν συναρπαστικός. Και
νούργια δυναμική μορφή στό παλκοσέ
νικό μας ". Ό Μ ι χάλης Ροδaς στό
" Βfjμα " : " 'Αναφέρω ιδιαίτερα τόν
κ. Γιαννίδη στόν τύπο τοϋ τρελλοφι
λόσοφου ". Ό Πολύμερος Μοσχοβί
της : " Άψογος ό κ . Γιαννίδης ". Ό
Άλκης Θρύλος στ�) " Νέα 'Εστία"' :
" Ξεχωριστά Θά άναφέρω τόν κ. Γιαν
νίδη, τήν κ. Χαλκούση, τόν κ. Λογο
θετίδη, κ . λπ . ". 'Ακόμα άνάμεσα στ'
ι'iλλα πολλά, (δέν πρέπει νά κάνω κα
τάχρηση τοΙJ χώρου σου . . . ), Θά ση
μειώσω καί τήν κρίση τοϋ Σωκράτη
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Καραντινοϋ : " Ό κ. rιαννίδης εδωσε
δλοζώντανο τόν χαρακτηριστικό τύπο
τοϋ Ίσκιεροϋ, aν καί βρίσκω πώς έπρε
πε νά μήν τόν στήση σάν τρελλό τοϋ
Σαίξπηρ, παρά άπλοϊκώτερα: Έλληνα
χωριάτη . Πάντως, χάρις στήν τέχνη
του κρατiιΘηκε ά ρ ι σ τ ο τ ε χ ν ι κ ά
ό μονόλογος τοϋ φινάλε " (" Νεοιο:λλη
νικά Γράμματα ").
Στάθηκα γιά λίγο στό ρόλο το() Ίσκιε
ροΙJ γιατί έκεϊ ξεχεί;ί,ιζε ή δραματική
μορφή τοϋ ταλέντου του. 'Αλλά, 11
ι'iλλη μορφή ; τοϋ κωμικοϋ ; τοϋ έξο
χου τυπίστα ; τοϋ άμίμητου " καρα
τερίστα " ; Τί Θαϋμα 1)ταν στήν κωμω
δία " Μ ιά ζωή εlν' αuτή ", ( 1 941 1 942, θίασος Μ ιράντας - Παππa, πρώ
τα στή Θεσσαλονίκη κι' επειτα στή
" Βρετάννια ", 'Αθήνα), στό ρόλο τοϋ
Πάρι Πετρίδη ; Ύποδυότανε &ναν πα-

Ό Γρηγόριος Ξενόπουλος τόν φίλησε
σέ μιά παράσταση καί τοϋ εΙπε :
" Παιδί μου, πού iiσουνα κρυμμένος
τόσα χρόνια ; ". Καί άκόμα δ όχι καi
τόσο γενναιόδωρος σέ έπαίνους Αiμί
λιος Χουρμούζιος τόν άπεκάλεσε στήν
κριτική του, (" Καθημεριν1i ") : " έξαί
ρετο μέσα στούς έξαιρέτους " .
Πιστεύω, άγαπητέ μου Κώστα Νίtσο,
πώς δέν χρειάζονται ι'iλλες πολ�(Ι.ογες
ένδείξεις γιά τό πόσο στάθηκε καi πάλι
έξαίρετος στά έπόμενα ι'iλλα δυό μου
έργα. Στήν " Έξοδο κινδύνου ", ( Θία
σος Μ ιράντας - Παππa, Θέατρο " Βρε
τάννια ", J 942), στόν ρόλο ένός μποέμ
γλεντζέ πατέρα : τοϋ Αγγελου Σαρ
λ�; , 1)ταν !δανικός ! Κι' άκόμα στό
" Παντοϋ τά πάντα ", (θίασοι : Κώστα
Μουσούρη - Μαίρης 'Αρώνη καί Μ ι
ράντας - Παππa, Θέατρο " Λυρι κόν ",
1 942), έπλασε εναν τύπο μαυραγορ ίτη
τfjς σκοτεινfjς έκείνης έποχfjς : τόν
' Αντώνη Πουλfj, πού κυριολεκτικά
" ξεσήκωνε " τό θέατρο καί μόνο μέ
τήν έμφάνισ1ί του . . .
•

Μ εγάλος δραματικός 1)θοποιός, μεγά-

λος δημιουργός στήν κωμωδία . . . Α
ξιος ό μισθός το{) " Θεάτρου " πού
ξαναφέρνει στ�)ν έπιφάνεια τό τιμημέ
νο δνομά του. Τό λέω αύτό μ' δλη μου
τήν ψυχή γιατi ά.γάπησα τήν Τέχνη του
καί γιατί κι' έκείνος, μέ περίσσεια άγά
π η , συμπαραστάθηκε στό €ργο μου.
Ποτέ μου δεν τόν ξέχασα . . . Καi φέ
τος, στή Μόσχα, τόν Σεπτέμβρη πού
μάς πέρασε, σέ κείνο τό γραφικό, ά.πό
μακρο, ιστορικό Νεκροταφείο το{) Μο
ναστηριοli το{) Νοβοντέβιτσιε, πού
είναι Θαμμένη 1) τέφρα του έδώ καί έφτά
χρόνια, στάθηκα εuλαβικά πάνω άπό
τόν τάφο του. Κ ι ' ά.ναΘυμ1i Θηκα . . .
Πόσα καi πόσα . . . Κι' €ζησα πάλι,
σ' εναν όραματισμό πικρό, τόν 'Ισκιε
ρό, τόν Πάρι Πετρίδη, τόν Αγγελο
Σαρλf\, τόν 'Αντώνη Πουλ1'\ . . . Μά,
πάνω άπ' δλα, τόν " άναντικατάστατο "
'Αντώνη Γιαννίδη, τόν €ξοχο καλλιτέ
χνη , τόν Θαυμάσιο άνθρωπο . . .
•

•

Δίπλα μου ό καλός φίλος Μάνος Ζα
χαρίας. Αύτός πού μέ όδiιγησε στό
Νοβοντέβιτσιε. . . Καl δταν
άπομα
κρυνΘήκαμε άπό τή γη πού " άναπαύε
ται " ό χτεσινός ά.λησμόνητος
δη
μιουργός - σi1μερα σκόνη . . . - ητα
νε καi των δυό μας τά μάτια δακρυσμέ
να . . .
Σέ χαιρετώ, μέ άγάπη,
ΑΛΕΚΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ

ΑΥΤΟΣ Ο ΚΟΝΤΟ Σ ΜΕ
ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΚΟΣΤΟΥΜΙ
Παλιός φίλος καί 11υ1ιεργάτης τοϋ
" Θ " , ό πρωταγω�ιιστής καί θια
σάρχης Δ ημήτρης Μυράτ προσκο
μίζει τήv προσωπικ1), α ύ θ ε 11 τ ι κ 1} μαρτυρία του γιά τό πώς ό
Πώλ Μιούνι ξεχώρισε τό11 Ά νtώ�ιη
Γιανvίδη άπ' δλο τό11 τότε θ{ασο
τής Μαρlκας Κοτοπούλη - περιστα
τικό πού άvάφερε ?]δη ό )((.. στήv
"άποκατάσταση " τοϋ 'Αντώνη Γιαv
νίδη :
Φίλε κ. Νϊτσο, .
Πολύ μέ συγκι νi1σατε μέ τό τελευταίο
" Θέατρο " πού, κάθε τεliχος του τέλος πάντων, πoli Θά πάει αuτό ; είναι καλύτερο άπό τ' Cίλλο ! Συγκιν1ί
Θηκα καί χάρηκα γιά τήν τιμ1) πού
κάνατε στόν 'Αντώνη Γιαννίδ η .

νότης μου καl ό μακαρίτης ό 'Αντώνης.
Σέ κάποια παράσταση, ό Β ίκτωρ
Μ ιχαηλίδης €φερε τόν " παρεπιδη
μοuντα " τότε, φιλοξενούμενό του Πώλ
Μ ιούνι . Στό διάλειμμα, άνέβηκαν στό
καμαρίνι τής Μαρίκας. Όλος ό Θίασος
εσπευσε νά θαυμάσει άπό κοντά τό
μεγάλο 1)Οοποιό. Moli άνάΘεσαν νά
κάνω τό διερμηνέα. Στήν άρχή μιλή
σαμε άγγλικά. Έπειτα, δταν Cίκουσε
πώς ξέρω καl γερμανικά, τά προτίμησε
λέγοντας πώς είναι ή πρώτη γλώσσα
πού εμαθε στή ζωή του - 1Ίταν 'Ιου
δαίος της Γαλικίας, πού άνϊ;κε τότε
στήν Αuστροουγγρική Μοναρχία καi χαίρονταν πού βρfικε εuκαιpία νά
τά μ ιλi1 σε ι . Κάποια στιγμή, γύρισε καi
μο\j είπε, μέ γνήσια βιεννέζικη προφορά :

- Ξέρετε πο;ός ιjθοποιός μ' έντυπω
σίασε Ο.π' δλους σας ; Ό κοντός, μέ τό
μαύρο κοστούμι ιcαi μαύρο καπέλο.
Ήταν • ό Γιαννίδης !

Γιά τόν άγαπημένο, άξέχαστο συ
νάδελφο eχω μιά μαρτυρία, πρώτο
χέρι :

- Πολi>

1 938, στό " Ρέξ ". Θίασος Μαρίκας
Κοτοπούλη μέ τό " Εuτυχώς έπτωχεύ
σαμε " το{) Θ. Συναδινοli. Παίζουν :
Μαρίκα, Λογοθετίδης, Παππάς, 'Α
ρώνη, 'Αρώνης, Ρίτα Μυράτ, ή ταπει-

Κάνατε Cίγια, τ ιμώντας τή μνήμη του.
Μπράβο σας !

σπουδαίος ιjθοποιός - συνέ
χισε ό Μ ιούνι, κουνώντας τό κεφάλι πολi> σπουδαίος !

Σάς σφίγγω θερμά τό χέρι .
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΑΤ

'Ωραία παράταξη δυνάμεων στι)ν ίδια Σκηνιί, τόν καιρό τιjς μαύρης κατοχής. Καλοκαίρι τοv '42 " Πα ντού τά πάντα" τοv 'Αλέκου Λ ι
δ?Jρίκη άπ� τοi>ς θι άσο�ς Κώ στα. !-1ουσούρ_η - Μαίρης Άρώιι�ι καί Μιράντας - Γιώργου Παππί'J.. Διακρίνοιιται Μουσούρης, Γιαν
νιδης, Μιραντα, Θ. .Αρωνης, .Α νθη Μηλιαδη, Γ. Παππί'J.ς και Άρώνη. Ό Γιαιινίδης χαλούσε κόσμο στό ρόλο ένός μαυραγορίτη
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ΠΟΛΙΤΙΚ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΉΜΕΡΑ
ΑΓΟΝΗ ΣΥΖΉΤΗΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ , ΣΤΗΝ ΠΑΝΤΕΙΟ
Ή ίiδρα Κοινωνιολογίας τfjς Παντείου Σχολfjς - πού τ�)ν
. . . έλάμπρυναν, άλίμονο, δυό όπουργοί τfjς χούντας ε{χε τ�)ν έπαινετή πρωτοβουλία, δπως γράψαμε iiδη, νά
όργανώσει , πρiν άπό μ1Ί νες, μιά δημόσια συζήτηση άνά
μεσα σέ άνθρώπους των Γραμμάτων, ηΊς Τέχνης καί της
Έπιστ�1μης. Πραγματοποιήθηκε τόν περασμένο Γενάρη
- στiς 2 1 , 22, 23· - καi κράτησε τρία άπογεύματα. Καί
ριο, τό θέμα : " ' Η κοινωνική καi 11 πολιτικ1) σημασία
καί 1'] παρουσία της Τέχνης σ�1μερα ". Δυό καλές πλευρές :
Στή συζήτηση εΙχαν προσκληθεί καί πfjραν μέρος ιΊνθρω
ποι χωρίς κανέναν Ιδεολογικό φραγμό. Ή συζ11τηση δι
εξήχθη δημοκρατικά καi έλεύθερα . Καi δυό άπογοητευ
τικές πλευρές : Κουβέντιασαν, γνωστοί μέ γνωστούς,
γνωστά πράγματα. Μ' έλάχιστες έξαιρέσεις, ή συζ1Ίτηση
όπ1Ί ρξε φτωχ1) καί ι'.ίγονη . Ή Δημοκρατία βρ1Ί, κε τελείως
άπροετ:οίμαστους τούς " έπαίοντες ". Δέν ε{χαν άντι-

μετωπίσει τά προβλ11ματα τfi.ς άρμοδιότητάς τους, δπως
όφείλανε. Καί , τό χειρότερο : Oi σπουδαστές - γιά
χάρη των όποίων εγινε τό " ι'.ίνοιγμα " της Σχολfjς πρός
τούς πνευματικούς άνθρώπους - άγνόησαν τελείως τή
συζi1τηση . Τό " Θ ", δπως εΙχε όποσχεθεί, άπομαγνητο
φώνησε όλόκληρη τή συζήτηση γύρω άπό τό Θέατρο
καί, μέ ό π ε ύ θ υ ν η π. ι σ τ ό τ η τ α, τ�)ν προσφέρει
στό εύρύτερο Κοινό. Ή πενιχ pi1 , δντως, συζήτηση περι
λαβαίνει στή σειρά : Τiς είσηγ11σεις Μάριου Πλωρίτη καί
'Αλέξη Διαμαντόπουλου . Τiς όμιλίες 'Ιάκωβου Καμπα
νέλλη, Κάρολου Κούν καί Κ. Γεωργουσόπουλου. Τiς
παρεμβολές 'Ασπασίας Παπαθανασίου, Λίλας Μαράκα,
Χαίνη, Κλάψη καί τή δευτερολογία 'Αλέξη Διαμαντό
πουλου. Ό διευθυνη)ς τοϋ " Θ ", προσκαλεσμένος έπί
σημα νά μετάσχει, εκρινε τελικά ι'.ίσκοπο νά πάρει μέρος
σέ παρόμοια συζήτηση . Τά πρακτικά εχουν ώς έξης :

ΠΡΟΕΔl�ΟΣ ('Εντεταλμένος όψηγητής τάζη. Ξέρετε πολύ καλα δτι το βιβλίο
Κοινωνιολογίας κ. Δημ. Τσαούσης ) : - πού εχει, στήν 'Ελλάδα, έ!να χοινο
Περνοϋμε στο θέμα τοϋ Θεάτρου. Δί 2.000 'ι\ 5.000 ·η 10.000 άναγνωστων
νω το λόγο στον κ. Μάριο Πλωρίτη. - δεν άπασχολεί το Κράτος. Άπλως
το Κράτος, για να κλείσει τα στόματα
ΜΑΡΙΟΣ ΠΛΩΡΙΤΗΣ : Πολλες φο των διαμαρτυρομένων συγγραφέων, άγο
ρές, παρακολουθώντας 'ι\ μετέχοντας σε �άζει με ι:_ιχα �ντ�τυπα. :Α�λα δεν το
σαν ,τ·Ιι_ σημεριll'ή , ε.χ_ω τήν απασχολει. Ι, ι αυτο και δεν το λογο
�υζ;ι τ·ήσεις δτι,
εντυπωσ·η
ενω συγκεντρωνομαστε κρίνει - έκτος άπο τlς περιπτώσεις
διάφοροι " σκεπτόμενοι, περισσότερο 'ι) οπου το καθεστώς μετατρέπεται σε
λιγότερο, &νΘρωποι " να μι).-ήσουμε για δλοχλ·η ρωτικό.
Θ�ματα πού έν�ιαφέρουν ;ο Υ;οινωνικ?
συνολο, συζηταμε τελικα αυτο που Το Κράτος δέν το άπασχολεί βασικα
έ μ ε ί ς Θεωροϋμε σωστό, έ ρ ·ή μ ·η ν �ϋτε το ,θέατρο; �, ια ; ι καl το Θέ�τρ?
τοϋ κοινωνιχοϋ συνόλου. Πάρα πολλες εχει πολυ μιχρ·η εμβελεια, σχετιχα με
φορές, εχω τ-Ιjν έντύπωση οτι μιλάμε τούς στόχους πού έπιδιώχει το Κράτος.
γματα που μέvο�ν ά�cί.μεσα σ: Πολύ μικρος ε!•ιαι, σχετικά, δ άριΘμος
r ι.α πρά
ενο; πολυ y-ικ � ο κ�, κλο αν,Θ ρω�ων και των άνΘρώπων πού παρακολουΘοϋν μια
που, τελικα, δε φτανουν περα απο δρι Θεατριχ·Ιj παράσταση, καl το Κράτος
σμένες άκτLνες, Οπου άσκεLται. ·ή έπί δε,ν άσχο)�εί�αι μέ το �έατρο - μιλάμε
παντα ,για ενα ;-α�εστως δ·ημοΥ;ρατιχο
δρασ·η των άνΘρώπων αύτων.
, για να το φορολογ·ησει.
- παρα μονο
Δεν όπάρχει άμφιβολία δτι, και το Θέα
ρο, σ;r·fιν χ?ι.νωνία 8�ου ζ?G με,, εΙν�ι. Το ένδιαφέρον άρχίζει χι άνεβαίνει
;αντικειμενο
εμπορίας απο τη μια, και, πρ �χει)1-ένου γ,ια τον , Κινη�ατογρά�ο.
,
άπο τήν &λλη, μέσο &μεσης 'ι\ Ε:μμεσης Και ειδατε
(οπως Θα διαβασατε, αλ
καΘοδ·ήγησης τοϋ κοινοϋ - αύτοϋ τοϋ λωστε, χαl στο Σ.χέδιο Συντάγματος ) ,
κοινοϋ πού παρακολουθεί το Θέατρο δτι άπο τ·ίjν έλευΘεροτυπία, έξαιpοϋνται
καl πού ε!ναι, οπως ξέρετε, πολύ μικρό δ Κινηματογράφος, ·Ι] Ραδιοφωνία, ·Ι]
τερο άπ' το κοινο τοϋ Κινηματογράφου, Τηλεόραση χ.λπ. Έχεί δπου το κράτος
και έλrί.χιστο μπροστα στο κοινο τ'Ιjς άσχεί άπόλυτο Ε:λεγχο ε!ναι ·Ι] Τ·η).εό
Τηλεό� αση � . 'Υ';'άρ,χει, λ? ιπό�, έμπορία ραση και το Ραδιόφωνο. Αύτά, οπως
απο τη μια και, απο την Ιί.λλη, καΘ ξέρετε, σχεδον σέ κανένα μέρος τοϋ
οδ·ήγησ·η άκριβως άπο τούς κατέχοντες χόσμου, δε, βρίσ;ο:ιται σε �διωτιχα χέ
τήν έμπορία προς δρισμένους, συνειδ·η e ια. , Η σ;ασ;ι αυτη τ?υ_ κρατους δείχνε ι
τούς 'ι\ άσύνειδους, στόχους.
εμμεσα αλλα χαΘαρα, πόση ε!ναι η,
τοϋ θεάτρου στο κοινωνικο
Το Οέατρο πού κυριαρχεί στήν έποχ·ή έπίδραση
σύνο).ο
:
έλάχιστη
...
μας, ε!ναι το Θέατρο πού όνομάζουμε
" ψυ�αγω_γιχό : , . , Μέσα άπ' �ύτο το Θέι;  Μια προσπάθεια να προσεγγίσει το θέ
τρο, ασκειται ·η εμπορία και ·η, χαΘοδη ατρο αύτο το χοινωνιχο σ•Jνο),ο, ε!ναι
γηση, άρνητικ·Ιj :7ι Θετική. Τ� Οέα;ρο �ύ;ό, τα λεγόμενα " λα'ίκα Θέατρα ", πού
το ψυχαγωγικο, συνεργει στην αλ στόχο το ς εχουν " α φέ ουν τ� �έα
λοτρίωσ·η " τοϋ χοινοϋ, πού πραγματο τρο κοντα� στο λαό � . Μαp κι αυτη η�
ποιεί ·Ι] χαΟημεριν·Ιj ζω·ή : με τα Ε:ργα . προσπάθεια δεν τελεσφόρ·ησε : ε!ναι χα
του ;α συγχιν� σιαΥ;α 1 τα διασχ�δα ραχτ·η ριστικό, οτι το κοινο των λα'ίκων
στιχα, συνεργει στ-ην απολιτικοποιησ·η αύτων Θεάτρων, πού ε!ναι στημένα
τοϋ κοινοϋ - χαί, οπως ζέρουμε, δ στίς λαϊκες συνοικίες, άποτελείται άπο
·&πολιτικοποιημένος πολίτης ε!ναι πολί �ιανοούμενο�ς τοϋ κέντρου τ'ίj 7 πόλΊ).ς,
, συντεχνιτες των
της άντιδραστιχός : παίζει, δηλαδ·ή, το απο φοιτητες κι απο
παιγνίδι τ'ίjς ςίρχουσας τάξης.
·�θοποιων πού παίζουν έκεί πέρα. Κα
Ε!ναι χαραχτηριστιχο δτι δσο λιγό ταντά λοιπον το λα'ίχο θέατρο να μ:Ιjν
τερ·η έμβέλεια εχει ενα μέσό μαζικό, ε!ναι καθόλου λαϊκό, χα! ψυχαγωγία
δπως Θα λέγαμε, τόσο λιγότερο άπασχο τοϋ λαϊκοϋ κοινοϋ να μένει πάλι δ
λεί το κράτος, δηλαδή την &ρχουσα ΚιΨηματογράφος και ·Ι] Τηλεόραση.
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"Ε;σι, , λοιπον ,μι�άμε, για έ!.�α Qέατρ �
που ουσιαστιχα ενδιαφέρει εναν πολυ
μικρο άριΘμο άνΘρώπων. ΊΌ Θέατρο
.αύτο πως λειτουργεί; 'Λειτουργεί έκ
φράζοντας, τοϋ συγγραφέα πού τό
'γραψε και των έρμηνευτων πού το
μεταφέρουν στο κοινό, τlς !δέες καl τήν
ιδεολογία, χωρίς σύνδεσ·η με το λαϊκο
κοινο οπου άπευΘύνεται . . .
Ποια είναι ·Ι] έπίδραση τοϋ Θεάτρου
αύτοϋ; Φοβάμαι, &λλη μια φορά, πώς
ε!ναι μια συζ·ήτησ·η, έ!νας διάλογος
άνάμεσα σ' έ!να περιορισμένο κύ:-:λο
άνΘρώπων, πού ε!ναι ολοι μυ·ημένοι
στ·Ιjν 'ίδια όπόΘεση. Ί-Ι έμβέλεια, δη
λαδ·ή, τοϋ Θεάτρου αύτοϋ, τοϋ λεγό
μενου " πολι τιχοϋ " 'ι) τοϋ λεγόμενου
:: λα'Lχ?U '', �ε �,ιορίζεται �άλι σΕ: μια
μιχρη παρεα . Το μεγαλο χοινο το
άγνοοϋμε. Λέμε πώς μάς άπασχολεί.
Λέμε πώς Θέλουμε να το βο·ηθ-ήσουμε
καί,, οUσι�στικά, 8,Ev εχ?υι�ε έπικ? ι
.
νωνια μαζι του και το αφηνουμε ερ
μαιο των &λλων μαζικων μέσων, πού
βρίσκονται στα χέρια τοϋ έμπορίου χα!
σέ τελευταί,α άνάλυσ·η, τ'Ιjς κρατούσας
τάξης, τοϋ Κράτους.
ΑΛΕΞΗΣ ΔΙΑΜ.ΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ :
Συμφωνω άπόλυτα στο Θέμα τ'ίjς έμβέ
�ειας. �υμι'ί.μ;< ι \Ι'ια φορ�, μέσα στ-Ιjν
Επταετια που περασε, ειχαμε συγχεν
τρω�εί στο Ίνστιτ,οϋτ� Γχαίτ� μ� με
ριχους φίλους που ειναι και απόψε
έδω, χαl έμείς οι 'Έλλ·ηνες ε'ίχαμε τή
ρομαντιχ·Ιj &ποψ·η ϋτι το θέατρο έ:χει
κάποια δύναμ·η άλλαγ'ίjς. Ό Ζίγκφριντ
Μέλχινγχερ μάς ε!πε : «Παιδαριώδη
πράγματα λέτε. 'Ένα 1 2 % στ-Ιj Γερ
μανία παρακολουθεί θέατρο και το
Θέατρο δέν Ε:χει άλλάξει τίποτα στ·ίjν
πορεία τ'ίjς ιστορίας τ·ης». Αύτο ε!ναι
άπόλυτα άληΘινο για το νεότερο κό
σμο.
"ΗΘελα ν' άναφέρω δυο γεγονότα άπο
περασμένες έποχές πού Θα μάς έπιτρέ
ψουν νά σκεφΘοϋμε πάνω στο ρόλο τοϋ
θεάτρου : ·])ταν δ ρόλος τοϋ τρελοϋ. ΊΌ
πρόσωπο τοϋ Θεατριχοϋ ποι·ητ-ϊj, οπως
ε!πα κι &λλοτε, λειτούργησε μέσα στlς
κοινωνιχες δομές σαν τον τρελο τοϋ
Σαίξπ·ηρ και ε!πε άλ·ήΘειες τόσο ϋσο ·Ι]
γλώσσα του τοϋ έπέτρεπε.

"Αν το κοινό ε!ναι το 1 0 % μόνο τοϋ
συνόλου, αύτό βέβαια κινl>υνεύει νά μάς
φέρει στο σημείο πού ε!πε δ Μάριος.
Νά λέγονται γνωστές άλήθειες άνάμεσα
σ/: λίγους άνθρώπους. 'Ωστόσο, καl το
κατεστημένο ε!ναι μέσα σ' αύτό το
10 % . Καl στο σημείο αύτό θά 'θελ-χ νά
ρωτήσω μερικούς άπό τούς πρωτομά
στορες τοϋ θεάτρου πού 'χουν κάνει ση
μαντικούς άγώνες.
"Ενας τέτοιος πρωτομάστορας ε!ναι δ
Σαίξπηρ πού, μ/: το στόμα τών θεατρί
νων, μ/: το θέατρο μέσα στο θέατρο,
μας σημειώνει πάρα πολύ καθαρά ποιά
νομίζει πώς ε!ναι ή θέση τοϋ θεάτρου
άπέναντι στο κατεστημένο καl μέσα
στην κοινωνία. Καl στ·Ιjν έπιγραμματική
του φράqη " περιποι·ήσου τους Κύριε,
αύτοι ε!ναι τό άπόσταγμα και το σύν
τομο χρονικό της έποχης " μεταφέρε
ται καl ή προοπτικ·Ιj πού l>ημιουργεί
δ Σαίξπηρ μέσα στο ltργο του, τοπο
θετώντας σl: Ι>εύτερη όπτικ·Ιj το θέατρο
μέσα στο θέατρο, καl σ/: τρίτ·η προ
βολη το raιo το /tργο του πού μ' αύτό
τον τp όπο �ηλώνει δτι θά λ,ειτουρ'('ίJσε,ι
κι αυτό σαν παγί8α, παγι8α για να
πιάσει τ·Ιj συνεί8ηση τοϋ 'Άρχοντα. Κι
αν τ-1) συνεί8ηση τών άρχόντων καl μόνο
πιάσει το θέατρο, αύτό ε!ναι ενας στό
χος, ίκανοποι·ητικός. 'Όταν στην Γ '
Πράξ·η τοϋ " 'Άμλετ " σ·ηκώνεται δ
Βασιλιάς καl έγκαταλείπει τη σκην-ή,
αύτό μπορεί νά μ·Ιjν Ιtχει καμιά συνέ
πεια πολιτική, άλλά τουλάχιστον Ιtl>ωσε
και Ι>ίνει αύτοπεποίθηση στούς θεα
τές.
Ί-Ι &λλη μαρτυρία πού 'θελα ν' άναφέρω
ε!ναι έκείνη πού μάς 8ίνει δ Εύριπί8·ης
στlς " Τρωά8ες " , δταν μπροστά σ'
δλόκληρο το λαό τών 'Αθηναίων καταγ
γέλλεται ·ή Έλλάl>α γιά τ-1) βαρβαρό
τητά της. 'Έχω γράψει δτι πιστεύω
πώς δ 'Αθηναϊκός tμπεριαλισμός Ιtπεσε
έκ τών ί!νl>ον και δτι μιά Μναμη πού
8ούλεψε συνειl>ητά γιά νά τον ξεθεμε
λιώσει ·)) ταν τό Διονυσιακό θέατρο.
'Η μαρτυρία τοϋ Αtσχύλου στην άρχη
της " 'Ορέστειας " είναι πολύ παρα
στατική : βγαίνει ενας μικρός φρου
ρός πχνω στο μεγάλο έκείνο οtκο8ό
μ·η μα της άθηνα'ίκης σκηνης, το νέο
λαμπρό /tργο έκείνης τ-ϊjς χρυσΊjς έπο
χης και 8ηλώνει δτι Ιtχει ενα μεγάλο
βό8ι άπάνω στ·Ιj γλώσσα και μιλάει
γι' αύτούς πού θέλουν νά καταλάβουν.
Αύτ·Ιj ·ή πρόκλ·ηση τοϋ ποι·ητη φθάνει
πέρα στον κυρίαρχο τότε άθηναϊκό
λαό και τοϋ ταράζει τη συνεί8ηση·
είναι μιά Μναμ·η, πού /)/: μποροϋσε ν'
άλλάξει την ιστορία τοϋ κόσμου, άλλά
πιστεύω δτι γιά τον 'Αθηναϊκό tμπε
ριαλισμό. τον στιγμάτισε, τον κλόνισε
στ·Ιj συνεί8ησ·η τών πολιτών και τελικά
τον συνέθλιψε.
Σ·ήμερα οι έθνικ/:ς μονάl>ες είναι τόσο
μεγάλες, ώστε το θέατρο νά μη μπορεί
νά άποτείνεται στο σύνολο. 'Αλλά αν δ
t8ιος τρόπος, ή t8ια γλώσσα μποροϋσε
νά προβλ·ηΟεί μl: &λλα μέσα : τον Κι
νηματογράφο, την Τηλεόρασ·η , αν μπο
ροϋσε νά μεταμοσχευθεί ·ή γλώσσα τοϋ
μύθου, στά σ·ημερινά μέσα, αν μπο
ροϋσε νά γίνει μιά πρόκλησ·η γι' αύτούς
πού σήμερα Ι>ιοικοϋν . . .

ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ : Γιά
το θέατρο ηθελα νά πώ, νά ύπερασπίσω
την προσφορά του καl ν' άπαντήσω στο
φίλο μου το Μάριο Πλωρίτη. Πραγμα
τικά, το Κράτος Ι>Ι: φαίνεται δτι ένl>ια
φέρεται πολύ γιά το Θέατρο. Νομίζω
δμως δτι τελικά έν8ιαφέρεται κατά το
δικό του τρόπο. Παράl>ειγμα δτι στην
'Αθήνα το Κράτος έπεμβαίνει 'ι) Ι>Ι:ν
έπεμβαίνει καθόλου στο θέατρο, ένώ
στην έπαρχία Ιtχει μιά τελείως /)ιαφο
� ετικ·ΙJ, σ� μπερ,ι φορά, ,συχνά, μά�ιστι:
αρκετα αυστηρ·η. Κι αυτό παει να πει
δτι έκεί το ένl>ιαφέρει. ΔΙ:ν το ένl>ιαφέρει
στΊjν 'Αθήνα. 'Αλλά στΊjν 'Αθήνα Ι>Ι:ν
το έν/)ιαφέρουν και &λλα πολλά πρά
γματα, τά δποία άφ·ήνει - γιατι κάποια
πρέπει ν' άφήσει, η γιατι αύτά Θά γί
νουν ίtτσι κι άλλιώς, εlτε τά έμπο8ίσει
εlτε δχι.
Βλέπουμε, λοιπόν, δτι και στlς l>ημο
κρατίες άκόμα, παρόλο πού λειτουρ
γοϋν πολύ πιο Ιtξυπνα άπό τά δλοκλη
ρωτικά καθεστώτα, το Κράτος Ι>Ι:ν
άl>ιαφορεί γιά το Θέατρο. Στις Ι>ικτα�
τορίες ύπάρχει λογοκρισία, &γρια μά
�ισ;τα. 'Ό�α,ν , Ιtχουμε l>ημοκ�ατ�α , /)/:�
υπαρχει αυτη η λογοκρισία, μ αυτη τη
φανερη και άπόλυτη μορφή. 'Αφανώς,
το Θέατρο παρακολουθείται πάντα. Ό
πωσ8ήποτε δμως στη δημοκρατία ύπάρ
χει μιά έλευθερία στο Θέατρο και νομί
ζω δτι άπό έκεί άρχίζει κάτι πολύ
ένδιαφέρον. 'Ότι το θέατρο μπορεί νά
κερ8ίσει έλευθερίες πού Ι>Ι:ν τις Ιtχει
δ Κινηματογράφος 'ι\ ή Τηλεόρασ·η.
ΔΙ:ν έξαρτάται, δηλαδ·ή, το t8ιωτικό
θέατρο, το μ·η κρατικό θέατρο, άπό το
Κράτος. Δέν Ιtχει ί!να Διοικ·ητικό Συμ
βούλιο, , μιά �ιοίκη,σ·η Ι>ιορισ�ένη άπ�
τ? Κρατ�ς, ·η δποια', φυσικα, μπορει
να , χει καποιες Ι>εσμευσεις.
Δεν έξαρτάται, μέγα μέρος τοϋ θεάτρου,
άπό θεατρ_ικούς , έπιχειρ�ι;ατίες. , Έπί
σ·ης μπορει το θεατρο να ναι μια συλ
λογικ·Ιj Ι>ουλειά. 'Από την όίλλη μεριά,
Ι>Ι:ν έξαρτάται άπό ενα πολύ μεγάλο
κόστος δπως, ή ταινία ·ή κινηματογρα
φική. Αύτό είναι μιά άκόμα έλευθε
ρία. Γιατl μπορεί νά ζ·ή σει μ/: πολύ λι
γότερα λεπτά άπ' δτι δ Κινηματογρά
φος.
Λύτες δλες είναι ούσιαστικ/:ς έλευθε
ρίες, πού, r;ολύ συχνά κάν,ου� �ερικά
θέατρα να ναι πραγματικα ελευθερες
φωνές, μέ�� ι:;έ μιά χ�ρα δπου, ?ι
πραγματικα ελευθερες φωνες, ε!ναι ελα
χιστες. Δεν ύποστηρίζω δτι Ιtτσι συμ
βαίνει, άλλά πιστεύω δτι το Θέατρο
μπορεί νά 'ναι λιγότερο ύπόδουλο στο
κατεστημένο άπ' δσο &λλες μορφες
θεάματος.
Κάτι έπίσης γιά το λαϊκό θέατρο.
'Όταν λέμε συνήθως λαϊκό θέατρο Ι>Ι:ν
έ�ν�οϋμε το παλλ�ϊκ? θέατρο, �πω�
θα ταν σωστό. Γι αυτό συμφωνω με
τον κ . , Πλωρίτη , δτι , το λ�'ίχο, θέατ,ρ ο
κατανταει, τελικα, κατι για την έλιτ.
ομίζω άκόμα δτι δταν μιλίiμε γιά
λαϊκό θέατρο και το κάνουμε στην
'ΑΟ·ήνα, αύτομάτως ύπάρχει ί!να λά
θος. Το λαϊκό Θέατρο πρέπει νά γίνει
μακριά άπό την 'Αθήνα. 'Εκεί πού
ύπάρχει πραγματικά άνάγκη, έκεί πού
θά 'ρθει στο θέατρο δ λαός. Γιατι στην

'Αθ·ήνα ύπάρχει κίνl>υνος νά κάνουμε
μίμηση λαϊκης τέχνης κι δχι λα'ίκό
θέατρο.
'Αλλά δε θά συμφων,ο ϋ�α ποτέ, νά ;πα.με
στο χωριό π.χ. στα αγροτικα κεντρα
πού τούς λείπει τελείως το θέατρο και
νά τούς παίξουμε Σαίξπηρ ·!) Τραγω
Ι>ία. Νομίζω πώς θά πέσουμε σε &λλο
λάθος. Τότε, άντι λα'ίκη τέχνη γιά την
έλιτ Θά κάνουμε άσκήσεις /)ιανοουμε
νισμοϋ στούς άγρότες. Δηλαl>ή, την
ώρα πού δ πολίτης αύτός, δ άγρότης,
8εν ξ�ρει ;ά βασικ� �πό_ το Σύνταγμ�
Ι>ικαιωματα του, κ εμεις θέλουμε να
τοϋ παίξουμε Σαίξπηρ, 'ι\ Τραγωl>ία; 'ι\
Ι>εν ξέρω τι &λλα /tργα, τά δποία θά
λειτουργοϋν βέβαια, θά τοϋ άρέσουν,
Ι>έν ύπάρχει άμφιβολία, θά γο·ητευθεί,
ποιο θά 'ναι δμως το άποτέλεσμα αύτΊjς
της γοητείας; Τό άποτέλεσμα, μέσα
στην Ιtννοια τοϋ λα'ίκοϋ θεάτρου, πού
πρέπει νά 'χει μιά μέθοl>ο συστηματικης
άγωyϊjς;
Τέλος, Θέλω νά όπερασπίσω τό θέατρο
καl νά πώ πώς παρόλο πού το θέατρο,
δπως χαι τά μανιφέστα τών Ι>ιανοουμέ
νων, δπως λέγαμε χθές, Ι>ε ρίχνουν
Ι>ικτατορίες 'ι\ Ι>Ι:ν άλλάζουν τ·Ιj μορφη
της κοινωνίας, νομίζω δτι, και το θέα
τρο καl δλες ο[ &λλες τέχνες, βάζουν
το λιθαράκι τους στη γενικ·Ιj πρόο8ο
κι δτι, άπλούστατα, έμείς εtμαστε λι
γάκι άν�Πόμονο ; . Ί-Ι ςω·Ιj ή άνθρώ;�-ινη
είναι παρα πολυ μικρ·η, συγκριτιχα μ/:
τον τρόπο πού ή πρόοl>ος χάνει τά &λ
ματά της, τά δποϊα πολλες φορες θέ
λουν αtώνες γιά νά φανερωθοϋν. 'Αλλά
έπει8η έμείς συμβαl>ίζουμε με την πρό
οδο πού συντελείται 8ίπλα μας, τ-1) συ
V"ηθίζουμε και 8/:ν τη 8ιαπιστώνουμε.
Ή άλλαγη δμως, δπωσl>ήποτε, γίνεται.
Πάντως, μέσα στά χρόνια της Ι>ικτα
τορίας, το Ι>ιαπιστώσαμε δλοι, σέ με
ρικά Θέατρα, το κοινό ήταν πάντα πολύ
καl χειροχροτοϋσε δμα8όν, Ιtξαλλα. Χει
ρ �κροτοϋσε άσ�αλώς ?μα8όν, , γιατι
αυτόματα ο. καθε Θεατ·ης l>ιαπιστωνε
δτι κι δ /)ιπλανός του συμφωνεί' σl: κάτι
κοινό. Λύτη ή συμφωνία, πού γινόταν
έκεί μέσα, μεταξύ άγνώστων επαιζε
ενα ρό�ο. τις μέρες της δικτατορίας,
και νομίζω δτι σιγά σιγά αύτός δ ρόλος
γινόταν κάτι παραπάνω. Καταστάλαζε
σέ άλλαγ·ή.
ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΠΑΘΑ ΑΣΙΟΤ : Γιά
το ρόλ? πού μπ? ρεί νά �αίξ;: ι το , Θέα
τρο, μεσα σε, μια κοινωνια χ tδιαιτερα
σ' δρισμένες έποχές, συμφωνώ μ/: τον
'Ιάκωβο. Θά Ι>ιαφων-ήσω δμως βασικά
μ' αύτό πού είπε δτι το λεγόμενο
έλεόθερο, Ι>·ηλα8η το tl>ιωτικό θέατρο,
Ιtχει περισσότερες έλευθερίες άπό τά
κρατικά Θέατρα, άπό τά θέατρα πού.
έλέγχει το Κράτος.
Νομίζω δτι ο!Jτε τό 'να, οί\τε τ' &λλο
Ιtχει έλευθερίες. Γιατι τά έλεύθερα Θέα
τρα l>ροϋν, λειτουργοϋν μέσα στην κοι
νωνία μας μέσα . σ' ενα περιορισμένο
χώρο και καθοριστικός παράγοντας
είναι το ταμείο και τά κάθε λογΊjς
" ρεύματα " τΊjς μόl>ας. Αύτό σημαίνει
δτι θά πρέπει ν' άκολουθήσουμε κάθε
φορά τά γοϋστα τοϋ κοινοϋ. Κι αν το
Θεατρικό κοινό, δπως είναι σήμερα,
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τό περιορισμένο κοινό πού βασικά
προέρχεται άπό μιά Θά 'λεγα συγκεκρι
μένη κοινωνική τάξη, έ:χει γενικά καl
άόριστα κάποια πολιτικοποί·η ση, τότε
τά Θέατρα άναζητοϋν έ:ργα πού νά 'χουν
κάποια πολιτικ·ΙJ τοποθέτηση, κάποιο
" πολιτι�ό μ·ή � υμα " , π_ού , δμ�ς δέν
προχωρει J,�Θια σε, τ μες α�λα " πο
λιτιχο�ογε ι Οι, πολυ? μι;;ρες :_, ξαιpέ
,
, εtκονα της πο
σεις δεν αλλαζουν
τ·ην
λιτικολογίας πού παρουσιάζει τό έλεύ
Θερο Θέατρο, ιδιαίτερα μετά τί]ν πτώσ·η
τ'ίjς Χούντας.
'Ό μως, νομίζω δτι αύτό μi'ί.ς δίνει μιά
ψεύτικη εικόνα γιά τόν πραγματικό
ρόλο πού μπορεί νά παίξει τό Οέ�τρ�
σάν κοινωνικ·ίj λειτουργία. Γιατι σ
αύτό τό πλέγμα, μέσα στό δποίο λει
τουργεί τό σ·η μερινό Θέατρο, είναι πολύ
μακριά άπ' αότό πού λέγεται λαός 'ι\
έργατικ-ίj τάξη, άγροτιά, τό σύνολο
δηλ�δ·ίj ;οϋ _ λαο� , τ·ίjν πλ;: ι?ψηφία τοϋ
λαου και των ταξεων που ναι ol έκ
μεταλλευόμενες τάξεις.
"Ετσι τό Θέατρο δέ νομίζω δτι έκπλη
ρώνει τό σκοπό του σάν κοινωνικ·ίj λει
τουργία. Συμφωνώ μέ τό Μάριο, δτι
δμάδες πού 'χουν μιά tδεολογικ·ίj ένό
τητα - τέτοιες δμάδες νέων ύπάρχουν
- μποροϋν νά δείξουν τίjν πάλ·η τών
κοινωνικών τάξεων, μποροϋν νά βο·ηΘ·ή
σουν τlς δυνάμεις τ'ίjς άλλαγ'ίjς νά προ
χωρ·ήσουν και νά μποϋν στό προσκήνιο
τ'ίjς lστορίας. Αότές δμως ο! δμάδες
λειτουργοϋν μέσα σ' έ:να πολύ περι
ορισμένο κοινό. Κι άπευθύνονται στίjν
προοδευτική μερίδα τ'ίjς άστικ'ίjς τά
ξης και σ' έ:να άριθμό φοιτητών.
Καί, ένώ ξεκινi'ί.νε άπό κάποια συνοι
κία λαϊκ·ΙJ μέ διακηρύξεις δτ ι άπευθύ
νονται στό λαό, έ:ρχονται ξανά καl λει
τουργοϋν στό tδιο πλέγμα, στό tδιο
σύστ·ημα πού λειτουργεί καt τό έμπο
ρικό Θέατρο. Δέ Οά άναφέρω συγκεκρι·,
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μένα παραδείγματα άλλ' ύπάρχουν καl
τά ξέρουμε δλοι μας.
'Ό σο γιά τ!� ιΧλλες δμ�δες, τ�,ς " πρω
, - οχι μόνο
τοποριακές , καt αυτες
στήν 'Ελλάδα, άλλά νομίζω καt σ' δλο
τόν κόσμο, άπό μιά μικρ·ίj έμπειρία πού
μπορεί νά 'χει δ καθένας μας - δέν
εχουν κατορθώσει νά άπλωθοϋν πέρα
άπό εναν κύκλ� άνθρ � πων τ:ού προβλψ
,
ματιζοντα
; , Υ;αι �ολλες φο� ες μό'�? σαν
πρωτοπορια αναζητησης καποιας και
νούριας " φόρμας, καl σβ·ήνουν πολύ
γρ·ήγορα.
Στ·ίjν 'Αμερική, πού τά τελευταία χρό
νια παρουσιάστηκαν ενα πλ'ίjθος άπό
τέτοιες δμάδες, περιορίζονται σ' Ιtνα
κοινό έλίτ, πάντως σέ πολύ μικρό κύκλο
καl μέ μιά μεγαλύτερη συμμετοχή Θά
'λεγα τοϋ φοιτητικοϋ κιν-ή ματος. 'Αλλά
δέν είναι αύτός δ σκοπός τοϋ Θεάτρου.
Τό φοιτητικό, μέ τήν πρωτοπορία πού
'χει πάρει στούς κοινωνικούς καl πολι
τικούς άγώνες καl στόν τομέα τ'ίjς τέ
χνης, δίνει νομίζω μιά άπατ·ηλ·ίj εtκόνα
δτι γ �νεται κ�τι ούσι�στικό άπό τήν
, κοινω
πλευρα του_ Θεατρου μεσα
στην
νία μας.
Ι . ΚΑΜΠΑ ΕΛΛΙ-ΙΣ : Μιά διευκρί
νηση : Δέν είπα δτι, Ιtτσι συμβαίνει
\1-έ δ�ο τό έλεύ�ερ � Θέατρ� . Είπ ; 8,τι,
επιμερους, στό ελευθερο Θεατρο, ουπαρ
χουν περισσότερες έλευθερίες άπ' δσες
π.χ. ύπάρχουν στόν Κινηματογράφο,
γιατί τό Θέατρο γενικά, έξαρτi'ί.ται λιγό
τερο άπό τό κράτος. 11.χ. τό σενάριο
εχει. πάντα ύ�οχρεω: ικ�η ( λογοκρισία .
,
, εχει παντα υποχρεωτικη,
Τό Θεατρο
δεν
λογοκρισία. 'Η ταινία, γιά νά γίνει Θέ
λ; ι ένά \L ιση }ύο έκατομμύρ �α . . . �έν
ξερω ποσα. Ενα θέατρο που ξεκιναει
άπό μιά δμάδα νέων ·ή θοποιών, δπως
Ιt�ω �εί έπαν,ειλ·ημμένα, �έ χρει�ζεται
δυο εκατομμυρια, χρειαζεται εκατό
χιλιάδες. Αύτό έννοοϋσα.

Λf.ΛΑ, Μ::'-\Α.Κ� : f!ά 'θελα, καταρ
χην, να πω δτι, αν μια τέχ•ιη είναι κ:α
τεξοχ·ίjν κοινωνικ-ή , είναι τό θέατρο.
Γι_;ιιτt τό �εατρικ� ltργο τέχΨης δ-�μιουρ
, παρασταση
γειται, καθε βραδυ στην
μέ τ·ΙJ συμμετοχή τοϋ κοινοϋ. Γι' αύτό
·ή μ·q Οπαρξ·η συμμετοχ'ίjς κοινοϋ - πού
τ·)ιν τόνισαν τόσο δ κ. Πλωρίτης οσο
και δ κ. Διαμαντόπουλος και ο! ιΧλλοι
δμιλ·η τές, άλλά καt πού σέ δλους μας
είναι πολύ γνωστ·)ι - είναι άλ·ηΟινός
κί-:δυνο,ς και '(ιά ;·ΙJν tδια την Οπαρξη
του Θεατρου σαν τεχνης.
'Υπάρχει βέβαια ή ύπεροπτική ιΧποψ·η
οτι τό κοινό /tχει τ·ίjν εύθύΨη. 'Εμείς
τ?ϋ προσφέρ ?υμ; ύψ·ηλ:ΙJ τ�χΨη άλλ' r:-uτό
?εν ,είν� ι ,σε Θεσ� ν� την ;;ατα,λαβει.
Εγω, αντιθετα, επιμενω στην όίποψ·η,
οτι δ λαός είναι πάνω άπό τ·ίjν τέχν-η
�αι τό� καλ�,ιτέχνη. ,Δηλαδ·ή , ·ή τυχον
υπηρεσια που προσφερει
ή τέχνη στο
κοινωνικο σύνολο ( αύτο έννοοϋσα μέ
τή λέξη λαός) είναι οτι - δίνοντας μιά
συγκεκριμένη μορφ-)ι καl εκφραση σέ
προβλ·ήματα πού 'ήδη ύπάρχουν, σέ
άγωνίες, πόθους, έλπίδες, δπως Θέ
λοϋμε νά τά 6νομάσουμε, πάντως προ
βλ·ήματα πού 'ή δ·η ύπάρχουν στό κοι
ν<;>νικό σύνο�ο - βο·ηΘάει ;ο κοινωνικο
συνολο να, τα συνειδητοποι·ησει.
Λύτο άκριβώς δέν τό πετυχαίνει το θέα
τρο σήμερα. Καt μπορώ νά πώ δτι αύτο
συμβαίνει - κατά τ)ιν προσωπικ-ή μου
πιά ιΧποψη - γιατί εΊναι προσκολλ·η
μένο στ·)ιν παράδοση. Δηλαδ·ή , ε"!ναι
έπιγονικό, τελείως έπιγονικό.
Ό ρόλος πού μπορεί να παίξει σ·ή μερα
στήν κοινωνία τό Θέατρο, οπως εΊναι
τώρα, εΊναι έπιμορφωτικός. Αύτός δμως
δ ρόλος δΕ: φθάνει γιά νά τό βάλει στό
κέντρο τών καυτών προβλ·ημάτων καl
προβληματισμών πού άπαιτεί το σύγ
χρονο κοινωνικό σύνολο, πού Θέλει άπο
τ·f) ν ΤέχΨη �α :οϋ τd: έκφpάσε1ι, για νι:Χ
1 να τα συνειδητοποιησει.
μπορεσει

Έπίσ·ης πρέπει νά μ·η ξεχνiiμε οτι ει3ικά. τδ θέατρο, γιά. νά 'ναι άποτελε
σματικό, χρειάζεται ενα δμοιογενέ:ς
κοινό. Δηλα3·ή , τlς περισσότερες φορές,
γιά. νά. μην πω πάντοτε, τδ κοινό Χ:αl
τά. 3ρώμενα έπl σκ-ην'ίjς είχαν μιά. κοινη
βάση, ίtνα κοινό παρονομαστ·ή. Αύτδ
βέβαια τδ ξέρουμε άπδ παλιότερες
έποχές, άπδ τlς ρίζες τlς !εροτελεστι
κέ:ς 'τοϋ θεάτρου κ.λπ. Τπάρχει ομώς
άκόμα καl μέσα στlς μέρες μας. Καl
θά. φέρω 3υδ παρα3είγματα άντίθετα,
πού άπο3εικνύουν αύτη τ·Ιj θέση.
'Έχει γίνει πρ,οσπάθει� στlς χωρες τ'ίjς
,
_ Ευρωπ·
Δυτικης
η ς, ν άvαβιώσουν οι
μορφ/:ς τοϋ πολιτικοϋ προπαγαν3ιστι
κοϋ θεάτρου, τοϋ Agi t pΙ'O}J, στδ ση
μερινό Θέατρο τοϋ Δρόμου. Καl παρ'
δλ' αύτά, 3έν είχε καμιά. έπιτυχία.
'Αντίθετα, ο! έπιθεωρήσεις πού κάνανε
οι Βιετκόνγκ, οταν πολεμοϋσαν στδ
Βιετνάμ τούς 'Αμερικανούς, είχαν έπι
τυχία, κι οχι μόνο αύτές. "Ας πάρουμε
κ' ενα &λλο παρά3ειγμα : 'Γδ νέγρικο
θέατρο, στlς άποκλειστικά. νέγρικες
συνοικίες τ'ίjς Άμερικ'ίjς. Καl άπ·ήχηση
είχε στδ κοινό του καl φέρονται θά
'λεγα άπδ αύτδ τδ κοινό καl τδ βοη
θοϋν νά. πάρει άγωνιστικη θέση, νά.
βγάλει άποφάσεις 'ί\ νά. συνει3ητοποι·ή
σει δρισμένα προβλ·ή ματα.
Γιά. νά. κλείσω μέ κάποια, κάπως, θε
τικ·η προοπτικ·ή, θά 'λεγα οτι σ·ή μερα
γίνονται προσπάθειες νά βρεθεί ίtνας
3ρόμος άλλαγ'ίjς τ'ίjς έίκφρασης, έίτσι
ώστε νά ξαναμπορέσει μ/: μιά. πρωτο
ποριακ·η έίκφρασ·η νά 3οθεί συyι:εκρι
μέν-η μορφ·ί) στά σημερινά προβλ·ήματα
πού καίνε τ·ί) σ·ημεριν-/j κοινωνία καl τδ
σημερινό κοινό μέσα στδ θέατρο. Είναι
·ή συλλογικ·η 3ουλειά. π.χ. πού άναφέρ
θηκε σ/: προ·ηγούμενη ώρα καl πού,
βέβαια, πρδς τδ παρόν, έίχει έ:να πολύ
κλειστό κοινό, θά 'λεγα σχε3δν μόνο
τ·ην δμά3α πού λαμβάνει μέρος.
'Αλλά, αν κάνουμε ίtνα συγκερασμό
αύτ'ίjς τ'ίjς , προσπάθειας, μ/: ;·η ν 1λλ·?
,
/ η
προο3ευτικη συγχρονη
γραμμη, οτι
τέχνη είναι παιγνί3ι συλλογιχ:δ πού πρέ
πει να , λαμβιΧνοuν ,μέρ ? ς Ολοι _και να
συμμετεχει
τδ κοινο, θα μπορουσε κα
νεLς νιΧ φανταστεί, γι.Χ ενα άπώτερο
μέλλον, πολλές τέτοιες συλλογικ/:ς δμά3ες, μ/: iiνα πλατύτερο κοινό στη βάση
τους, νά 3ημιουργοϋν ίtνα καινούριο
εί3ος θεάτρου.
Μέχρι τότε, πιστεύω οτι τδ θέατρό
μας θά. παραμείνει έπιγονικδ καl θά
φθίνει σιγιΧ. σιγιΧ. καl τδ κοινό θά μένει
μακριά του καl - προσωπικιΧ. - πι
στεύω οτι κάνει πολύ καλιΧ. νά μένει
μακριά του.
Κ.Α,ΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ : 'Απαντώντας στ·η
3εσποινί3α, Θα. 'ι]θελα να. πω τά. έξ'ίjς :
'Γδ κοινό, γενικά, 3/:ν άπέχει άπδ τδ
θέατρο. 'Γδ πρόβλ·ημα γιά. μένα είναι,
άπδ ποιδ εί3ος θεάτρου άπέχει περισ
σότερο. 'Υπάρχει, 3ηλα3·ή , γιιΧ. μiiς
ενα πρόβλ·η μα 3ιαπλάσεως η 3ιαμορφώ
σεως τοϋ κοινοϋ.
Νομίζω οτι ύπάρχει χωρος για. ολα
τά. εr3·η θεάτρου κι άσφαλως είμαι ύ�
πέ:ρ ολων των νέων κιν·ήσεων που
γίνονται γιιΧ. νιΧ. 3ιαμορφωθοϋν και-

νούριοι τρόποι θεατρικ'ίjς έίκφρασης.
Πέρα Ομως άπ' �ύτοUς τοU7 καινού�
ι
μια
ριους , τρόπου,ς , β): επω να, υπαρχει
γενικη μορφη θεατρου.
Θά 'ι] θελα, μέ την εύκαιρία αύτή, ν'
άναφέρω iiνα παρά3ειγμα άπδ μιά. σο
σιαλιστικη χώρα, οπως είναι ·ή Γιου
γκοσλαβία. Τπάρχουν έφτά. Οέατρα
στ·Ιj Γιουγκοσλαβία σήμερα, τά. δποία
είναι κρατικιΧ. καl 3ιαθέτουν 3υδ σκηνές
τδ καθένα. Κάθε βρά3υ παρουσιάζουν
3ιαφορετικά. προγράμματα: 'Ό ταν ζή
τησα νιΧ. μάθω ποιο είναι τδ " έλαφρότε
ρο " θέαμα πού παίζεται έκεί, μοϋ
άνέφεραv μιά. κλασικ·η άμερικανικ·η φάρ
σα. 'Από τ·ην &λλ·η μεριά, μέ πληροφό
ρησαν πώς μιά. άπδ τlς πιδ μεγάλες
έπιτυχίες τους Ίjταν τδ " Ποιος φοβii
ται τ·Ιj Βιρτζίνια Γούλφ " πού παιζό
τανε 3έκα χρόνια ! Μ' αύτό, θέλω νιΧ.
πω οτι 3έ:ν παίζονται μόνο ίtργα μ/:
στενιΧ. πολιτικό περιεχόμενο, άλλά, δ,τι3·ήποτε μπορεί νά. συμβάλει στη 3ια
μόρφωση , τδν έμπλουτισμδ καl τ·ην
έξύψωση τοϋ κοινοϋ.
Άφοϋ θίξαμε τδ θέμα τοϋ πολιτικοϋ
θεάτρου, Θα. 'ι] θελα να. πω πόσο έκτιμω
την περίφ-ημη 3ουλειά. πού κάνει δ
Ντάριο Φδ στδν τομέα αύτό. Βέβαια,
μιλώντας γιά. τδ Ντάριο Φό, είναι σά.
νιΧ. κάνω προπαγάν3α, άφοϋ τυχαίνει
νά. παίζουμε έμείς αύτ·η τη στιγμ·η ίtνα
ίtργο του, άλλιΧ. 31: μπορω να. κρύψω
τδ θαυμασμό μου γι' αύτδ τδ 3ημιουρ
γό, δ δποίος. πέρα άπ' τδ πολιτικό,
πλάθει νέες μορφ/:ς λαϊκοϋ θεάτρου,
άνεβάζοντας τδ έπίπε3ο τοϋ κόσμου.
'Ό ταν, λοιπό� , θίγονται τέ τοια προβ}.-ή
, οτι
., ειναι
ματα στον τοπο μας, νομιζω
&τοπο νά. �,έμε : οχι νά. μ·ην πηγαίνει τδ
κοινό στδ Θέατρο. 'Ίσα rσα τδ κοινό
πρέπει νιΧ. πηγαίνει στό θέατρο. Κ'
έ3ω είναι πού χρειάζεται τδ κρατικό
έν3ιαφέρον. 'Γδ κράτος πρέπει νιΧ. βοηθ·ή 
σει οικονομικά. γιά να. μπορέσουν νιΧ.
3ημιουργη0οϋν πολλές θεατρικές δμά3ες, πού Θα. έξαπλωΟοϋν παντοϋ καl
Οά 'χουν σά στόχο άκριβως τ·ην έξύ
ψωσ·η τοϋ πολιτιστικοϋ έπιπέ3ου τοϋ
λαοϋ.
'Γέλειώνοντας, θά ·ί) θελα νά τονίσω οτι
3έ γίνεται νά. ποϋμε 8τι θιΧ. κάνουμε
ίtνα εί3ος θεάτρου μόνο. Νομίζω οτι
αύτδ είναι λάθος. Οϋτε μποροϋμε νά
ποϋμε οτι Θα. κάνουμε iiνα _θέατρο τδ
δποίο 3έ: Οά είναι άπλως άστικό. Γιατί
τότε πάλι κάνουμε &λλου εr3ους μικρο
αστικό θέατρο. Θά κάνουμε τιΧ. πάντα,
3ιαλέγοντας αύτό πού συμβάλλει πε
ρισσότερο στ·ί)ν πνευματικ·Ιj καλλιέρ
γεια τοϋ κοινοϋ. Καl τδ πε3ίο έκλογ'ίjς
πού 3ια0έτουμε είναι τεράστιο. 'Αρχίζει,
&ν Οέλετε, άπδ τδν Αισχύλο καl φτάνει
στούς πειραματισμούς των ·ή μερων μας.
ΧΑ·Ι·ΝΗΣ : Λέγοντας 8τι τό Οέατρο
σ·ή μερα 3έν προσεγγίζει τδ μεγάλο κοι
νό, κάνουμε μιά 3ιαπίστωσ·η, άπδ την
δποία γεννιωνται δρισμένα έρωτ·ήματα.
Μερικά άπ' αύτιΧ. ίtχουν ·ί) 3η άρχίσει
νιΧ. βρίσκουν μιιΧ. άπάντηση άπδ τlς
παρεμβάσεις των δμιλητων. 'Εγώ έν3εικτικά θ' άναφέρω τά παρακάτω
Είναι, πρωτ' άπ' 8λα, τδ Οέατρο μιά.
τέχνη πού προορίζεται, άπδ τη φύση της,
άπb τlς 3υνατότητες πού έμπεριέχει,

νά προκαλέσει ξανά τ·ην εύαισθησία
τοϋ κοινοϋ; Κι αν ναί, ποιές είναι οί
τάσεις, ο! μορφές καl ο! χωροι;
'Ακόμα, ποι/:ς άντικειμενικές καl ύπο
κειμενικ/:ς προϋποθέσεις πρέπει νιΧ. ύ
πάρχουν, ώστε τδ κοινό νά. ένεργοποι·η
θεί; Καί, ποιος είναι δ ρόλος των θεα
τρικων 3ημιουργων στ·ήν προσπάθεια
άφύπνισ·ης καl 3ραστ·η ριοποί·ησης τοϋ
κ�ινοϋ;

κωΛΆΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ :
Θά 'θελα νά συμφων·ήσω πρωτα πρωτα
- καl μάλιστα νά συμφωv-ήσω στδν
r3ιο τόνο φων'ίjς - μέ τδν κ. Κούν.
Διότι έ3ω γίνεται μιά βασικ·η παρεξ·ή
γηση καl δ κ. Κούν παρενέβη στη
συζ·ήτηση γιά. νά ύποστηρίξει τδ θέα
τρο, ένω φοβiiμαι οτι 8λες ο! &λλες
προτάσεις προσπαθοϋν νιΧ. ύποστ·η ρίξουν
τη σημα11τ1/\η μόνο τ'ίjς πληροφορίας
θέατρο. Δηλα3·η τδ περιεχόμενο.
Εrμαστε έπηρεασμένοι άπδ τά πνευμα
τικιΧ. γεγονότα τοϋ αtώνα μας, οταν ·ή
φιλολογία πέρασε στδ θέατρο καl
προσπάθησε νιΧ. προβάλ),ει άπδ κεί μη
νύματα, πού 3/:ν εχουν σχέσ·η μέ τδ
θέατρο, 'ί\ 31: χρειάζονται τδ θέατρο
γιά νά 'χουν άποτελεσματικότ·η τα.
'Γδ θέατρο είναι μαστοριά. Είναι τε
χνικ·η καl φορέας του είναι τδ άνθρώπινο
σωμα. Καl 3έν &λλαξε ώς φορέας τδ
άνθρώπινο σωμα άπδ τ·ην έποχ·η τοϋ
Αισχύλου μέχρ ι σ·ή μερα. 'Α�ό3ει�η
πώς καl πιδ πραχωρημένες μορφες θεα
τρου σ·ή μερά, καταφεύγουν στό τσίρκο.
Δ·ηλα3·ή , ξανά πάλι στ·Ιjν αύθεντία τοϋ
άνθρώπινου σώματος.
.Α,ύτδ είναι 8,τι μπορεί νά μεταφέρει.
Καl θά παραπέμψω στ·ί)ν πολύ ώραία
τοποθέτησ·η τοϋ κ. Διαμαντόπουλου,
τδ θέατρο μέσα στδ θέατρο πού κάνει
δ Σαίξπηρ, είναι άκριβως ίtνα &πλωμα
τοϋ χεριοϋ στούς παλιούς μαστόρους
του. Καl 3έν τδ κάνει μόνο μιά. φορά,
τδ κάνει καl σ/: &λλα ίtργα. Αύτ·ή είναι
·ή συνεννόηση τ'ίjς συντεχ,ιίας.
Καl ίtτσι οπως Οέλει τδ Οέατρο ·ή 3ε
σποινlς Μ
: αράκα, πάλι τδ θέατρο τδ
παλιό είναι. Δηλα3·η πάει νά καταργή
σει τδ Οέατρο τδ παρα3οσιακό, τδ έπι
γονικό, ξαναβγάζο,ιτας πάλι άπλως σέ
&λλο χωρο τδ άνΟρώπινο κορμl. 'lΌ
βγάζει άπδ τδ Οέατρο, τδ βγάζει άπδ τό
άλώνι, τδ βγάζει άπδ τfιν άρχαία όρχ·ή
στρα καl τδ έπι-σημαίνει στδ πεζο3ρόμιο, 'ί\ στlς γωνιές.
Αύτδ τδ Οέατρο μiiς έν3ιαφέρει. Κι &ν
ίtχασε κοινό τδ Οέατρο, είναι γιατl
εύθύνεται αύτδ τδ περιορισμένο, πολ
λές φορές, φιλολογικό στοιχείο πού
εχει περάσει - καl τδ δποϊο, θά μπο
ροϋσα νά πω, οτι έκμεταλλεύθ·ηκε τδ
θέατρο - στην αύθεντικ·ή του ούσία.
Καl 3έν ίtχει, βέβαια, ·ή eννοια " ούσία "
έ3ω μεταφυσικ·η χροιά.
'Έγινε κλειστό τδ θέατρο. Κι ί'/.ν είναι
κλειστό σ·ήμερα καl άποκλείει πολλl:ς
φορές τ·)ιν έπικοινωνία, 3έν είναι γιά
τη μαστοριά του, 3ιότι ·ή άνθρώπινη
χειρονομία είναι άναγνωρίσψ:η σ/: ολο
τδ πλάτος i:Ιχι μόνο τοϋ κοινοϋ άλλά
καl τοϋ μ·ή κοινοϋ. "Αν μποροϋμε έ3ω
να. βροϋμε ενα παρονομαστ·η πού νά
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συναντήσει το κοινό, δπως το δρισε
χΘές δ χ. Ζάννας, καl το μη κοινό,
αύτό ε!ναι το άναγνωρίσιμο τ'ίjς άνΘρώ
πινης χειρονομίας. Κι αύτό χάνει αύτΊ)
τη στιγμη δ Γχροτόφσκι. Προσπαθεί
νά βρεί δηλαδ·fι σημαιιτι/\ές τοϋ άνΘρώ
πινου κορμιοϋ, πού νά ξεπερνίΧνε τlς
ιδεολογικές 'ή τlς &λλες κατά κάποιον
τρόπο φορτίσεις τοϋ πολιτισμοϋ.
Νά βρεί δηλαδ·fι το σ'ίjμα το αύΘεντι
χό, το δποίο Θά μπορεί νά κάνει το
άνΘρώπινο κορμί, έ!να σ'ίjμα έπικοινω
νίας πανανθρώπινο. 'Εκεί νά κοιτά
ξουμε το πρόβλημα, μ:ήπως πρέπει νά
ξαναγυρίσουμε το Θέατρο στlς αύΘεν
τικές του ούσίες χαt νά το άπαλλάξουμε
άπό &λλα φορτία πού μέχρι τώρα το
'χουν άπομακρύνει άπό το κοινό το
λα'ίκό. Α,ύΘεντικη ούσία, ε!ναι φανερό,
Θεωρώ το άνΘρώπινο σώμα έν χώρω
και, χρόνω, μιά έμμένουσα τρόπον
τινα πληροφορία.
"Αν προηγουμένως διεφώνησε δ κ.
Πλωρίτης μέ τον χ. Διαμαντόπουλο
ήταν σ' αύτό το πρόβλ·η μα. Γιατί καt το
'Αρχαίο Θέατρο και το Θέατρο το 'Ελι
σαβετιανό ε!χαν μιά τέτοια λαϊκ·fι ά
πήχηση. Δ·ηλαδή, δέν ήταν τόσο το περι
εχόμενο, δσο ή μαστοριά. Ό μύθος άπ'
την &λλη μεριά πού έ:λειψε, ειδικά στον
αιώνα μας, ε!ναι κείνο πού άποξένωσε
το Θέαμα.
Τώρα ύπάρχουν άτομικοl μύθοι πού
προβάλλονται μέσα στο Θέατρο. Φυ
σικά καταφεύγουν πάλι στο άνΘρώπινο
κορμί, το δποίο έπιχοινωνεί άλλά πού
�φήνει ά':έξω τ·ή σιψα,ιιτικιί του γιά
ενα δρισμενο
κοινό. Αυτα.
Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΤ : Ό χ. Γεωρ
γουσόπουλος λέει - και συμφωνώ άπό
λυτα - δτι το Θέατρο περιορίστηκε
γιά πολλά χρόνια χι άκόμα ύπάρχει μιά
περιοχη τοϋ άτομικοϋ μύθου. Μ·ήπως,
δμως, , τ? 1γεγονός αύτό έ:χει μιά Κοι
νωνιχη εξηγηση ;
Κ. ΓΕΩΡΓΟΤΣΟΠΟlΆΟΣ Δέν ύ
πάρχει παρά μόνο χοινωνιχ·ή έξ·ήγηση,
καμιά άμφιβολία γι' αύτό.
ΚΛΑΨΗΣ
{πρωτοετ·fις φοιτ-ητ·ή ς ) :
Ι�αταρχην , δέν ξέ1ρω α� Θά προφτάσ;ω
να δικαιωσω , χ�τι ουσι�στι�ό στην
,
�κστρατεία _που �ρχισε γ ;α την υπερ
ασπισ·η του Θεατρου - από τον χ.
Καμπάνέλλη, αν δέν χάνω λάθος.
Ε!μαι δπλισμένος μόνο μέ τlς γυμνα
σιακές μου γνώσεις, ένώ εχω νά χάνω
μέ ειδικούς στά Θέματα. 'Εν πάση περι
πτώσει, διαφωνώ μέ κείνο πού ε!πε
δ κ. Πλωρίτης, δτι το Θέατρο πάντοτε
ε �χεται ούραγ?ς , και ,δχι βοηθός, σέ
καΘε
χοινωνικ·η αλλαγη.
'Έχω ν' άντιπαραΘέσω σ' αύτό, τΊ)ν
περίπτωσ·η τοϋ Μολιέρου. Ό Μολιέ
ρος, αν δέν χάνω λάθος, συνέβαλε μέ
τά έ:ργα του στο διαφωτιστικό έκείνο
κίνημα, πού χτύπησε την άστιχη και
μεγαλοαστικΊJ τάξη και προετοίμασε
τfι Γαλλικfι 'Επανάσταση.
Συνοψίζοντας αύτά τά λίγα, λέω δτι,
δπως συμβαίνει μέ δλες τlς τέχνες
�τσι �αt στο Θέ�τρο �ημιουρχοuνται
εντυπωσεις.
οι εντυπωσεις αυτές έ:ντονες 'ή δχι - πάντα Θά προχαλοϋν
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και πάντα Θά συμβάλλουν στην πρόκλ·η
ση άνάλογων άντιδράσεων. οι άντι
δράσεις αύτές Θά 'ναι Θετικές 'ή άρνη
τικές. Θετιχ·fι συν·ή Θως ε!ναι ή άντί
δραση τοϋ χοινοϋ, τοϋ μεγάλου κοινοϋ.
'Αρν-ητιχή, ·ή άντίδρασ·η τών έχπρο
σώπων τοϋ Κράτ�υς' 'Έχουμε πρόσφατα
,
1
παραδειγματα
γι αυτό.
Τώρα, i'lν το Θέατρο ε!ναι σημαντικός
παράγων στον έπ·ηρεασμό τϊjς χοιν'ίjς
γνώμ·ης ·ti δχι, το εtδαμε τά τελευταία
χρόνια. 'Ό ποτε το φοβόντουσαν οι κρα
τικοί παράγοντες, το εδειξαν χ' �σως
νά , ύ7;άρχουν άνάι�εσά ι.ι;ας, σ,υηραφείς,
που υπέστησαν τα δεινα απ αυτόν το
φόβο τοϋ Κράτους.
ΑΛ. ΔΙΑl\ιlΑΝΊΌΠΟΤΛΟΣ : 'Όπως
χαt νά το χάνουμε, 'ή Θά πέσουμε στο
Ταμείο, 'ή θά πέσουμε στο Κράτος. Καt
τά δυό, καl το Ταμείο χαt το Κράτος,
έργάζονται ένάντια σ' αύτό πού προ
σπαθοϋμε νά δημιουργήσουμε 'ή ν' άλ
λάξουμε.
Τελικά, αύτο πού 'πε δ χ. Καμπανέλ
λ·η ς, δτι έ:ξω μπορεί νά δείχνει λαϊκό
θέατρο, το πιστεύω. Δέν ε!ναι δμως
θέμα 100.000 δπως λέμε, γιατί μιά
θεατριχΊ, σκ·ην-� χρειάζεται λιγότερο
χαt άπό 1 00.000. Λέμε 1 00.000 γιατί
μπορεί νά 'ναι χαt 2 . 000.000. Γι' αύτό
και ή ό:λ)•η δυνατότητα ε!ναι νά πέσω
στον Κρατιχο χώρο, δπότε, i'lν πέσουμε
στον Κρατικό φορέα, μόνον δ δόλος
λειτουργεί - δπως λειτούργησε γιά τον
Αισχύλο, τον Εύριπίδη, το Σοφοχλ'ίj,
το Μολιέρο χι δλους τούς &λλους, στο
παρελθόν.
Στη δεσποινίδα Μαράχα θέλω νά πώ
σχετικά μέ τον " έπιγονισμό ,, δτι
συμφωνώ άπόλυτα μέ τον Κάρολο
Κούν. Δέν ε!ναι αισθηματισμός. Δέν
�!να_ι Θέμα \λόνο γ1ιά έδώJ δη�αδ·fι εtτε
� ρχισο� με α;ο, χατω, , ειτε αρχ!σουμε
από πανω, απ
δπουδ·ηποτε χι αν άρ
χίσουμε, θά πρέπει νά φτάσουμε σ'
έ!να σημείο πού το Θέατρο νά κόβει σάν
:'ατ_απέλτη� . Λοι7;όν, λέ�ε δτι εr�ασ;ε
εμεις, πεV"ηντα, εκατό ιΧλλοι, που δεν
ε!ναι χ�λασμένοι ?πως ε �μαστε �μείς,
1
και φτανουμε
στην όρχηστρα εχειν·η
τ·fι στιγμ:ή, χωρίς νά 'χουν πάθει τlς
σχετικές κατεργασίες πού 'χει πάθει δ
άστός, χαt αύτοt οι &νΘρωποι, αν δέν
ύπάρχουν ·ή σύμπτωση τοϋ !στοριχοϋ
χαιpοϋ χαl τών στοιχείων τ-ης τϊjς ιδιο
χειρίας, πού άπαιτοϋνται γιά νά μπο
ρέσει αύτός δ ιστορικός καιρός νά συλ
λ·ηφθεί και νά βγεί κάτι το καίριο, δέ
Θά μπορέσουμε νά βγάλουμε τίποτα.
Π'ίjγα στο 'Ανατολικό Βερολίνο χα!
ε!δα " Οιδίποδα " , " ΕιρήV"η ", " Δον
Ζουάν " . Δέν ε!δα τίποτ' &λλο. Αύτά
ήταν τά μόνα έ:ργα πού επαιζαν το
μ·ή να πού π'ίjγα. Στο Θέατρο τοϋ 1Ιπρέχτ,
ε!δα " ΆντιγόV"η ", " Κοριολανό ". Κι
δ Μπρέχτ ·/jταν ύποχρεωμένος νά άνα
τρέξει �;ον :; ινέζι;χο μύθο, ,στο� " Κο
ριολανό του Σαιξπηρ, στην , Αντι
γόνη " τοϋ Σοφοχλ'ίj, γιατί τlς καίριες
ιστορικές στιγμές καίει το σίδερο και
βγαίνουν ά;rο το �αμίνι ,τϊjς Θεα;ρικ'ίj �
ποίησης τα μαχαιpια τα δυνατα που
μποροϋν νά κόβουν τούς γόρδιους δε
σμούς χαt άργότερα. Λοιπόν, εχει δί-

κιο δ Κάρολος Κούν. Τώρα το Οέμα το
πρακτικό ε!ναι δτι δ Κάρολος Κούν
έ!χει άγωνιστεί 35 χρόνια, χ' ϋστερα
άπό 35 χρόνια δουλειίΧς δύσκολα κα
τορθώνει κι αύτός νά π·ηγαίνει στlς
&:κριτικές περιοχές νά παίζει θέατρο.
Καt έaώ, το " Έλ;ύΟερο Θέατρο "
κατέφυγε στο κωμειδύλλιο μιά φορά,
μιά &λλ·η φορά χατέφl!γε στο Χουρ
μούζ·η, τον βγαλμένο άπό το χωνευτήρι
τ'ίjς Έλ)<ηνιχ'ίjς Έπανάστασ·η ς, στο
παρελθόν. Το παρελθόν ε!ναι μιά δύναμη
!στοριχ·fι χα! κουλτουρικη πού, μέ το
νά τfι φυσίΧμε, δέν φεύγει· έμείς φεύ
γουμε !
Γιά τον χ. Γεωργουσόπουλο θέλω νά
προσθέσω : Ε!πε σωστά, δτι ·ή παρου
σία τοϋ ·ήθοποιο? , ·ή ζωντανJ�, παρ�υσία
:
ε!ναι άναντικαταστατη, χι οταν
αυτός,
δ ζωντανός ·ή θοποιός ε!ναι και ποι·ητής,
δπως δ Σοφοκλ'ίjς, δ Εύριπίδ-ης, δ
'Αριστοφάνης, χι δταν έ:χει μπροστά
του την Πολιτεία δλόχλ·η ρ·η, ε!ναι πει
στικός. Ποτέ, βέβαια, δέν ήταν στ·fιν
πράξ·η, δ 'ΑριστοφάΨης, πιο δυνατός
άπό το Λάμαχο 'ή τον ΙΟ.έωνα χαt ποτέ
δ tδιος δ Εύριπίδης δέν ·/j ταν πιο δυνα
τός άπό τά δεινά τ'ίjς έποχ'ίjς. Άλλ'
δταν έ:γραφε τtς " Βάκχες " συγκέν
τρωνε τlς μεγαλύτερες πιθανότ·ητες πού
μπορεί νά συ'Υχεντρώσει έ!νας ποιητΊ)ς
νά γκρεμίσει πραγματικά, μέ την ποί
·η ση , το κατεστημένο. Τόσες δυνατό
τητες δέν εχουμε σ·ήμερα, πού δέ
μπορεί πιά νά λειτουργ·ή σει, τόσο
&μεσα, ·ή ποί·ηση τοϋ θεάτρου πάνω στο
σύνολο.
ΙCάτι &.λλο Θέλω να πώ, σχετικα με τα
Θεατρικά Κέντρα τ'ίjς Γαλλίας. 'Η
Γαλλία ε!ναι μιά χώρα πού 'χει δυσ
κίνητ·η άστιχ·fι νοοτροπία. 'Έχουν γίνει
πολλές συζ·ητ·ή σεις σχετικά μέ τά
l\ι�ορφωτιχά , Κέν;ρα χ� t �άντ?τε άναγ�
χαστηχα να τους πω οτι ·η βασικη
δυσχολία τους ε!ναι πού δέν ύπάρχει
συγΎραφέας πού νά μπορεί νά περάσει
στο κοινό, δπως περνάει δ Μπρέχτ στή
Γερμανία.
'Όσο γιά μας, πάλι μέ τον έπιγονισμό
μας και δουλεύοντας και άνανεώνοντας
αύτούς τούς παλιούς, μποροϋμε χα!
περvQ.με κάτω, δπως δ Θίασος τοϋ
Κάρολου Κούν, δταν π-ϊjγε στά χωριά
χαl άνέβασε τ·fι " Βαβυλωνία ".
Μέ τον κ . Κλάψη συμφωνώ γιά το
1ολι� ρο, γιατ� δ Μ?λιέρο 7 ·/jταν , σ τΊ)ν
�εποχ·
η του μια μεγα)<η δυναμ:η αλλα
γ'ίjς. Σήμερα, αύτό δέν ισχύει τόσο πολύ.
Ό χ. ΛεβεντίΧχος, μιλώντας &λλη ώρα
γιά τον ΚιV"ηματογράφο, άνάφερε τlς
π)•ηροφορίες πού πρέπει νά δηλώνουν
τον ιδεολογικό τους χαραχτ·ή ρα. 'Εδώ
πάλι εχω νά πώ δτι αν εχουμε Θέατρο
πού δ·ηλώνει τόσο σαφώς τον ιδεολο
γικό του χαρακτήρα και γυρεύουμε πάλι
νά γίνουμε παρέες παρέες και νά λέμε
δτι δρισμένες παρέες ξέρουν άπό πρlν
δτι δέ Θά πίΧνε στο " 'Ελεύθερο θέα
τρο " 'ή στο " 'Ανοικτό Θέατρο ", κι
δτι &λλες παρέες Θά πάνε στο &λλο
Θέατρο χ.ο.χ. 'Επομένως, κ' έδώ κά
ποιος δόλος δέ μπορεί νά μ·)ιν ε!ναι
χρ·ή σιμος. Ιομίζω δτι έδώ τελειώσαμε
χ' εύχαριστώ Θερμά.
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ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ Σ'ΓΟ � �ΔΟΝ ΚΑΡΛΟΣ "
Η ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΆΔΕΙΞΕ ΤΟ ΣΙΛΛΕΡΙΚΟ Λ ΥΡΙΣΜ Ο
Π ρόκειται γιά τήν 'Ελένη Παπαδάκ η .
Τ ή ν άλησμόνητη . Σ ' δ , τ ι κι /iν επαιξε !
Τό 'Εθνικό, μή εχοντας πιά δυνάμεις
γιά τίποτα δημιουργικό, έπιχείρησε
πέρσι νά ξαναζωντανέψει τό " Δαν
τών ". Καί , φυσικά, καταποντίστηκε.
Αύτανδρο ! Τό ίδιο καί φέτος. Μ ή

τούς σημερινούς άκαθοδήγητους καί
- έν πολλοlς - άτάλαντους
τροφί
μους του ΈΘνικοϋ. "Αλλη μιά φορά Θυ 
μήθηκε τ�iν 'Ελένη Παπαδάκη . . .
Ό " Δόν Κάρλος " εΙχ' άνεβαστεί
πρίν άπό σαρανταένα χρόνια. Τ1Ίν τέ
ταρτη χρονιά της έπαναλειτουργίας του

κα. Δέν έπιμένω σ' αυτό, τάσσομαι μέ
τή γνώμη τfjς Ριχάρδας Ούχ, που Θέλει
τiς 1')ρωίδες του Σίλλερ φορτωμένες
Θηλυκότητα. 'Οπωσδήποτε, 11 δ. Παπα
δάκη δόξασε τό σιλλερικό λυρισμό.
Στ�)ν πρώτη πράξη Ιδίως, στ�) σκην1Ί
του κήπου, που εΙνε ίσως 1) λογοτεχνι
κώτερη του δράματος, μάς έκελάηδησε
μέ τόση ευγένεια καi μέ τόσ11 άγάπη,
ι'.όστε καi μείς τ�)ν άγαπήσαμε . 'Αλλά καi
στή σκην1Ί της μέ τό Φίλιππο εδειξε
πόσο ξέρει νά μένη βασίλισσα και δταν
ξεσπά σά γυναίκα. Ή 'Ελένη Παπαδά
κη εΙνε ή βεντέτα του ρωμαντισμοu » .
Καi μετά άπό χρόνια, ό κριτικός Θυ
μάται πάντα ηiν ' Ελένη - Βασίλισσα.
Στό βιβλίο του " Θεατρικά Μελετi1ματα " - ΆΘ1Ίνα 1 963, σελίδα 59 - μι
λώντας γιά τό ιταλικό Θέατρο, γράφει :
« Τί σημαίνει μουσικ1i παράσταση ένός
εργου πρόζας δέν τό ξέρουμε στ�)ν
' Ελλάδα. Μόνον τά προσωπικά αύtο
σχέδια σόλα τfjς άξέχαστης ' Ελένης
Παπαδάκη μποροuσαν νά μάς δώσουν
κάποια iδέα. Θυμηθfjτε την, δσοι τήν
είχατε δη, στόν " Δόν Κάρλος " του
Σίλλερ, δταν κελαηδούσε τους σιλλε
ρικούς λυρισμούς ».
Νά καi 1) γνώμη ένός ξένου. Του ' Jσπα
νοu καλλιτέχνη Χοσέ ντέ Θαμόρα,
πού βρέθηκε τό 1 933 μέ '34 στ�)ν ΆΘ1Ί
να. Ό Θαμόρα, πού 'χε κάνει καi τό
πορτραίτο τής Παπαδάκη , γυρίζοντας
στήν ' Ισπανία, τή Θυμόταν πάντα στούς
ρόλους πού τήν εΙχε δεί στό 'Εθνικό.
'Αξέχαστη του 'μενε ή έρμηνεία της
στή Βασίλισσα του " Δόν Κάρλος ".
Σ' ενα ίiρθρο πού 'γραψε στή Ciιιdad"
της Μαδρίτης κι ιΊ.ναδημοσιεύτηκε στή
γαλλόφωνη πρωι νii έφημερίδα τfjς Θεσ
σαλονίκης " Progres " στiς 25 - 3· - 35
εγραφε άνάμεσα σέ πολλά aλλα :
« Τή βλέπω Βασίλισσα τής ' Ισπανίας
στό " Δόν Κάρλος " του Σίλλερ. Στά
μεγάλα της · μάτια, μέ η ) βαθύσκιωτη
λάμψη, πλανιέται δλη ή θλίψη ένός
Έσκουριάλ του Σαμαίν. Άχνόξανθες
μποϋκλες πλαισιώνουν τό λεπτό κερέ
νιο της πρόσωπο . Έτσι τ�)ν εΙδα νά
Θριαμβεύει στή σκηνή του Έθνικοu
Θεάτρου τfjς 'Ελλάδος. Ή καλλιτέχνις
αυτ�) πάλλεται σάν τήν ευαίσθητη κε
ραία πού δέχεται καi τά πιό μακρυνά
κύματα τi)ς ιΊ.νθρώπι νης καρδιάς . . .
οι σκηνικές της δημιουργίες εΙναι
Ciφταστες καi σέ ποικιλία. 'Εκείνο πού
χαρακτη ρίζει τ�)ν πνευματική καλλιέρ
γεια ηΊς έκπληκτικfjς αύτfjς καλλιτέ
χνιδας εΙναι δτι μελετάει καi πλάθει
τούς ρόλους της στ�) γλώσσα πού 'χουν
γραφτεί. Καμιά γλώσσα γι' αυτή δέν
εχει μυστικά, γιατί τά μεγάλα της μάτια
καταλαβαίνουν πρίν μιλήσουν τά χεί
λη, έκείνο πού ή καρδιά Θέλει νά τfjς
Πεί. Τά χέρια της εlναι Θαuμα εκφρα
σης. Μέσα στήν τραγικ1) σιωπή μιλοuν
πιό εύγλωττα ιΊ.πό χίλια λόγια. Ή φων1Ί
της εΙναι μοναδική καi ιΊ.ξέχαστη . . . » .
Αυτά τά λίγα. Γ ι ά ν ά Θυμόμαστε.
Καί . . . νά πικραινόμαστε . . .
"

εχοντας άποχτιΊσει συνείδηση της άνε
πάρκειάς του, έπιχείρησε νά ξανανα
στi1σει τό " Δόν Κάρλος ". Καί,
φυσικά, άπότυχε. ΠαταγωδG:ις ! Νόμιζε
πώς Θά μπορούσε νά κρατηθεί στ1i ζωi1 ,
άνασταίνοντας παλιά κλέη του. Άλλ'
εχει τελείως άποδιοργανωθεί. Δέν εχει
πνοή . Δέν εχει δυνάμεις. Τά μορμολύ
κεια, πού τό διοικοuν, δέ μποροuν νά
του δώσουν ζωi1 . Έτσι, καί πέρσι καi
φέτος, μέ τήν έπανάληψη παλιG:ιν δη
μιουργι/ί'Jν του, " πετυχαίνε ι " μόνο
συντριπτικές, γιά τήν κατάντια του,
συγκρίσεις. Τό κοινό άναπολεί τούς
παλιούς δημιουργούς καί Θλίβεται γιά
102

Έθνικοu. Στίς 28 Νοέμβρη του 1 934.
Στήν ίδια μετάφραση του Ρώτα, μέ
σκηνοθεσία Φώτου Πολίτη - Δημήτρη
Ροντ1'ιρη , σκηνικά Κλώνη καi κοστού
μια Φωκά. 'Ερμηνευτές ; Παπαδάκη,
Παξινού, Μ ινωτfjς, Δενδραμfjς, Γλη
νός, Ροζάν, 'Ιακωβίδης, Καροuσος κ ι
άλλο ι , κ ι aλλοι . . . Ή κριτικ1i ξεχώ
ρισε τήν έρμηνεία τi'jς Παπαδάκη .

Ό Θεμ . 'Αθανασιάδης, εγραφε στό
" Νέο Κόσμο " στiς 3 Δεκέμβρη
1934 : « Ή δ. Παπαδάκη 1Ίταν ή σιλ
λερικώτερη της βραδυάς : πολύ βασί
λισσα καi πολύ γυναίκα. Πολύ γυναί-

Ο l(A ΤΡΑl(ΗΣ ΤΙΜΑ ΤΗ ΜΝΙ-ΙΜΙΙ l(ΑΡΟΥΣΟΥ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥt ΑΓΩΝΕΣ
Ό Μάνος Κατράκης εlχε τήν τιμητικιΊ

γι' αuτόν iδέα, νά τιμ1Ίσει τ�1 μνήμη
του Τζαβαλίi Καρούσου - παλιοίί συ
ναγωνιστιΊ καl συνεργάτη του " Έλ
ληνικοίί Λαϊκοίί Θεάτρου " - άφιερώ
νοντάς του τ�)ν πρώτη, μι:ταχουντικi1 ,
έπίσημη πρεμιέρα του. Ήταν στίς 2 1
του Νοέμβρη, στό Δημοτικό Θέατρο του
Πειραιίi, δπου ό Θίασος τοίί Μάνου
Κατράκη �:ταίζει τό " Χριστόφορο Κο
λόμβο " τόϋ Νίκου Καζαντζάκη.
Ό Τζαβαλίiς Καροϋσος 1'ιταν στέρεος
1Ίθοποιός. 'Αληθινά, ταγμένος στό Θέα
τρο . Διατηροίίσε συνι'1 Θειες του πα
λιότερου Θεάτρου : · 'Απαγγελτικός, με
γαλόστομος, άκαμπτος. Μ ιλοίίσε, δμως,
ώραία τά έλληνικά ! Γνώριζε τ�Ί λογο
τεχνία. Εlχε τραφεί μέ Ιδανικά. Άγα
ποίίσε τόν τόπο. 'Υπεράσπιζε τή Δημο
κρατία.
Ήταν γεννημένος στιΊ Λευκάδα, στά
1 904. Πέθανε, έξηνταπέντε χρονώ, στό
Παρίσι . Δεκαοχτώ χρονώ, σπούδασε
στιΊ ΔραματικιΊ του Έθνικοu 'Ωδείου
καl Νομικά στιΊν ΆΘιΊνα. Στό Θέατρο
πρωτοεμφανίστηκε στά J 924, κοντά
στό Βεάκη . Έμεινε, σαράντα περίπου
χρόνια, στή Σκηνή. Δούλεψε, δέκα πε
ρίπου χρόνια, στό 'Εθνικό. Συνεργά
στηκε μέ τούς περισσότερους Θιάσους.
Πέντε φορές, σχημάτισε δικούς του.
Έπαιξε νεοελληνικό καl κλασικό,
ίδίω;, Θέατρο. Διακρίθηκε στό δράμα.
Ή πλούσια καριέρα του έπιτροχάδην :
Πρώτη έμφάνιση, 1 924, στό " Άσπρο
καl μαίίρο " Θίασος Βεάκη - Νέζερ.
Τ1)ν ϊδια χρονιά, στό Θίασο τών Νέων
(" Γενοβέφα ") . Τό J 924 - 25, στό Θίασο
Βεάκη - Νέζερ, Μακντόφ στό " Μάκ
βεθ ", Κάσσιος στόν " Όθέλλο " καί ,
στά J 925 - 26, Τειρεσίας στόν " Οίδί
ποδα ". Στά 1 927 - 28, στό Θίασο Χαλ
κούση, στά Εργα " Όταν ο[ γυναίκες
άγαποuν " καl " Πρόσκληση σέ τα
ξίδι ". Στά 1 929 - 30, στό Θίασο 'Αρ
γυρόπουλου. 'Από τό 1 932 ό':ις τό 1 935,
στό 'Εθνικό, στά εργα " 'Αγαμέμνων ",
" Ταπεινοί καl καταφρονεμένοι " καl
Γενάρος στόν " Έμπορο της .Βενετιίiς ".
Στά 1 937, συγκροτεί Θίασο καl παίζει
" Όθέλλο'', τόν 'Ορέστη στην " 'Ιφι
γένεια έν Ταύρο ις ", " Άνθρωποι καi
δπλα ", " Σαμψών ". 'Από τό 1 939 &ς
τώ '46, γιά δεύτερη φορά, έπτά τώρα
χρόνια, στό 'Εθνικό, παίζει Σκοίίλε
στούς " Μνηστfίρες του Θρόνου ",
�άυλωκ στόν " Έμπορο τilς Βενε
τιίiς ", " Γέρμα του χε ιμώνα ", τό
Ραγόζιν στόν " 'Ηλίθιο ", τόν ' J ά
σονα στή " Μήδεια ". Στά 1 947, συγ
κροτεί, γιά δεύτερη φορά, προσωπικό
Θίασο καi παίζει τό " Παιχνίδι τi'[ς
τρέλλας καl τi'[ς φρονιμάδας ", την
" 'Αρπαγή τJlς Σμαράγδως ". Στά 1 953,
ίδρύει τόν τρίτο Θίασό του, τήν " 'Ε
ταιρεία Έλληνικοίί Θεάτρου " καi
παίζει " Ναπολιτάνικη
ταραντέλα ",
" 'Ατμόπλοιο Τζόαν Ντάνβερς ". Στά
1 954, ίδρύει τόν τέταρτο Θίασό του
" Νέα Σκηνή " καl παίζει " Εύγενία

Γκραντέ ". Τό 1 955 - 56,
συγκροτεί
τόν πέμπτο Θίασό του καi παίζει " Έμ
πορο τ'ilς Βενετιίiς ". Στά 1 957, πρωτο
συνεργάζεται μέ τό Μάνο Κατράκη
στό " 'Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο " καi
παίζει Ραγόζιν στόν " 'Ηλίθιο " καi
Μακρυγιάννη στή " Βασίλισσα
Ά-

ρεσιτάλ ύποδειγματικilς άπαγγελίας.
Τόν 'Ιούνη του 1 948 έξορίστηκε στό
Μακρονήσι . Έμεινε, τρία χρόνια, ό':ις
τό 1 95 1 . Τήν 2 1 η 'Απριλίου 1 967 πιά
στηκε κ' έξορίστηκε στή Γυάρο.
Βαριά Cίρρωστο, uστερα άπό τρείς
μJlνες, τόν άφησαν νά φύγει στό έξω-

Ό ι'.ιξέχαστος Τζαβαλaς Καροvσος, Σαϊταιιικολιjς στόν " Πατούχα ". Ε. Λ . Θ . 1962
μαλία ". Στά 1 958 - 59 παίζει μέ τό
Θίασο Μυράτ στό " Κράτος του Θεοίί ".
Στά 1 96 1 , μέ τp Θίασο Κατερίνας στό
" Νυφοπάζαρο ". Στά 1 962, πάλι μέ τό
Ε. Λ. Θ . , παίζει στην " 'Οδύσσεια "
καi τό Σαϊτανικολ'il στόν " Πατούχα ".
Τ1Ίν έπόμενη χρονιά, μέ τό Θίασο Άλί
κης Βουγιουκλάκη , στό " Καίσαρ καl
Κλεοπάτρα " καi " Χτυποκάρδια στό
Θρανίο ". Στά 1 964, πάλι μέ τό Ε . Λ . Θ . ,
στό " Κορίτσι μ έ τ ό κορδελάκι " καl,
τό 1 964 - 65, μέ τό Μυράτ στό " Όταν
ο[ 'Ατρείδες ". Εlχε παίξει σέ πολλές
έλληνικές ταινίες κ' εlχε όργανώσει

τερικό γιά Θεραπεία. Στην πραγματι
κότητα, γιά νά μ1)ν πεθάνει στά χέρια
τους. Σάν πολιτικός πρόσφυγας, Cίρ
ρωστος πάντα, άγωνίστηκε στό Λονδί
νο, τό Παρίσι, τ�) Στοκχόλμη καi τό
Στρασβοίίργο - καταγγέλλοντας
άπό
τά δ ιεθνil μέσα ένημερώσεως καi τούς
διεθνεiς 'Οργανισμούς τ�) δικτατορία
στι)ν 'Ελλάδα. Πέθανε, στlς 3 του
Γενάρη του 1 969, στό Παρίσι .
Έγραψε τ�Ί " Γυάρο ", χρονικό γιά δσα
εζησε στήν έξορία. Κυκλοφόρησε μετα
θανάτια, πέρσι άπό τήν " Πλειάδα ".
1 03

Ίσως, στ' άλλο κιόλας τε()χος, νά τό
παρουσιάσουμε.
Ό Μάνος Κατράκης έκανε τό χρέος του.
Τό " Θέατρο " δέ θ' άργήσει νά έκπλη
ρώσει καi τό δικό του.
Τή βραδιά, τήν άφιερωμένη στή
μν1\μη το() Τζαβαλδ. Καρούσου, μί
λησαν ό Μάνος Κατράκης κι ό
Γιάννης Σιδέρης. 'Αποθησαυρίζου
με, παρακάτω, δ,τι ε!πώθηκε :
ΠΕΘΑΜΕΝΟΣ

ΑΠΟ

ΤΗ

ΓΥΑΡΟ

θάνατος το() Καρούσου άφησε ενα
κενό στό θέατρο, άλλο ενα στόν άγωνι
στικό χlί:ιρο κι άκόμα μιά πληγ1), στό
'Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο, πού το()
παραστάθηκε συχνά μέ τ�) συνεργασία
του καi μέ τή φωτεινή του σκέψη .
Ό θάνατος το() ΚαροίJσου δέν ήταν
φυσιολογικός. Πέθανε στ�) Γαλλία,
άλλά ήταν κιόλας πεθαμένος άπό τ�)
Γυάρο.
Όταν τόν εΤδα γιά τελευταία φορά και
μο() εΤπε δτι το() εδωσαν τήν άδεια νά
πάει στ1) Γαλλία γιά θεραπεία, iiξερα
καλά πώς δέν θά ξαναπατο()σε ζωντα
νός τό χlί:ιμα τi'jς πατρίδας. της πατρί
δας μας πού τόσο άγάπησε καί πόνεσε
καί πού γι' αύτ�) άγωνίστηκε σ' δλη
τή ζωή του.
Ό

Δέν το() έπέτρεψαν νά φύγει γιά νά
γιατρευτεί άλλά γιά νά πεθάνει έξω
άπ' τήν ' Ελλάδα και δχι στά μαpτυρο
νήσια.
'Αφιερώνοντας τ�)ν παράσταση τούτη
στή μνήμη του δέν έκπληρώνουμε τό
χρέος μας. Τό άρχίζουμε. Θέλω νά
πιστεύω δτι ή Πολιτεία κάποτε καi τά
οίκεία σωματεία καi μείς ο[ πολλοί.
συνεργάτες καi φίλοι του, θά τιμήσουμε
δσο το() άξίζει τόν άλησμόνητο πρω
ταγωνιστ�) καί φίλο, τόν πνευματικό
άνθρωπο, τόν άνθρωπο μέ η) βαθιά
έλληνικ1) συνείδηση, τόν άλησμόνητο
Καρο()σο.
ΜΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΚΗΣ
ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ

ΚΑΙ

Τ' ΑΝΤΙΣΚΗΝΑ

Καρο()σος δέ μπορεί νά γιορτάσει
άπόψε μαζί μας τό καινούρι ο ξεκίνη
μα το() " Λαϊκο() Θεάτρου " καi τήν
έπέτειο της συμπλήρωσης τlί:ιν 20
χρόνων άπό τ�) μέρα τf\ς γέννησής
του.
Ή δυσμένεια τlί:ιν καιρlί:ιν καί ή κακή
μοίρα τlί:ιν έλληνικlί:ιν πραγμάτων έμπο
δίζει τό νά βρίσκεται άπό καιρό στή
Γη καi νά τιμδ. καi νά όμορφαίνει μέ
τ�)ν παρουσία του καi μέ τούς ρόλους
του τό " 'Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο ".
Ό

Στόν άλησμόνητο Καρο()σο, 1) εύσέ
βεια το() Κατράκη άφιερώνει τήν πρώτη
έπίσημη παράσταση τf\ς νέας του έξόρ
μησης, φέρνοντας στό νο(j του δχι
μόνο τή συνεργασία τους τήν καλλι
τεχνική, άλλά καi τ�) συμβίωσ1] τους
στ�) σκηνή το() άγώνα, στόν Αη Στράτη, στ�]ν 'Ικαρία, στ�] Μακρόνησο.
•

Στόν Άη - Στράτη ζήσανε μαζί καi ώς
δημιουργοί θεάτρου. Άνεβάσανε τούς
" Πέρσες ". Σκηνοθέτης ό Καρο()σος
καi Κορυφαίος. 'Εξάγγελος, ό Κατρά
κης. Άνεβάσανε καi τή " Βαβυλωνία "
δπου ό Κατράκης εΤπε σάν κομπέρ
τά ένδιάμεσα πού εΤχε γράψει ό Γιάν
νης Ρίτσος. Αύτά, μο() τά εΤπε ό Κα
τράκης δέν εΤχα τ�)ν τύχη νά τά ξέρω
άλλιlί:ις.
Κρατώντας τ�]ν άνάμνηση το() Καρού
σου βαθιά, ας χαρο()με τό " 'Ελληνικό
Λαϊκό Θέατρο " καi τό έξοχο εργο
του πού άνατέλλουν κι ας μ1) ξεχνο()με
πώς καί ό Καρο()σος καi ό Κατράιcι1ς δέν
εΤναι γενναίοι μαχητές τf\ς Τέχνης,
άπλώς, άλλά καi τlί:ιν άγώνων. Ποιό
εΤναι τό πιό σπουδαίο άπό τά δυό αύτά
κατορθώματα το() άνθρώπου ; οι άγlί:ι
νες ! Χωρίς αύτούς δέν ύπάρχει οϋτε
Τέχνη, οϋτε ζω11 1
ΙΊΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕJ>ΗΣ

� � το ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΠΟΥ l(OΠHl(E ΣΤΗ Μ ΕΣΗ "

Συγκλονιστικ1) 1)τωι 1j έ1ιτύπωσ1j dπό τήν dποκαλυπτική έρευνα τού :J1. γιά τό
"Caιi to Sosp eso ", τήν καντάτα τού διάσημου συνθέτη Λουlτζι Ν6νο πού, d11τl γιά dτί
χους, χρησιμοποίησε dτό έργο του τά τελευταία μηνύματα πού ' στειλαν ατούς δικούς
τους -λίγο πρίν στηθούν στό έκτελεστικό dπ6σπασμα- δέκα dγωνιστές τής εύρωπαί
κής 'Αντίστασης, dπ' τούς όποlους ο! τρείς ήταν • Ελληνες ! (Βλέπε "Θ" 34/36, 'Ιούλ.
Δεκ. 1973, σελ. 10 καί 37, Γειι.-Φλε(J. 1974, σελ. 11 - 27). vΕχουν περάσει δυό χρ6νια
κ' έξακολουθε ί ό dπ6ηχος .'Ο χρονογράφος τού " Ριζοσπάστη" Νlκος Φι.λικ6ς, μέ τόν τί
τλο " Ασμα μετέωρο ", έγραφε σχετικά, στίς 23 'Ιούλη, τό παρακάτω χρονογράφημα:
τ

Γνω �τ-1) μας εtκό�α. Ή �ωικ·ή . Σπαρ ο;
χτικη. Πατριωτικη. Γεματ·η α!μα, φρι
κη καί μεγαλείο ! 'Απ' το έκτελεστικο
άπόσπασμα στά φτερά τ'ίjς άθανασίας.
Το τραγούδι τοu άθάνατου παλληκαριοu
της Έθνικ'ίjς μας 'Αντίστασης, πού
μιά δμοβροντία τοu το κόβει μισο στο
λαρύγγι του. . . Πόσες χιλιά8ες παλλη
κάρια μας πέσανε tτσι στην Κατοχή,
στον έμφύλιο πόλεμο, στο Πολυτεχνείο !
Ασμα μετέωρο . .
Ασμα πού στ·Ι) ν
πρώτη στροφη του σμίγει μl: τίς ριπl:ς
τών χιτλερικών πολυβόλων καί μαζί
μέ τούς ή' ρωες πού σφα8άζουν στο χώμα
μέσα σέ μιά λίμνη αlματος, φτερακiΧν
στο� άέρα σάν �εριο;τέρια μ�τωμ�να,
θανασιμα π);ηγωμενα οι τελευταιες νοτες
τοu τρο;γου,8ιο� :
Απ τα κοκκαλα βγαλμενη
τών Έλλ·ήνων . . .
Αύτ-1) την τελευταία έπίσημη μεγάλ·η
στιγμ·Ι) τών άπλών, άφανών, πελώριων
άνθρώπων τοu Λαοu, την κάνει μουσικ·Ι)
καντάτα δ 8ιάσ·ημος Ίταλδς συνθέτης
όνο άπ' τ·f) Βενετία.
" Το τραγού8ι πού κόπηκε στ·Ι) μέση " .
" Κάντο σοσπέσο " το λέει. ''Η Άσμα
μετέωρο . . . ". Μετέωρο άλλά πού πλημ
μύρησε τί5 καρ8ι�ς μας, χι; tγιν� πίστ·?
μα� , κι, εγινε ?υνθημα μαχης, , Ποτε
πια φασισμός , !
Τά λόγια τοu τραγου8ιοu, οUτε ποιητικά,
τ

.

τ

'

'

"

ο(\τε περίτεχνα. Τά λόγια θάνα ιτά τελευ
ταία σ·1 μειώ �ατα τώ� μελλοθανάτων
1
πρίν τους στησουν στ απόσπασμα
...
Παι8άκι μόλις 8εκατεσσάρων χρονών
δ ' Αντρέας Λυκουρίνος άπ' την Καλ
λιθέα, έ:ρριξε άπ' το καμιόνι - νεκρο
φό� α tνο; χαρτά� ι . . . , 'Ο Νόνο τονέ:χει
στα γιγαvτια συμβολα του :
" Μπαμπά, μέ πiΧνε στ-Ι)ν Καισαριανη
γιά έκτέλεση μαζl μέ &λλους έπτά, τούς
τά�ε . . . Σέ παρακα�,ώ εt8οποί-ησ � τά
σπιτια τους . . . Μη στεναχωριεσαι.
Πεθαίνω γιά τ-1) Λεφτεριά, γιά τ-Ι)ν πα
τρ ί8α ' . ' " .
Σέ τρείς άρά8ες ή πιο ήρωικη συμφωνικη
τραγω8ία ! Τί χρειάζεται παραπάνω;
'Ένα παιδάκι, tνας τεράστιος δ8ηγητής 1
Την έργασία τοu Jόνο την άναφέρει
στο άξιόλογο περιο8ικο " Θέατρο ",
τεuχος 3 7 , δ κ. Κώστας Νίτσος, μέ τά
τελευταία λόγια ήρωικών λαϊκών άγω
νιστών τ'ίjς 'Αντίστασ·ης •άπ' τ-1) Σοβιε
τικ·ΙJ "Ενωσ·η μέχρι τ-1) Σκαν8ιναβία,
μέχρι Βαλκ�νια μαζ,l κι' ή '�λλά8� ,
μέ φωτοτυπιες, μέ τ-ην παρτιτουρα τ-ης
μουσικ'ijς, μl: ι; ι� μ� ρτυρία το� πο�,υ
βασανισμένου απ τα χιτλερικα κτ-ην·η
νεκροu μας ·Ιj ρωικοu συντρόφου Θέμου
Κορνάρου καl μέ το πικρο παράπονο
π�ς 30 χρό� ια ,τώρα �αί οι 'ή ρωές ι;ιας
χανονται στηv ανωνυμια, στο σκοτα8ι,
στ-1) );ήθη . . . ώσπου νά 'ρθει δ καιρος

πού θά τούς 8ιαβάζουνε μαζί μl: τά
γραπ_-rά τ�u Μακρ�γιάν�η στά : Αναγνω
στικα του Σχολειου τα παι8ια μας . . .
Πόσο έπίκαιpη είναι αύτη ή έπιμνημό
συν-η άνθρωπιά ! ΜΕ: πόση λάσπη σκέπα
σε τά παλληκάρια μας ·ή μαύρ·η άντί8ρασ·η στ·Ι) χώρα μας ώς τώρα ! Καl
μόνο ·ή σημεριν-1) θλιβερη τάξη πραγμά
των ϋστερα άπ' την &βυσσο τ'ίjς φασι
στικ'ijς χούντας, βεβαιώνει το πικρο
παράπονο. Άσύ8οτη ·ή " "Ορντινε Νουό
βο ". Κάθε τόσο καί μιά φασιστικ-ίι
έπίθεσ·η μέρα - μεσ·ημέρι. 'Η χούντα
θρ �σύτατη χα\ στον Κορ�8αλ�,ο καί
στις 8ημόσιες υπηρεσίες και στα κατα
χθόνια &ντρα μέ τ·Ι)ν άμερικάνικη ΣΙΑ
καί Μαφία.
'Εκείνοι πού άντικρύζανε ύπερ·ήφανοι τά
φασιστικά πολυβόλα τότε, πέφτανε τρα
γου8ώντας γεμiiτοι έλπί8ες γιά μiΧς.
'!Ό l8ιο καί οί 'ή ρωες τοu Πολυτεχνείου.
Τρείς φορές, λέει, i:σπασε το σκοιvl
τ-ijς κρεμάλας στην κεντρικ·ΙJ πλατεία
Τρικάλων κι' δ Κώστας Σίρμπας έκεί . . .
Άτρόμ·η τος, φλόγα όργ'ijς. Καί μέσα
στο πλ·ijθος δ πατέρας του νά σφίγγει
στ-1) φούχτα του το τελευταίο χαίρε τοu
γιοu του :
" Πατέρα νά θυμiΧσα ι . . . Ό γιός σου
πάει πικραμένος γιατί 8έ θ' άκούσει
τίς καμπάνες τ'ίjς ΛεφτεριiΧς . . . " .
Πόσος πόνος σέ 8υο λόγια 1 Κι' άμέσως
δ άπό·ηχος θριάμβου άπ' το Βούλγαρο
Ι>άσκαλο, 8ημοσιογράφο σύντροφό του
Άντών Ποπώφ ! " Πεθαίνω γιά tνα
κόσμο πού θά λάμπει μέ φώς τόσο 8υνα
το χα� μl: τόσην όμορ � ιά Π.?ύ ·η θυσία
μου θα είναι μ·η8αμινη . . . .
Νά το μεγάλο μας χρέος : Θάνατος
στο φασισμό !
ΝΙΚΟΣ ΦΙΛlΚΟΣ
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Ά πο μαγ νη το φ ωνη μέ νο πλfj ρες κ ε ί με νο τ ρ ί ω ρη ς δι άλε ξη ς στη ν ΕΛΣ
Τό " Θέατρο " εχει ηi χαρά - μόνο
αυτό, άπ' δλο τόν έλληνικό Τύπο νά προσφέρει, στό άναγνωστικό Κοινό,
ενα β α ρ υ σ 11 μ α ν τ ο · κείμενο του
Γιάννη Ξενάκη . ΕΙναι, άπομαγνητοφω
νημένη , ή τρίωρη διάλεξη πού 'δωσε
ό συνθέτης, στίς 17 του Σεπτέμβρ η ,
στ1iν αLΘουσα ηϊς Λυρικης Σκηνης, μέ
Θέμα " Έπιστημονικ1i Σκέψη καί Μου
σ ικ11 " . 'Αξίζει νά σημειωθεί πώς, δπως
πάντα, ό Ξενάκης μίλησε χωρίς χειρό
γραφο καί χωρίς σημειώσεις. Τό " Θ "
ευχαριστεί, άπρόσωπα, τόν 'Ελληνικό
Σύνδεσμο Σύγχρονης Μουσικης καί,
προσωπικά, τούς Γ. Γ . Παπαϊωάννου
καί Στέφανο Βασιλειάδη γιά τii βο11Θεια στ�iν παρουσίαση Ξενάκη .
Όπως εΙναι γνωστό, μ έ τii βο1ΊΘεια τi'jς
Γαλλικ1ϊς καί Έλληνικης Κυβέρνησης
-στά πλαίσια ηϊς οiκονομικ1"] ς, κυρίως,
έξόρμησης ηϊς Γαλλίας πρός τήν 'Ελλά
δα - πραγματοποιi1Θηκε τό φθινόπωρο,
στ�)ν ΆΘ1Ίνα, μιά " 'Εβδομάδα Ξενάκη".
Κράτησε άπό τiς 17 ως τiς 2 1 Σεπτέμβρη
καί περιλάβαινε :
•11• Τρείς συναυλίες εργων Ξενάκη , στό
' Ηρώδειο, στiς 1 5 , 18 καi 20 Σεπτέμβρη .
Συνέπραξαν : Ή · Συμφωνική Όρχi1 στρα του Στρασβούργου, μ έ διευθυντή
τό M ichel Tabacl1n i k . Ή Χορωδία της
Ραδιοφωνίας της Δυτικης Γερμανίας
(Κολωνίας), μέ διευθυντή τό Heι-beι·t
Scl1eι-nιιs. Μ ι ά 'Ομάδα 24 έγχόρδων
ΆΘηνrον καi ή 40μελ1iς Παιδική χο
ρωδία του Κολλεγίου ΆΘηνrον, μέ
δ ιευθυντή τό Στέφανο Βασιλειάδη.
Παρουσιάστηκαν τά εργα : Στήν 1 η :
Συρμός ( 1 959) , Έρμα ( 1 960/6 1 ), Νιιίts
( 1 967 /68), 'Άρουρα ( 1 97 1 ) , Χάρισμα
( 1 97 1 ) καί Άντίχθων ( 1 97 1 ) . Στή 2η :
Άνακτορία ( 1 969), Εύρυάλη ( 1 973),
Άτρείς ( 1 956/62), ΠιΘοπρακτά ( 1 95 5 /

56) καί Συναφαi ( 1 969). Στ�)ν 3η : ' Ηρι
δανός ( 1 973), Μόρσιμα-'Αμόρσιμα ( 1 956
/62), Πολλά τά δεινά ( 1 962), Μ εταστά
σεις (1 953 /54) καί EιηpΓeintes ( 1 975).
ιΙΙ• Μιά Έκθεση "Προσέγγιση στό φαι

νόμενο Γιάννης Ξενάκης " μέ τεκμήρια
άπό τ�) ζωή καί τό εργο του - μουσικό,
άρχιτεκτονικό, πλαστικό, φιλοσοφικό,
μαθηματικό : 'Ελληνικά καί ξένα κεί
μενα γιά τόν Ξενάκη , κείμενα του Γ.
Ξενάκη , κατάλογοι Εργων, βιβλιογρα
φία καί δισκογραφία Ξενάκη , συλλογ1i
δίσκων του έλληνικων καί ξένων, δεί
γματα παρασημαντικης : παρτιτοuρες
τυπωμένες καί χειρόγραφες, διαγράμμα
τα μαθηματικης Θεμελίωσης των συνθέ
σεων, διαγράμματα άρχιτεκτονικων, πο
λεοδομικων καί πλαστικων εργων, προ
γράμματα διαφόρων φεστιβάλ, συναυ
λιων, έκδηλώσεων, βιογραφικά, αυτό
γραφα, φωτογραφίες κ.λπ. κ.λπ. Πα
ράλληλα, στ1iν εκΘεση γινόταν συνεχ1)ς
μετάδοση δλης τ�;ς 1)λεκτρομαγνητικης
μουσικης καί άλλων �iχογραφημένων
εργων του συνθέτη .

•11• Μ ι ά διάλεξη του ϊδιου του συνθέτη,
που δημοσιεύουμε. Κι άλλη μιά διάλεξη
τοu Γ. Γ. Παπαϊωάννου μέ Θέμα " Γιατί
ό Γ. Ξενάκης τοποθετείται σ1Ίμερα
στήν κορυφή τ1; ς δ ιεθνοuς μουσικης
πρωτοπορίας ., .
Ή " 'Εβδομάδα Ξενάκη " πού, ηiν
πρωτοβουλία καί τήν ευθύνη γιά τήν
όργάνωσή της εΙχε ό 'Ελληνικός Σύν
δεΟ-μος Σύγχρονης Μουσικi'jς, σημείω
σε έξαιρετική έπιτυχία.
Ή προσέλευση Κοινοu ξεπέρασε κάθε
προσδοκία : Περισσότερα άπό 22.000
άτομα παρακολούθησαν, συνολικά, τiς
έκδηλώσεις ηϊς " 'Εβδομάδας �'. Καί
στiς τρείς συναυλίες, τό 'Ηρώδειο ήταν

ΞΕΝΑΚΗΣ : Θά προσπαΘ·ήσω νά δώσω εναν δρισμο της μου
σιχης χαι της τέχν-ης γενικά. Θά προσπαθ·ήσω νά δρίσω τ(
έστι , γιά μ�να μουσιχ·ίj χαι ;έχ�η �ν γένει. Διό; ι , άπο έχ�"ϊ
πηγαζουν τα περισσότερα που θα πω, παρόλο που οι, δρισμοι,
οι πολλαπλοι πού θά δώσω, εγιναν έκ τών ύστέρων. Δηλαδ·ίj
δέν ύπάρχει μιά πορεία άπο το πρώτο στο δεύτερο και οϋτω
καθεξης, σ' αύτ·ίj τ·ίj δουλειά πού χάνω. Γι' αύτο θά π·ηγαίνω
μπροστά και πίσω, Οά πηγα•νοέρχομαι δηλαδ·ή .
Θά προτιμοuσα ν' άρχίσω 8μως ετσι, άξιωματιχά, άπο ίtναν
δρισμο της τέχνης, έ:χοντας ύπόψ·η 8τι αύτος δ δρισμος μπορε"ϊ
ν' άνασκευαστε"ί άργότερα - δχι, βέβαια άπόψε - άπο ΙJ.λλον,
'ι\ χι άπο μένα· είναι προσωρινά 8λ' αύτά πού θά πώ. Παρόλο
πού είναι άποτελέσματα έργασίας εrκοσι χρονών χαι πάνω.
'Η τέχνη έπιδέχεται πολλές άπόψεις, πολλές προσεγγίσεις,
πολλές χοίτευθύνσεις. Θά πώ μερικές : Ί-Ι μία είναι 8τι άποτε
λεϊ εν α είδος σ� μπεριφο,ρil.ς το,υ άτόμο� - άναyκαίας σ� μπε
_ το βλεπει κανενας σ δποιονδηποτε, οποιας ταξεως
ριφορας
και νά 'ναι· ύπάρχει αύτ-ίj ·ή τάσ·η αν χαί, καμιά φορά, δέ
μπ,ο ρ,ε"ϊ νά έκδηλωθε� γιά , διαφό �ους λόγους. Πάντ�ς, είνα,ι
1
,
μια αναγκαιοτητα
χαι, χυριως, για τον χαλλιτεχν-η
(αυτον που
ειοιχεύεται πάνω στ·ίjν τέχνη, παρά σέ 11λλα Θέματα, χωρίς
άξιολόγ·ησ·η ) . 'Αναγκαιότητα, λοιπόν, νά χάνει αύτο πού χά
νει. Έσωτερικη άναγκαιότητα. Δέν ύπάρχει ΙJ.λλη αιτιολογία.
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κατάμεστο, ως τίς τελευταίες κερκίδες.
'Αναλυτικά : Τήν πρώτη συναυλία πα
ρακολούθησαν 4.200 άκροατές. Τή δεύ
τερη 4.700. Τήν τρίτη 5 . 1 00 άκροατές.
Ή άνταπόκριση του Κοι νοu ήταν ένθου
σιώδης. Μέ άπαίτηση τ&ν άκροατων
μπιζαρίστηκε τό δεύτερο μέρος του
εργου " Συναφαί" γιά πιάνο καί όρχ11στρα. Τήν Έκθεση Ξενάκη , στήν ΈΘνι
κ1i ΠινακοΘ1iκη , τ1)ν εΙδαν περισσότεροι
άπό 5. 500 έπισκέπτες. Πολλοί μένανε
ώρες κι άλλοι ξαναπ tiγαιναν γιά ν' άκού
σουν τ1iν 1iχογραφημένη 1)λεκτρονική
μουσικ1i καί νά περιεργαστούν τά έκ
Θέματα. Τ1iν τρίωρη διάλεξη του Γιάννη
Ξενάκτj , τήν παρακολούθησαν, στ�iν
άσφυχτικά γεμάτη αϊθουσα ηϊς Λυρικης
Σκηνης, περισσότεροι άπό 500 δρθιοι
άκροατές! Στ�i διάλεξη τοu μουσικο
λόγου Γιάννη Γ. Παπαϊωάννου γιά τόν
Ξενάκη , ol δρθιοι 1)ταν περισσότεροι
άπό τους καθιστους άκροατές.
Ό ϊδιος ό συνθέτης κ' οί ξένοι έκτελε
στές διαπίστωσαν πώς ή κοσμοσυρροή
στiς συναυλίες της 'Εβδομάδας ήταν
άπό τiς μεγαλύτερες που σημειώθηκαν
σέ έκδηλώσεις Ξενάκη σ' δλο τόν κό
σμο. 'Εκτενείς κ' έγκωμιαστικές κριτι
κές γράφτηκαν : στου:; " Financial Ti
n1es " άπό τό D . G i l l , στό πιό σημαν
τικό ευρωπαϊκό περιοδικό σύγχρονης
μουσικης "-Melos " άπό τό
ΒΓ.
S'chiΓΓer, σ έ γαλλικές κ' έλληνικές έφη
μερίδες καί περιοδικά. οι ξένοι παινέ
σανε ξεχωριστά καί τους ελληνες έκ
τελεστές - τά 24 εγχορδα καi τήν Παι
δική χορωδία.
Ήταv 1Ί πρώτη φορά στά χρονικά της
σύγχρονης μουσικης στ�iν ' Ελλάδα πού,
τό έπίσημο Κράτος εδωσε σ' αυη; τόση
σημασία καi τόσο χρtϊ μα : Διάθεσε περισ
σότερα άπό δυό έκατομμύρια δραχμές.

�-ηλαδ·ίj fΥ;ύ�ο είναι ενα πρώ;ο ξε Υ; ίν-ημ;ι. · το οτι ύπά�χει μιά
εσωτερικη αναγκαιότητα, μια δρμ·η, μια παρόρμ·ησ·η εσωτερι
κη αύτουνοu πού χάνει τ·ίjν τέχν·η . Θά μοu πε"ίτε οτι αύτ-ίj ·ή
�ναγκαιότ·ητ� , ;ΙJ έ �ωτερικ·ή_, μπορ ε"ϊ , νά εtπωθεΊ χαι , γ ι' /J.λλες
ασχολίες του ανθρωπου. Π .χ. μια, αναγκαιότ·ητα να ναι κα
νένας μαθηματικός, νά χάνει πολιτιχ·ή, νά 'ναι γιατρός, νά χά
νει ενα σωρο ΙJ.λλα πράγματα η 8λα μαζί.
Μιά �εύ;� ρη προσέγ,yι�η, �;ύτ� ρο πλ� σί�σμα -r,η � τέ�νης, ε�
ναι μια συντέλεση , ενα πλ·η ρωμα ατομικο ' πλ·η ρωμα .
Δηλαδ·ή, δταν κάνει κανένας αύτο πού θέλει, "πλ·ηρώνει",
γεμίζει τον έαυτό του, αισθάνεται δτι έχπλ·η ρώνει εναν προο
ρισμό. Αtσθάνεται πολύ καλύτερα, λιγότερο /J.γχος.
Ψρίτη προσέyyισ·η είναι δτι ·ή τέχν-η είναι ενα είδος π·ή ξεως
- ;ωρίως γιά τ-ίj μουσιχη μιλώ - πήξεως ·ίjχητικης, φαντα
στικών δυνατοτ·ήτων η θεωριών, ένατενίσεων ·lj δραματισμών,
κοσμογονικών , φιλοσοφικών χ' ενα σωρο ΙJ.λλα. Ξαφνικά, μπαίνει
ενα νέο στοιχε"ϊο δτι οι δραματισμοί τοu άνθρώπου μποροuν vά
έκφραστοuν μέ τη μουσικη ·η χαι μέ 11λλου εrδους μορφές. οι
δραματισμοί, 8μως, τέτοιου εrδους, οι φιλοσοφικές θέσεις, οι
χοσμογονιχές Θέσεις. Κυρίως, αύτο το π);ησίασμα της τέχνης,
θά μil.ς άπασχολ·ήσει άπόψε.
Ί-Ι τέχνη είναι έπίσ·ης " χανονιστικ·ίj " μέ την �ννοια δτι δ·η
μιουργει ίtνα εΙδος κανόνα. Κανόνα συμπεριφορil.ς, κανόνα σκέ·

ψεως στη ζω·ή. Δέν ξέρω άκριβως πως είναι δ άντίστοιχος
δρος στά. έλλ·ηνικά. τοϋ norιne, norn1 a L i Γ, noι·n1aL i vc . 'Εγώ
τό μεταφράζω " κανονιστικ·ή "., Δηλαδ·ή , ή τέχνη δημιουργεί
ενα είδος κανόνα, εναν " τύπο , ' μέ τόν δποίον ταυτίζεται κα
νένας, χωρις άναγκαστικά. κάποια αtτία, άλλά. συμπαΘ·ητιχά.
'Όπως πάλλουν συμπαθητικά. οι χορδές δταν βρίσκονται στό
lδιο μ'ίjκος J) στούς lδιους άρμονικούς.
"Υστερα, ή τέχνη είναι έπίσ·ης σάν ενας καταλύτ·ης. 'Υπάρ
.χουν, δπως ξέρετε άπό τη χη.μεία, ούσίες πού δέ συμμετέ
χουν σέ μιά. χημικη άντίδραση άλλά, λόγω τής παρουσίας τους,
ή άντίδραση συμβαίνει. Ένvοω αύτό πού συντελείται δταν ά
κοϋμε πολλές φορές J) βλέπουμε πράγματα, τά. δποία μίΧς συvε
παίρνουν - άπό τ)ιν 'ίδια τους τ)ι φύση, την καλλιτεχνικ·)ι φύ
ση, δχι άπ' δ,τι μπορεί: νά μίΧς λένε μέσα άπό τ·Ji μουσικ·)ι η
την εικονογραφία ας ποϋμε. 'Όταν βλέπει κανένας βυζαντινές
εικονογραφίες η τοιχογραφίες, ή ιστορία πού διηγοϋνται οι τοι
χογραφίες είναι ενα πράγμα. Ένω ή τέχνη τ'ίjς τοιχογραφίας
είναι τό πραγματικό σκέλος, γι' αύτό τό δποί:ο μιλω άπόψε.
Λοιπόν, είναι καταλυτικη ή τέχν-η σημαίνει δτι σοϋ έπιτρέπει
νά. περάσεις άπό μιά κατάστασ·η έσωτεpικ·ή ' ψυχικ·ή σέ μιά.
&.λλ•η .
'Επίσης, ·i) τέχνη είναι ενα είδος, κάτι πού δέν εχει καμιά. έξω
τερικ·)ι άναγκαιότητα, δέν 'είναι λειτουργία έξωτερικη ας ποϋ
με, μπορεί: νά βpεί κοινωνικ·)ι λειτουργία, άλλά. είναι σά.ν τό
παιδι πού παίζει. 'Όταν τό παιδι παίζει, τό κάνει γιατι εχει
μι� παρόρμησ·η βιολογιχ·ή, χωρlς νά ξέρει γιατί. Κι δμως �ό
·κανει.
'Επίσης, άναγκαστικά, μέ την πολύ εντονη βίωση πού όπο
χρεώνει τόν χαλλιτέχν·η, ή τέχν-η είναι eνα είδος άσκ·ήσεως
μυστικ'ίjς, δπως στούς μύστες, &.Θε·η μυστικιστικ·)ι &.σκηση. 'Η
δουλειά, δ·ηλαδ·ή , ή lδια, όποχρεώνει τόν καλλιτέχν-η σ' eνα εί
δος συνεχοϋς ένατένισ·η ς και έργασίας στούς τ�μείς αύτούς
πού διάλεξε.
Και μπορεί: νά. βρεί: χανένας κι &.λλα στόν κόμπο, στόν χεντρικό
πυρήνα τ'ίjς τέχνης. Έννοω κεντρικό, αύτό πού δρίζει αύτη
καΘεαυτη τί)ν τέχν·η κι 6χι πράγματα έξωτερικά. άπ' αύτή .
Λοιπόν, αύτές είναι μερικές άπόψεις - σκοπιές, άπ' τις δποί:
ες μπορεί: κανένας νά. πλησιάσει τό νό·ημα πού γιά. μένα κατέ
χει ή τέχνη . 'Ένα άπ' τά. β:ι:σικά, δπως είπα στ)jν άρχ·ή είναι
ή eκφρασ·η μέ 'ήχους 'ι) μέ σχ·ή ματα δραμάτων φιλοσοιΡ ιχων,
κοσμογονικων χ.λπ. Δηλαδ·ή , τά έρωτήματα πού βάζει κανέ
�ας σέ πολλούς τομεί:ς γιά. τόν κόσμο, γιά. τη φύση, γιά. τ)jν
υπαρξ·η , τ)jν ϋπαρξ·ή του και &.λλων δντων, χαι ·ΙJ συνέπεια
ποU μπορεί νά 'χει στ·ΙJν κατασκεu·ί) αύτών ποU Θα φτιάξει,
στά δντα αύτά. πού Θά. φτιάξει. 'Επομένως, είναι έρωτ·ηματο
λόγιο, είναι μιά. άν-ησυχία βασική , πού Θά. περάσει, βέβαια
άπό τις φάσεις, δηλαδ·)j άπ' τούς σταθμούς πού δδ·ηγοϋν σ�
πολλούς δρόμους. Και πρωτ' άπ' δλα - τώρα μπαίνω σέ ει
δικότερα Θέματα - είναι τό πρόβλημα τό όντολογικό και τ'ίjς
άλληλουχίας και τ'ίjς έλευΘερίας. T'ijς έλευΘερίας τ'ίjς δράσ·ης
μα � δηλαδ:ή, αν ε ουμε έλευΘερία ·J) /\χι. Είναι ενα πρόβλ·ημα
που συζητηΟηχε σε� πολλές έποχές, μέ διάφορους τρόπους άνα
λόγως, εtτε φιλοσοφικά, εtτε λογικά, εtτε Ορ·ησκευτικά, εtτε
πολιτιχά. Κ' έξακολουΘεί: χαι συζητιέται αύτό τό πρόβλ·η μα,
χωρις βέβαια νά 'χει λυθεί. Γι' αύτό Θα χάνω μια σύντομη
άναδρομή, εχοντας όπόψ·η δτι ·i) πάλ·η τοϋ άνΘρώπου είναι να
�ά �ει αύτό πού Θέλει χαι νά 'ναι χrι.λό· δ·ηλα8·)j αύτ)ι είναι ·i)
� π?λυτη έλευΘερία, ·i) διπλ·ή έλευΘερία τ'ίjς δράσ·η ς άλλιΧ χαι τ'ίjς
αλ·η Οειας, ή δποία βέβαια πρέπει να βpεΟεί:, δέν όπάρχει έξ
δρισμο� , έκ ,των προτέρων. Είναι μιά. συνεχης συζήτ·ησ·η : δια
λεκτικη συζ·ητ·
η σ·η, πού κάνει δ &.νΘρωπος, άτομικά. και χοινω
νιχά, , διαμέσου τ'ijς ιστορίας του. Αύτό πού λέμε έλευΘερία
βου�.-ησεως χαι πού όπ·ϊjρχε 'ήδ·η , τουλάχιστον στις παλιές Θρ·η
σκ� ιες, άλλά. μέ πρώτη φιλοσοφικ·)ι Θεμελίωσ·η άπ' τούς στωι
κους. Γιατl ο[ στωικοί, κάτω άπό την έπίδρασ·η τϊjς άριστο
τελικης και πλατωνικ'ίjς σχολ'ίjς, προσπαΘοϋσαν να έξηγ·ήσουν
τά. πάντα μέ τ·ήν αtτιότ·η τα. 'Αλλά, ένω προσπαΘοϋσε χανένας
να βάλει τ·)ιν αίτιότ·ητα παντοϋ, ·ΙJ μοίρα τοϋ άνΟρώπου - οϋτε
κ�ν ή μοίρα, άλλα τα ιΧπειρα πλέγματα που ύπάρχουνε στ·i)
'f'υση, στόν χόσμο, χαι χαταλήγουν στ·)ι μοίρα τοϋ άνΘρώπου,
ητ�ν προδιαγεγραμμέΨη. 'Εξ ou αϊρεται αύτη i) έλευΘερία τϊjς
βο,υλ-ησης .
Κ ' έχεί eχει σημασία νά. τονίσει χανένας μια ώραία " χατα
σχευ·ή '', Θεωρία ·i) δποία δέν είναι τόσο γνωστή , τοϋ Έπίχου
ρου, δ δποί:ος προσπάΘ·η σε, στί)ν πάλη πού eχανε τ·)ι φιλοσο
φικ·Ιj έναντίον των στωιχων, νά. εισαγάγει τ·)ιν έλευΟερία τ'ijς
βού).-ησ·η ς, τ·)ιν έλευΘερία τοϋ άτόμου δηλαδ·ή, οπως τ·)ιν αtσΘα·
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�εν ακnς
τΗταν φυσικό, άπό τη στιγμη πού ειδικ·)j νομοΘετικη
μέριμνα κατέστησε δυνατη τfιν έπιστροφ-fι τοϋ Γιάννη
Ξενάκη στδν τόπο του (Νοέμβρης 1 9711 ) μετά. άπό
27 χρόνια άναγκαστικ·)ι άπουσία του, ή πατρίδα του νά.
Θελ·ή σει νά. τιμ·ήσει τόν μεγάλο αύτό συνΘέτ·η και μαχη
τη τοϋ πνεύματος παρουσιάζοντας γιά. πρώτη φοpά.
ενα πλατύ φάσμα της συνολιχ'ίjς του δημιουργίας.
Φυσικά, δσο eλειπε, τό έλλ·ηνικό κοινό είχε την εύχαι
ρία νά. γνωρίσει λιγοστές άπόψεις τοϋ έ!ργου του : 7
εργα του είχαν δοθεί: έδω σέ 1 ο ζωντανές έκτελέσεις,
6 δίσκοι μέ 1 !,, έ!ργα του έχδόΘηκαν, ·i) ·ήλεκτρομαγνη
τική του μουσικη άχούστ·η κε έπανειλημμένα. Άλλ' ή
ταν αlτ·ημα ή πλατύτερ·η παρουσίασ·η τοϋ eργου του.
Ό Γιάνν-ης Ξενάκης λογαριάζεται σήμερα διεθνως σαν
μιά. άπό τις κορυφαίες, ·ήγετικές μορφές στόν κόσμο
τ'ίjς μουσικ'ίjς, και γενικότερα τής πνευματικ'ίjς δημιουρ
γίας. ΊΌποθετεί:ται γενικά. άνάμεσα στούς δύο η τρεί:ς
πιδ διάσημους διεΘνως συνθέτες της πρωτοπορίας τής
έποχ'ίjς μας. 'Ένα έξωτερικδ δείγμα τ'ίjς άναγνώρισης
αύτ'ίjς : έ!χουν κυχλοφορ·ή σει ώς σ·ή μερα 63 δίσχοι μ'
1 23 έκτελέσεις κ' έπανεκδόσεις 33 !:ργων του, άριΘμδς
μεγαλύτερος απ δποιονδ·ή ποτε &.λλο πρωτοποριακό
συνθέτη έχτδς ϊσως άπδ τδν Sιocl; l 1 ausen. 'Έχουν
έπίσης κυχλοφορήσει οι παρτιτοϋρες ολων των �9
ώριμ�ν εργων του. 'Αλλά. πάνω άπ' αύτά. ξεχωρίζει
τδ βαΘος κ' ή πρωτοτυπία της δημιουργικ'ίjς του σκέ
ψη_? : τ;_ολλές άπό τις άνακαλύψεις του, σέ πολλούς το
μεις της μουσικ'ίjς, έ!φτασαν νά. γίνουν άφετ·ηρίες γιά.
πολλούς &.λλους συνθέτες, χι δλόκλ·η ρες σχολές τϊjς έπο
χ'ίjς μας. Τδ ϊδιο τδ eργο του πάει πιο μακριά. άκόμ·η :
δ Ξενάκ·ης είναι δ μόνος σύγχρονος συνΟέτ·ης πού τό
eργο του δέν επαψε ν' άνανεώνεται άπ' τδ πρωτο του
ώριμο eργο (" Μεταστάσεις " , 1 953 /5 t, ) ώς τδ τε
λευταί:ο του, καl κάθε β'ίjμα του άποτελεί: πραγματι
κη κατάκτηση έντελως νέων πεδίων, μιά. έπανάστασ·η.
Κι δμως μέσα άπ' ολη αύτη τ)ιν άνέλιξη, πού ξεπερνίΧ
κι άξιοποιεί: πλ'ίjΘος γόνιμες μαθηματικές Θεωρίες πού
τοϋ παρέχουν μιά. φιλοσοφικ·Ιj χαι μαζl μιά. πρακτικ·ή ,
τεχν,ιχ·i) ?τέρεη βάση γιά. νά. στ·ή νει δλο και χαινούρια,
;
γεματα
εχπληξεις,
μουσικά. συστ·ήματα, τδ eργο του
ξεπροβάλλει ένιαί:ο, συνεπές, προσωπικό, σφιχτοl>εμέ
νο δσο παίρνει : τό χαρακτηρίζει μιά. σκλ·ηρ·)ι δύναμ·η
μιά. μεταλλικ·η και κοφτερ·)ι όξύτ·ητα χαl καίει, τρυπα. �
κ' έξαγνί�ει, μιά. άνυπέρβλητη άκρίβεια και λεπτολό
γησ·η στ·)ι Ι>ιατύπωσ·η, άλλά. μαζι και μιά. πανανθρώπι
νη ποίησ·η και φαντασία πού δδηγεί: σ' εναν άφάνταστο
πλοϋτο οσο γίνεται σύμπλοκων άλλά. και πάντα ξεχά
Θαρων μουσιχων εικόνων. JΊ'Ι' άφετηρίες σαφέστατα
ριζωμένες στ-)ι σκέψ·η τοϋ άρχαίου έλλ·ηνικοϋ κόσμοι/,
πού τον Θαυμάζει και τδν λατρεύει πάνω άπ' δλα δ
Ξενάκ·ης προχωρεί στις άκρότατες αιχμές τ'ίjς �ύ
σιαστικ'ίjς, φωτισμένης πρωτοπορίας τ'ίjς έποχ'ίjς μας,
άπ� βάλλοντας πάντα ο,τι άδύναμο, πλαδαρό, περιττό,
και διατ·ηρώντας μόνο τ)ι γυμνή, πραγματιχ·)j ούσία,
κι αύτδ πού άντέχει μέ τi)ν έσωτεριχ·ή δύναμή του στά.
βιαιότερα χτυπ·ήματα χαι στον άγριόtερο eλεγχο.
'Η " 'Εβδομάδα Ξενάκ·η " φιλοδοξεί: νά. δώσει μιά. πλα
τιά. τομ·)ι μέσα άπ' τό πολυεδρικό και χυμωδες eργο του
(μουσικό πριν άπ' ολα, άλλά. και πλαστικό, άρχιτεκτο
νικό, πολεοl>ομικό, φιλοσοφικό, μαθηματικό' κ' rσως�
πέρα άπ' δλα αύτά, συνθετικό πολλων τεχνων και μετα
μουσικων δραμάτων }, χαι νά. προβλ·ηματίσει αύτούς πού
ένΙ>ιαφέp ονται γιά. τά. καυτά. καλλιτεχνιχά. και φιλοσοφι
κα, ζ·ητηματα τοϋ καιροϋ μας : νά. τά. Ι>οϋν στις άπειρά
ριΟy.ες ilψεις τους μέ τδ άμείλικτο βλέμμα τοϋ δημιουρ
γου πού μέ τδ l>ιχό του οραμα τ' άνυψώνει στις πιδ
άπαιτη; τικές σφαίρες τ'ίjς άφ-ηρ·ημέν-ης /)·η μιουργίας,
χρατ�ντας τ·ην πάντα, μ' ενα l>ικό του άνεξιχνίαστο μυ
στικο, προσιτή χαι στις πλατιές μάζες πού δέχονται δλο
χαι περισσότερο, τδ eργο αύτδ μέ ξέφρενο ένΘουσια� μό.
ΓΙΑΝ ΗΣ Γ. ΠΑΠΑ·Ι·ΩΑΝΝΟΥ
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νότανε, βχΘιά Οεμελιωμένη ομως κι αύτή, σέ κοσμοθεωρία. 'Η
πράξ·η πού κάνει ίiνας καλλιτέχνης, 'ι\ ίiνας όίνΘρωπος, είναι 'ι\
δέν είναι έλεύΘερη, σέ κάθε στιγμή ;
'Εάν ύπάρχει αύτή ·ή πανταχοu άλληλουχία πού λέγανε οί
στωικοί, δέν ύπάρχει έλευΘερία βούλησ·ης. 'Επομένως, ή ζωη
παύει νά 'χει ένδιαφέρον καl πρέπει νά εtσαχlJεί μιά άσυνέπεια
τ'?� α[τιότητ�;ς. �(ι αύ;·Jι \, άσυνέπει� τ'ίjς αt; ι?τη_:rας ;ρέπει
να ναι γενικη, να γεμιζει ολο τό συμπαν. Κ εκει βλεπουμε
τ·)ιν προσ;ρορά τοu Έ πίχ?υρου χα � τ'ίjς Θ,ε ωρίας του, πο_ύ βρ,ι 
� χεται μεσα ? τό �ουχρ·1 τιο κυριως κ� ι είχε �εχα_στει, στ-η,ν
αρχαιότητα αρχετα γρ·ηγορα. Είναι η Θεωρια της εχκλι
σεως, χι οπως τή μετάφρασε ό Λουκρ·ήτιος στά Λατινικά
c l i n amen . 'Επειδή ·ή Θεωρία αύτή πλησιάζει πολύ προς τlς
τελευταίες, τlς πρόσφατες άτομιχές Θεωρίες - μ-η ξεχνiiμε οτι
ό 'Επίκουρος ζοuσε τήν έποχ·)ι τ'ίjς έξήγησης τοu κόσμου μέ
τήν άτομιχή Θεωρία τοu Δημόκριτου χαί, βέβαια, ξεκίνησε
άπό τ·ήν άτομιχ·)ι Θεωρία τ'ίjς έποχ'ίjς του (τοu Λεύκιππου 'ι\
τοu Δημόκριτου ) . 'Ότι δ·ηλαδ·ή : ή ίJλη άποτελε"ϊται άπό σύν
νεφα, άπό όίτομα, δ·ηλαδ·)ι άτεμάχιστα κομμάτια, τά όποία
συνδέονται μεταξύ τους καl σχηματίζουν ολες τlς όρατές, τlς
αtσΘ·ητές χαl μή αισθητές μορφές, αύτές πού είναι πέρα άπ' τις
αtσθ·ή σεις μας.
Ξεκίv-ησε λοιπόν, άπό τήν άτομιχή ύπόθεση, κι δχι άπό τη
ι-1
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Γιάννης Ξενάκης, συνθέτης, άρχιτέχτων, πολιτικός μη
χανικός. Γενν-ήΘηχε στη Ρουμανία άπό Ιiλλ·ηνες γονείς.
Δίπλωμα πολιτικοu μ·ηχανικοu Ε. Μ. Πολυτεχνείου.
Σπουδές μουσιχ'ίjς σύνθεσης μέ τον Heι·man n Scl1 eι·ch e n ,
O l i ν ier
fcssiae n , D a r i υs M i l l1 a u d στ·)ι Γαλλία κ'
(Ελβετία.
Έλαβε μέρος στ·)ι ν άντίστασ·η τοu Δευτέρου Παγκο
σμίου Πολέμου στ·)ιν 'Ελλάδα. Καταδικασμένος σέ μα
κροχρόνια φυλά.χισ·η , κατέφυγε στ-)ι Γαλλία τό 1 947
δπου ζ�ί �πό τότε σάν πολιτι;-ός πρόσrυχας. Π'ίjρε τ,η
,
γαλλιχη υπηκοότητα, διατηρωντας και την ελληνιχη,
τό 1 96 5 .
Στο Παρίσι συνεργά.στ·ηχε μέ τον L e Cor])USίeι· γιά
1. 2 χρόνια χαl συμμετέσχε στη σύλ);ηψ·η χαl πραγμα
τοποί·ηση πολλών σχεδίων οπως τό μοναστ·ή ρι τ'ίjς
Ί:oureLLe, τό στάδιο της Βαγl>ά.της, τό χτ·ή ριο συνέ
λευσ·η ς τ'ίjς C l 1 a n d i garl1 .
Έ φεuρε τη στοχαστιχη μουσιχ-)ι (βασισμένη στο λο
γισμο τών πιΘανοτ·ήτων ) , τ·)ι συμβολιχ·)� μουσιχ·η (βα
σισμ�νη στ-ίj Θεωρί� των �,υνόλων ), και όίλ�α μουσι;-ά
συ?τ·ηματα , β �σισμενα σ, , αλλες μαθηματ,ιχες Θεωρι� ς
για μουσιχη ενόργανη, ηλεχτραχουστιχη, φωνητικη.
Χρησιμοποί·ησε έπίσης ·ήλεχτρονιχούς ύπολογιστές στ-)ι
σ�νθεση. ' �φ�uρε πολ\ές τ,εχνιχές σ�:νΘέσεις πού ;-α
τεληξαν να γινουν χοινη διαλεχτος τ-ης πρωτοποριας.
Σχεδίασε τό περίπτερο Φίλιπς στ·ίj Διεθν'ίj 'Έκθεση Βρυ
ξελλών 1 958, την πλαστική φωτειν·ή χ' ·f)χητιχ-)ι σύνθε
ση Πολύτοπο τοu Γαλλικοu Περιπτέρου στ·ήν "ΕχΘεσ·η
1 967 τοu Μόντρεαλ, τ-)ι μουσική καl φωτεινό Θέαμα
Περσέπο):ης στά βουνά γύρω άπ' τ·)ιν όμώνυμ·η πόλη
τοu Ίρά.ν, '1 971 , τό Πολύτοπο τοu C l u nγ στο Παρίσι,
1 97 2 - 7Lι . Αύτοματοποι·ημένες μέ ·ήλεχτρονιχό ύπο
λ�γισ;·Jι πρά.ξε�ς φ <;>τός καl 'ή�ου μέ -r.ρ·ήσ·η ·ήλεκτρον�
χων αναλαμπων, αχτίνων λαι·η ζερ, ηλεχτραχουστικης
μουσικ'ίjς._
' Ιδρυτής χαl διευΟυντ·ή ς τοu Κέντρου Σπουδών Μουσι
κών ΜαΟηματιχών χαl Αύτοματισμών (άπ' τό 1 966,
Παρίσι ) , χαl τοu Κέντρου J\1[αΟ·ηματιχ'ίjς χι ΑΛτοματο
ποι·ημένης Μουσιχ'ίjς ( 1 967 - 7 2 , Πανεπιστήμιο I n
d i a n a , B l o o ι n i ngLon ) , πρόσεδρος χαθ·ηγητ·ίjς μουσιχ'ίjς
στο Πανεπιστήμιο I nd i ana ( 1 967 - 7 2 ) . Μέλος τοu
ΈΟνιχοu Κέντρου Έπιστ·η μονιχ'ίjς 'Έρευνας; Γαλλία
(1 970 - 7 2 ) . Διl>ά.σκων στο Πανεπιστ·ή μιο Παρισιοu Ι,
Γαλλία. Τιμ·ήθηχε μέ τό χρυσό βραβείο Raνe 1, 1 97!1 .
'�πίτιμο μ��,ος _τ-ϊj ς 'Αμεριχανιχ'ίjς 'Ακαδημίας Γραμ
ματων χαl l εχνων.

_
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συνεχ'ίj τοu 'Αναξαγόρα. (Αύτά τά προβλ·ήματα τ'ίjς άτομιχό
τητας 'ι\ τ'ίjς συνέχειC4ς τ'ίjς ίJλης, δέν ί:χουν λυθεί άχόμα σήμε
ρα, παρόλη την άτομική καl πυρ·ηνιχη Φυσιχ·ή, διότι ταυτο
χρόνως χαl τεμαχίζεται ·ή ίJλη συνεχώς - ϋπως ίiλεγε ό 'Ανα
ξαγόρας - άλλά και είναι καl άτομιχ·ή, έφόσον ί:χουμε σωμα
τίδια - ί:στω κι αν είναι άπειpοελάχιστα - καl δέν εχει τέρ
μα άχόμα αύτή ή έξέλιξ·η καl -η ερευνα αύτ·ή. 'Επομένως και
τά δυο συνυπάρχουν. Καl σ' όίλλον τομέα τ·ϊjς σκέψης είναι
αύτό πού Θεμελιώνει την τοπολογία, πού είναι lσως κάτω άπό
ϋλη τ-)ι μαθηματιχη σκέψ·η) .
Λοιπόν, ξεκίνησε ό 'Επίκουρος την άτομική ύπόθεση χαl δέ
χτηκε - τό λέει ό Λουχρ·ήτιος αύτό - οτι στήν πτώση, κα
τ�υ�εία,ν ;yραμμή πού �εταφέρει , τά όίτο �α μέσα στο κενό,
αυτα τα &τομα σε� δεl>ομενη στιγμ·η , η, όποια δέν είναι προχα
Θορισμέν-η, ξεφεύγουν έλά.χιστα άπό τ·)ιν κατακόρυφο. 'Αλλά.,
μ6λις ξεφεύγουν, έλά.χιστα - προσέξτε αύτό έδώ· είναι ζ·ήτη
μα, πρόβλ·η μα, έπίσ·ης τοu 'διαφορικοu λογισμοu έχείνης τ'ίjς
έποχ'ίjς - έλά.χιστα ξεφεύγουν άπό τ-)ιν κατακόρυφο, ί:τσι έλά.
χιστα πού νά μή φανταστοuμε οτι είναι κιν·ή σεις λοξές. Δέν εί
ναι κατακόρυφες έντελώς. Είναι άπειpοελά.χιστα μή κατακό
ρυφες. 'Εδώ τελειώνει αύτό πού Θέλω νά σiiς πω τοu Λου
κρ·ήτιου - πού όρίζει ολο τό κέντρο τ'ίjς έχκλίσεως, τ'ίjς
Θεωρίας αύτ'ijς τοu 'Επίκουρου. 'Έχει μέσα - έγκλείνει - πολ
λά προβλ·ήματα, δπως βλέπετε (τό ζ·ήτ·ημα τοu χώρου, τ'ίjς
κινήσεως, τοu χρόνου, ·η άπειpοελά.χιστη κίνηση τ'ijς γενικ'ijς
φορiiς μέσα στο κενό άλλά είναι μιά φορά πτώσεως δηλαδή
σά ν� ύπά.ρχει μιά βαρύτης - ένώ δέν ύπά.ρχει οπως ξέρουμε
στο κενό βαρύτης - πράγμα πού δέν τό ξέρανε τότε ) . Κι αύ
τό μπορεί νά με ;αφραι:τ�ί μέ ;ο οτ; πίσω-άπ' τη σκέψη τ'ijς
καταχόρυψης πτωσης υπαρχει ·η σκεψη του προσδιορισμένου,
δ·ηλαδή τ'ijς άναγκαιότ-ητας, τ'ίjς λογικ'ijς. Κοντά σ' αύτή την
άναγχαιότητα καl τ-)ι λογική ύπά.ρχει ίiνα όίλλο στοιχείο, αύτή
ή άπειpοελά.χιστ·η " εκχλισ·η ' ή όπο ια χάνει τά όίτομα ϋχι
νά μένουν σέ παρά.λ);ηλες τροχιές μεταξύ τους άλλά., ποu καl
�οϋ, άπρόβλε� τ� , �α. βpίσΥ;ει τΟ ε�α τ' ιΧλλ� . Ι�ι άπ' αύτη -r;ι ν
απροβλεψία, απ αυτό τό απροσδιοριστο, τ·ην απροσδιοριστια,
τό τυχαίο, γεννiiται ή ί)):η. 'Έτσι εtσά.γει τη μ·ίj αtτιότ·ητα,
τ·ην άναιτι.ό�η ;α ό : Επίκουf�ς μέ� α ?τ:Qν κατασκευ� τ�ϋ Σόμ�
παντος. Και
επομενως, χ επε1δ·η οι ανθρωποι και τα λοιπα
δντα είναι κατασκευές τοu σύμπαντος Ε:χουμε χ' έμείς αύτή
τήν tδιότητα τοu άπρόβλεπτου. 'Επομένως, Ε:χουμε στοιχείο
έλεύΘεp-ης βούλησ·η ς. Αύτό 'ήθελα νά πώ.
Αύτ-)ι ή Θεωρία χαl δλες αύτές οι συζητήσεις ξεχάστηκαν βέ
βαια, μετά, μέ τό Χριστιανισμό. 'Αλλά θά πρέπει νά περιμέ
νουμε τό 1 90 αtώνα ώστε αύτ·)ι -η Θεωρία πού είχε ξεχαστεί
νά βρεθεί άπό άλλοu, μέ τ·)ιν lδια ένάργεια και Ι>ύναμ·η χαl μέ
περισ ο;ότε�η· tσc.: ς καl πιο χενικ·ή �κόμα� κ�ι ξεκίν·1σε μ' αύ
τό που λεμε τωρα κινητικη Θεωρια των αερίων οπου, στο
1 90 αtώνα, γιά νά έξηγ·ηθοuν οι καταστάσεις τ'ijς ίJλ·ης άπό
Θερμιχ'ίjς καl χιv-ητικ'ijς άπόψεως - δ·ηλαδ·)ι μ:ηχανιχ'ijς - εtσ·ή
χΘη ·ή Θεωρία τών πιΟανοτ·ή των, ό λογισμος τών πιΘανοτ·ή
των. Πρώτη φορά εtσάγεται ό λογισμός τών πιθανοτ·ήτων σέ
φυσικ·)ι, Θεωρία, ένώ πρlν
όρισμένα
, 'ήτανε 'γιά νά"Ωχατανο·ηΘοuν
προ β).-ημ,ατα του, ;υχαι�υ πο� ,)'εμε.
σ;ε για,_ πρωτη φορα
; δη
μέσα στ-η Φυσιχη επιστ-ημ·η εισαγεται -η Θεση του τυχαιου,
λαδ·)ι τ'ίjς μ:)ι αtτιότητας. Δηλαδ·ή συμβαίνει κάτι πού δέν ίiχει
α'ίτιο, άντίΘετα άπ' 8τι έ:λεγε δ Πλάτωνας : cc ού8€ν &.νευ αί
τίου γίyνεταL "
Αύ,τό δl>ηεί στ�ν ε,tσαγωγ� τών πι?α�οτήτ�ν σ ;η Φυσικ·ή
και, γενιχα, στ·ην οντολογια, διότι υπαρχει η σκεψη : είναι
δυνατόν τά γεγονότα νά συμβαίνουν χωρlς α'ίτιο, μποροuν τά
γ�γονότα νά �υμβ,αίνο�ν ,χωρις ρ�ζα, χωρlς :Cηγ·ή, δ2λαδ� χω
ρις πρότερη αλυσιδα υπαρξεως; Οντολογικα μπορουν να γεν
ν·ηΘοuν ί:χ τοu μηδενός. 'Αλλ' αύτό είναι το όίχρο πού μπορεί
νά μiiς όδηγ·ή σει ή σκέψη τοu τυχαίου 'ι\ -η στοχαστιχ-)ι "
σκέψ·η, αν χρησιμοποι·ήσουμε τον 8ρο αύτό τών μαθημι:ι.τικών,
μέ τ·ήν Ε:ννοια τοu πιΘανοu. Γιατl " στοχαστικός " έ!γινε δρος
τών μαθηματικών οταν άνεκαλύφΘη ό νόμος τών μεγάλων άρι
θμών, πλ·ήΘους γεγονότων, άπό τό J . Beι·no u i l l i , τό '1 8ο αtώνα.
'Εκείνος χρ·η σιμοποί·η σε τ·)ιν έΧλ-ηvικ·)ι λέξη " στόχος .,,, μ' αύ
τή τήν Ε:ννοια. 'Ένα παράδειγμα : 'Όταν παίζει κανένας κορώ
να 'ι\ γράμματα, δ·ημοχρατία 'ι\ γράμματα [γέλια καl χειρο
κροη)ματα ], δέν ξέρει, αν τό νόμισμα δέν είναι χίβδ·η λο, σέ
χά.Οε ριξιά τί Οά βγεί. "Αν 8μως παίξει πολλές φορές κι αν
δέν ;:ίναι χ �βl>η�,ο ,το νόμι�μα , ε�,ναί σχεδόν β έ_βαι,ο ϋτι θ,ά !σο
_ αΧλ·η_. Είναι σα να πηγαινει τό
,
φαρισουνε ·η μια αποψ·η
με τ-ην
,,
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'

'

"
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φαινόμενο, να πηγαινοέρχεται, άλλα τείνοντας, δσο πάει δ
χρόνος, σ' ίtνα στόχο - στο κέντρο. Κ� ί ,α{πίj 7Ιναι �η πιθα
νότης. 'Ώστε, πιΟανότης ε!ναι ή τελικη αναλογια του φαινο
μένου δταν ύπάρχει αύτο το φαινόμενο τοu τυχαίου. Έξ ou
στοχαστικη έπιστ·ήμ-η
η cc στοχαστικ·η " σκέτα, ποU ση
μαίνει πιΟανοτικ-ή, με τούς νόμους των πιθανοτ·ήτων .
Λύτη λοιπόν, ·ή στοχαστικη σκέψη, δπως είπα, πρώτη φορα
εισήχθη στη Φυσικ-i) έπιστ·� μη σαν κάτι πο� ρυΟμίζει δρι� μέ
,
να γεγονότα μικροσκοπικα, δπως
ε!ναι τα δισεκατομμυρια
μόρια ένος άερ ίου άλλα πρόσφατα, έπίσης, με τη Θεωρία
τοu I-Ieisenbeι·g περί της άπροσδιοριστί-χς, τ'ίjς άδυναμίας δ·Ι)
λαδ·i) να δρίσουμε ταυτόχρονα και τη Θέσ·ΙJ στο χωρο καί την
κιν-Ι)τικη κατάσταση των σωματιδίων - γίνεται σχεδον καί όν
τολογικ·ή , δηλαδη κάτι πού ε!ναι μέσα στην ύφη τοu σύμπαν
τος. 'Ώστε βλέπουμε ξαφνικα δτι δ 'Επίκουρος, δντας άγνοη
μένος στούς αιωνες, ξαναβρίσκεται τώρα μέσα άπο την rδια
τη Φυσικ·ή, στην πρώτη γραμμη τ'ίjς έπιστημονικ'ίjς έπικαιρό
τητας. Βέβαια ·ή συζ·ήτησ·ΙJ και ·η διαμάχη , άνάμεσα στην αι
τιότητα καί μ·ή αιτιότ·ΙJτα, δεν έ:χει σταματ·ήσει. Ό 'Άινσταιν,
μαζί μl: τον de Bι·oglie πού Θεμελίωσε την κυμαντικη Θεω 
ρία, ·fιταν ύπερ της αιτιότητας, άντίθετα με τον Heisenberg
καί τ-)] νεότερ·Ι) σχολ·ή .
'Ένας καλλιτέχν-Ι)ς, δπως κάθε &νθρωπος, κάθε δν, δταν πρό
κειται να πράξει κάτι άποφασίζει καL λέει (( θιΧ κάνω τοί3το "
Ί-Ι πράξη αύτη δμως, δταν άναλυθεϊ, φτάνει σέ τέτοια προβJ.-ή
ματα : Κατα πόσο ε!ναι έλεύθερος να κάνει τούτ·Ι) την πράξη
η την &λλη . Δ·Ι)λαδ·ή , ·ή έκλογ·ίj πού Θα κάνω, άπο τί έξαρτiiται ;
Κ ' έφόσον ·ή τέχνη ε!ναι αύτη ή άέναη συζ·ήτησ·Ι) πού κάνει
δ καλλιτέχνης, δ &νθρωπος, μέ τον έαυτό του, ποιά γραμμ·ή ,
ποιον \χο, τ ι Θ' άποφασίσει ν ιΧ. φτιάξει , διότι έ:χει, δπως ε!πα
αύτη την έσωτερικ·ίj παρόρμ·ηση, έφόσον αύτη ε!ναι ή συζή
τηση, ή β-χσικ·ή , ·ή Θεμ�λιακ·ή , ή καΘ·ημεριv-ή , κάθε στιγμ'ίjς,
καθημερινά, χάθε στιγμή , μπαίνει αύτο το πρόβλημα της έλευ
Θερίας του. Ε!ναι έλεύθερος δταν άπqφασίζει ; 'Όταν άποφα
σ �ζω νιΧ. κάνω αύτη τη νότα ·lj αύ;ο τον 'ήχ� η δραμα;ίζ�μαι
,
τετοια χατασκευη, - ποση
ε!ναι η έλευθερια μας σ αυτό;
Γιατί το κάνω αύτο και τί σχέσ·η έ:χει το ίtνα με το &.λλο {πού
φτιάχνω } μ' έμένα καί μ/: τ·ίjν ύπόλοιπη φύση ; 'Ώστε αύτ·)] ή
συζ·ήτηση ε!ναι, βλέπετε, γενιχη σε χάθε στιγμ·ή .
Γι' αύτο έπέμεινα τόσο πολύ σ ' αύτο τ ο Θέμα τ-'ίjς έλευθερίας
των άποφάσεων χαί της βούλ·ησης στ·ίjν τέχνη . Και νομίζω
δτι το πρόβλημα ούσιαστιχιΧ. είναι παντοu, κυρίως δμως στην
τέχv-η . ΘιΧ. μοu πείτε γιατί; Ποιος &λλος λόγος είναι έξίσου
άπτος πού νιΧ. δδηγεί σ' αύτη τη Θέση, σ' αύτ·)] τη συμπερι
φορά;
Είναι, νομίζω, δ Θαυμασμός πού άπο πείρα άπόχτ·ησε δ &.νθρω
πος μπροστα σέ έπιτεύγματα &λJ.-ης έποχ'ίjς η της σ·ημεριν'ίjς
'
i; έπει?ίι
· δ �αυμασμος αύτ? ς, άνή χ,ει σ;ο , τάδε έπίτ� υγμα χι
δχι σ/: ολα-χανει δηλαδη, μια εκλογ·η , μια επιλογη, χι ο Θαυμα
σμός του πάει σ' έκε'ί,10 χι δχι σέ &λλο - ε!ναι άναγκασμένος
να πεϊ σέ τι το διαχωρίζε ι , δεδομένου δτι αύτο πού Θαυμάζει
σ' αύτο το άντιχείμενο είναι ιδιαίτερο, άνήχει σ' αύτο χαι δέν
ύπάρχει άλλοu πουθενά, διότι αν . ύπ'ίjρχε Θα δ·ημιουργοuσε
σύγχυσ·η στο μυαλό του. Είναι σαν έ:νας πόλος πού τον τρα
βάει , ας ποuμε σε μια. δρισμέν-η μουσικ·ή , δρισμέν-η άρχιτε
κτονική , δρισμένο γλυπτό, δρισμένο χορό, γιατί το διαχρίνει
άχριβως άπ' ολα τ' &.λλα.
'Όταν, �οιr;όν, δ rδιο7 είναι κατασκευ�στής, ύποr-ρεωτ ικ� Θέ
τει το ερωτημα : ποσο διαφέρει το εργο του απο τα, αλλα;
Δ·ηλαδ·ή , ποια είναι ·η πρωτοτυπία του; 'Όπου ξαφνικά, βλέ
πουμ� το πρόβλ· ψα τ-ϊjς πρ � τ�τυπίας να είναι συ�υφασμ�νο,
,
'
α�τό.
ταυτοσ·ημο, με, την αξία
που δινει δ κα � ε' � ας στο εργο
, ·η σ·η α ία , απ
, αποψ·η
, , α τη τ-ην
,,
Βλέπετ� πόσο μεγαJ
, !:χει
ο;
�
ιι:
ξαφνικα η, πρωτοτυπια στην εργασία. Βεβαια, ·η. πρωτοτυπία
αύτη Θα συνεπάγεται, τίς περισσότερες φορές, σύγκρουσ·η μέ
τιΧ. δεδομένα - διότι πρόκειται για κάτι καινούριο κι αύτο
σημαίνει οτι tρχεται σ' άντίΟεσ·η μ/: παλιότερα, εrτε ιδέες
είναι, εrτε τέχνη η αισΘητικες άντιλήψεις κ.λπ. Διότι άναπο
δογυρίζει τίς συv-ήθειες έπομένως προκαλεί μια άντίστασ·η
άπ' τούς συν·ηθισμένους σ' &.λλες συν·ήθειες. Καί γίνεται αύτ-ίj
·η πάJ.-η , ·ή ύποχθόνια τίς περισσότερες φορές, τ'ίjς έπιβολ'ίjς
νέ"?ν ι��ων : πού στην πολιτικ·ίj λέγετα ι έπανάστασ� - λλα
, βέβαια, στην τεχv-η
,
.
και στην τεχνη λέγεται επανασταση
και,
δ/:ν είναι α!ματ·ηρή, τίς περισσότερες φορές, άλλ' εχει τ-ίjν lδια
σκληρότ·ητα καί άδυσώπ·η τ-η λογικ·ή. 'Ώστε ή πρωτοτυπία
είναι συνυφασμένη μέ το ζήτημα τ-ϊjς έλευΟερίας. 'Επομένως,
ιι
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·ή άξία της τέχνης, ή άξία της καλλιτεχνικ'ίjς προσφορiiς ένος
άτόμου, ένος εΘνους, ένος λαοu, ένος πολιτισμοu έξαρτiiται
άπ' αύτ·ίj την πρωτοτυπία, αύτη τη Θεμελιώδη έλευθερία.
Ψώρα, αύτο σημαίνει δτι ή α ιτιότητα ε!ναι πάλι στο κέντρο
της συζήτησης πού κάνουμε. Βέβαια, δ/: μπορω νιΧ. συνεχίσω
έπ' &.πειpον αύτη τη συζήτ·ησ·Ι), άλλ' ύπάρχει ή πρακτικη όίπο
ψ·η της αιτιότητας. 'Υπάρχει αύτη ή φυσικη αιτιότητα την
δποία έ!χει κανένας έμπειpικά, π.χ. δταν σηκώσει το χέρι
καί τ' άφ-ήσει να πέσει μ/: δύναμ·η πάνω σ' αύτο το τραπέζι .
Θ' άκούσετε έ:να βρόντο. 'Επομένως, κάθε φοριΧ. πού Θ α. έπα
ναλαμβάνω το tδιο φάινόμενο, μ/: τίς rδιες συνΘΊjκες - έκε'ί
βασίζεται δλόκληρ·η ή έπιστήμ·η - ΘιΧ. tχω το lδιο άποτέλε
σμα. 'Έτσι έ:χουμε την άπόλυτη αιτιότητα. 'Ώστε εχουμε ίtνα
γεγονός, πού στο χρόνο προηγεϊται τοu δευτέρου, και ύπάρχει
ίtνα δεύτερο γεγονός, το δποίον επεται τοu προηγουμένου, με
την tδια πάντοτε σειρά. "Ας ποuμε Α, άφ-ήνω το χέρι μου και
πέφτει μ/: δύναμ·η στο τραπέζι και δεύτερον Β, άκούγεται δ
κρότος. ΘιΧ. μοu πείτε δτι μπορεί νιΧ. ύπάρξει κρότος χωρίς να
ύπάρχει τl:ι χέρι μου. ''Αν κάποιος έ:ρθει κρυφιΧ. κ.λπ. ΆλλιΧ.
έγώ άπομονώνω τα. δυο φαινόμενα και έ:χω μόνο το φαινόμενο
Α, δηλαδ·ίj τήν δρμη τοu χεριοu μου, και το φαινόμενο Β, δη
λαδη τον ·fιχο πού προκύπτε ι άπ' αύτό, σ ' αύτη τ η σχέση ,
την άλληλουχία τη χρονική. Δε λέω δτι &.λλες αιτίες δl: μπο
ροuν νιΧ. κάνουν κρότο, μπορεί νιΧ. ύπάρχουν, άλλ' έδω άπομονώ
νω το φαινόμενο καί , γενικά, στη φυσικη και τίς έπιστημες ύ
πάρχει ή πάλη αύτη να. άπομονωθεί το κατάλληλο φαινόμενο.
'Ώστε το Β είναι το άποτέλεσμα της αιτίας πού είναι το Α.
"Αν έπαναλάβουμε, οσες φορ/:ς Θέλουμε το φαινόμενο με τίς
rll'ιες συνΘΊjκες, ΘιΧ. έ:χουμε πάντοτε το rδιο άποτέλεσμα, τ-ίjν
rδια άλλη.λουχία Α, Β. Ποτε το Α δέ Θ' άκολουθε'ίται άπο όίλ
λο φαινόμενο, έφόσον παραδεχτ-ήκαμε τίς rδιες συνΘΊjκες.
'Ώστε ·ή α ιτιότητα μπορεϊ σιΧ.ν τύπος, σιΧ.ν καλούπι, νιΧ. Θέωρ·η
Θεί σαν ίtνα ζεuγος γραμμάτων, όνομάτων, γεγονότων, το δ
ποϊο πάντοτε, δσες φορ/:ς κι αν έπαναλ·Ι) φθεί, Θα έπαναληφθε'ί
κατιΧ. την rδια σειpα χαt μ/: τον tδιο τρόπο : Α, Β. Ποτ/: το
Α δl: ΘιΧ. το άκολουθεϊ ίtνα Γ, η ποτ/: τοu Β δ/: Θα προηγε'ίται
χάτι όίλλο, παριΧ. μόνον το Α. Αύτο το σχ'ίjμα μπορεί νιΧ. πάρ ε ι
ή αιτιότητα .
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"Αν ομως, σ' Ιtνα δισεκατομμύριο φορές, βρεθεϊ i:να /J.λλο
φαινόμενο, ξαφνικά, πού να διαταράξει αύτο το αύστηρο ζευ
γάρι, τί σΊ)μαίνει; 'Έ, δ φυσικος παρατηρητ·ής 'ι\ δποιοσδ·ήπο
τε βιολόγος 'ι\ σ1: δποιαδ·ήποτε πειραματιχ-)ι έπιστ-ήμη Θα πεί :
'Ά, eκανα λάθος - πρώτ·η ύπόθεσ·η - δ1:ν το παρατ·ήρ·ησα
καλά, κάτι μοu ξέφυγε. Δεύτερ·η ύπόθεση : Θα πεϊ οτι ύπάρχει
i:να τρίτο γεγονος πού έμφανίζεται σπάνια καί άπροσδόκητα,
τυ�αία; "fj-σ;ε ;ο τυ;ψϊο είναι �ά; ι πού φαίνε ;α ι σα σφάλμα
,
στην αρχ·η , αλλα μετα, κατι
που αδυνατίζει την α ιτιότητα έ
φόσον δ1: Θά 'μαστε βέβαιοι έκατο τοϊς έκατό, i:να δισεκατομ
μύριο στο δισεκατομμύριο, οτι ·ή αtτιότ·ητα Θα ισχύει. 'Απο
κεί καί πέρα eχουμε ολ·η τ·ήν eκτασ·η,, διότι ί'λν αύτ·ή ·ή έπανά
λ•ηψη τοu &λλου γεγονότος παρατ·ηρηθεϊ συχνότερα, τότε Θα
κλονίζεται περ ισσότερο ·ή αιτιότητα. Κ' eτσι μετριέται ·ή αι
τιότητα μ/: το μέτρο τών πιθανοτ·ήτων. Δηλαδ·ή, μ1: το βάρος
τώ'Ι πιθανοτ·ήτων.
Αύτο eχει σα συνέπεια οτι , ί'λν πάντοτε άκοuτε Ιtναν ·fιχο να
συνοδεύεται άπο i:να δεύτερο ·fι χο, μl: τον rδιο τρόπο, Θα προσ
δοκiΧτε , Θα περιμένετε, χωρίς καμια eκλπλ·ηξη , αύτον άκρι
βώς το δεύτερο ·fι χο, πάντοτε . Βέβαια - είναι στοιχειώδης
ά fχ·ή ;rϊjς α ισΘητικΊjς rι;ύτο ---; άμέσως, eρ�εται ,"'1 πλήξη ά;:ο
τη δευτερ·η κιόλας φορα. Πρωτη φορα κανω αυτό : [χτυπαει
δυο διαφορετικούς 'ήχους στο τραπέζι πού ύπάρχει μπροστά
του ] . Ό πρώτος ·fι χος έξέπληξε λιγάκι, διότι δl:ν τον περι
μένατε. Ό δεύτερος ·fιχος σiΧς έξέπ).-ηξε οσο καl δ προηγούμε
νος διότι δl:ν ·fι ταν δ rδιος άλλα διαφορετικός. "Αν ξανακάνω
το rδιο αύτο [χτυπάε ι τον πρώτο άπ' τούς προ·ηγούμενους
δυο 'ήχους ) , Θα περιμένετε, σχεδον βέβαια, ν' άκουστεί δ
δεύτερος ·fΊ χος.
'Εκεί, άρχίζει καί παίζει το παιχνίδι τοu ένδιαφέροντος τοu
αισθητικοu. Σας λέω αύτο &πλα άπο την /J.ποψ·η τοu σχήμα
;ος ;Ίiς αιτιότητας. ,Πώz δ?υλεύ � ι στο μυα,λδ του καθε,νος
ανθρωπου καί, τελικα, της επιστημης. "Η αντίστροφα,
απο
τ·ήν έπιστ·ήμη στο μυαλδ τοu καθενος άνθρώπου.
'Αλλά, προκαλώντας τ·ήν eκπλ·ηξη αύτ·ή , κάνοντας δηλαδ·ή Ιtνα
διαφορετικο δεύτερο 'Ιjχο [χτυπάει, μετά. το γνώριμο πρώτο
'Ιjχο, Ιtναν τελείως διαφορετικό, δεύτερο ] , άνανεώνεται το έν
διαφέρον γιά. το γεγονος πού συμβαίνει έκεϊ. Βλέπετε πόση
σ·ημασία eχει το πρόβ).-η μα τΊjς άλληλουχίας αύτ-ίJ.ς, άπ' αύτ·ή
τ·ήν /J.ποψη τΊjς αιτιότητας, στ·ή σύνθεση τ·ήν -lJΧ·η τικ·ή 'ή τ·ήν
όπτιχ-ή . 'Εδώ, βέβαια, μπαίνει μέσα σ' αύτο τον πλατύ
χ� ρο , ξαφνικ� το �ρό�λημα της συ_μ μετρίας, τΊjς άσ�μμετρίας ,
,
,
των α_ναλογιων σ ;ην �ρχι �εχτονι�η , στό χ � ονο,
?τη μουσικ·Q
,
γενιχα, αυτο
που λεμε αναλογιες, δ•ηλαδη σχεσεις μεταξυ
ογχων, μορφών, iJντων πάσης φύσεως. Βλέπετε πώς ·ή αtτιό-

τ·ητα έμφανίζεται ξανά, άπο &λλη /J.ποψη, μέσα στό πρόβλ·ημα
τΊjς καΘαρΊjς σύνθεσης. Πρίν είχα πεϊ οτι ·ή αιτιότητα έμφανί
ζεται άπό τ-ή σκοπια τΊjς έλευθερίας τΊjς άποφάσεως. Τώρα
βλέπουμε ξαφνικα νά. έπεμβαίνει άπό τ·ήν &ποψη τοu ένδιαφέ
ρ �ν;ος, δη�αδή τ·� ς αι�ΘητικΊjς, τΊjς κατασκευΊjς τΊjς tδιας,
να επεμβαινει στ·ηv πραξ·η .
"Ας πάρουμε, τώρα, eνα &λλο σκέλος, κοντά. στη μουσικ·ή ,
συλλογισμών χαί προτάσεων πού Θ α μας φέρει , σ l: σχέση μ'
αύτα πού είπα πρίν, σ/: δρισμένες άποφάσεις, προσωρινά. 'ι\
σχετικα έλεύθερες, διότι φτιάνουν χάτι καινούριο. 'Όπως είπα
πρίν, τό έλεύθερο ταυτίζεται μ/: κάτι καινούριο. 'Ελευθερία
προς τό ύπάρχον - θά 'λεγε κανένας, πολιτικά, τό κατεστη
μένο - είναι άκριβώς το να κάνει κάτι διαφορετικό. Στ-ήν
τέχv-η είναι βασικό αύτό το πράγμα, στήν έπιστ·ήμη έπίσης- .
καί στ·ή ζω·ή . "Ως i:να ση_μεϊο βέβαια διότι πουθενα l>Ι:ν ύπάρ
χει τό άπόλυτα έλεύθερο, l>ηλαδή τό άπόλυτο γένv-ημα έκ τοu
μηδενος η τό &σχετο μ1: τα προ·ηγούμενα στο χώρο η τό χρόνο Θα μας άπασχολήσει σl: )�ίγο γ ιατί κάν� �;ή Ι>ιάκρισ·η στό χώ � ο
κα ,� τό χρό�ο - είναι μ;α Ι>ι,ακριση που εχει} α � ικη, σ·�μασ �α
στη μουσικη και, γενικα, στις τέχνες , οι δποιες εχουν τό χρο
νο μέσα τους σά στοιχείο δομικό.
Λοιπόν, παίρνω i:ναν ·fΊχο, δ δποίος δ/:ν είναι έπ' aπειρος ο\)τε
πολύ σύντομος. 'Έστω μια συλλαβη " ά , 'ι\ αύτό [χτυπάει
μιά φορα ] -� μια νότα άπό ενα iJργανο. 'Ό,τι χτυπάε ι τό αύτί
μου, ο{)τε πολU μακρό, οϋτε πολύ σόντομο. 'Έτσι, ωστε να
μπορώ να τό πιάσω στο χέρι, κι οταν λέω χέρι έννοώ, βέβαια,
τό χέρι τοu μυαλοu μου. Αύτος δ ·fΊ χος είναι ενα φαινόμενο
πού καταρχ·ή ν, το Θεωρώ /J.μορφο. Καί τώρα, μπαίνω στ·)J Θέ
σ·η τοu άκροατΊj τοu καθημερινοu, οπως είναι κι δ μουσιχος
δ rδιος - γιατl είναι τέτοίος καταρχ·ήν, στ·ή βάσ·η του καί δ
μουσιχός, καl θεωρεί έπομένως αύτό τον 'Ιjχο · σαν ενα φαινό
μενο χλειστό - γιατί τό λέω κλειστό; 'Όχι έπειδή τό 'χει
συλλάβε ι έντελώς στο μυαλό του. 'Όχι. Τό 'χε ι &πλώς άντι
ληφθεί οτι δηλαδ·ΙJ δl:ν είναι έπ' δ.πειρο, ο\)τε στιγμιαίο, ώστε
να μ·Ι)ν τό άκούσε ι , νά. μ·ήν καταλάβει τί είναι. Το άχούει, το
προσέχει . 'Έχει ενα . . . πατατοειδl:ς σχΊjμα, μιά. πατάτα δl:ν
eχει καθορισμένο σχΊjμα, είναι λίγο πολύ στρογγυ).-η καί,
ποu καί ποu eχει αιχμ1:ς - δl:ν ξέρω ί'λν η πατάτα eχει αtχμl:ς
[γέλια ] . 'Έμαθε δ /J.νθρωπος διά. μέσου τών χιλιάδων έτών,
τών έχατομμυρίων rσως έτών, νά. διακρίνει μl:ς στον ·fι χο δρι
σμένα χαpακτ·η ριστικά. "Ετσι τό φαινόμενο αύτό δ1:ν είναι
γι' αύτόν έντελώς ενα χομμάτι /J.μορφο, ενα μπλοκ αισΘαντιχό
(τών α tσΘ·ήσεων, τ-ϊjς άντίλ·ηψης ) άλλά. Ε:χει ρωγμές, eχε ι πρά
γματα πού δια.κρίνει χαί , μερικl:ς φορές, ξέρει καί τά όνο
μάζει.
"
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Λοιπόν, άπ' αύτιΧ τιΧ χαρακτηριστικιΧ τοϋ ·ί)χοu, έκείνα πού
!:χουν περισσότερο καλλιεργηΟεί καt άναγνωριστεί είναι πρώ
τ� το ϋψος καt δ χρόνος (ol 8ιάρκειες ) . 'Ένας ·)jχος εχει πολλιΧ
γεγονότα μέ�α , τ� δποί� Εχουν δ� ισμένες �ιά? κειες Κ� ι ,τt�
, είναι ασυνει8η αυτη ·η
,
παρακολουΟει κανενας - εστω
κι αν
παρακολούΟ·ησ·η - εχει ενταση, άλλοϋ 8υναμώνει, άλλοϋ ά8υνατί
ζει άπότομα η άργιΧ (ιΧλλο χαρακτ·η ριστικο το άπότομα η άρ
γά) ."Εχει 8ηλα8·ή έ'.ναν τύπο έξέλιξ·ης δμαλ'ίjς 'ι) άνώμα)•ης (ιΧλ
λο χαρακτηριστικο αύτό ) . Τώρα σέ ιΧλλ·η τάξη, σέ ιΧλλ·η κα
τηγορία: είναι πολλιΧ τά. γεγονότα η λίγα, !:χουν η 8έν εχουν
δμοιογένεια. Βλέπουμε, έπομένως, οτι ύπάρχουν καt στάθ
μες καt στρώματα τίjς άντίληψης αύτοϋ τοϋ φαινόμενου.
'Ώστε 8ιακρίνουμε πολλιΧ πράγματα μέσα στον Ίjχο, άλλά. τά.
κυριότερα, οπως είπα, κι αύτο είναι πού χαρακτηρίζει τούς
μουσικούς ·ί]χους, άκόμη καt σ·ή μερα, Ε:στω καt στήν ·ήλεκτροα
κουστικ·ή μουσικ·ή , είναι : το ϋφος, δ χρ61ιος βέβαια άπ' τον
δποίο 1\έν ξεφεύγει τίποτα, ·ή έvταση πού κι αύτο είναι κάτι
άπ' το δποίο 8έν ξεφεύyο:ι τίποτα καt 8ιάφορα ιΧλλα χαρακτ·η
ριστικιΧ οπως είναι ·ή έξέλιξη, 8ηλα8·ή δ βαΟμος τ'ίjς άπότομ·ης
άλλαγ'ίjς. "Υστερα, ύπάρχε ι κ' έ'.να Cίλλο : δ βαΟμος της εύτα
ξίας ·η τ'ίjς άταξίας πού ύπάρχει στα έσωτερικά. γεγονότα τοϋ
'ήχου . 'Επίσης, το πόσα γεγονότα ύπάρχουν σ' αύτο τον ·)jχο μικρότερα γεγονότα - 8ηλα8·ή χαρακτ·ηριστικο τ·ijς πυκv6τη
τας. 'Ώστε βλέπουμε οτι ύπάρχε ι δλόκληρος κατάλογος τών
χαρακτ·η ριστικών ένος 'ήχου γιά. τιΧ δποία πρέπει ν' άποφασί
σει δ συνΟέτ·η ς, τt βαθμό, τt τιμ·ή ΟιΧ πάρουνε γιά. κάθε Ίjχο
αύτιΧ τά. χαρακτ·η ριστικά.
Το καΟένα άπ' αύτά τιΧ χαρακτηριστικά 8ημιουργεί έ'.να εί8ος
κατ·ηyορίας, μιά. κλάση χαρακτ·ηριστικών, οπως ε!ναι το ϋψος.
Κάθε χαρακτ·η ριστικο μπορεί νά 'χει πολλές τιμές. 'Επομένως
κάθε χαρακτηριστικο μπορεί ν' άντιπροσωπεύεται άπο έ'.να
σύνολο τιμών. 'Ώστε εχουμε 8ιαφορετικά σύνολα τιμών γι.Χ
κάθε χαρακτηριστικό. ΤιΧ σύνολα αύτιΧ πώς τά. χρ·ησιμοποιεί
δ μουσικό�; Πώς τιΧ χρ·ησιμοποιεί δ άκροατής πού τ' άντιλαμ
βάνεται ; Δ·ηλα8·ή , ποιιΧ είναι ·ή ούσιαστικ·ή, ·ή βασικ·ή 8ομή
αύτών τών χαρακτηριστικών, στο κεφάλι τοϋ άνθρώπου έν
νοώ ; 'Άλλο άμέσως έρώτημα πού είναι συνέπεια τών προ·η
γουμένων παρατηρ·ήσεων. 'Εκεί μπαίνει Κανείς σέ ώρα"ία πρά
γματα. Π . χ . ποιιΧ είναι ή 8ομ·ή τοϋ χρόνου; Τι σημαίνει χρό
νος ; 'Όχι σ' ολη του τ·ήν εκταση , γιατt είναι ιΧλυτο μυστήριο.
'Αλλά τ� σημαίνει δ χρόνος άπο τήν ιΧποψη τοϋ χειρισμοϋ τοϋ
χρόνου ; Tt κάνει έ'.νας μουσικός; Tt κάνει έ'.νας άρχιτέκτονας,
i.νας φυσικός, Ιiνας κιv-ηματογραφιντζής ; [Γέλια ] . Μετράει ;
Μετρά �ι χρονικές 17ον�8ες . "� χει τ ο ρο,λόι το� , τ ο δποίο είν� ι
,
συν8εμενο κοσμικα με το συμπαν και μετραει μετρα
μικρα,
τά παραβάλλει , προσθέτει , άφαιρεί καμιά φορά, 8ιαιρεί, πολ
λαπλασι� ζε ι· �ύτο κάνε,ι δ �;ουσ�κός, δ φυ � ικός, δ κινημα το
,
,
γραφιστ·η ς. Αυτο σ·ημαινει οτι υπαρχε
ι κατι το κοινο κατω
άπ' ολες τtς έκφράσεις τοϋ χρόνου. Κι αύτή ·ή 8ομ·ή , ·ή κατα
σκευ·ή το,ϋ χρόνου yέσα στο μυα):ό μας συν�έεται, �χε8ον ιΧμ� 
,
σα, με, τη 8ομη, του μηκους,
γιατι το ,,ι8ιο κανουμε οταν μετρα
με μ·ήκ·η . 'Επομένως, πίσω άπ' αύτές τtς 8υο έκφάνσεις τοϋ
φυσικοϋ κόσμου - τιΧ 8υο χαρακτηριστικά, ας ποϋμε, τοϋ
φυσικοϋ κόσμου: χρόνο καt χώρο - ύπάρχει ή ϊ8ια 8ομ·ή .
Καt παραπέρα : ''Αν πάρουμε τ ά 8ιαστήματα ϋψους τοϋ άπλοϋ
άνΟρώπου, κι αύτος κάνει το ϊ8ιο : θά πάρει Ιiνα 8ιάστ-ημα, iΧς
ποϋμε ·ήμιτονίοu, ΘιΧ βάλει πολλά ·ήμιτόνια το Ιiνα 8ίπλα στ'
ιΧλλο, γι � ν� κ�νει μεγα�,ύτερο 8,ιάστημα. , ·η Ο' άφ;χ ιρέσ� ι ·ήμι�
,,
τόνια για να κανει μικροτερο 8ιαστημα κ ετσι
Θα φτιαξει τ-η
μελω8ία του. 'Ώστε κι αύτος παίρνει μ·ήκ·η μονα8ιαία , τά. προ
σΟέτει, τ' άφαιρεϊ χ.ο.χ. Κάνει, λοιπόν, τlς ϊ8ιες πράξεις δ
ιΧν ρ �π�ς καt στο χώρο κ� ι σ;ο χ,ρό�ο καt στο ϋψος, άλλά
και σ &λλα χαρακτηριστικα που πριν αρίΟμησα.
Τι σημαίνει αύτό; Σημαίνει οτι ύπάρχει ·ή 'ί8ια 8ομ·ή πίσω άπ'
αύτά. Λύτ·ή ·ή 8ομ·ή εχει άνακαλυφΟεί, ·η μiiλλον εχει όνομα
στεί, κυρίως άπ' τούς μαθηματικούς - 8ιότι ο! μαΟηματικοt
χρειάστηκε άπο άνάγκη, νιΧ ξεμπλέξουν δρισμένα πράγματα
το 1 90 αιώνα στά μαθηματικιΧ ( οϋτε στ-ή φυσικ·ή , οϋτε
πουΟενά άλλοϋ) καt βρ'ίjκαν δρισμένες 1\ομές πού κατά τύχη
συμβαίνει νιΧ είναι 8ομές τοϋ άνΘρώπινου νοϋ. Αύτ·ή ·ή 8ομ:ή
είναι ·ή 8ιατακτικ·ή 8ομ·ή τοϋ άνΟρώπινου μυαλοϋ· 8ηλα8·ή οτι
είναι σέ τρείς τιμές 8ιαφορετικές ένος άπ' αύτιΧ τά. σύνολα (τοϋ
χρόνου ·η τών ύψών 'ι) τών μ-ηκών 'ι) της πυκνότητας 'ι) της
έντάσεως ), μπορεί νιΧ τtς κατατάξε ι, νιΧ πεί λχ. αύτ·ή, ·ή 8εύ
τερη, είναι άνάμεσα στήν πρώτη καt στ-ήν τρίτ·η · μπορεί νιΧ
τtς κατατάξει , κατ.Χ μέγεΟος μπορεί νά. πεί οτι αύτο το μ'ίj
κος είναι άνάμεσα σ' αύτά τά 8υο ιΧλλα μ·ήκ·η ώς προς το μέ-

�

"
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Μεταστάσεις, γιά όρχ·ήστρα 61 δργάνωv { 1 953/5'· )
Πιθοπρακτά, γιιΧ δρχ·ή στρα 50 όργάνωv ( 1 955/56 )
Άχορρίψεις, γιά 21 οργανα { 1 956/5 7 )
Διαμορφώσεις, ·ήλεκτρακουστικ·ή μουσική (1 957 )
Συγκεκριμένο ΡΗ, ήλεκτρακουστικ·ή μουσικ·ίj ( 1 958 )
Μονομαχία, παιχνί8ι γιά. 8ύο δρχ'ίjστρες ( 1 95 9 )
Συρμός, γιά 1 8 εγχορ8α { 1 959 )
ΆναλογικιΧ Α καt Β, γιιΧ 9 εγχορ8α καt ταινία { 1 959 )
'Ανατολή-Δύση, ·ήλεκτρακουστική μουσικ·ή { 1 960 )
'Έρμα, γιιΧ πιάνο (1 960/6 1 )
ST/!> , γιιΧ κουαρτέτο έγχόρ8ων ( 1. 956/62 )
ST / 1 0 , γιά. 1 0 οργανα { 1 956/6 2 ) ,
Μόρσlμα/Άμόρσιμα, γιιΧ 4 οργανα ( 1 956/62 )
Άτρείς, γιά 1 0 οργανα ( '1 956/62 )
ST /'1 8 , γιιΧ t1 8 οργανα (1 956 /62 )
Στρατ·η γlα, παιχνί8ι γιιΧ 8ύο όρχ'ίjστρες ( 1 959 /62 }
Πολλά τά Δεινά, γιά παι8ικ-ή χορω8ία κι όρχ·ήστρα ('62 )
Bol101' , ·ήλεκτρακουστικ·ή μουσικ·ή ( '1 9 62 )
Έόντα, γιά πιάνο καt 5 χάλκινα' (1 963/611 )
' Ικέτι8ες, σκ·ηνική μουσική ( 1 964 )
'Άκρατα, γιά 1 6 πνευστά ( '1 964/65 )
'Ορέστεια, σκηνική μουσικ-ή ( 1 965 /66 )
Τερρετέκτωρ, γιά όρχ·ήστρα { '1 966 )
τόμος Α, γιά βιολοντσέλο σόλο ( 1 9 66 )
Μ·ή 8εια, σκηνική μουσικ·ή ('1 967 )
Πολύτοπο Mon ιι·eal, γιά 4 δρχ'ίjστρες ( 1 96 7 }
Τιι ί Ls, γιά 12 φωνές μικτές ( 1 967/68 }
Τόμος Γ, γιά όρχήστρα ( 1 967 /68 }
Κράνεργο, μουσικ-ή μπαλέτου γιά ταινία καt δρχήστρα
'Ανακτορία, γιά δκτέτο ( 1 969 )
[ {1 968/69 )
Συναφαί, γιά πιάνο καt όρχ·ήστρα ( 1 969 )
Περσέφασσα, γιά 6 έκτελεστές κρουστώv { 1 96 9 )
H i b i l< i - Hana - Ma, ·ήλεκτρακουστικ-ή μουσική ('69/7 0 )
Χάρισμα, γιά κλαρινέτο και βιολοντσέλο ( 1 9 7 1 )
"Αρουρα, γιά 1 2 Ε:γχορ8α (1 9 7 '1 )
Περσέπολις, φωτεινο καt ·ήχητικο Θέαμα ('1 97 1 }
Άντlχθων, γιά δρχήστρα ( 1 9 7'1 )
Λίναια-' Αγών, γιά κόρνο, τρομπόνι τενόρο, τοϋμπα ( 1 97 2 }
Πολύτοπο τοϋ C l ιι n y, φωτεινο καt ·ήχψικο θέαμα ( '1 9 7 2 )
Μίκκα, γιά βιολt σόλο ( 1 9 7 2 )
'Ηρι8ανός, γιά 1 8 οργανα ( '1 9 7 3 )
Εύρυάλη, γιά πιάνο ( 1 9 7 3 )
Πολύτοπο Ι Ι , ( 'l 9 7 3 }
Cendι·e s, γιά μικτή χορω8lα καt όρχήστρα (1 973/7lι)
ΈρίχΟων, γιά πιάνο καt δρχ·ήστρα ( 1 97Ιι )
Τοώμενα, γιά δρχ-ήστρα { '1 97/ι )
Ε m ι ι·e i n Les, γιά όρχ·ή στρα { 1 97 5 )
Φλέγρα, γιά σύνολο 8ωματίου { 1 976)
' sl1 i ma, γιά 2 φωνές καt μουσικ·ίj 8ωματlου { 1 976)
γεΘος - το ϊ8ιο γιά το χρόνο, το ϋψος χ.ο.χ. Αύτ-ή είναι ή
8ιατακτικ-ή 8ομ·ή . Άπο κεϊ καt πέρα συμπλέκεται κάπως πε
ρ ισσότερο το πράγμα καt φτάνουμε στtς πρώτες μορφές όρ
γάνωσ·ης τοϋ μυαλοϋ , τlς λεγόμενες δμά8ες . Tt κάνει δ άρχι
τέκτονας, δ γεωμέτρ·η ς, δ φυσικός; :Μετράει κομμάτια χώρου,
τά συγκρίνει μεταξύ τους. 'l 't κάνει δ μουσικός; Κάνει το ϊ8ιο
πράγμα, το οτι χρ·ησιμοποιεί μιά πράξ·η · προσθετικ·ή στο
χρόνο, προσΘετιχ-ίj στο μ'ίjκος, πού Βέν εχει καμιά σχέση ποιο
τικά τό 'να μέ τ' Cίλλο · ομως λέμε το ϊ8ιο : προσθέτω 8υο
8ευτερόλεπτα, οπως λέμε προσθέτω 8υο μέτρα.
"�στε, παρόλο πού εχουγ-ε ..ή� ϊ8ια λέξ·η, εχουι;ε , �ι�φορετι
, Διοτι υπαρχει
.
κα φαινόμενα. Γιατι;
πίσω τους αuτ·η η εγκεφα
λικ·ή 8ομ·ή τοϋ άνΟρώπου. Το ϊ8ιο κάνει δ μουσικος στtς έν
τ�σεις, τά ϋ�η καt σ' �λλα _2;:αρακτηριστικά τοϋ ·)\χου. κ':'ι
,
αυτές οι, δμα8ες είναι οι πρωτες, πιο συνθετες
κατασκευες
τοϋ άνΟρώπινου μυαλοϋ, 8ηλα8·ίj ·ή 8υνατότ·ητα σέ καθένα άπ'
αύτά τά σύνολα νά έπιβάλει μιά συναρμοστικ·ή , συν8υαστικ-ή
πράξ·η , νά πεί τώρα, αύτο το βάζω μαζt μ' Ιiνα ιΧλλο, πού άν·ή
κει στο ϊ8ιο το σύνολο καt φτιάχνω Ιiνα τρίτο γεγονος η μέ
γεθος πού άν·ή κε ι στο ϊ8ιο το σύνολο. "Ας ποϋμε, παίρνω Ιiνα
8ιάστημα ·ήμιτονlου, προσΟέτω Ιiνα τόνο, το άποτέλεσμσ. {:)ά
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Ποτέ ή αϊθουσα τής Λυρικής Σκηνής δέ11 εlδε, σέ παράστασ1] της, τ6σον κ6σμο ! Ίlταv, δμως άσφυκτικά γεμάτη στήν τρίωρη
διάλεξη πού 'δωσε 6 Γιάννης Ξενάκης, dτlς 17 τού Σεπτέμβρη. Περισσ6τερο ι άπό 500 θαυμαστές του τήν παρακολούθησαν όρθιοι !

ε!ναι Ιtνα τριημιτόνιο - Ιtτσι οέν ε!ναι ; Δ·ηλαο·)j Ιtχουμε Ιtνα
οιάστημα τό δποίο προσοιορίστηκε άπ' αύτ-1) τ·η μουσικ·ίj
πράξη, ·Ι) δποία eχει μιά Ιtκφραση άριΟμψική.
Τώρα, ή' θελα νά σiiς μι);ήσω σχετικά μέ τό χρόνο, οιότι Ιtχει
tοιαίτερο ένοιαφέρον. Ό χρόνος άπασχολεί δποιονοήποτε &.ν
Θρωπο. Ε!χα Θέσει στον έαυτό μου, πρίν άπό πολλά χρόνια,
τό έρώτ·ημα : Τί έστί χρόνος ; Καl μάλιστα, Θυμiiμαι τό ε!χα
ρωτ·ήσει ϋταν 'ήμουνα στο γυμνάσιο άκόμα. · ΕΙχα σηκώσει
τό χέρ ι μου, ξαφνικά, μοίί 'ρΟε eτσι καί ε!πα : « Tl έστl χρό
νος, κύριε . . . » στον καΘ·ηγητ-1) έκείν-ης •'ίjς έποχ'ίjς. "Ολ·η ·IJ
τάξ·η γέλασε. Τόσο άφελ·ίjς ·lj έρώτ·ησ·η ! Ό κ�Θένας ξέρει
τl ε'tναι χρόνος . Ε'tναι τό ρολόι ! 'Έμοιαζε μέ τό " τί έσ•l
ζωή " 'ή τό " τί έστί φώς " (αύτά ε'tναι προπολεμικά, πού σiiς
λέω ) . Λοιπόν, τί έστί χρόνος ; Πώς, οηλαο·ή , σχηματίζεται
ή eννοια τοίί χρόνου, στο μυαλό τοίί άνθρώπου κι αν i5χι ϋλων
τών άνΘρώπων - ο·ηλαο·)j 8λων τών φυλών κι ϋλων τών πολι
τισμών πού 'ναι στ·)j γ'ίj - τουλάχιστον, πώς σχηματίζεται
δ χρόνος σέ δρισμένη κοινωνία ; Κι αύτ·)j ε'!ναι ·η μελέτη πού
!:κανε δ J ean Piaget, δ 'Ελβετός, καί άνακάλυψε δρισμένες
φάσεις στ-)jν κατασκευ·)j τ·ίjς ltννοιας τοίί χρόνου, άκόμα καί
τοίί χώρου, στο παιοί τών 'Ελβετών. Πράγμα ϋμως άρκετά
γενικό ώστε νά μπορεί νά στέκεται (τουλάχιστον προσωρινά }
σά μιά έν�ιαφέρουσα eρευνα γιά τό πώς οημιουρyοίίνται οί
εννοιες μέσα στο κεφάλι μας. ΠαρένΟεση : 'Η Ιtννοια τοίί χρό
νου, οπως ξέρετε, θεωρ·ήΘηκε 'ήοη άπό τ-)jν έποχ·ή τοίί 'Αριστο
τέλη , σάν κατηγορία, οηλαοή σάν Ιtνα χαρακτ·ηριστικό •'ίjς
ϋπαρξης, όντολογικ·ή , φυσικ·ή . 'Όπως ε'tναι δ χώρος κ' Ιtνα
σωρό &λλα πράγματα, καί οιατηρ·ήΘ·ηκε κι άπ' τον Κάντ (πολύ
άργότερα ) σάν κατηγορία, οηλαο·)j σάν Ιtνα πλαίσιο μέσα στο
δποίο κινείται τό πνείίμα τοίί άνΟρώπου .
Αύτό, λοιπόν, άκριβώς τό πλαίσιο προσπάθησε δ Piaget νά
οεί πώς " ίορύεται " μέσα στο μυαλό τοίί άvθρώπου. Δέν π·ίj
γε πολύ μακριά - άπό γεννησιμιοίί ·η καί πιο πρίν μέσα στή
μ·ήτρα τ-ίj ς μ·ητέρας του - άλλά, π'ίjρε πrι:ιοιά άπό 5 - 6 έτών
μέχρι 1 2 σχεl>όν, καί άνακάl υψε τό έξ'ίjς : ϋτι τά παιοιά 5 έτών
οέν Ιtχουν σχέσ·η οιατακτικ)j τοίί χρόνου - οέν κάνουν οιάκριση
οηλαοή - άνάμεσα στο τώρα καl στο πρίν η στο μετά, τό
σήμερα, τό αϋριο καί τό χτές . Τά μπεροεύουν. Ξέρουν τίς λέ
ξεις άλλά οέν ξέρουν τίς Ιtννοιες πού ε'tναι πίσω άπό τίς λέξεις.
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Δ·ηλαοή ε'tναι άντιμεταΘετές ο ί στιγμές τοίί χρόνου. Σέ
οεύτερη φάσ·η , ϋμως, παύουν νά ε'!ναι άντιμεταΘετές καί τά
παιοιά άπο 7 - 8 χρονώ ε'!ναι ίκανά νά Οιακρί'ΙΟυν καί νά ξε
χωρίζουν 'tO αϋριο άπό τό χτές, τό τώρα άπό τό μετά. Σέ τρί
•η φάσ·η ε'!ναι ίκανά νά ποίίνε ϋτι δ χρόνος πού πέρασε, άνά
μεσα σ' αύτό τό γεγονός καί τό &λλο, ε'tναι μεγαλύτερος άπό
τό χρόνο πού πέρασε άπό itν' &.λλο γεγονός κ' itνα &.λλο. Δ·η.λα
ο·ή, νά συγκρίνουν οιαφορές χρονικών στιγμών. Δ·ηλαο·ή νά
μετρiiνε τό χρόνο. Όπότε συμπ).-ηρώνεται ετσι μιά βασική
οομ·ή τοίί μυαλοίί, πού ε!ναι αύτό πού ελεγα πρίν δμάοα " .
Κι αύτό περίπου γίνεται μέχρι • ο ·1 20 ετος. 'Από κεί καl πέρα
φαίνεται νά μή έξελίσσεται δ &νΘρωπος, οηλαοή ϋλοι μας κ', � ί ι;-εyάλ? ι φ�σικοί, ο7;ως δ "Αινσταιν χ.λπ.- μένουμε σ'
αυτη τη οομη που σταματαει στα, 1 2 χρόνια.
'Ερώτημα (ξαφνικό, άπότομο χαl τραγικό) : Ε'tναι ουνατό ν'
άλλάξουμε αύτή τή οομ·η τοίί χρόνου μέ οιάφορους τρόπους,
έπιστημονικούς η, μέ τ-1) βο·ή Θεια τ'ίjς κοινωνίας, ιστορικούς
κ.λπ. ; "Η μέ &λλους τρόπους - i5χι μέ . . . ναρκωηκά, i5χι
κάθε &.λλο - ν' άλλάξουμε ··))ν πραγματική οομ·fι τοίί χρόνου;
Ε'tναι ουνατό νά γίνει μιά τέτοια άλλαγή ; Αύτό τό έρώτ·ημα
ε'tναι άνοιχτό. Δηλαο·ή , ίσως, ·y ιατl i5χι ; "Αν ε'tναι ουνατό νά
γίνει αύτή ή άλλαγ·ή , τότε ϋλη ·ή χατασκευ·fι τοίί κόσμου άπό
τlς έπιστ'ίjμες χι άπ' τ-)jν Ιtννοια πού Ιtχουμε τοίί σύμπαντος
άναποοογυρ ίζεται, οηλαοή έξαφανίζεται . Και, ίσως, τό πρό
βλ·ημα τ'ίjς άουναμίας νά πισωορομ·ήσουμε στά γεγονότα, στο
χρόνο, νά μήv όφείλεται παρά μόνο στο οτι ·η χατασκευ·)j τοίί
χρόνου μέσα στο μυαλό μας ε'!ναι τέτοια χι ϋτι ·η πραγματι
χότψα , , ' πού οέν τή βλέπουμε itνεχα αύτ·ίjς τ'ίjς κατηγορίας
τ'ίjς οομ'ίjς τοίί μυαλοίί , ε!ναι πολύ οιαφορετικ·ή . Κ' ϋστερα
άπό τόσες χιλιάοες χρόνια καl θεωρίες χαί Θρ·ησκείες πού άλ
λάζουνε , χαl μάλιστα τόσο γοργά σ·ή μερα, τίποτα οέ μiiς έμ
ποοίζει νά φανταστοίίμε Ιtνα τέτοιο σάλο στ·)j γνώση πού Ιtχου
με τοίί σύμπαντος.
[Στο σημείο αύτό, Ιtγινε μικρ·)j οιαχοπ·)j γιά τ-ήν άλλαγ·ή μα
γνητοταινίας, στ·)j� ;Ι)Χογράcp_φη τ-ίjς δι;ιλίας. Κάπ,οιος �πό τό
, όίλλος προτεινει να συνε
κοινό, προτεινει ν αχουστει μουσικη,
χίσει τ·)jν δμιλ[α του δ Ξενάκ·ης ] .
Ξενάκης [συνεχίζοντας ] : Λοιπόν, συνέχεια σ ' αύτό τό ζ·ήτημα
«

«

'Ειιτυπωσιακή ήτωι ή συμμετοχή τού κοινού καί στίς τρείς συιιαυλίες lργωιι τού Γιάννη Ξενάκη, πού δ6θηκαν στό 'Ωδείο 'Ηρώδη
τού 'Αττικού, μέ τη συμμετοχ1} τής Συμφωνικής ' Qeχήστρας τού Στρασβούργου καί πού συγκέντρωσαν τελικά 14.000 dκροατές !

τοu χρόνου, συνδεμένου μέ τ-fιν έλευθερία τής ά.πόφασ·ης.
"Λv πάρουμε δποιαδ·ήποτε μουσικ·)ι 'ι) ·ήχητικο συμβάν, συμβαί
νει στο χρόνο, διαρκεί δρισμένο διάστημα. Τά. φαινόμενα τά.
·ήχ·ητικά. πού ύπάρχουν μέσα του κι αύτά. ά.ρχίζουν, διαρκοuν,
μεταβάλλοvται μέσα στο χρόνο κ.λπ. 'Επομένως, ε!vαι ά.νά
γκ·η vά. μελετ·ή σω το χρόνο καθεαυτό, l>ηλαδ·)ι ποιές ε!vαι οι
συσχετίσεις ο! χρονικές. Κάνω μιά. ά.φαίρεσ·η γιά. νά. μπορέσω
νά. μελετ·ήσω καλύτερα και νά. καταλάβω καλύτερα τι συμβαί
vει μΕ: το χρόvο τον tδιο. Θά. 6νομάσω βέβηα . . . - γιά. vά. διαφο
ροποι·ήσω τά. γεγονότα πού συμβ:ιίνουν αύτ·)ι τ)ι στιγμ·)ι καl
μεταβάλλοvται εlτε γιατl τά. l>ιαδέχοvται &λλα γεγοvότα ·η
παύουν έντελως. Θά. τά. 6νομάσω, ά.λλ' αύτά. καθεαυτά. τά. γε
γονότα δ/: μ' ένδιαφέρουν, παρά. μόνο στο δτι διαφέρουν μετα
ξύ τους και μπορω νά. τά. διακρίνω. Αύτο πού μέ ένδιαφέρει προσωρινά, βέβαια, γιά. νά. σiiς μι).-ήσω γι' αύτο πού Οέλω νά.
πω - ε!ναι δ χρόνος, ·ή δομη τοu χρόνου, ·ή κατασκευη τοu
χρόνου, τοu γεγονότος αύτοu τοu ·ήχητικοu, τοu . . . πατατοει
δοuς, οπως σiiς είπα στ·)ιν ά.ρχ·ή, τοu &μορφου, το δποίο ίtχει
κάποια μορψή , ίtχει κάποια σχ·ή ματα, ίtχει κάποιες χαράξεις
μέσα, γιά. νά. μπορέσω νά. βγάλω συμπεράσματα . Αύτο είναι
σωστο γιά. τον παρατ·ηρητη πού ά.κούει τον ·Ιjχο .η βλέπει
το γεγ'1νος το όπτικό. 'Όταν ομως Οέλω νά. φτιάξω κάτι, Οά.
πρέπει νά. ίtχω (σΕ: δεδομένη στιγμ·ή, rlν i5χι στ·)ιν ά.ρχ·)ι ) τήν
έπίγνωση τοu τl χειρ ίζομαι καl ποιές ά.ναλογίες Οά. κάνω ά.νά
μεσα στά. διαστήματα. Πως Οά. βάλω τ)ιν ίtναρξ·η τοu τάδε
γzγονότος, ποu Οά. πάει το τέλος του χ.ο.χ. 'Ώστε , ά.πο την
&ποψη τ'ίjς ά.πόφασ·ης τϊjς έπιλογ'ίjς, δ·ηλαδ·)ι τίjς έλευθερίας
μου γιά. τ·)ιν ά.πόφασ·η , είναι ζωτικο νά. ξέρω ά.κριβως πως Οά.
δρ ίσω τlς στιγμές στο χρόνο.
Γιά. νά. βο·ηΟηθω, Οά. πάρω μιά. ε lκοvογράψησ·η τοu χρόνου,
δηλαδ·)ι Οά. παρομοιάσω το χρόνο μέ μιά. εύΟεία γραμμ·ή , δρι
ζόντια - μπορεί νά 'ναι καl κεκλιμμένη. Γιατί εύΟεία ; Μπορεί
νά 'ναι και καμπύλ·η, ά.ρκεί νά. μ·)ιν ά.ναδιπλώνεται, νά. μην ίtχει
ίtνα διπλο σημείο, γιατl είναι τότε σά.ν το μέλλον νά. ξαναβρί
σκει το παρελθόν, Ιtνα δεδομένο σ·ημείο τοu παρελθόντος μιά.
γραμμ·)ι ά.νοιχτ·ή , χωρlς ά.ναδιπλώσεις. Γιά. νά. άπλοποι·ήσω έπειδη τοπολογικά. είναι το lδιο πράγμα - Οά. πάρω τ·)ιν εύ
θεία. Λοιπόν, ή εύΟεία ά.ντιπροσωπεύει το χρόνο. Μιά. ά.πέραντ·η

εύΟεία. Χωρις ά.ρχ·ή, οί.\τε τέλος. Θά. δρίσω στιγμές πού ά.ντι
προσωπεύουν τά. 'r ε'r ονότα (ά.ρχ·ή , τέλος, διάρκεια, μεταβολές
κ.λπ. ) και μεταφράζονται μέ σ·ημεϊα &πάνω στην εύθεία.
Έδω μπαίνε ι το πρόβ)•ημα. Πως Οά. δρίσω αύτά. τά. σ·η μεία;
"Ας πάρω Ε!ναν κλασικο ρυθμό, ας ποuμε, ίtνα καλαματιανό.
('Ένας καλαματιανος ίtχει Ιtνα μακρύ καl Ι>ύο βραχέα καl ξέ
ρουμε τ·)ιν ά.ναλογία μεταξύ τους : τρία, δύο, Ι>ύο ) . Λοιπόν, είναι
εί.\κολο νά. πω : ώραία, δρίζω το πρωτο σ·ημείο μ/: ά.πόφασ·η
αύθαίρετη. Το δεύτερο σημείο ποu θά. το βάλω ; Θά. το βάλω
σ' αύτη τ·)ιν ά.πόσταση . (Δείχνει στον πίνακα ] . Παίρνω, έπο
μένως, γραφικά. μιά. μονάδα μ·ήκους πού ά.ντιπροσωπεύει τη
μονάδα χρόνου (τραγουl>άει μιά. φράσ·η μέ ρυθμο καλαματια
'νοu ]. Λοιπόν, φτιάνω ά.νισομ·ήκ·η κομμάτια &πάνω στην εύθεία
τοu χρόνου· σiiς τά. γράφω. 'Ορίστε ·ή εύθεία τοu χρόνου. Αύτο
μπορεί νά. είναι το μακρύ μέ τρία κομμάτια, τά. Ι>ύο κομμάτια,
&λλα Ι>ύο κομμάτια και ξαναρχίζει τά. rδια. 'Ορ ίζω ίtτσι,
διατάσσω τά. σ·ημεία &πάνω στην εύθεία γραμμ·ή . 'Έτσι δρίζω
τlς χρονικές στιγμές των γεγονότων - δρισμένων γεγονότων,
i5χι δλων. 'ΕΙ>ω ίtχω καταργ·ή σει τ·)ιν έλευΟερία μου γιατl χρη
σιμοποί·ησα τον καλαματιανο δ δποίος είναι δεδομένος. Κι
οπ�ς εί.:τα,. ·ή πρωτο_:υπ;ία ε!�αι ίtνα βασι �ο αrτ·qμα τ�ς τ,έχνης
.
,
που εδω
αντιστοιχει με το αποφασιζω
σε μια, αδειανη ευθεία.
Ποu Οά. δρίσω το πρώτο σ·η μείο, το δεύτερο, το τρίτο χ.ο.χ.
Θέλω , λοιπόν, νά. ξεφύγω , οπως είπα, ά.π' αύτ·fι τ·fι νομοτέλεια
σέ περασμένες παραl>όσεις, σέ περασμένες ίtννοιες , κι αύτά.
πού ίtχω ά.πο παλιά. δεχτεί. Διότι οπως είπα πρίν, το α'ίτ·ημα
είναι ·ή πρωτοτυπία. Π ως Οά. δρίσω το πρώτο σημείο έδώ ;
'Απάντησ·η σ' αύτο το έρώτημα δΕ: μπορω νά. βρC> πουθενά.
'Η ά.πόφαιrη , l>ηλαδ·ή , δέν είναι όντολογικ·)ι ά.λλά. πρακτική.
Είναι δ γόρl>ιος Ι>εσμός. Δέ μπορώ νά. το λύσω ά.λλιC>ς παρά.
γράφοντας το σημείο αύτο σέ δρισμένη Οέσ·η , τ·fιν δποία ά.πο
φασίζω τ·fι στιγμ·)ι έκείνη , τυφλά. Δηλαδ·)ι χωρίς καμιά. αlτιό
τητα -η ά.νάγκη νά. το σημειώσω έδω αύτο το σημείο. Το δεύ
τερο σημείο, γιά. νά. έξασφαλίσω τ)ιν έλευΟερία μου, ποu Οά.
το σ·ημειώσω ; "Ας ύποΟέσουμε πώς Ι:κανα αύτ·)ι τ·)ι μεγάλη
ύποχώρ·ηση στ·)ιν έλευθερία μου , l>εχόμενος την τυφλότητα πού σημαίνει οτι Ι>έχομαι τ-fι δουλεία στον έαυτό μου, σέ δρι
σμένες σκοτεινές παρορμ·ήσεις πού μέ κάνουν νά. βάλω αύτο

τό σημε'ίο έδώ, κλείνοντας τά μάτια η τ' αύτιά μου. Ώρα'ία.
Τ : άνο �γω π,άλι Υ;α � �έω : τ,ό δεύ;ερο, σ·1 με'ίο - θά π �έπει
, τις αγχωδεις καταστασεις
παλι να περασω
απ ολες αυτες
περt άποφάσεων ; - ποίί θά τό βάλω αύτό τό δεύτερο σημε'ίο;
Τό πρόβλημα έπαναλαμβάνεται άχριβώς τό tδιο. 'Ό,τι ε!πα
γιά τό πρώτο σημε'ίο Οά συμβαίνει έπ' Gίπειpον, δηλαδή χάθε
σημε'ίο θά εχει τό tδιο πρόβλημα. Αύτη ·ή πάλη τ'ίjς έλευθερίας,
νά βγώ δ·ηλαδ·Ι) άπό τόν έαυτό μου ώστε αύτό τό σημε'ίο νά
ε!ναι πραγματιχά άνεξάρτητο άπο τ·)ι Οέλησή μου , δέν έχει
λύση. Είναι πάλη άνελέ·ητη καί χωρίς έλπίδα.
'Όμως αν κρατηθώ πιό μακριά άπ' τόν πίναΥ.α αύτό χαί πώ :
δρίστε, ας ύποΟέσω οτι εχω δρίσει σ·η με'ία. Γιατί τά βάζω
έτσι διαφορετιχά χωρίς συνειρμό ; Διότι ύποθέτω οτι δέν
άχολουΟώ κανένα καλούπι , καμιά διάταξη κανονιχ·ή , χαμιά
κανονιχότητα, καμιά έπανάληψη. Θυμηθε'ίτε αύτό πού σiiς
είπα προ·ηγουμένως οπου, οταν έχω ενα φαινόμενο τό δπο'ίο
θέλω νά Οεωρ·ήσω ώς αtτιο τοίί δευτέρου φαινομένου, πάντοτε
θά εχω ,αύτό τό �ευ�άρι. ·:Ε ! Θέ�,ω ν' ά:'οφύγω � ιά ,τέ�οια
συμμετρια.
Δ·ηλαδ·η θελω ν άποφυγω τμ·ηματα που να ειναι
ομοια μεταξύ τους. Αύτ-1) θά είναι ή μεγαλύτερ·ή μου έλευθε
ρία νά μ·)ιν ύπάρχει καμιά συμμετρία. Βλέπετε πόσο τά προβλ·ή
ματα πού είπα πρίν χαί πού φαινόντουσαν πολύ άφ-ηρ·η μένα,
έδώ γίνονται πολύ πραχτικά, διότι πρέπει νά βρώ μιά λύση
σ' αύτ·Ι) τ·Ι)ν τοποθέτηση αύτών τών σ·η μείων.
Λοιπόν, οπως είπα πρίν, ·ή πάλ·η αύτ·η γιά τ·Ι)ν άπόφασ·η κάΟε
στιγμ'ίjς έπαναλαμβάνεται έπ' Gίπειpον. Δέν ύπάρχει σωτ·η ρία.
'Όταν ομως τραβηχτώ παραπέρα χαί ύποΟέσω μέ τά μάτια
τ'ίjς φαντασίας μου οτι εχω διανείμει η σπείρει σημε'ία έπάνω
στ·Ι)ν εύθεία, μέ την προϋπόθεση οτι δέ θά σχ·η ματίζουνε
σχ·ήματα -� δεδομένα συμμετριχά - λέω " δεδομένα " γιατί
τ·)ιν πρώτη φορά μπορε'ί νά μην Ιiχει δοθε'ί, τ·)ι δεύτερη φορά
ομως, αν συμβε'ί τό tδιο, θά είναι δεδομένο, αύτό crημαίνει οτι
πρέπει νά είναι ολες αύτές ο! διαστάσεις, ο! άποστάσεις άνό
μοιες μεταξύ τους. Έπ' Gίπειpον, βέβαια, γιατί θέλω ή έλευθε
ρία μου νά είναι άπόλυτη, οχι άπλώς μεγάλ·η .
'Όταν, λοιπόν, l>ώ άπό μακριά, τότε τό έρώτημα είναι πώς
θά κατασχευάσω αύτ·Ι) την κατανομ·)ι τών σ·ημείων έπ' Gίπειpον,
χωρίς νά ύπάρχουν έπαναλήψεις. Δηλαl>ή πώς θά χατασχευάσω,
θά διανείμω, θά σπείρω αύτά τά σημε'ία στ-)ιν τύχη. Αύτό
σημαίνει πώς ή έλευθερία μου σ' αύτ·)ι τ·)ιν περίπτωση , ταυτί
ζεται μέ τό αtτημα τ'ίjς τύχ·η ς.
Πάλι, Ιiτσι οπως τό θέτω τό πρόβλημα, Ι>έν Ιiχει λύση. Δέ
μτcορώ νά κατασχευάσω, Ι>έ μπορώ νά βρώ ενα μηχανισμό
δ δπο'ίος θά μοίί έπιτρέψει νά γράψω αύτά τά σημε'ία ίbστε νά
'ναι στ·)ιν τύχ·η , ώστε νά 'ναι άσύμμετρες μεταξύ τους ο! δια
στάσεις, ο! άποστάσεις. Γιά νά δοθε'ί μιά λύσ·η πρέπει νά χάνω
Gίλλη μιά ύποχώρηση, πού είναι ·ή έξ'ίj ς : Σ' αύτή τ·)ιν περίπτωση
θά ύποθέσω οτι, ναί μέν δέν ύπάρχει συμμετρία άλλά ύπάρχει
κάποια νομοτέλεια. Ε!μαι ύποχρεωμένος νά φτιάξω iiνα μ·η
χανισμό - βλέπετε, αύτ·)ι είναι ·ή προσπάθειά μου ή κολοσσιαία
- νά φτιάξω ενα μηχανισμό, χάτι πού θ' άναπαράγει τό 'ίδιο
φαινόμενο. Ποιό είναι τό φαινόμενο αύτό ; ά φτιάχνω δια
στ·ήματα άσύμμετρα μεταξύ τους. 'Όταν λέω " άσύμμετρα "
Ι>έν είναι μέ τ·)ιν Ιiννοια τών ρ·ητών η άσυμμέτρων. l.ημαίνει
οτι δέν έχουν χοινό μέτρο (μέ τ·)ιν πλατύτερ·η σ·ημασία ) .
Είναι, λοιπόν άντιθετιχά αύτά πού ζητάω. 'Απ' τ·)ι μιά μεριά
νά 'ναι στ·)ιν τύχ·η, δηλαl>ή μεγαλύτερ·η έλευΟερία χι άπό την
Gίλλ·η μεριά εναν έξαναγχασμό, ενα μ:ηχάνημα, άψηρημένο, τό
δπο'ίο νά μοίί φτιάχνει αύτό πού ζ·η τάω. "Ε , αύτή είναι ή πάλη χωρίς λύσ·η , χωρίς τέρμα - τοίί λογισμοίί τών πιθανοτήτων
καί γενιχά τοίί άνθρώπου, νομίζω. Αύτη ή άντίΟεσ·η l>έ θά
άρθε'ί. Θά ύφίσταται άλλά θά χάνω, οπως είπα, μιά ύποχώρ·η
crη ώστε νά l>ώσω μιά λύσ·η . Γιά νά χατασχευαστε'ί αύτός δ
μ·ηχανισμός θά παρατ·η ρ·ή σω τό έξ'ίjς : οτι οπου χι αν πάρω
Ιtνα κομμάτι αύτ'ίjς τ'ίjς εύθείας πού νά έχει περίπου αύτό τό
μ'ίjχος πρός δυσμάς, ας ποίίμε, στ-)ι έα 'Τόρχη -� στό Π εχίνο,
δηλαδJι σ' ,ο�ο αύτο το μ'ίjχ�ς οπο� χαl νά :'άρω ενα τ,έτο ιο
; θα εχω περιπου
,
'
χομματι
το ιl>ιο πληθος σ·ημειων. Δηλαl>η την
tl>ια γραμμικ·)ι πυχνότ·ητα, μπορε'ί νά πε'ί χανένας. Αύτ·)ι είναι
·ή ύποχώρησ·η πού κάνω. "Αν ύποθέσουμε οτι ύπάρχει χάποια
σταΟερότ·ητα οχι στίς Ι>ιαστάσεις αύτές, άλλά στό πλ'ίjθος τών
σημείων, τότε θά μπορέσω νά φτιάξω Ιtνα μηχανισμό δ δπο'ίος
νά μοίί παράγει αύτά τά διαστ·ήματα. Κι αύτός δ μηχανισμός,
βέβαια, δέ Οά 'ναι Ιtνα μ·ηχάνημα μέ ρόl>ες και ·ή λεκτρονιχά.
Θά είναι άπλώς Ιiνας τύπος μαθηματιχός, δ δπο'ίος μπορε'ί νά
μεταφραστε'ί μέ τtς ύπολογίστριες τtς ·ήλεχτρονιχές η μ' Ιiνα

μηχάνημα κατάλληλο, σ' Ιiνα φυσικό έργαλε'ίο πού Θά μοίί έκτο
ξεύει κάθε τόσο σ·ημε'ία χρο•ιικά.
Βέβαια, δέν πρόκειται νά σiiς δείξω τόν τύπο, αν καί είναι πολύ
ώραία ή άρχ·)ι χαί άπλ·ή. Είναι ίt.νας άπ' τούς Ι>υνατούς τύπους
γιά νά λυθε'ί αύτό 'τό πρόβλημα, δεδομέv-η ς μιiiς άποστάσεως
χ χαί δεl>ομένου οτι σέ μιά μονάl>α μ·ήχους η χρόνου Ιiχω μιά
γραμμική πυκνότητα δ σημείων, δηλαl>ή /) σημε'ία άνά μ'ίjκος
(μονάl>α χρόνου στ·)ιν προκειμέv-η περίπτωσ·η ) . "Ας ποίίμε τό
/) tσον Ιiξη σημε'ία. "Αν ξέρω αύτά τά στοιχε'ία, τότε αύτός δ
τύπος πού έχω βρε'ί μέ δρισμένους συλλογισμούς (Ι>έν άναφέ
ρω πώς γιατί Οά μiiς πάει μαχριά χαί χρειάζεται δρισμένα μα
. θηματιχά στοιχειώl>·η ) είναι .δ έξ'ίjς : ή πιΟανότψα, σ' ολο
τό Gίπειpο μ'ίjκος τ'ίjς εύθείας, νά συναντ·ήσω τμ·ήματα μέ μ'ίj
κος χ {περίπου χ) - δηλαΙ>η Ιiνα μ'ίjκος πού θά 'ναι περίπου
ά�άμεσα , σ.τό χ κcι;ί στό χ + 1Χ ( �χ είναι _τό άπε ιρ�ελάχιστο l
Ι>ινεται απ τόν τυπο. Δηλαδη αυτό τό μ:η κος, θα, εμφανιστει
μ' αύτό τό ποσοστό. Τό γράφω γιά νά τό καταλάβει ολος δ κό
σμος : δ : 2 , 7 1 8 (είναι δ άσύμμετρος άριθμός e) στ·)ι Ι>ύναμ·η
δχ, το δπο'ίον πολλαπλασιάζεται μΕ: τό dχ. Αύτός είναι δ στα
τιστικός τύπος, l>ηλαl>ή πόσες φορές Οά συναντήσω σ' αύτ·)ι
τ·)ιν άπειρία τών τμημάτων αύτό άκριβώς τό μ'ίjκος.
Πώς μπορε'ί iiνα μηχάνημα νά τό φτιάχνει αύτό ; 'Τπάρχει στ-)ι
φύση εύτυχώς κατά τύχη. Καί είναι τά άκτινεργά σώματα,
οπως τό ράδιο. Τό ράδιο έχει έκπομπές. Είναι τά σωματίl>ια
α, δηλαl>·η πυρ'ίjνες ·ήλίου, τά -ήλεχτρόνια β, και μιά έκπομπ·Ι)
φωτονικ·ή , άπό άχτίνες γ. "Αν έχουμε Ιtνα μετρητή Gei ger
(Ι>Ε:ν ξέρω πώς τόν λένε έλ);ηνιχά, φαντάζομαι Οά ύπάρχει στό
Τεχνολογικό Μουσε'ίο - όπάρχει Τεχνολογικό :Ηουσε'ίο στήν
'Αθ·ήνα ; ) - είναι Ιtνας σω);ήνας μεταλλικός πού συνl>έεται
μ' Ιtνα σύρμα μ' εναν ένισχυτ·ή , κ.λπ., έτσι πού νά μποροίίμε ν'
άχούσουμε άπό Ιtνα μεγάφωνο τό άποτέλεσμα σάν παράσιτο.
J;-οιτ:όν, αν π).-�σιάσουμε πολύ τ� ρ�l>ιο σ' α,ύτή τ·)ι συ:rκευ·)ι Ο'
,
ακουσουμε μια πυκν·η, εκπομπη
από παρασιτα . . . αν είναι
μακριά θ' άκούσουμε μιά άραιότερ·η έκπομπ·)ι πού συμβαl>ίζει
μέ τ-1) γραμμικ·)ι πυκνότητα τοίί φαινόμενου στό χρόνο. Τά χρο
νιχά Ι>ιαστ·ήματα άνάμεσα στούς χτύπους αύτούς άκολουθοίίν
άκριβώς αύτό τό νόμο, κατά τύχη. Δηλαδ·)ι αύτός δ νόμος Ύjταν
μιά παραξενιά στά μαΟηματικά, έπακόλουθο δρισμένων σχέ
ψεων τ'ίjς κατανομ'ίjς σημείων στ·)ιν τύχη πάνω σ' Ιtνα χομμάτι
εύθείας χαί, άργότερα, οταν βρέθ·η χε τό ράδιο, βρέθ·η κε οτι
αύτός δ νόμος άντιπροσωπεύει μιά εtχόνα πιστη τοίί φαινόμε
νου αύτοu. Π αράl>οξο είναι ! 'Έ , οχι χαί τόσο. Είναι άπό τά
παραδείγματα οπου ο! άφηρ·ημένες άνακαλύψεις τοίί άνθρώ
που βρίσχουν άργότερα τ·)ιν έπαλήθευσ·ή τους στ·)ιν πράξη,
χωρίς νά τό 'χει προβλέψει - οταν τό 'χει προβλέψει τότε
είναι " μεγάλος " Gίνθρωπος. Λοιπόν, βλέπετε, πώς Ιiνα πρό
βλημα άποφάσεως, Ιiνα πρόβλημα όντολογιχό, Ιiνα βαθύ πρό
β�,ημα τ'ίjς τέχv-� ς :'ο ύ είναι ·ή :' ρωτοτυπί � , μ�ς δδηγε'ί χωρt�
, τlς παγιl>ες, που, δεν ειναι πραγματιχα
να τό θέλουμε σ αυτες
παγίδες άλλά άνοίγουν καινούριους . l>ρόμους στην άπόφαση
και τήν καλλιτεχνία - χι οχι μόνο στ·)ι μουσικ·ή. 'Τποθέστε
οτι άντί γιά Ί]χους, Ιiχουμε σ' αύτά τά άντίστοιχα σημε'ία,
συμβάντα όπτικά λ.χ. έχπομπΕ:ς φωτοβολιών, χρωμάτων,
τροχιών, σχημάτων. Ε!ναι Ιtνας τρόπος νά δρίζουμε τό χρόνο
μΕ: τ·η βο·ή θεια ολων αύτών τών σκέψεων πού χαταλ·ήγουνε
στούς τύπους - κατά τύχη χαταλήγουνε στούς τύπους (είναι
Υ.αί Ι>έν είναι κατά τύχη ), καταλ·ήγουν /)·ηλαl>·)ι σ/: θεμέλια τ'ίjς
έπιστημονικ'ίjς σκέψ·η ς.
·ρστε, μπορ?ίί�ε νά χρ·ησι_μοποι·ήσουμε αύτ� τά θεμέλια σάν
_ για να κατασχευασουμε Ι>ιαφορετιχα, πιό πρωτότυπα
εργαλεια,
οντα χαt πιό πλούσια 'ί σως. Αύτό είναι Ιtνα παράl>ειγμα γιά τήν
χατάταξ·η σημείων πάνω στ·)ιν εύθεία. Δέν είναι δ μόνος τρόπος
πού μπορε'ί νά χαταταχΟοuν 'Τπάρχει, βέβαια, και δ αtτιατός,
(μέ τ·)ιν Ιiννοια τ'ίjς συμμετρίας ) . Τό αtτιατό καί ή συμμετρία
είναι Gίρρ·ηκτα συνδεδεμένα οπως στά παραδείγματα πού σiiς
έλεγα πρίν γιά τό Gίλφα χαt τό β'ίjτα η τόν καλαματιανό. 'Αλλά
χαί σ' αύτό τόν τομέα τόν τυχα'ίο, ύπάρχουν χαί Gίλλες ύποΟέ
σεις πού μπορε'ί νά κάνει χανείς και νά χαταλ·ή ξει σ' Gίλλους
τύπους, οπως είναι τοu Κοσσύ (λογιστικός τύπος τοu Caucl1y ) .
'Αλλά, σ' Gίλλες χρ·ήσεις κ ι Gίλλες έρμηνε'ίες, τά συμπεράσμα
τα πού περικλείονται σ' αύτούς τούς τύπους άνοίγουν χαταπλ·η
χτικούς l>ρόμους Ιtρευνας καί άποτελεσμάτων.
Θά μιλ·ήσω τώρα, γιά μιάν Gίλλη Gίποψη τ'ίjς μουσικ'ίjς, πώς
μπορε'ί νά καταλ·ή ξει πάλι, κατ' αύτ·)ι την έννοια τ'ίjς άπόλυτ·ης
έλευΟερίας, σ' Ιtνα τύπο Ι>ιαφορετικό πού είναι τοίί Gauss
(χι αύτός έ:νας θεμελιώl>ης τύπος τών μαΟηματιχών, τοίί λο
γισμοίί τών πιθανοτ·ήτων χαί, γενιχά, τ'ίjς Φυσικ'ίjς, τ'ίjς στα-

τιστικ'ίjς , τ'ίjς κοινωνιολογίας, τ'ίjς &νθρωπομετρήσεως κ.λ.π.
κ.λπ.) . Θά πάρω μιά &πεικόνιση πού χρ·ησιμοποίησα πρlν &πο
ε'ί κοσι χρόνια έπειοή εύτυχώς εΙχα κάνει δρισμένες σπουοές
στο Πολυτεχνείο κ' 'ή ξερα νά σχεοιάζω στο οιοιάστατο καί
τριοιάστατο χώρο μέ τtς καρτεσιανές συντεταγμένες. 'Έτσι
μετέφρασα τούς κώοικες [οε(χνει στον πίνακα ] σ' αύτον έοώ,
πού είναι πιο &κριβ')jς :v.αt πιο οιεθνής - λίγο πολύ τον :v.ατα
λαβα(νει δλος δ κόσμος. Λοιπόν, τι σημαίνει αύτό ; Σ·ημαlνει
/)τι αν πάρω αύτο τον &ξονα, οιατηρώντας οηλαο·)j αύτο πού
είχαν &νακαλύψει οι μουσικοί πρtν χίλια χρόνια - πρώτοι
αύτοί πρtν &πο τούς γεωμέτρες και τούς μαθηματικούς - δπου,
οηλαο·)j προς τά πάνω εχω τούς όξύτερους ·ί) χους :v.αt προς τά
κάτω εχω τούς βαρύτερους 'ήχους, :v.αt πάρω Ιtνα σημείο [γράφει
μιά τελεία ] πού &ντιστοιχεί στο " λά " - 440 οιπλοt παλμοί
άνά οευτερόλεπτο οηλα-Ο·)j Herz - παίρνω μιά μονάοα γραφικ·)j
πού νά ο·ηλοί το ·Ι]μιτόνιο· τότε κάθε σημείο πάνω σ' αύτή τήν
εύθεία, σ' αύτο τον &ξονα, Θά οηλοί Ιtνα φθόγγο, οηλαο·fι Ιtνα
ί1ψος τοϋ 'ήχου. Τώρα τ� ϊοι� �ά κάνω μέ το _χρ �νο μέ μονά�α
,,
συνοε
λ.χ. το οευτερόλεπτο :v.αι μια αφετ·ηρία που, Θα τ·ην εχω
σει μέ_ τ� πε ρασμένα με�άνυχτα. '� ό;;ε κάθε , σημείο _Θ' &ντ;
, σ·ημειο [γρα
στοιχει σε μια_ συγκεκρψεV'η στιγμη. Ωστε ενα
φει μιά τελεία στον πινάκα ] σ' αύτο το οιοιάστατο χώρο
Θά σημαίνει Ιtναν 'Ι)χο πού Θά είναι στιγμιαίος - οέ Θά 'χει
εκταση οί\τε :v.ατά τ-fιν εννοια τοϋ χρόνου, οί1τε :v.ατά τ·fιν εννοια
τοϋ ί)ψους - ας ποϋμε, ενας στικτος ·)jχος σέ μιά χορο·ή , ·η Ιtνας
πολύ σύντομος ·)jχος σάν κραυγ·ή . 'Ένας ·)j χος , δμως, πού χρα
τιέται δρισμένο οιάστημα χωρίς νά μεταβάλλεται το ί)ψος του,
Θά ζωγραφιστεί ετσι [τραβάει μιά γραμμ·fι παράλληλ·η μέ τήν
παράμετρο τοϋ χρόνου ] . Φυσικο ε!ναι νά σκεφτεί κανένας τ(
πάει νά πεί αύτό. (Καt σ·η μειώνει μιά γραμμ·fι οιαγώνια προς
τlς Ούο παραμέτρους ]. Αύτο είναι Ιtνας όλισθα(νων 'Ι)χος πού
πάει άπο τά όξύτερα προς τά βαρύτερα :v.αt το άντιθετο. 'Ώστε
αύτ·)j ·Ι] γραφή μιΧς έπιτρέπει νά γενικεύσουμε τ-fιν εννοια τοϋ
ί)ψους και νά συμπεριλάβουμε τούς όλισθαlνοντε� 'ήχους.
Καί, έπομένως, νά φτιάξουμε Ιtνα σωρο κατασκευές μέ εύθείες
γραμμές, οηλαο·fι μέ gl issand i , δπως λέμε στ·ή μουσικ·ή. "Ας
ποϋμε, αν εχουμε μιά όρχήστρα έγχόροων, δπως άκούσατε
η Θ' &χούσετε αν πιΧτε στίς συναυλίες στο Ί-Ιρώοειο μπορεί
χάλλιστα το :v.ά.θε δργανο νά φτιάξει άπο μιά τέτοια εύθεια,
:v.αt μποροϋνε νά συγκροτηθοϋν σl: :v.ατασκευές λίγο πολύ πολύ
πλοκες.
Τώρα, ώς προς τ·fι οιαρρύθμιση τοϋ μουσικοϋ χρόνου, οι 6λι
σθαίνοντες ·)jχοι δρ(ζονται άπο τ-fιν :v.λlση τους οηλαοή αν είναι

ταχείς η &ργοί στ·ήν έξέλιξη τοϋ ί)ψους, σl: συνάρτηση μl: το
χρόνο. 'Ορίστε ή κλίση [οεlχνει στον πίνα./<α ]. Αύτος είναι
πιο ταχύς άνεβαίνει πιο γρ·ήγορα άπ' αύτον έ&ώ. Αύτός , οέν
κινείται :v.αθόλου· αύτός, άπεναντ('Χς, :v.ατεβα(νει· χι αύτός,
:v.ατεβα(νει πάρα πολύ βίαια, σχεοον είναι άΟύνατο ν' άναπαρα
χθεί άπό μουσικο δργανο οί\τε καί ·ήλεκτροα:v.ουστικά, οιότι
αν άναπαραχΟεί, θά πρέπει νά οοθεί σάν Ιtνας λευ:v.ος Θόρυβος,
λευκος ·)j χος, στιγμιαίος Θεωρητικά. 'Αλλά έοώ πηγαίνουμε
σl: &λλο ποιον ή' χου. "Ας μείνουμε :v.αλύτερα στο ποιον το συνη
θισμένο - εϊτε μl: ήλεκτρονικούς ·ί)χους, εϊτε μέ 'ήχους 6ρχ·ή
στρας. Λοιπόν, αύτ·fι τ·fιν κλ(σ·η μποροϋμε νά τ·fι συσχετίσουμε
μl: ;·Jiν έφ�πτομ,έν·η αύτ·ϊj ς τ·ϊjς γω� ( �ς ω πού ;·Jiν 6ν� μάζ�υμε
τr;χ�τη;α ολισ?ησεως υ. �\.οιπόν, να η κ�τανομη σl: �ωρο ; �;του
1
:
αυτα τα κομματια ταχυτητων είναι ατακτως
ερριμενα
μ ολες
τtς ουνατές τιμές. "Αν κάνουμε δρισμένες άπλές παραοοχές
τών συμβάντων αύτών καταλήγουμε άκριβώς στον ϊοιο τύπο
- σl: μονοοιάστατο χώρο - μέ τον τύπο τοϋ Γκάους (Gauss )
πού βρ'ίjκαν δ Max,vel l καt δ Bollzmann στ·fιν κινητική Θεωρία
τών άερίων. ΣιΧς τον γράφω, οιότι οέν είναι τρομακτικός, ε!ναι
πολύ άπλδς [ γράφει τον τύπο ] .
Είναι ή πιΟανότης ν ά εχουμε μιά ταχύτητα υ (ο·ηλαοή δρι
σμένης τιμ'ίjς πού ν' άντιστοιχεί στ·fι υ, τ'ίjς έφαπτομέν·η ς,
δπως ε!πα, τ'ίjς γωνίας ω) Οά είναι 'ί ση μέ υ /2 διά α ρ ίζα τοϋ
π=3,14 τοϋ ! \. ρχιμ·ήδ,η έπt e, ;ο δπ�ίον είνα � ά� ρ ψώ,? το
, ) επι, ο ναμ·η υ- οια α· οπου
2 , 7 1 8 � .λπ. ( αρ �η �ος ,αριΘ ι; ος
�
_ , :
. -;- ας
το α αντισ;τοιχει �ε κατι �α Θερμωφα,σι;ι . �υτα
� τα, λεω . . .
,
,
για να περασει ·!] ωρα. [Γελια ]. Κι αυτος ε ιναι ενας τυπος
Θε
μελιώοης τοϋ Γκάους, άπό τον δποίον έξαρτώνται πάρα πολλά
φαινόμενα στ·fι βιολογl'Χ, στήν άστρονομl'Χ και παντοϋ. 'Επομένως
και στ·)j μουσικ·ή . Τώρα γενιχεύώ. Κατ' αύτο τον τρόπο, μέ
τύπους μαθημ�τ��ούς, μποροϋμε , νά κατασκευ σουμε �να σ� 
,
,
�τημ� , οηλα�η ;:�α μ·ηχ;-ι�ισμο �φ:ηρ·ημ�νο που ν� κο;νει τι�
αποφασεις που Θα Θελα να ε:v.ανα εγω. Βρηκα, δ·ηλαδη , αυτο που
6νειpευόμουν. 'Ένα 6ργανωτι:v.ο σύστ·ημα, πού νά μοϋ φτιά.νει
δρισμένα συμβάντα , μουσικά η 6πτικά και , έφόσον αύτοt οι
τύποι είναι μαθηματικοί, είναι δυνατο νά τούς συναρμολογ·ήσω
ετσι, ώστε νά μπορέσει μιά ύπολογιστικ·fι μηχαν-fι νά τούς έκτε
λέσει . Αύτό, βέβαια, θά γίνει άπο το πέρασμα ένος προγράμμα
τος.
Γενικότερα, έπομένως, τά προβλ·ήματα τά βαθιά (άποφάσεως,
έλευθερ(ας κ.λπ. ) :v.αταλ·ήγουν (βέβαια, οέν είναι ·!] μόν·η κατά.
);ηξ·η αύτ·ή · ύπά.ρχουν κι &λλες κατα);ήξεις, μά γι' αύτές οέ
μπορώ νά σιΧς μιλ·ήσω άπόψε έοώ, γιατί Θά μιΧς φιΧνε τ·fι•ι ώρα )

'.

�

Μιά aποψη άπδ την έκθεση με τεκμήρια άπ' τή ζωη καl το έργο τού Ξενάκη, πού συγκέντρωσε σε μιά βδομάδα 5.500 έπισκέπτες

καταλ·ήγουν λοιπον τελικά σ' αύτο πού μπορεί νά το πεί κανένας
tcσuστ·ήματα" η ccαύτόματα". tcΑύτόματα" με τ·}ιν έ:ννοια
τή βαθύτερη, δτι μποροϋν νά κινηθοϋν και νά παράγουν μόνα
τους άποτέλεσμα, άρκεί βέβαια νά τούς δώσει κανένας τ·)jν
ώθηση, τ·)jν ένέργεια - το αύτόματο δέν ε!ναι κάτι πού κινεί
ται μόνο του - άλλά ή δομ·)j ή έσωτερικη τους τά κάνει ικα
νά νά φτιάξουνε δρισμένα άποτελέσματα, δπως ε!ναι τά βυ
ζαντινά αύτόματα, τά χρυσά πουλιά πού κελαη'8οϋσαν η τά
λιοντάρια πού βρυχόντουσαν.
Καί ·ή ιστορία τών αύτομάτων, κι αύτΊ) ε!ναι άπ' τlς πιο παρά
ξενες, τις πιο ένδιαφέρουσες τ'ίjς ίστορίας τοϋ άνθρώπου. '1π'ίjρχαν στΊ)ν άρχαιότ-ητα, και μάλιστα στΊ)ν έλλ·ηνιστικ-)j έπο
χή, πολύ ένδιαφέροντα αύτόματίχ. Κ' ή άτμομ·ηχαν·)j ε!χε έφευ
� εθεί, άλλά , δ/:ν ξ � ρα� ε, δτι μποf οϋσε, νά χρη C:ψο�;οι·ηθεί, και ν'
αντικαταστ·η σει την ενεργεια των δουλων. Αυτο ανακαλυφθηκε
�ολύ άργότερα. _Πάντως �π'ίjρχε ·ή �τμ? μηχανη. �;·)ι συνέχει�
εχουμε, δπως σας ε!πα, τα βυζαντινα αυτόματα κ ϊσως και τα
ρολόγια, τά δποία βρεθ'ίjκαν στο Βυζάντιο. Αύτ·)j ε!ναι μιά
ε!κασία.'Ο Descartes άνάλαβε πάλι τ·η συζ·ήτ-ηση περl αύτομά
των - γιατί ; - γιατί ε!δε δτι το κεντρικο πρόβλημα ε!ναι πώς
νά φτιάξει δ &νθρωπος κάτι πού νά τοϋ μοιάζει, πώς νά γίνει
δημιουργός, δηλαδη το πρόβλημα τ'ίjς δημιουργίας δντων,
ϋσο το δυνατον πιο έλεύθερων. Μιά μηχαν-)j ε!ναι ίtνας μοχλός.
Μιά ζυγαριά ε!ναι μιά μ·ηχαν-ή, άλλά δέ φτιάνει τίποτ' Ιlλλο·
δ·ηλα'8ή δέ φτιάνει τίποτα, σχε86ν. 'Ένα πουλί πού κελα·ηδεί,
φτιάνει κάτι. Στο "Φάουστ" δ Γκαίτε, φτιάνει τον &νθρωπο μέ
τ·)j βο·ήθεια τών σκοτεινών δυνάμεων κι 6χι μέ τ)ι βο·ήθεια τοϋ
Θεοϋ - κι αύτο ε!ναι συμβολικό, βέβαια - τον ho munculιιs,
6πως το λέει. 'Αμέσως μετά πάει στΊ)ν 'Ελλάδα γιατί δέν τον
φτάνει αύτό, πάει νά βρεϊ τήν τέχνη, τΊ)ν καλλιτεχνία. Και
μόνο την τελευταία περίοδο ή θεωρία τών αύτομάτων μέ τ·Ιj
ριζικη βιομηχανοποί·ηση, και μάλιστα της τελευταίας εικο
σαετίας, δπου τά πολύπλοκα μηχανήματα άντικαθιστοϋνε τον
&νθρωπο σ' έ!να σωρο τομείς, κ' εύφυίας άκόμ·η, !:γι'Jε συνειδητά
κλάδος έπιστημονικός. 'Ώστε δ συνθέτ·ης, άπ' αύτά πού ε!πα
πρίν, βρίσκεται στο κέντρο τοϋ προβλ·ήματος αύτοϋ τών αύτο
μάτων, τών θεωρ·ητικών.
Τώρ� , θά στ1αμ�τ-ήσω γιά νά σii� δ;= ίξω μερικές �γχρ � με�
8ιαφανειες για να χρωματίσουμε την ατμόσφαιρα και μετα θα
σiiς παίξω μουσική και θά τελειώσω, γιατί νομίζω ί:χετε κου
ραστεί άπ' ο,τι άκούω. [Φωνές : 'Όχι, 6χι].
[ 'Εδώ τελειώνει ·ή κυρίως δμιλία]
Έ8ώ, [δείχνει] ε!ναι μιά μελέτη, τοϋ '56 - πiiνε 19 χρόνια
τώρα - ένος συστήματος πού βασίζεται άκριβώς {τό 'κανα
μέ το χέρι έκείνη_ τ·)jν έποχη ) σέ μιά συναρμολόγηση τύπων
Οπου ε!χα καταλ·ή ξει
χωρLς νά τΟ θέλω, άναζ·ητώντας αύτά ποU
ε!πα στ·)jν άρχ·ή . Πρόκειται γιά τις " 'Αχορρίψεις " πού παιχτ·ή 
κανε γιά πρώτ·η φορά στο Μπουένος 'Άιρες, άπο το Hermann
Scheι·chen, τό '58 και ε!ναι το ξεκίν-ημα γιά μιά σειρά άπο !:ργα.
Κ' έδώ, ε!ναι το σχ'ίjμα 6λης τ'ίjς σύνθεσης πού, ομως, δέ σ·ημαί
νει οτι !:χω δλα τά 6ργανα έδώ. Ε!ναι άρκετά άφ-ηρ·η μένο, ώστε
νά 8εχτεί κι Ιlλλες λύσεις. Δέν ε!ναι μονοσ·ήμαντο το άποτέλε-

σμα. Ε!ναι ίtνα σχ'ίjμα. Κι αύτο /tχει μεγάλη σημασία, γιατί
πέφτουμε άκριβώς στο πρόβλ•ημα, οτι δ συνθέτης ί)έ φτιάνει
ίtνα /tργο και μόνο, άλλά φτιάνει συστ·ήματα, δπως σiiς ε!πα
πρ(ν. Συστ·ήματα τά δποία μποροϋν νά παράγουν διαφορετικά,
κάθε φορά, κατασκευάσματα, άρκεί νά πατήσει κανένας δρι
σμένα κουμπιά.
Τι σημαίνει λοιπον αύτος δ πίνακας ; Αύτος δ πίνακας, ε!ναι
έ!να κομμάτι άπο ίtνα διδιάστατο χώρο, κ' ε!ναι έ!να δείγμα.
Ό χώρος αύτος ε!ναι σπαρμένος άπο γεγονότα -ηχητικά. 'Όπως
σiiς ε!πα, τά ·ίjχ-ητικά μποροϋμε νά τά άπεικονίσουμε μέ σχέδια
γραφικά. Αύτο Ιtκανε κι δ μουσικος περνώντας άπο τ·)jν άρχαία,
στ·)j βυζαντινή και στή δυτικ·)j παρασημαντικ·ή. Το rδιο κά
νουμε μ/: τις καρτεσιανές συντεταγμένες και μ' ίtνα σωρο Ιlλλα
μέσα, δπως θά δείτε σέ λίγο. Δηλαδ·η ε!ναι ζ·ήτημα κω8ικοποι·ή
σεως τών γεγονότων, τών συμβάντων. Λοιπόν, έ8ώ, Ιtχουμε
σκόρπια, σ' αύτο το δι8ιάστατο χώρο, έ!να σωρο ·ίjχητικά
συμβάντα. οι γραμμές αύτές ε!ναι γιά νά περιορίσουνε σ' αύτ-η
τ·)jν έκλογή πού εχω κάνει το χαρακτήρα τών 'ήχων [δείχνει τη
διαφάνεια ]. 'Η πρώτη γραμμή νά ε!ναι σάν τ-ίjς φλογέρας, ·ή
δεύτερη γραμμή νά ε!ναι σάν τοϋ 6μποε, '8·ηλα8η σάν το ζουρνά.
' Η τρίτ·η γραμμ·ή , ε!ναι όλισθαίνοντες Ίjχοι. 'Ύστερα, ή τέταρ
τη γραμμ·ή , είναι κρουστά. 'Εδώ, ε!ναι στικτοί ·Ι)χοι. 'Εδώ ε!ναι
χάλκινοι. Κ' έδώ ε!ναι !:γχορδα. Μποροϋσε νά προσθέσει κανέ
νας κι &λλα χαρακτ·ηριστικά. Βέβαια, δέν ί:χει έξαντληθεί έ'8ω
πέρα δ κατάλογος. οι στ'ίjλες άντιπροσωπεύουνε διαστ·ήματα
χρονικά. Ί1ά χρώματα, τώρα, τ( σ·η μα(νουν ; Σ·η μα(νουν πυκνό
τητα· ε!ναι 8ηλαδή σά νά κολλ·ήσαμε πάνω σ' αύτο το έπ(πεδο,
έ!να κόσκινο η μάλλον ίtνα χαράκωμα ί:τσι όρθογώνιο, και κοι
τάζουμε στις τρύπες πού άφ-ήνει, τ( πυκνότητα συμβάντων !:χου
με. Το κόκκινο χρώμα σημαίνει δτι 8έν !:χουμε σχεδον κανένα
συμβάν, δηλαδ·)j αύτο σημαίνει δτι σ' αύτ·)j τή στιγμή δέν ύπάρ
χουνε καθόλου χάλκινα. 'Εδώ ύπάρχουν χάλκινα, σέ μιά δρι
σμένη πυκνότητα στην δπο(α άντιστοιχεί το χρώμα. 'Εδώ,
ύπάρχει κ(-ρινο. Σ·ημαίνει 6τι δλα τά κίτρινα δ/:ν !:χουνε συμβάν
η !:χουνε πάρα πολύ άραιά συμβάντα. Το πράσινο χρώμα, ση
μαίνει άπλΟ γεγονος - '81: λέω ποιο ε!ναι το γεγονος αύτό. Το
γαλάζιο, σημαίνει διπλΟ γεγονός. Το κόκκιvο, σημαίνει τριπλΟ
γεγονος και το μαϋρο σημαίνει τετραπλΟ γεγονός. Βλέπετε,
έδωπέρα, 6τι τά κίτρινα ε!ναι πάρα πολύ περισσότερα άπο τα
πράσινα, τα δποία ε!ναι περισσότερα άπο τά γαλάζια, περισ
σότερα άπο τα κόκκινα. Φθίνει το πλ'ίjθος το χρωματικο κι
άκολουθεί το νόμο, δ δποί'ος μοιάζει μ/: το νόμο τοϋ Gauss
και λέγεται δ vόμος τοϋ ( Π ) Poίsson.
"Ας πάρουμε την έπόμενη διαφάνεια. 'Έτσι πάλι γιά . . . να
περάσει ·ή ώρα. Μέσα σl: καθένα άπ' αύτα τα τετραγωνάκια
ύπάρχει, βέβαια, πολλ·ή δουλεια νά γίνει, τουλάχιστο μέ το χέρι.
Χρειάζεται χρόνος πολύς, χρειάζεται σύγκριση, χρειάζεται
νά ξανάρθω σ' αύτα πού έ!κανα, διότι δl: βγαίνει άκουστικά και
οϋτω καθεξ'ίjς. Αύτο το σχ'ίjμα το άφηρημένο έπειδΊJ ε!ναι φτιαγ
μένο άπο μαθηματικούς τύπους, μπορεί να όργανωθεί - δπως
σiiς ε!πα - διαδοχικά, ώστε νά καταλ·ή ξει σ/: πρόγραμμα.
[Δείχνει τή διαφάνεια ]. Κι αύτο ε!ναι το όργαvόγραμμα .
['Άλλη 8ιαφάνεια]. Κ' έ8ώ δλόκληρο το όργανόγραμμα ε!ναι
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γραμμένο μέ τό χέρι και ·ή μετάφρασ·ή του σέ γλώσσα ύπολο
γιστικ·)j είχε γίνει πριν άπό 1 3 χρόνια. ['Άλλ·η διαφάνεια ].
Καί, έδω, είναι τά άποτελέσματα. Αύτό πού σiiς Ελεγα πρίν, 8τι
τά ·ήχητικά συμβάντα μποροϋν νά μεταφραστοϋν εrτε γραφικά,
εrτε σl: μουσικ·)j παρασημαντικ·ή, εrτε άκόμα και σέ άριθμούς.
Γι<:ιτι σl: άριθμούς ; Μ Ι: ποιο δικαίωμα ; Διότι, άκριβως οί
άριΟμοι βασίζονται στις δομές πού ύπάρχουν, κατά παράδοξο
τρόπο, και στή μουσική . Έδω 'ήθελα νά σiiς διαβάσω ενα κομ
ματάκι άπό τόΙΙ Εύκλείδη (τον Δ ' αlώνα π.Χ. ) στήν " Κατα
τομή κανόνος ", λέει τό έξ'ίjς [Μεταφράζει] : « . . . Τούς Ί]χους
πού είναι πολύ 6ξείς - 8ταν τούς άφ-ήσουμε, τούς χαλαρώσουμε
μέ έλάττωσ·η κιν·ήσεως (εχει ύπόψ·η του τlς χορδές τ'ίjς κιθά
ρας ·)\ τ-ίj ς λύρας ), τότε γίνονται 8πως τούς θέλουμε, δπως πρέ
πει. Και άντίΟετα, ο! Ίjχοι πού είναι πολύ β z ρείς, 8ταν τούς
τεντώσουμε (μέ πρόσθεση κιν-ήσεως ), τότε γίνονται 8πως τούς
Θέλουμε . . . ». Προσέξτε, τώρα « . . . Γι' αύτό πρέπει νά ποϋ
με, 8τι ο! ·/j χοι άποτελοϋνται άπό διακριτές ποσότ-ητες, έφόσον
μέ πρόσΟεσ·η η μέ άφαίρεσ·η γίνονται 8πως τούς Θέλουμε )).
Βλέπετε ; 'Εφόσον μποροϋμε νά προσΟέσουμε 'ι) ν' άφαιρέσου
με κάτι, σημαίνει 8τι άποτελοϋνται άπό δι<:ικριτ/:ς ποσότ-ητες.
'Αλλά - τό άλλά, έγώ τό προσθέτω - « 'Όλα τά πράγματα
πού άποτελοϋνται άπό διακριτές ποσότ-ητες, είναι σέ άριθμητικό
λόγο μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, οί Ίjχοι έπίσης, Θά πρέπει
νά λέγεται 8τι βρίσκονται σl: σχέση άριθμητικη μεταξύ τους )).
Αύτό 'ή Οελα νά σiiς διαβάσω γιά νά δείτε ποιά προσπάθεια
- ,πολύ λε;ι-τή -;--- �zσ �σμ!νη ,,άκριβως ?τη , δομη , τοϋ �ριθμοϋ
{ ο�σιαστ;κα και �ω� υψ�ν ) ε �ανε δ Ε �κλ� ιδη ι;_, ώστε νο; Οεμε
λιωσ� ι ,•η , μο�σικη
επισ;ημ·η εκ� ίν·ης της εποχ·η ς, π·'J.γαινοντc;ς
μ, αυτη την αξιωματικη προσπαθεια στο κέντρο του προβλη
ματος τ'ίjς δομ'ίjς. Βλέπετε, λοιπόν, έδω 8τι δέ λέω τίποτα δια
φορετικό άπό τον Εύκλείδη .
Τώρα Οά σiiς δείξω κάτι πού άνήκει στήν άρχιτεκτονική.
'Εκείνη την έποχή άκριβως, εκανα και άρχιτεκτονικη μαζι
μ/: τό Le Coι·busicι·.'Eδω είναι !:να κομμάτι άπ' τό μοναστ·ήρι
La T o u rc L Lc, κοντά στ-)j Λυών. Τό πρόβλ·ημα 'ή τανε πως νά
διαταχτοϋν, νά δριστοϋν αύτά τά κατακόρυφα στοιχεία άπό
σιδ·ηροπαγ/:ς σκυροκονίαμα [δείχνει στ·)j διαφάνεια ]. Διότι
μεταξύ αύτων των 6ρθοστατων, ύπάρχουνε ύαλοπίνακες πού
μποροϋν νά σχ·η ματίσουν μιά κυμαίνουσα, μιά ζωντανή πρό
σοψ·η. 'Επομένως, είναι !:να πρόβλημα και αlσθητικό και κα
τανομ·ϊjς και λειτουργικό. Πως θά χαράξω σ' αύτη την εύθεία
τοϋ πατώματος σημεία - δηλαδ·ή, κάτι πού μοιάζει μ/: τδ
πρόβ);ημ� τό προ·ηγούμενο, ;ο μουσικ? · Γι' α�τό σii_ς τό δεl
χνω ; � ιοτι εί�αι συνυrασμι:_να 7,'ροβληματ,α, τα δποια, και; ια�
'
φορα, εχουνε τις lδιες ακριβως λυσεις. [Στ·η συνεχεια
προβαλ
λονται _δια�άνειες μ� διάφορες ,άπόψεις κ<Χ; ι χώρους τοϋ μ�να
,
στ-ηριου ]. Ορίστε τα τρία πατωματα με τις κυμαινόμενες επι
φάν� ιες {δίνουν, τουλ�χι�τον αύτη ;-)ιν_ ψευδαίσθη �η ) . Είναι
δικ·η μου ·ή μελετ·η για την κατανομ·η των κατακορυφων στοι
χείων, γιά νά δημιουργ·ηθοϋν αύτές ο[ κυμαινόμενες έπιφάνειες.
ΊΊς λέγαμε pan de verre ondula to i ι·e κυματιστούς ύαλο
π�νακε� . ' �δω ;ίν� ι τά κελ,ιά τ�ν μοναχ�v- αύτ� είναι ή �κκλη
σια και μεσα σ αυτό τό σακο από τσιμεντο, βαλαμε τό εκκλη
σιαστικό 8ργανο. Τό εlχαμε ξεχάσει. ΔΙ: μiiς τό εlχανε πεί καl
τό προσθέσαμε στο τέλος. [Γέλια ]. Αύτό τό μοναστ·ή ρι - τώρα
πάει πολύ όίσχημα οίκονομικά - ·�τανε σχεδιασμένο γιά σπου
δ�στ·ή ριο θ_εολογικό κα� έπομένω � έδω, , Ι:χου�ε �άξεις. Έ_δω,
τα κελια, των
καΟηγητων. Παραμεσα, τα κελια των φοιτ·ητων μοναχων. Έδω, Ι:χουμε τ-)jν Αrθουσα Διοικήσεως, τό ήγουμε
νείο, τό έστιατόριο και τα μαγειριά. Έδω τό μοΙΙαστ·ή ρι άντικα
τοπτρίζεται σ' αύτη τ·ί) λίμνη. ['Αλλάζουν συνέχεια διαφάνειες ].
'Απόψεις έσωτερικές. Τό καμπαναριό. Έδω είναι όίλλη όίπο
ψ·η . Αύτά είναι κανόνια φωτός, φωτίζουνε τό έσωτερικό τ'ίjς
έκκλησίας. Έδω είναι τό κεντρικό. Έπειδη τό μοναστ-ή ρι
είναι άνοιχτό στο πλ'ίjθος , είναι χωρισμένο στά δυό. Στ-)j μέση,
βρίσ:tεται δ βωμός. 'Η μιά πλευρά είναι γιά 8σους Ερχονται
άπέξω, και ·ή όίλ);η είναι άφιερωμένη στούς μοναχούς. Τό έ
στιατόριο όίδειο. Έδω Τό ήγουμενείο. Τελείωσαν [ο! διαφά
νειες ].
Τ�ρα τελείωσα , κ' έγώ, και Θ' !-κο�σετε άπ � τό,, μαγνη.τόφ �νο
μια μουσικη, που δ/: θα παιχτει στις συναυλιες. Ενα κομματι
γιά 6ρχ·ή στρα καl χορωδία. Λέγεται " Cendrees " δηλαδή
" Τέφρες ", " Στάχτες ". Τό είχα γράψει την έποχή πού
ύπ'ίjρχε άκόμα Δικτατορία έδωπέρα. Κ' έπειδ·)j Ίjταν γιά τ-)jν
Πορτογαλία (Ίjταν κ' έκεί άκόμα Δικτατορία ) γι' αύτό τό είχα
βγάλει " Τέφρες " . Είναι παιγμέvο στ-)� Λισαβώνα άπό τον
tδιο τον Ταμπάσνικ, πού διευθύνει καl έδωπέρα. [Παίζεται

·ή μ? υσική. �ειροκρ�τήμα,τα ]; Εύχαρι?τω π?λύ γιά , τη� ύπο
μονη σας. Τι μπορουμε να κανουμε τωρα; Θελετε να κανουμε
διαλογικ·)j συζήτηση, η νά πω όίλλα πράγματα. Νά πω κι όίλλα
πράγματα ; [Φωνές : αί, ναί].
Α ΠΡΟΑ ΤΗΣ : Κύριε .=.ειιάκη, στίς "Ceιιdι·ees " πού
άκούσαμε, τt θέλατε 1ιά έκφράσετε; τΗτα�ι προκαθορισμέ
νο στό μυαλ6 σας;

ΞΕΝΑΚΗΣ : Π ροκαθορισμένο 8χι. Τδ δούλεψα πολύ. Κο
πίασα γιά νά τό φτιάξω. Πολλούς μ'ίjνες. 'Έγινε σιγά σιγά.
Λοιπόν, τί θέλετε; ά συνεχίσω Οεωρ-ητικά; [Φ.ωνές άκαθόρι
στες ). Βλέπετε κάτι πού δl:ν ύπάρχει, είναι ή αύτοστιγμει
δημοκρατική εκφραση. Νά μποροϋσε δηλαδ·)j κανένας νά πα
τάει εν� κοu ι:πΙ. �αL �α β ρ(σκει τΟ να� �η τ? Οχι, ?ε �πλιΧ έρωτ�ή
'
ματα. Εννοω σαν την απόφαση
που πρεπει να παρουμε. Θέ
λετε νά κάνουμε συζήτηση ; [ Ζωηρά : Ναl ]. Είναι ή πλειο
ψηφία, φαίνεται, ή πιο τουλάχιστον δραστ·ή ρια. Θά ζητήσω,
λοιπόν, άπ' τον κ. Παπαϊωάννου νά γίνει πρόεδρος αύτ·ϊjς της
συζήτησης. [Χειροκροτ-ήματα ].
!1ΑΠ:Α·Ι "Ω ΝΝσr , : Δέ νομ,ίζω 8τι � ρειάζεται προ.:δρ� lα.
f11-πλα, να πρ �σπαΟησ,ου με ν� διευκολ,υνο� με τό_:ι κ. �ενακ1
,
,
ώστε ν , απαντησει
στα ερωτηματα
που θα τεθουν. Ποιος θα
'Θελε νά Οέσει !:να έρώτ-ημα; Ό κύριος . . .
Ξ�Ν � Ιμ ΙΣ : Π ριν ξεκινήσουμ� , ,ας πο� με 8τι ?[ έρωτ:ήσει�
και οι αποκρίσεις δ/:ν πρέπει να υπερβαινουν, καΟε φορα, τα
πέντε λεφτά.
ΠΑΠΑ· Ι ·ΩΑ Ι 10Υ : Τά 2 ' .
ΞΕΝΑΚΗΣ : Τά 2 ' , λέει δ πρόεδρος.
ΠΑ ΠΛ: Ι-ΩΑ IQY : Δύο λεφτά. Και παρακαλοϋμε, μιλείστε
8σο γίνεται καθαρά γιά νά μπορέσετε ν' άκουστείτε.
ΕΡΩΤΠΣΗ : Μ1)πως έχετε τό ήχητικό lσοδύιιαμο τής
γραφικ1)ς παραστάσεως πού δεiξατε προηγουμέιιως, τής
έγχρωμης;

ΠΑΠΑ·Ι·ΩΑ ΟΥ : 'Εννοείτε τις " Ά;ίορρίψεις " . 'Υπάρχει
στήν εκΟεση. Μπορείτε νά τ' άκούσετε και νά δείτε τ-)jν παρ
τιτούρα.
ΞΕΝΑΚΗ Σ : 'Απ' αύτό τό εγχρωμο, πού σiiς εδειξα, ξεκί
νησε - άπό τό ' 5 6 - ' 5 7 - μιά σειρά άπό εργα βασισμένα στ-)�ν
'ίδια δομή, πού ύπολογίστηκαν άργότερα άπ' τούς ·ήλεκτρονι
κούς έγκεφάλους, έλευθερώνοντάς με άπ' αύτή τ·)j δουλειά τοϋ
ύπολογισμοϋ. Γι' αύτό μΟ.-ησα γιά σύστημα. Δηλαδ·)j ή δου
λειά μου ή' τανε νά έποπτεύω τ·η γενική διάρθρωση και δομ·ή ,
τ·)jν 6ργανολογία κ.λπ. 'Έτσι εχουμε τούς " 'Ατρείς ", πού θά
παιχτοϋν α\Jριο στ·)j συναυλία, παρόλο πού έκεί εlσ·ήγαγα δρι
σμένες έλευθερίες άπέναντι στο σύστημα. Είναι έπίσης τό
"Μόρσιμα - άμόρσιμα"· έδω δέν εtσ·ήγαγα τίποτα. 'Υπάρχουν
κ ; όίλλα , κομμάτια, πού μ��ρείτε νά τ' άκού�ετε στήν Π ι,�ακο
,
Θ·ηκη, οπως
είναι τό SΙ που, σημαίνει Στοχαστικό , τό
ST Lk8 - γιατι είναι γιά 48 8ργανα, τό ST '1 0 πού είναι γιά
10 8ργανα και ενα Κουαρτέτο έγχόρδων, ST ι. , τό δποίο είναι
ή μετάφραση τοϋ ST 10 γιά κουαρτέτο έγχόρδων. ' Η "Στρα
τηγικ-ή" ' έπίσ·η ς, βασίζεται κι αύτ·)j στο ϊδιο τό πρόγραμμα
αν και εχει μιά δομ·)j πού τή δανείζεται άπό τήν θεωρtα
τών παιγιιiων.

ΠΑΠΑ·Ι·Ω 1ΝΟΥ : Θά μοϋ έπιτρέψετε νά προσθέσω 8τι c1ν
πάτε στ-)jν 'ΈκΟεσ·η , μόλις μπαίνετε δεξιά, ύπάρχει �νας πίνα
κας μ/: 8λα τά εργα τοϋ Ξενάκη, κατά χρονολογικ·)j σειρά.
ΜΙ: μπλ/: χρωμα είναι σημειωμένο το· μαθηματικό σύστ·ημα
�που . στη ρίζεται ::ο κα�ένα καl το, έπεξηγεί άποκάτω. ''Ωό-τε,
αν Θελετε, μπορειτε να τό μελετησετε.
ΕΡΩ1Ί1ΣΗ : ΕΖπατε πώς δουλεύετε με μαθηματικούς
τύπους καί άντtστοιχα μηχαvήματα. Αύτά θά δlνουv μιά
πρώτη ϋλη ύποθέτω, πάνω στήv δπο{α έπεμβαl�ιετε έσείς,
ή οχι; "Η αύτό τό άποτέλεσμα πού μ6.ς δt�ιει τό μηχά1ιημα ε l�ιαι τό τελικ6; Δf,11 εlναι τελικ6; 'Επεμβαlνετε καί
σείς; Πώς έπεμβαtνετε;

ΞΕ�ΑΚΗΣ : Α�τό π ύ σiiς ,είπα έγ� , είναι δρι μένες κατευ�
θυντηριες γραμμες και? νευρωσεις στη συνθετικη� σκέψη , που
καταλήγουνε σέ άποτελέσματα, χρησιμοποι·ήσιμα έντελως η
8χι έντελως. 'Υπάρχει μιά σειρά εργων πού βασίζεται σ' αύτούς
τούς τύπους, τούς δποίους βρ'ίjχα, προσπαΟώντας νά κάνω
σύνθεσ·η καl άπαντώντας σ' δρισμένα έρωτ·ή ματα. 'Η δου
λειά μου είναι νά βρω αύτούς τούς τύπους, ν' άνακαλύψω,
Ιtστω, τύπους {άλλά έγώ δ/:ν άνακάλυψα, τούς βp'ίjκα στο δρόμο
μου) , νά τούς συναρμολογ·ή σω, νά κατευθύνω τά παραμετρικά
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μεγέθη χ.αt τά. συναρμολογιστιχ.ά, &στε τδ άποτέλεσμα νά ε!ναι
ένδιαφέρον. Γι' αύτό σiiς ε!πα οτι οεν ltφτιαξα ίtνα ίtργο άλλά
μιά οlχ.ογένεια ltργων πού άντιπροσωπεύεται σ' αύτ·ΙJ τ/jν περί
πτωση άπό ίtνα πρόγραμμα πού λέγεται ST χ.αt τό δποίο ε!ναι
δημοσιευμένο σε διάφορα χ.ιτάπια. Βεβαίως, ·ή έργασία μου
γίνεται γενικά, σε μιά πλατιά βάσ·η χ.αt εtδιχ.ότερα σε στοιχεία
πού Οά μοϋ δώσει δ ύπολογιστ·ή ς. Ό ύπολογιστ-Ι)ς δεν Ιtχει
καμιά έφευρετιχ.ότητα, άχ.ολουΟεί τtς διχ.ές μου Οδηγίες, πού
τοϋ Ιtχω δώσει σε μορφ-1) προγράμματος . 'Ώστε ε!μαι δ κύριος
τοϋ &.ποτελέσματος αν χ.αt μπορω νά πω οτι δεν ξέρω &.χ.ριβως
έχ. των προτέρων, σ' αύτ·ΙJ τ·Ι)ν περ ίπτωση , ποιός ήχος &.χ.ριβως
θά βγεί, &.λλά ξέρω ποιός τύπος, ποιό σύστημα, ποιά οtχ.ογέ
νεια μουσιχ.·ΙJ θά μοϋ δοΟεί. 'Έχει μεγά/;η διαφορά. 'l"πάρχουν
&.λλα εργα χ.αt &.λλες οtχ.ογένειες γιά τίς δποίες δε μίλησα πού
ε!ναι πολύ πιό αιτιατές, βασισμένες σ' &.λλου τύπου σχ·ή ματα
προσδιορισμένων αύτομάτων οπου έκ των προτέρων ξέρει
κανένας - έπομένως ξέρω χ.' έγώ - παρόλο πού χ.ι αύτά μπο
ροϋν νά δημιουργ·ήσουν οtχ.ογένειες - ξέρω τί Οά βγεί. 'Αχ.ρι
βως, έχ. των προτέρων. "Ετσι οπως π.χ. ε!ναι δ "Νόμος Α"
γιά Ιtνα βιολοντσέλο μόνο του ·η δ " 'όμος Γ" γιά δλόχ.ληρη
όρχ·ήστρα, σχ.ορπισμέv-η μέσα στό &.χ.ροατ·ή ριο.
Ε{JΩΤΗΣΠ : Τά dποτελέσματα τών vπολογισμών πού
βγάλατε dπό τόν ήλεκτρο·ιιικό vπολογι.στ�), μδ.ς δίιιουνε
συντεταγμένες σημείω·ιι τίς όποίες έσείς μεταφέρετε επά
νω στό χαρτί;

ΞΕΝΑ Ι<Ι- Ι L : Βέβαια. Ε!πα οη &.πό τό Ιtνα σύστημα γραφ'ίjς
r,πορω ν� πάω σ;ο &.λλο, &.ρ �εί νά δεχτ!? δρι�μένες &.ναλογίες.
Εχω τ?ια συστ·η ματα γραφ-ης : τό πρωτο , ε ιναι τό μουσικό·
τό δεύτερο, ε!ναι τό χ.αρτεσιανό, τό γραφιχ.δ δηλαδ·ή · τδ τρίτο,
ε!ναι τδ &.ριΟμ·η τιχ.δ - οπως τδ εϊδατε &.πάνω στ·Ι) διαφάνεια.
Κι &.πδ τδ Ιtνα μπορω νά περάσω στδ &.λλο εύκολότατα, διότι
ε!ναι κώδικες , τίποτ' &.λλο . Καt μπορω νά τδ χ.άνω αύτό διότι,
οπως ε!πα στ·i]ν &.ρχ·ή , αύτά τά χαρακτηριστικά πού χρ·η σιμο
ποιω εχουν δρισμένη δομ·ΙJ χ.' έπιτρέπουν αύτ·ΙJ τ·ΙJ μεταχείρισ·η .
Ε{JΩ 'ΓΗΣΗ : Λ!δ.ς μιλψ1ατε γιά τ�)ιι εύΟεία πού τή χωρί
ζετε σέ iίνισα τμήματα. Α.ύτή ή d1ιαζ1)τηση τfίς dνισότη
τας δέ σίίς δεσμεύει τήιι tλευθερία; J(αί έπίσης τό τυχαίο
πού ε ίπατε : δτι. συμβαίιιει. 11ά μή συμπίπτουν ποτέ, 11ά
μή συμβαίνει ποτέ νά είιιαι ϊσα αύτά τά τμήματα, δέν εlιιαι
δεσμευτικό, ειιώ τυχαίο Οά μπορούσε νά �)ταν, 11ά συνέπιπτε
κάποτε 11ά εlναι ϊσες οι dποστάσεις μεταξύ τους;

ΞΕ ΙΑΚ Η Σ : Ε!ναι δύο οι έρωτ·ήσεις. Π ρώτη έρώτησ·η ε!ναι :
οταν έ!δειξα αύτά τά τμ·ήματα έπάνω στ·ί]ν εύΟεία χ.αί ε!πα οτι
προσπαθω πάντα νά μ·i]ν ε!ναι ϊσα τά τμ·ή ματα. Δεν ε!ναι
περιορισμδς τ'ίjς έλευΟερ ίας; 'Η δεύτερ·η έρώτηση είναι : σύμ
φωνα με τδ τυχαίο, με τ·i]ν άπλοϊχ.·ΙJ &.ντίληψ·η περί τυχαίου,
μπορεί κάποτε αύτά τά τμ·ήματα νά είναι μεταξύ τους ϊσα,
ένω έγώ &.ποβλέπω στδ νά μ·Ι)ν ε!ναι ϊσα. Δεν περιορ ίζω τ·Ι)ν
έλευΟερία μου &.πέναντι τοϋ τυχαίου; Στδ πρωτο : 'Αχ.ριβως
ή έξέταση τοϋ αtτιατοϋ μl: δδ·ήγ·ησε στδ νά δεχτω τ·ΙJ μ·ΙJ έπα
νάληψ·η - δηλαδ·i] τ·ΙJ συνεχ'ίj &.νισότητα τμ·ημάτων. 'Ασυμ
μετρία τδ ε!πα, με τ·i]ν Ιtννοια τ·Ι)ν πλατιά, οτι δηλαδ·ΙJ όπάρχει
παντοϋ &.νισότητα. Αlτιότητα σημαίνει, τυπικά, έπανάληψη
&.χ.ριβως μ/: τδν ϊδιο τρόπο, ένδς ζεύγους γεγονότων ·η ζεύγους
γραμμάτων πού &.ντιπροσωπεύουν τά γεγονότα μέσα στδ χρόνο.
'Επομένως, &.ποχ.λείεται αν εχω αιτιότητα, νά 'χω διαφορά.
''Αν ομως δε Οέλω αιτιότητα, &.λλά Οέλω μάλιστα άπόλυτη
&.ναιτιότ·ητα, Οά πρέπει νά ΙJ:i]ν ύπάρχει πουΟενά κανένα ζεϋγος.
'Εξ ou τδ γεγονδς οτι τά διαστ·ή ματα πρέπει νά ε!ναι διαφορε
τικά οσο τδ δυνατδν περισσότερο. Αύτδ &.παντάει χ.αt στδ
δεύτερο έρώτημα, με τl)ν έξ'ίjς προσΟήχ.·η , 8-ι δηλαδ·i] τδ τυ
χαίο δέν είναι παρά ·ή &.ρνησ·η τοϋ αlτιατοϋ. 'Έτσι δέν ε!ναι;
Δ·ηλαδ·ΙJ χ.άτι πού δέν Ε:χει &.ναγκαστιχ.ότητα, χ.άτι πού δεν έπα
ναλαμβάνεται. 'Επομένως, χ.ατανάγχ.·η , δε Οά πρέπει νά 'χω δυδ
τμ·ήματα ϊδια, &.πδ φόβο μ:ήπως ύπάρχει ίtνα αϊτιο πού τά κά
νει ϊδια. Στ·Ι)ν τύχη , Οά μποροϋσε δυδ μεγέΟη νά. ε!ναι τά
ϊδια. Δέν &.ποχ.λείει κανένας αύτό. 'Αλ/,ά σ' αύτη τ·Ι)ν περί
πτω σ·η , ·ίJ, έ�τρεμ ιστιχ.·i] γραμμ·ί] ε!ναι &.χ.ριβως ν' &.ποχ.λει
,
_ αυτα. Βλεπετε
στουν
;
ΙΠ'ΩΤJJΣΠ : Θέλω νά έπανέλθω στό Οέμα τ�jς έλευΟερίας.
Νομίζ α; δτι μ�ταβιβάσ? τε r;ήν έ�,ευΟερία πού �έλα-;:ε νά
άποκτησετε στις μηχανες και στους μαΟηματικους τυπους.
Δηλαδι) τ�)ν έλενΟερία το·u δημιουργού, �ιά δημιουργ1ίσει
κάτι καινούριο, τ�) δώσατε στό τυχαίο, στόν τύπο τού
Gaιιss κ . λπ. 'Έχετε χάσει δηλαδή σά δημιουργός τ�) δη
μιουργία;
ι ι8

ΞΕΝΑΚΗΣ : 'Έ ! 'Όχι. Διότι σ' αύτ·i] τ·ίjν έρώτηση-δl:ν ε!ναι
χ.�τάφασ·� ε ; [Χειpοχ.ρο;·ήματα J - ε �χεται ·ή ϊδι� ·ή δη lf ιουρ
, απαντηση
_
,
για σαν
. ΙCανενας όίλλος
δεν τό ,χει χ.ανει πριν χ.αί
ε!ναι καινούρια μουσική . 'Έτσι δ/:ν ε!ναι; Δεύτερο, ε!ναι δ·η
μιουργιχ.δ νά δίνεις &.λλ·η έρμηνεία σέ συστήματα πού ύπάρχουν
&.λλοϋ. 'Όταν δ Mcndel βρ'ίjχ.ε τούς νόμους τ-ϊj ς γενετιχ.'ίjς χρ·ησι
μοποιώντας πιθανότητες χ.αt μεταφέροντάς τες &.πδ τδν ενα το
μέα στδν &.λλο, εχ.ανε χ.άτι δημιουργιχ.δ και εδωσε μιά καινούρια
διάσταση μ' αύτ-ί] τ·i]ν έργασία του. 'Όπως έπίσης, δ :MaX\VCl l
μ ε τ δ Bollzman βασίστ·ηχ.αν στδ νόμο τοϋ Gauss γιά τήν
χ. �νη ;,ικίj θε�ρ ία των ,&.ερίων. "C? μως ή;αν τεράστια δημιουρ�
, πιθανότητες και
γ �α ο rι ;: ,ισ·ηlαγαν στην χ.ινητιχ.η θεωρια τις
;
την αρχη
του Gauss.
ΕΡΏ ΤΗΣΗ : Κύριε Ξενάκη. Μ1 τό σύστημα πού σv11Οέ
τετε μουσι.κή, μδ.ς ε ίπατε, δτι δι.ασφαλίζεται σ' ίJ�ιωι v
ψηλό βαΟμό 1) έλευΟερία τού συ�ιθέτη . .

ΞΕ ΙΑΚΙ-ΙΣ : Μιά στιγμ·ή. Εlπα οτι ίtνα βασιχ.δ πρόβλ·ημα
ε!ναι ·ή έλευΟερία. 'Η έλευΟερία δδηγεί σ' αύτδ πού ε!πα.
'Αλλά δεν δδηγεί μόνο σ' αύτό. 'Οδηγεί χ.αt σε &λλα πού δεν
ε!πα . Δηλαδ·ίj σε &.λλες χ.ατευΟύνσεις γιά τtς δποίες δε μίΙ.-ησα.
ΕΡΩΤΗΣJ-Ι (συνεχίζει δ ϊδιος ·&.κpοατής) : Πέραν λοι
πόιι τού δτι. τό σύστημα τ�)ς άποφυγιjς τώ·ν έπαιιαλ1)ψεων
καl. τής συμμετρίας διασφαλίζει. τι)ιι έλενθερία τού σνιιθέτη,
vπάρχει σ' αύτό ό σκοπός νά παραχΟεί ίJιια 1)χητικό άποτέ
λεσμα πιό άποδεκτό;

ΞΕ ΑΚΗΣ : 'Όχι. Ό σχ.οπδς ε!ναι τδ &.ποτέλεσμα τό ·�χ·η
τιχ.δ 'Jά ε!ναι διαφορετικό, νά ε!ναι καινούριο. "Αν τό παραδε
χτοϋν οι &.χ.ροατές, αύτδ ε!ναι &.λλο ζ·ή τημα. 'Εξαρτάται &.πδ
τ·ίjν &.νταπόχ.ριση χ.αί την παραδοχ·ή , τ·))ν &.νοχή, τl)ν έξυπνάδα,
τίς συν·ή Οειες, τδν πολιτισμδ χ.' ίtνα σωρδ &λλα πράγματα.
Ε{JΩΤΙJΣΗ : Είπατε δτι μέσα στό μυαλό μας vπάρχου11
όρισμέιιες δομές, δπως ή δομή πού dποτελούιι όρισμέιιοι
μετασχηματισμοί πού μπορούμε �ιά τούς σνιιΟέσουμε,
μπορούμε νά πδ.με καί πίσω, dιιτίστροφα 1ϊ νά μείνουμε
στήν ίδια Οέση (ούδέτερος μετασχηματισμός), πού δλ'
αύτά dποτελο·ϋ ν τή δομ1) τ�)ς όμάδας. Μ1]πως ο ι δομές
αύτές μεταβάλλονται στό μ υαλό μας καί εμείς τείιιουμε
νά ξεφύγουμε σιγά σιγά κι dπ' η) δομή τfίς όμάδας, πη
γα[ιιο·ιι τας �λο� να σ� άπλούστε�ες δομέ� ; 11.χ.οι άρχαίοι
εlχαν πιό απλες και συγκεκριμενες δομες . . .

� ΕΝΑΙ\Ι- Ι"' : Αύτδ πού λέτε δεν ε!ναι ι::ωστδ γιι:τt ,οι � ρχ�ίοι ,
, μετασχηματισμους, δ·ηλαδη την οργανω
,
α ν χ.αt δεν ξερανε
τους
σ·η τ'ίjς δμάδας, ομως τ·ΙJ χρησιμοποιοϋσαν. 'Ι-Ι Εύχλείδειος
Γεωμετρία βασίζεται στ-ίj'J όργάνωση τ-ϊjς δμάδας. 'Έστω χ.ι
αν δέν τ;ίι λέγαν; ετ� ι . Λlιλiiτε γ ;ά. ά�λούστε �ους δομε<Ξ_-ύn;άρ�
χουν, βεβαια, απλουστερες δομες (οπως τα μονοειδ·η )-αλλ
αύτδ δέ σ·η μαίνει οτι ·ή δμάδα καταργείται . Οίlτε χ.αt ο! πιδ
σύνθετες μορφές &.πδ τ-hν δμάδα, οπως ε!ναι οι διανυσματικοί
χωροι.
ΕΡΩ1ΊJΣJ-Ι (δ 'ίδιος ) : . .
μυαλtS μας πρός . . .

Μετασχηματlζεται καί τό

ΞΕΝΑΚΗΣ : Αύτδ δεν ξέρω άν μπορείτε νά τδ πείτε. Οίlτε
κανένας τό 'χει πεί μέχρι crήμερα. Οί\τε ύπάρχει τρόπος νά
τδ. μετρ·ήσει κανένας. Θά τδ λέγαμε μόνο αν εΙχαν βρεΟεϊ
τελείως διαφορετικές δομές η οταν αύτδ πού λέμε σ·ήμερα
δμάδα , ε!χε πάψει νά ε!ναι δμάδα χ.αt ήταν χ.άτι διαφορετικό.
Πρδς τδ παρδν ομως, δέ συμβαίνει αύτό. Δ-ηλαδ·ΙJ δεν ύπάρχουν
στοιχεία μεταβολ'ίjς &.κόμα. Αύτδ ομως δεν &.ποχ.λείει τ·)) δυνα
τότ-ητα νά μπορεί νά γίνε ι αύτ-ίj ·ή &.λλαγ·ή . Δηλαδ·)) ε!ναι ίtνα
εΙδος μετάλλαξ·η . Κι αύτδ έ:λεγα πρίν : πόσο ένδιαφέρον εΙχε
νά γινόταν ·ή μετάλλαξη οσον &.φορίi τδ χρόνο χ.αί μόνο.
ΕΡΩ ΤΗΣΠ : 'J-I σύιιθεση τfίς μουσι.κι'jς σας, Πύριε Ξε
νάκη, προϋποθέτει tπιστημονική γνώση 1) καί ταλέντο;

ΞΕΝΑΚΙ-ΙΣ : ΠροϋποΟέτει αύτά τά δυδ χ.αί πολλά &λλα
πράγματα , [Χειροκροτήματα ] .
ΕΡΩ ΤΗ.Σl-Ι : Στήν περdι111) όμιλία σας στό 'Εθιιικό
Θέατρο εϊχατε πεί δτι οι σνιιΟέσεις σας κρύβου11 σπέρματα
dπό ήχους πού dκούγατε σέ διαδηλώσει.ς fι κάπου στό JΊι!α
ραΟώ1ια. ' l -I μουσική πού dκούσαμε κρύβει αύτά τά σπέρ
ματα ·Yj ήταν άπλώς 1) έφαρμογι) νόμων τ �jς τεχιιολογίας;

ΞΕΝΑΚΗΣ : 'Έκανα δλόχ.λ·ηρη διάλεξ·η . Προσπάθησα στ·Ι)ν
&.ρχ)) νά δρ ίσω τί ε!ναι ·ή μουσιχ.·ή . (Ξεχ.ίv-ησα &.ξιωματιχ.ά ) .
Καt μεταξύ &.λλων ε!πα ε!ναι χ.αt ·ή iiχ.φραση δραματισμων,

''Ε11α dπό τα αμετρητα "πηγαδάκια" πού σχημάτιζαν αμεσως οί Οαυμαστές του, μόλις ό Γιuιιι1ης Ξε11άκης iμφαι1ιζόται1ε στψ1
lκΟεση lργων του στήν ΈΟ11ική ΠινακοΟ1)κη. Ποντά του, στό κέντρο τού κύκλου, δ συνΟέτης Στέφαι1ος Βασιλειάδης

κοσμοΟε'? ριών, , Οέσεω� , Οε� ριώ� Ύ,ενικά1 με -�χ�υς. �έν εΙναι
έφα� μογ� , κα ολο;.> ; Δεν πηρα τ·ην επιστημ·η να τ-ην κανω μου
,
σικη. Αυτο ε ιναι ·ηλιΟιοτης.
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ΦΩιΥΠ : Ναt, άλλά . . . φαlνονται . . .

ΞΕ�.Α JΩ-Ι� : Πο; ές οι έμπει � ίες; 1 ομ ίζω οτι φαίνεται, έφ �
σον εχω κανει μια διαφορετικη μουσικ·η, βασιζόμενος καt στις
έμπειpίες και στ-)� δουλειά αύτ-)� - εΊναι πάνω άπο ε tκοσάχρονη
Οουλειιi α�τΟ π?U σα.5 λέ� , ε!να ; �πο�έλεσμ� πολλών βασά
νων και, εργασιας με ιδρωτα και με αιμα, Οα , λεγε κανένας .
Λοιπόν, εΙναι ολα μαζί μέσα. Δέν εΙναι καθόλου έφαρμογή
τών έπιστ·η μονικών τύπων. Γιατί, κανένας δέ μπορε'ί νά κάνει
έφαρμογ·ή , δηλαδ·η ' μεταφορά δρισμένων γνώσεων άπο ενα
τομέα σ' έ!ναν &.λλο, έ!τσι αύτόματα και μηχανικά. Αύτο άπο
κλείεται. 'Όσοι προσπαΟ·ήσανε σπάσανε τά μουτρα τους. Κά
νω κάτι πολύ διαφορετικό.
�

ΕΡΩΤJJΣΗ : Ε'ίπατε κ. Ξε11άκη, σκο -τ;ό �ας ?J;α ν 11'
αποφύγετε τή μέτρηση τοiί χρόνου με μια μο11αδα . . .

: 'Όχι.
ΕΡΏΤΗΣΗ {συνεχίζει δ 'ίδιος άκροατ·ής ) : . . . Φέρατε

ΞΕΝΑΚΗΣ

τ � π_αράδειγμα τό κ_αλαιι, ατιανοϋ Γιά 11' πο,φύγετε ? ύτό
;
?
το ιδιότυπο στοι.χειο, αναφερΟηκατε στο δτι χωριζετε
τ υχαία τ ?, ύς ;ι.ρόνους r;ω,ρίς 11 ? �aς κατ,ευθύ11ει κ? ·11έν� ς
,
,
,
κανόνας. Α 11 παρουμε ολ αυτα
τα διαστηματα, και βγα
λ� υι ιε ί111α διάστημα ;ι ού 11ά τά διαιρ� ί δλα, νομlζω δτι
,
αυτο; εχει τή στοιχει. ωδη μοναδα
μετρησεως.

11ότες πού άντι. �τ? ιχοϋ11 στή γραμμ1} αύτ�ί. Νομlζω, λοιπόν,
, ε ι,11αι αδυνατο .
, δε11
δτι

ΞJ_p \ΚΙΠ., : ΕΊπα ά�ύν � το στήν όρχήστρα Αύ;ο ο � ως μ�ο
;
�
ρει να γίνει Θεωρητικα, ισως κα ,ι πρακτικα. Ειναι ·η μοναδα
αύτ-η πού ε tσ·ήγαγε δ Ρ . Α . l\ I . D i ι·::ιc και λέγεται &Θ-ηση.
Δ·ηλαδ·η [γράφει στον πίνακα ] έ!χουμε έδώ αύτο το πράγμα,
το δπο'ίον eχει μοναδια'ίο έμβαδόν. Αύτο τείνει στο μηδέν κι
αύτο το ϋψος τείνει στο &.πειpον, ετσι ομως πού το έμβαδον
νά 'ναι 'ίσο μέ τ-η μονάδα. Αύτο εΙναι ·ή &Οησ·η { i n11 ιιlsίοη
&Ο·ησ·η ) .
=

ΦΩΝΠ : τΩσις.

: τΩσις. 'Ωραία λέξ·η . ΕΙναι λοιπον μία Ώσις.
Δ·ηλαδ·η οταν αύτ·η ·ή γωνία [δείχνε ι ] πλ-ησιάσει τίς 90°, τότε
τείνουμε νά εχουμε ολες τις συχνότητες, ταυτόχρονα . Κι αύτο
άντιπροσωπεύεται άπο ενα τέτοιο σημε'ίο [ κάνει έ!να σημε'ίο
στον πίνακα ] . Δ·ηλαδ·η αύτο πού λέει ·ή άκουστικ-η "Λευκος
Ίjχος'' .
ΞΕΝ ΑΚΗ�

ΕΡΩΤΤΤΣΗ : Εlπες στή11 άρχ�ί, Γιά1111η, δτι 1) πρωτοτυ
πlα εί11αι μιά καΟοριστική wΟηση γιά τή δημιουργtα. ('Υ
π? Οέτω �τι μ εταφράζεις τή � ίιιιι.ο ιια tί?ιι σά·11 π9 ωτοτυ
πια). 1 ,ια σενα ή πρωτοτυπια εlναι μια κατηγορια ό11το
λογικ1) 1j ίστορικι);

ΞΕΝΑΚΙ-ΙΣ : Θεωρ·ητικά δέν εΙναι σωστο αύτό, διότι έ!χουμε
τούς &.ρρητους άριΟμούς, τούς άσύμμετρους, οι δπο'ίοι δέ δέ
χονται αύτΟ πού λέτε, γι' αύ'70 λέγονται καt ά.σόμμετροι . J('
έδώ μιλάμε γιά Οεωρία, δέν εΙναι ·ή πράξ·η . Ξεκίν-ησα άπο φιλο
σόφικές Οεωρ·ή σεις καί έ!φτασα στά μαΟηματικά και στ·J� μαΟ·η
ματικ-)� βάση. 'Αποκλε ίεται αύτο πού λέτε. Δ·ηλαδ·)� δέ μπορε'ί
νά βρεΟει κοινο μέτρο.

ΞΕΝΑΚΙΙΣ : Δέν καταλαβαίνω τ·)ιν έρώτησ·η, άλλά μπορώ
νά σου πώ το έξΊjς, έ:στω καί μή καταλαβαίνοντας. Ί Ι πρωτο
τυπία εΙναι χαρακτ-η ρ ιστικο τ'ίjς ζωΊjς. Δέν εΙναι όντολογική,
σχετίζεται κατά συνέπεια μέ τ-ην ιστορία. Δ·ημιουργία τ'ίjς ζω'ίjς,
δη),αδ·η του καινούριου. 'Οντολογικά, πρωτοτυπία, σημαίνει
γέννησ·η rλς πουμε έκ του μηδενός, δέν εΙναι άκριβώς ετσι, άλλά
εΙναι έ!να οριο. Άπο τήν &.λ);η μεριά έπειδ·ή εΙναι ζ·ήτ-ημα του
ζωντανου οντος, εΙναι και ενα φαινόμενο ιστορ.ικό. Το ζών
ον, δημιουργε'ί καινούρια πράγματα. Δ·ηλαδ·η εΙναι ταυτό
χρονα και όντολογικό, και βιοτικό, δηλαδ·η ιστορικό.

Α ΚΡΟΑ ΤΠΣ : 'Όταν σχεδιάσατε η} γραφικ1} a11απαρά
σταση τών παραμέτρω11 τfίς μουσικής καί φέρατε μιά κάΟετη
γραμμ�ί, ε ίπατε δτι εί11αι άδύνατη ή άπόδοση αύτής τής
γραμμ·Υjς ήχητικά. Πρακτικά, εί11αι μιά ιΊ.πειροσυγχορδtα.
Πρέπει ν' άκουστοϋ11 ταυτόχρονα δλες αύτές ol aπειρες

ΕΡΩΤΠΣΗ : Κύριε Ξε11άκη, χαρακτηρlζεστε σάν ί111ας
στρατευμέι1ος καλλιτέχ11ης. [ Φωνές ] . Εϊχατε επικαλε
στεί στψ1 άρχ�ί, dπέναιιτι στή Οεωρtα τών στωικώ11, τό
διαφορικό λογισμό γι.ά νά καταλ·ήξετε στή11 τυχαία i11έρ
γεια καί μετά σέ ιΊ.ντιπαράΟεση μέ τήν αlτtα καl τό αlτιατό.

ν
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Πώς συμβιβάζεται τό 11ά εlναι lνας καλλιτέχνης στρατευ
μένος στην έποχ�ί του, μέ η}ν dπ6λυτη έλευθερίd;

: Ί'ί θα πεί "στρατευμένος"; Δέν ε!μαι στρατευ
μένος καθόλου. Ε!μαι έλεύΟερος. [Χειροκροτ·ήματα ].

ΞΕΝΑΚΗΣ

ΕΤ,ΩΤΠΣΗ : Πολλοί σάς χαρακτηρίζου11 σάν [ιια στρα
τευμένο καλλιτέχιιη. Στρατευμέιιος σημαί1ιει ν' dσχολεϊται
μέ τά κοι �ιωνικά προβλ1ίματα τοv τ6που του, νά μψι άσχο
λεϊται π.χ. μ' ενα πρ6βλημα έκτός τ6που καi χρό11ου.

: 1 α σάς πώ. 'Η άσχο),ία μου ε!ναι προφανώς,
άπ' ο. η ε!πα μέχ� ι τώpα. ·ή μουσι :;·η �αl �λα τ� παρε11;φερ'ίj,
δηλαδ·; ·η. φιλ�σοφια, 0τα μ;ιΟ·ημα,τικα κ , οι, επισ;ημ,ες. ! α κοι
νωνικα� προβληματα
απο αρκετα μακρια μπορω να τα παρα
κολουθώ, γιατl είναι καl ζ·ήτημα κόπου, χρόνου καl εtδικότ·η
τας, έπίσης.
ΞΕΝΑΙΠ-ΙΣ

Α J(ρQΑ ΤΗΣ : Μάς α1ιαφέρατε §να σας έργο, τίς "Στά
χτες ", πού εϊχατε γράψει γιά τηιι Πορτογαλία καί τψι
'Ελλάδα.

ΞΕ ΑΚΙΙΣ : Καλά, αύτο ε!ναι μια χρ·ήση πού κάνω τών δυνα
τοτ·ήτων μου σέ τομείς, χωρlς ομως αύτο να μοϋ άφαιρεί
τ�ποτα άπΟ, τΟ χόριο Ε �γο πού �ά� ω, γιατt �λλιqς θd:. παρ�
. με τΎ\ν :υριο ,εξια ην πολιτικη.
?ερν� δεξια ,κι �ριστερα---;-,ilχι
?
;
Υπαρχει μια βαση στον ανΟρωπο εκει που άποδιδει περισσό
;ερο καl, άφο� ε!ναι �εολαία ο! ;πε,ρισ?ότ� ροι έδώ εi5χο!1-αι σ�
ολους, να βρειτε καΟενας σας αυτη τη βαση στον τομεα που
τον τραβάει, έκεί πού αtσΟάνεται την περισσότερ·η έ:λξ·η. Αύτο
ε!ναι ·ή τιμιότ·ητα άπέναντι στον έαυτό του. Βασικ·ή . Άπο κεί
καl πέρα μπορεί, έφόσον περισσεύει ·ή δύναμ·ή του, να κάνει
κάτι &.λλο. Δ·ηλ�Ο·ή , Θέλω1 νιi πώ μ' α�τΟ δτι έ�ν δλοι1 εϊμαστε
1
μικροπραματευτες δε Θα κανουμε
τιποτα - ετσι δεν ε!ναι;
Ο! πραματευτάδες ε!ναι καλοί, άλλd-. δέν άρκοϋνε . Αύτο ·ίjΟελα
να πω. Χρειάζονται εtδικότητες, σ·ή μερα, πού οα πρέπει να
ε!ναι μ·η -εtδικότητες μ' αύτ·η την ϋσμωση άνάμεσα στlς εtδι
κόΤΊ(τ�ς πού, ε!ναι ,ενα, π� όβλ·ημα β;ι;σικο ?·η μ�ρινο :;αl αύριανο
κι αυτη ·�, πα)�·η πο� Οα zανει δ zαθ�να;ς, Οα πρεπει να πε p ισ�ρέ
,
ψετα � γυρ,ω απο �. σο ;ο δυνα_το _ευρυ;rερο κ� ντρ,ο, αλλα γυρ �
η
μ
σ�μπαΟειες
α
ω
�
α
Οι
απ? �. να κεντρο.
\υτο
�υ δηλαδ·η,,
� � � ';' ,�
και απο χαρακτηρα zαι απ αυτα που. �κανα zαι, επαΟα στα
νεα,νικά μου, Χ;p όνι� z', i5στερα ο).-η ,αύτ·η ·ή ζ�-η τίjς πάλ·�ς μέ�α
�τη μ�υσιz·η η' σ ryν, αρχιτεzτ,ονικ·η, εtτε στην π�,αστιz·η , στ·ψ
οπτικ·η δηλαδη, ανηzουν στην rδια zατευΟυντηρια γραμμη.
ΕΡΏΤΗΣΗ : Θά i/θελα νά μού πείτε aiι μέ τη μουσικ1ί
σας σκοπεύετε νά μάς δώσετε κάτι συγκεκριμένο dπό
συναίσθημα .

ΞΕ ΑΚΙΙΣ : Ε!ναι δύσκολο να σάς άπαντήσω σ' αύτο πού
λέτε, γιατί ύπάρχει μια τομ·ίj σ' αύτα πού σάς ε!πα μέχρι τώρα,
και σ' αύτα πού με ρωτάτε σείς.
ΕΤ'ΩΤJ!ΣΗ {συνεχίζει δ rδιος άκροατ·ή ς) : νΕχουμε δηλα
δη έμείς νά περιμένουμε τίποτα .

ΞΕΝΑΚ � ΙΣ

: Άπο ,σ�ς , έξαρ ;άται. ( � ειροκροτ·ήματα] . '�ο
, α μεσα
,, _αστε ; δω ι:_πο τις �.00 κ εtιι-α �τ� τωρ
γεγονος ο �ι εισ
_ και�
νυχτα . . . Ακουστε ! Αzουστε μ, ανοιχτα, αυτια. Λκουστε
σ'κεφθείτε. Άκοϋστε μ' άνοιχτα μυαλά. Τίποτα &λλο δέ μπορώ
να σάς πώ.
ΕΡΩΤΗΣU : Πύριε Παπαϊωά1ιιιου, αύτό πού θά πώ δέν
ε �ναι έρώτηση. Πάν τ α: ς άναφέρε ;αι σέ κάτι, πού ζητο�ν
,
να μαθου11
τα, παι.δια., Ο Λ1παλζακ ηταιιε στις κοινωνι.κες
�ο � αιιτιλψρεις, συντηρητικό,τατο,ς. νΕγραψε διf ως μ � ά .σειρά
απο ιιυθιστο �ηματα, τηιι ωιθρw_πιιιη κωμωδια, που εδι.ναν
,
,
,
,
� ταξης
την εικόνα
της dστι.κης
σε περιοδο
σηψεως.
Δε, μπο
ρούμε ιιά ζητάμε aπό τόιι καλλιτέχνη πά1ιτοτε 11ά πάρει
μιά Λ συγκεκρι.μέ1ιη πολιτικη η ϋ.λλη θέση. Έκείιιο πού
ξ�e,ι:ι �γ ώ -,,ο vτε, �ιαθψιατικός . � lμαι.: ο ϋτε rιουσικός
-;
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στη ζω·ή. Ε!ναι πολλαπλ·η ·ή μάχη του καί ο! άνησυχίες του καί
ο! άγωνίες του. Και, έπομένως, ή μουσική εΙναι κι αύτ·)j ενα
ζύμωμα φτιαγμένο Ιtτσι.
ΕΤ'Ω ΤΤΙΣΙΙ (άzροάτριας) : Είπατε δτι τό παιδi δέ11 έχει
την <δια έπlγιιωdη τού χρ61ιου πού έχει ό έιιήλικος. νΕχει
δηλαδη ϋ.λλη αντίληψη τών δομών τώ11 φυσικών φαιιιο
μένων. Παί προηγουμέιιως είπατε στό11 κύριο, δτι δέιι ξέ
ρουμε aν μέ τψι έξέλι.ξη ά11απτύσσεται καί τό μυαλό τού
dνθρώπου. Ηδη δμως μέσα στη φύση, aν δεχτούμε την
έξέλιξη τών οντων, ό J-'Ioni o Sap ίeιιs δι.αθέτει μιά iίλλη
dντίληψη τώ11 δομών. Μπορούμε 11ά φανταστούμε δταιι ό
ϋ.νθρωπος φτάσει σέ μιά α�ιώτερη βαθμίδα δτι θά ξεπε
ράσει . . .
ν

ΞΕΝΑΚΙ -ΙΣ : Το ε!πα αύτό. Αύτές οι ερευνες, μέ το νόμο
τοϋ P i agcι δείχνουν έ:να 8ριο σ' αύτη την έξέλιξη τίjς κατα
σκευ'ίjς τοϋ νο·ήματος τοϋ χρόνου. "Αν ύποΟέσουμε ομως οτι
μέ δρισμένα μέσα, ε'ίτε έπιστημονικά, εlτε διαφορετικά, γίνει
άλλαγ·ή, μια ι'.ίλλ·η έξέλιξη, i5στερα άπο τα '1 2 Ιiτη, στ·)jν άντί
ληψη τοϋ χρόνου, δλόz).-ηρο το σύστ·ημα το έπιστημονικό,
δ·η'λαδ·η τήν άπειzόνισ·η τοϋ σύμπαντος πού Ιtχει σ·ή μερα δ
&νθρωπος με την άστρονομία, τα μαθ·ηματικά, κ.λπ. σαλεύεται
έκ βάΟρων κι άλλάζει έντελώς. Ε!πα ϋτι αύτο είναι δυνατό.
ί α Ομως - άπ�ντώντ�ς στΟ� κ� ρι? - �τι �ε �ομ tζω �ω�
υ��:�αρ�ουν <:ημ�ρινα
κριτηρια που να λεμε οτι την εχουμε αυτη
την αλλαγη σ·η μερα.
ΕΤ'ΩΤΠΣJΙ : Τό πρόβλημα τfίς έλευθερίας τού καλλιτέ
χιιη, τοϊί δημιουργού, τό όποίο ε[ιιαι άποκλειστικό πρό
βλημα ούσίας, μού φαίνεται. σάιι άdυ1ιέπεια ό καλλιτέχιιης
11ά έ�ιδι.αφέρεται άποκλει.στικά γιά ίlιια ούσιώδες πρόβλημα,
δπως εlναι αύτό, καi ιιά μη σκέφτεται τόιι προβληματισμό
τού dποτελέσματος. 'Αλλά από κεί κα/ πέρα έιιαπόκει.ται,
δπως εlπε ό κ. Ξειιάκης, ση}ιι εύαισθησία, η)ιι έξυπιιάδα,
στη συιιιίθεια πού δέν είπε, άλλά iπρεπε 11ά πεί. [ Φωνές :
Το είπε ] . Λ οιπόιι, 1j iρώτηdι) μου εί·ιιαι : Δέιι ε lιιαι α�ιθρω
πιστικό πρ6βλημα γιά τόιι καλλιτέχιιη, ό προβληματι.σμός
τού αποτελέσματος; Πρέπει η δέν πρέπει;

ΞΕ ΑΚΗΣ : Καταρχ·ή , ο,τι άφορά τον &νΟρωπο, είναι άνθρω
πιστικό. 'Αποφεύγετε τ)ι λέξ·η άνθρωπιστικο πού €χει πολλές
άποχρώσεις i5ποπτες. 'Εγώ δέ μπορώ να zάνω τη μελέτ·η τοϋ
άποτελέσματος πάνω στον άκροατή. Γιατί, τότε, οα μεταβαλ
λόμουνα σέ παρατηρ·ητ-η πώς τον λένε; Κοινωνιολόγο ·f) !στο
ριοδίφ-η. 'Απεναντίας, βασίζομαι στο έ:ξ'ίjς : Λέω, κ' έγώ
ε!μαι καμωμένος οπως 8λοι ο! ομοιοι μου. ](' οι ομοιοι μου,
άπο τούς μαύρους τίjς Άφρικ'ίjς μέχρι τούς 'Αμερικανούς,
έ:χουν τlς 'ίδιες σκέψεις κι ά•ιτιδράσεις πού Ιiχω κ' έγώ.
ΕJ:>ΩΤΗΣJΙ (δ rδιος άzροατ·ή ς) : νΕχουμε περίπου μιά κοι-

1ιη παιδεία. 'Αλλ' εlιιαι λίγο απίΟαιιο τό αποτέλεσμα, iσάς
11ά σάς άδηγεϊ στό11 ούραιι6, έμέvα στό χάος! Αύτό τό γειιι
κό α "ίσθημα προβληματίζει τό δημιουργ6;

ΞΕΝΑΚΙ-ΙΣ : Το πρόβλ·η μα αύτο ταυτίζεται μέ το πρόβλ·ημα
το άτομικό. 'Έ�α εΙνα,ι το πρό�).-η μα Cf;ύτ�, -;,αΟαυτ� . 'Όταν eνας
μαθηματιzος ανακαλυπτει μια Οεωρια ·η ενα Θεωρ·η μα, ε!ναι
γενικο για ολο τον zόσμο, διότι ύπάρχουν, οα μοϋ πε"ίτε, ή
λογικ·η zαί ·ή δομή των μαθηματικών πού zάνει ί�στε ολοι να
το παραδέχονται. Κι 8μως μποροϋσα να σάς πω : Αύτο ε!ναι
σωστο μόνο γιά. τούς δυτικοευρωπαίους, κι οχι για τούς Κινέ
ζους-αν κ' ε!χαν άνακαλύψει τα μαθηματικα πολύ πιο πρίν
γιιΧ τούς Αύστραλούς, τούς tΟαγενείς, τούς άφριzανούς η ι'.ίλλες
φυλές. Καί το εΙχαν πει. Στ·}ιν πραγματιzότ·ητα ομως φαίνεται
οτι δέν είναι σωστό. Διότι ύπάρχει αύτο πού σάς εlπα έξαρχ'ίjς,
11;ια τα�τότ·ητα στη δο �·η τοϋ άνθρ � πινου μυ�λο? πού κ�νει
_ πειτε,
,,
wστε τα μαΟηματικα' να ε!ναι ετσι.
Ι-Ι μουσικ-η θα μου
ε!ναι κάτι διαφορετικό. 'ΈμαΟα οτι, οταν ·Ι) ρΟε έδωπέρα το
Θέατρο Νο να παίξει στο 'Ιlρώδειο, &δειασε το 'Ηρώδειο,
έντελώς, πίjγαν ολοι άπο περιέργεια, πλ·ηρώσανε δεν ξέρω πόσο,
κ' i5στερα άπο 1 5' φύγανε καί μείνανε δρισμένοι πού ·/)ταν eν
Θερμοι, πού τούς είχε χτuπ·ήσει αύτό . . .
Α ΠΡΟΑΤΗΣ : Λαθεμέιιη ή πληροφορία. Φύγωιε dρκετοi
lί.ιιθρωποι, διότι τούς ξέιιισε 1j μονοτο1ιία καί . . .

ΞΕΝΑΚΙ-ΙΣ : Τ σ τ καλύτερ . Α το σημαίνει οτι πολύς
� ? καl τη� δικη� μου μουσικη, . [Χειρο
κόσμος μπορει_ ν? αzουσει
κροτήματα].
ΠΑΠΑ·Ι·ΩΑΝΝΟΥ : Έπειδ·η εΙναι πάρα πολύ άργά, ε!ναι
1 2 .03', εύχαριστοϋμε πολύ. [Παρατεταμένα χειροκροτήματα ].

Γ Ι ΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΑΔΗΣ , ΑΝΤΡ ΑΣ ΚΑΙ ΜΑΧΗΤΗ Σ
. . ΔΙΚΑΙΟΣ κ· ΙΣΙΟΣ Σ ' ΟΛΕΣ ΊΌΥ ΤΙΣ Π ΡΑΞΕΙΣ ..

π&ς πεθαίνει ενας άντρας;
Κι δμως κερδίζει κανείς τό Θάνατό του, τό δικό του Θάνατο,,
πού δέν άνi1κει σέ κανέναν άλλον
καi τούτο τό παιχνίδι είναι ή ζωή .
Γι&ργος Σεφέρης
Τόν κέρδισε τό Θάνατό του ό Γιάννης
Μ ηλιάδης άντρας καi μαχητής, " δί
καιος κ' ίσιος σ' δλες του τiς πράξεις ··,
γενναίος καi πλούσιος, έζησε άκέραια
τή ζωi1 του καi πέθανε όρθός καταπώς
τοϋ ταίριαζε, μιλώντας γιά τήν άγαπη
μένη του 'Ακρόπολη μέ τό πάθος tou
έραστ ij καi τήν τέχνη τού λόγου πού
κάτεχε δσο λίγο ι .
Γέννημα καi Θρέμμα ηϊς 'Αθήνας,
έφηβος τήν ώρα πού έφτανε σ' αύτήν
ό 'Ελευθέριος Βενιζέλος γιά νά δώσει
καινούρια πνο1) στ�)ν πολιτικ1) ζωή
τοϋ τόπου καi νά έμπνεύσει τiς πιό
προοδευτικές δυνάμεις του, ποτίστηκε
μέ τό κήρυγμα τοϋ δημοτικίσμοϋ, πού
άναζητοϋσε τiς γνήσιες πηγές της
έλληνικijς πνευματικής ζω1ϊς καi σκό
πευε πολύ πέρα άπό τό στενά γλωσ
σικό πρόβλημα. Οί νεανικές του φιλο
λογικές άνησυχίες τόν όδiηησαν στή
Φιλοσοφική Σχολ1Ί , δπου εύτύχησε
νά γίνει μαθηηΊς του μεγάλου δάσκα
λου της έλληνικ�;ς 'Αρχαιολογίας του
Χρ1Ίστου Τσούντα. Ή ά�φόαση τ&ν
μαθημάτων του στάθηκε γιά τόν Μ η 
λιάδη άποφασιστική · & ς τ ό τέλος της
ζω1ϊ ς του Θυμόταν μέ ιiκρα εύλάβεια
καi βαθειάν άγάπη τό Δάσκαλο, πού
τόν τίμησε καi μέ τό λόγο του καi μέ
τό εργο του. Καi δταν όλοκλήρωσε τiς
σπουδές του στή Βιέννη καi στό Μό
ναχο γύρισε ση)ν 'Ελλάδα γιά νά εν
ταχθεί σt1Ίν άρχαιολογικ1Ί ύπηρεσία
καi νά ηΊν όπη ρετήσει μέ άφοσίωση
καi αύταπάρνηση μοναδική .
Γιά μάς τούς νιότερους είνα ι , 'ίσως,
δύσκολο νά άποτιμi1σουμε δίκαια η)ν
προσφορά τ&ν πρωτοπόρων πού άνα
λώθηκαν σέ άγ&νες μακρόχρονους καi
σκληρούς, καi πολυμέτωπους, γιά νά
μάς άνοίξουν τό δρόμο. Αντρες μέ
γνώση καi πάθος, μέ πίστη καi φωτι
σμένο νοϋ εταξαν τόν έαυτό τους στήν
όπηρεσία δχι μονάχα της έπιστήμης,
άλλά προπάντων σηΊν ύπηρεσία του
τόπου τους καi του λαοϋ τους. Ό Γιάν
νης Μ ηλιάδης ιiρχισε ηΊ σταδιοδρο
μία του σηΊν άρχαιολογικ1Ί ύπηρεσία
μέ συμπαραστάτη του τόν Χρ1ϊστο
Καροϋζο· καi στήν κορυφή τ�;ς ύπη
ρεσίας, ίSστερα άπό ηΊν έπανάσταση
τοϋ J 922, εστεκε ό Κωνσταντίνος Ρω
μαίος, ό άλλος μεγάλος Δάσκαλος πού
τόν τ ίμησαν καi οί δυό τους καi τόν
άγάπησαν, δπως καi κείνος τούς τ ι
μούσε καi τούς άγαποuσε &ς ηΊ στερνή
του πνο1Ί . Τά χρόνια ήταν δύσκολα καi
ό τραγικός ξεριζωμός τοϋ μικρασια
τικού έλληνισμοϋ είχε άνοίξει τρομα
χτικές πληγές. Δέν εφτανε νά κάνεις
τό καθήκον σου στόν τομέα πού σου
εταξε 11 μοίρα· είχαν χρέος οι πιό φω
τισμένοι ιiνθρωποι νά πολεμi1σουν τiς
άντιδραστικές δυνάμεις πού είχαν όδη
γήσει στήν καταστροφ1Ί τόν τόπο. Ό

Μ ηλιάδης - καi ό Κα'ροϋζος - πα
ράλληλα μέ τήν άρχαιολογική του
προσφορά άρχίζει tήν ένεργητικi1 του
συμμετοχή καi σέ άλλες πνευματικές
κινήσεις καi στήν πολιτιΚ1Ί ζω1) tou
τόπου. Ό 'Εκπαιδευτικός Όμιλος στά
θηκε ή μαχητική πρωτοπορία γιά τήν
έκπαιδευτική καi πιό γενικά τήν κοι-

πολέμου. Πολεμά μέ σθένος στό δικό
του μέτωπο κα! κατορθώνει μέσα
στούς εξη χειμωνιάτικους μ�;νες νά
έξασφαλίσει · σέ κρυψ&νες μέσα κι
εξω άπό τ'ό Μ ουσείο δλα τά πολύτιμα
έκθέματα. Μονάχα δποιος έχει ζήσει
άπό κοντά μιά τέτοια μάχη μπορεί
νά έκτιμήσει την άξία της καi νά κατα
λάβει τη σημασία της. Καi δταν ό
τόπος σκλαβώθηκε άπό τούς χιτλερι
κούς καi τούς φασίστες ό Μ ηλιάδης,
π ιστός στό λαό του καi στiς πνευμα
τικές καi ήθικές άξίες πού όπηρετοuσε
σ' όλόκληρη τη ζω1Ί .του, πέρασε στήν
'Αντίσταση . Μέ τήν εμφυτη τιμιότητα
καi λεβεντιά του δόθηκε όλόψυχα στόν
άγώνα. 'Ενταγμένος στήν Ε . Λ . Δ . στά
θηκε σέ δλα τά χρόνια της κατοχfjς
στ1Ίν πρώτη γραμμη της μάχης καi
δταν ήρθε ή ώρα πfjρε τό δρόμο γιά
τό βουνό μαζi μέ τόν άξέχαστο δά
σκαλο, τόν 'Αλέξανδρο Σβ&λο . dΟμως
ό Γιάννης Μ ηλιάδ11ς ήταν ό άσυμβί
βαστος, ό άνθρωπος πού " πεισματά
ρης " i)ξερε νά " λάμνει πάνω νερά ".
Διαφώνησε μέ τό κόμμα σέ μ ι ά κρί
σιμη στιγμ11 - στά Δεκεμβριανά - καi
άντρίκια όποστήριξε δημόσια ηΊ Θέση
του, πού 1jταν τότε άντιδημοτικ1).
'Ακολούθησε ό δρόμος της έξορίας
σηΊν Έλ Ντάμπα, δπου τόν εστειλαν
μαζi μέ άλλους συναγωνιστές του ο!
Αγγλοι .
Όταν γύρισε πίσω τοποθετήθηκε δι
ευθυντης σηΊν 'Ακρόπολη , δπου έδειξε
άκέραιο tό πρόσωπό του. ' Η δημιουρ
γία του Μουσείου μέ την άποκατά
σταση καi τοποθέτηση τ&ν πιό πολύ
t ιμων γλυπτ&ν του άρχαίου κόσμου
στόν άβολο χ&ρο άποτελεί άθλον
άνεπανάληπτο. Μονάχα ή άπέραντη
πίστη καi άγάπη τού άνθρώπου αότοu,
ή εύαισθησία του καi 11 άκαταπόνητη
έργατικότητά του μποροuσανΎά πρα
γματώσουν ενα τέτοιο κατόρθωμα. Καi
Θά άρκοuσε μονάχα τό έργο τούτο γιά
νά δικαιώσει μιάν άνθρώπινη ζωή,
δχι δμως τη ζωη του Γιάννη Μ η λιάδη .
Έραστης της τέχνης, άρχαίας καi σύγ
χρονης, κινοϋνταν άπό τό μουσείο
στiς αίθουσες έκθέσεων καi μέ ηΊν
ίδια συγκίνηση καμάρωνε τό περίφημο
άέτωμα τfjς 'Αθηνάς, πού έκείνος είχε
ξαναζωντανέψει, καi τά έπιτεύγματα
της πρωτοποριακής τέχνης πού τά
όπερασπιζόταν μέ τη μαχητική του
πέννα καi τόν Θερμό του λόγο.
•

•

νωνικ1) πρόοδο τ�;ς χώρας. Ο ί δημο
κρατικές δυνάμεις του τόπου Θέτουν
τότε τά Θεμέλια γιά τό Όiκοδόμημα
πού άκόμα δέν κατορθώσαμε νά όλο
κλη ρώσουμε. οι νέοι έμπνευσμένοι
άπό τό κή ρυγμα του 'Αλεξάνδρου
Παπαναστασίου άγωνίζονται γιά τόν
κοινωνικό κα! πολιτικό άνασχηματι
σμό τοϋ τραυματισμένου εΘνους. Ό
Μ η λιάδης βρίσκεται στiς πρ&τες γραμ
μές τ�;ς μαχητικής έκείνης πρωτοπο
ρίας.
'Ωστόσο τό κύριο έργο του είναι
πάντα ή άρχαιολογία. 'Ακαταπόνητος
όργανωτi1ς, αύστηρός κα! δημιουργι
κός, άφi1νει στό πέρασμά του άπό
κάθε γωνιά τfjς Έλληνικfις γ�ϊς τά
σημάδια τfjς δουλειάς του. Τό παλιό
Μ ουσείο τfjς Κέρκυρας, τό Μ ουσείο
τ&ν Πατρ&ν είναι τά παλαιότερα
δημιουργi1ματά του. dΩριμος π ι ά άν
τρας βρίσκεται στό 1 940 στό 'Εθνικό
'Αρχαιολογικό Μουσείο την ώρα του

Ό Γιάννης Μ ηλιάδης στάθηκε eνας

άκέραιος ιiνθρωπος; ώραίος, έμπνευ
σμένος, μαχητης σέ δλα τά πεδία του
άγώνα. Ένας άντρας γενναίος καi
αόστηρός, μιά πλούσια καρδιά καi eνα
φωτισμένο μυαλό. dΟσοι εύτυχήσαμε
νά τόν γνωρίσουμε ν ιώθουμε τη φτώ
χεια μας τώρα πού μάς λείπει καi Θυμό
μαστε πάντα την εύγενικιά μορφή του
καi τόν πλούσιο καi μεστό λόγο του.
Είναι μιά μνi1μη τίμια καi Θερμή .
ΜΑΝ. ΑΝΔΡΟΝfΚΟΣ

( " Τό

Β'ίjμα

",
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Τέλειωσαν τά ψέματα ! 'Από τό έπόμενο τεϋχος καί σέ κάθε τευχος του " Θ ",
έκτός άπό τήν όπεύθυνη και έπώνυμη βιβλιοκριτική, Θά ύπάρχει καί 11 λακωνική
παρουσίαση ποικίλων βιβλίων, πού 'χουμε ύποσχεθεϊ. Παρακάτω, ό Πέτρος
Μάρκαρης κρίνει τήν κλασικ1) πιά μελέτι1 τοϋ Μπερνάρ Ντόρτ, καθηγ11τ�ϊ τfjς
Θεατρολογίας στό 3ο Πανεπιστήμιο τοϋ Παρισιοϋ, " 'Ανάγνωση τοϋ Μπρέχτ " .
ΕΙ ναι τό πρ&το τ�;ς σειρiiς " Θεατρικές δοκιμές ", πού ξεκινάει ό " Κέδρος ",
μέ τή διεύθυνση τοϋ φίλου καi συνεργάτη τοϋ " Θ ", έντεταλμένου καθηγητfl
Θεατρολογίας στό 1 00 Πανεπιστήμιο του Παρισιοϋ, Νικηφόρου Παπανδρέου.
Ή παρουσία του, άποτελεί τήν καλύτερη έγγύηση γιά ύπεύθυνη καθαρ1) δουλειά.

Α Ν ΑΓΝΩΣΗ Μ Π Ρ ΕΧΤ
Μ π ε ρ ν ά ρ Ν τ 6 ρ τ : 'Α1ιάγνω
ση τού Μπρέχτ. Εlσαγωγή, σχ6λια,
{Jι{Jλιογραφlα Νικηφ6ροv
Παπαν
δρέου. Μετάφραση 'Άν1ιας Φραγκοv
δάκη. " Κέδρος ", 1975. Σελ. 256.

Δέν εΙναι lσως τυχα'ίο 8τι οι ουο
μελέτες πού έπιχειροϊίν νά οιερευ
νήσουν και νά τοποθετήσουν, στο σύ
νολό του, το Θεατρικο eργο τοϊί Μπρέχτ,
γράφτηκαν άπο ξένους, οηλαοη 8χι
άπο Γερμανούς. Ί-1 πρώτη, τοϊί John
Wi!leιt : " TJιe tl1eat1·e of Beι·Lol t
Brech t" ( 1 96 7 ) , οέ μεταφράστηκε άκό
μα στά έλληνικά. 'Η οεύτερ·η , τοϊί Beι·
nard Dort : " Lectuι·e de Breclιt " ,
κυκλοφόρ·ησε τελευτα'ία ( 1 9 7 5 ) άπο τις
έκi>όσεις " Κέορος ". Πώς δμως έξ·η
γείται το φαινόμενο 8τι οι προσπά
θειες γιά μιά μελέτ·η και άποτίμησ·η
δλόκληρου τοϊί θεατρικοϊί eργου τοϊί
Μπρέχτ άναπτύσσονται Ιtξω άπο τις
ουο Γερμανίες; ΊΌ εύρωπαϊκο Θέατρο
άνακάλυψε, και το γερμανικο Θέατρο
ξαναγνώρισε το :Μπρέχτ μετά το Δεύ
τερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και ούσια
στικά μετά την έγκατάστασ·ή του στη
Γερμανικ·η Λαϊκη Δημοκρατία. 'Η
έπιλογ·η της Γερ.μανικ'ίjς Λαϊκ'ίjς Δ·η
μοκρατ[ας άπο το Μπρέχτ, πού ·ίjταν
βέβαια πάνω άπ' 8λα μιά ιοεολογικο
πολιτικη έπιλογ·ή , σήμανε και τ·ην
άρχ·η μιiiς ιοεολογικοπολιτικ'ίj-ς οιαμάχης
άνάμεσα στούς άνθρώπους τοϊί Οεά
τρου - και 8χι μόνο τοu Θεάτρου στις ουο Γερμανίες : άπο τη μιά αύτοι
πού itβλεπαν στο :Μπρέχτ τον άνανεωτ·η
τοϊί θεάτρου, πού κατανοοϊίσαν τη σ·η
μασία πού Ιtχει γιά τ·ην έποχ·ή μας
·ή θεατρικ·η θεωρία και μεθοοολογία
του, κι άπο την &λλ·η έκε'ίνοι πού Ιtβλε
παν στο πρόσωπό του τον κομμουνι
στ·ή, κομματικο συγγραφέα, καl κατα
οίκαζαν το Θέατρό του σάν ψυχρό, έ
γκεφαλικό, ύποταγμένο στις κομματι
κές έπιταγές. Βέβαια, ή οιαμάχη αύτη
'!)ταν συνυφασμέν·η μέ την πολιτικ·η
κατάστασ·η στις ουο Γερμανίες, τις
συνέπειες τϊjς 'ι]ττας, την ένοχη τών
Γερμανών γιά τά έγκλήματα τοϊί Δεύ
τερου Παγκόσμιου Πόλεμου, κυρίως
8μως μέ τη σφοορ·η ψυχροπολεμικ·η
έκστρατεία πού γινόταν άπο τη μιά
Γερμανία, και τον άγώνα γιά το μετα
σχ·ηματισμο της κοινωνίας (καθώς και
μέ · τις μορφές πού 'παιρνε δ άγώνας
αύτός ) , πού γινόταν στην &λλ·η . Μέσα
σ' αύτές τις συνθ'ίjκες οέν ύπ-ίjρχε - γιά
οιαφορετικούς λόγους στην καθεμιά
άπο τlς ουο Γερμανίες - οιJτε δ χρόνος,
μά οιJτε κ' οι προϋποθέσεις γιά νά
122
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γίνει μιά οιεξοοικη μελέτη κ' έκτίμηση
τοϊί θεατρικοϊί eργου τοϊί 1πρέχτ στο
σύνολό του, tοιαίτερα τών /tργων πού
γράφτηκαν στ·ην έξορ[α. οι ουο πιο
άξιόλογες μελέτες Γερμανών πού μii5
οίνουν μιά γενικότερ·η δπτικ-η του
φαινομένου Μπρέχτ και της έξέλιξής
του φτάνουν ώς το '1 933 (1 ) . "Ετσι,
ή μοναοικη δλοκληρωμένη και ύπεύ-

ΑΝΆΓΝΩΣΗ ΤΟΥ Μ Π ΡΕΧΤ

Ό Γουίλλετ και δ Ντορτ άποτελοϊίν,
σά μεθοοολογία, τούς ουο άντίποοες αύ
τ'ίjς της !:ρευνας. "Αν δ Γουίλλετ έπι
χειρεί ν' άνακαλύψει το Μπρέ:χτ μέσα
άπο τον ιστορικο χώρο, μέσα άπο τις
πολιτικές κ' αισθητικές συγκρούσεις
κι ά�ακατα�άξεις, &ν προσπαθεί νά
, κοινωνικοπο
έρευν-ησει τα ιστορικα,
λιτικά κ' α!σθ·η τικά φαινόμενα πού
έπέορασαν στη οιαμόρφωσή του γιά
νά καταλ·ήξει σέ: μιά άπλωμένη σ'
Ιtκταση εικόνα, σέ μιά " χαρτογράφ-η
ση " τοϊί μπρεχτικοϊί φαινομένου, άντί
θετα δ Ντορτ περιορίζει το άντικεί
μενο τίjς ί:ρευνάς του στά θεατρικά
/tργα τοϊί Μπρέχτ, προσπαθε'ί μέσα
άπο μιά μεθοοευμένη και οιεξοοικ-η
cc άνάγνωσ·1 )) τους να συγκροτήσε ;
' κοινωνικοπολιτικη: κ
προοοευτικα την
αtσθητικη οιάπλασή του, κι άπο κεί
νά δΟηγηθεί στον !στορικο χwρο, στά
ιστορικά και πολιτικά φαινόμενα πού
σψάοεψ�ν αύτη την έξέλιξ·�· Δέν
,
ρικ·1, και πολιτικη �p αγ
ψαχνει την ιστο
,
ματικότητα για, να φτασει
στο εργο,
ψάχνει το " μύΟο " τοϊί ί:ργου κ' έπι
οιώκει άπ' αύτη την άφετ·ηρ[α νά συν
οέσει το μύθο μέ τfιν πραγμαϊι:-:ότητα,
μέ�α άπο ; ις κοινω� ικές, πολιτι:-ές
και α!σθητικες οιεργασιες που, περνουσε
δ lοιος δ συγγραφέας. 'Όσοι γνωρ ίζουν
τη σημασία και το βάρος πού Ιtοινε
δ Μπρέχτ στην άφ·ήγηση ένος μύθου,
μιiiς άξιοπρόσεχτης ιστορ ίας, θά κατα
νο·ήσουν τ·η σημασία πού !:χει ·ή μέ
θοοος πο� ά;-ολουΟεί δ r ;r�ρ ; γιά τ
μπρεχτικ-η Ιtρευνα. , Η . αναγνωσ·η
τοϊί
τορτ εΙναι πάνω άπ' ολα μιά
οραματουργικη άνάγνωση. Δεν εΙναι
μιά άνοοικ·fι πορεία προς την " αtσΟ·η
τικη τελειότητα " πού φτάνει δ Μπρέχτ
μέ: τά /tργα τίjς τελευταίας περιόοου,
ε!ναι μιά κάΟοοος άπο την &ρνησ·η και
την δργη στο μαρξισμό, κι άπο τ·fιν έ
ξορία και την άπόστασ·η στην ιστορία
και την ούτοπία. Σ' αύτ·fι τ·ην κάθοοο,
δ συγγραφέας και δ μελετ·ητής του
χp·ησιμοποιοϊίν τ·ην 'ίοια μέθοοο : τη
οιαλεκτικ·ή . 'Εκεί 8που δ συγγραφέας
έπιστρατεύει τη οιαλεκτικ·η γιά ν'
άναλύσει τ·ην καΟημερινότητα και νά
οιακρίνει τις ιστορικες προεκτάσεις
της μ σκοπο ν� παρουσιάσε ι τις ι
,
,
στορικες συγκρουσεις μεσα
απο
τον
καθημερινο βίο τών άνθρώπων, δ με
λετητ·ης χρ·ησιμοποιεί τη οιαλεκτικ-η
γιά ν' άναλύσει αύτο το μύθο, αύτη
τfιν άξιοπρόσεχτη ιστορία, και νά
φωτίσει τις ιστορικές και κοινωνικές
οιαστάσεις τ·ης. Γι' αύτο ·ή μελέτη τοϊί
Ντορτ άποχτii !οιαίτερ·η σημασία γιά
την πρακτικη οουλειά στο θέατρο, γιά
το σκ·ηνοθέτη και τον ·ίjθοποιο πού θά
οουλέψουν πάνω σέ ltργα τοϊί Μπρέχτ,
μολονότι άπο τη φύσ·η της ·ή μελέτ·η
�έ μπορεί νά έπεκταθε'ί και στο Θεω
ρ·ητικο ί:ργο τοu Μπρέχτ - στο έπικο
και οιαλεκτικο θέατρο, στfιν καινού
ρ ια τεχνικη της ·ίjθοποιίας. Ή " 'Ανά
γνωση " άπευθύνεται - 8ταν πρόκειται
γιά την πρακτικη έφαρμογ·ή της - στούς
" '(νώ�τε � " τοϊί μπρεχτικοϊί θεάτρου;
Για να εφαρμόσει κανένας, πρακτικα

h

Θυν·η &ποψ·η πού άπόχτ·η σε το γερμα
νικο Θέατρο πάνω . στο Θέατρο τοu
Μπρέχτ '!)ταν έκείv-η πού 'βγαινε μέσα
άπο την lοια τ·η οουλειά, τη οική του
και τών συνεργατών του, στο " Μπερ
λίνερ Άνσάμπλ ".
Άν;ιΘετα, ·ή ύπό οιπη Εύρώπη άνα�
, για
,
καλυπτει το Μπρεχτ
ουσιαστικα
:
πρι!>τ·η φορά την lοια έποχ·ή , βλέπει
μέσα άπο το συγγραφικο και το Θεω
ρητικό του /tργο τούς καινούριους δρί
ζο�τες πού �νοί;yονται σ το Θ �ατρο,
,
σε με
και προσπαθει, απαλλαγμενη
γάλο βαθμο άπο την έμπάθεια, νά το
μελετήσει μέσα άπο τΊjν έξέλιξ·ή του,
καL νιΧ τΟ κατακτ·ήσε ι . Μέσα άπ' αύτ-1)
την itρευνα προβάλλουν δρισμένοι εύ
ρωπαίοι μελετ·ητέ:ς τοϊί Μπρέ:χτ πού
ή οουλειά τους χαράζει νέους ορόμους
και προοπτικές στ·η μπρεχτικη eρευνα.

�

( 1. ) Πρόκειται γιά τις μελέτες τών :
Werner I-Ieclιt : " Bι·eclι ls 'νeg zum
episclιen thealeι· ", I-Ienschel verlag,
Βερολίνο 1 962, και Ernst Schuma
clιer : " Die dra1ηaLisclιcn versuclιe
Be1•Lolt Breclιts " 1 9 1 8-1933, Hu
etLen und Loening, Βερολίνο 1 95 5 .

�

στο θέατρο, αυτα πού άποκαλόπτει,
αύτά πού προτείνει, πρέπει νά γνωρί
ζει κιόλας τη θεωρία. (Αύτό βέβαια
δέν ισχύει γιά τη θεωρητικη μελέτη
τοϋ μπρεχτικοϋ εργου ) .
Ό Ντόρτ έπισ·η μαίνει στο πρωτο κιό
λας εργο τοϋ Μπρέχτ, τό " Βάαλ ",
μιά διπλη &ρνηση, πρωτα την &ρνηση
τοϋ l8 ιου τοU cc Βάαλ ". co c c Βάαλ "
άρνείται τη ζωή, τό θάνατο, άκόμα
και ΤΟ\/ ϊδιο ΤΟ\/ έαυτό του. 'Έπειτα
την &ρνησ·η τοϋ ϊδιου τοϋ Μπρέχτ. Ό
Μπρέχτ άρνείται τό αισθητικό ρεϋμα
πού δεσπόζει στο γερμανικό θέατρο
έκείνη την �ποχ;� ('� 93 ?) • τον ,έξπρε
σιονισμό. « Ο Βααλ - γραφει δ
Ντόρτ - έκφράζει την άντίθεση σέ
κάθε ρομαντισμό, και κυρίως στΊjν
τελευταία παραφυάδα τοϋ γερμανικοϋ
ρομαντισμοϋ, τον έξπρεσιονισμό. Πο
λεμάει " άπό τά μέσα " τον έξπρε
σιονισμό, διογκώνοντας τα χαρακτη
ριστικά του ώς τό παράλογο. Ό Μπρέχτ
χρ·ησιμοποιεί τη γλώσσα και τά μέσα
τοϋ έξπρεσιονισμοϋ γιά να τά στρέψει
έναντίον του». Μά, ένω ή &ρνηση τοϋ
η ρω1ά ;?υ, τοϋ ι c Β1άα� ", είναι άκό�;t
πολυ αοριστη, πολυ c άτεκμ·ηρίωτ·η ,
ή &ρν·ησ·η τοϋ έξπρεσιονισμοϋ άπό τό
Μπρέχτ ε!ναι πιο συγκεκριμένη. 'Ίσως
γιατι έκείνη την έποχη δ · Μπρέχτ φαί
νεται νά 'χει μια πιο συγκροτημένη &
π? ψη για τό γ� ρμανικό θέα;ρο , (πού
σ �ν κ;ριτικός θεατρου, ε!χε τη� ευκαι
ρ ια να τό γνωρίσει από κοντα ), παρα�
για τη μεταπολεμικη γερμανικη πραγ
ματ�κότ·η �α. Αύτή τη ,μέθοδο, να π?
λεμαει τις κατεστημενες αtσθητικες
φόρμες - και τις tδεολογικές και κοι
νωνικές προκαταΙ.-ή ψεις κι άναστολές
πού δημιουργοϋν ο[ φόρμες αύτές στο
κοινό - " άπό τα μέσα ", θά τή χρη
σιμοποι·ή σει άργότερα πολύ πιο δλο
κληρωμένα : στ·i)ν " 'Άνοδο και Πτώση
τϊjς Πόλης Μαχαγκόνυ ", δπου δ
Μπρέχτ δέν παρωδεϊ τ·i)ν 8περα,
δπως
γ ινεται σε πολ)�α σ·1 μεί� �τ-η� cι 'Ό
,
... Πενταρας , αλλα επιστρα
περα της
�εόει α�τ·η χ �Θαυτ;Υι τη� Οπε �α για ,ν'
αποκαλυψ� ι μεσα από , τη δομΏ, της ryν
,
οικονομικη βασ·η
που καθοριζει την
παραγωγ·η καί τήν κατανάλωση
τοϋ
προϊόντος " διασκέδασ·η , , στο καπι
ταλιστικό σύστ·η μα. Στ)Jν " 'Αγία 'Ι
ωάννα των Σφαγείων " πάλι χρησι
μοποιεϊ τις δομές και τη στιχουργιΚ'η
τοϋ κλασικοϋ γερμανικοϋ δράματος,
δπως έκφράζεται άπό τό Γκαϊτε, τό
Σ ίλλεp , τον Κλάι�τ, για ν� πρ�χωρήσει
σε, μια μαρξιστικη κριτικη του γερμα
νι�ο9 tδεαλ;σμοϋ ι:_έσα �πό τ� θέατρ? .
0 &ξιζε να σταθουμε λιγο πανω στην
" 'Όπερα τϊjς Πεντάρας ". Ό Ντόρτ
8 ιαπισ�ώνει 1π�ς ·1c ;,ιρ ιτιχ·η ,,ποU χάνει
δ Μπρεχτ με την
Οπερα ε!ναι πε
ρισσότερο κριτική τοϋ θεάτρου και λιγό
τερο κριτική τ'ijς άστικ'ijς κοινωνίας.
«'Η σάτιρα τοϋ Μπρέχτ - γράφει
-η κριτιΚ'ή του λειτουργεϊ άκριβως σ'
αύτό τό έπίπεδο. Ε!ναι λιγότερο κοι
νωνικ·i), κριτικ·ή' ε!νι:_ι κυ� ίως θ�ατρικ·η
κριτικ·η, κριτικη. του θεατρου από τό
θέατρο. Βέβαια και δ Μπρέχτ θέλει,
δπως δ Γκαίυ, να δείξει δτι τό χρ'ijμα
ε!ναι ·ή μόνη άξία, θεμέλιο τ-ϊjς κοινω
νίας μας. Νά μiiς δείξει πίσω άπό τον
Π·ήτσαμ ΤΟ\/ έκμεταλλευτ)j των ζ·η
τιάνων, ενα μεγαλοαστό ( . . . . ) , και

πίσω άπό τό Μάκη. τό μαχαιροβγάλτη
και τούς ληστές, τούς μικροαστούς πού
ε!ναι ύποχρεωμένοι να κάνουν τη δου
λειά. τους μέ τά ϊδια τους τα χέρια.
( . . . . . ) Πάντως δέν ε!ναι αύτές οι
σατιρικές πινελιές, &ν και εντονες,
πού δίνουν στην " 'Όπερα τ'ijς Πεντά
ρας " τfιν καυστικότητά τη.ς. Ί-Ι κρι
τική της γίνεται κυρίως μέσα άπό τήν
ιδιάζουσα θεατρική μορφή τοϋ έ:ργου
αύτοϋ ». Ό Ντόρτ έντοπίζει δυο χα
ρακτηριστικ_:Χ ση ι;ι-εία τοϋ ερ'ϊου : ,τήν
κριτικη του θεατρου που, επιδιωκει
δ Μπρέχτ, κ-χι την ιδιάζουσα θεατρικη
μορφ·fι πού εχει τό ϊδιο τό έ:ργο. 'Ωστό
σο, ή κριτική πού κάνει δ Μπρέχτ
στούς άστούς και στήν άστική κοινω
νία διοχετεύεται μέσα άπ' αύτή την
ιδιάζουσα θεατρικη μορφή. Χρησιμο
ποιεϊ τό Song, ε!δος πού θριάμβευε
τήν έποχ·fι έκείνη στη Γερμανία (2 ) ,
τό τραγούδι τοϋ καμπαρέ, και σχεδόν
κάθε ε!δος τραγουδιοϋ τ'ijς δπερας και
τ'ijς όπερέτας, τfιν &ρια, τό ντουέτο,
τό τρίο και τη χορωδία - δ·ηλαδή
δλες έκεϊνες τ!ς μορφές τραγουδιοϋ
πού δχι μόνο ε!ναι οικείες στον άστο
θεατή, άλλα και πού τοϋ μεταφέρουν
μια μυθολογία και μιά θέση πού έπι
' βεβαιώνουν τήν κυρίαρχη άστικη ιδεολογία. οι στίχοι των τραγουδιων τοϋ
Μπρέχτ μάχονται τήν ιδεολογία αύτή
μέσα άπό τις ϊδιες τ!ς μορφές. "Ας πά
ρουμε λόγου χάρη τή " Λ1παλάντα τοϋ
Μάκη τοϋ Μαχαίρα ", πού τραγου
δάει ό ζητιάνος στην άρχη τοϋ εργου.
Ή μπαλάντα ε!ναι δ θρύλος τοϋ Μακ
χήθ, τοϋ " -1\ρωα " έγκλ·ηματία πού
κάνει ενα σωρό έγκλήματα χωρίς ποτέ
κανένας να καταφέρει νά τον άγγίξει.
'Όλο τό εργο ε!ναι μιά άναφορά σ'
αύτό τό πρωτο τραγούδι, δπου ο[ εν
νοιες " θρύλος ,, και " -1\ρωας " εχουν
δυο διαστάσεις., Ί! πρώτ:η δι�στα?·η, ε!
ναι ή κοινωνικη, οπου σε θρυλο αναγε
ται, σύμφωνα μέ την άστικη ιδεολο
γ�α, τό &το,μο έκεϊνο π3ύ κατορ�ώ�ει
.
να συσσωρευσει
τον πλουτο του μ ενα
σωρό έγκλ·ήματα και παρανομίες, χω
ρις δμως ποτέ νά 'ρχεται σέ σύγκρουση
μ� τ�, άστικό ν? μι;-ο πλαί;' ιο (3 J.· 'Από
,
η μπαλαντα δεν ται
τηv αποψη αυτη,
ριάζει μόνο στο Μακχηθ μα και στον
Πήτσαμ, γιατί κι α_ύτός συσσωρέύει
τον πλοϋτο του μέ την έκμετάλλευση
των ζητιάνων, χωρις δμως ποτέ να
συγκρούεται μέ τό νόμο. . Γι' αύτό
κι δλ·η ·ή πλοκη τοϋ ι!ργου όφαίνεται
γύρω άπό τον άστυνόμο Μπράουν, ΤΟ\/
έκπρόσωπο τοϋ νόμου στο εργο, πού
(2) Ό Μπρέχτ θα σημειώσει άργότερα
στο " Ί-Ι �ερολόγιο Δουλε,ιiiς :· : , " Τό
song, που μεταπολεμικα απλωθηκε
στ·fιν 'ήπειρό μας σαν τό λαϊκό τραγούδι
των μεγαλουπόλεων, ε!χε κιόλας άπο
χτ·ήσει μιά παραδοσιακη φόρμα δταν
&ρχισα νά τό χρησιμοποιω". (Βλ. "Θέα
τρο " , τεϋχος 32/1 973, σ. 1 4. ) .
(3) Τό 1 %8, δ Μπρέχτ πρόσθεσε δυο τε
τράστιχα στη " Μπαλά•ιτα τοϋ Μάκη ".
Τό τελευταίο δίνει άνάγλυφα αύτη την
εtκόνα :
Κι αύτός οί.\τε πού θυμiiται
Και δέν μπορείς να τον άγγίξεις
Γιατι δ καρχαρίας δέν ε!ναι καρχαρίας
"Αν δέν μπορείς νά τ' άποδείξεις.

όποχρεώνεται νά καλύψει δλα τά έγκλή
ματα και τ!ς άνομίες τοϋ Μαχχηθ και
τοϋ Πήτσαμ. Στην πάλη άνάμεσα στο
Μ�κχή θ ,και τον_ Πήτσαμ �έ� όπάρχει,
1
στην ουσια,
νικημένος, γιατι η καταδίκη
τοϋ ένός άπό τούς δυο θά σήμαινε ρωγμή
στο άστικό κοινωνικό σύστ·ημα. Ί-Ι δεύ
τερη διάσταση τϊjς μπαλάντας άφορα
τό " θεατρικό -1\ρωα " Μακχήθ. Έδω
διογκώνεται στά μάτια τοϋ κοινοϋ
Ιtνας θεατρικός -1\ρωας πριν άκόμα άρ
χίσει τό εργο, παίρνει τις όπερφυσικές
διαστάσεις πού άπαιτοϋν ο[ άστικές
θεατρικές δομές, για να καταρρακω
θεί μέσα στο ltργο. Στο τέλος δ Μακ
χήθ έγκαταλείπεται κι άπό τον φίλο
του, τό Μπράουν, κι άπό τούς συντρό
φους του, τούς ληστές. Τον σώζει ή
χάρη τϊjς βασίλισσας γιατί το σύστ·η μα
έπιβάλλει τη σωτηρία του. Ιικητές
δμως δέν ε!ναι οι.Ιτε δ Μακχήθ, οι.Ιτε
δ Πήτσαμ, άλλα ή Πόλυ, το κορίτσι
τ'ijς άστικ'ijς οικογένειας πού παίρνει
τη θέση του. Ό θεατρι)(.Ος -1\ρωας Μακ
χ-)Jθ γκρεμίστηκε, μα τή θέση του π'ijρε
κάποιος &λλος. Δημιουργήθ·ηκε ενας
καινούριος " 'ή ρωας " 'Η έπιβίωση
και τοϋ άστικοϋ κοινωνικοϋ συστή
ματος, μα και τ'ijς δομ'ijς τοϋ άστικοϋ
θεάτρου ε!ναι έξασφαλισμένη. Ή κρι
τιΚ'ή , λοιπόν, τοϋ Μπρέχτ δέν ε!ναι
μόνο κριτικ·i) τοϋ θεάτρου, ε!ναι καί
κριτική τϊjς άστικ'ijς ιδεολογίας - ε!ναι
κριτιΚ'η σέ δυο έπίπεδα. Αύτο φαίνε
ται και στο δεύτερο φινάλε τοϋ εργου,
στή μπαλάντα " 'Απο ποϋ ζεί δ &ν
θρωπος . Ό Μπρέχτ κι δ Βάιλ χρη
σιμοπ,υ ιοϋν στ� χορωδι�κα �ημεϊα τ'ijς
μπαλαντας μια μουσικη που παραπέ
μπει στά χορωδιακα τ'ijς γερμανικ'ijς
κλασικ'ijς δπερας. Για τον άστο γερ
μανο θεατ·ή, ή κλασικ·Ιι γερμανικ·η δ
περα καί προπαντος δ Βάγκνερ δέν
ε!ναι μόνο μια βαθια ριζωμένη μορφη
θεάματος άλλά, μέ τή μουσική και το
λόγο της, και μια άνεξάντλ·ητ·η πηγή
ήθοπλαστικων και ιδεαλιστικων άντι
λ·�ψεων. '? Μ!'ρέ�τ πε �νάει μέ�α ά,πο
,
τη μουσικη του Βαιλ μια κριτικη εναν
τια σ' αύτο τον ιδεαλισμό. 'Έτσι δη
μιουργείται : α ) μια διαλεκτιΚ'Ιj άντί
θεσ·η άνάμεσα στο λόγο τοϋ Μπρέχτ
και τη μουσιχ·Ιj τοϋ Βάιλ β ) μια έπι
κοινωνία άνάμεσα στlj μουσική τοϋ
Βάιλ και τις μουσικές καταβολές τοϋ
άστικοϋ κοινοϋ άπό τi)ν κλασικ·fι γερ
ι;ανικ\ ΙSπ,ερα, πού �μ�ς , διασπ�τ� ι
από την αντίθεση που υπαρχει ανα
μεσα στο λόγο τοϋ Μπρέχτ και τον
όπερτροφικο ιδεαλισμο πού ξεχειλί
ζει άπό τό λιμπρέτο τ'ijς ΙSπερας.
"Ύ'στερα άπό την κριτική πού ;ιάνει
στο άστικό θεατρικό σύστημα, χαί
στις άξίες πού άναπαραγάγει τό σύ
στ-ημα αύτό, μέσα άπό τήν " 'Όπερα
τ'ίjς Πεντάρας ", και τfιν " 'Άνοδο
και Πτώση τ'ijς Πόλης Μαχαγκόνυ ",
δ Μπ,ρέχτ ,δέ !.ι.τiορεί � ιά , παρά να
καταληξει σε μια · δριστικη ρ·ηξ·η με, τό
άστικό - παραδοσιακό θέατρο. Ξεκινών
τας άπ' αύτ·)j τή ρ·ήξη, δ Ντόρτ διε
ρευνii τις προσπάθειες τοϋ Μπρέχτ
γι� μια ά,λλ�γ� στην ό�οδψfι τοϋ
θεατρου που , θα προκαλουσε συγχρό
νως άλλαγές και στη δομη και τη λει
τουργία του ". Γιατι τά δημιουργικα
μέσα Θά 'ταν διαφορετικά, τά όλικα
γιά την παράστασ·η θά 'ταν διαφορε"

τικά, τό rοιο κ' οι τρόποι οιάοοσης.
«'Έπρεπε ( . . . . . ) τό Θέατρο νά μ·)ιν
έπιοιώκει τη οιασκέοαση άλλά την
έκπαίοευση, τή οιοαχ·ή. Ί-Ι τέχνη Ιt
πρεπε ν' άσκείται κι δχι νά ε!ναι κατα
ναλωτικό άγαθό. Τελικός στόχος ηταν
στ-)ιν κυριολεξία ·lj σ υ λ λ ο γ ι κ ή οη
μιουργία ένός νέου Θεάτρου)). Μ' αύτές
τις σκέψεις δ Μπρέχτ καταλ·ή γει στήν
" tοέα ένός οιοακτικοu Θεάτρου " . Ό
τόρτ όνομάζει είίστοχα τό θέατρο
Ε!ναι
αύτό " οιοακτικές άσκ·ήσεις
έκπαιοευτικές άσκ·ή σεις τοϊί Μπρέχτ
και τώ �uνεργα;&ν του -;- ποU ,άνή
κουν σε� εργατικες χορωοιες και σέ
νεολαιίστικες όργανώσεις - πάνω στό
μαρξισμό. 'Απ' τ-)ι ν &.ποψη αύτ-)ι ol 8ι
οακτικές άσκ·ή σεις " Ιtχουν μιά οιπλή
!οιότητα. Ε!ναι μιά σειρά άπό άσκή
σεις πού προτείνονται στό κοινό. Ταυ
τόχρονα δμως άποτελοϊίν κι άσκ·ή σεις
τοϊί lοιου τοϊί Μπρέχτ πού, κείνη τ1}ν
έποχ·ή, μαθητεύει στό μαρξισμό. οι
άσκ·ή σεις αύτές Ιtχουν σά στόχο τους
νά οιο�ξουν, δχι μό�ο μέ�α άπό τό Ιtρ�
γο, μα και μέσα από τ·ην παραγωγη
τοϊί θεάματος, μιά συγκεκριμένη στάση :
τή στάσ·η τοϊί κομμουνιστη άπέναντι
σέ προβ);ήματα οράσης. Βέβαια, δ
τόρτ περιγράφει τά δρια, και τις
άουναμίες πού παρουσιάζουν τά ltργα
αύ;ά. , Ί-Ι ,στάσ·η πού οείχνουν ε!να,ι
μια αυταπαρv-ηση, η, παρότρυνση για
οράσ·η ο}ν /!ρχεται_σάν !π�τέλε,σμα, μιii�
πολιτικης τακτικης, αλλα σαν ηθικη
έπιταγ·ή. ΊΌ πρόβλ·η μα τίθεται άπό
τό Μπρέχτ στό έπίπεοο τ-Ίjς άτομικ1jς
έπιλογ1jς. Δέν πρέπει δμως νά ξεχνάει
κανένας χαι την έποχή δπου γράφτη
καν τά οιοαχτιχά ιtργα ('1928-1 930 ) .
Ε!ναι -η περίοοος τ-Ίjς μεγάλ·η ς ο!χονο
μιχη� κρίσ ης. '�-Ι Βαϊμαριαν·)ι , Δ,ημο
; να γχρεμίζεται, η επιρ
κρατια άρχιζει
ρο·)ι των ναζι γίνεται δλοένα και πιό
Ιtντονη. Τά πολιτιχά γεγονότα ήίς έ
ποχης έπιοροϊίν πάνω στ·)ιν πεποίθησ·η
τοϊί "Μπρέχτ δτι ή οράση κάτω άπ' αύ
τές τις συν?Ίjκες, ε!ναι \ κ� ρίως y ιά τόν
κομμουνιστ·η, μια ηθικη επιταγΊ), προ
παντός αν αύτό τό συνουάσουμε μέ τό
γεγονός δτι οι παραγωγοι και τό κοινό
αύτων των ltργων ε!ναι οι έργατιχ/:ς
χορωδίες χ' οι νεολαιίστιχες όργανώ
σεις, δηλαδή τά &.τομα κ' οι όργανώ
σεις έχείνες πού πρώτες, κατά τό
J\1lπρέχτ, Θά 'πρεπε νά δράσουν γιά νά
μπεί φραγμός στ·)ι ν &.νοοο τοϊί ναζι
σμοϊί. Αύτ·)ι ή άναφορά στ-ήν ιστορικ-)ι
περίοδο λείπει, δυστυχώς, άπό τό τόρτ,
χωρις δμως αύτό νά σ·η μαίνει πώς ή
άνάλυσή του οέν ε!ναι μιά άπό τις πιό
έμ�εριστατωμέν7,ς ποU ... Ε:yινα� π&:νω
στα διδακτιχα\ εργα του Μπρεχτ.
J\ι�ετά τό '1 9 ? 0 δ Μπρέχτ έγχ�τα�,είπε,ι
,,
τα διδαχτιχα εργα.
Πιό σωστα, δεν τα
έγκαταλείπει, μά τά μεταφέρει σ' Ιiνα
�λ?,ο ε!�ος : τ�ν πεζογραφία; , Γιατ,ι ο,ι
Ιστοριες του χ. Κόυνερ , που ο
Μπρέχτ άρχίζει νά γράφει τ·)ιν lδια
έπ χή ε!ναι μι� ?ειρά άπ ιΜγι�ατ�;
Με� τη' διαφορα δη στις ?, ?Ιστοριες
δ Μπρέχτ δέν προτείνει μιά στάσ·η ·ή
Θιχή άλλά μιά στάσ·η πολιτιχ·)ι πού
δ " J(όυνερ " τ·)ιν χαταχτάει έπιστρα
τεύοντας τή διαλεκτικ-ή. Ε!ναι χαρα
χτ·ηριστιχό δτι οι πρώτες " 'Ι στο
ρίες " βρίσχονται μέσα στά διδαχτιχά
ltργα, σl: μιά πρώτ-η μορφ-ή, στ-)ιν " Πτ·ή"
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ση τοϊί Ώκεανοϊί ", και στό " Διδα
κτιχό ltργο τοϋ Μπάντεν γιά τή Συν
αίνεση · � . Ό Κόυνερ ένώνει τ·)ι λαϊχή
�οφί� μ/: τή ,μαρ� ιστική σ�έψ·η. Τά
ερωτ-ηματα που βαζει και τα συμπε
ρ �σμr;τα δπου χα;αλ·ή γει, ε!να ; άπλά,
,
δεν εχουν
δμως τιποτα από την άφέ
λεια τ'ίj_ς " Μάνας Κουράγιο " 'ι) τοϊί
" Σβέιχ ", δπως φαίνεται νά πιστεύει
δ Ντόρτ. 'Η άπλότ·ητα /!ρχεται δώ σάν
άποτέλεσμα μιiiς διαλεκτιχ'ίjς σχέψ·ης
και διεργασίας πού 'χει σά στόχο της
νά ξεδιαλύνει δλες τις πλευρές ένός
ιpαινομένου και νά χαταλ·ή ξει �· , ι:�,α
απλό συμπέρασμα, κατανοητό απ ο
λους. Έδω δ Μπρέχτ παραπέμπει άπ
ευθε_ίας στούς κλασι;ιο�ς τοϊί , μαp ξι
σμου, στον τρόπο που εκαναν τις ανα
λύσεις τους και διατύπωναν τά συμπε
ράσματά τους δ Μάρξ, δ 'Ένγκελς κι
δ Λένιν. Ή οιαδιχασία αύτη φαίνεται
άκόμα πιό διάφανα σ' Ιiνα &.λλο ιtργο
τοu Μπρέχτ πού σάν ίJφος και σά γραφ-)ι
συγγενεύει πολύ μέ τόν " Κόυνερ " :
τό " Μέ - Τι, τό Βιβλίο τών Μετα
μορφώσεων "
Έχεί δμως πού ή μελέτη τοϊί Ντόρτ
γίνεται άποκαλυπτιχ·)ι ε!ναι στά δυό
�ε�ευτα�α κε�άλαια ;ου βιβλίου ,; στη�
Εξορια_ και την Απόσταση , χαι
στ-)ιν " 'Ιστορία χαι Ούτοπία ". 'Εδώ
δ τόρτ χάνει μιά άληθινά διεισδυτικ-)ι
άνάλυση τών Ιtργων πού δ Μπρέχτ ιt
γραψε στ-)ιν έξορία και στην τελευταία
περίοδο τ-Ίjς ζω'ίjς του, γιά ν' άνιχνεύ
σει μέσα άπ' αύτά τ-)ι μπρεχτιχή χρι
τιχή της έπ(σ·ημ·ης ιστορίας πού " ε!
ναι, πριν άπ' δλα, χριτιχή τοϊί πολέμου
πού μiiς τόν έμφανίζουν σάν ήρωιχ1}
άναy-έτρ-ησ·η, σ,άν ιt�δοξη μολονότι τρ�
γιχη δοχιμασια τ-ης άνθρωπότ-η τας .
Ό Μπρέχτ άντιμάχεται την ψευδο
ιστοριχή άντίλ·ηψ·η γιά τόν " 'ή ρωα "
σά μοχλό στ-)ιν έξέλιξ·η της ιστορίας,
χαι πού ή έπιχράτ-ηιrή του στ-f) δομή
τοϋ άστικ�ϋ ...Θεά�ρο� �ρχεται... σ�,ν �πα
κόλουθο αυτ-ης τ-ης ( ιστορικης αντί
λ·η ψης. «Ό μόνος ·ήρωισμός στό ltργο
τοϊί Μπρ/:χτ - έπισ·η μαίνει δ Ντόρτ
ε!ναι νά πραγματοποιεί χανεις τόν έαυ
τό τοω>. ά πραγματ,οποι·ή σεις , τόν
έαυτό σου σ·η μαίνει να χατανο·ησεις
πώς πρέπει νά ένεργ·ή σεις σέ μιά συ
γχεχριμέν·η ιστοριχ·f) στιγμ·ή, χι αύτό
ε!ναι τό πρώτο β'ίjμα γιά νά έπιδρά
σεις συνειδητά πάνω στ-f)ν έξέλιξη
της ιστορίας. Ξεχινώντας άπ' αύτό
τό γενιχό πλαίσιο, δ Ντόρτ προχωράει
β'ίjμα - β'ίjμα σέ μιά σειρά άπό συγχρι
τιχές παρατ-ηρ·ήσεις πάνω στό " Γα
λιλαίο " χαι τ-f) " Μάνα Κουράγιο "
( 4 ) , γιά νά φτάσει στά άπλά πρόσωπα
πού ζωντανεύει δ Μπρέχτ στά ltργα
του : στό Μάτ-ι, στ-)ι fάνα Κουράγιο,
στ-)ι Γρούσα, στή Σιμόν Μασάρ, στη
Σέν-Τέ, πρόσωπα πού «δταν καταλ·ή
ξουν Ούματα της χοινωνίας μας - Ού
μ�τα ( . . -, . . ) διόλου ,ά.νεύθ,υνα γ �ά
τη δυστυχια τους - τους μενει σαν
άνάμv-ησ·η τ-Ίj ς πρωτόγοv-ης αύτ-Ίjς άντα
πόκρισης μ/: τά πράγματα και τούς
άνθρώπους, αύτό πού δ Μπρέχτ άπο( lι ) Γιά δσους ένδιαφέρονται συνιστοϊίμε
&.λλο Ιiνα όίρθρο τοϊί Ντόρτ πάνω στήν
έρμηνεία αύτών τών δυό έ!ργων : " Le
geneι·al eι \e ρaι·ticul ieι· " , στό
L
Arc " , τεϊίχος 55, σ. 3 χ.έ.
"

'

καλοϊίσε κ α λ ο σ ύ ν ·η, χαι πού όνό
μασε έπίσ·ης, στό τέλος της ζωης του
ά. φ έ λ ε ι α (πιθανώς μέ την πρόθεση
νά διαφοροποι·ήσει τήν παθ-ητιχ·)ι καλο
σύν� άπ' α�τό πο� θ�ωροϊίσε r;ραγμα
τικη χαλοσυv-η : τ-ην ενεργ·ητιχη χαλο
σύνη αύτών πού ο!χοδομοϊίν». οι παρα
τ-η ρ·ήσεις τοϊί Ντόρτ πάνω στην ά φ έ
λ ε ι α , πού δ Μπρέχτ στά τελευταία
χpόνια ;'ίiς ζω'ίjς τ,ου τη χρ·η,σιμο;τοι�
ουσε σαν α!σθητιχη κατ-η γορια, αλλα
και σά σ τ ά σ ·η τοϊί &τόμου άπέναντι
στά φαινόμενα, συμβάλλουν άποφα
σιστιχά στό ξεχαθάρισμα αύτ1jς τ'ίjς Ιtν
νοιας δπως τ·ή χρησιμοποιεί δ Μπρέχτ,
γιατί, δυστυχώς, ώς σ·ή μερα άχόμα - δε
καπέντε χρόνια μετά την πρώτ·η Ιtχ
δοσ·η τοϊί βιβλίου τοϊί Ι τόρτ στά γαλ
λικά - ή έρμ·ηνεία τ-Ίjς " άφέλειας "
στό Μπρl:χτ έξαχολουθεϊ νά περιχλεί
νει άσάφειες και παρεξ·ηγήσεις.
Ό Ντόρτ παραχολουθεί τό Μπρέχτ
μέσα άπδ τις " ρ·ή ξεις " του : ρήξ·η
μ/: τό έξπρεσιονιστιχδ Θέατρο, ρ·ήξ·η
μ/: τό άστιχδ Θέατρο και τ-)ιν άστιχή
χοινωνία, ρ·ήξη μέ τ,ό ναζισμό και την
έξορία, ρ·ήξη μl: την " χατεστ-ημέν•η "
ιστορική άντίλ·η ψ·η, γιά νά καταλ·ή ξει
στ·)ιν τελευταία φάση τοϊί Μπρέχτ� δπου
τό Ιiργο του «δέν τό χαραχτηρίζει πιά
οίίτε ή ρ·ήξ·η (μέ τό παρελθόν ), οίίτε
ή άπόσταση. Γίνεται άναδοχ·)ι τοϊί κό
σμου τοϊί παρελθόντος στό βαθμδ πού
τό παρελθόν αύτδ ε!ναι " μεταβλ·ητό " .
Γίνεται γέννηση μιiiς νέας γνώσ·η ς,
μιiiς �έας σοψ ίας, :'ού, ε!ναι άνώτερ·1
,
χαι
άπδ την παλια γιατι την περιεχει,
της δίνει στην χυριολεξία νέα ζωή».
Ό τρόπος πού " διαβάζει " δ 'τόρτ
τό Μπρέχτ, μέσα άπό τούς διάφορους
σταθμούς της έξέλιξής του, δ/: ρίχνει
μόνο καινούριο φως στή μπρεχτικ-f)
ιtρευνα, μά χάν7 ι τή μελέτ·η του κ' Ιtνα
,
συναρπαστικό αναγνωσμα.
'Ωστόσο, ή Ιtχδοση της μελέτ·ης τοϊί
Μπερνάρ τόρτ στά έλλ·ηνικά άπο
χτάει πρόσθετη σημασία χάρ·η στή συμ
βολή τ-Ίjς κ. "Αννας ΦραγχουΜκ·η , πού
έ!χανε τη μετάφραση, χαι τοϊί χ. ιχη
φόρου Παπανδρέου, πού έπιμελήθ·ηχε
τ-)ιν Ιtκοοση. Στο τέλος τοϊί βιβλίου
προσθέτουν μιά πλ·ήρη έλλ·ηνιχή βι
βλιογραφία γύρ<:> άπ_ό τό Μ�::ρέχτ �ού
πε � ιεχει : α) τα κειμε�α του Μ,πρεχ;
,
που μεταφραστηκαν στα ελλ·ηνικα,
χαι
β) δλα τά κείμενα γιά τό Μπρl:χτ πού
κυκλοφόρησαν στά έλληνιχά. Ί -Ι βι
βλιογραφία αύτή ε!ναι ·ή μοναδικ·)ι πού
Ιtχουμε γιά τό Μπρέχτ στ-)ιν 'Ελλάδα,
κ' ε!ναι άπαραίτ·ητο έργαλείο γιά δσους
θέλουν νά μελετ·ήσουν τό ·Μπρέχτ. Ό
άναγνώστ·ης Θά βρεί άκόμα μιά σειρά
άπδ άναλυτιχ/:ς σ·ημειώσεις πάνω σέ
διάφορες ιtννοιες της Θεατριχ1jς δρολο
γίας, χάτι πού δχι μόνο διευκολύνει
τόν άναγνώστη μά άποτελεί, ταυτό
χρονα, κ' Ιiνα μιχρό, άλλά πολύτιμο,
Θεατριχό γλωσσάρι, αν μάλιστα σκε
φτε,ί κανένας, πόσο ύ;�;οφέρει ·� έλλ·η
, τ-η μετα
νιχη Θεατρικ-η δρολογια από
γλώττιση Θεατριχών δρων στά έλλη
νιχά. Ή .άξία της μελέτης τοϊί τόρτ
μ�ζι μέ , τη �ουλειά τ-Ίjς χ. Φρα�χου
, χανουν
δακ·η και του κ. Παπανδρεου
τό βιβλίο Ιiνα σπάνιο άπόχτ·η μα γιά
την έλλ·ηνιχή θεατριχη βιβλιογραφία.
ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΑΡΙ-ΙΣ

Τό πλούσιο ταχυδρομείο είναι ό πιό σίγουρος δείχτης γιά τό ένδιαφέρον πού
προκαλεί eνα εντυπο καί τ�)ν άμεσότι1τα έπαφi'\ς του μέ τό άναγνωστικό Κοινό.
Τά περισσότερα καί τά πιό Θερμά γράμματα, πού παίρνουμε τελευταία, εΙναι
συγχαρηη]ρια γιά τό ντοκουμενταρισμένο ελεγχο πού άσκ:οϋν οι 'Αστερίσκοι
στίς πράξεις καί παραλείψεις τών κρατικών σκηνών. 'Ακολούθησε πληθώρα
συγκινημένων γραμμάτων γιά τ�)ν άποκατάσταση , ση) μν1ίμη τοϋ εΘνους, τοϋ
'Αντώνη Γιαννίδη . Τέσσερα άπ' αύτά, δημοσιεύονται fiδη χωριστά , σέ προηγού
μενες σελίδες. Τέλος, άπό τό τελευταίο βαρύ ταχυδρομείο, δημοσιεύονται πιό
κάτω πέντε άλλα γράμματα πού 'χουν ποικίλα, άλλ' ένδιαφέροντα, Θέματα .
ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ ΣΕ ΔΙΩΓΜΟ

'Α � ό τά �ράμματα πού ιl_!1 αrέροντα!:.
στα . . . αποτρόπαια του ΕΟιιικου
Θεάτρου, δημοσιεύουμε §να το11
Προέδρου τijς 'Εταιρείας Έλλήιιων
Θεατρικώιι Συγγραφέω11 κ. Δ ημ ή 
τρη ' Ιωωιv6πουλου. ' Α1ιαφέρεται στην
άπουσία Οεατρι. κού συγγραφέα άπό
τό Δ ιοικητικό Συμβούλιο καί την
Παλλιτεχιιι.κ1} ' Επιτροπη τού 'ΕΟιιι
κού Θεάτρου, πού iπισημάιιαμε.
Τί θά πρ6σθεταν - άλίμονο ! - ά
φού ύπάρχουv στά Συμβούλια τ6σοι
καί τ6σοι dρχαιολ6γοι, φιλ6σοφοι καί
θεολ6γοι !

ΕΤΑ Ι ΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
'Αγαπητέ μου κ. Νίτσο,
Στό τελευταίο τεϋχος τοϋ " Θεάτρου "
πολύ σωστά έπισημαίνετε !\να άτοπο
πού · παρατηρείται στή σύνθεση τοϋ
Διοικητικοϋ Συμβουλίου καί τf\ς Καλ
λιτεχνικf\ς Έπιτροπf\ς τοϋ Έθνικοϋ
Θεάτρου : τήν άπουσία έκπροσώπου
της 'Εταιρείας των 'Ελλήνων Θεατρι
κών Συγγραφέων.
Αύτό είναι κάτι πού άπασχολεί σοβα
ρώτατα τήν Ε. Ε . Θ. Σ . , καί ενα άπό τά
θέματα στά όποία άναφέρεται ή εντονη
διαμαρτυρία πού ύποβάλλει , αύτές τiς
ήμέρες, ή 'Εταιρεία μας στούς άρμο
δίους παράγοντες τf\ς Πολιτείας. Διότι,
δυστυχώς, δέν ε{ναι αύη) ή μόνη περί
πτωση, δπου άγνοοϋνται ο[ Θεατρικοί
συγγραφείς σέ Θέματα πού τούς ένδια
φέρουν άμεσα καί δπου πολλά εχουν
νά προσφέρουν.
Είναι Θλιβερή ή διαπίστωση δτι κάτω
άπό ενα δημοκρατικό καθεστώς, δπου
- δπως δλοι οί πνευματικοί άνθρω
ποι - λαχταροϋσαν νά εχουν γιά νά
μποροϋν νά άνασαίνουν έλεύθερα, ο ί
Έλληνες Θεατρικοί Συγγραφείς βρί
σκουν έμπόδια νά πάρουν τή Θέση πού
τούς άνήκει .
Φιλικώτατα
ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος τi)ς 'Εταιρείας Έλλ1ίνων
Θεατρικών Συγγραφέων
Η

ΚΟΠΗ

ΡΟΛΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑ

Φίλος τού " Θ " dπό τηιι Κατερίνη,
ό κ. Δημήτρης Μαλακάσης καταγ
γέλλει την έλαφρ6τερη, ίσως, περί
πτωση κοπής ρ6λου άπό έργο dθη
να ϊκού Οιάσου, πού περι.6δευσε στην
έπαρχία. (Ό θίασος Mv παρουσίασε
τό ρ6λο καί στην έπανάληψη τού ί1ρ
γου στην ' Αθήιια). Τό φαιν6μενο εlναι

άπό παλιά γιιωστό καί έκθέτει βαρύ
τατα τό Έλλψικό Θέατρο . Τό γράμ
μα φέρ1ιει στψι έπικαιρ6τητα τη θλι
βερη " συμπεριφορά " λίγων, εύτυ
χώς, aθηναϊκώιι θιάσων πού, συχνά,
πληγώνει βάναυσα τό διψασμένο
γιά Τέχ ιιη έπαρχιακό κοιν6. Προερ
χ6μειιο άπό δικαστικ6, τό γράμμα
θέτει καί τό νομικό θέμα τής άιιυ
παρξίας ποι1ιικ1ϊς διάταξης, πού 1ιά
προασπ[ζει τό κοινό καί, lδιαίτερα,
τούς συγγραφείς άπό αύΟαlρετες καί, ταπει1ιά κερδοσκοπικές - άλ
λοιώσεις τών ί1ργων τους.

ΚατερίνΊ) 1 0 - 1 1 - 1 9 7 5
Άγαπητο " Θέατρο ",
ΕΙσαι ενα άπ' τιΧ καλύτερα έλληνικιΧ
περιοδικά. οι 'Αστερίσκοι σου, πάντα
καίριοι. Μόνο πού, άπ' το περιοδικό,
μοιρα"ία τούς μαθαίνουν λίγοι. 'Ενώ,
αν '!)ταν σ/: έφ-ημερ ίδα . . .
!l ρ ? σχομίζι;> μιιΧ μ� ρτυρί� μου γ,ιιΧ τ?
ελευθερο
θεατρο - οχι καθε φορα για
το 'Εθνικό. Πριν άπο ενα μήνα 'Ιjρθε
στ·)jν Κατερίνη γνωστος θίασος μ/: το
ί:ργ� " 0,1, Ρόζεμπεργ� δέν πρέπει �α
πεθανουν . Λοιπόν , οταν εtδαμε την
παράσταση, ί:λειπε ενα πρόσωπο άπ' το
ί:ργο :_ ή �ούθ \ κρ·Ι)�γκλας. "Α� εΙχε
συμβει κατι στ-ην ·ηθοποιο που τήν
Ιtπαιζε, δέν θά 'ταν και τόσο 8ύσκολο
ν' άνατεθε"ί σ' όίλ);η δ ρόλος - πλ'ίjθος
ol &νεργοι ήθοποιοί.
Το tδιο εΙχα παρατηρήσει και στην πε
ρίοδο 1 969 - 70, δταν περιόδευε δ
θίασος Φ. Γεωργίτσ·η - Μπέττυς 'Αρ
βανίτ·η μl: το ltργο τοu Τεννεσ'ίj Ούίλ
λιαμς " Λεωφορε"ίο δ Πόθος " . Ή
νέγρα, πού πουλάει τιΧ λουλούδια τοu
θανάτου, δέν ύπ'ίjρχε στήν παράστασ·η 1
Γιατί ol θιασάρχες κολοβώνουν τιΧ
ltργα - δ νοών νο·Ι)τω. 'Αλλά, ol 8ύστυ
χοι Θεατές, τί φτα"ίνε ; Κι δ συγγραφέας,
πού άλλοιώνεται το ltργο του ; "Ας
σημει<>;>θε"ί , πώς δέν, όπάρχει , γι' αύτο
ποινικ·η διαταξη στη νομοθεσια μας οπως όπάρχει γιιΧ τ-ην άργία τ'ίjς Δευ
τέρας, την καταχτημένη μέ άγώνες,
πού δμως συχνιΧ πυκνιΧ ol θίασοι την
παρα �ιάζο ν, ,έξο μώ,ντας, άπο τη Θεσ
,
σαλονικη ·�η την pΑθηνα, σl: γυρω
δια
δοχικιΧ πόλεις.
Τέλος, εΙναι γεγονος πώς το κοινο πού
καταλαβαίνει το καλο θέατρο εΙναι
Οί στήλες αuτες άποτελοuν
τό

β fj μα των

αναγνωστών

έλάχιστο. 'Ί-Ι, και άλλιώς : Το μεγα
λύτε� ο ποσοστο θεατών, σ/: κάθε άθη
να"iκη παράσταση, εΙναι έπαρχιώτικο
- κοινο έπαρχιακοu έπιπέδου. Γιατί,
λοιπόν, ol Θιασάρχες έπιχειροuν νιΧ
κορο"ίδέψουν το κοινο δταν πηγαίνουν
στ·ην έπαρχία ; "Ας παίζουν," τότε, /tργα
μέ δυο πρόσωπα, η και μόνο μέ ενα
- δπως εγινε, παλιότερα, και φέτος.
ΦιλικιΧ
ΔΗΜΙ-ΙΤΡΗΣ ΜΑΛΑΚΑΣΗ Σ
ΕΦΥΓΕ ΚΙ Ο Ν . ΜΟΣΧΟΝΑΣ

Παλιός πιστός φίλος τού " Θ ", ό
Σπύρος Μυκωνιάτης, θέλησε μέ τό
παρακάτω γράμμα νά μiiς . . . τρα
β1)ξει τό αύτί, γιατί δέιι άφιερώσα
με λίγα λ6για στό Νίκο Μοσχονii.
Εύχαρίστως δημοσιεύουμε τά δι
κά του. Γλιτώιιουμε, δμως, καί τό
τράβηγμα τού αύτιού γιατ[, άπλού
στ� τα, δτα ιι κvκλοφ ρησ� ;ό 1;ροη
?
γουμε110 τευχος, δεν ειχ ακ6μα
πεθάνει ό άξέχαστος Μοσχο1ιiiς.
'Ιδού, λοιπ611, τό γράμμα Μυκωνιά
τη, μέ τίς έvδιαφέρουσες βιογρα
φικές πληροφορίες :
_

'Αγαπητέ κ. Νίτσο,
Φανατικός φίλος τοϋ " Θεάτρου " τf\ς πιό άρτιας, γιά μένα, εκδοσης πού
όπάρχει στήν 'Ελλάδα - Θά fiθελα
νά σημειώσω μ ι ά άδικαιολόγητη παρά
λειψη άπό τό τελευταίο σου ώραιότα
το τεϋχος 44 45 : Πέθανε στήν 'Αμε
ρική ό Νίκος Μοσχονaς, ό μεγάλος
Έλληνας βαθύφωνος τοϋ διεθνοϋς Λυ
ρ ικοϋ Θεάτρου πού, έπί τέσσαρες δε
καετίες, έκ:άλυπτε μέ τ' δνομά του τά
προγράμματα τών πιό μεγάλων Θεά
τρων τοϋ Νέου Κόσμου καί τής Εόρώ
πης.
-

Ό βαθύφωνος Νίκος Μοσχονaς, κά

τοχος μιας βελουδένιας φωνi'\ς, ξεκί
νησε άπό χαμηλά. Τραγουδοϋσε στή
. . . Μάντρα " τοϋ 'Αττίκ:, άποσπώντας
δλα τά χρηματικά επαθλα στούς διαγω
νισμούς, καί στίς έλληνικές 'Επιθεω
ρήσεις δπου διακρινόταν στό Λίγκο
τό λεβέντη τόν άρχιλησηί, τό Γέρο
Δi'\μο, τό Βράχο κ.ά. Γρήγορα, δμως,
τόν μυρίστηκε ό Διονύσιος Λαυράγκας,
ό δημιουργός τοϋ Έλληνικοϋ Μελο
δράματος καi τοϋ έμπιστεύθηκε, στό
Δημοτικό θέατρο τοϋ Πειραιώς, τό ρό
λο τοϋ Σπαραφουτσίλε στό " Ρι
γολέττο . Ό ρόλος είναι μικρός σέ
εκταση, άλλ' ούσιώδης γιατί άπαιτεί
ήθοποι ία, μουσικότητα καi κάλυψη
τf\ς μουσικfjς κλίμακας μέχρι καi τό
κόντρα Ριι. Τραγουδάει πάντα μέ τό
" 'Ελληνικό Μ ελόδραμα " καί, έκτός
άπ' άλλες δπερες, τό " Στοιχειωμένο
Γεφύρι " καί τό " Δακτυλίδι τi'\ς Μά
νας " τοϋ Μανώλη Καλομοίρη καί,
στά J 935, τό " Λυτρωτή " τοϋ Λαυ
ράγκα.
"

Στiς άρχές τοϋ 1 937, μέ η) βοήθεια τοϋ
Δημάρχου 'Αθηναίων, φεύγει γιά σπου
δές στήν 'Ιταλία. Άγνωστος μέσα σέ
άγνωστους, καταφεύγει στόν 'Οδυσσέα
Λάππα, τό μεγάλο Έλληνα τενόρο ,
πού ήταν έγκ:αταστημένος στό Μ ιλά
νο, καi ζητάει νά τοϋ συστήσει κανένα
125

καλό δάσκαλο. Ό Λάππας τόν πάει
στό Μπόργκι, τό μεγαλύτερο τότε
δάσκαλο τοϋ τραγουδιοϋ. Ό Μ πόργκι
δέν τόν δέχεται . Δέν θά 'χε - δ�Ίλωσε
- νά προσθέσει τίποτα στην ά.πό τη
φύση τέλεια τοποθετημένη φωνη τοϋ
ά.ξέχαστου Μοσχονa. Τοϋ συνιστa
μόνο δουλει ά καί, γιά ρεπερτόριο, τόν
στέλνει στόν περίφημο γιά τίς ά.παιτή
σεις του μαέστρο Φερντινάντο Ροϋσ
σο. Ό Μοσχονaς εΙναι . . . στυπόχαρτο.
Ό,τι τοϋ δείχνουν τό ά.πορροφάει ά.μέ
σως.
Έτσι, τό καλοκαίρι κιόλας τοϋ 1 937,
τραγουδάει στό όπαίθριο " Βεντιμίλ
λε ", ενα θέατρο πού 'χε χτίσει ό
Μ ουσολίνι, κι δπως μαρτυράει κι ό
τίτλος του, 11ταν γιά 20.000 θεατές!
Έργο, τό " Φόρτσα ντέλ ντεστίνο ".
Ρόλος, ό Πάτερ Γκουαρτιάνο, σ' έποχη
πού φιλοδοξοϋσαν νά τόν τραγουδή
σουν οι μεγαλύτεροι 'Ιταλοί μπάσοι ,
κι ά.νάμεσά τους κ ι ό μεγάλος Τανγκρέ
τι Παζέρο. Δίπλα του, ό μεγάλος τε
νόρος Μπενζαμίνο Τζίλι καi ή Μαρία
Κανίλια. Ή παράσταση , πού όπijρξε
θριαμβευτικ11 , άκούστηκε ά.πό τό ρα
διόφωνο καi στ�iν ' Ελλάδα ! Ήτανε
ή καλή έποχ1i πού ό έλληνικός Ραδιο
φωνικός Σταθμός i)τανε όποτυπώδης
κ' οί ξένοι Σταθμοί ά.κουγόντουσαν, μέ
πλή ρη ήχητικότητα, καi στ�;ν Άθ1Ίνα !
Τό Δεκέμβρη τijς "ίδιας χρονιaς τρα
γουδάει στη " Σκάλα " τοϋ Μιλάνου,
" Φαβορίτα ". Άκολουθοϋν " <Ι>αιδώ
ρα " καi " Λορελάι ". 'Αμέσως τόν
" κλείνει " ή " Μετροπόλιταν " τijς
Νέας Υόρκης. 'Εμφανίζεται στ�iν έ
ναρκτ�Ίρια " Άίντα " στό δύσκολο
ρόλο τοϋ Ράμφ ι , σ' έποχή πού ό μεγά
λος iταλός μπάσος Έντζιο Πίντζα,
μεσουρανοϋσε. Ή έπιτυχία του όπijρ
ξε τόσο θριαμβευτικ11, πού ή " Μ ετρο
πόλιταν " τόν κρατάει σά μόνιμο
στέλεχός της. 'Ακολουθεί τη " Μ ετρο
πόλιταν " σ' δλες τίς μεγάλες περιο
δείες της. Μ' έξαίρεση τη Ρωσία
καi τήν Κίνα, ό Μ οσχονaς τραγούδησε
σέ δλο τόν 6.λλο κόσμο. 'ΑξίζΕι νά
σημειωθεί πώς, χάρη στήν έργατικό
τητα καi τ�;ν εφεσή του γιά μάθηση,
κάθε δπερα τ�;ν τραγουδοϋσε στή
γλώσσα πού ήταν γραμμένη.
Στά 1 965 ά.ποδεσμεύθηκε ά.πό τη " Με
τροπόλιταν ". Συνέχισε τίς έμφανίσεις
του στίς Όπερες το\) Σικάγου, τijς
Φιλαδέλφειας, τijς Νέας Όρλεάνης κι
6.λλες. Θά πρέπει άκόμα ν' ά.ναφερθεί
πώς ό Μοσχονaς ήταν ή μεγάλη ά.δυ
ναμία τοϋ 'Αρτοϋρο Τοσκανίνι. Στiς
περισσότερες έγγραφές μελοδραμάτων
σέ δ ίσκους, πού εκανε ό Τοσκανίνι,
προτιμοl)σε τό Μοσχονa.
Όταν, σ' άραιά διαστ11ματα έρχότανε
στην 'Ελλάδα, συνέπραττε καi μέ τή
Λυρική μας Σκηνή. Ένα καρδιακό
έπεισόδιο, στά 1 970, τόν εκανε νά
σταματήσει την καριέρα του καi νά
περιοριστεί στά καθ1ίκοντα το\) Δα
σκάλου. Πρώτος καρπός τijς νέας του
σταδιοδρομίας ό Τζέιμς Μόρρις, ό
νέος μπάσος πού σημειώνει ήδη λαμπρή
καριέρα στη " Μ ετροπόλιταν " καi
σέ 6.λλα μεγάλα Λυρικά θέατρα.
Μέ άγάπη
ΣΠΥΡΟΣ ΜΥΚΩΝ1ΑΤΗΣ
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Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ 1793
ΟΠΛΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

'Ο παλιός μαρξιdτής διαιιοούμεvος
Κώστας Σκλάβος έπιχειρεί, μέ το
παρακάτω γράμμα του, μιά ldτο
ρική διερεύνηση γιά το ρ6λο πού
διαδραμάτισε ή Τρομοκρατία dτή
Γαλλική 'Επανάσταση, καl γιά
τήv d1ιτιδρq.στικ6τητα η μή τού
"Δαvτών " τού Γκέοργκ Λιlπύχιιερ.

Κύριε Διευθυντά,
κ. Μ'ίjτσος Λυγίζος, στο γράμμα του
πού δημοσιεύτηκε στο τελευταίο τείί
χος τοίί άγαπ·ητοίί " Θεάτρου ", χα
ρακτηρίζει την περίοδο της τρομοκρα
τίας στfι Μεγάλη Γαλλικ·fι 'Επανάστα
ση σάν περίοδο κατάλυσης τ'ίjς δη
μοκρατίας και τό eργο τοίί Γκεόργκ
Μπύχνερ σάν άντιδραστικό. Πιστεύω
8τι καί ο! δυό αύτοί χαρακτηρισμοί τοίί
κ. Λυγίζου δέν άνταποκρίνονται στ·ήν
πραγματικότητα.
Ή Γαλλικ·fι Έπανάσταcr·η ιΧρχισε στίς
5 τοίί Μάη 1 789, τη μέρα πού συν'ίjλθε
ή μεσαιωνικη " Συνέλευσ·η τών Τάξε
ων " καί , σάν Κ? ιν'?νικοπο�ιτικό ;ραι
νόμενο που κινητηρια του δυναμ·η ηταν
ο! λα'ίκ/:ς μάζες, τερματίστηκε στίς 27
τοίί Γιούλη 1 794 (9η Θερμιδώρ, κατά
τό έπαναστατικό ·ή μερολόγιο } . οι φά
σεις πού διέγραψε μέσα στό χρονικό
αύτό διάστ·η μα (" Συνέλευση τών Τά
ξεων " - Συντακτικη - Νομοθετικ·fι Συν
έλ�υσ·η - Συμβατι,κ·ή ), , ξεπερνοuy ή καθ�
μια την προ·ηγουμεν·η της, χαρ·η στην
πρωτοβουλία καί τη δράση τών λαϊκών
μαζών κάτω άπό τ·fιν καθοδ·ήγ-ηση τοίί
θαυμάσιου έπαναστατικοίί λαοίί καί τ-ίjς
Κομμούνας (Δ·ήμου ) τοίί Παρισιοίί.
'Η Συντακτικη κλ·η ροδότ·ησε στη ομο
θετικη τό Σύνταγμα τοίί 1 791 , πού καθι
έρωνε τ·fι συνταγματικ·fι βασιλεία μ/: βα
σιλικό δικαίωμα άρνησικυρίας και άφ:ιι
ροίίσε άπό την πλειονότητα τοίί eθνους,
βάσει ο!κονομικών κριτηρίων, κάθε δι
καίωμα, κι αύτό άκόμα τό δικαίωμα τ-ίjς
στρατιωτικ'ίjς ύπηρεσίας γιά τ-fιν ιΧμυνα
της Πατρίδας. Ή Νομοθετικη (1 .10.
1 791 - 2 1 . 9 . 1 7 9 2 ) , αν και τά μέλη της
ήταν κατά πλειοψηφία 6παδοl της Μο
ναρχίας, κηρύσσει eκπτωτο τό β:ισιλιά.
Ί-Ι Συμβ:ιτικη Συνέλευσ·η (21.9.1 79226.1 0:1 795} άνακήρυξε τη Δ·ημοκρα
τία (22.9.1 792 }, καταδίκασε σ/: θάνατο
και καρατόμησε τό Λουδοβίκο ΙΣ'Γ' ( 2 1.
1 . 1 793 } καί ψ·ήφισε τ ό δημοκρατικό
Σύνταγμα τοίί 1 793, πού άποκαθιστοίίσε
τό Λαό σ' 8λα τά κυριαρχικά του δικαι
ώματα. 'Η !σχύς τοίί έου Συντάγμα
τος άνεστάλη άμέσως ώς τό τέλος τοίί
πολέμου, άλλ' ·ή άναστολη αύτη δ/: σ·ή
μαινε καθόλου κατάλυση της Δ·ημοκρα
τίας. Ί-Ι πολιτικfι δραστ-η ριότ-ητα τοίί
λαοίί συνεχίστηκε άμείωτη καί τό λαό,
πού τό Σύνταγμα τοίί 1 79 1 τον 'ή θελε
άδ�α�'ίj κι ιΧοπλο, κάλε c:,ε ή �υμβατικ·fι
στα οπλα και μπόρεσε ετσι να συγχρο
τή �ει τί� θαυμάc:ιες έκ,είνες στρ�τι�ς
που, μ/: τ-η νέα διαρθρωση τους και την
έφαρμογ·)ι τ'ίjς προσιδιάζουσας στη διάρ
θρωσ·η αύτη νέας πολεμικ'ίjς τακτικ'ίjς,
κατόρθωσαν, δδ·ηγούμενες άπό νέους
άξιωματικούς, νά κατανικ·ήσουν τίς δυσ
κίν-ητες έπαγγελματικ/:ς στρατιές τών
άπόλυτων Μοναρχιών της Εύρώπ-η ς.
'Αντίθετα, ή Νομοθετικ·ή , φοβουμέν-η τό
Ό

λαό καί δεσμευόμενη άπό τις άντιλα'ί
κ/:ς διατάξεις τοίί Συντάγματος τοίί 1 791,
χρησιμοποιοίίσε γιά τ-fιν ιΧμυνα τ'ίjς χώ
ρας βασικά τόν παλιό έπαγγελματικό
στρατό πού, πλαισιωμένος μ/: άριστο
κράτες άξιωματικούς, έγκατάλειψε τις
θέσεις του μ/: τίς πρώτες άψιμαχίες.
Τότε δ Μπρούνσβικ, δ άρχηγός τών
πρ �σικών στρατευμάτων, � βγαλ� τό
περ ιφημο μανιφέστο του, απειλωντας
τό Παρίσι μ/: δλοκ).-η ρωτικ·ή καταστρο
φ·ή. ΜΙ: τη σημαία της τρομοκρατίας,
\Jστερα άπό τ·fιν καρατόμ·η σ·η τοίί Λου
δοβίκου, ε!σβάλανε καί πάλι στά γαλ
λικά έδάφη ο! στρατοι τών συνασπισμέ
νων μοναρχιών της Εύρώπ·ης. " "Ά
γριους στρατιώτες ", χαρακτ-ηρίζουν ο!
στίχοι τ'ίjς Μασσαλιώτιδας τούς στρα
τιώτες της ε!σβολ'ίjς. Κ' ·ljταν πραγμα
τικά ιΧγριοι κ' eτοιμοι νά έκτελέσουν
καί τίς πιό σκληρ/:ς έντολές τών φεου
δαρχών της Εύρώπης, συν-ηθισμέν-ης
άπο μακραίωνη παράδοση νά σκοτώνουν
άλύπητα τούς όπ·ηκόους τους.
ΊΌ μέγεθος τοίί κινδύνου γένν-ησε τό
πνείίμα τ-ίjς '°'ρομοκρατίας πρώτα πρώτα
μέσα στις λα'ίκ/:ς τάξεις, άλλ' ·ή τρομο
κρατία 8ταν δ/:ν ε!ναι ένταγμένη μέσα
σέ μια γενικότερ·η πολιτικη ε!ναι τυφλη
καί ιΧσκοπ-η. :Μέ τη συγκρότ·ηση άπ' τη
Συμβατι�;η, τ-ίjς !παναστατικ'ίj 7 κυβέf 
νησ·ης που απαιτουσαν ο! περιστασεις, την
" Έπιτροπη Κοιν'ίjς Σωτηρίας " - τ' iJ
νομά της άποδίδει κυριολεκτικοc την ού
σία τ-ίjς ά:cοστολ�,ς της -;- ή τρομο,κρ ?'τία
, από
1 τα οπλα
.
Θεσμοποι·ηθηκε, εγινε ενα
τ'ίjς δημοκρατικ'ίjς δικτατορίας γιά νά
έξυπ-ηρετ-ήσει τούς γενικότερους σκοπούς
της 'Επανάστασης. 'Όχι λοιπόν ή τρο
μοκρατία, άλλ' ή δ·ημοκρατικη δικτατο
ρία τ-ίj ς " Έπιτροπ'ίjς Κοιν'ίjς Σωτηρί
ας " ε!ναι τό δεσπόζον χαρακτηριστικό
της περιόδου πού συνηθίσαμε νά 6νομά
ζουμε " κυριαρχία τοίί τρόμου ". Ί-Ι
δημοκρατικ·fι δικτατορία, κι ιJ;χ. ι ή τρο
μοκρατία, ε!ναι έκείνη πού δδηγησε στη
νίκη την 'Επανάσταση, έκείν·η πού άπέ
τρεψε τ-fιν έπιστροφ·fι τοίί παλιοίί καθε
qτώτος χαί σάρωσε σάν πραγματιχη
Θύ�λ�α τ�ύς φε?υδαλι7ούς �ρ �γμούς
που εμποδιζανε την έλευθερ·η αναπτυξη
τ-ίjς άστικ'ίjς κοινωνίας καί, σl: τελευ
ταία άνάλυση, έχείνη πού eσωσε τό γαλ
λικό λαό άπό άνελέ·ητες σφαγές.
Στούς 'Ορεινούς 'Ιακωβίνους καί !δι
αί;ερ� στό Ι οβεσ,π ιέρο άν·ή�ει !J δόξα
για τη δημοκρατικη διχτατορια των χρό
νων 1 793 /%. Στό άπόγειο τ-ίjς δόξας
του βρέθηχε δ Ροβεσπιέρος, 8ταν ·ήγ·ή
θηκε τ'ίjς πομπ'ίjς τ·fι μέρα τ-ίj ς γιορτ'ίjς
τοίί " όπέρτατου 'Όντος ", τ-ίjς θρ·ησκεί
ας τοίί Λόγου, πού Θ' άντικαθιστοίίσε 8λες
τίς ώστότε γνωστές θρ·ησκείες. Ό Ρο
βεσπιέρος eπεσε τ-fιν 9η Θερμιδώρ (27.
7 . 1 794 } γιατί έπιδίωχε, πέρα άπ' iJ,τι
·ljταν ιστορικά έφικτό, νά μεταβάλει
σ/: πραγματικότητα τίς !δέες πού άνα
πτύσσει δ Ζάν Ζάχ Ρουσσώ στο " Κοι
νωνικό Συμβόλαιο " καί τ-fιν " 'Ομολο
γία Πίστης ένός Βικάριου τ'ίjς Σαβο'tας "
στό παιδαγωγικό του eργο " Α!μίλιος " .
' Αλλά μαζί μ /: τό Ροβεσπ �έρο eπ�σ� καί
·η, Δημοκρατία και τερματιστ-ηκε η ενερ
γός συμμετοχ·fι τοίί λαοίί στην πορεία
τ'ίjς 'Επανάστασης. 'Από τότε, ·ή 9η
Θερμιδώρ eγινε τό συνώνυμο τ-ίjς Ί]ττας
χαl της πτώσ·ης τ-ίjς Δημοχρατίας.

'Αναφορικά μέ το έ:ργο τοϋ Γκεόργκ
Μπύχνερ " Ό θάνατος τοϋ Δαντών "
πρέπει νά 8ηλώσω δτι 8έν ε18α καμιά
άπο τlς παραστάσεις τοϋ έ:ργου πού άνα
φέρει δ κ. Λυγίζος. ΟίJτε κ-χί 8ιάβασα
το Ε:ργο στά γερμανικά η σέ μετάφραση.
Ξέρω δμως το Μπύχνερ καl το έ:ργο του
άπό μιά πηγ·Ι) πού 'ναι γιά μένα άξιό
πιστ·η και σεβαστ·ή. Στο 8ιεξο8ικό του
έ:ργο " 'Η 'Ιστορία της Γερμανικ'ίjς
Σοσιαλ8ημοκρατίας " , δ Φράντς Μέ
ρι,γκ ( 1 8!16 - 1 9 � 9 ) , !στ,ορικός συγγρα�
φεας, 8ημοσιογραφος κ-χι φιλόσοφος και
έξέχουσα μορφ·Ι) τ-ϊj ς Γερμανικ'ίjς Σο
σιαλ8·ημοκρατίας και φίλος καl συνερ
γάτ·ης τοϋ Κάρλ Λ·ήμπκνεχτ καl τ'ίjς Ρό
ζας Λούξεμπουργκ, γράφει γιά το Γκε
όργκ Μπόχνερ ( '1 8'1 3 - 1 83 7 ) δτι ε1χε
άξιοσ·ημείωτη πρόωρ·η ώριμότητα, σκε
πτό:αν,ε έλεόθ,ερα, iJχι ,μόν� στά θρ·η �κευ�
τικc; θεμ�τc; �λλα κα ι ?τ� πολιτι>:α και
κυριως σ αυτα, που, τ, αντικρυζε με τόση
8ιαύγεια δσο κανένας όίλλος άπο τούς
σύγχρονοός του πολιτικούς. Δέν ·)jταν
σοσιαλιστής καl κορόι8ευε το Σαίν - Σι
μονισμό. Καταλάβαινε δμως πολύ κα
Μ;ερα. άπ' ,τούς ούτοπ;ισ;Ε:ς σ? σιαλι
στε� ;η ,μ7γ�λη Γαλλ;κη Επ;-ινασ,ταση
κι απ αυτη αντλησε τ·η ν πεποιθησ·η του
δτ_: δ, 1ερμανικο_ς 8εσ;-οτισμος 8έ, μπο-·
f ει ν , ανα�ρατ::ει, παρ,α μόνο μΕ:, τ-η, βία.
�λλα κι , οτι ·η ε;ταναστ�:σ� γ ια να ,πι;
τυχει πρεπει ν , αποτελει α8ηριτη ανα
γκ·η γιά τις λαϊκές μάζες.
Σά μιά συμβολή τοϋ Μπόχνερ, στ·Ι) 8ια
φ�τ �,σ·η τών ζ(ω � ικ�ν , τοϋ �ο�κάτ�υ
της Εσσης, για τ_ην αναγκ·2
;ης επανα
στασης, πρεπει να θεωρ·ηθει ενα προπα
γαν8ιστιχο εντυπο - προκ·ήρυξη πού έξέ8ωσε, μΕ: τον τίτλο " Ό Ταχυ8ρόμος
τ-ϊjς 'Έσσ·ης ", δπου καλεί τούς χωρι
κούς να. έξεγερθοϋν έναντίον τών τυράν
νω,ν του 7 , δπ�ς εχ,αναν ο! Γάλλ? ι χωρι
κοι, που ο! εξεγερσεις τους αποτελέ
σανε το προοίμιο τ-ϊjς Έπανάστασ·ης τοϋ
1 789. Το ί\φος τοϋ εντυπου ε1ναι γεμάτο
έπα�αστατιyQ πcΧΘος κ;-ιt μο ι.άζει με �υ�
1
:.
κνους σπινθηρες
που1 εκτινασσονται
απ
τήν πυρκαγιa τ'ίjς μεγάλ·ης έπανάστασ·η ς.
Το έ:ργο του " Ό θάνατος τοϋ Δαντών ",
δ Μπόχνερ το 'γραψε στο Ντάρμστατ
κοντά στούς γονείς του τήν όίνοιξη τοϋ
1 835, δταν ε1χε πια. σφιχτεί γόρω του
στενότερα δ κλοιός τών μυστικών τοϋ
Δουκάτου. "Αμορφο άλλά 8υνατο ποι·η
τικο 8ημιοόργημα, χαρακτ·η ρίζει το Ε:ρ
γο δ Μέριγκ. Στlς ύπέροχα συνταγμένες
άλλ' άσόν8ετες μεταξό τους σκ·ηνές άνα
παριστiΧ έντοότοις δ Μπύχνερ, σΕ: δλο
τ·ης το φρικτο μεγαλείο, τ-fιν κυριαρχία
τοϋ τρόμου.
'Απ' τίς κρίσεις αύτές, βγάζω το συμπέ
ρασμα 8τι το Ε:ργο 8έ στερείται ποι·η
τικοϋ κάλλους. 'Ίσως έ:μεινε άτελείωτο,
γιατl δ Μπύχνερ τήν τελευταία στιγμ·Ι)
κατάφερε να. 8ιαφύγει τ·Ι) σόλλ·ηψ·η και
νά καταφόγει πρώτα στο Στρασβοϋργο
κι ά;t' έ�εί σ;·fι Ζυρίχη οπου ,και πέ,θανε
χωρις καν να , χει συμπλ·η ρωσει τα 24
χρόνια του.
Το 8εότερο συμπέρασμα ε1ναι 8τι δ
Μπόχνερ 81: θέ);ησε νά 8υσφημίσει τήν
τρομοκg�ατί� , ή,ταν, όπ� Μ7 της έτ;ανα
στατιy:ης βι,ας αλλα, και �αν, ποιητης 81:
;
μπορουσε να μεταβαλει την Επαναστα
ση, ίtνα γεγονος 8ηλα8·1) καθαυτο φοβε
ρό, σέ γλυκανάλατο μελό. Και 8έν πι-

στεόω, άκόμα, δτι παράστησε το θάνατο
τοϋ Δαντών σaν το θάνατο ένος άθώου.
Ό Δαντών πρόσφερε μεγάλες ύπηρεσίες
στήν Έπανάστασ·η άλλά, σάν ·ήθικ·fι προ
σωπικότητα, 8/:ν ήταν άνώτερος κριτι
κ'ίjς.
ΊΌ θέμα αν ο! παραστάσεις τοϋ Ε:ργου
πέτυχαν η άπέτυχαν 8/:ν έ:χει σημασία.
Σπου8αίο ε1ναι να. έξακριβωθpϋν οι λό
γοι της έπιτυχίας του η της άποτυχίας
του. 'Απέτυχε γιατί ο! φίλοι τ'ίjς Γαλ
λικ'ίjς 'Επανάστασης πίστεψαν δτι το
Ε:ργο τή 8υσφημεί; 'Απέτυχε γιατl σι
8ημοκρατικοl θεατές πού το ε18αν Ε:κα
ναν σόγχυσ·η τ'ίjς 8ημοκρατικ'ίjς 8ιχτα
τορίας μΕ: τή 8ικτατορία τών 'Απριλια
νών; "Η, 8πως δ κ. Λυγίζος, πολλοl θε
ατΕ:ς πίστεψαν δτι το ίtργο συνηγορεί
γ;ά ίtνα κ-χθε?τώς πού 'χει καταλόσει
τη Δημοκρατια;
'Όπως και νά 'χει το ζήτημα, για. 8υο
πράγματα μποροϋμε νά 'μαστε βέβαιοι:
' Η Συμβατι;«fι μέ τή 8η_μοκρατ ;κή 8 � 
,
κτατορία που όίσκησε,
που μερικη περι
πτωσ·ή της ήταν ή τρομοκρατία, iJχι
μόνο 8/:ν κατάλυσε τ·fι Δημοκρατία, άλλα
καl τ·fιν έ:σωσε· το Ε:ργο τοϋ Μπόχνερ
ε1ναι έπαναστατικό καl δημοκρατικό
κ' ίtχει ποιητικο κάλλος.
Νομίζω δτι ο! παραπάνω παρατηρ·ή σεις
μποροϋν να. συμβάλουν στον καθορισμο
τών πραγματικών αtτίων της έπιτυχίας
τοϋ ίtργου, αν πέτυχε, η τών πραγμα
τικών αtτίων τ-ϊj7 ά7;οτυχίας, του, �ν �πέ
τυχε, αtτίων που τωρα πρεπει ν ανα
ζητηθοϋν άποκλειστικά μέσα στο θέα
τρο (σκ·ηνοθεσία, παίξιμο ·ήθοποιών
κ.λπ. ) η στlς !8εολογικές συγχύσεις
πού μπορ �ί να. _πρ ?,κάλεσ� ι; ιa έσφαλ\Ι'έ
,
νη ερμηνεια
του εργου απ τό θεατη η.
καl άπ' τό πρόγραμμα κ.λπ.
ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΛΑΒΟΣ
Η ΑIΤΗΣΗ

Ε Ι Χ Ε ΑΚΥΡΩΘΕΙ

Εύχαρlστως δημοσιεύουμε τό παρα
κάτω γράμμα τού ζωγράφου Γιώρ
γου 'Ιωάννου. Κάνει γνωστό πώς
εlχε ζητήσει, γραφτά καί έγκαιρα,
τη�ι άκύρωση τής άρχικής του
α ίτησης γιά παροχη χορηγlας.

Κύριε Διευθυντά,
Στο τεϋχος 44 - 45 τοϋ " Θεάτρου ",
άναφέρομαι στον κατάλογο έκείνων πού
ύπέβαλαν α'iτηση για. χορηγία,
το Ε:τος
.
1 973.
'Υπέβαλα α'iτησ·η στlς 27.1 .73. 'Εν συν
εχείq. δμως, μέ τ-fιν ύπ' άριΘ. 1 8 642 α'i
τηcr·ή μου, τ'ίjς H.L1 . 7 3 , έζ·ή τησα: " . . .
δπως άκυρώσ-ητε τaς αtτ·ήσεις μου [ ή
α'iτ-ηση ε,ίχε ύJ;ω β);η�εί εlι� 8ι;rλ,οϋν ] ,
και θεωρ·ησητε αμφοτερας, ω ς ου8εποτε
ύποβ);ηΘείσας " . Ύπ'ίjρχε μάλιστα και
ή ρ·ητ·Ιj. διαβεβαίωση δτι " ... έπ' ού8ενί
λόγ<;J Θά δεχθώ τυχον άπο�ομ·fιν κρα
τικ'ίjς χορ·ηγίας ".
Σχετικ-1) ή ύπ' άριΘ. Α /ΦΟ4 /'1 8642 τ'ίjς
5 /5 /73 άπάντηση τοϋ 'Υπουργείου Π ο
λιτισμοϋ: " . . .·ή άπο 1L1.t1 .73 ύποβ);η
θείσα ύμετέρα α'ίτησις, έν :n 8ιαλαμβά
νεται το αrτ·ημα περl άκυρώσεως τών
προγeνεστέρως ύποβλ·ηΘεισών αtτ-ήσεων
ύμών, περί άπονομ'ίjς κpατικ'ίjς χο?η 
γίας, παρεπέμΘ·η εtς το Συμβούλιον
Κρατικών Χορηγιών . . . "
ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΑΝΤΙ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΜΕΝΑ
ΣΩΣΤΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

'Ο γνωστός . λογοτέχνης καί Ιστορι
κός τής Μεθώνης Τάκης Δ εμοδός δπως ή πλειοψηφ[α τών π�ιευματικών
άνθρώπων καl τών καλλιτεχνών τής
χώρας - άρ1ιήθηκε νά " ύποβάλει "
α ίτηση γιά χορηγlα.
'Εκείνος, δμως - μολον6τι ήτωι δη
μ6σιος ύπάλληλος - έπέστρεψε την
έ�ιτυπη α 'ίτηση, πού τού 'χε στεlλει
γιά συμπλήρωση τό χουντικό ύ
πουργείο " Πολιτισμού " κι οχι
μ6νο άρνήθηκε εϋστροφα την άπο
δοχή της; άλλά ύπέδειξε καί πώς
θά 'ταν καλύτερα νά διατtθεται τό δη
μ6σιο χρ1)μα. 'Αληθι1ιά, μπράβο του !
Ίi έντυπη α ίτηση άνάφερε :

Προς το Συμβοόλιον Κρατικών Χορη
γιών. (Δια. τ'ίjς ΔιευΘόνσεως Γραμμά
των τ'ίjς ΓΔΠΥ 'Υπουργείου Πολιτισμοϋ
καl 'Επιστημών ).
'Αριστείδου Η .
Α'iτ·η σις τοϋ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
κατοίκου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
έπαγγέλματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Λαμβάνω τ·fιν τιμήν νά Θέσω ύπ' IJψιν
ύμών τά άτομικά μου στοιχεία, καταχω
ριζόμενα κατωτέρω και να. παρακαλέσω
δπως, συμφώνως τ<9 &ρΘρ<;J 7 τοϋ . Δ.
1 087/'1971, μοί χορ·ηγ·ήσητε τριετ'ίj
κρατικ·fιν χορ·ηγίαν, Βια. τούς έν τ'(j
παροόση έκτιθεμένους λόγους.
'Εν ΆΘ·ή ναις τΊ} . . . . . . . . . . 1 9 . .
Ό Αtτών
Ό Τάκης Δεμοδός aφησε άσυμπλ1)
ρωτη την έντυπη α ίτηση καl στό
χώρο, κάτ� ά �ό τf> " Ό Αlτών ",
πρ6σθεσε με το χερι του :

ΔΕ:ν Θεωρώ τον έαυτόν μου όίξιον νά τοϋ
χορ·ηγηθ'ίj κρατικ·ίj χορ·ηγία. Π ιστεόω
δf.\ως δτι άξίζει μέ το παραπάνω το
Κράτος νά 8ιαΘέση τά όλίγα άπαιτού
μενα χρήματα 8ιά τήν έξαγοράν και
8ιατ·ήρ·η σιν τοϋ !στορικοϋ κτηρίου τοϋ
Καπο8ιστριακοϋ Σχολείου τ'ίjς ΜεΘώ
ν-ι�ς το, δποίον κι�8υνεόει �ά ,χ.ατα?:τραφ� .
Εις την προσπαΘειαν αυτην του Κρα
τους, έάν 'ήθελεν άναλ·η φΘΊj, ε1μαι πρό
θυμος νά βο·ψήσω ·ή θικώς καl ύλικώς
δσον 8ύναμαι.
Μετa πάσ·ης τιμ'ίjς
ΤΑΚΗΣ ΔΕΜΟΔΟΣ
ΟΥΔΕΜΙΑΝ

ΣΧΕΣΙΝ ΕΧΟΥΝ

Δυό άθώοι συμπολlτες, βρήκαν τό
μπελά τους, λ6γω συ1ιωνυμίας, μέ
δυό χορηγίωι αlτησάμε�ιους. Εύχα
ρlστως, τούς άποκαθιστούμε :

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 1 : Ό ποιητής Τάκης
Σινόπουλος δέν εχει καμιά σχέση μέ
τόν αiτήσαντα χορηγίαν κ. Παναγιώτην
Σινόπουλον, λογοτέχνην - που άνα
φέρεται στόν Κατάλογο των " Ντοκου
μέντων" τοϋ τεύχους 44 - 45, σελίδα 60.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 2 : Ό νέος συνθέτης
Γιωργος Παν. Γεωργιάδης δέν εχει
καμιά σχέση μέ τόν αtτήσαντα καi
λαβόντα χορηγίαν κ. Γεώργιον Γεωρ
γιάδην, μουσουργόν- που άναφέρεται
στόν κατάλογο των " Ντοκουμέντων "
τοϋ τεύχους 44 - 45, στή σελ. 59.
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ΕΦΗ Μ ΕΡΙ Σ Τ Η Σ ΚΥΒΕΡ Ν ΗΣΕ ΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗ Ν Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤΙ Α Σ

ΕΝΑ ... ( Χ )ΑΡΜΑ ΘΕΑΤΡΟ Υ ΤΡΩΕΙ
ΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙ Α ΔΡΑΧΜ ΕΣ

Στο ύπ' άριΘ. 633 Β' τεϋχος τ'ίjς 'Εφη
μερίδος τ-Ίjς Κυβερv-ήσεως, τΊjς 1 7 /6
75, δημοσιεύτηκε ·ή παρακάτω ύπουρ
γική άπόφ:χσ·η :
ΆριΟ. 82206
Περί αύξ·ή σεως ε!ς τον προϋπολογι
σμον έξόδων τοϋ 'Υπουργείου Πολι
τισμοϋ κcι:ί ' Επιστημών τοϋ Ο!κον.
ετους 1 975.
ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ οπω ΟΜΙΚΩΝ
'Έχοντες ύπ' iJψει :
α) Το
.Δ/γμα 32 '1 /69 "περί Κώδικος Δημ. Λογιστικοϋ"
β ) Τον
. 1/1 974 "περί προσωριvΊjς
διοικ·ή σεως τών 'Εσόδων και ' Εξόδων
τοϋ Κράτους" .
γ) Τον κcι:τατεΘέντα ε!ς τήν Βουλ·)jν
Προϋπολογισμον τοϋ Κράτους ο!κον.
ετους 1 97 5 .
δ ) Τ ο ύπ' άριΘ. 1 5 άπο 26/5/1 975
εγγραφον τοϋ Ίπουργοϋ Πολιτισμοϋ
και 'Επιστημών έξ ou προκύπτε ι ά
νάγκη έγγραφης δραχ. 10 έκατομμυ
ρ ίων ε!ς τον Προϋπολογισμον αύτοϋ
τρέχοντος ο!κον. ετους διά τ-)jν άντι
μετώπισιν δαπάν·ης 'Ιδρύσεως Κινητ-Ίjς
l'Ι' Ι �νάδος Κρ ατικοϋ Θ� άτρου, ή δποία
,
προκειται να, περιοδευση τους
θερι
νούς και Φθινοπωρινούς μ'ijνας τάς Ά
κριτικάς Περιοχάς (νήσους Α!γαίου και
Θράκην ) άποφασίζομεν:
ΕΓΓΡ ΑΦΟΜΕΝ ε!ς τον προϋπολογισμον
τών έξόδων τοϋ 'Υπουργείου Πολιτι
σμοϋ και Έπιστ-ημών τοϋ ο!κον. ετους
1 975 ύπο φορέα 1 '1 0, " Κεντραή 'Υπη
ρεσία " " κωδ. άριθμ. 0859 " Λοιπαt
δαπάναι δημοσίων σχέσεων πίστωσιν
δραχ. 1 0.000.000.
'Εν Άθ·ήναις τ-ίj 2 'Ιουλίου 1 975
Ό ύπουργος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

σίας, προς μελέτψ, σχολίασιν καt κρίσιν
τοϋ έκπονηθέντος σχεδίου όμου " περί
συστάσεως Κρατικ'ijς Κινητ'ίjς Μονά
δος Θεάτρου " , έκ τών κάτωθι:
α) Δ·ημψρίου Βενιζέλου, Νομικοϋ Συμ
βούλου τοϋ Κράτους παρά τι'i'J ΥΠ ΠΕ.
β) Γεωργίου Μαραγκίδη, Δ/ντοϋ τ'ijς
Δ/νσεως Μορφωτικών Σχέσεων και 'Εκ
δηλώσεων τοϋ ΥΠΠΕ, έπί βαθμι'i'J 2φ.
γ)
ικολάου Ζωρογιαννίδη, Προϊστα
μένου τ'ijς Δ/νσεως Διοικ·ήσεως τοϋ ΥΠ
ΠΕ, έπ βαθμι:;> ζιφ, τοϋ ΥΠΠΕ, και
δ ) 'Αλέξη Σολομοϋ, Σκηνοθέτου.
2. Ε !σηγητ-)jς τοϋ θέματος δρίζεται δ
έκ τών μελών ικόλαος Ζωρογιαννίδης.
3. Γραμματεύς τ'ijς ώς όίνω 'Ομάδος
'Εργασίας δρίζεται ή Κατίνα Δαδάκη,
μόνιμος ύπάλλ·ηλος, έπί βαθμι:;> 6φ, Α '
Κατ-ηγορίας, τοϋ Κλάδου Α1 Διοικ·η
τικοϋ τοϋ Υ Π Π Ε .
11. Τ ά · τ-Ίjς άποζημιώσεως τών ώ ς όίνω
μελών θέλουσι ρυθμισθ'ij συμψώνως προς
τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 1 76/1 969.
'Η παροϋσα δημοσιευθ·ήτω διά τ'ίjς Έψη
μερίδος τ-Ίjς Κυβερν·ή σεως.
'Εν Άθ·ήναις τ'ij 28 'Ιουνίου 1 9 7 5
Ό ύπουργος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΥΠΑΝΗΣ
Περί τροποποι·ήσεως τ'ίjς ύπ' άριθ.
29288 /28.6. 1 975 άποφάσεως τοϋ 'Τ
πουργοϋ Πολιτισμοϋ και 'Επιστημών
περί συγκροτ·ήσεως ' Ομάδος 'Εργα
σίας Κρατικ'ijς Κινητ'ίjς Μονάδος Θεά
τρου και διορισμοϋ ώς μέλους τ'ίjς 'Ο
μάδος, τοϋ Τάσου Ρούσσου, Π ρο·ίστα
μένου ·Διοικ·ητικοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου
άντt τοϋ 'Αλέξη Σολομοϋ, σκ-ηνοθέ
του " . ( Αριθ. Α /Φ26 /39765 / 2 8 - 8
- 1 975 ) .
Φ.Ε.Π. τεϋχ. Β', άριθ. 979 /15-9-75
•11•
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ΑΛΛΟΙ ΑΝΤ' ΑΛΛΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ

Στο ύπ' άριθ. 759 Β' τεϋχος τ-Ίjς Έψη
μερίδος τ-Ίjς Κυβε �ν-ή σεως ,τiiς 23 /7
,
,
75, δ·ημοσιευτ-ηκε
·η παρακατω υπουρ
γική άπόφαση :
'ΑριΟ. Α/29288
Περί συγκροτ·ήσεως 'Ομάδος 'Εργα
σίας παρά τι'i'J Ίπουργείφ Πολιτισμοϋ
και 'Επιστημών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ε ΠΙΣΤΗΜΩΝ
'Έχοντες ύπ' iJψει :
1. Το
.Δ. 1 75/1 973 " περί Ίπουρ
ϊ ικο1ϋ Συμβο�λίου ;;αί Ίπουρ\είων ":
ως ετροποποι·ηθη και συνεπλ·ηρωΟ·η δια
τοϋ Ν.Δ. 267 /1 974.
2. Το όίρθρον 1 9 τοϋ Ν.Δ. 825/1 9 7 1
" περί όργανώσεως, λειτουργίας καt
άρμοδιοτ·ήτων τοϋ 'Υπουργείου Προε
δρίας Κυβερνήσεως ", άποφασίζομεν :
1 . ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΜΕΝ 'Ομάδα Έργα-

Στο ύπ' άριθ. 739 Β' τεϋχος τ'ίjς Έφ·η
μερίδος τ'ijς Κυβερν·ήσεως τ'ίjς 1 5/7 /
7 5 , δημοσιεύτ·ηκε ή παρακάτω ύπουρ
γικ·)j άπόφαση :
Άριθ. Α/Φ3lι /30lι09
Περί τροποποιήσεως άποφάσεως διο
ρισμοϋ μελών Διοικ·ητικοϋ Συμβουλίου
Έθνικοϋ Θεάτρου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣ ίΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
'Έχοντες ύπ' iJψει:
1 . Το Ν.Δ , 1 75/7 � " περί ',Υπ�� ρι;ι
κου_ Συμβουλιου και , Υπουργειων , ως
έτροποποι·ήθ·η και συνεπληρώθη διά
τοϋ .Δ. 2 67/1 97!1.
2 . Το όίρΟρον 3 τοϋ Τ.Δ. '• 8/7ζι " περί
διαλύσεως τοϋ 0.Κ.Θ.Ε. και έπανα
συστάσεως τών συγχωνευθέντων ε!ς αύτόν
Ν.Π .Δ.Δ. " (ΦΕΚ 249/Α/1 7.9. 7 ζι ) .
3 . Τήν ύπ' άριθ. '•2 7 7 1 /2 1 . 9 . 7 11 ·ήμε.

τέραν άπόφασιν τοϋ ΥΠ.11.Ε. "περί
διορισμοϋ μελών Διοικητικοϋ Συμβου
λίου Έθνικοϋ Θεάτρου" (ΦΕΚ 929/Β/
2(.. 9. 74 ) και
4. ΊΌ ύπ' άριθ. 5lι2/0 1 1 - 1 9/11 - 3 75 εγγραφον τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου
" περί παραιτήσεως τοϋ Ί. Μόραλ·η,
άπό μέλους τοϋ Διοικητικοϋ Συμβου
λίου αύτοϋ ", άποφασίζομεν:
ΤΡΟ Π Ο Π ΟΙ ΟΥΜΕΝ τήν έν τι'i'J σκεπτι
κι:;> ύπ' άριθ. 427 7 1 /21 - 9 - 74 άπόφασιν
και δρίζομεν τόν Γ ε ώ ρ γ ι ο ν 'Α γ
γ ε λ ί δ η ν, Άντιπρόεδρον Σ .τ.Ε. , ώς
μέλος τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου τοϋ
ΈΘνικοϋ Θεάτρου άντί τοϋ όίχ ρι τοϋδε
μέλους Ί. Μ ό ρ α λ ·η.
'Η παροϋσα δημοσιευθ·ήτω διά τ'ijς Έψη
μερίδος τ'ίjς Κυβερν-ήσεως.
'Εν Άθ·ή ναις τ·ίj 11 � Ιουλίου 1 975
Ό ύπουργος
ΤΙΝΟΣ ΤΡΥΠΑJ.�ΗΣ
ΚΩΝΣΤ
Στο ύπ' άριθ. 7 78 Β' τεϋχος τ'ijς 'Εφη
μερίδος τ-Ίjς Κυβερνήσεως τ'ijς 28/7 /
7 5, δημοσιεύτ·ηκε ή παρακάτω ύπουρ
γική άπόφασ·η :
Άριθ. Α 30565
Περί τροποποι·ήσεως άποφάσεως δι
ορισμοϋ μελών Δ.Σ. τοϋ Έθνικοϋ Θεά
τρου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣ'ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΙ-ΠνΙΩ
'Έχοντες ύπ' οψει :
1 . Ίο Τ.Δ. 1 7,5/1 9 73 · περί 'Τπου f 
,
,
ϊ ικο� Συμβου,λιου ;;α ι Υπουρyε ίων :
ως ετροποποιηθη κα ι συνεπ)•ηρωθ·η δια
τοϋ .Δ. 267 /1 974.
2 . Τό όίρθρον 3 τοϋ Τ.Δ. 11 8/1 974 " περί
διαλύσεως τοϋ Ο.Κ.Θ.Ε. και έπανα
συστάσεως τών συγχωνεύθεντων ε!ς αύ
τον Ν.Π.Δ.Δ . "
(ΦΕΚ 211 9/Α/1 7 .
9.1974).
3. Τ·)jν ύπ' άριθ. 112771 /2 1 /9.1 974
·Ι)μετέραν άπόφασιν " περί διορισμοϋ
μελών Διοικ·ητικοϋ Συμβουλίου τοϋ Έ
θνικοϋ Θεάτρου " (ΦΕΚ 929/Β/2/ι. .
9 . 1 9 7 4 ) και
4. 'Γ·ίjν ύποβλ·ηΟεϊσαν σχετικ·)jν αϊτ·ησιν
τοϋ Καρόλου Κούν, άποφασίζομεν:
Τροποποιοϋμεν τήν έν τι'i'J σκεπτικι:;>
ύπ' άριΘ. 112771 /2 1 . 9:1 9711 ·ήμετέραν
άπόφασιν καί δρίζομεν τον Τ ι Κ ό λ α ο ν Κ α ρ ύ δ ·η ν, έκi>ότ·ην, ώς μέ
λος τοϋ Διοικ·ητικοϋ Συμβουλίου τοϋ
Έθνικοϋ Θεάτρου άντt τοϋ όίχρ ι τοϋδε
μέλους Κ α ρ ό λ ο υ Κ ο ύ ν .
Ί-Ι παροϋσα δημοσιευθ·ήτω διά τ'ίjς Έψη
μερίδος τ'ίjς Κυβερνήσεως.
'Εν 'Λθ·ήναις τ'ij 11 ' Ιουλίου 1 975
Ό ύπουργος
ΚΩ ΣΤΑΝΊΊΝΟΣ ΤΡΥΠΑΝΗΣ
2
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ΑΜΟΙΒΗ Δ/Σ ΕΩ Ν ΚΡΑΤ. ΣΚΗΝΩΝ

Στό ύπ' άριΟ. 751 Β' τεϋχος τ'ίjς Έφ·η
μερίδος τ'ίjς Κυβερv-ήσεως τ-Ίjς 1 7 /7 /

75, δημοσιεύτηκε ή παρακάτω ύπουρ
γικη άπόφαση :
Άριθ. 79919/6958
Περί τροποποι·ήσεως τ-ίjς ύπ' άριθμδν
1 6 1 1 0/6225/1 4 . 2 . 7 5 κοιvϊjς άποφάσε
ως τών 'Υπουργών Πολιτισμοϋ και
'Επιστημών καl οικονομικών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ
'Έχοντες ύπ' ΙSψει: . . .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟ:t11Ε Ν: Τροποποιοϋμεν έν
μέρει τήν έν τ<ϊ> σκεπτικ<ϊ> ύπ' άριθ.
1 6 1 1 0/6225/14.2. 75 κοιν-)ιν Ύπουργι
κην άπόφασιν και δρίζομεν ώς ήμε
ρομηνίαν ένάρξεως τ'ίjς ισχύος ταύτ-ης,
τ-Ιjν τοιαύτην τών ύπ' άριθ. 1 62919/
74 και 1 84628/75 άποφάσεων περι
άποζ·ημιώσεως τών Διοικητικών Συμ
βουλίων καl Καλλιτεχνικών 'Επιτρο
πών τών Έθνικοϋ Θεάτρου, Λυρικ'ijς
Σκην'ijς και Κρατικοϋ Θεάτρου Βορεί
ου 'Ελλάδος.
Ί-Ι παροίίσα δημοσιευθήτ4J δι&. τ'ijς 'Εφη
μερ ίδος τ'ijς Κυβερνήσεως.
'Εν 'Αθήναις τ'ίj 28 'Ιουνίου 1 9 75
Οί 'Υπουργοί
Πολιτισμοίί χα! 'Επιστημών
ΚΩΝΣΤ. ΤΡΥΠ ΝΗΣ
οικονομικών
ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ
" Περί έγκρίσεως τ'ijς έκτος /!δρας
παραμον'ijς μετ&. δικαιώματος άπο
ζημιώσεως ώς α\Jτη καθορίζεται δια.
.Δ. 65/73
τοίί όίρθρου 1 4 τοίί
"περί δαπανών κιν·ήσεως τών τακτικών
δημοσίων πολιτικών ύπαλλήλων ", πε
ντήκον-α ( 5 0 ) άτόμων τοίί Έθνι
κοϋ (Ι�αλλιτε �νικ � ίί - � εχνι κοίί - Διοι
,
κητικου ) , δια τ·ην κινησιν
των είς
Πάτρας, άναδρομικώς, άπό 5 . 5 . 75 /!ως
1 3 . 5 . 7 5 , δι&. σειρ&.ν παραστάσεων " .
( Άρ ιθ. 542 7 /560/1 5 - 5- 7 5 ) .
1111

Φ.Ε.Κ. τεvχ. Β', dρ. 608 /11-6-75
1111 "

Περί έγκρίσεως ·ήμερών κιν-ήσεως
έκτος �δρ�ς, χα� ' ύr;έρβα ��ν προ
σωπικου Εθνικου Θεατρου . (' Α
ριθ. 6439/64 7 /4 - 6 - 7 5 ) .
(Πρόκειται για. εγκριση τ'ijς έκτος
/!δρας παραμον'ijς μετ&. δικαιώματος
άποζημιώσεως διακοσίων πεντήκοντα
δύο ( 2 52 ) άτόμων έκ τοϋ προσωπικοίί
(καλλιτεχνικοϋ, τεχνικοϋ, διοικητικοίί )
τοίί Έθνικοίί Θεάτρου, διά σειρ&.ν πα
ραστάσεων κατ&. τά Έπιδαύρια 1 9 7 5 ) .
Φ.Ε.Κ. τεύχ. Β', dριθ. 753 /19-7-75

1ΙΙ1 " Περί παρατάσεως άπό 1 . 7 - 3 0 .

9 . 7 5 ύπο τάς αύτάς προUποθέσεις
τ'ijς ισχύος τών ύπ' άριθ. 9 7 2 2 /6Η9 /
30. 1 . 7 5 και 1 61 09/6224/1 4 . 2 . 7 5 άπο
φάσεων, δι' Ί]ς καθιερώθη ύπερω
και
ρ ιακη έπ' � μο � β'ίj έργα� ία,
έργασία κατα τας Κυριακας και εξαι
ρεσίμους ήμέρας τών ύ\ταλλήλων τοϋ
Έθνικοίί Θεάτρου " . (Άριθ. 8 8 6 3 1 /
7 0 7 5/2 - 1 - 75 ) .

�1

Φ.Ε.Κ. τεvχ. Β', dριθ. 826 /6-8-75

" Περί τροποποιήσεως τ'ijς έν τ<ϊ>
σκεπτικ<ϊ> ύπ' άριθ. 4 5 7 0 1 /8 - 1 01 974 άποφάσεως και δρισμοίί τοϋ

1111

Δημ·ητρίου Βενιζέλου, Νομικοίί Συμ
βούλου τοίί Κράτους παρ&. τι'ϊ> ΥΠ.
Π . Ε . , ώς Προέδρου τοϋ Ύπηρε
σιακοίί Συμβουλίου τοίί Έθνικοίί Θεά
τρου, άναπληρουμένου ύπο τοϋ 'Αντω
νίου Παπαγιαννοπούλου, Νομικοίί Συμ
βούλου τοίί Κράτους " . (' Αριθ. Α/
2 3 1 04/23 - 5 - 7 5) .
Φ.Ε.Κ. τεύχ. Β', άριθ. 585 /4-6-75

ΛΥΡΙΚΗ

ΣΚΗΝΗ

" Περί παρατάσεως ύπερωριακ'ijς έπ'
άμοιβ'ίj έργασίας ώς και έργασίας κατα.
τάς Κυριακάς καl έξαιρεσίμους ήμέ
ρας και νυκτερινην τοιαύτην τών ύ
παλλήλων τ'ijς Έθνικ'ijς
Λυρικ'ijς
Σκην'ijς " . (Άριθ. 1 05806 /7305 /28 7 - 75).
1111

Φ.Ε.Κ. τεύχ. Β', άριθ. 960 /11-9-75
111• " Περί έγκρίσεως

τ'ijς έκτος Ιtδρας
παραμον'ijς μετά δικαιώματος άποζη
μιώσεως διακοσίων τεσσαράκοντα �ξ
(24 6 ) άτόμων έκ τοϋ προσωπικοίί της
Έθνικ·ϊjς Λυρικ'ijς Σκην'ijς, έπt δύο
χιλιάδας έννεακοσίας ε'ίκοσι τέσσαρας
( 2 .924 ) ήμέρας, δι' όίπαντας, πλέον
τών ών δικαιοϋνται , κατ&. το άπο
24.4.75 Ιtως 2 5 . 5 . 7 5 χρονικον διάστη
μα , διά τήν κίνησtν των άναδρομικώς
εις Θεσσαλονίκην, 8ιά σειράν παρα
στάσεων " . ( Άριθ. 7987 /83'1 / 1 1 - 7 75) .
Φ.Ε.Κ. τεύχ. Β', άριθ. 968 /12-9-75

ΚΡΑΤΙΚΟ

ΘΕΑΤΡΟ Β .Ε.

ΕΦΥΓΕ ΚΙ Ο Π Ρ . Δ. Σ. ΤΟΥ Κ.Θ.Β.Ε.

Στο ύπ' άριθ. 81 7 Β' τείίχος τ'ijς Έ
φ·ημερ ίδος τ'ijς Κυβερνήσεως, τ'ijς 4/
8/75, δημοσιεύτηκε ·ή παρακάτω ύπουρ
γικ·)ι άπόφαση :
Άριθ. Α. 3231 7
Περl τροποποι·ή σεως άποφάσεως Ύ
πουργοϋ Πολιτισμοίί και Έπιστ·η
μών " περί διορισμοϋ μελών Διοικη
τικοίί Συμβουλίου Κ . Θ . Β . Ε " .
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
'Έχοντες ύπ' ΙSψε ι :
1 . Τ ο Ν . Δ . 1 7 5/ 1 9 7 3 " περί Ύπουρ
γικοίί Συμβουλίου και 'Υπουργείων " ,
ώς έτροποποι·ή θη κ α ι συνεπληρώθη
διά τοϋ Τ.Δ. 2 6 7 / 1 9 7 4 .
2 . ΤΟ όίρθρον 3 τοίί Ν . Δ . 48/1 9 7 4
" περί διαλύσεως τοίί 0 . Κ . Θ . Ε . κα!
έπανασυστάσεως τών συγ χ ωνευθέντων
εtς αύτον Ν . Π . Δ . Δ . (Φ Ε
. . Κ . 21*9/
Α/1 7 - 9 - 1 97 4 ) .
3 . ΤΟ Ν.Δ. 4370/19611 " περ! lδρύ
σεως Κρατικοϋ Θεάτρου
Βορείου
'Ελλάδος καl ρυθμίσεως ζ·ητημάτων
τινών τοϋ Έθνικοίί Θεάτρου κα! τ'ίjς
Έθνικ'ίjς Λυρικ'ίjς Σκην'ίjς " .
4 . Την ύπ' άριθ. 43029 /23 - 9 - 1 9 7 4
άπόφασιν τοίί 'Υπουργείου Πολιτισμοϋ
και 'Επιστημών "περί διορισμοίί μελών
Διοικ·ητικοίί Συμβουλίου Κρατικοίί Θεά
τρου Βορείου 'Ελλάδος" (Φ.Ε.Κ. 936 /
Β/26 - 9 - 1 974) , και
5. Το ύπ' άριθ. Δ.Σ. 90 /28 - 5 - 1 97 5

!:γγραφον τοϋ Κρατικοίί Θεάτρου Βο
ρείου 'Ελλάδος, δι' ou διεβιβάσθη έπι
στολή περί παραιτήσε ως έκ τοίί Διοι
κητικοίί Συμβουλίου τούτου, τοϋ Μα
νώλη 'Ανδρονίκο υ, άποφασίζομ εν :
1 . ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝ τήν, έν τ<ϊ>
σκεπτικι'ϊ>, ύπ' άριθ. 43029 /23 - 91 9 74 ήμετέραν άπόφασιν καl δρί
ζομεν τον Ί ω ά ν ν η ν Τ ρ ι α ν τ α
φ υ λ λ ί δ η ν, Καθηγητήν Πανε
πιστημίου ώς μέλος τοίί έπ! τριε
τεί θ·ητείqι Διοικητικοίί Συμβουλίου
τοίί Κρατικοίί Θεάτρου Βορείου 'Ελ
λάδος, άντ! τοίί όίχρι τοίίδε Μ α ν ώ
λ η Ά ν δ ρ ο ν ί κ ο υ.
' Η παροϋσα δημοσιευθ·ήτω δια. τ'ίjς
'Εφημερίδος τ'ijς Κυβερν-ήσεως.
'Εν 'Αθήναις τ'ίj 1 5 'Ιουλίου 19 7 5
Ό ύπουργος
ΚΩΝΣΤΑ ΤΙ ΟΣ ΤΡΥΠΑΝΗΣ
1111 " Περ! έγκρίσεως ήμερών κινήσεως
έκτος Ιtδρας, καθ' ύπέρβασιν καλλι
τεχνικοίί προσωπικοϋ τοίί Κρατικοίί
Θεάτρου Βορείου 'Ελλάδος " .
(Άριθ. 6 7 7 0/688/12 - 6 - 7 5 ) .
(Πρόκειται για. εγκριση τ'ijς έκτος
/!δρας παραμον'ijς μετ&. δικαιώματος
άποζημιώσεως πέντε (5 ) άτόμων έκ
τοϋ καλλιτεχνικοίί προσωπικοϋ τοίί
Κρατικοίί Θεάτρου Βορείου 'Ελλάδος ) .
,
Φ.Ε.Π. τεύχ. Β', άριθ. 753 /19-7-75

� :π;ερ ι παρατάσεως τ'ijς ισχύος
της υπ, άριθ. 1 999/6035/30 . 1 . 7 5
άποφάσεως, δι' Ί] ς καθιερώθη ύπε
ρωριακή έπ' άμοιβ'ίj έργασία κατά
τάς Κυριακ&.ς κα! έξαιρεσίμους ή μέ
ρας ώς και νυκτερινή τοιαύτη τών
ύπαλλήλων τοϋ Κρατικοίί Θεάτρου
Βορείου 'Ελλάδος " . (Άριθ. 92296/
7 1 32/4 - 7 - 7 5 ) .
•11 . .

Φ.Ε.Π. τεύχ. Β', άριθ. 839 /8-8-75

" Περί έγκρίσεως τ'ίjς έκτος Ιtδρας
παραμον'ίjς μετά δικαιώματος άπο
ζημιώσεως έκατον έβδομ·ήκοντα ( 1 7 Ο )
άτόμων έκ τοϋ προσωπικοίί (Καλλι
τεχνικοίί - Τεχνικοϋ - Διοικητικοϋ } τοϋ
Κρατικοίί Θεάτρου Βορείου 'Ελλάδος,
διά σειράν παραστάσεων είς τα. Φεστι
βάλ Φιλίππων - Θάσου, Δωδών-ης,
'Ολύμπου, 'Αθηνών, 'Επιδαύρου καl
Λευκάδος " . (Άριθ. 7 3 5 5 / 7 7 3 / 2 6 6 - 75 ).
Φ.Ε. Π. τεύχ. Β', άριθ. 914 /1-9-75
1111

1111 Στα. ύπ' άριθ. 86/10 - 6 - 75 και
98/30 - 6 - 7 5 Φ . Ε . Κ . στο τείίχος
Πράξεις Νομικών Προσώπων Δη
μοσίου Δικαίου κ .λπ. δημοσιεύτη
καν κυρώσεις τοίί Ύπουργοίί Πολι
τισμοϋ και 'Επιστημών γιά διορισμο
δοκίμου ύπαλλ·ήλου στο Κ . Β . Θ . Ε . ,
για. μονιμοποίηση δοκίμου ύπαλλή
λου τοίί Κ . Θ.Β.Ε. κα! για. προαγωγη
μονίμων ύπαλλήλων τοίί Κ . Θ.Β.Ε.
11\1 Στα.

ύπ' άριθ. 7 3 /1 6 - 5 - 75, 79/
2 8 - 5 - 7 5 κα! 80/31 - 5 - 7 5 Φ.Ε.
Κ . στο τείίχος Πράξεις Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου κ .λπ.
δ·ημοσιεύτηκαν κυρώσεις τοίί 'Αντι
προέδρου. τοίί Κρατικοϋ Θεάτρου
Βορείου 'Ελλάδος, τοίί Προέδρο·υ τοϋ
Έθνικοϋ Θεάτρου και τοϋ ΎπουρΙ !ι 9

γοίί , Πολιτισμο9 καί ':U:πιστημών γι�
παραιτ·ησ·η μονιμου υπαλ).-η; λου του
Κ.Θ.Β.Ε., γιά μονιμοποί·ησ·η δοκί
μων ύπαλλ·ή λων τοίί Έθνικοίί καί γιά
προαγωγή μονίμων ύπαλλ·ήλων τοίί
Κ.Θ.Β.Ε.
ιΙΙι " Περί
τροποποιήσεως άποφάσεως
Νομάρχου Θεσσαλονίκης " περί συγ
κροτήσεως 'Υπηρεσιακοίί Συμβουλίου
Κ. Θ. Β. Ε. " καί οιορισμοίί τοίί Βασι
λείου Χρ·η στάκη , Δ /ντοίί έπί 2φ Δ'
Οtκ?νομικ'ίj 7 Έφορίι:_ς , Θεσσα:,ονίκης
εtς αντικαταστασιν
του αποχωρ·ησαντος
Κρίτωνος ΖαχαριάΌου ". (Άριθ. ΕΣ.
22758 /12 - 7 - 75 ).
Φ.Ε.Π. τεϋχ. Β', άριθ. 892 /22-8-75

" Π ερ_ί έγκ � ίσεως τ'ίjς έκ;ός ίtορ�ς
,
παραμονης
μετα οικαιωματος
αποζημιω
σεως, έκατόν πέντε (105) άτόμων έκ
τοίί προσωπικοίί (Καλλιτεχνικοίί, Τε
χνικοίί, Διοικητικοίί ) τοίί Κρατικοίί Θεά
τρου Βορείου 'Ελλάδος, οιά τ-)jν κίνησίν
των άπό 2lt.6.75 ίtως 30.9.75 εtς πό
λεις τ·ϊjς Μακεδονίας, Θράκ·η ς, 'Ηπείρου,
Θεσσαλίας, Λευκάδος καί Πειραιώς,
οιά σειράν παραστάσεων ". (Άριθ.
76lt9 /806 / 1 1 - 7 - 7 5 ) .
ιΙΙι

Φ.Ε.Π. τεϋχ. Β', άριθ. 968 /12-9-75

" Περι χορηγήσεως εtς τ·)j ν Δραμα
τικ·)jν Σχολήν τοίί Κρατικοίί Θεάτρου
Βορείου 'Ελλάδος άοείας λειτουργίας
Τμ·ήματος Τρίτου ίtτους ". (Άριθ. Γ /
ΦΟ6 /!• 1 636 /13 - 9 - 7 5 ) .

1111

Φ.Ε. Π. τεϋχ. Β', άριθ. 1053 /25-9-75
ΕΞΕΤΑΣΤ.

Ε Π ΙΤΡΟΠΉ

ΘΕΑΤΡΟΥ

Στό ύπ' άριθμον 607 Β' τείίχος τ'ίjς
Έφ·η μερίοος τ'ίjς Κυβερv-ή σεως, τ-ίj ς
1 1 /6/75, δημοσιεύτηκε ·ή παρακάτω
ύπουργικ·)j άπόφαση :
'ΑριΟ. Α/Φ66/23863
Περι συγκροτ·ή σεως Έπιτροπ'ίjς Δι
πλωματικών 'Εξετάσεων Σπουδαστών
Δραματικών Σχολών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ' ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
'Έχοντες ύπ' οψει:
1. Τό Ν.Δ. 1 7 5/73 " περι Ύπουρ
\ ικοίί, Συμβουλ�ου καί , Ύπουργείω� " ,
ω ς ετροποποιηθη και συνεπ).-η ρωΟη
οιά μεταγενεστέρων νομοθετ·ημάτων
και
2. Τό ό!ρQρον 1 7 τοίί Ν.Δ. 1 71 5/1 942
" περι τών έν Κράτει 'Ιδιωτικών Δρα
μ �τι:;ών , και Μελοδραματικών Σχο
λων , αποφασίζομεν
:
1 . ΣlΤΚΡΟΤΟΥΜΕΝ Έξεταστικ·)jν
Έπιτροπ·ή ν, πρός διενέργειαν Διπλω
ματικών 'Εξετάσεων τών σπουδαστών
τών έν 'Αθ·ή ναις, Πειραιεϊ, Θεσ
σαλονίκ:(Ι καl Πάτραις έορευουσών
Δpαματικών Σχολών οιά το Σχολι
κόν ίtτος 1 97' Ζ. - 1 975, έκ τών κάτωΟι
μελών :
α ) Λυκόύργου Καλλέρ"{"ή , '°Ι-Ι θοποιοίί,
ώς Προέδρου
β ) Ζώρα Τσάπελ·η , 'Ηθοποιοίί
γ ) 'Ελένης Χατζηαργύρη , 'Ηθοποιοίί
ο ) ;,Ελλ·ης Ζούρούοη, Χορογράφου
ε ) Δ·η μ-ητρίου Κομήτούο·η, Καθηγητοίί
'Οπλομαχητικ'ίjς
·

·

στ) 'Ιωάννας Παπαντωνίου, Σκηνο
γράφου
ζ ) Πλάτωνος Μουσαίου, Σκ·ηνοθέτου
η ) 'Ελευθερίας Ντάνου, Κριτικοίί-Λο
γοτέχνιοος
θ } 'Ηλία Σιμοπούλου, Λογοτέχνου
ι ) Στεφάνου Βασιλειάδου, Μουσικοίί
ια ) Δωροθέας Στύπα, Τμηματάρχου
ΥΠΠΕ, άναπλ·η ρουμένης ύπό τοίί Σπυρ.
Ρέπουλη, Τμ·η ματάρχου ΥΠΠΕ.
2. Ύπεύθυνον τηρ·ή σεως τών πρα
κτικών και έν γένει ύποβο·ηθ·ή σεως
τ'ίjς Έπιτροπ'ίjς, δρίζομεν τ·)jν Εύγε
νίαν 'Αθανασιάοου, μόνψ.ον ύπάλλ·η
λον τοίί ΥΠΠΕ, έπι βαθμι{) 8φ.
3 " α) Α ι ώ � ό!ν� έξετάσεις �ά λάβωσι
χω, � αν εις ,Αθη� ας, Πειραια, Θεσσα
λονικην, και Πατρας :
(α1 ) Κατά τήν α' έξεταστικ·)jν περί
οδον (1 - 30/6/75) και
(α2 ) Κατά τήν β' έξεταστικ·)jν περί
οδον (1 6/9 - 1 6/'1 0/75 ) .
β ) Τ ά έξεταστέα μαθήματα, δ τρό
πος βαθμολογ·ήσεως καί πασα έτέρα
άναγκαία λεπτομέρεια, ρυΟμίζονται οι'
έκοοθεισών εtοικ.ωτέρων έγκυκλίων τοίί
ΥΠΠΕ η έκοοθησομένων μερίμνη τ'ίjς
Δ/νσεως Καλών Τεχνών - Θεάτρου Κιν/φου τοίί 'Υπουργείου.
4. Τά τοίί καθορισμοίί άποζ·ημιώ
σεως τών μελών τ'ίjς ώς ό!νω Έπι
τροπ'ίjς θέλουσι άντιμετωπισθ'ίj ύπό
τ'ίjς Δ/νσεως κατά τάς διατάξεις
τοίί Ν.Δ. 1 7 6/1 967.
Ή παροίίσα οημοσιευθ·ήτω οιά τ'ίjς
Έφ·η μερίοος τ'ίjς Κυβερv-ή σεως.
'Εν Άθ·ή ναις τ·ϊ) 29 Μα·tου 1 975
δ ύπουργός
ΚΩ 'ΣΤΑ ΤΙ 'ΟΣ ΤΡΥΠΑ 'ΗΣ
,

ΑΜΟΙ ΒΉ

ΕΞΕΤΑΣΤ.

ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Στό ύπ' άριθ. 828 Β' τείίχος τ'ίjς Έφ-η
μερίοος τ'ίjς Κυβερν-ή σεως, τ'ίjς 6 /8/75,
οημοσιεύτηκ.ε ·η παρακ.άτω ύπουργιχή
άπόφαση :
'Λριθ. 90951 /3027
Περι καθορισμοίί άποζημιώσεως με
λών 'Επιτροπών Διπλωματικών 'Εξε
τάσεων Σπουδαστών Σχολών Χοροίί,
Θεάτρου και Κινηματογράφου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΊΊΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
'Έχοντες ύπ' οψει: . . . .
1 . ΕΓΚΡΙΝΟΜΕΝ τήν κ.αταβολ·)jν άπο
ζ·η μιώσεως εtς τά μέλ·η τών, οιά τών
ώς ό!νω ύπ' άριθ. 1 911 36/28 - 4 - 75,
20277 /8 - 5 - 75 και 23863/29 -5 7 5 'Υπουργικών άποφάσεων, συγκ.ρο
τηθεισών 'Επιτροπών Διπλωματικών
'Εξετάσεων Σπουδαστών Σχολών Δρα
ματικών - Μελοδραματικών, Χοροίί και
Κιν·η ματογράφου, λόγφ συμμετοχ'ίjς
αύτών εtς τάς, κατά τάς α' και β'
έξεταστικάς περιόδους Σχολιχοίί ίtτους
1 97z, - 1 975, οιενεργηΟείσας και οιε
ν-ηργηθησομένας έξετάσεις τών Σπου
δαστών τών έν λόγφ Σχολών, ·fι ν Υ..α
θορίζομεν, κατά συνεορίασιν, εtς οραχ-..

μάς πεντακοσίας (500 ) οι' ίtκαστον
μέλος και τόν Γραμματέα.
2. 'Ωσαύτως έγκ.ρίνεται, εtς &ς περι
πτώσεις, ύφίσταται άνάγκη μετα
κιv-ή σεως τών μελών τών άνωτέρω
'Επιτροπών, ·ή καταβολ·)j άποζημιώ
σεως έκ δραχμών έπτακοσίων ( 7 00 } ,
ήμερησίως, οι' ίtκαστον μ·η ύπηρε
σιακόν μέλος, πρός κάλυψιν τών έξ
όοων οιαμον'ίjς των, ώς και ή κατα
βολ·)j αύτοϊς τών δοοιπορικών έξόοων.
3. Ί-Ι ώς ό!νω άποζημίωσις θέλει κατα
βλ·η θ'ίj άναορομικώς, άφ' Ίjς συνε
κροτ·ήθ·ησ�ν και 'ι]ρξαν;ο συνεο� ιά
' η ται Επιτροπαι.
' εϊρ·
ζουσαι αι ως
Ί-Ι παροίίσα ο·η μοσιευθ·ήτω οιά τ'ίjς
'Εφημερίδος τ'ίjς Κυβερv-ή σεως.
'Εν 'Αθήναις τ'ίj 28 'Ιουνίου 1 9 7 5
οι ύπουργοι
Πολιτισμοίί και 'Επιστ·η μών
ΚΩΝΣΤ. ΤΡΥΠΑΝΗΣ
Οtκ.ονομικών
ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β Ρ ΑΒΕΙ ΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Στό ύπ' άριθ. 1 oz,2 Β' τείίχος τ·ίj ς 'Εφη
μερίδος τ'ίjς Κυβερν·ή σεως, τ·ίjς 23 /9 /
7 5 ' ο·η μοσιεύτηκε ή παρακάτω ύπουρ
γικ·)j άπόφαση :
Άριθ. ΑΦ /42732
Περι συγκροτ·ήσεως Έπιτροπ'ίjς Κρί
σεως και Βραβεύσεως Θεατρικών 'Έρ
γων.
Ο ΥΠΟΤΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ' ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗ 1ΩΝ
'Έχοντες ύπ' οψει :
1 . Τ ό Ν. Δ .. 1 � 5 /'1 97 � :· '::ερί Ύ�ουf,γικου_ Συμβουλιου και 1 πουργειων ,
ώς έτροποποι·ήθη κ.αι συνεπληρώθη
οιά τοίί . Δ. 267 /197!1 .
2 . Τ ό ό!ρΟρον 6 τοίί Β. Δ. 449 /1963
" περί έκ.τελέσεως τοίί ό!ρθρου μόνου
τοίί . 1438 /1 944 "περί άναγραφ'ίjς
εtς τόν προuπολογισμον πιστώσεως πρός
ένίσχυσιν Καλλιτεχνικ-ϊjς καί Πνευμα
τικ'ίjς Κιν·ή σεως ".
3. Τήν υπ άριθ. 95293 /•10.9.1967
άπόφασιν τοίί 'Αντιπροέδρου τ·ϊjς Κυ
βερν-ήσεως καί τών 'Υπουργών ΈΟνι
κ'ίjς Παιδείας και Θρησκευμάτων κ.αί
οικονομικών " περί οιατηρ·ήσεως και
συνθέσεως Συμβουλίων κ.αί 'Επιτρο
πών, άρμοοιότητος τοίί Ί"πουργείου
Έθνικ.'ίjς Παιδείας καί Θρησκευμάτων ",
καt
4. Τό ύπ' άριθ. 356 /1974 Π. Δ.
" περί καΟορισμοίί συνθέσεως 'Επιτρο
πών τών ό!ρθρων 2 καί 6 τοίί Β. Δ.
449 /63 κλπ. " (ΦΕΚ 139 /Α /21.5.
1 974 ) , άποφασίζομεν :
1 . ΔΙΟΡΙΖΟΜΕ μέλη τ'ίjς Έπιτροπ'ίjς
Κρίσεως και Βραβεύσεως Θεατρικών
'Έργων (πρός κρίσιν τών ύποβαλλομέ
νων έ:ργων συμμετοχ'ίjς εtς τον έτ·ή σιον
διαγωνισμόν, Προς άπονομ·ΙJν τοίί Κρα
;ικοίί ,, Βραβε/'ο� Θε�τρου ) , έπί θητείι:t
ενός ετους,
τους κατωθι :
α) Μ
: ανον Κατράκην, Σκηνοθέτην - 'Η
θοποιόν, ώς Π ρόεορον.
β ) Σπίίρον ΕύαγγελΕί.τον, :ΣJκηνοθέτην.
γ) Πέλον Κατσέλην, ΣκηνοΟέτην.

1> ) Άπόστολον Μαγκανάρην, Θεατρικδν Συγγραφέα.
ε) Γιάννην Σιl>έρην, Κριτικδν Θεάτρου.
στ) Ί-Ι λίαν Σιμόπουλον, Συγγραφέα Κριτικόν.
ζ) Άλέξην Διαμαντόπουλον, εtl>ικδν
περι τα θεατρικά.
2. Γραμματεύς της 'Επιτροπης, δρί
ζεται ή μόνιμος ύπάλληλος, έπl βαθμι'i)
4φ, Α' Κατηγορίας, τοϋ Κλά/)ου Α1
Διοικητικοϋ τοϋ Ί'Π ΠΕ, Δωροθέα Στύ
πα, άναπληρουμένη ύπδ της μονίμου
ύπαλλ·ήλου, έπl βαθμι'i) 4φ, Β' Κατη
γορίας, τοϋ Κλάl>ου Β1 Διοικητικοϋ
τοϋ Ί'Π ΠΕ, αυσικiiς Σιγάλα.
3. 'Έργον της Έπιτροπης, Ιtσται ή
κρίσις καl βράβευσις τοϋ καλλιτέρου
έκ τών ύποβληθ·φομένων ltργων, συμ
φώνως προς τήν ύπ' άριθ. 1 8524 /21 .
f1.?5 ήμετέραν άπόφασιν, ύποβαλλομέ
νου τοϋ σχετικοϋ πρακτικοϋ μέχρι της
30 Νοεμβρίου 19?5.
Ί-Ι παροϋσα l>ημοσιευθ·ήτω δια της Έ
φ-ημερίl>ος της Κυβερν-ήσεως.
'Εν ΆΟ·ή ναις τ'ίj 1 3 Σεπτεμβρίου 1 9 ? 5
Ό ύπουργδς
ΚΩ JΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΊ'ΠΑΝΗΣ
•ΙΙ ι " Περl τροποποιήσεως έν μέρει της
ύπ' άριθ. 88?0 /22.2.?5 άποφάσεως
" περl άνασυγκροτ·ή σεως της Όμά/)ος
'Εργασίας δια τ·ην μελέτην θεμάτων
προστασίας πνευματικης ιΙ>ιοκτησίας,
καl Ι>ιορισμοϋ τοϋ έκ τών μελών της
Έπιτροπης Γεωργίου
Μιχαηλίδη Νουάρου, 'Ακαl>ημαϊκοϋ, ώς Π ροέδρου
αύτης, άντι τοϋ μέχρι τοϋδε Π ροέ/)ρου
Παναγιώτου Ζέπου ". (Άριθ. Α /Φ66 /
4269 '1 / 1 3.9.?5 ) .
·

Φ.Ε. Π. τεύχ. Β', dριθ. 1079 /30-9-75

" Περl παρατάσεως ύπερωριακης έπ'
άμοιβ·ίj έργασίας πέντε (5 ) τακτικών
ύπαλλ·ή λων τοϋ Ταμείου Συντάξεως
' Ηθοποιών, Συγγραφέων καl Τεχνι
κών Θεάτρου " . (Άριθ. '11 09?3/?356/
11 - 8 - ? 5 ) .

ιιιι

Φ.Ε.Π τεύχ. Β', dριθ. 922 /4-9-75

ΙΔΡ Υ Σ Η ΝΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ

" Περl χορηγ·ήσεως εtς τον Γρ·ηγό
ριον 1ασαλiΥ.ν άl>είας [/)ρύσεως Σχολης
Δραματικης εις τ·ην περιοχήν ' ΑΟηvών ".
(ΆριΟ. Γ /ΦΟ6 /1 9628 /30 - ? - ? 5 ) .
1111

Φ.Ε. J(. τεύχ. Β', dριθ. 952 fl0-9-75

" Περl χορηγ·ή σεως εtς τ-ην Άργυρώ
Πατεράκη άδείας [/)ρύσεως Σχολης
Δραματικης εtς τή'ι περιοχ·ην Θεσσα
λονίκης " . (Άριθ. Γ /ΦΟ6 /23284 /30 ? - ?5 ) .
•ΙΙ ι

Φ. Ε.Π. τεύχ. Β', dριθ. 952 /10-9-75
•ΙΙι " Περl
Τριβιζiiν
[/)ρύσεως
περιοχ·)Jν
3?955 /31

χορηγ·ή σεως εtς τούς Λ.
καl .Μ. Πλωρίτηv ά/)είας
Σχολ'ίjς Δραματικ·ϊj ς εις τ·ην
'Αθηνών " . (Άριθ. Γ /ΦΟ6 /
- ? - ?5 ) .

Φ.Ε.J(. τεύχ. Β', dριθ. 1039 /23-9-75

Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ ΡΑ Φ Ι Κ Α
ΚΡΑΤΙΚΉ

Ε ΙΠ ΔΟΤΗΣΗ

ΤΑΙΝ Ι ΩΝ

Στο όπ' άριθ. 620 Β' τεϋχος της
Έφ·η μερίl>ος της Κυβερνήσεως, της
�4/6/? 5 , δ ημοσιεύτηκε ·ή παρακάτω
;
υπουργικη απόφασ·
η:
Άριθ. 25926/625
Περl καθορισμοϋ ίίψους έπιl>οτ·ήσεως
προστατευομένων και ένισχυομένων
ταινιών.
Ο Ί'ΠΟΊ'ΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
'Έχοντες ύπ' 15ψει:
α) Τας Ι>ι ατάξεις τοϋ Ν.Δ. 1 ?5/19?3
περι Ύπουργικοϋ Συμβουλίου καl
'Υπουργείων " , ώς τοϋτο συνεπλ·η
ρώΟ·η Βια τοϋ J.Δ. 26?/1 9?4 καl
ισχύει νϋν.
β ) Τας διατάξεις τοϋ &ρθρου 3 παρα
γρ. 2 τοϋ Ν.Δ. 58/1 9?3 " περl μέ
τρων πρ�ς άνάπτυξι� της κ :�·η μα
τογραφικης Βιομ·ηχανιας κλπ. .
γ ) Τήν ύπ' άριθ. 41 953/1 9?3 (Φ.Ε.Κ.
1 5 1 2/Β/31 - 12 - 1 9?3 )·ήμετέραν άπό
φασιν " περl καθορισμοϋ Κριτ·η ρίων,
προϋποθέσεων, l>ικαιούχων, ίίψους και
τρόπου καταβολης έπιδοτήσεως εtς
προσ;ατ�υομ�νας ,και ένισχυ? μένας ται
νίας ; ' ως αυτη ετροποποιηθη
καl ι
σχύει νϋν, άποφασίζομεν :
ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝ, δια το τρέχον Ιtτος
1 9? 5, το ίίψος τών εις προστατευομέ
νας καl ένισχυομένας ταινίας χορ·ηγου
μένων έπιl>οτ·ήσεων ώς άκολούθως :
α ) Το ποσόν τών τριακοσίων χιλιά
l>ων (300.000 ) l>ραχμών κατα προ
στατευομένην ταινίαν μεγάλου μή
κους.
β } ΊΌ ποσόν τών Ι>ιακοσίων χιλιάl>ων
( 200.000 ) δραχμών κατα ένισχυο
μένην ταινίαν μεγάλου μ·ή κους.
γ ) Το ποσόν τών τεσσαράκοντα χι
λιάl>ων ( 40.000 ) δραχμών κατα προ
στατευομένην τα.ινίαν μικροϋ μ·ή κους.
Ι> ) Το ποσόν τών τpιάκοντα χιλιάl>ων
(30.000 ) δραχμών κατα ένισχυομέ
νην ταινίαν μικροϋ μ·ή κους.
Ί-Ι παροϋσα, ·/) ς ·ή ισχύς &ρχεται άπδ
σ·ή μερον, δημοσιευθήτω δια της Έ
μερίl>ος της Κυβερν·ήσεως.
'Εν 'ΑΟ·ή ναις τ·ίj 3 ' Ιουνίου 1-9!7 5
Ό ύπουργδς
ΚΩ ΣΤΑΝΤ! ΟΣ ΚΟ ΟΦΑΓΟΣ
_

"

Ο Ι ΣΧΟΛΕΣ

Κ Ι ΝΗ ΜΑΤΟ Π'Α Φ ΟΥ

Στο ύπ' άριθ. 6 '1 ? Β' τεϋχος της Έ
φ·η μερίδος της Κυβερν·ή σεως, της 1 3 /
6/75, l>ημοσιεύτηκε ·ή παρακάτω ύπουρ
γικ·η άπόφασ·η :
Άριθ. Α/Φ66/24262
Περι συγκροτήσεως Όμάl>ος Έρ
γασία5 πα,ρ� τι'i) Ύ�ουργείφ Πολι
τισμου και Επιστ·η μων.
Ο Ί'ΠΟl"ΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΊ' ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
'Έχοντες ύπ' 15ψει:
1. Τό Ν.Δ. 1 ? 5/?3 " περι Ύπουρ
\ ικοϋ, Συμβουλ,ίου και , Ύπουργείω� " ,
ω � ετροποποι·η �·η και συνεπλ·ηp ωθη
δια μεταγενεστερων νομοθετ·η ματων.

2. Το &ρθρον 1 9 τοϋ Ν.Δ. 825/?1
" περί δργανώσεως, λειτουργίας και
άρμο/)ιοτ·ήτων τοϋ 'Υπουργείου Προ
εl>ρίας Κυβερν-ή σεως " καl
3. Τ·)Jν άναγκαιότητα μελέτης καl
�πε� εργασία� σχεl>ίου , νόι:_ου , περ_l
ιl>ρυσεως και λειτουργιας των εν τφ
Κράτει ΊΙ>ιωτικών Σχολών Κιν/φου
καl Τ·η λεοράσεως άποφασίζομεν :
1 . ΣΊ'ΓΚΡΟΤΟΊ'ΜΕr παρα τ'ίj Γε
νικ'ίj Δ/νσει Πολιτιστικών 'Υποθέ
σεων 'Ομάδα 'Εργασίας άποτελουμέ
νην έκ τών κάτωθι μελών :
α ) Γεωργίου Καββαδία, Γεν. Γραμ
ματέως τοϋ Ί'ΠΠΕ, ώς Προέl>ρου.
β ) Γεωργίου Κουρνούτου, Γεν. Δ/ντοϋ
Ί'ΠΠΕ, ώς 'Αντιπροέl>ρου.
γ ) Παύλου Χατζηθωμii,Δ/ντοϋΊ'ΠΠΕ.
/) ) 'Ελένης Λειβαl>α, Τμηματάρχου
Ί'ΠΠΕ.
ε) Άyλα·tας Μ·η τροπούλου, Κριτικοϋ
Κιν/φου. ,
στ ) Γέ'ωργί;υ Διζικυρίκη, Σκηνοθέτου.
ζ) Δ·ή μου Σακελλαρίου, Δ/ντοϋ Φω
τογραφίας.
η ) 'Ιωάννου Ρουσσοπούλου, Τεχνι
κοϋ Κιν/φου.
θ ) Στυλιανοϋ Μωϋσείl>η, Δ/ντοϋ Σχο
λης Κιν/φου.
ι ) Τικολάου Ίωαννίl>η, Δ/ντοϋ Σχο
λης Κιν/φου.
ια ) Γεωργίου 1Ιπέλλου, Δ/ντοϋ Σχο
λης Κιν/φου.
ιβ ) Παναγιώτου Παπαντωνοπούλου,
Δ/ντοϋ Σχολης Κιν/φου.
ιγ ) Λυκούργου Σταυράκου, Δ/ντοϋ
Σχολης Κιν/φου.
· Χρ �·η Γραμμα;έως _τη � Όy. άl>? ς
�Εργασιας
θέλει εκτελη ·η Ευγενια
'Αθανασίου μόνιμος ύπάλληλος, έπι
βα0μι7) 8φ, Β' Κατ·η γορίας τοϋ Ί'ΠΠΕ.
3. 'Έργον τ·ϊj ς Όμάl>ος 'Εργασίας
Ιtσται ·ή μελέτη καl έπεξ�ργασία
σχεδίου νόμου περl [/)ρύσεως καl
λειτουργίας τών έν τι'i) Κράτει ΊΙ>ιω
τικών Σχολών Κινηματογράφου και.
Τ·η λεοράσεως.
4. Ί-Ι θητεία της ώς δίνω Όμάl>ος
'Εργασίας δρίζεται Ι>ι' εν ( 1 ) τρί
μ·η νον.
5. Εις τα μέλη καl τον Γραμματέα
της Όμάl>ος 'Εργασίας, έξαιpέσει
τοϋ Προέ/)ρου τ-η ς, /')έλει καταβλ·ηθ'ίj
άποζημίωσις, κατα τας Ι>ιατάξεις τοϋ
Ν.Δ. 1 ? 6/69, προτάσει της Γ.Δ.Π.Ί'.
'Εν Άθ·ή ναις τ-ίj 31 Μα'ίου 1 9?'5
Ό όπουργδς
.
ΚΩΝΣΤΑ 'η. ΟΣ ΤΡΊ'ΠΑΝΗΣ
ΟΜΑΔ Α

ΕΡ ΓΑΣ Ι ΑΣ ΚΙΝ Η Μ/Φ ΟΥ

Στο ύπ' άριΟ. 6 1 0 Β' τεϋχος της Έ
φ·η μερίδος της Κυβερν·ήσεως, της 1 2/
6/?5, δημοσιεύτηκε ·ή παρακάτω ύ
πουργικ·η άπόφαση :
ΆριΟ. Α /Φ66/24261
Περl κωδικοποι·ή σεως άποφάσεως τοϋ
Ί'ΠΠΕ.
Ο Ί'ΠΟΊ'ΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΊ' ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩ
'Έχοντες όπ' 15ψει:

1 . Το Ν.Δ. 1 7 5/73 " περι 'Υπουρ
γικοϋ Συμβουλίου και 'Υπουργείων "
ώς έτροποποιήθη και συvεπληρώθη
διιΧ μεταγενεστέρων νομοθετημάτων.
2 . Το όίρθροv 1 1 παρ. 2 τοϋ Ν.Δ. 43
52/1 964 " περί διατάξεων άφορω
σών τούς δημοσίους ύπαλλήλους ώς
και περί καταργήσεως Συμβουλίων,
'Επιτροπών τών Δημοσίων 'Υπη
ρεσιών " και
3. Το γεγονος οτι ή περί ης πρόκει
ται άπόφασις " περί συγκροτήσεως
'Ομάδος 'Εργασίας διιΧ την παρα
κολούθησιν της κατ.Χ τον άρτιώτε
ρον τρόπον παραγωγης κινηματο
γραφικών ταινιών, δεν έδημοσιεύθη
εtς την Έφη μερίδα της Κυβερνή
,
_
σεως, αποφασιζομεν
:
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΟΥΜΕΝ διιΧ τούς έν τώ
σκεπτικιϊJ διαλαμβανομένους λόγουζ,
την ύπ' άριθ. 38052/1 9 - 8 - 74 άπό
φασιν τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμοϋ
και 'Επιστημών περι συγκροτήσεως
'Ομάδος 'Εργασίας διιΧ την παρακο
λούθησιν της κατ.Χ τον άρτιώτερον
τρόπον παραγωγης κινηματογραφικών
ταινιών, ώς αGτη έτροποποιήθη διιΧ
της ύπ' άριθμ. 56877/16 - 1 2 - 7 4
δμοίας άποφάσεως, άπό της ήμερο
μηνίας της ύπογραφης ταύτης, άφ'
ης �ρξατο ισχύουσα.
Ή παροϋσα δημοσιευθήτω διιΧ της
'Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
'Εν 'Αθήναις τ'jj 31 Μα·tου 19 7 5
Ό ύπουργος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΟΣ ΤΡΥΠΑΝΉΣ
ΥΠΕΡ

ΤΟΠ.

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Στο ύπ' άριθ. 90 Α' τεϋχος της 'Ε
φημερίδος της Κυβερνήσεως, της 1 3 /
5/75, δημοσιεύτηκε δ παρακάτω ύπ'
άριθ. 41 Νόμος:
Περί άντικαταστάσεως τοϋ όίρθρου
1 τοϋ Ν.Δ. 1 5/1968 " περι τροπο
ποιήσεως και συμπληρώσεως δια
τάξεών τινων περί φορολογίας δη
μοσίων θεαμάτων " καl καταργή
σεως τοϋ όίρθρου 3 τοϋ Ν.Δ. 414/1970.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΛΉΝΙΚΉΣ ΔΉΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ψηφισάμε νοι δμοφώνως μετ.Χ της Βου
λης, άπεφασίσαμεν :
'Άρθρον 1 .
Το όίρθρον 1 τοϋ Ν.Δ/τος 1 5/1968
.. περί τροποποιήσεως και συμπλη
ρώσεως διατάξεών τινων περί φορο
λογίας δημοσίων Θεαμάτων " ώς
έτροποποιήθη διιΧ τοϋ όίρθρου 3 τοϋ
Ν.Δ/τος 41 4/1 970 " περι διαρρυθ
μίσεως τοϋ φόρου δημοσίων θεαμά
των τών κινηματογραφικών έπιχει
ρήσεων " άντικαθίσταται ώς κάτωθι:
" 'Άρθρον 1 .
1 . Προς κάλυψιν της έπιβαρύνσε
ως τών έπιχειpήσεων έκμεταλλεύσεως
κινηματογραφικών αιθουσών έκ τοϋ
φόρου κύκλου έργασιών, τοϋ έπιβαλ
λομένου κατ.Χ τιΧς διατάξεις τοϋ όίρ
θρου 1 τοϋ Α.Ν. 236/1 967 και προς
ένίσχυσιν τών 'Οργανισμών Τοπι
κης Αύτοδιοικήσεως, ποσον πεντή
κοντα λεπτών της δραχμης έκ της
τιμης έκάστου εισιτηρίου τών κι-

νηματογράφων άπαλλάσσεται τοϋ φό
ρου δημοσίων θεαμάτων και παντος
ύπερ τρίτου φόρου, εισφοράς, τέλους
η δικαιώματος και διατίθεται προς
τον σκοπον τοϋτον.' "
Δι' όίλλων παραγράφων δρίζεται ή
κατανομη τοϋ ποσοϋ εις τιΧς κινη
ματογραφικιΧς έπιχεψήσεις και τούς
'Οργανισμούς Τοπικης Αύτοδιοική
σεως.
'Εν 'Αθήναις τ'jj 30 'Απριλίου 1 9 75
Ό πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΜΙΧΑΉΛ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
οι ύπουργοι
'Εσωτερικών
ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
οικονομικών
ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ
Α'

ΕΠΙΤΡ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Στο ύπ' άριθ. 90lι; Β' τεϋχος της 'Εφη
μερίδος της Κυβερνήσεως, τ'ijς 26 /8 /
75' δ·? μοσιεύτηκε ή παρακάτω ύπουρ
γικη. απόφαση :
Άριθ. 27961)690
Περί συστάσεως Πρωτοβαθμίου Έπι
τροπ'ijς χαρακτηρισμοϋ ταινιών ώς προ
στατευομένων η ένισχυομένων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΉΧΑΝΙΑΣ
'Έχοντες ύπ' οψει : οι) τιΧς διατάξεις :
1 ) τοϋ όίρθρου 4 τοϋ Ν. Δ. 58 /73 " περι
μέτρων προς άνάπτυξιν τ'ijς Κινηματο
γραφικ'ijς Βιομηχανίας και περι άντι
καταστάσεως καl τροποποιήσεως δια
τάξεων τοϋ Ν. Δ. 4208 /61 ", 2 )
τοϋ Ν . Δ . 1 7 5 /73 " περί Ύπουργικοϋ
Συμβουλίου καl 'Υπουργείων " ώς τοϋ
το συνεπληρώθη διιΧ τοϋ Ν. Δ. 267 /74
καl ισχύει νϋν και 3 ) τοϋ όίρθρου 3 τοϋ
Α. Ν. 65 /67 καί β ) την ύπ' άριθ. 32218 /
432 /19.9. 73 (ΦΕΚ 1 1 04 /Β /25.9. 73 )
Κοινην 'Απόφασιν τών 'Υπουργών τέως
Έθνικ'ijς Οικονομίας καί Πολιτισμοϋ
και 'Επιστημών καί γ ) το ύπ' άριθ.
ΥΠ ΠΕ /ΚΑΤΕΧΝ /Φ /Φ13 /2491 7 /7.6.
197 5 έ:γγραφον τοϋ 'Υπουργείου
Πολιτισμοϋ καl 'Επιστημών άποφασί
ζομεν :
1 . Συνιστώμεν Πρωτοβάθμιον Έπι
τροπην χαρακτηρισμοϋ ταινιών ώς προ
στατευομένων η ένισχυομένων συγκρο
τουμένην έκ τών κάτωθι :
α. Τοϋ Γενικοϋ Γραμματέως τοϋ 'Υ
πουργείου Βιομηχανίας, ώς Προέδρου.
β. Τοϋ 'Ιωάννου 'Ανδριέλλου, Διευθυν
τοϋ τοϋ 'Υπουργείου Βιομηχανίας, ά
ναπλ·ηρουμένου ύπο τοϋ Νικολάου 'Αρ
βανίτη, Τμηματάρχου τοϋ ιδίου 'Υπουρ
γείου.
γ. Τοϋ Παύλου Χατζηθωμii, Διευθυν
τοϋ τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμοϋ και
'Επιστημών, άναπληρουμένου ύπο τ'ijς
Κας 'Ελένης Λειβαδii, Τμηματάρχου
τοϋ ιδίου 'Υπουργείου.
δ. Τοϋ 'Ιωάννου Μπακογιαννοπούλου ,
κριτικοϋ κιv-ημαtογράφου, άναπληρου 
μένου ύτcο τ'ijς Κας Μιpέλλας Γεωργιά
δου, κριτικοϋ κινηματογράφου.

ε. Τοϋ Παν. Γλυκοφρύδη, σκηνοθέτου,
άναπληρουμένου ύπο τοϋ Κ. Ζώη,
σκηνοθέτου.
στ. Τοϋ Μίμη Πλέσσα, μουσικοϋ, άνα
πληρουμένου ύπο τοϋ Ν. Χατζηνάσιου,
μουσικοϋ.
ζ. Τοϋ Κων. Κατσουρίδη, σκηνοθέτου παραγωγοϋ, Γενικοϋ Γραμματέως τοϋ
Συνδέσμου 'Ελλήνων Παραγωγών Κι
νηματογράφου καl Τηλεοράσεως, ει
δικοϋ περι την Κινηματογραφίαν, άνα
πληρουμένου ύπο τοϋ Φ. Λαμπρινοϋ,
σκηνοθέτου.
2. Εισηγητην δρίζομεν τον παρ.Χ τiiJ
Ύπουργείφ Βιομηχανίας Τμηματάρ
χην Κινηματογραφίας Νικόλαον Άρ
βανίτην.
3. Γραμματέα τ'ijς Έπιτροπ'ijς δρίζο
μεν την τcαριΧ τ'jj Δ /νσει Κινηματο
γράφου τοϋ 'Υπουργείου Βιομηχανίας
ύπάλληλον Αικατερίνην Βασιλείου.
Ή παροϋσα, ·)jς ή ισχύς &ρχεται άπο
1ης 'Ιουλίου 1975, δημοσιευθ·ήτω διιΧ
τ'ijς 'Εφημερίδος τ'ijς Κυβερv-ή σεως.
Έν 'Αθήναις τ'jj 1 2 'Ιουλίου 1975
οι ύπουργοι
Πολιτισμοϋ και 'Επιστημών
ΚΩΝΣΤ. ΤΡΥΠΑ ΤΉΣ
Βιομηχανίας
ΚΩ ΣΤ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ
Β'

ΕΠΙΤΡ.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Στο ύπ' άριθ. 904 Β' τεϋχος της Έψ1μερίδος τ'ijς Κυβερνήσεως, τ'ijς 26 /8 /
75 , δημοσιεύτηκε ή παρακάτω ύπουρ
γικη άπόφαση :
Άριθ. 28702 /701
Περί συστάσεως Δευτεροβαθμίου Έπι
τροπ'ijς χαρακτηρισμοϋ ταινιών ώς προ
στατευομένων η ένισχυομένων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΉΧΑΝΙΑΣ
'Έχοντες ύπ' οψει : οι) τιΧς διατάξεις :
1 ) τοϋ όίρθρου 4 τοϋ Ν. Δ. 58 /73
" περι μέτρων προς άνάπτυξιν τ'ijς Κι
νηματογραφικ'ijς Βιομηχανίας καt περί
άντικαταστάσεως και τροποποιήσεως
διατάξεων τοϋ Ν. · Δ. 4208 /61 ", 2 )
τοϋ Ν . Δ . 1 7 5 /1973 " περί Ύπουργι
κοϋ Συμβουλίου και Ύτcουργείων " ,
ώς τοϋτο συνεπληρώθη διιΧ τοϋ Ν. Δ .
2 67 / 7 4 και ισχύει νϋν και 3 ) τοϋ όίρθρου
3 τοϋ Α. Ν. 65 /67 και β) την ύπ' άριθ.
32218 /432 /19. 9.1973 (ΦΕΚ 1 1 04 /Β /
25.9.73 ) Κοινην Άπόφασιν τών 'Υ
πουργών τέως Έθνικης Οtκι;νομίας και
Πολιτισμοϋ, και 'Επιστημών και τιΧ
ύπ' άριθ. 7 8066 /75, 2150 /75, 1 529 /
7 5 καt 2501 /73 Ε:γγραφα τ'ijς 'Ακαδη
μίας 'Αθηνών, τ'ijς Φιλοσοφικ'ijς Σχολ'ijς
τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών και τ'ijς
Άνωτάτ·ης Σχολ'ijς Καλών Τεχνών,
άντιστοίχως, άποφασίζομεν :
1 . ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝ Δευτεροβάθμιον Έ
τcιτροπην χαρακτηρισμοϋ ταινιών ώς
προστατευομένων η ένισχυομένων συγ
κροτουμένην έκ τών κάτωθι :
α) Τοϋ Γενικοϋ Γραμματέως τοϋ Ύπουργείου Βιομηχανίας, ώς Προέδρου.

β) Τοϋ Άκαοημαϊκοϋ Μενελάου Παλ
λαντίου, ώς άντιπροέορου, άναπληρου
μένου ύπο τοϋ άκαοημαϊκοϋ 'Αγγέλου
Τερζάκη.
γ) Τοϋ καθηγητοϋ της Φιλοσοφικης
Σχολης τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών
Εύαγγέλου Μουτσοπούλου, άναπληρου
μένου ύπο τοϋ 'Αντωνίου Δανασση ' Αφεντάκη, καθηγητοϋ της ιοίας Σχολης.
ο) Τοϋ καθηγητοϋ της 'Ανωτάτης Σχο
λης Καλών Τεχνών Κων /νου Γραμματο:
πούλου, άναπλ·ηρουμένου ύπο τοϋ Δη
μ·ητρίου Καλαμάρα, καθηγητοϋ της
ιοίας Σχολης.
ε ) Τών κάτωθι προσώπων κύρους μ/:
ειοικιΧς περ! την Κινηματογραφίαν γνώ
σεις :
Α' Τακτικά Μέλη :
1 ) Τοϋ Γρ. Γρηγορίου, σκηνοθέτου,
Προέορου της 'Εταιρείας Σκηνοθετών
Έλληνικοϋ Κινηματογράφου καl Τη
λεοράσεως.
2 ) Τοϋ . Ζακοπούλου, συγγραφέως.
3 ) Της Ρένας Βελισσαρίου, κριτικοϋ
κινηματογράφου.
Β' 'ΑναπληρωματικιΧ Μέλη :
1 ) Της Άντ. Μαρκετάκη, σκηνοθέτου.
2 ) Τοϋ Μιχ. Μιχαηλίοη, συγγραφέως σεναριογράφου.
3 ) Τοϋ Σ. Σακελλάρη, οημοσιογράφου.
2 . Εισηγητην δρίζομεν τον παριΧ τ<j>
'Τπουργείφ Βιομηχανίας Τμηματάρχην
Κινηματογραφίας ικόλαον Άρβανίτην.
3. Γραμματέα της Έπιτροπης δρίζο
μεν τ·ήν παρά τ'ij Δ /νσει Βιομηχανίας
Κινηματογράφου τοϋ 'Υπουργείου Βιο
μηχανίας ύπάλλ"ηλον Κωνσταντίαν Μπού
ρα.
Ή παροϋσα, 1jς ή ισχύς &ρχεται άπο
1ης 'Ιουλίου 1975, οημοσιευθήτω οιά
της Έφ·η μερί3ος της Κυβερν·ήσεως.
'Εν Άθ·ήναις , τ'ij 1 2 'Ιουλίου 197 5
οι ύπουργοι
Πολιτισμοϋ και 'Επιστημών
ΚΩΝΣΤ. ΤΡΤΠΑ ΗΣ
Βιομηχανίας
ΚΩ ΣΤ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ Κ ΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Στο ύπ' άριθ. 874 Β' τεϋχος της Έφη
μερίοος της Κυβερνήσεως, της 14 /8 /75,
οημοσιεύτηκε ή παρακάτω ύπουργικη
άπόφαση :
Άριθ. 35766 /859
Περl συστάσεως Όργανωτικης Έπι
τροπης Φεστιβάλ Έλληνικοϋ Κινημα
τοΎράφου.
Ο ΤΠΟΤΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑ ΙΑΣ
'Έχοντες ύπ' ilψει : . . .
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΤ ΤΕΣ την ώς ίlνω,
ύπο στοι;ι.. εία γ, ύπ' άριθ. 5097 /11.9 /3
- 2 - 75 (ΦΕΚ 167 /Β /12 - 2 - 7 5) ήμε
τέραν άπόφασιν, συνιστώμεν Όργανω
τικ·)ιν Έπιτροπ·)ιν τοϋ ΦεστιβιΧλ Έλλη
νικοϋ Κινηματογράφου, έκ τών κάτωθι :
α) Τοί: 'Ιωάννου Βελλίοη , Προέορου
τοϋ Δ. Σ. της Δ. Ε. Θ., ώς Προέορου,
άναπληρουμένου ύπο τοϋ Γεωργίου Ά
θανασιάοη , 'Αντιπροέορου τοϋ Δ. Σ .
της Δ. Ε . Θ .
β) Τοϋ Έμμανουηλ ΨαλλιΟάκη , άνα-

πληρουμένου ύπο τοϋ Ρέμη Χατζη
σάββα.
γ) Τοϋ Κλείτου Κύρου, λογοτέχνου,
άναπληρουμένου ύπο τοϋ Έμμανουηλ
Ψιλλάκη , κινηματογραφιστοϋ.
ο) Τοϋ Κων /νου Κατσουρί3η, παραγω
γοϋ ταινιών, άναπληρουμένου ύπο τοϋ
Α. Καρατζοπούλου, παραγωγοϋ ταινιών.
ε ) Τοϋ Παντελη Βούλγαρη , σκηνοθέ
του κινηματογράφου, άναπληρουμένου
ύπο τοϋ Μιχαηλ Γρηγορίου, σκηνοθέ
του κινηματογράφου.
ΚατιΧ τιΧ λοιπά ισχύει ή ύπ' άριθ. 5097 /
149 /75 (ΦΕΚ 1 6 7 )Β /1 2 - 2 - 75 ) ή
μετέρα άπόφασις.
'Η παροϋσα, ·Ιjς ή ισχύς &ρχεται άπο
σήμερον, οημοσιευθήτω 3ιιΧ της Έφη
μερί3ος της Κυβερνήσεως.
'Εν 'Αθήναις τ'ij 31 'Ιουλίου 1975
Ό ύπουργος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΟΣ ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ
Κ ΡΙΤΙ Κ Ή

ΕfΠΤΡΟΠΗ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Στο ύπ' άριθ. 1 079 Β' τεϋχος της Έ
φημερίοος της Κυβερνήσεως, της 30 /
9 /75, 3ημοσιεύτηκε ή παρακάτω ό
πουργικη άπόφαση :
Άριθ. 36615 /884
Περ! συστάσεως Κριτικης Έπιτροπης
τοϋ 1 6ου ΦεστιβιΧλ Έλλ-ηνικοϋ Κινη
ματογράφου.
Ο ΤΠΟΤΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
'Έχοντες ύπ' ilψει : . . .
1 . ΣΤΝΙΣΤΩΜΕΝ Κριτικ·)ιν Έπιτρο
π·)ιν τοϋ έν Θεσσαλονίκη ΦεστιβιΧλ Έλ
ληνικοϋ Κινηματογράφου, οιιΧ το /!τος
1 975, άπαρτιζομένην έκ τών κάτωθι :
α ) Τοϋ Μανώλη Άνορόνικου, Καθ·ηγη
τοϋ της Φιλοσοφικης Σχολης τοϋ Πα
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, άναπληρου
μένου ύπο τοϋ . Χουρμουζιάοη, Καθη
γητοϋ της ιοίας Σχολης.
β) Τοϋ . Ζακόπουλου, συγγραφέως,
άναπληρουμένου ύπο τοϋ Τάσου Πε
τρη, συγγραφέως.
γ) Τοϋ Κλ. Κονιτσιώτη , παραγωγοϋ
ταινιών, άναπληρουμένου ύπο τοϋ Χρ .
Κυριακοπούλου, παραγωγοϋ ταινιών.
ο ) Τοϋ Γρ. Γρηγορίου, σκηνοθέτου
κινηματογράφου, άναπληρουμένου ύπο
τοϋ Γ. Σταμπουλοπούλου, σκηνοθέτου
κινηματογράφου.
ε j Τοϋ Γ. Πηλιχοϋ, κριτικοϋ κινημα
τογράφου, άναπληρουμένου ύπο της
Ειρ. Καλκάνη, κριτικοϋ κινηματογρά
φου.
στ) Τοϋ Π. Καλαντζη, τεχνικοϋ κινη
ματογράφου, άναπληρουμένου ύπο τοϋ
Μ. Δεφιλίππου, τεχνικοϋ κινηματο
γράφου.
ζ) Τοϋ Λ. Καλλέργη, ·ήθοποιοϋ, άναπλη
ρουμένου ύπο τοϋ Γ. Τζώρτζη, ήθο
ποιοϋ.
·η) Τοϋ Μίμ·η Πλέσσα, συνθέτου, άνα
πληρουμένου ύπο τοϋ Χρ. Λεοντη, συν
θέτου.
θ ) '!Όϋ Γ. Μαρ·ίj (Ι. Τσφιμώκου) λο
γοτέχνου - σεναριογράφου, άναπληρου
μένου ύπο τοϋ Άθ. Βαλτινοϋ, λογοτέ
χνου.
2. Της Έπιτροπης μετέχει συμφώνως

τ<j> ίlρθρφ 8φ τοϋ Κανονισμοϋ λειτουρ
γίας τοϋ Φεστιβάλ, δ παρά τ'ij καθ'
ήμiiς Δ /νσει Βιομηχανίας Κινηματογρά
φου Νικόλαος 'Αρβανίτης, χρέη 01: γραμ
ματέως άσκεί ή παριΧ τ'ij αύτ'ij Δ /νσει
όπάλληλος ο!ς Αικατερίνη Βασιλείου.
Ή παροϋσα, 1jς ή ισχύς &ρχεται άπο
σήμερον, οημοσιευθήτω οιιΧ της Έφη
μερ ιοος της Κυβερνήσεως.
Έν 'Αθήναις τ'ij 1 3 Σεπτεμβρίου 1975
Ό ύπουργος
ΚΩΝΣΤΑ ΤΙ ΟΣ ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ
ΠΡΟΚΡΙΣΗ

ΤΑΙΝΙΩΝ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Στο ύπ' άριθ. 957 Β' τεϋχος της Έ
φημερίοος της Κυβερνήσεως, της 1 1 /
9 /75, �η �οσιεύτηκε ή παρακάτω ύ
πουργικη απόφαση :
Άριθ. Μ1 40 /952
Περ! συστάσεως Έπιτροπης Προκρί
σεως ταινιών 1 6ου Φεστιβάλ Έλληνι
κοϋ Κινηματογράφου.
Ο ΤΠΟΤΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
'Έχοντες ύπ' ilψει : . . .
1 . ΣΤΝΙΣΤΩΜΕΝ Έπιτροπην Προκρί
σεως ταινιών τοϋ έν Θεσσαλονίκη Φε
στιβάλ Έλληνικοϋ Κινηματογράφου, οιά
το ί!τος 1 975, άπαρτιζομένην έκ τών
κάτωθι :
α. Τοϋ Μ. Σκουλούοη , συγγραφέως,
άναπληρουμένου ύπο τοϋ Έρ. Άνορέου,
σκηνοθέτου.
β. Ι. Μπακογιαννοπούλου, κινηρ.ατο
γιοαφικοϋ κριτικοϋ, άναπληρουμένου ύπο
τοϋ Άρ. Καρύοη - Φούκς.
γ. Τοϋ . Ίωαννίοη , παραγωγοϋ ται
νιών, άναπληρουμένου ύπο τοϋ ικ.
Παπαοοπούλου, παραγωγοϋ ταινιών.
ο. Τοϋ Γ. Τσεμπεροπούλου, σκηνοθέ
του κινηματογράφου, άναπληρουμένου
ύπο τοϋ . 'Αλευρii, σκηνοθέτου κινη
ματογράφου.
ε . .Τοϋ Τώνη Τσιρμπίνου, κριτικοϋ κι
νηματογράφου, άναπληρουμένου ύπο τοϋ
Β. Ραφαηλίοη, κριτικοϋ κινηματογρά
φου.
στ. Τοϋ Γ. Στεργίου, τεχνικοϋ κινημα
τογράφου, άναπληρουμένου ύπο τοϋ Β.
'Αντωνάκου, τεχνικοϋ κινηματογράφου.
ζ. Τοϋ Α. Φιλιππίοη , ·ήθοποιοϋ, άνα
πληρουμένου ύπο της Μαρίας Φωκii,
ήθοποιοϋ.
η. Τοϋ Γ. Χατζ-ηνάσιου, συνθέτου, άνα
πληρουμένQυ ύπο τοϋ . Ίγνατιάοη ,
συνθέτου.
θ. Τοϋ Β. Γκούφα, σεναριογράφου, άνα
πληρουμένου ύπο τοϋ Λάκ·η Μιχαηλί
οη , σεναριογράφου.
2 . Της Έπιτροπης μετέχει, συμφώνως
τ<j> ίlρθρφ 8φ τοϋ Κανονισμοϋ λειτουρ
γίας τοϋ Φεστιβάλ, δ πσιριΧ τ'ij καθ'
ήμiiς Δ /νσει Βιομηχανίας Κινηματο
γράφου ικόλαος 'Αρβανίτης, χρέη ο/:
γραμματέως αύτης άσκεί ή παριΧ τ'ij
αύτ'ij Δ /νσει ύπάλλ·ηλος Αικατερίνη
Βασιλείου.
Ή παροϋσα, 1jς ή ισχύς &ρχεται άπο
σ·ήμερον, Όημοσιευθήτω οιιΧ της Έφη
μερίοος της Κυβερν·ή σεως.
'Εν Άθ·ή ναις τ'ij 9 Σεπτεμβρίου 1975
Ό όπουργος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΟΣ ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ
1 33

Τ Α Κ ΑΛΟΚΑΙΡΙ Ν Α ΘΕΑΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Πόσα λει τούργησαν, πόσα καi ποιά εργα παίξανε
ΑΘΗ Α (Γ. Φέρτης - Ξ . Καλογε
ροπούλο υ ) : 'Άρχισε στlς 9 'Ιούλη
μέ την κωμω8ία τοϋ 'Άλαν Α�
ηκμπεριν " 'Εμείς, αύτοl καl οι
&λλοι ". Σταμάτησε στlς 28 Σε
πτέμβρ·η .

•ΙΙ1

ΑΘΗΝΑΙΟ τ (Κ. Καζάκος - Τζ.
Καρέζη ) : 'Άρχισε στlς 1 3 'Ιούνη
μέ τό Ι!ργο " Ό έχθρός λαός " τοϋ
' Ιάκωβου Καμπανέλλη . Σταμάτησε
στlς 21 Σεπτέμβρη.

•ΙΙ1

Μ ΠΟΤΡΝΕΛΛΗ (Μοσχονά, Μη
Μαντζουράνη , Βογιατζ'ίjς ,
λιά8ης,
Γ ιαννόπουλος ) : 'Άρχισε στις 4 'Ιού
νη μέ την έπιθεώρηση τών Π απα8ού
κα, Καραγιάννη , Καμπάνη , Μακρί/)η
" 'Ε8ώ 'Αθήνα, Κανάλι 3 ". Διέκοψε
στις 5 'Ιούλη . 'Από τις 19 'Ιούλη , ή
έπιΟεώρηση τών Καραγιάννη , Μα-

1111

ΣΑΤ Ι l� Α (" 'Ανοιχτό Θέατρο " ) :
'Άρχισε στlς 1 2 Ίούλ·η μέ το Ι!ργο
τοϋ Γ. Μιχαηλί/)η " Δεκεμβριανά Ί-Ι μάχη τ'ίjς 'Αθήνας ". Σταμάτησε
στις 5 Όχτώβρη.

ΑΛΣΟΣ ΠΑΓΚΡ ΑΤΙΟΤ (" ΝΙ:α
Πορεία " \ : 'Από τlς 7 ' Ιούνη ώς
τlς 28 Σεπτέμβρη , το " Κιλελέρ "
τοϋ Γ . Χαραλαμπίδη (συνέχεια άπό
την προηγούμενη χειμερινη περίο
δο ) .

1111 ΦΛΟ Ρ ΙΝΤΑ
(Δ. Στυλιανοπού
λου ) : 'Άρχισε στlς 1 3 'Ιούνη μέ την
κωμω8ία τών Θωμόπουλου - Τσάμη
" ' Η Κολπατζοϋ ". Σταμάτησε στlς
1 2 Όχτώβρ·η .

(Γ. Γκιωνάκη ς ) :
ιΙΙι ΑΠ ΟΛΛΩΝ
'Άρχισε στlς 24 τοϋ Μάη μέ τ·i)ν
κωμωδία τοϋ Άλ. Σακελλάριου " Ό
Θεός νά βάλει τό χέρ ι του " . Σταμά
τ·ησε στlς 28 Σεπτέμβρ·η .

1111 ΑΘΗ Α,
Αtγάλεω (" Π αρου
σία " ) : 'Άρχισε στις 28 'Ιούνη μέ το
Ι!ργο τοϋ Xp. Κατσιγιάννη " Ί-Ι Κι
βωτός ". Σταμάτησε στlς 29 Αύγού
στου.

ΑΤΊΊΚΟΝ ('Αντωνόπουλος , Έ
Φιλιππί8η ς ) :
ρ·ή μου, Π απαγιάννη ,
"Α� χι σ,ε στl� 3 1 Μά"Ι\ μέ τη � κωμω8 � α
_
του Λεσλι Στηβενς , -Μαθηματα Γα
μου ". Σταμάτησε στlς 2 8 Σεπτέμβρ·η .
1111

·-

Ο Π ΤΑΣΙΑ, Π εριστέρι { Πλατ'ίjς ,
Μπάστα, Π ροβελέγγιος ) : Άπο τlς
25 'Ιούλη ή έπιθεώρηση " Άτάχα άτάκα και έπι τόπου ". Σταμάτησε
στlς 5 Όχτώβρη.
1111

{Κωνσταντάρας, Φόν
ΒΕΜ Π Ο
Καρακίχτσάνης,
Βογιατζ'ίjς ,
σου,
Π ρέκας ) : 'Άρχισε στlς 1 6 Αύγού
στου μέ την έπιθεώρ·ηi;·η τοϋ Λάκη
Μιχαηλί8η " 'Απριλιανά Μπαλλέτα " .
Σταμάτησε στις 21 Σεπτέμβρη.

1ΙΙ1

(Ξαν
ΠΕ ΙΡΑ·Ι·ΚΟ ΛΤΡΙΚΟ
θόπουλος, Βαλέντη , Βασιλειά8ου ) :
'Άρχισε στις 2 'Ιούλη μέ τό μιούζι
καλ τών Βενιέρη - Καπνίση " Ρό8ος
και Πασαλιμάνι - ποϋ το πάν ο ι
Άμεριχάνοι " . Σταμάτησε στις 1 2
Όχτώβρη.

1111

ΘΕΡΙ Ο ΤΕΧ Η Σ ( Κάρολος
Κούν ) : 'Άρχισε στlς 1 4 Ίούν-η μέ
τά μονόπρακτα
" Βεγγέρα " τοϋ
Ί -Ιλ. Καπετανάκ·η , " Ό θάνατος τοϋ
!:Ι ; ρικλέους " τ_:ιϋ Δ. Κο � ομη�� χα�
του
Η κόρη του παντοπωλου
'Άγγ. Βλάχου. Σταμάτησε στις 20
Σεπτέμβρ·η.

1111

1111 ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑ
( Π άντζας ,
Κοντοϋ, Μιχαλόπουλος, Κάπ·ης, Δια
μαντόπουλος ) : 'Άρχισε στις 27 ' Ιού
νη μέ την έπιθεώρ·ηση τών Νιχολα·t
δη , Π υθαγόρα:, Κατσαροϋ " 'Έξι μέ
ρες άπε�γία καl τ·i)ν Κυριακ·i) άρ
γία ". Σταμάτησε στlς 3 Αύγούστου.
•ΙΙ1 ΜΙ ΩΑ (Σταυρίδης, Α. Καλου
τά, Π απαζήσης , Βέγγος ) : 'Άρχισε
στlς 23 Μάη μέ τ-fιν έπιθεώρηση τών
Λαζαρί8η , 'Ελευθερίου, Φιλιππούλη
" Ό καθένας μέ την τρέλλα του " .
Σταμάτησε στlς 1 2 Όχτώβρη.

1111 ΡΟΤΑΓΙΑΛ
{ Καραγιάννη , Στο
λίγκας , Γιουλάκη , Χατζηχρ'ίjστος, Λει
β � Ι) ί�η
· ς ) : 'Άpχισε �τlς 31 lV! άη ,
,
των Παπα8ουκα,
με -την επιθεωρηση
Καραγιάννη , Καμπάνη " Ό θαυμα
στός κόσμος τ'ίjς Έμμανουέλλας " .
Σταμάτησε στlς 27 Σεπτέμβρη.
1111

1111

{Μυλωνάς, Κουνε
1111 ΚΑΛΟΤΤΑ
λάκη , Νιχολα"tδ·ης , Άσ·ημακοπούλου,
Άν8ρεόπουλος , Σαμπάχ, Κωνσταν
τόπουλος ) : 'Άρχισε στις 1 0 Ίού);η
μέ την χωμω8ία τοϋ Γ. Λαζαρί8η
" Γυμνά σχάν8αλα " . Διέκοψε στlς
1 6 Αύγούστου. 'Από τlς 1 9 Αύγού
στου έπανέλαβε στό θέατρο " Με
τροπόλιταν " καl σταμάτησε στlς
25 Σεπτέμβρ·η .

τιά/)η " Διονυσιακά i\ργια ". Σταμά
τησε στις 1 2 Όχτώβρη.

Ε Π ΙΔΑΥΡΙ Α

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ : ΣοcpοκλΎj
" Οt8ίπους έπι Κολωνc}J " 6 /7, 2 και
3/8 • Εύριπί8·η " Τρωά8ες " 1 2 καl
1 3/7 8 Εύριπί8η " Βάκχαι " 1 9 χαl
20/7 8 'Αριστοcpάνη " Λυσιστράτη "
26 και 27/7.

1111

Ό Βασίλης Παπαβασιλείου, δυό μόλις
χρονw άλλά σταΟερά ά νερχόμενος ιjθο
ποιός, στό ρόλο τοϋ Στενοϋ στιί " Βεγ
γέρα " τοϋ Ήλία Καπετανάκη, ποίJ
- μαζί μέ τιjν " Κόρη τοϋ Παντοπώ
λου " καί τό " Θάνατο τοϋ Περικλέ
ους ·· - παρουσίασε, μέ καλλιτεχνικιί
εύστοχία, ό Γιwργος Λαζάνης, τό κα
λοκαίρι τοϋ '75, στό θερινό Τέχνης
κρί8η , Καμπάνη "
γελάσετε " , ώς τlς

69
12

9

Κ.Θ.Β.Ε. : Σocpoκλ'ij " Ί-Ιλέχτρα "
καl 1 0/8.

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ : 'Αριστοcpά
ν-η " 'Όρνιθες " 1 6 καl 1 7/8.

1111

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘ Η ΝΩΝ

Θεατρικές παραστάσεις στό Ί-Ιρώ8ειο
τρόποι νά
Όχτώβρη.

αΟανα·ήλ,
ΠΑΡΚ (Μουστάκας,
Φοντάνα, Βουτσάς,
Μεταξόπουλος ,
Σμ. Γιούλη ) : 'Άρχισε στlς 2 1 'Ιού
νη μέ την έπιθεώρηση τοϋ Κ. Πρε
τεντέρη " Θά μάς cpάν οι άνθρωποcpά
γοι ". Διέκοψε στις 21 Σεπτέμβρη.

1111

ΠΕΡΟΚΕ (Θέατρο Αtσθ·ήσεων ) :
'Άρχισε στις 8 'Ιούλη μέ τό Ι!ργο τών
Γιάννη Σκλάβου - 'Όμηρου Εύστρα-

1111

1111

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ : ΠαντελΎj
Πρεβελάκ·η " Λάζαρος " 1 6 και 1 7 /8
" εcpέλες " 23 καl
8 Άριστοcpάν·η
24/8 8 Σocpoxλ'ij " Οt8ίπους έπl Κο
λωνc}J " 6 καl 7 /9 8 Σοcpοκλ'ίj " 'Αν
τιγόv-η " 1 3 καl 1 4/9.

1111

Κ. Θ. Β. Ε. : "Αγγελου Σικελια
νοϋ " Ό θάνατος τοϋ Διγεν'ίj " 7, 8
καl 9 /8.

•ΙΙ1

ΘΕΑ'ΓΡΟ ΤΕΧ ΗΣ : Αίσχύλου
" 'Επτά έπl Θ·ή βαις" 25, 26 και 27 /7 .

1111
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SPYROS DRYMONAS
τεL. ee 1 1 447

κ ο μ y a
'Α ρ ιστουργή ματα. 'Έπ ιπλα δλων των εύρω
παϊκών ρυθμών. Ζωγραφικοl π (νακες "Bene
zite" , ώρολόγια, π ο ρσελάνες Meissen, κρύ
σταλλα, δ ιακ ο σ μη τ ικά. κ ο μψοτεχνή ματα και
γλυ πτά. άπο Bronze.

'Ένας κόσμος συγκεντρωμένος
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Οί πορπελά11ες Rosenthal ατό εlδικ<) τ1ιο]μα τοϋ καταστ1]ματος

� Κ.. Ρ Ο Ν

0ΙJΙ!ό_ε6Ρ_Οj

ιου Μινιον
ε{ακολουbεί
νά μήν είναι
ευχαpισιημένοj . . .

Κι ομως, μποροϋμε νά θεωρούμαστε ή πιό έπιτυχημένη έπιχεiρηοη ατό εΤδος μας. Λέν ύπόρχει aλλο κατόστημα OTJJ
χώρα μας οάν τό ΜΙΝΙΟΝ - οέ μέγεθο( καi οέ ποικιλiα προσφερομένων εlδων. Ε i'μαοτε τό μεγαλύτερο κατόστημα
λ ιανικijς πωλήσεως στήν Έλλόδα - καi μaς ουγκρiνουν μέ τήν GALLERIE LAFA YETTE οτό Παρiοι, τήν RINASCENTE
τοϋ Μιλόνου καi τό SELFRIDGE'S τοϋ Λονδiνου. Χωρiς ύπερβολές! Kai μολον6τι οέ πολλά σημεία ξεπερνaμε καi αύτά
όκ6μη τά μεγόλα καταστήματα τuϋ έξωτερικοϋ, ό Πρόεδρ{κ; μας έπιμένει πώς μποροϋμε νά γiνουμε καλύτεροι.

Κι aς ξέρη πολύ καλά (γιατi
πολλές εΤνaι δικές του Ιδέες)
πώς, μέ τiς γνωστές έπο- ��ι���
χιακές έκδηλώοεις, συγκε
ντρώνουμε τ6οο κ6σμο. . . Νό,
όπό τά παιδιά τοϋ οχολεiου,
δεχθήκαμε 100. 000 έπιοκέ 
ψεις! Τά Χριατού γεννα, τό
ΜΙΝΙΟΝ δέν χωρόει τόν κ6σμο
μας - Κι aς fχουμε 50 όλ6κληρους
όρόφσυς (οέ 5 κτήρια). Σκεφθijτε πώς, κόθε μέρd,
μπαiνουν ατό ΜΙΝΙΟΝ 15. 000 πελό τες! Άκριβως!
' Εκατονταδες χιλιάδες πελότες, ολο τό χρόνο,
μaς προτιμοϋν!
Τό ΜΙΝΙΟΝ, βλέπετε, δέν εΤναι όπλως τό μεγαλύτερο
κατόατημα. Μικροί καi μεγόλοι τό προημοϋν γιά τ6οους
λ6γους: Έξαοφαλfζουμε δωρεάν πόρκινγκ ο' ολους
φύς πελότες μας. Στήν εΥοοδ6 μας, i:νας ήλεκτρονικός
πiνακας τούς λέει οέ πιό δροφσ θά πaνε γιά τά ψώνια
πού θέλουν.

Στό ΜΙΝΙΓΚΡΙΛ μποροϋν
νά φανε καi νά πιοϋν
σπιτικά καi φθηνό, μέ θέα
τ� ν 'Ακρόπολη καi τό
Λ υκαβηττ6.
Γιά νά γλυ τώνουν δρόμους
καi διπλό κ6πο,
στήσαμε κι i:να δλ6κληρο
οοϋπερ-μόρκετ, τό ΜΙΝΙΠΡΙ.
Kai παντοϋ, σ ' ολους τούς
όρόφσυς, oi 30 κυλι6μενες σκόλες μας τούς μεταφέρουν
aνετα καi γρήγορα. (Π6σα κατόοτημα τοϋ έξωτερικοϋ
Ti lίλλο νά κόνουμε;
fχουν 30;)

Τά παιδιό, αύτά πιά βρiσκοντaι οέ aλλο κ6σμο!
Μέ τόΆούνα-Πόρκ, τiς τaινίες
τούς Λιa γωνιομούς, τά Παρομύθιa
ζωντανεύουμε κόθε τ6οο . . . τ6οα
καi τ6οα!. .
Ti lίλλο ν ά κόνουμε;
Γιά ολους κόνσυμε τ6οα καi τά κόνουμε μέ τ6οο κέφι!
Kai μιά πού μιλήσαμε γιά
κέφι, ή μουσική ύπόρχει
πόντο οτή ν κλψατιζ6μενη
ότμ6οφαιρα τοϋ ΜΙΝΙΟΝ,
γιά νά νοιώθουμε ολοι
εύχάριατα· μαζi κι σi 15. 000
πελότες μας, πού μπαiνουν κάθε
μέρα ατό
κατόοτημό μας, γιά νά βροϋν ούτι} πού θέλουν
- όνάμεσα σέ 64. 000 εΥδη!Καi οπως ολοι ξέρουν, μποροϋν
νά ψωνiζουν μέ τό Καρνέ Πολλαπλών Ά γορών, πληρώ
νοντας μιά κι Ι!ξω, χωρiς νά τρέχουν όπό ταμείο
οέ ταμείο.
Kai oi ήλεκτρονικές ταμειακές μηχανές SINGER, μαζi μέ
τόν κεντρικό έγκέφαλο ΙΒΜ καi τά -!Jλεκτρονικά μολύβιa
τών πωλητών μας, βοηθοϋν Ιδιαiτερα
ατή γρή γορη έξυπηρέτηοη τοϋ πελότη.
'Υπάρχει, όκ6μη, καi τό Τσέκ Λώρου
πού πρώτοι καθιερώοαμε- καi τό
σύστημα Σέλφ- Σέρβις όπλώθηκε ατά
περιοσ6τερα όπό τά 226 τμήματό μας.
j"f=::::::Ξ:Ξ::±: Kai εlδικούς συμβούλους /!χουμε
οάν μ6νιμους ουνεργότες - γιά
τό κοιν6 μας: Αlσθητι κούς,
Βρεφσκ6μους καi τ6οους liλλους...

-::::!::=
:: ==;��;!!!�.
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Ti liλλο νά κάνουμε κ. Πρόεδρε!

ΎΌ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

SKIS ROSSIGNOL

nιaxeL

Gipron

Αύτόν τ ό ν χε ιμώνα χαρήτε τlς έ λλη ν ι κ t ς χι
ο ν ισμένες β ο υ νοπλαγ ιές. Χαρ ήτε τό σ κ ί . Στό.
Καταστ ή μ ατ ά μας · Αθ ηνών καl Θε σσαλο ν ί
κης θό. β ρήτε ε'ίδη καl άξεσο υ ό.ρ γ ιό. σκl στή ν
μεγαλύτε ρη π ο ι κ ιλία : Σ Κ Ι 8 Δ Ε ΣΤ Ρ ΕΣ 8
Μ Π ΟΤ Ε Σ 8 Α Ν Ο ΡΑΚ 8 Π Λ Ε ΚΤΑ 8 ΚΑΣΚΟΛ 8
ΓΑ Ν Τ Ι Α 8 ΚΑΛ ΤΣΕΣ 8 ΓΙΑΛΙΑ 8 ΣΚΟΥΦΟΥΣ
κ.λ.π. καl άπό τό. μεγαλύτερα έ ργο στάσια τοϋ
κόσμου ROSS I G N O L - M AX E L - G I P R O N -

G A R M O NT - L A N G E .

· Ανακαλύψτε μ ιό. κα ινο ύ ργ ια δ ιασκέ δαση ,
γε μ ί στε τή ζωή σας , με κάτ ι σ υ ναρπαστ ι κ ό .
Κάντε νέες γνωρ ι μ ίε ς , άνά μ ε σα σ t δ υ ν α μ ι
κο u ς άνθ ρώπο υ ς γεμάτο υ ς ζωντάν ι α . Χα
ρήτε τό Σ Κ Ι .

ΚΑΤΡΑΝΤΖΟΣΠΟΡ .
...όταν σκέφτεστε τά χειμερινά σπόρ

.....,...

,

ΑΒ Η Ν ΑΙ - Π Ε Ι ΡΑΙ ΕΥΣ - Β Ε Σ Σ Α ΛΟ Ν Ι Κ Η - Η ΡΑ Κ Λ Ε Ι Ο Ν

ΣΥΓ Κ ΡΟΤΗΜΑ
ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΗ
Μιά άποι<λειστιι<ώς Έλλπνιι< ή έπιχείρπσις πού μεταβάλλει
μέ τήν έpγασία 5000 Ι<α ί Ονω 'Ελλήνων τόν όpυκτό Πλούτο
τnς 'Ελλάδος είς πολύτιμο συνάλλαγμα γιά τ ή χώρα.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1964
1 973
1974

122. 772.000 δρχ.
1 . 105. 055.000 δρχ.
2. 282. 590.000 δρχ.

ΕΞΑΓΩ ΓΑΙ
1963
1 973
1974
α' έξάμπνον 1 975

90. 261.000
859. 952.000
1. 703. 152.000
1. 217. 787.000

δρχ.
δρχ.
δρχ.
δρχ.

(3. 018.000 δολ.)
(28.665.000 δολ.)
<56.962. 000 δολ.)
<40.640.ΟΟΟ δολ.)

ΕΠΕΝΔΥ Σ ΕΙΣ
1963
1973
1974

13. 735.000 δρχ.
319. 233.000 δρχ�
617 . 145.000 δρχ.

ΑΠ ΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
1963
1975

περίπου 1500
aνω τών 5000

ΜΕΣΟΝ Η Μ ΕΡΟΜ ΙΣΘΙΟΝ
1963
1975

94 δρχ.
422 δρχ.
(αϋξπσιc 448,9�.>
(αϋξπσιc τιμαρίθμου 1963-1975 111.1%)
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Τελείως ΑΝΟ.ΞΕΙ ΔΩΤΗ λεπίδα
ε π ε ν δ ε δ υμ έ νη μ έ πλατ ί ν α
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Μέ την εγγύηση τ ής -e;c ··
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Κ ι' ό π ι ό . . . . τ σ ι γ γ ο ύ ν η ς θά τό
βρή Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι ΚΩ Τ Ε ΡΟ ! ! !

τ ή ν χαραμόδαΌύτή τό
) περνά ..δ υ ναμ ικά - κ α ί
1ρίζει τ ή ν λεπ ίδα χωρίς
·ήν ά γ γ ί ς ε τ ε .

Τό π τ ε ρ ύ γ ι α αύτό προσ τ α 
τ έ ύ ο υ ν σ υ νε χ ώ ς τήν λεπίδα .
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Έξuπ η ρ ε τ ε ί - έ π ί πλέον- έκ
πλη κ τ ι κά τίc; γυνακείες ξυρι·
στικέc; άνάγκ ες !

παγκόσμια έnικράτnσn τnς �(B�C) δέν είναι τ υχαία !
·a r άnοτέλεσμα Βαθειδς μελέτnς γιά τnν
σσωnικn " σας όνεσn . Μόνο μέ 4 δρχ .

Ανά λ αφρο χ ε ρο ύ λ ι . . ! Έτσι δίνε·
τ ε ε σ είς τ ό ... ε ιδ ι κό βάρος πού
θ έ λ ε ι Κ Α θ Ε πρόσωπο όνόλοyα
μ έ τήν ε π ι δ ε ρ μίδ α τ ο υ
.

αν όέν σάs πείθουν...
...γιά σάς ποο τά νοομερα δέν εlναι rσώς πειστικά
κατασκευάσαμε ένα μηχανισμό
ποο άπλουστεοει τίς pυναλλ.αγές ...

θυμηθfιτε ή
ΕθΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ τΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
πρωτοπορεί στήν οικονομία όπό τό 1841

