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∏ ∫·Ù›Ó· ¶·ÍÈÓÔ‡, ˆ˜ ∫Ï·›ÚË ΔÛ·¯·Ó·ÛÈ¿Ó,

ÛÙËÓ ÚÒÙË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘

∏ Â›ÛÎÂ„Ë ÙË˜ ÁËÚ·È¿˜ Î˘Ú›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

(∂ıÓÈÎfi ı¤·ÙÚÔ, 1961).

Επειδή φέτος συμπληρώνονται 40 χρόνια από το θάνατό της (22-2-1973)

Επειδή η μεγάλη αυτή ηθοποιός ήταν Αρκαδικής καταγωγής

(κόρη τού Βασίλη Κωνσταντόπουλου από τον Παλαιόπυργο)

Επειδή είναι η πρώτη «Γηραιά κυρία» στο θέατρό μας

που η ερμηνεία της έχει μείνει ιστορική,

·ÊÈÂÚÒÓÔ˘ÌÂ ÌÂ ÛÂ‚·ÛÌfi ÙÈ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Ì·˜ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙË˜.



~ 3 ~

√
ÎfiÛÌÔ˜ Ì·˜, ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ı¤·ÙÚÔ.

∫È ·¿Óˆ ÛÙÔ Û·Ó›‰È Ù‹˜ ÛÎËÓ‹˜ ÙÔ˘

fi˙Â˜, Ù›ÙÏÔÈ, ÔÚÙÔÊfiÏÈ· ÊÔ˘ÛÎˆÌ¤Ó·

ÏfiÁÈ·, ÏfiÁÈ·, ÏfiÁÈ·, ¿ÚÚËÙ· Ú‹Ì·Ù·…

∫È ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜ Ò˜ Ó· ·Ú·‚ÁÔ‡ÓÂ

·Ì‹¯·ÓÂ˜, ¯ÏˆÌ¤˜, ÌÈÎÚ¤˜ ·Ù¿ÎÂ˜

ÛÙÔ ÙÂÓÙˆÌ¤ÓÔ ÙÔ ÛÎÔÈÓ› ·ÎÚÔ‚·ÙÒÓÙ·˜

¿Óˆ ·’ ÙËÓ ·Ú¤Ó· Ù‹˜ Ï·ÙÂ›·˜…

∫¿ÔÈÔ˜ ÙÔ˘˜ ÛÊ‡ÚÈÍÂ

–›Ûˆ˜ ÁÈ· ·ÚËÁfiÚÈ·–

ˆ˜ ÌfiÓË ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ fiÏÔ˘

Â›Ó·È ÂÎÂ›ÓÔ˜ Ô ·¤Ú·˜ Ô ÎÚ˘Êfi˜

–fiÔ˘ Î·ÓÂ›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ fiÙÂ ÎÈ ·fi Ô‡ Ê˘Û¿ÂÈ–

ÎÈ fiÛÔ „ËÏ¿ ÎÈ ·Ó ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Ô ·ÂÙfi˜

Ù· ÌÔ‡ÙÚ· ÙÔ˘ ÛÙ· Û‡ÚÌ·Ù· ı· Ê¿ÂÈ!
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ŒÓ·˜ «‰È¿ÏÔÁÔ˜»
Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÓfiËÌ·
ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘

Σοφοκλής Πολλά ’ναι στους ανθρώπους τα κακά

( Αντιγόνη στίχ. 295-302 ) μα σαν το χρήμα πιο κακό δεν είδα.

Αυτό και πόλεις ρίχνει στη σκλαβιά

και ξεσπιτώνει σε μια μέρα τους πολίτες.

Αυτό διαβρώνει των ανθρώπων τις ψυχές

και τους καλούς στα αίσχη τούς μαθαίνει.

Τους δείχνει κάθε είδους πονηριά

και για τ’ ανόσια δεκάρα να μη δίνουν.

Οδυσσέας Ελύτης Αν υπάρχει κάτι που περνάει από χέρι σε χέρι,

είναι η ανθρωπιά.

Γηραιά Kυρία Η ανθρωπιά έχει το περιεχόμενο που της δίνω εγώ.

Έχω λεφτά και μπορώ να ρυθμίζω τους νόμους

αυτού του κόσμου κατά τα κέφια μου.

Σαρλ Μπωντλαίρ Η κατάρρευση δεν θα εκδηλωθεί

μέσα από τους πολιτικούς νόμους,

αλλά μέσα από την εξαχρείωση των ψυχών.

Γιώργος Σεφέρης Ο άνθρωπος είναι μαλακός, ένα δεμάτι χόρτο·

πόδια που θα τρέχανε, κι ας είναι τόσο κουρασμένα

στο παραμικρό σφύριγμα του κέρδους.

Μήπως ο άνθρωπος είναι άλλο πράγμα;

Μην είναι αυτό που μεταδίνει τη ζωή;

Βόλφγκανγκ Γκαίτε Όποιος δεν κάνει τίποτε για τους άλλους,

δεν κάνει τίποτε για τον εαυτό του.

Οι περισσότεροι άνθρωποι δουλεύουν

το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους,

απλώς για να ζουν. Και η λίγη ελευθερία

που τους απομένει, τους προβληματίζει.

Και προσπαθούν να βρούνε κάθε τρόπο

για να την ξεφορτωθούν.

Φρίντριχ Ντύρρενματ Η ελευθερία κάθε ατόμου δεν μπορεί

(«Προβλήματα του Θεάτρου») παρά να είναι ελευθερία του όλου.

Αν κάποιος σταθεί έξω από τον κόσμο,

τότε δεν απειλείται πλέον. Αλλά δεν έχω

ούτε το δικαίωμα ούτε τη δυνατότητα

να είμαι ένας απ’ έξω αυτού του κόσμου.
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Ο διάλογος θα μπορούσε να είναι μακρύς.

Και πόσοι από μας, άραγε,

θα μπορούσαν να τον παρακολουθήσουν εν ηρεμία, όταν,

με το που σκάει στον ορίζοντα της ζωής η κάθε μέρα,

ούτε ένα δευτερόλεπτο δεν περιμένει

να νίψει το πρόσωπό της στο φως τού ήλιου,

αλλά τρέχει και σπρώχνει κάτω από την πόρτα μας

έναν κατάλογο μακροσκελή,

γεμάτον αιτήματα κι υποχρεώσεις,

ανάγκες και ληξιπρόθεσμα δάνεια,

ανοιχτούς λογαριασμούς που δεν λένε να κλείσουν;

Ας πούμε πως αυτή η παράσταση δεν κάνει τίποτ’ άλλο από το να

κηρύξει για λίγο «κατάπαυση του πυρός». Και να καλέσει –αν το

καταφέρει– σε μια «ανασύνταξη» των σκέψεων. Κι όχι με κηρύγμα-

τα και ρητορείες ενός παντογνώστη προς ανίδεους, ή ενός τιμητή

που κουνάει από καθέδρας το δάχτυλο. Αλλά σε πλήρη σύμπλευση

μ’ αυτούς τους στίχους τού Μπωντλαίρ:

ÀÔÎÚÈÙ‹ ıÂ·Ù‹,
fiÌÔÈ¤ ÌÔ˘,
·‰ÂÏÊ¤ ÌÔ˘!

Εξ άλλου, αν κάποιοι –αεροβατώντας– πιστεύουν πως αφ’ υψηλού

προσφέρουν μια λύση έτοιμη στο πιάτο για «τους κάτω», θα τους

προσγείωνε ο συγγραφέας του έργου –ο Ντύρρενματ– λέγοντας:

«∏ ‰Ú·Ì·ÙÈÎ‹ Ù¤¯ÓË ÌÔÚÂ› Ó· ÍÂÁÂÏ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ıÂ·Ù‹ ÁÈ·
Ó· ÙÔÓ ÂÍ·Ó·ÁÎ¿ÛÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·,
‰ÂÓ ÌÔÚÂ› fiÌˆ˜ Î·È Ó· ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ Ó· ÙË˜ ·ÓÙÈÛÙ·ıÂ›Ø
ÔÏ‡ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ó· ÙËÓ Î·Ù·ÓÈÎ‹ÛÂÈ».

Αφού,

«·˘Ùfi Ô˘ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜,
‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ·Ú¿ ÌfiÓÔ fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ì·˙› Ó· ÙÔ Ï‡ÛÔ˘Ó.
∫¿ıÂ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Î¿ÓÂÈ ¤Ó·˜ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Ó· Ï‡ÛÂÈ
fi,ÙÈ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÈ fiÏÔ˘˜, Â›Ó·È Î·Ù·‰ÈÎ·ÛÌ¤ÓË ÛÂ ·ÔÙ˘¯›·».
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∏ ÂÈÎ·ÈÚfiÙËÙ· 
ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘

Το έργο γράφτηκε το 1955 και πρωτοπαίχτηκε στη

Ζυρίχη στις 29-1-1956. Από τότε έχει κάνει μια

παγκόσμια διαδρομή, με χιλιάδες παραστάσεων

ενώπιον εκατομμυρίων θεατών, χωρίς κατά τον δια-

νυθέντα χρόνο –από τη γέννησή του μέχρι σήμερα–

να υπάρξει κάποια στιγμή που να του κολλήσει τη

«ρετσινιά» τού παρωχημένου.

Σπάνια περίπτωση, ομολογουμένως, που εντάσσει

το έργο αυτοδίκαια στην κατηγορία των κλασικών.

Το γεγονός, μάλιστα, ότι –στην πατρίδα μας τουλάχι-

στον– είναι πιο πυκνή η σκηνική του παρουσία τα

τελευταία χρόνια, φανερώνει ότι ο «μύθος» του

προσεγγίζει, εκφράζει κάποιους προβληματισμούς

εξαιρετικά επίκαιρους.

Όταν, βέβαια, ο Ντύρρενματ καταπιανόταν με τη

συγγραφή τής «Γηραιάς κυρίας», άλλες έγνοιες απα-

σχολούσαν την ανθρωπότητα: από τη μια, επείγου-

σα ανάγκη ήταν να επουλώσει τις βαθιές πληγές

που είχε ανοίξει ο ανθρωποφάγος Β΄ Παγκόσμιος

Πόλεμος, κι από την άλλη βρισκόταν διαρκώς κάτω

από τη «δαμόκλειο σπάθη» ενός πυρηνικού πολέ-

μου, που την έκρηξή του δεν θα την απέτρεπαν

κάποια πανανθρώπινα ιδεώδη, αλλά ο φόβος τής

ολοκληρωτικής καταστροφής. Και των ηττημένων

και των νικητών…

Όσοι, όμως, κατά την περίοδο εκείνη, ερμήνευαν

σωστά τα σημεία των καιρών, έβλεπαν την κυοφο-

ρία και κάποιου άλλου μεγάλου κινδύνου: την χωρίς

φρένο και ηθικούς φραγμούς ανάπτυξη ενός οικο-

νομικού συστήματος, που ήταν –όμοια όπως ο πόλε-

μος– ανθρωποφάγο. Ήδη, μετά το τέλος του Πολέ-

μου, το μεγάλο κεφάλαιο ανακατανεμόταν, ανασυ-

ντασσόταν, σωρευόταν, καταβροχθίζοντας εν μια

νυκτί τον εθνικό πλούτο ανίσχυρων και εξαθλιωμέ-

νων κοινωνιών, με τα κράτη σε πλήρη σύγχυση και

αμηχανία να διαπιστώνουν απλώς την αδυναμία

περιστολής των ακόρεστων ορέξεών του.

Μια τερατογένεση, λοιπόν, ήταν στα σκαριά. Το θέ-

ριεμά της το παρακολουθούμε στις μέρες μας:

– Ο κυνισμός σ’ όλο του το μεγαλείο.

– Η εκπόρνευση των αισθημάτων

καθημερινή πρακτική.

– Οι θεσμοί, κούφια λόγια. Ένα κέλυφος, απλώς, για

να μην τρομάξουμε στη θέα τού δύσμορφου στυ-

γνού Συμφέροντος που διαφεντεύει τις ζωές μας,

αφού η δύναμή του έχει ξεφύγει εντελώς από τον

έλεγχο, ακόμα κι απ’ το οπτικό πεδίο, των πολλών.

Πρόκειται για έναν πραγματικό εφιάλτη, σε μια εποχή

που υποτίθεται ότι ομνύει στις αρχές τής δη-

μοκρατίας, τού ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης, της

αγάπης προς τον πλησίον. Οι αγώνες τόσων αιώνων

κάτω από τη σημαία τής ελευθερίας, της αδελφοσύ-

νης, της ισότητας, της δικαιοσύνης, να που συμπυ-

κνώνονται όλοι σ’ αυτήν την παγκόσμια αγωνία. Αν

αυτό δεν είναι ο ορισμός τού παράλογου, τότε τι είναι;

Βασική παράμετρος σ’ αυτήν την νέου τύπου

Τραγωδία, είναι ότι δεν τίθεται πια ένα μεμονωμένο

άτομο μπροστά στο δίλημμα ν’ ακολουθήσει τη φω-

νή τής συνείδησής του ή όχι, αλλά ολόκληρη η κοινω-

νία. Από τη στιγμή, όμως, που η φωνή τής συλλογικής

συνείδησης περί ηθικού και ανήθικου, περί δίκαιου

και άδικου, περί αξίας και απαξίας, έχει εξαιρετικά

αδυνατίσει, το δίλημμα έχει μάλλον μεταλλαχθεί σε

μονόδρομο.

Αυτή –αν το καλοεξετάσει κανείς– είναι η σημερινή

παγκόσμια τάξη πραγμάτων: μια μόνο αξία υπάρχει

που ρυθμίζει τη ζωή των ανθρώπων. Το χρήμα!

Στη δύναμή του υποτάσσονται Κράτος, Θρησκεία,

Δικαιοσύνη, Τέχνη, Παιδεία, Ανθρωπισμός, Πατριωτι-

σμός, Οικογενειακοί δεσμοί. Εν τοιαύτη περιπτώσει,

πόσο μπορεί να αποτιμηθεί η ζωή ενός ανθρώπου;

Είναι αλήθεια ότι –στην Ευρώπη τουλάχιστον– δεν

έχουμε φτάσει στην πλήρη υποτίμηση της αξίας της.

Όπως λέει και ο Μάριος Πλωρίτης, για 10 φράγκα

δεν θα υποκύπταμε στον πειρασμό να την ξεπουλή-

σουμε. Για ένα δισεκατομμύριο όμως;

Μήπως, εντέλει, η αρετή, η ηθική, η εντιμότητα είναι

κι αυτές αξίες εισηγμένες στο χρηματιστήριο και η

«τιμή» τους έχει τιμή; Αλλά, τότε, σε ποιο σταθερό

βάθρο θα στηριχτεί η κοινωνική μας ζωή, ώστε να

μη πισωδρομήσει σε συνθήκες πρωτογονισμού και

γίνει ο κόσμος μας μια απέραντη ζούγκλα, όπου θα

ισχύει η μοναδική αρχή «Το μεγάλο ψάρι τρώει το

μικρό»;

Όσον αφορά , λοιπόν, το συγκεκριμένο θεατρικό έρ-

γο, η «Επίσκεψη της γηραιάς κυρίας» –σε τελική

ανάλυση– δεν είναι παρά το σκηνικό ερμήνευμα της

πολύπλευρης κρίσης μέσα στην οποία –κι εμείς εδώ

στην Ελλάδα– παραδέρνουμε. Όπως η πόλη Γκύλεν

τής παράστασης...
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ªÂÚÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·
ÁÈ· ÙÔÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤·
Î·È ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘
ÌÂ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

Ο Φρίντριχ Ντύρρενματ γεννήθηκε το 1921 στην

Ελβετία, κοντά στη Βέρνη. Δεν ολοκλήρωσε ποτέ τις

ακαδημαϊκές του σπουδές στη φιλοσοφία, λογοτε-

χνία και θεολογία, αλλά προτίμησε να επιδοθεί στη

συγγραφή. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του με-

λέτησε και τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, ιδι-

αίτερα τον Πλάτωνα, καθώς και τους αρχαίους δρα-

ματικούς ποιητές.

Έτσι, το πρώτο θεατρικό του έργο «Είναι γραμμένο»

(1947), είναι μια σάτιρα επηρεασμένη εμφανώς

από τον Αριστοφάνη.

Η πρώτη μεγάλη θεατρική του επιτυχία ήταν «Ο γά-

μος τού κ. Μισσισιπή» (1956), αλλά τη διεθνή κατα-

ξίωση γνώρισε με το έργο «Η επίσκεψη της γηραιάς

κυρίας», που μεταφράστηκε σε 40 γλώσσες και

γυρίστηκε σε κινηματογραφική ταινία με πρωταγω-

νιστές την Ίγκριντ Μπέργκμαν και τον Άντονυ Κουίν.

Ένα άλλο σημαντικό θεατρικό του έργο επιγράφεται

«Οι φυσικοί» (1961), όπου η Τεχνική παίζει το ρόλο

που στην «Γηραιά» διαδραματίζει το Χρήμα.

Εκτός των θεατρικών, έγραψε και έργα για το ραδιό-

φωνο, αστυνομικά μυθιστορήματα (ένα απ’ αυτά επι-

γράφεται «Έλληνας ζητά Ελληνίδα», που έγινε και

κινηματογραφική ταινία), νουβέλες, διηγήματα,

κινηματογραφικά σενάρια, φιλοσοφικά δοκίμια, πο-

λιτικά κείμενα, διασκευές κλασικών έργων (όπως,

του Σαίξπηρ και του Στρίντμπεργκ) και την ενδιαφέ-

ρουσα πραγματεία «Προβλήματα του Θεάτρου»

(1955). Ασχολήθηκε ακόμα με τη σκηνοθεσία και με

τη ζωγραφική, όπου τα σημαντικότερα σύμβολά του

–σύμβολα της αγωνίας τού ατόμου για ελευθερία και

δικαιοσύνη– ήταν ο λαβύρινθος κι ο Μινώταυρος.

Την Ελλάδα την επισκέφθηκε το 1983. Πέθανε από

καρδιακή ανεπάρκεια στις 14-12-1990.
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∞fi„ÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ

∂›ÛÎÂ„Ë
ÙË˜ ÁËÚ·È¿˜ Î˘Ú›·˜

Εκείνο που δίνει στο έργο δραματικό πλάτος είναι

η μορφή τής ηρωίδας –της ζάπλουτης Κλαίρης

Τσαχανασιάν–, που προσφέρει ένα δισεκατομμύριο

για «ν’ αγοράσει Δικαιοσύνη», να εκδικηθεί για το

κακό που της έκαναν στα νιάτα της. Η ασάλευτη αυ-

τή μάσκα προσωποποιεί, θάλεγες, το εκτός τόπου

και χρόνου τραγικό Απόλυτο μέσα στη ρευστή καθη-

μερινή ζωή: τη Μοίρα, τη Δικαιοσύνη, την Εκδίκηση,

τον Έρωτα ακόμα, αλλά τον Έρωτα που, σαν προδο-

θεί, μεταμορφώνεται σε «φαρμακερό» φυτό, που

δεν πεθαίνει ποτέ.

Η ευρύτητα του πίνακα, η σαρκαστική οξύτητά του, η

«μοιραιότητα» της κεντρικής μορφής δίνουν στην

«Επίσκεψη» αλληγορική έκταση. Κι αυτή, άλλωστε,

η αλληγορικότητα δικαιολογεί και την μονοκόμματη

απολυτότητα του έργου: γιατί, σ’ ολόκληρη την πόλη,

που το Συμφέρον τη μεταμορφώνει λίγο-λίγο σε συμ-

μορία φονιάδων, δε βρίσκεται ούτε ένας να ξεσηκω-

θεί, να διαμαρτυρηθεί, να φανεί Άνθρωπος. Σ’ ένα

ρεαλιστικό, «αντικειμενικό» έργο, αυτή η «εξαίρε-

ση» θα ήταν απαραίτητη (και, μάλιστα, πολύτιμη α-

φετηρία για δραματικές συγκρούσεις). Σε μιαν αλλη-

γορία όμως –που συμβολίζει τις γενικές τάσεις κι όχι

τις ατομικές περιπτώσεις– η παράλειψη είναι επιτρε-

πτή και νόμιμη.

Με αληθινά ευτυχισμένο τρόπο έχουν συνταιριαστεί

το θέμα και η μορφή τού έργου. Ο Ντύρρενματ, με

τη μεστότητα του λόγου του, την πυκνότητα των

σκηνών του, την «ομαδικότητα» των προσώπων του,

τις ποιητικές προεκτάσεις του, το διαπεραστικό σαρ-

κασμό του, παρασύρει το θεατή απ’ το ρεαλισμό στο

συμβολισμό, απ’ το λογικό στο παράλογο, από το

δράμα στην τραγική φάρσα.

ª¿ÚÈÔ˜ ¶ÏˆÚ›ÙË˜

Ο Ντύρρενματ προβάλλει τον παραλογισμό του και-

ρού μας, που τον τρομάζει σε σημείο παροξυσμού,

αλλά κρύβει την αγωνία του πίσω από ένα ανελέητο

σαρκαστικό γέλιο. Γελοιοποιεί την ανθρωπότητα για

να την συνεφέρει. Δεν συνοφρυώνεται, δεν επικα-

λείται, δεν διαμαρτύρεται, σκαρώνει φάρσες ανακα-

τώνοντας το σατανικό με το γελοίο.

Ο Ντύρρενματ ξαναγυρίζει στην τραγωδία με κωμι-

κά μέσα. Σίγουρα δεν θα μπορούσε να επιστρέψει

στην τραγωδία με δραματικά μέσα. Ούτε κανείς

άλλος σύγχρονός μας θα μπορούσε. Η Τραγωδία

υπήρξε το προνόμιο άλλων εποχών με λιγότερο

πάθος για την αλλαγή του κόσμου, αλλά με περισσό-

τερο καϋμό για την βαθύτερη κατανόησή του.

∞Ï¤ÍË˜ ªÈÓˆÙ‹˜

Κεντρική σκιά τού ζόφου είναι αυτή που φέρει το

σύνθημα πως το χρήμα έχει τη δύναμη να αμαυρώ-

νει ανενόχλητα προσωπικότητες και συνειδήσεις.

Σύμφωνοι. Είναι κάτι το οποίο βλέπουμε πάντα.

Ειδικά στην σύγχρονη υλιστική εποχή το χρήμα είναι

ενδεχομένως ακόμα πιο υπολογίσιμο παρά πριν από

πενήντα χρόνια. Κι αναρωτιέμαι αν σήμερα οι διά-

φοροι χαμένοι του χρηματιστηρίου βρισκόταν μπρο-

στά σ’ ένα ανάλογο ερώτημα μ’ αυτό των κατοίκων

του Γκίλεν ώστε να πάρουν πίσω τα χαμένα πώς θα

απαντούσαν. Σίγουρα με ελάχιστες επιφυλάξεις!

™‡ÚÔ˜ ¶·ÁÈ·Ù¿ÎË˜

Το αριστούργημα του Φρίντριχ Ντίρενματ μας υπεν-

θυμίζει τη φύση μας. Με ένα δισεκατομμύριο η

γηραιά κυρία αγοράζει στον μικρόκοσμό της,

καθρέφτη τού κόσμου, τη Δικαιοσύνη που θέλει.

Πολλοί είναι αυτοί που αρχικά, στο όνομα της ευνο-

μίας και της Δημοκρατίας, αποτάσσουν από πάνω

τους με μεγαλοστομίες τον πειρασμό. Τελικά θα…

διολισθήσουν, θλιβεροί συνένοχοι, μέσα από απίθα-

νες προφάσεις και διαστρεβλώσεις. Η σοφιστικής

«κοπής» επιχειρηματολογία τους μας θυμίζει πολλά

οικεία κακά. Δείτε το έργο, με τους «μεθυσμένους»

απ’ την όψιμη απόκτηση άχρηστων αγαθών –να ’ναι

καλά το ένα δισ.– φτωχούς χωριάτες, και θυμηθείτε

τα δικά μας «χούγια».

πˆ¿ÓÓ· ∫ÏÂÊÙÔÁÈ¿ÓÓË
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Το αδυσώπητα σκληρό και αμείλικτο, αυτό έργο,

«κουρδισμένο» σαν ελβετικό ρολόι, σήμερα πράγ-

ματι «χτυπάει» την ώρα τής Ευρώπης, όταν όλοι οι

μεγάλοι μύθοι, μεγάλες αφηγήσεις και μεγάλες

παραστάσεις που έφτιαξαν τον πολιτισμό της, κατέ-

ληξαν και καταλήγουν ξανά στην ανελευθερία τής

βίας. Δεν είναι στιγμή ν’ αναλύσουμε το γιατί και το

πώς αυτής της παταγώδους αποτυχίας τού πολιτι-

σμού των φώτων και του ορθού λόγου, να κρατήσει

όρθιο το οικοδόμημα του ανθρωπισμού, στο όνομα

του οποίου εξακολουθεί να ασκεί την παγκόσμια

κυριαρχία του. Απ’ την άλλη όμως μεριά θα ήταν

λάθος ν’ αποδώσουμε στον Ελβετό συγγραφέα μια

διαλεκτική σύλληψη του κόσμου και της ιστορίας,

που δεν διαθέτει. Η «Επίσκεψη της γηραιάς κυρίας»

αντανακλά, τουλάχιστον εν μέρει, έναν σκληροπυ-

ρηνικό, μεταφυσικό, προτεσταντικό, κλειστό πυρή-

να σκέψης, όπου ο άνθρωπος, είναι φύσει αμαρτω-

λός ή θέσει αδύναμος να επιλέξει το καλό, έχοντας

ξεφύγει από τον άνωθεν προορισμό του, και θα έρ-

θει εξάπαντος η «ημέρα τής τιμωρίας».

§¤·Ó‰ÚÔ˜ ¶ÔÏÂÓ¿ÎË˜

Ο Ντίρενματ εξελίσσει την ιστορία του σε δύο κα-

τευθύνσεις: από τη μία κινεί το συλλογικό υποκείμε-

νο, την πόλη, και από την άλλη την ατομική συνείδη-

ση (στο πρόσωπο του Ιλλ). Όσο η πόλη χάνει την

ταυτότητά της, βυθιζόμενη στον ίλιγγο της υλικής

ευμάρειας και της κατανάλωσης, τόσο ο Ιλλ πλησιά-

ζει στην έσχατη γνώση, αυτή που εντέλει δικαιώνει

την ύπαρξη του ανθρώπου.

Πενήντα χρόνων πια, η «Γηραιά κυρία» εκπλήσσει

ευχάριστα για την οξύτητα της κριτικής της, για την

οξυδέρκεια με την οποία αντιμετωπίζει φαινόμενα

απολύτως σύγχρονα (λ.χ. την κατανάλωση ανθρωπί-

νων ζωών από τα μμε), για την ψυχολογική ακρί-

βεια με την οποία παρακολουθεί τη διαδικασία ηθι-

κής εξαχρείωσης της πόλης.

ª·Ù›Ó· ∫·ÏÙ¿ÎË

∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ‰˘Ô ÎÚÈÙÈÎÒÓ
ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ·Ú¿ÛÙ·ÛË
ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·
·fi ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ı¤·ÙÚÔ
ÙÔ 1961, ÌÂ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜
ÙËÓ ∫·Ù›Ó· ¶·ÍÈÓÔ‡
Î·È ÙÔÓ ∞Ï¤ÍË ªÈÓˆÙ‹:

Επί ώρες ολόκληρες παρακολουθούμε πάνω στη

σκηνή την προετοιμασία και την εκτέλεση ενός

φόνου με τα πιο ταπεινά ελατήρια. Και πουθενά δεν

ακούμε μια διαμαρτυρία, δεν επισημαίνουμε ένα

δισταγμό, μια αμφιβολία, ένα ρήγμα συνείδησης.

Αν η ανθρωπότητα είναι τέτοια που την εμφανίζει ο

Ντύρρενματτ, τότε κανένας λόγος να ευχόμαστε ή

να αγωνιζόμαστε για την επιβίωσή της. Όλες οι μά-

στιγες, που υπέστη ή την απειλούν στις μέρες μας,

έχουν μια «δικαίωση». Βέβαια ο συγγραφέας προ-

σπαθεί να βρει μια δικαιολογία: τη φτώχεια. Που

δεν μεταβάλλει ωστόσο τα πράγματα. Γιατί πρέπει

να υπάρχει ο σπόρος τού καλού, για να μπορέσει να

αναπτυχθή όταν βρει ευνοϊκές συνθήκες. Και ο

σπόρος αυτός απουσιάζει από τον κόσμο του Ντύρ-

ρενματτ. Είναι ένας κόσμος σαδιστών, δολοφόνων,

υποκριτών και άναντρων. Κι αυτό προκαλεί τις αντι-

δράσεις.

μ¿ÛÔ˜ μ·Ú›Î·˜

Ο Φρειδερίκος Ντύρρενματ, του οποίου την «Επί-

σκεψιν της γηραιάς κυρίας» ανεβίβασε χθες το «Ε-

θνικόν», είναι βασικώς ένας μοραλίστας (=ηθικολό-

γος), αλλά με ιδιαιτέραν έμφασιν εις το κυνικόν και

σατιρικόν στοιχείον, που φθάνει πολύ συχνά μέχρι

του μακαβρίου. Υιός πάστορος, «παίζει» με περιπτώ-

σεις και καταστάσεις ακραίας, αι οποίαι αναγκάζουν

τους ανθρώπους να λαμβάνουν θέσεις διασκεδαστι-

κάς εις την επιφάνειαν, αλλά τραγικάς κατά βάθος.

Δι’ αυτό και η «Επίσκεψις» (που έχει πολλά κοινά

στοιχεία με τα έργα τού Κάφκα, του Μπρεχτ και του

Μπέκεττ), χαρακτηρίζεται υπό του ιδίου ως «τραγι-

κή κωμωδία».

∂ÊËÌÂÚ›‰· «∂ÛÙ›·» 3-2-1961
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∞˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ
Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó ÛÂ Ì·˜ Â‰Ò…
™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·…

Όπως είναι φανερό από τα παραπάνω, η ανυπαρ-

ξία αντιστάσεων και η απουσία τού «σπόρου τού

καλού» από το έργο ενοχλεί τους Έλληνες κριτι-

κούς. Έτσι, η απουσία αυτή αποδίδεται ή στις προ-

τεσταντικές καταβολές τού συγγραφέα (με τον

«κλειστό πυρήνα τής σκέψης»), ή στην ιδιαιτερότη-

τα του συγγραφικού είδους τής Αλληγορίας (που

«συμβολίζει γενικές τάσεις κι όχι τις ατομικές περι-

πτώσεις»).

Τέτοιας φύσεως «αντιστάσεις» εκδηλώθηκαν και

κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας και προετοιμα-

σίας τού έργου από την Ομάδα μας. Αρκετοί απ’ αυ-

τούς που ενσάρκωναν κάποιο χαρακτήρα αναζητού-

σαν «πατήματα» μέσα από το έργο για να …εξαιρε-

θούν από τη συνενοχή στο έγκλημα, ή για να μειώ-

σουν το ειδεχθές αυτού του εγκλήματος, με την επί-

κληση των συναισθημάτων εκείνων που θολώνουν

ανέκαθεν το νου τού ανθρώπου, όπως είναι λ.χ. ο

έρωτας.

Ισχυρότερο φαινόταν το επιχείρημα ότι είχαμε να

κάνουμε εδώ με μια ακραία, αλλά δίκαιη τιμωρία

μιας ανήθικης συμπεριφοράς ενός άντρα που

άφησε έγκυο μια γυναίκα και χρησιμοποίησε, μάλι-

στα, για να μην αναλάβει τις ευθύνες του, δυο ψευ-

δομάρτυρες. Η συμπεριφορά του γινόταν ακόμα

πιο κατακριτέα από το γεγονός ότι –έμμεσα–

έσπρωξε εκείνη τη γυναίκα στην πορνεία.

√ ·ÓÙ›ÏÔÁÔ˜ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô
ÏÔÁÈÎÔÊ·Ó¤˜ ÂÈ¯Â›ÚËÌ·

Αν λάβουμε υπ’ όψιν:

α) τη χρονική απόσταση από τη διάπραξη του αδική-

ματος μέχρι την τιμωρία του (σαράντα πέντε ολό-

κληρα χρόνια),

β) τη μεθοδικότητα με την οποία προετοιμάζεται

από την παθούσα η επιβολή τής ποινής, που δεν

γίνεται εν βρασμώ ψυχής –όπως συμβαίνει λ.χ.

με τη Μήδεια–,

γ) την προγραμματισμένη ανάμιξη μιας ολόκληρης

κοινωνίας ανθρώπων στην τιμωρία τού ενόχου,

όχι επί τη βάσει κάποιων νομικών ή ηθικών αρ-

χών, αλλά με δέλεαρ το χρήμα,

τότε η ευστάθεια του επιχειρήματος –ότι πρόκειται

δήθεν για μια δίκαιη τιμωρία– εμφανίζεται εξαιρε-

τικά επισφαλής.

Αντίθετα, αποκαλύπτονται ξεκάθαρα τα επακόλου-

θα της συγκεκριμένης μεθόδου τιμωρίας: όχι μόνο

δεν συμβάλλει στην περιστολή τής ανηθικότητας

και της ανομίας, αλλά επεκτείνει την κυριαρχία

τους σε κάθε πτυχή τής κοινωνικής ζωής. Όπως γί-

νεται δα παντού όπου υπερισχύει και γίνεται κοινω-

νικά αποδεκτό το «δίκαιο του ισχυροτέρου», ως

καθοριστικός παράγοντας για τη λειτουργία μιας

κοινωνίας.

Ο συγγραφέας, μάλιστα, αφαιρεί από την κοινωνία

τού Γκύλεν και τα όποια ελαφρυντικά θα μπορούσε

να επικαλεστεί για τη συναίνεσή της στο έγκλημα:

Δεν πρόκειται, πρώτα, για μια κοινωνία όπου κυ-

ριαρχούν τα πρωτόγονα ένστικτα, αλλά για μια

πόλη που υπερηφανεύεται για τις ανθρωπιστικές

της αξίες. Η επίκληση, έτσι, του παρελθόντος της

(της σχέσης της με τον Γκαίτε και τον Μπραμς), αντί

να ελαφρύνει τη θέση της, την επιβαρύνει.

Αλλά και η φτώχεια στην οποία έχει περιπέσει, α-

ναιρείται ως αίτιο για το ξεπούλημά της, αφού οι

κάτοικοι, με την προοπτική τής απόκτησης χρημά-

των, δεν σπεύδουν να προμηθευτούν είδη πρώτης

ανάγκης, αλλά είδη που δεν είναι απαραίτητα για

την επιβίωσή τους.

Το άλλο τραγικό σφάλμα τους είναι ότι δεν ερευ-

νούν σε βάθος να βρουν ποιος φταίει για την οικο-

νομική τους εξαθλίωση, αλλά στηρίζουν την ελπίδα

για επάνοδο της ευημερίας στη φιλανθρωπία αυτού

του ίδιου παράγοντα που τους έριξε στη φτώχεια!

Κι αυτός δεν είναι παρά η «Γηραιά κυρία», που φρό-

ντισε να αγοράσει όλες τις παραγωγικές μονάδες

τού Γκύλεν και να τις αδρανοποιήσει, ώστε να τους

κάνει υποχείριά της. Έτσι, οι Γκυλενιώτες ανταλλάσ-

σουν τη μια σκλαβιά –τη σκλαβιά τής φτώχειας– με

μια δεύτερη, χειρότερη σκλαβιά: την πρόθυμη υπο-

ταγή στο δήμιό τους!

(™ËÌÂÈÒÛ·ÌÂ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ÛÎ¤„ÂÈ˜ ÁÈ·Ù›,
·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù‹˜
Û‹ÌÂÚÔÓ, ‚Ï¤Ô˘ÌÂ Ó· ¤¯ÂÈ ıÔÏÒÛÂÈ Ô ÓÔ˘˜ ÙË˜,
Ó· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Û˘ÓÂ¯Ò˜ ÔÈ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜,
Ó· ‰ÈÔÏÈÛı·›ÓÂÈ ÛÂ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Ô˘ –·ÎfiÌ·
Î·È ÚÈÓ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ·– ı· ‹Û·Ó ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ
ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Î·Ù·ÎÚ·˘Á‹˜ Î·È Ó· ˘ÈÔıÂÙÂ›,
ÂÓ Ù¤ÏÂÈ, ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ˙ˆ‹˜ Í¤ÓÂ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹-
Ú· Î·È ÙÈ˜ Î·Ù·‚ÔÏ¤˜ ÙË˜).
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∫È ¤Ó· ÎÂ›ÌÂÓÔ Ô˘ Û˘ÌÏ¤ÂÈ
ÌÂ Ù· ·Ú·¿Óˆ Î·È ·ÊÔÚ¿
ÙËÓ Ô‰˘ÓËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·
ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ì·˜

(∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ
ÙÔ˘ ∞ÏÎ›ÓÔÔ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ıËÎÂ

ÛÙ· «¡¤·» ÛÙÈ˜ 24-3-2013, ÌÂ Ù›ÙÏÔ
«∂ÏÂ‡ıÂÚÔÈ Î·Ù·ÎÙËÌ¤ÓÔÈ» Î·È ·ÊÔÚÔ‡ÛÂ

ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘)

Πού απουσιάζει το πρόσωπό μας; Το ξεχάσαμε σε

μικρά, ταπεινά, εγκαταλελειμμένα σπίτια, στη σκόνη

χαμηλών, πλίνθινων ερειπίων, στους τάφους αγράμ-

ματων, ακατέργαστα σοφών παππούδων. Εκεί αφή-

σαμε θαμμένες τις αληθινές καλημέρες, τη συγκίνη-

ση των στίχων, την αλληλεγγύη των ανθρώπων και

ό,τι πολύτιμο δεν μετριέται σε χρήμα. Έκτοτε, προ-

χωρήσαμε στον «σύγχρονο κόσμο» απρόσωποι,

γυμνοί, παλεύοντας να κρατήσουμε το νήμα της

ύπαρξής μας άκοπο, μέσα σε εποχές δύσκολες,

μέσα σε ένα τοπίο που δεν μας μοιάζει.

Γίναμε αρχοντοχωριάτες, επενδύοντας στα χειρότε-

ρα χαρακτηριστικά των δύο συνθετικών της λέξης.

«Έχω γάμο», λέγαμε και στεκόμασταν καλοντυμένοι

σε γκαζόν ξενοδοχείων, με φακελάκια στα χέρια,

χωρίς αληθινή, από καρδιάς ευχή.

Τα καλύτερα παιδιά μας τα πουλήσαμε. Τα αφήσαμε

να σπαταλούν τη ζωή τους σε λογιστικά βιβλία, σε

γραφεία εταιρειών, σε άψυχους λογαριασμούς. Τα

κάναμε σκλάβους με τίτλους διευθυντικού στελέ-

χους. Τα ταΐσαμε χρήματα, τα σπουδάσαμε χρήματα,

τα μάθαμε να σκέφτονται χρήματα, να υπηρετούν

χρήματα, να ονειρεύονται χρήματα, να παντρεύονται

χρήματα, να γεννάνε χρήματα, να είναι χρήματα.

Όταν τα χρήματα λείψουν, από πού θα κρατηθούν;

Αντικαταστήσαμε το γλέντι στην πλατεία του χωρι-

ού με το σκυλάδικο. Τον έρωτα με το στριπτιτζάδι-

κο. Τα αναγκαία για επιβίωση, με ένα τζιπ γεμάτο

άχρηστα ψώνια. Τον ελεύθερο χρόνο με την υπε-

ρωρία. Κάναμε το παιχνίδι των παιδιών υπερπαρα-

γωγή, σε πάρτι γενεθλίων κατά παραγγελία. Ξεχά-

σαμε ποια είναι τα βασικά συστατικά της ύπαρξής

μας, ως ατόμων και ως κοινωνίας, αντικαθιστώντας

τα με ό,τι μας γυάλισε στη βιτρίνα. Γίναμε ό,τι μας

έπεισε ο διαφημιστής, η τηλεόραση ή το περιοδικό

να γίνουμε.

Ας πάει στο καλό τέτοιος εαυτός, να μην ξανάρθει.

Καθόλου να μην κλάψουμε, καθόλου μη μας λείψει.

Στον αγύριστο!

Μπορούμε σήμερα να αποφασίσουμε ξανά, ο καθέ-

νας για τον εαυτό του και όλοι μαζί, ποιοι είμαστε. Τι

είναι σημαντικό και τι όχι. Τι αξίζει να προσπαθήσου-

με μέχρι τέλους. Ποια λόγια αξίζει να πούμε προτού

φύγουμε, πώς αξίζει να σταθούμε και απέναντι σε

τι, προτού πεθάνουμε. Κι αυτό μπορούμε να το κά-

νουμε, ακόμη και νηστικοί, άνεργοι και άστεγοι. Ή-

ταν όμως αδύνατον να το κάνουμε χορτάτοι και υπο-

ταγμένοι, μ’ έναν εαυτό-καταναλωτή, εξαρτημένο

και ευχαριστημένο.

Τελικά, το μόνο που φοβόμαστε, είναι το υποχρεω-

τικό κοίταγμα στον καθρέφτη. Το μόνο που μας φο-

βίζει, είναι το μόνο που πραγματικά έχουμε: το αλη-

θινό μας πρόσωπο. Ας το ξεθάψουμε, ας το θυμη-

θούμε, ας το κοιτάξουμε.
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Διασκευή – Σκηνοθεσία Γεωργία Δάλκου

Βοηθός Σκηνοθέτη Σαράντος Κωτσιόπουλος

Σκηνικά Αθηνά Χωματά

Κοστούμια Κατερίνα Παπαγεωργάκη

Σχεδίαση Φωτισμων Αντώνης Παναγιωτόπουλος

Κονσόλα Φωτισμού Γιώργος Κωτσιόπουλος

Επιλογή Μουσικής Γιώργος Ηλιόπουλος

Ηχογράφηση Ηχων Κυριάκος Κανέλλος

Κονσόλα Ηχου Αγγελική Τσιμικλή

στο Πιάνο ο Παναγιώτης Μαντζουράνης

Μακιγιάζ Νίκη Παπαγεωργίου

Κομμώσεις Σπύρος Βρεττός

Φροντιστήριο Ελένη Παπαδοπούλου

Γιούλα Παράσχου

Ζωγραφική Σκηνικού Κώστας Κανάκης

Ζωγραφική Κινητών Σκηνικών Στοιχείων Κώστας Μήτσιος

Κατασκευή Σκηνικών Κώστας Χρονόπουλος

Χρήστος Θεοδοσόπουλος

Νίκος Μπουρεξής

Κώστας Σκιντζής

Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος

Βασίλης Ραδαίος

Δημήτρης Βλάχος

Γενικών Καθηκόντων Μιχάλης Μιχαλόπουλος

Μαρία Θεοδωράκη

Αργυρώ Χατζηπαρασίδου

Ευγενία Γιαννούκου

Δανάη Θεοδωράκη

Νεκταρία Αλειφεροπούλου,

Ναταλία Χάβαρη

Ηλέκτρα Ρούνη

Αριάδνη Καλοστύπη

Ρούλα Λυμπεράκη

Διονυσία Μανδρώνη

Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος

Σοφία Παρασκευοπούλου

Κείμενα Προγράμματος Γεωργία Δάλκου

Σχεδιασμός Προγράμματος - Αφίσας Βαγγέλης Κασσαβέτης
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Α΄ πολίτης Μαρίνος Δελής

Β΄ πολίτης Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος

Γ΄ πολίτης Δημήτρης Καραμήντζος

Δ΄ πολίτης, Σταθμάρχης Θοδωρής Λουρίδας

Ζωγράφος Δήμητρα Μάζη

Δήμαρχος Αντρέας Μονοκρούσος

Άλφρεντ Ίλ Θοδωρής Αρτόπουλος

Πάστορας Κώστας Μακρής

Δάσκαλος Νίκος Θεοδωράκης

Δικαστικός κλητήρας Κώστας Σκιντζής

Κλαίρη Τσαχανασιάν Σοφία Αντωνοπούλου

7ος Σύζυγος Μόμπυ Νίκος Καρύγιαννης

Ελεγκτής Ηλίας Καλοστύπης

Αστυνόμος Κώστας Χρονόπουλος

Γιατρός Περικλής Καπογιάννης

Κόμπυ Κυριάκος Κανέλλος

Λόμπυ Αλέξης Μαραβέλιας

Κυρία Δημάρχου Αιμιλία Δεμάγκου

Κυρία Ίλ Ευαγγελία Ρέππα

Μπάτλερ Μπόμπυ Γιώργος Ηλιόπουλος

Τόμπυ Νίκος Καρράς

Ρόμπυ Στέφανος Γκουτζιούλης

Κόρη του Ίλ Δώρα Γεωργακοπούλου

Γιος του Ίλ Νίκος Μπουρεξής

Α΄ γυναίκα Ελένη Παπαδοπούλου

Β΄ γυναίκα Γιούλα Παράσχου

Λουίζ, Γραμματέας Μαριάννα Φιλοπούλου

8ος Σύζυγος Χόμπυ Νίκος Καρύγιαννης

Κάτοικοι του Γκύλεν Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος

Μαρίνος Δελής

Παναγιώτης Καραμάνης

Δημήτρης Καραμήντζος

Θοδωρής Λουρίδας

Α΄ Δημοσιογράφος Κώστας Σκιντζής

Β΄ Δημοσιογράφος Ηλίας Καλοστύπης

Σπήκερ του ραδιοφώνου Νίκη Παπαγεωργίου

Μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης πράξης διάλειμμα 10 λεπτών
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∂υχαριστούμε τους χορηγούς μας, χάρις

στη συνδρομή των οποίων μπορέσαμε να καλύψου-

με μέρος των εξόδων για τα έντυπα της παράστασής

μας, αλλά και όσους μας βοήθησαν με κάθε τρόπο,

ενισχύοντας πάνω απ’ όλα το ηθικό μας. Ιδιαίτερα,

τους: Κώστα Δανιγγέλη, Χρήστο Θεοδοσόπουλο, Θά-

νο Σώτηρα, Μάγδα Κανάκη, Ελένη Μπερδούση,

Αφούς Λαμπίρη, Ειρήνη Παπαδοπούλου (οπτικό).

Ευγνώμονες είμαστε στον κ. Αντώνη Παναγιωτόπου-

λο, φωτιστή τού Μεγάρου Μουσικής και σπουδαίων

επαγγελματικών παραστάσεων, που μας «πρόσφερε

τα φώτα του», και ασχολήθηκε μ’ εμάς τους μικρούς

ερασιτέχνες μιας μικρής επαρχιακής πόλης…

Ευχαριστίες οφείλουμε και στην Καλλιτεχνική Επι-

τροπή του Μαλλιαροπουλείου Θεάτρου (ιδιαίτερα

στις κυρίες Χριστίνα Ζαμπαθά και Μαριάννα Καλτε-

ζιώτη), καθώς και στο Δήμο της Τρίπολης για την πα-

ραχώρηση του Θεάτρου, στο οποίο επιστρέφουμε

μετά από μια δεκαετία, αναμιμνησκόμενοι την ηρωι-

κή εκείνη δεκαπενταετία, όταν, εν μέσω αραχνών,

περιστερών και απρόοπτων επισκέψεων της βροχής,

παρουσιάζαμε το κατακαλόκαιρο πάνω στη σαρακο-

φαγωμένη του σκηνή 15 από τα 54 έργα τής συνολι-

κής μας παραγωγής.

Είναι φυσικό, λοιπόν, το τωρινό (16ο έργο από σκη-

νής Μαλλιαροπουλείου και 55ο από γεννήσεώς

μας) να προετοιμάζεται μέσα σε μια ατμόσφαιρα

όπου κυριαρχεί μεγαλύτερο από το σύνηθες άγχος.

Αλλά, το ξέρουμε καλά ότι εκείνο που θα θυμόμα-

στε μετά από χρόνια θα ’ναι ο κόμπος τής συγκίνη-

σης, που ντρεπόταν να αναλυθεί σε δάκρυα, καθώς

ανεβαίναμε ξανά τις σκάλες για τη σκηνή τού

Μαλλιαροπουλείου.

Δεν θα ξεχάσουμε, βέβαια, και τη χαρά, εξαιτίας

κυρίως του γεγονότος ότι τώρα δεν ήμασταν υπο-

χρεωμένοι, για πολλές από τις ανάγκες, να βρίσκου-

με αυτοσχέδιες πατέντες ή να αναζητούμε την…

εκπλήρωσή τους στα γύρω καφενεία. Γι’ αυτό και

ευχόμαστε από καρδιάς να είναι η νέα περίοδος της

ζωής τού Θεάτρου περισσότερο ευτυχής από την

προηγούμενη.

Αλλά αυτό –είναι αλήθεια– κανένας άλλος δεν μπο-

ρεί να το εγγυηθεί και να το εξασφαλίσει, παρά

μόνο η έγνοια, η ευαισθησία, η αγάπη, τού κοινού

τής Τρίπολης…

ÃÚ‹ÛÈÌÂ˜
ÁÂÓÈÎ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜

1. Παραστάσεις θα δίνονται καθημερινά

από 13 έως 23 Απριλίου. Ώρα έναρξης 9 μ.μ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας με το Μαλλιαροπούλειο

Θέατρο: 2710-233111.

2. Οι κρατήσεις για τη συγκεκριμένη ημέρα,

σειρά και θέση στο Θέατρο γίνονται στο φουαγιέ

του Μαλλιαροπουλείου και ώρες 7–9 μ.μ.

3. Ευθύς με την έναρξη των παραστάσεων,

οι πόρτες εισόδου στο Θέατρο θα κλείνουν

και παρακαλείται το κοινό να προσέρχεται

έγκαιρα.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού

τού Θεάτρου, απαγορεύεται εντός αυτού

το κάπνισμα, η λειτουργία κινητών τηλεφώνων,

η κατανάλωση κάθε είδους φαγητού και ποτού.

5. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο

2710-242126 (πρωινές ώρες).



1984-85 Το Μεγάλο μας Τσίρκο, Ιάκωβου Καμπανέλλη

1985-86 Επιπεδομετρία, Γ. Δάλκου, μονόπρακτα

1986-87 Ω παιδεία, Γ. Δάλκου, μονόπρακτα

Σχόλια σκολιά, μονόπρακτα Ελληνικά και ξένα

1987-88 Ηλέκτρα, Σοφοκλέους

1988-89 Τα δέντρα πεθαίνουν όρθια, Αλεσάντρο Κασόνα

1990 Ο δράκος, Ευγένιου Σβαρτς

Κι αυτό το φως όσο πάει και χαμηλώνει, Ελληνικά μονόπρακτα

1991 Τεϊοποτείον το αυγουστιάτικο φεγγάρι, Τζον Πάτρικ

Βατραχομυομαχία, Ομήρου (παιδική σκηνή)

1992 Ο Γενικός Γραμματεύς, Ηλία Καπετανάκη

Η Γκόλφω, Σπυρίδωνος Περεσιάδου

Οδυσσεβάχ, Ξένιας Καλογεροπούλου (παιδική σκηνή)

1993 Φαύστα, Μποστ

Ματωμένος γάμος, Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα

Το Γαλάζιο Πουλί, Μωρίς Μέτερλινγκ (παιδική σκηνή)

1994 Το Αυγό, Φελισιέν Μαρσώ

Πλούμπω, Χρήστου Δάλκου (παιδική σκηνή)

1995 Μάνα…Μητέρα…Μαμά, Γιώργου Διαλεγμένου

Το παραμύθι χωρίς όνομα, Ιάκωβου Καμπανέλλη

1996 Ο Περλιμπλίν και η Μπελίσα, Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα

Τρία πουλάκια κάθονταν, Γ. Δάλκου, Επιθεώρηση

1997 Μουσική για μια αναχώρηση, Κωστούλας Μητροπούλου

Αντιγόνη, Ζαν Ανούιγ

1998 Μήδεια, Μποστ

1999 Δάφνες και Πικροδάφνες, Δημήτρη Κεχαΐδη–Ελένης Χαβιαρά

Ο μπαμπάς ο πόλεμος, Ιάκωβου Καμπανέλλη

2000 Το Κύκνειο και άλλα τρία άσματα, τέσσερα μονόπρακτα του Άντον Παύλοβιτς Τσέχωφ

2001 Το παιχνίδι της τρέλας και της φρονιμάδας, Γιώργου Θεοτοκά

2002 Η κωμωδία του τέλους σε τρεις πράξεις, τρία Ελληνικά μονόπρακτα

Λυσιστράτη, Αριστοφάνους

Τα ρούχα του βασιλιά, Γιάννη Καλατζόπουλου (παιδική σκηνή)

Αποχαιρετισμός στο 2002, Γ. Δάλκου, Επιθεώρηση

2003 Τα εγκαίνια, Γιάννη Χρυσούλη

Γιατρός με το στανιό, Μολιέρου

2004 Μας υποχρέωσες μα δεν μας είπες τελικά πόσο μας χρέωσες, Γ. Δάλκου Επιθεώρηση

2005 Σκίτσα του Αρκά με σάρκα και οστά (ανθολόγηση από τις «ατάκες» των σκίτσων τού Αρκά,

ήτοι του Αντώνη Ευδαίμονος, τέκνου της Τριπόλεως)

Είκοσι συν ένα χρόνια (αναδρομή στα «έργα και τις ημέρες» τής Ομάδας)

2006 Παντρεύεται η Μαριωρή του Τριτσιμπίδα το παιδί, Γ. Δάλκου, μουσικο–θεατρικο–χορευτική παράσταση

σε συνεργασία με τον Χορευτικό Όμιλο Τρίπολης

Σε μια ρώγα από σταφύλι, Γ. Δάλκου, μουσικο–θεατρικο–χορευτική παράσταση με τη σύμπραξη του

Αθλητικού Γυμναστικού Ομίλου, του Ορφέα, του Μουσικού Σχολείου και του Χορευτικού Ομίλου Τρίπολης.

2007 Ήταν όλοι τους παιδιά μου, Άρθουρ Μίλλερ

2008 Τραγούδια με νόημα… (τραγούδια των παραστάσεών μας σε νέα… εκτέλεση)

Αφασία σε δεκατρείς φάσεις, Γ. Δάλκου σπονδυλωτό έργο (νέα σκηνή)

Δραματοποίηση χριστουγεννιάτικων διηγημάτων του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη (Β΄ παιδική σκηνή)

2009 Ένας εχθρός του λαού, Ίψεν (διασκευή)

Συνεργείο ονείρων «Το Αυγουστιάτικο φεγγάρι», Γ. Δάλκου, μουσικο–θεατρική παράσταση,

σε συνεργασία με την Ορχήστρα «Εν χορδαίς» του «Ορφέα Τρίπολης»

2010 Χριστουγεννιάτικη ιστορία, Κάρολου Ντίκενς (παιδική σκηνή)

Ποιος σκότωσε τον William?, Λίλιαν Δημητρακοπούλου

Δεν μπορώ, μανούλα μ’, που δεν μπορείς, Γ. Δάλκου, Επιθεώρηση

2011 Ο Μικρός Πρίγκιπας, Αντουάν ντε Σαιντ–Εξυπερύ

Πλούτος, Αριστοφάνους (νεανική σκηνή)

Ένα δειλινό στον Ορχομενό, Γ. Δάλκου

2012 Ο Επιθεωρητής, Νικολάι Γκόγκολ (διασκευή)

Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, Σαίξπηρ (διασκευή)

2013 Η επίσκεψη της γηραιάς κυρίας, Φρίντριχ Ντύρρενματ (διασκευή)

29̄ÚfiÓÈ·
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