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Ευχαριστούμε θερμά τη Βασιλική Τσαντήλα και το ξενο-
δοχείο “Mainalon Resort” για την ευγενική παραχώρηση 
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κών “Sposabella”, καθώς και τους Ηλιοστάλακτη Πετρά-
κου, Πέπη Αθανασιάδη και Μαρία Αγγελάκου χάρη στους 
οποίους κατορθώσαμε να δημιουργήσουμε τη γυάλινη 
συλλογή της Λάουρας.

Ευχαριστούμε πολύ, τον αντιδήμαρχο καθαριότητας και 
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Οργάνωση Παραγωγής: Κωνσταντίνος Σκιντζής
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«Υποθέτω ότι σχεδόν δεν χρειάζεται να δηλώσω πως υπήρ-
ξα το θύμα μιας ιδιαίτερα ταραγμένης εφηβείας, αν και οι 
σκοτούρες είχαν ολοφάνερα τη ρίζα τους στα παιδικά μου 
χρόνια». 

Αυτά αναφέρει στις «Αναμνήσεις» (Memoirs), την αυτο-
βιογραφία του, ο Τόμας Λάνιερ Ουίλιαμς, ο μετέπειτα Τέ-
νεσι Ουίλιαμς, ο συγγραφέας του «Γυάλινου κόσμου». Ο 
δημιουργός των κολασμένων νευρωτικών ηρωίδων και 
των απροσάρμοστων υπάρξεων, γεννήθηκε το 1911 στο 
Κολόμπους του Μισισιπί. Ήταν το δευτερότοκο παιδί της 
οικογένειάς του. Υπάρχει ακόμη και μια αδερφή, η Ρόουζ, 
δυο χρόνια μεγαλύτερή του για την οποία θα γίνει εκτε-
νής αναφορά στην ενότητα «Ο Γυάλινος Κόσμος». Στο 
περιβάλλον του συγγραφέα βρίσκουμε έναν πατέρα, τον 
Κορνήλιους Κόφιν Ουίλιαμς, αυταρχικό και βίαιο , αλ-
κοολικό, με ιδιαίτερη αδυναμία στο γυναικείο φύλο και, 
προπαντός, μονίμως απόντα. Αρχικά, ήταν υπάλληλος 
τηλεφωνικής εταιρείας, αργότερα άλλαξε επάγγελμα: 
έγινε υπάλληλος και μετέπειτα διευθυντής της Διεθνούς 
Εταιρείας Υποδημάτων. Αυτή η θέση τον υποχρέωνε να 
ταξιδεύει συχνά.

Η μητέρα του, η Εντουίνα Ντάκιν, κόρη επισκοπικού 
εφημέριου στο Κολόμπους του Μισισιπί, ήταν έντονα 
καταπιεστική με πουριτανικές αρχές. Θεωρούσε και την 
παραμικρή απόλαυση αμαρτία, ενώ συχνά παρενέβαινε 
στη ζωή των παιδιών της, προσπαθώντας να ελέγχει τα 
πάντα. Λόγω της υπερβολικής αγάπης του για το διά-
βασμα και ιδιαίτερα της κλασικής γραμματείας, οι συμ-
μαθητές του χλευάζουν τον Τόμας. Η μητέρα του του 
διαβάζει Σαίξπηρ και Ντίκενς. Ο πατέρας του, επειδή ο 
Τομ αντιπαθούσε το μπέηζμπολ και το αμερικάνικο πο-
δόσφαιρο, συνήθιζε να του λέει: «Τώρα εσύ θες να μας 
πεις πως είσαι αγόρι; Δεν φοράς και φούστες να τελει-
ώνουμε;».

Το 1918 η οικογένεια μετακομίζει στο Σαιν Λούις του 
Μισσούρι σε μια παρηκμασμένη γειτονιά, κατεβαίνο-
ντας στην ταξική κλίμακα της μικροαστικής κοινωνίας 
του Σαιν Λούις. «Ήταν μια άσχημη περιοχή με πολυκατοι-
κίες, όμοιες με κυψέλες» θα πει ο ίδιος στις «Αναμνήσεις» 
του. Οι υλικές απώλειες αφενός και η απαγορευτική μις 
Εντουίνα, όπως συνήθιζε να αποκαλεί τη μητέρα του, 
τον στέρησαν από φιλίες κατά τη διάρκεια των προε-
φηβικών χρόνων. Στο Γυμνάσιο, κατά τα εφηβικά του 
χρόνια, εμφανίζει μια ντροπαλότητα παθολογικού βαθ-
μού, εσωστρέφεια και κρίσεις πανικού. Ένα φανταστικό 
ακροατήριο και το βλέμμα των άλλων έμοιαζαν απει-
λητικά σε κάθε του κίνηση. Ανακαλύπτει το γράψιμο 

Τennessee 
Williams, 

ο αθόρυβος 
επαναστάτης 

(16 Μαρτίου 1911 - 
24 Φεβρουαρίου 1983)
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σα φυγή απ' τον κόσμο της πραγματικότητας. Το 1929 
ξεκινάει σπουδές δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο 
του Μισσούρι. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του επι-
δεικνύει απείθαρχη συμπεριφορά. «Ένα πνεύμα αναρχίας 
είχε εισχωρήσει στην ύπαρξή μου», ομολογεί ο ίδιος. Έμει-
νε στο Πανεπιστήμιο τρία χρόνια. Τελικά απέτυχε στις 
εξετάσεις κι ο πατέρας του, για τιμωρία, τον αναγκάζει 
να δουλέψει στην εταιρεία παπουτσιών που δούλευε κι ο 
ίδιος. Το «Τενεσί» είναι παρατσούκλι που του το «κόλλη-
σαν» εδώ οι συμφοιτητές του, λόγω της προφοράς του, 
επηρεασμένης από το ιδίωμα της Πολιτείας του Τενεσί, 
τόπου καταγωγής του πατέρα του. Αργότερα το υιοθέ-
τησε και ο ίδιος.

Δουλεύει για τρία χρόνια στην εταιρεία. Γράφει τις νύ-
χτες. Ξεκινούν να τον ταλαιπωρούν καρδιαγγειακά προ-
βλήματα που μάλλον σχετίζονται με νευρικό κλονισμό. 
Δευτερογενές όφελος των προβλημάτων αυτών της 
υγείας του ήταν να εγκαταλείψει τη δουλειά στην εται-
ρεία υποδημάτων, μια δουλειά που απεχθανόταν. Νοση-
λεύεται για μια εβδομάδα και όταν επιστρέφει, η αδερφή 
του, Ρόουζ, είχε την πρώτη της διανοητική/ψυχική κρί-
ση. Θα ακολουθήσουν και άλλες. Ο Τένεσι στέλνεται στο 
σπίτι των παππούδων του, στο Μέμφις για να αναρρώ-
σει. Εκεί διαβάζει πολύ, ιδιαίτερα θέατρο, και εμπνέεται 
από τον Τσέχωφ, τον Ίψεν, τον Μπρεχτ και τον Λώρρενς. 
Συνειδητοποιεί την αγάπη του για το θέατρο. Ξεκινάει 
σπουδές θεατρολογίας στο Πανεπιστήμιο Ουάσιγκτον 
του Σαιντ Λούις. Ένα χρόνο μετά αποφοιτά. Την ίδια χρο-
νιά (1936) η αδερφή του Ρόουζ υποβάλλεται σε λοβοτο-
μή και θα μείνει ανάπηρη μέχρι το θάνατό της σε ίδρυμα 
το 1996. Το γεγονός αυτό συνταράσσει τον συγγραφέα.

Το 1940 μετακομίζει στη Νέα Υόρκη. Ταξιδεύει σε πολ-
λές αμερικάνικες πολιτείες, φορτωμένος πόνο και τύ-
ψεις. Αναζητά την τέχνη, την περιπέτεια, τη φιλία και τον 
έρωτα, προσπαθώντας να ξεφύγει από το κακό παρελθόν 
του, στιγματισμένος όμως ισόβια από αυτό. Συνεργάζε-
ται με την Μέτρο Γκολνγουιν Μάγιερ ως σεναριογράφος. 
Αρχίζει να γράφει το «Γυάλινο Κόσμο».  Το 1944 , ο «Γυά-
λινος κόσμος» παίζεται στο Civic Theatre του Σικάγου και 
γνωρίζει εντυπωσιακή επιτυχία. Στα τριάντα πέντε του, 
έχει γίνει πια ο υπ’ αριθμόν ένα δραματικός συγγραφέας 
της γενιάς του κι ένας εκ των κορυφαίων παγκοσμίως.

Ακολουθεί μια δεκαετία μεγάλων επιτυχιών και βρα-
βεύσεων. Το 1952 εκλέγεται μέλος του Εθνικού Ινστι-
τούτου Γραμμάτων και Τεχνών. Κατά τη διάρκεια των 
δεκαετιών '50 και '60, έρχεται αντιμέτωπος με τη σκλη-
ρή κριτική και τα σχόλια του τύπου, εξαιτίας του τρόπου 

Φωτογραφία του συγγραφέα σε 
ηλικία 5 ετών.
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ζωής του, των ομοφυλοφιλικών προτιμήσεων και των 
ανοιχτών δηλώσεών του, αλλά και της σκανδαλώδους, 
παραβατικής συχνά, συμπεριφοράς του.

Ξεκινά να γράφει υπό την επίδραση ισχυρών διεγερ-
τικών. Κάνει χρήση βαρβιτουρικών και μεγάλων δόσεων 
αλκοόλ. Αρχίζει ψυχανάλυση. Νοσηλεύεται για τρεις 
μήνες στην Ψυχιατρική Κλινική Μπάρνακλ. Τιμάται από 
την Αμερικάνικη Ακαδημία Γραμμάτων και Τεχνών με 
τα βραβεία του Εθνικού Ιδρύματος Τεχνών και το χρυσό 
μετάλλιο για την προσφορά του στο θέατρο. Κατά την 
τετραετία 1971-75 εκδίδονται τα θεατρικά του «Άπαντα» 
και η αυτοβιογραφία του «Memoirs».

Το 1971 αρχίζει η έκδοση των θεατρικών απάντων του. 
Δέκα χρόνια μετά, παίζεται το τελευταίο του έργο, ενό-
σω βρίσκεται στη ζωή, το «Κάτι ασαφές, κάτι ξεκάθαρο», 
χωρίς επιτυχία.

Το 1982 κερδίζει με τον Χάρολντ Πίντερ το βραβείο 
Κόμμονγουέλθ που συνοδεύεται από 11.000 δολάρια.

Το 1983 βρίσκεται νεκρός στο ξενοδοχείο Ελυζέ της 
Νέας Υόρκης. Ο θάνατος του προκλήθηκε από ένα πώμα 
μπουκαλιού που είχε σφηνωθεί στο λαιμό του. Κάποιοι 
μίλησαν για αυτοκτονία. Η κηδεία του έγινε στο Σαιντ 
Λούις.

O συγγραφέας στο εξώφυλλο του 
περιοδικού Time, 9 Μαρτίου 1962.
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«Το πορτρέτο μιας κοπέλας στο γυαλί» είναι ο τίτλος 
ενός μικρού διηγήματος του Ουίλιαμς το οποίο επεξερ-
γάστηκε δραματουργικά για να προκύψει ο «Γυάλινος 
Κόσμος» (1944). Ο τόπος όπου διαδραματίζονται τα 
γεγονότα είναι το Σαιντ Λούις του Μισσούρι των ΗΠΑ. 
Εκεί, σε μια από τις τόσες ανθρώπινες κυψέλες που φυ-
τρώνουν σαν εξανθήματα στις κοσμοπλημμυρισμένες 
αστικές συνοικίες, ζει η οικογένεια Γουίνγκφιλντ: η μητέ-
ρα, Αμάντα, η κόρη, Λάουρα και ο γιος, Τομ, που είναι και 
ο αφηγητής. Όπως λέει ο ίδιος, «το έργο είναι μια αναπό-
ληση». Στην ουσία είναι οι αναμνήσεις του ίδιου από την 
οικογένειά του, πριν την εγκαταλείψει. Πρόκειται για το 
πιο αυτοβιογραφικό έργο του Αμερικανού συγγραφέα.

Οι οικογενειακές και άλλες προσωπικές εμπειρίες στά-
θηκαν η πρώτη, και καθοριστική, ύλη για τούτο και για 
άλλα έργα του Ουίλιαμς, του μάγου που μετουσίωνε το 
προσωπικό σε τέχνη. Και το έκανε για να απομακρύνει 
από μέσα του τα «θηρία», όπως ονόμαζε τις νευρωτικές 
εμμονές και τύψεις που τον καταδίωκαν.

Είναι εύκολο να αναγνωρίσουμε τα πρόσωπα του έρ-
γου στο οικογενειακό περιβάλλον του συγγραφέα που 
περιλάμβανε μια σχιζοφρενή αδερφή, τη Ρόουζ (είναι η 
Λάουρα με το κινητικό πρόβλημα στο έργο), τον φιλόδο-
ξο αδερφό της, τον Τόμας, (είναι ο ίδιος ο συγγραφέας 
και αφηγητής στο έργο) και μια νευρωτική μητέρα, την 
Εντουίνα, (ενσαρκώνεται από την Αμάντα). Στο σπίτι επί-
σης υπάρχει ένα κάδρο, η φωτογραφία ενός ορατού-αό-
ρατου πατέρα που ερωτεύτηκε τις μεγάλες αποστάσεις 
και εγκατέλειψε πριν από δεκαέξι χρόνια την οικογένειά 
του. Τους έστειλε μόνο ένα μήνυμα: «Γεια και αντίο». Η 
οικογένεια ζει σε ομαδική κατάθλιψη.

Το πρόσωπο γύρω από το οποίο κινούνται οι υπόλοι-
ποι χαρακτήρες του έργου, είναι η Λάουρα. Μια παιδική 
αρρώστια την άφησε ανάπηρη, με το ένα της πόδι πιο 
κοντό από το άλλο. Αποδρά από τη ζοφερή ατμόσφαι-
ρα του σπιτιού μέσω του λαμπερού, γυάλινου «θηριο-
τροφείου» της, όπως η ίδια αποκαλούσε τη συλλογή της 
από μικρά γυάλινα ζωάκια. Ζει σ' έναν άλλο χώρο-χρόνο, 
τον πλασματικό κόσμο της. Έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, 
είναι δειλή, άβουλη και άτολμη. Θεωρεί τον εαυτό της 
σακάτη κι ας επιμένει η μάνα της πως αυτό δεν το προ-
σέχει κανένας. Μένει προσκολλημένη σε έναν πλατωνι-
κό έρωτα, από τον οποίο δεν μπορεί να συνέλθει. Απο-
δέχεται στωικά όλη τη δυστυχία και την κατάντια της 
οικογένειάς της. Δεν είναι ούτε δυναμική ούτε εριστική. 
Μόνο κάθεται και ακούει. Αυτά όλα την δείχνουν παρά-
ξενη στα μάτια των άλλων.

«Ο Γυάλινος
Κόσμος»
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Mέσω, κυρίως αυτής της ηρωίδας, κρατά ο συγγρα-
φέας, ως εξιλέωση, για πάντα ζωντανή τη φιγούρα της 
πολυαγαπημένης αδερφής του, της Ρόουζ. Η Ρόουζ υπε-
βλήθη στη θεραπεία της λοβοτομής με την ελπίδα να 
απαλλαγεί από τη σχιζοφρένεια, αυτό που η ίδια ονόμα-
ζε «εγκληματικά θηρία». Το αποτέλεσμα ήταν να κατα-
στεί ανάπηρη ως την ημέρα του θανάτου της σε ίδρυμα. 
Το γεγονός αυτό σημάδεψε τον Τένεσι και τον φόρτωσε 
ενοχές, γιατί ο ίδιος ήταν απών. Από τούτο το γεγονός 
και ο τίτλος του έργου: «Γυάλινος Κόσμος» ή «Γυάλινο 
Θηριοτροφείο».

Απόσπασμα από συνέντευξη του Συγγραφεα:

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Υπάρχουν ομοιότητες 
ανάμεσα στη Λάουρα, την αδερφή σας με τη 
φυσική και συναισθηματική παράλυση στο 
“Γυάλινο Κόσμο” και την ψυχικά άρρωστη 
αδελφή σας, τη Ρόουζ;

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Η αδερφή μου ήταν ένα πρό-
σωπο πολύ πιο ζωντανό, τρομερά πιο ζωντανό 
απ' ό,τι η Λάουρα. Θα μπορούσε να ανακάμψει, 
ώστε να είναι υγιέστατη σήμερα. Αν δεν είχε 
κάνει αυτή την πουτάνα την εγχείρηση, τώρα 
θα είχε ξαναπιάσει κορυφή.

Ο Τομ, ένας ονειροπόλος ποιητής, δέχεται καθημερι-
νά την αφόρητη κριτική και καταπίεση της Αμάντας, της 
μητέρας του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υποτάσσεται 
πλήρως στα «πρέπει» που εκείνη θέλει να του επιβάλει. 
Δουλεύει σε αποθήκη παπουτσιών για 60 δολάρια το 
μήνα. Θέλει απελπισμένα να ξεφύγει από την κατάστα-
ση που ζει. Έχει όνειρα και φιλοδοξίες και νιώθει σαν να 
είναι εγκλωβισμένος και να πνίγεται μέσα στο περιβάλ-
λον που μεγαλώνει. Φτάνει στο σημείο να πει «τι τυχε-
ροί που είναι οι πεθαμένοι», κάθε φορά που τον ξυπνά η 
μάνα του για να πάει στη δουλειά. Προκειμένου να βυθι-
στεί στα όνειρά του, επιλέγει σαν μόνη διέξοδο τον κινη-
ματογράφο και τα ξενύχτια, αλλά και τη λογοτεχνία. Δε 
σταματά να γράφει ποίηση, γι’ αυτό και ο συνάδελφός 
του, ο Τζιμ, τον αποκαλεί «Σαίξπηρ»! Στο τέλος φεύγει, 
αποτινάσσοντας ένα καταπιεστικό υπερπροστατευτικό 
μητρικό «κουκούλι». Παύει να αρκείται στη φαντασία και 
στον κινηματογράφο και αναζητά την τέχνη, τη φιλία, 
τον έρωτα, και τις αληθινές περιπέτειες, ίσως, γιατί όλα 
αυτά είναι ισχυρότερα από την ώριμη συνειδητοποίηση 
ότι αυτός αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των θεμελίων 

Αφίσα της παράστασης σε σκηνοθε-
σία του David Cromer, 2009
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μιας νοσηρής οικογένειας. Χαρακτηριστικό είναι πως 
απολύθηκε από τη δουλειά του, γιατί έγραψε ένα ποίη-
μα σε κουτί παπουτσιών! Στην τελευταία του αφήγηση 
όμως παραδέχεται πως δεν μπόρεσε να ξεφύγει από το 
πεπρωμένο του.

Και τέλος, μια μητέρα, πρώην καλλονή του αμερικάνι-
κου Νότου, η Αμάντα. Είναι η απεικόνιση ενός χαμένου 
ένδοξου παρελθόντος. Την χαρακτηρίζει μια κλασική 
νεύρωση μεγαλομανίας. Συχνά ζητά καταφύγιο σ' αυτό 
το ένδοξο παρελθόν και τα ξεφτισμένα μεγαλεία του. 
Ο φόβος της μοναξιάς και της εγκατάλειψής της γίνε-
ται πραγματικότητα, αυτό που πάντα δυσκολευόταν να 
αποδεχτεί και να αντιμετωπίσει. Οι λέξεις που ξεστομί-
ζει είναι συγκλονιστικές και χαρακτηριστικές της εποχής 
και των κοινωνικών συνθηκών που επικρατούσαν τότε. 
Μέσα από τα λόγια της, ο συγγραφέας κεντά με ενάρ-
γεια και διεισδυτικότητα πάνω στη «δήθεν» συμπεριφο-
ρά της κοινωνίας, η οποία απορρίπτει ασυζητητί κάθε τι 
που ξεφεύγει από την «πεπατημένη». Και δεν είναι μόνο 
η τότε κοινωνία. Αυτή η στάση και η συμπεριφορά μας 
χαρακτηρίζει ακόμη και σήμερα, στην εποχή της παγκο-
σμιοποίησης και της πολυπολιτισμικότητας.

«Και τι μας απομένει; Θα ζούμε ταπεινωμένες σ’ όλη μας τη 
ζωή; Ξέρω πολύ καλά τι γίνεται με τις ανύπαντρες γυναίκες 
που δε φρόντισαν να εξασφαλίσουν μια δουλειά. Είδα αξι-
οθρήνητες ιστορίες στο Νότο που δεν μπορείς να τις αντέ-
ξεις: γεροντοκόρες να ζουν υπό την κηδεμονία του άντρα της 
αδερφής τους ή της γυναίκας του αδερφού τους, που δεν 
ήθελαν ούτε να τις βλέπουν. Παραγκωνισμένες σ’ ένα μικρό 
δωμάτιο σαν ποντικοπαγίδα, που ο ένας συγγενής τις σπρώ-
χνει στον άλλο. Γυναίκες σαν τα πουλιά που δεν έχουν καμιά 
φωλιά, που όλη τους τη ζωή τρώνε το ξεροκόμματο της τα-
πείνωσης! Αυτό το μέλλον θέλουμε; Δεν μπορώ να σκεφτώ 
άλλη εξέλιξη! Μια χαρά θα είμαστε έτσι!.. Τα κορίτσια πρέπει 
να παντρεύονται!». Η απόγνωση της Παγκόσμιας Μάνας 
απέναντι στο επερχόμενο αδιέξοδο στη ζωή της αδύνα-
μης κόρης της. Καταπιεστική αλλά και στοργική προς τα 
παιδιά της. Στο τέλος του έργου θα υψώσει σπαραχτικές 
κραυγές απελπισίας προς τον Τομ: «Άφησέ μας εμάς εδώ, 
μόνες μας, μια μάνα έρημη, μια αδερφή ανάπηρη, ανύπα-
ντρη, χωρίς δουλειά…Πήγαινε, μη μας σκέφτεσαι καθόλου!» 
Είναι η ίδια που στην αρχή του έργου δεν ήθελε ν' ακούει 
στο σπίτι της τις λέξεις «ανάπηρη» και «σακάτισσα».

Τα λιμνάζοντα νερά της οικογένειας έρχεται στο τέ-
λος να ταράξει ένας όμορφος επισκέπτης και καθ’ όλα 
φυσιολογικός νέος, ο Τζιμ Ο' Κόνορ. Δείχνει φιλοσοφη-
μένος, μελετημένος, φιλικός και φιλόδοξος. Εκφραστής 

Αφίσα της παράστασης στο ORU 
Theatre, 2017
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του «αμερικάνικου ονείρου». Επενδύει στο μέλλον, στην 
τεχνολογική πρόοδο και στην προσωπική του εξέλιξη. 
Βάζει στόχους πολύ συγκεκριμένους. Η παρουσία του 
φωτίζει σαν πυροτέχνημα τη δυστυχία της οικογένειας 
Γουίνγκφιλντ. Αναζωπυρώνει τον απωθημένο εφηβικό 
έρωτα της Λάουρας γι' αυτόν. δείχνει γνήσιο ενδιαφέρον 
γι' αυτήν, ειδικά από τη στιγμή που την αναγνωρίζει και 
θυμούνται μαζί τα παλιά. Πασχίζει να τονώσει το καταρ-
ρακωμένο ηθικό της. Μένει μετέωρο το ερώτημα για το 
αν τελικά ωφέλησε τη Λάουρα η συνάντηση και το φιλί 
της μαζί του. Το πέρασμά του ήταν μια αύρα που χάιδεψε 
τους ανθρώπους που τον φιλοξένησαν. Στο τέλος αυτοί, 
καθώς είναι έρμαια των ψευδαισθήσεών τους, θα τσακι-
στούν στα βράχια της αλήθειας και η Λάουρα θα βυθι-
στεί περισσότερο στη μοναξιά και τη μελαγχολία.
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Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα
που πρέπει το μεγάλο Ναι ή το μεγάλο το  Όχι  
να πούνε. Φανερώνεται αμέσως όποιος τό ‘χει  
έτοιμο μέσα του το Ναι, και λέγοντάς το πέρα

πηγαίνει στην τιμή και στην πεποίθησί του.
Ο αρνηθείς δεν μετανοιώνει. Aν ρωτιούνταν πάλι,
όχι θα ξαναέλεγε. Κι όμως τον καταβάλλει
εκείνο τ’ όχι — το σωστό — εις όλην την ζωή του.

Κ.Π. Καβάφης «Che fece .... il gran rifiuto»

«Θα μου 'ρχότανε γάντι να βγω από αυτό το καρφωμένο 
φέρετρο χωρίς να βγάλω ούτε ένα καρφί και να γλιτώσω από 
τούτη την κωλοκατάσταση». Λόγια του Τομ από την τέταρ-
τη σκηνή του έργου. Καρφωμένο φέρετρο: ο ασφυκτικός 
χώρος (σπίτι, αποθήκη, καταγώγια, σινεμάδες κλπ) μέσα 
στον οποίο κινείται. Δηλαδή όλα αυτά που συνιστούν 
την κωλοκατάσταση: τους συνεχείς καυγάδες με τη νευ-
ρωτική μητέρα του που συνεχώς τον ελέγχει, που τον 
αμφισβητεί, που θέλει να τον στριμώξει μέσα στο στε-
νό καλούπι μιας παρωχημένης πουριτανικής ηθικής του 
αμερικάνικου Νότου. Οι απειλές απόλυσης εκ μέρους 
του αφεντικού του, που τον αναγκάζουν να κρύβεται στο 
λουτρό της αποθήκης για να μετουσιώσει σε στίχους, 
πάνω σε κουτιά παπουτσιών, τις ποιητικές του εμπνεύ-
σεις. Και το μεγάλο καρφί, η Λάουρα, η πολυαγαπημένη 
αδερφή, που δε θέλει να την αποχωριστεί, που γι' αυτή 
υπομένει το μαρτύριό του. Για πόσο όμως;

Ζητούμενο: η επιθυμία του ν' αποδράσει από αυτό το 
φέρετρο. «Να ξεφύγω απ΄τη μετριότητα θέλω!..Για εξή-
ντα πέντε δολάρια το μήνα ξεπουλάω αυτό που ονειρεύ-
ομαι να κάνω και να γίνω!» Πόσοι, ειδικά νέοι της εποχής 
μας, το 'χουν καημό και το 'χουν φωνάξει; Πολλοί το απο-
φάσισαν κιόλας. Πολλοί, οι περισσότεροι, το ψιθυρίζουν 
διστακτικά. Πώς αποφασίζεις όμως να ακολουθήσεις το 
δρόμο της καρδιάς σου, εγκαταλείποντας ανθρώπους 
που αγαπάς και μπορεί να σε χρειάζονται; Αυτό είναι 
το δίπολο του έργου: από τη μια το συναίσθημα και τα 
«θέλω» και από την άλλη το ηθικό, θεσμικό και κοινωνικό 
«πρέπει».

«Προλαβαίνεις ν' αποδράσεις , ακόμη κι αν δεν έχεις απο-
φασίσει πού θα πας» απαντά ο ίδιος ο συγγραφέας στο 
«Καμίνο Ρεάλ», αποφασισμένος να ρισκάρει. Το θέμα της 
φυγής το πάλευε συνέχεια μέσα του, μέχρι που διέβη τον 
Ρουβίκωνα

Ο δικός μας 
«Γυάλινος
Κόσμος»
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Τρομακτικές οι αναλογίες και τα διλήμματα του «Γυά-
λινου Κόσμου» με τη σημερινή εποχή. Δεν είναι η νο-
σταλγία αλλά η οδύνη της επιλογής που έχει το κόστος. 
Όποια απόφαση κι αν πάρεις. Ο ίδιος ο συγγραφέας το 
αποτόλμησε, εισπράττοντας ενοχές και εγκλωβίζοντας 
τον εαυτό του στην ασφυκτική φυλακή της μνήμης.  
«Λάουρα, Λάουρα, προσπάθησα να σ' αφήσω πίσω, αλλά εί-
μαι πιο πιστός απ' ό,τι λογάριαζα!», μονολογεί περιπλανώ-
μενος στους δρόμους της αυτοεξορίας του.

Ο Ουίλιαμς δεν προτιμά να δείξει αυτά που συμβαίνουν 
στους άλλους, αλλά αφήνει να φανεί η φωτιά που καίει 
τον ίδιο. Ας μην κρυβόμαστε, λοιπόν, ας παραδεχτούμε, 
επί τέλους, ότι είμαστε κι εμείς μέρος του προβλήματος. 
Ο ίδιος το έχει πει ξεκάθαρα: «ζούμε όλοι σ' ένα φλεγόμε-
νο σπίτι. Δεν υπάρχει πυροσβεστική να την καλέσουμε, ούτε 
έξοδος κινδύνου. Υπάρχει μόνο το μικρό παραθυράκι της σο-
φίτας για να κοιτάζουμε, παγιδευμένοι, τη φωτιά που κατα-
βροχθίζει το σπίτι».

Κι εδώ το δίλημμα: τι κάνουμε; Πηδάμε στο κενό κι ό,τι 
γίνει ή μένουμε μέσα και καιγόμαστε; «Το κενό υπάρχει 
όσο δεν πέφτεις μέσα του» απαντά ο Ελύτης. («Μαρία Νε-
φέλη»).

Ο Γυάλινος Κόσμος, εύθραυστος και διαπεραστικός, εί-
ναι πολλά πράγματα. Είναι κάθε κόσμος που μας κρατάει 
μακριά από την πραγματικότητα. Σήμερα μιλάμε συνε-
χώς για εικονικές πραγματικότητες. Μέσα από τα social 
media διαμορφώνουμε πλαστές εικόνες για τον εαυτό 
μας αλλά και για τον κόσμο που μας περιβάλλει. Περ-
νάμε ατέλειωτες ώρες μπροστά σε κάποια οθόνη. Κατά 
κάποιο τρόπο, όλοι μας ζούμε σε έναν γυάλινο κόσμο. 
Καταφεύγουμε σ’ αυτόν για να αποφύγουμε τη σκλη-
ρή πραγματικότητα. Μόνο που η πραγματικότητα είναι 
γύρω μας και παντού. Μοιραία κάποια στιγμή θα πέσου-
με πάνω της κι ο γυάλινος κόσμος μας θα θρυμματιστεί.

Εδώ κι η αποστολή του πραγματικού θεάτρου: να πα-
ραστέκει από κοντά τον άνθρωπο στις υπαρξιακές του 
ανησυχίες, στο πώς βιώνει την πραγματικότητα που 
τον περιβάλλει και πώς διαμορφώνει τις σχέσεις του με 
τους άλλους. Είμαστε μια κοινωνία σε κρίση και το θέα-
τρο δεν γίνεται να στέκεται θεατής. Πρέπει να είναι το 
καμπανάκι που θα μας κρατάει σε εγρήγορση κι όχι το 
νανούρισμα που θα μας προσφέρει τον ψευτοοργασμό 
μιας ονείρωξης.
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«Θα σας πάω πίσω στο παρελθόν, γύρω στα χίλια εννιακό-
σια τριάντα, τότε που εδώ στην Αμερική η μεσαία τάξη είχε 
χάσει το φως της και προσπαθούσε να διαβάσει, ψηλαφώ-
ντας με τα δάχτυλα, τις εξελίξεις μιας οικονομίας που κατέρ-
ρεε. Φωνές, εργατικά κινήματα, άγρια πότε πότε, γενικώς, 
θολούρα». Είναι λόγια του Τομ από το «Γυάλινο Κόσμο» 
τα οποία αποδίδουν με ενάργεια το κλίμα της εποχής 
στην οποία διαδραματίζονται τα γεγονότα του έργου, 
τότε που η πτώση των αξιών στο χρηματιστήριο, οδήγη-
σε αυτόματα και στην πτώση των αξιών στην κοινωνική 
ζωή. Ευνόησε, τουλάχιστον, την αναζήτηση νέου προσα-
νατολισμού στο αμερικάνικο δράμα. 

Ο όρος «μοντέρνο αμερικάνικο δράμα» περιλαμβάνει 
τους κυριότερους Αμερικάνους συγγραφείς του 20ού 
αιώνα, τα έργα τους και τα χαρακτηριστικά αυτών των 
έργων. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να οριστεί με δυο λέξεις. 
Δεν είναι ένας όρος λεξικού που έχει έναν συγκεκριμέ-
νο ορισμό. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως περίοδος 
κατά την οποία οι δραματουργοί της Αμερικής άρχισαν 
να εμπλουτίζουν τα έργα τους με νέα και «σύγχρονα» 
στοιχεία. Πρόκειται για μια φάση πειραματισμού σε 
μορφές όπως ο εξπρεσιονισμός, ο συμβολισμός και ο ρε-
αλισμός και σε θέματα όπως η πραγματικότητα έναντι 
της ψευδαίσθησης. Χρησιμοποιούν γλώσσα που αντικα-
τοπτρίζει την κοινωνία στην οποία απευθύνονται και την 
οποία εξερευνούν, προκειμένου να «μιλήσουν» σε έναν 
κόσμο στον οποίο το άτομο είχε ολοένα και πιο χαλα-
ρή σχέση με τις παραδοσιακές «άγκυρες» της θρησκείας, 
των κοινωνικοπολιτικών ευθυγραμμίσεων και των οικο-
γενειακών σχέσεων. Ο Αμερικάνος, πια, αυτοπροσδιορί-
ζεται διαφορετικά υπό την επήρεια του «αμερικάνικου 
ονείρου». Το σύγχρονο αμερικάνικο θέατρο, συναισθη-
ματικό και συναρπαστικό, άνοιξε το δρόμο για τις επόμε-
νες γενιές. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίοδος που χρήζει 
μελέτης και το δράμα βοηθά σ' αυτό.

Οι σαρωτικές οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και 
πολιτισμικές αλλαγές που σημειώθηκαν τότε στην Αμε-
ρική, επηρέασαν συγγραφείς όπως ο Ευγένιος Ο' Νηλ, 
ο Άρθουρ Μίλερ, ο Τένεσι Ουίλιαμς ο Έντουαρντ Άλμπι 
και άλλοι. Έργα όπως το «Ψηλά από τη γέφυρα» και ο 
«Θάνατος του εμποράκου» του Μίλερ , το «Λεωφορείον 
ο πόθος» και ο «Γυάλινος κόσμος» του Τένεσι Ουίλιαμς, 
το «Ταξίδι μακριάς ημέρας μέσα στη νύχτα» του O' Nηλ 
και η «Ιστορία ζωολογικού κήπου» του Άλμπι, παρουσι-
άζουν πολλά από τα στοιχεία που μπορούν να χαρακτη-
ριστούν ως «τάσεις» της αμερικάνικης δραματουργίας, 
η οποία, από τα τέλη του 19ου αιώνα πειραματίζεται σε 
νέες θεατρικές μορφές. Οι επιρροές από Ευρωπαίους 

Γενικές τάσεις 
του μοντέρνου 
αμερικάνικου 
δράματος
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δημιουργούς, όπως ο Τσέχωφ, ο Ίψεν κ.ά. ήσαν καθορι-
στικές για την ένταξη της ζωής μέσα στο δράμα με πιο 
ρεαλιστικό τρόπο.

Ο ρεαλισμός απέδιδε την καθημερινή πραγματικότητα 
με έναν τρόπο που θα φαινόταν πιο οικείος στο αμερικά-
νικο κοινό. Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής σε μια εποχή όπου 
η κλιμάκωση της μετανάστευσης και της φτώχειας, οι 
φυλετικές διακρίσεις, ο αγώνας για τα δικαιώματα των 
γυναικών, η εξαπλούμενη κατάθλιψη, απότοκο της βιο-
μηχανικής απασχόλησης, η κρίση στη θρησκεία, η τεχνο-
λογική ανάπτυξη και η συνεχής προσπάθεια κατάκτησης 
του «αμερικάνικου ονείρου» ήταν το πλαίσιο μέσα στο 
οποίο στροβιλιζόταν η αμερικάνικη κοινωνία. 

Ο εξπρεσιονισμός και ο συμβολισμός, επίσης, επηρέ-
ασαν το αμερικάνικο θέατρο και αντιπροσωπεύουν μια 
κρίσιμη φάση στην εξέλιξη του αμερικάνικου δραματι-
κού μοντερνισμού. Στο «Γυάλινο Κόσμο», για παράδειγ-
μα, ο Ουίλιαμς, απογοητευμένος από το εξαντλημένο 
θέατρο ρεαλιστικών συμβάσεων, οδηγήθηκε στο να 
βρει ένα νέο τρόπο έκφρασης της μορφής και του περι-
εχομένου των έργων του. Χρησιμοποιεί σύμβολα, όπως 
«μπλε ρόδο» στο «Γυάλινο Κόσμο», για να εκφράσει την 
περίεργη ομορφιά της Λάουρας και την απομόνωσή της, 
καθώς τα μπλε τριαντάφυλλα δεν υπάρχουν πουθενά 
στον πραγματικό κόσμο. Το μπαλκονάκι - διαφυγή, στο 
ίδιο έργο, είναι επίσης ένα άλλο εξπρεσιονιστικό σύμ-
βολο που αντιπροσωπεύει την απόδραση από το κλίμα 
κατάθλιψης και νευρώσεων που επικρατεί στο νοικοκυ-
ριό των Γουίνγκφιλντ. Ο Τομ συχνά βγαίνει εκεί για να 
καπνίσει, υπολογίζοντας, ίσως, και στην ενδεχόμενη 
απόδραση του από το νοσηρό κλίμα της οικογένειας. 
Τα γυάλινα ζωάκια, τέλος, και οι γρατζουνισμένοι δίσκοι 
γραμμοφώνου είναι βοηθητικά διαφυγής της Λάουρας 
από τον πραγματικό κόσμο. 

«Η πραγματικότητα έναντι των ψευδαισθήσεων» θα 
μπορούσε να τιτλοφορηθεί η θεματολογία του αμερικά-
νικου μοντέρνου ρεπερτορίου. Τα κοινωνικά δεινά, που 
διεκτραγωδούνται στα θεατρικά έργα αυτής της εποχής, 
όπως είναι η ψευδαίσθηση του «αμερικάνικου ονείρου» 
που μόνο δυστυχία δημιούργησε, έγιναν σημείο αναφο-
ράς των Αμερικανών δραματουργών. Είναι τα δεινά τα 
οποία ήθελαν να εξαλείψουν. Μπορεί να μην το κατόρ-
θωσαν, όμως συνέβαλαν στην ευαισθητοποίηση του κό-
σμου. Τα έργα του Ουίλιαμς και του Μίλερ καθώς επίσης 
το «Ταξίδι μακριάς ημέρας μέσα στη νύχτα» του Ο' Νηλ 
και το «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ» του Έντου-
αρντ Άλμπι, πάνω σ' αυτό το θέμα επικεντρώνονται. 

«Δε θέλω ρεαλισμό, 
θέλω μαγεία.»

Τενεσί Ουίλιαμς
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Οι περισσότεροι χαρακτήρες στο σύγχρονο αμερικανι-
κό δράμα που έχουν επενδύσει στο όνειρο, έχουν κατα-
λήξει σε κάποιο είδος τραγωδίας ή πτώσης, υποδηλώνο-
ντας ότι το αμερικάνικο όνειρο είναι μια ψευδαίσθηση. 
Η αμερικάνικη κοινωνία της εποχής αρνείται την πραγ-
ματικότητα και αντ' αυτής δέχεται την ψευδαίσθηση 
της επιτυχίας στο όνειρο, καθώς είναι καλύτερη από την 
αποδοχή της σκληρής πραγματικότητας στην οποία ζει. 
Μάταιες προσπάθειες να βρεθεί η ελπίδα στην απελπι-
σία.

Στην Ελλάδα, έχουν πραγματοποιηθεί πολλές παρα-
στάσεις του έργου από διάφορους θιάσους, όπως του 
Εθνικού Θεάτρου, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλά-
δος, του Θεάτρου Τέχνης καθώς και πολλών Δημοτικών 
Περιφερειακών Θεάτρων. 

Το έργο για πρώτη φορά παρουσιάστηκε από το Θέ-
ατρο Τέχνης το 1946 σε σκηνοθεσία Καρόλου Κουν και 
μουσική Μάνου Χατζιδάκι. Για την παράσταση, είχε γρά-
ψει ο Μ. Καραγάτσης: «Ο κ. Κουν έπαιξε σαν ηθοποιός τον 
πρώτο ανδρικό ρόλο. Ο κ. Καλλέργης απέδωσε πολύ καλά 
τον τύπο του νεαρού, θετικού και πεζολόγου Αμερικανού. 
Όσο για την δ. Λαμπέτη, πρέπει να ομολογήσουμε ότι γέμισε 
τη σκηνή με το δημιουργικό παίξιμό της. Μολονότι αποφεύ-
γω τις προφητείες, έχω την εντύπωση πως αυτή η κοπελίτσα 
θα πάει μακριά και ψηλά!»

«Όσο υπάρχουν εν ενεργεία ηθοποιοί τα έργα του Τένεσι 
Ουίλιαμς θα μακροημερεύουν». 

‘Αρθουρ Μίλερ

«Εάν η γνώση, το χρήμα και η εξουσία, όπως πιστεύει ο 
Τζιμ, ο νεαρός εκ των πρωταγωνιστών του έργου, πράγματι 
συγκροτούν τη δημοκρατία, τότε η ίδια η δημοκρατία βρί-
σκεται υπό απειλή. Ο κόσμος μας είναι γεμάτος με ‘’Γυάλι-
νους κόσμους’’, γιατί όλα αυτά τα οικοδομήματα φλέγονται 
αδιάκοπα απ την οργή και τη φωτιά της ανθρώπινης απελ-
πισίας»

Διαγόρας Χρονόπουλος, σκηνοθέτης,
 όταν ανέλαβε τη σκηνοθεσία του έργου για το ΚΘΒΕ.

Είπαν για το 
«Γυάλινο
Κόσμο»
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«Οι χαρακτήρες του γυάλινου κόσμου δε σβήνουν μαζί με 
το έργο. Προεκτείνονται στα κατοπινά έργα του Ουίλλιαμς. 
Ουσιαστικά σε όλα τα έργα του Ουίλλιαμς υπάρχει ένας βα-
σικός χαρακτήρας, μία βασική κατάσταση: ο άνθρωπος (η 
γυναίκα κυριότατα), που ανήμπορος να πλάσει την πραγμα-
τικότητα σύμφωνα με τα όνειρά του και μη αντέχοντας τη 
θλιβερότητά της, γλιστράει στη φαντασία για να βρει μιαν 
υπνωτική λύτρωση». 

Μάριος Πλωρίτης,
 βασικός μεταφραστής του Ουίλιαμς στην Ελλάδα, για τις 

παραστάσεις του Καρόλου Κουν στο Θέατρο Τέχνης. 

«Το καλύτερο, χωρίς αμφιβολία, δράμα του Αμερικανού 
Τσέχοφ. Είναι ένα καθαρό, διαυγές, ψυχολογικό δράμα , ηθο-
γραφικού γένους. Ο συγγραφέας καταγράφει με ακρίβεια 
μικροβιολόγου τις συμπεριφορές τεσσάρων πειραματόζωων, 
έχοντας ως όπλο την επιστημονική μεθοδολογία. Τα τέσσε-
ρα αυτά πρόσωπα ζουν και κινούνται μέσα σ’ ένα δοσμένο 
κοινωνικό, οικονομικό πλέγμα θεσμών, ηθών, αξιών και ιδε-
ών. Το περιβάλλον καθορίζει τα μέγιστα τη συμπεριφορά, τα 
ήθη και τους χαρακτήρες. Οι ήρωες του Ουίλιαμς ζουν και 
κινούνται, αντιδρούν και σχεδιάζουν σχεδία βίου μέσα στον 
αμερικανικό Νότο, όπως εξάλλου και στα περισσότερα έργα 
του. Εκείνο που τους κάνει να υπερβαίνουν τα στενά, ασφυ-
κτικά πλαίσια της κοινωνίας τους και της εποχής τους είναι η 
ποιητική δύναμη του ποιητή και την εφοδιάζει με ρίζες εντο-
πιότητας αλλά και ύψος, πλάτος φυλλώματος και απλώνεται 
όπου γης.»

Κώστας Γεωργουσόπουλος 

«Ο Γυάλινος Κόσμος του Ουίλιαμς είναι το καλύτερο αμερι-
κάνικο θεατρικό έργο της χρονιάς, (1945) κατά τη γνώμη του 
Κύκλου Δραματικών Κριτικών της Νέας Υόρκης. Το δράμα 
κέρδισε το ετήσιο βραβείο στην πρώτη ψηφοφορία από τους 
τοπικούς κριτικούς εφημερίδων και περιοδικών που συνα-
ντήθηκαν χθες το απόγευμα στο ξενοδοχείο Algonquin.

Από τις δεκατέσσερες ψήφους (τόσα ήσαν τα υποψήφια 
έργα) ο Γυάλινος Κόσμος κέρδισε εννέα. Το σκεπτικό της Επι-
τροπής: Η ευαίσθητη κατανόησή του συγγραφέα για τα τέσ-
σερα ταραγμένα ανθρώπινα όντα του έργου.»

Νew York Times
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«Αν το γράψιμό σου είναι έντιμο, πρέπει να είσαι κι 
εσύ έντιμος.

«Τι είναι ίσιο; Μια γραμμή ή ένας δρόμος. Η ανθρώ-
πινη καρδιά; Ω, όχι! Κάνει στροφές σαν ένα δρόμο 

που περνά ανάμεσα σε βουνά.»

«Αν ξεφορτωθώ τους δαίμονές μου, θα χάσω τους 
αγγέλους μου.»

«Η σιγουριά είναι ένα είδος θανάτου.»

«Τα πουλιά σε κλουβιά ανέχονται το ένα το άλλο, 
αλλά το πέταγμα είναι η λαχτάρα τους.»

«Όλη η ζωή είναι ανάμνηση εκτός από μια στιγμή 
που τώρα περνάει δίπλα σου τόσο γρήγορα που δύ-
σκολα μπορείς να την πιάσεις.»

«Το μίσος είναι ένα συναίσθημα, που μπορεί να 
υπάρχει όπου δεν υπάρχει κατανόηση.»

«Ένα κενό είναι μια κόλαση πολύ καλύτερη από κά-
ποιες παγίδες με τις οποίες η φύση το καμουφλά-
ρει.»

«Oι άνθρωποι είναι πιο άνθρωποι όταν υποφέρουν.»

«Ο χρόνος είναι η μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα 
σε δυο τόπους.»

Λόγια του Τενεσί...
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The Glass Menagerie «Γυάλινος Κόσμος», 1944
 Βραβείο Κριτικών της Νέας Υόρκης (1945)

A Streetcar Named Desire «Λεωφορείον ο Πόθος», 1947, 
Βραβείο Κριτικών της Νέας Υόρκης και βραβείο Πούλιτζερ 
(1948)

Summer and Smoke «Καλοκαίρι και καταχνιά», 1948

The Rose Tattoo «Τριαντάφυλλο στο στήθος», 1951, 
Βραβείο Tony, σαν καλύτερο έργο της χρονιάς.

Camino Real, 1953

Cat on a Hot Tin Roof  «Λυσσασμένη Γάτα», 1955, 
Βραβείο Κριτικών της Νέας Υόρκης και βραβείο  
Πούλιτζερ

Orpheus Descending «Ορφέας στον Άδη», 1957

Suddenly, Last Summer «Ξαφνικά πέρυσι το καλοκαίρι», 
1958

Sweet Bird of Youth «Γλυκό πουλί της νιότης», 1959

Period of Adjustment «Περίοδος προσαρμογής», 1960

The Night of the Iguana «Η νύχτα της Ιγκουάνα», 1961 
Βραβείο Κριτικών της Νέας Υόρκης

Ενδεικτική  
εργογραφία του 
Τενεσί Ουίλιαμς
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Δεν θα ήταν υπερβολικό να πει κανείς πως ταινίες, 
βασισμένες σε θεατρικά έργα του Ουίλλιαμς, επανακα-
θόρισαν ριζοσπαστικά την αισθητική και, εν γένει, την 
πορεία του Βορειοαμερικανικού κινηματογράφου.

Φυσικά, σε αυτό το γεγονός συνετέλεσε η προσωπική 
σχέση του συγγραφέα με τη θεατρική σχολή του «Actor’s 
Studio» και τη «μέθοδο» του Λι Στράσμπεργκ- όπου ο 
ηθοποιός οδηγείται στην ανάπτυξη της ερμηνείας μέσω 
αληθινών βιωμάτων και ψυχανάλυσης- αλλά και τη φι-
λία που τον συνέδεε με το σκηνοθέτη Ελία Καζάν και τον 
ηθοποιό Μάρλον Μπράντο.

Το.. «εκρηκτικό» παραπάνω μείγμα προσωπικοτήτων, 
οδήγησε στη δημιουργία της κλασικής ταινίας του Ελία 
Καζάν «Λεωφορείο ο πόθος» (1951), η τεράστια καλλιτε-
χνική και εμπορική επιτυχία της οποίας, «εκτόξευσε» την 
καριέρα του Τενεσί Ουίλλιαμς στη «στρατόσφαιρα».

Θεωρείται μία από τις 15 ταινίες που άλλαξαν την 
ιστορία του Βορειοαμερικανικού κινηματογράφου.  Βα-
σισμένη στο ομότιτλο θεατρικό έργο του Τενεσί Ουί-
λιαμς, απέσπασε 4 Όσκαρ, λογοκρίθηκε και ανέδειξε το 
νεαρό Μάρλον Μπράντο ως έναν από τους κορυφαίους 
ηθοποιούς. Μέχρι και σήμερα, θεωρείται μια από τις κο-
ρυφαίες ταινίες της ιστορίας και ιδανική μεταφορά θεα-
τρικού έργου στο σινεμά.

Άλλες ιδιαίτερα αξιόλογες μεταφορές θεατρικών έρ-
γων του Ουίλιαμς στον κινηματογράφο είναι οι ταινίες: 
«Λυσσασμένη γάτα» του Ρίτσαρντ Μπρουκς με τους Πολ 
Νιούμαν και Ελίζαμπεθ Τέηλορ (1958) , «Ξαφνικά πέρσι 
το καλοκαίρι» του Τζόζεφ Μάνκιεβιτς με τους Μοντγκό-
μερι Κλιφτ και Κάθριν Χέπμπορν (1959), «Καλοκαίρι και 
καταχνιά» του Πίτερ Γκλένβιλ με τους Τζέραλντιν Πέιτζ 
και Λόρενς Χάρβεϊ (1961) και η ταινία «Τριαντάφυλλο 
στο στήθος» του Ντάνιελ Μαν με τους Άννα Μανιάνι και 
Μπαρτ Λάνκαστερ (1955).

Ο «Γυάλινος Κόσμος» έχει μεταφερθεί αρκετές φορές 
στο σινεμά και την τηλεόραση. Ως καλύτερη απόπειρα 
θεωρείται ευρέως η ομότιτλη ταινία του 1973, σε σκηνο-
θεσία Άντονι Χάρβεϋ με την Κάθριν Χέπμπορν.

Ο Τενεσί  
Ουίλιαμς στον  
κινηματογράφο 
και την  
τηλεόραση
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Σκόρπιες
σκέψεις

Ο L. Kohen είχε πει: «Υπάρχει μια ρωγμή σε καθετί. Έτσι μπαί-
νει το φως». Το γυαλί, όμως, είναι διάφανο κι αφήνει άπλετο 
το φως να το διαπεράσει. Στο γυαλί η ρωγμή σημαίνει κατα-
στροφή. Ίσως πάλι να σημαίνει περισσότερο οξυγόνο.
Η ιστορία μιας γυάλας που σκεπάζει μια οικογένεια και δημι-
ουργεί ένα αποστειρωμένο περιβάλλον έξω από την πραγμα-
τικότητα. Η ιστορία μιας ρωγμής που τελικά γίνεται σπάσι-
μο. Η ιστορία σχέσεων εύθραυστων. Αυτό είναι «Ο Γυάλινος 
Κόσμος» του Τένεσι Ουίλιαμς.
Προσοχή στα θραύσματα... κόβουν...

Αντωνία Μπαντούνα

Ο «Γυάλινος Κόσμος» για μένα, ήταν αυτό που χρειαζόμουν 
τη φετινή χρονιά. Κάθε μέρα ανυπομονούσα να περάσει για 
να έρθω στην πρόβα. Ήταν το διάλειμμά μου από το σχολείο 
και τα μαθήματα, η ευκαιρία να ξεφύγω από τη ρουτίνα. Ειδι-
κότερα όταν κατάλαβα τη Λάουρα ως χαρακτήρα, είδα ομοι-
ότητες και διαφορές με μένα και αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον 
και δημιουργικό. Στις πρόβες, δεν ήταν λίγες οι φορές που 
συγκινήθηκα και αυτό ήταν πολύ παράξενο για μένα, καθώς 
ανακάλυπτα κομμάτια του εαυτού μου που δεν είχα γνωρίσει 
και συνεχώς με έβαζαν σε σκέψεις.
Όπως η Λάουρα είχε τη γυάλινή της συλλογή, σαν ένα πα-
ράλληλο κόσμο, που τη βοηθούσε να δραπετεύσει, έτσι είχα 
κι εγώ τις πρόβες και τα άτομα που συμπεριλαμβάνονταν σε 
αυτές!

Αθανασία Ρουσάλη

Στα 30 του, έπιασε χαρτί και μολύβι και έγραψε το μέσα του. 
Δεν οραματίστηκε τον Τομ, δεν τον φαντάστηκε, δεν τον 
ανέλυσε. Απλώς έδωσε σχήμα και όνομα στην ψυχή και τα 
βιώματά του. Γιατί ο Τομ Γουίνγκφιλντ, είναι ο Τένεσι Ουί-
λιαμς. Και αυτό σημαίνει  πολλά περισσότερα για τον «Γυάλι-
νο Κόσμο», από έναν προφανή συμβολισμό.
Ο Τομ δεν είναι στη σκηνή, δε ζει στο θέατρο. Ο Τομ ζει μέσα 
σου. Σε άλλους κοιμάται ναρκωμένος, σε άλλους χτυπιέται 
αιχμάλωτος και φιμωμένος. Όμως είναι εκεί. Είναι για να σου 
δείξει τον δρόμο, για να σπάσεις το γυαλί. 
Αντέχεις να τον ελευθερώσεις;

Κωνσταντίνος Σκιντζής
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1984/1985  Το μεγάλο μας τσίρκο, Ιάκωβου Καμπα-
νέλλη
1985/1986  Επιπεδομετρία, ελληνικά μονόπρακτα
1986/1987  Ω παιδεία, ελληνικά μονόπρακτα
1986/1987  Σχόλια-σκολιά, μονόπρακτα ελληνικά και 
ξένα
1987/1988  Ηλέκτρα, Σοφοκλέους
1988/1989  Τα δέντρα πεθαίνουν όρθια, Αλεσάντρο 
Κασόνα
1990  Ο Δράκος, Ευγένιου Σβαρτς
1990  Κι αυτό το φως όσο πάει και χαμηλώνει, ελληνι-
κά μονόπρακτα
1991  Τεϊοποτείον «Το Αυγουστιάτικο φεγγάρι», Τζων 
Πάτρικ
1991  Βατραχομυομαχία, Ομήρου (Παιδική Σκηνή)
1992  Ο Γενικός Γραμματεύς, Ηλία Καπετανάκη
1992  Η Γκόλφω, Σπυρίδωνος Περεσιάδου
1992  Οδυσσεβάχ, Ξένιας Καλογεροπούλου (Παιδική 
Σκηνή)
1993  Φαύστα, Μποστ
1993  Ματωμένος γάμος, Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα
1993  Το γαλάζιο πουλί, Μωρίς Μέτερλινγκ (Παιδική 
Σκηνή)
1994  Το αυγό, Φελισιέν Μαρσώ
1994  Πλούμπω, Χρήστου Δάλκου (Παιδική Σκηνή)
1995  Μάνα… Μητέρα… Μαμά, Γιώργου Διαλεγμένου
1995  Το παραμύθι χωρίς όνομα, Ιάκωβου Καμπανέλλη
1996  Ο Περλιμπλίν και η Μπελίσα, Φεντερίκο Γκαρθία 
Λόρκα
1996  Τρία πουλάκια κάθονταν, Γεωργίας Δάλκου 
(επιθεώρηση)
1997  Μουσική για μια αναχώρηση, Κωστούλας Μη-
τροπούλου
1997  Αντιγόνη, Ζαν Ανούιγ
1998  Μήδεια, Μποστ
1999  Δάφνες και πικροδάφνες, Δημήτρη Κεχαΐδη-Ελέ-
νης Χαβιαρά
1999  Ο μπαμπάς ο πόλεμος, Ιάκωβου Καμπανέλλη
2000  Το κύκνειο και άλλα τρία άσματα, 4 μονόπρακτα 
του Άντον Τσέχωφ
2001  Το παιχνίδι της τρέλας και της φρονιμάδας, 
Γιώργου Θεοτοκά
2002  Η κωμωδία του τέλους σε τρεις πράξεις, 3 μονό-
πρακτα των Π. Μάτεση, Ι. Κονδυλάκη, Ι. Καμπανέλλη)
2002  Λυσιστράτη, Αριστοφάνους 
2002  Τα ρούχα του βασιλιά, Γιάννη Καλατζόπουλου 
(Παιδική Σκηνή)
2002  Αποχαιρετισμός στο 2002, Γεωργίας Δάλκου 
(επιθεώρηση)
2003  Τα εγκαίνια, Γιάννη Χρυσούλη
2003  Γιατρός με το στανιό, Μολιέρου (μετάφραση 
Κώστα Αγγελάκου)
2004  Μας υποχρέωσες μα δε μας είπες τελικά πόσο 
μας χρέωσες, Γεωργίας Δάλκου, επιθεώρηση
2005  Σκίτσα του Αρκά με σάρκα και οστά, ανθολόγη-
ση από ατάκες του Αρκά
2005  20+1 χρόνια, Γεωργίας Δάλκου (αναδρομή στα 
«έργα και τις ημέρες» της Ομάδας)
2006 Παντρεύεται η Μαριωρή του Τριτσιμπίδα το 
παιδί, Γεωργίας Δάλκου, (μουσικο-θεατρικο-χορευτική 
παράσταση σε συνεργασία με τον Χορευτικό Όμιλο 
Τρίπολης)
2006  Σε μια ρώγα από σταφύλι, Γεωργίας Δάλκου, 
(μουσικο-θεατρικο-χορευτική παράσταση με τη σύ-
μπραξη του Αθλητικού Γυμναστικού Ομίλου Τρίπολης, 

της χορωδίας «Ορφέας», του Μουσικού Σχολείου και 
του Χορευτικού Ομίλου Τρίπολης)
2006/2007  Ήταν όλοι τους παιδιά μου, Άρθουρ Μίλ-
λερ (μετάφραση Γιώργου Ηλιόπουλου)
2008  Τραγούδια με νόημα… (τραγούδια των παραστά-
σεών μας σε νέα εκτέλεση)
2008  Αφασία σε 13 φάσεις, Γεωργίας Δάλκου
2008  Χριστουγεννιάτικα διηγήματα, Αλέξανδρου 
Παπαδιαμάντη (Παιδική Σκηνή)
2009  Ένας εχθρός του λαού, Ερρίκου Ίψεν (διασκευή)
2009  Κι όμως τα ίχνη δεν έσβησαν ακόμη, Γεωργίας 
Δάλκου, (ντοκιμαντέρ σε συνδυασμό με θεατρική 
δράση, με θέμα τα γεγονότα και τους χώρους που 
σχετίζονται με την Άλωση της Τριπολιτσάς)
2009  Συνεργείον ονείρων «Το Αυγουστιάτικο φεγγά-
ρι», Γεωργίας Δάλκου, (μουσικο-θεατρική παράσταση, 
σε συνεργασία με την ορχήστρα «Εν χορδαίς» και τη 
χορωδία «Ορφέας» Τρίπολης)
2010  Χριστουγεννιάτικη ιστορία, Καρόλου Ντίκενς 
(Παιδική Σκηνή)
2010  Ποιος σκότωσε τον William?, Λίλιαν Δημητρακο-
πούλου
2010/2011  Δεν μπορώ μανούλα μ’ που δεν μπορείς, 
Γεωργίας Δάλκου (επιθεώρηση)
2011  Ο μικρός πρίγκηπας, Αντουάν ντε Σαίντ-Εξυπερύ
2011  Ο Πλούτος, Αριστοφάνους
2011  Ένα δειλινό στον Ορχομενό, Γεωργίας Δάλκου 
(δρώμενο στο αρχαίο θέατρο του Ορχομενού)
2011  Ψηφίδες του ’21 - ψηφίδες του σημερινού προ-
σώπου μας, Γεωργίας Δάλκου (χρονικό, με τη μορφή 
ντοκιμαντέρ)
2012  Ο Επιθεωρητής, Νικολάι Γκόγκολ (διασκευή)
2012  Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, Ουίλλιαμ Σαίξπηρ 
(διασκευή)
2013  Η επίσκεψη της γηραιάς κυρίας, Φρίντιχ Ντύρ-
ρενματ (διασκευή)
2014  Λόγου χάριν… (δραματοποίηση  λογοτεχνικών 
κειμένων των Γ. Σουρή, Μ. Χάκκα, Α. παπαδιαμάντη, Ε. 
Ροΐδη, Δ. Χατζή)
2014  Η Μικρή Κόκκινη Κότα, παραμύθι (Παιδική 
Σκηνή)
2014  Παρά δέκα τεσσαράκοντα, Γεωργίας Δάλκου 
(αφιέρωμα και αναδρομή στα 30 χρόνια της Ομάδας)
2015  Οι ηλίθιοι, Νηλ Σάιμον (διασκευή)
2016  Η σπασμένη στάμνα, Χάινριχ Φον Κλάιστ
2016  Πάει ο παλιός ο χρόνος, νέος έφτασε συγχρόνως, 
Γεωργίας Δάλκου (θεατρική υποδοχή στο νεοεισερχόμε-
νο έτος 2016)
2016  Φαρενάιτ 451, Ρέυ Μπράντμπερι (δραματοποίη-
ση μυθιστορήματος)
2016  Έϊ, εσείς οι απ’ έξω, Ουίλλιαμ Σαρογιάν (μονό-
πρακτο)
2017  Οδυσσέα γύρισε σπίτι, Ιάκωβου Καμπανέλλη
2017  Στην Αρκαδία μια φορά, Γεωργίας Δάλκου
2018 Ο Γυάλινος Κόσμος, Τένεσι Ουίλιαμς

ΘΕΑΤΡΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
34ος Χρόνος
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