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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚ∆ΟΣΗΣ
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Οι διορθώσεις πραγµατοποιήθηκαν 
κατόπιν έγκρισης του ∆.Σ. του 
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To πλαίσιο αυξοµειώνεται
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των προσαρµογών και  
η επιστηµονική επιµέλεια  
του προσαρµοσµένου βιβλίου 
πραγµατοποιείται από τη Μονάδα 
Ειδικής Αγωγής του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Η προσαρµογή του βιβλίου  
για µαθητές µε µειωµένη όραση 
από το ΙΤΥΕ – ∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ 
πραγµατοποιείται µε βάση 
τις προδιαγραφές που έχουν 
αναπτυχθεί από ειδικούς 
εµπειρογνώµονες για το ΙΕΠ.
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Ο καλός άνθρωπος του Σε Τσουάν 
από το Κ.Θ.Β.Ε. σε σκηνοθεσία του 
Μίνου Βολανάκη (1965)
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Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Θ Ε ΑΤ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥIX
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ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑ

Το έντεχνο θέαμα, ως έννοια, 
αφορά κυρίως παραστάσεις οργα-
νωμένες για την τέρψη του κοινού. 
Το περιεχόμενό του είναι απλό και 
εύληπτο, ο λόγος περιορισμένος, 
ενώ κάποτε απουσιάζει εντελώς. 
Αυτό που προέχει στο θέαμα εί-
ναι η εικόνα και η εκζήτησή της, οι 
οπτικές εκπλήξεις, τα γκαγκς, τα 
χρώματα. Το θέαμα δημιουργεί πά-
ντα μια γιορτή για τα μάτια – σπά-
νια προβληματίζει το θεατή, αφού 
το νόημά του εξαντλείται μόνο σε 
ό,τι παρουσιάζει. Συχνά η εικόνα, 
διαμορφωμένη με τέχνη και διά-
θεση επίδειξης, συνοδεύεται από 
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μουσική, για να καθυποβάλει το θε-
ατή.

Θέατρο μαριονέτας από τη Γαλλία
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Το πιο εντυπωσιακό έντεχνο 
θέαμα είναι το πατινάζ σε παγω-
μένη πίστα. Οι χορευτές του διαθέ-
τουν ακροβατικές αρετές, προϊόν 
μακράς και επίπονης άσκησης. Η 
χορογραφία στο πατινάζ στηρίζε-
ται συχνά σ’ ένα κλασικό έργο (π.χ. 
Ρωμαίος και Ιουλιέτα) το οποίο δια-
σκευάζεται με βάση τις εκφραστικές 
δυνατότητες, τον «κώδικα» του πα-
τινάζ. Το θαυμαστό εδώ είναι οι επι-
δέξιες, απρόοπτες κινήσεις - νού-
μερα των χορευτών, η ταχύτητα και 
οι ισορροπίες τους στην παγωμένη 
πίστα.

Άλλα δημοφιλή θεάματα είναι 
το τσίρκο, με ποικίλο παραστάσι-
μο υλικό, αλλά και οι μαριονέτες, 
το κουκλοθέατρο, οι παντομίμες, οι 
ζογκλέρ, οι ταχυδακτυλουργοί. Το 
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μπαλέτο, εκτός της θεαματικότητάς 
του, είναι ένα είδος με ενδιαφέρον 
αφηγηματικό περιεχόμενο, ιδιαίτε-
ρο ύφος και οργανωμένο εκφραστι-
κό σύστημα. Στην όπερα, το λυρικό 
θέατρο, στο οποίο προέχει η μου-
σική, το τραγούδι και οι ερμηνείες 
των σολίστ - τραγουδιστών (της 
σοπράνο, του τενόρου κ.ά.), συχνά 
επιδιώκεται η ενίσχυση του θεαμα-
τικού μέρους της παράστασης με 
πλούσια σκηνικά και βαρύτιμα κο-
στούμια.

Ως εκ τούτου η διαφορά του θεά-
τρου από το έντεχνο θέαμα έγκειται 
στην εσωστρέφεια του πρώτου: ο 
λόγος, οι σκέψεις, ο προβληματι-
σμός των ηρώων, η πάλη τους για 
επιβίωση, η κρίση των ιδεών, το 
δράμα της ανθρώπινης ύπαρξης, 
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αλλά και η διακωμώδησή της, κα-
λούν το θεατή να συμμετάσχει, να 
προβληματιστεί πάνω στη δράση, 
να κλειστεί για λίγο στον εαυτό του 
και να ωριμάσει ως δέκτης.

Τη διαφορά αυτή του θεάτρου 
από το έντεχνο θέαμα μπορεί κα-
νείς να την αντιληφθεί, αν παρα-
κολουθήσει το ίδιο έργο, για πα-
ράδειγμα το Ρωμαίος και Ιουλιέτα, 
σε παράσταση πατινάζ, μπαλέτου 
και στο θέατρο. Στα δύο πρώτα 
προέχει η χορευτική ικανότητα, η 
πλαστικότητα των σωμάτων, η εκ-
φραστική ετοιμότητα, στοιχεία εξω-
τερικά, που απαιτούν όμως εσωτε-
ρική πειθαρχία, μέθοδο, ρυθμό και 
καλλιέργεια. Στο θέατρο ωστόσο 
προέχει η τέχνη της υποκριτικής, 
η οποία διέπεται από ένα σύνθετο 
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κώδικα που ανασυνθέτει όλες τις 
εκφάνσεις της ζωής. Τίποτα βέβαια 
δεν εμποδίζει μια παράσταση στο 
θέατρο να εμπλουτίζεται με θεαμα-
τικά στοιχεία. Όταν όμως αυτά πλε-
ονάζουν, η παράσταση χάνει σε πε-
ριεχόμενο προς όφελος των εξωτε-
ρικών εντυπώσεων. 

Θέαμα τεχνολογικής έμπνευσης
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Θέαμα κλόουν.

1. Ποιες είναι οι διαφορές μιας 
θεατρικής παράστασης από ένα 
οποιοδήποτε άλλο έντεχνο θέαμα;
2. Γιατί οι ακροβασίες στο τσίρκο 
ή στο πατινάζ πάνω σε παγωμένη 
πίστα περιέχουν έντονα στοιχεία 
θεαματικότητας; 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ

Το αστικό δράμα στην Ευρώπη, 
που ακμάζει με τα έργα των Ίψεν, 
Στρίντμπεργκ και Τσέχωφ, θα το δι-
αδεχτεί το εξπρεσιονιστικό δράμα 
με βασικούς εκπροσώπους τους 
Χόρβατ, Μπρούκνερ και Βέντεκιντ. 
Ο τελευταίος μάλιστα με το έργο 
του Το ξύπνημα της νιότης προα-
ναγγέλλει την εισβολή της ψυχανά-
λυσης στο θέατρο. Στο έργο αυτό 
προπαγωνιστούν έφηβοι, σχεδόν 
παιδιά, που άλλοτε ζουν καταστά-
σεις ωμά τραγικές (ένα δεκατετρά-
χρονο κορίτσι πεθαίνει επί σκηνής, 
γιατί θέλησε να κάνει έκτρωση) και 
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άλλοτε έντονα λυρικές. Στον αντί-
ποδα των νέων κινούνται οι αστοί 
γονείς και οι δάσκαλοι, που εθελο-
τυφλούν.

Ωστόσο την ίδια περίοδο στην 
Ευρώπη θα κυριαρχήσει ο Μπέρ-
τολτ Μπρεχτ με το επικό - πολιτικό 
θέατρο. Έργα του, τα οποία γράφει 
πριν και μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πό-
λεμο, είναι: Τα ταμπούρλα μες στη 
νύχτα, Βάαλ, Τρόμος και αθλιότητα 
τον Ράιχ, Η Μάνα κουράγιο και τα 
παιδιά της, Η όπερα της πεντάρας, 
Ο καλός άνθρωπος τον Σε Τσουάν 
και Ο καυκασιανός κύκλος με την κι-
μωλία, στο οποίο εκτυλίσσεται μια 
ιστορία ανταγωνισμού για την κα-
τοχή ενός παιδιού ανάμεσα στην 
αριστοκρατικής καταγωγής μητέρα 
του, που το είχε εγκαταλείψει, και 
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στην υπηρέτρια που το φρόντιζε. Ο 
Μπ. Μπρεχτ πίστευε ότι ο θεατρι-
κός συγγραφέας πρέπει να πείθει 
το κοινό του ότι αυτό που βλέπει 
στη σκηνή δεν είναι παρά η εξι-
στόρηση γεγονότων, απέναντι στα 
οποία οφείλει να αποστασιοποιεί-
ται. Με άλλα λόγια, πρέπει το κοινό 
να μην ταυτίζεται με τα δρὠμενα.

Η δραματουργία ωστόσο ακο-
λουθεί και άλλους δρόμους. Ο Αυ-
στριακός συγγραφέας Ούγκο φον 
Χόφμανσταλ είχε ήδη δώσει από 
τις αρχές του αιώνα επίκαιρο χαρα-
κτήρα στον αρχαίο ελληνικό μύθο, 
εισάγοντας στην υπόθεση στοιχεία 
ψυχανάλυσης. Ανάμεσα στα έργα 
του που ξεχωρίζουν είναι η Ηλέ-
κτρα και ο Οιδίπους Τύραννος. Από 
τους αρχαίους ελληνικούς μύθους 
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εμπνέονται στη συνέχεια, στην πε-
ρίοδο που μας απασχολεί και οι 
Γάλλοι συγγραφείς Ζαν Κοκτό, με 
το έργο του Η δαιμόνια μηχανή, και 
Ζαν Ζιροντού, με το έργο του Ο πό-
λεμος της Τροίας δε θα γίνει. Άλλες 
μεγάλες συνθέσεις του Ζ. Ζιροντού 
είναι Η τρελή του Σαγιό και Οντίν.

Στην Ιταλία ο Λουίτζι Πιραντέλο 
θα υποστηρίξει μέσα από το έργο 
του τη σχετικότητα της αλήθειας. 
Στο Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε θα 
εκφράσει την άποψη ότι δεν υπάρ-
χει αντικειμενική αλήθεια, πραγμα-
τικότητα ανεξάρτητη από την υπο-
κειμενική αντίληψη. Η ζωή, πιστεύ-
ει ο Πιραντέλο, είναι μια θλιβερή 
φάρσα, αφού, χωρίς να γνωρίζουμε 
πώς και γιατί, έχουμε την ανάγκη 
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να αυταπατώμεθα διαρκώς, δημι-
ουργώντας τη «δική μας» πραγμα-
τικότητα, έναν κόσμο διαφορετικό 
από αυτόν των άλλων, ο οποίος 
φαίνεται να μεταβάλλεται διαρκώς. 
«Η τέχνη μου είναι γεμάτη οίκτο για 
όλους εκείνους που εξαπατούν τον 
εαυτό τους», έλεγε ο Πιραντέλο. Κο-
ρυφαίες συνθέσεις του είναι: Έξι 
πρόσωπα ζητούν συγγραφέα, Ερρί-
κος ο Δ΄, Απόψε αυτοσχεδιάζουμε, 
Η ηδονή της τιμιότητας κ.ά.

Στην Ισπανία ο Φεντερίκο Γκαρ-
θία Λόρκα θα διαπρέψει στο ποιη-
τικό θέατρο ανιχνεύοντας με ευαι-
σθησία τα πάθη των ηρώων του, 
στους οποίους δίνει πανανθρώπινη 
εμβέλεια. Σπουδαία έργα του είναι: 
Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα, 
Ματωμένος γάμος, Γέρμα κ.ά.
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Στην Ελλάδα η περίοδος του 
μεσοπολέμου σφραγίζεται από τις 
τραγικές συνέπειες της μικρασια-
τικής καταστροφής, οι οποίες ση-
μαδεύουν και τη δραματουργία. Η 
δυναμική ανάπτυξη του αστικού 
δράματος ανακόπτεται βίαια. Οι 
ήρωες και οι συγκρούσεις τους, η 
ιδεολογία και η αισθητική διαφο-
ροποιούνται. Κάποιοι συγγραφείς 
επιχειρούν μια φυγή στο παρελ-
θόν, βρίσκοντας «άλλοθι» στο πα-
τριωτικό και ιστορικό δράμα, όπως 
ο Σπύρος Μελάς με το έργο Παπα-
φλέσσας και ο Άγγελος Τερζάκης 
με το έργο Ο σταυρός και το σπαθί. 
Άλλοι αναπολούν τις ένδοξες στιγ-
μές της τραγωδίας, επιχειρώντας 
την αναβίωσή της, όπως ο Νίκος 
Καζαντζάκης με το έργο Νικηφόρος 
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Φωκάς, στο οποίο ο χορός των γυ-
ναικών εκπροσωπεί τις χώρες που 
έχουν δεινοπαθήσει από τις κα-
τακτήσεις του. Άλλοι, τέλος, κατα-
φεύγουν στην απλοϊκή απεικόνιση 
των ηθών και εθίμων της ελληνικής 
επαρχίας και της απροβλημάτιστης 
ζωής των αστών, όπως ο Δημή-
τρης Μπόγρης με τα έργα Δράκαινα 
και Τα αρραβωνιάσματα, ο Παντε-
λής Χορν με τα έργα Φλαντρώ, Το 
φυντανάκι και Μελτεμάκι, ο Π. Κα-
γιάς με το Τιμόνι στον έρωτα και ο 
Δ. Τσεκούρας με το έργο Αν δουλέ-
ψεις, θα φας.
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1. Γιατί κατά την περίοδο του με-
σοπολέμου παρατηρείται στροφή 
των Ελλήνων δραματουργών στο 
παρελθόν και στα επαρχιακά ήθη;
2. Ποιοι συγγραφείς κυριαρχούν 
στην Ευρώπη την περίοδο του με-
σοπολέμου; 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
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ΜΑΤΩΜEΝΟΣ ΓΑΜΟΣ του 
ΦΕΝΤΕΡIΚΟ ΓΚΑΡΘIΑ ΛOΡΚΑ

(Απόδοση Νίκου Γκάτσου, από 
τη σειρά «Θέατρο και ποίηση», 
ΙΚΑΡΟΣ, έκδοση 19973, Πράξη γ΄, 
Εικόνα 1η, σσ. 82-87)

Ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρ-
κα γεννήθηκε το 1898 στη Γρανάδα 
της Ισπανίας. Ήταν πολυτάλαντος 
και είχε δείξει από νωρίς τις ικανό-
τητες του στη ζωγραφική και στη 
μουσική. Αργότερα διέπρεψε ως 
ποιητής και ως δραματουργός. Ως 
ποιητής εμπνέεται από τα τσιγγά-
νικα τραγούδια της ιδιαίτερης πα-
τρίδας του, της Γρανάδας. Ως δρα-
ματουργός κατατρύχεται από την 
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αδυναμία του ανθρώπου να πραγ-
ματώσει τις επιθυμίες του, καθώς 
προσκρούει πάνω στις κοινωνικές 
συμβάσεις.

Το τραγικό τέλος που έχουν οι 
ήρωές του φαντάζει ως προαίσθη-
μα του δικού του θανάτου· εκτελεί-
ται από τους φασίστες του Φράνκο, 
τον πρώτο κιόλας χρόνο του ισπα-
νικού εμφύλιου πολέμου, το 1936. 
Ήταν μόλις 38 ετών.

Από τα πιο γνωστά έργα του εί-
ναι: Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλ-
μπα, Δόνα Ροζίτα, Γέρμα, Ματωμέ-
νος γάμος, Τα μάγια της πεταλού-
δας, Θαυμαστή μπαλωματού κ.ά. και 
τα μονόπρακτα: Οι φασουλήδες του 
Κατσιπόρα, Περλιμπλίν και Μπελίσα. 
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Σ’ να ισπανικό χωριό ζωντανεύει 
μια παλιά βεντέτα ανάμεσα σε δύο 
οικογένειες και βαραίνει τη ζωή της 
Μάνας και του Γιου της. Η Νύφη, 
που ο Γιος διάλεξε να κάνει γυναίκα 
του, ήταν κάποτε αρραβωνιασμένη 
με το Λεονάρδο, ένα νεαρό από την 
αντίπαλη οικογένεια. Το ερωτικό πά-
θος που ένωνε το Λεονάρδο με τη 
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Νύφη ξαναφουντώνει. Η Νύφη, αμέ-
σως μετά το γάμο, φεύγει μαζί του, 
εγκαταλείποντας τον άντρα της.

Από δω και πέρα η μοίρα κινεί τα 
νήματα της ζωής τους. Η οικογένεια 
του Γιου (του γαμπρού) με την καθο-
δήγηση της Μάνας καταδιώκει τους 
ερωτευμένους στο δάσος (βλ. από-
σπασμα που ακολουθεί). Ο γαμπρός 
βρίσκει το Λεονάρδο και μονομαχεί 
μαζί του.

Όταν ο θάνατος, με τη μορφή ζη-
τιάνας, και το ολόγιομο φεγγάρι τρι-
γυρνούν στο δάσος, οι δύο αντίζηλοι 
πέφτουν νεκροί, χτυπημένοι ο ένας 
από το χέρι του άλλου.
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Ματωμένος γάμος, από το Θέατρο 
Τέχνης το 1948, σε σκηνοθεσία 
Καρόλου Κουν.
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Ματωμένος γάμος, από το Εθνικό 
Θέατρο το 1980, σε σκηνοθεσία 
Αλέξη Σολομού.

Γέρμα, από το Κ.Θ.Β.Ε. το 1981, σε 
σκηνοθεσία Θόδωρου Τερζόπουλου.
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(Μπαίνουν ο Λεονάρδο και η Νύφη.)
ΛΕΟΝΑΡΔΟ
Πάψε!

ΝΥΦΗ
Τώρα θα φύγω μόνη μου.
Πήγαινε! Θέλω να γυρίσεις.

ΛΕΟΝΑΡΔΟ
Πάψε, σου λένε!

ΝΥΦΗ
Με τα δόντια, με τα χέρια, όπως 

μπορείς,
βγάλε απ’ τον κοριτσίσιο μου λαιμό
τη σιδερένια τούτη αλυσίδα,
κι άσε μ’ εμένα να χαθώ
στο χωματένιο εδώ το σπίτι μου.
Κι άμα δε θέλεις να με σκοτώσεις
σα μια μικρούλα δεντρογαλιά,
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τότε στα χέρια μον τα ννφιάτικα
βάλε την κάνη τον ντουφεκιού σου.
Αχ, τι κακό, τι φωτιά,
το κεφάλι μου ανάβει!
Τι σπασμένα γυαλιά μου τρυπάνε τη 

γλώσσα!

ΛΕΟΝΑΡΔΟ
Είν’ αργά τώρα πια. Σώπα!
Γιατί μας κυνηγάνε, το βλέπεις,
κι αλλιώς δε γίνεται. Άιντε, πάμε!

ΝΥΦΗ
Μα με το ζόρι θέλεις νά ’ρθω;

ΛΕΟΝΑΡΑΟ
Ποιο ζόρι; Ποιος κατέβηκε
πρώτος στη σκάλα;
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ΝΥΦΗ
Εγώ. Το ξέρω.

ΛΕΟΝΑΡΔΟ
Ποιος έβαλε καινούρια
γκέμια στ’ άλογο;

ΝΥΦΗ
Εγώ. Είν’ αλήθεια.

ΛΕΟΝΑΡΔΟ
Ποια χέρια
μου φορέσαν τα σπιρούνια;

ΝΥΦΗ
Τούτα τα χέρια, που είναι δικά σου,
μα σα σε βλέπω, θέλω με τούτα
όλες τις φλέβες σου τις γαλάζιες
και το μουρμούρισμά τους να λιώσω.
Σ’ αγαπώ! Σ’ αγαπώ! Αλλά φύγε!
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Γιατί αν μπορούσα να σε σκοτώσω,
θα σε σαβάνωνα σε μια κάσα
και θα κεντούσα το σάβανό σου
με μανουσάκια και με βιολέτες.
Αχ, τι κακό, τι φωτιά
το κεφάλι μου ανάβει!

ΛΕΟΝΑΡΔΟ
Τι σπασμένα γυαλιά μού τρυπάνε τη 

γλώσσα! 
Γιατ’ έχτισα να σε λησμονήσω
πέτρινο τοίχο μπροστά στο σπίτι μου
να με χωρίζει από το δικό σου.
Αλήθεια λέω. Δεν το θυμάσαι;
Κι όταν σε είδα από μακριά,
έριξα σκόνη μέσα στα μάτια μου.
Μα σαν καβάληκα τ’ άλογό μου
εκείνο μ’ έφερε μπρος στην πόρτα 

σου.
Τότε καρφίτσες μαλαματένιες
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μπήκαν στο αίμα μου κι έγινε μαύρο,
κι άμα κοιμήθηκα, το κορμί μου
αγκάθια γιόμισε και τριβόλια.
Αν φταίει κάποιος, δεν είμ’ εγώ,
αν φταίει κάποιος, είναι η γη
κι η ευωδιά που ξεχύνεται
από τα στήθια και τις πλεξούδες 

σου.

ΝΥΦΗ
Αχ, τι τρελή, τι τρελή!
Στο λέω, να μοιραστώ δε θέλω
μαζί σου ούτε κρεβάτι ούτε ψωμί,
κι όμως δεν είναι μια στιγμή
που να μπορώ να ζω μακριά σου.
Γιατί με διώχνεις κι εγώ μένω
μου λες να φύγω, μα με σέρνεις
σαν αχερόκλωνο του αγέρα.
Σκέψου, παράτησα έναν άντρα
μ’ όλο το σόι του στη μέση,
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κι έφυγα πριν τελειώσει ο γάμος
με το στεφάνι στο κεφάλι.
Όμως εσένα θα σκοτώσουν,
εσένα! Κι έρχονται. Δε θέλω!
Άσε με μόνη! Φύγε, φύγε!
Κανείς δεν είναι να σε σώσει.

ΛΕΟΝΑΡΔΟ
Πουλιά της χαραυγής ξυπνήσαν
και φτερουγίζουνε στα δέντρα.
Η νύχτα αργοπεθαίνει τώρα
πάνου στου λιθαριού την κόψη.
Πάμε να βρούμε μια γωνιά
όπου θα σ’ αγαπώ για πάντα,
και δε με νοιάζουν οι άνθρωποι
με το φαρμάκι που χύνουν.
(Την αγκαλιάζει με πάθος.)

ΝΥΦΗ
Κι εγώ θα κοιμηθώ στα πόδια σου,
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για να φυλάω τα όνειρά σου.
Γυμνή κοιτάζοντας τον κάμπο, 
(δραματική)
σα σκύλα. Γιατί σκύλα είμαι!
Γιατί στα μάτια σε θωρώ
κι η ομορφάδα σου με καίει. 

ΛΕΟΝΑΡΔΟ
Η μια φωτιά βρίσκει την άλλη.
Η ίδια η φλόγα τα σκοτώνει
μαζί δυο στάχυα αδερφωμένα.
Πάμε!
(Την τραβάει.)

ΝΥΦΗ
Πού με τραβάς;

ΛΕΟΝΑΡΔΟ
Εκεί που δεν μπορούν να ’ρθούνε
όσοι μας κυνηγάνε τώρα.
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Εκεί που θα μπορώ να σε κοιτάζω!

ΝΥΦΗ
(σαρκαστική)
Στα πανηγύρια να με γυρίζεις,
νά ’μαι ντροπή κάθε γυναίκας,
κι οι άνθρωποι να με κοιτάνε
με τα σεντόνια του γάμου μου
σα φλάμπουρα στον αέρα.

ΛΕΟΝΑΡΔΟ
Το ξέρω. Έπρεπε να σ’ αφήσω,
αν είχα νου για να σκεφτώ.
Μα από κοντά σου δεν μπορώ
να φύγω πια. Κι εσύ, το ίδιο.
Δοκίμασε. Κάν’ ένα βήμα.
Καρφιά του φεγγαριού καρφώσαν
τη μέση μου με τους γοφούς σου.
(Όλη αυτή η σκηνή είναι βίαιη, 
γεμάτη μεγάλο αισθησιασμό.)
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ΝΥΦΗ
Ακούς;

ΛΕΟΝΑΡΔΟ
Ναι! Περπατάνε. 

ΝΥΦΗ
Φεύγα!
Εγώ θα μείνω να πεθάνω
με τα ποδάρια στο νερό
και με τ’ αγκάθια στο κεφάλι.
Και θα με κλαίνε τα φύλλα,
βρώμα μαζί και παρθένα.

ΛΕΟΝΑΡΔΟ
Πάψε. Ανεβαίνουν.

ΝΥΦΗ
Φεύγα!
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ΛΕΟΝΑΡΔΟ
Σιγά. Να μη μας καταλάβουν.
Εσύ μπροστά. Πάμε, σου λέω!

(Η Νύφη διστάζει.)

ΝΥΦΗ
Κι οι δυο μαζί!

ΛΕΟΝΑΡΔΟ
(Την αγκαλιάζει.)
Όπως το θέλεις!
θα μας χαρίσουν,
όταν μονάχα
θά ’χω πεθάνει.

ΝΥΦΗ
Κι εγώ μαζί σου.
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(Βγαίνουν αγκαλιασμένοι.)
(Μπαίνει το Φεγγάρι προχωρώντας 
πολύ αργά. Η σκηνή παίρνει ένα 
δυνατό γαλάζιο φως. Ακούγονται τα 
δυο βιολιά. Ξαφνικά ακούγονται δυο 
συρτές σπαραχτικές κραυγές, και 
τα βιολιά μονομιάς σταματάνε. Στη 
δεύτερη κραυγή φαίνεται η Ζητιάνα 
με γυρισμένη τη ράχη. Ανοίγει το 
μανδύα και μένει έτσι στο κέντρο 
της σκηνής σαν ένα μεγάλο πουλί 
με φτερά θεόρατα. Το φως του 
φεγγαριού σταματάει απάνω της. 
Η αυλαία πέφτει μέσα σε απόλυτη 
σιγή.)

ΑΥΛΑΙΑ

22-0102_l_a_bm__140-195__28b.indd   38 08/12/2017   10:53



39 / 39 / 153

1. Ποιο στοιχείο κυριαρχεί στην 
προηγούμενη σκηνή, ποια δύνα-
μη κινεί τα «νήματα» της ζωής των 
ηρώων;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
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2. Προσπαθήστε, μελετώντας τις 
σκηνικές οδηγίες στο απόσπα-
σμα, να προετοιμάσετε την ανά-
γνωσή του στην τάξη ή, ενδεχο-
μένως, την αυτοσχέδια ερμηνεία 
του. 
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ΝΑ ΖΕΙ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ του 
ΒΑΣΙΛΗ ΡΩΤΑ

(«Θέατρο για παιδιά», Εκδ. Χαρ. 
Μπούρα, δ΄ έκδοση, Αθήνα, χ.χ., 
σσ. 17-51)

Ο Βασίλης Ρώτας γεννήθηκε 
το 1889 στο Χιλιομόδι Κορινθίας και 
πεθανε το 1977 στην Αθήνα. Σπού-
δασε Φιλολογία, υπηρέτησε ως 
έφεδρος αξιωματικός στους βαλκα-
νικούς πολέμους και στη συνέχεια 
μονιμοποιήθηκε.

Μετά την αποστράτευσή του, το 
1927, αφιερώθηκε στο θέατρο. Το 
1930 ίδρυσε στο Παγκράτι το «Λαϊ-
κό Θέατρο», το οποίο διηύθυνε έως 
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το 1937, όταν το έκλεισε η δικτατο-
ρία του Μεταξά.

Το 1941 ίδρυσε το «Θεατρικό 
Σπουδαστήριο», το οποίο αναγκά-
στηκε να εγκαταλείψει τον επόμενο 
χρόνο κυνηγημένος από τους Γερ-
μανούς. Καταφεύγει στη Θεσσαλία, 
όπου διορίζεται από την Πολιτική 
Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης 
υπεύθυνος στη Γραμματεία Γραμ-
μάτων και Τεχνών. Μαζί με το Γιώρ-
γο Κοτζιούλα αναδεικνύεται ο κατ’ 
εξοχήν εκπρόσωπος του «Θεάτρου 
στο βουνό» κατά τη διάρκεια της 
γερμανικής κατοχής.

Έγραψε πολλά θεατρικά έργα 
για παιδικό και νεανικό κοινό. Από 
τα πιο αξιόλογα είναι: Να ζει το Με-
σολόγγι, Γραμματιζούμενος, Καρα-
γκιόζικα, Το πιάνο, Παραμύθι της 
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ανέμης και τα ιστορικό: Ρήγας ο Βε-
λεστινλής και Κολοκοτρώνης, Μετέ-
φρασε έργα των Σίλερ, Ίψεν και Χά-
ουπτμαν και όλο το έργο του Σαίξ-
πηρ, πραγματοποιώντας μεταφρα-
στικό άθλο.

22-0102_l_a_bm__140-195__28b.indd   43 08/12/2017   10:53



44 / 44 / 155

Στο Μεσολόγγι του 1826, μέσα 
στην πολιορκημένη από Τούρκους 
και Αιγύπτιους πόλη, πρόσωπα εξου-
θενωμένα από την πείνα και τη φρί-
κη του πολέμου δίνουν τη δική τους 
μάχη για ελευθερία.

Μια ομάδα παιδιών φτιάχνει φου-
σέκια και βόλια με την επίβλεψη του 
παπα-Γιώργη. Ο γιος του παπά, ο 
Πάνος, φεύγει για το γιουρούσι, ο 
Κωστής πεθαίνει από πείνα, η Χρυ-
σούλα έχει τρελαθεί. Η δράση κο-
ρυφώνεται με τον ερχομό του ετοι-
μοθάνατου Πάνου, που ξεψυχά επί 
σκηνής, και με την αναγγελία της 
άφιξης του εχθρικού στόλου.

Κάθε ελπίδα σβήνει, η έξοδος εί-
ναι η μόνη λύση, αλλά το Μεσολόγγι 
ζει.
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1. - 2. Να ζει το Μεσολόγγι, από το 
Εθνικό Θέατρο το 1933, σε σκηνο-
θεσία Φώτου Πολίτη.

1.

2.
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Πρόσωπα: 

ΠΑΠΑΣ
ΠΑΝΟΣ γιος του 16 χρόνων
ΦΩΤΕΙΝΗ κόρη του 14 »
ΚΩΣΤΑΣ  17 »
ΦΩΤΟΣ  16 »
ΚΩΣΤΑΚΗΣ  6 »
ΚΑΤΕΡΙΝΑ  17 »
ΜΗΤΣΟΣ  8 »
ΓΙΩΡΓΑΙΝΑ  21 »
ΧΡΥΣΟΥΛΑ  16 »
Αʹ ΚΟΠΕΛΑ  18 »
Βʹ ΚΟΠΕΛΑ  18 »
 
Η σκηνή στο Μεσολόγγι την Άνοι-
ξη τον 1826.
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Οδηγίες για τη σκηνοθεσία.

Η ΣΚΗΝΗ: Η σκηνή παρασταίνει 
ένα μεγάλο δωμάτιο με μια με-
γάλη πόρτα στο βάθος στη μέση, 
που όταν ανοίγεται, φαίνεται απ’ 
έξω ο δρόμος και χάλασμα απέ-
ναντι. Η πόρτα γερή με αμπάρες 
και δύο πολεμίστρες από τη μια 
μεριά και την άλλη. Χοντρά κα-
πνισμένα πάτερα στο ταβάνι. Τζά-
κι αριστερά καπνισμένο. Στα δε-
ξιά μικρή στενή πόρτα. Στη γω-
νιά τον βάθους δεξιά είναι ένας 
σουφράς (χαμηλό στρογγυλό 
τραπέζι), όπου καθισμένα καμιά 
δεκαριά παιδιά φτιάνουν φουσέ-
κια με μπαρούτη, βόλια, καλάμια 
και φύλλα από παλιά βιβλία. Στην 
αριστερή γωνιά του βάθους και 
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μέχρι το τζάκι, μικρό πατάρι (δυο 
σκαλοπάτια ψηλό), όπου σε κου-
ρελιασμένα στρωσίδια κείτονται 
πεντέξι παιδιά. Από πάνω δυο κο-
νίσματα κρεμασμένα και καντήλι 
σβηστό.

ΟΙ ΦΟΡΕΣΙΕΣ: Ο παπάς έχει ψαρά 
μαλλιά και γένια, φορεί σκουφάκι 
παπαδίστικο του σπιτιού, άσπρη 
πουκαμίσα μακριά. Από πάνω ένα 
ράσο μαύρο ή σκούρο καφέ με 
μανίκια ή και χωρίς, μακρύ ως τα 
γόνατα. Η Γιώργαινα φορεί φού-
στα σκούρα αλατζένια, ράσο και 
μαύρο μαντίλι. Η Φωτεινή το ίδιο, 
μόνο αντί ράσο φορεί πολκάκι 
ή έχει περιτυλίξει μ’ ένα σάλι το 
κορμί της. Τα παιδιά φορούν  
σκέτες πουκαμίσες αλατζένιες 
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μαύρες, κι ένα δυο, φουστανελί-
τσες. Είναι ξεσκούφωτα και ξυ-
πόλυτα. Ο Πάνος, ο Κώστας κτλ. 
φουστανέλες, κάλτσες, μαντίλι 
στο λαιμό, η Κατερίνα και οι δυο 
κοπέλες που πολεμούν, το ίδιο, 
μόνο αντί φουστανέλα φορούν 
φούστες κοντύτερες. Η Χρυσούλα 
ένα σκούρο ξεσκισμένο φόρεμα, 
κουρελιασμένο τόσο, που φαίνο-
νται τα γυμνά της μπράτσα και 
τα πόδια της μαυρισμένα από τον 
ήλιο και γκρατζουνιασμένα από 
τις πέτρες και τ’ αγκάθια. Στα ξέ-
πλεγα άταχτα μαλλιά της άχυρα, 
χόρτα κτλ. Όλοι είναι ξυπόλυτοι ή 
το πολύ φορούν μόνο κάλτσες και 
τα ενδύματά τους πρέπει να δεί-
χνουν παλιά, λερωμένα και μπα-
λωμένα. Το πόδι το λαβωμένο του 
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παπά είναι φασκιωμένο μέσα σε 
κουρέλια.

ΣΚΗΝΗ 1

(Παπάς, Γιώργαινα, Φωτεινή, Πάνος, 
Κωστάκης, Μήτσος, παιδιά.)

(Ο παπάς κάθεται στη μέση μπρο-
στά πάνω σ’ ένα σαμάρι ή σκαμνί. 
Η Φωτεινή επιβλέπει τα παιδιά, που 
καθισμένα σταυροπόδι γύρω στο 
σουφρά φτιάνουν φουσέκια. Η Γιώρ-
γαινα γυρτή στο πατάρι, γονατισμέ-
νη με τις πλάτες προς τους θεατές, 
βυζαίνει ένα μωρό (που δε φαίνεται). 
Ο Πάνος γονατιστός στο ’να πόδι 
δεξιά απ’ τον παπά. Ο Κωστάκης 
ορθός στηρίζεται στο τζάκι κι όλο 
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λυγίζουνε τα γόνατά του να πέσει. 
Μόλις ανοίξει η αυλαία, ακούγονται 
υπόκωφες κανονιές και ντουφεκιές.)

ΠΑΠΑΣ: (Έχει το δεξί τον χέρι στο 
κεφάλι τον Πάνου.)
Κρατήσου, παιδί μου, λιγάκι, μείνε 
μια στιγμή μαζί μου, όσο να σε χορ-
τάσει το μάτι μου, να καμαρώσω τη 
λεβεντιά σου. Εχτές ακόμα, όσο δε 
σού ’χαν δώσει άρματα, ήσουν παιδί, 
και σήμερα! πόσο μεγάλωσες μονο-
μιάς, απ’ τη μια μέρα στην άλλη!

ΠΑΝΟΣ: Έλα τώρα, πατέρα, δώσ’ 
μου την ευκή σου, λέω.
(Ακούγεται κανονιά.) Νάτα! βλέπεις; 
Άρχισε πάλι το γιουρούσι κι εγώ εί-
μαι ακόμα εδώ.
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ΠΑΠΑΣ: (Του πιάνει το χέρι.) Χάι-
ντε, παιδί μου, στη θέση σου. Πρώτα 
απ’ όλα το Μεσολόγγι. Δε σε κρατώ 
πια. Όμως πρόσεχε, μονάκριβό μου 
παλικάρι. Να μη σηκώνεις κεφάλι, 
παρ’  όσο για να ματιάσεις. Να φυλά-
γεσαι. Μην είσαι αψύς.

ΠΑΝΟΣ: Ξέρω, καλέ πατέρα!

ΠΑΠΑΣ: Έπρεπε νά ’μαι κοντά σου, 
να σε δασκαλεύω. Μα το πόδι μου,
αχ! με κρατεί εδώ καρφωμένο. Πες 
του αρχηγού: Τι κάνω εδώ; Είναι 
δουλειά για μένανε αυτή, να επιβλέ-
πω στα φουσέκια; Πες του να στεί-
λει άλλον στο πόδι μου, νά ’ρθω, παι-
δί μου, στο ταμπούρι, νά ’μαι κοντά 
σου. (Με συγκίνηση.) Κοίταξε, παιδί 

22-0102_l_a_bm__140-195__28b.indd   52 08/12/2017   10:53



53 / 53 / 157

μου, εσύ πρέπει να ζήσεις, να ξανα-
γυρίσεις στο Σούλι. (Ακούγονται δυο 
κανονιές.)

ΠΑΝΟΣ: (Πετάγεται.) Δεν ακούς, 
πατέρα; Το γιουρούσι! Δεν κάθομαι 
πια. Καλό βόλι, πατέρα!

ΠΑΠΑΣ: (Του πιάνει το κεφάλι με τα 
δυο του χέρια.)
Καλό βόλι, παιδί μου, κι ο Θεός ας 
σε παραστέκει, ας σε φυλάξει, για-
τί εσένα έχω μονάχη μου ελπίδα και 
χαρά.
(Τον φιλεί.) Εσένα και τη λευτεριά. 
Και τη λευτεριά πάλι για σένα, 
όχι για μένα. (Τον αφήνει.)

ΠΑΝΟΣ: Καλό βόλι, παιδιά! (Φεύγει 
βιαστικά στο βάθος.)
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ΠΑΙΔΙΑ: Καλό βόλι!

ΠΑΠΑΣ: (Βογγάει απ’ τον πόνο του 
ποδιού του.)
Ωχ! ωχ! βοήθα με, Φωτεινή!

ΦΩΤΕΙΝΗ: Τι θέλεις, πατέρα μου; 
(Πάει και γονατίζει κοντά του.)

ΠΑΠΑΣ: Το πόδι μου. Σάλεψέ το 
λίγο. Πονώ φοβερά. (Βογγάει.)

ΦΩΤΕΙΝΗ: (Εκτελεί) Έτσι; Έτσι; Εί-
σαι τώρα καλά;

ΠΑΠΑΣ: (Χτυπώντας το χέρι του 
στο γόνατό του.)
Να κάθομαι εδώ, σα θεριό πιασμένο 
στο δόκανο και να πολεμάει το παι-
δάκι!
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ΦΩΤΕΙΝΗ: Μη στενοχωριέσαι, πα-
τέρα μου, κι ο Πάνος μας πολεμάει 
καλά. Το ’δείξε και στ’ άλλο το γιου-
ρούσι.

ΠΑΠΑΣ: (Πιο ήσυχα.) Κοίτα τα φου-
σέκια τώρα. (Τα παρακάτω μέρη από 
τον ψαλμό του Παρακλητικού Κανό-
να τα λέει χύμα – η Φωτεινή ξανα-
γυρίζει στη θέση της.) Κύριε, εισά-
κουσον της προσευχής μου, ενώτι-
σαι την δέησίν μου εν τη δικαιοσύνη 
σου. (Συνεχίζει λέγοντας σιγά.)

ΓΙΩΡΓΑΙΝΑ: (Ανασηκώνεται - μιλεί 
πολύ αργά και με κόπο.)
Έλα, με ρούφηξες πια! Δε μου βυζαί-
νεις το γάλα, το αίμα μου βυζαίνεις, 
που να μην ήσουνα!
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(Το αφήνει στο στρώμα και σηκώνε-
ται.)

ΠΑΠΑΣ: (Χωρίς να σταματήσει το 
διάβασμα, της κάνει νόημα να πλη-
σιάσει και μόλις πάει κοντά του της 
λέει.) Μη βλαστημάς, Γιώργαινα.

ΓΙΩΡΓΑΙΝΑ: Δε βλαστημάω, παπού-
λη, λιγώθηκα ολότελα· λέω θα ξεψυ-
χήσω.

ΠΑΠΑΣ: Δεν έβρασε ακόμα το φαΐ 
για τα παιδιά;

ΓΙΩΡΓΑΙΝΑ: Βράζει ο σκύλος; Δε 
βράζει. Και δεν έχουμε ούτε ξύλα 
πια. Τι να βάλω, τα χέρια μου; Τώρα 
λένε, άμα σκολάσει ο πόλεμος, θα 
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ρίξουνε το δεσποτικό να βγάλουνε 
ξύλα.

ΠΑΠΑΣ: Το δεσποτικό δεν έπρεπε 
να το ρίξουν· είναι κειμήλιο.

ΓΙΩΡΓΑΙΝΑ: Τι κειμήλιο, παπούλη; 
Κειμήλια θα τηράξουμε ή θα γλιτώ-
σουμε τις ψυχές;

ΠΑΠΑΣ: Κι οι ψυχές θέλουν την πί-
στη τους, Γιώργαινα. Εμείς εδώ 
στο Μεσολόγγι την πίστη μας θέλου-
με να γλιτώσουμε και όχι τις ψυχές. 
Ας κάψουμε το λοιπόν τα κονίσματα 
και τα βιβλία τα ιερά κι ας τουρκέ-
ψουμε ολότελα, να γλιτώσουμε 
τις ψυχές. Γι’ αυτό λέω, καλύτερα 
να ρίξουνε τ’ άλλα σπίτια πρώτα και 
να μην πειράξουνε το δεσποτικό.
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ΓΙΩΡΓΑΙΝΑ: Τα σπίτια όσα περισ-
σεύουν τα ρίξανε πια. Εδώ, παπού-
λη, είμαστε για χαλασμό και μην ελ-
πίζεις να γλιτώσει το Μεσολόγγι.

ΠΑΠΑΣ: Γιώργαινα, αυτό το λόγο να 
μην τον ξαναπείς· το Μεσολόγγι δεν 
ξαναπέφτει σε χέρια Τούρκου.

ΓΙΩΡΓΑΙΝΑ: Κειο, άμα χαθούμε 
όλοι, τι να την κάνει τη λευτεριά 
του; Λευτεριά έχουν και τ’ άγρια τα 
βουνά.

ΠΑΠΑΣ: (Τη μαλώνει.) Σώπα, άπιστη 
γυναίκα. Μη σκανταλίζεσαι, κι όλοι 
να χαθούμε, φτάνει να μείνει λεύ-
τερη τούτη η γης και θα φυτρώσει 
ξανά κι ανθρώπους, όπως φυτρώνει 
την αγριάδα.
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ΓΙΩΡΓΑΙΝΑ: Εγώ λέω εδώ δε φυ-
τρώνει ούτε χορτάρι πια. (Με απελ-
πισιά κουνώντας τα χέρια της.) Τα 
τσαρούχια μας τα φάγαμε, τα φύ-
κια και τα σκουλήκια τα φάγαμε, τα 
ποντίκια τα φάγαμε. Τι άλλο πια θα 
φάμε; Σήμερα μας στείλανε μισό 
σκύλο για όλο τούτο τ’ ασκέρι (δεί-
χνει τα παιδιά) κι είπανε σωθήκαν 
και τα σκυλιά. Από ταχιά θα βάλου-
με χέρι στις γάτες. Όχου! ο Θεός ας 
μας ελεήσει κι ας μας σπλαχνιστεί. 
Εχτές η Στάθαινα ήτανε να θάψει 
τον άντρα, της και αγρίεψε ξαφνι-
κά κι άρχισε να τρώει τον πεθαμέ-
νο· τρόμαξαν να της τον πάρουν απ’ 
τα χέρια. Τι θα γινούμε οι μαύροι! 
(Κλαίει.)

ΠΑΠΑΣ: Μη λιγοψυχάς, Γιώργαινα. 
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Κι αν σκοτώθηκε ο άντρας σου,
έχεις παιδί. Εμείς που ζούμε πρέπει 
να δοξάζουμε το Θεό. Κι όση ψυχή 
μάς μένει πρέπει να την κρατάμε 
αμόλευτη από σκάνταλο, γιατί (χτυ-
πητά) εμείς, εδώ, στο Μεσολόγγι 
σήμερα κρατάμε στα χέρια μας τη 
λευτεριά του Γένους· είμαστε όλοι 
ταμένοι και δεν έχουμε το δικαίωμα 
να λιγοψυχήσουμε.

ΓΙΩΡΓΑΙΝΑ: (Κλαίγοντας.) Ο Θεός 
να με συγχωρέσει· από τα προχτές 
το βράδυ δεν έχω βάλει στο στό-
μα μου άλλο από μια γουλιά νερό, 
και το παιδί, παπούλη, βυζαίνει την 
ψυχή μου πια της δόλιας! Ώρα την 
ώρα λέω μια πως θα ξεψυχήσει εκεί-
νο στα χέρια μου, μια πως εγώ θ’ 
απομείνω. Δεν έχω ανάκαρα ούτε τα 
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μάτια μου ν’ ανοίξω και σαλεύω έτσι, 
σα να μην είμαι ’γώ, σαν κάποιος άλ-
λος να με σπρώχνει.

ΠΑΠΑΣ: Κοίταξε, τοίμασε μια ώρα 
αρχήτερα το φαί των παιδιών 
και να βγάλεις σήμερα διπλή μερίδα 
για σένα.
(Η Γιώργαινα πάει αναστενάζοντας 
και γονατίζει στο τζάκι, όπου ανακα-
τεύει το φαΐ στο τσουκάλι που βρά-
ζει εκεί, και συδαυλίζει τη φωτιά.)

ΦΩΤΕΙΝΗ: (Σηκώνεται και πλησιάζει 
τον Κωστάκη.)
Κωστάκη, πού πας, παιδάκι μου; Έλα 
να σε βάλω στο στρώμα να πέσεις, 
εσύ δεν μπορείς να σταθείς στα 
πόδια σου. (Το παίρνει σηκωτό και 
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το βάζει στη στρωματσάδα και ξα-
ναγυρίζει στη θέση της. Ο Κωστά-
κης ξανασηκώνεται πάλι, σα να τον 
σπρώχνει κάποια δικιά του έγνοια και 
πιάνεται στον τοίχο και πάει ως το 
τζάκι εμπρός. Εκεί στέκει κι όλο λυ-
γίζονται τα γόνατά του, ωσότου σω-
ριάζεται κατά γης, τη στιγμή που ο 
παπάς λέει: «προς σε ήρα την ψυχήν 
μου».)

ΠΑΠΑΣ: Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύ-
ριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη απο-
στρέψης το πρόσωπόν σου απ’ εμού 
και ομοιωθήσομαι τοις καταβαίνου-
σιν εις λάκκον. Γνώρισόν μοι, Κύριε, 
οδόν εν η πορεύσομαι ότι προς σε 
ήρα την ψυχήν μου. (Ο Κωστάκης 
σωριάζεται.)
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ΦΩΤΕΙΝΗ: (Τρέχει κοντά του.) Κω-
στάκη! Κωστάκη! (Τα παιδιά όλα γυ-
ρίζουν και κοιτάζουν με ανησυχία· 
ένα δυο βγάζουν κραυγές φρίκης: 
Α!)

ΠΑΠΑΣ: Όχι φωνές! Όχι φωνές! Έλα 
δω, Φωτεινή!
(Η Φωτεινή πάει κοντά του.) Άσ’ το, 
κοίταξε τα φουσέκια.

ΦΩΤΕΙΝΗ: (Με φρίκη, κομπιαστά.) 
Θαρρώ πέθανε, πατέρα!

ΠΑΠΑΣ: Πες της Γιώργαινας και κοί-
ταξε εσύ τα φουσέκια!

ΦΩΤΕΙΝΗ: (Πάει και την αγγίζει 
στον ώμο, καθώς είναι σκυμμένη και 
φυσάει τη φωτιά.) Γιώργαινα! (Της 
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δείχνει τον Κωστάκη και ξαναγυρίζει 
στη θέση της.)

ΠΑΠΑΣ: Πρόφτασε, Γιώργαινα, το 
παιδί, τον Κωστάκη. Δώσ’ του μια 
γουλιά ζουμί ή καλύτερα βύζαχτο.

ΓΙΩΡΓΑΙΝΑ: Τι να βυζάξω; Όλα τα 
βυζαίνω πια!
(Πάει κοντά, γονατίζει στο παιδί και 
προσπαθεί να το συνεφέρει.) [...] 
(Γονατιστή καθώς είναι γέρνει κοντά 
του.) Δε σαλεύει, δεν ανασαίνει!

ΠΑΠΑΣ: Παραδόθη;

ΓΙΩΡΓΑΙΝΑ: Ξεψύχησε!

ΠΑΠΑΣ: (Σηκώνοντας τα χέρια και 
κάνοντας το σταυρό του.)
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Ας παραλάβει ο Κύριος την ψυχή 
του στη μακαριότητά Του. Σήκωσ’ 
το. Πάρ’ το από μέσα. (Η Γιώργαινα 
με κόπο πιάνει το σώμα του μικρού 
παιδιού από τις μασκάλες και σουρ-
τά το βγάζει έξω απ’ τη δεξιά πόρτα. 
Τα παιδιά όλα, και αυτά που εργάζο-
νται στο τραπέζι και ένα δυο από τα 
άρρωστα στο πατάρι, ανασηκώνο-
νται να ιδούν και ψιθυρίζουν ή ξεφω-
νίζουν με φρίκη. Ένα δυο κλαίνε.) Τη 
δουλειά σας! Μην αφήνετε τη δου-
λειά σας ούτε στιγμή! Γλήγορα τα 
χέρια σας. Φκιάνετε καλά τα φουσέ-
κια. Προσέχετε τη μπαρούτη να μην 
κάνετε λάθος. Για φέρε μου να ιδώ. 
Φωτεινή. (Η Φωτεινή εχτελεί.)
Χμ! καλά! Πιο σφιχτά. Και... Τι ’ναι 
αυτό; Τούτο είναι νοτισμένο, πώς 
εβράχηκε αυτό;
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ΦΩΤΕΙΝΗ: Κλαίνε, πατέρα, και...

ΠΑΠΑΣ: (Με στανική αυστηρότητα.)
Ποιος κλαίει; Δε σας είπα να μην 
κλαίτε; Ποιος κλαίει; Νά ’ρθει δω 
αμέσως!

ΜΗΤΣΟΣ: (Βγαίνει κι έρχεται ξεσπώ-
ντας σε δυνατά κλάματα.)
Εγώ,ω,ω,ω.
ΠΑΠΑΣ: Έλα κοντά, παιδί μου, γιατί 
κλαις; (Το χαϊδεύει.)

ΜΗΤΣΟΣ: Πεινάω,ω,ω,ω!

ΠΑΠΑΣ: Μα... εσύ να κλαις; Εσύ που 
χτες ο πατέρας σου σκότωσε
δεκαπέντε Τούρκους; Ντροπής! Όχι, 
παιδί μου, μην κλαις, γιατί να, κοίτα, 
τούτο το φουσέκι, το ’κάνες λούτσα· 
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δεν κάνει. Γιατί χαλάει η μπαρούτη 
και δε θα πιάσει φωτιά και πώς θα 
κάνουμε τον πόλεμο, παιδάκι μου;
Πάει το Μεσολόγγι μας! Θα μας το 
πάρουν οι αντίχριστοι. Και θα μας 
σφάξουν όλους με τα γιαταγάνια 
τους! Γι ’ αυτό κανένας σας να μην 
κλαίει!

ΜΗΤΣΟΣ: Πεινάω,ω,ω! (Κλαίει γοε-
ρά.)

ΠΑΠΑΣ: (Μέσα του.) Θεέ μου, βοή-
θησέ μας στη δυστυχία μας!

ΠΑΙΔΙΑ: (Πολλά, ξεσπώντας σε 
κλάματα δυνατά.)
Πεινάμε, πεινάμε!
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ΦΩΤΕΙΝΗ: Σωπάτε! μην κάνετε 
έτσι!
(Τραβώντας το Μήτσο από το χέρι 
στη θέση του πάλι.)
Δεν ακούτε το κανόνι; Σωπάτε! Να, 
η κυρά Γιώργαινα θα φέρει το φαί. 
(Η Γιώργαινα μπαίνει από τ’ αριστε-
ρά και πάει πάλι στο τζάκι.)
Οι πατεράδες μας, οι μανάδες μας, 
τ’ αδέρφια μας πολεμάνε, όλοι πολε-
μάνε και μεις εδώ να κλαίμε; ντρο-
πής! Εμπρός, εμπρός, φκιάνετε φου-
σέκια!

ΠΑΠΑΣ: (Ψέλνει για να τραβήξει 
την προσοχή των παιδιών αλλού. Τα 
παιδιά λίγα λίγα ψέλνουν κι αυτά. Η 
ψαλμωδία αυτή πάει αργά και συνο-
δεύεται από κανονιές, που ακούγο-
νται υπόκωφα.) Πολλοίς συνεχόμε-
νος πειρασμοίς, προς Σε καταφεύγω 

22-0102_l_a_bm__140-195__28b.indd   68 08/12/2017   10:53



69 / 69 / 161

σωτηρίαν επιζητών. Ω Μήτερ του 
Λόγου και Παρθένε, των δυσχερών 
και δεινών με διάσωσον. Από των 
πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το 
σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Προς 
Σε καταφεύγω την Κεχαριτωμένην.
Ελπίς απηλπισμένων Συ μοι βοήθη-
σον. Πάσαι των Αγγέλων αι στρατι-
αί, Πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων η 
δωδεκάς, οι Άγιοι Πάντες μετά της 
Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν εις 
το σωθήναι ημάς.
(Ανοίγει η πόρτα του βάθους και 
μπαίνει με ορμή η Κατερίνα οπλισμέ-
νη. Οι κανονιές ακούγονται δυνατό-
τερα.)
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ΣΚΗΝΗ 2

(Οι παραπάνω και Κατερίνα)

ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Φωτεινή, Φωτεινή, φου-
σέκια! 

ΦΩΤΕΙΝΗ: (Μαζεύει στην ποδιά τα 
έτοιμα φουσέκια και της τα δίνει, κα-
θώς και δύο τορβάδες, που έχει γιο-
μάτους ακουμπισμένους στον τοίχο, 
τους της κρεμάει στον ώμο.) Πώς 
πάμε;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Βαστάμε, βαστάμε! 
Τους φάγαμε. Γιόμισε η πλέβρα 
κορμιά. Μονάχα να μας προφτάσει 
η νύχτα και θα τους φάμε το κρέας 
ταχιά.
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ΠΑΠΑΣ: Κατέρω!

ΚΑΤΕΡΙΝΑ: (Πάει κοντά.) Παπούλη, 
βιάζομαι!

ΠΑΠΑΣ: Πες του καπετάνιου εδώ 
είμαι άχρηστος, το πόδι μου αφόρ-
μισε, πονώ φοβερά· πες του να προ-
στάζει: «Ο παπα-Γιώργης, πες του, 
θέλει νά ’ρθει στο μετερίζι να πο-
λεμήσει, να στείλει άλλον στο πόδι 
μου».

ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Καλά. (Κάνει να φύγει, 
ο παπάς την κρατάει.)

ΠΑΠΑΣ: (Σιγότερα με συγκίνηση.)
Εκείνο το παιδί το δικό μου, ο Πά-
νος, κοντά σου είναι; Το είδες;
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Ναι, πολεμάει.

ΠΑΠΑΣ: Πες του καπετάνιου να το 
προσέχει, είναι αψύ το παλιόπαιδο.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Ο Πάνος ο δικός σου, 
παπούλη, πολεμάει καλύτερα απ’
όλους, σαν άντρας. Δυο τρεις φορές 
άκουσα τον καπετάνιο που του φώ-
ναζε: Μπράβο, Πάνο, γεια σου παλι-
κάρι, γεια σου, άξιο παιδί του παπα-
Γιώργη!

ΠΑΠΑΣ: (Πολύ συγκινημένος.) Αλή-
θεια; Μου περνάνε οι πόνοι!

ΚΑΤΕΡΙΝΑ: (Φεύγοντας.) Με την 
ευκή σου καλό βόλι, παπούλη!

ΠΑΠΑΣ: (Τη βλογάει.)
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Καλό βόλι, παιδί μου!

ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Καλό βόλι, παιδιά! (Φεύ-
γει στο βάθος γοργά.)

ΠΑΙΔΙΑ: Καλό βόλι.
(Η Γιώργαινα βγάζει το τσουκάλι 
απ’ τη φωτιά και μοιράζει το φαΐ σε 
τρεις χωματένιες γαβάθες που έχει 
εκεί στο τζάκι – τη μια την πάει στο 
τραπέζι των παιδιών, την άλλη στο 
πατάρι στους λαβωμένους και την 
τρίτη κρατεί για τον εαυτό της.
Τα παιδιά γυρίζουν τα κεφάλια τους 
και παρατάνε τη δουλειά τους αμέ-
σως. Ένα δυο κινάνε κιόλας προς το 
μέρος της με μεγάλη ανησυχία.)

ΦΩΤΕΙΝΗ: (Τα μαλώνει και προσπα-
θεί να τα συγκρατήσει.)
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Γιώργη! Φώτω! Κίτσο! Φρόσω! Εδώ 
γλήγορα! Στη θέση σας!
(Τα παιδιά ξαναγυρίζουν στη θέση 
τους κι όταν η Γιώργαινα τους βάζει 
τη γαβάθα στη μέση του τραπεζιού, 
είν’ αδύνατο να συγκρατηθούνε, 
παρά απλώνουν τα χέρια τους και 
βογγάνε να προφταστούνε.)

ΦΩΤΕΙΝΗ: Σταθείτε! Περιμένετε! 
Γιώργη! Στάσου, Φώτω!
(Ενώ τους μοιράζει ξύλινα κουτά-
λια.) Ευλόγησε, πατέρα.

ΠΑΠΑΣ: Χριστέ ο Θεός, ευλόγησον 
την βρώσιν και την πόσιν των 
δούλων Σου, ότι άγιος ει πάντοτε 
νυν και αεί και εις τους αιώνας των 
αιώνων, αμήν.
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ΦΩΤΕΙΝΗ: Σταυρό όλοι! Εμπρός, 
τρώτε. Μη, Γιώργη, ντροπής! καθέ-
νας το δικό του! Μη μαλώνετε! 
(Ενώ τα παιδιά τρώνε με βουλιμία, η 
Φωτεινή, τρώγοντας κι αυτή, τα επι-
βλέπει. Η Γιώργαινα γιομίζει το τρίτο 
σκουτέλι και το φέρνει και κάθεται 
δίπλα στον παπά.)

ΠΑΠΑΣ: Ομονοήστε, παιδιά μου, μη 
μαλώνετε. Μη θέλει κανένας να πά-
ρει το δίκιο τ’ αλλουνού, γιατί έτσι 
γεννιέται η διχόνοια. Άμα δεν έχου-
με ομόνοια και δεν ακούμε όλοι το 
μεγαλύτερο, δεν μπορούμε να ιδού-
με σωτηρία και προκοπή. Η διχόνοια 
θα μας φάει. Η διχόνοια μας έφερε 
στο χάλι που βρισκόμαστε σήμερα. 
Αν δεν ομονοήσουμε, δε θα ιδούμε 
ποτές ανάσταση στο γένος μας. Και 
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θα χαθούμε ολότελα απ’ το πρόσωπο 
του Θεού.

ΓΙΩΡΓΑΙΝΑ: (Τρώγοντας.) Παπού-
λη, άσ’ τα τα παιδιά, παιδιά είναι.

ΠΑΠΑΣ: Μπροστά στην κρίση του 
Κυρίου, δεν υπάρχουν παιδιά και με-
γάλοι. Και το Μεσολόγγι βρίσκεται 
σήμερα στην κρίση του Κυρίου.

ΓΙΩΡΓΑΙΝΑ: (Του δίνει κουτάλι.) 
Πάρε και λόγου σου να φας.

ΠΑΠΑΣ: Γιώργαινα, μη με σκανταλί-
ζεις.

ΓΙΩΡΓΑΙΝΑ: Έχεις μια βδομάδα, 
παπούλη, που δεν έβαλες τίποτα στο 
στόμα σου.
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ΠΑΠΑΣ: Μεγάλη σαρακοστή είναι 
τούτη, Γιώργαινα. Κι η μεγάλη 
σαρακοστή τούτης της χρονιάς είναι 
η μεγαλύτερη απ’ όλες. Δεν κάνει 
εγώ να φάω το φαΐ των αδύνατων. 
Είδες τον Κωστάκη; Δεν το προφτά-
ξαμε το παιδί!

ΓΙΩΡΓΑΙΝΑ: Μην παραπονεύεσαι, 
παπούλη, τα μάτια σου βούρκωσαν.

ΠΑΠΑΣ: Ήταν ορφανό, ο πατέρας 
τον σκοτώθη με το ντουφέκι στο 
χέρι. Η μάνα τον ξεψύχησε στο με-
τερίζι. Ο αδερφός του ο Γιάννος εί-
ναι λαβωμένος βαριά. Πεντάρφανο 
το παιδάκι στα χέρια μας. Κρίμα, 
Γιώργαινα! Έπρεπε να το προφτά-
ξουμε το παιδί!
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ΓΙΩΡΓΑΙΝΑ: (Τρώγοντας.) Μην 
παραπονεύεσαι, παπούλη, και δεν 
έχουμε κρίμα. Ποιον να πρωτοπρο-
φτάξουμε; Εδώ ταχιά θα ’μαστε όλοι
πεθαμένοι, μόν’ πάρε βάλε μια γου-
λιά ζουμί στο στόμα σου. (Του ξανα-
προσφέρει.)

ΠΑΠΑΣ: Γιώργαινα, εγώ βαστάω. Κι 
ύστερα θέλω να βασανίσω το κορμί 
μου, μήπως και πιάσει η παρακάλεσή 
μου στο Θεό και μας σπλαχνιστεί ο 
Κύριος και μας γλιτώσει όλους. (Με 
συγκίνηση.) Να μου χαρίσει και μένα 
το παιδί μου. Για ζωή εγώ δεν είμαι. 
Δεν κάνει να φάω το φαΐ αυτουνώ-
νε, που ’ναι για να ζήσουν.
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ΓΙΩΡΓΑΙΝΑ: (Τρώγοντας και κλαί-
γοντας.) Κανείς μας δε θα ζήσει, πα-
πούλη. Ο Θεός το πήρε από μας το 
μάτι του.

ΠΑΠΑΣ: (Αυστηρά.) Μη βλαστημάς 
σου είπα. Όλοι οι άνθρωποι πεθαί-
νουν, μα εμείς εδώ τ’ αποφασίσαμε 
να πεθάνουυμε μια ώρα αρχύτερα, 
για να εξασφαλίσουμε τη λευτεριά 
στα παιδιά μας. Σε μας έπεσε ο κλή-
ρος, κι είναι η ευθύνη μας βαριά. Ας 
σταθούμε πιστοί και ας μη μολεύ-
ουμε την ψυχή μας με του κορμιού 
τους πόνους. Παλιόκορμο... Θα πε-
θάνουμε εμείς, να ζήσει το Μεσο-
λόγγι. (Με λαχτάρα, προφητικά.) 
Ύστερα από χρόνια και καιρούς, κά-
ποιαν άνοιξη σαν ετούτη, θα ξημε-
ρώσει καινούρια λαμπρόχαρη ανά-
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σταση και θα χορεύει η λεβεντιά 
πάνω στα μνήματά μας. Κι οι ψυχές 
μας, Γιώργαινα, θα χαρούνε τότε 
χαρά μεγάλη. Αν χαθούμε εμείς, θα 
ζήσει η γενιά μας. Αλλιώς και το γέ-
νος μας θα ξεκληριστεί, και μεις δε 
θα γλιτώσουμε. Και θα ’χουμε μεγά-
λο κρίμα. (Μ’ ενθουσιασμό, δυνατά.) 
Χίλιες ζωές να είχα θα τις έδινα και 
τις χίλιες, για να ιδεί μέρα ανάστα-
σης το Γένος! (Ακούγεται κανονιά.)

ΓΙΩΡΓΑΙΝΑ: Αχ, θα μας φάει ο αντί-
χριστος όλους! (Κλαίει.)

ΠΑΠΑΣ: Σώπα, λέω, μικρόψυχη· ήτα-
νε θέλημα Θεού εμείς να γίνουμε ο 
σπόρος που θα πέσει στη γης, για ν’ 
ανθίσει και να καρπίσει ζωή καινού-
ρια. (Ακούγεται κανονιά.) Σώπα, μην 
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κλαις και δεν τις ξέρεις τις βουλές 
του Θεού. Σήκω, μάζεψε τα σκουτέ-
λια, να μην τα βλέπουν τα παιδιά κι 
είναι ο νους τους στο φαΐ. Σήκω, πή-
γαινε! (Δυνατά.) Ευλογητός ο Θεός, 
ο ελεών και τρέφων ημάς εκ των Αυ-
τού πλουσίων δωρεών τη Αυτού χά-
ριτι και φιλανθρωπία 
πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώ-
νας των αιώνων αμήν. Εμπρός, δου-
λειά! μην καθόστε· φκιάνετε φουσέ-
κια! (Η Γιώργαινα μαζεύει τα πιάτα 
αργά και με κόπο και τ’ αποθέτει στο 
τζάκι.)

ΠΑΙΔΙΑ: Νερό, νερό.
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ΦΩΤΕΙΝΗ: Νερό δεν έχει τώρα, το 
ρίξαμε στο φαΐ. Το βράδυ, άμα σχο-
λάσει ο πόλεμος, θα βγούνε να φέ-
ρουνε και θα πιείτε. (Τους δίνει βό-
τσαλα που παίρνει από ’να σωρό στη 
γωνιά.) Να, βάλτε βότσαλα στο στό-
μα σας. (Μαζεύουν τα σκουτέλια.)

ΣΚΗΝΗ 3
(Οι παραπάνω και Χρυσούλα)

ΧΡΥΣΟΥΛΑ: (Μπαίνει από την πόρ-
τα του βάθους με ορμή, σαν να την 
κυνηγάνε να της πάρουν κάτι που 
το κρύβει στον κόρφο της. Στέκει 
μπρος και αριστερά. Είναι κουρε-
λιάρα, φαίνονται τα κρέατά της, και 
αναμαλλιάρα.) Τους τα πήρα! Τους 

22-0102_l_a_bm__140-195__28b.indd   82 08/12/2017   10:53



83 / 83 / 165

τα πήρα! (Η φωνή της είναι βραχνή 
και το μάτι της χαζό.)

ΦΩΤΕΙΝΗ: (Πάει με καλοσύνη κο-
ντά της.) Τι πήρες, Χρυσούλα;

ΧΡΥΣΟΥΛΑ: Τα λουλούδια!
(Δείχνει ένα μάτσο χαμομήλια και το 
ξανακρύβει πάλι στον κόρφο της.)

ΦΩΤΕΙΝΗ: Πού τα βρήκες, καλέ; Τί-
νος τα πήρες;

ΧΡΥΣΟΥΛΑ: Εκεί, κάτω! Στο περιβό-
λι.

ΦΩΤΕΙΝΗ: Σε ποιο περιβόλι;

ΧΡΥΣΟΥΛΑ: Να, εκεί κάτω που μο-
σκοβολάνε τα κρέατα που ψένουν.
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Πήγα και κρύφτηκα και μυριζόμου-
να. (Με λαχτάρα.)
Κι ερχότανε η άχνα απ’ τα φαγιά. 
Αχ, Παναγιά μου, πώς ήντουσαν όλοι 
σκυμμένοι και κρυφοκοιτάζανε!

ΦΩΤΕΙΝΗ: Ποιοι;

ΧΡΥΣΟΥΛΑ: (Αγρια, με φρίκη.) Να, 
αυτοί οι διάβολοι με τα κέρατα. Κι 
ήντουσαν μαύροι! Να, σαν τηγάνια 
τα μούτρα τους. Και βελάζανε!

ΦΩΤΕΙΝΗ: Καλέ πού πήγες; Βγήκες 
όξω απ’ το κάστρο;

ΧΡΥΣΟΥΛΑ: (Με καημό.)
Πήγα να βρω τη μάνα μου.

ΦΩΤΕΙΝΗ: Πού πήγες;
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ΧΡΥΣΟΥΛΑ: (Τραγουδάει με καημό.)
Η μάνα μου κοιμήθηκε 
μέσα στα χαμομήλια 
κι έσκυψα και τη φίλησα 
στα μάτια και στα χείλια.

ΦΩΤΕΙΝΗ: (Τη χαϊδεύει.) Έλα δω, 
κάτσε χάμω.
(Την πιάνει να την οδηγήσει στο πα-
τάρι.)

ΧΡΥΣΟΥΛΑ: Δε στα δίνω! Δε στα 
δίνω! Είναι δικά μου τα λουλούδια!
(Καθώς φυλάγεται να μην της τα 
πάρει, πέφτει και κωλοκάθεται πλάι 
στον παπά.)

ΠΑΠΑΣ: Φωτεινή, άφησέ την ήσυχη 
και κοίταξε τη δουλειά σου.
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ΧΡΥΣΟΥΛΑ: (Απλώνει τα χαμομήλια 
μπροστά της χάμω με χαμόγελο τρε-
λό και τραγουδεί κοιτάζοντάς τα με 
καημό.)
Ξύπνα, μανούλα, σάλεψε 
και γλυκοκοίταξέ με 
στην αγκαλιά σου πάρε με 
και κανακάρισέ με.

ΠΑΠΑΣ: (Σηκώνει το χέρι να της 
διαβάσει μιαν ευκή.) Κύριε...

ΧΡΥΣΟΥΛΑ: (Σα να φοβήθηκε ξαφ-
νικά, τα μαζεύει γλήγορα γλήγορα 
και τραβιέται.) Τι; Όχι! Μη μου τα 
παίρνεις! Είναι δικά μου. Όχι.
Μη μου τα παίρνεις, να χαρείς. Εί-
ναι τα κοκκαλάκια της μανούλας 
μου. (Ξαφνικά με πείσμα.) Εγώ θα τα 
φάω! (Μασάει με άγριον τρόπο, ενώ 
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ο παπάς διαβάζει την ευκή μουρμου-
ριστά — ακούγονται δυο κανονιές — 
ξεχνάει τα χαμομήλια και τ’ αφήνει 
να πέσουν. Ο νους της αφοσιώνεται 
στις κανονιές που άκουσε. Γελάει 
άγρια και νευρικά, πετάγεται με τα 
χέρια ανοιχτά, σα να πρόκειται να 
χορέψει.)
Μπουμ! Μπουμ! Τα νταούλια. Ήρθα-
νε τα νταούλια; Σηκώτε να χορέψου-
με! (Σηκώνεται - η Γιώργαινα έρχε-
ται να την πιάσει απ’ το χέρι, για να 
την οδηγήσει στο στρώμα.)

ΓΙΩΡΓΑΙΝΑ: Χρυσούλα, έλα να πλα-
γιάσεις!

ΧΡΥΣΟΥΛΑ: (Χορεύοντας τραγου-
δεί.) Όλα τα πουλάκια...
(Πέφτει στο πατάρι.)
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ΓΙΩΡΓΑΙΝΑ: Εφτού, κάτσε εφτού. 
Μη σαλεύεις.

ΧΡΥΣΟΥΛΑ: Θα κοιμηθούμε;

ΓΙΩΡΓΑΙΝΑ: Ναι. Σώπα!

ΧΡΥΣΟΥΛΑ: (Σηκώνεται.) Όχι, όχι, 
δε θέλω, θα πάω στα νταούλια, στο 
χορό.
(Καθώς πάει να βγει, ανοίγουν και 
τα δυο φύλλα της πόρτας του βά-
θους και μπαίνουν οι δυο κοπέλες κι 
η Κατερίνα φέρνοντας τον Πάνο και 
τ’ άρματά του. Η Χρυσούλα μπήγει 
μια σπαραχτική κραυγή και γονατί-
ζει.) Α! (Όλοι γυρίζουν και κοιτάζουν 
προς το βάθος με αγωνία.)
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ΣΚΗΝΗ 4

(Οι παραπάνω, Κατερίνα, Αʹ και Βʹ 
κοπέλα φέρνοντας τον Πάνο.)

ΠΑΠΑΣ: (Με αγωνία.) Ποιον, ποιον 
φέρνουν;

ΠΑΙΔΙΑ: Τον Πάνο!

ΠΑΠΑΣ: (Κάνει να σηκωθεί, αλλά πέ-
φτει πάλι και φωνάζει από τον πόνο.)
Ωχ! (Όμως αντριεύεται και ξαναστυ-
λώνεται.) Λαβωμένο ή σκοτωμένο;

ΚΟΡΙΤΣΙΑ: (Που τον φέρνουν.)
Λαβωμένος, παπούλη.
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ΠΑΠΑΣ: Εδώ, εδώ! Φέρτε τον εδώ! 
(Η Γιώργαινα βοηθάει τον παπά και 
ξανακάθεται στο θρονί του. Το λα-
βωμένο τον τοποθετούν μπροστά 
του. Ο παπάς σκύβει και ξετάζει το 
παιδί ανοίγοντάς του το στήθος.
Σηκώνει λίγο το κεφάλι του και λέει.) 
Κατάστηθα! (Σηκώνει το κεφάλι του 
στον ουρανό.) Ας γίνει, Κύριε, το 
θέλημά σου. (Η Φωτεινή του φέρ-
νει ξαντό και λουρίδες και λέγοντας 
τα παρακάτω λόγια ο παπάς ασχο-
λείται με το να δέσει την πληγή του 
παιδιού. Η Χρυσούλα έρχεται κλαί-
γοντας και κάθεται στριμωχτά στον 
παπά σα να φοβάται, σα να κρυώνει. 
Στη θέση αυτή μένει ως το τέλος
κλαίγοντας και παρακολουθώντας 
τους άλλους. Τέλος ο παπάς λέει 
στα κορίτσια.) Πώς πάμε;
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Α΄ ΚΟΠΕΛΑ: (Ορθή αριστερά.) Τους 
φάγαμε, παπούλη, γύρισαν πίσω. Ο 
αρχηγός στο ταμπούρι μάς είπε δε 
θα κουτουρήσουν άλλο γιουρούσι 
απόψε.
Πάει να σκολάσει ο πόλεμος για σή-
μερα.

ΠΑΠΑΣ: (Στο λαβωμένο.) Πάνο, παι-
δί μου, πώς είσαι;

ΠΑΝΟΣ: (Ανοίγει τα μάτια του, χα-
μογελάει.) Καλά, πατέρα, μη φοβά-
σαι, καλά.

Β΄ ΚΟΠΕΛΑ: (Ορθή δεξιά.) Στο για-
λό φάνηκαν καράβια!

ΠΑΠΑΣ: Να σ’ ευλογήσει ο Θεός! 
δικά μας, ε; δικά μας;
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Β΄ ΚΟΠΕΛΑ: Δικά μας, λένε. Μα δεν 
τα ξεχώρισαν ακόμα καλά. Αρμενί-
ζουν ανοιχτά.

Α΄ ΚΟΠΕΛΑ: Κάμποσοι λένε πως ξε-
χώρισαν το μπαϊράκι του Μιαούλη.
(Θόρυβος και φωνές ευχαρίστησης 
από τα παιδιά.)

ΠΑΠΑΣ: (Σηκώνοντας τα μάτια του 
στον ουρανό.) Μακάρι!
(Γυρίζοντας στο παιδί του.) Πονείς, 
παιδί μου, πονείς; Πώς ελαβώθης;

ΠΑΝΟΣ: Τους πήρα!...

ΠΑΠΑΣ: Άσε! μη μιλάς!

Α΄ ΚΟΠΕΛΑ: Είπε ο καπετάνιος να 
καθίσουμε και μεις εδώ, να βοηθή-
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σουμε στα φουσέκια και να φτιάξουν 
τα παιδιά ξαντά και λουρίδες.

ΠΑΠΑΣ: Είναι πολλοί λαβωμένοι; 
Ποιος λαβώθη; Ποιος σκοτώθη;

Α΄ ΚΟΠΕΛΑ: Δεν ξέρουμε τίποτα 
ακόμα, γιατί η προσταγή είναι να 
μη σαλέψει κανείς από τη θέση του 
ώσπου να πέσει ο ήλιος.

Β΄ ΚΟΠΕΛΑ: Μα δεν έχουμε πολ-
λούς δικούς μας. Απ’ τους αντίχρι-
στους μονάχα γιόμισε ο τόπος. Όλη 
η πλέβρα, στο ταμπούρι του Μπό-
τσαρη μπροστά, κοκκινίζει από τα 
φέσια και τα ζουνάρια των σκοτω-
μένοι. Τώρα τραβήχτηκαν κάτω και 
βάρεσε η σάλπιγγά τους να συνα-
χτούν.
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ΠΑΠΑΣ: Και για τα καράβια, για πες 
μου, είδανε καλά το μπαϊράκι του 
Μιαούλη! Το ξεχώρισαν καλά; 

Α΄ ΚΟΠΕΛΑ: Έτσι είπαν, μα είναι 
ακόμα αλάργα.

ΠΑΠΑΣ: (Στα παιδιά.) Βαστάτε την 
καρδιά σας, παιδιά, κι αν είναι τα κα-
ράβια που φάνηκαν δικά μας, ταχιά 
θα ’χουμε ψωμάκι, λάδι, κρέας, φα-
σόλια και μπαρούτη και βόλια κι απ’ 
όλα τα καλά. (Τα παιδιά μουρμουρί-
ζουν χαρωπά.)

ΠΑΝΟΣ: (Αναστενάζει.) Ωχ!

ΠΑΠΑΣ: Πώς είσαι, παιδί μου;
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ΓΙΩΡΓΑΙΝΑ: (Που όλη την ώρα πα-
ραστέκει.)
Παπούλη, δεν αφήνεις να το βάλου-
με το παιδί να ξαπλώσει;

ΠΑΠΑΣ: Γι’ άσ’ το λίγο ’δώ. (Σιγά.) 
Είναι βαριά, Γιώργαινα· το καταλα-
βαίνω από την ανάσα. (Του σφουγ-
γίζει το στόμα με πανί που ματώνει. 
Στα κορίτσια.) Πώς ελαβώθη το παι-
δί μου;

Α΄ ΚΟΠΕΛΑ: (Δυνατά.) Στο ταμπού-
ρι το δικό μας, στο τελευταίο γιου-
ρούσι ήντουσαν ίσαμε πεντακόσιοι. 
Βγήκανε στο μεϊντάνι και βάλανε 
τη φωνή: γιούργια και γιούργια και 
τραβήξανε τα γιαταγάνια κι ανέβαι-
ναν σαν κοπάδι γελάδια αγριεμένα.
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Β΄ ΚΟΠΕΛΑ: Μα το κάθε βόλι μας 
έβρισκε στο κρέας. Ούτε ένα βόλι 
δεν πήγε χαμένο.

ΠΑΠΑΣ: Μπράβο. Κι ο Πάνος μου;

Α΄ ΚΟΠΕΛΑ: Πολέμαγε λυσσασμένα 
κι όλη την ώρα παρακαλούσε τον αρ-
χηγό να τον αφήσει να πηδήξει όξω 
με το σπαθί.

Β΄ ΚΟΠΕΛΑ: Ο αρχηγός είχε από τα 
πριν χωρίσει τους νομάτους, που θα 
πήδαγαν έξω μόλις θα ’πιάνε να ξε-
θύμαινε το γιουρούσι, και τον Πάνο 
δεν τον είχε βάλει μέσα.

Α΄ ΚΟΠΕΛΑ: «Βάλε με και μένα», 
του ’λεγε παρακαλώντας. «Μη βιά-
ζεσαι», του απαντούσε ο αρχηγός, 
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«ταχιά θα ’ρθει η σειρά σου».

Β΄ ΚΟΠΕΛΑ: Όμως δεν τον άκουσε. 
Τη στιγμή που γύρισε το γιουρούσι,
πήδηξαν οι νομάτοι οι διορισμένοι 
από πίσω τους με τις πάλες και τους 
έβαλαν μπροστά. Κι ο Πάνος κοντά 
τους!

Α΄ ΚΟΠΕΛΑ: «Πάνο!» φωνάζουμε. 
(Ο Πάνος ανοίγει τα μάτια του, χα-
μογελάει και τα ξανακλεί. Πού
ν’ ακούσει! Τους προσπέρασε όλους 
κυνηγώντας και σφάζοντας τους 
άπιστους. Όταν σε λίγο γύρισαν, τον 
φέρανε σηκωτόν. Στην ορμή του, 
καθώς είχε μείνει μονάχος μπροστά, 
ένας άπιστος εστάθη και του την 
άναψε με την πιστόλα.
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ΠΑΠΑΣ: (Που μόλις κρατιέται.) 
Καλά, καλά. Πιάστε τώρα δουλειά. 
Μη χάνουμε καιρό. Κι αν τα καράβια 
που φάνηκαν είναι δικά μας, από αύ-
ριο θα ξανασάνουμε. (Τα κορίτσια 
τραβιούνται πίσω και λένε σιγά στη 
Φωτεινή.)

Α΄ ΚΟΠΕΛΑ: Μωρή Φωτεινή, μην 
έχει τίποτα να γλείψουμε κι εμείς;

ΦΩΤΕΙΝΗ: Μισό σκύλο βράσαμε 
εμείς και φάγαμε όλοι από μια μπου-
κιά. Μη μιλάτε για φαΐ, γιατί τα παι-
διά είναι ξελιγωμένα και μόλις βαστι-
ώνται.

Β΄ ΚΟΠΕΛΑ: (Δυνατά με λαχτάρα.) 
Αχ, Παναγιά μου, ας είναι τα καρά-
βια που φάνηκαν δικά μας! 
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ΦΩΤΕΙΝΗ: (Σιμώνει τον παπά και 
γονατίζει μπροστά του σιγά.) Πατέ-
ρα!

ΠΑΠΑΣ: (Που έχει σκύψει απάνω 
στο παιδί, σηκώνει το κεφάλι του.) 
Πάει, Φωτεινή μου, ο αδερφός σου, 
πάει το παλικάρι μας.

ΦΩΤΕΙΝΗ: (Με πνιγμένο ξεφωνη-
τό.) Πέθανε;

ΠΑΠΑΣ: (Με δάκρυα.) Όχι ακόμη, 
αλλά δε θ’ αργήσει. Τον έχει πιάσει 
ο χάρος και μου τον τραβάει να μου 
τον πάρει απ’ τα χέρια.

ΦΩΤΕΙΝΗ: Μη φοβάσαι, πατέρα, 
μπορεί...
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ΠΑΠΑΣ: (Κουνάει το κεφάλι απελ-
πισμένα.) Τον ξέρω καλά εγώ, παιδί 
μου, τον Άγγελο τον Κυρίου!

ΦΩΤΕΙΝΗ: (Πέφτει μπρούμυτα και 
καταφιλεί το χέρι του Πάνου με 
πνιγμένους λυγμούς.) Αδερφούλη 
μου!

ΠΑΠΑΣ: (Την τραβά απαλά.) Σώπα! 
Πήγαινε! Καθένας στη δουλειά του! 
Κοίταξε τα παιδιά! (Η Φωτεινή τον 
χαϊδεύει και απομακρύνεται. Ο πα-
πάς σηκώνει το κεφάλι και τα μάτια 
στον ουρανό και τα χέρια ανοιχτά 
στη στάση της προσευχής και λέει 
με φωνή που τρέμει.)
Κύριε. Κύριε. Στην καρδιά μέσα με 
σφάζει ο χαμός του παιδιού μου. 
Ελέησέ με και κάνε το θάμα Σου. 
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Γλίτωσ’ το. Χάρισε, Κύριε, τη ζωή 
στο νέο βλαστάρι και για τη χάρη 
αυτή πάρε με εμένα. Κι αν είμαι 
αμαρτωλός και σου ’φταιξα σαν άν-
θρωπος, παίδεψε με εμένα, βασάνι-
σε το κορμί μου. Δε θα παραπονεθώ 
για τίποτα. Κι ας τιμωρηθώ με το 
χειρότερο βάσανο. [...] Μα χάρισε, 
Θεέ μου, τη ζωή στο παιδί μου. Άσε 
να ζήσει, να ιδεί λευτεριά. (Κλαίγο-
ντας.)
Κύριε, που εσταυρώθης και γιορ-
τάζουμε τ’ άγια πάθη Σου, ελέησέ 
με και πάρε το απ’ το στόμα μου το 
πικρό αυτό ποτήρι. (Σωπαίνει λίγο, 
ύστερα ησυχότερα.) Μα πάλι όχι 
όπως θέλω εγώ, παρ’ όπως Εσύ θέ-
λεις. (Δυνατότερα και σταθερότε-
ρα.) Κι αν είναι ν’ αναστήσουμε πα-
τρίδα με τη θυσία μας τούτη, ας γί-
νει, Κύριε, το θέλημά Σου!
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ΠΑΝΟΣ: (Ανοίγει τα μάτια του και 
χαμογελάει.) Πατέρα!

ΠΑΠΑΣ: (Με λαχτάρα.) Παιδί μου!

ΠΑΝΟΣ: Σε πόσες μέρες έχουμε Λα-
μπρή;

ΠΑΠΑΣ: Κοντά είναι η Ανάσταση, 
παιδί μου.

ΠΑΝΟΣ: (Σιγά, κομμένα, αδύνατα, 
ανασαίνοντας βαθιά.)
Τη Λαμπρή θα χορέψω μπροστά, πα-
τέρα, με τ’ άρματά μου.

ΠΑΠΑΣ: Ναι, παλικάρι μου.

ΠΑΝΟΣ: (Με κόπο γυρίζει το κεφάλι 
ψάχνοντας.) Πού ’ν’ τ’ άρματά μου;
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ΠΑΠΑΣ: Εδώ, παιδί μου. Ησύχασε. 
Μη μιλάς. Πονείς, πονείς;

ΠΑΝΟΣ: (Τεντώνεται με κόπο και 
ψάχνει με τα μάτια.) Το ντουφέ-
κι μου... η πάλα μου... το μπιστόλι 
μου...

ΠΑΠΑΣ: (Του δείχνει τ’ άρματα, που 
είναι πλάι χάμου.) Νάτα, παιδί μου.

ΠΑΝΟΣ: (Ανασαίνοντας με δυσκο-
λία.) Ήθελα να πάρω το χρυσό σπαθί 
του Μουχτάρ πασά. Δε μ’ άφηκαν τα 
σκυλιά. Μα... Θα τους κυνηγήσω. Μα 
γω θα τους σκοτώσω, όλους θα τους 
σκοτώσω. Θα το πάρω το χρυσό 
σπαθί του Μουχτάρ πασά, με το χέρι 
μου θα το πάρω! (Ο παπάς κοιτάζει 
μια τη Γιώργαινα, μια τον ουρανό.) 
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Θα το βάλω να χορέψω μπροστά  
τη Λαμπρή. (Λιποθυμάει - η Γιώργαι-
να του κρατεί το κεφάλι.)

ΠΑΠΑΣ: (Πιάνοντας το κεφάλι του 
με τα δυο του χέρια απελπισμένα.) 
Ώχου, λαχτάρα της καρδιάς μου, 
ώχου πικρό φαρμάκι!Λίγο νερό, 
Γιώργαινα!

ΓΙΩΡΓΑΙΝΑ: Πού νερό, σταλιά, πα-
πούλη; Από τα χτες έστυψαν όλα. 
Δεν το ξέρεις; Ούτε ο ουρανός δε 
μας λυπάται να βρέξει!

ΠΑΠΑΣ: (Γέρνοντας στη Γιώργαινα.) 
Πάει, Γιώργαινα, πάει το παλικάρι!
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ΠΑΝΟΣ: (Ανοίγει τα μάτια του χαμο-
γελώντας, αλλά μιλώντας με δυσκο-
λία, συλλαβιστά.) Ξέρεις, πατέρα, τι 
θυμήθηκα;

ΠΑΠΑΣ: Τι, παιδί μου;

ΠΑΝΟΣ: (Αργά, συλλαβιστά, ανα-
σαίνοντας με δυσκολία.) Το Σούλι. 
Το σπίτι μας. Τη μάνα μου. (Ξαφνικά 
τεντώνεται σύγκορμος σαν να θέλει 
να ορμήσει και με φωνή πιο δυνα-
τή παίρνοντας βαθιάν ανάσα με το 
«χτυπάτε».) Χτυπάτε τον τύραννο! 
Χτυπάτε τον τύραννο! Χτυπάτε τον 
τύραννο! (Πέφτει πάλι εξαντλημέ-
νος.)

ΠΑΠΑΣ: Σύχασε, παιδί μου!
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ΠΑΝΟΣ: (Πολύ αδύνατα.) Πού είναι 
η Φωτεινή;

ΠΑΠΑΣ: (Φωνάζει.) Φωτεινή!

ΦΩΤΕΙΝΗ: (Τρέχει και γονατίζει 
μπροστά του.) Αδερφούλη μου!

ΠΑΝΟΣ: (Αδύνατα, συλλαβιστά.) 
Φωτεινή, εσύ θα πάρεις τώρα τ’ άρ-
ματά μου, να μην κάθουνται άνεργα. 
Πατέρα!

ΠΑΠΑΣ: Παιδί μου!

ΠΑΝΟΣ: (Με μάτια γουρλωμένα σαν 
να βλέπει αλλού.) Θα πάμε μια μέρα 
στο Σούλι, δε θα πάμε; 

ΠΑΠΑΣ: Θα πάμε, παιδί μου.
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ΣΚΗΝΗ 5
(Οι παραπάνω και Κώστας)

ΚΩΣΤΑΣ: (Μπαίνει λαχανιασμένος, 
στέκει μια στιγμή στην πόρτα να κα-
τατοπιστεί κι έρχεται κοντά και γο-
νατίζει.) Πάνο, αδέρφι, συχώρα με 
που δεν έτρεξα αμέσως· τώρα μόλις 
μ’ άφησαν από το ταμπούρι. (Δυνα-
τά, μ’ ενθουσιασμό.) Τ’ όνομά σου 
δοξάστη σήμερα, αδέρφι. Βγήκες 
το καλύτερο παλικάρι τη σημερινήν 
ημέρα, αντραγάθησες! Όλο το Με-
σολόγγι για σένα μιλάει, τι εσύ ήρ-
θες σήμερα στον πόλεμο πρώτος. Ο 
καπετάν Τζαβέλας σε διόρισε πρω-
τοπαλίκαρό του και σου στέλνει τού-
το τ’ ασημένιο του πιστόλι. Πώς εί-
σαι, αδέρφι;
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ΠΑΝΟΣ: (Σαν να ονειρεύεται, τον 
κοιτάζει με χαμόγελο.) Το πιστόλι; 
Ο καπετάν Τζαβέλας; Πρωτοπαλίκα-
ρο; Τη Λαμπρή θα χορέψω μπροστά. 
(Πεθαίνει.)

ΚΩΣΤΑΣ: (Ξεφωνίζει.) Αδέρφι;

ΦΩΤΕΙΝΗ: (Το ίδιο.) Αδερφούλη!

ΠΑΠΑΣ: (Τους κλει το στόμα με το 
χέρι να μη σκούξουν. Με φωνή που 
τρέμει, μόλις προφέροντας.) Δέ-
ξου, Κύριε, την ψυχή του παλικα-
ριού στους κόλπους Σου. (Έξαλλος 
πετάγεται ξαφνικά ορθός και μ’ όλη 
τη δύναμη της φωνής του.) Εμπρός, 
τι καθόστε; Πιάστε με, βοηθάτε με, 
φέρτε μου, τ άρματά μου! (Πέφτει 
μη μπορώντας να στερεωθεί, ενώ 
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η Γιώργαινα και ο Κώστας τον συ-
γκρατούν.)

ΚΩΣΤΑΣ: (Κλαίγοντας.) Πατέρα! 
Εγώ είμαι τώρα το παιδί σου.
Δώσ’ μου την ευκή σου, πατέρα, 
να εκδικηθώ το βόλι που ’φαγε τον 
Πάνο.

ΣΚΗΝΗ 6

(Οι παραπάνω και Φώτος)

ΦΩΤΟΣ: (Μπαίνει με ορμή απ’ την 
πόρτα του βάθους.) Παπα-Γιώργη, ο 
καπετάν Τζαβέλας προστάζει:  
Θά ’ρθει εδώ τώρα με τους αρχη-
γούς.
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ΠΑΠΑΣ: Ας κοπιάσει. Πώς πήγε σή-
μερα ο πόλεμος;

ΦΩΤΟΣ: Τους φάγαμε. Λένε θά ’χει 
τρεις χιλιάδες σκοτωμένους από τα 
σκυλιά.

ΠΑΠΑΣ: Τ΄ είναι τα καράβια πον φά-
νηκαν;

ΦΩΤΟΣ: Δεν είναι δικά μας, παπού-
λη. Έχουνε κόκκινα μπαϊράκια.
Μας ζώσαν κι απ’ τη θάλασσα!

ΠΑΠΑΣ: Πάει κι η τελευταία μας ελ-
πίδα!

ΦΩΤΟΣ: Θα μαζευτούν απόψε εδώ 
οι αρχηγοί. Λένε θα σκεφτούνε 
πια τελειωτικά για να κάνουμε το 
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γιουρούσι, να βγούμε.

ΠΑΠΑΣ: Να τ’ αφήσουμε το Μεσο-
λόγγι;

ΦΩΤΟΣ: Να γλιτώσουμε τις ψυχές 
και να βγούμε στο κλαρί.

ΠΑΠΑΣ: Αφήσαμε το Σούλι, ν’ αφή-
σουμε και το Μεσολόγγι, να γλιτώ-
σουμε τις ψυχές. Ας γίνει το θέλημα 
τον Κυρίου!

ΚΩΣΤΑΣ: Πατέρα, πάω στη θέση 
μου. Ευκήσου με, πατέρα!

ΠΑΠΑΣ: (Χωρίς να σηκώσει κεφάλι, 
απλώνει το χέρι του που τρέμει και 
λέει κομπιαστά και ξεψυχισμένα.) 
Καλό βόλι, παιδί μου.
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ΚΩΣΤΑΣ: (Γονατίζει και φιλεί το νε-
κρό.) Πάνο, αδέρφι μου, εδώ σου 
κάνω όρκο να πάρω) πίσω το αίμα 
σου από τους άπιστους ώσπου να 
ξεψυχήσω.

ΦΩΤΕΙΝΗ: (Κλαίγοντας.) Να ειπού-
με το τραγούδι του Πάνου, πατέρα;

ΠΑΠΑΣ: Πέστε το! (Ρίχνει το κεφάλι 
του στα γόνατά του και δεν το ξανα-
σηκώνει ώσπου πέφτει η αυλαία. Οι 
τρεις κοπέλες κι η Γιώργαινα κάθο-
νται δεξιά κι αριστερά απ’ το νεκρό 
κι απ’ τον παπά, καθώς και τα περισ-
σότερα παιδιά, και λεν το τραγούδι.)
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ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Για πέστε το άλλη μια φορά, πέστε  
το τρεις και πέντε,

— να ζει το Μεσολόγγι —
το θλιβερό τραγούδι μας και το 

χιλιοειπωμένο,
— να ζει το Μεσολόγγι —
[.......................................]
Εμείς τ’ αποφασίσαμε κι όλοι 

είμαστε ορκισμένοι
— να ζει το Μεσολόγγι —
«Για Λευτεριά, για Θάνατος» να ζει 

το Μεσολόγγι.

ΑΥΛΑΙΑ 
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1. Ποια δύναμη αντιμάχονται οι 
ήρωες στο μονόπρακτο του Βασί-
λη Ρώτα; Ποια στάση τηρούν;
2. Πώς εξελίσσεται η δράση στο 
έργο; 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

22-0102_l_a_bm__140-195__28b.indd   115 08/12/2017   10:53



116 / 176

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Η επιλογή ενός έργου πρέπει να 
ενδιαφέρει πρώτα εμάς που θα το 
παίξουμε και μετά αυτούς που θα 
το δουν. Και «ενδιαφέρει» σημαίνει 
«απαντά στις ανησυχίες μας». Όταν 
η μάστιγα των ναρκωτικών ή η φτώ-
χια χτυπούν την πόρτα μας, δεν 
μπορούμε να προσποιηθούμε τους 
κουφούς. Όταν η ανεργία πλήτ-
τει τους γονείς και τα αδέρφια μας, 
όταν ο δυνατός εκμεταλλεύεται τον 
αδύνατο, δεν μπορούμε να αδιαφο-
ρούμε. Όταν τα βιολογικά όπλα μα-
ζικής καταστροφής, η μόλυνση του 
περιβάλλοντος, το AIDS απειλούν 
τον πλανήτη μας, δεν μπορούμε να 
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μην προβληματιστούμε. Το θέατρο 
βέβαια δεν πρόκειται να μας σώ-
σει, να δώσει λύση στα παραπάνω 
προβλήματα, όμως μπορεί, ως η 
κατ’ εξοχήν τέχνη της επικοινωνίας, 
να μας αφυπνίσει και να δημιουρ-
γήσει έτσι μια ασπίδα προστασί-
ας. Οι επιλογές μας λοιπόν πρέπει, 
έστω και έμμεσα, να αφορούν θεα-
τρικά κείμενα που προβληματίζουν. 
Αλλωστε όλα ή τουλάχιστον τα πε-
ρισσότερα από τα σημαντικά έργα, 
λίγο ως πολύ, δίνουν τις δικές τους 
απαντήσεις σε ανησυχίες και προ-
βλήματα, όπως αυτά που αναφέρα-
με. Τέλος, ας μην ξεχνάμε ότι ένα 
έργο πρέπει και να μας αρέσει, να 
μας διασκεδάζει.

Ο Πλούτος του Αριστοφάνη μάς 
μαθαίνει ότι το χρήμα διαφθείρει 
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τους ανθρώπους, ο Ταρτούφος του 
Μολιέρου μάς αποκαλύπτει την 
υποκρισία ως σύμπτωμα κοινωνι-
κής σήψης, Ο έμπορος της Βενετίας 
του Σαίξπηρ τις καταστροφικές συ-
νέπειες της φιλαργυρίας, το Μάνα 
κουράγιο του Μπρεχτ τη διαλυτική 
δύναμη του πολέμου, τα Άσπρα άλο-
γα του Ίψεν το ψυχολογικό έγκλη-
μα. Παρ’ όλα αυτά, κανένα ίσως 
από τα προηγούμενα έργα δεν εν-
δείκνυται για μαθητικές παραστά-
σεις. Επειδή όμως όλα μπορούν να 
διαβαστούν και να ερμηνευτούν, με 
τη βοήθεια του καθηγητή, από μα-
θητές Λυκείου, σε ορισμένες περι-
πτώσεις δικαιολογείται η επιλογή 
ενός από αυτά, τα οποία αποτελούν 
ένα μικρό δείγμα εκατοντάδων άλ-
λων, για τη σχολική σκηνή.
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Έργα όμως, όπως Ο ποπολάρος 
του Γρ. Ξενόπουλου, Το χαλασμέ-
νο σπίτι του Σπ. Μελά, Ο κύκλος με 
την κιμωλία του Μπ. Μπρεχτ, το Πα-
ραμύθι χωρίς όνομα του I. Καμπα-
νέλλη, τα Οργισμένα νιάτα του Τζ. 
Όσμπορν, Το επικίνδυνο φορτίο του 
Μ. Μουρσελά, το Καληνύχτα Μαρ-
γαρίτα του Γ. Σταύρου, Το ημερολό-
γιο της Άννας Φρανκ, προσφέρο-
νται περισσότερο από άλλα για τον 
ίδιο σκοπό. Ωστόσο καλό είναι να 
αποφεύγονται έργα όπου οι πρω-
ταγωνιστές έχουν μεγάλη ηλικία 
(ένα παιδί σπάνια μπορεί να πεί-
σει παίζοντας ένα γέρο και μάλιστα 
σε δραματικό επεισόδιο) ή όπου το 
πλήθος των προσώπων και οι σκη-
νικές απαιτήσεις είναι τέτοιες, ώστε 
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κινδυνεύει να γελοιοποιηθεί εξ ολο-
κλήρου το εγχείρημα των μαθητών.

Το ιδεώδες πάντως θα ήταν η 
δημιουργία μιας πρωτότυπης σύν-
θεσης από τους ίδιους τους μα-
θητές με τη δραματοποίηση ενός 
θέματος. Αυτό θα μπορούσε να 
αφορά την επικαιρότητα (ένα σημα-
ντικό κοινοτικό γεγονός), που είναι 
δυνατό ακόμη και να διακωμωδη-
θεί. Οι μαθητές καλούνται εδώ να 
προβάλουν την άδολη κριτική τους, 
τις ιδέες και τις απόψεις τους για τα 
γεγονότα της καθημερινής ζωής.

Μια άλλη περίπτωση είναι να 
επιλεγεί ένα θέμα από την Ιστορία 
(η ιδεολογία και η δράση της Φιλι-
κής Εταιρείας) ή από τα θρησκευτι-
κά κείμενα (ο καλός Σαμαρείτης) ή 
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ακόμη και από τη Μυθολογία (ο Θη-
σέας και ο Μινώταυρος). Μια τέτοια 
δημιουργία, που προβάλλει την 
«ταυτότητα» μιας τάξης, ενός σχο-
λείου, μπορεί να δώσει το ερέθισμα 
και για ποικίλες άλλες δραστηριό-
τητες. Αν μάλιστα οι μαθητές, από 
τις σπουδές τους στις ξένες γλώσ-
σες, ανακαλύψουν ένα ενδιαφέρον 
για τη δραματικότητά του κείμε-
νο, μπορούν να το μεταφράσουν 
οι ίδιοι και να το παίξουν. Τέλος, 
μπορούν να οργανώσουν ένα πρό-
γραμμα από αυτοσχέδια θεατρικά 
παιχνίδια με διαφορετικά μηνύμα-
τα.
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Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ

(ΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΓΑΜΟΣ)

1. Να επιλέξετε ερωτικούς στί-
χους από τη σκηνή του Λεονάρδο 
και της Νύφης (ή από οποιοδήποτε 
άλλο ποιητικό κείμενο) και να τους 
απαγγείλετε ζευγαρωτά ο ένας με 
τον άλλο. Φανταστείτε κάποιον που 
αγαπάτε.

2. Χωριστείτε σε ομάδες. Η κάθε 
ομάδα να ζωγραφίσει κάτι σχετικό 
με το θέμα της προηγούμενης σκη-
νής. 
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(ΝΑ ΖΕΙ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)

1. Για να υποδυθείς ένα πρόσω-
πο από το έργο Να ζει το Μεσολόγ-
γι, πρόσεξε κατ’ αρχάς τι λένε τα 
άλλα πρόσωπα για σένα, τι λες εσύ 
για τον εαυτό σου και τι για τους 
άλλους.

2. Αξιοποιώντας τις γνώσεις 
σας από το μάθημα της Θεατρολο-
γίας, ανεβάστε για τον εορτασμό 
της 25ης Μαρτίου το προηγούμενο 
μονόπρακτο του Βασίλη Ρώτα. 
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Γλυκό πουλί της νιότης, στο θέ-
ατρο «Αθήνα» σε σκηνοθεσία Ζυλ 
Ντασσέν (1979)
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Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Θ Ε ΑΤ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ 
ΘΕΑΤΡΟX
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ΕΝΤΕΧΝΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Η θεατρική δημιουργία μπορεί 
να διακριθεί σε δυο βασικές κατη-
γορίες: στην έντεχνη και στη λαϊκή. 
Στο έντεχνο θέατρο ο επώνυμος 
συγγραφέας δημιουργεί αντλώντας 
υλικό από την κοινωνική πραγμα-
τικότητα της εποχής του ή από δι-
αχρονικές αξίες. Τα κυριότερα είδη 
στα οποία έχουν διαπρέψει οι συγ-
γραφείς του έντεχνου θεάτρου εί-
ναι:

α. Η τραγωδία, που δραματο-
ποιεί τα ανθρώπινα πάθη και αδι-
έξοδα, την πάλη του ανθρώπου με 
τον εαυτό του αλλά και με τις δυ-
νάμεις (μοίρα, θεοί) που τον υπερ-
βαίνουν (βλ. το έργο των αρχαίων 
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Ελλήνων τραγικών, Αισχύλου, Σο-
φοκλή, Ευριπίδη, αλλά και του Γ. 
Χορτάτση, του Ου. Σαιξπηρ, του Ζ. 
Ρασίν, του Π. Κορνέιγ, κ.ά.).

β. Η κωμωδία, που δραματοποι-
εί τα ανθρώπινα πάθη στην ιλαρή 
όμως μορφή τους, που εμπαίζει ό,τι 
σχεδόν προκαλεί δέος στην τραγω-
δία, ανασύροντας από τα γεγονότα 
ό,τι μπορεί να προκαλέσει το γέλιο 
ή δημιουργώντας το σε νέα βάση 
με τους δικούς της νόμους (βλ. το 
έργο του Αριστοφάνη, του Μενάν-
δρου, του Μολιέρου, του Γκολντόνι 
κ.ά.).

γ. Το αστικό δράμα, που ακμά-
ζει όταν το κλασικό θέατρο, με την 
παραδοσιακή δομή του, δεν μπορεί 
να εκφράσει την τραγικότητα των 
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μεταγενέστερων εποχών και τα ιδι-
αίτερα προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν οι κοινωνίες το 19ο και 20ό 
αιώνα. Ανάλογα με το περιεχόμενό 
του, το αστικό δράμα μπορεί να εί-
ναι ψυχολογικό, κοινωνικό (βλ. το 
έργο των Ε. Ίψεν, Α. Στρίντμπεργκ, 
Α. Τσέχωφ και Τ. Ουίλλιαμς), αλλά 
και ηθογραφικό (βλ. το έργο των Π. 
Χορν, Γρ. Ξενόπουλου).

Το λαϊκό θέατρο προέρχεται 
από ανώνυμο δημιουργό και στη-
ρίζεται στον αυτοσχεδιασμό. Η δι-
άσωσή του βασίζεται στην προφο-
ρικότητα, στη μετάδοσή του από 
στόμα σε στόμα. Στο λαϊκό θέατρο, 
που επιβιώνει στις μέρες μας με 
τα δρώμενα του καρναβαλιού, δεν 
ισχύει η συμβατική σχέση πλατείας 
και σκηνής, αφού ο ένας μπορεί να 
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περάσει στο χώρο του άλλου. Στα 
χρόνια της Αναγέννησης στην Ιτα-
λία η Commedia dell’ arte απευθύ-
νεται σε ένα λαϊκό κοινό, όπως αρ-
γότερα στην Ελλάδα οι Ζακυνθινές 
Ομιλίες και οι Μωμόγεροι του Πό-
ντου.

Ο καραγκιοζοπαίκτης και οι φιγού-
ρες του
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Στην ίδια κατηγορία πρέπει να 
ενταχθεί και το «θέατρο σκιών», ο 
Καραγκιόζης, με πλούσια παράδο-
ση, οικείο ύφος, ιδιαίτερη γλωσ-
σική ταυτότητα και θεματογραφία, 
τυποποιημένους ήρωες (Νιόνιος, 
Σταύρακας, Κολλητήρι), που περ-
νά από την Άπω Ανατολή (με τους 
Άραβες και τους Τούρκους), στην 
Ελλάδα πριν από την επανάσταση 
του 1821. Μορφή λαϊκού θεάτρου, 
που ζει και ενίοτε ευδοκιμεί στις μέ-
ρες μας ως αυτοσχέδιο δρώμενο 
και όχι ως παράσταση έργου επώ-
νυμου συγγραφέα, είναι το «θέατρο 
του δρόμου». Τέλος, αξίζει να ανα-
φέρουμε και το «χάπενινγκ» με την 
αυτοσχέδια δραματοποίηση γεγο-
νότων της καθημερινής κοινωνικής 
ζωής, στα οποία ασκείται κριτική με 
σατιρική διάθεση. 
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Σύγχρονη παράσταση λαϊκού θεά-
τρου

1. Έχετε ποτέ σκεφτεί να στήσε-
τε ένα «χάπενινγκ» στην αυλή του 
σχολείου, στην εκδρομή ή στην 
κατασκήνωση, για να σατιρίσετε 
γεγονότα της καθημερινής ζωής;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
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2. Ποιο από τα τυποποιημένα 
πρόσωπα του «θεάτρου σκιών» 
σας αρέσει περισσότερο και γιατί; 
Μπορείτε να μιμηθείτε το ύφος και 
τη γλώσσα του; 

ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Το θέατρο στις Ηνωμένες Πολι-
τείες ευδοκιμεί ήδη από τις αρχές 
του 20ού αιώνα. Ο δημιουργός που 
σφραγίζει με το έργο του την αμερι-
κανική δραματουργία είναι ο Ευγέ-
νιος Ο’ Νηλ. Έχοντας αφομοιώσει 
το ευρωπαϊκό αστικό δράμα (ιδιαι-
τέρως το έργο του Α. Στρίντμπεργκ) 
και την αρχαία ελληνική τραγωδία, 
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αναπαράγει τα αρχετυπικά θέματά 
της συνδέοντάς τα με καίριες ψυ-
χολογικές περιγραφές των ηραίων 
του. Στο Πόθοι κάτω από τις λεύ-
κες πραγματεύεται θέματα όπως η 
αιμομιξία, η παιδοκτονία, η θανα-
τηφόρος εκδίκηση, στήνοντας το 
ανάλογο σκηνικό, όπου ένας φιλή-
δονος πατέρας με μια νέα σύζυγο 
συγκρούεται με τον αδύναμο γιο 
του. Από τα σημαντικότερα έργα 
του είναι: Άννα Κρίστη, η μελαγχο-
λική ιστορία μιας πόρνης με χρυ-
σή καρδιά, Ο παγοπώλης έρχεται, 
όπου, σε διακριτικούς θρησκευ-
τικούς τόνους, ασχολείται με την 
ανάγκη ενός άντρα να πιαστεί από 
την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, 
ακόμη και αν πρέπει να εξαπατή-
σει τον ίδιο του τον εαυτό, για να το 
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πετύχει, Το πένθος ταιριάζει στην 
Ηλέκτρα, βασισμένο στην Ορέστεια 
του Αισχύλου, όπου αποδεικνύεται 
η διαχρονικότητα της τραγωδίας 
στον εικοστό αιώνα. Από τα άλλα 
έργα του η Ερημιά πραγματεύεται 
τις εφηβικές αγωνίες ενός ευαίσθη-
του αγοριού, ενώ το Μακρύ ταξί-
δι της μέρας μέσα στη νύχτα είναι 
ένα οδυνηρά αυτοβιογραφικό έργο, 
όπου ο Ο’ Νηλ ανατέμνει τις θανά-
σιμες σχέσεις μεταξύ του πατέρα, 
της μητέρας και των δύο γιων.

Η οικονομική κρίση του 1929 και 
το γκρέμισμα των ονείρων για οι-
κονομική και κοινοτική άνοδο των 
μικροαστών επιφέρει αλλαγές στα 
έργα των δραματουργών. Ενδεικτι-
κή είναι η περίπτωση του Άρθουρ 
Μίλλερ (Ο θάνατος του εμποράκου, 

22-0102_l_a_bm__140-195__28b.indd   134 08/12/2017   10:53



135 / 182

Ψηλά από τη γέφυρα), του συγγρα-
φέα που με την πλούσια παραγωγή 
του σημάδεψε το αμερικανικό θέα-
τρο μετά το Βʹ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αμερικανικά μπλουζ, από το Θε-
ατρικό Οργανισμό «Δρώμενα» το 
1988, σε σκηνοθεσία Μάγιας Λυμπε-
ροπούλου.
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Ο συγγραφέας όμως που κα-
ταξίωσε στη διεθνή σκηνή το αμε-
ρικανικό θέατρο είναι ο Τέννεσση 
Ουίλλιαμς, ο οποίος δημιούργησε 
μύθους με ήρωες που είναι εγκλω-
βισμένοι σε ψυχολογικά και κοι-
νωνικά αδιέξοδα, χαρακτήρες που 
υπερβαίνουν την ιδιαιτερότητα της 
κοινωνίας του αμερικανικού Νότου 
και γίνονται παγκόσμια θεατρικά 
πρόσωπα. Ανάμεσα στα έργα του 
αριστούργημα είναι το Λεωφορεί-
ον ο πόθος, όπου δραματοποιεί τον 
ηθικό και πνευματικό ξεπεσμό μιας 
πρώην καλλονής του Νότου, της 
Μπλανς Ντυμπουά, αντιπαραθέτο-
ντας την εξεζητημένη ευαισθησία 
της στη βάναυση συμπεριφορά του 
άντρα της αδελφής της. Άλλα έργα 
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του είναι: Ο γυάλινος κόσμος, Λυσ-
σασμένη γάτα, Η νύχτα της Ιγκουά-
να, όπου ένας αποσχηματισμένος 
ιερέας εκπίπτει σε ξεναγό, για να 
βρει το Θεό σ’ ένα ευτελές μεξικανι-
κό ξενοδοχείο.

Νεότεροι ωστόσο συγγραφείς 
θα ευδοκιμήσουν και θα συνεχί-
σουν τη μεγάλη παράδοση, παρα-
κολουθώντας τις εξελίξεις στο σύγ-
χρονο παγκόσμιο θέατρο. Ανάμεσά 
τους είναι ο Έντουαρντ Άλμπι με το 
Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ, ο 
Ντέιβιντ Μάμετ με το Αμερικανικός 
βούβαλος και ο Σαμ Σέπαρντ με το 
έργο Θαμμένο παιδί.
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Ο γυάλινος κόσμος, από το θεατρι-
κό Οργανισμό «Μορφές» το 1997, 
σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μαυρίκιου.

1. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα της 
αμερικανικής δραματουργίας;

2. Ποιοι συγγραφείς και ποια έργα 
του αμερικανικού θεάτρου παρου-
σιάζονται συχνά από την ελληνική 
σκηνή; 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
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Ευγένιος Ο’ Νηλ.
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Ο ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ του 
ΤΕΝΝΕΣΣΗ ΟΥΙΛΛΙΑΜΣ

(Μετάφραση Δημήτρη Μαυρίκιου, 
εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1997, 
Σκηνή γ΄, σσ. 54-62)

Ο Τέννεσση Ουίλλιαμς γεν-
νήθηκε στην πολιτεία Μισισίπι των 
ΗΠΑ το 1911 και πέθανε στη Νέα 
Υόρκη το 1983. Ασχολήθηκε με τη 
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δραματουργία ενώ ήταν ακόμη φοι-
τητής. Το 1939 κέρδισε βραβείο για 
τα μονόπρακτά του Αμερικανικά 
μπλουζ. Όμως η πρώτη μεγάλη επι-
τυχία του ήλθε με το Γυάλινο κόσμο 
το 1944, η οποία συνεχίστηκε και 
με τα επόμενα έργα του, όπως: Λε-
ωφορείον ο πόθος (βραβείο Πούλι-
τζερ), Καλοκαίρι και καταχνιά, Τρια-
ντάφυλλο στο στήθος, Λυσσασμένη 
γάτα, Ο Ορφέας στον Άδη, Ξαφνικά 
πέρσι το καλοκαίρι, Γλυκό πουλί της 
νιότης και Η νύχτα της Ιγκουάνα. 
Ένα αίσθημα μελαγχολίας και ψυ-
χικής παρακμής διαποτίζει τα έργα 
του.

Κατά τη δεκαετία του ’60 αντιμε-
τώπισε προβλήματα ψυχικής και 
σωματικής υγείας, γεγονός που 
επηρέασε τα επόμενα έργα του.
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Κέρδισε δύο φορές το βραβείο 
Πούλιτζερ και τέσσερις φορές το 
βραβείο κριτικών της Νέας Υόρκης.

Ο γυάλινος κόσμος, από το Θέατρο 
Τέχνης το 1946, σε σκηνοθεσία Κα-
ρόλου Κουν.
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Πρόκειται για την πραγματική 
ιστορία της οικογένειας του συγ-
γραφέα, μετουσιωμένη όμως ποιητι-
κά μέσα από την αναπόληση του Τομ 
Ουίνγκφιλντ. Η υπερπροστατευτι-
κή και καταπιεστική μητέρα Αμάντα 
Ουίνγκφιλντ, εγκαταλειμμένη από 
το σύζυγό της, είναι προσκολλημένη 
σε μια δική της πραγματικότητα και 
προσπαθεί να επιβάλει στα παιδιά 
της τα όνειρα και τις ψευδαισθήσεις 
της.

Ο Τομ και η Λώρα, τα παιδιά της, 
τρέπονται, ο καθένας με το δικό του 
τρόπο, σε φυγή. Ο Τομ, απαυδισμέ-
νος από τη δουλειά του, βρίσκει δι-
έξοδο στον κινηματογράφο, ενώ η 
Λώρα στη συλλογή της από γυάλινα 
ζωάκια. Ο «γυάλινος κόσμος» της 
οικογένειας Ουίνγκφιλντ θρυμμα-
τίζεται με την επίσκεψη του Τζιμ, 
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που παρουσιάζεται, ύστερα από την 
επίμονη προτροπή της Αμάντας, ως 
υποψήφιος γαμπρός για τη Λώρα.

Μετά τη δυσάρεστη εμπειρία από 
την επίσκεψη του Τζιμ, ο Τομ εγκα-
ταλείπει τη μητέρα του και τη μονα-
χική και άτολμη αδελφή του.

Ο γυάλινος κόσμος, από το «Απλό 
Θέατρο» το 1989, σε σκηνοθεσία 
Αντώνη Αντύπα.
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Πριν φωτιστεί ξανά η σκηνή, ακού-
γονται βίαιες οι φωνές του ΤΟΜ
και της ΑΜΑΝΤΑΣ. Καβγαδίζουν 
πίσω από τις κουρτίνες.
Απέναντι τους στέκεται η ΛΩΡΑ, 
που σφίγγει πανικόβλητη τα χέρια 
της.
Μια καθαρή δέσμη φωτός πέφτει 
πάνω της όσο διαρκεί η σκηνή.

ΤΟΜ
Που να πάρει ο διάολος, να πάρει...

ΑΜΑΝΤΑ
(Στριγκά.) Δε θα μου μιλάς εμένα μ’ 
αυτό τον...

ΤΟΜ
...δηλαδή, τι κάνω εγώ εδώ μέσα;
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ΑΜΑΝΤΑ
...τρόπο. Όχι μπροστά μου...

ΤΟΜ
Μπα...

ΑΜΑΝΤΑ
...τέτοιες εκφράσεις! Σου ’στρίψε;

ΤΟΜ
Αυτό ακριβώς! Μου ’χει στρίψει!

ΑΜΑΝΤΑ
Τι, στο καλό, συμβαίνει μαζί σου, 
ηλίθιε! Ε, ηλίθιε!

ΤΟΜ
Τι; Ορίστε: τίποτε, το παραμικρό, 
ούτε ένα τόσο δα πραγματάκι...
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ΑΜΑΝΤΑ
Δεν μπορώ ν’ ακούω αυτή τη φωνή.

ΤΟΜ
...τίποτε δικό μου, σ’ αυτή τη ζωή 
που είναι ΔΙΚΗ ΜΟΥ! Όλα είναι...

ΑΜΑΝΤΑ
Πάψε να τσιρίζεις!

TOM
Χτες έκανες κατάσχεση στα βιβλία 
μου! Είχες το θράσος...

ΑΜΑΝΤΑ
Μάλιστα, κύριε, επέστρεψα στο βι-
βλιοπώλη σου το σιχαμερό βιβλίο 
ενός φρενοβλαβούς κυρίου, ονόμα-
τι Λώρενς.
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Ο ΤΟΜ γελάει άγρια.

ΑΜΑΝΤΑ
Δε θ’ ασχοληθώ εγώ προσωπικά με 
το να λογοκρίνω τους αρρωστημέ-
νους εγκεφάλους και όσους σπεύ-
δουν να τους ενισχύσουν...

Ο ΤΟΜ γελάει ακόμα πιο άγρια.

ΑΜΑΝΤΑ
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ 
ΑΝΕΧΤΩ ΤΕΤΟΙΑ ΡΥΠΑΡΟΓΡΑ-
ΦΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΜΟΥ ΤΟ 
ΣΠΙΤΙ! Η Λαίδη Τσάτερλυ στο σπίτι 
μου! Αυτό ποτέ, ποτέ, ποτέ!

ΤΟΜ
Το σπίτι σου; Ποιο σπίτι σου; 
Ποιος πληρώνει το νοίκι γι’ αυτό το 

22-0102_l_a_bm__140-195__28b.indd   148 08/12/2017   10:53



149 / 187

σπίτι; Ποιος δουλεύει σαν είλωτας 
για...

ΑΜΑΝΤΑ
(Στριγκλίζοντας.) ΤΟΛΜΑΣ να μου 
μιλάς με τέτοιο τρόπο;

ΤΟΜ
Όχι, όχι, βέβαια. Πού να τολμήσω! 
Εγώ, βλέπεις, δεν έχω το δικαίωμα 
να βγάλω τσιμουδιά. Εγώ πρέπει 
να...

ΑΜΑΝΤΑ
Εσύ να προσέξεις καλά τι θα σου 
πω...

ΤΟΜ
Δε θέλω ν’ ακούσω τίποτε πια! 
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Ο ΤΟΜ ορμάει στο καθιστικό ανοί-
γοντας τις κουρτίνες. Ένας πομπώ-
δης κόκκινος φωτισμός με καπνούς 
απλώνεται σαν πυρκαγιά μέσα στην 
τραπεζαρία. Τα μαλλιά της ΑΜΑ-
ΝΤΑΣ είναι τυλιγμένα σε μεταλλικά 
μπικουτί. «Κολυμπάει» μέσα σ’ ένα 
τεράστιο —για το λεπτό κορμί της— 
παμπάλαιο μπουρνούζι, κειμήλιο 
προφανώς κληροδοτημένο από τον 
άπιστο κ. Ουίνγκφιλντ. Στο τραπεζά-
κι βρίσκεται μια όρθια γραφομηχανή 
και χειρόγραφα σε τρομερή ακατα-
στασία.
Ο καβγάς δείχνει να ξέσπασε επειδή 
η ΑΜΑΝΤΑ διέκοψε τη συγγραφική 
έμπνευση του ΤΟΜ. Μια καρέκλα εί-
ναι αναποδογυρισμένη στο πάτωμα. 
Η κόκκινη λάμψη της «πυρκαγιάς»
προβάλλει στο ταβάνι τις σκιές 
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τους, που τους δείχνουν να χειρονο-
μούν έντονα.

ΑΜΑΝΤΑ
Μωρ’ έχεις ν’ ακούσεις εσύ...

ΤΟΜ
Τίποτε δε θ’ ακούσω. Θα φύγω!

ΑΜΑΝΤΑ
Δεν έχει να πας πουθενά...

ΤΟΜ
Παντού θα πάω, παντού, παντού! 
Γιατί μ’ έχεις πια...

ΑΜΑΝΤΑ
Γύρνα πίσω, Τομ Ουίνγκφιλντ. Εγώ 
δε μιλάω στο βρόντο, ξέρεις...
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ΤΟΜ
Δε με παρατάς, λέω εγώ!

ΛΩΡΑ
(Απελπισμένη.)... Τομ!

ΑΜΑΝΤΑ
Θα τ’ ακούσεις! Κι αρκετά με την 
αυθάδειά σου! Η υπομονή μου έχει 
όρια!

Ο ΤΟΜ επιστρέφει τρέχοντας. Πη-
γαίνει καταπάνω στην ΑΜΑΝΤΑ.

ΤΟΜ
Σάμπως η δική μου δεν έχει; Το 
ξέρω... Ξέρω πως δε σε νοιάζει διό-
λου, αν αυτό που κάνω έχει μια κά-
ποια διαφορά απ’ αυτό που θέλω
να κάνω. Δε νομίζεις πως;...
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ΑΜΑΝΤΑ
Δε νομίζω τίποτε. Καταλαβαίνω 
απλώς ότι κάνεις πράματα για τα 
οποία ντρέπεσαι και γι’ αυτό παρα-
φέρεσαι. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά,
ότι κάθε βράδυ πας σινεμά. Κανείς 
δε γυρνάει κάθε νύχτα στα σινεμά. 
Δεν υπάρχει άνθρωπος με σώας 
τας φρένας που να πηγαίνει στο 
σινεμά τόσο συχνά όσο λες ότι πη-
γαίνεις εσύ. Και εν πάση περιπτώ-
σει, ο κόσμος δεν πάει σινεμά στις 
δώδεκα τα μεσάνυχτα, και τα σινε-
μά δε σχολνάνε στις δύο το πρωί.
Γυρνάς στο σπίτι τρικλίζοντας. Πα-
ραμιλάς σαν μανιασμένος! Κι ύστε-
ρα, με τρεις ώρες ύπνο όλες κι 
όλες, τσουπ, μου τρέχεις και στην 
αποθήκη. Ω, μπορώ να φανταστώ 
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τι απόδοση θα έχεις εκεί μέσα, σε 
τέτοια χάλια.

ΤΟΜ
(Έξαλλος.) Ακριβώς, τα χάλια μου!

ΑΜΑΝΤΑ
Με ποιο δικαίωμα παίζεις κορόνα-
γράμματα τη δουλειά σου και τη σι-
γουριά όλων μας, μου λες; Πώς νο-
μίζεις ότι θα τα βγάλουμε πέρα, αν 
μια ωραία πρωία...

ΤΟΜ
Άκου εδώ! Νομίζεις πως εγώ τρε-
λαίνομαι για μια αποθήκη παπου-
τσιών; Νομίζεις πως ερωτεύτηκα
τους παπουτσήδες και το συνεται-
ρισμό τους; Μπας και σου πέρασε 
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απ’ το νου ότι θέλω να σπαταλή-
σω πενήντα πέντε χρόνια της ζωής 
μου σε μια φυλακή από σελοτέξ με 
λάμπες φθορίου; Καλύτερα να μου 
έλιωναν το κεφάλι με λοστό, παρά 
που τρέχω εκεί μες στ’ άγρια χα-
ράματα. Τρέχω όμως... Κάθε πρωί 
που μου ’ρχεσαι τσιρίζοντας εκεί-
νο το γαμημένο «Φως εκ νεκρών!», 
«Φως εκ νεκρών!» Ξέρεις τι λέω 
μέσα μου; «Ε, ρε, τυχεροί που είναι 
οι νεκροί!» Όμως σηκώνομαι και 
τρέχω! Για εξήντα πέντε δολάρια το 
μήνα ξεπουλάω όλα όσα ονειρεύ-
τηκα να κάνω κι ό,τι ονειρεύτηκα να 
γίνω στη ζωή μου! Και τολμάς να 
λες πως είμαι εγωιστής! Αν σκεφτό-
μουνα και τόσο δα τον εαυτό μου...
θες να τ’ ακούσεις; Ε; Λοιπόν θα 
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γινόμουν ό,τι έγινε κι ετούτος: κα-
πνός!

Ο ΤΟΜ σημαδεύει με το δάχτυλο τη 
φωτογραφία του πατέρα του.

TOM
Θα ’χα πάρει δρόμο, μακριά, όσο 
πιο μακριά μ’ έβγαζαν τα καράβια 
και τα τρένα κι οι συγκοινωνίες της 
γης ολόκληρης!

Ο ΤΟΜ κάνει να φύγει από δίπλα 
της. Η ΑΜΑΝΤΑ τον αρπάζει απ’ το 
μπράτσο.

ΤΟΜ
Κάτω τα χέρια σου, μάνα!
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ΑΜΑΝΤΑ
Πού πας;

ΤΟΜ
Σινεμά.

ΑΜΑΝΤΑ
Τέτοιες ψευτιές εγώ δεν τις μασάω!

Ο ΤΟΜ προχωράει απειλητικά προς 
τη μικροκαμωμένη φιγούρα της 
ΑΜΑΝΤΑΣ. Εκείνη πισωπατάει τρο-
μαγμένη.

ΤΟΜ
Μάνα, στα χασισοποτεία τρέχω! 
Ναι, γυρνάω σε καταγώγια, σε 
άντρα διεστραμμένων και φονιά-
δων! Έχω μπλέξει με τη συμμορία 
του Χόγκαν. Τσεπώνω λεφτά για να 
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καθαρίζω τον κοσμάκη και κουβα-
λάω το πολυβόλο μου σε θήκη βιο-
λιού. Είμαι ο αρχινταβατζής όλων 
των μπορντέλων, κάτω στο ποτά-
μι! Ο Φονιάς! Έτσι με φωνάζουνε! 
Ουίνγκφιλντ, ο Φονιάς! Διπλή ζωή 
κάνω, μάνα: τη μέρα στην αποθή-
κη, ένας απλός τίμιος υπάλληλος, 
και τη νύχτα φίρμα, ο τσάρος του 
υποκόσμου! Καζίνα, μάνα... τζόγος, 
λέσχες, ρουλέτες που μου ξαφρί-
ζουν πλούτη αμύθητα! Σκεπάζω το 
’να μάτι με μαύρο καπάκι και κολ-
λάω μουστάκια ψεύτικα... Άσε τις 
πράσινες φαβορίτες, όταν μου τη 
βιδώσει. Τότε γίνομαι ένας άλλος 
λεχρίτης, ονόματι Ελ Ντιάμπλο!
Μωρέ θα μπορούσα να σου πω κι 
άλλα, να χάσεις τον ύπνο σου μια 
για πάντα! Οι εχθροί μου το ’βαλαν 
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σκοπό ν’ ανατινάξουν με δυναμίτη 
ετούτο το ρημάδι. Κάποια νύχτα θα 
μας εκσφενδονίσουν στον έβδομο 
ουρανό! Εκεί θα πλανιέμαι ευτυχής, 
μακάριος, κι εσύ το ίδιο! Θα βρεθείς 
στα ύψη και θα πετάς πάνω από 
το Μπλου Μάουντεν καβάλα σ’ ένα 
σκουπόξυλο, παρέα με τους δεκα-
εφτά μνηστήρες σου! Ξεμωραμένη 
στρίγκλα! Τέρας της φύσεως! 

Ο ΤΟΜ κάνα ένα σωρό βίαιες, αδέ-
ξιες κινήσεις. Αρπάζει το παλτό του 
κι ορμάει προς την πόρτα ανοίγο-
ντάς τη διάπλατα. Οι γυναίκες τον 
παρακολουθούν άφωνες. Καθώς πο-
λεμάει να φορέσει το παλτό, ο ΤΟΜ 
μπερδεύει το χέρι του στη φόδρα 
του παλτού. Μένει για λίγο παγιδευ-
μένος μες στο βαρύ ρούχο του. Μ’ 
ένα λυσσασμένο μουγκρητό τραβάει 
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απότομα το χέρι του ξηλώνοντας το 
μανίκι. Πετάει μακριά του το παλτό, 
που πέφτει πάνω στη γυάλινη συλλο-
γή της ΛΩΡΑΣ. Ήχος γυαλιών που 
γίνονται θρύψαλα. Η ΛΩΡΑ ουρλιά-
ζει σαν λαβωμένη.
Μουσική.

Προβολή λεζάντας στην οθόνη:
Ο ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΛΩΡΑ
(Ουρλιάζοντας.) Τα ζωάκια μου!

Η ΛΩΡΑ κρύβει το πρόσωπό της και 
γυρίζει αλλού το κεφάλι.
Όμως η ΑΜΑΝΤΑ μόλις και μετά 
βίας προσέχει τι συνέβη, καθώς έχει 
μείνει εμβρόντητη μ’ εκείνο το «τέ-
ρας της φύσεως». Ξαναβρίσκει τη 
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δύναμη να μιλήσει.

ΑΜΑΝΤΑ
(Με φωνή φρικιαστική.) Δεν πρόκει-
ται να σου ξαναμιλήσω, αν δε ζητή-
σεις συγνώμη! 

Η ΑΜΑΝΤΑ πηγαίνει στις κουρτίνες 
και τις κλείνει πίσω της.
Ο ΤΟΜ μένει μόνος με τη ΛΩΡΑ. Η 
ΛΩΡΑ στηρίζεται αδύναμα στο μάρ-
μαρο του τζακιού, στρέφοντας το 
πρόσωπό της αλλού. Ο ΤΟΜ την κοι-
τάζει για λίγο σαν αποβλακωμένος.
Ύστερα πηγαίνει προς τη γυάλινη 
συλλογή. Γονατίζει άγαρμπα, για να 
μαζέψει τα πεσμένα γυαλιά. Κοιτά-
ζει τη ΛΩΡΑ σαν κάτι να ήθελε να 
της πει, χωρίς όμως να μπορεί ν’ αρ-
θρώσει λέξη.
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Μπαίνει διακριτικά το μουσικό θέμα 
Ο ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ.
Η σκηνή βυθίζεται στο σκοτάδι.
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Ο γυάλινος κόσμος, από το «Θέα-
τρο Αναλυτή», το 1993, σε σκηνοθε-
σία Μίνου Βολανάκη.

Παράσταση του ίδιου έργου από το 
Εθνικό Θέατρο το 1978, σε σκηνοθε-
σία Μιχάλη Κακογιάννη.
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1. Πιστεύετε πως, όταν ο Τομ μιλά 
για τη διπλή ζωή του, λέει την 
αλήθεια;
2. Πώς αντιλαμβάνεστε τον τίτλο 
του έργου Ο γυάλινος κόσμος·;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ ΣΤΗΝ ΕΙ-
ΚΟΝΑ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΗΘΟ-
ΠΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Αφού επιλεγεί το έργο ή διαμορ-
φωθεί με τη διαδικασία της δραμα-
τοποίησης, η θεατρική ομάδα πρέ-
πει να εργαστεί ως εξής:

1. Να «μπει» στον κόσμο του 
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συγγραφέα, στο ιστορικό πλαίσιο 
της εποχής του έργου. Να επιμείνει 
στη σύγκρουση των προσώπων, 
που βρίσκεται στο επίκεντρο του 
μύθου. Να επισημάνει το πρόβλη-
μα που προκύπτει και να μελετή-
σει κατ’ αντιπαράταξη τα πρόσωπα 
που διαπληκτίζονται, εντοπίζοντας 
τα κίνητρά τους και καθορίζοντας το 
στόχο τους. Για παράδειγμα, στον 
Ποπολάρο του Γρ. Ξενόπουλου ο 
Ζέπος αγαπά την Έλντα, αλλά ο κό-
ντες Ντιμάρας, ο πατέρας της, ενα-
ντιώνεται στο γάμο της με το Ζέπο 
εξαιτίας της λαϊκής καταγωγής του. 
Ο Ζέπος όμως υποστηρίζεται από 
το θείο του, το γιατρό Μαρινέρη. 
Έτσι η σύγκρουση επικεντρώνε-
ται ανάμεσα στην αριστοκρατία και 
στους ανερχόμενους ποπολάρους 
(λαϊκή τάξη).
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2. Στο επόμενο στάδιο καθέ-
νας από τους μαθητές της θεατρι-
κής ομάδας αναλαμβάνει ένα ρόλο, 
ανάλογα με το φυσικό παρουσια-
στικό του, τις κλίσεις του, τις προ-
τιμήσεις του. Αυτό άλλωστε είναι 
επόμενο αφού το έργο επιλέγεται, 
επειδή ο α΄, ο βʹ ή ο γʹ μαθητής 
μπορεί να παίξει τον α΄, το βʹ ή το 
γʹρόλο. Και αυτή η πρωθύστερη κί-
νηση δε ματαιώνει τους όρους επι-
λογής του έργου, όπως τους θέσα-
με στο αντίστοιχο κεφάλαιο.

3. Μετά τη διανομή των ρόλων 
και αφού έχει οριστεί ο εμψυχωτής 
της ομάδας, ο «σκηνοθέτης» (στην 
προκειμένη περίπτωση ο καθηγη-
τής σου ή ένας δόκιμος ηθοποιός, 
που επιστρατεύεται γι’ αυτό), αρχί-
ζουν οι δοκιμές, δηλαδή οι αναγνώ-
σεις του έργου. Όσο περισσότερες 
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είναι αυτές τόσο καλύτερα. Στη δι-
άρκεια των αναγνώσεων γίνονται 
οι διορθώσεις που αφορούν την 
άρθρωση και προφορά του κειμέ-
νου αλλά και τις υφολογικές απο-
χρώσεις, τη συναισθηματική χρήση 
του λόγου. Ο μαθητής - ηθοποιός 
πρέπει εδώ να προσέξει τι λέει, για-
τί το λέει, πώς το λέει και σε ποιον 
το λέει. Πίσω σχεδόν από κάθε 
φράση υπάρχει ένας σκοπός. Η 
ανάγνωση είναι άσκηση με πολλα-
πλή αξία (γλωσσική, ιστορική, ψυ-
χολογική κ.ά.), από την οποία μπο-
ρεί να επωφεληθεί ο μαθητής.

Με τις αλλεπάλληλες αναγνώ-
σεις προχωρεί και η εκμάθηση του 
κειμένου αλλά και η συναισθημα-
τική αγωγή, η πρόοδος της συγκί-
νησης, που συνεχίζεται ως τις πα-
ραστάσεις. Άλλωστε η απόκτηση 
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υποκριτικής δεξιότητας, που είναι 
έσχατος στόχος του επαγγελματία 
ηθοποιού, δεν μπορεί παρά να εί-
ναι και στόχος του μαθητή - ηθοποι-
ού σ’ ένα τέτοιο εγχείρημα, τηρου-
μένων βέβαια των αναλογιών.

4. Μετά τις καθιστές αναγνώ-
σεις και αφού η τριβή με το κείμενο 
μας ωθεί να εγκαταλείψουμε το κά-
θισμα, περνάμε, όρθιοι τώρα, στη 
σκηνή. Για τις βασικές θέσεις και τις 
κινήσεις μας οδηγίες δίνει συνήθως 
το ίδιο το κείμενο. Πάντως όλες 
οι κινήσεις μας πάνω στη σκηνή 
πρέπει να γίνονται στη βάση μιας 
απλής λογικής που μας ωθεί να διε-
ρωτηθούμε: πού πάω και γιατί πάω 
εκεί; Αν πρόκειται, για παράδειγ-
μα, να απειλήσω ή να συμπλακώ 
με κάποιον, βαδίζω με ορμή επάνω 
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του. Αν πρόκειται να νουθετήσω 
κάποιον, τον πλησιάζω νηφάλια. Κι 
ενώ η φωνή μου στην πρώτη περί-
πτωση είναι άγρια και η στάση μου 
επιθετική, στη δεύτερη η φωνή μου 
είναι μειλίχια και η στάση μου διαλ-
λακτική.

Τα χέρια μας πρέπει να είναι 
χαλαρά. Δε χρειάζεται να περιγρά-
φουμε με χειρονομίες ό,τι λέμε. Οι 
περιττές κινήσεις εξάλλου δεν προ-
σθέτουν κάτι στην παρουσία μας, 
απλώς αυξάνουν την αδεξιότητά 
μας, που είναι αναπόφευκτη στις 
περισσότερες περιπτώσεις.

Το παίξιμό μας, όπως είναι φυ-
σικό, θα συνδυάζει την κίνηση με 
το λόγο. Αυτός πρέπει να είναι εκ-
φραστικός, ανεπιτήδευτος, χωρίς 
συναισθηματικές υπερβολές. Για 
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να πετύχουμε τη φυσικότητα στο 
παίξιμό μας, χρειάζεται αυτοσυγκέ-
ντρωση, γιατί μέσα από αυτή θα αι-
σθανθούμε σωστά το ρόλο μας και 
θα υποκριθούμε σωστά.

Ο μαθητής δεν πρέπει να μιμεί-
ται, να αντιγράφει τα τερτίπια ενός 
ηθοποιού, όπως τον γνωρίζει από 
την τηλεόραση. Αν ο λόγος του εί-
ναι «καθαρός», λιτός, και το αίσθη-
μά του για το πρόσωπο που υπο-
δύεται μετρημένο, αν η κίνησή του 
είναι απέριττη, χωρίς υπερβολές, 
αν τα χέρια του δεν μπαίνουν στον 
πειρασμό να «φλυαρήσουν», τότε 
η παράσταση θα είναι καλή. Αν βέ-
βαια η αμηχανία οδηγεί σε περιτ-
τές, ανούσιες κινήσεις, τότε μπορεί 
κανείς να κρατά ένα αντικείμενο 
στα χέρια του ή να τα ακουμπά σε 
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ένα έπιπλο, να τα διπλώνει εμπρός 
ή πίσω και γενικά να τα χρησιμο-
ποιεί όπως εκείνος κρίνει καλύτερα 
ή όπως τυ υποδεικνύει ο εμψυχω-
τής της ομάδας.

5. Προς το τέλος, μετά τις δοκι-
μές, αρχίζουν οι γενικές δοκιμές, 
όπου όλοι οι παράγοντες (ηθοποι-
οί, σκηνοθέτης, σκηνογράφος κ.ά.) 
καταβάλλουν από κοινού προσπά-
θειες για την ετοιμασία της παρά-
στασης, η οποία θα ολοκληρωθεί 
με τα σκηνικά, τα κοστούμια και τη 
μουσική. Προς το παρόν έχουμε 
έτοιμο το σχέδιο βάσης.
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Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ

1. Χωριστείτε σε ζευγάρια. Ο κα-
θένας κλείνει τα μάτια του με ένα 
μαντίλι και κάποιος άλλος, ψιθυρί-
ζοντάς του, τον οδηγεί σε μια περι-
πλάνηση, σ’ ένα φανταστικό ταξίδι.

2. Στο πάτωμα σχεδιάζουμε τέσ-
σερις χώρους σε σχήμα σταυρού, 
σημειώνοντας τα παρακάτω ρήμα-
τα:

 Φωνάζω

Μιλάω
 κανονικά

Ουρλιάζω

Ψιθυρίζω

Ο καθένας περνά από χώρο σε 
χώρο λέγοντας μια φράση που έχει 
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απομονώσει από το διάλογο Αμά-
ντας - Τομ. Μιλάει δηλαδή κανονι-
κά, ψιθυρίζει, φωνάζει, ουρλιάζει. 
Ύστερα, με πηδήματα, κινείται ακα-
τάστατα από τον ένα χώρο στον 
άλλον και προφέρει την ίδια φράση 
ανάλογα με την ένδειξη του χώρου 
όπου πατάει κάθε φορά.

Ο ηθοποιός Γιώργος Μιχαλακόπου-
λος στην προετοιμασία τον ρόλου 
του.
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Βάσει του ν. 3966/2011 τα διδακτικά 
βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου, 
του Λυκείου, των ΕΠΑ.Λ. και των 
ΕΠΑ.Σ. τυπώνονται από το ΙΤΥΕ - 
ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και διανέμονται δωρεάν 
στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί 
να διατίθενται προς πώληση, όταν 
φέρουν στη δεξιά κάτω γωνία του 
εμπροσθόφυλλου ένδειξη «ΔIΑΤΙΘΕΤΑΙ 
ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ». Κάθε αντίτυπο 
που διατίθεται προς πώληση και δεν 
φέρει την παραπάνω ένδειξη θεωρείται 
κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 
του νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 
(ΦΕΚ 1946,108, Α').

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιου-
δήποτε τμήματος αυτού του βιβλί-
ου, που καλύπτεται από δικαιώματα  
(copyright), ή η χρήση του σε οποια-
δήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων / IΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.
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